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បកបើកោស់បោយថ�្រៗពរីោនាថដលចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរទាំងបនាះម្ៃបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបដើម្បរី�ួយអ្ន្របធវើឲ្យចំបណះចំណាៃរបស់

អ្ន្ររោៃ់ថតស៊ី�បករៅ។
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តកមូវម្រវិញ។រោរ្ ្ល់ៃូវ្ ំៃិតោ៉ាងយ្រចិតតេទុ្រោ្រ់ដល់ចបមលែើយរបស់អ្ន្រៃរង�ួយអ្ន្រទទួលោៃបទពិបសាធៃ៍ដ៏ម្ៃអតថែៃ័យ

បពលអ្ន្របរៀៃៃិងអៃុវតតេបសច្រ្រីពិតទាំងឡាយបចញពរីបទ្ ម្ពរីរ។
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និងប្រវត្ិសា�នាចបក្

គ.និង�.១

អា ច អ ពុ បព �ុ �

២ យ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធ—ប្រវត្ិ១:១–៦៥

គ.និង�.២

អា ច អ ពុ បព �ុ �

៣ គ.និង�.៣

១០

៤

៥

៦

៧

យ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធ—ប្រវត្ិ១:៦៦–៦៧

អា ច អ ពុ បព �ុ �

៤ គ.និង�.៨

៩

១១

១២

១៣

១៤

១៥

១៦

អា ច អ ពុ បព �ុ �

៥ គ.និង�.១៧

១៨

១៩

អា ច អ ពុ បព �ុ �

៦ គ.និង�.២០

២១

២២

២៣

អា ច អ ពុ បព �ុ �

៧ គ.និង�.២៤

២៤

២៦

២៧

២៨

២៩:១–២៩

អា ច អ ពុ បព �ុ �



x

តារាងការអានសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញានិងប្រវត្ិសា�នាចបក្

សលខសមសរៀន ជំពូកណែលពតូវចាត់ឲ្យខ្នុំអានេប្ដាេ៍សនរះ ថ្ងៃណែលខ្នុំអានពពរះគម្តីរ

៨ គនិង�២៩:៣០–៥០

៣០

៣១

៣២

៣៣

៣៤

៣៥

អា ច អ ពុ បព �ុ �

៩ គ.និង�.៣៦

៣៧

៣៨

៣៩

៤០

អា ច អ ពុ បព �ុ �

១០ គ.និង�.៤១

៤២

៤៣

៤៤

អា ច អ ពុ បព �ុ �

១១ គ.និង�.៤៥

៤៦

៤៧

៤៨

អា ច អ ពុ បព �ុ �

១២ គ.និង�.៤៩

៥០

៥១

៥២

៥៣

៥៤

៥៥

៥៦

អា ច អ ពុ បព �ុ �

១៣ គ.និង�.៥៧

៥៨

៥៩

អា ច អ ពុ បព �ុ �

១៤ គ.និង�.៦០

៦១

៦២

៦៣

៦៤

អា ច អ ពុ បព �ុ �



xi

តារាងការអានសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញានិងប្រវត្ិសា�នាចបក្

សលខសមសរៀន ជំពូកណែលពតូវចាត់ឲ្យខ្នុំអានេប្ដាេ៍សនរះ ថ្ងៃណែលខ្នុំអានពពរះគម្តីរ

១៥ គ.និង�.៦៥

៦៦

៦៧

៦៨

៦៩

៧០

៧១

អា ច អ ពុ បព �ុ �

១៦ គ.និង�.៧២

៧៣

៧៤

៧៥

៧៦:១–៨០

អា ច អ ពុ បព �ុ �

១៧ គ.និង�.៧៦:៨១–១១៩

៧៧

៧៨

៧៩

៨០

៨១

៨២

៨៣

អា ច អ ពុ បព �ុ �

១៨ គ.និង�.៨៤

៨៥

៨៦

៨៧

អា ច អ ពុ បព �ុ �

១៩ គ.និង�.៨៨

៨៩

អា ច អ ពុ បព �ុ �

២០ គ.និង�.៩០

៩១

៩២

៩៣

៩៤

៩៥

៩៦

៩៧

អា ច អ ពុ បព �ុ �

២១ គ.និង�.៩៨

៩៩

១០០

១០១:១–៤២

អា ច អ ពុ បព �ុ �



xii

តារាងការអានសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញានិងប្រវត្ិសា�នាចបក្

សលខសមសរៀន ជំពូកណែលពតូវចាត់ឲ្យខ្នុំអានេប្ដាេ៍សនរះ ថ្ងៃណែលខ្នុំអានពពរះគម្តីរ

២២ គ.និង�.១០១:៤៣–១០១

១០២

១០៣

១០៤

១០៥

អា ច អ ពុ បព �ុ �

២៣ គ.និង�.១០៦

១០៧

១០៨

១៣៧

អា ច អ ពុ បព �ុ �

២៤ គ.និង�.១០៩

១១០

១១១

១១២

អា ច អ ពុ បព �ុ �

២៥ គ.និង�.១១៣

១១៤

១១៥

១១៦

១១៧

១១៨

១១៩

១២០

អា ច អ ពុ បព �ុ �

២៦ គ.និង�.១២១

១២២

១២៣

អា ច អ ពុ បព �ុ �

២៧ គ.និង�.១២៤

១២៥

១២៦

១២៧

១២៨

អា ច អ ពុ បព �ុ �

២៨ គ.និង�.១២៩

១៣០

១៣១

១៣២

អា ច អ ពុ បព �ុ �

២៩ គ.និង�.១៣៣

១៣៤

១៣៥

អា ច អ ពុ បព �ុ �

៣០ គ.និង�.១៣៦ អា ច អ ពុ បព �ុ �



xiii

តារាងការអានសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញានិងប្រវត្ិសា�នាចបក្

សលខសមសរៀន ជំពូកណែលពតូវចាត់ឲ្យខ្នុំអានេប្ដាេ៍សនរះ ថ្ងៃណែលខ្នុំអានពពរះគម្តីរ

៣១ គ.និង�.១៣៨

ស�ចក្្ដីប្រកា�ជាផ្លូវការេដី១

្រុព្វក្ថ្ននបពទះគម្ដីរមុកាដារែ៏រានតនម្មហិរា

រាបតាននស�ចក្្ដីជំសនឿ

អា ច អ ពុ បព �ុ �

៣២ ស�ចក្្ដីប្រកា�ជាផ្លូវការេដី២

«បក្ុមបគរួសារ៖ការប្រកា�ែល់ពិភព

សលាក្»

អា ច អ ពុ បព �ុ �



xiv

�ូមសាវាគមន៍មក្កាន់សោលលេ្ិនិង

ស�ចក្្ដី�ញ្ញានិងប្រវត្ិសា�នាចបក្

ប�ើបោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញាគឺជាអ្ី?

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា្ឺជា្ ម្ពរីរបហើយម្ៃៃូវរោរកបមូល្ ្នុំនៃវិវរណៈរបស់កពះៃិងបសច្រ្រីកបរោសដ៏បំ្ុស្ ំៃិត

ទាំងឡាយថដល្ ្ល់ៃូវរោរថណនាំដល់អ្ន្រដរ្រនាំសាសនាចក្រសម្�ិ្រសាសនាចក្រៃិងកបជា�ៃទាំងអស់បៅបលើថ្ៃដរី្រ្ននុង

�ំនាៃ់របស់បយើង។វ្ ឺជាវិវរណៈសម័យទំបៃើបបហើយឈរទៃ្ទរមោនាជាមួយកពះ្ម្ពរីរប៊ីបកពះ្ម្ពរីរមរមៃៃិងមុរោដាដ៏ម្ៃតនមលែ

មហិម្្រ្ននុងនាមជា្ ម្ពរីរជាបទោឋាៃមួយនៃ្ ម្ពរីរជាបទោឋាៃទាំងបួៃរបស់សាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនៃពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុង

បករោយ។

ប្រធានយ៉ូដ�្រហ្វដីលឌដីង�្មម៊ីធបានពន្យល់អំពដីតនម្ននសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញាចំសោទះសយើង៖

«សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញាសនទះរាននូវបពទះ្រន្លូលននបពទះែល់អ�់អ្នក្ទាំងឡាយណាដែលរ�់សៅ

ក្្នគុងសពលឥឡលូវសនទះ»។វាគឺជាបពទះគម្ដីររ្រ�់សយើង។វាជារ្រ�់ផងននពរួក្្ររិ�ុេ្ន្ងៃចុងសបកាយ។

ពយាការី[យ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធ]បានរានប្រសា�ន៍ថ្វារានតនម្ន្្ជាងរា�ដែលសយើងគ្រ្ដីរក្សាេុក្

សបចើនជាងរ្រ�់បេព្យនានាននសលាក្ិយសនទះទាំងមូល»(Doctrines of Salvation comp.   
Bruce R. McConkie 3 vols.[១៩៥៤–៥៦]៣:១៩៩)។

បេ�ុអ្ីក្៏ការសិក្សាបោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញាេិង្រវ�្ិសា្ស្ថេសាសនាច្ក្សំខាេ់ចំបោះខ្នុំ?

កពះអម្ចាស់កពះបយសូ៊វក្រីស្ទផ្ទាល់ោៃកបទាៃៃូវរោរទទួលខុសកតូវមួយដល់អ្ន្រទាំងឡាយណាថដលទទួលោៃបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៖

«ចូរពិចារណាបមើលកពះបញ្ញតតេិទាំងបៃះចុះដ្បិតកពះបញ្ញតតេិទាំងបៃះពិតបហើយបសាមះកតង់បហើយបសច្រ្រីពយា្ររណ៍ៃិង

បសច្រ្រីសៃយាថដលម្ៃទាំងបែុនាមៃបៅ្រ្ននុងបនាះបនាះៃរងោៃសបកមចទាំងអស់។

«អវរីថដលបយើងជាកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃបៃ្ទតូលបនាះបយើងោៃម្ៃបៃ្ទតូលបហើយបហើយបយើងពុំថ្របោះសារខលែលួៃប�ើយបហើយ

បទាះជាន្្ទបម�បហើយថ្ៃដរីៃរង្រៃលែងោត់បៅ្រ៏បោយ្ង់ថតោ្រ្យរបស់បយើងៃរងមិៃ្រៃលែងោត់ថដរបែុថៃតេោ្រ្យទាំងអស់ៃរង

ោៃសបកមចបទាះជាបោយសំប�ងរបស់បយើងផ្ទាល់ឬ្រ៏បោយសំប�ងនៃពួ្រអ្ន្របបកមើរបស់បយើង្រ្រី្ឺដូចថតោនា»(្ៃិងស

1:37–38)។

កបធាៃហ្គរដុៃប៊ី.ហុិង្លែរីោៃពៃ្យល់ថា

«បពទះគម្ដីរសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញាគឺពិស��សៅក្្នគុងចំសណាមបពទះគម្ដីរទាំងឡាយរ្រ�់សយើង។

វាគឺជារែ្ឋធម្មនុញ្ញរ្រ�់សា�នាចបក្។ខែៈដែលសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញាដាក្់្រញ្លូលនូវការ

�រស�រនិងស�ចក្្ដីដ្្ងការអំពដីចបា្រ់សែើមសផ្សងៗក្្ដីក្៏វាជាគម្ដីរននវិវរែៈដែលបានប្រទានែល់

ពយាការីែ៏�ំខាន់មរួយននបោកាន់កា្រ់បតរួតបតាសនទះដែរ។

«វិវរែៈទាំងសនទះចា្រ់សផ្ើមជាមរួយនឹងការប្រកា�ែ៏ខ្ររំពងអំពដីសោល្រំែងរ្រ�់បពទះសៅជុំវិញននការ

សាដារសឡើងវិញននក្ិច្ការន្ងៃចុងសបកាយែ៏មហិរារ្រ�់បេង់៖

«‹ចូរប្រុងសាដា្រ់ចុទះឱប្រជារាប�្ននសា�នាចបក្សយើងសអើយ�ំសឡងននបពទះដែលគង់សៅសលើសហើយដែលរានបពទះសនបត

េតមក្សលើមនុ�្សទាំងអ�់បេង់រានបពទះ្រន្លូលថ្ែូសចានាទះបបាក្ែដមនសយើងបបា្រ់ជាបបាក្ែថ្៖ចូរប្រុងសាដា្រ់ចុទះ

ឱប្រជាជាតិទាំង្រ៉ុនាមានដែលសៅឆ្ងាយសអើយនិងអ្នក្រាល់ោនាដែលសៅសលើសកាទះក្្នគុង�មុបេសអើយចូរសាដា្រ់បពមោនាចុទះ។

«‹ែ្ិត�ំសឡងននបពទះអរាចា�់បបាក្ែជាបបា្រ់ែល់មនុ�្សទាំងអ�់ដមនសហើយោមាននរណានឹងសគចបានសឡើយ

សហើយោមានដភ្នក្ណាដែលនឹងមិនបានស�ើញឬោមានបតសចៀក្ណាដែលនឹងមិនបានឮឬោមានែរួងចិត្ណាដែលនឹងមិនធ្គុទះ

បានសឡើយ›។(គនិង�១:១–២)។
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�ូមសាវាគមន៍មក្កាន់សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញានិងប្រវត្ិសា�នាចបក្

«សចញមក្ពដីការចា្រ់សផ្ើមែ៏�ំខាន់សនាទះភាពេូលំេូលាយខាងសោលលេ្ិែ៏អសាចារ្យស្រើក្្រង្ហាញសឡើងដែលសក្ើតសចញមក្ពដី

បគឹទះននស�ចក្្ដីពិតែ៏អ�់ក្ល្ជានិច្។សរឿងមរួយចំនរួនគឺជាវិវរែៈដែលបពទះអរាចា�់បាន្រង្គា្រ់ែល់ពយាការីរ្រ�់បេង់

សដាយផ្ទាល់។សនទះគឺជាភាសាមរួយចំនរួនរ្រ�់យ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធ�រស�រឬនិយាយសៅសពលសលាក្បតូវបាន�ែ្ិតសដាយ

បពទះវិញ្ញាែ្ររិ�ុេ្។ក្៏រាន្រញ្លូលនូវបពឹត្ការែ៍និទានក្ថ្រ្រ�់សលាក្ដែលបានសក្ើតសឡើងសៅក្្នគុងសាថានភាពសផ្សងៗ

ផងដែរ។អ្វដីៗទាំងអ�់បតូវបានប្រមូលផ្គុំោនាដែលវា្រសងកើតបានជាខានាតែ៏បតឹមបតូវចំសោទះសោលលេ្ិនិងការអនុវត្ទាំងឡាយ

ក្្នគុងសា�នាចបក្ននបពទះសយ�មូវបគដី�្ននពរួក្្ររិ�ុេ្ន្ងៃចុងសបកាយ។...

«្រញ្ហាសផ្សងៗដែលគម្ដីររានគឺអសាចារ្យណា�់។វារានររួម្រញ្លូលទាំងសោលការែ៍និងេបមង់ការទាំងឡាយអំពដីការ

បគ្រ់បគងសា�នាចបក្។ចបា្រ់�ុខភាពែ៏ពិស��និងអសាចារ្យរាននូវការ�នយាជាសបចើនទាំងខាងរូ្រកាយនិងខាង

វិញ្ញាែ។ស�ចក្្ដី�ញ្ញានន្រព្វជិតភាពែ៏អ�់ក្ល្ជានិច្បតូវបានសរៀ្ររា្រ់សៅក្្នគុងលក្្ខែៈមរួយដែលរក្មិនស�ើញ

សៅក្ដន្ងសផ្សងសឡើយក្្នគុងបពទះគម្ដីរ។ឯក្�ិេ្ិនិងពរជ័យទាំងឡាយ–បពមទាំងបពំដែននិងឱកា�ទាំងឡាយ–ននក្បមិត

�ិរីល្អទាំង្រដីបតូវបានប្រកា�សាថា្រនាសៅសលើស�ចក្្ដីដ្្ងសដាយ�សង្ខ្ររ្រ�់្រ៉ុលអំពដី�ិរីល្អននបពទះអាេិត្យនិងននបពទះចន្

និងននតារាទាំងឡាយ។ការដប្រចិត្បតូវបានប្រកា�សឡើងសដាយភាសាចបា�់ៗនិងដាក្់ក្ំហិត។គំរូននពិធដី្រុែ្យបជមុជេឹក្

បតឹមបតូវបតូវបានផ្ល់ឲ្យ។លក្្ខែៈននបក្ុមបពទះដែលសេវវិេូធាលា្រ់រាន្រញ្ហាអ�់ជាសបចើន�តវត្សរ៍ឥឡលូវបតូវបានពិពែ៌នា

ជាភាសាដែលអាចយល់បាន�បរា្រ់មនុ�្សេូសៅ។បក្ឹត្យវិន័យខាងហិរញ្ញវត្គុរ្រ�់បពទះអរាចា�់បតូវបានប្រកា�ជា

លិខិតប្រគល់�ិេ្ិអំពដីរស្រៀ្រដែលមូលនិធិប្រតិ្រត្ិការសា�នាចបក្គឺបតូវេេរួលបាននិងបតូវបានចំណាយ។ក្ិច្ការ

�បរា្រ់មរែជនគឺបតូវបានស្រើក្�ដម្ងសែើម្ដីប្រទានពរែល់្រុបតានិង្រុបតដីននបពទះសៅបគ្រ់ជំនាន់»(« The Order and Will 
of God»Ensign ដខមក្រាឆ្នាំ១៩៨៩េំព័រ២,៤)។

បៅបពលអ្ន្រសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញាអ្ន្រអាចោៃរោៃ់ថតសារល់សំប�ងនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ(សូមបមើល

្.ៃិងស.18:33–3៦)ៃិងទំនា្រ់ទំៃងម្រពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ(សូមបមើល្.ៃិងស.8:2–3)។

អំពីបោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញាកតូវោៃោ្រ់បញ្ចតូលោនាជា138្រណ្ឌៃិងបសច្រ្រីកបរោសជា្លែតូវរោរពរីរ។វិវរណៈជាបកចើៃទាំងបៃះ

កតូវោៃបោះពុម្ពជាបលើ្រដំបូងបៅ្រ្ននុងទកមង់ជាបសៀវបៅដូចជាកពះ្ម្ពរីរនៃកពះបញ្ញតតេិបៅឆ្នាំ1833។បៅបករោមរោរដរ្រនាំ

របស់្ ណៈកបធាៃទរីមួយបៅ្រ្ននុងរោរបោះពុម្ពបៃ្បនាទាប់នៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញាវិវរណៈបថៃថែមឬបញ្ហាប្្សងបទៀតនៃ

្រំណត់កតាកតូវោៃបថៃថែមចូលបនាទាប់ពរីោ្រ់�ូៃៃិងទទួលយ្របោយសម្�ិ្រនៃសាសនាចក្រអំ�នុងសៃ្និសរីទនៃសាសនាចក្រ។

បៅ្រ្ននុងរោរបោះពុម្ពឆ្នាំ187៦ោៃបរៀបចំបោយថអលបឌើរអួរសុៃកោតតេបៅបករោមរោរដរ្រនាំរបស់កបធាៃកពិ្រហាំយែង់ោៃ

បរៀបចំវិវរណៈតាមរោលកបវតតេិបហើយ្ ្ល់ៃូវ្របាល្រណ្ឌ្ ្រីបោយម្ៃរោរថណនាំអំពរីកបវតតេិ។

បៅ្រ្ននុងរោរបោះពុម្ពនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញាឆ្នាំ1981ឯ្រសារចំៃួៃបរីចបាប់កតូវោៃោ្រ់បញ្ចតូលជាបលើ្រទរីមួយ។

ទាំងបៃះ្ ឺជា្រណ្ឌ137ៃិង138ោ្រ់ជាក្រះនៃបសច្រ្រីសប្គ្រះសកម្ប់មរណ�ៃៃិងបសច្រ្រីកបរោសជា្លែតូវរោរទរី2។

បៅ្រ្ននុងរោរបោះពុម្ពនៃកពះ្ម្ពរីរបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញាឆ្នាំ2013ម្ៃោ្រ់បញ្ចតូលទាំង្រំថណ្្រីបដើម្បរីជា�ំៃួយដល់រោរ

សិ្រសារូប្ត្ ្រីថ្ៃទរីថដលោៃបធវើបច្ចនុប្បៃ្នភាពៃិងរោរថ្រសកមួលបសច្រ្រីប្្ើម្រណ្ឌ។រោរថ្រសកមួលបៃ្ិចបៃ្លួចចំបោះ

បសច្រ្រីថណនាំ្ឺម្ៃបំណងបដើម្បរី្ ្ល់ៃូវបរិបទរោៃ់ថតចបាស់ៃិងរោៃ់ថតកតរមកតូវចំបោះបទ្ម្ពរីរទាំងឡាយ។

The Joseph Smith Papers (គប្រាងឯក្សារររស់យ៉ូដសរស្មម៊ីធ)

ព័ត៌ម្ៃកបវតតេិសាកសតេភា្បកចើៃបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅសិ្រសាបៃះោៃដ្រកសង់បចញពរីHistory of the ChurchៃិងJosephSmith

PapersProject(្បកម្ឯ្រសាររបស់យែូថសបស្៊ីធ)។ជាពិបសស្ ឺភា្ទរី1ៃិង2នៃDocumentsseriesofThe 
Joseph Smith Papers ( គម្រោឯកសារ របស់ យ៉ូសសប ស្ម៊ីធ )ថដលោៃបោះពុម្ពបោយរោថសតកបវតតេិសាកសតេរបស់សាសនាចក្រ

(រោរបោះពុម្ពនៃនាយ្រោឋាៃកបវតតេិសាកសតេសាសនាចក្រនៃសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនៃពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយ)។

បដើម្បរីបមើលរូបភាពឌរី�រី្លៃិងអាៃឯ្រសារសរបសរបោយនដនៃឯ្រសារចបាប់បដើមបៅ្រ្ននុងTheJosephSmithPapers
(្បកម្ងឯ្រសាររបស់យែូថសបស្៊ីធ)សូមចូលទស្សនាបៅjosephsmithpapers.org។



xvi

កាលប្រវត្ិននសោលលេ្ិនិង

ស�ចក្្ដី�ញ្ញានិងប្រវត្ិសា�នាចបក្



xvii

ស�ចក្្ដីដែនាំ�្ដីពដីចំសែទះចំណានខគម្ដីរ
ថានា្រ់សិរោខាសាលាៃិងថានា្រ់វិទយាសាថាៃសាសនាោៃបក�ើសបរើសវ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរចំៃួៃ25សកម្ប់ថានា្រ់សិរោខាសាលា

ៃរីមួយៗនៃវ្្គសិ្រសាថានា្រ់សិរោខាសាលាទាំងបួៃវ្្គ។វ្្គខ្ម្ពរីរទាំង100្តេល់សារៈសំខាៃ់ជាមូលោឋាៃក្រះមួយខាងបទ្ម្ពរីរ

សកម្ប់រោរយល់ដរងៃិងរោរថច្រចាយដំណរងល្អកពមទាំងសកម្ប់រោរពកងរងដល់បសច្រតេរី�ំបៃឿ។

អ្ន្រកតូវោៃបលើ្រទរ្រចិតតេឲ្យទបៃ្ទញចាំចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។រោរទបៃ្ទញចាំចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីររួមម្ៃដូចតបៅ៖

• រោររ្រប�ើញទរីតាំងខ្ម្ពរីរទាំងឡាយបោយរោរដរងពរីបសច្រតេរីបោងកពះ្ម្ពរីរថដលទា្រ់ទងោនា

• រោរយល់ពរីបរិបទៃិងម្តិរោនៃវ ្្គបទ្ម្ពរីរ

• រោរអៃុវតតេៃ៍តាមបោលរោរណ៍ៃិងបោលលទ្ធិទាំងឡាយនៃដំណរងល្អថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងវ្្គបទ្ម្ពរីរបនាះ

• រោរទបៃ្ទញចាំៃូវវ្្គបទ្ម្ពរីរទាំងឡាយ

បៅ្រ្ននុងបសច្រតេរីថណនាំរោរសិ្រសាទាំងបៃះអ្ន្រៃរងសិ្រសាអំពរីចំណាៃខ្ម្ពរីរចំៃួៃ25ខណៈថដលបលច

ប�ើងបៅ្រ្ននុងវ្្គសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញាៃិងកបវតតេិសាសនាចក្រ។រោរទបៃ្ទញចាំៃូវវ្្គបទ្ម្ពរីរ

ទាំងឡាយតកមូវឲ្យម្ៃរោរកបរងថកបង។រោរកបកពរតតេបោយបទៀងទាត់ៃិងដថដលៗ្រ្ននុងរោរបរៀៃចំបណះ

ចំណាៃខ្ម្ពរីរៃរង�ួយអ្ន្រឲ្យចងចាំបសច្រ្រីពិតនានាោៃោ៉ាងយូរបៅបពលខាងមុខ។អ្ន្រអាចសបកមចចិតតេ

ចំណាយបពលពរីរបរីនាទរីរាល់ន្ងៃសិ្រសាវ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរ។សូមថសវងរ្រឱរោសបកបើចំបណះចំណាៃ

ខ្ម្ពរីរទាំងបនាះបៅបពលអ្ន្រពៃ្យល់អំពរីបោលលទ្ធិក្រះនៃដំណរងល្អបៅដល់មៃុស្សទូបៅ។
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វគ្ចំសែទះចំណានខគម្ដីរទាំង១០០
ខាងបករោមបៃះ្ឺជាបញ្រីនៃវ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរទាំង100៖

ពពរះគម្តីរេញ្ញាចាេ់ ពពរះគម្តីរេញ្ញា្ ្តី ពពរះគម្តីរមរមន សោលលទិ្និង

សេចក្តីេញ្ញា

ម៉ូស�១:៣៩ រា៉ាថ្យ៥:១៤–១៦ នដីនហ្វេដី១៣:៧ ប្រ.—យ.�.១:១៥–២០

ម៉ូស�៧:១៨ រា៉ាថ្យ១១:២៨–៣០ នដីនហ្វេដី២២:២៥ គ.និង�.១:៣៧–៣៨

អ័បបាហាំ៣:២២–២៣ រា៉ាថ្យ១៦:១៥–១៩ នដីនហ្វេដី២២:២៧ គ.និង�.៦:៣៦

សលាក្ុ្រ្ត្ិ១:២៦–២៧ រា៉ាថ្យ២២:៣៦–៣៩ នដីនហ្វេដី២៩:២៨–២៩ គ.និង�.៨:២–៣

សលាក្ុ្រ្ត្ិ២:២៤ រា៉ាថ្យ២៨:១៩–២០ នដីនហ្វេដី២២៥:២៣,

២៦

គ.និង�.១០:៥

សលាក្ុ្រ្ត្ិ៣៩:៩ លូកា២៤:៣៦–៣៩ នហ្វេដី២២៨:៧–៩ គ.និង�.១៣:១

និក្្ខមនំ១៩:៥–៦ យ៉ូហាន៣:៥ នដីនហ្វេដី២៣១:១៩–២០ គ.និង�.១៨:១០–១១

និក្្ខមនំ២០:៣–១៧ យ៉ូហាន១៤:៦ នដីនហ្វេដី២៣២:៣ គ.និង�.១៨:១៥–១៦

យ៉ូស�្វ២៤:១៥ យ៉ូហាន១៤:១៥ នដីនហ្វេដី២៣២:៨–៩ គ.និង�.១៩:១៦–១៩

សាំយ៉ូដអលេដី១១៦:៧ យ៉ូហាន១៧:៣ ម៉ូសាយ២:១៧ គ.និង�.១៩:២៣

េំនុក្តសមកើង២៤:៣–៤ ក្ិច្ការ២:៣៦–៣៨ ម៉ូសាយ៣:១៩ គ.និង�.២៥:១៣

េំនុក្តសមកើង១១៩:១០៥ ក្ិច្ការ៣:១៩–២១ ម៉ូសាយ៤:៣០ គ.និង�.៤៦:៣៣

េំនុក្តសមកើង១២៧:៣ ក្ូរិន្ូ�េដី១៦:១៩–២០ អាលរា៉ា៧:១១–១៣ គ.និង�.៥៨:២៧

�ុភា�ិត៣:៥–៦ ក្ូរិន្ូ�េដី១១៥:២០–២២ អាលរា៉ា៣២:២១ គ.និង�.៥៨:៤២–៤៣

សអសាយ១:១៨ ក្ូរិន្ូ�េដី១១៥:៤០–៤២ អាលរា៉ា៣៧:៣៥ គ.និង�.៦៤:៩–១១

សអសាយ៥:២០ កាឡាេដី៥:២២–២៣ អាលរា៉ា៣៩:៩ គ.និង�.៧៦:២២–២៤

សអសាយ២៩:១៣–១៤ សអសភ�ូរ៤:១១–១៤ អាលរា៉ា៤១:១០ គ.និង�.៧៦:៤០–៤១

សអសាយ៥៣:៣–៥ ភដីលដីព៤:១៣ សហសលមិន៥:១២ គ.និង�.៧៨:១៩

សអសាយ៥៨:៦–៧ ដ្�សាឡលូនដីចេដី២២:១–៣ នដីនហ្វេដី៣១២:៤៨ គ.និង�.៨២:១០

សអសាយ៥៨:១៣–១៤ ធដីម៉ូស្េដី២៣:១៥–១៧ នដីនហ្វេដី៣១៨:១៥,

២០–២១

គ.និង�.៨៨:១២៤

សយសររា១:៤–៥ សហសបពើរ១២:៩ សអសធើរ១២:៦ គ.និង�.៨៩:១៨–២១

សអស�ោល៣៧:១៥–១៧ យា៉ាក្ុ្រ១:៥–៦ សអសធើរ១២:២៧ គ.និង�.១០៧:៨

សអម៉ុ�៣:៧ យា៉ាក្ុ្រ២:១៧–១៨ មរ៉ូនែ៧:៤១ គ.និង�.១២១:៣៦,

៤១–៤២

រា៉ាេបាគដី៣:៨–១០ សពបតុ�េដី១៤:៦ មរ៉ូនែ៧:៤៥,

៤៧–៤៨

គ.និង�.១៣០:២២–២៣

រា៉ាេបាគដី៤:៥–៦ វិវរែៈ២០:១២ មរ៉ូនែ១០:៤–៥ គ.និង�.១៣១:១–៤
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ស�ចក្្ដីដែនាំអំពដីសោលលេ្ិបគឹទះ
ខាងបករោមបៃះ្ ឺជាបញ្រីបោលលទ្ធិក្រះនៃដំណរងល្អ៖

• ក្រុមកពះ

• ថ្ៃរោរនៃបសច្រតេរីសប្គ្រះ

• ដគ្វាយធួៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

• កោរោៃ់រោប់កតួតកតារោរ្រ្បត់សាសនាៃិងរោរសាតារប�ើងវិញ

• ពួ្រពយារោរីៃិងវិវរណៈ

• បពវ�ិតភាពៃិង្រូៃបសានៃបពវ�ិតភាព

• ពិធរីបរិសុទ្ធៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

• អាោហ៍ពិោហ៍ៃិងក្ួសារ

• កពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយ

បៅបពលអ្ន្រសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរសូមថសវងរ្រឲ្យយល់ប�ឿពៃ្យល់បហើយអៃុវតតេបោលលទ្ធិក្រះនៃដំណរងល្អទាំងបៃះ។

រោរបធវើដូបចានាះៃរង�ួយអ្ន្រពកងរងទរីបនាទាល់បហើយបបងកើៃអំណរ្ុណរបស់អ្ន្រចំបោះដំណរងល្អរបស់កពះបយស៊ូក្រីស្ទថដល

ោៃសាតារប�ើងវិញ។រោរបរៀៃបោលលទ្ធិក្រះៃរង�ួយអ្ន្របរៀបចំខលែលួៃរោៃ់ថតកបបសើរបដើម្បរីរស់បៅតាមដំណរងល្អៃិងបបកងៀៃ

អំពរីសារៈសំខាៃ់នៃបសច្រតេរីពិតទាំងបៃះដល់មៃុស្សទូបៅ្ ងថដរ។បោលលទ្ធិសំខាៃ់ៗដនទបទៀតនៃដំណរងល្អ្រ៏ៃរង

ោៃ្ ូសបញ្ជា្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅសិ្រសាបៃះ្ ងថដរបទាះជាមិៃកតូវោៃចុះបៅ្រ្ននុងបញ្រីនៃបោលលទ្ធិក្រះទាំងបៃះ្រ្រី។
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សោលលេ្ិបគឹទះ
បោលលទ្ធិក្រះ្ ួរថតកតូវោៃបគ្ហាញទាំងបៅ្រ្ននុងថានា្រ់សិរោខាសាលាៃិងថានា្រ់វិទយាសាថាៃ។ក្ូបបកងៀៃទាំងឡាយកតូវ�ួយសិស្សឲ្យ

សារល់យល់ប�ឿពៃ្យល់បហើយអៃុវតតេបោលលទ្ធិក្រះនៃដំណរងល្អទាំងបៃះ។រោរបធវើដូបចានាះៃរង�ួយសិស្សឲ្យពកងរងទរីបនាទាល់

ទាំងឡាយបហើយបបងកើៃអំណរ្ុណរបស់ពួ្រប្ចំបោះដំណរងល្អថដលោៃសាតារប�ើងវិញរបស់កពះបយស៊ូក្រីស្ទ។រោរសិ្រសា

បោលលទ្ធិក្រះទាំងបៃះ្រ៏ៃរង�ួយសិស្សឲ្យបរៀបចំោៃោ៉ាងកបបសើរបដើម្បរីបបកងៀៃពរីសារៈសំខាៃ់នៃបសច្រតេរីពិតទាំងបៃះដល់អ្ន្រ

ដនទបទៀត្ ងថដរ។

ភា្បកចើៃនៃវ្្គចំបណះចំណាៃខ្ ម្ពរីរទាំង100ថដលោៃបក�ើសបរើសបោយថានា្រ់សិរោខាសាលាៃិងវិទយាសាថាៃសាសនា្ឺ

កតូវោៃបក�ើសបរើសបដើម្បរីជា�ំៃួយដល់រោរយល់ដរងពរីបោលលទ្ធិក្រះរបស់សិស្សទាំងឡាយ។បសច្រតេរីបោងបទ

្ម្ពរីរភា្បកចើៃថដលម្ៃ្រ្ននុងឯ្រសារបៃះសំបៅបៅរ្រវ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរ។វ្្គចំបណះចំណាៃខ្ ម្ពរីរទាំង

បៃះកតូវោៃោ្រ់បញ្ចតូលបដើម្បរីបគ្ហាញពរីរបបៀបថដលខទាំងបនាះទា្រ់ទងបៅៃរងបោលលទ្ធិក រ្ះទាំងឡាយ។

១.្ក្ុម្ពះ

ម្ៃតួអង្គបរីអង្គថដលម្ៃរូបអង្គោច់បោយថ�្រពរីោនាបៅ្រ្ននុងក្រុមកពះ៖កពះជាកពះវរបិតាដ៏អស់្រល្បកពះរា�បុកតារបស់

កទង់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ(សូមបមើលយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ៖1:15—20)។កពះវរបិតាៃិងកពះរា�

បុកតាម្ៃៃូវរូបរោយជាសាច់ៃិងឆ្អរងពិតបហើយកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ្ ឺជាតួអង្គនៃវិញ្ញាណ(សូមបមើល្.ៃិងស.130:22–

23)។កទង់ទាំងបរីអង្គម្ៃកពះរា�បំណងៃិងបោលលទ្ធិថតមួយ។កទង់ទាំងបរីអង្គរួមសាម្្គរីោនាោ៉ាងល្អឥតបខាចាះ្រ្ននុងរោរនាំម្រ

ៃូវថ្ៃរោរនៃបសច្រតេរីសប្គ្រះដ៏បទវភាពរបស់កពះវរបិតា។

ពពរះជាពពរះវរបិរា

កពះវរបិតា្ ឺជាអង្គក្ប់ក្ងដ៏ខ្ពស់បំ្ុតនៃសា្រលបលា្របៃះ។កទង់្ ឺជាបិតានៃវិញ្ញាណរបស់បយើង(សូមបមើលបហបកពើរ

12:9)។កទង់ល្អឥតបខាចាះម្ៃក្ប់ទាំងកពះបចសាតាៃិងកជាបដរងៃូវក្ប់រោរណ៍ទាំងអស់។កទង់្រ៏ជាកពះនៃ្រតេរីបមតាតា្ររុណា

សបណាដាសកបណរីៃិង្រ្រីសប្បនុរសដ៏ឥតបខាចាះ្ងថដរ។

ពពរះសយេ៊ូវពគតីេ្ទ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្ ឺជាបុកតច្បងរបស់កពះវរបិតាខាងវិញ្ញាណបហើយជាកពះរា�បុកតបបងកើតថតមួយ្ ត់របស់កពះវរបិតាខាង

សាច់្ម។កទង់្ ឺជាកពះបយហូវែនៃកពះ្ម្ពរីរសញ្ញាចាស់ៃិងជាកពះថមស៊ីនៃ្ ម្ពរីរសញ្ញា្ ្រី។

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃរស់បៅ្រ្ននុង�រីវិតថដលោមៃអំបពើោបៃិងោៃបធវើដគ្វាយធួៃដ៏ល្អឥតបខាចាះសកម្ប់ោបនៃមៃុស្សបលា្រទាំង

អស់(សូមបមើលអាលម្៉ា7:11–13)។�រីវិតរបស់កទង់្ ឺជា្ ំរូដ៏ឥតបខាចាះអំពរីរបបៀបថដលមៃុស្សទាំងអស់្ ួររស់បៅតាម

(សូមបមើលយែូហាៃ14:៦,ៃរីនហវទរី312:48)។កទង់្ ឺជាមៃុស្សដំបូងប្បង្អស់ថដលោៃរស់ប�ើងវិញបៅបលើថ្ៃដរីបៃះ

(សូមបមើល្រូរិៃ្ូសទរី115:20–22)។កទង់ៃរងោងម្រមតេងបទៀតបោយកពះបចសាតាៃិងភាពរុងបរឿងបហើយៃរងក្ងបលើ

ថ្ៃដរីបៃះ្រ្ននុងអំ�នុងបពលសហស្សវត្សរ៍។

រោរអធិសាឋាៃពរ�័យៃិងពិធរីបរិសុទ្ធនៃបពវ�ិតភាពទាំងឡាយកតូវោៃបធវើប�ើងបោយបៅ្រ្ននុងកពះនាមនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

(សូមបមើលៃរីនហវទរី318:15,20–21)។

ខ្ម្ពរីរបោងថដលទា្រ់ទង៖បហបលមិៃ5:12,្.ៃិងស.19:23,្.ៃិងស.7៦:22–24

ពពរះវិញ្ញាែបរិេរុទ្

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ្ ឺជាសម្�ិ្រទរីបរីនៃក្រុមកពះ។កទង់្ ឺជាតួអង្គនៃវិញ្ញាណបោយោមៃរូបរោយជាសាច់ៃិងឆ្អរងបទ។

ជាទូបៅកទង់កតូវោៃប្សារល់ថាជាកពះវិញ្ញាណជាកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាកពះវិញ្ញាណនៃកពះជាកពះវិញ្ញាណនៃកពះអម្ចាស់

ៃិងជាអង្គលួងបលាម។

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីកពះវរបិតាៃិងកពះរា�បុកតាសថមតេងបសច្រតេរីពិតនៃរោរណ៍ក្ប់ោ៉ាងៃិងថញ្រអ្ន្រទាំងឡាយ

ណាថដលោៃថកបចិតតេៃិងទទួលបុណ្យក�មុ�ទរ្រឲ្យោៃបរិសុទ្ធ(សូមបមើលមរ៉ូនណ10:4–5)។

ឯ្រសារបោងថដលទា្រ់ទង៖រោឡាទរី5:22–23;្.ៃិងស.8:2–3
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២.ដផេការថេបសចក្្ីសប្រ្គះ

បៅ្រ្ននុង�រីវិតមុៃថ្ៃដរីបៃះកពះវរបិតាោៃថណនាំថ្ៃរោរមួយបដើម្បរី�ួយបយើងឲ្យថកបរោលាយបៅដូចជាកទង់ៃិងទទួលោៃ�រីវិត

អមតៃិង�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ច(សូមបមើលមែូបស1:39)។កពះ្ម្ពរីរជាបកចើៃោៃៃិោយអំពរីថ្ៃរោរបៃះថាជាថ្ៃ

រោរនៃបសច្រតេរីសប្គ្រះថ្ៃរោរនៃសុ្មង្គលដ៏មហិម្ថ្ៃរោរនៃបសច្រតេរីបកោសបលាះៃិងថ្ៃរោរនៃ្រតេរីបមតាតា្ររុណា។

ថ្ៃរោរនៃបសច្រតេរីសប្គ្រះរួមម្ៃរោរបងកបបងកើតរោរធាលា្រ់ដគ្វាយធួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងក្ររត្យវិៃ័យទាំងអស់ពិធរីបរិសុទ្ធ

ទាំងឡាយៃិងបោលលទ្ធិទាំងឡាយនៃដំណរងល្អ។សិទ្ធិបក�ើសបរើស—្ឺជាលទ្ធភាពបដើម្បរីបក�ើសបរើសៃិងកបកពរតតេចំបោះខលែលួៃ

បយើងផ្ទាល់—្ឺជាថ្្ន្រដ៏សំខាៃ់បៅ្រ្ននុងថ្ៃរោរនៃកពះវរបិតា្ ងថដរ(សូមបមើលៃរីនហវទរី22:27)។បោយសារថ្ៃរោរបៃះ

បនាះបយើងអាចកតូវោៃបធវើឲ្យល្អឥតបខាចាះតាមរយៈដគ្វាយធួៃទទួលោៃ្រតេរីអំណរដ៏បពញបលញបហើយរស់បៅជាបរៀងរហូតបៅ្រ្ននុង

វតតេម្ៃនៃកពះ(សូមបមើលៃរីនហវទរី312:48)។ទំនា្រ់ទំៃងក្ួសាររបស់បយើងអាចម្ៃរហូតដល់អស់្រល្បជាៃិច្ច។

ខ្ម្ពរីរបោងថដលទា្រ់ទង៖យែូហាៃ17:3,្.ៃិងស.58:27

ជតីវិតមរុនឆាកជតីវិតសនរះ

ពរីមុៃបយើងោៃប្រើតម្របលើថ្ៃដរីបៃះបយើងោៃរស់បៅ្រ្ននុងវតតេម្ៃនៃកពះវរបិតាសួ្៌របស់បយើង្រ្ននុងនាមជា្រូៃបៅវិញ្ញាណរបស់

កទង់(សូមបមើលអ័កោហាំ3:22–23)។បៅ្រ្ននុង�រីវិតមុៃថ្ៃដរីបយើងោៃចូលរួមបៅ្រ្ននុងក្រុមកបរ្រសាមួយជាមួយៃរង្រូៃ

បៅវិញ្ញាណប្្សងបទៀតរបស់កពះវរបិតាសួ្៌។្រ្ននុងអំ�នុងបពលកប�ុំក្រុមកបរ្រសាបនាះកពះវរបិតាសួ្៌ោៃបគ្ហាញដល់បយើងៃូវ

ថ្ៃរោររបស់កទង់បហើយកពះបយស៊ូវក្រីស្ទពរីមុៃ�រីវិតបលើថ្ៃដរីបៃះោៃបធវើបសច្រតេរីសញ្ញាបដើម្បរីបធវើជាអង្គសប្គ្រះ។

បយើងោៃបកបើកោស់សិទ្ធិបក�ើសបរើសរបស់បយើងបដើម្បរីបធវើតាមថ្ៃរោរកពះវរបិតាសួ្៌។បយើងោៃបរៀបចំខលែលួៃបដើម្បរីម្ររោៃ់ថ្ៃដរី

បៃះជាទរី្រថៃលែងថដលបយើងអាចបៃតេរី្រចបកមើៃ។

អស់អ្ន្រណាថដលោៃបធវើតាមកពះវរបិតាសួ្៌ៃិងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទកតូវោៃអៃុញ្ញាតឲ្យម្ររោៃ់ថ្ៃដរីបៃះបដើម្បរីទទួល

បទពិបសាធៃ៍នៃ�រីវិតរថមងសាលាប់ៃិងបហើយរី្រចបកមើៃបៅរ្រ�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ច។លូស៊ីបហវើរជា្រូៃវិញ្ញាណនៃកពះម្នា្រ់

បទៀតថដលោៃ�ំទាស់កបឆ្ំងៃរងថ្ៃរោរបៃះ។វោៃរោលាយបៅជាសាតាំងបហើយវៃិងពួ្រពលបរិវរទាំងឡាយរបស់វកតូវ

ោៃបបណតាញបចញពរីសាថាៃសួ្៌បហើយមិៃោៃទទួលឯ្រសិទ្ធិនៃរោរទទួលោៃរូបរោយៃិងបទពិបសាធៃ៍នៃ�រីវិតរថមងសាលាប់

ប�ើយ។

ខ្ម្ពរីរបោងថដលទា្់រទង៖បយបរម្1:4–5

ការបង្កបសង្កើត

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃបបងកើតសាថាៃសួ្៌ៃិងថ្ៃដរីបករោមរោរដរ្រនាំរបស់កពះវរបិតា។ថ្ៃដរីមិៃថមៃបបងកើតប�ើងពរីភាពទបទបនាះ

បទ្ឺវកតូវោៃបបងកើតប�ើងពរីអវរីៗ ថដលម្ៃរួចបហើយ។កពះបយស៊ូវោៃបបងកើតពិ្ពដ៏បកចើៃឥត្ ណនា(សូមបមើល្.ៃិងស.

7៦:22–24)។

រោរបបងកើតថ្ៃដរី្ ឺជាថ្្ន្រមួយដ៏សំខាៃ់នៃថ្ៃរោររបស់កពះ។ថ្ៃដរី្ តេល់ឲ្យបយើងៃូវ្រថៃលែងថដលបយើងអាចទទួលោៃរូបរោយ

កតូវោៃសា្រល្បងៃិងទទួលបទពិបសាធៃ៍កពមទាំងអ្ិវឌ្ឍៃូវឥរិោប្ដ៏បទវភាព។

បយើងកតូវថតបកបើកោស់ៃូវធៃធាៃបលើថ្ៃដរីបៃះបោយ្ លាសនវសុ្វិៃិច្័យៃិងអំណរ្ុណ(សូមបមើល្.ៃិងស.

78:19)។

អ័ោម្ ឺជាមៃុស្សដំបូងប្ថដលកតូវោៃបបងកើតបៅបលើថ្ៃដរីបៃះ។កពះោៃបបងកើតអ័ោមៃិងបអវែតាមរូបរាងរបស់អង្គ

កទង់ផ្ទាល់។ក្ប់មៃុស្សបលា្រទាំងអស់—ទាំងកបុសទាំងកសរី—កតូវោៃបបងកើតតាមរូបរាងរបស់កពះ(សូមបមើលបលា្រុប្បតតេិ

1:2៦–27)។

ការធ្លាក់

បៅ្រ្ននុងសួៃចបារបអថដៃកពះោៃបញ្ជាដល់អ័ោមៃិងបអវែថាមិៃកតូវបរិបភា្ថ្លែបឈើដរងខុសៃិងកតូវប�ើយបកោះលទ្ធ្លនៃ

រោរបធវើដូបចានាះ្ ឺៃរងកតូវសាលាប់ខាងវិញ្ញាណៃិងខាងរូបរោយ។បសច្រតេរីសាលាប់ខាងវិញ្ញាណ្ ឺជារោរថប្របចញពរីកពះ។បសច្រតេរីសាលាប់

ខាងរូបរោយ្ ឺជារោរថប្របចញរវងវិញ្ញាណៃិងរូបរោយរថមងសាលាប់។បោយសារថតអ័ោមៃិងបអវែោៃរំលងៃូវបញ្ញតតេិរបស់

កពះបនាះពួ្រប្កតូវោៃបបណតាញបចញពរីវតតេម្ៃរបស់កទង់បហើយោៃរោលាយបៅជា�រីវិតរថមងសាលាប់។រោររំលងរបស់អ័ោមៃិង

បអវែកពមទាំងលទ្ធ្លនៃរោរផ្លាស់បតេតូរថដលពួ្រប្ោៃដ្រពិបសាធៃ៍រួមទាំងបសច្រតេរីសាលាប់ខាងវិញ្ញាណៃិងបសច្រតេរីសាលាប់ខាង

រូបរោយកតូវោៃបៅថារោរធាលា្រ់។



xxii

សោលលេ្ិបគឹទះ

បោយសារលទ្ធ្លនៃរោរធាលា្រ់បនាះអ័ោមៃិងបអវែៃិងពូ�ពង្សរបស់ពួ្រប្អាចទទួលោៃៃូវភាពរី្ររាយៃិងទុ្រខេកពួយ

ដរងខុសៃិងកតូវបហើយម្ៃ្រូៃបៅ(សូមបមើលៃរីនហវទរី22:25)។្រ្ននុងនាមជា្រូៃបៅរបស់អ័ោមៃិងបអវែបនាះបយើង

ទទួលោៃៃូវល្រខេខណ្ឌនៃរោរធាលា្រ់្រ្ននុងអំ�នុងបពល�រីវិតរថមងសាលាប់បៃះ។បយើងកតូវោៃថប្របចញពរីវតតេម្ៃនៃកពះអម្ចាស់បហើយ

កតូវសាលាប់ខាងរូបរោយ។បយើង្រ៏កតូវោៃសា្រល្បងបោយភាពលំោ្រនៃ�រីវិតៃិងរោរល្បលួងនៃម្រសកតូវ្ ងថដរ។

(សូមបមើលមែូសាយ3:19)។

រោរធាលា្រ់្ ឺជាថ ្្ន្រមួយដ៏សំខាៃ់នៃថ្ៃរោរសប្គ្រះរបស់កពះវរបិតាសួ្៌ទាំងមូល។វម្ៃទិសបៅពរីរ—ចុះបករោមបែុថៃតេបៅមុខ។

បករៅពរីនាំឲ្យម្ៃរោរសាលាប់ខាងរូបរោយៃិងវិញ្ញាណរោរធាលា្រ់ោៃ្ តេល់ឲ្យបយើងៃូវឱរោសបដើម្បរីប្រើតម្របលើថ្ៃដរីបៃះបដើម្បរីបរៀៃ

ៃិងរី្រចបកមើៃ។

ជតីវិតរណមងស្លាប់

�រីវិតរថមងសាលាប់្ ឺជាបពលបវលានៃរោរបរៀៃសូកតបៅបពលបយើងអាចបរៀបចំសកម្ប់�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្បៃិងបដើម្បរីបគ្ហាញ

ថាបយើងៃរងបកបើកោស់ៃូវសិទ្ធិបក�ើសបរើសរបស់បយើងបដើម្បរីបធវើអវរីៗទាំងអស់ថដលកពះអម្ចាស់ោៃបញ្ជា។្រ្ននុងអំ�នុងបពល

នៃ�រីវិតរថមងសាលាប់បៃះបយើងកតូវថតកសឡាញ់ៃិងបបកមើោនាបៅវិញបៅម្រ(សូមបមើលមែូសាយ2:17,មរ៉ូនណ7:45,

47–48)។

បៅ្រ្ននុង�រីវិតរថមងសាលាប់វិញ្ញាណរបស់បយើងកតូវោៃរួមោនាជាមួយៃរងរូបរោយរបស់បយើងបោយ្ តេល់ឲ្យបយើងៃូវឱរោសបដើម្បរី

រី្រចបកមើៃៃិងអ្ិវឌ្ឍតាមវិធរីជាបកចើៃថដលមិៃអាចប្រើតម្ៃោៃប�ើយបៅ្រ្ននុង�រីវិតមុៃថ្ៃដរីបៃះ។រូបរោយរបស់បយើង្ ឺ

ជាថ្្ន្រមួយដ៏សំខាៃ់នៃថ្ៃរោរនៃបសច្រតេរីសប្គ្រះបហើយថារូបរោយបៃះ្ ួរថតកតូវោៃបោរពបោយយ្រចិតតេទុ្រោ្រ់ថាជា

អំបណាយមួយម្រពរីកពះវរបិតាសួ្៌របស់បយើង(សូមបមើល្រូរិៃ្ូសទរី1៦:19–20)។

ខ្ម្ពរីរបោងថដលទា្រ់ទង៖យែូបសវ24:15,ម្៉ាថាយ22:3៦–39,ៃរីនហវទរី228:7–9,អាលម្៉ា41:10,

្.ៃិងស.58:27

ជតីវិតសពកាយសេចក្តីស្លាប់

បៅបពលបយើងសាលាប់វិញ្ញាណរបស់បយើងចូលបៅ្រ្ននុងពិ្ពវិញ្ញាណបហើយរង់ចាំរោររស់ប�ើងវិញ។វិញ្ញាណនៃពួ្រសុចរិតកតូវ

ោៃទទួលចូលបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពនៃសុ្មង្គលថដលកតូវោៃបៅថាសាថាៃបរមសុខ។ម្ៃពួ្រអ្ន្របសាមះកតង់ជាបកចើៃៃរង្ សាយ

ដំណរងល្អបៅរោៃ់អ្ន្រទាំងបនាះបៅ្រ្ននុងសាថាៃ�ុំកពលរង។

សាថាៃ�ុំកពលរង្ ឺជា្រថៃលែងបបណាដាះអាសៃ្នបៅ្រ្ននុងពិ្ពបករោយពរី�រីវិតរថមងសាលាប់សកម្ប់អ្ន្រទាំងឡាយណាថដលសាលាប់បៅបោយ

មិៃោៃដរងអំពរីបសច្រតេរីពិតៃិងសកម្ប់អ្ន្រទាំងឡាយណាថដលមិៃោៃបោរពកបតិបតតេិបៅ្រ្ននុង�រីវិតរថមងសាលាប់។បៅទរីបនាះ

វិញ្ញាណទាំងឡាយកតូវោៃបបកងៀៃដំណរងល្អបហើយម្ៃឱរោសបដើម្បរីថកបចិតតេៃិងទទួលពិធរីបរិសុទ្ធនៃបសច្រតេរីសប្គ្រះថដល

កតូវោៃបធវើប�ើងសកម្ប់ពួ្រប្បៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ(សូមបមើលបពកតុសទរី14:៦)។អ្ន្រទាំងឡាយណាថដលទទួលយ្រ

ដំណរងល្អៃរងរស់បៅ្រ្ននុងសាថាៃបរមសុខរហូតដល់រោររស់ប�ើងវិញ។

រោររស់ប�ើងវិញ្ ឺជារោររួមបញ្ចតូលោនាវិញនៃរូបរោយជាវិញ្ញាណរបស់បយើងជាមួយៃរងរូបរោយជាសាច់ៃិងឆ្អរងរបស់បយើង

(សូមបមើលលូរោ24:3៦–39)។បករោយពរីរោររស់ប�ើងវិញវិញ្ញាណៃិងរូបរោយៃរងមិៃថប្របចញពរីោនាបទៀតប�ើយ

បហើយបយើងៃរងរោលាយបៅជាអមតៈ។មៃុស្សក្ប់រូបប្រើតម្របលើថ្ៃដរីៃរងកតូវោៃរស់ប�ើងវិញពរីបកោះកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃ

យ្រឈ្នះបលើបសច្រតេរីសាលាប់(សូមបមើល្រូរិៃ្ូសទរី115:20–22)។ពួ្រសុចរិតៃរងរស់ប�ើងវិញមុៃពួ្រទុច្ចរិតបហើយពួ្រប្

រស់ប�ើងវិញបៅ្រ្ននុងដំបណើររស់ប�ើងវិញទរីមួយ។

បសច្្ររី�ំៃុំ�កមះចុងបករោយៃរងប្រើតប�ើងបនាទាប់ពរីរោររស់ប�ើងវិញ។កពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃរងរោត់បសច្រតេរីមៃុស្សក្ប់រូបបដើម្បរី

្រំណត់ៃូវបសច្រតេរីរុងបរឿងដ៏អស់្រល្បថដលបុ្្គលបនាះៃរងទទួលោៃ។រោររោត់បសច្រតេរីបៃះៃរងថ្្អ្របៅបលើរោរបោរពកបតិបតតេិ

របស់បុ្្គលម្នា្រ់ៗ តាមកពះបញ្ញតតេិរបស់កពះ(សូមបមើលវិវរណៈ20:12,មែូសាយ4:30)។

ម្ៃៃ្រនៃសិរីល្អបរី(សូមបមើល្រូរិៃ្ូសទរី115:40–42)។ៃ្រថដលខ្ពស់ជាងប្បនាះ្ ឺៃ្របសប�សាទាល។

អ្ន្រទាំងឡាយណាថដលម្ៃបសច្រតេរីរោលាហាៃ្រ្ននុងរោរថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងបោរពកបតិបតតេិតាមបោលរោរណ៍

ទាំងឡាយនៃដំណរងល្អៃរងរស់បៅ្រ្ននុងៃ្របសប�សាទាល្រ្ននុងវតតេម្ៃនៃកពះវរបិតាៃិងកពះរា�បុកតាកទង់្ឺកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

(សូមបមើល្.ៃិងស.131:1–4)។

ៃ្រទរីពរីរនៃៃ្រសិរីល្អទាំងបរី្ ឺៃ្របទបរសកទាល។អ្ន្រទាំងឡាយណាថដលរស់បៅ្រ្ននុងៃ្របៃះៃរងជាបុរសៃិងកសតេរីណាថដល

រស់បៅបោយសុចរិតបទៀងកតង់ថតមិៃម្ៃបសច្រតេរីរោលាហាៃ្រ្ននុងរោរថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីកពះបយស៊ូវ។

ៃ្របទប�សាទាល្ ឺជាៃ្រថដលទាបបំ្ុត្រ្ននុងចំបណាមៃ្រនៃសិរីល្អទាំងបរី។អ្ន្រទាំងឡាយណាថដលទទួលោៃៃ្របៃះ

ៃរងជាអស់អ្ន្រថដលបក�ើសបរើសបសច្រតេរីទុច្ចរិតជាជាងបក�ើសបរើសបសច្រតេរីសុចរិតរោលរស់បៅ្រ្ននុង�រីវិតរថមងសាលាប់របស់ពួ្រប្។

បុ្្គលទាំងបៃះៃរងទទួលសិរីល្អរបស់ពួ្រប្បនាទាប់ពរីកតូវោៃសប្គ្រះពរីសាថាៃ�ុំកពលរង។

ឯ្រសារបោងថដលទា្រ់ទង៖យែូហាៃ17:3



xxiii

សោលលេ្ិបគឹទះ

៣.ែរ្វាយធួេររស់្ពះបយសមូវ្គីស្

រោរបធវើឲ្យធួៃ្ ឺរងទារណ្ឌ្រម្នៃអំបពើោបបហតុដូបច្នះបហើយតាមរយៈរោរណ៍បៃះវដ្របចញៃូវឥទ្ធិពលនៃអំពរីោបបចញពរីអ្ន្រ

ថកបចិតតេពរីអំបពើោបៃិងអៃុញ្ញាតឲ្យបុ្្គលបនាះកតូវោៃ្ ្សះ្សារប�ើងវិញជាមួយៃរងកពះ។ម្ៃថតកពះបយស៊ូវក្រីស្ទមួយអង្គ្ ត់

ថដលម្ៃសមតថែភាពបធវើដគ្វាយធួៃដ៏ឥតបខាចាះសកម្ប់មៃុស្សបលា្រទាំងអស់។ដគ្វាយធួៃរបស់កទង់្ ឺរួមម្ៃរោររងទុ្រខេរបស់

កទង់្រ្ននុងសួៃចបារថ្តបសម្៉ាៃរីសកម្ប់អំបពើោបនៃមៃុស្សបលា្រទាំងអស់រោរបង្តូរកពះបលាហិតរបស់កទង់រោររងរោរឈឺចាប់

ៃិងរោរសុ្តរបស់កទង់បៅបលើបឈើឆ្កាងៃិងរោររស់ប�ើងវិញពរី្ ្នតូររបស់កទង់(សូមបមើលលូរោ24:3៦–39,្.ៃិងស.

19:1៦–19)។កពះអង្គសប្គ្រះម្ៃសមតថែភាពបធវើដគ្វាយធួៃបៃះពរីបកោះកទង់ោៃរ្រសាអង្គកទង់បចៀសពរីអំបពើោបៃិងម្ៃ

អំណាចឈ្នះបលើបសច្រតេរីសាលាប់។បោយសារកទង់ម្ៃម្តាថដលម្ៃ�រីវិតរថមងសាលាប់បនាះកទង់ទទួលមរត្រនៃបសច្រតេរីសាលាប់។

បោយសារកទង់ម្ៃបិតាថដលម្ៃ�រីវិតអមតបនាះកទង់ម្ៃអំណាចបដើម្បរីៃរងយ្រកពះ�ៃ្របស់កទង់ម្រវិញមតេងបទៀត។

តាមរយៈកពះ្ុណបនាះដគ្វាយធួៃរបស់កពះអង្គសប្គ្រះបធវើឲ្យមៃុស្សទាំងអស់ៃរងរស់ប�ើងវិញបហើយទទួលោៃៃូវ�រីវិត

អមតៈ។ដគ្វាយធួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្រ៏អាចបធវើឲ្យបយើងទទួលោៃៃូវ�រីវិតដ៏អស់្រល្ប្ ងថដរ(សូមបមើលមរ៉ូនណ

7:41)។បដើម្បរីទទួលោៃៃូវអំបណាយទាៃបៃះបយើងកតូវថតរស់បៅតាមដំណរងល្អរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទថដលរួមម្ៃ

រោរម្ៃបសច្រតេរី�ំបៃឿបលើកទង់រោរថកបចិតតេពរីអំបពើោបរបស់បយើងរោរទទួលបុណ្យក�មុ�ទរ្ររោរទទួលអំបណាយទាៃនៃ

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធៃិងកបរោៃ់ខាជាប់បោយបសាមះកតង់រហូតដល់ទរីបំ្ុត(សូមបមើលយែូហាៃ3:5)។

្រ្ននុងថ្្ន្រនៃដគ្វាយធួៃរបស់កទង់បនាះកពះបយសូ៊វក្រីស្ទមិៃកតរមថតរងទុ្រខេសកម្ប់អំបពើោបរបស់បយើងបែុបណាណះបទបែុថៃតេ

ថ្មទាំងបលើ្រម្រោ្រ់បលើខលែលួៃកពះអង្គៃូវរោរឈឺចាប់�ំងឺៃិងបរាោទាំងឡាយរបស់មៃុស្សបទៀត្ ង(សូមបមើលអាលម្៉ា

7:11–13)។កទង់យល់អំពរីរោរឈឺចាប់របស់បយើងពរីបកោះកទង់ោៃទទួលៃូវបទពិបសាធៃ៍នៃរោរឈឺចាប់បនាះ។កពះ្ុណ

ឬអំណាចថដលអាចបធវើបៅោៃរបស់កទង់ពកងរងបយើងបដើម្បរីអាចរងៃូវបៃ្ទនុ្រៃិងសបកមចោៃ្រិច្ចរោរមួយចំៃួៃថដលបយើងមិៃ

អាចបធវើបោយខលែលួៃបយើងផ្ទាល់(សូមបមើលម្៉ាថាយ11:28–30,្រីលរីព4:13,បអបធើរ12:27)។

ខ្ម្ពរីរបោងថដលទា្រ់ទង៖យែូហាៃ3:5,្រិច្ចរោរ3:19–21

សេចក្តីជំសនឿសលើពពរះសយេ៊ូវពគតីេ្ទ

បសច្រតេរី�ំបៃឿ្ ឺជា«បសច្រតេរីសង្រមបៅបលើអវរីៗថដលបមើលមិៃប�ើញបហើយថដលពិត»(អាលម្៉ា32:21,សូមបមើល្ ងថដរ

បអបធើរ12:៦)។វជាអំបណាយទាៃពរីកពះ។

បសច្រតេរី�ំបៃឿកតូវថតបផ្តាតបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបដើម្បរីឲ្យបសច្រតេរី�ំបៃឿបនាះដរ្រនាំបុ្្គលបនាះបៅរ្របសច្រតេរីសប្គ្រះ។រោរម្ៃ

បសច្រតេរី�ំបៃឿបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទម្ៃៃ័យថារោរពរងថ្្អ្រទាំងកសុងបៅបលើកទង់ៃិងទុ្រចិតតេបលើដគ្វាយធួៃអំណាចៃិងបសច្រតេរី

កសឡាញ់ដ៏ោមៃថដៃ្រំណត់របស់កទង់។វរួមទាំងរោរប�ឿបលើរោរបបកងៀៃរបស់កទង់ៃិងរោរប�ឿមួយសូម្បរីថតបយើងមិៃយល់អំពរី

អវរីៗទាំងអស់ថដលកទង់បធវើ្រ៏បោយ(សូមបមើលសុភាសិត3:5–៦,្.ៃិងស.៦:3៦)។

បសច្រតេរី�ំបៃឿកតូវបគ្ហាញតាមរបបៀបថដលបយើងរស់បៅជាជាងបសច្រតេរី�ំបៃឿថដលោមៃរោរកបកពរតតេ(សូមបមើលោ៉ា្រុប2:17–

18)។បសច្រតេរី�ំបៃឿអាចរី្រចបកមើៃប�ើងបៅបពលបយើងអធិសាឋាៃសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរៃិងបោរពកបតិបតតេិតាមកពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយ

របស់កពះ។

ពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយ្រ៏ម្ៃបសច្រតេរី�ំបៃឿបលើកពះវរបិតាកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធៃិងអំណាចបពវ�ិតភាពកពមទាំងចំណុច

សំខាៃ់ៗដនទបទៀតនៃដំណរងល្អថដលោៃសាតារប�ើងវិញ្ ងថដរ។បសច្រតេរី�ំបៃឿ�ួយបយើងឲ្យទទួលោៃៃូវរោរពយាោល

ខាងវិញ្ញាណៃិងខាងរូបរោយបដើម្បរី្ ៃបៅមុខកបឈមមុខៃរងរោរលំោ្ររបស់បយើងៃិងយ្រឈ្នះបៅបលើបសច្រតេរីល្បលួង

(សូមបមើលៃរីនហវទរី231:19–20)។កពះអម្ចាស់ៃរងសថមតេងៃូវអព្តូតបហតុដ៏អសាចារ្យបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើងកសបតាមបសច្រតេរី

�ំបៃឿរបស់បយើង។

តាមរយៈបសច្រតេរី�ំបៃឿបលើកពះបយស៊ូវក រ្ីស្ទបនាះបុ្្គលម្នា្រ់អាចទទួលោៃៃូវរោរផ្តាច់ោបបហើយបៅទរីបំ្ុតអាចៃរងរស់បៅ្រ្ននុង

វតតេម្ៃរបស់កពះ។

ខ្ម្ពរីរបោងថដលទា្់រទង៖ម្៉ាថាយ11:28–30

ការណពបចិត្

រោរថកបចិតតេ្ ឺជារោរផ្លាស់បតេតូរនៃ្ ំៃិតៃិងចិតតេថដល្ តេល់ដល់បយើងៃូវទិដ្ឋភាព្្រីអំពរីកពះអំពរីខលែលួៃរបស់បយើងផ្ទាល់ៃិងអំពរីពិ្ព

បលា្របៃះ។វរួមម្ៃរោរថបរបចញពរីអំបពើោបបហើយថបរបៅរ្រកពះបដើម្បរីទទួលោៃរោរអត់បទាស។វកតូវោៃទា្រ់ទាញទរ្រ

ចិតតេបោយបសច្រតេរីកសឡាញ់ចំបោះកពះៃិងបំណងកោថានាដ៏ពិតកោ្រដបដើម្បរីបោរពតាមកពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយរបស់កទង់។

អំពរីោបរបស់បយើងបធវើឲ្យបយើងមិៃសាអាតស្អំ—មិៃស្រតេិសមបដើម្បរីកត�ប់បៅៃិងរស់បៅ្រ្ននុងវតតេម្ៃនៃកពះវរបិតាសួ្៌របស់បយើង

វិញ។តាមរយៈដគ្វាយធួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបនាះកពះវរបិតាថដល្ ង់បៅឋាៃសួ្៌របស់បយើងោៃកបទាៃៃូវវីធរីថតមួយ្ ត់

ដល់បយើងបដើម្បរីទទួលោៃរោរអ្័យោប(សូមបមើលបអសាយ1:18)។



xxiv

សោលលេ្ិបគឹទះ

រោរថកបចិតតេរួមម្ៃទាំងអារម្ណ៍នៃរោរបសា្រសាតាយសកម្ប់រោរកបកពរតតេអំបពើោបសារភាពបៅរោៃ់កពះវរបិតាសួ្៌របស់បយើង

ៃិងបៅរោៃ់អ្ន្រដនទបទៀតថដលចាំោច់លះបង់បចាលអំបពើោបថសវងរ្ររោរសាតារប�ើងវិញតាមថដលអាចបធវើបៅោៃចំបោះអវរីៗ 

ថដលោៃខូចខាតបោយសារអំបពើោបរបស់ៃរណាម្នា្រ់ៃិងរស់បៅបោយបោរពតាមកពះបញ្ញតតេិរបស់កពះ(សូមបមើល

្.ៃិងស.58:42–43)។

ខ្ម្ពរីរបោងថដលទា្រ់ទង៖បអសាយ53:3–5;យែូហាៃ14:៦;ៃរីនហវទរី225:23,2៦;្.ៃិងស.18:10–11;

្.ៃិងស.19:23;្.ៃិងស.7៦:40–41

៤.្ោកាេ់ការ់្�ួ�្តាការក្្ប�់សាសនាេិងការសាតារប�ើងវិញ

ពោកាន់កាប់ពតួតពរា

កោរោៃ់រោប់កតួតកតា្ឺជាអំ�នុងបពលថដលកពះអម្ចាស់កតាស់សថមតេងបោលលទ្ធិពិធរីបរិសុទ្ធនានាៃិងបពវ�ិតភាពរបស់កទង់។

វ្ ឺជាអំ�នុងបពលមួយថដលោ៉ាងបហាចណាស់កពះអម្ចាស់ម្ៃអ្ន្របបកមើថដលោៃទទួលសិទ្ធិអំណាចម្នា្រ់បៅបលើថ្ៃដរីថដល

រោៃ់បពវ�ិតភាពបរិសុទ្ធៃិងជាអ្ន្រថដលម្ៃៃូវរោរអៃុញ្ញាតពរីកពះបដើម្បរីថច្រចាយដំណរងល្អៃិងបដើម្បរីចាត់ថចងពិធរីបរិសុទ្ធ

ថដលម្ៃ្រ្ននុងដំណរងល្អបនាះ។សពវន្ងៃបៃះបយើង្រំពុងរស់បៅ្រ្ននុងកោរោៃ់រោប់កតួតកតាចុងបករោយ—ជាកោរោៃ់រោប់កតួតកតា

ថដលបពញ្រំណត់ថដលោៃចាប់ប្តេើមជាមួយៃរងវិវរណៈនៃដំណរងល្អបៅរោៃ់យែូថសបស្៊ីធ។

កោរោៃ់រោប់កតួតកតាមុៃៗ កតូវោៃប្សារល់ថាជាកោរោៃ់រោប់កតួតកតាជាមួយអ័ោមណូបអអ័កោហាំមែូបសៃិងកពះ

បយស៊ូវក្រីស្ទ។បលើសពរីបៃះម្ៃៃូវកោរោៃ់រោប់កតួតកតាដនទប្្សងបទៀតជាបកចើៃរួមម្ៃៃូវកោរោៃ់រោប់កតួតកតា្រ្ននុងចំបណាម

សាសៃ៍ៃរីនហវៃិងសាសៃ៍ោ៉ាបរ៉ឌ។ថ្ៃរោរនៃបសច្រតេរីសប្គ្រះៃិងដំណរងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទកតូវោៃបបើ្រសថមតេងៃិង

បបកងៀៃបៅ្រ្ននុងក្ប់កោរោៃ់រោប់កតួតកតាទាំងអស់។

ការក្បត់ស្េនា

បៅបពលមៃុស្សថបរបចញពរីបោលរោរណ៍នៃដំណរងល្អៃិងមិៃម្ៃ្រូៃបសានៃបពវ�ិតភាពបទបនាះ

ពួ្រប្សថែិតបៅ្រ្ននុងរោរ្រ្បត់សាសនា។

បពលបវលារោរ្រ្បត់សាសនាទូបៅោៃប្រើតប�ើងបពញអស់ទាំងកបវតតេិសាកសតេនៃពិ្ពបលា្រ។ឧទាហរណ៍មួយ្ ឺរោរ

្រ្បត់សាសនាដ៏ធំថដលោៃប្រើតប�ើងបនាទាប់ពរីកពះអង្គសប្គ្រះោៃសាថាបនាសាសនាចក្ររបស់កទង់(សូមបមើលថ្សសា�តូៃិចទរី

22:1–3)។បនាទាប់ពរីរោរសាលាប់នៃពួ្រសាវ្ររបស់កពះអង្គសប្គ្រះបោលរោរណ៍ទាំងឡាយនៃដំណរងល្អកតូវោៃខូចបង់

បហើយរោរផ្លាស់បតេតូរថដលោមៃរោរអៃុញ្ញាតោៃប្រើតប�ើងបៅ្រ្ននុងអង្គរោរសាសនាចក្រៃិងពិធរីបរិសុទ្ធទាំងឡាយនៃបពវ�ិតភាព។

បោយសាររោររី្ររាលោលនៃភាពទុច្ចរិតបនាះកពះអម្ចាស់ោៃដ្រយ្រសិទ្ធិអំណាចៃិង្រូៃបសាទាំងឡាយនៃបពវ�ិតភាពបចញ

ពរីថ្ៃដរី។

្រ្ននុងអំ�នុងបពលនៃរោរ្រ្បត់សាសនាដ៏ធំបៃះ្ឺមៃុស្សរស់បៅបោយោមៃៃូវរោរដរ្រនាំពរីកពះតាមរយៈពយារោរីបៅរស់បនាះបទ។

ម្ៃកពះវិហារជាបកចើៃកតូវោៃសាថាបនាប�ើងបែុថៃតេពួ្រប្ោមៃៃូវសិទ្ធិអំណាចបដើម្បរីកប្ល់ៃូវអំបណាយទាៃនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

ឬបធវើពិធរីបរិសុទ្ធនៃបពវ�ិតភាពប្្សងៗបទៀតោៃប�ើយ។ថ្្ន្រមួយចំៃួៃនៃកពះ្ម្ពរីរបរិសុទ្ធកតូវោៃខូចៃិងោត់បង់បហើយ

មៃុស្សថលងម្ៃៃូវភាពកតរមកតូវនៃរោរយល់ដរងពរីកពះបទៀតបហើយ។

រោរ្រ្បត់សាសនាបៃះោៃប្រើតប�ើងរហូតដល់បពលកពះវរបិតាសួ្៌ៃិងកពះរា�បុកតាសំណពវកទង់ោៃោងម្រ�ួបយែូថសប

ស្៊ីធៃិងោៃចាប់ប្តេើមរោរសាតារភាពបពញបលញនៃដំណរងល្អប�ើងវិញ។

ការស្តារស�ើងវិញ

រោរសាតារប�ើងវិញ្ ឺជារោររោរសាថាបនាប�ើងវិញរបស់កពះនៃបសច្រតេរីពិតៃិងពិធរីបរិសុទ្ធនៃដំណរងល្អរបស់កទង់្រ្ននុងចំបណាម្រូៃបៅ

របស់កទង់បៅបលើថ្ៃដរីបៃះ(សូមបមើល្រិច្ចរោរ3:19–21)។

បៅ្រ្ននុងរោរបរៀបចំសកម្ប់រោរសាតារប�ើងវិញកពះអម្ចាស់ោៃបលើ្រពួ្របុរសសុចរិតប�ើង្រ្ននុងអំ�នុងបពលមួយថដលប្បៅថារោរ

សាងប�ើងវិញ។ពួ្រប្ោៃម្ៃបំណងបដើម្បរីថបរបៅរ្របោលលទ្ធិរោរអៃុវតតេៃិងរោរបរៀបចំសាសនាបៅតាមរបបៀបថដលកពះ

អង្គសប្គ្រះោៃសាថាបនាប�ើង។បទាះជាោ៉ាងបនាះ្រតេរីពួ្រប្ពុំម្ៃបពវ�ិតភាពឬភាពបពញបលញនៃដំណរងល្អបនាះបទ។

រោរសាតារប�ើងវិញោៃចាប់ប្តេើមបៅ្រ្ននុងឆ្នាំ1820បៅបពលកពះជាកពះវរបិតាៃិងកពះរា�បុកតាកទង់្ឺកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

ោៃបគ្ហាញអង្គកទង់ដល់យែូថសបស្៊ីធ្រ្ននុងរោរបឆលែើយតបចំបោះរោរអធិសាឋាៃរបស់បលា្រ(សូមបមើលយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ

1:15–20)។កពរតតេិរោរណ៍សំខាៃ់ៗមួយចំៃួៃនៃរោរសាតារប�ើងវិញ្ឺរោរប្រថកបកពះ្ម្ពរីរមរមៃរោរសាតារប�ើងវិញនៃ

បពវ�ិតភាពបអើរ៉ុៃៃិងមិល្រីសសាថដ្រៃិងរោរបរៀបចំសាសនាចក្របៅន្ងៃទរី៦ថខបមសាឆ្នាំ1830។



xxv

សោលលេ្ិបគឹទះ

បពវ�ិតភាពបអើរ៉ុៃកតូវោៃសាតារប�ើងវិញដល់យែូថសបស្៊ីធៃិងអូលរីបវើរបៅបឌើរីបោយយែូហាៃោទរីស្ទបៅន្ងៃទរី15ថខ

ឧសភាឆ្នាំ1829។បពវ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រៃិង្រូៃបសាទាំងឡាយនៃៃ្រកតូវោៃសាតារប�ើងវិញបៅ្រ្ននុងឆ្នាំ1829

បៅបពលថដលសាវ្របពកតុសោ៉ា្រុបៃិងយែូហាៃោៃកប្ល់្រូៃបសាទាំងបនាះដល់យែូថសបស្៊ីធៃិងអូលរីបវើរបៅបឌើរី។

ភាពបពញបលញនៃដំណរងល្អកតូវោៃសាតារប�ើងវិញបហើយសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនៃពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយ្ ឺជា

«សាសនាចក្រថតមួយថដលពិតបហើយស្រម្បៅបលើន្្ទថ្ៃដរីទាំងមូល»(្.ៃិងស.1:30)។បៅទរីបំ្ុតសាសនាចក្រ

ៃរងម្ៃោសបពញន្្ទថ្ៃដរីៃិងឈរប�ើងជាបរៀងរហូត។

ឯ្រសារបោងថដលទា្រ់ទង៖បអសាយ29:13–14;បអបសោល37:15–17;បអប្សូ4:11–14;ោ៉ា្រុប1:5–៦

៥.ពយាការីេិងវិវរណៈ

ពយារោរី្ ឺជាមៃុស្សម្នា្រ់ថដលកតូវោៃបៅបោយកពះបដើម្បរីៃិោយ�ំៃួសកទង់(សូមបមើលបអមែុស3:7)។ពួ្រពយារោរី

ទាំងឡាយថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងបបកងៀៃដំណរងល្អរបស់កទង់។ពួ្របលា្របគ្ហាញឲ្យសារល់ៃូវកពះហឫទ័យៃិង

ចរិតល្រខេណៈពិតរបស់កពះ។ពួ្របលា្រកោប់អំពរីអំបពើោបៃិងកពម្ៃអំពរី្ លវិោ្រនៃអំបពើោប។�ួៃរោលពួ្របលា្រោៃ

ពយា្ររពរីកពរតតេិរោរណ៍នាបពលអនា្ត(សូមបមើល្.ៃិងស.1:37–38)។រោរបបកងៀៃជាបកចើៃរបស់ពយារោរី្ឺម្ៃបៅ

្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរនានា។បៅបពលបយើងសិ្រសាកបសាសៃ៍របស់ពយារោរីបនាះបយើងអាចបរៀៃបសច្រតេរីពិតៃិងទទួលោៃៃូវរោរថណនាំ

(សូមបមើលៃរីនហវទរី232:3)។

បយើងោំកទកបធាៃនៃសាសនាចក្រជាពយារោរីអ្ន្របមើលឆុតៃិងជាអ្ន្រទទួលវិវរណៈៃិងជាបុរសថតម្នា្រ់ោត់បៅបលើថ្ៃដរី

ថដលទទួលោៃវិវរណៈបដើម្បរីដរ្រនាំសាសនាចក្របៃះទាំងមូល។បយើង្រ៏ោំកទដល់ទរីកបរ្រសាទាំងឡាយបៅ្រ្ននុង្ ណៈកបធាៃទរី

មួយៃិងសម្�ិ្រនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ជាពយារោរីអ្ន្របមើលឆុតៃិងជាអ្ន្រទទួលវិវរណៈ្ងថដរ។

វិវរណៈ្ ឺជាទំនា្រ់ទំៃងរវងកពះបៅរោៃ់្រូៃបៅរបស់កទង់។បៅបពលកពះអម្ចាស់បបើ្រសថមតេងកពះឆៃ្ទៈរបស់កទង់បៅរោៃ់

សាសនាចក្របនាះកទង់ម្ៃកពះបៃ្ទតូលតាមរយៈពយារោរីរបស់កទង់។កពះ្ម្ពរីរនានា—កពះ្ម្ពរីរបរិសុទ្ធកពះ្ម្ពរីរមរមៃ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញាៃិងមុរោតាដ៏ម្ៃតនមលែមហិម្—ម្ៃៃូវវិវរណៈទាំងឡាយថដលោៃ្ តេល់ឲ្យតាមរយៈពយារោរី

ពរីបុរាណៃិងពយារោរីន្ងៃចុងបករោយ។កបធាៃនៃសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនៃពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយ្ឺជាពយារោរីរបស់

កពះបៅបលើថ្ៃដរីនាសពវន្ងៃបៃះ។

បុ្្គលម្នា្រ់ៗ អាចទទួលវិវរណៈបដើម្បរី�ួយពួ្រប្ជាមួយៃរងបសច្រតេរីកតូវរោររោរទទួលខុសកតូវៃិងសំណួរជា្រ់លា្រ់ទាំងឡាយ

របស់ពួ្រប្ៃិងបដើម្បរី�ួយពកងរងទរីបនាទាល់របស់ពួ្រប្។វិវរណៈថដលប្រើតម្ៃចំបោះពួ្រអ្ន្រដរ្រនាំៃិងសម្�ិ្រសាសនាចក្រ

ភា្បកចើៃប្រើតប�ើងតាមរយៈចំណាប់អារម្ណ៍ៃិង្ំៃិតទាំងឡាយថដលោៃម្រពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

ម្ៃបៃ្ទតូលបៅរោៃ់្ ំៃិតៃិងដួងចិតតេរបស់បយើងជាសំប�ងដ៏តូចរបហៀង(សូមបមើល្.ៃិងស.8:2–3)។វិវរណៈអាច

ប្រើតម្ៃតាមរយៈរោរៃិមិតតេសុបិៃៃិងរោរោងម្រ�ួបពរីពួ្របទវតា្ ងថដរ។

ខ្ម្ពរីរបោងថដលទា្រ់ទង៖ទំៃុ្រដំប្រើង119:105,បអប្សូ4:11–14,ធរីមែូប្ទរី23:15–17,ោ៉ា្រុប1:5–៦,

មរ៉ូនណ10:4–5

៦.រព្ជិ�ភាពេិងក្ូេបសាទាំងឡាយថេរព្ជិ�ភាព

បពវ�ិតភាព្ ឺជាអំណាចៃិងជាសិទ្ធិអំណាចដ៏អស់្រល្បរបស់កពះ។តាមរយៈបពវ�ិតភាពកពះោៃបបងកើតៃិងក្ប់ក្ង

សាថាៃសួ្៌កពមទាំងថ្ៃដរី្ ងថដរ។តាមរយៈអំណាចបៃះបនាះកទង់ោៃបកោសបលាះៃិងតបមកើង្រូៃបៅរបស់កទង់បដើម្បរីនាំឲ្យ

ម្ៃ«អមតភាពៃិង�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ចដល់មៃុស្ស»(មែូបស1:39)។

កពះកបទាៃសិទ្ធិអំណាចបពវ�ិតភាពដល់បុរសជាសម្�ិ្រនៃសាសនាចក្រថដលស្រតេិសមដូបច្នះពួ្រប្អាចបធវើ្រិច្ចរោរ្រ្ននុងនាម

របស់កទង់សកម្ប់បសច្រតេរីសប្គ្រះដល់្រូៃបៅទាំងឡាយរបស់កទង់។្រូៃបសានៃបពវ�ិតភាព្ ឺជាសិទ្ធិនៃ្ ណៈកបធាៃឬជា

អំណាចថដលកតូវោៃ្ តេល់ឲ្យដល់ពួ្របុរសបោយកពះបដើម្បរីក្ប់ក្ងៃិងដរ្រនាំៃ្រកពះបៅបលើថ្ៃដរីបៃះ(សូមបមើលម្៉ាថាយ

1៦:15–19)។តាមរយៈ្រូៃបសាទាំងបៃះអ្ន្ររោៃ់អំណាចបពវ�ិតភាពអាចទទួលោៃៃូវរោរអៃុញ្ញាតបដើម្បរី្ សាយដំណរង

ល្អៃិងចាត់ថចងពិធរីបរិសុទ្ធទាំងឡាយនៃបសច្រតេរីសប្គ្រះ។ចំបោះអស់អ្ន្រទាំងឡាយណាថដលបបកមើបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ្ឺ

កតូវោៃបៅបករោមរោរដរ្រនាំរបស់បុ្្គលម្នា្រ់ថដលរោៃ់្រូៃបសាបពវ�ិតភាព។ដូបច្នះពួ្រប្ម្ៃសិទ្ធិទទួលោៃអំណាចថដល

ចាំោច់បដើម្បរីបបកមើៃិងបំបពញរោរទទួលខុសកតូវទាំងឡាយនៃរោរបៅរបស់ពួ្រប្។

ខ្ម្ពរីរបោងថដលទា្់រទង៖្.ៃិងស.121:3៦,41–42
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បព្វជិតភាពសអើរ៉រុន

ជាទូបៅបពវ�ិតភាពបអើរ៉ុៃកតូវោៃបៅថាជាបពវ�ិតភាពបកមុង។មុខតំថណងនៃបពវ�ិតភាពបអើរ៉ុៃម្ៃឌរី្រុៃក្ូសង្

ៃិងប៊ីស្សព។បៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រសពវន្ងៃបៃះសម្�ិ្រកបុសៗថដលស្រតេិសមអាចចាប់ប្តេើមទទួលបពវ�ិតភាពបអើរ៉ុៃបៅអាយុ

12ឆ្នាំ។

បពវ�ិតភាពបអើរ៉ុៃ«រោៃ់្រូៃបសាទាំងឡាយអំពរីរោរបបកមើនៃពួ្របទវតាៃិងអំពរីដំណរងល្អនៃរោរថកបចិតតេៃិងអំពរីបុណ្យក�មុ�

ទរ្រ»(្.ៃិងស.13:1)។

បព្វជិតភាពមិលគតីេសាណែក

បពវ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រជាបពវ�ិតភាពខ្ពស់ជាងឬធំជាងៃិងបដើម្បរីចាត់ថចងរោរណ៍ទាំងឡាយខាងវិញ្ញាណ(សូមបមើល

្.ៃិងស.107:8)។បពវ�ិតភាពដ៏កបបសើរជាងបៃះកតូវោៃ្ តេល់ឲ្យដល់អ័ោមបហើយម្ៃបៅបលើថ្ៃដរីបៅបពលណា

ថដលកពះអម្ចាស់ោៃបបើ្រសថមតេងដំណរងល្អរបស់កទង់។

ដំបូងបពវ�ិតភាពបៃះកតូវោៃបៅថាជា«បពវ�ិតភាពដ៏បរិសុទ្ធតាមរបបៀបនៃកពះរា�បុកតានៃកពះ»(្.ៃិងស.107:3)។

បករោយម្របពវ�ិតភាពបៃះកតូវោៃសារល់ថាជាបពវ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រថដលកតូវោៃោ្រ់ប្មះតាមសង្ជាៃ់ខ្ពស់ដ៏

អសាចារ្យម្នា្រ់ថដលោៃរស់បៅ្រ្ននុងអំ�នុងបពលនៃ�ំនាៃ់ពយារោរីអ័កោហាំ។

បៅ្រ្ននុងបពវ�ិតភាពមុិល្រីសសាថដ្រម្ៃៃូវមុខតំថណងដូចជាថអលបឌើរសង្ជាៃ់ខ្ពស់បលា្រអយ្យបរោពួ្រចិតសិបនា្រ់ៃិង

សាវ្រ។កបធាៃនៃបពវ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រ្ ឺជាកបធាៃសាសនាចក្រ។

ឯ្រសារបោងថដលទា្រ់ទង៖បអប្សូ4:11–14

៧.ពិធីររិសុេ្េិងបសចក្្ីសញ្ញាទាំងឡាយ

ពិធតីបរិេរុទ្

បៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនៃពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយពិធរីបរិសុទ្ធ្ ឺពិសិដ្ឋបហើយជាពិធរី្ លែតូវរោរថដលម្ៃអតថែៃ័យ

ខាងវិញ្ញាណ។ពិធរីបរិសុទ្ធៃរីមួយៗកតូវោៃបបងកើតប�ើងបោយកពះបដើម្បរីបបកងៀៃពរីបសច្រតេរីពិតនានាខាងវិញ្ញាណ។ពិធរីបរិសុទ្ធ

ទាំងឡាយនៃបសច្រតេរីសប្គ្រះកតូវោៃបធវើប�ើងបោយសិទ្ធិអំណាចនៃបពវ�ិតភាពៃិងបករោមរោរដរ្រនាំនៃអស់អ្ន្រថដលរោៃ់

្រូៃបសាបពវ�ិតភាព។ពិធរីបរិសុទ្ធមួយចំៃួៃ្ ឺសំខាៃ់ចំបោះភាពបលើ្រតបមកើងៃិងកតូវោៃប្បៅថាជាពិធិបរិសុទ្ធសកម្ប់

រោរសប្គ្រះ។

ពិធរីបរិសុទ្ធសកម្ប់រោរសប្គ្រះដំបូងប្នៃដំណរងល្អ្ ឺពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្របោយរោរក�មុ�បៅ្រ្ននុងទរ្របោយអ្ន្រម្ៃ

សិទ្ធិអំណាច។បុណ្យក�មុ�ទរ្រ្ ឺចាំោច់សកម្ប់បុ្្គលម្នា្រ់ៗបដើម្បរីរោលាយជាសម្�ិ្រនៃសាសនាចក្របដើម្បរីចូលបៅ្រ្ននុងៃ្រ

បសប�សាទាល(សូមបមើលយែូហាៃ3:5)។

ោ្រ្យថាបុណ្យ ្្រមុ្រទឹកម្រពរីភាសាក្រិ្រម្ៃៃ័យថាក�ល្រ់ឬក�មុ�។រោរក�មុ�្ ឺជាៃិមិតតេរូបនៃបសច្រតេរីសាលាប់នៃ�រីវិតថដល

ម្ៃអំបពើោបរបស់មៃុស្សម្នា្រ់ៃិងរោរប្រើតជា្ ្រី្រ្ននុង�រីវិតខាងវិញ្ញាណថដលោៃឧទ្ទិសដល់រោរបបកមើកពះៃិង្រូៃបៅទាំងឡាយ

របស់កទង់។វ្រ៏ជាៃិមិតតេរូបនៃបសច្រតេរីសាលាប់ៃិងរោររស់ប�ើងវិញ្ ងថដរ។

បនាទាប់ពរីមៃុស្សម្នា្រ់កតូវោៃក�មុ�ទរ្របហើយបនាះអ្ន្ររោៃ់បពវ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រម្នា្រ់ឬបកចើៃនា្រ់ៃរងោ្រ់នដបលើ្របាល

បុ្្គលបនាះបហើយបញ្ជា្រ់ោត់ថាជាសម្�ិ្រនៃសាសនាចក្របៃះ។ជាថ្្ន្រនៃពិធរីបរិសុទ្ធបៃះថដលកតូវោៃបៅថាពិធរីបញ្ជា្រ់

បុ្្គលបនាះកតូវោៃប្្ តេល់ឲ្យៃូវអំបណាយទាៃនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។

អំបណាយទាៃនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ្ឺខុសពរីឥទ្ធិពលនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ពរីមុៃរោរក�មុ�ទរ្របុ្្គលម្នា្រ់អាចទទួល

អារម្ណ៍នៃឥទ្ធិពលនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមតេងម្កាលបហើយតាមរយៈឥទ្ធិពលបនាះបនាះបុ្្គលម្នា្រ់បនាះអាចទទួលោៃៃូវ

ទរីបនាទាល់នៃបសច្រតេរីពិតមួយ(សូមបមើលមរ៉ូនណ10:4–5)។បបើសិៃបុ្្គលបនាះរោៃ់តាមកពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយបនាទាប់ពរី

ទទួលោៃអំបណាយទាៃនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបនាះបុ្្គលបនាះម្ៃសិទ្ធិបដើម្បរីម្ៃភាពជានដ្ ូដ៏ជាប់លាប់របស់កទង់។

ពិធរីបរិសុទ្ធសកម្ប់រោរសប្គ្រះប្្សងបទៀតរួមម្ៃរោរថតងតាំងបពវ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រ(សកម្ប់បុរស)អំបណាយ

ទាៃពិសិដ្ឋ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធៃិងអាោហ៍ពិោហ៍នៃរោរ្ សារភាជាប់(សូមបមើល្.ៃិងស.131:1–4)។ក្ប់ពិធរី

បរិសុទ្ធសកម្ប់រោរសប្គ្រះនៃបពវ�ិតភាពទាំងអស់្ ឺម្ៃបសច្រតេរីសញ្ញា។បៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធពិធរីបរិសុទ្ធសកម្ប់រោរ

សប្គ្រះទាំងបៃះអាចៃរងកតូវោៃបធវើប�ើង�ំៃួសមរណ�ៃ។ពិធរីបរិសុទ្ធ�ំៃួសអាចម្ៃកបសិទ្ធភាពោៃលុះកតាថតបុ្្គលថដល

ោៃសាលាប់បនាះទទួលយ្រពិធរីទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងពិ្ពវិញ្ញាណបហើយបោរពតាមបសច្រតេរីសញ្ញាថដលម្ៃោ្រ់ព័ៃ្ធថតបែុបណាណះ។

ពិធរីបរិសុទ្ធដនទបទៀតដូចជារោរកបសិទ្ធពរអ្ន្រឈឺៃិងរោរោ្រ់ប្មះៃិងរោរកបសិទ្ធពរ្រុម្រ្រ៏ជា្រិច្ចរោរសំខាៃ់្ ងថដរ

សកម្ប់រោរអ្ិវឌ្ឍខាងវិញ្ញាណរបស់បយើង។

ខ្ម្ពរីរបោងថដលទា្់រទង៖្រិច្ចរោរ2:3៦–38
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សេចក្តីេញ្ញា

បសច្រតេរីសញ្ញា្ឺជា្រិច្ចកពមបកពៀងដ៏ពិសិដ្ឋមួយរវងកពះៃិងមៃុស្ស។កពះកបទាៃល្រខេខណ្ឌទាំងឡាយសកម្ប់បសច្រតេរីសញ្ញា

បហើយបយើងយល់កពមបដើម្បរីបធវើៃូវអវរីថដលកទង់កោប់ឲ្យបយើងបធវើបនាទាប់ម្រកពះសៃយាដល់បយើងៃូវពរ�័យជា្រ់លា្រ់មួយចំៃួៃ

បៅបពលបយើងបោរពកបិតបតតេិតាម(សូមបមើល្.ៃិងស.82:10)។

រាល់ពិធរីបរិសុទ្ធសកម្ប់បសច្រតេរីសប្គ្រះនៃបពវ�ិតភាព្ឺរួមម្ៃបសច្រតេរីសញ្ញា។បយើងចុះបសច្រតេរីសញ្ញាជាមួយៃរងកពះអម្ចាស់

បៅបពលបធវើបុណ្យក�មុ�ទរ្រៃិងរំឭ្របសច្រតេរីសញ្ញាទាំងបនាះប�ើងវិញបោយរោរទទួលទាៃសាករោមែង់។បងប្អតូៃកបុសថដល

ទទួលបពវ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រៃរងោៃចូលបៅ្រ្ននុងសម្ប្ៃិងបសច្រតេរីសញ្ញានៃបពវ�ិតភាព។បយើងោៃបធវើបសច្រតេរីសញ្ញា

បថៃថែមបទៀតបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ។

ខ្ម្ពរីរបោងថដលទា្រ់ទង៖ៃិ្រខេមៃំ19:5–៦,ទំៃុ្រតបមកើង24:3–4,ៃរីនហវទរី231:19–20,្.ៃិងស.25:13

៨.អាោេ៍ពិោេ៍េិង្គួសារ

អាោហ៍ពិោហ៍រវងបុរសៃិងកសតេរី្ឺកតូវោៃថតងតាំងប�ើងបោយកពះបហើយក្ួសារ្ ឺជាស្នតូលសំខាៃ់ចំបោះថ្ៃរោរសប្គ្រះ

ៃិងសុ្មង្គលរបស់បយើង។សុ្មង្គលបៅ្រ្ននុង�រីវិតក្ួសារអាចប្រើតប�ើងោៃបៅបពលបយើងបធវើតាមរោរបបកងៀៃរបស់

កពះអម្ចាស់កពះបយសូ៊វក្រីស្ទ។

អំណាចដ៏ពិសិដ្ឋនៃរោរបបងកើត្រូៃបៅបកបើោៃសកម្ប់ថតកបុសៃិងកសរីថដលោៃបរៀបអាោហ៍ពិោហ៍បពញចបាប់ជាបតេរីកបពៃ្ធថត

បែុបណាណះ។ឪពុ្រម្តាយកតូវបបងកើត្រូៃឲ្យចបកមើៃជាបកចើៃប�ើងឲ្យម្ៃបពញោសបលើថ្ៃដរីចិញ្ចរមបរីោច់្រូៃបៅរបស់ពួ្រប្បោយ

បសច្រតេរីកសឡាញ់ៃិងបសច្រតេរីសុចរិតៃិង្តេល់ៃូវបសច្រតេរីកតូវរោរខាងរូបរោយៃិងខាងវិញ្ញាណដល់្រូៃបៅរបស់ពួ្រប្។

សាវាមរីៃិង្រិោម្ៃៃូវរោរទទួលខុសកតូវដ៏ឱឡារិ្របដើម្បរីកសឡាញ់ៃិងថ្រ្រសាោនាបៅវិញបៅម្រ។ឪពុ្រជាអ្ន្រដរ្រនាំ្រ្ននុង

ក្រុមក្ួសាររបស់ពួ្រប្កប្របបោយបសច្រតេរីកសឡាញ់ៃិងបសច្រតេរីសុចរិតៃិង្តេល់ៃូវបសច្រតេរីកតូវរោរដ៏ចាំោច់នានាសកម្ប់

�រីវិត។ម្តាយម្ៃភារ្រិច្ចសំខាៃ់បដើម្បរីថ្រ្រសាបរីោច់្រូៃបៅរបស់ខលែលួៃ។បៅ្រ្ននុងរោរទទួលខុសកតូវដ៏ពិសិដ្ឋទាំងបៃះឪពុ្រៃិង

ម្តាយម្ៃរោតពវ្រិច្ចបដើម្បរី�ួយោនាបៅវិញបៅម្រជានដ្ ូបស្ើោនា។

ថ្ៃរោរនៃសុ្មង្គលដ៏បទវភាពបៃះ្ តេល់លទ្ធភាពដល់ទំនា្រ់ទំៃងក្រុមក្ួសារឲ្យបៃតេតបៅហួសពរីបសច្រតេរីសាលាប់។ថ្ៃដរីកតូវ

ោៃបបងកើតប�ើងបហើយដំណរងល្អកតូវោៃបបើ្រសថមតេងដូបច្នះក្រុមក្ួសារកតូវោៃបបងកើតប�ើងកតូវោៃ្ សារភាជាប់ៃិងកតូវោៃ

តបមកើងប�ើងដ៏អស់្រល្បជាៃិច្ច។(ថ្រសកមួលពរីTheFamily:AProclamationtotheWorld»Ensign ថខវិច្ិរោឆ្នាំ

2010ទំព័រ129,សូមបមើល្ ងថដរបៅប្ហទំព័រLDS.org/topics/family–proclamation)។

ឯ្រសារបោងថដលទា្រ់ទង៖បលា្រុប្បតតេិ2:24;ទំៃុ្រដំប្រើង127:3;ម្៉ាឡា្រី4:5–៦;្.ៃិងស.131:1–4

៩.្ពះរញ្ញ�្ិទាំងឡាយ

កពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយ្ ឺជាក្ររត្យវិៃ័យៃិងជាតកមូវរោរថដលកពះោៃកបទាៃដល់មៃុស្សបលា្រ។បយើងបគ្ហាញបសច្រតេរីកសឡាញ់

របស់បយើងចំបោះកទង់បោយរោរបោរពតាមបទបញ្ញតតេិទាំងឡាយរបស់កទង់(សូមបមើលយែូហាៃ14:15)។រោររ្រសាៃូវ

បទបញ្ញតតេិទាំងឡាយៃរងនាំម្រៃូវពរ�័យពរីកពះអម្ចាស់(សូមបមើល្.ៃិងស.82:10)។

បទបញ្ញតតេិក្រះពរីរដ៏សំខាៃ់បំ្ុត្ ឺ«កសឡាញ់កពះអម្ចាស់ជាកពះនៃឯងឲ្យអស់ពរីចិតតេអស់អំពរីកពលរងបហើយអស់អំពរី្ ំៃិតឯង។...

បហើយ...កសឡាញ់អ្ន្រ�ិតខាងដូចខលែលួៃឯង»(ម្៉ាថាយ22:3៦–39)។

ក្ររត្យវិៃ័យទាំងដប់កបរោរ្ ឺជាថ្្ន្រមួយដ៏សំខាៃ់នៃដំណរងល្អបហើយជាបោលរោរណ៍ដ៏បៅអស់្រល្បថដលចាំោច់សកម្ប់ភាព

តបមកើងប�ើងរបស់បយើង(សូមបមើលៃិ្រខេមៃំ20:3–17)។កពះម្ចាស់ោៃបគ្ហាញក្ររត្យវិៃ័យទាំងបនាះដល់មែូបសរោលពរី

សម័យបុរាណបហើយកទង់ោៃបលើ្រប�ើងមតេងបទៀតបៅ្រ្ននុងវិវរណៈន្ងៃចុងបករោយ។

កពះបញ្ញតតេិប្្សងបទៀតរួមម្ៃរោរអធិសាឋាៃកបចាំន្ងៃ(សូមបមើលៃរីនហវទរី232:8–9),រោរបបកងៀៃដំណរងល្អដល់អ្ន្រដនទ

(សូមបមើលម្៉ាថាយ28:19–20),រោររោៃ់តាមចបាប់កពហ្ចារីយភាព(សូមបមើល្.ៃិងស.4៦:33),រោរបង់

ដគ្វាយមួយភា្ដប់បពញបលញ(សូមបមើលម្៉ាឡា្រី3:8–10),រោរតមអាហារ(សូមបមើលបអសាយ58:៦–7),

រោរអ្័យបទាសដល់អ្ន្រដនទ(សូមបមើល្.ៃិងស.៦4:9–11),រោរម្ៃវិញ្ញាណនៃបសច្រ្រីអំណរ្ ុណ(សូមបមើល

្.ៃិងស.78:19),ៃិងរោរបធវើតាមោ្រ្យសមតេរីនៃកោជាញាវងនវ(សូមបមើល្.ៃិងស.89:18–21)។
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ខ្ម្ពរីរបោងថដលទា្រ់ទង៖បលា្រុប្បតតេិ39:9;បអសាយ58:13–14;ៃរីនហវទរី13:7;មែូសាយ4:30;អាលម្៉ា

37:35;អាលម្៉ា39:9;្.ៃិងស.18:15–1៦;្.ៃិងស.88:124

សកម្ប់ព័ត៌ម្ៃបថៃថែមអំពរីកបធាៃបទទាំងបៃះសូមចូលបៅLDS.org,Teachings,GospelTopics
ឬសូមបមើលពិត ចំមោះ មសចក្ដី ្រំម�ឿ ៖ មសចក្ដីមោង ន� ដំណឹងល្អ (ឆ្នាំ2004)។



១

សមសរៀនេដី១៖ន្ងៃេដី១

ដផនការននស�ចក្្ដី�ស្ង្គាទះ
បមបរៀៃទរី1៖ន្ងៃទរី1ថ្ៃរោរនៃបសច្រតេរីសប្គ្រះ

ដផេការររស់្ពះវររិតាសួគ៌ស្រារ់សុភមង្លររស់បយើង

កពះោៃបបើ្រសថម្ងបោលបំណងអំពរីថ្ៃរោរនៃបសច្រ្រីសប្គ្រះរបស់កទង់បៅដល់មែូបសរោលកទង់ោៃ�ួបបលា្របោយផ្ទាល់បៅ

បលើ្ ្នំ។សូមអាៃមែូបស1:39រួចថសវងរ្រអវរីថដលកពះោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលថាជាកពះរា�បំណងរបស់កទង់។

បតើអ្ន្រសារល់ពរីភាពខុសោនារវង«អមតភាព»ៃិង«�រីវិតអស់្រល្ប»ថដរឬបទ?អមតភាព្ឺជា�រីវិតថដលអាចរស់បៅបោយ

ៃិរៃតេរ៍្រ្ននុងសាថាៃភាពថដលោៃរស់ប�ើងវិញ។តាមរយៈដគ្វាយធួៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទមៃុស្សទាំងអស់ថដលម្រចាប់្រំបណើត

បៅបលើថ្ៃដរីបៃះបដើម្បរីទទួលរូបរោយខាងសាច់្មៃរងទទួលោៃអំបណាយទាៃមួយបៃះ។�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ច

ឬភាពតបមកើងប�ើង្ឺជា�រីវិតរស់បៅបោយៃិរៃតេរ៍ជាក្រុមក្ួសារ្រ្ននុងវតតេម្ៃរបស់កពះ។អំបណាយទាៃមួយបៃះ្រ៏ប្រើតម្ៃតាម

រយៈដគ្វាយធួៃថដរបែុថៃតេ្ ឺសកម្ប់ថតអស់អ្ន្រណាថដលម្ៃ្ ុណសម្បតតេិសមៃរងទទួលថតបែុបណាណះ។

ថអលបឌើរកប៊ូសអ័រម្៉ា្រ់ខៃ់�រី្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃពៃ្យល់ថា៖«ដូចថដលោៃបកបើ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរ្រដីវិត ដ៏ មៅ 

អស់កល្ប ជា�ិច្ច្ឺជាប្មះថដលកតូវោៃោ្រ់ឲ្យដល់�រីវិតថដលកពះវរបិតាដ៏អស់្រល្បជាៃិច្ចកទង់្រំពុងម្ៃកពះ�ៃ្រស់។...

្រដីវិត របស់ ្ពះ គឺ ជា ្រដីវិត ដ៏ មៅ អស់កល្ប ជា�ិច្ច ្រដីវិត ដ៏ មៅ អស់កល្ប ជា�ិច្ច គឺ ជា ្រដីវិត របស់ ្ពះ—បវហារសព្ទទាំងបៃះម្ៃៃ័យ

ដូចោនា»(Mormon Doctrine រោរបោះពុម្ពបលើ្រទរីពរីរ[ឆ្នាំ19៦៦]ទំព័រ237)។

ថអលបឌើរយែូថសបប៊ីវុឺតលរីៃ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃបបកងៀៃថា៖

«អមតភាពគិតអំពដី្ររិរាែ។ជដីវិតអ�់ក្ល្ជានិច្គឺគិតអំពដីគុែភាព។...

«ជដីវិតែ៏សៅអ�់ក្ល្ជានិច្គឺជាចំែុចខ្�់្រំផុតននជដីវិត។ក្្នគុងនាមជាក្ូនសៅខាងវិញ្ញាែរ្រ�់បពទះ

្រង្រ្អលូននិងខ្គុំគឺជាអ្នក្េេរួលមរតក្ចំសោទះសជាគវា�នាដែលពុំអាចកាត់ន្្បានសនទះជាអ្នក្ផ្ល់

ប្រសយាជន៍ចំសោទះអនាគតែ៏រុងសរឿងមរួយជាអ្នក្េេរួលបពទះគុែ។

«ស្រើជដីវិតអមតៈគឺជាក្ិច្ការរ្រ�់បពទះសនាទះជដីវិតែ៏សៅអ�់ក្ល្ជានិច្គឺជា�ិរីល្អរ្រ�់បពទះ»

(«សតើជដីវិតអមតៈនិងជដីវិតអ�់ក្ល្ជានិច្ខុ�ោនាយា៉ាងែូចសម្ច?New Eraដខវិច្ិកាឆ្នាំ២០០៦េំព័រ៨)។

�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ចរួមម្ៃទាំងរោររស់បៅ្រ្ននុងវតតេម្ៃរបស់កពះរោរថកបរោលាយដូចជាកទង់ខាងរូបរោយៃិង

ល្រខេណៈសម្បតតេិៃិងរោរទទួលោៃអវរីៗក្ប់ោ៉ាងថដលកទង់ម្ៃរួមម្ៃក្រុមក្ួសារអស់្រល្បជាៃិច្ច។

បចញពរីអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃ្រ្ននុងមែូបស1:39សូមបំបពញបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបោលលទ្ធិចំបោះថ្ៃរោររបស់កពះវរបិតាសួ្៌

ដូចតបៅបៃះ៖គោលបំណងនៃផែៃការរបស់ព្រះវរបិតាសួគ៌គឺគ�ើម្បីឲ្យគ�ើងអាចទទួលបាៃ។

សេចក្តីស្្ើម
សតើអ្នក្ធាលា្រ់ឆងៃល់ពដីមូលសហតុដែលបពទះបេង់បតា�់្រញ្ជាឲ្យសយើងសធ្វើក្ិច្ការមរួយចំនរួន

និងមរួយចំនរួនសេៀតបេង់ហាមមិនឲ្យសធ្វើដែរឬសេ?េ�្សនេូសៅននដផនការរ្រ�់

បពទះវរ្រិតា�រួគ៌�បរា្រ់ស�ចក្្ដី�ស្ង្គាទះរ្រ�់សយើងដែលសពលខ្ទះបតូវបានសៅថ្ជា

ដផនការនន�ុភមង្លអាចជរួយសយើងឲ្យយល់ែឹងកាន់ដតចបា�់ពដីសោល្រំែងនន

បពទះ្រញ្ញត្ិទាំងឡាយរ្រ�់បេង់។ប្រធាន្រមយែ៏ស�ផ្ក្ក្ឺជាប្រធានក្ូរ៉ុមននពរួក្

សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់បានរានប្រសា�ន៍ថ្«ចំសែទះែឹងអំពដីដផនការនន�ុភមង្ល

សទាទះជាក្្នគុងេបមង់សបរៅក្៏អាចផ្ល់ជាោក្្យថ្‹សហតុអ្វដី›ែល់អ្នក្ដែលរានគំនិត

សក្្មងខ្ដីដែរ»(«TheGreatPlanofHappiness»[addressto  

CESreligiouseducatorsន្ងៃេដី១០ដខ�ដីហាឆ្នាំ១៩៩៣]េំព័រ៣

si.lds.org)។

សមសរៀនសនទះផ្ល់ជាេិែ្ឋភាពេូសៅ�សង្ខ្រមរួយអំពដីដផនការននស�ចក្្ដី�ស្ង្គាទះ។ែូចដអលសឌើរ

ដជ្ហ្វដីអ័រហូឡិនក្្នគុងក្ូរ៉ុមននពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់បាន្រសបងៀនថ្វាសផ្ដាត�ំខាន់សៅសលើ

ែង្វាយធរួនរ្រ�់បពទះសយ�មូវបគដី�្ដែល«ជាស�ចក្្ដីពិតែ៏�ំខាន់្រំផុតបគឹទះែ៏�ំខាន់នបក្ដលង

និងជាសោលការែ៍ចម្ងននដផនការននស�ចក្្ដី�ស្ង្គាទះែ៏មហិរានិងអ�់ក្ល្ជានិច្»

(«ក្ិច្ការផ្សព្វផសាយសា�នានិងែង្វាយធរួន»Ensign ដខមដីនាឆ្នាំ២០០១

េំព័រ៨)។



២

សមសរៀនេដី១៖ន្ងៃេដី១ដផនការននស�ចក្្ដី�ស្ង្គាទះ

្រ្ននុង�រីវិតមុៃ�រីវិតបៃះបយើងោៃរស់បៅជាវិញ្ញាណ្រ្ននុងវតតេម្ៃរបស់កពះវរបិតាសួ្៌។បៅទរីបនាះបយើងោៃយល់ដរងអំពរីថ្ៃរោរ

កទង់សកម្ប់សុ្មង្គលរបស់បយើងៃិងរបបៀបថដលរោរបធវើតាមថ្ៃរោរបនាះៃរង�ួយបយើងឲ្យបំបពញបោលបំណងកទង់ថដលម្ៃ

សកម្ប់បយើង។(សូមបមើល្.ៃិងស.138:55–5៦អ័កោហាំ3:22–28។)


1. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. តាមរោរយល់ដរងរបស់អ្ន្របតើបយើងម្ៃសភាពខុសថបលែ្រពរីកពះវរបិតាសួ្៌របស់បយើងោ៉ាងដូចបម្ច

្រ្ននុង�រីវិតមុៃថ្ៃដរី?

ខ. បតើកពះវរបិតាសួ្៌ោៃបគ្ហាញបហើយកបទាៃអវរីដល់បយើងបដើម្បរី�ួយបយើងឲ្យថកបរោលាយដូចជាកទង់?


2. ថ្ៃរោររបស់កពះវរបិតាសួ្៌បយើងតកមូវឲ្យបយើងចា្របចញពរីវតតេម្ៃកទង់បហើយម្រដ្រពិបសាធៃ៍្រ្ននុង�រីវិតបលើ

ថ្ៃដរី។�រីវិតរបស់បយើងបៅបលើថ្ៃដរីបៃះជាញរ្រញាប់កតូវោៃបៅថា�រីវិតរថមងសាលាប់។សូមពិចារណាមួយ

កសប្រ់ពរីមូលបហតុថដលបយើងកតូវចា្របចញពរីវតតេម្ៃរបស់កពះៃិងពរីរបបៀបថដល�រីវិតរថមងសាលាប់�ួយបយើងឲ្យ

រី្រចបកមើៃបហើយថកបរោលាយរោៃ់ថតដូចជាកពះវរបិតាសួ្៌របស់បយើង។សូមសរបសរ្ ំៃិតរបស់អ្ន្របៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។

កបធាៃថស្ពៃបសី៊រដបុលយូ�រមបរលោៃម្ៃកបសាសៃ៍ពរី�រីវិតរថមងសាលាប់របស់បយើងបលើថ្ៃដរីបៃះថា៖«កពះោៃកបទាៃ

ដល់បយើងៃូវថ្ៃរោរមួយ។ពទង់បាៃបញ្ជូៃគ�ើងទាំងអស់ោនាមកគលើផែៃ�បីគៃរះគ�ើម្បីទទួលបាៃរូបកា�ៃិងគ�ើម្បី�ក្ិគោធៃ៍

គ�ើ�រីកចគពមើៃ»( The Teachings of Spencer W. Kimball,ោៃបោះពុម្ពបោយEdwardL.Kimball[ឆ្នាំ1982]

ទំព័រ25រោរសងកត់ៃ័យកតូវោៃបថៃថែម)។បតើរោរទទួលោៃរូបរោយសាច់្មៃិងរោរដ្រពិបសាធៃ៍បលើថ្ៃដរី�ួយបយើងឲ្យ

ថកបរោលាយរោៃ់ថតដូចជាកពះវរបិតាសួ្៌ោ៉ាងដូចបម្ច?បតើឧបស្្គនានាម្ៃដូចជារោរល្បលួង�ំងឺទុ្រខេកពួយរោរឈឺចាប់រោរោ្រ់

ទរ្រចិតតេអសមតថែភាពថ្មទាំងទុ្រខេលំោ្រ្រ្ននុង�រីវិតរថមងសាលាប់ដនទបទៀតម្ៃតួនាទរីដូចបម្ច្រ្ននុងរោរខិតខំរបស់បយើងបដើម្បរីទទួល

ោៃ�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ចបហើយថកបរោលាយរោៃ់ថតដូចជាកពះវរបិតាសួ្៌?

ឧបស្្គធំមួយថដលបយើងកបឈមមុខ្រ្ននុង�រីវិតរថមងសាលាប់្ ឺអំបពើោប។អំគ្ើបាបរារាំងគ�ើង្ បីការផពបកាលា��ូចជាព្រះវរបិតាសួគ៌

ៃិងការព្រឡប់គៅរស់គៅជាមួ�ៃឹងពទង់វិញ(សូមបមើល្.

ៃិងស.20:18–20;មែូបស៦:57)។អំបពើោបពុំ

កោៃ់ថតបធវើឲ្យបយើងពុំសាអាតស្អំបនាះបទបែុថៃតេរោលបយើងកបកពរតតេ

ោប្រ៏្ ្ទនុយបៅៃរងៃិស្ស័យនៃកពះថដរ—បយើងពុំអាចបៃតេកបកពរតតេ

ោបបហើយបៅថតអាចចាប់យ្របោលបៅនៃរោរថកបរោលាយ

ដូចជាកពះវរបិតាសួ្៌ោៃប�ើយ(សូមបមើលអាលម្៉ា

41:10–11)។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា7៦:40–42រួច

្ូសចំណាំពរីរបបៀបថដលកពះវរបិតាសួ្៌ោៃកបទាៃឲ្យបដើម្បរី

យ្រឈ្នះបលើអំបពើោប។

ភាពពិតថដលព្រះគ�សូ៊វពគបីស្ទបាៃរងឈឺចាប់គ�ើ�ព្រូវគគ

ឆ្កាងជំៃួសអំគ្ើបាបនៃមៃុស្សទាំងអស់្ឺជាបោលលទ្ធិសំខាៃ់

្រ្ននុងថ្ៃរោររបស់កពះវរបិតាសួ្៌សកម្ប់បយើងបហើយអាច្ ្ល់

ជាបសច្្ររីសង្រមដល់្រូៃបៅកពះវរបិតាសួ្៌ទាំងអស់ោនា។

សូមយ្របពលមួយកសប្រ់សញ្រង្ ិតពរីអវរីថដលពលិ្រម្របស់

កពះអង្គសប្គ្រះម្ៃៃ័យចំបោះអ្ន្រ។

បទាះជាកពះបយស៊ូវក្រីស្ទទទួលបទាស�ំៃួសអំបពើោបរបស់

បយើងោ៉ាងណា្រ្រី្រ៏កទង់ពុំដ្រយ្ររោរទទួលខុសកតូវផ្ទាល់ខលែលួៃ

របស់បយើងថដរ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

18:22–23;25:13,15បហើយថសវងរ្រអវរីថដល

តកមូវឲ្យបយើងបធវើបដើម្បរីទទួលោៃអំណាចនៃរោរលាងសម្អាត

របស់ដគ្វាយធួៃបហើយបដើម្បរីកត�ប់បៅរស់បៅ្រ្ននុងវតតេម្ៃ

កពះវរបិតាសួ្៌វិញ។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំៃូវអវរីថដលអ្ន្រ

រ្រប�ើញ។

ស�ៀវសៅកំណត់សេតុ

ការ�ិកសាព្រះគម្ពីរ

ក្្នគុងអំឡគុងសពលអ្នក្�ិក្សាសៅផ្ទះសនាទះអ្នក្

នឹងរានឱកា�សឆ្ើយ�ំែួរទាំងឡាយ

សហើយដចក្ចាយការយល់ែឹងជាមរួយបគូ

រ្រ�់អ្នក្សៅក្្នគុងស�ៀវសៅក្ំែត់សហតុ

ការ�ិក្សាបពទះគម្ដីរ។ការ�រស�រេុក្

ពដីគំនិតនិងអារម្មែ៍ទាំងឡាយរ្រ�់

អ្នក្បពមទាំង�រស�រចសម្ើយចំសោទះ

�ំែួរដែលរានក្្នគុងស�ៀវសៅ�ិក្សា

សនទះអាចអសញជើញឲ្យរានវិវរែៈ។

ដអលសឌើររីឆ្ែជដី�កតក្្នគុងក្ូរ៉ុមនន

ពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់បាន្រសបងៀនថ្៖

«ចំសែទះែឹងដែលបានក្ត់បតាេុក្

សដាយយក្ចិត្េុក្ដាក្់គឺជាចំសែទះែឹង

ដែលអាចសប្រើបបា�់បានសៅចំសពល

ដែលចាំបាច់។ព័ត៌រានដែលង្យ

រំសោចខាងវិញ្ញាែគរួរដតបតូវបានរក្សា

េុក្សៅក្្នគុងក្ដន្ងពិ�ិែ្ឋមរួយដែលរាន

េំនាក្់េំនងជាមរួយបពទះអរាចា�់អំពដី

រស្រៀ្រដែលអ្នក្ឲ្យតនម្វា។ការអនុវត្

ដ្រ្រសនាទះ្រសងកើននូវ�កាដានុពលរ្រ�់អ្នក្

ក្្នគុងការេេរួលបានពន្ឺ្រដន្មសេៀត»

(«AcquiringSpiritual
Knowledge,»Ensign ដខ
វិច្ិកាឆ្នាំ១៩៩៣េំព័រ៨៦)។�ូម

យក្ស�ៀវសៅក្ំែត់សហតុការ�ិក្សាបពទះ

គម្ដីររ្រ�់អ្នក្សៅកាន់ថ្នាក្់សរៀនការ�ិក្សា

សៅផ្ទះប្រចាំ�បាតាហ៍រ្រ�់អ្នក្ការសធ្វើ

ែូសច្នទះអ្នក្នឹងបតូវបានសបតៀមខ្លួនជា

សប�ចសែើម្ដីពិភាក្សាអំពដីអ្វដីដែលអ្នក្បាន

សរៀនសហើយ្រង្ហាញែល់បគូរ្រ�់អ្នក្នូវ

ក្ិច្ការដែលអ្នក្បានសធ្វើ។



៣

សមសរៀនេដី១៖ន្ងៃេដី១ដផនការននស�ចក្្ដី�ស្ង្គាទះ



3.បោងបៅតាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា18:22–23;25:13,15បតើបយើងកតូវថតបធវើអវរីខលែះបដើម្បរីម្រ

រ្រកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបហើយទទួលោៃពរ�័យនៃពលិ្រម្ដ៏ធួៃរបស់កទង់?សូមសរបសរចបមលែើយរបស់អ្ន្របៅ្រ្ននុង

បសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។

ពបសិៃគបើគ�ើងគោរ្ពប្រិប្រ្ិតាមគោលការណ៍ៃិង្ ិធបីបរិសុទ្ធនានានៃ�ំណឹងល្អគ�ើងអាច�កឈ្រះគលើអំគ្ើបាបតាមរ�ៈ

ព្រះគុណៃិង�ង្វា�ធួៃនៃព្រះគ�ស៊ូវពគបីស្ទបាៃ(សូមបមើលមរ៉ូនណ10:32–33)។បោយសារថតដគ្វាយធួៃបទើបបៅ

បពលបយើងរ្រសាបសច្រ្រីសញ្ញាថដលបយើងបធវើបៅបពលទទួលបុណ្យក�មុ�ទរ្របនាះបយើងអាចថកបចិតតេបហើយកតូវោៃអ្័យបទាស

ពរីអំបពើោបរបស់បយើងបហើយទទួលោៃរោរដរ្រនាំពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបដើម្បរីនាំបយើងបដើរតាមម្ោ៌ាបឆ្ពះបៅរោៃ់�រីវិតដ៏បៅ

អស់្រល្បជាៃិច្ច។

បករៅពរីអំបពើោបម្ៃឧបស្្គមួយបទៀតថដលបយើងកតូវថតយ្រឈ្នះឲ្យោៃបដើម្បរីទទួលោៃ�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ច។

សូមអាៃអាលម្៉ា12:24រួចកោប់ឧបស្្គបនាះ។

បៅបពលបយើងសាលាប់បនាះវិញ្ញាណៃិងរូបរោយរបស់បយើងថប្របចញពរីោនា។កបសិៃបបើវិញ្ញាណៃិងរូបរោយរបស់បយើងថប្រ

បចញពរីោនាជាបរៀងរហូតបនាះវៃរងមិៃអាចបៅរួចប�ើយបដើម្បរីថកបរោលាយឲ្យដូចជាកពះបនាះ។គ�ើង្ ុំអាចផពបកាលា��ូចជា

ព្រះវរបិតាសួគ៌គោ�ោមាៃរូបកា�នៃោច់ៃិងឆ្អឹងបាៃគឡើ�(សូមបមើល្.ៃិងស.93:33–34;130:22)។

សូមអាៃអាលម្៉ា11:42–45រួចថសវងរ្រថាបតើរោរថប្របចញពរីោនានៃវិញ្ញាណៃិងរូបរោយរបស់បយើងថដលប្រើតប�ើងបៅ

បពលបយើងសាលាប់បនាះកតូវោៃយ្រឈ្នះបោយរបបៀបណា។


4. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បហតុអវរីោៃជារោរម្ៃកពះ�ៃ្រស់ប�ើងវិញ

របស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្ ឺជាដំណរងល្អសកម្ប់

មៃុស្សក្ប់រូប?

ខ. បតើបសច្រ្រីសង្រមនៃដំបណើររស់ប�ើងវិញនាំ

ម្រៃូវបសច្រ្រីអំណរដល់អ្ន្រោ៉ាងដូចបម្ច?

ដូចថដលអ្ន្រោៃអាៃមុៃបៃះថាអមតភាព្ ឺជាអំបណាយទាៃ

នៃដគ្វាយធួៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទថដលមៃុស្សក្ប់រូបៃរងទទួល

ោៃបោយមិៃ្ ិតថាពួ្រប្ោៃកបកពរតតេល្អឬអាក្រ្រ់រោល

្រំពុងរស់្រ្ននុង�រីវិតរថមងសាលាប់បនាះប�ើយ(សូមបមើលអាលម្៉ា

11:42–45;្.ៃិងស.138:14–17)។គោ�ោរ

ផ្រការមាៃព្រះជៃ្មរស់គឡើងវិញរបស់ព្រះគ�ស៊ូវពគបីស្ទគៃរះ

គ�ើ�គទើបមៃុស្សគោកទាំងអស់ៃឹងរស់គឡើងវិញគ�ើ�

រស់គៅជាៃិរៃ្រ៍។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយ�រីវិតដ៏បៅ

អស់្រល្បជាៃិច្ច្ ឺជាអំបណាយទាៃពរីកពះបៅដល់ថតអស់អ្ន្រ

ថដលបោរពកបតិបតតេិតាមចបាប់ៃិងពិធរីបរិសុទ្ធទាំងឡាយ

នៃដំណរងល្អរបស់កទង់បែុបណាណះ(សូមបមើល្.ៃិងស.

14:7)។


5.សូមសបងខេបៃូវអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃអំពរីថ្ៃរោរ

របស់កពះវរបិតាសួ្៌សកម្ប់សុ្មង្គលរបស់

បយើងបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសា

កពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។សូមថញ្របពលបវលាមួយ

បដើម្បរីបបកងៀៃពរីអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃអំពរីថ្ៃរោរ

របស់កពះវរបិតាសួ្៌សកម្ប់បសច្រ្រីសប្គ្រះ

របស់បយើងបៅរោៃ់សម្�ិ្រក្ួសារម្នា្រ់ឬមិតតេ

ម្នា្រ់បោយផ្ទាល់។បៅបពលអ្ន្រពៃ្យល់ពរីអវរីថដល

អ្ន្រោៃបរៀៃបនាះអ្ន្រអាច្ ូរឌរីោ៉ាករោមបដើម្បរី

បធវើជា�ំៃួយ។សូមកបុងបកបៀបជាបកសចបដើម្បរី

ថច្រចាយបទពិបសាធៃ៍ជាមួយក្ូរបស់អ្ន្រ។

ផែនការននសេចក្តីេស្រ្គោះ

ជីវិតមុនជីវិតល�ើ

ផែនដី
វត្តមានននព្រះ

ជីវិតដ៏លៅអស់

ក�្បជានិច្ច

ភា្រផមងស្លាប់

អំល្ើបាប លសចក្តីស្លាប់

លសចក្ីជំលនឿ

ការផពបចិត្ត

្ិធីបុណ
្យពជមុជទឹក

ព្រះវិញ្
ញាណ

បរិសុទ្ធ

ការលោរ្ពបតិបត្តិ

លសចក្តីសញ្
ញានានា

ការសូ៊ពរាំ

សាសនាចក្រនៃក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទ

នៃ្ ួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងយករោេ

មូលដ្ឋាៃក្ររះ

វត្តមានរបស់ព្រះ(ខាងវិញ្ញាណ)

ការធ្លាក់ននផែនដី(ខាងសាច់ឈាម)

វត្តមានរបស់ព្រះ

វត្តមានរបស់ព្រះ(ខាងវិញ្ញាណ) វត្តមានរបស់ព្រះ

ការធ្លាក់ននផែនដី(ខាងសាច់ឈាម)

សសចក្តីសាលាប់ខាងវិញ្ញាណគឺជាការផបកសចញ

្ីព្រះ។

តាមរយៈដង្វាយធួនមនុស្សសោកទាំងអស់នឹងពតរូវ

បានសពបាសសោរះ្ ីការសាលាប់ខាងសាច់ឈាមនិង

ខាងវិញ្ញាណផដលបណ្តាលមក្ ីការធ្លាក់ននអ័ដាម។
អ្នកទាំងឡាយណ្ផដល្ ុំអនុវត្ត

សសចក្ីជំសនឿឬផពបចិត្ត្ុំអាចបានសៅ

ក្ននុងវត្តមានរបស់ព្រះអស់កល្បជានិច្ច

ស�ើយ។

ដង្វាយធួនរបស់ព្រះលយស៊ូវព្ីស្ទ



៤

សមសរៀនេដី១៖ន្ងៃេដី១ដផនការននស�ចក្្ដី�ស្ង្គាទះ

បមបរៀៃបៃះោៃ្ ្ល់ថតរោរពៃ្យល់សបងខេបនៃថ្ៃរោរនៃបសច្រ្រីសប្គ្រះថតបែុបណាណះ។្រ្ននុងរោរសិ្រសារបស់អ្ន្រអំពរីបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រ្រីសញ្ញាបៅឆ្នាំបៃះអ្ន្រៃរងបរៀៃពរីបសច្រ្រីពិតជាបកចើៃបថៃថែមបទៀតថដលទា្រ់ទងបៅៃរងថ្ៃរោរនៃបសច្រ្រីសប្គ្រះ។បៅ

បពលអ្ន្របរៀៃបថៃថែមពរីថ្ៃរោរបៃះសូមថសវងរ្រអវរីថដលកពះកទង់ោៃបធវើសកម្ប់អ្ន្របហើយបទារទៃ់បៅរ្ររោរបំ្ុស្ំៃិតរបស់

កពះវិញ្ញាណអំពរីអវរីថដលអ្ន្រកតូវបធវើបដើម្បរីទទួលោៃពរ�័យបពញបលញថដលកពះវរបិតាសួ្៌កបទាៃឲ្យ។


៦. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មមមរៀ� អំពដី « សែ�ការ ន� មសចក្ដី សម្គ្រះ » ម�ើយ បា� បញ្ចប់ វា មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៥

សមសរៀនេដី១៖ន្ងៃេដី២

ការក្្ត់សា�នាែ៏ធំ
បមបរៀៃទរី1៖ន្ងៃទរី2រោរ្រ្បត់សាសនាដ៏ធំ

្ពះបយសមូវ្គីស្រាេសាថារនាសាសនាច្ក្្េង់ប�ើងកាល្េង់គង់បៅបលើដផេែីបេះ

្រ្ននុងតារាងខាងបករោមសូម្ ្គតូ្្គងបក្ឿងឧប្ររណ៍ជាមួយៃរងម្៉ាស៊ីៃឬចំថណ្រនៃបរិរោខារថដលកតូវៃរងវ៖

បតើម្៉ាស៊ីៃទាំងបៃះម្ៃអតថែកបបោ�ៃ៍ដូចបម្ចកបសិៃបបើោមៃ

ឧប្ររណ៍ថដលអ្ន្រោៃ្ ្គតូរ្្គងបទបនាះ?សូមបកបៀបបធៀប

រោរណ៍បៃះបៅៃរងសាសនាចក្ររបស់កពះអម្ចាស់។បតើ

ម្ៃថ្្ន្រចាំោច់អវរីខលែះថដលកបសិៃបបើវកតូវោៃដ្របចញពរី

សាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបនាះសាសនាចក្រៃរងពុំអាច

ដំបណើររោរោៃឬមិៃអាចសូម្បរីថតម្ៃរូបរាងបនាះ?


1.សូមសរបសរចំណងប�ើង្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ

ថាធាតុ ចំបាច់ នានា ន� សាសនាច្ក ន� 

្ពះមយសមូវ្គដីស្ទ ។បៅបពលអ្ន្ររ្រប�ើញធាតុ

ប្្សងៗអំ�នុងបពលសិ្រសាបមបរៀៃបៃះសូម

សរបសរវបៅបករោមចំណងប�ើងបៃះ។

សូមអាៃបអប្សូរ2:19–22រួច្ ូសចំណាំពរីក្រះថដល

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃសាថាបនាសាសនាចក្រកទង់បៅបលើអំ�នុង

បពលរោរបបកមើរបស់កទង់្រ្ននុង�រីវិតរថមងសាលាប់។បតើអ្ន្រ្ ិតថា

បហតុអវរីោៃជាពួ្រសាវ្រៃិងពួ្រពយារោរីកតូវោៃចាត់ទុ្រថាជា

«ក្រះ»នៃសាសនាចក្រ?បតើៃរណាជា្ ្ក�ុងោ៉ាងឯ្រ?

សូមសរបសរបសច្រ្រីពិតតបៅបៃះ្រ្ននុងបញ្រីធាតុចាំោច់នានានៃសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុ

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រថា៖្ួកោវកៃិង្ ួក្ យាការីបគងកើ្របាៃជាពគឹរះនៃោសនាចពកនៃព្រះគ�ស៊ូវពគបីស្ទ។

បតើម្ៃអវរីប្រើតប�ើង្រ្ននុងរូបភាពខាងបករោមបៃះ?

សេចក្តីស្្ើម
បពទះសយ�មូវបគដី�្បានសាថា្រនាសា�នាចបក្បេង់សឡើងកាលបេង់សធ្វើការ្រសបមើសៅ

សលើដផនែដី។ប្រធានហិនរី្រម៊ីអាវរិងននគែៈប្រធានេដីមរួយបានពន្យល់ថ្៖

«្រនាទា្រ់ពដីការយាងសឡើងសៅសាថាន�រួគ៌វិញរ្រ�់បពទះបគដី�្ពរួក្សាវក្បាន្រន្

សប្រើបបា�់ក្ូនសសាដែលបេង់បាន្រន្សល់េុក្សៅនឹងពរួក្សលាក្។្រ៉ុដន្សដាយសារដត

ការមិនសោរពប្រតិ្រត្ិនិងការបាត់្រង់ស�ចក្្ដីជំសនឿពដី�ំណាក្់�រាជិក្

សនាទះពរួក្សាវក្បានដចក្ឋានសៅសដាយោមានអ្នក្េេរួលកាន់ក្ូនសសា្រន្សឡើយ។

សយើងសៅបពឹត្ិការែ៍សសាក្នាែក្ម្មសនាទះថ្‹ការក្្ត់សា�នា›»(«The

TrueandLivingChurch,»Ensign ឬLiahona ដខឧ�ភាឆ្នាំ២០០៨

េំព័រ២១)។សដាយសារដតការក្្ត់សា�នាដែលរីក្រាលដាលសនទះសហើយសេើ្រ

�ិេិ្អំណាច្រព្វជិតភាពបតូវបានបាត់្រង់ពដីចំសណាមមនុ�្សសលាក្។ការយល់ែឹង

ពដីការក្្ត់សា�នាែ៏ធំជរួយសយើងឲ្យយល់កាន់ដតចបា�់ពដីតបមូវការឲ្យរាន

ការសាដារសឡើងវិញននែំែឹងល្អរ្រ�់បពទះសយ�មូវបគដី�្សៅន្ងៃចុងសបកាយសនទះ។



៦

សមសរៀនេដី១៖ន្ងៃេដី២ការក្្ត់សា�នាែ៏ធំ

សូមអាៃយែូហាៃ15:1៦រួចថសវងរ្រធាតុមួយបទៀតនៃសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទថដលចាំោច់សកម្ប់បសច្រ្រីសប្គ្រះ

នៃ្រូៃបៅរបស់កពះ។

ពរីមុៃកពះអង្គសប្គ្រះោៃោងប�ើងបៅឯសាថាៃសួ្៌វិញកទង់ោៃកបទាៃដល់ពួ្រសាវ្រកទង់ៃូវសិទ្ធិអំណាចបដើម្បរីដរ្រនាំ

សាសនាចក្រកទង់បហើយកបកពរតតេបៅ្រ្ននុងកពះនាមនៃកពះបដើម្បរីឲ្យម្ៃបសច្រ្រីសប្គ្រះដល់្រូៃបៅកទង់។សិទ្ធិអំណាចបពវ�ិតភាព

បៃះរួមម្ៃ្រូៃបសាបពវ�ិតភាពឬសិទ្ធិបដើម្បរីដរ្រនាំសាសនាចក្របហើយបធវើពិធរីបរិសុទ្ធទាំងឡាយថដលចាំោច់ដល់បសច្រ្រី

សប្គ្រះ។សូមសរបសរបញ្ចតូលបសច្្ររីពិតតបៅបៃះបៅ្រ្ននុងបញ្រី្រ្ននុង្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រថា៖សិទ្ធិអំណាច

ប្្វជិ្រភា្គឺចាំបាច់គ�ើម្បីទទួលគសចក្បីសញ្ញាៃិង្ ិធបីបរិសុទ្ធទាំងឡា�នៃគសចក្បីសគ្ង្ររះ។

ដអលសឌើរឌដី្តបគដី�្លូហ្វឺ�ិនក្្នគុងក្ូរ៉ុមននពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់បាន្រក្បសាយពដីធាតុចាំបាច់មរួយសេៀត

ននសា�នាចបក្ែ៏ពិតថ្៖«ស�ចក្្ដីពិតនិងសោលលេ្ិដែលសយើងបានេេរួលបានមក្សហើយនឹង្រន្

រានមក្តាមរយៈវិវរែៈរ្រ�់បពទះ។សៅក្្នគុងេំសនៀមេរាលា្រ់ជំសនឿមរួយចំនរួន...្រញ្ហាខាងសោលលេ្ិ

អាចកាលាយជាការដខ្វងមតិសយា្រល់ោនា។...សយើងឲ្យតនម្ែល់ចំសែទះវិជាជាដែលពបងដីក្ការយល់ែឹង្រ៉ុដន្

សៅក្្នគុងសា�នាចបក្�ព្វន្ងៃក្៏ែូចជាជំនាន់្រុរាែការសាថា្រនាសោលលេ្ិននបពទះបគដី�្ឬការដក្គំនិត

ភ័ន្បចឡំខាងសោលលេ្ិគឺជាសរឿងមរួយននវិវរែៈរ្រ�់បពទះចំសោទះអ្នក្ទាំងឡាយណាដែលបពទះអរាចា�់

បានប្រគល់ឲ្យនូវ�ិេ្ិអំណាចជាសាវក្»(« The Doctrine of Christ, »Ensign ឬLiahona ដខឧ�ភាឆ្នាំ២០១២

េំព័រ៨៦)។

កសបតាមថអលបឌើរក រ្ីសតេតូហវឺសិៃបតើតួនាទរីសំខាៃ់មួយរបស់ពយារោរីៃិងពួ្រសាវ្រ្ ឺជាអវរី?

បោលលទ្ធិមួយ្ ឺជាបសច្រ្រីពិតក្រះដ៏អស់្រល្បអំពរីដំណរងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាវសំខាៃ់ថា

បោលលទ្ធិពិតកតូវោៃបបកងៀៃបហើយយល់កតរមកតូវបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្ររបស់កពះអម្ចាស់ដូបច្នះ?

សូមសរបសរបញ្ចតូលបសច្រ្រីពិតដូចតបៅបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រថា៖្ួកោវក

ៃិង្ ួក្យាការីោថាបនាគោលលទ្ធិ�៏ព្រឹមព្រូវតាមរ�ៈវិវរណៈ�៏គទវភា្។

បទាះបរីជាម្ៃបោលលទ្ធិជាបកចើៃនៃដំណរងល្អរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទោ៉ាងណា្រ៏បោយ្រ៏អ្ន្រកតូវោៃបលើ្រទរ្រចិតតេឲ្យបបងកើៃ

រោរយល់ដរងឲ្យោៃរោៃ់ថតកជាលបករៅពរីបោលលទ្ធិក្រះទាំងឡាយខាងបករោមបពញមួយរោរសិ្រសាថានា្រ់សិរោខាសាលារបស់អ្ន្រ។

បោយបធវើដូបច្នះវៃរង�ួយអ្ន្រឲ្យពកងរងទរីបនាទាល់ខលែលួៃបហើយបរៀបចំអ្ន្រឲ្យបបកងៀៃដំណរងល្អដល់មៃុស្សដនទ។

• ក្រុមកពះ

• ថ្ៃរោរនៃបសច្រតេរីសប្គ្រះ

• ដគ្វាយធួៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

• កោរោៃ់រោប់កតួតកតារោរ្រ្បត់សាសនាៃិងរោរសាតារប�ើងវិញ

• ពយារោរីៃិងវិវរណៈ



៧

សមសរៀនេដី១៖ន្ងៃេដី២ការក្្ត់សា�នាែ៏ធំ

• បពវ�ិតភាពៃិង្រូៃបសានៃបពវ�ិតភាព

• ពិធរីបរិសុទ្ធៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

• អាោហ៍ពិោហ៍ៃិងក្ួសារ

• កពះបញ្ញតតេិ


2.សូមបក�ើសបរើសយ្របោលលទ្ធិក្រះមួយខាងបលើបៃះ។សូមសរបសររោរប្រកសាយបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុ

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រពរីមូលបហតុថដលបោលលទ្ធិបនាះម្ៃអតថែៃ័យសកម្ប់អ្ន្រ។

សូមថសវងរ្របោលលទ្ធិទាំងបៃះបពញមួយរោរសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញារបស់អ្ន្របៅឆ្នាំបៃះបហើយពយាោមពកងរី្រ

ចំបណះដរងៃិងរោរយល់ដរងរបស់អ្ន្រឲ្យោៃបករៅក�ះអំពរីបោលរោរណ៍ទាំងបនាះ។

បដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យសារល់ពរីធាតុចំោច់មួយបទៀតនៃសាសនាចក្រនៃកពះអម្ចាស់សូមបមើលបៅរូបភាពទាំងឡាយខាងបករោមបៃះ

បហើយ្ ិតពរីអវរីថដលរូបភាពទាំងបៃះម្ៃដូចោនា។

ពិធរីបរិសុទ្ធ្ ឺជារោរកបកពរតតេដ៏ពិសិដ្ឋជា្ លែតូវរោរថដលបធវើប�ើង

បោយមៃុស្សថដលម្ៃសិទ្ធិអំណាចបពវ�ិតភាពកតរមកតូវៃិង

រោរអៃុញ្ញាតបដើម្បរីបធវើពិធរីបរិសុទ្ធបនាះ។បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរី

ោៃជាពិធរីបរិសុទ្ធទាំងឡាយជាថ្្ន្រដ៏ចាំោច់្រ្ននុងសាសនាចក្រ

នៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?(បដើម្បរី�ួយអ្ន្របឆលែើយៃរងសំណួរបៃះ

សូមអាៃយែូហាៃ3:5។បករោយម្រសូម្ ិតអំពរីអវរីថដល

ៃរងប្រើតប�ើងកបសិៃបបើអ្ន្រពុំអាចទទួលោៃពិធរីបរិសុទ្ធនៃ

បុណ្យក�មុ�ទរ្រៃិងពិធរីបញ្ជា្រ់ៃិងទទួលកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

បទបនាះ)។

បសច្រតេរីសញ្ញា្ ឺជា«្រិច្ចកពមបកពៀងរវងកពះៃិងមៃុស្ស

បែុថៃតេភា្រីទាំងសងខាងពុំចាំោច់កបកពរតតេបោយបស្ើភាព្រ្ននុង

្រិច្ចកពមបកពៀងបៃះប�ើយ។កពះោ្រ់ល្រខេខណ្ឌទាំងឡាយ

សកម្ប់បសច្រតេរីសញ្ញាបហើយមៃុស្សយល់កពមបធវើតាមអវរី

ថដលកទង់សុំឲ្យពួ្រប្បធវើ។បនាទាប់ម្រកពះសៃយាៃរងមៃុស្ស

ៃូវពរ�័យជា្រ់លា្រ់ទាំងឡាយសកម្ប់រោរបោរពកបតិបតតេិ

របស់ពួ្រប្»(បសច្រតេរីថណនាំដល់បទ្ម្ពរីរទាំងឡាយ

«បសច្រតេរីសញ្ញា»scriptures.lds.org)។ពិធរីបរិសុទ្ធ្ ឺជា

មបធយាោយថដលបយើងបបងកើតបសច្រ្រីសញ្ញាជាមួយកពះបហើយ

ពរ�័យទាំងឡាយប្រើតម្ៃពរីរោររ្រសាបសច្រ្រីសញ្ញាទាំងបនាះ។

ក្ប់ពិធរីបរិសុទ្ធនៃរោរសប្គ្រះនៃបពវ�ិតភាពទាំងអស់សុទ្ធថតអមម្រជាមួយបសច្រ្រីសញ្ញាថដលជា្រិច្ចកពមបកពៀងពិសិដ្ឋជាមួយ

កពះ។សូមសរបសរបញ្ចតូលបសច្រ្រីពិតតបៅបៃះបៅ្រ្ននុងបញ្រី្រ្ននុង្រំណត់បហតុសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រថា៖ក្នុងោសនាចពកនៃ

ព្រះគ�ស៊ូវពគបីស្ទនៃ្ ួកបរិសុទ្ធន្ងៃចុងគពកា�គ�ើងអាចទទួលបាៃ្ ិធបីបរិសុទ្ធទាំងឡា�ផ�លចាំបាច់�ល់គសចក្បីសគ្ង្ររះរបស់

គ�ើង។

រោលកទង់្ ង់បៅបលើថ្ៃដរីបៃះកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃសាថាបនាធាតុៃរីមួយៗថដលអ្ន្រោៃសិ្រសាជាថ្្ន្រចាំោច់របស់សាសនាចក្រ

កទង់។បនាទាប់ពរីកទង់ោៃសុ្តោៃម្ៃកពះ�ៃ្រស់ប�ើងវិញបហើយោៃោងប�ើងបៅសាថាៃសួ្៌វិញបនាះកទង់ោៃបៃតេ

ដរ្រនាំបហើយបបកងៀៃពួ្រសាវ្រកទង់តាមរយៈវិវរណៈ។បៅបករោមរោរដរ្រនាំរបស់ពួ្រសាវ្របនាះសាសនាចក្រពរីបុរាណោៃ

រី្រដុះោលោ៉ាងរហ័សបហើយមៃុស្សរាប់ោៃ់នា្រ់ោៃទទួលបុណ្យក�មុ�ទរ្រ។ក្រុម�ំៃុំទាំងឡាយនៃពួ្របរិសុទ្ធកតូវោៃ

បបងកើតប�ើងបពញមួយចំថណ្រធំនៃចក្រ្ពរ៉ូម(រួមម្ៃពួ្របអសបា៉ាញទួ្រីក្រិ្រអ៊ីតាលរីសី៊រីៃិងថ្្ន្រដនទបទៀតបៅថបែ្រអឺរ៉ុប

អាស៊ីៃិងអាកហិ្របៅសម័យទំបៃើបបៃះ)។ថអលបឌើរប៊ីស្សពឌរី្រុៃសង្ក្ូៃិងអ្ន្របបកងៀៃដំណរងល្អ(ពួ្រអយ្យបរោ)

កតូវោៃបៅបហើយ្ ្ល់សិទ្ធិអំណាចបពវ�ិតភាពកតរមកតូវបោយពួ្រសាវ្រ។



៨

សមសរៀនេដី១៖ន្ងៃេដី២ការក្្ត់សា�នាែ៏ធំ

ការក្្ប�់សាសនាែ៏ធំបក្ើ�ប�ើងបៅរ៉ុនាមាេស�វ�្សរ៍ប្កាយពីការរប្មើររស់្ពះអរាចាស់ក្្នុងជីវិ�រដមងសាលារ់

បទាះជាម្ៃរោរខិតខំពរីសំណា្រ់ពួ្រសាវ្រោ៉ាងណា្រ្រី្រ៏សាសនាចក្ររោលពរីបុរាណោៃកបឈមមុខៃរងរោរ្ំរាម្រំថហងទាំង

្រ្ននុងៃិងបករៅសាសនាចក្រថដរ។សូមអាៃរោរដ្រកសង់បទ្ម្ពរីរខាងបករោមរួចថសវងរ្ររោរ្ំរាម្រំថហងទាំងបៃះ៖

្រិច្ចរោរ12:1–3

្រិច្ចរោរ20:29–30

ធរីមែូប្ទរី24:1–4

បពកតុសទរី22:1–2


3.បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជារោរ្ំរាម្រំថហងទាំងបៃះបកោះថានា្រ់ដល់សាសនាចក្រ?សូមសរបសរ្ ំៃិតរបស់អ្ន្រ

បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។

កបធាៃប៊យដ៏ប�ផ្្រ្រឺកបធាៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃម្ៃកបសាសៃ៍ពរីរោរោត់បង់ដ៏ធំថដលសាសនាចក្រ្រ្ននុង

សញ្ញា្ ្រីោៃ�ួបកបទះអំ�នុងបពលបនាះថា៖

«យា៉ាក្ុ្របតូវបាន�រាលា្រ់សៅបក្ុងសយរ៉ូសាឡិមសដាយស�្ចសហរ៉ូឌ។សពបតុ�និង្រ៉ុលសាលា្រ់សៅបក្ុង

រ៉ូម។េំសនៀមេរាលា្់របានបបា្រ់ថ្ភដីលដីពបានសចញសៅភាគខាងសក្ើត។រានសរឿងជាសបចើនសេៀតដែល

សយើងពុំែឹង។

«ពរួក្សលាក្បាន្រំដ្រក្ោនាពរួក្សលាក្បាន្រសបងៀនដ្្ងេដី្រនាទាល់សហើយបានសាថា្រនាសា�នាចបក្

សឡើង។សហើយពរួក្សគបានសាលា្រ់សែើម្ដីជំសនឿរ្រ�់ពរួក្សគសហើយសដាយការសាលា្រ់រ្រ�់ពរួក្សគសនាទះសក្ើត

រាននូវភាពងងឹតននការក្្ត់សា�នាជាសបចើន�តវត្សន៍»(ពរួក្ែ្រ់ពដីរនាក្់»Ensign ឬលីអាហូណាដខឧ�ភាឆ្នាំ

២០០៨,េំព័រ៨៤)។

បតើរចនាសម្ព័ៃ្ធៃរងបៅជាោ៉ាងណាកបសិៃបបើក្រះកតូវោៃដ្របចញបៅបហើយបនាះ?

រោរធាលា្រ់នៃសាសនាចក្ររោលពរីបុរាណកតូវោៃបៅថារោរ្រ្បត់សាសនាដ៏ធំ។ការក្្រ់ោសនាគកើ្រគឡើងគៅគ្លមៃុស្សផបរ

គចញឆ្ងា�្ បីគសចក្បី្ិ្រនៃ�ំណឹងល្អគ�ើ�ប�ិគសធគចាល្ ួកអ្កបគពមើផ�លមាៃសិទ្ធិអំណាច្ បីព្រះអមាចាស់។

ប្រធានផ្ក្ក្ឺបានពន្យល់្រដន្មពដីការបាត់្រង់ែ៏ធំសធងជាងសគដែលជាលេ្ផលពដីការក្្ត់សា�នាែ៏ធំ

សនាទះថ្៖«រ្រ�់ែ៏រានតនម្្រំផុតដែលបានបាត់្រង់សៅក្្នគុងការក្្ត់សា�នាគឺ�ិេ្ិអំណាចដែល

ពរួក្ែ្រ់ពដីរនាក្់កាន់–គឺក្ូនសសា្រព្វជិតភាព។សែើម្ដីឲ្យសា�នាចបក្សនទះជាសា�នាចបក្របស់ទ្រង់

សា�នាចបក្សនទះបតូវដតរានក្ូរ៉ុមមរួយននពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់ដែលកាន់ក្ូនសសាទាំងឡាយនន

្រព្វជិតភាពសហើយប្រគល់វាសៅែល់មនុ�្សែនេសេៀត»(«The Twelves»េំព័រ៨៤)។



4. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើរោរោត់បង់សិទ្ធិអំណាចបពវ�ិតភាពម្ៃ្ លបែះោល់ដល់ធាតុចាំោច់ដនទបទៀតនៃសាសនាចក្រោ៉ាង

ដូចបម្ច?

ខ. បហតុអវរីោៃជាពុំម្ៃមបធយាោយបដើម្បរីថ្រលម្អសាសនាចក្រប�ើងវិញកបសិៃបបើោមៃពួ្រពយារោរីៃិងពួ្រសាវ្រ

សិទ្ធិអំណាចបពវ�ិតភាពៃិងចំបណះដរងដ៏កតរមកតូវពរីបោលលទ្ធិនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបទបនាះ?



៩

សមសរៀនេដី១៖ន្ងៃេដី២ការក្្ត់សា�នាែ៏ធំ

ប្រធានផ្ក្ក្ឺបានរានប្រសា�ន៍ពដីបោសនាទះក្្នគុងប្រវត្ិសាប�្ថ្៖«សៅសពលជាសបចើន�តវត្សន៍បាន

ក្ន្ងផុតសៅសនាទះអណាដាតសភ្ើងននសោលលេ្ិបានភ្ឺបពឹមៗ ររួចងងឹត�ូន្យ�ុង។ពិធដី្ររិ�ុេ្ទាំងឡាយ

បតូវបានដក្ដប្រឬសបាទះ្រង់សចាល។ដខ្សតំែរបតូវបានផ្ដាច់សហើយ�ិេ្ិអំណាចសែើម្ដីប្រគល់

បពទះវិញ្ញាែ្ររិ�ុេ្ដែលជាអំសណាយទានមរួយបតូវបានបាត់។យុគ�ម័យែ៏ស្មាងងឹតននការ

ក្្ត់សា�នាបានរីក្សាយសពញសលើពិភពសលាក្»(The Cloven Tongues of Fire »Ensign ដខឧ�ភា

ឆ្នាំ២០០២,េំព័រ៨)។



5.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរី

ោៃជាវម្ៃសារៈសំខាៃ់ថដលកតូវយល់ពរីរោរ្រ្បត់សាសនាដ៏ធំៃិង្ លវិោ្ររបស់វ?

បៅបពលអ្ន្រសិ្រសាពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញាៃិងយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិអំ�នុងបពលវ្្គសិ្រសាថានា្រ់សិរោខាសាលាឆ្នាំបៃះ

អ្ន្រៃរងយល់ដរងថាការោតារគឡើងវិញនៃគសចក្បី្ិ្រៃិងសិទ្ធិអំណាចប្្វជិ្រភា្មាៃភា្ចាំបាច់គ�ើម្បី�កឈ្រះគលើឥទ្ធិ្ល

នៃការក្្រ់ោសនា�៏ធំ។រោរសាតារប�ើងវិញ្ ឺជា«រោរបបងកើតប�ើងវិញរបស់កពះៃូវបសច្រតេរីពិតៃិងពិធរីបរិសុទ្ធទាំងឡាយ

នៃដំណរងល្អរបស់កទង់្រ្ននុងចំបណាម្រូៃបៅមៃុស្សបៅបលើថ្ៃដរី។ដំណរងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃោត់បង់ពរីថ្ៃដរី

បោយសាររោរ្រ្បត់សាសនាថដលោៃប្រើតម្ៃបៅបនាទាប់ពរីរោរបបកមើនៃពួ្រសាវ្ររបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបៅបលើថ្ៃដរីបៃះ។

រោរ្រ្បត់សាសនាបនាះោៃបធវើឲ្យម្ៃភាពចាំោច់ចំបោះរោរសាដារប�ើងវិញនៃដំណរងល្អ»(បសច្រតេរីថណនាំដល់បទ្ម្ពរីរទាំងឡាយ

រោរសាតារប�ើងវិញនៃដំណរងល្អ»scriptures.lds.org)។

បៅបពលអ្ន្រសិ្រសាអ្ន្រៃរងសារល់ពរីរបបៀបថដលធាតុចាំោច់នានានៃសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទកតូវោៃសាដារប�ើងវិញបៅ

បលើថ្ៃដរីតាមរយៈពយារោរីយែូថសបស៊្ីធ។កពះអម្ចាស់ោៃសាថាបនាសាសនាចក្រកទង់ប�ើងសាជា្្រី្រ្ននុងបោលបំណងឲ្យម្ៃ

បសច្រ្រីសប្គ្រះដល់ពិ្ពបលា្រ។


៦. សូមពៃ្យល់បៅរោៃ់សម្�ិ្រក្ួសារម្នា្រ់ឬមិតតេម្នា្រ់(បោយផ្ទាល់)អំពរីធាតុចាំោច់នានានៃសាសនាចក្រនៃ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងពរីរបបៀបថដលធាតុទាំងបៃះកតូវោៃោត់បង់ពរីសាសនាចក្ររោលពរីបុរាណ។សូមពៃ្យល់ពរី

មូលបហតុថដលវចាំោច់ថដលកតូវយល់ពរីរោរ្រ្បត់សាសនាដ៏ធំបៃះ។សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុ

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រពរីរបបៀបថដលរោរពិភា្រសារបស់អ្ន្រោៃកបកពរតតេបៅៃិងពរីរបបៀបថដលសម្�ិ្រក្ួសារ

ឬមិតតេរបស់អ្ន្រោៃបឆលែើយតបម្រវិញ។


7.សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មមមរៀ� អំពដី « ការក្បត់ សាសនា ដ៏ ធំ » ម�ើយ បា� បញ្ចប់ វា មៅ (រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



១០

សមសរៀនេដី១៖ន្ងៃេដី៣

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១
បមបរៀៃទរី1៖ន្ងៃទរី3បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា1

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១:១–១៦

ទ្រះអម្ចាស់ដាស់ត�ឿន្ ីការជំនំុជទ្រះដែលនឹងទបទ្ឹ�្តតៅចំតោរះ្ នុស្សដែលបរះតោរតៅត្លការយាង្ កជាតលើក្រី្ ីរ

សូមពិចារណាពរីបទពិបសាធៃ៍ខាងបករោមអំពរីបងប្អតូៃកបុសបរី

នា្រ់ថដលកតូវោៃរោរោរឲ្យ្ ុតពរីបកោះថានា្រ់បោយបកោះថត

ប្ោៃសាដាប់តាមរោរតាស់បតឿៃពរីឪពុ្រខលែលួៃ៖

«នម្រៃិងប្អតូៃកបុសរបស់ោត់ថអរិ្រៃិង្មចូលចិតតេប�ើង្ ្នំ

ជាមួយឪពុ្ររបស់ពួ្រប្។ឪពុ្រថតងៃិោយថាោត់សារល់

្្នំជាបកចើៃចបាស់ដូចន្ងៃអញ្រង។ោត់ោៃធំដរង្រ្រីប�ើងបោយ

ោៃបដើរតាម្ លែតូវដថដលៗជាមួយឪពុ្រោត់ថដលជាអ្ន្របមើលថ្

ហវតូងបចៀម។...

«...ន្ងៃមួយបៅរដូវបរៅដា[ប្្រងកបុសទាំងបនាះ]ម្ៃបសច្រ្រី

រំប្ើបបដើម្បរីបៅដល់ទិសបៅចុងបករោយ—ជាវលប្មខ្ពស់បពញ

បៅបោយប្មពណ៌នបតងកសស់បំកពងៃិងបុោផាចកមុះពណ៌។

ដូបច្នះពួ្រប្ោៃរត់រោត់នកពកពរ្រសាបោយបល្បឿៃបលឿៃបំ្ុត

បទាះជាពួ្រប្ម្ៃរោរបៃឿយហត់ពរីរោរប�ើង្ ្នំនាបពលកពរ្រ

រួចបហើយ្រ្រី។ពួ្រប្ចង់រត់ចូលបៅវលប្មបនាះដូចជាសតវ

ទៃសាយ។

ឪពុ្រោៃថកស្រកោប់ពរីបករោយថា«‹បៅបពល្រូៃៗបៅ

ដល់វលប្មឈប់បៅទរីបនាះសិៃបហើយ។‹ចាំ�ួបោនាបៅ

ទរីបនាះ›។ពួ្រប្ោៃរត់បៅមុៃម្នា្រ់ៗពយាោមរត់ឲ្យោៃ

មុៃអ្ន្រដនទ។...

«[ពួ្រប្ោៃប្លែច]បណាដាំឪពុ្រខលែលួៃ។ពួ្រប្ោៃរត់ជារងវង់រោត់ប្មករោស់ៗបោយបលាតបផ្លាះថកស្រខាលាំងៗបហាោ្របកញ្រៀវ

ៃិងកបថ�ងោនា។...

«បករោយម្រថអរិ្រម្ៃ្ ំៃិតមួយ។‹បតាះបយើងនាំោនារត់កបណាំងរោត់វលប្មបៃះថតម្ងបៅ›!្មោៃរុញរា។ពួ្រប្ពុំ

អាចបមើលប�ើញបកតើយដ៏ឆ្ងាយនៃទរីវលបនាះបទបកោះទរីទួលថដលម្ៃប្មដុះបពញោៃោំងថ្្ន្ររបស់ពួ្រប្។បែុថៃតេនម្រពុំ

ខវល់ប�ើយ។ោត់ោៃអះអាងបៅរោៃ់បងប្អតូៃកបុសោត់ថា‹បង្ ិតថាបៃះ្ ឺជាវលថតមួយថដលបយើងោៃម្ររោលពរីរដូវបរៅដា

មុៃ›។

«ពួ្រប្ោៃកប�ុំោនាបៅបករោមបដើមបឈើ។«រួចបហើយ»។ថអរិ្រោៃថកស្រ។‹រួចបហើយ!បតាះបៅ!›ខ្យល់បរិសុទ្ធៃិង

កតជា្រ់ោៃប្រ់បែះមុខៃិងស្រ់របស់ោត់បហើយដរាបណាោត់រត់រោៃ់ថតបលឿៃបនាះខ្យល់ប្រ់ម្របលើោត់រោៃ់ថតខាលាំង។

មិៃយូរបែុនាមៃោត់ោៃរត់នាំមុខប្។ោត់ម្ៃអារម្ណ៍ថាោត់អាចរត់រហូតមិៃបចះហត់។

សេចក្តីស្្ើម
គិតមក្ែល់បតឹមដខវិច្ិកាឆ្នាំ១៨៣១ពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធបានក្ត់បតាវិវរែៈ

ជាង៦០វិវរែៈ។យា៉ាងណាក្៏សដាយ�រាជិក្សា�នាចបក្ភាគសបចើនពុំអាច

េេរួលបានចបា្រ់ចម្ងទាំងសនាទះសឡើយ។ពយាការីបានសកាទះសៅប្រជុំ�ន្និ�ដីេមរួយ

ក្្នគុងេដីបក្ុងនហរាំរែ្ឋអូនហអូសែើម្ដីពិភាក្សាពដីការសបាទះពុម្វិវរែៈទាំងសនាទះសៅក្្នគុង

ស�ៀវសៅមរួយក្បាលដែលនឹងបតូវបានសៅថ្បពទះគម្ដីរននបពទះ្រញ្ញត្ិ។គែៈក្ម្មការ

ននពរួក្ដអលសឌើរបាន�រស�រស�ចក្្ដីសបពៀងអារម្ភក្ថ្ននបពទះគម្ដីរសនទះ។សដាយពុំ

សពញចិត្នឹងការពបង្ងសនទះអ្នក្ទាំងឡាយដែលចូលររួមក្្នគុង�ន្និ�ដីេបានស�្នើរ�ុំ

ឲ្យយ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធ�រួរែល់បពទះអរាចា�់�ុំ្រុព្វក្ថ្មរួយ។្រនាទា្រ់ពដីបានេូល�ូមែល់

បពទះអរាចា�់ក្្នគុងការអធិសា្នយ៉ូដ�្របានេេរួលអារម្ភក្ថ្មរួយតាមរយៈវិវរែៈ។

អារម្ភក្ថ្រ្រ�់បពទះអរាចា�់ចំសោទះបពទះគម្ដីរននបពទះ្រញ្ញត្ិ�ព្វន្ងៃសនទះគឺក្ែ្ឌេដី

១ននសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា។



១១

សមសរៀនេដី១៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១

ម្ៃសំប�ងមួយថកស្រប�ើងលាៃ់ឮដូចរៃ្ទះពរីបករោយពួ្រប្ថា«‹ឈប់!›ភាលាមបនាះប្រ្ងកបុសទាំងបរីនា្រ់ោៃឈប់មួយ

រំបពច។ពួ្រប្ោៃគ្្របករោយបហើយប�ើញឪពុ្រ្រំពុងថតរត់ម្ររោៃ់ពួ្រប្ពរីក�ុងម្ខាងនៃវលប្មបនាះ។ឪពុ្ររូបបនាះ

ោៃថកស្របៅម្ងបទៀតបោយសំប�ងកសទៃ់ជាងមុៃថា‹នាំោនាម្របៃះម្រថ្រ្បរោ៉ា›។ប្រ្ងកបុសទាំងបនាះោៃសាដាប់តាម

បគ្រប់។...[បករោយម្រ]ពួ្រប្ោៃបដើរឆលែងរោត់វលប្មបនាះទាំងអស់ោនា។បៅបពលពួ្រប្ោៃប�ើងបៅបលើទរីទួលតូច

មួយបហើយភាលាមបនាះឪពុ្រោៃឈប់។

«បៅថតពរីរបរី�ំហាៃខាងមុខបទៀតបែុបណាណះម្ៃកចាំងបចាតមួយថដលម្ៃ្រម្ពស់ោ៉ាងបហាចណាស់៦ឬ9ថមែកត។កបសិៃបបើ

ពួ្រប្្រំពុងថតរត់បនាះោមៃ្ លែតូវប�ើយថដលពួ្រប្អាចប�ើញកចាំងបចាតបហើយឈប់ទាៃ់បពលបវលាបនាះ។...

«...នម្របោលតិចៗថា‹បយើងអាចៃរងសាលាប់ោៃ›

«‹ថមៃបហើយអាចជាអញ្រង។ោ៉ារី្ររាយណាស់ថដល្រូៃៗោៃឈប់រត់បទាះជាោ៉ាពុំម្ៃបពលពៃ្យល់ពរីមូលបហតុោ៉ាង

ណា្រ្រី។បពលខលែះបយើងកតូវបោរពកបតិបតតេិជាមុៃសិៃបទើបសួរសំណួរតាមបករោយ!›

«នម្របោលថា‹ជាពិបសសបៅបពលអ្ន្រណាម្នា្រ់ដរងថា្រំពុងម្ៃអវរីប្រើតប�ើងបហើយអ្ន្រមិៃដរង›»(AnaNelsonShaw,

«Stop!»ថខមិ្ុនាឆ្នាំ2005ទំព័រ47–48)។

សូម្ ិតពរីកោមួយថដលមៃុស្សម្នា្រ់ពយាោមបធវើឲ្យអ្ន្រ

យ្រចិតតេទុ្រោ្រ់បហើយោស់បតឿៃអ្ន្រពរីអវរីមួយ។បតើអ្ន្របឆលែើយ

តបោ៉ាងដូចបម្ច?បតើអ្ន្រម្ៃអំណរ្ុណចំបោះ្រិច្ចខិតខំ

របស់បុ្្គលបនាះ្រ្ននុងរោរោស់បតឿៃអ្ន្រថដរឬបទ?បហតុអវរីម្ៃ

អំណរ្ុណឬបហតុអវរីមិៃម្ៃអំណរ្ុណ?

្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញាកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃ

រោរោស់បតឿៃកពះបញ្ញតតេិៃិងរោរថណនាំនានាថដលម្ៃ

សារៈសំខាៃ់ខាលាំងណាស់ចំបោះសុ្មង្គលៃិងបសច្រ្រីសប្គ្រះ

របស់បយើង។ដូចោៃពៃ្យល់ខាងបលើកពះអម្ចាស់ោៃបបើ្រ

សថម្ង្រណ្ឌទរី1ជាអារម្្រថាចំបោះវិវរណៈដនទបទៀត្រ្ននុង

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា។អារម្្រថាបរៀបចំសកម្ប់

អ្ន្រអាៃសកម្ប់ម្តិរោនៃបសៀវបៅមួយបោយរោរសបងខេប

សារលិខិតៃិងបោលបំណងនៃអ្ន្រៃិពៃ្ធ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា1:1–3រួចថសវងរ្រ

ោ្រ្យឬឃ្លាថដលកពះអម្ចាស់ោៃបកបើកោស់បដើម្បរីទាញយ្រ

រោរចាប់អារម្ណ៍របស់អ្ន្រអាៃ។(វអាចៃរង�ួយដល់បយើង

្រ្ននុងរោរសារល់ថាោ្រ្យចូរ ្បុង សាដាប់ ចុះម្ៃៃ័យថាសាដាប់

បោយយ្រចិតតេទុ្រោ្រ់បហើយបោរពកបតិបតតេិតាម)។

សូមបឆលែើយៃរងសំណួរខាងបករោម្រ្ននុងចបនាលាះថដលម្ៃ៖

• បតើបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះកពះអម្ចាស់្រំពុងម្ៃកពះបៃ្ទតូលបៅរោៃ់ៃរណា?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាឃ្លា«បសច្រ្រីទុច្ចរិតរបស់ពួ្រប្ៃរងកតូវថ្លែងកោប់ពរីបលើដំបូល្ ្ទះបហើយអំបពើសាងាត់្រំោំងរបស់ពួ្រប្

ៃរងកតូវបបើ្រសថម្ងម្រឲ្យប�ើញ»(្.ៃិងស.1:3)ម្ៃៃ័យដូចបម្ច?


1.សូមពៃ្យល់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រពរីមូលបហតុថដលអ្ន្រ្ ិតថាវជារោរសំខាៃ់

ថដលកតូវោស់បតឿៃដល់កបជា�ៃថាអំបពើោបថដលោៃកបកពរតតេបោយសាងាត់្រំោំងៃរងកតូវសថម្ងម្រឲ្យប�ើញ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា1:4–7រួចថសវងរ្ររបបៀបថដលកពះអម្ចាស់ៃរងកបទាៃរោរកពម្ៃរបស់កទង់បៅរោៃ់

កបជា�ៃទាំងអស់។

ព្រះអមាចាស់មាៃព្រះបៃ្ទជូលព្មាៃគៅកាៃ់ពបជាជៃទាំងអស់តាមរ�ៈ្ ួកសិស្សពទង់ផ�លបាៃគពជើសតាំង។កពះអម្ចាស់កបទាៃ

រោរកពម្ៃតាមរយៈពួ្រអ្ន្របបកមើកទង់ៃិងតាមរយៈកពះ្ម្ពរីរ។សូមរំឭ្រប�ើងវិញពរីសុៃ្ទរ្រថាសៃ្និសរីទទូបៅចុងបករោយបង្អស់ពរី

្ណៈកបធាៃទរីមួយៃិង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។បតើដំបូនាមៃឬរោរកពម្ៃណាខលែះថដលអ្ន្រធាលាប់ោៃឮពរីពួ្រសាវ្រ

ៃិងពយារោរីរបស់កពះអម្ចាស់ថដលោៃ្ ្ល់ឲ្យ្រ្ននុងបពល្ ្រីៗបៃះ?



១២

សមសរៀនេដី១៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១

រោរកពម្ៃមួយថដលកពះអម្ចាស់កបទាៃឲ្យ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា1:8–10្ឺថាកទង់ៃរង�ំៃុំ�កមះកបជា�ៃកសប

បៅតាមទបងវើរបស់ខលែលួៃៃិងរបបៀបថដលពួ្រប្កបកពរតតេចំបោះមៃុស្សដនទ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា1:11–14

រួចថសវងរ្ររោរកពម្ៃបថៃថែមថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃឲ្យ។បៅបពលអ្ន្របមើល្រ្ននុងបសច្រ្រីបោងនៃTopicalGuide្រ្ននុង

បលខបោង12ខសូមពិចារណាថាកពរតតេិរោរណ៍អវរីថដលកពះអម្ចាស់សំបៅដល់្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា1:12។


2.សូមបឆលែើយៃរងសំណួរបនាទាប់បៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើអ្ន្រ្ ិតថា

រោរកពម្ៃរបស់កពះអម្ចាស់ថដលថាអស់អ្ន្រថដលពុំសាដាប់តាមពយារោរី«ៃរងកតូវរោត់បចញពរីចំបណាមកបជា�ៃ»

(្.ៃិងស.1:14)ម្ៃៃ័យដូចបម្ច?

បោយសារថតបសច្រ្រីទុច្ចរិតៃិងរោរ្រ្បត់សាសនាម្ៃោសបពញពិ្ពបលា្របទើបរោរកពម្ៃរបស់កពះអម្ចាស់្ ឺជារោរចាំោច់

ណាស់។អស់អ្ន្រណាថដលពុំសាដាប់តាមកបសាសៃ៍នៃពយារោរីរបស់កទង់ៃរងកតូវោៃដ្របចញពរីពួ្រសុចរិតបហើយោត់បង់ពរ�័យ

ថដលម្ៃតាមរយៈពិធរីបរិសុទ្ធៃិងបសច្រ្រីសញ្ញានានានៃដំណរងល្អ។


3.សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា1:15–1៦។សូមបធវើបញ្រីបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសា

កពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីោ្រ្យឬឃ្លាណាថដលកោប់ពរីបសច្រ្រីទុច្ចរិតឬរោរ្រ្បត់សាសនាថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃ

កពះបៃ្ទតូលថាៃរងប្រើតប�ើងបៅន្ងៃចុងបករោយ។រួចសូមបឆលែើយៃរងសំណួរបនាទាប់បៃះ៖បតើកបជា�ៃ្រ្ននុង�ំនាៃ់បយើង

បៃះបដើរ«តាម្ លែតូវ[របស់ខលែលួៃប្]ផ្ទាល់បហើយតាមរូបភាពនៃកពះ[របស់ខលែលួៃប្]ផ្ទាល់»តាមរបបៀបណា?

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១:១៧–៣៣

ែំណឹងល្អទ�ូវោនស្ដារត�ើងវិញតា្រយៈ្ យាការីយ៉ូដសបស៊្មីធតៅ្ ី្ ុនតទររះ្ហន្ដរាយដែលនឹង្ កែល់

សូមថសវងរ្រោ្រ្យថដលកពះអម្ចាស់ោៃបកបើ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា1:17ថដលសំបៅបៅបលើលទ្ធ្លនៃអំបពើទុច្ចរិត

រោរ្រ្បត់សាសនាៃិងរោរបំ្លែិចបំផ្លាញថដលៃរងប្រើតប�ើង្រ្ននុងចំបណាមកបជា�ៃបលើថ្ៃដរីបៅន្ងៃចុងបករោយ។

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា1:17–33ម្ៃៃូវដំបណាះកសាយរបស់កពះអម្ចាស់បដើម្បរី�ួយបយើងឲ្យឆលែងរោត់បកោះមហៃ្រាយ

នាន្ងៃចុងបករោយ។សូមបំបពញតារាងខាងបករោមបោយអាៃបទ្ម្ពរីរបោងថដលម្ៃបៅកបអប់ខាងបឆវងរួចថសវងរ្រ

ដំបណាះកសាយរបស់កពះអម្ចាស់បដើម្បរី�ួយបយើងឲ្យឆលែងរោត់បកោះមហៃ្រាយនាន្ងៃចុងបករោយ។បៅ្រ្ននុងកបអប់្រណាដាលសូម

សរបសររោរពិពណ៌នាឬ្ូររូបភាពនៃអវរីថដលអ្ន្រថសវងរ្រោៃ្រ្ននុងបទ្ម្ពរីរបោង។អ្ន្រអាច្ ិតពរីរោរ្ូររូបភាពនៃរោរពិពណ៌នា

ទាំងបៃះបៅបលើទំព័រនៃបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។បៅ្រ្ននុងកបអប់ខាងសាដាំសូមសរបសររោរពៃ្យល់

សបងខេបពរីរបបៀបថដលដំបណាះកសាយរបស់កពះអម្ចាស់�ួយបយើងជាមួយៃរងបកោះមហៃ្រាយនាន្ងៃចុងបករោយ។

បទគម្តីរសោង សតើែំសណារះពស្យែូចសម្ចណែល

ពពរះអមាចាេ់ពបទានឲ្យេពមាប់

សពោរះមេន្រាយណែលនឹងសកើតមាន

សលើណ្នែតី?

សតើែំសណារះពស្យសនរះជួយសយើង

ពបឈមមរុខនឹងសពោរះមេន្រាយថន

ថ្ងៃចរុងសពកាយោ៉ាងែូចសម្ច?

គនិង�១:១៧

គនិង�១:១៨–២៣

គនិង�១:២៩

គ.និង�.១:៣០

បដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យ្ ិតបថៃថែមពរីរោរកបរោសរបស់កពះអម្ចាស់្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា1:30សូម្ ូសចំណាំោ្រ្យ

្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះបោយផ្ត់ពណ៌បលើបសច្រ្រីពិតថដលថាោសនាចពកនៃព្រះគ�ស៊ូវពគបីស្ទនៃ្ ួកបរិសុទ្ធន្ងៃចុងគពកា�គឺជា

ោសនាចពកផ្រមួ�ផ�ល្ ិ្រគ�ើ�សកម្មគៅគលើផែៃ�បីគៃរះ។


4.សូមបឆលែើយៃរងសំណួរតបៅបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បោយរំឭ្រប�ើងវិញពរីអវរី

ថដលអ្ន្រោៃសិ្រសារោលពរីបមបរៀៃមុៃអំពរីរោរ្រ្បត់សាសនាដ៏ធំបតើអ្ន្រៃរងពៃ្យល់បៅរោៃ់ៃរណាម្នា្រ់ពរីមូលបហតុ

ថដលសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនៃពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយ្ ឺជាសាសនាចក្រថតមួយថដលពិតៃិងស្រម្

បៅបលើថ្ៃដរីបៃះោ៉ាងដូចបម្ច?



១៣

សមសរៀនេដី១៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១

ដអលសឌើរសែវីឌសអដ្រែណាក្្នគុងក្ូរ៉ុមននពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់បានពន្យល់ពដីអត្ន័យននការសធ្វើជា

ចំដែក្មរួយននសា�នាចបក្«�ក្ម្ម»៖«សា�នាចបក្ដែលបានសាដារសឡើងវិញសនទះគឺពិតសបោទះវា

ជាសា�នាចបក្រ្រ�់បពទះអង្�ស្ង្គាទះែ្ិតបេង់ជា‹ផ្លូវជាស�ចក្្ដីពិតសហើយជាជដីវិត›(យ៉ូហាន

១៤:៦)។សហើយវាជាសា�នាចបក្ែ៏�ក្ម្មសដាយសារដតក្ិច្ការនិងអំសណាយទានននបពទះវិញ្ញាែ

្ររិ�ុេ្។សយើងរានពរម្៉សទះសេដែលបានរ�់សៅក្្នគុងជំនាន់ដែល្រព្វជិតភាពរានសៅសលើដផនែដីសហើយ

សយើងអាចេេរួលបានបពទះវិញ្ញាែ្ររិ�ុេ្»(“Receive the Holy Ghost,”Ensign ឬLiahona,
ដខវិច្ិកាឆ្នាំ២០១០េំព័រ៩៧)។

តាមរយៈអំបណាយទាៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបនាះកពះអម្ចាស់អាចដរ្រនាំសាសនាចក្រកទង់បោយវិវរណៈថដលមិៃបចះរីងសងៃលួត។

វិវរណៈថដលម្ៃជាបៃតេបនាទាប់បៃះជា្ ំរូមួយនៃរបបៀបថដលសាសនាចក្រ្ ឺជាសាសនាចក្រស្រម្។


5. សូមបឆលែើយសំណួរមួយឬសំណួរទាំងពរីរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

្រ. បហតុអវរីោៃជាវម្ៃសារៈសំខាៃ់សកម្ប់អ្ន្របដើម្បរីដរងថាអ្ន្រជា្រម្សិទ្ធិនៃសាសនាចក្រពិតបហើយស្រម្ថត

មួយ្ ត់បៅបលើថ្ៃដរីបៃះ?

ខ. បតើអ្ន្រ្ ិតថាវម្ៃៃ័យដូចបម្ច្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា1:30រោលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃ

កពះបៃ្ទតូលថាកទង់សពវកពះហឫទ័យៃរងសាសនាចក្រ«ទាំងកសុងបហើយមិៃថមៃៃរីមួយៗ»បទ?

សូមសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា1:31–33រួច្ ្គតូ្្គងអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលអំពរីអំបពើោបៃិង

រោរថកបចិតតេជាមួយៃរងសំណួរសមកសប្រ្ននុងតារាងខាងបករោម។

 ១. សតើពពរះអមាចាេ់ពរុំអាចទតសមើលអំសពើប្បោ៉ាង

ែូចសម្ច?

្រ. ពៃលែឺៃិងកពះវិញ្ញាណកទង់ៃរងកតូវោៃដ្រយ្រ

 ២. សតើអ្កអាចប្នអត់សទាេរាមរសបៀបណា? ខ. សូម្បរីថតបៃតេិចបៃតេលួច

 ៣. សតើមានអ្វតីសកើតស�ើងចំសោរះអ្កណែលពរុំណពបចិត្? ្ . ថកបចិតតេបហើយរ្រសាកពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយ

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១:៣៤–៣៩

ទ្រះអម្ចាស់ដណនាំតយើងឲ្យដសវែងយល់្ ីវិវរណៈនិងទ្រះបញ្ញ�្តិទាំងឡាយដែលទ្រង់ោនទបទានឲ្យ

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា1:34–3៦រួច្រត់កតារោរោស់បតឿៃរបស់កពះអម្ចាស់បៅរោៃ់មៃុស្សទាំងអស់ឲ្យ

បកតៀមខលែលួៃសកម្ប់រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា1:37–39រួចថសវងរ្របសច្រ្រីពិត

ថដលកពះអម្ចាស់ោៃ្ ូសបញ្ជា្រ់បៅចុងបញ្ចប់នៃអារម្្រថារបស់កទង់បៅរោៃ់បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា។(បោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា1:37–38្ឺជាចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរមួយ)។

កបសិៃបបើអ្ន្រពុំទាៃ់ោៃបធវើដូបច្នះបទបនាះអ្ន្រអាច្ ូសចំណាំោ្រ្យឬឃ្លាថដលបបកងៀៃពរីបសច្រ្រីពិតដូចតបៅបៃះ៖គ�ើង

ព្ូរវផស្វង�ល់្ បីព្រះបញ្ញ្រ្ិទាំងឡា�ផ�លព្រះអមាចាស់បាៃពបទាៃឲ្យ។ព្រះបៃ្ទជូលរបស់ព្រះអមាចាស់ៃឹងព្រូវបាៃបំគ្ញ។

ព្រះបៃ្ទជូលរបស់ព្រះអមាចាស់សុទ្ធផ្រ្ ិ្រគទារះជាផ្លែងគចញគោ�ពទង់ឬគោ�្ ួកអ្កបគពមើពទង់ក្បី។


៦. បោងតាមអវរីថដលអ្ន្រោៃសិ្រសាន្ងៃបៃះបតើអ្ន្រអាចោៃពរោ៉ាងដូចបម្ចកបសិៃបបើអ្ន្រថសវងយល់ពរីកពះបញ្ញតតេិៃិង

វិវរណៈទាំងឡាយថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃឲ្យ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា?សូមសរបសរ្ ំៃិតរបស់អ្ន្រ

បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។


7.សូមសរបសរបោលបៅមួយ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្របដើម្បរីសិ្រសាពរីបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រ្រីសញ្ញាជាបរៀងរាល់ន្ងៃអំ�នុងបពលឆ្នាំសិ្រសា។សូមពិចារណាពរីបពលបវលាទរី្រថៃលែងៃិងរយៈបពលឬ

ចំៃួៃទំព័រថដលអ្ន្រៃរងសិ្រសាជាបរៀងរាល់ន្ងៃជាចំថណ្រ្រ្ននុងបោលបៅរបស់អ្ន្រ។



១៤

សមសរៀនេដី១៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១

ចំបណះចំណាេខគម្ីរ—បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១:៣៧–៣៨

បដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យទបៃ្ទញបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា1:37សូមសរបសរតួអ្រ្សរដំបូងប្នៃោ្រ្យៃរីមួយៗបៅបលើក្រោស

មួយសៃលែរ្រ។សូកតបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា1:37(បោយបកបើកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រកបសិៃបបើចាំោច់)ដរាបដល់អ្ន្រ

អាចសូកតខ្ម្ពរីរទាំងកសុងបោយបកបើថតតួអ្រ្សរដំបូង។បករោយម្រសូមលុបឬបិទតួអ្រ្សរមួយចំៃួៃបហើយសូកតខ្ម្ពរីរម្ង

បទៀត។សូមបៃ្ដំបណើររោរបៃះរហូតដល់តួអ្រ្សរទាំងអស់កតូវោៃលុបបចញបហើយអ្ន្រអាចទបៃ្ទញចាំខ្ម្ពរីរទាំងមូលបោយ

រោរចងចាំ។សូមអៃុវតតេដំបណើររោរបៃះប�ើងវិញជាមួយៃរងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា1:38។


8. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ១ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



១៥

សមសរៀនេដី១៖ន្ងៃេដី៤

ការ�ិក្សាបពទះគម្ដីរ
បមបរៀៃទរី1៖ន្ងៃទរី4រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ

ការសិក្សា្ពះគម្ីរក្្នុងថ្នាក្់សិកាខាសាលា

បតើអ្ន្រធាលាប់�ួយៃរណាម្នា្រ់ថសវងរ្រវតថែនុថដលោៃោត់ថដរឬបទ?ពរីមុៃអ្ន្រចាប់ប្្ើមថសវងរ្របតើអ្ន្រសារល់ពរីកទង់កទាយវតថែនុថដល

អ្ន្រ្រំពុងថតថសវងរ្របនាះថដរឬបទ?កបសិៃបបើអ្ន្រពុំសារល់ពរីវតថែនុ

ថដលអ្ន្រ្រំពុងថតថសវងរ្របទបនាះបតើរោរថសវងរ្ររបស់អ្ន្រ

ទទួលោៃបជា្�័យបែុណាណថដរឬបតើអ្ន្រ្ ិតថារោរថសវងរ្រ

របស់អ្ន្របនាះៃរងទទួលោៃបជា្�័យដល់្រកមិតណា?

តាមរបបៀបដូចោនាបៃះថដររោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអាច

រោៃ់ថតម្ៃអតថែៃ័យរោលអ្ន្រសារល់ពរីអវរីថដលអ្ន្រថសវងរ្រ

បៅបពលអ្ន្រសិ្រសា។


1.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុ

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រៃូវអវរីថដលអ្ន្រសង្រម

ថាៃរងទទួលោៃបៅបពលអ្ន្រសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ។

ប្រធានរា៉ារ៉ុនជដីរ៉មនដីក្្នគុងគែៈប្រធានេដីមរួយបាន្រសបងៀនអំពដីមូលសហតុមរួយដែលបពទះគម្ដីរបតូវបាន

ចងបក្ងសឡើងដែលអាចជរួយអ្នក្ឲ្យសាគាល់ពដីអ្វដីដែលបតូវដ�្វងរក្សៅសពលអ្នក្�ិក្សាបពទះគម្ដីរថ្៖

«មនុ�្សរានាក្់ពុំអាច�ិក្សា្រេគម្ដីរសដាយសសាមាទះសដាយពុំសរៀនសោលការែ៍នានាននែំែឹងល្អសេសដាយ

សារដត្រេគម្ដីរបតូវបាន�រស�រេុក្សែើម្ដីរក្សាសោលការែ៍នានាសនាទះេុក្ជាប្រសយាជន៍ែល់សយើង»

(«The Message of the Old Testament»[�ុន្រក្ថ្ដ្្ងសៅកាន់អ្នក្អ្រ់រំសា�នា�ម៊ី.អម៊ី.សអ�

ន្ងៃេដី១៧ដខ�ដីហាឆ្នាំ១៩៧៩]េំព័រ៣si.lds.org )។

បោងតាមកបធាៃរ៉មៃរីបហតុអវរីោៃជាកពះ្ម្ពរីរកតូវោៃចងក្រងប�ើង?

ដូបច្នះបតើបយើងថសវងរ្រអវរីបៅបពលបយើងសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរបដើម្បរីឲ្យោៃកបបសើរជាងរោរកោៃ់ថតសារល់ពរីសាច់បរឿងលម្អិតអំពរី

កពរតតេិរោរណ៍នានាៃិងតួអង្គថដលបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរបនាះ?បយើង្ ួរថតពយាោមថសវងរ្របសច្្ររីពិតនៃដំណរងល្អថដលពួ្រពយារោរី

�ំនាៃ់បុរាណោៃថ្រ្រសាទុ្រថដលោៃម្រពរីកពរតតេិរោរណ៍បទសៃ្រថាៃិងវិវរណៈនានាថដលពួ្របលា្រោៃ្រត់កតាទុ្រ្រ្ននុង

កពះ្ម្ពរីរ។បសច្រ្រីពិតទាំងបៃះកតូវោៃបៅថាបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍។

បោលលទ្ធិ្ ឺជាក រ្ះជាបសច្រ្រីពិតនៃដំណរងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទថដលពុំថកបកបួលដូចជា្ពះវរបិតាសួគ៌ រោ� ្ពះកាយ ជា សាច់ 

�ិង ឆ្អឹង ។បោលរោរណ៍្ ឺជាបសច្រ្រីពិតឬចបាប់ដ៏ខាជាប់ខ្លួៃថដលបយើងអាចបកបើបដើម្បរីដរ្រនាំបយើង្រ្ននុងរោរបធវើរោរសបកមចចិតតេ

ៃិងរោរអៃុវតតេបោលលទ្ធិទាំងឡាយបៅ្រ្ននុង�រីវិតបយើង។ថអលបឌើររីឆ្ដ�រីសកត្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃពិពណ៌នា

អំពរីរបបៀបថដលបោលរោរណ៍នៃដំណរងល្អអាច្ ្ល់ជាអតថែកបបោ�ៃ៍ដល់បយើងថា៖«បោលរោរណ៍្ ឺជាបសច្រ្រីពិតដ៏បរិសុទ្ធ

សេចក្តីស្្ើម
សមសរៀនសនទះនឹងជរួយអ្នក្ឲ្យសរៀនពដីរស្រៀ្រយល់ែឹងបពទះគម្ដីរបានកាន់ដតប្រស�ើរដ�្វងរក្

សោលលេ្ិនិងសោលការែ៍ននែំែឹងល្អដែលរានក្្នគុងបពទះគម្ដីរទាំងឡាយសហើយ

អនុវត្ស�ចក្្ដីពិតទាំងសនាទះក្្នគុងជដីវិតរ្រ�់អ្នក្។សៅសពលអ្នក្សធ្វើែូចសនទះបពទះគម្ដីរនឹង

កាលាយជាធនធានែឹក្នាំនិងវិវរែៈកាន់ដតប្រស�ើរសៅក្្នគុងជដីវិតរ្រ�់អ្នក្។



១៦

សមសរៀនេដី១៖ន្ងៃេដី៤ការ�ិក្សាបពទះគម្ដីរ

ថដលកតូវោៃបរៀបចំប�ើងឲ្យអៃុវតតេ្រ្ននុងក្ប់រោលៈបទសៈ។បោលរោរណ៍ពិតបធវើឲ្យរោរសបកមចចិតតេចបាស់លាស់បទាះជាសថែិតបៅ

បករោមសាថាៃភាពកចបូ្រកចបល់ៃិងរោរបងខេិតបងខេំដ៏ខាលាំងបំ្ុត្រ្រី»(AcquiringSpiritualKnowledge»Ensign ថខវិច្ិរោ

ឆ្នាំ1993,ទំព័រ8៦)។

បោងតាមថអលបឌើរសកតបតើបោលរោរណ៍្ ឺជាអវរី?

ឧទាហរណ៍នៃបោលរោរណ៍មួយថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរម្ៃថចងបៅ្រ្ននុងរោរៃិមិតតេដំបូងរបស់យែូថសបស៊្ីធ។

បចញពរីបទពិបសាធៃ៍របស់យែូថសបបយើងថសវងយល់ថាព្រះពទង់ឮគ�ើ�គឆលែើ�្របការអធិោឋាៃ។


2.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រៃូវបោលលទ្ធិឬបោលរោរណ៍មួយថដលអ្ន្រ

ោៃថសវងយល់បោយរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ។

ការយល់ែឹងអំពីររិរេេិងរា�ិការេគម្ីរ

សូមកសនមពរីរូបភាពនៃថ្លែបឈើថដលម្ៃសំប្រឬកសទាប់បករៅដូចជាថ្លែបច្រឬថ្លែក្រូច។

បតើថ្្ន្រណាមួយនៃថ្លែបឈើថដលម្ៃអតថែកបបោ�ៃ៍ជាងប្?

បតើអ្ន្រកតូវថតបធវើដូចបម្ចពរីមុៃអ្ន្រអាចបរិបភា្ថ្លែបឈើបនាះ

ោៃ?

កបសិៃបបើថ្្ន្រថដលម្ៃសារៈសំខាៃ់ៃិងអតថែកបបោ�ៃ៍

បំ្ុតនៃថ្លែបឈើសថែិតបៅខាង្រ្ននុងបតើសំប្រថ្្ន្រខាងបករៅម្ៃ

តួនាទរីអវរី?

ថ ល្ែបឈើម្ៃសំប្រថដលបយើងបរិបភា្ឲ្យម្ៃថាមពលៃិង

សារធាតុចិញ្ចរមអាចបកបៀបបធៀបបៅៃរងបោលលទ្ធិៃិង

បោលរោរណ៍នានាថដលម្ៃថចងបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរ។សំប្រ

ថដលបៅពរីបករៅថ្លែបឈើអាចបកបៀបបធៀបបៅៃរងកពរតតេិរោរណ៍

ៃិងតួអង្គទាំងឡាយបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរ។្ឺដូចជាសំប្រខាង

បករៅថដលរោរោរៃិង�ួយដល់សាច់ថ្លែបឈើថ្្ន្រខាង្រ្ននុងថដរ

ដំបណើរបរឿង្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរទាំងបៃះម្ៃបហើយនាំម្រឲ្យបយើង

ៃូវបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍នៃដំណរងល្អតាមរបបៀបថដល

�ួយបយើងឲ្យយល់ចងចាំបហើយអៃុវតតេ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើង។

កបសិៃបបើអ្ន្រម្ៃថ្លែបឈើមួយចំណិតសូមចិត/ប្រសំប្របចញ

បដើម្បរីអ្ន្រអាចប�ើញសាច់ថ្លែបឈើខាង្រ្ននុង(ឬ្ ិតពរីមបធយាោយ

ប្្សងៗោនាថដលអ្ន្រអាចោៃសាច់ថ្លែបច្រឬថ ល្ែក្រូច)។

ស្រម្ភាពថដលកតូវប្រ/ចិតសំប្រខាងបករៅបហើយបគ្ហាញ

សាច់ថ្លែបឈើខាង្រ្ននុង្ ឺកសបដៀងោនាបៅៃរងអវរីថដលបយើងកតូវថត

បធវើបដើម្បរីបបើ្រឬដ្រយ្រៃូវវ្្គបទ្ ម្ពរីរ។បដើម្បរីប្រសំប្របបើ្រ

កពះ្ម្ពរីរបហើយបគ្ហាញសាច់ថ្លែបឈើខាង្រ្ននុងបយើងកតូវយល់ពរីទិដ្ឋភាពជាកបវតតេិសាកសតេនៃវិវរណៈបហើយ្រ៏កតូវពយាោមថសវងយល់

ពរីកពរតតេិរោរណ៍តួអង្គៃិងអតថែៃ័យនៃសម្រីទាំងឡាយ។បៅបពលបយើងបធវើដូបច្នះបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដល

ម្ៃ្រ្ននុងដំបណើរបរឿងកពះ្ម្ពរីរៃរងរោៃ់ថតម្ៃភាពគ្យកសួលអាៃៃិងយល់។

ចំណុចខាងបករោមបៃះ្ ឺជាវិធរីសាកសតេៃិង�ំនាញសំខាៃ់ៗបដើម្បរី�ួយអ្ន្រយល់រោៃ់ថតកបបសើរពរីបទ្ម្ពរីរបៅបពលអ្ន្រសិ្រសាពរីវ។

បៅចុងបញ្ចប់នៃបមបរៀៃបៃះអ្ន្រៃរងរ្រប�ើញ�ំនាញៃិងវិធរីសាកសតេបថៃថែមអំពរីរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ។

ទិ�្ឋភា្ជាពបវ្ិ្រោពស្៖្រណ្ឌៃរីមួយៗនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញាម្ៃៃូវបសច្រ្រីថណនាំអំពរី្រណ្ឌថដលជាញរ្រញាប់

កោប់ពរី្រងវល់សំណួរឬកពរតតេិរោរណ៍ជាកបវតតេិសាកសតេថដលបបងកើតោៃជាវិវរណៈ្រ្ននុង្រណ្ឌមួយបនាះ។រោរសារល់ពរីបសច្រ្រីលម្អិត

ទាំងបៃះអាច�ួយអ្ន្រឲ្យយល់ពរីវិវរណៈ។


3.បដើម្បរីប�ើញពរីរបបៀបថដលរោរសារល់ទិដ្ឋភាពជាកបវតតេិសាកសតេអាចបបងកើៃរោរយល់ដរងពរីវិវរណៈសូមអាៃ

បសច្្ររីថណនាំអំពរី្រណ្ឌនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា121ៃិងខ1–8។សូមពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីរបបៀបថដលរោរដរងថាពយារោរីយែូថសបស្៊ីធកតូវោៃ�ុំខលែលួៃ្រ្ននុង្ ុ្រ



១៧

សមសរៀនេដី១៖ន្ងៃេដី៤ការ�ិក្សាបពទះគម្ដីរ

លរីបប៊ីធរីអស់រយៈបពលបរីបួៃថខបថៃថែមអតថែៃ័យបៅ្រ្ននុងរោរអធិសាឋាៃរបស់បលា្រៃិងចបមលែើយរបស់កពះអម្ចាស់បៅ្រ្ននុង

ខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។

ៃិ�មៃ័�ពាក្យ៖ោ្រ្យមួយចំៃួៃថដលកតូវោៃបកបើ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរអាចជាោ្រ្យពិោ្រយល់។BibleDictionary
បសច្រ្រីថណនាំដល់បទ្ម្ពរីរបលខបោងបទ្ម្ពរីរៃិងវចនាៃុក្រមធម្តាអាច�ួយអ្ន្រឲ្យយល់ពរីអតថែៃ័យនៃោ្រ្យទាំងបនាះ។

ឧទាហរណ៍សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា121:1,4។ោ្រ្យ្ពះពនាលាសំបៅបលើកតសាលឬសំណង់រោរោរ។

បតើរោរសារល់ថបបបៃះ�ួយអ្ន្រឲ្យយល់រោៃ់ថតចបាស់ពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះោ៉ាងដូចបម្ច?

បទគម្បីរគោង៖ជាញរ្រញាប់វ្្គបទ្ម្ពរីរមួយអាច�ួយពៃ្យល់ឬប្រកសាយអតថែៃ័យនៃឃ្លាឬ្ំៃិតថដលម្ៃ្រ្ននុងវ្្គបទ្ម្ពរីរ

មួយបទៀត។ឧទាហរណ៍សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា10:55។ខ្ម្ពរីរបៃះទំៃងជាបគ្ហាញថារោរណ៍ថតមួយ

្ត់ថដលតកមូវឲ្យម្ៃបដើម្បរីក្ងៃ្របសប�សាទាល្ ឺកតូវបធវើជាសម្�ិ្រសាសនាចក្រ។ឥ�តូវបៃះសូមអាៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា10:៦7រួច្រត់ចំណាំពរីអវរីថដលវបបកងៀៃអំពរីរោរបធវើជាសម្�ិ្រសាសនាចក្រ។


4.សូមពៃ្យល់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រពរីរបបៀបថដលបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

20:37�ួយអ្ន្រយល់ពរីអតថែៃ័យនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា10:55ៃិង10:៦7។អ្ន្រអាចចង់

សរបសរគ. �ិង ស. ១០:៦៧; ២០:៣៧បៅថ្មទំព័រថ្រ្បរៃរងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា10:55

ជាបទ្ម្ពរីរបោង។

សាគល់ពីបោលលេ្ិេិងបោលការណ៍ទាំងឡាយ

បៅបពលអ្ន្របបងកើៃរោរយល់ដរងពរីកបវតតេិោ្រ្យសម្រីតួអង្គៃិងកពរតតេិរោរណ៍នានាថដលម្ៃថចង្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរ្ឺអ្ន្រោៃបកតៀមខលែលួៃ

រោៃ់ថតកបបសើរបដើម្បរីសារល់បសច្រ្រីពិតនៃដំណរងល្អថដលម្ៃ្រ្ននុងអវរីទាំងអស់បៃះ។

បោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍នៃដំណរងល្អមួយចំៃួៃ្ ឺកសួលសារល់បោយសារវកតូវោៃថ្លែងកតង់ៗបៅ្រ្ននុង្ ម្ពរីរ។សូមអាៃ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា130:22រួច្ ូសចំណាំបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលកតូវោៃថ្លែងកតង់ៗ្រ្ននុង

ខ្ម្ពរីរបៃះ។្រ្ននុងចំបណាមបោលលទ្ធិថដលោៃកបរោស្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះ្ ឺបសច្រ្រីពិតថដលថាព្រះវរបិតាៃិងព្រះរាជបុពតាមាៃ

ព្រះកា�ជាោច់ៃិងឆ្អឹងផ�លជាក់ផស្ង�ូចជារូបកា�មៃុស្សបហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជា្រួអង្គវិញ្ញាណ។

ម្ៃបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ជាបកចើៃថដលពុំោៃថ្លែងបោយកតង់ៗ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរបទបែុថៃតេកតូវោៃបគ្ហាញឬពិពណ៌នាបពញ

ទាំងបរីបួៃខ្ម្ពរីរ។បដើម្បរីសារល់បោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងបៃះបយើងកតូវសារល់បសច្រ្រីពិតថដលកតូវោៃបគ្ហាញបៅ្រ្ននុង

វ ្្គបទ្ម្ពរីរបហើយបករោយម្រថ្លែងបសច្រ្រីពិតទាំងបនាះឲ្យោៃចបាស់បហើយគ្យយល់។ជាញរ្រញាប់រោរណ៍បៃះកតូវរោរបពល

បវលាៃិងរោរ្ិតបោយកបុងកបយ័ត្ន។

ដអលសឌើររីឆ្ែជដី�កតបានផ្ល់ែំ្រូនាមានែូចសនទះថ្៖«សៅសពលអ្នក្ដ�្វងរក្ចំសែទះែឹងខាងវិញ្ញាែ

ចូរដ�្វងរក្សោលការែ៍នានា។�ូមដ្រងដចក្វាសចញពដីព័ត៌រានលម្អិតដែលបានសប្រើសែើម្ដីពន្យល់វា

សនាទះសដាយប្រុងប្រយ័ត្ន›»។...វា�ក្្ិ�មនឹងក្ិច្ខិតខំែ៏មហិរាសែើម្ដីសរៀ្រចំស�ចក្្ដីពិតដែលសយើង

ប្រមូលផ្គុំសែើម្ដី្រសងកើតស�ចក្្ដីដ្្ងការែ៍សាមញ្ញអំពដីសោលការែ៍»(«Acquiring Spiritual 
Knowledge»េំព័រ៨៦)។

បៅបពលអ្ន្របរៀៃពរីរបបៀបសារល់បោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលពុំកតូវោៃថ្លែងបោយកតង់ៗបនាះអ្ន្រអាចៃរង

សួរសំណួរដូចជា៖បហតុអវរីោៃជាព័ត៌ម្ៃបៃះកតូវោៃ្រត់កតាទុ្រ្រ្ននុងបទ្ម្ពរីរបៃះ?បតើអ្ន្រៃិពៃ្ធចង់ឲ្យអ្ន្រអាៃបរៀៃបហើយ

យល់ដរងពរីអវរី?បតើខញនុំអាចបរៀៃអវរីពរីរោរណ៍បៃះថដលអាច�ួយខញនុំ្រ្ននុង�រីវិតោៃ?បតើខញនុំអាចបរៀៃអវរីពរីរោរណ៍បៃះថដលអាច�ួយខញនុំ្រ្ននុង

រោរថច្រចាយដំណរងល្អជាមួយមៃុស្សដនទោៃ?


5.សូមអៃុវតតេរោរសារល់បោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយបោយរំឭ្របោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា121:1–8

រួចសួរខលែលួៃឯងៃូវសំណួរពរីមុៃបៃះមួយចំៃួៃ។សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ

របស់អ្ន្រៃូវបសច្រ្រីពិតចំៃួៃមួយឬពរីរថដលអ្ន្របរៀៃពរីរោរអធិសាឋាៃរបស់ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធៃិងចបមលែើយរបស់

កពះអម្ចាស់ចំបោះរោរអធិសាឋាៃបនាះ។



១៨

សមសរៀនេដី១៖ន្ងៃេដី៤ការ�ិក្សាបពទះគម្ដីរ

អេុវ�្បោលលេ្ិេិងបោលការណ៍ទាំងឡាយបៅក្្នុងជីវិ�អ្ក្

សូម្ ិតម្ងបទៀតពរីថ្លែបឈើថដលោៃពិភា្រសាបៅបដើមបមបរៀៃ។បតើថ្លែបឈើបនាះៃរងម្ៃតនមលែអវរីបៅកបសិៃបបើវកតូវោៃប្រ/ចិត

សំប្របចញបហើយពុំកតូវោៃបកបើអវរីបសាះបនាះ?

កបសិៃបបើបយើងបកបៀបបធៀបសាច់ថ្លែបឈើ្រ្ននុងសំប្របនាះបៅៃរងបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលបយើងសារល់្រ្ននុង

កពះ្ម្ពរីរបតើបយើង្ ួរបធវើដូចបម្ចជាមួយៃរងបសច្រ្រីពិតទាំងបៃះបៅបពលបយើងរ្រវប�ើញបហើយបនាះ?

្ុណកបបោ�ៃ៍នៃ្រិច្ចរោរថដលបយើងបធវើបដើម្បរីចិត/ប្រសំប្របចញបនាះ្ឺជាសារធាតុចិញ្ចរមៃិងថាមពលថដលបយើងទទួលោៃពរី

សាច់ថ្លែបឈើខាង្រ្ននុង។តាមរបបៀបដូចោនាបៃះថដរ្ុណកបបោ�ៃ៍នៃរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរប្រើតម្ៃបៅបពលបយើងយ្របោលលទ្ធិ

ៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលបយើងសារល់ម្របហើយអៃុវតតេ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើង។វិវរណៈជាបកចើៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រ្រីសញ្ញាកតូវោៃកបទាៃដល់បុ្្គលជាបកចើៃថដលម្ៃសំណួរឬ្រងវល់នានាបែុថៃតេបយើងអាចអៃុវតតេដំបូនាមៃៃិងរោរបបកងៀៃ

ទាំងឡាយបៅ្រ្ននុង�រីវិតផ្ទាល់ខលែលួៃោៃ្ ងថដរ។បទាះជា្រណ្ឌភា្បកចើៃសំបៅបៅបលើសម្�ិ្រសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

នៃពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយោ៉ាងណា្រ្រី្រ៏សារលិខិតរោរកពម្ៃៃិងរោរបក្រើៃរំឭ្រនានា្ ្ល់ជា្ ុណកបបោ�ៃ៍ដល់មៃុស្សក្ប់

ោនា្ ងថដរ។


៦.សូម្ ិតពរីឧទាហរណ៍មួយនៃបសច្រ្រីពិតនៃដំណរងល្អថដលអ្ន្រោៃសិ្រសាបចញពរីបទ្ម្ពរីរៃិងពរីរបបៀបថដលវ

្្ល់ពរដល់�រីវិតអ្ន្របៅបពលអ្ន្រោៃអៃុវតតេវ។សូម្រត់កតាបទពិបសាធៃ៍របស់អ្ន្របៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុ

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។

ប្រធាន្រមយែ៏ស�ផ្ក្កឺ្ជាប្រធានក្ូរ៉ុមននពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់បានផ្ល់ជាការ�នយាសៅកាន់អ�់

អ្នក្ដែល�ិក្សាបពទះគម្ដីរសហើយអនុវត្ស�ចក្្ដីពិតដែលវារានែូចសនទះថ្៖«ស្រើ[អ្នក្]បានសាគាល់

វិវរែៈសនាទះអ្នក្ោមានការ�ង្ស័យសេ–សទាទះជាផ្ទាល់ខ្លួនជា�ង្មឬនសយាបាយឬវិជាជាជដីវៈក្្ដី–ដែលពុំ

ចាំបាច់រានចសម្ើយសេ។វារាននូវភាពសោរសពញននែំែឹងល្អែ៏អ�់ក្ល្ជានិច្។សៅក្្នគុងសនាទះសយើង

រក្ស�ើញសោលការែ៍ននស�ចក្្ដីពិតដែលនឹងសដាទះបសាយរាល់ការបច្រូក្បច្រល់និងរាល់្រញ្ហានិងរាល់

សេ្វសបោទះដែលនឹងប្រឈមមុខចំសោទះបគរួសារមនុ�្សឬ្រុគ្លរានាក្់ៗសនាទះ»(« Teach the Scriptures »
[address to CES religious educatorsន្ងៃេដី១៤ដខតុលាឆ្នាំ១៩៧៧]េំព័រ៣–៤si.lds.org)។

អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំថ្្ន្រនានានៃរោរសៃយារបស់បលា្រថដលម្ៃអតថែៃ័យចំបោះអ្ន្រ។

សូម្ ិតពរីរោរោ្រ់បោលបៅមួយបដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យអៃុវតតេបសច្រ្រីពិតមួយថដលអ្ន្រោៃបរៀៃអំ�នុងបពលរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្របៅន្ងៃបៃះ។


7.សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មមមរៀ� អំពដី « ការ សិកសា ្ពះគម្ដីរ » ម�ើយ បា� បញ្ចប់ វា មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖

ជំនាញេិងវីធីសា្ស្រដេថែមថេការសិក្សា្ពះគម្ីរ

ការគពបើគ្មារះជំៃួស៖បដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យអៃុវតតេបោលរោរណ៍ទាំងឡាយបចញពរីកពះ្ម្ពរីរបៅ្រ្ននុង�រីវិតអ្ន្រសូមបកបើប្មះរបស់អ្ន្រ

�ំៃួសប្មះថដលម្ៃ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរ។សូមសា្រល្បងដំបណើររោរបៃះជាមួយៃរងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦:20។

បុ្្វគ�្រុៃិងលទ្ធែល៖បដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យសារល់បោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយនៃដំណរងល្អ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរសូម

ថសវងរ្រទំនា្រ់ទំៃងនៃោ្រ្យបបើសិៃជា–បនាះ/ខណៈបនាះៃិងម្រពរី/ពរីបកោះ–បហតុដូបច្នះបហើយ។សូមសា្រល្បងដំបណើររោរ

បៃះជាមួយៃរងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា5:24។

ពាក្យគៃលែឹរះ៖ោ្រ្យៃិងឃ្លាដូចជា«បមើលចុះ»«បហតុដូបច្នះបហើយ»«ពរីបកោះ/ម្រពរី»«បហតុដូបចានាះបហើយ»

«បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយ»ឬ«ដូបច្នះបយើងប�ើញថា»សុទ្ធថតជារោរអបញ្ើញឲ្យឈប់បហើយថសវងរ្រសារលិខិតជា្រ់លា្រ់

ប្្សងៗ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា58:2៦រួច្រត់ចំណាំពរីរបបៀបថដលោ្រ្យ្ ៃលែរះអាច�ួយអ្ន្រឲ្យសារល់

បោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយ។



១៩

សមសរៀនេដី១៖ន្ងៃេដី៤ការ�ិក្សាបពទះគម្ដីរ

បញ្បីបទគម្បីរ៖ជាញរ្រញាប់ម្ៃៃូវបញ្រីនានាដូចជាបញ្រីល្រខេណៈសម្បតតេិអា្រប្ប្រិរិោបសច្រ្រីថណនាំឬរោរកពម្ៃ។បៅ

បពលអ្ន្ររ្រប�ើញបញ្រីសូម្ ិតពរីរោរចុះបលខបលើចំណុចៃរីមួយៗ។សូមសា្រល្បងដំបណើររោរបៃះជាមួយៃរងបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា4:5–៦។

ភា្ែ្ទនុ�៖បទ្ម្ពរីរជាញរ្រញាប់បគ្ហាញពរីភាព្្ទនុយ្រ្ននុង្ ំៃិតកពរតតេិរោរណ៍ៃិងតួអង្គ។ភាព្្ទនុយទាំងបៃះ្ ូសបញ្ជា្រ់ពរី

បោលរោរណ៍ទាំងឡាយនៃដំណរងល្អ។សូមថសវងរ្រភាព្្ទនុយ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរៃរីមួយៗ្រ្ននុង�ំពូ្រៃិងបពញមួយ�ំពូ្រៃិងបពញមួយ

កពះ្ម្ពរីរ។សូមសា្រល្បងដំបណើររោរបៃះជាមួយៃរងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា50:23–25។

ការពសនមៃ៖សូមថសវងរ្ររោរពិពណ៌នាបសច្រ្រីលម្អិតថដលអាច�ួយអ្ន្រឲ្យបបងកើតរូបភាព្រ្ននុង្ ំៃិតៃូវអវរីថដលអ្ន្រអាៃ។សូម

កសនមែថាអ្ន្រ្រំពុងម្ៃវតតេម្ៃ្រ្ននុងកពរតតេរោរណ៍ជា្រ់លា្រ់នានា។រោរបធវើដូចបៃះៃរង�ួយពកងរងទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីភាពពិតនៃអវរី

ថដលអ្ន្រអាៃ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរ។សូមសា្រល្បងដំបណើររោរបៃះជាមួយៃរងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា45:44–4៦។

ៃិមិ្រ្សញ្ញា៖ោ្រ្យៃិងឃ្លាម្ៃដូចជា«ដូច»«ដូចជា»ឬ«បកបៀបកបដូចបៅៃរង»អាច�ួយអ្ន្រសារល់ពរីៃិមិតតេសញ្ញា

នានា។សមលែរងបមើលឲ្យហួសពរីៃិមិតតេសញ្ញាមួយបោយកសាវកជាវពរីល្រខេណៈធម្ជាតិបហើយ្ ិតពរីឥរិោប្របស់វ។បលខ

បោងBibleDictionaryៃិងបសច្រ្រីថណនាំដល់បទ្ម្ពរីរអាច�ួយអ្ន្រឲ្យប្រកសាយពរីៃិមិតតេសញ្ញាមួយចំៃួៃោៃ។សូម

សា្រល្បងដំបណើររោរបៃះជាមួយៃរងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា88:4៦,51–៦1។

ការសញ្ឹងគិ្រ៖រោរពិចារណារួមម្ៃរោរ្ ិតរោរស្រងសាមធរោរសួរសំណួរបហើយៃិងរោរវយតនមលែៃូវអវរីៗថដលអ្ន្រដរងៃិង

អវរីៗថដលអ្ន្រោៃបរៀៃ។ជាញរ្រញាប់រោរពិចារណា�ួយបយើងឲ្យយល់ពរីអវរីថដលបយើងកតូវបធវើបដើម្បរីយ្របោលរោរណ៍នានានៃ

ដំណរងល្អម្រអៃុវតតេ។កបធាៃបដវីឌអូមិ្រប�ោៃបបកងៀៃថា«រោរស្រងសាមធ្ ឺជាកច្រចូលដ៏អា្៌្រំោំងៃិងពិសិដ្ឋបំ្ុត

មួយថដលបយើងបដើរចូលបៅរោៃ់វតតេម្ៃរបស់កពះអម្ចាស់ោៃ»(Teachings of Presidents of the Church: David O. 
McKay  [ឆ្នាំ2003]ទំព័រ32)។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា138:1–4ថសវងរ្រ្ ំរូនៃមៃុស្សថដលបកបើ

ដំបណើររោរមួយបៃះ។



២០

សមសរៀនេដី២៖ន្ងៃេដី១

យ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធ—ប្រវត្ិ១:១–២០
បមបរៀៃទរី2៖ន្ងៃទរី1យែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:1–20

យ៉ូដសរស្មម៊ីធ—្រវ�្ិ១:១–៤

យ៉ូដសបស្៊មីធចាប់ត ្្ដើ្សរតសរជីវទបវ�្តិរបស់តោក

កបធាៃ្ូម្៉ាសបអសមែៃសុៃថដលោៃបបកមើជាកបធាៃបបស្រ្រម្កបបទសរោណាោោៃថច្រចាយបទពិបសាធៃ៍របស់អ្ន្រ

ពួ្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាពរីររូបរបស់បលា្រថា៖

«[អ្នក្ផ្សព្វផសាយសា�នា]ពដីរនាក្់បតូវបានសៅសៅផ្ទះរ្រ�់សលាក្អម៊ីសមើរផូឡាែសហើយោត់សដាយ

ក្្ដីអាែិតអា�ូរែល់អ្នក្ផ្សព្វផសាយសា�នាដែលស�្ើរដតរង្រក្ក្ខ្លួនសនាទះសលាក្បានអសញជើញពរួក្សគឲ្យ

ចូលផ្ទះ។ពរួក្សគបាន្រង្ហាញសារលិខិតរ្រ�់ពរួក្សគសហើយ�រួរោត់ស្រើោត់នឹងចូលររួមក្្នគុងការអធិសា្ន

ជាមរួយពរួក្សគ។ោត់បានយល់បពមដតទាល់ដតោត់ជាអ្នក្សធ្វើការអធិសា្ន។

«ការអធិសា្នរ្រ�់ោត់បានសធ្វើឲ្យអ្នក្ផ្សព្វផសាយសា�នារានការភាញាក្់សផ្អើលជាខាលាំង។ោត់

អធិសា្នថ្‹បពទះវរ្រិតា�រួគ៌សអើយ�ូមប្រទានពរែល់អ្នក្ផ្សព្វផសាយសា�នាែ៏អភ័ព្វនិងលងៃិតលងៃង់ពដីរនាក្់សនទះផងសែើម្ដី

ពរួក្សគអាចបតឡ្រ់សៅផ្ទះវិញសហើយក្ុំខជទះខាជាយសពលសវលាសែើរនិយាយបបា្រ់ប្រជាជនកាណាដាអំពដីសារលិខិតដែលមិនគរួរ

ឲ្យសជឿសនទះសហើយដែលពរួក្សគសចទះដត្រន្ិច្រន្លួចសនទះសឡើយ›។

«សៅសពលពរួក្សគសបកាក្សឡើងសនាទះសលាក្ផូឡាតបាន�ុំឲ្យអ្នក្ផ្សព្វផសាយសា�នាក្ុំបតឡ្រ់មក្ផ្ទះោត់សេៀតសឡើយ។

សៅសពលពរួក្សគចាក្សចញសៅោត់បាននិយាយចំអក្ដាក្់ពរួក្សគ‹អ្នក្មិនអាចទាំងបបា្រ់ខ្គុំថ្អ្នក្ពិតជាសជឿថ្យ៉ូដ�្រ

�ម្ម៊ីធជាពយាការីរានាក្់រ្រ�់បពទះផងហ្នឹងណា�់សហើយចុទះ›សហើយោត់បានរុញទាវា្រិេសៅ»(«The Prophet Joseph Smith: 
Teacher by Example, »Ensign ដខវិច្ិកាឆ្នាំ២០០៥េំព័រ៦៩)។

កបសិៃបបើអ្ន្រ្ ឺជាម្នា្រ់្រ្ននុងចំបណាមអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាទាំងបនាះបតើអ្ន្រៃរងថ្លែងដូចបម្ចបៅរោៃ់បលា្រ្ូ�ឺដអំពរីពយារោរី

យែូថសបសី៊្ធ?

ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃសរបសរពរីដំបណើរ�រីវិតរបស់បលា្រថដលម្ៃថចង្រ្ននុងយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ្រ្ននុងឆ្នាំ1838្រ្ននុង

បោលបំណងបោះពុម្ពជាកបវតតេិ្ លែតូវរោររបស់សាសនាចក្រ។សូមអាៃយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:1–2រួចថសវងរ្រមូលបហតុថដល

យែូថសបសី៊្ធោៃ្ ្ល់ឲ្យ្រ្ននុងរោរសរបសរពរីកបវតតេិជា្ លែតូវរោរបៃះ។

យែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិរួមម្ៃៃូវដំបណើរបរឿងផ្ទាល់ខលែលួៃនៃរោរៃិមិតតេដំបូងរបស់ពយារោរី។ម្ៃដំបណើរបរឿងនៃរោរៃិមិតតេដំបូងថដល

ប្សារល់មួយចំៃួៃ—បួៃកតូវោៃសរបសរឬបៅឲ្យសរបសរតាមបោយយែូថសបស្៊ីធៃិងប្្សងបទៀតកតូវោៃសរបសរបោយអ្ន្រ

សេចក្តីស្្ើម
សៅឆ្នាំ១៨៣៨យ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធបានចា្រ់សផ្ើមសធ្វើការអំពដីប្រវត្ិននបគរួសារសលាក្ជា

ផ្លូវការ។ក្្នគុងសនាទះសលាក្បាន�រស�របបា្រ់ពដីបក្ុមបគរួសារនិងេដីក្ដន្ងសផ្សងៗដែល

ពរួក្សលាក្បានរ�់សៅ។សលាក្ក្៏បានបបា្រ់ផងដែរអំពដី«ការរំសភើ្រខុ�ប្របក្តដី»

អំពដីវិ�័យសា�នាដែលរីក្�ុទះសាយសពញរែ្ឋនូវសយា៉ាក្ភាគខាងលិចក្្នគុងឆ្នាំ១៨២០

(យ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធ—ប្រវត្ិ១:៥)។ស�ចក្្ដីរំសភើ្រែ៏ធំសនទះបាននាំឲ្យសលាក្«រាន

គំនិតគិតពិចារណាែ៏បជាលសបរៅសហើយរានចិត្ខ្វល់ខាវាយជាខាលាំង»សដាយសារ

ដត«ការរំជរួលនិងការស្លាទះប្រដក្ក្ោនាជាខាលាំងក្្នគុងចំសណាម្រក្្សពរួក្សផ្សងៗ»

(យ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធ—ប្រវត្ិ១:៨)។

កាលក្ំពុងបសាវបជាវបពទះគម្ដីរយ៉ូដ�្របានអានសៅក្្នគុងគម្ដីរយា៉ាក្ុ្រ១:៥(�ូមសមើល

យ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធ—ប្រវត្ិ១:១១)ដែលេូនាមានែល់អ�់អ្នក្ដែលបតូវការបបាជាញាឲ្យ«�ូមែល់

បពទះ»។យ៉ូដ�្របាន�រស�រថ្៖«ពុំដែលរាន្រេគម្ដីរណាមរួយដែលរានប្រ�ិេ្ិភាព

សៅសលើចិត្មនុ�្សែូចជា្រេគម្ដីរសនទះរានប្រ�ិេ្ិភាពមក្សលើចិត្ខ្គុំសឡើយ។សមើលសៅ

ហាក្់្រដីែូចជាចូលមក្សពញែរួងចិត្សដាយឥេ្ិពលែ៏មហិរា។ខ្គុំដតងដតពិចារណាគិតអំពដីសរឿង

សនាទះម្ងសហើយម្ងសេៀតសដាយែឹងថ្ស្រើរានអ្នក្ណាមរួយដែលបតូវការបបាជាញាពដីបពទះគឺខ្លួនខ្គុំ

សនទះសហើយដតនឹងសធ្វើណាសនាទះខ្គុំមិនែឹងសេសហើយសលើក្ដលងដតខ្គុំអាចរានបបាជាញាសលើ�ជាង

ដែលខ្គុំរានសនាទះខ្គុំនឹងមិនែឹងសសាទះែ្ិតពរួក្បគូ្រសបងៀនសា�នាពដី្រក្្សពរួក្សផ្សងៗសគយល់

្រេគម្ដីរដតមរួយខុ�ឆ្ងាយពដីោនាសធ្វើយា៉ាងសនទះែូចជា្រំផ្លាញនូវការេុក្ចិត្ទាំងអ�់ស្រើចង់បាន

ការសដាទះបសាយនូវ�ំែួរសនទះសដាយពឹងដផ្អក្សៅសលើបពទះគម្ដីរ្រម៊ី្រ»(យ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធ—ប្រវត្ិ

១:១២)។សលាក្ក្៏បាន�បមចចិត្ថ្នឹង�ូមែល់បពទះសៅក្្នគុងការអធិសា្នសែើម្ដីេេរួល

បានចសម្ើយចំសោទះ�ំែួររ្រ�់សលាក្។ក្្នគុងការសឆ្ើយត្រែល់ការអធិសា្នរ្រ�់សលាក្បពទះ

ជាបពទះវរ្រិតានិងបពទះរាជ្រុបតាបេង់គឺបពទះសយ�មូវបគដី�្បាន្រង្ហាញបពទះកាយមក្ឲ្យសលាក្

ស�ើញ។



២១

សមសរៀនេដី២៖ន្ងៃេដី១យ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធ—ប្រវត្ិ១:១–២០

ថដលោៃរំឭ្រប�ើងវិញពរីបទពិបសាធៃ៍របស់យែូថសបស្៊ីធបោយសម្រីផ្ទាល់របស់ប្។ដំបណើរបរឿងទាំងបៃះកតូវោៃបរៀបបរៀង

ប�ើងបៅបពលខុសៗោនាសកម្ប់អ្ន្រអាៃខុសោនាៃិងបោលបំណងប្្សងោនា។ដំបណើរបរឿងទាំងបៃះបរៀបបរៀងប�ើងបោយយល់

កសបោនាចំបោះបសច្រ្រីពិតដ៏ចាំោច់ថដលថាយែូថសបស៊្ីធពិតជាោៃបធវើឲ្យសាថាៃសួ្៌បបើ្រចំហដល់បលា្របហើយប�ើញសារទូត

សួោ៌ាថដលរួមម្ៃទាំងកពះជាកពះវរបិតាៃិងកពះអម្ចាស់បយស៊ូវក្រីស្ទ។បោយសារថតដំបណើរបរឿង្រ្ននុងឆ្នាំ1838្ឺជាថ្្ន្រ

នៃកបវតតេិជា្ លែតូវរោររបស់យែូថសបស្៊ីធៃិងជាទរីបនាទាល់បៅរោៃ់ពិ្ពបលា្របទើបវកតូវោៃបញ្ចតូលបៅ្រ្ននុង្ ម្ពរីរមុរោដាដ៏ម្ៃតនមលែ

មហិម្។

យ៉ូដសរស្មម៊ីធ—្រវ�្ិ១:៥–១៣

ស្ិ�តៅក្នុងការរំជួលខាងស្សនាតនរះយ៉ូដសបស៊្មីធតប្ដជាញាចិ�្តសូ្ែល់ទ្រះថាត�ើស្សនាចទក្ ួយណាទ�ឹ្ទ�ូវ

យែូថសបស៊្ីធោៃរស់បៅអំ�នុងបពលម្ៃរោរចាប់អារម្ណ៍ៃិងរោររំប្ើបដ៏ធំអំពរីសាសនា។សូមអាៃយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ

1:5–7រួចថសវងរ្រោ្រ្យឬឃ្លាថដលពិពណ៌នាអំពរីសាថាៃភាពថដលយែូថសបោៃកបឈមមុខ។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំ

ោ្រ្យទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។បពលអ្ន្របញ្ចប់រោរថសវងរ្រសូមអាៃយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:8,10បោយ

ថសវងរ្ររោរពិពណ៌នារបស់យែូថសបស្៊ីធថាបតើបលា្រោៃម្ៃអារម្ណ៍ោ៉ាងណា្រ្ននុងបពលបនាះ។


1.សូមសបងខេប្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រពរីយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:5–7បោយកសនម

ថាខលែលួៃអ្ន្រកតូវពៃ្យល់ពរីសាថាៃភាពៃិងកោលំោ្ររបស់យែូថសបបៅរោៃ់ៃរណាម្នា្រ់ថដលពុំថដលោៃឮពរីយែូថសប

ស៊្ីធ។សូមសរបសរបញ្ចតូល្ ំៃិតឲ្យោៃោ៉ាងបហាចណាស់បរីថដលអ្ន្រ្ ិតថា្ ួរបលើ្រប�ើងពរីយែូថសបស្៊ីធ។

សូម្ ិតអំពរីសាថាៃភាពថដលបណាដាលឲ្យអ្ន្រសួរសំណួរមួយចំៃួៃបហើយពិចារណាពរីអវរីថដលអ្ន្រោៃបធវើបដើម្បរីបោះកសាយ្រងវល់

ផ្ទាល់ខលែលួៃ។សូមអាៃយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:11រួចថសវងរ្រទរី្រថៃលែងថដលយែូថសបស្៊ីធោៃទទួលចបមលែើយចំបោះសំណួរ

របស់បលា្រ។សូមយ្របពលបៃតេិចបហើយសូកតប�ើងវិញឬទបៃ្ទញឮៗោ៉ា្រុប1:5ថដលោៃដ្រកសង់្រ្ននុងខទរី11។

បោលរោរណ៍មួយថដលម្ៃ្រ្ននុងោ៉ា្រុប1:5ថដលោៃ�ួយដល់យែូថសបស្៊ីធថសវងរ្រចបមលែើយចំបោះសំណួររបស់បលា្រ្ ឺ

ពបសិៃគបើគ�ើងសូម�ល់ព្រះក្នុងគសចក្បីជំគៃឿគនារះពទង់ៃឹងគឆលែើ�្របការអធិោឋាៃរបស់គ�ើង។សូម្ ូសចំណាំោ្រ្យឬឃ្លា

ថដលបបកងៀៃពរីបោលរោរណ៍បៃះបៅ្រ្ននុងយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:11។បោយយល់ថាកពះៃរងបឆលែើយតបរោរអធិសាឋាៃរបស់

បយើងតាមរោលបវលាៃិងរបបៀបរបស់កទង់បនាះសូមពិចារណាពរីរបបៀបថដលអ្ន្រប�ើញថាបោលរោរណ៍បៃះពិត្រ្ននុង�រីវិតផ្ទាល់

របស់អ្ន្រ។

យែូថសបោៃកោប់ពរីរបបៀបថដលវ្្គបទ្ម្ពរីរបៃះោៃម្ៃអាៃុភាពបលើរូបបលា្រ។សូមអាៃយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:12–13

រួចថសវងរ្រឃ្លាថដលពិពណ៌នាពរីបទពិបសាធៃ៍របស់យែូថសបស្៊ីធបហើយសូមបឆលែើយបនាទាប់ពរីអាៃោ៉ា្រុប1:5ចប់។បតើធាលាប់

ម្ៃខ្ម្ពរីរណាថដលោៃបធវើឲ្យអ្ន្ររំ�ួលចិតតេបោយកពះបចសាដាថដរឬបទ?បោងតាមយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:13បតើយែូថសប

ស៊្ីធចង់យ្រឈ្នះបលើអវរី?បតើបលា្រោៃសបកមចិតតេថាៃរងកតូវបធវើអវរី?

យ៉ូដសរសម្ម៊ីធ—្រវ�្ិ១:១៤–២០

យ៉ូដសបស្៊មីធត�ើញទ្រះជាទ្រះវរបិតានិងទ្រះរាជបុទតាទ្រង់គឺទ្រះតយស៊ូវទគីស្ទ

យែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:15–20្ឺជាចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរ។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណំាវបៅ្រ្ននុងរបបៀបមួយថដល

គ្យកសួលរ្រប�ើញ។

កបសិៃបបើអ្ន្រអាចចូលបៅរោៃ់LDShymnbookោៃសូមអាៃទំៃុ្របទ«JosephSmith’sFirstPrayer»(Hymns
no.2៦)។បនាទាប់ម្រសូមអាៃយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:14–15។

បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីសាតាំងពយាោមបញ្ឈប់យែូថសបស្៊ីធពរីរោរអធិសាឋាៃ?បដើម្បរីរ្រប�ើញអវរីថដលយែូថសបស្៊ីធោៃបធវើរោល

បលា្រកតូវកបឈមមុខៃរង«ឥទ្ធិពលោ៉ាងអសាចារ្យ»បៃះសូមអាៃយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:1៦។បតើអ្ន្រ្ ិតថាពយារោរីចង់

ម្ៃៃ័យដូចបម្ចរោលបលា្រោៃម្ៃកបសាសៃ៍ថាបលា្រោៃកបរងថកបង«អស់ពរីសមតថែភាព[របស់បលា្រ]បដើម្បរីអំោវនាវ

ដល់កពះ»?សូមពិចារណាពរីអវរីថដល្ ំរូរបស់យែូថសបស្៊ីធអាចបបកងៀៃអ្ន្រអំពរីរបបៀបបឆលែើយតបរោលអ្ន្រកតូវោៃបំភាៃ់បោយ

ៃូវសាថាៃភាពលំោ្រឬរោរល្បលួងរបស់សាតាំងបនាះ។

កពរតតេិរោរណ៍សំខាៃ់បំ្ុត្រ្ននុងកបវតតេិសាកសតេមៃុស្សបលា្រកតូវោៃ្រត់កតា្រ្ននុងយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:17។បៅបពលអ្ន្រអាៃ

ខ្ម្ពរីរបៃះសូមពយាោមកសនមពរីកពរតតេិរោរណ៍ដ៏ពិសិដ្ឋបៃះ។បសច្រ្រីពិតសំខាៃ់មួយថដលបយើងបរៀៃបចញពរីខ្ម្ពរីរបៃះ្ ឺ�ៃូផសប

ស៊្មមីធបាៃគ�ើញព្រះជាព្រះវរបិតាៃិងព្រះរាជបុពតាពទង់គឺព្រះគ�ស៊ូវពគបីស្ទ។បលា្រ្រ៏ោៃទូលជាមួយកទង់ទាំងពរីរអង្គបហើយ

ទទួលោៃរោរថណនាំ្ ងថដរ។រោរៃិមិតតេដំបូងរបស់យែូថសបស្៊ីធ្ឺជាកពរតតេិរោរណ៍ក្រះនៃរោរសាដារប�ើងវិញនៃដំណរងល្អនាន្ងៃ

ចុងបករោយ។



២២

សមសរៀនេដី២៖ន្ងៃេដី១យ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធ—ប្រវត្ិ១:១–២០



2.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុង្រំណត់បហតុរោរសិ្រសា

កពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រពរីមូលបហតុថដលអ្ន្រ្ ិតថា

វម្ៃសារៈសំខាៃ់សកម្ប់អ្ន្រៃិងសម្�ិ្រ

សាសនាចក្រក្ប់រូបកតូវម្ៃទរីបនាទាល់ថា

យែូថសបសី៊្ធោៃប�ើញកពះជាកពះវរបិតាៃិង

កពះរា�បុកតាកទង់្ឺកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

សូមរំឭ្រយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:15–17រួចថសវងរ្រ

បសច្រ្រីពិតថដលបយើងអាចបរៀៃបចញពរីដំបណើរបរឿងនៃ

រោរបគ្ហាញកពះរោយរបស់កពះវរបិតាៃិងកពះរា�បុកតាបៅដល់

យែូថសបសី៊្ធ។

�ួៃរោលរោរល្បលួងឬរោរសា្រល្បងអាចប្រើតប�ើងពរីមុៃឬ

បនាទាប់ពរីបទពិបសាធៃ៍ខាងវិញ្ញាណ។យែូថសបស៊្ីធោៃម្ៃ

បទពិបសាធៃ៍ពរីរោរសា្រល្បងមួយពរីមុៃរោរៃិមិតតេដំបូង។

សកម្ប់មែូបសរោរសា្រល្បងោៃប្រើតប�ើងបនាទាប់ពរីបលា្រោៃ

ទូលជាមួយកពះ(សូមបមើលមែូបស1:9–12)។យែូថសប

ស៊្ីធោៃថសវងយល់ប�ើញថាពបសិៃគបើគ�ើងផស្វងរកជំៃួ�

្បីព្រះគោ�គោមារះព្រង់កាលោតាំង្ យាោមបំបាក់ទឹកចិ្រ្

គ�ើងគនារះព្រះអាចជួ�រំគោរះគ�ើងបាៃ។


3. បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

្រ. បតើរោរដរងថាបយើងអាចទទួលោៃ�ំៃួយពរីកពះបដើម្បរីយ្រឈ្នះបលើភាពលំោ្រៃិងរោរោ្រ់ទរ្រចិតតេោៃ�ួយអ្ន្រ

ោៃោ៉ាងដូចបម្ច?

ខ. បតើម្ៃបោលរោរណ៍ប្្សងណាបទៀតថដលអ្ន្រអាចបរៀៃពរីបទពិបសាធៃ៍របស់យែូថសបស្៊ីធបៅ្រ្ននុងយែូថសប

ស្៊ីធ—កបវតតេិ1:15–1៦ថដលអាច�ួយអ្ន្រឲ្យយ្រឈ្នះបលើរោរល្បលួងោៃ?


4. បតើបយើងអាចបរៀៃអវរីខលែះអំពរីក្រុមកពះបចញពរីយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:15–17?សូមសរបសរចបមលែើយរបស់អ្ន្រ

បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ។

បោលលទ្ធិមួយចំៃួៃអំពរីក្រុមកពះថដលម្ៃថចងបៅ្រ្ននុងយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:15–17ម្ៃ៖ព្រះជាព្រះវរបិតាៃិង

ព្រះរាជបុពតាពទង់គឺព្រះគ�ស៊ូវពគបីស្ទមាៃព្រះជៃ្មរស់។ព្រះវរបិតាសួគ៌ៃិងព្រះរាជបុពតាពទង់គឺព្រះគ�ស៊ូវពគបីស្ទជាជាអង្គ

គែ្សងៃិងោច់គោ�ផឡក្ បីោនា។

យែូថសបស៊្ីធោៃទូលសួរដល់កពះអម្ចាស់បដើម្បរីដរងថាសាសនាចក្រណាមួយថដលបលា្រ្ ួរចូលរួម។សូមអាៃយែូថសប

ស្៊ីធ—កបវតតេិ1:18–20រួច្ ូសចំណាំពរីចបមលែើយថដលយែូថសបោៃទទួលចំបោះសំណួរបៃះ។

បតើអ្ន្រចងចាំពរីដំបណើរបរឿងនៃពួ្រអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាថដលកតូវោៃថច្រចាយបៅបពលចាប់ប្្ើមបមបរៀៃថដរឬបទ?កបធាៃ

មែៃសុៃោៃម្ៃកបសាសៃ៍កោប់ពរីអវរីថដលពួ្រអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាោៃបធវើបនាទាប់ពរីបុរសរូបបនាះោៃបិទទាវារឮសូររោ្ឌំងបៅ

ចំបោះមុខប្ថា៖

«ពរួក្អ្នក្ផ្សព្វផសាយសា�នាសែើរបានដត្រ៉ុនាមានជំហានបសា្រ់ដតនែគូជុញ្ញ័រ្រន្ឺថ្‹ដអលសឌើរសយើងពុំ

ទាន់បានសឆ្ើយនឹង�ំែួររ្រ�់សលាក្ផូឡាតសៅសឡើយសេ›។

«នែគូច្ងបានសឆ្ើយថ្៖‹សយើងបតូវសគ្រែិស�ធសហើយ។សតាទះសយើង្រន្សៅមុខសេៀត›។

«សទាទះជាយា៉ាងក្៏សដាយអ្នក្ផ្សព្វផសាយសា�នាវ័យសក្្មងរូ្រសនាទះបានជំនទះរហូតែល់អ្នក្ទាំងពដីរបតឡ្រ់

សៅរាត់ទាវារផ្ទះរ្រ�់សលាក្ផូឡាតវិញ។សលាក្ផូឡាតបានស្រើក្ទាវាទាំងខឹងររួចនិយាយថ្‹ខ្គុំគិតថ្

ខ្គុំបានបបា្រ់យុវជនឯងសហើយថ្ក្ុំឲ្យបតឡ្រ់មក្វិញសេៀត!›



២៣

សមសរៀនេដី២៖ន្ងៃេដី១យ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធ—ប្រវត្ិ១:១–២០

«នែគូជុញ្ញ័រសពលសនាទះបាននិយាយសដាយភាពកាលាហានរ្រ�់ខ្លួនថ្‹សលាក្ផូឡាតសៅសពលដែលសយើងបានសែើរសចញពដី

ទាវាផ្ទះសលាក្សលាក្បាននិយាយថ្សយើងពុំបានសជឿពិតថ្យ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធគឺជាពយាការីរានាក្់រ្រ�់បពទះ។ខ្គុំចង់ដ្្ងេដី្រនាទាល់

សៅសលាក្ផូឡាតថ្ខ្គុំែឹងថ្យ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធគឺជាពយាការីរានាក្់រ្រ�់បពទះថ្តាមរយៈការ្រំផុ�គំនិតសលាក្បាន

្រក្ដប្រក្ំែត់បតាពិ�ិែ្ឋដែលសាគាល់ថ្ជាបពទះគម្ដីរមរមនថ្សលាក្បានស�ើញបពទះជាបពទះវរ្រិតានិងបពទះសយ�មូវជា

បពទះរាជ្រុបតា›។ររួចសហើយពរួក្អ្នក្ផ្សព្វផសាយសា�នាក្៏បានសែើរសចញពដីរាត់ទាវាសៅ។

«[សបកាយមក្សលាក្ផូឡាបានដ្្ងេដី្រនាទាល់ថ្]‹នាលាងាចសនាទះខ្គុំសគងពុំលក្់សសាទះ។ខ្គុំដប្រខ្លួនចុទះសឡើងរហូត។

ខ្គុំបានឮោក្្យ�ម្ដីដែលថ្«យ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធគឺជាពយាការីរានាក្់រ្រ�់បពទះម្ងសហើយម្ងសេៀតក្្នគុងគំនិតរហូត។

ខ្គុំែឹងពដីសរឿងសនទះ។...ខ្គុំែឹងពដីសរឿងសនទះ។...ខ្គុំែឹងយា៉ាងែូសច្នទះ»។...ខ្គុំបានអន្ទះសាចង់ឲ្យសពលបពឹក្មក្ែល់

ឆ្្រ់ៗ។ខ្គុំបានេូរ�ព្សៅកាន់អ្នក្ផ្សព្វផសាយសា�នាទាំងសនាទះតាមសលខដែលរាន�រស�សៅសលើ្រ័ែ្ណតូចមរួយននរាបតា

ននស�ចក្្ដីជំសនឿ។ពរួក្សគបានបតឡ្រ់មក្វិញសហើយបោសនទះភរិយាខ្គុំបគរួសារខ្គុំនិងខ្គុំបានចូលររួមក្្នគុងការពិភាក្សាក្្នគុង

នាមជាអ្នក្ដ�្វងរក្ស�ចក្្ដីពិតសដាយអ�់ពដីចិត្។ជាលេ្ផលពរួក្សយើងទាំងអ�់ោនាបានឱ្របក្សសា្រយក្ែំែឹងល្អនន

បពទះសយ�មូវបគដី�្»(«The Prophet Joseph Smith,»េំព័រ៦៩)។

កបសិៃបបើអ្ន្រពុំទាៃ់ោៃបធវើដូបច្នះបទបនាះសូមអាៃយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិបោយខលែលួៃឯងបហើយសូមដល់កពះវរបិតាសួ្៌បដើម្បរី

�ួយអ្ន្រដរងថាដំបណើរបរឿងនៃរោរៃិមិតតេដំបូងរបស់យែូថសបស្៊ីធ្ឺជាបរឿងពិតឬបដើម្បរីពកងរង�ំបៃឿរបស់អ្ន្រថាបរឿងបៃះ្ ឺពិត។

អ្ន្រ្រ៏អាចៃរងចង់ថសវងរ្រឱរោសថច្រចាយសារលិខិតនៃរោរៃិមិតតេដំបូងបៃះជាមួយៃរងមៃុស្សដនទ្ ងថដរ។


5.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រៃូវអារម្ណ៍ឬទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីពយារោរី

យែូថសបសី្៊ធ។

ចំបណះចំណាេខគម្ីរ—យ៉ូដសរស្មម៊ីធ—្រវ�្ិ១:១៥–២០

សូមថញ្របពលបដើម្បរីពយាោមបហើយទបៃ្ទញវ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរបៃះ។កបសិៃបបើអ្ន្រម្ៃអារម្ណ៍ថាពុំអាចទបៃ្ទញខ្ម្ពរីរ

ទាំងអស់បទបនាះអ្ន្រអាចៃរងចង់ថប្រថច្រខ្ម្ពរីរជាចំថណ្រតូចៗឬទបៃ្ទញខទរី1៦–17ឬកោៃ់ថតរោរសបងខេបខលែរីៗនៃខ្ម្ពរីរ

ទាំងបៃះ្រ៏ោៃ។បៃះ្ ឺជាវិធរីសាកសតេមួយបដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យទបៃ្ទញចាំខ្ម្ពរីរទាំងបៃះោៃ៖អាៃឃ្លាមួយម្ងបហើយម្ងបទៀត

ដរាបដល់អ្ន្រអាចថាឃ្លាបនាះោៃបោយមិៃោច់បមើល។បញ្ចតូលឃ្លាទរីពរីរបហើយអាៃឃ្លាបនាះម្ងបហើយម្ងបទៀតដរាបដល់អ្ន្រ

អាចសូកតឃ្លាទាំងពរីរោៃ។បញ្ចតូលឃ្លាទរីបរីបទៀតរួចបៃតេបធវើដូចបៃះ។អ្ន្រអាចសូកតឃ្លាថដលអ្ន្រោៃទបៃ្ទញចាំបហើយបនាះោ៉ាង

បលឿៃបហើយសូកតឃ្លា្ ្រីបោយយឺតៗ។


៦. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា យ៉ូសសប ស្ម៊ីធ—្បវត្ិ ១:១–២០ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



២៤

សមសរៀនេដី២៖ន្ងៃេដី២

យ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធ—ប្រវត្ិ១:២១–២៦
បមបរៀៃទរី2៖ន្ងៃទរី2យែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:21–2៦

យ៉ូដសរសម្ម៊ីធ—្រវ�្ិ១:២១–២៣

តសចក្ដីតបៀ�តបៀនទបឆាំងនឹងយ៉ូដសបស្៊មីធោនរីករាលដាលត�ើង

កបធាៃហ្គរដុៃប៊ីហុិង្លែរីោៃថច្រចាយពរីបទពិបសាធៃ៍ថដលបលា្រោៃម្ៃ្រ្ននុងនាមជាអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាវ័យប្រ្ងមួយ

រូបបៅទរីក្រុង�នុងដ៏កបបទសអង់ប្លែស។បៅបពលអ្ន្រអាៃពរីដំបណើរបរឿងរបស់បលា្រសូមពិចារណាពរីអវរីថដលអ្ន្រអាចៃរងបធវើ

កបសិៃបបើអ្ន្រសថែិត្រ្ននុងសាថាៃភាពដូចយុវ�ៃរូបបៃះ។

«[យុវជនរានាក្់បានមក្]ែល់ផ្ទះរ្រ�់ពរួក្សយើងសដាយសែើរកាត់សភ្ៀងនាសពលរាបតដីមរួយ។ោត់បាន

សោទះទាវារផ្ទះរ្រ�់សយើងសហើយខ្គុំបានអសញជើញោត់ឲ្យចូលក្្នគុង។

«ោត់បបា្រ់ថ្‹ខ្គុំបតូវការនិយាយជាមរួយនឹងនរណារានាក្់។ខ្គុំឯសកាណា�់...›។

«ររួចខ្គុំសោលថ្‹សតើ្រ្អលូនរាន្រញ្ហាអ្វដី?›

«ររួចោត់និយាយថ្‹សៅសពលខ្គុំចូលររួមក្្នគុងបពទះវិហារមិនបានមរួយឆ្នាំផងសនាទះឪពុក្ខ្គុំបានសែញខ្គុំ

សចញពដីផ្ទះរ្រ�់ោត់និងឲ្យបតឡ្រ់សៅវិញសឡើយ›។សហើយខ្គុំពុំដែលបានសៅវិញសេ›។

«ោត់បាន្រន្ថ្‹្រ៉ុនាមានដខសបកាយមក្បក្ុមក្ដីឡាបក្ិក្ខិតដែលខ្គុំជា�រាជិក្បានែក្ខ្គុំសចញពដីបក្ុមរារាំងខ្គុំមិនឲ្យរាន

េំនាក្់េំនងនឹងយុវជនដែលខ្គុំបានធំសឡើងជាមរួយនិងពដីមិត្ភក្្ិជិត�្និតរ្រ�់ខ្គុំ›។

«ររួចោត់និយាយថ្‹កាលពដីដខមុនសៅហាវាយខ្គុំបាន្រសែដាញខ្គុំសចញសដាយសារដតខ្គុំជា�រាជិក្ននបពទះវិហារសនទះសហើយ

ខ្គុំពុំអាចរក្ការង្រសផ្សងសធ្វើបានសេ›។...

«‹សហើយយ្រ់មិញសនទះនារីដែលខ្គុំបានសាគាល់អ�់រយៈសពលមរួយឆ្នាំក្ន្ទះបានបបា្រ់ខ្គុំថ្នាងពុំសរៀ្រការជាមរួយខ្គុំសឡើយ

សដាយសារដតខ្គុំជាពរួក្មរមន›»(«The Loneliness of Leadership»[ន្ងៃេដី៤ដខវិច្ិកាឆ្នាំ១៩៦៩]េំព័រ៣speeches.
byu.edu)។

បតើអ្ន្រធាលាប់ោៃទទួលអារម្ណ៍ថាអ្ន្រកតូវប្កបកពរតតេមិៃល្អោ្រ់ឬរិះ្ៃ់បោយសារថត�ំបៃឿសាសនារបស់អ្ន្រថដរឬបទ?បតើអ្ន្រ

ម្ៃអារម្ណ៍ដូចបម្ចបៅបពលបនាះ?

បរុព្វកថា
្រនាទា្រ់ពដីយ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធបានេេរួលការនិមិត្ែំ្រូងក្្នគុងឆ្នាំ១៨២០សហើយសលាក្

បានដចក្ចាយពដី្រេពិសសាធន៍សនាទះសៅកាន់បគូ្រសបងៀនសា�នារានាក្់្រ៉ុដន្ោត់

បានបចានសចាលេដី្រនាទាល់រ្រ�់សលាក្។មនុ�្សែនេសេៀតក្្នគុង�ហគមន៍ក្៏បាន

្រែិស�ធសហើយស្រៀតស្រៀនែល់យ៉ូដ�្រែ៏វ័យសក្្មងសនទះដែរ។ជនរានឋានៈខ្ង់ខ្�់

ក្្នគុង�ង្មជាសបចើននាក្់បានខិតខំរិទះគន់សលាក្ែល់សាធារែជន។សទាទះជារាន

ការប្រឆ្ំងយា៉ាងសនទះក្្ដីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធសៅដត្រន្សសាមាទះបតង់ចំសោទះេដី្រនាទាល់រ្រ�់

សលាក្ែដែល។



២៥

បទាះជាយែូថសបស៊្ីធោៃទទួលពរោ៉ាងអសាចារ្យបោយសារ

ថតបលា្របៅថតបៃតេបសាមះកតង់ចំបោះទរីបនាទាល់នៃរោរៃិមិតតេដំបូង

របស់បលា្រោ៉ាងណា្រ៏បោយ្រ៏បលា្រកតូវោៃសា្រល្បងជា

ទមងៃៃ់ថដរ។បៅបពលអ្ន្រសិ្រសាបៅន្ងៃបៃះសូមពិចារណាពរីអវរី

ថដលអ្ន្រអាចៃរងបរៀៃពរីរបបៀបថដលយែូថសបស្៊ីធោៃបឆលែើយ

តបបៅៃរងរោរកបឆ្ំងចំបោះទរីបនាទាល់របស់បលា្រថដលអាច

�ួយអ្ន្រឲ្យស៊ូកទាំៃរងរោរកបឆ្ំងថដលអ្ន្រអាចៃរងកបឈមមុខ

នាបពលបច្ចនុប្បៃ្នឬបៅន្ងៃណាមួយនាបពលអនា្ត។

្រ្ននុងយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិពយារោរីោៃកោប់ពរីរោរកបឆ្ំងថដល

បលា្រោៃកបឈមមុខបោយសារថតទរីបនាទាល់របស់បលា្រ។

សូមអាៃយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:21–23បោយរ្របមើល

ោ្រ្យឬឃ្លាថដល�ួយអ្ន្រឲ្យយល់ពរីអវរីថដលបលា្រោៃម្ៃ

បទពិបសាធៃ៍។បោងតាមខទរី22បតើៃរណាថដលរួម

ចំថណ្រធំជាងប្្រ្ននុងរោរបបៀតបបៀៃដល់យែូថសបស៊្ីធ?រោល

អ្ន្រ្ ិតពរីវ័យរបស់យែូថសបស៊្ីធៃិងសាថាៃភាពនៃ�រីវិតបលា្រ

បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជារោរបបៀតបបៀៃបចញពរីមៃុស្ស

ទាំងបៃះអាចរោលាយជារោរលំោ្រដ៏ធំសកម្ប់បលា្រ?

សូម្រត់ចំណាំឃ្លាថដលបៅ�ិតចុងបញ្ចប់នៃយែូថសបស្៊ីធ—

កបវតតេិ1:20ថដលចាប់ប្្ើមបោយោ្រ្យ«បមើលបៅហា្រ់បរីដូចជា...»។បោយចាប់ប្្ើមជាមួយៃរងោ្រ្យទាំងបៃះសូមអាៃ

ខ្ម្ពរីរបៃះដល់ចប់បោយរ្របមើលមូលបហតុថដលបណាដាលឲ្យយែូថសបស្៊ីធទទួលរោរបបៀតបបៀៃបៃះ។បោងតាមយែូថសប

បហតុអវរីោៃជាបលា្រកតូវទទួលបទពិបសាធៃ៍នៃរោរបបៀតបបៀៃដ៏ធំបនាះបៅវ័យដ៏ប្រ្ងថបបបៃះ?

យ៉ូដសរសម្ម៊ីធ—្រវ�្ិ១:២៤–២៦

តទារះជាយ៉ូដសបស្៊មីធទ�ូវោនតគស្អប់និងតបៀ�តបៀនយា៉ាងណាក្ដីក៏តោកតៅដ�បន្តតស្មរះទ�ង់ចំតោរះ្រីបនាទាល់របស់
តោកដែរ

សូម្ ិតពរីដំបណើរបរឿងជាបកចើៃអំពរីបសច្រ្រី�ំបៃឿៃិងទរីបនាទាល់ខុសថបលែ្រពរីោនាថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរ។បតើម្ៃតួអង្គណាមួយ

ប្្សងបទៀតបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរថដលម្ៃល្រខេណៈសម្បតតេិឬភាពរឹងម្ំនៃបសច្រ្រី�ំបៃឿថដលអ្ន្របរោតសរបសើរជាខាលាំងថដរឬបទ?


1. សូមអាៃយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:24រួចថសវងរ្រតួអង្គម្នា្រ់បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរថដលយែូថសបស៊្ីធបរោតសរបសើរ

បហើយបលើ្រប�ើងបោយសារថតរោរបបៀតបបៀៃថដលបលា្រោៃ�ួបកបទះ។បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសា

កពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

្រ. បតើអ្ន្រ្ ិតថាវអាចៃរងម្ៃ្ ុណកបបោ�ៃ៍ដូចបម្ចសកម្ប់យែូថសបស្៊ីធថដលោៃប�ើញបរឿងថដលបលា្រ

ម្ៃថដលដូចោនាបៅៃរងបរឿងរបស់សាវ្របែុល?

ខ. បតើបយើងអាចបរៀៃបមបរៀៃអវរីអំពរីរបបៀបបោះកសាយឧបស្្គលំោ្រៗពរី្ ំរូរបស់យែូថសបស្៊ីធថដលោៃសិ្រសា

បហើយពិចារណាអំពរីបទពិបសាធៃ៍របស់បែុល?

បមបរៀៃមួយថដលបយើងអាចបរៀៃ្ ឺគៅអំឡនុងគ្លលំបាកគ�ើងអាចទាញ�កភា្រឹងមាំគចញ្ បីគំរូនៃ្រួអង្គគោមារះព្រង់ជាគពចើៃ

ផ�លមាៃគៅក្នុងព្រះគម្បីរ។(អ្ន្រអាចៃរងចង់សរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅថ្មកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រថ្រ្បរយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ

1:24)។



២៦

សមសរៀនេដី២៖ន្ងៃេដី២យ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធ—ប្រវត្ិ១:២១–២៦



2.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីកោថដលអ្ន្រធាលាប់កតូវោៃពកងរងបោយ

រោរសិ្រសាពរីបទពិបសាធៃ៍របស់តួអង្គបសាមះកតង់ថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរ។

្រ្ននុងរោរសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញារបស់អ្ន្របៅឆ្នាំបៃះអ្ន្រៃរង�ួបកបទះតួអង្គជាបកចើៃថដលអ្ន្រអាចរ្រប�ើញៃិងជា

តួអង្គម្ៃបទពិបសាធៃ៍ថដលអ្ន្រអាចទាញយ្រភាពរឹងម្ំថដលអ្ន្រកតូវរោរោៃ។

សូមពិចារណាឃ្លាបៃះបចញពរីទរីបនាទាល់របស់ពយារោរី្រ្ននុងយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:25៖«ខញនុំោៃប�ើញរោរៃិមិតតេខញនុំដរងថាខញនុំោៃ

ប�ើញរោរៃិមិតតេបហើយខញនុំដរងថាកពះកទង់្រ៏ដរងថាខញនុំោៃប�ើញរោរៃិមិតតេបហើយខញនុំពុំអាចបដិបសធបរឿងបៃះ»។


3. បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមបឆលែើយសំណួរមួយឬទាំងពរីរនៃសំណួរខាងបករោម

បៃះ៖

្រ. បតើឃ្លាបៅ្រ្ននុងយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:25បបកងៀៃអ្ន្រដូចបម្ចអំពរីទរីបនាទាល់នៃរោរៃិមិតតេដំបូងរបស់យែូថសប

ស្៊ីធ?

ខ. បតើអ្ន្រអាចពកងរងទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីរោរៃិមិតតេដំបូងោៃោ៉ាងដូចបម្ច?


4. សូមរំឭ្រយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:24រួចសិ្រសាខទរី25បោយថសវងរ្របោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍បថៃថែម

ថដលអាច�ួយអ្ន្របពលអ្ន្រកបឈមមុខៃរងរោរ្្ទនុយឬអារម្ណ៍ថដលកតូវោៃល្បលួងឲ្យរាថរ្រៃរងទរីបនាទាល់របស់

អ្ន្រ។សូមសរបសរបសច្រ្រីពិតបថៃថែមទាំងបៃះថដលអ្ន្ររ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ

របស់អ្ន្រ។


5. សូមបក�ើសបរើសបសច្រ្រីពិតមួយថដលអ្ន្រោៃរ្រប�ើញបចញពរីយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:24–25។សូមបឆលែើយ

ៃរងសំណួរខាងបករោមបៃះបោយថ្្អ្របៅបលើបសច្រ្រីពិតថដលអ្ន្រោៃបក�ើសបរើសោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុ

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។

្រ. បតើពយារោរីយែូថសបស្៊ីធោៃបគ្ហាញ្ ស្នុតាងនៃបសច្រ្រីពិតបៃះ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បលា្រោ៉ាងដូចបម្ច?

ខ. បតើបសច្រ្រីពិតបៃះអាចៃរងម្ៃ្ ុណកបបោ�ៃ៍ោ៉ាងដូចបម្ចចំបោះអ្ន្រ?

្ . បតើរោររស់បៅតាមបសច្រ្រីពិតបៃះៃរងម្ៃឥទ្ធិពលបលើ�បកមើសរបស់អ្ន្រោ៉ាងដូចបម្ចឬបតើរោររស់បៅតាម

បសច្រ្រីពិតបៃះោៃម្ៃឥទ្ធិពលបលើ�រីវិតរបស់អ្ន្របហើយឬបៅ?

បោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍បថៃថែមមួយចំៃួៃថដលអ្ន្រអាចរ្រប�ើញ្រ្ននុងយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:24–25្ឺ៖ចំគណរះ�ឹង

ផ�លគ�ើងទទួលបាៃ្ បីព្រះគឺជាចំគណរះ�ឹង្ ិ្រគទារះជាគោកិ�ប�ិគសធចំគណរះ�ឹងគនារះោ៉ាងណាក៏គោ�។គ�ើងគប្បី

ខ្វា�ខ្វល់្ បីអ្វបីផ�លព្រះពទង់មាៃព្រះទ័�រំ្ឹង្ បីគ�ើងជាងអ្វបីផ�លមៃុស្សរំ្ឹង្ បីគ�ើង។គទារះជាគ�ើងព្រូវគគស្អប់គ�ើ�

គបៀ្រគបៀៃគោ�ោរទបីបនាទាល់របស់គ�ើងោ៉ាងណាក្បីក៏គ�ើងព្រូវផ្របៃ្គោមារះព្រង់ចំគពារះទបីបនាទាល់របស់គ�ើងផ�រ។

សូម្ ិតអំពរីដំបណើរបរឿងថដលកបធាៃហុិង្លែរីោៃម្ៃកបសាសៃ៍កោប់អំពរីយុវ�ៃម្នា្រ់បៅទរីក្រុង�នុងដ៍កបបទសអង់ប្លែស

ថដលោៃកបឈមមុខៃរងរោរកបឆ្ំងមួយដ៏ធំបោយសារថត�ំបៃឿសាសនារបស់ោត់។កបធាៃហុិង្លែរីោៃបៃតេតំណាលបរឿង

របស់បលា្រថា៖

«ខ្គុំបាននិយាយថ្‹ស្រើសរឿងសនទះសធ្វើឲ្យអ្នក្បតូវបាត់្រង់សបចើនយា៉ាងសនទះសហតុអ្វដីក្៏អ្នក្មិនចាក្សចញពដី

សា�នាចបក្សនទះសហើយបតឡ្រ់សៅផ្ទះរក្ឪពុក្អ្នក្វិញសៅរក្បក្ុមក្ដីឡាបក្ិក្ខិតរ្រ�់អ្នក្និងសៅ

រក្ក្ដន្ងការង្រដែលរានន័យយា៉ាងខាលាំងចំសោទះអ្នក្និងសៅរក្មិត្ប�ដីដែលអ្នក្គិតថ្អ្នក្ប�ឡាញ់

សនាទះវិញសៅ?›

«ោត់ពុំបាននិយាយអ្វដីជាយូរ។ររួចសហើយោត់យក្នែសអា្រក្បាលចុទះោត់យំខ្សឹក្ខ្សលួលយា៉ាងខាលាំង។

េដី្ំរផុតោត់បានសងើ្រសឡើងវិញនិយាយទាំងេឹក្ដភ្នក្ថ្‹ខ្គុំមិនអាចសធ្វើែូសចានាទះបានសេ។ខ្គុំែឹងថ្សា�នាចបក្សនទះពិត

សហើយស្រើវាបតូវចំណាយទាំងជដីវិតខ្គុំក្្ដីក្៏ខ្គុំពុំអាចលទះ្រង់វាសចាលសឡើយ។

«ោត់បានយក្មរួក្ស�ើមរ្រ�់ោត់សហើយបានសែើរ�ំសៅសៅទាវារសហើយបានសចញសៅទាំងសភ្ៀងដតរានាក្់ឯងទាំង

រង្រនិងភ័យខាលាច្រ៉ុដន្រានការតាំងចិត្ែ៏មុតរាំ។សៅសពលដែលខ្គុំបានស�ើញោត់ែូសច្នទះខ្គុំបានគិតែល់ភាពឯសកា

នន�តិ�ម្ជញ្ញៈភាពឯសកាននេដី្រនាទាល់និងភាពឯសកាននស�ចក្្ដីជំសនឿដ្មទាំងភាពរឹងរាំនិងការលរួងសលាមចិត្ពដី

បពទះវិញ្ញាែននបពទះ»(«The Loneliness of Leadership, »េំព័រ៣–៤)។

ការស�វែងរកសោលការណ៍

សោលការែ៍គឺជាស�ចក្្ដីពិត�្ិតស�្រ

ឬជាចបា្រ់ដែលសយើងអាចយក្មក្

សែើម្ដីែឹក្នាំសយើងសៅក្្នគុងការសធ្វើ

ស�ចក្្ដី�សបមចចិត្។ការដ�្វងរក្

សោលការែ៍សៅសពលអ្នក្�ិក្សា

បពទះគម្ដីរអាចជរួយអ្នក្ឲ្យអនុវត្្រេគម្ដីរ

ទាំងឡាយសៅក្្នគុងជដីវិតរ្រ�់អ្នក្។

ការកត់ពរាសោលលទ្ិនិង

សោលការណ៍ទាំងឡាយ

ការសរៀនពដីរស្រៀ្រសាគាល់សោលលេ្ិនិង

សោលការែ៍ទាំងឡាយននែំែឹងល្អ

ដែលរានសៅក្្នគុងបពទះគម្ដីរតបមូវឲ្យ

រានក្ិច្ខិតខំនិងការអនុវត្។

ការ�រស�រសោលលេ្ិនិងសោលការែ៍

ទាំងសនាទះសៅដគមបពទះគម្ដីរឬស�ៀវសៅ

ក្ំែត់សហតុការ�ិក្សាបពទះគម្ដីររ្រ�់អ្នក្

អាចជរួយរំឭក្អ្នក្សៅសពលសបកាយ។



២៧

សមសរៀនេដី២៖ន្ងៃេដី២យ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធ—ប្រវត្ិ១:២១–២៦

សូមបក�ើសបរើសបសច្រ្រីពិតមួយថដលអ្ន្ររាយ្រ្ននុងបញ្រីរួចោ្រ់បោលបៅបដើម្បរីអៃុវតតេបសច្រ្រីពិតបនាះបៅ្រ្ននុង�រីវិតអ្ន្រ។(អ្ន្រអាច

ៃរងចង់សរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ)។

បដើម្បរីបញ្ចប់សូមអាៃយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:2៦រួចថសវងរ្របោលរោរណ៍តបៅបៃះថដលយែូថសបស្៊ីធោៃបបកងៀៃ៖

គោ�ការពបព្ឹ្រ្តាមគោលការណ៍ទាំងឡា�ផ�លបាៃបគពងៀៃគៅក្នុងព្រះគម្បីរគនារះគ�ើងអាចបគងកើៃទបីបនាទាល់នៃគសចក្បី្ិ្រ

របស់គោលការណ៍ទាំងគនារះបាៃ។បៅបពលអ្ន្រកបកពរតតេតាមបោលលទ្ធិឬបោលរោរណ៍ថដលអ្ន្រោៃសរបសរបនាះទរីបនាទាល់

របស់អ្ន្រៃរងកតូវោៃពកងរងបហើយអ្ន្រៃរងអាចម្ៃបជា្�័យបលើរោរ្្ទនុយឬឧបស្្គនានាថដលអ្ន្រអាចៃរង�ួបកបទះ។


៦. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា យ៉ូសសប ស្ម៊ីធ—្បវត្ិ ១:២១–២៦ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



២៨

សមសរៀនេដី២៖ន្ងៃេដី៣

យ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធ—ប្រវត្ិ១:២៧–៥៤

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា២
បមបរៀៃទរី2៖ន្ងៃទរី3យែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:27–54បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា2

យ៉ូដសរសម្ម៊ីធ—្រវ�្ិ១:២៧–២៩

យ៉ូដសបស្៊មីធអធិស្ឋានតែើ្្ីោនការអភ័យតទាសចំតោរះអំត្ើោបទាំងឡាយរបស់តោក

្រ្ននុងបមបរៀៃបៅន្ងៃបៃះអ្ន្រៃរងបរៀៃបថៃថែមពរីយែូថសបស្៊ីធដ៏ប្រ្ង។សូមអាៃយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:27–29រួច

បកបៀបកបដូចបទ្ម្ពរីរទាំងបៃះបៅៃរងខលែលួៃអ្ន្រ។

សូមពិចារណាពរីសាថាៃភាពៃិងអារម្ណ៍ថដលយែូថសបស្៊ីធោៃម្ៃរោលបៅជាយុវវ័យ។បតើវម្ៃល្រខេណៈកសបដៀងោនាបៅ

ៃរងសាថាៃភាពៃិងអារម្ណ៍ថដលអ្ន្រម្ៃោ៉ាងដូចបម្ច?

បៅ្រ្ននុងយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:28យែូថសបោៃសរបសរថាខណៈថដលបលា្រពុំម្ៃបធវើខុសអំបពើោបធងៃៃ់ធងៃរណាមួយ្រ្រី្រ៏

បលា្រពុំថតងថតម្ៃចរិោដូចជាអ្ន្រថដលកតូវោៃបៅបោយកពះ្ួរបធវើជាៃិច្ចបនាះថដរ។បយើងអាចបរៀៃបមបរៀៃដ៏សំខាៃ់បចញ

ពរីអវរីថដលយែូថសបស្៊ីធោៃបធវើ្រ្ននុងរោរបឆលែើយតបបៅៃរងអវរីថដលបលា្រោៃកបកពរតតេខុសឆ្គង។


1.សូមរំឭ្រថ្្ន្រចុងបញ្ចប់នៃយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:28រួចសូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសា

កពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រៃូវអវរីថដលយែូថសបស្៊ីធោៃបធវើ្រ្ននុងរោរបឆលែើយតបបៅៃរងអវរីថដលបលា្រោៃកបកពរតតេខុសឆ្គង។

បថៃថែមពរីបៃះសូមសរបសរបោលរោរណ៍មួយឬពរីរថដលអ្ន្របរៀៃបចញពរី្ ំរូរបស់យែូថសប។

បសច្រ្រីពិតមួយចំៃួៃថដលបយើងអាចបរៀៃបចញពរីយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:28្ឺ៖គ្លគ�ើងទទួលោរល់អំគ្ើបាបគ�ើង

គ�ើ�គោកោដា�ផ�លបាៃពបព្ឹ្រ្អំគ្ើបាបទាំងគនារះគ�ើងអាចអធិោឋាៃសុំការអភ័�គទាស្ បីព្រះវរបិតាសួគ៌។គ�ើងអាច

អធិោឋាៃគ�ើម្បីោរល់្ បីគោលជំ�ររបស់គ�ើងចំគពារះព្រះ។


2.សូមបឆលែើយសំណួរតបៅបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើរោរអធិសាឋាៃបដើម្បរីសារល់

ពរីបោល�ំហររបស់អ្ន្រចំបោះកពះអាច�ួយអ្ន្រោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអាៃបសច្រ្រីថណនាំខាងបករោមពរីថអលបឌើរថៃលអិលអាៃ់បឌើរសិៃ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់បដើម្បរីយល់រោៃ់ថត

ចបាស់ពរីរបបៀបថដលរោរអធិសាឋាៃអាច�ួយបយើងឲ្យសារល់ពរីបោល�ំហររបស់បយើងចំបោះកពះបហើយសារល់រោរផ្លាស់ប្តូរថដលកទង់

អាចតកមូវឲ្យបយើងបធវើ៖

បរុព្វកថា
យុវជនយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធបាន្រន្្រញ្ជាក្់អទះអាងថ្សលាក្បានស�ើញការនិមិត្មរួយ

សហើយសលាក្បតូវបានស្រៀតស្រៀនជា្រន្្រនាទា្រ់សដាយសារដតការែ៍សនាទះ។កាល

សលាក្រានអាយុ១៧ឆ្នាំនារាបតដីមរួយសពលយ៉ូដ�្រក្ំពុងអធិសា្នរានសេវតា

មរួយអង្នាមមរ៉ូនែបានសលចមក្សហើយបានប្រកា�ថ្បពទះរានក្ិច្ការមរួយ

�បរា្រ់យ៉ូដ�្រសធ្វើររួមរានទាំងការ្រក្ដប្រ្រញជដីក្ំែត់បតា្រុរាែមរួយសៅសលើផ្ទាំង

រា�។ខែៈដែលក្ំពុងដតពន្យល់អំពដីតរួនាេដីរ្រ�់យ៉ូដ�្រសៅក្្នគុងការសាដារសឡើង

វិញននែំែឹងល្អសនាទះមរ៉ូនែបានែក្ប�ង់ោក្្យពយាក្រែ៍មរួយចំនរួនមក្ពដី

បពទះគម្ដីរ្រម៊ី្រររួមទាំងការពយាការែ៍អំពដីការបតឡ្រ់មក្វិញរ្រ�់សអលដីយា៉ា។សៅន្ងៃ

្រនាទា្រ់យ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធបានសចញសៅក្ូនភ្នំដែលមរ៉ូនែបានបបា្រ់ថ្ផ្ទាំងរា�បតូវ

បានក្្់រេុក្សនាទះ។សលាក្បានេេរួលការដែនាំ្រដន្មពដីមរ៉ូនែសៅេដីសនាទះ។

ការសពរៀរពរដូចរទគម្ពីរ

សៅនឹងខ្លួនអ្នក

សែើម្ដីសប្រៀ្រប្រែូច្រេគម្ដីរគឺបតូវ

សប្រៀ្រសធៀ្រវាសៅនឹងជដីវិតផ្ទាល់ខ្លួន

អ្នក្។អ្នក្អាច�រួរថ្«សតើខ្គុំរាន

លក្្ខែៈែូចនឹងតរួអង្ដែលខ្គុំក្ំពុង

�ិក្សាសៅក្្នគុងបពទះគម្ដីរែល់ក្បមិត

ណា»?សៅសពលអ្នក្ស�ើញថ្

រានភាពប្រហាក្់ប្រដហលោនារវាង

្រេពិសសាធន៍រ្រ�់អ្នក្និងតរួអង្ដែល

សៅក្្នគុងបពទះគម្ដីរសនាទះរានន័យថ្អ្នក្

អាចសាគាល់សោលលេ្ិនិងសោលការែ៍

បានកាន់ដតចបា�់សហើយេេរួលបាន

វិវរែៈអំពដីរស្រៀ្រដែលអ្នក្អាចអនុវត្

ស�ចក្្ដីពិតទាំងសនាទះក្្នគុងជដីវិតផ្ទាល់ខ្លួន

អ្នក្។



២៩

សមសរៀនេដី២៖ន្ងៃេដី៣យ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធ—ប្រវត្ិ១:២៧–៥៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា២

«សតើសយើង�សបមចថ្ការដប្រចិត្រ្រ�់សយើងគរួរដតសផ្ដាតសៅសលើអ្វដីមរួយតាមរស្រៀ្រណា?...«[សយើង

អាច]េូលអង្វរែល់បពទះអរាចា�់សដាយរា្រសារ៖‹បពទះវរ្រិតាសអើយសតើបេង់�ព្វបពទះេ័យចង់ឲ្យេូល្រង្ំ

សធ្វើអ្វដីខ្ទះ?›ចសម្ើយបានមក្។សយើងសាគាល់ពដីការផ្លា�់្រ្លូរដែលសយើងបតូវសធ្វើ។បពទះអរាចា�់រាន្រន្លូល

បបា្រ់សៅក្្នគុងគំនិតរ្រ�់សយើងនិងសៅក្្នគុងចិត្រ្រ�់សយើង។

«ភាលាមសនាទះសយើងបតូវបានអនុញ្ញាតឲ្យសបជើ�សរើ�ថ្៖សយើងនឹងដប្រចិត្ឬសយើងនឹងទាញយក្ប�សរាល

ស្មាមក្្រិេបាំង្រង្អលួចដែលស្រើក្នាំសយើងសៅឯសាថាន�រួគ៌សនាទះវិញ»?(«ដប្រចិត្...សែើម្ដីឲ្យសយើងអាចពយាបាលអ្នក្»

Ensign ឬLiahona ដខវិច្ិកាឆ្នាំ២០០៩េំព័រ៤១)។

ចូរចងចំាថាកពះវរបិតាសួ្៌ម្ៃកពះទ័យអ្័យបទាសដល់បយើងបៅបពលបយើងអៃុវតតេបសច្្ររី�ំបៃឿបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបហើយបធវើ

ៃូវអវរីថដលជារោរចាំោច់បដើម្បរីថកបចិតតេពរីអំបពើោបរបស់បយើង។

យ៉ូដសរសម្ម៊ីធ—្រវ�្ិ១:៣០–៣៥

ត្រវតា្ រ៉ូណណបង្ហាញទ្រះកាយែល់យ៉ូដសបស្៊មីធ

ខណៈថដលយែូថសបសី្៊ធ្រំពុងថតអធិសាឋាៃសុំអ្័យបទាសបនាះបទវតាមរ៉ូនណោៃបគ្ហាញកពះរោយម្រឲ្យបលា្រប�ើញ។សូម

អាៃយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:30–32រួចពយាោមកសនមថាបតើបទពិបសាធៃ៍បៃះម្ៃសភាពដូចបម្ច។

សូមអាៃយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:33រួចថសវងរ្រសារលិខិត

ថដលមរ៉ូនណោៃកបទាៃដល់យែូថសបស្៊ីធ។អ្ន្រអាច្ ូស

ចំណាំោ្រ្យឬឃ្លាថដលបគ្ហាញថាព្រះមាៃកិច្ការឲ្យ�ៃូផសប

ស៊្មមីធគធ្វើ។សូមពិចារណាអំពរីអវរីថដលយែូថសបអាចទទួល

អារម្ណ៍បពលបលា្រោៃដរងអំពរីអវរីថដលកពះអម្ចាស់ៃរងបធវើតាម

រយៈបលា្រ។


3.មរ៉ូនណោៃពយា្ររថាប្មះយែូថសបស៊្ីធៃរង

កតូវៃិោយដល់បោយ«ទាំងបសច្រ្រីល្អៃិង

បសច្រ្រីអាក្រ្រ់បៅ្រ្ននុងចំបណាមបណាដា�ៃ

ទាំងអស់»(យែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:33)។

សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុ

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរី្ ស្នុតាងថដល

អ្ន្រោៃប�ើញថដលបគ្ហាញថារោរពយារោរណ៍បៃះ

្រំពុងថតកតូវោៃបំបពញ។

មរ៉ូនណ្រ៏ោៃបបកងៀៃដល់យែូថសបស្៊ីធអំពរី្រិច្ចរោរថដល

បលា្រៃរងបធវើ្ ងថដរ។សូមអាៃយែូថសបសី៊្ធ—កបវតតេិ

1:34–35រួចសូមថសវងរ្រថាបតើ្រិច្ចរោរបនាះ្ ឺជាអវរី?

យ៉ូដសរស្មម៊ីធ—្រវ�្ិ១:៣៦–៤៩បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា២

្រ៉ូណណដណនាំតហើយដាស់ត�ឿនែល់យ៉ូដសបស្៊មីធ

បៅ្រ្ននុងយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:3៦–42ថចងថាមរ៉ូនណោៃដ្រកសង់រោរពយារោរណ៍ជាបកចើៃបចញពរីកពះ្ម្ពរីរប៊ីបបដើម្បរី

ពៃ្យល់ថារោរសាដារប�ើងវិញនៃដំណរងល្អ្ ឺបហៀបៃរងចាប់ប្្ើមបហើយ។បៅបពលអ្ន្រអាៃខ្ម្ពរីរទាំងបៃះអ្ន្រអាចៃរងចង់

្ូសចំណាំបសច្រ្រីបោងចំបោះវ្្គខ្ម្ពរីរទាំងបៃះថដលកតូវោៃបលើ្រប�ើង។



៣០

សមសរៀនេដី២៖ន្ងៃេដី៣យ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធ—ប្រវត្ិ១:២៧–៥៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា២

សូមអាៃយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:38–39។្រ្ននុងឆ្នាំ187៦កពិ្រហាំយែង់ោៃបគ្រប់ឲ្យោ្រ់បញ្ចតូលបៃ្ទតូលរបស់មរ៉ូនណ

ថដលម្ៃ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញាជា្រណ្ឌទរី2។រោរពយា្ររណ៍អំពរីរោរកត�ប់ម្រវិញនៃ

បអលរីោ៉ាបៃះ្ឺជាវិវរណៈដំបូងប្មួយថដលកតូវោៃកបទាៃឲ្យ្រ្ននុងកោរោៃ់រោប់កតួតកតាបៃះបហើយម្ៃសារៈសំខាៃ់ថដលថាវ្រ៏

ម្ៃថចងបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរសញ្ញាចាស់ថដរ(ម្៉ាឡា្រី4:5–៦)កពះ្ម្ពរីរសញ្ញា្្រី(លូរោ1:17)ៃិងកពះ្ម្ពរីរមរមៃ(ៃរីនហវទរី

325:5–៦)។អ្ន្រអាចចង់សរបសរបទ្ម្ពរីរបោងទាំងបៃះបៅថ្រ្បរយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:38–39ៃិងបោលលទ្ធិៃិង

បសច្្ររីសញ្ញា2។

ប្រធានហិនរី្រម៊ីអាវរិងក្្នគុងគែៈប្រធានេដីមរួយបានរានប្រសា�ន៍ពដីសអលដីយា៉ានិងអំណាច

្រព្វជិតភាពដែលសលាក្នឹងសាដារសឡើងវិញែូចសនទះថ្៖«វារានសារៈ�ំខាន់សែើម្ដីែឹងពដីមូលសហតុដែល

បពទះអរាចា�់បាន�នយាថ្នឹង្រញជលូនសអលដីយា៉ាមក្។សអលដីយា៉ាគឺជាពយាការីែ៏អសាចារ្យរានាក្់ដែលរាននូវ

អំណាចែ៏មហិរាដែលប្រទានមក្ពដីបពទះ។សលាក្បានកាន់អំណាចែ៏មហិរា្រំផុតដែលបពទះប្រទានែល់

ក្ូនសៅរ្រ�់បេង់៖សលាក្បានកាន់អំណាចផសារភាជា្រ់ជាអំណាចដែលចងេុក្អ្វដីៗសៅដផនែដីសនាទះនឹង

បតូវចងេុក្សៅសាថាន�រួគ៌ដែរ។(«Hearts Bound Together, »Ensign ដខឧ�ភាឆ្នាំ២០០៥េំព័រ

៧៨)។

បោយម្ៃរោរពៃ្យល់របស់កបធាៃអាវរិងបដើម្បរី�ួយដល់អ្ន្រសូមសបងខេបអតថែៃ័យនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា2:1

បោយបកបើោ្រ្យផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់អ្ន្រ៖

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា2:2សំបៅបៅបលើរោរសៃយាថដលោៃបធវើជាមួយពួ្រឪពុ្រ។ថអលបឌើរកប៊ូសអ័រម្៉ា្រ់ខៃ់�រី

្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃបញ្ជា្រ់កោប់ថាៃរណាជាពួ្រឪពុ្រទាំងបៃះៃិងរោរសៃយាអវរីខលែះថដលកតូវោៃបធវើជាមួយ

ពួ្របលា្រថា៖«បតើពួ្រឪពុ្រទាំងបៃះជាៃរណា?ពួ្របលា្រ្ ឺអ័កោហាំអ៊ីសា្រៃិងោ៉ា្ុរបជាពួ្រឪពុ្រថដលកពះោៃសៃយា

ជាមួយ។បតើរោរសៃយាបនាះម្ៃអវរីខលែះ?វជារោរសៃយានៃរោរបៃតេពូ�ពង្សក្រុមក្ួសារបៅ្រ្ននុងភាពដ៏អស់្រល្បជាៃិច្ច»( The 
Millennial Messiah: The Second Coming of the Son of Man[ឆ្នាំ1982]ទំព័រ2៦7)។

្រដន្មសលើការ�ំសៅសៅសលើពរួក្ពយាការីក្្នគុងបពទះគម្ដីរ�ញ្ញាចា�់រានែូចជាអ័បបាហាំអម៊ីសាក្និង

យា៉ាក្ុ្រោក្្យ«ពរួក្ឪពុក្»ក្៏�ំសៅសៅសលើមនុ�្សសផ្សងៗសេៀតផងដែរសដាយសយាងតាមប្រសា�ន៍

រ្រ�់ប្រធានយ៉ូដ�្រហ្វដីលឌិង�ម្ម៊ីធបានរានប្រសា�ន៍ថ្៖«្ួកឪ្ុកគឺជា្រុព្វការីជនសយើងដែល

បានដចក្ឋានសៅសដាយពុំបានរានឱកា�េេរួលយក្ែំែឹងល្អ្រ៉ុដន្ពរួក្សលាក្បតូវបាន�នយាថ្នឹង

រានសពលដែលនឹងមក្ែល់កាលឱកា�សនាទះនឹងបតូវបានប្រទានែល់ពរួក្សលាក្។ោក្្យកូនតៅគឺជា

អ�់អ្នក្ដែលរានជដីវិតរ�់សៅ�ព្វន្ងៃដែលក្ំពុងសរៀ្រចំេិន្នន័យពង្សសាវតានិងជាអ្នក្ដែលសធ្វើពិធដី

្ររិ�ុេ្នានាសៅក្្នគុងបពទះវិហារ្ររិ�ុេ្»(Doctrines of Salvation,ការសបាទះពុម្ប្រមូ�អ័ររា៉ាក្់ខន់�ដីវ៉ុល៣[ឆ្នាំ

១៩៥៤–៥៦]២:១២៧)។

បោយបកបើរោរពៃ្យល់របស់កបធាៃអាវរិងបៅខាងបលើសូមសបងខេបអតថែៃ័យនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា2:2បោយបកបើ

ោ្រ្យផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់អ្ន្រ៖

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា2:3ថ្លែងថាថ្ៃដរីទាំងមូលៃរងកតូវ្រំបទចបចាលសូៃ្យឈរងកបសិៃបបើបអលរីោ៉ាពុំកត�ប់ម្រ

វិញបទបនាះ។កបធាៃយែូថសបហវរីលឌរីងស្៊ីធោៃពៃ្យល់ពរីមូលបហតុថដលរោរណ៍បៃះៃរងប្រើតប�ើងថា៖«បហតុអវរីោៃជា

ថ្ៃដរីទាំងមូលកតូវ្រំបទចបចាលសូៃ្យឈរងដូបច្នះ?កោ្រដណាស់បកោះបបើោមៃតំណភាជាប់ោនារវងពួ្រឪពុ្រៃិង្រូៃបៅ—ថដលជា

្រិច្ចរោរសកម្ប់មៃុស្សសាលាប់បទ—បនាះបយើងទាំងអស់ោនាៃរងកតូវ្រំបទចបចាលបហើយ្រិច្ចរោររបស់កពះទាំងមូលៃរងបរា�័យៃិង

កតូវ្រំបទចបចាលសូៃ្យឈរង»( Doctrines of Salvation,2:122សូមបមើល្ ងថដរ្.ៃិងស.128:17–18)។

បោយបកបើរោរពៃ្យល់បៃះសូមសបងខេបអតថែៃ័យនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា2:3បោយបកបើោ្រ្យផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់អ្ន្រ៖



៣១

សមសរៀនេដី២៖ន្ងៃេដី៣យ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធ—ប្រវត្ិ១:២៧–៥៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា២

ចំណុចខាងបករោមបៃះ្ ឺជាឧទាហរណ៍មួយចំៃួៃអំពរីបសច្រ្រីពិតថដលអ្ន្រអាចរ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

2:1–3។សូម្ ្គតូ្្គងបសច្រ្រីពិតបៅៃរងខ្ម្ពរីរកតរមកតូវថដលវកតូវោៃបបកងៀៃ។

 ១. ពពរះនឹងបញ្ចចូនសអលតីោ៉ាឲ្យសៅស្ដារអំណាចថនការ្សារភាជាប់ស�ើងវិញសៅសលើណ្នែតីពតីមរុនការោង

មកជាសលើកទតីពតីររបេ់ពពរះសយេ៊ូវពគតីេ្ទ។

្រ. ្.ៃិងស.2:1

 ២. ែួងចិត្សយើងអាចពតូវប្នបណង្វរសៅរកេមាជិកពគួស្រសយើងសេើយសយើងអាចសធ្វើពិធតីបរិេរុទ្

ទាំងឡាយណែលអាច្ សារភាជាប់សយើងជាមួយពួកសគែ៏អេ់កល្បជានិច្ច។

ខ. ្.ៃិងស.2:2

 ៣. ពបេិនសបើពករុមពគួស្រពរុំពតូវប្ន្ សារភាជាប់រាមរយៈអំណាចថនការ្សារភាជាប់សទសនារះណ្នែតី

ទាំងមូលនឹងពតូវកំសទចសចាលេូន្យឈឹងសៅសពលការោងមកជាសលើកទតីពតីររបេ់

ពពរះសយេ៊ូវពគតីេ្ទ។

្ . ្.ៃិងស.2:3



4.បោយថ្្អ្របៅបលើអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា2សូម្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រៃូវកបបោ្មួយចំៃួៃថដលពៃ្យល់កោប់ពរីអារម្ណ៍របស់អ្ន្រចំបោះ

សារៈសំខាៃ់នៃកត�ប់ម្រវិញរបស់បអលរីោ៉ា។

្រ្ននុងរោរសិ្រសារបស់អ្ន្រអំពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា110បៅបពលខាងមុខ្រ្ននុងឆ្នាំបៃះអ្ន្រៃរងបរៀៃពរីរបបៀបថដល

រោរពយារោរណ៍បៃះកតូវោៃបំបពញបៅបពលបអលរីោ៉ាោៃកត�ប់ម្រវិញបហើយោៃកប្ល់អំណាចនៃរោរ្សារភាជាប់បៅដល់

ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធ។

បនាទាប់ពរីមរ៉ូនណោៃបបកងៀៃយែូថសបស្៊ីធអំពរីរោរកត�ប់ម្រវិញរបស់បអលរីោ៉ាោៃដ្រកសង់ៃូវរោរពយា្ររណ៍ទាំងឡាយ

អំពរីរោរសាដារប�ើងវិញបហើយោៃថណនាំបថៃថែមអំពរីផ្ទាំងចំណារម្សរួចបហើយបនាះកទង់្រ៏ោៃោងចា្របចញបៅ(សូមបមើល

យែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:42–43)។សូមអាៃយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:44–45រួចថសវងរ្រថាបតើម្ៃអវរីោៃប្រើតប�ើង

បនាទាប់ពរីមរ៉ូនណោៃោងចា្របចញបៅ។

សូមអាៃយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:4៦–49រួចថសវងរ្រថាបតើមរ៉ូនណោៃម្ៃបៃ្ទតូលប�ើងវិញពរីសារលិខិតរបស់កទង់បៅរោៃ់

យែូថសបសី៊្ធចំៃួៃបែុនាមៃបលើ្រ។សរុបបសច្រ្រីម្របតើមរ៉ូនណោៃថច្រចាយសារលិខិតរបស់កទង់បៅដល់យែូថសបស្៊ីធចំៃួៃ

បែុនាមៃបលើ្រ?

បសច្រតេរីពិតមួយថដលបយើងបរៀៃពរីរោរណ៍បៃះ្ ឺព្រះអមាចាស់ៃិង្ ួកអ្កបគពមើពទង់ផ្រងផ្រគលើកគឡើង្ បីការបគពងៀៃផ�លសំខ្ៃ់

មកបគពងៀៃម្ងគ�ើ�ម្ងគទៀ្រ។

សូមសញ្រង្ ិតពរីរោរអធិសាឋាៃកបសិទ្ធពរសាករោមែង់។បហតុអវរីោៃជាប្សូកតរោរអធិសាឋាៃបនាះបោយចបាស់ៗជាបរៀងរាល់

សោដាហ៍ដូចបៃះ?សូម្ ិតអំពរីរោរបបកងៀៃថដលអ្ន្រោៃឮថដលម្ៃបលើ្រប�ើងម្ងបហើយម្ងបទៀតបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរៃិងអំ�នុង

បពលសៃ្និសរីទទូបៅ។


5.សូមបធវើបញ្រីបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រៃូវឧទាហរណ៍មួយចំៃួៃនៃរោរបបកងៀៃនានា

ថដលអ្ន្រោៃឮបលើ្រប�ើងម្ងបហើយម្ងបទៀតបករោយម្រពៃ្យល់ពរីមូលបហតុថដលអ្ន្រ្ ិតថាកពះអម្ចាស់ៃិងពួ្រ

អ្ន្របបកមើកទង់ថតងថតបលើ្រប�ើងពរីរោរបបកងៀៃរបស់ខលែលួៃម្របបកងៀៃម្ងបហើយម្ងបទៀត។សូមកោ្រដថាអ្ន្រ

បរៀបរាប់ពរីរបបៀបថដលអ្ន្រអាចអៃុវតតេបសច្រ្រីពិតបៃះបៅឆ្នាំបៃះ។

យ៉ូដសរសម្ម៊ីធ—្រវ�្ិ១:៥០–៥៤

យ៉ូដសបោនត�ើងតៅតលើភ្ំតហើយោនែកយកបញ្ីទបវ�្តិយូរី្និងធូ្ី្និងទបដាប់ោំងទ្រូង

យែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:50–51ពៃ្យល់ថាបនាទាប់ពរីបលា្រោៃកោប់ដល់ឪពុ្របលា្រអំពរីរោរោងម្ររបស់មរ៉ូនណបហើយ

បនាះបលា្រ្រ៏ោៃប�ើងបៅបលើ្ ្នំថដលផ្ទាំងចំណារម្សកតូវោៃ្រប់លា្រ់ទុ្រ។



៣២

សមសរៀនេដី២៖ន្ងៃេដី៣យ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធ—ប្រវត្ិ១:២៧–៥៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា២



៦.សូមកសនមថាបតើអ្ន្រៃរងម្ៃអារម្ណ៍ដូចបម្ចកបសិៃបបើអ្ន្រជាមរ៉ូនណបហើយោៃោងម្រ�ួយៃរងយែូថសប

ស៊្ីធបនាទាប់ពរីោៃរង់ចាំអស់រយៈបពលជាង1400ឆ្នាំម្របហើយបនាះបដើម្បរីឲ្យផ្ទាំងទាំងបៃះកតូវោៃដ្របចញ

ម្របហើយោៃប្រថកប។បៅបពលអ្ន្រកសនមដូចបៃះសូមអាៃយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:52–54រួចបករោយម្រ

សរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសារបស់អ្ន្រៃូវរបបៀបថដលអ្ន្រអាចម្ៃអារម្ណ៍អំ�នុងបពលម្ៃ

បទពិបសាធៃ៍បៃះ។

បៅបមបរៀៃបនាទាប់អ្ន្រៃរងដរងពរីអវរីថដលោៃប្រើតប�ើងបៅបំណាច់ឆ្នាំទរីបួៃនៃរោររង់ចាំ។


7.សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា យ៉ូសសប ស្ម៊ីធ—្បវត្ិ ១:២៧–៥៤ �ិង មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ២ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� 

ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៣៣

សមសរៀនេដី២៖ន្ងៃេដី៤

យ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធ—ប្រវត្ិ១:៥៥–៦៥
បមបរៀៃទរី2៖ន្ងៃទរី4យែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:55–៦5

យ៉ូដសរសម្ម៊ីធ—្រវ�្ិ១:៥៥–៥៨

យ៉ូដសប្រ្រួលប្រ្ិតស្ធន៍ណនទ្ឹ�្តិការណ៍សំខាន់ៗកាលតោកចាប់ត្្ដើ្ឈានចូលក្នុង្ ជ្ិ្វ័យ

សូម្ ិតអំពរីកពរតតេិរោរណ៍សំខាៃ់ៗថដលោៃប្រើតប�ើង្រ្ននុង�រីវិតរបស់យុវវ័យថដលអ្ន្រសារល់។(វរួមបញ្ចតូលទាំងពររបស់

បលា្រអយ្យបរោរោរគ្ររោរអប់រំរោរផ្លាស់ប្តូរសាថាៃភាពក្ួសារឬមរណភាពរបស់មៃុស្សជាទរីកសឡាញ់)។បតើម្ៃ

កពរតតេិរោរណ៍សំខាៃ់ៗអវរីខលែះថដលោៃប្រើតប�ើងចំបោះអ្ន្របៅបែុនាមៃឆ្នាំចុងបករោយបៃះ?បតើអ្ន្រដរងថាកពរតតេិរោរណ៍បៃះោៃម្ៃ

ឥទ្ធិពលបលើល្រខេណៈសម្បតតេិៃិងអនា្តរបស់អ្ន្រោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអាៃយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:55–58រួចថសវងរ្រកពរតតេិរោរណ៍សំខាៃ់ៗ្រ្ននុង�រីវិតរបស់យែូថសបស្៊ីធថដលោៃប្រើតប�ើង

បៅពរីមុៃបពលថដលបលា្រទទួលោៃផ្ទាំងម្សពរីបទវតាមរ៉ូនណ។

វជារោរសំខាៃ់ថដលកតូវដរងថាបៅអំ�នុងបពលបនាះបងកបុសរបស់យែូថសប្ឺអាលវិៃោៃទទួលមរណភាព។កពរតតេិរោរណ៍

បៃះោៃបដើរតួោ៉ាងសំខាៃ់្រ្ននុងវិវរណៈនាបពលអនា្តថដលអ្ន្រៃរងដរងបៅបពលបករោយបៅឆ្នាំបៃះ(សូមបមើល្.ៃិងស.

137:1–៦)។

កពរតតេិរោរណ៍សំខាៃ់មួយបទៀត្រ្ននុង�រីវិតរបស់បលា្របៅកោបនាះ្ ឺអាោហ៍ពិោហ៍របស់បលា្រជាមួយៃរងអិមម្៉ាបហល។ម្ដាយ

របស់ពយារោរី្ ឺលូស៊ីម្៉ា្រស៊្ីធោៃ្រត់កតាអំពរីអាោហ៍ពិោហ៍របស់្រូៃកបុសោត់ជាមួយៃរងអិមម្៉ាថា៖«បយើងម្ៃ

្រ្រីរី្ររាយោ៉ាងខាលាំងចំបោះរោរបក�ើសបរើសរបស់ោត់បហើយពុំកោៃ់ថតយល់កពមចំបោះរោរបរៀបរោររបស់ោត់ៃរងនាងបទបែុថៃតេោៃ

បស្នើរសំុឲ្យោត់នាំនាងម្រ្ ្ទះបហើយរស់បៅៃរងបយើងបទៀត្ ង»(History of Joseph Smith by His Mother,ោៃបោះពុម្ព

បោយ.PrestonNibley[ឆ្នាំ1958]ទំព័រ93)។

យ៉ូដសរសម្ម៊ីធ—្រវ�្ិ១:៥៩–៦២

យ៉ូដសប្រ្រួលោនផ្ទាំងទាំងតនារះតហើយចាប់ត្្ដើ្បកដទប

សូមកសនមថាឪពុ្រអ្ន្រោៃកប្ល់ចបាប់ចមលែងមួយនៃរោរបោះពុម្ពដំបូងរបស់កពះ្ម្ពរីរមរមៃ(ថដលសពវន្ងៃបៃះម្ៃតនមលែ�ិត

180,000ដុលាលា)។បតើអ្ន្រៃរងថ្រ្រសាបសៀវបៅបនាះោ៉ាងដូចបម្ចកបសិៃបបើអ្ន្រសារល់ពរីតនមលែខាងសាច់កោ្រ់របស់វបហើយ

បនាះ?បតើអ្ន្រៃរងថ្រ្រសាវោ៉ាងដូចបម្ចកបសិៃបបើអ្ន្រោៃដរងថាវ្ ឺជាចបាប់ចមលែងបដើមចុងបករោយថតមួយ្ ត់នៃកពះ្ម្ពរីរ

មរមៃថដលម្ៃបលើថ្ៃដរីបៃះ?

យែូថសបស៊្ីធកតូវោៃកបទាៃឲ្យៃូវវតថែនុដ៏ម្ៃតនមលែពៃ់បព្រ។សូមពិចារណាពរីអវរីថដលអ្ន្រអាចបរៀៃពរី្ ំរូរបស់បលា្ររោលអ្ន្រ

សិ្រសាពរីដំបណើរបរឿងរបស់បលា្រ។សូមអាៃយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:59រួចថសវងរ្រវតថែនុដ៏ម្ៃតនមលែថដលបទវតាមរ៉ូនណោៃ

កប្ល់ដល់យែូថសប(សូម្ ិតពរីរោរ្ូសចំណំាវតថែនុទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ)។

បតើរោរទទួលខុសកតូវអវរីខលែះថដលយែូថសបម្ៃចំបោះវតថែនុទាំងបៃះ?សូមបំបពញបោលរោរណ៍តបៅបៃះបោយថ្្អ្របៅបលើអវរីថដល

មរ៉ូនណោៃសៃយាដល់យែូថសបដូចម្ៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:59៖�រាបណាខ្នុំទទួលខុសព្រូវចំគពារះ

គ�ើ�ផ្រកសាវ្រ្នុផ�លព្រះអមាចាស់បាៃពបទាៃ�ល់ខ្នុំគនារះពទង់ៃរង។

អ្ន្រអាចបំបពញបោលរោរណ៍បៃះថា«កបទាៃរោររោរោរៃិង�ំៃួយ»។

សេចក្តីស្្ើម
្រនាទា្រ់ពដីបានេេរួលការដែនាំពដីសេវតាមរ៉ូនែអ�់រយៈសពល្ររួនឆ្នាំសហើយយ៉ូដ�្រ

�ម្ម៊ីធបានេេរួលខុ�បតូវសលើផ្ទាំងចំណាររា�សហើយសលាក្បានចា្រ់សផ្ើម្រក្ដប្រ

បពទះគម្ដីរមរមន។សលាក្រា៉ាេិនហារី�បតូវបានអនុញ្ញាតឲ្យ្រង្ហាញតរួអក្្សរដែល

បានចម្ងសចញពដីផ្ទាំងទាំងសនាទះនិងការ្រក្ដប្រសចញពដីផ្ទាំងទាំងសនាទះសៅែល់

សាបសាតាចារ្យសៅេដីបក្ុងនូវសយា៉ាក្។�ូមក្ត់ចំណាំពដីរស្រៀ្រដែលយ៉ូដ�្រ

�ម្ម៊ីធេេរួលខុ�បតូវសលើផ្ទាំងទាំងសនាទះសដាយយក្ចិត្េុក្ដាក្់។



៣៤

សមសរៀនេដី២៖ន្ងៃេដី៤យ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធ—ប្រវត្ិ១:៥៥–៦៥

សូមអាៃយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:៦0រួចថសវងរ្រអវរីថដល

ោៃប្រើតប�ើងបៅបពលយែូថសបរោៃ់រោប់ផ្ទាំងចំណារម្ស

ទាំងបនាះ។បៅបពលអ្ន្រអាៃសូម្រត់ចំណំាពរីរបបៀបថដល

កពះអម្ចាស់បំបពញរោរសៃយារបស់កទង់ដរាបណាយែូថសប

បសាមះកតង់ចំបោះរោរទទួលខុសកតូវថដលបលា្រោៃទទួល។

បនាទាប់ពរីយែូថសបស្៊ីធោៃទទួលផ្ទាំងទាំងបនាះពរីមរ៉ូនណបហើយ

ដំបូងប�ើយបលា្រោៃលា្រ់វទុ្របៅ្រ្ននុង្រំណាត់បឈើហុប

ថដលពុ្រ្ ុយមួយកបម្ណកោំ្ រី�តូថមែតពរី្ ្ទះរបស់បលា្រ។

បដើម្បរីយល់ពរីរបបៀបថដលកពះអម្ចាស់កបទាៃរោររោរោរៃិង

�ំៃួយបៅបពលយែូថសបស្៊ីធោៃខិតខំអស់សមតថែភាព

បដើម្បរីទទួលខុសកតូវចំបោះផ្ទាំងចំណារម្សទាំងបនាះសូម

អាៃរោរប្រកសាយរបស់ម្ដាយយែូថសបស្៊ីធអំពរីអវរីថដលោៃ

ប្រើតប�ើងបៅមិៃយូរបែុនាមៃបនាទាប់ពរីបលា្រទទួលោៃផ្ទាំង

ទាំងបនាះពរីមរ៉ូនណបៅបលើ្ ្នំ្ ូមែូរាែ៖

«យ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធបានសៅសហើយបានយក្សចញពដីក្ដន្ង�រាងាត់មក្សហើយបានរុំវាសៅក្្នគុង

បក្ណាត់អាវរង្រដាក់្វាសក្្ៀតសៅនឹងនែររួចសែើរមក្ផ្ទះ។

«្រនាទា្រ់ពដីសែើរបាន្រន្ិចមក្សលាក្បានគិតថ្វានឹងរាន�ុវត្ិភាពជាងសែើម្ដីក្ុំសែើរតាមផ្លូវ

សហើយសៅសែើរកាត់តាមនបពវិញ។្រនាទា្រ់ពដីសែើរចុទះពដីផ្លូវបាន្រន្ិចមក្សនាទះសលាក្បានសៅជរួ្រនឹងខ្យល់

្រក្់យា៉ាងខាលាំងមរួយសហើយសពលសលាក្សលាតរំលងគល់សឈើមរួយសនាទះរានមនុ�្សរានាក្់បានសលច

សចញមក្ពដីសបកាយសហើយបានវាយសលាក្យា៉ាងខាលាំងនឹងកាំសភ្ើង។យ៉ូដ�្របានង្ក្សបកាយសហើយវាយមនុ�្សរានាក្់សនាទះ

ែរួលររួចរត់យា៉ាងសលឿន្រំផុតតាមដែលសលាក្អាចសធ្វើបាន។សពលសៅបានប្រដហលជាក្ន្ទះរា៉ាយល៍សេៀតសលាក្បតូវបានសគ

វាយប្រហារម្ងសេៀតតាមរស្រៀ្រែូចមុនដែរសលាក្បានវាយមនុ�្សសនាទះែរួលែូចមុនសហើយក្៏បានរត់ម្ងសេៀតសហើយពដីមុន

សលាក្បានសៅែល់ផ្ទះសនាទះសលាក្បតូវបានសគវាយជាសលើក្េដី្រដី។សៅក្្នគុងការវាយប្រហារចុងសបកាយសនទះសលាក្បានភាលាត់

ឆ្អឹងសមនែដតសទាទះជាយា៉ាងណាសលាក្ពុំបានែឹងសេរហូតទាល់ដតសលាក្បានមក្ជិតែល់ផ្ទះសពលសលាក្បានេរាលាក្់ខ្លួន

ចុទះសៅជិតនឹងកាច់បជុងរ្រងផ្ទះសែើម្ដីឈ្រ់ឲ្យបាត់ហត់។សពលសលាក្រានក្រាលាំងភាលាមសនាទះសលាក្បានសបកាក្សឡើងសហើយ

ចូលសៅក្្នគុងផ្ទះ។សលាក្សៅដតពុំទាន់អាចនិយាយបានសេសដាយសារដតការវាយប្រហារនិងការហត់មក្ពដីការរត់សនាទះ»

(History of Joseph Smith by His Mother,េំព័រ១០៨)។

បទាះជារោររោោរផ្ទាំងចំណារម្សពុំម្ៃភាពគ្យកសួលទាល់ថតបសាះសកម្ប់យែូថសបស្៊ីធសូម្រត់ចំណាំពរីរបបៀបថដលកពះ

ោៃកបទាៃពរបហើយពកងរងបលា្រឲ្យម្ៃលទ្ធភាពបំបពញរោរទទួលខុសកតូវរបស់បលា្រ។ថអលបឌើរឌរី្តក្រីសតេតូហវឺសិៃ

្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃ្ ្ល់ដំបូនាមៃអំពរីរោរទុ្រកពះទ័យដ៏ពិសិដ្ឋថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃដល់អ្ន្រថា៖

«ចូរ្ លា�នវជាមរួយអ្វដីដែលបពទះអរាចា�់បានប្រទានែល់អ្នក្។វាគឺជាេំនុក្ចិត្មរួយ។...

«ជាជាងធាលាក្់ចុទះសៅក្្នគុងភាពសធ្វ�ប្រដហ��ូមឲ្យជដីវិតរ្រ�់អ្នក្សធ្វើជាមនុ�្សរានាក្់ដែល្រសងកើនភាព

បតឹមបតូវចបា�់លា�់ក្្នគុងការសោរពប្រតិ្រត្ិ។ខ្គុំ�ង្ឹមថ្អ្នក្នឹងគិតេេរួលអារម្មែ៍ស�្ៀក្ោក្់

និងសធ្វើ�ក្ម្មភាពតាមរស្រៀ្រដែល្រង្ហាញោរវភាពនិងការសោរពែល់វត្គុពិ�ិែ្ឋក្ដន្ងពិ�ិែ្ឋឱកា�

ពិ�ិែ្ឋ»(«A Sense of the Sacred,»New Eraដខមិ្ុនាឆ្នាំ២០០៦េំព័រ៣១)។

សូម្ ិតអំពរីរោរទុ្រកពះទ័យដ៏ពិសិដ្ឋថដលកពះវរបិតាសួ្៌ោៃកបទាៃដល់បយើងម្ៃដូចជារោរកបកពរតតេចំបោះរូបរោយបោយ

ោរវភាពបសច្រតេរីសញ្ញាពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រៃិងនៃកពះវិហារបរិសុទ្ធសិទ្ធិអំណាចៃិង្ររណរីយ្រិច្ចបពវ�ិតភាពរោរបៅបបកមើ

្រ្ននុងសាសនាចក្ររោរទទួលខុសកតូវខាងរោរចិញ្ចរមបរីោច់ដល់្ ំៃិតៃិងវិញ្ញាណរបស់បយើងរោរទទួលខុសកតូវៃិងទំនា្រ់ទំៃង



៣៥

សមសរៀនេដី២៖ន្ងៃេដី៤យ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធ—ប្រវត្ិ១:៥៥–៦៥

្រ្ននុងក្ួសារៃិងរោរបក្រើៃរំឭ្រឲ្យថច្រចាយដំណរងល្អ។សូមវយតនមលែថាបតើអ្ន្រ្រំពុងបធវសកបថហសៃិងមិៃយ្រចិតតេទុ្រោ្រ់

ឬ្រ៏្រំពុងទទួលខុសកតូវចំបោះអវរីៗថដលោៃកបទាៃដល់អ្ន្រ។សូមពិចារណាពរីពរ�័យទាំងឡាយថដលអាចប្រើតម្ៃ្រ្ននុង�រីវិត

អ្ន្របពលអ្ន្រពយាោមកបកពរតតេបោយរោរយ្រចិតតេទុ្រោ្រ់ខាលាំងបំ្ុតចំបោះរោរទុ្រកពះទ័យថដលកពះម្ៃចំបោះអ្ន្រ។


1.សូម្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រពរីរោរទុ្រកពះទ័យដ៏ពិសិដ្ឋថដលអ្ន្រដរងថា

កតូវោៃកបទាៃឲ្យៃិងពរីពរ�័យថដលអាចប្រើតម្ៃចំបោះអ្ន្របៅបពលអ្ន្រកបកពរតតេបោយរោរយ្រចិតតេទុ្រោ្រ់

ចំបោះរោរទុ្រកពះទ័យទាំងបនាះ។

បដើម្បរីប�ើញពរីរបបៀបថដលកពះអម្ចាស់ោៃបៃតេកបទាៃពរដល់យែូថសបៃិងអិមម្៉ាស្៊ីធសកម្ប់រោបសាមះកតង់របស់ពួ្របលា្រសូម

អាៃយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:៦1–៦2។បតើកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃពរដល់ពយារោរីៃិង្រិោរបស់បលា្របៅកោបៃះតាម

របបៀបណា?

យ៉ូដសរស្មម៊ីធ—្រវ�្ិ១:៦៣–៦៥

ម្៉ា្រិនហារីសបង្ហាញ�ួអក្សរតចញ្ ីផ្ទាំងទាំងតនារះតៅែល់ស្ទស្រាចារ្យតៅ្រីទកុងនូវតយា៉ាក

សូមកសនមថាអ្ន្រកតូវោៃអៃុញ្ញាតឲ្យចមលែងតួអ្រ្សរពិតកោ្រដមួយចំៃួៃបចញពរីផ្ទាំងម្ស។បតើអ្ន្រៃរងបធវើោ៉ាងណាចំបោះចបាប់

ចមលែងបនាះ?បតើអ្ន្រៃរងបធវើោ៉ាងណាកបសិៃបបើអ្ន្រចង់បគ្ហាញ្ ស្នុតាងបៅដល់មិតតេម្នា្រ់ថាផ្ទាំងចំណារម្សពិតជាម្ៃបដើម

្រំបណើតពរីបុរាណដូចជាអវរីថដលអ្ន្រថតងថតថ្លែងម្របនាះ?

រូបភាពខាងបលើបៃះ្ ឺជា្ ំរូមួយនៃតួអ្រ្សរទាំងឡាយថដលោៃថចងបៅបលើផ្ទាំងចំណារម្ស។្រ្ននុងឆ្នាំ1827យែូថសបស៊្ីធ

ោៃចមលែងតួអ្រ្សរមួយចំៃួៃបៅ្រ្ននុងក្រោសមួយផ្ទាំង។ម្៉ាទិៃហារីសោៃសួរថាបតើោត់អាចបគ្ហាញតួអ្រ្សរទាំងបនាះបៅដល់

សាកសាតាចារ្យថដលម្ៃឯ្របទសខាងភាសាៃិងអារ្យធម៌ពរីបុរាណោៃថដរឬបទ។ម្៉ាទរីៃអាច្ ិតថាលិខិតបញ្ជា្រ់ពរីតួអ្រ្សរ

ទាំងបនាះអាច�ួយដល់្ រិោោត់ថដលពុំយល់កសបៃរងម្៉ាទរីៃ្រ្ននុងរោរ�ួយដល់យែូថសបស្៊ីធ្រ្ននុងដំបណើររោរប្រថកបបៃះ។

ម្៉ាទិៃហារីស្រ៏អាចសង្រមថដរថាលិខិតបញ្ជា្រ់ពរីភាពជា្រ់ថស្ងនៃតួអ្រ្សរទាំងបនាះអាច�ួយោត់នរអគ្រសកោ្រ់បដើម្បរី

ចំណាយបលើរោរបោះពុម្ពកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។បយើងពុំដរងបទថាបតើចបាប់ចមលែងថដលបគ្ហាញបៅទរីបៃះដូចោនាៃរងចបាប់ចមលែងថដល

ម្៉ាទរីៃហារីសោៃបគ្ហាញបៅដល់ពួ្រសាកសាតាចារ្យបនាះឬបទបកោះចបាប់ចមលែងតួអ្រ្សរទាំងបនាះមួយចំៃួៃកតូវោៃបបងកើតប�ើង។


2. សូមចមលែងតារាងខាងបករោមចូលបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

យ៉ូណេបេ្៊៊ីធ—ពបវត្ិ១:៦៣–៦៥ សអស្យ២៩:១០–១២

យែូថសបសី៊្ធ—កបវតតេិ1:៦3–៦5កោប់ពរីដំបណើរបរឿងថដលម្៉ាទិៃហារីសោៃ�ួបជាមួយៃរងពួ្រសាកសាតាចារ្យ។កពរតតេិរោរណ៍

បៃះកតូវោៃពយា្ររបោយពយារោរីបអសាយពរីបុរាណ។សូមអាៃវ្្គបទ្ម្ពរីរបនាះរួចអាៃបអសាយ29:10–12។(វ្រ៏

ម្ៃអតថែកបបោ�ៃ៍កបសិៃបបើអាៃរោរសបងខេប�ំពូ្របអសាយ29្ងថដរបនាះ)។បៅបពលអ្ន្រអាៃវ្្គបទ្ម្ពរីរទាំងបៃះសូម

សបងខេបៃូវអវរីថដលោៃបលើ្រប�ើងបៅ្រ្ននុងចបនាលាះថដលកតូវោនា្រ្ននុងតារាងរបស់អ្ន្រ។បៅបពលអ្ន្រោៃបំបពញតារាងទាំងសងខាង

បហើយសូមថសវងរ្រភាពកសបដៀងោនារវងដំបណើរបរឿងរបស់ម្៉ាទរីៃហារីសៃិងរោរពយា្ររណ៍របស់បអសាយរួច្រត់កតាអវរីថដលអ្ន្រ

រ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។



៣៦

សមសរៀនេដី២៖ន្ងៃេដី៤យ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធ—ប្រវត្ិ១:៥៥–៦៥

បតើបសច្្ររីពិតអវរីថដលរោរពយា្ររណ៍របស់បអសាយៃិង

ដំបណើរបរឿងរបស់ម្៉ាទរីៃហារីស្រ្ននុងរោរបគ្ហាញតួអ្រ្សរបៅ

រោៃ់ពួ្រសាកសាតាចារ្យបបកងៀៃបយើងពរីបុពវវិជាជានៃកពះៃិង

រោរពយា្ររណ៍របស់អ្ន្របបកមើរបស់កពះអម្ចាស់?

អ្ន្រអាចចង់សរបសរបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍នៃបសច្រ្រីពិតតបៅបៃះ

្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្របៅថ្រ្បរដំបណើរបរឿងបៃះ្រ្ននុងយែូថសប

ស្៊ីធ—កបវតតេិ1:៦3–៦5ថា៖ការ្យាករណ៍របស់អ្កបគពមើ

ព្រះអមាចាស់ៃឹងគកើ្រគឡើង។បតើអ្ន្រអាច្ ិតពរីចំបណះចំណាៃ

ខ្ម្ពរីរមួយថដលបបកងៀៃពរីបសច្្ររីពិតដូចោនាបៃះថដរឬបទ?

ចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរចំៃួៃពរីរថដលបបកងៀៃថារោរពយា្ររណ៍

របស់អ្ន្របបកមើកពះអម្ចាស់ៃរងប្រើតប�ើង្ ឺបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា1:37–38ៃិងបអមែុស3:7។អ្ន្រអាចចង់សរបសរបទ្ម្ពរីរបោងទាំងបៃះបៅថ្រ្បរយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ

1:៦5្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។

បនាទាប់ពរីម្៉ាទិៃហារីសោៃបគ្ហាញតួអ្រ្សរបៅដល់សាកសាតាចារ្យអ័ៃ្ុៃៃិងបណ្ឌិតមិចថឆលបហើយបលា្រ្រ៏ោៃកត�ប់បៅ

រោៃ់ោ៉ាលនមែរាែវិញបោយម្ៃរោរបប្ជាញាចិតតេសាជា្្រីថាៃរង�ួយដល់រោរបោះពុម្ពកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។


3.សូមសរបសរកបបោ្ពរីរបរី្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្របោយសបងខេបៃូវអវរីថដលអ្ន្រោៃ

សិ្រសា្រ្ននុងបមបរៀៃបៅន្ងៃបៃះៃិងមូលបហតុថដលវម្ៃសារៈសំខាៃ់ចំបោះអ្ន្រ។សូម្ ិតពរីរោរថច្រចាយៃូវអវរីថដល

អ្ន្រោៃសរបសរបៅរោៃ់ក្ួសារឬមិតតេ្ ្រ្ិម្នា្រ់របស់អ្ន្រ។


4. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា យ៉ូសសប ស្ម៊ីធ—្បវត្ិ ១:៥៥–៦៥ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖

ការសចរះចាំនិងការរំឭក

្ពីចំសណរះចំណានខគម្ពីរ

្ពីឆ្នាំដទទសទៀត

យូរៗម្ង�ូមយក្សពលខ្ទះសែើម្ដី

សចទះចាំសហើយរំឭក្ពដីស�ចក្្ដីសយាង

ចំសែទះចំណានខគម្ដីរសចញពដីឆ្នាំមុនៗ

ឬឆ្នាំខាងមុខសេៀត។ការសធ្វើដ្រ្រសនទះ

នឹង្រសងកើន�មត្ភាពរ្រ�់អ្នក្ឲ្យចងចាំ

ខគម្ដីរទាំងសនាទះសហើយសប្រើបបា�់វាបាន

ក្្នគុងបគ្រ់េិែ្ឋភាព។ចរួរសធ្វើ្រញជដីស�ចក្្ដី

សយាងចំសែទះចំណានខគម្ដីរដែល

អាចរក្បានក្្នគុង�រាភារថ្នាក្់�ិកាខាសាលា

សលើសគហេំព័រsi.lds.orgនិង
សលើសាលាក្ចំណំាបពទះគម្ដីរដែលរាន

ចំសែទះចំណានខគម្ដីរ។



៣៧

សមសរៀនេដី៣៖ន្ងៃេដី១

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៣;១០
បមបរៀៃទរី3៖ន្ងៃទរី1បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា3;10

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៣:១–៣

យ៉ូដសបស្៊មីធោនយល់ថាកិច្ចការរបស់ទ្រះ្ ុំអាចតធវែើឲ្យស្នុគស្មញោនត�ើយ។

សូម្ ិតពរីសាថាៃភាពថដលអ្ន្រអាចកតូវោៃល្បលួងឲ្យសាដាប់តាមមិតតេ្្រ្ិជាងបធវើតាមឱវទឬកពះបញ្ញតតេិរបស់កពះវរបិតាសួ្៌។

ឧបម្ថាអ្ន្រអាចៃរងកតូវល្បលួងបបណាដាយឲ្យមិតតេម្នា្រ់ចមលែង្រិច្ចរោរ្ ្ទះរបស់ខលែលួៃឬល្បលួងឲ្យបមើលភាពយៃតេឬវីបដអូបៅបលើ

អ៊ិៃបធើរថណតថដលមិៃសមរម្យជាមួយមិតតេ្្រ្ិរបស់អ្ន្រ។បហតុអវរីោៃជាបពលខលែះម្ៃរោរលំោ្របដើម្បរីកបឈមមុខៃរងមិតតេ្្រ្ិ

រោលថដលពួ្រប្សុំឲ្យអ្ន្របធវើអវរីមួយថដលអ្ន្រដរងថាជាបរឿងខុសឆ្គងបហើយបនាះ?

ម្រដល់កតរមោ្រ់្រណាដាលថខមិ្ុនាឆ្នាំ1828ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធថដលម្ៃម្៉ាទរីៃហារីសជាបស្រៀៃោៃប្រថកបចបាប់

សរបសរនដចំៃួៃ11៦ទំព័របចញពរីផ្ទាំងម្ស។ម្៉ាទរីៃោៃសុំយែូថសបអៃុញ្ញាតឲ្យបលា្រយ្រសំបៅសរបសរនដបនាះបៅ

«អាៃឲ្យមិតតេរបស់ោត់ថដល[កបថហលជា]ោត់អាចផ្លាស់ថកបចិតតេ្ ំៃិតរបស់ពួ្រប្ឲ្យប�ឿបលើបសច្រ្រីពិត»( ្បវត្ិ វ៉ុល ១ ៖ 

យ៉ូសសប ស្ម៊ីធ ្បវត្ិ ឆ្នាំ ១៨៣២–១៨៤៤វ៉ុល1នៃកបវតតេិរបស់The Joseph Smith Papers[ឆ្នាំ2012]ទំព័រ15)។

យែូថសបោៃទូលអងវរដល់កពះអម្ចាស់តាមសំបណើរបស់ម្៉ាទរីៃបែុថៃតេបលា្រកតូវោៃកោប់ថា្រុំឲ្យសំបៅសរបសរនដបនាះបៅ

មៃុស្សប្្សងឲ្យបសាះ។ម្៉ាទរីៃោៃបញ្ចនុះបញ្ចតូលឲ្យយែូថសបទូលសូមកពះអម្ចាស់ម្ងបទៀត—ថដលបករោយម្រទទួលោៃចបមលែើយ

បដិបសធពរីកពះអម្ចាស់ជាបលើ្រទរីពរីរ។ម្៉ាទរីៃោៃបញ្ចនុះបញ្ចតូលឲ្យយែូថសបសូមម្ងបទៀតបហើយសកម្ប់សំបណើជាបលើ្រទរីបរី

បៃះកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃរោរអៃុញ្ញាតឲ្យម្៉ាទរីៃយ្រសំបៅសរបសរនដបនាះោៃថត្រ្ននុង្ររណរីថដលោត់បគ្ហាញចបាប់សរបសរ

នដបនាះបៅរោៃ់្ រិោៃិងសម្�ិ្រក្ួសាររបស់ោត់មួយចំៃួៃបែុបណាណះ។បែុថៃតេម្៉ាទរីៃោៃរំលងោ្រ្យសចាចារួច្រ៏ោៃបធវើឲ្យ

ោត់សំបៅសរបសរនដបនាះបៅ។បោយសារថតយែូថសបពុំោៃបធវើតាមឱវទរបស់កពះអម្ចាស់តាំងថតពរីដំបូងម្របនាះថតថបរជា

បចាល«អវរីថដលពិសិដ្ឋបៅ្រ្ននុង្រណាដាប់នដនៃមៃុស្សទុច្ចរិត»(្.ៃិងស.3:12)បនាះមរ៉ូនណោៃដ្រហូតយ្រផ្ទាំងចំណារ

ថ្មទាំងយូរីមៃិងធូមរីមពរីពយារោរី។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយ្រ៏យែូថសបកតូវោៃកោប់ថាបលា្រអាចទទួលោៃវតថែនុទាំងបនាះ

វិញកបសិៃបបើបលា្រ«ម្ៃចិតតេទៃ់ទាបៃិងវិប្បដិសារី»(លូស៊ីម្៉ា្រស្៊ីធHistory of Joseph Smith by His Mother,ed.

PrestonNibley[ឆ្នាំ1958]ទំព័រ134)។

បរុព្វកថា
ចា្រ់ពដីោក្់ក្ណាដាលដខសមសារហូតែល់ោក្់ក្ណាដាលដខមិ្ុនាឆ្នាំ១៨២៨ពយាការី

យ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធបាន្រក្ដប្រផ្ទាំងរា�ខែៈសពលដែលក្ំពុងរ�់សៅភូមិហាម៉ូនដីរែ្ឋ

ដ្រ៉ន�ិលសវោ៉ា។ក្�ិក្រនិងអ្នក្ជំនរួញែ៏ធូរធាររានាក្់ស្មាទះរា៉ាេដី�ហារី�បាន

សធ្វើជាស�្មៀនខែៈសពលដែលយ៉ូដ�្របាន្រក្ដប្របពទះគម្ដីរមរមន។រា៉ាេដីនរាន

វ័យចំណា�់ជាងយ៉ូដ�្រ២២ឆ្នាំសហើយបានឧ្រត្ម្ភបបាក្់ែល់យ៉ូដ�្រនិងអិមរា៉ា

ចំនរួន៥០ែុលាលា(ជាចំនរួនេឹក្បបាក្់ែ៏សបចើនសៅជំនាន់សនាទះ)សែើម្ដីជរួយពរួក្សគឲ្យ

ផ្លា�់សៅកាន់ភូមិហាម៉ូនដីរែ្ឋដផនដផន�ិលសវោ៉ាជាក្ដន្ងដែលបគរួសារអិមរា៉ាបាន

រ�់សៅែូសច្នទះវាបានជរួយោំបេែល់យ៉ូដ�្រខែៈសពលសលាក្្រក្ដប្រផ្ទាំងចំណារ។

ក្្នគុងដខក្ុម្ភៈឆ្នាំ១៨២៨យ៉ូដ�្របានអនុញ្ញាតឲ្យរា៉ាេដីនយក្ចបា្រ់ចម្ងតរួអក្្សរ

សចញពដីផ្ទាំងទាំងសនាទះសៅឲ្យពរួក្សាបសាតាចារ្យសៅេដីបក្ុងនូវសយា៉ាក្សធ្វើការ្រញ្ជាក្់

(�ូមសមើលយ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធ—ប្រវត្ិ១:៦៣–៦៥)។លូ�ម៊ីហារី�ដែលជាភរិយា

រ្រ�់រា៉ាេដីនបានចា្រ់សផ្ើមបពរួយបារម្ភកាន់ដតខាលាំងពដីចំណា្រ់អារម្មែ៍និងការ្ររិចាចាគ

ដផ្នក្ហិរញ្ញវត្គុរ្រ�់រា៉ាេដីនសៅសលើការ្រក្ដប្រផ្ទាំងទាំងសនាទះ។នាងនិងមនុ�្សែនេ

សេៀតបានចា្រ់សផ្ើមដាក្់�រាភាធឲ្យរា៉ាេដីនរក្ភ�្គុតាងមក្្រញ្ជាក្់ពដីភាពជាក្់ដ�្ងនន

ផ្ទាំងទាំងសនាទះ។សែើម្ដីឲ្យពរួក្សគបាន�ក្រ់ចិត្សៅោក្់ក្ណាដាលដខមិ្ុនារា៉ាេដីន

បានស�្នើឲ្យយ៉ូដ�្រអនុញ្ញាតឲ្យោត់យក្ចបា្រ់�រស�រនែចំនរួន១១៦េំព័រដែលពរួក្

សលាក្បាន្រញ្្រ់ការ្រក្ដប្រសៅ្រង្ហាញជាភ�្គុតាង។



៣៨

សមសរៀនេដី៣៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៣;១០

បោយ្ ិតពរីអវរីថដលអ្ន្រដរងពរីម្៉ាទិៃហារីសៃិងពរីអវរីថដល

ោត់ោៃបធវើសកម្ប់យែូថសបស្៊ីធបតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃ

ជាយែូថសបទទូចអងវរដល់កពះថាបតើម្៉ាទិៃអាចយ្រសំបៅ

សរបសរនដបនាះោៃថដរឬបទបទាះជាកពះោៃកបទាៃចបមលែើយ

ោ៉ាងចបាស់ដល់បលា្រជាបលើ្រទរីមួយៃិងទរីពរីរបហើយបនាះ?

បនាទាប់ពរីទំព័រទាំង11៦ោៃោត់ពយារោរីោៃម្ៃ

រោរបែះទង្គិច្ លែតូវចិតតេោ៉ាងខាលាំងចំបោះកពលរងរបស់បលា្រ។្រ្ននុង

ថខ្រ្រកោឆ្នាំ1828មរ៉ូនណោៃកប្ល់យូរីមៃិងធូមរីម

ម្រឲ្យយែូថសបវិញជាបបណាដាះអាសៃ្ន្រ្ននុងបោលបំណងឲ្យបលា្រ

ទទួលោៃវិវរណៈថដលម្ៃថចង្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រី

សញ្ញា3។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា3:1–3

រួច្រត់ចំណាំពរីបសច្រ្រីពិតមួយថដលកពះោៃកតាស់សថម្ងដល់

ពយារោរីយែូថសបស្៊ីធបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបនាះ។

បយើងថសវងយល់បចញពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះថាគោលបំណង

ទាំងឡា�របស់ព្រះ្ ុំអាចគធ្វើឲ្យស្មនុគោមាញបាៃគឡើ�។ដូច

ោៃបកបើបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា3:1វអាច

�ួយបយើងឲ្យយល់ថាោ្រ្យស្ញគសាមាញម្ៃៃ័យថាទប់សាកាត់

ពរីរោរសបកមចោៃបជា្�័យ។


1.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រពរីរបបៀបថដលបសច្រ្រីពិតបៃះអាចលួងបលាម

ចិតតេដល់យែូថសបស៊្ីធបៅកោបនាះ។បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាវម្ៃសារៈសំខាៃ់ចំបោះអ្ន្រថដលម្ៃចំថណ្រ

្រ្ននុងរោរបបកមើដល់កពះអម្ចាស់្រ៏កតូវយល់្ ងថដរថា្បកម្ងរោរណ៍របស់កពះពុំអាចបធវើឲ្យស្នុ្សាមញោៃប�ើយ

បនាះ?

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៣:៤–១៥

ទ្រះអម្ចាស់បតនាទាសែល់យ៉ូដសបស្៊មីធតហើយ្រូនាមនឲ្យតោកដទបចិ�្ត

បទាះជាកពះអម្ចាស់ោៃលួងបលាមដល់យែូថសប្រ្រី្រ៏កទង់ម្ៃកពះទ័យឲ្យពយារោរីវ័យប្រ្ងរូបបៃះយល់ពរី្រំហុសថដលបលា្រោៃបធវើ

ៃិងលទ្ធ្លម្រពរី្រំហុសទាំងបនាះថដរ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា3:4–៦រួចថសវងរ្រោ្រ្យៃិងឃ្លាទាំងឡាយ

ថដលអាចជាោ្រ្យដ៏ពិោ្រសាដាប់សកម្ប់យែូថសបស្៊ីធ។

ឥ�តូវបៃះសូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា3:12–15រួចថសវងរ្រមូលបហតុថដលទបងវើរបស់យែូថសបម្ៃសភាពធងៃៃ់ធងៃរ

ចំបោះកពះបៃកតកពះអម្ចាស់។វ្រ៏អាចជាកបបោ�ៃ៍្ ងថដរ្រ្ននុងរោរយល់ពរីអតថែៃ័យថដលកពះអម្ចាស់ចង់ម្ៃៃ័យរោលថដល

កទង់ម្ៃកពះបៃ្ទតូលបៅម្៉ាទរីៃហារីសថាជា«មៃុស្សទុច្ចរិត»(្.ៃិងស.3:12)។ម្៉ាទរីៃពុំថមៃជាមៃុស្សថដល

ចូលចិតតេកបកពរតតេោបថដលពុំបចះទទួល្រំហុសឬជាមៃុស្សអសរីលធម៌បនាះបទ។្្ទនុយបៅវិញោត់ជាមៃុស្សថដលកបកពរតតេោប

បោយរោរបបណាដាយខលែលួៃបៅតាមភាពទៃ់បខសាយថដលម្ៃ្រ្ននុងខលែលួៃោត់រួមបញ្ចតូលទាំងភាពអួតអាង្ ងថដរ។្រ្ននុងបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា3:13សូម្រត់ចំណាំពរីមូលបហតុថដលកពះអម្ចាស់ោៃពៃ្យល់ពរីរបបៀបថដលម្៉ាទរីៃជាមៃុស្សទុច្ចរិត។

កពះអម្ចាស់ោៃរំឭ្រយែូថសបពរីអវរីថដលបលា្រ្ ួរថតោៃបធវើរោលបលា្រសថែិតបៅបករោមសម្ពធរបស់ម្៉ាទរីៃហារីស។សូមអាៃ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា3:7រួចបំបពញបសច្រ្រីពិតតបៅបៃះបោយថ្្អ្របៅបលើឱវទរបស់កពះអម្ចាស់បៅរោៃ់យែូថសប

ស្៊ីធ៖គ�ើងគួរខ្លាចព្រះជាង.អ្ន្រអាច្ ូសចំណាំោ្រ្យឬឃ្លា្រ្ននុងខទរី7ថដលបបកងៀៃពរីបោលរោរណ៍បៃះ។

រោរពៃ្យល់ខាងបករោមបៃះពរីថអលបឌើរឌរី្តក្រីសតេតូហវឺសិៃ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់អាច�ួយអ្ន្រឲ្យយល់ពរីបសច្រ្រីពិត

បៃះោៃរោៃ់ថតចបាស់៖



៣៩

សមសរៀនេដី៣៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៣;១០

«រានក្ដន្ងជាសបចើនក្្នគុងបពទះគម្ដីរដែលេូនាមានែល់មនុ�្សសលាក្ឲ្យសចទះសកាតខាលាចែល់បពទះ។ក្្នគុង

�ម័យសយើងសនទះសយើង្រក្បសាយអត្ន័យននោក្្យតកា�ខាលាចថ្ជា‹ការសោរព›ឬ‹ោរវភាព›ឬ

‹ស�ចក្្ដីប�ឡាញ់›ដែលការសកាតខាលាចែល់បពទះរានន័យថ្ស�ចក្្ដីប�ឡាញ់ែល់បពទះឬការសោរព

ែល់បេង់ររួមទាំងបក្ឹត្យវិន័យរ្រ�់បេង់។ជាញឹក្ោ្រ់សនាទះអាចជាការអានែ៏បតឹមបតូវមរួយ្រ៉ុដន្ខ្គុំសងឿង

ឆងៃល់សពលខ្ទះស្រើោក្្យខាលាចពុំរានន័យពិតថ្ជាខាលាចសៅសពលពរួក្ពយាការីនិយាយអំពដីការភ័យខាលាចសធ្វើ

ឲ្យបពទះអាក្់អន់បពទះេ័យសដាយការមិនសោរព្រេ្រញ្ញត្ិរ្រ�់បេង់សនាទះ។...

«...សយើងគរួរដតប�ឡាញ់និងរានោរវភាពចំសោទះបេង់ដែលសយើងខាលាចក្្នគុងការសធ្វើអ្វដីមរួយខុ�សៅចំសោទះបពទះសនបតបេង់

មិនថ្អាចនឹងរានគំនិតឬ�រាពាធមក្ពដីអ្នក្ែនេយា៉ាងណាសនាទះសេ»(“A Sense of the Sacred”[ការប្រជុំពិស��រ្រ�់

ប្រព័ន្អ្រ់រំសា�នាចបក្�បរា្រ់ពរួក្យុវមជ្ិមវ័យន្ងៃេដី៧ដខវិច្ិកាឆ្នាំ២០០៤]េំព័រ៦–៧)។



2.សូមពៃ្យល់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីរបបៀបថដលរោរបរោតខាលាចរោរម្ៃៃ័យ

ថាបសច្រ្រីកសឡាញ់ៃិងរោរម្ៃោរវភាពៃិងរោរខាលាចញបញើតថាៃរងបធវើឲ្យកពះអា្រ់អៃ់កពះទ័យដូចោៃពៃ្យល់

បោយថអលបឌើរក្រីសតេតូហវឺសិៃអាច�ួយអ្ន្រឲ្យបធវើ�បកមើសកតរមកតូវបទាះជាម្ៃសម្ពធពរីសំណា្រ់មៃុស្សដនទ

ោ៉ាងណា្រ្រី។

យែូថសបស៊្ីធកតូវោៃកោប់ពរីរោរណ៍ថដលកពះៃរងបធវើកបសិៃបបើយែូថសបោៃសាដាប់តាមចបមលែើយម្រពរីកទង់ចំបោះសំបណើដំបូង

របស់ម្៉ាទិៃហារីស។សូម្ ូសចំណំារោរអះអាងបៃះបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា3:8។


3.បចញពរីអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា3:8សូមបំបពញបោលរោរណ៍«បបើសិៃជា–

បនាះ/ខណៈបនាះ»បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រថា៖គបើសិៃជាគ�ើងគោមារះព្រង់ៃឹង

ព្រះបញ្ញ្រ្ិទាំងឡា�របស់ព្រះអមាចាស់គនារះ...

សូម្ ិតអំពរីកោមួយឬកោជាបកចើៃថដលអ្ន្រោៃបក�ើសបរើសបធវើតាមកពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយរបស់កពះអម្ចាស់ជាងបធវើតាម

រោរបញ្ចនុះបញ្ចតូលឬឥទ្ធិពលពរីសំណា្រ់មៃុស្សដនទ។បតើអ្ន្រធាលាប់ោៃប�ើញថារោរសៃយាបៃះកតូវោៃបំបពញបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់

អ្ន្រតាមរបបៀបណា?


4.បៅបដើមបមបរៀៃបៃះអ្ន្រកតូវោៃសូមឲ្យ្ ិតពរីសាថាៃភាពថដលអ្ន្រអាចកតូវោៃល្បលួងឲ្យសាដាប់តាមមិតតេ្្រ្ិជាង

បោរពកបតិបតតេិតាមកពះវរបិតាសួ្៌។បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមពៃ្យល់ពរី

របបៀបថដលបសច្រ្រីពិតថដលអ្ន្រោៃសិ្រសាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា3:8អាច�ួយអ្ន្ររោលថដល

អ្ន្រកតូវោៃល្បលួងឬទទួលរងសម្ពធឲ្យបធវើអវរីមួយថដលអ្ន្រដរងថាជាបរឿងមិៃកតរមកតូវ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា3:9–11រួចថសវងរ្ររោរសៃយានានាថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃដល់យែូថសបស្៊ីធ

្វរីបបើបលា្រោៃបធវើ្រំហុសដ៏ធងៃៃ់ធងៃរ្រ៏បោយ។សូម្ ិតអំពរីរបបៀបថដលរោរសៃយាបៃះអៃុវតតេចំបោះបយើងរោលបយើងកបកពរតតេោប

ឬបធវើ្រំហុស។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៣:១៦–២០

ទ្រះអម្ចាស់្ ន្យល់្ ីតរលបំណងទ្រង់ចំតោរះទ្រះគ្្ីរ្ រ្ន

្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា3:1៦–20បោលបំណងរបស់កពះអម្ចាស់ចំបោះកពះ្ម្ពរីរមរមៃកតូវោៃពៃ្យល់កោប់។

សូមអាៃខ្ម្ពរីរទាំងបៃះរួចថសវងរ្រមូលបហតុថដល្រិច្ចរោរថដលយែូថសបស្៊ីធ្រំពុងបធវើម្ៃសារៈសំខាៃ់ចំបោះកពះអម្ចាស់

ៃិងរាកសតេរបស់កទង់ខាលាំងមលែែបះ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១០:១–៤

ទ្រះអម្ចាស់ទបទានអំតណាយទានែល់យ៉ូដសបតែើ្្ីបកដទប្ ្ដងត្រៀ�

មិៃយូរបែុនាមៃបនាទាប់ពរីផ្ទាំងចំណារកពះ្ម្ពរីរមរមៃរួមទាំងយូរីមៃិងធូមរីមកតូវោៃកបទាៃដល់បលា្រវិញបនាះពយារោរីយែូថសប

ស្៊ីធោៃទទួលរោរដរ្រនាំពរីកពះអម្ចាស់ស្រីពរី្រិច្ចរោរថដលបលា្រកតូវបធវើអំពរីចំថណ្រនៃផ្ទាំងចំណារថដលទា្រ់ទងៃរងទំព័រសរបសរនដ

ថដលោៃោត់បៅបហើយបនាះ។កពះអម្ចាស់ោៃកតាស់បញ្ជាឲ្យយែូថសប្រុំប្រថកបចំថណ្របនាះរួចកទង់ោៃបបើ្រសថម្ងពរីថ្ៃរោរ

សម្ងាត់របស់សាតាំងថដលចង់បំផ្លាញ្រិច្ចរោររបស់កពះ។បករោយម្រកទង់ោៃកតាស់បញ្ជាឲ្យយែូថសបប្រថកបផ្ទាំងចំណារតូចនៃ

ៃរីនហវថដលៃរងកតូវបកបើ�ំៃួសឲ្យទំព័រទាំង11៦ថដលោៃោត់បនាះបហើយកទង់ោៃពៃ្យល់ពរីបោលបំណងនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ

ៃិងតួនាទរីរបស់វ្រ្ននុងរោរសាថាបនាសាសនាចក្ររបស់កទង់ប�ើង។



៤០

សមសរៀនេដី៣៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៣;១០

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា10:1–2កពះអម្ចាស់ោៃរំឭ្រយែូថសបពរីមូលបហតុថដលអំណាចនៃរោរប្រថកប

កតូវោៃដ្របចញពរីបលា្រៃិងពរីអវរីថដលោៃប្រើតប�ើងថដលជាលទ្ធ្លម្រពរី្រំហុសរបស់បលា្រ។សូមអាៃបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា10:3–4រួចថសវងរ្រឱវទថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃដល់យែូថសបស្៊ីធរោលបលា្រចាប់ប្្ើមប្រថកប

សាជា្្រី។

បតើវិប្បដិសារីរបស់យែូថសបថដលម្ៃចំបោះរោរោត់បង់ចបាប់សរបសរនដអាចបធវើឲ្យបលា្រម្ៃបំណងកោថានាបធវើរោររោៃ់ថតខាលាំង

ប�ើង្រ្ននុង្រិច្ចរោរប្រថកបរបស់បលា្រោ៉ាងដូចបម្ច?កពះអម្ចាស់ោៃកជាបថាយែូថសបស៊្ីធម្ៃ្រិច្ចរោរអាទិភាពជាបកចើៃ្រ្ននុង

�រីវិតដូចជារោរបមើលថ្្ រិោៃិង្ ្គត់្តេង់�រីវិតរស់បៅបហើយកទង់ោៃទូនាមៃបលា្រ្រុំឲ្យបធវើរោរឬប្រថកបបលើសពរី្រម្លាំងថដល

បលា្រម្ៃប�ើយ។បតើដំបូនាមៃថដលថាមិៃឲ្យបយើងរត់បលឿៃជាង្រម្លាំងថដលបយើងម្ៃអាចដរ្រនាំបយើងោ៉ាងដូចបម្ច?

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១០:៥–៣៧

ស្តាំង្ យាយា្បំផ្លាញយ៉ូដសបស្៊មីធនិងកិច្ចការរបស់ទ្រះ

បតើអង្គប់ឬអនាទា្រ់ដូច្រ្ននុងរូបភាពបៃះអាចតំណាងឲ្យបោលបំណងរបស់សាតាំងថដលម្ៃចំបោះបយើងោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា10:5រួចថសវងរ្រ

អវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃកតាស់បញ្ជាឲ្យពយារោរីយែូថសបស៊្ីធ

បធវើបដើម្បរីបចៀស្ ុតពរីអង្គប់របស់សាតាំង។(បោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា10:5្ឺជាចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរមួយ)។

សូមបំបពញបោលរោរណ៍តបៅបៃះបោយថ្្អ្របលើអវរីថដល

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា10:5បបកងៀៃអំពរីពរ�័យ

ថដលអាចប្រើតម្ៃពរីរោរអធិសាឋាៃ៖គៅគ្លគ�ើងអធិោឋាៃ

ជាៃិច្.អ្ន្រអាច្រត់ចំណំាោ្រ្យឬឃ្លា្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា10:5ថដលបបកងៀៃពរីបោលរោរណ៍បៃះ។

កពះអម្ចាស់ោៃោស់បតឿៃយែូថសបពរីអង្គប់របស់សាតាំងថដល

ោៃោ្រ់បដើម្បរីបំផ្លាញយែូថសបៃិង្រិច្ចរោររបស់កពះអម្ចាស់។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា10:៦,10–19រួចថសវងរ្រថ្ៃរោររបស់�ៃទុច្ចរិតទាំងឡាយថដលបពលបនាះម្ៃ

រោរចង់ោៃចបាប់សរបសរនដថដលម្៉ាទិៃហារីសោៃយ្របៅ្ ្ទះ។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា10:20–29កពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលអំពរីឥទ្ធិពលរបស់សាតាំងថដលម្ៃបៅបលើ

�ៃថដលោៃលួចយ្រទំព័រទាំង11៦នៃចបាប់សរបសរនដ។កទង់្រ៏ោៃបបើ្របគ្ហាញពរីបោលបំណងរបស់សាតាំង្ ងថដរ។

បយើងថសវងយល់បចញពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះថាោតាំងចង់បំផ្លាញកិច្ការរបស់ព្រះអមាចាស់ៃិងព្លឹងរបស់គ�ើង។


5.បតើរោរសារល់ពរីបោលបំណងរបស់សាតាំងៃិង្រលល្បិចរបស់វ�ួយអ្ន្រឲ្យបចៀសវងៃិងរួច្ ុតពរីអង្គប់របស់

វោៃោ៉ាងដូចបម្ច?សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រៃូវថ្ៃរោរថដល

អ្ន្រអាចអៃុវតតេបដើម្បរីបចៀសវងឬរួច្ុតពរីអង្គប់របស់វថដលម្ៃដូចជាបចៀសវងរោរបមើលរូបភាពអសរីលធម៌

កបសិៃបបើវបលចប�ើងបៅពរីមុខអ្ន្រឬបៅ្រថៃលែងថដលអ្ន្រដរងថាមិៃ្ ួរបៅ។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា10:30–37បយើងថសវងយល់ថាបោយសារថតថ្ៃរោរ�ៃទុច្ចរិតទាំងបនាះបដើម្បរី

បំផ្លាញ្រិច្ចរោររបស់កពះៃិង្រិតតេិនាមរបស់យែូថសបស្៊ីធបនាះបហើយបទើបកពះអម្ចាស់កតាស់បញ្ជា្រុំឲ្យពយារោរីប្រថកបចំថណ្រនៃ

ផ្ទាំងចំណារថដលម្ៃចារបៅបលើទំព័រថដលោៃោត់បនាះប�ើយ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១០:៣៨–៤៥

ទ្រះអម្ចាស់បញ្ជាឲ្យយ៉ូដសបស្៊មីធបកដទបផ្ទាំងនីណហវែ

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា10:38–42រួចថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលកោប់ឲ្យយែូថសប

ស្៊ីធប្រថកប�ំៃួសឲ្យចំថណ្រនៃផ្ទាំងថដលកតូវោៃប្រថកបបៅបលើចបាប់សរបសរនដថដលោៃោត់បនាះ។

ឯ្រសារថដលោៃោត់បនាះម្ៃៃូវរោរប្រថកបនៃកពះ្ម្ពរីរលរីនហថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងរោរសបងខេបរបស់មរមៃសកម្ប់ផ្ទាំងធំនៃៃរីនហវ

(ម្ៃ៦00ឆ្នាំម.្.ស.ដល់130ឆ្នាំម.្.ស.)។ៃរីនហវកតូវោៃបំ្ុស្ំៃិតឲ្យសរបសរផ្ទាំងតូចនៃៃរីនហវបហើយ

មរមៃកតូវោៃបំ្ុស្ំៃិតឲ្យបញ្ចតូលផ្ទាំងតូចនៃៃរីនហវបៅ្រ្ននុងបញ្រីកបវតតេិរបស់បលា្រសកម្ប់«បោលបំណងដ៏សំខាៃ់មួយ»



៤១

សមសរៀនេដី៣៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៣;១០

ថដលរោលបនាះពួ្របលា្រពុំោៃយល់ចបាស់បនាះបទ(សូមបមើលៃរីនហវទរី19:5;ោ្រ្យសម្រីនៃមរមៃ1:3–7)។ផ្ទាំងតូចនៃ

ៃរីនហវម្ៃរយៈបពលបស្ទើរថតដូចោនា(ចាប់ពរី៦00ឆ្នាំម.្.ស.ដល់130ឆ្នាំម.្.ស.)ៃរង្ ម្ពរីរលរីនហថដរ។

បតើរោរដរងថាកពះោៃបរៀបចំ្ លែតូវទុ្រជាមុៃរយៈបពលរាប់ោៃ់ឆ្នាំបដើម្បរីទូទាត់ៃរងសំបៅសរបសរនដទាំង11៦ទំព័រថដលោៃ

ោត់បនាះ�ួយអ្ន្រឲ្យទុ្រចិតតេបលើកទង់រោៃ់ថតខាលាំងបោយរបបៀបណា?

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១០:៤៦–៧០

ទ្រះអម្ចាស់្ ន្យល់្ ីតរលបំណងណនទ្រះគ្្ីរ្ រ្ននិង្ ី�ួនា្រីរបស់វាក្នុងការស្ថាបនាស្សនាចទកទ្រង់ត�ើង

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា10:4៦–70បយើងថសវងយល់ថាកពះអម្ចាស់ោៃបឆលែើយតបៃរងរោរអធិសាឋាៃដ៏បសាមះកតង់

របស់ពួ្រសិស្សសាសៃ៍ៃរីនហវរបស់កទង់បោយោៃថ្រ្រសាៃិងនាំយ្រកពះ្ម្ពរីរមរមៃម្រឲ្យបយើង្រ្ននុង�ំនាៃ់បៃះ។កពះអម្ចាស់

ោៃបបកងៀៃពយារោរីយែូថសបស៊្ីធថាកពះ្ម្ពរីរមរមៃ«នាំម្រឯពៃលែឺឲ្យប�ើញៃូវចំណុចដ៏ពិតអំពរីបោលលទ្ធិរបស់[កទង់]»

(្.ៃិងស.10:៦2)។កពះអង្គសប្គ្រះោៃសាថាបនាសាសនាចក្រកទង់ប�ើងបៅន្ងៃចុងបករោយបោយថ្្អ្របៅបលើចំណុចនៃ

បោលលទ្ធិទាំងបនាះ។

ចំបណះចំណាេខគម្ីរ—បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១០:៥


៦. សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា10:5ប�ើងវិញរួចសរបសរចូលបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសា

កពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រៃូវកោមួយថដលរោរអធិសាឋាៃោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យយ្រឈ្នះបលើសាតាំង។


7.សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៤២

សមសរៀនេដី៣៖ន្ងៃេដី២

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤
បមបរៀៃទរី3៖ន្ងៃទរី2បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា4

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៤:១–៣

យ៉ូដសបស្៊មីធស៊មីញ្ញ័រទ�ូវោនតៅឲ្យបតទ្ើក្នុងការង្រទ្រះ

បតើអ្ន្រធាលាប់ម្ៃបំណងបបកមើកពះបហើយចង់សារល់កពះឆៃ្ទៈកទង់អំពរីរបបៀបថដលអ្ន្រអាច�ួយដល់កទង់ោៃោ៉ាងល្អបំ្ុតថដរឬ

បទ?ឪពុ្រយែូថសបស៊្ីធោៃម្ៃបំណងកោថានា�ួយកពះអម្ចាស់បៅ្រ្ននុង្រិច្ចរោររបស់កទង់បែុថៃតេោត់ពុំដរងអំពរីអវរីថដលកពះអម្ចាស់

ម្ៃកពះទ័យឲ្យោត់បធវើប�ើយ។ោត់ោៃសួរ្រូៃកបុសោត់ថដលជាពយារោរីឲ្យសួរកពះអម្ចាស់�ំៃួសោត់.បោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា4្ឺជាចបមលែើយម្រពរីកពះអម្ចាស់។បៅ្រ្ននុងវិវរណៈបៃះកទង់ោៃម្ៃបៃ្ទតូលពរី្ ុណសម្បតតេិនានាថដលកទង់ម្ៃ

កពះទ័យរំពរងពរីអស់អ្ន្រថដលម្ៃបំណង�ួយដល់្រិច្ចរោររបស់កទង់។បៅបពលអ្ន្រអាៃ្រណ្ឌបៃះសូម្រត់ចំណាំពរីអវរីថដល

កពះអម្ចាស់ោៃបបកងៀៃដល់យែូថសបស្៊ីធសី៊ញ្ញ័រអំពរីរបបៀបថដលបយើងកតូវបបកមើកទង់។

បៅបពលោៃទទួលវិវរណៈបៃះសាសនាចក្រពុំទាៃ់ោៃ

បបងកើតប�ើងបៅប�ើយរោរប្រថកបកពះ្ម្ពរីរមរមៃមិៃទាៃ់ោៃ

បញ្ចប់បហើយបពវ�ិតភាព្រ៏មិៃទាៃ់ោៃសាដារប�ើងវិញថដរ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា4:1បោយថសវងរ្រ

របបៀបថដលកពះអម្ចាស់ោៃពិពណ៌នាពរីរោរសាដារប�ើងវិញ

នៃដំណរងល្អថដលបហៀបៃរងប្រើតម្ៃប�ើង។អ្ន្រអាចៃរង

ចង់្រត់ចំណាំោ្រ្យថដលកពះអម្ចាស់ោៃបកបើបដើម្បរីពិពណ៌នា

ពរីរោរសាដារប�ើងវិញនៃដំណរងល្អបៅន្ងៃចុងបករោយ។បតើ

រោរសាដារប�ើងវិញនៃដំណរងល្អ«អសាចារ្យ»បោយរបបៀបណា?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា4:2រួចថសវងរ្រ

អវរីថដលកពះអម្ចាស់សូមពរីអស់អ្ន្រថដលចាប់ប្្ើមឬបចញ

កបតិបតតេិរោរបធវើរោរបបកមើកទង់។សូមបំបពញបោលរោរណ៍

តបៅបៃះបោយថ្្អ្របលើបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា4:2៖

ពបសិៃគបើគ�ើងបគពមើពទង់ឲ្យអស់្ បីចិ្រ្អស់្ បី្ លំអស់្ បី

គំៃិ្រគ�ើ�អស់្ បីកមាលាំងលំោប់គនារះគ�ើងអាច។

អ្ន្រ្រ៏អាចចង់្ ូសចំណាំោ្រ្យឬឃ្លាថដលបបកងៀៃពរី

បោលរោរណ៍បៃះបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4:2

ោៃថដរ។


1. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរបធវើអវរីមួយបោយ«អស់ពរីចិតតេអស់ពរីពលំអស់ពរី្ ំៃិតបហើយអស់ពរី្រម្លាំងរបស់អ្ន្រ»

ម្ៃៃ័យថាដូចបម្ច?

ខ. បតើរោរយល់ដរងៃិងរោរអៃុវតតេៃ៍បោលរោរណ៍បៃះ�ួយអ្ន្រោ៉ាងណារោលថដលអ្ន្ររួមចំថណ្រ្រ្ននុង្រិច្ចរោរ

របស់កពះអម្ចាស់?

បរុព្វកថា
ក្្នគុងដខក្ុម្ភៈឆ្នាំ១៨២៩យ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធ�ម៊ីញ្ញ័រនិងលូ�ម៊ីជាភរិយារ្រ�់សលាក្

បានសៅ�រួរ�ុខេុក្្ខក្ូនប្រុ�រ្រ�់ពរួក្សលាក្យ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធជុញ្ញ័រសៅភូមិ

ហាម៉ូនដីរែ្ឋដ្រ៉ន�ិលសវោ៉ា។យ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធ�ម៊ីញ្ញ័របានចង់ែឹងពដីអ្វដីដែល

បពទះអរាចា�់បានរានបពទះេ័យឲ្យោត់ជរួយក្្នគុងការង្រននការសា្រសឡើងវិញ។កាល

ក្ំពុង�រួរ�ុខេុក្្ខសនាទះយ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធជុញ្ញ័របានេេរួលវិវរែៈមរួយ។វិវរែៈសនទះ

បានប្រទានសៅែល់ឪពុក្រ្រ�់ពយាការីដែលជាវិវរែៈេដីមរួយក្្នគុងចំសណាមវិវរែៈ

មរួយចំនរួនដែលបតូវបានប្រទានឲ្យ្រុគ្លទាំងឡាយដែលបាន្រំែងជរួយែល់

ក្ិច្ការរ្រ�់បពទះអរាចា�់(�ូមសមើលគ.និង�.៦;៨–៩;១១–១២;១៤–១៦;

២៣;២៥)។



៤៣

សមសរៀនេដី៣៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា4:3រួចថសវងរ្រអវរីថដលបយើងកតូវម្ៃថដលៃរង�ួយបយើងឲ្យបជា្�័យ្រ្ននុងរោរ�ួយដល់

្រិច្ចរោររបស់កពះអម្ចាស់។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំៃូវអវរីថដលអ្ន្ររ្រប�ើញ។

មៃុស្សមួយចំៃួៃចាត់ទុ្របោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា4ថាជារោរបៅបបកមើរបស់អ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាបពញបម្៉ាង។

បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយយែូថសបស៊្ីធស៊ីញ្ញ័រថដលវិវរណៈ

បៃះកតូវោៃកបទាៃដល់បលា្របនាះពុំថមៃកតូវោៃបៅឲ្យ

បបកមើជាអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាបពញបម្៉ាងប�ើយ។បែុថៃតេ

បលា្រពិតជាោៃបធវើតាមដំបូនាមៃថដលម្ៃថចងបៅ្រ្ននុង

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា4:2–3បពញមួយ�រីវិតរបស់

បលា្របោយោៃបបកមើបោយរោរតាំងចិតតេមិៃថាទរីណាៃិង

្រថៃលែងណាថដលបលា្រកតូវោៃបៅឲ្យបៅបនាះបទ។បលា្រ្ ឺ

ជាសា្រ្សរីមួយរូប្រ្ននុងចំបណាមសា្រ្សរីទាំងកោំបរីរូបនៃកពះ្ម្ពរីរ

មរមៃៃិងមួយរូប្រ្ននុងចំបណាមអ្ន្រទទួលបុណ្យក�មុ�ទរ្រ

ដំបូងចូល្រ្ននុងសាសនាចក្រថដលកតូវោៃបបងកើតប�ើងបៅន្ងៃទរី

៦ថខបមសាឆ្នាំ1830។បលា្រ្រ៏ោៃបបកមើជា

បលា្រអយ្យបរោដំបូងរបស់សាសនាចក្រៃិងជាទរីកបរ្រសា�ំៃួយ

របស់្ ណៈកបធាៃទរីមួយ្ ងថដរ។សូម្ ិតពរីមបធយាោយ

មួយចំៃួៃបទៀតបករៅពរីរោរបបកមើជាអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនា

បពញបម្៉ាងថដលអ្ន្រអាច�ួយដល់្រិច្ចរោររបស់កពះអម្ចាស់

ោៃ។ឧទាហរណ៍រោរដ្រកសង់ខាងបករោមបចញពរី្រូៃ

បសៀវបៅមដើម្បដី ករោលាំង ន� យុវ្រ�បករោមកបធាៃបទនៃរោរបបកមើ

្្ល់ៃូវបោបល់មួយចំៃួៃស្រីពរីរបបៀបថដលអ្ន្រអាចកបកពរតតេ

ចំបោះបំណងរបស់អ្ន្រ្រ្ននុងរោរ�ួយដល់្រិច្ចរោររបស់

កពះអម្ចាស់នាបពលឥ�តូវបៃះថា៖

«ការ្រសបមើែល់អ្នក្ែនេគឺជាលក្្ខែៈមរួយែ៏�ំខាន់អំពដី�ិ�្សរានាក្់រ្រ�់បពទះសយ�មូវបគដី�្។ជា�ិ�្សរានាក្់គឺបតូវរានឆន្ៈ

សែើម្ដី�បរាល្រន្គុក្រ្រ�់អ្នក្ែនេនិងសែើម្ដីលរួងសលាមែល់អ្នក្ទាំងឡាយដែលបតូវការការលរួងសលាម។ជាញឹក្ោ្រ់

បពទះវរ្រិតា�រួគ៌នឹងសឆ្ើយត្រចំសោទះតបមូវការរ្រ�់អ្នក្ែនេតាមរយៈអ្នក្។

«រានវិធដីជាសបចើនសែើម្ដី្រសបមើែល់អ្នក្ែនេ។ការ្រសបមើែ៏�ំខាន់្រំផុតមរួយចំនរួនដែលអ្នក្អាចផ្ល់បានគឺសៅក្្នគុងផ្ទះរ្រ�់

អ្នក្ផ្ទាល់។អ្នក្អាច្រសបមើសៅក្្នគុងការចាត់តាំងពដីសា�នាចបក្សាលាសរៀននិង�ហគមន៍រ្រ�់អ្នក្បានផងដែរ។

អ្នក្អាច្រសបមើសដាយការសធ្វើក្ិច្ការពង្សប្រវត្ិនិងបពទះវិហារ្ររិ�ុេ្។អ្នក្អាច្រសបមើសដាយការដចក្ចាយែំែឹងល្អ

ជាមរួយនឹងអ្នក្ែនេឥឡលូវសនទះនិងក្្នគុងនាមជាអ្នក្ផ្សព្វផសាយសា�នាសពញសរា៉ាងនាសពលអនាគត។ជាញឹក្ោ្រ់

ការ្រសបមើែ៏រានអត្ន័យ្រំផុតគឺបតូវបាន្រង្ហាញតាមរយៈការសធ្វើក្ិច្ការល្អៗសាមញ្ញជាសរៀងរាល់ន្ងៃ។ចូរដ�្វងរក្ការែឹក្នាំ

ពដីបពទះវិញ្ញាែ្ររិ�ុេ្ជាសរៀងរាល់ន្ងៃសែើម្ដីែឹងថ្សតើបតូវ្រសបមើនរណានិងពដីរស្រៀ្រសែើម្ដីជរួយប�្រសៅតាមតបមូវការ

ទាំងឡាយរ្រ�់ពរួក្សគ។�ូមសធ្វើតាមគំរូរ្រ�់បពទះអង្�ស្ង្គាទះសៅសពលអ្នក្្រសបមើែល់អ្នក្ែនេ»(តែើ្្ីកម្លាំងណនយុវជន

[ក្ូនស�ៀវសៅឆ្នាំ២០១១]េំព័រ៣២)។



2.សូមពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រៃូវមបធយាោយជា្រ់លា្រ់មួយថដលអ្ន្រចង់

�ួយដល់្រិច្ចរោរកពះអម្ចាស់បៅបពលបៃះ្រ្ននុង�រីវិតអ្ន្រ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៤:៤

ដទសសសំទ្ុរះល្្ទចូ�តហើយ

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា4:4កពះអម្ចាស់ចាត់ទុ្រមៃុស្សបលើពិ្ពបលា្រថាជាថកស្រ្ននុងវល។សូមអាៃ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា4:4រួច្ ូសចំណំាអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃបៃ្ទតូលពរីវលថកសរបស់កទង់(ឬមៃុស្សបលើ

ពិ្ពបលា្រ)។វអាច�ួយអ្ន្រឲ្យយល់រោៃ់ថតចបាស់ពរីខ្ម្ពរីរបៃះ្រ្ននុងរោរដរងថាកសូវសាលរីៃិងកសូវធម្តាថកបពណ៌បៅបពល

វលូតលាស់។បៅបពលថដលបដើមធញ្ញជាតិបៅខ្ចរីវម្ៃពណ៌នបតងបែុថៃតេបៅបពលវលូតលាស់ប�ើងបៃតេិចវម្ៃពណ៌ប�ើង



៤៤

សមសរៀនេដី៣៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤

កពថលត។បៅបពលបដើមធញ្ញជាតិល្មបដើម្បរីកចូតរោត់វថតងោៃប្ពិពណ៌នាថាម្ៃ«ពណ៌ស»។រោំបិតថវងរាងបរោង

កតូវោៃបៅថាជា្របណដាៀវបកបើសកម្ប់កចូតរោត់ធញ្ញជាតិ។


3.សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រ្ ិតថាឃ្លា«ថកសសសំកពុះល្មកចូត

បហើយ»ម្ៃៃ័យដូចបម្ច?

ខ. បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរលូ្រ្របណដាៀវរបស់ខលែលួៃបោយ

្រម្លាំងរបស់ខលែលួៃម្ៃៃ័យដូចបម្ច?

្ . បតើរគ្វាៃ់ថដលោៃបលើ្រប�ើងបៅ្រ្ននុង

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា4:4សកម្ប់

អស់អ្ន្រថដលលូ្រ្របណដាៀវរបស់ខលែលួៃបោយ

្រម្លាំងរបស់ខលែលួៃម្ៃអវរីខលែះ?

បសច្្ររីពិតមួយថដលបយើងអាចថសវងយល់បចញពរីខ្ម្ពរីរបៃះ

អំពរីឥទ្ធិពលនៃរោរគ្ររបស់បយើង្រ្ននុងរោរបបកមើដល់កពះអម្ចាស់

្ឺថាគៅគ្លគ�ើងបគពមើគោ�ឧសសា�៍្ យាោមគ�ើម្បីនាំ

មៃុស្ស�នទឲ្យមករកព្រះគ�ស៊ូវពគបីស្ទគនារះគ�ើងក៏អាចទទួល

បាៃគសចក្បីសគ្ង្ររះសពមាប់ខលែលួៃគ�ើងែងផ�រ។


4.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុ

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីកោមួយថដលអ្ន្រ

ម្ៃអារម្ណ៍ថារោៃ់ថត�ិតស្និទ្ធៃរងកពះវរបិតាសួ្៌ៃិងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបៅបពលអ្ន្រខិតខំ�ួយដល់មៃុស្សដនទឲ្យ

ម្ររ្រកទង់ទាំងពរីរអង្គ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៤:៥–៧

ទ្រះអម្ចាស់ដណនាំ្ ីគុណស្្�្តិនិងឥរិយាបថចាំោច់ទាំងឡាយដែលអស់អ្កដែលបតទ្ើទ្រង់ទ�ូវម្ន

សូម្ ិតពរីរោរគ្រអា�រីពឬ�ំនាញពរីរបរី។បតើ្ ុណសម្បតតេិៃិងឥរិោប្ចាំោច់ណាខលែះថដលមៃុស្សម្នា្រ់កតូវម្ៃបដើម្បរី

សបកមចោៃរោរគ្រៃរីមួយៗបនាះ?

សូមថសវងរ្ររូបមៃតេបធវើម្តូបមួយសកម្ប់អាហារថដលអ្ន្រចូលចិតតេរួចអាៃបញ្រីបក្ឿង្្សំថដលម្ៃបលើបនាះ។បតើៃរងម្ៃអវរីប្រើត

ប�ើងកបសិៃបបើអ្ន្រពយាោមបធវើម្តូបបនាះបែុថៃតេពុំោៃោ្រ់បក្ឿង្្សំមួយឬពរីរ?បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា4:5–៦ម្ៃ

ៃូវបញ្រី«បក្ឿង្្សំ»ឬឥរិោប្នានាថដលបធវើឲ្យបុ្្គលម្នា្រ់ម្ៃ្ ុណសម្បតតេិអាច�ួយដល់្រិច្ចរោររបស់កពះអម្ចាស់ោៃ។

សូមអាៃខ្ម្ពរីរទាំងបៃះរួច្ ូសចំណាំពរីឥរិោប្ដ៏បទវភាពៃរីមួយៗថដលោៃបលើ្រប�ើង។អ្ន្រ្រ៏អាចចង់្ ូសចំណាំោ្រ្យ

ឬឃ្លាថដលបបកងៀៃពរីបោលរោរណ៍បៃះថា៖គៅគ្លគ�ើង្ យាោមអភិវឌ្ឍឥរិោប្�៏គទវភា្គនារះវាៃឹងជួ�គ�ើងឲ្យមាៃ

គុណសម្្រ្ិអាចជួ��ល់កិច្ការរបស់ព្រះអមាចាស់បាៃ។

សូមពិចារណាពរីរបបៀបថដលរោរអ្ិវឌ្ឍៃ៍ឥរិោប្ដ៏បទវភាពៃរីមួយៗទាំងបៃះអាច�ួយអ្ន្រឲ្យ�ួយដល់្រិច្ចរោររបស់កពះអម្ចាស់

ោៃរោៃ់ថតកបបសើរប�ើង។


5.សូមបក�ើសបរើសឥរិោប្មួយបចញពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា4:5–៦ថដលអ្ន្រចង់អ្ិវឌ្ឍឲ្យោៃរោៃ់ថត

បពញបលញ។បោយបកបើធៃធាៃនានាថដលម្ៃសកម្ប់អ្ន្រ(ដូចជាTopicalGuideៃិងបសច្រ្រីថណនាំដល់

បទ្ម្ពរីរទាំងឡាយ)សូមថសវងរ្រខ្ម្ពរីរប្្សងបទៀតចំៃួៃបរីថដលបបកងៀៃពរីឥរិោប្បនាះ។(អ្ន្រ្រ៏អាចចង់អាៃ

ព័ត៌ម្ៃបៅ្រ្ននុងពិត ចំមោះ មសចក្ដី ្រំម�ឿឬបៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីថណនាំដល់បទ្ ម្ពរីរទាំងឡាយសកម្ប់ឥរិោប្ថដល

អ្ន្រោៃបក�ើសបរើស)។សូមសរបសររោរសបងខេបខលែរីមួយបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ

អំពរីអវរីថដលអ្ន្រោៃសិ្រសាពរីឥរិោប្បនាះ្រ៏ដូចជាអវរីថដលអ្ន្រអាចបធវើនាបពលឥ�តូវបៃះបដើម្បរីចាប់ប្្ើមអ្ិវឌ្ឍ

ឥរិោប្បនាះ។អ្ន្រអាចចង់ថច្រចាយថ្ៃរោររបស់អ្ន្រជាមួយឪពុ្រម្ដាយឬមិតតេ្្រ្ិ�ិតស្និទ្ធ។



៤៥

សមសរៀនេដី៣៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា4:7រួចថសវងរ្ររបបៀបថដលអ្ន្រអាចពយាោមបហើយអ្ិវឌ្ឍឥរិោប្ទាំងបៃះ។

សូមពិចារណាពរីអតថែៃ័យនៃ«សូម»ៃិង«បោះ»។បតើរោរអធិសាឋាៃអាច�ួយបយើងឲ្យអ្ិវឌ្ឍឥរិោប្ដ៏បទវភាពទាំងបៃះ

ោ៉ាងដូចបម្ច?


៦. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ៤ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៤៦

សមសរៀនេដី៣៖ន្ងៃេដី៣

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៥
បមបរៀៃទរី3៖ន្ងៃទរី3បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា5

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៥:១–២២

ទ្រះអម្ចាស់ម្នទ្រះបន្ទទូលថាទ្រង់នឹងនាំទ្រះបន្ទទូលទ្រង់តចញ្ កតៅណថងៃចុងតទកាយតហើយ្ ួកស្ក្សីនឹងដថលែង្រីបនាទាល់
្ីវា

បតើអ្ន្រធាលាប់កតូវោៃប្សុំឲ្យបធវើជាសា្រ្សរីថដរឬបទ?បតើវតកមូវឲ្យបធវើអវរីខលែះបដើម្បរីរោលាយជាសា្រ្សរីដ៏�ំនាញ?បតើម្ៃកពរតតេិរោរណ៍្រ្ននុង

កបវតតេិសាកសតេពិ្ពបលា្រណាខលែះថដលអ្ន្រចង់បធវើជាសា្រ្សរីបោយខលែលួៃអ្ន្រផ្ទាល់?បតើម្ៃកពរតតេិរោរណ៍្រ្ននុងកបវតតេិសាកសតេសាសនាចក្រ

ណាខលែះថដលអ្ន្រចង់ប�ើញបហើយបធវើជាសា្រ្សរី?បហតុអវរី?

បៅ្រ្ននុងបុពវ្រថានៃបមបរៀៃបៃះអ្ន្រោៃបរៀៃថាម្៉ាទិៃហារីសម្ៃបំណងចង់ប�ើញផ្ទាំងចំណារម្ស។បតើអ្ន្រធាលាប់ម្ៃ

អារម្ណ៍ចង់ប�ើញផ្ទាំងចំណារម្សថដរឬបទ?បហតុអវរី?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា5:1–3រួចថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលកោប់ដល់យែូថសបស្៊ីធ

បដើម្បរីបឆលែើយតបបៅៃរងសំបណើរបស់ម្៉ាទិៃហារីស។បោងតាមខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបហតុអវរីោៃជាយែូថសបស្៊ីធពុំអាចបគ្ហាញ

ផ្ទាំងចំណារដល់ម្៉ាទិៃហារីសោៃ?

បតើអ្ន្រធាលាប់ឆងៃល់ថដរឬបទថាបហតុអវរីោៃជាកពះអម្ចាស់ពុំោៃ

អៃុញ្ញាតឲ្យផ្ទាំងចំណារម្សកតូវោៃបគ្ហាញដល់មៃុស្ស

ទូបៅ?កបធាៃយែូថសបហវរីលឌរីងស្៊ីធោៃពៃ្យល់ថា

ោ៉ាងបហាចណាស់ម្ៃបហតុ្លមួយថដលមៃុស្សម្ៃ

បំណងចង់ប�ើញផ្ទាំងចំណារ៖«ជាញរ្រញាប់បៅបពល

[មៃុស្ស]...សាដាប់បរឿងអំពរីរោរបចញម្រនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ

បនាះពួ្រប្សួរបបើផ្ទាំងចំណារម្ៃបៅ្រ្ននុងសារមៃ្ទរីរខលែះថដល

ពួ្រប្អាចបមើលប�ើញថដរឬបទ។មៃុស្សថដលម្ៃរោរ

បំោ្រ់បំបែៃខាងវិទយាសាកសតេមួយចំៃួៃ[សាមៃ]ថាបបើម្ៃ

អ្ន្រកោជាញាអាចបមើលប�ើញៃិងពិៃិត្យបមើលផ្ទាំងចំណារ

បហើយបរៀៃពរីវបនាះពួ្រប្ៃរងថ្លែងទរីបនាទាល់ពរីបសច្រ្រីពិត

ៃិងសច្ចៈសរីលភាពរបស់យែូថសបស្៊ីធបហើយពិ្ពបលា្រ

ទាំងមូលៃរងោៃផ្លាស់ថកបចិតតេប�ឿ»(Church History and Modern Revelation,វ៉ុល2[ឆ្នាំ1953]1:40)។

បៅបពលអ្ន្រអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា5:5–10សូមថសវងរ្រមូលបហតុថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលកោប់

យែូថសបសី៊្ធ្រុំឲ្យបគ្ហាញផ្ទាំងចំណារដល់មៃុស្សទូបៅ។

បរុព្វកថា
សទាទះជារា៉ាេិនហារី�បានសធ្វើឲ្យបាត់�ំសៅ�រស�រនែទាំង១១៦េំព័រនន

បពទះគម្ដីរមរមនកាលពដីរែូវសរៅដាក្្នគុងឆ្នាំ១៨២៨យា៉ាងណាក្្ដីក្៏ោត់សៅដតរាន្រំែង

ជរួយឲ្យបពទះគម្ដីរមរមនសលចសឡើងសចញជារូ្ររាងដែរ។ក្្នគុងដខមិនាឆ្នាំ១៨២៩

រា៉ាេិនបានសបោងសធ្វើែំសែើរសចញពដីផ្ទះរ្រ�់ោត់សៅេដីបក្ុងនូវសយា៉ាក្សៅ�រួរ

�ុខេុក្្ខយ៉ូដ�្រនិងអិមរា៉ា�ម្ម៊ីធសៅភូមិហាម៉ូនដីរែ្ឋដផន�ិលសវោ៉ា។សទាទះជា

យា៉ាងណាក្៏សដាយភរិយារ្រ�់រា៉ាេិនគឺលូ�ម៊ីហារី�ពុំ�្របាយចិត្សឡើយចំសោទះ

សពលសវលានិងបបាក្់កា�ដែលសាវាមដីរ្រ�់ោត់បានលទះ្រង់�បរា្រ់ការសបាទះពុម្

បពទះគម្ដីរមរមន។នាងក្៏បានខឹងនឹងយ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធដែលបាន្រែិស�ធនឹង�ំសែើ

រ្រ�់ោត់ពដីមុនសែើម្ដី�ុំសមើលផ្ទាំងចំណាររា�។ោត់បានដាក្់្រែដាឹងតាមផ្លូវចបា្់រ

ប្រឆ្ំងនឹងយ៉ូដ�្រសហើយបានសក្ែ្ឌមនុ�្សមរួយចំនរួនដែលចង់សធ្វើជាសាក្្សដីថ្

សលាក្បានក្ុហក្ថ្រានផ្ទាំងចំណាររា�។្រដន្មពដីសលើការគំរាមក្ំដហងខាងចបា្រ់

ប្រឆ្ំងនឹងយ៉ូដ�្រមនុ�្សទាំងសនទះបានបពរានែល់រា៉ាេិនហារី�ថ្ប្រ�ិនស្រើ

ោត់ពុំចូលររួមជាមរួយនឹងពរួក្សគសែើម្ដីសធ្វើជាសាក្្សដីចំសោទះការសបាក្្រសញ្ឆោតនិង

ការដក្្ង្រន្ំរ្រ�់យ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធសេសនាទះរា៉ាេិនក្៏នឹងរាន្រញ្ហាសហើយជា្រ់គុក្

ជាមរួយយ៉ូដ�្រដែរ។

សៅបោសនាទះរា៉ាេិនពុំទាន់បានស�ើញផ្ទាំងចំណាររា�សដាយផ្ទាល់នឹងដភ្នក្ោត់សៅសឡើយ

សេសទាទះជាោត់រានតរួនាេដីជាស�្មៀនរ្រ�់យ៉ូដ�្រក្៏សដាយ។្រនាទា្រ់ពដីបានសៅែល់ផ្ទះរ្រ�់

យ៉ូដ�្រសហើយសនាទះរា៉ាេិនបានបបា្រ់ពដី្រំែងបបាថ្នារ្រ�់ោត់សែើម្ដីេេរួលបានសាក្្សដី្រដន្ម

ចំសោទះភាពជាក្់ដ�្ងននផ្ទាំងចំណាររា�។្រនាទា្រ់ពដីបានឮ�ំសែើរ្រ�់រា៉ាេិនសែើម្ដី�ុំសមើល

ផ្ទាំងចំណារសហើយសនាទះសលាក្បានេូល�រួរែល់បពទះអរាចា�់សហើយបានេេរួលវិវរែៈដែល

រានដចងសៅក្្នគុងសោលលេិ្និងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៥។បពទះអរាចា�់បានរានបពទះ្រន្លូលសៅក្្នគុង

វិវរែៈសនទះថ្សាក្្សដី្រដីរូ្រនឹងបតូវបានសៅឲ្យដ្្ងេដី្រនាទាល់ពដីបពទះគម្ដីរមរមនសហើយបានរាន

បពទះ្រន្លូលបបា្រ់ែល់រា៉ាេិនពដីអ្វដីដែលោត់បតូវដតសធ្វើសែើម្ដីកាលាយជាសាក្្សដីមរួយរូ្រក្្នគុងចំសណាម

សាក្្សដីទាំង្រដី។



៤៧

សមសរៀនេដី៣៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៥

បោងតាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា5:7អស់អ្ន្រថដលមិៃោៃប�ឿដល់កពះបៃ្ទតូលរបស់កពះអម្ចាស់ថដលោៃបបើ្រសថម្ង

តាមរយៈពយារោរីយែូថសបស៊្ីធបទបនាះ្រ៏ៃរងមិៃប�ឿដថដលបទាះបរីជាពួ្រប្ោៃប�ើញផ្ទាំងចំណារបនាះ្រ៏បោយ។


1.បោយថ្្អ្របលើអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបចញពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា5:5–10សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រៃូវកបបោ្ពរីរបរីស្រីពរីមូលបហតុថដលកពះអម្ចាស់ពុំម្ៃកពះទ័យឲ្យ

យែូថសបសី៊្ធបគ្ហាញផ្ទាំងចំណារបនាះដល់មៃុស្សទូបៅ។

បចញពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា5:10បយើងថសវងយល់ថាព្រះអមាចាស់បាៃគៅឲ្យ�ៃូផសបស្ម៊មីធនាំ�កព្រះបៃ្ទជូល

របស់ពទង់គៅកាៃ់្ ិភ្គោក។បៃះ្ ឺជារោរបៅថដលោមៃអវរីបកបៀប្ ្ទរមោៃសកម្ប់ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធ។អ្ន្រអាចៃរងចង់

្ូសចំណាំោ្រ្យនានាថដលបបកងៀៃពរីបសច្រ្រីពិតបៃះថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា5:10។


2.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រពរីមូលបហតុថដលអ្ន្រ្ ិតថាវម្ៃ

សារៈសំខាៃ់បដើម្បរីម្ៃទរីបនាទាល់ពរីបសច្រ្រីពិតបៃះ។

ពរីមុៃទទួលោៃវិវរណៈបៃះម្៉ាទិៃហារីសកតូវោៃបរោះបៅឲ្យឈរថ្លែងទរីបនាទាល់បៅចំបោះបៅក្រមបៅរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រស្រីអំពរី

រោរបចាទកបរោៃ់អំពរីរោរបោ្របបញ្ឆោតៃិងរោរបៃលែំទាស់ៃរងយែូថសបស៊្ីធ។ម្៉ាទរីៃោៃថ្លែងទរីបនាទាល់បោយមុឺងម្៉ាត់អំពរីភាព

បសាមះកតង់ៃិងចរិតល្រខេណៈរបស់យែូថសបស៊្ីធបហើយោៃកោប់តុលារោរថា«ទា្រ់ទងៃរងផ្ទាំងចំណារថដលបលា្រអះអាងថា

បលា្រម្ៃសុភាពបុរសទាំងឡាយបបើអ្ន្រមិៃប�ឿវបទបែុថៃតេបៃ្ទាស់ៃរងបសច្រ្រីពិតបនាះបៅន្ងៃមួយវៃរងរោលាយជាមបធយាោយ

នៃរោររោត់បទាសដល់កពលរងរបស់អ្ន្របហើយ»(បៅ្រ្ននុងលូស៊ីម្៉ា្រស្៊ីធHistory of Joseph Smith by His Mother,ោៃ

បោះពុម្ពបោយPrestonNibley[ឆ្នាំ1958]ទំព័រ14៦)។បនាទាប់ពរីោៃឮទរីបនាទាល់របស់ម្៉ាទិៃបហើយបៅក្រម្រ៏ោៃ

បញ្ចប់បរឿង្រ្រីថដលកបឆ្ំងៃរងយែូថសបស្៊ីធបនាះបៅ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា5:11រួចថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលថាៃរងបធវើបដើម្បរីោំកទដល់

ទរីបនាទាល់របស់ពយារោរីយែូថសបស្៊ីធអំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។បយើងថសវងយល់បចញពរីខ្ម្ពរីរបៃះថាកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃបៃ្ទតូល

ដូបច្នះថាទបីបនាទាល់របស់ោក្សបីបបីរូបៃឹងឈរជាភស្នុតាងចំគពារះគសចក្បី្ិ្រ�៏គ្ញគលញនៃព្រះគម្បីរមរមៃ។សូមអាៃបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា5:11–15បោយរ្របមើលអវរីថដលសា្រ្សរីបរីនា្រ់ោៃឮប�ើញៃិងកតូវោៃចាត់ឲ្យបធវើ។បពលអ្ន្រអាៃអ្ន្រ

អាច្ ូសចំណាំៃូវអវរីថដលអ្ន្ររ្រប�ើញ។


3.សូមសរបសរ្ ំៃិតរបស់អ្ន្រចំបោះសំណួរខាងបករោមបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ៖

្រ. បតើទរីបនាទាល់បថៃថែមរបស់សា្រ្សរីទាំងបរីរូបអំពរីផ្ទាំងចំណារកពះ្ម្ពរីរមរមៃអាចម្ៃសារៈកបបោ�ៃ៍ចំបោះអ្ន្រ

ថដលមិៃថមៃជាសម្�ិ្រសាសនាចក្រោ៉ាងដូចបម្ច?

ខ. បតើបសច្រ្រីពិតបៃះអាចម្ៃសារៈកបបោ�ៃ៍ចំបោះអ្ន្រថដលជាសម្�ិ្រសាសនាចក្រោ៉ាងដូចបម្ច?

បថៃថែមបលើរោរថណនាំដល់យែូថសបស៊្ីធៃិងសា្រ្សរីទាំងបរីរូបឲ្យថ្លែងទរីបនាទាល់របស់ខលែលួៃកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃៃូវមបធយាោយ

មួយប្្សងបទៀតថដលបយើងអាចសារល់បសច្រ្រីពិតដ៏បពញបលញនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

5:1៦រួចថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃសៃយាដល់អស់អ្ន្រថដលប�ឿបលើកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។

បោយថ្្អ្របលើអវរីថដលអ្ន្រោៃអាៃសូមបំបពញបសច្រ្រីពិតតបៅបៃះ៖ពបសិៃគបើគ�ើងៃឹងគជឿគលើព្រះបៃ្ទជូលរបស់ព្រះអមាចាស់។

(អ្ន្រ្រ៏អាចៃរងសរបសរបោលរោរណ៍ថដលោៃបំបពញបហើយបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្របៅថ្រ្បរខទរី1៦ថដរ)។

ប្រធានដអម�រា៉ថ្ហ្វដ្រមន�ឹនបានរានប្រសា�ន៍ពដីការេេរួលខុ�បតូវផ្ទាល់ខ្លួនរ្រ�់សយើងក្្នគុងការ

្រសងកើនសហើយដចក្ចាយ�ក្្ខដីភាពននបពទះគម្ដីរមរមនថ្៖«សយើងរានាក្់ៗបតូវការរានេដី្រនាទាល់ផ្ទាល់ខ្លួន

សយើងអំពដីបពទះគម្ដីរមរមនតាមរយៈបពទះវិញ្ញាែ្ររិ�ុេ្។្រនាទា្រ់មក្េដី្រនាទាល់រ្រ�់សយើងផ្លួ្រជាមរួយ

នឹងបពទះគម្ដីរមរមនគរួរដតដចក្ចាយជាមរួយនឹងអ្នក្ែនេសែើម្ដីពរួក្សគអាចែឹងតាមរយៈបពទះវិញ្ញាែ្ររិ�ុេ្

ផងដែរអំពដីស�ចក្្ដីពិតសពញសលញរ្រ�់វា»(The Book of Mormon and the Doctrine and 
Covenants, »Ensign,ដខឧ�ភាឆ្នាំ១៩៨៧,េំព័រ៨៤)។



4. សូមសរបសរចំណុចមួយឬទាំងពរីរខាងបករោមបៃះ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. ទរីបនាទាល់ផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់អ្ន្រអំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃ

ខ. អវរីថដលអ្ន្រអាចបធវើបដើម្បរីបបងកើៃឬពកងរងស្រខេរីភាពរបស់អ្ន្រថដលថាកពះ្ម្ពរីរមរមៃ្ ឺជាកពះ្ម្ពរីរពិត



៤៨

សមសរៀនេដី៣៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៥

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា5:21–22បោយោ្រ់ប្មះរបស់អ្ន្រ�ំៃួសឲ្យ«យែូថសប»វិញ។សូមពិចារណា

អំពរីរបបៀបថដលអ្ន្រអាចបចៀសឲ្យ្ ុតពរីរោរសាដាប់តាម«រោរបញ្ចនុះបញ្ចតូលនៃមៃុស្សបលា្រ»។

បតើកពះអម្ចាស់ោៃសៃយាថាយែូថសបស៊្ីធៃរងទទួលោៃអវរីខលែះកបសិៃបបើបលា្របសាមះកតង់សូម្បរីថតបលា្រកតូវ«ប្សម្លាប់»

្រ៏បោយបនាះ?

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៥:២៣–៣៥

ម្៉ា្រិនហារីសអាចទ�ូវោនតៅឲ្យតធវែើជាស្ក្សី្ ួយរូបក្នុងចំតណា្បីរូបទបសិនតបើរ�់ដទបចិ�្ត

បតើអវរីជារបស់ចាំោច់បដើម្បរីឲ្យអំពូលប្លែើងម្ៃពៃលែឺ?

បថៃថែមបលើថាមពលអ្្គិសៃរីបយើងកតូវមួលបញ្ចតូលអំពូលប្លែើង

បៅ្រ្ននុងចបងករៀងអ្្គិសៃរីបោតថខ្សប្លែើងរួចបបើ្រ្រុងតា្រ់ប្លែើង។

ដូចជាកតូវម្ៃ�ំហាៃមួយចំៃួៃបដើម្បរីបធវើឲ្យអំពូលប្លែើង្ លែឺថដរ

បនាះម្៉ាទិៃហារីសោៃថសវងយល់ថាម្ៃ�ំហាៃមួយចំៃួៃ

បដើម្បរីទទួលោៃស្រខេរីភាពអំពរីផ្ទាំងចំណារថដលបលា្រម្ៃ

បំណងចង់ោៃពរីកពះអម្ចាស់។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា5:23–24រួច

ថសវងរ្ររោរសៃយាថដលម្ៃល្រខេខណ្ឌថដលកពះអម្ចាស់ោៃ

កបទាៃដល់ម្៉ាទិៃហារីស។បៅបពលអ្ន្រអាៃសូមថសវងរ្រ

ោ្រ្យមបើរួចថសវងរ្រ�ំហាៃមួយចំៃួៃឬល្រខេខណ្ឌថដលម្ៃ

បលើ្រប�ើងបនាទាប់ពរីោ្រ្យបនាះ។សូមបំបពញបសច្រ្រីថ្លែងតបៅ

បៃះបោយថ្្អ្របលើអវរីថដលអ្ន្រអាៃ៖មបើម្៉ាទិៃហារីសៃរងមនាះកពះអម្ចាស់ៃរងកបទាៃរោរអៃុញ្ញាតឲ្យោត់ោៃប�ើញ

ផ្ទាំងចំណារសមបំណងកោថានារបស់ោត់។តាមរយៈរោរសៃយាបៃះកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃឱរោសឲ្យម្៉ាទិៃហារីសបធវើជា

សា្រ្សរីចំបោះកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។

រោរសៃយាថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃដល់ម្៉ាទិៃហារីសថដលម្ៃថចងបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា5:24្រ៏អៃុវតតេ

ចំបោះបយើង្ ងថដរ៖គបើគ�ើងអធិោឋាៃគោ�រាបោៃិងគោ�គសចក្បីជំគៃឿគនារះគ�ើងអាចទទួលបាៃចគមលែើ�ពសបតាម

បំណងពបាថ្នា�៏សុចរិ្ររបស់គ�ើង។

សូមពិចារណាពរីអតថែៃ័យនៃរោរអធិសាឋាៃបោយរាបសាបោយបសច្រ្រី�ំបៃឿៃិងបោយបសាមះអស់ពរីចិតតេ។សូម្ ិតអំពរីបពលថដល

អ្ន្រោៃឮឬោៃ្ ្ល់រោរអធិសាឋាៃថដលអ្ន្រដរងថាកតូវោៃ្ ្ល់បោយរបបៀបបៃះ។បតើអវរីថដលបធវើឲ្យរោរអធិសាឋាៃបៃះម្ៃសភាព

ខុសថបលែ្រពរីរោរអធិសាឋាៃដនទបទៀតថដលអ្ន្រោៃឮឬោៃ្ ្ល់?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា5:25–2៦រួចថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះទ័យរំពរងឲ្យម្៉ាទិៃហារីស

បធវើបនាទាប់ពរីរោលាយជាសា្រ្សរីម្នា្រ់ចំបោះកពះ្ម្ពរីរមរមៃបហើយ។បនាទាប់ម្រសូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា5:27–

28,32រួចថសវងរ្រដំបូនាមៃៃិងរោរកពម្ៃបថៃថែមថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃដល់ម្៉ាទិៃហារីស។


5. បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

្រ. បតើកពះអម្ចាស់ោៃទូនាមៃបហើយកពម្ៃដល់ម្៉ាទិៃហារីសឲ្យបធវើដូចបម្ចខលែះ?

ខ. បតើកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលថាៃរងម្ៃអវរីប្រើតប�ើងចំបោះម្៉ាទិៃហារីសកបសិៃបបើោត់ពុំបនាទាបខលែលួៃ

បហើយ«ទទួលសា្រ្សរី»(្.ៃិងស.5:32)ពរីកពះអម្ចាស់បទបនាះ?

្ . បតើបយើងអាចអៃុវតតេដំបូនាមៃថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា5:32បៅៃរងខលែលួៃបយើងោៃ

ោ៉ាងដូចបម្ច?


៦. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ៥ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖

ការស្គាល់្ ពីសោលលទ្ិនិង

សោលការណ៍ទាំងឡាយ

ការសាគាល់ពដីសោលលេ្ិនិង

សោលការែ៍ទាំងឡាយននែំែឹងល្អ

ដែលរានសៅក្្នគុងបពទះគម្ដីរតបមូវឲ្យរាន

ក្ិច្ខិតខំនិងការអនុវត្។រស្រៀ្រ

មរួយគឺបតូវដ�្វងរក្ការ�នយាដែល

បពទះអរាចា�់បានប្រទានែល់្រុគ្ល

រានាក្់ៗឬបក្ុមមនុ�្សសៅក្្នគុងបពទះគម្ដីរ

ក្៏ែូចជាលក្្ខខែ្ឌដែលតបមូវឲ្យរាន

ប្រសយាជន៍ឲ្យការ�នយាទាំងសនាទះ

បតូវបាន្រំសពញររួច�រស�រការ�នយា

និងលក្្ខខែ្ឌទាំងសនាទះសឡើងវិញសែើម្ដី

ឲ្យវាអាចអនុវត្ចំសោទះអ្នក្ផងដែរ។

រស្រៀ្រមរួយសេៀតគឺបតូវដ�្វងរក្ោក្្យ

និងឃ្លាែូចជា«យា៉ាងសនាទះសយើង

ស�ើញ»«សហតុែូសច្នទះសហើយ»

«សហតុែូសច្នទះសហើយ»«សមើលចុទះ»

ឬ«ស្រើ...សនាទះ...»ដែល

ជាញឹក្ោ្រ់វា្រង្ហាញពដីសោលការែ៍

ឬស�ចក្្ដីដ្្ងននសោលលេ្ិ។សៅ

សពលអ្នក្ដ�្វងយល់ពដីរស្រៀ្រសាគាល់

សោលលេ្ិនិងសោលការែ៍ដែលរាន

សៅក្្នគុងបពទះគម្ដីរអ្នក្អាច�ិក្សាបពទះគម្ដីរ

បានកាន់ដតរានប្រ�ិេ្ភាព។



៤៩

សមសរៀនេដី៣៖ន្ងៃេដី៤

យ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធ—ប្រវត្ិ១:៦៦–៦៧;

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៦–៧
បមបរៀៃទរី3៖ន្ងៃទរី4យែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:៦៦–៦7;បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦–7

យ៉ូដសរស្មម៊ីធ—្រវ�្ិ១:៦៦–៦៧បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៦:១–៩

អូលីតវើរតៅត�ើរីកាលាយជាតស្ៀនរបស់យ៉ូដសបស៊្មីធ

�ួៃរោលវិវរណៈម្រពរីកពះកតូវោៃបកបៀបបៅៃរងពៃលែឺ។កបសិៃបបើវិវរណៈម្រពរីកពះឬចបមលែើយចំបោះរោរអធិសាឋាៃដូចជាពៃលែឺ

បនាះសូមបកបៀបបធៀបរោរប្រកសាយខាងបករោមបហើយ្ ិតអំពរីអវរីថដលជាតំណាងល្អបំ្ុតថាវម្ៃអារម្ណ៍ោ៉ាងណាបៅបពល

អ្ន្រទទួលោៃវិវរណៈឬចបមលែើយចំបោះរោរអធិសាឋាៃអ្ន្រ៖

• ពៃលែឺថដល្ លែឺប�ើងភាលាមៗបៅបពលអ្ន្របបើ្រ្រុងតា្រ់អំពូលប្លែើង

• ពៃលែឺថដល្ លែឺប�ើងបោយសៃ្សរមៗម្រពរីកពះអាទិត្យ

ថអលបឌើរបដវីឌបអថបដណា្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់

ោៃបកបើបរឿងកបដូចបៃះបដើម្បរីបបកងៀៃអំពរីវិវរណៈផ្ទាល់ខលែលួៃថា៖

សេចក្តីស្្ើម
នានិទា�រែូវក្្នគុងឆ្នាំ១៨២៩ពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធបានេេរួលអារម្មែ៍ថ្

ការ្រក្ដប្របពទះគម្ដីរមរមនបតូវសធ្វើជា្រនាទាន់។សលាក្បានស�ើញថ្សពលសវលារ្រ�់

សលាក្សែើម្ដី្រក្ដប្ររានក្ំែត់សបោទះសលាក្បតូវសធ្វើការសែើម្ដីផ្ត់ផ្ង់បក្ុមបគរួសារ។

អិមរា៉ានិង្រ្អលូនប្រុ�រ្រ�់យ៉ូដ�្រគឺសាំយូដអលបានជរួយសធ្វើជាស�្មៀន្រ៉ុដន្ពរួក្សគ

ពុំអាចសធ្វើការឲ្យបានសពញសរា៉ាងសនាទះសេ។ផ្ទាំងចំណារបតូវបានប្រទានែល់យ៉ូដ�្រ

ជាងមរួយឆ្នាំក្ន្ទះសហើយជាមរួយនឹងការបាត់ចបា្រ់�រស�រនែទាំង១១៦េំព័រសនាទះ

រានដត្រ៉ុនាមានេំព័រ្រ៉ុសណាណទះដែលបតូវ្រង្ហាញ។យ៉ូដ�្របានអធិសា្ន�ូមឲ្យ

បពទះអរាចា�់្រញ្លូនមនុ�្សរានាក្់ដែលអាចជរួយែល់សលាក្ក្្នគុងក្ិច្ការ្រក្ដប្រ។

ក្្នគុងការសឆ្ើយត្រសៅនឹងការអធិសា្នរ្រ�់យ៉ូដ�្របពទះអរាចា�់បាន្រញជលូន

អូលដីសវើរស្សឌើរីឲ្យសៅ្រសបមើជាស�្មៀន។

វិវរែៈដែលរានដចងសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៦–៧បតូវបានប្រទានឲ្យសៅមិន

យូរ្រ៉ុនាមាន្រនាទា្រ់ពដីអូលដីសវើរស្សឌើរីបានមក្ែល់។សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៦រាន

នូវែំ្រូនាមានែល់អូលដីសវើរចំសោទះតរួនាេដីរ្រ�់ោត់ក្្នគុងក្ិច្ការរ្រ�់បពទះអរាចា�់។សោលលេ្ិនិង

ស�ចក្្ដី�ញ្ញា៧រាននូវេបមង់្រក្ដប្រននការ�រស�រមរួយចំនរួនសដាយយ៉ូហាន�ិ�្សជា

េដីប�ឡាញ់ជាស�ចក្្ដី្រសបងៀនដែលថ្បពទះអរាចា�់បាន�សបមច្រំែងបបាថ្នារ្រ�់យ៉ូហាន

សែើម្ដីរ�់សៅសហើយនាំបពលឹងទាំងឡាយមក្ឯបពទះសយ�មូវបគដី�្ែរា្រែល់ការយាងមក្ជាសលើក្

េដីពដីរ។



៥០

សមសរៀនេដី៣៖ន្ងៃេដី៤យ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធ—ប្រវត្ិ១:៦៦–៦៧;សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៦–៧

«អំពូលសភ្ើងស្រើក្សៅក្្នគុង្រន្្រ់ងងឹត

គឺែូចជាការេេរួលសារលិខិតមក្ពដីបពទះយា៉ាងឆ្្រ់ទាំងប�ុងសហើយសក្ើតសឡើងម្ងក្្នគុងសពលដតមរួយ។

សយើងរាល់ោនាភាគសបចើនរាន្រេពិសសាធន៍តាមគំរូននវិវរែៈសនទះសពលសយើងបតូវបានប្រទានចសម្ើយ

ចំសោទះការអធិសា្នសដាយសសាមាទះឬបតូវបានផ្ល់នូវការែឹក្នាំឬការការោរដែលចាំបាច់ប�្រតាម

បពទះឆន្ៈនិងសពលសវលារ្រ�់បេង់។ការពិពែ៌នាអំពដីការស្រើក្្រង្ហាញភាលាមៗនិងែ៏ខាលាំងកាលាបតូវបានរក្

ស�ើញសៅក្្នគុង្រេគម្ដីរបានសរៀ្ររា្រ់សឡើងវិញសៅក្្នគុងប្រវត្ិសាប�្សា�នាចបក្និងរានភ�្គុតាងសៅក្្នគុង

ជដីវិតរ្រ�់សយើងផ្ទាល់។បបាក្ែណា�់ការអព្ភលូតសហតុែ៏អសាចារ្យទាំងសនទះពិតជាសក្ើតសឡើងដមន។សទាទះជាយា៉ាងណាក្៏សដាយ

គំរូននវិវរែៈសនទះរានភាពក្បមជាងធម្មតា។

«ការ្រសងកើនពន្ឺ្រន្ិចម្ងៗមក្ពដីពន្ឺបពទះអាេិត្យរទះគឺែូចជាការេេរួលសារលិខិតមរួយមក្ពដីបពទះ‹មរួយ្រនាទាត់ម្ងៗមរួយ

�ិកាខា្រេម្ងៗ›(នដីនហ្វេដី២២៨:៣០)។ជានិច្កាលវិវរែៈសក្ើតសឡើងសៅក្្នគុងចំនរួនែ៏តូច្រន្ិចម្ងៗសហើយបតូវបាន

ផ្ល់ឲ្យប�្រតាម្រំែងបបាថ្នាភាព�កិ្្�មនិងការសរៀ្រចំខ្លួនរ្រ�់សយើង។ការបបាប�័យទាក្់េងដ្រ្រសនាទះដែល

មក្ពដីបពទះវរ្រិតា�រួគ៌្រន្ិចម្ងៗ‹ចុទះមក្សលើ[បពលឹងរ្រ�់សយើង]ែូចជាេឹក្�សន្សើមចុទះពដីសលើសម�›(គ.និង�.

១២១:៤៥)។លំនាំវិវរែៈសនទះសក្ើតសឡើងជាញឹក្ោ្រ់ជាង»(«The Spirit of Revelation»Ensign ឬLiahona ដខ
ឧ�ភាឆ្នាំ២០១១េំព័រ៨៨)។



1.សូមពិចារណាពរីកោថដលកពះអម្ចាស់ោៃបឆលែើយតបៃរងរោរអធិសាឋាៃរបស់អ្ន្រភាលាមៗៃិងកោថដលកទង់បឆលែើយតប

បៃតេិចម្ងៗ។សូមសរបសរអំពរីបទពិបសាធៃ៍មួយរបស់អ្ន្របៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ។

បៅបពលអ្ន្រសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦សូមថសវងរ្របសច្រ្រីពិតថដលៃរង�ួយអ្ន្រឲ្យសារល់វិវរណៈថដលកពះ្រំពុង

កបទាៃដល់អ្ន្រ។

សូមអាៃយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:៦៦–៦7រួចថសវងរ្ររបបៀបថដលអូលរីបវើរបៅបឌើរីោៃដរងអំពរីពយារោរីយែូថសបស៊្ីធៃិង

្រិច្ចរោរថដលបលា្រ្រំពុងថតបធវើ។អូលរីបវើរោៃបធវើដំបណើរពរី្ូមិោ៉ាលនមែរាែរដ្ឋៃូវបោ៉ា្របៅ�ួបៃរងយែូថសបបៅ្ ូមិហាមែូៃរីរដ្ឋ

ថ្ៃសិលបវញា៉ាថដលម្ៃចម្ងាយជាង225្រី�តូថមែត(សូមបមើលថ្ៃទរីកបវតតេិសាសនាចក្រ1«សហរដ្ឋភា្ឦសាៃ»)។

មិៃយូរបែុនាមៃបនាទាប់ពរីអូលរីបវើរោៃចាប់ប្្ើមបធវើជាបស្រៀៃសកម្ប់យែូថសបស្៊ីធបនាះយែូថសបោៃទទួលវិវរណៈមួយថដល

កពះអម្ចាស់ម្ៃកពះបៃ្ទតូលបៅរោៃ់អូលរីបវើរ។វិវរណៈបៃះបគ្ហាញពរីបំណងកោថានារបស់អូលរីបវើរបហើយោៃបឆលែើយោ៉ាងចបាស់ចំបោះ

រោរអធិសាឋាៃរបស់ោត់ថដលោត់ពុំថដលោៃ�កម្បដល់យែូថសបឲ្យោៃដរងបនាះបទ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

៦:5–៦,8រួចថសវងរ្ររោរបគ្ហាញថដលថាកពះអម្ចាស់ោៃកជាបពរីបំណងកោថានារបស់អូលរីបវើរ។


2.សូមបឆលែើយៃរងសំណួរតបៅបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរអ្ន្រ៖បតើបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា៦:5–៦,8ៃិងរោរខិតខំរបស់អូលរីបវើរបៅបឌើរី្រ្ននុងរោរបធវើដំបណើរចម្ងាយជាង225្រី�តូថមែត

បគ្ហាញបយើងអំពរីអវរី?

សូម ចំណាំ ថា ៖កពះបៃ្ទតូលរបស់កពះអម្ចាស់បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦:1–9កតូវោៃបលើ្រប�ើងម្ងបទៀតបៅ្រ្ននុង

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា11ជាវិវរណៈមួយថដលថណនាំដល់នហរុមស៊្ីធបហើយៃរងកតូវពិភា្រសាបថៃថែមបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃ

បនាះ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៦:១០–២៤

ទ្រះអម្ចាស់ោនអរះអាង្ ីតសចក្ដី្ិ�ត្ញតលញណនកិច្ចការតនារះតៅែល់អូលីតវើរតៅត�ើរី

សូមពិចារណាថាអ្ន្រធាលាប់ទទួលោៃចបមលែើយពរីកពះបហើយបករោយម្រម្ៃ្រងវល់ឬភាពកចបូ្រកចបល់ចំបោះចបមលែើយបនាះថដរឬ

បទ។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦:10–13បយើងប�ើញថាកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលកោប់អូលរីបវើរបៅបឌើរីថា

អូលរីបវើរម្ៃៃូវអំបណាយទាៃខាងវិវរណៈ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦:14–17,20រួច្ ូសចំណាំអវរីថដល

កពះអម្ចាស់ោៃបបកងៀៃដល់អូលរីបវើរអំពរីរោរទទួលៃិងរោរសារល់វិវរណៈ។


3.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រពរីបសច្រ្រីពិតចំៃួៃពរីរឬបរីថដលអ្ន្ររ្រ

ប�ើញបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦:14–17,20ថដលអាច�ួយអ្ន្រឲ្យយល់ពរីរបបៀបទទួលឬ

សារល់វិវរណៈ។



៥១

សមសរៀនេដី៣៖ន្ងៃេដី៤យ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធ—ប្រវត្ិ១:៦៦–៦៧;សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៦–៧

សូមបកបៀបបធៀបអវរីថដលអ្ន្រោៃសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរបៅៃរងបសច្រ្រីពិតខាងបករោមថដល

ម្ៃបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ៖

គៅគ្លគ�ើងផស្វងរកចគមលែើ�្ បីព្រះវរបិតាសួគ៌ពទង់ៃឹងពបទាៃការផណនំា�ល់គ�ើង(សូមបមើល្.ៃិងស.៦:14)។

«រោរថណនាំ»អាចសំបៅបៅបលើបោបល់ឬរោរយល់ដរងថដលម្ៃដល់្ ំៃិតបយើង្រ៏ដូចជាបទពិបសាធៃ៍នានាថដលអាច

ដរ្រនាំបរៀបចំឬ�ួយបយើងឲ្យបធវើរោរសបកមចចិតតេកតរមកតូវ។

ព្រះអមាចាស់ៃឹងបំភលែឺគំៃិ្រគ�ើងតាមរ�ៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ឃ្លា«បំ្លែឺ្ ំៃិតរបស់អ្ន្រ»(្.ៃិងស.៦:15)ម្ៃៃ័យថា

កពះអម្ចាស់ៃរងកបទាៃបោបល់ៃិងរោរយល់ដរងដល់បយើងតាមរយៈកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំឃ្លាបៃះ

បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។

ព្រះពទង់ពជាប្ បីគំៃិ្រៃិងបំណងផ�លគៅក្នុងចិ្រ្របស់គ�ើង(សូមបមើល្.ៃិងស.៦:1៦)។

គៅគ្លគ�ើងទទួលបាៃវិវរណៈគ�ើ�គ�ើងគួរផ្ររកសាវាទុកគៅក្នុងចិ្រ្គ�ើង។«រ្រសា»កពះបៃ្ទតូលរបស់កពះអម្ចាស់

(្.ៃិងស.៦:20)ម្ៃៃ័យថាឲ្យតនមលែបលើកពះបៃ្ទតូលរបស់កពះអម្ចាស់—សិ្រសាពិចារណាបហើយកបកពរតតេតាមរោរណ៍ថដល

កពះអម្ចាស់បបើ្រសថម្ងបហើយទុ្រចិតតេបលើវិវរណៈថដលបយើងទទួលោៃ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦:21–24រួចថសវងរ្ររបបៀបមួយបទៀតថដលកពះអម្ចាស់ទា្រ់ទងជាមួយៃរងបយើង។

សូមបំបពញ្រ្ននុងចបនាលាះៃូវអវរីថដលអ្ន្រោៃរ្រប�ើញ៖ព្រះអមាចាស់មាៃព្រះបៃ្ទជូលគៅ�ល់គំៃិ្ររបស់គ�ើងជាោក្សបីនៃ

គសចក្បី្ិ្រ។អ្ន្រអាចចង់្ ូសចំណំាឃ្លាថដលបបកងៀៃពរីបសច្រ្រីពិតបៃះបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៦:23។

សូមពិចារណាពរីសំណួរបៃះ៖បតើបពលខលែះបយើងអាចៃរងបមើលរំលងឬកពបងើយ្របៃតេើយៃរងចបមលែើយរបស់កពះអម្ចាស់ចំបោះ

រោរអធិសាឋាៃរបស់បយើងោ៉ាងដូចបម្ច?

ថអលបឌើរថបដណាោៃបៃតេរោរបកបៀបកបដូចនៃកពះអាទិត្យរះបដើម្បរីបញ្ជា្រ់ឲ្យចបាស់ពរីរបបៀបថដលទំនា្រ់ទំៃងពរីកពះអម្ចាស់

ប្រើតម្ៃជាញរ្រញាប់៖

«សពលខ្ទះបពទះអាេិត្យរទះសៅសពលបពឹក្មរួយដែលរានពពក្សបចើនឬចុទះអ័ព្។សដាយសារដតអាកា�

ធាតុមិនល្អការេេរួលបានពន្ឺគឺរានភាពលំបាក្ជាងសហើយការបបា្រ់សដាយបតឹមបតូវអំពដីសពលដែល

បពទះអាេិត្យរទះសលើសម�គឺពុំអាចសធ្វើសៅបានសេ។...

«ប�សែៀងោនានឹងសនទះដែរភាគសបចើនសយើងេេរួលបានវិវរែៈសដាយពុំបានែឹងពដីរស្រៀ្រឬសពលសវលា

ដែលសយើងេេរួលបានវិវរែៈសនាទះសេ»(«The Spirit of Revelation, »េំព័រ៨៩)។

រហូតដល់បករោយពរីវិវរណៈបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៦កតូវោៃទទួលបទើបអូលរីបវើរបៅបឌើរីោៃ�កម្បដល់

ពយារោរីអំពរី«យប់»ថដលកពះអម្ចាស់សំបៅដល់្រ្ននុងខទរី22។យែូថសបស៊្ីធោៃ្រត់កតាថា«បនាទាប់ពរីពួ្របយើងោៃទទួល

វិវរណៈបៃះបហើយអូលរីបវើរបៅបឌើរីោៃថ្លែងកោប់ខញនុំថាបករោយពរីោត់ោៃបៅរស់បៅជាមួយឪពុ្រខញនុំក្ួសារខញនុំោៃកោប់ោត់ពរី

រោរថដលខញនុំម្ៃផ្ទាំងចំណារបៅយប់បនាះបពលោត់ចូលសកម្្រោត់ោៃអំោវនាវដល់កពះអម្ចាស់បដើម្បរីដរងថាបតើបរឿងទាំងបៃះ

ពិតថដរឬបទបហើយកពះអម្ចាស់ោៃបគ្ហាញដល់ោត់ថាវសុទ្ធថតជាបរឿងពិតបែុថៃតេោត់ោៃរ្រសាទុ្របរឿងបៃះជាសម្ងាត់បហើយពុំ

ោៃកោប់ៃរណាម្នា្រ់ឲ្យោៃដរងប�ើយដូបច្នះបករោយពរីវិវរណៈបៃះកតូវោៃកបទាៃឲ្យោត់ោៃដរងថា្រិច្ចរោរបៃះជា្រិច្ចរោរពិត

បកោះោមៃមៃុស្សណាមួយថដលោៃដរងពរីរោរណ៍ថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងវិវរណៈមួយបនាះបទម្ៃថតកពះៃិងខលែលួៃោត់ផ្ទាល់ថតបែុបណាណះ

(បៅ្រ្ននុងHistory of the Church,1:35)។


4.សូម្ ិតអំពរីកោទាំងឡាយបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្របៅបពលថដលអ្ន្រោៃដរងថា្ ំៃិតរបស់អ្ន្រកតូវោៃបំ្លែឺឬ

បពញបោយភាពសុខសាៃតេចំបោះអវរីថដលអ្ន្រោៃអធិសាឋាៃ។សូមសរបសរបទពិបសាធៃ៍មួយបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្ររួចសូមពិចារណា្រ្ននុងរោរសរបសររោរចងចាំទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

ទិនាៃុប្បវតតេិផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់អ្ន្រ។

សូមពិចារណាពរីរបបៀបថដលរោរចងចំាពរីបទពិបសាធៃ៍ទាំងបៃះៃិងរោរទុ្រចិតតេបលើវិវរណៈផ្ទាល់ខលែលួៃថដលអ្ន្រទទួលោៃ្រ្ននុងបពល

្រៃលែងម្របៃះអាច�ួយអ្ន្របៅ្រ្ននុងបពលខាងមុខបៅបពលអ្ន្រកតូវរោរវិវរណៈឬរោរដរ្រនាំ។



៥២

សមសរៀនេដី៣៖ន្ងៃេដី៤យ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធ—ប្រវត្ិ១:៦៦–៦៧;សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៦–៧

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៦:២៥–៣៧

ទ្រះអម្ចាស់្រូនាមនែល់យ៉ូដសបនិងអូលីតវើរឲ្យបកដទបតហើយកុំឲ្យម្នការសង្ស័យឬភ័យខាលាចអវែីត�ើយ

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦:25–31បយើងបរៀៃថាកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលកោប់អូលរីបវើរបៅបឌើរីថា

កបសិៃបបើោត់ម្ៃបំណងោត់អាចម្ៃអំបណាយទាៃខាងរោរប្រថកប។កពះអម្ចាស់្រ៏ោៃកតាស់បៅឲ្យោត់បបកមើជាមួយ

ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធបហើយ«នាំរោរគ្របបកមើបៃះម្រឯពៃលែឺ»្រ្ននុងនាមជាសា្រ្សរីទរីពរីរនៃរោរសាដារប�ើងវិញ។កបសិៃបបើអ្ន្រជា

អូលរីបវើរបតើអ្ន្រៃរងម្ៃអារម្ណ៍ដូចបម្ចរោលោៃឮពរីទំៃួលខុសកតូវថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃដល់អ្ន្រ?

សូម្ ិតអំពរីសាថាៃភាពថដលអ្ន្រម្ៃអារម្ណ៍សង្ស័យឬ្័យខាលាចអំពរីរោរណ៍ថដលកពះអម្ចាស់ចង់ឲ្យអ្ន្របធវើដូចជាបពលអ្ន្រ

អង្គនុយបលើបវទិរោ្រ្ននុងរោរកប�ុំសាសនាចក្របហើយរង់ចាំថ្លែងសុៃ្ទរ្រថាម្ៃអារម្ណ៍បំ្ុស្ំៃិតឲ្យថច្រចាយដំណរងល្អជាមួយ

មិតតេម្នា្រ់ឬរោរដរងថាអ្ន្រកតូវសុំរោរអ្័យបទាសពរីសម្�ិ្រក្ួសារចំបោះអវរីថដលអ្ន្រោៃកបកពរតតេឬវចា។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦:32–37រួចថសវងរ្រដំបូនាមៃថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃដល់យែូថសបស៊្ីធៃិង

អូលរីបវើរបៅបឌើរីចំបោះរោរសង្ស័យៃិងរោរ្័យខាលាច្រ្ននុងរោរបធវើ្រិច្ចរោរថដលពួ្របលា្រកតូវចាត់ឲ្យបធវើ។

បោលរោរណ៍មួយថដលបយើងអាចបរៀៃបចញពរីដំបូនាមៃបៃះ្ ឺគៅគ្លគ�ើងគមើលគៅព្រះគ�ស៊ូវពគបីស្ទគ�ើងអាច�កឈ្រះគលើ

ការសង្ស័�ៃិងការភ័�ខ្លាចបាៃ។(បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦:3៦្ឺជាចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរមួយ)។

ចំបណះចំណាេខគម្ីរ—បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៦:៣៦


5.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រៃូវសុៃ្ទរ្រថាខលែរីមួយ(មិៃបលើសពរីមួយ

ទំព័រ)បោយថ្្អ្របលើបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា៦:3៦។អ្ន្រអាចពិពណ៌នាពរីរបបៀបសាមញ្ញៗ្រ្ននុង

រោរបធវើតាមដំបូនាមៃថដលម្ៃ្រ្ននុងចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរបៃះ។អ្ន្រអាចបកបើធៃធាៃនានាដូចជាTopicalGuide
ឬបសច្្ររីថណនាំដល់បទ្ម្ពរីរទាំងឡាយពិត ចំមោះ មសចក្ដី្រំម�ឿឬសម្�ិ្រក្ួសារបដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យសរបសរ

សុៃ្ទរ្រថារបស់អ្ន្រ។សូមបញ្ចតូល្ ំរូផ្ទាល់របស់កពះអង្គសប្គ្រះ្រ្ននុងរោរ�ួយអ្ន្រឲ្យយ្រឈ្នះបលើរោរសង្ស័យឬ

រោរ្័យខាលាច។សូមសួរឪពុ្រម្ដាយរបស់អ្ន្រថាបបើអ្ន្រអាចថច្រចាយសុៃ្ទរ្រថារបស់អ្ន្រថដលោៃបរៀបចំបៅ្រ្ននុង

រាកតរី�ួប�ំុក្ុរមក្ួសារថដរឬបទ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៧

យ៉ូហានសិស្សជា្រីទសឡាញ់ទ�ូវោនសនយាថាតោកនឹងរស់តៅតហើយនាំយកទ្លឹងទាំងឡាយ្ កកាន់ទ្រះទគីស្ទ
ែរាបែល់ការយាង្ កជាតលើក្រី្ ីរ

កោមួយ្រ្ននុងថខបមសាឆ្នាំ1829ខណៈថដលអូលរីបវើរបៅបឌើរី្រំពុងថត�ួយដល់ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធ្រ្ននុងរោរប្រថកបកពះ្ម្ពរីរ

មរមៃោត់ៃិងយែូថសបោៃម្ៃ«ទស្សៃខុសពរីោនា...អំពរីដំបណើរបរឿងរបស់យែូហាៃជាសាវ្រថដលម្ៃបលើ្រប�ើង្រ្ននុង

កពះ្ម្ពរីរសញ្ញា្ ្រី[សូមបមើលយែូហាៃ21:20–23ថដលកពះអង្គសប្គ្រះោៃសំបៅបៅបលើសំបណើរបស់យែូហាៃបដើម្បរីរស់បៅ

បលើថ្ៃដរីដរាបដល់រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ]ថាបលា្រោៃទទួលមរណភាពបហើយឬរស់បៅដល់សពវន្ងៃ»(យែូថសបស្៊ីធ

បៅ្រ្ននុងHistory of the Church,1:35–3៦)។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា7:1–3បដើម្បរីថសវងរ្រចបមលែើយចំបោះសំណួររបស់យែូថសបៃិងអូលរីបវើរ។កបសិៃបបើ

អ្ន្រម្ៃ្រងវល់្រ្ននុងរោរថសវងរ្រចបមលែើយសូមអាៃបសច្រ្រីសបងខេប្រណ្ឌសកម្ប់ខទរី1–3។

បលើសពរីអវរីថដលោៃពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះោមៃអវរីថដលកតូវោៃោៃបបើ្រសថម្ងឲ្យប�ើញពរីរោរបបកមើជា្រ់លា្រ់ឬ

ទរីសំចតឬសានានដទាំងឡាយរបស់យែូហាៃថដលបលា្រោៃបំបពញ្រ្ននុងនាមជាតួអង្គថដលមិៃសាលាប់បនាះបទបហតុដូបច្នះបហើយ

វពុំថមៃជាបរឿងកតរមកតូវប�ើយបដើម្បរីោ៉ាៃ់សាមៃពរីរោរណ៍ទាំងបនាះ។


៦. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា យ៉ូសសប ស្ម៊ីធ—្បវត្ិ ១:៦៦–៦៧ �ិង មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ៦–៧ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ 

មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៥៣

សមសរៀនេដី៤៖ន្ងៃេដី១

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨–៩
បមបរៀៃទរី4៖ន្ងៃទរី1បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា8–9

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៨

ទ្រះអម្ចាស់បតទងៀនអូលីតវើរតៅត�ើរីអំ្ីអំតណាយទានខាងវិវរណៈ

បតើអ្ន្រធាលាប់ម្ៃចមងៃល់ពរីរបបៀបសារល់វិវរណៈបៅបពលកពះ្រំពុងម្ៃកពះបៃ្ទតូលម្ររោៃ់អ្ន្រឬបឆលែើយតបរោរអធិសាឋាៃរបស់អ្ន្រ

ថដរឬបទ?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា8:1បដើម្បរីប�ើញពរីរបបៀបថដលកពះអម្ចាស់ោៃថណនាំដល់អូលរីបវើរបៅបឌើរីឲ្យ

អធិសាឋាៃ។បនាទាប់ម្រសូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា8:2–3រួច្ ូសចំណាំឃ្លាថដលពិពណ៌នាពរីអវរីថដលកពះអម្ចាស់

ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលថាកទង់ៃរងបឆលែើយតបរោរអធិសាឋាៃរបស់អូលរីបវើរ។បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា8:2–3

្ឺជាចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរ។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំវបៅ្រ្ននុងរបបៀបមួយថដលគ្យសម្រល់បដើម្បរីអ្ន្រអាចគ្យរ្រវប�ើញ

បៅបពលខាងមុខ។


1.សូម្ ូសកបអប់ពរីរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងកបអប់ទរីមួយថា

ការសសវែងរក វិវរណៈ ពដី ្ពះ ។សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងកបអប់ទរីពរីរថាការទទួលបា� វិវរណៈ ពដី ្ពះ ។សូមសរបសរបៅ្រ្ននុង

កបអប់ទរីមួយោ៉ាងបហាចណាស់បោលរោរណ៍មួយថដលអ្ន្របរៀៃបចញពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា8:1

អំពរីរបបៀបថសវងរ្រវិវរណៈ។សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងកបអប់ទរីពរីអំពរីបសច្រ្រីពិតថដលកពះអម្ចាស់ោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុង

ខទរី2–3អំពរីរបបៀបថដលកទង់ម្ៃកពះបៃ្ទតូលម្ររោៃ់បយើង។

បតើអ្ន្រចងចាំពរីបរឿងមែូបសថញ្រទរ្រសមុកទក្រហមថដរឬបទ?

កពះអម្ចាស់ោៃបញ្ជាឲ្យមែូបសរំបោះ្រូៃបៅអ៊ីកសាថអលថដល

ជាប់ជាទាស្ររ។បករោយម្របោយម្ៃពួ្រទាហាៃបអស៊ីព្ទ

តាមកបញរ្រពរីបករោយមែូបសោៃប�ើញថាខលែលួៃបលា្រៃិង

រាកសតេបលា្រកតូវជាប់បៅកតង់បឆ្នរសមុកទក្រហម។បោងតាម

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា8:2–3បតើកពះអម្ចាស់ោៃ

បំ្ុស្ំៃិតឲ្យមែូបសថញ្រទរ្រសមុកទក្រហមតាមរបបៀបណា?

បសច្រ្រីពិតមួយថដលបយើងបរៀៃបចញពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ្ ឺ

ព្រះអមាចាស់មាៃព្រះបៃ្ទជូល�ល់គំៃិ្រៃិងចិ្រ្របស់គ�ើង

តាមរ�ៈព្រះគចោដានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។សូម្ ិតអំពរីកោ

ថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលម្ររោៃ់អ្ន្រតាមរបបៀប

បៃះ។

បៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមកបធាៃប៊យដ៏ប�ផ្្រ្រឺកបធាៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ៃិងថអលបឌើររីឆ្ដ�រី

សកត្រ្ននុង្រូរុ៉មនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃបរៀបរាប់ពរីរបបៀបថដលកពះម្ៃកពះបៃ្ទតូលបៅរោៃ់ពួ្របលា្រ។

បរុព្វកថា
ក្្នគុងដខសមសាឆ្នាំ១៨២៩អូលដីសវើរស្សឌើរីបានចា្រ់សផ្ើមជរួយពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធ

ក្្នគុងការ្រក្ដប្រផ្ទាំងចំណាររា�សដាយសធ្វើជាស�្មៀន។សដាយសារបពទះអរាចា�់បាន

ផ្ល់ែល់អូលដីសវើរនូវអំសណាយទានននការ្រក្ដប្រស្រើោត់រាន្រំែងែូសចានាទះ(�ូម

សមើលគ.និង�.៦:២៥)សនាទះអូលដីសវើរ«រានចិត្រំសភើ្រជាខាលាំងសែើម្ដីរានអំណាច

ននការ្រក្ដប្រប្រទានមក្ែល់ោត់»(យ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធសៅក្្នគុងHistory of the 
Church,១:៣៦)។ក្្នគុងការសឆ្ើយត្របពទះអរាចា�់បានរាន្រន្លូលថ្បេង់នឹងផ្ល់

ែល់អូលដីសវើរនូវ�មត្ភាពសែើម្ដី្រក្ដប្រប�្រតាមស�ចក្្ដីជំសនឿរ្រ�់អូលដីសវើរ។

សៅសពលអូលដីសវើរពយាយាម្រក្ដប្រសទាទះជាោត់បានចា្រ់សផ្ើមល្អក្្ដីក្៏ោត់«ពុំបានសធ្វើតសៅសេៀត

ែូចជា[ោត់បាន]ចា្រ់សផ្ើម»(គ.និង�.៩:៥)។ពយាការីបានេេរួលវិវរែៈសៅក្្នគុង

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៩ដែលពន្យល់ពដីមូលសហតុដែលការខិតខំរ្រ�់អូលដីសវើរក្្នគុង

ការ្រក្ដប្រពុំបានេេរួលសជាគជ័យ។បពទះអរាចា�់បានដែនាំែល់អូលដីសវើរថ្ពុំរានការចាំបាច់

អ្វដីនឹងឲ្យោត់សធ្វើការ្រក្ដប្រ្រន្សេៀតសនាទះសេ។ផ្គុយសៅវិញអូលដីសវើរគរួរដតសផ្ដាតអារម្មែ៍សៅ

សលើតរួនាេដីរ្រ�់ោត់ជាស�្មៀនរ្រ�់យ៉ូដ�្រវិញ។សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញាក្ែ្ឌេដី

៨–៩ជាមរួយនឹងក្ែ្ឌេដី៦�ុេ្ដតជាវិវរែៈ�ំខាន់ៗអំពដីបពទះវិញ្ញាែ្ររិ�ុេ្និងរស្រៀ្រ

ដែលសយើងអាចដ�្វងរក្សហើយសាគាល់វិវរែៈដែលបានមក្ពដីបពទះអរាចា�់។



៥៤

សមសរៀនេដី៤៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨–៩

កបធាៃផ្្រ្រឺោៃថ ល្ែងថា៖

អ្នក្អាចសរៀនឥឡលូវសនទះសៅក្្នគុងយុវវ័យរ្រ�់អ្នក្សែើម្ដីបតូវបានែឹក្នាំសដាយបពទះវិញ្ញាែ្ររិ�ុេ្។

«ក្្នគុងនាមជាសាវក្រានាក្់ខ្គុំសាដា្រ់ឥឡលូវសនទះចំសោទះការ្រំផុ�គំនិតែូចោនាដែលសចញមក្ពដីប្រភពែូចោនា

តាមវិធដីែូចោនាដែលខ្គុំបានសាដា្រ់កាលពដីសៅសក្្មង។�ញ្ញាគឺរានកាន់ដតចបា�់ក្្នគុងសពលឥឡលូវសនទះ»

(Prayers and Answers,»Ensign ដខវិច្ិកាឆ្នាំ១៩៧៩,េំព័រ២១)។



ថអលបឌើរសកតោៃបបកងៀៃថា៖

«ចំណា្រ់អារម្មែ៍ចំសោទះគំនិ�គឺជាក្់លាក្់ណា�់។

«ោក្្យលម្អិតអាចនឹងបតូវបានសាដា្រ់ឮឬេេរួលអារម្មែ៍សហើយ�រស�រេុក្ែូចជាការដែនាំបតូវបាន

�រស�រតាមែូសចានាទះដែរ។

«េំនាក្់េំនងសៅកាន់ចិ�្តគឺកាន់ដតេូសៅជាង។ជាញឹក្ោ្រ់បពទះអរាចា�់ចា្រ់សផ្ើមសដាយការ

ផ្ល់នូវចំណា្រ់អារម្មែ៍។សពលដែលរាននូវការេេរួលសាគាល់ពដីសារៈ�ំខាន់រ្រ�់វាសហើយពរួក្សគ

បានសោរពតាមសនាទះអ្នក្េេរួលបាន�មត្ភាពកាន់ដតសបចើនសែើម្ដីេេរួលការដែនាំលម្អិតកាន់ដតសបចើនសៅក្្នគុងគំនិ�។

ចំណា្រ់អារម្មែ៍ក្្នគុងចិត្ស្រើសធ្វើតាមគឺបតូវបាន្រដន្មសដាយការដែនាំកាន់ដតជាក្់លាក្់សៅែល់គំនិត»(«Helping 
Others to Be Spiritually Led »[ address to Church Educational System religious educatorsន្ងៃេដី១១ដខ�ដីហាឆ្នាំ

១៩៩៨]េំព័រ៣–៤si.lds.org)។

ចំបណះចំណាេខគម្ីរ–បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៨:២–៣

បដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យចងចាំពរីរបបៀបថដលកពះអម្ចាស់ៃរងម្ៃកពះបៃ្ទតូលបៅរោៃ់្ ំៃិតៃិងចិតតេរបស់អ្ន្រសូមសរបសរវ្្គបទ្ម្ពរីរបៅ

្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា8:2–3បៅបលើរោតឬក្រោសមួយ។សូមកបរងថកបងទបៃ្ទញខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបោយសូកត

វជាបរៀងរាល់កពរ្រៃិងយប់ពរីមុៃអ្ន្រអធិសាឋាៃផ្ទាល់ខលែលួៃ។បៅបពលអ្ន្រទបៃ្ទញវចាំបហើយបនាះអ្ន្រអាចថច្រចាយវជាមួយ

មិតតេ្្រ្ិឬសម្�ិ្រក្ួសារបហើយពៃ្យល់ថាវម្ៃអតថែៃ័យោ៉ាងណាចំបោះអ្ន្រ។


2.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រពរីកោមួយថដលកពះវរបិតាសួ្៌ោៃម្ៃ

កពះបៃ្ទតូលម្ររោៃ់្ ំៃិតៃិងចិតតេរបស់អ្ន្រតាមរយៈកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៩

ទ្រះអម្ចាស់្ ន្យល់្ ី្ ូលតហ�ុដែលអូលីតវើរតៅត�ើរី្ិោកក្នុងការបកដទប

បតើរោរសបកមចចិតតេចាំោច់ណាខលែះថដលអ្ន្រៃរងបធវើបៅឆ្នាំបករោយ?បៅ5ឬ10ឆ្នាំបទៀត?សូមពិចារណាពរីមូលបហតុថដលអ្ន្រ

ចង់ោៃរោរដរ្រនាំពរីកពះអម្ចាស់្រ្ននុងរោរសបកមចចិតតេចាំោច់ទាំងបៃះ។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា9កពះអម្ចាស់ពៃ្យល់ពរីមូលបហតុថដលអូលរីបវើរបៅបឌើរីម្ៃរោរពិោ្រ្រ្ននុងរោរប្រថកប

ផ្ទាំងចំណារ។រោរប្រកសាយរបស់កពះអម្ចាស់អាច�ួយអ្ន្រឲ្យយល់ពរីរបបៀបថសវងរ្របហើយទទួលោៃរោរដរ្រនាំសកម្ប់

រោរសបកមចចិតតេថដលអ្ន្រៃរងបធវើ្រ្ននុង�ិវិត។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា9:1–4រួចថសវងរ្រ្រិច្ចរោរថដលកពះអម្ចាស់ោៃថណនាំឲ្យអូលរីបវើរបផ្ដាតអារម្ណ៍បលើ

ជាជាងបលើរោរប្រថកប។បករោយម្រសូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា9:5–៦,11រួច្ ូសចំណាំមូលបហតុថដលអូលរីបវើរ

ពុំម្ៃបជា្�័យរោលោត់ោៃពយាោមប្រថកប។



៥៥

សមសរៀនេដី៤៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨–៩

ប្រធានយ៉ូដ�្រហ្វដីលឌដីង�្មម៊ីធបានរានប្រសា�ន៍ថ្៖«ការ្ររាជ័យរ្រ�់អូលដីសវើរសក្ើតសឡើង

សដាយសារដតោត់ពុំ្រន្សធ្វើែូចដែលោត់ចា្រ់សផ្ើមសហើយសដាយសារការង្រវាលំបាក្សនាទះោត់បាន

សបាទះ្រង់ស�ចក្្ដីជំសនឿសចាល»(Church History and Modern Revelation,វ៉ុល២[ឆ្នាំ១៩៥៣]

១:៥១)។



បតើអវរីថដលបយើងអាចបរៀៃពរីបទពិបសាធៃ៍របស់អូលរីបវើរអំពរីអវរីថដលបយើងកតូវបធវើបដើម្បរីទទួលោៃវិវរណៈពរីកពះអម្ចាស់?បតើ

រោរ្័យខាលាចឬរោរោត់បង់បសច្រ្រី�ំបៃឿអាចទប់សាកាត់បយើងពរីរោរទទួលោៃឬរោរកបកពរតតេតាមវិវរណៈពរីកពះអម្ចាស់តាមរបបៀប

ណា?

ថអលបឌើរថ�្ហវរីអ័រហូ�ិៃ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃពៃ្យល់ថា៖

«សៅក្្នគុងែំសែើរការននវិវរែៈនិងការសធ្វើការ�សបមចចិត្សនាទះភាពភ័យខាលាចសែើរតរួនាេដីជាការ្រំផ្លាញ

សពលខ្ទះសធ្វើឲ្យ�្ន់។ចំសោទះអូលដីសវើរស្សឌើរីដែលបាត់្រង់ឱកា�រានដតម្ងក្្នគុងមរួយជដីវិតសដាយ

សារសលាក្ពុំចា្រ់យក្ឱកា�សនាទះបពទះអរាចា�់បានរាន្រន្លូលថ្‹អ្នក្ពុំបានសធ្វើតសៅសេៀតែូចជាអ្នក្

បានចា្់រសផ្ើមសឡើយ›។សតើសនាទះវាប�សែៀងោនាសៅនឹងអ្នក្ទាំងឡាយដែលបានេេរួលការដែនាំសហើយ

ដតដ្ររជាសបាទះ្រង់សចាលសដាយសារដតគំនិតេដីពដីរនិងការ�ង្ស័យសក្ើតរានសនាទះយា៉ាងែូចសម្ច?...

«...្រនាទា្់រពដីអ្នក្បានេេរួលសារលិខិត្រនាទា្់រពដីអ្នក្បាន្រង់ន្្សែើម្ដីែឹងពដីក្្ដីប�ឡាញ់រ្រ�់បេង់សហើយសាដា្រ់តាម

បពទះ្រន្លូលបេង់សហើយចូរ្រន្សឆ្ពាទះសៅមុខ។ចូរក្ុំខាលាចក្ុំសាទាក្់ស�្ើរក្ុំគិតសលើសរឿងដែលពុំ�ំខាន់ក្ុំរអមូរទាំ។...សដាយនូវ

វិញ្ញាែននវិវរែៈសនទះចូរលទះសចាលនូវភាពភ័យខាលាចរ្រ�់អ្នក្សហើយសែើរសដាយកាលាហានសដាយរានេំនុក្ចិត្»(«Cast 
Not Away Therefore Your Confidence»Ensign ដខមដីនាឆ្នាំ២០០០េំព័រ១០)។

សូម្ ិតអំពរីកោមួយថដលអ្ន្រកតូវអៃុវតតេបសច្រ្រី�ំបៃឿបដើម្បរីថសវងរ្រឬកបកពរតតេតាមចបមលែើយម្រពរីកពះអម្ចាស់។បតើអ្ន្រអាចបធវើអវរីខលែះ

បដើម្បរីថសវងរ្រចបមលែើយ?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា9:7–8បោយថសវងរ្រមូលបហតុមួយបទៀតថដលអូលរីបវើរម្ៃរោរលំោ្រ្រ្ននុងរោរទទួល

�ំៃួយពរីកពះអម្ចាស់្រ្ននុងរោរខិតខំរបស់ោត់បដើម្បរីប្រថកប។បតើអ្ន្រ្ ិតថា«សិ្រសា្រ្ននុង្ ំៃិតរបស់អ្ន្រ»ម្ៃៃ័យដូចបម្ច?

បមបរៀៃមួយបយើងអាចបរៀៃបចញពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ្ ឺការទទួលៃិងការោរល់វិវរណៈ្រពមូវឲ្យមាៃការខិ្រខំក្នុងចំផណករបស់

គ�ើង។អ្ន្រអាចៃរងចង់បញ្ចតូលបសច្្ររីពិតបៃះបៅ្រ្ននុងបញ្រីនៃរបបៀបថសវងរ្រវិវរណៈពរីកពះអម្ចាស់ថដលអ្ន្រោៃបបងកើតបៅ្រ្ននុង

បសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសកម្ប់្រិច្ចរោរទរី1។សូមចងចាំថាបយើង្ ួរថតសូមដល់កពះអម្ចាស់ថាបតើ

បសច្រ្រីសៃ្និោឋាៃរបស់បយើងកតរមកតូវថដរឬបទបនាទាប់ពរីដំបណើររោររោរសិ្រសាពរីរោរសបកមចចិតតេរបស់បយើងបហើយ។


3.សូមបឆលែើយៃរងសំណួរតបៅបៃះ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃ

ជាកពះអម្ចាស់តកមូវឲ្យបយើងពិចារណាបហើយសិ្រសាពរីបញ្ហាបោយខលែលួៃបយើងសិៃបទើបនាំយ្ររោរសបកមចចិតតេបនាះ

ម្រឯកទង់បដើម្បរីបធវើរោរបញ្ជា្រ់ជាជាងរោរសូមដល់កទង់ឲ្យបធវើរោរសបកមចចិតតេឲ្យបយើង?

សូមពិចារណាពរីរបបៀបថដលបុ្្គលទាំងឡាយខាងបករោមបៃះអាចបកបើបសច្រ្រីពិតបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា9:7–8

បដើម្បរីទទួលោៃវិវរណៈចំបោះរោលៈបទសៈរបស់ខលែលួៃ។

• យុវ�ៃម្នា្រ់ពុំកោ្រដថាកតូវចូលបរៀៃសា្រលវិទយាល័យឬកតូវថសវងរ្ររោរគ្រៃិងរោរបំោ្រ់បំបែៃវិជាជា�រីវៈណា

មួយបនាះបទ។

• យុវនារីម្នា្រ់្រំពុងពយាោមសបកមចចិតតេពរីរបបៀបដ្រខលែលួៃបចញពរីមិតតេ្្រ្ិថដល�ះឥទ្ធិពលអាក្រ្រ់ម្របលើនាង។

• អ្ន្រកត�ប់ម្រពរី្ ្សពវ្សាយសាសនាម្នា្រ់្រំពុង្ ិតពរីអាោហ៍ពិោហ៍បហើយចង់ដរងថាបតើមៃុស្សជា្រ់លា្រ់ម្នា្រ់ជា

នដ្ូអស់្រល្បពិតកោ្រដ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា9:8–9បោយថសវងរ្ររបបៀបថដលអូលរីបវើរបៅបឌើរីអាចដរងថារោរសបកមចចិតតេរបស់

ោត់កតូវឬខុស។បតើបយើងអាចបរៀៃអវរីខលែះបចញពរីខទរី8អំពរីរបបៀបថដលកពះអម្ចាស់ៃរងបឆលែើយតបបៅបពលបយើងសួរថាបតើ

រោរសបកមចចិតតេរបស់បយើងកតរមកតូវថដរឬបទបនាះ?



៥៦

សមសរៀនេដី៤៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨–៩

បសច្រ្រីខ្លួលខាមញ់្រ្ននុងកទូងថដលកតូវោៃសៃយាដល់អូលរីបវើរបៅបឌើរី្ឺជារបបៀបថតមួយ្ ត់ថដលកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចៃរង

បញ្ជា្រ់ពរី�បកមើសដ៏កតរមកតូវមួយោៃ។រោរបញ្ជា្រ់ពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចប្រើតប�ើងតាមរបបៀបប្្សងៗោនាថដលផ្ទាល់ខលែលួៃៃិង

ស៊ី�បករៅ។

ដអលសឌើររីឆ្ែជដី�កតបានរានប្រសា�ន៍ពដីរស្រៀ្រដែលបពទះអរាចា�់អាច្រណាដាលឲ្យសយើង«រាន

អារម្មែ៍ថ្ការែ៍សនាទះបតឹមបតូវ»(គ.និង�.៩:៨)ែូសច្នទះថ្៖«អារម្មែ៍�ុខសាន្គឺជា

សាក្្សដី្រញ្ជាក្់ែ៏សាមញ្ញ្រំផុតដែលខ្គុំបានេេរួល្រេពិសសាធន៍ផ្ទាល់ខ្លួន។សពលខ្គុំខ្វល់ខាវាយខាលាំងអំពដី

សរឿង�ំខាន់មរួយលំបាក្ក្្នគុងការសដាទះបសាយវាសដាយោមានសជាគជ័យខ្គុំបាន្រន្ក្ិច្ខិតខំទាំងឡាយ

សដាយស�ចក្្ដីជំសនឿ។សបកាយមក្ភាព�ុខសាន្ប្រក្្រសដាយអានុភាព្រំផុតមរួយបានសក្ើតរានររាងា្រ់

ក្ង្វល់រ្រ�់ខ្គុំែូចដែលបេង់បាន�នយាែូសចានាទះដមន»(Using the Supernal Gift of Prayer»Ensign 
ឬលីអាហូណាដខឧ�ភាឆ្នាំ២០០៧,េំព័រ១០)។

ដអលសឌើរ�កតក្៏បានពន្យល់ពដីចសម្ើយដែលបបា្រ់សលាក្ថ្ការ�សបមចចិត្សលាក្ពុំបតឹមបតូវសេែូសច្នទះថ្៖«[ការអា្រ់គំនិត]

សនាទះ�បរា្រ់ខ្គុំគឺជាអារម្មែ៍ពុំ�ុខប�រួលពុំររាងា្រ់»។(Using the Supernal Gift of Prayerេំព័រ១០)។

អ្ន្រអាចៃរងចង់សរបសរបសច្រ្រីថ្លែងទរីពរីររបស់ថអលបឌើរសកតបៅថ្មកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្របៅថ្រ្បរបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

9:9ឬបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា9:10–14កពះអម្ចាស់ោៃអះអាងដល់អូលរីបវើរថាកទង់ពុំរោត់បទាសបលា្រថដល

បរា�័យ្រ្ននុងរោរប្រថកបបនាះបទ។កពះអម្ចាស់ោៃថណនាំឲ្យអូលរីបវើរបៃតេរោរសរបសរសកម្ប់ពយារោរីបៃតេបទៀតបហើយ«ឈរឲ្យ

ម្ំមួៃ្រ្ននុង្រិច្ចរោរ»ថដលកពះអម្ចាស់ោៃបៅអូលរីបវើរឲ្យបធវើ(្.ៃិងស.9:14)។កពះអម្ចាស់ោៃសៃយាដល់អូលរីបវើរថា

រោរបៃតេបោយឧសសាហ៍ពយាោមៃិងបោរពកបតិបតតេិៃរងនាំម្រៃូវ�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ច។


4. បោយបកបើៃូវអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា8–9សូមសរបសរសុៃ្ទរ្រថាសកម្ប់

រយៈបពលពរីរបរីនាទរីស្រីពរីរោរទទួលោៃវិវរណៈពរីកពះអម្ចាស់ោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ

របស់អ្ន្រ។សូមបញ្ចតូលរោរកបរ្រសាស្រីពរីអវរីថដលបយើងកតូវថតបធវើបដើម្បរីទទួលោៃវិវរណៈពរីកពះអម្ចាស់ៃិងរោរថណនាំ

ពរីរបបៀបថដលកទង់ម្ៃបៃ្ទតូលម្ររោៃ់បយើង។


5. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ៨–៩ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៥៧

សមសរៀនេដី៤៖ន្ងៃេដី២

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១១–១២
បមបរៀៃទរី4៖ន្ងៃទរី2បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា11–12

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១១:១–១៤

ណហរុ្ស៊្មីធដសវែងយល់្ ីរតបៀបដែលរ�់អាចជួយនាំកិច្ចការរបស់ទ្រះអម្ចាស់តចញ្ ក។

បតើអ្ន្រធាលាប់ចង់រួមចំថណ្រ្រ្ននុងបុពវបហតុដ៏អសាចារ្យមួយថដលអ្ន្រោៃដរងថាៃរងរោលាយជា្ ុណកបបោ�ៃ៍សកម្ប់�រីវិតមៃុស្ស

ៃិងពិ្ពបលា្រថដរឬបទ?បនាះ្ ឺជាអវរីថដលមៃុស្សជាបកចើៃោៃ្ ិតអំពរីសាសនាចក្របៅ�ំនាៃ់នៃរោរសាដារប�ើងវិញពរីមុៃ។

តាមពិតបៅបនាះ្ ឺជាអវរីថដលមៃុស្សជាបកចើៃ្ ិតអំពរីរោរបបកមើ្រ្ននុងសាសនាចក្រ—ថដលជាៃ្រកពះបៅបលើថ្ៃដរី—សពវន្ងៃបៃះ។

បៅ្រ្ននុង្រណ្ឌទរី11ៃិង12នៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញាកពះអម្ចាស់កបទាៃឱវទដល់នហរុមស៊្ីធៃិងយែូថសបនណ

ស៊ីញ្ញ័រទា្រ់ទងៃរងរោររួមចំថណ្រពួ្រោត់្រ្ននុង្រិច្ចរោររបស់កពះអម្ចាស់។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា11:27

ៃិង12:7បដើម្បរីថសវងរ្រថាម្ៃៃរណាបទៀតថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលដល់បៅ្រ្ននុងវិវរណៈទាំងបៃះ។

នហរុមស៊្ីធថដលជាបងកបុសរបស់យែូថសបទំៃងជាោៃ

ដរងពរីបហតុរោរណ៍ថដលោៃប្រើតប�ើងនាបពល្ ្រីៗបៃះម្ៃ

ដូចជាដំបណើរបៅមុខនៃរោរប្រថកបកពះ្ម្ពរីរមរមៃៃិង

រោរសាដារប�ើងវិញនៃបពវ�ិតភាពបអើរ៉ុៃ។ោត់ោៃចង់ដរង

ពរីរបបៀបថដលោត់អាច�ួយដល់យែូថសប្រ្ននុង្រិច្ចរោររបស់

កពះអម្ចាស់។យែូថសបោៃទូលសូមដល់កពះអម្ចាស់បហើយ

ោៃទទួលវិវរណៈថដលម្ៃថចងបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា11សកម្ប់នហរុម។សូមអាៃបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា11:3,8,10,14,17,21,

ៃិង27រួច្ ូសចំណំាោ្រ្យបំណង រោ� បំណងៃិងរោ� 

មសចក្ដី ប៉ង្បាថានា ។សូម្ ិតអំពរីអារម្ណ៍ដ៏បសាមះស្័ក្ថដល

មៃុស្សម្នា្រ់្ ួរថតម្ៃជាអ្ន្រថដលពិតជាចង់�ួយដល់្រិច្ចរោរ

របស់កពះអម្ចាស់។


1.សូម្ ូសកបអប់ពរីរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុ

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។សូមសរបសរ

បៅ្រ្ននុងកបអប់ទរីមួយថាពរ្រ័យ សដលបា� ស�យា 

មោយសារសត មសចក្ដី សុចរិត សដល ោត់ ្បាថានា 

ចង់ បា� ។សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងកបអប់ទរីពរីរថា

ការណ៍ សដល ោត់ ្តូវ មធវែើ មដើម្បដី ទទួល បា� ពរ្រ័យ 

ទាំងមនាះ ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា11:5–8។បៅ្រ្ននុងកបអប់ទរីមួយសូមបធវើបញ្រីនៃពរ�័យ

ទាំងឡាយថដលកពះអម្ចាស់ោៃសៃយាដល់នហរុមស៊្ីធចំបោះបំណងកោថានារបស់ោត់្រ្ននុងរោរ�ួយដល់្រិច្ចរោរ

របស់កពះអម្ចាស់។បៅ្រ្ននុងកបអប់ទរីពរីរសូមបធវើបញ្រីនៃរោរណ៍ថដលនហរុមកតូវបធវើបដើម្បរីទទួលោៃពរ�័យដ៏បទវភាព

ទាំងបនាះ។

សេចក្តីស្្ើម
មិនយូរ្រ៉ុនាមានសបកាយពដី្រព្វជិតភាពសអើរ៉ុនបានសាតារសឡើងវិញក្្នគុងដខឧ�ភាឆ្នាំ

១៨២៩្រងប្រុ�រ្រ�់យ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធគឺនហរុមនិងយ៉ូដ�្រនែត�ម៊ីញ្ញ័របាន

មក្សលងពយាការីសៅភូមិហារម៉ូនដីរែ្ឋដផន�ិលសវោ៉ា។្រុរ�ទាំងពដីរនាក្់បាន្រង្ហាញ

ពដី្រំែងបបាថ្នាសែើម្ដី្រសបមើបពទះសហើយជរួយក្្នគុងការសាដារសឡើងវិញ។.សោលលេ្ិនិង

ស�ចក្្ដី�ញ្ញា១១និង១២រាននូវបពទះ្រន្លូលរ្រ�់បពទះអរាចា�់សៅកាន់នហរុម�ម្ម៊ីធ

និងបពទះ្រន្លូលរ្រ�់បពទះអរាចា�់សៅកាន់យ៉ូដ�្រនែត�ម៊ីញ្ញ័រ�្ដីពដីរស្រៀ្រដែលពរួក្

ោត់អាចជរួយនាំក្ិច្ការរ្រ�់បពទះអរាចា�់សចញមក្។



៥៨

សមសរៀនេដី៤៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១១–១២

បៅបពលអ្ន្រសិ្រសាខ្ម្ពរីរទាំងបៃះអ្ន្រអាចៃរងរ្រប�ើញបសច្រ្រីពិតទាំងបៃះ៖គ�ើងអាចទទួលបាៃ្ រជ័�្ បីព្រះពសបតាម

បំណងពបាថ្នា�៏សុចរិ្ររបស់គ�ើង។ពបសិៃគបើគ�ើងមាៃបំណងគធ្វើកិច្ការរបស់ព្រះគនារះគ�ើងៃឹងបាៃគៅជាមគធយាបា�នៃ

ការគធ្វើល្អ�៏គពចើៃ។


2. សូមបំបពញ្រិច្ចរោរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. សូមសរបសរចបមលែើយមួយចំៃួៃចំបោះសំណួរតបៅបៃះ៖បតើអ្ន្រអាចបធវើដូចបម្ចបដើម្បរី«ោៃបៅជាមបធយាោយ

នៃរោរបធវើល្អដ៏បកចើៃ»បៅ្រ្ននុងតំណបៃះ?

ខ. សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា11:9–14បោយថសវងរ្រឱវទថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃថដល

ៃរង�ួយនហរុមឲ្យសបកមចោៃៃូវរោរណ៍ល្អដ៏បកចើៃ។សូមសរបសរដំបូនាមៃរបស់កពះអម្ចាស់ដល់នហរុម

បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្របហើយរ្របមើលថាបតើដំបូនាមៃរបស់កទង់កតូវោនាៃរង

បោបល់មួយចំៃួៃថដលអ្ន្រោៃសរបសរថដរឬបទ។

្ . បោងតាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា11:12–13បតើអ្ន្រសារល់អាៃុភាពនៃកពះវិញ្ញាណតាមរបបៀប

ណា?

បយើងបរៀៃបចញពរីដំបូនាមៃថដលនហរុមោៃទទួលថាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះអមាចាស់�ឹកនាំគ�ើងឲ្យគធ្វើល្អរាបោៃិងវិៃិច្័�គោ�

សុចរិ្រ។ព្រះវិញ្ញាណក៏បំភលែឺគំៃិ្ររបស់គ�ើងគ�ើ�ក៏បំគ្ញព្លឹងរបស់គ�ើងគោ�គសចក្បីអំណរផ�រ។វអាចៃរងម្ៃ

កបបោ�ៃ៍្រ្ននុងរោរោ្រ់បទ្ម្ពរីរបោងបសច្រ្រីពិតទាំងបៃះថដលម្ៃថចងបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា11:12–13

ជាមួយៃរងចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរថដលម្ៃថចងបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា8:2–3។


3.សូមយ្របពលបៃតេិចបហើយពិចារណាពរីសាថាៃភាពថដលអ្ន្រោៃទទួលអារម្ណ៍ពរីកពះវិញ្ញាណ។សូមសរបសរបៅ

្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រពរីបទពិបសាធៃ៍ខាងបករោមចំៃួៃមួយឬបកចើៃជាងបៃះថដល

អ្ន្រធាលាប់ោៃ�ួបកបទះ៖

្រ. បទពិបសាធៃ៍មួយថដលកពះវិញ្ញាណោៃដរ្រនាំអ្ន្រឲ្យបធវើល្អ

ខ. បទពិបសាធៃ៍មួយបៅបពលថដលកពះវិញ្ញាណោៃបណាដាលអ្ន្រឲ្យម្ៃភាពរាបសា

្ . បទពិបសាធៃ៍មួយបៅបពលថដលកពះវិញ្ញាណោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យបធវើរោរវិៃិច្យកតរមកតូវ

�.បទពិបសាធៃ៍មួយបៅបពលថដលកពះវិញ្ញាណោៃបំ្លែឺអ្ន្រអំពរីកបធាៃបទមួយឬបញ្ហាផ្ទាល់ខលែលួៃ

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១១:១៥–៣០

ទ្រះអម្ចាស់ោនទតាស់បញ្ជាណហរុ្ស៊្មីធឲ្យតទ�ៀ្ខលែលួន្រ្រួលយកការតៅឲ្យតៅ្ សាយ

សូមកសនមពរីរោរបមើលបៅរោរចាប់ប្្ើមនៃអវរីថដលអ្ន្រម្ៃអារម្ណ៍ថាជាបុពវបហតុដ៏ធំបៅ្រ្ននុងពិ្ពបលា្របោយដរងថាអ្ន្រអាច

ជាចំថណ្រមួយបៅ្រ្ននុងបុពវបហតុបនាះ។បតើអ្ន្រៃរងចំណាយបពលបែុនាមៃបដើម្បរី្ ិតពរីបុពវបហតុបនាះថ្មទាំងរោរោ្រ់ថ្ៃរោរណ៍

ៃិងរោរបកតៀមខលែលួៃបដើម្បរីរួមចំថណ្រ?សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា11:15–1៦បោយថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់

ម្ៃកពះទ័យឲ្យនហរុមស៊្ីធបធវើ។

បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាកពះអម្ចាស់កតាស់បញ្ជានហរុមឲ្យ«ចាំបៃតេិច»?សូមពិចារណាពរីសាថាៃភាពថដលសាសនាចក្រពុំ

ទាៃ់ោៃបបងកើតប�ើងជា្ លែតូវរោរទាល់ថតដល់បែុនាមៃថខខាងមុខបទៀតៃិងពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃថដលពុំទាៃ់ោៃបោះពុម្ពបៅប�ើយ

បនាះ។បតើអ្ន្រ្ ិតថាកពរតតេិរោរណ៍នាបពលអនា្តទាំងបៃះៃរងម្ៃឥទ្ធិពលបលើរោរបកតៀមខលែលួៃរបស់នហរុម្រ្ននុងរោរ�ួយដល់

្រិច្ចរោររបស់កពះអម្ចាស់ោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា11:18–20បោយថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលថានហរុមកតូវបធវើ

បដើម្បរីរោលាយជាបក្ឿងឧប្ររណ៍ដ៏ម្ៃកបសិទ្ធិភាពបៅ្រ្ននុងកពះហសតេរបស់កពះអម្ចាស់។


4. សូមបឆលែើយៃរងសំណួរខាងបករោមមួយឬបកចើៃជាងបនាះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើយុវវ័យម្នា្រ់ថដល្រំពុងបកតៀមខលែលួៃបបកមើបបស្រ្រម្អាច«អំោវនាវដល់កពះវិញ្ញាណ»ោៃោ៉ាងដូចបម្ច?

ខ. បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរ«បៅជាប់ៃរង[កពះអម្ចាស់]ឲ្យអស់ពរីចិតតេ»ម្ៃៃ័យដូចបម្ច?

្ . បតើអវរីថដលកពះអម្ចាស់កទង់តកមូវឲ្យអ្ន្រ«�ួយនាំម្ររ្រពៃលែឺ»?



៥៩

សមសរៀនេដី៤៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១១–១២

បោយបកបើបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា11:18–20សូមសរបសរបោលរោរណ៍មួយថដលថ្លែងពរីរបបៀបចាំោច់មួយចំៃួៃ

ថដលអ្ន្រអាចបកតៀមខលែលួៃបដើម្បរីបបកមើ្រ្ននុងៃ្ររបស់កពះអម្ចាស់៖

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា11:21–22រួចថសវងរ្ររោរណ៍ប្្សងបទៀតថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូល

ថានហរុមស៊្ីធកតូវបធវើបដើម្បរី�ួយោត់ឲ្យរោលាយជាក្ូបបកងៀៃដំណរងល្អដ៏ម្ៃកបសិទ្ធិភាពមួយរូប។បតើកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃ

កពះបៃ្ទតូលកោប់នហរុមដូចបម្ចខលែះអំពរីអវរីថដលោត់កតូវបធវើបដើម្បរីអាចកបរោសកពះបៃ្ទតូលរបស់កទង់ោៃ?

បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរបដើម្បរី«ឲ្យោៃកពះបៃ្ទតូល

[របស់កពះអម្ចាស់]»ម្ៃល្រខេណៈខុសោនាពរីរោរកោៃ់ថតអាៃ

កពះ្ម្ពរីរោ៉ាងដូចបម្ច?អស់អ្កផ�លសិកសាព្រះបៃ្ទជូលរបស់

ព្រះអមាចាស់ៃឹងទទួលបាៃព្រះវិញ្ញាណពទង់ៃិងព្រះគចោតា

គ�ើម្បីបញ្នុរះបញ្ជូលមៃុស្ស�នទអំ្បីគសចក្បី្ិ្រនៃ�ំណឹងល្អ។

បដើម្បរីប�ើញថានហរុមោៃរ្រសាកពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយរបស់

កពះអម្ចាស់បហើយោៃបធវើតាមឱវទរបស់កទង់សូមបមើល

បសច្្ររីថណនាំអំពរី្រណ្ឌនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា11

រួច្រត់ចំណំារោលបរិបច្ទថដលោៃទទួលវិវរណៈបនាះ។

បនាទាប់ម្របបើ្របៅបសច្រ្រីថណនាំអំពរី្រណ្ឌនៃបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា23រួច្រត់ចំណាំពរីរោលបរិបច្ទនៃ

វិវរណៈបនាះ។បតើបៅបែុនាមៃថខបករោយម្រថដលពយារោរី

យែូថសបសី្៊ធោៃទទួលវិវរណៈបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា23?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា11:21រួចបករោយ

ម្រអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា23:3។បតើអ្ន្រោៃ

ថសវងយល់ពរីអវរីខលែះ?បតើរោរណ៍បៃះអៃុវតតេោ៉ាងដូចបម្ចចំបោះ

រោរបកតៀមខលែលួៃបចញបបកមើបបស្រ្រម្?

�ូមពិចារណាពដីែំ្រូនាមានដែលដអលសឌើរ

សែវីឌសអដ្រែណាក្្នគុងក្ូរ៉ុមននពរួក្

សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់បានផ្ល់ែល់បក្ុម

យុវជនអំឡគុងសពល�ម័យប្រជុំ្រព្វជិតភាពនន�ន្និ�ដីេេូសៅថ្៖«ស�ចក្្ដី�ង្ឹមែ៏សសាមាទះអ�់ពដីចិត្

រ្រ�់ខ្គុំចំសោទះ្រ្អលូនយុវជនរានាក្់ៗគឺថ្្រ្អលូននឹងមិនសចញស្រ�ក្ក្ម្មសដាយង្យៗសនាទះសេផ្គុយសៅវិញគឺថ្

្រ្អលូននឹងកាលាយជាអ្នក្ផ្សព្វផសាយសា�នារយៈសពលយូរពដីមុន្រ្អលូនដាក្់ោក្្យស�្នើសចញស្រ�ក្ក្ម្មរ្រ�់្រ្អលូន

យូរពដីមុន្រ្អលូនេេរួលការសៅឲ្យ្រសបមើពដីមុនបតូវបានដញក្សចញសដាយប្រធានស�្ក្រ្រ�់្រ្អលូននិងពដីមុន្រ្អលូនចូលសៅក្្នគុងអិម.

ធដី.�ម៊ី»(«Becoming a Missionary »Ensign ឬLiahona,ដខវិច្ិកាឆ្នាំ២០០៥េំព័រ៤៥)។



5.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីរោរណ៍មួយចំៃួៃថដលអ្ន្រម្ៃអារម្ណ៍

បំ្ុស្ំៃិតឲ្យបធវើឲ្យោៃសបកមចឬថ្រថកបបៅបពលបែុនាមៃថខបទៀតបៃះបដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យទទួលោៃកពះបៃ្ទតូល

របស់កពះរោៃ់ថតបកចើៃ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១២

ទ្រះអម្ចាស់ទបទានឱវា្រែល់យ៉ូដសបណណស៊មីញ្ញ័រអំ្ីរតបៀបដែលរ�់អាចជួយស្ថាបនាបុ្វែតហ�ុណនស៊មីយ៉ូនត�ើង

សូម្ ិតពរីប្មះរបស់មៃុស្សម្ៃ្រិតតេិនាមមួយចំៃួៃបៅ្រ្ននុងកបវតតេិសាកសតេ។បតើពួ្រប្ម្ៃ្ ុណសម្បតតេិអវរីខលែះ?

បតើអ្ន្រធាលាប់ឮបរឿងរបស់បុរសម្នា្រ់ប្មះយែូថសបនណតសុញ្ញ័រថដរឬបទ?សូមអាៃបសច្រ្រីថណនាំអំពរី្រណ្ឌនៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា12បដើម្បរីបរៀៃពរីយែូថសបនណតស៊ីញ្ញ័រៃិងពរី្ ំរូនៃរោរបរិចាចា្របស់ោត់បៅដល់ៃ្រកពះ។

អ្ន្រអាចៃរង្រត់ចំណាំថាកពះបៃ្ទតូលកពះអម្ចាស់ថដលម្ៃថចងបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា12:1–៦្ឺជាកពះបៃ្ទតូល

ដូចោនាថដលម្ៃថចងបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា11:1–៦។ជាបរឿយៗកពះអម្ចាស់ៃរងម្ៃកពះបៃ្ទតូលថណនាំ

ដថដលៗបៅរោៃ់បុ្្គលប្្សងៗោនា—«អវរី្រ៏បោយថដលបយើងម្ៃកពះបៃ្ទតូលដល់មៃុស្សម្នា្រ់បនាះបយើងម្ៃកពះបៃ្ទតូលដល់



៦០

សមសរៀនេដី៤៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១១–១២

មៃុស្សទាំងអស់»(្.ៃិងស.82:5)។្ររណរីថបបបៃះប្រើតប�ើងជាមួយនហរុមស៊្ីធ(្.ៃិងស.11)ៃិងយែូថសប

នណតស៊ីញ្ញ័រ(្.ៃិងស.12)ថដលម្ៃរោរថណនាំមួយចំៃួៃដូចោនា។

ប វ្ើបបើយែូថសបនណតស៊ីញ្ញ័រពុំថមៃជាសម្�ិ្រថដលម្ៃ្រិតតេិនាម្រ្ននុងសាសនាចក្ររោលពរីសម័យមុៃោ៉ាងណា្រ្រី្រ៏ោត់ោៃបធវើ

អំបពើល្អជាបកចើៃ្រ្ននុងរោរសាថាបនាៃ្រកពះប�ើងថដរ។ោត់ោៃ្ ្គត់្្គង់ជាអាហារៃិងសម្ភារដនទបទៀតដល់ពយារោរីអំ�នុងបពល

បធវើ្រិច្ចរោរប្រថកបដ៏តរងថតង។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា12:៦–8រួច្ ូសចំណាំពរីល្រខេណៈសម្បតតេិដ៏សុចរិត

នានាថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលថាចាំោច់កតូវម្ៃសកម្ប់អស់អ្ន្រថដលចង់�ួយដល់្រិច្ចរោររបស់កពះអម្ចាស់។

សូមពិចារណាពរីរបបៀបថដលអ្ន្រៃរងអ្ិវឌ្ឍល្រខេណៈសម្បតតេិទាំងបៃះបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រ។

យែូថសបនណតស៊ីញ្ញ័រោៃពយាោមរស់បៅតាមល្រខេណៈសម្បតតេិដ៏សុចរិតទាំងបៃះជាៃិច្ច។ោត់ោៃ�ួយដល់ពយារោរីបពញ្រ្ននុង

រោរបបកមើរបស់បលា្រទាំងខាងសាច់្មៃិងខាងវិញ្ញាណ។អស់រយៈបពលជាបកចើៃឆ្នាំបនាទាប់ពរីពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃ

ទទួលវិវរណៈថដលម្ៃថចងបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា12បលា្រោៃ្រត់កតាដូចតបៅថា៖«យែូថសបនណត

ស៊ីញ្ញ័រ...ោៃបសាមះបហើយពិតកតង់បហើយជា្ ំរូល្អៃិង[ល្អ]ចំបោះមៃុស្សក្ប់រូបកប្របបោយ្ុណធម៌ៃិងចិតតេល្អពុំថដល

គ្្របរប�ើយ។...ោត់ជាមៃុស្សសុចរិតម្នា្រ់»(បៅ្រ្ននុងHistory of the Church5:124)។


៦. បដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យពិចារណាបហើយអៃុវតតេអវរីថដលអ្ន្រោៃសិ្រសាបៅន្ងៃបៃះសូមបំបពញបញ្ចប់ឃ្លាបៃះបៅ្រ្ននុង

បសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖មដើម្បដី ្រួយ ដល់ ្ពះអរោចាស់ មធវែើ កិច្ចការ របស់ ្ទង់ ខ្ញំ �ឹង . . .


7.សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ១១–១២ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៦១

សមសរៀនេដី៤៖ន្ងៃេដី៣

យ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធ—ប្រវត្ិ១:៦៨–៧៥

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣
បមបរៀៃទរី4៖ន្ងៃទរី3យែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:៦8–75បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា13

យ៉ូដសរស្មម៊ីធ—្រវ�្ិ១:៦៨–៧២បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១៣

យ៉ូហានោ្រីស្ទទបទានប្វែជិ�ភា្តអើរ៉ុនែល់យ៉ូដសបស៊្មីធនិងអូលីតវើរតៅត�ើរី

1. បោយមិៃចាំោច់បមើល្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមបឆលែើយៃរងសំណួរខាងបករោមបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុ

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រតាមថដលអ្ន្រអាចបធវើបៅោៃ៖

្រ. បតើបពវ�ិតភាពបអើរ៉ុៃកតូវោៃសាដារប�ើងវិញបៅន្ងៃថខឆ្នាំណា?

ខ. បតើបទវតាថដលោៃសាដារបពវ�ិតភាពបអើរ៉ុៃប�ើងវិញដល់យែូថសបស៊្ីធៃិងអូលរីបវើរបៅបឌើរីម្ៃកពះនាមអវរី?

្ . បតើបទវតាោៃបធវើដូចបម្ចបដើម្បរីកបទាៃបពវ�ិតភាពបអើរ៉ុៃដល់យែូថសបៃិងអូលរីបវើរ?

�.បតើបទវតាោៃម្ៃបៃ្ទតូលកោប់ដល់យែូថសបស៊្ីធៃិងអូលរីបវើរបៅបឌើរីថាពួ្របលា្រៃរងទទួលោៃអវរីបទៀត

បនាទាប់ពរីបពវ�ិតភាពបអើរ៉ុៃ?

សូមអាៃយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:៦8–72រួចកតួតពិៃិត្យចបមលែើយរបស់អ្ន្រ។អ្ន្រអាចៃរងសរបសរបោលលទ្ធិដូចតបៅបៃះ

បៅថ្រ្បរយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:៦8៖ប្្វជិ្រភា្គៃរះព្រូវបាៃពបទាៃគោ�ការោក់ន�គលើកបាល។តាមរបបៀបបនាះបហើយ

ថដលយែូហាៃោទរីស្ទថដលជាបុ្្គលថដលោៃរស់ប�ើងវិញបនាះោៃកបទាៃបពវ�ិតភាពបអើរ៉ុៃដល់យែូថសបស៊្ីធៃិងអូលរីបវើរ

បៅបឌើរី។

សូមកត�ប់បៅបមើលយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:៦8បោយថសវងរ្រអវរីថដលយែូថសបៃិងអូលរីបវើរោៃបធវើថដលនាំឲ្យពួ្របលា្រ

សូមសួរដល់កពះអម្ចាស់អំពរីពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្របហើយទទួលោៃរោរផ្ដាច់ោបរបស់ខលែលួៃ។យែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:៦9

ម្ៃៃូវបៃ្ទតូលរបស់យែូហាៃោទរីស្ទបៅរោៃ់យែូថសបស៊្ីធៃិងអូលរីបវើរបៅបឌើរី។

រោរសាដារបពវ�ិតភាពបអើរ៉ុៃប�ើងវិញម្ៃសារៈសំខាៃ់បំ្ុតថដលោ្រ្យសម្រីទាំងបៃះ្រ៏ម្ៃថចងបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា្រណ្ឌទរី13ថដលជាវ ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរ។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំវបៅ្រ្ននុងរបបៀបមួយថដលគ្យ

សម្រល់បដើម្បរីអ្ន្រអាចគ្យរ្រវប�ើញបៅបពលខាងមុខ។

សេចក្តីស្្ើម
ខែៈក្ំពុង្រក្ដប្រចំដែក្ននផ្ទាំងចំណារមរមនអំពដីការ្រសបមើសៅក្្នគុងចំសណាមពរួក្

សា�ន៍នដីនហ្វរ្រ�់បពទះសយ�មូវបគដី�្ដែលរានបពទះជន្មរ�់សឡើងវិញ(នដីនហ្វេដី៣

១១–២៨)ពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធនិងអូលដីសវើរស្សឌើរីបានរានចមងៃល់អំពដី

ពិធដី្ុរែ្យបជមុជេឹក្។ពរួក្សលាក្បានចូលសៅក្្នគុងនបពដក្្រក្�ិដា្នរ្រ�់យ៉ូដ�្រ

សៅភូមិហារម៉ូនដីរែ្ឋដផន�ិលសវោ៉ាសែើម្ដីេូល�រួរែល់បពទះអរាចា�់អំពដី្រញ្ហាែ៏�ំខាន់

សនទះ។កាលក្ំពុងអធិសា្នសនាទះសេវតាមរួយអង្បាន្រង្ហាញបពទះកាយឲ្យពរួក្សលាក្

ស�ើញ។បេង់បានប្រទាន្រព្វជិតភាពសអើរ៉ុនែល់ពរួក្សលាក្សហើយបានដែនាំឲ្យ

ពរួក្សលាក្សធ្វើ្រុែ្យបជមុជេឹក្ឲ្យោនាសៅវិញសៅមក្សៅក្្នគុងេសន្�ុ�គ្វដីហាណាដែល

សៅដក្្រសនាទះ។សបកាយពដីយ៉ូដ�្រនិងអូលដីសវើរបានសធ្វើ្រុែ្យបជមុជេឹក្សហើយសនាទះ

សេវតាបានដែនាំែល់ពរួក្សលាក្ឲ្យដតងតាំង្រព្វជិតភាពសអើរ៉ុនែល់ោនាសៅវិញសៅ

មក្។យ៉ូដ�្របានដាក្់នែសលើអូលដីសវើរមុនសហើយបានដតងតាំងោត់នូវ្រព្វជិតភាព

សអើរ៉ុនសហើយសបកាយមក្អូលដីសវើរបានសធ្វើែូចោនាសនាទះចំសោទះយ៉ូដ�្រដែរ។



៦២

សមសរៀនេដី៤៖ន្ងៃេដី៣យ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធ—ប្រវត្ិ១:៦៨–៧៥សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣

បតើអវរីជាមុខគ្រៃិងបោលបំណងរបស់ទាវារ?

បតើ្រូៃបសាម្ៃទំនា្រ់ទំៃងអវរីបៅៃរងមុខគ្ររបស់ទាវារ?

កពះអម្ចាស់បកបើកោស់្រូៃបសាជាៃិមិតតេរូបតំណាងឲ្យ

សិទ្ធិអំណាចបពវ�ិតភាពថដលចា្រ់បសាឱរោសៃិងពរ�័យ

ដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ច។សូមសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា13បោយថសវងរ្រ្រូៃបសាទាំងឡាយថដល

ម្ៃទំនា្រ់ទំៃងជាមួយៃរងបពវ�ិតភាពបអើរ៉ុៃ។សូម

ពិរចារណាអំពរីរោរ្ូសចំណាំ្រូៃបសាទាំងបៃះថដលម្ៃថចង

បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្របៅបពលអ្ន្រថសវងរ្រពួ្រវ។


2. ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមបំបពញបៅ្រ្ននុងបញ្រីខាងបករោមបោយសរបសរអំពរី

្រូៃបសាទាំងបរីថដលោៃបលើ្រប�ើងបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា13៖

បពវែ្រិតភាព មអើរ៉ុ� កា�់ កូ�មសា ន� ៖

១)

២)

៣)

ថអលបឌើរោលលែិៃបអ្រអូ្រ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃពៃ្យល់ពរី្រូៃបសាទាំងឡាយនៃបពវ�ិតភាពបអើរ៉ុៃៃិងពរ�័យ

ថដល្រូៃបសាបពវ�ិតភាពទាំងបនាះនាំឲ្យម្ៃចំបោះសម្�ិ្រសាសនាចក្រថា៖

«សតើ្រព្វជិតភាពសអើរ៉ុនកាន់‹ក្ូនសសាការ្រសបមើននពរួក្សេវតា›និងនន‹ែំែឹងល្អននការដប្រចិត្និង

ពិធដី្រុែ្យបជមុជេឹក្និងការផ្ដាច់បា្រ›រានន័យយា៉ាងណា?អត្ន័យអាចបតូវរក្បានសៅក្្នគុង

ពិធដី្ររិ�ុេ្ននពិធដី្រុែ្យបជមុជេឹក្និងសៅក្្នគុងពិធដីសាបកាម៉ង់។ពិធដី្រុែ្យបជមុជេឹក្គឺ

�បរា្រ់ការផ្ដាច់បា្រសហើយពិធដីសាបកាម៉ង់គឺរំឭក្ស�ចក្្ដី�ញ្ញានិងពរជ័យទាំងឡាយ

ននពិធដី្រុែ្យបជមុជេឹក្។ទាំងពដីរគរួរដតសែើរ្ នមុខសដាយការដប្រចិត្។...

«ោមាន[សយើង]ណារានាក្់បានរ�់សៅសដាយោមានអំសពើបា្រសសាទះចា្រ់តាំងពដីពិធដី្រុែ្យបជមុជេឹក្[រ្រ�់សយើង]

សៅសនាទះសេ។ស្រើោមានការផ្ល់នូវការលាង�រាអាត្រដន្មខ្ទះៗសបកាយពដីពិធដី្រុែ្យបជមុជេឹក្សយើងសេសនាទះសយើងរានាក្់ៗនឹង

បតូវវសង្វងនូវសរឿងខាងវិញ្ញាែមិនខាន។...

«សយើងបតូវបាន្រញ្ជាឲ្យដប្រចិត្ពដីអំសពើបា្ររ្រ�់សយើងសហើយមក្រក្បពទះអរាចា�់សដាយែរួងចិត្�សបងងនិងវិញ្ញាែេន់ទា្រ

សហើយេេរួលទានសាបកាម៉ង់សដាយការសោរពតាមស�ចក្្ដី�ញ្ញានានាននពិធដីសាបកាម៉ង់។សៅសពលសយើងរំឭក្ពដីស�ចក្្ដី�ញ្ញា

ននពិធដី្រុែ្យបជមុជេឹក្រ្រ�់សយើងតាមវិធដីសនទះសនាទះបពទះអរាចា�់នឹងរំឭក្ឥេ្ិពលននការលាង�រាអាតននពិធដី្រុែ្យបជមុជេឹក្

រ្រ�់សយើង។...

«សយើងពុំអាចដ្្ង្រំសផ្ើ�ពដីសារៈ�ំខាន់នន្រព្វជិតភាពសអើរ៉ុនក្្នគុងសនទះសនាទះសេ។ជំហាន�ំខាន់ៗទាំងអ�់សនទះរាន

នូវការផ្ដាច់បា្រដែលបតូវសធ្វើសឡើងតាមរយៈពិធដី្ររិ�ុេ្ននការ�ស្ង្គាទះននពិធដី្រុែ្យបជមុជេឹក្និងការរំឭក្ពិធដី្ររិ�ុេ្

ននពិធដីសាបកាម៉ង់។ពិធដី្ររិ�ុេ្ទាំងពដីរសនទះគឺបតូវបានសធ្វើសឡើងសដាយអ្នក្កាន់្រព្វជិតភាពសអើរ៉ុនសបកាមការែឹក្នាំរ្រ�់

គែៈ្រម៊ី�្សពដែលអនុវត្ក្ូនសសាននែំែឹងល្អននការដប្រចិត្និងននពិធដី្រុែ្យបជមុជេឹក្និង�បរា្រ់ការផ្ដាច់បា្រ»

(«The Aaronic Priesthood and the Sacrament,»Ensign ដខវិច្ិកាឆ្នាំ១៩៩៨,េំព័រ៣៧–៣៨)។

សូមពិចារណាអំពរីរបបៀបថដល្រូៃបសាទាំងឡាយនៃបពវ�ិតភាពបអើរ៉ុៃអាច�ួយបយើងឲ្យទទួលោៃពរ�័យនៃដគ្វាយធួៃរបស់

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។បោងតាមថអលបឌើរអូ្របតើៃរណាថដលជាអ្ន្រកតួតកតាបលើ្រូៃបសាអំពរីដំណរងល្អនៃរោរថកបចិតតេ

ៃិងពិធរីបុណក�មុ�ទរ្របៅ្រ្ននុងវួដៃរីមួយ?

កបធាៃហ្គរដុៃប៊ីហុិង្លែរីោៃពៃ្យល់ពរី្រូៃបសាអំពរីរោរបបកមើនៃពួ្របទវតាតាមរបបៀបបៃះថា៖



៦៣

សមសរៀនេដី៤៖ន្ងៃេដី៣យ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធ—ប្រវត្ិ១:៦៨–៧៥សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣

«កាលដែលវិលហ្វលូឌវូឌបែុព្វជា្រុរ�ដែលបានរ�់សៅជាសបចើនឆ្នាំសហើយរាន្រេពិសសាធន៍យា៉ាង

សបចើនគឺជាប្រធានននសា�នាចបក្សនាទះសលាក្បានរានប្រសា�ន៍សៅកាន់យុវជននន្រព្វជិតភាពសអើរ៉ុន

ថ្៖‹ខ្គុំរាន្រំែងសែើម្ដី�ដម្ងបបា្រ់អ្នក្រាល់ោនាអំពដីការពិតថ្វាពុំបានសធ្វើឲ្យរានភាពខុ�ដ្រ្ក្ោនាសេ

សទាទះជា្រុរ�សនាទះជា�ង្ឬជាសាវក្ក្្ដីស្រើោត់តសមកើងការសៅរ្រ�់ោត់សនាទះ។ជា�ង្រានាក់្

កាន់កូ្នសសាននការ្រសបមើននពរួក្សេវតា›។‹សទាទះជាសាវក្ជាពរួក្ចិត�ិ្រនាក្់ឬជាដអលសឌើរសៅក្្នគុង

ជដីវិតខ្គុំគឺពុំដែលបានេេរួលការោរមក្ពដីបពទះអរាចា�់សបចើនជាងកាលដែលខ្គុំកាន់តំដែងជា�ង្សនាទះ

សឡើយ›។(Millennial Star,៥៣:៦២៩)។

«ចូរគិតអំពដីវាយុវជនជាេដីប�ឡាញ់រ្រ�់ខ្គុំសអើយ។្រព្វជិតភាពដែលអ្នក្កាន់សនទះរាននូវក្ូនសសាននការ្រសបមើនន

ពរួក្សេវតា។តាមដែលខ្គុំយល់សនាទះវារានន័យថ្ស្រើអ្នក្រ�់សៅសដាយ�ក្្ិ�មនន្រព្វជិតភាពសនាទះអ្នក្រាន�ិេ្ិសែើម្ដី

េេរួលនិងរីក្រាយជាមរួយនឹងបពទះសចសាដាននតរួអង្សាថាន�រួគ៌សែើម្ដីែឹក្នាំអ្នក្ការោរអ្នក្និងប្រទានពរអ្នក្។ដមនសហើយ

ស្រើោត់សចទះគិតសបចើនសតើោត់នឹងមិនសាវាគមន៍នូវពរជ័យអសាចារ្យែូសច្នទះសេឬអដី?(«The Priesthood of Aaron,»Ensign, ដខ
វិច្ិកាឆ្នាំ១៩៨២,៤៥)។

ថអលបឌើរអូ្រោៃ្ ្ល់ជារោរយល់ដរងបករៅក�ះបថៃថែមបលើ្រូៃបសាអំពរីរោរបបកមើនៃពួ្របទវតាថា៖

«ក្្នគុងនាមជាអ្នក្កាន់្រព្វជិតភាពសអើរ៉ុនវ័យសក្្មងខ្គុំពុំដែលគិតថ្ខ្គុំនឹងស�ើញសេវតាសេសហើយខ្គុំបាន

សងឿងឆងៃល់អំពដីលក្្ខែៈែូចសនាទះរានទាក្់េងអ្វដីនឹង្រព្វជិតភាពសអើរ៉ុន។

«្រ៉ុដន្ការ្រសបមើននពរួក្សេវតាក្៏អាចជាសរឿងអា្៌ក្ំបាំង។សារលិខិតរ្រ�់សេវតាអាចបតូវបានផ្ល់ឲ្យ

សដាយ�សម្ងឬសដាយគំនិតឬអារម្មែ៍េំនាក់្េំនងសៅក្្នគុងចិត្។...

«ជាេូសៅពរជ័យននការរានភាពជានែគូនិងេំនាក្់េំនងខាងវិញ្ញាែគឺរានដតចំសោទះអ្នក្ទំាងឡាយ

ណាដែលសាអាត�្អំ្រ៉ុសណាណទះ។...ែូសច្នទះអ្នក្ទំាងឡាយដែលកាន់្រព្វជិតភាពសអើរ៉ុនស្រើក្ទាវា�បរា្រ់�រាជិក្សា�នាចបក្

ទាំងអ�់ដែលេេរួលទានពិធដីសាបកាម៉ង់សដាយ�ក្្ិ�មសែើម្ដីរីក្រាយនឹងភាពជានែគូននបពទះវិញ្ញាែននបពទះអរាចា�់និងការ

្រសបមើននពរួក្សេវតា។»(«The Aaronic Priesthood and the Sacrament, »េំព័រ៣៩)។



3.សូមបឆលែើយៃរងសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុង

បសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖បតើរោរយល់ដរងពរីអំណាចនៃបពវ�ិតភាព

បអើរ៉ុៃអាចម្ៃអាៃុភាពបលើ្ ំៃិតឬទបងវើរបស់

អ្ន្របៅបពលអ្ន្របកតៀមខលែលួៃបបកមើឬទទួលទាៃ

សាករោមែង់បៅន្ងៃអាទិត្យបៃះោ៉ាងដូចបម្ច?

ចំបណះចំណាេខគម្ីរ—បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១៣:១


4.សូមសរបសរបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា13:1ចូលបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ។សូមសូកតវ្្គបទ្ម្ពរីរបនាះឲ្យឮៗ។បនាទាប់ម្របិទថ្្ន្រខលែះនៃវ្្គបទ្ម្ពរីរបហើយសូកតវម្ងបទៀត។

សូមបៃតេបិទវ្្គបទ្ម្ពរីរបថៃថែមបហើយបថៃថែមបទៀតរួចសូកតវឲ្យឮៗម្ងបហើយម្ងបទៀតដរាបដល់អ្ន្រទបៃ្ទញវចាំ

រត់ម្ត់។

យ៉ូដសរស្មម៊ីធ—្រវ�្ិ១:៧៣–៧៥

យ៉ូដសបស្៊មីធនិងអូលីតវើរតៅត�ើរី្រ្រួលោនទ្រះ្រ្ ហិម្បនាទាប់្ ីោនតធវែើបុណ្យទជ្ុជ្រឹក

កពះអម្ចាស់ោៃបកសាចកសពកពះពរមហិម្ម្របលើយែូថសបស៊្ីធៃិងអូលរីបវើរបៅបឌើរីបនាទាប់ពរីពួ្របលា្រោៃទទួល

ពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រ។សូមអាៃយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:73–74។អ្ន្រៃរងចង់្ ូសចំណាំោ្រ្យឬឃ្លាណាថដល

ពិពណ៌នាពរីបទពិបសាធៃ៍ថដលយែូថសបៃិងអូលរីបវើរោៃទទួល។



៦៤

សមសរៀនេដី៤៖ន្ងៃេដី៣យ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធ—ប្រវត្ិ១:៦៨–៧៥សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣

វជារោរចាំោច់បដើម្បរី្រត់ចំណាំថាយែូថសបៃិងអូលរីបវើរោៃទទួល្ពះមចសាដានៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាំងពរីពួ្របលា្រពុំទាៃ់

កតូវោៃកបទាៃឲ្យៃូវបពវ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្របដើម្បរីកប្ល់អំមណាយទា�នៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធម្រមលែែបះ(សូមបមើល

យែូថសបសី៊្ធ—កបវតតេិ1:70សូមបមើល្ ងថដរBibleDictionaryឬបសច្រ្រីថណនាំដល់បទ្ម្ពរីរទាំងឡាយ«កពះវិញ្ញាណ

បរិសុទ្ធ»)។

បចញពរីអវរីថដលយែូថសបៃិងអូលរីបវើរោៃទទួល្រ្ននុងឱរោសបៃះថដលោៃពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុងយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ1:74សូម

បំបពញបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះ៖ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួ�គ�ើងឲ្យ�ល់្ បីៃិងបទគម្បីរទាំងឡា�។


5. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាបយើងកតូវរោរកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបដើម្បរី�ួយបយើងឲ្យយល់ពរីបទ្ម្ពរីរទាំងឡាយ?

ខ. បតើបៅបពលណាខលែះថដលអ្ន្រទទួលោៃអារម្ណ៍ថាកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ�ួយអ្ន្រឲ្យយល់ពរី«អតថែៃ័យៃិង

បោលបំណង»នៃបទ្ម្ពរីរទាំងឡាយ?

្ . បតើអ្ន្រអាចបធវើខលែះបដើម្បរីអបញ្ើញឲ្យម្ៃ�ំៃួយពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបៅបពលអ្ន្រសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ?

�.បតើរោររំឭ្រពរីបសច្្ររីសញ្ញាពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្ររបស់អ្ន្របោយរោរទទួលទាៃសាករោមែង់ម្ៃអាៃុភាពបលើ

រោរយល់ដរងរបស់អ្ន្រអំពរីបទ្ម្ពរីរោ៉ាងដូចបម្ច?

បដើម្បរីបញ្ចប់បមបរៀៃបៃះសូមអាៃរោរពិពណ៌នារបស់អូលរីបវើរបៅបឌើរីស្រីពរីកពរតតេិរោរណ៍នានា�ុំវិញរោរសាដារប�ើងវិញនៃបពវ�ិតភាព

បអើរ៉ុៃថដលម្ៃថចងបៅបនាទាប់ពរីបសច្រ្រីបញ្ចប់នៃយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ។បៅបពលអ្ន្រអាៃអ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំោ្រ្យឬ

ឃ្លាណាថដលបលចបធាលាចំបោះអ្ន្រ។បតើអ្ន្រអាចបរៀៃអវរីខលែះបចញពរីរោរពិពណ៌នារបស់អូលរីបវើរ?


៦. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា យ៉ូសសប ស្ម៊ីធ—្បវត្ិ ១:៦៨–៧៥ �ិង មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ១៣ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ 

មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៦៥

សមសរៀនេដី៤៖ន្ងៃេដី៤

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៤–១៦
បមបរៀៃទរី4៖ន្ងៃទរី4បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា14–1៦

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១៤

ទ្រះអម្ចាស់តៅដាវី�វិ�ត្ើរឲ្យជួយែល់កិច្ចការតៅណថងៃចុងតទកាយ

ដំបណើបរឿងខាងបករោមបៃះពិពណ៌នាពរីកពរតតេិរោរណ៍ដ៏អសាចារ្យថដលអៃុញ្ញាតឲ្យោវីឌវិតបមើរ�ួយដល់អូលរីបវើរបៅបឌើរីៃិង

យែូថសបសី្៊ធរត់ប្ចពរីបសច្រ្រីបបៀតបបៀៃរបស់ពួ្របលា្រ៖

ោវីឌវិតបមើរ្រំពុងថតសាបបកោះោំកសូវសាលរី្រ្ននុង្រសិោឋាៃក្ួសារមួយ្រ្ននុង្ ូមិវ៉តបធើរលូរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រថ្រ្បរ្ ូមិហាវាថយតថដល

រោលបនាះោត់កតូវោៃបស្នើឲ្យបធវើដំបណើរបៅ្ ូមិហាមែូៃរីរដ្ឋថ្ៃសិលបវញា៉ាបដើម្បរី�ួយយែូថសបស៊្ីធៃិងអូលរីបវើរបៅបឌើរី។ោត់

ោៃបប្ជាញាចិតតេថាៃរងបធវើ្រិច្ចរោរបៃះបៅបនាទាប់ពរីោត់បបង្ើយរោរគ្រ្រសិោឋាៃរបស់ោត់។ោត់អាច្ ្លួររាស់ថកសរបស់ោត់ោៃ

ទាំងកសុង្រ្ននុងបពលមួយន្ងៃ្ឺពរីកពលរមដល់កពលប់។បៅន្ងៃបនាទាប់ោត់ោៃបហៀបៃរងបចញបៅោ្រ់�រី្រ្ននុងថកសបហើយបងកសរី

របស់ោត់ោៃតំណាលកោប់អំពរីមួយន្ងៃមុៃម្ៃបុរសបរីនា្រ់ថដលនាងោៃប�ើញ្រំពុងសាបកពួសបៅបវលា«បហៀបៃរងន្ងៃ

កតង់»។ខាងបករោមបៃះ្ ឺជាដំបណើបរឿងរបស់លូស៊ីម្៉ា្រស្៊ីធអំពរីកពរតតេិរោរណ៍ដ៏អសាចារ្យបៃះ៖

«សែវីឌបានសៅចរាការសហើយបានស�ើញថ្ោត់រានការង្រយា៉ាងសបចើនដែលបតូវសធ្វើការ�បរា្រ់រ

យៈសពលពដីរន្ងៃឯសណាទះ។...ររួចសហើយោត់បានចងស�ទះភាជា្រ់រនា�់សហើយជំនរួ�ឲ្យការដ្រក្ដចង

ចរាការជារងៗតាមដែលក្�ិក្រធាលា្រ់សធ្វើសនាទះោត់បានសៅរា�់ជុំវិញចរាការទាំងមូល

ោត់បាន្រន្រហរួ�ន្ងៃបតង់ោត់បាន�បរាក្�បរា្រ់អាហារសពលលាងាចោត់បានសមើលជុំវិញសហើយ

បានរានការភាញាក្់សផ្អើលថ្ោត់បានរា�់បានោក្់ក្ណាដាលដប�ររួចសៅសហើយ។្រនាទា្រ់ពដីអាហារ

សពលលាងាចោត់បានសៅសធ្វើែូចពដីមុនសហើយែល់លាងាចសឡើងោត់បាន្រសងហើយអ�់ការង្រដែលបតូវ

សធ្វើ�បរា្រ់រយៈសពលពដីរន្ងៃសនាទះ។

«ឪពុក្ោត់សពលបានសៅចរាការសៅលាងាចសនាទះដែរបានស�ើញនូវអ្វដីដែលបានសធ្វើររួចសហើយោត់បានដប�ក្សឡើងថ្‹ចបា�់

ជារានអំណាចពដីសាថានខ្�់ជរួយសៅក្្នគុងក្ិច្ការសនទះសហើយសហើយឪពុក្គិតថ្ក្ូនបតូវសៅរែ្ឋដផន�ិលសវោ៉ាភាលាមសពលក្ូន

បានបាចជដីររួចរាល់សហើយសនាទះ›។

«នាបពឹក្សឡើងសែវីឌបានយក្ដម៉បតសឈើមរួយកាន់នឹងនែសហើយបានសចញសៅបាចជដីដែលោត់បានេុក្សចាលកាលពដីពដីរ

ន្ងៃមុនគរេុក្សៅជិតផ្ទះរ្រ�់្រងប�ដីោត់្រ៉ុដន្សពលោត់សៅែល់េដីសនាទះោត់បានស�ើញថ្វាបានបាត់អ�់រលដីង!ររួចោត់

បានរត់សៅរក្្រងប�ដីរ្រ�់ោត់សហើយ�រួរោត់ថ្សតើោត់រានែឹងថ្វាសៅណាសេ។ោត់បាននិយាយសដាយភាញាក្់សផ្អើលថ្

‹សហតុអ្វដីមក្�រួរ្រងអញជឹង?សតើវាពុំបតូវបានបាចកាលពដីម្សិលមិញសេឬអដី?›

សែវីឌបានសឆ្ើយថ្«‹សេតាមដែលខ្គុំែឹងសនាទះ›។

្រងប�ដីោត់បានសឆ្ើយថ្«‹្រងភាញាក់្សផ្អើលនឹងសរឿងសនាទះណា�់សបោទះសក្្មងៗមក្រក្្រងកាលបពឹក្មិញសហើយបាន�ុំអង្វរ

ឲ្យ្រងសចញសៅសមើល្រុរ�ៗដែលបានបាចជដីសៅក្្នគុងដប�សដាយនិយាយថ្ពរួក្សគពុំធាលា្រ់ស�ើញនណាបាចជដីសលឿនែូសច្នទះ

ក្្នគុងជដីវិតពរួក្សគសនាទះសេ។្រងបានសៅសមើលសហើយបានស�ើញ្រុរ�្រដីនាក្់សៅសធ្វើការក្្នគុងដប�ែូចជាសក្្មងបាននិយាយដមន

្រ៉ុដន្្រងសាមានថ្្រ្អលូនបានជរួលមនុ�្សឲ្យមក្ជរួយសបោទះ្រ្អលូនពយាយាមចង់សធ្វើការសនាទះឲ្យសហើយឆ្្រ់សនាទះអដីខ្គុំក្៏បានសៅចូល

ក្្នគុងផ្ទះភាលាមសដាយពុំនិយាយអ្វដីសេៀតពដីសរឿងសនាទះ›។

បរុព្វកថា
សៅន្ងៃសបកាយៗមក្សេៀតក្្នគុងដខឧ�ភាឆ្នាំ១៨២៩យ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធនិងអូលដីសវើរ

ស្សឌើរីបានជរួ្រប្រេទះនឹងការគំរាមគំដហងពដី�ំណាក្់ពរួក្មនុ�្សក្ំណាចកាល

ក្ំពុង្រញ្្រ់ការ្រក្ដប្របពទះគម្ដីរមរមន។សែើម្ដីជរួយពរួក្សលាក្ឲ្យររួចផុតពដី

ស�ចក្្ដីស្រៀតស្រៀនសនាទះដាវីឌវិតសមើរបានជរួយពរួក្សលាក្ឲ្យ្រ្លូរេដីលំសៅពដីភូមិហារម៉ូនដី

រែ្ឋដផន�ិលសវោ៉ាសៅផ្ទះរ្រ�់បគរួសារវិតសមើរក្្នគុងភូមិហាវាដយតរែ្ឋនូវសយា៉ាក្។បគរួសារ

វីតសមើរបានចា្រ់អារម្មែ៍យា៉ាងខាលាំងសៅសលើបពឹត្ការែ៍ដែលបានស្រើក្្រង្ហាញអំពដី

ការសាដារសឡើងវិញ។យ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធបានពិពែ៌នាអំពដីសែវីឌវីតសមើរចនវីតសមើរនិង

សពបតុ�វីតសមើរជុញ្ញ័រថ្ជា«មិត្និងជំនរួយការែ៏សរាទះមុត្រំផុតសៅក្្នគុងក្ិច្ការ

សហើយ...រំសភើ្រសែើម្ដីែឹងអំពដីកាតព្វក្ិច្រ្រ�់ពរួក្សគរានាក្់ៗ»(សៅក្្នគុងHistory 
of the Church១:៤៩)។ពយាការីបានអធិសា្នសហើយបានេេរួលបពទះ្រន្លូលនន

បពទះអរាចា�់ដែលប្រទានែល់ពរួក្្រង្រ្អលូនប្រុ�ទាំង្រដីនាក្់សនទះ។



៦៦

សមសរៀនេដី៤៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៤–១៦

«ដាវីឌបានសាក្�រួរជាសបចើនសែើម្ដីែឹងសរឿងដែលបានសក្ើតសឡើងសនាទះទាំងសៅក្្នគុងចំសណាមសាច់ោតិនិងអ្នក្ជិតខាង

រ្រ�់ោត់្រ៉ុដន្ោមាននរណាែឹងថ្អ្នក្ណាបានសធ្វើសនាទះសេ»( History of Joseph Smith by His Mother, ed. Preston Nibley
[ឆ្នាំ១៩៥៨]េំព័រ១៤៨–៤៩)។

សូមកសនមថាអ្ន្រោៃសថែិតបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពរបស់ោវីឌវិតបមើរ។បតើអព្តូតបហតុទាំងបៃះអាចៃរងម្ៃអាៃុភាពបលើរូបអ្ន្រោ៉ាង

ដូចបម្ច?

បនាទាប់ពរីោវីឌវិតបមើរោៃនាំពយារោរីៃិងអូលរីបវើរបៅបឌើរីបៅដល់្ ូមិហាវាថយតរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូល

ពរីរោរបលចបចញម្រនៃ្រិច្ចរោររបស់កទង់បៅន ង្ៃចុងបករោយៃិងពរ�័យថដលោៃសៃយាដល់អស់អ្ន្រណាថដលរួមចំថណ្រ្រ្ននុង

្រិច្ចរោរបនាះ(សូមបមើល្.ៃិងស.14:1–5)។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា14:៦–7បោយថសវងរ្រអវរីថដល

កពះអម្ចាស់ោៃថណនាំឲ្យោវីឌបធវើៃិងអំបណាយទាៃថដលោត់ៃរងទទួលោៃម្រវិញ។បតើអំបណាយទាៃអវរីថដលកពះអម្ចាស់

ោៃសៃយាជាមួយោត់?បតើបដវីឌកតូវបធវើអវរីបដើម្បរីទទួលោៃពរ�័យបៃះ?


1. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. �រីវិតដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ចម្ៃៃ័យថារោររស់បៅជាៃិរៃតេរ៍ជាមួយក្រុមក្ួសារ្រ្ននុងវតតេម្ៃរបស់កពះៃិង

រោរថកបរោលាយដូចជាកទង់។បតើៃិយមៃ័យបៃះ�ួយអ្ន្រឲ្យយល់ពរីមូលបហតុថដល�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ច

«្ឺជាអំបណាយទាៃដ៏មហិម្បំ្ុតៃូវក្ប់អំបណាយទាៃទាំងឡាយនៃកពះ»ោ៉ាងដូចបម្ច?

ខ. បតើរោរសៃយាអំពរី�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ចអាចបំ្ុស្ ំៃិតឲ្យអ្ន្ររ្រសាកពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយរបស់កពះបហើយ

រោៃ់ខាជាប់ដរាបដល់ចុងបំ្ុតោ៉ាងដូចបម្ច?

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា14:7កពះអម្ចាស់ោៃបបកងៀៃអំពរីបោលរោរណ៍មួយដ៏ម្ៃសារៈសំខាៃ់ថដលអៃុវតតេ

ចំបោះបយើងម្នា្រ់ៗថា៖ពបសិៃគបើគ�ើងរកសាព្រះបញ្ញ្រ្ិទាំងឡា�របស់ព្រះគ�ើ�កាៃ់ខ្ជាប់�រាប�ល់ចុងបំែុ្រលំោប់គនារះ

គ�ើងៃឹងទទួលបាៃជបីវិ្រ�៏គៅអស់កល្ជាៃិច្។សូម្ ិតអំពរីរោរសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រឬ្រ្ននុង

បសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។

បដើម្បរីយល់បោលរោរណ៍បៃះឲ្យោៃរោៃ់ថតចបាស់សូមពិចារណាថារោររោៃ់ខាជាប់ដរាបដល់ចុងបំ្ុតបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាព

ដូចខាងបករោមអាចៃរងម្ៃៃ័យោ៉ាងណា៖

• យុវ�ៃម្នា្រ់ថដលបទើបថតោៃចូលសាសនាចក្រនាបពល្ ្រីៗបៃះម្ៃអារម្ណ៍ថាោត់ោមៃមិតតេ្្រ្ិបៅ្រ្ននុងវួដរបស់

ោត់។

• យុវនារីម្នា្រ់ម្ៃ�ំងឺថដលតកមូវឲ្យបៃតេទទួលទាៃថានាំៃិងម្ៃរោរថ្ទាំផ្ទាល់ខលែលួៃពរីសំណា្រ់មៃុស្សដនទ។

• ឪពុ្រម្ដាយរបស់យុវ�ៃឬយុវនារីម្នា្រ់បទើបថតថលងលះោនានាបពល្ ្រីៗបៃះបហើយឪពុ្រឬម្ដាយបនាះម្ៃម្នា្រ់ពុំ

ស្រម្បៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ។

• យុវ�ៃឬយុវនារីម្នា្រ់្រំពុងពុះោរោ៉ាងខាលាំងជាមួយៃរងរោរល្បលួងថដលនាំបៅរ្រភាពបញរៀៃ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា14:8បដើម្បរីថសវងយល់ពរីពរ�័យមួយបទៀតថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលថា

ោវីឌវិតបមើរៃរងទទួលោៃថ្្អ្របៅបលើរោរបោរពកបតិបតតេិរបស់ោត់។

មិៃយូរបែុនាមៃបនាទាប់ពរីោៃទទួលវិវរណៈបៃះោវីឌវិតបមើរោៃរោលាយបៅជាសា្រ្សរីមួយរូប្រ្ននុងចំបណាមសា្រ្សរីទាំងបរីរូបនៃ

កពះ្ម្ពរីរមរមៃ។ោត់ោៃប�ើញបទវតាមរ៉ូនណៃិងផ្ទាំងចំណារម្សបហើយោត់ោៃឮកពះសូរបសៀងរបស់កពះថ្លែងទរីបនាទាល់

អំពរីភាពបពញបលញនៃបញ្រីកបវតតេិបនាះ។


2.សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា14:11ជាខ្ម្ពរីរថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃដល់ោវីឌវិតបមើរៃូវ

រោរសៃយាមួយបទៀតបោយថ្្អ្របៅបលើភាពបសាមះកតង់របស់ោត់។សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុ

រោរសិ្រសារបស់អ្ន្រជាោ្រ្យរបស់អ្ន្រផ្ទាល់សូមសរបសរបោលរោរណ៍«បបើសិៃជា–បនាះ»ថដលអ្ន្ររ្រប�ើញ្រ្ននុង

ខ្ម្ពរីរបៃះ។(របបៀបមួយបដើម្បរីសរបសរបោលរោរណ៍បៃះម្ៃបៅចុងបញ្ចប់នៃបមបរៀៃបៃះ)។



៦៧

សមសរៀនេដី៤៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៤–១៦

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១៥–១៦

ទ្រះតយស៊ូវទគីស្ទបតទងៀនយ៉ូហាននិងត្ទ�ុសវិ�ត្ើរអំ្ីអវែីដែលម្ន�ណ្លែបំ្ុ�ចំតោរះ្ ួករ�់

បដើម្បរីសិ្រសាអំពរីវិវរណៈទាំងឡាយថដលកតូវោៃកបទាៃឲ្យដល់យែូហាៃៃិងបពកតុសវិតបមើរសូមអបញ្ើញសម្�ិ្រក្ួសារ

ឬមិតតេ្្រតេិម្នា្រ់អាៃខ្ម្ពរីរមួយចំៃួៃជាមួយអ្ន្រកបសិៃបបើអាចបធវើបៅោៃ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា15:1

បោយខលែលួៃអ្ន្រផ្ទាល់បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសម្�ិ្រក្ួសារឬមិតតេ្្រតេិរបស់អ្ន្រអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា1៦:1។

សូមអាៃ្ ងថដរខទរី2–៦នៃ្រណ្ឌទាំងពរីរបោយឆ្លាស់ោនាម្ងម្នា្រ់រវងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះតាមរបបៀបដូចោនាបៃះ។សូម្រំណត់អំពរី

រោរណ៍ថដលខុសោនាអំពរីវិវរណៈទាំងពរីរបៃះ។

បតើភាពខុសោនាថតមួយ្ ត់្រ្ននុងរោរបកបើោ្រ្យនៃវិវរណៈទាំងពរីរបៃះ្ ឺជាអវរី?

បោយសារថតខទរី2–៦្រ្ននុងវិវរណៈបៃះម្ៃល្រខេណៈដូចោនាសុទ្ធសាធបនាះវហា្់រដូចជាកពះអម្ចាស់អាចកបទាៃវិវរណៈមួយ

បហើយោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលបៅរោៃ់បុរសទាំងពរីរនា្រ់។បតើបយើងអាចបរៀៃអវរីខលែះបចញពរីរោរពិតថដលថាកទង់ោៃយ្របពលម្ៃ

កពះបៃ្ទតូលបៅរោៃ់យែូហាៃៃិងបពកតុសទាំងពរីរនា្រ់បោយផ្ទាល់បរៀងៗខលែលួៃ?

បពលខលែះកពះអម្ចាស់អាចៃរងបបើ្រសថម្ងសារលិខិតថតមួយបៅរោៃ់បុ្្គលជាបកចើៃ្ឺបោយសារថតពួ្រប្ម្ៃតកមូវរោរ

រោលៈបទសៈឬបំណងកោថានាកសបដៀងោនា។បដើម្បរីសារល់បំណងកោថានាថដលយែូហាៃៃិងបពកតុសវិតបមើរោៃម្ៃដូចោនាបនាះ

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា15:3–4ៃិងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា1៦:3–4ម្ងបទៀត។បតើយែូហាៃៃិង

បពកតុសវិតបមើរទាំងពរីរនា្រ់ម្ៃបំណងកោថានាដូចបម្ច?

កពះអម្ចាស់ោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងវិវរណៈទាំងបៃះថាកិច្ខិ្រខំរបស់គ�ើងគ�ើម្បីនាំមៃុស្ស�នទឲ្យមករកព្រះគ�ស៊ូវពគបីស្ទគឺមាៃ

្រនមលែបំែុ្រចំគពារះគ�ើង។បៅបពលអ្ន្រ�ួយនាំមៃុស្សម្ររោៃ់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទពួ្រប្្រ៏ៃរងយល់្ ងថដរថាកពះកទង់កជាប

បហើយម្ៃកពះទ័យកសឡាញ់ពួ្រប្។

វិវរណៈទាំងបៃះ្រ៏បបកងៀៃដូបច្នះថដរថាព្រះពទង់ពជាប្ បីគ�ើងមានាក់ៗ។កទង់កជាបៃូវអវរីថដលល្អបំ្ុតសកម្ប់បយើង។


3.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុ

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រៃូវ្ ំៃិតរបស់អ្ន្រ

អំពរីរបបៀបថដលពរ�័យបពវ�ិតភាពឬរោរបៅ

បបស្រ្រម្អាចបគ្ហាញថាកពះកទង់កជាបពរីបយើង

ម្នា្រ់ៗ។

ថអលបឌើរបដវីឌបអថបដណា្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់

ោៃ្ ្ល់ជា្ ំរូនៃបសច្្ររីពិតថដលថាកពះកទង់កជាបពរីបយើង

ម្នា្រ់ៗ៖

ការសពរើពាក្យររ�់អ្នកផ្ទាល់

សៅសពលអ្នក្្រង្ហាញសោលលេ្ិនិង

សោលការែ៍ជាោក្្យរ្រ�់អ្នក្

ផ្ទាល់សនាទះអ្នក្្រសងកើន�មត្ភាពនិង

េំនុក្ចិត្សែើម្ដីពន្យល់ែំែឹងល្អសៅែល់

មនុ�្សែនេ។



៦៨

សមសរៀនេដី៤៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៤–១៦

«កាលសលើក្មុនខ្គុំបាននិយាយសៅកាន់អ្នក្ែឹក្នាំ្រព្វជិតភាពរានាក្់ដែលបានសលើក្េឹក្ចិត្

ឲ្យេសន្ញចាំស្មាទះរ្រ�់យុវវ័យទាំងអ�់ដែលរានអាយុ១៣សៅ២១ឆ្នាំសៅក្្នគុងស�្ក្រ្រ�់ោត់។

ការសប្រើរូ្រ្ តដែលមិនែឹងខ្លួនរ្រ�់យុវជននិងយុវនារីោត់បាន្រសងកើតជាកាត្រញ្ចាំងសែើម្ដីោត់អាច

សមើលសពលសធ្វើែំសែើរសៅសធ្វើការនិងសៅសពលសផ្សងៗសេៀត។អ្នក្ែឹក្នាំ្រព្វជិតភាពសនទះបានសរៀនយា៉ាង

ឆ្្រ់អំពដីស្មាទះរ្រ�់យុវវ័យទាំងអ�់។

«សៅយ្រ់មរួយអ្នក្ែឹក្នាំ្រព្វជិតភាពសនាទះបាន�ុ្រិនអំពដីយុវជនរានាក្់ដែលោត់បានសាគាល់ដតក្្នគុងរូ្រ្ត។សៅក្្នគុងការ

�ុ្រិនសនាទះោត់បានស�ើញយុវជនសនាទះស�្ៀក្ោក្់អាវពែ៌�សហើយោក្់សាលាក្ស្មាទះអ្នក្ផ្សព្វផសាយសា�នា។យុវជន

សនាទះក្ំពុង្រសបងៀនែល់បគរួសារមរួយសដាយរាននែគូអង្គុយជិតោត់។យុវជនសនាទះកាន់បពទះគម្ដីរមរមនសៅក្្នគុងនែោត់

សហើយោត់បានសមើលសៅែូចជាោត់ក្ំពុងដ្្ងេដី្រនាទាល់អំពដីភាពសពញសលញននបពទះគម្ដីរ។ររួចសហើយអ្នក្ែឹក្នាំ្រព្វជិតភាព

សនាទះបានភាញាក្់ែឹងខ្លួនពដី�ុ្រិន។

«សៅក្្នគុងការជរួ្រជុំ្រព្វជិតភាពមរួយអ្នក្ែឹក្នាំរូ្រសនាទះបានសៅជរួ្រនឹងយុវជនដែលោត់បានស�ើញក្្នគុង�ុ្រិនសហើយ

បាន�ុំនិយាយនឹងយុវជនសនាទះរយៈសពលពដីរ្រដីនាេដី។្រនាទា្រ់ពដីការដែនាំ�សង្ខ្រៗមក្អ្នក្ែឹក្នាំបានសៅយុវជនសនាទះ

សដាយស្មាទះសហើយបាននិយាយថ្៖‹ខ្គុំពុំដមនជាមនុ�្សរសវើរវាយសេ។ខ្គុំពុំដែល�ុ្រិនស�ើញ�រាជិក្សៅលដីវណារានាក្់ក្្នគុង

ស�្ក្សនទះសេសបរៅពដីអ្នក្។ខ្គុំចង់បបា្រ់អ្នក្អំពដី�ុ្រិនរ្រ�់ខ្គុំររួចសហើយខ្គុំចង់ឲ្យអ្នក្ជរួយខ្គុំយល់អំពដីអត្ន័យរ្រ�់វា›។

«អ្នក្ែឹក្នាំ្រព្វជិតភាពបានសរៀ្ររា្រ់បបា្រ់ពដី�ុ្រិនសនាទះសហើយបាន�រួរែល់យុវជនសនាទះអំពដីអត្ន័យនន�ុ្រិន។យុវជន

រានាក្់បានសឆ្ើយត្រទាំងអរួលសែើមក្ថ្‹វារានន័យថ្បពទះបជា្រែឹងថ្ខ្គុំជានរណា›។ការ�ន្នា្រនាទា្រ់សេៀតរវាងយុវជន

សនទះនិងអ្នក្ែឹក្នាំ្រព្វជិតភាពគឺរានអត្ន័យ្រំផុតសហើយពរួក្ោត់បានយល់បពមសែើម្ដីជរួ្រសហើយប្រឹក្សាជាមរួយោនាពដីមរួយ

បោសៅមរួយបោអំឡគុងសពលជាសបចើនដខ្រន្្រនាទា្រ់មក្»(The Tender Mercies of the Lord»Ensignឬលីអាហូណាដខ

ឧ�ភាឆ្នាំ២០០៥,េំព័រ១០០)។

សូមពិចារណា(ឬពិភា្រសាជាមួយមៃុស្សថដលអ្ន្រោៃអាៃជាមួយ)អំពរីមូលបហតុថដលវអាចជាអតថែកបបោ�ៃ៍សកម្ប់បយើង

្រ្ននុងរោរដរងថាកពះកទង់កជាបពរីបយើងម្នា្រ់ៗ។


4. សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីសាថាៃភាពនៃរោរយល់ដរងថាកពះកទង់

កជាបពរីអ្ន្រម្នា្រ់ៗបោយផ្ទាល់ោៃ�ួយអ្ន្រតាមរបបៀបមួយចំៃួៃឬសរបសរអំពរីរបបៀបថដលរោរយល់ដរងថាកពះ

កទង់កជាបពរីអ្ន្រម្នា្រ់ៗបោយផ្ទាល់អាចម្ៃអាៃុភាពបលើរោរសបកមចចិតតេថដលអ្ន្របធវើជាបរៀងរាល់ន្ងៃ។


5. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ១៤–១៦ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖

កំណត់ចំណំា ស្រោប់ កិច្ចការ ទដី ២ ៖របបៀបមួយថដលអ្ន្រអាចថ្លែងពរីបោលរោរណ៍ថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រី

សញ្ញា14:11្ឺ៖គបើគ�ើងជួ��ល់កិច្ការរបស់ព្រះអមាចាស់គោ�មាៃចិ្រ្គោមារះព្រង់ខណៈគនារះពទង់ៃឹងពបទាៃ្រ�ល់

គ�ើងខ្ងវិញ្ញាណៃិងខ្ងោច់្ម។



៦៩

សមសរៀនេដី៥៖ន្ងៃេដី១

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៧
បមបរៀៃទរី5៖ន្ងៃទរី1បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា17

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១៧

ទ្រះអម្ចាស់ម្នទ្រះបន្ទទូលទោប់អូលីតវើរតៅត�ើរីដាវី�វិ�ត្ើរនិងម្៉ា្រិនហារីសថាទបសិនតបើ្ ួករ�់ម្នតសចក្ដី
ជំតនឿទគប់ទរន់តនារះ្ ួករ�់នឹងទ�ូវោនអនុញ្ញា�ឲ្យត�ើញផ្ទាំងចំណារនិងវ�្នុ្ ិសិែ្ឋែណ្រត្រៀ�។

ម្ៃ្រថៃលែងចំៃួៃពរីរបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃថដលម្ៃថចងៃូវរោរពយា្ររណ៍អំពរីពួ្រសា្រ្សរីថដលៃរងប�ើញបហើយថ្លែងទរីបនាទាល់

អំពរីកពះ្ម្ពរីរឬផ្ទាំងចំណារថដលម្ៃៃូវបញ្រីកបវតតេិ។សូមអាៃៃរីនហវទរី227:12–14ៃិងបអបធើរ5:2–4រួច្ ិតថាវៃរង

ម្ៃល្រខេណៈដូចបម្ចបដើម្បរីបធវើជាសា្រ្សរីមួយរូបចំបោះផ្ទាំងចំណារ។បចញពរីអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងបទ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើ

ពួ្រសា្រ្សរីទាំងបរីនា្រ់បនាះៃរងកតូវោៃបគ្ហាញបញ្រីកបវតតេិឲ្យប�ើញតាមរបបៀបណា?

សោកអូលតីសវើរសៅស�ើរីសោកដាវី�វិតសមើរនិងសោកមា៉ាទិនហារីេ

តាមរយៈវិវរណៈបៃះកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលកោប់យែូថសបស៊្ីធថាអូលរីបវើរបៅបឌើរីោវីឌវិតបមើរៃិងម្៉ាទិៃហារីស

ៃរងកតូវោៃអៃុញ្ញាតឲ្យប�ើញផ្ទាំងចំណារ។សូមបមើលបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា17:1។បថៃថែមពរីបលើផ្ទាំងចំណារបនាះ

បតើម្ៃវតថែនុអវរីប្្សងបទៀតថដលពួ្រសា្រ្សរីទាំងបៃះៃរងអាចប�ើញ?(បលខបោង1្រម្ៃៃូវបសច្រ្រីបោងបៅរោៃ់អវរីថដលជា

«របស់បៅទិសដ៏អសាចារ្យ»រួមបញ្ចតូលទាំងៃរីនហវទរី11៦:10,1៦,2៦ៃិងអាលម្៉ា37:38–47)។

សូម្ ិតអំពរីរបបៀបថដលវតថែនុដ៏ពិសិដ្ឋទាំងបៃះ(ម្ៃដូចជាោវរបស់ឡាោៃ់ៃិងលរីអាហូណា)អាចបថៃថែម្ ស្នុតាងបលើ

ភាពជា្រ់ថស្ងនៃតួអង្គៃិងកពរតតេិរោរណ៍នានាថដលម្ៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា17:2–3។បតើកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលថាពួ្រសា្រ្សរីកតូវបធវើអវរីខលែះពរីមុៃពួ្រប្

អាចប�ើញផ្ទាំងចំណារ?

បរុព្វកថា
កាលក្ំពុង្រក្ដប្របពទះគម្ដីរមរមនពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធបានដ�្វងយល់ថ្ពរួក្

សាក្្សដី្រដីនាក្់នឹងបតូវបានអនុញ្ញាតឲ្យស�ើញផ្ទាំងចំណារ«សដាយបពទះសចសាដានន

បពទះ»(�ូមសមើលនដីនហ្វេដី២២៧:១២–១៤សអសធើរ៥:២–៤)។សៅសពល

អូលដីសវើរស្សឌើរីនិងសែវីឌវិតសមើរបានដ�្វងយល់ពដីការែ៍សនទះពរួក្ោត់ទាំងពដីរនាក្់

រានការ្រំផុ�គំនិតមរួយចង់សធ្វើជាសាក្្សដី។សៅក្្នគុងវិវរែៈមុន(គ.និង�.៥)

បពទះអរាចា�់បានរានបពទះ្រន្លូលបបា្រ់រា៉ាេិនហារី�ថ្ប្រ�ិនស្រើោត់រានចិត្

រា្រសាសហើយសោរពប្រតិ្រត្ិបគ្រ់បោន់សហើយសនាទះោត់នឹងបតូវបានអនុញ្ញាតឲ្យ

ស�ើញផ្ទាំងចំណារ។អូលដីសវើរស្សឌើរីដាវីឌវិតសមើរនិងរា៉ាេិនហារី�បាន�ូម

ឲ្យពយាការីេូល�រួរែល់បពទះអរាចា�់ថ្សតើពរួក្ោត់អាចនឹងបានអនុញ្ញាតឲ្យេេរួល

បានឱកា�សនទះដែរឬសេ។វិវរែៈដែលអ្នក្នឹង�ិក្សាសៅន្ងៃសនទះគឺសោលលេ្ិនិង

ស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៧បាន្រញ្ជាក្់បបា្រ់ថ្្រុរ�ទាំង្រដីរូ្រសនទះនឹងបតូវបានអនុញ្ញាត

ឲ្យស�ើញផ្ទាំងចំណារនិងវត្គុដែលទាក្់េងសផ្សងៗសេៀតប្រ�ិនស្រើពរួក្ោត់អនុវត្

ស�ចក្្ដីជំសនឿបានបគ្រ់បោន់។



៧០

សមសរៀនេដី៥៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៧



1.សូមបឆលែើយៃរងសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើអ្ន្រ្ ិតថា

បហតុអវរីសា្រ្សរីទាំងបៃះកតូវម្ៃបសច្រ្រី�ំបៃឿពរីមុៃពួ្រប្អាចប�ើញផ្ទាំងចំណារម្ស?

បទាះជាបយើងអាចៃរងមិៃទទួលោៃសា្រ្សរីមួយតាមរបបៀបដូចោនាថដលពួ្រសា្រ្សរីបរីនា្រ់្រ៏បោយ្រ៏បយើងអាចទទួលោៃសា្រ្សរី

នៃបសច្រ្រីពិតថដលបយើងចង់ដរងថដរ។សូមពិចារណាអំពរីអវរីថដលបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា17:1–3បបកងៀៃបយើងអំពរី

របបៀបថដលបយើងអាចទទួលោៃសា្រ្សរីផ្ទាល់ខលែលួៃអំពរីបសច្រ្រីពិតនៃដំណរងល្អ។រួចសូមបំបពញបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះបោយ

ថ្្អ្របៅបលើអវរីថដលអ្ន្រថសវងយល់បចញពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ៖ពបសិៃគបើគ�ើងគនារះគ�ើងអាចទទួលបាៃោក្សបីនៃគសចក្បី្ិ្រផ�ល

គ�ើងចង់�ឹង។


2.សូមពិពណ៌នាោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីរបបៀបថដលអ្ន្រអៃុវតតេបសច្រ្រី�ំបៃឿ

បលើកពះបដើម្បរីទទួលោៃសា្រ្សរីអំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃៃិងបសច្រ្រីពិតនៃដំណរងល្អដនទបទៀត។ឬកបសិៃបបើអ្ន្រម្ៃ

អារម្ណ៍ថាមិៃទាៃ់ោៃទទួលសា្រ្សរីបៅប�ើយសូមពៃ្យល់ពរីរបបៀបថដលអ្ន្រអាចអៃុវតតេបសច្រ្រី�ំបៃឿបដើម្បរីអ្ន្រ

អាចទទួលោៃទរីបនាទាល់នៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។

ម្ដាយរបស់យែូថសបស៊្ីធ្ឺលូស៊ីម្៉ា្រស្៊ីធោៃសរបសរពរីរបបៀបថដលម្៉ាទិៃហារីសកតូវោៃកពះម្ៃបៃ្ទតូលកោប់ថាោត់

អាចបធវើជាសា្រ្សរីម្នា្រ់្រ្ននុងចំបណាមសា្រ្សរីទាំងបរីនា្រ់ោៃ។បនាទាប់ពរីរាកតរីថដលោៃអាៃបៅ្រ្ននុងចបាប់សរបសរនដនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ

ថដលកតូវោៃបញ្ចប់្ ្រីបនាះ«បៅកពរ្របនាទាប់បករោយពរីោៃបធវើរោរគ្រដូចសពវដងដូចជារោរអាៃបកចៀងៃិងអធិសាឋាៃយែូថសប

ោៃបករោ្រពរីលុត�ង្គង់បហើយោៃបដើរសំបៅបៅម្៉ាទិៃហារីសទាំងចិតតេមុតម្ំបបើតាមខញនុំចាំវោៃបធវើឲ្យខញនុំរំ�ួលចិតតេដល់សពវន្ងៃ

បៃះោត់ោៃបោលថា‹ម្៉ាទរីៃហារីសបៅន្ងៃបៃះបលា្រកតូវថតម្ៃចិតតេរាបសាចំបោះកពះដល់្រកមិតថដលបលា្រអាចទទួលោៃ

រោរអ្័យបទាសដល់អំបពើោបរបស់បលា្រ។បបើបលា្រម្ៃចិតតេរាបសាថមៃបនាះវជាកពះឆៃ្ទៈកពះថដលបលា្រ្ ួរថតអាចប�ើញ

ផ្ទាំងចំណារជាមួយៃរងអូលរីបវើរបៅបឌើរីៃិងោវីឌវិតបមើរ›( History of Joseph Smith by His Mother,ed.Preston

Nibley[ឆ្នាំ1958]ទំព័រ151–52)។

សូមពិចារណាបៅបលើសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាវចាំោច់បដើម្បរីម្ៃចិតតេរាបសាបៅបពលបយើងថសវងរ្ររោរអ្័យបទាសពរីកពះ?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាបយើងកតូវថសវងរ្ររោរអ្័យបទាសពរីកពះបៅបពលបយើងចង់ទទួលោៃសា្រ្សរីនៃ

បសច្រ្រីពិតពរីកទង់?

សូម្ ិតពរីរោរថដលកតូវោៃបក�ើសបរើសឲ្យបធវើជាសា្រ្សរីម្នា្រ់្រ្ននុងចំបណាមសា្រ្សរីទាំងបរីនា្រ់ថដលកតូវោៃអៃុញ្ញាតឲ្យប�ើញ

ផ្ទាំងចំណារ«បោយកពះបចសាដានៃកពះ»។បតើរោរទទួលខុសកតូវថបបណាថដលអ្ន្រៃរង្ ិតថាម្ៃបនាទាប់ពរីទទួលោៃ

បទពិបសាធៃ៍បៃះ?កពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលកោប់ពរីរោរទទួលខុសកតូវនៃរោរបធវើជាសា្រ្សរីនៃផ្ទាំងចំណារ។សូមអាៃ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា17:3–5បោយថសវងរ្ររោរណ៍ថដលកពះអម្ចាស់ោៃកតាស់បញ្ជាឲ្យពួ្រសា្រ្សរីបរីនា្រ់បធវើបនាទាប់ពរី

ោៃប�ើញផ្ទាំងចំណារបហើយ។

សូមពិចារណាអំពរីរោរទទួលខុសកតូវថដលបយើងម្ៃបៅបពលកពះអម្ចាស់កបទាៃសា្រ្សរីមួយនៃបសច្រ្រីពិតដ៏បទវភាពឲ្យបយើង។

អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំឃ្លាទាំងឡាយថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងខទរី3ថដលបបកងៀៃពរីបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះ៖បនាទាប់្ បីគ�ើង

ទទួលបាៃោក្សបីនៃគសចក្បី្ិ្រគ�ើ�គ�ើងៃឹងមាៃការទទួលខុសព្រូវក្នុងការផ្លែងទបីបនាទាល់អំ្បីគសចក្បី្ិ្រគនារះ។សូម្ ិតអំពរី

របបៀបថដលឆៃ្ទៈរបស់អ្ន្រ្រ្ននុងរោរថ្លែងទរីបនាទាល់ពរីបសច្រ្រីពិត្រ៏ជារោរបគ្ហាញបសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់អ្ន្របលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទថដរ។


3.សូមបធវើបញ្រីោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍នៃ

ដំណរងល្អមួយចំៃួៃថដលអ្ន្រដរងថាជារោរពិត។សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់អារម្ណ៍ឬ្ំៃិតទាំងឡាយរបស់អ្ន្រ

អំពរីបោលរោរណ៍ទាំងបៃះជាមួយៃរងឪពុ្រ/ម្ដាយឬបងប្អតូៃបបងកើត។

មិៃយូរបែុនាមៃបនាទាប់ពរីវិវរណៈបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា17កតូវោៃកបទាៃឲ្យបនាះពយារោរីយែូថសបស៊្ីធ,ោវីឌ

វិតបមើរ,អូលរីបវើរបៅបឌើរីៃិងម្៉ាទិៃហារីសោៃបដើរចូលបៅ្រ្ននុងនកពថ្រ្បរ្ ្ទះរបស់ក្ួសារវិតបមើរបដើម្បរី«ពយាោមទទួល

តាមរយៈរោរអធិសាឋាៃដ៏ប្រលែរៀវរោលាៃិងរាបសា»ៃូវសា្រ្សរីថដលោៃសៃយាបនាះ។យែូថសបស៊្ីធោៃ្រត់កតាដូបច្នះបនាទាប់ពរី

រោរពយាោមអធិសាឋាៃពរីរដងមិៃោៃសបកមច«ម្៉ាទិៃហារីសោៃសុំដ្រខលែលួៃបោយបគ្ហាញថាោត់ប�ឿថាបៃះបណាដាលម្រពរី

វតតេម្ៃរបស់ោត់បទើបបធវើឲ្យពួ្របយើងមិៃអាចទទួលោៃៃូវអវរីថដលបយើងអធិសាឋាៃសុំ។ោត់្រ៏ោៃដ្រខលែលួៃបចញដូចថដលោៃ

្ិតបនាះបៅរួចបយើងោៃលុត�ង្គង់ចុះអធិសាឋាៃសាជា្្រីបហើយមិៃទាៃ់ោៃពរីរបរីនាទរី្ ងរោលបយើងោៃប�ើញពៃលែឺមួយចំពរី

បលើបយើងសថែិតបៅ្រ្ននុងអារោសថដល្ លែឺថចងចាំងឥតឧបម្បហើយបមើលចុះម្ៃបទវតាមួយអង្គោៃឈរបៅចំបោះបយើង។្រ្ននុង

កពះហសតេកទង់ម្ៃៃូវផ្ទាំងចំណារថដលបយើងោៃអធិសាឋាៃ...បដើម្បរីចង់ប�ើញ។កទង់ោៃបបើ្រសៃលែរ្រទំព័រមួយម្ងៗបដើម្បរី

បយើងអាចប�ើញបហើយយល់ពរីរោរចារឹ្រទាំងបនាះោៃោ៉ាងចបាស់។...បយើងោៃសាដាប់ឮសំប�ងមួយបចញម្រពរី្រ្ននុងពៃលែឺបៅ



៧១

សមសរៀនេដី៥៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៧

ខាងបលើបយើងបោយថ្លែងថា‹ផ្ទាំងចំណារទាំងបៃះកតូវោៃបបើ្រសថម្ងប�ើងបោយកពះបចសាដានៃកពះបហើយវកតូវោៃប្រថកប

បោយកពះបចសាដានៃកពះ។រោរប្រថកបរបស់វថដលអ្ន្រោៃបមើលប�ើញ្ ឺកតរមកតូវបហើយខញនុំបញ្ជាដល់អ្ន្រឲ្យថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីអវរី

ថដលឥ�តូវអ្ន្រោៃប�ើញៃិងសាដាប់ឮបនាះ›។

«ឥ�តូវខញនុំោៃចា្របចញពរីបដវីឌៃិងអូលរីបវើរបហើយោៃបៅរ្រម្៉ាទរីៃហារិសថដលខញនុំោៃប�ើញថាោត់្រំពុងថតអធិសាឋាៃោ៉ាង

ប្រលែរៀវរោលាបៅ្រថៃលែងឆ្ងាយមួយ។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយោត់ោៃកោប់ខញនុំថាោត់ពុំទាៃ់ោៃទទួលចបមលែើយពរីកពះអម្ចាស់បៅ

ប�ើយបហើយោត់ោៃបស្នើបោយចិតតេបសាមះឲ្យខញនុំចូលរួមអធិសាឋាៃជាមួយោត់បដើម្បរីឲ្យោត់អាចទទួលោៃពរ�័យដូចោនាថដល

បយើងបទើបថតោៃទទួលថដរ។បយើង្រ៏ោៃអធិសាឋាៃជាមួយោនាតាមសំបណើររបស់ោត់បហើយទរីបំ្ុតបំណងកោថានាបយើងោៃ

សបកមចដ្ិបតបយើងមិៃទាៃ់ោៃបញ្ចប់រោរអធិសាឋាៃ្ ងរោរៃិមិតតេដូចោនាោៃបគ្ហាញឲ្យបយើងប�ើញោ៉ាងបហាចណាស់ខញនុំោៃ

ប�ើញរោរៃិមិតតេបនាះជាបលើ្រទរីពរីរបហើយខញនុំោៃប�ើញបហើយឮរោរណ៍ដថដលបៃះម្ងបទៀតបៅបពលបនាះម្៉ាទរីៃហារីសោៃយំ

្រ្ននុងអា្រប្ប្រិរិោបកត្រអរបោយបសច្្ររីអំណរបៃលែឺថា«‹ក្ប់កោៃ់បហើយក្ប់កោៃ់បហើយថ្្ន្ររបស់ខញនុំោៃប�ើញបហើយថ្្ន្រ

របស់ខញនុំោៃប�ើញបហើយ›»(បៅ្រ្ននុងHistory of the Church1:54–55)។

សូម្ ិតអំពរីរោរថដលកតូវោៃកោប់អំពរីព័ត៌ម្ៃមួយចំៃួៃថដលអ្ន្រមិៃកតូវោៃអៃុញ្ញាតឲ្យថច្រចាយជាមួយៃរណាម្នា្រ់អស់

រយៈបពលជាយូរ។បតើអ្ន្រៃរងម្ៃអារម្ណ៍ដូចបម្ចរោលបៅទរីបំ្ុតអ្ន្រកតូវោៃអៃុញ្ញាតឲ្យថច្រចាយពរីរោរណ៍បនាះ?សូម

្ិតអំពរីសាថាៃភាពថដលយែូថសបស៊្ីធកតូវបធវើជាសា្រ្សរីថតម្នា្រ់ឯងចំបោះផ្ទាំងចំណារកពះ្ម្ពរីរមរមៃអស់រយៈបពលជាបកចើៃ

ឆ្នាំ។បតើអ្ន្រៃរងម្ៃអារម្ណ៍ោ៉ាងណាចំបោះសាថាៃភាពរបស់បលា្រ?បតើអ្ន្រ្ ិតថាយែូថសបស៊្ីធម្ៃអារម្ណ៍ដូចបម្ចថដល

ឥ�តូវបៃះមៃុស្សដនទបទៀតអាចបថៃថែមសា្រ្សរីៃិងទរីបនាទាល់របស់ខលែលួៃបៅបលើអវរីថដលបលា្រម្ៃ?

ែំសែើរសរឿងែូចតសៅសនទះមក្ពដីលូ�ម៊ីរា៉ាក្�្មម៊ីធជារាដាយរ្រ�់យ៉ូដ�្របានសរៀ្ររា្រ់ពដីអារម្មែ៍រ្រ�់

យ៉ូដ�្រ្រនាទា្រ់ពដីពរួក្សាក្្សដីទាំង្រដីនាក្់បានស�ើញផ្ទាំងចំណារ៖«សៅសពលពរួក្សគបានបតឡ្រ់មក្ផ្ទះ

វិញវាគឺចសនាលាទះសរា៉ាង្រដីសៅសរា៉ាង្ររួនរស�ៀលដែលអ្នក្ប�ដីវិតសមើរសលាក្�្មម៊ីធ[យ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធ�ម៊ីញ្ញ័រ]

និងខ្គុំបានអង្គុយក្្នគុង្រន្្រ់សគងមរួយជាមរួយោនាសៅសពលសនាទះ។សៅសពលចូលមក្ែល់យ៉ូដ�្របាន

េរាលាក្់ខ្លួនដក្្រខ្គុំសហើយបានសោលឮៗថ្‹ពុក្ដម៉សលាក្ទាំងពដីរពុំែឹងថ្សតើខ្គុំរីក្រាយយា៉ាងណាសនាទះ

សេ៖ឥឡលូវសនទះបពទះអរាចា�់បានអនុញ្ញាតឲ្យផ្ទាំងចំណារបតូវបាន្រង្ហាញែល់មនុ�្ស្រដីនាក្់សេៀតសបរៅពដី

ខ្គុំ។ពរួក្សគបានសមើលស�ើញសេវតាដែលបានដ្្ងេដី្រនាទាល់ែល់ពរួក្សគសហើយពរួក្សគនឹងសធ្វើជាសាក្្សដីចំសោទះស�ចក្្ដីពិតននអ្វដី

ដែលខ្គុំបាននិយាយែ្ិតឥឡលូវសនទះពរួក្សគបានែឹងសដាយផ្ទាល់ខ្លួនសគសហើយថ្ខ្គុំពុំបានសៅសបាក្្រសញ្ឆោតមនុ�្សសេសហើយខ្គុំ

រានអារម្មែ៍ែូចជាខ្គុំបតូវបានររួចពដី្រន្គុក្មរួយដែលធងៃន់យា៉ាងខាលាំងស�្ើរដតខ្គុំពុំអាចដរក្បានសនាទះសហើយវាសធ្វើឲ្យបពលឹងរ្រ�់ខ្គុំ

រីក្រាយដែលខ្គុំឈ្រ់ជាអ្នក្ែឹងដតឯងក្្នគុងសលាក្ិយសនទះសេៀតសហើយ›។្រដន្មពដីសនទះរា៉ាេិនហារី�បានចូលមក្៖ោត់

សមើលសៅហាក្់ែូចជាសពញសៅសដាយស�ចក្្ដីអំែរសហើយបានដ្្ងេដី្រនាទាល់យា៉ាងមុតរាំចំសោទះការែ៍ដែលោត់បានស�ើញ

សហើយឮសនាទះ។សហើយដាវីឌនិងអូលដីសវើរក្៏បាន�ដម្ងឲ្យស�ើញែូសច្នទះដែរសដាយ្រដន្មថ្ោមានអណាដាតណាអាចនឹងដ្្ង

ពដីស�ចក្្ដីអំែរដែលរានក្្នគុងចិត្ពរួក្ោត់និងពដីភាពអសាចារ្យដែលពរួក្ោត់បានស�ើញនិងឮសនាទះសេ»( History of Joseph 
Smith by His Motherេំព័រ១៥២–៥៣)។



4.សូមពិពណ៌នាោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីអារម្ណ៍នៃរោរម្ៃមៃុស្សដនទ

បទៀត�ុំវិញខលែលួៃអ្ន្រថដលទទួលោៃសា្រ្សរីចំបោះរោរណ៍ថដលអ្ន្រដរងថាជារោរពិត។បតើទរីបនាទាល់របស់ពួ្រប្អាច

�ួយអ្ន្រដូចបមតេចថដរ?

ថអលបឌើរ�តូរិៃស៊ីោៃ់នៃពួ្រចិតសិបនា្រ់ោៃម្ៃកបសាសៃ៍ពរីសារៈសំខាៃ់នៃពួ្រសា្រ្សរី្រ្ននុង្រិច្ចរោររបស់កពះអម្ចាស់ថា៖

«ក្ររត្យវិៃ័យនៃសា្រ្សរី្ឺថតងថតជាថ្្ន្រមួយនៃ្រិច្ចរោររបស់កពះអម្ចាស់បៅបលើថ្ៃដរីបៃះ។ក្ររត្យវិៃ័យបៃះថ្លែងថា‹ក្ប់រោរ

ទាំងអស់ៃរងោៃសបកមចបោយៃូវម្ត់ស្របនាទាល់ពរីរឬបរីនា្រ់›(្រូរិៃ្ូសទរី113:1;សូមបមើល្ ងថដរបចាទិយ្រថា

17:៦;19:15;ម្៉ាថាយ18:15–1៦;យែូហាៃ8:12–29)។សា្រ្សរីបៃះបញ្ជា្រ់ថាកពរតតេិរោរណ៍ជា្រ់លា្រ់មួយចំៃួៃ

ោៃប្រើតប�ើងបហើយថាបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍នានាថដលកពះោៃកបទាៃឲ្យសុទ្ធថតជារោរណ៍ពិត»(“Witness,” 
Ensign, ថខវិច្ិរោឆ្នាំ1995ទំព័រ28)។កពះអម្ចាស់ោៃបកបើក្ររត្យវិៃ័យនៃសា្រ្សរីបដើម្បរីបញ្ជា្រ់ពរីភាពជា្រ់ថស្ងនៃ

ផ្ទាំងចំណារ។

បៅពរីរបរីន្ងៃបករោយពរីផ្ទាំងចំណារកតូវោៃបគ្ហាញដល់ពួ្រសា្រ្សរីបរីនា្រ់បោយកពះបចសាដានៃកពះពយារោរីយែូថសបស្៊ីធកតូវោៃ

អៃុញ្ញាតឲ្យបគ្ហាញផ្ទាំងចំណារបៅដល់«មៃុស្សមួយចំៃួៃតូចកសបតាមកពះហឫទ័យនៃកពះបដើម្បរីបធវើទរីបនាទាល់អំពរីកពះបៃ្ទតូល

របស់កទង់កោប់ដល់្រូៃបៅមៃុស្ស»(ៃរីនហវទរី227:13;សូមបមើល្ ងថដរបអបធើរ5:2)។សូមអាៃ«ទរីបនាទាល់នៃពួ្រ

សា្រ្សរីបរីនា្រ់»ៃិង«ទរីបនាទាល់នៃពួ្រសា្រ្សរីកោំបរីនា្រ់»(ថដលម្ៃបៅបនាទាប់ពរីបុពវ្រថានៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ)។សូម្រត់ចំណាំ

ពរីភាពខុសោនាបៅ្រ្ននុងបទពិបសាធៃ៍ៃិងភាពកសបដៀងោនានៃទរីបនាទាល់របស់ពួ្រោត់។្រ៏សូម្រត់ចំណាំ្ ងថដរថាសា្រ្សរី

កោំបរីនា្រ់ោៃបរៀបរាប់ថាផ្ទាំងចំណារម្ៃ«រូបរាងជាម្ស»ៃិងម្ៃ«រូបរាងជាវតថែនុសានានដបុរាណមួយោ៉ាងចំណាៃ»។



៧២

សមសរៀនេដី៥៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៧

បោយសារថតពួ្រោត់ពុំដរងថាបតើផ្ទាំងចំណារទាំងបៃះជាម្សសុទ្ធឬថារោរឆ្លា្រ់កតាបៅបលើបនាះជាវតថែនុសានានដបុរាណមួយោ៉ាង

ចំណាៃបទបនាះពួ្រោត់ោៃកោៃ់ថតថ ល្ែងទរីបនាទាល់ោ៉ាងបសាមះកតង់អំពរីរោរណ៍ថដលពួ្រោត់ោៃដរងថាជារោរពិតបែុបណាណះ។


5.សូមកសនមថាទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃអាចោ្រ់បញ្ចតូលបៅ្រ្ននុងចបាប់ចមលែងៃរីមួយៗនៃកពះ្ម្ពរីរ

មរមៃ។សូមបបងកើតទំព័រសា្រ្សរីផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់អ្ន្របៅបលើសៃលែរ្របសៀវបៅទបទមួយទំព័រ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុ

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។សូមបញ្ចតូលរោរណ៍ថដលអ្ន្រដរងថាជារោរពិតអំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃថដលអ្ន្រចង់ឲ្យ

មៃុស្សដនទដរងដូចជាអ្ន្រ្ ងថដរ។

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា17:៦ម្ៃៃូវទរីបនាទាល់របស់កពះអង្គសប្គ្រះអំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។សូម្ ូសចំណាំសា្រ្សរី

ថដលកទង់ោៃកបទាៃដល់ពិ្ពបលា្របៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះឬសរបសរទរីបនាទាល់របស់កទង់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសា

កពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។អ្ន្រ្រ៏អាចចង់សរបសរថាព្រះគ�ស៊ូវពគបីស្ទបាៃផ្លែងទបីបនាទាល់ថ្ព្រះគម្បីរមរមៃជាព្រះគម្បីរ្ ិ្របៅ្រ្ននុង

បសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រឬបលើថ្មកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រថ្រ្បរខទរី៦។សូមពិចារណាអំពរីរបបៀបថដល

ទរីបនាទាល់របស់កពះអម្ចាស់អំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃម្ៃអាៃុភាពបលើទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រ។

បនាទាប់ពរីបទពិបសាធៃ៍្ ួរឲ្យ្រត់សម្រល់របស់ពួ្រោត់សា្រ្សរីទាំងបរីនា្រ់ោៃស៊ូកទាំៃរងរោរសា្រល្បងធំៗបហើយបសច្រ្រី�ំបៃឿបលើ

កពះៃិងទរីបនាទាល់របស់ពួ្រោត់ចំបោះដំណរងល្អោៃ�ួបៃរងឧបស្្គ។អំ�នុងបពលរោរតស៊ូបនាះសា្រ្សរីទាំងបរីនា្រ់ោៃបចញ

ពរីសាសនាចក្រោ៉ាងណា្រ្រីបករោយម្រម្៉ាទិៃហារីសៃិងអូលរីបវើរបៅបឌើរីោៃកត�ប់ម្រសាសនាចក្រវិញបហើយោៃបៃតេ

បសាមះកតង់អស់មួយ�រីវិត។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយោមៃៃរណាម្នា្រ់្រ្ននុងចំបណាមសា្រ្សរីបរីនា្រ់ោៃបដិបសធទរីបនាទាល់របស់

ខលែលួៃអំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃប�ើយ។

្វរីបបើបយើងពុំដរងពរីមូលបហតុជា្រ់លា្រ់ថដលសា្រ្សរីបរីនា្រ់ោៃចា្របចញពរីសាសនាចក្របៅបនាទាប់ពរីោៃម្ៃបទពិបសាធៃ៍នៃ

សា្រ្សរីដ៏អសាចារ្យោ៉ាងណា្រ្រី្រ៏រោរកពម្ៃរបស់កពះអម្ចាស់បៅដល់ពយារោរីយែូថសបស្៊ីធថដលម្ៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា3:4�ួយបយើងឲ្យយល់ពរីរបបៀបថដលរោរណ៍បៃះអាចប្រើតប�ើងថា៖«ដ្បិតបទាះជាមៃុស្សអាចម្ៃវិវរណៈ

ជាបកចើៃបហើយម្ៃអំណាចអាចបធវើ្រិច្ចរោរដ៏អសាចារ្យជាបកចើៃោៃ្រ៏បោយថតបបើប្អួតអាងបោយ្រម្លាំងរបស់ខលែលួៃបហើយចាត់

ដំបូនាមៃទាំងឡាយនៃកពះទុ្រជាោមៃតនមលែបហើយបដើរតាមបសច្រ្រីបបញ្ជារនៃបំណងៃិងបសច្រ្រីបែងកោថានាខាងរូបរោយរបស់ខលែលួៃ

អ្ន្របនាះកតូវថតធាលា្រ់ចុះបហើយបធវើឲ្យបសច្រ្រីសងសរ្រនៃកពះដ៏យុតតេិធម៌ម្ៃម្របលើខលែលួៃឯង។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយសា្រ្សរី

ម្នា្រ់ៗោៃបៃតេថ្លែងទរីបនាទាល់ដ៏បសាមះកតង់ចំបោះកពះ្ម្ពរីរមរមៃបពញមួយ�រីវិតខលែលួៃ។

អូលដីសវើរស្សឌើរីបានដ្្ងេដី្រនាទាល់ថ្៖«ខ្គុំបាន�រស�រសដាយសាលា្របា៉ាក្កាខ្គុំផ្ទាល់គឺបពទះគម្ដីរមរមន

ទាំងប�ុង(សលើក្ដលងដតពដីរ្រដីេំព័រ)ដែលបតូវបានដ្្ងសចញពដីរាត់រ្រ�់ពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធសហើយ

សលាក្បាន្រក្ដប្រវាសដាយអំសណាយទាននិងបពទះសចសាដាននបពទះសដាយសប្រើយូរីមនិងធូមដីមឬតាម

រស្រៀ្រដែលបពទះគម្ដីរសនាទះបានសៅថ្ជា‹អ្នក្្រក្ដប្រែ៏្ររិ�ុេ្›។ខ្គុំបានស�ើញសដាយដភ្នក្រ្រ�់ខ្គុំ

ផ្ទាល់សហើយបានកាន់សដាយនែខ្គុំផ្ទាល់ជាផ្ទាំងចំណាររា�ដែលវាបានែក្ប�ង់សចញ។...គម្ដីរសនាទះ

គឺជាការ្ិ�។�ម៊ីឌនដីរិក្ែុនពុំបាន�រស�រវាសេសលាក្�្៉តឌដីងពុំបាន�រស�រវាសេ។ខ្គុំបាន

�រស�រវាសដាយខ្លួនឯងជាស�ចក្្ដីដែលបានដ្្ងសដាយរាត់រ្រ�់ពយាការី។វារាននូវែំែឹងល្អែ៏អ�់ក្ល្អ�់កាល

ជានិច្។...វារាននូវសោលការែ៍ននស�ចក្្ដី�ស្ង្គាទះសហើយឱអ�់អ្នក្សាដា្រ់ទាំងឡាយរ្រ�់ខ្គុំសអើយប្រ�ិនស្រើអ្នក្នឹងសែើរ

តាមពន្ឺរ្រ�់វាសហើយសធ្វើតាម�ិកាខា្រេរ្រ�់វាសនាទះអ្នក្នឹងបតូវបាន�ស្ង្គាទះសដាយនូវការ�ស្ង្គាទះែ៏អ�់កាលជានិច្សៅក្្នគុង

នគរននបពទះែ៏ខ្�់្រំផុត»(សៅក្្នគុង“Last Days of Oliver Cowdery,”Deseret Newsន្ងៃេដី១៣ដខសមសាឆ្នាំ១៨៥៩

េំព័រ៤៨)។

កាដ�តមរួយស្មាទះថ្រីឆ្ិនតែ្៉ូទកាែបានោំនាំយក្ែំសែើរសរឿងែូចតសៅសនទះអំពដីដាវីឌវិតសមើរដ្្ង

េដី្រនាទាល់អំពដីបពទះគម្ដីរមរមនសៅ្រ៉ុនាមានន្ងៃមុនសពលដែលោត់បានេេរួលមរែភាព៖«សៅលាងាចន្ងៃ

អាេិត្យសវលាសរា៉ាង៥:៣០(ន្ងៃេដី២២ដខមក្រាឆ្នាំ១៨៨៨)សលាក្វិតសមើរបានសៅបក្ុមបគរួសារ

និងមិត្ភកិ្្មរួយចំនរួនឲ្យមក្ប្រជុំោនាសៅជុំវិញដបគរ្រ�់ោត់។...ររួចសហើយោត់បានបបា្រ់សដាយខ្លួន

ោត់សៅែល់មនុ�្សទាំងអ�់ដែលសៅជុំវិញដបគោត់នូវោក្្យទាំងសនទះថ្៖‹ឥឡលូវអ្នក្ទាំងអ�់ោនាបតូវ

ដតសសាមាទះបតង់ចំសោទះបពទះបគដី�្។ខ្គុំចង់និយាយសៅកាន់អ្នក្ទាំងអ�់ោនាថ្គម្ដីរ្រម៊ី្រនិងក្ំែត់បតានន

ពរួក្សា�ន៍នដីនហ្វ(បពទះគម្ដីរមរមន)គឺជាការពិតែូសច្នទះអ្នក្អាចនិយាយថ្អ្នក្បានសាដា្រ់ឮខ្គុំដ្្ងេដី្រនាទាល់រ្រ�់ខ្គុំពដីសលើដបគ

ដែលខ្គុំសហៀ្រនឹងជិតសាលា្រ់សនទះ។�ូមអ្នក្ទាំងអ�់ោនារានភាពសសាមាទះបតង់ចំសោទះបពទះបគដី�្សហើយរង្វាន់រ្រ�់អ្នក្នឹងរាន

ប�្រតាមក្ិច្ការរ្រ�់អ្នក្។�ូមបពទះប្រទានពរែល់អ្នក្ទាំងអ�់ោនា។ស�ចក្្ដីេុក្ចិត្រ្រ�់ខ្គុំ�្ិតសៅសលើបពទះបគដី�្ជាែរា្រ

ជាពិភពដែលោមានេដី្រញ្្រ់។អាដម៉ន›»(រីឆ្ិនតែ្៉ូទកាែន្ងៃេដី២ដខក្ុម្ភៈឆ្នាំ១៨៨៨បានែក្ប�ង់សៅក្្នគុង

Andrew Jenson, Latter–day Saint Biographical Encyclopedia,វ៉ុល៤[ឆ្នាំ១៩០១]១:២៧០)។



៧៣

សមសរៀនេដី៥៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៧

រា៉ាេិនហារី�បានដ្្ងេដី្រនាទាល់សៅមិនយូរ្រ៉ុនាមានពដីមុនោត់បានេេរួលមរែភាពថ្៖«ដមនសហើយ

ខ្គុំពិតជាបានស�ើញផ្ទាំងចំណារដែលបពទះគម្ដីរមរមនបតូវបានចារឹក្សៅសលើសនាទះខ្គុំពិតជាបានស�ើញសេវតា

ខ្គុំពិតជាបានឮបពទះ�ូរស�ៀងរ្រ�់បពទះសហើយខ្គុំពិតជាែឹងថ្យ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធគឺជាពយាការីរ្រ�់បពទះដែល

កាន់ក្ូនសសា្រព្វជិតភាពែ៏្ររិ�ុេ្»(“The Last Testimony of Martin Harris,” recorded by William H. 
Homer in a statement sworn before J. W. Robinsonន្ងៃេដី៩ដខសមសាឆ្នាំ១៩២៧HDC)។
(�ូមសមើលផងដែរតរលល្រ្ិនិងតសចក្តីសញ្ញាតសៀវតៅសិកសារបស់សិស្ស[Church Educational 

System manualឆ្នាំ២០០១]េំព័រ៣៣)។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា17:7–9រួច្ ូសចំណាំរោរសៃយាទាំងឡាយថដលកពះអម្ចាស់ោៃបធវើជាមួយ

ពួ្រសា្រ្សរីបរីនា្រ់បៅបពលថដលពួ្រោត់ម្ៃចិតតេបសាមះកតង់្រ្ននុងរោរកបរោសអំពរីទរីបនាទាល់របស់ខលែលួៃ។សូម្រត់ចំណាំឃ្លា

«បោលបំណងដ៏សុចរិត»បៅ្រ្ននុងខទរី9។សូម្ ិតអំពរីបោលបំណងដ៏សុចរិតថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះទ័យឲ្យពួ្រ

សា្រ្សរីបរីនា្រ់បំបពញតាមរយៈរោរកបរោសអំពរីទរីបនាទាល់របស់ខលែលួៃចំបោះផ្ទាំងចំណារម្សៃិងកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។(អ្ន្រអាចៃរង

ចង់រំឭ្របោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា17:4បៅបពលអ្ន្រ្ ិតអំពរីសំណួរបៃះ)។


៦.សូមបឆលែើយៃរងសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើអវរីថដលអាច

ជាបោលបំណងដ៏សុចរិតថដលកពះអម្ចាស់អាចកបទាៃដល់អ្ន្រៃូវសា្រ្សរីនៃបសច្រ្រីពិតថដលអ្ន្រកោថានាចង់ោៃ?

ចូរចងចាំថាបយើងអាចបបងកើៃឬពកងរងទរីបនាទាល់ោៃបៅបពលបយើងថច្រចាយទរីបនាទាល់បនាះ។កបធាៃប៊យដ៍ប�ផ្្រ្រឺជា

កបធាៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃបបកងៀៃថា៖

«វាមិនដមនខុ�ប្របក្តដីអ្វដីសនាទះសេដែលរានអ្នក្ផ្សព្វផសាយសា�នាសោលថ្‹សតើខ្គុំអាចដ្្ងេដី្រនាទាល់

បានសដាយរស្រៀ្រណាស្រើខ្គុំមិនរានេដី្រនាទាល់មរួយផង?សតើខ្គុំអាចដ្្ងេដី្រនាទាល់ថ្បពទះរានបពទះជន្មរ�់

ថ្បពទះសយ�មូវគឺជាបពទះបគដី�្សហើយថ្ែំែឹងល្អពិតសដាយរស្រៀ្រណា?ស្រើខ្គុំោមានេដី្រនាទាល់ែូសច្នទះផង

សនាទះសតើេសង្វើដ្រ្រសនទះអាចជាការពុំសេៀងបតង់ដែរឬសេ?

«ឱស្រើខ្គុំអាច្រសបងៀនអ្នក្អំពដីសោលការែ៍មរួយសនាទះ។េដី្រនាទាល់មរួយអាចតកើ�ត�ើងសៅសពល

តយើងដថលែងអំពដីវា!បតង់ណាដែលអ្នក្ដ�្វងរក្ចំសែទះែឹងខាងវិញ្ញាែក្ដន្ងបតង់សនាទះសហើយដែលជា‹ការសលាតសផ្លាទះនន

ស�ចក្្ដីជំសនឿ›ែូចដែលអ្នក្េ�្សនវិជាជាសៅែូសចានាទះដែរ។វាជាបោដែលអ្នក្បានសៅែល់ដគមពន្ឺសហើយបានសបាទះជំហាន

ចូលក្្នគុងភាពងងឹតសែើម្ដីរក្សមើលថ្សតើផ្លូវសនាទះរានពន្ឺសៅខាងមុខឲ្យអ្នក្សបាទះមរួយឬពដីរជំហានដែរឬសេ។‹វិញ្ញាែ

រ្រ�់មនុ�្ស›ដែលបពទះគម្ដីរបាននិយាយគឺជា‹ចសងកៀងននបពទះសយហូវា៉›។(�ុភា�ិត២០:២៧)។

«វាគឺជាអ្វដីមរួយសែើម្ដីេេរួលបានសាក្្សដីមក្ពដីការែ៍ដែលអ្នក្បានអានឬពដីការែ៍ដែលអ្នក្សផ្សងសេៀតបាននិយាយសហើយ

សនាទះគឺជាការចា្រ់សផ្ើមរានេដី្រនាទាល់មរួយែ៏ចាំបាច់។វាគឺជា្រេពិសសាធន៍មរួយសផ្សងសេៀតសែើម្ដីរានបពទះវិញ្ញាែមក្្រញ្ជាក្់

ែល់អ្នក្សៅក្្នគុងបេូងអ្នក្ថ្អ្វដីដែលអ្កបានដ្្ងេដី្រនាទាល់គឺជាការពិត។សតើអ្នក្មិនយល់ថ្វាបតូវបានប្រទានឲ្យសៅសពល

អ្នក្ដចក្ចាយសេឬអដី?សៅសពលអ្នក្ផ្ល់នូវអ្វដីដែលអ្នក្រានសនាទះការ្រដន្មមក្វិញនឹងរានកាន់ដតសបចើន!...

«ការដ្្ងសចញមក្គឺជាការសាក្ល្ងននស�ចក្្ដីជំសនឿរ្រ�់អ្នក្»( “Candle of the Lord,” Ensign,ដខមក្រាឆ្នាំ

១៩៨៣េំព័រ៥៤)។

សូមពិចារណាអំពរីមៃុស្សថដលអ្ន្រអាចថច្រចាយទរីបនាទាល់ជាមួយជាអ្ន្រថដលអាចទទួលោៃអតថែកបបោ�ៃ៍ពរីរោរសាដាប់ទរីបនាទាល់

របស់អ្ន្រ។សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់ជាមួយមៃុស្សម្នា្រ់បៅសោដាហ៍បៃះ។


7.សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ១៧ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៧៤

សមសរៀនេដី៥៖ន្ងៃេដី២

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៨
បមបរៀៃទរី5៖ន្ងៃទរី2បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា18

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១៨:១–៥

ទ្រះអម្ចាស់បតទងៀន្ ីរតបៀបស្ថាបនាស្សនាចទកទ្រង់ត�ើង

បតើអ្ន្រធាលាប់ម្ៃបទពិបសាធៃ៍នៃភាពចលាចលៃិងរោរបំ្លែិចបំផ្លាញនៃរោររញ្លួយដរីឬបទ?បៅន្ងៃទរី17ថខតុលាឆ្នាំ1989

បវលាបម្៉ាង5:04លាងាចរោររញ្លួយដរីដ៏ខាលាំងមួយ(្រម្លាំង៦.9រីឆបធើរបសកល)ោៃប្រើតប�ើងបៅទរីក្រុងសាៃ់្ហាវាៃ់ស៊ីសកតូ

រដ្ឋរោលរីហវតូញា៉ាជាតំបៃ់បៅសហរដ្ឋអាបមរិ្រ។អោររាប់ោៃ់ខ្នងកតូវោៃ្របម្ទចឬបំ្លែិចបំផ្លាញ។្្ទះមួយចំៃួៃបមើលបៅ

ហា្រ់ដូចជាបៅល្អកបបសើរពរីខាងបករៅបែុថៃតេអាជាញាធរោៃបំផ្លាញពួ្រវបចាលបោយសារថតក រ្ះរបស់វោៃបកបះកសាំឬមិៃ

រឹងម្ំ។បតើ្រងវល់អវរីខលែះថដលអ្ន្រអាចម្ៃអំពរីរោររស់បៅ្រ្ននុង្ ្ទះមួយថដលក្រះរបស់វពុំរឹងម្ំ?

ដូចោៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា18

កពះអម្ចាស់ោៃបបើ្រសថម្ងដល់យែូថសបសី្៊ធៃិងអូលរីបវើរ

បៅបឌើរីពរីរបបៀបសាថាបនាសាសនាចក្រកទង់ប�ើងបៅបលើក្រះដ៏

រឹងម្ំ។បៅបពលចាប់ប្្ើមវិវរណៈបៃះកពះអម្ចាស់ោៃសំបៅ

បលើរោរណ៍ទាំងឡាយថដលអូលរីបវើរបៅបឌើរីោៃសរបសរម្ៃ

ៃ័យថាោ្រ្យបពចៃ៍នៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃថដលអូលរីបវើរោៃ

្រត់កតារោលោត់បធវើជាបស្រៀៃរបស់ពយារោរីយែូថសបស្៊ីធ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា18:2–5រួច

ថសវងរ្រអវរីថដលកតូវោៃសរបសរបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃថដល

កពះអម្ចាស់ោៃកតាស់បញ្ជាឲ្យពួ្រអ្ន្របបកមើរបស់កទង់សាថាបនា

សាសនាចក្ររបស់កទង់បៅបលើបនាះ។

បយើងថសវងយល់បចញពរីរោរថណនាំរបស់កពះអម្ចាស់អំពរី

ល្រខេណៈពិបសសនៃសាសនាចក្ររបស់កពះអម្ចាស់។សូមបំបពញបោលរោរណ៍ដូចតបៅបោយថ្្អ្របៅបលើវិវរណៈថដលោៃ

កបទាៃឲ្យបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ៖ោសនាចពក�៏្ ិ្រព្រូវបាៃោថាបនាគៅគលើ។

ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃបបកងៀៃអំពរីក្រះៃិង្្ោដូចខាងបករោមបៃះថា៖

«បពទះបគដី�្គឺជា�ិរសាននសា�នាចបក្ជា្ ្មបជុងយា៉ាងឯក្ជា្ ្មដាខាងវិញ្ញាែដែលសា�នាចបក្

បតូវបានសាថា្រនាសឡើងសហើយទាវារសាថាន�ុំបពលឹងមនុ�្សសាលា្រ់នឹងមិនដែលឈ្នទះពរួក្ជំនុំសឡើយ[�ូម

សមើលរា៉ាថ្យ១៦:១៨;សអសភ�ូរ២:២០]។បេង់បានសាថា្រនានគរបេង់សឡើងបានសបជើ�សរើ�

ពរួក្សាវក្សហើយបានដតងតាំង្រព្វជិតភាពមិលគដី�សាដែក្ែល់ពរួក្ោត់សដាយប្រទានែល់ពរួក្ោត់នូវ

អំណាច[ក្ូនសសានន្រព្វជិតភាព]សែើម្ដីចាត់ដចងក្្នគុងពិធដី្ររិ�ុេ្ននែំែឹងល្អ»(ការបតទងៀនរបស់

ទបធានស្សនាចទក៖យ៉ូដសបស៊្មីធឆ្នាំ២០០៧]េំព័រ១៣៩)។

បរុព្វកថា
វិវរែៈសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៨បតូវបានប្រទានក្្នគុងដខមិ្ុនា

ឆ្នាំ១៨២៩សៅមិនយូរ្រ៉ុនាមាន្រនាទា្រ់ពដីសពបតុ�យា៉ាក្ុ្រនិងយ៉ូហានបានប្រទាន

្រព្វជិតភាពមិលគដី�សាដែក្ែល់យ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធនិងអូលដីសវើរស្សឌើរី។ការយាង

មក្រ្រ�់បេង់ទាំង្រដីអង្�ងកត់ធងៃន់សលើតរួនាេដីែ៏រានសារៈ�ំខាន់ននពរួក្សាវក្ក្្នគុង

បគឹទះរ្រ�់សា�នាចបក្ននបពទះបគដី�្។.សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៨:១–១៦

សផ្ដាត�ំខាន់សៅសលើការសៅដែលអូលដីសវើរស្សឌើរីនិងដាវីឌវិតសមើរបានេេរួល

សធ្វើជាអ្នក្្រសបមើរ្រ�់បពទះសយ�មូវបគដី�្សហើយប្រកា�ពដីការដប្រចិត្ែល់មនុ�្ស

ែនេ។សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៨:១៧–៤៧្រសបងៀនពដីសារៈ�ំខាន់

ននការសលើក្ដាក្់មក្សលើខ្លួនសយើងនូវបពទះនាមននបពទះសយ�មូវបគដី�្។បពទះអរាចា�់ក្៏

បានរានបពទះ្រន្លូលអំពដីការសៅពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់ដែលនឹងសក្ើតរានសឡើងនិង

្រំែងបបាថ្នាដែលពរួក្សលាក្នឹងរានសែើម្ដីសលើក្ដាក្់សលើខ្លួនពរួក្សលាក្នូវបពទះនាម

ននបពទះសយ�មូវបគដី�្«សដាយ្រំែងចិត្ែ៏សោរសពញ»(គ.និង�.១៨:២៧)។

បពទះអរាចា�់បានប្រទានែល់អូលដីសវើរស្សឌើរីនិងដាវីឌវិតសមើរនូវការេេរួលខុ�បតូវ

ែូចោនាសែើម្ដី«ដ�្វងរក្ពរួក្ែ្រ់ពដីរនាក្់»(គ.និង�.១៨:៣៧)។

ផែនការននសេចក្តីេស្រ្គោះ

ជីវិតមុនជីវិតល�ើ

ផែនដី
វត្តមានននព្រះ

ជីវិតដ៏លៅអស់

ក�្បជានិច្ច

ភា្រផមងស្លាប់

អំល្ើបាប លសចក្តីស្លាប់

លសចក្ីជំលនឿ

ការផពបចិត្ត

្ិធីបុណ
្យពជមុជទឹក

ព្រះវិញ្
ញាណ

បរិសុទ្ធ

ការលោរ្ពបតិបត្តិ

លសចក្តីសញ្
ញានានា

ការសូ៊ពរាំ

សាសនាចក្រនៃក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទ

នៃ្ ួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងយករោេ

មូលដ្ឋាៃក្ររះ

វត្តមានរបស់ព្រះ(ខាងវិញ្ញាណ)

ការធ្លាក់ននផែនដី(ខាងសាច់ឈាម)

វត្តមានរបស់ព្រះ

វត្តមានរបស់ព្រះ(ខាងវិញ្ញាណ) វត្តមានរបស់ព្រះ

ការធ្លាក់ននផែនដី(ខាងសាច់ឈាម)

សសចក្តីសាលាប់ខាងវិញ្ញាណគឺជាការផបកសចញ

្ីព្រះ។

តាមរយៈដង្វាយធួនមនុស្សសោកទាំងអស់នឹងពតរូវ

បានសពបាសសោរះ្ ីការសាលាប់ខាងសាច់ឈាមនិង

ខាងវិញ្ញាណផដលបណ្តាលមក្ ីការធ្លាក់ននអ័ដាម។
អ្នកទាំងឡាយណ្ផដល្ ុំអនុវត្ត

សសចក្ីជសំនឿឬផពបចិត្ត្ុំអាចបានសៅ

ក្ននុងវត្តមានរបស់ព្រះអស់កល្បជានិច្ច

ស�ើយ។

ដង្វាយធួនរបស់ព្រះលយស៊ូវព្ីស្ទ



៧៥

សមសរៀនេដី៥៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៨

«បពទះសយ�មូវរានបពទះ្រន្លូលក្្នគុងការ្រសបងៀនរ្រ�់បេង់ថ្‹ខ្គុំនឹងតាំងពរួក្ជំនុំខ្គុំសៅសលើ្ ្មដាសនទះសហើយទាវារសាថាន�ុំ

បពលឹងមនុ�្សសាលា្រ់នឹងមិនដែលឈ្នទះពរួក្ជំនុំសឡើយ›។[រា៉ាថ្យ១៦:១៨]។សតើជា្ ្មដាអ្វដីសៅ?គឺជាវិវរែៈ»

(ការបតទងៀន៖យ៉ូដសបស៊្មីធេំព័រ១៩៥)។

កពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃរោរសៃយាជា្រ់លា្រ់បៅដល់ពួ្រអ្ន្របបកមើកទង់កបសិៃបបើពួ្រប្ៃរងសាថាបនាសាសនាចក្រកទង់ប�ើងបៅបលើ

ក្រះដ៏រឹងម្ំនៃដំណរងល្អ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា18:5រួចថសវងរ្ររោរសៃយារបស់កពះអម្ចាស់។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១៨:៦–១៦

អូលីតវើរតៅត�ើរីនិងដាវី�វិ�ត្ើរទ�ូវោនតៅឲ្យទបកាសអំ្ីការដទបចិ�្ត

បតើអ្ន្រៃរងពិពណ៌នាោ៉ាងដូចបម្ចអំពរីបរិោរោសខាងវិញ្ញាណៃិងក្រមសរីលធម៌នៃពិ្ពបលា្រថដលបយើង្រំពុងថតរស់បៅ

សពវន ង្ៃបៃះ?សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា18:៦រួច្រត់ចំណាំពរីរបបៀបថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូល

ពិពណ៌នាអំពរីពិ្ពបលា្របៃះ។សូមថសវងរ្រដំបណាះកសាយរបស់កពះអម្ចាស់ចំបោះរោរប្រើៃប�ើងនៃអំបពើទុច្ចរិតបលើពិ្ពបលា្រ

បៃះថដលម្ៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា18:9។

សូម្ ិតអំពរីវតថែនុមួយថដលម្ៃបៅ្រ្ននុង្ ្ទះរបស់អ្ន្រថដលអ្ន្រ្ ិតថាជាវតថែនុម្ៃតនមលែ។បតើអ្ន្រដរងថាវតថែនុបនាះម្ៃតនមលែ្ ិតជាកោ្រ់

កបថហលជាបែុនាមៃ?របបៀបមួយបដើម្បរីបបងកើតតនមលែនៃវតថែនុមួយ្ឺតាមរយៈរោរសបកមចពរីតនមលែថដលមៃុស្សម្នា្រ់ចង់ចំណាយបលើវតថែនុ

បនាះ។បុ្្គលម្នា្រ់អាចអះអាងថាវតថែនុពិបសសមួយម្ៃតនមលែជាកោ្រ់មួយចំៃួៃបែុថៃតេតនមលែបនាះម្ៃភាពកតរមកតូវបលើ្រថលងថត

ម្ៃបុ្្គលម្នា្រ់បទៀតចង់ចំណាយកោ្់រចំៃួៃបនាះបលើវតថែនុបនាះបែុបណាណះ។

បតើកពលរងនៃបុ្្គលម្នា្រ់ម្ៃតនមលែបែុនាមៃ?បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា18:10បបកងៀៃអំពរីតនមលែនៃបុ្្គលម្នា្រ់ចំបោះ

កពះបៃកតនៃកពះ។សូមអាៃខ្ម្ពរីរបៃះបោយថសវងរ្រតនមលែថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបរោសថាបយើងម្ៃ។


1.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីមូលបហតុថដលអ្ន្រ្ ិតថាអ្ន្រជាកពលរង

ដ៏ម្ៃតនមលែមហិម្ចំបោះកពះវរបិតាសួ្៌ៃិងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

ប្រធានសឌៀស្ើរសអ�្វអុជែូហ្វក្្នគុងគែៈប្រធានេដីមរួយបានពន្យល់ពដីតនម្រ្រ�់សយើងចំសោទះ

បពទះវរ្រិតា�រួគ៌ថ្៖«បពទះបេង់េតសមើលអ្នក្ពុំដមនបោន់ដតជា�ភាវៈរដមងសាលា្រ់មរួយដែលរ�់សៅសលើ

ពិភពែ៏តូចមរួយ�បរា្រ់មរួយរយៈកាលខ្ដី្រ៉ុសណាណទះសេ—ដតបេង់េតសមើលអ្នក្ថ្ជា្រុបតរ្រ�់បេង់។

បេង់េតសមើលអ្នក្ថ្ជា�ភាវៈដែលរាន�មត្ភាពនិងបតូវបាន្រសងកើតសឡើងឲ្យរានរូ្ររាងែូសច្នទះ។

បេង់ចង់ឲ្យអ្នក្ែឹងថ្អ្នក្�ំខាន់ចំសោទះបេង់»(You Matter to Him »Ensign ឬលីអាហូណា

ដខវិច្ិកាឆ្នាំ២០១១,េំព័រ២២)។

កពលរងៃរីមួយៗសំខាៃ់ចំបោះកពះអម្ចាស់បហើយថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្រថតងថតកតូវោៃដរ្រនាំបោយកពះវិញ្ញាណបដើម្បរីបបកមើ

ដល់បុ្្គលសំខាៃ់ម្នា្រ់ៗ។ឧទាហរណ៍កបធាៃ្ូម្៉ាសបអសមែៃសុៃោៃបធវើតាមរោរបំ្ុស្ំៃិតពរីកពះវិញ្ញាណបហើយោៃ

ផ្លាស់ប្តូរសារលិខិតថដលបលា្រោៃបរៀបចំឲ្យបៅជារោរថ្លែងបៅរោៃ់ប្រ្ងកសរីម្នា្រ់បៅអំ�នុងបពលសៃ្និសរីទទូបៅមួយបៅវិញ៖

«សៅជរួរខាងសឆ្វងនែរ្រ�់ខ្គុំសនទះខ្គុំស�ើញសក្្មងប�ដីប��់សសាភារានាក្់ប្រដហលជាអាយុែ្រ់ឆ្នាំ។សក្្មងប�ដី

ែ៏តូចសអើយខ្គុំពុំសាគាល់ស្មាទះរ្រ�់្រ្អលូនឬថ្សតើ្រ្អលូនរ�់សៅេដីណាសនាទះសេ។សទាទះជាយា៉ាងណាក្៏សដាយ

ខ្គុំែឹងថ្៖សានាមញញឹមែ៏្ររិ�ុេ្និងមសនា�សញ្តនាដែលសចញពដីដក្វដភ្នក្រ្រ�់្រ្អលូនបាន្រណាដាលឲ្យ

ចិត្ខ្គុំេុក្សារលិខិតដែលបានសរៀ្រចំ�បរា្រ់�ន្និ�ដីេសនទះសចាលមរួយអសន្ើ�ិន។ន្ងៃសនទះខ្គុំរាន

ស�ចក្្ដីរីក្រាយសែើម្ដីដ្្ងសៅកាន់្រ្អលូន»។

្រនាទា្រ់មក្ប្រធានម៉ន�ុនបានដចក្ចាយ្រេពិសសាធន៍ដែលបានពបងឹងការយល់ែឹងរ្រ�់សលាក្អំពដីស�ចក្្ដីប�ឡាញ់

ែ៏មហិរាដែលបពទះសយ�មូវបគដី�្រាន�បរា្រ់ក្ុរារ។សលាក្បានរានប្រសា�ន៍អំពដីសក្្មងប�ដីអាយុ១០ឆ្នាំរានាក្់ស្មាទះ

បគដី�្លដមតវិនដែលបានរ�់សៅជាមរួយបគរួសារនាងក្្នគុងស�្ក្ប�្សឺវផតលូវី�្សដីអាណា។បគដី�្លរានជំងឺមហារីក្

ដែលបានរីក្រាលដាលែល់�រួតទាំងពដីររ្រ�់នាង។«បគរួសារដមតវិនពុំបានអ�់�ង្ឹមសឡើយផ្គុយសៅវិញបានសបោង

ជិទះយន្សហាទះមក្កាន់េដីបក្ុង�លត៍សលក្។បគដី�្លអាចេេរួលបានការប្រ�ិេ្ពរពដីពរួក្អ្នក្រាន�ិេ្ិអំណាចេូសៅ

រានាក្់។បគរួសារដមតវិនពុំបានសាគាល់ពរួក្្រង្រ្អលូនប្រុ�ណារានាក្់សដាយផ្ទាល់សនាទះសេែូសច្នទះក្៏បានស្រើក្រូ្រភាពននពរួក្អ្នក្រាន

�ិេ្ិអំណាចេូសៅឲ្យបគដី�្លសធ្វើការសបជើ�សរើ�។សដាយោ្រ់ជរួនស្មាទះរ្រ�់ខ្គុំបតូវបានសបជើ�សរើ�។



៧៦

សមសរៀនេដី៥៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៨

«បគដី�្លពុំអាចជិទះយន្សហាទះមក្កាន់េដីបក្ុង�លត៍សលក្សឡើយ។សាថានភាពរ្រ�់នាងបានកាន់ដតយា៉ា្រ់យឺនសៅៗ។

ភាគរយ�ង្ឹមរ�់រានតិចតរួចណា�់។្រ៉ុដន្ស�ចក្្ដីជំសនឿរ្រ�់នាងពុំង្ក្សរសឡើយ។នាងបានសោលសៅកាន់ឪពុក្រាដាយ

នាងថ្‹សតើ�ន្និ�ដីេស�្ក្នឹងប្របពឹត្សៅក្្នគុងសពលឆ្្រ់ៗសនទះដមនសេ?សតើអ្នក្រាន�ិេ្ិអំណាចេូសៅបតូវបានចាត់មក្ដែរ

ឬសេ?សហើយសហតុអ្វដី្រងប្រុ�ម៉ន�ុនមិនបតូវបានចាត់?ស្រើខ្គុំមិនអាចសធ្វើែំសែើរសៅជរួ្រសលាក្បានសេសនាទះបពទះអរាចា�់

អាច្រញជលូនសលាក្ឲ្យមក្ឯខ្គុំវិញ›។

«េន្ឹមនឹងសពលសនាទះដែរសៅេដីបក្ុង�លត៍សលក្ខ្គុំពុំបានែឹងថ្រានអ្វដីក្ំពុងសក្ើតសឡើងសៅេដីក្ុបងប�្សឺវផតសេសហើយ

សាថានភាពមិនប្របក្តដីមរួយបានសក្ើតសឡើង។ែ្ិតអំឡគុងចុង�បាដាហ៍នន�ន្និ�ដីេេូសៅននស�្ក្ប�្សឺវផតលូវី�្សដីអាណាខ្គុំ

បតូវបានចាត់សៅេដីបក្ុងដអលបា៉ា�ូរែ្ឋតិចសា�់។ប្រធានដអម�រា៉ថ្ហ្វដ្រមន�ឹនបានសៅខ្គុំសៅការិយាល័យរ្រ�់

សលាក្សហើយបានពន្យល់ថ្រានពរួក្្រង្រ្អលូនប្រុ�រានាក្់សេៀតបាន្រសងហើយក្ិច្ការសរៀ្រចំមរួយចំនរួនសែើម្ដី្រំដ្រក្ស�្ក្ក្្នគុងេដីបក្ុង

ដអលបា៉ា�ូសហើយ។សលាក្បាន�រួរថ្សតើខ្គុំប្រកាន់ដែរឬសេស្រើរានពរួក្្រង្រ្អលូនប្រុ�រានាក្់សផ្សងសេៀតបតូវបានចាត់ឲ្យសៅ

េដីបក្ុងដអលបា៉ា�ូសហើយខ្គុំបតូវបានចាត់ឲ្យសៅក្ដន្ងសផ្សងសនាទះ។បបាក្ែណា�់ពិតជាមិនរាន្រញ្ហាអ្វដីសឡើយ�បរា្រ់

ខ្គុំ—េដីណាក្៏បាន�បរា្រ់ខ្គុំ។ប្រធានដ្រមន�ឹនបានរានប្រសា�ន៍ថ្‹្រងប្រុ�ម៉ន�ុនខ្គុំេេរួលអារម្មែ៍យា៉ាងខាលាំង

សែើម្ដីចាត់សលាក្ឲ្យសៅស�្ក្ប�្សឺវផតលូវី�្សដីអាណា›។ខ្គុំក្៏បានេេរួលយក្ការចាត់តាំងសនាទះ។ន្ងៃសនាទះបានមក្ែល់។

ខ្គុំបានសៅែល់េដីបក្ុងប�្សឺវផត។

«សៅរស�ៀលន្ងៃសៅរ៍សនាទះបានរវល់សៅសដាយការប្រជុំជាសបចើន។...សលាក្ប្រធានស�្ក្ឆ្ល�៍សអហ្វសខហ្លបាន�រួរ

ថ្សតើកាលវិភាគខ្គុំអាចអនុញ្ញាតឲ្យខ្គុំផ្ល់ការប្រ�ិេ្ពរែល់សក្្មងប�ដីអាយុែ្រ់ឆ្នាំដែលរងេុក្្ខសដាយជំងឺមហារីក្បានដែរឬ

សេ។នាងរានស្មាទះថ្៖បគដី�្លដមតវិន។ខ្គុំបានសឆ្ើយថ្ខ្គុំអាចផ្ល់ការប្រ�ិេ្ពរឲ្យបានដតស្រើអាចសធ្វើសៅបាន�ូម

យក្នាងមក្កាន់�ន្និ�ដីេឬសតើនាងក្ំពុងសានាក្់សៅមន្ដីរសពេ្យប�្សឺវផតដមនសេ?សដាយែឹងថ្កាលវិភាគរ្រ�់ខ្គុំរាន

ភាពមរាញឹក្សនាទះប្រធានសខហ្លនិយាយបបា្រ់ខ្គុំទាំងខាលាចចិត្ថ្បគដី�្លបតូវសានាក្់សៅផ្ទះរ្រ�់នាងឯសណាទះ—ដែល

ម្នចម្ងាយជាង្ ួយរយណ្ភៃទោំបីគី�ទូដ្៉�ឯតណារះ្ ី្រីទកុងទស្សឺវ្�!

«ខ្គុំបានពិនិត្យសមើលកាលវិភាគននការប្រជុំទាំងឡាយសៅលាងាចសនាទះនិងសៅបពឹក្្រនាទា្រ់—ររួមទាំងការសហាទះសហើរបតឡ្រ់សៅ

វិញផងដែរ។ពុំរានសពលអាចសធ្វើសៅបានសនាទះសេ។សយា្រល់ដែលអាចសៅររួចមរួយបានសលចសឡើងក្្នគុងគំនិតខ្គុំ។សតើសយើង

មិនអាចចងចាំពដីសក្្មងប�ដីែ៏តូចសនាទះបានសៅក្្នគុងការអធិសា្នជាសាធារែៈក្្នគុង�ន្និ�ដីេសេឬ?បបាក្ែណា�់បពទះអរាចា�់

បេង់នឹងបពទះតបមិទះ។សយើងបានសធ្វើតាមែំសែើរការសនទះសៅក្្នគុងកាលវិភាគការប្រជុំ។

«សៅសពលែំែឹងសនទះបតូវបានជបរា្រែល់បគរួសារដមតវិនពរួក្សគរានការសយាគយល់្រ៉ុដន្េន្ឹមនឹងសនាទះក្៏រានការខក្ចិត្

្រនិ្ច្រន្លួចដែរ។សតើបពទះអរាចា�់មិនបានឮ�ដបមក្ការអធិសា្នរ្រ�់ពរួក្សគសេឬអដី?សតើបេង់មិនបានប្រទាន្រងប្រុ�

ម៉ន�ុនឲ្យមក្េដីបក្ុងប�្សឺវផតសេឬអដី?បគរួសារសនាទះបានអធិសា្នម្ងសេៀតសដាយ�ុំក្្ដីសមតាតាជាសលើក្ចុងសបកាយ—ថ្

បគដី�្លែ៏រានតនម្រ្រ�់ពរួក្សគអាច�សបមចបានសោល្រំែងរ្រ�់នាង។

«សៅបោដែលបគរួសារដមតវិនបានលុតជង្ង់ចុទះអធិសា្នសនាទះបេនិចនាឡិកាសៅក្្នគុងមជ្មែ្ឌលស�្ក្បានចង្អគុលបបា្រ់

ថ្សរា៉ាង៧:៤៥។ការប្រជុំថ្នាក្់ែឹក្នាំបានប្របពឹត្សៅសដាយការ្រំផុ�គំនិត។ខ្គុំបានសរៀ្រចំការសឡើងនិយាយរ្រ�់ខ្គុំ

សហើយបានសបតៀមខ្លួនសឡើងសលើសវេិកាបសា្រ់ដតរាន�ំសឡងមរួយដ្្ងមក្កាន់វិញ្ញាែរ្រ�់ខ្គុំ។សារលិខិតសនាទះខ្ដីសហើយ

ោក្្យសពចន៍រានន័យប�សែៀងសនទះថ្៖‹េុក្ឲ្យក្ូនសក្្មងមក្ឯខ្គុំចុទះក្ុំឃ្ត់វាសឡើយែ្ិតនគរបពទះរាន�ុេ្ដតមនុ�្សែូចវា

រាល់ោនាដែរ›។(រា៉ាក្ុ�១០:១៤)។អត្្រេសឡើងនិយាយរ្រ�់ខ្គុំដប្រជាប�ពិចប�ពិល។គំនិតរ្រ�់ខ្គុំដ្ររជាសៅចា្រ់

អារម្មែ៍សលើសក្្មងប�ដីដែលបតូវការការប្រ�ិេ្ពរសៅវិញ។ខ្គុំបានសធ្វើការ�សបមចចិត្។កាលវិភាគប្រជុំបតូវបានដក្ដប្រ។

មនុ�្ស�ំខាន់ជាងការប្រជុំណាៗទាំងអ�់។...

«ខ្គុំនឹងចងចាំជានិច្សហើយមិនដែលសភ្ចការសធ្វើែំសែើរនាបពឹក្បពលឹមសនាទះសៅកាន់សាថាន�រួគ៌ដែលបក្ុមបគរួសារដមតវិនសៅ

ថ្ជាសគហដា្ន។...

«បក្ុមបគរួសារសនាទះបានឈរជុំវិញដបគរ្រ�់បគដី�្ល។ខ្គុំបាន�ម្ឹងសៅក្ុរារដែលឈឺែុនដា្រមិនអាចសបកាក្បាន—ដែល

ស�្ើរដតមិនអាចនិយាយបានផងសនាទះ។ជំងឺរ្រ�់នាងបានសធ្វើឲ្យនាងសមើលអ្វដីមិនស�ើញសឡើយ។ខ្គុំរានបពទះវិញ្ញាែខាលាំងនបក្

កាលខ្គុំលុតជង្ង់ចុទះចា្រ់កាន់នែែ៏េន់សខសាយរ្រ�់នាងសហើយបានសោលថ្‹បគដី�្លខ្គុំសៅេដីសនទះសហើយ›។នាងបាន

សហើ្ររាត់សហើយសោលសដាយខសាវៗថ្‹្រងប្រុ�ម៉ន�ុនខ្គុំពិតជាែឹងថ្សលាក្បបាក្ែជាមក្›។ខ្គុំបានសមើលសៅជុំវិញ

្រន្្់រ។ោមាននរណារានាក្់បានឈរសនាទះសេ។រានាក្់ៗបានលុតជង្ង់ចុទះ។ខ្គុំបានផ្ល់ការប្រ�ិេ្ពរ។សានាមញញឹមតិចៗ

បានសលចសឡើងសលើេឹក្មុខរ្រ�់បគដី�្ល។សៅសពល្រញ្្រ់ការប្រ�ិេ្ពរនាងបានសោលខសាវៗថ្‹អរគុែ›។...

«្ររួនន្ងៃសបកាយមក្គឺសៅន្ងៃបពហ�្ត្ិ៍សៅសពល�រាជិក្សា�នាចបក្សៅេដីបក្ុងប�្សឺវផតបានចូលររួមក្មសាន្ចិត្

ជាមរួយបគរួសារដមតវិនសហើយស្មាទះរ្រ�់បគដី�្លបតូវបានសគចងចាំសៅក្្នគុងការអធិស្ានសៅកាន់បពទះវរ្រិតា�រួគ៌ែ៏�្រ្គុរ�

និងជាេដីប�ឡាញ់សនាទះវិញ្ញាែរ្រ�់បគដី�្លដមតវិនបានចាក្សចាលរូ្រកាយដែលរាតតបាតសដាយជំងឺមហារីក្សនាទះសៅ

សហើយបានចូលសៅក្្នគុងេដី�បរាក្រ្រ�់បពទះ។...



៧៧

សមសរៀនេដី៥៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៨

«ខ្គុំ�ូមដ្្ងសៅកាន់អ្នក្ឱមិត្ក្ុរារែ៏តូចរ្រ�់ខ្គុំដែលអង្គុយសៅជរួរខាងសលើសអើយនិងសៅែល់អ្នក្សជឿសៅបគ្រ់េដីក្ដន្ងខ្គុំ

�ូមដ្្ងសាក្្សដីថ្បពទះសយ�មូវននណាសាដរ៉តពិតជារានបពទះេ័យប�ឡាញ់ក្ុរារតូចៗថ្បេង់សាដា្រ់ឮការអធិសា្នសហើយ

សឆ្ើយត្រការអធិសា្នទាំងសនាទះ»(“The Faith of a Child,” Ensign,ដខវិច្ិកាឆ្នាំ១៩៧៥េំព័រ២០–២២)។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា18:11–12បោយថសវងរ្រន្លែបលាះថដលកពះអង្គសប្គ្រះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃបង់បដើម្បរី

បកោសបលាះបយើង។(ឃ្លា«មៃុស្សបលា្រទាំងអស់»សំបៅបលើមៃុស្សក្ប់ោនា—ក្ប់បុរសកសតេរីៃិង្រុម្រ)។(បោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា18:10–11្ឺជាវ ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរ។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំវបៅ្រ្ននុងរបបៀបមួយថដលគ្យ

សម្រល់បដើម្បរីអ្ន្រអាចគ្យរ្រវប�ើញរោៃ់ថតកសួល)។

បោយសារថតតនមលែនៃកពលរងៃរីមួយៗមហិម្ណាស់បតើអ្ន្រ្ ិតថាកពះវរបិតាសួ្៌ៃិងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទម្ៃកពះទ័យដូចបម្ច

បៅបពលៃរណាម្នា្រ់ថកបចិតតេបហើយទទួលយ្រពលិ្រម្របស់កពះអង្គសប្គ្រះ?សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

18:13រួចថសវងរ្ររោរបឆលែើយតបរបស់កពះអម្ចាស់។សូមពិចារណាអំពរីមូលបហតុថដលថារោលបយើងថកបចិតតេបនាះ្ឺបយើងនាំ

យ្របសច្រ្រីអំណរថាវាយកពះអម្ចាស់។

បយើងបរៀៃបចញពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា18:14ថាកពះអម្ចាស់ោៃបៅអូលរីបវើរបៅបឌើរីៃិងោវីឌវិតបមើរឲ្យ

«ថកស្រកោប់ពរីរោរថកបចិតតេដល់កបជា�ៃបៃះ»។ថអលបឌើរថៃលអិលអាៃ់បឌើរសិៃ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់

ោៃពៃ្យល់ថា៖«រោរថកស្រកោប់ពរីរោរថកបចិតតេម្ៃៃ័យោ៉ាងសាមញ្ញថាជារោរ�ួយមៃុស្សឲ្យកត�ប់ម្ររ្រកពះវិញ»

(“PreparingforYourSpiritualDestiny”[ន្ងៃទរី10ថខម្ររាឆ្នាំ2010]ទំព័រ7speeches.byu.edu)។


2.សូមបធវើបញ្រីោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីមបធយាោយមួយចំៃួៃថដលយុវវ័យ

អាច�ួយៃរណាម្នា្រ់ឲ្យថកបចិតតេឬបកតៀមខលែលួៃកត�ប់ម្ររ្រកពះវិញ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា18:15–1៦បោយរ្របមើលពរីអវរីថដលបុ្្គលម្នា្រ់ៗទទួលបទពិបសាធៃ៍បៅបពល

ពួ្រប្�ួយមៃុស្សម្នា្រ់ឲ្យម្ររ្រកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។(បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា18:15–1៦្ឺជាវ្្គចំបណះចំណាៃ

ខ្ម្ពរីរ។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំវបៅ្រ្ននុងរបបៀបមួយថដលគ្យសម្រល់បដើម្បរីអ្ន្រអាចគ្យរ្រវប�ើញរោៃ់ថតកសួល)។

សូមបំបពញបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះបោយថ្្អ្របៅបលើរោរសៃយារបស់កពះអម្ចាស់បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ៖ពបសិៃគបើគ�ើង

ជួ�មៃុស្ស�នទឲ្យផពបចិ្រ្គ�ើ�មករកព្រះអមាចាស់លំោប់គនារះគសចក្បីអំណររបស់គ�ើង។


3.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីបទពិបសាធៃ៍មួយថដលអ្ន្រឬ

ៃរណាម្នា្រ់ថដលអ្ន្រសារល់ោៃទទួលបទពិបសាធៃ៍នៃបសច្រ្រីអំណរ្រ្ននុងរោរ�ួយមៃុស្សឲ្យថកបចិតតេឬរោៃ់ថត

រី្រចបកមើៃបៅ�ិតកពះអម្ចាស់។្រ៏សូមសរបសរអំពរីរោរណ៍មួយថដលអ្ន្រៃរងបធវើបដើម្បរី�ួយ្រ្ននុង្រិច្ចរោរ�ួយសប្គ្រះ

កពលរង្ ងថដរ។សូមពិចារណាអំពរីបុ្្គលជា្រ់លា្រ់ទាំងឡាយថដលអ្ន្រអាចៃរង�ួយ។

ចំបណះចំណាេខគម្ីរ—បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១៨:១០–១១

សូមសរបសរោ្រ្យបពចៃ៍ថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា18:10–11ោ្រ់បៅបលើបណ្ណឬក្រោសមួយសៃលែរ្រ

តូច។សូមោ្រ់វតាមខលែលួៃអ្ន្របហើយបបើ្របមើលវយូរៗម្ងបពញមួយន្ងៃបដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យចងចាំពរីតនមលែរបស់អ្ន្រៃិងតនមលែរបស់

មៃុស្សដនទចំបោះកពះបៃកតរបស់កពះ។


4. សូមសរបសរឃ្លាដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្របោយសរបសរប្មះ

របស់អ្ន្របៅ្រ្ននុងចបនាលាះទាំងឡាយ៖្រនមលែនៃគឺម�ិមាណាស់គទើបព្រះគ�ស៊ូវពគបីស្ទបាៃរងទុក្ខគ�ើ�សុគ្រ

គ�ើម្បីអាចផពបចិ្្រគ�ើ�ព្រឡប់គៅឯព្រះវរបិតាសួគ៌វិញ។បនាទាប់ម្រសូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

្រ. បតើរោរសារល់ពរីបសច្រ្រីពិតបៃះអាចម្ៃអាៃុភាពបលើរបបៀបថដលអ្ន្របមើលប�ើញពរីខលែលួៃឯងោ៉ាងដូចបម្ចថដរ?

ខ. បតើរោរចងចាំពរីន្លែបលាះថដលកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃបង់សកម្ប់កពលរងនៃមៃុស្សដនទម្ៃឥទ្ធិពលបលើរបបៀប

ថដលអ្ន្រកបកពរតតេចំបោះពួ្រប្ោ៉ាងដូចបម្ចថដរ?

មករកព្រះពគពី�្ទ

ការ«មក្រក្បពទះបគដី�្»រានន័យ

ថ្រានស�ចក្្ដីជំសនឿសលើបេង់រក្សា

បពទះ្រញ្ញត្ិទាំងឡាយរ្រ�់បេង់សធ្វើ

ស�ចក្្ដី�ញ្ញាជាមរួយបពទះសហើយដប្រចិត្

សៅសពលសយើងសធ្វើក្ំហុ�(�ូមសមើល

មរ៉ូនែ១០:៣២–៣៤)។



៧៨

សមសរៀនេដី៥៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៨

ចំបណះចំណាេខគម្ីរ—បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១៨:១៥–១៦

សូមសំុ�ំៃួយពរីសម្�ិ្រក្ួសារឬមិតតេ្ ្រ្ិម្នា្រ់បដើម្បរី�ួយអ្ន្រទបៃ្ទញបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា18:15–1៦។សូម

ឲ្យម្នា្រ់ចាប់ប្្ើមជាមួយឃ្លាទរីមួយនៃវ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរដូចម្ៃបគ្ហាញខាងបករោម។បនាទាប់ម្រមៃុស្សម្នា្រ់បទៀតៃរង

ពយាោមសូកតឃ្លាទរីមួយប�ើងវិញបចញពរីរោរចងចាំរួចបករោយម្របថៃថែមឃ្លាបនាទាប់បទៀត។សូមបធវើដំបណើររោរបៃះម្ងបហើយ

ម្ងបទៀតបោយឆ្លាស់ោនាពរីមៃុស្សម្នា្រ់បៅមៃុស្សម្នា្រ់បទៀតបោយសូកតឃ្លាមុៃៗរួចបថៃថែមឃ្លានៃវ្្គបទ្ម្ពរីរមួយឃ្លាម្ងៗ

រហូតដល់អស់។អ្ន្រអាចៃរងចង់បធវើដំបណើររោរបៃះម្ងបហើយម្ងបទៀតរហូតដល់អ្ន្រោៃសូកតវ្្គបទ្ម្ពរីរបៃះចប់ោៃបួៃកោំ

ដង។

«បហើយបបើសិៃជាអ្ន្រកតូវបធវើរោរអស់មួយ�រីវិតអ្ន្រ»

«បោយថកស្រកោប់ពរីរោរថកបចិតតេដល់កបជា�ៃបៃះ»

«បហើយកោៃ់ថតនាំកពលរងថតមួយ្ ត់ម្ររ្របយើង»

«បនាះអ្ន្រៃរងម្ៃបសច្រតេរីអំណរដ៏មហិម្ជាមួយអ្ន្របនាះ»

«បៅ្រ្ននុងៃ្រនៃកពះវរបិតារបស់បយើង!»

«បហើយឥ�តូវបៃះបបើសិៃជាអ្ន្រៃរងម្ៃបសច្រ្រីអំណរដ៏មហិម្ដល់កពលរងថតមួយ»

«បហើយោ៉ាងណាបៅថដលអ្ន្រោៃនាំម្ររ្របយើង»

«បៅ្រ្ននុងៃ្រនៃកពះវរបិតារបស់បយើង»

«បនាះអ្ន្រៃរងម្ៃបសច្រតេរីអំណរដ៏មហិម្»

«បបើសិៃជាអ្ន្រោៃនាំកពលរងជាបកចើៃម្ររ្របយើង!»


5.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រឲ្យោៃបកចើៃតាមថដលអាចបធវើបៅោៃអំពរីអវរី

ថដលអ្ន្រោៃទបៃ្ទញចាំពរីវ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរបៃះ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១៨:១៧–២៥

ទ្រះតយស៊ូវទគីស្ទបតទងៀនអូលីតវើរតៅត�ើរីនិងដាវី�វិ�ត្ើរអំ្ីទ្រះតចស្ដាណនទ្រះនា្ទ្រង់

សូម្ ិតអំពរីបោតតេនាម(នាមកត្រូល)របស់អ្ន្រមួយថ្លែត។បតើអ្ន្រធាលាប់ពិចារណាអំពរីពរ�័យៃិងរោរទទួលខុសកតូវទាំងឡាយ

ថដលប្រើតប�ើងពរីរោរម្ៃប្មះរបស់អ្ន្រៃិងរោរបធវើជា្រម្សិទ្ធិរបស់ក្រុមក្ួសារអ្ន្រថដរឬបទ?ឯ្រសិទ្ធិទាំងបៃះមួយចំៃួៃអាច

រួមបញ្ចតូលទាំងបសច្រ្រីកសឡាញ់ៃិងរោរទទួលយ្រទរី្រថៃលែងរស់បៅសុវតថែិភាពៃិងមៃុស្សបមើលថ្អ្ន្រ។រោរទទួលខុសកតូវ

របស់អ្ន្រអាចរួមបញ្ចតូលទាំងរោរកបកពរតតេបោយរោរបោរពចំបោះសម្�ិ្រក្ួសាររោរបធវើរោរគ្រ្ ្ទះៃិងរោរបធវើឲ្យក្ួសារម្ៃ

ប្មះល្អ។

បទាះជាអ្ន្រពុំម្ៃក្ួសារល្អៃិងម្ៃអារម្ណ៍ថាប្មះក្ួសារអ្ន្រពុំសំខាៃ់្រ៏បោយ្រ៏អ្ន្រោៃបលើ្រោ្រ់ម្របលើខលែលួៃរបស់

អ្ន្រៃូវកពះនាមនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទរោលអ្ន្រោៃទទួលបុណ្យក�មុ�ទរ្រថដរ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

18:17–25រួចថសវងរ្រឯ្រសិទ្ធិៃិងរោរទទួលខុសកតូវទាំងឡាយថដលប្រើតប�ើងពរីរោរបលើ្រោ្រ់ម្របលើខលែលួៃអ្ន្រៃូវកពះនាម

របស់កទង់។សូមសរបសរចបមលែើយរបស់អ្ន្របៅ្រ្ននុងតារាងខាងបករោមបៃះ៖

ឯកេិទ្ិ ការទទួលខរុេពតូវ

បោងតាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា18:23បហតុអវរីោៃជាចាំោច់សកម្ប់បយើង្រ្ននុងរោរបលើ្រោ្រ់ម្របលើខលែលួៃបយើងៃូវ

កពះនាមនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?


៦.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីរបបៀបមួយចំៃួៃថដលអ្ន្រអាចបធវើឲ្យ

មៃុស្សដនទដរងថាអ្ន្រោៃបលើ្រោ្រ់ម្របលើខលែលួៃអ្ន្រៃូវកពះនាមនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។



៧៩

សមសរៀនេដី៥៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៨

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១៨:២៦–៤៧

ទ្រះអម្ចាស់តបើកសដ្្ដងអំ្ីការតៅនិងតបសកក្្ណន្ ួកស្វកែប់្ីរនាក់

បៅ្រ្ននុងសៃ្និសរីទដំបូង្រ្ននុងនាមជាសាវ្រថដលបទើបថតោៃបៅថអលបឌើរថ�្ហវរីអ័រហូ�ិៃោៃម្ៃកបសាសៃ៍ថា៖

«បបាក្ែណា�់វាគឺជាស�ចក្្ដីរំសភើ្រនិងស�ចក្្ដីអំែរែ៏ធំដែលខ្គុំរានឱកា�ែូចជានដីនហ្វបានដ្្ង

សែើម្ដី‹និយាយអំពដីបពទះបគដី�្...អររីក្រាយក្្នគុងបពទះបគដី�្...ផសាយអំពដីបពទះបគដី�្[និង]ពយាក្រអំពដី

បពទះបគដី�្›(នដីនហ្វេដី២២៥:២៦)សៅបគ្រ់េដីក្ដន្ងដែលខ្គុំនឹងសៅនិងបគ្រ់មនុ�្សដែលខ្គុំនឹងជរួ្រ

ែរា្រែល់ខ្គុំស�ើញថ្សនទះជាវិនាេដីចុងសបកាយននែសងហើមជដីវិតរ្រ�់ខ្គុំ។បបាក្ែណា�់ោមានសោល្រំែង

ឬឯក្�ិេ្ិណាប្រស�ើរជាង‹[សាក្្សដី]ពិស��អំពដីបពទះនាមននបពទះបគដី�្សៅសពញ�ព្វក្្នគុង

ពិភពសលាក្›សនាទះសេ(គ.និង�.១០៧:២៣)។

«...សលើ�ពដីោក្្យ�ម្ដីនិងការ្រសបងៀននិងេដី្រនាទាល់ដែលបានដ្្ងរ្រ�់ខ្គុំសនាទះជដីវិតរ្រ�់ខ្គុំក្៏បតូវដតជាដផ្នក្ក្្នគុង

េដី្រនាទាល់ននបពទះសយ�មូវបគដី�្សនាទះដែរ។តរួអង្រ្រ�់ខ្គុំបតូវដតឆ្គុទះ្រញ្ចាំងអំពដីសេវភាពននក្ិច្ការសនទះ។ខ្គុំពុំអាចេេរួលវា

បានសេស្រើអ្វដីណាមរួយដែលខ្គុំនិយាយឬសធ្វើដែលនឹង្រង្អាក្់ស�ចក្្ដីជំសនឿរ្រ�់អ្នក្សៅសលើបពទះបគដី�្្រង្អាក្់ស�ចក្្ដីប�ឡាញ់

រ្រ�់អ្នក្ចំសោទះសា�នាចបក្សនទះឬ្រង្អាក់្ការសោរពរ្រ�់អ្នក្ចំសោទះភាពជាសាវក្ែ៏្ររិ�ុេ្សនាទះ។

«ខ្គុំ�នយានឹងអ្នក្–ែូចខ្គុំបាន�នយានឹងបពទះអរាចា�់និង្រុរ�ទាំងសនទះ–ថ្ខ្គុំនឹងពយាយាមសែើម្ដីរ�់សៅែ៏�ក្្ិ�មតាម

េំនុក្ចិត្សនទះសហើយ្រសបមើសដាយសពញរង្វា�់នន�មត្ភាពរ្រ�់ខ្គុំ»(Miracles of the Restoration»Ensign ដខវិច្ិកាឆ្នាំ

១៩៩៤,៣១)។

កពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលអំពរីរោរបៅៃិងបបស្រ្រម្នៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

18:2៦–32,37–47។


7.បោងតាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា18:2៦–29្ួកោវក�ប់្បីរនាក់ព្រូវបាៃគៅឲ្យែសា�ៃិង

ចា្រ់ផចង�ំណឹងល្អគៅកាៃ់្ ិភ្គោកទាំងមូល។សូមអាៃខទរី30–32រួច្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីរោរណ៍ដនទបទៀតថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលថាពួ្រសាវ្រ

ដប់ពរីរនា្រ់កតូវបធវើ។

បហតុអវរីោៃជាសំប�ងមួយចំៃួៃគ្យកសួលសារល់ជាងជាសំប�ងដនទបទៀត?បតើអ្ន្រធាលាប់ប�ើញថាវម្ៃរោរលំោ្រ្រ្ននុងសារល់

កពះសូរបសៀងរបស់កពះអម្ចាស់រោលកទង់ម្ៃកពះបៃ្ទតូលម្ររោៃ់អ្ន្រថដរឬបទ?

បយើងអាចសាដាប់ឮកពះសូរបសៀងរបស់កពះអម្ចាស់ោៃតាមរយៈពួ្រអ្ន្របបកមើកទង់។បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា18

កពះអម្ចាស់ោៃពៃ្យល់ពរីរបបៀបបថៃថែមថដលបយើងអាចឮបហើយសារល់កពះសូរបសៀងរបស់កទង់។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា18:34–3៦,47បោយថសវងរ្ររបបៀបសំខាៃ់មួយបៃះថដលកពះអម្ចាស់កទង់បធវើរោរទា្រ់ទងម្របយើង។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា18:34ឃ្លា«កពះបៃ្ទតូលទាំងបៃះ»សំបៅបលើវិវរណៈទាំងឡាយថដលកពះអម្ចាស់

ោៃកបទាៃថដលម្ៃថចងបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា។បោងតាមខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើអ្ន្រៃរងថ្លែងដូចបម្ចបៅរោៃ់

មៃុស្សម្នា្់រថដលចង់ដរងពរីរបបៀបថដលបយើងអាចឮកពះអម្ចាស់ម្ៃកពះបៃ្ទតូលម្ររោៃ់បយើង?

សូមសរបសរបោលរោរណ៍បៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រឬបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖គ�ើងអាចឮ

ព្រះសូរគសៀងនៃព្រះគ�ស៊ូវពគបីស្ទបាៃគៅគ្លគ�ើងអាៃព្រះគម្បីរគោ�ៃូវព្រះគចោដានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។

បយើងអាចឮកពះសូរបសៀងនៃកពះអម្ចាស់តាមរបបៀបនានាថដលមិៃថមៃឮបៅ្រ្ននុងកតបចៀ្ររបស់បយើងបនាះបទ។តាមរយៈ

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបយើងអាចទទួលោៃអារម្ណ៍ៃិងសារលិខិតចូលបៅ្រ្ននុង្ ំៃិតៃិងដួងចិតតេរបស់បយើង(សូមបមើល

្.ៃិងស.8:2–3)។ថអលបឌើរអិមរ័សុលោ�ឺដ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃបបកងៀៃថា«បៅបពលបយើងអាៃ

បហើយសិ្រសាអំពរីវិវរណៈបនាះកពះវិញ្ញាណអាចបញ្ជា្រ់បៅ្រ្ននុងដួងចិតតេរបស់បយើងៃូវបសច្រ្រីពិតនៃអវរីថដលបយើង្រំពុងថសវងយល់

្ឺតាមរបបៀបបៃះបហើយថដលកពះសូរបសៀងនៃកពះអម្ចាស់ម្ៃកពះបៃ្ទតូលម្ររោៃ់បយើងម្នា្រ់ៗ»(“MarvelousArethe
RevelationsoftheLord,”Ensign,ថខឧសភាឆ្នាំ1998ទំព័រ32)។

សូម្ ិតអំពរីបទពិបសាធៃ៍មួយបៅបពលអ្ន្រទទួលអារម្ណ៍ថាកពះអម្ចាស់កទង់បំ្ុស្ំៃិតអ្ន្របៅបពលអ្ន្រអាៃឬពិចារណាអំពរី

បទ្ម្ពរីរទាំងឡាយ។សូមពិចារណាបៅបលើសំណួរខាងបករោមបៃះ៖



៨០

សមសរៀនេដី៥៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៨

• បតើរោរដរងថាកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាច�ួយអ្ន្រឲ្យសាដាប់ឮកពះសូរបសៀងនៃកពះអង្គសប្គ្រះបៅបពលអ្ន្រអាៃ

កពះបៃ្ទតូលរបស់កទង់ម្ៃអាៃុភាពបលើរបបៀបថដលអ្ន្រពិចារណាអំពរីបទ្ម្ពរីរទាំងឡាយោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើបសច្រ្រីពិតបនាះអាចបគ្ហាញ្ លែតូវដល់អ្ន្រោ៉ាងដូចបម្ចបដើម្បរីបក�ើសបរើសបពលបវលាទរី្រថៃលែងឬបរិោរោស�ុំវិញ

បៅបពលថដលអ្ន្រអាៃកពះ្ម្ពរីរ?


8.សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ១៨ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៨១

សមសរៀនេដី៥៖ន្ងៃេដី៣

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា

១៩:១–២២
បមបរៀៃទរី5៖ន្ងៃទរី3បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា19:1–22

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១៩:១–៣

ទ្រះអង្គសត្ង្ររះទបកាសថាទ្រង់ោនសតទ្ចតា្ទ្រះឆន្ទៈរបស់ទ្រះបិតាតហើយ

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា19:1–3រួចថសវងរ្ររោរណ៍ថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលថាកទង់ជាៃរណា

បហើយកទង់ោៃបធវើអវរីខលែះ។សូម្ ូសចំណាំោ្រ្យឬឃ្លាថដលបបកងៀៃថាព្រះគ�ស៊ូវពគបីស្ទបាៃសគពមចតាមព្រះ�ឫទ័�នៃ

ព្រះវរបិតាពទង់បហើយថាព្រះគ�ស៊ូវពគបីស្ទៃឹងជំៃុំជពមរះគ�ើងតាមកិច្ការទាំងឡា�របស់គ�ើង។


1.សូមពិពណ៌នាោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរអ្ន្រអំពរីរបបៀបថដលរោរសារល់បសច្រ្រីពិតអំពរី

កពះអង្គសប្គ្រះអាចៃរង�ួយដល់ម្៉ាទិៃហារីសម្ៃអារម្ណ៍សៃតេិភាពៃិងកតូវោៃកបទាៃឲ្យៃូវភាពរឹងម្ំ

បដើម្បរីបធវើតាមកពះឆៃ្ទៈរបស់កពះអម្ចាស់។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១៩:៤–១២

ទ្រះតយស៊ូវទគីស្ទ្ន្យល់អំ្ីទារុណក្្ែ៏អស់កល្និង្ ិនតចរះចប់

កពះអម្ចាស់ោៃពៃ្យល់អំពរីបសច្រ្រីពិតមួយចំៃួៃថដលអាច�ួយបយើងឲ្យយល់រោៃ់ថតចបាស់អំពរីពលិ្រម្ធួៃរបស់កទង់។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា19:4រួចថសវងរ្រោ្រ្យទាំងឡាយថដលៃរងបំបពញបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍នៃបោលលទ្ធិ

ដូចតបៅបៃះ៖មៃុស្សពគប់រូបព្រូវផ្រគបើមិៃ�ូគច្រះគទគនារះ.អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំឃ្លាបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។

សូមបមើលបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា19:5។បតើកពះអង្គសប្គ្រះោៃពិពណ៌នាោ៉ាងដូចបម្ចអំពរីបសច្រ្រីបវទនានៃអស់អ្ន្រ

ថដលពុំថកបចិតតេបហើយបោយបហតុបនាះកតូវទទួលរោរ�ំៃុំ�កមះរបស់កទង់បនាះ?បតើរោរសារល់បសច្រ្រីពិតបៃះ្្ល់ៃូវបហតុ្ល

បថៃថែមមួយបដើម្បរីបធវើឲ្យបយើងថកបចិតតេពរីអំបពើោបរបស់បយើងោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមបមើលកតួសៗ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា19:៦–7រួចថសវងរ្រឃ្លាទាំងឡាយថដល�ួៃរោលកតូវោៃបកបើកោស់

បដើម្បរីពិពណ៌នាអំពរីសាថាៃភាពនៃមៃុស្សថដលពុំថកបចិតតេ។សូម្ ូសចំណាំឃ្លា«រោររងទុ្រខេបវទនាដ៏មិៃបចះចប់មិៃបចះបហើយ»

ៃិង«បសច្រ្រីជាប់បទាសដ៏អស់្រល្បជាៃិច្ច»។បតើអ្ន្រ្ ិតដូចបម្ចបៅបពលអ្ន្រអាៃឃ្លាទាំងពរីរបៃះ?

សូមសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា19:8–12បោយថសវងរ្រព័ត៌ម្ៃបដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យយល់ពរីមូលបហតុថដលឃ្លា

ទាំងបៃះពុំសំបៅបលើរយៈបពលថដលមៃុស្សៃរងរងទុ្រខេបកោះអំបពើោបរបស់ខលែលួៃបនាះបទ។

សេចក្តីស្្ើម
សៅក្្នគុងដខមិ្ុនាឆ្នាំ១៨២៩៩យ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធបានជរួលរាចា�់សរាងពុម្ស្មាទះ

ដអមហ្ស្រម៊ីត្រម៊ី្ហាគានឌដីនសែើម្ដីសបាទះពុម្បពទះគម្ដីរចំនរួន៥០០០ក្បាលក្្នគុងតនម្

៣០០០ែុលាលារ។សទាទះជាយា៉ាងណាក្៏សដាយ្ហាគានឌដីននឹងមិនចា្រ់សផ្ើមសបាទះពុម្

ឬ�ូម្ដីដតេិញបក្ដា�សបាទះពុម្សឡើយទាល់ដតោត់បតូវបានអទះអាងថ្េេរួលបាន

បបាក្់្រង់ន្្�បរា្រ់ការង្រមុន�ិន។សៅក្្នគុងវិវរែៈដែលរានសៅក្្នគុងសោលលេ្ិ

និងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៩ដែលេំនងជាបតូវបានប្រទានឲ្យសៅរែូវសរៅដាឆ្នាំ១៨២៩

សនាទះបពទះអរាចា�់បាន្រញ្ជារា៉ាេិនហារិ�ឲ្យ«ចំណាយដផ្នក្ននបេព្យ�ម្ត្ិ

រ្រ�់អ្នក្...[សហើយ]�ង្រំែុលដែលអ្នក្បានយល់បពមជាមរួយនឹងអ្នក្

សបាទះពុម្»(គនិង�១៩:៣៤–៣៥)។រា៉ាេិនហារិ�ផ្ទាល់បានធានាថ្នឹង�ង

ការចំណាយន្្សបាទះពុម្សដាយខ្លួនោត់ផ្ទាល់ប្រ�ិនស្រើបបាក្់ដែលេេរួលបានមក្ពដី

ការលក្់បពទះគម្ដីរមរមនពុំបគ្រ់បោន់�បរា្រ់ការចំណាយសេសនាទះសនាទះោត់នឹងកាត់ែដី

ចរាការោត់ឲ្យខ្ទះ។

ប្រធានយ៉ូដ�្រហ្វដីលឌដីង�្មម៊ីធបានពិពែ៌នាអំពដីវិវរែៈសនទះជាមរួយនឹងការ្រសបងៀន

រ្រ�់វាអំពដីែង្វាយធរួនថ្ជា«វិវរែៈែ៏មហិរាមរួយដែលបតូវបានប្រទានឲ្យសៅក្្នគុងបោ

កាន់កា្រ់បតរួតបតាសនទះរានវិវរែៈមរួយចំនរួនដែលរាន[សារៈ�ំខាន់]សបចើនជាងសនទះ»

(Church History and Modern Revelationវ៉ុល២[ឆ្នាំ១៩៥៣]១:៨៥)។



៨២

សមសរៀនេដី៥៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៩:១–២២

បតើអ្ន្រសម្រល់ប�ើញថាោ្រ្យ«មិៃបចះសូៃ្យប�ើយ»្ឺជាកពះនាមរបស់កទង់ថដរឬបទ?រោរណ៍បៃះម្ៃៃ័យថា«បទាសដ៏

អស់្រល្បជាៃិច្ច»ឬ«បទាសដ៏មិៃបចះចប់មិៃបចះបហើយ»្ឺជា«បទាសម្រពរីកពះ»។បតើអ្ន្រ្ ិតថា«បទាសម្រពរីកពះ»

ម្ៃៃ័យដូចបម្ច?

ដអលសឌើរសជមអម៊ីថ្ល់សមហ្ក្្នគុងក្ូរ៉ុមននពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់បានពន្យល់ថ្៖«សៅសាថាននរក្រាន

បចក្សចញមរួយសហើយក្៏រានបចក្ចូលមរួយដែរ។សាថាននរក្មិនដមនជាក្ដន្ងដែលសៅបក្មដែលចងគំនុំ

្រញជលូនអ្នក្សទា�ឲ្យសៅរងេុក្្ខនិងជា្រ់សទា�ប�្រតាមសោលការែ៍សែើម្ដីភាពរុងសរឿងរ្រ�់ោត់

សនាទះសេ្រ៉ុដន្វាគឺជាក្ដន្ងដែលសរៀ្រចំសឡើងឲ្យរានការ្រសបងៀនការលុតែំចំសោទះអ្នក្ដែលខក្ខានមិន

បានសរៀនកាលរ�់សៅសលើដផនែដីគឺជាអ្វដីដែលពរួក្សគគរួរដតបានសរៀន។ពិតណា�់សយើងបានអានអំពដី

សទា�ែ៏និរន្រ៍ការរងេុក្្ខោមានេដី្រញ្្រ់និងស�ចក្្ដីជា្រ់សទា�ែ៏សៅអ�់ក្ល្ជានិច្។សនាទះគឺជា�ំនរួន

សវាហារគរួរឲ្យខាលាចញសញើតមរួយ្រ៉ុដន្សៅក្្នគុងស�ចក្្ដីសមតាតាក្រុណារ្រ�់បេង់បពទះអរាចា�់បានស្រើក្�ដម្ងយា៉ាងចបា�់អំពដី

អត្ន័យននក្សនសាមោក្្យទាំងសនទះ។បេង់រានបពទះ្រន្លូលថ្‹សទា�ែ៏អ�់ក្ល្ជានិច្›គឺជាសទា�មក្ពដីបពទះែ្ិតបេង់គង់

សៅែ៏អ�់ក្ល្ជានិច្សហើយសាថានភាពឬ�ភាពឬលេ្ភាពសនាទះនឹងរាន�បរា្រ់អ្នក្ប្របពឹត្អំសពើបា្រដែល�មនឹង

េេរួលសហើយពិតជាបតូវជា្រ់សទា�ដ្រ្រសនាទះ្រ៉ុដន្ការែ៍សនទះពុំរានន័យថ្អ្នក្ដែលរងេុក្្ខឬអ្នក្ប្របពឹត្អំសពើបា្របតូវ

បទាំបេសហើយរងេុក្្ខែ៏អ�់ក្ល្ជានិច្និងែ៏និរន្រ៍សឡើយ។ោមាននរណារានាក្់នឹងបតូវ�ុំសៅក្្នគុងសាថាននរក្យូរជាង

ភាពចាំបាច់សែើម្ដីនាំ្រុគ្លសនាទះមក្កាន់អ្វដីមរួយដែលល្អប្រស�ើរជាងសនាទះសេ។សៅសពល្រុគ្លសនាទះ�សបមចបាន

ែំណាក្់កាលសនាទះសហើយបចក្សចញចូលសាថាន�ុំបពលឹងនឹងស្រើក្សឡើងសហើយនឹងរានការដប�ក្អ្រអរក្្នគុងចំសណាមអ្នក្ដែល

មក្េេរួលសាវាគមន៍្រុគ្លសនាទះចូលសៅឯែំណាក្់កាលដែលប្រស�ើរជាងសនទះ។បពទះអរាចា�់ពុំ្រន្យភាពតឹងរុឹងក្្នគុងអ្វដីដែល

បេង់បានរានបពទះ្រន្លូលកាលពដីបោកាន់កា្រ់បតរួតបតាែំ្រូងៗអំពដីការអនុវត្ន៍ននបក្ឹត្យវិន័យនិងននែំែឹងល្អរ្រ�់បេង់សឡើយ

ផ្គុយសៅវិញបេង់បានស្រើក្�ដម្ងឲ្យសយើងែឹងយា៉ាងចបា�់អំពដីស�ចក្្ដីក្រុណានិងស�ចក្្ដីសមតាតារ្រ�់បេង់តាមរយៈការែ៍

ដែលបេង់សធ្វើសនទះែ្ិតវាគឺជា�ិរីល្អនិងក្ិច្ការបេង់សែើម្ដីនាំមក្ឲ្យរានអមតភាពនិងជដីវិតែ៏សៅអ�់ក្ល្ជានិច្ែល់

មនុ�្ស»(សៅក្្នគុងរបាយការែ៍�ន្និ�ដីេដខសមសាឆ្នាំ១៩៣០េំព័រ៩៧)។

ប្រធានយ៉ូដ�្រហ្វដីលឌដីង�ម្ម៊ីធបានផ្ល់ជាការយល់ែឹងសបរៅបជទះសនទះថ្៖«សទា�ែដែលសនទះដតង

អនុវត្បតូវនឹងប្រសភេ្រេសល្មើ�ដែលបានប្របពឹត្ប�្រសៅតាមបក្ឹត្យវិន័យននបពទះដែលជាអង្ែ៏សៅ

អ�់ក្ល្ជានិច្និងមិនសចទះ�ូន្យសឡើយែូចសនទះវាបតូវបានសៅថ្សទា�ែ៏អ�់ក្ល្ជានិច្និង

សទា�ែ៏មិនសចទះច្់រមិនសចទះសហើយសបោទះវាគឺជាសទា�ដែលបពទះបាន្រសងកើតសែើម្ដី�បម្រតាមបក្ឹត្យវិន័យ

ដែលពុំអាចដក្ដប្របាន។្រុគ្លរានាក្់អាចនឹងេេរួលការរងេុក្្ខសវេនាែ៏មិនសចទះច្រ់មិនសចទះសហើយសហើយ

កាល្រុគ្លសនាទះបានេេរួលទារុែក្ម្មចំសោទះការរំសលងរ្រ�់ខ្លួនសហើយសគនឹងបតូវបានសដាទះដលង្រ៉ុដន្

សទា�សៅដតរានសហើយេុក្�បរា្រ់អនុវត្ចំសោទះអ្នក្សទា�សបកាយមក្សេៀតសហើយនឹងប្របពឹត្អ�់កាលជាអដង្វងសៅ

សហាង»(Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkieវ៉ុល៣.[១៩៥៤–៥៦]៣:១៥៨)។

កបធាៃប�រ៉ូប៊ីៃរោលា្រ្រ្ននុង្ ណៈកបធាៃទរីមួយោៃ្ ្ល់ជារោរយល់ដរងបករៅក�ះបថៃថែមបោយរោរបបកងៀៃអំពរីល្រខេណៈសម្បតតេិដ៏

ពិតរបស់កពះ។បៅបពលអ្ន្រអាៃរោរអតាថាធិបបាយរបស់ោត់សូម្ ិតអំពរីរបបៀបថដលរោរយល់ដរងពរីល្រខេណៈសម្បតតេិរបស់កពះ

�ួយបយើងឲ្យយល់ពរីបទាសម្រពរីកពះ។

«ខ្គុំពុំអាចយល់ប�្រនឹងសោលលេ្ិ្ ្មដីៗដែលបបា្រ់ថ្បពទះពុំដាក្់សទា�សសាទះសឡើយសនាទះសេសបោទះខ្គុំពុំ

អាចសបាទះ្រង់សចាល្រេគម្ដីរទាំងឡាយដែលរានសែើម្ដីចា្រ់យក្ការ�ន្និដា្នសនាទះសឡើយ[្រ៉ុដន្]

ខ្គុំេេរួលអារម្មែ៍ថ្សៅសពលបពទះអរាចា�់យាងមក្ប្រទានរង្វាន់ែល់សយើង...និងដាក្់សទា�

សយើង...សនាទះបេង់នឹងដាក្់សទា�សយើងយា៉ាងអ្រ្្រររាដែលអំសពើរំលងរ្រ�់សយើងនឹងបតូវបានសធ្វើឲ្យ�ម

សហតុផល។ខ្គុំសជឿថ្បេង់នឹងនាំមក្សដាយស�ចក្្ដីយុត្ិធម៌ទាំងអ�់ននក្្ដីប�ឡាញ់និងពរជ័យែ៏

ោមានេដី្រំផុតបពមទាំងក្្ដីសមតាតាក្រុណានិងបពទះេ័យល្អសហើយនឹងការសយាគយល់ដែលបេង់

បានរាន។...

«មយា៉ាងសេៀតខ្គុំសជឿថ្សៅសពលែល់ការប្រទានរង្វាន់ចំសោទះេសង្វើល្អរ្រ�់សយើងគឺបេង់នឹងប្រទានែល់សយើងជាអតិ្រររា

តាមដែលអាចសធ្វើបានសដាយចាំក្្នគុងបពទះេ័យនូវសទា�ដែលសយើងបានប្របពឹត្»( “As Ye Sow . . . ,” Brigham Young 
University Speeches of the Year[ន្ងៃេដី៣ដខឧ�ភាឆ្នាំ១៩៥៥]េំព័រ៦–៧)។



៨៣

សមសរៀនេដី៥៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៩:១–២២

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១៩:១៣–២២

ទ្រះអង្គសត្ង្ររះម្នទ្រះបន្ទទូលអំ្ីការរង្រុក្ខរបស់ទ្រង់ចំតោរះអំត្ើោប

កពះអង្គសប្គ្រះម្ៃកពះទ័យឲ្យ�រីវិតបយើងម្ៃពរៃិងរី្រចបកមើៃតាមរយៈពលិ្រម្ធួៃរបស់កទង់។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា19:13–17រួចបំបពញបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍បៃះ៖អស់អ្កផ�លគពជើសគរើសមិៃផពបចិ្រ្ៃឹង_____________។

ដអលសឌើរដនលសអរា៉ាក្់ដ�្វលក្្នគុងក្ូរ៉ុមននពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់បានសបក្ើនរំឭក្សយើងថ្សយើងរាន

ជសបមើ�ដែលបតូវសធ្វើ៖«សយើងអាច�សបមចយក្រស្រៀ្ររ�់សៅដែលបពទះបគដី�្រានក្៏បានឬរស្រៀ្រ

រងេុក្្ខដែលបេង់រានក្៏បាន!វាអាចនឹង‹បតូវរងេុក្្ខែូចជាសយើង›(គនិង�១៩:១៦–១៧)

ឬយក្ឈ្នទះ‹ែូចជា[បេង់]...បានឈ្នទះ›(វិវរែៈ៣:២១)»(«Overcome . . . Even As I Also 
Overcame,»Ensignដខឧ�ភាឆ្នាំ១៩៨៧,េំព័រ៧២)។

សូមពិចារណាអំពរី�បកមើសផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់អ្ន្រ។បតើ�បកមើសទាំងបនាះ្រំពុងដរ្រនាំអ្ន្របៅរ្រ�រីវិតដូចជាកពះក្រីស្ទថដរឬបទ

ឬ្រ៏ដរ្រនាំអ្ន្របៅរ្ររោររងទុ្រខេនាបពលអនា្តចំបោះអំបពើោបផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់អ្ន្រ?

ដំបណើរបរឿងភា្បកចើៃអំពរីរោររងទុ្រខេរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

កតូវោៃតំណាលបោយមៃុស្សប្្សងបទៀតបករៅពរីកពះអង្គ

កទង់(សូមបមើលម្៉ាថាយ2៦:3៦–39;លូរោ22:39–

44)។បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា19ម្ៃៃូវដំបណើរ

បរឿងផ្ទាល់របស់កពះអង្គសប្គ្រះអំពរីបសច្រ្រីរងទុ្រខេរបស់កទង់

ផ្ទាល់។


2. សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

19:15,18–19រួចបឆលែើយសំណួរខាងបករោម

បៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសា

កពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើកពះអង្គសប្គ្រះោៃបរៀបរាប់

ោ៉ាងដូចបម្ចអំពរីបសច្រ្រីរងទុ្រខេថដលកទង់

ោៃម្ៃបៅ្រ្ននុងសួៃចបារថ្តបសម្៉ាៃរី?

ខ. បតើអ្ន្រម្ៃអារម្ណ៍ោ៉ាងដូចបម្ចអំពរី

រោររងទុ្រខេបទាសរបស់កពះអង្គសប្គ្រះចំបោះ

អំបពើោបរបស់អ្ន្រ?

្ . បតើរោរសារល់ពរីបសច្រ្រីរងទុ្រខេរបស់

កពះអង្គសប្គ្រះអាច�ួយបលើ្រទរ្រចិតតេ

ម្៉ាទិៃហារីសឲ្យថកបចិតតេពរីអំបពើោបរបស់ោត់ោ៉ាងដូចបម្ចដូចជាអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃថណនាំោត់ឲ្យបធវើ

បៅ្រ្ននុងវិវរណៈបៃះ?


3.សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា19:20រួចបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុ

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីរោរោមៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធៃរងនាំបៅរ្ររោររងទុ្រខេដូបច្នះ?

ខ. បហតុអវរីោៃជាវអាចម្ៃសារៈសំខាៃ់បដើម្បរីចងចាំពរីកោទាំងឡាយថដលបយើងកតូវរងទុ្រខេចំបោះលទ្ធ្លនៃ

អំបពើោបរបស់បយើង?

សូម្ ិតអំពរីកោទាំងឡាយថដលអ្ន្រោៃរងទុ្រខេបោយសារថតអំបពើោបរបស់អ្ន្របហើយោៃទទួលអារម្ណ៍ថាកតូវថកបចិតតេ។

បៅបពលអ្ន្រពិចារណាអំពរីកោទាំងបនាះសូមៃរ្រប�ើងវិញពរីបពលថដលអ្ន្រទទួលអារម្ណ៍ថាម្ៃនដ្ូកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

ៃិងបពលថដលអ្ន្រទទួលអារម្ណ៍ថាកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដ្រខលែលួៃបចញពរីអ្ន្រ។បតើអ្ន្រោៃបធវើដូចបម្ចខលែះបដើម្បរីោៃរី្ររាយៃរង

ភាពជានដ្ូនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសាជា្្រី?



៨៤

សមសរៀនេដី៥៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៩:១–២២



4.សូមបកបើបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា19:13–1៦,20បដើម្បរីបឆលែើយៃរងសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុង

បសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើកពះបញ្ញតតេិរបស់កពះអម្ចាស់ថដលបញ្ជាឲ្យថកបចិតតេបគ្ហាញ

្ស្នុតាងោ៉ាងដូចបម្ចចំបោះបសច្រ្រីកសឡាញ់របស់កទង់ថដលម្ៃសកម្ប់បយើង?

បៅបពលណាមួយអំ�នុងសោដាហ៍បករោយសូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រជាមួយសម្�ិ្រក្ួសារឬមិតតេម្នា្រ់អំពរីបោលលទ្ធិឬ

បោលរោរណ៍មួយថដលអ្ន្រោៃថសវងយល់អំ�នុងបពលសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា19:1–22។សូមពិចារណាអំពរី

រោរស្័ក្ចិតតេថច្រចាយបទពិបសាធៃ៍ជាមួយក្ូរបស់អ្ន្របពល�ួបោត់បៅបពលបករោយ។

ចំបណះចំណាេខគម្ីរ–បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១៩:១៦–១៩

សូមបធវើរោរទបៃ្ទញបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា19:1៦–19បោយសរបសរវ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរមួយោ្រ្យម្ងៗបៅបលើ

ក្រោសមួយសៃលែរ្រ។បោយបកបើក្រោសរបស់អ្ន្រសូមអាៃវ្្គបទ្ម្ពរីរឲ្យឮៗឲ្យោៃបកចើៃដង។បករោយម្រសូមោំង

(ឬលុប)ោ្រ្យឬឃ្លាមួយចំៃួៃថដលម្ៃសរបសរបៅបលើក្រោសរបស់អ្ន្របនាះ។សូមបៃ្សូកតវ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរ

បោយសូកតទាំង្រថៃលែងថដលោំងបនាះបចញពរីរោរចងចាំ។សូមបធវើថបបបៃះម្ងបហើយម្ងបទៀតរហូតដល់អ្ន្រម្ៃអារម្ណ៍ថា

អាចសូកតវ ្្គបទ្ម្ពរីរោៃទាំងអស់។


5. សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រឲ្យោៃបកចើៃតាមថដលអាចបធវើបៅោៃអំពរីអវរី

ថដលអ្ន្រោៃទបៃ្ទញចាំពរីវ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរបៃះ។


៦. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ១៩:១–២២ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖

ការ្ន្យល់ការសចកចាយ

និងការស្្ងទពីរន្ទាល់

ការពន្យល់ពដីសោលលេ្ិនិង

សោលការែ៍ការដចក្ចាយពដីគំនិត

និង្រេពិសសាធន៍ដែលទាក្់េងនិង

ការសធ្វើេដី្រនាទាល់អំពដីស�ចក្្ដីពិតែ៏សេវភាព

អាច្រញ្ជាក្់ពដីការយល់ែឹងរ្រ�់អ្នក្អំពដី

សោលលេ្ិនិងសោលការែ៍ទាំងឡាយ

ននែំែឹងល្អសហើយ្រសងកើន�មត្ភាព

រ្រ�់អ្នក្ក្្នគុងការ្រសបងៀនែំែឹងល្អ

ែល់មនុ�្សែនេសេៀត។សៅសពលអ្នក្

ពន្យល់ដចក្ចាយសហើយដ្្ងេដី្រនាទាល់

សនាទះបពទះវិញ្ញាែ្ររិ�ុេ្នឹងែឹក្នាំអ្នក្

ឲ្យរានេដី្រនាទាល់កាន់ដតរឹងរាំអំពដីការែ៍

ដែលអ្នក្ក្ំពុងដត្រសបងៀនសនាទះ។



៨៥

សមសរៀនេដី៥៖ន្ងៃេដី៤

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា

១៩:២៣–៤១
បមបរៀៃទរី5៖ន្ងៃទរី4បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា19:23–41

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១៩:២៣–២៤

ទ្រះអង្គសត្ង្ររះដថលែង្រីនាទាល់ថាតសចក្តីសុខស្ន្តតកើ�តចញ្ ក្ ីការតរៀនអំ្ីទ្រង់

បតើម្ៃបពលណាថដលអ្ន្រកតូវបធវើៃូវបរឿងអវរីមួយពិោ្រថដលអ្ន្រដរងថាកតរមកតូវបែុថៃតេអ្ន្រពុំកោ្រដ្រ្ននុងចិតតេឬ្ ័យខាលាចអំពរី

លទ្ធ្លថដលវៃរងប្រើតប�ើងបនាះថដរឬបទ?(ឧទាហរណ៍អ្ន្រអាចៃរងម្ៃអារម្ណ៍ថាកតូវបៅឲ្យឆ្ងាយពរីមិតតេ្្រ្ិមួយចំៃួៃ

បកោះពួ្រប្�ះឥទ្ធិពលអាក្រ្រ់ម្របលើអ្ន្រ)។បតើអវរីោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យម្ៃបសច្រ្រី�ំបៃឿបដើម្បរីបធវើៃូវអវរីថដលអ្ន្រដរងថាជាបរឿង

កតរមកតូវបទាះជាវម្ៃរោរពិោ្រោ៉ាងណា្រ្រីបនាះ?


1. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើម្ៃរោរណ៍ពិោ្រៗមួយចំៃួៃណាខលែះថដលអ្ន្រកតូវោៃបស្នើឲ្យបធវើឬ�ួៃរោលអាចកតូវោៃបស្នើឲ្យបធវើ

បោយសារថតអ្ន្រជាសម្�ិ្រសាសនាចក្របនាះ?បហតុអវរីោៃជា្រិច្ចរោរទាំងបនាះពិោ្រឬបហតុអវរីោៃជា

្រិច្ចរោរទាំងបនាះៃរងពិោ្រសកម្ប់អ្ន្រ្រ្ននុងរោរបធវើ?

ខ. បតើអារម្ណ៍ៃិងទបងវើរបស់អ្ន្រៃរងថកបកបួលអាកស័យបៅបលើបុ្្គលថដលបស្នើឲ្យអ្ន្របធវើៃូវបរឿងលំោ្របនាះថដរ

ឬបទ?បហតុអវរីថកបកបួលឬបហតុអវរីមិៃថកបកបួល?

សូមអាៃ្របាល្រណ្ឌនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា19រួច្ ូសចំណាំពរីអង្គថដលោៃកបទាៃកពះបញ្ញតតេិថដលម្ៃបៅ្រ្ននុង

វិវរណៈបៃះបៅដល់ម្៉ាទិៃហារីស។កបសិៃបបើអ្ន្រសថែិតបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពរបស់ម្៉ាទរីៃបតើរោរដរងថាកពះបញ្ញតតេិបៃះម្រពរីកពះ

ៃរង�ួយដល់អ្ន្រោ៉ាងដូចបម្ច?

ម្៉ាទិៃហារីសម្ៃ្រងវល់អំពរីរោរោ្រ់បញ្ចាំចម្ការមួយចំថណ្ររបស់ោត់បដើម្បរីបោះពុម្ពកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។កពះអម្ចាស់ោៃបឆលែើយ

តបចំបោះ្រងវល់របស់ម្៉ាទរីៃបោយរោរបបើ្រសថម្ងបរឿងមួយចំៃួៃថដលោត់ចាំោច់កតូវបធវើៃិងរោរណ៍មួយចំៃួៃថដលោត់

ចាំោច់កតូវដរង។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា19:23រួច្ ូសចំណាំពរីរោរសៃយារបស់កពះអម្ចាស់បៅដល់ម្៉ាទិៃ

ហារីស។(បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា19:23្ឺជាវ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរ)។អ្ន្រអាចសរបសរបោលរោរណ៍ដូចតបៅ

បៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖គបើគ�ើងគរៀៃអំ្បីព្រះពគបីស្ទោដាប់តាមបៃ្ទជូលទាំងឡា�របស់

ពទង់គ�ើ�គ�ើរក្នុងភា្សលែជូ្របូ្រនៃព្រះវិញ្ញាណរបស់ពទង់គនារះគ�ើងៃឹងបាៃគសចក្បីសុខោៃ្។


2.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើបៅបពលណា

ថដលអ្ន្រធាលាប់ទទួលអារម្ណ៍នៃភាពសុខសាៃតេថដលោៃសៃយាបៅ្រ្ននុងបោលរោរណ៍បៃះបៅបពលអ្ន្រោៃបធវើ

រោរណ៍ប្្សងៗដូចជារោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររោរសាដាប់សុៃ្ទរ្រថាបៅ្រ្ននុងសៃ្និសរីទទូបៅៃិងរោរកប�ុំដនទបទៀតបហើយ

ពិចារណាអំពរីពរ�័យទាំងឡាយនៃដំណរងល្អ?

បរុព្វកថា
សៅក្្នគុង្រុព្វក្ថ្ននសមសរៀនមុនអ្នក្បានសរៀនថ្សែើម្ដីធានាែល់អម៊ី្រម៊ី្ហាគានឌិន

ចំសោទះការ្រង់ន្្ននការសបាទះពុម្បពទះគម្ដីរមរមនរា៉ាេដីនហារិ�បានចុទះហត្សលខា

សលើក្ិច្�នយា្រញ្ចាំចរាការរ្រ�់ោត់មរួយក្ដន្ង។សៅក្្នគុងដផ្នក្េដីពដីរននវិវរែៈសនទះ

ដែលរាន�បរា្រ់រា៉ាេិនហារី�សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៩:២៣–៤១

បពទះអរាចា�់បានេូនាមានឲ្យរា៉ាេដីនចំណាយបេព្យ�ម្ត្ិរ្រ�់ោត់សដាយស�រី�បរា្រ់

ការសបាទះពុម្បពទះគម្ដីរមរមន។សៅេដី្រំផុតរា៉ាេដីនបានលក្់ចរាការរ្រ�់ោត់េំហំ

៦១.១០ហិចតាសែើម្ដី្រង់ន្្ឈ្នលួលសបាទះពុម្។



៨៦

សមសរៀនេដី៥៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៩:២៣–៤១

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា19:24បោយថសវងរ្រអវរីថដលម្៉ាទិៃហារីសោៃបរៀៃអំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

សូមពិចារណាអំពរីរបបៀបថដលរោរបរៀៃអំពរីអវរីទាំងបៃះអាច�ួយអ្ន្រឲ្យទទួលអារម្ណ៍ភាពសុខសាៃតេបៅបពលអ្ន្រកតូវោៃបស្នើឲ្យ

បធវើ្រិច្ចរោរដ៏ពិោ្រណាមួយសកម្ប់កពះអម្ចាស់។

ចំបណះចំណាេខគម្ីរ–បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១៩:២៣


3.បដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យទបៃ្ទញចាំវ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរបៃះសូមសរបសរអ្រ្សរពរី្រដល់�ោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។បករោយម្រសូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា19:23ឲ្យោៃ

បកចើៃដងតាមថដលអាចបធវើបៅោៃ្រ្ននុងរយៈបពល2នាទរី។បពលដល់បម្៉ាងសូមបិទកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្របហើយបៅ

ជាប់ៃរងអ្រ្សរ្រ–្សូមសរបសរចំណុចបរីថដលអ្ន្រកតូវបធវើ។បនាទាប់ម្របៅជាប់ៃរងអ្រ្សរ�សូមសរបសរអវរីថដល

កពះអម្ចាស់ោៃសៃយាថាបយើងៃរងៃរងទទួលោៃកបសិៃបបើបយើងបធវើ្រិច្ចរោរទាំងបរីបនាះ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១៩:២៥–៣៥

ទ្រះអម្ចាស់បញ្ជាម្៉ា្រីនហារិសឲ្យលក់ទ្រ្្យស្្�្តិរបស់រ�់តែើ្្ីតោរះ្ុ្្ទ្រះគ្ី្រ្រ្ន

បនាទាប់ពរីោៃសៃយាម្៉ាទិៃហារីសបោយៃូវភាពសុខសាៃតេបថៃថែមបលើរោរបរៀៃអំពរីកពះអង្គសប្គ្រះៃិងរោរសាដាប់តាមកពះបៃ្ទតូល

ទាំងឡាយរបស់កទង់បហើយបនាះកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃកពះបញ្ញតតេិៃិងឱវទបថៃថែមដល់ោត់។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា19:2៦បោយថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃបញ្ជាឲ្យម្៉ាទិៃហារីសបធវើ។(ម្៉ាទិៃោៃោ្រ់បញ្ចាំចម្ការ

ទំហំ៦1.10ហិចតាថដលោៃបធវើឲ្យរោរបោះពុម្ពកពះ្ម្ពរីរមរមៃអាចដំបណើររោរោៃ)។

សូមសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា19:25–35

បោយថសវងរ្រកពះបញ្ញតតេិៃិងឱវទថដលកពះអម្ចាស់ោៃ

កបទាៃដល់ម្៉ាទិៃហារីស។បៅបពលអ្ន្រអាៃសូមថសវងរ្រ

បហើយពិចារណាពរីរោរ្ូសចំណាំឃ្លា«បយើងបញ្ជា»ៃិង

«ចូរអ្ន្រ»។

កពះអម្ចាស់ម្ៃកពះទ័យខវល់ខាវាយពរីម្៉ាទរីៃហារិសបហើយ

ោៃកបទាៃកពះបញ្ញតតេិជា្រ់លា្រ់តាមសាថាៃភាពៃរីមួយៗរបស់

ោត់។បយើងពុំម្ៃព័ត៌ម្ៃក្ប់កោៃ់បដើម្បរីយល់ពរីមូលបហតុ

ថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃកពះបញ្ញតតេិជា្រ់លា្រ់ដល់ម្៉ាទរីៃ

ហារិសបនាះបទ។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយកពះអម្ចាស់ោៃ

ម្ៃកពះបៃ្ទតូលកោប់ោ៉ាងចបាស់ៃូវអវរីថដលៃរងប្រើតប�ើងបបើ

ម្៉ាទរីៃពុំបោរពតាមកពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយបទបនាះ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា19:33បោយថសវងរ្ររោរណ៍

ថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលថាៃរងប្រើតប�ើងបបើម្៉ាទរីៃ«មិៃបអើបពើដល់ោ្រ្យដំបូនាមៃទាំងបៃះ»បទបនាះ?បៅ្រ្ននុង

បរិបទបៃះោ្រ្យមិ� មអើមពើម្ៃៃ័យថាមិៃបោរពតាមអវរីមួយបោយសារថតវហា្រ់បរីដូចជាពុំសំខាៃ់ឬពុំសូវម្ៃតនមលែ។អ្ន្រ

អាចៃរងចង់សរបសរៃិយមៃ័យបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រថ្រ្បរោ្រ្យមិ� មអើមពើ ។


4.សូម្ ិតអំពរីកពះបញ្ញតតេិមួយចំៃួៃៃិងឱវទថដលអ្ន្រោៃទទួលពរីកពះអម្ចាស់តាមរយៈកបសាសៃ៍របស់ពួ្រសាវ្រ

ៃិងពយារោរីពរ�័យនៃបពវ�ិតភាព(រួមបញ្ចតូលទាំងពររបស់បលា្រអយ្យបរោបបើអ្ន្រម្ៃ)ៃិងថានា្រ់ដរ្រនាំ

បពវ�ិតភាព។សូមសរបសរោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីមូលបហតុថដលបយើង

ចាំោច់កតូវបធវើតាមបសច្រ្រីថណនាំបៃះ។

ដអលសឌើររ័�ុលអិមែិល�ុនក្្នគុងក្ូរ៉ុមននពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់បានផ្ល់ែំ្ូរនាមានែូចតសៅសនទះថ្៖

«�ូមរក្សាបពទះ្រញ្ញត្ិទាំងអស់រ្រ�់បពទះសដាយែឹងថ្បពទះ្រញ្ញត្ិទាំងសនាទះបតូវបានប្រទានឲ្យសែើម្ដី

ប្រទានពរែល់ក្ូនសៅបេង់និងនាំមក្នូវស�ចក្្ដីអំែរែល់ពរួក្សគ។[អ្នក្]នឹងជរួ្រមនុ�្សដែលសរើ�

ថ្្រេ្រញ្ញត្ិមរួយណាដែលពរួក្សគនឹងរក្សាសហើយមិនសអើសពើនឹង្រេ្រញ្ញត្ិសផ្សងសេៀតដែលពរួក្សគ

សបជើ�សរើ�មិនសោរពតាម។ខ្គុំ�ូមសៅការែ៍សនទះថ្ជាអាហារ្រមូសហ្វចំសោទះការសោរពប្រតិ្រត្ិសហើយ។

ការអនុវត្ននការសរើ�សពក្និងការសបជើ�សរើ�សនទះនឹងោមានបានការសេ។វានឹងនាំសៅរក្ស�ចក្្ដីសវេនា។

សែើម្ដីសរៀ្រចំខ្លួនសៅជរួ្រនឹងបពទះ្រុគ្លរានាក្់បតូវរក្សាបពទះ្រញ្ញត្ិរ្រ�់បេង់ទាំងអស់។សែើម្ដីសោរពប្រតិ្រត្ិតាមបពទះ្រញ្ញត្ិ

ទាំងសនាទះវាតបមូវឲ្យរានស�ចក្្ដីជំសនឿសហើយការរក្សាបពទះ្រញ្ញត្ិទាំងឡាយនឹងពបងឹងស�ចក្្ដីជំសនឿសនាទះ»(«Face the 
Future with Faith»Ensign ឬLiahona ដខឧ�ភាឆ្នាំ២០១១េំព័រ៣៤)។



៨៧

សមសរៀនេដី៥៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៩:២៣–៤១

សូមពិចារណាថាបតើអ្ន្រម្ៃទំបនារមិៃបអើបពើឬមិៃបោរពចំបោះកពះបញ្ញតតេិណាមួយថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃដល់អ្ន្រ

ៃិងថាបតើម្ៃកពះបញ្ញតតេិជា្រ់លា្រ់ណាមួយថដលអ្ន្រអាចបោរពកបតិបតតេិបោយម្ៃរោរលះបង់រោៃ់ថតបកចើៃថដរឬបទ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១៩:៣៦–៤១

ទ្រះអម្ចាស់្រូនាមនែល់ម្៉ា្រីនហារិសស្ដីអំ្ីការបតទ្ើរបស់រ�់

ដូចជាម្៉ាទរីៃហារិស្ងថដរបយើងទាំងអស់ោនាកតូវថតសបកមចចិតតេថាបតើបយើងៃរងចុះចូលឆៃ្ទៈរបស់បយើងបៅតាមកពះហឫទ័យ

របស់កពះវរបិតាថដរឬបទបទាះជាអវរីថដលកទង់ោៃសុំឲ្យបយើងបធវើម្ៃរោរលំោ្រោ៉ាងណាបនាះ។កបធាៃ្ូម្៉ាសបអសមែៃសុៃ

ោៃថច្រចាយដំបណើរបរឿងរបស់យុវ�ៃម្នា្រ់ថដលោៃសបកមចចិតតេថាបតើោត់កតូវចុះចូលឆៃ្ទៈរបស់ោត់ៃរងកពះហឫទ័យរបស់

កពះវរបិតាថដរឬបទ។សូមអាៃថ្្ន្រទរីមួយនៃដំបណើរបរឿងបៃះរួចបកបៀបបធៀបបទពិបសាធៃ៍របស់យុវ�ៃបៃះបៅៃរងបទពិបសាធៃ៍

របស់ម្៉ាទិៃហារីស។

«ហូស�ហាគាសាមក្ពដីប្រសេ�មុិក្�មិក្[បាន]សក្ើតមក្ក្្នគុងភាពបក្ដីបក្្រ៉ុដន្បាន្រដីបាច់សដាយ

ស�ចក្្ដីជំសនឿហូស�បានសបតៀមខ្លួន�បរា្រ់ការសៅ្រសបមើស្រ�ក្ក្ម្ម។ខ្គុំបានរានវត្រានសៅន្ងៃដែល

ោត់េេរួលបានអនុសា�ន៍។សនាទះរានស�ចក្្ដីដ្្ងការែ៍ថ្៖‹្រងប្រុ�ហាគាសានឹង្រសបមើសដាយ

ការលទះ្រង់ែ៏ធំសធងចំសោទះបគរួសាររ្រ�់ោត់សបោទះោត់ជាអ្នក្ផ្ង់ផ្ង់បគរួសារ។ោត់រានដតបេព្យមរួយ

្រ៉ុសណាណទះ–ជាការ�ន្សំដតមេុក្–ដែលោត់យល់បពមលក្់វាស្រើចាំបាច់សែើម្ដីជរួយរក្្ វិកាសចញ

ស្រ�ក្ក្ម្មរ្រ�់ោត់›។

«ប្រធាន�ឹម្រឹលបានសាដា្រ់សដាយយក្ចិត្េុក្ដាក្់សពលស�ចក្្ដីដ្្ងសនទះបានអានឲ្យសលាក្សាដា្រ់ររួចសហើយសលាក្បាន

ត្រថ្៖‹ចូរឲ្យោត់លក្់ដតម�ន្សំរ្រ�់ោត់ចុទះ។ការលទះ្រង់ែូសច្នទះនឹងនាំមក្នូវពរជ័យែល់ោត់»(Profiles of Faith»
Ensign ដខវិច្ិកាឆ្នាំ១៩៧៨,េំព័រ៥៦)។



5.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើរោរសបកមចិតតេដ៏

លំោ្រៗដូចជាអវរីថដលហូបសចាំោច់កតូវបធវើបនាះអាចៃរងម្ៃភាពរោៃ់ថតគ្យកសួលោ៉ាងដូចបម្ចបបើបយើង

ធាលាប់ម្ៃបទពិបសាធៃ៍នៃបសច្រ្រីសុខសាៃតេថដលម្ៃម្រពរីរោរបោរពកបតិបតតេិតាមកពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយរបស់

កពះអម្ចាស់បហើយបនាះ?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា19:3៦–41បោយថសវងរ្រោ្រ្យឬឃ្លាថដលបបកងៀៃពរីបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះ៖

គបើគ�ើងគធ្វើតាមព្រះ�ឫទ័�របស់ព្រះអមាចាស់គនារះពទង់ៃឹងពបទាៃ្ រជ័��ល់គ�ើងផ�លមាៃ្រនមលែន្លែជាងពទ្្យសម្្រ្ិគលើ

ផែៃ�បីគៅគទៀ្រ។

បតើអ្ន្រ្ ិតថាពរ�័យអវរីថដលម្ៃតនមលែន្លែជាងកទព្យសម្បតតេិបលើថ្ៃដរីបៅបទៀតថដលហូបសៃរងទទួលោៃតាមរយៈរោរបបកមើ

បបស្រ្រម្បនាះ?សូមអាៃបសច្រ្រីបញ្ចប់នៃដំបណើរបរឿងបៃះរួចថសវងរ្រពរ�័យបថៃថែមថដលហូបសៃរងទទួលោៃសកម្ប់

រោរអៃុវតតេៃ៍បោលរោរណ៍បៃះ៖

«្រនាទា្រ់មក្សដាយរានសានាមញញឹមសលើេឹក្មុខនិងការបពិចដភ្នក្សនាទះពយាការីែ៏ជាេដីប�ឡាញ់រូ្រសនទះ

[ប្រធានដ�្នស�ម៊ីរែ្រុលយូ�ឹម្រឹល]បានរានប្រសា�ន៍ថ្‹រាល់ដខសៅការិយាល័យក្ណាដាល

រ្រ�់សា�នាចបក្សនាទះសយើងេេរួលបាន�ំ្រុបតរា្រ់ោន់ពដីបគ្រ់េដីក្ដន្ងទាំងអ�់សលើពិភពសលាក្។

ចូរសយើង�ន្សំដតមសនាទះេុក្សហើយប្រគល់វាសៅឲ្យហូស�សៅសពលោត់្រញ្្រ់ស្រ�ក្ក្ម្មរ្រ�់ោត់។

ោត់នឹងរានដតម�ន្សំែ៏សាអាត្រំផុតជាងយុវជនណាៗទាំងអ�់ក្្នគុងប្រសេ�មមិក្�ម៊ីក្សដាយពុំបតូវ

ចំណាយបបាក្់›»(Profiles of Faith,»េំព័រ៥៦)។

សូមពិចារណាអំពរីរបបៀបថដលបោលលទ្ធិថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបចញពរីបមបរៀៃបៃះអាច�ួយពកងរងឆៃ្ទៈរបស់អ្ន្រឲ្យចុះចូលបៅៃរង

កពះហឫទ័យរបស់កពះ។

ម្៉ាទិៃហារីសោៃបោរពកបតិបតតេិបោយោ្រ់បញ្ចាំចម្ការរបស់ោត់មួយចំថណ្របដើម្បរីចំណាយបលើរោរបោះពុម្ពកពះ្ម្ពរីរ

មរមៃ។បោយសារថតរោរបក�ើសបរើសរបស់ម្៉ាទរីៃបនាះ�រីវិតមៃុស្សរាប់លាៃនា្រ់កតូវោៃកបទាៃពរបហើយៃរងបៅថតបៃតេ

ទទួលោៃពរ�័យ។សូមពិចារណាអំពរីអវរីថដលអ្ន្រអាចបធវើបដើម្បរីចុះចូលឆៃ្ទៈរបស់អ្ន្របៅៃរងកពះហឫទ័យរបស់កពះវរបិតាសួ្៌

ឲ្យោៃរោៃ់ថតកបបសើរប�ើង។



៨៨

សមសរៀនេដី៥៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៩:២៣–៤១



៦. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ១៩:២៣–៤១ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៨៩

សមសរៀនេដី៦៖ន្ងៃេដី១

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា

២០:១–៣៦
បមបរៀៃទរី៦៖ន្ងៃទរី1បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា20:1–3៦

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា២០:១–៤

ទ្រះបញ្ជាថាស្សនាចទកតនរះទ�ូវស្ថាបនាត�ើង

សូម្ ិតអំពរីរោរកប�ុំចុងបករោយថដលអ្ន្រោៃចូលរួមថដលម្ៃរោរថ្លែងទរីបនាទាល់។កបសិៃបបើមិតតេ្្រ្ិម្នា្រ់ថដលពុំថមៃជា

សម្�ិ្រសាសនាចក្រោៃចូលរួម្រ្ននុងរោរកប�ំុជាមួយអ្ន្របហើយោៃសួរថាបតើទរីបនាទាល់្ ឺជាអវរីបនាះបតើអ្ន្រៃរងពៃ្យល់ោ៉ាង

ដូចបម្ច?

�ូមពិចារណាអំពដីនិយមន័យននេដី្រនាទាល់ដែលបានរានប្រសា�ន៍សដាយដអលសឌើរដាល្ិនសអក្អូក្

ក្្នគុងក្ូរ៉ុមននពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់៖«េដី្រនាទាល់អំពដីែំែឹងល្អគឺជាសាក្្សដីផ្ទាល់ខ្លួនមរួយដែលដ្្ងែល់

បពលឹងសយើងតាមរយៈបពទះវិញ្ញាែ្ររិ�ុេ្ថ្ភាពពិតជាក្់លាក្់ននសារៈ�ំខាន់ែ៏សៅអ�់ក្ល្ជានិច្

គឺជាការពិតសហើយសយើងែឹងថ្វាជាការពិត»(«Testimony»Ensign ឬLiahona ដខឧ�ភាឆ្នាំ

២០០៨េំព័រ២៦)។

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា20កតូវោៃអាៃឮៗបៅ្រ្ននុងសៃ្និសរីទមួយចំៃួៃរបស់សាសនាចក្ររោលពរី�ំនាៃ់ដំបូងបហើយ

ម្ៃតួនាទរីជារោររំឭ្រដល់សម្�ិ្រសាសនាចក្រអំពរីបសច្រ្រីពិតដ៏ចាំោច់ជាបកចើៃនៃដំណរងល្អរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។សូម

អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា20:1–2។រួចសូមបំបពញបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះបោយបំបពញបៅ្រ្ននុងចបនាលាះ៖

�ៃូផសបស៊្មមីធគឺជារបស់ព្រះគ�ើ�ព្រូវបាៃបញ្ជាឲ្យគរៀបចំ។


1.សូមពិចារណាអំពរីទរីបនាទាល់ឬអារម្ណ៍ផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់អ្ន្រអំពរីរោរបៅដ៏បទវភាពរបស់យែូថសបស៊្ីធៃិងអំពរី

បសច្រ្រីពិតដ៏បោរបពញនៃសាសនាចក្រថដលបលា្រកតូវោៃបញ្ជាឲ្យបរៀបចំប�ើង។សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីបទពិបសាធៃ៍មួយឬបកចើៃជាងបៃះថដលអ្ន្រម្ៃថដលោៃ�ួយដល់

អ្ន្រឲ្យទទួលោៃស្រខេរីភាពឬភាពរី្រចបកមើៃផ្ទាល់ខលែលួៃបឆ្ពះបៅរ្ររោរទទួលោៃស្រខេរីភាពអំពរីតួនាទរីរបស់យែូថសប

ស៊្ីធ្រ្ននុងនាមជាពយារោរីថដលរោរសាដារប�ើងវិញៃូវសាសនាចក្ររបស់កពះអម្ចាស់បៅបលើថ្ៃដរី។

សូម្រត់ចំណាំថាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា20:1កពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃរោលបរិបច្ទន្ងៃទរី៦ថខបមសាឆ្នាំ

1830ជាន្ងៃថដលសាសនាចក្រកទង់កតូវោៃបរៀបចំប�ើង។

បរុព្វកថា
«សា�នាចបក្ននបពទះសយ�មូវបគដី�្សៅន្ងៃចុងសបកាយទាំងសនទះ[បតូវបាន]សរៀ្រចំ

និងតាំងសឡើងប�្រតាមចបា្រ់រ្រ�់[�ហរែ្ឋអាសមរិក្]»សៅន្ងៃេដី៦ដខសមសា

ឆ្នាំ១៨៣០(គ.និង�.២០:១)។ក្្នគុងចំសណាម�រាជិក្សា�នាចបក្ពដីែំ្រូង

រានវិវរែៈដែលបានក្ត់បតាសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា២០បតូវបាន

សាគាល់ថ្ជា«រាបតានិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា»ននសា�នាចបក្សបោទះវា្រង្ហាញយា៉ាង

ពិសាដារអំពដីជំសនឿតំដែងពិធដី្ររិ�ុេ្និងេបមង់ការទាំងឡាយននសា�នាចបក្

ដែលសេើ្រដតបានសាដារសឡើងវិញសថ្មាង្្មដី។អមជាមរួយសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា

២១–២២ជាញឹក្ោ្រ់ក្ែ្ឌសនទះបតូវបានសៅថ្ជា«ធម្មនុញ្ញ»ននសា�នាចបក្

ដែលបានសាដារសឡើងវិញ។សដាយសារដតប្រដវងនិងរាតិការ្រ�់វាសនាទះសោលលេ្ិ

និងស�ចក្្ដី�ញ្ញា២០បតូវបានដ្រងដចក្សចញជា្រដីសមសរៀន។



៩០

សមសរៀនេដី៦៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា២០:១–៣៦

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា២០:៥–១៦

ទបវ�្តិសតង្ខបរបស់ទ្ឹ�្តិការណ៍ទាំងឡាយណនការស្ដារត�ើងវិញ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា20:5–៦សំបៅបលើរោរោងម្រជាបលើ្រដំបូងរបស់បទវតាមរ៉ូនណម្រ�ួបយែូថសបស៊្ីធ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា20:7–8រួចថសវងរ្រអវរីថដលមរ៉ូនណោៃកបទាៃដល់យែូថសបស៊្ីធ។

កពះ្ម្ពរីរមរមៃកតូវោៃបោះពុម្ពបៅន ង្ៃទរី2៦ថខមិនាឆ្នាំ1830។សាសនាចក្រកតូវោៃបរៀបចំប�ើងបៅពរីរសោដាហ៍បនាទាប់ពរី

ោៃបោះពុម្ពកពះ្ម្ពរីរ្ឺបៅន្ងៃទរី៦ថខបមសាឆ្នាំ1830។បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាចាំោច់កតូវបោះពុម្ពកពះ្ម្ពរីរមរមៃ

ឲ្យរួចជាបកសចពរីមុៃសាសនាចក្រកតូវោៃបរៀបចំប�ើង?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា20:9–12រួចថសវងរ្រឃ្លាទាំងឡាយណាថដលកោប់ពរីរបបៀបថដលកពះ្ម្ពរីរមរមៃ

កបទាៃពរដល់ពិ្ពបលា្រ។


2. បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមបំបពញឃ្លាខាងបករោមទាំងបៃះបោយបកបើអវរីថដលអ្ន្រ

ោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា20:9–12៖

្រ. កពះ្ម្ពរីរមរមៃបគ្ហាញ្ ស្នុតាងបៅរោៃ់ពិ្ពបលា្រថាពួ្របទវតាបៅថត

ខ. កពះ្ម្ពរីរមរមៃបគ្ហាញ្ ស្នុតាងបៅរោៃ់ពិ្ពបលា្រថាកពះ្ម្ពរីរដ៏បរិសុទ្ធទាំងឡាយ្ ឺ

្ . កពះ្ម្ពរីរមរមៃបគ្ហាញ្ ស្នុតាងបៅរោៃ់ពិ្ពបលា្រថាកពះពិតជាកតាស់បៅបហើយ

�.កពះ្ម្ពរីរមរមៃបគ្ហាញ្ ស្នុតាងបៅរោៃ់ពិ្ពបលា្រថាកពះ្ ឺជា

បសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ទាំងបៃះ�ួយបយើងឲ្យយល់ថាព្រះគម្បីរមរមៃគឺជាភស្នុតាងថ្ព្រះបាៃោដារ�ំណឹងល្អគឡើងវិញគៅក្នុង

ជំនាៃ់របស់គ�ើង។បតើរោរសារល់ពរីបោលរោរណ៍បៃះម្ៃអាៃុភាពោ៉ាងដូចបម្ចបៅបលើបំណងកោថានារបស់អ្ន្របដើម្បរីថច្រចាយ

កពះ្ម្ពរីរមរមៃជាមួយៃរងៃរណាម្នា្រ់?


3.សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា20:14–15រួចថសវងរ្ររោរណ៍ថដលកពះអម្ចាស់ោៃសៃយាដល់អស់

អ្ន្រថដលទទួលយ្រកពះ្ម្ពរីរមរមៃបហើយរស់បៅតាមរោរបបកងៀៃរបស់វ។សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះោ្រ់

បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើកពះអម្ចាស់សៃយាពរ�័យអវរីខលែះចំបោះអ្ន្រទាំងឡាយណាថដលទទួលយ្រកពះ្ម្ពរីរមរមៃ

«បោយៃូវបសច្រ្រី�ំបៃឿ»?

ខ. បតើម្ៃវិធរីណាខលែះថដលមៃុស្សម្នា្រ់អាចទទួលយ្រកពះ្ម្ពរីរមរមៃបោយបសច្រ្រី�ំបៃឿបនាះ?

្ . បតើកពះ្ម្ពរីរមរមៃអាចដរ្រនាំបុ្្គលម្នា្រ់ឲ្យ«បធវើរោរសុចរិតភាព»ោ៉ាងដូចបម្ច?

បដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យពិចារណាអំពរីរបបៀបថដលអ្ន្រទទួលយ្រកពះ្ម្ពរីរមរមៃោ្រ់បៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រសូម្ ូសរងវង់បលើតារាងខាង

បករោមថដលពិពណ៌នាោ៉ាងចបាស់អំពរីបទពិបសាធៃ៍របស់អ្ន្រជាមួយកពះ្ម្ពរីរមរមៃឥ�តូវបៃះ៖

ភាពញឹកញាប់ គរុែភាព

ខ្គុំអានបពទះគម្ដីរមរមនជាសរៀងរាល់ន្ងៃ។ ខ្គុំខិតខំសដាយអ�់ពដី�មត្ភាពសែើម្ដីអនុវត្សៅក្្នគុងជដីវិតរ្រ�់ខ្គុំ

នូវអ្វដីដែលខ្គុំបានសរៀន។

ខ្គុំអានបពទះគម្ដីរមរមនស�្ើរដតរាល់ន្ងៃ។ ជរួនកាលខ្គុំអនុវត្សៅក្្នគុងជដីវិតរ្រ�់ខ្គុំនូវអ្វដីដែលខ្គុំបានសរៀន។

ខ្គុំអានគម្ដីរមរមនយូរៗម្ងតាមសពលសវលាដែលខ្គុំេំសនរ។ ជាធម្មតាខ្គុំពុំសផ្ដាតអារម្មែ៍សៅសលើអ្វដីដែលខ្គុំក្ំពុងអានសនាទះសេ។

ខ្គុំពុំដែលអានបពទះគម្ដីរមរមនសឡើយ។

បតើអ្ន្រអាចបធវើអវរីខលែះបដើម្បរីទទួលយ្រកពះ្ម្ពរីរមរមៃ«បោយៃូវបសច្រ្រី�ំបៃឿ»ឲ្យោៃរោៃ់ថតកបបសើរោ្រ់បៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់

អ្ន្រ?



៩១

សមសរៀនេដី៦៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា២០:១–៣៦

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា២០:១៧–៣៦

តសចក្ដី្ិ�ែ៏ម្នស្រៈសំខាន់អំ្ីទកុ្ទ្រះនិងដ្នការណនតសចក្ដីសត្ង្ររះទ�ូវោនបតទងៀន

បតើបសច្រ្រីពិតសំខាៃ់ៗ្រ្ននុងថ្ៃរោរនៃបសច្រ្រីសប្គ្រះម្ៃអវរីខលែះ?កបសិៃបបើម្ៃៃរណាម្នា្រ់បស្នើឲ្យអ្ន្រពៃ្យល់បោយសបងខេបអំពរី

ថ្ៃរោរនៃបសច្្ររីសប្គ្រះបតើអ្ន្រៃរងប្រកសាយោ៉ាងដូចបម្ច?បោយកោៃ់ថតបកបើបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា20:17–

29បនាះអ្ន្រអាច្ ្ល់រោរពៃ្យល់សបងខេបអំពរីថ្ៃរោរនៃបសច្រ្រីសប្គ្រះោៃ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា20:17,29–31,35រួច្ ូសចំណាំឃ្លាថដលកតូវោៃថ្លែងដថដលៗបៅថ្រ្បរ

បដើមខ្ម្ពរីរៃរីមួយៗ។បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា20:17–3៦ម្ៃៃូវរោរណ៍សំខាៃ់ៗមួយចំៃួៃថដលសាសនាចក្រ

របស់កពះអម្ចាស់កបរោសដល់ពិ្ពបលា្រថដលបយើងដរងថាជារោរពិត។បៅ្រ្ននុងចំបណាមរោរណ៍ទាំងបៃះ្ឺជាបសច្រ្រីពិតអំពរី

កពះវរបិតាសួ្៌កពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធៃិងអំពរីអវរីថដលបយើងកតូវថតបធវើបដើម្បរីោៃសប្គ្រះបៅ្រ្ននុងៃ្រនៃកពះ។


4. សូមអាៃបសច្រ្រីបោងបទ្ម្ពរីរខាងបករោមបករោយម្របឆលែើយសំណួរទាំងឡាយោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុ

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា20:17–19។បតើបយើងដរងអវរីខលែះអំពរីកពះវរបិតាសួ្៌?

ខ. បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា20:21–25។បតើបយើងដរងអវរីខលែះអំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?

្ . បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា20:25–2៦។បតើបយើងដរងអវរីខលែះអំពរីៃិស្ស័យដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃដគ្វាយធួៃ?

(សូមបមើល្ ងថដរមែូសាយ4:7)។

�.បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា20:2៦–28។បតើបយើងដរងអវរីខលែះអំពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ?

ឃ្លា«បយើងដរង»្ឺជាសំៃួៃបវហារថដលប្ង្គប់អតថែៃ័យដល់បសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍របស់ថអលបឌើរអូ្រថដលថា«ទរីបនាទាល់

អំពរីដំណរងល្អ្ឺជាសា្រ្សរីផ្ទាល់ខលែលួៃមួយថដលថ្លែងដល់កពលរងបយើងតាមរយៈកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថាភាពពិតជា្រ់លា្រ់នៃ

សារៈសំខាៃ់ដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ច្ឺជារោរពិតបហើយបយើងដរងថាវជារោរពិត»(«Testimony»ទំព័រ2៦)។

ចបមលែើយមួយចំៃួៃថដលអ្ន្រោៃសរបសរចូលបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអាចបគ្ហាញអំពរី

បសច្រ្រីពិតទាំងបៃះ៖ព្រះមាៃព្រះជៃ្មរស់ៃិងជាអង្គ�៏ខ្ង់ខ្ស់អស់កល្ជាៃិច្ៃិងមិៃផពបពបួល(ខទរី17)។គ�ើងព្រូវ

បាៃបគងកើ្រគឡើងតាមរូបអង្គពទង់ៃិង�ូចជារូបរបស់ព្រះ(ខទរី18)។ព្រះពបទាៃព្រះរាជបុពតាសំណប់ផ្រមួ�គ្រ់របស់ពទង់

គ�ើម្បីព្រូវគគឆ្កាងគ�ើ�មាៃព្រះជៃ្មរស់គឡើងវិញម្ងគទៀ្រគ�ើម្បីមៃុស្សទាំងអស់ផ�លគជឿបាៃពជមុជទឹកគ�ើ�កាៃ់ខ្ជាប់គៅ

ក្នុងគសចក្បីជំគៃឿអាចបាៃសគ្ង្ររះរួមបញ្ជូលទាំងអស់អ្កផ�លបាៃរស់គៅ្ បីមុៃព្រះអង្គសគ្ង្ររះបាៃពបសូព្រែងផ�រ(ខទរី

21–25)។ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផ្លែងទបីបនាទាល់អំ្បីព្រះវរបិតាៃិងព្រះរាជបុពតា(ខទរី27)។ព្រះវរបិតាព្រះរាជបុពតាៃិង

ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគធ្វើការរួមោនាគ�ើម្បីគរៀបចំគ�ើងឲ្យទទួលបាៃជបីវិ្រ�៏គៅអស់កល្ជាៃិច្(ខទរី17–28)។


5.សូមបក�ើសបរើសបោលលទ្ធិមួយពរីខាងបលើបៃះថដលម្ៃសារៈសំខាៃ់ចំបោះអ្ន្របហើយថដលអ្ន្រដរងឬប�ឿថាជា

រោរពិត។សូមកសនមថាអ្ន្រម្ៃឱរោសសរបសរអតថែបទមួយ្រថាខណ្ឌោ្រ់បៅបលើទស្សនាវដ្រីឬរោថសតដ៏ល្បរី

បោយកបរោសកោប់អំពរីអវរីថដលអ្ន្រដរងឬប�ឿថាជារោរពិតចំបោះបោលលទ្ធិបនាះ។សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីបោលលទ្ធិណាមួយ្រ្ននុងចំបណាមបោលលទ្ធិទាំងបៃះថដលអ្ន្រៃរង

បក�ើសបរើសៃិងអំពរីអវរីថដលអ្ន្រៃរងថច្រចាយបហើយថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីបសច្រ្រីពិតបនាះ។

សូមបមើលថាបតើអ្ន្រអាចបរៀបោ្រ្យដូចតបៅបៃះោៃកតរមកតូវថដរឬបទ៖តតេចិថកបរិតរាប់សុចរោរជាជារិរោរបសុទ្ធថញ្រឡាកសញ់

បកមើបយ័កបត្នសាឋាអធិៃ។ោ្រ្យទាំងបៃះ្ ូសបញ្ជា្រ់អំពរីរោរទទួលខុសកតូវថដលបយើងកតូវម្ៃបដើម្បរីបគ្ហាញថាបយើង

ទទួលកពះវរបិតាសួ្៌ៃិងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា20:29–34បដើម្បរីថសវងរ្រោ្រ្យ

បកញ្ចាស់ទាំងបៃះបហើយបំបពញបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបៃះ៖

• «មៃុស្សទាំងអស់កតូវថតបហើយប�ឿដល់កពះនាមនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ»។

• ម្ៃៃ័យថាកតូវោៃអ្័យបទាសៃិងកបរោសថាោមៃបទាស។

• ម្ៃៃ័យថារោលាយជាបរិសុទ្ធោៃបៃ្សនុទ្ធពរី្ លបែះោល់នៃអំបពើោបៃិងម្ៃល្រខេណៈដូចជាកពះក្រីស្ទ។

• កពះ្ុណរបស់កពះអង្គសប្គ្រះៃរង�ួយដល់អស់អ្ន្រណាថដលបហើយកពះ។

• បយើងកតូវថតបហើយជាៃិច្ចថក្រងធាលា្រ់បៅ្រ្ននុងរោរល្បលួង។



៩២

សមសរៀនេដី៦៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា២០:១–៣៦

បតើខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបបកងៀៃថាបយើងកតូវថតបធវើអវរីខលែះបដើម្បរីោៃសប្គ្រះបៅ្រ្ននុងៃ្រកពះ?

សូមរំឭ្រអំពរីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលោៃបោះពុម្ពជាអ្រ្សរដិតបពញមួយបមបរៀៃបៃះ។សូមពិចារណា

ថាបតើបសច្រ្រីពិតណាមួយថដលអ្ន្រោៃដរងបោយខលែលួៃឯងថាជារោរពិត។បៅបពលអ្ន្ររំឭ្រអំពរីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍

ទាំងបនាះវអាចៃរងម្ៃ្ ុណកបបោ�ៃ៍បបើអ្ន្រ្ ូសសញ្ញាថ្រងមួយបៅថ្រ្បរបសច្រ្រីពិតទាំងបនាះថដលអ្ន្រដរងថាជារោរពិត។


៦. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ២០:១–៣៦ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៩៣

សមសរៀនេដី៦៖ន្ងៃេដី២

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា

២០:៣៨–៦៧
បមបរៀៃទរី៦៖ន្ងៃទរី2បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា20:38–៦7

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា២០:៣៨–៥៩

ករណីយកិច្ចទាំងឡាយណន�ំដណងប្វែជិ�ភា្ទ�ូវោនតាំងត�ើង

បតើអ្ន្រៃរងបឆលែើយោ៉ាងដូចបម្ចកបសិៃបបើម្ៃៃរណាម្នា្រ់សួរថា«បតើៃរណាជាអ្ន្រចាត់ថចងបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្ររបស់អ្ន្រ»?

បៅបពលអ្ន្រសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា20:38–៦7សូម្ ិតអំពរីរបបៀបថដលអ្ន្រអាចបឆលែើយសំណួរបៃះ។


1. សូមចមលែងគ្រៃិងបសច្រ្រីបោងខាងបករោមបៃះចូលបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។

បករោយម្រសូមអាៃបទ្ម្ពរីរទាំងបៃះរួចបធវើបញ្រី្ររណរីយ្រិច្ចនៃតំថណងបពវ�ិតភាពបៅពរីបករោមចំណងប�ើងគ្រដ៏

កតរមកតូវ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរបស់អ្ន្រ។វអាចៃរង�ួយអ្ន្រ្រ្ននុងរោរយល់វ្រ្យសព្ទ«ថអលបឌើរ»ថដលម្ៃ

បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះថដលសំបៅបៅបលើអ្ន្ររោៃ់បពវ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រ។

ណអលស�ើរ

(គ.និងេ.២០:៣៨–៤៥)។

េង្ឃ

(គ.និងេ.២០:៤៦–៥២)។

ពគូនិង�តីករុន

(គ.និងេ.២០:៥៣–៥៩)។

បនាទាប់ពរីអ្ន្រោៃសរបសរ្ររណរីយ្រិច្ចទាំងឡាយោ្រ់បៅពរីបករោមចំណងប�ើងគ្រដ៏កតរមកតូវបហើយសូម្ ូសបនាទាត់

ពរីបករោមចំណុចខុសោនាថដលអ្ន្រសម្រល់ប�ើញរវង្ររណរីយ្រិច្ចរបស់ថអលបឌើរសង្ក្ូៃិងឌរី្រុៃ។សូម

្ូសរងវង់បលើចំណុចកសបដៀងោនា។

ឥ�តូវបោយអ្ន្រោៃសិ្រសាបៃតេិចរួចម្របហើយអំពរី្ររណរីយ្រិច្ចនៃបពវ�ិតភាពបនាះសូម្ ូសបនាទាត់្ ្គតូ្្គងពរីតំថណងបពវ�ិតភាព

បៅ្ររណរីយ្រិច្ចទាំងឡាយថដលអ្ន្ររោៃ់បពវ�ិតភាពទាំងបនាះម្ៃសិទ្ធិអំណាចបធវើបៅ្រ្ននុងតារាងខាងបករោមបៃះ៖

ដអលសឌើរ �ិេ្ិអំណាចប្រគល់អំសណាយទានននបពទះវិញ្ញាែ្ររិ�ុេ្

�ង្ �ិេ្ិអំណាចចាត់ដចង(ប្រ�ិេ្ពរ)សាបកាម៉ង់

បគូ �ិេ្ិអំណាចដតងតាំងឌដីក្ុន

ឌដីក្ុន �ិេ្ិអំណាច្រសបងៀន

បរុព្វកថា
ការសរៀ្រចំសា�នាចបក្សឡើងសៅន្ងៃេដី៦ដខសមសាឆ្នាំ១៨៣០បានផ្ល់ជា

មសធយាបាយសែើម្ដីឲ្យពិធដី្ររិ�ុេ្នន្រព្វជិតភាពបតូវបាន្រសបមើែល់ក្ូនសៅរ្រ�់

បពទះវរ្រិតា�រួគ៌េូទាំងពិភពសលាក្សៅន្ងៃចុងសបកាយ។សៅពដីមុនការសរៀ្រចំ

សា�នាចបក្បពទះអរាចា�់បានចា្រ់សផ្ើមស្រើក្�ដម្ងក្រែដីយក្ិច្ននតំដែងនានា

រ្រ�់្រព្វជិតភាពសៅែល់ពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធសៅសែើមរែូវសរៅដាក្្នគុងឆ្នាំ១៨២៩។.

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា២០តាំងសឡើងក្រែដីយក្ិច្ទាំងសនទះជាសបចើន

សហើយដែនាំែល់ពរួក្អ្នក្កាន់្រព្វជិតភាពអំពដីការចាត់ដចងពិធដី្ររិ�ុេ្សហើយសមើល

ការខុ�បតូវនិង្រសបមើែល់�រាជិក្សា�នាចបក្។



៩៤

សមសរៀនេដី៦៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា២០:៣៨–៦៧

ចបមលែើយសកម្ប់លំហាត់្ ្គតូ្្គងបៃះម្ៃបៅចុងបញ្ចប់នៃបមបរៀៃ។សូម្រត់ចំណាំថា្រំផណងប្្វជិ្រភា្ជាៃ់ខ្ស់បូកបញ្ជូល

ករណបី�កិច្ៃិងសិទ្ធិអំណាចនៃប្្វជិ្រភា្ផ�ល្រូចជាង។


2.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីបោលរោរណ៍មួយថដលសបងខេប

រោរទទួលខុសកតូវរបស់អ្ន្ររោៃ់បពវ�ិតភាពទាំងអស់។

សូមបកបៀបបធៀបបោលរោរណ៍របស់អ្ន្រជាមួយបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះ៖អ្កកាៃ់ប្្វជិ្រភា្ទាំងអស់មាៃការទទួល

ខុសព្រូវគ�ើម្បីចា្រ់ផចង្ ិធបីបរិសុទ្ធៃិងគមើលការខុសព្រូវគលើសមាជិកនៃោសនាចពកគ�ើ�បគពមើ្ ួកគគ។អ្ន្រអាចៃរងចង់

សរបសរបសច្រ្រីពិតបៃះបៅបលើថ្មកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រថ្រ្បរបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា20:38–59។

បដើម្បរី�ួយអ្ន្រយល់រោៃ់ថតចបាស់អំពរីរោរទទួលខុសកតូវ

របស់អ្ន្ររោៃ់បពវ�ិតភាពទាំងអស់្រ្ននុងរោរបមើលរោរខុសកតូវ

ៃិងបបកមើដល់សម្�ិ្រសាសនាចក្រសូមអាៃបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា20:53–54,59រួចថសវងរ្ររបបៀប

ទាំងឡាយថដលកពះអម្ចាស់ោៃថណនាំអ្ន្ររោៃ់បពវ�ិតភាព

ឲ្យបបកមើៃិងចបកមើៃ្រម្លាំងសម្�ិ្រសាសនាចក្រ។អ្ន្រ

អាចៃរងចង់្ ូសចំណាំៃូវអវរីថដលអ្ន្ររ្រប�ើញ។បតើវិធរីមួយ

ចំៃួៃណាខលែះថដលអ្ន្ររោៃ់បពវ�ិតភាពបអើរ៉ុៃអាច«បមើល

រោរខុសកតូវបលើសាសនាចក្រ...បហើយបៅជាមួយៃិង

ចបកមើៃ្រម្លាំងពួ្រប្»?

្ររណរីយ្រិច្ចរបស់អ្ន្ររោៃ់បពវ�ិតភាពបអើរ៉ុៃកបកពរតតេបៅបលើស

ពរីរោរបបកមើពិធរីបរិសុទ្ធបៅបទៀត។សូមពិចារណាអំពរីសាច់បរឿងខាងបករោមបហើយ្ ិតអំពរីរបបៀបថដលអ្ន្ររោៃ់បពវ�ិតភាព្រំពុង

បធវើ្ររណរីយ្រិច្ចរបស់ខលែលួៃបដើម្បរីអបញ្ើញមៃុស្សដនទម្ររ្រកពះក្រីស្ទៃិងរបបៀបថដលពួ្រប្មិៃ្រំពុងថតបធវើ៖

• បនាទាប់ពរីអ្ន្ររោៃ់បពវ�ិតភាពបអើរ៉ុៃម្នា្រ់�ួយ្រ្ននុងរោរបបកមើសាករោមែង់្រ្ននុងរោរកប�ុំសាករោមែង់មួយោត់ចូលថានា្រ់

សាលាន ង្ៃអាទិត្យបហើយោៃកបកពរតតេចំបោះក្ូបបកងៀៃៃិងសម្�ិ្រ្រ្ននុងថានា្រ់ោ៉ាងកទបោះបោះបោ្រ។

• អ្ន្ររោៃ់បពវ�ិតភាពវ័យប្រ្ងម្នា្រ់កត�ប់ម្រពរីបបកងៀៃតាម្ ្ទះវិញបហើយចាប់ប្្ើមថច្រចាយដំណរងរបសើបឬ

ផ្ទាល់ខលែលួៃអំពរី្ ្ទះថដលោត់ោៃបៅបបកងៀៃ។

• អ្ន្ររោៃ់បពវ�ិតភាពមួយក្រុម�ួប�ុំោនាបធវើរោរបបកមើមួយបហើយចាប់ប្្ើមៃិោយថលបខាយៃិងចំអៃ់សម្�ិ្រ្រ្ននុង

្រូរ៉ុម។


3.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បហតុអវរីោៃជា

សំខាៃ់ថដលអ្ន្ររោៃ់បពវ�ិតភាពកតូវដរងថា្ររណរីយ្រិច្ចរបស់ខលែលួៃ្ ឺបលើសពរីរោរបបកមើពិធរីបរិសុទ្ធបៅបទៀត?

អ្នក្អាចនឹងចង់�រស�រស�ចក្្ដីដ្្ងការែ៍ែូចតសៅសនទះសដាយដអលសឌើររីឆ្ែជដី�កតក្្នគុងក្ូរ៉ុមនន

ពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់ដាក្់សៅសលើដគមបពទះគម្ដីរឬសៅក្្នគុងស�ៀវសៅក្ំែត់សហតុការ�ិក្សាបពទះគម្ដីររ្រ�់

អ្នក្៖«សោល្រំែងរ្រ�់�ិេ្ិអំណាច្រព្វជិតភាពគឺបតូវផ្ល់ឲ្យ្រសបមើសលើក្តសមកើង្រំផុ�គំនិត»

(«Honor the Priesthood and Use It Well»EnsignឬLiahona,ដខវិច្ិកាឆ្នាំ២០០៨េំព័រ៤៦)។

សូម្ ិតអំពរីបពលថដលអ្ន្រោៃប�ើញយុវ�ៃ្រ្ននុងវួដឬសាខារបស់អ្ន្រឲ្យតនមលែដល់បពវ�ិតភាពខលែលួៃបោយរោរបមើលរោរខុសកតូវ

បបកមើបលើ្រតបមកើងបំ្ុស្ំៃិតឬចបកមើៃ្រម្លាំងមៃុស្សដនទ។កបសិៃបបើអ្ន្រ្ ឺជាអ្ន្ររោៃ់បពវ�ិតភាពសូម្ ិតពរីរោរសរបសរ

បោលបៅមួយថដលៃរង�ួយអ្ន្របបកមើពិធរីបរិសុទ្ធបោយបសាមះកតង់បហើយបមើលរោរខុសកតូវៃិងពកងរងសាសនាចក្រ។



៩៥

សមសរៀនេដី៦៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា២០:៣៨–៦៧

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា២០:៦០–៦៧

តសចក្ដីដណនាំស្ដី្ីការដ�ងតាំងប្វែជិ�ភា្ទ�ូវោន
្ ្ដល់ឲ្យ

បតើអ្ន្រធាលាប់ម្ៃបទពិបសាធៃ៍ឬធាលាប់ោៃប�ើញរោរថតងតាំង

បពវ�ិតភាពថដរឬបទ?សូម្ ិតអំពរីអារម្ណ៍ថដលអ្ន្រម្ៃបៅ

បពលអ្ន្រកតូវោៃថតងតាំងឬបធវើជាសា្រ្សរីដល់មៃុស្សណាម្នា្រ់

បទៀតថដលកតូវោៃថតងតាំង។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា20:៦0រួចសូម

ថសវងរ្រអំណាចថដលបុ្្គលថដល្រំពុងបធវើរោរថតងតាំងបនាះ

្ួរថតបកបើបថៃថែមពរីបលើបពវ�ិតភាព។បោងតាមខ្ម្ពរីរបៃះ

បតើអំណាចអវរីថដល្ ួរដរ្រនាំអ្ន្ររោៃ់បពវ�ិតភាពបៅបពលោត់

បកបើកោស់បពវ�ិតភាព?

បតើអ្ន្រដរ្រនាំបពវ�ិតភាពម្នា្រ់កោ្រដោៃោ៉ាងដូចបម្ចថា

ោត់អៃុវតតេ្ររណរីយ្រិច្ចរបស់ោត់បោយៃូវអំណាចមួយបៃះ?

កបធាៃប៊យដ៏ប�ផ្្រ្រឺ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់

ោៃពៃ្យល់ពរីទរី្រថៃលែងថដលអំណាចរបស់អ្ន្ររោៃ់បពវ�ិតភាព

ប្រើតបចញម្រថា៖



៩៦

សមសរៀនេដី៦៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា២០:៣៨–៦៧

«�ិេ្ិអំណាចរ្រ�់អ្នក្បានមក្តាមរយៈការដតងតាំងរ្រ�់អ្នក្អំណាចរ្រ�់អ្នក្បានមក្តាមរយៈ

ការសោរពប្រតិ្រត្ិនិងភាព�ក្្ិ�ម។

«អំណាចសៅក្្នគុង្រព្វជិតភាពសក្ើតសចញពដីការអនុវត្ន៍ក្រែដីយក្ិច្រ្រ�់អ្នក្សៅក្្នគុងក្ិច្ការសាមញ្ញៗ

ែូចជា៖ការចូលររួមការប្រជុំនានាេេរួលយក្ការចាត់តាំងអានបពទះគម្ដីរសោរពោក្្យ�ម្ដីននបបាជាញា

វាងនវ»។

«ប្រធានវិលហ្វលូឌវូឌបែុព្វបានរានប្រសា�ន៍ថ្៖‹ខ្គុំបានសធ្វើែំសែើររា្រ់ោន់គដីឡលូដម៉តសហើយបានប្រកា�ែំែឹងល្អ

ក្្នគុងនាមជា�ង្សហើយសពលខ្គុំបានដ្្ងសៅកាន់បក្ុមជំនុំសលើក្មុនបពទះអរាចា�់បានោំបេខ្គុំសហើយបាន�ដម្ងបពទះសចសាដា

រ្រ�់បេង់សែើម្ដីការោរជដីវិតរ្រ�់ខ្គុំយា៉ាងសបចើនសៅសពលខ្គុំកាន់តំដែងសនាទះក្៏ែូចដែលបេង់បានសធ្វើខែៈដែលខ្គុំបាន

កាន់តំដែងជាសាវក្រានាក្់ដែរ។បពទះអរាចា�់ោំបេ្រុរ�ណាដែលកាន់ចំដែក្មរួយនន្រព្វជិតភាពសទាទះជាោត់ជា�ង្

ជាដអលសឌើរជាពរួក្ចិត�ិ្រនាក្់ឬជាសាវក្ក្្ដីស្រើោត់តសមកើងការសៅរ្រ�់ោត់សហើយអនុវត្ក្រែដីយក្ិច្រ្រ�់ោត់›»

(« The Unseen Power »New Eraដខឧ�ភាឆ្នាំ២០០៧េំព័រ៧�ូមសមើលផងដែរ«The Aaronic Priesthood »Ensign 
ដខវិច្ិកាឆ្នាំ១៩៨១េំព័រ៣២–៣៣)។

កបសិៃបបើអ្ន្រ្ ឺជាយុវ�ៃម្នា្រ់សូមពិចារណាកប្របបោយរោរអធិសាឋាៃៃូវអវរីថដលកពះអម្ចាស់ៃរងតកមូវឲ្យអ្ន្របធវើបដើម្បរីអបញ្ើញ

កពះបចសាដានៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យ្ ង់បៅជាមួយអ្ន្របពលអ្ន្រអៃុវតតេ្ររណរីយ្រិច្ចបពវ�ិតភាពនាបពលបច្ចនុប្បៃ្នៃិងបពល

អនា្ត។កបសិៃបបើអ្ន្រ្ ឺជាយុវនារីសូមពិចារណាអំពរីរបបៀបថដលអ្ន្រអាច�ួយយុវ�ៃ្រ្ននុងរោរខិតខំរបស់ពួ្រប្បដើម្បរីម្ៃ

កពះវិញ្ញាណ្ ង់បៅ្រ្ននុង�រីវិតៃិងរោរបបកមើខាងបពវ�ិតភាពរបស់ពួ្រប្។

សូមបមើលបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា20:៦5។បចញពរីអវរីថដលអ្ន្របរៀៃអំពរីខ្ម្ពរីរបៃះបហតុអវរីោៃជាបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ

បយើងបលើ្រនដបដើម្បរីបគ្ហាញមតិោំកទ?កពះបញ្ញតតេិសកម្ប់សាសនាចក្របដើម្បរី្ ្ល់មតិោំកទជាសាធារណៈ្ឺោៃម្រពរីកពះ។

បតើរោរបលើ្រនដរបស់អ្ន្របហើយបគ្ហាញមតិោំកទចំបោះោនាម្ៃៃ័យដូចបម្ច?ថអលបឌើរ�តូរិៃស៊ីោៃ់ថដលធាលាប់ជាសម្�ិ្រនៃ

ពួ្រចិតសិបនា្រ់ោៃពៃ្យល់អំពរីរោរទទួលខុសកតូវទាំងឡាយថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងៃរីតិវិធរីនៃរោរោំកទបៃះថា៖

«សៅសពលសយើងោំបេអ្នក្កាន់តំដែងនានាសយើងបតូវបានប្រទានឱកា�ននការោំបេែល់អ�់អ្នក្ដែល

បពទះអរាចា�់បានសៅជាសប�ចតាមរយៈវិវរែៈ។...

«លំដា្រ់សនាទះបពទះអរាចា�់ប្រទានែល់សយើងនូវឱកា�សែើម្ដីោំបេែល់េសង្វើននការសៅែ៏សេវភាពមរួយ

ឬក្៏្រង្ហាញការជំទា�់ប្រ�ិនស្រើសយើងរានអារម្មែ៍សផ្សងពដីសនាទះសដាយប្រការណាមរួយ។

«ការោំបេគឺជាការសធ្វើឲ្យេសង្វើចាក្់ដប�ទះសៅនឹងខ្លួនសយើងសហើយតាំងចិត្ខ្លួនឯងសែើម្ដីបេបេង់ែល់អ�់

អ្នក្ដែលសយើងបានោំបេសនាទះ។សៅសពល្រុគ្លរានាក្់បានឆ្ងកាត់េសង្វើពិ�ិែ្ឋននការសលើក្នែជាដក្ងសនទះោត់គរួរដតចងចាំ

សដាយភាញាក្់រឭក្នូវអ្វដីដែលោត់បានសធ្វើសហើយចា្រ់សផ្ើមប្របពឹត្ឲ្យប�្រសៅនឹងការោំបេមតិរ្រ�់ោត់ទាំងជាសាធារែៈ

និងជា�រាងាត់ផងដែរ»(« We Are Called of God»Ensign  ដខក្ក្កដាឆ្នាំ១៩៧២េំព័រ៤៣)។

បតើអ្ន្រធាលាប់ោៃចូលរួម្រ្ននុងរោរកប�ុំសាករោមែង់ថដលក្រុម�ំៃុំោៃោំកទដល់យុវ�ៃម្នា្រ់បដើម្បរីោៃថតងតាំង្រ្ននុងតំថណង

បពវ�ិតភាពបអើរ៉ុៃថដរឬបទ?បតើក្រុម�ំៃុំោៃបលើ្រនដរបស់ពួ្រប្ថដរឬបទ?បតើបទពិបសាធៃ៍របស់យុវ�ៃបនាះបពលប�ើញ

មៃុស្សដនទោំកទដល់រោរថតងតាំងរបស់ខលែលួៃអាច�ួយោត់ឲ្យបំបពញរោរទទួលខុសកតូវរបស់ោត់ោៃោ៉ាងដូចបម្ច?


4. សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុ

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រៃូវកបបោ្

ពរីរបរីថដលពៃ្យល់អំពរីមូលបហតុថដលអ្ន្រម្ៃ

អំណរ្ុណចំបោះសិទ្ធិអំណាចបពវ�ិតភាព។

សូមថច្រចាយៃូវអវរីថដលអ្ន្រោៃសរបសរជាមួយ

ឪពុ្រ/ម្ដាយឬថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្របងប្អតូៃ

បបងកើតឬមិតតេ្ ្រ្ិម្នា្រ់របស់អ្ន្រ។សូមសុំឲ្យ

បុ្្គលបនាះថច្រចាយជាមួយអ្ន្រៃូវអារម្ណ៍

របស់ខលែលួៃអំពរីអតថែៃ័យនៃបពវ�ិតភាព។



៩៧

សមសរៀនេដី៦៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា២០:៣៨–៦៧



5. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ១៩:២៣–៦៧ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖

ចបមលែើយសកម្ប់លំហាត់្ ្គតូរ្្គង៖

ថអលបឌើរ៖សិទ្ធិអំណាចកប្ល់អំបណាយទាៃនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

ថអលបឌើរ៖សិទ្ធិអំណាចចាត់ថចង(កបសិទ្ធពរ)សាករោមែង់

ថអលបឌើរៃិងសង្៖សិទ្ធិអំណាចថតងតាំងឌរី្រុៃ

ថអលបឌើរសង្ក្ូៃិងឌរី្រុៃ៖សិទ្ធិអំណាចបបកងៀៃ



៩៨

សមសរៀនេដី៦៖ន្ងៃេដី៣

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា២០:៣៧,

៦៨–៨៤
បមបរៀៃទរី៦៖ន្ងៃទរី3បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា20:37,៦8–84

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា២០:៣៧,៦៨–៧៤

�ទ្ូវការនិងរតបៀបតធវែើ្ ិធីបុណ្យទជ្ុជ្រឹកទ�ូវោនកំណ�់

បតើអ្ន្រៃរងថ្លែងោ៉ាងដូចបម្ចបៅរោៃ់មិតតេរបស់អ្ន្រថដលមិៃថមៃជាសម្�ិ្រថដលោៃសួរថា«បតើខញនុំកតូវបធវើខលែះបដើម្បរីោៃបធវើ

បុណ្យក�មុ�ទរ្រចូលបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្ររបស់អ្ន្រ»?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា20:37រួចថសវងរ្រតកមូវរោរនានាថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃដល់អស់អ្ន្រថដល

ម្ៃបំណងកោថានារោលាយបៅជាសម្�ិ្រសាសនាចក្រ។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណំាតកមូវរោរៃរីមួយៗថដលអ្ន្ររ្រប�ើញបៅ្រ្ននុង

វ ្្គបទ្ម្ពរីរបៃះ។

វអាចៃរងម្ៃកបបោ�ៃ៍សកម្ប់អ្ន្របដើម្បរីដរងថារោរបគ្ហាញពរីចិតតេសបកងងៃិងវិញ្ញាណទៃ់ទាបម្ៃៃ័យថាបនាទាបខលែលួៃបហើយ

ទទួលយ្រកពះឆៃ្ទៈរបស់កពះ។វ្រ៏ម្ៃៃ័យថារោរម្ៃអារម្ណ៍បសា្រសា្យោ៉ាងខាលាំងចំបោះអំបពើោបបហើយម្ៃបំណង

ថកបចិតតេបោយអស់ពរីចិតតេ។

ដអលសឌើរឌដី្តបគដី�្លូហ្វឺ�ិនក្្នគុងក្ូរ៉ុមននពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់បានពន្យល់ថ្៖«កាលពដី�ម័យ

្រុរាែសៅសពលមនុ�្សចង់ថ្វាយ្រង្ំបពទះសហើយដ�្វងរក្ពរជ័យពដីបេង់សនាទះពរួក្សគដតងដតនាំយក្

អំសណាយមក្ថ្វាយ។ឧទាហរែ៍សៅសពលពរួក្សគសៅបពទះវិហារ្ររិ�ុេ្សនាទះពរួក្សគបាននាំយក្

យញ្ញ្រូជាសៅតមកល់សៅសលើអា�នា។្រនាទា្រ់ពដីការសធ្វើែង្វាយធរួននិងការរានបពទះជន្មរ�់សឡើងវិញ

រ្រ�់បេង់សនាទះបពទះអង្�ស្ង្គាទះបានរានបពទះ្រន្លូលថ្បេង់នឹងពុំេេរួលយក្ែង្វាយែុតជា�ត្វសេៀត

សឡើយ។អំសណាយឬយញ្ញ្រូជាដែលបេង់នឹងេេរួលនាសពល្រច្គុ្រ្ន្នសនទះគឺ‹ចិត្�សបងងនិង

វិញ្ញាែេន់ទា្រ›។[នដីនហ្វេដី៣៩:២០]។សៅសពលអ្នក្ដ�្វងរក្ពរជ័យទាំងឡាយននការដប្រចិត្សជឿសនាទះអ្នក្អាចថ្វាយ

ែល់បពទះអរាចា�់នូវអំសណាយននចិត្�សបងងឬដប្រចិត្និងវិញ្ញាែេន់ទា្រឬការសោរពប្រតិ្រត្ិរ្រ�់អ្នក្។ជាក្់ដ�្ង

វាគឺជាអំសណាយននខ្លួនអ្នក្ផ្ទាល់ដតម្ង—គឺថ្អ្នក្ជានរណាសហើយអ្នក្នឹងកាលាយជានរណា»(«When Thou Art 
Converted,” Ensign ឬLiahona,ដខឧ�ភាឆ្នាំ២០០៤េំព័រ១២)។

បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាល្រខេណៈសម្បតតេិទាំងបៃះតកមូវឲ្យម្ៃពរីមុៃបុ្្គលម្នា្រ់ទទួលបុណ្យក�មុ�ទរ្រ។

បចញពរីអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា20:37សូមបំបពញបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះ៖

គៅគ្លគ�ើងគធ្វើ្ ិធបីបុណ្យពជមុជទឹកគ�ើងគធ្វើោក្សបីឬបង្ហាញថ្។

សូមពិចារណាអំពរីរបបៀបថដលអ្ន្រ្រំពុងបធវើ្រ្ននុងរោររស់បៅឲ្យកសបបៅតាមបសច្រតេរីសញ្ញានៃពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្ររបស់អ្ន្រ។

បតើអ្ន្រៃរងថ្លែងោ៉ាងដូចបម្ចបៅរោៃ់មិតតេម្នា្រ់របស់អ្ន្រថដលមិៃថមៃជាសម្�ិ្រកបសិៃបបើពួ្រប្សួរបថៃថែមអំពរីសំណួរបៃះ៖

«បតើមៃុស្សទទួលបុណ្យក�មុ�ទរ្រចូលបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្ររបស់អ្ន្រោ៉ាងដូចបម្ច»?

បរុព្វកថា
ការ្រសងកើតសា�នាចបក្សៅន្ងៃេដី៦ដខសមសាឆ្នាំ១៨៣០បានសធ្វើឲ្យពិធដី្ររិ�ុេ្

នន្រព្វជិតភាពបតូវបាន្រសបមើែល់ក្ូនសៅរ្រ�់បពទះវរ្រិតា�រួគ៌េូទាំងពិភពសលាក្

សៅន្ងៃចុងសបកាយ។សៅពដីមុនន្ងៃដែលបតូវបានរង់ចាំអ�់រយៈសពលែ៏យូរមក្សនទះ

បពទះអរាចា�់បានចា្រ់សផ្ើមស្រើក្�ដម្ងែល់ពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធ�្ដីពដីតបមូវការនិង

រស្រៀ្រនានាននការសធ្វើពិធដី្រុែ្យបជមុជេឹក្ការែ៍ដែលតបមូវពដី�រាជិក្សា�នាចបក្

និងស�ចក្្ដីពិសាដារននការ្រសបមើសាបកាម៉ង់។



៩៩

សមសរៀនេដី៦៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា២០:៣៧,៦៨–៨៤

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា20:72–74រួច្ ូសចំណាំពរីរបបៀបបធវើបុណ្យក�មុ�ទរ្រថដលោៃពិពណ៌នាបោយ

កពះអម្ចាស់។បចញពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបយើងបរៀៃថា្ិធបីបុណពជមុជទឹកព្រូវផ្រគធ្វើគឡើងគោ�ការ្ៃលែិចៃិងព្រូវផ្រគធ្វើគឡើងគោ�

បុគ្គលមួ�រូបផ�លកាៃ់សិទ្ធិអំណាចព្រឹមព្រូវ(សូមបមើល្ ងថដរៃរីនហវទរី311:21–27)។

បតើអ្ន្រៃរងបឆលែើយដូចបម្ចកបសិៃបបើមិតតេរបស់អ្ន្រសួរសំណួរទរីបរីថា៖«បតើមៃុស្សទាំងអស់តកមូវឲ្យបធវើអវរីខលែះបនាទាប់ ពដីពួ្រប្ោៃ

បធវើបុណ្យក�មុ�ទរ្របហើយោៃរោលាយបៅជាសម្�ិ្រសាសនាចក្ររបស់អ្ន្របហើយបនាះ»?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា20:៦8–៦9រួចថសវងរ្ររោររំពរងទុ្ររបស់កពះអម្ចាស់ចំបោះបយើងម្នា្រ់ៗបនាទាប់ពរី

បយើងោៃទទួលបុណ្យក�មុ�ទរ្រ។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំរោររំពរងទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា20:៦8កពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលកោប់បយើងថាសម្�ិ្រ្ ្រីកតូវបបកងៀៃបោយពួ្រ

ថអលបឌើរបៅបនាទាប់ពរីពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រៃិងពរីមុៃទទួលពិធរីបញ្ជា្រ់។នាបពលបច្ចនុប្បៃ្នបៃះរោរអៃុវតតេរោរបបកងៀៃបមបរៀៃ

អ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាដល់សាសនា្ៃ់រោរីមុៃបពលពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រនាំឲ្យមៃុស្សទាំងអស់ទទួលោៃអំបណាយទាៃនៃ

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធភាលាមបនាទាប់ពរីពួ្រប្ោៃទទួលបុណ្យក�មុ�ទរ្របហើយ។

បយើងបរៀៃបចញពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា20:៦9អំពរីរបបៀបថដលបយើងអាចសថម្ងឬបគ្ហាញភាពស្រ្ិសមរបស់បយើង

បនាទាប់ពរីោៃទទួលពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្របហើយ។សូមបំបពញបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះបោយបកបើរោរដរ្រនាំរបស់កពះអម្ចាស់

ចំបោះបយើងបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបនាះ៖បនាទាប់្ បីបាៃទទួល្ ិធបីបុណ្យពជមុជទឹកគ�ើងបង្ហាញភា្សក្ិសមរបស់គ�ើង�ល់ព្រះអមាចាស់

តាមរ�ៈ។


1. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បហតុអវរីោៃជាម្ៃសារៈសំខាៃ់ថដលអ្ន្រកតូវម្ៃភាពស្រ្ិសមជាៃិច្ចបនាទាប់ពរីអ្ន្រោៃទទួល

ពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្របហើយ?

ខ. បតើអ្ន្រ្ិតថាវម្ៃៃ័យដូចបម្ចបដើម្បរីសថម្ងឬបគ្ហាញពរី«ដំបណើរៃិងវចាដ៏សុចរិត»?


2. សូមអាៃថ្្ន្របៃះនៃមដើម្បដី ករោលាំង ន� យុវ្រ�បករោមចំណងប�ើង«ភាសា»([ឆ្នាំ2011]ទំព័រ20–21)

រួចថសវងរ្ររបបៀបថដលយុវវ័យអាចសថម្ង«ដំបណើរៃិងវចាដ៏សុចរិត»ោៃ។សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីបទពិបសាធៃ៍បៅបពលអ្ន្រោៃប�ើញមៃុស្សដនទកបកពរតតេរោរណ៍

ទាំងបនាះ។បតើអ្ន្រ្ ិតថាទបងវើៃិងអា្រប្ប្រិរិោរបស់ពួ្រប្ម្ៃឥទ្ធិពលដល់មៃុស្ស�ុំវិញខលែលួៃពួ្រប្ោ៉ាង

ដូចបម្ច?

សូមពិចារណាអំពរីរបបៀបថដលអ្ន្រៃរងសថម្ង«ដំបណើរៃិងវចាដ៏សុចរិត»បៅន្ងៃខាងមុខ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា២០:៧៥–៧៩

ទ្រះអម្ចាស់ទបទានការដណនាំស្ដីអំ្ីការបតទ្ើ្ ិធីស្ទកា្៉ង់

បតើអ្ន្រធាលាប់ម្ៃមិតតេ្ ្រតេិថដលមិៃថមៃជាសម្�ិ្រសាសនាចក្រោៃម្រចូលរោរកប�ុំសាករោមែង់ជាមួយអ្ន្រថដរឬបទ?កបសិៃបបើ

ម្ៃបតើអ្ន្រោៃពៃ្យល់អំពរីពិធរីបរិសុទ្ធនៃសាករោមែង់ោ៉ាងដូចបម្ច?កបសិៃបបើអ្ន្រពុំថដលម្ៃឱរោសបធវើដូបច្នះបទបនាះបតើអ្ន្រ

ៃរងថ្លែងដូចបម្ចបៅរោៃ់មិតតេអ្ន្របដើម្បរី�ួយោត់ឲ្យយល់អំពរីពិធរីសាករោមែង់?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា20:75រួចថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃថណនាំឲ្យសម្�ិ្រសាសនាចក្របធវើជា

ញរ្រញាប់។

កពះអម្ចាស់ោៃពៃ្យល់បៅ្រ្ននុងវិវរណៈបករោយៗម្របទៀតថា«មិៃជាសំខាៃ់បទពរីអវរីថដលអ្ន្ររាល់ោនាៃរងបរិបភា្ឬពរីអវរីថដលអ្ន្រ

រាល់ោនាៃរង្ រ្របៅបពលអ្ន្ររាល់ោនាទទួលទាៃសាករោមែង់បបើសិៃជាអ្ន្ររាល់ោនាបធវើប�ើងបោយថ្្ន្របសាមះកតង់ទាំងកសុងចំបោះ

សិរីល្អរបស់បយើង—្ឺបោយរោរចងចាំដល់កពះវរបិតាអំពរីកពះរោយរបស់បយើងថដលោៃោ្រ់ចុះបដើម្បរីអ្ន្រៃិងអំពរីកពះបលាហិត

របស់បយើងថដលោៃកចួចបដើម្បរីរោរផ្ដាច់ោបទាំងឡាយរបស់អ្ន្រ»(្.ៃិងស.27:2)។សពវន្ងៃបៃះបយើងបកបើទរ្រសកម្ប់

សាករោមែង់«បោយៃូវរោរចងចាំដល់កពះបលាហិតនៃ[កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ]ថដលោៃកចួច�ំៃួស[ពួ្របយើង]»(្.ៃិងស.

20:79)�ំៃួសឲ្យកសាទំោំងោយ�ូរវិញ។

បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាបយើងកតូវោៃថណនាំឲ្យទទួលទាៃពិធរីសាករោមែង់ជាមួយោនាញរ្រញាប់ដូបច្នះ?ថអលបឌើរបមលវិៃ

�រីោឡាដ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃម្ៃកបសាសៃ៍អំពរីពរ�័យពិបសសមួយថដលប្រើតប�ើងពរីរោរទទួលទាៃពិធរី

សាករោមែង់ជាបរៀងរាល់សោដាហ៍៖



១០០

សមសរៀនេដី៦៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា២០:៣៧,៦៨–៨៤

«សយើងចង់ឲ្យពរួក្្ររិ�ុេ្ន្ងៃចុងសបកាយបគ្រ់រូ្រមក្ឯតុសាបកាម៉ង់សដាយសារវាគឺជាេដី�បរា្រ់្រសបងៀន

ខ្លួនឯង�សងកតសមើលខ្លួនឯងជាេដីដែលសយើងអាចសរៀនដក្តបមូវេិ�សៅខ្លួនសធ្វើឲ្យជដីវិតប្របពឹត្សៅសដាយ

បតឹមបតូវសដាយសធ្វើឲ្យចុទះ�បមុងនឹងការ្រសបងៀនរ្រ�់សា�នាចបក្និងពរួក្្រង្រ្អលូនប្រុ�ប�ដី។...

«...សរឿងមរួយដែលនឹងផ្ល់�ុវត្ិភាពែល់្រុរ�និងប�្ដីបគ្រ់រូ្រសនាទះគឺជាការរានមុខសៅតុសាបកាម៉ង់

ជាសរៀងរាល់ន្ងៃ្ររិ�ុេ្។សយើងនឹងមិនសៅឆ្ងាយពដីបពទះមរួយ�បាដាហ៍—គឺមិនសៅឆ្ងាយសពក្សឡើយ

ស្រើមិនតាមរយៈែំសែើរការននការ�សងកតសមើលខ្លួនឯងសេសនាទះសយើងពុំអាចនឹងក្ំហុ�ឆ្ងនានាដែលសយើងបាន

ប្របពឹត្សឡើយ។...ផ្លូវសៅកាន់តុសាបកាម៉ង់គឺជាផ្លូវនន�ុខ�ុវត្ិភាព�បរា្រ់ពរួក្្ររិ�ុេ្ន្ងៃចុងសបកាយ»(សៅក្្នគុង

Bryant S. Hinckley, Sermons and Missionary Services of Melvin Joseph Ballard[ឆ្នាំ១៩៤៩]េំព័រ១៥០–៥១)។

សូមពិចារណាអំពរីមូលបហតុថដលរោរទទួលទាៃសាករោមែង់ជាបរៀងរាល់សោដាហ៍អាចជារោររោរោរដល់អ្ន្រ។


3. បដើម្បរីថសវងយល់អំពរីមូលបហតុថដលសាករោមែង់្ ឺជា្ លែតូវនៃសុខសុវតថែិភាពសកម្ប់អ្ន្របនាះសូមសរបសរចំណងប�ើង

ទាំងពរីរខាងបករោមបៃះោ្រ់្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

សៅស្លសយើងទទួលទានស្ពកាម៉ង់សយើងស្វែើស្ក្ពីថា៖ សៅស្លសយើងសស្មរះពតង់ចំសពារះការ�នយាទាំងឡាយ

សដលសយើងបានស្វែើអំឡុងស្ល្ ិ្ពីស្ពកាម៉ង់សន្រះ

ព្រះអម្ចា�់ពទង់�នយាថា៖

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

20:77–79បោយថសវងរ្ររោរណ៍ថដលបយើង

បធវើសា្រ្សរីឬសៃយាបៅបពលបយើងទទួលទាៃ

សាករោមែង់។សូមសរបសររោរណ៍ថដលអ្ន្រ

រ្រប�ើញបៅពរីបករោមចំណងប�ើង«បៅបពល

បយើងទទួលទាៃសាករោមែង់...»បៅ្រ្ននុង

បសៀវបៅ្រំណត់បហតុរបស់អ្ន្រ។បនាទាប់ម្រ

សូមអាៃខ្ម្ពរីរទាំងបនាះសាជា្្រីបោយថសវងរ្រ

រោរណ៍ថដលកពះអម្ចាស់សៃយា។សូមសរបសរ

រោរណ៍ថដលអ្ន្ររ្រប�ើញបៅពរីបករោមចំណងប�ើង

«បៅបពលបយើងបសាមះកតង់...»បៅ្រ្ននុង

បសៀវបៅ្រំណត់បហតុរបស់អ្ន្រ។

សូមរំឭ្រអំពរីតកមូវរោរនៃពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រថដលអ្ន្រោៃ

រ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា20:37។

បតើម្ៃភាពកសបដៀងោនាណាខលែះថដលអ្ន្រប�ើញម្ៃបៅ្រ្ននុង

បសច្រ្រីសញ្ញាថដលអ្ន្រោៃបធវើរោលពរីពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រ

ៃិងរោរសៃយាថដលអ្ន្រោៃបធវើអំ�នុងបពលពិធរីសាករោមែង់?

បៅបពលបយើងទទួលទាៃសាករោមែង់បនាះបយើងរំឭ្របសច្រ្រីសញ្ញាថដលបយើងោៃបធវើរោលបយើងោៃទទួលបុណ្យក�មុ�ទរ្រ

ៃិងពិធរីបញ្ជា្រ់។


4. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រអាចបគ្ហាញឆៃ្ទៈរបស់អ្ន្រ្រ្ននុងរោរបលើ្រោ្រ់ម្របលើខលែលួៃអ្ន្រៃូវកពះនាមនៃកពះបយសូ៊វក្រីស្ទោៃោ៉ាង

ដូចបម្ច?

ខ. បតើម្ៃរោរណ៍មួយចំៃួៃណាខលែះថដលអ្ន្រអាចបធវើបដើម្បរីចងចាំអំពរីកពះអង្គសប្គ្រះបពញមួយសោដាហ៍ោៃ?

(សូមបមើល្ ងថដរមែូសាយ18:8–10)។

្ . បតើរោរទទួលទាៃសាករោមែង់�ួយអ្ន្រសថម្ងៃូវ«ដំបណើរៃិងវចាដ៏សុចរិត»ោ៉ាងដូចបម្ច

(្.ៃិងស.20:៦9)?



១០១

សមសរៀនេដី៦៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា២០:៣៧,៦៨–៨៤

�ូមអានស�ចក្្ដីដ្្ងែូចតសៅសនទះ�្ដីពដីការរក្សានិងការរំឭក្ស�ចក្្ដី�ញ្ញាននពិធដី្រុែ្យបជមុជេឹក្៖«អ្នក្េេរួលបាន

ពរជ័យែ៏អសាចារ្យសៅសពលអ្នក្រក្សាស�ចក្្ដី�ញ្ញាននពិធដី្រុែ្យបជមុជេឹក្។សៅសពលអ្នក្រំឭក្វាសនាទះបពទះអរាចា�់

រំឭក្ការ�នយាដែលបានសធ្វើសែើម្ដីផ្ដាច់បា្ររ្រ�់អ្នក្។បានសាអាតពដីអំសពើបា្រអ្នក្អាច‹រានបពទះវិញ្ញាែរ្រ�់បេង់

គង់សៅជាមរួយនឹង[អ្នក្]ជាែរា្រ›(គនិង�២០:៧៧)។ការរានភាពជានែគូននបពទះវិញ្ញាែែ៏ខាជា្រ់ខជលួនគឺជា

អំសណាយែ៏ធំ្រំផុតមរួយដែលអ្នក្អាចេេរួលបានក្្នគុងជដីវិតរដមងសាលា្រ់។បពទះវិញ្ញាែនឹងែឹក្នាំអ្នក្សៅសលើរាោ៌ានន

ស�ចក្្ដី�ុចរិតនិងភាព�ុខសាន្ដែលែឹក្នាំអ្នក្សៅកាន់ជដីវិតែ៏សៅអ�់ក្ល្ជានិច្ជាមរួយនឹងបពទះវរ្រិតា�រួគ៌រ្រ�់អ្នក្

និងបពទះសយ�មូវបគដី�្»(្ិ�ចំតោរះតសចក្ដីជំតនឿ៖ឯកស្រតយាងណនែំណឹងល្អ[ឆ្នាំ២០០៤]េំព័រ១៤៨)។



5.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើរោរយល់ដរង

អំពរីពរ�័យនៃរោរម្ៃភាពជានដ្ូនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបលើ្រទរ្រចិតតេបយើងឲ្យបោរពដល់បសច្រ្រីសញ្ញាពិធរី

បុណ្យក�មុ�ទរ្របយើងោ៉ាងដូចបម្ច?

ថអលបឌើរោលលែិៃបអ្រអូ្រ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃបបកងៀៃថាបយើងអាចៃរងរី្ររាយៃរងពរ�័យនៃរោរបបកមើនៃ

ពួ្របទវតាោៃបៅបពលបយើងរំឭ្របសច្រតេរីសញ្ញានៃពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្ររបស់បយើងតាមរយៈរោរទទួលទាៃសាករោមែង់បោយម្ៃ

ភាពស្រ្ិសម៖

«ជំហាន�ំខាន់ៗដែលទាក្់េងសៅនឹងការផ្ដាច់បា្រគឺបតូវបានសធ្វើសឡើងតាមរយៈពិធដី្ររិ�ុេ្នន

ការ�ស្ង្គាទះននពិធដី្រុែ្យបជមុជេឹក្និងពិធដី្ររិ�ុេ្ននការរំឭក្ក្្នគុងពិធដីសាបកាម៉ង់។...

«...ពិធដី្ររិ�ុេ្នន្រព្វជិតភាពសអើរ៉ុនទាំងសនទះគឺ�ំខាន់ផងដែរចំសោទះការ្រសបមើននពរួក្សេវតា។

...សារលិខិតរ្រ�់សេវតាអាចបតូវបានផ្ល់ឲ្យសដាយ�សម្ងឬសដាយគំនិតឬអារម្មែ៍េំនាក្់េំនង

សៅក្្នគុងចិត្។...

«...សេវតាភាគសបចើនេំនាក្់េំនងតាមរយៈអារម្មែ៍ឬបានសាដា្រ់ឮជាជាងការបានស�ើញ។

«ជាេូសៅពរជ័យននការរានភាពជានែគូនិងេំនាក្់េំនងខាងវិញ្ញាែគឺរានដតចំសោទះអ្នក្ទាំងឡាយណាដែលសាអាត�្អំ

្រ៉ុសណាណទះ។...តាមរយៈពិធដី្ររិ�ុេ្្រព្វជិតភាពសអើរ៉ុនននពិធដី្រុែ្យបជមុជេឹក្និងពិធដីសាបកាម៉ង់សនាទះសយើងបតូវបាន

សាអាត�្អំពដីអំសពើបា្ររ្រ�់សយើងសហើយបាន�នយាថ្ស្រើសយើងរក្សាស�ចក្្ដី�ញ្ញាទាំងឡាយរ្រ�់សយើងសនាទះសយើងនឹងរាន

បពទះវិញ្ញាែរ្រ�់បេង់គង់សៅជាមរួយសយើងជានិច្។ខ្គុំសជឿថ្ការ�នយាពុំ�ំសៅដតសៅសលើបពទះវិញ្ញាែ្ររិ�ុេ្សេ្រ៉ុដន្

ក្៏�ំសៅសៅសលើការ្រសបមើននពរួក្សេវតាដែរែ្ិត‹ពរួក្សេវតានិយាយសដាយបពទះសចសាដាននបពទះវិញ្ញាែ្ររិ�ុេ្សហតុែូសចានាទះ

សហើយពរួក្សេវតានិយាយអំពដីបពទះ្រន្លូលទាំងឡាយននបពទះបគដី�្›(នដីនហ្វេដី២៣២:៣)។ែូសច្នទះគឺអ្នក្ទាំងឡាយដែល

កាន់្រព្វជិតភាពសអើរ៉ុនដែលស្រើក្ទាវារ�បរា្រ់�រាជិក្សា�នាចបក្ទាំងអ�់ដែលេេរួលទានពិធដីសាបកាម៉ង់សដាយ�ក្្ិ�ម

សែើម្ដីរីក្រាយនឹងភាពជានែគូននបពទះវិញ្ញាែននបពទះអរាចា�់និងការ្រសបមើននពរួក្សេវតា»។(«The Aaronic Priesthood and 
the Sacrament »Ensign ដខវិច្ិកាឆ្នាំ១៩៩៨េំព័រ៣៨–៣៩)។

សូមពិចារណាអំពរីរបបៀបថដលអ្ន្រៃរងបរៀបចំខលែលួៃអ្ន្រផ្ទាល់បដើម្បរីទទួលទាៃសាករោម្៉ាង់ជាបរៀងរាល់សោតាហ៍។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា២០:៨០–៨៤

កំណ�់ទតាសម្ជិកភា្ស្សនាចទកគឺទ�ូវរកសាយា៉ាងទ�ឹ្ទ�ូវ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា20:81–84ម្ៃៃូវបសច្រ្រីថណនាំពរីកពះអម្ចាស់ថាពួ្រថអលបឌើរ្រ្ននុងសាសនាចក្រ�ំនាៃ់មុៃ

កតូវ្រត់កតាប្មះរបស់មៃុស្សថដលោៃចូលរួម្រ្ននុងសាសនាចក្រ។ពួ្រប្កតូវោៃកោប់ឲ្យនាំយ្របញ្រីប្មះទាំងបៃះបៅ

សៃ្និសរីទនានាបដើម្បរីឲ្យបញ្រីទាំងបនាះកតូវោៃរ្រសាទុ្របៅ្រ្ននុងបសៀវបៅមួយ។ប្មះរបស់អ្ន្រទាំងឡាយថដលោៃចា្របចញពរី

សាសនាចក្រកតូវោៃដ្របចញពរីបសៀវបៅបនាះ។បថៃថែមពរីបលើបនាះសម្�ិ្រនៃសាសនាចក្រថដលោៃផ្លាស់ពរីទរីតាំងមួយបៅ

ទរីតាំងមួយបទៀត្ឺកតូវយ្រវិញ្ញាបៃបកតនៃសម្�ិ្រភាពរបស់ពួ្រប្បៅជាមួយបដើម្បរីកប្ល់បៅឲ្យអ្ន្រដរ្រនាំបពវ�ិតភាព្ ្រី

របស់ពួ្រប្។បៅ�ំនាៃ់របស់បយើងថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្របៃ្រ្រសា្រំណត់កតាសម្�ិ្រភាពកតរមកតូវបែុថៃតេវិធរីសាកសតេនៃរោរបធវើ

វ្ឺម្ៃភាពគ្យកសួលបកចើៃ។



១០២

សមសរៀនេដី៦៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា២០:៣៧,៦៨–៨៤



៦. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ២០:៣៧, ៦៨–៨៤ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ

(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



១០៣

សមសរៀនេដី៦៖ន្ងៃេដី៤

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា២១–២៣
បមបរៀៃទរី៦៖ន្ងៃទរី4បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា21–23

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា២១

ទ្រះអម្ចាស់ោនចា�់តាំងយ៉ូដសបស៊្មីធជា្ យាការីនិងអ្កត្ើលឆុ�្រី្ួយក្នុងស្សនាចទកណនទ្រះតយស៊ូវទគីស្ទដែល
ោនស្ដារត�ើងវិញ។

សូមសាដាប់ឬអាៃទំៃុ្របទនៃទំៃុ្រតបមកើង«បយើងអរ្ុណកទង់ចំបោះពយារោរី»(ទំ�ុក តមមកើងបលខ10)។បតើមូលបហតុ

មួយចំៃួៃណាខលែះថដលអ្ន្រម្ៃអារម្ណ៍នៃអំណរ្ុណចំបោះពយារោរី?បៅបពលអ្ន្រសិ្រសាបមបរៀៃបៅន្ងៃបៃះសូមថសវងរ្រ

បសច្រ្រីពិតថដលអាចបបងកើៃ្រតបវទិតារបស់អ្ន្រចំបោះពយារោរី។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា21:1បោយថសវងរ្រគ្រខុសៗោនាថដលយែូថសបស៊្ីធៃរងកតូវោៃសារល់។អ្ន្រអាច

ៃរងចង់្ ូសចំណាំបសច្រ្រីពិតទាំងបនាះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រឬសរបសរវបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ

របស់អ្ន្រ។

ថអលបឌើរចៃបអវីឌសូ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃបបកងៀៃអំពរីអតថែៃ័យជាទូបៅនៃគ្រ«ពយារោរី»ៃិងរបបៀបថដល

គ្របៃះរួមបញ្ចតូលទាំងគ្រដនទៗបទៀតថា៖

«ពយាការីគឺជាបគូ្រសបងៀន។សនាទះគឺជាអត្ន័យ�ំខាន់ននោក្្យសនទះ។សលាក្្រសបងៀនអំពដីស�ចក្្ដីពិត

ែំែឹងល្អដែលបានស្រើក្�ដម្ងសដាយបពទះអរាចា�់ែល់មនុ�្សសហើយសលាក្ពន្យល់អំពដីការែ៍ទាំងសនាទះ

ឲ្យមនុ�្សបានយល់ែឹងសៅសបកាមការ្រំផុ�គំនិត។...

«តាមន័យថ្ពយាការីគឺជា្រុរ�រានាក្់ដែលេេរួលវិវរែៈមក្ពដីបពទះអរាចា�់សនាទះង្រ‹អ្នក្សមើលឆុត

និងអ្នក្េេរួលវិវរែៈ›បោន់ដតពបងដីក្ឲ្យធំែល់អត្ន័យែ៏ធំននង្រជា‹ពយាការី›្រ៉ុសណាណទះ។...

«អ្នក្សមើលឆុតគឺជាអ្នក្ដែលសមើលស�ើញសដាយដភ្នក្ខាងវិញ្ញាែ។ោត់ែឹងពដីអត្ន័យននននអ្វដីដែលហាក្់ែូចជា

ប�ពិចប�ពិលចំសោទះអ្នក្ែនេសហតុែូសច្នទះសហើយោត់គឺជាអ្នក្្រក្ដប្រនិងអ្នក្្រញ្ជាក្់ពដីស�ចក្្ដីពិតែ៏អ�់ក្ល្ជានិច្។

ោត់ពយាក្រែ៍អនាគតកាលពដីអតដីតកាលនិង្រច្គុ្រ្ន្នកាល។ការែ៍សនទះោត់សធ្វើសដាយអំណាចននបពទះអរាចា�់ដែល

ប្រតិ្រត្ិការតាមរយៈោត់សដាយផ្ទាល់ឬមិនផ្ទាល់ជាមរួយនឹងជំនរួយននឧ្រក្រែ៍ែ៏សេវភាពែូចជាយូរីមនិងធូមដីម។

�រុ្រមក្ោត់គឺជាមនុ�្សរានាក្់ដែលសមើលស�ើញដែលសែើរសៅក្្នគុងពន្ឺរ្រ�់បពទះអរាចា�់សដាយស្រើក្ដភ្នក្។[�ូមសមើល

ម៉ូសាយ៨:១៥–១៧]។

«សដាយរានជំនរួយពដីបពទះអរាចា�់សនាទះអ្នក្េេរួលវិវរែៈសធ្វើឲ្យអ្វដីមរួយបតូវបានសគែឹងដែលពដីមុនសគមិនបានែឹងពដីវា។

វាអាចស�ចក្្ដីពិត្ ្មដីឬបតូវបានសគសភ្ចឬការអនុវត្ននស�ចក្្ដីពិតដែលសគែឹង្ ្មដីឬបតូវបានសគសភ្ចចំសោទះស�ចក្្ដីបតូវការរ្រ�់

មនុ�្ស។...

«�រុ្រស�ចក្្ដីមក្៖ពយាការីគឺជាបគូ្រសបងៀនអំពដីស�ចក្្ដីពិតដែលបតូវបានសធ្វើឲ្យែឹងអ្នក្សមើលឆុតគឺជាអ្នក្យល់ែឹងសដាយ

ោែនូវស�ចក្្ដីពិតដែលអា្៌ក្ំបាំងអ្នក្េេរួលវិវរែៈគឺជាអ្នក្េេរួលនូវស�ចក្្ដីពិត្ ្មដី។តាមន័យែ៏េូលំេូលាយអ្វដីដែល

បតូវបានសគសប្រើសបចើន្រំផុតង្រពយាការី្រូក្្រញ្លូលទាំងង្រសផ្សងសេៀតសហើយសធ្វើជាពយាការីបគូ្រសបងៀនអ្នក្ែឹងមុននិង

អ្នក្េេរួលស�ចក្្ដីពិត( Evidences and Reconciliations, arr. G. Homer Durham,វ៉ុល៣សៅក្្នគុង១[ឆ្នាំ១៩៦០]

េំព័រ២៥៧–៥៨)។

បរុព្វកថា
សា�នាចបក្ននបពទះសយ�មូវបគដី�្ននពរួក្្ររិ�ុេ្ន្ងៃចុងសបកាយបតូវបាន្រសងកើតសឡើង

ជាផ្លូវការសៅន្ងៃេដី៦ដខសមសាឆ្នាំ១៨៣០។រានមនុ�្សជិត៦០នាក្់បាន

ចូលររួមការប្រជុំថ្វាយ្រង្ំជាសលើក្ែំ្រូង។ការប្រជុំសនាទះបានប្របពឹត្សៅសដាយរាន

ការអធិស្ានការោំបេការដតងតាំងការ្រសបមើសាបកាម៉ង់និងពិធដី្រញ្ជាក្់។សៅក្្នគុង

ការប្រជុំសនទះពយាការីយ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធបានេេរួលវិវរែៈដែលឥឡលូវសនទះបានក្ត់បតា

សៅក្្នគុងសោលលេិ្និងស�ចក្្ដី�ញ្ញា២១។សៅ្រ៉ុនាមានន្ងៃសបកាយមក្បពទះអរាចា�់

បានបសាយ្រំភ្ឺថ្ពិធដី្រុែបជមុជេឹក្បតូវដតសធ្វើសឡើងសដាយអ�់អ្នក្ដែលរាន

�ិេិ្អំណាច្រព្វជិតភាពបតឹមបតូវ(�ូមសមើលគ.និង�.២២)។បេង់ក្៏បាន

ប្រទានឱវាេែល់្រុរ�បបាំរូ្រដែលរាន្រំែងចង់ែឹងពដីក្រែដីយក្ិច្រ្រ�់ខ្លួន

(�ូមសមើលគ.និង�.២៣)។



១០៤

សមសរៀនេដី៦៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា២១–២៣

បៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីថណនាំដល់បទ្ម្ពរីរទាំងឡាយបយើងបរៀៃថសវងយល់ថាពយារោរី្ឺជា«បុរសម្នា្រ់ថដលកតូវោៃបៅបោយ

កពះបហើយថ្លែង�ំៃួសកពះ។្រ្ននុងនាមជាសារទូតរបស់កពះពយារោរីទទួលកពះបញ្ញតតេិពយា្ររណ៍ៃិងវិវរណៈម្រពរីកពះ។

ទំៃួលខុសកតូវរបស់បលា្រ្ឺបដើម្បរីបគ្ហាញពរីកពះហឬទ័យរបស់កពះៃិងល្រខេណៈពិតរបស់កពះចំបោះមៃុស្សបលា្របហើយ

បគ្ហាញពរីអតថែៃ័យនៃរោរទំនា្រ់ទំៃងរបស់កទង់ជាមួយពួ្រប្។ពយារោរីម្នា្រ់កបរោសបដិបសធអំបពើោបទាំងកសុងបហើយទាយ

ទុ្រពរី្ លវិោ្ររបស់វ។បលា្រ្ឺជាអ្ន្រ្ សាយអំពរីបសច្រ្រីសុចរិត។្រ្ននុងឱរោសខលែះពួ្រពយារោរីអាចៃរងកតូវោៃបំ្ុស្ំៃិតឲ្យ

ទាយទុ្រជាមុៃអំពរីអនា្តរោលសកម្ប់ជាកបបោ�ៃ៍ដល់មៃុស្សបលា្រ។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយរោរទទួលខុសកតូវចម្បង

របស់បលា្រ្ឺកតូវថ្លែងជាសា្រ្សរីអំពរីកពះក្រីស្ទ»(Prophet,»scriptures.lds.org)។


1.សូមបឆលែើយសំណួរតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើគ្រទាំងឡាយ

ថដលកតូវោៃកបទាៃដល់យែូថសបស៊្ីធបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា21:1�ួយអ្ន្រឲ្យយល់អំពរី

សារៈសំខាៃ់នៃតួនាទរីៃិងរោរទទួលខុសកតូវជាបកចើៃថដលបលា្រម្ៃ្រ្ននុងរោរសាដារប�ើងវិញនៃភាពបពញបលញនៃ

ដំណរងល្អៃិងសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបៅបលើថ្ៃដរីោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា21:2–3បោយថសវងរ្រោ្រ្យឬឃ្លាថដលបគ្ហាញថាព្រះបាៃបំែុសឲ្យ�ៃូផសបស៊្មមីធ

ោដារោសនាចពកនៃព្រះគ�ស៊ូវពគបីស្ទគឡើងវិញ។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំោ្រ្យឬឃ្លាទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។


2.សូមពៃ្យល់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីមូលបហតុថដលអ្ន្រ្ ិតថាវម្ៃ

សារៈសំខាៃ់បដើម្បរីដរងថាយែូថសបស៊្ីធកតូវោៃបៅបោយកពះបដើម្បរីសាដារបហើយដរ្រនាំសាសនាចក្រនៃ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទប�ើងវិញ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា21:4–5រួចថសវងរ្រសារលិខិតដ៏ម្ៃសារៈសំខាៃ់មួយថដលកពះអម្ចាស់ោៃ

បបើ្រសថម្ងបៅន្ងៃថដលសាសនាចក្រកតូវោៃបរៀបចំប�ើង។


3.សូមបឆលែើយសំណួរតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បហតុអវរីោៃជាបពលខលែះ

វតកមូវឲ្យម្ៃ«បសច្រតេរីអត់ធៃ់ៃិងបសច្រ្រី�ំបៃឿ»បដើម្បរីសាដាប់តាមកបសាសៃ៍របស់ពយារោរី?

ប្រធានវិលហ្វលូឌវូឌបែុព្វបានផ្ល់ការអទះអាងថ្សយើងអាចរានស�ចក្្ដីជំសនឿជានិច្សៅសលើពយាការីរ្រ�់

បពទះអរាចា�់៖«បពទះអរាចា�់នឹងពុំ្រសណាដាយឲ្យខ្គុំឬ្រុរ�ែនេសេៀតដែលឈរជាប្រធាននន

សា�នាចបក្ែឹក្នាំអ្នក្ឲ្យសែើរផ្លូវខុ�សនាទះសេ។វាពុំរានសៅក្្នគុងក្ម្មវិធដីសនាទះសេ។វាពុំដមនជា

បពទះតបមិទះរ្រ�់បពទះសនាទះសេ។ប្រ�ិនស្រើខ្គុំរាន្រំែងសធ្វើែូសចានាទះសនាទះបពទះអរាចា�់នឹងែក្ខ្គុំសចញពដី

តំដែងសនទះជាមិនខាន»(Teachings of Presidents of the Church: Wilford Woodruff[ឆ្នាំ២០០៤]

េំព័រ១៩៩)។

ប្រធានយ៉ូដ�្រសអហ្វ�ម្ម៊ីធបានដ្្ងេដី្រនាទាល់ប�សែៀងោនាដែរថ្៖«ប្រ�ិនស្រើ[ប្រធាននន

សា�នាចបក្]នឹងកាលាយជាមនុ�្សពុំសសាមាទះបតង់សនាទះបពទះនឹងែក្ោត់សចញពដីតំដែងរ្រ�់ោត់។

ខ្គុំ�ូមដ្្ងេដី្រនាទាល់សៅក្្នគុងបពទះនាមននបពទះរ្រ�់រាប�្អម៊ីបសាដអលថ្បេង់នឹងពុំ្រសណាដាយឲ្យអ្នក្ែឹក្នាំ

សា�នាចបក្ដែលបតូវបានសបជើ�តាំងឲ្យឈរសៅបតង់ក្បាលរា៉ា�ម៊ីនប្របពឹត្អំសពើរំលងនឹងបក្ឹត្យវិន័យ

បេង់សហើយក្្ត់សា�នាសនាទះសេែ្ិតរំសពចណាដែលោត់នឹងប្របពឹត្ែូចសនាទះបពទះបេង់នឹងែក្ោត់

សចញភាលាម។សហតុអ្វដី?សបោទះការ្រសណាដាយឲ្យ្រុរ�េុច្រិតរានាក្់កាន់តំដែងសនាទះនឹងសធ្វើឲ្យប្រភពដប្រជា

រានភាពពុក្រលរួយគឺជាអ្វដីមរួយដែលបេង់នឹងមិន្រសណាដាយឲ្យសក្ើតរានសឡើងសសាទះសឡើយ»។(Teachings of Presidents of 
the Church: Joseph F. Smith[ឆ្នាំ១៩៩៨]េំព័រ២២៧)។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា21:៦រួចោ្រ់បលខបៅបលើពរ�័យចំៃួៃបរីថដលោៃ្ ្ល់ដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដល

ទទួលយ្រោ្រ្យសម្រីរបស់ពយារោរីបោយបសច្រ្រីអត់ធៃ់ៃិងបសច្រ្រី�ំបៃឿ។



១០៥

សមសរៀនេដី៦៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា២១–២៣

បតើអ្ន្រៃរងសបងខេបរោរសៃយាទាំងឡាយថដលោៃកបទាៃឲ្យដល់អ្ន្រទាំងឡាយណាថដលោៃសាដាប់តាមោ្រ្យសម្រីរបស់ពយារោរី

ោ៉ាងដូចបម្ច?(បសច្រ្រីថ្លែងតបៅបៃះជារបបៀបមួយបដើម្បរីថ្លែងពរីបោលរោរណ៍៖គបើគ�ើងោដាប់តាមពាក្យសម្បីរបស់្ យាការី

គនារះគ�ើងៃឹងព្រូវបាៃការពារទាស់ៃឹងមារសព្រូវ)។


4.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីកោមួយថដលអ្ន្រឬៃរណាម្នា្រ់ថដល

អ្ន្រសារល់កតូវោៃកបទាៃពរបោយសាររោរសាដាប់ដំបូនាមៃៃិងោ្រ្យសម្រីរបស់ពយារោរីថដល្រំពុងរស់បៅ។រោរណ៍

បៃះអាចរួមបញ្ចតូលទាំងដំបូនាមៃខាងបករោមបៃះថដលោៃថ្លែងបៅ្រ្ននុងសៃ្និសរីទទូបៅៃិងបៅ្រ្ននុង្រូៃបសៀវបៅ

មដើម្បដី ករោលាំង ន� យុវ្រ�

ប្រធានសជមអម៊ីសហាវា�្ក្្នគុងក្ូរ៉ុមននគែៈប្រធានេដីមរួយបានដ្្ងអំពដីសារៈ�ំខាន់ននការោំបេពយាការី

ដែលក្ំពុងរ�់សៅថ្៖«ខ្គុំពុំសជឿថ្�រាជិក្ននសា�នាចបក្សនទះអាចសែើរតាមបពទះអង្�ស្ង្គាទះបាន

យា៉ាងសពញសលញសដាយមិនបានោំបេែល់ពយាការីដែលក្ំពុងរ�់សៅសលើដផនសនទះដែលជាប្រធាននន

សា�នាចបក្សនទះសឡើយ។ប្រ�ិនស្រើសយើងពុំោំបេែល់ពយាការីដែលក្ំពុងរ�់សៅសេសនាទះសទាទះស្រើសលាក្

ជានរណាក្៏សដាយសនាទះសយើងសាលា្រ់ខាងវិញ្ញាែសហើយ។មនុ�្សមរួយចំនរួនបានសាលា្រ់ខាងវិញ្ញាែ

សដាយការសធ្វើតាមដតពយាការីដែលបានលាចាក្សលាក្សនទះជាយូរយាណា�់មក្សហើយ្រ៉ុសណាណទះ។មនុ�្ស

ឯសេៀតមិនោំបេែល់ពយាការីសដាយការសធ្វើឲ្យខូចក្ិត្ិយ�ែល់ពរួក្សលាក្សទាទះជាបតូវសប្រើល្ិចក្លសថ្ក្ទា្រយា៉ាងក្៏សដាយ»

(Continuing Revelation,” Ensign ដខ�ដីហាឆ្នាំ១៩៩៦េំព័រ៥)។

សូមពិចារណាអំពរីអវរីថដលអ្ន្រកតូវថតបធវើបដើម្បរីចាប់យ្រពរ�័យថដលោៃសៃយាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា21:៦។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា២២

ទ្រះអម្ចាស់តបើកសដ្្ដងថា្ិធីបុណទជ្ុជ្រឹកទ�ូវដ�ោនតធវែើត�ើងតដាយសិ្រ្ិអំណាចទ�ឹ្ទ�ូវ។

បុ្្គលមួយចំៃួៃថដលម្ៃបំណងចូលរួមសាសនាចក្រ្រ្ននុងថខបមសាឆ្នាំ1930ធាលាប់ោៃទទួលពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រ្រ្ននុង

សាសនាចក្រដនទបហើយោៃឆងៃល់ថាបតើបហតុអវរីពួ្រប្កតូវទទួលពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រម្ងបទៀត(សូមបមើលបសច្រ្រីថណនាំ

អំពរី្រណ្ឌនៃ្.ៃិងស.22)។ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃទូលសួរដល់កពះអម្ចាស់អំពរីភាពចាំោច់នៃរោរទទួល

ពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រប�ើងវិញរបស់ពួ្រប្។្រ្ននុងរោរបឆលែើយតបរបស់កទង់កពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលអំពរីបោលបំណងដ៏ម្ៃ

សារៈសំខាៃ់្រ្ននុងរោរសាដារដំណរងល្អៃិងសាសនាចក្រប�ើងវិញ។

សូមបមើលបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា22។បតើកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលអំពរីមូលបហតុថដលពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រ

បោយម្ៃសិទ្ធិអំណាចកតរមកតូវ្ឺជារោរចាំោច់ោ៉ាងដូចបម្ច?

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា22:1កពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលអំពរី«បសច្រតេរីសញ្ញា្្រីបហើយអស់្រល្បអស់រោល

ជាៃិច្ច»។បៅ្រ្ននុងរោរពៃ្យល់ខាងបករោមសូម្ ូសចំណាំោ្រ្យទាំងឡាយណាថដលអាចៃរង�ួយអ្ន្រឲ្យយល់អំពរីអតថែៃ័យនៃឃ្លា

បៃះ៖

បសច្រតេរីសញ្ញា្្រីបហើយអស់្រល្បអស់រោលជាៃិច្ច្ ឺជា«ភាពបោរបពញនៃដំណរងល្អរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ(្.ៃិងស.

៦៦:2)។វម្ៃសភាព្ ្រីក្ប់បពលថដលវកតូវោៃបបើ្រសថម្ងសាជា្្រីបនាទាប់ពរីរោរ្រ្បត់សាសនាមួយរយៈ។វម្ៃសភាព

អស់្រល្បអស់រោលជាៃិច្ច្រ្ននុងៃ័យថដលថាវ្ ឺជាបសច្រ្រីសញ្ញារបស់កពះបហើយកតូវោៃរី្ររាយ្រ្ននុងកោរោៃ់រោប់កតួតកតានៃ

ដំណរងល្អក្ប់�ំនាៃ់ថដលមៃុស្សម្ៃឆៃ្ទៈបដើម្បរីទទួលយ្រវ។បសច្រតេរីសញ្ញា្ ្រីបហើយអស់្រល្បអស់រោលជាៃិច្ចកតូវោៃ

បបើ្រសថម្ងសាជា្្រីដល់មៃុស្សបៅបលើថ្ៃដរីបោយកពះបយស៊ូវក្រីស្ទតាមរយៈពយារោរីយែូថសបស៊្ីធ។វម្ៃៃូវពិធរីបរិសុទ្ធ

ដ៏ពិសិដ្ឋៗថដលកតូវោៃបបកមើបោយសិទ្ធិអំណាចបពវ�ិតភាព—ម្ៃដូចជាពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រៃិងអាោហ៌ពិោហ៌្រ្ននុង

កពះវិហារបរិសុទ្ធ—ថដលបធវើប�ើងឲ្យម្ៃរោរសប្គ្រះអមតភាពៃិង�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ចដល់មៃុស្ស»(Guidetothe
Scriptures,NewandEverlastingCovenant,”scriptures.lds.org)។

បៅបពលបយើងយល់បសច្រ្រីពិតទាំងបៃះអំពរីបសច្រតេរីសញ្ញា្្រីបហើយអស់្រល្បអស់រោលជាៃិច្ចបហើយបនាះបយើងដរងោ៉ាងចបាស់

ថា្ិធបីបុណពជមុជទឹកព្រូវផ្រគធ្វើគឡើងគោ�បុគ្គលមានាក់ផ�លមាៃសិទ្ធិអំណាច្ បីព្រះ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

22:2–4រួចថសវងរ្រឃ្លាទាំងឡាយណាថដលបគ្ហាញថាកពះអម្ចាស់ពុំទទួលសារល់ពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រថដលបធវើប�ើងបោយ

ោមៃសិទ្ធិអំណាចបពវ�ិតភាពកតរមកតូវប�ើយ។វអាចៃរងម្ៃកបបោ�ៃ៍បដើម្បរីដរងថាបៅ្រ្ននុងខទរី2កពះអម្ចាស់ោៃសំបៅបលើ

ពិធរីបរិសុទ្ធនៃពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រថាជារោរចូល«បៅតាមទាវារចបង្អរៀត»(សូមបមើលៃរីនហវទរី231:17)។

រញ្ពីទាំងឡាយទនរទគម្ពីរ

ជាញឹក្ោ្់រ្រេគម្ដីរររួម្រញ្លូលទាំង

្រញជដីននការបពរានឧ្រ�គ្និង

ពរជ័យ។សពលដែលអ្នក្រក្ស�ើញ

្រញជដីមរួយសនាទះអ្នក្អាចនឹងដាក្់សលខ

សរៀងសៅសលើចំែុចនដីមរួយៗ។



១០៦

សមសរៀនេដី៦៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា២១–២៣



5.សាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនៃពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយម្ៃសិទ្ធិអំណាចបពវ�ិតភាពថដលចាំោច់បដើម្បរីបធវើ

ពិធរីបរិសុទ្ធសំខាៃ់ៗដូចជាពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រ។សូមបឆលែើយសំណួរតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុ

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើអ្ន្រទទួលោៃពរ�័យោ៉ាងដូចបម្ចតាមរយៈសម្�ិ្រភាពរបស់អ្ន្របៅ្រ្ននុង

សាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទថដលោៃសាដារប�ើងវិញ?

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា២៣

សិស្សទោំនាក់ទ�ូវោនតៅឲ្យ្ ទងឹងែល់ស្សនាចទក

សូម្ ូសចំណាំប្មះតបៅបៃះបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា23៖អូលរីបវើរនហរុមសាំយូថអលយែូថសបៃិងយែូថសប

នណត។សូមអាៃបសច្រ្រីថណនាំអំពរី្រណ្ឌបដើម្បរីថសវងយល់អំពរីអវរីថដលបុរសទាំងបៃះកោថានាចង់ោៃពរីកពះអម្ចាស់។

កពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលបៅរោៃ់អូលរីបវើរបៅបឌើររីមុៃប្បង្អស់។អូលរីបវើរ្ឺជា�ំៃួយដ៏អសាចារ្យចំបោះពយារោរីយែូថសប

ស៊្ីធអំ�នុងបពលកពរតតេិរោរណ៍ដំបូងនៃរោរសាដារប�ើងវិញរួមបញ្ចតូលទាំងរោរនាំបចញម្រនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃៃិងរោរបរៀបចំ

សាសនាចក្រ។ោត់ម្ៃអំបណាយទាៃៃិងបំណងកោថានាសុចរិតជាបកចើៃ។ោត់កតូវោៃបៅឲ្យបធវើជាថអលបឌើរទរីពរីរនៃ

សាសនាចក្រ(សូមបមើល្.ៃិងស.20:3)ៃិងកតូវោៃថតងតាំងកសបបពលជាមួយៃរងោវីឌវិតបមើរបដើម្បរី�ួយ្រ្ននុង

រោរបក�ើសតាំងពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។ជាអ្រុសលអូលរីបវើរោៃបបណាដាយឲ្យឯ្រសិទ្ធិដំបូងជាបកចើៃទាំងបៃះដរ្រនាំោត់ឲ្យម្ៃ

ភាពបឆ្ើងនឆ្បហើយោៃបដើរបចញពរីសាសនាចក្រអស់មួយរយៈ។បៅទរីបំ្ុតោត់ោៃទទួល្រំហុសខលែលួៃបហើយោៃទទួល

ពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រសាជា្្រី។


៦. សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា23:1–2រួចថសវងរ្ររោរកពម្ៃថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃដល់

អូលរីបវើរបៅបឌើរី។សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

្រ. បតើភាពបឆ្ើងនឆ្អាចនាំបៅរ្ររោរល្បលួងោ៉ាងដូចបម្ច?

ខ. តាម្ ំៃិតរបស់អ្ន្របតើវិធរីមួយចំៃួៃណាខលែះថដលបយើងអាចបចៀសពរីអារម្ណ៍នៃភាពបឆ្ើងនឆ្ថដលៃរងនាំបយើង

បៅរ្ររោរល្បលួង?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា23:3–5បោយថសវងរ្រភាពកសបដៀងោនាបៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីថណនាំថដលកពះអម្ចាស់ោៃ

កបទាៃបៅឲ្យនហរ៉ុមស្៊ីធសាំយូថអលស្៊ីធៃិងយែូថសបស៊្ីធស៊ីញ្ញ័រ។

រោរបៅឲ្យោស់បតឿៃសំបៅបៅបលើរោរទទួលខុសកតូវបដើម្បរីបបកងៀៃដំណរងល្អដល់មៃុស្សដនទ។សូម្រត់ចំណាំរបបៀបថដល

នហរុមសាំយូថអលៃិងយែូថសបស៊្ីធស៊ីញ្ញ័រម្នា្រ់ៗោៃបំបពញរោរទទួលខុសកតូវបៃះបៅបពលអ្ន្រអាៃព័ត៌ម្ៃខាងបករោមបៃះ

អំពរីពួ្របលា្រ៖

នហរ៉ុមស្៊ីធោៃ�ួយ្រ្ននុងរោរបោះពុម្ពកពះ្ម្ពរីរមរមៃបោយរោរបធវើរោរបោយផ្ទាល់ជាមួយៃរងអ្ន្របោះពុម្ព។ោត់ោៃទទួល

ពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រ្រ្ននុងថខមិ្ុនាឆ្នាំ1829្ឺបៅមិៃយូរបែុនាមៃបនាទាប់ពរីបពវ�ិតភាពកតូវោៃសាដារប�ើងវិញ។ោត់ោៃបបកមើ

ជាកបធាៃសាខាដំបូងបង្អស់របស់សាសនាចក្របៅខូលសវិលរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រ។បោយោៃសារល់ពរីរោរបនាទាបខលែលួៃៃិង្្រ្រីភាព

របស់ោត់នហរ៉ុមម្ៃភាពបសាមះកតង់ចំបោះកពះអម្ចាស់ៃិងសាសនាចក្របពញមួយ�រីវិតរបស់ោត់។ោត់ោៃអស់�រីវិត

បៅ្រ្ននុងនាមជាបុ្្គលថដលកតូវោៃបធវើឃ្តបោយសាសនាជាមួយៃរងប្អតូៃកបុសរបសោត់យែូថសបបៅ្រ្ននុង្ុ្ររោតបធច

រដ្ឋអិលលរីបណាយ។

សាំយូថអលស៊្ីធថដលជាប្អតូៃកបុសរបស់ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃទទួលពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រ្រ្ននុងថខឧសភាឆ្នាំ1829

្ឺបៅមិៃយូរបែុនាមៃបនាទាប់ពរីរោរសាដារប�ើងវិញនៃបពវ�ិតភាពបអើរ៉ុៃ។ជាញរ្រញាប់ោត់កតូវោៃប្្ ្ល់្រិតតេិយសបោយោៃបធវើ

ជាអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយដំបូងរបស់សាសនាចក្រ។្រ្ននុងថខមិ្ុនាឆ្នាំ1830ោត់ោៃបធវើដំបណើរបៅបបស្រ្រម្មួយបហើយោៃោ្រ់

ល្រ់កពះ្ម្ពរីរមរមៃថដលទរីបំ្ុតោៃនាំឲ្យម្ៃរោរថកបចិតតេប�ឿដល់កពិ្រហាំយែង់ៃិងសម្�ិ្រក្ួសារោត់ជាបកចើៃនា្រ់បទៀត។

សាំយូថអលម្ៃ្ ្រ្រីភាពចំបោះក្ួសារោត់ៃិងសាសនាចក្របពញមួយ�រីវិតរបស់ោត់។

យែូថសបស៊្ីធស៊ីញ្ញ័រថដលជាឪពុ្ររបស់ពយារោរីោៃចូលរួមសាសនាក្របៅចំន្ងៃថដលសាសនាចក្រោៃបរៀបចំប�ើង។បៅ

រដូវបរៅដាបករោយម្រោត់ៃិង្រូៃកបុសរបស់ោត់ដុៃខា�នុសោៃចាប់ប្្ើមបបស្រ្រម្មួយបៅដល់ក្ួសារសាច់ញាតិបៅរដ្ឋ

ៃូវបោ៉ា្រ។ោត់ោៃរោលាយជាសង្ជាៃ់ខ្ពស់ម្នា្រ់បហើយជាបលា្រអយ្យបរោទរីមួយនៃសាសនាចក្រ។បៅពិធរីបុណ្យសពរបស់

ោត់ោត់កតូវោៃពិពណ៌នាថាជា«បុរសបសាមះកតង់ចំបោះកពះរបស់ោត់ៃិងចំបោះសាសនាចក្រ្រ្ននុងក្ប់សាថាៃភាពទាំងអស់

ៃិងបករោមរោលៈបទសៈទាំងអស់ថដលោត់ោៃឆលែងរោត់»(RobertB.Thompsonបៅ្រ្ននុងHistory of the Church
4:192)។



១០៧

សមសរៀនេដី៦៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា២១–២៣

បុ្្គលចុងបករោយថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា23្ឺយែូថសបនណស៊ីញ្ញ័រ។

ោត់្ ឺជាមិតតេ�ិតស្និទ្ធរបស់យែូថសបនណត�ុញ្ញ័របហើយោៃបគ្ហាញសណាដាៃចិតតេដ៏ល្អសកម្ប់ោត់។ោត់ោៃ្ ្ល់ជាសម្ភារ

ដល់ពយារោរីម្ៃដូចជាក្រោសៃិងអាហារខណៈថដល្រំពុងប្រថកបកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។បៅបពលថដលបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា23កតូវោៃទទួលយែូថសបនណតស៊ីញ្ញ័រពុំទាៃ់ោៃទទួលពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្របៅប�ើយ។ោត់ម្ៃ

បំណងកោថានាចង់ទទួលពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រជាមួយមៃុស្សដនទបទៀតបៅចំន្ងៃថដលសាសនាចក្រកតូវោៃបបងកើតប�ើងបែុថៃតេោត់

ោៃរង់ចាំសិៃបោយសារោត់ចង់សិ្រសាកពះ្ម្ពរីរមរមៃបថៃថែម។ោ៉ាងណា្រ៏បោយបករោយម្រោត់ោៃសរបសរថា«ខញនុំ

ៃរង[ម្ៃ]អារម្ណ៍ល្អជាងបបើខញនុំបឆ្ពះបៅមុខ»បដើម្បរីទទួលពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្របនាះ(សូមបមើលLarryPorter«The
JosephKnightFamily»Ensign ថខតុលាឆ្នាំ1978ទំព័រ40spellingandcapitalizationstandardized)។

សូមសិ្រសារោរទូនាមៃរបស់កពះអម្ចាស់ដល់យែូថសបនណតស៊ីញ្ញ័របៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា23:៦–

7បោយរ្របមើលអវរីថដលកពះអម្ចាស់បញ្ជាឲ្យោត់បធវើ។ឃ្លា«បលើ្រលរីបឈើឆ្កាងរបស់អ្ន្រ»បៅ្រ្ននុងបរិបទបៃះម្ៃៃ័យថាបធវើអវរី

ថដលពិោ្រសកម្ប់អ្ន្រ។


7.សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បហតុអវរីោៃជាបពលខលែះកពះអម្ចាស់កតាស់បគ្រប់ឲ្យបយើងបធវើៃូវអវរីថដលបយើងពិោ្រៃរងបធវើ?

ខ. បតើម្ៃ្ ស្នុតាងអវរីខលែះថដលអ្ន្រោៃប�ើញបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា23:7ថដលកពះអម្ចាស់

ម្ៃកពះបំណងកបទាៃពរដល់យែូថសបនណតស៊ីញ្ញ័រ?

មិៃយូរបែុនាមៃបនាទាប់ពរីកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃវិវរណៈបៃះយែូថសបនណតស៊ីញ្ញ័រោៃបក�ើសបរើសទទួលពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រ។

ោត់ោៃបៃតេបសាមះកតង់ចំបោះសាសនាចក្របពញមួយ�រីវិតរបស់ោត់បោយោៃរោរោរដល់ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធបោយ

សម្ងាត់ៃិងជាសាធារណៈ។ពយារោរីបករោយម្រោៃពិពណ៌នាអំពរីយែូថសបនណតស៊ីញ្ញ័រថាជា«មៃុស្សបសាមះៃិងពិតកតង់

បហើយជា�ំៃួយៃិងជា្ំរូបហើយកប្របបោយ្ុណធម៌ៃិងសនាដាៃចិតតេល្អពុំថដលគ្្របរបៅបឆវងឬបៅសាដាំប�ើយ»(Teachings 
of Presidents of the Church: Joseph Smith[ឆ្នាំ2007]4៦2)។

បចញពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា23បយើងបរៀៃថាគៅគ្លគ�ើងមាៃបំណងពបាថ្នាគ�ើម្បីបគពមើព្រះអមាចាស់គ�ើងអាច

ទទួលបាៃការ�ឹកនាំផ្ទាល់ខលែលួៃមក្ បីពទង់។បយើង្រ៏បរៀៃ្ ងថដរថាព្រះអមាចាស់ៃឹងពបទាៃ្រគ�ើងគៅគ្លគ�ើងគធ្វើតាម

ការផណនាំផ�លពទង់បាៃពបទាៃ�ល់គ�ើង។សូមពិចារណាអំពរីរោរថណនាំថដលអ្ន្រោៃទទួលម្រពរីកពះអម្ចាស់តាមរយៈ

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកបសាសៃ៍របស់ពយារោរីថដល្រំពុងរស់បៅៃិងកពះ្ម្ពរីរ។សូមោ្រ់ថ្ៃរោរបដើម្បរីបធវើតាមរោរថណនាំថដល

អ្ន្រោៃទទួល។


8. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ២១–២៣ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



១០៨

សមសរៀនេដី៧៖ន្ងៃេដី១

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា២៤–២៦
បមបរៀៃទរី7៖ន្ងៃទរី1បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា24–2៦

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា២៤

យ៉ូដសបស្៊មីធនិងអូលីតវើរតៅត�ើរី្រ្រួលោនឱវា្រអំ្ីការតៅរបស់្ ួកតោក

សូម្ ិតអំពរីន្ងៃឬសោដាហ៍ណាមួយថដលម្ៃសភាពលំោ្រឬបរា�័យថដលអ្ន្រធាលាប់�ួបកបទះ។បតើអ្ន្រោៃបោះកសាយៃរង

ភាពលំោ្រថដលអ្ន្រោៃ�ួបកបទះបនាះោ៉ាងដូចបម្ច?

ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃ�ួបៃរងកោលំោ្រជាបកចើៃបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បលា្រ។កោបនាះោៃប្រើតប�ើង្រ្ននុងរដូវបរៅដាឆ្នាំ

1830។្រ្ននុងថខមិ្ុនាឆ្នាំ1830យែូថសបស៊្ីធៃិងសហរោរីពរីរបរីនា្រ់ោៃបចញបៅខូលសវិលរដ្ឋៃូវបោ៉ា្របដើម្បរី�ួបៃរង

មៃុស្សថដលចាប់អារម្ណ៍ចង់ទទួលពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រ។ស្ទរងមួយ្រថៃលែងកតូវោៃទប់ទរ្របដើម្បរីបរៀបចំបធវើពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រ

បៅន ង្ៃបនាទាប់បនាះ(្ឺន្ងៃអាទិត្យ)បែុថៃតេម្ៃមៃុស្ស្រំណាចមួយក្រុមោៃម្រទម្លាយទំៃប់បនាះបៅបពលយប់។

បៅកពរ្រន្ងៃចៃ្ទទំៃប់ទរ្រកតូវោៃសង់ប�ើងវិញបហើយមៃុស្សចំៃួៃ13នា្រ់កតូវោៃទទួលបុណ្យក�មុ�ទរ្ររួមទាំងអិមម្៉ា

ស៊្ីធ្ង។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយបៅបពលពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រោៃបបង្ើយម្ៃក្រុមមៃុស្ស្រំណាចកបម្ណ50នា្រ់

ោៃកបមូលោនាម្រប�រកបម្្បហើយ្ ំរាម្រំថហងថាៃរងបធវើទុ្រខេបទាសដល់ពួ្របរិសុទ្ធ។

បៅលាងាចបនាះថដរពួ្របរិសុទ្ធោៃ�ួប�ំុបធវើពិធរីបញ្ជា្រ់ដល់អស់អ្ន្រថដលោៃបធវើបុណ្យក�មុ�ទរ្ររោលពរីកពរ្របែុថៃតេបៅពរីមុៃ

ពិធរីបញ្ជា្រ់បនាះអាចកតូវោៃបធវើប�ើងយែូថសបកតូវប្ចាប់ខលែលួៃអំពរីបទ«រំខាៃដល់អ្ន្រដនទបធវើឲ្យកបបទសម្ៃភាពចលាចល

បោយរោរកបរោសពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃ»(យែូថសបស៊្ីធបៅ្រ្ននុងHistory of the Church1:88)។

បៅតាម្ លែតូវបៅរោៃ់សាលា្រ្រីយែូថសបោៃរួច្ ុតពរីមៃុស្ស្រំណាចបោយម្ៃ�ំៃួយពរីម្ៃតេរីបែូលរីសដ៏សប្បនុរសមួយរូប។បនាទាប់

ពរីោៃចូលសាលា្រ្រីបហើយោៃសបកមច្រ្រីបោះថលងខលែលួៃពរីបទបចាទកបរោៃ់ទាំងឡាយបហើយបនាះយែូថសបកតូវោៃចាប់ខលែលួៃមតេង

បទៀតភាលាមៗបៅទរីក្រុងមួយប្្សងបទៀត។បៅយប់បនាះយែូថសបកតូវោៃប្ចំអ្រៃិងរំបលា្បំោៃបោយ«មៃុស្សមួយក្រុម

ថដលបកបើក្ប់មបធយាោយបដើម្បរីរំបលា្បំោៃចំអ្របោលោ្រ្យកបម្្»ដល់បលា្រ(យែូថសបស៊្ីធបៅ្រ្ននុងHistory of the 
Church,1:91)។បៅកពរ្របនាទាប់យែូថសបោៃចូលសាលា្រ្រីសាជា្្រីបហើយបលា្រកតូវោៃសបកមច្រ្រីបោះថលងខលែលួៃម្ងបទៀត

បហើយោៃរួច្ ុតពរីមៃុស្ស្រំណាចមួយក្រុមបទៀតបៅតាម្ លែតូវកត�ប់ម្រ្ ្ទះវិញ។

យែូថសបសី្៊ធៃិងអូលរីបវើរបៅបឌើរីោៃពយាោម�ួប�ុំសម្�ិ្រថដលបទើបថតោៃទទួលពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្របៅខូលសវិលម្ង

បទៀតបែុថៃតេក្រុមមៃុស្ស្រំណាចោៃម្រកបមូលោនាបៅបនាទាប់ពរីពួ្របលា្រោៃបៅដល់។យែូថសបៃិងអូលរីបវើរោៃបងខេំចិតតេប្ច

ខលែលួៃបហើយកោៃ់ថតពួ្របលា្រោៃប្ៀសខលែលួៃោៃបៃតេិចក្រុមមៃុស្ស្រំណាចោៃបដញតាមពួ្របលា្របពញមួយយប់។

យែូថសបោៃម្ៃកបសាសៃ៍អំពរីកោដ៏តាៃតរងបៃះថា«បោយមិៃ្ ិតពរីភាពបឃ្របៅទាំងឡាយថដលសកតូវរបស់បយើងម្ៃ

បនាះបទបយើងបៅថតម្ៃរោរលួងបលាមចិតតេជាបកចើៃថ្មទាំងម្ៃបរឿងជាបកចើៃោៃប្រើតប�ើងបដើម្បរីពកងរងបសច្រ្រី�ំបៃឿបហើយ

បធវើឲ្យចិតតេបយើងរី្ររាយប�ើង»(បៅ្រ្ននុងHistory of the Church,1:101ចំបោះដំបណើរបរឿងរបស់យែូថសបស៊្ីធ្រ្ននុង

កពរតតេិរោរណ៍បៃះបៅខូលសវិលសូមបមើលHistory of the Church,1:8៦–97ទំព័រ101)។

បរុព្វកថា
ស�ចក្្ដីស្រៀតស្រៀនទា�់នឹងពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធនិង�រាជិក្សា�នាចបក្

បានចា្រ់សផ្ើមកាន់ដតខាលាំងសឡើងក្្នគុងរែូវសរៅដាឆ្នាំ១៨៣០។អំឡគុងបោែ៏តឹងដតងសនទះ

បពទះអរាចា�់បានចសបមើនក្រាលាំងសហើយបានដែនាំែល់យ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធអិមរា៉ា�ម្ម៊ីធ

និងថ្នាក្់ែឹក្នាំែនេសេៀតននសា�នាចបក្តាមរយៈវិវរែៈទាំងឡាយដែលរានសៅ

ក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា២៤–២៦។



១០៩

សមសរៀនេដី៧៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា២៤–២៦

សូមអាៃ្របាល�ំពូ្រនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា24បោយថសវងរ្របោលបំណងនៃវិវរណៈថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា24–2៦។


1. សូមបំបពញលំហាត់ខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. សូម្ ូសតារាងពរីរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងតារាង

ទរីមួយោ្រ់ចំណងប�ើងថាព្ងឹង ម�ើយ មលើកទឹកចិត្សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងតារាងទរីពរីរោ្រ់ចំណងប�ើងថា

សណនាំ ។សូមសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា24:1–12រួចបបងកើតបញ្រីនៃឃ្លាទាំងឡាយណាថដល

អាចពកងរងបហើយបលើ្រទរ្រចិតតេឬថណនាំដល់យែូថសបៃិងអូលរីបវើរោ្រ់បៅ្រ្ននុងតារាងកតរមកតូវ។

ខ. សូមបក�ើសបរើសឃ្លាមួយបចញពរីតារាងថដលម្ៃអតថែៃ័យចំបោះអ្ន្រ។សូមសរបសរកបបោ្ចំៃួៃពរីរបៅ

បរីបោយពៃ្យល់អំពរីរបបៀបថដលរោរបលើ្រទរ្រចិតតេឬរោរថណនាំដ៏ជា្រ់លា្រ់បនាះពរីកពះអម្ចាស់អាចៃរង�ួយ

ៃរណាម្នា្រ់ថដល្រំពុងឆលែងរោត់បទពិបសាធៃ៍ដ៏លំោ្រមួយ។

បសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ដ៏សំខាៃ់មួយអំពរីរោរបលើ្រទរ្រចិតតេៃិងរោរថណនាំម្រពរីកពះអម្ចាស់ម្ៃថចងបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា24:8។សូមសរបសរជាោ្រ្យរបស់អ្ន្រផ្ទាល់អំពរីបោលរោរណ៍ថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះ៖

រោរឈឺចាប់្ ឺជាបុពវបហតុឬសាថាៃភាពនៃរោររងទុ្រខេទុ្រខេកពួយឬបសច្រ្រីលំោ្រ។បតើអ្ន្រ្ ិតថាវម្ៃៃ័យដូចបម្ចបដើម្បរី

«អត់ធៃ់្រ្ននុងរោរឈឺចាប់»បហើយ«កទាំកទចុះ»?រោរអត់ធៃ់ៃិងរោរកទាំកទរោរឈឺចាប់របស់បយើងពុំថមៃគ្យកសួលជាៃិច្ច

បនាះបទបែុថៃតេកពះអម្ចាស់សៃយាថាកទង់ៃរង្ ង់បៅជាមួយបយើង្រ្ននុងអស់ទាំងរោរឈឺចាប់បនាះ។


2. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រធាលាប់ប�ើញៃរណាម្នា្រ់អៃុវតតេរោរអត់ធៃ់បហើយបៃតេបសាមះកតង់ខណៈកទាំកទរោរឈឺចាប់ថដរឬបទ?

ខ. បតើបុ្្គលបៃះថ្លែងដូចបម្ចឬបតើអ្ន្រោៃប�ើញអវរីថដលបគ្ហាញថាកពះអម្ចាស់ោៃ្ ង់បៅជាមួយៃរងបុ្្គលរូប

បៃះ?

្ . បតើរោរម្ៃបសច្រ្រី�ំបៃឿថាកពះអម្ចាស់ៃរង្ ង់ជាមួយអ្ន្របៅកោនៃរោរសា្រល្បង�ួយអ្ន្រឲ្យម្ៃភាពរោលាហាៃ

ៃិងភាពរឹងម្ំបដើម្បរីបធវើ្រិច្ចរោរលំោ្រៗោ៉ាងដូចបម្ច?

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា24:13–19កពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃរោរថណនាំបថៃថែមដល់ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធៃិង

អូលរីបវើរបៅបឌើរីអំពរីរបបៀបបំបពញរោរបៅរបស់ពួ្របលា្រៃិងអំពរីអវរីថដលៃរងប្រើតប�ើងចំបោះ�ៃទាំងឡាយណាថដលបដិបសធ

បហើយ�ំទាស់ពួ្របលា្រ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា២៥

អិ្ម្៉ាស្៊មីធ្រ្រួលោនឱវា្រអំ្ីករណីយកិច្ចរបស់នាងក្នុងទគួស្រនិងក្នុងស្សនាចទក

ដូចោៃបលើ្រប�ើងពរីមុៃថដរថាអិមម្៉ាស៊្ីធ្ឺជាម្នា្រ់្រ្ននុងក្រុមថដលោៃទទួលពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្របៅខូលសវិលរដ្ឋៃូវ

បោ៉ា្រ្រ្ននុងថខមិ្ុនាឆ្នាំ1830បែុថៃតេបោយសារថតម្ៃរោរបបៀតបបៀៃពរីសំណា្រ់ក្ុរមមៃុស្ស្រំណាចបនាះនាងពុំោៃទទួល

ពិធរីបញ្ជា្រ់រហូតដល់បដើមថខសរីហា(សូមបមើលHistory of the Church,1:10៦ទំព័រ108)។ម្ៃកោមួយបៅចបនាលាះ

បពលថដលអិមម្៉ាោៃទទួលពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រៃិងពិធរីបញ្ជា្រ់បនាះពយារោរីយែូថសបោៃទទួលវិវរណៈថដលម្ៃបៅ្រ្ននុង

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា25។បៅ្រ្ននុងវិវរណៈបៃះកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃរោរលួងបលាមចិតតេៃិងរោរថណនាំសកម្ប់

អិមម្៉ាថដលៃរងដ្រពិបសាធរោរសា្រល្បងបហើយបធវើរោរលះបង់ដ៏ធំបធងបពញមួយ�រីវិតរបស់នាង។



១១០

សមសរៀនេដី៧៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា២៤–២៦

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា25។បនាទាប់ម្រ

សូម្ ិតអំពរីរោរលួងបលាមចិតតេៃិងឱវទថដលោៃកបទាៃ

ដល់អិមម្៉ាបៅ្រ្ននុងវិវរណៈបៃះបៅបពលអ្ន្រអាៃបសច្រ្រី

ពិសាដារខាងបករោមបៃះទា្រ់ទងៃរង�រីវិតរបស់នាង៖

អិមម្៉ាបហលស៊្ីធោៃដរង្រ្រីប�ើងបៅ្រ្ននុងក្ួសារស្នុ្រស្ម

មួយបែុថៃតេបករោយពរីោៃបរៀបអាោហ៍ពិោហ៍បហើយនាង

ោៃរស់បៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពដ៏លំោ្រនក្រថលង។នាងោៃបធវើ

ជាបស្រៀៃរោលយែូថសបោៃប្រថកបផ្ទាំងចំណារម្សបៅ

បពលបទើបថតចាប់ប្្ើមរោរប្រថកប។បទាះជានាងោៃប�ើញ

ជាញរ្រញាប់ៃូវផ្ទាំងចំណារោ្រ់ទុ្របៅបលើតុបោយម្ៃ

ក្រណាត់ឯ្របទសក្បពរីបលើ្រ្រី្រ៏នាងពុំថដលបបង្ើបក្រណាត់

បដើម្បរីបមើលផ្ទាំងចំណារបនាះថដរ។

្រូៃទាំងបរីនា្រ់ដំបូងរបស់យែូថសបៃិងអិមម្៉ាោៃសាលាប់មិៃ

យូរបែុនាមៃបករោយបពលថដលោៃប្រើតម្រ។បពញមួយ�រីវិត

នាងនាងោៃកទាំកទរោរសាលាប់នៃ្រូៃបបងកើតកោំនា្រ់ៃិង្រូៃ

ចិញ្ចរមម្នា្រ់។មិៃថតបែុបណាណះបទនាងកពមទាំងសាវាមរីរបស់

នាងោៃលុយរោត់បសច្រ្រីបបៀតបបៀៃឥតកសា្រកសាៃតេ។

បពញមួយ�រីវិតអាោហ៍ពិោហ៍របស់ពួ្របលា្រយែូថសបៃិង

អិមម្៉ាោៃបងខេំចិតតេចា្របចាល្ ្ទះសថម្បងខលែលួៃបោយសារថតរោរ្ំរាម្រំថហងពរីសំណា្រ់ក្រុមមៃុស្ស្រំណាច។្្ទះរបស់អិមម្៉ា

កតូវោៃមៃុស្ស្រំណាចទម្លាយចូលជាញរ្រញាប់នាងកតូវផ្លាស់ទរីលំបៅបចញពរី្ ្ទះខលែលួៃបៅរស់បៅជាមួយមៃុស្សដនទអាកស័យ

បៅបលើសណាដាៃចិតតេរបស់ពួ្រប្បដើម្បរីោៃទរីសានា្រ់បៅបបណាដាះអាសៃ្នបៅទរីបំ្ុតយែូថសបជាសាវាមរីសំណពវចិតតេរបស់នាងកតូវោៃ

ប្ចាប់យ្របៅបហើយបធវើឃ្ត។


3. កពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលកោប់អិមម្៉ាស៊្ីធឲ្យ«បធវើរោរ�បកមើសយ្រទំៃុ្រសរបសើរតបមកើងកពះដ៏ពិសិដ្ឋ

ទាំងឡាយ...បដើម្បរីឲ្យម្ៃបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្ររបស់បយើង»(្.ៃិងស.25:11)។សូមរំឭ្របោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា25:12រួចបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ

របស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រ្ ិតថាឃ្លា«បទចបកមៀងពរីចិតតេ»ម្ៃអតថែៃ័យដូចបម្ច?

ខ. បតើ«បទចបកមៀងនៃពួ្រសុចរិត»្ឺជាបទអធិសាឋាៃតាមរបបៀបណា?

្ . សូមអាៃបសច្រតេរីថ ល្ែងរោរណ៍ខាងបករោមបៃះ៖

«ត្ៃតេរីអាចពកងរី្រ�រីវិតរបស់អ្ន្រ។ត្ៃតេរីអាចសាអាងៃិងបំ្ុសដល់អ្ន្រៃិង�ួយអ្ន្រឲ្យខិតរោៃ់ថត�ិតកពះវរបិតាសួ្៌។ត្ៃតេរីម្ៃ

ៃូវឥទ្ធិពលដ៏កជាលបករៅបៅបលើ្ ំៃិតវិញ្ញាណៃិងអា្រប្ប្រិរិោរបស់អ្ន្រ។

ចូរបក�ើសបរើសត្ៃតេរីសកម្ប់សាតាប់បោយកបុងកបយ័ត្ន។សូមយ្រចិតតេទុ្រោ្រ់ពរីអារម្ណ៍ថដលអ្ន្រម្ៃបៅបពលថដលអ្ន្រសាតាប់។

ត្ៃតេរីមួយចំៃួៃអាចនាំម្រៃូវវិញ្ញាណអារ្រ្សៃិងសារថដលបំ្លែិចបំផ្លាញ។សូម្រុំសាតាប់ត្ៃតេរីណាថដលបលើ្រទរ្រចិតតេឲ្យម្ៃភាព

អសរីលធម៌ឬតបមកើងដល់ហិងសាតាមរយៈទំៃុ្រចគ្វា្រ់ប្លែងឬកបពលភាពរបស់វប�ើយ។ចូរ្រុំសាតាប់ត្ៃតេរីថដលបកបើភាសាអសុរស

ឬបថា្រទាបឬបលើ្រតបមកើងរោរបធវើអាក្រ្់របនាះប�ើយ។ត្ៃតេរីកបប្ទបៃះអាចបណាដាលឲ្យរោរយល់ដរងខាងវិញ្ញាណរបស់អ្ន្រចុះ

អៃ់្យោៃ»(មដើម្បដី ករោលាំង ន� យុវ្រ�[្រូៃបសៀវបៅឆ្នាំ2011]ទំព័រ22)។

បតើអ្ន្រអាចបធវើអវរីខលែះបដើម្បរីបធវើឲ្យខលែលួៃអ្ន្ររុំព័ទ្ធបៅបោយត្ៃតេរីថដលស្រ្ិសម?


4. បោងតាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា25:1៦ឱវទៃិងរោរសៃយាទាំងឡាយថដលកតូវោៃកបទាៃដល់

អិមម្៉ាស៊្ីធបៅ្រ្ននុងវិវរណៈបៃះ្រ៏អៃុវតតេចំបោះបយើងម្នា្រ់ៗ្ ងថដរ។សូមបំបពញ្រិច្ចរោរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុង

បសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

ការដាក់រញ្ចូលស្មរះររ�់

អ្នកសៅក្នុងរទគម្ពីរ

រានម្ងសនាទះបពិក្ហាំយ៉ង់បានសចាេ

ជា�ំែួរថ្៖«សតើអ្នក្អានបពទះគម្ដីរ

...ែូចជាអ្នក្បានឈរសៅក្្នគុងេដីតាំង

រ្រ�់ពរួក្្រុរ�ដែលបានចារឹក្បពទះគម្ដីរ

ទាំងសនាទះដែរឬសេ?...វាជាឯក្�ិេ្ិ

រ្រ�់អ្នក្សែើម្ដីសធ្វើែូសចានាទះថ្អ្នក្អាច

បានសាគាល់បពទះវិញ្ញាែចបា�់និង

យល់ចបា�់អំពដីអត្ន័យននបពទះ្រន្លូល

បពទះដែលបានចារឹក្សនាទះែូចជាអ្នក្

សាគាល់និងយល់ចបា�់ពដីែំសែើរនិង

ការ�ន្នាប្រចាំន្ងៃរ្រ�់អ្នក្ដែរ»

(Teachings of Presidents of 
the Church: Brigham Young
[ឆ្នាំ១៩៩៧]េំព័រ១១៩)។



១១១

សមសរៀនេដី៧៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា២៤–២៦

្រ. បចញពរីអវរីថដលអ្ន្រោៃអាៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា25សូមសរបសរឲ្យោៃោ៉ាងបហាចណាស់

បួៃបោលរោរណ៍ថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបចញពរីឱវទថដលោៃកបទាៃដល់អិមម្៉ា។(ឧទាហរណ៍គបើគ�ើងរកសា

ព្រះបញ្ញ្រ្ិទាំងឡា�របស់ព្រះគនារះគ�ើងៃឹងទទួលបាៃមកុ�នៃគសចក្បីសុចរិ្រ[ខទរី15]ថដលជាៃិមិតតេរូប

នៃរោរទទួលោៃសិរីល្អបសប�សាទាល្រ្ននុងៃ្រកពះ)។

ខ. សូមបក�ើសបរើសបោលរោរណ៍មួយថដលអ្ន្រោៃសរបសរ្រ្ននុងបញ្រីថដលអ្ន្រទទួលអារម្ណ៍ថាកតូវៃរងអ្ន្រ

រួចសរបសរអំពរីរបបៀបថដលអ្ន្រអាចអៃុវតតេបោលរោរណ៍បៃះបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រនាបពលឥ�តូវបៃះ។

កពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលថាអិមម្៉ាស៊្ីធ្ឺជា«កសតេរីបរើសតាំងមួយរូប»(្.ៃិងស.25:3)។បៅបពលបករោយម្រ

បទៀតពយារោរីយែូថសបស៊្ីធកតូវោៃបបកងៀៃថា«បក�ើសតាំងម្ៃៃ័យដល់រោរថដលកតូវោៃបក�ើសតាំងឲ្យបធវើ្រិច្ចរោរជា្រ់លា្រ់

មួយ»(បៅ្រ្ននុងHistory of the Church,4:552)។សូមរំឭ្របោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា25បោយថសវងរ្រអវរីថដល

អិមម្៉ាស៊្ីធកតូវោៃបក�ើសតាំង(កតូវោៃបរើសឬបៅ)ឲ្យបធវើបៅកោបៃះៃិងអវរីថដលនាងកតូវោៃ«ថតងតាំង»(កបទាៃឲ្យ

សិទ្ធិអំណាច)ឲ្យបធវើ(្.ៃិងស.25:7)។

កបម្ណ12ឆ្នាំបករោយម្រកបធាៃយែូហាៃប្បលើរកបកពរតតេតាមរោរដរ្រនាំរបស់ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃថញ្រអិមម្៉ា

ឲ្យបបកមើជាកបធាៃសម្្មសប្គ្រះទូបៅរបស់សាសនាចក្រ។កបធាៃប្បលើរោៃម្ៃកបសាសៃ៍ថា៖«បៅ្រ្ននុងរោរកប�ុំ

បនាះពយារោរីោៃបៅបងកសរីអិមម្៉ាឲ្យបធវើជាកសតេរីបរើសតាំង។រោរណ៍បនាះម្ៃៃ័យថានាងកតូវោៃបៅឲ្យបធវើ្រិច្ចរោរ

ជា្រ់លា្រ់មួយបហើយថាបនាះ្ ឺជារោរបំបពញតាមវិវរណៈជា្រ់លា្រ់មួយ[្.ៃិងស.25]អំពរីនាង។នាងកតូវោៃបរើសតាំង

ឲ្យបធវើជាអធិបតរីបលើសម្្មសប្គ្រះបហើយនាងកតូវោៃថតងតាំងឲ្យប្រកសាយបទ្ម្ពរីរ។ជា្រិច្ចកពមបកពៀងៃរងសំបណើរបស់

[បងកបុស]យែូថសបខញនុំោៃថញ្រនាងបចញ។...បងកសរីអិមម្៉ាកតូវោៃបរើសតាំងជាអ្ន្រប្រកសាយបទ្ម្ពរីរៃិងបដើម្បរីបធវើ

ជាអធិបតរីបលើសម្្មសប្គ្រះ»(“DiscoursebyPresidentJohnTaylor,”Deseret News,ន្ងៃទរី9ថខមិនាឆ្នាំ

1881ទំព័រ83)។

រាដាយរ្រ�់យ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធគឺលូ�ម៊ីរា៉ាក្�្មម៊ីធបានផ្ល់ជាស�ចក្្ដី្រញ្ជាក្់អំពដីអិមរា៉ាដែលជាក្ូនប្រសារ

ប�ដីរ្រ�់ោត់ថ្៖«ខ្គុំមិនដែលស�ើញប�្ដីណារានាក្់ក្្នគុងជដីវិតរ្រ�់ខ្គុំដែលបានបទាំបេរាល់

ការសនឿយហត់និងការលំបាក្បគ្រ់ជំពូក្ពដីមរួយដខសៅមរួយដខពដីមរួយឆ្នាំសៅមរួយឆ្នាំសដាយរាន

ភាពកាលាហានថ្មពលនិងការអត់ធន់ឥតរា្យដែលនាងបានសធ្វើែ្ិតខ្គុំែឹងពដីអ្វដីដែលនាងបានសធ្វើក្្នគុង

ការអត់ធន់សនាទះ—គឺនាងបានសធ្វើសៅសដាយភាពមិនបបាក្ែក្្នគុងចិត្សនាទះសេ—គឺនាងបានរងេុក្្ខស�ចក្្ដី

ស្រៀតស្រៀនពន់សពក្នបក្សហើយបានត�មូនឹងភាពសឃ្រសៅននមនុ�្សនិងពរួក្អារក្្សដែលបានយក្ឈ្នទះ

សលើប�្ដីស�្ើរដតបគ្រ់រូ្រសៅសហើយ»( History of Joseph Smith by His Mother, ed. Preston Nibley[ឆ្នាំ១៩៥៨]េំព័រ

១៩០–៩១)។



5.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរី្រំណត់ចំណាំខលែរីមួយនៃរោរដរង្ុណៃិង

រោរបរោតសរបសើរចំបោះកសតេរីមួយរូបថដលអ្ន្រសារល់ថដលម្ៃៃូវ្ ុណសម្បតតេិល្រខេណៈដូចជាអិមម្៉ាស៊្ីធបៅ្រ្ននុង

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា25ៃិងបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍របស់លូស៊ីម្៉ា្រស្៊ីធ។សូមពិចារណាអំពរីរោរ្្ល់

ចបាប់ចមលែងនៃ្រំណត់ចំណាំរបស់អ្ន្រមួយចបាប់បៅដល់កសតេរីរូបបនាះ។

ចំបណះចំណាេខគម្ីរ—គ.េិងស.២៥:១៣

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា25:13្ឺជាវ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរ។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំវបៅ្រ្ននុងរបបៀបមួយថដល

គ្យសម្រល់បដើម្បរីអ្ន្រអាចគ្យរ្រវប�ើញបៅបពលខាងមុខ។ឃ្លា«ចូរបៅជាប់ៃរងបសច្រ្រីសញ្ញាទាំងឡាយ»ម្ៃៃ័យថា

បធវើតាមបោយហ្ត់ចត់ឬបតាងជាប់ៃរងបសច្្ររីសញ្ញាទាំងឡាយថដលបយើងោៃបធវើជាមួយកពះ។អ្ន្រអាចចង់សរបសរៃិយមៃ័យ

បៃះបៅបលើថ្មកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រថ្រ្បរខ្ម្ពរីរបនាះ។


៦.សូមពៃ្យល់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រៃូវអវរីថដលបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

25:13ម្ៃៃ័យចំបោះអ្ន្រ។

បដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យចងចាំអំពរីរោរោ្រ់បតឿៃរបស់កពះអម្ចាស់ថដលតកមូវឲ្យអ្ន្របៅជាប់ៃរងបសច្រ្រីសញ្ញាបនាះសូមសរបសរោ្រ្យ

ទាំងឡាយនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា25:13បៅបលើក្រោសមួយសៃលែរ្រតូចឬបណ្ណមួយ។សូមោ្រ់ក្រោសបនាះ

តាមខលែលួៃរបស់អ្ន្រពរីរបរីន្ងៃសូម្ ិតអំពរីោ្រ្យទាំងបនាះបហើយពយាោមទបៃ្ទញវ។អ្ន្រអាចៃរងចង់សូកតបហើយពៃ្យល់អំពរី

អតថែៃ័យនៃខ្ម្ពរីរបៃះបៅរោៃ់មិតតេ្្រ្ិឬសម្�ិ្រក្ួសារម្នា្រ់បៅបពលថដលអ្ន្រោៃទបៃ្ទញវចាំបហើយបនាះ។



១១២

សមសរៀនេដី៧៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា២៤–២៦

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា២៦

ទ្រះអម្ចាស់ដណនាំែល់យ៉ូដសបស៊្មីធអូលីតវើរតៅត�ើរីនិងយ៉ូហានវិ�ត្ើរ

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា2៦:1កពះអម្ចាស់ោៃថណនាំដល់យែូថសបស៊្ីធអូលរីបវើរបៅបឌើរីៃិងយែូហាៃវិតបមើរ

អំពរីរោរគ្រខាងវិញ្ញាណៃិងខាងសាច់្មថដលពួ្របលា្រកតូវបធវើ។បនាទាប់ម្រកពះអម្ចាស់ោៃបបកងៀៃពួ្របលា្រអំពរី

បោលរោរណ៍សំខាៃ់មួយនៃរោរក្ប់ក្ងសាសនាចក្រ។

សូមកសនមថាម្ៃមិតតេ្្រ្ិម្នា្រ់ថដលម្ៃ�ំបៃឿប្្សងអង្គនុយជាមួយអ្ន្រ្រ្ននុងរោរកប�ុំមួយថដលម្ៃអ្ន្ររោៃ់តំថណង្រ្ននុង

សាសនាចក្រជាបកចើៃកតូវោៃោំកទ្រ្ននុងរោរបៅរបស់ពួ្របលា្រ(ដូចជា្រ្ននុងសៃ្និសរីទវួដឬសាខាឬបសតេ្រ)។សូម្ ិតអំពរី

របបៀបថដលអ្ន្រៃរងពៃ្យល់បៅរោៃ់មិតតេ្្រ្ិរបស់អ្ន្រអំពរីរោរអៃុវតតេរោរោំកទដល់អ្ន្ររោៃ់តំថណងខុសៗោនា្រ្ននុងសាសនាចក្រ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា2៦:2រួចថសវងរ្រឃ្លាមួយថដលទា្រ់ទងបៅៃរងរោរោំកទ។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំ

បោលរោរណ៍របស់ទាំងអស់ៃឹងព្រូវបាៃសគពមចគោ�ោរការ�ល់ព្មទូគៅគៅក្នុងោសនាចពក។

បតើអ្ន្រ្ ិតថា«រោរយល់កពមទូបៅ»ម្ៃៃ័យដូចបម្ច?

«រោរយល់កពមទូបៅ»សំបៅបលើរោរអៃុវតតេរបស់សម្�ិ្រសាសនាចក្របលើរោរោំកទដល់អស់អ្ន្រថដលកតូវោៃបៅឲ្យបបកមើ

បៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ្រ៏ដូចជារោរោំកទដល់រោរសបកមចដនទបទៀតរបស់សាសនាចក្រថដលតកមូវឲ្យម្ៃរោរោំកទពរីសំណា្រ់

សម្�ិ្រ។ជាធម្តារោរណ៍បៃះកតូវោៃបគ្ហាញបោយរោរបលើ្រនដសាដាំ។

ម្ៃភាពខុសោនារវងរោរោំកទបោយរោរសថម្ងរោរយល់កពមទូបៅៃិងរោរបោះបឆ្នាតបក�ើសតាំង។បៅ្រ្ននុងៃ្ររបស់

កពះអម្ចាស់កពះអម្ចាស់បំ្ុស្ំៃិតដល់ថានា្រ់ដរ្រនាំថដលោៃថតងតាំងរបស់កទង់ជាអ្ន្រថដលកតូវបធវើរោរសបកមចចិតតេបោយសិទ្ធិ

អំណាចថដលកទង់ោៃកបទាៃដល់ពួ្របលា្រ។ភាលាមបនាះថានា្រ់ដរ្រនាំថសវងរ្ររោរបញ្ជា្រ់ពរីកពះអម្ចាស់ចំបោះរោរសបកមចចិតតេ

របស់ពួ្របលា្រ។រោរបលើ្រនដសាដាំពុំថមៃជារបបៀបថដលសម្�ិ្របោះបឆ្នាតបនាះបទបែុថៃតេជារបបៀបបគ្ហាញរោរយល់កពមរបស់

ពួ្រប្(ឬរោរ�ំទាស់)ចំបោះរោរសបកមចចិតតេថដលោៃបធវើប�ើងបនាះ។

បថៃថែមពរីបលើរោរបគ្ហាញរោរយល់កពមឬរោរអៃុមតិរបស់

ពួ្រប្បៅបពលបលើ្រនដសាដាំសម្�ិ្រ្រ៏បគ្ហាញអំពរីឆៃ្ទៈខលែលួៃ

្រ្ននុងរោរោំកទដល់បុ្្គលឬស្រម្ភាពថដល្រំពុងបគ្ហាញបនាះ

ថដរ។កបធាៃហ្គរដុៃប៊ីហុិង្លែរីោៃបបកងៀៃថា៖«ៃរីតិវិធរី

នៃរោរោំកទ្ ឺបលើសពរីរោរបលើ្រនដោំកទជាទំបៃៀមទម្លាប់មួយ

បៅបទៀត។វ្ ឺជារោរតាំងចិតតេមួយបដើម្បរីបលើ្រស្ទលួយោំកទ

�ួយដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលកតូវោៃបក�ើសបរើស»(This
WorkIsConcernedwithPeople»Ensign ថខ

ឧសភាឆ្នាំ1995ទំព័រ51)។

សូមពិចារណាអំពរីអវរីថដលអ្ន្រអាចបធវើោៃបដើម្បរីបំបពញ

រោរបប្ជាញាចិតតេរបស់អ្ន្រ្រ្ននុងរោរោំកទដល់ៃរណាម្នា្រ់ថដល

កតូវោៃបៅបហើយោំកទឲ្យបបកមើអ្ន្របៅ្រ្ននុងវួដឬសាខា

របស់អ្ន្រ។


7.សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម

្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុ

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ២៤–២៦ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



១១៣

សមសរៀនេដី៧៖ន្ងៃេដី២

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា២៧
បមបរៀៃទរី7៖ន្ងៃទរី2បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា27

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា២៧:១–៤

ទ្រះអម្ចាស់ទបទានការដណនាំអំ្ី�ំណាងណន្ ិធីស្ទកា្៉ង់

បតើអ្ន្រៃរង្ ិតដូចបម្ចកបសិៃបបើអ្ន្រប�ើញដំ�តូងោរាំងថដលោៃចិតសំប្រកតូវោៃបកបើកោស់សកម្ប់ពិធរីសាករោមែង់?

កបធាៃថអ៊សរាែថាហវថប៊ៃសរៃោៃបធវើទស្សៃ្រិច្ចភាលាមៗបៅអឺរ៉ុបថដលោៃរងរោរបខ្ទចខាទាំបនាទាប់ពរីស្គ្រមបលា្របលើ្រទរី2។

បៅកោបនាះពុំសូវម្ៃអាហារសកម្ប់បរិបភា្ប�ើយបហើយមៃុស្សជាបកចើៃោៃតស៊ូកោៃ់ថតឲ្យោៃរស់រាៃម្ៃ�រីវិតបែុបណាណះ។

្រងវះអាហារោៃបធវើឲ្យសម្�ិ្រសាសនាចក្រចាំោច់កតូវ�ំៃួសរបស់ថដលប្បកបើកោស់ជាថ ្្ន្រនៃពិធរីសាករោមែង់។កបធាៃ

ថប៊ៃសរៃបៅចាំថា៖«ខញនុំបៅថតចាំអំពរីពួ្របរិសុទ្ធ�ៃជាតិោរាំងថដលពុំអាចរ្រៃំបុ័ងោៃបហើយោៃបកបើកោស់ដំ�តូងោរាំង

ថដលចិតសំប្រម្របធវើជាតំណាងនៃពិធរីសាករោមែង់»(PreparefortheDaysofTribulationEnsign ថខវិច្ិរោឆ្នាំ

198033–34)


1. សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា27:1–2រួចថសវងរ្រអវរីថដលបទវតាោៃម្ៃបៃ្ទតូលកោប់យែូថសប

ស៊្ីធអំពរីតំណាងនៃពិធរីសាករោមែង់។បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមបឆលែើយសំណួរ

ខាងបករោមបៃះ៖

្រ. បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាវអាចទទួលយ្រោៃបៅ្រ្ននុងរោលៈបទសៈបនាះថដលពួ្របរិសុទ្ធ�ៃជាតិោរាំង

ោៃបកបើកោស់អវរីមួយប្្សងបទៀតបករៅពរីៃំបុ័ងម្របធវើជាតំណាងពិធរីសាករោមែង់?

ខ. បោងតាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា27:2បតើអវរីថដលបយើង្ ួរថតបផ្ដាតអារម្ណ៍បៅបលើបៅបពលបយើង

ទទួលទាៃសាករោមែង់?

សូមបញ្ចប់បោលរោរណ៍តបៅបៃះបោយបំបពញបៅ្រ្ននុងចបនាលាះ៖គៅគ្លគ�ើងទទួលទាៃគ�ើងព្រូវអំ្បី្ លិកម្មធួៃរបស់

ព្រះគ�ស៊ូវពគបីស្ទ។


2. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរទទួលទាៃសាករោមែង់«បោយថ្្ន្របសាមះកតង់ទាំងកសុងចំបោះសិរីល្អ[របស់កពះ]»

ម្ៃៃ័យដូចបម្ច?

ខ. បតើអ្ន្រអាចចងចាំអំពរីដគ្វាយធួៃរបស់កពះអង្គសប្គ្រះោៃរោៃ់ថតបពញបលញបៅបពលអ្ន្រទទួលទាៃ

សាករោមែង់តាមរបបៀបណា?

បរុព្វកថា
អិមរា៉ា�ម្ម៊ីធនិងមនុ�្ស១២នាក្់សេៀតររួមរាននូវលនែត៍និងសាលដីដែល

ជាភរិយាោត់បានេេរួលពិធដី្រុែ្យបជមុជេឹក្សៅន្ងៃេដី២៨ដខមិ្ុនាឆ្នាំ១៨៣០

សៅខូល�្វិលរែ្ឋនូវសយា៉ាក្។សទាទះជាយា៉ាងណាក្៏សដាយពរួក្ោត់ពុំបានេេរួល

ពិធដី្រញ្ជាក្់ភាលាមៗសនាទះសេសបោទះពរួក្មនុ�្សក្ំណាចក្្នគុងតំ្រន់សនាទះបានមក្ឆ្សៅ

ពិធដីសនាទះសហើយពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធបតូវសគចា្រ់ខ្លួន«អំពដី្រេរំខានែល់អ្នក្ែនេ

សធ្វើឲ្យប្រសេ�រានភាពចលាចលសដាយការប្រកា�ពដីបពទះគម្ដីរមរមនជាសែើម»។

(�ូមសមើលHistory of the Church,១:៨៦–៨៨)។យ៉ូដ�្របតូវបានសដាទះដលង

ពដី្រេសល្មើ�ទាំងសនាទះ្រ៉ុដន្ពរួក្មនុ�្សក្ំណាចសៅដត្រន្រារាំងសលាក្មិនឲ្យចូលសៅ

ខូល�្វិលរហូតែល់ដខ�ដីហាឆ្នាំ១៨៣០ជាសពលដែលសៅេដី្រំផុតសលាក្អាចសធ្វើ

ពិធដី្រញ្ជាក្់ែល់អ្នក្ដប្រចិត្សជឿ្ ្មដីជាសបចើននាក្់។សបកាយមក្យ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធ

បានបតឡ្រ់សៅផ្ទះរ្រ�់សលាក្វិញសៅភូមិហាម៉ូនដីរែ្ឋដផន�ដីលសវោ៉ា។

សៅសែើមដខ�ដីហាឆ្នាំ១៨៣០នូវលនែត៍និងភរិយារ្រ�់ោត់បានសធ្វើែំសែើរសៅ

�រួរ�ុខេុក្្ខយ៉ូដ�្រនិងអិមរា៉ា�ម្ម៊ីធ។សដាយសារសាលដីនែត៍និងអិមរា៉ាពុំទាន់បាន

េេរួលពិធដី្រញ្ជាក្់សៅសឡើយសនាទះវាបតូវបាន�សបមចថ្ពរួក្សគអាចេេរួលបានពិធដី្រញ្ជាក្់

សហើយថ្ពរួក្អ្នក្ដែលបានប្រជុំោនានឹងេេរួលទានសាបកាម៉ង់។សៅតាមផ្លូវដែលសលាក្សៅ

រក្បសាេំោំងបាយជូរមក្សធ្វើពិធដីសាបកាម៉ង់ពយាការីយ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធបានជរួ្រនឹងសារេូតមក្

ពដីសាថាន�រួគ៌មរួយអង្សហើយបានេេរួលវិវរែៈសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា២៧

(�ូមសមើលHistory of the Church,១:១០៦)។



១១៤

សមសរៀនេដី៧៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា២៧

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា27:3–4កពះអម្ចាស់ោៃកពម្ៃយែូថសបស៊្ីធមិៃឲ្យបកបើកោស់កសាទំោំងោយ�ូរ

ឬប្ស�្ៈថដលម្ៃជាតិសុរា(ប្ស�្ៈថដលម្ៃសារជាតិកសវឹង)សកម្ប់ពិធរីសាករោមែង់ថដលទិញពរីខាមំងសកតូវរបស់ពួ្រប្

ប�ើយ។ម្ៃថតកសាទំោំងោយ�ូរថដលោៃ្ លិតប�ើងបោយពួ្របរិសុទ្ធបែុបណាណះបទើបអាចបកបើកោស់ោៃ(កោបនាះោៃ

ប្រើតប�ើងបៅជាងពរីរឆ្នាំមុៃោ្រ្យសម្រីនៃកោជាញាវងនវថដលម្ៃបៅ្រ្ននុង[្.ៃិងស.89]កតូវោៃបបើ្រសថម្ង)។សពវន្ងៃ

បៃះទរ្រកតូវោៃបកបើកោស់្រ្ននុងពិធរីសាករោមែង់�ំៃួសឲ្យកសាទំោំងោយ�ូរ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា២៧:៥–១៤

ទ្រះអម្ចាស់នឹង្រ្រួលទានស្ទកា្៉ង់្ ្ដងត្រៀ�តៅតលើដ្នែី

សូមពិចារណាអំពរីរបបៀបថដលបទពិបសាធៃ៍របស់អ្ន្រនៃរោរទទួលទាៃសាករោមែង់អាចៃរងម្ៃល្រខេណៈខុសោនាកបសិៃបបើអ្ន្រ

បធវើដូបច្នះបៅ្រ្ននុងវតតេម្ៃរបស់កពះអង្គសប្គ្រះ។

បៅបពលកពះអង្គសប្គ្រះោៃថណនាំអំពរីពិធរីបរិសុទ្ធនៃសាករោមែង់បៅរោៃ់ពួ្រសាវ្រកទង់បៅអាហារយប់ន្ងៃចុងបករោយកទង់ោៃ

ពយា្ររអំពរីកោមួយថដលកទង់ៃរងោងកត�ប់ម្របលើថ្ៃដរីវិញបហើយទទួលទាៃសាករោមែង់ជាមួយៃរងពួ្រសិស្សកទង់ម្ងបទៀត

(សូមបមើលម្៉ាថាយ2៦:2៦–29)។

បពញមួយកបវតតេិសាកសតេកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃសិទ្ធិអំណាចបពវ�ិតភាពបៅដល់បុរសសុចរិតបដើម្បរីបបកមើពិធរីបរិសុទ្ធនៃដំណរងល្អ

របស់កទង់។កទង់្រ៏ោៃកបទាៃ្រូៃបសាទាំងឡាយនៃបពវ�ិតភាពបៅដល់ថានា្រ់ដរ្រនាំបពវ�ិតភាពបដើម្បរីពួ្របលា្រអាចដរ្រនាំ

កតួតកតាៃិងៃិងក្ប់ក្ងបលើរោរបកបើកោស់បពវ�ិតភាពរបស់កទង់បៅបលើថ្ៃដរី។


3.បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា27:5–12បយើងបរៀៃអំពរីមៃុស្សមួយចំៃួៃថដលៃរងចូលរួមរោរកប�ុំ

សាករោមែង់បៃះជាមួយកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។សូមអាៃខ្ម្ពរីរទាំងបៃះរួចបបងកើតបញ្រីបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុ

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីបុ្្គលទាំងឡាយថដលៃរងចូលរួមរោរកប�ុំបៃះៃិង្រូៃបសាឬរោរទទួលខុសកតូវ

អវរីថដលពួ្រប្ម្ៃកបសិៃបបើម្ៃបលើ្រប�ើង។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា27:13រួចថសវងរ្រ្រូៃបសាទាំងឡាយថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃបៅដល់ពយារោរី

យែូថសបស៊្ីធ។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំឃ្លា«រោររោៃ់រោប់កតួតកតានៃដំណរងល្អសកម្ប់បពលចុងបករោយបង្អស់ៃិង

សកម្ប់្រំណត់រោលដ៏បោរបពញ»។បយើងបរៀៃបចញពរីខ្ម្ពរីរបៃះថាការកាៃ់កាប់ព្រួ្រពតានៃកំណ្រ់កាល�៏គពារគ្ញនាំមក

ជាមួ�ៃូវកូៃគោទាំងអស់នៃ�ំណឹងល្អ្ិធបីបរិសុទ្ធៃិងគសចក្បី្ិ្រនៃពោកាៃ់កាប់ព្រួ្រពតាផ�លបាៃកៃលែង�ួសគៅ។

កោរោៃ់រោប់កតួតកតា្ ឺជាអំ�នុងបពលថដលកពះអម្ចាស់បបើ្រសថមតេងៃូវបោលលទ្ធិពិធរីបរិសុទ្ធៃិងបពវ�ិតភាពរបស់កទង់។

វ្ ឺជាអំ�នុងបពលមួយ«ថដលោ៉ាងបហាចណាស់កពះអម្ចាស់ម្ៃអ្ន្របបកមើថដលម្ៃសិទ្ធិអំណាចម្នា្រ់បៅបលើថ្ៃដរីថដលរោៃ់

បពវ�ិតភាពដ៏បរិសុទ្ធៃិង្រូៃបសាទាំងឡាយៃិងជាអ្ន្រថដលម្ៃរោរចាត់តាំងដ៏បទវភាពបដើម្បរីថច្រចាយដំណរងល្អបៅដល់

កបជាជាតិនានាបៅបលើថ្ៃដរី។បៅបពលរោរណ៍បៃះប្រើតប�ើងដំណរងល្អកតូវោៃបបើ្រសថម្ងសាជា្្រីបដើម្បរី្រុំឲ្យមៃុស្សថដល

រស់បៅ្រ្ននុងកោរោៃ់រោប់កតួតកតាបនាះពរងថ្្អ្រជាទូបៅបលើចំបណះដរងនៃថ្ៃរោរនៃបសច្រ្រីសប្គ្រះ្រ្ននុងកោរោៃ់រោប់កតួតកតាថដល

ោៃ្រៃលែងហួសបៅបហើយ»(BibleDictionary,“Dispensations”)។

កោរោៃ់រោប់កតួតកតារបស់បយើង្ឺជាកោរោៃ់រោប់កតួតកតាចុងបករោយបង្អស់។ជាញរ្រញាប់វកតូវោៃបៅថា«រោររោៃ់រោប់

កតួតកតា្រ្ននុងរោលថដលបពលបពញ្រំណត់»បោយសារថត្រូៃបសាទាំងអស់នៃបពវ�ិតភាពថដលកពះអម្ចាស់ោៃបបើ្រសថម្ង

សកម្ប់ជាពរ�័យនៃ្រូៃបៅរបស់កទង់ថដលោៃសាដារប�ើងវិញ(សូមបមើលបអប្សូ1:10)។ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធ្ឺជា

អ្ន្រនាំមុខអ្ន្រដរ្រនំា្រ្ននុងកោរោៃ់រោប់កតួតកតានៃដំណរងល្អបៃះដូចជាអ័ោមបអណុ្រណូបអៃិងមែូបសថដលជាអ្ន្រនាំមុខ

កោរោៃ់រោប់កតួតកតានៃដំណរងល្អរោលពរី�ំនាៃ់មុៃៗ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា27:14រួចថសវងរ្រថាបតើម្ៃៃរណាបទៀតថដលៃរងម្ៃវតតេម្ៃបៅ្រ្ននុងរោរកប�ុំ

សាករោមែង់ជាមួយកពះអង្គសប្គ្រះ។

បតើអ្ន្រ្ ិតថា«អស់អ្ន្រណាថដលកពះវរបិតារបស់បយើងោៃកបទាៃដល់បយើងបចញពរីបលា្រិយ្ ង»បនាះកពះអង្គសប្គ្រះកទង់

សំបៅបៅបលើៃរណា?

ដអលសឌើរប្រមូ�អ័ររា៉ាក្់ខន់�ដីបានដ្្ងថ្៖«បគ្រ់មនុ�្សសសាមាទះបតង់ទាំងអ�់សៅក្្នគុងប្រវត្ិសាប�្

ពិភពសលាក្ទាំងមូលបគ្រ់មនុ�្សទាំងអ�់ដែលបានរ�់សៅសដាយសសាមាទះបតង់ែូចសនទះក្្នគុងសោល្រំែង

េេរួលបានជដីវិតែ៏សៅអ�់ក្ល្ជានិច្ននបពទះវរ្រិតាសនាទះនឹងរានវត្រានសហើយនឹងេេរួលទាន

សាបកាម៉ង់ជាមរួយបពទះអរាចា�់»(The Promised Messiah: The First Coming of Christ[ឆ្នាំ១៩៧៨]

េំព័រ៥៩៥)។



១១៥

សមសរៀនេដី៧៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា២៧



4.សូមសរបសរប្មះរបស់អ្ន្របៅបករោមបញ្រីប្មះនៃអស់អ្ន្រទាំងឡាយណាថដលកតូវោៃសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។បនាទាប់ម្រសូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះ៖បតើអ្ន្រម្ៃអារម្ណ៍

ដូចបម្ចបៅបពលដរងថាអ្ន្រអាចម្ៃវតតេម្ៃបៅ្រ្ននុងរោរកប�ុំសាករោមែង់ជាមួយកពះអម្ចាស់?

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា២៧:១៥–១៨

ទ្រះអម្ចាស់ទតាស់បញ្ជារាទស្តរបស់ទ្រង់ឲ្យោក់ទគប់តទគឿងសឹករបស់ទ្រះ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា27:15–18ម្ៃៃូវឱវទថដលៃរង�ួយបយើងឲ្យម្ៃភាពស្រ្ិសមបដើម្បរីទទួលោៃពរ�័យពរី

កពះអម្ចាស់រួមម្ៃពរ�័យនៃរោរចូលរួមរោរកប�ុំសាករោមែង់ថដលោៃបលើ្រប�ើងបៅ្រ្ននុងខទរី4–14។

បតើអ្ន្រៃរងចង់បំោ្រ់បៅបោយសំបលៀ្របំោ្រ់ដូចបម្ចកបសិៃបបើអ្ន្រដរងថាអ្ន្រៃរងបចញបៅចបាំង?


5. សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា27:15រួចបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃឱវទដល់បយើងឲ្យបកតៀមខលែលួៃសកម្ប់ចមបាំងខាងវិញ្ញាណរបស់បយើងោ៉ាងដូចបម្ច?

ខ. កពះអម្ចាស់ោៃសៃយាថាគបើគ�ើងបំពាក់ពគប់គពគឿងសឹករបស់ព្រះមកគលើខលែលួៃគ�ើងគនារះគ�ើងៃឹងអាច្រតាំង

ៃឹងន្ងៃអាពកក់បាៃ។បតើអ្ន្រ្ ិតថា«ន្ងៃអាក្រ្រ់»សំបៅបៅបលើអវរី?បតើអ្ន្រ្ ិតថា«រោរឈរ»បៅបពលបនាះ

ម្ៃៃ័យដូចបម្ច?

សូមសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា27:15–18រួចសរបសរប្មះបៅបលើចំថណ្រនៃបក្ឿងសរ្រៃរីមួយៗបៅ្រ្ននុង

ដយាករោមថដលម្ៃម្រជាមួយបោយោ្រ្យឬឃ្លាបចញពរីខ្ម្ពរីរទាំងបនាះ។


៦. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាកពះអម្ចាស់អបញ្ើញ

បយើងឲ្យោ្រ់្គប់បក្ឿងសរ្រនៃកពះ?

ខ. បតើល្រខេណៈនានាថដលទា្រ់ទងៃរងចំថណ្រ

ៃរីមួយៗនៃបក្ឿងសរ្រអាចរោរោរបយើងទាស់ៃរង

រោរល្បលួងៃិងបសច្្ររីអាក្រ្រ់ោៃោ៉ាងដូចបម្ច?

្ . បតើអ្ន្រធាលាប់ទទួលោៃអារម្ណ៍នៃរោររោរោរបៅ

្រ្ននុង�រីវិតអ្ន្របៅបពលអ្ន្រពយាោមោ្រ់បក្ឿងសរ្រ

នៃកពះតាមរបបៀបណា?

សូមពិចារណាអំពរីរោរណ៍ថដលអ្ន្រអាចបធវើបដើម្បរីោ្រ់ក្ប់បក្ឿងសរ្រ

នៃកពះោៃោ៉ាងបពញបលញបោយ្ ិតអំពរីថាបតើម្ៃចំណុចណាខលែះ

បទៀតបៅ្រ្ននុង�រីវិតអ្ន្រថដលកតូវរោរពកងរង។


7.សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរ

ន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ

របស់អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទិ្ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ២៧ 

ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ 

សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



១១៦

សមសរៀនេដី៧៖ន្ងៃេដី៣

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា២៨
បមបរៀៃទរី7៖ន្ងៃទរី3បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា28

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា២៨:១–៧

ទ្រះអម្ចាស់្ ន្យល់ថាវិវរណៈតែើ្្ីទគប់ទគងតលើស្សនាចទកទ្រង់គឺទ�ូវោនទបទានតា្រយៈ្ យាការីរបស់ទ្រង់ដែល
ោនដ�ងតាំង។

ម្ៃឧទាហរណ៍ជាបកចើៃបៅបលើបលា្របៃះអំពរីរោរណ៍ថដលថ្រលែងកតាប់តាមរោរណ៍ទាំងឡាយថដលកតរមកតូវពិតកោ្រដៃិង

កបបសើរជាង។បតើបៅបពលណាថដលវអាចៃរងបធវើឲ្យម្ៃរោរខូចខាត្រ្ននុងរោរថដលបធវើ្រំហុសតាមរោរណ៍ថ្រលែងរោលាយបោយយល់

ថាវជាអវរីថដលពិតបនាះ?

ភាពថ្រលែងរោលាយខាងវិញ្ញាណ្ ឺជាបកោះថានា្រ់ដ៏រោចសាហាវមួយ។ថអលបឌើរោលលែិៃបអ្រអូ្រ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់

ោៃកពម្ៃថា៖«អារ្រ្ស្ ឺជាបិតានៃបសច្្ររី្រុហ្របហើយវអៃ្ទះអថៃ្ទង្រ្ននុងរោរបធវើឲ្យ្រិច្ចរោររបស់កពះម្ៃភាពស្នុ្សាមញ

បោយភាពថ្រលែងរោលាយដ៏្ លាសនវរបស់វ»(TwoLinesofCommunication,”Ensign ឬលដីអា�ូណាថខវិច្ិរោឆ្នាំ

2010ទំព័រ84)។

សូមអាៃបសច្រ្រីថណនាំអំពរី្រណ្ឌនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា28បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។បៅបពលអ្ន្រអាៃសូម

ថសវងរ្រភាពថ្រលែងរោលាយថដលសាតាំងោៃបកបើបដើម្បរីបបញ្ឆោតសម្�ិ្រមួយចំៃួៃបៅ�ំនាៃ់ដំបូងនៃសាសនាចក្រ។អ្ន្រអាចៃរង

ចង់្ ូសចំណាំៃូវអវរីថដលអ្ន្ររ្រប�ើញ។

បោយសារថតហា្រ់បរីដូចជាប�ើញម្ៃភាពកសបដៀងោនារវងរោរកបរោសរបស់នហរាំប្ចអំពរីរោរទទួលោៃវិវរណៈតាមរយៈត្បតូង

ៃិងរបបៀបថដលពួ្រប្ោៃ្ ិតថាកពះោៃបបើ្រសថម្ងបសច្រ្រីពិតបៅដល់ពយារោរីយែូថសបសី្៊ធបនាះសម្�ិ្រសាសនាចក្ររួម

បញ្ចតូលទាំងអូលរីបវើរបៅបឌើរី្ងថដរបនាះអាចទំៃងជាប�ឿបៅបលើវិវរណៈថ្រលែងរោលាយថដលសាតាំងោៃបគ្ហាញដល់នហរាំប្ច។

បៅបពលអ្ន្រសិ្រសាអំពរីកពះបៃ្ទតូលរបស់កពះអម្ចាស់ម្ៃបៃ្ទតូលបៅរោៃ់អូលរីបវើរបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា28

សូមថសវងរ្របសច្រ្រីពិតដ៏ម្ៃសារៈសំខាៃ់ថដលអាចរោរោរអ្ន្រពរីរោរយល់ខុសបោយភាពថ្រលែងរោលាយៃិងរោរថ្រលែងបៃលែំរបស់

សាតាំង។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា28:1–5។បសច្រ្រីពិតដ៏ម្ៃសារៈសំខាៃ់ថដលបយើងបរៀៃ្ ឺថាពបធាៃនៃ

ោសនាចពកគឺជាបុគ្គលផ្រមានាក់គ្រ់ផ�លអាចទទួលបាៃវិវរណៈសពមាប់ោសនាចពកទាំងមូល។អ្ន្រអាចៃរងចង់សរបសរ

បោលរោរណ៍បៃះថ្រ្បរខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបៅបលើថ្មនៃកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។


1. បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

្រ. បតើរោរសារល់ពរីបោលរោរណ៍បៃះអាច�ួយសម្�ិ្រសាសនាចក្របចៀសឲ្យ្ ុតពរីរោរបំភាៃ់ោៃោ៉ាងដូចបម្ច?

ខ. បតើម្ៃភាពខុសោនាដូចបម្ចខលែះរវងរោរទទួលខុសកតូវរបស់អូលរីបវើរបៅបឌើរី្រ្ននុងនាមជាថអលបឌើរទរីពរីរ្រ្ននុង

សាសនាចក្រៃិងរោរទទួលខុសកតូវរបស់យែូថសបស៊្ីធ្រ្ននុងនាមជាកបធាៃនៃសាសនាចក្រ?

មិៃយូរបែុនាមៃពរីមុៃកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃវិវរណៈថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា28ម្ៃរោរណ៍មួយោៃ

ប្រើតប�ើងថដលបគ្ហាញពរីរោរថដលអូលរីបវើរបៅបឌើរីពុំោៃយល់ចបាស់អំពរីភាពខុសោនារវងរោរទទួលខុសកតូវរបស់ោត់បៅ្រ្ននុង

សាសនាចក្រៃិងតួនាទរីរបស់យែូថសបស៊្ីធ្រ្ននុងនាមជាពយារោរីៃិងជាកបធាៃនៃសាសនាចក្រ។

បរុព្វកថា
សៅចសនាលាទះដខសមសានិងដខក្ញ្ញាឆ្នាំ១៨៣០�រាជិក្សា�នាចបក្មរួយ

ចំនរួនបានយល់បចឡំអំពដីសោលការែ៍ទាំងឡាយដែលបគ្រ់បគងវិវរែៈក្្នគុង

សា�នាចបក្។ការយល់បចឡំទាំងសនទះបាន្រសងកើតបានជាឧ្រ�គ្ចំសោទះពយាការី

យ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធ។ក្្នគុងវិវរែៈដែលរានសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា២៨

បពទះអរាចា�់បានស្រើក្�ដម្ងស�ចក្្ដីពិតដែលបានផ្ល់ជាែំសណាទះបសាយចំសោទះ

ឧ្រ�គ្ទាំងសនាទះ។



១១៧

សមសរៀនេដី៧៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា២៨

រោល្រំពុងរស់បៅ្ូមិហារមែូៃរីរដ្ឋថ្ៃសរីលបវញា៉ាយែូថសបស៊្ីធោៃទទួលសំបុកតមួយចបាប់ពរីអូលរីបវើរបៅបឌើរីថដលរស់បៅ

្ូមិហាវាថយតរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រ។ពយារោរីោៃ្រត់កតាថា៖

«ោត់បាន�រស�រមក្បបា្រ់ខ្គុំថ្ោត់បានស�ើញថ្រានភាពខុ�ឆ្ងមរួយសៅក្្នគុងបពទះ្រញ្ញត្ិ[ក្្នគុង

វិវរែៈដែល�ព្វន្ងៃសនទះរានដចងសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញាក្ែ្ឌេដី២០]សហើយបាន

្រដន្មថ្៖‹ខ្គុំ្រញ្ជាសលាក្សៅក្្នគុងបពទះនាមននបពទះឲ្យលុ្រោក្្យសពចន៍ទាំងសនាទះសចញសែើម្ដីក្ុំឲ្យរាន

ឧបាយក្ល្ដផ្នក្�ង្សក្ើតរានសឡើងក្្នគុងចំសណាមពរួក្សយើង!›

«រំសពចសនាទះខ្គុំបាន�រស�រត្រសៅោត់វិញសដាយបាន�រួរោត់ថ្តាមរយៈ�ិេ្ិអំណាចអ្វដីដែលោត់

បានសលើក្ដាក្់សៅសលើខ្លួនសែើម្ដី្រញ្ជាខ្គុំឲ្យដក្ដប្រឬលុ្រសចាល្រដន្មឬ្រន្យសចញពដីវិវរែៈឬបពទះ្រញ្ញត្ិដែលេេរួល

បានពដីបពទះែ៏រានបគ្រ់បពទះសចសាដាយា៉ាងែូសច្នទះ។

«្រ៉ុនាមានន្ងៃសបកាយមក្ខ្គុំបានសៅជរួ្រោត់និងបក្ុមបគរួសាររ្រ�់សលាក្វិតសមើរសហើយខ្គុំបានស�ើញបគរួសារសនាទះក្ំពុង

រានគំនិតបពរួយបារម្ភចំសោទះោក្្យសពចន៍ទាំងសនាទះ...សហើយវាមិនដមនជាការប្រឹងដប្រងែ៏តិចតរួចនិងមិន�ូវ�្វិតសាវាញ

ក្្នគុងការ្រញ្គុទះ្រញ្លូលពរួក្សគឲ្យយល់ឲ្យបានចបា�់សៅសលើប្រធាន្រេសនទះសនាទះសេ។សទាទះជាយា៉ាងណាក្៏សដាយ...សៅ

េដី្រំផុត...ខ្គុំ�សបមចបានសជាគជ័យមិនបតឹមដតជាមរួយបក្ុមបគរួសារវិតសមើរសនាទះសេគឺដ្មទាំងសធ្វើឲ្យអូលដីសវើរស្សឌើរី

េេរួលសាគាល់ថ្ពរួក្សគពិតជារានគំនិតខុ�ឆ្ងបបាក្ែដមន»(សៅក្្នគុងHistory of the Church១:១០៥)។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា28:៦–7រួចថសវងរ្ររោរថណនាំថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃដល់អូលរីបវើរបៅបឌើរី។

ខទរី៦�ួយបយើងឲ្យយល់ថាគៅក្នុងោសនាចពកនៃព្រះគ�ស៊ូវពគបីស្ទសមាជិកមានាក់ៗ្ុំទទួលបាៃវិវរណៈគ�ើម្បីផណនាំ�ល់

ៃរណាមានាក់ផ�លគធ្វើជាអធិប្របីគលើ្ ួកគគគឡើ�។

ពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធបាន្រសបងៀនថ្៖«វារាន�ភាពខុ�ប�ឡទះពដីរស្រៀ្ររ្រ�់បពទះចំសោទះ�រាជិក្

សា�នាចបក្ឬមនុ�្សបគ្រ់ោនាសែើម្ដីេេរួលបានការដែនាំ�បរា្រ់អ្នក្ដែលរាន�ិេ្ិអំណាចដែល

រានតំដែងខ្�់ជាងខ្លួនសហតុែូសច្នទះសហើយអ្នក្នឹងស�ើញរានភាពខុ�ឆ្ងក្្នគុងការសាដា្រ់តាម្រង្គា្រ់

ពរួក្សលាក្្រ៉ុដន្ប្រ�ិនស្រើ្រុគ្លណារានាក្់រានការនិមិត្ឬការយាងមក្ជរួ្ររ្រ�់សារេូតពដីសា្ន�រួគ៌

វាបតូវដតជាប្រសយាជន៍និងស�ចក្្ដីដែនាំ�បរា្រ់ខ្លួនសគផ្ទាល់ែ្ិតសោលការែ៍បគឹទះការបគ្រ់បគង

និងសោលលេ្ិននសា�នាចបក្បតូវបានប្រទានឲ្យសៅក្្នគុងក្ូនសសាទាំងឡាយនននគរសប�ចសៅសហើយ»

(ការបតទងៀនរបស់ទបធានស្សនាចទក៖យ៉ូដសបស្៊មីធ[ឆ្នាំ២០០៧]េំព័រ១៩៧–៩៨)។



2.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើរោរយល់ដរង

ៃិងរោរបធវើតាមបោលរោរណ៍ទាំងឡាយនៃរោរក្ប់ក្ងរោរទទួលោៃវិវរណៈបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ�ួយអ្ន្រឲ្យ

កទកទង់បហើយោំកទថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្ររបស់បយើងោ៉ាងដូចបម្ច?

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា២៨:៨–១០

ទ្រះអម្ចាស់ទតាស់តៅអូលីតវើរតៅត�ើរីឲ្យ្ ្ស្វែ្សាយែំណឹងល្អតៅកាន់្ ួកស្សន៍តល្ិន

សូមបមើលបៅតួនាទរីៃិងរោរបៅថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងបញ្រីខាងបករោមរួច្ ូសរងវង់បលើអ្ន្រទាំងឡាយណាថដលអ្ន្រ្ ិតថាម្ៃសិទ្ធិ

ទទួលោៃវិវរណៈបដើម្បរី�ួយពួ្រប្បំបពញរោរទទួលខុសកតូវរបស់ខលែលួៃ។

ឪពុក្រាដាយ អ្នក្រាន�ិេ្ិអំណាចេូសៅ បគូ្រសបងៀនឬ�រួរ�ុខេុក្្ខតាមផ្ទះ ្រម៊ី�្សពឬប្រធានសាខា

បគូ្រសបងៀនថ្នាក្់សាលា

ន្ងៃអាេិត្យ

អ្នក្ផ្សព្វផសាយសា�នា ប្រធានក្ូរ៉ុមបគូឬនម៉សម៉ត ប្រធាន�រាគម�ស្ង្គាទះ

បយើងអាចថសវងយល់អំពរីបុ្្គលថដលម្ៃសិទ្ធិទទួលោៃវិវរណៈបដើម្បរី�ួយ្រ្ននុងរោរបំបពញរោរទទួលខុសកតូវខលែលួៃបចញពរីអវរីថដល

កពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលកោប់អូលរីបវើរបៅបឌើរីបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា28:8–10។សូមអាៃខ្ម្ពរីរ

ទាំងបៃះរួចថសវងរ្ររោរណ៍ថដលកពះអម្ចាស់ោៃកតាស់បៅអូលរីបវើរឲ្យបធវើ។



១១៨

សមសរៀនេដី៧៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា២៨

បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមរៃវ្រ្យសព្ទពួកសាស�៍ មលមិ�សំបៅបៅបលើក្រុមមៃុស្សដ៏ជា្រ់លា្់រមួយក្រុមថដលមួយចំៃួៃជាប់

ថខ្សកសឡាយរបស់បលមិៃថដលជា្រូៃកបុសច្បងរបស់លរីនហ។វ្រ្យសព្ទពួកសាស�៍ មលមិ�បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា28:8សំបៅបៅបលើពួ្រអាបមរិរោំង�ៃជាតិបដើមថដលរស់បៅបលើកពំថដៃថបែ្របច្ចរមនៃសហរដ្ឋថដលមួយចំៃួៃ

អាចជាប់ថខ្សកសឡាយរបស់កបជា�ៃបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមរៃ។

សូម្ ូសចំណាំរោរសៃយាៃិងឱវទថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃដល់អូលរីបវើរបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា28:8

ថដលៃរង�ួយបយើងឲ្យសារល់បុ្្គលថដលម្ៃសិទ្ធិទទួលោៃវិវរណៈបដើម្បរី�ួយពួ្រប្បំបពញរោរទទួលខុសកតូវរបស់ខលែលួៃ។

កពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលកោប់អូលរីបវើរបៅបឌើរីថាោត់អាចទទួលោៃវិវរណៈបដើម្បរី�ួយខលែលួៃោត់្រ្ននុង្រិច្ចរោរ្ ្សពវ្សាយ

សាសនា។បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា28:8�ួយបយើងឲ្យយល់ថាគ�ើងអាចៃឹងទទួលបាៃវិវរណៈសពមាប់ជាពបគោជៃ៍

ផ្ទាល់ខលែលួៃៃិងគ�ើម ប្ីជួ�គ�ើងបំគ្ញការគៅៃិងការចា្រ់តាំងផ�លបាៃពបគល់�ល់គ�ើង។

អ្ន្រអាច្ ូសរងវង់បលើតួនាទរីៃិងរោរបៅៃរីមួយៗថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងបញ្រីបៅបពលចាប់ប្្ើមនៃ្រណ្ឌបៃះបកោះបុ្្គលម្នា្រ់ៗ

ទាំងបនាះម្ៃសិទ្ធិទទួលោៃវិវរណៈ្រ្ននុងរោរបំបពញរោរទទួលខុសកតូវបរៀងៗខលែលួៃ។បតើអ្ន្រ្ ិតថាបុ្្គលទាំងបៃះទទួលោៃ

វិរណៈបដើម្បរីជា្ ុណកបបោ�ៃ៍សកម្ប់ៃរណា?បតើរោរទទួលោៃវិវរណៈសកម្ប់បុ្្គលទាំងឡាយណាថដលពួ្រប្ម្ៃ

រោរទទួលខុសកតូវបលើបនាះ�ួយពួ្រប្ោ៉ាងដូចបម្ច?

សូម្ ិតអំពរីរបបៀបថដលវិវរណៈអាច�ួយអ្ន្រ្រ្ននុង�រីវិតផ្ទាល់ខលែលួៃឬ្រ្ននុងរោរបៅឬរោរចាត់តាំងថដលអ្ន្រម្ៃបៅ្រ្ននុង

សាសនាចក្រ។

កបធាៃប៊យដ៏ប�ផ្្រ្រឺ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃកពម្ៃថាវិវរណៈផ្ទាល់ខលែលួៃពុំថមៃម្ៃបដើម្បរីឲ្យបុ្្គលម្នា្រ់

ទទួលោៃវិវរណៈបៅដរ្រនាំបុ្្គលម្នា្រ់បទៀតថដលបធវើជាអធិបតរីបលើបុ្្គលបនាះបហើយ្ ្ល់ដំបូនាមៃអំពរីវិវរណៈផ្ទាល់ខលែលួៃថដល

ោត់ម្ៃបនាះបទ៖

«វិវរែៈសក្ើតសឡើងតាមរស្រៀ្រែ៏បតឹមបតូវសៅក្្នគុងសា�នាចបក្។សយើងអាចេេរួលបានវិវរែៈផ្ទាល់

ខ្លួន។សទាទះជាយា៉ាងណាក្៏សដាយសលើក្ដលងដតសយើងបតូវបានដញក្សចញក្្នគុងតំដែងជាអធិ្រតដីមរួយ

ចំនរួនស្រើមិនែូសចានាទះសេសយើងនឹងមិនអាចេេរួលបានវិវរែៈចំសោទះអ្វដីដែលមនុ�្សែនេគរួរដតសធ្វើសឡើយ។

«វិវរែៈក្្នគុងសា�នាចបក្សក្ើតរានែល់អ្នក្ទំាងឡាយដែលបតូវបានសៅបានោំបេបានដតងតាំង

ឬបានដញក្សចញសដាយបតឹមបតូវ។...

«្រេពិសសាធន៍ខាងវិញ្ញាែមិនប្របក្តដីមរួយគរួរដតពុំបតូវបានចាត់េុក្ថ្ជាការសៅផ្ទាល់ខ្លួនសែើម្ដីែឹក្នាំមនុ�្សែនេ

សឡើយ។វាគឺជាភាពសជឿជាក្់រ្រ�់ខ្គុំថ្្រេពិសសាធន៍ននលក្្ខែៈ�ម្ត្ិពិស��ពិ�ិែ្ឋគឺជាសរឿងផ្ទាល់ខ្លួនសហើយគរួរដត

បតូវបានរក្សាេុក្�បរា្រ់ខ្លួនឯង។

«ការែ៍មរួយចំនរួនរំខានែល់ែំសែើរការននវិវរែៈខាលាំង្រំផុតសៅសពលអ្នក្ដែលយល់បចឡំសហើយគិតថ្ពរួក្សគបតូវបានសរើ�

ឲ្យដែនាំមនុ�្សែនេកាលពរួក្សគពុំបតូវបានសរើ�ទាល់ដតសសាទះសនាទះ»(Revelation in a Changing World,” Ensign 
ដខវិច្ិកាឆ្នាំ១៩៨៩េំព័រ១៤–១៥)។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា២៨:១១–១៦

ទ្រះអម្ចាស់ដណនាំអូលីតវើរតៅត�ើរីឲ្យដក�ទ្ូវណហរាំតភចតហើយជួយ្ ្សរះ្សាស្នាចទកត�ើងវិញ

សូមអាៃបសច្រ្រីថណនាំអំពរី្រណ្ឌនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា28ប�ើងវិញ។បនាទាប់ម្រសូមអាៃរោរថណនាំរបស់

កពះអម្ចាស់បៅដល់អូលរីបវើរបៅបឌើរីបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា28:11–14។បតើអូលរីបវើរកតូវោៃបញ្ជាឲ្យបធវើអវរី

បដើម្បរី�ួយបោះកសាយបញ្ហាជាមួយនហរាំប្ច?

បចញពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា28:11–14បយើងបរៀៃថាថ្នាក់�ឹកនាំោសនាចពកមាៃការទទួលខុសព្រូវគ�ើម្បី

ផក្រពមូវអ្កទាំងឡា�ណាផ�លកំ្ុង�ឹកនាំមៃុស្ស�នទឲ្យគ�ើរែលែជូវខុស។សូម្រត់ចំណាំឃ្លា«អ្ន្រកតូវនាំនហរាំប្ចជាបងប្អតូៃ

របស់អ្ន្របោយម្ៃថតអ្ន្របហើយៃរងោត់»(្.ៃិងស.28:11)។រោរណ៍បៃះបបកងៀៃថារោរថ្រតកមូវ្ ួរថតកតូវោៃបធវើ

ប�ើងបោយសម្ងាត់ៃិងកបុងកបយ័ត្ន។



១១៩

សមសរៀនេដី៧៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា២៨

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា28:13្រ៏បបកងៀៃ្ ងថដរថាអ្វបីៗពគប់ោ៉ាងគៅក្នុងោសនាចពកនៃព្រះគ�ស៊ូវពគបីស្ទព្រូវផ្រគធ្វើ

គឡើងគោ�មាៃសណាដាប់ធានាប់។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា28:15–1៦បដើម្បរីសិ្រសាអំពរីឱវទចុងបករោយថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃដល់

អូលរីបវើរបៅបឌើរី។មិៃយូរបែុនាមៃបនាទាប់ពរីពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃទទួលវិវរណៈបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា28

បនាះម្ៃសៃ្និសរីទមួយកតូវោៃបរៀបចំប�ើង។យែូថសបស៊្ីធោៃសរបសរថា«កបធាៃបទអំពរីត្បតូងថដលោៃបលើ្រប�ើងពរីដំបូង

បនាះកតូវោៃពិភា្រសាបហើយបនាទាប់ពរីរោរកសាវកជាវោ៉ាងល្អិតល្អៃ់បងកបុស[នហរាំ]ប្ច្រ៏ដូចជាសម្�ិ្រ្រ្ននុងសាសនាចក្រ

ទាំងមូលថដលម្ៃវតតេម្ៃោៃកបរោសបដិបសធត្បតូងថដលោៃៃិោយដល់បនាះៃិងរោរណ៍ក្ប់ោ៉ាងថដលទា្រ់ទងៃរងវ

បដើម្បរីជារោរសកប់ចិតតេៃិងសុ្មង្គលដល់បយើង»(បៅ្រ្ននុងHistory of the Church1:115)។


3. បដើម្បរី�ួយអ្ន្រអៃុវតតេបោលរោរណ៍ៃិងបោលលទ្ធិទាំងឡាយថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រី

សញ្ញា28សូមអាៃបសច្រ្រីថ្លែងខាងបករោមបៃះបនាទាប់ម្រសរបសរបសច្រ្រីពិតសំខាៃ់ៗថដលអ្ន្របរៀៃបចញ

ពរីបមបរៀៃបៅន្ងៃបៃះថដលអ្ន្រម្ៃអារម្ណ៍ថា្ ួរអៃុវតតេល្អបំ្ុត។បសច្រ្រីពិតទរីមួយកតូវោៃបឆលែើយសកម្ប់ជា

ឧទាហរណ៍ដល់អ្ន្រ។

្រ. អ្ន្រ្រំពុងបរៀបចំបដើម្បរីប�ើងៃិោយ្រ្ននុងរោរកប�ុំសាករោមែង់បហើយោៃរ្រប�ើញខ្ម្ពរីរកបសាសៃ៍ដ្រកសង់

ៃិងដំបណើរបរឿងជាបកចើៃថដលអ្ន្រអាចបញ្ចតូលបៅ្រ្ននុងរោរប�ើងៃិោយរបស់អ្ន្រ។អ្ន្រពុំកោ្រដថាកតូវ

បកបើកោស់មួយណាឬកតូវៃិោយអវរីបនាះបទ។

បោលរោរណ៍៖គ�ើងអាចៃឹងទទួលបាៃវិវរណៈសពមាប់ជាពបគោជៃ៍ផ្ទាល់ខលែលួៃៃិងគ�ើម្បីជួ�គ�ើងបំគ្ញការគៅៃិង

ការចា្រ់តាំងផ�លបាៃពបគល់�ល់គ�ើង។

ខ. អ្ន្រទទួលោៃសារបអ�ិចកតូៃិ្រមួយថដលកបរោសថាម្ៃព័ត៌ម្ៃស្រីពរីរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយព័ត៌ម្ៃបនាះពុំកសបបៅៃរងរោរបបកងៀៃរបស់ពយារោរីថដល្រំពុង

រស់បៅប�ើយ។

្ . មិតតេ្ ្រ្ិម្នា្រ់មិៃសូវសបបាយចិតតេៃរងប៊ីស្សពរបស់នាងថដលោត់បទើបថតោៃបៅកបធាៃថានា្រ់យុវនារី្ ្រីម្នា្រ់

បៅ្រ្ននុងវួដរបស់នាង។មិតតេ្ ្រ្ិរបស់អ្ន្រម្ៃអារម្ណ៍ថាមៃុស្សប្្សងបទៀត្ ួរថតកតូវោៃបៅឲ្យបធវើ្រិច្ចរោរ

បៃះ។

�.បងកសរីរបស់អ្ន្រោៃបដើរបលងជា្ ូជាមួយៃរងសម្�ិ្រសាសនាចក្រម្នា្រ់។ោត់ោៃកោប់នាងថា្រ្ននុងនាម

ជាអ្ន្ររោៃ់បពវ�ិតភាពម្នា្រ់ោត់ទទួលោៃវិវរណៈថានាង្ ួរថតបរៀបរោរជាមួយោត់។បទាះជាោ៉ាងណា

្រ៏បោយនាងោៃអធិសាឋាៃអំពរីរោរសបកមចចិតតេបៃះបហើយពុំទាៃ់ោៃទទួលចបមលែើយចបាស់លាស់មួយប�ើយ

្្ទនុយបៅវិញនាងម្ៃអារម្ណ៍ថាកចបូ្រកចបល់្រ្ននុងចិតតេៃិងកតូវប្ោ្រ់សម្ពធបលើ។


4. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ២៨ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



១២០

សមសរៀនេដី៧៖ន្ងៃេដី៤

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា

២៩:១–៣០
បមបរៀៃទរី7៖ន្ងៃទរី4បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា29:1–30

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា២៩:១–៥

ទ្រះអម្ចាស់ដថលែង្រីបនាទាល់អំ្ីែង្វាយធួននិងទ្រះបំណងទ្រង់ក្នុងការទប្ូលរាទស្តរបស់ទ្រង់។

បតើអ្ន្រធាលាប់ឆងៃល់ថាបតើកពះៃរងកសឡាញ់រោរោរបហើយអ្័យបទាសដល់អ្ន្រថដរឬបទ?សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

29:1–5រួចថសវងរ្ររបបៀបថដលកពះអង្គសប្គ្រះកសឡាញ់រោរោរបហើយអ្័យបទាសដល់បយើង។

បោងតាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា29:2បតើកពះអង្គសប្គ្រះោៃបកបៀបបធៀបកពះអង្គកទង់បៅៃរងអវរី?

បៅបពលបមម្ៃ់ដរងថាម្ៃបកោះថានា្់រវៃរងប្រៀង្រូៃរបស់វ។្រូៃៗរបស់វៃរងរត់ម្ររ្រវបហើយវៃរងកបមូល្រូៃៗទាំងបនាះ

បៅបករោមសាលាបរបស់វបដើម្បរីរោរោរ។វៃរងលះបង់ខលែលួៃបដើម្បរី�ួយសប្គ្រះ្រូៃៗរបស់វ។

សូមពិចារណាអំពរីរោរណ៍ថដល្រូៃម្ៃ់កតូវថតបធវើបដើម្បរីម្ៃ

សុវតថែិភាពបៅបករោមរោររោរោររបស់បម។បតើអាចៃរងម្ៃអវរី

ប្រើតប�ើងដល់្រូៃម្ៃ់បបើពួ្រវពុំបធវើបៅតាមអវរីថដលវកតូវថត

បធវើបទបនាះ?បតើកពះអង្គសប្គ្រះម្ៃល្រខេណៈដូចជាបមម្ៃ់

ថដលក្រុងរោរោរ្រូៃវោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមរំឭ្របោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា29:2រួច្ ិត

អំពរីអវរីថដលបយើងកតូវថតបធវើបដើម្បរីកតូវោៃកបមូលម្រឯ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបដើម្បរីឲ្យោៃសុខសុវតថែិភាព។សូម

្ូសចំណាំោ្រ្យឬឃ្លាបៅ្រ្ននុងខទរី1–2ថដលបបកងៀៃ

អំពរីបសច្រ្រីពិតបៃះថា៖ព្រះគ�ស៊ូវពគបីស្ទៃឹងពបមូលគ�ើង

ទាំងអស់ោនាគៅគពកាមព្រះពា�ុនៃគសចក្បីគមតាតាករុណាពទង់គបើ

គ�ើងោដាប់តាមព្រះសូរគសៀងពទង់បនាទាបខលែលួៃគ�ើ�អំពាវ�ល់

ពទង់ក្នុងការអធិោឋាៃ។(សូមចងចាំោ្រ្យចូរ សាដាប់ តាមម្ៃ

ៃ័យថាសាដាប់បោយយ្រចិតតេទុ្រោ្រ់បហើយបោរពកបតិបតតេិ

តាម)។


1. បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ

របស់អ្ន្រសូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

្រ. បតើអ្ន្រអាចបធវើអវរីបដើម្បរីសាដាប់តាម

កពះសូរបសៀងរបស់កពះអម្ចាស់នាបពលបៃះ

្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រ?បតើអ្ន្រអាចបធវើអវរីោៃ

បទៀត?

បរុព្វកថា
សៅមិនយូរ្រ៉ុនាមានពដីមុន�ន្និ�ដីេសា�នាចបក្ន្ងៃេដី២៦ដខក្ញ្ញាឆ្នាំ១៨៣០

បពទះអរាចា�់បានប្រទានវិវរែៈដែលរានដចងសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិង

ស�ចក្្ដី�ញ្ញា២៩«សៅក្្នគុងវត្រានពរួក្ដអលសឌើរបបាំមរួយនាក្់»(ក្បាលក្ែ្ឌគ.

និង�.២៩)។ស�ចក្្ដីដែនាំទាំងឡាយសៅក្្នគុងវិវរែៈសនទះអនុវត្ចំសោទះអ�់

អ្នក្ទាំងឡាយដែលបតូវបានសៅឲ្យប្រកា�ែំែឹងល្អ។



១២១

សមសរៀនេដី៧៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា២៩:១–៣០

ខ. បតើអ្ន្រធាលាប់ម្ៃអារម្ណ៍ថាខិតរោៃ់ថត�ិតកពះអង្គសប្គ្រះបោយរោរសាដាប់តាមកពះសូរបសៀងរបស់កទង់ឬ

តាមរយៈរោរអធិសាឋាៃោ៉ាងដូចបម្ច?

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា29:5ចាប់ប្្ើមជាមួយឃ្លា«ចូរបលើ្រចិតតេអ្ន្រប�ើងបហើយអរសបបាយចុះ»។(អ្ន្រអាច

ៃរងចង់្ ូសចំណាំឃ្លាទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ)។បហតុអវរីោៃជាកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលថាពួ្រប្្ ួរថត

អរសបបាយ?បតើបយើងអាចបរៀៃអវរីខលែះបចញពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា29:1–5អំពរីមូលបហតុថដលបយើងអាចបលើ្រចិតតេ

បយើងប�ើងបហើយអរសបបាយ?

បោលរោរណ៍ថដលបយើងអាចបរៀៃ្ ឺថាគោ�ោរព្រះគ�ស៊ូវពគបីស្ទបាៃគធ្វើឲ្យធួៃៃឹងអំគ្ើបាបទាំងឡា�របស់គ�ើងៃិងជាព្រះ

�៏ោំពទចំគពារះព្រះវរបិតាគនារះគ�ើងអាចគលើកចិ្រ្គ�ើងគឡើងគ�ើ�អរសបបា�។អ្ន្រអាចៃរងចង់សរបសរបសច្រ្រីពិតបៅបលើ

ថ្មកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រថ្រ្បរខទរី5។


2.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីរបបៀបថដលដគ្វាយធួៃរបស់

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃនាំម្រៃូវសុ្មង្គលៃិងបសច្រ្រីអំណរបៅដល់�រីវិតរបស់អ្ន្រឬ�រីវិតរបស់មៃុស្សថដលអ្ន្រ

សារល់។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា២៩:៦–១៣

ទ្រះតយស៊ូវទគីស្ទនឹងទប្ូលអ្កដែលទ្រង់ោនតរើសតាំងតែើ្្ីតរៀបចំសទម្ប់ការយាង្កជាតលើក្រី្ ីររបស់ទ្រង់។

បនាទាប់ពរីបយើងទទួលោៃទរីបនាទាល់មួយអំពរីដគ្វាយធួៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបហើយបនាះបយើងម្ៃទំៃួលខុសកតូវមួយបដើម្បរី

ថច្រចាយដំណរងបៃះជាមួយមៃុស្សដនទ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា29:7–8បោយថសវងរ្របុ្្គលថដល

កពះអម្ចាស់ម្ៃកពះទ័យឲ្យពួ្រថអលបឌើរទាំងបៃះកបមូលតាមរយៈរោរកបរោសដំណរងល្អរបស់ពួ្រប្។បតើកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃ

កពះបៃ្ទតូលដូចបម្ចអំពរីអ្ន្រថដលកទង់ោៃបរើសខទរី7?


3.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បចញពរីអវរីថដលអ្ន្រ

ោៃបរៀៃអំពរីអ្ន្រថដលកពះអម្ចាស់ោៃបរើសបតើអ្ន្រអាចបធវើអវរីបៅ្រ្ននុង�រីវិតអ្ន្របដើម្បរីរោលាយជាម្នា្រ់ថដលកពះោៃបរើស?

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា29:10–13កពះអង្គសប្គ្រះោៃបបកងៀៃថាកទង់ៃរង«សថម្ង[កពះរោយកទង់]

ពរីសាថាៃសួ្៌បោយកពះបចសាដាៃិងសិរីល្អដ៏ធំ»(ខទរី11)ឬបយើងអាចៃិោយោៃមយា៉ាងបទៀតថាកទង់ៃរងោងម្រពរី

សាថាៃសួ្៌ម្រថ្ៃដរីម្ងបទៀតបហើយកទង់ៃរងបសាយរា�្យបៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីសុចរិតអស់1,000ឆ្នាំ។បៅបពលកទង់ោងម្រ

ម្ងបទៀតបោយម្ៃទាំងពួ្រសាវ្ររបស់កទង់ឈរ«ខាងសាដាំនដ»កទង់(ខទរី12)បនាះកទង់ៃរង�ំៃុំ�កមះរាកសតេបៅបលើថ្ៃដរី

បហើយពួ្រសុចរិតថដលោៃសាលាប់បៅៃរងោៃរស់ប�ើងវិញ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា២៩:១៤–២១

ទ្រះអម្ចាស់្ ិ្ណ៌នាអំ្ី្រីសម្រល់្ ួយចំនួនដែលនឹងតកើ�ត�ើង្ ុនការយាង្ កជាតលើក្រី្ីររបស់ទ្រង់

បទាះជាោមៃបុ្្គលណាម្នា្រ់បៅបលើថ្ៃដរីដរងអំពរីបពលបវលានៃរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរោ៉ាងណា្រ្រី្រ៏កពះអម្ចាស់ោៃម្ៃ

កពះបៃ្ទតូលកោប់ពរីទរីសម្រល់ថដលៃរងប្រើតប�ើងពរីមុៃរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរថដរបដើម្បរីឲ្យពួ្រសុចរិតអាចោៃបកតៀមខលែលួៃជា

បកសច។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា29:14–21រួច្ ូសចំណាំកពរតតេិរោរណ៍មួយចំៃួៃថដលៃរងប្រើតប�ើងពរីមុៃ

រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ។


4.សូមពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីរបបៀបថដលរោរសារល់ទរីសម្រល់នានានៃ

រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរអាច�ួយបយើងឲ្យបៃតេបសាមះកតង់។

រោរចងចាំអំពរីបរឿងកបដូចនៃបមម្ៃ់ប្រៀង្រូៃរបស់វៃរង�ួយអ្ន្រឲ្យយល់អំពរីសារលិខិតរបស់កពះអង្គសប្គ្រះបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរ

ទាំងបៃះ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា29:17រួចថសវងរ្ររោរណ៍ថដលៃរងប្រើតប�ើងចំបោះអ្ន្រថដលពុំសាដាប់

តាមបសច្រ្រីអំោវនាវរបស់កពះអង្គសប្គ្រះ។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា29:17បយើងបរៀៃអំពរីបោលរោរណ៍ថដលថាគបើគ�ើង្ ុំផពបចិ្រ្គទគនារះព្រះគោ�ិ្រ�៏

ធួៃរបស់ព្រះអង្គសគ្ង្ររះៃឹងមិៃសមាអា្រគ�ើងគឡើ�។

សូមពិចារណាថាបតើម្ៃអវរីមួយ្រ្ននុង�រីវិតអ្ន្រថដលអ្ន្រកតូវថកបចិតតេៃិងអវរីថដលអ្ន្រកតូវថតបធវើបដើម្បរីោៃសាអាតស្អំថដរឬបទ។



១២២

សមសរៀនេដី៧៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា២៩:១–៣០

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា២៩:២២–៣០

សហស្សវ�្សរ៍និងតសចក្តីជំនុំជទ្រះចុងតទកាយ

បនាទាប់ពរីោៃបបកងៀៃអំពរីរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរកពះអម្ចាស់ោៃបបកងៀៃពួ្របរិសុទ្ធអំពរីអវរីថដលៃរងប្រើតប�ើងបនាទាប់ពរី

សហវត្ស។សហស្សវត្សរ៍្ឺជារយៈបពលនៃបសច្រ្រីសុខសាៃតេ1,000ឆ្នាំថដលៃរងចាប់ប្្ើមបៅបពលកពះក្រីស្ទោងកត�ប់

ម្របសាយរា�្យបោយកពះអង្គកទង់បៅបលើថ្ៃដរី។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា29:22–30រួចថសវងរ្រអវរីថដល

ៃរងប្រើតប�ើងបនាទាប់ពរីសហស្សវត្សរ៍។(វអាចៃរង�ួយអ្ន្រឲ្យដរងថាមរីថ្រលជាមហាបទវតាថដលោៃបលើ្រប�ើងបៅ្រ្ននុង

ខទរី2៦្ឺជាអ័ោម[សូមបមើល្.ៃិងស.107:54])។

សូមពិចារណាអំពរីរបបៀបថដលរោរសារល់ពរីបសច្រ្រីពិតទាំងបៃះអាចោៃ�ួយពួ្រអ្ន្រ្្សពវ្សាយសាសនារោលពរី�ំនាៃ់ដំបូង

ឲ្យបំបពញរោរបៅរបស់ខលែលួៃោៃរោៃ់ថតកបបសើរប�ើង្រ្ននុងរោរកបរោសដំណរងល្អបហើយកបមូលអ្ន្រថដលកទង់ោៃបរើស។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា29:27ម្ងបទៀតបោយថសវងរ្រពរ�័យថដលោៃកបទាៃដល់អស់អ្ន្រថដលកតូវោៃ

កបមូលបៅឯកពះអង្គសប្គ្រះ។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំោ្រ្យឬឃ្លាថដលបបកងៀៃពរីបោលរោរណ៍បៃះ៖អស់អ្កផ�លបាៃ

រស់គៅគោ�សុចរិ្រគ�ើ�មករកព្រះគ�ស៊ូវពគបីស្ទៃឹងទទួលបាៃជបីវិ្រ�៏គៅអស់កល្ជាៃិច្។


5. សូមពិចារណាពរីទរីថដលអ្ន្រឈរ្រ្ននុងរោរខិតខំរបស់អ្ន្របដើម្បរីម្ររ្រកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។បតើអ្ន្រអាចបធវើអវរីខលែះ

បដើម្បរីខិត�ិតកទង់?សូមសរបសរចបមលែើយរបស់អ្ន្របៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ។


៦. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ២៩:១–៣០ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



១២៣

សមសរៀនេដី៨៖ន្ងៃេដី១

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា

២៩:៣១–៥០
បមបរៀៃទរី8៖ន្ងៃទរី1បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា29:31–50

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា២៩:៣១–៣៥

ទ្រះអង្គសត្ង្ររះ្ ន្យល់ថាទគប់ការណ៍ទាំងអស់សុ្រ្ដ�ជាការណ៍ខាងវិញ្ញាណចំតោរះទ្រង់

សូមពិចារណាអំពរីរបបៀបថដលបយើងបឆលែើយតបបៅៃរងសាថាៃភាពខាងបករោម៖

ោថាៃភា្ទបី១៖សូមកសនមថាម្ៃមិតតេ្្រ្ិអ្ន្រម្នា្រ់ថដល្រំពុងម្ៃឥរិោប្មិៃសមរម្យថដលអ្ន្រដរងថាៃរងម្ៃទុ្រខេបទាស

ដល់ខលែលួៃោត់។្រ្ននុងឱរោសមួយអ្ន្រពយាោមបលើ្រទរ្រចិតតេមិតតេ្្រ្ិរបស់អ្ន្រឲ្យបញ្ឈប់ឥរិោប្បៃះបែុថៃតេោត់កោប់អ្ន្រ

ថា�បកមើសរបស់ោត់បៃះពុំថមៃជាបញ្ហាអវរីបនាះបទបកោះោមៃអវរីអាក្រ្រ់ោៃប្រើតប�ើងចំបោះោត់ប�ើយ។បតើបោលរោរណ៍នៃ

ដំណរងល្អមួយណាថដលអាច�ួយមិតតេ្្រ្ិរបស់អ្ន្រឲ្យយល់អំពរីសារៈសំខាៃ់នៃ�បកមើសរបស់ោត់?

ោថាៃភា្ទបី២៖សូមៃរ្រកសនមែថាម្ៃមិតតេ្្រ្ិម្នា្រ់ោៃម្ររ្រអ្ន្របហើយៃិោយថាម្ៃអារម្ណ៍ោ្រ់ទរ្រចិតតេបៃ្ិចបៃ្លួច។

នាងកោប់អ្ន្រថានាងពុំដរងថាបតើរោររ្រសាកពះបញ្ញតតេិម្ៃម្ៃតនមលែបស្ើៃរងរោរខិតខំថដរឬបទ។នាងពៃ្យល់ថាបទាះជានាង

ោៃពយាោមបោរពតាមកពះបញ្ញតតេិនានា្រ្រី្រ៏នាងពុំប�ើញថាសាថាៃភាពរបស់នាងម្ៃសភាពល្អកបបសើរជាង�រីវិតរបស់មិតតេ្្រ្ិ

នាងថដលបក�ើសបរើសបធវើអំបពើោបបនាះថដរ។បតើបោលរោរណ៍នៃដំណរងល្អមួយណាថដលអាច�ួយមិតតេ្្រ្ិរបស់អ្ន្រឲ្យបៃតេ

បោរពកបតិបតតេិ?

បៅបពលអ្ន្រសិ្រសាអំពរីថ្្ន្រចុងបករោយនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា29សូមថសវងរ្របោលរោរណ៍ៃិងបោលលទ្ធិថដល

អាចបកបើកោស់ោៃបដើម្បរី�ួយបុ្្គលទាំងឡាយណាថដលម្ៃសាថាៃភាពដូចបៃះ។

្រ្ននុងឆ្នាំ1830សាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទកតូវោៃសាដារប�ើងវិញបហើយបរៀបចំប�ើងម្ងបទៀតបៅបលើថ្ៃដរីបហើយ

ភាពបោរបពញនៃដំណរងល្អកតូវោៃបបើ្រសថម្ងដល់សម្�ិ្រសាសនាចក្រតាមរយៈពយារោរីយែូថសបស៊្ីធ។បៅ្រ្ននុងវិវរណៈ

ថដលម្ៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា29កពះអម្ចាស់ោៃ�ួយពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយឲ្យយល់រោៃ់ថត

ចបាស់អំពរីរោរធាលា្រ់របស់អ័ោមបហើយោៃបបើ្រសថម្ងពរីបោលបំណងនៃកពះបញ្ញតតេិរបស់កទង់។

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា29:31–33បបកងៀៃថាកពះោៃបបងកើតក្ប់រោរណ៍ទាំងអស់ខាងវិញ្ញាណ។អតថែៃ័យមួយ

នៃរោរណ៍បៃះ្ ឺថារោរណ៍ទាំងបនាះអាចប្រើតប�ើងបៅ្រ្ននុងវតតេម្ៃកទង់បហើយពុំបចះសាលាប់ប�ើយ។កទង់ោៃបរៀបចំរបបៀបមួយ

សកម្ប់រោរបបងកើតរបស់កទង់បដើម្បរីរោលាយបៅជាខាងសាច់្មម្ៃៃ័យថារោរបបងកើតទាំងបនាះៃរងថប្របចញពរីវតតេម្ៃរបស់កទង់

បហើយកតូវថតសាលាប់។កពះ្រ៏ោៃបបងកើតរបបៀបមួយបដើម្បរីឲ្យរោរបងកបបងកើតរបស់កទង់យ្រឈ្នះបលើបសច្រ្រីសាលាប់បហើយកត�ប់បៅឯ

វតតេម្ៃរបស់កទង់វិញ។បៃះ្ ឺជាថ្្ន្រទាំងអស់នៃថ្ៃរោររបស់កទង់បដើម្បរីកបទាៃឱរោសបៅដល់្រូៃបៅកទង់ឲ្យថកបរោលាយដូចជា

កទង់ថដរ។

សេចក្តីស្្ើម
សៅមិនយូរ្រ៉ុនាមានពដីមុន�ន្និ�ដីេសា�នាចបក្ន្ងៃេដី២៦ដខក្ញ្ញាឆ្នាំ

១៨៣០បពទះអរាចា�់បានប្រទានវិវរែៈដែលរានដចងសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិង

ស�ចក្្ដី�ញ្ញា២៩«សៅក្្នគុងវត្រានពរួក្ដអលសឌើរបបាំមរួយនាក្់»(ក្បាលក្ែ្ឌគ.

និង�.២៩)។សៅសពលអ្នក្�ិក្សាសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា២៩:១–៣០

សៅអំឡគុងសមសរៀនមុនអ្នក្បានសរៀនអំពដីការប្រមូលអ្នក្ដែលបពទះអរាចា�់បានសរើ�

និងការសាថា្រនាេដីបក្ុង�ម៊ីយ៉ូនសឡើង។សមសរៀនសនទះសផ្ដាតសៅសលើលក្្ខែៈ�ម្ត្ិ

ននការធាលាក្់រ្រ�់អ័ដាមដែលស្រើក្�ដម្ងសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា

២៩:៣១–៥០។



១២៤

សមសរៀនេដី៨៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា២៩:៣១–៥០

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា29:34–35រួចថសវងយល់ថាបតើកពះអម្ចាស់កទង់ចាត់ទុ្រកពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយថដល

កទង់កបទាៃដល់ពួ្របយើងបនាះថាជាអវរី។សូម្រត់ចំណាំបសច្រ្រីពិតបៃះបៅ្រ្ននុងបទ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖ព្រះបញ្ញ្រ្ិទាំងអស់របស់

ព្រះសុទ្ធផ្រជាខ្ងវិញ្ញាណ។កពះបញ្ញតតេិៃរីមួយៗថដលកពះកបទាៃឲ្យម្ៃបោលបំណងខាងវិញ្ញាណបហើយកតូវោៃបបងកើតប�ើង

បដើម្បរី�ួយបយើងឲ្យកត�ប់បៅឯវតតេម្ៃរបស់កទង់វិញ។


1. សូមពិចារណាអំពរីោ្រ្យសម្រីនៃកោជាញាវងនវទុ្រជាឧទាហរណ៍មួយនៃបោលលទ្ធិថដលថាកពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយ

របស់កពះទាំងអស់សុទ្ធថតជាខាងវិញ្ញាណ។បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមបឆលែើយ

សំណួរខាងបករោមបៃះ៖

្រ. បតើរោរបោរពកបតិបតតេិតាមោ្រ្យសម្រីនៃកោជាញាវងនវអាចម្ៃឥទ្ធិពលម្របលើបយើងខាងសាច់្មោ៉ាង

ដូចបម្ច?

ខ. បតើរោរបោរពកបតិបតតេិតាមោ្រ្យសម្រីនៃកោជាញាវងនវអាចម្ៃឥទ្ធិពលម្របលើបយើងខាងវិញ្ញាណោ៉ាងដូចបម្ច?

វអាចៃរងម្ៃលទ្ធ្លខាងសាច់្មថដលបណាដាលម្រពរីរោរមិៃបោរពកបតិបតតេិតាមោ្រ្យសម្រីនៃកោជាញាវងនវបែុថៃតេលទ្ធ្ល

ដ៏ធំជាងប្បនាះ្ ឺល្រខេណៈខាងវិញ្ញាណជាពិបសសចំបោះសម្�ិ្រសាសនាចក្រថដលោៃបធវើបសច្រ្រីសញ្ញាបដើម្បរីបោរពកបតិបតតេិ

តាមកពះបញ្ញតតេិបនាះ។បោយសារថតកពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយរបស់កពះ្ ឺសុទ្ធថតជាខាងវិញ្ញាណរួមបញ្ចតូលទាំងោ្រ្យសម្រីនៃកោជាញា

វងនវ្ ងថដរបនាះរោរបោរពកបតិបតតេិនាំម្រៃូវពរ�័យខាងវិញ្ញាណបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើង។្្ទនុយបៅវិញរោរមិៃបោរពកបតិបតតេិ

ចំបោះកពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយរបស់កពះរារាំងបយើងពរីរោរទទួលោៃឬបណាដាលឲ្យបយើងោត់បង់ពរ�័យខាងវិញ្ញាណ។

សូមពិចារណាអំពរីរបបៀបថដលរោរដរងថាកពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយ

របស់កពះសុទ្ធថតជាខាងវិញ្ញាណអាច�ួយបុ្្គលទាំងឡាយ

ថដលសថែិតបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពថដលអ្ន្រោៃអាៃរោលចាប់ប្្ើម

បមបរៀៃបៃះ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា២៩:៣៦–៤១

ការធាលាក់របស់អ័ដា្នាំឲ្យម្នតសចក្ដីស្លាប់ខាង
ស្ច់ឈា្

ខណៈបពលថដលកពះកបទាៃកពះបញ្ញតតេិបដើម្បរីកបទាៃពរបយើង

ខាងវិញ្ញាណបនាះសូម្រត់ចំណាំបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា29:35ថដលកទង់អៃុញ្ញាតឲ្យបយើងបធវើជា

ភានា្រ់គ្រចំបោះខលែលួៃបយើងផ្ទាល់។រោរណ៍បៃះម្ៃៃ័យថាកពះ

កបទាៃសិទ្ធិបក�ើសបរើសដល់្រូៃបៅកទង់បហើយអៃុញ្ញាតឲ្យ

ពួ្រប្បក�ើសបរើសថាបតើៃរងបោរពកបតិបតតេិតាមកពះបញ្ញតតេិកទង់

ថដរឬបទ។


2. សូម្ ូសតារាងខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុង

បសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ។បនាទាប់ម្រសូមអាៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា29:3៦–41រួចបំបពញ�បកមើសៃិងលទ្ធ្លនៃមៃុស្សឬក្រុមមៃុស្សបនាះ៖

ជសពមើេ លទ្្ល

អារក្្ស

«មរួយភាគ្រដីននពរួក្ពល្ររិវារ

សាថាន�រួគ៌»

អ័ដាម



១២៥

សមសរៀនេដី៨៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា២៩:៣១–៥០

សូម្ ិតពរីរោរសរបសរបោលរោរណ៍តបៅបៃះោ្រ់្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរបស់អ្ន្រ៖ព្រះបាៃពបទាៃអំគណា�នៃ

សិទ្ធិគពជើសគរើសគ�ើម្បីគធ្វើការគពជើសគរើសគ�ើ�ទទួលបាៃលទ្ធែលនៃជគពមើសទាំងគនារះ។

ពរីមុៃអ័ោមោៃទទួលទាៃថ្លែថដលហាមឃ្ត់ោត់ោៃរស់បៅបលើថ្ៃដរីបៅ្រ្ននុងសួៃចបារបអថដៃបហើយអាចរស់បៅ្រ្ននុងវតតេម្ៃ

របស់កពះ។បនាទាប់ពរីោត់ោៃទទួលទាៃថ្លែបនាះោត់បៅថតអាចរស់បៅបលើថ្ៃដរីោៃបែុថៃតេោត់ពុំអាចរស់បៅ្រ្ននុងវតតេម្ៃរបស់

កពះោៃបទៀតបនាះបទ។បោយសារថតអ័ោមោៃបបណាដាយខលែលួៃបៅតាមរោរល្បលួងបហើយោៃទទួលទាៃថ្លែថដលហាមឃ្ត់

បនាះបយើងទាំងអស់ោនាសថែិតបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពខាងសាច់្មមួយ(ថដលបចះសាលាប់)បហើយថប្របចញពរីវតតេម្ៃរបស់កពះ។

បោងតាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា29:41បតើរោរថប្របចញបៃះកតូវោៃបៅថាដូចបម្ច?


3.សូម្ ូសដយាករោមខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

ផែនការននសេចក្តីេស្រ្គោះ

ជីវិតមុនជីវិតល�ើ

ផែនដី
វត្តមានននព្រះ

ជីវិតដ៏លៅអស់

ក�្បជានិច្ច

ភា្រផមងស្លាប់

អំល្ើបាប លសចក្តីស្លាប់

លសចក្ីជលំនឿ

ការផពបចិត្ត

្ិធីបុណ
្យពជមុជទឹក

ព្រះវិញ្
ញាណ

បរិសុទ្ធ

ការលោរ្ពបតិបត្តិ

លសចក្តីសញ្
ញានានា

ការសូ៊ពរាំ

សាសនាចក្រនៃក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទ

នៃ្ ួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងយករោេ

មូលដ្ឋាៃក្ររះ

វត្តមានរបស់ព្រះ(ខាងវិញ្ញាណ)

ការធ្លាក់ននផែនដី(ខាងសាច់ឈាម)

វត្តមានរបស់ព្រះ

វត្តមានរបស់ព្រះ(ខាងវិញ្ញាណ) វត្តមានរបស់ព្រះ

ការធ្លាក់ននផែនដី(ខាងសាច់ឈាម)

សសចក្តីសាលាប់ខាងវិញ្ញាណគឺជាការផបកសចញ

្ីព្រះ។

តាមរយៈដង្វាយធួនមនុស្សសោកទាំងអស់នឹងពតរូវ

បានសពបាសសោរះ្ ីការសាលាប់ខាងសាច់ឈាមនិង

ខាងវិញ្ញាណផដលបណ្តាលមក្ ីការធ្លាក់ននអ័ដាម។
អ្នកទាំងឡាយណ្ផដល្ ុំអនុវត្ត

សសចក្ីជសំនឿឬផពបចិត្ត្ុំអាចបានសៅ

ក្ននុងវត្តមានរបស់ព្រះអស់កល្បជានិច្ច

ស�ើយ។

ដង្វាយធួនរបស់ព្រះលយស៊ូវព្ីស្ទ

បលើដយាករោមបៃះសូមសរបសរបៅបករោមឃ្លា«ថ្ៃដរីថដលោៃធាលា្រ់(ខាងសាច់្ម)»ថា៖គសចក្បីោលាប់ខ្ង

វិញ្ញាណគឺជាការផ�លព្រូវបាៃកា្រ់គចញ្ បីវ្រ្មាៃរបស់ព្រះ។បនាទាប់ម្រសូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះ៖បតើអ្ន្រ

្ិតថាបហតុអវរីោៃជាវជារោចាំោច់សកម្ប់បយើងបដើម្បរីថប្របចញពរីវតតេម្ៃរបស់កពះមួយរយៈបពល?

សូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ដូចតបៅបៃះអំពរីរោរធាលា្រ់ៃិងមូលបហតុថដលបយើងកតូវថតថប្របចញពរីកពះមួយរយៈ៖«រោរធាលា្រ់្ ឺ

ជាថ្្ន្រមួយោ៉ាងសំខាៃ់នៃថ្ៃរោរនៃបសច្្ររីសប្គ្រះរបស់កពះវរបិតាសួ្៌(សូមបមើលៃរីនហវទរី22:15–1៦;9:៦)។

វម្ៃទិសបៅពរីរ—ធាលា្រ់ចុះបដើម្បរីរី្រចបកមើៃ។បថៃថែមបៅបលើរោរថណនាំអំពរីរោរសាលាប់ខាងសាច់្មៃិងខាងវិញ្ញាណវោៃ

្្ល់ឲ្យបយើងៃូវឱរោសប្រើតម្របលើថ្ៃដរីបៃះបដើម្បរីបរៀៃៃិងអ្ិវឌ្ឍ»(ពិត ចំមោះ មសចក្ដី្រំម�ឿ ៖ ឯកសារ មោង ន� ដំណឹងល្អ

[ឆ្នាំ2004]ទំព័រ57សូមបមើល្ ងថដរៃរីនហវទរី22:25)។

ថអលបឌើរកប៊ូសអ័រម្៉ា្រ់ខៃ់�រី្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃបបកងៀៃអំពរីរោរធាលា្រ់ដូចតបៅបៃះថា៖

«បពឹត្ិការែ៍ែ៏�ំខាន់្រំផុតដែលធាលា្រ់រានឬដែលនឹងសក្ើតសឡើងសៅក្្នគុងបគ្រ់ទាំងភាពអ�់ក្ល្...

គឺជាការ្រសងកើតការធាលាក្់និងែង្វាយធរួន។

«មុនសពលសយើងអាចចា្រ់សផ្ើមយល់អំពដីការ្រសងកើតអ្វដីៗទាំងអ�់ខាងសាច់្មសយើងបតូវដតែឹងពដីរស្រៀ្រ

និងតាមវិធដីណាដែលភាពពិតែ៏អ�់ក្ល្ទាំង្រដីសនទះ—ការ្រសងកើតការធាលាក្់និងែង្វាយធរួន—គឺបតូវ

តបាញជា្រ់ោនា្រំដ្រក្មិនបានសែើម្ដី្រសងកើតជាដផនការ�ស្ង្គាទះមរួយ។ោមានចំែុចណាមរួយសៅឈររានាក្់

ឯងសឡើយចំែុចមរួយៗភាជា្រ់សៅនឹងចំែុចពដីរសេៀតសហើយសដាយោមានចំសែទះែឹងមរួយននចំែុចទាំងអ�់សនាទះវាមិនអាច

សៅររួចសេដែលែឹងពដីស�ចក្្ដីពិតអំពដីចំែុចវានដីមរួយៗសនាទះ។...

«...�ូមឲ្យចងចាំថ្ែង្វាយធរួនបានមក្សដាយសារការធាលាក្់។បពទះបគដី�្្រង់ន្្�បរា្រ់អំសពើរំលងរ្រ�់អ័ដាម។

ប្រ�ិនស្រើោមានការធាលាក្់សេសនាទះនឹងោមានែង្វាយធរួនដែលភាជា្រ់មក្ជាមរួយនូវអមតភាពនិងជដីវិតែ៏សៅអ�់ក្ល្ជានិច្ដែល

ជាលេ្ផលរ្រ�់វាសនាទះសេ។សហតុែូសច្នទះសហើយវាបបាក្ែជាក្់ែូចជាស�ចក្្ដី�ស្ង្គាទះសក្ើតរានតាមរយៈែង្វាយធរួនែូសច្នទះ

ស�ចក្្ដី�ស្ង្គាទះក្៏សក្ើតរានសដាយសារដតការធាលាក្់ដែរ។

«ជដីវិតរដមងសាលា្រ់និងការ្រងក្រសងកើតនិងស�ចក្្ដីសាលា្រ់�ុេ្ដតរានការចា្រ់សផ្ើមរ្រ�់វាជាមរួយនឹងការធាលាក្់»( Christ and 
the Creation,” Ensign ដខមិ្ុនាឆ្នាំ១៩៨២េំព័រ៩)។



១២៦

សមសរៀនេដី៨៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា២៩:៣១–៥០

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា២៩:៤២–៥០

ែង្វាយធួនណនទ្រះតយស៊ូវទគីស្ទតទោសតយើង្ ីតសចក្ដីស្លាប់ខាងវិញ្ញាណ

សូមពិចារណាអំពរីសំណួរដូចតបៅបៃះ៖បតើៃរណាៃរងកត�ប់បៅឯវតតេម្ៃរបស់កពះវិញ?

បដើម្បរីយល់អំពរីរោរបបកងៀៃរបស់កពះអម្ចាស់ថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា29វចាំោច់ថដលកតូវដរង

ថាមៃុស្សទាំងអស់ៃរងកត�ប់បៅឯវតតេម្ៃរបស់កពះវិញបនាទាប់ពរីោៃរស់ប�ើងវិញ។បៃះ្ ឺបោយសារថតដគ្វាយធួៃនៃ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបកោសមៃុស្សបលា្រទាំងអស់ពរីអាៃុភាពនៃរោរធាលា្រ់ខាងសាច់្មៃិងខាងវិញ្ញាណ(សូមបមើលបហបលមិៃ

14:15–18)។


4.បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមសរបសរបៅថ្្ន្រខាងសាដាំនៃដយាករោមបករោមឃ្លា

«វតតេម្ៃរបស់កពះ»ថា៖តាមរ�ៈ�ង្វា�ធួៃគនារះមៃុស្សគោកទាំងអស់ៃឹងព្រូវបាៃគពបាស្ បីគសចក្បីោលាប់ខ្ង

ោច់្មៃិងខ្ងវិញ្ញាណផ�លបណាដាលមក្ បីការធាលាក់របស់អ័ោម។បនាទាប់ម្រសូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅ

បៃះ៖បបើបយើងទាំងអស់ោនាៃរងកតូវោៃនាំបៅឯវតតេម្ៃរបស់កពះបៅទរីបំ្ុតបនាះបតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាវ

សំខាៃ់បទាះជាបយើងោៃបធវើ�បកមើសកតរមកតូវឬអត់រោលបៅបលើថ្ៃដរីបនាះ?

តាមរយៈដគ្វាយធួៃកទង់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃកបទាៃ

រោរអ្័យបទាសៃិង�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ចដល់អស់

អ្ន្រទាំងឡាយណាថដលអៃុវតតេបសច្រ្រី�ំបៃឿបលើកទង់បហើយ

ថកបចិតតេបចញពរីអំបពើោបរបស់ខលែលួៃ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា29:42–43រួចថសវងរ្ររោរណ៍ថដលបយើង

កតូវបធវើបដើម្បរីម្ៃភាពស្រ្ិសមបដើម្បរីោៃបៅ្រ្ននុងវតតេម្ៃរបស់

កពះជាៃិច្ច។សូមពិចារណាអំពរីរោរណ៍ទាំងឡាយថដលអ្ន្រ

អាចបធវើបដើម្បរីថកបចិតតេបដើម្បរីអ្ន្រអាចោៃបៅ្រ្ននុងវតតេម្ៃរបស់

កពះជាៃិច្ច។

បទាះជាមៃុស្សបលា្រទាំងអស់ៃរងោៃរស់ប�ើងវិញបហើយោៃ

បកោសពរីបសច្រ្រីសាលាប់ខាងវិញ្ញាណៃិងកតូវោៃនាំកត�ប់បៅ

វតតេម្ៃរបស់កពះបដើម្បរីទទួលរោរ�ំៃុំ�កមះោ៉ាងណា្រ្រី្រ៏មិៃម្ៃៃ័យថាមៃុស្សក្ប់ោនាៃរងបៅទរីបនាះជាដរាបបនាះបទ។


5. បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូម្ ូសបៅថ្្ន្រខាងសាដាំនៃដយាករោមបោយៃូវសញ្ញា

កពួញមួយបចញពរីវតតេម្ៃរបស់កពះ។បនាទាប់ម្រសូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា29:44–45រួចបឆលែើយ

ៃរងសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

្រ. បតើ�បកមើសណាខលែះថដលបធវើឲ្យមៃុស្សមិៃម្ៃភាពស្រ្ិសមបដើម្បរីោៃបៅ្រ្ននុងវតតេម្ៃរបស់កពះជាៃិច្ច?

ខ. បតើអវរីជាលទ្ធ្លនៃ�បកមើសរបស់ពួ្រប្?


៦. សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្របៅថ្រ្បរបនាទាត់ោច់ៗ្រ្ននុងដយាករោមថា៖

អ្កទាំងឡា�ណាផ�ល្ ុំអៃុវ្រ្គសចក្បីជំគៃឿឬផពបចិ្រ្្ុំអាចបាៃគៅក្នុងវ្រ្មាៃរបស់ព្រះជាៃិច្គឡើ�។

ខាងបករោមបៃះបគ្ហាញអំពរីទកមង់ថដលដយាករោមរបស់អ្ន្រ្ ួរថតបលចប�ើងបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសា

កពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

ផែនការននសេចក្តីេស្រ្គោះ

ជីវិតមុនជីវិតល�ើ

ផែនដី
វត្តមានននព្រះ

ជីវិតដ៏លៅអស់

ក�្បជានិច្ច

ភា្រផមងស្លាប់

អំល្ើបាប លសចក្តីស្លាប់

លសចក្ីជលំនឿ

ការផពបចិត្ត

្ិធីបុណ
្យពជមុជទឹក

ព្រះវិញ្
ញាណ

បរិសុទ្ធ

ការលោរ្ពបតិបត្តិ

លសចក្តីសញ្
ញានានា

ការសូ៊ពរាំ

សាសនាចក្រនៃក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទ

នៃ្ ួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងយករោេ

មូលដ្ឋាៃក្ររះ

វត្តមានរបស់ព្រះ(ខាងវិញ្ញាណ)

ការធ្លាក់ននផែនដី(ខាងសាច់ឈាម)

វត្តមានរបស់ព្រះ

វត្តមានរបស់ព្រះ(ខាងវិញ្ញាណ) វត្តមានរបស់ព្រះ

ការធ្លាក់ននផែនដី(ខាងសាច់ឈាម)

សសចក្តីសាលាប់ខាងវិញ្ញាណគឺជាការផបកសចញ

្ីព្រះ។

តាមរយៈដង្វាយធួនមនុស្សសោកទាំងអស់នឹងពតរូវ

បានសពបាសសោរះ្ ីការសាលាប់ខាងសាច់ឈាមនិង

ខាងវិញ្ញាណផដលបណ្តាលមក្ ីការធ្លាក់ននអ័ដាម។
អ្នកទាំងឡាយណ្ផដល្ ុំអនុវត្ត

សសចក្ីជំសនឿឬផពបចិត្ត្ុំអាចបានសៅ

ក្ននុងវត្តមានរបស់ព្រះអស់កល្បជានិច្ច

ស�ើយ។

ដង្វាយធួនរបស់ព្រះលយស៊ូវព្ីស្ទ



១២៧

សមសរៀនេដី៨៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា២៩:៣១–៥០



7.សូមរំឭ្រអំពរីសាថាៃភាពចំៃួៃពរីរថដលោៃពិភា្រសាបៅបពលចាប់ប្្ើមនៃបមបរៀៃបៃះ។បនាទាប់ម្រសូមបឆលែើយសំណួរ

ខាងបករោមបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រោៃបរៀៃអវរីខលែះបៅន្ងៃបៃះថដលអាច�ួយមិតតេ្្រតេិ្រ្ននុងសាថាៃភាពទរី1?

ខ. បតើអ្ន្រោៃបរៀៃអវរីខលែះបៅន្ងៃបៃះថដលអាច�ួយមិតតេ្្រតេិ្រ្ននុងសាថាៃភាពទរី2?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា29:49រួច្ ិតអំពរីរោររំពរងទុ្រទាំងឡាយថដលកពះអម្ចាស់ោៃតកមូវពរីអ្ន្រ។

សូមោ្រ់បោលបៅបដើម្បរីបៃតេអៃុវតតេដគ្វាយធួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រតាមរយៈរោរថកបចិតតេពរីអំបពើោប

ទាំងឡាយរបស់អ្ន្រៃិងរោរបកតៀមខលែលួៃអ្ន្របដើម្បរីោៃរស់បៅ្រ្ននុងវតតេម្ៃរបស់កពះម្ងបទៀត។


8. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ២៩:៣១–៥០ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



១២៨

សមសរៀនេដី៨៖ន្ងៃេដី២

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៣០–៣២
បមបរៀៃទរី8៖ន្ងៃទរី2បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា30–32

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៣០

ទ្រះអម្ចាស់ទតាស់តៅដាវី�វិ�ត្ើរត្ទ�ុសវី�ត្ើរជុញ្ញ័រនិងយ៉ូហានវិ�ត្ើរឲ្យ្ សាយែំណឹងល្អ។

សូម្ ិតកសនមថាបតើរោរទទួលោៃរោរបៅបបកមើកពះអម្ចាស់ជាអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាបពញបម្៉ាងម្ៃសភាពថបបណា?

សូមសរបសរអារម្ណ៍ថដលអ្ន្រ្ ិតថាអាចម្ៃបៅបពលទទួលោៃរោរបៅដូចបនាះ៖

កពះអម្ចាស់ោៃកតាស់បៅពួ្របងប្អតូៃកបុសវិតបមើរទាំងបរីនា្រ់្ ឺោវីឌបពកតុស�ុញ្ញ័រៃិងយែូហាៃឲ្យ្ សាយដំណរងល្អ

បហើយោៃកបទាៃឱវទជា្រ់លា្រ់បៅដល់ពួ្រោត់បរៀងៗខលែលួៃ។

សូមអាៃខ្ម្ពរីរបចញពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា30បៅ្រ្ននុងកបអប់ទរីមួយ្រ្ននុងតារាងខាងបករោមរួចថសវងរ្របោលរោរណ៍

បៅ្រ្ននុងកបអប់ទរីពរីរថដលកតូវោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបនាះ។សូមសរបសរលិខិតនៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍បៅបលើបនាទាត់ថ្រ្បរ

ប្មះៃិងបសច្រ្រីបោងបទ្ម្ពរីរ។ចបមលែើយថដលកតរមកតូវ្ ឺម្ៃបៅខាងចុងនៃបមបរៀៃបៃះ។

 1. ោវីឌ(ខទរី1–4)

 2. បពកតុស(ខទរី5–8)

 3.យែូហាៃ(ខទរី9–11)

្រ. គ�ើងគួរផ្របគពមើព្រះអមាចាស់ឲ្យអស់្ បីព្លឹងគ�ើងគពពារះពទង់ៃឹងគង់គៅ

ជាមួ�ៃឹងគ�ើង។

ខ. ែ្ទនុ�្បីការគកា្រខ្លាចមៃុស្សគ�ើងគួរផ្រ្ ឹងផែ្អកគលើភា្រឹងមាំ្ បី

ព្រះអមាចាស់។

្. គ�ើងព្រូវោំពទគ�ើ�ពទពទង់អ្កទាំងឡា�ណាផ�លព្រះអមាចាស់បាៃ

គៅឲ្យ�ឹកនាំកិច្ការរបស់ពទង់។



1.សូមបក�ើសបរើសបោលរោរណ៍អ្រ្សរដិតមួយបៅ្រ្ននុងតារាងមុៃបៃះ។សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុ

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីសាថាៃភាពមួយថដលអ្ន្រអាចៃរង�ួបកបទះថដលបោលរោរណ៍បៃះអាចម្ៃ

អតថែកបបោ�ៃ៍ជាពិបសសសកម្ប់អ្ន្រ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៣១:១–៨

ទ្រះអម្ចាស់ោនតៅថូម្៉ាសប៊មីម្៉ាសឲ្យ្ សាយែំណឹងល្អតហើយជួយស្ថាបនាស្សនាចទក

សូម្ ិតអំពរីក្រុមក្ួសាររបស់អ្ន្រៃិងអារម្ណ៍ថដលអ្ន្រម្ៃចំបោះពួ្រប្។បតើម្ៃៃរណាម្នា្រ់្រ្ននុងក្ួសារអ្ន្រថដលពុំថមៃជា

សម្�ិ្រនៃសាសនាចក្រឬបច្ចនុប្បៃ្នបៃះពុំោៃរស់បៅតាមបសច្រ្រីសញ្ញាថដលពួ្រោត់ោៃបធវើជាមួយៃរងកពះអម្ចាស់ថដរឬបទ?

បបើអ្ន្រម្ៃបតើបសច្រ្រីសង្រមអវរីខលែះថដលអ្ន្រម្ៃសកម្ប់ោត់?បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា31បយើងអាៃអំពរី

វិវរណៈថដលោៃថណនាំដល់អ្ន្រថកបចិតតេប�ឿ្ ្រី្ ឺ្ូម្៉ាសប៊ីម្៉ាស។ថ្្ន្រមួយចំៃួៃកោប់អំពរីក្រុមក្ួសាររបស់ោត់។្ូម្៉ាស

ោៃបរៀបរោរបហើយម្ៃ្រូៃតូចៗបរីនា្រ់រោលវិវរណៈបៃះកតូវោៃកបទាៃឲ្យ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

31:1–2បោយថសវងរ្ររោរសៃយាទាំងឡាយថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃដល់្ូម្៉ាសអំពរីក្រុមក្ួសាររបស់ោត់។

សេចក្តីស្្ើម
ក្្នគុងវិវរែៈដែលរានក្ត់បតាសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៣០បពទះអរាចា�់

បានប្រទានការដែនាំែល់ដាវីឌវិតសមើរសពបតុ�វីតសមើរជុញ្ញ័រនិងយ៉ូហាន

វិតសមើរ។្ូរា៉ា�្រម៊ីរា៉ា�េេរួលបានការសៅឲ្យផសាយែំែឹងល្អែូចបានក្ត់បតា

សៅក្្នគុងសោលលេិ្និងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៣១។ក្្នគុងវិវរែៈដែលរានក្ត់បតាសៅក្្នគុង

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៣២បពទះអរាចា�់បានសៅបា៉ាលដីភដីបបាត្និងន�បា

ភដីសតើ�ុនឲ្យសចញស្រ�ក្ក្ម្មផសាយែំែឹងល្អសៅកាន់ពរួក្សា�ន៍សលមិន។សៅ

សពលអ្នក្�ិក្សាក្ែ្ឌទាំងសនទះ�ូមក្ត់ចំណាំអំពដីឱវាេនិងការ�នយាទាំងឡាយ

ដែលបពទះអរាចា�់បានប្រទានែល់អ្នក្ផ្សព្វផសាយសា�នាទាំងសនទះ។



១២៩

សមសរៀនេដី៨៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៣០–៣២

បយើងបរៀៃបចញពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះថាតាមរ�ៈគសចក្បីគោមារះព្រង់របស់គ�ើងគនារះពគួោរគ�ើងអាចៃឹងព្រូវបាៃពបទាៃ្ រឲ្យគជឿ

គ�ើ�ោរល់គសចក្បី្ិ្រ។សូមពិចារណាអំពរីរបបៀបថដលបោលរោរណ៍បៃះអាចម្ៃអតថែកបបោ�ៃ៍សកម្ប់អ្ន្របបើអ្ន្រម្ៃ

សម្�ិ្រក្ួសារថដលមិៃថមៃជាសម្�ិ្រសាសនាចក្រឬមិៃបៃតេរស់បៅតាមបសច្រ្រីសញ្ញារបស់ខលែលួៃ។


2. បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

្រ. បតើបុ្្គលម្នា្រ់ៗអាចកតូវោៃកបទាៃពរតាមរយៈបសច្រ្រីបសាមះកតង់នៃសម្�ិ្រក្ួសារប្តាមវិធរីណាខលែះ?

ខ. បតើអ្ន្រធាលាប់ោៃប�ើញ្ ំរូដូចបម្ចខលែះ?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា31:3–4រួចថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃកតាស់បៅឲ្យ្ូម្៉ាសប៊ីម្៉ាសបធវើ។

វអាចពុំថមៃជារោរគ្យកសួលបនាះបទចំបោះ្ូម្៉ាសបដើម្បរីចា្របចញពរីក្រុមក្ួសារោត់បៅ្ សាយដំណរងល្អ្រ៏ពុំថមៃជា

រោរគ្យកសួលបនាះបទចំបោះអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនានាបពលបច្ចនុប្បៃ្នបៃះថដរ។សូមអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបៃះ

រួច្ ូសចំណាំរោរសៃយាថដលកបធាៃហ្គរដុៃប៊ីហុិង្លែរីោៃបធវើជាមួយអ្ន្រទាំងឡាយណាថដលបបកមើកពះអម្ចាស់្រ្ននុងនាមជាអ្ន្រ

្្សពវ្សាយសាសនា៖«អ្ន្រៃរង្ ្ល់ពរដល់�រីវិតមៃុស្សថដលអ្ន្របបកងៀៃថ្មទាំងសណាដាៃបករោយពួ្រប្បទៀត្ ង។អ្ន្រៃរង

្្ល់ពរដល់�រីវិតផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់អ្ន្រ។អ្ន្រៃរងកបទាៃពរដល់�រីវិតនៃក្ួសារអ្ន្រថដលៃរងោំកទអ្ន្របហើយអធិសាឋាៃសកម្ប់អ្ន្រ»

(OfMissions,Temples,andStewardship,»Ensignថខវិច្ិរោឆ្នាំ1995,52)។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា31:5–8រួចថសវងរ្រពរ�័យទាំងឡាយថដលៃរងប្រើតម្ៃដល់មៃុស្សថដល្ូម្៉ាស

ប៊ីម្៉ាសៃរងបបកងៀៃ្រ្ននុងនាមជាអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនា។សូមថសវងរ្រ្ ងថដរៃូវពរ�័យទាំងឡាយថដលៃរងប្រើតម្ៃចំបោះ

្ូម្៉ាសៃិងក្រុមក្ួសាររបស់ោត់។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំៃូវអវរីថដលអ្ន្ររ្រប�ើញ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៣១:៩–១៣

ទ្រះតយស៊ូវទគីស្ទទបទានឱវា្រតដាយផ្ទាល់តៅែល់ថូម្៉ាសប៊មីម្៉ាស

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា31:9–13ម្ៃៃូវឱវទបដើម្បរី�ួយដល់្ូម្៉ាសប៊ីម្៉ាសបៅ្រ្ននុងបបស្រ្រម្ៃិង

�រីវិតផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ោត់។


3.បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមថសវងរ្រចំណុចមួយនៃឱវទថដលកពះអម្ចាស់ោៃ

កបទាៃដល់្ូម្៉ាសប៊ីម្៉ាសថដលអ្ន្រ្ ិតថាម្ៃសារៈសំខាៃ់ចំបោះអ្ន្របដើម្បរីបធវើតាមបៅ្រ្ននុង�រីវិតរួចសូមបឆលែើយ

សំណួរដូចតបៅបៃះ៖បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាឱវទបៃះម្ៃសារៈសំខាៃ់ចំបោះអ្ន្របហើយបតើអ្ន្រអាចទទួល

ោៃ្ លកបបោ�ៃ៍ពរីរោរបធវើតាមឱវទបនាះោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា31:13ម្ងបទៀតរួចថសវងរ្ររោរសៃយាថដលោៃកបទាៃដល់្ូម្៉ាសប៊ីម្៉ាស

បបើោត់បសាមះកតង់្រ្ននុងរោរបោរពកបតិបតតេិតាមឱវទថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃដល់ោត់។

បោយបកបើោ្រ្យមបើៃិងមនាះសូមសរបសររោរសៃយាបនាះ្រ្ននុងទកមង់ជាបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍នៃបោលលទ្ធិមួយ។

គបើគនារះ។


4.សូម្ ូសកបអប់ពរីរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងកបអប់ទរីមួយថា

ទរោលាប់ ដ៏ សុចរិតៃិង្រ្ននុងកបអប់មួយបទៀតថា្រម្មើស ដ៏ សុចរិត ។សូមរាយជាបញ្រីអៃុវតតេៃ៍ទាំងឡាយថដលអ្ន្រ

ោៃអៃុវតតេតាមឬកតូវអៃុវតតេតាមៃិង�បកមើសនានាថដលអ្ន្រោៃបធវើឬកតូវបធវើនាបពលឥ�តូវបៃះៃិង្រ្ននុងបពល

អនា្តថដលៃរង�ួយអ្ន្រឲ្យ«ម្ៃចិតតេបសាមះកតង់រហូតដល់ទរីបំ្ុត»(្.ៃិងស.31:13)។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៣២

ទ្រះអម្ចាស់ទតាស់តៅោ៉ាលីភីទោ�្តនិងណសោភីត�ើសុនឲ្យតចញតបសកក្្្ សាយែំណឹងល្អតៅកាន់្ ួកស្សន៍
តល្ិន

វិវរណៈថដលអ្ន្រោៃសិ្រសាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា30–31ៃិងវិវរណៈទាំងឡាយថដលអ្ន្រៃរងសិ្រសាបៅ្រ្ននុង

បោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា32–34្ឺអំពរីរោរបៅបបកមើបបស្រ្រម្្រិច្ចរោរ្ ្សពវ្សាយសាសនាៃិងរោរបកតៀមខលែលួៃបបកងៀៃ

ដំណរងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទថដលោៃសាដារប�ើងវិញ។្រ្ននុងថខតុលាឆ្នាំ2012កបធាៃ្ូម្៉ាសបអសមែៃសុៃោៃ

បចញបសច្រ្រីកបរោសស្រីពរីអាយុបចញបបកមើ្ ្សពវ្សាយសាសនាបោយថ្្អ្របៅបលើរោរបោរពកបតិបតតេិបសច្រ្រីបសាមះកតង់ៃិង

ភាពចាស់ចិតតេចាស់្ ំៃិតនៃ�ំនាៃ់ថដល្រំពុងបពញវ័យ។



១៣០

សមសរៀនេដី៨៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៣០–៣២

«ខ្គុំរីក្រាយសែើម្ដីប្រកា�ពដីប្រ�ិេ្ិភាពសនាទះភាលាមៗថ្យុវជនដែល�័ក្្ិ�មនិងរាន�មត្ភាព

ទាំងអ�់ដែលបានសរៀនច្រ់វិេយាល័យឬសាលាប្រហាក្់ប្រដហលោនាសដាយមិនគិតពដីេដីក្ដន្ងដែល

ពរួក្សគរ�់សៅនឹងរានជសបមើ�ឲ្យ្រសបមើស្រ�ក្ក្ម្មចា្រ់តាំងពដីអាយុ១៨ជំនរួ�ឲ្យអាយុ១៩ឆ្នាំវិញ។

ខ្គុំមិនដមនដែនាំឲ្យយុវជនទាំងអ�់នឹង—ឬគរួរដត—្រសបមើសៅអាយុសក្្មងដ្រ្រសនទះសនាទះសេ។្រ៉ុដន្

សដាយដផ្អក្សលើកាលៈសេ�ៈរ្រ�់្រុគ្លរានាក្់ៗក្៏ែូចជាការ�សបមចចិត្សដាយថ្នាក្់ែឹក្នាំ្រព្វជិតភាព

នានាជសបមើ�សនទះបានអនុវត្សហើយ។

«សៅសពលសយើងបាន�ញជឹងគិតសដាយការអធិសា្នពដីអាយុដែលយុវជនអាចចា្រ់សផ្ើមការ្រសបមើស្រ�ក្ក្ម្មរ្រ�់ពរួក្សគ

សនាទះសយើងក្៏បានពិចារណាពដីអាយុដែលយុវនារីអាច្រសបមើផងដែរ។ន្ងៃសនទះខ្គុំរីក្រាយសែើម្ដីប្រកា�ថ្យុវនារីដែលរាន

�មត្ភាពរានភាព�័ក្្ិ�មដែលរាន្រំែងចង់្រសបមើអាចសលើក្េឹក្ចិត្ឲ្យ្រសបមើស្រ�ក្ក្ម្មចា្រ់ពដីអាយុ១៩ជំនរួ�ឲ្យ

អាយុ២១ឆ្នាំវិញ។

«សយើង�ូម្រញ្ជាក្់ថ្ក្ិច្ការផ្សព្វផសាយសា�នាគឺជាក្រែដីយក្ិច្្រព្វជិតភាពមរួយ—សហើយសយើង�ូមសលើក្េឹក្ចិត្ែល់

យុវជនទាំងអ�់ដែលរានភាព�័ក្្ិ�មនិងដែលរាន�មត្ភាពខាងរាងកាយនិងខាងសាមារតដីឲ្យសឆ្ើយត្រសៅនឹង

ការសៅ្រសបមើសនទះ។យុវនារីជាសបចើនក្៏្រសបមើដែរ្រ៉ុដន្ពរួក្សគមិនសៅសបកាមការ្រញ្ជាឲ្យ្រសបមើែូចោនានឹងយុវជនសនាទះសេ។

សទាទះយា៉ាងណាសយើង�ូមអទះអាងនឹងយុវនារីទាំងឡាយក្្នគុងសា�នាចបក្ថ្ពរួក្សគនឹងចូលររួមចំដែក្យា៉ាងរានតនម្ក្្នគុង

នាមជាអ្នក្ផ្សព្វផសាយសា�នាសហើយសយើង�ូមសាវាគមន៍ចំសោទះការ្រសបមើរ្រ�់ពរួក្សគ។( Welcome to Conference,” 
Ensignឬលីអាហូណាដខវិច្ិកាឆ្នាំ២០១២េំព័រ៤–៥)។

បៅបពលអ្ន្របៃតេសិ្រសាវិវរណៈទាំងបៃះអំពរី្រិច្ចរោរ្ ្សពវ្សាយសាសនាសូម្ ិតអំពរីភាពកសបដៀងោនាៃិងភាពខុសោនា្រ្ននុង

រោរបរៀបចំខលែលួៃៃិង្រិច្ចរោរនៃពួ្រអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាពរី�ំនាៃ់ដំបូងៃិងពួ្រអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាទូទាំងពិ្ពបលា្រ។
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ទរីតាំង្ូមិហាវាថយតរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រៃិងអ៊ិៃឌរីថបែៃថដៃស៍រដ្ឋមិសសួរីបៅបលើថ្ៃទរីថដលភាជាប់ម្រជាមួយ(សូមបមើល្ ងថដរ

Churchhistorymap៦,“TheWestwardMovementoftheChurch,”បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រឬLDS.org)។

បតើអ្ន្រ្ ិតថាទរីតាំងទាំងបៃះម្ៃចម្ងាយឆ្ងាយពរីោនាបែុនាមៃ?

កពះអម្ចាស់ោៃកតាស់បៅអូលរីបវើរបៅបឌើរីៃិងបពកតុសវីតបមើរ�ុញ្ញ័រឲ្យបធវើដំបណើរពរីរដ្ឋៃូវបោ៉ា្របៅរដ្ឋមិសសួរីបដើម្បរី

្សាយដំណរងល្អបៅរោៃ់ពួ្រសាសៃ៍បលមិៃបៅកពំថដៃថបែ្រខាងលិចរដ្ឋមិសសួរី(សូមបមើល្.ៃិងស.28:8;30:5)។

បបស្រ្រម្បៅរោៃ់ពួ្រសាសៃ៍បលមិៃបៃះោៃបធវើឲ្យម្ៃរោររំប្ើបដ៏ធំ្រ្ននុងចំបណាមពួ្រថអលបឌើរនៃសាសនាចក្របហើយមៃុស្ស



១៣១

សមសរៀនេដី៨៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៣០–៣២

មួយចំៃួៃោៃកោថានាចង់ដរងថាបតើម្ៃពួ្រថអលបឌើរណាបទៀតថដលអាចៃរងកតូវោៃបញ្តូៃឲ្យបចញបបស្រ្រម្ជាមួយអូលរីបវើរ

ៃិងបពកតុស។វិវរណៈបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា32្ឺជាចបមលែើយរបស់កពះអម្ចាស់។

ោ៉ាលរី្រីកោតតេោៃទទួលពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រ្រ្ននុងថខ្រញ្ញាឆ្នាំ1830្ឺមួយថខ្ ត់ពរីមុៃវិវរណៈបៃះកតូវោៃកបទាៃឲ្យ។

ោត់ោៃថសវងយល់អំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃរោល្រំពុងបធវើដំបណើរបៅរោៃ់រដ្ឋៃូវបោ៉ា្រអំ�នុងបពលរដូវបរៅដាឆ្នាំ1830។បករោយ

ម្រោត់ោៃសរបសរលិខិតបឆលែើយតបរបស់ោត់បនាទាប់ពរីោត់ទទួលោៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃមួយ្របាលថា៖

«ខ្គុំបានស្រើក្សមើលវាសដាយរានចិត្ចង់ែឹងជាខាលាំងសហើយបានអានេំព័រចំែងសជើងននស�ៀវសៅសនទះ។

សបកាយមក្ខ្គុំបានអានេដី្រនាទាល់រ្រ�់សាក្្សដីមរួយចំនរួនដែលទាក្់េងសៅនឹងរស្រៀ្រដែលវាបតូវបាន

ចងបក្ងសឡើងនិង្រក្ដប្រ។្រនាទា្រ់មក្ខ្គុំបានចា្រ់សផ្ើមអានរាតិកាមរួយវគ្ម្ងៗ។ខ្គុំបានអានសពញ

មរួយន្ងៃដែលការេេរួលទានអាហាររ្រ�់ខ្គុំពុំ�ូវ�ំខាន់សេៀតសឡើយខ្គុំពុំចង់្ររិសភាគអាហារសេកាល

រាបតដីចូលមក្ែល់ការ�បរាន្ពុំ�ូវ�ំខាន់សេែ្ិតខ្គុំចង់អានជាងការ�បរាន្សៅសេៀត។

«សៅសពលខ្គុំអានបពទះវិញ្ញាែននបពទះអរាចា�់�ែ្ិតសៅសលើខ្គុំសហើយខ្គុំែឹងសហើយបានយល់ថ្បពទះគម្ដីរសនទះគឺជា

ការពិតដែលចបា�់សហើយជាក្់ដ�្ងែូចជាមនុ�្សរានាក្់ដែលយល់សហើយែឹងថ្ោត់ពិតជារានជដីវិតែូសចានាទះដែរ»

(Autobiography of Parley P. Pratt,បានសបាទះពុម្សដាយបា៉ាលដីភដីបបាត្[១៩៣៨]េំព័រ៣៧)។

ោ៉ាលរីោៃបធវើដំបណើរបៅរោៃ់្ូមិោ៉ាលនមែរាែរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រជា្រថៃលែងថដលោត់ោៃបរៀៃបថៃថែមអំពរីរោរសាដារប�ើងវិញនៃដំណរងល្អ

ពរីនហរុមស៊្ីធ។មិៃយូរបែុនាមៃនហរុមៃិងោ៉ាលរីោៃបធវើដំបណើរបៅរោៃ់្ូមិហាវាថយតជា្រថៃលែងថដលោ៉ាលរីោៃចូល

សាសនាចក្របហើយកតូវោៃថតងតាំងជាថអលបឌើរមួយរូបបោយអូលរីបវើរបៅបឌើរី។

បយើងពុំសូវដរងបកចើៃអំពរីរោរថកបចិតតេប�ឿរបស់នសោ្រីបតើសុៃបនាះបទបករៅពរីោត់ោៃទទួលពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្របោយអូលរីបវើរ

បៅបឌើរី្រ្ននុងថខបមសាឆ្នាំ1830បហើយោៃថតងតាំងជាថអលបឌើរមួយរូប្រ្ននុងថខមិ្ុនា។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា32:1–5បដើម្បរីថសវងយល់អំពរីរោរណ៍ថដលកពះអម្ចាស់ោៃកតាស់បៅោ៉ាលរីៃិង

នសោឲ្យបធវើ្រ៏ដូចជារោរណ៍ថដលកពះអម្ចាស់ោៃសៃយាដល់ពួ្រោត់។


5. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើរោរសៃយាបៃះថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា32:3ម្ៃភាពកសបដៀងោនាបៅៃរង

រោរសៃយាថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃដល់យែូហាៃវិតបមើរបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា30:11

ៃិងដល់្ូម្៉ាសប៊ីម្៉ាសបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា31:13ោ៉ាងដូចបម្ច?

ខ. បតើរោរសៃយាទាំងបៃះបបកងៀៃអ្ន្រអំពរីអារម្ណ៍របស់កពះអម្ចាស់ចំបោះអ្ន្រថដលបបកមើកទង់្រ្ននុងនាមជាអ្ន្រ

្្សពវ្សាយសាសនាោ៉ាងដូចបម្ច?

អំ�នុងបពល្រ្ននុងរដូវរគ្នាឆ្នាំ1830–31អូលរីបវើរបៅបឌើរីបពកតុសវីតបមើរ�ុញ្ញ័រោ៉ាលរី្រីកោតតេៃិងនសោ្រីបតើសុៃោៃបធវើ

ដំបណើរពរី្ ូមិហាវាថយតរដ្ឋៃូវបោ៉ា្របៅរោៃ់្ូមិអ៊ិៃឌរីថបែៃថដៃស៍រដ្ឋមិសសួរី្រ្ននុងចម្ងាយកបម្ណ2,400្រី�តូថមែតថដល

ភា្បកចើៃបធវើដំបណើរបោយប្្ើរប�ើង។ពួ្រោត់ោៃតស៊ូបដើររោត់កពិល្រកម្ស់ករោស់ៗភាពកតជា្រ់ខាលាំងខ្យល់បោ្រប្រ់ៃិង

រោរបៃឿយហត់ថដលរោររស់បៅបោយបរិបភា្ៃំបុ័ង្រ្របធវើពរីបោតៃិងសាច់ក�ូ្របៅជាចម្បង។

បទាះជាម្ៃភាពលំោ្រទាំងបៃះ្រ្រី្រ៏ពួ្រអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាទាំងបៃះោៃទទួលបជា្�័យ្រ្ននុងរោរថណនាំដំណរងល្អបៅរោៃ់

ពួ្រ្រុលសម្ព័ៃ្ធអាបមរិរោំង�ៃជាតិបដើមបៅៃូវបោ៉ា្រអូនហអូៃិងមិសសួរីថដរ។ពួ្រោត់្រ៏ោៃ្ សាយដំណរងល្អបៅខឺត�ង់



១៣២

សមសរៀនេដី៨៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៣០–៣២

រដ្ឋអូនហអូបៅដល់ក្រុម�ំៃុំនៃកបជា�ៃថដល្រំពុងថសវងរ្ររោរសាដារប�ើងវិញនៃក្រីស្ទចក្រសញ្ញា្ ្រី។កបជា�ៃទាំងបនាះភា្

បកចើៃោៃចូលសាសនាចក្រ។ម្នា្រ់្រ្ននុងចំបណាមអ្ន្រថកបចិតតេប�ឿទាំងបនាះម្រពរីអូនហអូប្មះថ្ហវបឌើរិ្រ�រីវិលលាម្សោៃ

រួមដំបណើរជាមួយពួ្រអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនា្រ្ននុងរោរបធវើដំបណើររបស់ពួ្រោត់បៅរោៃ់រដ្ឋមិសសួរី។កពះអម្ចាស់ោៃបំបពញ

រោរសៃយារបស់កទង់ថាកទង់ៃរង្ ង់បៅជាមួយអ្ន្រ្្សពវ្សាយសាសនាទាំងបៃះបហើយថាោមៃអវរីថដលៃរងយ្រឈ្នះបលើពួ្រោត់

បនាះបទ។


៦. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ៣០–៣២ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖

ចបមលែើយលំហាត់្ ្គតូរ្្គងសកម្ប់បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា30៖(1)ខ(2)្(3)្រ។



១៣៣

សមសរៀនេដី៨៖ន្ងៃេដី៣

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៣៣–៣៤
បមបរៀៃទរី8៖ន្ងៃទរី3បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា33–34

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៣៣:១–៦

ទ្រះអម្ចាស់ទតាស់តៅដអសរា៉តធយ័រនិងណូរទ�ុ្សវែ៊មី�ឲ្យទបកាសែំណឹងល្អទ្រង់

កពះកទង់ទា្រ់ទងម្ររោៃ់្រូៃបៅកទង់តាមរបបៀបជាបកចើៃ។បតើម្ៃឧទាហរណ៍ណាមួយអំពរីរបបៀបថដលកទង់ទា្រ់ទងម្ររោៃ់

អ្ន្រៃិងបៅរោៃ់មៃុស្សថដលអ្ន្រសារល់?

របបៀបមួយថដលកពះអម្ចាស់អាចៃរងទា្រ់ទងម្ររោៃ់បយើង្ ឺតាមរយៈសុបិៃៃិងរោរៃិមិតតេ។សូមអាៃដំបណើរបរឿងនៃ

រោរៃិមិតតេខាងបករោមបៃះថដលោៃដ្រពិបសាធៃ៍បោយថអសរាែបធយ័រ។សូមពិចារណាថាបតើរោរៃិមិតតេរបស់ោត់ទា្រ់ទង

ដូចបម្ចបៅៃរងរមូរក្រោសកតបចៀ្រៃិងថកត។សូម្ ិត្ ងថដរអំពរីអតថែៃ័យនៃរោរៃិមិតតេបៃះ។

«រាន្រុរ�រានាក្់បានមក្ជរួ្រខ្គុំដ្មទាំងបាននាំយក្រមូរបក្ដា�មរួយែុំសហើយបាន្រង្ហាញវាមក្ឲ្យខ្គុំក្៏រានដបតមរួយសហើយ

បានបបា្រ់ខ្គុំឲ្យផ្គុំដបតសនាទះ។ខ្គុំបានបបា្រ់ោត់ថ្ខ្គុំមិនដែលសចទះផ្គុំឧ្រក្រែ៍អ្វដីសឡើយក្្នគុងមរួយជដីវិតខ្គុំសនទះ។ោត់បានសោល

ថ្សលាក្អាចផ្គុំវាបាន�ូមសាក្ល្ងម្ងចុទះ។ខ្គុំបានដាក្់វាសៅក្្នគុងរាត់រ្រ�់ខ្គុំសហើយបានផ្គុំវាសហើយបាន្រសញ្ញ�ូរ

�ំសឡងែ៏ពិសរាទះដែលខ្គុំមិនដែលធាលា្រ់បានឮពដីមុនមក្»(“Testimony of Brother E. Thayre,” The True Latter Day Saints’ 
Heraldដខតុលាឆ្នាំ១៨៦២េំព័រ៨២)។

ថអសរាែបធយ័រោៃរស់បៅ្ ូមិោ៉ាលនមែរាែរដ្ឋៃូវបោ៉ា្របហើយោៃសារល់ក្រុមក្ួសារស្៊ីធតាមរយៈរោរគ្រថដលោត់ោៃបធវើឲ្យ

បលា្រជាបកចើៃដង។្រ្ននុងថខតុលាឆ្នាំ1830ថអ៊សរាែបធយ័ររៃិងអ្ន្ររស់បៅ្ ូមិោ៉ាល់នមែរាែម្នា្រ់បទៀតប្មះណូរកតុពសវ៊ីត

ោៃទទួលពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រចូល្រ្ននុងសាសនាចក្រ។មិៃយូរបែុនាមៃបនាទាប់ពរីថអ៊សរាែបធយ័រៃិងណូរកតុពសវ៊ីតោៃទទួល

ពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្របនាះពយារោរីយែូថសបស្៊ីធោៃទទួលវិវរណៈមួយថដលថ្លែងបៅរោៃ់បុរសទាំងពរីររូបបៃះថដលឥ�តូវកតូវោៃ

្រត់កតាទុ្របៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា33។ជាបកចើៃឆ្នាំបករោយម្រថអសរាែោៃពៃ្យល់ថា«រមូរក្រោសបនាះ

្ឺជាវិវរណៈចំបោះខញនុំៃិងណូរកតុពសវ៊ីត»(“TestimonyofBrotherE.Thayre,”ទំព័រ82)។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា33:1–2រួចថសវងរ្រោ្រ្យៃិងឃ្លាថដលទា្រ់ទងៃរងរមូរក្រោសកតបចៀ្រៃិង

ថកត។

សូមពិចារណាថាបតើវម្ៃៃ័យដូចបម្ចបដើម្បរី«បបើ្រ...កតបចៀ្របហើយសាដាប់តាមសំប�ងនៃកពះអម្ចាស់ជាកពះរបស់អ្ន្រចុះ»

(្.ៃិងស.33:1)។សូមពិចារណាអំពរីរបបៀបថដលអ្ន្រអាចបគ្ហាញដល់កពះអម្ចាស់ថាកតបចៀ្ររបស់អ្ន្រកតូវបបើ្រ

បដើម្បរីសាដាប់តាមសំប�ងរបស់កទង់ោ៉ាងដូចបម្ច?


1. បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

្រ. បតើអ្ន្រ្ ិតថាវម្ៃៃ័យដូចបម្ចបដើម្បរីកបរោសដំណរងល្អ«ហា្រ់ដូចជាបោយសំប�ងថកត»?

(្.ៃិងស.33:2)?

ខ. បៅ្រ្ននុងរោរៃិមិតតេរបស់ថអសរាែបធយ័ររោលោត់ោៃ្ លែនុំថកតបនាះវោៃបបញ្ចញសូរសំប�ងពិបរាះថដលោត់មិៃ

ថដលធាលាប់ោៃឮពរីមុៃម្រ។បចញពរីអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា33:2

បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាសំប�ងថកតបនាះពិបរាះ?

បរុព្វកថា
ក្្នគុងវិវរែៈដែលរានក្ត់បតាសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៣៣បពទះអរាចា�់

បានបតា�់សៅដអ�រ៉ាសធយ័រនិងែូរបតុព�្វដីតឲ្យផសាយែំែឹងល្អនន

បពទះសយ�មូវបគដី�្។បពទះអរាចា�់ក្៏បានប្រទានការដែនាំែល់្រុរ�ទាំងសនទះអំពដី

ការ្រសបងៀនែំែឹងល្អផងដែរ។ែូចបានក្ត់បតាសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី

�ញ្ញា៣៤បពទះអរាចា�់បានេុក្បពទះេ័យសលើអរួរ�ុនបបាត្ចំសោទះស�ចក្្ដីជំសនឿរ្រ�់

ោត់សហើយក្៏បានបតា�់្រញ្ជាឲ្យោត់សៅផសាយែំែឹងល្អផងដែរ។

ការយល់អំ្ពីនិមិត្តរូរ

សៅក្នុងរទគម្ពីរ

បពទះអរាចា�់និងពរួក្ពយាការីបេង់

ដតងដតសប្រើនិមិត្រូ្រសែើម្ដីជរួយ្រសបងៀន

ស�ចក្្ដីពិតននែំែឹងល្អ។្រេគម្ដីរ

សោរសពញសៅសដាយនិមិត្រូ្រនិងគំនិត

ជាសបចើនដែលនាំមក្នូវអត្ន័យែ៏

បជាលសបរៅ។សៅសពលអ្នក្�ិក្សា

បពទះគម្ដីរ�ូមដ�្វងរក្និមិត្រូ្រនានា។

សៅសពលអ្នក្ដ�្វងរក្វាស�ើញសហើយ�ូម

ឈ្រ់សហើយគិតថ្សតើនិមិត្រូ្រទាំងសនាទះ

តំណាងឲ្យអ្វដីខ្ទះ។



១៣៤

សមសរៀនេដី៨៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៣៣–៣៤

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា33:3កពះអម្ចាស់ោៃបកបើៃិមិតតេរូបបថៃថែមបដើម្បរីបបកងៀៃថអសរាែៃិងណូរកតុពអំពរី

រោរបៅរបស់ពួ្រោត់ឲ្យបធវើជាអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនា។សូមអាៃខ្ម្ពរីរបៃះរួច្ ិតអំពរីៃិមិតតេរូបថដលវម្ៃ។បៅ្រ្ននុងលំហាត់

ខាងបករោមបៃះសូម្ ូសបនាទាត់្ ្គតូ្្គងៃិមិតតេរូបៃរីមួយៗបៅៃរងអតថែៃ័យរបស់វ។

និមិត្រូប អត្ថន័យ

ដប�ឬចរាការេំោំងបាយជូរ �រាជិក្សា�នាចបក្ននបពទះសយ�មូវបគដី�្ដែល្រសបមើក្្នគុង

ការសាថា្រនានគរបពទះសលើដផនែដី

អ្នក្សធ្វើការ សលាក្ិយ

សរា៉ាងេដីែ្រ់មរួយ បោកាន់កា្រ់បតរួតបតាចុងសបកាយននែំែឹងល្អនិងបោចុង

សបកាយដែលបពទះអរាចា�់នឹងសរៀ្រចំនគររ្រ�់បេង់សឡើងសៅសលើ

ដផនែដីមុនសពលការយាងមក្ជាសលើក្េដីពដីររ្រ�់បេង់

(�ូមសមើលBibleDictionary,“Dispensations”)

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា33:4បោយថសវងរ្ររបបៀបថដលកពះអម្ចាស់ោៃពិពណ៌នាអំពរីសាថាៃភាពនៃបលា្រិយ

្រ្ននុងឆ្នាំ1830។បតើអ្ន្រប�ើញម្ៃឧបស ្្គអវរីខលែះបៅ្រ្ននុងចម្ការទំោំងោយ�ូររបស់កពះអម្ចាស់នាបពលបច្ចនុប្បៃ្នបៃះ?

សូមពិចារណាអំពរីរោរណ៍ថដលកពះអម្ចាស់ោៃបធវើឬ្រំពុងថតបធវើបដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យរស់បៅ្រ្ននុងបលា្រិយពុ្ររលួយបៃះោៃ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា33:5–៦។បតើកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលថាកទង់ោៃបធវើអវរីខលែះបដើម្បរី�ួយដល់

បយើង?


2.បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូម្ ូររូបមួយថដលបគ្ហាញអំពរីរបបៀបមួយថដលកពះ

ោៃ�ួយរាកសតេកទង់បចៀសឲ្យឆ្ងាយពរីភាពពុ្ររលួយនៃបលា្រិយបៃះ។

អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា33:5–៦ថដលបបកងៀៃបសច្រ្រីពិតតបៅបៃះ៖ព្រះអមាចាស់បាៃ

ោថាបនាោសនាចពកពទង់គឡើងគ�ើ�កំ្ុងពបមូលអ្កផ�លពទង់បាៃគរើសតាំងគៅន្ងៃចុងគពកា�។


3. បដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យរោៃ់ថតយល់ចបាស់អំពរីបសច្រ្រីពិតបៃះៃិងសារៈសំខាៃ់របស់វសូមបឆលែើយសំណួរទាំងឡាយ

ខាងបករោមបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បោងតាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា33:៦បតើៃរណា្ ឺជាអ្ន្រថដលកទង់ោៃបរើសតាំង?

ខ. បៅបពលពិចារណាអំពរីភាពពុ្ររលួយនៃបលា្រិយបហតុអវរីោៃជាវសំខាៃ់បដើម្បរីកបមូល្ ្នុំពួ្របរើសតាំងរបស់

កពះអម្ចាស់?

្ . បតើសាសនាចក្រោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យបចៀសឲ្យឆ្ងាយពរីភាពពុ្ររលួយនៃបលា្រិយោ៉ាងដូចបម្ច?

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៣៣:៧–១៨

ទ្រះអម្ចាស់ោនទបទានការដណនាំែល់ដអ៊សរា៉តធយ័រនិងណូរទ�ុ្សវែ៊មី�សទម្ប់ការបតទងៀនែំណឹងល្អ

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា33:7–10បដើម្បរីបរៀៃអំពរីរោរណ៍ថដលកពះអម្ចាស់ោៃបបកងៀៃថអសរាែបធយ័រៃិង

ណូរកតុពសវរីតថាពួ្រោត់កតូវបធវើបោយបកបើម្ត់របស់ពួ្រោត់។បៅថ្រ្បររូបភាពខាងបករោមបៃះសូមសរបសរបោលរោរណ៍មួយ

បោយថ្្អ្របៅបលើអវរីថដលអ្ន្រោៃថសវងយល់បចញពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។បោលរោរណ៍បៃះអាចចាប់ប្្ើមបោយថា៖គបើគ�ើងគបើក

មា្រ់របស់គ�ើងពបកាស�ំណឹងល្អគនារះព្រះអមាចាស់ៃឹង...


4. សូម្ ិតអំពរីបពលមួយថដលអ្ន្រោៃទទួល

អារម្ណ៍ថា្ួរថតោៃថ្លែងបចញម្រៃូវដំណរងល្អ

បែុថៃតេអ្ន្រមិៃោៃបធវើ។បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ

សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

្រ. បតើម្ៃសាថាៃភាពមួយចំៃួៃណាខលែះថដលអ្ន្រ

អាចៃរងសាទា្រ់បស្ទើរ្រ្ននុងរោរបបើ្រម្ត់របស់អ្ន្រ

កោប់អំពរីដំណរងល្អ?



១៣៥

សមសរៀនេដី៨៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៣៣–៣៤

ខ. បតើបៅបពលណាខលែះថដលអ្ន្រធាលាប់ោៃថច្រចាយដំណរងល្អបហើយទទួលអារម្ណ៍បំ្ុស្ ំៃិតឲ្យដរងៃូវអវរី

ថដលកតូវៃិោយ?ឬបតើបៅបពលណាខលែះថដលអ្ន្រោៃប�ើញមៃុស្សដនទថច្រចាយដំណរងល្អបហើយទទួល

អារម្ណ៍ថាពួ្រប្កតូវោៃបំ្ុស្ំៃិតបៅ្រ្ននុងអវរីថដលពួ្រប្ោៃថ្លែងបនាះ?

បោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា33:10–15ម្ៃៃូវរោរថណនាំពរីកពះអម្ចាស់បៅដល់ថអ៊សរាែៃិងណូរកតុពឲ្យ្ សាយ

បោលរោរណ៍ៃិងពិធរីបរិសុទ្ធដំបូងៗទាំងឡាយនៃដំណរងល្អ(បសច្រ្រី�ំបៃឿបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទរោរថកបចិតតេពិធរី

បុណ្យក�មុ�ទរ្រៃិងអំបណាយទាៃនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ)។សូមសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា33:1៦–18

បដើម្បរីបរៀៃអំពរីឱវទបថៃថែមថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃដល់ថអ៊សរាែៃិងណូរកតុពថដលៃរង�ួយពួ្រោត់ឲ្យដរងៃូវអវរីថដល

កតូវៃិោយ្រ្ននុងនាមជាអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនា។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំៃូវអវរីថដលអ្ន្ររ្រប�ើញ។ឱវទថដលម្ៃបៅ

្រ្ននុងខទរី17រោរម្ៃ«ចបងករៀងបគ្កាត់បហើយបឆះបហើយម្ៃបកបងបៅជាមួយអ្ន្រ្ ង»ម្ៃៃ័យថាបកតៀមខលែលួៃជាបកសចខាង

វិញ្ញាណៃិងរួចរាល់ក្ប់បពលបវលាសកម្ប់រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។


5.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រៃូវចំណុចមួយនៃឱវទថដលោៃកបទាៃ

ឲ្យបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា33:1៦–18រួចពៃ្យល់អំពរីរបបៀបថដលវអាច�ួយអ្ន្រឲ្យបកតៀមខលែលួៃ

ជាបកសចបដើម្បរីបបើ្រម្ត់អ្ន្របហើយថច្រចាយដំណរងល្អជាមួយមៃុស្សដនទបៅក្ប់បពលបវលាទាំងអស់។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៣៤

ទ្រះអម្ចាស់្រុកទ្រះ្រ័យតលើអួរសុនទោ�្តចំតោរះតសចក្ដីជំតនឿរបស់រ�់តហើយោនទតាស់តៅឲ្យរ�់្ សាយែំណឹងល្អ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា34្្ល់ៃូវឧទាហរណ៍មួយអំពរីមៃុស្សម្នា្រ់ថដលកតូវោៃកបទាៃពរបៅបពលម្ៃមៃុស្សម្នា្រ់

បទៀតោៃបបើ្រម្ត់របស់ោត់ថច្រចាយដំណរងល្អ។សូមអាៃបសច្រ្រីថណនាំអំពរី្រណ្ឌនៃវិវរណៈបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ

បដើម្បរីថសវងយល់អំពរីមៃុស្សថដលោៃបបើ្រម្ត់របស់ោត់បដើម្បរីថច្រចាយដំណរងល្អជាមួយអួរសុៃកោតតេ។

អួរសុៃកោតតេោៃម្ៃអាយុ19ឆ្នាំរោលោត់ោៃទទួលពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្របោយបងកបុសរបស់ោត់្ ឺោ៉ាលរី។សូមអាៃ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា34:1រួច្រត់ចំណាំអំពរីរបបៀបថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលបៅរោៃ់អួរសុៃ។

ឥ�តូវបៃះសូមសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា34:2–3បោយថសវងរ្រមូលបហតុថដលកពះអម្ចាស់បៅអួរសុៃថាជា

បុកតរបស់កទង់។

អ្ន្រអាចៃរងោៃ្រត់ចំណំាបៅ្រ្ននុងខទរី3ថាអ្ន្រទាំងអស់ណាថដលប�ឿបលើកពះបយស៊ូវក រ្ីស្ទរោលាយបៅជាបុកតារបស់កទង់។

បៃះ្ ឺជាៃិមិតតេរូបនៃ�រីវិត្ ្រីថដលបយើងទទួលោៃបៅបពលបយើងទទួលយ្រដំណរងល្អនៃកពះអង្គសប្គ្រះ។បយើងបរៀៃបចញ

ពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា25:1ថារោរសៃយាបៃះអៃុវតតេដូចោនា្ ងថដរសកម្ប់កសតេរីៗថដលរោលាយបៅជាបុកតរីរបស់

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបៅបពលពួ្រប្ទទួលយ្រដំណរងល្អកទង់។

បៅបពលអ្ន្រអាៃព័ត៌ម្ៃខាងបករោមថដលអួរសុៃកោតតេោៃសរបសរអំពរី�រីវិតរោលពរីមុៃរបស់ោត់សូម្ ូសចំណាំអវរីថដលោត់

ោៃបធវើបដើម្បរីបគ្ហាញថាោត់ោៃប�ឿបលើកពះអម្ចាស់៖

«ចា្រ់តាំងពដីអាយុែ្រ់ឆ្នាំែល់ែ្រ់បបាំ្ររួនឆ្នាំខ្គុំបានសធ្វើែំសែើរតាមជន្រេជាសបចើនសហើយបាន

ផ្លា�់េដីលំសៅជាញឹក្ោ្រ់្រ៉ុដន្តាមរយៈបពទះគុែរ្រ�់បពទះខ្គុំបតូវបានការោរពដីស�ចក្្ដីអាបក្ក្់ជាសបចើន

ដែលមនុ�្សវ័យសក្្មងបានជរួ្រប្រេទះដែលចំណា្រ់អារម្មែ៍ពដីមុនអំពដី�ដីលធម៌និងសា�នាបានែក្់

ក្្នគុងគំនិតខ្គុំតាមរយៈឪពុក្រាដាយខ្គុំវាដតងដតែិតជា្រ់នឹងខ្គុំសហើយជាញឹក្ោ្រ់ខ្គុំរានអារម្មែ៍រំសភើ្រែ៏

ខាលាំងសែើម្ដីសបតៀមខ្លួន�បរា្រ់សាថានភាពនាសពលអនាគតមរួយ្រ៉ុដន្ពុំដែលបានចា្រ់សផ្ើមដ�្វងរក្

បពទះអរាចា�់ែ៏ពិតសេរហូតមក្ែល់រែូវ�្ឹក្សឈើបជុទះក្្នគុងឆ្នាំ១៨២៩។្រនាទា្រ់មក្ខ្គុំបានចា្់រសផ្ើម

អធិសា្នយា៉ាងសក្្ៀវកាលាដប្រចិត្ពដីបគ្រ់អំសពើបា្ររ្រ�់ខ្គុំ។ក្្នគុងភាព�ងៃ្រ់សាងាត់នាសពលរាបតដីកាលដែលអ្នក្ែនេសេៀតបាន

លង់លក្់សៅក្្នគុងែំសែក្ជាញឹក្ោ្រ់ខ្គុំបានចូលសៅក្ដន្ងសាងាត់ខ្ទះៗក្្នគុងេដីវាលដតឯងឬវាលរសហាសាថានសាងាត់ដាច់ពដីសគ

សហើយឱនក្បាលចំសោទះបពទះអរាចា�់សហើយបានអធិសា្នរា្រ់សរា៉ាងសដាយែរួងចិត្�សបងងនិងវិញ្ញាែេន់ទា្រែ្ិតការសធ្វើ

ដ្រ្រសនទះជាការលរួងសលាមចិត្និងស�ចក្្ដីរីក្រាយចំសោទះខ្គុំ។្រំែងបបាថ្នាែ៏ធំននចិត្រ្រ�់ខ្គុំគឺសែើម្ដីឲ្យបពទះអរាចា�់�ដម្ង

បពទះឆន្ៈបេង់អំពដីខ្គុំ។ខ្គុំបាន្រន្អធិស្ានតាមរស្រៀ្រែ៏សក្្ៀវកាលាសនទះរហូតែល់ដខក្ញ្ញាឆ្នាំ១៨៣០ជាសពលដែលដអលសឌើរ

ពដីររូ្រននសា�នាចបក្ននបពទះសយ�មូវបគដី�្ននពរួក្្ររិ�ុេ្ន្ងៃចុងសបកាយបានមក្ជរួ្រអ្នក្ជិតខាងខ្គុំដែលជា្រងប្រុ�រ្រ�់ខ្គុំគឺ

បា៉ាលដី។ខ្គុំបានចូលររួមការណាត់ជរួ្រមរួយចំនរួនរ្រ�់ពរួក្ោត់។



១៣៦

សមសរៀនេដី៨៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៣៣–៣៤

«សដាយបានសជឿសលើយថ្ភាពែ៏សេវភាពននសោលលេ្ិដែលពរួក្ោត់បាន្រសបងៀនខ្គុំបានេេរួលពិធដី្រុែ្យបជមុជេឹក្សៅ

ន្ងៃេដី១៩ដខក្ញ្ញាឆ្នាំ១៨៣០។សនទះគឺចំន្ងៃក្ំសែើតគបម្រ់ែ្រ់បបាំ្ររួនឆ្នាំរ្រ�់ខ្គុំ។ខ្គុំគឺជា្រុគ្លដតរានាក្់គត់សៅក្្នគុង

[តំ្រន់]សនាទះដែលបានេេរួលយក្សហើយសោរពប្រតិ្រត្ិតាមសារលិខិត»(សៅក្្នគុងThe Orson Pratt Journals, comp. 
Elden J. Watson[ឆ្នាំ១៩៧៥]េំព័រ៨–៩)។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា34:4–៦បដើម្បរីប�ើញអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃកតាស់បៅអួរសុៃកោតតេឲ្យបធវើបដើម្បរី

ទទួលោៃពរ�័យបថៃថែម។សូមពិចារណាអំពរីមូលបហតុថដលបយើងទទួលោៃពរ�័យរោៃ់ថតបកចើៃបៅបពលបយើងបបកងៀៃ

ដំណរងល្អបៅរោៃ់មៃុស្សដនទ។

កពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលបៅរោៃ់អួរសុៃអំពរីទរីសម្រល់មួយចំៃួៃថដលៃរងប្រើតប�ើងបៅពរីមុៃរោរោងម្រជាបលើ្រទរី

ពរីររបស់កទង់(សូមបមើល្.ៃិងស.34:7–9)។បនាទាប់ម្រកទង់ោៃបញ្ចប់វិវរណៈបៃះបោយោៃបលើ្រទរ្រចិតតេអួរសុៃ

្រ្ននុងរោរបៅរបស់ោត់បដើម្បរី្ សាយដំណរងល្អ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា34:10–12បោយថសវងរ្រ

បសច្្ររីពិតតបៅបៃះ៖អ្កទាំងឡា�ណាផ�លបគពងៀៃ�ំណឹងល្អគោ�ឧសសា�៍្ យាោមៃឹងគធ្វើ�ូគចានារះតាមរ�ៈព្រះគចោដានៃ

ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។គបើគ�ើងមាៃចិ្រ្គោមារះព្រង់គនារះព្រះអមាចាស់ៃឹងគង់គៅជាមួ�គ�ើង។

បតើរោរសៃយារបស់កពះអម្ចាស់ថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា34:11អាច�ួយលួងបលាមបហើយពកងរង

មៃុស្សម្នា្់របៅ្រ្ននុងកោថដលោ្រ់ទរ្រចិតតេោ៉ាងដូចបម្ច?


៦. សូមពិពណ៌នាោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីមូលបហតុថដលអ្ន្រ្ ិតថា

វចាំោច់កតូវម្ៃកពះបចសាដានៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យបបកងៀៃដំណរងល្អបៅដល់មៃុស្សដនទ។


7.សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ៣៣–៣៤ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖





១៣៧

សមសរៀនេដី៨៖ន្ងៃេដី៤

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៣៥
បមបរៀៃទរី8៖ន្ងៃទរី4បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា35

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៣៥:១–១២

ទ្រះអម្ចាស់ម្នទ្រះបន្ទទូលទោប់ស៊មី�នីរិកែុនថារ�់ទ�ូវោនតរៀបចំឲ្យតធវែើកិច្ចការែ៏តលើលដលងតៅត្រៀ�

1.សូមបឆលែើយសំណួរតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើអ្ន្រធាលាប់ម្ៃ

បទពិបសាធៃ៍ថដល�ួយអ្ន្រឲ្យដរងថាកពះកទង់សារល់អ្ន្រថដរឬបទ?

វិវរណៈថដលម្ៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា35បគ្ហាញថាកពះអម្ចាស់កទង់សារល់ស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃបហើយ

កទង់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលបៅរោៃ់ស៊ីឌៃរីអំពរីតួនាទរីរបស់ោត់្រ្ននុងរោរ�ួយដល់ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា35:1–3បោយថសវងរ្រ្ ស្នុតាងថដលបគ្ហាញថាកពះអម្ចាស់ោៃសារល់ស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃ។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូស

ចំណាំៃូវអវរីថដលអ្ន្ររ្រប�ើញ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា35:3ម្ងបទៀតបោយោ្រ់ប្មះរបស់អ្ន្រ�ំៃួសឲ្យស៊ីឌៃរីវិញ។បតើកពះបៃ្ទតូល

របស់កពះអម្ចាស់បបកងៀៃអវរីខលែះអំពរីរោរថដលកទង់សារល់បយើងម្នា្រ់ៗ?

ដអលសឌើរដនលសអរា៉ាក្់ដ�្វលក្្នគុងក្ូរ៉ុមននពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់បានដ្្ងេដី្រនាទាល់អំពដីការដែលបេង់

សាគាល់សយើងរានាក្់ៗថ្៖«ខ្គុំ�ូមដ្្ងេដី្រនាទាល់ថ្បពទះបេង់សាគាល់សយើងរានាក្់ៗ...ជាយូរលង់ណា�់

មក្សហើយ(�ូមសមើលគ.និង�.៩៣:២៣)។បេង់ប�ឡាញ់អ្នក្ជាយូរលង់មក្សហើយ។...

បេង់សាគាល់ស្មាទះរ្រ�់អ្នក្និងការឈឺចា្រ់ទាំងអ�់រ្រ�់អ្នក្និងក្្ដីអំែររ្រ�់អ្នក្!»( Remember 
How Merciful the Lord Hath Been,” Ensignដខឧ�ភាឆ្នាំ២០០៤េំព័រ៤៦)។

បោលរោរណ៍មួយថដលបយើងបរៀៃម្រពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា35:3្ឺថាព្រះអមាចាស់ោរល់គ�ើងគ�ើ�ថ្ពទង់មាៃ

កិច្ការសពមាប់គ�ើងមានាក់ៗឲ្យគធ្វើ។បតើអ្ន្រធាលាប់ឆងៃល់បទថាបតើកពះអម្ចាស់ម្ៃ្រិច្ចរោរជា្រ់លា្រ់អវរីខលែះឲ្យអ្ន្របធវើបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់

អ្ន្រ?

ពរីមុៃថដលោត់ោៃបរៀៃអំពរីសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទថដលោៃសាដារប�ើងវិញស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃោៃបធវើ្រិច្ចរោរដ៏កបនព

្រ្ននុងនាមជាអាចារ្យសាសនានៃសាសនាចក្រមួយប្្សងបទៀត។បករោយពរីោៃចូលសាសនាចក្ររបស់កពះអម្ចាស់ថដលោៃ

សាដារប�ើងវិញបហើយបនាះោត់ម្ៃលទ្ធភាពបធវើ«្រិច្ចរោរដ៏បលើសថលងបៅបទៀត»(្.ៃិងស.35:3)បដើម្បរីៃ្រនៃ

កពះអម្ចាស់។មៃុស្សថដលម្ៃ�ំបៃឿប្្សងអាចកបកពរតតេ្រិច្ចរោរល្អជាបកចើៃ។វ្ ឺជារោរទទួលខុសកតូវរបស់បយើងបដើម្បរី

ថច្រចាយភាពបពញបលញនៃដំណរងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបដើម្បរីឲ្យពួ្រប្អាចបធវើ«្រិច្ចរោរដ៏បលើសថលងបៅបទៀត»។

បរុព្វកថា
ក្្នគុងរយៈសពលបបាំមរួយដខចា្រ់តាំងពដីការសរៀ្រចំសា�នាចបក្រានអ្នក្ផ្សព្វផសាយ

សា�នាចំនរួន្ររួនរូ្រររួមទាំងបា៉ាលដីភដីបបាត្ដែលបានសធ្វើែំសែើរសៅដ្រ៉ក្ខាង

លិចសែើម្ដីផសាយែំែឹងល្អសៅកាន់ពរួក្អាសមរិកាំងជនជាតិសែើម។សៅតាមផ្លូវរ្រ�់

ពរួក្ោត់សៅកាន់បពំដែនដ្រ៉ក្ខាងលិចននរែ្ឋមិ��រួរីពរួក្ោត់បានឈ្រ់�បរាក្សៅ

តំ្រន់ជុំវិញេដីបក្ុងខឺតឡង់រែ្ឋអូនហអូជាក្ដន្ងដែលបា៉ាលដីបានរ�់សៅេដីសនាទះអ�់

មរួយរយៈ។ពរួក្ោត់បានដចក្ចាយសារលិខិតជាមរួយនឹងមិត្ភក្្ិរ្រ�់ដអលសឌើរ

បបាត្ដែលជាអាចារ្យសា�នាែ៏ល្ដីរានាក្់ស្មាទះ�ម៊ីឌនដីរិក្ែុន។ក្្នគុងរយៈសពលែ៏ខ្ដី

រានមនុ�្សជាង១០០នាក្់ររួមទាំង�ម៊ីឌនដីរិក្ែុននិង�រាជិក្ជាសបចើននាក្់សេៀត

ននបក្ុមជំនុំរ្រ�់ោត់បានេេរួលពិធដី្រុែ្យបជមុជេឹក្ដែលចំនរួនសនាទះបាន្រសងកើន

�រាជិក្ភាព�រុ្រននសាសានាចបក្សេ្វែង។�ម៊ីឌនដីនិងភរិយាោត់ដហ្វ្រម៊ីបាន

ែឹងថ្ការចូលសា�នាចបក្សនទះនឹងតបមូវឲ្យពរួក្ោត់សធ្វើការលទះ្រង់យា៉ាងធំ។

ោត់បានែឹងថ្ការរក្�ម៊ីចិញ្ឹមជដីវិតជាអាចារ្យសា�នានិងក្ិត្ិនាមរ្រ�់ោត់សៅ

ក្្នគុង�ហគមន៍នឹងបតូវខាត្រង់្រ៉ុដន្ោត់បានស្រ្ជាញាចិត្សធ្វើតាមស�ចក្្ដីពិត។

្រនាទា្រ់ពដីពរួក្ដអលសឌើរបានចាក្សចញពដីេដីបក្ុងខឺតឡង់សែើម្ដី្រន្ែំសែើររ្រ�់ពរួក្ោត់សនាទះ

�ម៊ីឌនដីរិក្ែុននិងមិត្ភក្្ិរានាក្់ស្មាទះដអតវឺតបា៉ាបេិចបានសធ្វើែំសែើរសៅរែ្ឋនូវសយា៉ាក្សែើម្ដី

ជរួ្រនឹងពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធ។មិនយូរ្រ៉ុនាមាន្រនាទា្រ់ពដីពរួក្ោត់បានសៅែល់ពយាការីបាន

េេរួលវិវរែៈដែលបានក្ត់បតាសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៣៥។ក្្នគុងវិវរែៈ

សនាទះបពទះអរាចា�់បានប្រទានការេេរួលខុ�បតូវជាក្់លាក្់នានាែល់�ម៊ីឌនដីរិក្ែុនសៅក្្នគុង

សា�នាចបក្ដែលសេើ្រដតបានសាដារសឡើងវិញ្ ្មដីៗសនទះ។



១៣៨

សមសរៀនេដី៨៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៣៥

កសបដៀងោនាបៃះថដរបយើងអាចម្ៃទំៃុ្រចិតតេថាកពះអម្ចាស់កទង់សារល់បយើងម្នា្រ់ៗបហើយបៅបពលបយើងពុះោរបដើរតាមកទង់

បនាះកទង់ៃរង�ួយបយើងឲ្យសបកមចោៃ្រិច្ចរោរថដលបយើងកតូវោៃបរៀបចំឲ្យបធវើ។

្រ្ននុងនាមជាអ្ន្របរៀបចំ្ លែតូវថាវាយកពះបយស៊ូវក្រីស្ទយែូហាៃ

ោទរីស្ទោៃបរៀបចំដួងចិតតេមៃុស្សជាបកចើៃរង់ចំាទទួលរោរោង

ម្ររបស់កទង់។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

35:4–៦រួចថសវងរ្រចំណុចថដលស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃម្ៃ

ល្រខេណៈដូចោនាបៅៃរងយែូហាៃោទរីស្ទ។អ្ន្រអាចៃរងចង់

្ូសចំណាំៃូវអវរីថដលអ្ន្ររ្រប�ើញ។

បទាះជាសី៊ឌៃរីរិ្រដុៃម្ៃល្រខេណៈដូចជាយែូហាៃោទរីស្ទ

កតង់ចំណុចមួយចំៃួៃ្រ្រី្រ៏ោត់ម្ៃល្រខេណៈខុសពរីយែូហាៃ

ោទរីស្ទថដរបកោះរោលស៊ីឌៃរីោៃបធវើពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រ

ឲ្យសម្�ិ្រ្រ្ននុងក្រុម�ំៃុំរបស់ោត់ោត់ពុំម្ៃសិទ្ធិអំណាច

ពរីកពះបដើម្បរីបធវើ្រិច្ចរោរបនាះប�ើយ(សូមបមើល្.ៃិងស.

35:5–៦)។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា35:7–11រួច

ថសវងរ្រអវរីថដលៃរងប្រើតប�ើងបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រទាំងឡាយ

ណាថដលប�ឿបហើយអៃុវតតេបសច្រ្រី�ំបៃឿបៅបលើកពះបៅន្ងៃ

ចុងបករោយ។


2. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើបយើងអាចបរៀៃអវរីខលែះបចញពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា35:7–11អំពរីអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃសៃយា

ថាៃរងបគ្ហាញដល់អ្ន្រទាំងឡាយណាថដលបដើរតាមកទង់បោយបសច្រ្រី�ំបៃឿ?(ោ្រ្យពួក សាស�៍ ដនទ

បៅ្រ្ននុងខទរី7សំបៅបៅបលើអស់អ្ន្រថដលពុំទាៃ់សារល់ភាពបពញបលញនៃដំណរងល្អ។ោ្រ្យបាបម៊ីឡូ�

បៅ្រ្ននុងខទរី11សំបៅបលើបលា្រិយ)។

ខ. បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាអព្តូតបហតុទាំងឡាយកតូវោៃភាជាប់ោនាោ៉ាងជាប់បៅៃរងបសច្រ្រី�ំបៃឿបលើ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?(សូម្ ិតថាអព្តូតបហតុនានាអាចជារោរល្អិតល្អៃ់ដូចជារោរផ្លាស់ប្តូរបៅ្រ្ននុងដួងចិតតេ

ឬរោរអត់បទាសដល់អំបពើោបបហើយអព្តូតបហតុទាំងបនាះោៃម្រតាមកពះឆៃ្ទៈរបស់កពះអម្ចាស់)។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៣៥:១៣–១៩

ទ្រះអម្ចាស់សនយាថានឹងជួយែល់អ្កដែលបនាទាបខលែលួនក្នុងការតធវែើកិច្ចការរបស់ទ្រង់

សូមកសនមថាអ្ន្រ្រំពុងបបងកើតក្រុម្ររីឡាមួយជាមួយោនា(សូម្ ិតអំពរី្ររីឡាមួយថដលអ្ន្របចះបលង)។សូមពិពណ៌នាអំពរី

ភាពខាលាំងៃិងភាពសាទាត់�ំនាញថដលអ្ន្រចង់ឲ្យ្ររីឡា្រររបស់អ្ន្រម្ៃបៅ្រ្ននុងចបនាលាះថដលម្ៃ្ ្ល់ឲ្យ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា35:13បោយថសវងរ្របុ្្គលថដលកពះអម្ចាស់ោៃបរើសតាំងឲ្យបំបពញ្រិច្ចរោរ

របស់កទង់។សូម្រត់ចំណាំអំពរីល្រខេណៈសម្បតតេិទាំងឡាយនៃមៃុស្សថដលកពះអម្ចាស់បក�ើសតាំងឲ្យ�ួយដល់កទង់ថដលម្ៃ

សភាពមិៃកបក្រតរីចំបោះបទោឋាៃរបស់បលា្រិយ។«ពួ្រ្រំបសាយបៅបលា្រិយ»សំបៅបៅបលើពួ្រអ្ន្របបកមើកពះអម្ចាស់។

ោ្រ្យបញ្ជា�់ឬមបាកបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះសំបៅបៅបលើរោរបញ្ជាៃ់ថដលជាស្រម្ភាពនៃរោរបោ្រថបៃកោប់កសូវបចញពរីទង

ឬសំប្ររបស់វ។បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះវសំបៅបៅបលើរោរបំថប្រៃិងរោរកបមូលរាកសតេថដលបកតៀមខលែលួៃជាបកសចបដើម្បរីទទួល

យ្រដំណរងល្អបចញពរីរាកសតេថដលពុំោៃបកតៀមខលែលួៃបៅប�ើយ។របបៀបមួយថដល្រិច្ចរោរបៃះកតូវោៃបំបពញ្ ឺតាមរយៈរោរបដើរ

ថសវងរ្រមៃុស្សរបស់ពួ្រអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាៃិងរោរបរៀបចំពួ្រប្ឲ្យបធវើបហើយរ្រសាបសច្រ្រីសញ្ញាពិសិដ្ឋ។



១៣៩

សមសរៀនេដី៨៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៣៥

បោងតាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា35:13បយើងបរៀៃ

ថាព្រះពតាស់គៅអ្កកំគោ�ឲ្យបំគ្ញកិច្ការរបស់ពទង់

តាមរ�ៈព្រះគចោដានៃព្រះវិញ្ញាណពទង់។


3.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុង

បសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាកពះអម្ចាស់

បៅពួ្រអ្ន្របបកមើកទង់ថាជា«អ្ន្រ្រំបសាយ»

«លងៃង់បៅលា»ៃិង«កតូវប្កបម្្»?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា35:14–15បោយ

ថសវងរ្ររោរសៃយាថដលកពះអម្ចាស់ោៃបធវើដល់អ្ន្រថដល

�ួយ្រ្ននុង្រិច្ចរោរកទង់។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំៃូវអវរីថដល

អ្ន្ររ្រប�ើញ។អ្ន្រ្រ៏អាចៃរងោ្រ់ខ្ម្ពរីរទាំងបៃះជាខ្ម្ពរីរ

ផ្ទាល់ខលែលួៃបោយរោរអាៃខ្ម្ពរីរទាំងបនាះម្ងបទៀតបហើយោ្រ់

បញ្ចតូលប្មះរបស់អ្ន្រ។


4. បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ

របស់អ្ន្រសូមបឆលែើយសំណួរពរីរឬទាំងអស់នៃ

សំណួរខាងបករោមបៃះ៖

្រ. បតើរោរដរងថាកពះបកបើពួ្រ្រំបសាយបៅបលា្រិយឲ្យបំបពញ្រិច្ចរោររបស់កទង់តាមរយៈកពះបចសាដានៃកពះវិញ្ញាណ

របស់កទង់អាច�ួយដល់យុវវ័យម្នា្រ់ថដលម្ៃអារម្ណ៍ថា្័យខាលាច្រ្ននុងរោរបបកមើបបស្រ្រម្ោៃោ៉ាង

ដូចបម្ច?

ខ. បតើរោរយល់ដរងបៃះអាច�ួយយុវនារីម្នា្រ់ថដលកតូវោៃបស្នើឲ្យបបកងៀៃថានា្រ់មួយ្រ្ននុងសាសនាចក្របហើយម្ៃ

អារម្ណ៍ថាមិៃសូវបចះោ៉ាងដូចបម្ច?

្ . បតើរោរយល់ដរងបៃះ�ួយបយើងទាំងអស់ោនាោ៉ាងដូចបម្ចរោលបយើងទទួលោៃអារម្ណ៍បំ្ុត្ំៃិតឲ្យ

ថច្រចាយដំណរងល្អជាមួយៃរណាម្នា្រ់បនាះ?

ប្រធាន្ូរា៉ា�សអ�ម៉ន�ុនបានសលើក្េឹក្ចិត្អ្នក្ដែលអាចនឹងរានអារម្មែ៍ថ្ខ្លួនឯងជាមនុ�្ស

ក្ំសសាយឬមិន�ូវសចទះឲ្យជរួយក្្នគុងក្ិច្ការរ្រ�់បពទះអរាចា�់ថ្៖«មនុ�្សមរួយចំនរួនអាចនឹងរាន

ការសអៀនសប្រៀនពដីក្ំសែើតឬគិតថ្ខ្លួនមិន�ូវសចទះក្្នគុងការសឆ្ើយត្រសដាយសរាទះមុតចំសោទះការសៅ

្រសបមើ។ចូរចាំថ្ក្ិច្ការសនទះគឺពុំដមនជារ្រ�់អ្នក្និងខ្គុំដតឯងសនាទះសេ។វាជាក្ិច្ការរ្រ�់បពទះ

អរាចា�់សហើយសពលសយើង�្ិតសៅក្្នគុងក្ិច្ការរ្រ�់បពទះអរាចា�់សនាទះសយើងនឹងេេរួលបានជំនរួយពដី

បពទះអរាចា�់។ចូរចាំថ្បពទះអរាចា�់នឹងែុ�ខាត់ខ្នងសែើម្ដីដរក្្រន្គុក្ដែលនឹងដាក្់មក្សលើ»

(«To Learn, to Do, to Be »Ensign ឬលីអាហូណាដខវិច្ិកាឆ្នាំ២០០៨,េំព័រ៦២)។

ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធកតូវោៃចាត់ទុ្របោយមៃុស្សមួយចំៃួៃថាជាមៃុស្ស្រំបសាយខាងចំបណះដរងទូបៅៃិងសមតថែភាព

ប្្សងៗបទៀត។បបើបកបៀបបធៀបៃរងស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃោត់្ ឺជាបុ្្គលថដលម្ៃរោរអប់រំខ្ពស់ៃិងម្ៃអំបណាយទាៃជាបកចើៃ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា35:17–19រួចថសវងរ្រឱវទថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃដល់ស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃ

អំពរីពយារោរីយែូថសប។


5. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បហតុអវរីោៃជាឱវទថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា35:17–19ម្ៃសារៈសំខាៃ់ចំបោះ

អាចារ្យសាសនាថដលម្ៃរោរអប់រំខ្ពស់ដូចជាស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃថដលោត់កតូវយល់?

ខ. បតើវៃរងម្ៃអតថែកបបោ�ៃ៍ដូចបម្ចចំបោះបយើង្រ្ននុងរោរចងចាំអំពរីឱវទបៃះបោយរោរបោរពដល់ថានា្រ់ដរ្រនាំ

សាសនាចក្របយើងថដល្រំពុងថតដរ្រនាំ?

ការដាក់ពរដូចរទគម្ពីរ

សៅជាសរឿងផ្ទាល់ខ្លួន

ការដាក្់្រញ្លូលស្មាទះរ្រ�់អ្នក្សៅ

ក្្នគុងខគម្ដីរអាចជរួយឲ្យស�ចក្្ដីពិត

ននវគ្្រេគម្ដីរសនាទះរានន័យកាន់ដត

បជាលសបរៅចំសោទះអ្នក្។ការអាន

បពទះគម្ដីរឲ្យែូចជាវាបតូវបាន�រស�រ

សឡើង�បរា្រ់អ្នក្អាចជារស្រៀ្រ

ែ៏រានអត្ប្រសយាជន៍សែើម្ដី«ឮ

បពទះ�ូរស�ៀងរ្រ�់បពទះអរាចា�់

សយ�មូវបគដី�្រានបពទះ្រន្លូលសៅ

កាន់[អ្នក្]»(Explanatory
Introductionto
theDoctrineand

Covenants)។



១៤០

សមសរៀនេដី៨៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៣៥

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៣៥:២០–២៧

ស៊មី�នីរិកែុនទ�ូវោនោនបញ្ជាឲ្យតធវែើជាតស្ៀនរបស់យ៉ូដសបស៊្មីធតែើ្្ី្ សាយែំណឹងល្អតហើយរកសាតសចក្ដីសញ្ញា
របស់រ�់។

បតើអ្ន្រម្ៃរោរបៅឬ្ររណរីយ្រិច្ចជា្រ់លា្រ់ណាមួយបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រថដរឬបទ?សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

35:20–24រួចថសវងរ្រ្ររណរីយ្រិច្ចជា្រ់លា្រ់ថដលស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃកតូវោៃបៅឲ្យបំបពញ។

កពះអម្ចាស់ោៃកតាស់បៅស៊ីឌៃរីឲ្យបំបពញតួនាទរីជាបស្រៀៃរបស់ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធថដលោៃបៃតេរោរប្រថកបរបស់បលា្របលើ

កពះ្ម្ពរីរប៊ីប។រោរប្រថកបបៃះមិៃថមៃោៃបធវើប�ើងបចញពរីភាសាមួយបៅភាសាមួយបទៀតបនាះបទ។ពយារោរីោៃបធវើ្រំថណ

ៃិងថ្រតកមូវបលើកពះ្ម្ពរីរប៊ីបអស់រយៈបពលជាង1៦ឆ្នាំ។បយើងបៅ្រំថណបៃះថាជារោរប្រថកបរបស់យែូថសបស៊្ីធ។

រោរថ្រតកមូវទាំងបៃះភា្បកចើៃអាចរ្របមើលោៃបៅបលើបលខបោងៃិងបសច្រ្រីបថៃថែមនៃរោរបោះពុម្ពកពះ្ម្ពរីរប៊ីបអិល.

ឌរី.បអស។កពះ្ម្ពរីរមែូបសៃិងយែូថសបស្៊ីធ—ម្៉ាថាយបៅ្រ្ននុងមុរោតាដ៏ម្ៃតនមលែមហិម្្រ៏សថែិតបៅ្រ្ននុងថ្្ន្រនៃរោរប្រថកបរបស់

យែូថសបសី្៊ធថដរ។

សូម្រត់ចំណាំបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា35:23ថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលកោប់ស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃថា

បករៅពរីរោរបធវើជាបស្រៀៃឲ្យយែូថសបស៊្ីធោត់្រ៏្ ួរថត្ សាយដំណរងល្អ្ ងថដរបោយបកបើចំបណះដរងខាងបទ្ម្ពរីរបដើម្បរីោំកទ

កបសាសៃ៍របស់ពយារោរី។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា35:24បតើពរ�័យអវរីខលែះថដលកពះអម្ចាស់ោៃសៃយាដល់ស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃកបសិៃបបើ

ោត់បោរពតាមបសច្រ្រីសញ្ញារបស់ោត់?បោលរោរណ៍មួយថដលបយើងអាចបរៀៃបចញពរីខ្ម្ពរីរបៃះ្ ឺគៅគ្លគ�ើងគោរ្តាម

ព្រះបញ្ញ្រ្ិទាំងឡា�គ�ើ�រកសាគសចក្បីសញ្ញារបស់គ�ើងគនារះព្រះអមាចាស់ៃឹងជួ�គ�ើងឲ្យបំគ្ញកិច្ការរបស់ពទង់។


៦. សូមបមើលបៅបោលរោរណ៍ទាំងបរីថដលោៃបគ្ហាញបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះ។បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសា

កពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

្រ. បតើបោលរោរណ៍ទាំងបរីបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះទា្រ់ទងោនាបៅវិញបៅម្រោ៉ាងដូចបម្ច?

ខ. បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រធាលាប់ដរងឬបធវើសា្រ្សរីចំបោះ�ំៃួយពរីកពះអម្ចាស់ថដលោៃកបទាៃដល់អ្ន្រឬ

ដល់ៃរណាម្នា្រ់ថដលអ្ន្រសារល់រោល្រំពុងបធវើ្រិច្ចរោររបស់កពះអម្ចាស់?

បដើម្បរីបញ្ចប់បមបរៀៃសូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា35:2៦–27។បចញពរីអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃអំ�នុងរោរសិ្រសា

របស់អ្ន្រអំពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា35បៅន្ងៃបៃះបតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាសី៊ឌៃរីរិ្រដុៃម្ៃបហតុ្លៃរងបលើ្រ

ចិតតេរបស់ោត់ប�ើងបហើយអរសបបាយ?បតើអ្ន្រម្ៃបហតុ្លអវរីខលែះបដើម្បរីបលើ្រចិតតេអ្ន្រប�ើងបហើយអរសបបាយ?


7.សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ៣៥ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



១៤១

សមសរៀនេដី៩៖ន្ងៃេដី១

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៣៦–៣៧
បមបរៀៃទរី9៖ន្ងៃទរី1បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា3៦–37

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៣៦:១–៣

ទ្រះអម្ចាស់ោនអ�់តទាសឲ្យដអ�វឺ�ោ៉ាទ្រិច្ីអំត្ើោបរបស់រ�់តហើយតៅរ�់ឲ្យ្ សាយែំណឹងល្អ

សូម្ ិតអំពរីរបស់របរមួយចំៃួៃថដលពួ្រអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាយ្របៅជាមួយបដើម្បរី�ួយពួ្រប្ឲ្យបំបពញរោរគ្ររបស់ខលែលួៃ។

របស់របរមួយចំៃួៃថដលអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាកតូវរោរពរីមុៃ

ពួ្រប្អាច្ សាយដំណរងល្អោៃោ៉ាងម្ៃកបសិទ្ធភាពបនាះ

ពុំអាចបវចខ្ចប់ោៃបៅ្រ្ននុងវែលរីបនាះបទ។បៅបពលអ្ន្រសិ្រសា

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា3៦សូមថសវងរ្រកបរោរមួយ

ចំៃួៃថដលអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាកតូវរោរៃិងកតូវថតបធវើពរីមុៃ

ពួ្រប្បកតៀមខលែលួៃរួចរាល់បដើម្បរីបបកមើបបស្រ្រម្។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា3៦កពះអម្ចាស់ោៃ

កតាស់បៅថអតវឺតោ៉ាកទិចឲ្យបបកមើបបស្រ្រម្។សូមអាៃ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា3៦:1បោយថសវងរ្រអវរីថដល

កពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលកោប់ថអតវឺតោ៉ាកទិចបៅពរីមុៃ

ថដលកទង់ោៃកតាស់បៅឲ្យោត់្ សាយដំណរងល្អ។


1.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីមូលបហតុថដលអ្ន្រ្ ិតថាវម្ៃ

សារៈសំខាៃ់ចំបោះអ្ន្រទាំងឡាយថដលកតូវោៃបៅឲ្យ្ សាយដំណរងល្អកតូវថកបចិតតេបហើយកតូវោៃអត់បទាស

ពរីអំបពើោបរបស់ពួ្រប្ដូបច្នះ។សូមពិចារណាអំពរីរបបៀបថដលកតូវោៃក�ះសាអាតពរីអំបពើោបៃរង�ួយថអតវឺត

ោ៉ាកទិចឲ្យ្ សាយដំណរងល្អ«ហា្រ់ដូចជាបោយសំប�ងថកត»(្.ៃិងស.3៦:1)។

សូមអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមពរីថអលបឌើរថ�្ហវរីអ័រហូ�ិៃ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់រួច្ ូសចំណាំោ្រ្យ

ឬឃ្លាថដល�ួយអ្ន្រឲ្យយល់អំពរីមូលបហតុថដលវម្ៃសារៈសំខាៃ់ចំបោះអ្ន្រថដលកតូវោៃបៅឲ្យ្ សាយដំណរងល្អកតូវម្ៃ

ភាពសាអាតស្អំ៖

«សៅក្្នគុងការប្រក្រួតរវាងស�ចក្្ដីល្អនិងស�ចក្្ដីអាបក្ក្់សនទះអ្នក្ពុំអាចសលងឲ្យខាងរារ�បតូវសៅសពល

ណារានការល្លួងសក្ើតសឡើងររួចមក្រំពឹងេុក្ថ្ខ្លួនដ្ររបតូវខាងបពទះអង្�ស្ង្គាទះវិញសៅឯ

បពទះវិហារ្ររិ�ុេ្និងសៅសពលសចញស្រ�ក្ក្ម្មដែលហាក្់ែូចជាោមានអ្វដីបានសក្ើតសឡើងបានសនាទះសេ។

មិត្យុវវ័យខ្គុំសអើយសនាទះអ្នក្ពុំអាចសធ្វើបានសឡើយ។បពទះនឹងពុំបតូវបានចំអក្សឡើយ។

«...ក្្នគុងការប្រក្រួតក្ដីឡាស�្ើរដតបគ្រ់ទាំងអ�់ដែលខ្គុំែឹងរានគំនូ�ដខ្សសៅសលើនផ្ឬតារាងដែលអ្នក្

ចូលររួមប្រក្រួតបគ្រ់រូ្របតូវដតឈរសៅេដីសនាទះសែើម្ដីប្រក្រួត។បពទះអរាចា�់បានគូ�្រនាទាត់ភាព�ក្្ិ�ម�បរា្រ់អ្នក្ទាំងឡាយ

ដែលបតូវបានសៅឲ្យសធ្វើការជាមរួយបេង់ក្្នគុងក្ិច្ការសនទះ។ោមានអ្នក្ផ្សព្វផសាយសា�នាណាអាចមិនដប្រចិត្ពដីអំសពើរំលងខាង

សេចក្តីស្្ើម
ក្្នគុងដខធ្នលូឆ្នាំ១៨៣០�ម៊ីឌនដីរិក្ែុនបានសធ្វើែំសែើរពដីរែ្ឋអូនហអូសៅរែ្ឋនូវសយា៉ាក្

ជាមរួយដអតវឺតបា៉ាបេិចសែើម្ដីជរួ្រនឹងពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធ។សទាទះជា�ម៊ីឌនដី

សេើ្រដតបានេេរួលពិធដី្រុែ្យបជមុជេឹក្្ ្មដីៗក្្ដីក្៏ដអតវឺតពុំទាន់បានដប្រចិត្សជឿសលើ

ភាពសពញសលញននែំែឹងល្អដែលបានសាដារសឡើងវិញសៅសឡើយដែរ។្រនាទា្រ់ពដីបាន

ជរួ្រពយាការីសហើយជដជក្ជាមរួយអ្នក្ដែលសាគាល់សលាក្សហើយសនាទះដអតវឺតបាន�ុំឲ្យ

ពយាការីសធ្វើពិធដី្រុែ្យបជមុជេឹក្ឲ្យោត់។ក្្នគុងសែើមដខធ្នលូឆ្នាំ១៨៣០ពដីមុនដអតវឺត

បា៉ាបេិចបានេេរួលពិធដី្រុែ្យបជមុជេឹក្សនាទះយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធបានេេរួលវិវរែៈដែល

រានសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៣៦។សៅក្្នគុងវិវរែៈសនាទះបពទះអរាចា�់

បានបតា�់សៅសហើយ្រញ្ជាឲ្យដអតវឺតបា៉ាបេិចផសាយែំែឹងល្អ។

សៅអំឡគុងបបាំមរួយដខចុងសបកាយក្្នគុងឆ្នាំ១៨៣០ស�ចក្្ដីស្រៀតស្រៀនទា�់នឹងសា�នាចបក្រាន

កាន់ដតខាលាំងសឡើង។ក្្នគុងដខធ្នលូឆ្នាំ១៨៣០យ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធបានេេរួលវិវរែៈដែលរានសៅ

ក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៣៧ដែលបពទះអរាចា�់បាន្រញ្ជាឲ្យពរួក្្ររិ�ុេ្ចាក្សចញពដី

រែ្ឋនូវសយា៉ាក្សហើយសៅប្រមូលផ្គុំោនាសៅរែ្ឋអូនហអូ។



១៤២

សមសរៀនេដី៩៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៣៦–៣៧

ផ្លូវសភេឬភាសាអា�បោមឬ្រសណាដាយខ្លួនតាមភាពអា�បោមសហើយមក្រំពឹងឲ្យអ្នក្ែនេដប្រចិត្ពដីសរឿងទាំងអ�់សនទះសនាទះ

សេ!អ្នក្មិនអាចសធ្វើែូសចានាទះបានសឡើយ។បពទះវិញ្ញាែនឹងពុំគង់សៅជាមរួយអ្នក្សឡើយសហើយោក្្យទាំងឡាយនឹងបតូវសាលាក្់

សៅក្្នគុង្រំពង់ក្អ្នក្សពលអ្នក្ដ្្ងវាសចញមក្។អ្នក្ពុំអាចសធ្វើែំសែើរតាមផ្លូវដែលលដីនហបានសៅថ្‹ផ្លូវហាមឃ្ត់›

សនាទះសឡើយ[នដីនហ្វេដី១៨:២៨]សហើយរំពឹងថ្ែឹក្នាំអ្នក្ែនេឲ្យសែើរសលើ‹ផ្លូវបតង់និងចសង្អៀត›សនាទះសឡើយ[នដីនហ្វេដី២

៣១:១៨]វាពុំអាចសធ្វើសៅររួចសេ»(We Are All Enlisted »Ensign ឬលីអាហូណាដខវិច្ិកាឆ្នាំ២០១១,េំព័រ៤៥)។

សូមពិចារណាអំពរីសាថាៃភាពថដលៃរងបៅជាដូចបម្ចចំបោះអ្ន្រ្រ្ននុងរោរថច្រចាយដំណរងល្អជាមួយមៃុស្សដនទខណៈអ្ន្រដរង

ខលែលួៃឯងថាពុំោៃរស់បៅតាមបសច្រ្រីពិតថដលអ្ន្រ្រំពុងបបកងៀៃ្ ងបនាះ។ឥ�តូវបៃះសូមពិចារណាអំពរីសាថាៃភាពថដលៃរងបៅ

ជាដូចបម្ច្រ្ននុងរោរថច្រចាយដំណរងល្អជាមួយមៃុស្សដនទបោយម្ៃទំៃុ្រចិតតេថដលប្រើតម្ៃពរីរោរកតូវោៃសម្អាតពរីរោរបធវើខុស

ទាំងឡាយតាមរយៈដគ្វាយធួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

ដអលសឌើរហូឡិនបានរានប្រសា�ន៍អំពដីការែ៍ដែលអ្នក្អាចសធ្វើបាននាសពលឥឡលូវសនទះសែើម្ដីរាន

ភាពសាអាត�្អំក្្នគុងការ្រសបមើស្រ�ក្ក្ម្មថ្៖«មិនថ្អ្នក្ជានរណានិងអ្នក្ជាអ្វដីសនាទះសេអ្នក្អាច

បតូវបានអត់សទា�ឲ្យ។អ្នក្ទាំងអ�់ោនា...អាចេុក្សចាលអំសពើរំលង�ព្វដ្រ្រយា៉ាងដែលអ្នក្អាចនឹង

រាន្រញ្ហា។វាគឺជាអព្ភលូតសហតុននការអភ័យសទា�វាគឺជាអព្ភលូតសហតុននែង្វាយធរួនរ្រ�់បពទះអរាចា�់

សយ�មូវបគដី�្។្រ៉ុដន្អ្នក្ពុំអាចសធ្វើវាបានសដាយោមានការតាំងចិត្ែ៏�ក្ម្មមរួយចំសោទះែំែឹងល្អសនាទះសេ

សហើយអ្នក្ពុំអាចសធ្វើវាបានសដាយោមានការដប្រចិត្សពលដែលវាចាំបាច់តបមូវឲ្យរានសនាទះសឡើយ។

ខ្គុំ�ុំឲ្យអ្នក្...�ក្ម្មសហើយសាអាត�្អំ។ស្រើវាចាំបាច់ខ្គុំ�ុំឲ្យអ្នក្ម្នភាព�ក្ម្មសហើយម្នភាពសាអាត�្អំ»

(«We Are All Enlisted »េំព័រ៤៥)។

សូមពិចារណាអំពរីអវរីថដលអ្ន្រកតូវបធវើនាបពលឥ�តូវបៃះបដើម្បរីឲ្យម្ៃភាពសាអាតស្អំឬបៃតេម្ៃភាពសាអាតស្អំ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា3៦:2–3បោយថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃសៃយាថាកបទាៃដល់ថអតវឺតោ៉ាកទិច

បៅពរីមុៃថដលកទង់ៃរងបញ្តូៃោត់បៅ្ សាយដំណរងល្អ។

ប្រធានហារ៉ូល្រម៊ីលដីបានពន្យល់អំពដីអត្ន័យននឃ្លា«សយើងនឹងដាក្់នែសលើអ្នក្សដាយនែអ្នក្្រសបមើ

រ្រ�់សយើង»រានដចងសៅក្្នគុងខេដី២ថ្៖«បពទះអរាចា�់ក្ំពុងរានបពទះ្រន្លូលសៅខសនទះថ្សពលអ្នក្

្រសបមើរ្រ�់បេង់រានាក្់ដែលបានេេរួលការអនុញ្ញាតដាក្់នែរ្រ�់ោត់សដាយ�ិេ្ិអំណាចសៅសលើក្បាល

រ្រ�់្រុគ្លរានាក្់ដែលបតូវការការប្រ�ិេ្ពរវាគឺែូចជាបេង់ផ្ទាល់បពទះអង្ដែលបានដាក្់បពទះហ�្បេង់

សៅសលើពរួក្សគសែើម្ដីសធ្វើពិធដី្ររិ�ុេ្សនាទះែូសចានាទះដែរ។ែូសច្នទះសយើងស�ើញពដីរស្រៀ្រដែលបេង់�ដម្ង

បពទះសចសាដាបេង់ក្្នគុងចំសណាមពរួក្អ្នក្្រសបមើបេង់ដែលបេង់បានប្រទានក្ូនសសាទាំងឡាយនន�ិេ្ិអំណាច

ែល់ពរួក្សគ»( Be Secure in the Gospel of Jesus Christ, Brigham Young University Speeches of the Year[ន្ងៃេដី១១ដខ
ក្ុម្ភៈឆ្នាំ១៩៥៨]េំព័រ៦)។

វ្រ៏ៃរងម្ៃកបបោ�ៃ៍្ ងថដរចំបោះអ្ន្របដើម្បរីដរងថាឃ្លា«បបកងៀៃអ្ន្រអំពរីរោរណ៍ទាំងឡាយដ៏កប្របបោយបសច្រ្រីសុខសាៃតេ

នៃៃ្រ»បៅ្រ្ននុងខទរី2្ឺសំបៅបៅបលើរោរបំ្ុស្ំៃិតៃិងបសច្រ្រីថណនាំថដលបយើងទទួលោៃពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរោល

បយើងរស់បៅតាមដំណរងល្អ។

សូម្រត់ចំណាំបៅ្រ្ននុងខទរី3អំពរីអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលកោប់ោត់ឲ្យបធវើបោយៃូវអវរីថដលកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

ោៃបបកងៀៃដល់ោត់។


2.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរអ្ន្រ៖បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរី

ោៃជាវម្ៃសារៈសំខាៃ់ចំបោះអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាថដលកតូវម្ៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជានដ្ូបនាះ?បនាទាប់

ពរីោៃបឆលែើយសំណួរបៃះបហើយអ្ន្រ្រ៏អាចសរបសរអំពរីកោមួយថដលកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធោៃបបកងៀៃអវរីមួយអំពរី

«រោរណ៍ទាំងឡាយដ៏កប្របបោយបសច្រ្រីសុខសាៃតេនៃៃ្រ»(្.ៃិងស.3៦:2)។



១៤៣

សមសរៀនេដី៩៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៣៦–៣៧

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៣៦:៤–៨

ទ្រះអម្ចាស់ទបទានទ្រះបញ្ញ�្តិ្ ួយស្ដីអំ្ីអ្កទាំងឡាយដែលទ�ូវោនតៅឲ្យ្ សាយែំណឹងល្អ

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា3៦:4–5,7។សូម្រត់ចំណាំថាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះកពះអម្ចាស់្រំពុងម្ៃ

កពះបៃ្ទតូលបៅរោៃ់«ពួ្រថអលបឌើរនៃសាសនាចក្រ[របស់កទង់](្.ៃិងស.3៦:7)។បៅបពលអ្ន្រអាៃសូមថសវងរ្រ

ទំៃួលខុសកតូវមួយថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃបៅឲ្យពួ្រអ្ន្ររោៃ់បពវ�ិតភាព។

បោងតាមអវរីថដលអ្ន្រោៃអាៃបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះសូមបញ្ចប់បោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះថដលស្រីពរីទំៃួលខុសកតូវនៃអ្ន្រ

រោៃ់បពវ�ិតភាពទាំងអស់នាបពលបច្ចនុប្បៃ្នបៃះ៖អ្កកាៃ់ប្្វជិ្រភា្ទាំងឡា�ព្រូវបាៃគៅឲ្យ។

ប្រធាន្ូរា៉ា�សអ�ម៉ន�ុនបានផ្ល់អនុសា�ន៍សលើសោលការែ៍សនទះថ្៖«ខ្គុំ�ូមរំឭក្សឡើងវិញ

នូវអ្វដីដែលពរួក្ពយាការីបាន្រសបងៀនជាយូរលង់មក្សហើយ–ថ្រាល់យុវជនដែលរានភាព�ក្្ិ�មនិង

រាន�មត្ភាពបគ្រ់រូ្រគរួរដតសបតៀមខ្លួន្រសបមើស្រ�ក្ក្ម្ម។ក្ិច្ការផ្សព្វផសាយសា�នាគឺជាកាតព្វក្ិច្

្រព្វជិតភាពមរួយ–ជាកាតព្វក្ិច្មរួយដែលបពទះអរាចា�់រំពឹងពដីសយើងដែលបតូវបានប្រទានឲ្យយា៉ាងសបចើន

សនាទះ»(As We Meet Together Again, »Ensign ឬលីអាហូណាដខវិច្ិកាឆ្នាំ២០១០,េំព័រ

៥–៦)។

ប៊ីស្សពៃិងកបធាៃសាខាបធវើរោរជាមួយពួ្រយុវ�ៃៃិងយុវនារីបដើម្បរី្រំណត់ពរីភាពស្រ្ិសមៃិងសមតថែភាព្រ្ននុងរោរបបកមើ

កពះអម្ចាស់ជាអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាបពញបម្៉ាង។យុវ�ៃមួយចំៃួៃអាចកតូវោៃបលើ្រថលងពរីរោរបបកមើជាអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយ

សាសនាបពញបម្៉ាងោៃបោយសារបញ្ហាសុខភាពឬពិរោរភាពប្្សងៗ។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយ្រ្ននុង្ររណរីបៃះពួ្រប្កតូវ

រ្រសាភាពស្រ្ិសមរបស់ខលែលួៃបហើយបកតៀមខលែលួៃបបកមើកពះអម្ចាស់តាមមបធយាោយប្្សងៗបទៀត។

សូមរំឭ្របោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា3៦:5,7បដើម្បរីប�ើញពរីអវរីថដលអ្ន្ររោៃ់បពវ�ិតភាពចាំោច់កតូវបធវើពរីមុៃពួ្រោត់កតូវ

ោៃថតងតាំងបហើយបញ្តូៃបៅ្ សាយដំណរងល្អ?


3.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើយុវ�ៃម្នា្រ់អាច

បគ្ហាញដល់កពះអម្ចាស់ោ៉ាងដូចបម្ចថាោត់កសឡាញ់កពះបញ្ញតតេិថដលបញ្ជាឲ្យ្ សាយដំណរងល្អ?

បទាះជារោរបបកមើជាអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាបពញបម្៉ាង្ឺជា

្ររណរីយ្រិច្ចបពវ�ិតភាព្រ្រី្រ៏យុវនារីអាចបបកមើោៃ្ ងថដរ។

កបធាៃ្ូម្៉ាសបអសមែៃសុៃោៃម្ៃកបសាសៃ៍ថា៖

«ខញនុំសូមថ្លែងបៅរោៃ់យុវនារីទាំងឡាយ៖ខណៈថដលអ្ន្រ

ពុំម្ៃៃូវទំៃួលខុសកតូវបពវ�ិតភាពដូចោនាៃរងយុវ�ៃបដើម្បរី

បបកមើជាអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាបពញបម្៉ាង្រ្រី្រ៏អ្ន្រអាចរួម

ចំថណ្រដ៏ម្ៃតនមលែជាអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាោៃ្ ងថដរ

បហើយបយើងសូមសាវា្មៃ៍ចំបោះរោរបបកមើរបស់អ្ន្រ»

(«AsWeMeetTogetherAgain»ទំព័រ៦)។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា3៦:៦បោយ

ថសវងរ្រសារលិខិតថដលកពះអម្ចាស់បញ្ជាដល់ពួ្រអ្ន្រ

្្សពវ្សាយសាសនារបស់កទង់ឲ្យបបកងៀៃ។ឃ្លា«អាវ

ថដលកតូវបសាម្របកោ្របោយសាច់្ម»សំបៅបៅបលើ

សំបលៀ្របំោ្រ់ថដលកតូវោៃចមលែងបោយ�ំងឺ។អ៊ីកសាថអល

�ំនាៃ់បុរាណសំបលៀ្របំោ្រ់ថបបបៃះកតូវោៃដុតបចាល

បដើម្បរីបគ្ការរោរឆលែងរាលោលនៃ�ំងឺបនាះ។បៅ្រ្ននុងខទរី៦

កពះអម្ចាស់បកបៀបបធៀប�ំងឺជាអំបពើោបបហើយដូបច្នះកទង់ោៃ

បញ្ជាដល់បយើងឲ្យបចៀសវងៃូវអវរីៗទាំងអស់ថដលទា្រ់ទងៃរង

អំបពើោប។



១៤៤

សមសរៀនេដី៩៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៣៦–៣៧

បតើសារលិខិតថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា3៦:៦ថដលកោប់ថាអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាកតូវកបរោសអំពរី

រោរថកបចិតតេទា្រ់ទងបៅៃរងបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍របស់ថអលបឌើរហូ�ិៃអំពរីរបបៀបថដលពួ្រអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាកតូវបកតៀមខលែលួៃ

ថដលម្ៃបៅបដើមបមបរៀៃបៃះោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា3៦:8បោយថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលកោប់ថអតវឺតោ៉ាកទិច

បៅចុងបញ្ចប់នៃវិវរណៈបៃះ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៣៧

ទ្រះអម្ចាស់បញ្ជាសម្ជិកស្សនាចទកទ្រង់ឲ្យទប្ូលរនាតៅរែ្ឋអូណហអូ

បៅអំ�នុងបែុនាមៃថខពរីមុៃបពលថដលថអតវឺតោ៉ាកទិចោៃបធវើដំបណើរបៅ�ួបយែូថសបស៊្ីធបនាះម្ៃបសច្រ្រីបបៀតបបៀៃដល់ពួ្រ

បរិសុទ្ធរោៃ់ប្រើៃប�ើងបៅរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រ។បៅ�ិតចុងថខធ្នតូឆ្នាំ1830បែុនាមៃសោដាហ៍បនាទាប់ពរីស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃៃិងថអតវឹត

ោ៉ាកទិចោៃម្រដល់រដ្ឋៃូវបោ៉ា្របនាះយែូថសបស្៊ីធោៃទទួលវិវរណៈមួយថដលកពះអម្ចាស់ោៃបញ្ជាឲ្យពួ្របរិសុទ្ធផ្លាស់បៅ

រដ្ឋអូនហអូ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា37:1–4រួចថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ម្ៃកពះទ័យឲ្យពយារោរីបធវើពរីមុៃផ្លាស់បៅ

រដ្ឋអូនហអូ។សូម្រត់ចំណាំបៅ្រ្ននុងខទរី2អំពរីមូលបហតុថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលកោប់យែូថសបស៊្ីធឲ្យបចញបៅ

បហើយចបកមើៃ្រម្លាំងដល់សម្�ិ្របៅ្ ូមិខូលសវិលរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រ។

បតើបោលរោរណ៍អវរីខលែះអំពរីរោរអធិសាឋាៃថដលបយើងអាចបរៀៃបចញពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ?


4. បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមសរបសរបោលរោរណ៍ថដលអ្ន្របរៀៃបចញពរី

បោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា37:2អំពរីរោរអធិសាឋាៃ។សូមពៃ្យល់្ ងថដរអំពរីអវរីថដលអ្ន្រៃរងបធវើបដើម្បរីកបកពរតតេ

តាមបោលរោរណ៍បៃះ។


5. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ៣៦–៣៧ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



១៤៥

សមសរៀនេដី៩៖ន្ងៃេដី២

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៣៨
បមបរៀៃទរី9៖ន្ងៃទរី2បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា38

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៣៨:១–៧

ទ្រះតយស៊ូវទគីស្ទម្នទ្រះបន្ទទូលទោប់សម្ជិកស្សនាចទករបស់ទ្រង់ថាទ្រង់គង់តៅក្នុងចំតណា្្ ួកតគ

បតើអ្ន្រធាលាប់ោៃ្រត់ចំណាំថាកពះបញ្ញតតេិមួយចំៃួៃអាចៃរងម្ៃភាពគ្យកសួលសកម្ប់អ្ន្រ្រ្ននុងរោរបោរពកបតិបតតេិតាមៃិង

ប្្សងបទៀតអាចៃរងម្ៃរោរលំោ្រថដរឬបទ?សូមបបងកើតបញ្រីកពះបញ្ញតតេិមួយចំៃួៃថដលអ្ន្រ្ ិតថាម្ៃភាពគ្យកសួលសកម្ប់

អ្ន្រ្រ្ននុងរោរបោរពកបតិបតតេិតាម៖

ឥ�តូវបៃះសូមពិចារណាថាបតើកពះបញ្ញតតេិមួយណាថដលអាចៃរងម្ៃរោរលំោ្រ

សកម្ប់អ្ន្រ្រ្ននុងរោរបោរពកបតិបតតេិតាមបហើយមូលបហតុអវរី។

អំ�នុងបពលសៃ្និសរីទនៃសាសនាចក្រ្រ្ននុងថខម្ររាឆ្នាំ1831ពួ្របរិសុទ្ធមួយ

ចំៃួៃ្រ្ននុងរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រោៃបចាទជាសំណួរអំពរីកពះបញ្ញតតេិថដលបញ្ជាឲ្យពួ្រប្

ផ្លាស់បៅរដ្ឋអូនហអូ។សូមពិចារណាអំពរីមូលបហតុថដលវអាចជារោរលំោ្រ

សកម្ប់សម្�ិ្រសាសនាចក្រមួយចំៃួៃទាំងបៃះ្រ្ននុងរោរបោរពកបតិបតតេិតាម

កពះបញ្ញតតេិបៃះ។

ពួ្របរិសុទ្ធមួយចំៃួៃបៅរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រោៃសាទា្រ់បស្ទើរ្រ្ននុងរោរចា្របចាល

្រសិោឋាៃដ៏រី្រចបកមើៃៃិងសាថាៃភាពសុខកសួលរបស់ពួ្រប្បដើម្បរីបៅរោៃ់

្រថៃលែង្ ្រីថដលមិៃកោ្រដកបជាបនាះ។មិៃថតបែុបណាណះមៃុស្សមួយចំៃួៃោៃ

កបឈមមុខៃរងរោរខាតបង់កោ្រ់រោស្រ្ននុងរោរបោះដូរកទព្យសម្បតតេិខលែលួៃបបើប្

អាចល្់របចញកទព្យសម្បតតេិរបស់ប្បនាះ។

្រ្ននុងរោរបឆលែើយតបបៅៃរង្រងវល់របស់ពួ្របរិសុទ្ធយែូថសបស៊្ីធោៃអធិសាឋាៃ

បដើម្បរីថសវងយល់បថៃថែមអំពរីកពះបញ្ញតតេិ្រ្ននុងរោរកបមូលោនាបៅរដ្ឋអូនហអូបៃះ

បហើយបលា្រោៃទទួលវិវរណៈថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា38។បៅបពលអ្ន្រសិ្រសាអំពរីវិវរណៈបៃះ

អ្ន្រៃរងបរៀៃអំពរីបសច្្ររីពិតនានាថដលអាច�ួយអ្ន្រឲ្យបោរពកបតិបតតេិតាមកពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយរបស់កពះអម្ចាស់បោយស្័ក្ចិតតេ

បទាះជាកពះបញ្ញតតេិទាំងបនាះម្ៃសភាពរោៃ់ថតពិោ្រសកម្ប់អ្ន្រ្រ្ននុងរោរបោរពកបតិបតតេិោ៉ាងណា្រ្រី។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា38:1–3បោយថសវងរ្របោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលអ្ន្រោៃបរៀៃអំពរី

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។(អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រឬ្រត់ចំណាំបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសា

កពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រៃូវអវរីថដលអ្ន្រថសវងយល់)។

បោលរោរណ៍សំខាៃ់មួយថដលបយើងបរៀៃបចញពរីខទរី2្ឺថាព្រះគ�ស៊ូវពគបីស្ទពជាប�ឹងពគប់ការណ៍ទាំងអស់។សូម្ ិតអំពរី

របបៀបថដលរោរយល់ដរងអំពរីបោលរោរណ៍បៃះអាច�ួយដល់ពួ្របរិសុទ្ធទាំងបនាះថដលោៃពុះោរ្រ្ននុងរោរបោរពកបតិបតតេិតាម

កពះបញ្ញតតេិឲ្យចា្របចញពរីរដ្ឋៃូវបោ៉ា្របហើយផ្លាស់លំបៅបៅរដ្ឋអូនហអូ។


1.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រៃូវកបបោ្មួយចំៃួៃអំពរីរបបៀបថដល

បោលរោរណ៍បៃះ្រ៏អាចៃរង�ួយអ្ន្រ្រ្ននុងកោថដលអ្ន្រពុះោរ្រ្ននុងរោរបោរពកបតិបតតេិតាមកពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយ

ថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃដល់អ្ន្រថដរ។

បរុព្វកថា
ក្្នគុងដខធ្នលូឆ្នាំ១៨៣០បពទះអរាចា�់បាន្រញ្ជាឲ្យ�រាជិក្សា�នាចបក្ប្រមូល

ោនាសៅរែ្ឋអូនហអូ(�ូមសមើលគ.និង�.៣៧)។សៅន្ងៃេដី២ដខមក្រាឆ្នាំ

១៨៣១ពរួក្្ររិ�ុេ្មក្ពដីសាខាសផ្សងៗសៅរែ្ឋនូវសយា៉ាក្បានប្រជុំោនាសធ្វើ�ន្និ�ដីេ

សា�នាចបក្សលើក្េដី៣។អំឡគុងសពល�ន្និ�ដីេសនាទះវិវរែៈដែលរានសៅក្្នគុង

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៣៨បតូវបានេេរួលជាក្ែ្ឌដែលបពទះអរាចា�់បាន

សលើក្េឹក្ចិត្ែល់ពរួក្្ររិ�ុេ្សហើយបានជរួយពរួក្សគឲ្យយល់ពដីបពទះ្រញ្ញត្ិបេង់ដែល

្រញ្ជាឲ្យពរួក្សគផ្លា�់សៅរែ្ឋអូនហអូ។



១៤៦

សមសរៀនេដី៩៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៣៨

ពរីមុៃោៃទទួលវិវរណៈបៃះពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃបធវើរោរប្រថកបដ៏បំ្ុស្ំៃិតបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរប៊ីបបហើយោៃទទួលោៃៃូវ

រោរណ៍ថដលសពវន្ងៃបៃះម្ៃបៅ្រ្ននុងមែូបស៦–7បៅ្រ្ននុងមុរោដាដ៏ម្ៃតនមលែមហិម្។�ំពូ្រទាំងបៃះ្ ្ល់ៃូវដំបណើរបរឿងមួយរបស់

ពយារោរីបហណុ្រៃិងរាកសតេរបស់បលា្រថដលកតូវោៃបៅថាជាទរីក្រុងស៊ីយែូៃបោយសារថតបសច្រតេរីសុចរិតរបស់ពួ្រប្។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា38:4បោយថសវងរ្ររោរណ៍ថដលកពះអម្ចាស់ោៃបធវើសកម្ប់បហណុ្រៃិងរាកសតេ

របស់បលា្រ។វអាចៃរងម្ៃកបបោ�ៃ៍សកម្ប់អ្ន្របដើម្បរីដរងថាបៅបពលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលថា«ឱរារបស់បយើង»

្ឺកទង់សំបៅបៅបលើវតតេម្ៃរបស់កទង់។

បៅចុងបញ្ចប់នៃខទរី4បតើកពះអង្គសប្គ្រះោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលថាកទង់ោៃបធវើអវរីខលែះសកម្ប់អ្ន្រទាំងឡាយថដលោៃប�ឿបលើកពះ

នាមកទង់?

សូមពិចារណាអំពរីរោរដរងថាកពះបយស៊ូវក្រីស្ទអងវរចំបោះកពះវរបិតាសួ្៌�ំៃួសអ្ន្រទាំងឡាយថដលប�ឿបលើកពះនាមកទង់អាច

�ួយដល់បុ្្គលថដល្រំពុងពុះោរ្រ្ននុងរោរបៃតេរោរពយាោមោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា38:5–7បោយថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលអំពរី្រថៃលែងថដលកទង់

្ង់បៅ។


2.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើរោរប�ឿបលើ

បោលរោរណ៍ថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា38:7�ួយនាំយ្រៃូវរោរលួងបលាមចិតតេ

្រ៏ដូចជាបសច្រ្រីរោលាហាៃដល់អ្ន្រោ៉ាងដូចបម្ច?

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៣៨:៨–១២

ទ្រះអម្ចាស់្ ិ្ណ៌នាអំ្ីបុគ្គលដែលនឹងធន់តៅក្នុងការយាង្ កជាតលើក្រី្ីរ

បៅបពលកពះអង្គសប្គ្រះ�ួយដល់ពួ្របរិសុទ្ធបៅរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រឲ្យយល់អំពរីសារៈសំខាៃ់នៃរោរកបមូល្ ្នុំោនាបៅឯរដ្ឋអូនហអូបនាះ

កទង់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលអំពរីរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កទង់។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា38:8–10រួច

ថសវងរ្ររោរណ៍ថដលកពះអង្គសប្គ្រះោៃបបើ្រសថម្ងអំពរី

រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កទង់។វអាចៃរង�ួយអ្ន្រ្រ្ននុង

រោរដរងថាបុ្្គលទាំងឡាយណាថដល«ធៃ់បៅន្ងៃបនាះ»

(្ៃិងស38:8)នៃរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ្ឺជាបុ្្គល

ថដលៃរងអាចបៃ្រស់បៅបលើថ្ៃដរីជាមួយៃរងកពះអង្គសប្គ្រះ

បៅបពលថដលកទង់ោងម្របនាះបហើយមិៃកតូវោៃបំផ្លាញ

បចាលប�ើយ។សូមពិចារណាអំពរីរបបៀបថដលកពះបៃ្ទតូលរបស់

កពះអម្ចាស់បៅ្រ្ននុងខទរី8–10អាច�ួយអ្ន្រឲ្យយល់អំពរី

សារៈសំខាៃ់នៃរោរក�ះបរិសុទ្ធៃិងសាអាតោតពរីមុៃរោរោង

ម្រជាបលើ្រទរីពរីរ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា38:11–12បដើម្បរី

ថសវងយល់អំពរីសាថាៃភាពមួយចំៃួៃថដលៃរងប្រើតប�ើងបលើ

ថ្ៃដរីពរីមុៃរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ។ៃិមិតតេរូបនៃពួ្របទវតា

្រំពុងរង់ចាំ«កចូតទម្លា្រ់ថ្ៃដរី»្ឺជាបសច្្ររីបោងចំបោះ

បរឿងកបដូចរបស់កពះអង្គសប្គ្រះអំពរីកសូវៃិងកសថង(សូម

បមើលម្៉ាថាយ13:24–30;្.ៃិងស.8៦:1–7)ថដល

កសូវ(ពួ្រសុចរិត)កតូវោៃកបមូលមុៃកសថង(ពួ្រទុច្ចរិត)

ថដលកតូវោៃកបមូលបហើយដុតបចាល។

សូមពិចារណាអំពរីអវរីថដលអ្ន្រអាចបធវើបដើម្បរីបកតៀមខលែលួៃអ្ន្រឲ្យោៃរោៃ់ថតកបបសើរប�ើងបដើម្បរី«ធៃ់បៅន្ងៃបនាះ»

សកម្ប់រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបហើយមិៃម្ៃវតតេម្ៃបៅ្រ្ននុងពួ្រកសថង។



១៤៧

សមសរៀនេដី៩៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៣៨

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៣៨:១៣–៣៣

ទ្រះតយស៊ូវទគីស្ទ្ ន្យល់អំ្ី្ ូលតហ�ុដែលទ្រង់ោនបញ្ជាឲ្យសម្ជិកស្សនាចទកទ្រង់តៅទប្ូល្ ្ដនុំរនាតៅរែ្ឋ
អូណហអូ។

សូម្ ិតអំពរីកោមួយថដលអ្ន្រោៃដរងថាអ្ន្រ្រំពុងសថែិតបៅ្រ្ននុងបកោះថានា្រ់បទាះជាខាងសាច់្មឬខាងវិញ្ញាណ្រតេរី។

បតើម្ៃរោរកពម្ៃអវរីខលែះថដល�ួយអ្ន្រឲ្យដរងថាអ្ន្រ្រំពុងសថែិតបៅ្រ្ននុងបកោះថានា្រ់?

កពះអម្ចាស់ោៃកពម្ៃដល់ពួ្របរិសុទ្ធអំពរីបកោះថានា្រ់នានាថដលពួ្រប្ៃរង�ួបកបទះកបសិៃបបើពួ្រប្ពុំចា្របចញពរីរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រ

បទបនាះ។សូមបមើលបៅឃ្លាចុងបករោយនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា38:12។បតើកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលថា

ដូចបម្ចអំពរីខាមំងសកតូវរបស់ពួ្របរិសុទ្ធ?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា38:13,28–29បោយថសវងរ្របមើលរោរបែុៃបែងរបស់ខាមំងសកតូវថដលោៃរួបរួម

ោនាបនាះ។បយើងថសវងយល់បចញពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះថាព្រះអមាចាស់អាចព្មាៃគ�ើងអំ្បីគពោរះថ្នាក់។រោរកពម្ៃថបបបៃះអាច

ប្រើតម្ៃតាមរយៈរោរបំ្ុស្ំៃិតពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឬតាមរយៈរោរបបកងៀៃនៃពួ្រអ្ន្របបកមើរបស់កពះអម្ចាស់រួមបញ្ចតូលទាំង

សុៃ្ទរ្រថាថដលោៃ្ ្ល់ឲ្យ្រ្ននុងបពលសៃ្និសរីទទូបៅ។


3.បតើអ្ន្រឬមៃុស្សថដលអ្ន្រសារល់ធាលាប់កតូវោៃកពម្ៃបោយកពះអម្ចាស់អំពរីបកោះថានា្រ់ខាងវិញ្ញាណឬខាង

សាច់្មបៅបពលណាខលែះ?សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរី

រោរកពម្ៃមួយថដលអ្ន្រឬសម្�ិ្រក្ួសារឬមិតតេម្នា្រ់ោៃទទួលពរីកពះអម្ចាស់ៃិងអវរីថដលអ្ន្រោៃបធវើ(ឬ

កោថានាថាអ្ន្រោៃបធវើវ)ឬអវរីថដលសម្�ិ្រក្ួសារឬមិតតេម្នា្រ់ោៃបធវើ្រ្ននុងរោរបឆលែើយតបបៅៃរងរោរកពម្ៃបនាះ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា38:14–15,30បោយថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃបញ្ជាឲ្យពួ្របរិសុទ្ធបធវើ។

បចញម្រពរីអវរីថដលអ្ន្របរៀៃបៅចុងបញ្ចប់នៃខទរី30សូមបំបពញបោលរោរណ៍ដូចបៅបៃះ៖ពបសិៃគបើគនារះ។


4. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជារោរបកតៀមខលែលួៃ្្ល់ឲ្យបយើងៃូវទំៃុ្រចិតតេ្រ្ននុងរោរកបឈមមុខៃរងរោរកបឆ្ំងឬ

បកោះថានា្រ់?

ខ. បតើអ្ន្រអាចបធវើអវរីខលែះបដើម្បរីបកតៀមខលែលួៃជាបកសចកបឆ្ំងៃរងរោរសវះថសវងរបស់បចាចាមិតតេ្រ្ននុងរោរបធវើទុ្រខេបទាសដល់អ្ន្រ

បនាះ?

សូមចងចាំថាពួ្របរិសុទ្ធមួយចំៃួៃ្រ្ននុងរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រោៃបចាទជាសំណួរថាបហតុអវរីោៃជាពួ្រប្កតូវោៃបញ្ជាឲ្យចា្របចញពរី

រដ្ឋអូនហអូ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា38:1៦,31–33រួចថសវងរ្ររបបៀបថដលពួ្របរិសុទ្ធៃរងកតូវោៃពរ

បបើពួ្រប្បោរពកបតិបតតេិតាមកពះបញ្ញតតេិបៃះ។


5. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើកពះបញ្ញតតេិថដលបញ្ជាឲ្យចា្របចញពរីរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រអាចជាបសច្រ្រីសប្គ្រះខាងសាច់្មដល់ពួ្របរិសុទ្ធ

ោ៉ាងដូចបម្ច?

ខ. បតើកពះបញ្ញតតេិបញ្ជាឲ្យកបមូល្ ្នុំោនាបៅរដ្ឋអូនហអូអាចរោលាយបៅជាបសច្រ្រីសប្គ្រះខាងវិញ្ញាណរបស់ពួ្រប្ោ៉ាង

ដូចបម្ច?

បយើងថសវងយល់បចញពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះថាព្រះអមាចាស់្ ុំពោៃ់ផ្រព្មាៃគ�ើងអំ្បីគពោរះថ្នាក់ផ្របៃុគណាណរះគទពទង់ផ្មទាំងពបទាៃ

ព្រះបញ្ញ្រ្ិគ�ើម្បីជាការការពារ�ល់្ ួកគ�ើងែងផ�រ។


៦.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រៃូវកបបោ្មួយចំៃួៃថដលពៃ្យល់អំពរី

របបៀបថដលរោររ្រសាកពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយអាចរោរោរបយើងោៃទាំងខាងសាច់្មៃិងខាងវិញ្ញាណ្ ង។



១៤៨

សមសរៀនេដី៩៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៣៨

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៣៨:៣៤–៤២

សម្ជិកស្សនាចទកទ�ូវោនទបទានទ្រះបញ្ញ�្តិទាំងឡាយស្ដី្ីការទប្ូល ្្ដនុំរនាតៅរែ្ឋអូណហអូ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា38:34–42ម្ៃៃូវកពះបញ្ញតតេិៃិងឱវទថដលៃរង�ួយពួ្របរិសុទ្ធ្រ្ននុងរោរផ្លាស់ទរីលំបៅរបស់

ពួ្រប្បៅរស់បៅឯរដ្ឋអូនហអូ។សកម្ប់ពួ្របរិសុទ្ធជាបកចើៃធៃធាៃថតមួយ្ ត់្រ្ននុង�រីវភាពរស់បៅ្ ឺជា្រសិោឋាៃរបស់ពួ្រប្។

បោយម្ៃសម្�ិ្រសាសនាចក្រជាបកចើៃោៃោ្រ់ល្រ់ដរីធលែរីរបស់ខលែលួៃ្រ្ននុងបពលថតមួយបនាះរោរល្រ់បចញដរីោៃម្ៃបកចើៃ

បរិបូរណ៌មួយរំបពច។បោយម្ៃ�បកមើសបកចើៃបនាះអតិ្ិ�ៃោៃទិញដរី្រសិោឋាៃរបស់ពួ្របរិសុទ្ធ្រ្ននុងតនមលែបថា្រជាងធម្តា។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា38:37,39បោយថសវងរ្រឱវទបៅដល់ពួ្របរិសុទ្ធអំពរីដរី្រសិោឋាៃរបស់ពួ្រប្។

សូមពិចារណាអំពរីរបបៀបថដលរោរម្ៃបសច្្ររី�ំបៃឿបលើរោរសៃយាដ៏អស់្រល្បជាៃិច្ចរបស់កពះអម្ចាស់អាច�ួយបយើងឲ្យបោរព

កបតិបតតេិតាមកពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយរបស់កទង់បទាះជាកពះបញ្ញតតេិទាំងបនាះតកមូវឲ្យម្ៃរោរលះបង់មួយបចញបយើង្រ្រី។

ពួ្របរិសុទ្ធជាបកចើៃបៅរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រោៃបោរពកបតិបតតេិតាមកពះបញ្ញតតេិរបស់កពះអម្ចាស់បហើយោៃលះបង់ដ៏មហិម្បដើម្បរីបៅ

កបមូល្្នុំោនាបៅរដ្ឋអូនហអូ។


7. បៅបដើមបមបរៀៃន ង្ៃបៃះអ្ន្រកតូវោៃសុំឲ្យ្ ិតអំពរីកពះបញ្ញតតេិមួយចំៃួៃថដលអាចរោៃ់ថតម្ៃរោរលំោ្រសកម្ប់

អ្ន្រ្រ្ននុងរោរបោរពកបតិបតតេិតាមជាងកពះបញ្ញតតេិប្្សងៗបទៀត។សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសា

កពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីរបបៀបថដលរោរយល់ដរងពរីបោលរោរណ៍ថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះអាច�ួយអ្ន្រ

ឲ្យម្ៃបសច្រ្រី�ំបៃឿៃិងទំៃុ្រចិតតេថដលអ្ន្រកតូវរោរបដើម្បរីបោរពកបតិបតតេិតាមកពះបញ្ញតតេិទាំងបនាះ។


8. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ៣៨ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



១៤៩

សមសរៀនេដី៩៖ន្ងៃេដី៣

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៣៩–៤០
បមបរៀៃទរី9៖ន្ងៃទរី3បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា39–40

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៣៩:១–១២

ទ្រះតយស៊ូវទគីស្ទអតញ្ើញតយ៉្្សខូវ៉លឲ្យ្រ្រួលយកែំណឹងល្អរបស់ទ្រង់តហើយ្រ្រួល្ ិធីបុណ្យទជ្ុជ្រឹក

សូមកសនមថាអ្ន្រកតូវោៃកបទាៃឲ្យៃូវអំបណាយមួយដ៏អសាចារ្យតាមរយៈឪពុ្រម្ដាយឬមៃុស្សជាទរីកសឡាញ់។បតើអ្ន្រអាច្ ិត

អំពរីមូលបហតុណាមួយថដលបណាដាលឲ្យអ្ន្រមិៃបក�ើសបរើសយ្រអំបណាយបនាះថដរឬបទ?

សូមបមើលបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា39:1–3បោយ

ថសវងរ្រអំបណាយថដលកពះវរបិតាសួ្៌ោៃកបទាៃដល់

្រូៃបៅកទង់ថតពួ្រប្មួយចំៃួៃោៃបក�ើសបរើសមិៃទទួលយ្រ

អំបណាយបនាះ។កពះអម្ចាស់បកបើឃ្លា«រាកសតេរបស់បយើង»

បដើម្បរីសំបៅបៅបលើរាកសតេថដលកទង់ោៃបបកមើបៅ្រ្ននុង�រីវិត

រថមងសាលាប់អំ�នុងបពលនៃ«រោលដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំ្ុត»។

អំបណាយថដលរាកសតេទាំងបៃះោៃបក�ើសបរើសមិៃទទួលយ្រ

្ឺកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។បៅបពលបយើងបក�ើសបរើសទទួលយ្រ

អំបណាយជាកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងដគ្វាយធួៃរបស់កទង់

បនាះម្ៃៃ័យថាបយើងទទួលោៃពរ�័យៃិងអំបណាយ

រោៃ់ថតបលើសថលងបៅបទៀត។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា39:4រួចថសវងរ្រអំបណាយមួយថដល

កពះអង្គសប្គ្រះោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលថាកទង់កបទាៃដល់អ្ន្រ

ទាំងឡាយណាថដលទទួលយ្រកទង់។

បយើងថសវងយល់បចញពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះថាគបើគ�ើងទទួល�ក

ព្រះគ�ស៊ូវពគបីស្ទគនារះពទង់ៃឹងពបទាៃឲ្យគ�ើងៃូវអំណាចគ�ើម្បី

កាលា�គៅជាកូៃគៅរបស់ពទង់។សូម្ ិតអំពរីរោរ្ូសចំណាំ

ោ្រ្យទាំងឡាយថដលបបកងៀៃអំពរីបោលរោរណ៍បៃះបៅ្រ្ននុងខទរី4។

សូមអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ពរីកបធាៃយែូថសបហវរីលឌរីងស៊្ីធបដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យយល់រោៃ់ថតចបាស់អំពរីអតថែៃ័យនៃរោរថកបរោលាយ

បៅជាបុកតាៃិងបុកតរីនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ៖

បរុព្វកថា
ក្្នគុងដខមក្រាឆ្នាំ១៨៣១អាចារ្យសា�នានិកាយប្រូសត�្ង់មរួយរូ្រស្មាទះ

សយ៉ម្សខូវ៉ល(ជាញឹក្ោ្រ់បតូវបានប្រក្្រថ្ខូវិលក្្នគុងក្ំែត់បតាប្រវត្ិសាប�្

សា�នាចបក្)បានសៅជរួ្រយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធសៅភូមហាវាដយតរែ្ឋនូវសយា៉ាក្សហើយ

«បានសធ្វើស�ចក្្ដី�ញ្ញាជាមរួយបពទះអរាចា�់ថ្ោត់នឹងសោរពប្រតិ្រត្ិតាមបពទះ្រញ្ញត្ិ

ទាំងអ�់ដែលបពទះអរាចា�់នឹងប្រទានែល់ោត់តាមរយៈ...អ្នក្្រសបមើរ្រ�់បេង់

[ពយាការីយ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធ]»(JosephSmith,សៅក្្នគុងHistory of the Church
១:១៤៣)។សបកាយមក្យ៉ូដ�្របានេេរួលវិវរែៈដែលបានក្ត់បតាសៅក្្នគុង

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៣៩។

សៅក្្នគុងវិវរែៈសនទះបពទះអរាចា�់បានដែនាំែល់សយ៉ម្សខូវ៉លឲ្យេេរួលពិធដី្រុែ្យបជមុជេឹក្

សហើយផសាយអំពដីភាពសោរសពញននែំែឹងល្អសៅរែ្ឋអូនហអូ។សទាទះជាយា៉ាងណាក្៏សដាយសៅ

ន្ងៃ្រនាទា្រ់ពដីបានេេរួលវិវរែៈសនទះសយ៉ម្សបានចាក្សចញពដីភូមិហាវាដយតសដាយោមានវាចាអ្វដីសសាទះ

សឡើយ។ភាលាមសនាទះបពទះអរាចា�់បានប្រទានវិវរែៈសៅែល់យ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធនិង�ម៊ីឌនដីរិក្ែុន

សដាយពន្យល់អំពដីមូលសហតុដែលសយ៉ម្សពុំបានសោរពប្រតិ្រត្ិតាមបពទះ្រញ្ញត្ិដែលបានប្រទាន

ែល់ោត់។វិវរែៈសនាទះបតូវបានក្ត់បតាសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤០។

(�ូមសមើលDocumentsវ៉ុល១៖ដខកក្កដាឆានាំ១៨២៨–ដខ្ិថុនាឆានាំ១៨៣១

វ៉ុល១ននក្បមងDocumentsននThe Joseph Smith Papers[ឆ្នាំ២០១៣]

េំព័រ២៣៣–៣៧)។

ការ�រស�រសោលការណ៍

ការ�រស�រសោលលេ្ិនិង

សោលការែ៍ដែលអ្នក្រក្បានឬ

ការ្រសងកើតសោលការែ៍ទាំងសនាទះសៅក្្នគុង

្រេគម្ដីររ្រ�់អ្នក្អាចជរួយបសាយ្រំភ្ឺ

ស�ចក្្ដីពិតទាំងសនទះសៅក្្នគុងគំនិតរ្រ�់

អ្នក្បាន។ការសធ្វើែូចសនទះក្៏អាចជរួយ

អ្នក្ឲ្យយល់អំពដីគំនិត�ំខាន់រ្រ�់

្រែតាតំ្រេគម្ដីរដែលអ្នក្ក្ំពុង�ិក្សា

ផងដែរ។



១៥០

សមសរៀនេដី៩៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៣៩–៤០

«សៅក្្នគុងន័យរ្រ�់វាក្្យ�ព្ដែលបានសប្រើសៅក្្នគុង្រេគម្ដីរបពទះអង្�ស្ង្គាទះកាលាយសៅជាបពទះ្រិតារ្រ�់

សយើងសបោទះបេង់ប្រទានែល់សយើងនូវជដីវិតដែលជាជដីវិតែ៏សៅអ�់ក្ល្ជានិច្តាមរយៈែង្វាយធរួន

ដែលបានសធ្វើសឡើងសែើម្ដីសយើង។...

«ែូសច្នទះសយើងកាលាយសៅជាក្ូនសៅរ្រ�់បេង់គឺជា្រុបតានិង្រុបតដីននបពទះសយ�មូវបគដី�្តាមរយៈ

ស�ចក្្ដី�ញ្ញាននការសោរពប្រតិ្រត្ិរ្រ�់សយើងដែលរានចំសោទះបេង់។សដាយសារដត�ិេ្ិអំណាចែ៏

សេវភាពនិងពលិក្ម្មរ្រ�់បេង់សៅសលើសឈើឆ្កាងសនាទះសយើងកាលាយសៅជា្រុបតានិង្រុបតដី្រសងកើតខាងវិញ្ញាែរ្រ�់បេង់សហើយ

បេង់គឺជាបពទះ្រិតារ្រ�់សយើង»(Doctrines of Salvation, comp Bruce R. McConkie 3vols.[១៩៥៤–៥៦]១:២៩)។



1.បោងតាមអវរីថដលកបធាៃស៊្ីធោៃបបកងៀៃសូមសរបសរជាោ្រ្យបពចៃ៍ផ្ទាល់ខលែលួៃោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីរបបៀបថដលបយើងអាចរោលាយបៅជា្រូៃបៅរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

ដូចថដលអ្ន្រោៃថសវងយល់រួចម្របហើយថាបយើងកតូវថត

បក�ើសបរើសទទួលយ្រកពះបយស៊ូវក្រីស្ទពរីមុៃបយើងទទួល

ោៃអំណាចបដើម្បរីរោលាយបៅជាបុកតាៃិងបុកតរីកទង់។សូម

អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា39:5–៦បោយថសវងរ្រ

រោរណ៍ថដលបយើងកតូវថតបធវើបដើម្បរីទទួលយ្រកទង់ៃិងអំណាច

របស់កទង់បដើម្បរីរោលាយបៅជាបុកតាៃិងបុកតរីកទង់។

សូមសបងខេបជាោ្រ្យបពចៃ៍ផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់អ្ន្រៃូវអវរីថដល

បយើងកតូវថតបធវើបដើម្បរីរោលាយបៅជាបុកតាៃិងបុកតរីរបស់

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ៖

ដូចថដលអ្ន្រោៃបរៀៃអំពរីបុពវ្រថានៃបមបរៀៃបៃះវិវរណៈ

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា39កតូវោៃកបទាៃ

ឲ្យអាចារ្យសាសនាៃិរោយកបូបតស្ង់មួយរូបប្មះបយែម្ស

ខូវ៉លភាលាមៗបនាទាប់ពរីោត់ោៃថសវងយល់អំពរីដំណរងល្អនៃ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទថដលោៃសាដារប�ើងវិញបហើយោត់ោៃបធវើ

បសច្រ្រីសញ្ញាបដើម្បរីបោរពកបតិបតតេិតាមកពះបញ្ញតតេិទាំងអស់

ថដលោត់ោៃទទួលតាមរយៈពយារោរីយែូថសបស៊្ីធ។


2.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រថាបតើអ្ន្រ្ ិតថារោរបបកងៀៃបៅ្រ្ននុង

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា39:1–៦អៃុវតតេចំបោះបយែម្សខូវ៉លោ៉ាងណាថដរ។សូមសរបសរ្ ងថដរ

អំពរី្ ំៃិតរបស់អ្ន្រថាបតើខ្ម្ពរីរទាំងបៃះអៃុវតតេចំបោះអ្ន្រោ៉ាងដូចបម្ច។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា39:7–9។បតើកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលដូចបម្ចអំពរីសាថាៃភាពនៃចិតតេរបស់

បយែម្សខូវ៉លបៅកោថដលវិវរណៈបៃះកតូវោៃកបទាៃដល់ោត់?(អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំោ្រ្យឥឡូវម�ះបៅ្រ្ននុងខទរី

8)។បតើបហតុ្លណាខលែះថដលកពះអម្ចាស់ោៃបលើ្រប�ើងអំពរីមូលបហតុថដលបយែម្សោៃបដិបសធកទង់រោលពរីមុៃបនាះ?

កបសិៃបបើអ្ន្រធាលាប់ម្ៃសាថាៃភាពដូចជាបយែម្សបតើអ្ន្រអាចៃរងម្ៃអារម្ណ៍ដូចបម្ចបករោយពរីោៃឮកពះបៃ្ទតូលទាំងបៃះបហើយ?

បហតុអវរីបៅ?


3.សូមចមលែងតារាងខាងបករោមចូលបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

សបើអ្កនឹង... សនារះ...

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា39:10–12។បពលអ្ន្រអាៃសូមរ្របមើលអវរីថដលកពះអម្ចាស់បគ្រប់

ដល់បយែម្សខូវ៉លឲ្យបធវើ។សូមសរបសររោរបគ្រប់បនាះបករោមោ្រ្យថា«កបសិៃបបើអ្ន្រៃរង...»បៅបលើតារាង។

បលើសពរីបៃះបៅបទៀតសូមថសវងរ្ររោរណ៍ថដលកពះអម្ចាស់ោៃសៃយាជាមួយបយែម្សខូវ៉លថាោត់ៃរងទទួលោៃ

រោរណ៍បនាះបបើោត់បោរពកបតិបតតេិតាមកពះអម្ចាស់។សូមសរបសរពរ�័យថដលោៃសៃយាទាំងបៃះោ្រ់បៅបករោម

ចំណងប�ើង«បនាះ...»បៅបលើតារាង។



១៥១

សមសរៀនេដី៩៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៣៩–៤០

សូមពិចារណាអំពរីពរ�័យថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃដល់បយែម្សខូវ៉ល។បទាះជាបយែម្សោៃបបកមើជាអាចារ្យសាសនា

អស់រយៈបពល40ឆ្នាំម្របហើយ្រ្រី្រ៏កពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃដល់ោត់ៃូវភាពបោរបពញនៃដំណរងល្អថដលរួមបញ្ចតូលទាំង

រោរទទួលខុសកតូវៃិងពរ�័យនានាថដលោត់ពុំធាលាប់ម្ៃពរីមុៃម្រម្ៃដូចជាអំបណាយទាៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធៃិង

រោរថតងតាំងបពវ�ិតភាព។

សូម្រត់ចំណំាោ្រ្យមបើសិ�ជាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា39:10–11។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំឃ្លាបៃះ

បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។សូមពិចារណាអំពរីចំណុចពិបសសនៃោ្រ្យមបើសិ�ជាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះៃិងអវរីថដលកពះអម្ចាស់

ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលកោប់បយែម្សខូវ៉លថាោត់ៃរងកតូវបធវើបដើម្បរីទទួលោៃពរ�័យនានាថដលោៃសៃយាទុ្រ។

បយើងបរៀៃបចញពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះថា្រជ័�នានាផ�លព្រះអមាចាស់បាៃសៃយាទុកគនារះគឺពសបគៅតាមការោដាប់តាមព្រះសូរគសៀង

របស់ពទង់។អ្ន្រអាចៃរងសរបសរបសច្រ្រីពិតបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រថ្រ្បរបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា39:10–11។


4.សូម្ ិតអំពរីពរ�័យមួយចំៃួៃថដលកពះអម្ចាស់ោៃសៃយាៃរងកបទាៃឲ្យអ្ន្រ។សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រៃូវពរ�័យទាំងបៃះចំៃួៃបរីថ្មទាំងអវរីថដលអ្ន្រកតូវថតបធវើបដើម្បរីទទួលោៃ

ពរ�័យទាំងបនាះ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៣៩:១៣–២៤

តយ៉្្សខូវ៉លទ�ូវោនតៅឲ្យ្ សាយអំ្ីភា្តោរត្ញណនែំណឹងល្អតៅរែ្ឋអូណហអូ

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា39:13–14រួចថសវងរ្រទរី្រថៃលែងថដលកពះអម្ចាស់ោៃកតាស់បៅឲ្យបយែម្សខូវ៉ល

បៅ្ សាយដំណរងល្អ។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា39:15–24កពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃបសច្រ្រីថណនាំបៅដល់បយែម្សខូវ៉លអំពរីរោរណ៍

ថដលោត់កតូវបបកងៀៃ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា39:22រួចពិចារណាថាបតើវទា្រ់ទងបៅៃរងបោលរោរណ៍

ថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងវិវរណៈបៃះោ៉ាងដូចបម្ច។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៤០

ទ្រះអម្ចាស់តបើកសដ្្ដងអំ្ី្ ូលតហ�ុដែលតយ៉្្សខូវ៉លោនបែិតសធទ្រះបន្ទទូលទ្រង់

បៅន ង្ៃបនាទាប់ពរីោៃទទួលវិវរណៈបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា39បយែម្សខូវ៉លោៃចា្របចញពរី្ ូមិហាវាថយតរដ្ឋ

ៃូវបោ៉ា្របោយោមៃវចាអវរីបសាះប�ើយ។កពះអម្ចាស់ោៃបបើ្រសថម្ងដល់យែូថសបស៊្ីធៃិងស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃអំពរីមូលបហតុ

ថដលបយែម្សពុំោៃបោរពកបតិបតតេិតាមបសច្រ្រីថណនាំរបស់កទង់បហើយទទួលយ្រពរ�័យថដលោៃសៃយាទុ្របនាះ។សូមអាៃ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា40:1–3បោយថសវងរ្រមូលបហតុថដលោត់ពុំោៃសាដាប់តាមកពះសូរបសៀងរបស់កពះអម្ចាស់។

សូមបកបៀបបធៀបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា39:8ៃិង40:1បដើម្បរីប�ើញថាដួងចិតតេរបស់បយែម្សខូវ៉លោៃផ្លាស់ប្តូរ

ោ៉ាងដូចបម្ច។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំោ្រ្យបា�បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា40:1។

សូមបកបៀបបធៀបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា39:9ៃិង40:2។បោងតាមខ្ម្ពរីរទាំងបនាះសូមបបងកើតបញ្រីបហតុ្ល

ចំៃួៃបរីអំពរីមូលបហតុថដលបណាដាលឲ្យបយែម្សខូវ៉លោៃបដិបសធកពះបៃ្ទតូលរបស់កពះអម្ចាស់៖

ប្រធានយ៉ូដ�្រហ្វដីលឌដីង�ម្ម៊ីធបាន្រក្បសាយ្រំភ្ឺថ្៖«[សយ៉ម្សខូវ៉ល]បានដប្រចិត្សជឿសលើ

ស�ចក្្ដីពិតសៅសហើយែ្ិតវារាន�ភាពចបា�់លា�់ដែលបពទះអរាចា�់បានស្រើក្�ដម្ងែល់ោត់អំពដី

ការែ៍ដែលរានដតោត់និងបពទះអរាចា�់្រ៉ុសណាណទះដែលែឹងថ្ជាស�ចក្្ដីពិតសនាទះ។សទាទះជាយា៉ាងណា

ក្៏សដាយសៅសពលដែលោត់បានែក្ខ្លួនសចញពដីអានុភាពននបពទះវិញ្ញាែននបពទះអរាចា�់សហើយយក្សពល

សៅគិតអំពដី្រញ្ហាថ្ោត់នឹងបាត់្រង់មិត្ភក្្ិននសលាក្ិយដ្មទាំងេដីតាំងនិងមុខតំដែងក្្នគុងចំសណាម

ពរួក្អ្នក្សជឿរ្រ�់ោត់ផងសនាទះគឺោត់បានចុទះចាញ់សហើយបាន្រែិស�ធសចាលនូវការ�នយានិងពរជ័យ

ដែលបពទះអរាចា�់បានប្រទានែល់ោត់»( Church History and Modern Revelationវ៉ុល២[ឆ្នាំ១៩៥៣]១:១៧៤)។



១៥២

សមសរៀនេដី៩៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៣៩–៤០

បតើសពវន្ងៃបៃះម្ៃអវរីថដលអាចល្បលួងបយើងឲ្យបដិបសធបចាលកពះបៃ្ទតូលកពះ?អ្ន្រអាចសរបសរបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះោ្រ់

បៅ្រ្ននុងបទ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រថ្រ្បរបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា40ៃិង្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

គសចក្បីគកា្រខ្លាចៃិងការខ្វា�ខ្វល់្ បីគោកិ�អាចនាំឲ្យគ�ើងប�ិគសធគចាលព្រះបៃ្ទជូលព្រះ។


5. សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីបសច្រ្រីបរោតខាលាចៃិងរោរខាវាយខវល់ពរី

បលា្រិយថដលអាចរារាំងបយើងមិៃឲ្យបដើរតាមកពះអម្ចាស់បោយអស់ពរីដួងចិតតេ។បករោយម្រសូមសរបសរអវរីថដល

អ្ន្រអាចបធវើោៃបដើម្បរីម្ៃបសច្រ្រី�ំបៃឿ្រ្ននុងរោរយ្រឈ្នះបលើបសច្រ្រីបរោតខាលាចឬរោរខាវាយខវល់ពរីបលា្រិយបហើយ

ទទួលយ្រកពះអម្ចាស់បោយបសាមះស្័ក្។


៦. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ៣៩–៤០ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



១៥៣

សមសរៀនេដី៩៖ន្ងៃេដី៤

សៅរែ្ឋអូនហអូ
បមបរៀៃទរី9៖ន្ងៃទរី4បៅរដ្ឋអូនហអូ

្ពះអរាចាស់រញ្ជាឲ្យពួក្ររិសុេ្បៅ្រមូលផ្នុំោនាបៅរែ្ឋអូថេអូបែើម្បីេេួលរាេពរជ័យដែលរាេសេយាេុក្

បតើអ្ន្រឬៃរណាម្នា្រ់បៅ្រ្ននុងក្រុមក្ួសាររបស់អ្ន្រធាលាប់ផ្លាស់ទរីលំបៅបៅរោៃ់្ ្ទះ្ ្រីថដរឬបទ?បតើម្ៃឧបស្្គអវរីខលែះថដលោៃ

�ួបកបទះបៅ្រ្ននុងរោរផ្លាស់ទរីលំបៅបៃះ?បតើម្ៃពរ�័យអវរីខលែះថដលោៃប្រើតប�ើងជាលទ្ធ្លនៃរោរផ្លាស់ទរីលំបៅបៃះ?

បទាះជាបហតុ្លនៃរោរថដលពួ្រប្ផ្លាស់ទរីលំបៅបនាះអាចថកបកបួល្រ៏កបជា�ៃថតងថតលះបង់បដើម្បរីផ្លាស់ទរីលំបៅបៅរោៃ់្រថៃលែង

្្រីបកោះពួ្រប្ប�ឿថា�រីវិតៃរងម្ៃសភាពរោៃ់ថតកបបសើរប�ើងសកម្ប់ពួ្រប្បៅ្រថៃលែង្ ្រីបនាះ។

សូមរំឭ្ររោរសិ្រសារបស់អ្ន្រអំពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា37–38ថដលជាកពរតតេិរោរណ៍�ុំវិញកពះបញ្ញតតេិរបស់កពះអម្ចាស់

ថដលបញ្ជាឲ្យពួ្របរិសុទ្ធចា្របចញពរីរដ្ឋៃូវបោ៉ា្របហើយផ្លាស់លំបៅបៅរដ្ឋអូនហអូ។បៅបពលកពះអម្ចាស់ោៃបញ្ជាឲ្យពួ្រប្

កបមូល្ ្នុំោនាបៅរដ្ឋអូនហអូកទង់្រ៏ោៃសៃយាថាពួ្រប្ៃរងទទួលោៃពរ�័យពិបសសៗបៅទរីបនាះ។


1. សូមចមលែងតារាងខាងបករោមបៃះចូលបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

ការេនយាទាំងឡាយ

គ.និង�.៣៨:៣១–៣២ ក្.

ខ.

គ.

�.

គ.និង�.៣៨:៣៣ ង.

គ.និង�.៤២:៦១ ច.

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា38:31–32រួចបធវើបញ្រីរោរណ៍ទាំងបួៃចំណុចថដលកពះអម្ចាស់

ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលថាពួ្របរិសុទ្ធៃរងទទួលោៃបៅបពលោៃបៅដល់រដ្ឋអូនហអូបៅ្រ្ននុងកបអប់«រោរសៃយា

ទាំងឡាយ»ទុ្រជាចបមលែើយពរីកដល់ឃ ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា38:33រួចបធវើបញ្រីនៃទរី្រថៃលែងថដលកទង់ៃរងបញ្តូៃពួ្រអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយ

សាសនាបៅទុ្រជាចបមលែើយងបៅបលើតារាង។

បរុព្វកថា
សៅចុងដខមក្រាឆ្នាំ១៨៣១ពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធនិងភរិយារ្រ�់សលាក្គឺ

អិមរា៉ា�ម៊ីឌនដីរិក្ែុននិងដអតវឺតបា៉ាបេិចបានផ្លា�់េដីលំសៅពដីរែ្ឋនូវសយា៉ាក្សៅរែ្ឋ

អូនហអូ។�រាជិក្ែនេសេៀតននសា�នាចបក្សៅរែ្ឋនូវសយា៉ាក្បានផ្លា�់េដីលំសៅ

សៅតាមសបកាយសៅបបាំដខ្រនាទា្រ់។

ពរួក្្ររិ�ុេ្ទាំងសនាទះដែលបានប្រមូលផ្គុំោនាសៅរែ្ឋអូនហអូបានេេរួលពរជ័យែ៏ធំ

នបក្ដលង។វិវរែៈដែលរានជា្រន្្រនាទា្់រតាមរយៈពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធបាននាំ

ឲ្យពរួក្សគយល់ែឹងកាន់ដតបជាលសបរៅអំពដីែំែឹងល្អននបពទះសយ�មូវបគដី�្។សលើ�ពដី

សនទះសៅសេៀតពរួក្សគេេរួលបានពរជ័យដែលសក្ើតសឡើងពដីការក្សាងបពទះវិហារ្ររិ�ុេ្

និងការផសាយែំែឹងល្អ។េន្ឹមនឹងសពលដែលសា�នាចបក្បានរីក្ចសបមើន

ក្្នគុង្ររិរាែនិងភាពរឹងរាំខាងវិញ្ញាែសៅរែ្ឋអូនហអូសនាទះការប្រឆ្ំងក្៏បាន

សក្ើនសឡើងទា�់នឹងសា�នាចបក្និងថ្នាក្់ែឹក្នាំរ្រ�់សា�នាចបក្ដែរ។សៅ

េដី្រំផុតក្្នគុងដខមក្រាឆ្នាំ១៨៣៨�រាជិក្សា�នាចបក្ជាសបចើនបតូវសភៀ�ខ្លួន

សចញពដីរែ្ឋអូនហអូសហើយចូលររួមជាមរួយពរួក្្ររិ�ុេ្ដែលរ�់សៅរែ្ឋមិ��រួរី។

សមសរៀនសនទះនឹងផ្ល់ែល់អ្នក្នូវការ�សង្ខ្រមរួយអំពដី្រេពិសសាធន៍ទាំងឡាយរ្រ�់ពរួក្

្ររិ�ុេ្សៅរែ្ឋអូនហអូ។អ្នក្នឹងសរៀនកាន់ដតពិសាដារអំពដីបពឹត្ិការែ៍ទាំងសនទះនិងអំពដី

ការ្រសបងៀននានាសៅក្្នគុងសមសរៀនសបកាយៗមក្សេៀត។



១៥៤

សមសរៀនេដី៩៖ន្ងៃេដី៤សៅរែ្ឋអូនហអូ

បៅមិៃយូរបែុនាមៃបនាទាប់ពរីយែូថសបស៊្ីធោៃបៅដល់រដ្ឋអូនហអូបនាះបលា្រទទួលោៃវិវរណៈថដលម្ៃបៅ្រ្ននុង

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា42។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា42:៦1បោយកតួសៗរួចថសវងរ្រ

រោរសៃយាបថៃថែមថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃឲ្យ។សូមសរបសរ«ទទួលវិវរណៈថ្មបៅបលើវិវរណៈ»ទុ្រជា

ចបមលែើយចបៅបលើតារាង។

្រណ្ឌបនាទាប់ទាំងបួៃ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះៃរង�ួយអ្ន្រឲ្យបរៀៃរោៃ់ថតបកចើៃអំពរីរបបៀបថដលកពះអម្ចាស់ោៃបំបពញរោរសៃយាទាំងបៃះ

បៅបពលរាកសតេរបស់កទង់ោៃកបមូល្្នុំោនាបៅរដ្ឋអូនហអូពរីឆ្នាំ1831ដល់ឆ្នាំ1838។

«បយើងេឹង្រទាេ្ក្ឹ�្យវិេ័យមួយែល់អ្ក្»(គ.េិងស.៣៨:៣២)។

កពះអម្ចាស់ោៃសៃយាថាកទង់ៃរងកបទាៃក្ររត្យវិៃ័យដល់ពួ្របរិសុទ្ធបៅបពលពួ្រប្ោៃកបមូល្្នុំោនាបៅរដ្ឋអូនហអូ។បហតុអវរី

ោៃជាក្ររត្យវិៃ័យម្ៃសារៈសំខាៃ់?បហតុអវរីោៃជាក្ររត្យវិៃ័យម្ៃសារៈសំខាៃ់បៅ្រ្ននុងសាសនាចក្ររបស់កពះអម្ចាស់?

សូមអាៃបសច្រ្រីថណនាំអំពរី្រណ្ឌនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា42។បនាទាប់ពរីពួ្របរិសុទ្ធោៃបៅដល់រដ្ឋអូនហអូ្រ្ននុង

ឆ្នាំ1831បហើយបនាះកពះអម្ចាស់ោៃបំបពញរោរសៃយារបស់កទង់បហើយោៃកបទាៃវិវរណៈមួយកតូវោៃចាត់ទុ្រថាជា

ក្ររត្យវិៃ័យនៃសាសនាចក្រ។ក្ររត្យវិៃ័យបៃះរួមបញ្ចតូលទាំងកពះបញ្ញតតេិៃិងបសច្រ្រីថណនាំនានាថដលដរ្រនាំអ្ន្ររោៃ់តំថណង

សាសនាចក្រ។

សូមអាៃបសច្រ្រីសបងខេបអំពរី្រណ្ឌនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា42បោយថសវងរ្រក្ររត្យវិៃ័យៃិងកពះបញ្ញតតេិមួយចំៃួៃ

ថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃដល់ពួ្របរិសុទ្ធ។(បសច្រ្រីសបងខេបអំពរី្រណ្ឌម្ៃបៅមុៃខទរីមួយ។វ្ ្ល់ៃូវបលខខ្ម្ពរីរៃិង

បសច្្ររីសបងខេបខលែរីអំពរីខ្ម្ពរីរទាំងបនាះ)។បៅបពលអ្ន្រអាៃអ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំឃ្លា«ក្ររត្យវិៃ័យទាំងឡាយសកម្ប់កតួត

បលើរោរថាវាយកទព្យសម្បតតេិកតូវោៃថចងកោប់»។

បៅ្រ្ននុងវិវរណៈបៃះកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃក្ររត្យវិៃ័យនៃរោរថាវាយ។ក្ររត្យវិៃ័យបៃះ្ ឺជា«បោលរោរណ៍ដ៏បទវភាពមួយថដល

បុរសៃិងកសតេរីទាំងឡាយលះបង់ថាវាយបពលបវលាបទពបរោសល្យៃិងកទព្យសម្បតតេិរបស់ខលែលួៃបោយស្័ក្ចិតតេបៅ្រ្ននុងរោរ្រសាង

ៃិងរោរសាថាបនាៃ្រកពះប�ើង»(បសច្រ្រីថណនាំដល់បទ្ម្ពរីរទាំងឡាយក្ររត្យវិៃ័យនៃរោរថាវាយ»scriptures.lds.org)។

ថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្រកតូវោៃបញ្ជាឲ្យបបងកើតសហកោសរួបរួម(កតូវោៃបៅថាសហកោសសណាដាប់ធានាប់្ ងថដរ)បដើម្បរី

ក្ប់ក្ងបលើ្រិច្ចរោរខាងសាច់្មឬខាង�ំៃួញរបស់សាសនាចក្រ�ួយដល់�ៃក្ររីក្រៃិង�ួយរោត់បៃថែយបសច្រ្រីខវះខាត

បចញពរីចំបណាមពួ្របរិសុទ្ធ។បៃះ្ ឺជាពរ�័យចំបោះពួ្របរិសុទ្ធបៅកោបនាះបកោះពួ្របរិសុទ្ធជាបកចើៃថដលោៃផ្លាស់ទរីលំបៅ

ម្រពរីរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រោៃតកមូវឲ្យទុ្របចាល្ ្ទះសថម្បងៃិងកទព្យសម្បតតេិរបស់ខលែលួៃ។សហកោសរួបរួម្រ៏ោៃ្ ្ល់ជាកោ្រ់រោស

បដើម្បរីបធវើជាហិរញ្ញប្បទាៃដល់បៃ្ទនុ្រទាំងឡាយរបស់សាសនាចក្រម្ៃដូចជា្រិច្ចរោរ្ ្សពវ្សាយសាសនាៃិងរោរបោះពុម្ព

វិវរណៈ។អ្ន្រៃរងបរៀៃបថៃថែមអំពរីក្ររត្យវិៃ័យនៃរោរថាវាយៃិងឥទ្ធិពលរបស់វបៅបលើពួ្របរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបករោយៗ។

«អ្ក្េឹង្�ូវរាេេេួល្ពះបចសាដាមក្ពីសាថាេបលើ»(គ.េិងស.៣៨:៣២)

កពះអម្ចាស់្រ៏ោៃសៃយាថាៃរងកបទាៃដល់ពួ្របរិសុទ្ធ«បោយៃូវកពះបចសាដាម្រពរីសាថាៃបលើ»បៅបពលពួ្រប្ោៃបៅដល់រដ្ឋ

អូនហអូ(្.ៃិងស.38:32)។អំបណាយទាៃពិសិដ្ឋ្ឺជាអំបណាយមួយ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

88:119បោយថសវងរ្រកពះបញ្ញតតេិថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃដល់ពួ្របរិសុទ្ធបៅរដ្ឋអូនហអូ។«ប្ហោឋាៃ»បៅ្រ្ននុង

ខ្ម្ពរីរបៃះសំបៅបៅបលើកពះវិហារបរិសុទ្ធ។កពះវិហារបរិសុទ្ធបៅទរីក្រុងខឺត�ង់រដ្ឋអូនហអូ្ឺជាកពះវិហារបរិសុទ្ធដំបូងប្

ថដលកតូវោៃសាងសង់ប�ើងបៅ្រ្ននុងកោរោៃ់រោប់កតួតកតាបៃះ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា95:8បោយថសវងរ្រ

អវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលកោប់ថាកទង់ៃរងកបទាៃឲ្យពួ្រប្បៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ។

កពះវិហារបរិសុទ្ធទរីក្រុងខឺត�ង់ោៃចំណាយបពលបវលាអស់បរី

ឆ្នាំ្រ្ននុងរោរសាងសង់។បនាទាប់ពរីោៃឧទ្ទិសឆលែង្រ្ននុងឆ្នាំ183៦

កពះអម្ចាស់ោៃចាប់ប្្ើមបំបពញរោរសៃយាកទង់ថដលកបទាៃដល់

ពួ្របរិសុទ្ធបោយៃូវកពះបចសាដាបហើយពួ្រប្ោៃដ្រពិបសាធៃ៍

ពរ�័យខាងវិញ្ញាណដ៏្ ួរឲ្យសញប់ថសញង។ឧទាហរណ៍ម្ៃដូចជា

កពះអម្ចាស់ោៃបញ្តូៃសារទូតសួោ៌ាបរីអង្គឲ្យបគ្ហាញកពះរោយ

បៅកពះវិហារបរិសុទ្ធទរីក្រុងខឺត�ង់—្ឺមែូបសបអលរីោ៉ាស

ៃិងបអលរីោ៉ា—បដើម្បរីសាដារ្រូៃបសាបពវ�ិតភាពសំខាៃ់ៗប�ើង

វិញបៅបលើថ្ៃដរី។្រូៃបសាទាំងបៃះៃរង្ ្ល់ឲ្យពួ្របរិសុទ្ធ

ៃូវសិទ្ធិអំណាចបដើម្បរីបធវើពិធរីបរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធៃិង



១៥៥

សមសរៀនេដី៩៖ន្ងៃេដី៤សៅរែ្ឋអូនហអូ

បដើម្បរី្ សារភាជាប់ក្រុមក្ួសារទាំងអ្ន្រថដលបៅម្ៃ�រីវិតៃិងអ្ន្រថដលថច្រឋាៃបៅបហើយបនាះសកម្ប់ភាពអស់្រល្បជាៃិច្ច។

បលើសពរីបៃះបៅបទៀត«្រូៃបសាទាំងឡាយនៃរោរកបមូលសាសៃ៍អ៊ីកសាថអល»្រ៏កតូវោៃសាដារប�ើងវិញបៅកោបៃះថដរ(្.ៃិង

ស.110:11)។តាមរយៈ្រូៃបសាទាំងបៃះពួ្រអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាកតូវោៃកប្ល់អំណាចបដើម្បរីបបកងៀៃដំណរងល្អ

ទូទាំងពិ្ពបលា្រ។

អ្ក្«េឹងបចញបៅក្្នុងចំបណាម្គរ់អស់ទាំងសាសេ៍»(គ.េិងស.៣៨:៣៣)

បៅបពលកពះវិហារបរិសុទ្ធទរីក្រុងខឺត�ង់កតូវោៃឧទ្ទិសឆលែងៃិង្រូៃបសាទាំងឡាយសកម្ប់រោរកបមូលសាសៃ៍អ៊ីកសាថអល

កតូវោៃសាដារប�ើងវិញបនាះដំណរងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃចាប់ប្្ើមរី្រសាយបៅដល់ទរី្រថៃលែងរោៃ់ថតបកចើៃ។សូមបបើ្របៅ

ថ្ៃទរីទរី3«តំបៃ់ៃូវបោ៉ា្រថ្ៃសិលបវញា៉ាៃិងអូនហអូនៃសហរដ្ឋអាបមរិ្រ»បៅ្រ្ននុងថ្ៃទរីកបវតតេិសាកសតេសាសនាចក្រ

ថដលម្ៃបៅខាងបករោយបណដាដំកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។សូម្រត់ចំណាំថាទរីក្រុងខឺត�ង់រដ្ឋអូនហអូ្ឺជា្រថៃលែងដ៏កបបសើរជាងប្

បដើម្បរីចាប់ប្្ើមបញ្តូៃអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាបៅរោៃ់ោសបពញពិ្ពបលា្របដើម្បរីបបកងៀៃដំណរងល្អ«្រ្ននុងចំបណាមក្ប់អស់

ទាំងសាសៃ៍»(្.ៃិងស.38:33)។ទរីក្រុងខឺត�ង់ជាទរីក្រុងថដលសថែិតបៅ�ិត្ លែតូវ្ មនា្មៃ៍ធំៗបៅ្រ្ននុងសហរដ្ឋ។

ពួ្រអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាកោៃ់ថតកតូវបធវើដំបណើរ�ិតៗបដើម្បរីបៅ�ិះ្រោ៉ាល់បៅ្រ្ននុងទបៃលែធំៗរបស់សហរដ្ឋៃិងបរងថអ៊រី។

ពួ្រប្្រ៏អាចបៅដល់ថខ្ស្ លែតូវជាតិថដលនាំបៅរោៃ់ភា្ខាងត្បតូងៃិងថខ្ស្ លែតូវទរ្រថដលនាំបៅរោៃ់ភា្ខាងប�ើងថដរ។បោយសារថត

រោរណ៍ទាំងបៃះបហើយបទើបទរីក្រុងខឺត�ង់្ឺជាចំណុចបចញដំបណើរបៅបបស្រ្រម្រោណាោថ្្ន្រប្្សងៗបទៀត្រ្ននុងសហរដ្ឋ

ៃិងចក្រ្ពអង់ប្លែស។

បោយសារម្ៃអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាបធវើរោរបៅអំ�នុងកោបៃះបនាះសម្�ិ្រភាព្រ្ននុងសាសនាចក្រទូទាំងពិ្ពបលា្រោៃ

ប្រើៃប�ើងដល់រាប់ោៃ់នា្រ់។្រ្ននុងឆ្នាំ1837ថអលបឌើរហុរីបប៊ីរស៊ី�ិមបរលៃិងអួរសុៃនហឌរួមទាំងសម្�ិ្រកោំនា្រ់

បទៀតកតូវោៃបៅឲ្យបបកមើបបស្រ្រម្បៅចក្រ្ពអង់ប្លែសបហើយពួ្រប្ោៃបធវើបុណ្យក�មុ�ទរ្រឲ្យមៃុស្សចំៃួៃ2,000

នា្រ់។កតរមឆ្នាំ1838រោលពួ្របរិសុទ្ធោៃផ្លាស់លំបៅបចញពរីទរីក្រុងខឺត�ង់បោយសារថតម្ៃបសច្រ្រីបបៀតបបៀៃបនាះ

ម្ៃសម្�ិ្រសាសនាចក្រទូទាំងពិ្ពបលា្រ�ិត18,000នា្រ់ថដល្រ្ននុងបនាះម្ៃសម្�ិ្រកបម្ណ2,000នា្រ់រស់បៅ

ទរីក្ុរងខឺត�ង់។

«អ្ក្េឹងរាេេេួលវិវរណៈដ្មបៅបលើវិវរណៈ»(គ.េិងស.៤២:៦១)

សូមបបើ្របៅរោៃ់លំោប់ម្តិរោថដលបរៀបតាមរោលនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា(បៅបនាទាប់ពរីបុពវ្រថា)បហើយ្រត់ចំណាំ

អំពរីទរីតាំងថដលទទួលោៃវិវរណៈភា្បកចើៃ។

ដូចថដលអ្ន្រអាចសបងកតដូបច្នះថដរថាវិវរណៈជាបកចើៃកតូវោៃទទួលបៅរដ្ឋអូនហអូជាង្រថៃលែងណាប្្សងបទៀតទាំងអស់។

រោរសៃយារបស់កពះអម្ចាស់ថាពួ្របរិសុទ្ធៃរងទទួលោៃវិវរណៈថ្មបៅបលើវិវរណៈបៅបពលពួ្រប្កបមូល្ ្នុំោនាបៅរដ្ឋអូនហអូ

បនាះកតូវោៃសបកមច។


2. សូមអាៃបសច្រ្រីថណនាំអំពរី្រណ្ឌៃិងបសច្រតេរីសបងខេបអំពរី្រណ្ឌនៃ្រណ្ឌៃរីមួយៗខាងបករោមបៃះ។រួចសូមសរសរ

បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រៃូវោ្រ្យបពចៃ៍មួយចំៃួៃបោយសបងខេបអវរីថដលម្ៃបៅ

្រ្ននុងវិវរណៈបៃះៃិងកបបោ្មួយឬពរីរបោយពិពណ៌នាអំពរីរបបៀបថដលវិវរណៈបនាះោៃកបទាៃពរដល់សម្�ិ្រ

សាសនាចក្រៃិង�រីវិតផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់អ្ន្រ។

្រ. ្.ៃិងស.7៦

ខ. ្.ៃិងស.84

្ . ្.ៃិងស.89

ខណៈថដលពួ្របរិសុទ្ធបៅរដ្ឋអូនហអូកពះអម្ចាស់្រ៏ោៃថណនាំដល់ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធឲ្យបបងកើតថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្រ។

្ណៈកបធាៃទរីមួយ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រទាំងដប់ពរីរៃិង្រូរ៉ុមនៃពួ្រចិតសិបនា្រ់កតូវោៃបបងកើតប�ើង។អំ�នុងបពលបៃះ្ ងថដរ

យែូថសបសី្៊ធ្រ៏ោៃបៃតេ្រិច្ចរោរប្រថកបរបស់បលា្របលើកពះ្ម្ពរីរប៊ីប។



១៥៦

សមសរៀនេដី៩៖ន្ងៃេដី៤សៅរែ្ឋអូនហអូ

ការ្រឆាំងេិងការក្្ប�់សាសនារុក្ក្ួេែល់ពួក្ររិសុេ្បសាមាះ្�ង់បៅរែ្ឋអូថេអូ

បទាះជាកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃពរដល់ពួ្របរិសុទ្ធបៅរដ្ឋអូនហអូោ៉ាងណា្រ្រី្រ៏រោរកបឆ្ំងទាស់ៃរងសាសនាចក្រោៃប្រើៃប�ើង

្ងថដរ។បៅមិៃយូរបនាទាប់ពរីពួ្របរិសុទ្ធោៃបៅដល់ទរីក្រុងខឺត�ង់ពួ្ររិះ្ៃ់កបឆ្ំងៃរងពួ្រមរមៃោៃចាប់ប្្ើមវយកបហារ

ម្របលើសាសនាចក្រ។រោរវយកបហារជាបកចើៃោៃប្រើតប�ើងជាទកមង់នៃរោរចុះ្សាយបរឿងៃិងអតថែបទបងខេតូចប្ររ្តិ៍ប្មះ

តាមរយៈរោថសត។

ពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធបានរានប្រសា�ន៍អំពដីការចុទះផសាយទាំងសនទះថ្៖«របាយការែ៍ដក្្ង្រន្ំ

ការក្ុហក្និងសរឿងរា៉វែ៏ឆកលួតលដីលាបតូវបានចុទះផសាយសៅសលើេំព័រកាដ�តសហើយបានសធ្វើចរាចរែ៍សៅ

បគ្រ់េដីក្ដន្ងសែើម្ដីរារាំងមនុ�្សក្ុំឲ្យ�ិក្សាដ�្វងយល់អំពដីក្ិច្ការសនទះឬឱ្របក្សសា្រយក្ស�ចក្្ដីជំសនឿ

សនទះសឡើយ»(សៅក្្នគុងHistory of the Church១:១៥៨)។


បទាះជាម្ៃទុ្រខេលំោ្រទាំងបៃះឬប្្សងបទៀត្រ្រី្រ៏ពួ្របរិសុទ្ធោៃបៃតេកបមូល្ ្នុំោនាបៅទរីក្រុងខឺត�ង់ជាពិបសសអំ�នុងឆ្នាំ

183៦–38ថដរ។្រ្ននុងឆ្នាំ183៦យែូថសបស៊្ីធោៃ្ ិតអំពរីបៃ្ទនុ្របលើបំណុលនៃតនមលែសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធទរីក្រុង

ខឺត�ង់។បទាះជាសាសនាចក្រម្ៃដរីធលែរីជាបកចើៃ្រថៃលែង្រ្រី្រ៏សាសនាចក្រកតូវរោរកោ្រ់បដើម្បរីបោះបំណុលនានាថដលបៅ�ំណា្រ់

បនាះថដរ។បោយសារថតម្ៃតកមូវរោរខាងឥណទាៃសកម្ប់សាសនាចក្រៃិងរោរប្រើៃប�ើងនៃសម្�ិ្រ្រ្ននុងទរីក្រុងខឺត�ង់

បនាះថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្រោៃបកោងៃរងបកបើកោស់ធនាោរ្រ្ននុងមូលោឋាៃមួយ។សំបណើរបស់ពួ្រប្បដើម្បរីបកបើកោស់ធនាោរ

កតូវោៃកចាៃបចាលបោយសភារដ្ឋអូនហអូ។�ំៃួសឲ្យរោរបកបើកោស់ធនាោរបនាះពួ្របរិសុទ្ធោៃបបងកើតក្រុមហ៊ុៃមួយបៅថា

ក្ុរមហ៊ុៃៃិរ្័យសង្គមខឺត�ង់ថដលដំបណើររោរដូចជាធនាោរថដរ។

្រ្ននុងឆ្នាំ1837វិបតតេិបសដ្ឋ្រិច្ចមួយោៃរាតតបាតបពញសហរដ្ឋ។កបបទសទាំងមូលោៃរងឥទ្ធិពលបោយវិបតតេិបៃះបហើយ

ធនាោរមួយចំៃួៃោៃ្រ្ស័យធៃ។បលើសពរីបៃះបៅបទៀត�ៃមួយចំៃួៃថដលម្ៃតំថណងជាអ្ន្រក្ប់ក្ងក្រុមហ៊ុៃៃិរ្័យ

សង្គមខឺត�ង់ពុំម្ៃភាពបសាមះកតង់្រ្ននុង្រិច្ចកពមបកពៀងរបស់ខលែលួៃបនាះប�ើយ។ក្រុមហ៊ុៃៃិរ្័យសង្គមខឺត�ង់កតូវោៃបងខេំ

ចិតតេបិទទាវារបហើយមៃុស្សរាប់រយនា្រ់ថដលោៃបធវើវិៃិបោ្ទុៃជាមួយក្រុមហ៊ុៃបៃះោៃខាតបង់បស្ទើរថតអវរីទាំងអស់ៃូវអវរីថដល

ពួ្រប្ោៃវិៃិបោ្។បមបរៀៃរបស់យែូថសបស្៊ីធកបបសើរជាងបមបរៀៃមៃុស្សប្្សងបទៀត។ពួ្របរិសុទ្ធជាបកចើៃនា្រ់ោៃបចាទ

កបរោៃ់ពយារោរីឲ្យទទួលខុសកតូវចំបោះបញ្ហាហិរញ្ញវតថែនុរបស់ពួ្រប្ៃិងម្ៃរោរបតេរង្តេល់ជាបកចើៃបៃតេបនាទាប់បទៀត។ថានា្រ់ដរ្រនាំ

សាសនាចក្រថដលោៃ�ួយបបងកើតក្រុមហ៊ុៃៃិរ្័យសង្គមខឺត�ង់ោៃសាមៃខុសថាបុ្្គលម្នា្រ់ៗម្ៃសិទ្ធិបបងកើតក្រុមហ៊ុៃ

ផ្ទាល់ខលែលួៃថដលោៃរួមចំថណ្រ្រ្ននុង្រិច្ចរោរធនាោរបហើយតុលារោរោៃសបកមច្រ្រីពិៃ័យជាកោ្រ់ចំៃួៃ1,000ដុលាលាកបឆ្ំង

ៃរងពួ្រប្ពរីបទរំបលា្សិទ្ធិចបាប់ធនាោររដ្ឋអូនហអូ។

កពរតតេិរោរណ៍ដ៏លំោ្របៃះោៃនាំឲ្យសម្�ិ្រមួយចំៃួៃនៃសាសនាចក្រ្រ្បត់សាសនា។បសច្រ្រីបបៀតបបៀៃោៃម្ៃរោៃ់ថត

ខាលាំងអំ�នុងរដូវរគ្ឆ្នាំ1837ៃិងបៅៃិទា�រដូវឆ្នាំ1838ថដលពួ្របរិសុទ្ធភា្បកចើៃកតូវោៃបងខេំចិតតេឲ្យចា្របចញពរីរដ្ឋ

អូនហអូ។ថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្រមួយចំៃួៃរួមម្ៃយែូថសបស៊្ីធស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃៃិងកពិ្រហាំយែង់កតូវប្ៀសខលែលួៃពរីទរីក្រុង

ខឺត�ង់បដើម្បរីម្ៃសុវតថែិភាព្រ្ននុងរោររស់បៅ។


3. បោងតាមអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះសូមសរបសរកបបោ្មួយចំៃួៃបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុ

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីថាបតើអ្ន្រៃរង្ ិតដូចបម្ចចំបោះរោររស់បៅ្រ្ននុងរដ្ឋអូនហអូអំ�នុងកោបៃះនៃ

កបវតតេិសាកសតេសាសនាចក្រ។សូមសរបសរបញ្ចតូលទាំងអវរីថដលអ្ន្រចង់ម្ៃចំថណ្រៃិងអវរីថដលអ្ន្រ្ ិតថា

ជាឧបស្្គសកម្ប់អ្ន្រ។


4. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មមមរៀ� អំពដី « មៅ រដ្ឋ អូន�អូ » ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



១៥៧

សមសរៀនេដី១០៖ន ង្ៃេដី១

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤១
បមបរៀៃទរី10៖ន្ងៃទរី1បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា41

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៤១:១–៨

ទ្រះអម្ចាស់្ិ្ណ៌នាអំ្ីរតបៀបកាលាយតៅជាសិស្សរបស់ទ្រះតយស៊ូវទគីស្ទ

បតើអ្ន្ររី្ររាយឬបពញចិតតេៃរងបធវើអវរីខលែះ?បតើអ្ន្រ្ ិតថាកពះអម្ចាស់សពវកពះហឬទ័យៃរងបធវើអវរីខលែះ?សូមពិចារណាថាបតើ

រោររី្ររាយឬរោរថសវងរ្របសច្រ្រីអំណរបដើម្បរីបធវើបរឿងអវរីមួយម្ៃៃ័យដូចបម្ច។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា41:1រ្របមើលអវរីថដលកពះអម្ចាស់ម្ៃកពះទ័យៃរងបធវើ។សូមសម្រល់ពរីអវរីថដលបយើង

កតូវបធវើបដើម្បរីទទួល«កពះពរដ៏កបបសើរបំ្ុតជាងកពះពរទាំងអស់»ថដលកទង់ម្ៃកពះទ័យកបទាៃដល់បយើង។

បោងតាមអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលបៅ្រ្ននុងខទរី1សូមបំបពញបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះ៖ព្រះអមាចាស់ស្្វ

ព្រះ�ឫទ័�ៃឹងគៅគ្លគ�ើង។


1. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើបៅបពលណាខលែះថដលអ្ន្រធាលាប់ដរងថាកពះអម្ចាស់ោៃសពវកពះហឫទ័យៃរងកបទាៃពរដល់អ្ន្រ

បោយសារថតអ្ន្រោៃសាដាប់តាមកទង់?

ខ. បតើវម្ៃៃ័យដូចបម្ចចំបោះអ្ន្រថដលដរងថាកពះអម្ចាស់ម្ៃបសច្រ្រីអំណរ្រ្ននុងរោរកបទាៃពរដល់អ្ន្រចំបោះ

រោរសាដាប់តាមកទង់បនាះ?

ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃបោរពកបតិបតតេិតាមឱវទកពះអម្ចាស់្រ្ននុងរោរកបមូលពួ្របរិសុទ្ធបៅឯរដ្ឋអូនហអូ។យែូថសបៃិង

អិមម្៉ាោៃផ្លាស់ទរីលំបៅកោំពរីរដង្រ្ននុងរយៈបពលបួៃឆ្នាំចាប់តាំងពរីោៃបរៀបរោរម្របហើយអិមម្៉ាបទើបថតោៃជាសះបស្បើយពរី

�ំងឺរាុំនរ៉បពញមួយថខបហើយម្ៃន្្ទបោះកោំមួយថខរោលពួ្រោត់ោៃចា្របចញពរីរដ្ឋៃូវបោ៉ា្របធវើដំបណើរ�ិត482្រី�តូថមែត

បោយរបទះបៅរោៃ់ទរីក្រុងខឺត�ង់រដ្ឋអូនហអូបៅចុងថខម្ររាឆ្នាំ1831។

បៅបពលយែូថសបៃិងអិមម្៉ាោៃបៅដល់ទរីក្រុងខឺត�ង់បនាះពួ្រោត់ោៃឈប់បៅខាងមុខហាងរបស់ហ្គរីលបប៊ីតៃិង

វីតៃរី។«[យែូថសប]កបញាប់កបញាល់បដើរចូលបៅ្រ្ននុងហាងបហើយសំបៅបៅរ្រនដ្ូប្អតូៃថដល្រំពុងឈរ។បលា្រោៃ

បៃលែឺសំប�ងប�ើងបោយហុចនដរបស់បលា្របៅោ៉ាងរី្ររាយដូចជាបធវើចំបោះមិតតេចាស់ថដលសារល់�ិតស្និតដូបចានាះថដរថា

‹ៃូថវលប�វីតៃរី!បលា្រ្ ឺជាបុរសម្នា្រ់បនាះបហើយ!›[ៃូថវលប�វីតៃរី]ោៃតបថា‹បលា្រម្ៃបកបៀបបលើខញនុំបហើយ›

រោលថដលោត់លូ្រចាប់នដបលា្រវិញ‹ខញនុំមិៃអាចបៅប្មះបលា្រោៃដូចថដលបលា្រោៃបៅប្មះខញនុំបនាះបទ›។

‹ខញនុំ្ ឺយែូថសបជាពយារោរី›មៃុស្សថបលែ្រមុខបនាះោៃៃិោយបោយញញរម។‹បលា្រោៃអធិសាឋាៃឲ្យខញនុំម្រទរីបៃះឥ�តូវបៃះ

បតើបលា្រកោថានាអវរីពរីខញនុំ›»?(បៅ្រ្ននុងHistory of the Church1:14៦)។

យែូថសបោៃពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងរោរៃិមិតតេមួយបលា្រោៃប�ើញៃូថវលវីតៃរីអធិសាឋាៃឲ្យបលា្រម្រទរីក្រុងខឺត�ង់។

ក្រុមក្ួសារវីតៃរីោៃទទួលយែូថសបៃិងអិមម្៉ាស្៊ីធបោយសណាដាៃចិតតេល្អបហើយយែូថសបៃិងអិមម្៉ាោៃរស់បៅជាមួយ

ពួ្រប្មួយរយៈ(សូមបមើលHistory of the Church1:145–4៦)។

សេចក្តីស្្ើម
ក្្នគុងដខធ្នលូឆ្នាំ១៨៣០បពទះអរាចា�់បាន្រញ្ជាែល់ពរួក្្ររិ�ុេ្ឲ្យផ្លា�់សៅរែ្ឋអូនហអូ

ជាក្ដន្ងដែលពរួក្សគនឹងេេរួលបក្ឹត្យវិន័យរ្រ�់អរាចា�់(�ូមសមើលគ.និង�.

៣៧:៣;៣៨:៣២)។ពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធបានេេរួលវិវរែៈដែលបានក្ត់បតា

សៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤១សៅន្ងៃេដី៤ដខក្ុម្ភៈឆ្នាំ១៨៣១—ជា

ន្ងៃដែលសលាក្បានសៅែល់រែ្ឋអូនហអូ។សៅក្្នគុងវិវរែៈសនទះបពទះអរាចា�់បានប្រទាន

ស�ចក្្ដីដែនាំ្រដន្មដែលនឹងជរួយសបតៀមខ្លួនពរួក្្ររិ�ុេ្ឲ្យេេរួលបក្ឹត្យវិន័យរ្រ�់

បេង់។មិនដត្រ៉ុសណាណទះបេង់បានបតា�់សៅដអតវឺតបា៉ាបេិចឲ្យសធ្វើជា្រម៊ី�្សពែំ្រូង

រ្រ�់សា�នាចបក្។



១៥៨

សមសរៀនេដី១០៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤១

ពួ្របរិសុទ្ធបៅរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រភា្បកចើៃោៃផ្លាស់ទរីលំបៅបៅរដ្ឋអូនហអូ្រ្ននុងអំ�នុងបពលកោំថខបនាទាប់ពរីកពះអម្ចាស់ោៃបញ្ជា

ឲ្យបៅកបមូល្្នុំោនាបៅទរីបនាះ។សម្�ិ្រសាសនាចក្រមួយចំៃួៃទាំងបនាះោៃបធវើដូបចានាះបោយម្ៃរោរបូជាដ៏ធំ។ពួ្រប្ោៃ

ល្រ់កទព្យសម្បតតេិរបស់ខលែលួៃ្រ្ននុងតនមលែបថា្រឬោៃចា្របចាល្ ្ទះសថម្បងៃិងកទព្យសម្បតតេិបោយពុំោៃល្រ់បចញបសាះបហើយ

បចញបៅរដ្ឋអូនហអូបដើម្បរីបធវើតាមពយារោរី។សូមអាៃដំបណើបរឿងខាងបករោមបហើយថសវងរ្រឧទាហរណ៍មួយអំពរីរបបៀបថដល

កពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃពរដល់ពួ្របរិសុទ្ធទាំងបៃះបៅបពលពួ្រប្ោៃសាដាប់តាមរោរបញ្ជារបស់កទង់ថដលឲ្យផ្លាស់ទរីលំបៅបៅ

រោៃ់រដ្ឋអូនហអូ៖

ម្ដាយរបស់ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធ្ឺលូស៊ីម្៉ា្រស្៊ីធោៃ

ដរ្រនាំក្រុមមួយថដលម្ៃសម្�ិ្រសាសនាចក្រចំៃួៃ

80នា្រ់បចញពរី្ូមិហាវាថយតរដ្ឋៃូវបោ៉ា្របៅរោៃ់

រដ្ឋអូនហអូ។បៅបពលពួ្រប្ោៃបធវើដំបណើរតាមទូ្របៅ

បលើថកព្រខាយូហាកាៃិងបសបៃរោបៅរោៃ់្ូមិោហវតូ�តូរដ្ឋ

ៃូវបោ៉ា្រលូស៊ីោៃៃរ្រចាំថាពួ្របរិសុទ្ធថដល«ោៃបធវើ

ដំបណើរបោយសារថតរោរបញ្ជារបស់កពះអម្ចាស់្ឺដូចជាបលា្រ

ឪពុ្រលរីនហរោលបលា្រោៃចា្របចាលទរីក្រុងបយរ៉ូសា�ិម

បហើយបោយ្ ្រ្រីភាពបនាះ[ពួ្រោត់]ម្ៃបហតុ្លៃរង

រំពរងពរ�័យដូចោនាម្រពរីកពះ»( History of Joseph Smith 
by His Motherោៃបោះពុម្ពបោយPrestonNibley
[1958]ទំព័រ19៦)។

បៅបពលពួ្រប្ោៃបៅដល់្ ូមិោហវតូ�តូរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រពួ្រប្

ោៃ�ួបសម្�ិ្រសាសនាចក្រថដលម្រពរីខូលសវិលថដលចង់

បធវើដំបណើរបៅរោៃ់រដ្ឋអូនហអូថដរបហើយថដលោៃថតលបតាល

បៅ្ ូមិោហវតូ�តូបនាះអស់មួយសោដាហ៍ម្របហើយ។្លែតូវដំបណើរ

តាមថកព្របនាះកតូវោៃរាំងស្ទះបោយទរ្រ្រ្រ«ថដល្ រប�ើង

្រកម្ស់កោំមួយថមែកត»បហើយពួ្រប្កតូវោៃប្កោប់ថា

កតូវ«បៅ្រំពង់ថ្បនាះោ៉ាងបហាចណាស់ពរីរសោដាហ៍ជាបៃតេ

បទៀត»។ពួ្របរិសុទ្ធជាបកចើៃ្រ្ននុងក្ុរមរបស់លូស៊ីោៃោ្រ់ទរ្រចិតតេ។ពួ្រប្ម្ៃរោរបកស្រឃ្លាៃចំថណ្រឯ្រុម្រមួយចំៃួៃ

ោៃធាលា្រ់ខលែលួៃឈឺ។ពួ្រប្ោៃ�ួលទូ្រមួយបទៀតប្្សងបទៀតបោយោ្រ់ឥវែៃ់របស់ពួ្រប្បៅបលើទូ្របនាះបហើយលូស៊ីោៃ

រ្រ្រថៃលែងក�្របបណាដាះអាសៃ្នសកម្ប់កសតេរីៃិង្រុម្រតូចៗថដលឈឺបនាះរហូតដល់កពរ្រថស្អ្រប�ើង។(សូមបមើលHistory of 
Joseph Smith by His Motherទំព័រ199–202)។

បៅបពលពួ្រប្ោៃប�ើងបលើទូ្រវិញលូស៊ីោៃថ្លែងទរីបនាទាល់បៅរោៃ់សម្�ិ្រ្រ្ននុងក្រុមោត់ថា«ឥ�តូវបៃះឱបងប្អតូៃកបុសកសរី

ទាំងឡាយបអើយកបសិៃបបើបងប្អតូៃទាំងអស់ោនាៃរងអំោវនាវបៅដល់សាថាៃសួ្៌អំពរីបំណងកោថានារបស់បងប្អតូៃបដើម្បរីឲ្យដុំទរ្រ្រ្រ

បៃះអាចៃរងថប្របហើយបដើម្បរីឲ្យបយើងអាចបៃតេដំបណើរបៅមុខោៃកោ្រដដូចជាកពះអម្ចាស់ម្ៃកពះ�ៃ្រស់បនាះវៃរងសបកមច

ោៃោ៉ាងដូបចានាះ»។បហើយោត់ោៃពិពណ៌នាអំពរីអវរីថដលោៃប្រើតប�ើងបនាទាប់ម្របទៀតថា៖«រំបពចបនាះម្ៃសំប�ងមួយ

បៃលែឺប�ើងដូចជា្ ្គរលាៃ់។អ្ន្របបើ្រទូ្រោៃថកស្រថា‹អ្ន្រក្ប់ោនាចូរបៅរោៃ់្រថៃលែងបរៀងខលែលួៃ›។ដុំទរ្រ្រ្របនាះោៃថប្រ

បកបះបចញបោយទុ្រកច្រតូចមួយសកម្ប់ទូ្របហើយបៅបពលទូ្រោៃឆលែងរោត់តាម្ លែតូវតូចចបង្អរៀតបនាះបោងទរ្រោៃរថហ្រ

បោយសារថតទង្គិចៃរងមុខថប្ររបស់ទរ្រ្រ្រ។...បយើងោៃឆលែង្ ុតថតបៃ្ិចតាម្ លែតូវថដលទរ្រ្រ្របនាះោៃបកបះបចញពរីោនាពរីមុៃ

បពលថដលទរ្រ្រ្រ្ ្ិតជាប់ោនាវិញម្ងបទៀតបហើយពួ្របងប្អតូៃកបុសខូលសវិលកតូវោៃជាប់បៅោហវតូ�តូបោយពុំអាចតាមបយើង

ទាៃ់ប�ើយ»(History of Joseph Smith by His Mother 204–5)។


2.សូមសបងខេបបចញពរីដំបណើរបរឿងថដលអ្ន្រោៃអាៃអំពរីក្រុមពួ្របរិសុទ្ធថដលោៃដរ្រនាំបោយលូស៊ីម្៉ា្រស្៊ីធ

ោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីរបបៀបថដលពួ្របរិសុទ្ធទាំងបៃះោៃបគ្ហាញ

បសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់ខលែលួៃបលើកពះអម្ចាស់។សូមសរបសរ្ ងថដរអំពរីរបបៀបថដលបទពិបសាធៃ៍របស់ពួ្រប្អំ�នុងបពល

សាថាៃភាពដ៏លំោ្របៃះបគ្ហាញថាកពះអម្ចាស់កទង់កជាបពរីបយើងបហើយបៅបពលបយើងសាដាប់តាមកទង់បនាះកទង់ៃរង

�ួយបយើងឲ្យយ្រឈ្នះបលើឧបស្្គទាំងឡាយ។



១៥៩

សមសរៀនេដី១០៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤១

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា41:2–4រួចថសវងរ្រកពះបញ្ញតតេិៃិងបសច្រ្រីថណនំាទាំងឡាយថដលកពះអម្ចាស់ោៃ

កបទាៃដល់កបជា�ៃបនាះ។បៅ្រ្ននុងបញ្រីខាងបករោមបៃះសូម្ ូសបនាទាត់មួយបៅរោៃ់បសច្រ្រីថណនាំថដលពួ្របរិសុទ្ធពុំកតូវោៃ

បញ្ជាឲ្យបធវើតាម៖

• កប�ុំោនាបដើម្បរីកពមបកពៀងបលើកពះបៃ្ទតូលកពះ។

• ទទួលក្ររត្យវិៃ័យបោយសាររោរអធិសាឋាៃបោយៃូវបសច្រ្រី�ំបៃឿ។

• ប�ើញថាក្ររត្យវិៃ័យកតូវោៃបោរពតាម។

• កបមូល្្នុំោនាបៅ�ុំចា្រសុៃរដ្ឋមិសសួរី។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា41:3សូម្ ូសចំណាំបលើបោលបំណងនៃក្ររត្យវិៃ័យថដលកបជា�ៃកតូវទទួល

«បោយសាររោរអធិសាឋាៃបោយៃូវបសច្រ្រី�ំបៃឿ[របស់ពួ្រប្]»។ក្ររត្យវិៃ័យថដលកពះអម្ចាស់ោៃបលើ្រប�ើងម្ៃបៅ្រ្ននុង

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា42។អ្ន្រៃរងសិ្រសាក្ររត្យវិៃ័យបៃះជាបសច្រ្រីលម្អិតបៅ្រ្ននុងពរីរបរីបមបរៀៃបករោយ។


3.សូមពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រថាបតើអ្ន្រ្ ិតដូចបម្ចអំពរីរោរទទួល

យ្រក្ររត្យវិៃ័យៃិងកពះបញ្ញតតេិរបស់កពះ្ឺជាពរ�័យមួយ។បលើសពរីបៃះបៅបទៀតសូមពៃ្យល់អំពរីរបបៀបថដល

ក្ររត្យវិៃ័យរបស់កពះ�ួយបយើងឲ្យ«ម្ៃអវរីកតរមកតូវសពវក្ប់បៅចំបោះ[កទង់](្.ៃិងស.41:3)។

សូម្ ិតអំពរីរបបៀបថដលបោបល់ទាំងពរីរខាងបករោមបៃះអាចម្ៃសភាពកសបដៀងោនាៃិងរបបៀបថដលពួ្រវអាចៃរងម្ៃ

សភាពខុសោនា៖

អ្នក្សជឿ �ិ�្ស

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា41:5រួចបំបពញបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះ៖គ�ើងកាលា�ជាសិស្សរបស់

ព្រះគ�ស៊ូវពគបីស្ទបាៃគៅគ្លគ�ើង។

បតើម្ៃភាពខុសោនាថដរឬបទរវងរោរប�ឿបលើក្ររត្យវិៃ័យនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងរោរទទួលយ្រក្ររត្យវិៃ័យទាំងបនាះ?ទៃ្ទរម

ៃរងបពលថដលរោរប�ឿបលើក្ររត្យវិៃ័យរបស់កពះ្ឺជាថ្្ន្រដ៏សំខាៃ់មួយនៃរោរថកបរោលាយជាសិស្សរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបនាះ

រោរទទួលយ្រក្ររត្យវិៃ័យរបស់កទង់—ថដលជារោរទទួលយ្រៃិងរោរបោរពកបតិបតតេិតាម—សាថាបនាបសច្រ្រី�ំបៃឿបៅបលើ

កពះអង្គសប្គ្រះ។


4.បដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យអៃុវតតេបោលរោរណ៍ថដលថាបយើងរោលាយជាសិស្សរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបៅបពលបយើងទទួលយ្រ

បហើយរស់បៅតាមក្ររត្យវិៃ័យកទង់បនាះសូមបក�ើសបរើសបហើយអាៃបទោឋាៃមួយបចញពរី្រូៃបសៀវបៅមដើម្បដី ករោលាំង 

ន� យុវ្រ�។បករោយម្រសូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីអវរីថដលអ្ន្រ្ ិត

ថាអ្ន្រៃរងចង់បធវើបដើម្បរីទទួលយ្របហើយរស់បៅតាមបទោឋាៃបនាះឲ្យោៃរោៃ់ថតកបបសើរជាងបៃះបៃតេិច។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា41:7កពះអម្ចាស់ោៃថណនាំឲ្យពួ្របរិសុទ្ធសង់្ ្ទះមួយសកម្ប់យែូថសបស៊្ីធៃិង

ក្ុរមក្ួសាររបស់បលា្រោៃសានា្រ់បៅបហើយបលា្រអាចបៃតេរោរប្រថកបកពះ្ម្ពរីរប៊ីបជាបៃតេបទៀត។ពួ្របរិសុទ្ធោៃបធវើតាម

បសច្រ្រីថណនាំបៃះបហើយ្ ្ទះដ៏តូចមួយកតូវោៃសាងសង់ប�ើងថដលយែូថសបៃិងអិមម្៉ាោៃរស់បៅោៃបរីបួៃថខ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៤១:៩–១២

ទ្រះអម្ចាស់តៅដអ�តវើ�ោ៉ាទ្រិចឲ្យតធវែើជាប៊មីស្ស្្រី្ួយណនស្សនាចទក

សូមៃរ្រកសនមថាវួដរបស់អ្ន្រកតូវរោរប៊ីស្សព្ ្រីមួយរូប។សូមសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា41:9រួច្ ូសចំណាំោ្រ្យ

ឬឃ្លាទាំងឡាយណាថដលបបកងៀៃបោលរោណ៍ដូចតបៅបៃះ៖ប៊មីស្ស្ព្រូវបាៃគៅគោ�ព្រះោំពទគោ�សំគឡងនៃសមាជិក

ៃិងព្ូរវបាៃផ្រងតាំងគោ�សិទ្ធិអំណាចព្រឹមព្រូវ។

ឃ្លា«ោៃតាំងបោយសំប�ងនៃសាសនាចក្រ»ម្ៃៃ័យថាសម្�ិ្រនៃសាសនាចក្រោំកទបុ្្គលថដលកតូវោៃបៅបោយ

កពះ។ឃ្លា«ចំណាយបពលទាំងអស់ថដលោត់ម្ៃសកម្ប់រោរគ្រនៃសាសនាចក្រ»កតូវោៃថណនាំោ៉ាងចបាស់លាស់បៅ

ដល់ថអតវឺតោ៉ាកទិចបហើយវ្រ៏អៃុវតតេចំបោះសម្�ិ្រ្រ្ននុង្ ណៈប៊ីស្សពជាអធិបតរីនាបពលសពវន្ងៃបៃះថដរ។វពុំអៃុវតតេចំបោះ

ប៊ីស្សពនៃវួដថដលបៃតេរោរគ្រធម្តាផ្ទាល់ខលែលួៃរោលពួ្រោត់្រំពុងបបកមើ្រ្ននុងសាសនាចក្របនាះបទ។



១៦០

សមសរៀនេដី១០៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤១



5.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីមូលបហតុថដលវម្ៃសារៈសំខាៃ់ចំបោះ

អ្ន្របដើម្បរីដរងថាប៊ីស្សពឬកបធាៃសាខារបស់អ្ន្រកតូវោៃបៅបោយកពះៃិងោៃថតងតំាងបោយសិទ្ធិអំណាច

បពវ�ិតភាពកតរមកតូវ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា41:11បោយថសវងរ្រល្រខេណៈសម្បតតេិទាំងឡាយណាថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃ

កពះបៃ្ទតូលថាថអតវឺតោ៉ាកទិចកតូវម្ៃថដលអាចៃរង�ួយោត់្រ្ននុងរោរបៅរបស់ខលែលួៃជាប៊ីស្សព។អ្ន្រអាចៃរងចង់សរបសរ

្រំណត់សម្រល់បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រថាោ្រ្យចិត្ ឧបាយសំបៅបៅបលើរោរប្រងកបវ័ញ្ចឬរោរលា្រ់ពុត។បហតុដូបចានាះបហើយ

ថអតវឺត្ឺជាបុរសបសាមះកតង់ថដលម្ៃភាពន្លែ្្នតូរ។


៦. សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា41:12បោយថសវងរ្ររោរកពម្ៃរបស់កពះអម្ចាស់។រួចសូមបឆលែើយ

សំណួរខាងបករោមបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រ្ ិតថាវម្ៃៃ័យដូចបម្ចបដើម្បរីកបយ័ត្នពរីរបបៀបថដលបយើង«្ិត»ពរីកពះបៃ្ទតូលទាំងឡាយរបស់

កពះអម្ចាស់?

ខ. បតើរោរកបយ័ត្នចំបោះអវរីថដលអ្ន្រកបកពរតតេចំបោះកពះបៃ្ទតូលរបស់កពះអម្ចាស់អាចទា្រ់ទងបៅៃរងអវរីថដលអ្ន្រ

ោៃបរៀៃអំពរីរោរបធវើជាសិស្សនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោ៉ាងដូចបម្ច?

សៅសពលអ្នក្អានស�ចក្្ដីដ្្ងការែ៍ែូចតសៅសនទះពដីដអលសឌើរដនលសអរា៉ាក្់ដ�្វលក្្នគុងក្ូរ៉ុមននពរួក្

សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់�ូមពិចារណាអំពដីរស្រៀ្រដែលវាទាក្់េងសៅនឹងអ្វដីដែលអ្នក្បានសរៀនអំពដីភាពជា�ិ�្ស

សៅក្្នគុងសមសរៀនសនទះ៖«ជាសរៀងរាល់ន្ងៃសយើងក្ំែត់ពដីក្បមិតននភាពជា�ិ�្សរ្រ�់សយើង។

ជាសរៀងរាល់ន្ងៃសយើងសឆ្ើយនឹង�ំែួរ‹សតើនរណា�្ិតសៅក្្នគុងភាគដីរ្រ�់បពទះអរាចា�់?នរណា?›»

(My Servant Joseph,”Ensign ដខឧ�ភាឆ្នាំ១៩៩២េំព័រ៣៩)។



7.សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ៤១ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



១៦១

សមសរៀនេដី១០៖ន ង្ៃេដី២

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា

៤២:១–២៩
បមបរៀៃទរី10៖ន្ងៃទរី2បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា42:1–29

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៤២:១–១០

ទ្រះអម្ចាស់ទតាស់តៅ្ ួកដអលត�ើរឲ្យបតទងៀនែំណឹងល្អតហើយស្ថាបនាស្សនាចទកទ្រង់ត�ើង

សូម្ ូសរងវង់បលើោ្រ្យខាងបករោមថដលអ្ន្រ្ ិតថាបកបើចំបោះក្ររត្យវិៃ័យៃិងកពះបញ្ញតតេិរបស់កពះ៖

ភាពតឹងដតង ពរជ័យ ពិបាក្ បតរួតបតា

អំសណាយ ដាក្់ក្ំហិត រង្វាន់ ស�រីភាព

បហតុអវរីោៃជាបពលខលែះបយើង្ ិតអវិ�្ម្ៃចំបោះក្ររត្យវិៃ័យៃិងកពះបញ្ញតតេិរបស់កពះ?បហតុអវរីោៃជាវម្ៃសារៈសំខាៃ់បដើម្បរី

យល់ថាក្ររត្យវិៃ័យៃិងកពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយរបស់កទង់្ ឺជាអំបណាយឬពរ�័យ?បតើរោរបោរពកបតិបតតេិតាមក្ររត្យវិៃ័យៃិង

កពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយរបស់កពះរំបោះបយើងបចញពរីលទ្ធ្លនៃអំបពើោបោ៉ាងដូចបម្ច?

បៅបពលអ្ន្រសិ្រសាបមបរៀៃន្ងៃបៃះសូមថសវងរ្ររបបៀបថដលពួ្របរិសុទ្ធចាត់ទុ្ររោរទទួលយ្រក្ររត្យវិៃ័យរបស់កពះបហើយ

ពិចារណាអំពរីល្រខេណៈសម្បតតេិផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់អ្ន្រចំបោះកពះបញ្ញតតេិ។

កពះអម្ចាស់ោៃបញ្ជាពួ្របរិសុទ្ធបៅរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រឲ្យបៅរដ្ឋអូនហអូបហើយោៃសៃយាថាកទង់ៃរងកបទាៃក្ររត្យវិៃ័យកទង់

ដល់ពួ្រប្បនាទាប់ពរីោៃបៅដល់ទរីបនាះ(សូមបមើល្.ៃិងស.38:32)។តាមរយៈរោរបូជាដ៏ធំពួ្រប្ោៃចា្របចាល

្្ទះសថម្បងៃិងកទព្យសម្បតតេិរបស់ខលែលួៃបហើយោៃបោរពកបតិបតតេិតាមរោរបញ្ជាឲ្យបៅកបមូល្្នុំោនាបៅរដ្ឋអូនហអូ។ពួ្របរិសុទ្ធ

ភា្បកចើៃបៅរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រោៃបោរពកបតិបតតេិតាមរោរបញ្ជាឲ្យបៅកបមូល្្នុំោនាបៅរដ្ឋអូនហអូ។បនាទាប់ពរីពួ្រប្ោៃបៅដល់

ទរីក្ុរងខឺត�ង់ពួ្រថអលបឌើរចំៃួៃ12នា្រ់ោៃម្រ�ួបពយារោរីយែូថសបស៊្ីធបហើយោៃអំោវនាវដល់កពះអម្ចាស់។សូម

អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា42:1–3បោយថសវងរ្រមូលបហតុថដលពួ្រថអលបឌើរនៃសាសនាចក្រោៃម្រ�ួប�ុំោនា។

ពួ្រថអលបឌើរទាំងបៃះោៃម្រ�ួប�ុំោនាបកោះពួ្រោត់កតូវោៃបញ្ជាឲ្យបធវើដូបចានាះបដើម្បរីកពះអម្ចាស់អាចកបទាៃក្ររត្យវិៃ័យដល់

ពួ្រោត់។បសច្រ្រីថណនាំដំបូងពរីកពះអម្ចាស់ដល់ពួ្រោត់្ឺពួ្រោត់កតូវបចញបៅបធវើជាអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាពរីរនា្រ់ៗបដើម្បរី

ថច្រចាយដំណរងល្អសាថាបនាសាសនាចក្រប�ើង្រ្ននុងក្ប់ទាំង្ ូមិភា្ថដលពួ្រោត់កតូវោៃបៅឲ្យបៅដរាបដល់មៃុស្ស

ទាំងអស់ោៃកបមូលោនាថតមួយ(សូមបមើល្.ៃិងស.42:4–10)។

បរុព្វកថា
សៅន្ងៃេដី៩ដខក្ុម្ភៈឆ្នាំ១៨៣១មិនយូរ្រ៉ុនាមាន្រនាទា្រ់ពដីបានសៅែល់េដីបក្ុងខឺត

ឡង់រែ្ឋអូនហអូពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធបានេេរួលវិវរែៈដែលឥឡលូវសនទះបាន

្រញ្លូលសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤២:១–៧២។សលាក្បានេេរួល

ការដែនាំ្រដន្មសៅន្ងៃេដី២៣ដខក្ុម្ភៈ(�ូមសមើលគ.និង�.៤២:៧៣–

៩៣)។សៅសពលដាក្់្រញ្លូលជាមរួយោនាវិវរែៈទាំងសនទះបតូវបានសាគាល់ថ្ជា

«បក្ឹត្យវិន័យននសា�នាចបក្»(�ូមសមើលស�ចក្្ដីដែនាំអំពដីក្ែ្ឌននគ.និង

�.៤២)។សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤២បតូវបានដ្រងដចក្ជាពដីរសមសរៀន។

សមសរៀនសនទះរានខេដី១–២៩ដែលផ្ល់នូវស�ចក្្ដីដែនាំសលើការ្រសបងៀនែំែឹងល្អ

និងការសចញបក្ឹត្យវិន័យេូសៅននការប្របពឹត្រ្រ�់�រាជិក្សា�នាចបក្។



១៦២

សមសរៀនេដី១០៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤២:១–២៩

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៤២:១១–១៧

ទ្រះអម្ចាស់តចញតរលការណ៍ណនការបតទងៀនែំណឹងល្អ

សូមកសនមថាអ្ន្រ្រំពុងអង្គនុយបៅ្រ្ននុងសាលា�ំៃុំរង់ចាំរោរកប�ុំសាករោមែង់ចាប់ប្្ើម។ពុំម្ៃវតតេម្ៃសម្�ិ្រ្រ្ននុង្ ណៈប៊ីស្សព

ឬ្ណៈកបធាៃសាខាបៅទរីបនាះប�ើយ។ម្ៃមៃុស្សម្នា្រ់បៅ្រ្ននុងក្រុម�ំៃុំបករោ្រឈរប�ើងបហើយពៃ្យល់ថាោត់ចង់បៃតេ

រោរបៅមួយចំៃួៃបហើយបបកងៀៃអំពរីបោលលទ្ធិ្ ្រីខលែះៗថដលោៃបបើ្រសថម្ងដល់ោត់។បតើអ្ន្រៃរង្ ិតដូចបម្ចចំបោះ

សាថាៃភាពបៃះ?បហតុអវរី?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា42:11រួចថសវងរ្រអវរីថដលកតូវបធវើពរីមុៃបុ្្គលម្នា្រ់អាច្ សាយដំណរងល្អឬសាថាបនា

សាសនាចក្រប�ើង្រ្ននុងនាមជាអ្ន្រតំណាងជា្ លែតូវរោរនៃសាសនាចក្រ។បសច្រ្រីថណនាំអំពរីរោរថតងតាំងបៃះពុំកោៃ់ថតអៃុវតតេ

ចំបោះពួ្រអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាបែុបណាណះបទ្ឺថ្មទាំងអៃុវតតេចំបោះអ្ន្រថដលកតូវោៃថញ្របចញឲ្យបបកងៀៃបហើយដរ្រនាំ្រ្ននុង

សាសនាចក្រថដរ។អ្ន្រអាចៃរង្ ូសចំណាំោ្រ្យឬឃ្លាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះថដលបបកងៀៃអំពរីបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះ៖

អ្កទាំងឡា�ណាផ�លបគពងៀៃគ�ើ�ោថាបនាោសនាចពកគឡើងព្រូវបាៃគៅគោ�ព្រះៃិងព្រូវបាៃផ្រងតាំងឬផញកគចញ

គោ�ថ្នាក់�ឹកនាំោសនាចពកផ�លទទួលបាៃសិទ្ធិអំណាច។

សូម្ ិតអំពរីរបបៀបថដលរោរអៃុវតតេនៃរោរកបរោសជាសាធារណៈៃិងរោរោំកទដល់ថានា្រ់ដរ្រនំាសាសនាចក្រៃិងដល់សម្�ិ្រ

្រ្ននុងរោរបៅរបស់ខលែលួៃអាចបំបពញតាមរោរបគ្រប់បញ្ជារបស់កពះអម្ចាស់ថដលថាសិទ្ធិអំណាចរបស់ពួ្រប្«ោៃសារល់

បោយសាសនាចក្រ»(្.ៃិងស.42:11សូមបមើល្.ៃិងស.28:13)។បតើរោរណ៍បៃះបធវើឲ្យសាសនាចក្រម្ៃ

សណាដាប់ធានាប់បហើយរោរោរបយើងឲ្យម្ៃសុវតថែិភាពពរីរោរបំភាៃ់ោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា42:12–13រួច្ ូសចំណាំរោរទទួលខុសកតូវទាំងឡាយថដលកតូវោៃកបទាៃដល់

អ្ន្រថដលបបកងៀៃបហើយដរ្រនាំ្រ្ននុងសាសនាចក្រ។


1. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បោងតាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា42:12បតើក្ូបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្របបកងៀៃអំពរីអវែដី?

ខ. បោងតាមខទរី13បតើពួ្រប្បបកងៀៃតាមរមបៀប ណា?


2. សូម្រត់ចំណំាឃ្លា«បធវើតាមបសច្រតេរីសញ្ញាៃិងម្កតាទាំងឡាយនៃសាសនាចក្រ»បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា42:13។សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីមូលបហតុ

ថដលវម្ៃសារៈសំខាៃ់ចំបោះក្ូបបកងៀៃៃិងថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្រថដលពួ្រោត់កតូវរស់បៅកសបបៅតាម

អវរីថដលពួ្រោត់បបកងៀៃ។បតើ�រីវិតអ្ន្រឬ�រីវិតមៃុស្សណាម្នា្រ់ថដលអ្ន្រសារល់ធាលាប់ម្ៃពរបៅបោយសារថត

ក្ូបបកងៀៃឬអ្ន្រដរ្រនាំោៃរស់បៅតាមបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ថដលោត់ោៃបបកងៀៃោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា42:14រួចថសវងរ្រអវរីថដលអ្ន្របបកងៀៃ្ ប្បរីបធវើបដើម្បរីទទួលោៃរោរដរ្រនាំពរី

កពះវិញ្ញាណ។បនាទាប់ម្រសូមបញ្ចប់បោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះ៖គបើគ�ើងគនារះគ�ើងអាចទទួលបាៃព្រះវិញ្ញាណជួ�គ�ើងឲ្យ

បគពងៀៃ�ល់មៃុស្ស�នទគទៀ្រ។(អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំោ្រ្យថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរថដលបបកងៀៃអំពរីបោលរោរណ៍បៃះ

ឬសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើថ្មកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ)។

បោលរោរណ៍មួយបទៀតថដលម្ៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា42:14្ឺគបើគ�ើង្ ុំមាៃព្រះវិញ្ញាណគទគនារះ

គ�ើងៃឹងមិៃបគពងៀៃគឡើ�។

បដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យយល់អំពរីមូលបហតុវម្ៃសារៈសំខាៃ់ថដលកតូវម្ៃកពះវិញ្ញាណបៅបពលអ្ន្របរៀៃបហើយបបកងៀៃដំណរងល្អ

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា42:1៦–17រួចថសវងរ្រអវរីថដលកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកទង់កជាបបហើយបធវើ។វ្រ្យសព្ទ

្ពះ ដ៏ ជា ្រំ�ួយថដលកតូវោៃបកបើបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ្ឺជាកពះនាមមួយរបស់កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។បៅ្រ្ននុងចបនាលាះថដល្ ្ល់

ឲ្យសូមបញ្ចប់រោរបបកងៀៃថដលជាបោលរោរណ៍បចញពរីខទរី17ដូចតបៅបៃះ៖ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពទង់ពជាបគ�ើ�គធ្វើ

ទបីបនាទាល់្ បី។



១៦៣

សមសរៀនេដី១០៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤២:១–២៩

បោងតាមបសច្រ្រីពិតបៃះបតើកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាច�ួយអ្ន្របបកងៀៃោ៉ាងដូចបម្ច?

បោយសារកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកជាបក្ប់ទាំងអស់បនាះកទង់កជាបពរីអវរីថដលបយើងទាំងអស់ោនាធាលាប់ម្ៃបទពិបសាធៃ៍ៃិង

កតូវរោរ្រ្ននុង�រីវិតបយើង។អ្ន្រទាំងឡាយណាថដលបបកងៀៃថ្លែងទរីបនាទាល់ឬពៃ្យល់អំពរីបសច្រ្រីពិតនៃដំណរងល្អតាមរយៈ

រោរបំ្ុស្ំៃិតពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចកតូវោៃដរ្រនាំបៅ�ួយមៃុស្សដនទឲ្យទទួលោៃអវរីថដលកពះអម្ចាស់កទង់កជាបថា

ពួ្រប្កតូវរោរ។


3.សូមពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីកោមួយថដលអ្ន្រោៃទទួលអារម្ណ៍

ពរីអាៃុភាពនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបៅបពលអ្ន្របបកងៀៃថច្រចាយពៃ្យល់ឬថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីដំណរងល្អ។

សូមសរបសរ្ ងថដរអំពរីបពលថដលអ្ន្រោៃទទួលអារម្ណ៍ថាកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថ្លែងទរីបនាទាល់បៅរោៃ់អ្ន្រអំពរី

កពះវរបិតាសួ្៌ៃិងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។កបសិៃបបើអ្ន្រពុំកោ្រដថាអ្ន្រធាលាប់ម្ៃបទពិបសាធៃ៍ថបបបៃះបទបនាះ

សូមសួរសម្�ិ្រក្ួសារឬមិតតេ្ ្រ្ិរបស់អ្ន្រអំពរីបទពិបសាធៃ៍ថដលពួ្រប្ោៃទទួលអារម្ណ៍ពរីអាៃុភាពនៃ

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរួចសរបសរអំពរីអវរីថដលអ្ន្របរៀៃបចញពរីដំបណើរបរឿងរបស់បុ្្គលបនាះ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៤២:១៨–២៩

ទ្រះអម្ចាស់ទបទានទកឹ�្យវិន័យនិងទ្រះបញ្ញ�្តិែល់សម្ជិកស្សនាចទក

បនាទាប់ពរីកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃបសច្រ្រីថណនំាស្រីពរីរោរបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្របហើយកទង់ោៃបបើ្រសថម្ងក្ររត្យវិៃ័យ

ៃិងកពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយថដលអៃុវតតេចំបោះសម្�ិ្រសាសនាចក្រទាំងអស់ោនា។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

42:18–29រួចថសវងរ្រកពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបនាះ។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំៃូវអវរី

ថដលអ្ន្ររ្រប�ើញ។

បទាះជាខទរី19ថ្លែងថា«អ្ន្រណាថដលសម្លាប់បនាះៃរងកតូវសាលាប់»ោ៉ាងណា្រ្រី្រ៏ខទរី79�ួយឲ្យបយើងយល់ថាឃ្ត្ររ

សម្លាប់ប្ៃរងកតូវបញ្តូៃបៅអាជាញាធរ្រ្ននុងកសុ្រ«រោត់្រ្រីតាមចបាប់ទាំងឡាយនៃកបបទស»។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា42:20–28កតូវ«បបណដាញបចញ»ម្ៃៃ័យថាកតូវរោត់រោលបចញឬដ្រ

សម្�ិ្រភាពរបស់បុ្្គលម្នា្រ់បចញពរីសាសនាចក្រ។បទាះជាខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបបកងៀៃថារោររោត់រោលបចញ្ឺអៃុវតតេចំបោះ

អ្ន្រថដលៃរងមិៃថកបចិតតេ្រ៏លទ្ធ្លនៃរោររោត់រោលបចញចំបោះអំបពើោបធងៃៃ់ធងៃរខលែះអាចជាថ្្ន្រនៃដំបណើររោរនៃរោរថកបចិតតេដល់

បុ្្គលមួយចំៃួៃថដលបនាទាបខលែលួៃថកបចិតតេថដលថសវងរ្ររោរអ្័យបទាសចំបោះអំបពើោបខលែលួៃថដរ។ទបងវើលត់ដំ្រ្ននុងសាសនាចក្រ

្ឺបដើម្បរីរោរោរសម្�ិ្រសាសនាចក្រៃិងបដើម្បរី�ួយអ្ន្រកបកពរតតេោបឲ្យថកបចិតតេបហើយទទួលោៃពរ�័យពរីដគ្វាយធួៃនៃ

កពះអង្គសប្គ្រះ។


4. បដើម្បរីបបងកើៃរោរយល់ដរងអំពរីបោលរោរណ៍មួយចំៃួៃថដលម្ៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

42:18–29សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាមៃុស្សសពវន្ងៃបៃះកតូវោៃល្បលួងឲ្យលួចបលែៃ់?បតើអ្ន្រ្ ិតថាអវរីថដលអាច�ួយ

បុ្្គលថដលជាញរ្រញាប់កតូវោៃល្បលួងឲ្យលួចបលែៃ់បនាះ?

ខ. ទកមង់មួយនៃរោរ្ុរហ្រ្ឺរោរបៃលែំ។បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជារោរ្រុហ្រៃិងរោរបៃលែំ្ ឺជាអំបពើោប

ធងៃៃ់ធងៃរ?

្ . បោយ្ ិតអំពរីបទពិបសាធៃ៍ថដលអ្ន្រម្ៃបហតុអវរីោៃជារោរបោលោ្រ្យអាក្រ្រ់អំពរីមៃុស្សដនទ្ ឺជាទបងវើ

ខុសឆ្គងៃិងបធវើឲ្យម្ៃទុ្រខេបទាស?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា42:22–23រួច្ ូសចំណាំោ្រ្យទាំងឡាយថដលបបកងៀៃអំពរីបោលរោរណ៍បៃះ៖

គបើគ�ើងមាៃ្រគពមកសគពមើបចង់បាៃបុគ្គលណាមួ�គនារះគ�ើងៃឹងគបារះបង់គចាលគសចក្បីជំគៃឿគ�ើ�ៃឹងមិៃមាៃព្រះវិញ្ញាណ

គឡើ�។

រុ្វែសេតុនិងលទ្ផល

សែើម្ដីជរួយអ្នក្សាគាល់សោលការែ៍

ទាំងឡាយននែំែឹងល្អសៅក្្នគុង្រេគម្ដីរ

នានា�ូមរក្សមើលោក្្យេំនាក្់េំនង

ោនាស្រើ–សនាទះនិងពដីសបោទះ–សហតុែូសចានាទះ

សហើយ។�ូមសាក្ល្ងសប្រើវិធដីសាប�្

សនទះជាមរួយនឹងសោលលេិ្និងស�ចក្្ដី

�ញ្ញា៤២:២៣។



១៦៤

សមសរៀនេដី១០៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤២:១–២៩

តបកម្រសបកមើបពុំថមៃជាបសច្រ្រីកសឡាញ់បនាះបទ។បុ្្គលថដលម្ៃតបកម្រសបកមើបចង់ោៃៃរណាម្នា្រ់បនាះ្ឺជាបុ្្គលថដល

ខវល់ខាវាយថតពរីរោរបំបពញតាម្រិបលសរបស់ខលែលួៃោ៉ាងអាតាមៃិយមបំ្ុត។បុ្្គលទាំងបនាះចាត់ទុ្រមៃុស្សដនទថាជាវតថែនុបហើយពុំ

អាចក្ប់ក្ងខលែលួៃឯងោៃ។តបកម្រសបកមើបថ្រថកបៃិងបធវើឲ្យខុសពរីភាពបដើមៃូវរបបៀបថដលអ្ន្រចាត់ទុ្រមៃុស្សដនទ។

វបណាដាលឲ្យអ្ន្រោត់បង់រោរដរ្រនាំពរីកពះវិញ្ញាណបហើយអាចបំផ្លាញលទ្ធភាពរបស់អ្ន្រ្រ្ននុងរោរម្ៃទំនា្រ់ទំៃងល្អជាមួយៃរង

មៃុស្សដនទជាពិបសសអនា្ត្ រិោ/សាវាមរីរបស់អ្ន្រ។វ្រំណត់ពរីលទ្ធភាពរបស់អ្ន្រ្រ្ននុងរោរម្ៃអារម្ណ៍ពរីបសច្រតេរីកសឡាញ់

ដ៏ពិតកោ្រដ។តបកម្រសបកមើបបគ្ហាញពរី្រងវះបសច្រ្រី�ំបៃឿបលើកពះបហើយកបឆ្ំងៃរងអវរីថដលកទង់រំពរងឲ្យបយើងចាត់ទុ្រមៃុស្ស

ដនទ។

របបៀបមួយថដលតបកម្រសបកមើបរាលោលនាបពលបច្ចនុប្បៃ្នបៃះ្ ឺរោរណ៍អាសកោម។ថអលបឌើរោលលែិៃបអ្រអូ្រ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃ

ពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃកពម្ៃថា៖

«រូ្រអា�បោម្រណាដាលឲ្យលេ្ភាពរ្រ�់្រុគ្លរានាក្់ចុទះអន់្យក្្នគុងការរីក្រាយនឹងេំនាក្់េំនងខាង

អារម្មែ៍ខាងមសនា�សញ្តនានិងខាងវិញ្ញាែជាមរួយនឹងមនុ�្សសភេផ្គុយោនា។...

«ការែ៍អា�បោមក្៏សធ្វើឲ្យសញៀនផងដែរ។វាសធ្វើឲ្យលេ្ភាពននការ�សបមចចិត្ចុទះអន់្យសហើយវា

‹ចា្រ់›អ្នក្ដែលស្រើក្សមើលវាសដាយសធ្វើឲ្យពរួក្សគសចទះដតរសវើរវាយសៅៗ។...

«ចូរសធ្វើអ្វដីទាំងអ�់ដែលអ្នក្អាចសធ្វើសៅបានសែើម្ដីសចៀ�វាងពដីការែ៍អា�បោម។ស្រើអ្នក្ស�ើញ

ថ្ខ្លួនអ្នក្�្ិតសៅក្្នគុងចំសណាមការែ៍អា�បោម—ដែលអាចសក្ើតសឡើងចំសោទះមនុ�្សបគ្រ់រូ្រសលើពិភពសលាក្ដែលសយើង

រ�់សៅសនាទះ—�ូមសធ្វើតាមគំរូរ្រ�់យ៉ូដ�្រដែលសៅប�ុក្សអហ្សគុដី្រ។កាលការល្លួងបានសធ្វើឲ្យោត់បតូវបានជា្រ់សៅក្្នគុង

ក្ណាដា្រ់នែនាងោត់បានសគចសចញពដីការល្លួងសហើយបាន‹រត់សចញសៅសបរៅសៅ›(សលាក្ុ្រ្ត្ិ៣៩:១២)។

«ចូរក្ុំ្រំសពញតាមតបមូវចិត្ននការល្លួងបគ្រ់ក្បមិតណាឲ្យសសាទះ។ចូរេ្រ់សាកាត់ក្ុំឲ្យរានអំសពើបា្រសហើយសចៀ�វាងពដី

ការោក្់ព័ន្សៅនឹងស�ចក្្ដី្រំផ្ិច្រំផ្លាញដែលសចៀ�មិនររួចរ្រ�់វា។ែូសច្នទះចូរ្រិេវាសចាលសៅ!�ម្ឹងសមើលសៅឲ្យឆ្ងាយ!

ចូរសចៀ�វាងពដីបគ្រ់រូ្រភាពទាំងអ�់។ចូរែឹក្នាំគំនិតរ្រ�់អ្នក្ឲ្យសៅតាមរាោ៌ាែ៏បតឹមបតូវ។...

«...ចូរក្ុំោំបេការែ៍អា�បោម។ចូរក្ុំសប្រើបបា�់ឥេ្ិពលននការជរួញែូររ្រ�់អ្នក្មក្ោំបេការ្រនាទា្រ្រសនាថាក្ខាង

�ដីលធម៌ឲ្យសសាទះ។ចំដែក្ឯបក្ុមយុវនារី�ូមយល់ថ្ប្រ�ិនស្រើ្រ្អលូនៗស�្ៀក្ោក្់ពុំ�មរម្យរានន័យថ្្រ្អលូនៗក្ំពុង

ដតចូលនែក្្នគុង្រញ្ហាសនទះសដាយប្របពឹត្ការែ៍អា�បោមសៅកាន់្រុរ�មរួយចំនរួនដែលសមើលមក្្រ្អលូនៗ»(Pornography,”
Ensign ឬលីអាហូណាដខឧ�ភាឆ្នាំ២០០៥េំព័រ៨៩–៩០)។



5.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រៃូវ្រថាខណ្ឌមួយថដលពិពណ៌នាអំពរីអវរី

ថដលអ្ន្រអាចបធវើបដើម្បរីពកងរងខលែលួៃអ្ន្រកបឆ្ំងៃរងរោរល្បលួងនៃតបកម្រសបកមើប។សូមបញ្ចតូលបហតុ្លនានាបៅ្រ្ននុង

្រថាខណ្ឌរបស់អ្ន្រអំពរីមូលបហតុថដលអ្ន្រ្ ិតថាកពះបញ្ញតតេិបៃះម្ៃសារៈសំខាៃ់។(អ្ន្រអាចសិ្រសាកបធាៃបទ

«កពហ្ចារីភាព»បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅពិត ចំមោះ មសចក្ដី្រំម�ឿ ៖ ឯកសារ មោង ន� ដំណឹងល្អ[ឆ្នាំ2004]

សកម្ប់បោបល់បថៃថែម)។

បដើម្បរីបញ្ចប់បមបរៀៃបៃះសូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា42:29រួចថសវងរ្របោលរោរណ៍ថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុង

ខ្ម្ពរីរបៃះ។


៦.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រថាបតើអ្ន្រ្ ិតថារោរបោរពតាមក្ររត្យវិៃ័យ

ៃិងកពះបញ្ញតតេិរបស់កពះបគ្ហាញបសច្រ្រីកសឡាញ់របស់អ្ន្រចំបោះកទង់ោ៉ាងដូចបម្ច។បតើរោរបោរពតាម

កពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយោៃនាំឲ្យអ្ន្រខិតបៅរោៃ់ថត�ិតកពះោ៉ាងដូចបម្ច?

បៅអំ�នុងសោដាហ៍បករោយសូមបគ្ហាញបសច្រ្រីកសឡាញ់ចំបោះកពះឲ្យោៃរោៃ់ថតបកចើៃតាមរយៈរោរខិតខំបោរពកបតិបតតេិតាម

ក្ររត្យវិៃ័យឬកពះបញ្ញតតេិរបស់កទង់ណាមួយឲ្យោៃរោៃ់ថតកបបសើរជាងមុៃ។


7.សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ៤២:១–២៩ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



១៦៥

សមសរៀនេដី១០៖ន ង្ៃេដី៣

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា

៤២:៣០–៩៣
បមបរៀៃទរី10៖ន្ងៃទរី3បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា42:30–93

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៤២:៣០–៤២

ទ្រះអម្ចាស់តចញទកឹ�្យវិន័យណនការថាវាយ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា42:30–42ម្ៃថចងៃូវក្ររត្យវិៃ័យនៃរោរថាវាយរបស់កពះអម្ចាស់។បដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យ

ថសវងយល់បហើយយល់ដរងអំពរីក្ររត្យវិៃ័យបៃះសូមបធវើ្រិច្ចរោរមួយបោយបរៀបចំបមបរៀៃមួយបហើយបបកងៀៃសម្�ិ្រក្ួសារឬ

មិតតេ្ ្រ្ិរបស់អ្ន្រអំពរីក្ររត្យវិៃ័យនៃរោរថាវាយថដលោៃកបទាៃឲ្យបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។ៃរងម្ៃឱរោសមួយបៅបពលបករោយ

្រ្ននុងបមបរៀៃបៅន្ងៃបៃះបដើម្បរី្រត់កតាអំពរីបទពិបសាធៃ៍របស់អ្ន្រោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។

បដើម្បរីបកតៀមខលែលួៃបបកងៀៃបមបរៀៃបៃះសូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា42:30–42រួចបធវើតាម�ំហាៃដូចខាងបករោម៖

• សូមបកបើបង់ស្អិតឬហវឺតបដើម្បរី្ ូសបនាទាត់មួយបៅបលើថ្រវទរ្រ្ រ្រចំៃួៃកោំមួយថ្រវ។(សូមបកបើថ្រវទរ្រថាលាថដលអាច

បមើលប�ើញទរ្រកបសិៃបបើម្ៃ)។សូម្ ូសបនាទាប់បៅ្រកមិតខុសោនាបលើថ្រវទរ្រៃរីមួយៗ។បនាទាប់ម្រសូមោំងឬក្បថ្រវ

ទាំងបនាះបដើម្បរី្រុំឲ្យមៃុស្សថដលអ្ន្របបកងៀៃអាចប�ើញវ។

• សូមយ្រ្ ូទរ្រមួយថដលម្ៃទរ្របកចើៃបលើសពរីក្ប់កោៃ់ម្រចា្រ់បំបពញថ្រវទរ្រទាំងអស់ឲ្យកតរមបនាទាត់ថដលោៃ្ ូស

បៅបលើថ្រវទរ្រទាំងបនាះ។(កបសិៃបបើអាចអ្ន្រអាចោ្រ់ពណ៌ចូលបៅ្រ្ននុងទរ្រ)។

សូមបគ្ហាញ្ ូទរ្របៅដល់មៃុស្សថដលអ្ន្របបកងៀៃបហើយកោប់ពួ្រប្ថាទរ្រតំណាងឲ្យបភា្កទព្យៃិងធៃធាៃនានាថដលម្ៃ

បៅ្រ្ននុងសហ្មៃ៍។សូមពៃ្យល់ថា្រ្ននុងថខ្រុម្ៈឆ្នាំ1831សម្�ិ្រនៃសាសនាចក្របៅទរីក្រុងខឺត�ង់ោៃកតូវរោរ�ំៃួយ

សកម្ប់�ៃក្ររីក្រ�ួយដល់អ្ន្រចំណូល្ ្រីថដលោៃលះបង់ជាបកចើៃសៃ្ធរ្របដើម្បរីម្រកបមូល្្នុំោនាបៅរដ្ឋអូនហអូៃិង�ួយ្ ្ល់

ហិរញ្ញប្បទាៃដល់្រិច្ចរោរទាំងឡាយ្រ្ននុងសាសនាចក្រ។

សូមឲ្យមៃុស្សថដលអ្ន្របបកងៀៃអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា42:30បោយឮៗរួចថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃ

បបើ្រសថម្ងទា្រ់ទងៃរង�ៃក្ររីក្រ។សូមឲ្យពួ្រប្្ ូសចំណាំោ្រ្យថាវាយ ។

�ូមអាននិយមន័យននោក្្យថាវាយែូចតសៅសនទះដែលបានផ្ល់សដាយដអលសឌើឌដី្តបគដី�្លូហ្វឺ�ិន

ក្្នគុងក្ូរ៉ុមននពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់៖«ការថ្វាយគឺជាការដញក្ឬឧេ្ិ�អ្វដីមរួយឲ្យសៅជាវត្គុពិ�ិែ្ឋសែើម្ដី

លទះ្រង់ចំសោទះសោល្រំែងែ៏្ររិ�ុេ្»( Reflections on a Consecrated Life,” Ensignឬលីអាហូណា

ដខវិច្ិកាឆ្នាំ២០១០េំព័រ១៦)។



អ្ន្រអាចៃរងអបញ្ើញមៃុស្សថដលអ្ន្របបកងៀៃឲ្យសរបសរៃិយមៃ័យបៃះបៅបលើថ្មកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្ថ្រ្បរខទរី30។

សេចក្តីស្្ើម
សៅសពលអ្នក្អានស�ចក្្ដីដែនាំននសមសរៀនន្ងៃេដី២ពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធបានេេរួល

វិវរែៈដែលរានសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤២«ក្្នគុងការ្រំសពញ

ស�ចក្្ដី�នយាដែលបពទះអរាចា�់បេង់បានសធ្វើររួចមក្សហើយថ្‹បក្ឹត្យវិន័យ›នឹង

បតូវបានប្រទានឲ្យមក្សៅរែ្ឋអូនហអូ»(ស�ចក្្ដីដែនាំអំពដីក្ែ្ឌននគ.និង

�.៤២)។សៅក្្នគុងសមសរៀនសនទះអំពដីសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤២�ិក្សា

សលើខេដី៣០–៩៣អ្នក្នឹងដ�្វងយល់ថ្បពទះអរាចា�់បានរានបពទះ្រន្លូលដែនាំ

អំពដីបក្ឹត្យវិន័យខាងសាច់្មខាងស�ែ្ឋក្ិច្និងខាងវិញ្ញាែសដាយែឹក្នាំឲ្យ

�រាជិក្សា�នាចបក្ជរួយែល់ជនបក្ដីបក្ផ្ល់ហិរញ្ញ្រ្ទានែល់្រន្គុក្ទាំងឡាយ

រ្រ�់សា�នាចបក្សហើយជរួយែល់ពរួក្្ររិ�ុេ្ែនេសេៀតដែលបានសធ្វើែំសែើរមក្

ែល់រែ្ឋអូនហអូ។



១៦៦

សមសរៀនេដី១០៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤២:៣០–៩៣

សូមពៃ្យល់ថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា42ម្ៃៃូវបោលរោរណ៍នៃក្ររត្យវិៃ័យថដលកតូវោៃបៅថាជាក្ររត្យវិៃ័យ

នៃរោរថាវាយ។បដើម្បរី�ួយមៃុស្សថដលអ្ន្របបកងៀៃឲ្យយល់អំពរីបោលរោរណ៍ក្រះទាំងបៃះបនាះអ្ន្រអាចអាៃបោយឮៗអំពរី

រោរពៃ្យល់ខាងបករោមបៃះបោយកបធាៃប�រ៉ូប៊ីៃរោលា្រ្រ្ននុង្ ណៈកបធាៃទរីមួយ៖

«សោលការែ៍បគឹទះនន[បក្ឹត្យវិន័យននការថ្វាយ]គឺថ្អ្វដីបគ្រ់យា៉ាងដែលសយើងរានគឺជារ្រ�់ផង

បពទះអរាចា�់សហតុែូសច្នទះសហើយបពទះអរាចា�់អាចសៅឲ្យសយើងលទះ្រង់បេព្យ�ម្ត្ិណាមរួយឬទាំងអ�់

ដែលសយើងរានែ្ិតវាគឺជារ្រ�់ផងបេង់»(សៅក្្នគុងរបាយការែ៍�ន្និ�ដីេដខតុលាឆ្នាំ១៩៤២

េំព័រ៥៥)។



សុំឲ្យមៃុស្សថដលអ្ន្របបកងៀៃសបងខេបៃូវអវរីថដលបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា42:30បបកងៀៃអំពរីរោរទទួលខុសកតូវរបស់

បយើងចំបោះ�ៃក្ររីក្រៃិងអ្ន្រថដលខវះខាត។(មៃុស្សថដលអ្ន្របបកងៀៃអាចៃរងបឆលែើយបោយៃូវចបមលែើយថដលកសបដៀងោនាបៅ

ៃរងបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះ៖គ�ើងព្រូវខ្វា�ខ្វល់្ បីអ្កទាល់ពកៃិងអ្កផ�លខ្វរះខ្្រ។សូមបលើ្រទរ្រចិតតេឲ្យោត់្ ូសចំណាំ

ោ្រ្យឬឃ្លាទាំងឡាយបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបនាះថដលបបកងៀៃអំពរីបោលរោរណ៍បៃះ)។

សូមបគ្ហាញថ្រវទរ្រទបទថដលម្ៃ្ ូសបនាទាត់បៅបលើបនាះរួចចាប់ប្្ើមចា្រ់ទរ្រចូលពរី្ ូ។សូមចា្រ់ទរ្រចូល្រ្ននុងថ្រវទរ្រមួយ

ឲ្យកតរមបនាទាត់ថដលអ្ន្រោៃ្ ូសចា្រ់ទរ្រចូលថ្រវទរ្របរីឲ្យបលើបនាទាត់ថដលអ្ន្រោៃ្ ូសបហើយចា្រ់ទរ្រចូលថ្រវទរ្រពរីរឲ្យបករោម

បនាទាត់ថដលអ្ន្រោៃ្ ូស។សូមពៃ្យល់ថាបនាទាត់ទាំងបនាះថដលោៃ្ ូសបៅបលើថ្រវទរ្រៃរីមួយៗតំណាងឲ្យបសច្រ្រីកតូវរោរៃិង

រោរចង់ោៃដ៏សុចរិតនៃក្រុមក្ួសារខុសៗោនាទាំងឡាយ។ឧទាហរណ៍តកមូវរោរនៃក្រុមក្ួសារថដលម្ៃ្រូៃតូចម្នា្រ់អាចៃរង

ខុសពរីតកមូវរោរនៃក្រុមក្ួសារថដលម្ៃ្រូៃកោំនា្រ់។សូមពៃ្យល់ថាទរ្រតំណាងឲ្យបភា្កទព្យៃិងធៃធាៃនៃក្រុមក្ួសារ

ៃរីមួយៗ។ថ្រវទរ្រថដលម្ៃទរ្របករោមបនាទាត់តំណាងឲ្យក្រុមក្ួសារថដលពុំម្ៃកោ្រ់រោសឬរបស់កទព្យក្ប់កោៃ់បដើម្បរី

្្គត់្្គង់ដល់តកមូវរោរខលែលួៃ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា42:31បោយឮៗរួចអបញ្ើញមៃុស្សថដលអ្ន្របបកងៀៃឲ្យអាៃកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្

តាម្រ្ននុងចិតតេ។បនាទាប់ម្រសូមសួរសំណួរដូចខាងបករោមបៃះ៖

• សកម្ប់ពួ្របរិសុទ្ធបតើដំណា្រ់រោលដំបូង្រ្ននុងរោររស់បៅតាមក្ររត្យវិៃ័យនៃរោរថាវាយ្ ឺជាអវរី?(កតូវ្ ្ល់កទព្យធៃរបស់ខលែលួៃ

ម្ៃដូចជា—កោ្រ់រោសរបស់កទព្យថ្មទាំង្រម្សិទ្ធិនានា—បៅរោៃ់ប៊ីស្សព)។

• បតើបៅបពលបយើងបរិចាចា្បៅដល់�ៃក្ររីក្រម្ៃៃ័យថាបយើង្រំពុងថាវាយបៅដល់ៃរណាបទៀត?(កពះអម្ចាស់)។

បដើម្បរីបគ្ហាញថាសម្�ិ្រសាសនាចក្រថាវាយកទព្យសម្បតតេិខលែលួៃបៅដល់សាសនាចក្របនាះសូមចា្រ់ទរ្រថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងថ្រវទរ្រ

ចូលបៅ្រ្ននុង្ ូវិញ។

សូមអបញ្ើញមៃុស្សថដលអ្ន្របបកងៀៃអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា42:32ឲ្យឮៗបោយថសវងរ្រដំណា្រ់រោលទរីពរីរ្រ្ននុង

រោររស់បៅតាមក្ររត្យវិៃ័យនៃរោរថាវាយ។បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បតើដំណា្រ់រោលទរីពរីរ្រ្ននុងរោររស់បៅតាមក្ររត្យវិៃ័យនៃរោរថាវាយ្ ឺជាអវរី?(ក្ួសារទាំងអស់ទទួលោៃចំថណ្រនៃធៃធាៃ

ពរីប៊ីស្សពកសបបៅតាមអវរីថដលជាតកមូវរោរ)។

សូមពៃ្យល់ថាបនាទាប់ពរី្ ្ល់ឬថាវាយកទព្យសម្បតតេិខលែលួៃបៅដល់សាសនាចក្របហើយក្រុមក្ួសារទាំងឡាយកតូវោៃ្ ្ល់ឲ្យម្រ

វិញៃូវអវរីថដលពួ្រប្កតូវរោរ។ចំថណ្របៃះោៃរោលាយបៅជាកទព្យសម្បតតេិផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ក្រុមក្ួសារ។ក្រុមក្ួសារទាំងឡាយ

កតូវបធវើជានាយ្រតកមួតរោរបលើកទព្យសម្បតតេិខលែលួៃបហើយពួ្រប្កតូវោៃអៃុញ្ញាតឲ្យបកបើកោស់វតាមសម្ួរបែុថៃតេពួ្រប្កតូវ

ទទួលខុសកតូវចំបោះកពះៃូវរបបៀបថដលពួ្រប្បកបើកោស់វបនាះ។

សូមចា្រ់ទរ្របចញពរី្ ូបៅ្រ្ននុងថ្រវទរ្រៃរីមួយៗឲ្យោៃកតរមបនាទាត់របស់វ។សូមពៃ្យល់ថាបៅបករោមក្ររត្យវិៃ័យនៃរោរថាវាយ

បនាះក្រុមក្ួសារៃរីមួយៗទទួលោៃកសបបៅតាមបសច្រ្រីកតូវរោរៃិងរោរចង់ោៃដ៏សុចរិតរបស់ក្រុមក្ួសារ។រោរសបកមចចិតតេ

ទាំងបៃះកតូវោៃបធវើប�ើងបោយរោរកបរ្រសាជាមួយោនារវងប៊ីស្សពៃិងបមក្ួសារ។ក្រុមក្ួសារទាំងឡាយទទួលសារល់ថា

ភាពជាម្ចាស់បលើកទព្យសម្បតតេិខលែលួៃ្ឺជាអំបណាយម្រពរីកពះអម្ចាស់បហើយបៅបពលបធវើជានាយ្រតកមួតរោរបលើវបនាះពួ្រប្កតូវ

ទទួលខុសកតូវ្រ្ននុងរោរបកបើកោស់ៃូវអវរីថដលពួ្រប្កតូវោៃកបទាៃឲ្យបដើម្បរីសាថាបនាៃ្រកពះអម្ចាស់ប�ើង។

សូមចង្អនុលបគ្ហាញថាទរ្រម្ៃបៅសល់្រ្ននុង្ ូ។សូមអបញ្ើញមៃុស្សថដលអ្ន្របបកងៀៃអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

42:33–35បោយឮៗរួចថសវងរ្រថាបតើ«របស់ថដលបៅសល់ទាំងបែុនាមៃ»ឬអវរីថដលបៅសល់ពរីកទព្យសម្បតតេិថដលោៃ

ថាវាយបនាះទុ្រសកម្ប់បធវើអវរី។បនាទាប់ម្រសូមសួរសំណួរដូចខាងបករោមបៃះ៖



១៦៧

សមសរៀនេដី១០៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤២:៣០–៩៣

• បតើកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលថណនាំពួ្របរិសុទ្ធឲ្យបធវើអវរីខលែះជាមួយៃរងកទព្យសម្បតតេិថដលបៅសល់ឬ«របស់ថដល

បៅសល់ទាំងបែុនាមៃ»បនាះ?(ពួ្រប្កតូវបកបើវបដើម្បរី�ួយដល់�ៃក្ររីក្រ្្ល់ហិរញ្ញប្បទាៃដល់រោរសាងសង់សាសនាចក្រៃិង

�ួយសម្�ិ្រថដលម្ៃបសច្រ្រីកតូវរោរ)។

• បចញពរីអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងខទរី34បតើអ្ន្រ្ ិតថា្ូទរ្រតំណាងឲ្យអវរី?(ឃ្លាំងស្នុ្រ)។

សូមអបញ្ើញឲ្យមៃុស្សថដលអ្ន្របបកងៀៃអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា42:38បោយឮៗបហើយថសវងរ្របសច្រ្រីពិត

ថដលៃរង�ួយបុ្្គលទាំងឡាយឲ្យម្ៃបំណងរស់បៅតាមក្ររត្យវិៃ័យនៃរោរថាវាយបោយមិៃ្ ិតពរីសាថាៃភាពរបស់ពួ្រប្។

បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បតើបោលរោរណ៍អវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃបបកងៀៃអំពរីទបងវើល្អចំបោះមៃុស្សដនទ?(ចបមលែើយ្ ួរថតម្ៃភាពកសបដៀងោនាបៅ

ៃរងបោលរោរណ៍តបៅបៃះ៖គៅគ្លគ�ើងពបព្ឹ្រ្ល្អចំគពារះមៃុស្ស�នទគនារះមាៃៃ័�ថ្គ�ើងពបព្ឹ្រ្ល្អចំគពារះព្រះអមាចាស់

ផ�រ។សូម្ ិតពរីរោរសូមឲ្យមៃុស្សថដលអ្ន្របបកងៀៃ្ូសចំណាំបសច្រ្រីពិតបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ខលែលួៃ)។

• បតើបសច្រ្រីពិតបៃះោៃ�ួយពួ្របរិសុទ្ធឲ្យម្ៃឆៃ្ទៈ្រ្ននុងរោរថាវាយកទព្យសម្បតតេិខលែលួៃោ៉ាងដូចបម្ច?បតើរោរសារល់ពរី

បោលរោរណ៍បៃះអាច�ួយអ្ន្របៅ្រ្ននុង�រីវិតបោយរបបៀបណា?

• បតើបៅបពលណាខលែះថដលអ្ន្រោៃបបកមើកពះអម្ចាស់បៅបពលអ្ន្រោៃបធវើអវរីមួយបដើម្បរី�ួយដល់មៃុស្សដនទ?

សូមពៃ្យល់ថាបទាះជាបយើងមិៃកតូវោៃបញ្ជាឲ្យរស់បៅតាមក្ររត្យវិៃ័យនៃរោរថាវាយបៅតាមរបបៀបដូចោនាៃរងពួ្របរិសុទ្ធ

ពរី�ំនាៃ់ដំបូង្រ្រី្រ៏ក្ររត្យវិៃ័យបៃះបៅថតអៃុវតតេនាបពលសពវន្ងៃបៃះថដរ។សូមអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមពរីកបធាៃ

ថស្ពៃបស៊ីរដបុលយូ�រមបរលបោយឮៗរួចសូមឲ្យមៃុស្សថដលអ្ន្របបកងៀៃសាដាប់ថាបតើវម្ៃអតថែៃ័យដូចបម្ចសកម្ប់

បយើងនាបពលសពវន្ងៃបៃះបដើម្បរីរស់បៅតាមក្ររត្យវិៃ័យនៃរោរថាវាយ៖«រោរថាវាយ្ ឺជារោរ្្ល់ឲ្យៃូវបពលបវលាបទពបរោសល្យ

ៃិងកទព្យសម្បតតេិរបស់មៃុស្សម្នា្រ់បដើម្បរីថ្រ្រសាអ្ន្រថដលម្ៃតកមូវរោរ—បទាះជាខាងវិញ្ញាណឬសាច់្ម្រ្រី—ៃិង្រ្ននុង

រោរសាថាបនាៃ្រកពះអម្ចាស់ប�ើង»(WelfareServices:TheGospelinAction,”Ensignថខវិច្ិរោឆ្នាំ1977

ទំព័រ78)។

អ្ន្រអាចៃរងឲ្យមៃុស្សថដលអ្ន្របបកងៀៃសរបសរៃិយមៃ័យបៃះបៅបលើថ្មកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្ថ្រ្បរខទរី30។បនាទាប់ពរីអ្ន្រ

ោៃអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ពរីកបធាៃ�រមបរលបហើយសូមសួរថា៖

• បតើបពលបវលាបទពបរោសល្យៃិងកទព្យសម្បតតេិអវរីខលែះថដលអ្ន្រម្ៃថដលអ្ន្រអាចបកបើបដើម្បរី�ួយមៃុស្សថដលម្ៃ

បសច្រ្រីកតូវរោរ?

សូមថច្រចាយបទពិបសាធៃ៍មួយអំពរីកោថដលអ្ន្រកតូវោៃកបទាៃពរបោយៃរណាម្នា្រ់ថដលោៃលះបង់បពលបវលា

បទពបរោសល្យឬកទព្យសម្បតតេិបដើម្បរី�ួយដល់អ្ន្រ។សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីសារៈសំខាៃ់នៃរោរកបកពរតតេល្អចំបោះ

មៃុស្សដនទ។បៅបពលអ្ន្របញ្ចប់រោរថ្លែងទរីបនាទាល់សូមកោ្រដថាអ្ន្រថ្លែងអំណរ្ុណដល់មៃុស្សថដលអ្ន្របបកងៀៃចំបោះ

រោរចូលរួម្រ្ននុងបមបរៀៃរបស់អ្ន្រ។


1.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រៃូវប្មះនៃបុ្្គលថដលអ្ន្រោៃបបកងៀៃ

បោយម្ៃរោលបរិបច្ទថដលអ្ន្រោៃបញ្ចប់្រិច្ចរោរបៃះ។សូមសរបសររោរបរៀបរាប់មួយអំពរីអវរីថដលអ្ន្រ្ ិតថា

ោៃកបកពរតតេបៅោៃោ៉ាងល្អកបបសើរ្រ្ននុងបទពិបសាធៃ៍រោរបបកងៀៃរបស់អ្ន្រៃិងអវរីថដលម្ៃរោរលំោ្រ។បលើស

ពរីបៃះបៅបទៀតសូមបរៀបរាប់ថាបតើអ្ន្រម្ៃទទួលអារម្ណ៍ថាម្ៃពរោ៉ាងដូចបម្ចបៅបពលអ្ន្រោៃរស់បៅ

តាមបោលរោរណ៍ថដលថាគៅគ្លគ�ើងពបព្ឹ្រ្ល្អចំគពារះមៃុស្ស�នទគនារះមាៃៃ័�ថ្គ�ើងពបព្ឹ្រ្ល្អចំគពារះ

ព្រះអមាចាស់ផ�រ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៤២:៤៣–៥៥

ទ្រះអម្ចាស់ទបទានឱវា្រអំ្ីតសចក្ដីស្លាប់និងការ្យាោល

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា42:43–55កពះអម្ចាស់ោៃបបកងៀៃអំពរីបសច្រ្រីសាលាប់ៃិងរោរពយាោល។កទង់ោៃ

ម្ៃកពះបៃ្ទតូលពៃ្យល់ថាបសច្រ្រីសាលាប់្ឺជាបសច្រ្រីថ្្អមថល្មដល់អស់អ្ន្រទាំងឡាយណាថដលោត់បង់�រីវិតបៅ្រ្ននុងកទង់បែុថៃតេ

ជាបសច្្ររីលវរីង�ូរចត់ចំបោះអស់អ្ន្រទាំងឡាយណាថដលពុំអស់�រីវិតបៅ្រ្ននុងកទង់។កទង់្រ៏ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូល្ ងថដរថាអ្ន្រ

ទាំងឡាយណាថដលឈឺៃរង«កតូវោៃថ្ទាំឲ្យចំណរីបោយអស់ពរីភាពទៃ់្លែៃ់»(្.ៃិងស.42:43)បហើយទទួលោៃ

ពរ�័យនៃបពវ�ិតភាព។មៃុស្សមួយចំៃួៃៃរងកតូវោៃពយាោលឲ្យជាបស្បើយតាមរយៈបសច្រ្រី�ំបៃឿបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

(សូមបមើល្.ៃិងស.42:48)។



១៦៨

សមសរៀនេដី១០៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤២:៣០–៩៣

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៤២:៥៦–៦៩

ទ្រះអម្ចាស់សនយាថានឹងតបើកសដ្្ដងប្រគ្្ីរបដន្្និងវិវរណៈតៅកាន់្ យាការីយ៉ូដសបស៊្មីធ។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា42:5៦–៦9ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃថសវងយល់ថាកពះអម្ចាស់ៃរងបៃតេកបទាៃ

វិវរណៈបបើោត់បៃតេថសវងរ្រវ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា42:៦1រួចថសវងរ្របោលរោរណ៍អំពរីរោរទទួលោៃ

វិវរណៈ។ថានា្រ់ដរ្រនាំបយើងសពវន្ងៃបៃះដរ្រនំាបហើយថណនាំសម្�ិ្រសាសនាចក្របោយបកបើបោលរោរណ៍នៃវិវរណៈថដលម្ៃ

ជាបៃតេបនាទាប់។


2.បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមសរបសរបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍បបើសិៃជា–បនាះ

អំពរីបោលរោរណ៍ថដលអ្ន្របរៀៃបចញពរីខទរី៦1។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៤២:៧០–៨៧

ថានាក់ែឹកនាំប្វែជិ�ភា្្រ្រួលោនតសចក្ដីដណនាំស្ដី្ីការតដារះទស្យជា្ួយសម្ជិកស្សនាចទកដែលោន
ទបទ្ឹ�្តអំត្ើោបែ៏ធងៃន់ធងៃរ។

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា42:70–87ម្ៃៃូវបោលរោរណ៍ក្រះៃិងក្ររត្យវិៃ័យមួយចំៃួៃថដលក្ប់ក្ងបលើវិៃ័យ្រ្ននុង

សាសនាចក្រ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា42:78រួច្ ូសចំណាំកពះបញ្ញតតេិថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃដល់

សម្�ិ្រសាសនាចក្រក្ប់រូប។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៤២:៨៨–៩៣

ទ្រះអម្ចាស់ដណនាំ្ ួកបរិសុ្រ្អំ្ីរតបៀបតដារះទស្យជា្ួយតហ�ុទាស់ផ្ទាល់ខលែលួន

សូម្ ិតអំពរីកោមួយថដលអ្ន្រោៃប�ើញៃរណាម្នា្រ់ម្ៃបហតុទាស់ៃរងោ្រ្យសម្រីឬទបងវើនៃមៃុស្សម្នា្រ់បទៀត។សូមអាៃ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា42:88–89បោយថសវងរ្របសច្រ្រីថណនាំពរីកពះអម្ចាស់ស្រីពរីអវរីថដលបយើង្ ួរថតបធវើបបើម្ៃ

ៃរណាម្នា្រ់ោៃម្ៃបហតុទាស់ៃរងបយើង។


3.សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអវរីថដលជា្រិច្ចរោរដំបូងបយើង្ ួរថតបធវើបបើម្ៃៃរណាម្នា្រ់ោៃម្ៃបហតុទាស់ៃរងបយើង?

ខ. បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជារោរបធវើថបបបៃះអាចម្ៃកបបោ�ៃ៍?

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា42:90–91បយើងបរៀៃថាអំបពើោបឬបហតុទាស់មួយចំៃួៃថដលដរងជាសាធារណៈ

តកមូវឲ្យម្ៃរោរសារភាព្រំហុសឬរោរបបនាទាសដ៏សមរម្យមួយជាសាធារណៈ។បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

42:92–93បយើងបរៀៃអំពរីបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះ៖គ�្រុទាស់ផ�លបាៃគធ្វើគឡើងគោ�សមាងា្រ់គួរផ្រព្រូវបាៃ

គោរះពោ�គោ�សមាងា្រ់។


4.សូមពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីមូលបហតុថដលអ្ន្រ្ ិតថាវជាបរឿងដ៏

ល្អបំ្ុតថដលបហតុទាស់ជាសម្ងាត់កតូវបោះកសាយជាសម្ងាត់។

វទាមទារឲ្យម្ៃភាពរោលាហាៃបដើម្បរីបៅ�ួបអ្ន្រថដលោៃម្ៃបហតុទាស់ៃរងអ្ន្រ។សូមអធិសាឋាៃសុំ�ំៃួយពរីកពះវរបិតាសួ្៌

បៅបពលអ្ន្រពយាោមបោះកសាយោ៉ាងសមបហតុ្លៃូវអារម្ណ៍មិៃល្អទាំងឡាយថដលអ្ន្រអាចម្ៃអំពរីមៃុស្សដនទ។


5. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ៤២:៣០–៩៣ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



១៦៩

សមសរៀនេដី១០៖ន ង្ៃេដី៤

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤៣–៤៤
បមបរៀៃទរី10៖ន្ងៃទរី4បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា43–44

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៤៣:១–៧

ទ្រះអម្ចាស់ទបកាសថាវិវរណៈនិងទ្រះបញ្ញ�្តិទាំងឡាយគឺម្នតា្ដ�រយៈ្ យាការីដែលទ�ូវោនដ�ងតាំងរបស់ទ្រង់
ប៉ុតណាណរះ

សូមកសនមអំពរីមៃុស្សពរីរនា្រ់ប្្សងោនាថដលពយាោមដរ្រនាំអ្ន្រឲ្យបកចៀងចបកមៀងពរីរបទខុសោនាបៅបពលថតមួយ។បតើអ្ន្រៃរង

អាចបកចៀងចបកមៀងទាំងពរីរបទតំណាលោនា្រ្ននុងបពលថតមួយោៃថដរឬបទ?បតើអ្ន្រៃរងបក�ើសបរើសថាបតើកតូវបកចៀងតាមអ្ន្រដរ្រនាំ

ចបកមៀងម្នា្រ់ណាតាមរបបៀបណា?

្រ្ននុងថខ្រុម្ៈឆ្នាំ1831ម្ៃអ្ន្រថកបចិតតេប�ឿ្ ្រីម្នា្រ់បៅទរីក្រុងខឺត�ង់រដ្ឋអូនហអូ្ឺអ្ន្រកសរីហរបប៊លោៃអះអាងថា

ោត់ទទួលោៃវិវរណៈៃិងកពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយសកម្ប់សាសនាចក្រ។សម្�ិ្រសាសនាចក្រមួយចំៃួៃកតូវោៃបំភាៃ់

បោយសាររោរអះអាងរបស់ោត់។ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃទូលសូមកពះអម្ចាស់អំពរីរោរអះអាងរបស់អ្ន្រកសរីហរបប៊ល

ចំថណ្រឯរោរបឆលែើយតបម្រវិញបនាះបលា្រោៃទទួលបៅ្រ្ននុងវិវរណៈថដលសពវន ង្ៃបៃះកតូវោៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា43។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា43:1–5បោយថសវងរ្រថាៃរណាថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលកោប់ថាៃរង

ទទួលោៃវិវរណៈសកម្ប់សាសនាចក្រទាំងមូល។

ខ្ម្ពរីរទាំងបៃះោៃ�ួយដល់សម្�ិ្រសាសនាចក្រពរី�ំនាៃ់ដំបូងឲ្យយល់ថាម្ៃថតពយារោរីយែូថសបស៊្ីធបែុបណាណះថដល

ម្ៃសិទ្ធិអំណាចទទួលោៃកពះបញ្ញតតេិៃិងវិវរណៈសកម្ប់សាសនាចក្រទាំងមូល។ខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ្រ៏�ួយបយើងឲ្យយល់

ថាមាៃផ្រ្ យាការីនៃោសនាចពកផ្របៃុគណាណរះផ�លៃឹងទទួលបាៃវិវរណៈសពមាប់ោសនាចពកទាំងមូល។អ្ន្រអាចៃរងចង់

សរបសរបោលលទ្ធិបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រថ្រ្បរបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា43:3–4ឬបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុ

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។


1.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បហតុអវរីោៃជាវ

សំខាៃ់ថដលកតូវដរងថាម្ៃថតកបធាៃនៃសាសនាចក្រ(ឬ្ណៈកបធាៃទរីមួយ)ថតបែុបណាណះថដលៃរងទទួល

ោៃវិវរណៈសកម្ប់សាសនាចក្រទាំងមូល?

ដូចជាអ្ន្រកសរីហរបប៊លៃិងមៃុស្សដនទបទៀតោៃអះអាងខុសឆ្គងថដលោៃបំភាៃ់ពួ្របរិសុទ្ធមួយចំៃួៃបៅ�ំនាៃ់ដំបូងនៃ

សាសនាចក្របនាះ្រ៏ម្ៃមៃុស្សបៃលែំៃិងបំភាៃ់ជាបកចើៃនាបពលសពវន្ងៃបៃះថដលកបរោសពរី្ ំៃិតដ៏ខុសឆ្គងថដរ។សូមអាៃ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា43:5–7រួចថសវងរ្ររបបៀបថដលកពះអម្ចាស់ោៃបបើ្រសថម្ងបដើម្បរី�ួយបយើង្រុំឲ្យកតូវប្បំភាៃ់

បោយបុ្្គលថដលកបរោសពរី្ ំៃិតដ៏ខុសឆ្គងឬអះអាងថាទទួលោៃវិវរណៈសកម្ប់មៃុស្សដនទបែុថៃតេ្ ្ទនុយបៅវិញពុំម្ៃ

សិទ្ធិអំណាចបដើម្បរីបធវើដូបចានាះប�ើយ។

សូមពិពណ៌នាោ្រ់បៅ្រ្ននុងចបនាលាះថដលោៃ្ ្ល់ឲ្យអំពរីរបបៀបថដលកពះអម្ចាស់ោៃបបើ្រសថម្ងបដើម្បរីបគ្ការបយើងពរីរោរបំភាៃ់នា

បពលសពវន ង្ៃបៃះ៖

សេចក្តីស្្ើម
ែូចបានក្ត់បតាសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤៣ក្្នគុងដខក្ុម្ភៈឆ្នាំ

១៨៣១បពទះអរាចា�់បានដែនាំែល់�រាជិក្សា�នាចបក្អំពដីតរួនាេដី�ំខាន់រ្រ�់

ពយាការីក្្នគុងការេេរួលបានវិវរែៈ�បរា្រ់សា�នាចបក្ក្៏ែូចជាតបមូវការចំសោទះ

ពរួក្ដអលសឌើរននសា�នាចបក្ឲ្យសៅផសាយអំពដីការដប្រចិត្ក្្នគុងការប្រុងសប្រៀ្រខ្លួន

�បរា្រ់បពឹត្ិការែ៍នាសពលអនាគត។សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤៤រាន

នូវស�ចក្្ដីដែនាំពដីបពទះអរាចា�់ចំសោទះពរួក្ដអលសឌើរននសា�នាចបក្ឲ្យជរួ្រជុំោនាជា

�ន្និ�ដីេមរួយ។



១៧០

សមសរៀនេដី១០៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤៣–៤៤

ស�ចក្្ដីដ្្ងការែ៍ែូចតសៅសនទះពដីប្រធានយ៉ូដ�្រហ្វដីលឌដីង�ម្ម៊ីធជរួយសយើងឲ្យយល់ថ្សែើម្ដី«មក្

តាមទាវារ»សនាទះ(គ.និង�.៤៣:៧)គឺបតូវសធ្វើក្ិច្ការដែលបតឹមបតូវនិងរានការអនុញ្ញាត៖

«បពទះអរាចា�់នឹងសធ្វើឲ្យសយើងែឹងថ្បេង់សធ្វើអ្វដីបគ្រ់យា៉ាងសៅតាមរស្រៀ្រសរៀ្ររយសហើយសៅសពលដែលបេង់

បតា�់សៅ្រុគ្លរានាក្់ឲ្យែឹក្នាំសា�នាចបក្្រុគ្លសនាទះនឹងចូលមក្តាមទាវារសហើយបានដតងតាំង

សដាយអ្នក្ដែលកាន់�ិេ្ិអំណាច។វាបានប្របពឹត្សៅយា៉ាងែូសច្នទះចា្រ់តាំងពដីែំ្រូងមក្ម្៉សទះសហើយនឹង

្រន្យា៉ាងែូសច្នទះែរា្រែល់េដី្រំផុត»(Church History and Modern Revelationវ៉ុល២[ឆ្នាំ១៩៥៣]

១:១៣៨)។សែើម្ដី«មក្តាមទាវារ»សនាទះគឺបតូវចូលសៅតាមរាោ៌ាដែលបតូវបានេេរួលនិងបតូវបានសាគាល់។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៤៣:៨–១៦

្ួកដអលត�ើរទ�ូវោនបញ្ជាឲ្យជួបជុំរនាតែើ្្ីបង្រប់ស្អាងរនានិងោនដញកតចញជាបរិសុ្រ្

2.សូមបធវើបញ្រីបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីរោរកប�ុំខុសៗោនាថដលអ្ន្រចូលរួម្រ្ននុង

នាមជាសម្�ិ្រសាសនាចក្រ។សូមសរបសរអំពរីអវរីថដលជាបោលបំណងរបស់វោ្រ់បៅថ្រ្បររោរកប�ុំៃរីមួយៗ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា43:8រួច្ ូសចំណាំោ្រ្យឬឃ្លាទាំងឡាយថដលបបកងៀៃអំពរីបោលរោរណ៍ដូចតបៅ

បៃះ៖គៅគ្លគ�ើងពបជុំោនាគ�ើងព្រូវបង្រប់គ�ើ�ោអាងោនាគៅវិញគៅមកគ�ើម្បីគ�ើងអាចគរៀៃអំ្បីរគបៀបពបព្ឹ្រ្ៃិង�ឹកនាំ

ោសនាចពក។កពះបញ្ញតតេិថដលបញ្ជាឲ្យសាអាងោនាបៅវិញបៅម្រម្ៃៃ័យថាបយើងកតូវសាថាបនាបហើយពកងរងោនាបៅវិញបៅម្រ

ខាងវិញ្ញាណ។ឃ្លា«ដរ្រនាំសាសនាចក្ររបស់បយើង»បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះសំបៅបៅបលើសម្�ិ្រសាសនាចក្រកតូវោៃដរ្រនាំ

បលើរបបៀបបំបពញ្ររណរីយ្រិច្ចខលែលួៃ។រោរកប�ុំទាំងឡាយកតូវោៃបធវើប�ើងបដើម្បរី�ួយសម្�ិ្រសាសនាចក្រឲ្យរ្រសាបសច្រ្រីសញ្ញា

បហើយតបមកើងរោរបៅរបស់ខលែលួៃថដលម្ៃៃ័យថារោរបំបពញរោរទទួលខុសកតូវនៃរោរបៅរបស់ពួ្រប្។


3.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីបទពិបសាធៃ៍មួយថដលអ្ន្រទទួលោៃ

អារម្ណ៍ថាកតូវោៃសាអាង—សាថាបនាបហើយពកងរងខាងវិញ្ញាណ—រោលអ្ន្រោៃចូលរួម្រ្ននុងរោរកប�ុំមួយ្រ្ននុង

សាសនាចក្រ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា43:9–11រួចថសវងរ្រអវរីថដលបយើងកតូវបធវើបនាទាប់ពរីបយើងបរៀៃអំពរីក្ររត្យវិៃ័យៃិង

កពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយរបស់កពះអម្ចាស់។បៅ្រ្ននុងខទរី9ឃ្លា«ោៃថញ្របចញជាបរិសុទ្ធ»ម្ៃៃ័យថាកតូវោៃបធវើឲ្យបរិសុទ្ធ

ឬសាអាតស្អំពរីអំបពើោបទាំងឡាយនៃបលា្រិយ។បសច្រ្រីពិតមួយថដលបយើងថសវងយល់បចញពរីខទរី9្ឺថាគ�ើងព្រូវភាជាប់ខលែលួៃ

គ�ើងគៅៃឹងការពបព្ឹ្រ្តាមគសចក្បី្ិ្រផ�លគ�ើងគរៀៃ។(អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំបោលរោរណ៍បៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ)។


4. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើរោរកបកពរតតេតាមអវរីថដលបយើងបរៀៃបៅ្រ្ននុង

រោរកប�ុំទាំងឡាយ�ួយបយើងឲ្យោៃថញ្រ

បចញជាបរិសុទ្ធោ៉ាងដូចបម្ច?

ខ. បតើអ្ន្រ្ ិតថាពិធរីបុណក�មុ�ទរ្រៃិងពិធរី

សាករោមែង់ម្ៃតួនាទរីោ៉ាងដូចបម្ច្រ្ននុង

រោរោៃថញ្របចញជាបរិសុទ្ធរបស់បយើង?

្ . បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រោៃតាំងចិតតេ

កបកពរតតេតាមអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុង

រោរកប�ុំបហើយបករោយម្រសបកមចោៃ

រោរតាំងចិតតេបនាះ?បតើអ្ន្រោៃទទួលពរ

បោយបកោះរោរបធវើដូបចានាះោ៉ាងដូចបម្ចថដរ?

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា43:12–14កពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលកោប់ពួ្របរិសុទ្ធថាពួ្រប្ៃរងទទួលោៃ

សិរីល្អនៃៃ្រកបសិៃបបើពួ្រប្ោំកទដល់ពយារោរី។

សកែ្មភា្

ចំងណរះដឹរ

ការយារែកជាងលើកទី្ ីរ
គ. និង ស.៤៣:២២

សហស្សវត្សរ៍
គ. និង ស.៤៣:៣០

ែួយរដរូវដ៏ខ្ីប៉ុង្ណរះ
គ. និង ស.៤៣:៣១

១០០០ឆ្នាំ

ងៅពកែ ព្រះអរ្គគាំពទ អ្នកជាប់ងោទ

ព្រះវរបិតាសួ្៌ ព្រះងយស៊រូវព្ីស្ទ ្ួកងយើរ

ឃ្លាត ឆ្ងាយ ពី ពពរះ ខិត ជិត ពពរះ

សិរីល្អននន្រងសងេស្ទាល

( ខ ៥០–៧០, ៩២–៩៦ )

សិរីល្អងទងរសពរាល

( ខ ៧១–៨០, ៨៧, ៩១, ៩៧ )

សិរីល្អងទងេស្ទាល

( ខ ៨១–៨៦, ៨៨–៩០, ៩៨–១១២ )

ងគាលលទ្ធិនិរងសចក្ីសញ្ញា៧៦បង្ហាញ្ ី

ការនិែិត្ត

ការធ្លាក់របស់លរូស៊ីងហវើរ

( ខ ២៥- ២៧ )

សិរីល្អននព្រះវរបិតានិរព្រះរាជបុពតា

( ខ ១៩- ២៤ )

ទឹកដី អាមេរិកាំង មដើេ 
( ពពំដដន នន សាសន៍ 

មេេិន )

អ៊ិនឌីដ៉ែនដដនស៍

េិសសួរី

អូនៃអូ

ខឺតឡង់

ទមនលេ អូនៃអូ

្ួកករូនអន្តរធ្ន

( ខ ៣០- ៤៩ )

ការវាយតទម្សលើជពីវិតររ�់សយើង

សៅសពលសយើងសឆ្ៀតសពលសែើម្ដី

វាយតនម្សដាយបតង់សលើគុែភាពនន

ការរ�់សៅរ្រ�់សយើងតាមសោលការែ៍

ននែំែឹងល្អជាក្់លាក្់មរួយសនាទះ

សយើងផ្ល់ឱកា�ឲ្យបពទះវិញ្ញាែ

្ររិ�ុេ្ជរួយសយើងឲ្យេេរួលសាគាល់អំពដី

អ្វដីដែលសយើងក្ំពុងដតសធ្វើបានយា៉ាង

ល្អនិងរស្រៀ្រដែលសយើងអាចពបងឹង

្រដន្ម។សៅសពលអ្នក្វាយតនម្សលើខ្លួន

អ្នក្�ូមពយាយាមដ�្វងរក្ការែឹក្នាំពដី

បពទះវិញ្ញាែ្ររិ�ុេ្សហើយសសាមាទះបតង់

ទាំងប�ុង។



១៧១

សមសរៀនេដី១០៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤៣–៤៤

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៤៣:១៧–៣៥

្ួកអ្កបតទ្ើរបស់ទ្រះទ�ូវ្ សាយអំ្ីការដទបចិ�្តក្នុងការទបុងតទបៀបខលែលួនសទម្ប់ការយាង្ កជាតលើក្រី្ីរនិង
សហស្សវ�្សរ៍

សូម្ ិតអំពរីស្រម្ភាពៃិងកពរតតេិរោរណ៍ថដលតកមូវឲ្យម្ៃរោរកបុងបកបៀបខលែលួៃបោយកបុងកបយ័ត្នបំ្ុតដូចជាបបស្រ្រម្បពញ

បម្៉ាងរោរកប្រួត្ររីឡា្លិត្រម្ត្ៃតេរីរោរចាត់តាំងបបកងៀៃឬរោរកប�ង។បតើអ្ន្រ្ ិតថាបុ្្គលម្នា្រ់អាចៃរងម្ៃអារម្ណ៍

ដូចបម្ចកបសិៃបបើោត់ពុំោៃបកតៀមខលែលួៃរោលថដលបពលបវលាោៃម្រដល់បដើម្បរីចូលរួម្រ្ននុងស្រម្ភាពឬកពរតតេិរោរណ៍បនាះ?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា43:17–22បោយថសវងរ្រកពរតតេិរោរណ៍មួយថដលតកមូវឲ្យម្ៃរោរកបុងបកបៀបខលែលួៃ

បោយកបុងកបយ័ត្ន។

កពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលថណនាំដល់ពួ្រថអលបឌើរឲ្យបចញបៅកោប់ដល់អស់ទាំងសាសៃ៍ឲ្យកបុងបកបៀបខលែលួៃសកម្ប់

រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។បចញពរីអវរីថដលអ្ន្របរៀៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា43:20សូម

បំបពញបៅ្រ្ននុងចបនាលាះបោយបកបើោ្រ្យកតរមកតូវទាំងឡាយថដលបញ្ចប់បោលរោរណ៍បៃះ៖គ�ើងព្រូវផពបចិ្រ្គ�ើ�ខលែលួៃគ�ើង

សពមាប់ការោងមកជាគលើកទបី្បីរនៃព្រះគ�ស៊ូវពគបីស្ទ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា43:25–28បោយថសវងរ្រមបធយាោយមួយចំៃួៃថដលកពះអម្ចាស់កតាស់បៅឲ្យ

មៃុស្សទាំងអស់ថកបចិតតេបហើយោៃសប្គ្រះ។បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាកពះអម្ចាស់បកបើសំប�ងជាបកចើៃម្រកពម្ៃបយើង?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា43:29–31រួចថសវងរ្រអវរីថដលៃរងប្រើតប�ើងបនាទាប់ពរីរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរនៃ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំោ្រ្យឬឃ្លាទាំងឡាយថដលបបកងៀៃថាអំឡនុងគ្លស�ស្សវ្រ្សរ៍ោតាំងៃឹងព្រូវបាៃចងគ�ើ�

ព្រះគ�ស៊ូវពគបីស្ទៃឹងគោ�រាជ្យជាមួ�រាពស្ពទង់គៅគលើផែៃ�បី។

ប្រធានចច�្យលូខានុនក្្នគុងគែៈប្រធានេដីមរួយបានពន្យល់អំពដីរស្រៀ្រដែលសាតាំងនឹងបតូវបានចង

អំឡគុងសពល�ហ�្សវត្សរ៍៖«សយើងនិយាយអំពដីសាតាំងបតូវបានចង។សាតាំងនឹងបតូវបានចងសដាយ

បពទះសចសាដាននបពទះ្រ៉ុដន្វាក្៏នឹងបតូវបានចងផងដែរសដាយការស្រ្ជាញាចិត្រ្រ�់រាប�្ននបពទះដែលមិនសាដា្រ់

តាមវាសដាយមិនអនុញ្ញាតឲ្យវាបគ្រ់បគងសលើបាន»(Gospel Truth: Discourses and Writings of 
President George Q. Cannonសបជើ�សរើ�សដាយJerreld L. Newquistវ៉ុល២[ឆ្នាំ១៩៥៧–៧៤]

១:៨៦)។

ពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធបាន្រសបងៀនថ្៖«បពទះបគដី�្និងពរួក្្ររិ�ុេ្ដែលបានរ�់សឡើងវិញនឹង

សសាយរាជ្យសលើដផនែដីអំឡគុងសពលមរួយោន់ឆ្នាំ។ពរួក្ោត់ប្រដហលជានឹងមិនអាប�័យសលើដផនែដីសនទះសេ

ផ្គុយសៅវិញពរួក្ោត់នឹងមក្សធ្វើេ�្សនក្ិច្សៅសពលពរួក្សគចង់សធ្វើែូសចានាទះឬសៅសពលដែលចាំបាច់បតូវ

បតរួតបតាសលើវា»(សៅក្្នគុងHistory of the Church៥:២១២)។




5.សូមពិចារណាជាពិបសសអំពរីអវរីថដលអ្ន្រអាចៃរងកតូវបធវើបដើម្បរីថកបចិតតេបហើយកបុងបកបៀបខលែលួៃសកម្ប់រោរោងម្រ

ជាបលើ្រទរីពរីរនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងសហស្សវត្សរ៍។បោយសារល្រខេណៈផ្ទាល់ខលែលួៃនៃ្រិច្ចរោរបៃះសូមសរបសរថា

បា� បញ្ចប់ កិច្ចការ ទដី ៥បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្របៅបពលអ្ន្រោៃបញ្ចប់

រោរចាត់តាំងបៃះ។



១៧២

សមសរៀនេដី១០៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤៣–៤៤

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៤៤

ទ្រះអម្ចាស់បញ្ជា្ ួកអ្កបតទ្ើទ្រង់ឲ្យជួបជុំរនា

បៅ្រ្ននុងម�្ឈមណ្ឌលសៃ្និសរីទបៅទរីក្រុងសលត៍បល្ររដ្ឋ

យូថាហ៍ៃិងបៅ្រ្ននុងអោរនានាទូទាំងពិ្ពបលា្រសម្�ិ្រ

សាសនាចក្រ�ួប�ុំោនារាល់កោំមួយថខម្ងបដើម្បរីសាដាប់ពួ្រ

អ្ន្រម្ៃសិទ្ធិអំណាចទូបៅៃិងថានា្រ់ដរ្រនាំដនទបទៀតនៃ

សាសនាចក្រប�ើងថ្លែងសុៃ្ទរ្រថា។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា44កពះអម្ចាស់ោៃ

ថណនាំពួ្រថអលបឌើរនៃសាសនាចក្រឲ្យ�ួប�ំុោនាជាសៃ្និសរីទ

មួយ។សៃ្និសរីទបៃះៃរងរោលាយបៅជាសៃ្និសរីទទូបៅបលើ្រទរី

បួៃនៃសាសនាចក្រៃិងជាសៃ្និសរីទដំបូងថដលោៃបធវើប�ើង

បៅទរីក្រុងខឺត�ង់រដ្ឋអូនហអូ។សូមសិ្រសាបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា44:1–4បោយថសវងរ្រមូលបហតុថដល

កពះអម្ចាស់ោៃបញ្ជាពួ្របរិសុទ្ធឲ្យបធវើសៃ្និសរីទបៃះប�ើង។

សូមបំបពញចបនាលាះបៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចតបៅបៃះបោយបកបើអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបចញពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ៖កពះអម្ចាស់

ោៃបញ្ជាពួ្រថអលបឌើរនៃសាសនាចក្រកទង់ឲ្យ.បៅឯសៃ្និសរីទកពះអម្ចាស់ោៃសៃយាថាៃរង.បៅឯសៃ្និសរីទពួ្រថអលបឌើរកតូវ.

ជាលទ្ធ្លមៃុស្សជាបកចើៃៃរង។

បៅបពលអ្ន្របញ្ចប់បមបរៀៃបៃះសូម្ ិតម្ងបទៀតអំពរីអវរីថដលអ្ន្រៃរងបធវើបដើម្បរីកបកពរតតេតាមបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលអ្ន្រោៃ

បរៀៃ។កពះអម្ចាស់ៃរងកបទាៃពរដល់អ្ន្របៅបពលអ្ន្រកបកពរតតេតាមបសច្រ្រីពិតទាំងបៃះ។


៦. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ៤៣–៤៤ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



១៧៣

សមសរៀនេដី១១៖ន ង្ៃេដី១

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា

៤៥:១–១៥
បមបរៀៃទរី11៖ន្ងៃទរី1បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា45:1–15

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៤៥:១–៥

ទ្រះតយស៊ូវទគីស្ទដថលែង្រីបនាទាល់អំ្ី�ួនា្រីរបស់ទ្រង់ក្នុងនា្ជាទ្រះរាជបុទតាណនទ្រះ

បៅបពលអ្ន្រ�ួបកបទះៃរងឧបស្្គឬរោរសបកមចចិតតេដ៏លំោ្រមួយបតើអ្ន្រៃរងបៅរ្រៃរណាឲ្យ្ ្ល់ដំបូនាមៃដល់អ្ន្រ?បតើ

ល្រខេណៈសម្បតតេិថបបណាខលែះថដលបុ្្គលបនាះកតូវម្ៃថដល្ ្ល់ៃូវទំៃុ្រចិតតេដល់អ្ន្រ្រ្ននុងរោរថច្រចាយអារម្ណ៍របស់អ្ន្រ

បហើយសាដាប់តាមដំបូនាមៃរបស់ោត់?

បយើងមុខជាចង់សាដាប់តាមបុ្្គលថដលបយើងម្ៃអារម្ណ៍ថាោៃយ្រចិតតេទុ្រោ្រ់ចំបោះបយើងបោយផ្ទាល់ៃិងជាបុ្្គលថដល

ធាលាប់ម្ៃបជា្�័យ្រ្ននុងបញ្ហាបនាះបោយបកបើដំបូនាមៃថដលោត់្ ្ល់ឲ្យបៃះ។វិវរណៈថដលម្ៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា45ោៃប្រើតប�ើងបៅចំកោថដលពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយៃិងមៃុស្សដនទបទៀតោៃសាដាប់ៃិងអាៃសារលិខិត

ថដលទាស់ៃរងសាសនាចក្រ។សូមអាៃបសច្រ្រីថណនាំអំពរី្រណ្ឌនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា45រួចថសវងរ្រសាថាៃភាព

នានាថដលពួ្របរិសុទ្ធោៃ�ួបកបទះបពលថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃវិវរណៈបៃះដល់ពួ្រប្។

សូម្រត់ចំណំាោ្រ្យចូរ ្បុង សាដាប់បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា45:1។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំវទុ្រ។

រោរកបុងសាដាប់តាមៃរណាម្នា្រ់ម្ៃៃ័យថារោរសាដាប់តាមបោយកបុងកបយ័ត្នបហើយវ្រ៏អាចរួមម្ៃទាំងរោរសាដាប់តាមៃិង

រោរបោរពកបតិបតតេិតាម្ ងថដរ។បៅបពលបយើងសាដាប់កពះអម្ចាស់ោ៉ាងពិតកោ្រដបនាះបយើងៃរងបធវើតាមឱវទៃិងកពះបញ្ញតតេិ

របស់កទង់។បៅបដើមដំបូងនៃវិវរណៈបៃះកពះអម្ចាស់ោៃបធវើរោរកបរោសអំពរីតួនាទរីរបស់កទង់មួយចំៃួៃៃិង្រិច្ចខ្នះថខ្នងកទង់

្រ្ននុងរោរ�ួយដល់បយើង។បៅបពលបយើងអាៃបសច្រ្រីកបរោសទាំងបៃះបយើងអាចរ្រប�ើញមូលបហតុថដលបយើងកតូវសាដាប់តាម

កពះបៃ្ទតូលកទង់។សូមរ្របមើលោ្រ្យចូរ សាដាប់ តាមៃិងសាដាប់បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរថដលអ្ន្រសិ្រសាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃន្ងៃបៃះ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា45:1បោយថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលអំពរីកពះអង្គកទង់។

អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំៃូវអវរីថដលអ្ន្ររ្រប�ើញ។

បតើរោរដរងថាកពះបយសូ៊វក្រីស្ទ្ ឺជាអង្គបងកបបងកើតថ្ៃដរីថដលជា្រថៃលែងបយើងកតូវោៃបញ្តូៃម្របៃះ�ួយបយើងឲ្យសាដាប់តាមអវរី

ថដលកទង់ម្ៃកពះបៃ្ទតូលោ៉ាងដូចបម្ចថដរ?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា45:2–3រួចថសវងរ្រមូលបហតុបថៃថែមថដលបយើងកតូវសាដាប់តាមកពះអង្គសប្គ្រះ។

សូម្រត់ចំណាំពរីភាពបនាទាៃ់បៅ្រ្ននុងខទរី2។បយើង្ ួរថតសាដាប់តាមកពះអង្គសប្គ្រះរោលបៅម្ៃបពលបធវើតាមអវរីថដលកទង់ម្ៃ

កពះបៃ្ទតូល។

សេចក្តីស្្ើម
សា�នាចបក្បាន្រន្រីក្ចសបមើនសៅេដីបក្ុងខឺតឡង់រែ្ឋអូនហអូសហើយការប្រឆ្ំង

និងស�ចក្្ដីរាយការែ៍ដក្្ងកាលាយអំពដីសា�នាចបក្ក្៏បានសក្ើនសឡើងដែរ។វិវរែៈ

ដែលរានដចងសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤៥បតូវបានេេរួលក្្នគុង

ដខមិនាឆ្នាំ១៨៣១បាននាំស�ចក្្ដីអំែរែល់ពរួក្្ររិ�ុេ្សៅសពលពរួក្សគបាន

ប្រឈមមុខនឹងស�ចក្្ដីលំសអៀងសៅក្្នគុងមូលដា្ន។អ្នក្នឹង�ិក្សាសោលលេ្ិ

និងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤៥ជាពដីរសមសរៀន។សៅក្្នគុងដផ្នក្េដីមរួយននវិវរែៈសនទះ

បពទះសយ�មូវបគដី�្បានដ្្ងេដី្រនាទាល់អំពដីតរួនាេដីរ្រ�់បេង់ក្្នគុងនាមជាបពទះរាជ្រុបតានន

បពទះ។បេង់ក្៏បានរានបពទះ្រន្លូលអំពដីេដីបក្ុងរ្រ�់សហែុក្ផងដែរ។



១៧៤

សមសរៀនេដី១១៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤៥:១–១៥

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា45:3បបកងៀៃបយើងថាព្រះគ�ស៊ូវពគបីស្ទគឺជាអ្កោំពទគ�ើងជាមួ�ៃឹងព្រះវរបិតាផ�លគង់

គៅោថាៃសួគ៌។សូម្រត់ចំណាំោ្រ្យជាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា45:3។បតើអ្ន្រយល់អំពរីភាពខុសោនារវង

រោរៃិោយថា«កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ�ឹង មធវែើ ជាអ្ន្រោំកទរបស់បយើង»ៃិង«កពះបយស៊ូវក្រីស្ទជាអ្ន្រោំកទរបស់បយើង»

ថដរឬបទ?កពះអង្គសប្គ្រះពុំកតរមថតអងវរ�ំៃួសបរឿង្រ្រីរបស់បយើងបៅឯរោរ�ំៃុំ�កមះចុងបករោយបនាះបទកទង់ថ្មទាំងឈរជា

អ្ន្រោំកទជាបរៀងរាល់ន ង្ៃបទៀត្ ងបៅបពលបយើងអធិសាឋាៃបៅរោៃ់កពះវរបិតាសួ្៌ថកបចិតតេបហើយពយាោមបធវើឲ្យម្ៃកពះវិញ្ញាណ

បរិសុទ្ធ្ ង់បៅជាមួយបយើង។សូមពិចារណាថាបតើអ្ន្រកតូវរោរកពះបយស៊ូវក្រីស្ទឲ្យបធវើជាអ្ន្រោំកទអវរីខលែះបៅ្រ្ននុង�រីវិតកបចាំន្ងៃរបស់

អ្ន្រ។

បដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យយល់ោ្រ្យអ្នក ោំ្ទៃិងទំនា្រ់ទំៃងនៃអ្ន្រោំកទជាមួយៃរង�ៃជាប់បចាទសូម្ ូសបនាទាត់បោយ្្គតូ្្គងតួនាទរី

នៃបុ្្គលបៅខាងបឆវងបៅៃរងអតថែៃ័យដ៏កតរមកតូវបៅខាងសាដាំ។

ចុងសចាេ ្រុគ្លរូ្រសនទះបតូវសគ�ង្ស័យថ្បានប្របពឹត្្រេឧបក្ិែ្ឋ។

សៅបក្ម ្រុគ្លរូ្រសនទះការោរសរឿងក្្ដីឲ្យសគ។

សមធាវី ្រុគ្លរូ្រសនទះសាដា្រ់សាក្្សដីសហើយ�សបមចក្្ដីប�្រសៅតាមចបា្រ់។

សូមកសនមថាអ្ន្រោៃកបកពរតតេខុសចបាស់បហើយកតូវប្នាំបៅឈរបៅចំបោះមុខបៅក្រម។បតើអ្ន្រៃរងម្ៃអារម្ណ៍ោ៉ាងណា?

បហតុអវរីោៃជាអ្ន្រម្ៃអំណរ្ុណចំបោះបមធាវីថដលោៃរោរោរ្រ្រីឲ្យអ្ន្រ?


1. សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា45:4–5បោយថសវងរ្ររបបៀបថដលកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបំបពញតួនាទរីរបស់

កទង់្រ្ននុងនាមជាអ្ន្រោំកទៃិងអងវរឲ្យម្ៃបសច្រ្រីសប្គ្រះដល់បយើង។រួចសូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះោ្រ់

បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បហតុអវរីោៃជាកពះបយស៊ូវក្រីស្ទម្ៃល្រខេណៈសម្បតតេិក្ប់កោៃ់បដើម្បរីបធវើជាអ្ន្រោំកទបយើង?

ខ. បតើកពះអង្គសប្គ្រះោៃទូលសុំឲ្យកពះវរបិតាសួ្៌ទតបមើលអវរី?

ដអលសឌើរឌដី្តបគដី�្លូហ្វឺ�ិនក្្នគុងក្ូរ៉ុមននពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់បានដ្្ងេដី្រនាទាល់អំពដីចំណា្រ់អារម្មែ៍

រ្រ�់បពទះអង្�ស្ង្គាទះចំសោទះសាថានភាព្រច្គុ្រ្ន្នក្៏ែូចជាការជំនុំជបមទះចុងសបកាយរ្រ�់សយើងថ្៖«ខ្គុំ

រានអំែរគុែជាពិស��សហើយវារានសារៈ�ំខាន់ខាលាំងណា�់ចំសោទះខ្គុំដែលខ្គុំបតូវអធិសា្នសៅកាន់

្រល្័ងកននបពទះគុែសៅបគ្រ់បោនិងបគ្រ់កាលៈសេ�ៈសែើម្ដីឲ្យបពទះវរ្រិតា�រួគ៌ខ្គុំសាដា្រ់ឮការេូល�ុំរ្រ�់

ខ្គុំសែើម្ដីឲ្យបពទះអង្ោំបេរ្រ�់ខ្គុំជាអង្ោមានអំសពើបា្រដែលបាន្រងហលូរបពទះសលាហិតរ្រ�់បេង់នឹង

េូលអង្វរ�បរា្រ់សរឿងក្្ដីរ្រ�់ខ្គុំ។(�ូមសមើលគ.និង�.៤៥:៣–៥)។ខ្គុំពឹងដផ្អក្ទាំងប�ុងសៅសលើ

ការប្របពឹត្ដ្រ្រសនាទះចំសោទះបពទះដែលបេង់ប្រទានែល់ក្ូនសៅទាំងអ�់រ្រ�់បេង់ែ្ិតបេង់ពិតជាមិនសរើ�មុខអ្នក្ណាសេ

សហើយអ�់អ្នក្ណាដែលេូល�ុំសនាទះនឹងបានេេរួល»( I Know in Whom I Have Trusted,” Ensignដខឧ�ភាឆ្នាំ

១៩៩៣េំព័រ៨៣)។

របបៀបថដលកពះបយស៊ូវអងវរ�ំៃួសបយើងម្ៃសភាពខុសពរីបមធាវីបៅ្រ្ននុងតុលារោរថដលអៃុវតតេចបាប់របស់មៃុស្សបកោះកទង់ោៃ

បង់ន្លែរោរជាប់បទាសចំបោះអំបពើោបបកសចបៅបហើយ។


2. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រម្ៃអារម្ណ៍ដូចបម្ចអំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្រ្ននុងរោរថដលកទង់្ ឺជាអង្គោំកទរបស់អ្ន្របហើយមិៃកតរមថត

ទូលអងវរសកម្ប់បរឿង្្ររីរបស់អ្ន្របែុបណាណះបទថ្មទាំងបង់ន្លែរោរជាប់បទាសចំបោះអំបពើោបរបស់អ្ន្របទៀត្ ង

បនាះ។

ខ. បតើអ្ន្រម្ៃអារម្ណ៍ថាកពះអង្គសប្គ្រះម្ៃកពះទ័យឲ្យអ្ន្របធវើអវរីខលែះឲ្យោៃរោៃ់ថតកបបសើរជាងមុៃបដើម្បរីម្រឯ

កទង់បហើយទទួលយ្រកទង់បធវើជាអង្គោំកទរបស់អ្ន្រ?



១៧៥

សមសរៀនេដី១១៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤៥:១–១៥

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៤៥:៦–១០

ទ្រះអង្គសត្ង្ររះអតញ្ើញ្ នុស្សទាំងអស់ឲ្យ្ កតធវែើតសចក្ដីសញ្ញាែ៏តៅអស់កល្អស់កាលជានិច្ចជា្ួយទ្រង់

សូមសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា45:៦–10បោយថសវងរ្រមូលបហតុនានាថដលកពះអង្គសប្គ្រះោៃកបទាៃឲ្យបយើង

បដើម្បរីសាដាប់តាមកទង់។

បសច្រតេរីសញ្ញាដ៏បៅអស់្រល្បអស់រោលជាៃិច្ចរបស់កពះអម្ចាស់ថដលោៃថ្លែងបៅ្រ្ននុងខទរី9–10្ឺជា«ភាពបោរបពញនៃ

ដំណរងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។...វម្ៃសភាពអស់្រល្បអស់រោលជាៃិច្ច្រ្ននុងៃ័យថដលថាវ្ ឺជាបសច្រ្រីសញ្ញារបស់កពះ

បហើយកតូវោៃរី្ររាយ្រ្ននុងកោរោៃ់រោប់កតួតកតានៃដំណរងល្អក្ប់�ំនាៃ់ថដលមៃុស្សម្ៃឆៃ្ទៈបដើម្បរីទទួលយ្រវ»(Guideto
theScriptures,NewandEverlastingCovenant,”scriptures.lds.org)។

សូម្រត់ចំណាំបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា45:9ថាកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃបញ្តូៃបសច្រ្រីសញ្ញាដ៏បៅអស់្រល្ប

អស់រោលជាៃិច្ច«បដើម្បរីបធវើជាពៃលែឺដល់មៃុស្សបលា្របហើយបដើម្បរីបធវើជាបម្ណរីយដល់រាកសតេ[របស់កទង់]...បហើយបដើម្បរីបធវើ

ជាសារទូតបៅចំបោះកពះ្្្រតេ[របស់កទង់]បដើម្បរីបរៀបចំ្ លែតូវថាវាយ[កទង់]»។


3.សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រ្ ិតថាវម្ៃអតថែៃ័យដូចបម្ចបដើម្បរី«ម្រ...រ្រ»បសច្រតេរីសញ្ញាបនាះចុះ(្.ៃិងស.

45:10)?

ខ. បតើអ្ន្រធាលាប់ោៃប�ើញដំណរងល្អ្ ឺជាពៃលែឺឬជាបម្ណរីយដល់មៃុស្សដនទតាមរបបៀបណាខលែះ?

្ . បតើបសច្រ្រីសញ្ញាដ៏បៅអស់្រល្បអស់រោលជាៃិច្ចឬភាពបោរបពញនៃដំណរងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ�ួយបរៀបចំ

្លែតូវសកម្ប់រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កពះអម្ចាស់តាមរបបៀបណា?

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៤៥:១១–១៥

ទ្រះអង្គសត្ង្ររះម្នទ្រះបន្ទទូលអំ្ីតហណុកនិងរាទស្តរបស់តោក

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា45:11បោយថសវងរ្ររោរណ៍ថដលកពះអម្ចាស់ថច្រចាយដល់អ្ន្រទាំងឡាយណា

ថដលសាដាប់តាមកទង់។

កពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលថារាកសតេមួយចំៃួៃោៃបៅកទង់ថា

«កពះនៃបលា្របហណុ្រ»(្.ៃិងស.45:11)។បហណុ្រ

្ឺជាពយារោរីដ៏បឆ្នើមថដលោៃរស់បៅពរីមុៃ�ំនាៃ់បលា្រណូបអៃិង

សម័យនៃរោរ�ៃ់លិច។ថ្ៃដរីបៅ�ំនាៃ់របស់បលា្របហណុ្រ

ោៃក្បដណដាប់បៅបោយអំបពើទុច្ចរិត្ឺដូចជា�ំនាៃ់នៃោងម្រ

វិញជាបលើ្រទរីពរីររបស់កពះអង្គសប្គ្រះថដរបែុថៃតេបលា្របហណុ្រ

ោៃដរ្រនំាក្រុមកបជារាកសតេសុចរិតថដលោៃរស់បៅ្រ្ននុងទរីក្រុងមួយ

ប្មះថាទរីក្រុងស៊ីយែូៃ។បៅទរីបំ្ុតកបជារាកសតេទរីក្រុងស៊ីយែូៃ

កតូវោៃ«ថប្របចញពរីថ្ៃដរី»ឬកតូវោៃបលើ្រប�ើងបៅឯ

សាថាៃសួ្៌បោយបកោះថតសុចរិតភាពរបស់ពួ្រប្(សូមបមើល

្.ៃិងស.45:12មែូបស7:៦9)។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា45:12បោយថសវងរ្រ

ថាបតើទរីក្ុរងស៊ីយែូៃកតូវោៃរ្រសាទុ្រសកម្ប់អវរី។

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា45:12–14បបកងៀៃបយើងថា

កពះអម្ចាស់ោៃទទួលកបជារាកសតេទរីក្រុងស៊ីយែូៃប�ើងបៅឯកទង់

បហើយថាកទង់ៃរងរ្រសាពួ្រប្ទុ្រ«រហូតដល់ន្ងៃនៃបសច្រ្រីសុចរិត

ៃរងម្រដល់»។បៅន្ងៃបនាះបហណុ្រៃិងរាកសតេរបស់បលា្រៃរង

កត�ប់ម្រថ្ៃដរីវិញបដើម្បរី�ួបជាមួយរាកសតេរបស់កពះអម្ចាស់បៅ

ទរីក្ុរងបយរ៉ូសា�ិម្ ្រីថដល្រ៏ៃរងកតូវោៃបៅថាទរីក្រុងស៊ីយែូៃថដរ(សូមអាៃមែូបស7:៦2–៦4)។ពយារោរីទាំងអស់ោៃ

ទៃ្ទរងរង់ចំាន្ងៃបនាះ។បោយសារថតអំបពើទុច្ចរិតនៃកបជា�ៃថដលរស់បៅបលើថ្ៃដរីបទើបន្ងៃបនាះមិៃទាៃ់ោៃម្រដល់បៅប�ើយបទ

បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយបុរសដ៏បរិសុទ្ធជាបកចើៃថដលោៃទៃ្ទរងរង់ចាំន្ងៃបនាះៃរងោៃប�ើញន្ងៃបនាះជាកោ្រដ។



១៧៦

សមសរៀនេដី១១៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤៥:១–១៥



4.សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា45:15។បនាទាប់ម្រសូមបមើលកត�ប់បៅបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា45:1–14រួចពិចារណាអំពរីតួនាទរីឬល្រខេណៈសម្បតតេិរបស់កពះអង្គសប្គ្រះថដល�ួយអ្ន្រឲ្យម្ៃ

បំណងសាដាប់តាមកទង់។សូមពៃ្យល់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីមូលបហតុថដល

តួនាទរីឬល្រខេណៈសម្បតតេិរបស់កពះអង្គសប្គ្រះបនាះ�ួយអ្ន្រឲ្យម្ៃបំណងសាដាប់តាមកទង់។

បោលរោរណ៍មួយថដលអ្ន្រអាចបរៀៃបចញពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា45្ឺថាការគរៀៃអំ្បី

ព្រះអង្គសគ្ង្ររះៃិងអំ្បីអ្វបីផ�លពទង់បាៃគធ្វើសពមាប់គ�ើងអាចបគងកើៃបំណងពបាថ្្គ�ើងឲ្យោដាប់តាមពទង់។កពះអម្ចាស់ោៃ

ថណនាំអំពរីកពះអង្គកទង់បហើយោៃអបញ្ើញពួ្របរិសុទ្ធឲ្យសាដាប់តាមកទង់បោយសារថតម្ៃភាពសំខាៃ់បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរថដលបៅ

សល់ទាំងបែុនាមៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា45។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា45:15–1៦បោយថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលកោប់ថាកទង់ៃរង

ថ ល្ែងបហើយពយា្ររ។បតើអ្ន្រអាចបរៀបចំខលែលួៃអ្ន្រោ៉ាងដូចបម្ចបដើម្បរីសាដាប់តាមកពះបៃ្ទតូលរបស់កពះអម្ចាស់បៅបពលអ្ន្រសិ្រសា

ខ្ម្ពរីរថដលបៅសល់ទាំងបែុនាមៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា45ថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបនាទាប់?


5. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ៤៥:១–១៥ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



១៧៧

សមសរៀនេដី១១៖ន ង្ៃេដី២

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា

៤៥:១៦–៧៥
បមបរៀៃទរី11៖ន្ងៃទរី2បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា45:1៦–75

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៤៥:១៦–៤៦

ទ្រះអង្គសត្ង្ររះតបើកសដ្្ដង្រីសម្រល់និងទ្ឹ�្តិការណ៍នានាដែលនឹងតកើ�ត�ើង្ ី្ ុនការយាង្ កជាតលើក្រី្ ីរ
របស់ទ្រង់

បតើអ្ន្រដរងអំពរីបពលបវលាថដលព្យនុះៃរងបោ្រប្រ់ម្រដល់តាមរបបៀបណា?បហតុអវរីោៃជាវម្ៃសារៈសំខាៃ់បដើម្បរីសារល់អំពរី

ទរីសម្រល់ទាំងបនាះ?

អ្ន្រទាំងឡាយណាថដលសារល់អំពរីទរីសម្រល់នានានៃកពរតតេិរោរណ៍ថដលៃរងប្រើតប�ើងអាចបកតៀមខលែលួៃោៃជាបកសចចំបោះ

កពរតតេិរោរណ៍បនាះ។បតើទរីសម្រល់ណាខលែះថដលអ្ន្រកតូវសារល់បដើម្បរីោស់បតឿៃខលែលួៃឯងថាកពរតតេិរោរណ៍ខាងបករោមបៃះ្រំពុងថត

ប្រើតប�ើងឬៃរងប្រើតប�ើង?

• ន្ងៃចុងបករោយបង្អស់

• រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរនៃកពះបយស៊ូវក រ្ីស្ទ

ដូចោៃបគ្ហាញបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា45:1៦មៃុស្សបៅ�ំនាៃ់ថដលកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃបបកមើបៅ្រ្ននុង

�រីវិតរថមងសាលាប់្រ៏ដូចជាមៃុស្សថដលោៃរស់បៅ�ំនាៃ់របស់យែូថសបស៊្ីធៃិងបពលសពវន្ងៃបៃះោៃចាប់អារម្ណ៍សារល់

អំពរីកពរតតេិរោរណ៍នានាថដលៃរងប្រើតប�ើងបៅពរីមុៃរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កពះអង្គសប្គ្រះ។បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា45កពះអម្ចាស់ោៃពិពណ៌នាអំពរីទរីសម្រល់ថដលោស់បតឿៃបយើងអំពរីកពរតតេិរោរណ៍ថដលៃរងប្រើតប�ើងបៃះ។

វ ្្គបទ្ ម្ពរីរជាបកចើៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា45្ឺជាអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃបបើ្រសថម្ងដល់ពួ្រសិស្សកទង់

ថដលោៃរស់បៅជាមួយកទង់្រ្ននុង�រីវិតរថមងសាលាប់របស់កទង់(សូមបមើលម្៉ាថាយ24)។


1.បដើម្បរីថសវងរ្រទរីសម្រល់នានាថដលកពះអង្គសប្គ្រះោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលថាៃរងប្រើតប�ើងបៅពរីមុៃរោរោងម្រ

ជាបលើ្រទរីពរីររបស់កទង់សូមសរបសរបសច្រ្រីបោងដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសា

កពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្ររួចសរបសរបសច្រ្រីបោងបៅបលើបនាទាត់ខុសពរីោនាបហើយទុ្រឲ្យម្ៃចបនាលាះបដើម្បរីសរបសរទរីសម្រល់

នានា៖គ. �ិង ស. ៤៥:១៨–២១; គ. �ិង ស. ៤៥:២២–២៧; គ. �ិង ស. ៤៥:២៨–៣១, ៣៣; គ. �ិង 

ស. ៤៥:៤០–៤៣ ។បនាទាប់ម្រសូមអាៃខ្ម្ពរីរបៅតាមបសច្រ្រីបោងៃរីមួយៗបោយថសវងរ្រទរីសម្រល់នានា

ថដលប្រើតប�ើងបៅពរីមុៃរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររួច្រត់កតាទរីសម្រល់ទាំងឡាយោ្រ់បៅថ្រ្បរបសច្រ្រីបោងទាំង

បនាះ។បបើអ្ន្របក�ើសបរើសបធវើដូបច្នះសូម្ ូររូបភាពនៃអវរីថដលអ្ន្រោៃអាៃ�ំៃួសឲ្យរោរសរបសរពរីទរីសម្រល់នានា។

ទរីសម្រល់នៃរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរទាំងបៃះមួយចំៃួៃោៃប្រើតប�ើងខលែះរួចបៅបហើយ។ឧទាហរណ៍កពះវិហារបរិសុទ្ធបៅ

បយរ៉ូសា�ិមកតូវោៃបគ្ហាញបោយពួ្ររ៉ូម្រ្ននុងឆ្នាំ70នៃ្.ស.(សូមបមើល្.ៃិងស.45:18–21)។ឃ្លា«បពលបវលា

នៃពួ្រសាសៃ៍ដនទ»បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា45:25សំបៅបៅបលើ�ំនាៃ់ថដលដំណរងល្អកតូវោៃនាំយ្របៅ

ដល់ពួ្រសាសៃ៍ដនទជាអាទិ៍ឬអ្ន្រទាំងឡាយមិៃថមៃជាថខ្សកសឡាយពួ្រសាសៃ៍យូោ្ឺជា�ំនាៃ់ថដលបយើងរស់បៅនាបពល

សពវន្ងៃបៃះ។

បរុព្វកថា
សពញមរួយប្រវត្ិសាប�្មនុ�្សជាសបចើនបានរានសយា្រល់ខុ�ោនាអំពដីការយាងមក្ជា

សលើក្េដីពដីរននបពទះសយ�មូវបគដី�្។ការែ៍សនទះបានសក្ើតសឡើងយា៉ាងបបាក្ែក្្នគុងដខមិនា

ឆ្នាំ១៨៣១សៅសពលវិវរែៈដែលរានសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤៥

បតូវបានេេរួល។សៅក្្នគុងវិវរែៈសនទះបពទះអរាចា�់ប្រទានស�ចក្្ដីពិសាដារអំពដី

បពឹត្ិការែ៍និងេដី�រាគាល់ជាក្់លាក្់ទាំងឡាយដែលទាក្់េងសៅនឹងការយាងមក្

ជាសលើក្េដីពដីររ្រ�់បេង់ររួម្រញ្លូលទាំងការសាថា្រនាេដីបក្ុងសយរ៉ូសាឡិម្ ្មដី(ឬេដីបក្ុង

�ម៊ីយ៉ូន)។បពទះអរាចា�់ក្៏បានដែនាំពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធឲ្យចា្រ់សផ្ើម្រក្ដប្រ

បពទះគម្ដីរ�ញ្ញា្្មដីសែើម្ដីសបតៀមខ្លួនពរួក្្ររិ�ុេ្ចំសោទះអ្វដីដែលនឹងសក្ើតសឡើង។



១៧៨

សមសរៀនេដី១១៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤៥:១៦–៧៥

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា45:34បោយថសវងរ្របមើលថាបតើពួ្រសិស្សម្ៃអារម្ណ៍ោ៉ាងដូចបម្ចបៅអំ�នុង

បពលរោរបបកមើរបស់កពះអង្គសប្គ្រះរោលកទង់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលកោប់ពួ្រប្អំពរីបរឿងទាំងបៃះ។បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃ

ជាមៃុស្សនាបពលសពវន្ងៃបៃះអាចៃរងម្ៃអារម្ណ៍កសបដៀងោនាបៃះអំពរីទរីសម្រល់ទាំងឡាយនៃរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់

កពះអង្គសប្គ្រះ?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា45:38បោយថសវងរ្ររោរណ៍ថដលបយើងៃរងដរងបៅបពលបយើងប�ើញទរីសម្រល់

ប្រើតប�ើង។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា45:32,39។បៅបពលអ្ន្រសិ្រសាខ្ម្ពរីរទាំងបៃះសូមថសវងរ្ររោរណ៍ថដល

អ្ន្របដើរតាមកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនាបពលសពវន្ងៃបៃះៃរងបធវើបដើម្បរីបកតៀមខលែលួៃឲ្យោៃរួចរាល់សកម្ប់រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។សូមបមើលបៅខទរី39បលខបោងកបដើម្បរីបរៀៃោ្រ្យមួយបទៀត្ ឺ«បរោតខាលាច»។

បោងតាមអវរីថដលអ្ន្រោៃសិ្រសាបតើកពះអម្ចាស់សៃយាោ៉ាងដូចបម្ចដល់អ្ន្រថដលឈរបៅទរីបរិសុទ្ធៃិងោរវភាពចំបោះកទង់?

សូមបញ្ចប់បោលរោរណ៍បៃះ៖គបើគ�ើងឈរគៅទបីបរិសុទ្ធគ�ើ�ទៃ្ទឹងរង់ចាំគមើលទបីសមារល់គនារះគ�ើងៃឹង។

ជាញរ្រញាប់បយើង្ ិតអំពរី«ទរីបរិសុទ្ធ»ថាជាទរីតាំងសាសនាចក្រម្ៃដូចជាកពះវិហារបរិសុទ្ធឬសាលាកប�ុំ។បៅបពលអ្ន្រ

អាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបៃះសូមថសវងរ្ររបបៀបមួយប្្សងបទៀតថដលបយើងអាចឈរបៅទរីបរិសុទ្ធោៃ៖

«‹េដី្ររិ�ុេ្›អាចរានក្តាតាជាសបចើនតបមូវឲ្យសធ្វើជាមរួយនឹងរតបៀបដែល្រុគ្លរានាក្់រ�់សៅជាជាង្រីកដនលែងដែល្រុគ្ល

សនាទះរ�់សៅ។ប្រ�ិនស្រើសយើងរ�់សៅសដាយសា្អត�្អំសដាយរាននែគូជាបពទះវិញ្ញាែ្ររិ�ុេ្ឥតដាច់សនាទះសយើងនឹងឈរ

សៅក្្នគុងេដី្ររិ�ុេ្មរួយសហើយ។...

«េដី្ររិ�ុេ្�្ិតសៅបគ្រ់េដីក្ដន្ងទាំងអ�់ជាេដីដែល្រុគ្លរានាក្់រីក្រាយនឹងបពទះវិញ្ញាែននបពទះ»(តរលល្រ្ិនិង

តសចក្តីសញ្ញាតសៀវតៅសិកសារបស់សិស្សការសបាទះពុម្ជាសលើក្េដី២[ស�ៀវសៅ�ិក្សារ្រ�់ប្រព័ន្អ្រ់រំសា�នាចបក្ឆ្នាំ

២០០១]េំព័រ១៩៦)។



2. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើបយើងអាចរស់បៅ្រ្ននុងបលា្ិរយនាបពលសពវន្ងៃបៃះបហើយបៅថតអាចឈរបៅទរីបរិសុទ្ធោៃោ៉ាងដូចបម្ច?

ខ. បតើអ្ន្របដើរតាមកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបរោតខាលាចឬបោរពតាមកទង់បៅបលើមូលោឋាៃក្រះជាកបចាំោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមពិពណ៌នាអំពរីបុ្្គលម្នា្រ់ថដលអ្ន្រសារល់ជាអ្ន្រថដលកបកពរតតេរោរណ៍បៃះ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៤៥:៤៧–៥៩

ទ្រះអង្គសត្ង្ររះតបើកសដ្្ដង្រីសម្រល់និងតរឿងអច្ឆរិយជាតទចើនដែលនឹងជាដ្្កណនការបង្ហាញទ្រះកាយទ្រង់តៅែល់
្ួកស្សន៍យូដា

បៅបពលកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោងកត�ប់ម្រវិញកទង់ៃរងបគ្ហាញកពះរោយបៅដល់ក្រុមមៃុស្សដ៏ជា្រ់លា្រ់។លំោប់បនាះកទង់

ៃរងបគ្ហាញកពះរោយ្រ្ននុងកពះបចសាដាអាៃុភាពៃិងសិរីល្អដ៏មហសាចារ្យជារបបៀបថដលមៃុស្សបលា្រទាំងអស់ៃរងោៃប�ើញកទង់។

អំ�នុងបពលនៃរោរបគ្ហាញកពះរោយរបស់កទង់បនាះកទង់ៃរងឈរបលើ្ ្នំអូលរីវបៅទរីក្រុងបយរ៉ូសា�ិមទៃ្ទរមៃរងបពលពួ្រសាសៃ៍

យូោកតូវោៃប្�ិះជាៃ់។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា45:48បោយថសវងរ្រអវរីថដលៃរងប្រើតប�ើងបៅបលើ្ ្នំបៃះ

រួមទាំងថ្ៃដរីរោលកពះអង្គសប្គ្រះឈរបៅបលើបនាះ។

សូមបំបពញតារាងខាងបករោមបោយអាៃខ្ម្ពរីរទាំងឡាយរួចបឆលែើយៃរងសំណួរបោយបកបើោ្រ្យបពចៃ៍របស់អ្ន្រផ្ទាល់៖



១៧៩

សមសរៀនេដី១១៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤៥:១៦–៧៥

គ.និង�.៤៥:៤៩–៥០៖សតើនឹងមានអ្វតីសកើតស�ើង

ចំសោរះស្េន៍ទាំងឡាយថនណ្នែតីសៅពោថនការោង

មកជាសលើកទតីពតីរ?

គ.និង�.៤៥:៥១–៥៣៖សេតរុអ្វតីប្នជាពួក

ស្េន៍យូដានឹងយំសៅសពលពពរះអមាចាេ់ោងពត�ប់

មកវិញ?

កបសិៃបបើអ្ន្រពុំសារល់បរឿងកបដូចនៃកសតេរីកពហ្ចារិយទាំងដប់នា្រ់បទបនាះសូមអាៃម្៉ាថាយ25:1–13។បតើកសតេរីកពហ្ចារិយ

កោំនា្រ់ម្ៃ្ ំៃិតបោយរបបៀបណា?សូមអាៃបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា45:5៦–57រួចថសវងរ្ររបបៀបថដលបយើង

អាចម្ៃ្ ំៃិតបកតៀមខលែលួៃសកម្ប់រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ

របស់កទង់។សូម្ ិតពរីរោរ្ូសចំណំាអវរីថដលអ្ន្ររ្រប�ើញ។

សូមសរបសរបោលរោរណ៍«បបើ–បនាះ»បោយពៃ្យល់អំពរី

អវរីថដលបយើងកតូវថតបធវើបដើម្បរីម្ៃ្ ំៃិតបហើយបកតៀមខលែលួៃជា

បកសចសកម្ប់រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ៖

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ដអលសឌើរដាល្ិនសអក្អូក្ក្្នគុងក្ូរ៉ុមននពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់បានរានប្រសា�ន៍អំពដីសរឿងប្រែូចសនទះ

និងអំពដីអ្វដីដែលជាតំណាងឲ្យប�្ដីបពហ្មចារិយទាំងែ្រ់នាក្់សនាទះថ្៖«ចំសណាេននសរឿងប្រែូចសនទះគរួរ

ឲ្យភ័យខាលាច។ប�្ដីបពហ្មចារិយទាំងែ្រ់នាក្់តំណាងឲ្យ�រាជិក្ននសា�នាចបក្រ្រ�់បពទះបគដី�្ែ្ិត

�រាជិក្ទាំងអ�់ោនាបតូវបានអសញជើញឲ្យេេរួលសភាជនាអាហារសហើយ�រាជិក្ទាំងអ�់ោនាបានែឹង

សហើយថ្បតូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលសៅសៅសពលក្ូនក្សរាលាទះបានមក្ែល់។្រ៉ុដន្រានដត�រាជិក្ោក្់

ក្ណាដាល្រ៉ុសណាណទះដែលសបតៀមខ្លួនជាសប�ចសៅសពលក្ូនក្សរាលាទះបានមក្ែល់សនាទះ»(Preparation for 
the Second Coming, »Ensign ឬLiahona ដខឧ�ភាឆ្នាំ២០០៤េំព័រ៨)។

កបធាៃថស្ពៃបស៊ីរដបុលយូ�រមបរលោៃបកបើបរឿងកបដូចនៃកសតេរីកពហ្ចារិយទាំងដប់នា្រ់បដើម្បរីបបកងៀៃអំពរីរបបៀបថដលបយើង

អាចបកតៀមខលែលួៃជាបកសចសកម្ប់រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កពះអង្គសប្គ្រះថា៖

«ខ្គុំសជឿថ្ប�្ដីបពហ្មចារិយទាំងែ្រ់នាក្់តំណាងឲ្យ�រាជិក្ក្្នគុងសា�នាចបក្ននបពទះសយ�មូវបគដី�្

សហើយមិនដមនជាមនុ�្សទាំងអ�់សៅសលើដផនែដីសនទះសនាទះសេ។ប�្ដីបពហ្មចារិយទាំងអ�់ទាំងរានគំនិត

និងអត់គំនិតេេរួលបានការអសញជើញឲ្យសៅេេរួលសភាជនាអាហារពដីធដីមង្លការែូសច្នទះពរួក្សគបានែឹង

អំពដីរស្រៀ្រវារៈក្ម្មវិធដីសហើយបតូវបានដា�់សតឿនអំពដីេិវាែ៏រានសារៈ�ំខាន់ដែលនឹងមក្ែល់សនាទះ។...

«សពលក្ណាដាលអបធាបតបានមក្ែល់!ជាក្់ដ�្ងសៅសពលក្ណាដាលអបធាបតកាលពុំបានគិតសាមានែល់

សសាទះសនាទះក្ូនក្សរាលាទះក្៏បានមក្ែល់។សៅសពលសលាក្ិយសោរសពញសៅសដាយស�ចក្្ដីេុក្្ខសសាក្និងបតូវការជំនរួយ្រ៉ុដន្

ហាក្់្រដីែូចជាបោសនាទះបតូវដតក្ន្ងហរួ�សៅចំដែក្ឯស�ចក្្ដី�ង្ឹមបតូវរលាយបាត់្រង់លំដា្រ់សនាទះបពទះបគដី�្នឹងយាង

មក្។សពលក្ណាដាលអបធាបតននជដីវិតគឺជាបោដែលសាថាន�រួគ៌ប្រទានស�ចក្្ដីអំែរែល់មនុ�្សកាលពរួក្សគក្ំពុងជរួ្រប្រេទះ

នឹងស�ចក្្ដីេុក្្ខបពរួយ។្រ៉ុដន្កាលសវលាសនាទះបានមក្ែល់ពរួក្សគពុំរានសពលបគ្រ់បោន់ក្្នគុងការសបតៀមខ្លួនសឡើយ។...

«ប�្ដីបពហ្មចារិយអត់គំនិតបាន�ុំប�្ដីែនេសេៀតឲ្យដចក្សប្រងែល់ខ្លួន្រ៉ុដន្ការសបតៀមខ្លួនជាសប�ចខាងវិញ្ញាែពុំអាច

ដចក្ចាយឲ្យបានមរួយរំសពចសនាទះសេ។ប�្ដីបពហ្មចារិយរានគំនិតបានសចញសៅស្រើមិនែូសចានាទះសេក្ូនក្សរាលាទះនឹងពុំរាននរណា

មក្េេរួលសឡើយ។ពរួក្សគបតូវការសប្រងរ្រ�់សគ្របមុង�បរា្រ់ខ្លួនសគផ្ទាល់ែូសច្នទះពរួក្សគពុំអាចេុក្�បរា្រ់ប�្ដីបពហ្មចារិយ

អត់គំនិតបានសឡើយ។ការេេរួលខុ�បតូវបានធាលាក្់សៅសលើខ្លួនសគរានាក្់ៗ។

«េសង្វើដ្រ្រសនទះពុំដមនជាអត្េត្ភាពឬការមិនរាន�ណាដានចិត្សនាទះសេ។សប្រងដែលសយើងបតូវការសែើម្ដីដ�្វងរក្ការែឹក្នាំ

និង្រសងកើនចំសែទះែឹងមិនអាចដចក្ចាយបានសឡើយ។សតើសយើងអាចដចក្ចាយការសោរពប្រតិ្រត្ិចំសោទះសោលការែ៍នន

ែង្វាយមរួយភាគក្្នគុងែ្រ់ស�ចក្្ដីររាងា្រ់េុក្្ខដែលសក្ើតសចញពដីការរ�់សៅសដាយ�ុចរិតភាពឬដចក្ចាយភាពរីក្ចសបមើននន

ចំសែទះែឹងបានយា៉ាងែូចសម្ចសៅ?សតើ្រុគ្លរានាក្់អាចដចក្ចាយស�ចក្្ដីជំសនឿឬេដី្រនាទាល់បានយា៉ាងែូចសម្ចសៅ?សតើ

្រុគ្លរានាក្់អាចដចក្ចាយឥរិយា្រ្ឬ្ររិ�ុេ្ភាពឬដចក្ចាយ្រេពិសសាធន៍ក្្នគុងស្រ�ក្ក្ម្មបានយា៉ាងែូចសម្ចសៅ?



១៨០

សមសរៀនេដី១១៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤៥:១៦–៧៥

សតើ្រុគ្លរានាក្់អាចដចក្ចាយអាេិភាពសែើម្ដីចូលក្្នគុងបពទះវិហារ្ររិ�ុេ្បានយា៉ាងែូចសម្ចសៅ?្រុគ្លរានាក្់ៗបតូវដតរានសប្រង

សនាទះផ្ទាល់ខ្លួន។

«ប�្ដីបពហ្មចារិយអត់គំនិតពុំបានសផ្ដាតអារម្មែ៍សៅសលើការេិញសប្រងសនាទះសេ។ពរួក្សគែឹងថ្ពរួក្សគគរួរដតរានសប្រង។

ពរួក្សគបានពនយារសពលឲ្យក្ន្ងហរួ�សៅធម្មតាសដាយពុំបានែឹងអំពដីសពលសវលាដែលក្ូនក្សរាលាទះនឹងមក្ែល់សឡើយ។

«ក្្នគុងសរឿងប្រែូចសនាទះសប្រងអាចរក្េិញបានសៅឯផសារ។សៅក្្នគុងជដីវិតសយើងសប្រងននការសបតៀមខ្លួនជាសប�ចប�ក្់មក្មរួយ

តំែក្់ម្ងៗតាមរយៈការរ�់សៅសដាយ�ុចរិត។ការចូលររួមក្្នគុងការប្រជុំសាបកាម៉ង់្រដន្មសប្រងសៅក្្នគុងចសងកៀងរ្រ�់សយើង

មរួយតំែក្់ម្ងៗអ�់ជាសបចើនឆ្នាំ។ការតមអាហារការអធិសា្នជាបគរួសារការ្រសបងៀនតាមផ្ទះការបគ្រ់បគងសលើចំែង់

ខាងសាច់្មការផសាយែំែឹងល្អការ�ិក្សាបពទះគម្ដីរ–េសង្វើននការលទះ្រង់នដីមរួយៗនិងការសោរពប្រតិ្រត្ិគឺជាែំែក្់

សប្រងដែលបានប�ក្់្រដន្មសៅក្្នគុងែ្រសប្រងរ្រ�់សយើង។េសង្វើននការរាន�ណាដានចិត្ល្អការថ្វាយែង្វាយសផ្សងៗនិង

ែង្វាយមរួយភាគក្្នគុងែ្រ់គំនិតនិងេសង្វើ្ររិ�ុេ្អាោហ៍ពិោហ៍ក្្នគុងស�ចក្្ដី�ញ្ញា�បរា្រ់ភាពែ៏សៅអ�់ក្ល្ជានិច្—

ការែ៍ទាំងសនទះររួមចំដែក្យា៉ាង�ំខាន់ផងដែរែល់ក្ំែក្់សប្រងដែលសយើងអាចចាក្់ចូលសៅក្្នគុងចសងកៀងរ្រ�់សយើងដែល

ជិតរលត់សៅសហើយសនាទះសៅោក្់ក្ណាដាលអបធាបត»( Faith Precedes the Miracle[ឆ្នាំ១៩៧២]េំព័រ២៥៣–៥៦)។



3.សូមសូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើអ្ន្រ

បកតៀមខលែលួៃសកម្ប់រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោ៉ាងដូចបម្ចតាមរយៈរោរទទួលយ្របសច្រ្រីពិត

ៃិងរោរយ្រកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបធវើជាអង្គដរ្រនាំ?

កបធាៃប៊យដ៏ប�ផ្្រ្រឺកបធាៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីសារៈសំខាៃ់នៃរោរម្ៃកពះវិញ្ញាណ្ ង់

បៅជាមួយ្រ្ននុងកោលំោ្រថា៖

«សយើងរ�់សៅក្្នគុងបោែ៏លំបាក្—ដែលជាបោែ៏លំបាក្សពក្ពន់។សយើង�ង្ឹមសយើងអធិសា្ន�ូមឲ្យ

សាថានភាពកាន់ដតប្រស�ើរសឡើង។្រ៉ុដន្ការែ៍សនាទះមិនសក្ើតសឡើងទាល់ដតសសាទះ។ការពយាក្រែ៍បាន

បបា្រ់សយើងថ្ែូសចានាទះ។សយើងនឹងមិនសធ្វើជាមនុ�្សបក្ុមបគរួសារឬ្រុគ្លដែលររួចចាក្ផុតពដី

ការសាក្ល្ងដែលនឹងសក្ើតសឡើងសនាទះសេ។...

«សយើងមិនបតូវរ�់សៅសដាយភិតភ័យនឹងអនាគតសឡើយ។សយើងរានបគ្រ់សហតុផលសែើម្ដីបាន

រីក្រាយនិងសហតុផលតូច្រំផុតសែើម្ដីនឹងភិតភ័យ។ស្រើសយើងសធ្វើតាមការ្រំផុ�គំនិតពដីបពទះវិញ្ញាែសនាទះសយើងនឹងរាន

�ុខ�ុវត្ិភាពសទាទះជាអនាគតសៅជាយា៉ាងក្៏សដាយ។សយើងនឹងបតូវបាន្រង្ហាញនូវអ្វដីដែលបតូវសធ្វើ»(« The Cloven 
Tongues of Fire, »Ensign ដខឧ�ភាឆ្នាំ២០០០េំព័រ៨)។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៤៥:៦០–៦១

ទ្រះអម្ចាស់ដណនាំ្ យាការីយ៉ូដសបស្៊មីធឲ្យចាប់ត្្ដើ្ការបកដទបរបស់តោកតលើទ្រះគ្្ីរសញ្ញាថ្ី

សូមអាៃឬដ្រកសង់បចញពរីម្កតានៃបសច្្ររី�ំបៃឿទរីកោំបរី។បតើឃ្លា«បបើសិៃជាោៃប្រថកបកតរមកតូវ»ថណនាំបយើងដូចបម្ច

អំពរីកពះ្ម្ពរីរប៊ីប?យែូថសបស៊្ីធោៃបបើ្របៅវ្្គបទ្ម្ពរីរបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរប៊ីបបៅរោលថដលបលា្រោៃពយាោមបដើម្បរីឲ្យោៃ

ដរងថាបតើសាសនាចក្រមួយណាថដលកតូវចូលរួម។បលា្រកសឡាញ់កពះ្ម្ពរីរប៊ីបបហើយោៃរ្រប�ើញរោរលួងបលាមចិតតេបចញពរី

កពះបៃ្ទតូលបៅ្រ្ននុងបនាះ។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយបៅបពលថដលបលា្រសិ្រសាអំពរីវបនាះបលា្រោៃ្រត់សម្រល់ថាម្ៃ្រំហុស

ៃិងភាព្្ទនុយោនាទាំងឡាយបហើយោៃដរងថាកពះបៃ្ទតូលមួយចំៃួៃកតូវោៃដ្របចញឬមិៃបពញបលញបហើយបលា្រោៃពៃ្យល់

ថា«វបគ្ហាញឲ្យប�ើញោ៉ាងចបាស់ថាចំណុចសំខាៃ់ជាបកចើៃទា្រ់ទងៃរងបសច្្ររីសប្គ្រះរបស់មៃុស្សបលា្រកតូវោៃដ្របចញ

ពរីកពះ្ម្ពរីរប៊ីបឬោត់បង់ពរីមុៃកពះ្ម្ពរីរបៃះកតូវោៃចងក្រងប�ើង»(ការបម្ងៀ� របស់ ្បធា� សាសនាច្ក ៖ យ៉ូសសប សម្៊ីធ

[ឆ្នាំ2007]ទំព័រ217សូមបមើល្ ងថដរBibleDictionary,Bible»)។

បលា្រ្រ៏ោៃម្ៃកបសាសៃ៍្ ងថដរថា៖«ខញនុំប�ឿបលើកពះ្ម្ពរីរប៊ីបបបើសិៃជាវកតូវោៃសរបសរបោយដងោ៉ារោនៃអ្ន្រៃិពៃ្ធ

បដើម។អ្ន្រប្រថកបោមៃវិជាជា�រីវៈអ្ន្រចមលែងបោយោមៃរោរយ្រចិតតេទុ្រោ្រ់ឬពួ្រសង្ថដលថ្រលែងបៃលែំៃិងពុ្ររលួយោៃបបងកើត

ឲ្យម្ៃ្រំហុសជាបកចើៃ»(Teachings: Joseph Smith,ទំព័រ207សូមបមើល្ ងថដរៃរីនហវទរី113:25–29)។

នារដូវសលែរ្របឈើក�ុះឆ្នាំ1830កពះអម្ចាស់ោៃបញ្ជាឲ្យពយារោរីយែូថសបស៊្ីធប្រថកបកពះ្ម្ពរីរប៊ីប។«រោរប្រថកប»បៃះ

មិៃថមៃបធវើប�ើងបចញពរីភាសាមួយបៅភាសាមួយបទៀតបនាះបទបហើយពយារោរី្រ៏មិៃម្ៃសំបៅកពះ្ម្ពរីរប៊ីបបដើមបដើម្បរីប្រថកប

ថដរ។្្ទនុយបៅវិញបលា្រោៃអាៃបហើយសិ្រសាវ្្គបទ្ម្ពរីរបចញពរី្រំថណ្្រីនៃកពះ្ម្ពរីរប៊ីបរបស់បសតេចប�មស៍បហើយោៃបធវើ

្រំថណៃិងរោរបថៃថែមតាមរោរបំ្ុស្ំៃិតពរីកពះវិញ្ញាណ។បោយម្ៃរោរពិៃិត្យប�ើងវិញដ៏បំ្ុស្ំៃិតរោរប្រថកបរបស់ពយារោរី



១៨១

សមសរៀនេដី១១៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤៥:១៦–៧៥

យែូថសបស៊្ីធ(JST)ោៃកបទាៃពរដល់ពិ្ពបលា្របោយោៃបញ្ជា្រ់ោ៉ាងចបាស់អំពរីអតថែៃ័យនៃបោលលទ្ធិ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរប៊ីប

ជាពិបសសអំពរីបបស្រ្រម្នៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងៃិស្ស័យនៃកពះ។

បៅបពលវិវរណៈថដលម្ៃថចងបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា45កតូវោៃកបទាៃឲ្យបៅន្ងៃទរី7ថខមិនាឆ្នាំ1831

យែូថសបសី្៊ធោៃបធវើរោរកតួតពិៃិត្យប�ើងវិញដ៏បំ្ុស្ំៃិតបលើកពះ្ម្ពរីរសញ្ញាចាស់។បៅន្ងៃបនាទាប់ពរីយែូថសបោៃទទួល

វិវរណៈបៃះបលា្រោៃចាប់ប្្ើមប្រថកបកពះ្ម្ពរីរសញ្ញា្្រី។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា45:៦0–៦1បដើម្បរី

ថសវងរ្រមូលបហតុ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៤៥:៦២–៦៤

្ួកបរិសុ្រ្ទ�ូវោនទ្ម្ន្រុកជា្ ុនឲ្យតៅជួបជុំរនាតៅភូ្ិភាគខាងលិចទាំងឡាយ

កពះអម្ចាស់ោៃថណនាំឲ្យពួ្របរិសុទ្ធផ្លាស់បៅ្ ូមិភា្ខាងលិច«ពរីថដៃដរីខាងប្រើត»(្.ៃិងស.45:៦4)។សូមបមើល

តំបៃ់បៃះបៅ្រ្ននុងថ្ៃទរីខាងបករោម។
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សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា45:៦2–៦4បដើម្បរីថសវងរ្រមូលបហតុថដលកពះអម្ចាស់ោៃបញ្ជាឲ្យពួ្របរិសុទ្ធកទង់

បៅ�ួប�ុំោនាបៅ«្ូមិភា្ខាងលិចទាំងឡាយ»(្.ៃិងស.45:៦4)។

បតើកពះអម្ចាស់ម្ៃកពះបៃ្ទតូលអំពរីអវរីទា្រ់ទងៃរងឃ្លា«្ឺបៅម្ត់ទាវារ»(្.ៃិងស.45:៦3)?

សូមពិចារណាអំពរីអតថែៃ័យនៃរោរបកបៀបបធៀបនៃឃ្លា«្ឺបៅម្ត់ទាវារ»។

្រ្ននុងឆ្នាំ1831កពំថដៃ្ ូមិភា្ខាងលិចនៃសហរដ្ឋអាបមរិ្រលាតសៃ្ធរងបលើកពំកបទល់នៃរដ្ឋមិសសួរី។បពលបករោយម្របទៀត

កពះអម្ចាស់ោៃដរ្រនាំពួ្របរិសុទ្ធបៅរោៃ់ថតឆ្ងាយបៅថបែ្រខាងលិច—ដល់ទរីតាំងមួយថដលកតូវោៃសារល់ថាជារដ្ឋយូថាហ៍។

បៅបពលពួ្របរិសុទ្ធោៃបោរពកបតិបតតេិតាមឱវទរបស់កពះអម្ចាស់បនាះពួ្រប្កតូវោៃដរ្រនាំឲ្យបចញពរីបសច្រ្រីវិនាសទាំងឡាយ

នៃស្គ្រមស៊ីវិល្រ្ននុងកបបទសអាបមរិ្រ(18៦1–៦5)។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៤៥:៦៥–៧៥

ទ្រះអម្ចាស់្ ិ្ណ៌នាអំ្ី្រីទកុងតយរ៉ូស្�ិ្ថ្ី(្រីទកុងស៊មីយ៉ូន)

បបើអ្ន្រអាចរស់បៅទរីណា្រ៏ោៃបនាះបតើអ្ន្រៃរងចង់រស់បៅទរីណា?បហតុអវរី?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា45:៦5–៦7បោយថសវងរ្រប្មះនៃថដៃដរីប្ររអា្ររៃិងមូលបហតុនានាថដលបធវើឲ្យ

វរោលាយជាថដៃដរីថដល្ ួរឲ្យចង់រស់បៅ។


4.សូមបធវើបញ្រីបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រៃូវមូលបហតុថដលទរីក្រុងបយរ៉ូសា�ិ្ ្រី

ជាទរីតាំងថដលអ្ន្រចង់រស់បៅ។

ខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបបកងៀៃថាទបីពកុងគ�រ៉ូោឡិម្ ្មបីៃឹងព្រូវកាលា�ជាទបីកផៃលែងនៃសៃ្ិភា្ៃិងសុខសុវ្រ្ិភា្គ�ើ�សិរីល្អនៃ

ព្រះអមាចាស់ៃឹងស្ិ្រគៅទបីគនារះ។បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា45:៦7សូម្រត់ចំណាំអំពរីអវរីថដលៃរងសថែិតបៅទរីបនាះ



១៨២

សមសរៀនេដី១១៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤៥:១៦–៧៥

បថៃថែមពរីបលើសិរីល្អនៃកពះអម្ចាស់។បតើកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលថាអវរីជាលទ្ធ្លនៃរោរម្ៃ«បសច្រ្រីបរោតខាលាចដល់

កពះអម្ចាស់»្រ៏ៃរងម្ៃវតតេម្ៃបៅទរីបនាះថដរបនាះ?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា45:៦8–71បោយថសវងរ្របមើលថាៃរណាថដលៃរងបៅ�ួប�ុំោនាបៅឯទរីក្រុង

បយរ៉ូសា�ិម្ ្រី(ទរីក្រុងស៊ីយែូៃ)។


5. បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមបញ្ចប់បសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍បៃះ៖មោយសារសត 

ការណ៍ សដល ខ្ញំ បា� មរៀ� មៅ ន្ងៃ ម�ះ មនាះ ខ្ញំ �ឹង ម្តៀមខ្លួ� ស្រោប់ ្ពឹត្ិការណ៍ សដល �ឹង មកើតមឡើង មោយ . . .


៦. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ៤៥:១៦–៧៥ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



១៨៣

សមសរៀនេដី១១៖ន ង្ៃេដី៣

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤៦
បមបរៀៃទរី11៖ន្ងៃទរី3បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា4៦

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៤៦:១–៦

ទ្រះអម្ចាស់ដណនាំ្ ួកបរិសុ្រ្ស្ដី្ីការទបជុំទាំងឡាយតៅក្នុងស្សនាចទក

សូមកសនមថាអ្ន្រកតូវោៃបស្នើឲ្យបរៀបចំរោរកប�ុំសាករោមែង់ទាំងមូល។បតើអ្ន្រៃរងបក�ើសបរើសចបកមៀងអ្ន្រអធិសាឋាៃកបធាៃបទ

រោរប�ើងៃិោយអ្ន្រប�ើងៃិោយៃិងលំោប់លំបោយនៃរោរប�ើងៃិោយបោយរបបៀបណា?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា4៦:1–2បោយថសវងរ្របសច្រ្រីថណនាំថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃអំពរីរបបៀបថដល

រោរកប�ុំទាំងឡាយកតូវោៃដរ្រនាំ។ោ្រ្យដឹកនាំបៅ្រ្ននុងខទរី2ម្ៃបញ្ចតូលទាំងរោរបរៀបចំៃិងរោរដរ្រនាំរោរកប�ុំទាំងឡាយ

បៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ។


1. សូមពិពណ៌នាោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រថាបតើអ្ន្រ្ ិតថារោរកប�ុំមួយម្ៃ

សភាពដូចបម្ចបៅបពលវកតូវោៃ«ដរ្រនាំៃិងថណនាំបោយកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ»។


2. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើថានា្រ់ដរ្រនាំៃិងសម្�ិ្រសាសនាចក្រអាចៃរងកតូវបធវើអវរីបដើម្បរីឲ្យរោរកប�ុំ្រ្ននុងសាសនាចក្រកតូវោៃដរ្រនាំ

ៃិងថណនាំបោយកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ?

ខ. បតើអ្ន្រកតូវបធវើអវរីបដើម្បរីនាំឲ្យម្ៃអាៃុភាពនៃកពះវិញ្ញាណសថែិតបៅ្រ្ននុងរោរកប�ុំ្រ្ននុងសាសនាចក្រ?

សូម្ ូសចំណាំោ្រ្យឬឃ្លាថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា4៦:2ថដលបបកងៀៃអំពរីបោលរោរណ៍ដូចតបៅ

បៃះ៖ថ្នាក់�ឹកនាំោសនាចពកព្រូវផ្របាៃផណនាំគោ�ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគៅគ្ល្ ួកោ្រ់�ឹកនាំោសនាចពក។

សូម្ ិតអំពរីទរី្រថៃលែងមួយចំៃួៃថដលអ្ន្រធាលាប់ោៃប�ើញសាលា្រថដលម្ៃឃ្លា«សូមសាវា្មៃ៍ប្ញរៀវទស្សនា»។សូមអាៃ

បសច្្ររីថណនាំអំពរី្រណ្ឌនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា4៦បោយថសវងរ្រអ្ន្រថដលពួ្របរិសុទ្ធោៃអៃុញ្ញាតឲ្យចូលរួម

្រ្ននុងរោរកប�ុំទាំងឡាយរបស់ពួ្រប្។បនាទាប់ម្រសូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា4៦:3–៦បដើម្បរីថសវងរ្រឃ្លាៃិង

ោ្រ្យទាំងឡាយថដលបគ្ហាញថាព្រះអមាចាស់បាៃបញ្ជាគ�ើងឲ្យោវាគមៃ៍�ល់មៃុស្សទាំងអស់មក�ល់ការពបជុំជាោធារណៈ

របស់គ�ើង។អ្ន្រអាចដរងរួចម្របហើយថាឃ្លា«សូមសាវា្មៃ៍ប្ញរៀវទស្សនា»កតូវោៃសរបសរបៅខាងមុខសាលាកប�ុំនៃ

សាសនាចក្រ។

សូមពិចារណាអំពរីសាថាៃភាពដូចតបៅបៃះ៖យុវនារីម្នា្រ់បៅបលងវួដ្ ្រីមួយជាមួយក្រុមក្ួសាររបស់នាងជាបលើ្រទរីមួយ។

បនាទាប់ពរីរោរកប�ុំសាករោមែង់ម្ៃសម្�ិ្រ្រ្ននុងវួដម្នា្រ់ម្រទទួលរា្រ់ទា្រ់ក្រុមក្ួសារបនាះបហើយបគ្ហាញពួ្រប្អំពរីថានា្រ់សាលា

ន ង្ៃអាទិត្យ។ោត់ោៃនាំយុវនារីរូបបនាះចូលបៅ្រ្ននុងថានា្រ់បហើយថណនាំនាងឲ្យសារល់ក្ូបបកងៀៃ។យុវ�ៃៃិងយុវនារីបៅ្រ្ននុង

ថានា្រ់បនាះទទួលយុវនារីបនាះោៃថតមួយថ្លែតបហើយោៃបៃតេ�ថ�្រោនាថត្រ្ននុងចំបណាមោនាប្បោយមិៃបអើបពើពរីនាងប�ើយ។

បតើសាថាៃភាពបៃះអាចម្ៃសភាពខុសោនាោ៉ាងដូចបម្ចកបសិៃបបើសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាលាន្ងៃអាទិត្យបនាះយល់ចបាស់អំពរីកពះបញ្ញតតេិ

្រ្ននុងរោរសាវា្មៃ៍មៃុស្សទាំងអស់ម្រដល់រោរកប�ុំជាសាធារណៈបនាះ?

បរុព្វកថា
វិវរែៈដែលរានសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤៦បតូវបានេេរួលសៅន្ងៃ

េដី៨ដខមិនាឆ្នាំ១៨៣១—គឺជិតមរួយឆ្នាំសបកាយពដីសា�នាចបក្បតូវបាន្រសងកើត

សឡើង។សៅក្្នគុងវិវរែៈសនទះបពទះអរាចា�់បានដា�់សតឿនពរួក្្ររិ�ុេ្ថ្ការប្រជុំ

ទាំងឡាយសៅក្្នគុងសា�នាចបក្គឺបតូវសធ្វើសឡើងសដាយបពទះវិញ្ញាែសហើយបេង់បាន

គូ��រាគាល់ថ្មនុ�្សដែលមិនដមនជា�រាជិក្សា�នាចបក្មិនគរួរបតូវបានសែញ

សចញពដីការប្រជុំជាសាធារែៈសឡើយ។បពទះអរាចា�់ក្៏បានពន្យល់អំពដីសោល្រំែង

ននអំសណាយទានទាំងឡាយននបពទះវិញ្ញាែផងដែរ។



១៨៤

សមសរៀនេដី១១៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤៦



3.សូមបធវើបញ្រីបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីមបធយាោយមួយចំៃួៃថដលអ្ន្រអាច�ួយ

ដល់មៃុស្សថដលមិៃថមៃជាសម្�ិ្រសាសនាចក្រសម្�ិ្រថដលពុំោៃបៅកពះវិហារអស់មួយរយៈសម្�ិ្រ្ ្រីបៅ

្រ្ននុងវួដឬសាខាៃិងប្ញរៀវទស្សនាឲ្យម្ៃអារម្ណ៍ថាម្ៃប្ទទួលសាវា្មៃ៍។

មបធយាោយមួយចំៃួៃថដលអ្ន្រោៃបលើ្រប�ើងអាចជារោរពិោ្រ្រ្ននុងរោរកបកពរតតេបែុថៃតេសូម្ ិតអំពរីបពលថដលអ្ន្រោៃចូលរួម

្រ្ននុងរោរកប�ុំឬស្រម្ភាពបៅ្រ្ននុងវួដឬសាខាប្្សងបទៀត្រ្ននុងសាសនាចក្រ។បតើសម្�ិ្រសាសនាចក្រដនទទាំងបនាះោៃ

បធវើអវរីឬអវរីថដលអ្ន្រៃរងចង់ឲ្យពួ្រប្បធវើបដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យម្ៃអារម្ណ៍ថាម្ៃប្សាវា្មៃ៍?សូម្ ិតបហើយអធិសាឋាៃអំពរី

របបៀបថដលអ្ន្រអាច�ួយមៃុស្សដនទឲ្យម្ៃអារម្ណ៍ថារោៃ់ថតម្ៃប្សាវា្មៃ៍បៅឯរោរកប�ុំៃិងស្រម្ភាពទាំងឡាយនៃ

សាសនាចក្រ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៤៦:៧–៣៣

ទ្រះអម្ចាស់្ ន្យល់អំ្ីតរលបំណងណនអំតណាយទានទាំងឡាយណនទ្រះវិញ្ញាណ

បតើរោរថដលកតូវប្បបញ្ឆោតម្ៃៃ័យដូចបម្ច?បតើអ្ន្រអាច្ ិតអំពរីកោមួយរោលអ្ន្រម្ៃអារម្ណ៍ថាកតូវោៃប្បបញ្ឆោតថដរឬ

បទ?បតើបយើងអាចបធវើអវរីខលែះបដើម្បរីបចៀសវងពរីរោរថដលកតូវប្បបញ្ឆោត?

បៅបពលពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃម្រដល់រដ្ឋអូនហអូបលា្រោៃប�ើញថាម្ៃឫ្រោរចថមលែ្រៃិងក�ុលៃិយមបៅ្រ្ននុងសម្�ិ្រ

មួយចំៃួៃនៃសាសនាចក្រឧទាហរណ៍សម្�ិ្រខលែះោៃអះអាងថាកបកពរតតេបៅបៅបករោមអាៃុភាពនៃកពះវិញ្ញាណបែុថៃតេបគ្ហាញ

បចញឫ្រោរថដលពុំចុះសកមុងបៅៃរងកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ថានា្រ់ដរ្រនាំៃិងសម្�ិ្រដនទបទៀតោៃសង្ស័យថាឫ្រោរ

បនាះោៃម្រពរីអាៃុភាពរបស់អារ្រ្សអាបសាចិ៍។សូមសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា4៦:7–8បោយថសវងរ្រអវរីថដល

កពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃឱវទដល់រាកសតេកទង់ឲ្យបធវើបដើម្បរីពួ្រប្ៃរងមិៃកតូវបបញ្ឆោតបោយសាមរតរីថ្រលែងបៃលែំឬបោលលទ្ធិខុសឆ្គង។


4. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បោងតាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4៦:7–8បតើអវរីបៅថដលអាច�ួយបយើងឲ្យបចៀសវងពរីរោរថដលកតូវ

ប្បបញ្ឆោតោៃ?

ខ. បហតុអវរីោៃជាអ្ន្រ្ ិតថារោរណ៍បនាះអាច�ួយបុ្្គលម្នា្រ់មិៃឲ្យប្បបញ្ឆោតោៃ?

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា4៦:7បបកងៀៃបយើងអំពរីបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះ៖គៅគ្លគ�ើងគធ្វើតាមការ�ឹកនាំនៃ

ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគៅក្នុងពគប់ភា្បរិសុទ្ធគ�ើ�គធ្វើសកម្មភា្ទាំងអស់គោ�ៃូវការអធិោឋាៃៃិងគសចក្បីផ្លែងអំណរគុណ

គនារះគ�ើងអាចគចៀសវាង្ បីការផ�លព្រូវគគបគញ្ឆោ្របាៃ។

អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា4៦:8ៃូវរោរណ៍ថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលថាបយើង

ៃរងថសវងរ្របោយបសាមះកតង់។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា4៦:9–12,2៦បោយថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ម្ៃកពះទ័យឲ្យបយើងយល់ដរង

អំពរីអំបណាយទាៃទាំងឡាយនៃកពះវិញ្ញាណ។(អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំៃូវអវរីថដលអ្ន្ររ្រប�ើញ)។បោងតាមអវរីថដល

អ្ន្រោៃបរៀៃបចញពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះសូមបញ្ចប់បោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះ៖គបើគ�ើងផស្វងរកអំគណា�ទាៃទាំងឡា�គោ�

គោមារះព្រង់។


5.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីមូលបហតុថដលអ្ន្រ្ ិតថាវម្ៃ

សារៈសំខាៃ់ថដលបយើងថសវងរ្រអំបណាយទាៃខាងវិញ្ញាណបដើម្បរីជាកបបោ�ៃ៍ដល់្រូៃបៅរបស់កពះជាជាង

បដើម្បរីបោលបំណងដ៏អាតាមៃិយម។បនាទាប់ម្រសូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះ៖បោងតាមបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា4៦:11–12បហតុអវរីោៃជាអំបណាយទាៃខាងវិញ្ញាណនៃបុ្្គលម្នា្រ់ៗម្ៃសារៈសំខាៃ់ចំបោះ

សាសនាចក្រ?(សូមបមើល្ ងថដរ្រូរិៃ្ូសទរី112)។

បទាះជាអំបណាយទាៃខាងវិញ្ញាណរបស់បយើងអាចម្ៃបកចើៃខុសៗោនា្រ្រី្រ៏សាសនាចក្រកពះអម្ចាស់កតូវរោរពួ្រប្ទាំងអស់

ោនាថដរ។មៃុស្សក្ប់រូបម្ៃតួនាទរីៃិងរោរទទួលខុសកតូវមួយ្រ្ននុងរោរសាថាបនាៃ្រកពះបៅបលើថ្ៃដរី។សូមសិ្រសា

អំបណាយទាៃទាំងឡាយខាងវិញ្ញាណថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា4៦:13–27។

អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំៃូវអំបណាយទាៃទាំងបនាះ។

បដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យយល់រោៃ់ថតចបាស់អំពរីអំបណាយទាៃទាំងឡាយខាងវិញ្ញាណទាំងបៃះសូម្ ្គតូ្្គងអំបណាយទាៃថដលម្ៃបៅ

្រ្ននុងតារាងខាងបករោមបៅៃរងបសច្្ររីពៃ្យល់ថដលកតូវៃរងវ។(ចបមលែើយម្ៃបៅចុងបមបរៀៃ)។



១៨៥

សមសរៀនេដី១១៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤៦

អំសណាយទាន សេចក្តីពន្យល់

 ១. អំសណាយទាន«ឲ្យែឹងពតីការេណម្ងស្សេងៗពតីោនា»

(គ.និងេ.៤៦:១៥)

្រ. អំបណាយទាៃបៃះ្រ៏សថម្ងប�ើងដូចោនាបៅចំបោះពួ្រ

អ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាថដលអាចបរៀៃបចះបហើយយល់

ភាសាោៃោ៉ាងឆ្ប់រហ័សថដរ។

 ២. អំសណាយទាន«ឲ្យែឹងពតីការងារស្សេងៗពតីោនា»

(គ.និងេ.៤៦:១៦)

ខ. អំបណាយទាៃបៃះអៃុញ្ញាតឲ្យបុ្្គលម្នា្រ់សារល់ឬយល់

អំពរីបំណងដ៏ពិតៃិងបហតុ្លថដលោៃលា្រ់ទុ្រ។

វ�ួយឲ្យបុ្្គលម្នា្រ់បមើលប�ើញបសច្្ររីអាក្រ្រ់ថដល

លា្រ់ោំងបហើយបមើលប�ើញបសច្រ្រីល្អបៅ្រ្ននុងមៃុស្ស

ដនទ។

 ៣. អំសណាយទានថន«ការសចរះេសង្កតស្គាល់វិញ្ញាែ

ទាំងឡាយ»(គ.និងេ.៤៦:២៣)

្ . ជាញរ្រញាប់អំបណាយទាៃបៃះសថម្ងបចញបៅ្រ្ននុង

ថានា្រ់ដរ្រនាំថដលសារល់ពរីរបបៀបថដលអំបណាយទាៃរបស់

មៃុស្សដនទអាចម្ៃកបបោ�ៃ៍បដើម្បរីបបកមើ្រ្ននុងតំថណង

នានាបទាះជាអំបណាយទាៃទាំងបនាះម្ៃសភាពខុសៗ

ពរីោនាោ៉ាងណា្រ្រី។

 ៤. អំសណាយទាន«ឲ្យសចរះនិោយភាស្ែថទស្សេងៗ»

និង«បកណពបភាស្ែថទ»(គ.និងេ.

៤៦:២៤–២៥)

�.អំបណាយទាៃបៃះសថម្ងបចញ្រ្ននុងសមតថែភាពរបស់

បុ្្គលម្នា្រ់បដើម្បរីឲ្យប�ើញភាពខុសថបលែ្រពរីោនារវង

អំបណាយទាៃដ៏ពិតកោ្រដឬដំបណើររោរនៃកពះវិញ្ញាណ

ៃិងវិញ្ញាណថ្រលែងបៃលែំបោលលទ្ធិខុសឆ្គងឬ

កពះបញ្ញតតេិថ្រលែងរោលាយ។

បញ្រីនៃអំបណាយទាៃទាំងឡាយនៃកពះវិញ្ញាណថដលម្ៃបលើ្រប�ើងបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា4៦កោៃ់ថតជា

អំបណាយទាៃមួយចំៃួៃនៃអំបណាយទាៃទាំងឡាយថដលម្ៃថតបែុបណាណះ។ថអលបឌើរកប៊ូសអ័រម្៉ា្រ់ខៃ់�រី្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រ

សាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃពៃ្យល់ថា៖«អំបណាយទាៃទាំងឡាយខាងវិញ្ញាណម្ៃបកចើៃសៃ្ធរ្រសនាធាប់ៃិងមិៃបចះចប់មិៃបចះ

បហើយប�ើយ។អំបណាយទាៃទាំងឡាយថដលម្ៃសថម្ងបចញបនាះ្ឺជារោរបគ្ហាញឲ្យប�ើញអំពរីរោរចា្រ់បង្តូរកពះ្ុណដ៏ឥត

កពំថដៃថដលកពះដ៏កប្របបោយបសច្រ្រីបមតាតា្ររុណាកបទាៃដល់បុ្្គលថដលកសឡាញ់បហើយបបកមើកទង់»( A New Witness 
for the Articles of Faith[ឆ្នាំ1985]ទំព័រ371)។

បតើអ្ន្រអាច្ ិតអំពរីអំបណាយទាៃទាំងឡាយខាងវិញ្ញាណថដលអ្ន្រធាលាប់ប�ើញឬអាចបលើ្រប�ើងពរីអំបណាយទាៃណាថដល

មិៃម្ៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា4៦ថដរឬបទ?

កបសិៃបបើអ្ន្រោៃទទួលពររបស់បលា្រអយ្យបរោបហើយបនាះកពះអម្ចាស់អាចៃរងោៃបធវើបញ្រីអំបណាយទាៃមួយចំៃួៃថដល

កទង់ោៃកបទាៃឲ្យអ្ន្រ។អ្ន្រ្រ៏អាចៃរងទទួលបទពិបសាធៃ៍នៃអំបណាយទាៃទាំងឡាយខាងវិញ្ញាណថដរបៅបពលអ្ន្របបកមើ

កពះវរបិតាសួ្៌ៃិង្រូៃបៅកទង់បៅ្រ្ននុងរោរបៅនានាបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ។បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា4៦បបកងៀៃថា

អស់អ្ន្រថដលកតូវោៃបៅឲ្យ«បមើល្ ៃ់បលើសាសនាចក្រ»កតូវោៃកបទាៃឲ្យៃូវអំបណាយទាៃបដើម្បរីបធវើរោរវិៃិច្័យថាបតើ

អំបណាយទាៃទាំងឡាយខាងវិញ្ញាណមួយណាថដលោៃម្រពរីកពះ(សូមបមើល្.ៃិងស.4៦:27)។អ្ន្រអាចទុ្រចិតតេ

បលើសមតថែភាពប៊ីស្សពរបស់អ្ន្របដើម្បរីញាណដរងអំពរីអំបណាយទាៃរបស់អ្ន្រៃិងតំថណងថដលអ្ន្រអាចម្ៃលទ្ធភាពបបកមើោៃ

ោ៉ាងល្អបំ្ុតបហើយកបទាៃពរដល់មៃុស្សដនទបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្របទាះជាអ្ន្រពុំទាៃ់ដរងអំពរីអំបណាយទាៃទាំងបនាះ្រ្រី។

វ្រ៏អាចៃរងម្ៃកបបោ�ៃ៍្ ងថដរបដើម្បរីយល់ដរងឲ្យោៃរោៃ់ថតចបាស់អំពរីអំបណាយទាៃខាងភាសា។ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធ

ោៃបបកងៀៃអំពរីអំបណាយទាៃនៃកពះវិញ្ញាណមួយបៃះដូបច្នះថា៖

«[អំសណាយទានខាងភាសាបតូវបាន]ប្រទានឲ្យសែើម្ដីជាសោល្រំែងននការប្រកា�ែំែឹងល្អសៅ

ក្្នគុងចំសណាមមនុ�្សដែលនិយាយភាសាសផ្សងែូចសៅ្រុែ្យន្ងៃេដីហា�ិ្រជាសែើមសហើយវាពុំចាំបាច់

សឡើយដែលភាសាទាំងឡាយបតូវដតបាន្រសបងៀនសៅែល់�រាជិក្ក្្នគុងសា�នាចបក្ជាពិស��សនាទះ

ែ្ិតមនុ�្សណាក្៏សដាយដែលរានបពទះវិញ្ញាែ្ររិ�ុេ្អាចដ្្ងអំពដីការែ៍ទាំងឡាយននបពទះបានជា

ភាសារ្រ�់ខ្លួនក្៏ែូចជាដ្្ងជាភាសាមរួយសផ្សងសេៀតដែរសបោទះស�ចក្្ដីជំសនឿពុំដមនសក្ើតសឡើង

សដាយសារេដី�រាគាល់សនាទះសេផ្គុយសៅវិញគឺសដាយការឮបពទះ្រន្លូលននបពទះសេសតើ»(ការបតទងៀនរបស់

ទបធានស្សនាចទក៖យ៉ូដសបស្៊មីធ[ឆ្នាំ២០០៧]េំព័រ៣៨៣–៨៤)។

«ប្រ�ិនស្រើការែ៍ណាមរួយបតូវបាន្រសបងៀនសដាយអំសណាយទានខាងភាសាសនាទះវាពុំដមនបតូវបានេេរួល�បរា្រ់

សោលលេ្ិសនាទះសេ»(ការបតទងៀន៖យ៉ូដសបស៊្មីធេំព័រ៣៨៤)។



១៨៦

សមសរៀនេដី១១៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤៦

«ចូរក្ុំដ្្ងសដាយនូវអំសណាយទានខាងភាសាសឡើយប្រ�ិនស្រើោមានការយល់ែឹងអំពដីវាឬសដាយោមានការ្រក្ដប្រសេសនាទះ។

អារក្្សអាចនិយាយបានសបចើនភាសា្រចាចាមិត្នឹងមក្ជាមរួយនឹងក្ិច្ការរ្រ�់វាវាអាចល្លួងមនុ�្សបានបគ្រ់ជាន់ថ្នាក្់វាអាច

និយាយជាភាសាអង់សគ្�ឬភាសាហូឡង់។ចូរក្ុំឲ្យរាននរណារានាក្់ដ្្ងជាសបចើនភាសាសឡើយសលើក្ដលងដត្រុគ្លសនាទះ

សចទះ្រក្ដប្រសដាយរានការអនុមតិពដីរានាក្់បគ្រ់បគងពដីសលើលំដា្រ់សនាទះ្រុគ្លសនាទះអាចោែែឹងឬអាច្រក្ដប្របានឬ

្រុគ្លរានាក្់សេៀតអាចសធ្វើបាន»(ការបតទងៀន៖យ៉ូដសបស៊្មីធេំព័រ៣៨៤)។

ដអលសឌើរប្រមូ�អ័ររា៉ាក្់ខន់�ដីក្្នគុងក្ូរ៉ុមននពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់បានពន្យល់ថ្៖«អំសណាយទាន

ខាងភាសានិងការ្រក្ដប្របតូវបានប្រទានឲ្យក្្នគុងសោល្រំែងពិស��សែើម្ដីសប្រើបបា�់ក្្នគុង

កាលៈសេ�ៈពិស��ៗ។រានអំសណាយទានជាសបចើនដែលរានសារៈ�ំខាន់្រំផុតចំដែក្ឯ

ការសប្រើបបា�់រ្រ�់វាវិញសនាទះគឺសធ្វើឲ្យការ្រំភាន់បាត់្រង់ឱកា�រ្រ�់វា។អំសណាយទាននន

ការដា�់សតឿនននការប្រកា�ែំែឹងល្អននការ្រក្បសាយសោលលេ្ិននការ្រសបងៀនែំែឹងល្អ—

សទាទះជាមិនរានស�ចក្្ដីរំសភើ្រខាលាំងក្្ដី—ក្៏វារាន�ភាពប្រស�ើរនិងរានតនម្ជាងភាសាដែរ»

(Mormon Doctrineការសបាទះពុម្សលើក្េដី២[ឆ្នាំ១៩៦៦]េំព័រ៨០០)។

សូមពិចារណាមួយកសប្រ់អំពរីរបបៀបថដលអំបណាយទាៃទាំងឡាយនៃកពះវិញ្ញាណោៃ្ ្ល់អតថែកបបោ�ៃ៍ដល់អ្ន្រ។សូម្ ិត

្ងថដរអំពរីរបបៀបថដលអ្ន្រអាចថសវងរ្របហើយបកបើកោស់អំបណាយទាៃទាំងឡាយបដើម្បរីកបទាៃពរដល់្រូៃបៅរបស់កពះ។

កពះអម្ចាស់ោៃបញ្ចតូលវិវរណៈបៃះតាមរយៈរោរបគ្រប់ឲ្យអ្ន្របដើរតាមកទង់អំពរីអវរីថដលពួ្រប្កតូវបធវើ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា៦4:5–៦បោយថសវងរ្រអវរីថដលកទង់ោៃបបកងៀៃ។

ចំបណះចំណាេខគម្ីរ—បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៤៦:៣៣

សូមចំណាយបពលពរីរបរីនាទរីទបៃ្ទញបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា4៦:33។កបសិៃបបើអាចសូមសូកតខ្ម្ពរីរបៃះឲ្យសម្�ិ្រ

ក្ួសារឬមិតតេ្ ្រ្ិម្នា្រ់សាដាប់។


៦. សូមបធវើបញ្រីបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីមបធយាោយមួយចំៃួៃថដលអ្ន្រអាច

«កបកពរតតេបោយ្ ុណធម៌ៃិងបោយបរិសុទ្ធភាព»។បៅបពលអ្ន្របធវើបញ្រីរបស់អ្ន្រសូមបក�ើសបរើសយ្រពរីរឬ

បរី�ំពូ្របចញពរី្រូៃបសៀវបៅមដើម្បដី ករោលាំង ន� យុវ្រ�បហើយបកបើកោស់�ំពូ្រទាំងបនាះបដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យម្ៃចំណុច

បញ្ចតូលបៅ្រ្ននុងបញ្រីបនាះ។សូមសរបសរបោលបៅអំពរីរបបៀបថដលអ្ន្របកោងបដើម្បរីកបកពរតតេបោយ្ ុណធម៌ៃិង

បរិសុទ្ធភាពបៅចំបោះកពះអម្ចាស់។


7.សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ

របស់អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ៤៦ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖

ចបមលែើយសកម្ប់លំហាត់្ ្គតូ្្គង៖1)្,2)�,3)ខ,4)្រ។



១៨៧

សមសរៀនេដី១១៖ន ង្ៃេដី៤

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤៧–៤៨
បមបរៀៃទរី11៖ន្ងៃទរី4បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា47–48

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៤៧

ទ្រះអម្ចាស់ោនដ�ងតាំងយ៉ូហានវិ�ត្ើរឲ្យរកសាទបវ�្តិស្ទស្តស្សនាចទកដែលោនក�់ទតា្រុក។

សូម្ ិតអំពរីកពរតតេិរោរណ៍្រៃលែងបៅជាមួយៃរងចំណាប់អារម្ណ៍ខាងវិញ្ញាណថដលអ្ន្រោៃរួមចំថណ្របហើយដរងថាវម្ៃតនមលែ

្ួរថតចងចាំ(ឧទាហរណ៍៖ពិធរីឧទ្ទិសឆលែងកពះវិហារបរិសុទ្ធរោរកប�ុំមួយ្រ្ននុងសាសនាចក្រឬ្រម្វិធរី្រ្ននុងក្រុមក្ួសារម្ៃដូចជា

អាោហ៍ពិោហ៍ឬបុណ្យសព)។

កបសិៃបបើអាចសូមៃិោយកោប់សម្�ិ្រក្ួសារម្នា្រ់អំពរីកពរតតេិរោរណ៍បនាះបហើយបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះ។(កបសិៃបបើ

មិៃម្ៃសម្�ិ្រក្ួសារបដើម្បរីកោប់បទបនាះសូមពិចារណាអំពរីសំណួរទាំងបៃះ)។

• បតើបៅ្រ្ននុងកពរតតេិរោរណ៍បៃះអវរីបៅថដលដ្រ់ជាប់បៅ្រ្ននុងចិតតេរបស់អ្ន្រជាងប្?

• បតើរោរចងចាំអំពរីកពរតតេិរោរណ៍បៃះម្ៃតនមលែោ៉ាងដូចបម្ចថដរ?

• បតើរោរដរងអំពរីកពរតតេិរោរណ៍បៃះអាចកបទាៃពរដល់្រូៃបៅ�ំនាៃ់បករោយរបស់អ្ន្រ្រ្ននុងរយៈបពល100ឆ្នាំខាងមុខ

បទៀតោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអាៃវ ្្គបសច្រតេរីថណនាំនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា47ៃិងខទរី1–3នៃវ្្គបៃះបដើម្បរីរ្របមើលអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃ

បៅឲ្យយែូហាៃវិតបមើរបធវើ។បហតុអវរីអ្ន្រ្ ិតថាវសំខាៃ់សកម្ប់បុ្្គលម្នា្រ់បដើម្បរីសរបសរកបវតតេិរបស់សាសនាចក្រ?

សូម្ ិតអំពរីកពរតតេិរោរណ៍មួយបចញពរីកបវតតេិសាកសតេសាសនាចក្រ

ថដលម្ៃរោរបំ្ុត្ំៃិតចំបោះអ្ន្រ។បតើអ្ន្រោៃបរៀៃអំពរី

កពរតតេិរោរណ៍បនាះោ៉ាងដូចបម្ច?

បយើងសារល់កពរតតេិរោរណ៍្រៃលែងហួសបៅ្រ្ននុងកបវតតេិសាកសតេ

សាសនាចក្រោៃបោយសារថតម្ៃមៃុស្សសរបសរបហើយ

រ្រសា្រំណត់បហតុនៃកពរតតេិរោរណ៍ទាំងបនាះបដើម្បរីោៃរ្រសាទុ្រ

សកម្ប់មៃុស្ស�ំនាៃ់បៃះៃិង�ំនាៃ់ខាងមុខបទៀត។សូម

ចងចាំថាបៅ្រ្ននុងវិវរណៈមួយរោលពរីមុៃកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃ

កពះបៃ្ទតូលថា«ៃរងម្ៃបញ្រីមួយ្រត់ទុ្របៅ្រ្ននុងចំបណាម

អ្ន្ររាល់ោនា»(្.ៃិងស.21:1)។បច្ចនុប្បៃ្នបៃះម្ៃ

អ្ន្រសរបសរៃិង្រត់បញ្រីមួយរូបបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រកតូវ

ោៃថតងតាំងបោយ្ ណៈកបធាៃទរីមួយ។បទាះជាោ៉ាង

ណា្រ៏បោយអ្ន្រសរបសរកបវតតេិសាកសតេរូបបៃះពុំអាចសបងកត

បហើយ្រត់កតាក្ប់បហតុរោរណ៍ថដលប្រើតប�ើងបៅ្រ្ននុង

បរុព្វកថា
ក្្នគុងដខមិនាឆ្នាំ១៨៣១ពយាការីយ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធបានេេរួលវិវរែៈដែលបានក្ត់បតា

សៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤៧និង៤៨។សៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិង

ស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤៧បពទះអរាចា�់បានដតងតាំងយ៉ូហានវិតសមើរឲ្យសធ្វើជាអ្នក្�រស�រ

ប្រវត្ិសាប�្និងជាអ្នក្ក្ត់្រញជដី�បរា្រ់សា�នាចបក្ជំនរួ�អូលដីសវើរស្សឌើរី។សៅ

ក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤៨បពទះអរាចា�់បានដែនាំឲ្យពរួក្្ររិ�ុេ្សៅរែ្ឋ

អូនហអូជរួយធុរៈែល់�រាជិក្សា�នាចបក្ដែលសធ្វើែំសែើរមក្ពដីរែ្ឋនូវសយា៉ាក្។

បពទះអរាចា�់ក្៏បានដែនាំឲ្យ�រាជិក្សា�នាចបក្សបតៀមខ្លួនេិញែដីសែើម្ដីសាថា្រនា

េដីបក្ុង�ម៊ីយ៉ូនសឡើងសៅរែ្ឋមិ��រួរីផងដែរ។

យ៉ូហានវិតសមើរប្នចមលងវិវរែៈណែលយ៉ូណេបេ៊្៊ីធ

ប្នទទួលកាលពតីមរុនៗចូលសៅក្នុងសេៀវសៅណែលេព្វថ្ងៃ

សនរះពតូវប្នស្គាល់ថាជាសេៀវសៅវិវរែៈទតី១។សេៀវសៅ

សនរះមាននូវេំសៅពតីែំបូងៗជាសពចើនថនវិវរែៈទាំងសនរះ។



១៨៨

សមសរៀនេដី១១៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤៧–៤៨

សាសនាចក្រោៃទាំងអស់ប�ើយដូបច្នះោត់កតូវោៃថណនាំឲ្យបក�ើសបរើសបរឿងកបវតតេិពរីមៃុស្សដនទ។្រ្ននុងៃ័យទូបៅម្ៃៃ័យ

ថាបទពិបសាធៃ៍របស់សម្�ិ្រសាសនាចក្រ្ឺជាចំថណ្រនៃកបវតតេិសាសនាចក្របហើយអាចម្ៃឥទ្ធិពលដល់មៃុស្ស�ំនាៃ់ខាង

មុខ។

ថអលបឌើរម្៉ាលរីៃប�ថ�ៃសិៃនៃក្រុមចិតសិបនា្រ់ថដលោៃបបកមើជាអ្ន្រសរបសរកបវតតេិសាកសតេៃិងអ្ន្រ្រត់បញ្រីសកម្ប់

សាសនាចក្រពរីឆ្នាំ2005–12ោៃបបកងៀៃថា«បរឿងកបវតតេិដ៏អសាចារ្យបំ្ុតជាបកចើៃនៃសាសនាចក្រម្ៃបៅ្រ្ននុងបរឿងកបវតតេិ

របស់បុ្្គលៃិងក្រុមក្ួសារបហើយទាំងបៃះ្ ឺជាចំថណ្រមួយនៃប្ររដំថណលរបស់បុ្្គលម្នា្រ់ៗៃិងក្រុមក្ួសារ»(«There
ShallBeaRecordKeptamongYou»Ensign ឬលដីអា�ូណាថខធ្នតូឆ្នាំ2007ទំព័រ31)។


1. សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បហតុអវរីោៃជា

កបវតតេិផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់អ្ន្រម្ៃសារៈសំខាៃ់?


2. សូម្ ិតអំពរីកពរតតេិរោរណ៍សំខាៃ់ខាងវិញ្ញាណបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រថដលអ្ន្រដរងថាម្ៃតនមលែ្រ្ននុងរោរចងចាំ។សូម

កសនមថា្រូៃៗៃិងបៅៗអ្ន្រៃរងអាៃបញ្រីកបវតតេិផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់អ្ន្រអំពរីកពរតតេិរោរណ៍មួយ្រ្ននុងចំបណាមកពរតតេិរោរណ៍

ទាំងបៃះ។បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមកោប់អំពរីកបប្ទកពរតតេិរោរណ៍បនាះ

រួចបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

្រ. បតើអ្ន្រៃរងសរបសរអំពរីថ្្ន្រណាមួយនៃកពរតតេិរោរណ៍បនាះ?

ខ. បតើអ្ន្រៃរងចង់ឲ្យ្រូៃបៅ�ំនាៃ់បករោយរបស់អ្ន្រដរងបហើយសារល់អវរីអំពរីកពរតតេិរោរណ៍បនាះ?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា47:4បដើម្បរីថសវងយល់អំពរីអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃសៃយាជាមួយយែូហាៃវិតបមើរ

ថាៃរងកបទាៃដល់្រិច្ចខិតខំរបស់ោត់«្រ្ននុងរោរ្រត់បញ្រីៃិងកបវតតេិសាសនាចក្រជាៃិច្ច»(្.ៃិងស.47:3)។

បោងតាមអវរីថដលអ្ន្រោៃអាៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា47:4សូមបញ្ចប់បោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះ៖គបើគ�ើង

គនារះព្រះវិញ្ញាណអាចជួ�គ�ើងឲ្យ។

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចនាំយ្រក្ប់ទាំងបសច្រ្រីម្ររោៃ់រោរចងចាំរបស់បយើង(សូមបមើលយែូហាៃ14:2៦)បហើយ�ួយបយើង

ឲ្យសរបសរអំពរីកពរតតេិរោរណ៍ៃិងសាថាៃភាពនានាបៅតាមរបបៀបថដលៃរងកបទាៃពរដល់សម្�ិ្រក្ួសាររួមទាំងមៃុស្សដនទបទៀត

បៅ�ំនាៃ់ខាងមុខ។សូមអធិសាឋាៃបហើយរស់បៅបោយស្រ្ិសមបដើម្បរីម្ៃ�ំៃួយពរីកពះវិញ្ញាណបៅបពលអ្ន្រខិតខំរ្រសាកបវតតេិ

ផ្ទាល់ខលែលួៃ។

សូមពិចារណាអំពរីរបបៀបប្្សងៗបទៀតថដលអ្ន្រអាចបបងកើៃរោរខិតខំរ្រសា្រំណត់បហតុផ្ទាល់ខលែលួៃមួយឬបៅបពលអ្ន្រសរបសរ

កពរតតេិរោរណ៍សំខាៃ់ខាងវិញ្ញាណផ្ទាល់ខលែលួៃពិធរីបរិសុទ្ធៃិងមៃុស្សថដលបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៤៨

្ួកបរិសុ្រ្តៅរែ្ឋអូណហអូទ�ូវជួយធុរៈែល់្ ួកបរិសុ្រ្ដែលតធវែើែំតណើរ្ ក្ ីរែ្ឋនូវតយា៉ាកតហើយតទ�ៀ្ខលែលួន្រ្រួល
្រ�ករបស់ខលែលួនតៅ្រីទកុងស៊មីយ៉ូន

សូមកសនមថា្្រីៗបៃះម្ៃសម្�ិ្រសាសនាចក្រថដលរស់បៅតំបៃ់ោច់កសោលមួយោៃរងទុ្រខេបោយបកោះធម្ជាតិបហើយ

កតូវោៃ�បមលែរៀសបចញពរី្ ្ទះសថម្បងរបស់ខលែលួៃ។ថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្រោៃបស្នើឲ្យអ្ន្រៃិងក្ួសារអ្ន្រ្្ល់ជា�កម្រដល់អ្ន្រ

ថដលោត់បង់�កម្រមួយចំៃួៃសកម្ប់រយៈបពលបរីបួៃថខ។បតើសំណួរៃិង្រងវល់អវរីខលែះថដលអ្ន្រៃិងក្ួសារអ្ន្រៃរងម្ៃ?

បតើ្រងវល់ៃិងអារម្ណ៍ដូចបម្ចខលែះថដលអ្ន្រ្ ិតថាអ្ន្រថដលផ្លាស់ម្រសានា្រ់បៅ្រ្ននុង្ ្ទះរបស់អ្ន្របនាះៃរងម្ៃ?

សូមបមើលបៅថ្ៃទរីកបវតតេិសាកសតេសាសនាចក្រទរី3បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖«តំបៃ់ៃូវបោ៉ា្រថ្ៃសិលបវ៉ញា៉ាៃិងអូនហអូ

នៃស.រ.អា»។ទរីតាំងោ៉ាលនមែរាែរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រៃិងខឺត�ង់រដ្ឋអូនហអូ។បតើទរីក្រុងទាំងបៃះម្ៃចម្ងាយពរីោនាកបថហលបែុនាមៃ

្រី�តូថមែកត?

្រ្ននុងថខ្រុម្ៈឆ្នាំ1831ពយារោរីយែូថសបសី្៊ធោៃផ្លាស់ទរីលំបៅពរី្ ូមិោ៉ាលនមែរាែរដ្ឋៃូវបោ៉ា្របៅរោៃ់ទរីក្រុងខឺត�ង់រដ្ឋ

អូនហអូ។សម្�ិ្រសាសនាចក្រជាបកចើៃោៃផ្លាស់លំបៅបៅតាមបករោយអំ�នុងកោំមួយថខបករោយម្រ។សម្�ិ្រទាំងបៃះ

ោៃទុ្របចាលកទព្យសម្បតតេិៃិងធៃធាៃខាងបលា្រិយជាបកចើៃបដើម្បរីបធវើតាមកពះបញ្ញតតេិរបស់កពះបហើយផ្លាស់លំបៅបៅរដ្ឋ

អូនហអូបហើយពួ្រប្ោៃកតូវរោរ�ំៃួយ។បតើអ្ន្រ្ ិតថាកពះអម្ចាស់អាចៃរងតកមូវអវរីខលែះពរីអ្ន្រកបសិៃបបើអ្ន្រោៃរស់បៅរដ្ឋ

អូនហអូបហើយោៃប�ើញពួ្របរិសុទ្ធទាំងបៃះផ្លាស់ទរីលំបៅបៅរោៃ់តំបៃ់របស់អ្ន្របោយោមៃ្ ្ទះសថម្បងៃិងម្ៃកោ្រ់រោស

បៃតេិចបៃតេលួចបនាះ?

ការនឹកព�ទមក្នុងចិត្ត

�ូមដ�្វងរក្ការពិពែ៌នាលម្អិតដែល

អាចជរួយអ្នក្ឲ្យ្រសងកើតរូ្រភាពក្្នគុងគំនិត

សពលអ្នក្អាន។�ូមប�នម៉ថ្អ្នក្ក្ំពុង

រានវត្រានក្្នគុងបពឹត្ការែ៍ជាក្់លាក្់

នានា។ការសធ្វើែូចសនទះនឹងជរួយពបងឹង

េដី្រនាទាល់រ្រ�់អ្នក្អំពដីភាពពិតននការែ៍

ដែលអ្នក្អានក្្នគុងបពទះគម្ដីរ។�ូម

សាក្ល្ងវិធដីសនទះជាមរួយនឹងសោលលេ្ិ

និងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤៨។ឧទាហរែ៍

�ូមប�នមអំពដីសាថានភាពលំបាក្ដែល

អាចនឹងសក្ើតសឡើងក្្នគុងការសធ្វើែំសែើរសលើ

ចរាងាយផ្លូវពដីភូមិបា៉ាលនម៉រ៉ារែ្ឋនូវសយា៉ាក្

សៅកាន់េដីបក្ុងខឺតឡង់រែ្ឋអូនហអូ

អំឡគុងសពលរែូវរង្ក្្នគុងឆ្នាំ១៨៣១។

សតើអ្នក្នឹងរានអារម្មែ៍ែូចសម្ចអំពដី

ការផ្លា�់េដីលំសៅសៅកាន់េដីបក្ុងមរួយ

ដែលអ្នក្មិនដែលសាគាល់សៅចំសពល

ដែលអ្នក្ោមានក្ដន្ង�បរា្រ់រ�់សៅ

សសាទះសនាទះ?



១៨៩

សមសរៀនេដី១១៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤៧–៤៨

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា48:1–3បដើម្បរីថសវងរ្ររោរណ៍ថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលកោប់សម្�ិ្រ

សាសនាចក្រ្រ្ននុងរដ្ឋអូនហអូឲ្យបធវើសកម្ប់សម្�ិ្រសាសនាចក្រថដលផ្លាស់ទរីលំបៅបៅរោៃ់្ ូមិភា្បនាះ។បោលរោរណ៍

មួយថដលបយើងបរៀៃបចញពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ្ ឺថាព្រះអមាចាស់បញ្ជាឲ្យ្ ួកបរិសុទ្ធន្ងៃចុងគពកា�ផចកចា�អ្វបីផ�លខលែលួៃមាៃគៅ�ល់

អ្កផ�លខ្វរះខ្្រ។អ្ន្រអាចៃរងចង់សរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅថ្រ្បរខទរី2។

សូម្រត់ចំណាំបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា48:3ថាកពះអម្ចាស់ោៃរំពរងពរីអ្ន្រថដលម្ៃធៃធាៃៃិងកោ្រ់រោស

បៃតេិចបៃតេលួចថដលោៃផ្លាស់ទរីលំបៅបៅរោៃ់រដ្ឋអូនហអូបដើម្បរីទិញដរីធលែរីបៅទរីបនាះ។ដូចោនាបៃះថដរកពះអម្ចាស់រំពរងឲ្យបយើង

ម្នា្រ់ៗបកបើកោស់ធៃធាៃទាំងឡាយថដលបយើងម្ៃបហើយមិៃពរងថ្្អ្រឲ្យមៃុស្សដនទ�ួយបយើងប�ើយ។


3.សូមបឆលែើយៃរងសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើបយើងអាច

ថច្ររំថល្រអវរីថដលបយើងម្ៃជាមួយសម្�ិ្រដនទបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រោៃតាមរបបៀបណាខលែះ?

បៅបពលអ្ន្រអាៃបរឿងខាងបករោមបៃះថដលោៃកោប់បោយកបធាៃថ�មស៍អ៊ីបហាវាសតេ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃ្ ណៈកបធាៃទរីមួយ

សូមពិចារណាអំពរីរបបៀបថដលយុវ�ៃម្នា្រ់ោៃបំបពញកពះបញ្ញតតេិរបស់កពះ្រ្ននុងរោរថច្ររំថល្រជាមួយអ្ន្រថដលខវះខាត៖

«អ�់ជាសបចើនឆ្នាំក្ន្ងសៅរានក្ូរ៉ុម�ង្មរួយបាន�សបមចចិត្ប្រមូលអាហារ�បរា្រ់ជនខ្វទះខាត

ជាគសបរាង្រសបមើ។ជដីមជា�ង្រានាក្់ដែលរានចិត្រំសភើ្រចូលររួមសហើយបានតាំងចិត្ថ្ប្រមូលអាហារ

ឲ្យបានសបចើនជាងអ្នក្សផ្សងសេៀត។សពលសវលាបានមក្ែល់ដែលពរួក្�ង្មក្ជរួ្រជុំោនាសៅសរាង

ថ្វាយ្រង្ំ។ពរួក្សគទាំងអ�់ោនាបានសចញសៅក្្នគុងសពលដតមរួយសហើយបតឡ្រ់មក្វិញក្្នគុងសពលជាក្់លាក្់

មរួយសៅសពលលាងាច។មនុ�្សបគ្រ់ោនាភាញាក្់សផ្អើលសបោទះរសេទះរ្រ�់ជដីមោមានអ្វដីទាល់ដតសសាទះ។ោត់

សមើលសៅែូចជា[ប�ងូតប�ង្ត់]ណា�់សហើយសក្្មងប្រុ�សផ្សងសេៀតបានស�ើចចំអក្ដាក្់ោត់។

សដាយស�ើញែូចសនទះសហើយែឹងថ្ជដីមចូលចិត្ឡានសនាទះអ្នក្ែឹក្នាំបានបបា្រ់ោត់‹ជដីមសចញសៅសបរៅសៅ។ខ្គុំចង់ឲ្យ

ឯងសៅសមើលឡានខ្គុំ។វាសែើរមិនប�រួលទាល់ដតសសាទះ›។

«អ្នក្ែឹក្នាំបាន�រួរជដីមថ្ោត់អន់ចិត្ឬសេ។ជដីមបានត្រថ្‹សេអត់សេ។្រ៉ុដន្សៅសពលខ្គុំបានសចញសែើម្ដីប្រមូល

អាហារខ្គុំពិតជាេេរួលបានសបចើនណា�់។រសេទះរ្រ�់ខ្គុំសពញសដាយអាហារ។សៅសពលខ្គុំបតឡ្រ់មក្សរាងថ្វាយ្រង្ំវិញខ្គុំ

បានឈ្់រសៅផ្ទះរ្រ�់ប�្ដីរានាក្់ដែលមិនដមនជា�រាជិក្ដែលបានដលងលទះ្រ្ដីសហើយរ�់សៅក្្នគុងបពំប្រេល់វរួែរ្រ�់សយើង។

ខ្គុំបានសោទះទាវារសហើយពន្យល់អំពដីអ្វដីដែលសយើងក្ំពុងសធ្វើសហើយោត់បានអសញជើញខ្គុំឲ្យចូលក្្នគុងផ្ទះ។ោត់បានចា្រ់សផ្ើម

រក្សមើលអ្វដីមរួយឲ្យខ្គុំ។ោត់បានស្រើក្េូេឹក្ក្ក្សហើយខ្គុំអាចសមើលស�ើញថ្ោត់ោមានអ្វដីសនាទះសេ។េូរ្រ�់ោត់េសេសាអាត។

េដី្រំផុតោត់រក្បានដផ្ដ្រ៉�មរួយក្ំ្រ៉ុងតូច។

«‹ខ្គុំស�្ើរដតពុំសជឿសេ។រានក្ូនតូចៗរត់សពញក្្នគុងផ្ទះដែលបតូវការអាហារសហើយោត់ដ្ររជាហុចដផ្ដ្រ៉�ក្ំ្រ៉ុងសនាទះមក្

ឲ្យខ្គុំសៅវិញ។ខ្គុំបានយក្វាសហើយបានដាក្់វាក្្នគុងរសេទះរ្រ�់ខ្គុំសហើយក្៏សចញសែើរមក្តាមផ្លូវ។សពលខ្គុំបានសែើរបានោក្់

ក្ណាដាលផ្លូវសនាទះខ្គុំរានអារម្មែ៍ក្ក្់សរៅដាពដីក្បាលែល់ចុងសជើងសហើយបានែឹងថ្ខ្គុំចាំបាច់បតូវបតឡ្រ់សៅផ្ទះសនាទះវិញ។

ខ្គុំបានឲ្យអាហារទាំងអ�់ែល់ោត់›។

«អ្នក្ែឹក្នាំបានវាចាថ្‹ជដីមឯងនឹងមិនសភ្ចនូវអារម្មែ៍ដែលឯងរានសៅយ្រ់សនទះសនាទះសេសបោទះសនាទះសហើយជាអ្វដីដែល

សយើងបតូវសធ្វើ›»(“Spiritual Nutrients,”Ensign ឬLiahona,ដខតុលាឆ្នាំ២០០៦េំព័រ៥៤)។



4. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រ្ ិតថាអវរីោៃប្រើតប�ើងចំបោះ�រីមរោលោត់ទទួលអារម្ណ៍ថាោត់្ ួរថតកត�ប់បករោយវិញបនាះ?

ខ. បៅបពលអ្ន្រដរ្រនំាោៃកោប់ោត់ថាអវរីថដល�រីមោៃទទួលអារម្ណ៍បៅបពលបនាះ្ ឺជា«អវរីថដលបយើង

កតូវបធវើ»បតើអ្ន្រ្ ិតថាោត់ចង់ម្ៃៃ័យដូចបម្ច?


5. សូមថសវងរ្រវិធរីថដលអ្ន្រអាច�ួយបំបពញបសច្រ្រីកតូវរោររបស់ៃរណាម្នា្រ់ថដលកបថហលជាបោយរោរថច្ររំថល្រ

ៃូវអវរីថដលអ្ន្រម្ៃ។ឧទាហរណ៍អ្ន្រអាច�ួយសម្�ិ្រក្ួសារមិតតេ្្រ្ិៃរណាម្នា្រ់បៅ្រ្ននុងថានា្រ់បរៀៃឬ្រូរ៉ុម្រ្ននុង

សាសនាចក្រឬៃរណាម្នា្រ់ថដលជាអ្ន្រ�ិតខាងឬជាអ្ន្ររួមសាលាជាមួយោនា។សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីអវរីថដលអ្ន្រៃរងបធវើបដើម្បរី�ួយបុ្្គលថដលអ្ន្រ្ ិតដល់បករោយម្រ

តាមោៃថ្ៃរោររបស់អ្ន្រ។



១៩០

សមសរៀនេដី១១៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤៧–៤៨

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា48:4–៦កពះអម្ចាស់ោៃពៃ្យល់ថាកទង់សពវកពះទ័យឲ្យពួ្របរិសុទ្ធបកតៀមខលែលួៃទិញ

ដរីធលែរីបៅបពលកទង់បបើ្រសថម្ងអំពរីទរីតាំងនៃទរីក្រុងស៊ីយែូៃឬបយរ៉ូសា�ិម្ ្រី។កពះអម្ចាស់បញ្ជាឲ្យពួ្រប្សៃ្សំកោ្រ់ទាំង

អមបាលម្៉ាៃថដលពួ្រអាចបធវើបៅោៃបដើម្បរីបកតៀមខលែលួៃចា្រ់ក្រះទរីក្រុងបៃះ។


៦. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ

របស់អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ៤៧–៤៨ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



១៩១

សមសរៀនេដី១២៖ន្ងៃេដី១

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤៩
បមបរៀៃទរី12៖ន្ងៃទរី1បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា49

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៤៩:១–៤

ទ្រះអម្ចាស់ោនតៅស៊មី�នីរិកែុន,ោ៉ាលីភីទោ�្តនិងលីម្៉ានខូ្លែីឲ្យ្ សាយែំណឹងល្អតៅកាន់្ ួកតសតកើរ

បតើអ្ន្រធាលាប់ប�ើញអនាទា្រ់ចាប់សតវសាវាថដរឬបទ?របបៀបមួយបដើម្បរីចាប់សតវសាវា្ ឺកតូវោ្រ់វតថែនុមួយដូចជាសថណតា្រដរីឬអាហារមួយ

ដុំបៅ្រ្ននុងធុងមួយថដលម្ៃកបបហាងធំល្មបដើម្បរីឲ្យសតវសាវាបនាះោ្រ់នដវចូលោៃ។ធុងបនាះកតូវោៃចងជាប់ៃរងថខ្សឬថខ្ស

ប្លែើងបដើម្បរី្រុំឲ្យសាវាបនាះអាចរត់បចញពរីអនាទា្រ់ោៃ។បៅបពលសាវាលូ្រចូលដល់្រ្ននុងបហើយចាប់ោៃវតថែនុបនាះបហើយវពុំអាចដ្រនដ

បចញម្រវិញោៃប�ើយបកោះ្រណាដាប់នដរបស់វធំជាងកបបហាងថដលលូ្រចូលបៅបទៀត។បោយរោរតាំងចិតតេរបស់វរោៃ់ោ៉ាង

ជាប់ៃរងរបស់បនាះសាវាមួយចំៃួៃៃរងបបណាដាយឲ្យខលែលួៃវកតូវប្ចាប់ោៃ។

សូមអាៃបសច្រ្រីថណនាំអំពរី្រណ្ឌនៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា49បោយថសវងរ្រសាថាៃភាពថដលោៃ

ពិពណ៌នាអំពរីអនាទា្រ់សាវា។បតើ�ំបៃឿខុសឆ្គងអវរីខលែះថដល

លរីម្៉ាៃខូពលែរីពុំចង់បោះបង់បចាល?


1.សូមសរបសរអំពរី្រំម�ឿ របស់ ពួក មសមកើរោ្រ់

បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរី

របស់អ្ន្រ។បនាទាប់ម្រសូមបធវើបញ្រីអំពរី�ំបៃឿ

ចំៃួៃបួៃរបស់ពួ្របសប្រើរថដលម្ៃបលើ្រប�ើង

បៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីថណនាំអំពរី្រណ្ឌ។អ្ន្រអាចចង់

្ូសចំណាំវបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។

សម្�ិ្រនៃសហ្មៃ៍រួមនៃពួ្រអ្ន្រប�ឿបលើរោរបលចប�ើងនៃកពះក្រីស្ទជាបលើ្រទរីពរីរជាធម្តាកតូវោៃបៅថាជាពួ្របសប្រើរបកោះ

របបៀបនៃរោរថាវាយបង្គំរបស់ពួ្រប្ម្ៃបញ្ចតូលទាំងរោរ�្រ្របញ្ងបៅបពលពួ្រប្បកចៀងរាំបហើយទះនដបៅៃរងចគ្វា្រ់ប្លែង។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា49:1–4រួចថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃបបើ្រសថម្ងអំពរី�ំបៃឿរបស់ពួ្របសប្រើរ។

បៅ្រ្ននុងខទរី2អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំៃូវអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលអំពរីបំណងកោថានារបស់ពួ្របសប្រើរ។


2. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រ្ ិតថាវម្ៃៃ័យដូចបម្ចបដើម្បរី«ដរងពរីបសច្រ្រីពិតតាមភា្ៗបែុថៃតេមិៃថមៃទាំងអស់បទ»

(្.ៃិងស.49:2)?

ខ. បតើម្ៃឧទាហរណ៍ថបបណាថដលបញ្ជា្រ់កោប់ថាសម្�ិ្រសាសនាចក្រអាចៃរងទទួលយ្របសច្រ្រីពិតឬ

បទោឋាៃមួយចំៃួៃនៃដំណរងល្អបែុថៃតេកចាៃបចាលបសច្រ្រីពិតឬបទោឋាៃប្្សងបទៀត?

បរុព្វកថា
លដីរា៉ានខូព្ដីជាអ្នក្ដប្រចិត្សជឿ្ ្មដីរានាក្់ចូលក្្នគុងសា�នាចបក្បានចង់ឲ្យអ្នក្

ផ្សព្វផសាយសា�នាផសាយែំែឹងល្អសៅែល់�រាជិក្ននបក្ុមសា�នារ្រ�់

ោត់ពដីមុនដែលជាបក្ុមស�សក្ើរ។សទាទះជាយា៉ាងណាក្៏សដាយោត់បាន្រន្កាន់

តាមជំសនឿខុ�ឆ្ងមរួយចំនរួនមក្ពដីសា�នាសនាទះ។សដាយរានក្ង្ខល់អំពដីជំសនឿ

រ្រ�់លដីរា៉ានសនាទះយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធបានេូល�រួរែល់បពទះអរាចា�់សៅន្ងៃេដី៧ដខ

ឧ�ភាឆ្នាំ១៨៣១សហើយបានេេរួលវិវរែៈដែលឥឡលូវសនទះបតូវបានក្ត់បតាសៅ

ក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤៩។សៅក្្នគុងវិវរែៈសនទះបពទះអរាចា�់បាន្រញ្ជា

�ម៊ីឌនដីរិក្ែុននិងបា៉ាលដីភដីបបាត្ឲ្យររួមែំសែើរនឹងលដីរា៉ានក្្នគុងការផសាយែំែឹងល្អ

សៅកាន់បក្ុមស�សក្ើរ។បពទះអរាចា�់ក្៏បានបសាយ្រំភ្ឺសោលលេ្ិដែលពរួក្ស�សក្ើរ

បានយល់ខុ�ររួមទាំងលក្្ខែៈននការយាងមក្ជាសលើក្េដីពដីរននបពទះបគដី�្តបមូវការ

ឲ្យសធ្វើពិធដី្រុែ្យបជមុជេឹក្សារៈ�ំខាន់ននអាោហ៍ពិោហ៍និងបក្ុមបគរួសារនិង

ការសប្រើបបា�់�ត្វជាអាហារ។



១៩២

សមសរៀនេដី១២៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤៩

បតើអ្ន្រៃរងោ្រ់ោ្រ្យអវរីចូលបៅ្រ្ននុងចបនាលាះបដើម្បរីបញ្ចប់បោលរោរណ៍ខាងបករោមបៃះថដលម្ៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិង

បសច្្ររីសញ្ញា49:2?គ�ើម្បីឲ្យបាៃព្រឹមព្រូវចំគពារះព្រះអមាចាស់គឺរួមបញ្ជូលទាំងបំណងពបាថ្នាគ�ើម្បីទទួលនៃគសចក្បី្ិ្រ

ផ�លពទង់បាៃគបើកសផម្ង។

អ្ន្រអាចៃរងចង់សរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រថ្រ្បរខទរី2។សូមពិចារណាអំពរីពរ�័យថដលបុ្្គលម្នា្រ់

អាចៃរងោត់បង់បោយរោរកោៃ់ថតបក�ើសបរើសទទួលយ្របសច្រ្រីពិតតាមភា្ៗ។

អ្ន្រអាច្ ិតអំពរីអនាទា្រ់មួយចំៃួៃថដលសម្�ិ្រសាសនាចក្រោៃជាប់។សម្�ិ្រមួយចំៃួៃអាចទទួលយ្ររោរបបកងៀៃឬ

បទោឋាៃមួយចំៃួៃបែុថៃតេមិៃទាំងអស់ខណៈថដលសម្�ិ្រមួយចំៃួៃប្្សងបទៀតអាចបតាងជាប់ៃរងឥរិោប្ថដលរារាំងពួ្រប្

«មិៃកតរមកតូវបៅចំបោះ[កពះអម្ចាស់]»(្.ៃិងស.49:2)។ឧទាហរណ៍បុ្្គលម្នា្រ់អាចៃរងបៅកពះវិហារបៅន្ងៃអាទិត្យ

បែុថៃតេបពលកត�ប់ម្រវិញោៃបធវើ្រម្វិធរីថដលមិៃបោរពដល់ន្ងៃឈប់សកម្្រ។បុ្្គលម្នា្រ់បទៀតអាចៃរងអាៃកពះ្ម្ពរីរបហើយ

អធិសាឋាៃសូមឲ្យម្ៃកពះវិញ្ញាណបែុថៃតេបករោយម្រថបរជាសាដាប់ត្ៃតេរីថដលបបណដាញកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបៅវិញ។

ថអលបឌើរយែូថសបប៊ីវុឺតលរីៃ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃបបកងៀៃថា៖

«សាតាំងគឺជាសមននស�ចក្្ដី្រសញ្ឆោតនិងជា្រិតាននអ�់ទាំងស�ចក្្ដីក្ុហក្។រានដតតាមរយៈ

ការអនុវត្ស�ចក្្ដីជំសនឿសលើបពទះអង្�ស្ង្គាទះនិងពលិក្ម្មធរួនរ្រ�់បេង់ររួមទាំងការរក្សាបពទះ្រញ្ញត្ិ

ទាំងអ�់្រ៉ុសណាណទះដែលអ្នក្អាចបានការោរពដីការ្រ៉ុន្រ៉ងែ៏មិនរា្យនិងែ៏សបាក្្រសញ្ឆោតរ្រ�់សាតាំង

ក្្នគុងការែឹក្នាំអ្នក្យា៉ាង្ លា�នវឲ្យធាលាក្់សៅក្្នគុងអំណាចរ្រ�់វា។

«អ្នក្មិនអាចសែើរតាមផ្លូវននែំែឹងល្អបានែូចដែលអ្នក្ចា្រ់មហលូ្រ្រមូសហ្វសដាយសបជើ�សរើ�យក្ពដីសនទះ

្រន្ិចពដីសនាទះ្រន្ិចបានសឡើយ។អ្នក្បតូវដតអង្គុយចុទះសៅចំសោទះមុខមហលូ្រទាំងអ�់សហើយរ�់សៅតាមបពទះ្រញ្ញត្ិគរួរជាេដីសពញ

ចិត្រ្រ�់បពទះអរាចា�់យា៉ាងសពញសលញ។

«អ្នក្បានសរៀនអំពដីបពទះ្រញ្ញត្ិទាំងឡាយររួចមក្សហើយ។អ្នក្សាគាល់អ្វដីដែលបតូវសធ្វើរានែូចជា៖អធិសា្ន�ិក្សាបពទះគម្ដីរ

តមអាហារថ្វាយែង្វាយមរួយភាគក្្នគុងែ្រ់និងែង្វាយសផ្សងៗចូលររួមរាល់ការប្រជុំេេរួលទានសាបកាម៉ង់តសមកើងរាល់

ការសៅរ្រ�់អ្នក្សហើយ្រសបមើមនុ�្សែនេោំបេែល់ថ្នាក្់ែឹក្នាំសា�នាចបក្ចុទះស�ចក្្ដី�ញ្ញាសហើយរក្សាស�ចក្្ដី�ញ្ញា

ពិ�ិែ្ឋសនាទះដចក្ចាយែំែឹងល្អរានភាពសេៀងបតង់សសាមាទះបតង់្ររិ�ុេ្ខាងផ្លូវសភេរានចិត្សមតាតានិងរានគុែធម៌»

(«It’s Your Choice»New Eraដខក្ុម្ភៈឆ្នាំ១៩៩៨េំព័រ៤)។



3.សូមពៃ្យល់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីបកោះថានា្រ់នៃរោរទទួលយ្រកពះបញ្ញតតេិ

ឬបទោឋាៃមួយចំៃួៃបែុថៃតេរោៃ់�ំបៃឿឬលទ្ធិខុសឆ្គង។បតើរោរបធវើដូចបៃះអាចជា«អនាទា្រ់»ខាងវិញ្ញាណតាម

របបៀបណា?

សូមពិចារណាអំពរីអវរីទាំងឡាយណាថដលអ្ន្រអាចៃរងកតូវទុ្របចាលមួយអបៃលែើបដើម្បរីទទួលោៃពរ�័យថដលកពះវរបិតាសួ្៌ម្ៃ

កពះទ័យកបទាៃឲ្យអ្ន្រ។អ្ន្រអាចៃរងចង់សរបសរបោលបៅមួយបដើម្បរីទុ្របចាលរោរណ៍ណាមួយបោយអបៃលែើជារោរណ៍ថដល

រារាំងអ្ន្រពរីរោរបធវើឲ្យោៃកតរមកតូវចំបោះកពះអម្ចាស់។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៤៩:៥–២៨

ទ្រះអម្ចាស់ដក�ទ្ូវតរលល្រ្ិខុសឆ្គង្ ួយចំនួនរបស់្ ួកតសតកើរតហើយបញ្ជា្ ួកអ្កបតទ្ើទ្រង់ឲ្យអតញ្ើញ្ ួកតគ
ដទបចិ�្តតហើយ្រ្រួល្ ិធីបុណ្យទជ្ុជ្រឹក

កពះអម្ចាស់ោៃបញ្ជាលរីម្៉ាៃខូពលែរីស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃៃិងោ៉ាលរី្រីកោតតេឲ្យ្ សាយដំណរងល្អបៅរោៃ់ពួ្របសប្រើរ(សូមបមើល

្.ៃិងស.49:1–4)។លរីម្៉ាៃខូពលែរីោៃសង្រមថាពួ្រថអលបឌើរមួយចំៃួៃៃរង្ សាយដំណរងល្អបៅរោៃ់សម្�ិ្រ្រ្ននុង

ក្ុរម�ំៃុំពរីមុៃរបស់ោត់។

បតើអ្ន្រអាចរមិលបមើលខលែលួៃឯងោៃថដរឬបទអំពរីរោរកោប់បៅដល់មៃុស្សមួយក្រុមថា�ំបៃឿរបស់ពួ្រប្ខលែះខុសឆ្គងបហើយបនាទាប់

ម្របបកងៀៃពួ្រប្អំពរីបោលរោរណ៍នៃដំណរងល្អថដលកតរមកតូវ?បៅបពលោ៉ាលរី្រីកោតតេស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃៃិងលរីម្៉ាៃខូពលែរីោៃ

បៅ�ួបពួ្របសប្រើរពួ្រោត់ោៃយ្រវិវរណៈថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា49មួយចបាប់បៅជាមួយបហើយ

ោៃអាៃឲ្យពួ្រប្សាដាប់។

សូមសិ្រសាវ្្គបទ្ម្ពរីរៃរីមួយៗថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងកបអប់ខាងបឆវង្រ្ននុងតារាងខាងបករោមបហើយបនាទាប់ម្រ្្គតូ្្គងវបៅៃរង

បោលរោរណ៍ថដលវបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងកបអប់ខាងសាដាំ។រួចសូមពិចារណាអំពរីសំណួរថដលភាជាប់ម្រជាមួយ។



១៩៣

សមសរៀនេដី១២៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៤៩

 ១. គ.និងេ.៤៩:៥–៨ ្រ. ោមាៃៃរណាមានាក់�ឹងអំ្បីគ្លនៃការោងមកជាគលើកទបី្ បីរគឡើ�។

 ២. គ.និងេ.៤៩:១១–១៤ ខ. ពបសិៃគបើគ�ើងោរល់អំ្បីទបីសមារល់នៃការោងមកជាគលើកទបី្ បីរគនារះគ�ើង

ៃឹង្ ុំព្រូវបគញ្ឆោ្រគោ�គសចក្បីអរះអាងខុសឆ្គងគឡើ�។បហតុអវរីោៃជាវម្ៃ

សារៈសំខាៃ់ចំបោះបយើងបដើម្បរីឲ្យសារល់អំពរីទរីសម្រល់ទាំងឡាយនៃរោរោង

ម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កពះអម្ចាស់?

 ៣. គ.និងេ.៤៩:១៥–១៧ ្ . ព្រះគ�សូ៊វពគបីស្ទបាៃបញ្ជា្ ួកអ្កបគពមើពទង់ឲ្យអំពាវនាវ�ល់ពបជាជៃឲ្យ

គជឿគលើពទង់ផពបចិ្រ្ទទួល្ ិធបីបុណ្យពជមុជទឹកគ�ើ�ទទួលអំគណា�ទាៃ

ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។បហតុអវរីោៃជាអ្ន្រម្ៃអំណរ្ុណថដលអ្ន្រោៃទទួល

ពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្របហើយោៃទទួលអំបណាយទាៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ?

បហតុអវរីោៃជាអ្ន្រទៃ្ទរង�ួយមៃុស្សដនទឲ្យទទួលពិធរីបរិសុទ្ធទាំងបៃះ?

 ៤. គ.និងេ.៤៩:១៨–២១ �.ព្រះអមាចាស់បាៃពបទាៃស្រ្វគៅគលើផែៃ�បីសពមាប់ជាការគពបើពបាស់របស់

គ�ើង។បហតុអវរីោៃជាកពះអម្ចាស់ពុំសបបាយកពះទ័យចំបោះ�ៃថដលសម្លាប់

សតវបោយមិៃចាំោច់អវរីបសាះ?

 ៥. គ.និងេ.៤៩:២២–២៥ ង. អាពា�៍្ ិពា�៍រវាងបុរសៃិងពស្បីគឺព្រូវបាៃផ្រងតាំងមក្ បីព្រះគ�ើ�ោវាមបី

ៃិងភរិោព្រូវបាៃបញ្ជាឲ្យគៅជាោច់ផ្រមួ�សុទ្ធគ�ើ�បគងកើ្រកូៃគៅ។

(ឃ្លា«បដើម្បរីឲ្យថ្ៃដរីអាចបំបពញបោលបំណងនៃរោរបងកបបងកើត...បដើម្បរីឲ្យ

វោៃបពញបៅបោយមៃុស្ស»បគ្ហាញអំពរីបោលបំណងមួយនៃរោរបងកបបងកើត

ថ្ៃដរី)។បតើបោលបំណងអវរីខលែះថដលអាោហ៍ពិោហ៍រវងបុរសម្នា្រ់ៃិង

កសតេរីម្នា្រ់បំបពញបៅ្រ្ននុងថ្ៃរោររបស់កពះវរបិតាសួ្៌?

គែៈប្រធានេដីមរួយនិងក្ូរ៉ុមននពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់បាន្រសបងៀនថ្៖«បពទះ្រញ្ញត្ិេដីមរួយដែលបពទះបានប្រទានែល់

អ័ដាមនិងសអវា៉ទាក្់េងសៅនឹង�កា្នុពលរ្រ�់ពរួក្ោត់ជាឪពុក្រាដាយក្្នគុងនាមជាសាវាមដីនិងភរិយា។«សយើង�ូម

ប្រកា�ថ្បពទះ្រញ្ញាត្ិរ្រ�់បពទះ�បរា្រ់ឲ្យក្ូនសៅរ្រ�់បេង់្រសងកើតក្ូនឲ្យចសបមើនជាសបចើនសឡើងឲ្យរានោ�សពញសលើដផន

ែដីសនទះសៅដតឲ្យប្រតិ្រត្ិសៅសឡើយ។សយើងក្៏�ូមប្រកា�ផងដែរថ្អំណាចែ៏ពិ�ិែ្ឋននការ្រសងកើតជដីវិតគឺបតូវបានសប្រើរវាង

្រុរ�និងប�្ដីដែលបានសរៀ្រអាោហ៍ពិោហ៍ប�្រចបា្រ់ជាសាវាមដីភរិយា្រ៉ុសណាណទះ»(«ទកុ្ទគួស្រ៖ការទបកាសែល់

្ិភ្តោក»Ensignដខវិច្ិកាឆ្នាំ២០១០េំព័រ១២៩)។



4. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាសាតាំងពយាោមបំផ្លាញអាោហ៍ពិោហ៍?បហតុអវរីោៃជាវពយាោមបញ្ចនុះបញ្ចតូល

មៃុស្សមិៃឲ្យបរៀបអាោហ៍ពិោហ៍?

ខ. បហតុអវរីោៃជាអាោហ៍ពិោហ៍រវងបុរសៃិងកសតេរី្ ឺជាថ្្ន្រមួយដ៏សំខាៃ់្រ្ននុងថ្ៃរោររបស់កពះអម្ចាស់?

បហតុអវរីោៃជាអាោហ៍ពិោហ៍ប្ទដូចោនារារាំងថ្ៃរោររបស់កពះអម្ចាស់?

្ . បតើបយើងអាចបធវើអវរីខលែះនាបពលបៃះបដើម្បរីបកតៀមខលែលួៃសកម្ប់អាោហ៍ពិោហ៍បសប�សាទាល?

សូម្ ិតអំពរីអនាទា្រ់សាវា។សូមពិចារណាអំពរីបោលរោរណ៍ថដលបយើងកតូវទទួលយ្ររាល់រោរបបកងៀៃរបស់កពះអម្ចាស់បដើម្បរីឲ្យ

ោៃកតរមកតូវចំបោះកទង់។បនាទាប់ម្រសូមអាៃឱវទៃិងរោរសៃយារបស់កពះអម្ចាស់បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

49:2៦–28។បៅបពលអ្ន្រអាៃខ្ម្ពរីរបៃះសូមកសនមថាកពះអម្ចាស់្រំពុងម្ៃកពះបៃ្ទតូលបៅរោៃ់អ្ន្របោយផ្ទាល់អំពរី

រោរខិតខំរបស់អ្ន្របដើម្បរីឲ្យោៃកតរមកតូវចំបោះកទង់។សូមពិចារណាអំពរីរបបៀបថដលឱវទៃិងរោរសៃយារបស់កទង់អៃុវតតេ

ចំបោះអ្ន្រ។


5. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ៤៩ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖

ចបមលែើយសកម្ប់លំហាត់្ ្គតូ ្្គង៖1)្រ,2)្,3)ង,4)�,5)ខ។



១៩៤

សមសរៀនេដី១២៖ន្ងៃេដី២

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៥០
បមបរៀៃទរី12៖ន្ងៃទរី2បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា50

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៥០:១–៩

ទ្រះអម្ចាស់ទ្ម្ន្ ួកដអលត�ើរក្នុងស្សនាចទកអំ្ីវិញ្ញាណដកលែងកាលាយ

បតើអ្ន្រដរងថារោរសាអាងៃរណាម្នា្រ់ម្ៃៃ័យដូចបម្ច?វម្ៃៃ័យថារោរអ្ិវឌ្ឍៃ៍ៃរណាម្នា្រ់—ជាពិបសសពកងរងៃរណាម្នា្រ់

ខាងវិញ្ញាណឬខាងសតិអារម្ណ៍ឬថណនាំៃិងបំ្លែឺៃរណាម្នា្រ់។បតើអ្ន្រអាច្ ិតអំពរីកោមួយរោលអ្ន្រម្ៃអារម្ណ៍ថាោៃ

សាអាងប�ើងបៅបពលៃរណាម្នា្រ់ោៃបបកងៀៃបោលរោរណ៍នៃដំណរងល្អដល់អ្ន្រថដរឬបទ?បតើអ្ន្រធាលាប់ម្ៃអារម្ណ៍ថាោៃ

�ួយសាអាងមៃុស្សដនទបៅបពលណាខលែះ?

សូមរំឭ្រអំពរីបសច្រតេរីប្តេើមនៃបមបរៀៃបៃះប�ើងវិញ។សម្�ិ្រ្ ្រីនៃសាសនាចក្របៅតំបៃ់ទរីក្រុងខឺត�ង់ោៃបគ្ហាញពរីទបងវើថបលែ្រ

ថកស្រ�តូឡាៃិងថប្របឆវងបៅ្រ្ននុងរោរកប�ុំថាវាយបង្គំរបស់ពួ្រប្។ទបងវើទាំងបៃះបធវើឲ្យអារម្ណ៍មៃុស្សរំប�ើបរំ�ួលបែុថៃតេពួ្រប្

ពុំទទួលោៃរោរសាអាងប�ើយ។

ពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធបាន�រស�រអំពដីឥេ្ិពលមរួយចំនរួនននវិញ្ញាែដក្្ងកាលាយែូចតសៅសនទះ៖«មិន

យូរ្រ៉ុនាមានសបកាយពដីែំែឹងល្អបតូវបានសាថា្រនាសឡើងសៅេដីបក្ុងខឺតឡង់សហើយអំឡគុងសពលពរួក្អ្នក្រាន

�ិេ្ិអំណាចមិនរានវត្រានសៅេដីសនាទះរានវិញ្ញាែដក្្ងកាលាយជាសបចើនបតូវបាន�ដម្ងសចញេ�្សនៈ

ដ្រ្ក្ជាសបចើនបតូវបាន្រង្ហាញឲ្យស�ើញដ្មទាំងគំនិតសក្ើតសដាយឯក្ឯងដែលសធ្វើឲ្យមនុ�្សរំសជើ្ររំជរួល

បតូវបានសគេេរួលយក្្រុរ�ៗរត់សចញសៅសបរៅសដាយនូវអានុភាពននវិញ្ញាែសនាទះពរួក្សគខ្ទះចំព្រ់សជើង

ែរួលនឹងសែើមសឈើសហើយបានដប�ក្សឡើងសហើយ�ក្ម្មភាពមិនប្របក្តដីទាំងអ�់បាន្រសងកើតសឡើងសដាយ

ពរួក្សគរាន្រុរ�រានាក្់តាមចា្រ់ែុំមូលមរួយដែលោត់ថ្បានស�ើញវាសហាទះសៅក្្នគុងអាកា�រហូតោត់បានរត់សៅែល់សបជាទះ

មរួយសហើយោត់បានសលាតសៅសលើចុងសឈើមរួយដែលបានជរួយ�ស្ង្គាទះជដីវិតោត់និងការែ៍គរួរឲ្យអ�់�ំសែើចជាសបចើន

បានសក្ើតសឡើងដែលសធ្វើឲ្យអា្រ់ឱនែល់សា�នាចបក្ននបពទះសហើយ្រណាដាលឲ្យបពទះវិញ្ញាែននបពទះែក្ខ្លួនសចញសហើយែក្

យក្និង្រំផ្លាញសោលការែ៍ែ៏បតចទះបតចង់ទាំងសនាទះដែលបាន្រសងកើតសឡើង�បរា្រ់ជាស�ចក្្ដី�ស្ង្គាទះននបក្ុមបគរួសារ

មនុ�្សសលាក្»(សៅក្្នគុងHistory of the Church៤:៥៨០)។

ពួ្រថអលបឌើរមួយចំៃួៃនៃសាសនាចក្រពុំោៃយល់អំពរីអវរីថដល្រំពុងថតប្រើតប�ើងបនាះបទដូបច្នះពួ្រោត់ោៃសុំដំបូនាមៃពរី

យែូថសបសី្៊ធ។បលា្រោៃទូលសូមពរីកពះអម្ចាស់បហើយោៃទទួលវិវរណៈថដលៃរង�ួយពួ្របរិសុទ្ធឲ្យសាអាងោនាបៅវិញបៅម្រ

បៅបពលពួ្រប្បបកងៀៃៃិងបរៀៃអំពរីបសច្រ្រីពិតនៃដំណរងល្អ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា50:1–3បោយថសវងរ្រអំណាចថដលោៃដរ្រនាំពួ្របរិសុទ្ធឲ្យកបកពរតតេតាមរបបៀប

ថដលពុំម្ៃរោរសាអាងោនាប�ើង។បោងតាមខទរី3បហតុអវរីោៃជាសាតាំងចង់បោ្របបញ្ឆោតពួ្របរិសុទ្ធ?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា50:4–9បោយថសវងរ្ររោរកពម្ៃពរីកពះអម្ចាស់អំពរីមៃុស្សមួយចំៃួៃ្រ្ននុងចំបណាម

សម្�ិ្រសាសនាចក្រ្រ្ននុងរដ្ឋអូនហអូ។មៃុស្ស្រំពុត្ឺជា�ៃថដលពុំកបកពរតតេឲ្យដូចអវរីថដលជា�ំបៃឿខលែលួៃឬជា�ៃថដលបធវើពុត

សេចក្តីស្្ើម
សៅសពលពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធបានមក្ែល់េដីបក្ុងខឺតឡង់រែ្ឋអូនហអូសលាក្

បាន�សងកតស�ើញថ្រាន«គំនិតដ្រ្ក្និងវិញ្ញាែដក្្ងកាលាយខ្ទះសក្ើតរានសឡើង

ក្្នគុងចំសណាម»ពរួក្្ររិ�ុេ្មរួយចំនរួន។សលាក្បានចា្រ់សផ្ើម្រសបងៀនសដាយសប្រើ

«្របរាមនិង...បបាជាញា»សែើម្ដីយក្ឈ្នទះសលើអ្វដីទាំងសនទះ(�ូមសមើលHistory of 
the Church១:១៤៦)។ដអលសឌើរបា៉ាលដីភដីបបាត្បានបតឡ្រ់មក្ពដីស្រ�ក្ក្ម្ម

វិញសហើយបាន�សងកតស�ើញរានឥរិយា្រ្ប�សែៀងៗោនាសៅក្្នគុងសាខាទាំងឡាយ

ក្្នគុងសា�នាចបក្សៅសបរៅេដីបក្ុងខឺតឡង់។ោត់និងពរួក្ដអលសឌើរែនេសេៀតបាន

សៅជរួ្រយ៉ូដ�្រសែើម្ដីេេរួលបានការដែនាំ(�ូមសមើលHistory of the Church
១:១៧០)។ក្្នគុងដខឧ�ភាឆ្នាំ១៨៣១ពយាការីបានេូល�ូមបពទះអរាចា�់សហើយ

េេរួលបានវិវរែៈដែលរានក្ត់បតាសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៥០។

សៅក្្នគុងវិវរែៈសនទះបពទះអរាចា�់បានដែនាំពរួក្្ររិ�ុេ្ឲ្យ្រសបងៀនសហើយេេរួល

ែំែឹងល្អសដាយបពទះវិញ្ញាែននស�ចក្្ដីពិត។



១៩៥

សមសរៀនេដី១២៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៥០

ជាម្ៃ្ ុណធម៌បែុថៃតេតាមពិតបៅពុំម្ៃទាល់ថតបសាះ(សូមបមើលម្៉ាថាយ៦:2បលខបោង2ក )។សូម្ ូសចំណាំអំពរីអវរី

ថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលថាៃរងប្រើតប�ើងចំបោះពួ្រប្បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា50:៦,8។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៥០:១០–៣៦

ទ្រះអម្ចាស់ម្នទ្រះបន្ទទូលថាតយើងទ�ូវដ�បតទងៀនតហើយតរៀនតដាយទ្រះវិញ្ញាណ

1. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើតកមូវឲ្យម្ៃអវរីខលែះបដើម្បរីបធវើជាក្ូបបកងៀៃដំណរងល្អដ៏ម្ៃកបសិទ្ធភាព?

ខ. បតើតកមូវឲ្យម្ៃអវរីខលែះបដើម្បរីបធវើជាអ្ន្របរៀៃដំណរងល្អដ៏ម្ៃកបសិទ្ធភាព?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា50:13–20បោយថសវងរ្រចបមលែើយចំបោះសំណួរទាំងបៃះ។សូម្ ិតពរី

រោរ្ូសចំណាំអវរីថដលអ្ន្ររ្រប�ើញ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរអ្ន្របហើយសរបសរចូលបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ។សូម្រត់ចំណាំថាបតើកពះអម្ចាស់សងកត់ធងៃៃ់បៅបលើតកមូវរោរឲ្យម្ៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ្រ្ននុងរោរបបកងៀៃៃិងរោរបរៀៃ

ដំណរងល្អដល់្រកមិតណា។


2. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើតួនាទរីរបស់កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថដលម្ៃបលើ្រប�ើងបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា50:14

ម្ៃអវរីខលែះ?

ខ. បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរបបកងៀៃដំណរងល្អ«បោយសារកពះវិញ្ញាណ»ម្ៃៃ័យដូចបម្ច(្.ៃិងស.50:14)?

បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរបបកងៀៃដំណរងល្អតាម«ម្ោ៌ាណាមួយបទៀត»ម្ៃៃ័យដូចបម្ច(្.ៃិងស.

50:17)?

្ . បតើអ្ន្រ្ ិតថា«រោរទទួល[កពះបៃ្ទតូលនៃបសច្រ្រីពិត]បោយសារកពះវិញ្ញាណនៃបសច្្ររីពិត»ម្ៃៃ័យ

ដូចបម្ច(្.ៃិងស.50:19)?បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរទទួលដំណរងល្អតាម«ម្ោ៌ាណាមួយបទៀត»

ម្ៃៃ័យដូចបម្ច(្.ៃិងស.50:19)?

សូមបមើលបៅបសច្រ្រីបោងបទ្ម្ពរីរថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងTopicalGuideសកម្ប់ោ្រ្យ«HolyGhost,Missionof»។

សូមថសវងរ្របទ្ម្ពរីរនានាថដល�ួយអ្ន្រឲ្យយល់អំពរីអតថែៃ័យនៃរោរបបកងៀៃៃិងរោរទទួល(កតូវោៃបបកងៀៃអំពរី)

បសច្រ្រីពិតបោយសារកពះវិញ្ញាណនៃបសច្រ្រីពិត។

សូម្ ូសរងវង់បលើបរិោរោសខាងបករោមបៃះថដលអ្ន្រធាលាប់ោៃម្ៃឱរោសបបកងៀៃឬថ្លែងទរីនាទាល់អំពរីដំណរងល្អ៖

រាបតដីជរួ្រជុំបក្ុមបគរួសារ ជាមរួយមិត្ភក្្ិ ថ្នាក្់�ិកាខាសាលា

ការប្រជុំទាំងឡាយននសា�នាចបក្ ការ្រសបងៀនតាមផ្ទះ

បៅបពលអ្ន្រម្ៃឱរោសបបកងៀៃដំណរងល្អបតើរោរយល់ដរងរបស់អ្ន្រអំពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធម្ៃឥទ្ធិពលបលើរបបៀបថដលអ្ន្រ

បរៀបចំៃិងបបកងៀៃោ៉ាងដូចបម្ច?

សូម្ ូសរងវង់បលើបរិោរោសខាងបករោមបៃះថដលអ្ន្រធាលាប់កតូវោៃប្បបកងៀៃ៖

រាបតដីជរួ្រជុំបក្ុមបគរួសារ ជាមរួយមិត្ភក្្ិ ថ្នាក្់�ិកាខាសាលា

ការប្រជុំទាំងឡាយននសា�នាចបក្ ការ្រសបងៀនតាមផ្ទះ ក្្នគុងការ�ន្នាសៅឯផ្ទះ


3.សូមបក�ើសបរើសបរិោរោសមួយថដលអ្ន្រោៃ្ ូសរងវង់បលើបៅ្រ្ននុងបញ្រីពរីមុៃបៃះថដលអ្ន្រោៃបបកងៀៃៃិង

កតូវោៃបបកងៀៃបោយសារកពះវិញ្ញាណ។សូមសរបសរបទពិបសាធៃ៍បៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសា

កពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្របហើយ្ ិតពរីរោរថច្រចាយៃូវអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបៃះជាមួយសម្�ិ្រក្ួសារឬមិតតេ្ ្រ្ិ។

សូមពិចារណាអំពរីអវរីថដលអ្ន្រអាចបធវើបដើម្បរីខិតខំបថៃថែមបទៀត្រ្ននុងរោរបរៀៃបោយសារកពះវិញ្ញាណបៅ្រ្ននុងបរិោរោសទាំងបៃះ។

ថអលបឌើរចា្របអ្របហារសលរីៃនៃពួ្រចិតសិបនា្រ់ោៃថច្រចាយអំពរីបទពិបសាធៃ៍នៃយុវ�ៃម្នា្រ់ថដលោៃដរងខលែលួៃថា

ទបងវើៃិងឥរិោប្ោត់ោៃបែះោល់ដល់លទ្ធភាពរបស់ោត់្រ្ននុងរោរបរៀៃបោយសារកពះវិញ្ញាណ៖

ការ្ ិចារណា

ការពិចារណាររួមរានការរិទះគិត

ការ�្មឹងសាមាធការ�រួរ�ំែួរនិងការ

វាយតនម្សលើអ្វដីៗដែលអ្នក្ែឹងនិងអ្វដីៗ

ដែលអ្នក្ក្ំពុងដតពយាយាមដ�្វងយល់។

ការពិចារណាជាញឹក្ោ្រ់ជរួយសយើង

ឲ្យយល់អំពដីអ្វដីដែលសយើងបតូវសធ្វើសែើម្ដី

អនុវត្សោលការែ៍ទាំងឡាយនន

ែំែឹងល្អ។សៅសពលអ្នក្�ិក្សា

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៥០�ូម

គិតពដីការយក្សពលសៅពិចារណាសលើ

វគ្្រេគម្ដីរដែលអ្នក្ចង់យល់ឲ្យបាន

កាន់ដតចបា�់។



១៩៦

សមសរៀនេដី១២៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៥០

«សតើអ្នក្ទាំងអ�់ោនា្រ៉ុនាមាននាក្់ដែល្រង្ហាញ‹ឥរិយា្រ្ធុញបទាន់»អំឡគុងសពលការប្រជុំ

សាបកាម៉ង់?អ្នក្ែឹងសេឥរិយា្រ្រានែូចជា៖អង្គុយឱនសៅខាងមុខយក្នែបចត់ចង្កាដាក្់ដក្ងនែ

សៅសលើក្បាលជង្ង់�ម្ឹងសមើលសៅសបកាម។សតើអ្នក្ធាលា្រ់រានឥរិយា្រ្ដ្រ្រសនទះដែលជាជតទ្ើសរ្រ�់

អ្នក្សទាទះជាការប្រជុំសនាទះរានការចា្រ់អារម្មែ៍ឬអត់ដែរឬសេ?...

«ប្រធានដ�្នស�ម៊ីរែ្រុលយូ�ឹម្រឹលបានរានប្រសា�ន៍អំពដីការថ្វាយ្រង្ំដ្រ្រសនាទះថ្‹ជា

ការេេរួលខុ�បតូវផ្ទាល់ខ្លួនមរួយសហើយសទាទះជាអ្វដីដែលបតូវបានដ្្ងសចញពដីសវេិកាក្៏សដាយប្រ�ិនស្រើ្រុគ្លរានាក្់រាន្រំែង

ថ្វាយ្រង្ំបពទះអរាចា�់តាមវិញ្ញាែនិងតាមស�ចក្្ដីពិតសនាទះោត់អាចសធ្វើែូចសនាទះបាន។...ប្រ�ិនស្រើការប្រជុំសនាទះជា

ការសធ្វ�ប្រដហ�ចំសោទះអ្នក្អ្នក្បាន្ររាជ័យសហើយ។ោមាននរណារានាក្់អាចថ្វាយ្រង្ំជំនរួ�អ្នក្បានសឡើយអ្នក្បតូវដតចាំ

េេរួលបពទះអរាចា�់សដាយខ្លួនអ្នក្ផ្ទាល់›។(  Ensign ដខមក្រាឆ្នាំ១៩៧៨៥)។

«យុវវ័យរានាក្់បានបបា្រ់អំពដី្រេពិសសាធន៍ែំ្រូងដែលោត់រានអំពដីវិញ្ញាែននការថ្វាយ្រង្ំ។ោត់ពុំ�ូវរានភាព�ក្ម្ម

ក្្នគុងការកាន់្រព្វជិតភាពសអើរ៉ុនរ្រ�់ោត់សឡើយអ�់រយៈសពលជាសបចើនឆ្នាំ។សៅសពលោត់ចូលររួមការប្រជុំសាបកាម៉ង់ជា

ធម្មតាោត់អង្គុយសៅខាងសបកាយជាមរួយបក្ុមមិត្ភក្្ិរ្រ�់ោត់សហើយោត់ពុំបានសធ្វើជាគំរូល្អក្្នគុងការរានោរវភាពសឡើយ។

សទាទះជាយា៉ាងណាក្៏សដាយន្ងៃមរួយោត់បានមក្យឺតសពលសហើយពុំរានក្ដន្ងអង្គុយដក្្រមិត្ភក្្ិរ្រ�់ោត់សនាទះសេ។ោត់

បានអង្គុយដតឯងសហើយសនាទះជាសលើក្េដីមរួយសហើយសៅក្្នគុងជដីវិតរ្រ�់ោត់ដែលអង្គុយដតឯងោត់បាន្រិេដភ្នក្សពលអធិសា្ន

ោត់បានសបចៀងេំនុក្តសមកើងោត់បានសាដា្រ់ការអធិសា្នសាបកាម៉ង់សហើយោត់បានយក្ចិត្េុក្ដាក្់សលើអ្នក្សឡើងនិយាយ។

សៅសពលអ្នក្សឡើងនិយាយេដីមរួយនិយាយបានប្រដហលោក្់ក្ណាដាលោត់ស�ើញថ្េឹក្ដភ្នក្ោត់បានប�ក្់ពដីដភ្នក្រ្រ�់

ោត់។សដាយការសអៀនសប្រៀន្រន្ិចោត់បាន�ម្ឹងសមើលសៅជុំវិញខ្លួនសដាយប្រុងប្រយ័ត្ន្រ៉ុដន្ោមាននរណារានាក្់រាន

អារម្មែ៍រំជរួលែូចជាោត់សឡើយ។ោត់ពុំបានែឹងថ្រានអ្វដីបានសក្ើតសឡើងចំសោទះោត់សនាទះសេ្រ៉ុដន្្រេពិសសាធន៍សនាទះបាន

ដក្ដប្រជដីវិតរ្រ�់ោត់។អំឡគុងសពលការប្រជុំសនាទះសហើយដែលោត់បានចា្រ់សផ្ើមសបតៀមខ្លួនយា៉ាងបបាក្ែប្រជាខាងវិញ្ញាែ

សែើម្ដី្រសបមើស្រ�ក្ក្ម្ម។ោត់ោនែឹង្ ីអ្វដីមរួយសហើយជាក្ុ�លល្អោត់បានសធ្វើតាមសហើយោំបេអារម្មែ៍ទាំងសនាទះ»

(Yagottawanna»Ensignដខឧ�ភាឆ្នាំ១៩៩១,េំព័រ៤៦)។



4.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រៃូវវិធរីជា្រ់លា្រ់មួយថដលអ្ន្រអាចបបងកើៃ

រោរខិតខំរបស់អ្ន្របដើម្បរីអ្ន្រអាចបរៀៃបោយកពះវិញ្ញាណោៃ។

បតើអ្ន្រអាចកោប់ថាអ្ន្រ្រំពុងបបកងៀៃៃិងបរៀៃបោយកពះវិញ្ញាណោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា50:21–22បោយថសវងរ្របសច្រ្រីថណនាំពរីកពះអម្ចាស់ស្រីពរីរបបៀប្រំណត់ថាបតើអ្ន្រ

្រំពុងបបកងៀៃៃិងបរៀៃបោយកពះវិញ្ញាណថដរឬបទ។

បតើអ្ន្រៃរងសបងខេបអំពរីរោរបបកងៀៃរបស់កពះអម្ចាស់ថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបនាះោ៉ាងដូចបម្ច?

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា50:23–25សូម្រត់ចំណាំអំពរីភាពខុសោនារវងអវរីថដលប្រើតប�ើងបៅបពលមៃុស្ស

បបកងៀៃបោយកពះវិញ្ញាណៃិងអំពរីអវរីថដលប្រើតប�ើងបៅបពលមៃុស្សបបកងៀៃៃិងបរៀៃបោយ«ម្ោ៌ាណាមួយបទៀត»

(្.ៃិងស.50:17)។

បតើកពះអម្ចាស់ពិពណ៌នាោ៉ាងដូចបម្ចអំពរីរោរបបកងៀៃថដលពុំសាអាងប�ើង?បតើកទង់ោៃពិពណ៌នាោ៉ាងដូចបម្ចអំពរីរោរបបកងៀៃ

ថដល«ម្រពរីកពះ»(្.ៃិងស.50:24)?

បចញពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបយើងអាចបរៀៃបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះ៖អ្វបីផ�លមក្ បីព្រះបំភលែឺគ�ើ�ោអាងគឡើងបៃុផៃ្អ្វបីផ�លមិៃ

ផមៃមក្ បីព្រះគទគនារះនាំមកៃូវភា្ពចបូកពចបល់ៃិងគសចក្បីងងឹ្រសូៃ្យសុង។

បតើបៅបពលណាខលែះថដលអ្ន្រធាលាប់ោៃប�ើញឬម្ៃអារម្ណ៍ថាអវរីមួយមិៃថមៃម្រពរីកពះ?បតើកពះវិញ្ញាណ�ួយអ្ន្រឲ្យសារល់

រោរណ៍បនាះោ៉ាងដូចបម្ច?

ៃរងម្ៃកោជាបកចើៃថដលអ្ន្រៃរងឮបហើយប�ើញសារលិខិតថដលបកមុងៃរងបំោ្រ់បសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់អ្ន្រ។បោលរោរណ៍

ទាំងឡាយថដលអ្ន្របរៀៃបៅន្ងៃបៃះអាចពកងរងអ្ន្រ�ំទាស់ៃរងសារលិខិតទាំងបនាះ។សូមអធិសាឋាៃឲ្យម្ៃកពះវិញ្ញាណ្រ្ននុងរាល់

រោរបរៀៃរបស់អ្ន្របហើយយ្រចិតតេទុ្រោ្រ់ជាពិបសសដល់អាៃុភាពនៃរោរបបកងៀៃបោយកពះវិញ្ញាណ។បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា50:13–22បយើងបរៀៃថាគៅគ្លគ�ើងបគពងៀៃគោ�ព្រះវិញ្ញាណគ�ើង�ល់ោនាគៅវិញគៅមកគ�ើ�គ�ើង

ទាំង្ បីរនាក់ព្រូវបាៃោអាងគឡើងៃិងគព្រកអរជាមួ�ោនា។រោរណ៍បៃះម្ៃសភាពខុសោនាពរីភាពកចបូ្រកចបល់ៃិងបសច្រ្រីងងរត

សូៃ្យសុងបៅបពលអវរីមួយកតូវោៃបបកងៀៃ«បោយម្ោ៌ាណាមួយបទៀត»។



១៩៧

សមសរៀនេដី១២៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៥០

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា50:2៦–3៦សូមអាៃឱវទរបស់កពះអម្ចាស់កបទាៃបៅដល់ពួ្រអ្ន្ររោៃ់បពវ�ិតភាព

ស្រីពរីអំណាចៃិងរោរទទួលខុសកតូវទាំងឡាយថដលម្ៃម្រជាមួយរោរថតងតាំងរបស់ពួ្រោត់។កទង់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលថា

ពួ្រអ្ន្ររោៃ់បពវ�ិតភាពកតូវបបកមើបហើយរ្រសាខលែលួៃពួ្រោត់ឲ្យោៃបរិសុទ្ធ។បៅបពលពួ្រោត់បធវើដូបចានាះកពះអម្ចាស់ៃរងកបទាៃ

ឲ្យពួ្រប្ៃូវអំណាចបដើម្បរីយ្រឈ្នះបលើវិញ្ញាណខុសឆ្គងដូចជាវិញ្ញាណខុសឆ្គងទាំងឡាយថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងចំបណាមពួ្របរិសុទ្ធ

មួយចំៃួៃថដរ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៥០:៣៧–៤៦

ទ្រះអម្ចាស់តលើក្រឹកចិ�្ត្ ួកអ្កបតទ្ើទ្រង់ឲ្យបន្តរីកចតទ្ើនក្នុងទ្រះគុណនិងតសចក្ដី្ិ�តហើយទ្រង់ធានាថានឹងគង់
តៅជា្ួយ្ ួករ�់

សូមកសនមថា្រុម្រ្រ្ននុងវួដឬសាខារបស់អ្ន្រៃរងបបកមើ

បបស្រ្រម្បពញបម្៉ាងបៅបពលពួ្រប្ធំប�ើង។បតើពួ្រប្

កតូវរោរអវរីខលែះបដើម្បរីបកតៀមខលែលួៃបបកមើ?បតើបយើងម្ៃល្រខេណៈអវរីខលែះ

ថដលដូចបៅៃរង្រុម្រទាំងបៃះ?

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា50:37–4៦

កពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលជាពិបសសបៅរោៃ់ពួ្រថអលបឌើរ

មួយចំៃួៃថដលោៃបបកមើ្រ្ននុងឆ្នាំ1831។បទាះជាោ៉ាង

ណា្រ៏បោយកពះបៃ្ទតូលរបស់កទង់ទាំងបៃះ្រ៏អៃុវតតេចំបោះ

បយើងថដរ។សូមសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

50:40–4៦បោយថសវងរ្រោ្រ្យឬឃ្លានៃរោរលួងបលាមៃិង

រោរធានា។សូម្ ិតពរីរោរ្ូសចំណាំអវរីថដលអ្ន្ររ្រប�ើញ។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា50:40កពះអម្ចាស់

ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលថា«អ្ន្ររាល់ោនាកតូវថតចបកមើៃប�ើង្រ្ននុង

កពះ្ុណ»។បតើអ្ន្រ្ ិតថា«ចបកមើៃប�ើង្រ្ននុងកពះ្ុណ»

ម្ៃៃ័យដូចបម្ច?

បៅបពលអ្ន្រ្ ិតអំពរីសំណួរបៃះអ្ន្រអាចៃរងចង់អាៃៃិយមៃ័យ

នៃ្ពះគុណបៅ្រ្ននុងBibleDictionaryឬបៅ្រ្ននុងពិត 

ចំមោះ មសចក្ដី ្រំម�ឿ ។អវរីថដលបយើងបរៀៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា50:37–4៦�ួយបយើងឲ្យដរងថាព្រះអង្គសគ្ង្ររះមាៃព្រះទ័�ឲ្យគ�ើងរីកចគពមើៃក្នុងព្រះគុណៃិងក្នុង

ចំគណរះ�ឹងនៃគសចក្បី្ិ្រៃិងមាៃទំៃុកចិ្រ្គលើពទង់។ដូចជាអវរីថដលកទង់ោៃសៃយាដល់ពួ្រថអលបឌើរទាំងបនាះថដរថាកទង់ៃរង

បមើលថ្បយើងបៅបពលបយើងទុ្រចិតតេបលើកទង់បហើយពយាោមបធវើតាមកពះឆៃ្ទៈកទង់។

បតើវម្ៃៃ័យោ៉ាងណាចំបោះអ្ន្របៅបពលកពះអម្ចាស់ម្ៃកពះបៃ្ទតូលថា«អ្ន្ររាល់ោនាជារបស់្ ងបយើង»?បតើរោរធានាថបប

បៃះ�ួយបយើង«មិៃឲ្យខាលាច»តាមរបបៀបណា(្.ៃិងស.50:41)?

បតើម្ៃរោរសៃយាអវរីប្្សងបទៀតថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា50:40–4៦ថដលម្ៃៃ័យកជាលបករៅ

ចំបោះអ្ន្រ?


5. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ៥០ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



១៩៨

សមសរៀនេដី១២៖ន្ងៃេដី៣

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៥១–៥២
បមបរៀៃទរី12៖ន្ងៃទរី3បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា51–52

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៥១

ទ្រះអម្ចាស់ដណនាំប៊មីស្ស្ដអ�វឺ�ោ៉ាទ្រិចឲ្យតឆលែើយ�បតៅនឹងតសចក្ដីទ�ូវការខាងស្ច់ឈា្របស់្ ួកបរិសុ្រ្

បតើក្រុមថដលម្ៃសាម្្គរីភាពជាងប្បំ្ុតថដលអ្ន្រធាលាប់ោៃរួមចំថណ្រ្ឺជាក្រុមអវរី?បតើអ្ន្រដរងថាក្រុមនៃមៃុស្សបនាះ

ម្ៃសាម្្គរីភាពតាមរបបៀបណា?បតើរោរអៃុវតតេៃ៍ៃិងកពរតតេិរោរណ៍ថបបណាខលែះថដល�ួយឲ្យក្រុមមួយម្ៃសាម្្គរីភាព?

បៅបពលពួ្របរិសុទ្ធោៃម្រដល់រដ្ឋអូនហអូកពះអម្ចាស់ោៃបបើ្រសថម្ងដល់ពួ្រប្ៃូវក្ររត្យវិៃ័យនៃរោរថាវាយ(សូមបមើល

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា42:30–42)។បៅបករោមក្ររត្យវិៃ័យបៃះបុរសៃិងកសតេរីលះបង់បពលបវលាបទពបរោសល្យ

ៃិងកទព្យសម្បតតេិខាងបលា្រិយរបស់ខលែលួៃបោយស្័ក្ចិតតេបដើម្បរី្រសាងៃិងសាថាបនាៃ្រកពះប�ើង។សូមអាៃបសច្រ្រីថណនាំអំពរី

្រណ្ឌនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា51បោយថសវងរ្ររោរទទួលខុសកតូវថដលប៊ីស្សពថអតវឺតោ៉ាកទិចម្ៃទា្រ់ទងបៅៃរង

ក្ររត្យវិៃ័យបៃះ។

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា51:1–8ម្ៃៃូវបសច្រ្រីថណនាំពរីកពះអម្ចាស់បៅរោៃ់ប៊ីស្សពោ៉ាកទិចអំពរីពួ្របរិសុទ្ធថដលៃរងបធវើ

ដំបណើរម្រដល់។កពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលកោប់ប៊ីស្សពោ៉ាកទិចឲ្យ«កប្ល់ចំថណ្រដល់កបជារាកសតេបៃះបរៀងៗខលែលួៃ»

ៃូវដរីធលែរីៃិងកទព្យសម្បតតេិ«តាមរោលៈបទសៈ[របស់ពួ្រប្]ៃិងបសច្រ្រីកតូវរោរ[របស់ពួ្រប្]»(្.ៃិងស.51:3)។

(សូមចំណាំថាៃិយមៃ័យមួយនៃោ្រ្យមសចក្ដី ្តូវការ្ឺជារោរខវះអវរីមួយ។រោរបញ្ជាពរីកពះអម្ចាស់ឲ្យបំបពញ«តាមបសច្រ្រី

កតូវរោរនៃកបជារាកសតេបៃះ»្ឺជារោរបញ្ជាឲ្យ�ួយកបជារាកសតេទទួលោៃរបស់ចាំោច់ថដលពួ្រប្ពុំម្ៃ)។ប៊ីស្សពោ៉ាកទិច

កតូវ្ ្ល់្រម្សិទ្ធិកទព្យសម្បតតេិបពញបលញបៅដល់ក្រុមក្ួសារទាំងឡាយបហើយកតូវធានាថាមៃុស្សក្ប់ោនាម្ៃអាហារបរិបភា្

ៃិងសំបលៀ្របំោ្រ់បសលែរៀ្រោ្រ់ក្ប់កោៃ់។

កពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលពៃ្យល់អំពរីរបបៀបថដលពួ្របរិសុទ្ធ្ ួរថតបធវើបពលរស់បៅតាមក្ររត្យវិៃ័យនៃរោរថាវាយ។សូមអាៃ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា51:9បោយថសវងរ្របសច្រ្រីថណនាំពរីកពះអម្ចាស់បៅរោៃ់ពួ្របរិសុទ្ធ។


1. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើរោរថដលក្រុមនៃកបជារាកសតេកតូវ«ម្ៃចិតតេថតមួយ»ម្ៃៃ័យដូចបម្ច?(អ្ន្រអាចៃរងចង់អាៃមែូបស

7:18បដើម្បរីជា�ំៃួយ្រ្ននុងរោរបឆលែើយៃរងសំណួរបៃះ)។

ខ. បោងតាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា51:9បតើកពះអម្ចាស់ោៃថណនាំពួ្របរិសុទ្ធឲ្យបធវើអវរីបដើម្បរីឲ្យោៃ

រួមោនាថតមួយ?បតើអ្ន្រ្ ិតថាបដើម្បរីោៃ«រាប់ដូចោនា»ៃិង«ទទួលដូចោនា»ម្ៃៃ័យដូចបម្ច?

បរុព្វកថា
សៅសពលពរួក្្ររិ�ុេ្មរួយចំនរួនក្ំពុងផ្លា�់េដីលំសៅពដីភាគខាងសក្ើតនន�ហរែ្ឋបាន

ចា្រ់សផ្ើមសៅែល់រែ្ឋអូនហអូក្្នគុងដខឧ�ភាឆ្នាំ១៨៣១សនាទះបពទះអរាចា�់បាន

ស្រើក្�ដម្ងបពទះឆន្ៈរ្រ�់បេង់សៅកាន់្រម៊ី�្សពដអតវឺតបា៉ាបេិចតាមរយៈពយាការី

យ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធ។សៅក្្នគុងវិវរែៈសនាទះដែលរានក្ត់បតាសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិង

ស�ចក្្ដី�ញ្ញា៥១ពរួក្្ររិ�ុេ្ដែលផ្លា�់េដីលំសៅមក្ពដីភូមិខូល�្វិលរែ្ឋនូវសយា៉ាក្

បតូវបានែឹក្នាំសៅកាន់ភូមិ្ ម�ុនរែ្ឋអូនហអូជាេដីតាំងដែលពរួក្សគបានរ�់សៅ

តាមបក្ឹត្យវិន័យននការថ្វាយ។ការថ្វាយនិងក្ិច្បតរួតបតា�ុេ្ដតជាសោលការែ៍

និងបក្ឹត្យវិន័យដែល�ហគមន៍�ម៊ីយ៉ូនបតូវដផ្អក្សៅសលើ។�ហបោ�ររួ្រររួម

(សបកាយមក្បតូវបានសៅថ្�ហបោ��ណាដា្រ់ធានា្រ់)គឺជាអង្ការមរួយដែល

សប្រើសែើម្ដីបគ្រ់បគងបក្ឹត្យវិន័យសនាទះសៅសពលសនាទះ។សៅចុង្រញ្្រ់នន�ន្និ�ដីេេដី

្ររួនននសា�នាចបក្ដែលបានប្របពឹត្សៅសៅន្ងៃេដី៣–៦ដខមិ្ុនាឆ្នាំ១៨៣១

សៅេដីបក្ុងខឺតឡង់រែ្ឋអូនហអូសនាទះបពទះអរាចា�់បាន្រញ្ជាឲ្យយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធនិង

ពរួក្ដអលសឌើរ្រ៉ុនាមាននាក្់សេៀតសធ្វើែំសែើរជាគូៗសៅកាន់រែ្ឋមិ��រួរីទាំងផសាយ

ែំែឹងល្អសៅតាមផ្លូវផង។សៅក្្នគុងវិវរែៈដែលរានក្ត់បតាសៅក្្នគុងសោលលេ្ិ

និងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៥២បពទះអរាចា�់បានសៅនែគូនដីមរួយៗសហើយបានប្រទានែល់

ពរួក្ោត់នូវរស្រៀ្រដែលអាចជរួយពរួក្ោត់ឲ្យសចៀ�វាងពដីការ្រសញ្ឆោត។



១៩៩

សមសរៀនេដី១២៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៥១–៥២

បៅបពលអ្ន្រអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា51:10–20អ្ន្រៃរងប�ើញថាកពះអម្ចាស់ោៃថណនាំឲ្យប៊ីស្សពោ៉ាកទិច

តាំងឃ្លាំងមួយប�ើងជា្រថៃលែងថដលពួ្របរិសុទ្ធអាចរ្រសាទុ្ររបស់របរថដលម្ៃបកចើៃជាងបសច្រ្រីកតូវរោរ។កពះអម្ចាស់ោៃ

ម្ៃកពះបៃ្ទតូលថារោររស់បៅតាមក្ររត្យវិៃ័យនៃរោរថាវាយ្ឺជាអ្័យឯ្រសិទ្ធិមួយ។កទង់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលពៃ្យល់ថាបទាះបរី

ពួ្របរិសុទ្ធៃរងតាំងលំបៅបលើដរីធលែរីរបស់ខលែលួៃថតមួយរដូវតូច្រ្រី្រ៏ពួ្រប្្ ួរថតោ្រ់ថ្ៃរោរបដើម្បរីម្ៃភាពបសាមះកតង់្លាសនវៃិង

យុតតេិធម៌បលើអវរីថដលពួ្រប្ទទួលោៃ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៥២:១–១៣,២២–៣៤

ទ្រះអម្ចាស់បញ្ជា្ យាការីនិង្ួកដអលត�ើរប៉ុនាមនត្រៀ�ឲ្យតធវែើែំតណើរតៅរែ្ឋ្ិសសួរីតហើយ្ សាយែំណឹងល្អតៅតា្្ លែទូវ

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា52:1–13,22–34កពះអម្ចាស់ោៃថណនាំពយារោរីយែូថសបស៊្ីធៃិងពួ្រថអលបឌើរ

បែុនាមៃនា្រ់បទៀតឲ្យបធវើដំបណើរជា្ ូៗបៅរដ្ឋមិសសួរីបហើយ្ សាយដំណរងល្អបៅតាម្ លែតូវ។កពះអម្ចាស់ោៃបបើ្រសថម្ងរោលពរី

មុៃរួចម្របហើយថាពួ្របរិសុទ្ធៃរងសាថាបនាសហ្មៃ៍រួមមួយប�ើងថដលកតូវោៃបៅថាទរីក្រុងស៊ីយែូៃ(សូមបមើល្.ៃិង

ស.28:9)បែុថៃតេកទង់ពុំោៃបបើ្រសថម្ងអំពរីទរីតាំងរបស់វប�ើយ។បៅ្រ្ននុងវិវរណៈថដលម្ៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា52កទង់ោៃសៃយាៃរងពួ្រប្ថាបបើយែូថសបស៊្ីធៃិងស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃបសាមះកតង់ចំបោះបសច្រ្រីថណនាំម្រពរីកទង់

បនាះកទង់ៃរងបបើ្រសថម្ងដល់ពួ្របលា្រអំពរីទរីតាំងនៃ«ថដៃដរីនៃប្ររអា្ររ[របស់ពួ្របរិសុទ្ធ]»(្.ៃិងស.52:5)។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៥២:១៤–២១,៣៥–៣៦

ទ្រះអម្ចាស់តបើកសដ្្ដងរតបៀបដែលជួយតយើងឲ្យតចៀសវាង្ ីការទ�ូវោនបតញ្ឆោ�តដាយស្តាំង

បៅ្រ្ននុងវិវរណៈថដលម្ៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា50កពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលកពម្ៃពួ្រថអលបឌើរ

មួយចំៃួៃ្រ្ននុងសាសនាចក្រអំពរីវិញ្ញាណថ្រលែងរោលាយបហើយកទង់ោៃកបទាៃបសច្រ្រីថណនាំនានាថដលៃរង�ួយពួ្របរិសុទ្ធឲ្យសាអាង

ោនាបៅវិញបៅម្របៅបពលពួ្រប្បបកងៀៃៃិងបរៀៃអំពរីបសច្រ្រីពិតនៃដំណរងល្អ។

បៅបពលអ្ន្រសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា52:14–21សូមថសវងរ្របសច្រ្រីថណនាំបថៃថែមពរីកពះអម្ចាស់បដើម្បរី�ួយ

ពកងរងសម្�ិ្រសាសនាចក្រជាពិបសសអ្ន្រថដលកទង់ោៃបៅឲ្យ្ សាយដំណរងល្អបៅបពលពួ្រប្បធវើដំបណើរបៅរដ្ឋមិសសួរី។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា52:14រួចថសវងរ្រឃ្លាថដលកពះអម្ចាស់ោៃបកបើបដើម្បរីពិពណ៌នាអំពរីអវរីថដលកទង់ោៃ

បហៀបៃរងកបទាៃដល់អ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាទាំងបៃះ។


2. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រ្ ិតថាបោលបំណងនៃ្ ំរូមួយ្ ឺជាអវរី?

ខ. បតើមូលបហតុអវរីោៃជាកពះអម្ចាស់កបទាៃ្ ំរូថដលម្ៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

52:14–21?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា52:15–19បោយថសវងរ្រទបងវើៃិងឥរិោប្ថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូល

ថាៃរង�ួយដល់រាកសតេកទង់ឲ្យបចៀសវងពរីរោរកតូវោៃបបញ្ឆោតបោយសាតាំង។បៅបពលអ្ន្រពយាោមយល់ពរីបសច្រ្រីថណនាំរបស់

កពះអម្ចាស់ថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះសូមពិចារណាអំពរីរោរប្រកសាយដូចខាងបករោមបៃះ៖

• បុ្្គល«ថដលម្ៃវិញ្ញាណទៃ់ទាប»(្.ៃិងស.52:15)ម្ៃៃូវឥរិោប្ជាអ្ន្រថកបចិតតេ។

• រោរបញ្ជាឲ្យ«បោរពពិធរីបរិសុទ្ធទាំងឡាយរបស់បយើង»(្.ៃិងស.52:15)សំបៅបៅបលើតកមូវរោរឲ្យទទួល

ពិធរីបរិសុទ្ធទាំងឡាយម្ៃដូចជាពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រៃិងរ្រសាបសច្រតេរីសញ្ញាថដលទា្រ់ទងបៅៃរងពិធរីបរិសុទ្ធ

ទាំងបនាះ។

• បុ្្គល«ថដលបកបើោ្រ្យសម្រីសុភាពបហើយសាអាងប�ើង»(្.ៃិងស.52:1៦)្ឺជាបុ្្គលថដលវចាបចញ

ោ្រ្យបពចៃ៍ថដលរាបសាបហើយបលើ្រតបមកើងៃិងបធវើឲ្យមៃុស្សដនទរី្រចបកមើៃ។

• បុ្្គលថដល«ញ័ររៃ្ធត់បៅបករោមកពះបចសាដា[របស់កពះអម្ចាស់]»(្.ៃិងស.52:17)្ឺជាបុ្្គលថដល

ម្ៃោរវភាពចំបោះកពះបចសាដានៃកពះ។

• បដើម្បរី«នាំ្ ល»(្.ៃិងស.52:17)្ឺកតូវបបងកើតអវរីល្អៗ(ម្ៃដូចជា«រោរសរបសើរៃិងកោជាញា»)

បោយរោរបធវើតាមវិវរណៈថដលកពះោៃកបទាៃឲ្យ។



២០០

សមសរៀនេដី១២៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៥១–៥២

បោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះសបងខេបអំពរីទស្សៃថដលោៃបរៀៃបចញពរីវិវរណៈបៃះថា៖គ�ើម្បីគចៀសវាង្ បីការព្រូវបាៃបគញ្ឆោ្រ

គោ�ោតាំងបុគ្គលមានាក់ព្រូវផ្រគធ្វើតាមតាម្ ិធបីបរិសុទ្ធទាំងឡា�របស់ព្រះអមាចាស់គ�ើ�រស់គៅតាមវិវរណៈផ�លពទង់បាៃ

ពបទាៃឲ្យ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា52:3៦បោយថសវងរ្របសច្រ្រីថណនាំបថៃថែមថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃឲ្យ។

បតើកពះអម្ចាស់ោៃថណនាំឲ្យពួ្រថអលបឌើរនៃសាសនាចក្រកបរោសអំពរីអវរី?


3.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីអ្ន្រដរ្រនាំឬក្ូបបកងៀៃម្នា្រ់ថដល

អ្ន្រសារល់ថាជាអ្ន្រថដលរស់បៅតាម្ ំរូថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃឲ្យបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

52:14–19,3៦។បតើអ្ន្រោៃទទួលអតថែកបបោ�ៃ៍ពរីរោរបបកងៀៃៃិង្ំរូរបស់បុ្្គលបៃះតាមរបបៀប

ណាខលែះ?

សូម្ ិតអំពរីសម្�ិ្រ្រ្ននុង្ ណៈកបធាៃទរីមួយៃិង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់រួចពិចារណាអំពរីរបបៀបថដលពួ្របលា្រ

បគ្ហាញ្ ំរូម្រពរីកពះអម្ចាស់្រ្ននុងរោរមិៃឲ្យកតូវោៃបបញ្ឆោតបោយសាតាំង។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៥២:៣៧–៤៤

ទ្រះអម្ចាស់ទបទានឱវា្រតៅែល់ថានាក់ែឹកនាំដែលបន្តរស់តៅក្នុងរែ្ឋអូណហអូ

ទៃ្ទរមៃរងបពលកពះអម្ចាស់ោៃបៅអ្ន្ររោៃ់បពវ�ិតភាពជាបកចើៃ្រ្ននុង�ំនាៃ់ដំបូងឲ្យ្ សាយដំណរងល្អបៅតាម្ លែតូវបៅរោៃ់រដ្ឋ

មិសសួរីឬទរី្រថៃលែងដនទបទៀតបនាះកទង់្រ៏ោៃបញ្ជាឲ្យពួ្រថអលបឌើរបែុនាមៃនា្រ់បទៀតឲ្យបៃតេរស់បៅ្រ្ននុងរដ្ឋអូនហអូថដរ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា52:39–40បោយថសវងរ្របសច្រ្រីថណនាំថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃដល់ពួ្រ

ថអលបឌើរថដលបៃតេរស់បៅរដ្ឋអូនហអូ។(បៅបពលអ្ន្រអាៃវអាចៃរងម្ៃកបបោ�ៃ៍បដើម្បរីសារល់ថាោ្រ្យសដល មៅ សល់

សំបៅបៅបលើអ្ន្រថដលបៃតេរស់បៅ)។សូម្ ិតពរីរោរ្ូសចំណាំអវរីថដលអ្ន្ររ្រប�ើញ។

សូម្ ិតអំពរីសំណួរដូចតបៅបៃះ៖បតើអ្ន្រ្ ិតថាបដើម្បរី«ៃរ្រចាំ្រ្ននុងក្ប់រោរណ៍ទាំងអស់ពរីមៃុស្សទាល់ក្រៃិងមៃុស្ស្រំសត់

ទុរ្ត»ម្ៃៃ័យដូចបម្ច(្.ៃិងស.52:40)?បហតុអវរីោៃជារោរកោៃ់ថត្ ិតអំពរីមៃុស្ស្រំសត់ទុរ្តមិៃក្ប់កោៃ់

បដើម្បរីបំបពញតាមកពះបញ្ញតតេិពរីកពះអម្ចាស់?

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា52:40បតើកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលដូចបម្ចអំពរីរាកសតេថដលបដិបសធមិៃ�ួយដល់

មៃុស្ស្រំសត់ទុរ្ត?

បោងតាមខ្ម្ពរីរបៃះសូមបញ្ចប់បោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះ៖សិស្សរបស់ព្រះគ�ស៊ូវពគបីស្ទគមើលផ្គ�ើ�ខ្វា�ខ្វល់្ បី។


4.សូម្ ិតអំពរីមៃុស្សថដលអ្ន្រសារល់ជាបុ្្គលថដលអ្ន្រចាត់ទុ្រថាជាសិស្សរបស់កពះបយសូ៊វក្រីស្ទ។សូមសរបសរ

បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីរបបៀបថដលមៃុស្សទាំងបៃះបមើលថ្បហើយខាវាយខវល់

ពរីមៃុស្ស្រំសត់ទុរ្ត។

សូម្ ិតអំពរីកោថដលអ្ន្រោៃម្ៃឱរោសខាវាយខវល់ពរីមៃុស្សទាល់ក្រៃិងមៃុស្សទុរ្តអ្ន្រ�ំងឺៃិងអ្ន្ររងទុ្រខេ។សូម្ ិតអំពរី

រោរោ្រ់បោលបៅជា្រ់លា្រ់មួយបដើម្បរីបំបពញតាមបសច្រ្រីកតូវរោររបស់ៃរណាម្នា្រ់ៃិងបដើម្បរីបធវើជាសិស្សនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទឲ្យ

ោៃរោៃ់ថតកបបសើរប�ើង។


5. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ៥១–៥២ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



២០១

សមសរៀនេដី១២៖ន្ងៃេដី៤

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៥៣–៥៦
បមបរៀៃទរី12៖ន្ងៃទរី4បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា53–5៦

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៥៣

ទ្រះអម្ចាស់តៅស៊មី�នីគិលបឺ�ឲ្យតធវែើជាដអលត�ើរតហើយតធវែើែំតណើរជា្ួយយ៉ូដសបស៊្មីធតៅរែ្ឋ្ ិសសួរី

បនាទាប់ពរីស៊ីឌៃរី្ិលបឺតោៃប�ើញថាប្មះរបស់ោត់ពុំម្ៃបៅ្រ្ននុងបញ្រីអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាថដលកតូវោៃបៅឲ្យបធវើ

ដំបណើរបៅរោៃ់រដ្ឋមិសសួរីបទ(សូមបមើល្.ៃិងស.52:22–32)បនាះោត់ោៃបៅ�ួបពយារោរីយែូថសបស៊្ីធបហើយ

ោៃទូលសួរអំពរីអវរីថដលកពះអម្ចាស់ម្ៃកពះទ័យឲ្យោត់បធវើ។យែូថសបោៃទូលសូមដល់កពះអម្ចាស់បហើយោៃទទួលវិវរណៈ

ថដលម្ៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា53។បៅ្រ្ននុងវិវរណៈបនាះកពះអម្ចាស់ោៃថណនាំឲ្យបងកបុស្ិលបឺត

កតូវោៃថតងតាំងជាថអលបឌើរបហើយបបកមើជាអ្ន្រតំណាងឲ្យប៊ីស្សពថអតវឺតោ៉ាកទិច។តួនាទរីរបស់បងកបុស្ិលបឺត្រ្ននុងនាម

ជាអ្ន្រតំណាងឲ្យប៊ីស្សពកតូវោៃពៃ្យល់រោៃ់ថតចបាស់បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា57:៦–10,15។កពះអម្ចាស់្រ៏

ោៃបញ្ជាស៊ីឌៃរីឲ្យបៅរដ្ឋមិសសួរីជាមួយយែូថសបស៊្ីធៃិងស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃថដរ។

សូមពិចារណាអំពរីបទពិបសាធៃ៍របស់យុវ�ៃខាងបករោមបៃះថដលោៃចង់ដរងអំពរីអវរីថដលកពះអម្ចាស់ម្ៃកពះទ័យឲ្យោត់បធវើ៖

«បអលរីសសាបក្របមើរោៃទទួលចបមលែើយចំបោះរោរអធិសាឋាៃរបស់នាងបៅ្រ្ននុងកបបទសចិៃ។ចបមលែើយរបស់នាងសាមញ្ញបែុថៃតេ

ទៃ្ទរមៃរងបនាះ្រ៏លំោ្រ្រ្ននុងរោរបធវើថដរ។នាងកតូវបោះបង់បចាល្រ្រីកសនមថដលនាងម្ៃតាំងពរីយូរម្របហើយបនាះបោយកត�ប់

បៅកបបទសវិញបហើយរស់បៅ្រ្ននុង�រីវិតជាៃិស្សិតសា្រលវិទយាល័យទូបៅមួយ។ចបមលែើយបនាះោៃបធវើឲ្យនាងភាញា្រ់ប្្អើលបែុថៃតេនាង

ម្ៃឆៃ្ទៈបធវើតាមរោរណ៍ថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលកោប់ឲ្យនាងបធវើ។

«បអលរីសសា...ោៃរោលាយបៅជា្ររីឡារោរិៃរីោល់ទាត់ដ៏្រំពូលមួយរូប។នាងសបកមចោៃបោលបៅជាបកចើៃរបស់នាងបោយ

ខិតខំកបរងថកបងបដើម្បរីោៃរោលាយបៅជាសម្�ិ្រមួយរូបនៃក្រុម

្ររីឡារោរិៃរីថានា្រ់ជាតិកបចាំសហរដ្ឋថដលោៃ្ ្ល់ឱរោសឲ្យ

នាងោៃកប្រួតបៅ្រ្ននុងរោរកប្រួត្ររីឡាោៃរគ្វាៃ់

ពិ្ពបលា្រៃិងរោរកប្រួត្ររីឡាអូឡាំពិ្រឆ្នាំ2004។

«នាងោៃសបកមចអវរីក្ប់ោ៉ាងថដលនាងចង់បធវើ។បែុថៃតេវមិៃ

ោៃបធវើឲ្យនាងសបបាយចិតតេបនាះបទ។

«បអលរីសសាោៃវចាថា‹ខញនុំម្ៃអវរីក្ប់ោ៉ាង។‹ខញនុំម្ៃ

ក្ុរមក្ួសារមួយដ៏ល្អ។ខញនុំម្ៃមិតតេ្្រ្ិជាបកចើៃ។ខញនុំ្រំពុង

សិ្រសាបៅសាលាប៊ី.វែយយូ។ខញនុំបលងោៃោ៉ាងល្អសកម្ប់

ក្ុរម�បកមើសជាតិ។បែុថៃតេបតើខញនុំៃរងបៃតេខិតខំកបរងថកបងបឆ្ពះបៅ

មុខ្រ្ននុងរោរបបងកើតក្ុរមកប្រួតោៃរគ្វាៃ់ពិ្ពបលា្របហើយបៅ

ថតម្ៃអារម្ណ៍ទបទសាអាតោ៉ាងបៃះបមែចៃរងប្រើតបៅ?›

«បករោយម្ររោល្រំពុងកប្រួតបៅកបបទសចិៃបអលរីសសា

ោៃភាញា្រ់ប�ើង្រណាដាលរាកតរីទាំងយំ្ ង។នាងទទួលោៃ

អារម្ណ៍្រ្រ់បរៅដាជាអារម្ណ៍លួងបលាមចិតតេ។‹ខញនុំបៅចាំ

ោៃថាខញនុំោ្រ់នដបលើកទូងបហើយភាលាមបនាះម្ៃ្ ំៃិតទាំងបៃះ

ោៃបលចប�ើងថា៖«អ្ន្រកតូវថតចា្របចញពរីក្រុម្ររីឡារោរិៃរី

បរុព្វកថា
ក្្នគុងដខមិ្ុនាឆ្នាំ១៨៣១ពយាការីយ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធបានេេរួលវិវរែៈដែលបាន

ក្ត់បតាសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៥៣–៥៥។វិវរែៈសនទះរាននូវ

ការដែនាំរ្រ�់បពទះអរាចា�់សៅកាន់�រាជិក្មរួយចំនរួនននសា�នាចបក្ដែលបាន

រ�់សៅក្្នគុងរែ្ឋអូនហអូ្រ៉ុដន្មិនយូរ្រ៉ុនាមានបានផ្លា�់សៅរែ្ឋមដី��រួរីវិញ។

ក្្នគុងវិវរែៈទាំងសនទះបពទះអរាចា�់បានរានបពទះ្រន្លូលសៅកាន់�ម៊ីឌនដីគិល្រឺត,

នូវលនែត៍និងវិលលាមែ័្រ្រុលយូដហ្វ្រ្សសដាយបានប្រទានែល់ពរួក្ោត់

នូវស�ចក្្ដីដែនាំនានាដែលរានភាពជាក្់លាក្់ចំសោទះក្ិច្ការចាត់តាំងក្្នគុង

សា�នាចបក្និងសេពសកា�ល្យរ្រ�់ពរួក្ោត់។



២០២

សមសរៀនេដី១២៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៥៣–៥៦

ថានា្រ់ជាតិបនាះ។វមិៃកតរមកតូវបទថដលអ្ន្រកតូវរំលងចបាប់ន្ងៃឈប់សកម្្របនាះ។វមិៃ្ វរីបទថដលអ្ន្របដើរតាមម្ោ៌ាប្្សងពរី

បៃះ។អវរីៗៃរងដំបណើររោរល្អ›»។នាងោៃរាែយរាែប់ថានាងោៃបពញបៅបោយកពះវិញ្ញាណៃិងម្ៃបទពិបសាធៃ៍ដថដលៗ

ប្រើតប�ើងបរីបួៃរាកតរីជាប់ៗោនា។

«បទាះជានាងជាសម្�ិ្រនៃសាសនាចក្រតាំងពរីនាងប្រើតម្រ្រ្រី្រ៏ចំណាប់អារម្ណ៍របស់បអលរីសសាបៅបលើដំណរងល្អោៃ

ប្រើតប�ើងជាលំោប់ថដរ។នាងអាៃកពះ្ម្ពរីរោ៉ាងបហាចណាស់30នាទរីជាបរៀងរាល់ន្ងៃបហើយនាងោៃសម្រល់ថា

រោរអធិសាឋាៃរបស់នាង្រំពុងថតផ្លាស់ប្តូរ។នាងោៃទូលសួរកពះអម្ចាស់ៃូវអវរីថដលកទង់ចង់ឲ្យនាងបធវើ។បហើយបៅ្រ្ននុងកបបទស

ចិៃនាងោៃទទួលចបមលែើយរបស់ខលែលួៃ។

«‹ខញនុំមិៃថដលម្ៃអារម្ណ៍ដូចបនាះពរីមុៃម្របទថដលជាអារម្ណ៍លួងបលាមៃិង្រ្រ់បរៅដា។ខញនុំកោថានាសូមឲ្យម្ៃបទពិបសាធៃ៍

ទាំងបនាះក្ប់បពលថដលខញនុំម្ៃសំណួរ។អវរីក្ប់ោ៉ាងហា្រ់ដូចជាម្ៃភាពចបាស់លាស់។វោៃបធវើឲ្យខញនុំយល់ោ៉ាងចបាស់›។

«បអលរីសសាោៃបធវើតាមរោរបំ្ុស្ំៃិតថដលនាងោៃទទួល។នាងបៃលែឺថា‹បៅបពលអ្ន្រទទួលោៃរោរបំ្ុស្ំៃិតអ្ន្រកតូវ

បធវើតាមរោរបំ្ុស្ំៃិតបនាះភាលាម។កបសិៃបបើខញនុំៃិោយថា«ថមៃវកតរមកតូវបហើយ។បែុថៃតេខញនុំពិតជាចង់កប្រួត្រ្ននុងរោរកប្រួត

្ររីឡាោៃរគ្វាៃ់ពិ្ពបលា្រដូបច្នះខញនុំៃរងបធវើតាមរោរបំ្ុស្ំៃិតតាមបករោយ»បនាះអវរីៗអាចៃរងមិៃដំបណើរោរកសបបៅតាមអវរី

ថដលកតូវោៃរំពរងទុ្របនាះប�ើយ›។...

«មិៃថមៃរោរចួលរួម្រ្ននុងក្រុម្ររីឡារិៃរីជាតិបនាះបទថដលោៃ្ ្ល់បពលបវលាឲ្យបអលរីសសាសា្រល្បងអវរីថដល្ ្រីៗ»។វ្ ឺអំ�នុង

បពលថដលនាងោៃចាប់ប្្ើមបដើរបលងជា្ ូជាមួយៃរងយុវ�ៃម្នា្រ់ថដលោៃបបកងៀៃនាងបលងហ្គរីតាបហើយបករោយម្រពួ្រប្

ោៃបរៀបអាោហ៍ពិោហ៍បៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ។

«បអលរីសសាោៃបោលថា‹ខញនុំកោ្រដណាស់ថាខញនុំកតូវោៃបរៀបចំឲ្យម្ៃរោរផ្លាស់ប្តូរបៃះតាមរយៈអវរីថដលោៃប្រើតប�ើងបៅ

កបបទសចិៃ។ខញនុំោៃលះបង់អវរីមួយបចាលបហើយទទួលោៃអវរីមួយថដលរោៃ់ថតកបបសើរជាងបនាះបៅបទៀត›។

«...នាងបៅថតចង់កបរងថកបងបធវើរោរបែុថៃតេឥ�តូវបៃះវជារោរកបរងថកបងបដើម្បរីក្ួសារផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់នាង។

«[បអលរីសសា]សាដាប់តាមក្ូបងវរ្រដ៏បឆ្នើមបំ្ុត្ឺកពះវរបិតាសួ្៌ថដលជាអ្ន្រអាចដរ្រនាំនាងបហើយកបទាៃឲ្យនាងៃូវរោរដរ្រនាំ

ៃិងរោរបំ្ុស្ំៃិត។ដូចបអលរីសសាោៃបោលថា‹កពះអម្ចាស់កទង់កជាបពរីបយើងម្នា្រ់ៗ។ចំបោះខញនុំបនាះជាបរឿងកបនពណាស់

បដើម្បរីដរងបហើយម្ៃទរីបនាទាល់អំពរីរោរណ៍បនាះ›»(JanetThomas«ThePlaymaker »New Eraថខវិច្ិរោឆ្នាំ2003

ទំព័រ21,23)។

សូមពិចារណាអំពរីវិធរីថដលអ្ន្រអាចទទួលោៃរោរដរ្រនាំពរីកពះអម្ចាស់អំពរី�រីវិតរបស់អ្ន្រ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៥៤

ទ្រះអម្ចាស់ដណនាំនូវលណណ�៍ឲ្យែឹកនាំ្ ួកបរិសុ្រ្តៅភូ្ិខូលសវែិលតៅកាន់រែ្ឋ្ិសសួរី។

្រ្ននុងថខបមសាឆ្នាំ1831ៃូវលនណត៍ោៃដរ្រនាំពួ្របរិសុទ្ធបចញពរី្ ូមិខូលសវិលរដ្ឋៃូវបោ៉ា្របៅចូលរួមជាមួយពួ្រ

បរិសុទ្ធបៅរដ្ឋអូនហអូ។្រ្ននុងថខឧសភាពយារោរីយែូថសបស្៊ីធោៃថណនាំប៊ីស្សពថអតវឺតោ៉ាកទិចឲ្យបរៀបចំពួ្របរិសុទ្ធតាំង

លំបៅបលើដរីធលែរី្រ្ននុង្ ូមិ្ មសុៃរដ្ឋអូនហអូថដលលរីម្៉ាៃខូពលែរីោៃចុះបសច្រ្រីសញ្ញា(ឬសៃយា)ថាៃរងកប្ល់ឲ្យទុ្រសកម្ប់ជា

បោលបំណងបនាះ។ពួ្រប្ោៃោំដំណាំបៅទរីបនាះបហើយោៃចាប់ប្្ើមបងកបបងកើៃ្ លបៅបលើដរីធលែរីបនាះ។បែុថៃតេបទាះជាពួ្រប្

បធវើរោររួមោនាបដើម្បរីបបងកើៃដរីបនាះ្រ្រី្រ៏ពួ្រប្ោៃចាប់ប្្ើមម្ៃភាពអាតាមៃិយមៃិងភាពបលា្លៃ់។សាថាៃភាពរបស់ពួ្រប្ម្ៃ

សភាពរោៃ់ថតអាក្រ្រ់បៅៗបៅបពលលរីម្៉ាៃខូពលែរីោៃកត�ប់ម្រពរីបបស្រ្រម្្ សាយបៅរោៃ់ពួ្របសប្រើរវិញ(សូមបមើល

្.ៃិងស.49)បហើយោៃចាប់ប្្ើមសង្ស័យបលើបសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់ខលែលួៃ។ោត់បដិបសធទរីបនាទាល់ថដល្រំពុងរី្រលូតលាស់

របស់ោត់ចំបោះដំណរងល្អថដលោៃសាដារប�ើងវិញបហើយោៃបញ្ជាឲ្យពួ្របរិសុទ្ធចា្របចញពរីដរីធលែរី។ោត់្រ៏ោៃទារន្លែពរីពួ្រប្

ចំៃួៃ៦0ដុលាលា។បោយសារថតលរីម្៉ាៃខូពលែរីោៃបល្ើសៃរងបសច្រ្រីសញ្ញារបស់ោត់បនាះពួ្របរិសុទ្ធពុំម្ៃ្រថៃលែងណាៃរង

រស់បៅប�ើយ។ៃូវលនណត៍ៃិងអ្ន្រដនទបទៀតោៃសួរពយារោរីថាបតើ្ ួរបធវើដូចបម្ច។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា54:1–3រួច្ ូសសម្រល់អវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះទ័យចង់ឲ្យពួ្របរិសុទ្ធ

ទាំងបៃះបធវើបដើម្បរី�ួយឲ្យសាថាៃភាពរបស់ពួ្រប្ម្ៃសភាពកបបសើរប�ើង។បនាទាប់ម្រសូមពិចារណាអំពរីសំណួរដូចតបៅបៃះ៖

បហតុអវរីោៃជាអ្ន្រ្ ិតថារោរថកបចិតតេៃិងរោរបនាទាបខលែលួៃៃរង�ួយដល់ពួ្របរិសុទ្ធទាំងបៃះ?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា54:៦រួច្ ូសសម្រល់ពរ�័យមួយថដលកតូវោៃកបទាៃដល់ពួ្របរិសុទ្ធទាំងបនាះ

ថដលោៃរ្រសាបសច្រ្រីសញ្ញា្រ្ននុងរោរថាវាយកទព្យសម្បតតេិពួ្រប្។



២០៣

សមសរៀនេដី១២៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៥៣–៥៦

បោងតាមរោរបបកងៀៃរបស់កពះអម្ចាស់បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា54:1–៦សូមបំបពញបោលរោរណ៍ដូចតបៅ

បៃះ៖គបើគ�ើងរកសាគសចក្បីសញ្ញារបស់គ�ើងគ�ើ�គោរ្តាមព្រះបញ្ញ្រ្ិទាំងឡា�របស់ព្រះអមាចាស់គនារះគ�ើងៃឹង

ទទួលបាៃ។

រាល់ពរ�័យថដលបយើងទទួលោៃ្ឺជាទបងវើនៃបសច្រ្រីបមតាតា្ររុណារបស់កពះអម្ចាស់។្ំរូមួយនៃបសច្រ្រីបមតាតា្ររុណារបស់

កពះអម្ចាស់្ឺបៅបពលថដលកទង់អ្័យបទាសដល់បយើងពរីអំបពើោប។បៅបពលបយើងរ្រសាបសច្រ្រីសញ្ញាថដលបយើងបធវើបៅបពល

ពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្របហើយបោរពតាមកពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយរបស់កពះបនាះបយើងៃរងមិៃកោៃ់ថតទទួលោៃបសច្រ្រីបមតាតា្ររុណា

បៅ្រ្ននុង�រីវិតបៃះបទ្ឺថ្មទាំងបៃតេបៅដល់បសច្រតេរី�ំៃុំ�កមះចុងបករោយបទៀត។

ថអលបឌើរបដវីឌបអថបដណា្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃបបកងៀៃអំពរីវិធរីមួយចំៃួៃថដលកពះអម្ចាស់បៃតេម្ៃបសច្រ្រី

បមតាតា្ររុណាបៅបពលបយើងរ្រសាបសច្្ររីសញ្ញារបស់បយើង៖

«ស�ចក្្ដីសមតាតាក្រុណាែ៏េន់ភ្ន់ទាំងឡាយននបពទះអរាចា�់គឺជាពរជ័យផ្ទាល់ខ្លួននិង�បរា្រ់្រុគ្ល

រានាក្់ៗជាក្រាលាំងជាការការោរជាការធានាអទះអាងជាការែឹក្នាំជាស�ចក្្ដី�្រ្គុរ�ដែលសោរសពញ

សដាយស�ចក្្ដីប�ឡាញ់ជាការលរួងសលាមចិត្ជាការោំបេនិងជាអំសណាយទានទាំងឡាយខាង

វិញ្ញាែដែលសយើងបានេេរួលនិងក្៏សដាយសារដតតាមរយៈបពទះអរាចា�់បពទះសយ�មូវបគដី�្។...

«...ស�ចក្្ដីសមតាតាក្រុណាែ៏េន់ភ្ន់ទាំងឡាយននបពទះអរាចា�់មិនសក្ើតសឡើងសដាយនចែន្យឬបោន់

ដតជាការោ្រ់ជរួនសនាទះសេ។ភាពសសាមាទះបតង់ការសោរពប្រតិ្រត្ិនិងការ្រនាទា្រខ្លួននាំឲ្យស�ចក្្ដីសមតាតាក្រុណាែ៏េន់ភ្ន់

ទាំងឡាយសក្ើតរានក្្នគុងជដីវិតរ្រ�់សយើងសហើយជាញឹក្ោ្រ់វាសក្ើតរានតាមកាលក្ំែត់រ្រ�់បពទះអរាចា�់ដែលអាចសធ្វើឲ្យ

សយើងេេរួលសាគាល់និងឲ្យតនម្ខ្�់ចំសោទះពរជ័យ�ំខាន់ៗ ទាំងសនទះ»(«The Tender Mercies of the Lord»Ensign ឬ
Liahona ដខឧ�ភាឆ្នាំ២០០៥េំព័រ៩៩–១០០)។



1.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីពរ�័យមួយចំៃួៃថដលអ្ន្រម្ៃអារម្ណ៍

ថាកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃដល់អ្ន្រនាបពល្ ្រីៗបៃះបោយសារថតភាពបសាមះកតង់របស់អ្ន្រថដលម្ៃចំបោះបសច្រ្រី

សញ្ញាៃិងរោរបោរពកបតិបតតេិតាមកពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយរបស់កទង់។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា54:7–10បយើងអាៃថាបនាទាប់ពរីពួ្របរិសុទ្ធទាំងបៃះោៃោត់បង់្ ្ទះសថម្បងខលែលួៃបៅ

បលើដរីធលែរីរបស់លរីម្៉ាៃខូពលែរីបនាះកពះអម្ចាស់ោៃបញ្ជាពួ្រប្ឲ្យបធវើដំបណើរបៅរោៃ់រដ្ឋមិសសួរី។ពួ្រប្កតូវតាំងៃរណាម្នា្រ់ឲ្យ

បង់កោ្រ់សកម្ប់រោរចំណាយបៅតាម្ លែតូវបហើយពួ្រប្កតូវបធវើរោរបដើម្បរី្ ្គត់្្គង់�រីវិតរស់បៅបៅទរីបនាះរហូតដល់កពះអម្ចាស់ៃរង

បរៀបចំ្រថៃលែងមួយឲ្យពួ្រប្តាំងលំបៅ។កពះអម្ចាស់្រ៏ោៃកបទាៃឱវទដល់ពួ្រប្ឲ្យម្ៃរោរអត់ធៃ់្រ្ននុងបសច្រ្រីលំោ្រ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៥៥

ទ្រះអម្ចាស់តៅវិលោ្ែ័បបុលយូដហវែប្សឲ្យជួយ
ក្នុងការសរតសរនិងការតោរះ្ុ្្តសៀវតៅត្្សងៗណន
ស្សនាចទក

សូម្ ិតអំពរីបទពបរោសល្យឬ�ំនាញមួយចំៃួៃរបស់អ្ន្រ។

រួច្ ិតអំពរីបទពបរោសល្យឬ�ំនាញមួយចំៃួៃថដលមិតតេ្្រ្ិ

អ្ន្រម្្ន្រ់ម្ៃ។បោយសារថតសមតថែភាពរបស់បយើងម្ៃបកចើៃ

ខុសៗោនាបនាះបយើងអាច�ួយ្រ្ននុង្រិច្ចរោររបស់កពះអម្ចាស់តាម

វិធរីប្្សងៗោនា។.ព្រះអាចគពបើពបាស់គទ្គកាសល្យជំនាញ

ៃិងសម្រ្ភា្នានាគ�ើម្បីពបទាៃ្រ�ល់កូៃគៅពទង់។

វិលលាមដ័បបុលយូថហវប្ស្ឺជា្ ំរូនៃបោលរោរណ៍បៃះ។

មុៃបពលោត់ោៃបៅដល់ទរីក្រុងខឺត�ង់រដ្ឋអូនហអូោត់

ោៃជាវកពះ្ម្ពរីរមរមៃមួយ្របាលបៅពរីរសោដាហ៍បនាទាប់ពរីវ

កតូវោៃោ្រ់ល្រ់។រោរណ៍បៃះោៃនាំឲ្យោត់ម្ៃរោរថកបចិតតេ

ប�ឿ។

សូមអាៃបសច្រ្រីថណនាំអំពរី្រណ្ឌនៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា55បោយថសវងរ្រ�ំនាញឬសមតថែភាព



២០៤

សមសរៀនេដី១២៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៥៣–៥៦

មួយរបស់វិលលាមដ័បបុលយូថហវប្ស។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា55:4បោយថសវងរ្របទពបរោសល្យមួយ

បទៀតថដលោត់ម្ៃ។កពះអម្ចាស់ោៃបៅបងកបុសថហវប្សឲ្យបកបើកោស់បទពបរោស្យៃិង�ំនាញទាំងឡាយរបស់ោត់បដើម្បរី

�ួយ្រ្ននុងរោរសរបសរៃិងរោរបោះពុម្ពបសៀវបៅប្្សងៗនៃសាសនាចក្រ្រ្ននុងរដ្ឋមិសសួរី(សូមបមើល្.ៃិងស.55:5)។

្រិច្ចខិតខំរបស់បងកបុសថហវប្សបៅទរីបនាះោៃកបទាៃពរដល់សាសនាចក្រតាមវិធរីជាបកចើៃ។


2. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រធាលាប់ោៃប�ើញកពះអម្ចាស់បកបើកោស់បទពបរោសល្យៃិងសមតថែភាពរបស់រាកសតេកទង់បៅកបទាៃពរដល់

មៃុស្សដនទតាមរបបៀបណា?

ខ. បតើបទពបរោសល្យៃិងសមតថែភាពរបស់អ្ន្រអាចៃរងកបទាៃពរបហើយបលើ្រទរ្រចិតតេមៃុស្សដនទបហើយ�កមុញ

្រិច្ចរោរកពះអម្ចាស់ឲ្យបឆ្ពះបៅមុខោ៉ាងដូចបម្ច?

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៥៦:១–១៣

ទ្រះអម្ចាស់ែកហូ�ការតៅបតទ្ើតបសកក្្របស់ដអសរា៉តធយ័រតហើយទ្ម្នរ�់ឲ្យដទបចិ�្ត

3.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីមៃុស្សម្នា្រ់ថដលអ្ន្រសារល់ថដលោៃ

លះបង់អវរីមួយថដលសំខាៃ់បំ្ុតចំបោះពួ្រប្បដើម្បរីបោរពកបតិបតតេិតាមកពះបញ្ញតតេិ។(ឧទាហរណ៍អាចរួមបញ្ចតូល

ទាំងរោរលះបង់របស់មៃុស្សម្នា្រ់បដើម្បរីចូលសាសនាចក្របចញបបស្រ្រម្ឬបោរពកបតិបតតេិតាមបទោឋាៃមួយ

ចំៃួៃរបស់សាសនាចក្រ)។

ថអសរាែបធយ័រកតូវោៃចាត់តាំងឲ្យរស់បៅបហើយបធវើរោរជាមួយយែូថសបស៊្ីធស៊ីញ្ញ័រ្រ្ននុង្រសិោឋាៃរបស់ថ្ហវបឌើរិ្រ�រី

វិលលាម្សបៅទរីក្រុងខឺត�ង់រដ្ឋអូនហអូ។បថៃថែមបលើរោរបធវើរោរ្រ្ននុង្រសិោឋាៃថអសរាែ្រ៏ោៃ�ួយបង់ន្លែបំណុលខលែះថដល

�ំោ្រ់បលើដរីធលែរីថដរ។បៅបពលោត់កតូវោៃបៅឲ្យបៅបបស្រ្រម្មិសសួរីជាមួយ្ូម្៉ាសប៊ីម្៉ាស(សូមបមើល្.ៃិងស.

52:22)ោត់ោៃសុំយ្រ្រម្សិទ្ធចំថណ្របលើដរីធលែរីនៃសាសនាចក្រថដលោត់្ ិតថាខលែលួៃសមៃរងទទួលោៃដរីធលែរីបនាះ។

បោយសារថតរោរខវល់ខាវាយរបស់ោត់ចំបោះកទព្យសម្បតតេិៃិងកោ្រ់រោសបនាះថអសរាែបធយ័រពុំោៃបកតៀមខលែលួៃរួចរាល់បដើម្បរីបចញ

បៅបបកមើបបស្រ្រម្បនាះប�ើយទៃ្ទរមៃរងបពលថដល្ូម្៉ាសោៃបកតៀមខលែលួៃរួចរាល់បហើយបនាះដូបច្នះបហើយ្ូម្៉ាស្រ៏ោៃបៅ

�ួបពយារោរីយែូថសបស៊្ីធបហើយោៃសួរអំពរីអវរីថដលោត់្ ួរថតបធវើ។

្រ្ននុងវិវរណៈថដលម្ៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា5៦កពះអម្ចាស់ោៃដ្រហូតរោរបៅបបកមើបបស្រ្រម្ពរី

ថអសរាែបធយ័រម្រវិញបហើយចាត់នដ្ូ្ ្រីសកម្ប់បងកបុសម្៉ាស។បករោយម្រកពះអម្ចាស់ោៃកពម្ៃអំពរីភាពបឆ្ើងនឆ្បហើយ

ោៃបបកងៀៃពួ្របរិសុទ្ធថាកទង់ម្ៃពរ�័យទុ្រសកម្ប់កបទាៃឲ្យបកចើៃជាងដរីធលែរីៃិងកោ្់ររោសទាំងបៃះបៅបទៀត។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា5៦:3–5បោយថសវងរ្រអវរីថដលោៃប្រើតប�ើងបោយសារថតថអសរាែបធយ័រពុំោៃ

បកតៀមខលែលួៃរួចរាល់បដើម្បរីបចញបៅជាមួយ្ូម្៉ាសប៊ីម្៉ាសបៅរោៃ់រដ្ឋមិសសួរី។បៅបពលអ្ន្រអាៃវអាចៃរងម្ៃកបបោ�ៃ៍

បដើម្បរីសារល់ថាោ្រ្យដក�ូតម្ៃៃ័យថាដ្រយ្រម្រវិញឬបោះបង់។បតើថអសរាែោៃោត់បង់អវរីខលែះបោយសារថតរោរពុំទាៃ់

បកតៀមខលែលួៃរួចរាល់បដើម្បរីបចញបៅជាមួយបងកបុសម្៉ាសបនាះ?

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា5៦:4បបកងៀៃបយើងថាព្រះអមាចាស់អាចបញ្ជាឬ�ក�ូ្រព្រះបញ្ញ្រិមួ�វិញគៅគ្លពទង់

ព្រះ្រពមិរះគ�ើញថ្សមៃឹងគធ្វើ។អ្ន្រអាច្ ូសចំណាំោ្រ្យឬឃ្លាថដលបបកងៀៃអំពរីបោលរោរណ៍បៃះ។

ចំណុចខាងបករោមបៃះ្ឺជាឧទាហរណ៍មួយចំៃួៃបចញពរីបទ្ម្ពរីរៃិងកបវតតេិសាសនាចក្រនៃរោរកបទាៃឲ្យឬរោរដ្រហូត

កពះបញ្ញតតេិម្រវិញ៖

• បនាទាប់ពរីកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃក្ររត្យវិៃ័យមួយថដលរោៃ់ថតពិោ្របៅដល់មែូបសៃិងរាកសតេរបស់បលា្របនាះពួ្រ

្រូៃបៅអ៊ីកសាថអលោៃបះបោរបហើយោៃចាប់ប្្ើមថាវាយបង្គំរូបសំណា្របោបធវើពរីម្ស។រួចកពះអម្ចាស់ោៃ

កបទាៃដល់ពួ្រប្ៃូវក្ររត្យវិៃ័យមួយថដលកសួលជាងបៃះ។(សូមបមើលរោរប្រថកបរបស់យែូថសបស្៊ីធៃិ្រខេមៃំ

32:14;33:20;34:1–2[បៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីបថៃថែមកពះ្ម្ពរីរប៊ីប])។

• អំ�នុងបពលរោរបបកមើរបស់កពះអង្គបៅបលើថ្ៃដរីកទង់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលកោប់ពួ្រសាវ្រកទង់ឲ្យ្ សាយដំណរងល្អ

បៅកតរមថតពួ្រសាសៃ៍យូោបែុបណាណះ(សូមបមើលម្៉ាថាយ10:5)។មិៃយូរបែុនាមៃបនាទាប់ពរីរោរសុ្តរបស់



២០៥

សមសរៀនេដី១២៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៥៣–៥៦

កពះអង្គសប្គ្រះបពកតុសោៃទទួលវិវរណៈមួយថាដល់បពលថដលកតូវ្ សាយដំណរងល្អបៅរោៃ់មៃុស្សនៃអស់

ទាំងសាសៃ៍បហើយ(សូមបមើលម្៉ាថាយ28:19)។

• បៅ្រ្ននុងកោរោៃ់រោប់កតួតកតាបៃះកពះអម្ចាស់ោៃបញ្ជាឲ្យពួ្របរិសុទ្ធ�ំនាៃ់ដំបូងមួយចំៃួៃអៃុវតតេអាោហ៍ពិោហ៍

ពហុពៃ្ធភាព។ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធៃិងថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្រជាបកចើៃបទៀតោៃប�ើញថាកពះបញ្ញតតេិ

បៃះពិោ្រៃរងអៃុវតតេបែុថៃតេពួ្របលា្រោៃបោរពកបតិបតតេិតាម។បកចើៃឆ្នាំបករោយម្របនាទាប់ពរីោៃទទួលវិវរណៈ

កបធាៃវិលហវតូឌវូឌកដុពវោៃបចញជាបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍លាយល្រខេណ៍អ្រ្សរ—បសច្្ររីកបរោស—ថដលកតូវោៃ

ទទួលយ្រជា្ លែតូវរោរបោយសាសនាចក្រៃិងោៃចងក្រងបៅន្ងៃទរី៦ថខតុលាឆ្នាំ1890។បសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍

បៃះោៃបញ្ចប់រោរអៃុវតតេៃ៍អាោ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាពបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ(សូមបមើលបសច្រ្រីកបរោសជា្ លែតូវរោរ

ទរី1)។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា5៦:8–11បោយថសវងរ្ររោរណ៍ថដលកពះអម្ចាស់ោៃបញ្ជាឲ្យថអសរាែបធយ័របធវើ

បនាទាប់ពរីរោរបៅបបកមើបបស្រ្រម្របស់ោត់កតូវោៃដ្រហូត។ជាសំណាងល្អថអសរាែោៃបក�ើសបរើសថកបចិតតេបហើយកោំពរីរ

ថខបករោយម្រោត់កតូវោៃបៅម្ងបទៀតឲ្យបបកមើជាអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាជាមួយ្ូម្៉ាសប៊ីម្៉ាស(សូមបមើល្.ៃិងស.

75:31)។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៥៦:១៤–២០

ទ្រះអម្ចាស់ទ្ម្ន្ ួកបរិសុ្រ្ទបឆាំងនឹងភា្តោភលន់និងចិ�្តតឆ្ើងណឆ្

មៃុស្សខលែះ្ ិតថាភាពបឆ្ើងនឆ្្ ឺជាល្រខេណៈសម្បតតេិមួយថដលម្ៃ្រ្ននុងចិតតេរបស់អ្ន្រម្ៃកទព្យសម្បតតេិ។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏

បោយរោរណ៍បៃះមិៃពិតកោ្រដជាៃិច្ចបនាះបទបៅបពលថដលអ្ន្រោៃបរៀៃ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរខាងបករោមបៃះ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា5៦:1៦–17បោយថសវងរ្រថាបតើចិតតេថដលមិៃោៃថ្រថកបបនាះសថម្ងបចញ្រ្ននុងអ្ន្រ

ម្ៃៃិងអ្ន្រក្រោ៉ាងដូចបម្ច។សូម្ ិតពរីរោរ្ូសចំណាំអវរីថដលអ្ន្ររ្រប�ើញ។សូមពិចារណាអំពរីមូលបហតុថដលភាពបឆ្ើងនឆ្

ៃិងភាពបលា្លៃ់ម្ៃល្រខេណៈដូចោនាបទាះជាអ្ន្រម្ៃឬអ្ន្រក្រ្រ្រី។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា5៦:18បោយថសវងរ្ររោរពិពណ៌នារបស់កពះអម្ចាស់ស្រីពរីចិតតេៃិងវិញ្ញាណនៃបុ្្គល

ទាំងឡាយណាថដលៃរងទទួលោៃពរ។សូមបកបើបលខបោងបដើម្បរីយល់ោ្រ្យមួយចំៃួៃថដលកពះអម្ចាស់បកបើ។

ដអលសឌើរឌដី្តបគដី�្លូហ្វឺ�ិនក្្នគុងក្ូរ៉ុមននពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់បាន្រសបងៀនថ្៖«សៅសពលអ្នក្

ដ�្វងរក្ពរជ័យទាំងឡាយននការដប្រចិត្សជឿសនាទះអ្នក្អាចថ្វាយែល់បពទះអរាចា�់នូវអំសណាយននចិត្

�សបងងឬដប្រចិត្និងវិញ្ញាែេន់ទា្រឬសោរពប្រតិ្រត្ិរ្រ�់អ្នក្។ជាក្់ដ�្ងវាគឺជាអំសណាយនន

ខ្លួនអ្នក្ផ្ទាល់ដតម្ង—គឺថ្អ្នក្ជានរណាសហើយអ្នក្នឹងកាលាយជានរណា»(«When Thou Art 
Converted »Ensign ដខឧ�ភាឆ្នាំ២០០៤េំព័រ១២)។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា5៦:19–20បោយថសវងរ្រពរ�័យថដលកពះអម្ចាស់ោៃសៃយាដល់អ្ន្រថដលម្ៃ

ចិតតេទៃ់ទាប។វអាចៃរង�ួយអ្ន្រឲ្យដរងថា«រគ្វាៃ់»របស់កពះអម្ចាស់ម្ៃៃ័យថាកទង់ៃរងសងៃូវក្ប់្រិច្ចរោរល្អៃិងអាក្រ្រ់

ទាំងអស់ថដលោៃកបកពរតតេ។


4. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើពរ�័យទាំងឡាយថដលម្ៃរាែយរាែប់បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា5៦:18–20បបើបកបៀបបធៀប

បៅៃរងកទព្យសម្បតតេិៃិងកោ្រ់រោសថដលថអសរាែបធយ័រៃិងមៃុស្សដនទបទៀតោៃខវល់ខាវាយបនាះម្ៃ

ល្រខេណៈដូចបម្ច?

ខ. បតើអ្ន្រអាចបធវើដូចបម្ចបដើម្បរីម្ៃដួងចិតតេថដលៃរងទទួលោៃពរ�័យដូចម្ៃបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ?


5. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ៥៣–៥៦ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



២០៦

សមសរៀនេដី១៣៖ន្ងៃេដី១

ក្ដន្ងក្ណាដាលននបក្ុង�ម៊ីយ៉ូន
បមបរៀៃទរី13៖ន្ងៃទរី1្រថៃលែង្រណាដាលនៃក្ុរងស៊ីយែូៃ

្ពះអរាចាស់រាេចង្នុលររ្ហាញថ្្ក្ុងអមិេឌីដរ៉េដែេស៍រែ្ឋមិសសួរីគឺជាក្ដេលែងក្ណាដាលថេ្ក្ុងសម៊ីយ៉ូេ

សូមកសនមថាអ្ន្រ្រំពុងថតបោះ�ំរំបហើយអ្ន្រដរងថាម្ៃព្យនុះមួយៃរងបោ្រប្រ់ម្រដល់។បតើម្ៃវិធរីមួយចំៃួៃណាខលែះថដលអ្ន្រ

អាចៃរងោៃរោររោរោរពរីព្យនុះបនាះ?បតើកតសាលអាចម្ៃសារៈសំខាៃ់បៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពបៃះថដរឬបទ?

បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរសញ្ញាចាស់ពយារោរីបអសាយោៃបកបើោ្រ្យកតសាលកបដូចបៅៃរងក្រុងស៊ីយែូៃថដលកតូវោៃសាថាបនាប�ើងបៅ

ន្ងៃចុងបករោយទុ្រជារោររោរោរសកម្ប់ពួ្របរិសុទ្ធ(សូមបមើលបអសាយ54:2)។ពួ្រអ៊ីកសាថអលោៃបកបើកតសាលបធវើជាទរី

�កម្របហើយសានា្រ់បៅរោលពួ្រប្រស់បៅៃិងបធវើដំបណើរ្រ្ននុងទរីវលរបហាសាថាៃ។កបធាៃថអ៊សរាែថាហវថប៊ៃសរៃោៃបបកងៀៃ

អំពរីៃិមិតតេរូបថដលទា្រ់ទងបៅៃរងកតសាលថា៖

«�ូមប�នមក្្នគុងចិត្រ្រ�់អ្នក្អំពដីបតសាលែ៏ធំមរួយដែលបតូវបានចងសដាយដខ្សភាជា្រ់សៅនឹង�្នឹងជាសបចើន

ដែលបតូវបានែំចូលសៅក្្នគុងែដីយា៉ាងរាំ។

«ពយាការីបានសប្រៀ្រប្រែូច�ម៊ីយ៉ូនសៅន្ងៃចុងសបកាយសៅនឹងបតសាលែ៏ធំមរួយសៅសលើដផនែដី។បតសាល

សនាទះបតូវបានចងសដាយដខ្សយា៉ាងជា្រ់សៅនឹងចំរឹង។ដមនសហើយចំរឹងទាំងសនាទះគឺជាតំ្រន់ភូមិសាប�្

ខុ�ៗោនាដែលរានេូទាំងដផនែដី។្្មដីៗសនទះសា�ន៍អម៊ីបសាដអលបតូវបានប្រមូលផ្គុំសៅស�្ក្ខុ�ៗោនានន

េដីបក្ុង�ម៊ីយ៉ូន»(“Strengthen Thy Stakes,” Ensign,ដខមក្រាឆ្នាំ១៩៩១េំព័រ២)។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា115:៦បោយថសវងរ្របមើលកបប្ទនៃរោររោរោរថដលកពះអម្ចាស់ោៃសៃយាដល់

អស់អ្ន្រថដលៃរងម្រកបមូលោនាបៅក្រុងស៊ីយែូៃបៅន្ងៃចុងបករោយបង្អស់។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំៃូវអវរីថដលអ្ន្ររ្រប�ើញ។

ពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយពរី�ំនាៃ់ដំបូងោៃ្ ិតថាក្រុងស៊ីយែូៃ

ជាទរី្រថៃលែងសុខសាៃតេសុវតថែិភាពៃិងជាទរីរោរោរពរីពួ្រទុច្ចរិត

(សូមបមើល្.ៃិងស.45:៦៦–71)។ពួ្រប្ោៃរង់ចាំ

បោយអៃ្ទះសាឲ្យកពះអម្ចាស់បបើ្រសថម្ងពរីទរីតាំងនៃក្រុង

ស៊ីយែូៃបដើម្បរីពួ្រប្អាចចាប់ប្្ើមសាថាបនាក្រុងស៊ីយែូៃដ៏បរិសុទ្ធ

របស់កទង់ប�ើង។្រ្ននុងថខ្រ្រកោឆ្នាំ1831កពះអម្ចាស់ោៃ

កបរោសថាថដៃដរីមិសសួរី្ឺជាថដៃដរីស៊ីយែូៃថដលោៃសៃយា

បហើយថាក្រុងអ៊ិៃឌរីថបែៃថដៃស៍រដ្ឋមិសសួរី្ឺជា«្រថៃលែង

្រណាដាល»នៃក្រុងស៊ីយែូៃ(សូមបមើល្.ៃិងស.57:1–3)។


1. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. កបសិៃបបើអ្ន្រ្ ឺជាសម្�ិ្រនៃសាសនាចក្រ�ំនាៃ់ដំបូងបតើអ្ន្រអាចៃរងម្ៃអារម្ណ៍ដូចបម្ចបៅបពលោៃ

ដរងអំពរីទរី្រថៃលែងថដលក្រុងស៊ីយែូៃៃរងកតូវោៃសាថាបនាប�ើងបនាះ?

ខ. បតើអ្ន្រៃរងចង់ចាប់ប្្ើមសាថាបនាក្រុងបនាះប�ើងបៅបពលណា?បហតុអវរី?

សេចក្តីស្្ើម
សមសរៀនសនទះរំឭក្អំពដីបពឹត្ិការែ៍្រដី្ររួនក្្នគុងប្រវត្ិសា�នាចបក្ដែលសក្ើតសឡើងសៅ

�ុំចាក្�ុនរែ្ឋមិ��រួរី។ក្្នគុងរែូវសរៅដាឆ្នាំ១៨៣១ពរួក្្ររិ�ុេ្មរួយចំនរួនដែលបាន

ប្រមូលោនាសៅរែ្ឋអូនហអូបានចា្រ់សផ្ើមសធ្វើែំសែើរសៅតាំងលំសៅសៅ�ុំចាក្�ុនរែ្ឋ

មិ��រួរី។ក្្នគុងវិវរែៈដែលបានប្រទានែល់ពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធក្្នគុងដខក្ក្កដា

ឆ្នាំ១៨៣១បពទះអរាចា�់បានចង្អគុល្រង្ហាញថ្បក្ុងអមិនឌដីដ្រ៉នដែន�៍រែ្ឋមិ��រួរី

គឺជា«ក្ដន្ងក្ណាដាល»ននបក្ុង�ម៊ីយ៉ូន(គ.និង�.៥៧:៣)។ពរួក្្ររិ�ុេ្

បានចា្រ់សផ្ើមសាថា្រនាេដីបក្ុងសហើយបានខ្នទះដខ្នងរ�់សៅតាមបក្ឹត្យវិន័យទាំងឡាយ

ននបពទះ។សទាទះជាយា៉ាងណាក្៏សដាយការទា�់ដេងោនាបានសក្ើតសឡើងរវាងពរួក្

្ររិ�ុេ្និងប្រជាជនននរែ្ឋមិ��រួរីែនេសេៀតដែល្រណាដាលឲ្យរានហិងសាពដី

មនុ�្សក្ំណាចប្រឆ្ំងនឹងពរួក្្ររិ�ុេ្។ពរួក្្ររិ�ុេ្បតូវបាន្រង្ខំឲ្យចាក្សចញពដី�ុំ

ចាក្�ុនក្្នគុងដខវិច្ិកានិងដខធ្នលូឆ្នាំ១៨៣៣។

វាំងនន

ផ្សែ

ចត�រឹង

ទឹកដីអាលមរិកាំងលដើម
(ព្ំផដនននស្សន៍

ល�មិន)

អ៊ីនឌីផ្នផឌនស៍

មិសសួរី

អូនៃអូ

ខឺតឡង់

ទលនលេអូន
ៃអូ



២០៧

សមសរៀនេដី១៣៖ន្ងៃេដី១ក្ដន្ងក្ណាដាលននបក្ុង�ម៊ីយ៉ូន

បតើអ្ន្រធាលាប់ដំប�ើងកតសាលបោយពុំកតរមកតូវឬពយាោមដំប�ើងវបោយពុំបកបើកោស់ថ្្ន្រទាំងអស់របស់វថដរឬបទ?បតើម្ៃអវរី

ោៃប្រើតប�ើងឬបតើអ្ន្រ្ ិតថាៃរងម្ៃអវរីប្រើតប�ើង?

ដូចជាកតសាលថដលកតូវដំប�ើងបៅតាមរបបៀបកតរមកតូវៃិងបោយបកបើកោស់ថ្្ន្រទាំងអស់របស់វបនាះក្រុងស៊ីយែូៃ្រ៏កតូវថតោៃ

សាថាបនាប�ើងកសបបៅតាមរបបៀបជា្រ់លា្រ់មួយថដរ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា105:5បោយថសវងរ្ររបបៀប

ថដល«កតសាល»នៃក្រុងស៊ីយែូៃកតូវថតោៃសាថាបនាប�ើងបដើម្បរីឲ្យកពះអម្ចាស់ទទួលយ្រ។

សូម្រត់ចំណាំថាពកុងស៊មី�ៃូៃព្រូវផ្របាៃោថាបនាគឡើងគៅគលើគោលការណ៍នៃសុចរិ្រភា្។បនាទាប់ពរីកពះអម្ចាស់ោៃ

បបើ្រសថម្ងពរីទរីតាំងនៃថដៃដរីក្រុងស៊ីយែូៃ្រ្ននុងឆ្នាំ1831កទង់ោៃកបទាៃវិវរណៈជាបកចើៃបៅពរីរឆ្នាំបករោយម្របោយពិពណ៌នា

អំពរីបោលរោរណ៍ថដលពួ្របរិសុទ្ធ្ ួរថតសាថាបនាក្រុងស៊ីយែូៃប�ើង។

សូមអាៃវ ្្គបទ្ម្ពរីរខាងបករោមបោយថសវងរ្របោលរោរណ៍នៃសុចរិតភាពៃិងកពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយថដលពួ្របរិសុទ្ធកតូវ

បធវើតាមបដើម្បរីសាថាបនាក្រុងស៊ីយែូៃប�ើងបោយបជា្�័យ។បៅ្រ្ននុងចបនាលាះថដលោៃ្ ្ល់ឲ្យសូមសរបសរបោលរោរណ៍ៃិង

កពះបញ្ញតតេិមួយចំៃួៃថដលអ្ន្ររ្រប�ើញ។

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា82:14–19

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា97:10–1៦

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា97:21–22,25–27។

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា133:4–9


2. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើរោររស់បៅតាមបោលរោរណ៍នៃសុចរិតភាពទាំងបៃះោៃ�ួយដល់ពួ្របរិសុទ្ធឲ្យសាថាបនាក្រុងស៊ីយែូៃប�ើង

បហើយកតូវោៃរោរោរពរីព្យនុះខាងវិញ្ញាណតាមរបបៀបណា?

ខ. បតើរោររស់បៅតាមបោលរោរណ៍ទាំងបៃះអាចៃរង�ួយរោរោរបយើងនាបពលសពវន្ងៃបៃះោ៉ាងដូចបម្ច?

ការទាស់ដេងោនាបក្ើ�ប�ើងរវាងពួក្ររិសុេ្េិង្រជាជេរែ្ឋមិសសួរី

បនាទាប់ពរីកពះអម្ចាស់ោៃបបើ្រសថម្ងទរីតាំងនៃក្រុងស៊ីយែូៃ្រ្ននុងថខ្រ្រកោឆ្នាំ1831ពួ្របរិសុទ្ធជាបកចើៃោៃបធវើដំបណើរ�ិត

1448្រី�តូថមែកតពរីទរីក្រុងខឺត�ង់រដ្ឋអូនហអូបៅរោៃ់ក្រុងអ៊ិៃឌរីថបែៃថដៃស៍រដ្ឋមិសសួរីបដើម្បរីតាំងលំបៅៃិងសាថាបនាក្រុង

ស៊ីយែូៃប�ើង។

វាំងនន

ផ្សែ

ចត�រឹង

ទឹកដីអាលមរិកាំងលដើម
(ព្ំផដនននស្សន៍

ល�មិន)

អ៊ីនឌីផ្នផឌនស៍

មិសសួរី

អូនៃអូ

ខឺតឡង់

ទលនលេអូន
ៃអូ

សូមបមើលបៅរោរថណនំាអំពរីកតសាលបៅបដើមបមបរៀៃបៃះ។ជាញរ្រញាប់កតសាលពរីបុរាណអាចពកងរី្រទំហំោៃបដើម្បរីបំបពញ

តាមរោររី្រធំប�ើងនៃក្រុមក្ួសារ។្រ្ននុងរោរបំបពញតាមរោរពយា្ររណ៍មួយថ្្ន្ររបស់ពយារោរីបអសាយ្ ឺថាកពំថដៃនៃកតសាល

ស៊ីយែូៃកតូវោៃពកងរី្រថខ្សកតូវោៃបនាលាយបហើយស្នរងកតូវោៃពកងរងទរីក្រុងខឺត�ង់រដ្ឋអូនហអូកតូវោៃចង្អនុលបគ្ហាញថាជា



២០៨

សមសរៀនេដី១៣៖ន្ងៃេដី១ក្ដន្ងក្ណាដាលននបក្ុង�ម៊ីយ៉ូន

«បសតេ្រមួយដល់ក្រុងស៊ីយែូៃ»(្.ៃិងស.82:13)្ឺបៅបនាទាប់ពរី្រថៃលែង្រណាដាលនៃក្រុងស៊ីយែូៃកតូវោៃសាថាបនាប�ើង

បៅក្រុងអ៊ិៃឌរីថបែៃថដៃស៍រដ្ឋមិសសួរី។ទាំង្រ្ននុងសាសនាចក្រពរី�ំនាៃ់ដំបូងៃិង្រ្ននុងសាសនាចក្របៅ�ំនាៃ់សពវន្ងៃបៃះ

ពួ្របរិសុទ្ធថដលកបមូលោនាបៅក្រុងស៊ីយែូៃទទួលោៃពរ�័យនៃរោររោរោរពរីក្រុងស៊ីយែូៃ។រោរណ៍បៃះម្ៃៃ័យថាពួ្របរិសុទ្ធ

ថដលរស់បៅ្រ្ននុងបសតេ្រនៃស៊ីយែូៃអាចរី្ររាយៃរងពរ�័យៃិងរោររោរោរដូចោនាបៅៃរងពួ្របរិសុទ្ធថដលរស់បៅចំ្រថៃលែង្រណាដាល

នៃក្រុងស៊ីយែូៃថដរ។

សូមអាៃព័ត៌ម្ៃខាងបករោមបៃះអំពរីរបបៀបថដលពួ្របរិសុទ្ធថដលរស់បៅ្រ្ននុងបសតេ្រនៃស៊ីយែូៃបៅទរីក្រុងខឺត�ង់ោៃ�ួយ

បកជាមថក�ង្រ្ននុងរោរសាថាបនា្រថៃលែង្រណាដាលនៃក្រុងស៊ីយែូៃប�ើងបៅរដ្ឋមិសសួរី។សូមថសវងរ្ររោរណ៍ថដលពួ្របរិសុទ្ធបៅ

ទរីក្ុរងខឺត�ង់ោៃបធវើបដើម្បរី�ួយសាថាបនាក្រុងស៊ីយែូៃប�ើង។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំរោរយល់ដរងមួយចំៃួៃថដលអ្ន្រ្ ិត

ថាម្ៃកបបោ�ៃ៍។

ទបីពកុងខឺ្រឡង់រ�្ឋអូន�អូ៖្រ្ននុងសម័យកប�ុំសៃ្និសរីទទូបៅមួយថដលោៃកបកពរតតេបៅ្រ្ននុងថខវិច្ិរោឆ្នាំ1831ពយារោរី

យែូថសបសី្៊ធៃិងថានា្រ់ដរ្រនាំដនទបទៀតនៃសាសនាចក្រោៃចងក្រង្ ្នុំោនាៃូវវិវរណៈទាំងឡាយថដលោៃទទួលរហូតដល់

បពលបនាះបហើយោៃបកោងៃរងបោះពុម្ពវិវរណៈទាំងបនាះបចញជាកពះ្ម្ពរីរ។អូលរីបវើរបៅបឌើរីៃិងយែូហាៃវិតបមើរោៃទទួល

ខុសកតូវ្រ្ននុងរោរនាំយ្រវិវរណៈទាំងបនាះបៅរោៃ់រដ្ឋមិសសួរីបដើម្បរីឲ្យវិលលាមដ័បបុលយូថហវប្សអាចបោះពុម្ពបចញជាកពះ្ម្ពរីរ

នៃបទបញ្ញតតេិ។អំ�នុងឆ្នាំ1831–32យែូថសបស្៊ីធោៃបៃតេទទួលវិវរណៈបហើយខិតខំប្រថកបដ៏បំ្ុស្ំៃិតបលើកពះ្ម្ពរីរ

ប៊ីប។នារដូវផ្ការី្រ្រ្ននុងឆ្នាំ1832បលា្រោៃបធវើដំបណើរបៅរោៃ់រដ្ឋមិសសួរីបដើម្បរីសួរសុខទុ្រខេដល់ពួ្របរិសុទ្ធបៅក្រុងស៊ីយែូៃ

បដើម្បរីកពម្ៃពួ្រប្ថាសាតាំង្រំពុងថតពយាោម«បដើម្បរីបំថបរចិតតេពួ្រប្បចញពរីបសច្រ្រីពិត»(្.ៃិងស.78:10)ៃិង

បដើម្បរីចាត់ថចងឃ្លាំងរបស់ប៊ីស្សពបៅទរីក្រុងខឺត�ង់ៃិងក្រុងអ៊ិៃឌរីថបែៃថដៃស៍។ពួ្របរិសុទ្ធជាបកចើៃោៃបៃតេផ្លាស់លំបៅ

បៅរោៃ់ក្រុងស៊ីយែូៃបហើយកតរមចុងឆ្នាំ1832ម្ៃសម្�ិ្រសាសនាចក្រកបម្ណមួយភា្បរីោៃរស់បៅ្រ្ននុង�ុំចា្រសុៃ

រដ្ឋមិសសួរី។បៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ�ំនាៃ់ដំបូងពួ្របរិសុទ្ធរស់បៅរដ្ឋអូនហអូៃិងពួ្របរិសុទ្ធរស់បៅរដ្ឋមិសសួរីោៃបធវើរោរ

ជាមួយោនាបដើម្បរី្ ្ល់មូលៃិធិជាកោ្រ់ៃិងជាធៃធាៃ្រ្ននុងរោរសាថាបនាក្រុងស៊ីយែូៃប�ើង។

សូមពិចារណាអំពរីរបបៀបថដលពយារោរីយែូថសបស៊្ីធៃិងពួ្របរិសុទ្ធដនទបទៀត្រ្ននុងរដ្ឋអូនហអូោៃ�ួយដល់ពួ្របរិសុទ្ធ្រ្ននុងរដ្ឋ

មិសសួរីសាថាបនាក្រុងសី៊យែូៃប�ើង។

សូមអាៃព័ត៌ម្ៃខាងបករោមអំពរីក្រុងអ៊ិៃឌរីថបែៃថដៃស៍រដ្ឋមិសសួរីបោយថសវងរ្រអវរីថដលរារាំងពួ្របរិសុទ្ធពរីរោរសាថាបនាក្រុង

ស៊ីយែូៃប�ើង។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំរោរយល់ដរងមួយចំៃួៃថដលអ្ន្រ្ ិតថាម្ៃកបបោ�ៃ៍។

ពកុងអ៊ិៃឌបីផបៃៃផ�ៃស៍រ�្ឋមិសសួរី៖ោ៉ាលរី្រីកោតតេោៃពិពណ៌នាអំពរីរោរតាំងលំបៅរបស់ពួ្របរិសុទ្ធបៅក្រុងស៊ីយែូៃបោយ

កបរោសថា«សៃតេិភាពៃិងភាពសម្បតូរសបបាយោៃបំោ្រ់ម្រុដដល់អ្ន្រកបរងថកបងបធវើរោរបហើយទរីរបហាសាថាៃោៃរោលាយបៅជា

ចម្ការថដលោសបពញបៅបោយបភា្្ល»( Autobiography of Parley Parker Prattរោរបោះពុម្ពរបស់ោ៉ាលរី្រីកោតតេ

[ឆ្នាំ1938]ទំព័រ93)។ថានា្រ់ដរ្រនាំនៃសាសនាចក្របៅរដ្ឋមិសសួរីោៃទិញដរីសាងសង់ឃ្លាំងៃិងដំប�ើងម្៉ាស៊ីៃ

បោះពុម្ពបហើយោៃបំបពញតាមតកមូវរោររបស់ពួ្របរិសុទ្ធថដលៃរងបធវើដំបណើរម្រដល់។កតរមថខ្រ្រកោឆ្នាំ1833ចំៃួៃ

សម្�ិ្រនៃពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយបៅទរីបនាះោៃប្រើៃប�ើងដល់�ិត1200នា្រ់។បែុថៃតេថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្រៃិង

សម្�ិ្រពុំថមៃរស់បៅបោយពុំម្ៃបញ្ហាបនាះបទ។សម្�ិ្រមួយចំៃួៃោៃអៃុញ្ញាតឲ្យភាពអាតាមៃិយមៃិងភាពបលា្លៃ់

ម្ររារាំងពួ្រប្ពរីរោររស់បៅតាមក្ររត្យវិៃ័យនៃរោរថាវាយ។មិៃថតបែុបណាណះអ្ន្រថដលរស់បៅ្រ្ននុងតំបៃ់បនាះថដរោៃម្ៃ្រងវល់

រោៃ់ថតខាលាំងអំពរីវឌ្ឍៃភាពោ៉ាងរហ័សរបស់«ពួ្រមរមៃ»ៃិងឥទ្ធិពលរបស់ពួ្រប្បៅបលើបសដ្ឋ្រិច្ចៃិងៃបោោយ្រ្ននុង

កសុ្រ។ថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនា្រ្ននុងតំបៃ់បនាះោៃបរិបសធ�ំបៃឿរបស់ពួ្របរិសុទ្ធ។ថានា្រ់ដរ្រនំាសាសនាម្នា្រ់ោៃរាលោល

ោ្រ្យចចាមអារាែមអំពរីសម្�ិ្រសាសនាចក្របហើយោៃញនុះញង់ឲ្យកបជា�ៃកបកពរតតេអំបពើហិងសាកបឆ្ំងៃរងពួ្រប្។ទរីបំ្ុត

រោរបែះទង្គិចោនាោៃ្ ្ទនុះប�ើង្រ្ននុងសណាឋាៃថបបជាៃបោោយរួមទាំងបញ្ហានៃទាសភាព្ ងថដរ។បនាទាប់ពរីវិលលាមដ័បបុលយូ

ថហវប្សោៃបោះពុម្ពអតថែបទបករោមចំណងប�ើងថា«បោះថលងពួ្រថស្ប្របៅម»ជាអតថែបទថដលកបជា�ៃរដ្ឋមិសសួរីថដលភា្

បកចើៃជាអ្ន្រោំកទទាសភាពសៃ្និោឋាៃោ៉ាងខុសកស�ះថាពួ្របរិសុទ្ធ្រំពុងថតអបញ្ើញពួ្រទាស្ររថដលកតូវោៃបោះថលងឲ្យបៅ

រដ្ឋមិសសួរី។បៅន្ងៃទរី20ថខ្រ្រកោឆ្នាំ1833មៃុស្ស្រំណាចមួយក្រុមោៃបៅក្រុងអ៊ិៃឌរីថបែៃថដៃស៍ោៃក្ថវងម្៉ាស៊ីៃ

បោះពុម្ពបៅបលើ្ លែតូវវយ្រំបទចរោរិោល័យបោះពុម្ពបំផ្លាញសៃលែរ្រទំព័រនៃកពះ្ម្ពរីរនៃបទបញ្ញតតេិថដលពុំទាៃ់ោៃ្ររបភាជាប់លាប

�័របរៅស៊ូបហើយចា្រ់សាលាបសតវបៅខលែលួៃប៊ីស្សពថអតវឺតោ៉ាកទិចៃិងអ្ន្រថកបចិតតេប�ឿប្មះឆ្លស៍បអថលៃកពមទាំងោៃបធវើឲ្យ

ទរីក្ុរងទាំងមូលម្ៃរោរ្័យរៃ្ធត់។រោរកបទូសរាែយោៃបៃតេប្រើតប�ើងបហើយពួ្របរិសុទ្ធកតូវោៃបងខេំឲ្យចា្របចញពរី�ុំចា្រសុៃ

្រ្ននុងថខវិច្ិរោៃិងថខធ្នតូ្រ្ននុងឆ្នាំបនាះឯង។



២០៩

សមសរៀនេដី១៣៖ន្ងៃេដី១ក្ដន្ងក្ណាដាលននបក្ុង�ម៊ីយ៉ូន

សូមកសនមថាបតើអ្ន្រអាចៃរងម្ៃអារម្ណ៍ដូចបម្ចកបសិៃបបើអ្ន្រ្ ឺជាម្នា្រ់្រ្ននុងចំបណាមពួ្របរិសុទ្ធថដលោៃសង្រមឲ្យម្ៃ

រោររោរោរពរីកពះអម្ចាស់បែុថៃតេថបរជាកតូវោៃបងខេំឲ្យចា្របចញពរីក្រុងស៊ីយែូៃបៅវិញ។



3.បោងតាមអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃសូមសរបសរ

បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ

របស់អ្ន្រអំពរីមូលបហតុថដលពួ្របរិសុទ្ធ�ំនាៃ់

ដំបូងោៃពុះោរសាថាបនាក្រុងស៊ីយែូៃ។បតើ

អ្ន្រអាចបរៀៃអវរីខលែះបចញពរីបទពិបសាធៃ៍របស់

ពួ្រប្?

ប�ើ្ក្ុងសម៊ីយ៉ូេេឹងបៅជាយ៉ាងណាបៅបពលខាងមុខ?

បតើអ្ន្រធាលាប់ោៃសង្រមឬរំពរងឲ្យម្ៃអវរីមួយប្រើតប�ើងថដលពុំោៃប្រើតប�ើងថដរឬបទ?បតើអ្ន្រម្ៃអារម្ណ៍ោ៉ាងដូចបម្ចថដរ?

សូមកសនមអំពរីរោរខ្រចិតតេៃិងរោរភាៃ់ភាំងថដលពួ្របរិសុទ្ធ�ំនាៃ់ដំបូងោៃ�ួបកបទះបៅបពលសម្�ិ្រសាសនាចក្រកតូវោៃ

បបណដាញបចញពរី�ុំចា្រសុៃរដ្ឋមិសសួរី។បៅទរីក្រុងខឺត�ង់រដ្ឋអូនហអូពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃសរបសរសំបុកតមួយ

ចបាប់បៅរោៃ់ពួ្របរិសុទ្ធថដលកតូវោៃៃិរបទសបៅមិៃយូរបែុនាមៃថដលពួ្រប្ោៃប្ៀសខលែលួៃបចញពរី�ុំចា្រសុៃ។បៅ្រ្ននុង

សំបុកតបនាះបលា្រោៃសរសរថា«បៅបពលបយើងដរងអំពរីរោររងទុ្រខេរបស់បងប្អតូៃទាំងអស់ោនាវោៃោស់ឲ្យដួងចិតតេបយើងម្ៃ

រោរអាណិតអាសូរវបធវើឲ្យបយើងម្ៃទុ្រខេកពួយបយើងមិៃអាចទប់ទរ្រថ្្ន្រមិៃឲ្យកស្រ់ោៃប�ើយ»(បៅ្រ្ននុងHistory of the 
Church1:454)។

សៅក្្នគុង�ំ្រុបតសនាទះដែរពយាការីបាន�រស�រអំពដីការេូល�រួររ្រ�់សលាក្ចំសោទះបពទះអរាចា�់អំពដីមូលសហតុ

ដែលការរំពឹងេុក្រ្រ�់ពរួក្្ររិ�ុេ្ចំសោទះបក្ុង�ម៊ីយ៉ូនបតូវបានរលាយសា្រ�ូន្យថ្៖«ខ្គុំែឹងថ្បក្ុង

�ម៊ីយ៉ូននឹងបតូវបានសបសាចប�ង់ប�្រតាមសពលសវលារ្រ�់បពទះអរាចា�់្រ៉ុដន្សៅសពលខ្គុំេូល�រួរអំពដី្រញ្ហា

ទាំងសនទះថ្សតើនឹងរានន្ងៃននការ្រន្សគុេ្េុក្្ខបពរួយនិងស�ចក្្ដីសវេនា្រ៉ុណាណសេៀតដែលបពទះអរាចា�់មិន

ទាន់បាន្រង្ហាញបបា្រ់សនាទះបពទះ�ូរស�ៀងននបពទះអរាចា�់បាន្រន្ឺថ្៖ចូរសៅឲ្យស�ងៃៀមសហើយចូរែឹងថ្

សយើងគឺជាបពទះ!អ�់អ្នក្ដែលរងេុក្្ខសដាយសារដតបពទះនាមសយើងនឹងបានសសាយរាជ្យជាមរួយសយើង

សហើយអ្នក្ណាដែល្រ្លូរជដីវិតរ្រ�់ខ្លួនសដាយយល់ែល់បពទះនាមរ្រ�់សយើងសនាទះនឹងបានមក្វិញ»(សៅក្្នគុងHistory of the 
Church១:៤៥៣–៥៤)។

បតើកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលកោប់យែូថសបស៊្ីធឲ្យបធវើអវរីរោលបលា្រោៃទូលសួរអំពរីមូលបហតុថដលពួ្របរិសុទ្ធោៃ

បរា�័យ្រ្ននុងរោរសាថាបនាក្រុងស៊ីយែូៃ?សូម្ ិតថាបតើរបបៀបថដលកពះអម្ចាស់ោៃបឆលែើយតបបៅៃរងសំណួររបស់ពយារោរីអាចជា

កបបោ�ៃ៍បៅបពលបញ្ហាទាំងឡាយ្រ្ននុង�រីវិតអ្ន្រពុំដំបណើរោរបៅតាមអវរីថដលអ្ន្រសង្រមឬរំពរងទុ្រតាមរបបៀបណា។

បករោយម្រកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃរោរយល់ដរងបថៃថែមបៅបលើមូលបហតុថដលរោរពយាោមរបស់ពួ្របរិសុទ្ធ្រ្ននុងរោរសាថាបនាក្រុង

ស៊ីយែូៃកតូវោៃបរា�័យ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា105:5–៦,9–10,23–24បោយថសវងរ្ររោរណ៍

ថដលកពះអម្ចាស់តកមូវឲ្យរាកសតេរបស់កទង់បធវើពរីមុៃក្រុងស៊ីយែូៃកតូវោៃសាថាបនាប�ើង។

បៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះក្រុងស៊ីយែូៃកតូវោៃសំបៅបៅបលើ្រថៃលែងថដលពួ្របរិសុទ្ធសាថាបនាទរីក្រុងដ៏បរិសុទ្ធមួយថដលជាទរីក្រុង

បយរ៉ូសា�ិម្ ្រី។បែុថៃតេអតថែៃ័យ្រុកងស៊ីយែូៃ្ឺកជាលបករៅជាងទរីតាំងជា្រ់លា្រ់មួយថដលពួ្របរិសុទ្ធអាចថសវងរ្ររោររោរោរបៅ

បទៀត។ពួ្របរិសុទ្ធ�ំនាៃ់ដំបូងអាច្ ិតថាវកោៃ់ថតជារោរសាថាបនាទរីក្រុងមួយថតបែុបណាណះបែុថៃតេកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះទ័យ

ចង់សាថាបនាមៃុស្សសុចរិតឲ្យដូចជាសាថាបនាទរីក្រុងថដរ។«កតសាល»រោរោរនៃក្រុងស៊ីយែូៃអាចម្ៃបៅក្ប់ទរី្រថៃលែងថដល

កបជា�ៃបោរពកបតិបតតេិតាមក្ររត្យវិៃ័យនៃៃ្របសប�សាទាល(សូមបមើល្.ៃិងស.105:5)។

អ្ន្រអាចៃរងចងចាំបចញពរីរោរសិ្រសារបស់អ្ន្របៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា97:21ថដលកពះអម្ចាស់ោៃពៃ្យល់ថា

ពកុងស៊មី�ៃូៃគឺជាពកុងផ�លមាៃចិ្រ្ល្អសុទ្ធោធ។សូមរំឭ្រប�ើងវិញអំពរីបោលរោរណ៍នៃសុចរិតភាពៃិងកពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយ

ថដលអ្ន្ររ្រោៃបៅមុៃបៃះបៃតេិច្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះ។សូម្ ិតអំពរីរបបៀបថដលបោលរោរណ៍សុចរិតទាំងបៃះ�ួយបុ្្គលម្នា្រ់ឲ្យ

ម្ៃចិតតេល្អសុទ្ធសាធ។



២១០

សមសរៀនេដី១៣៖ន្ងៃេដី១ក្ដន្ងក្ណាដាលននបក្ុង�ម៊ីយ៉ូន

ថអលបឌើរបដវីឌអ័រសតេតូៃនៃពួ្រចិតសិបនា្រ់ោៃពៃ្យល់អំពរីរបបៀបថដលបយើងអាចសាថាបនាក្រុងស៊ីយែូៃប�ើងបៅ�ំនាៃ់បយើង

បៃះថា៖

«សទាទះជាសយើងសៅេដីណាក្៏សដាយសទាទះជាេដីបក្ុងណាដែលសយើងរ�់សៅក្៏សដាយសយើងអាចសាថា្រនា

េដីបក្ុង�ម៊ីយ៉ូនផ្ទាល់ខ្លួនរ្រ�់សយើងសដាយរ�់សៅតាមសោលការែ៍នននគរស�សឡសាទាលសហើយពយាយាម

ឲ្យរានចិត្ល្អ�ុេ្សាធ។បក្ុង�ម៊ីយ៉ូនគឺជាបក្ុងដែលរាន�បម�់ប��់បតកាលសហើយបពទះអរាចា�់

បានបេវាសដាយបពទះហ�្បេង់ផ្ទាល់។សគហដា្នរ្រ�់សយើងអាចជាេដីបជក្សកាននិងេដីការោរែូចជា

បក្ុង�ម៊ីយូ៉នដែរ។

«សយើងពុំចាំបាច់បតូវសធ្វើតាមវ្រ្ធម៌ននេដីក្ដន្ងនិងសពលសវលាសនាទះសឡើយ។សយើងអាចកាលាហានសឡើងសហើយអាចសែើរក្្នគុង

រាោ៌ារ្រ�់បពទះអរាចា�់និងសែើរតាមសានាមបពទះបាទាបេង់។សហើយស្រើសយើងសធ្វើែូចសនាទះសយើងនឹងបតូវបានសៅថ្ជាបក្ុង

�ម៊ីយ៉ូនសហើយសយើងនឹងកាលាយជារាប�្ននបពទះអរាចា�់»(«Zion in the Midst of Babylon »Ensignឬលីអាហូណាដខ

ឧ�ភាឆ្នាំ២០០៦េំព័រ៩៣)។



4. សូមសបងខេបបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះ

អំពរីក្ុរងស៊ីយែូៃ។បតើអ្ន្រម្ៃតួនាទរីអវរីខលែះ្រ្ននុងរោរសាថាបនាក្រុងស៊ីយែូៃប�ើងបៅ្រថៃលែងថដលអ្ន្ររស់បៅ?


5. សូមពិចារណាអំពរីបោលរោរណ៍នៃសុចរិតភាពថដលអ្ន្រោៃរាយបៅមុៃបៃះបៃតេិច្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះ។សូមសរបសរ

បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីបោលបៅមួយថដលៃរង�ួយអ្ន្រឲ្យរស់បៅតាម

បោលរោរណ៍មួយ្រ្ននុងចំបណាមបោលរោរណ៍ទាំងបនាះឲ្យោៃរោៃ់ថតបសាមះកតង់។


៦. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មមមរៀ� អំពដី កស�្ង កណាដាល ន� ្កុង សម៊ីយ៉ូ� ម�ើយ បា� បញ្ចប់ វា មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



២១១

សមសរៀនេដី១៣៖ន្ងៃេដី២

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៥៧
បមបរៀៃទរី13៖ន្ងៃទរី2បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា57

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៥៧:១–៦

ទ្រះអម្ចាស់តបើកសដ្្ដង្រីតាំងណន្រីទកុងស៊មីយូ៉ន

សូមអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយពយារោរីយែូថសបស៊្ីធបដើម្បរីយល់ឲ្យោៃរោៃ់ថតចបាស់អំពរីអារម្ណ៍របស់បលា្រ

្រ្ននុងរោរសាថាបនាៃិង្រសាងទរីក្រុងស៊ីយែូៃប�ើង៖

«ការប្រជុំជាមរួយពរួក្្រង្រ្អលូនប្រុ�[អូលដីសវើរស្សឌើរី,សពបតុ�វីតសមើរជុញ្ញ័រ,ន�បាភដីសតើ�ុននិង

ដ្ហ្វសឌើរិក្ជដីវិលលាម្សជាមនុ�្សទាំងអ�់ដែលបានសៅសធ្វើជាអ្នក្ផ្សព្វផសាយសា�នាសៅរែ្ឋមិ��រួរី]

ដែលបានរង់ចាំការសធ្វើែំសែើរមក្ែល់រ្រ�់សយើងអ�់រយៈសពលជាយូរមក្សហើយសនាទះបានប្របពឹត្សៅជា

ការប្រជុំមរួយែ៏អសាចារ្យសហើយសោរសពញសៅសដាយេឹក្ដភ្នក្។វាហាក្់ែូចជាសរឿងមរួយែ៏ប្រនពនិងគរួរឲ្យ

រីក្រាយ�បរា្រ់ពរួក្្រង្រ្អលូនប្រុ�សែើម្ដីជរួ្រប្រជុំោនាក្្នគុងសាមគ្ដីភាព។្រ៉ុដន្ការយល់ស�ើញរ្រ�់សយើង

រានសបចើនសក្ើតរានសឡើងសដាយសារសយើងមក្ពដីរែ្ឋដែលរានការរីក្ចសបមើនខ្�់ក្្នគុង�ង្មភាគខាងសក្ើត

សហើយឥឡលូវសនទះសយើងក្ំពុង�្ិតសៅក្្នគុងតំ្រន់បពំដែនភាគខាងលិចនន�ហរែ្ឋសដាយ�ម្ឹងសមើលសៅវាលរសហាសាថានែ៏ធំ

ល្វឹងសល្វើយននមនុ�្សដែលបានរ�់សៅក្្នគុងពិភពងងឹតែ្ិតបបាក្ែណា�់វាបតូវ�សងកតឲ្យស�ើញអំពដី�ភាពទា្រសថ្ក្ក្ង្វទះ

្រញ្ញាភាពសាហាវសឃ្រសៅនិងភាពនិនាទា្នានដី�ពដី�ំណាក្់មនុ�្សដែលពុំសែើរឲ្យទាន់�ម័យកាលសហើយបតូវរាន

អារម្មែ៍អាែិតអា�ូរែល់សាធុជនទាំងឡាយដែលបានសធ្វើែំសែើរបតាច់ចរសដាយោមានបាន្រសងកើនភាពរីក្ចសបមើន

ភាពន្្្្នលូរឬសា�នាអ្វដីទាល់ដតសសាទះដមនសហើយសហើយ្រន្ឺសឡើងសដាយភាសាននពរួក្ពយាការីថ្៖‹សតើេដីវាលរសហាសាថាន

សនទះនឹងកាលាយសៅជា�រួនក្ុលា្រែ៏រីក្�្គុទះសាគាយសៅសពលណា?សតើេដីបក្ុង�ម៊ីយូ៉ននឹងបតូវបានសាថា្រនាសឡើងក្្នគុង�ិរីល្អរ្រ�់វា

សៅសពលណាសហើយសតើបពទះវិហារ្ររិ�ុេ្រ្រ�់បេង់នឹងសាង�ង់សឡើងសៅេដីណាដែលបគ្រ់អ�់ទាំងសា�ន៍នឹងនាំោនាចូល

មក្សៅន្ងៃចុងសបកាយ្រង្អ�់សនាទះ›?មិនយូរ្រ៉ុនាមានក្្ដីអន្ទះសារ្រ�់សយើងបានរសាយសៅសដាយបានេេរួលវិវរែៈសបកាយ

មក្សេៀត[វិវរែៈ៖គ.និង�.៥៧]»(សៅក្្នគុងHistory of the Church១:១៨៩)។

សូម្ ិតអំពរីកោថដលអ្ន្រោៃរួមចំថណ្រ្រ្ននុងអវរីមួយបោយភាពប្រលែរៀវរោលាម្ៃដូចជារោរកោរព្ធពិធរីបុណ្យឬន្ងៃខួប្រំបណើត

រោរបបកមើបបស្រ្រម្រោរបៅកពះវិហារបរិសុទ្ធរោរទទួលោៃអំបណាយមួយឬរោរបៅសួរសុខទុ្រខេមៃុស្សជាទរីកសឡាញ់ម្នា្រ់។

បតើអ្ន្រោៃម្ៃអារម្ណ៍ដូចបម្ចរោលកពរតតេិរោរណ៍បនាះោៃខិត�ិតម្រដល់?បហតុអវរីោៃជាកពរតតេិរោរណ៍បៃះម្ៃសារៈសំខាៃ់

ដល់មលែែបះចំបោះអ្ន្រ?បតើទបងវើរបស់អ្ន្រឆលែនុះបញ្ចាំងឲ្យប�ើញភាពរំប�ើបរំ�ួលរបស់អ្ន្រចំបោះកពរតតេិរោរណ៍បៃះោ៉ាងដូចបម្ចថដរ?

ពួ្របរិសុទ្ធ�ំនាៃ់ដំបូងជាបកចើៃនា្រ់ោៃរួមចំថណ្រោ៉ាងអៃ្ទះសា្រ្ននុងរោរថសវងយល់ពរីទរីតាំងពិតកោ្រដនៃទរីក្រុងស៊ីយែូៃ។

ពរីមុៃវិវរណៈថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា57កតូវោៃកបទាៃឲ្យពួ្រប្ោៃអាៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃអំពរីទរីក្រុង

បយរ៉ូសា�ិម្ ្រីថដលៃរងកតូវសាថាបនាប�ើងបៅបលើទវរីបអាបមរិ្រ(សូមបមើលៃរីនហវទរី320–21បអបធើរ13)។តាមរយៈ

វិវរណៈថដលកតូវោៃកបទាៃដល់ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធពួ្របរិសុទ្ធោៃថសវងយល់ថាទរីក្ុរងស៊ីយែូៃៃរងកតូវសាថាបនាប�ើងបៅ

ទរីតាំងណាមួយ្រ្ននុងរដ្ឋមិសសួរី(សូមបមើល្.ៃិងស.52:2,5,42)។

សេចក្តីស្្ើម
ក្្នគុងដខមិ្ុនាឆ្នាំ១៨៣១បពទះអរាចា�់បាន្រញ្ជាែល់យ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធនិងពរួក្

ដអលសឌើរែនេសេៀតឲ្យសកាទះសៅប្រជុំោនាជា�ន្និ�ដីេននសា�នាចបក្សៅរែ្ឋមិ��រួរី

(�ូមសមើលគ.និង�.៥២)។សដាយបានសោរពប្រតិ្រត្ិចំសោទះការ្រញ្ជាសនាទះ

យ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធនិងអ្នក្ែនេសេៀតបានសធ្វើែំសែើរប្ររាែជា១៤៤៨គដីឡលូដម៉បតពដី

រែ្ឋអូនហអូសៅរែ្ឋមិ��រួរី។្រនាទា្រ់ពដីពយាការីបានសធ្វើែំសែើរសៅែល់រែ្ឋមិ��រួរី

សនាទះសលាក្បានេេរួលវិវរែៈដែលឥឡលូវសនទះបានក្ត់បតាសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិង

ស�ចក្្ដី�ញ្ញា៥៧។សៅក្្នគុងវិវរែៈសនទះបពទះអរាចា�់បានស្រើក្�ដម្ងេដីតាំង

�បរា្រ់េដីបក្ុង�ម៊ីយ៉ូនដែល្រំសពញការ�នយាមរួយដែលបេង់បានសធ្វើពដីសែើមជាមរួយ

ពរួក្្ររិ�ុេ្(�ូមសមើលគ.និង�.៥២)។បពទះអរាចា�់ក្៏បានដែនាំផងដែរ

ែល់្រុគ្លជាសបចើនទាក្់េងនឹងតរួនាេដីរ្រ�់ពរួក្សគសៅក្្នគុងការសាថា្រនាេដីបក្ុង�ម៊ីយ៉ូន

សឡើង។



២១២

សមសរៀនេដី១៣៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៥៧

សូមចងចាំថាសម្�ិ្រសាសនាចក្រទាំងបរីក្ុរមធំៗកតូវោៃបៅឲ្យបធវើដំបណើរ�ិត1448្រី�តូថមែកតបៅរោៃ់រដ្ឋមិសសួរី៖

ពយារោរីៃិងក្រុមតូចមួយនៃពួ្រថអលបឌើរ(សូមបមើល្.ៃិងស.52–53)ក្រុមអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាថដលកតូវោៃបៅ

ឲ្យ្ សាយដំណរងល្អបៅតាម្ លែតូវ(សូមបមើល្.ៃិងស.52)ៃិងពួ្របរិសុទ្ធម្រពរី្ ូមិខូលសវរីលរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រថដលកតូវោៃ

ដរ្រនាំបោយៃូវលនណត៍(សូមបមើល្.ៃិងស.54)។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា57:1–3រួច្ ូសចំណាំអំពរីទរីតាំងថដលទរីក្រុងស៊ីយែូៃកតូវោៃសាថាបនាប�ើង។

បោងតាមខ្ម្ពរីរទាំងបនាះបតើក្រុងអ៊ិៃឌរីថបែៃថដៃស៍ម្ៃទរីតាំងបៅ្រថៃលែងណានៃទរីក្រុងសី៊យែូៃ?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា57:3ប�ើងវិញរួច្ ូសចំណាំអំពរីអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលថាៃរង

កតូវោៃសាងសង់ប�ើងបៅក្រុងអ៊ិៃឌរីថបែៃថដៃស៍ឬ្រថៃលែង្រណាដាលនៃទរីក្រុងស៊ីយែូៃបនាះ។

អ្ន្រអាចៃរងចង់សរបសរបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅបលើថ្មកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖ព្រះវិហារបរិសុទ្ធស្ិ្រគៅកផៃលែង

កណាដាលនៃទបីពកុងស៊មី�ៃូៃ។


1. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាម្ៃសារៈសំខាៃ់ថដលកពះវិហារបរិសុទ្ធកតូវម្ៃទរីតាំងបៅ្រថៃលែង្រណាដាលនៃ

ទរីក្ុរងសី៊យែូៃ?

ខ. បហតុអវរីោៃជាវអាចៃរងម្ៃសារៈសំខាៃ់ថដលកតូវម្ៃកពះវិហារបរិសុទ្ធសថែិតបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើង?

សូម្ ិតអំពរីរោរណ៍ទាំងឡាយថដលអាចបគ្អា្រ់បុ្្គលម្នា្រ់ៗពរីរោរទទួលោៃពរ�័យទាំងឡាយនៃកពះវិហារបរិសុទ្ធ។

បតើអាចៃរងម្ៃអវរីប្រើតប�ើងចំបោះមៃុស្សថដលបផ្ដាត�រីវិតខលែលួៃបៅបលើ្រិច្ចរោរខាងបលា្រិយ?


2. សូម្ ូររូបផ្ទាំងស៊ីបមួយបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុ

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្របោយម្ៃរងវង់បោលបៅ

មួយបៅចំណុច្រណាដាល។សូមសរបសរបៅបលើផ្ទាំង

ស៊ីបបនាះថា្ពះវិហារ បរិសុទ្ ។បនាទាប់ម្រសូមបឆលែើយ

សំណួរខាងបករោមបៃះ៖

្រ. បតើ�រីវិតរបស់អ្ន្រអាចៃរងម្ៃភាពខុសោនាោ៉ាង

ដូចបម្ចកបសិៃបបើអ្ន្របផ្ដាត�រីវិតអ្ន្រទាំងកសុងបៅ

បលើ្រិច្ចរោរខាងវិញ្ញាណដូចជាកពះវិហារបរិសុទ្ធ?

ខ. បតើរោរោ្រ់កពះវិហារបរិសុទ្ធបៅចំណុច្រណាដាលនៃ

�រីវិតបយើងអាចៃរង�ួយបយើងឲ្យបផ្ដាត�រីវិតបយើងបៅ

បលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមថដលពិពណ៌នាអំពរីពរ�័យ

ទាំងឡាយថដលអ្ន្រអាចទទួលោៃបៅបពលអ្ន្របផ្ដាត�រីវិតអ្ន្របៅបលើកពះវិហារបរិសុទ្ធ។បៅបពលអ្ន្រអាៃសូម្ ូសចំណាំ

ពរ�័យណាមួយនៃពរ�័យទាំងបៃះថដលអ្ន្រធាលាប់ទទួលោៃ។

«ចំសោទះអ្នក្ដែលរានភាព�ក្្ិ�មសហើយរានលេ្ភាពចូលបពទះវិហារ្ររិ�ុេ្ខ្គុំ�ូមដា�់សតឿនអ្នក្ឲ្យ

ចូលបពទះវិហារ្ររិ�ុេ្ជាញឹក្ោ្រ់។បពទះវិហារ្ររិ�ុេ្គឺជាក្ដន្ងមរួយដែលសយើងអាចរក្ស�ើញ

ភាព�ុខសាន្។សៅេដីសនាទះសយើងេេរួលបានការស្រ្ជាញាចិត្ជា្ ្មដីចំសោទះែំែឹងល្អសហើយការតាំងចិត្

រ្រ�់សយើងបតូវបានពបងឹង្រដន្មសែើម្ដីសោរពតាមបពទះ្រញ្ញត្ិទាំងឡាយ»(្ូរា៉ា�សអ�ម៉ន�ុន

«លុទះបតាសយើងជរួ្រោនាម្ងសេៀត»Ensign ឬលីអាហូណាដខឧ�ភាឆ្នាំ២០០៩េំព័រ១១៣)។



២១៣

សមសរៀនេដី១៣៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៥៧

«ជរួនកាលគំនិតសយើង�្មគុគសាមាញយា៉ាងខាលាំងសដាយ្រញ្ហាសផ្សងៗសហើយសយើងរានសរឿងជាសបចើនដែល

ទាមទារឲ្យសដាទះបសាយក្្នគុងសពលដតមរួយដែលសយើងមិនអាចគិតស�ើញចបា�់លា�់បានសនាទះសេ។

សៅក្្នគុងបពទះវិហារ្ររិ�ុេ្ធូលដីែដីននការរំខានហាក្់ែូចជាបតូវបានសបា��រាអាតអ័ព្និងបពិល

ហាក្់ែូចជាបានរសាត់បាត់សហើយសយើងអាច‹សមើលស�ើញ›អ្វដីៗដែលសយើងពុំអាចសមើលស�ើញពដីមុន

ដ្មទាំងរក្ស�ើញមសធយាបាយមរួយសែើម្ដីសដាទះបសាយ្រញ្ហាទាំងឡាយដែលសយើងពុំបានែឹងពដីមុន»

(្រមយែ៍ស�ផ្ក្ក្ឺ«The Holy Temple»Ensign ដខតុលាឆ្នាំ២០១០េំព័រ៣៥)។

«សៅសពលសយើងចូលចិត្សហើយប�ឡាញ់បពទះវិហារ្ររិ�ុេ្សនាទះជដីវិតរ្រ�់សយើងនឹងឆ្គុទះ្រញ្ចាំងឲ្យស�ើញ

អំពដីស�ចក្្ដីជំសនឿរ្រ�់សយើង។សៅសពលសយើងសៅបពទះែំណាក្់ែ៏្ររិ�ុេ្ឋសនទះសហើយចងចាំនូវស�ចក្្ដី

�ញ្ញាដែលសយើងបានសធ្វើសៅេដីសនាទះសនាទះសយើងនឹងអាចប្រឈមមុខនឹងរាល់ការសាក្ល្ងសហើយ

យក្ឈ្នទះសលើរាល់ការល្លួងបាន។បពទះវិហារ្ររិ�ុេ្ផ្ល់នូវសោល្រំែង�បរា្រ់ជដីវិតសយើង។វានាំយក្

ភាព�ុខសាន្មក្ែល់បពលឹងសយើង»(្ូរា៉ា�សអ�ម៉ន�ុន« Blessings of the Temple »Ensign 
ដខតុលាឆ្នាំ២០១០េំព័រ១៥)។

«ប្រ�ិនស្រើសយើងគឺជាមនុ�្សដែលចូលចិត្សៅបពទះវិហារ្ររិ�ុេ្សនាទះសយើងនឹងកាលាយសៅជាមនុ�្ស

កាន់ដតប្រនពសឡើង។...ខ្គុំែឹងថ្ជដីវិតរ្រ�់អ្នក្រានការមរាញឹក្ណា�់។ខ្គុំែឹងថ្អ្នក្រានក្ិច្ការ

សបចើនបតូវសធ្វើ។្រ៉ុដន្ខ្គុំ�ូម�នយានឹងអ្នក្ថ្ប្រ�ិនស្រើអ្នក្សៅែំណាក្់ននបពទះអរាចា�់សនាទះអ្នក្នឹងរាន

ពរជដីវិតនឹងរាន�ភាពកាន់ដតប្រស�ើរសឡើង�បរា្រ់អ្នក្»(ហ្រែុន្រម៊ីហុិងគ្ដី«Excerpts from Recent 
Addresses of President Gordon B. Hinckley»Ensign ដខក្ក្កដាឆ្នាំ១៩៩៧េំព័រ៧៣)។

«ចូរសយើងសធ្វើជាមនុ�្សដែលចូលចិត្ចូលររួមសហើយប�ឡាញ់បពទះវិហារ្ររិ�ុេ្។ចូរសយើងប្រោ្រ់សៅ

កាន់បពទះវិហារ្ររិ�ុេ្កាន់ដតញឹក្ោ្រ់តាមសពលសវលាតាមមសធយាបាយនិងតាមសាថានភាពរ្រ�់សយើង

ផ្ទាល់តាមដែលអាចសធ្វើសៅបាន។ចូរសយើងសៅមិន�បរា្រ់ដតមរែជនរ្រ�់សយើង្រ៉ុសណាណទះសនាទះសេដត

ចូរសយើងសៅ�បរា្រ់ពរជ័យផ្ទាល់ខ្លួនរ្រ�់សយើង�បរា្រ់ការថ្វាយ្រង្ំក្្នគុងបពទះវិហារ្ររិ�ុេ្�បរា្រ់

្ររិ�ុេ្ភាពនិង�ុវត្ិភាពដែលបតូវបានផ្ល់ឲ្យសៅក្្នគុងជញ្ជាំងែ៏�ក្្ិ�ិេ្និងឧេ្ិ�ទាំងសនាទះ

ផងដែរ។បពទះវិហារ្ររិ�ុេ្ជាេដីដែលរានសសាភ័ែភាពប��់សាអាតជាេដីននវិវរែៈវាជាេដីដែលរាន

ស�ចក្្ដី�ុខសាន្។វាជាបពទះែំណាក្់រ្រ�់បពទះអរាចា�់។វាជាេដី្ររិ�ុេ្ចំសោទះបពទះអរាចា�់។វានឹងជាេដី្ររិ�ុេ្ចំសោទះ

សយើង»(ហាសវើែែ្រុលយូហឹនសធើរThe Great Symbol of Our Membership»Ensign ដខតុលាឆ្នាំ១៩៩៤

េំព័រ៥)។



3.សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើពរ�័យណាខលែះថដលោៃបលើ្រប�ើងបៅ

្រ្ននុងបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបលើថដលអ្ន្រ

ធាលាប់ទទួលោៃ?

ខ. បតើពរ�័យទាំងបៃះម្ៃឥទ្ធិពលបៅបលើ�រីវិត

របស់អ្ន្រោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមពិចារណាអំពរីអវរីថដលអ្ន្រអាចបធវើោៃរោៃ់ថតបពញបលញ

បដើម្បរីបធវើឲ្យកពះវិហារបរិសុទ្ធរោលាយជាចំណុច្រណាដាលនៃ�រីវិត

អ្ន្រ។សូមោ្រ់បោលបៅបដើម្បរីបៃតេឬម្ៃភាពស្រ្ិសមរោៃ់

បណ្ណចូលកពះវិហារបរិសុទ្ធៃិងបដើម្បរីចូលកពះវិហារបរិសុទ្ធជាញរ្រញាប់តាមអំបណាយ្លនៃបពលបវលា។

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា57:4–៦្រត់កតាថាកពះអម្ចាស់ោៃបញ្ជាពួ្របរិសុទ្ធឲ្យទិញដរីធលែរីបៅ្រ្ននុងៃិង�ុំវិញ�ុំចា្រសុៃ

រដ្ឋមិសសួរីថដលអាចឲ្យពួ្រប្ចាប់ប្្ើមសាថាបនាទរីក្រុងស៊ីយែូៃប�ើងបហើយ្រសាងកពះវិហារបរិសុទ្ធ។



២១៤

សមសរៀនេដី១៣៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៥៧

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៥៧:៧–១៦

ទ្រះអម្ចាស់ដណនាំែល់បុគ្គលជាតទចើននាក់ទាក់្រងនឹង�ួនា្រីរបស់្ ួកតគតៅក្នុងការស្ថាបនា្រីទកុងស៊មីយ៉ូនត�ើង

សូមកសនមថាអ្ន្រម្ៃវតតេម្ៃជាមួយពួ្របរិសុទ្ធបៅរដ្ឋមិសសួរីរោលកពះអម្ចាស់ោៃបបើ្រសថម្ងអំពរីទរីតាំងនៃទរីក្រុងស៊ីយែូៃ

បហើយថាអ្ន្រកតូវោៃបស្នើឲ្យបៃតេបៅទរីបនាះបដើម្បរី�ួយសាថាបនាទរីក្រុងបនាះបៅក្រុងអ៊ិៃឌរីថបែៃថដៃស៍។បតើអ្ន្រៃរងម្ៃអារម្ណ៍

ដូចបម្ចបោយដរងថាអ្ន្រម្ៃរោរទទួលខុសកតូវមួយដ៏សំខាៃ់ថបបបនាះ?បតើអ្ន្រៃរងចាប់ប្្ើមសាថាបនាទរីក្រុងប�ើងសកម្ប់

កពះអម្ចាស់ោ៉ាងដូចបម្ច?បតើអ្ន្រៃរងចង់ឲ្យៃរណា�ួយអ្ន្រសាថាបនាវប�ើង?


4.សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា57:7–13។បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ

សូមបបងកើតបញ្រីប្មះនៃបុរសទាំងបួៃនា្រ់ថដលកពះអម្ចាស់ោៃចាត់តាំងឲ្យ�ួយសាថាបនាទរីក្រុងស៊ីយែូៃប�ើងៃិង

អវរីថដលកទង់ោៃចាត់ឲ្យពួ្រប្បធវើ។

បុរសម្នា្រ់ៗថដលកតូវោៃបស្នើឲ្យតាំងលំបៅបៅរដ្ឋមិសសួរីោៃម្ៃអំបណាយទាៃៃិងបទពបរោសល្យប្្សងៗថដលកតូវរោរ

បដើម្បរី�ួយសាថាបនាទរីក្រុងស៊ីយែូៃប�ើង។អ្ន្រអាចៃរងចង់សរបសរបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅបលើថ្មកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖គ�ើងគួរគពបើភា្ខ្លាំងផ្ទាល់ខលែលួៃគ�ើងគ�ើម្បីជួ�ោថាបនាៃគរព្រះអមាចាស់គឡើងគៅគ្លពទង់គៅគ�ើងឲ្យគធ្វើ។

សូម្ ិតអំពរីមៃុស្សថដលអ្ន្រសារល់ថដលសាថាបនាសាសនាចក្រប�ើងបោយបកបើភាពខាលាំងអំបណាយទាៃខាងវិញ្ញាណឬ

�ំនាញផ្ទាល់ខលែលួៃ។


5. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើភាពខាលាំងរបស់អ្ន្រ្ ឺជាអវរី?

ខ. បតើអ្ន្រអាចបកបើភាពខាលាំងរបស់អ្ន្របៅ្ ្ល់ពរដល់ក្រុមក្ួសាររបស់អ្ន្រៃិងសាសនាចក្រោ៉ាងដូចបម្ច?


៦. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ៥៧ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



២១៥

សមសរៀនេដី១៣៖ន្ងៃេដី៣

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៥៨
បមបរៀៃទរី13៖ន្ងៃទរី3បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា58

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៥៨:១–១៣

ទ្រះអម្ចាស់ោនទបទានឱវា្រែល់្ ួកបរិសុ្រ្ឲ្យតស្មរះទ�ង់ក្នុង្រុក្ខលំោករបស់្ ួកតគ

បតើឧបស្្គមួយចំៃួៃណាខលែះថដលអ្ន្រ្រំពុងកបឈមមុខបៅ្រ្ននុង�រីវិតនាបពលបច្ចនុប្បៃ្ន?

បៅបពលអ្ន្រអាៃ្រថាខណ្ឌខាងបករោមបៃះសូមថសវងរ្រឧបស្្គនានាថដលពួ្របរិសុទ្ធោៃកបឈមមុខបៅរដ្ឋមិសសួរី

្រ្ននុងឆ្នាំ1831៖

្រ្ននុងថខម្ររាឆ្នាំ1831ពួ្រអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាោៃ�ួបៃរងក្រុមឥណាឌាបដឡាថវ៉(អាបមរិ្ររោំងបដើម)រស់បៅបលើថដៃដរី

ពួ្រឥណាឌាបលើកពំកបទល់រដ្ឋមិសសួរី។ពួ្រឥណាឌាបដឡាថវ៉ោៃចាប់អារម្ណ៍បរៀៃដំណរងល្អថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។

បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយបោយសារថតពួ្រអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាពុំម្ៃរោរអៃុញ្ញាតឲ្យចូលបៅ្រ្ននុងថដៃដរីពួ្រឥណាឌាបហើយ

្សាយដំណរងល្អបហើយបោយសារថតម្ៃរោរកបឆ្ំងពរីសំណា្រ់ភានា្រ់គ្រៃិងបម្រ្នាទាញ្រ្ននុងមូលោឋាៃរបស់ពួ្រឥណាឌាបទើបពួ្រ

អ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនានៃសាសនាចក្រកតូវោៃបងខេំឲ្យចា្របចញពរីថដៃដរីបនាះបៅ។បករោយម្រពួ្រអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនា

ោៃពយាោមបបកងៀៃអ្ន្រកសុ្រថស្ប្រ–សបៅក្រុងអ៊ិៃឌរីថបែៃថដៃស៍រដ្ឋមិសសួរីៃិងបៅតំបៃ់�ុំវិញបនាះបែុថៃតេម្ៃអ្ន្រ

ថកបចិតតេប�ឿមិៃដល់10នា្រ់បនាះបទថដលោៃចូលសាសនាចក្រកតរមថខ្រ្រកោឆ្នាំ1831។បៅបពលពួ្រថអលបឌើរនៃ

សាសនាចក្រថដលម្រពរីរដ្ឋអូនហអូោៃចាប់ប្្ើមម្រដល់រដ្ឋមិសសួរី្រ្ននុងថខ្រ្រកោឆ្នាំ1831បនាះម្ៃពួ្រថអលបឌើរមួយ

ចំៃួៃោៃខ្រចិតតេចំបោះអវរីថដលពួ្រោត់ោៃប�ើញ។ពួ្រោត់មួយចំៃួៃោៃរំពរងចង់ប�ើញសហ្មៃ៍នៃពួ្រអ្ន្រប�ឿមួយថដល

ម្ៃរោររី្រចបកមើៃោ៉ាងឆ្ប់រហ័សៃិងរោរតាំងលំបៅថដលោៃបរៀបចំជាបកសចសកម្ប់សម្�ិ្រសាសនាចក្រថដលបធវើសំណា្រ់

កសុ្រ។ពួ្រោត់មួយចំៃួៃសថម្ងរោរកពួយោរម្បោយសារថតបៅក្រុងអ៊ីៃឌរីថបែៃថដៃស៍សថែិតបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពពុំទាៃ់អ្ិវឌ្ឍ

បៅប�ើយបហើយៃរងតកមូវឲ្យម្ៃរោរខិតខំជាខាលាំងបដើម្បរីអ្ិវឌ្ឍ។ពួ្របងប្អតូៃកបុសមួយចំៃួៃកតូវោៃបលើ្រទរ្រចិតតេឲ្យសានា្រ់បៅ

រដ្ឋមិសសួរីបហើយទិញដរីធលែរីបដើម្បរីបកតៀមសាថាបនាទរីក្រុងស៊ីយែូៃសកម្ប់ពួ្របរិសុទ្ធថដលៃរងម្រដល់បករោយៗម្របទៀត។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា58:1–2បោយថសវងរ្ររោរណ៍ថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលកោប់ពួ្រ

ថអលបឌើរថដលកពះបៃ្ទតូលទាំងបនាះអាចៃរង�ួយពួ្រោត់ឲ្យម្ៃអារម្ណ៍កបបសើរប�ើងវិញចំបោះឧបស្្គថដលពួ្រោត់ោៃ

កបឈមមុខ។

បចញពរីអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងខទរី2សូមបញ្ចប់បោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះ៖

គ�ើងៃឹងមាៃ្ រគបើគ�ើង។

រង្វាៃ់�៏អស់កល្របស់គ�ើងៃឹងពបគសើរជាងគបើគ�ើង។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា58:3–5បោយថសវងរ្ររោរណ៍ថដលបយើងពុំអាចបមើលប�ើញឬយល់បៅបពលបយើង

ឆលែងរោត់រោរសា្រល្បងនានា។

កពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃឱវទដល់ពួ្រថអលបឌើរឲ្យម្ៃបសច្រ្រី�ំបៃឿបលើកទង់បហើយសមលែរងបមើលឲ្យហួសពរីរោរសា្រល្បងទាំងឡាយ

ថដលពួ្រោត់្រំពុងតស៊ូបហើយបផ្ដាតអារម្ណ៍�ំៃួសវិញបៅបលើសិរីល្អនាបពលអនា្តថដលពួ្រោត់ៃរង�ួបកបទះបបើពួ្រោត់

សេចក្តីស្្ើម
សៅន្ងៃេដី១ដខ�ដីហាឆ្នាំ១៨៣១គឺជិតពដីរ�បាដាហ៍្រនាទា្រ់ពដីបពទះអរាចា�់

ចាត់តាំងបក្ុងអម៊ីនឌដីដ្រ៉នដែន�៍រែ្ឋមិ��រួរីជាចំែុចក្ណាដាលននេដីបក្ុង

�ម៊ីយ៉ូនសនាទះពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធបានេេរួលវិវរែៈសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិង

ស�ចក្្ដី�ញ្ញា៥៨។វិវរែៈសនទះបតូវបានប្រទានជាចសម្ើយែល់អ្នក្ដែលអន្ទះសា

ចង់ែឹងអំពដីបពទះឆន្ៈរ្រ�់បពទះអរាចា�់ដែលរានចំសោទះពរួក្សគសៅក្្នគុងដែនែដី្ ្មដីសនទះ។

សៅក្្នគុងវិវរែៈសនទះបពទះអរាចា�់បានប្រទានឱវាេែល់ពរួក្្ររិ�ុេ្ឲ្យសសាមាទះបតង់

ក្្នគុងេុក្្ខលំបាក្រ្រ�់ពរួក្សគសហើយបានពន្យល់អំពដីមូលសហតុដែលបេង់បាន្រញជលូន

ពរួក្សគសៅេដីបក្ុង�ម៊ីយូ៉ន។បពទះអរាចា�់ក្៏បានសលើក្េឹក្ចិត្ពរួក្្ររិ�ុេ្ឲ្យសប្រើ

�ិេិ្សបជើ�សរើ�ខ្លួនសែើម្ដីនាំឲ្យរាន�ុចរិតភាព។



២១៦

សមសរៀនេដី១៣៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៥៨

ម្ៃចិតតេបសាមះកតង់។សារលិខិតពរីកពះអម្ចាស់បៅដល់ពួ្របរិសុទ្ធបៅរដ្ឋមិសសួរីអាច�ួយបយើងឲ្យតស៊ូ្រ្ននុងឧបស្្គនានាបោយ

រ្រសាបយើងឲ្យបផ្ដាតអារម្ណ៍បលើពរ�័យទាំងឡាយថដលោៃសៃយាដល់អ្ន្រថដលតស៊ូ្រ្ននុង្រ្រីបវទនាោ៉ាងបសាមះកតង់។


1. សូមបឆលែើយសំណួរមួយឬសំណួរទាំងពរីរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

្រ. បតើរោរប�ឿថាកពះអម្ចាស់ៃរងកបទាៃពរដល់អ្ន្រអាច�ួយអ្ន្រឲ្យតស៊ូ្រ្ននុង្រ្រីបវទនាោ៉ាងបសាមះកតង់ោ៉ាងដូចបម្ច?

ខ. បតើបៅបពលណាខលែះថដលអ្ន្រធាលាប់ម្ៃអារម្ណ៍ថាម្ៃពរសកម្ប់រោរម្ៃចិតតេបសាមះកតង់អំ�នុងបពល

្រ្រីបវទនា?

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា58:៦–13កពះអម្ចាស់ោៃបបើ្រសថម្ងវិធរីមួយចំៃួៃថដលពួ្របរិសុទ្ធៃរងម្ៃពរ

សកម្ប់រោរបោរពកបតិបតតេិរបស់ពួ្រប្្រ្ននុងរោរ�ួយសាថាបនាទរីក្រុងស៊ីយែូៃប�ើង។សូមបធវើរោរតាំងចិតតេបដើម្បរីបៃតេបសាមះកតង់អំ�នុង

បពលអ្ន្រ�ួបឧបស ្្គបដើម្បរីអ្ន្រអាចទទួលោៃរគ្វាៃ់ថដលកពះអម្ចាស់ោៃបរៀបចំសកម្ប់អ្ន្រទាំងបពលឥ�តូវបៃះៃិងនាបពល

អនា្ត។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៥៨:១៤–២៣

ទ្រះអម្ចាស់បកទស្យអំ្ីការ្រ្រួលខុសទ�ូវរបស់ប៊មីស្ស្និងការបញ្ជា្ ួកបរិសុ្រ្ឲ្យរកសាចបាប់ភូ្ិោល។

កពះអម្ចាស់ោៃថណនាំប៊ីស្សពថអតវឺតោ៉ាកទិចៃិងស៊ីឌៃរី្ិលបឺតឲ្យសានា្រ់បៅរដ្ឋមិសសួរីបដើម្បរីក្ប់ក្ងបលើកទព្យសម្បតតេិ

សាសនាចក្របហើយទិញដរីធលែរីបៅ្រ្ននុងៃិង�ុំវិញក្រុងអ៊ីៃឌរីថបែៃថដៃស៍រដ្ឋមិសសួរី(សូមបមើល្.ៃិងស.57:7–8)។

ប៊ីស្សពោ៉ាកទិចោៃ�ំទាស់ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធអំពរី្ ុណភាពនៃដរីធលែរីថដលោៃបក�ើសបរើស។ោត់ោៃម្ៃអារម្ណ៍ថា្ួរថត

ទិញដរី�តូដ៍ប្្សងបទៀតវិញ។រោរថខវង្ំៃិតោនាបៃះបណាដាលឲ្យម្ៃអារម្ណ៍មិៃល្អប្រើតប�ើង។

សូមរំឭ្របោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា58:3រួចអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា58:14–15បោយថសវងរ្ររោរណ៍

ថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលកោប់ប៊ីស្សពោ៉ាកទិច។


2. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើបោលរោរណ៍ថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា58:3អាច�ួយដល់ប៊ីស្សពោ៉ាកទិច

ឲ្យបក�ើសបរើសថកបចិតតេពរីរោរ�ំទាស់ពយារោរីអំពរីដរី�តូដ៍ថដល្ ួរថតទិញបនាះោ៉ាងដូចបម្ច?

ខ. សូមពិចារណាអំពរីបញ្ហាឬសាថាៃភាពបច្ចនុប្បៃ្នថដលសម្�ិ្រមួយចំៃួៃអាចៃរងបឆលែើយតបបៅរោៃ់ថានា្រ់ដរ្រនាំ

សាសនាចក្ររបស់ពួ្រប្បោយ«រោរឥត�ំបៃឿៃិងរោរខាវា្រ់រឹងទទរងនៃចិតតេ»(្.ៃិងស.58:15)។

បតើអ្ន្រអាចបធវើអវរីខលែះបដើម្បរីបចៀសវង្រំហុសមួយបនាះ?

ប៊ីស្សពោ៉ាកទិចោៃទទួលយ្ររោរបបនាទាសពរីកពះអម្ចាស់បោយរាបសាបហើយោត់កតូវោៃអត់បទាសឲ្យ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា58:1៦–23បោយថសវងរ្ររោរណ៍ថដលកពះអម្ចាស់ោៃបញ្ជាឲ្យប៊ីស្សពោ៉ាកទិច

បធវើបដើម្បរីបំបពញរោរបៅបបកមើរបស់ោត់។បោងតាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា21–23បតើកពះអម្ចាស់ោៃថណនាំពួ្រ

បរិសុទ្ធឲ្យបធវើអវរីខលែះ?បតើខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបបកងៀៃអវរីខលែះអំពរីអ្ន្រថដលពយាោមបកបើក្ររត្យវិៃ័យរបស់កពះបដើម្បរីបគ្ហាញរោរមិៃបោរព

តាមចបាប់្ ូមិោល?

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៥៨:២៤–៣៣

ទ្រះអម្ចាស់ទបទានឱវា្រឲ្យ្ ួកបរិសុ្រ្តទបើសិ្រ្ិតទជើសតរើសខលែលួនតែើ្្ីទបទ្ឹ�្តល្អ

សូមកសនមថាអ្ន្រ្រំពុងបដើរតាម្ លែតូវបហើយោៃប�ើញមៃុស្សចាស់�រាម្នា្រ់បដើរដួល។សូម្ ូសរងវង់បលើអវរីថដលអ្ន្រ្ ួរថតបធវើ

បៅ្រ្ននុងតារាងខាងបករោមបៃះ។

រង់ចាំបពទះវិញ្ញាែ្រំផុ�ឲ្យអ្នក្ជរួយ។ រង់ចាំសមើលថ្សតើរាននរណារានាក្់នឹងជរួយដែរឬសេ។

រង់ចាំសមើលនរណារានាក្់មក្បបា្រ់អ្នក្ថ្បតូវសធ្វើែូចសម្ច។ សៅជរួយមនុ�្សដែលសែើរែរួលសនាទះ។

បហតុអវរីអ្ន្របក�ើសបរើសចបមលែើយបនាះ?



២១៧

សមសរៀនេដី១៣៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៥៨

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា58:24–28បោយថសវងរ្របោលរោរណ៍ថដលកពះអម្ចាស់ោៃបបកងៀៃពួ្របរិសុទ្ធ

បៅបពលពួ្រប្កបឈមមុខៃរងឧបស ្្គនៃរោរសាថាបនាទរីក្រុងស៊ីយែូៃប�ើង។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំៃូវបោលលទ្ធិថដលអ្ន្រ

រ្រប�ើញ។បោលរោរណ៍មួយថដលកតូវោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ្ ឺគ�ើងគួរផ្រឧសសា�៍ចូលរួមក្នុងការគពជើសគរើសគធ្វើ

ការណ៍ល្អគ�ើ�នាំមកៃូវគសចក្បីសុចរិ្រ។(ឃ្លា«អ្ន្រណាថដលកតូវប្បងខេំៃូវក្ប់អវរីៗទាំងអស់»[្.ៃិងស.58:2៦]

សំបៅបលើមៃុស្សថដលមិៃកបកពរតតេអវរីបសាះលុះកតាថតកតូវោៃប្កោប់ឲ្យបធវើ។បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា58:27្ឺជាវ្្គ

ចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរ។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំវបៅ្រ្ននុងរបបៀបមួយថដលគ្យសម្រល់បដើម្បរីអ្ន្រអាចគ្យរ្រវប�ើញបៅ

បពលខាងមុខ)។


3.សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើ«រគ្វាៃ់»អវរីថដលខ្ម្ពរីរទាំងបៃះសំបៅបលើ?បតើរោរបធវើ្រិច្ចរោរល្អជាបកចើៃបោយឆៃ្ទៈបយើងផ្ទាល់ៃរងម្ៃ

អាៃុភាពោ៉ាងដូចបម្ចបៅបលើរោរថដលបយើងអាចទទួលោៃ�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ចឬអត់បនាះ?

ខ. បតើម្ៃរបបៀបមួយចំៃួៃណាខលែះថដលអ្ន្រអាចឧសសាហ៍ចូលរួម្រ្ននុងកបបោ�ៃ៍ល្អបៅឯ្ ្ទះោៃ?បៅសាលា

ម្ៃអវរីខលែះ?បៅ្រ្ននុងវួដឬសាខារបស់អ្ន្រ?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា58:29–33បោយថសវងរ្រអវរីថដលប្រើតប�ើងចំបោះអ្ន្រថដលបកបើសិទ្ធិបក�ើសបរើសខលែលួៃ

បដើម្បរីបធវើកបបោ�ៃ៍ល្អឬជាអ្ន្រថដលសង្ស័យៃរងកពះបញ្ញតតេិរបស់កពះអម្ចាស់។សូម្ ិតពរីរោរ្ូសចំណាំអវរីថដលអ្ន្ររ្រប�ើញ។

ចំបណះចំណាេខគម្ីរ—បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៥៨:២៧


4.បដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យទបៃ្ទញបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា58:27សូមសរបសរតួអ្រ្សរដំបូងប្នៃោ្រ្យៃរីមួយៗ

បៅ្រ្ននុងខទរី27ោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។សូមបកបើតួអ្រ្សរថដលអ្ន្រោៃ

សរបសរបដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យសូកតវ្្គបទ្ម្ពរីរបនាះ។កបសិៃបបើចាំោច់សូមបបើ្រកពះ្ម្ពរីរបមើល។សូមបធវើដូចបៃះម្ង

បហើយម្ងបទៀតដរាបដល់អ្ន្រអាចសូកតវ្្គបទ្ម្ពរីរោៃបោយបកបើតួអ្រ្សរដំបូងឬដរាបដល់អ្ន្រអាចសូកតខ្ម្ពរីរ

បនាះោៃបចញពរីរោរចងចាំ។សូម្ ិតអំពរីរោរសូកតៃិងពៃ្យល់អំពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា58:27

បៅដល់សម្�ិ្រក្ួសារឬមិតតេ្ ្រ្ិ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៥៨:៣៤–៦៥

ទ្រះអម្ចាស់ទបទានការដណនាំអំ្ី្រីទកុងស៊មីយ៉ូនតហើយបតទងៀនតរលការណ៍ណនការដទបចិ�្ត

បតើអ្ន្រដរងោ៉ាងដូចបម្ចថាកពះអម្ចាស់ោៃអ្័យបទាសដល់អំបពើោបរបស់អ្ន្រ?សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

58:42–43រួច្ ូសចំណាំរោរណ៍ថដលកពះអម្ចាស់ោៃបបកងៀៃអំពរីរោរអ្័យបទាស។(បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

58:42–43្ឺជាវ ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរ។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំវបៅ្រ្ននុងរបបៀបមួយថដលគ្យសម្រល់បដើម្បរីអ្ន្រ

អាចគ្យរ្រវប�ើញបៅបពលខាងមុខ)។

សូមបញ្ចប់បោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះបចញពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា58:42៖គបើគ�ើងគនារះព្រះអមាចាស់ៃឹងអ្រ់គទាស

ឲ្យគ�ើងគ�ើ�មិៃចាំ្ បីអំគ្ើបាបទាំងគនារះគទៀ្រគទ។

ឃ្លា«មិៃចាំពរីអំបពើោបទាំងបនាះបទៀតបទ»ពុំម្ៃៃ័យថាកពះបំប្លែចអំបពើោបរបស់បយើងប�ើយ។កពះកទង់កប្របបោយ

សពវញាណបោយកពះញ្ញាណដរងៃូវអវរីក្ប់ទាំងអស់—ដូបច្នះកទង់ពុំប្លែចអវរីបសាះប�ើយ។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយអំបពើោប

ទាំងឡាយថដលោៃថកបចិតតេប�ើងវិញ្ឺកតូវោៃអត់បទាសឲ្យបហើយៃរងមិៃកតូវចងចាំបទៀតបទបោយរោរមិៃកបកពរតតេសាជា្្រី

បនាះ។


5.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើអ្ន្រ្ ិតថាម្ៃ

ភាពខុសថបលែ្រោ៉ាងដូចបម្ចបៅបពលបុ្្គលម្នា្រ់ប�ឿថាកពះអម្ចាស់ៃរងអត់បទាសដល់អំបពើោបរបស់ខលែលួៃបហើយមិៃ

ចាំពរីអំបពើោបទាំងបនាះបទៀតបទបនាះ?

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា58:43បបកងៀៃអំពរីរបបៀបថដលបយើងអាចដរងថាបតើបយើងោៃថកបចិតតេពរីអំបពើោបទាំងឡាយ

របស់បយើងបហើយឬបៅ។សូមអាៃខ្ម្ពរីរបៃះរួចបញ្ចប់បោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះ៖គ�ើម្បីផពបចិ្រ្គ�ើងព្រូវផ្រគ�ើ�

អំគ្ើបាបទាំងឡា�របស់គ�ើង។



២១៨

សមសរៀនេដី១៣៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៥៨

បដើម្បរីរលាស់បចាលអំបពើោបម្ៃៃ័យថាថបរបចញពរីអំបពើោបទាំងកសុងបហើយឈប់កបកពរតតេវបទៀត។បៅបពលអ្ន្រអាៃបសច្រ្រី

ថ្លែងរោរណ៍ដូចតបៅបៃះបោយកបធាៃបឌៀប្ើរបអសវអុ�ដូហវ្រ្ននុង្ ណៈកបធាៃទរីមួយសូម្ ិតអំពរីកោថដលអ្ន្រោៃថកបចិតតេ

បហើយទទួលោៃអារម្ណ៍ថាកពះអម្ចាស់ោៃអត់បទាសឲ្យ៖«បៅបពលបយើងោៃថកបចិតតេោ៉ាងពិតកោ្រដបនាះកពះក្រីស្ទៃរងដ្រ

យ្របៃ្ទនុ្រនៃ្រំហុសចំបោះអំបពើោបរបស់បយើងបចញ។បយើងអាចដរងបោយខលែលួៃឯងថាបយើងកតូវោៃអត់បទាសឲ្យបហើយោៃបធវើ

ឲ្យសាអាតស្អំ។កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធៃរងបញ្ជា្រ់ពរីរោរណ៍បៃះដល់បយើង។កទង់្ ឺជាអ្ន្រថញ្រឲ្យបរិសុទ្ធ។ោមៃទរីបនាទាល់ណាប្្សង

បទៀតនៃរោរអ្័យបទាសអាចអសាចារ្យជាងបៃះបនាះបទ»(PointofSafeReturn,»Ensign ឬលដីអា�ូណាថខឧសភាឆ្នាំ

2007ទំព័រ101)។

ចំបណះចំណាេខគម្ីរ—បោលលេ្ិ

េិងបសចក្្ីសញ្ញា៥៨:៤២–៤៣


៦. សូមសរបសរវ ្្គបទ្ម្ពរីរបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា58:42–43បៅបលើបណ្ណឬ

ក្រោសមួយសៃលែរ្ររួចសូកតវរាល់បពលថដល

អ្ន្រលុត�ង្គង់អធិសាឋាៃ។រោរបធវើថបបបៃះអាច

�ួយអ្ន្រឲ្យចងចាំអំពរីវ ្្គបទ្ម្ពរីរបៃះបហើយរំឭ្រ

អ្ន្រឲ្យអធិសាឋាៃសុំ�ំៃួយ្រ្ននុងរោរខិតខំបដើម្បរី

សារភាព្រំហុសបហើយរលាស់បចាលអំបពើោប

ទាំងឡាយ។


7.សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម

្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុ

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា 

៥៨ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ

(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ 

ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



២១៩

សមសរៀនេដី១៣៖ន្ងៃេដី៤

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៥៩
បមបរៀៃទរី13៖ន្ងៃទរី4បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា59

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៥៩:១–៤

ទ្រះអម្ចាស់្ ិ្ណ៌នាអំ្ី្ រជ័យទាំងឡាយដែលទ្រង់នឹងទបទានែល់្ ួកបរិសុ្រ្តស្មរះទ�ង់តៅ្រីទកុងស៊មីយ៉ូន។

្ូលរីនណត៍ថដលជាម្ដាយរបស់ៃូវលនណត៍ោៃបធវើដំបណើរជាមួយក្រុមពួ្របរិសុទ្ធ�ិត1448្រី�តូថមែតពរីទរីក្រុងខឺត�ង់

រដ្ឋអូនហអូបៅរោៃ់�ុំចា្រសុៃរដ្ឋមិសសួរី។បងកសរីនណត៍ោៃធាលា្រ់ខលែលួៃឈឺជាទមងៃៃ់បៅតាម្ លែតូវបៅរោៃ់រដ្ឋមិសសួរីបែុថៃតេ

ោត់ពុំកពមឈប់បធវើដំបណើរបនាះបទបោយកោប់ប្ឯងថាបំណងកោថានាដ៏ធំបំ្ុតរបស់ោត់្ ឺឲ្យោៃជាៃ់បលើទរ្រដរីនៃទរីក្រុង

ស៊ីយែូៃបហើយសពោត់កតូវបញ្ចនុះបៅទរីបនាះ។្រូៃកបុសរបស់ោត់ៃូវល្រត់កតាថាបៅកោមួយអំ�នុងរោរបធវើដំបណើររបស់ពួ្រប្

បនាះោត់«ោៃទិញបឈើម្របធវើរោដាមឈូស្រ្ននុង្ររណរីបងកសរីនណត៍អស់�រីវិតពរីមុៃបយើងបៅដល់ទិសបៅ—បកោះសាថាៃភាពោត់

ចុះអៃ់្យោ៉ាងឆ្ប់រហ័ស។បែុថៃតេកពះអម្ចាស់ោៃសបកមចបំណងកោថានាបៅ្រ្ននុងចិតតេរបស់ោត់បហើយោៃ�រីវិតរហូតដល់ោៃ

ឈរបៅបលើថដៃដរីបនាះ»(Scraps of Biography: Tenth Book of the Faith–Promoting Series[ឆ្នាំ1883]ទំព័រ70

សូមបមើល្ ងថដរHistory of the Church1:199)។បងកសរីនណត៍ោៃទទួលមរណភាពបៅបៅពរីរសោដាហ៍បនាទាប់ពរីោៃ

បធវើដំបណើរបៅដល់�ុំចា្រសុៃរដ្ឋមិសសួរី(ទរីក្រុងស៊ីយែូៃ)។


1.បៅន្ងៃថដល្ូលរីនណត៍ោៃទទួលមរណភាពបនាះពយារោរីយែូថសបស្៊ីធោៃទទួលវិវរណៈថដលោៃ្រត់កតា

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា59។សូមកសនមថាអ្ន្រកតូវោៃបស្នើឲ្យថ្លែងបៅ្រ្ននុងពិធរីបុណ្យសពរបស់

បងកសរីនណត៍។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា59:1–2រួចថសវងរ្រឃ្លាថដលអ្ន្រអាចថច្រចាយ

បៅ្រ្ននុងសុៃ្ទរ្រថារបស់អ្ន្រថដលអាចៃរងម្ៃអតថែៃ័យកជាលបករៅចំបោះមិតតេ្្រ្ិៃិងមៃុស្សជាទរីកសឡាញ់របស់

ោត់។សូម្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រោ៉ាងបហាចណាស់ឲ្យោៃពរីរឃ្លា

បហើយពៃ្យល់អំពរីមូលបហតុថដលឃ្លាទាំងបនាះកតូវៃរង្ូលរីនណត៍។

សូម្រត់ចំណាំថាបៅ្រ្ននុងខទរី1កពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃវិវរណៈដល់ពួ្របរិសុទ្ធដូចជា្ូលរីនណត៍ថដលោៃបោរពកបតិបតតេិ

តាមកពះបញ្ញតតេិ្រ្ននុងរោរម្រឲ្យដល់ថដៃដរីនៃទរីក្រុងស៊ីយែូៃបោយថ្្ន្របសាមះកតង់ទាំងកសុងចំបោះសិរីល្អរបស់កទង់។អ្ន្រអាចៃរង

ចង់្ ូសចំណាំឃ្លាបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។បដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យយល់រោៃ់ថតចបាស់អំពរីអតថែៃ័យនៃរោរម្ៃថ្្ន្របសាមះកតង់

ទាំងកសុងចំបោះសិរីល្អរបស់កពះសូមសា្រល្បងបធវើស្រម្ភាពដូចខាងបករោមបៃះ៖

រោដាប់នដរបស់អ្ន្រធូរៗ(កោៃ់ថតល្មឲ្យបមនដៃិងកម្មនដរបស់អ្ន្របែះោនា)។បិទថ្្ន្រម្ខាងបហើយសំ�រងបៅរូបភាពកពះអង្គ

សប្គ្រះបៅបលើទំព័របៃះតាមកបបហាង្រនាដាប់នដរបស់អ្ន្រ។រួចបបើ្រថ្្ន្រម្ខាងបទៀតបហើយសមលែរងបមើលបៅរូបភាពបោយ

ថ្្ន្រទាំង្ ូ។សូម្រត់ចំណាំអវរីប្្សងបទៀតបៅ្រ្ននុងច្រខេនុៃិមិតតេអ្ន្របៅបពលអ្ន្របកបើថ្រវថ្្ន្រទាំង្ ូសមលែរងបមើល។បតើម្ៃ

ភាពខុសថបលែ្រអវរីខលែះបៅបពលអ្ន្របមើលបៅរូបភាពបោយថ្្ន្រថតម្ខាង?

បរុព្វកថា
សៅន្ងៃេដី៧ដខ�ដីហាឆ្នាំ១៨៣១ពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធបានេេរួលវិវរែៈ

សៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៥៩កាលក្ំពុងសានាក្់សៅ�ុំចាក្�ុនរែ្ឋ

មិ��រួរី។សៅក្្នគុងវិវរែៈសនទះបពទះអរាចា�់បានសលើក្សឡើងអំពដីការរំពឹងេុក្រ្រ�់បេង់

ចំសោទះពរួក្្ររិ�ុេ្ដែលសេើ្រដតបានសធ្វើែំសែើរមក្ែល់េដីបក្ុង�ម៊ីយ៉ូនររួម្រញ្លូលទាំង

ការរក្សាន្ងៃឈ្រ់�បរាក្ឲ្យបានបតឹមបតូវ។បពទះអរាចា�់ក្៏បាន្រញ្ជាក្់ផងដែរថ្អ្នក្

ដែលសោរពតាមបពទះ្រញ្ញត្ិទាំងឡាយនឹងេេរួលបានពរជ័យខាងវិញ្ញាែនិងខាង

សាច់្ម។



២២០

សមសរៀនេដី១៣៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៥៩

បោយបកបើកោស់អវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងស្រម្ភាពបៃះជា

រោរកបដូចបតើអ្ន្រ្ ិតថារោរម្ៃថ្្ន្របសាមះកតង់ទាំងកសុងចំបោះ

សិរីល្អរបស់កពះម្ៃៃ័យដូចបម្ច?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា59:3–4សូមថសវងរ្រ

ទាំងពរ�័យខាងសាច់្ម(បលា្រិយ)ៃិងខាងវិញ្ញាណ

ថដលោៃសៃយាដល់អ្ន្រថដលោៃបោរពកបតិបតតេិដល់កពះអម្ចាស់

បោយថ្្ន្របសាមះកតង់ទាំងកសុងចំបោះសិរីល្អរបស់កទង់។សូម

្រត់ចំណាំថាបៅ្រ្ននុងខទរី4កពះអម្ចាស់សៃយាថាៃរងកបទាៃពរ

ដល់ពួ្របរិសុទ្ធកទង់ថដលបសាមះកតង់បោយ«កពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយ

ដ៏មិៃតិច»។បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាកពះអម្ចាស់ោៃសៃយា

ថាបៃះ្ ឺជាពរ�័យរោលមៃុស្សមួយចំៃួៃមិៃចាត់ទុ្រកពះបញ្ញតតេិ

ទាំងឡាយថាជាពរ�័យ្ ងបនាះ?សូមពិចារណាអំពរីរបបៀបថដល

រោរបធវើតាមកពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយកបទាៃពរដល់�រីវិតរបស់អ្ន្រ។


2.សូម្ ូសកបអប់ឈរពរីរបៅបលើទំព័រមួយ្រ្ននុង

បសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។

សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងកបអប់ឈរទរីមួយថាពរ្័រយ 

ខាង សាច់ឈាមៃិងបៅ្រ្ននុងកបអប់ឈរទរីពរីរថា

ពរ្រ័យ ខាង វិញ្ញាណ ។សូមសរបសរពរ�័យថដលអ្ន្រ

ោៃរ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា59:1–4បៅ្រ្ននុងកបអប់ឈរថដលកតរមកតូវ។

អ្ន្រអាចៃរងចង់សរបសរបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅបលើថ្មកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖គបើគ�ើងគោរ្តាមព្រះបញ្ញ្រ្ិ

ទាំងឡា�គោ�ផភ្កគោមារះព្រង់ទាំងពសុងចំគពារះសិរីល្អរបស់ព្រះគនារះគ�ើងៃឹងមាៃ្ រទាំងខ្ងោច់្ មៃិងខ្ងវិញ្ញាណ

ែង។សូមថសវងរ្រឧទាហរណ៍បថៃថែមអំពរីបោលរោរណ៍បៃះបៅបពលអ្ន្របៃតេសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា59។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៥៩:៥–៨

ទ្រះអម្ចាស់ទបទានទ្រះបញ្ញ�្តិតៅែល់្ ួកបរិសុ្រ្

កពះអម្ចាស់ោៃបៃតេវិវរណៈបៃះបោយោៃកបទាៃកពះបញ្ញតតេិ

មួយចំៃួៃដល់ពួ្របរិសុទ្ធបៅទរីក្រុងស៊ីយែូៃ។សូមអាៃ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា59:5រួច្ ូសចំណាំកពះបញ្ញតតេិ

ទរីមួយថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃ៖គ�ើងព្ូរវពសឡាញ់�ល់

ព្រះឲ្យអស់្ បីចិ្រ្អស់្ បី្ លំអស់្ បីគំៃិ្រគ�ើ�អស់្ បីកមាលាំង

នៃគ�ើង។


3.សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរកសឡាញ់កពះអម្ចាស់ឲ្យ

អស់ពរីចិតតេអស់ពរីពលំអស់ពរី្ ំៃិតបហើយ

អស់ពរី្រម្លាំងរបស់អ្ន្រម្ៃៃ័យដូចបម្ច?

ខ. បតើស្រម្ភាពឬអា្រប្ប្រិរិោមួយចំៃួៃណាខលែះថដលអ្ន្រអាចបមើលប�ើញបៅ្រ្ននុងមៃុស្សថដលកសឡាញ់

កពះអម្ចាស់បោយអស់ពរីចិតតេអស់ពរីពលំអស់ពរី្ ំៃិតបហើយអស់ពរី្រម្លាំងរបស់ពួ្រប្?

សូម្ ិតអំពរីរបបៀបថដលកពះបញ្ញតតេិឲ្យកសឡាញ់កពះឲ្យអស់ពរីចិតតេអស់ពរីពលំអស់ពរី្ ំៃិតបហើយអស់ពរី្រម្លាំងអាចម្ៃឥទ្ធិពល

បលើរបបៀបថដលបយើងកបកពរតតេចំបោះកពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយរបស់កពះ។សូមថច្រចាយជាមួយសម្�ិ្រក្ួសារឬមិតតេ្ ្រ្ិអំពរី

កោមួយថដលបសច្រ្រីកសឡាញ់របស់អ្ន្រថដលម្ៃចំបោះកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃឥទ្ធិពលបៅបលើរោរសបកមចចិតតេថដលអ្ន្រោៃបធវើ។

អ្ន្រអាចៃរងចង់សួរបុ្្គលថដលអ្ន្រ�ថ�្រជាមួយបនាះថាបតើរោរកសឡាញ់កពះអម្ចាស់ោៃម្ៃឥទ្ធិពលបលើរបបៀបថដលោត់

កបកពរតតេចំបោះកពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយរបស់កពះោ៉ាងដូចបម្ច។



២២១

សមសរៀនេដី១៣៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៥៩

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា59:៦–8ម្ៃបញ្ចតូលកពះបញ្ញតតេិបថៃថែមថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃដល់ពួ្របរិសុទ្ធបៅកោ

បៃះ។បៅបពលអ្ន្រអាៃខ្ម្ពរីរទាំងបៃះសូមពិចារណាអំពរីរបបៀបថដលរោរបោរពតាមកពះបញ្ញតតេិទាំងបៃះអាចអៃុញ្ញាតឲ្យបយើង

បគ្ហាញបសច្រ្រីកសឡាញ់ចំបោះកពះអម្ចាស់។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា59:៦កពះអម្ចាស់សំបៅបៅបលើឃ្ត្ររសម្លាប់មៃុស្សបហើយោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលថា

បយើងមិៃកតូវ«កបកពរតតេអំបពើអវរីដូចបនាះឲ្យបសាះ»។បតើរោររំលូត្រូៃ«ដូចជា»ឃ្ត្ររសម្លាប់មៃុស្សោ៉ាងដូចបម្ច?

(សូមបមើលពិត ចំមោះ មសចក្ដី ្រំម�ឿ ៖ ឯកសារ មោង ន� ដំណឹងល្អ[ឆ្នាំ2004]ទំព័រ4–5)។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៥៩:៩–១៩

ទ្រះអម្ចាស់បតទងៀនែល់្ ួកបរិសុ្រ្អំ្ីណថងៃឈប់សទម្ក

កពះអម្ចាស់កបទាៃកពះបញ្ញតតេិមួយថដលអាច�ួយពួ្របរិសុទ្ធឲ្យោ្រ់កពះជាកតរីមុខបៅ្រ្ននុង�រីវិតពួ្រប្បហើយពកងរងទំនា្រ់ទំៃង

ពួ្រប្ជាមួយៃរងកពះ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា59:9–10រួចថសវងរ្រកពះបញ្ញតតេិថដលកពះអម្ចាស់ោៃ

្ូសបញ្ជា្រ់បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។

បៅ្រ្ននុងខទរី9កពះអម្ចាស់សៃយាថាៃរងកបទាៃពរ�័យដ៏មហិម្មួយចំបោះអ្ន្រទាំងឡាយថដលរ្រសាន្ងៃឈប់សកម្្រឲ្យ

បរិសុទ្ធ។សូមរំឭ្រខទរី9រួចថសវងរ្ររោរសៃយាថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃឲ្យ។វអាចៃរងម្ៃកបបោ�ៃ៍បដើម្បរីដរងថា

«រោរមិៃកបឡា្រ់ពរីបលា្រិយ»សំបៅបៅបលើរោរសាអាតស្អំពរីរោរបពញបៅបោយអំបពើោបនៃបលា្រិយ។បោយបកបើអវរីថដលខ្ម្ពរីរ

បៃះបបកងៀៃសូមបញ្ចប់បោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះជាោ្រ្យបពចៃ៍របស់អ្ន្រផ្ទាល់៖គបើគ�ើងគនារះវាៃឹងជួ�គ�ើង។

ដអលសឌើររា៉ាក្អម៊ីភដីសធើរ�ិនក្្នគុងក្ូរ៉ុមននពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់បានដ្្ងអំពដីបពទះ្រញ្ញត្ិននការរក្សាន្ងៃ

ឈ្រ់�បរាក្ឲ្យ្ររិ�ុេ្៖«ការប្រតិ្រត្ិតាមឬមិនប្រតិ្រត្ិតាមន្ងៃឈ្រ់�បរាក្រ្រ�់សយើងគឺជា

រង្វា�់ែ៏ពិតបបាក្ែមរួយននឥរិយា្រ្រ្រ�់សយើងផ្ទាល់ចំសោទះបពទះអរាចា�់និងចំសោទះការរងេុក្្ខរ្រ�់

បេង់សៅក្្នគុងចបារដគតស�រា៉ានដីការ�ុគតរ្រ�់បេង់សៅសលើសឈើឆ្កាងនិងការរានបពទះជន្មរ�់សឡើងពដី

ការ�ុគតរ្រ�់បេង់វិញ។វាគឺជាេដី�រាគាល់មរួយថ្សតើសយើងគឺជាពរួក្បគដីសាទានសៅក្្នគុងបគ្រ់េសង្វើដែរឬសេ

ថ្សតើការដប្រចិត្សជឿរ្រ�់សយើងរាក្់ក្ំដភលដែលការរំឭក្អំពដីការ្រូជាែ៏ធរួនរ្រ�់បេង់សនាទះរានន័យ

តិចតរួចឬោមានន័យអ្វដីសសាទះចំសោទះសយើង»(“The Sabbath Day,”ដខឧ�ភាឆ្នាំ១៩៧៥េំព័រ៤៩)។

បតើអ្ន្របគ្ហាញបសច្រ្រីកសឡាញ់របស់អ្ន្រដល់កពះអម្ចាស់បៅន្ងៃឈប់សកម្្រោ៉ាងដូចបម្ច?


4.សូមថច្រចាយបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីរបបៀបថដលរោររ្រសាន្ងៃឈប់សកម្្រឲ្យ

បរិសុទ្ធោៃ្ ្ល់ឬអាច្ ្ល់អំណាចឲ្យអ្ន្ររោលាយជាសាអាតស្អំបហើយបៃតេសាអាតស្អំពរីភាពបពញបៅបោយអំបពើោបនៃ

បលា្រិយបៃះ។

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា59:9–15�ួយបយើងឲ្យយល់អំពរីបោលបៅនៃន្ងៃឈប់សកម្្រៃិងអំពរីអវរីថដលបយើងអាច

បធវើបដើម្បរីរ្រសាវឲ្យោៃបរិសុទ្ធ។សូមអាៃខទរី9–15បោយកបុងកបយ័ត្នបោយថសវងរ្ររោរយល់ដរងកជាលបករៅនៃរបបៀប

ថដលបយើងអាចរ្រសាន្ងៃឈប់សកម្្រឲ្យបរិសុទ្ធ។ឧទាហរណ៍បៅ្រ្ននុងខទរី9អ្ន្រអាចរ្រប�ើញថា«រោរបៅដំណា្រ់នៃ

រោរអធិសាឋាៃ»(រោរបៅកពះវិហារ)្ឺជាថ្្ន្រមួយដ៏សំខាៃ់្រ្ននុងរោររ្រសាន្ងៃឈប់សកម្្រឲ្យបរិសុទ្ធ។សូមបមើលរោរយល់ដរង

កជាលបករៅដនទបទៀតថដលអ្ន្រអាចថសវងរ្រោៃបៅបពលអ្ន្រអាៃខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។(វអាចៃរងម្ៃកបបោ�ៃ៍បដើម្បរីដរង

ថាឃ្លា«ថាវាយ្ ្រ្រីភាពរបស់អ្ន្រ»ថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងខទរី10ម្ៃៃ័យថារោរថាវាយបង្គំឬរោរបគ្ហាញបសច្រ្រីកសឡាញ់ៃិង

ភាពបសាមះស្័ក្របស់បយើង។្រ៏ម្ៃបលខបោងទរី12ក្ងថដរថដលពៃ្យល់អំពរីោ្រ្យដគ្វាយ ទាំងឡាយថដលសំបៅបៅបលើ

«បពលបវលាឬរោរបុិៃកបសប់ឬរបស់របរនានា្រ្ននុងរោរបបកមើកពះៃិងមៃុស្សទូបៅ»ោ្រ្យរបស់ របរជាទូបៅសំបៅបៅបលើ

កោ្រ់រោសឬធៃធាៃថដលបយើងបរិចាចា្បៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ)។


5.សូមបធវើបញ្រីបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រឲ្យោៃោ៉ាងបហាចណាស់រោរយល់ដរង

កជាលបករៅចំៃួៃកោំមួយថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា59:9–15អំពរីរោររ្រសាន្ងៃឈប់

សកម្្រឲ្យបរិសុទ្ធ។រោរយល់ដរងកជាលបករៅទាំងបៃះរួមបញ្ចតូលទាំងរោរណ៍ថដលស្រម្ភាពឬឥរិោប្បយើង

្ួរថតម្ៃឬបោលបំណងនៃន្ងៃឈប់សកម្្ររបស់កពះអម្ចាស់។បៅបពលអ្ន្រោៃបញ្ចប់បញ្រីរបស់អ្ន្រសូម

ពិចារណាអំពរីរបបៀបថដលរោររ្រសាន្ងៃឈប់សកម្្រឲ្យបរិសុទ្ធថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងកបធាៃបទបៃះោៃម្ៃឥទ្ធិពលបលើ

ទំនា្រ់ទំៃងរបស់អ្ន្រជាមួយកពះអម្ចាស់។



២២២

សមសរៀនេដី១៣៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៥៩

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា59:15–19កពះអម្ចាស់សៃយាថាៃរងកបទាៃពរ�័យដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលបោរពន្ងៃ

ឈប់សកម្្រ។


៦.សូមសរបសរបោលបៅផ្ទាល់ខលែលួៃនៃអវរីថដលអ្ន្រៃរងបធវើបដើម្បរី�ួយខលែលួៃអ្ន្រឲ្យរ្រសាន្ងៃឈប់សកម្្រជាបរិសុទ្ធ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៥៩:២០–២៤

ទ្រះអម្ចាស់ទបកាសអំ្ី្ រជ័យខាងតោកិយនិងែ៏តៅអស់កល្ជានិច្ចែល់្ ួកតស្មរះទ�ង់

បតើកពះោៃកបទាៃពរដល់អ្ន្រនាបពល្ ្រីៗបៃះតាមរបបៀបណាខលែះ?បតើអ្ន្រម្ៃអារម្ណ៍ដរង្ុណដល់ពរ�័យណាមួយខាលាំងជាង

ប្?សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា59:20–21រួចថសវងរ្ររបបៀបថដលកពះកទង់កពះតកមិះចំបោះរោរកបទាៃពរដល់

បយើងៃិងរបបៀបថដលបយើង្ ួរកបកពរតតេចំបោះកទង់វិញ។បតើម្ៃៃ័យដូចបម្ចចំបោះអ្ន្រថដលកតូវដរងថាកពះសពវកពះហឫទ័យ

រោលកទង់កបទាៃពរដល់អ្ន្រ?

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា59:21បបកងៀៃបយើងថាគ�ើងជំទាស់ៃឹងព្រះគៅគ្លគ�ើង្ ុំបង្ហាញៃូវការ�ឹងគុណចំគពារះ

ពទង់គ�ើ�មិៃគោរ្តាមព្រះបញ្ញ្រ្ិទាំងឡា�របស់ពទង់។រោរ�ំទាស់ៃិងបសច្រ្រីបករោធរបស់កពះថដលោៃពិពណ៌នាបៅ

្រ្ននុងខទរី21្ឺជា្ ស្នុតាងនៃបសច្រ្រីកសឡាញ់របស់កទង់ថដលម្ៃចំបោះបយើង។កទង់ពុំសពវកពះឫទ័យបទបៅបពលបយើង

រមិល្ ុណបហើយមិៃបោរពកបតិបតតេិតាមបនាះបោយសារឥរិោប្ទាំងបៃះបហើយបទើបនាំបយើងឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពរីកទង់។

សូមពិចារណាអំពរីរបបៀបថដលទំនា្រ់ទំៃងរបស់បយើងជាមួយកពះអាចកតូវបកបះឆ្បៅបពលបយើងពុំម្ៃអំណរ្ុណចំបោះ

ពរ�័យថដលបយើងទទួលោៃបនាះ។

កពះអម្ចាស់ោៃបញ្ចប់វិវរណៈបៃះបោយម្ៃកពះបៃ្ទតូលសាជា្្រីអំពរីកពះរា�បំណងកទង់្រ្ននុងរោរកបទាៃពរឲ្យបយើងទាំងបៅ

�រីវិតបៃះៃិងបៅ�រីវិតបនាទាប់។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា59:23–24រួចថសវងរ្ររបបៀបថដលកពះអម្ចាស់ៃរង

កបទាៃពរដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលបោរពតាមកពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយរបស់កទង់។

បពញមួយន ង្ៃបៃះឬន្ងៃថស្អ្រសូមពិចារណាអំពរីរបបៀបជាបកចើៃថដលកពះោៃកបទាៃពរដល់អ្ន្រចំបោះរោររ្រសាកពះបញ្ញតតេិ

ទាំងឡាយរបស់កទង់។សូមថសវងរ្រឱរោសបគ្ហាញបសច្រ្រីកសឡាញ់ៃិងរោរដរង្ុណរបស់អ្ន្រចំបោះកទង់។


7.សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ៥៩ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖

ការស្វែើរញ្ពី

្រញជដីអាចជរួយអ្នក្ឲ្យសរៀ្រចំអ្វដីដែលអ្នក្

បានសរៀនសចញពដីបពទះគម្ដីរសែើម្ដីអ្នក្អាច

ចងចាំវាសហើយដចក្ចាយអ្វដីដែលអ្នក្ែឹង

ជាមរួយមនុ�្សែនេ។សៅសពល្រសងកើត

្រញជដី�ូម្រសងកើតចំែងសជើងឲ្យចបា�់

សហើយ្រញ្លូលព័ត៌រានឲ្យបានបគ្រ់បោន់

សែើម្ដីឲ្យអ្នក្អាចចងចាំអំពដីសោល្រំែង

នន្រញជដីសនទះសៅសពលសបកាយមក្សេៀត។



២២៣

សមសរៀនេដី១៤៖ន ង្ៃេដី១

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៦០–៦២
បមបរៀៃទរី14៖ន្ងៃទរី1បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦0–៦2

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៦០

ទ្រះអម្ចាស់បញ្ជាឲ្យ្ ួកដអលត�ើរ្សាយែំណឹងល្អតៅត្ល្ ួករ�់តធវែើែំតណើរ្ ីរែ្ឋ្ិសសួរីតៅរែ្ឋអូណហអូ

សូម្ ិតអំពរីកោមួយថដលអ្ន្រោៃសាទា្រ់បស្ទើរ្រ្ននុងរោរកោប់

មៃុស្សដនទអំពរី�ំបៃឿរបស់អ្ន្រឬសាទា្រ់បស្ទើរ្រ្ននុងរោរថច្រចាយ

ទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីដំណរងល្អ។

កពះអម្ចាស់ោៃបបនាទាសដល់ពួ្រថអលបឌើរមួយចំៃួៃថដល

ោៃបធវើដំបណើរបៅរោៃ់ក្រុងអ៊ីៃឌរីថបែៃថដៃស៍រដ្ឋមិសសួរី។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៦0:1–2បដើម្បរី

ថសវងយល់អំពរីមូលបហតុថដលកពះអម្ចាស់ពុំសពវកពះហឫទ័យ

ៃរងពួ្រថអលបឌើរមួយចំៃួៃទាំងបៃះ។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូស

ចំណាំៃូវអវរីថដលអ្ន្រយល់ប�ើញ។

ពួ្រថអលបឌើរថដលោៃពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុងខទរី1–2ោៃបធវើដំបណើរពរីរដ្ឋអូនហអូបៅរោៃ់ក្រុងអ៊ីៃឌរីថបែៃថដៃស៍រដ្ឋមិសសួរី

បដើម្បរីចូលរួមរោរឧទ្ទិសឆលែងដរីៃិងទរីតាំងកពះវិហារបរិសុទ្ធ។កពះអម្ចាស់ោៃបញ្ជាពួ្រប្ឲ្យ្ សាយដំណរងល្អដល់មៃុស្សដនទ

បៅតាម្ លែតូវបធវើដំបណើរបៅរដ្ឋមិសសួរី(សូមបមើល្.ៃិងស.59:9–10)។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយពួ្រថអលបឌើរមួយ

ចំៃួៃពុំោៃបោរពកបតិបតតេិតាមកពះបញ្ញតតេិបៃះបទ។កពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលថា«ពួ្រប្មិៃកពមបបើ្រម្ត់ប្ប�ើយបែុថៃ្

ពួ្រប្លា្់ររោរបុិៃកបសប់របស់ខលែលួៃថដលបយើងោៃកបទាៃដល់ពួ្រប្បៅវិញ»(្.ៃិងស.៦0:2)។ៃិោយមយា៉ាងបទៀតថា

ពួ្រោត់ពុំថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ខលែលួៃអំពរីដំណរងល្អបនាះបទ។

បោងតាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៦0:2បហតុអវរីពួ្រថអលបឌើរមួយចំៃួៃពុំថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ពួ្រោត់ជាមួយៃរង

មៃុស្សដនទ?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦0:3បដើម្បរីថសវងយល់ថាបតើម្ៃអវរីប្រើតប�ើងកបសិៃបបើបយើងពុំថច្រចាយទរីបនាទាល់

របស់បយើងជាបទបនាះ។

អ្ន្រអាចៃរងចង់សរបសរបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖គបើគ�ើងមិៃផចកចា�ទបីបនាទាល់របស់

គ�ើងគទគនារះគ�ើងៃឹងបា្រ់បង់វា។រោរថច្រចាយទរីបនាទាល់ពុំសំបៅថតបលើរោរប�ើងថ្លែងទរីបនាទាល់ជា្ លែតូវរោរបៅ្រ្ននុងរោរកប�ុំ

នៃសាសនាចក្របនាះបទ។សម្�ិ្រមួយចំៃួៃនៃសាសនាចក្រថដលពុំម្ៃឬ្រកមៃរងម្ៃឱរោសប�ើងថ្លែងបៅ្រ្ននុងរោរកប�ុំ

នៃសាសនាចក្រថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ខលែលួៃតាមរយៈរបបៀបថដលពួ្រប្រស់បៅ។សម្�ិ្រខលែះថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីដំណរងល្អ

តាមរយៈរោរពុះោរៃរងបញ្ហាសុខភាពឬរោរលំោ្រប្្សងៗ។សម្�ិ្រខលែះបទៀតថ្លែងទរីបនាទាល់ោ៉ាងសាមញ្ញបៅរោៃ់សម្�ិ្រ

ក្ួសារឬមិតតេ្្រ្ិតាមរយៈរោរបគ្ហាញបសច្រ្រីសង្រមៃិងបសច្រ្រី�ំបៃឿ។

កបធាៃប៊យដ៏ប�ផ្្រ្រឺ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីសារៈសំខាៃ់នៃរោរថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់

បយើង៖

សេចក្តីស្្ើម
សៅន្ងៃេដី៨ដខ�ដីហាឆ្នាំ១៨៣១យ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធនិងពរួក្ដអលសឌើរជាសបចើននាក្់

សេៀតបានសបតៀមខ្លួនសចញែំសែើរពដីបក្ុងអមិនឌដីដ្រ៉នដែន�៍រែ្ឋមិ��រួរីសហើយ

បតឡ្រ់សៅរែ្ឋអូនហអូវិញ។បពទះអរាចា�់បានដែនាំពរួក្ដអលសឌើរឲ្យផសាយ

ែំែឹងល្អសៅសពលពរួក្ោត់សធ្វើែំសែើរសៅតាមផ្លូវ–ការដែនាំសនាទះឥឡលូវបតូវបាន

ក្ត់បតាសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៦០។សៅន្ងៃេដី្រដីននការសធ្វើែំសែើរ

រ្រ�់ពរួក្ោត់បក្ុមសនាទះបានជរួ្រនឹងសបោទះថ្នាក្់សៅេសន្មិ��រួរី។សៅពដីរន្ងៃ

សបកាយមក្គឺសៅន្ងៃេដី១២និង១៣ដខ�ដីហាពយាការីយ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធបានេេរួល

វិវរែៈចំនរួនពដីរមក្ពដីបពទះអរាចា�់។វិវរែៈទាំងសនាទះឥឡលូវបតូវបានក្ត់បតាសៅក្្នគុង

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៦១និង៦២។វិវរែៈទាំងសនទះរានទាំងោក្្យ

ដែនាំការបពរានការលរួងសលាមចិត្និងការសលើក្េឹក្ចិត្។



២២៤

សមសរៀនេដី១៤៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៦០–៦២

«សាមារតដីនិងេដី្រនាទាល់អំពដីបពទះបគដី�្នឹងសក្ើតរានសៅនឹងអ្នក្ជាដផ្នក្មរួយែ៏ធំតៅត្លអ្នក្ដចក្ចាយវា

តនារះវានឹងសៅ�្ិតស�្រជាមរួយអ្នក្។ែំសែើការសនាទះគឺជាចំណុចសំខាន់ននែំែឹងល្អ។

«សតើសនទះមិនដមនជាការ្រង្ហាញមរួយែ៏ល្អឥតសខាចាទះននបគិ�្សា�នាសេឬអដី?អ្នក្មិនអាចរក្វាស�ើញឬ

រក្សាវាេុក្ឬពបងដីក្វា្រដន្មបានសនាទះសេលុទះបតាដតនិងរហូតទាល់ដតអ្នក្រាន្រំែងដចក្ចាយវាដត

្រ៉ុសណាណទះ។សដាយសារដតអ្នក្ផ្ល់វាសេើ្រវាកាលាយជារ្រ�់អ្នក្»(The Candle of the Lord »
Ensign ដខមក្រាឆ្នាំ១៩៨៣េំព័រ៥៥)។



1. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើបៅបពលណាខលែះថដលអ្ន្រម្ៃអារម្ណ៍ថាទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រោៃរី្រចបកមើៃរោៃ់ថតរឹងម្ំបោយសារអ្ន្រ

ោៃថច្រចាយវបនាះ?

ខ. បតើបៅបពលណា្រ្ននុងសោដាហ៍បករោយថដលអ្ន្រអាចៃរងម្ៃឱរោសបដើម្បរីថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រ?

្រ្ននុងខ្ម្ពរីរថដលបៅសល់នៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៦0អ្ន្រៃរងអាៃប�ើញថាកពះអម្ចាស់ោៃបញ្ជាដល់ពួ្រថអលបឌើរ

ទាំងបៃះឲ្យកបរោសដំណរងល្អបៅតាម្ លែតូវបធវើដំបណើរកត�ប់បៅរដ្ឋអូនហអូវិញ។បៅបពលអ្ន្រសិ្រសាអ្ន្រអាចៃរង្ ូសបនាទាត់ពរី

បករោមោ្រ្យឬឃ្លាថដលទា្រ់ទងៃរងរោរថ្លែងទរីបនាទាល់ម្ៃដូចជា«កបរោសកពះបៃ្ទតូលរបស់បយើង»ឬ«្សាយ»។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៦១

ទ្រះអម្ចាស់ោនទបទានការែឹកនាំសទម្ប់យ៉ូដសបស៊្មីធនិង្ួកដអលត�ើរែណ្រត្រៀ�អំ្ីការតធវែើែំតណើរទ��ប់តៅរែ្ឋ
អូណហអូវិញ

ពយារោរីយែូថសបស្៊ីធៃិងពួ្រថអលបឌើរចំៃួៃ10នា្រ់ោៃប�ើញថាពួ្រោត់សថែិតបៅ្រ្ននុងបកោះថានា្រ់បៅបពលពួ្រោត់

បធវើដំបណើរតាមទូ្រ្រ្ននុងចរៃ្ទរ្រហូរដ៏ខាលាំង្រ្ននុងទបៃលែមិសសួរី។បៅបពលអ្ន្រអាៃដំបណើបរឿងខាងបករោមបៃះសូម្ ិតអំពរីអារម្ណ៍

ថដលអ្ន្រអាចៃរងម្ៃបបើអ្ន្រម្ៃវតតេម្ៃបៅទរីបនាះ។

យែូថសបសី្៊ធបៅចាំអំពរីន្ងៃទរីបរីនៃរោរបធវើដំបណើរបនាះថា

«បកោះថានា្រ់ជាបកចើៃោៃប្រើតប�ើងបៅក្ប់ទរី្រថៃលែងបៅបលើ

ទរ្រនៃតំបៃ់ថបែ្រខាងលិចបហើយបនាទាប់ពរីបយើងោៃបៅដល់

កចាំងទបៃលែ...បងកបុស[វិលលាមដ័បបុលយូ]ថហវប្ស

ោៃម្ៃរោរៃិមិតតេមួយទាំង្រណាដាលន្ងៃកតង់ប�ើញបមបំផ្លាញ

្រំពុងថតបររាបៅបលើន្្ទទរ្របោយអំណាចដ៏ខាលាំងសបម្បើមបហើយ

មៃុស្សដនទបទៀតោៃឮសំប�ងបែុថៃតេពុំោៃម្ៃរោរៃិមិតតេ

បនាះបទ»(បៅ្រ្ននុងHistory of the Church1:203)។

ពរីមុៃរោរៃិមិតតេបៃះ«ម្ៃរោរថខវង្ ំៃិតៃិងអារម្ណ៍មិៃល្អ

ខលែះៗោៃប្រើតម្ៃប�ើងបៅ្រ្ននុងចំបណាមពួ្របងប្អតូៃកបុសទាំង

បនាះ»(B.H.Roberts A Comprehensive History of 
the Church1:2៦2–៦3)។នាលាងាចបនាះពួ្របងប្អតូៃ

កបុសទាំងបនាះោៃ�ថ�្រអំពរីរោរលំោ្ររបស់ពួ្រោត់បហើយ

ពួ្រោត់ភា្បកចើៃោៃអ្័យបទាសដល់ោនាបៅវិញបៅម្រ។លុះកពរ្រថស្អ្រប�ើងយែូថសបស៊្ីធោៃអធិសាឋាៃបហើយោៃទទួល

វិវរណៈថដលោៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៦1។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦1:2,20,3៦–37រួច្ ូសចំណាំឃ្លាថដលអាចនាំឲ្យពួ្រថអលបឌើរទាំងបៃះ

ទទួលោៃរោរលួងបលាមចិតតេ។

កពះអម្ចាស់មិៃកតរមថតោៃអ្័យបទាសដល់ពួ្រថអលបឌើរទាំងបៃះពរីអំបពើោបរបស់ពួ្រោត់បែុបណាណះបនាះបទកទង់ថ្មទាំងោៃ

ពៃ្យល់ថា«ម្ៃរោរបំ្លែិចបំផ្លាញជាបកចើៃ»ៃរងប្រើតម្ៃប�ើងបៅបលើន្្ទទរ្របៅន្ងៃចុងបករោយ(សូមបមើល្.ៃិងស.៦1:5,

14–19)។កពះអម្ចាស់្រ៏ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលអំពរីកពះបចសាដារបស់កទង់្ ងថដរ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

៦1:1,៦,10រួចថសវងរ្ររោរណ៍ថដលកពះអម្ចាស់ោៃបបកងៀៃអំពរីកពះបចសាដារបស់កទង់។

ទសនលមិេេួរីចំែុច្ លចូវសកាងមិកខលសវន



២២៥

សមសរៀនេដី១៤៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៦០–៦២

បោយសារថតរោរៃិមិតតេរបស់វិលាមដ័បុលយូថហវប្សអំពរីបមបំផ្លាញបៅបលើន្្ទទរ្របនាះម្ៃមៃុស្សមួយចំៃួៃោៃសៃ្ត់ថា

សាតាំងម្ៃអំណាចបៅបលើន្្ទទរ្រ។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៦1:1បញ្ជា្រ់ថាកពះអម្ចាស់

ម្ៃក្ប់កពះបចសាដា។រោរណ៍បៃះ្រ៏រួមបញ្ចតូលទាំងកពះបចសាដាបៅបលើន្្ទទរ្រ្ ងថដរ។.ខទរី៦ៃិង10បញ្ជា្រ់អំពរីលទ្ធភាព

របស់កពះអម្ចាស់្រ្ននុងរោររោរោរបយើង។អ្ន្រអាចៃរងចង់សរបសរបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

ព្រះអមាចាស់មាៃពគប់ព្រះគចោដាគ�ើ�ពទង់អាចការពារគ�ើងបាៃ។

ខ្ម្ពរីរថដលបៅសល់នៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦1ម្ៃៃូវបសច្រ្រីថណនំាពរីកពះអម្ចាស់បៅដល់ពួ្រថអលបឌើរទាំងបៃះ

បដើម្បរីដរ្រនាំពួ្រោត់កត�ប់បៅរោៃ់រដ្ឋអូនហអូវិញ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៦២

ទ្រះអម្ចាស់ោនសរតសើរែល់ភា្តស្មរះទ�ង់របស់ទកុ្ដអលត�ើរ្ ួយទកុ្ដែលតធវែើែំតណើរតៅទកុងអ៊ិន�ីដប៉នដែនស៍រែ្ឋ
្ិសសួរី។

បៅ្រ្ននុងតារាងខាងបករោមសូម្ ូសសញ្ញា«x»បៅថ្រ្បរសំណួរថដលអ្ន្រ្ ិតថាអាចៃរងសំខាៃ់បំ្ុតចំបោះកពះអម្ចាស់។

សតើខ្គុំគរួរសៅបពទះវិហារសៅន្ងៃអាេិត្យដែរឬសេ?

សតើខ្គុំគរួរស�្ៀក្�ំពត់ពែ៌ស្មាឬពែ៌ន្រតងសៅបពទះវិហារ?

សតើខ្គុំគរួរោក្់បក្វាត់ក្ពែ៌បក្ហមឬពែ៌សខៀវ?

សតើខ្គុំគរួរ្រសបមើស្រ�ក្ក្ម្មដែរឬសេ?ស្រើែូសចានាទះ

សតើសៅសពលណា?

ស្រើរាដាយរ្រ�់ខ្គុំបបា្រ់ថ្ោត់នឹងចម្អិនអាហារដែលខ្គុំសពញចិត្

សតើខ្គុំគរួរសបជើ�សរើ�យក្មុខមហលូ្រមរួយណា?

បោយអាកស័យបៅតាមរោលៈបទសៈរោរសបកមចិតតេជាបកចើៃថដលបយើងបធវើអាចៃរងសំខាៃ់ចំបោះកពះអម្ចាស់បែុថៃតេរោរសបកមចិតតេ

ខលែះបទៀតពុំសំខាៃ់បសាះប�ើយ។្រ្ននុងវិវរណៈថដលម្ៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦0–៦2កពះអម្ចាស់ោៃ

�ួយពួ្រថអលបឌើរនៃសាសនាចក្រកទង់ឲ្យយល់ថារោរសបកមចិតតេមួយចំៃួៃថដលពួ្រោត់កតូវបធវើសំខាៃ់ខាលាំងចំបោះកទង់ជាង

រោរសបកមចចិតតេឯបទៀតៗ។បៅបពលអ្ន្របៃតេសិ្រសាវិវរណៈទាំងបៃះអ្ន្រអាចបបងកើៃរោរយល់ដរងកជាលបករៅបដើម្បរីដរ្រនាំអ្ន្រ្រ្ននុង

រោរសបកមចិតតេ។

បដើម្បរីយល់អំពរីកពរតតេិរោរណ៍នៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦2សូមអាៃបសច្រ្រីថណនាំអំពរី្រណ្ឌ។

ពួ្រថអលបឌើរថដលកតូវោៃបលើ្រប�ើងបៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីថណនាំអំពរី្រណ្ឌោៃបធវើដំបណើរោ៉ាងយឺតបៅក្រុងអ៊ីៃឌរីថបែៃថដៃស៍រដ្ឋ

មិសសួរី្ឺយឺតជាងពួ្រថអលបឌើរខលែះបទៀតបោយសារថតពួ្រោត់ោៃរវល់ថតខ្នះថខ្នងោ៉ាងឧសសាហ៍្រ្ននុងរោរ្សាយដំណរងល្អ។

បោយបហតុបនាះបហើយពួ្រោត់ោៃខ្រខាៃមិៃោៃចូលរួមសៃ្និសរីទថដលោៃកបកពរតតេបៅបលើដរីៃិងទរីតាំងថដលកពះវិហារ

បរិសុទ្ធកតូវោៃឧទ្ទិសឆលែង។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦2:1–3បោយថសវងរ្រពរ�័យមួយចំៃួៃថដលម្ៃចំបោះអ្ន្រថដល្ សាយដំណរងល្អ

បហើយថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ខលែលួៃ។

សូមសិ្រសាបសច្រ្រីបោងបទ្ម្ពរីរថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងកបអប់ឈរខាងបឆវងនៃតារាងខាងបករោម។សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងកបអប់ឈរ

ថដលកតរមកតូវៃូវអវរីថដលសំខាៃ់ចំបោះកពះអម្ចាស់ៃិងអវរីថដលពុំសំខាៃ់ចំបោះកទង់។

សតើអ្វតីណែលេំខាន់ចំសោរះ

ពពរះអមាចាេ់?

សតើអ្វតីណែលមិនេំខាន់ចំសោរះ

ពពរះអមាចាេ់?

គ.និង�.៦០:៥

គ.និង�.៦១:២១–២២

គ.និង�.៦២:៥–៧



២២៦

សមសរៀនេដី១៤៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៦០–៦២



2.បៅ្រ្ននុង្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះអំពរីបទ្ម្ពរីរថដលអ្ន្រោៃសិ្រសា

បៅ្រ្ននុងតារាង៖បតើភាពខុសោនាអវរីខលែះថដលអ្ន្រោៃសម្រល់ប�ើញរវងអវរីថដលសំខាៃ់ៃិងអវរីថដលពុំសំខាៃ់ចំបោះ

កពះអម្ចាស់?

បៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលបឌើរបដវីឌបអថបដណា្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់សូម្ ូសបនាទាត់ពរី

បករោមោ្រ្យឬឃ្លាថដល�ួយអ្ន្រឲ្យយល់អំពរីអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃបបកងៀៃពួ្រថអលបឌើររោលកទង់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលថា

រោរណ៍មួយចំៃួៃសំខាៃ់ចំបោះកទង់បែុថៃតេរោរណ៍មួយចំៃួៃបទៀតពុំសំខាៃ់បនាះបទ៖

«ចបា�់ណា�់បពទះអង្�ស្ង្គាទះពុំបានរានបពទះ្រន្លូលសៅកាន់អ្នក្ផ្សព្វផសាយសា�នាទាំងសនទះថ្បេង់

ពុំយក្បពទះេ័យេុក្ដាក្់សលើអ្វដីដែលពរួក្សគក្ំពុងដតសធ្វើសនាទះសេ។ផ្គុយសៅវិញបេង់បានគូ��រាគាល់អំពដី

សារៈ�ំខាន់ននការដាក្់អ្វដីដែល�ំខាន់ជាចម្ងសហើយសផ្ដាតអារម្មែ៍សៅសលើអ្វដីដែលបតូវ។...អ្វដីដែល

ចាំបាច់សនាទះគឺជាក្ិច្ការដែលពរួក្ោត់បតូវបានសៅឲ្យសធ្វើចំដែក្ឯរស្រៀ្រដែលពរួក្សគសៅែល់េដីសនាទះ

រានសារៈ�ំខាន់ដែរ្រ៉ុដន្ពុំចាំបាច់សឡើយ»(«A Reservoir of Living Water »[Church Educational 
System fireside for young adultsន្ងៃេដី៤ដខក្ុម្ភៈឆ្នាំ២០០៧]េំព័រ៤LDS.org)។



3.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើ្ ំរូនៃអវរីថដល

សំខាៃ់ចំបោះកពះអម្ចាស់ៃិងអវរីថដលមិៃសំខាៃ់ចំបោះកទង់ដរ្រនាំអ្ន្របៅបពលអ្ន្របធវើរោរសបកមចចិតតេោ៉ាង

ដូចបម្ច?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦2:8រួចថសវងរ្ររោរណ៍ចំៃួៃពរីរថដលបយើងអាចពរងថ្្អ្របៅបលើរោលបយើងបធវើ

រោរសបកមចចិតតេ។រួចសូមបញ្ចប់បោលរោរណ៍តបៅបៃះបោយបំបពញចបនាលាះ៖គៅគ្លគធ្វើការសគពមចចិ្រ្គ�ើងព្រូវ្ ឹងផែ្អក

គៅគលើៃិង។


4. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាវសំខាៃ់ថដលកតូវពរងថ្្អ្របៅបលើរោរវិៃិច្័យរបស់បយើង្រ៏ដូចជារោរដរ្រនាំម្រពរី

កពះវិញ្ញាណ?

ខ. បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រោៃបធវើរោរសបកមចចិតតេបោយថ្្អ្របៅបលើរោរវិៃិច្័យផ្ទាល់ខលែលួៃ្រ៏ដូចជាថ្្អ្របៅបលើ

រោរដរ្រនាំម្រពរីកពះវិញ្ញាណ?បតើអ្ន្រោៃទទួលពរបោយបកោះរោរបធវើដូបចានាះោ៉ាងដូចបម្ចថដរ?

សូម្ ិតអំពរីរបបៀបថដលអ្ន្រអាចកបកពរតតេតាមបោលរោរណ៍មួយឬបកចើៃថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រី

សញ្ញា៦0–៦2។


5. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ៦០–៦២ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



២២៧

សមសរៀនេដី១៤៖ន ង្ៃេដី២

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៦៣
បមបរៀៃទរី14៖ន្ងៃទរី2បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦3

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៦៣:១–២១

ទ្រះអម្ចាស់ទ្ម្ន្ ួកបរិសុ្រ្អំ្ី្ លវិោកណនតសចក្ដី្រុច្ចរិ�និងការបរះតោរ

បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាវម្ៃសារៈសំខាៃ់ថដលបយើងកតូវរស់បៅឲ្យកសបតាម�ំបៃឿរបស់បយើង្រ្ននុងនាមជាសម្�ិ្រ

សាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?

សូមរំឭ្របសច្រ្រីថណនាំអំពរីបមបរៀៃបៃះប�ើងវិញ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦3:1–2,៦បោយថសវងរ្រ

រោរណ៍ថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលកោប់ដល់ពួ្រទុច្ចរិតៃិងពួ្របះបោរ។

បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាសំខាៃ់ថដលសម្�ិ្រសាសនាចក្រកតូវបបើ្រចិតតេបហើយសាដាប់កពះបៃ្ទតូលរបស់កពះអម្ចាស់?

សូម្រត់ចំណាំឃ្លា«ចូរឲ្យពួ្រថដលឥតប�ឿទប់ម្ត់របស់ពួ្រប្ទុ្រ»(្.ៃិងស.៦3:៦)។បៅកោបៃះសម្�ិ្រ

សាសនាចក្រមួយចំៃួៃោៃឈប់ប�ឿបៅបលើបសច្រ្រីពិតបពញបលញនៃសាសនាចក្របហើយោៃៃិោយជាសាធារណៈទាស់ៃរង

យែូថសបសី្៊ធៃិងថានា្រ់ដរ្រនាំដនទបទៀតនៃសាសនាចក្រ។មៃុស្សម្នា្រ់ថដលរិះ្ៃ់សាសនាចក្រខាលាំងបំ្ុត្ឺជាបុរសម្នា្រ់ប្មះ

ថាបអសរាែប៊ូស។

ពរីមុៃចូលរួមសាសនាចក្រថអសរាែប៊ូស្ឺជាអាចារ្យសាសនាបមតូឌរីស។ោត់ោៃចាប់អារម្ណ៍បៅបលើរោរសាដារប�ើងវិញបៅ

បដើមឆ្នាំ1831បនាទាប់ពរីោៃអាៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។ោត់ោៃបធវើដំបណើរបៅខឺត�ង់ជាមួយយែូហាៃៃិងអាលរីសចៃសុៃ

បដើម្បរី�ួបៃរងពយារោរី។អ្ន្រកសរីចៃសុៃោៃរងទុ្រខេៃរងបរា្សនាលា្រ់ឆ្អរងថដលបណាដាលឲ្យម្ៃរោរឈឺចាប់បហើមៃិងរឹងនដ។

បៅបពលោត់ោៃ�ួបៃរងយែូថសបស៊្ីធដំបូងោត់ពុំអាចបលើ្រនដរបស់ោត់ោ្រ់បលើ្របាល�ិតពរីរឆ្នាំ។

«អំ�នុងបពលរោរសម្ភាសៃ៍រោរសៃ្ទនាោៃបថងវរបៅបលើកបធាៃបទអំពរីអំបណាយទាៃដ៏ហួសវិស័យដូចជាថដលកតូវោៃកប្ល់

ឲ្យបៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់នៃពួ្រសាវ្រ។ម្ៃម្នា្រ់ោៃៃិោយថា‹បៃះជាអ្ន្រកសរីចៃសុៃថដលពិរោរនដបតើកពះោៃកបទាៃអំណាចអវរី

ដល់មៃុស្សបលើថ្ៃដរី្រ្ននុងបពលបៃះបដើម្បរីពយាោលោត់?›

បៃតេិចបករោយម្របៅបពលរោរសៃ្ទនាោៃបថងវរបៅរ្រទិសបៅ

មួយបទៀត[យែូថសប]ស៊្ីធោៃបករោ្រប�ើងបហើយបដើររោត់

បៃ្ទប់ដរ្រនដអ្ន្រកសរីចៃសុៃបហើយោៃថ្លែងបោយឧឡារិ្រ

ៃិងអសាចារ្យថា៖‹កសតេរីបអើយបៅ្រ្ននុងកពះនាមនៃកពះអម្ចាស់

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទខញនុំបញ្ជាឲ្យអ្ន្រោៃជាសះបស្បើយ›រួច្រ៏ោៃ

បចញពរីបៃ្ទប់ភាលាមបៅ។...អ្ន្រកសរីចៃសុៃ្រ៏អាចបលើ្រ

[នដរបស់ោត់]ោៃោ៉ាងគ្យបហើយបពលោត់កត�ប់បៅ

្្ទះវិញបៅន្ងៃថស្អ្រប�ើងោត់អាចបធវើរោរបោ្រ្្រ់ដុះលាង

បោយោមៃរោរលំោ្រឬឈឺចាប់អវរីបសាះប�ើយ»(បចញពរី

Haydn’s History of the Disciplesកតូវោៃដ្រកសង់បៅ្រ្ននុង

History of the Church1:215–1៦)។

បរុព្វកថា
នារែូវសរៅដាក្្នគុងឆ្នាំ១៨៣១កាលពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធក្ំពុងសមើលការខុ�បតូវ

សលើការឧេ្ិ�ឆ្ងែដីដែលពរួក្្ររិ�ុេ្បតូវសាថា្រនាេដីបក្ុង�ម៊ីយ៉ូនសៅបក្ុង

អម៊ីនឌដីដ្រ៉នដែន�៍រែ្ឋមិ��រួរីសនាទះរាន�រាជិក្សា�នាចបក្មរួយចំនរួនបាន

ដ្ររសចញពដីបពទះ្រញ្ញត្ិទាំងឡាយរ្រ�់បពទះអរាចា�់សហើយប្របពឹត្អំសពើបា្រធងៃន់ធងៃរ។

ពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធបានបតឡ្រ់សៅេដីបក្ុងខឺតឡង់វិញសៅន្ងៃេដី២៧ដខ�ដីហា

សហើយសៅន្ងៃេដី៣០ដខ�ដីហាសលាក្បានេេរួលវិវរែៈដែលរានក្ត់បតាសៅក្្នគុង

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៦៣។សៅក្្នគុងវិវរែៈសនទះបពទះអរាចា�់បានបពរាន

ពរួក្្ររិ�ុេ្អំពដីផលវិបាក្ននអំសពើេុច្រិតនិងការ្រទះសបារពរជ័យដែលបាន�នយាេុក្

�បរា្រ់ពរួក្្ររិ�ុេ្ដែលសសាមាទះបតង់សៅន្ងៃចុងសបកាយ្រង្អ�់សហើយបេង់បានេូនាមាន

ែល់ពរួក្អ្នក្្រសបមើបេង់ឲ្យចងចាំអំពដីភាពពិ�ិែ្ឋននបពទះនាមបេង់។



២២៨

សមសរៀនេដី១៤៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៦៣

សូម្ ិតថាបតើអ្ន្រអាចម្ៃអារម្ណ៍ដូចបម្ចបបើអ្ន្រោៃប�ើញអព្តូតបហតុដូចបៃះបោយផ្ទាល់ថ្្ន្រ?

មិៃយូរបែុនាមៃបនាទាប់ពរីបអសរាែប៊ូសោៃប�ើញអព្តូតបហតុបៃះោត់ោៃទទួលពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦3:7–9រួចថសវងរ្ររោរណ៍ថដលកពះអម្ចាស់ោៃបបកងៀៃអំពរីទរីសម្រល់ៃិងបសច្រ្រី

�ំបៃឿ។បករោយម្រសូមបញ្ចប់បោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះ៖គសចក្បីជំគៃឿមិៃផមៃគកើ្រគឡើងគោ�ោរបនាះបទ។

បនាទាប់ពរីោត់ោៃទទួលពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្របហើយោត់ោៃទទួលបពវ�ិតភាពបហើយកតូវោៃបញ្តូៃឲ្យបៅបបកមើបបស្រ្រម្មួយ

បៅរដ្ឋមិសសួរី។ោត់ោៃចាប់ប្្ើមបបកមើបបស្រ្រម្របស់ោត់បោយរោររំពរងទុ្រដ៏ខ្ពស់បោយសាមៃថាោត់ៃរងអាចផ្លាស់ថកប

មៃុស្សឲ្យោៃបកចើៃតាមរយៈរោរបគ្ហាញអំពរីទរីសម្រល់ៃិងរោរបបងកើតអព្តូតបហតុ។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយបនាទាប់ពរីោៃ

្សាយដំណរងល្អោៃមួយរយៈបពលខលែរីម្របហើយពុំោៃប�ើញលទ្ធ្លដូចថដលោត់ោៃសាមៃទុ្របទបនាះថអសរាែប៊ូស«ោៃ

ថបរបចញ»បហើយោៃ្រ្បត់សាសនា(យែូថសបស៊្ីធបៅ្រ្ននុងHistory of the Church1:21៦)។ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធ

ោៃបធវើរោរសបងកតបលើថអសរាែប៊ូស៖«បៅបពលោត់ោៃថសវងយល់បោយកោ្រដថាបសច្រ្រី�ំបៃឿរោរបនាទាបខលែលួៃរោរអត់ធ្ត់

ៃិងរោរលំោ្រកតូវប្រើតម្ៃពរីមុៃទទួលោៃពរ�័យបហើយថាកពះៃរងនាំឲ្យមៃុស្សរាបសារមុៃៃរងកទង់តបមកើងប្ប�ើង�ំៃួស

ឲ្យ‹រោរថដលកពះអង្គសប្គ្រះកបទាៃអំណាចដល់ោត់បដើម្បរីវយមៃុស្សបហើយបធវើឲ្យពួ្រប្ប�ឿ›វិញ...បនាះោត់ោៃខ្រ

ចិតតេ»(បៅ្រ្ននុងHistory of the Church1:21៦)។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦3:10–12បោយថសវងរ្របោលរោរណ៍បថៃថែមអំពរីទរីសម្រល់ៃិងបសច្រ្រី�ំបៃឿ។

អ្ន្រអាចចង់្ ូសចំណាំោ្រ្យឬឃ្លាបៅ្រ្ននុងខទរី10ថដល

បបកងៀៃអំពរីបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះ៖ទបីសមារល់មាៃគឡើង

គោ�ោរគសចក្បីជំគៃឿពសបតាមព្រះ�ឫទ័�នៃព្រះ។


1.សូមពៃ្យល់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសា

កពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីមូលបហតុថដលអ្ន្រ្ ិត

ថាបយើងទទួលោៃទរីសម្រល់បនាទាប់ ពដីបយើង

អៃុវតតេបសច្រ្រី�ំបៃឿ។សូមរាយឧទាហរណ៍

មួយឬពរីរបចញពរីបទ្ម្ពរីរនៃមៃុស្សថដលោៃ

ប�ើញទរីសម្រល់ឬអព្តូតបហតុដ៏អសាចារ្យបែុថៃតេពុំ

បគ្ហាញបសច្រ្រី�ំបៃឿៃិងបសច្រ្រីសុចរិតដ៏យូរ

អថងវងប�ើយ។(បបើអ្ន្រកតូវរោរ�ំៃួយសូមបមើល

ៃរីនហវទរី117:43–45)។

វម្ៃកបបោ�ៃ៍ថដលកតូវចងចាំថាទរីសម្រល់ៃិងរោរអសាចារ្យ

ទាំងឡាយពុំបគ្ហាញឲ្យប�ើញភាពអសាចារ្យជាៃិច្ចបនាះបទ។ជា

ញរ្រញាប់បយើងអាចៃរងទទួលោៃទរីសម្រល់មួយឬសា្រ្សរីមួយ

អំពរីបសច្្ររីពិតបពញបលញនៃដំណរងល្អតាមរបបៀបដ៏សងៃប់សាងាត់

ៃិងផ្ទាល់ខលែលួៃមួយបៅបពលបយើងអៃុវតតេបសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់

បយើង។បយើងអាចអៃុវតតេបសច្រ្រី�ំបៃឿបោយរោរអធិសាឋាៃ

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររោរតមអាហាររោរបបកមើៃិងរោររស់បៅតាម

បោលរោរណ៍ទាំងឡាយនៃដំណរងល្អ។


2.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីរបបៀបថដលរោរអៃុវតតេៃ៍បសច្រ្រី�ំបៃឿ

ោៃ�ួយអ្ន្រៃិងមៃុស្សថដលអ្ន្រសារល់ឲ្យទទួលោៃសា្រ្សរីនៃភាពបោរបពញនៃដំណរងល្អ។

ដូចោៃបលើ្រប�ើងខាងបលើមិៃកតរមថតរោរថសវងរ្រទរីសម្រល់បែុបណាណះបទសម្�ិ្រសាសនាចក្រមួយចំៃួៃបៅរដ្ឋអូនហអូ្រ៏ោៃ

«ថបរបចញពរីកពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយ»(្.ៃិងស.៦3:13)បហើយោៃកបកពរតតេអំបពើោបធងៃៃ់ធងៃរថដរ។សូមអាៃបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៦3:14–19រួចថសវងរ្រអំបពើោបមួយចំៃួៃថដលពួ្រប្ោៃកបកពរតតេ។វអាចៃរង�ួយអ្ន្រឲ្យយល់

ខទរី17បបើអ្ន្រសារល់ៃិយមៃ័យនៃោ្រ្យដូចតបៅបៃះ៖មៃុស្ស្រំ្ិត្ឺជា�ៃថដលរួមចំថណ្រ្រ្ននុងអំបពើោបខាង្ លែតូវប្ទ។

មៃុស្សមៃ្អា្ម្ឺជា�ៃរួមចំថណ្រ្រ្ននុងស្រម្ភាពថដលអបញ្ើញឲ្យម្ៃឥទ្ធិពលនៃវិញ្ញាណអាក្រ្រ់។ឃ្លា«បរងថដលបឆះ

ជាប្លែើងៃិងសាពៃ់ធ័រ»កតូវោៃបកបើជាោ្រ្យកបដូចបៅៃរងសាថាៃភាពនៃទុ្រខេបវទនាដ៏ធងៃៃ់ធងៃរថដល្រំពុងរង់ចាំមៃុស្សទុច្ចរិតបនាទាប់

ពរីពួ្រប្សាលាប់បៅ(សូមបមើលមែូសាយ3:27)។ោ្រ្យកបដូចបៃះ្រ៏ដូចជាអវរីថដល«បសច្រ្រីសាលាប់ទរីពរីរ»ម្ៃបៅ្រ្ននុង

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦3:17សំបៅបៅបលើ(សូមបមើលបសច្រ្រីថណនាំដល់បទ្ម្ពរីរទាំងឡាយបសច្រ្រីសាលាប់,

ខាងវិញ្ញាណ»scriptures.lds.org)។



២២៩

សមសរៀនេដី១៤៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៦៣

អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណំាោ្រ្យបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦3:1៦ថដលបបកងៀៃអំពរីបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះ៖

គបើគ�ើងពកគឡកគ�ើញមៃុស្ស�នទគោ�្រគពមកសគពមើបចង់បាៃគនារះគ�ើងៃឹងមិៃមាៃព្រះវិញ្ញាណគឡើ�បៃុផៃ្គ�ើងៃឹង

ប�ិគសធគចាលគសចក្បីជំគៃឿវិញ។រោរម្ៃតបកម្រសបកមើបចង់ោៃរួមបញ្ចតូលទាំងរោរណ៍អាសកោម្ ងថដរ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៦៣:២២–៦៦

ទ្រះអម្ចាស់សនយាថានឹងទបទាន្រែល់្ ួកតស្មរះទ�ង់តៅណថងៃចុងតទកាយបង្អស់

្រ្ននុងវិវរណៈថដលម្ៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៦3កពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលអំពរីរោរបំ្លែិចបំផ្លាញ

ថដលៃរងប្រើតម្ៃម្របលើពួ្រទុច្ចរិតបៅន្ងៃចុងបករោយបង្អស់បែុថៃតេកទង់្រ៏ោៃបធវើរោរសៃយាដ៏ម្ៃអាៃុភាព្ ងថដរចំបោះ

ពួ្របរិសុទ្ធ។

បៅបពលអ្ន្របរៀៃអំពរីរោរបំ្លែិចបំផ្លាញៃិងរោរសៃយាថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលបនាះសូមបំបពញបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍

ខាងបករោមបៃះបោយសម្រល់ោ្រ្យកតូវ(ត)ឬខុស(ខ)បនាទាប់ពរីោៃអាៃបសច្រ្រីបោងកពះ្ម្ពរីរ។បៅបពលបធវើលំហាត់

បៃះអ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រៃូវបោលរោរណ៍សំខាៃ់ៗថដលអ្ន្រោៃបរៀៃ។

 1. អំ�នុងស្គ្រមបៅន្ងៃចុងបករោយបង្អស់មៃុស្សទុច្ចរិតៃរងបំផ្លាញោនាបៅវិញបៅម្រ។(សូមបមើល

្.ៃិងស.៦3:32–33)។

 2. ពួ្របរិសុទ្ធៃរងបចៀស្ ុតពរីក្ប់រោរ�ំៃុំ�កមះៃិងរោរបំ្លែិចបំផ្លាញបៅន្ងៃចុងបករោយបង្អស់បោយគ្យ។

(សូមបមើល្.ៃិងស.៦3:34)។

 3. បៅបពលកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោងម្រម្ងបទៀតកទង់ៃរងបំផ្លាញពួ្រទុច្ចរិតថដលបសសសល់បៅបលើថ្ៃដរី។

(សូមបមើល្.ៃិងស.៦3:34)។

 4. អ្ន្រទាំងឡាយថដលម្ៃចិតតេបសាមះកតង់ៃរងឈ្នះបលើឧបស្្គទាំងអស់្រ្ននុង�រីវិតបៃះ។(សូមបមើល

្.ៃិងស.៦3:47–48)។

 5. ពួ្រសុចរិតថដលោៃសាលាប់ពរីមុៃរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរៃរងោៃរស់ប�ើងវិញបៅបពលកពះអង្គសប្គ្រះ

ោងម្របលើថ្ៃដរី។(សូមបមើល្.ៃិងស.៦3:49)។

 ៦. ពួ្រសុចរិតថដល្រំពុងរស់បៅបលើថ្ៃដរីបៅកោថដលរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរៃរងមិៃសាលាប់ប�ើយ។

(សូមបមើល្.ៃិងស.៦3:50–51)។

បសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ទរី1្ឺកតូវៃិងបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ទរី2្ឺខុស។បសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចតបៅបៃះបោយពយារោរីយែូថសប

ស៊្ីធពៃ្យល់អំពរីមូលបហតុថដលបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ទរី2ម្ៃសភាពខុសឆ្គងោ៉ាងដូបច្នះ៖«វ្ ឺជា្ ំៃិតខុសឆ្គងមួយថដល

ថាពួ្របរិសុទ្ធៃរងបចៀស្ ុតពរីក្ប់រោរ�ំៃុំ�កមះខណៈបពលថដលពួ្រទុច្ចរិតរងទុ្រខេបនាះដ្បិតក្ប់សាច់្ ម្ឺសថែិតបៅបករោម

រោររងទុ្រខេបហើយ‹ពួ្រសុចរិតវិះៃរងប្ចខលែលួៃមិៃរួចថដរ›ោ៉ាងណា្រ្រីពួ្របរិសុទ្ធជាបកចើៃៃរងោៃបចៀស្ ុតដ្បិតពួ្រសុចរិត

ៃរងរស់បៅបោយបសច្រតេរី�ំបៃឿរបស់ខលែលួៃបែុថៃតេពួ្រសុចរិតជាបកចើៃៃរងរងបកោះបោយសារ�ំងឺអាសៃ្នបរា្ជាបដើមបោយសារថត

មូលបហតុនៃភាពទៃ់បខសាយខាងសាច់្មបទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយ្ង់ថតៃរងកតូវោៃសប្គ្រះបៅ្រ្ននុងៃ្រកពះថដរ»

(បៅ្រ្ននុងHistory of the Church4:11)។

បសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ទរី3–5្ឺកតូវៃិងបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ទរី៦្ឺខុស។

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦3:47ម្ៃៃូវរោរសៃយាពរីកពះអម្ចាស់។សូមបញ្ចប់បោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះបោយថ្្អ្របលើ

ខ្ម្ពរីរបៃះ៖គបើគ�ើងគនារះគ�ើងៃឹង។

បតើកពះអម្ចាស់អាច�ួយអ្ន្រឲ្យ«ឈ្នះបលើបលា្រិយបៃះ»បៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រោៃោ៉ាងដូចបម្ច?

ដូចពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃពៃ្យល់ដូបច្នះថដរថាបយើងៃរងមិៃអាចបចៀស្ ុតពរីទុ្រខេលំោ្រថដលម្ៃ្រ្ននុង�រីវិតបៃះបលើបលា្រិយ

ប�ើយ។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយបបើបយើងជាមៃុស្សសុចរិតបនាះបយើង«្ង់ថតៃរងកតូវោៃសប្គ្រះបៅ្រ្ននុងៃ្រកពះថដរ»

(បៅ្រ្ននុងHistory of the Church4:11)។សូមសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦3:49បោយថសវងរ្រពរ�័យថដល

កតូវោៃទទួលបោយពួ្រអ្ន្របសាមះកតង់ថដលោៃឈ្នះបលើបលា្រិយបៃះ។

មបធយាោយមួយថដលបយើងអាចបគ្ហាញភាពបសាមះកតង់របស់បយើង្ឺតាមរយៈរបបៀបថដលបយើងបកបើកោស់កពះនាមនៃកពះអម្ចាស់

ដូចោៃពៃ្យល់បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦3:59–៦4។បៅបពលអ្ន្រអាៃខ្ម្ពរីរទាំងបៃះសូមថសវងរ្រោ្រ្យឬ



២៣០

សមសរៀនេដី១៤៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៦៣

ឃ្លាថដលបបកងៀៃអំពរីបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះ៖ព្រះនាមនៃព្រះគ�ស៊ូវពគបីស្ទគឺ្ ិសិ�្ឋគ�ើ�ព្រូវផ្របាៃគពាល�ល់�កចិ្រ្

ទុកោក់។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រៃូវោ្រ្យឬឃ្លាថដលបបកងៀៃអំពរីបោលរោរណ៍បៃះ។


3.សូមបធវើបញ្រីបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីសាថាៃភាពមួយចំៃួៃជាបពលថដលអ្ន្រ

អាចៃរងបកបើកោស់កពះនាមនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបោយខុសឆ្គង។បនាទាប់ម្រសូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

្រ. បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាបយើងបកបើកោស់កពះនាមនៃកពះអង្គសប្គ្រះបៅបពលបយើងអធិសាឋាៃបហើយថ្លែង

ទរីបនាទាល់ៃិងបធវើពិធរីបរិសុទ្ធនៃបពវ�ិតភាព?

ខ. បៅបពលអ្ន្របកបើកោស់កពះនាមរបស់កពះអង្គសប្គ្រះបតើអ្ន្រអាចបធវើអវរីខលែះបដើម្បរីចងចាំថាកពះនាមកទង់្ ឺពិសិដ្ឋ

បហើយកតូវថតោៃបោលដល់បោយយ្រចិតតេទុ្រោ្រ់?

បោលរោរណ៍បៃះមិៃកតរមថតអៃុវតតេចំបោះកពះនាមនៃកពះអង្គសប្គ្រះបែុបណាណះបទ។សូម្ ិតអំពរីោ្រ្យឬអវរីថដល«ម្រពរីបលើ»

បហើយម្ៃល្រខេណៈពិសិដ្ឋ។សូម្ ិតអំពរីរបបៀបថដលអ្ន្រអាចបធវើឲ្យកោ្រដថាអ្ន្របោលដល់អវរីទាំងបនាះ«បោយយ្រចិតតេ

ទុ្រោ្រ់»។

ដអលសឌើរដាល្ិនសអក្អូក្ក្្នគុងក្ូរ៉ុមននពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់បាន្រសបងៀនថ្សោលការែ៍ដែលអ្នក្

បានសរៀនអំពដីបពទះនាមននបពទះសយ�មូវបគដី�្ក្៏អនុវត្ផងដែរចំសោទះបពទះនាមននបពទះវរ្រិតា�រួគ៌៖«ពុំរាន

ោក្្យែ៏ពិ�ិែ្ឋឬវិស��វិសាលណាសផ្សងសេៀតសៅក្្នគុងបគ្រ់ភាសាជាងបពទះនាមននបពទះជាបពទះវរ្រិតា

និងបពទះរាជ្រុបតាបេង់បពទះសយ�មូវបគដី�្សនាទះសេ»(Reverent and Clean »Ensign ដខឧ�ភាឆ្នាំ

១៩៨៦េំព័រ៥០)។



4. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ៦៣ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



២៣១

សមសរៀនេដី១៤៖ន ង្ៃេដី៣

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា

៦៤:១–១៩
បមបរៀៃទរី14៖ន្ងៃទរី3បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦4:1–19

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៦៤:១–៧

ទ្រះអម្ចាស់ោនអរះអាងែល់្ ួកដអលត�ើរថាទ្រង់ម្នទ្រះឆន្ទៈនឹងអ�់តទាសែល់្ ួករ�់

សូម្ ិតអំពរីកោមួយថដលអ្ន្រម្ៃរោរឈឺចាប់បោយសារោ្រ្យសម្រីឬទបងវើរបស់បុ្្គលម្នា្រ់ៃិងអំពរីរបបៀបថដលអ្ន្រកបកពរតតេ

ចំបោះបុ្្គលបនាះវិញ។

ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃទទួលវិវរណៈថដលម្ៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦4អំពរីមួយថខបករោយម្រ

បនាទាប់ពរីបលា្រៃិងពួ្រថអលបឌើរមួយក្រុមោៃកត�ប់បៅរោៃ់រដ្ឋអូនហអូពរីក្រុងអ៊ីៃឌរីថបែៃថដៃស៍រដ្ឋមិសសួរីវិញ។ពួ្រ

ថអលបឌើរទាំងបៃះៃិងសម្�ិ្រសាសនាចក្រោៃ�ួបកបទះៃរងរោរលំោ្របោយសារថតរោរថខវង្ំៃិតោនាៃិងរោរម្ៃអារម្ណ៍

មិៃល្អចំបោះោនា្រ្ននុងចំបណាមពួ្រប្។បៅ្រ្ននុងវិវរណៈបៃះកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលថា«ម្ៃពួ្រអ្ន្របៅ្រ្ននុងចំបណាមអ្ន្រ

រាល់ោនាថដលោៃបធវើោប»(្.ៃិងស.៦4:3)។កពះបៃ្ទតូលរបស់កពះអម្ចាស់ថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងវិវរណៈបៃះបបកងៀៃបយើង

អំពរីរបបៀបថដលបយើងកបកពរតតេចំបោះមៃុស្សថដលោៃបធវើឲ្យបយើងឈឺចាប់។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៦4:1–4បោយថសវងរ្រឃ្លាទាំងឡាយថដលពិពណ៌នាអំពរីរបបៀបថដលកពះអម្វាស់

ោៃកបកពរតតេចំបោះអ្ន្រថដលោៃបធវើោប។សូមសរបសរឃ្លាទាំងបនាះោ្រ់បៅ្រ្ននុងតារាងខាងបករោមបៃះ៖(អ្ន្រ្រ៏អាចចង់

្ូសចំណាំឃ្លាទាំងបនាះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រថដរ)។

គ.និងេ.៦៤:២ គ.និងេ.៦៤:៣ គ.និងេ.៦៤:៤



1.បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦4:1–4បបកងៀៃបយើងថាព្រះអមាចាស់ជាព្រះគ្ញគោ�ក្បីសគណាដាសអ្រ់គទាស

ៃិង�៏មាៃគសចក្បីគមតាតាករុណា។សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរី

មូលបហតុថដលបោលរោរណ៍អំពរីកពះអង្គសប្គ្រះបៃះម្ៃសារៈសំខាៃ់ចំបោះអ្ន្រ។

បៅកោថដលោៃទទួលវិវរណៈបៃះសម្�ិ្រសាសនាចក្រមួយរួមទាំងពួ្រថអលបឌើរមួយចំៃួៃថដលោៃបធវើដំបណើរជាមួយ

យែូថសបស៊្ីធថបរជាចាប់ថានា្រ់ស្រីបបនាទាសដល់ពយារោរីបៅវិញ។បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦4:៦កពះអម្ចាស់ោៃ

សំបៅរោរចាប់ថានា្រ់ស្រីបបនាទាសដល់ពយារោរីបនាះបោយបកបើឃ្លាមួយថា«ថសវងរ្រឱរោសទាស់ៃរងបលា្រ»។សូមអាៃបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦4:5–៦បោយថសវងរ្ររោរណ៍ថដលកពះអម្ចាស់ោៃបបកងៀៃ។

សូមពិចារណាបៅបលើសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលដូចបម្ចខលែះអំពរីយែូថសបស្៊ីធ?

• បតើបយើងអាចបរៀៃអវរីខលែះម្រពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ?

បរុព្វកថា
ក្្នគុងដខក្ញ្ញាឆ្នាំ១៨៣១ពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធនិងពរួក្ដអលសឌើរមរួយចំនរួន

សេើ្រដតបានបតឡ្រ់សៅរែ្ឋអូនហអូវិញពដីការសធ្វើែំសែើរសៅឧេ្ិ�ឆ្ងែដីនិងេដីតាំង

បពទះវិហារ្ររិ�ុេ្សៅេដីបក្ុង�ម៊ីយ៉ូនឬបក្ុងអម៊ីនឌដីដ្រ៉នដែន�៍រែ្ឋមិ��រួរី។សៅ

អំឡគុងសពលសធ្វើែំសែើរសនទះពរួក្ដអលសឌើរបានរាន្រេពិសសាធន៍ននការដខ្វងគំនិតោនា

និងការរានអារម្មែ៍មិនល្អចំសោទះោនា្រ៉ុដន្ភាគសបចើនពរួក្ោត់អាចប�ុទះប�រួលនឹងោនា

បាន។សៅន្ងៃេដី១១ដខក្ញ្ញាពយាការីបានេេរួលវិវរែៈដែលរានក្ត់បតាសៅក្្នគុង

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៦៤។



២៣២

សមសរៀនេដី១៤៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៦៤:១–១៩

កពះអម្ចាស់្រ៏ពៃ្យល់អំពរីល្រខេខណ្ឌមួយចំៃួៃនៃរោរអត់បទាសថដរ។បោងតាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦4:7បតើបយើង

កតូវបធវើអវរីខលែះបដើម្បរីទទួលោៃរោរអត់បទាសពរីកពះអម្ចាស់?

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៦៤:៨–១៩

ទ្រះអម្ចាស់បញ្ជា្ ួកអ្កបតទ្ើទ្រង់ឲ្យអ�់តទាសែល់រនាតៅវិញតៅ្ ក

បថៃថែមពរីបលើអារម្ណ៍នៃរោរឈឺចាប់ខាងរូបរោយបតើបវទនា

អារម្ណ៍អវរីថដលអ្ន្រៃរងម្ៃកបសិៃបបើអ្ន្រកតូវោៃសតវ

អសិរពិសចរ្រ?ពស់្រៃ្ទនុយ្រណដារង្ឺជាពស់អសិរពិសថដល

សម្បតូរម្ៃបៅបលើទវរីបអាបមរិ្រ។ពស់្រៃ្ទនុយ្រណដារងចរ្រ

បណាដាលឲ្យម្ៃរោរឈឺចាប់ប�ើងបហើមស្ពរ្រកសពៃ់ៃិង

ភាពបសលែ្រសាលាំង។កបសិៃបបើមិៃោៃពយាោលបទបនាះវអាច

បណាដាលឲ្យម្ៃរោរខូចជាលិរោរាុំនរ៉ឬអាចសាលាប់ោៃ។

ដអលសឌើររា៉ារ៉ុនឌដីហាង�៍ននពរួក្ចិត�ិ្រនាក្់បានដ្្ងអំពដីជសបមើ�ដែល្រុគ្លរានាក្់នឹងរាន

ប្រ�ិនស្រើសគបតូវបានចឹក្សដាយព�់ក្ន្គុយក្ែដាឹង៖«រាន�ក្ម្មភាពចំនរួនពដីរដែលអាចសធ្វើសៅសពល

មនុ�្សរានាក្់បតូវបានចឹក្សដាយព�់ក្ន្គុយក្ែដាឹង។មនុ�្សរានាក្់អាចសែញតាម�ត្វព�់សនាទះសហើយ

ប្រហារវាសចាលសដាយក្ំហឹងភ័យខាលាចឬការគុំក្រួន។ឬសគអាចនឹងប្រោ្រ់ប្រោល់្រឺតយក្ពិ�

សចញពដីក្្នគុងខ្លួនសគ»(«Forgiveness: The Ultimate Form of Love, Ensignដខមក្រាឆ្នាំ១៩៧៤

េំព័រ២១)។

ទបងវើរទាំងពរីរបៃះបតើទបងវើមួយណាថដលអ្ន្រ្ិតថាម្ៃភាពឆ្លាតនវជាង?បហតុអវរី?

ដអលសឌើរហាង�៍បានដ្្ងថ្«ប្រ�ិនស្រើសយើងសធ្វើតាម�ក្ម្មភាព[េដីពដីរ]សនាទះសយើងអាចនឹងសៅ

រានជដីវិត្រ៉ុដន្ប្រ�ិនស្រើសយើង្រ៉ុន្រ៉ងសធ្វើតាម�ក្ម្មភាព[េដីមរួយ]សនាទះសយើងនឹងមិនអាចរ�់រហូត

ែល់បានប្រហារវាបាន�សបមចសឡើយ(«Forgiveness»េំព័រ២១)។




�បកមើសរបស់បុ្្គលម្នា្រ់បនាទាប់ពរីកតូវពស់្រៃ្ទនុយ្រណដារងចរ្រអាចបកបៀបបធៀបបៅៃរង�បកមើសថដលបយើងម្ៃបៅបពលបយើង

ម្ៃអារម្ណ៍ឈឺចាប់បោយសារថតោ្រ្យសម្រីឬទបងវើរបស់បុ្្គលម្នា្រ់បទៀត។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦4:8

បោយថសវងរ្រលទ្ធ្លថដលពួ្រសិស្សមួយចំៃួៃនៃកពះអម្ចាស់ោៃកបឈមមុខបោយសារថតពួ្រប្មិៃអត់បទាសចំបោះោនាបៅ

វិញបៅម្រ។


2.សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើបុ្្គលម្នា្រ់អាចម្ៃរោរប្ហ្ងចិតតេ(ឬឈឺចាប់)បោយមិៃោៃអត់បទាសដល់មៃុស្សដនទោ៉ាង

ដូចបម្ច?

ខ. បតើទបងវើបៃះម្ៃសភាពដូចជាលទ្ធ្លនៃរោរតាមពយាោទពស់្រៃ្ទនុយ្រណដារងថដលោៃចរ្រប្ោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦4:9បោយថសវងរ្រលទ្ធ្លមួយបទៀតនៃរោរមិៃអត់បទាសដល់មៃុស្សដនទ។

បយើងបរៀៃបចញពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦4:9ថាគបើគ�ើងមិៃអ្រ់គទាស�ល់មៃុស្ស�នទគទគនារះគ�ើងៃឹងជាប់គទាស

គៅចំគពារះអមាចាស់។

បមបរៀៃថដលអាចៃរងម្ៃសារៈសំខាៃ់បំ្ុតចំបោះបយើងបដើម្បរីបរៀៃបចញពរីវ្្គបទ្ម្ពរីរបៃះ្ឺកតូវបចះអត់បទាស។បយើងទទួល

ោៃភាពសុខសាៃតេដ៏ធំបធងបៅ្រ្ននុង�រីវិតបយើងបៅបពលបយើងអត់បទាសដល់មៃុស្សដនទ។បៅបពលអ្ន្រអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍



២៣៣

សមសរៀនេដី១៤៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៦៤:១–១៩

ដូចតបៅបៃះបោយថអលបឌើរោវីឌអ៊ីសូថរៃសិៃនៃពួ្រចិតសិបនា្រ់សូម្ ិតអំពរីរបបៀបថដលវទា្រ់ទងបៅៃរងបសច្រ្រីពិត

បៃះ៖«វអាចៃរងជារោរលំោ្របព្រពៃ់បដើម្បរីអត់បទាសដល់ៃរណាម្នា្រ់ថដលោៃបធវើទុ្រខេបទាសចំបោះបយើងបែុថៃតេបៅបពល

បយើងបធវើដូបចានាះបយើងបធវើឲ្យខលែលួៃបយើងម្ៃអនា្តរោៃ់ថត្ លែឺសាវាងប�ើង។ទបងវើមិៃ្ ប្បរីរបស់មៃុស្សម្នា្រ់ពុំអាចក្ប់ក្ង

បលើស្រម្ភាពរបស់បយើងោៃបទៀតប�ើយ។បៅបពលបយើងអ្័យបទាសដល់អ្ន្រដនទវរំបោះបយើងឲ្យម្ៃបសរីភាពបដើម្បរី

បក�ើសបរើសថាបតើបយើងៃរងរស់បៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើងតាមរបបៀបណា។រោរអ្័យបទាសម្ៃៃ័យថាបញ្ហារោលពរីអតរីតរោល

ឈប់សបកមចបជា្វសនារបស់បយើងបទៀតបហើយបហើយបយើងអាចបផ្ដាតបៅបលើអនា្តរោលបោយ្រ្រីកសឡាញ់របស់កពះបៅ្រ្ននុង

ដួងចិតតេរបស់បយើង»(“ForgivenessWillChangeBitternesstoLove,”Ensign ឬLiahona ថខឧសភាឆ្នាំ2003

ទំព័រ12)។

សូមសិ្រសាបោយយ្រចិតតេទុ្រោ្រ់បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦4:10–11បោយថសវងរ្របោលរោរណ៍បថៃថែម

ថដលកពះអម្ចាស់ោៃបបកងៀៃអំពរីរោរអត់បទាស។


3. បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមពៃ្យល់អំពរីរបបៀបថដលបោលរោរណ៍ថដលអ្ន្រោៃ

បរៀៃបចញពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៦4:10–11អាច�ួយបុ្្គលម្នា្រ់ថដលសថែិតបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពខាង

បករោមបៃះ៖

្រ. យុវនារីម្នា្រ់ឈឺចិតតេៃិងម្ៃរោរអាម្៉ាស់បនាទាប់ពរីោៃដរងថាមិតតេ្្រ្ិមួយចំៃួៃរបស់នាងោៃ្ សាយោ្រ្យ

ចចាមអារាែមអំពរីនាង។បករោយម្រម្ៃមៃុស្សមួយចំៃួៃោៃសុំបទាសបែុថៃតេមៃុស្សឯបទៀតពុំោៃសុំបទាស

នាងប�ើយ។យុវនារីរូបបនាះោៃអត់បទាសឲ្យមៃុស្សថដលោៃសុំបទាសនាងបែុថៃតេបៅថតចង្រំហរងៃរង

មៃុស្សឯបទៀតថដលមិៃោៃសុំបទាស។

ខ. យុវ�ៃម្នា្រ់ោៃរំលងក្ររត្យវិៃ័យមួយ។ោត់ោៃអធិសាឋាៃបដើម្បរីោៃអត់បទាសបហើយោៃពិភា្រសាជាមួយ

ប៊ីស្សពរបស់ោត់។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយបនាទាប់ពរីប៊ីស្សពោៃអះអាងបៅដល់យុវ�ៃបនាះថាោត់ោៃ

ថកបចិតតេទាំងកសុងបហើយ្រ៏យុវ�ៃរូបបនាះបៅថតម្ៃអារម្ណ៍ថាពុំម្ៃភាពស្ិ្រសមបោយសារថតអំបពើោបពរី

អតរីតរោលរបស់ោត់ថដរ។

្ . យុវនារីម្នា្រ់ម្ៃអារម្ណ៍បក្រៀមក្រំៃិងកចបូ្រកចបល់បោយសារថតទបងវើរបស់ឪពុ្រនាង។ោត់ោៃបោះបង់

ក្ួសារបចាល។ពរីមុៃោត់ចា្របចញោត់្រកមបគ្ហាញបសច្រ្រីកសឡាញ់ដល់ក្រុមក្ួសារឬម្ៃចរិ្របឃ្របៅ

ជាញរ្រញាប់។នាងពុំយល់បសាះថាបតើបហតុអវរីោៃជាឪពុ្រនាងកបកពរតតេទបងវើដូបច្នះបហើយនាងកបរោៃ់អារម្ណ៍

ខរងចំបោះោត់។នាងដរងថានាង្ ួរថតពយាោមអត់បទាសឲ្យោត់បែុថៃតេនាង្ ិតថានាងពុំអាចបធវើោៃបនាះ

បទ។

សូមពិចារណាថាបតើម្ៃៃរណាម្នា្រ់ថដលអ្ន្រកតូវអត់បទាសឲ្យថដរឬបទ។បៅកោជាបកចើៃវអាចជារោរលំោ្រនក្រថលងបដើម្បរី

អត់បទាសឲ្យមៃុស្សម្នា្រ់បទៀត។បៅបពលអ្ន្រអាៃដំបូនាមៃដូចតបៅបៃះពរីកបធាៃហ្គរដុៃប៊ីហុិង្លែរីសូមថសវងរ្រអវរីថដលអ្ន្រ

អាចបធវើបបើអ្ន្រ្រំពុងពុះោរ្រ្ននុងរោរអត់បទាសឲ្យមៃុស្សដនទ៖«បបើម្ៃៃរណាម្នា្រ់បណដាដះអារម្ណ៍ខរងសមបារបៅ្រ្ននុងចិតតេ

ចំបោះោនាបៅវិញបៅម្របនាះខញនុំសូមអងវរឲ្យអ្ន្រទូលសូមដល់កពះអម្ចាស់បដើម្បរីទទួលោៃ្រម្លាំង្រ្ននុងរោរអត់បទាសឲ្យ។...

វកបថហជាពុំគ្យកសួលបទបហើយវអាចៃរងកបថហលជាពុំប្រើតម្ៃោ៉ាងឆ្ប់រហ័ស្ងថដរ។បែុថៃតេបបើអ្ន្រៃរងថសវងរ្រវបោយ

ចិតតេបសាមះសរបហើយបណដាដះវប�ើងបនាះវ�ឹង ប្រើតម្ៃប�ើង»(OfYouItIsRequiredtoForgive»Ensign ថខ

មិ្ុនាឆ្នាំ1991ទំព័រ5)។


4.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើអ្ន្រ្ ិតថា

រោរអធិសាឋាៃឲ្យម្ៃ្រម្លាំងអាច�ួយអ្ន្រឲ្យអត់បទាសោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦4:12–14។សូម្រត់ចំណាំថាកពះអម្ចាស់ោៃបបកងៀៃថា�បកមើសរបស់បយើង

្រ្ននុងរោរកបទាៃពរដល់មៃុស្សដនទពុំបោះថលងពួ្រប្ពរីរោរទទួលខុសកតូវចំបោះទបងវើរបស់ខលែលួៃប�ើយ។ពួ្រប្បៅថតម្ៃ

រោរទទួលខុសកតូវចំបោះកពះអម្ចាស់សកម្ប់អំបពើខុសឆ្គងថដលពួ្រប្ោៃកបកពរតតេ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦4:15–17បហើយ្រត់ចំណាំថាកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលោ៉ាងចបាស់លាស់ថា

កទង់ៃរងអត់បទាសឲ្យពួ្រអ្ន្របបកមើកទង់្ ឺអ៊ីសា្រមួរលរីៃិងថអតវឺតោ៉ាកទិចបកោះពួ្រោត់ោៃថកបចិតតេពរីអំបពើោបរបស់ខលែលួៃ។

បៅបដើមដំបូងនៃបមបរៀៃបៃះអ្ន្រោៃបរៀៃថាកពះអម្ចាស់បពញបោយ្រ្រីសបណាដាសអត់បទាសៃិងម្ៃបសច្រ្រីបមតាតា្ររុណា។

បៅបពលអ្ន្រអត់បទាសអ្ន្រអាចថកបរោលាយរោៃ់ថតដូចជាកទង់។សូមសបកមចចិតតេអំពរីរបបៀបថដលអ្ន្រអាចអៃុវតតេបោលរោរណ៍នៃ

រោរអត់បទាសថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបៅន្ងៃបៃះ។



២៣៤

សមសរៀនេដី១៤៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៦៤:១–១៩

ចំបណះចំណាេខគម្ីរ—បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៦៤:៩–១១

សូមចំណាយបពលពរីរបរីនាទរីអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦4:9–11បោយឮៗ។បៅបពលអ្ន្រសូកតវ្្គបទ្ម្ពរីរបៃះ

ោៃោ៉ាងបហាចណាស់កោំដងបនាះសូមថសវងរ្របងប្អតូៃបបងកើតឪពុ្រម្ដាយឬមិតតេ្ ្រ្ិថដលៃរងអាច�ួយអ្ន្រឲ្យហវរ្រហាត់

ទបៃ្ទញវ។សូមសូកតវ្្គបទ្ម្ពរីរបៅរោៃ់បុ្្គលម្នា្រ់បនាះរហូតដល់អ្ន្រអាចទបៃ្ទញវចាំ។សូមពៃ្យល់បុ្្គលបនាះអំពរីរបបៀប

ថដលបោលរោរណ៍បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះអាច�ួយអ្ន្របពញមួយ�រីវិត។បនាទាប់ម្រសូមសុំឲ្យបុ្្គលបនាះចុះហតថែបលខាបលើបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។


5. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ៦៤:១–១៩ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



២៣៥

សមសរៀនេដី១៤៖ន ង្ៃេដី៤

សមសរៀនេដី១៤៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិ

និងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៦៤:២០–៤៣
បមបរៀៃទរី14៖ន្ងៃទរី4បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦4:20–43

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៦៤:២០–២៥

ទ្រះអម្ចាស់បតទងៀនថាទ្រង់�ទ្ូវចិ�្ត្ ីតយើង

បៅបលើបនាទាត់ខាងបករោមបៃះសូមសរបសរអំពរីកោមួយថដលអ្ន្រម្ៃអារម្ណ៍ថាោៃលះបង់បដើម្បរីបធវើតាមកពះបញ្ញតតេិកពះអម្ចាស់

(ដូចជាបចៀងវងពរីរោរចូលរួមកពរតតេិរោរណ៍្ររីឡាឬស្រម្ភាពកសបដៀងៃរងបៃះបដើម្បរីរ្រសាន្ងៃឈប់សកម្្រឲ្យបរិសុទ្ធ)៖

សូម្ ិតអំពរីរបបៀបថដលអ្ន្រអាចោៃពរបោយសារថតរោរលះបង់របស់អ្ន្រ។អ្ន្រអាចបរៀៃរោៃ់ថតបកចើៃអំពរីរោរលះបង់

ថដលកពះអម្ចាស់តកមូវឲ្យបយើងបធវើបៅបពលអ្ន្រសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦4:20–43រួចអាៃកពះបញ្ញតតេិរបស់

កពះអម្ចាស់ថដលោៃោ្រ់ដល់អ៊ីសា្រមួលរី,ថ្ហវបឌើរិ្រ�រីវិលលាម្សៃិងសម្�ិ្រសាសនាចក្ររោលពរី�ំនាៃ់ដំបូងដនទ

បទៀត។

អ៊ីសា្រមួលរីម្ៃដរីថកសដ៏ធំមួយបៅទរីក្រុងខឺត�ង់រដ្ឋ

អូនហអូ។ោត់ោៃអបញ្ើញសម្�ិ្រសាសនាចក្របោយបសាមះ

រួមទាំងយែូថសបស៊្ីធៃិងក្រុមក្ួសាររបស់បលា្រ្ ងថដរ

ឲ្យម្ររស់បៅបលើដរីថកសបៃះ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦4:20បោយ

ថសវងរ្ររោរណ៍ថដលកពះអម្ចាស់ោៃបញ្ជាឲ្យអ៊ីសា្រមួលរី

បធវើជាមួយៃរងដរីថកសរបស់ោត់បនាះ។សូមសរបសរអវរីថដល

កពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលឲ្យអ៊ីសា្រមួលរីបធវើោ្រ់បៅ

្រ្ននុងចបនាលាះកតរមកតូវនៃតារាងខាងបករោមបៃះ។

ចំសែរះចំណានខគម្តីរ—

(គ.និងេ.៦៤:២០)

ណ្វេ្វស�ើរិកជតីវិលោមសេ

(គ.និងេ.៦៤:២១)

សតើបពទះអរាចា�់បានរានបពទះ្រន្លូលថ្ោត់

គរួរដតសធ្វើអ្វដីខ្ទះ?

សតើោត់រានប្រតិក្ម្មដ្រ្រណាចំសោទះការ្រញ្ជា

សនាទះមក្ពដីអរាចា�់?(�ូមសមើលព័ត៌រាន

ខាងសលើ)។

បរុព្វកថា
ពយាការីយ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធបានេេរួលវិវរែៈដែលរានក្ត់បតាសៅក្្នគុងសោលលេ្ិ

និងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៦៤សៅន្ងៃេដី១១ដខក្ញ្ញាឆ្នាំ១៨៣១។ប្ររាែជាពដីរ

�បាដាហ៍ពដីមុនសលាក្បានេេរួលវិវរែៈសនទះពយាការីបានបតឡ្រ់សៅរែ្ឋអូនហអូវិញ

្រនាទា្រ់ពដីបានសមើលការខុ�បតូវសលើការឧេ្ិ�ឆ្ងែដីនិងេដីតាំងបពទះវិហារ្ររិ�ុេ្នន

�ម៊ីយ៉ូនសៅបក្ុងអម៊ីនឌដីដ្រ៉នដែន�៍រែ្ឋមិ��រួរី។.សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា

៦៤:២០–៤៣រាននូវការ្រសបងៀនរ្រ�់បពទះអរាចា�់អំពដីពលិក្ម្មដែលបេង់តបមូវ

ឲ្យពរួក្្ររិ�ុេ្រាននិងអំពដីការសាថា្រនា�ម៊ីយ៉ូនសៅន្ងៃចុងសបកាយ។

ែតីណពេរបេ់អ៊៊ីស្កមួលតីទតីពករុងខឺត�ង់រែ្ឋអូថេអូ



២៣៦

សមសរៀនេដី១៤៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៦៤:២០–៤៣

ចំសែរះចំណានខគម្តីរ—

(គ.និងេ.៦៤:២០)

ណ្វេ្វស�ើរិកជតីវិលោមសេ

(គ.និងេ.៦៤:២១)

សតើការសោរពប្រតិ្រត្ិតាមការ្រញ្ជារ្រ�់

បពទះអរាចា�់រានលេ្ផលែូចសម្ចខ្ទះ?

(�ូមសមើលព័ត៌រានខាងសលើ)។

បៃះ្ ឺជារោរលះបង់មួយដ៏ធំចំបោះអ៊ីសា្រមួលរី។កោ្រ់មួយចំៃួៃធំថដលោៃម្រពរីរោរល្រ់ដរីថកសបនាះកតូវោៃបកបើកោស់

បដើម្បរីទិញដរីសកម្ប់សម្�ិ្រដនទបទៀតនៃសាសនាចក្របៅក្រុងអ៊ីៃឌរីថបែៃថដៃស៍រដ្ឋមិសសួរី។

សូមសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦4:20បោយថសវងរ្រពរ�័យថដលកពះអម្ចាស់ោៃសៃយាកបទាៃឲ្យអ៊ីសា្រមួលរី

កបសិៃបបើោត់ល្់រដរីថកសរបស់ោត់បនាះ។បយើងបរៀៃបចញពរីខ្ម្ពរីរបៃះថាគបើគ�ើងគធ្វើតាមព្រះឆៃ្ទៈផ�លព្រះមាៃចំគពារះគ�ើង

គនារះគ�ើងៃឹងមិៃព្រូវបាៃល្លួង�ួសកពមិ្រផ�លគ�ើងអាចពទាំបាៃគឡើ�។

អ៊ីសា្រមួលរីោៃបធវើតាមកពះបញ្ញតតេិរបស់កពះអម្ចាស់ថដលកតូវល្រ់ដរីថកសរបស់ោត់បនាះបហើយកតូវោៃកពះកបទាៃពរឲ្យ

ម្ៃលទ្ធភាព្រ្ននុងរោរតតាំងៃរងរោរល្បលួង។ោត់្ ឺជាម្នា្រ់្រ្ននុងចំបណាមពួ្របរិសុទ្ធ�ំនាៃ់ដំបូងថដលតាំងលំបៅបៅក្រុង

អ៊ីៃឌរីថបែៃថដៃស៍រដ្ឋមិសសួរីជាទរីថដលោត់ោៃកបរងថកបងសាថាបនាទរីក្រុងស៊ីយែូៃប�ើង។ោត់ោៃបបកមើកពះអម្ចាស់ោ៉ាង

បសាមះកតង់បពញមួយ�រីវិតរបស់ោត់។សូមសរបសរអំពរីកបតិ្រម្របស់អ៊ីសា្រៃិងលទ្ធ្លនៃទបងវើរបស់ោត់បនាះោ្រ់បៅ្រ្ននុង

តារាង។


1.សូមបធវើបញ្រីបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីកពះបញ្ញតតេិចំៃួៃពរីរឬបរីថដលកពះអម្ចាស់

ោៃកបទាៃដល់បយើងទាំងអស់ោនា(ម្ៃដូចជាកពះបញ្ញតតេិថដលបញ្ជាឲ្យបយើងអធិសាឋាៃជាៃិច្ច)។បករោយម្រ

សូមពៃ្យល់អំពរីរបបៀបថដលរោរបោរពកបតិបតតេិទាំងបៃះអាច�ួយអ្ន្រឲ្យបចៀស្ ុតពរីរោរល្បលួង។

បុរសម្នា្រ់បទៀត្ ឺថ្ហវបឌើរិ្រ�រីវិលលាម្ស្រ៏ម្ៃដរីថកសមួយបៅទរីក្រុងខឺត�ង់ថដរ។បៅបលើដរីថកសោត់ម្ៃ្ ្ទះពរីរខ្នង

�កងុ្រកសូវដ៏ធំមួយៃិងន្្ទដរីរាប់ហិចតា។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦4:21បោយថសវងរ្រកពះបញ្ញតតេិ

ថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃឲ្យដល់ថ្ហវបឌើរិ្រ�រីវិលលាម្ស។

សូមសរបសរអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃបញ្ជាឲ្យថ្ហវបឌើរិ្រ�រីវិលលាម្សបធវើជាមួយៃរងដរីថកសរបស់ោត់ោ្រ់បៅ្រ្ននុងតារាងខាង

បលើ។

បទាះជាថ្ហវបឌើរិ្រ�រីវិលលាម្សពុំកតូវោៃតកមូវឲ្យល្រ់ដរីថកសរបស់ោត់ដូចជាអ៊ីសា្រមួលរីោ៉ាងណា្រ៏បោយ្រ៏ោត់បៅថត

បគ្ហាញឆៃ្ទៈចង់បធវើរោរលះបង់ថដរ។ោត់ោៃ�កម្បពយារោរីយែូថសបស៊្ីធថាដរីថកសោត់អាចកតូវោៃបកបើកោស់បដើម្បរីសង់

្្ទះឲ្យសម្�ិ្រថដលខវះខាតរួមទាំងឪពុ្រម្ដាយរបស់ពយារោរី្ ងថដរ។មិៃថតបែុបណាណះបងកបុសវិលលាម្សោៃអៃុញ្ញាតឲ្យ

បធវើដំណាំ្រសិ្លបហើយចិញ្ចរមសតវបៅបលើដរីថកសបនាះថ្មទាំង្ ្គត់្្គង់ដល់ពួ្របរិសុទ្ធបទៀត្ ង។បករោយម្របទៀតោត់ោៃ

កប្ល់ដរីថកសទាំងមូលរបស់ោត់បៅដល់សាសនាចក្របោយមិៃ្ ិតន្លែអវរីបសាះប�ើយ។តាមរយៈរោរលះបង់របស់ថ្ហវបឌើរិ្រ

�រីវិលលាម្សៃិងពួ្របរិសុទ្ធដ៏បសាមះកតង់ដនទបទៀតបៅរដ្ឋអូនហអូបនាះកពះអម្ចាស់ោៃទុ្រ«្រថៃលែងម្ំមួៃមួយបៅ្រ្ននុងថដៃដរី

ខឺត�ង់សកម្ប់អំ�នុងបពលកោំឆ្នាំ»(្.ៃិងស.៦4:21)។អំ�នុងបពលបែុនាមៃឆ្នាំបៃះពួ្របរិសុទ្ធោៃសាងសង់កពះវិហារ

បរិសុទ្ធទរីក្រុងខឺត�ង់។ពួ្រប្ោៃឧទ្ទិសឆលែងកពះវិហារបរិសុទ្ធ្រ្ននុងឆ្នាំ183៦្ឺកោំបនាទាប់ពរីោៃទទួលវិវរណៈថដលម្ៃបៅ

្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦4។

សូមបំបពញកបអប់ឈរសកម្ប់ថ្ហវបឌើរិ្រ�រីវិលលាម្សបោយសរបសរបៅ្រ្ននុងចបនាលាះកតរមកតូវនៃតារាងអំពរីអវរីថដលោត់ោៃបធវើ

ៃិងលទ្ធ្លនៃទបងវើបនាះ។

បយើងបរៀៃពរី្ ំរូរបស់អ៊ីសា្រមួលរីៃិងថ្ហវបឌើរិ្រ�រីវិលលាម្សអំពរីបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះ៖គ�ើងមាៃ្ រគៅគ្លគ�ើង

គោរ្ពប្រិប្រ្ិព្រះអមាចាស់គ�ើ�លរះបង់គៅតាមអ្វបីផ�លពទង់បញ្ជាឲ្យគ�ើងលរះបង់។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំបោលរោរណ៍

បៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។

រោរលះបង់ថដលអ៊ីសា្រមួលរីៃិងថ្ហវបឌើរិ្រ�រីវិលលាម្សោៃបធវើជាមួយៃរងដរីថកសរបស់ោត់បគ្ហាញពរីរោរលះបង់មួយ

បទៀតថដលកពះអម្ចាស់ោៃតកមូវពរីពួ្រោត់បហើយកទង់្រ៏តកមូវពរីបយើង្ ងថដរនាបពលបច្ចនុប្បៃ្នបៃះ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា៦4:22បោយថសវងរ្ររោរលះបង់ថដលកពះអម្ចាស់តកមូវពរីបយើង។

អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះបៅ្រ្ននុងខទរី22៖ព្រះអមាចាស់្រពមូវចិ្រ្្ បីគ�ើង។


2. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖



២៣៧

សមសរៀនេដី១៤៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៦៤:២០–៤៣

្រ. បតើអ្ន្រ្ ិតថាវម្ៃៃ័យោ៉ាងណាថដលថាកពះអម្ចាស់តកមូវចិតតេពរីបយើងបនាះ?

ខ. បតើអ្ន្រអាចបគ្ហាញដល់កពះអម្ចាស់ថាអ្ន្រម្ៃឆៃ្ទៈថាវាយចិតតេចំបោះកទង់ថដរឬបទ?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦4:23–25រួចថសវងរ្រកពះបញ្ញតតេិថដលបយើងអាចបោរពកបតិបតតេិបដើម្បរីបគ្ហាញថា

បយើងោៃថាវាយចិតតេរបស់បយើងចំបោះកពះអម្ចាស់។

អំ�នុងបពលបៃះបៅ្រ្ននុងកបវតតេិសាសនាចក្រវ្រ្យសព្ទ«ដគ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់»សំបៅបៅបលើដគ្វាយឬរោរបរិចាចា្ដ៏សុទ្ធចិតតេ

បៅដល់សាសនាចក្រ។្រ្ននុងឆ្នាំ1838ដគ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់កតូវោៃឲ្យៃិយមៃ័យថាជាមួយភា្នៃកោ្រ់ចំណូលរបស់

បុ្្គលម្នា្រ់(សូមបមើល្របាល្រណ្ឌនៃ្.ៃិងស.119)។ចាប់តាំងពរីបពលបនាះម្រសម្�ិ្រទាំងអស់កតូវោៃតកមូវឲ្យថាវាយ

10ភា្រយនៃកោ្រ់ចំណូលរបស់ខលែលួៃជាបរៀងរាល់ឆ្នាំ។


3.សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើរោរថាវាយដគ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់បគ្ហាញថាបយើងោៃថាវាយចិតតេរបស់បយើងចំបោះកពះអម្ចាស់ោ៉ាងដូចបម្ច?

ខ. បតើពរ�័យនៃរោរថាវាយដគ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់ោ៉ាងបពញបលញៃិងបោយបសាមះម្ៃអវរីខលែះ?

សូមរំឭ្របោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦4:23បោយថសវងរ្ររោរសៃយាថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃដល់អ្ន្រថដលបង់

ដគ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់។

ទៃ្ទរមៃរងពរ�័យថដលោៃបលើ្រប�ើងបៅ្រ្ននុងខទរី23អៃុវតតេបៅ្រ្ននុងបពលអនា្តបនាះកពះអម្ចាស់្រ៏ៃរងកបទាៃពរដល់បយើង

នាបពលបច្ចនុប្បៃ្នបៃះចំបោះរោរថាវាយដគ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់ថដរ។សូម្ ិតអំពរីបទពិបសាធៃ៍នានាថដលអ្ន្រោៃម្ៃបៅបពល

អ្ន្រឬក្រុមក្ួសារអ្ន្រម្ៃពរថដលជាលទ្ធ្លនៃរោរថាវាយដគ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៦៤:២៦–៤៣

ទ្រះអម្ចាស់ទបទានការដណនាំអំ្ីការស្ថាបនា្រីទកុងស៊មីយ៉ូន

សូម្ ិតអំពរីកោមួយថដលអ្ន្រកតូវោៃបៅឲ្យបំបពញ្រិច្ចរោរមួយថដលម្ៃរោរលំោ្រឬម្ៃអារម្ណ៍ថាបលើស្រកមិត។

្រ្ននុងថខសរីហាឆ្នាំ1831កពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃដល់ពួ្របរិសុទ្ធៃូវ្រិច្ចរោរមួយដ៏ធំថដលរ្រកោ្រ់ទិញដរីធលែរីថដលកតូវរោរបដើម្បរី

សាថាបនាទរីក្ុរងស៊ីយែូៃប�ើងបៅ�ុំចា្រសុៃរដ្ឋមិសសួរី។ពួ្របរិសុទ្ធោៃដរងថាដរាបណាថដលពួ្រប្ោៃទិញដរីធលែរីបហើយ

បនាះពួ្រប្ៃរងកតូវបធវើរោរោ៉ាងសកសា្់រសកសំាបដើម្បរីសាថាបនាទរីក្រុងៃិងសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធប�ើង។

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦4:2៦–29ម្ៃៃូវ

កពះបញ្ញតតេិពរីកពះអម្ចាស់បៅដល់ពួ្រអ្ន្របបកមើកទង់ចំៃួៃពរីរនា្រ់

្ឺៃូវលបខវិតៃរីៃិងស៊ីឌៃរី្ិលបឺតថដលកតូវបកបើ្ សាររបស់

ពួ្រប្បៅទរីក្រុងខឺត�ង់រដ្ឋអូនហអូបដើម្បរី្ ្គត់្្គង់តកមូវរោរ

របស់ពួ្របរិសុទ្ធ។បៃះ្ ឺជា្ ំរូមួយនៃរបបៀបថដលពួ្របរិសុទ្ធ

មួយចំៃួៃកតូវោៃបញ្ជាឲ្យលះបង់បហើយបរិចាចា្បៅ្រ្ននុង

រោរសាថាបនាទរីក្រុងស៊ីយែូៃប�ើង។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦4:30–33

បោយថសវងរ្រឃ្លាទាំងឡាយថដលកបថហលជាោៃបលើ្រ

ទរ្រចិតតេដល់ពួ្របរិសុទ្ធថដលកបរងថកបងបំបពញ្រិច្ចរោរដ៏ធំនៃ

រោរសាថាបនាទរីក្រុងស៊ីយែូៃប�ើង។

បោងតាមអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបចញពរីរោរអាៃខ្ម្ពរីរទាំងបៃះសូមបញ្ចប់បោលរោរណ៍ខាងបករោមបៃះ៖

គបើគ�ើងគនារះគ�ើងៃឹងអាចសគពមចកិច្ការ�៏ធំគធងបាៃ។

បនាទាប់ពរីកពះអម្ចាស់ោៃបលើ្រទរ្រចិតតេដល់ពួ្របរិសុទ្ធឲ្យឧសសាហ៍បធវើ្រិច្ចរោរល្អបនាះកទង់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលអំពរីរោរបោរពកបតិបតតេិ

សាជា្្រី។បតើអ្ន្រធាលែប់បោរពកបតិបតតេិឪពុ្រម្ដាយថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្រក្ូបបកងៀៃឬក្ូបងវរ្ររបស់អ្ន្របែុថៃតេបធវើវបោយម្ៃ

ឥរិោប្្ ំបរាះ្ំបរើយថដរឬបទ?សូម្រត់ចំណំាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦4:34ៃូវោ្រ្យថដលពិពណ៌នាអំពរី

ឥរិោប្ថដលបយើង្ ួរថតម្ៃបៅបពលបយើងបោរពកបតិបតតេិកពះអម្ចាស់។



២៣៨

សមសរៀនេដី១៤៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៦៤:២០–៤៣

អ្ន្រអាចៃរងចង់សរបសរបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រថ្រ្បរខទរី34៖គ�ើងព្រូវគោរ្ពប្រិប្រ្ិ

ព្រះអមាចាស់គោ�ចិ្រ្ៃិងគោ�គំៃិ្រផ�លស្ម័ពគតាម។


4. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរបោរពកបតិបតតេិកពះអម្ចាស់បោយ«ចិតតេៃិង្ំៃិតថដលស្័ក្តាម»ម្ៃៃ័យដូចបម្ច?

ខ. សូម្ ិតអំពរីកោមួយថដលអ្ន្រោៃបោរពកបតិបតតេិកពះអម្ចាស់បោយចិតតេៃិង្ំៃិតថដលស្័ក្តាម។

បតើទបងវើបៃះម្ៃសភាពខុសោនាោ៉ាងដូចបម្ចពរីកោថដលអ្ន្រពុំោៃបោរពកបតិបតតេិបោយស្័ក្តាម?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦4:41–43បោយថសវងរ្រព័ត៌ម្ៃស្រីពរីរោរសាថាបនាទរីក្រុងស៊ីយែូៃប�ើងបៅន្ងៃ

ចុងបករោយបង្អស់។វសំខាៃ់ថដលកតូវចងចំាថាបៅន្ងៃចុងបករោយបង្អស់ទរីក្រុងស៊ីយែូៃៃរងមិៃកតូវោៃសាថាបនាប�ើងបៅ្រ្ននុង

ទរីតាំង្ ូមិសាកសតេថតមួយដូចជាក្រុងអ៊ីៃឌរីថបែៃថដៃស៍រដ្ឋមិសសួរីបនាះបទ។ទរីក្រុងស៊ីយែូៃៃរងកតូវោៃសាថាបនាប�ើងបៅ្រ្ននុង

ក្ប់ជាតិសាសៃ៍ថដលម្ៃមៃុស្សបោរពកបតិបតតេិកពះអម្ចាស់បោយចិតតេៃិង្ំៃិតស្័ក្តាម។


5. សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រៃូវបោលបៅនៃអវរីមួយថដលអ្ន្រៃរងបធវើបដើម្បរី

បោរពកបតិបតតេិកពះអម្ចាស់បោយបសាមះកតង់ៃិងរោរបោរពកបតិបតតេិថដលស្័ក្តាម។បៅបពលអ្ន្រ្រំពុងខិតខំ

សបកមចបោលបៅបៃះសូម្រត់ចំណាំអំពរីភាពខុសថបលែ្រថដលរោរបោរពកបតិបតតេិបៃះបធវើឲ្យម្ៃបៅ្រ្ននុង�រីវិតអ្ន្រ។


៦. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ៦៤:២០–៤៣ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



២៣៩

សមសរៀនេដី១៥៖ន ង្ៃេដី១

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៦៥–៦៦
បមបរៀៃទរី15៖ន្ងៃទរី1បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦5–៦៦

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៦៥

ទ្រះអម្ចាស់ទបកាសថាែំណឹងល្អនឹងម្នោសត្ញណ្្ទដ្នែី

1.សូមបធវើបញ្រីបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីរោរណ៍មួយចំៃួៃថដលអ្ន្រអធិសាឋាៃទូល

សុំជាកបចាំ។

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៦5្ឺជាវិវរណៈអំពរីរោរអធិសាឋាៃ។បៅបពលអ្ន្រសិ្រសាវិវរណៈបៃះអ្ន្រៃរងប�ើញម្ៃឱវទ

កពះអម្ចាស់ស្រីពរីរោរណ៍ថដលអ្ន្រ្ ួរថតអធិសាឋាៃសុំ—ជាពិបសសបៅបពលបយើងបធវើសា្រ្សរីចំបោះរោរសបកមចោៃៃូវកពរតតេិរោរណ៍

ទាំងឡាយថដលោៃពយា្ររឲ្យប្រើតប�ើងបៅន្ងៃចុងបករោយ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៦5:1–2បោយថសវងរ្ររបបៀបថដលកពះអម្ចាស់ោៃពិពណ៌នាអំពរីរោរថច្រចាយ

ដំណរងល្អ។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំអំពរីទរី្រថៃលែងថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលថាដំណរងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃរងបៅ

ដល់។

សូម្រត់ចំណាំថាកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលថា«្រូៃបសាទាំងឡាយនៃៃ្រកពះកតូវោៃ្ ្ទនុ្រផ្ដា្រ់ដល់មៃុស្សបៅបលើ

ថ្ៃដរី»(្.ៃិងស.៦5:2)។ឃ្លា«្រូៃបសាទាំងឡាយនៃៃ្រ»សំបៅបៅបលើសិទ្ធអំណាចបពវ�ិតភាពបដើម្បរីបធវើអធិបតរី

ៃិងបដើម្បរីអៃុញ្ញាតឲ្យម្ៃរោរក្ប់ក្ងៃិងរោរបធវើពិធរីបរិសុទ្ធនៃបពវ�ិតភាពថដលម្ៃ្រ្ននុងសាសនាចក្រ។បោយម្ៃ្រូៃបសា

បពវ�ិតភាពទាំងបៃះបនាះកបធាៃនៃសាសនាចក្រដរ្រនាំឲ្យម្ៃ្រិច្ចខិតខំ្ សាយដំណរងល្អ។

បតើអ្ន្រដរងអវរីខលែះអំពរីរោរកសាយសុបិៃរបស់ោៃរីថយែលថាវាយ

បស្ចបៃប៊ូប្រ្នសាថដលម្ៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងោៃរីថយែល2

្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរសញ្ញាចាស់?

អ្ន្រអាចរំឭ្រថាបស្ចបៃប៊ូប្រ្នសាមិៃសបបាយកពះទ័យ

បោយសារសុបិៃមួយបហើយថាកពះអម្ចាស់ោៃបបើ្រសថម្ង

សុបិៃបនាះថ្មទាំងអតថែៃ័យរបស់វបៅដល់ពយារោរី

ោៃរីថយែល។បៅ្រ្ននុងសុបិៃរូបមួយោ៉ាងធំបនាះតំណាងឲ្យ

ៃ្រជាបកចើៃថដលកតូវោៃបំផ្លាញបោយរោរោប់ផ្ដាច់្ ្បចញពរី

្្នំឥតម្ៃនដណាបធវើប�ើយ។្្បនាះោៃចាប់ប្្ើមពរីទំហំតូច

បែុថៃតេោៃរី្រធំប�ើងរហូតដល់ោៃបំបពញន្្ទថ្ៃដរី។

(សូមបមើលោៃរីថយែល2:31–45)។

សេចក្តីស្្ើម
សៅន្ងៃេដី១២ដខក្ញ្ញាឆ្នាំ១៨៣១យ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធនិងបក្ុមបគរួសារសលាក្បាន

ផ្លា�់េដីលំសៅពដីេដីបក្ុងខឺតឡង់រែ្ឋអូនហអូសៅភូមិនហរាំរែ្ឋអូនហអូដែលរាន

ចរាងាយប្ររាែ៤៨គដីឡដីដម៉បតសៅភាគអាសគ្នយ៍ននេដីបក្ុងខឺតឡង់។ពរួក្ោត់

សធ្វើែូសច្នទះសែើម្ដីសឆ្ើយត្រសៅនឹងការ្រញ្ជារ្រ�់បពទះអរាចា�់(�ូមសមើលគ.និង�.

៦៣:៦៥)។ពយាការីនិងបក្ុមបគរួសាររ្រ�់សលាក្បានផ្លា�់េដីលំសៅសៅជាមរួយ

បក្ុមបគរួសាររ្រ�់ចននិងអាលដី�ចន�ុនដែលជាអ្នក្ដប្រចិត្សជឿ្ ្មដីសៅក្្នគុង

សា�នាចបក្។មូលសហតុចម្ងននការផ្លា�់េដីលំសៅពដីេដីបក្ុងខឺតឡង់គឺសែើម្ដី

្រន្ការង្រ្រក្ដប្រែ៏្រំផុ�គំនិតសលើបពទះគម្ដីរ្រម៊ី្រ(ដែលជាញឹក្ោ្រ់�ំសៅសៅ

សលើការ្រក្ដប្ររ្រ�់យ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធឬក្.យ.�.)។សៅសពលសៅែល់ភូមិនហរាំ

យ៉ូដ�្របានចា្រ់សផ្ើមការង្រសនាទះសាជា្្មដី។សៅន្ងៃេដី៣០ដខតុលាឆ្នាំ១៨៣១

ពយាការីយ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធបានេេរួលវិវរែៈដែលរានក្ត់បតាសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិង

ស�ចក្្ដី�ញ្ញា៦៥។សៅក្្នគុងវិវរែៈសនទះបពទះអរាចា�់្រសបងៀនថ្ែំែឹងល្អនឹង

បតូវបានដចក្ចាយោ�សពញសលើដផនែដីជាការប្រុងសប្រៀ្រខ្លួន�បរា្រ់ការយាងមក្

ជាសលើក្េដីពដីររ្រ�់បេង់សហើយពរួក្្ររិ�ុេ្បតូវអធិសា្នសែើម្ដីឲ្យរានវឌ្ឍនភាពចំសោទះ

នគរបពទះ។

វិលលាមអម៊ីមុ័ក្សខ្លិនបានេេរួលពិធដី្រុែ្យបជមុជេឹក្សៅន្ងៃេដី២០ដខ�ដីហាឆ្នាំ

១៨៣១។មិនយូរ្រ៉ុនាមាន្រនាទា្រ់ពដីោត់បតូវបានដតងតាំងជាដអលសឌើរោត់បានចូលររួមសធ្វើ

ជាអ្នក្ផ្សព្វផសាយជាមរួយនហរុម�ម្ម៊ីធ�បរា្រ់សពលពដីរ្រដី�បាដាហ៍។ក្្នគុងដខតុលាោត់

បានសធ្វើែំសែើរសៅកាន់រែ្ឋអូនហអូសែើម្ដីចូលររួម�ន្និ�ដីេននសា�នាចបក្។កាលក្ំពុងសៅ

េដីសនាទះោត់បានជរួ្រនឹងពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធ។តាមរយៈពយាការីបពទះអរាចា�់បានប្រទាន

ស�ចក្្ដីដែនាំនិងការបពរានសែើម្ដីជរួយោត់ឲ្យសៅដតសសាមាទះបតង់សហើយេេរួលបានជដីវិតែ៏សៅ

អ�់ក្ល្ជានិច្សៅេដី្រំផុត។វិវរែៈសនទះរានក្ត់បតាសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា

៦៦។



២៤០

សមសរៀនេដី១៥៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៦៥–៦៦

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦5:2ឃ្លា«ៃ្រកពះ»សំបៅបៅបលើៃ្រកពះបៅបលើថ្ៃដរី—ថដលជាសាសនាចក្រនៃ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទនៃពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយ(សូមបមើលបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៦5:5–៦)។អ្ន្រអាចៃរងចង់សរបសរ

បោលរោរណ៍បៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រថ្រ្បរខទរី2។

សូមអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបៃះពរីកបធាៃហ្គរដុៃប៊ីហុិង្លែរីបោយថសវងរ្រអវរីថដលបលា្រោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលអំពរីៃ្រ

កពះ៖

«សយើងគឺជាពលរែ្ឋសៅក្្នគុងនគរែ៏ធំ្រំផុតសៅសលើដផនែដី–ជានគរមរួយដែលពុំបតូវបានែឹក្នាំសដាយបបាជាញា

មនុ�្សសឡើយ្រ៉ុដន្បានែឹក្នាំសដាយបពទះអរាចា�់បពទះសយ�មូវបគដី�្។វត្រានរ្រ�់នគរ

គឺរានពិតដមន។សជាគវា�នារ្រ�់នគរគឺរានជាក្់។សនទះគឺជានគរដែលពយាការីដានដីដយ៉លបាន

ដ្្ង–្្មមរួយែុំដែលគរួរដតបតូវបានកាត់ផ្ដាច់ពដីភ្នំសដាយឥតនែណាសធ្វើសហើយរសមៀលសចញសៅរហូត

ែល់បានសពញដផនែដីទាំងមូល។(�ូមសមើលដានដីដយ៉ល២:៣៤–៣៥)។

«ោមានមនុ�្សខាងសាច់្មណាបាន្រសងកើតបពទះនគរសនទះសឡើងសនាទះសេ។វាសក្ើតសឡើងតាមរយៈវិវរែៈដែលបានមក្ពដី

អង្ែឹក្នាំសៅសាថាន�រួគ៌។សហើយចា្រ់តាំងពដី�តវត្សរ៍េដីែ្រ់បបាំ្ររួនននការក្សក្ើតបពទះនគរសនទះមក្វាបានរីក្ធំសឡើងែូចជា

ែុំបពិលដែលរសមៀលសចញសៅរានេំហំកាន់ដតធំសឡើងែូសចានាទះដែរ»(« Pillars of Truth»Ensign ដខមក្រាឆ្នាំ១៩៩៤

េំព័រ៤)។



2. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រប�ើញថារោរពយា្ររណ៍របស់ោៃរីថយែល្រំពុងកតូវោៃបំបពញនាបពលបច្ចនុប្បៃ្នបៃះតាមរបបៀបណាខលែះ?

បតើរោរណ៍បៃះពកងរងទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនៃពួ្របរិសុទ្ធន ង្ៃចុងបករោយោ៉ាង

ដូចបម្ច?

ខ. បតើរោរបធវើជាចំថណ្រមួយនៃៃ្រកពះបលើថ្ៃដរីម្ៃៃ័យដូចបម្ចចំបោះអ្ន្រ?

សូមអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលបឌើរថៃលអិលអាៃ់បឌើរសិៃ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់រួច្ ិតអំពរី

របបៀបថដលអ្ន្រៃរងបញ្ចប់កបបោ្ចុងបករោយបំ្ុត៖

«សតើអ្នក្ធាលា្រ់គិតអំពដីមូលសហតុដែលអ្នក្បតូវបាន្រញជលូនឲ្យមក្សក្ើតសៅសលើដផនែដីសៅជំនាន់ែ៏ពិស��

សនទះដែរឬសេ?អ្នក្ពុំសក្ើតមក្អំឡគុងជំនាន់រ្រ�់អ័ដាមនិងសអវា៉ឬសៅសពលដែលផ្សរា៉នបាន

បគ្រ់បគងសលើប្រសេ�សអ�ម៊ីព្ឬអំឡគុងសពលរាជវង្សមដីងសនាទះសេ។អ្នក្បានមក្កាន់ដផនែដីសៅបោសនទះ

២០�តវត្សរ៍្រនាទា្រ់ពដីការយាងមក្រ្រ�់បពទះបគដី�្ពដីែំ្រូង។្រព្វជិតភាពរ្រ�់បពទះបតូវបាន

សាដារសឡើងវិញសៅសលើដផនែដីសហើយបពទះអរាចា�់បានដាក្់បពទះហ�្បេង់សរៀ្រចំពិភពសលាក្�បរា្រ់ការ

បតឡ្រ់មក្វិញែ៏រុងសរឿងរ្រ�់បេង់។ទាំងសនទះគឺជា្រណាដាសពលសវលាននឱកា�និងការេេរួលខុ�បតូវ

ទាំងឡាយែ៏�ំខាន់។ទាំងសនទះគឺជាសពលសវលារ្រ�់អ្នក្។

«សដាយនូវពិធដី្រុែ្យបជមុជេឹក្រ្រ�់អ្នក្អ្នក្បានប្រកា�អំពដីស�ចក្្ដីជំសនឿសៅសលើបពទះសយ�មូវបគដី�្។...េំនរួលខុ�បតូវ

�ំខាន់មរួយរ្រ�់អ្នក្គឺបតូវ...»(Preparing the World for the Second Coming, »Ensign ឬលីអាហូណាដខឧ�ភា

ឆ្នាំ២០១១,េំព័រ៤៩)។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦5:3–4បោយថសវងរ្ររោរទទួលខុសកតូវទាំងឡាយថដលអ្ន្រម្ៃ្រ្ននុងនាមជា

សម្�ិ្រនៃៃ្រកពះបៅបលើថ្ៃដរី។

បៅ្រ្ននុងខទរី3ឃ្លា«ចូរបរៀបចំបភា�នាអាហារទទួល្រូៃបចៀម»សំបៅបលើរោរទទួលខុសកតូវ្រ្ននុងរោរបរៀបចំបលា្រិយសកម្ប់

រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។អ្ន្រអាចៃរងចង់សរបសរបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរ

របស់អ្ន្រថ្រ្បរបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៦5:3–4៖គ�ើងមាៃការទទួលខុសព្រូវក្នុងការគព្រៀមខលែលួៃគ�ើងៃិងមៃុស្ស�នទ

សពមាប់ការោងមកជាគលើកទបី្ បីររបស់ព្រះអមាចាស់គ�ស៊ូវពគបីស្ទ។



២៤១

សមសរៀនេដី១៥៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៦៥–៦៦

ថអលបឌើរអាៃ់បឌើរសិៃោៃថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីបសច្រ្រីពិតបៃះ។បលា្រោៃបញ្ចប់កបបោ្ចុងបករោយបង្អស់បៅ្រ្ននុងបសច្រ្រី

ថ ល្ែងរោរណ៍ខាងបលើបោយកបសាសៃ៍ទាំងបៃះ៖«រោរទទួលខុសកតូវដ៏ចាំោច់មួយរបស់អ្ន្រ្ ឺកតូវ�ួយបរៀបចំបលា្រិយសកម្ប់

រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កពះអង្គសប្គ្រះ»(PreparingtheWorldfortheSecondComing»ទំព័រ49)។


3.សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បៅបពលអ្ន្រ្ ិតអំពរីរោរទទួលខុសកតូវរបស់អ្ន្រ្រ្ននុងរោរបរៀបចំខលែលួៃឯងៃិងមៃុស្សដនទសកម្ប់រោរោងម្រជា

បលើ្រទរីពរីររបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបតើអ្ន្រម្ៃ្ ំៃិតៃិងអារម្ណ៍ោ៉ាងដូចបម្ចខលែះ?

ខ. សូម្រត់ចំណាំបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦5:4ថាបយើងកតូវ«កបរោសកោប់ពរី្រិច្ចរោរដ៏អសាចារ្យ

[របស់កពះអម្ចាស់]បៅ្រ្ននុងចំបណាមកបជា�ៃ។បតើម្ៃមបធយាោយមួយចំៃួៃណាខលែះថដលអ្ន្រអាចបធវើ

្រិច្ចរោរបៃះោៃ?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦5:5–៦រួច្ ូសចំណាំឲ្យោៃោ៉ាងបហាចណាស់រោរណ៍ចំៃួៃបរីថដលអ្ន្រ្ ួរថត

អធិសាឋាៃសូមឲ្យប្រើតប�ើង។

បតើរោរអធិសាឋាៃសកម្ប់រោរណ៍ទាំងបរីបៃះ�ួយអ្ន្រឲ្យបកតៀមខលែលួៃឯងៃិងមៃុស្សដនទសកម្ប់រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរោ៉ាង

ដូចបម្ច?

សូមអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃ្ូម្៉ាសបអសមែៃសុៃ៖សូមថសវងរ្រអវរីមួយថដលកបធាៃមែៃសុៃោៃ

បស្នើឲ្យបយើងបៃតេអធិសាឋាៃសូមឲ្យប្រើតប�ើងបហើយសូម្ ិតថាបតើរោរអធិសាឋាៃថបបបៃះអាច�ួយបរៀបចំបលា្រិយសកម្ប់រោរោង

ម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទតាមរបបៀបណា។

«ខ្គុំស�្នើ�ុំឱ្យស�ចក្្ដីជំសនឿនិងការអធិសា្នរ្រ�់អ្នក្្រន្សធ្វើសឡើងែល់បគ្រ់តំ្រន់ទាំងឡាយដែល

ឥេ្ិពលរ្រ�់សយើងសៅរានក្ំែត់សហើយសៅក្ដន្ងដែលសយើងពុំបតូវអនុញ្ញាតឱ្យដចក្ចាយែំែឹងល្អ

សដាយស�រីក្្នគុងសពលសនទះ។អព្ភលូតសហតុទាំងឡាយនឹងសក្ើតសឡើងប្រ�ិនស្រើសយើងសធ្វើែូសច្នទះ»(Welcome 

to Conference »Ensign ឬលីអាហូណាដខវិច្ិកាឆ្នាំ២០០៩,េំព័រ៦)។



4.បចញពរីអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦5សូមសរបសរអំពរីអវរីមួយថដលអ្ន្រៃរងបធវើ

បដើម្បរី�ួយបកតៀមខលែលួៃអ្ន្រៃិងមៃុស្សដនទសកម្ប់រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កពះបយសូ៊វក្រីស្ទ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៦៦

ទ្រះអម្ចាស់ទបទានឱវា្រែល់វិលោ្អ៊មី្ុ័កតខលែលិនតែើ្្ីបន្តតស្មរះទ�ង់ែរាបែល់ចុងបំ្ុ�។

វិលលាមអ៊ីមុ័្របខលែលិៃោៃអធិសាឋាៃបោយសម្ងាត់បោយទូលសូមឲ្យកពះអម្ចាស់កបទាៃចបមលែើយចំបោះសំណួរជា្រ់លា្រ់ចំៃួៃ

កោំតាមរយៈពយារោរីយែូថសបស៊្ីធ។បោយពុំោៃបលើ្រប�ើងអំពរីសំណួរវិលលាមោៃបស្នើឲ្យម្ៃវិវរណៈ។បៅន្ងៃទរី29ថខ

តុលាឆ្នាំ1831បៅបពលពយារោរីយែូថសបោៃ្រត់កតាវិវរណៈថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦៦វិលលាម

ោៃប�ើញថាសំណួរៃរីមួយៗរបស់ោត់កតូវោៃបឆលែើយ។

បទាះជាវិលលាមអ៊ីមុ័្របខលែលិៃពុំបៃតេបសាមះកតង់ោ៉ាងណា្រ្រី្រ៏ម្ៃរោរសរបសរមួយបៅ10ឆ្នាំបនាទាប់ពរីោត់ោៃចា្របចញ

ពរីសាសនាចក្រថាោត់ពុំអាចបដិបសធចំបោះរោរថដលពយារោរីយែូថសបស៊្ីធកតូវោៃបំ្ុស្ំៃិតបនាះប�ើយ។ោត់ោៃ

្រត់កតាអំពរីវិវរណៈដូចតបៅបៃះ៖«ឥ�តូវបៃះខញនុំសូមថ្លែងទរីបនាទាល់បៅ្រ្ននុងរោរបរោតខាលាចដល់កពះថារាល់សំណួរថដលខញនុំោៃ

ទូលសូមឮដល់កពះរោណ៌របស់កពះអម្ចាស់នៃពួ្រពលបរិវរបនាះកតូវោៃបឆលែើយតបបធវើឲ្យខញនុំសកប់ចិតតេោ៉ាងខាលាំង។ខញនុំចង់ឲ្យវបធវើជា

ទរីបនាទាល់ចំបោះរោរបំ្ុស្ំៃិតរបស់យែូថសប។បហើយខញនុំសូមថ្លែងបៅន្ងៃបៃះចាត់ទុ្រថាជា្ ស្នុតាងថដលខញនុំពុំអាចបដិបសធោៃ

ប�ើយ»(បៅ្រ្ននុងJanShippsandJohnW.Welch,eds.,The Journals of William E. McLellin 1831–1836
[ឆ្នាំ1994]ទំព័រ57)។



២៤២

សមសរៀនេដី១៥៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៦៥–៦៦

បៅបពលអ្ន្រសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦៦សូមថសវងរ្ររោរសៃយាបលើ្រទរ្រចិតតេថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃបៅដល់

វិលលាមអ៊ីមុ័្របខលែលិៃ។សូមថសវងរ្រ្ ងថដរៃូវកពះបៃ្ទតូលថ្រតកមូវៃិងរោរកពម្ៃ។


5. សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីរោរសៃយាមួយៃិងរោរកពម្ៃមួយ

ថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃដល់បងកបុសមុ័្របខលែលិៃរួមបញ្ចតូលទាំងបលខខ្ម្ពរីរថដលម្ៃសរបសរអំពរីរោរណ៍

ទាំងបនាះ។រួចសរបសរកបបោ្ចំៃួៃមួយឬពរីរបោយពៃ្យល់អំពរីរោរសៃយាៃិងរោរកពម្ៃថដលបបកងៀៃអ្ន្រ

អំពរីកពះអម្ចាស់។


៦. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ៦៥–៦៦ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖

ការដាក់រញ្ចូលស្មរះររ�់

អ្នកសៅក្នុងរទគម្ពីរ

សែើម្ដីសធ្វើឲ្យការ្រសបងៀន្រេគម្ដីរកាន់ដត

រានលក្្ខែៈផ្ទាល់ខ្លួន�ូមពិចារណា

អំពដីការដាក្់្រញ្លូលស្មាទះផ្ទាល់រ្រ�់

អ្នក្សៅក្្នគុងខគម្ដីរមរួយ។ឧទាហរែ៍

អ្នក្អាចដាក់្្រញ្លូលស្មាទះរ្រ�់អ្នក្សៅ

ខាងសែើមសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា

៦៦:១២សដាយប�នមថ្បពទះអរាចា�់

ក្ំពុងដតរានបពទះ្រន្លូលមក្កាន់អ្នក្

សដាយផ្ទាល់។



២៤៣

សមសរៀនេដី១៥៖ន ង្ៃេដី២

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៦៧
បមបរៀៃទរី15៖ន្ងៃទរី2បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦7

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៦៧:១–៣

ទ្រះអង្គសត្ង្ររះទ្រង់ទជាបអំ្ីគំនិ�និងចិ�្តរបស់្ នុស្ស

បតើអ្ន្រធាលាប់ឆងៃល់ថាបតើបហតុអវរីោៃជាមៃុស្សមួយចំៃួៃទទួលោៃទរីបនាទាល់អំពរីបោលលទ្ធិនៃដំណរងល្អចំថណ្រឯមៃុស្សមួយ

ចំៃួៃបទៀតពុំទទួលោៃ?

្រ្ននុងថខវិច្ិរោឆ្នាំ1831ម្ៃពួ្រថអលបឌើរមួយក្រុមរួមបញ្ចតូលទាំងពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃកប�ុំោនាពិភា្រសាអំពរីរោរបោះពុម្ព

វិវរណៈថដលពយារោរីោៃទទួល។ពួ្រថអលបឌើរមួយចំៃួៃោៃទទួលទរីបនាទាល់ថាវិវរណៈទាំងឡាយបនាះ្ ឺពិត។បទាះជាោ៉ាង

ណា្រ៏បោយពួ្រថអលបឌើរមួយចំៃួៃបទៀតបៅថតសង្រមថាៃរងទទួលោៃទរីបនាទាល់ដូចោនាបនាះថដរ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦7:1–2បោយថសវងរ្ររោរណ៍ថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលអំពរី

រោរអធិសាឋាៃ។

បចញពរីអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងខទរី1–2សូមបំបពញបៅ្រ្ននុងចបនាលាះនៃបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះ៖ព្រះអមាចាស់ឮ

គ�ើ�ពជាបអំ្បីរបស់ខញនុំ។


1.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើ

រោរដរងអំពរីបោលរោរណ៍បៃះអាច�ួយអ្ន្របធវើឲ្យ

រោរអធិសាឋាៃរបស់អ្ន្រម្ៃសភាពរោៃ់ថតកបបសើរ

ថ្មបទៀតតាមរបបៀបណា?បនាទាប់ម្រសូម

សរបសរអំពរីបទពិបសាធៃ៍មួយរបស់អ្ន្រថដលោៃ

�ួយអ្ន្រឬមៃុស្សណាម្នា្រ់ថដលអ្ន្រសារល់ឲ្យ

បបងកើៃរោរអះអាងខាងវិញ្ញាណអំពរីបសច្្ររីពិតនៃ

ដំណរងល្អ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦7:3បោយថសវងរ្រ

មូលបហតុថដលពួ្រថអលបឌើរមួយចំៃួៃពុំទទួលោៃពរ�័យថដល

កពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃដល់ពួ្រោត់។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំ

ឃ្លាថដលបលចបធាលាចំបោះអ្ន្រ។


2.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើ

រោរអៃុញ្ញាតឲ្យបសច្រ្រី្ ័យខាលាចម្ៃបៅ្រ្ននុងចិតតេអ្ន្រ

អាចរារាំងអ្ន្រមិៃឲ្យទទួលោៃពរ�័យោ៉ាងដូចបម្ច

ថដរ?រួចសូមបបងកើតបញ្រីនៃបសច្រ្រី្ ័យខាលាចថដល

អាចៃរងបញ្ឈប់មៃុស្សពរីរោរទទួលោៃពរ�័យ។

បរុព្វកថា
សៅដខវិច្ិកាឆ្នាំ១៨៣១បក្ុមននពរួក្ដអលសឌើរមរួយបក្ុមបានមក្ជរួ្រជុំោនា�បរា្រ់

�ន្និ�ដីេពិស��មរួយសៅនហរាំរែ្ឋអូនហអូ។ប្រធាន្រេននការពិភាក្សាមរួយសៅក្្នគុង

�ន្និ�ដីេសនាទះគឺជាការសបាទះពុម្វិវរែៈទាំងឡាយដែលពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធបាន

េេរួល។សៅអំឡគុងការប្រជុំសនាទះបពទះអរាចា�់បានប្រទានវិវរែៈសៅែល់យ៉ូដ�្រ

�ម្ម៊ីធសហើយបានក្ំែត់វិវរែៈសនាទះថ្ជាអារម្ភក្ថ្ននបពទះគម្ដីរវិវរែៈដែលនឹងបតូវ

សបាទះពុម្។�ព្វន្ងៃសនទះវិវរែៈសនាទះគឺជាក្ែ្ឌេដី១ក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី

�ញ្ញា។សបកាយមក្សៅក្្នគុង�ន្និ�ដីេសនាទះបពទះអរាចា�់បានប្រទានវិវរែៈដែល

�ព្វន ង្ៃសនទះបតូវបានក្ត់បតាសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៦៧។សៅក្្នគុង

វិវរែៈសនាទះបពទះអរាចា�់បានរានបពទះ្រន្លូលសៅកាន់ពរួក្្រង្រ្អលូនប្រុ�ដែលបានរាន

�ំែួរអំពដីភាសាននវិវរែៈដែលបេង់បានប្រទានែល់ពយាការី។



២៤៤

សមសរៀនេដី១៥៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៦៧

សូមពិចារណាអំពរីកពះបចសាដានៃកពះអម្ចាស់បដើម្បរី�ួយបយើងឲ្យ�ំៃួសបសច្រ្រី្ ័យខាលាចបោយៃូវបសច្រ្រី�ំបៃឿវិញ។

បតើរោរយល់ដរងថបបបៃះ�ួយមៃុស្សម្នា្រ់ឲ្យបៃតេបបងកើៃទរីបនាទាល់ោ៉ាងដូចបម្ច?

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៦៧:៤–៩

ទ្រះអម្ចាស់ស្កល្ង្ នុស្សដែលោនរិរះគន់ែល់វិវរណៈទាំងឡាយរបស់ទ្រង់

បតើអ្ន្រធាលាប់ឆងៃល់ថដរឬបទថាបតើបហតុអវរីោៃជាបយើង្ ួរថតបធវើតាមថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្របទាះបរីជាពួ្របលា្រពុំល្អឥតបខាចាះោ៉ាង

ណា្រ៏បោយបនាះ?

សូមអាៃបសច្រ្រីថណនាំអំពរី្រណ្ឌនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦7ៃិងខទរី5បោយថសវងរ្រឥរិោប្ខុសៗោនាថដល

ពួ្រថអលបឌើរមួយចំៃួៃោៃម្ៃចំបោះវិវរណៈទាំងឡាយ។(សូមចងចាំថារោរចងក្រងដំបូងនៃវិវរណៈរបស់ពយារោរីយែូថសប

ស៊្ីធកតូវោៃឲ្យប្មះថាជាកពះ្ម្ពរីរនៃបទបញ្ញតតេិ។បករោយម្រប្មះបនាះកតូវោៃប្តូរបៅជាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

វិញ)។សូម្រត់ចំណាំបៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីថណនាំអំពរី្រណ្ឌថា«ពួ្របងប្អតូៃកបុសៗភា្បកចើៃោៃថ្លែងទរីបនាទាល់ោ៉ាងមុឺងម្៉ាត់»

អំពរីភាពបពញបលញនៃវិវរណៈទាំងឡាយ។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយ«រោរសៃ្ទនា�ំទាស់មួយអំពរីរបបៀបបកបើភាសាបៅ្រ្ននុង

វិវរណបៃះោៃប្រើតប�ើង»។បោងតាមខទរី5ពួ្រថអលបឌើរមួយចំៃួៃោៃ្ ិតថាពួ្រោត់អាច«ថ្លែងោៃកបបសើរជាង

ភាសារបស់[របស់យែូថសបស៊្ីធ]»។បោយសារថតភាពបឆ្ើងនឆ្្រ្ននុងបញ្ញារបស់ខលែលួៃបនាះពួ្រប្ម្ៃអារម្ណ៍ថាខលែលួៃម្ៃ

្ុណសម្បតតេិបកចើៃជាងពយារោរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃចាត់តាំងបដើម្បរីសរបសរវិវរណៈទាំងឡាយបនាះ(សូមបមើលៃរីនហវទរី2

9:28–29)។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦7:4រួចសូមអាៃខទរី5សាជា្្រី្ ងថដរ។សូមថសវងរ្ររបបៀបថដលកពះអម្ចាស់ោៃ

បឆលែើយតបបៅៃរង្រងវល់របស់ពួ្រថអលបឌើរអំពរីរោរបកបើភាសាបៅ្រ្ននុងវិវរណៈបៃះ។

បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាវម្ៃសារៈសំខាៃ់ចំបោះពួ្រថអលបឌើរថដលកតូវយល់ថាកពះអម្ចាស់កទង់កជាបថាកទង់្រំពុងបធវើរោរ

ជាមួយអ្ន្របបកមើកទង់ថដលមិៃល្អឥតបខាចាះ?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦7:៦–9បោយថសវងរ្ររោរសា្រល្បងថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃដល់អ្ន្រថដលម្ៃ

្រងវល់អំពរីរោរបកបើភាសាបៅ្រ្ននុងវិវរណៈបៃះ។

វិលលាមអ៊ីមុ័្របខលែលិៃោៃសបកមចចិតតេទទួលយ្រសំណូមពរពរីកពះអម្ចាស់បដើម្បរីសរបសរវិវរណៈមួយបកបៀបបធៀបបៅៃរង

វិវរណៈថដលពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃទទួល។យែូថសបស៊្ីធោៃ្រត់កតាបរឿងដូចតបៅបៃះបៅ្រ្ននុងកបវតតេិរបស់បលា្រ៖

«វិលលាមអ៊ីមុ័្របខលែលិៃោៃ្ ិតថាខលែលួៃ្ ឺជាមៃុស្សថដលម្ៃកោជាញាជាងប្បោយសំអាងបលើចំបណះវិជាជាជាជាងរោរបកបើ

រោរញ្ញាណដរងោៃពយាោមសរបសរកពះបញ្ញតតេិមួយឲ្យកសបដៀងោនាបៅៃរងកពះបញ្ញតតេិថដលតូចបំ្ុតរបស់អម្ចាស់បែុថៃតេោៃ

បរា�័យដ្បិតវ្ ឺជារោរទទួលខុសកតូវមួយដ៏បលើសលុបបដើម្បរីសរបសរបៅ្រ្ននុងកពះនាមនៃកពះអម្ចាស់។ពួ្រថអលបឌើរៃិង

មៃុស្សទាំងអស់ថដលោៃបមើលប�ើញរោរពយាោមថដលមិៃោៃទទួលបជា្�័យនៃបុរសថ្រលែងម្នា្រ់បៃះបធវើតាមរបបៀបបកបើភាសា

នៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃចាប់ប្្ើមបសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់ខលែលួៃបៅបលើភាពបពញបលញនៃដំណរងល្អសាជា្្រីៃិងបលើបសច្រ្រីពិតនៃ

កពះបញ្ញតតេិៃិងវិវរណៈទាំងឡាយថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃដល់សាសនាចក្រតាមរយៈរូបខញនុំថដលជាឧប្ររណ៍របស់កទង់

បហើយពួ្រថអលបឌើរោៃបគ្ហាញឆៃ្ទៈបដើម្បរីថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីបសច្រ្រីពិតរបស់ខលែលួៃបៅរោៃ់ពិ្ពបលា្រ»(បៅ្រ្ននុងHistory of the 
Church1:22៦)។

បនាទាប់ពរីកពរតតេិរោរណ៍បៃះពួ្រថអលបឌើរទាំងបែុនាមៃនា្រ់ថដលោៃម្ៃវតតេម្ៃបៅទរីបនាះោៃកពមបកពៀងចុះហតថែបលខាបលើឯ្រសារ

មួយបោយោៃថ្លែងទរីបនាទាល់ជា្ លែតូវរោរអំពរីភាពបពញបលញនៃវិវរណៈថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរនៃបទបញ្ញតតេិ។


3.សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាយែូថសបស៊្ីធថដលម្ៃរោរអប់រំទាបអាចសរបសរវិវរណៈទាំងបៃះោៃបែុថៃតេ

វិលលាមអ៊ីមុ័្របខលែលិៃថដលជាអ្ន្រម្ៃរោរអប់រំខ្ពស់បនាះថបរជាមិៃអាចបធវើោៃបៅវិញ?

ខ. បតើអ្ន្រអាចបរៀៃអវរីខលែះបចញពរីដំបណើរបរឿងបៃះអំពរីរោរវិៃិច្័យដល់ថានា្រ់ដរ្រនាំរបស់បយើងបោយសារថតភាពមិៃ

ល្អឥតបខាចាះរបស់ពួ្របលា្រ?

សូមពិចារណាអំពរីរោរតាំងចិតតេបដើម្បរីបធវើតាមថានា្រ់ដរ្រនាំរបស់អ្ន្របោយបសច្រ្រីសុចរិតបទាះជាអ្ន្រឬមៃុស្សដនទបទៀតោៃ

ប�ើញម្ៃភាពមិៃល្អឥតបខាចាះថដលពួ្របលា្រម្ៃោ៉ាងណា្រ៏បោយ។



២៤៥

សមសរៀនេដី១៥៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៦៧

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៦៧:១០–១៤

ទ្រះអម្ចាស់ទបទានឱវា្រែល់្ ួកអ្កតែើរតា្ទ្រង់អំ្ីរតបៀបតទ�ៀ្ខលែលួនចូលតៅក្នុងវ�្តម្នរបស់ទ្រះ

4.សូម្ ូសតារាងមួយថដលម្ៃកបអប់ឈរពរីរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។

សូមសរបសរបៅបលើកបអប់ឈរទរីមួយថារគ្វា�់ៃិងបលើកបអប់ឈរទរីពរីរថារមបៀប ទទួល បា� រគ្វា�់ ។សូមអាៃ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦7:10–14បោយថសវងរ្ររគ្វាៃ់ថដលកពះអង្គសប្គ្រះោៃសៃយាដល់ពួ្របងប្អតូៃ

កបុសទាំងបៃះៃិងទបងវើចាំោច់ៗថដលពួ្រប្កតូវកបកពរតតេបដើម្បរីទទួលោៃរគ្វាៃ់បនាះ។សូមសរបសរចបមលែើយរបស់

អ្ន្រោ្រ់បៅ្រ្ននុងកបអប់ឈរថដលកតរមកតូវ៖

បោងតាមខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើពួ្របងប្អតូៃកបុសទាំងបៃះកតូវបធវើអវរីបដើម្បរីោៃបៅ្រ្ននុងវតតេម្ៃនៃកពះ?(ោ្រ្យបា� មៅ ក្នញងម្ៃៃ័យ

ថារោររោៃ់ខាជាប់ឬសថែិតបសថែរបៅ្រ្ននុងទរី្រថៃលែងជា្រ់លា្រ់មួយ)។បបើពួ្រប្ដ្រខលែលួៃបចញពរីរោរកចថណៃ្ នាៃរីសៃិងរោរ្័យខាលាច

បហើយបនាទាបខលែលួៃបនាះពួ្រប្ៃរងអាចបៅ្រ្ននុងវតតេម្ៃនៃកពះោៃ។

ដូចោៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦7:13ពួ្របងប្អតូៃកបុសទាំងបៃះកតូវោៃបលើ្រទរ្រចិតតេឲ្យ«ស៊ូបៅ

្រ្ននុងបសច្រ្រីអត់ធៃ់»រហូតដល់ពួ្រប្ោៃល្អឥតបខាចាះ។សូមអាៃដំបណើរបរឿងខាងបករោមបៃះថដលោៃថច្រចាយបោយ

កបធាៃបឌៀប្ើរបអសវអុ�ដូហវ្រ្ននុង្ ណៈកបធាៃទរីមួយថដលបបកងៀៃបយើងអំពរីសារៈសំខាៃ់នៃរោរអត់ធៃ់បៅ្រ្ននុងដំបណើររោរនៃ

រោរថកបរោលាយជាល្អឥតបខាចាះ៖

«អំឡគុងេ�វត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៦០រានសាបសាតាចារ្យមរួយរូ្រសៅសាក្លវិេយាល័យដ�្នហ្វែបានសធ្វើ

ការសាក្ល្ងសធ្វើ្រេពិសសាធន៍តូចមរួយអំពដីក្រាលាំងឆន្ៈរ្រ�់ក្ុរារតូចៗដែលរានអាយុ្ររួនឆ្នាំ។ោត់

ដាក្់នំរា៉ា�្សរា៉ាឡលូែ៏ធំមរួយសៅចំសោទះមុខក្ុរារតូចៗសនាទះសហើយបានបបា្រ់ក្ុរារទាំងសនាទះថ្ពរួក្សគអាច

ោតំនំសនាទះភាលាមដតម្ងឬស្រើអាចចាំដត១៥នាេដីសេៀតនឹងេេរួលបាននំរា៉ា�្សរា៉ាឡលូសនាទះែល់េដីពដីរ។

«្រនាទា្រ់មក្ោត់បានេុក្ឲ្យក្ុរារសនាទះសៅដតឯងសហើយឃ្លាំសមើលពដីសបកាយក្ញ្ក្់ដែល

អាចស�ើញដតរាខាង។ក្ុរារខ្ទះបានោតំនំរា៉ា�្សសម៉លូភាលាមដតម្ងសហើយខ្ទះសេៀតអាចរង់ចំាបានដត្រ៉ុនាមាននាេដី

មុនសពលពរួក្វាចុទះចាញ់ការល្លួង។រានដត៣០ភាគរយ្រ៉ុសណាណទះដែលអាចរង់ចាំបាន»(្រន្សដាយភាពអត់ធន់»Ensign 
ឬលីអាហូណាដខឧ�ភាឆ្នាំ២០១០េំព័រ៥៦)។

បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរពិបសាធៃ៍ៃិងរោររ្រប�ើញរបស់សាកសាតាចារ្យរូបបៃះអាចអៃុវតតេចំបោះយុវវ័យនាបពលបច្ចនុប្បៃ្នបៃះោ៉ាង

ដូចបម្ច?

បនាទាប់ម្រកបធាៃអុ�ដូហវោៃថ្លែងអំពរីរោររ្រប�ើញថដលបចញពរីរោរពិបសាធៃ៍បលើៃំម្៉ាស្សម្៉ា�តូបនាះថា៖

«្រ៉ុដន្សៅសពលដែលសពលសវលាក្ន្ងសៅ[សាបសាតាចារ្យ]បានតាមដានក្ុរារទាំងសនាទះ

សហើយចា្រ់សផ្ើម�ំោល់ស�ើញនូវភាពប�្រោនាែ៏គរួរឱ្យចា្រ់អារម្មែ៍ថ្៖ក្ុរារទាំងសនាទះដែលមិនអាច

រង់ចាំបានសបកាយមក្ដតងនឹងរាន្រញ្ហាសៅក្្នគុងជដីវិតនិង

រាន្រញ្ហាដផ្នក្អាក្្រ្ក្ិរិយាជាងក្ុរារដែលអាចរង់ចាំបានសៅសពលដែលក្ុរារដែលអាចរង់ចាំបាន

េំនងជារានភាពវិជជរានជាងនិងរានការសលើក្េឹក្ចិត្ជាងរានពិន្គុនិងចំែូលខ្�់ជាងសហើយរាន

េំនាក្់េំនងល្អជាងក្ុរារដែលមិនអាចរង់ចាំបាន។

«អ្វដីដែលបានចា្រ់សផ្ើមសដាយការពិសសាធន៍យា៉ាងសាមញ្ញមរួយជាមរួយក្ុរារសហើយនិងនំរា៉ា�្សរា៉ាឡលូនឹងកាលាយសៅជា

ការ�ិក្សាគំរូ�ំខាន់មរួយដែល្រង្ហាញថ្លេ្ភាពសែើម្ដីរង់ចាំ—អត់ធន់—គឺជាលក្្ខែៈ�ម្ត្ិអត្ចរិក្ជាគន្ឹទះដែលអាច

ពយាក្រនូវសជាគជ័យសបកាយមក្ក្្នគុងជដីវិត។...

«ការរង់ចាំអាចជាការលំបាក្។ក្ុរារែឹងថ្វាលំបាក្សហើយមនុ�្សសពញវ័យក្៏ែឹងែូសចានាទះដែរ។សយើងរ�់សៅក្្នគុង

ពិភពសលាក្មរួយដែលរានសភាជនដីយដា្នលក្់អាហារសលឿនទាន់ចិត្ការសផ្ើសារ្រនាទាន់ដខ្សភាពយន្ដែលអាចសរើ�បានតាម

ចិត្និងសឆ្ើយត្រភាលាមៗសលើ�ំែួរសបរៅៗឬ�ំែួររាក្់ក្ំដផល។សយើងមិនចូលចិត្រង់ចាំសនាទះសេ។...

«ភាពអត់ធន់—ជាលេ្ភាពសែើម្ដីដាក្់ចំែង់រ្រ�់សយើងឲ្យសៅស�ងៃៀមក្្នគុងរយៈសពលមរួយ—គឺជាគុែធម៌ែ៏រានតនម្និង

ក្បម។សយើងចង់បានអ្វដីដែលសយើងចង់បានសហើយសយើងចង់បានវាឥឡលូវសនទះ។សហតុែូសចានាទះសហើយគំនិតននភាពអត់ធ្មត់

សនាទះឯងដែលវាហាក្់ែូចជាមិនេេរួលបានការសពញចិត្សហើយរានរ�ជាតិល្វដីងជូរចត់។



២៤៦

សមសរៀនេដី១៥៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៦៧

«យា៉ាងណាក្្ដីសដាយោមានការអត់ធន់សយើងមិនអាចសធ្វើឲ្យបពទះ�ព្វបពទះហឫេ័យសឡើយសយើងមិនអាចេេរួលបាន

ភាពបគ្រ់លក្្ខែ៍សឡើយ។យា៉ាងពិតបបាក្ែការអត់ធន់គឺជាែំសែើរការឲ្យរាន្ររិ�ុេ្ភាពដែលែុ�ខាត់ការយល់ែឹង

្រសងកើន�ុភមង្លសផ្ដាតេសង្វើសហើយនិងផ្ល់ក្្ដី�ង្ឹម�បរា្រ់ភាព�ុខសាន្»(«្រន្សដាយភាពធត់ធន់»េំព័រ៥៦)។



5. សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើអ្ន្រ្ ិតថា

បហតុអវរីោៃជារោរអត់ធៃ់ចាំោច់បៅ្រ្ននុងរោរខិតខំរបស់អ្ន្រឲ្យម្ៃភាពស្រ្ិសមបហើយបៅ្រ្ននុងវតតេម្ៃនៃ

កពះអម្ចាស់?សូមយ្របពលពរីរបរីនាទរី្ ងថដរបៅពិចារណាអំពរីចំណុចទាំងឡាយបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រថដល

អ្ន្រអាចកតូវម្ៃរោរអត់ធៃ់ឲ្យោៃរោៃ់ថតបកចើៃជាមួយខលែលួៃឯងៃិងជាមួយមៃុស្សដនទ។កបសិៃបបើអ្ន្រម្ៃ

អារម្ណ៍ល្អ្រ្ននុងរោរបធវើដូចបៃះសូមសរបសរបោលបៅមួយថដលរួមបញ្ចតូលទាំងរោរម្ៃអត់ធៃ់ឲ្យោៃរោៃ់ថតបកចើៃ

្រ្ននុងរោរខិតខំរបស់អ្ន្របដើម្បរីម្ៃភាពបរិសុទ្ធបៅចំបោះកពះ។


៦. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ៦៧ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



២៤៧

សមសរៀនេដី១៥៖ន ង្ៃេដី៣

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៦៨
បមបរៀៃទរី15៖ន្ងៃទរី3បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦8

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៦៨:១–១២

ទ្រះអង្គសត្ង្ររះទបទានឱវា្រតៅែល់អ្កទាំងឡាយដែលទ�ូវោនតៅឲ្យ្ សាយែំណឹងល្អ

សូមពិចារណាសំណួរខាងបករោម៖

• បតើរោរោរម្ឬ្រងវល់អវរីខលែះអាច

ប្រើតម្ៃចំបោះមៃុស្សថដលបហៀបៃរងបបកមើ

បបស្រ្រម្បពញបម្៉ាង?

• បតើម្ៃបហតុ្លមួយចំៃួៃណាខលែះថដល

បពលខលែះមៃុស្សម្ៃអារម្ណ៍្ ័យខាលាចអំពរី

រោរថច្រចាយដំណរងល្អជាមួយសម្�ិ្រ

ក្ុរមក្ួសារៃិងមិតតេ្្រ្ិរបស់ខលែលួៃ?

បៅអំ�នុងសៃ្និសរីទបៅន្ងៃទរី1ថខវិចិ្រោឆ្នាំ1831ពួ្រ

ថអលបឌើរចំៃួៃបួៃរូបថដលៃរងបបកមើជាអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនា

ោៃចូលបៅ�ួបពយារោរីយែូថសបស៊្ីធបហើយោៃសុំដរងអំពរីកពះឆៃ្ទៈរបស់កពះអម្ចាស់ថដលម្ៃចំបោះពួ្រោត់។បដើម្បរីបឆលែើយ

តបកពះអម្ចាស់ោៃបបើ្រសថម្ងលំនាំមួយនៃរោរ្សាយដំណរងល្អ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦8:1–5បោយថសវងរ្រលំនាំមួយនៃរោរ្សាយដំណរងល្អ។សូម្ ិតពរីរោរ្ូសចំណាំ

អវរីថដលអ្ន្ររ្រប�ើញ។(អ្ន្រៃរងរ្រប�ើញោ្រ្យគំរូបៅ្រ្ននុងខទរី2ៃិងទរី3។្ំរូ្ឺជាលំនាំឬតួោ៉ាង)។

ចំណុចខាងបករោមបៃះបតើមួយណាថដលមិ� សម� ជាថ្្ន្រនៃលំនាំនៃរោរ្សាយដំណរងល្អថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងខទរី1?

• បកចៀងចបកមៀងនៃបសច្រ្រីកសឡាញ់ដ៏អស់្រល្បជាៃិច្ច។

• កបរោសដំណរងល្អបោយកពះវិញ្ញាណ។

• ពិភា្រសាជាមួយមៃុស្សថដលអ្ន្របបកងៀៃ។

• បរិោយបទ្ម្ពរីរ។

សេចក្តីស្្ើម
សៅន្ងៃេដី១ដខវិច្ិកាឆ្នាំ១៨៣១ពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធបានជរួ្រនឹងពរួក្ដអលសឌើរ

មរួយបក្ុមសៅភូមិនហរាំរែ្ឋអូនហអូសែើម្ដីសធ្វើ�ន្និ�ដីេពិស��មរួយ។ពរួក្សលាក្បាន

ពិភាក្សាអំពដីការសបាទះពុម្បពទះគម្ដីរនន្រេ្រញ្ញត្ិដែលជាការសបជើ�សរើ�សចញពដីវិវរែៈ

ទាំងឡាយដែលពយាការីបានេេរួល។រានពរួក្ដអលសឌើរ្ររួនរូ្រសៅក្្នគុង�ន្និ�ដីេ

សនទះបានស�្នើឲ្យយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធេូល�ូមែល់បពទះអរាចា�់អំពដីបពទះឆន្ៈបេង់ដែលរាន

ចំសោទះពរួក្ោត់។សែើម្ដីសឆ្ើយត្រសៅនឹង�ំសែើសនទះសនាទះពយាការីបានេេរួលវិវរែៈ

ដែល�ព្វន្ងៃសនទះបតូវបានក្ត់បតាសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៦៨។

វិវរែៈសនទះររួម្រញ្លូលទាំងឱវាេសៅែល់អ្នក្ដែលបតូវបានសៅឲ្យផសាយែំែឹងល្អ

ស�ចក្្ដីដែនាំអំពដីការសៅ្រសបមើរ្រ�់្រម៊ី�្សពនិងបពទះ្រញ្ញត្ិដែលរានចំសោទះ

ឪពុក្រាដាយដែលបតូវ្រសបងៀនអំពដីសោលការែ៍និងសោលលេ្ិទាំងឡាយនន

ែំែឹងល្អសៅែល់ក្ូនសៅរ្រ�់ខ្លួន។



២៤៨

សមសរៀនេដី១៥៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៦៨

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦8:៦បោយថសវងរ្ររោរបលើ្រទរ្រចិតតេបថៃថែមថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃឲ្យដល់ពួ្រ

អ្ន្របបកមើរបស់កទង់។


1. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើម្ៃបោលរោរណ៍អវរីខលែះថដលអ្ន្រប�ើញម្ៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦8:៦ថដលអាចៃរងនាំ

ម្រៃូវរោរលួងបលាមចិតតេដល់អ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនា?

ខ. បហតុអវរីោៃជាវម្ៃសារៈសំខាៃ់ចំបោះអ្ន្រថដលកតូវដរងថាកពះអម្ចាស់កទង់្ ង់បៅថ្រ្បរអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយ

សាសនាដ៏បសាមះកតង់របស់កទង់?

្ . បតើរោរសៃយាបៃះអាច�ួយអ្ន្របៅ្រ្ននុង្រិច្ចខិតខំបដើម្បរី្ សាយដំណរងល្អនាបពលបច្ចនុប្បៃ្នបៃះោ៉ាងដូចបម្ច?

អ្ន្រអាចៃរងចង់សរបសរបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រថ្រ្បរបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៦8:4៖

គៅគ្ល្ ួកអ្កបគពមើរបស់ព្រះអមាចាស់ព្រូវបាៃបណាដាលគោ�ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគនារះពាក្យសម្បីរបស់្ ួកគោកៃឹង�ឹកនាំ

មៃុស្សគៅរកគសចក្បីសគ្ង្ររះ។

ទៃ្ទរមៃរងបពលអ្ន្រថដលកតូវោៃថតងតំាងឲ្យ្ សាយដំណរងល្អ

អាច�ួយបយើងឲ្យដរងអំពរីកពះឆៃ្ទៈរបស់កពះអម្ចាស់បនាះម្ៃ

ថតកបធាៃនៃសាសនាចក្រថតម្នា្រ់្ ត់ថដលម្ៃសិទ្ធិទទួល

ោៃបហើយកបរោសអំពរីកពះឆៃ្ទៈរបស់កពះអម្ចាស់សកម្ប់

សាសនាចក្រទាំងមូល។បៅបករោមរោរដរ្រនាំរបស់បលា្រ

បនាះសម្�ិ្រ្រ្ននុង្ ណៈកបធាៃទរីមួយៃិង្រូរុ៉មនៃពួ្រសាវ្រ

ដប់ពរីរនា្រ់្រ៏ម្ៃសិទ្ធអំណាចកបរោសអំពរីកពះឆៃ្ទៈរបស់

កពះអម្ចាស់សកម្ប់បយើងថដរ។ដូបច្នះបោលរោរណ៍ថដល

ម្ៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងខទរី4អាចអៃុវតតេបៅក្ប់បពលថដល

សម្�ិ្រ្រ្ននុង្ ណៈកបធាៃទរីមួយឬ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរ

នា្រ់ប�ើងថ្លែងសុៃ្ទរ្រថាបៅ្រ្ននុងសៃ្និសរីទទូបៅ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦8:3–5ម្ងបទៀតរួចថសវងរ្ររោរសៃយាថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃឲ្យដល់ពួ្រ

អ្ន្របបកមើរបស់កទង់ថដលកតូវោៃថតងតាំងបនាះ។សូមបញ្ចប់បសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចតបៅបៃះ៖បៅបពលពួ្រអ្ន្របបកមើរបស់

កពះអម្ចាស់ថ្លែងរោលបណាដាលបោយកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបនាះោ្រ្យសម្រីរបស់ពួ្របលា្រ្រ៏ៃរងដរ្រនាំបៅតាមកពះវិញ្ញាណថដរ។


2.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើម្ៃ

មបធយាោយណាខលែះថដលបយើងអាចអបញ្ើញឲ្យម្ៃអាៃុភាពនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបៅបពលបយើងថច្រចាយ

ដំណរងល្អ?

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦8:7–12បយើងអាៃថាកពះអម្ចាស់ោៃបៅពួ្រថអលបឌើរទាំងបួៃរូបបៃះឲ្យ្ សាយ

ដំណរងល្អបហើយបធវើពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រឲ្យអ្ន្រថដលៃរងទទួលប�ឿ។បយើង្រ៏អាៃ្ ងថដរអំពរីពរ�័យទាំងឡាយថដលប្រើតម្ៃ

ចំបោះពួ្រោត់ៃិងចំបោះអ្ន្រថដលប�ឿដល់ោ្រ្យសម្រីរបស់ពួ្រោត់។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៦៨:១៣–២៤

ទ្រះអម្ចាស់តបើកសដ្្ដងអំ្ីគុណស្្�្តិសទម្ប់�ំដណងណនប៊មីស្ស្

សូមកសនមថាម្ៃមិតតេ្្រ្ិម្នា្រ់ថដលម្ៃ�ំបៃឿប្្សងសួរថា«បតើប៊ីស្សពរបស់អ្ន្រកតូវោៃបក�ើសតាំងោ៉ាងដូចបម្ច»?

បតើអ្ន្រៃរងៃិោយថាដូចបម្ច?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦8:14–15,20បោយថសវងរ្ររបបៀបថដលប៊ីស្សពកតូវោៃបក�ើសតាំង។

ឃ្លា«ពូ�ពង្សនៃបលា្របអើរ៉ុៃពិត»សំបៅបៅបលើថខ្សកសឡាយនៃប្អតូៃកបុសរបស់មែូបស្ឺបអើរ៉ុៃបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរសញ្ញាចាស់។

ថខ្សកសឡាយបៃះៃរងម្ៃសិទ្ធិចំបោះតំថណងនៃប៊ីស្សពជាអធិបតរីកបសិៃបបើកតូវោៃបៅបហើយអៃុមតិបោយ្ ណៈកបធាៃ

ទរីមួយ។បៅ�ំនាៃ់របស់មែូបសម្ៃថតថខ្សកសឡាយនៃអំបូរបលវីថតបែុបណាណះថដលោៃរោៃ់បពវ�ិតភាពបលវីឬបពវ�ិតភាព

បអើរ៉ុៃ។បុ្្គលម្នា្រ់កតូវថតម្ៃ្ ម�័រជាថខ្សកសឡាយបៃះបទើបកតូវោៃកប្ល់បពវ�ិតភាពឲ្យ។សិទ្ធិទទួលោៃបពវ�ិតភាព

បៃះ្ឺ្ ្ល់ពរីឪពុ្របៅ្រូៃ។បៅ�ំនាៃ់បនាះកបសិៃបបើឪពុ្រពុំោៃរោៃ់បពវ�ិតភាពបទបនាះ្រូៃកបុស្រ៏ៃរងមិៃម្ៃឱរោសរោៃ់

បពវ�ិតភាពថដរ។



២៤៩

សមសរៀនេដី១៥៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៦៨

សូមសរបសរបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖ប៊មីស្ស្ព្រូវផ្របាៃអៃុម្រិគោ�គណៈពបធាៃទបីមួ�

ៃិងព្ូរវបាៃផ្រងតាំងគោ�អ្កមាៃសិទ្ធអំណាចព្រឹមព្រូវ។

បៅ�ំនាៃ់ដំបូងនៃសាសនាចក្រសម្�ិ្រ្រ្ននុង្ ណៈកបធាៃទរីមួយថតងតាំងបហើយថញ្របចញចំបោះប៊ីស្សពទាំងឡាយ។

បៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រនាបពលបច្ចនុប្បៃ្នរបបៀបបៃះបៅថតអៃុវតតេចំបោះប៊ីស្សពជាអធិបតរី។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយរោរបៅ

រោរថតងតាំងៃិងរោរថញ្របចញនៃពួ្រប៊ីស្សព្ឺកតូវោៃដរ្រនាំបោយកបធាៃបស្្របៅបករោមរោរដរ្រនាំរបស់្ណៈកបធាៃ

ទរីមួយ។កបធាៃបស្្រម្នា្រ់បោយម្ៃរោរោំកទម្រពរីទរីកបរ្រសារបស់បលា្របៅ្រ្ននុង្ណៈកបធាៃបស្្រថសវងរ្រវិវរណៈ

បដើម្បរីសារល់បៅបពលណាកតូវបៅប៊ីស្សព្ ្រីឬកតូវបៅៃរណា។បលា្រប្ញើអៃុសាសៃ៍បៅរោៃ់្ ណៈកបធាៃទរីមួយបដើម្បរីបធវើ

រោរអៃុមតិ។បៅបពល្ ណៈកបធាៃទរីមួយអៃុមតិរោរបៅបៃះបនាះពួ្របលា្រអៃុញ្ញាតឲ្យកបធាៃបសតេ្រថតងតាំងបហើយថញ្រ

បចញចំបោះប៊ីស្សព្ ្រី។


3.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បហតុអវរីោៃជាវ

ម្ៃសារៈសំខាៃ់ចំបោះអ្ន្រថដលកតូវដរងថា្ណៈកបធាៃទរីមួយអៃុមតិចំបោះរោរបៅរបស់ប៊ីស្សព?

ពរីមុៃពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃទទួលវិវរណៈថដលម្ៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦8ថអតវឺតោ៉ាកទិច

្ឺជាប៊ីស្សពថតម្នា្រ់្ ត់បៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ។បៅបពលប៊ីស្សពឯបទៀតកតូវោៃបៅបនាះប៊ីស្សពោ៉ាកទិចោៃបបកមើជាប៊ីស្សព

ជាអធិបតរី។សពវន្ងៃបៃះប៊ីស្សពជាអធិបតរី្ឺជាអ្ន្រម្ៃសិទ្ធិអំណាចទូបៅបហើយទទួលខុសកតូវបលើ្រិច្ចរោរអាណាចក្ររបស់

សាសនាចក្រទាំងមូល(សូមបមើល្.ៃិងស.107:៦8)។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៦៨:២៥–៣៥

ទ្រះអម្ចាស់បញ្ជាឲ្យឪ្ុកម្ដាយបតទងៀនកូនតៅរបស់ខលែលួន

បតើអ្ន្រធាលាប់្ ិតអំពរីលទ្ធភាពនៃរោរថដលោៃបរៀបរោរបហើយៃិងរោរថដលម្ៃ្រូៃបៅបៅបែុនាមៃឆ្នាំខាងមុខបទៀតថដរឬបទ?

សូមបធវើបញ្រីនៃអវរីថដលអ្ន្រៃរងចង់បបកងៀៃ្រូៃបៅរបស់អ្ន្រ៖

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦8:25–27

រួច្ ូសចំណាំបោលលទ្ធិថដលកពះអម្ចាស់ោៃបញ្ជាឲ្យ

ឪពុ្រម្ដាយបបកងៀៃដល់្រូៃបៅរបស់ខលែលួៃ។កបសិៃបបើអវរី

ទាំងបៃះមិៃម្ៃបៅ្រ្ននុងបញ្រីរបស់អ្ន្របទបនាះសូមសរបសរ

បញ្ចតូលបថៃថែម។


4.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុ

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីថាបតើអ្ន្រ្ ិត

ថាបហតុអវរីោៃជាឪពុ្រម្ដាយកតូវោៃបញ្ជា

ឲ្យបបកងៀៃ្រូៃបៅខលែលួៃបដើម្បរីពួ្រប្យល់អំពរី

បោលលទ្ធិនៃរោរថកបចិតតេបសច្រ្រី�ំបៃឿបលើ

កពះក្រីស្ទពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រៃិងអំបណាយទាៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។បតើឪពុ្រម្ដាយរបស់អ្ន្រោៃ�ួយអ្ន្រ

ឲ្យបរៀៃអំពរីដំណរងល្អោ៉ាងដូចបម្ច?សូម្ ិតអំពរីរោរសរបសរលិខិតថ្លែងអំណរ្ុណមួយចបាប់បដើម្បរី�ូៃចំបោះ

ពួ្របលា្រ។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦8:28–31កពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃឱវទបថៃថែមបៅដល់ឪពុ្រម្ដាយទាំងឡាយ

្រ៏ដូចជាបៅដល់ពួ្របរិសុទ្ធបៅទរីក្រុងស៊ីយែូៃថដរ។


5. បដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យបកតៀមខលែលួៃបធវើជាឪពុ្រម្ដាយសូមបធវើលំហាត់ខាងបករោមពរីរឬបកចើៃជាងបៃះ។សូមបឆលែើយសំណួរ

ទាំងឡាយោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។

្រ. សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦8:28បោយថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់បញ្ជាឲ្យឪពុ្រម្ដាយ

បបកងៀៃដល់្រូៃបៅរបស់ខលែលួៃ។

• បហតុអវរីអ្ន្រ្ិតថាវៃរងសំខាៃ់ចំបោះអ្ន្របដើម្បរីបបកងៀៃ្រូៃបៅឲ្យអធិសាឋាៃ?

• បតើអ្ន្រកតូវោៃបបកងៀៃឲ្យបចះអធិសាឋាៃតាមរបបៀបណា?

• បតើរោរអធិសាឋាៃោៃកបទាៃពរដល់អ្ន្រៃិងក្រុមក្ួសារអ្ន្រតាមរបបៀបណា?



២៥០

សមសរៀនេដី១៥៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៦៨

• តាម្ ំៃិតរបស់អ្ន្របតើរោរអធិសាឋាៃ�ួយបយើងឲ្យ«បដើរបោយបទៀងកតង់បៅចំបោះកពះអម្ចាស់»តាមរបបៀបណា?

ខ. សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦8:29បោយថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់បញ្ជាឲ្យបណាដា�ៃនៃ

ទរីក្រុងស៊ីយែូៃ(សម្�ិ្រសាសនាចក្រ)បធវើ។

• បតើអ្ន្រោៃបរៀៃពរីឪពុ្រម្ដាយរបស់អ្ន្រឬមៃុស្សដនទបទៀតអំពរីរោររ្រសាន្ងៃឈប់សកម្្រឲ្យបរិសុទ្ធោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើអ្ន្រអាចបធវើអវរីខលែះបដើម្បរី�ួយក្រុមក្ួសាររបស់អ្ន្រឲ្យរ្រសាន្ងៃឈប់សកម្្រជាបរិសុទ្ធ?

្ . សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦8:30បោយថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់បញ្ជាដល់ឪពុ្រម្ដាយ

ៃិង្រូៃបៅបធវើ។(សូម្រត់ចំណាំថាោ្រ្យម�ុស្ស ខ្ិល ្ចអូសសំបៅបៅបលើមៃុស្សថដលខ្ិលឬោមៃឆៃ្ទៈ

ៃរងចូលរួម្រ្ននុងស្រម្ភាពថដលម្ៃកបបោ�ៃ៍)។

• បតើអ្ន្រធាលាប់ោៃប�ើញពរ�័យថដលប្រើតបចញពរីរោរខិតខំបធវើរោរបៅបពលណាខលែះ?

�ូមអានព័ត៌រានែូចតសៅសនទះអំពដីភាពខជិលបចអូ�៖«បពទះអរាចា�់បាន្រញ្ជាក្ុំឲ្យសយើងខជិលបចអូ�។ភាពខជិលបចអូ�

អាចនាំសៅរក្អាក្្រ្ក្ិរិយាមិន�មរម្យេំនាក្់េំនងមិនល្អនិងអំសពើបា្រ។េបមង់មរួយននភាពខជិលបចអូ�គឺការចំណាយ

សពលហរួ�សហតុសៅសលើ�ក្ម្មភាពទាំងឡាយដែលរារាំងអ្នក្ពដីក្ិច្ការដែលរានប្រសយាជន៍ែូចជាការសប្រើអម៊ីនធឺដែតសលង

វីសែអូសហ្មនិងសមើលេូរេ�្សន៍ជាសែើម»(តែើ្្ីកម្លាំងណនយុវជនក្ូនស�ៀវសៅ[ឆ្នាំ២០១១]េំព័រ៤០)។

• បតើភាពខ្ិលកចអូលនាំបៅរ្របសច្រ្រីទុច្ចរិតោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើ្រតាតាណាខលែះថដលអាច�ួយបុ្្គលម្នា្រ់ឲ្យយ្រឈ្នះបលើរោរបទារទៃ់បៅរ្រភាពខ្ិលកចអូសោៃ?

�.សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦8:31–32បោយថសវងរ្ររោរណ៍ថដលកពះអម្ចាស់បញ្ជាឲ្យ

ឪពុ្រម្ដាយៃិងពួ្រ្រូៃបៅបធវើ។

• បតើអ្ន្រ្ិតថារោរបលា្លៃ់អាចៃរង�ះឥទ្ធិពលដល់ក្ួសារមួយោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើអ្ន្រអាចបធវើអវរីខលែះ្រ្ននុង�រីវិតបដើម្បរីយ្រឈ្នះបលើភាពអាតាមៃិយមៃិងភាពបលា្លៃ់ោៃ?


៦. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បហតុអវរីោៃជាវម្ៃសារៈសំខាៃ់ថដលកតូវបកតៀមខលែលួៃនាបពលឥ�តូវបៃះបដើម្បរីបធវើជាឪពុ្រម្ដាយដ៏ល្អ?

ខ. បតើបោលបៅអវរីថដលអ្ន្រៃរងោ្រ់ថដលៃរង�ួយអ្ន្រឲ្យបកតៀមខលែលួៃបធវើជាឪពុ្រម្ដាយដ៏ល្អ?


7.សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ៦៨ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



២៥១

សមសរៀនេដី១៥៖ន ង្ៃេដី៤

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៦៩–៧១
បមបរៀៃទរី15៖ន្ងៃទរី4បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦9–71

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៦៩

ទ្រះអម្ចាស់តបើកសដ្្ដងអំ្ីស្រៈសំខាន់ណនការរកសាទបវ�្តិ

បតើធាលាប់ម្ៃៃរណាម្នា្រ់ោៃទុ្រចិតតេអ្ន្រឲ្យថ្រ្រសាវតថែនុណាមួយ

ដ៏ម្ៃតនមលែថដរឬបទ?បតើវតថែនុបនាះ្ ឺជាអវរី?បតើរោរទុ្រចិតតេថបប

បនាះម្ៃឥទ្ធិពលបលើរបបៀបថដលអ្ន្រថ្រ្រសាវតថែនុដ៏ម្ៃតនមលែ

បនាះោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអាៃបសច្រ្រីថណនាំអំពរី្រណ្ឌនៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា៦9រួច្ ូសសម្រល់អវរីថដលអូលរីបវើរបៅបឌើរី

កតូវោៃ្ ្ទនុ្រផ្ដា្រ់ឲ្យបធវើ។

កបសិៃបបើវតថែនុម្ៃតនមលែទាំងបៃះកតូវោៃកប្ល់បៅឲ្យអ្ន្របតើអ្ន្រៃរងថ្រ្រសាវោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦9:1–2រួចថសវងរ្រឱវទថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃចំបោះវតថែនុដ៏ម្ៃតនមលែ

ទាំងបៃះ។

បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាវជាបរឿងឆ្លាតនវបដើម្បរីម្ៃមៃុស្សបកចើៃជាងម្នា្រ់បដើម្បរីថ្រ្រសាវតថែនុដ៏ម្ៃតនមលែទាំងបៃះ?

កពះអម្ចាស់ោៃទុ្រកពះទ័យបលើយែូហាៃវិតបមើរឲ្យម្ៃរោរទទួលខុសកតូវមួយប្្សងបទៀតបថៃថែមពរីបលើរោរ�ួយដល់អូលរីបវើរ

បៅបឌើរី្រ្ននុងរោរ�ញ្តូៃវិវរណៈទាំងឡាយៃិងកោ្រ់រោសបៅរោៃ់រដ្ឋមិសសួរី។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

៦9:3–8បោយថសវងរ្រតួនាទរីមួយបទៀតថដលកពះអម្ចាស់ោៃចាត់តាំងដល់យែូហាៃវិតបមើរ។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំៃូវ

អវរីថដលអ្ន្ររ្រប�ើញ។

សូមរំឭ្រអំពរីអវរីថដលបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា47បបកងៀៃអំពរីរោរចាត់តាំងរបស់យែូហាៃវិតបមើរ្រ្ននុងនាមជាអ្ន្រសរបសរ

កបវតតេិសាសនាចក្រៃិងអ្ន្រ្រត់កតា។


1. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បោងតាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៦9:8បហតុអវរីោៃជាវម្ៃសារៈសំខាៃ់ចំបោះយែូហាៃវិតបមើរ

ថដលកតូវរ្រសាកបវតតេិនៃសាសនាចក្រ?

ខ. បហតុអវរីោៃជារោរណ៍បៃះអាចជាបហតុ្លមួយដ៏សមកសបចំបោះអ្ន្រថដលកតូវរ្រសាកបវតតេិផ្ទាល់ខលែលួៃមួយ?

សូមពិចារណាអំពរីរោរសរបសរបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះបៅបលើថ្មកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖ព្រះអមាចាស់រំ្ឹងឲ្យមាៃពបវ្រ្ិផ�ល

ព្រូវបាៃរកសាសពមាប់ជាការល្អ�ល់ោសនាចពកៃិង្រំណមៃុស្សមាៃវ័�ធំគឡើង។

បរុព្វកថា
សៅចុងដខតុលាឬសែើមដខវិច្ិកាឆ្នាំ១៨៣១អូលដីសវើរស្សឌើរីបានេេរួលការ

ចាត់តាំងមរួយសែើម្ដីនាំយក្ឯក្សារ�រស�រសដាយនែ�បរា្រ់បពទះគម្ដីរននបពទះ្រញ្ញត្ិ

មក្ពដីរែ្ឋអូនហអូសៅកាន់រែ្ឋមិ��រួរី។សៅរែ្ឋមិ��រួរីវិលលាមែ័្រ្រុលយូ

ដហ្វ្រ្សបានសបាទះពុម្បពទះគម្ដីរសនាទះសៅសរាងពុម្រ្រ�់ោត់។សៅន្ងៃេដី១១ដខវិច្ិកា

ឆ្នាំ១៨៣១បពទះអរាចា�់បានចាត់តាំងយ៉ូហានវិតសមើរឲ្យសធ្វើជានែគូសធ្វើែំសែើរ

ជាមរួយអូលដីសវើរសហើយបាន្រញ្ជាោត់ឲ្យ្រន្តរួនាេដីជាអ្នក្�រស�រប្រវត្ិសា�នាចបក្

(�ូមសមើលគ.និង�.៦៩)។លុទះដ�្អក្សឡើងបពទះអរាចា�់បានចាត់តាំង្រុរ�

បបាំមរួយនាក្់ឲ្យ្រសបមើជាអ្នក្កាន់កា្រ់សលើវិវរែៈទាំងឡាយ(�ូមសមើលគ.និង

�.៧០)។ក្្នគុងដខធ្នលូឆ្នាំ១៨៣១បពទះអរាចា�់បាន្រញ្ជាពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធ

និង�ម៊ីឌនដីរិក្ែុនឲ្យ្រសបមើស្រ�ក្ក្ម្មសែើម្ដីលុ្រ្រំបាត់អារម្មែ៍មិន�្និេ្សានាល

ដែលរានចំសោទះសា�នាចបក្និងសែើម្ដីសរៀ្រចំផ្លូវ�បរា្រ់វិវរែៈទាំងឡាយនិង

បពទះ្រញ្ញត្ិដែលបតូវបានសបាទះពុម្(�ូមសមើលគ.និង�.៧១)។



២៥២

សមសរៀនេដី១៥៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៦៩–៧១



2. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. តាម្ ំៃិតរបស់អ្ន្របតើរោររ្រសាកបវតតេិសាសនាចក្រៃិងកបវតតេិផ្ទាល់ខលែលួៃ្្ល់អតថែកបបោ�ៃ៍ោ៉ាងដូចបម្ចដល់

សាសនាចក្រ?

ខ. បតើរោរណ៍ទាំងបៃះអាច្្ល់អតថែកបបោ�ៃ៍ដល់តំណមៃុស្សម្ៃវ័យធំប�ើងោ៉ាងដូចបមតេច?


3.សូមបធវើលំហាត់មួយឬទាំងពរីរខាងបករោមបៃះបហើយបនាទាប់ម្រសូមសរបសរបសច្រ្រីសបងខេបអំពរីបទពិបសាធៃ៍របស់

អ្ន្រោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. សូម្ ិតអំពរីដំបណើរបរឿងមួយបទាះជាកបវតតេិសាសនាចក្រឬកបវតតេិក្ួសារ្រ៏បោយថដលោៃ�ួយដល់អ្ន្រតាម

របបៀបណាមួយ។សូមថច្រចាយកបវតតេិបៃះជាមួយៃរងសម្�ិ្រក្ួសារឬមិតតេ្្រ្ិ។

ខ. សូមសុំឲ្យសម្�ិ្រក្ួសារម្នា្រ់តំណាលកោប់អ្ន្រអំពរីកបវតតេិក្ួសារថដលោៃ្ ្ល់អតថែកបបោ�ៃ៍ដល់ោត់។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៧០:១–៤

ទ្រះអង្គសត្ង្ររះចា�់តាំងអ្កទ�ួ�ទតាឲ្យដថរកសាវិវរណៈទាំងឡាយរបស់ទ្រង់

ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធ្រ៏ោៃ្រត់កតាកបវតតេិផ្ទាល់ខលែលួៃ្ ងថដរ។សូមអាៃបសច្រ្រីថណនាំអំពរី្រណ្ឌនៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា70រួច្ ូសចំណាំអំពរីអវរីថដលកបវតតេិយែូថសបស៊្ីធកោប់អំពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា។


4. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើតាមរបបៀបមួយចំៃួៃណាខលែះថដល

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា្្ល់ជា

អតថែកបបោ�ៃ៍ដល់ពិ្ពបលា្រ?

ខ. បតើបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញាោៃ្ ្ល់

អតថែកបបោ�ៃ៍ដល់អ្ន្រោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា70:1រួចថសវងរ្រប្មះទាំងកោំមួយថដលោៃបលើ្រប�ើង។បនាទាប់ម្រសូមអាៃ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា70:2–4បោយថសវងរ្ររោរទទួលខុសកតូវថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃឲ្យដល់បុរសទាំង

កោំមួយនា្រ់បៃះ។

បតើអ្ន្រ្ ិតថាឃ្លា«ដំបណើរបរឿងអំពរីរោររោៃ់រោប់កតួតកតាបៃះបយើងៃរងតកមូវពរីពួ្រប្»(្.ៃិងស.70:4)ម្ៃៃ័យ

ដូចបម្ច?ខណៈថដលរោរទទួលខុសកតូវថដលកពះអម្ចាស់កបទាៃឲ្យបយើងអាចៃរងជាកបប្ទនៃរោររោៃ់រោប់កតួតកតាដូចោនាបៅ

ៃរងបុរសទាំងបៃះថដរបនាះបតើបោលរោរណ៍បៃះថណនាំោ៉ាងដូចបម្ចអំពរីអវរីថដលកពះអម្ចាស់ៃរងតកមូវពរីបយើងបៅន្ងៃ�ំៃុំ�កមះ?

បចញពរីអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបនាះសូមបំបពញបៅ្រ្ននុងចបនាលាះនៃបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះ៖ព្រះអមាចាស់

ៃឹងចំគពារះ្រួនាទបីផ�លពទង់បាៃពបទាៃ�ល់គ�ើង។


5. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើបោលរោរណ៍បៃះអាចម្ៃឥទ្ធិពលបលើរបបៀបថដលបយើងបឆលែើយតបបៅៃរងរោរបៅៃិងរោរចាត់តាំង្រ្ននុង

សាសនាចក្រោ៉ាងដូចបម្ច?

ខ. បតើរោរទទួលខុសកតូវរបស់អ្ន្រមួយចំៃួៃណាខលែះថដលកពះអម្ចាស់ៃរងចាត់ឲ្យអ្ន្រម្ៃ?

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៧០:៥–១៨

ទ្រះអម្ចាស់្ ន្យល់អំ្ីរតបៀបបំត្ញ�ទ្ូវការខាងស្ច់ឈា្ណនអស់អ្កដែលបតទ្ើស្សនាចទកត្ញតម្៉ាង

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា70:5–18បបកងៀៃថាបុរសថដលកតូវោៃកប្ល់រោររោៃ់រោប់កតួតកតាបលើវិវរណៈៃិង

កពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយកតូវបធវើឲ្យរោរបោះពុម្ពៃិងរោរថច្រចាយរោរបោះពុម្ពរបស់សាសនាចក្របៅជារោរគ្ររបស់ខលែលួៃ។



២៥៣

សមសរៀនេដី១៥៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៦៩–៧១

នាបពលសពវន្ងៃបៃះពួ្រអ្ន្រម្ៃសិទ្ធិអំណាចទូបៅនៃសាសនាចក្រលះបង់អា�រីពចិញ្ចរម�រីវិតបៅបបកមើបពញបម្៉ាងដូបច្នះ

ពួ្របលា្រទទួលោៃកោ្រ់ឧបតថែម្�រីវិតកបចាំន្ងៃសមកសប—ក្ប់កោៃ់សកម្ប់្ ្គត់្្គង់ខលែលួៃឯងៃិងក្រុមក្ួសារ។

បហតុអវរីោៃជាបនាះជាបរឿងកតរមកតូវសកម្ប់ថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្រថដលកតូវោៃបៅឲ្យបបកមើបពញបម្៉ាងបនាះទទួលោៃ

រោរទូទាត់ចំបោះបសច្្ររីកតូវរោរទាំងឡាយរបស់ខលែលួៃ?

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៧១

ទ្រះអម្ចាស់បតទងៀន្ យាការីយ៉ូដសបស្៊មីធនិងស៊មី�នីរិកែុនអំ្ីរតបៀបតឆលែើយ�បតៅនឹងអ្កដែលរិរះគន់ែល់
ស្សនាចទក

បតើអ្ន្រធាលាប់ោៃឮរោររិះ្ៃ់អំពរីសាសនាចក្រថដរឬបទ?បតើម្ៃមបធយាោយសមរម្យណាខលែះបដើម្បរីបឆលែើយតបបៅៃរងរោររិះ្ៃ់អំពរី

សាសនាចក្រ?

បដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យយល់អំពរីកបវតតេិសបងខេបនៃវិវរណៈថដលម្ៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា71សូមអាៃ

្រថាខណ្ឌខាងបករោមបៃះ។បៅបពលអ្ន្រអាៃសូមថសវងរ្រថាបតើសាសនាចក្រៃិងថានា្រ់ដរ្រនាំរបស់សាសនាចក្រកតូវោៃរិះ្ៃ់

បៅកោថដលវិវរណៈបៃះកតូវោៃកបទាៃឲ្យោ៉ាងដូចបម្ចខលែះ។

ថអសរាែប៊ូត្ឺជាអតរីតអាចារ្យសាសនាបមតូឌរីស្ទម្នា្រ់ថដលោៃចូលសាសនាចក្របនាទាប់ពរីោៃប�ើញរោរពយាោល�ំងឺ។ោត់

ោៃបធវើដំបណើរ្រ្ននុងនាមជាអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាបៅរោៃ់រដ្ឋមិសសួរីបែុថៃតេោត់ោៃខ្រចិតតេរោលោត់ពុំអាចបបងកើតអព្តូតបហតុ

បដើម្បរីថកបចិតតេមៃុស្សដនទឲ្យប�ឿបលើបសច្រ្រីពិតោៃ។មិៃថតបែុបណាណះបងកបុសប៊ូតពុំោៃប�ឿថារោរដរ្រនាំរបស់យែូថសប

ស៊្ីធ្ឺជារោរដរ្រនាំដ៏កតរមកតូវ្រ្ននុងនាមជាពយារោរីឬជាអ្ន្រដរ្រនាំដ៏បំ្ុស្ំៃិតប�ើយ។ោត់ថបរជារិះ្ៃ់ោ៉ាងខាលាំងអំពរីពយារោរី

យែូថសបសី្៊ធថ្មទាំងោៃចា្របចញពរីសាសនាចក្របហើយោៃសរបសរលិខិតរិះ្ៃ់ចំៃួៃកោំបួៃចបាប់អំពរីសាសនាចក្រ

ៃិងថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្រ។លិខិតទាំងបៃះកតូវោៃបោះពុម្ពបៅ្រ្ននុងទំព័ររោថសតOhio Starថដលោៃបណាដាលមៃុស្ស

មួយចំៃួៃបបងកើៃអារម្ណ៍មិៃស្និទសានាលទាស់ៃរងសាសនាចក្រៃិងថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្រ។ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃ

្រត់កតាថារោរសរបសររបស់ថអសរាែប៊ូត្ឺជា«កបប្ទសំបុកតថដលបោយរោរលាបពណ៌នៃភាពមិៃពិតៃិងថ្ៃរោរដ៏

ឥតកបបោ�ៃ៍បដើម្បរី្ ្លួលរំលំ្រិច្ចរោររបស់កពះអម្ចាស់បនាះោៃបគ្ហាញអំពរី្ ុណវិបតតេិភាពទុច្ចរិតៃិងភាពខវះឧតតេម្តិ[របស់

ថអសរាែប៊ូត]ោៃបៃ្សល់ទុ្រឲ្យោត់ៃូវសានានដថដលប្រើតបចញពរីទបងវើ្ ួរឲ្យអាម្៉ាស់បដើម្បរីបធវើឲ្យពិ្ពបលា្រម្ៃរោរបងឿងឆងៃល់»

(បៅ្រ្ននុងHistory of the Church1:21៦–17)។

សាយមិៃរាែយបឌើរ្ឺជាសម្�ិ្រសាសនាចក្រម្នា្រ់បទៀតថដលមិៃបសាមះកតង់ោៃឲ្យចបាប់ចមលែងនៃវិវរណៈមួយចំៃួៃបៅ

ក្ុរមហ៊ុៃសារព័ត៌ម្ៃមួយបទៀត្រ្ននុងបោលបំណងបំោ្រ់ទរ្រចិតតេកបជា�ៃពរីរោរចូលសាសនាចក្រ។រោរកពួយោរម្ថដល

បណាដាលម្រពរីថអសរាែប៊ូតៃិងសាយមិៃរាែយបឌើរោៃរី្រធំប�ើងជាបញ្ហាមួយដ៏ធងៃៃ់ធងៃរ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា71:1–4បោយថសវងរ្ររោរណ៍ថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលកោប់ពយារោរី

យែូថសបសី្៊ធៃិងស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃឲ្យបធវើបដើម្បរីរម្ងាប់អារម្ណ៍មិៃស្និទ្ធសានាលថដលជាលទ្ធ្លបចញពរីអតថែបទបៅបលើទំព័ររោថសត

ទាំងបនាះ។

សូម្រត់ចំណំាបៅ្រ្ននុងខទរី1អំពរីរបបៀបថដលយែូថសបៃិងស៊ីឌៃរីកតូវកបរោសដំណរងល្អ។បតើបោលរោរណ៍អវរីថដលបយើងអាច

បរៀៃបចញពរីបសច្រ្រីថណនាំបៃះអំពរីរបបៀបបឆលែើយតបបៅៃរងរោររិះ្ៃ់អំពរីសាសនាចក្រ?


៦.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើអ្ន្រអាចបធវើអវរីនា

បពលឥ�តូវបៃះបដើម្បរីបកតៀមខលែលួៃបឆលែើយតបបៅៃរងរោររិះ្ៃ់ទាស់ៃរងសាសនាចក្រឬថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្រ?

អ្ន្រអាចៃរងចង់សរបសរបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះបៅបលើថ្មកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រថ្រ្បរបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា71:1៖

គៅគ្លមៃុស្សរិរះគៃ់ោសនាចពកគ�ើងអាចគឆលែើ�្របគោ�ការផចកចា�គសចក្បី្ិ្រគចញ្ បីបទគម្បីរៃិងការគធ្វើតាម

ការផណនាំ្ បីព្រះវិញ្ញាណ។

ដអលសឌើររ៉ូ្រឺតឌដីដហលក្្នគុងក្ូរ៉ុមននពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់បានពន្យល់អំពដីរស្រៀ្រដែលបពទះវិញ្ញាែអាច

ជរួយសយើងឲ្យសឆ្ើយត្រសៅនឹងការរិទះគន់ប្រឆ្ំងទា�់នឹងសា�នាចបក្៖«សៅសពលសយើងសឆ្ើយសៅនឹង

មនុ�្សែនេកាលៈសេ�ៈនដីមរួយៗនឹងរានលក្្ខែៈខុ�ដ្រ្ក្ពដីោនា។�ំណាងល្អបពទះអរាចា�់បជា្រពដី

ែរួងចិត្ននអ្នក្សចាេប្រកាន់សយើងនិងរស្រៀ្រដែលសយើងអាចសឆ្ើយត្រសៅកាន់ពរួក្សគវិញសដាយរាន

ប្រ�ិេ្ភាព្រំផុត។.ក្នុងនា្ជាសិស្សែ៏្ ិ�ដសវែងរកការដណនាំ្ ក្ ីទ្រះវិញ្ញាណតនារះ្ ួកតគ្រ្រួល

ោនការបំ្ុសគំនិ�ដែលទាក់្រងនឹងតរឿងទបឈ្នី្ួយៗ។សហើយសៅបគ្រ់ការប្រឈមនដីមរួយៗ

ការអនុវត្តការ្ន្យល់អំ្ពី

ស�ចក្ពី្ិតទនដំណឹងល្អ

សពញមរួយជដីវិតអ្នក្អ្នក្នឹងរានឱកា�

ពន្យល់អំពដីជំសនឿនិងការ្រសបងៀនអំពដី

ែំែឹងល្អ—ជាអ្នក្ផ្សព្វផសាយសា�នា

ការសៅ្រសបមើក្្នគុងសា�នាចបក្ឬ

្រសបងៀនសៅែល់បក្ុមបគរួសារមិត្ភក្្ិ

និងមនុ�្សសេើ្រដតសាគាល់ោនារ្រ�់អ្នក្។

សៅសពលអ្នក្អនុវត្ការពន្យល់អំពដី

ែំែឹងល្អសដាយការ�រស�រសនាទះវាអាច

ផ្ល់អត្ប្រសយាជន៍ដែលអ្នក្បតូវប�នម

ថ្អ្នក្ក្ំពុង�រស�រសៅកាន់្រុគ្ល

ជាក្់លាក្់ណារានាក្់។ការ�រស�រ

សដាយរាន្រុគ្លណារានាក្់សៅក្្នគុងគំនិត

អាចជរួយអ្នក្ឲ្យសផ្ដាតអារម្មែ៍សៅសលើ

ការអនុវត្ន៍សារលិខិតននែំែឹងល្អ

ចំសោទះស�ចក្្ដីបតូវការនន្រុគ្លសនាទះ។

សតើអ្នក្បានសរៀនអ្វដីខ្ទះសចញពដីសោលលេ្ិ

ននការដប្រចិត្ដែលអ្នក្អាច្រសបងៀនសៅ

កាន់មិត្ភកិ្្ឬ�រាជិក្បក្ុមបគរួសារ?



២៥៤

សមសរៀនេដី១៥៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៦៩–៧១

សិស្សែ៏្ ិ�តឆលែើយ�បតា្រតបៀបដែលអតញ្ើញទ្រះវិញ្ញាណណនទ្រះអម្ចាស់»(Christian Courage: The Price of Discipleship »
Ensign ឬលីអាហូណាដខវិច្ិកាឆ្នាំ២០០៨េំព័រ៧៣)។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា71:5–11បោយថសវងរ្រឱវទៃិងរោរលួងបលាមថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃដល់

ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធៃិងស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃបៅបពលពួ្របលា្របឆលែើយតបបៅៃរងរោររិះ្ៃ់ទាស់ៃរងសាសនាចក្រ។សូមថសវងរ្រ

្ងថដរៃូវរោរសៃយាថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃដល់ពួ្របលា្របៅ្រ្ននុងខទរី7ៃិង10។

សូម្រត់ចំណាំថាវិវរណៈបៃះថណនាំបៅដល់អ្ន្រដរ្រនាំសាសនាចក្រចំៃួៃពរីរនា្រ់—្ឺពយារោរីយែូថសបស៊្ីធៃិងស៊ីឌៃរី

រិ្រដុៃ—ថដលកតូវបៅ�ួបៃរងអ្ន្រថដលវយកបហារសាសនាចក្របោយបបើ្រមុខៃិងបោយសម្ងាត់បហើយកតូវពយាោម

បំភាៃ់អ្ន្រទាំងបនាះបៅ្រ្ននុងបសច្រ្រី្រំ្ូតថដលពួ្រប្្រំពុងកបរោស។ជាទូបៅបៃះ្ ឺជារោរទទួលខុសកតូវរបស់ថានា្រ់ដរ្រនាំ

សាសនាចក្រលុះកតាថតថានា្រ់ដរ្រនាំបពវ�ិតភាពបគ្រប់ឬចាត់តាំងមៃុស្សឯបទៀតឲ្យបធវើ។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយយុវវ័យ

នៃសាសនាចក្រ្ ួរថតបកតៀមខលែលួៃជាបកសចបដើម្បរីបឆលែើយតបបៅៃរងបសច្រ្រី្រុហ្រអំពរីសាសនាចក្របៅតាមរបបៀបថដលកតូវោៃ

ពិពណ៌នាបោយថអលបឌើរថហលខាងបលើបៃះ។

ដអលសឌើរដហលក្៏បានផ្ល់ែំ្រូនាមានអំពដីឥរិយា្រ្រ្រ�់សយើងចំសោទះមនុ�្សដែលរិទះគន់សា�នាចបក្ឬ

ថ្នាក្់ែឹក្នាំសា�នាចបក្ផងដែរ៖«ក្នុងនា្ជាសិស្សែ៏្ ិ�តសចក្ដីោរ្ភៃច្្ងរបស់តយើងទ�ូវដ�ជា

សុខុម្លភា្របស់្ នុស្សែណ្រ្ិនដ្នជាការយករួចខលែលួនតនារះត្រ។�ំែួរនិងការរិទះគន់ផ្ល់ែល់

សយើងនូវឱកា�មរួយសែើម្ដីស្ងសៅជរួយមនុ�្សែនេសហើយ្រង្ហាញថ្ពរួក្សគ�ំខាន់ចំសោទះ

បពទះវរ្រិតា�រួគ៌រ្រ�់សយើងនិងចំសោទះសយើងផងដែរ។សោល្រំែងរ្រ�់សយើងគរួរដតជរួយពរួក្សគឲ្យ

យល់អំពដីស�ចក្្ដីពិតមិនដមនការោរដតអាតាមាខ្លួនឯងឬេេរួលបានពិន្គុសៅក្្នគុងការជដជក្ដវក្ដញក្អំពដី

បេឹ�្ដីសនាទះសេ។េដី្រនាទាល់ែ៏សសាមាទះបតង់រ្រ�់សយើងគឺជាចសម្ើយែ៏រានឥេ្ិពល្រំផុតដែលសយើងអាចឲ្យសៅែល់អ្នក្ដែលសចាេ

ប្រកាន់សយើង។សហើយេដី្រនាទាល់ែូចសនាទះអាចបតូវដ្្ងបានដតក្្នគុងស�ចក្្ដីប�ឡាញ់និងភាព�្លូត្រូត្រ៉ុសណាណទះ»

(«Christian Courage »េំព័រ៧៣–៧៤)។

ស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃោៃបោរពកបតិបតតេិតាមឱវទរបស់កពះអម្ចាស់បហើយោៃអបញ្ើញថអសរាែប៊ូតឲ្យម្រចូលរួមជាមួយោត់បៅ

ក្រុងរាែថវណារដ្ឋអូនហអូថដលពួ្រោត់ោៃពិភា្រសាោនាបោយបបើ្រមុខអំពរីលិខិតថដលថអសរាែោៃប្ញើបៅរោៃ់ក្រុមហ៊ុៃ

សារព័ត៌ម្ៃ។ស៊ីឌៃរី្រ៏ោៃអបញ្ើញសាយមិៃរាែយបឌើរម្រពិភា្រសាតទល់បោយបបើ្រមុខស្រីពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃថដរ។បុរស

ទាំងពរីរនា្រ់ពុំទទួលយ្ររោរអបញ្ើញបនាះបទ។ស៊ីឌៃរីបៅថតបៃតេថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីបសច្រ្រីពិតបៅក្រុងរាែថវណាៃិងបៅទរីតាំង

ដនទបទៀត។


7.សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើរោរបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា71:8–9អាចលួងបលាមដល់អ្ន្របឆលែើយតបបៅៃរង

រោររិះ្ៃ់ទាស់ៃរងសាសនាចក្រោ៉ាងដូចបម្ច?

ខ. បោងតាមខទរី10បហតុអវរីោៃជាបយើងមិៃ្ួរោរម្ហួសបព្របៅបពលមៃុស្សរិះ្ៃ់អំពរីសាសនាចក្រ?

សូមពិចារណាអំពរីអវរីថដលអ្ន្រៃរងបធវើបដើម្បរីបកតៀមខលែលួៃឲ្យោៃរោៃ់ថតកបបសើរ្រ្ននុងរោរបឆលែើយតបបៅៃរងរោររិះ្ៃ់ទាស់ៃរង

សាសនាចក្រ។


8. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ៦៩–៧១ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



២៥៥

សមសរៀនេដី១៦៖ន ង្ៃេដី១

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៧២–៧៤
បមបរៀៃទរី1៦៖ន្ងៃទរី1បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា72–74

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៧២:១–៨

ទ្រះអម្ចាស់តៅនូវលតខវិ�នីតធវែើជាប៊មីស្ស្តៅរែ្ឋអូណហអូ

បតើអ្ន្រធាលាប់ោៃទទួលរោរបៅឬកតូវោៃបៅឲ្យបធវើអវរីមួយលំោ្របៅ្រ្ននុងសាសនាចក្របហើយម្ៃអារម្ណ៍ថាបលើស្រកមិតឬ

មិៃម្ៃលទ្ធភាពបធវើថដរឬបទ?សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា72:1–2បោយថសវងរ្ររោរបៅថដលកតូវថត

ម្ៃបៅរដ្ឋអូនហអូ(«បៅ្រ្ននុងថ្្ន្របៃះនៃចម្ការទំោំងោយ�ូរ

របស់កពះអម្ចាស់»)។

នារដូវបរៅដាឆ្នាំ1831ប៊ីស្សពថអតវឺតោ៉ាកទិចថដលជា

ប៊ីស្សពដំបូងកតូវោៃបៅបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រោៃផ្លាស់

ទរីលំបៅ�ិត1448្រី�តូថមែកតបៅភា្ខាងលិចពរីទរីក្រុង

ខឺត�ង់រដ្ឋអូនហអូបៅរោៃ់ទរីក្រុងអ៊ីៃឌរីថបែៃថដៃស៍រដ្ឋ

មិសសួរីបដើម្បរីបបកមើជាប៊ីស្សពបៅទរីក្រុងស៊ីយែូៃ។ជា

លទ្ធ្លកពះអម្ចាស់ោៃកបរោសរដ្ឋអូនហអូកតូវរោរប៊ីស្សព

្្រី។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា72:3–៦រួច

ថសវងរ្រឃ្លាថដលពៃ្យល់អំពរីមូលបហតុថដលពួ្របរិសុទ្ធបៅរដ្ឋ

អូនហអូថដលជាអ្ន្ររោៃ់រោប់កតួតកតារស់បៅតាមក្ររត្យវិៃ័យ

នៃរោរថាវាយកតូវរោរប៊ីស្សព។(អ្ន្រកតូវោៃបបកងៀៃឲ្យសារល់

ក្ររត្យវិៃ័យនៃរោរថាវាយបៅ្រ្ននុង«បមបរៀៃទរី10៖ន្ងៃទរី3»

នៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា42:30–42បៅ្រ្ននុង

បសៀវបៅបមបរៀៃបៃះ)។

សូមពិចារណាអំពរីរបបៀបថដលប៊ីស្សពៃិងកបធាៃសាខា

របស់អ្ន្រ�ួយអ្ន្រឲ្យរាែប់រងបលើរោរទទួលខុសកតូវ្រ្ននុងនាមជា

សម្�ិ្រសាសនាចក្រនាបពលបច្ចនុប្បៃ្នបៃះ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា72:7–8រួច្រត់ចំណាំអំពរីបុ្្គលថដលកពះអម្ចាស់ោៃបៅឲ្យបធវើជាប៊ីស្សព្ ្រីបៅរដ្ឋ

អូនហអូ។

សេចក្តីស្្ើម
សៅន្ងៃេដី៤ដខធ្នលូឆ្នាំ១៨៣១ពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធបានេេរួលវិវរែៈដែល

រានសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៧២ជាក្ែ្ឌដែលបពទះអរាចា�់បាន

សៅ្រម៊ី�្សព្ ្មដីសៅរែ្ឋអូនហអូសហើយបានស្រើក្�ដម្ងក្រែដីយក្ិច្មរួយចំនរួនរ្រ�់

សលាក្។សៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៧៣បតូវបានប្រទានឲ្យក្្នគុងដខ

មក្រាឆ្នាំ១៨៣២បពទះអរាចា�់បានដែនាំយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធនិង�ម៊ីឌនដីរិក្ែុន

ឲ្យចា្រ់សផ្ើមក្ិច្ការ្រក្ដប្រសលើបពទះគម្ដីរ្រម៊ី្រសឡើងវិញ។ជាលេ្ផលននក្ិច្ការសលើ

បពទះគម្ដីរមរមនរ្រ�់ពរួក្ោត់សនាទះបពទះអរាចា�់បានប្រទានវិវរែៈសៅក្្នគុងសោលលេ្ិ

និងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៧៤ដែលជាការ្រក្បសាយននក្ូរិន្ូ�េដី១៧:១៤។



២៥៦

សមសរៀនេដី១៦៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៧២–៧៤

បៅបពលៃូវលបខវិតៃរីកតូវោៃបៅឲ្យបធវើជាប៊ីស្សពបៅរដ្ឋអូនហអូបនាះោត់ោៃម្ៃអារម្ណ៍ថាមិៃស្រ្ិសមបដើម្បរីបបកមើ

បៅ្រ្ននុងតំថណងបៃះបទ។ព័ត៌ម្ៃខាងបករោមបៃះោៃម្រពរីបៅកបុសរបស់ោត់្ ឺថអលបឌើរអួសុៃថអហវវិតៃរី្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រ

សាវ្រដប់ពរីរនា្រ់�ួយបយើងឲ្យយល់អំពរីរបបៀបថដលៃូវលបខវិតៃរីោៃម្ៃអារម្ណ៍ៃិងអវរីថដលោត់ោៃថសវងយល់អំពរីថា

បតើរោរបៅរបស់ោត់បៃះ្ឺោៃម្រពរីណា៖

«គំនិតននការ�ន្មត់អំពដីការេេរួលខុ�បតូវែ៏រានសារៈ�ំខាន់សនទះ(តំដែងជា្រម៊ី�្សព)ស�្ើរដតរាន

ក្បមិតសលើ�ពដីអ្វដីដែលោត់អាចេេរួលយក្សៅសេៀត។សទាទះជាក្្នគុងអំសណាយទានពដីធម្មជាតិដែល្រុរ�

មរួយចំនរួនរានគុែ�ម្ត្ិចំសោទះតំដែងសនទះយា៉ាងណាក្្ដីក្៏ោត់សៅដតមិនេុក្ចិត្សលើ�មត្ភាព

ខ្លួនឯងសហើយ[បានរានអារម្មែ៍]ថ្មិនរានលេ្ភាពេេរួលយក្ការេុក្បពទះេ័យែ៏ខ្ង់ខ្�់និងែ៏

្ររិ�ុេ្សនទះដែរ។ោត់បានដ្្ងបបា្រ់ពយាការីសដាយភាពអល់ដអក្៖

«‹្រងប្រុ�យ៉ូដ�្រខ្គុំពុំអាចសមើលស�ើញខ្លួនឯងថ្�មជា្រម៊ី�្សពសនាទះសេ្រ៉ុដន្ស្រើ្រងប្រុ�រានប្រសា�ន៍ថ្សនទះគឺជា

បពទះឆន្ៈរ្រ�់បពទះអរាចា�់សហើយសនាទះខ្គុំនឹងពយាយាម›។

«ពយាការីបាន្រន្ឺត្រសៅវិញថ្‹្រងប្រុ�ពុំចាំបាច់បោន់ដតសាដា្រ់តាមោក្្យ�ម្ដីរ្រ�់ខ្គុំ្រ៉ុសណាណទះសេ�ូមសៅសហើយេូល

�រួរែល់បពទះវរ្រិតាសដាយខ្លួន្រងប្រុ�ផ្ទាល់ចុទះ›។

«នូវល...បាន�សបមចចិត្សធ្វើតាមអ្វដីដែល[ពយាការី]បានេូនាមាន។ការអធិសា្នែ៏រា្រសានិងសសាមាទះអ�់ពដីចិត្រ្រ�់

ោត់បតូវបានសឆ្ើយត្រ។នារាបតដីែ៏ដ�នសាងាត់និងក្្នគុង្រន្្រ់ដាច់ដតឯងោត់បានឮ�ំសឡងមរួយសចញមក្ពដីសាថាន�រួគ៌៖

‹ភា្រឹងម្ំរបស់អ្កស្ិ�តៅតលើតយើង›។បពទះ្រន្លូលទាំងសនទះរានដត្រ៉ុនាមានរា៉ាត់្រ៉ុសណាណទះសហើយង្យយល់្រ៉ុដន្រាន

អត្ន័យបជាលសបរៅ។មន្ិលរ្រ�់ោត់បានរលាយសា្រ�ូន្យសៅែូចជាេឹក្�សន្សើមបតូវពន្ឺន្ងៃែូសចានាទះដែរ។ោត់បាន

សៅជរួ្រពយាការីជបរា្រសលាក្ថ្ោត់រានចិត្សសាមន�្សសហើយរានឆន្ៈនឹងេេរួលយក្តំដែងដែលោត់បតូវបានសៅ

សនាទះ»(សៅក្្នគុងB. H. Roberts, A Comprehensive History of the Church១:២៧១)។



1.សូមបឆលែើយតបបៅៃរងសាថាៃភាពដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

សូមកសនមថាមិតតេ្ ្រ្ិឬសម្�ិ្រក្ួសារម្នា្រ់ទទួលោៃរោរបៅឲ្យបបកមើបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្របហើយម្ៃ

អារម្ណ៍ថាបលើស្រកមិតបហើយមិៃម្ៃលទ្ធភាពបំបពញរោរបៅបនាះ។បោយថ្្អ្របៅបលើអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃ

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា72ៃិងបទពិបសាធៃ៍ថដលៃូវលបខវិតៃរីោៃម្ៃចំបោះរោរបៅរបស់

ោត់សូមសរបសរដំបូនាមៃឬទរីបនាទាល់ពរីរបរីកបបោ្ថដលអ្ន្រៃរង្ ្ល់ឲ្យបដើម្បរី�ួយបុ្្គលបៃះឲ្យម្ៃអារម្ណ៍

ទុ្រចិតតេ្រ្ននុងរោរទទួលយ្របហើយបំបពញរោរបៅបៃះ។

កបធាៃហិៃរីប៊ីអាវរិង្រ្ននុង្ ណៈកបធាៃទរីមួយ្រ៏ោៃបបកងៀៃអំពរីកប្ពនៃរោរបៅឲ្យបបកមើបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រថដរ៖

«ខ្គុំ�ូមេូនាមានែល់មនុ�្សបគ្រ់ោនាទាំង្រុរ�ឬប�្ដីសក្្មងប�ដីឬសក្្មងប្រុ�ដែលបតូវបានសៅឬ

នឹងបតូវបានសៅ។រានសរឿងមរួយចំនរួនដែលអ្នក្បតូវដតែឹងដែលជាការសរឿងពិត។...

«ែំ្រូងអ្នក្បតូវបានសៅសដាយបពទះ។បពទះអរាចា�់សាគាល់អ្នក្។បេង់សាគាល់អ្នក្ដែលបេង់រានបពទះេ័យ

ឲ្យ្រសបមើសៅក្្នគុងបគ្រ់តរួនាេដីក្្នគុងសា�នាចបក្រ្រ�់បេង់។បេង់បានសរើ�អ្នក្។...្រុគ្លដែលបតូវបាន

្រំផុតគំនិតឲ្យស�្នើែល់អ្នក្ចំសោទះការសៅសនទះពុំបានសធ្វើែូសចានាទះសដាយសារដតពរួក្ោត់ចូលចិត្អ្នក្ឬ

ពរួក្ោត់បតូវការនរណារានាក្់ឲ្យសធ្វើក្ិច្ការជាក្់លាក្់ណាមរួយសឡើយ។ពរួក្ោត់បានអធិសា្នសហើយបានេេរួលចសម្ើយថ្

អ្នក្គឺជា្រុគ្លដែលបតូវដតបានសៅ។

«្រុគ្លដែលបានសៅអ្នក្ពុំផ្ល់ការសៅសនាទះឲ្យអ្នក្សដាយធម្មតាសនាទះសេសបោទះោត់បានដ�្វងយល់សដាយ្រេ�រាភា�ន៍

ជាមរួយអ្នក្ថ្អ្នក្រានភាព�ក្្ិ�មនិងរានឆន្ៈក្្នគុងការ្រសបមើ។ោត់បានអធិសា្នសែើម្ដីែឹងអំពដីបពទះឆន្ៈរ្រ�់

បពទះអរាចា�់ដែលរាន�បរា្រ់អ្នក្។វាគឺជាការអធិសា្ននិងវិវរែៈដែលបានប្រទានែល់ពរួក្អ្នក្ដែលរាន�ិេ្ិអំណាច

រ្រ�់បពទះអរាចា�់ដែលនាំឲ្យអ្នក្មក្កាន់តំដែងសនទះ»(«Rise to Your Call »Ensign ដខវិច្ិកាឆ្នាំ២០០២េំព័រ

៧៥–៧៦)។



2.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើរោរយល់ថា

ការគៅឲ្យបគពមើគៅក្នុងោសនាចពករបស់អមាចាស់គឺគចញមក្ បីព្រះអាច�ួយអ្ន្រឲ្យទទួលយ្របហើយខិតខំ

បំបពញរោរបៅរបស់អ្ន្របោយឧសសាហ៍ពយាោមោ៉ាងដូចបម្ច?



២៥៧

សមសរៀនេដី១៦៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៧២–៧៤

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៧២:៩–២៦

ទ្រះអម្ចាស់្ ន្យល់អំ្ីករណីយកិច្ចរបស់ប៊មីស្ស្

3.សូមរាយជាបញ្រីបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរី្ររណរីយ្រិច្ចៃិងរោរទទួលខុសកតូវ

ទាំងអស់នៃប៊ីស្សពៃិងកបធាៃសាខាថដលអ្ន្រអាច្ ិតប�ើញ។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា72:9–2៦កពះអម្ចាស់ោៃបបើ្រសថម្ង្ររណរីយ្រិច្ចមួយចំៃួៃរបស់ប៊ីស្សពៃូវលបខ

វិតៃរី។្ររណរីយ្រិច្ចថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃ្ឺទា្រ់ទងជាចម្បងបៅៃរងតួនាទរីរបស់ប៊ីស្សពវិតៃរីបៅបករោមក្ររត្យវិៃ័យនៃ

រោរថាវាយ។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយរោរទទួលខុសកតូវមួយចំៃួៃនៃប៊ីស្សពៃិងកបធាៃសាខាបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រសពវន្ងៃបៃះ

ទា្រ់ទងបៅៃរង្ររណរីយ្រិច្ចទាំងបៃះនៃប៊ីស្សពដំបូងបង្អស់នៃសាសនាចក្រ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា72:10–12បោយថសវងរ្រ្ររណរីយ្រិច្ចថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃឲ្យដល់

ប៊ីស្សពវិតៃរី។សូម្ ូសរងវង់បលើ្ររណរីយ្រិច្ចទាំងឡាយណាថដលអ្ន្រោៃរាយ្រ្ននុងបញ្រីបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសា

កពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រថដលម្ៃល្រខេណៈកសបដៀងបៅៃរង្ររណរីយ្រិច្ចថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។

្ររណរីយ្រិច្ចមួយចំៃួៃថដលកពះអម្ចាស់ោៃបគ្រប់ដល់ប៊ីស្សពវិតៃរីឲ្យបំបពញម្ៃល្រខេណៈកសបដៀងបៅៃរង

រោរទទួលខុសកតូវថដលតកមូវឲ្យប៊ីស្សពបធវើនាបពលសពវន្ងៃបៃះថដរ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា72:1៦–18

បោយថសវងរ្រអវរីថដលប៊ីស្សពវិតៃរីកតូវ្ ្ល់ឲ្យសម្�ិ្រថដលផ្លាស់ទរីលំបៅបៅរោៃ់រដ្ឋមិសសួរី។

ពួ្របរិសុទ្ធថដលផ្លាស់ទរីលំបៅបៅរដ្ឋមិសសួរីកតូវរោៃ់បណ្ណបៅឲ្យប៊ីស្សពោ៉ាកទិចថដលជាប៊ីស្សពនៃទរីក្រុងស៊ីយែូៃបោយ

បញ្ជា្រ់ថាពួ្រប្ស្រ្ិសមៃរងទទួលមរត្រទរីក្រុងស៊ីយែូៃ។នាបពលបច្ចនុប្បៃ្នបៃះបណ្ណចូលកពះវិហារបរិសុទ្ធបដើរតួរជា

«បណ្ណ»ថដលប៊ីស្សពៃិងកបធាៃសាខា្ ្ល់ឲ្យសម្�ិ្របដើម្បរីបញ្ជា្រ់អំពរីភាពស្រ្ិសមរបស់ពួ្រប្បហើយអៃុញ្ញាតឲ្យពួ្រប្

ចូលបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ។

បយើងបរៀៃបចញពរីវិវរណៈបៃះថដលទា្រ់ទងៃរង្ររណរីយ្រិច្ចរបស់ប៊ីស្សពវិតៃរីថាប៊មីស្ស្ៃិងពបធាៃោខ្ពគប់ពគងកិច្ការ

ខ្ងោច់្មៃិងខ្ងវិញ្ញាណនៃោសនាចពកគៅក្នុងវួ�ៃិងោខ្របស់្ ួកោ្រ់។(ោ្រ្យខាង សាច់ឈាមសំបៅបៅ

បលើ្រិច្ចរោរទាំងឡាយទា្រ់ទងៃរង�រីវិតរូបរោយម្ៃដូចជាសបមលែរៀ្របំោ្រ់អាហារកទព្យធៃៃិងកោ្រ់រោស)។

សូមពិចារណាអំពរីរបបៀបថដល�រីវិតរបស់អ្ន្រម្ៃពរបោយសារកពះអម្ចាស់ោៃបៅប៊ីស្សពឬកបធាៃសាខារបស់អ្ន្រឲ្យបបកមើ

អ្ន្រៃិងក្រុមក្ួសាររបស់អ្ន្រ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៧៣

ទ្រះអម្ចាស់ដណនាំឲ្យយ៉ូដសបស៊្មីធនិងស៊មី�នីរិកែុនបន្តការបកដទបតលើទ្រះគ្្ីរប៊មីប

សូមអាៃបសច្រ្រីថណនាំអំពរី្រណ្ឌនៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា73រួចថសវងរ្រអវរីថដលពយារោរីយែូថសប

ស៊្ីធៃិងស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃោៃបធវើចាប់តាំងពរីបដើមថខធ្នតូឆ្នាំ

1831។

យែូថសបសី្៊ធៃិងស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃោៃ្ សាយបដើម្បរី�ួយតតាំង

បៅៃរងព័ត៌ម្ៃខុសឆ្គងអំពរីសាសនាចក្រថដលជាលទ្ធ្ល

នៃរោរបោះពុម្ព្ សាយនៃលិខិតរបស់ថអសរាែប៊ូត។បៅ្រ្ននុង

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា73:1–2កពះអម្ចាស់ោៃ

បបើ្រសថម្ងថាពួ្រថអលបឌើរថដលោៃ្រំពុង្ សាយ្ ងថដរបនាះ

កតូវបៃតេ្ សាយរហូតដល់សៃ្និសរីទបលើ្របករោយ។សៃ្និសរីទបៃះ

ោៃកបកពរតតេបៅបៅពរីរសោដាហ៍បករោយម្របទៀត។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា73:3–4បោយ

ថសវងរ្រ្រិច្ចរោរថដលកពះអម្ចាស់បញ្ជាឲ្យយែូថសបៃិងស៊ីឌៃរី

បផ្ដាតអារម្ណ៍បៅបពលបនាះ។«្រិច្ចរោរនៃរោរប្រថកបបៃះ»

យែូថសបៃិងស៊ីឌៃរីកតូវចាប់ប្្ើមបផ្ដាតអារម្ណ៍ម្ងបទៀត

បៅបលើ្រំថណដ៏បំ្ុស្ំៃិតនៃកពះ្ម្ពរីរប៊ីប។សពវន្ងៃបៃះ

្រំថណដ៏បំ្ុស្ំៃិតរបស់ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធម្ៃបៅ្រ្ននុង



២៥៨

សមសរៀនេដី១៦៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៧២–៧៤

បលខបោង(JST)ោសបពញកពះ្ម្ពរីរប៊ីបៃិងបៅ្រ្ននុង�ំពូ្រនៃបសច្រ្រីបថៃថែមរបស់កពះ្ម្ពរីរប៊ីប(រោរប្រថកបរបស់យែូថសប

ស្៊ីធ)។កពះ្ម្ពរីរមែូបសៃិងយែូថសបសី៊្ធ—ម្៉ាថាយបៅ្រ្ននុងមុរោតាដ៏ម្ៃតនមលែមហិម្្រ៏ោៃម្រពរីរោរប្រថកបដ៏បំ្ុស្ំៃិត

ថដរ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៧៤

ទ្រះអម្ចាស់បកទស្យអ�្ន័យណនកូរិនថូស្រី១៧:១៤

សូមកសនមថាអ្ន្រ្រំពុងបបកមើជាអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាបពញបម្៉ាងសកម្ប់សាសនាចក្រ។ខណៈបពលអ្ន្រ្រំពុងថតបបកងៀៃ

្ូសាវាមរី្ រិោមួយ្ ូថដល្រំពុងថសវងយល់អំពរីសាសនាចក្របនាះអ្ន្រទទួលដំណរងថាពួ្រប្ោៃម្ៃ្រូៃកបុសម្នា្រ់ោៃសាលាប់

រោលបៅអាយុបទើបថតបែុនាមៃថខបែុបណាណះ។អ្ន្រដរ្រនាំសាសនារបស់្ ូសាវាមរី្ រិោបនាះោៃកោប់ពួ្រប្ថា្រូៃបនាះមិៃអាចក្ង

សាថាៃសួ្៌ោៃប�ើយបកោះោត់ពុំោៃទទួលពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រពរីមុៃោត់បង់�រីវិតបនាះបទ។ឪពុ្រម្ដាយរូបបនាះបក្រៀមក្រំោ៉ាង

ខាលាំងបោយសារថតរោរោត់បង់្រូៃរបស់ខលែលួៃៃិងបោយសារថតពួ្រប្ប�ឿថាទារ្រតូចបនាះោៃោត់បង់បសច្រ្រីសប្គ្រះបហើយ។

បតើអ្ន្រៃរងថ្លែងដូចបម្ចបៅរោៃ់ពួ្រប្?(អ្ន្រៃរងម្ៃឱរោសសរបសរចបមលែើយរបស់អ្ន្របៅបពលបករោយអំ�នុងបពលបមបរៀៃ

បៃះ)។

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា74ម្ៃៃូវរោរប្រកសាយអំពរី្រូរិៃ្ូសទរី17:14។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

74:1ថដលជាកបសាសៃ៍របស់សាវ្របែុលបចញពរី្រូរិៃ្ូសទរី17:14។ោ្រ្យសដល មិ� ម្រឿបៅ្រ្ននុងខទរី1សំបៅបៅបលើ

ពួ្រសាសៃ៍យូោថដលពុំោៃទទួលយ្រដំណរងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។បែុលពុំថមៃម្ៃកបសាសៃ៍ថាបុ្្គលម្នា្រ់អាចកតូវោៃ

សប្គ្រះបោយសារប្រីឬកបពៃ្ធដ៏សុចរិតរបស់ខលែលួៃបនាះបទបែុថៃតេរោរថកបចិតតេប�ឿរបស់ប្រីឬកបពៃ្ធអាចនាំឲ្យម្ៃឥទ្ធិពលនៃ

រោរថញ្រឲ្យបរិសុទ្ធបៅដល់ក្រុមក្ួសារ។ឃ្លា«ពុំបនាះ្រូៃបៅប្មិៃសាអាតបទ»បៅ្រ្ននុង្រូរិៃ្ូសទរី17:14កតូវោៃប្បកបើ

បដើម្បរីបគ្ហាញឲ្យប�ើញថារោរអៃុវតតេនៃពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្ររបស់ប្បនាះសកម្ប់ប្រ្ងតូចៗជារោរកតរមកតូវ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា74:2–៦បោយថសវងរ្របញ្ហាទាំងឡាយថដលោៃប្រើតប�ើងបៅ�ំនាៃ់របស់សាវ្រ

បែុលរោលកបពៃ្ធថដលោៃបរៀបរោរោៃថកបចិតតេប�ឿបលើដំណរងល្អនៃកពះបយស៊ូវក រ្ីស្ទបហើយប្រីបៅថតអៃុវតតេក្ររត្យវិៃ័យនៃបលា្រ

មែូបស។

ដគ្វាយធួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃបំបពញក្ររត្យវិៃ័យនៃបលា្រមែូបសបហើយរោររោត់ថស្ប្រ្រ៏ពុំតកមូវឲ្យម្ៃបទៀតថដរ។បទាះ

ជាោ៉ាងណា្រ៏បោយពួ្រសាសៃ៍យូោថដលោៃបោរពតាមក្ររត្យវិៃ័យនៃបលា្រមែូបសប�ឿថា្រុម្រាម្នា្រ់ពុំម្ៃភាពសាអាតស្អំ

ោៃប�ើយបលើ្រថលងថត្រុម្រាបនាះរោត់ថស្ប្រថដលជាធម្តាកតូវោៃបធវើប�ើងបៅអាយុកោំបរីន្ងៃ។បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា74:2–៦កពះអម្ចាស់ោៃពៃ្យល់អំពរីរបបៀបថដល�ំបៃឿដ៏ខុសឆ្គងបៃះទា្រ់ទងៃរងសាថាៃភាពខាងវិញ្ញាណរបស់

្រុម្រៃិងរបបៀបថដលរោរអៃុវតតេរោររោត់ថស្ប្រោៃបណាដាលឲ្យម្ៃបញ្ហាប្រើតប�ើងបៅ្រ្ននុងក្រុមក្ួសារថដលម្ៃថតឪពុ្រឬ

ម្ដាយប�ឿបៅបលើដំណរងល្អនៃកពះបយសូ៊វក្រីស្ទៃិងបៅបលើក្ររត្យវិៃ័យនៃបលា្រមែូបស។វិវទខាង�ំបៃឿសាសនាៃិងរោរកបតិបតតេិ

កសបដៀងបៃះអាចប្រើតម្ៃនាបពលបច្ចនុប្បៃ្នបៃះបៅ្រ្ននុងក្រុមក្ួសារថដលម្ៃប្រីឬកបពៃ្ធជាសម្�ិ្រសាសនាចក្រៃិង

មិៃថមៃសម្�ិ្រ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា74:7រួចពិចារណាអំពរីរោរ្ូសចំណាំបោលលទ្ធិថដលកពះអម្ចាស់ោៃបបកងៀៃអំពរី

្រូៃប្្រង។បករោយម្រសូមអាៃមរ៉ូនណ8:8–12។សូមពិចារណាអំពរីរបបៀបថដលខ្ម្ពរីរទាំងបៃះអៃុវត្ចំបោះសាថាៃភាព

នៃអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាថដលោៃបលើ្រប�ើងពរីដំបូង។អ្ន្រអាចៃរងចង់សរបសរមរ៉ូនណ ៨:៨–១២ជាខ្ម្ពរីរបោងបៅថ្រ្បរ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា74:7។


4.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីអវរីថដលអ្ន្រៃរងបបកងៀៃដល់ប្រីកបពៃ្ធថដល

ោៃបរៀបរោរបហើយថដលប�ឿថាទារ្ររបស់ពួ្រប្ថដលោៃសាលាប់បៅបហើយបនាះពុំអាចក្ងសាថាៃសួ្៌ោៃ។

បតើអ្ន្រៃរង�ួយពួ្រប្ឲ្យយល់តាមរបបៀបណាអំពរីបោលលទ្ធិថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះថដលថា

កូៃគក្មងសុទ្ធផ្របរិសុទ្ធផ�លព្រូវបាៃផញកឲ្យបរិសុទ្ធតាមរ�ៈ�ង្វា�ធួៃនៃព្រះគ�ស៊ូវពគបីស្ទ?

ថអលបឌើរសាយអាៃថអមបូថវៃ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រចិតសិបនា្រ់ោៃថច្រចាយបទពិបសាធៃ៍មួយថដលោត់ម្ៃរោលបៅជាអ្ន្រ

្្សពវ្សាយសាសនាវ័យប្រ្ង្រ្ននុងកបបទសឈរីលរី។សូម្រត់ចំណាំអំពរីលទ្ធ្លថដលរោរបរៀៃអំពរីបោលលទ្ធិពិតថដលកោប់ថា

្រូៃប្រ្ងកតូវោៃថញ្រឲ្យបរិសុទ្ធតាមរយៈដគ្វាយធួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបនាះោៃម្ៃចំបោះកសតេរីថដលថអលបឌើរបូថវៃៃិង

នដ្ូរបស់ោត់ោៃបបកងៀៃ។



២៥៩

សមសរៀនេដី១៦៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៧២–៧៤

«្រងប�ដីរា៉នម៉សរ៉�បានសរៀនសមសរៀនយា៉ាងឆ្្រ់រហ័�។ោត់ចង់សរៀនសោលលេ្ិទាំងអ�់ដែលសយើង

បាន្រសបងៀន។នាលាងាចមរួយសៅសពលសយើងក្ំពុងពិភាក្សាពដីការសធ្វើ្រុែ្យបជមុជេឹក្ឲ្យទារក្សយើងបាន

្រសបងៀនថ្ក្ុរារតូចៗោមានបា្រសេសហើយមិនបតូវការពិធដី្រុែ្យបជមុជេឹក្សឡើយ។សយើងបានអសញជើញ

ឲ្យោត់អានបពទះគម្ដីរមរ៉ូនែ[មរ៉ូនែ៨:១០–១២]។...

«្រនាទា្រ់ពដីការអានខគម្ដីរសនទះ្រងប�ដីរា៉នម៉សរ៉�ចា្រ់សផ្ើមយំ។នែគូខ្គុំនិងខ្គុំរានអារម្មែ៍បច្រូក្

បច្រល់។ខ្គុំបាន�រួរថ្‹្រងប�ដីរា៉នម៉សរ៉�សតើសយើងបាននិយាយឬសធ្វើអ្វដីមរួយដែលសធ្វើឲ្យ្រងអន់ចិត្ឬ?›

ោត់បាននិយាយថ្«អូ៎សេដអលសឌើរពុំបានសធ្វើអ្វដីខុ�សេ។កាលពដីបបាំមរួយឆ្នាំមុនខ្គុំរានក្ូនប្រុ�តូចរានាក្់។សគបាន

សាលា្រ់មុនសពលសយើងឲ្យោត់េេរួល្រុែ្យបជមុជេឹក្។�ង្រ្រ�់សយើងបានបបា្រ់សយើងថ្សដាយសារោត់ពុំបានេេរួល

្រុែ្យបជមុជេឹក្សនាទះសគនឹងសៅសៅក្ដន្ង�ុំឃ្ំងជាសរៀងរហូត។អ�់រយៈសពលបបាំមរួយឆ្នាំសហើយដែលខ្គុំដរក្នូវ្រន្គុក្

និងក្ំហុ�សនាទះ។្រនាទា្រ់ពដីអានខគម្ដីរសនទះសហើយខ្គុំែឹងសដាយអំណាចននបពទះវិញ្ញាែ្ររិ�ុេ្ថ្វាគឺជាការពិត។

ខ្គុំបានែឹងថ្េមងៃន់ែ៏ធងៃន់បានែក្សចញពដីខ្គុំសហើយទាំងសនទះគឺជាេឹក្ដភ្នក្ននក្្ដីអំែរ›។...

្រនាទា្រ់ពដីោត់រងេុក្្ខក្្នគុងេុក្្ខបពរួយនិងការឈឺចា្រ់ដែលស�្ើរដតពុំអាចដរក្ពន់បានអ�់រយៈសពលបបាំមរួយឆ្នាំសោលលេ្ិពិត

ដែលបានស្រើក្�ដម្ងសដាយបពទះវរ្រិតា�រួគ៌ជាេដីប�ឡាញ់តាមរយៈពយាការីសៅរ�់នាំមក្នូវភាព�ុខសាន្ែ៏ដផ្អមដលហមែល់

ប�្ដីដែលរងេុក្្ខសនទះ។សដាយមិនចាំបាច់និយាយ្រងប�ដីរា៉នម៉សរ៉�និងក្ូនៗរ្រ�់ោត់ដែលរានអាយុបបាំ្រដីឆ្នាំសឡើងសៅ

បានេេរួល្រុែ្យបជមុជេឹក្»(« Because I Live, Ye Shall Live Also »Ensign ឬលីអាហូណាដខវិច្ិកាឆ្នាំ២០១២,

េំព័រ១៥–១៦)។



5. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ៧២–៧៤ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



២៦០

សមសរៀនេដី១៦៖ន ង្ៃេដី២

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៧៥
បមបរៀៃទរី1៦៖ន្ងៃទរី2បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា75

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៧៥:១–៥

ទ្រះអម្ចាស់ម្នទ្រះបន្ទទូលតៅកាន់អ្កដែលម្នបំណងទោថានាទបកាសែំណឹងល្អ

បតើបៅបែុនាមៃឆ្នាំបទៀតថដលអ្ន្រៃរងម្ៃល្រខេណៈក្ប់កោៃ់អាចបបកមើបបស្រ្រម្បពញបម្៉ាងោៃ?បៅបពលអ្ន្រ្ ិតអំពរីលទ្ធភាព

នៃរោរបបកមើបបស្រ្រម្បពញបម្៉ាងបតើពរ�័យអវរីខលែះថដលអ្ន្ររំពរងថាៃរងទទួលោៃបោយរោរថច្រចាយដំណរងល្អជាមួយមៃុស្ស

ដនទ?សូមសរបសរពរ�័យមួយចំៃួៃទាំងបនាះបៅ្រ្ននុងចបនាលាះថដលម្ៃ៖

ដូចោៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា75កពះអម្ចាស់ោៃសៃយាថាៃរងកបទាៃពរ�័យជាបកចើៃបៅដល់អ្ន្រ

ថដលកទង់ោៃបៅឲ្យកបរោសដំណរងល្អ។កទង់្រ៏កបទាៃដល់ពួ្រប្ៃូវរោរថណនាំទាំងឡាយបដើម្បរី�ួយពួ្រប្ទទួលោៃ

បជា្�័យ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា75:1–4បោយថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ម្ៃកពះទ័យឲ្យពួ្រថអលបឌើរ

ទាំងបៃះបធវើបៅបពល្រំពុងកបរោសដំណរងល្អ។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំអវរីថដលអ្ន្ររ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។


1.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីមូលបហតុថដលអ្ន្រ្ ិតថាវម្ៃ

សារៈសំខាៃ់ថដលអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាកតូវកបរោសដំណរងល្អបៅតាមថបបបទថដលកពះអម្ចាស់ោៃពិពណ៌នា

បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា75:5បោយថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃសៃយាដល់ពួ្រថអលបឌើរទាំងបៃះកបសិៃ

បបើពួ្រោត់ៃរងកបរោសដំណរងល្អរបស់កទង់បោយបសាមះកតង់បនាះ។វអាចៃរងម្ៃកបបោ�ៃ៍ថដលកតូវសារល់ថាោ្រ្យកណាដាប់ 

្សូវសំបៅបៅបលើបដើមកសូវថដលកតូវោៃកចូតបហើយចងជា្រណាដាប់។រោរ្្ទនុ្រ«្រណាដាប់កសូវ»ម្ៃៃ័យថារោរកចូតរោត់

ោៃបកចើៃ។បតើអ្ន្រ្ ិតថា«្រណាដាប់កសូវ»អាចជាៃិមិតតេរូបអវរីបៅ្រ្ននុង្រិច្ចរោរ្ ្សពវ្សាយសាសនា?

បថៃថែមពរីបលើពរ�័យនៃរោរទទួលោៃថ្លែផ្កាពរី្រិច្ចរោររបស់បយើង

បៅបពលបយើងថច្រចាយដំណរងល្អជាមួយមៃុស្សដនទបនាះ

កពះអម្ចាស់ោៃសៃយាថាៃរងកបទាៃពរ�័យដ៏បៅអស់្រល្ប

ជាៃិច្ចបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា75:5។

បតើរោរសៃយារបស់កពះអម្ចាស់ម្ៃបៅ្រ្ននុងខទរី5អាចៃរង

បលើ្រទរ្រចិតតេអ្ន្រឲ្យថច្រចាយដំណរល្អជាមួយមៃុស្សដនទ

ោ៉ាងដូចបម្ច?


2.បោយបកបើអវរីថដលអ្ន្របរៀៃបៅ្រ្ននុងខទរី5សូម

បំបពញបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ

្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ

របស់អ្ន្រ៖គបើគ�ើងគោមារះព្រង់ក្នុងការពបកាស

�ំណឹងល្អគនារះព្រះអមាចាស់ៃឹងពបទាៃ្ រគ�ើង

គោ�ៃូវ...

បរុព្វកថា
សៅក្្នគុង�ន្និ�ដីេននសា�នាចបក្ដែលបានប្របពឹត្សៅសៅន្ងៃេដី២៥ដខមក្រាឆ្នាំ

១៨៣២ពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធបានេេរួលវិវរែៈចំនរួនពដីរដែលទាំងពដីរសនាទះរាន

សៅក្្នគុងសោលលេិ្និងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៧៥។វិវរែៈេដីមរួយដែលរានក្ត់បតា

សៅក្្នគុងខេដី១–២២បតូវបានប្រទានែល់ពរួក្ដអលសឌើរមរួយបក្ុមដែលបាន្រញជលូន

ស្មាទះសែើម្ដី្រសបមើស្រ��ក្ម្ម។បពទះអរាចា�់បានដែនាំែល់ពរួក្ដអលសឌើរទាំងសនទះ

អំពដីក្រែដីយក្ិច្ននការផ្សព្វផសាយសា�នារ្រ�់ពរួក្សគសហើយបានចាត់តាំងនែគូ

ស្រ�ក្ក្ម្មឲ្យពរួក្សគ។វិវរែៈេដីពដីរដែលរានក្ត់បតាសៅក្្នគុងខេដី២៣–៣៦

បតូវបានប្រទានែល់ពរួក្ដអលសឌើរបក្ុមេដីពដីរដែលបានចង់ែឹងអំពដីបពទះឆន្ៈរ្រ�់

បពទះអរាចា�់ដែលរានចំសោទះពរួក្សគ។បពទះអរាចា�់បានដែនាំពរួក្ដអលសឌើរទាំងសនទះ

បតូវឲ្យបបាក្ែថ្បក្ុមបគរួសាររ្រ�់ពរួក្សគបតូវបានបេបេង់សហើយឲ្យពរួក្សគេេរួលយក្

ការសៅឲ្យប្រកា�ែំែឹងល្អ។

កណាដាប់ពេូវសៅក្នុងវាលណពេ



២៦១

សមសរៀនេដី១៦៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៧៥

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៧៥:៦–២២

ទ្រះអម្ចាស់តៅតហើយដណនាំែល់ណែគូ្ ្ស្វែ្សាយស្សនាទាំងឡាយ

បនាទាប់ពរីកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃរោរថណនាំៃិងរោរសៃយាបៅដល់ពួ្រថអលបឌើរថដលៃរងបបកមើបបស្រ្រម្បហើយបនាះកទង់ោៃ

ចាត់ពួ្រោត់ជា្ ូៗបហើយោៃកបទាៃបសច្រ្រីថណនាំជា្រ់លា្រ់បៅដល់នដ្ូៃរីមួយៗ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា75:៦–12បដើម្បរីបរៀៃអំពរីនដ្ូទរីមួយៃិងរោរសៃយាថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃដល់

ពួ្រោត់កបសិៃបបើពួ្រោត់កបរោសដំណរងល្អបោយបសាមះកតង់។

វអាចៃរង�ួយអ្ន្រថដលកតូវដរងថាបៅន្ងៃទរី29ថខតុលាឆ្នាំ1831វិលលាមអ៊ីមុ័្របខលែលិៃោៃទទួលរោរបៅឲ្យបបកមើ

បបស្រ្រម្បៅភា្ខាងប្រើតនៃសហរដ្ឋៃិងសាំយូថអលបអចស្៊ីធកតូវោៃបៅឲ្យបធវើជានដ្ូរបស់ោត់(សូមបមើល្.

ៃិងស.៦៦:5–8)។វិលលាមោៃបោរពកបតិបតតេិតាមរោរបៅបៃះមុៃប្បង្អស់។បបស្រ្រម្របស់ោត់ោៃបញ្ចប់មុៃ

ប្បហើយោៃកត�ប់បៅទរីក្រុងខឺត�ង់រដ្ឋអូនហអូវិញបៅចុងថខធ្នតូឆ្នាំ1831។ដូចោៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា75:៦–12កពះអម្ចាស់ោៃវយផ្ចាលវិលលាមអ៊ីមុ័្របខលែលិៃចំបោះរោររអ៊ូរទាំរបស់ោត់បោយកតូវោៃ

ដ្ររោរបៅឲ្យបបកមើបៅរដ្ឋទាំងឡាយបៅភា្ខាងប្រើតបហើយកទង់ោៃបៅអួរសុៃនហឌឲ្យបបកមើ�ំៃួសោត់ជានដ្ូរបស់

សាំយូថអលស៊្ីធ។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយកពះអម្ចាស់ោៃបៃតេបៅវិលលាមឲ្យបបកមើបដើម្បរីកបរោសដំណរងល្អបៅភា្ខាង

ត្បតូងនៃសហរដ្ឋបោយម្ៃលូរោចៃសុៃបធវើជានដ្ូ។វិលលាមោៃទទួលរោរបៅឲ្យបបកមើបនាះបែុថៃតេោត់ពុំោៃបៃតេបបកមើ

បោយបសាមះកតង់បនាះបទ។មិៃយូរបែុនាមៃោត់ោៃថ្លែងបចញម្រថាោត់ធុញកទាៃ់មិៃចង់បៃតេបបស្រ្រម្បទៀតប�ើយ។បនាទាប់

ពរីោៃបញ្ចប់បបស្រ្រម្របស់ោត់បហើយបនាះោត់ោៃបធវើដំបណើរបៅរោៃ់្ ូមិនហរាំរដ្ឋអូនហអូវិញបហើយោៃបរៀបរោរៃរង

អិមរីលរីៃមិបលើរ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា75:11,13–14បោយថសវងរ្ររោរសៃយាថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូល

ម្ងបហើយម្ងបទៀតបៅរោៃ់នដ្ូ្ ្សពវ្សាយសាសនាទាំងបនាះកបសិៃបបើពួ្រប្ៃរងកបរោសដំណរងល្អបោយបសាមះកតង់។

អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំឃ្លាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះថដលអះអាងចំបោះបយើងថាគបើគ�ើងមាៃចិ្រ្គោមារះព្រង់ក្នុងការពបកាស

�ំណឹងល្អគនារះព្រះអមាចាស់ៃឹងគង់គៅជាមួ�គ�ើង។


3.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីបទពិបសាធៃ៍មួយថដលអ្ន្រឬ

ៃរណាម្នា្រ់ថដលអ្ន្រសារល់ោៃម្ៃថដលអះអាងចំបោះអ្ន្រថាកពះអម្ចាស់ៃរង្ ង់បៅជាមួយបយើងបៅបពល

បយើងថច្រចាយដំណរងល្អរបស់កទង់បោយបសាមះកតង់។


4. សូមកសនមថាអ្ន្រម្ៃមិតតេ្្រ្ិឬសម្�ិ្រម្នា្រ់ថដល្រំពុងម្ៃរោរលំោ្រ្រ្ននុងរោរបបកមើបបស្រ្រម្បពញបម្៉ាង។

សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រជាសំបុកតបលើ្រទរ្រចិតតេមួយចបាប់បៅរោៃ់

បុ្្គលបនាះបោយបកបើបោលរោរណ៍ថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៅន្ងៃបៃះ។សូមថច្រចាយបៅ្រ្ននុងសំបុកត

បនាះអំពរីអវរីថដលអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាអាចបធវើបដើម្បរីកបរោសដំណរងល្អរោៃ់ថតម្ៃភាពបសាមះកតង់ៃិងអវរីថដលជា

ពរ�័យមួយចំៃួៃថដលប្រើតប�ើងចំបោះអ្ន្រថដលបធវើដូបចានាះ។(កបសិៃបបើអ្ន្រសារល់អ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាបពញ

បម្៉ាងណាម្នា្រ់អ្ន្រអាចសរបសរសំបុកតបៅរោៃ់ោត់។បនាទាប់ម្រសូម្រត់ចំណាំបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុ

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្របោយសរបសរថាអ្ន្រោៃបធវើ្រិច្ចរោរបនាះបហើយ)។



២៦២

សមសរៀនេដី១៦៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៧៥

បយើងអាច�ួបកបទះៃរងឧបស្្គនានា្រ្ននុងរោរខិតខំឲ្យម្ៃចិតតេ

បសាមះកតង់្រ្ននុងរោរកបរោសដំណរងល្អ។បៅ្រ្ននុងអតថែបទមួយអំពរី

កបធាៃហ្គរដុៃប៊ីហុិង្លែរីថអលបឌើរថ�្ហវរីអ័រហូ�ិៃ្រ្ននុង

្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃសរបសរអំពរីរោរពុះោរមួយ

ថដលកបធាៃហុរីង្លែរីោៃ�ួបកបទះរោល្រំពុងបបកមើជាអ្ន្រ

្្សពវ្សាយសាសនាបៅកបបទសអង់ប្លែស៖

«ថអលបឌើរហុិង្លែរីោៃម្ៃរោរោ្រ់ទរ្រចិតតេថដលដូចោនាបៅ

ៃរងអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាដ៏នទបទៀត្រំពុងកបឈមមុខបៅ

ៃរងរោលៈបទសៈ្ ្រីបលើទរ្រដរី្ ្រី។ោត់ពុំសូវកសួលខលែលួៃបនាះបទ

បហើយបៅបពលោត់ោៃបៅរោរកប�ុំជាសាធារណៈជាបលើ្រ

ដំបូងរបស់ោត់...ោត់បៅចាំ៖‹ខញនុំោៃ្ ័យញ័រ។ខញនុំោៃ

ប�ើងបលើបវទិរោតូចមួយបហើយោៃសមលែរងបមើលបៅបណាដា�ៃ

ថដលោៃម្រ�ួប�ុំោនា។...ពួ្រប្ពុំោៃសមលែរងម្រខញនុំវិញ

បោយទរ្រមុខបឃ្របៅឬរោចសាហាវបនាះបទបែុថៃតេខញនុំមិៃ

ដរងថាបហតុអវរីោៃជាខញនុំពិោ្រថ្លែងបចញៃូវអវរីថដលខញនុំកតូវថ្លែង

បនាះប�ើយ›។

«បោយរោរោ្រ់សាមរតរីៃិងរោរកបឈមមុខៃរងរោរបរា�័យ

្រ្ននុង្រិច្ចខិតខំ្ ្សពវ្សាយសាសនាហ្គរដុៃោៃសរបសរសំបុកត

បៅរោៃ់ឪពុ្ររបស់ោត់៖‹ខញនុំ្រំពុងថតខ្ះខាជាយបពលបវលាៃិង

កោ្រ់រោសរបស់បលា្រឪពុ្របហើយ។ខញនុំពុំម្ៃបជា្�័យអវរី

ទាល់ថតបសាះបៅទរីបៃះ›។មិៃយូរបែុនាមៃសំបុកតមួយចបាប់

ដ៏ថ ្្អមថល្មបែុថៃតេខលែរីោៃសរបសរតបម្រពរីឪពុ្ររបស់បលា្រ។

សំបុកតបនាះម្ៃបសច្្ររីថចងម្រ៖‹ហ្គរដុៃជាទរីកសឡាញ់។

ឪពុ្រោៃទទួលសំបុកតរបស់្រូៃ[បៅរោលបរិបច្ទ]។

ឪពុ្រម្ៃថតបោបល់មួយ្ ត់សកម្ប់្រូៃ។បំប្លែចខលែលួៃឯង

បហើយបចញបៅបធវើរោរ។បោយបសច្រ្រីកសឡាញ់ឪពុ្ររបស់

្រូៃ›។

«កបធាៃហុិង្លែរីម្ៃកបសាសៃ៍អំពរីកោមួយបនាះថា‹ខញនុំោៃពិចារណាអំពរីចបមលែើយតបរបស់ោត់បហើយបៅកពរ្រថស្អ្រប�ើង

បៅ្រ្ននុងថានា្រ់សិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់បយើងបយើងោៃអាៃកពះបៃ្ទតូលថ្លែងរោរណ៍របស់កពះអម្ចាស់ដ៏្ ួរឲ្យ្រត់សម្រល់បំ្ុតបនាះថា

«ដ្បិតអ្ន្រណាថដលចង់ឲ្យរួច�រីវិតបនាះៃរងោត់�រីវិតបៅថតអ្ន្រណាថដលោៃោត់�រីវិតបោយបកោះយល់ដល់ខញនុំបហើយៃរង

ដំណរងល្អបនាះៃរងោៃ�រីវិតវិញ»(ម្៉ា្រុស8:35)។

«‹កពះបៃ្ទតូលថ្លែងរោរណ៍បនាះរោរសៃយាបនាះោៃបធវើឲ្យខញនុំរំ�ួលចិតតេ។ខញនុំោៃលុត�ង្គង់ចុះបហើយោៃបធវើបសច្រ្រីសញ្ញាជាមួយ

កពះអម្ចាស់ថាខញនុំៃរងពយាោមបំប្លែចខលែលួៃឯងបហើយបចញបៅបធវើរោរ។ខញនុំចាត់ទុ្រន្ងៃបនាះថាជាន្ងៃនៃរោរសបកមចចិតតេបៅ្រ្ននុង�រីវិត

របស់ខញនុំ។អវរីៗល្អក្ប់ោ៉ាងថដលោៃប្រើតប�ើងចំបោះខញនុំចាប់តាំងពរីបពលបនាះម្រខញនុំអាចក្រប�្របមើលបៅរោរសបកមចចិតតេ

ថដលខញនុំោៃបធវើបៅកោបនាះ›»(«PresidentGordonB.Hinckley:StalwartandBraveHeStands»Ensign ថខ

មិ្ុនាឆ្នាំ1995ទំព័រ8)។

ដូចោៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា75:15–22កពះអម្ចាស់ោៃថណនាំអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាឲ្យ

កបទាៃពរដល់្ ្ទះថដលោៃទទួលពួ្រប្។កទង់្រ៏ោៃបបកងៀៃពួ្រោត់អំពរីអវរីថដលកតូវបធវើបៅបពលពួ្រោត់កតូវោៃប្បដិបសធ

បោយមៃុស្សថដលពួ្រប្ោៃថច្រចាយដំណរងល្អជាមួយ។រោររលាស់ធូលរីដរីពរីប�ើងពួ្រោត់បចញទុ្រជាទរីបនាទាល់ទាស់ៃរង

ពួ្រោត់ថដលោៃបដិបសធពួ្រោត់ពុំកតូវោៃអៃុវតតេបោយអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនានាបពលបច្ចនុប្បៃ្នបៃះបទ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៧៥:២៣–២៩

ទ្រះអម្ចាស់្ ន្យល់អំ្ីរតបៀបដែលទកុ្ទគួស្រណនអ្កដែលទ�ូវោនតៅឲ្យបតទ្ើតបសកក្្ទាំងតនារះគប្ីទ�ូវោន
ទ្រទ្រង់

វិវរណៈទរីពរីរបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា75ថដលម្ៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងខទរី23–3៦កតូវោៃកបទាៃឲ្យដល់ពួ្រ

ថអលបឌើរមួយក្រុមបទៀត។បៅ�ំនាៃ់ដំបូងនៃសាសនាចក្រម្ៃបុរសជាបកចើៃថដលកតូវោៃបៅបបកមើបបស្រ្រម្ម្ៃកបពៃ្ធ

េ្គរែរុនប៊៊ីេរុិងគលតីកាលសៅជាអ្ក្ សេព្វ្សាយស្េនាវ័យ

សក្ងប្នពបកាេែំែឹងល្អសៅថេែផាកទតីពករុង�នុងែ៍



២៦៣

សមសរៀនេដី១៦៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៧៥

ៃិង្រូៃថដលពរងថ្្អ្របៅបលើរោរកទកទង់របស់ពួ្រប្។រោរទទួលយ្ររោរបៅឲ្យបបកមើ្ឺជារោរលះបង់មួយដ៏ធំសបម្បើមពរី

សំណា្រ់ក្រុមក្ួសារទាំងមូល។រោរកពួយោរម្ជាទូបៅមួយសកម្ប់ពួ្រថអលបឌើរជាបកចើៃអាចជាអវរីថដលៃរងប្រើតប�ើងចំបោះ

ក្ុរមក្ួសាររបស់ពួ្រោត់កបសិៃបបើពួ្រោត់ទទួលយ្ររោរបៅឲ្យកបរោសដំណរងល្អបៅឆ្ងាយពរី្ ្ទះ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា75:24–28បោយថសវងរ្របសច្រ្រីថណនាំពរីកពះអម្ចាស់បៅដល់ពួ្រថអលបឌើរថដល

កតូវកបរោសដំណរងល្អបែុថៃតេម្ៃក្រុមក្ួសារថដលកតូវបមើលថ្។

កពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះថាសាសនាចក្រ្ ប្បរី�ួយដល់ក្រុមក្ួសារបនាះបៅបពលម្ៃឪពុ្រឬ

សាវាមរីទទួលយ្ររោរបៅឲ្យបចញបៅបបកមើបបស្រ្រម្។សូម្រត់ចំណាំបៅ្រ្ននុងខទរី2៦ៃូវអវរីថដលកពះអម្ចាស់បគ្រប់ឲ្យពួ្រ

ថអលបឌើរទាំងបៃះបធវើកបសិៃបបើពួ្រប្ម្ៃលទ្ធភាពរ្រ្រថៃលែងមួយថដលក្រុមក្ួសាររបស់ពួ្រប្អាចកតូវោៃកទកទង់។

បៅ្រ្ននុងខទរី28កពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលកោប់ពួ្រថអលបឌើរថដលពុំម្ៃលទ្ធភាពថសវងរ្ររោរ្្គត់្្គង់ដល់ក្រុមក្ួសារខលែលួៃ

ថាពួ្រោត់កតូវោៃបលើ្រថលងពរីរោរបធវើដំបណើរបហើយកទង់ោៃអះអាងដល់ពួ្រោត់ថាពួ្រោត់ៃរងមិៃោត់បង់ឱរោសទទួលោៃ

�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ចប�ើយ។ពួ្រថអលបឌើរទាំងបៃះបៅថតរំពរងឲ្យបធវើរោរបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្របៅតាមតំបៃ់របស់ខលែលួៃ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា75:29បោយថសវងរ្រឱវទថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃដល់បុរសទាំងអស់បៃះ។

វអាច្ តេល់អតថែកបបោ�ៃ៍្រ្ននុងរោរដរងថាមៃុស្សខ្ិលកចអូស្ឺជាបុ្្គលថដលពុំម្ៃឆៃ្ទៈបធវើរោរបហើយថដលកតូវ«ម្ៃចិតតេ

ឧសសាហ៍្រ្ននុងក្ប់�ំពូ្រទាំងអស់»ម្ៃៃ័យថាសថែិតបសថែរពយាោមយ្រចិតតេទុ្រោ្រ់ៃិងកបរងថកបងបធវើរោរ។

អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំបសច្្ររីថណនាំរបស់កពះអម្ចាស់បៅ្រ្ននុងខទរី29ថដលបបកងៀៃអំពរីបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះ៖

ព្រះអមាចាស់បញ្ជាគ�ើងឲ្យមាៃចិ្រ្ឧសសា�៍ក្នុងពគប់ជំ្ូកទាំងអស់។


5.សូមពិចារណាអំពរីទិដ្ឋភាពមួយចំៃួៃនៃ�រីវិតរបស់អ្ន្រថដលអ្ន្រដរងថាអ្ន្រអាចបធវើឲ្យម្ៃចិតតេរោៃ់ថតឧសសាហ៍

ពយាោមជាងមុៃ។សូមសរបសរបៅបលើក្រោសមួយសៃលែរ្រៃូវបោលបៅនៃអវរីមួយថដលអ្ន្រៃរងបធវើបដើម្បរីឲ្យម្ៃ

ចិតតេរោៃ់ថតឧសសាហ៍ពយាោមជាងមុៃ។សូមបិទបោលបៅបៃះបៅទរី្រថៃលែងថដលអ្ន្រអាចបមើលប�ើញវរាល់ន្ងៃ។

បៅបពលអ្ន្រោៃបញ្ចប់្រិច្ចរោរបៃះសូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្បរីរបស់អ្ន្រ៖ខ្ញំ 

បា� សរមសរ មោលមៅ របស់ ខ្ញំ ម�ើយ បា� បិទ វា មៅ ទដីកស�្ង សដល ខ្ញំ អាច មមើល មឃើញ វា រាល់ ន្ងៃ ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៧៥:៣០–៣៦

ទ្រះអម្ចាស់ចា�់តាំង្ ួកដអលត�ើរឲ្យបតទ្ើជាណែគូអ្ក្ ្ស្វែ្សាយស្សនា

បៅចុងបញ្ចប់នៃវិវរណៈទរីពរីរថដលម្ៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា75កពះអម្ចាស់ោៃចាត់តាំងនដ្ូ

្្សពវ្សាយសាសនាដល់ពួ្រថអលបឌើរ្រ្ននុងក្រុមបៃះ។


៦. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ៧៥ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



២៦៤

សមសរៀនេដី១៦៖ន ង្ៃេដី៣

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា

៧៦:១–៤៩
បមបរៀៃទរី1៦៖ន្ងៃទរី3បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា7៦:1–49

សកែ្មភា្

ចំងណរះដឹរ

ការយារែកជាងលើកទី្ ីរ
គ. និង ស.៤៣:២២

សហស្សវត្សរ៍
គ. និង ស.៤៣:៣០

ែួយរដរូវដ៏ខ្ីប៉ុង្ណរះ
គ. និង ស.៤៣:៣១

១០០០ឆ្នាំ

ងៅពកែ ព្រះអរ្គគាំពទ អ្នកជាប់ងោទ

ព្រះវរបិតាសួ្៌ ព្រះងយស៊រូវព្ីស្ទ ្ួកងយើរ

ឃ្លាត ឆ្ងាយ ពី ពពរះ ខិត ជិត ពពរះ

សិរីល្អននន្រងសងេស្ទាល

( ខ ៥០–៧០, ៩២–៩៦ )

សិរីល្អងទងរសពរាល

( ខ ៧១–៨០, ៨៧, ៩១, ៩៧ )

សិរីល្អងទងេស្ទាល

( ខ ៨១–៨៦, ៨៨–៩០, ៩៨–១១២ )

ងគាលលទ្ធិនិរងសចក្ីសញ្ញា៧៦បង្ហាញ្ ី

ការនិែិត្ត

ការធ្លាក់របស់លរូស៊ីងហវើរ

( ខ ២៥- ២៧ )

សិរីល្អននព្រះវរបិតានិរព្រះរាជបុពតា

( ខ ១៩- ២៤ )

ទឹកដី អាមេរិកាំង មដើេ 
( ពពំដដន នន សាសន៍ 

មេេិន )

អ៊ិនឌីដ៉ែនដដនស៍

េិសសួរី

អូនៃអូ

ខឺតឡង់

ទមនលេ អូនៃអូ

្ួកករូនអន្តរធ្ន

( ខ ៣០- ៤៩ )

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៧៦:១–១០

ទ្រះអម្ចាស់សនយាថានឹងទបទាន្រែល់អស់អ្កដែលម្នចិ�្តតស្មរះទ�ង់ចំតោរះទ្រង់

កបសិៃបបើអ្ន្រអាចបក�ើសបរើសបុ្្គលណាម្នា្រ់បដើម្បរី្ ្ល់្រិតតេិយសឲ្យបតើៃរណាៃរងជាបុ្្គលបនាះៃិងបហតុអវរីោៃជាអ្ន្រ

បក�ើសបរើសបុ្្គលបនាះ?

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា7៦:1–5បបកងៀៃថាកពះអម្ចាស់ជាកពះកប្របបោយកពះបញ្ញាញាណកពះបចសាដាអស់្រល្ប

ជាៃិច្ចដ៏ម្ៃបសច្រ្រីបមតាតា្ររុណាៃិងបសច្រ្រីសប្បនុរស។ខទរី5្រ៏បបកងៀៃថាកទង់ៃរងកបទាៃ្រិតតេិយសដល់បយើងថដរ

កបសិៃបបើបយើងបធវើល្អបនាះ។សូមអាៃខទរី5រួចថសវងរ្រអវរីថដលបយើងកតូវថតបធវើបដើម្បរីកតូវោៃកបទាៃ្រិតតេិយសបោយ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

បៅ្រ្ននុងបរិបទបៃះរោរបរោតខាលាចដល់កពះអម្ចាស់ម្ៃៃ័យថារោរសរបសើរតបមកើងរោរថាវាយ្រិតតេិយសរោរបោរពៃិងរោរកសឡាញ់

ដល់កទង់។បោងតាមកពះបៃ្ទតូលរបស់កពះអម្ចាស់បៅ្រ្ននុងខទរី5បយើងបរៀៃថាគបើគ�ើងសរគសើរ្រគមកើងគ�ើ�បគពមើព្រះអមាចាស់

គនារះពទង់ៃឹងពបទាៃកិ្រ្ិ�ស�ល់គ�ើង។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា7៦:៦–9បោយថសវងរ្ររបបៀបថដលកពះអម្ចាស់ៃរងកបទាៃ្រិតតេិយសដល់អ្ន្រ

ទាំងឡាយណាថដលសរបសើរតបមកើងបហើយបបកមើកទង់។បៅបពលអ្ន្រអាៃវអាចៃរង្ តេល់អតថែកបបោ�ៃ៍ថដលកតូវដរងថាបៅ

្រ្ននុងបទ្ម្ពរីរវ្រ្យសព្ទមសចក្ដី អា្៌កំបាំងជាទូបៅសំបៅបៅបលើបសច្រ្រីពិតខាងវិញ្ញាណថដលអាចបរៀៃោៃថតតាមរយៈវិវរណៈ

បែុបណាណះ។

សេចក្តីស្្ើម
សៅន្ងៃេដី១៦ដខក្ុម្ភៈឆ្នាំ១៨៣២ពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធនិង�ម៊ីឌនដីរិក្ែុន

បានសធ្វើការសលើក្ំដែែ៏្រំផុ�គំនិតសលើបពទះគម្ដីរ្រម៊ី្រ។កាលក្ំពុងពិចារណាអំពដី

អត្ន័យននយ៉ូហាន៥:២៩ពរួក្សលាក្បានស�ើញការនិមិត្មរួយ។ការនិមិត្សនទះ

ដែលបតូវបានក្ត់បតាសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៧៦បាន្រញ្ជាក្់អំពដី

ភាពជាក្់ដ�្ងនិងសេវភាពននបពទះសយ�មូវបគដី�្ដែលបាន្រសបងៀនអំពដីការធាលាក្់ចុទះ

រ្រ�់សាតាំងនិងពរួក្ក្ូនអន្រធានសហើយបានពិពែ៌នាអំពដីនគរនន�ិរីល្អទាំង្រដី

និងមនុ�្សដែលនឹងបគងនគរនដីមរួយៗសនាទះ។

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៧៦នឹងបតូវបាន្រំដ្រក្ជា្រដីសមសរៀន។សៅក្្នគុងសមសរៀនេដីមរួយ

សនទះអ្នក្នឹងសរៀនអំពដីបពទះឆន្ៈរ្រ�់បពទះអរាចា�់ដែលរានបពទះេ័យប្រទានពរសយើងនិងអំពដី

�ក្ម្មភាពនានារ្រ�់ពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធនិង�ម៊ីឌនដីរិក្ែុនដែលនាំឲ្យពរួក្សលាក្េេរួល

បានការនិមិត្សនាទះ។អ្នក្ក្៏នឹងសរៀនផងដែរអំពដីការធាលាក្់ចុទះរ្រ�់សាតាំងនិងសជាគវា�នានន

អ�់អ្នក្ដែលសែើរតាមវា។



២៦៥

សមសរៀនេដី១៦៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៧៦:១–៤៩

បោងតាមអវរីថដលអ្ន្រអាៃបៅ្រ្ននុងខទរី៦–9សូមបថៃថែមបលើបោលរោរណ៍ពរីមុៃ៖គបើគ�ើងសរគសើរ្រគមកើងគ�ើ�បគពមើ

ព្រះអមាចាស់គនារះពទង់ៃឹងពបទាៃកិ្រ្ិ�ស�ល់គ�ើងគោ�។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា7៦:10រួចថសវងរ្របោលរោរណ៍មួយអំពរីរបបៀបថដលកពះអម្ចាស់ៃរងបបើ្រសថម្ង

បសច្រ្រីពិតដល់បយើង។


1.សូមពិចារណាអំពរីបោលរោរណ៍ថដលថាព្រះអមាចាស់បំភលែឺគ�ើងគោ�ព្រះវិញ្ញាណ។បដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យចងចាំអំពរី

កោថដលកពះអម្ចាស់ោៃបំ្លែឺអ្ន្របោយវិញ្ញាណសូមបញ្ចប់ឃ្លាខាងបករោមបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុ

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖្្ដីៗ ម�ះ ខ្ញំ ្តូវបា� បំភ្ឺ មោយ ្ពះវិញ្ញាណ មៅ មពល ខ្ញំ . . .

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៧៦:១១–១៩

យ៉ូដសបស្៊មីធនិងស៊មី�នីរិកែុន្ិ្ណ៌នាអំ្ីកាលៈត្រសៈដែលោននាំឲ្យ្ ួកតោក្រ្រួលោនវិវរណៈតនារះ

វិវរណៈថដលកតូវោៃបគ្ហាញដល់ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធៃិង

ស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃ្ឺជារោរបំបពញរោរសៃយារបស់កពះអម្ចាស់ថដល

ម្ៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា7៦:5–10។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា7៦:11–14

រួច្រត់ចំណាំអំពរីរបបៀបថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃ្រិតតេិយស

ដល់យែូថសបស៊្ីធៃិងស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃបោយរោរបបើ្រសថម្ង

បសច្រ្រីពិតបៅដល់ពួ្របលា្រ។

បតើអ្ន្រធាលាប់ចំណាយបពលអាៃកពះ្ម្ពរីរបហើយពុំយល់អំពរីអវរី

ថដលអ្ន្រោៃអាៃថដរឬបទ?បតើអ្ន្រោៃបធវើអវរីខលែះបដើម្បរីយល់

អំពរីបទ្ម្ពរីរឲ្យោៃរោៃ់ថតចបាស់?

អវរីថដលយែូថសបស៊្ីធៃិងស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃោៃបធវើពរីមុៃ

ពួ្របលា្រទទួលោៃរោរៃិមិតតេបៃះអាចបបកងៀៃបយើងអំពរី

របបៀបថដលបយើងអាចយល់បទ្ម្ពរីរឲ្យោៃរោៃ់ថតចបាស់

បហើយអបញ្ើញកពះវិញ្ញាណឲ្យបបើ្រសថម្ងបសច្រ្រីពិតដល់បយើង។សូមអាៃបសច្រ្រីថណនាំអំពរី្រណ្ឌនៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា7៦រួចអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា7៦:15–19។បៅបពលអ្ន្រអាៃសូមថសវងរ្រអវរីថដលយែូថសប

ៃិងស៊ីឌៃរីោៃបធវើថដលអាចបធវើឲ្យពួ្របលា្រទទួលោៃរោរយល់ដរងអំពរីបទ្ម្ពរីរតាមរយៈវិវរណៈ។

សូម្រត់ចំណាំថា្ឺបៅខណៈបពលថដលពួ្របលា្រោៃសិ្រសាបហើយពិចារណាបលើបទ្ម្ពរីរបនាះថដលកពះវិញ្ញាណោៃបំ្លែឺដល់

រោរយល់ដរងរបស់ពួ្របលា្រ។រោរសញ្រង្ ិតបលើបទ្ម្ពរីរម្ៃៃ័យថារោរពិចារណាឬ្ិតអំពរីអវរីថដលអ្ន្រោៃអាៃ។្ំរូរបស់

យែូថសបៃិងស៊ីឌៃរីបគ្ហាញបយើងថាគបើគ�ើងសិកសាគោ��កចិ្រ្ទុកោក់គ�ើ�្ ិចារណាគលើបទគម្បីរគនារះព្រះអមាចាស់អាច

បគងកើៃការ�ល់�ឹងរបស់គ�ើង។

ដអលសឌើរឌដី្តបគដី�្លូហ្វឺ�ិនក្្នគុងក្ូរ៉ុមននពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់បានពន្យល់អំពដីរស្រៀ្រ�ិក្សាសហើយ

ពិចារណាប្រក្្រសដាយការអធិសា្នសៅសលើ្រេគម្ដីរ៖«សៅសពលខ្គុំនិយាយថ្‹�ិក្សា›ខ្គុំចង់រាន

ន័យសបរៅជាងការអានសៅសេៀត។...ខ្គុំស�ើញថ្សពលខ្ទះអ្នក្អានពដីរ្រដីខគម្ដីរឈ្រ់សែើម្ដី�ញជឹងគិត

អំពដីខគម្ដីរសនាទះ�ូមអានខគម្ដីរសនទះម្ងសេៀតសដាយយក្ចិត្េុក្ដាក្់សហើយសៅសពលអ្នក្គិតអំពដីអត្ន័យ

រ្រ�់វា�ូមអធិសា្នសែើម្ដីេេរួលបានការយល់ែឹង�រួរ�ំែួរសៅក្្នគុងគំនិតរ្រ�់អ្នក្រង់ចាំការ្រំផុ�

គំនិតខាងវិញ្ញាែររួច�រស�រេុក្នូវការ្រំផុ�គំនិតនិងេ�្សនវិ�័យសបរៅបជទះដែលនឹងសក្ើតរាន

សែើម្ដីឲ្យអ្នក្អាចចងចាំសហើយសរៀន�ូបតបានកាន់ដតប្រស�ើរសឡើង។ការ�ិក្សារស្រៀ្រសនទះអ្នក្ប្រដហលមិនបានអានសបចើន

ជំពូក្ឬសបចើនខគម្ដីរសៅក្្នគុងរយៈសពលក្ន្ទះសរា៉ាងសនាទះសេ្រ៉ុដន្អ្នក្នឹងេុក្ក្ដន្ងមរួយ�បរា្រ់បពទះ្រន្លូលននបពទះសៅក្្នគុង

ែរួងចិត្រ្រ�់អ្នក្សហើយបេង់នឹងរានបពទះ្រន្លូលមក្កាន់អ្នក្»។(When Thou Art Converted, »Ensign ឬលីអាហូណា

ដខឧ�ភាឆ្នាំ២០០៤,េំព័រ១១)។

វិវរែៈណែលមានកត់ពរាសៅក្នុងសោលលទ្ិនិង

សេចក្តីេញ្ញា៧៦ពតូវប្នទទួលសៅក្នុងចមាការរបេ់

យ៉ូហានចនេរុនសៅភូមិថេរាំរែ្ឋអូថេអូ។



២៦៦

សមសរៀនេដី១៦៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៧៦:១–៤៩



2. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើម្ៃលទ្ធ្លអវរីខលែះថដលអ្ន្រធាលាប់ទទួលោៃបោយរោរសិ្រសាៃិងរោរពិចារណាកប្របបោយរោរអធិសាឋាៃ

បៅបលើបទ្ម្ពរីរ?

ខ. សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីស្រម្ភាពមួយថដលោៃបលើ្រប�ើង

បោយថអលបឌើរក្រីសតេតូហវឺសិៃថដលអ្ន្រៃរងអៃុវតតេ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៧៦:២០–២៤

យ៉ូដសបស៊្មីធនិងស៊មី�នីរិកែុនត�ើញទ្រះវរបិតាសួគ៌និងទ្រះតយស៊ូវទគីស្ទ

បៅបពលរោរៃិមិតតេកតូវោៃសថម្ងពយារោរីយែូថសបស៊្ីធៃិងស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃោៃប�ើញកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបៅ្រ្ននុងកពះបចសាដាៃិង

សិរីល្អនៃកទង់។


3.សូម្ ូសតារាងមួយថដលោ្រ់ចំណងប�ើងដូចខាងបករោមបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

អវែពីសដល្ ួកសោកបានស�ើញ៖ អវែពីសដល្ ួកសោកបានឮ៖ អវែពីសដល្ ួកសោកបានសរៀន៖

្រ. សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា7៦:20–24រួចសរបសរោ្រ្យឬឃ្លាបចញពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះថដល

កតូវៃរងចំណងប�ើងៃរីមួយៗ។

ខ. បោងតាមអវរីថដលយែូថសបស៊្ីធៃិងស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃោៃប�ើញោៃឮៃិងោៃបរៀៃសូមរាយបសច្រ្រីពិត

ោ៉ាងបហាចណាស់ចំៃួៃពរីរថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះអំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។សូមសរបសរ

ទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីបសច្រ្រីពិតមួយ្រ្ននុងចំបណាមបសច្រ្រីពិតទាំងបៃះៃិងរបបៀបថដលអ្ន្រដរងឬមូលបហតុ

ថដលអ្ន្រប�ឿថាវ្ ឺជារោរពិត។

ចំបណះចំណាេខគម្ីរ—គ.េិងស.៧៦:២២–២៤

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា7៦:22–24្ឺជាចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរ។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំវបៅ្រ្ននុងរបបៀបមួយ

ថដល�ួយអ្ន្រអាចគ្យរ្រវប�ើញបៅបពលខាងមុខ។


4.ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធៃិងស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃោៃថ្លែងទរីបនាទាល់ថាកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្ឺជាអង្គថដលម្ៃកពះ�ៃ្រស់

ៃិងបពញបៅបោយសិរីល្អ។សូមថសវងរ្រឧទាហរណ៍ពរីរបទៀតបៅ្រ្ននុងបទ្ម្ពរីរបៃះអំពរីកោថដលមៃុស្សម្នា្រ់បទៀត

ោៃប�ើញកពះអង្គសប្គ្រះដ៏ម្ៃកពះ�ៃ្រស់ប�ើងវិញ។សូមបកបើបលខបោងTopicalGuideឬបសច្រ្រីថណនាំ

ដល់បទ្ម្ពរីរទាំងឡាយបដើម្បរី�ួយដល់អ្ន្រ។សូមសរបសរបសច្រ្រីបោងសកម្ប់ឧទាហរណ៍ថដលអ្ន្ររ្រប�ើញ

ោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៧៦:២៥–២៩

យ៉ូដសបស្៊មីធនិងស៊មី�នីរិកែុនត�ើញការនិ្ិ�្តអំ្ីការធាលាក់ណនស្តាំង

សូមបធវើលំហាត់ខាងបករោមបៃះបោយសរបសរថាពិត(ព)ឬមិៃពិត(ម)។

 1. សាតាំងកតូវោៃសារល់ថាជាលូស៊ីបហវើរ។

 2. សាតាំង្ ឺជាវិញ្ញាណមួយថដលម្ៃសិទ្ធិអំណាចបៅ្រ្ននុងវតតេម្ៃនៃកពះ។

 3. សាតាំងពុំម្ៃបចតនាបះបោរៃរងកពះវរបិតាសួ្៌ៃិងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបនាះបទ។

 4. ម្ៃរោរអរសបបាយបៅឯសាថាៃសួ្៌រោលសាតាំងកតូវោៃទម្លា្រ់ចុះ។

 5. សាតាំងោៃបធវើស្គ្រមជាមួយៃរងពួ្របរិសុទ្ធនៃកពះ។

រទគម្ពីរសោង

ជាញឹក្ោ្់រវគ្្រេគម្ដីរមរួយអាច

ពន្យល់ឬ្រញ្ជាក្់ចបា�់នូវឃ្លាឬ

្ររិ្រេមរួយដែលរានសៅក្្នគុងវគ្្រេគម្ដីរ

សផ្សងសេៀត។�ូមតភាជា្់រវគ្្រេគម្ដីរ

ជាមរួយោនាសដាយសប្រើសលខសយាង្រេគម្ដីរ

លិ្រិបក្មឬTopicalGuideឬ
ស�ចក្្ដីដែនាំែល់្រេគម្ដីរទាំងឡាយ

សែើម្ដីជរួយ្រង្ហាញអត្ន័យននវគ្្រេគម្ដីរ

មរួយ។



២៦៧

សមសរៀនេដី១៦៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៧៦:១–៤៩

បនាទាប់ពរីអ្ន្រោៃបធវើលំហាត់បៃះបហើយសូមរំឭ្របោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា7៦:25–29ថដលពិពណ៌នាអំពរីរោរៃិមិតតេ

របស់ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធៃិងស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃអំពរីរោរធាលា្រ់ចុះរបស់សាតាំង។សូមថ្រចបមលែើយរបស់អ្ន្រឲ្យកសបបៅតាមអវរីថដល

អ្ន្រោៃអាៃរួចសូមប្្ទរៀងផ្ទាត់ចបមលែើយរបស់អ្ន្រជាមួយៃរងចបមលែើយថដលម្ៃបៅចុងបញ្ចប់នៃបមបរៀៃបៃះ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៧៦:៣០–៤៩

យ៉ូដសបស្៊មីធនិងស៊មី�នីរិកែុនត�ើញការនិ្ិ�្តអំ្ីតសចក្ដី្រុក្ខលំោកណនកូនអន្តរធាន

បៅបពលបធវើស្គ្រមបតើ�ៃ្រ្បត់្ ឺជាៃរណា?បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា7៦:30–49្ឺសំបៅបៅបលើបុ្្គលទាំងឡាយ

ថដលបក�ើសបរើសបធវើជា�ៃ្រ្បត់ៃរងកពះអង្គសប្គ្រះ។បុ្្គលទាំងបៃះកតូវោៃសារល់ថាពួ្រ្រូៃអៃតេរធាៃ។សូមអាៃបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា7៦:30–35បោយថសវងរ្រ�បកមើសថដលដរ្រនាំបុ្្គលទាំងឡាយឲ្យរោលាយបៅជាពួ្រ្រូៃអៃតេរធាៃ។

ពួ្រ្រូៃអៃតេរធាៃម្ៃសភាពខុសោនាពរីសម្�ិ្រសាសនាចក្រថដលធាលាប់ថតម្ៃទរីបនាទាល់អំពរីបសច្រ្រីពិតបែុថៃតេបករោយម្រោៃថប្រ

បចញឆ្ងាយពរីស្រម្ភាពៃិងរោរបធវើតាមបោលរោរណ៍ទាំងឡាយនៃដំណរងល្អ។ពួ្រ្រូៃអៃតេរធាៃោៃកបកពរតតេអំបពើោបថដល

មិៃអាចបលើ្រថលងឲ្យោៃ្ឺរោរបដិបសធកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។

ពយាការីយ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធបាន្រសបងៀនអំពដីអំសពើបា្រដែលមិនអាចសលើក្ដលងឲ្យបានែូចតសៅសនទះ៖

«សតើមនុ�្សរានាក្់ប្របពឹត្អំសពើែូចសម្ចសេើ្រចាត់េុក្ថ្បានប្របពឹត្អំសពើបា្រដែលមិនអាចសលើក្ដលងឲ្យ

បាន?ោត់បតូវដតេេរួលបពទះវិញ្ញាែ្ររិ�ុេ្បានឲ្យសាថាន�រួគ៌ស្រើក្ចំហរែល់ោត់សហើយសាគាល់បពទះ

សហើយ្រនាទា្រ់មក្បានសធ្វើអំសពើបា្រ។សបកាយពដីមនុ�្សរានាក្់បានសធ្វើអំសពើបា្រប្រឆ្ំងនឹងបពទះវិញ្ញាែ

្ររិ�ុេ្សនាទះោមានការដប្រចិត្�បរា្រ់សគសេ។ោត់បតូវដតជារានាក្់ដែលសោលថ្បពទះអាេិត្យពុំរទះសសាទះ

ខែៈដែលោត់សមើលស�ើញបពទះអាេិត្យសហើយ្រែិស�ធបពទះសយ�មូវបគដី�្កាលសាថាន�រួគ៌បានស្រើក្ចំហ

សៅចំសោទះមុខោត់សហើយ្រែិស�ធដផនការននស�ចក្្ដី�ស្ង្គាទះដែលដភ្នក្រ្រ�់ោត់សមើលស�ើញស�ចក្្ដីពិតបសា្រ់សៅសហើយ

សនាទះ»(សៅក្្នគុងHistory of the Church៦:៣១៤)។

រោរកបកពរតតេអំបពើោបថដលមិៃអាចបលើ្រថលងឲ្យោៃតកមូវឲ្យម្ៃរោរបចះដរងពិបសសមួយអំពរីកពះអង្គសប្គ្រះថដលកតូវោៃ

បបងកើៃតាមរយៈបទពិបសាធៃ៍ដ៏ពិសិដ្ឋជាមួយកទង់។កបធាៃថស្ពៃបស៊ីរដបុលយូ�រមបរលោៃ�ួយបយើងឲ្យយល់អំពរីអតថែៃ័យ

នៃរោរណ៍បៃះចំបោះសម្�ិ្រសាសនាចក្រភា្បកចើៃ៖«អំបពើោបទទរងៃរងកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតកមូវឲ្យម្ៃចំបណះដរង

ថបបបនាះថដលវមិៃអាចបៅរួចប�ើយថដលក្រុមមៃុស្សបលា្របយើងអាចៃរងកបកពរតតេោបកបប្ទបៃះោៃ»( The Miracle of 
Forgiveness[ឆ្នាំ19៦9]ទំព័រ123)។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា7៦:3៦–38,44–49បោយថសវងរ្រសាថាៃភាពរបស់ពួ្រ្រូៃអៃតេរធាៃ។

ពួ្រ្រូៃអៃតេរធាៃៃរងមិៃកតូវោៃបកោសបលាះពរីបសច្រ្រីសាលាប់ខាងវិញ្ញាណឬបសច្រ្រីសាលាប់ជាបលើ្រទរីពរីរប�ើយបហើយៃរងមិៃស្នង

ៃ្រនៃសិរីល្អទុ្រជាមរត្របនាទាប់ពរីពួ្រប្ោៃរស់ប�ើងវិញបនាះថដរ។្្ទនុយបៅវិញពួ្រវៃរងរងទុ្រខេដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ច។

បពល្រំពុងទទួលោៃរោរៃិមិតតេអំពរីពួ្រ្រូៃអៃតេរធាៃបនាះពយារោរីយែូថសបស៊្ីធៃិងស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃោៃបរៀៃអំពរីបោលរោរណ៍

មួយនៃបសច្រ្រីសង្រម។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា7៦:39–43បោយថសវងរ្រោ្រ្យឬឃ្លាថដលបបកងៀៃ

បោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះ៖តាមរ�ៈ�ង្វា�ធួៃនៃព្រះគ�ស៊ូវពគបីស្ទកូៃគៅទាំងអស់របស់ព្រះគលើកផលងផ្រ្ ួកកូៃអៃ្រធាៃ

អាចព្ូរវបាៃសគ្ង្ររះគចញ្ បីអំគ្ើបាបែងៃិងគសចក្បីោលាប់ែង។

ចំបណះចំណាេខគម្ីរ—បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៧៦:៤០–៤១

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា7៦:40–41។បោយសារថតវ្្គបទ្ម្ពរីរបៃះ្ឺជាចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរអ្ន្រអាច

ៃរងចង់្ ូសចំណាំវបៅ្រ្ននុងរបបៀបមួយថដល�ួយអ្ន្រអាចគ្យរ្រវប�ើញបៅបពលខាងមុខ។ោ្រ្យដំណឹងល្អម្ៃៃ័យថា

ដំណរងល្អដ៏កបនព។


5. សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីរោរសបងខេបមួយនៃដំណរងដ៏កបនពថដល

កតូវោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា7៦:40–41។រួចសរបសរពរីរបរីកបបោ្ថដលពិពណ៌នា

អំពរីមូលបហតុថដលបៃះ្ ឺជាដំណរងដ៏កបនពចំបោះអ្ន្រ។អ្ន្រអាចៃរងចង់សរបសរវ្្គបទ្ម្ពរីរបៃះបហើយបិទវបៅ

្រថៃលែងថដលអ្ន្រអាចទបៃ្ទញវោៃបៅបែុនាមៃន្ងៃបករោយម្របទៀត។



២៦៨

សមសរៀនេដី១៦៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៧៦:១–៤៩



៦. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ៧៦:១–៤៩ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖

ចបមលែើយចំបោះលំហាត់ពិត–មិៃពិត៖

បសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ទរី1ពិត(សូមបមើល្.ៃិងស.7៦:2៦,28)។

បសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ទរី2្រ៏ពិតថដរ(សូមបមើល្.ៃិងស.7៦:25–27)។ប្មះលូស៊ីបហវើរម្ៃៃ័យថាអ្ន្រនាំពៃលែឺឬ

អ្ន្រម្ៃពៃលែឺ។លូស៊ីបហវើរ្ឺជា«បុកតានៃបពលកពរ្រ»ថដលកោប់ថា«វ្ ឺជា្រូៃវិញ្ញាណមួយ្រ្ននុងចំបណាម្រូៃវិញ្ញាណថដល

ោៃប្រើតមុៃប្របស់កពះវរបិតា»(BruceR.McConkie,Mormon Doctrineរោរបោះពុម្ពបលើ្រទរី2[ឆ្នាំ19៦៦]

ទំព័រ744)។

បសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ទរី3មិៃពិត(សូមបមើល្.ៃិងស.7៦:25,28)។សាតាំងោៃពយាោមទម្លា្រ់រា�្យកពះវរបិតាសួ្៌

បហើយយ្រកពះបចសាដាៃ្រៃិងសិរីល្អរបស់កទង់។.គៅក្នុងជបីវិ្រមុៃផែៃ�បីលូស៊មីគ�្វើរបាៃបរះគបារទាស់ៃឹងព្រះវរបិតាសួគ៌ៃិង

ព្រះគ�ស៊ូវពគបីស្ទគ�ើ�ព្រូវបាៃបគណដាញគចញ។

បសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ទរី4្រ៏មិៃពិតថដរ(សូមបមើល្.ៃិងស.7៦:2៦)។សាថាៃសួ្៌ោៃយំបោយសារោត់បង់លូស៊ីបហវើរ

បហើយវកតូវោៃបៅថា្រូៃអៃតេរធាៃថដលម្ៃៃ័យថាបំ្លែិចបំផ្លាញឬហិៃវិនាស។

បសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ទរី5ពិត(សូមបមើល្.ៃិងស.7៦:29)។សូម្ ិតអំពរីរោរ្ូសចំណាំឃ្លាបៅ្រ្ននុងខទរី29ថដល

បបកងៀៃថាោតាំងគធ្វើស្ង្រមជាមួ�្ ួកបរិសុទ្ធនៃព្រះ។សូមពិចារណាអំពរីរបបៀបថដលអ្ន្រធាលាប់ោៃប�ើញសាតាំងចាប់ប្្ើម

បធវើស្គ្រមទាស់ៃរងពួ្របរិសុទ្ធនៃកពះនាបពលសពវន្ងៃបៃះ។



២៦៩

សមសរៀនេដី១៦៖ន ង្ៃេដី៤

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា

៧៦:៥០–៨០
បមបរៀៃទរី1៦៖ន្ងៃទរី4បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា7៦:50–80

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៧៦:៥០–៧០

ទ្រះអម្ចាស់តបើកសដ្្ដងលក្ខខណ្ឌនិង្រជ័យទាំងឡាយណនការ្រ្រួលោនសិរីល្អខាងតសត�ស្ទាល

បពល្រំពុងប្រថកបកពះ្ម្ពរីរប៊ីបបៅន្ងៃទរី1៦ថខ្រុម្ៈ

ឆ្នាំ1832ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃបធវើរោរថ្រថកបដ៏

បំ្ុស្ំៃិតបៅបលើោ្រ្យបព�ៃ៍នៃយែូហាៃ5:29ថដល

កោប់អំពរីរោររស់ប�ើងវិញនៃមៃុស្សសុចរិតៃិងមៃុស្ស

ឥតសុចរិត(សូមបមើល្.ៃិងស.7៦:15–17)។

បលា្រៃិងស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃោៃពិចារណាបលើរោរពិពណ៌នាអំពរី

រោររស់ប�ើងវិញនៃមៃុស្សសុចរិតៃិងរោររស់ប�ើងវិញនៃ

មៃុស្សឥតសុចរិតបៅបពលពួ្របលា្រទទួលោៃវិវរណៈថដល

ម្ៃបញ្ចតូលបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា7៦។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា7៦:50បោយ

ថសវងរ្រមៃុស្សកបប្ទណាថដលយែូថសបស៊្ីធៃិងស៊ីឌៃរី

រិ្រដុៃោៃប�ើញបនាទាប់ពរីវិវរណៈនៃពួ្រ្រូៃអៃតេរធាៃ។

(បៅបពលអ្ន្រអាៃវអាចៃរង្ តេល់អតថែកបបោ�ៃ៍ថដលកតូវ

ដរងថាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះោ្រ្យសុចរិតម្ៃៃ័យថាមៃុស្ស

សុចរិត។អ្ន្រអាចៃរងចង់សរបសរៃិយមៃ័យបៃះបៅបលើ

ថ្មកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រថ្រ្បរបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

7៦:50)។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា7៦:70រួច្ ូស

ចំណាំកបប្ទមៃុស្សថដលបៅ្រ្ននុងក្រុមទរីមួយថដលយែូថសប

ៃិងស៊ីឌៃរីោៃប�ើញថដលៃរងរស់ប�ើងវិញបៅអំ�នុងបពលនៃរោររស់ប�ើងវិញនៃមៃុស្សសុចរិត។ជាថ្្ន្រមួយនៃរោរៃិមិតតេ

បៃះកពះអម្ចាស់ោៃបបើ្រសថម្ងល្រខេខណ្ឌនៃអស់អ្ន្រថដលៃរងក្ងៃ្របសប�សាទាល។


1.សូមសរបសរចំណងប�ើងថាការកាលាយ មៅ ជា អ្នក ្គង �គរ មសមឡសាទាលបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសា

កពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា7៦:51–53រួចរាយបៅបករោមចំណងប�ើងថដល

ោៃសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីល្រខេខណ្ឌថដលោៃពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុង

ខ្ម្ពរីរទាំងបៃះចំបោះអ្ន្រថដលៃរងក្ងៃ្របសប�សាទាល។សូមពយាោមថសវងរ្រឲ្យោៃោ៉ាងបហាចណាស់

ល្រខេខណ្ឌចំៃួៃបួៃ។

បដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យយល់រោៃ់ថតចបាស់អំពរីឃ្លាមួយចំៃួៃថដលអ្ន្ររ្រប�ើញបនាះវអាចៃរងម្ៃកបបោ�ៃ៍ថដលកតូវដរងថា

«[ទទួល]ទរីបនាទាល់ពរីកពះបយស៊ូវ»(្.ៃិងស.7៦:51)្ឺទទួលោៃទរីបនាទាល់មួយតាមរយៈវិវរណៈផ្ទាល់ខលែលួៃ

ថដលថាកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្ ឺជាកពះអង្គសប្គ្រះបហើយកតូវកបកពរតតេឲ្យកសបបៅតាមទរីបនាទាល់បនាះបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រ។

សេចក្តីស្្ើម
្រនាទា្រ់ពដីបានស�ើញការនិមិត្អំពដី�ិរីល្អនន្រុបតាការធាលាក្់រ្រ�់លូ�ម៊ីសហ្វើរនិង

សាថានភាពននពរួក្ក្ូនអន្រធានសនាទះពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធនិង�ម៊ីឌនដីរិក្ែុន

បានស�ើញមនុ�្សទាំងឡាយដែលនឹងសចញមក្ក្្នគុងែំសែើររ�់សឡើងវិញននមនុ�្ស

�ុចរិត៖្រណាដាជននននគរស�សឡសាទាលនិងសេសរ�បទាល។

បន្ទប់ណែលការនិមិត្ណែលប្នកត់ពរាសៅក្នុងសោលលទ្ិ

និងសេចក្តីេញ្ញា៧៦ពតូវប្នទទួល។

រញ្ពីទាំងឡាយទនរទគម្ពីរ

ជាញឹក្ោ្់រ្រេគម្ដីររាននូវ្រញជដីនន

សរឿងែូចជាការដែនាំឬការបពរាន។

សៅសពលអ្នក្រក្ស�ើញ្រញជដីទាំងឡាយ

�ូមពិចារណាអំពដីការដាក្់សលខសលើ

លក្្ខខែ្ឌនដីមរួយៗ។



២៧០

សមសរៀនេដី១៦៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៧៦:៥០–៨០

«ឈ្នះបោយសារបសច្រ្រី�ំបៃឿ»(្.ៃិងស.7៦:53)្ឺឈ្នះបលើរោរល្បលួងៃិងអំបពើោបទាំងឡាយបោយរោរអៃុវតតេ

បសច្រ្រី�ំបៃឿបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។បុ្្គលម្នា្រ់«កតូវោៃភាជាប់បោយសារកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃបសច្រ្រីសៃយា»(្.ៃិង

ស.7៦:53សូមបមើល្ ងថដរ្.ៃិងស.132:7)បៅបពលកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបញ្ជា្រ់ថាពិធរីបរិសុទ្ធទាំងឡាយនៃ

បពវ�ិតភាពកតូវោៃទទួលបហើយបសច្្ររីសញ្ញាថដលោៃបធវើប�ើងបនាះកតូវោៃទទួលសារល់បោយកពះ។រោរអៃុមតិបៃះ

អាកស័យបលើភាពបសាមះកតង់របស់បុ្្គលម្នា្រ់។


2. បដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យយល់រោៃ់ថតចបាស់អំពរីបុ្្គលថដលក្ងៃ្របសប�សាទាលសូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះចំៃួៃ

ពរីរឬបកចើៃជាងបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រធាលាប់ោៃបធវើដូចបម្ចបដើម្បរីទទួលោៃទរីបនាទាល់ពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបហើយរ្រសាទរីបនាទាល់បនាះឲ្យរឹងម្ំ?

ខ. បតើអ្ន្រអាចបធវើដូចបម្ចបដើម្បរីទទួលោៃទរីបនាទាល់ពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទឲ្យោៃរោៃ់ថតបកចើៃ?

្ . បតើរោរទទួលោៃទរីបនាទាល់នៃកពះបយស៊ូវក រ្ីស្ទៃិងរោររ្រសាកពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយរបស់កទង់�ួយមៃុស្សម្នា្រ់

ឲ្យថកបរោលាយរោៃ់ថតស្រ្ិសមបដើម្បរីក្ងៃ្រៃ្របសប�សាទាលតាមរបបៀបណា?

បថៃថែមពរីបលើរោរបបើ្រសថម្ងល្រខេខណ្ឌមួយចំៃួៃទាំងបៃះ

អំពរីអ្ន្រថដលៃរងក្ងៃ្របសប�សាទាលបនាះកពះអម្ចាស់ោៃ

បៃតេពិពណ៌នាអំពរីពរ�័យមួយចំៃួៃថដលបណាដា�ៃនៃៃ្រ

បសប�សាទាលៃរងទទួលោៃ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា7៦:54–៦8បហើយថសវងរ្រពរ�័យទាំងបៃះ។

សូមពិចារណាអំពរីរោរ្ ូសចំណាំពរ�័យទាំងឡាយណាថដល

ម្ៃៃ័យជាពិបសសចំបោះអ្ន្រ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា7៦:៦9–70បោយ

ថសវងរ្រអវរីថដលប្រើតប�ើងចំបោះអ្ន្រថដលស្ិ្រសមក្ង

ៃ្របសប�សាទាល។បៅបពលអ្ន្រអាៃវអាចៃរង្ តេល់អតថែ

កបបោ�ៃ៍ថដលកតូវដរងថាោ្រ្យល្អ ឥតមខាចាះបៅ្រ្ននុងខទរី៦9

ពុំម្ៃៃ័យថាមិៃម្ៃ្រថៃលែងខុសបនាះបទបែុថៃតេវម្ៃៃ័យ

ថាបពញបលញ។(ម្៉ាថាយ5:48បលខបោងខពៃ្យល់

ថារោរប្រថកបពរីភាសាក្រិ្រម្ៃៃ័យថា«បពញបលញបញ្ចប់

រី្រចបកមើៃបពញបលញ»)។

បទាះជាបពលថដលបយើងកបរងថកបងបោយអស់ពរីសមតថែភាព

បដើម្បរីរ្រសាកពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយមិៃបធវើឲ្យបយើងោៃល្អឥតបខាចាះ

ោ៉ាងណា្រ្រី្រ៏រោរកបរងថកបងរបស់បយើងបធវើឲ្យបយើងអាចទទួល

ោៃកពះ្ុណរបស់កពះអង្គសប្គ្រះបហើយោៃសាអាតស្អំបោយ«ដគ្វាយធួៃដ៏ល្អឥតបខាចាះតាមរយៈរោរកចួចកពះបលាហិតរបស់

កពះអង្គកទង់»ផ្ទាល់ថដរ(្.ៃិងស.7៦:៦9)។បយើងម្នា្រ់ៗអាចបធវើឲ្យោៃល្អឥតបខាចាះតាមរយៈកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិង

កតូវោៃតបមកើងប�ើងជាមួយក្រុមក្ួសារបៅ្រ្ននុង្រកមិតខ្ពស់ជាងប្នៃៃ្របសប�សាទាល(សូមបមើលមរ៉ូនណ10:32–33)។

បសច្រ្រីពិតបៃះអាចបលើ្រទរ្រចិតតេបយើងឲ្យរ្រសាកពះបញ្ញតតេិបហើយទទួលោៃពិធរីបរិសុទ្ធនៃបសច្រ្រីសប្គ្រះបដើម្បរីបយើងអាច

ទទួលោៃពរ�័យដ៏មហិម្ទាំងបៃះ។ដូបច្នះគ�ើងអាចគធ្វើឲ្យបាៃល្អឥ្រគខ្ចារះតាមរ�ៈ�ង្វា�ធួៃនៃព្រះគ�ស៊ូវពគបីស្ទ។អ្ន្រ

អាចៃរងចង់សរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបករោមចំណងប�ើង«រោររោលាយបៅជាអ្ន្រក្ងៃ្របសប�សាទាល»បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។


3.សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើបោលរោរណ៍ថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា7៦:៦9–70ពកងរងបសច្រ្រី�ំបៃឿ

របស់អ្ន្របហើយបំ្ុសអ្ន្រឲ្យថសវងរ្រភាពតបមកើងប�ើងបៅ្រ្ននុងៃ្របសប�សាទាលោ៉ាងដូចបម្ច?

ខ. បតើបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ�ួយបយើងឲ្យយ្រឈ្នះបលើរោរោ្រ់ទរ្រចិតតេ

បពលបយើងពុះោរឲ្យោៃសិរីល្អបសប�សាទាលោ៉ាងដូចបម្ច?



២៧១

សមសរៀនេដី១៦៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៧៦:៥០–៨០

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៧៦:៧១–៨០

យ៉ូដសបស្៊មីធនិងស៊មី�នីរិកែុនោនត�ើញការនិ្ិ�្តអំ្ីនគរត្រតរសទស្ទាល

កបសិៃបបើអ្ន្រកតូវសួរមិតតេ្្រ្ិរបស់អ្ន្រថាបតើពួ្រប្ប�ឿថាពួ្រប្អាចក្ងៃ្របសប�សាទាល—បដើម្បរីកត�ប់បៅរស់បៅដ៏

អស់្រល្បជាៃិច្ចជាមួយកពះវរបិតាសួ្៌ជាមួយក្រុមក្ួសាររបស់ពួ្រប្—បតើអ្ន្រ្ ិតថាពួ្រប្បែុនាមៃនា្រ់ថដលៃរងៃិោយថា

ពួ្រប្ប�ឿថាពួ្រប្អាច?បតើអ្ន្រប�ឿថាអ្នកអាចក្ងៃ្របសប�សាទាលោៃោ៉ាងដូចបម្ច?

ប៊ីស្សពយែូថសបអិលបវើតលរីៃ្រ្ននុង្ ណៈប៊ីស្សពជាអធិបតរីោៃថ្លែងទរីបនាទាល់ថា«បយើងទាំងអស់ោនា្ឺជាអ្ន្រថដលៃរងចូល

បៅ្រ្ននុងៃ្របសប�សាទាល»(បៅ្រ្ននុងរោយរោរណ៍សៃ្និសរីទថខបមសាឆ្នាំ1952ទំព័រ118)។អ្ន្រអាចៃរងចង់សរបសរ

បសច្រ្រីថ ល្ែងរោរណ៍បៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រឬបៅបលើថ្មនៃកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។

បទាះជាមៃុស្សទាំងអស់្ ឺជាអ្ន្រថដលៃរងចូលបៅ្រ្ននុងៃ្របសប�សាទាល្រ្រី្រ៏មៃុស្សមួយចំៃួៃបក�ើសបរើសមិៃរស់បៅតាម

សរោដាៃុពលរបស់ខលែលួៃថដរ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា7៦:71រួច្ ូសចំណំាអវរីថដលពយារោរីយែូថសបស៊្ីធ

ៃិងស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃោៃប�ើញបករោយម្របទៀត្រ្ននុងរោរៃិមិតតេ។

សូម្រត់ចំណាំអំពរីរបបៀបថដលបទ្ម្ពរីរទាំងបៃះបកបើកោស់ភាពខុសោនារវងពៃលែឺថដលចាំងឆលែនុះពរីកពះចៃ្ទៃិងពៃលែឺថដល�ះបចញ

បោយផ្ទាល់ពរីកពះអាទិត្យបដើម្បរីតំណាងឲ្យភាពខុសោនារវងសិរីល្អនៃៃ្របទបរសកទាលៃិងបសប�សាទាល។ទៃ្ទរមៃរងបពល

ថដលបណាដា�ៃនៃៃ្របសប�សាទាលៃិងបទបរសកទាលទាំងពរីរកតូវោៃបញ្ចតូលបៅ្រ្ននុងរោររស់ប�ើងវិញនៃមៃុស្សសុចរិតបនាះ

អ្ន្រថដលៃរងទទួលោៃរូបរោយបសប�សាទាល្រ៏ៃរងរស់ប�ើងវិញបោយម្ៃសិរីល្អៃិងពរ�័យរោៃ់ថតកបបសើរជាងអ្ន្រថដលៃរង

ទទួលោៃរូបរោយខាងបទបរសកទាលថដរ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា7៦:72–80បោយថសវងរ្រ្រតាតាថដលបណាដា�ៃនៃៃ្របទបរសកទាលម្ៃសភាព

ខុសោនាពរីបណាដា�ៃនៃៃ្របសប�សាទាល។

សូមរំឭ្របោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា7៦:71–79រួច្ ូសចំណាំអវរីថដលអ្ន្ររ្រប�ើញអំពរីអ្ន្រថដលៃរងក្ងៃ្រ

បទបរសកទាល។«ចូរចងចាំថាម្ៃថតកពះកទង់មួយអង្គ្ ត់ជាកពះថដលកជាបពរីដួងចិតតេនៃបុ្្គលម្នា្រ់ៗបទើបអាច�ំៃុំ�កមះដល់

បុ្្គលទាំងអស់ោៃ(សូមបមើលវិវរណៈ20:12;ៃរីនហវទរី327:14;្.ៃិងស.137:9)»(ពិត ចំមោះ មសចក្ដី ្រំម�ឿ ៖ 

ឯកសារមោង ន� ដំណឹងល្អ[ឆ្នាំ2004]ទំព័រ90)។ម្ៃថតកពះអម្ចាស់បទថដលអាចកជាបអំពរីដួងចិតតេរបស់បយើងោៃ

ដូបច្នះបយើង្ ួរថតកបយ័ត្នបោយមិៃវិៃិច័្យបលើៃ្រណាមួយថដលបយើងប�ឿថាមៃុស្សដនទៃរងក្ង។


4.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើមៃុស្សមួយ

ចំៃួៃសពវន ង្ៃបៃះ្រំពុងកតូវោៃបំភាៃ់បោយ្រលល្បិចនៃមៃុស្សោ៉ាងដូចបម្ច?

ភាពខុសោនាដ៏្ ួរឲ្យ្រត់សម្រល់មួយរវងមៃុស្សថដលៃរងក្ងៃ្របសប�សាទាលៃិងមៃុស្សថដលៃរងក្ងៃ្របទបរសកទាល

្ឺជាអវរីថដលពួ្រប្កបកពរតតេចំបោះទរីបនាទាល់របស់ខលែលួៃអំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។មៃុស្សថដលក្ងៃ្របទបរសកទាល«ពុំរោលាហាៃ្រ្ននុង

ទរីបនាទាល់ពរីកពះបយស៊ូវ»ប�ើយ(្.ៃិងស.7៦:79)។ថអលបឌើរកប៊ូសអ័រម្៉ា្រ់ខៃ់�រី្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់

ោៃពៃ្យល់៖

«សតើភាពកាលាហានក្្នគុងេដី្រនាទាល់ពដីបពទះសយ�មូវរានន័យែូចសម្ច?

«វាតបមូវឲ្យរានភាពអង់អាចនិងសរាទះមុតសែើម្ដីសប្រើភាពខាលាំងថ្មពលនិង�មត្ភាពរ្រ�់សយើង

សៅក្្នគុងចមបាំងជាមរួយសលាក្ិយសែើម្ដីចបាំង�បរា្រ់ស�ចក្្ដីល្អននស�ចក្្ដីជំសនឿ។...មូលដា្នបគឹទះែ៏ធំ

ននភាពកាលាហានសៅក្្នគុង្រុព្វសហតុនន�ុចរិតភាពគឺជាការសោរពប្រតិ្រត្ិចំសោទះបក្ឹត្យវិន័យទាំងអ�់នន

ែំែឹងល្អទាំងប�ុង។...

«សែើម្ដីរានភាពកាលាហានសៅក្្នគុងេដី្រនាទាល់ននែំែឹងល្អននបពទះសយ�មូវគឺបតូវសជឿសលើបពទះសយ�មូវបគដី�្និងែំែឹងល្អរ្រ�់

បេង់សដាយរានជំសនឿ�ម្រ់ែ៏ខាជា្រ់ខជលួន។វាតបមូវឲ្យសាគាល់�ច្ភាព[ភាពសសាមាទះបតង់]និងសេវភាពននក្ិច្ការរ្រ�់

បពទះអរាចា�់សៅសលើដផនែដី។



២៧២

សមសរៀនេដី១៦៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៧៦:៥០–៨០

«្រ៉ុដន្វាពុំទាន់អ�់សៅសឡើយសេ។វាសលើ�ពដីការសជឿនិងការែឹងសៅសេៀត។សយើងបតូវដតសធ្វើជាអ្នក្រ�់សៅតាមបពទះ្រន្លូល

ពុំដមនបោន់ដតជាអ្នក្សាដា្រ់សនាទះសឡើយ។វាសលើ�ពដីការថ្្រសបមើដតរាត់វាពុំដមនបោន់ដតជាការសារភាពដតនឹងរាត់ពដីភាព

ជាបពទះរាជ្រុបតារ្រ�់បពទះអង្�ស្ង្គាទះ្រ៉ុសណាណទះសេ។វាគឺជាការសោរពប្រតិ្រត្ិនិងការសធ្វើតាមវិន័យនិងស�ចក្្ដី�ុចរិត

ផ្ទាល់ខ្លួន។...

«សែើម្ដីកាលាហានសៅក្្នគុងេដី្រនាទាល់ពដីបពទះសយ�មូវគឺបតូវ...‹កាន់ខាជា្់រែរា្រែល់ចុង្រំផុត›។(នដីនហ្វេដី២៣១:២០)។

គឺបតូវរ�់សៅតាមសា�នារ្រ�់សយើងសែើម្ដីអនុវត្នូវអ្វដីដែលសយើងផសាយសែើម្ដីរក្សា្រេ្រញ្ញត្ិទាំងឡាយ»(Be Valiant in 
the Fight of Faith,»Ensign ដខវិច្ិកាឆ្នាំ១៩៧៤េំព័រ៣៥)។

បយើងម្នា្រ់ៗម្ៃសរោដាៃុពលបដើម្បរីក្ងៃ្របសប�សាទាលតាមរយៈ�បកមើសថដលបយើងបធវើ។ដូចោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងបទ្ម្ពរីរ

ថដលអ្ន្រោៃសិ្រសាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះថាគបើគ�ើងមាៃភា្កាលាហាៃក្នុងទបីបនាទាល់្ បីព្រះគ�ស៊ូវគនារះគ�ើងអាចពគងៃគរ

គសគឡោទាលនៃព្រះបាៃ។សូមសរបសរបញ្ចតូលបោលរោរណ៍បៃះបៅពរីបករោមចំណងប�ើង«រោររោលាយបៅជាអ្ន្រក្ងៃ្រ

បសប�សាទាល»បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។


5. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. សូម្ ិតអំពរីមៃុស្សថដលអ្ន្រសារល់ជាបុ្្គលថដលអ្ន្រចាត់ទុ្រថាម្ៃភាពរោលាហាៃ្រ្ននុងទរីបនាទាល់នៃ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។បតើល្រខេណៈសម្បតតេិៃិងទបងវើថបបណាខលែះថដលបគ្ហាញអំពរីភាពរោលាហាៃរបស់ោត់?

ខ. បតើអវរីោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យម្ៃភាពរោលាហាៃ្រ្ននុងទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?


៦. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ៧៦:៥០–៨០ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



២៧៣

សមសរៀនេដី១៧៖ន្ងៃេដី១

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា

៧៦:៨១–១១៩;៧៧
បមបរៀៃទរី17៖ន្ងៃទរី1បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា7៦:81–119;77

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៧៦:៨១–១១២

ទ្រះអម្ចាស់បង្ហាញែល់យ៉ូដសបស៊្មីធនិងស៊មី�នីរិកែុននូវការនិ្ិ�្ត្ ួយអំ្ីនគរត្រត�ស្ទាល

សូមកសនមថាអ្ន្រម្ៃរោរពិភា្រសាអំពរីសាសនាជាមួយមិតតេ្្រ្ិម្នា្រ់ថដលជាសម្�ិ្រម្រពរីៃិរោយសាសនាក្ិសតេមួយប្្សង

បទៀត។មិតតេ្ ្រ្ិរបស់អ្ន្រវចាថា«បៅឯកពះវិហាររោលពរីសោដាហ៍មុៃក្ូ្ គ្វាលរបស់ខញនុំោៃកោប់ពួ្របយើងថាបនាទាប់ពរីបយើង

សាលាប់បៅបយើងអាចៃរងបៅសាថាៃសួ្៌្ ងឬសាថាៃៃរ្រ្ ង។ខញនុំម្ៃអារម្ណ៍ថាខញនុំពុំល្អក្ប់កោៃ់បដើម្បរីបៅសាថាៃសួ្៌នាបពល

ឥ�តូវបៃះបទបែុថៃតេខញនុំ្រ៏ពុំម្ៃអារម្ណ៍ថាខញនុំអាក្រ្រ់ខាលាំងថដលៃរងធាលា្រ់បៅសាថាៃៃរ្របនាះថដរ។បតើសាសនារបស់អ្ន្របបកងៀៃអវរី

ខលែះអំពរីសាថាៃសួ្៌ៃិងសាថាៃៃរ្រ»?

សូមបមើលបៅដយាករោម«បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា7៦៖បសច្រ្រីថណនាំអំពរីរោរៃិមិតតេ»បចញពរីបមបរៀៃទរី1៦៖

ន្ងៃទរី3បមបរៀៃបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅសិ្រសាបៃះ។សូម្រត់ចំណាំថាៃ្រនៃសិរីល្អចុងបករោយប្ថដលពយារោរីយែូថសបស៊្ីធៃិង

ស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃោៃប�ើញបៅ្រ្ននុងរោរៃិមិតតេបនាះ្ឺជាៃ្របទប�សាទាល។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា7៦:81–

83,103បោយថសវងរ្រោ្រ្យៃិងឃ្លាទាំងឡាយថដលពិពណ៌នាអំពរីមៃុស្សថដលៃរងក្ងៃ្របទប�សាទាល។អ្ន្រអាចៃរង

ចង់្ ូសចំណាំអវរីថដលអ្ន្ររ្រប�ើញ។

បៅ្រ្ននុងខទរី103ពួក ម�្អាគម្ឺជាមៃុស្សថដលពយាោមក្ប់ក្ងបហើយបកបើកោស់អំណាចតាមរយៈ�ំៃួយម្រពរីកប្ពដ៏

អាក្រ្់រ។ពួក កំែិត្ឺជាមៃុស្សថដលចូលរួម្រ្ននុងអំបពើសាហាយស្ៃ់ៃិងអំបពើោបខាង្ លែតូវប្ទដនទបទៀត។

ល្រខេណៈមួយថដល្រំណត់ថាបតើៃ្រនៃសិរីល្អមួយណាថដលបុ្្គលម្នា្រ់ៃរងក្ងបនាះ្ឺជារបបៀបថដលបុ្្គលបនាះកបកពរតតេ

ចំបោះដំណរងល្អៃិងទរីបនាទាល់ពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។សូមអាៃបសច្រ្រីបោងបទ្ម្ពរីរបៅ្រ្ននុងតារាងខាងបករោមបៃះ។បៅ្រ្ននុង

ចបនាលាះថដលម្ៃសូមពិពណ៌នាអំពរីរបបៀបថដលបណាដា�ៃថដលៃរងក្ងៃ្រទាំងបៃះកបកពរតតេចំបោះដំណរងល្អៃិងទរីបនាទាល់នៃ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

នគរ ការពបពពឹត្ចំសោរះែំែឹងល្អនិងទតីបនាទាល់អំពតី

ពពរះសយេ៊ូវពគតីេ្ទ

ស�សឡសាទាល(គ.និង�.៧៦:៥០–៥១)

សេសរ�បទាល(គ.និង�.៧៦:៧៤,៧៩)

សេសឡសាទាល(គ.និង�.៧៦:៨២,១០១)

បរុព្វកថា
សមសរៀនសនទះពិភាក្សាអំពដីការនិមិត្អំពដីនគរសេសឡសាទាលដែលបាន្រង្ហាញែល់ពយាការី

យ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធនិង�ម៊ីឌនដីរិក្ែុនែូចបានក្ត់បតាសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី

�ញ្ញា៧៦។វិវរែៈសនទះបតូវបានប្រទានឲ្យសៅភូមិនហរាំរែ្ឋអូនហអូសៅន្ងៃេដី១៦

ដខក្ុម្ភៈឆ្នាំ១៨៣២។យ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធនិង�ម៊ីឌនដីរិក្ែុនបានពិពែ៌នាអំពដីអ្វដី

ដែលពរួក្សលាក្បានសរៀនអំពដីអ្នក្ទាំងឡាយដែលនឹងបគងនគរសេសឡសាទាលនិងអំពដី

លេ្ផលននការ្រែិស�ធេដី្រនាទាល់ពដីបពទះសយ�មូវបគដី�្។ពរួក្សលាក្ក្៏បានពិពែ៌នា

ផងដែរអំពដីលក្្ខែៈដែលនគរសេសឡសាទាលរាន�ភាពខុ�ោនាពដីនគរនន�ិរីល្អ

ែនេសេៀតសហើយបានពន្យល់អំពដីអ្វដីដែល្រុគ្លទាំងឡាយអាចសធ្វើសែើម្ដី�មនឹង

ស�ើញសហើយយល់សដាយខ្លួនសគផ្ទាល់នូវអា្៌ក្ំបាំងនននគរបពទះ។សបកាយមក្ក្្នគុង

ដខមិនាឆ្នាំ១៨៣២យ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធបានក្ត់បតាចសម្ើយរ្រ�់បពទះអរាចា�់ដែលសឆ្ើយ

ចំសោទះ�ំែួររ្រ�់សលាក្�្ដីពដីបពទះគម្ដីរវិវរែៈ។វិវរែៈសនទះរានក្ត់បតាសៅក្្នគុង

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៧៧។

ការផ្ទុយ

ជាញឹក្ោ្រ់្រេគម្ដីរ្រង្ហាញអំពដី

ការផ្គុយោនារវាងគំនិតបពឹត្ការែ៍និង

មនុ�្ស។ការផ្គុយទាំងសនទះគូ�្រញ្ជាក្់

អំពដីសោលការែ៍ទាំងឡាយនន

ែំែឹងល្អ។�ូមដ�្វងរក្សមើលការផ្គុយ

សៅក្្នគុងខគម្ដីរនដីមរួយៗក្្នគុងជំពូក្និង

ជំពូក្ដែលទាក្់េងោនានិងគម្ដីរនានា។

ឧទាហរែ៍សៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិង

ស�ចក្្ដី�ញ្ញា៧៦វិវរែៈសធ្វើឲ្យរាន

ការផ្គុយរវាងពរួក្ក្ូនអន្រធាននិងអ្នក្

ទាំងឡាយដែលរានគុែ�ម្ត្ិ

បគ្រ់បោន់នឹងបគងនគរនន�ិរីល្អ។



២៧៤

សមសរៀនេដី១៧៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៧៦:៨១–១១៩;៧៧



1. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រពយាោមពកងរងទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទតាមរបបៀបណាខលែះ?

ខ. បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជារោរកបកពរតតេរបស់បុ្្គលម្នា្រ់ចំបោះដំណរងល្អៃិងទរីបនាទាល់ពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

�ះឥទ្ធិពលោ៉ាងសំខាៃ់បៅបលើៃ្រថដលប្ៃរងក្ង?

្ . បតើអ្ន្រអាចម្ៃភាពរោលាហាៃ្រ្ននុងទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា7៦:84–85,104–៦រួច្ ូសចំណាំឃ្លាថដលបបកងៀៃអំពរីបសច្រ្រីពិត

ដូចតបៅបៃះ៖អ្កផ�លៃឹងពគងៃគរគទគឡោទាលព្រូវផ្ររងទុក្ខក្នុងោថាៃៃរក្ បីមុៃ្ ួកគគៃឹងព្រូវបាៃគពបាសគោរះគោ�

ព្រះអង្គសគ្ង្ររះ។

វម្ៃកបបោ�ៃ៍្រ្ននុងរោរដរងថាបទ្ម្ពរីរបៃះបកបើវ្រ្យសព្ទសាថា��រកោ៉ាងបហាចណាស់តាមពរីររបបៀប។ទរីមួយសាថាៃៃរ្រ

្ឺជាថ្្ន្រនៃពិ្ពវិញ្ញាណថដលោៃក្ងបោយពួ្រទុច្ចរិតបហើយ្ ឺជារោរពិតមួយបែុថៃតេជាសាថាៃភាពបបណាដាះអាសៃ្ននៃ

ទណ្ឌ្រម្ៃិងរោររងទុ្រខេខាងវិញ្ញាណ(សូមបមើលបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា7៦:84–85,104–៦)។«ប្លែើងបឆះ

ដ៏អស់្រល្បជាៃិច្ច»្ឺជាសំៃួៃបវហារថដលសំបៅបៅបលើទារុណ្រម្ដ៏ថសៃឈឺចាប់ៃិងរោររងទុ្រខេថដលៃរងប្រើតប�ើងបៅ

ឯសាថាៃៃរ្រ។ទរីពរីរបពលខលែះបទ្ម្ពរីរបកបើោ្រ្យសាថា��រកបដើម្បរីសំបៅបៅបលើទរីងងរតខាងបករៅថដលបពលខលែះសំបៅបៅបលើ

សាថាៃភាពជាអចិន្ៃតេយ៍នៃទារុណ្រម្ៃិងរោររងទុ្រខេថដលបៃតេចំបោះពួ្រ្រូៃអៃតេរធាៃបនាទាប់ពរីពួ្រប្ោៃរស់ប�ើងវិញបហើយ

កតូវោៃ�ំៃុំ�កមះ្រ៏ដូចជាសាតាំងៃិងពួ្រអ្ន្របដើរតាមទាំងឡាយរបស់វបចញពរី�រីវិតមុៃថ្ៃដរីម្រថដរ។(សូមបមើលBible
Dictionary,Hell»បសច្្ររីថណនាំដល់កពះ្ម្ពរីរHell»scriptures.lds.org)។

ថអលបឌើរប�មអ៊ីថាលបមែហ្គ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃបបកងៀៃអំពរីសាថាៃៃរ្រដូចតបៅថា៖

«សៅសាថាននរក្រានបចក្សចញមរួយក្៏ែូចជាបចក្ចូលមរួយដែរ។...វាគឺជាក្ដន្ងដែលបានសរៀ្រចំ

�បរា្រ់ការ្រសបងៀនការលុតែំចំសោទះអ្នក្ដែលមិនបានសរៀនកាលសៅសលើដផនែដីសនទះនូវអ្វដីដែលពរួក្សគ

គរួរដតសរៀន»(សៅក្្នគុងរបាយការែ៍�ន្និ�ដីេេូសៅដខសមសាឆ្នាំ១៩៣០េំព័រ៩៧)។

«ចំសោទះរយៈសពលននទារុែក្ម្មសយើងអាចនឹងអទះអាងថ្វានឹងបតូវបានក្ំែត់សដាយសយាងសៅតាម

អំសពើបា្រសនាទះសហើយដែលថ្ការសលើក្ដលងសទា�ចំសោទះអំសពើបា្រនឹងរានជាែរា្រ[ោមានេដី្រញ្្រ់]

សនាទះគឺជាគំនិតខុ�ឆ្ង[�ូមសមើលគ.និង�.១៩:៦–១២;៧៦:៣៦,៤៤]។សទាទះជាលេ្ផលននេសង្វើក្្នគុងជដីវិតសលើ

ដផនែដីសនទះរានឥេ្ិពលសលើជដីវិត្រនាទា្រ់ពដីសាលា្រ់ក្្ដីនិងសទាទះជាសយើងនឹងបតូវេេរួលខុ�បតូវសលើការមិនដប្រចិត្ក្្ដីក្៏បពទះសៅដត

រានបពទះសចសាដាសែើម្ដីអត់សទា�្រនាទា្រ់ពដីបានសាលា្រ់សហើយសៅដែរ។សទាទះជាយា៉ាងណាក្៏សដាយ្រេគម្ដីរដ្្ងបបា្រ់អំពដីសទា�ែ៏

សៅអ�់ក្ល្ជានិច្និងែ៏មិនសចទះច្រ់មិនសចទះសហើយ។សទា�ដែលមក្ពដីបពទះគឺអ�់ក្ល្ជានិច្ែ្ិតបេង់ជាអង្អ�់ក្ល្

ជានិច្[�ូមសមើលគ.និង�.១៩:១០–១២]។សទា�រ្រ�់បេង់គឺជាទារុែក្ម្មែ៏មិនសចទះច្រ់មិនសចទះសហើយែ្ិតវា

នឹងសក្ើតសឡើងជានិច្ជាេដីក្ដន្ងឬសាថានភាពដែលបានសរៀ្រចំ�បរា្រ់វិញ្ញាែដែលមិនសោរពប្រតិ្រត្ិ្រ៉ុដន្ការរងេុក្្ខនន

ការផ្នាទាសទា�សនាទះនឹងរានេដី្រញ្្រ់ក្្នគុងបគ្រ់ក្រែដីននការដប្រចិត្និង�ំែងដែលអាចេេរួលយក្បាន»(The Articles of 
Faith, 12th ed.[ឆ្នាំ១៩២៤]េំព័រ៦០–៦១)។

បតើឃ្លាណាខលែះបចញម្រពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា7៦:85,10៦ថដលបបកងៀៃថាសាថាៃៃរ្រៃរងជាសាថាៃភាព

បបណាដាះអាសៃ្នមួយសកម្ប់អ្ន្រទាំងឡាយថដលៃរងក្ងៃ្របទប�សាទាល?

ប្រធានយ៉ូដ�្រហ្វដីលឌដីង�្មម៊ីធបានពន្យល់អំពដីលេ្ផលននការរងេុក្្ខសៅឯសាថាននរក្ចំសោទះអ្នក្ដែល

នឹងបគងនគរសេសឡសាទាលថ្៖«ការរងេុក្្ខសនទះនឹងកាលាយសៅជាវិធដីមរួយសែើម្ដី�រាអាតឬ្រន្សគុេ្សហើយ

តាមរយៈការ្រន្សគុេ្សនទះពរួក្េុច្រិតនឹងបតូវបាននាំសៅឯសាថានភាពមរួយដែលពរួក្សគអាចេេរួលបាន

អមតភាពតាមរយៈការសបបា�សលាទះននបពទះសយ�មូវបគដី�្។វិញ្ញាែនិងរូ្រកាយរ្រ�់ពរួក្សគនឹងបតូវ

បានផ្គុំោនាសាជា្្មដីសហើយពរួក្សគនឹងរ�់សៅក្្នគុងនគរសេសឡសាទាល។្រ៉ុដន្ការរ�់សឡើងវិញនឹងពុំសក្ើសឡើង

សឡើយរហូតែល់ចុង្រំផុតននពិភពសលាក្»(Doctrines of Salvation, comp . Bruce R. McConkieវ៉ុល៣.

[១៩៥៤–៥៦]២:២៩៨)។



២៧៥

សមសរៀនេដី១៧៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៧៦:៨១–១១៩;៧៧

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា7៦:10៦–8បយើងថសវងយល់ថាពួ្រទុច្ចរិតៃរងរងទុ្រខេចំបោះអំបពើោបរបស់ពួ្រប្

រហូតដល់កពះបយស៊ូវក រ្ីស្ទបញ្ចប់្រិច្ចរោររបស់កទង់បហើយបលើ្រៃ្រនៃកពះបៅបលើថ្ៃដរីប�ើងបៅថាវាយកពះបិតាកទង់ថដលៃរង

ប្រើតប�ើងបៅបនាទាប់ពរីសហស្សវត្សរ៍។បពលបនាះកពះក្រីស្ទៃរងកតូវបំោ្រ់ម្រុដបោយសិរីល្អ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា7៦:111ៃិងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា137:9បោយថសវងរ្រអវរីថដលៃរង

្រំណត់អំពរីៃ្រនៃសិរីល្អថដលពួ្របយើងៃរងក្ងបនាះ។

បោលរោរណ៍មួយថដលបយើងអាចបរៀៃបចញពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ្ ឺថាៃគរនៃសិរីល្អផ�លគ�ើងពគងៃឹងព្រូវបាៃកំណ្រ់គោ�

កិច្ការទាំងឡា�របស់គ�ើងគៅក្នុងជបីវិ្រគៃរះៃិងគោ�គសចក្បីបៃងពបាថ្នានៃ�ួងចិ្រ្របស់គ�ើង។

ស�ចក្្ដីដ្្ងការែ៍ែូចតសៅសនទះសដាយដអលសឌើររ័�ុលអិមែិល�ុនក្្នគុងក្ូរ៉ុមននពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរ

នាក្់អាចជរួយអ្នក្ឲ្យយល់កាន់ដតចបា�់អំពដីសោលការែ៍សនទះ៖«្រង្រ្អលូនទាំងអ�់ោនានឹងបតូវបាន

ជំនុំជបមទះប�្រសៅតាមក្ិច្ការទាំងឡាយនិងស�ចក្្ដី្រ៉ងបបាថ្នាននែរួងចិត្រ្រ�់្រង្រ្អលូន[�ូមសមើល

គ.និង�.១៣៧:៩]។្រង្រ្អលូននឹងមិនចាំបាច់�ង្រំែុលជំនរួ�មនុ�្សណាសផ្សងសេៀតសនាទះសេ។

េដីក្ដន្ងចុងសបកាយរ្រ�់្រង្រ្អលូនសៅក្្នគុងនគរស�សឡសាទាលសេសរ�បទាលឬសេសឡសាទាលនឹងមិន

បតូវបានក្ំែត់សដាយយថ្សហតុសនាទះសេ។បពទះអរាចា�់បានដាក្់ក្បមិតចំសោទះគុែ�ម្ត្ិទាំងឡាយ

ដែលមិនអាចដក្ដប្របាន�បរា្រ់សយើងរានាក្់ៗសហើយ។្រង្រ្អលូនអាចែឹងអំពដីអ្វដីដែល្រេគម្ដីរ្រសបងៀនសហើយ្រត់ដ្រនជដីវិតរ្រ�់

្រង្រ្អលូនឲ្យប�្រសៅតាមគុែ�ម្តិ្ទាំងសនាទះ[�ូមសមើលយ៉ូហាន១៤:២;ក្ូរិន្ូ�េដី១១៥:៤០–៤១;គ.និង�.

៧៦:៥០–១១៩;៩៨:១៨]»(Constancy amid Change »Ensign ដខវិច្ិកាឆ្នាំ១៩៩៣េំព័រ៣៥)។



2.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើរោរយល់ដរង

អំពរីបោលរោរណ៍បៃះអាចម្ៃឥទ្ធិពលបលើ�បកមើសថដលអ្ន្របក�ើសបរើសយ្របៅន្ងៃបៃះោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា7៦:8៦–89,98,112បោយថសវងរ្របមើលោ្រ្យឬឃ្លាថដលពិពណ៌នាអំពរី

សភាពនៃអមតភាពចំបោះអ្ន្រទាំងឡាយថដលក្ងៃ្របទប�សាទាល។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំៃូវអវរីថដលអ្ន្ររ្រប�ើញ។

បៅបពលពយារោរីយែូថសបស៊្ីធៃិងស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃោៃពិពណ៌នាអំពរីបណាដា�ៃនៃៃ្របទប�សាទាលពួ្របលា្រោៃសរបសរ

បញ្ចតូលរោរប្រកសាយអំពរីរោរបកបៀបបធៀបរវងៃ្រនៃសិរីល្អទាំងបរីបៃះ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា7៦:91–

98បោយថសវងរ្រថាបតើៃ្រទាំងបរីបៃះបកបៀបបធៀបចំបោះោនាោ៉ាងដូចបម្ច។

បតើសិរីល្អនៃៃ្របសប�សាទាលខុសពរីសិរីល្អនៃៃ្របទបរកទាលៃិងបទប�សាទាលោ៉ាងដូចបម្ច?

ភាពខុសោនានៃសិរីល្អរវងៃ្របសប�សាទាលបទបរសកទាល

ៃិងបទប�សាទាលអាចកតូវោៃបគ្ហាញបោយភាពខុសោនានៃ

រស្រីកពះអាទិត្យកពះចៃ្ទៃិងតារាថដលបមើលម្រពរីថ្ៃដរី។

បៅបពលបយើងបមើលពរីថ្ៃដរីបៅតារាថដលថចងចាំងបំ្ុត្លែឺ

ជាងតារាថដលកសអាប់កបម្ណជា100ដង។កពះចៃ្ទ្ លែឺ

ជាងតារាថដលថចងចំាងបំ្ុតបនាះកបម្ណជា30,000

ដង។កពះអាទិត្យ្ លែឺជាងកពះចៃ្ទបពញបរមរីកបម្ណជា

400,000ដង។ភាពខុសោនាខាងរស្រីទាំងបៃះ�ួយបគ្ហាញ

អំពរីភាពខុសោនាថដលយែូថសបៃិងស៊ីឌៃរីោៃសបងកតប�ើញ

រវងៃ្រនៃសិរីល្អទាំងបៃះ។ដូចថដលអ្ន្រអាចប�ើញបចញ

ពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា7៦:94–95ពរ�័យថដល

ោៃទទួលបោយអ្ន្រទាំងឡាយថដលម្ៃ្ ុណសម្បតតេិក្ង

ៃ្របសប�សាទាលម្ៃសភាពន្លែថាលានក្រថលងជាងពរ�័យថដល

ោៃទទួលបោយអ្ន្រទាំងឡាយថដលក្ងៃ្របទប�សាទាល។



២៧៦

សមសរៀនេដី១៧៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៧៦:៨១–១១៩;៧៧

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៧៦:១១៣–១៩

យ៉ូដសបស្៊មីធនិងស៊មី�នីរិកែុន្ន្យល់អំ្ីអវែីដែលបុគ្គលទាំងឡាយទ�ូវដ�តធវែើតែើ្្ីស្នឹងត្ើលត�ើញតហើយយល់
តដាយខលែលួនតគផ្ទាល់នូវអាថ៌កំោំងណននគរទ្រះ។

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា7៦:113–19ម្ៃៃូវរោរប្រកសាយរបស់ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធៃិងស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃថា

ពួ្របលា្រមិៃកតូវសរបសរៃូវអវរីទាំងអស់ថដលពួ្របលា្រោៃប�ើញបនាះបទ។ពួ្របលា្រ្រ៏ោៃពៃ្យល់្ ងថដរៃូវអវរីថដលបយើង

កតូវថតបធវើបដើម្បរីអាចបមើលប�ើញបហើយយល់បោយខលែលួៃប្ៃូវអា្៌្រំោំងនៃៃ្រកពះ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

7៦:11៦បោយថសវងរ្ររបបៀបថដលបុ្្គលម្នា្រ់អាចសមៃរងបមើលប�ើញបហើយយល់អា្៌្រំោំងនៃៃ្រកពះបោយកពះបចសាដា

នៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។

បោងតាមខទរី11៦បតើបុ្្គលម្នា្រ់កតូវថតបធវើអវរីបដើម្បរីោៃបមើលប�ើញបហើយយល់អា្៌្រំោំងនៃៃ្រកពះបោយកពះបចសាដានៃ

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ?


3.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រៃូវចបមលែើយចំបោះឈុតឆ្្រកសបមើកសនម

ថដលោៃបគ្ហាញបៅបដើមបមបរៀៃបៃះថដលមិតតេ្្រ្ិម្នា្រ់របស់អ្ន្រោៃបចាទសំណួរអំពរីថាបតើសាសនាចក្របយើង

បបកងៀៃោ៉ាងដូចបម្ចអំពរីសាថាៃសួ្៌ៃិងសាថាៃៃរ្រ។សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះទុ្រជាថ្្ន្រមួយនៃចបមលែើយ

ចំបោះសំណួររបស់មិតតេ្្រ្ិអ្ន្រ។

្រ. បតើកពះអម្ចាស់ោៃបបើ្រសថម្ងអវរីខលែះអំពរីសាថាៃសួ្៌ៃិងសាថាៃៃរ្របៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

7៦?

ខ. បតើភាពខុសោនារវងៃ្រនៃសិរីល្អៃរីមួយៗៃិងទរីងងរតខាងបករៅម្ៃអវរីខលែះ?

្ . បតើភាពខុសោនានៃ�បកមើសថដលោៃបធវើប�ើងបោយអ្ន្រថដលក្ងៃ្រទាំងបរីៃិងអ្ន្រធាលា្រ់បៅទរីងងរតខាងបករៅ

ម្ៃអវរីខលែះ?


4. បដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យអៃុវតតេអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបចញពរីរោរសិ្រសាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា7៦សូម

បញ្ចប់បសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ៃរីមួយៗខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

ជា លទ្ែល ន� អវែដី សដល ខ្ញំ បា� មរៀ� មចញ ពដី ការសិកសា មៅ ក្នញង មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដី សញ្ញា ៧៦ ៖

្រ. ខ្ញំ ម្រឿ ឬ ដឹង ថា . . .

ខ. ខ្ញំ ចង់ . . .

្ . ខ្ញំ �ឹង . . .

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៧៧

ទ្រះអម្ចាស់តបើកសដ្្ដងចត្លែើយចំតោរះសំណួររបស់យ៉ូដសបស៊្មីធអំ្ីទ្រះគ្ី្រវិវរណៈ

សូមបបើ្របៅបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា77រួច្រត់ចំណាំអំពរីរបបៀបថដលខ្ម្ពរីរទាំងបៃះកតូវោៃបរៀបបរៀងប�ើងខុសោនាពរី

ខ្ម្ពរីរបៅ្រ្ននុង្រណ្ឌដនទៗបទៀតបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា។សូមអាៃបសច្រ្រីថណនាំអំពរី្រណ្ឌនៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា77បោយថសវងរ្រអវរីថដលពយារោរីយែូថសបស៊្ីធ្រំពុងថតបធវើរោលបលា្រោៃទទួលវិវរណៈបៃះ។

ចាប់ប្្ើមពរីថខមិនាឆ្នាំ1831ដល់ថខ្រ្រកោឆ្នាំ1833ពយារោរីយែូថសបស្៊ីធោៃបធវើ្រំថណដ៏បំ្ុស្ំៃិតបលើកពះ្ម្ពរីរ

សញ្ញា្ ្រី។(្រំថណ្ ្រីទាំងបៃះជាបកចើៃកតូវោៃរាយបៅ្រ្ននុងរោរបោះពុម្ពរបស់ពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយនៃកពះ្ម្ពរីរប៊ីបរបស់

បសតេចប�មស៍ម្ៃបលខបោងជា្រ.យ.សៃិងបៅ្រ្ននុងថ្្ន្រនៃរោរប្រថកបបោយយែូថសបស្៊ីធបៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីបថៃថែមនៃ

កពះ្ម្ពរីរប៊ីបថដលម្ៃោ្រ្យកតូវោៃថ្រថកបសរបសរជាអ្រ្សរបកទត)។រោល្រំពុងប្រថកបកពះ្ម្ពរីរវិវរណៈពយារោរីោៃទូលសួរ

កពះអម្ចាស់អំពរីអតថែៃ័យនៃខ្ម្ពរីរទាំងបៃះមួយចំៃួៃ។សំណួររបស់យែូថសបៃិងចបមលែើយរបស់កពះអម្ចាស់កតូវោៃ្រត់កតាបៅ

្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា77។សូមអាៃខ្ម្ពរីរទាំងបៃះមួយចំៃួៃរួច្រត់ចំណំាោ្រ្យបពចៃ៍ថដលថ្្ន្រសំណួរបចាទ

ប�ើងថដលទូលសួរបោយយែូថសបស៊្ីធៃិងថ្្ន្រចមម្ើយបឆលែើយបោយកពះអម្ចាស់។



២៧៧

សមសរៀនេដី១៧៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៧៦:៨១–១១៩;៧៧

បទពិបសាធៃ៍របស់យែូថសបស៊្ីធជាមួយៃរងរោរទទួលោៃ

វិវរណៈបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា77បបកងៀៃ

បយើងថាព្រះអមាចាស់គបើកសផម្ងការបកពោ�ព្រះគម្បីរ

�៏ព្រឹមព្រូវតាមរ�ៈ្ ួក្ យាការីរបស់ពទង់។បយើង្រ៏អាច

ថសវងយល់្ ងថដរថាគបើគ�ើងទូលសួរ�ល់ព្រះអមាចាស់គនារះ

ពទង់អាចជួ�គ�ើងឲ្យ�ល់អំ្បីបទគម្បីរទាំងឡា�។

វអាចៃរងម្ៃកបបោ�ៃ៍្រ្ននុងរោរយល់ថាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា77:៦7,000ឆ្នាំសំបៅបលើរោររស់បៅ

ខាងសាច់្មនៃថ្ៃដរីម្ៃៃ័យចាប់តាំងពរីរោរធាលា្រ់នៃ

បលា្រអ័ោម។បៃះមិៃថមៃជារោរពៃ្យល់កោប់អំពរីអាយុ

រោលនៃថ្ៃដរីប�ើយ។


5. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះ

ពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង 

មសចក្ដីសញ្ញា ៧៦:៨១–១១៩; ៧៧ ម�ើយ 

បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ 

ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖

ការ�ញ្ឹងគិតសលើ�ំណួរ

ការ�ញជឹងគិតសលើ�ំែួរសៅសពល

អ្នក្�ិក្សាបពទះគម្ដីរនឹងដា�់សតឿនែល់

្រំែងបបាថ្នារ្រ�់អ្នក្ឲ្យបសាវបជាវ

្រេគម្ដីរសែើម្ដីរក្ចសម្ើយ។វាក្៏នឹង

្រសងកើន�មត្ភាពអ្នក្ឲ្យយល់អំពដី

សោលលេ្ិនិងសោលការែ៍ទាំងឡាយ

ដែលអ្នក្រក្ស�ើញសៅក្្នគុង្រេគម្ដីរ

សហើយយក្មក្អនុវត្សៅក្្នគុងជដីវិត។

�ូមពិចារណាអំពដីការ�រស�រ�ំែួរ

មរួយចំនរួនរ្រ�់អ្នក្ផ្ទាល់សែើម្ដី�ញជឹង

គិតសពលអ្នក្�ិក្សា្រេគម្ដីរសនទះ។

ការសធ្វើែូចសនទះររួម្រញ្លូលទាំង�ំែួរអំពដី

អត្ន័យននោក្្យឬឃ្លាប្រវត្ិននសរឿងរា៉វ

ដែលអ្នក្ក្ំពុងអានឬអត្ន័យននខគម្ដីរ

ពិស��មរួយ។



២៧៨

សមសរៀនេដី១៧៖ន្ងៃេដី២

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៧៨–៨០
បមបរៀៃទរី17៖ន្ងៃទរី2បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា78–80

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៧៨:១–១៦

ទ្រះអម្ចាស់បញ្ជាឲ្យ្ យាការីយ៉ូដសបស៊្មីធបតង្កើ�សហទរសស្្គ្គីភា្

កោ្រ់្ ឺជាថ្្ន្រមួយដ៏សំខាៃ់បលើពិ្ពបលា្រថដលបយើងរស់បៅបៃះបហើយវអាចកតូវោៃបកបើកោស់សកម្ប់បោលបំណង

សុចរិតៃិងទុច្ចរិត។បៅ្រ្ននុងចបនាលាះខាងបករោមបៃះសូមបធវើបញ្រីនៃរបបៀបមួយចំៃួៃថដលកោ្រ់អាចកតូវោៃបកបើកោស់សកម្ប់

បោលបំណងសុចរិតៃិងមួយចំៃួៃបទៀតអាចកតូវោៃបកបើកោស់សកម្ប់បោលបំណងទុច្ចរិត។

សោលបំែងេរុចរិត សោលបំែងទរុច្ចរិត

្រ្ននុងថខឧសភាឆ្នាំ1831កពះអម្ចាស់ោៃបញ្ជាថាឃ្លាំង

កតូវថតោៃសាងសង់ប�ើងបដើម្បរីកបមូលកទព្យសម្បតតេិៃិង

កោ្រ់រោសបថៃថែមសកម្ប់�ំៃួយដល់មៃុស្សទាល់ក្រ(សូម

បមើល្.ៃិងស.51)។សាសនាចក្រ្រ៏កតូវរោរមូលៃិធិ

បដើម្បរីទិញដរីៃិងបដើម្បរីបធវើហិរញ្ញប្បទាៃដល់រោរបោះពុម្ព

វិវរណៈថដលពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃទទួល្ ងថដរ។

អង្គរោរបរីប្្សងោនាកតូវោៃបបងកើតប�ើងបដើម្បរីទាញយ្រមូលៃិធិ

ទាំងបៃះ៖(1)្សាររបស់ៃូវលបខវិតៃរីបៅទរីក្រុងខឺត�ង់

រដ្ឋអូនហអូ(2)្សារថដលបបើ្របោយស៊ីឌៃរី្ិលបឺតបៅរដ្ឋ

មិសសួរីៃិង(3)សហកោសអ្រខេរ្រម្ថដលកតូវោៃបបងកើត

ប�ើងបដើម្បរីបមើលរោរខុសកតូវបលើរោរបោះពុម្ពទាំងឡាយរបស់

សាសនាចក្រ។បសច្រ្រីថណនាំរបស់កពះអម្ចាស់បៅ្រ្ននុង

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា78:3ោៃនាំបៅដល់

រោរបញ្ចតូលអង្គរោរទាំងបរីបៃះបៅជាអង្គរោរថតមួយ។អង្គរោរ

្្រីៃរងកតូវោៃបៅថាសហកោសសាម្្គរីភាពបោយម្ៃ

យែូថសបស៊្ីធ,ស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃ,ៃូវលបខវិតៃរី,ថអតវឺតោ៉ាកទិច,

ស៊ីឌៃរី្ិលបឺត,អូលរីបវើរបៅបឌើរី,យែូហាៃវិតបមើរ,វិលលាម

ដ័បបុលយូថហវប្សៃិងម្៉ាទិៃហារីស។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា78ោ្រ្យរមបៀប

សំបៅបៅបលើសហកោសសាម្្គរីភាព។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា78:3–4បោយថសវងរ្រថាបតើសហកោសឬ

របបៀបមួយបៃះៃរងអៃុញ្ញាតឲ្យពួ្របរិសុទ្ធបធវើអវរីខលែះ។

សេចក្តីស្្ើម
សៅន្ងៃេដី១ដខមិនាឆ្នាំ១៨៣២បពទះអរាចា�់បានស្រើក្�ដម្ងែល់យ៉ូដ�្រ

�ម្ម៊ីធនូវវិវរែៈដែល�ព្វន្ងៃសនទះបានក្ត់បតាសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិង

ស�ចក្្ដី�ញ្ញា៧៨។សៅក្្នគុងវិវរែៈសនទះបពទះអរាចា�់បាន្រញ្ជាឲ្យពយាការី្រសងកើត

�ហបោ�មរួយសឡើង(សបកាយមក្បតូវបានសាគាល់ថ្ជា�ហបោ�សាមគ្ដីភាព)

សែើម្ដីបគ្រ់បគងសលើឃ្លាំងនិងការង្រសរាងពុម្រ្រ�់សា�នាចបក្។បពទះអរាចា�់

ក្៏បានពិពែ៌នាផងដែរអំពដីពរជ័យដែលពរួក្្ររិ�ុេ្នឹងេេរួលបានស្រើពរួក្សគ

សោរពប្រតិ្រត្ិតាមបពទះ្រញ្ញត្ិដែលបតូវ្រសងកើត�ហបោ�សនទះសឡើង។សៅក្្នគុង

ការប្រឹងដប្រងសែើម្ដីការោរក្ិច្ការដែលសធ្វើសឡើងសដាយសា�នាចបក្ពដីពរួក្�បតូវ

ភាសាមរួយចំនរួនននវិវរែៈសនទះបតូវបានដក្ដប្រសៅសពលវាបតូវបានសបាទះពុម្ជាសលើក្

េដីមរួយក្្នគុងឆ្នាំ១៨៣៥ននសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា។ឧទាហរែ៍ោក្្យ

សហទរសបតូវបានដក្ដប្រសៅជារតបៀប(�ូមសមើលគ.និង�.៧៨:៤)។

សៅប្រដហលជាសពលដតមរួយដែលបពទះអរាចា�់បាន្រញ្ជាឲ្យយ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធ្រសងកើត�ហបោ�

សាមគ្ដីភាពសឡើងសនាទះសហើយដែលបេង់បានប្រទានវិវរែៈដែលរានក្ត់បតាសៅក្្នគុង

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៧៩–៨០។សៅក្្នគុងវិវរែៈទាំងសនទះបពទះអរាចា�់បានសៅ

យា៉ាសរឌខារសតើរ,ស�្ផ្នស្រម៊ីរដែត,និងសអដែន�ម្ម៊ីធឲ្យ្រសបមើជាអ្នក្ផ្សព្វផសាយសា�នា។



២៧៩

សមសរៀនេដី១៧៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៧៨–៨០



1.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បោងតាម

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា78:4បតើសកម្ប់បុពវបហតុអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះទ័យបបងកើៃតាមរយៈ

សហកោសសាម្្គរីភាពបៃះ?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា78:5–៦បោយថសវងរ្រមូលបហតុថដលកពះអម្ចាស់ោៃបញ្ជាឲ្យពួ្របរិសុទ្ធ�ួយ

«មៃុស្សទាល់ក្រ្រ្ននុងរាកសតេ[របស់កទង់]»(្.ៃិងស.78:3)។

ដូចោៃបលើ្រប�ើងបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះអវរីៗខាងសាថាៃសួ្៌រួមម្ៃពរ�័យនៃល្រខេណៈដ៏អស់្រល្បជាៃិច្ចម្ៃដូចជា

ចំបណះដរងទរីបនាទាល់ៃិងឱរោសបដើម្បរីទទួលោៃពិធរីបរិសុទ្ធទាំងឡាយនៃរោរសប្គ្រះ។

វអាចៃរងម្ៃកបបោ�ៃ៍្រ្ននុងរោរដរងថារោរម្ៃភាពបស្ើោនានៃអវរីៗខាងថ្ៃដរីពុំសបញ្ជា្រ់ឲ្យប�ើញថាមៃុស្សក្ប់រូបៃរងម្ៃ

កទព្យសម្បតតេិបស្ើោនាទាំងកសុងបនាះបទបែុថៃតេ្ ឺថាក្ប់ក្រុមក្ួសារៃរងម្ៃធៃធាៃក្ប់កោៃ់បដើម្បរី្ ្គត់្្គង់ដល់បសច្រ្រីកតូវរោរៃិង

បសច្រ្រីបែងកោថានារបស់ខលែលួៃបោយថ្្អ្របៅបលើរោលៈបទសៈផ្ទាល់ខលែលួៃ។


2.បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមសរបសរពរីរបរីកបបោ្បោយពៃ្យល់ថាបតើអ្ន្រ្ ិត

ោ៉ាងដូចបម្ចអំពរីរោរម្ៃភាពបស្ើោនា្រ្ននុងអវរីៗខាងថ្ៃដរីអៃុញ្ញាតឲ្យបយើងម្ៃភាពបស្ើោនា្រ្ននុងរោរទទួលអវរីៗខាង

សាថាៃសួ្៌ថដរ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា78:7។បៅបពលអ្ន្រអាៃសូមថសវងរ្រមូលបហតុបថៃថែមថដលកពះអម្ចាស់ោៃ

បញ្ជាឲ្យពួ្របរិសុទ្ធបបងកើតសហកោសសាម្្គរីភាពប�ើងបហើយបមើលថ្មៃុស្សទាល់ក្រ។បនាទាប់ម្រសូមបញ្ចប់បោលរោរណ៍

ដូចតបៅបៃះ៖ការគធ្វើៃូវអ្វបីៗផ�លព្រះអមាចាស់បាៃបញ្ជាគរៀបចំគ�ើងសពមាប់។

បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរបោរពកបតិបតតេិតាមកពះបញ្ញតតេិបដើម្បរីបបងកើតសហកោសរួបរួមប�ើងៃរង�ួយបរៀបចំពួ្របរិសុទ្ធឲ្យក្ង្រថៃលែងមួយ

បៅ្រ្ននុងៃ្របសប�សាទាលោ៉ាងដូចបម្ច?


3.សូមបធវើបញ្រីបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រៃូវកពះបញ្ញតតេិបកចើៃតាមថដលអ្ន្រអាចរ្រោៃ

បៅ្រ្ននុងបពលមួយនាទរី។បនាទាប់ម្រសូមបក�ើសបរើសកពះបញ្ញតតេិមួយថដលអ្ន្រោៃរាយ្រ្ននុងបញ្រីបនាះបហើយសរបសរ

ពរីរបរីកបបោ្ពៃ្យល់អំពរីរបបៀបថដលរោរបោរពកបតិបតតេិតាមកពះបញ្ញតតេិបនាះអាច�ួយបរៀបចំអ្ន្រឲ្យទទួលោៃ

្រថៃលែងមួយបៅ្រ្ននុងៃ្របសប�សាទាល។

សៅសពលអ្នក្អានស�ចក្្ដីដ្្ងការែ៍ែូចតសៅសនទះសដាយដអលសឌើរដាលិ្នសអក្អូក្ក្្នគុងក្ូរ៉ុមននពរួក្

សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់�ូមពិចារណាអំពដីមូលសហតុដែលវា�ំខាន់បតូវយល់អំពដីសោល្រំែងរ្រ�់

បពទះអរាចា�់ក្្នគុងការប្រទានបពទះ្រញ្ញត្ិែល់សយើង៖«ស�ចក្្ដីជំនុំជបមទះចុងសបកាយ្រំផុតពុំបោន់ដតជា

ការវាយតនម្សលើការេូទាត់�រុ្រននេសង្វើល្អនិងអាបក្ក្់—ដែលជាអ្វដីសយើងបានទបទ្ឹ�្តសនាទះសេ។

វាជាការេេរួលសាគាល់មរួយអំពដីឥេ្ិពលននេសង្វើនិងគំនិតរ្រ�់សយើងសៅចុង្រំផុត—ជាអ្វដីដែលសយើងបាន

ដទបកាលាយ។វាមិនបគ្រ់បោន់សេ�បរា្រ់នរណារានាក្់ដែលបោន់ដតសធ្វើអ្វដីមរួយសដាយោមានការគិតពិចារណា

អំពដីវាសនាទះ។បពទះ្រញ្ញត្ិពិធដី្ររិ�ុេ្និងស�ចក្្ដី�ញ្ញាទាំងឡាយននែំែឹងល្អគឺមិនដមនជា្រញជដីននការដាក្់បបាក្់ដែល

តបមូវឲ្យដាក្់សៅក្្នគុងគែនដី�រួោ៌ាមរួយចំនរួនសនាទះសេ។ែំែឹងល្អរ្រ�់បពទះសយ�មូវបគដី�្គឺជាដផនការមរួយដែល្រង្ហាញសយើង

ពដីរស្រៀ្រសែើម្ដីដប្រកាលាយជាអ្វដីដែលបពទះវរ្រិតា�រួគ៌�ព្វបពទះេ័យឲ្យសយើងដប្រកាលាយ»(The Challenge to Become,»Ensign,
ដខវិច្ិកាឆ្នាំ២០០០,េំព័រ៣២)។



4.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើរោរយល់

អំពរីបោលបំណងរបស់កពះអម្ចាស់្រ្ននុងរោរកបទាៃកពះបញ្ញតតេិដល់បយើង�ួយបយើងឲ្យបោរពកបតិបតតេិកទង់បោយ

ភាពបសាមះកតង់រោៃ់ថតធំបធងោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា78:8–9បោយថសវងរ្រប្មះនៃអ្ន្រទាំងឡាយថដលកពះអម្ចាស់ោៃចាត់តាំងឲ្យ

បបងកើតសហកោសសាម្្គរីភាពប�ើង។

សូម្រត់ចំណាំបៅ្រ្ននុងខទរី9ថាកពះអម្ចាស់ោៃបញ្ជាបុរសទាំងបៃះឲ្យអង្គនុយកបរ្រសាជាមួយពួ្របរិសុទ្ធបៅក្រុងស៊ីយែូៃម្ៃ

ៃ័យថាសម្�ិ្រសាសនាចក្របៅទរីក្រុងអ៊ីៃឌរីថបែៃថដៃស៍រដ្ឋមិសសួរី។បដើម្បរីបោរពកបតិបតតេិតាមកពះបញ្ញតតេិបៃះយែូថសប

ស៊្ីធ,ៃូវលបខវិតៃរីៃិងស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃកតូវបធវើដំបណើរ�ិត1,៦00្រី�តូថមែកត(បៅឬម្រ)រវង្ ូមិនហរាំរដ្ឋអូនហអូៃិង

ក្ុរងអ៊ីៃឌរីថបែៃថដៃស៍រដ្ឋមិសសួរី។្រ្ននុងថខបមសាឆ្នាំ1832្ឺតិចជាងមួយថខបនាទាប់ពរីវិវរណៈបៃះកតូវោៃទទួលបុរស

ទាំងបរីរូបបៃះោៃបោរពកបតិបតតេិតាមកពះបញ្ញតតេិបៃះបហើយោៃបធវើដំបណើរបៅរោៃ់រដ្ឋមិសសួរី។



២៨០

សមសរៀនេដី១៧៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៧៨–៨០

បតើរោរកបកពរតតេរបស់ពួ្រោត់បបកងៀៃអ្ន្រអំពរីបសច្រ្រី�ំបៃឿៃិងរោរបោរពកបតិបតតេិចំបោះកពះបញ្ញតតេិរបស់កពះអម្ចាស់ដូចបម្ចខលែះ?

មិៃយូរបែុនាមៃបនាទាប់ពរីពួ្រោត់ោៃបធវើដំបណើរបៅដល់រដ្ឋមិសសួរីបុរសទាំងបរីរូបបៃះោៃកប�ុំក្រុមកបរ្រសាមួយថដលពួ្រោត់

ោៃបបងកើតសហកោសសាម្្គរីភាពឲ្យកសបបៅតាមរោរបគ្រប់បញ្ជាបៅ្រ្ននុងវិវរណៈបនាះ។្រនកមថដលទទួលោៃពរីរោរគ្រនៃ

សហកោសបៃះកតូវោៃទុ្រោ្រ់បៅ្រ្ននុងឃ្លាំងបដើម្បរីបមើលថ្មៃុស្សទាល់ក្រៃិងបដើម្បរីបធវើហិរញ្ញប្បទាៃដល់បសច្រ្រីកតូវរោរ

ទាំងឡាយនៃសាសនាចក្រ។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា78:10–1៦កពះអម្ចាស់ោៃ្ ូសបញ្ជា្រ់អំពរីសារៈសំខាៃ់នៃសហកោសាម្្គរីភាពបៃះ។

កទង់ោៃពៃ្យល់ថាបបើពួ្របរិសុទ្ធបធវើតាមបសច្រ្រីថណនាំរបស់កទង់បនាះពួ្រប្ៃរងម្ៃ�ំៃួយម្រពរីកទង់្រ្ននុងរោរបំបពញតាម

កពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយរីឯសាសនាចក្រៃរងអាចឈរប�ើងបោយឯ្ររា�្យពរីសាថាប័ៃបលា្រិយដនទបទៀត។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៧៨:១៧–២២

ទ្រះអម្ចាស់្ ិ្ណ៌នាអំ្ី្ រជ័យដែលម្នែល់្ ួកអ្កដែលរកសាទ្រះបញ្ញ�្តិទាំងឡាយរបស់ទ្រង់

សូម្ ិតអំពរីអំបណាយទាៃឬពរ�័យមួយចំៃួៃថដលអ្ន្រទទួលោៃរោលអ្ន្របៅប្រ្ងជាងបៃះបហើយជាពរ�័យថដលអ្ន្រម្ៃ

អំណរ្ុណរោៃ់ថតខាលាំងនាបពលឥ�តូវបៃះថដលអ្ន្រចបកមើៃវ័យប�ើង។បហតុអវរីោៃជាអ្ន្រម្ៃអំណរ្ុណរោៃ់ថតខាលាំងនាបពល

ឥ�តូវបៃះចំបោះអំបណាយទាៃឬពរ�័យទាំងបៃះ?សូម្ ិតអំពរីរបបៀបថដលរោរណ៍បៃះអាចទា្រ់ទងបៅៃរងពរ�័យទាំងឡាយ

ថដលកពះវរបិតាសួ្៌ោៃបកមុងទុ្រសកម្ប់បយើង។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា78:17–18រួចរ្របមើលថាបតើពួ្របរិសុទ្ធម្ៃល្រខេណៈដូចជា្រូៃប្រ្ងតូចៗោ៉ាង

ដូចបម្ច។អ្ន្រអាចៃរងចង់ពិចារណាអំពរីរោរោ្រ់ប្មះរបស់អ្ន្រ�ំៃួសឲ្យសពវនាមអ្នក, អ្នក រាល់ ោនាៃិងរបស់ ែង អ្នក រាល់ ោនា

បដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យបកបើកោស់ខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបៅៃរងខលែលួៃរបស់អ្ន្រផ្ទាល់)។

សូមពិចារណាអំពរីរបបៀបថដលរោរដរងថាកពះអម្ចាស់«ៃរងដរ្រនាំ

[បយើងរាល់ោនា]»(្.ៃិងស.78:18)អាច�ួយឲ្យបយើងម្ៃ

សង្រមប�ើងបទាះជាបយើងពុំអាចយល់ឬកទាំកទរោរណ៍ទាំងអស់

ោៃោ៉ាងណា្រ៏បោយ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា78:19បោយថសវងរ្រ

ឱវទថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃដល់ពួ្របរិសុទ្ធ។(បោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា78:19្ឺជាវ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរ។

អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំវបៅ្រ្ននុងរបបៀបមួយថដលគ្យកសួលរ្រ

ប�ើញ)។

សូមបញ្ចប់បោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះបោយថ្្អ្របៅបលើអវរីថដលអ្ន្រថសវងយល់បចញពរីខទរី19៖គបើគ�ើងគនារះព្រះអមាចាស់ៃឹង

ពបទាៃ្រ�ល់គ�ើងកាៃ់ផ្រគពចើៃ។


5. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រអាចទទួលោៃអវរីក្ប់ោ៉ាងបោយម្ៃអំណរ្ុណរោៃ់ថតបពញបលញោៃោ៉ាងដូចបម្ច?

ខ. បតើរោរបក�ើសបរើសបដើម្បរីទទួលោៃអវរីក្ប់ោ៉ាងបោយម្ៃអំណរ្ុណអាច�ួយអ្ន្រឲ្យម្ៃសង្រមប�ើងោៃ

ោ៉ាងដូចបម្ច?

ចំបណះចំណាេខគម្ីរ—គ.េិងស.៧៨:១៩


៦.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រៃូវសុៃ្ទរ្រថាមួយកបម្ណពរីរនាទរីបោយ

ថ ្្អ្របលើបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា78:19។បៅ្រ្ននុងសុៃ្ទរ្រថារបស់អ្ន្រសូមកោ្រដថាអ្ន្របញ្ចតូលចំណុច

ដូចតបៅបៃះ៖(1)ព័ត៌ម្ៃអំពរី�រីវកបវតតេិថដលទា្រ់ទងៃរងវ្្គបទ្ម្ពរីរបៃះ(2)បោលរោរណ៍ថដលវ្្គបទ្ម្ពរីរ

បៃះបបកងៀៃៃិង(3)បទពិបសាធៃ៍ផ្ទាល់ខលែលួៃមួយថដលបគ្ហាញអំពរីបសច្រ្រីពិតថដលវ្្គបទ្ម្ពរីរបៃះបបកងៀៃ។

បៅបពលអ្ន្របញ្ចប់រោរសរបសរសុៃ្ទរ្រថាបៃះបហើយសូមថច្រចាយជាមួយសម្�ិ្រក្ួសារឬមិតតេ្ ្រ្ិ។

ក្ូបបកងៀៃរបស់អ្ន្រ្រ៏អាចៃរងអបញ្ើញអ្ន្រឲ្យថ្លែងសុៃ្ទរ្រថារបស់អ្ន្របៅ្រ្ននុងថានា្រ់បរៀៃថដរ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា78:20–22បោយថសវងរ្រឱវទថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃឲ្យ។



២៨១

សមសរៀនេដី១៧៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៧៨–៨០

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៧៩–៨០

យា៉ាតរ�ខារត�ើរ,តស្ទផ្នតប៊មីរដណ�,និងតអដែនស៊្មីធទ�ូវោនតៅឲ្យបតទ្ើតបសកក្្

បៅ្រ្ននុងវិវរណៈថដលោៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា79ៃិង80កពះអម្ចាស់ោៃបៅបុរសបរីនា្រ់ឲ្យបបកមើ

ជាអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនា។សូមអាៃ្រណ្ឌៃរីមួយៗបោយថសវងរ្របោលរោរណ៍នានាថដលអៃុវតតេបៅ្រ្ននុង្រិច្ចរោរ្ ្សពវ្សាយ

សាសនា។សូមពិចារណាអំពរីរបបៀបថដលអ្ន្រអាចអៃុវតតេបោលរោរណ៍នានាថដលអ្ន្រោៃរ្រប�ើញបដើម្បរីអ្ន្រអាចថច្រចាយ

ដំណរងល្អរោៃ់ថតម្ៃកបសិទ្ធភាពជាមួយមៃុស្សថដលអ្ន្រសារល់។


7.សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ៧៨–៨០ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



២៨២

សមសរៀនេដី១៧៖ន្ងៃេដី៣

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨១
បមបរៀៃទរី17៖ន្ងៃទរី3បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា81

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៨១

ទ្រះអម្ចាស់្ ិ្ណ៌នាអំ្ី�ួនា្រីរបស់្រីទបឹកសាក្នុងគណៈទបធាន្រី្ ួយ

បហតុអវរីោៃជាកពះអម្ចាស់កបទាៃរោរបៅបបកមើដល់បយើងបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្ររបស់កទង់?បតើពរ�័យនៃរោរបំបពញរោរបៅ

បបកមើបោយបសាមះកតង់ម្ៃអវរីខលែះ?បតើៃរងម្ៃអវរីប្រើតប�ើងកបសិៃបបើមៃុស្សម្នា្រ់បក�ើសបរើសមិៃបំបពញរោរបៅរបស់ខលែលួៃបោយ

បសាមះកតង់បនាះ?បទាះជាអ្ន្រដរ្រនាំសាសនាចក្រអាចទទួលោៃរោរបំ្ុស្ំៃិតបៅសម្�ិ្រនៃសាសនាចក្រម្នា្រ់ឲ្យរោៃ់

តំថណងជា្រ់លា្រ់ណាមួយ្រ្រី្រ៏វអាកស័យបៅបលើបុ្្គលថដលទទួលរោរបៅបនាះកបកពរតតេបោយបសាមះកតង់ថដរ។

សូមអាៃបសច្រ្រីថណនាំអំពរី្រណ្ឌនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា81បោយថសវងរ្រថាបតើៃរណាថដលកតូវោៃបៅឲ្យបបកមើ

ជាទរីកបរ្រសា្រ្ននុង្ ណៈកបធាៃនៃបពវ�ិតភាពជាៃ់ខ្ពស់(្ណៈកបធាៃទរីមួយ)ដំបូងប្បង្អស់ៃិងអវរីោៃប្រើតប�ើងចំបោះ

ោត់។

ថចស៊ី្រសកតូវោៃបៅឲ្យបបកមើជាទរីកបរ្រសា្រ្ននុង្ ណៈកបធាៃនៃបពវ�ិតភាពជាៃ់ខ្ពស់(្ណៈកបធាៃទរីមួយ)្រ្ននុងថខមិនាឆ្នាំ

1832។កោំមួយថខបករោយម្របៅន្ងៃទរី1ថខសរីហាឆ្នាំ1832ោត់ោៃបចញបៅបបកមើបបស្រ្រម្ជាមួយបសបបបដ

ខូលកទិៃ។ថចស៊ីោៃបៅសួរសុខទុ្រខេ្ រិោរបស់ោត់បហើយោៃពយាោមបញ្ចនុះបញ្ចតូលនាងអំពរីភាពបពញបលញនៃ

សាសនាចក្រថដលោៃសាដារប�ើងវិញបែុថៃតេនាងបដិបសធមិៃកពមចូលសាសនាចក្រប�ើយ។មិៃយូរបែុនាមៃនដ្ូ្ ្សពវ្សាយ

របស់ថចសី៊្ឺបសបបបដោៃធាលា្រ់ខលែលួៃឈឺខាលាំងបហើយកតូវកត�ប់បៅទរីក្រុងខឺត�ង់រដ្ឋអូនហអូវិញ។បោយបៅថតឯងថចស៊ី

ពុំោៃបញ្ចប់បបស្រ្រម្របស់ោត់បនាះបទបហើយពុំោៃបៃតេបសាមះកតង់បៅ្រ្ននុងសាសនាចក្របទៀតប�ើយ។ោត់កតូវោៃរោត់រោល

បចញពរីសាសនាចក្របៅថខធ្នតូឆ្នាំ1832។

បោងតាមបសច្រ្រីថណនាំអំពរី្រណ្ឌនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា81បតើៃរណាថដលកពះអម្ចាស់ោៃបៅឲ្យ�ំៃួសតំថណង

របស់ថចស៊ី?

អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំឃ្លាដូចតបៅបៃះថដលម្ៃថចងបៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីថណនាំអំពរី្រណ្ឌ៖«វិវរណៈ...កតូវោៃរាប់ថា

ជា�ំហាៃបឆ្ពះបៅរ្ររោរបរៀបចំតាម្ លែតូវរោរនៃ្ ណៈកបធាៃទរីមួយ»។កពះអម្ចាស់ពុំោៃបបើ្រសថម្ងរោរបរៀបចំទាំងកសុងនៃ

សាសនាចក្រកទង់បៅដល់ពយារោរី្រ្ននុងបពលថតមួយបនាះបទ។្្ទនុយបៅវិញកទង់ោៃបបើ្រសថម្ងថ្្ន្រប្្សងៗោនានៃរោរបរៀបចំ

បៅបពលម្ៃបសច្រ្រីកតូវរោរៃិងបៅបពលពួ្របរិសុទ្ធបកតៀមខលែលួៃរួចរាល់បដើម្បរីទទួលោៃរោររបរៀបចំបនាះ។្រ្ននុងថខមិនាឆ្នាំ

1832កពះអម្ចាស់ោៃបបើ្រសថម្ងថាបពលបវលាោៃម្រដល់បហើយបដើម្បរីបរៀបចំ្ ណៈកបធាៃនៃបពវ�ិតភាពជាៃ់ខ្ពស់។

បៅ្រ្ននុងវិវរណៈថដលម្ៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា81កពះអម្ចាស់ោៃពៃ្យល់អំពរីតួនាទរីសំខាៃ់មួយ

នៃ្ ណៈកបធាៃទរីមួយ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា81:1–2រួច្ ូសចំណំាោ្រ្យថដលបបកងៀៃថា

គណៈពបធាៃនៃប្្វជិ្រភា្ជាៃ់ខ្ស់កាៃ់កូៃគោទាំងឡា�នៃៃគរព្រះគៅគលើផែៃ�បី។

សូមចងចំាថា្រូៃបសាបពវ�ិតភាព្ ឺជាសិទ្ធិអំណាចបដើម្បរីបធវើអធិបតរីបលើសាសនាចក្របហើយដរ្រនាំរោរបកបើកោស់សិទ្ធិអំណាច

បពវ�ិតភាព។បករោយម្រ្ណៈកបធាៃទរីមួយកតូវោៃបបងកើតប�ើង។្រូៃបសានៃៃ្រថតងថតកតូវោៃរោៃ់បោយ

្ណៈកបធាៃទរីមួយថដលកតូវោៃបធវើអធិបតរីបលើបោយកបធាៃនៃសាសនាចក្រ។

បរុព្វកថា
សៅន្ងៃេដី៨ដខមិនាឆ្នាំ១៨៣២បពទះអរាចា�់បានសៅដច�ម៊ីក្�និង�ម៊ីឌនដី

រិក្ែុនឲ្យ្រសបមើជាេដីប្រឹក្សារ្រ�់យ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធ។មរួយ�បាដាហ៍សបកាយមក្សៅន្ងៃេដី

១៥ដខមិនាឆ្នាំ១៨៣២បពទះអរាចា�់បានប្រទានវិវរែៈដែលរានក្ត់បតាសៅក្្នគុង

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨១។សៅក្្នគុងវិវរែៈសនទះបេង់បានពិពែ៌នាអំពដី

តរួនាេដីរ្រ�់េដីប្រឹក្សាក្្នគុងគែៈប្រធានេដីមរួយសហើយបាន�នយាថ្នឹងប្រទានជដីវិតែ៏

សៅអ�់ក្ល្ជានិច្ែល់ដច�ម៊ីក្�ស្រើោត់្រន្សសាមាទះបតង់ែរា្រែល់ចុង្រំផុត។

ដច�ម៊ីក្�ពុំបាន្រន្សសាមាទះបតង់សនាទះសេសហើយបពទះអរាចា�់បានសផ្រការសៅ្រសបមើជា

េដីប្រឹក្សាក្្នគុងគែៈប្រធានេដីមរួយសៅឲ្យដ្ហ្វសឌើរិក្ជដីវិលលាម្សដែលស្មាទះរ្រ�់

ោត់បតូវបានសលើក្សឡើងជាញឹក្ោ្រ់សៅក្្នគុងវិវរែៈសនទះ។



២៨៣

សមសរៀនេដី១៧៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨១

ប្រធានយ៉ូដ�្រហ្វដីលឌដីង�្មម៊ីធបានពន្យល់អំពដីក្ិច្ការដែលក្ូនសសាទាំងឡាយនននគរអាចឲ្យ

គែៈប្រធានេដីមរួយសធ្វើនាសពល្រច្គុ្រ្ន្នសនទះ៖«ក្ូនសសាទាំងសនទះគឺជា�ិេ្ិរ្រ�់គែៈប្រធានែ្ិតវា

ជាអំណាចនិង�ិេ្ិអំណាចសែើម្ដីបគ្រ់បគងសហើយែឹក្នាំអ�់ទាំងក្ិច្ការរ្រ�់បពទះអរាចា�់សៅសលើ

ដផនែដី។អ្នក្ទាំងឡាយដែលកាន់ក្ូនសសាទាំងសនទះរានអំណាចបគ្រ់បគងនិងបតរួតបតាសលើរស្រៀ្រ

ដែលមនុ�្សែនេអាច្រសបមើក្្នគុង្រព្វជិតភាព»(« Eternal Keys and the Right to Preside »Ensign 
ដខក្ក្កដាឆ្នាំ១៩៧២េំព័រ៨៧)។

របបៀបមួយថដល្ ណៈកបធាៃទរីមួយដរ្រនាំៃិងក្ប់ក្ង

សាសនាចក្រ្ឺតាមរយៈរោរបបកងៀៃរបស់ពួ្របលា្រ។


1.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុ

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រៃូវឧទាហរណ៍មួយ

អំពរីរបបៀបថដលអ្ន្រោៃទទួលពរតាមរយៈ

រោរបបកងៀៃរបស់្ ណៈកបធាៃទរីមួយ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា81:3បោយ

ថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលកោប់ឲ្យ

ថ្ហវបឌើរិ្រ�រីវិលលាម្សបធវើ្រ្ននុងនាមជាទរីកបរ្រសា្រ្ននុង

្ណៈកបធាៃទរីមួយ។


2.សូមសរបសរចំណងប�ើងទដី្បឹកសា ក្នញង 

គណៈ្បធា� ទដី មួយបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។បៅ

បករោមចំណងប�ើងបៃះសូមរាយបញ្រីរោរទទួល

ខុសកតូវនានាថដលអ្ន្រោៃរ្រប�ើញបៅ្រ្ននុង

ខទរី3។បថៃថែមពរីបលើបនាះសូមសរបសរថាបតើ

អ្ន្រ្ ិតថាវម្ៃៃ័យដូចបម្ចសកម្ប់ទរីកបរ្រសា

ថដលកតូវ«ម្ៃចិតតេបសាមះកតង់្រ្ននុងរោរទូនាមៃ»

ចំបោះកបធាៃរបស់ខលែលួៃ។

បដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យយល់រោៃ់ថតចបាស់ថាបតើវម្ៃៃ័យដូចបម្ចសកម្ប់ទរីកបរ្រសាថដលកតូវ«ម្ៃចិតតេបសាមះកតង់្រ្ននុងរោរទូនាមៃ»

ចំបោះកបធាៃបនាះសូមពិចារណាអំពរីអវរីថដលកបធាៃហ្គរដុៃប៊ីហុិង្លែរីោៃបបកងៀៃអំពរីរបបៀបថដលទរីកបរ្រសាៃរងទូនាមៃជាមួយ

កបធាៃ។

«[េដីប្រឹក្សារានាក្់]គឺជាជំនួយការណនទបធានរបស់រ�់។...

«ក្្នគុងនាមជាជំនរួយការរានាក្់សនាទះេដីប្រឹក្សាមិនដមនជាប្រធានសឡើយ។ោត់មិនអាច�ន្មត់អំពដីការេេរួល

ខុ�បតូវសហើយនាំមុខប្រធានរ្រ�់ខ្លួនសនាទះសេ។

«សៅក្្នគុងការប្រជុំគែៈប្រធានេដីប្រឹក្សារានាក្់ៗរានស�រីភាព្រសញ្ញមតិរ្រ�់ខ្លួនសៅសលើ្រញ្ហា

ដែលរានចំសោទះមុខគែៈប្រធាន។សទាទះជាយា៉ាងណាក្៏សដាយវាគឺជា្រុព្វ�ិេ្ិរ្រ�់ប្រធានសែើម្ដីសធ្វើ

ការ�សបមចចិត្សហើយវាគឺជាក្រែដីយក្ិច្រ្រ�់េដីប្រឹក្សាដែលបតូវោំបេសលាក្សលើការ�សបមចចិត្សនាទះ។ការ�សបមចចិត្

រ្រ�់សលាក្្រនាទា្រ់មក្កាលាយជាការ�សបមចចិត្រ្រ�់ពរួក្សគមិនថ្គំនិតពដីមុនរ្រ�់ពរួក្សគយា៉ាងណាសេ»(In . . . 
Counsellors There Is Safety »Ensign,ដខវិច្ិកាឆ្នាំ១៩៩០េំព័រ៤៩)។



3.សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើរោរយល់អំពរី្ររណរីយ្រិច្ចរបស់ទរីកបរ្រសាអាចៃរង�ួយមៃុស្សម្នា្រ់ថដល្រំពុងបបកមើជាទរីកបរ្រសាបៅ្រ្ននុង

្ណៈកបធាៃណាមួយនៃសាសនាចក្រោ៉ាងដូចបម្ច?

ខ. បហតុអវរីោៃជាទរីកបរ្រសាបៅ្រ្ននុង្ ណៈកបធាៃ្ួរថតោំកទបហើយពកងរងដល់កបធាៃរបស់ខលែលួៃ?

្ . បតើអ្ន្រអាចបធវើអវរីបដើម្បរីបបកមើបៅ្រ្ននុង្ ណៈកបធាៃបោយម្ៃកបសិទ្ធិភាពកបសិៃបបើអ្ន្រម្ៃឱរោសបនាះ?

គែៈពបធ្នទតីមួយឆានាំ២០១៣



២៨៤

សមសរៀនេដី១៧៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨១

កពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃរោរសៃយាដ៏ម្ៃអាៃុភាពដល់ថ្ហវបឌើរិ្រ�រីវិលលាម្សបបើោត់ៃរងម្ៃចិតតេបសាមះកតង់្រ្ននុងរោរបៅរបស់

ោត់។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា81:4រួចថសវងរ្ររោរសៃយាបនាះ។

ឃ្លា«តបមកើងសិរីល្អនៃ...កពះអម្ចាស់របស់អ្ន្រ»បៅ្រ្ននុងបរិបទបៃះបញ្ជា្រ់ថាបោយសាររោរម្ៃចិតតេបសាមះកតង់្រ្ននុងរោរបៅ

របស់បយើងបនាះបយើងអាច�ួយដរ្រនាំមៃុស្សឲ្យកបតិបតតេិៃិងថាវាយបង្គំកពះអម្ចាស់។រោរសៃយាបៃះ្រ៏អៃុវតតេចំបោះពួ្របយើង

្ងថដរ។អ្ន្រអាចៃរងចង់សរបសរបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះបៅបលើថ្មកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖គបើគ�ើងមាៃចិ្រ្គោមារះព្រង់ក្នុង

ការគៅរបស់គ�ើងគនារះគ�ើងអាចពបព្ឹ្រ្ល្អបំែុ្រចំគពារះមៃុស្សទូគៅគ�ើ�្រគមកើងសិរីល្អនៃព្រះ។


4. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើរោរបបកមើោ៉ាងបសាមះកតង់បៅ្រ្ននុងរោរបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រអាចៃរង�ួយបយើងឲ្យកបកពរតតេល្អបំ្ុតចំបោះ

មៃុស្សទូបៅោៃោ៉ាងដូចបម្ច?

ខ. បតើបៅបពលណាខលែះថដលអ្ន្រធាលាប់ោៃប�ើញសម្�ិ្រនៃសាសនាចក្រកបកពរតតេល្អបំ្ុតចំបោះមៃុស្សទូបៅ

បោយសារថតពួ្រោត់ម្ៃចិតតេបសាមះកតង់្រ្ននុងរោរបៅរបស់ោត់បនាះ?សូមសរបសរអំពរីអវរីថដលអ្ន្រោៃសបងកត

ប�ើញ។

្ . បតើរោរបបកមើបោយម្ៃចិតតេបសាមះកតង់បៅ្រ្ននុងរោរបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្ររបស់អ្ន្រអាចៃរង�ួយអ្ន្រឲ្យតបមកើង

សិរីល្អនៃកពះោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា81:5បោយថសវងរ្រឱវទបថៃថែមថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃឲ្យដល់ថ្ហវបឌើរិ្រ�រី

វិលលាម្ស។

បោយថ្្អ្របៅបលើអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលកោប់ថ្ហវបឌើរិ្របៅ្រ្ននុងខទរី5បតើបយើងអាចបរៀៃអវរីខលែះអំពរីរោរម្ៃ

ចិតតេបសាមះកតង់្រ្ននុងរោរបៅបបកមើ្រ្ននុងសាសនាចក្រឬបធវើជាសម្�ិ្រដ៏បសាមះកតង់នៃសាសនាចក្រ?

ស�ចក្្ដីដ្្ងការែ៍ែូចតសៅសនទះពដីដអលសឌើររា៉ាវីនសជអា�្គុនក្្នគុងក្ូរ៉ុមននពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់អាច

ជរួយអ្នក្ឲ្យយល់អំពដីឱវាេរ្រ�់បពទះអរាចា�់សនទះ៖«សៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា

៨១:៥ខគម្ដីរសនទះអាចបតូវបាន្រក្បសាយថ្ជាការជំរុញចិត្ពដីបពទះអរាចា�់ែល់ដ្ហ្វសឌើរិក្ជដីវិលលាម្ស

ឲ្យផ្ល់ក្រាលាំងែល់អ្នក្េន់សខសាយ(‹ជរួយអ្នក្េន់សខសាយ›)ផ្ល់ការសលើក្េឹក្ចិត្ែល់អ្នក្ដែលសនឿយ

ហត់ឬខូចចិត្(‹សលើក្នែដែលសរាយ›)សហើយផ្ល់ក្រាលាំងចិត្និងភាពរឹងរាំែល់អ្នក្រានក្បាល

ជង្ង់ញ័រនិងចិត្ភ័យខាលាច»(«Strengthen the Feeble Knees»Ensignដខវិច្ិកាឆ្នាំ១៩៩១

េំព័រ៧០)។



5.បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ

របស់អ្ន្រសូមសរបសរអំពរីបទពិបសាធៃ៍មួយ

បៅបពលថដលអ្ន្រកតូវោៃបលើ្រប�ើងឬពកងរង

បោយៃរណាម្នា្រ់។រួចបធវើបញ្រីឲ្យោៃោ៉ាង

បហាចណាស់្រិច្ចរោរចំៃួៃបរីថដលអ្ន្រអាចបធវើ

បដើម្បរី«�ួយអ្ន្រទៃ់បខសាយបលើ្រនដថដលបរាយ

បហើយចបកមើៃ្រម្លាំងដល់្របាល�ង្គង់ថដលញ័រ»

នៃមៃុស្សទូបៅ។សូមោ្រ់បោលបៅមួយ

បដើម្បរី�ួយដល់មៃុស្សម្នា្រ់អំ�នុងសោដាហ៍បៃះ

បោយកបកពរតតេតាម្រិច្ចរោរថដលបៅ្រ្ននុងបញ្រីរបស់

អ្ន្រ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា81:៦–7បោយថសវងរ្រពរ�័យថដលកពះអម្ចាស់ោៃសៃយាថាៃរងកបទាៃដល់

ថ្ហវបឌើរិ្រ�រីវិលលាម្សបបើោត់ៃរងម្ៃចិតតេបសាមះកតង់ដរាបដល់ចុងបំ្ុត។

រោរសៃយាបៃះ្រ៏ប្រើតម្ៃចំបោះអ្ន្រ្ ងថដរ។បបើអ្ន្របក�ើសបរើសម្ៃចិតតេបសាមះកតង់ចំបោះកពះអម្ចាស់ថដលរួមបញ្ចតូលទាំង

រោរម្ៃចិតតេបសាមះកតង់្រ្ននុងរោរបៅរបស់អ្ន្រៃិងរោរ�ួយដល់មៃុស្ស�ុំវិញខលែលួៃអ្ន្រ្ ងបនាះអ្ន្រ្រ៏ៃរងម្ៃ្ ុណសម្បតតេិទទួលោៃ

ពរ�័យពរីកពះអម្ចាស់ថដរ។



២៨៥

សមសរៀនេដី១៧៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨១



៦. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ៨១ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



២៨៦

សមសរៀនេដី១៧៖ន្ងៃេដី៤

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨២–៨៣
បមបរៀៃទរី17៖ន្ងៃទរី4បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា82–83

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៨២:១–៧

ទ្រះអម្ចាស់ទ្ម្នែល់អ្កទាំងឡាយណាដែល្រ្រួលោនតទចើន្ ីទ្រង់

សូម្ ិតអំពរីកោថដលអ្ន្រោៃម្ៃរោរថខវង្ ំៃិតជាមួយមិតតេ្្រ្ិឬសម្�ិ្រក្ួសារថដលបៅទរីបំ្ុតកតូវោៃបោះកសាយ។

បតើអ្ន្រោៃម្ៃអារម្ណ៍ដូចបម្ចបនាទាប់ពរីោៃបោះកសាយរោរថខវង្ំៃិតបនាះបហើយ?

អស់រយៈបពលបរីបួៃថខអារម្ណ៍បកោតកោតប្រើតប�ើងរវងស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃបៅរដ្ឋអូនហអូៃិងប៊ីស្សពថអតវឺតោ៉ាកទិចបៅរដ្ឋ

មិសសួរី។្រ្ននុងថខបមសាឆ្នាំ1832ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធៃិងថានា្រ់ដរ្រនាំដនទបទៀតនៃសាសនាចក្រោៃបធវើដំបណើរបៅរោៃ់

រដ្ឋមិសសួរីបដើម្បរីបោរពកបតិបតតេិតាមរោរបញ្ជារបស់កពះអម្ចាស់ថាពួ្របលា្រកតូវ«អង្គនុយកបរ្រសាជាមួយពួ្របរិសុទ្ធថដលបៅ

ក្ុរងស៊ីយែូៃ»(្.ៃិងស.78:9)។រោលពួ្របលា្រោៃបធវើដំបណើរបៅដល់បនាះរោរកប�ុំក្រុមកបរ្រសានៃពួ្រសង្ជាៃ់ខ្ពស់

ៃិងពួ្រថអលបឌើរនៃសាសនាចក្រកតូវោៃបធវើប�ើង។បៅចបនាលាះសម័យកប�ុំបពលកពរ្រៃិងបពលរបសៀលនៃសៃ្និសរីទស៊ីឌៃរី

រិ្រដុៃៃិងថអតវឺតោ៉ាកទិចោៃបោះកសាយរោរថខវង្ំៃិតរបស់ពួ្រោត់។វិវរណៈបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា82

កតូវោៃទទួលបៅអំ�នុងសម័យកប�ុំបពលរបសៀល។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា82:1បោយថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលកោប់ស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃៃិង

វិលាលាមោ៉ាកទិចអំពរីរោរបោះកសាយរោរថខវង្ំៃិតរបស់ពួ្រោត់។

បោយថ្្អ្របៅបលើអវរីថដលអ្ន្របរៀៃបៅ្រ្ននុងខទរី1សូមបំបពញបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះថដលកោប់អំពរីទំនា្រ់ទំៃងរវង

រោរអត់បទាសដល់មៃុស្សទូបៅៃិងរោរទទួលោៃរោរអត់បទាសពរីកពះអម្ចាស់៖គឺជាផែ្កមួ��៏ចាំបាច់នៃការទទួលបាៃ

ការអ្រ់គទាស្បីព្រះអមាចាស់ចំគពារះអំគ្ើបាបរបស់គ�ើង។(សូមបកបៀបបធៀបបៅៃរង្.ៃិងស.៦4:9–11)។

បទាះជាកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃរោរអត់បទាសបៅបពលបៃះ្រ្រី្រ៏កទង់ោៃកបទាៃរោរកពម្ៃមួយដល់ពួ្រោត់្ ងថដរ។សូមអាៃ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា82:2បោយថសវងរ្ររោរកពម្ៃថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃដល់ពួ្របរិសុទ្ធទាំងបៃះ។

បៅបពលសម្�ិ្រសាសនាចក្រោៃផ្លាស់ទរីលំបៅបៅរោៃ់រដ្ឋមិសសួរីពួ្រោត់ជាបកចើៃនា្រ់ពុំោៃបោរពកបតិបតតេិតាមដំបូនាមៃ

របស់ថានា្រ់ដរ្រនាំនៃសាសនាចក្រប�ើយបហើយខលែះបទៀតោៃបដិបសធមិៃរស់បៅតាមក្ររត្យវិៃ័យនៃរោរថាវាយ។ជាលទ្ធ្ល

សម្�ិ្រសាសនាចក្រទាំងបនាះមួយចំៃួៃោៃបធវើ្រំហុសបោយបសច្រ្រីកចថណៃបលា្ៈៃិងមិៃកពមបំបពញ្ររណរីយ្រិច្ចរបស់

ខលែលួៃ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា82:3–4បោយថសវងរ្រមូលបហតុថដលបសច្រ្រី�ំៃុំ�កមះរបស់កពះអម្ចាស់ៃរងធាលា្រ់

បៅបលើអស់អ្ន្រថដលបៃតេកបកពរតតេោប។


1. សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រៃូវបោលរោរណ៍មួយថដលកពះអម្ចាស់ោៃ

បបកងៀៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា82:3។បនាទាប់ម្រសូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះ៖បតើអ្ន្រ្ ិត

ថាបហតុអវរីោៃជាអ្ន្រទាំងឡាយថដលោៃទទួលបកចើៃពរីកពះអម្ចាស់្រ៏ៃរងកតូវទាមទារជាបកចើៃវិញថដរ?

បរុព្វកថា
វិវរែៈដែលរានសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨២បតូវបានេេរួលសៅន្ងៃ

េដី២៦ដខសមសាឆ្នាំ១៨៣២អំឡគុងការប្រជុំបក្ុមប្រឹក្សាពរួក្�ង្ជាន់ខ្�់និង

ពរួក្ដអលសឌើរននសា�នាចបក្សៅបក្ុងអម៊ីនឌដីដ្រ៉នដែន�៍�ុំចាក្�ុនរែ្ឋមិ��រួរី។

សៅក្្នគុងវិវរែៈសនទះបពទះអរាចា�់បានអត់សទា�ែល់ពរួក្្រង្រ្អលូនប្រុ�ពដីក្ំហុ�រ្រ�់

ពរួក្ោត់សហើយបានបពរានពរួក្ោត់ក្ុំឲ្យប្របពឹត្បា្រ្រន្សេៀត។បពទះអរាចា�់ក្៏បាន

ដែនាំពរួក្្រង្រ្អលូនប្រុ�ទាំងសនទះសៅរែ្ឋមិ��រួរីផងដែរ�្ដីពដីរស្រៀ្របគ្រ់បគងក្ិច្ការ

អាណាចបក្ននេដីបក្ុង�ម៊ីយ៉ូន។្ររួនន្ងៃសបកាយមក្ពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធបាន

េេរួលវិវរែៈដែលរានក្ត់បតាសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨៣

ជាវិវរែៈដែលបពទះអរាចា�់បានដែនាំែល់ថ្នាក្់ែឹក្នាំសា�នាចបក្�្ដីពដីរស្រៀ្រ

សមើលដ្ប�ដីសមរា៉ាយនិងក្ូនក្ំបោ។



២៨៧

សមសរៀនេដី១៧៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨២–៨៣



2. បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមបធវើបញ្រីនៃពរ�័យថដលអ្ន្រោៃទទួលពរីកពះអម្ចាស់

ឲ្យោៃបកចើៃតាមថដលអ្ន្រអាច្ ិតោៃ្រ្ននុងរយៈបពលពរីរនាទរី។សូមសរបសរបញ្ចតូលពរ�័យថដលអ្ន្រទទួលោៃ

្រ្ននុងនាមជាសម្�ិ្រនៃសាសនាចក្រ។បនាទាប់ម្របក�ើសបរើសពរ�័យមួយថដលអ្ន្រោៃសរបសររួចបឆលែើយសំណួរ

ខាងបករោមបៃះ៖

្រ. បតើអ្ន្រ្ ិតថាកពះអម្ចាស់ម្ៃកពះទ័យរំពរងឲ្យអ្ន្របធវើដូចបម្ចជាមួយៃរងពរ�័យបៃះ?(ឧទាហរណ៍បបើអ្ន្រ

ទទួលសារល់ថាអ្ន្រកតូវោៃកបទាៃពរឲ្យម្ៃបសច្រ្រីពិតនៃដំណរងល្អបៅ្រ្ននុង�រីវិតអ្ន្ររោររំពរងទុ្រមួយអាចជា

រោរថដលអ្ន្រថច្រចាយបសច្រ្រីពិតទាំងបៃះជាមួយមៃុស្សទូបៅ)។

ខ. បតើអ្ន្រអាចចាប់ប្្ើមបធវើអវរីខលែះបដើម្បរីបំបពញតាមរោររំពរងទុ្របនាះ?

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា82:5–៦កពះអម្ចាស់ោៃកពម្ៃពួ្របរិសុទ្ធថាអាណាចក្រៃិងអំណាចរបស់សាតាំង

បៅបលើថ្ៃដរីបៃះ្រំពុងថតពកងរី្រប�ើង។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា82:7បោយថសវងរ្ររោរកពម្ៃបថៃថែម

ថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃឲ្យដល់សម្�ិ្រនៃសាសនាចក្រទាំងបៃះស្រីពរីអំបពើោប។បយើងបរៀៃបចញពរីខ្ម្ពរីរបៃះថាវចាំោច់

ថដលកតូវរលាស់បចាលអំបពើោបទាំងឡាយរបស់បយើងបកោះបបើបយើងកបកពរតតេោបម្ងបទៀតបនាទាប់ពរីោៃថកបចិតតេបហើយបនាះ

អំបពើោបពរីបដើមរបស់បយើងៃរងវិលម្រវិញ។


3.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីមូលបហតុថដលអ្ន្រ្ ិតថាអំបពើោបពរី

បដើមរបស់បយើងវិលម្រវិញបៅបពលបយើងកបកពរតតេវម្ងបទៀតបោយបចតនាបនាទាប់ពរីោៃថសវងរ្ររោរអត់បទាសពរី

កពះអម្ចាស់បហើយបនាះ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៨២:៨–២៤

ទ្រះអម្ចាស់បញ្ជាបុរសទោំបួននាក់ឲ្យបតង្កើ�សហទរស្ ួយតែើ្្ីទគប់ទគងកិច្ចការអាណាចទកណនស្សនាចទក

សូម្ ិតអំពរីសាថាៃភាពមួយបៅបពលថដលអ្ន្រឬមៃុស្សម្នា្រ់ថដលអ្ន្រសារល់កតូវរោរឲ្យប្អះអាងថាកពះរ្រសារោរសៃយារបស់

កទង់។អំ�នុងបពលរោរកប�ុំក្រុមកបរ្រសាពួ្រសង្ជាៃ់ខ្ពស់ៃិងពួ្រថអលបឌើរបៅរដ្ឋមិសសួរីបនាះកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃ

រោរសៃយាអះអាងដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលបោរពកបតិបតតេិតាមកពះបញ្ញតតេិកទង់។បៅបពលអ្ន្របៃតេរោរសិ្រសាអំពរីបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា82សូមថសវងរ្របោលរោរណ៍នានាថដលអាច្ ្ល់រោរអះអាងបៅដល់មៃុស្សម្នា្រ់ថដលសថែិតបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាព

ដូចថដលអ្ន្រោៃ្ ិតខាងបលើបៃះ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា82:8–9បោយថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលកោប់បៅ្រ្ននុងរោរកប�ុំ

ក្ុរមកបរ្រសាបៃះថាកទង់ៃរងកបទាៃ។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំមូលបហតុថដលកពះអម្ចាស់កបទាៃកពះបញ្ញតតេិ្ ្រីបៃះដល់

ពួ្រោត់។សូមពិចារណាថាបតើមូលបហតុទាំងបៃះអាចអៃុវតតេចំបោះរាល់កពះបញ្ញតតេិថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃដល់បយើងោ៉ាង

ដូចបម្ច។


4. សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា82:10(វ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរ)បោយថសវងរ្របោលរោរណ៍

មួយថដលអាច្ ្ល់រោរទុ្រចិតតេបៅបពលបយើងខ្រីឃ្មតបោរពកបតិបតតេិតាមកពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយរបស់កពះអម្ចាស់។

(អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំវបៅ្រ្ននុងរបបៀបមួយថដលគ្យសម្រល់បដើម្បរីអ្ន្រអាចគ្យរ្រវប�ើញបៅបពលខាង

មុខ)។សូមសរបសរ្រិច្ចរោរខាងបករោមបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. សូមបញ្ចប់បោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះ៖គបើគ�ើងគោរ្ពប្រិប្រ្ិតាមព្រះអមាចាស់គនារះពទង់ៃឹង...

ខ. សូមពិចារណាអំពរីបទពិបសាធៃ៍នានាថដលអ្ន្រោៃម្ៃថដលបគ្ហាញថាបោលរោរណ៍បៃះពិតរួចសរបសរអំពរី

បទពិបសាធៃ៍មួយ្រ្ននុងចំបណាមបទពិបសាធៃ៍ទាំងបនាះ។

បៅបពលអ្ន្រោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា78កពះអម្ចាស់ោៃបញ្ជាថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្របៅទរីក្រុង

ខឺត�ង់រដ្ឋអូនហអូឲ្យបបងកើតសហកោសមួយថដលជាសម្្មរោរគ្រសាសនាចក្រកតូវោៃសារល់ថាជាសហកោស

សាម្្គរីភាព។ធៃធាៃថដលោៃម្រពរីកបតិបតតេិរោររោរគ្រនៃសហកោសបៃះកតូវបកបើកោស់បដើម្បរីបមើលថ្មៃុស្សទាល់ក្របហើយ

បធវើហិរញ្ញប្បទាៃសកម្ប់បសច្រ្រីកតូវរោរទាំងឡាយរបស់សាសនាចក្រ។ដូចម្ៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

82:11,15–17កពះអម្ចាស់ោៃបញ្ជាថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្របៅរដ្ឋមិសសួរីឲ្យចូលរួម្រ្ននុងសហកោសសាម្្គរីភាពបៃះ

បោយបសច្រ្រីសញ្ញា។



២៨៨

សមសរៀនេដី១៧៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨២–៨៣

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា82:12បោយថសវងរ្របោលបំណងនៃសហកោសសាម្្គរីភាពបៃះ។បៅបពល

អ្ន្រអាៃវអាចៃរង�ួយអ្ន្រឲ្យៃរ្រប�ើញថា្រណរីយ្រិច្ចមួយរបស់ប៊ីស្សព្ឺកតូវ�ួយបំបពញបសច្រ្រីកតូវរោរខាងសាច់្មនៃ

សម្�ិ្រសាសនាចក្រ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា82:14,18–19

បោយថសវងរ្រោ្រ្យៃិងឃ្លាថដលពៃ្យល់បថៃថែមអំពរីមូលបហតុ

ថដលកពះអម្ចាស់ោៃបញ្ជាថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្រឲ្យបបងកើត

សហកោសរួបរួមប�ើង។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំោ្រ្យឬ

ឃ្លាថដលអ្ន្ររ្រប�ើញ។

ដូចម្ៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

82:20–24កពះអម្ចាស់ោៃបញ្ចប់វិវរណៈបៃះបោយ

រោរកពម្ៃថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្រឲ្យម្ៃចិតតេបសាមះកតង់ចំបោះ

បសច្រ្រីសញ្ញាថដលពួ្រោត់ោៃបធវើ្រ្ននុងនាមជាសម្�ិ្រនៃ

សហកោសសាម្្គរីភាព។

ចំបណះចំណាេខគម្ីរ—បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៨២:១០

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា82:10្ឺជាវ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរ។សូមពយាោមទបៃ្ទញវបោយរោរសូកតម្ងបហើយម្ង

បទៀតចំៃួៃបរីបួៃដង។បនាទាប់ពរីអ្ន្រោៃទបៃ្ទញវចាំបហើយសូមសូកតវឲ្យសម្�ិ្រក្ួសារឬមិតតេ្ ្រ្ិសាដាប់បហើយថច្រចាយអំពរី

អវរីថដលអ្ន្រោៃម្ៃបទពិបសាធៃ៍ថដលោៃបញ្ជា្រ់កោប់ដល់អ្ន្រថាកពះអម្ចាស់ពិតជារ្រសារោរសៃយារបស់កទង់ចំបោះបយើងបៅ

បពលបយើងបធវើតាមអវរីថដលកទង់បញ្ជា។


5.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីអវរីថដលអ្ន្រោៃថច្រចាយជាមួយ

សម្�ិ្រក្ួសារឬមិតតេ្ ្រ្ិ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៨៣

ទ្រះអម្ចាស់តបើកសដ្្ដងរតបៀបដែលទ�ូវត្ើលដថែល់ទសីត្ម្៉ាយនិងកូនកំទោ

បួៃន ង្ៃបនាទាប់ពរីោៃទទួលវិវរណៈបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា82ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃទទួលវិវរណៈអំពរីរបបៀប

បំបពញបសច្រ្រីកតូវរោរខាងសាច់្មរបស់ពួ្របរិសុទ្ធ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា83:1បោយថសវងរ្រថាបតើ

វិវរណៈបៃះសំបៅបៅបលើបសច្រ្រីកតូវរោររបស់ៃរណា។

បដើម្បរីយល់អំពរី្រណ្ឌបៃះសូមរំឭ្រថាពួ្របរិសុទ្ធជាបកចើៃោៃរស់បៅតាមក្ររត្យវិៃ័យនៃរោរថាវាយបហើយោៃទទួល

«ប្ររមរត្រ»ឬកទព្យសម្បតតេិពរីសាសនាចក្រ។បៅ្រ្ននុងវិវរណៈបៃះកពះអម្ចាស់ោៃបបើ្រសថម្ងអវរីថដលៃរងប្រើតប�ើងចំបោះ

ប្ររមរត្រក្ួសារបបើសាវាមរីឬឪពុ្រោៃទទួលមរណភាព។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា83:2–3បោយថសវងរ្របសច្រ្រីថណនាំពរីកពះអម្ចាស់អំពរីរោរបមើលថ្ដល់កសតេរីថដល

សាវាមរីរបស់ពួ្រប្ោៃសាលាប់។(វអាចៃរង�ួយអ្ន្រ្រ្ននុងរោរដរងថាបៅបពលបនាះកសតេរីភា្បកចើៃពរងថ្្អ្របៅបលើរោរ្្គត់្្គង់

ខាងសាច់្មពរីសាវាមរីរបស់ខលែលួៃ។«កតូវោៃទទួលរោររាប់អាៃបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ»ម្ៃៃ័យថាបោយសារថតអ្ន្រ្ ្គត់្្គង់

របស់្ រិោោៃសាលាប់បៅបហើយបនាះសាសនាចក្រៃរងបំបពញបសច្រ្រីកតូវរោររបស់នាង)។រួចសូមអាៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា83:4–៦បោយថសវងរ្ររបបៀបថដលសាសនាចក្របមើលថ្្រូៃ្រំកោៃិងកសរីបមម្៉ាយ។



២៨៩

សមសរៀនេដី១៧៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨២–៨៣



៦. បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ

របស់អ្ន្រសូមសរបសរអវរីថដលបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា83បបកងៀៃអ្ន្រអំពរីរបបៀបថដល

កពះអម្ចាស់កទង់កពះតកមិះអំពរីកសរីបមម្៉ាយ

្រូៃ្រំកោៃិងអ្ន្រថដលម្ៃបសច្រ្រីកតូវរោរ

ទាំងបនាះ?


7.សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម

្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុ

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង 

មសចក្ដីសញ្ញា ៨២–៨៣ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



២៩០

សមសរៀនេដី១៨៖ន ង្ៃេដី១

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា

៨៤:១–៤២
បមបរៀៃទរី18៖ន្ងៃទរី1បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា84:1–42

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៨៤:១–៣០

ទ្រះអម្ចាស់ទបកាសថាទ្រះវិហារបរិសុ្រ្នឹងទ�ូវោនកស្ងត�ើងតហើយទ្រង់្ ន្យល់អំ្ីតរលបំណងណនប្វែជិ�ភា្

សូម្ ិតអំពរីកពះវិហារបរិសុទ្ធថដលអ្ន្រោៃបៅឬចង់បៅ។បតើអ្ន្រៃរងពៃ្យល់កោប់មិតតេ្្ិ្រម្នា្រ់ថដលម្ៃ�ំបៃឿខុសពរីអ្ន្រអំពរី

ភាពខុសោនារវងកពះវិហារបរិសុទ្ធៃិងអោរដនទបទៀតបៅ្រ្ននុងសហ្មៃ៍ោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា84:2–5រួច្ ូសចំណាំោ្រ្យឬឃ្លាថដលកពះអម្ចាស់ោៃបកបើកោស់បដើម្បរី�ួយពួ្រ

បរិសុទ្ធឲ្យយល់អំពរីសារៈសំខាៃ់នៃអោរកពះវិហារបរិសុទ្ធ។

ខ្ម្ពរីរទាំងបៃះកោប់ប�ើងវិញអំពរីរោរពយា្ររណ៍ថដលទរីក្រុង

បយរ៉ូសា�ិម្្រីៃិងកពះវិហារបរិសុទ្ធៃរងកតូវោៃសាង

ប�ើងបៅ�ុំចា្រសុៃរដ្ឋមិសសួរី។បទាះបរីជាោ៉ាងណា

្រ៏បោយបករោយម្រ្រ្ននុងឆ្នាំ1841កពះអម្ចាស់ោៃម្ៃ

កពះបៃ្ទតូលកោប់ពួ្របរិសុទ្ធថាពួ្រោត់ពុំតកមូវឲ្យសាងទរីក្រុង

ឬកពះវិហារបរិសុទ្ធប�ើងបៅរដ្ឋមិសសួរី្រ្ននុងបពលបនាះប�ើយ

បោយសារថតម្ៃបសច្រ្រីបបៀតបបៀៃោ៉ាងខាលាំងពរីសំណា្រ់

ខាមំងសកតូវរបស់សាសនាចក្រ(សូមបមើល្.ៃិងស.

124:49)។ឃ្លា«តំណបៃះ»បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា84:5សំបៅបៅបលើរោរពយា្ររណ៍អំពរីរោរសាង

ទរីក្រុងបយរ៉ូសា�ិម្ ្រីៃិងកពះវិហារបរិសុទ្ធប�ើង—ថដលវ

ៃរងបៅថតប្រើតប�ើងៃិងកតូវោៃបំបពញបៅបពលណាមួយ្រ្ននុង

អនា្តរោលជាមិៃខាៃ(សូមបមើលមែូបស7:៦2)។

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា84្្ល់ឱរោសមួយបដើម្បរីបរៀៃអំពរីសារៈសំខាៃ់នៃពរ�័យទាំងឡាយថដលអ្ន្រអាចទទួលោៃបៅ

្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ។ពរីមុៃបៃតេរោរសិ្រសារបស់អ្ន្រអំពរី្រណ្ឌបៃះវៃរង្ ្ល់អតថែកបបោ�ៃ៍្រ្ននុងរោររំឭ្រអំពរីវ្រ្យសព្ទ្ ៃលែរះៗមួយ

ចំៃួៃថដលទា្រ់ទងបៅៃរងបោលរោរណ៍នានាថដលកពះអម្ចាស់ោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងវិវរណៈបៃះ។បៅ្រ្ននុងតារាងខាងបករោមបៃះ

សូមអាៃៃិយមៃ័យបោលលទ្ធិបៅថ្្ន្រខាងសាតាំបោយយ្រចិតតេទុ្រោ្រ់។សូម្ ្គតូ្្គងៃិយមៃ័យៃរីមួយៗបៅៃរងវ្រ្យសព្ទថដល

កតូវៃរងៃិយមៃ័យបនាះបៅថ្្ន្រខាងបឆវង។

សេចក្តីស្្ើម
ក្្នគុងដខក្ញ្ញាឆ្នាំ១៨៣២ពរួក្អ្នក្ផ្សព្វផសាយសា�នាបានបតឡ្រ់សៅកាន់េដីបក្ុង

ខឺតឡង់រែ្ឋអូនហអូវិញ្រនាទា្រ់ពដីបានប្រកា�ែំែឹងល្អសៅភាគខាងសក្ើតនន

�ហរែ្ឋ។អំឡគុងការជរួ្រជុំែ៏រីក្រាយរ្រ�់ពរួក្សគសនាទះពយាការីយ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធបាន

េេរួលវិវរែៈដែលរានក្ត់បតាសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨៤។

សលាក្េេរួលបានវិវរែៈរយៈសពលពដីរន្ងៃ៖ន្ងៃេដី២២និង២៣ដខក្ញ្ញា។(រាន

ភ�្គុតាងជាប្រវត្ិសាប�្មរួយចំនរួនដែលខេដី១–៤១បតូវបានេេរួលសៅន្ងៃេដី២២

ដខក្ញ្ញានិងដែលខេដី៤២–១២០បតូវបានេេរួលសៅន្ងៃេដី២៣ដខក្ញ្ញា)។

ការ�ិក្សារ្រ�់អ្នក្អំពដីសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨៤បតូវបានដ្រងដចក្

ជាពដីរសមសរៀន។សមសរៀនេដីមរួយសផ្ដាតសៅសលើស�ចក្្ដីដែនាំរ្រ�់បពទះអរាចា�់អំពដី

្រព្វជិតភាពនិងរស្រៀ្រដែល្រព្វជិតភាពអាចសរៀ្រចំសយើងឲ្យេេរួលបានអ្វដីបគ្រ់យា៉ាង

ដែលបពទះវរ្រិតារាន។



២៩១

សមសរៀនេដី១៨៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨៤:១–៤២

វាក្យេព្ទ និយមន័យ

 ១. ស�ចក្្ដី�ញ្ញា

 ២. ពិធដី្ររិ�ុេ្ននការ�ស្ង្គាទះ

 ៣. ្រព្វជិតភាពមិលគដី�សាដែក្

 ៤. ្រព្វជិតភាពសអើរ៉ុន

ក្.្រព្វជិតភាពជាន់ខ្�់និងធំជាងសនទះដែលបគ្រ់បគងសលើ

ក្ិច្ការនានាខាងវិញ្ញាែ

ខ.្រព្វជិតភាពសបតៀមដែលកាន់ក្ូនសសាននការ្រសបមើននពរួក្សេវតា

និងននែំែឹងល្អននការដប្រចិត្និងននពិធដី្រុែ្យបជមុជេឹក្

គ.ក្ិច្បពមសបពៀងែ៏ពិ�ិែ្ឋមរួយដែលសធ្វើសឡើងរវាងបពទះនិង

មនុ�្ស។

�.�ក្ម្មភាពែ៏ពិ�ិែ្ឋមរួយដែលចាំបាច់ចំសោទះភាពតសមកើងសឡើង

និងបតូវបានភាជា្រ់មក្ជាមរួយសដាយស�ចក្្ដី�ញ្ញានានា

(សូមបមើលចបមលែើយសកម្ប់លំហាត់្ ្គតូ្្គងបៃះបៅចុងបញ្ចប់នៃបមបរៀៃ)។

សូមអាៃបញ្រីនៃពិធរីបរិសុទ្ធបពវ�ិតភាពៃិងពរ�័យទាំងឡាយខាងបករោមបៃះរួច្ ូសសញ្ញាថ្រងបៅ្រ្ននុងកបអប់ឈរថ្រ្បរចំណុច

ថដលៃរងកតូវោៃចាត់ទុ្រថាជាពិធរីបរិសុទ្ធនៃបសច្រ្រីសប្គ្រះ៖

ពិធដី្រុែ្យបជមុជេឹក្

ពិធដី្រញ្ជាក្់

ពិធដីដាក្់ស្មាទះនិងប្រ�ិេ្ពរឲ្យក្ុរារ

ពិធដីប្រគល់្រព្វជិតភាពមិលគដី�សាដែក្(�បរា្រ់្រុរ�)

ការពយាបាលអ្នក្ឈឺ

អំសណាយទានពិ�ិែ្ឋក្្នគុងបពទះវិហារ្ររិ�ុេ្

ពិធដីផសារភាជា្រ់អាោហ៍ពិោហ៍

ចំណុចៃរីមួយៗថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងបញ្រី្ឺជាពិធរីបរិសុទ្ធនៃបសច្រ្រីសប្គ្រះបលើ្រថលងថតពិធរីោ្រ់ប្មះៃិងកបសិទ្ធពរឲ្យ្រុម្រ

ៃិងរោរពយាោលអ្ន្រឈឺបែុបណាណះ។ពិធរីបរិសុទ្ធនៃបពវ�ិតភាពអំពរីរោរោ្រ់ប្មះៃិងកបសិទ្ធពរឲ្យ្រុម្រៃិងរោរពយាោលអ្ន្រ

ឈឺកបទាៃពរដល់�រីវិតនៃអ្ន្រទាំងឡាយណាថដលទទួលោៃវបែុថៃតេពិធរីទាំងបនាះពុំចាំោច់ចំបោះបសច្រ្រីសប្គ្រះប�ើយ។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា84:៦–19បយើងថសវងយល់ថាមែូបសរោៃ់បពវ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រឬ«បពវ�ិតភាព

ដ៏ធំជាងបៃះ»(្.ៃិងស.84:19)។បលា្រអាចកប្ល់សិទ្ធអំណាចបពវ�ិតភាពកត�ប់បៅឲ្យកពះវិញ។្រ្ននុងនាមជាថានា្រ់

ដរ្រនាំបពវ�ិតភាពដ៏សុចរិតម្នា្រ់បោលបំណងរបស់មែូបស្ឺបដើម្បរី�ួយមៃុស្សទូបៅឲ្យខិតរោៃ់ថត�ិតកពះតាមរយៈពិធរីបរិសុទ្ធនៃ

រោរសប្គ្រះរបស់បពវ�ិតភាព។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា84:19–22បោយថសវងរ្រពរ�័យថដលបយើងអាចទទួលោៃតាមរយៈបពវ�ិតភាព

មិល្រីសសាថដ្រ។

សូម្រត់ចំណាំបៅ្រ្ននុងខទរី20ថដលគៅក្នុង្ ិធបីបរិសុទ្ធទាំងឡា�នៃប្្វជិ្រភា្មិលគបីសសាផ�កគនារះអំណាចនៃព្រះព្រូវបាៃ

បង្ហាញ។បលើ្រថលងថតពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រពិធរីបរិសុទ្ធទាំងឡាយថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងតារាងមុៃបៃះកតូវថតោៃចាត់ថចងបោយ

សិទ្ធអំណាចបពវ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រ។បតើអ្ន្រម្ៃអារម្ណ៍ថាអំណាចនៃកពះកតូវោៃបគ្ហាញបៅ្រ្ននុងពិធរីបរិសុទ្ធទាំងបៃះ

ោ៉ាងដូចបម្ច?

ពិធរីបរិសុទ្ធនៃរោរសប្គ្រះរបស់បពវ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រ—អំបណាយទាៃពិសិដ្ឋ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធៃិងពិធរី្ សារភាជាប់

អាោហ៍ពិោហ៍—អាចទទួលោៃថតបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធបែុបណាណះ។បោងតាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា84:22

បហតុអវរីោៃជាវម្ៃសារៈសំខាៃ់ថដលបយើងកតូវទទួលពិធរីបរិសុទ្ធនៃរោរសប្គ្រះរបស់បពវ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រ?

ខទរី22អាចសំបៅបៅបលើរោរបមើលប�ើញកពះបៅ្រ្ននុង�រីវិតបៃះបែុថៃតេបៅទរីបំ្ុតវសំបៅបៅបលើសមតថែភាពរបស់បយើងបដើម្បរី

រស់បៅ្រ្ននុងវតតេម្ៃរបស់កពះវរបិតាសួ្៌សកម្ប់ភាពដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ច។អ្ន្រអាចៃរងចង់សរបសរបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះ

បៅបលើថ្មកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រថ្រ្បរខទរី21–22៖គ�ើម្បីផពបកាលា�ឲ្យ�ូចជាព្រះៃិងរស់គៅក្នុងវ្រ្មាៃរបស់ពទង់គនារះគ�ើង

ព្រូវផ្រទទួល្ ិធបីបរិសុទ្ធនៃការសគ្ង្ររះរបស់ប្្វជិ្រភា្មិលគបីសសាផ�ក។


1.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរអ្ន្រអំពរីរបបៀបថដលបោលរោរណ៍ថដលអ្ន្រោៃបរៀៃ

បៅ្រ្ននុងបមបរៀៃនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា84ោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យយល់អំពរីសារៈសំខាៃ់នៃបពវ�ិតភាពៃិង

នៃកពះវិហារបរិសុទ្ធ។



២៩២

សមសរៀនេដី១៨៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨៤:១–៤២

សៅសពលអ្នក្អានស�ចក្្ដីដ្្ងការែ៍ែូចតសៅសនទះសដាយដអលសឌើររ័�ុលអិមែិល�ុនក្្នគុងក្ូរ៉ុមនន

ពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក់្សនាទះ�ូមគិតអំពដីមូលសហតុដែលវារានសារៈ�ំខាន់ចំសោទះអ្នក្ដែលបតូវេេរួល

បានពិធដី្ររិ�ុេ្ននការ�ស្ង្គាទះក្្នគុងែំែឹងល្អ—ដែលររួមរានពិធដី្ររិ�ុេ្ដែលរានសៅក្្នគុងបពទះវិហារ

្ររិ�ុេ្៖«បពទះវិហារ្ររិ�ុេ្គឺជាសោល្រំែងននបគ្រ់�ក្ម្មភាពបគ្រ់សមសរៀនបគ្រ់ជំហានវឌ្ឍនភាព

ននសា�នាចបក្។រាល់ការខិតខំទាំងអ�់រ្រ�់សយើងសៅក្្នគុងការប្រកា�ែំែឹងល្អការសធ្វើឲ្យពរួក្្ររិ�ុេ្

បានល្អឥតសខាចាទះនិងការសបបា�សលាទះមនុ�្សសាលា្រ់ែឹក្នាំសៅរក្បពទះវិហារ្ររិ�ុេ្។ពិធដី្ររិ�ុេ្

ទាំងឡាយក្្នគុងបពទះវិហារ្ររិ�ុេ្គឺ�ំខាន់ខាលាំងណា�់។សយើងពុំអាចបតឡ្រ់សៅរក្�ិរីល្អននបពទះសដាយោមានវាបានសឡើយ»

(Prepare for the Blessings of the Temple,»Ensign ដខតុលាឆ្នាំ២០១០េំព័រ៤១)។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា84:23រ្របមើលអវរីថដលមែូបសពយាោមបធវើ។សូមចាំថាោ្រ្យសញកមចញ ជាបរិសុទ្

ម្ៃៃ័យថាសាអាតោតៃិងបធវើឲ្យបរិសុទ្ធ។បនាទាប់ម្រសូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា84:24–25រួចថសវងរ្ររបបៀប

ថដល្រូៃបៅអ៊ីកសាថអលោៃកបកពរតតេចំបោះរោរខិតខំរបស់មែូបស្រ្ននុងរោរបបកងៀៃដល់ពួ្រប្។បតើអវរីជាលទ្ធ្លនៃទបងវើរបស់

ពួ្រប្?

ដូចអ្ន្រោៃដរងថា្រូៃបៅអ៊ីកសាថអលោៃោត់បង់ឱរោសទទួលោៃពិធរីបរិសុទ្ធនៃរោរសប្គ្រះរបស់បពវ�ិតភាព

មិល្រីសសាថដ្រ។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយកពះអម្ចាស់ពុំោៃឈប់ពយាោម�ួយឲ្យពួ្រប្រី្រចបកមើៃប�ើយ។កទង់ោៃ

អៃុញ្ញាតឲ្យបពវ�ិតភាពតូចជាងឬបពវ�ិតភាពបអើរ៉ុៃបៃតេសថែិតបសថែរបៅជាមួយពួ្រប្។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

84:2៦–28រួចថសវងរ្ររបបៀបថដលកពះអម្ចាស់ោៃបៃតេកបទាៃពរដល់្រូៃបៅអ៊ីកសាថអល។បៅបពលអ្ន្រសិ្រសាអ្ន្រអាចៃរង

ចង់្ ូសចំណាំពរ�័យថដលបយើងអាចទទួលោៃតាមរយៈបពវ�ិតភាពបអើរ៉ុៃ។

វអាចៃរង្ ្ល់អតថែកបបោ�ៃ៍្រ្ននុងរោរយល់ថាបៅ្រ្ននុងខទរី28ឃ្លា«បលា្រកតូវោៃទទួលបុណ្យក�មុ�ទរ្រតាំងពរីបលា្របៅ

ប្រ្ង»សំបៅបៅបលើពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្ររបស់យែូហាៃរោលបៅអាយុកោំបរីឆ្នាំ។ឃ្លា«កតូវោៃថតងតាំងបោយបទវតានៃកពះ

្រ្ននុងរោលបលា្រម្ៃអាយុកោំបរីន្ងៃ»ម្ៃៃ័យថាយែូហាៃកតូវោៃថញ្របចញ«បដើម្បរីតកមង់្ លែតូវថាវាយកពះអម្ចាស់[ៃិង]បដើម្បរី

បរៀបចំ[រាកសតេ]សកម្ប់រោរោងម្ររបស់កពះអម្ចាស់»។វពុំសំបៅបៅបលើបពលថដលយែូហាៃោៃទទួលបពវ�ិតភាព

បអើរ៉ុៃបនាះបទ។រោរថតងតាំងបពវ�ិតភាពរបស់យែូហាៃដល់បពវ�ិតភាពបអើរ៉ុៃោៃបធវើប�ើងបនាទាប់ពរីពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្ររបស់

ោត់។(សូមបមើលកប៊ូសអ័រម្៉ា្រ់ខៃ់�រីThe Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvaryវ៉ុល4[ឆ្នាំ1979–

81]1:384–85)។

បពវ�ិតភាពបអើរ៉ុៃបរៀបចំខលែលួៃបយើងឲ្យទទួលពិធរីបរិសុទ្ធៃិងពរ�័យទាំងឡាយនៃបពវ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រ។ឧទាហរណ៍

បនាទាប់ពរីពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រថដលជាពិធរីបរិសុទ្ធរបស់បពវ�ិតភាពបអើរ៉ុៃបនាះបយើងទទួលអំបណាយទាៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

តាមរយៈសិទ្ធអំណាចបពវ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រ។បៅបពលបយើងទទួលទាៃសាករោមែង់ថដលជាពិធរីបរិសុទ្ធមួយរបស់

បពវ�ិតភាពបអើរ៉ុៃបនាះបយើងរំឭ្របសច្រ្រីសញ្ញាថដល�ួយថញ្របយើងឲ្យបរិសុទ្ធៃិងឲ្យបយើងទទួលោៃនដ្ូកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

ៃិងបដើម្បរី�ួយបយើងឲ្យបកតៀមខលែលួៃទទួលោៃពិធរីបរិសុទ្ធៃិងបធវើបសច្រ្រីសញ្ញាបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ។រោរបបកមើរបស់យុវ�ៃ

ម្នា្រ់្រ្ននុងនាមជាអ្ន្ររោៃ់បពវ�ិតភាពបអើរ៉ុៃបរៀបចំខលែលួៃោត់ឲ្យទទួលោៃបពវ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រ។


2.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើអ្ន្រអាចបធវើអវរីនា

បពលឥ�តូវបៃះបដើម្បរីបកតៀមខលែលួៃទទួលពិធរីបរិសុទ្ធនៃរោរសប្គ្រះនៃដំណរងល្អ?



២៩៣

សមសរៀនេដី១៨៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨៤:១–៤២

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៨៤:៣១–៤២

ទ្រះអម្ចាស់បតទងៀនអំ្ីស្្ថនិងតសចក្តីសញ្ញាណនប្វែជិ�ភា្

បៅបពលអ្ន្រសិ្រសាអំពរីសម្ប្ៃិងបសច្រតេរីសញ្ញានៃ

បពវ�ិតភាពសូមចងចាំបៅ្រ្ននុងចិតតេថា«សម្ប្្ ឺជាបសច្រ្រី

អះអាងថដលោៃសចាចាថាៃរងម្ៃ្ ្រ្រីភាពៃិងចិតតេបសាមះកតង់

ចំបោះរោរសៃយាបៅរោៃ់ៃរណាម្នា្រ់។បសច្រតេរីសញ្ញា្ ឺជា

រោរសៃយាដ៏មុតម្ំរវងភា្រីទាំងពរីរ។បពវ�ិតភាពបអើរ៉ុៃ

កតូវោៃកបទាៃឲ្យតាមថតរយៈបសច្រ្រីសញ្ញាបែុបណាណះ។អ្ន្រ

រោៃ់បពវ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រទទួលោៃបពវ�ិតភាពបោយ

សម្ប្្រ៏ដូចជាបសច្រ្រីសញ្ញាថដលមិៃម្ៃរោរថ្លែងបចញ

ម្រ។បៅបពលពួ្រអ្ន្ររោៃ់បពវ�ិតភាពម្ៃចិតតេបសាមះកតង់

បហើយតបមកើងរោរបៅរបស់ខលែលួៃបៅតាមអវរីថដលកពះកតាស់បគ្រប់

បនាះកទង់កបទាៃពរដល់ពួ្រោត់។ពួ្រអ្ន្ររោៃ់បពវ�ិតភាព

ថដលម្ៃចិតតេបសាមះកតង់ដរាបដល់ទរីបំ្ុតបហើយបធវើៃូវអវរីថដល

កទង់តកមូវបនាះពួ្រោត់ៃរងទទួលោៃៃូវអវរីក្ប់ោ៉ាងថដលកពះវរបិតាម្ៃ(្.ៃិងស.84:33–39)»(បសច្រ្រីថណនាំ

ដល់បទ្ម្ពរីរទាំងឡាយ«សម្ប្ៃិងបសច្រតេរីសញ្ញានៃបពវ�ិតភាពscriptures.lds.org)។«បសច្រតេរីសញ្ញា»្ឺជាបសច្រ្រី

កពមបកពៀងរបស់មៃុស្សជាមួយកពះបហើយ«សម្ប្»្ឺជារោរសៃយាដ៏មុតម្ំរបស់កពះជាមួយអ្ន្រទាំងឡាយណាថដលរ្រសា

បសច្រ្រីសញ្ញាបនាះ។

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា84:31–32បបកងៀៃថាពួ្រអ្ន្ររោៃ់បពវ�ិតភាពបៅន្ងៃចុងបករោយ(«ពួ្រ្រូៃកបុសរបស់មែូបស

ៃិងរបស់បអើរ៉ុៃ»)ៃរងបធវើរោរបៅ្រ្ននុងដំណា្់រកពះអម្ចាស់(កពះវិហារបរិសុទ្ធ)បហើយបពញបៅបោយសិរីល្អនៃកពះអម្ចាស់។

បោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា84:33–44ម្ៃសម្ប្ៃិងបសច្រ្រីសញ្ញានៃបពវ�ិតភាព។បយើងបរៀៃបចញពរីបោលរោរណ៍

បៃះ៖គបើអ្កទាំងឡា�ផ�លបាៃទទួលប្្វជិ្រភា្្រគមកើងការគៅរបស់ខលែលួៃគនារះព្រះៃឹងផញក្ ួកោ្រ់ឲ្យបរិសុទ្ធគ�ើ�

ពបទាៃ�ល់្ ួកោ្រ់ៃូវអ្វបីពគប់ោ៉ាងផ�លពទង់មាៃ។


3.សូមសរបសរបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្ពះអរោចាស់ ស�យា ថា �ឹង . . .បនាទាប់ម្រសូមសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា84:33–44រួចថសវងរ្រ

ឲ្យោៃោ៉ាងបហាចណាស់រោរសៃយាចំៃួៃកោំថដលកពះអម្ចាស់កបទាៃដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលបធវើសម្ប្ៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញានៃបពវ�ិតភាព។(អ្ន្រអាចប្្ទរៀងផ្ទាត់ចបមលែើយរបស់អ្ន្រជាមួយៃរងចបមលែើយថដលម្ៃបៅចុងបញ្ចប់នៃ

បមបរៀៃបៃះ)។

កបធាៃហ្គរដុៃប៊ីហុិង្លែរីោៃបបកងៀៃដូចខាងបករោមបៃះអំពរីរោរតបមកើងរបស់ពួ្រអ្ន្ររោៃ់បពវ�ិតភាពបលើរោរបៅរបស់ខលែលួៃ៖

«សយើងតសមកើង្រព្វជិតភាពសយើងសហើយពបងដីក្ការសៅរ្រ�់សយើងសៅសពលសយើង្រសបមើសដាយរានចិត្

ឧ�សាហ៍ពយាយាមនិងស�ចក្្ដីសសាមន�្សក្្នគុងការេេរួលខុ�បតូវដែលសយើងបតូវបានសៅសដាយ

�ិេ្អំណាចបតឹមបតូវ។...

«សយើងតសមកើងការសៅសយើងសយើងពបងដីក្�កាដានុពលនន្រព្វជិតភាពសយើងសៅសពលសយើងស្ងសៅជរួយ

អ្នក្ដែលរានេុក្្ខបពរួយសហើយចសបមើនក្រាលាំងែល់អ្នក្ដែលជំព្រ់សជើងែរួល។...

សយើងតសមកើងការសៅរ្រ�់សយើងសៅសពលសយើងសែើរសដាយសេៀងបតង់និងស�ចក្្ដី�ុចរិត»(Magnify Your Calling, »Ensign 
ដខឧ�ភាឆ្នាំ១៩៨៩េំព័រ៤៨–៤៩)។

សម្�ិ្រសាសនាចក្រទាំងអស់ថដលទទួលរោរបៅៃិងកតូវោៃថញ្របចញទទួលោៃពរ�័យតាមរយៈបពវ�ិតភាព

មិល្រីសសាថដ្របដើម្បរីតបមកើងរោរបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ។កបធាៃ្ូម្៉ាសបអសមែៃសុៃោៃ្ ្ល់រោរពៃ្យល់ដ៏សាមញ្ញមួយអំពរី

របបៀបថដលបយើងម្នា្រ់ៗអាចតបមកើងរោរបៅរបស់បយើង៖«បតើបុ្្គលម្នា្រ់តបមកើងរោរបៅោ៉ាងដូចបម្ច?្ឺោ៉ាងសាមញ្ញបោយ

បធវើរោរបបកមើថដលទា្រ់ទងបៅៃរងរោរបៅបនាះ»(«PriesthoodPower»Ensign ថខវិច្ិរោឆ្នាំ1999ទំព័រ51)។



២៩៤

សមសរៀនេដី១៨៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨៤:១–៤២



4. បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ

របស់អ្ន្រសូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះ

អំពរីអតថែៃ័យនៃរោរតបមកើងរោរបៅ៖

្រ. បតើអ្ន្ររោៃ់បពវ�ិតភាពតបមកើងរោរបៅរបស់

ខលែលួៃបៅ្រ្ននុងបពវ�ិតភាពោ៉ាងដូចបម្ច?

ខ. បតើអ្ន្រធាលាប់ម្ៃពរបោយសារថតៃរណាម្នា្រ់

ោៃតបមកើងរោរបៅរបស់ខលែលួៃថដរឬបទ?

្ររណរីយ្រិច្ចរបស់ពួ្រអ្ន្ររោៃ់បពវ�ិតភាពទាំងអស់្ឺកតូវ

បរៀបចំខលែលួៃឯងៃិងមៃុស្សទូបៅឲ្យទទួលពិធរីបរិសុទ្ធនៃ

រោរសប្គ្រះនៃដំណរងល្អបហើយរស់បៅតាមបសច្រ្រីសញ្ញាថដល

ទា្រ់ទងបដើម្បរីពួ្រោត់អាចទទួលោៃ�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ចជាមួយកពះវរបិតាសួ្៌។


5. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ៨៤:១–៤២ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖

ចបមលែើយរបស់ស្រម្ភាព្ ្គតូ្្គង៖(1)្,(2)�,(3)្រ,(4)ខ។

ចបមលែើយសកម្ប់លំហាត់ទរី3ថដលបគ្ហាញអំពរីរោរសៃយារបស់កពះអម្ចាស់បៅដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលបធវើសម្ប្ៃិងបសច្រតេរី

សញ្ញានៃបពវ�ិតភាព(បចញពរី្.ៃិងស.84:33–44)៖កពះអម្ចាស់ៃរង(1)ថញ្របយើងជាបរិសុទ្ធបោយសារ

កពះវិញ្ញាណ(សូមបមើលខទរី33)(2)សាងរូបរោយរបស់បយើងជា្ ្រី(សូមបមើលខទរី33)(3)រាប់បយើង្រ្ននុងចំបណាម

្រូៃបៅអ័កោហាំ—អាចៃិោយោៃមយា៉ាងបទៀតថាកទង់កបទាៃឲ្យបយើងៃូវពរ�័យថដលោៃសៃយាដល់អ័កោហាំៃិងពូ�ពង្ស

បលា្រ(សូមបមើលខទរី34)(4)បធវើឲ្យបយើងជាពួ្របរើសតាំងៃិងបក�ើសបរើសរបស់កទង់(សូមបមើលខទរី34)(5)កបទាៃ

ឲ្យបយើងក្ប់អវរីៗទាំងអស់ថដលកពះវរបិតាម្ៃ(សូមបមើលខទរី38)ៃិង(៦)កបទាៃពួ្របទវតាឲ្យថ្រ្រសាបយើង(សូមបមើល

ខទរី42)។



២៩៥

សមសរៀនេដី១៨៖ន ង្ៃេដី២

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា

៨៤:៤៣–១២០
បមបរៀៃទរី18៖ន្ងៃទរី2បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា84:43–120

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៨៤:៤៣–៦១

ទ្រះអម្ចាស់បតទងៀនអំ្ីស្រៈសំខាន់ណនការស្ដាប់តា្ទ្រះបន្ទទូលទ្រះ

សូមពិចារណាអំពរីរោរខិតខំរបស់អ្ន្រ្រ្ននុងរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរជាបរៀងរាល់ន្ងៃ។បតើអ្ន្របធវើោៃល្អ្រកមិតណា្រ្ននុងរោរសបកមចោៃ

បោលបៅបៃះ?


1.�ួៃរោលវម្ៃរោរលំោ្របដើម្បរីម្ៃទម្លាប់នៃរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរជាបរៀងរាល់ន្ងៃ។បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុ

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមរាយបញ្រីឧបស្្គមួយចំៃួៃថដលអ្ន្រកបឈមមុខ្រ្ននុងរោរពយាោមសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ

រាល់ន ង្ៃ។សូមសរបសរអំពរីកោមួយថដលអ្ន្របក�ើសបរើសសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរបទាះជាម្ៃរោរលំោ្រោ៉ាងណា្រ្រី។

បតើអ្ន្រោៃទទួលពរបោយបកោះរោរបធវើដូបចានាះោ៉ាងដូចបម្ចថដរ?

បៅបពលអ្ន្របៃតេសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា84អ្ន្រៃរងបរៀៃបសច្រ្រីពិតថដលអាចបំ្ុស្ំៃិតអ្ន្រឲ្យបៃតេខិតខំសិ្រសា

កពះ្ម្ពរីរជាកបចាំន្ងៃ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា84:43–44រួចថសវងរ្រោ្រ្យៃិងឃ្លាថដលបបកងៀៃអំពរី

សារៈសំខាៃ់នៃរោរសិ្រសាៃិងរោរអៃុវតតេៃ៍តាមកពះបៃ្ទតូលកពះអម្ចាស់។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំៃូវអវរីថដលអ្ន្ររ្រប�ើញ។

សូមសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា84:45–4៦។ខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ�ួយបយើងឲ្យយល់ថាគបើគ�ើងោដាប់តាមព្រះបៃ្ទជូល

ព្រះគោ�ឧសសា�៍គនារះគ�ើងៃឹងព្រូវបាៃបំភលែឺតាមរ�ៈព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះពគបីស្ទ។

សូម្រត់ចំណាំឃ្លា«កពះវិញ្ញាណនៃកពះក្រីស្ទ»បៅ្រ្ននុងខទរី45។ឃ្លាមួយបទៀតថដលម្ៃៃ័យកសបដៀងៃរងបៃះ្ ឺ«ពៃលែឺនៃ

កពះក្រីស្ទ»។ពៃលែឺនៃកពះក្រីស្ទ្ឺជា«អាៃុភាពមួយនៃបសច្រ្រីល្អថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងមៃុស្សទូបៅ។...បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរពៃលែឺនៃ

កពះក្រីស្ទបពលខលែះកតូវោៃបៅថាកពះវិញ្ញាណនៃកពះអម្ចាស់កពះវិញ្ញាណនៃកពះកពះវិញ្ញាណនៃកពះក្រីស្ទឬពៃលែឺនៃ�រីវិត។

«ពៃលែឺនៃកពះក្រីស្ទមិៃ្ ួរយល់កច�ំជាមួយៃរងកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបទ។ពៃលែឺនៃកពះក្រីស្ទមិៃថមៃជាតួអង្គដូចជាកពះវិញ្ញាណ

បរិសុទ្ធបនាះបទ។វម្ៃឥទ្ធិពលដរ្រនាំមៃុស្សឲ្យថសវងរ្រដំណរងល្អពិតបធវើបុណ្យក�មុ�ទរ្រៃិងទទួលអំបណាយទាៃនៃ

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ»(ពិត ចំមោះ មសចក្ដី ្រំម�ឿ ៖ ឯកសារ មោង ន� ដំណឹងល្អ[ឆ្នាំ2004]ទំព័រ118)។

កបធាៃប៊យដ៍ប�ផ្្រ្រឺ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃបបកងៀៃថាពៃលែឺនៃកពះក្រីស្ទ្ ឺម្ៃបៅ្រ្ននុងមៃុស្សក្ប់រូប

បហើយ«ចំបណះដរងអំពរីភាពកតរមកតូវៃិងភាពខុសឆ្គងបៃះកតូវោៃបៅថាពៃលែឺនៃកពះក្រីស្ទរោរយល់ដរងក្រមសរីលធម៌ឬ

សតិសម្ប�ញ្ញៈវអាចដរ្រនាំបយើងឲ្យក្ប់ក្ងទបងវើរបស់បយើងោៃ—បលើ្រថលងថតបយើងម្ៃចិតតេម្ៃះឬមិៃបធវើតាមវ»

(TheLightofChrist»Ensign ឬLiahona ថខបមសាឆ្នាំ2005ទំព័រ8–9)។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា84:47រួចបញ្ចប់បោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះបោយបោងតាមអវរីថដលអ្ន្ររ្រប�ើញ៖

គបើគ�ើងោដាប់តាមព្រះវិញ្ញាណគនារះគ�ើងៃឹង។

បៅបពលអ្ន្រអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា84:48សូម្រត់ចំណាំអវរីថដលកពះវរបិតាៃរងបធវើបៅបពលបយើងម្ររ្រកទង់។

សេចក្តីស្្ើម
សៅន្ងៃេដី២២និង២៣ដខក្ញ្ញាឆ្នាំ១៨៣២ពយាការីយ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធបានេេរួល

វិវរែៈដែលរានក្ត់បតាសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨៤។សៅក្្នគុង

វិវរែៈសនទះបពទះអរាចា�់បាន្រសបងៀនពរួក្្ររិ�ុេ្អំពដីសារៈ�ំខាន់ននការសាដា្រ់

តាមបពទះ្រន្លូលបពទះសហើយបានវាយផ្ចាលពរួក្សគចំសោទះការរា្រ់ែល់បពទះគម្ដីរមរមន

និងបពទះ្រញ្ញត្ិមុនៗេុក្ជាោមានផលប្រសយាជន៍។្រដន្មពដីសលើសនាទះបេង់បាន

គូ��រាគាល់អំពដីប្រតិ្រត្ិការរ្រ�់ពរួក្សាវក្និងអ្នក្កាន់្រព្វជិតភាពេូសៅក្្នគុង

ការប្រកា�ែំែឹងល្អោ�សពញពិភពសលាក្សហើយបេង់បានពន្យល់អំពដីរស្រៀ្រដែល

ក្ិច្ការសនទះបតូវបាន�សបមច។

�ិកសាព្រះគម្ពីរជាពរចាំទ្ងៃ

ការ�ិក្សាបពទះគម្ដីរជាប្រចាំន្ងៃនឹង

្រសងកើនស�ចក្្ដីជំសនឿរ្រ�់អ្នក្សៅសលើ

បពទះវរ្រិតា�រួគ៌និងបពទះសយ�មូវបគដី�្។

វាក្៏នឹងជរួយអ្នក្ឲ្យយល់អំពដីដផនការ

ននស�ចក្្ដី�ស្ង្គាទះដែរ។ប្រធាន

ហាសវើែែ្រុលយូហឹនសធើរបាន្រសបងៀន

ថ្«វាបបាក្ែណា�់ថ្អ្នក្ដែល

�ិក្សាបពទះគម្ដីរជាសរៀងរាល់ន្ងៃ�សបមច

បានឆ្ងាយជាងអ្នក្ដែលចំណាយសពញ

មរួយន្ងៃ�ិក្សាបពទះគម្ដីរសហើយ្រនាទា្រ់មក្

សចទះដតឲ្យសពលក្ន្ងសៅពដីមុន�ិក្សា

្រន្សេៀត»(«Readingthe
Scriptures»Ensign ដខវិច្ិកា

ឆ្នាំ១៩៧៩េំព័រ៦៤)។



២៩៦

សមសរៀនេដី១៨៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨៤:៤៣–១២០

បថៃថែមពរីបលើរោរម្ៃពៃលែឺនៃកពះក្រីស្ទបុ្្គលទាំងឡាយអាចទទួលោៃនដ្ូជាកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបនាទាប់ពរីពួ្រប្ោៃបធវើបសច្រ្រី

សញ្ញានៃពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រ។តាមរយៈអំបណាយទាៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបនាះពួ្រប្អាចទទួលោៃពៃលែឺបថៃថែមបហើយ

កតូវោៃដរ្រនាំកត�ប់បៅរោៃ់វតតេម្ៃរបស់កពះវរបិតាវិញបដើម្បរីទទួលោៃ�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ច។

សូម្ ិតអំពរីកោមួយថដលអ្ន្រោៃពយាោមបដើរបៅ្រ្ននុង្រថៃលែងងងរតសលែនុង។បតើម្ៃភាពខុសថបលែ្រោនាបៅ្រ្ននុងរបបៀបថដលអ្ន្របដើរ

រោលបៅ្រ្ននុង្រថៃលែងងងរតសលែនុងៃិងរោលបៅ្រថៃលែងម្ៃពៃលែឺថដរឬបទ?ជាញរ្រញាប់បទ្ម្ពរីរបលើ្រប�ើងអំពរី្រថៃលែងងងរតបដើម្បរីជា

ៃិមិតតេរូបនៃសាថាៃភាពមួយខាងវិញ្ញាណ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា84:49–53រួចថសវងរ្រថាបតើៃរណាថដល

កពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលថាសថែិតបៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីងងរតៃិងមូលបហតុថដលបណាដាលឲ្យពួ្រប្សថែិតបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពបនាះ។


2.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើរោររស់បៅ

បករោមចំណងនៃអំបពើោបម្ៃសភាពដូចជារោរសថែិតបៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីងងរតោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមពិចារណាអំពរីអវរីថដលអ្ន្រ្ ិតថាអ្ន្រកតូវបធវើបដើម្បរីសាដាប់ឮកពះសូរបសៀងកទង់ឲ្យោៃរោៃ់ថតចបាស់បហើយបចៀសវងពរីចំណងនៃ

អំបពើោប។

បថៃថែមពរីបលើកពះបៃ្ទតូលថដលថាពិ្ពបលា្រសថែិតបៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីងងរតបនាះកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលថា្ំៃិតរបស់សម្�ិ្រ

សាសនាចក្រកតូវោៃបធវើឲ្យងងរត។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា84:54–5៦បោយថសវងរ្រមូលបហតុចំៃួៃពរីរ

ថាបតើបហតុអវរីោៃជា្ ំៃិតរបស់ពួ្រប្រោលាយជាងងរតបៅវិញ។

រោររាប់អវរីមួយទុ្រជាោមៃ្ លកបបោ�ៃ៍ម្ៃៃ័យថារោរមិៃបអើបពើឬកបកពរតតេចំបោះវបោយកពបហើៃឬខវះរោរយ្រចិតតេទុ្រ

ោ្រ់។បតើ្ ំៃិតរបស់បុ្្គលម្នា្រ់អាចកតូវោៃងងរតបោយរោររាប់អវរីថដលពិសិដ្ឋទុ្រជាោមៃ្ លកបបោ�ៃ៍ោ៉ាងដូចបម្ច?

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា84:54ឃ្លា«អ្ន្រោៃរាប់រោរណ៍ទាំងឡាយថដលអ្ន្រោៃទទួលម្រទុ្រជាោមៃ្ ល

កបបោ�ៃ៍វិញ»សំបៅជាពិបសសបៅបលើពួ្របរិសុទ្ធថដលមិៃកបកពរតតេតាមអវរីថដលម្ៃថចងបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃៃិងកពះ

បញ្ញតតេិមុៃៗ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា84:57–58បដើម្បរីថសវងរ្រអវរីថដលពួ្របរិសុទ្ធោៃរាប់ទុ្រជាោមៃ្ លកបបោ�ៃ៍ៃិង

អវរីថដលពួ្រប្កតូវបធវើបដើម្បរីបចៀសវងពរីរោរវយៃិងបសច្រ្រី�ំៃុំ�កមះ។(ោ្រ្យការវាយបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះសំបៅបៅបលើ

បទាសម្រពរីកពះឬរោររោត់បទាស)។

សូម្រត់ចំណាំថាពួ្របរិសុទ្ធោៃបធវសកបថហសៃរងកពះ្ម្ពរីរមរមៃ្រ៏ដូចជា«កពះបញ្ញតតេិមុៃៗ»ថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃ

ដល់ពួ្រោត់។ថអលបឌើរោលលែិៃបអ្រអូ្រ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃម្ៃកបសាសៃ៍៖«កពះបញ្ញតតេិមុៃៗទាំងបៃះ

ចបាស់ជាវិវរណៈមុៃៗរបស់កពះអម្ចាស់ដូចម្ៃថចងបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរប៊ីប(កពះ្ម្ពរីរសញ្ញាចាស់ៃិងសញ្ញា្ ្រី)ៃិងវិវរណៈ

សម័យ្ ្រីទាំងឡាយថដលកតូវោៃកបទាៃដល់ពួ្របរិសុទ្ធ(សូមបមើលHistory of the Church,1:318ទំព័រ320)»

(AnotherTestamentofJesusChrist»Ensign ថខមិនាឆ្នាំ1994ទំព័រ៦3)។

បចញពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា84:57–58បយើងបរៀៃបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះ៖គបើគ�ើងរាប់ព្រះបៃ្ទជូលព្រះទុកជា

ោមាៃែលពបគោជៃ៍គនារះចិ្រ្របស់គ�ើងៃឹងព្រូវបាៃគធ្វើឲ្យងងឹ្រគ�ើ�គ�ើងៃឹងព្រូវបាៃោក់គៅគពកាមការោក់គទាស។

សូមអាៃសុៃ្ទរ្រថាខាងបករោមបៃះថដលថ្លែងបោយកបធាៃថអ៊សរាែថាហវថប៊ៃសរៃ៖

«សតើលេ្ផលែ៏អ�់ក្ល្ជានិច្�្ិតសៅសលើការប្របពឹត្រ្រ�់សយើងចំសោទះ[បពទះគម្ដីរមរមន]

ដែរឬសេ?ពិតដមនសហើយវានាំឲ្យរានពរជ័យផងនិងការដាក្់សទា�ផង។

«ពរួក្្ររិ�ុេ្ន្ងៃចុងសបកាយបគ្រ់រូ្រគរួរដត�ិក្សាបពទះគម្ដីរសនទះសពញមរួយជដីវិតខ្លួន។ស្រើមិនែូសចានាទះសេ

ពរួក្សគក្ំពុងដតសធ្វើឲ្យបពលឹងខ្លួនធាលាក្់ក្្នគុងហានិភ័យសហើយសធ្វ�ប្រដហ�ចំសោទះការែ៍ដែលអាចផ្ល់

ភាពររួមោនាខាងវិញ្ញាែនិង្រញ្ញាសពញមរួយជដីវិតពរួក្សគ។រានភាពខុ�ោនាមរួយរវាងអ្នក្ដប្រចិត្សជឿ

ដែល�ង់បគឹទះសៅសលើ�ិលាននបពទះបគដី�្តាមរយៈបពទះគម្ដីរមរមនសហើយកាន់ខាជា្រ់ែំ្រងដែក្សនាទះនិងអ្នក្ដែលមិនបាន

សធ្វើែូចសនាទះសសាទះ(«The Book of Mormon Is the Word of God»Ensign ដខឧ�ភាឆ្នាំ១៩៧៥េំព័រ៦៥�ូមសមើល

ផងដែរ«The Book of Mormon Is the Word of God»Ensign ដខមក្រាឆ្នាំ១៩៨៨េំព័រ៥)។

«ស្រើ�ិនជារានពរួក្្ររិ�ុេ្ជំនាន់ែំ្រូងបតូវបាន�្ដី្រសនាទា�ចំសោទះការរា្រ់បពទះគម្ដីរមរមនេុក្ជាោមានផលប្រសយាជន៍សនាទះ

សតើសយើង�្ិតសៅសបកាមការដាក្់សទា�តិចជាងពរួក្សគឬអដីស្រើ�ិនជាសយើងសធ្វើែូចោនាសនាទះដែរសនាទះ?...



២៩៧

សមសរៀនេដី១៨៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨៤:៤៣–១២០

«...ចូរសយើងក្ុំសៅសបកាមស�ចក្្ដីដាក្់សទា�សឡើយជាមរួយនឹងេុក្្ខសទា�និងការវិនិច្័យរ្រ�់វាសដាយការមិនយក្ចិត្េុក្

ដាក្់ចំសោទះអំសណាយទានែ៏មហិរានិងអសាចារ្យដែលបពទះអរាចា�់បានប្រទានែល់សយើងសនទះសឡើយ។ផ្គុយសៅវិញចូរសយើង

្រំសពញការ�នយាដែលបានភាជា្រ់មក្ជាមរួយនឹងការរក្សាការ�នយាសនាទះេុក្សៅក្្នគុងែរួងចិត្រ្រ�់សយើង»(«The Book of 
Mormon—Keystone of Our Religion»Ensignដខវិច្ិកាឆ្នាំ១៩៨៦េំព័រ៤–៥,៧)។



3.សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រៃរងកោប់អំពរីរោរកបកពរតតេរបស់អ្ន្រចំបោះកពះ្ម្ពរីរមរមៃោ៉ាងដូចបម្ច?

ខ. បតើអ្ន្រអាចបធវើអវរីបដើម្បរីបធវើឲ្យរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រកបកពរតតេបៅបពញមួយ�រីវិតោៃ?

្ . បតើអ្ន្រៃរងបធវើអវរីបដើម្បរីសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរឲ្យរោៃ់ថតម្ៃភាពឧសសាហ៍ពយាោមបហើយរស់បៅតាមបសច្រ្រីពិត

ទាំងឡាយថដលអ្ន្របរៀៃបចញពរីកពះ្ម្ពរីរបនាះ?

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៨៤:៦២–១២០

ទ្រះអម្ចាស់ទបទានតសចក្ដីដណនាំតៅែល់អ្កទាំងឡាយដែលទ�ូវោនតៅឲ្យ្ សាយែំណឹងល្អរបស់ទ្រង់

សូម្ ិតអំពរីមៃុស្សរាប់បរោដិនា្រ់ថដលរស់បៅបលើថ្ៃដរីបៃះ។មៃុស្សម្នា្រ់ៗកតូវរោរម្ៃឱរោសបដើម្បរីបរៀៃអំពរីដំណរងល្អ។

បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយវមិៃអាចសបកមចោៃបនាះបទថដល្ ណៈកបធាៃទរីមួយៃិង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់កតូវទទួល

ទទួលបៃ្ទនុ្រកបរោសដំណរងល្អបៅរោៃ់អស់ទាំងជាតិសាសៃ៍បដើម្បរីបបកងៀៃមៃុស្សក្ប់ោនាបនាះ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា84:៦2បោយថសវងរ្ររោរដរ្រនាំថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃដល់អ្ន្រថដលម្ៃ

រោរទទួលខុសកតូវ្រ្ននុងរោរកបរោសដំណរងល្អ។

សូម្រត់ចំណាំថាបោយសារថតថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្រពុំអាចបៅក្ប់ទរី្រថៃលែងបដើម្បរីកបរោសដំណរងល្អោៃបនាះពួ្របលា្រកតូវ

បញ្តូៃមៃុស្សដនទបទៀតឲ្យ�ួយដល់ពួ្របលា្រ។បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា84:៦2អាច�ួយបយើងឲ្យយល់ថា្ួកបរិសុទ្ធ

ន្ងៃចុងគពកា�ទាំងអស់មាៃការទទួលខុសព្រូវក្នុងការនាំ�ំណឹងល្អគៅកាៃ់្ ិភ្គោកទាំងមូល។

កបធាៃថស្ពៃបស៊ីរដបុលយូ�រមបរលោៃម្ៃកបសាសៃ៍៖

«្រេគម្ដីរបានដ្្ងយា៉ាងចបា�់ថ្�រាជិក្ននសា�នាចបក្ទាំងអ�់រានការេេរួលខុ�បតូវសែើម្ដីសធ្វើ

ក្ិច្ការផ្សព្វផសាយសា�នា៖‹វាតបមូវឲ្យមនុ�្សរានាក្់ៗណាដែលបានបពរានសនាទះបតូវបពរានអ្នក្ជិត

ខាងរ្រ�់ខ្លួន›។(គ.និង�.៨៨:៨១)។

«ពរួក្ពយាការីក្្នគុងបោកាន់កា្រ់បតរួតបតាសនទះក្៏បាន្រសបងៀនយា៉ាងចបា�់អំពដី្ររិ្រេដែលថ្ការង្រ

ផ្សព្វផសាយសា�នាគឺជាការេេរួលខុ�បតូវរ្រ�់�រាជិក្ទាំងអ�់ដែរ។ប្រធានសែវីឌអូមិក្ស�

បាន្រសបងៀនអំពដីសោលការែ៍សនទះសដាយរានប្រសា�ន៍អសញជើញថ្‹�រាជិក្បគ្រ់រូ្រគឺជាអ្នក្ផ្សព្វផសាយសា�នា!›

(�ូមសមើលរោយការណ៍សន្ិសី្រដខសមសាឆ្នាំ១៩៥៩េំព័រ១២២)»(«It Becometh Every Man,»Ensign,
ដខតុលាឆ្នាំ១៩៧៧,េំព័រ៣)។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា84:៦4–75រួចពិចារណាអំពរីមូលបហតុថដលវម្ៃសារៈសំខាៃ់ថដលដំណរងល្អកតូវ

ថតោៃកបរោសបៅរោៃ់ពិ្ពបលា្រទាំងមូល។


4.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បោងតាម

អវរីថដលអ្ន្រោៃអាៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា84:៦4–75បតើអ្ន្រៃរងសបងខេបអំពរីសារៈសំខាៃ់

នៃរោរបបកងៀៃដំណរងល្អនៃកពះបយស៊ូវក រ្ីស្ទដល់មៃុស្សដនទោ៉ាងដូចបម្ច?បនាទាប់ម្រសូមបញ្ចប់បសច្រ្រី

ថ្លែងរោរណ៍ដូចតបៅបៃះ៖ខ្ញំ �ឹង បំមពញ ការទទួល ខុស្តូវ របស់ ខ្ញំ ក្នញង ការសចកចាយ ដំណឹងល្អ មោយ . . .

បៅ្រ្ននុងតារាងដូចតបៅបៃះសូម្ ូសបនាទាត់ពរីបករោមរោរ្័យខាលាចទាំងឡាយថដលអាចបណាដាលឲ្យអ្ន្រសាទា្រ់បស្ទើរ្រ្ននុងរោរបបកមើ

កពះអម្ចាស់្រ្ននុងនាមជាអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាបពញបម្៉ាង៖្័យខាលាច្រ្ននុងរោរចា្របចញពរី្ ្ទះក្រុមក្ួសារៃិងមិតតេ្្រ្ិ្័យខាលាច

្រ្ននុងរោរោត់បង់ឱរោសអប់រំៃិងរោរគ្រ្័យខាលាចថាមិៃម្ៃលទ្ធភាពបង់កោ្រ់បបកមើបបស្រ្រម្្័យខាលាច្រ្ននុងរោរថ្លែងបៅរោៃ់

មៃុស្សទូបៅអំពរីដំណរងល្អៃិង្័យខាលាច្រ្ននុងរោរបរៀៃភាសា្ ្រី។



២៩៨

សមសរៀនេដី១៨៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨៤:៤៣–១២០

កពះអម្ចាស់អះអាងជា្ ្រីបទៀតដល់អ្ន្រថដលសាទា្រ់បស្ទើរឬ្័យខាលាច្រ្ននុងរោរបបកមើកទង់ជាអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនា។សូមអាៃ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា84:80,85,87–88បោយថសវងរ្ររោរទទួលខុសកតូវៃិងពរ�័យនៃរោរគ្រ្ ្សពវ្សាយ

សាសនា។សូមបំបពញបៅ្រ្ននុងតារាងៃូវអវរីថដលអ្ន្ររ្រប�ើញ៖

ការទទួលខរុេពតូវថនការងារ្ សេព្វ្សាយស្េនា ពរជ័យថនការងារ្ សេព្វ្សាយស្េនា

ខ្ម្ពរីរទាំងឡាយថដលអ្ន្រោៃសិ្រសាបញ្ជា្រ់ថាគៅគ្លគ�ើងផចកចា��ំណឹងល្អគនារះព្រះអមាចាស់ៃឹងគង់គៅជាមួ�គ�ើង

ៃឹងការពារគ�ើងគ�ើ�ៃឹង្ ពងឹងគ�ើង។


5.បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមពៃ្យល់អំពរីរបបៀបថដលរោរសៃយាថដលោៃម្ៃ

កពះបៃ្ទតូលបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា84:80,85,88អាចៃរងម្ៃអាៃុភាពបលើបំណងកោថានាៃិង

សមតថែភាពរបស់អ្ន្រ្រ្ននុងរោរថច្រចាយដំណរងល្អ។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា84:89–97កពះអម្ចាស់ោៃអះអាងថាមៃុស្សណាថដលទទួលអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនា

របស់កទង់បនាះពួ្រប្្រ៏ទទួលកទង់ថដរបហើយ្រ៏ៃរងម្ៃពរ។កទង់្រ៏ោៃបបកងៀៃ្ ងថដរថាមៃុស្សណាថដលមិៃទទួលពួ្រអ្ន្រ

បបកមើកទង់ថ្មទាំងកពះបៃ្ទតូលកទង់បនាះៃរងោត់បង់ពរ�័យបហើយកតូវបណាដាសា។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា84:98–102។ខ្ម្ពរីរទាំងបៃះម្ៃៃូវទំៃុ្របទចបកមៀងនៃបសច្រ្រីអំណរៃិងទំៃុ្រ

សរបសើរតបមកើងថដលទា្រ់ទងបៅៃរងរោរបកោសបលាះនៃទរីក្រុងស៊ីយែូៃ។រោរបកោសបលាះនៃទរីក្រុងស៊ីយែូៃសំបៅបៅបលើ

សាថាៃភាពថដលរាកសតេនៃបសច្រ្រីសញ្ញារបស់កពះអម្ចាស់ៃរងរី្ររាយបៅបពលពួ្រប្បក�ើសបរើសម្ររ្រកទង់បហើយទទួលពិធរីបរិសុទ្ធ

ទាំងអស់ៃិងពរ�័យទាំងឡាយនៃដំណរងល្អ។

បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាកពះអម្ចាស់បៅអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយ

សាសនាឲ្យបបកមើជានដ្ូ?

សូម្ ិតអំពរីរោរបៅដនទបទៀតបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រថដល

សម្�ិ្រសាសនាចក្របបកមើជាមួយមៃុស្សម្នា្រ់ឬមៃុស្ស

បកចើៃនា្រ់។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

84:10៦,109–10រួចថសវងរ្ររោរណ៍ថដលកពះអម្ចាស់

ោៃថណនាំឲ្យសម្�ិ្រសាសនាចក្របធវើបដើម្បរីពកងរងោនាបៅវិញ

បៅម្រ។

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា84:10៦បបកងៀៃថាអ្ក

ផ�លមាៃកមាលាំងខ្លាំងក្នុងវិញ្ញាណព្រូវោអាងអ្កផ�លទៃ់គខសា�

គឡើង។


៦. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រធាលាប់កតូវោៃសាអាង

ប�ើងបោយរោរបធវើរោរជាមួយៃរណាម្នា្រ់

ថដលម្ៃ្រម្លាំងខាលាំង្រ្ននុងវិញ្ញាណ?

ខ. បតើអ្ន្រអាចបធវើអវរីខលែះបដើម្បរីថសវងរ្រវិធរីបលើ្រ

ទរ្រចិតតេបហើយពកងរងមៃុស្សទូបៅោៃ?


7.សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ៨៤:៤៣–១២០ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



២៩៩

សមសរៀនេដី១៨៖ន ង្ៃេដី៣

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨៥–៨៦
បមបរៀៃទរី18៖ន្ងៃទរី3បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា85–8៦

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៨៥

តស្ៀនរបស់ទ្រះអម្ចាស់ទ�ូវរកសាបញ្ីទបវ�្តិណនរាទស្តរបស់ទ្រះ

សូមកសនមថាអ្ន្រសថែិតបៅ្រ្ននុងក្រុម្ររីឡាមួយក្ុរមថដលម្ៃសមតថែភាពរោលាយបៅជាក្រុមមួយដ៏បឆ្នើម។បនាទាប់ពរីបែុនាមៃន្ងៃបករោយ

ពរីរោរបលងជាមួយក្រុមបៃះអ្ន្រសបងកតប�ើញថាម្ៃសម្�ិ្រក្រុមម្នា្រ់្ ឺជា្ររីឡា្ររអាតាមៃិយមខលែះបទៀតមិៃបលង្រ្ននុងទរីតាំងខលែលួៃ

ឲ្យោៃកតរមកតូវៃិងខលែះបទៀតមិៃសាដាប់តាមក្ូបងវរ្រប�ើយ។បហតុអវរីោៃជាវអាចៃរងម្ៃរោរលំោ្រសកម្ប់ក្រុមរបស់អ្ន្រ

បដើម្បរីកប្រួតយ្រឈ្នះ?បតើម្ៃអវរីថដលតកមូវឲ្យថ្រថកបបដើម្បរីឲ្យក្រុមបៃះអាចកប្រួតោៃរោៃ់ថតកបបសើរប�ើង?

សាថាៃភាពកសបដៀងោនាបៃះោៃចាប់ប្្ើមប្រើតប�ើង្រ្ននុងឆ្នាំ1832បៅបពលម្ៃសម្�ិ្រសាសនាចក្រោៃបធវើដំបណើរម្រ

ដល់រដ្ឋមិសសួរីរោៃ់ថតបកចើៃប�ើងៗ។ពួ្របរិសុទ្ធជាបកចើៃបៅរដ្ឋមិសសួរីោៃរស់បៅបោយបធវើតាមក្ររត្យវិៃ័យទាំងឡាយ

ថដលកពះអម្ចាស់ោៃោ្រ់ចំបោះរោរសាថាបនាទរីក្រុងស៊ីយែូៃប�ើង។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយសម្�ិ្រសាសនាចក្រ

មួយចំៃួៃពុំោៃបោរពកបតិបតតេិតាមកពះបញ្ញតតេិរបស់កពះអម្ចាស់បនាះបទបហើយោៃបធវើដំបណើរបៅរោៃ់រដ្ឋមិសសួរីបោយពុំ

ម្ៃបណ្ណបចញពរីថានា្រ់ដរ្រនាំរបស់ពួ្រប្ប�ើយ(ថដលតកមូវបោយក្ររត្យវិៃ័យរបស់កពះអម្ចាស់ម្ៃបៅ្រ្ននុង្.ៃិងស.

72:17–18,25)។បណ្ណបនាះ្ ឺជាក្រោសមួយសៃលែរ្រថដលម្ៃហតថែបលខារបស់ប៊ីស្សពនៃសាសនាចក្រឬពួ្រ

ថអលបឌើរជាអធិបតរីបរីរូបនៃសាសនាចក្រថ្លែងថាបុ្្គលបៃះស្រ្ិសមៃិងម្ៃ�ំហរល្អបហើយអាចបធវើ្រិច្ចកតួតកតាោៃ។បទាះ

ជាសម្�ិ្រសាសនាចក្រទាំងអស់បៅរដ្ឋមិសសួរីកតូវោៃកតាស់បគ្រប់ឲ្យថាវាយកទព្យសម្បតតេិខលែលួៃបៅរោៃ់សាសនាចក្រ្រ្រី្រ៏

សម្�ិ្រមួយចំៃួៃោៃបធវើដំបណើរម្រដល់បោយពុំម្ៃធៃធាៃអវរីបដើម្បរីថាវាយប�ើយថដលកបជា�ៃរោៃ់ថតម្ៃរោរលំោ្រ។

ោ៉ាងបហាចណាស់ម្ៃសម្�ិ្រម្នា្រ់ថដលោៃថាវាយកទព្យសម្បតតេិោៃទាមទារយ្របៅវិញបៅបពលពួ្រប្ចា្របចញពរី

សាសនាចក្រ។សម្�ិ្រខលែះបទៀតបៅរដ្ឋមិសសួរីោៃបដិបសធមិៃថាវាយកទព្យសម្បតតេិរបស់ខលែលួៃបៅដល់សាសនាចក្រប�ើយ។


1. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើឥរិោប្ថដលោៃកបរោៃ់បោយសម្�ិ្រសាសនាចក្រថបបបៃះម្ៃសភាពដូចជា្ររីឡា្ររថដលមិៃស្រម្

្រ្ននុងក្រុមោ៉ាងដូចបម្ច?

ខ. បហតុអវរីោៃជាវអាចជារោរលំោ្រ្រ្ននុងរោរសាថាបនាទរីក្រុងស៊ីយែូៃប�ើងបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពថបបបៃះ?

សូមអាៃបសច្្ររីថណនាំអំពរី្រណ្ឌនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា85បដើម្បរីយល់អំពរីរបបៀបថដលពយារោរីយែូថសបស៊្ីធ

ោៃបឆលែើយតបបៅៃរងឧបស្្គទាំងបៃះបៅរដ្ឋមិសសួរី។

សេចក្តីស្្ើម
សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨៥គឺជាចំដែក្មរួយនន�ំ្រុបតែ៏្រំផុ�គំនិតដែល

ពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធបានសផ្ើជូនវិលលាមែ័្រ្ុរលយូដហ្វ្រ្សសៅន្ងៃេដី២៧

វិច្ិកាឆ្នាំ១៨៣២។សៅក្្នគុង�ំ្រុបតសនទះពយាការីបានពន្យល់ថ្បពទះអរាចា�់រាន

បពទះេ័យឲ្យ្រញជដីប្រវត្ិែ៏បតឹមបតូវមរួយបតូវបានសធ្វើសឡើងអំពដីអ្នក្ដែលបានរ�់សៅ

តាមបក្ឹត្យវិន័យននការថ្វាយសៅរែ្ឋមិ��រួរី។សបកាយមក្សៅន្ងៃេដី៦ដខធ្នលូឆ្នាំ

១៨៣២យ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធបានេេរួលវិវរែៈដែលរានក្ត់បតាសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិង

ស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨៦សៅសពលសលាក្ក្ំពុងសធ្វើក្ំដែែ៏្រំផុ�គំនិតសលើបពទះគម្ដីរ្រម៊ី្រ។

វិវរែៈសនទះបានផ្ល់ការ្រក្បសាយ្រដន្មអំពដីសរឿងប្រែូចននប�ូវនិងប�ដងនិង

អំពដីតរួនាេដីរ្រ�់្រព្វជិតភាពក្្នគុងការជរួយែល់បពទះអរាចា�់ប្រមូលពរួក្�ុចរិតសៅន្ងៃ

ចុងសបកាយ្រង្អ�់។



៣០០

សមសរៀនេដី១៨៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨៥–៨៦

សំបុកតរបស់យែូថសបស៊្ីធោៃថចងអំពរីបសច្រ្រីថណនាំចំបោះ

បស្រៀៃរបស់កពះអម្ចាស់្ ឺយែូហាៃវិតបមើរថដលោៃរស់បៅ

្រ្ននុងរដ្ឋមិសសួរី។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

85:1–2បោយថសវងរ្ររោរណ៍ថដលកពះអម្ចាស់ោៃថណនាំ

ឲ្យបស្រៀៃសាសនាចក្របៅរដ្ឋមិសសួរីបធវើ។(បៅបពលអ្ន្រ

សិ្រសាខ្ម្ពរីរទាំងបៃះវអាចៃរង�ួយ្រ្ននុងរោរដរងថាពួ្រអ្ន្រ

្រ្បត់សាសនា្ ឺជាពួ្រថដលោៃ្រ្បត់ៃរងសាសនាឬដ្រខលែលួៃ

បចញពរីសាសនាចក្របហើយមិៃទទួលសារល់បសច្រ្រី�ំបៃឿ)។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា85:3–5បោយ

ថសវងរ្រមូលបហតុថដលមៃុស្សមួយចំៃួៃពុំម្ៃប្មះបៅ

្រ្ននុង្រំណត់កតាសាសនាចក្រ។បៅ្រ្ននុងខទរី3ឃ្លា«ពួ្រ

អ្ន្រទាំងបនាះថដលពុំោៃទទួលប្ររមរត្ររបស់ខលែលួៃ»សំបៅ

បៅបលើសម្�ិ្រសាសនាចក្រថដលបដិបសធមិៃរស់បៅ

តាមក្ររត្យវិៃ័យនៃរោរថាវាយដូចថដលកពះអម្ចាស់ោៃកតាស់

បគ្រប់។

្ឺដូចជា្រំណត់កតាថដលោៃរ្រសាទុ្របៅ�ំនាៃ់ដំបូងរបស់

សាសនាចក្រថដរបនាះ្រំណត់កតា្រ៏កតូវោៃរ្រសាទុ្របៅ

�ំនាៃ់របស់បយើងបៃះបដើម្បរីឲ្យោៃ្ ង់វង្សជា្រំណត់កតានៃ

ប្មះសម្�ិ្រដ៏បសាមះកតង់្រ៏ដូចជាកបវតតេិនៃ្រិច្ចរោររបស់

ពួ្រប្្ ងថដរ។បោលរោរណ៍មួយថដលបយើងបរៀៃបចញពរី

សំបុកតរបស់ពយារោរី្ ឺគបើគ�ើងរស់គៅតាមពកឹ្រ្យវិៃ័�ទាំងឡា�របស់ព្រះគនារះគ្មារះរបស់គ�ើងៃឹងព្រូវបាៃក្រ់ពតាគៅក្នុង

កំណ្រ់គ�្រុនៃោសនាចពកជាសមាជិក�៏គោមារះព្រង់។


2.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីរោរណ៍ថដលអ្ន្រកតូវថតបធវើបដើម្បរីឲ្យប្មះ

របស់អ្ន្រកតូវោៃ្រត់កតាជាសម្�ិ្រសាសនាចក្រដ៏បសាមះកតង់។(បនាទាប់ពរីអ្ន្រោៃបញ្ចប់លំហាត់បៃះបហើយ

សូមប ្្ទរៀងផ្ទាត់អវរីថដលអ្ន្រោៃសរបសរជាមួយៃរងចបមលែើយថដលម្ៃបៅចុងបញ្ចប់នៃបមបរៀៃបៃះ)។

បសច្រ្រីបោងចំបោះ«អ្ន្រខាលាំងពូថ្រៃិងម្ៃឫទ្ធម្នា្រ់»(្.ៃិងស.85:7)ជាអ្ន្រថដលកតូវតាំងដំណា្រ់នៃកពះឲ្យម្ៃ

របបៀបបរៀបរយៃិងបសច្រ្រីបោងចំបោះ«ោ្រ់នដបៅទប់ហរបធំនៃកពះ»(្.ៃិងស.85:8)កតូវោៃបកបើកោស់បោយពួ្រ

អ្ន្រ្រ្បត់សាសនាជាបកចើៃបដើម្បរីអះអាងថារោរថប្របចញពរីសាសនាចក្ររបស់ពួ្រប្បនាះ្ឺជាបរឿងកតរមកតូវ។ពួ្រប្អះអាងថា

កបធាៃជាបកចើៃនៃសាសនាចក្រោៃោត់បង់រោរសពវកពះទ័យពរីកពះអម្ចាស់បហើយកតូវោៃបោះបង់បចាលបហើយថាពួ្រប្

ថដលជាអ្ន្រ្រ្បត់សាសនាបនាះ្ឺជា«អ្ន្រខាលាំងពូថ្រៃិងម្ៃឫទ្ធម្នា្រ់»ថដលកតូវោៃបៅបោយកពះបដើម្បរីបរៀបចំអវរីៗឲ្យោៃ

កតរមកតូវ។បសច្រ្រីអះអាងថបបបៃះម្ៃសភាព្ ្ទនុយោនាពរីអតថែៃ័យនៃបទ្ម្ពរីរ។បៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ជា្ លែតូវរោរមួយបចញ

្រ្ននុងឆ្នាំ1905្ណៈកបធាៃទរីមួយ(យែូថសបបអហវស៊្ីធ,យែូហាៃអ័រវិៃបឌើរៃិងអាៃ់្ុៃបអ�ឡាៃ់)ោៃពិភា្រសាអំពរី

សាថាៃភាពថដលនាំឲ្យម្ៃវិវរណៈបៃះៃិងអ្ន្រទាំងឡាយថដលឃ្លាទាំងពរីរបៃះសំបៅបៅបលើ៖

«ជាែំ្រូង្រង្អ�់វាបតូវបាន�សងកតស�ើញថ្ប្រធាន្រេននអត្ន័យ�ំ្រុបតសនទះទាំងប�ុង[�ំ្រុបតរ្រ�់ពយាការីជូនែល់

វិលលាមែ័្រ្រុលយូដហ្វ្រ្ស]ដែលដផ្នក្រ្រ�់វាក្៏បតូវបានេេរួលសាគាល់ថ្ជាវិវរែៈសៅសពលសបកាយៗមក្សេៀតដែរសនាទះ

[គ.និង�.៨៥]ទាក្់េងសៅនឹងក្ិច្ការសា�នាចបក្សៅរែ្ឋមិ��រួរីការប្រមូលផ្គុំពរួក្្ររិ�ុេ្សៅកាន់ដែនែដីសនាទះនិង

ការេេរួលបានសក្រមរតក្សៅសបកាមបក្ឹត្យវិន័យននការថ្វាយនិងក្ិច្បតរួតបតាសហើយពយាការីសដាទះបសាយជាពិស��ជាមរួយ

្រញ្ហាននអ្វដីដែលសក្ើតសឡើងអំពដីអ្នក្ដែលពុំអាចេេរួលបានសក្រមរតក្រ្រ�់ខ្លួនតាមរយៈលិខិត្រង្គា្រ់ឬ្រែ្ណក្ម្ម�ិេ្ពដី

្រម៊ី�្សព។

«វាបានសក្ើតសឡើងសៅអំឡគុងសពលសាថានភាពននការ្រទះសបារនិនាទា្នានដី�ភាពសឆ្មើងនឆ្មការឥតជំសនឿនិងភាពរឹងរូ�នន

ចិត្បានរីក្រាលដាលក្្នគុងចំសណាមពរួក្្រង្រ្អលូនប្រុ�សៅេដីបក្ុង�ម៊ីយ៉ូន—គឺ�ុំចាក្�ុនរែ្ឋមិ��រួរី—សៅក្្នគុងបគ្រ់ក្ិច្ការ

ទាំងអ�់ដែល្រម៊ី�្សពបា៉ាបេិចបានចូលររួមដែលោក្្យសពចន៍ទាំងឡាយននវិវរែៈសនទះបតូវបានែក្ប�ង់សចញពដី�ំ្រុបតសផ្ើ

ជូនវិលលាមែ័្រ្រុលយូដហ្វ្រ្សចុទះសៅន្ងៃេដី២៧ដខវិច្ិកាឆ្នាំ១៨៣២។‹មនុ�្សសនាទះដែលបតូវបានសៅពដីបពទះសហើយ

បានដតងតាំងសឡើង›ឲ្យ‹ដចក្ែល់ពរួក្្ររិ�ុេ្នូវសក្រអាក្ររ្រ�់ពរួក្សគ›—គឺដអតវឺតបា៉ាបេិច—បានគិតខុ�ឆ្ងសៅសពល

សនាទះសធ្វ�ប្រដហ�នឹងក្រែដីយក្ិច្រ្រ�់ខ្លួនសហើយដាក្់‹នែរ្រ�់ោត់សៅេ្រ់ហឹ្រធំននបពទះ›ែូសច្នទះសហើយោត់បតូវបាន

បពរានអំពដីស�ចក្្ដីជំនុំជបមទះរ្រ�់បពទះដែលនឹងសក្ើតសឡើងសហើយការពយាក្រែ៍បតូវបានសធ្វើសឡើងថ្‹អ្នក្ខាលាំងពូដក្និងរាន

យ៉ូហានវិតសមើរ



៣០១

សមសរៀនេដី១៨៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨៥–៨៦

ឫេ្រានាក្់›នឹងបតូវបាន្រញជលូនពដីបពទះមក្ជំនរួ�តំដែងរ្រ�់ោត់ជាគែៈ្រម៊ី�្សព—ជារានាក្់ដែលរានសាមារតដីនិងអំណាច

ននតំដែងជាន់ខ្�់សនាទះ�្ិតសៅជាមរួយដែលោត់នឹងរានអំណាចសែើម្ដី‹តាំងែំណាក្់ននបពទះឲ្យរានរស្រៀ្រសរៀ្ររយនិង

សែើម្ដីសរៀ្រចំតាម្រ្ង់នូវសក្រមរតក្ននពរួក្្ររិ�ុេ្›និយាយបានមយា៉ាងសេៀតគឺ្រុគ្លរានាក្់នឹងសធ្វើក្ិច្ការដែល្រម៊ី�្សពដអតវឺត

បា៉ាបេិចបតូវបានចាត់តំាង្រ៉ុដន្ពុំអាច�សបមចវាបាន។...

«...សហើយសដាយសហតុថ្តាមរយៈការដប្រចិត្និងការលទះ្រង់និងការរងេុក្្ខរ្រ�់ោត់សនាទះ្រម៊ី�្សពដអតវឺតបា៉ាបេិច

េេរួលបានសដាយឥត�ង្ស័យនូវការ្រន្លូរ្រន្យសលើស�ចក្្ដីជំនុំជបមទះែ៏គរួរឲ្យភ័យខាលាចទា�់នឹងោត់‹សដាយសារបពរួញនន

ស�ចក្្ដីសាលា្រ់ែូចជាសែើមសឈើដែលបតូវក្សម្ចសដាយរន្ទះបាញ់›ែូសច្នទះឱកា�ននការ្រញជលូន្រុគ្លរានាក្់សេៀតសៅកាន់តំដែង

ោត់—ដែលជា‹អ្នក្ខាលាំងពូដក្និងរានឫេ្រានាក្់សែើម្ដីតាំងែំណាក្់ននបពទះឲ្យរានរស្រៀ្រសរៀ្ររយនិងសែើម្ដីសរៀ្រចំតាម

្រ្ង់នូវសក្រមរតក្ននពរួក្្ររិ�ុេ្›សនាទះក្៏អាចបតូវបានចាត់េុក្ជាសរឿងក្ន្ងហរួ�សៅសហើយសហតុការែ៍ននការពយាក្រែ៍

ទាំងមូលបតូវបាន្រញ្្់រ»(សៅក្្នគុងJames R. Clark, comp., ស្រលិខិ�គណៈទបធាន្រី្ ួយណនស្សនាចទកណន

ទ្រះតយស៊ូវទគីស្ទណន្ ួកបរិសុ្រ្ណថងៃចុងតទកាយវ៉ុល៦[ឆ្នាំ១៩៦៥–៧៥]៤:១១២,១១៥,១១៧)។

សូមកសនមថាអ្ន្រម្ៃថ្ៃរោរចូលរួម្រ្ននុងកពរតតេិរោរណ៍ដ៏ម្ៃ្រិតយាៃុភាពមួយ(ឧទាហរណ៍អាោហ៍ពិោហ៍របស់មៃុស្ស

ល្បរីលបាញម្នា្រ់ឬពិធរីទទួលទាៃអាហារបពលលាងាចជាមួយៃរណាម្នា្រ់ថដលអ្ន្រថតងកោថានាចង់�ួប)។បតើអ្ន្រៃរងម្ៃ

អារម្ណ៍ដូចបម្ចបៅបពលអ្ន្រោៃបៅដល់ពិធរីបនាះបែុថៃតេពុំកតូវោៃអៃុញ្ញាតឲ្យចូលរួមបោយសារថតអ្ន្រពុំម្ៃប្មះបៅ្រ្ននុង

បញ្រីប្ញរៀវ្រិតតេិយស?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា85:9–11បោយថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលថាៃរងប្រើតប�ើង

ចំបោះពួ្របរិសុទ្ធ�ំនាៃ់ដំបូងទាំងបនាះថដលប្មះរបស់ខលែលួៃពុំោៃសរបសរទុ្របៅ្រ្ននុងបសៀវបៅរំឭ្ររបស់កពះអម្ចាស់ឬ

បសៀវបៅចបាប់របស់កពះ។(សូមចងចាំថាចំណងប�ើងបសៀវបៅទាំងបៃះសំបៅបៅបលើដំបណើរបរឿងនៃបសច្រ្រី�ំបៃឿៃិង្រិច្ចរោរ

របស់ពួ្របរិសុទ្ធបៅ�ំនាៃ់ដំបូង)។

្រំណត់កតាកតូវោៃរ្រសាទុ្រទាំងបៅបលើថ្ៃដរីៃិងបៅឯសាថាៃសួ្៌។បយើងទាំងអស់ោនាៃរងកតូវ្រត់កតាអំពរីរោរកបកពរតតេៃិង

បសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់បយើងបៅ្រ្ននុងរោររស់បៅតាមក្ររត្យវិៃ័យរបស់កពះ។សូមពិចារណាអំពរីឥរិោប្ៃិងរោរបោរពកបតិបតតេិ

ចំបោះក្ររត្យវិៃ័យទាំងឡាយនៃកពះ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៨៦

ទ្រះអម្ចាស់្ ន្យល់បដន្្អំ្ីតរឿងទបែូចណនទសូវស្លីនិងទសដង

បរឿងកបដូច្ឺជាបរឿងថដលបកបើកោស់រោរបកបៀបបធៀបបដើម្បរី

បបកងៀៃអំពរីបសច្រ្រីពិតមួយ។សូមអាៃបរឿងកបដូចនៃ

កសូវសាលរីៃិងកសថងបៅ្រ្ននុងម្៉ាថាយ13:24–30។

បតើអ្ន្រ្ ិតថាកសូវសាលរីតំណាងឲ្យអវរី?

បតើអ្ន្រ្ ិតថាកសថងតំណាងឲ្យអវរី?

អ្ន្រអាចប្្ទរៀងផ្ទាត់ចបមលែើយរបស់អ្ន្រចំបោះសំណួរខាងបលើបៃះ

បោយបោងបៅបលើម្៉ាថាយ13:38។


3.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុង

បសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖បហតុអវរីោៃជាបុរសបៅ្រ្ននុងបរឿងកបដូច

បនាះចង់រង់ចាំរោរដ្រកសថងបចញ?

កសថង្ ឺជាប្មមួយកបប្ទថដលចនកង។កសូវសាលរីៃិងកសថងម្ៃល្រខេណៈបស្ទើរថតដូចោនាសុទ្ធសាធបៅបពលវបបញ្ចញពៃលែ្រ

ម្របែុថៃតេប្អាចថបងថច្រវោៃបៅបពលវដុះធំប�ើង។បបើអ្ន្រកចូតរោត់ពយាោមដ្រកសថងបចញពរីមុៃកសូវសាលរីៃិងកសថង

ទុំសុសបនាះកសូវសាលរីជាបកចើៃ្រ៏ៃរងកតូវបំផ្លាញថដរ។


4.សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា8៦:1–៦បោយថសវងរ្រអតថែៃ័យនៃថកសអ្ន្រកពួសកោប់ពូ�ៃិង

ខាមំងសកតូវ។សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

បោយថ្្អ្របៅបលើរោរពៃ្យល់របស់កពះអម្ចាស់អំពរីៃិមិតតេរូបទាំងឡាយបតើអ្ន្រៃរងសបងខេបអតថែៃ័យនៃបរឿងកបដូចបៃះ

ោ៉ាងដូចបម្ច?

0 200 400 600 800 1000

េហរែ្ឋអាស�រិកសៅក្នុងឆ្នាំ១៨៤៧

កាណាដា

ម៊ិកសិច

មហ្សមុពទ

បា៉ាស៊ីៃ្ិក

ទឹកដីអាលមរិកាំងលដើម

ជ.

ខារ៉ូលតីណាខាង្ ្លូង

្.ម.
មហ្សមុពទ
អាតលេង់ទិច

ពសូវស្ឡី ពសផង



៣០២

សមសរៀនេដី១៨៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨៥–៨៦

ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃ្រំពុងថតកតួតពិៃិត្យបហើយថ្រថកបបលើ្រំថណកពះ្ម្ពរីរប៊ីបបៅបពលបលា្រោៃទទួលវិវរណៈបៃះ។

បោងតាមម្៉ាថាយ13:30កពះអម្ចាស់ោៃកតាស់សថម្ងថាកសថងៃរងកតូវកបមូលជាដំបូងបហើយចងជា្រណាដាប់ទុ្រសកម្ប់

ដុតឯកសូវសាលរីឲ្យកបមូលោ្រ់្រ្ននុង�កងុ្រវិញ(សូមបមើលរោរប្រថកបរបស់យែូថសបស៊្ីធម្៉ាថាយ13:29[បៅ្រ្ននុង

ម្៉ាថាយ13:30បលខបោងខ]។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា8៦:7បោយថសវងរ្ររោរយល់ដរងថដលវិវរណៈបៃះ្ ្ល់ឲ្យអំពរីរបបៀបនៃរោរកបមូល។

បតើអ្ន្រ្ ិតថាពួ្រសុចរិតៃរងកតូវោៃកបមូលបៅន្ងៃចុងបករោយបង្អស់ោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមពិចារណាអំពរីរបបៀបថដលអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាបបកងៀៃ

មៃុស្សអំពរីដំណរងល្អថដលោៃសាដារប�ើងវិញទា្រ់ទងបៅៃរង

បរឿងកបដូចនៃកសូវសាលរីៃិងកសថង។

បយើង្រ៏អាច�ួយ្រ្ននុងរោរកបមូលពួ្រសុចរិតោៃបោយ

រោរថច្រចាយដំណរងល្អជាមួយមៃុស្សទូបៅ។មៃុស្ស

កតូវោៃកបមូលបៅ្រ្ននុងបករោលបៅបពលពួ្រប្ទទួលសារល់

កពះក្រីស្ទបហើយទទួលពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រ។រោរចងចាំ

អំពរីរបបៀបជាបកចើៃថដលបយើងម្ៃពរ្រ្ននុងនាមជាសម្�ិ្រ

សាសនាចក្រនៃកពះអម្ចាស់អាចបធវើឲ្យបយើងរោៃ់ថតម្ៃ

បំណងកោថានាថច្រចាយពរ�័យបនាះជាមួយមៃុស្សទូបៅ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា8៦:8–10រួចថសវងរ្ររបបៀបថដលបយើងម្ៃពរ្រ្ននុងនាមជាសម្�ិ្រ្រ្ននុងសាសនាចក្រ

នៃកពះអម្ចាស់។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំអវរីថដលអ្ន្ររ្រប�ើញ។

ឃ្លា«អ្ន្ររាល់ោនាជាអ្ន្រក្ងមរត្របពញចបាប់»បៅ្រ្ននុងខទរី9ម្ៃៃ័យថាសម្�ិ្រ្រ្ននុងសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

នៃពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយ្ឺជាថ្្ន្រនៃបសច្រ្រីសញ្ញាថដលកពះោៃបធវើជាមួយអ័កោហាំតាមរយៈបសច្រ្រីសញ្ញាថដលអ័កោហាំ

កតូវោៃសៃយាថាពូ�ពង្សរបស់បលា្រៃរងរី្ររាយជាមួយៃរងពរ�័យនៃបពវ�ិតភាពបហើយៃរងថច្រចាយពរ�័យទាំងបនាះជាមួយ

មៃុស្សទូបៅ(សូមបមើលអ័កោហាំ2:9–11)។

សូមពិចារណាអំពរីសំណួរដូចតបៅបៃះ៖បតើអ្ន្រធាលាប់ម្ៃពរតាមរយៈបពវ�ិតភាពដូចបម្ចខលែះ?

ខណៈបពលពិចារណាអំពរីសំណួរខាងបលើបៃះអ្ន្រអាចៃរង្ ិតអំពរីពិធរីបរិសុទ្ធនានាថដលអ្ន្រអាចទទួលោៃតាមរយៈបពវ�ិតភាព

រួមបញ្ចតូលទាំងពិធរីបរិសុទ្ធនៃរោរសប្គ្រះនៃពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រៃិងអំបណាយទាៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។សូមអាៃបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា8៦:11រួចថសវងរ្ររបបៀបថដលបយើងកតូវ�ួយដល់មៃុស្សទូបៅ។

ឃ្លា«ពៃលែឺដល់ពួ្រសាសៃ៍ដនទ»ម្ៃៃ័យថារោរបធវើជា្ ំរូសុចរិតដល់មៃុស្សថដលពុំម្ៃពរ�័យនៃដំណរងល្អ។ខទរី11

បបកងៀៃថាគ�ើងអាចនាំ�កគសចក្បីសគ្ង្ររះគៅ�ល់មៃុស្ស�នទគោ�ការជួ�្ ួកគគឲ្យទទួលបាៃ្ រជ័�នៃប្្វជិ្រភា្។

អ្ន្រអាចៃរងចង់សរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅថ្មបលើកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។

សូមពិចារណាអំពរីបទពិបសាធៃ៍បៅបពលអ្ន្រឬៃរណាម្នា្រ់ថដលអ្ន្រសារល់បធវើ្ ំរូល្អចំបោះៃរណាម្នា្រ់ឬោៃ�ួយមៃុស្សម្នា្រ់

បទៀតឲ្យទទួលោៃពរ�័យទាំងឡាយនៃបពវ�ិតភាព។


5. សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីអវរីថដលអ្ន្រៃរងបធវើបដើម្បរីបធវើជា«ពៃលែឺ»

ដល់មៃុស្សទូបៅបដើម្បរីឲ្យពួ្រប្អាចទទួលោៃពិធរីបរិសុទ្ធៃិងពរ�័យទាំងឡាយនៃបពវ�ិតភាព។


៦. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ៨៥–៨៦ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖

សូម មែ្ទៀងផ្ទាត់ គំ�ិត ខាង ម្កាម មៅ �ឹង គំ�ិត របស់ អ្នក សដល បា� សរមសរ មៅ ក្នញង មសៀវមៅ កំណត់ម�តុ ការសិកសា ្ពះគម្ដីរ 

របស់ អ្នក លំហាត់ ទដី ២ ៖បដើម្បរីម្ៃប្មះរបស់បយើង្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅវិៃ័យរបស់កពះឬបសៀវបៅរំឭ្របយើងកតូវថត

ទទួលពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្របហើយទទួលពិធរីបរិសុទ្ធថដលចាំោច់ម្ៃដូចជាពិធរីបញ្ជា្រ់រោរថតងតាំងបពវ�ិតភាពដល់បុរស

ៃិងអំបណាយទាៃពិសិដ្ឋៃិងពិធរីបរិសុទ្ធនៃរោរ្សារភាជាប់ថដលបធវើប�ើងបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ។រោរម្ៃចិតតេបសាមះកតង់្រ្ននុង

រោរចូលរួមរោរកប�ុំ្រ្ននុងកពះវិហារៃិងរោរថាវាយដគ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់្រ៏កតូវោៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុង្រំណត់កតានៃសាសនាចក្រ

ថដរ។



៣០៣

សមសរៀនេដី១៨៖ន ង្ៃេដី៤

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨៧
បមបរៀៃទរី18៖ន្ងៃទរី4បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា87

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៨៧

យ៉ូដសបស្៊មីធ្យាករថាស្ង្រ្នឹងធាលាក់្ កតលើអស់ទាំងស្សន៍។

រោរពយា្ររណ៍្ ឺជាបសច្រ្រីកបរោសមួយថដលបធវើប�ើងបោយពយារោរីដ៏ពិតម្នា្រ់អំពរីទរីសម្រល់ឬកពរតតេិរោរណ៍មួយនាបពលអនា្ត

ថដលោៃបបើ្រសថម្ងតាមរយៈកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា87:1–4រួចថសវងរ្ររោរពយា្ររណ៍មួយថដលោៃកបទាៃឲ្យតាមរយៈយែូថសប

ស៊្ីធ។បៅបពលអ្ន្រសិ្រសាខ្ម្ពរីរទាំងបៃះវអាចៃរង្ ្ល់អតថែកបបោ�ៃ៍្រ្ននុងរោរដរងថារដ្ឋប្ខារូឡាញណា្ឺជារដ្ឋមួយថដល

ម្ៃទរីតំាងបៅភា្ខាងត្បតូងនៃសហរដ្ឋ។

0 200 400 600 800 1000
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ជ.

ខារ៉ូលតីណាខាង្ ្លូង

្.ម.
មហ្សមុពទ
អាតលេង់ទិច

ពសូវស្ឡី ពសផង

បោលរោរណ៍មួយថដលបយើងអាចបរៀៃបចញពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា87:1–4្ឺថាបៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់របស់បយើងបៃះ

្ឺដូចជា�ំនាៃ់បូរាណថដរព្រះអមាចាស់អាចគបើកសផម្ងអំ្បីអនាគ្រកាលសពមាប់គ�ើងតាមរ�ៈ្ ួក្ យាការីរបស់ពទង់។

សេចក្តីស្្ើម
សពញមរួយឆ្នាំ១៨៣២ពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធនិង�រាជិក្ែនេសេៀតនន

សា�នាចបក្ហាក្់្រដីែូចជាបានែឹងតាមរយៈការចុទះផសាយសារព័ត៌រានអំពដី

េុក្្ខសសាក្ដែលសក្ើតរានសឡើងេូសៅក្្នគុងពិភពសលាក្។សៅជិតចុងឆ្នាំសនាទះដែរ

ពយាការីបានរានប្រសា�ន៍ថ្«ការសលចសឡើងនូវស�ចក្្ដីអំពល់ក្្នគុងចំសណាម

ជាតិសា�ន៍ទាំងឡាយបានរានកាន់ដតសបចើនសឡើងៗជាងសពលណាៗទាំងអ�់

ចា្រ់តាំងពដីសពលដែលសា�នាចបក្បានចា្រ់សផ្ើមសធ្វើែំសែើរសចញពដីេដីរសហាសាថាន

មក្»(ការបតទងៀនរបស់ទបធានស្សនាចទក៖យ៉ូដសបស៊្មីធ[ឆ្នាំ២០០៧]

េំព័រ២៤៩)។សៅន្ងៃេដី២៥ដខធ្នលូឆ្នាំ១៨៣២យ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធបានេេរួលវិវរែៈ

មរួយដែល�ព្វន្ងៃសនទះរានក្ត់បតាសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨៧ដែល

រាន្រញ្លូលនូវការពយាក្រែ៍អំពដី�្ង្គាមនិងស�ចក្្ដីជំនុំជបមទះដែលនឹងធាលាក្់មក្សលើ

អ�់ទាំងសា�ន៍សៅន្ងៃចុងសបកាយ។



៣០៤

សមសរៀនេដី១៨៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨៧



1. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើរោរដរងថាកពះអម្ចាស់បបើ្រសថម្ងអំពរីកពរតតេិរោរណ៍នាបពលអនា្តតាមយៈពួ្រពយារោរីរបស់កទង់

អាចជាពរ�័យមួយដល់សាសនាចក្របោយរបបៀបណា?

ខ. បតើរោរដរងថបបបៃះអាចជាពរ�័យដល់អ្ន្រៃិងក្រុមក្ួសាររបស់អ្ន្រោៃោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអាៃបសច្រ្រីថណនាំអំពរី្រណ្ឌនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា87។សូមថសវងរ្ររោលបរិបច្ទនៃវិវរណៈបៃះថដល

កតូវោៃកបទាៃឲ្យៃិងអំពរីបញ្ហាថដលយែូថសបស៊្ីធឆលែនុះបញ្ចាំងបៅបពលបៃះ។

យែូថសបស៊្ីធោៃដរងអំពរីទំនាស់ខាងៃបោោយវវងរដ្ឋប្ខារូឡាញណាៃិងរោឋា្ិោលនៃសហរដ្ឋអំពរីតនមលែ្ យ។

(តនមលែ្ យ្ឺជាពៃ្ធនៃរោរនាំចូល)។បោយសារថតកបជា�ៃនៃរដ្ឋប្ខារូឡាញណាពរងថ្្អ្របៅបលើ្ លិត្លនាំចូលបកចើៃ

ជាងកបជា�ៃបៅរដ្ឋភា្ខាងប�ើងបនាះពួ្រប្្ ិតថាតនមលែ្ យរបស់រដ្ឋពុំកតរមកតូវបហើយថាពួ្រប្កតូវោៃកបមូលបោយបចតនា

បលើរាល់រោរចំណាយនៃភា្ខាងត្បតូង។ថានា្រ់ដរ្រនាំរោឋា្ិោលបៅរដ្ឋប្ខារូឡាញណាោៃបបងកើតចបាប់មួយថដលមិៃអាច

ទទួលយ្រោៃឬទុ្រជាបម្�ៈថដលជាចបាប់រដ្ឋបហើយកបជា�ៃរដ្ឋប្ខារូឡាញណាជាបកចើៃោៃចាប់ប្្ើមបកតៀមខលែលួៃ

បធវើស្គ្រមកបឆ្ំងៃរងរោឋា្ិោល។កបធានាធិបតរីនៃសហរដ្ឋោៃបោលអះអាងថាោត់ៃរងរ្រសាចបាប់នៃសហរដ្ឋបោយ

្រង្រម្លាំង។

្រ្ននុងថខធ្នតូឆ្នាំ1832សារព័ត៌ម្ៃោសបពញសហរដ្ឋោៃចុះ្សាយអំពរីទំនាស់បៃះ។្ឺបៅបពលបៃះបហើយថដលយែូថសប

ស៊្ីធោៃទទួលវិវរណៈបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា87ថដលោៃពយា្ររថា«ស្គ្រមទាំងឡាយ...ៃរងប្រើតប�ើង

បៅបពលឆ្ប់ៗដូបច្នះថា្ឺចាប់ប្្ើមៃរងរោរបះបោរពរីរដ្ឋប្ខារូឡាញណា»(្.ៃិងស.87:1)។បៅបដើមឆ្នាំ1833

មិៃយូរបែុនាមៃបនាទាប់ពរីរោរពយា្ររណ៍បៃះកតូវោៃ្ ្ល់ឲ្យរោឋា្ិោលនៃសហរដ្ឋោៃបោះកសាយបញ្ហាបៃះជាមួយរដ្ឋប្

ខារូឡាញណាបោយសៃតេិវិធរី។មៃុស្សមួយចំៃួៃោៃប�ឿថាវិបតតេិបៃះោៃបញ្ចប់បៅបហើយបហើយថារោរពយា្ររណ៍បៅ្រ្ននុង

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា87:1–4ៃរងមិៃកតូវោៃសបកមចប�ើយបែុថៃតេវិបតតេិបៃះកតូវោៃបញ្ឈប់្រ្ននុងរយៈបពលខលែរីបែុបណាណះ

បហើយរដ្ឋប្ខារូឡាញណាោៃបៅថតបៃតេបះបោរ។


2.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើអ្ន្របឆលែើយតប

ោ៉ាងដូចបម្ចកបសិៃបបើកបសាសៃ៍របស់ពយារោរីពុំោៃសបកមចបៅតាមរបបៀបឬបៅអំ�នុងបពលមួយថដលអ្ន្រ

រំពរងទុ្របនាះ?

អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំបទ្ម្ពរីរបោងបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា87:1បលខបោងគ ។សូមអាៃបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា130:12–13។បតើពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃអះអាងោ៉ាងដូចបម្ចបៅ្រ្ននុងបទ្ម្ពរីរទាំងបៃះ?

សូមបោងបៅបសច្រ្រីថណនាំអំពរី្រណ្ឌនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា130រួចថសវងរ្រឆ្នាំថដលពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃ

្្ល់រោរអះអាងនៃរោរពយា្ររណ៍បៃះបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា87។

បតើរោរអះអាងនៃរោរពយា្ររណ៍របស់យែូថសបស៊្ីធថដលបលា្រោៃទទួល10ឆ្នាំមុៃអាចបបកងៀៃអ្ន្រអំពរីអវរីខលែះអំពរីបសច្រ្រី

�ំបៃឿរបស់បលា្រ?

វិបតតេិរវងរោឋា្ិោលនៃសហរដ្ឋៃិងរដ្ឋប្ខារូឡាញណាោៃបោះកសាយ10ឆ្នាំមុៃ្រ្ននុងឆ្នាំ1833។ពយារោរីយែូថសប

ស៊្ីធោៃបៃតេរ្រសាបសច្រ្រី�ំបៃឿបៅបលើរោរពយា្ររណ៍ថដលកពះអម្ចាស់ោៃបបើ្រសថម្ងតាមរយៈបលា្របទាះជាម្ៃមៃុស្សជា

បកចើៃពុំោៃប�ឿថាស្គ្រមស៊ីវិលៃរងប្រើតប�ើងបៅសហរដ្ឋោ៉ាងណា្រ៏បោយ។



៣០៥

សមសរៀនេដី១៨៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨៧

្រ្ននុងឆ្នាំ18៦1នាវចមបាំងបៅភា្ខាងត្បតូងោៃចាប់ប្្ើម

ោញ់ពួ្រទាហាៃសហរដ្ឋថដលបោះទរីតំាងបៅ្រ្ននុងបនាទាយ

ទាហាៃហវដសាំបធើរបៅទរីក្រុងឆ្លសតេនុៃហារបបើររដ្ឋប្

ខារូឡាញណា។រដ្ឋភា្ខាងត្បតូងដនទបទៀតោៃចូលរួម

ជាមួយរដ្ឋប្ខារូឡាញណាបៅ្រ្ននុងស្គ្រមស៊ីវិលកបឆ្ំង

ៃរងរដ្ឋភា្ខាងប�ើងទាំងឡាយ។បៅកោបនាះរដ្ឋភា្ខាង

ត្បតូងោៃអំោវនាវរ្រ�ំៃួយពរីចក្រ្ពអង់ប្លែស។មិៃថត

បែុបណាណះម្ៃមៃុស្សជាបកចើៃថដលធាលាប់ជាទាស្ររបៅភា្ខាង

ត្បតូងោៃចូលរួមៃរងពួ្រទាហាៃនៃភា្ខាងប�ើងបហើយោៃ

ចបាំងៃរងពួ្របៅហាវាយរបស់ខលែលួៃ។ស្គ្រមស៊ីវិលអាបមរិ្រ

ោៃបៃតេរហូតដល់ឆ្នាំ18៦5បហើយោៃបៃ្សល់ទុ្រសា្រសព

ទាហាៃកបម្ណ៦20,000នា្រ់។



3.សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើកពរតតេិរោរណ៍បៃះ�ួយបយើងឲ្យដរងថា

�ៃូផសបស៊្មមីធគឺជា្ យាការី�៏្ ិ្រោ៉ាង

�ូចគម្ច?

ខ. បហតុអវរីោៃជាវម្ៃសារៈខាៃ់ចំបោះអ្ន្រ

ថដលកតូវដរងថាយែូថសបស៊្ីធ្ឺជាពយារោរីដ៏

ពិតរបស់កពះ?

រាល់រោរពយា្ររណ៍បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា87ោៃសបកមចឬៃរងកតូវោៃសបកមច។

បថៃថែមពរីបលើកពរតតេិរោរណ៍ថដលោៃបបើ្រសថម្ងបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា87:1–4យែូថសបស៊្ីធោៃពយា្ររអំពរី

បរឿងប្្សងៗបទៀតថដលៃរងប្រើតប�ើង។ខទរី5បលើ្រប�ើងថា«ពួ្រសំណល់ទាំងបែុនាមៃថដលបៅបសសសល់បលើថ្ៃដរី្រ៏ៃរង

...បធវើទុ្រខេពួ្រសាសៃ៍ដនទ»។

«ោក្្យ្ួកសំណល់ជាញឹក្ោ្រ់បតូវបានសប្រើសៅក្្នគុងបពទះគម្ដីរសែើម្ដី�ំសៅសៅសលើចំដែក្មរួយននវង្សអម៊ីបសាដអល(�ូម

សមើលTopical Guide,« remnant »៤១៩)។សដាយសារដតបពទះអង្�ស្ង្គាទះបានសធ្វើការ�នយាជាក្់លាក្់អំពដីពរួក្�ំែល់

ននសា�ន៍នដីនហ្វនិងសា�ន៍សលមិន(�ូមសមើលនដីនហ្វេដី៣២០:១០,១៦;២១:២,៤)សនាទះរានមនុ�្សជាសបចើនបាន

�ន្មត់ថ្ខគម្ដីរសនទះ�ំសៅសៅសលើប្រជាជនសលមិនដែលអាចនឹងសបកាក្សឡើងសៅសពលណាមរួយសហើយ‹សធ្វើេុក្្ខពរួក្សា�ន៍

ែនេ›(គ.និង�.៨៧:៥)។

«ប្រធានយ៉ូដ�្រហ្វដីលឌិង�ម្ម៊ីធបាន�រស�រ៖‹ប្រវត្ិននេ្វដី្រអាសមរិក្សនទះ...ផ្ល់នូវភ�្គុតាងដែល្រង្ហាញថ្ពរួក្

សា�ន៍សលមិនបានសបកាក្សឡើងក្្នគុងក្ំហឹងសហើយបានសធ្វើេុក្្ខពរួក្សា�ន៍ែនេ។�្ង្គាមសនទះអាចនឹងមិន្រញ្្រ់សឡើយ។វា

ជាការយល់ស�ើញែ៏ខុ�ឆ្ងមរួយរ្រ�់មនុ�្សដែលរ�់សៅ�ហរែ្ឋដែលគិតថ្ោក្្យសពចន៍ពយាក្រែ៍សនទះ�ំសៅសៅសលើពរួក្

ឥណាឌាដ�្ក្បក្ហមរ�់សៅ�ហរែ្ឋ្រ៉ុដន្សយើងបតូវចងចាំថ្រាន«ពរួក្�ំែល់»រា្រ់លាននាក្់សៅក្្នគុងប្រសេ�មុិក្�មិក្

ដែលជាអាសមរិក្ក្ណាដាលនិងខាងត្លូង។សនាទះគឺអំឡគុង�្ង្គាម�ម៊ីវិលដែលពរួក្ឥណាឌាដ�្ក្បក្ហមសៅប្រសេ�មុិក្�មិក្

បានសបកាក្សឡើងសហើយដ�្វងរក្ស�រីភាពពដីការ�ងកត់�ងកិនដែលស�្ចណា្រ៉ូសឡអុងបាន�្វទះដ�្វងដាក្់សទា�ែល់ពរួក្សគ

បនាទាយទាហានេ្វែស្ំសធើរសៅទតីពករុងឆាលេ្នុន

ហារសបើររែ្ឋសៅខារូឡាញណា



៣០៦

សមសរៀនេដី១៨៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨៧

ដែលផ្គុយសៅនឹងការពយាក្រែ៍រ្រ�់យា៉ាក្ុ្រសៅក្្នគុងបពទះគម្ដីរមរមនថ្នឹងពុំរានស�្ចសៅក្្នគុងចំសណាមពរួក្សា�ន៍ែនេសៅ

សលើដែនែដីសនទះសឡើយ។ឯក្រាជ្យរ្រ�់ប្រសេ�មុិក្�មិក្និងប្រសេ�ែនេសេៀតសៅអាសមរិក្ខាងត្លូងបតូវបាន�សបមចសដាយ

ការសបកាក្សឡើងរ្រ�់«ពរួក្�ំែល់»សៅសលើដែនែដីសនាទះ។សទាទះជាយា៉ាងណាក្៏សដាយចូរសយើងក្ុំគិតថ្ការពយាក្រែ៍

សនទះបាន�សបមចទាំងប�ុងសហើយសនាទះសឡើយ›។( Church History and Modern Revelation,១:១៦៣)»។(តរលល្រ្ិ

និងតសចក្តីសញ្ញាតសៀវតៅសិស្សការសបាទះពុម្សលើក្េដី២[ Church Educational System manualឆ្នាំ២០០១]

េំព័រ១៩៥)។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា87:៦–7រួចថសវងរ្រកពរតតេិរោរណ៍ដនទបទៀតថដលយែូថសបស៊្ីធោៃពយា្ររថាៃរង

ប្រើតប�ើងបៅន្ងៃចុងបករោយបង្អស់។

«កពះហសតេសកម្ប់បកបៀៃកបបៅ»របស់កពះសំបៅបៅបលើបហតុរោរណ៍ថដលកពះអម្ចាស់បកបើកោស់បសច្រ្រី�ំៃុំ�កមះរបស់កទង់

បដើម្បរីបំ្ុសឲ្យ្រូៃបៅកទង់ថកបចិតតេពរីអំបពើោបរបស់ខលែលួៃ។មិៃថតបែុបណាណះបសច្រ្រី�ំៃុំ�កមះមួយចំៃួៃថដលោៃពិពណ៌នាបៅ

្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះៃរងប្រើតប�ើងបៅបពលកពះអម្ចាស់ោ្រ់បទាសដល់ពួ្រទុច្ចរិតចំបោះរោរកបកពរតតេដ៏អយុតតេិធម៌របស់ពួ្រប្ម្របលើពួ្រ

សុចរិត។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា87:8បដើម្បរីបរៀៃអំពរីអវរីថដលកពះអម្ចាស់បគ្រប់ឲ្យបយើងបធវើបដើម្បរីបយើងៃរងោៃ

បកតៀមខលែលួៃកបឈមមុខៃរងស្គ្រមៃិងបសច្រ្រីវិនាសថដលៃរងប្រើតប�ើងបៅបលើថ្ៃដរីបៅន្ងៃចុងបករោយបង្អស់។បោលរោរណ៍

មួយថដលបយើងបរៀៃបចញពរីខ្ម្ពរីរបៃះ្ ឺថាគ�ើងព្រូវឈរគៅក្នុងទបីបរិសុទ្ធទាំងឡា�គ�ើ�ចូរកុំគរើគឡើ�រ�ូ្រ�ល់ន្ងៃនៃ

ព្រះអមាចាស់មក�ល់។

ទរីបរិសុទ្ធម្ៃៃ័យថាទរី្រថៃលែងថដលបយើងអាចម្ៃអារម្ណ៍ពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថដល�ួយបយើងឲ្យខិតបៅ�ិតកពះវរបិតាសួ្៌

ៃិងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបហើយបរៀៃអំពរីកទង់ទាំងពរីរអង្គ។រោរឈរបៅ្រ្ននុងទរីបរិសុទ្ធជាញរ្រញាប់ម្ៃបរឿងបកចើៃថដលកតូវបធវើ

ជាមួយៃរងរមបៀបថដលបយើងរស់បៅជាជាងទដីកស�្ងថដលបយើងរស់បៅ។បបើអ្ន្ររស់បៅស្រ្ិសមម្ៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជា

នដ្ ូជាកបចាំបនាះអ្ន្រឈរបៅ្រ្ននុងទរីបរិសុទ្ធមួយបហើយ។សូមពយាោមបធវើឲ្យប្ហោឋាៃរបស់អ្ន្ររោលាយជាទរីបរិសុទ្ធម្ៃបពញបៅ

បោយកពះវិញ្ញាណនៃកពះអម្ចាស់។


4. សូមរាយបញ្រីបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីទរី្រថៃលែងបរីបួៃថដលអ្ន្រចាត់ទុ្រថាជាទរី

បរិសុទ្ធ។បនាទាប់ម្របក�ើសបរើស្រថៃលែងមួយថដលអ្ន្ររាយ្រ្ននុងបញ្រីបនាះរួចពិពណ៌នាអំពរីរបបៀបថដលរោរសថែិតបៅ

្រ្ននុងទរីបរិសុទ្ធបនាះោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យបៅ�ិតកពះវរបិតាសួ្៌ៃិងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។បតើអ្ន្រអាចខិតខំបធវើឲ្យប្ហោឋាៃ

របស់អ្ន្ររោលាយបៅជាទរីបរិសុទ្ធោៃតាមរបបៀបណា?កបសិៃបបើពយារោរីកតូវបៅប�ើញទរី្រថៃលែងអ្ន្ររស់បៅបៃ្ទប់

របស់អ្ន្រទូសបមលែរៀ្របំោ្រ់ឬ្រថៃលែងអ្ន្របកបើជាកបចាំបតើបលា្រៃរងប�ើញថាទរីបនាះជាទរីបរិសុទ្ធថដរឬបទ?


5. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រ្ ិតវម្ៃៃ័យដូចបម្ចថដលកតូវ«ឈរ...បៅ្រ្ននុងទរីបរិសុទ្ធទាំងឡាយបហើយចូរ្រុំបរើប�ើយ»

(្.ៃិងស.87:8)?

ខ. បតើបុ្្គលម្នា្រ់អាចបរើបចញពរីទរីបរិសុទ្ធោៃតាមរបបៀបណា?

្ . បតើអ្ន្រៃរងបធវើអវរីខលែះបដើម្បរីឈរបៅ្រ្ននុងទរីបរិសុទ្ធទាំងឡាយឲ្យម្ៃចិតតេរោៃ់ថតបសាមះកតង់ៃិងមិៃបរើបចញពរី

ទរីបរិសុទ្ធទាំងបនាះ?


៦. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ៨៧ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖





៣០៧

សមសរៀនេដី១៩៖ន ង្ៃេដី១

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា

៨៨:១–៤០
បមបរៀៃទរី19៖ន្ងៃទរី1បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា88:1–40

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៨៨:១–១៣

ទ្រះអម្ចាស់ទបកាសថាទ្រង់គឺជា្ នលែឺដែលបំភលែឺអវែីទគប់យា៉ាងទាំងអស់

បតើអ្ន្រធាលាប់អធិសាឋាៃឲ្យោៃដរងអំពរីកពះឆៃ្ទៈរបស់កពះអម្ចាស់អំពរី�បកមើសថដលអ្ន្របធវើបៅ្រ្ននុង�រីវិតថដរឬបទ?ពយារោរីយែូថសប

ស៊្ីធោៃទទួលវិវរណៈបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា88បនាទាប់ពរីពួ្រសង្ជាៃ់ខ្ពស់ោៃអធិសាឋាៃបរៀងៗខលែលួៃៃិង

បោយបបញ្ចញសំប�ងបៅ្រ្ននុងសៃ្និសរីទមួយបដើម្បរីដរងអំពរីកពះឆៃ្ទៈរបស់កពះអម្ចាស់។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

88:1–2បោយថសវងរ្ររោរណ៍ថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលថាបតើកទង់ៃិងពួ្របទវតាកទង់ោៃម្ៃកពះទ័យោ៉ាង

ដូចបម្ចបៅបពលពួ្រអ្ន្របបកមើកទង់ពយាោមសារល់កពះឆៃ្ទៈកទង់បនាះ។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា88:3–5កពះអម្ចាស់ោៃបបកងៀៃពួ្របងប្អតូៃកបុសទាំងបៃះថាពួ្រោត់អាចទទួលោៃ

រោរអះអាងអំពរី�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ចតាមរយៈកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថដលកតូវោៃបៅ្ ងថដរថាជាកពះដ៏ជា�ំៃួយៃិង

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃបសច្រតេរីសញ្ញា។

កពះអម្ចាស់្រ៏បបកងៀង្ ងថដរអំពរីសារៈសំខាៃ់នៃពៃលែឺ។បតើអ្ន្រធាលាប់សថែិតបៅ្រ្ននុងទរីងងរតសូៃ្យសុងថដរឬបទ?បតើបទពិបសាធៃ៍នៃ

រោរសថែិតបៅ្រ្ននុងទរីងងរតសូៃ្យសុងអាច�ួយអ្ន្រឲ្យម្ៃអំណរ្ុណចំបោះពរ�័យនៃពៃលែឺោ៉ាងដូចបម្ច?បតើពៃលែឺតំណាងឲ្យអវរីបៅ

្រ្ននុងដំណរងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា88:៦–13បោយថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃបបកងៀៃអំពរីកប្ពនៃពៃលែឺ។

បៅ្រ្ននុងខទរី7បតើវ្រ្យសព្ទណាមួយថដលកតូវោៃបកបើបដើម្បរីសំបៅបៅបលើបសច្រ្រីពិតថដល«្លែឺ»?

បោងតាមខទរី12បតើពៃលែឺទាំងអស់ម្ៃកប្ពបចញម្រពរីណា?

ខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបបកងៀៃថាតាមរ�ៈ្ ៃលែឺនៃព្រះពគបីស្ទព្រះបាៃពបទាៃ្ ៃលែឺៃិងជបីវិ្រ�ល់អ្វបីពគប់ោ៉ាងទាំងអស់។អ្ន្រអាចៃរង

ចង់សរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើថ្មកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។ពៃលែឺនៃកពះក្រីស្ទ្រ៏ជាក្ររត្យវិៃ័យថដលក្ប់ក្ងបលើ្ ពៃិង

បណាដា�ៃរបស់វបហើយវ«បកោស»បោបល់ដល់អ្ន្រថដរ។.ម្បាសម្ៃៃ័យថាបធវើឲ្យរស់របវើ្រ។អ្ន្រអាចៃរងចង់សរបសរ

ៃិយមៃ័យបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។

«ពៃលែឺនៃកពះក្រីស្ទ...្ឺជាអាៃុភាពមួយនៃបសច្រ្រីល្អថដលម្ៃបៅ្រ្ននុង�រីវិតមៃុស្សទូបៅ(សូមបមើលយែូហាៃ1:9

្.ៃិងស.93:2)។បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរពៃលែឺនៃកពះក្រីស្ទបពលខលែះកតូវោៃបៅថាកពះវិញ្ញាណនៃកពះអម្ចាស់កពះវិញ្ញាណនៃ

កពះកពះវិញ្ញាណនៃកពះក្រីស្ទឬពៃលែឺនៃ�រីវិត។

សេចក្តីស្្ើម
ប្រធានយ៉ូដ�្រហ្វដីលឌិង�ម្ម៊ីធបានដ្្ងថ្សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨៨

«គឺជាវិវរែៈមរួយែ៏�ំខាន់្រំផុតក្្នគុងចំសណាមវិវរែៈទាំងឡាយដែលធាលា្រ់បាន

ប្រទានឲ្យែល់សា�នាចបក្សហើយសពលសវលាចំនរួន្រដី្ររួន�បាដាហ៍អាចបតូវបាន

ចំណាយយា៉ាងរានតនម្ក្្នគុងការពិភាក្សាអំពដីវិវរែៈសនទះ»(Church History and 
Modern Revelationវ៉ុល២[១៩៥៣]១:៣៦៦)។សនទះគឺជាសមសរៀនែំ្រូងសគ

ននសមសរៀនទាំង្រដីដែលសផ្ដាតសៅសលើសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨៨។ពយាការី

យ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធបានេេរួលវិវរែៈសនទះរយៈសពល្រដីន្ងៃ—គឺន្ងៃេដី២៧–២៨ដខធ្នលូឆ្នាំ

១៨៣២និងន្ងៃេដី៣ដខមក្រាឆ្នាំ១៨៣៣។ចំដែក្ននវិវរែៈដែលរាន

ោ�សពញក្្នគុងសមសរៀនសនទះរាននូវការ្រសបងៀនរ្រ�់បពទះអរាចា�់អំពដីពន្ឺននបពទះបគដី�្

និងការ្រក្បសាយរ្រ�់បេង់អំពដីបក្ឹត្យវិន័យនានាដែលបគ្រ់បគងនគរទាំងឡាយ

រ្រ�់បេង់និង្រណាដាជននននគរទាំងសនាទះ។

ស�វែងរកនិយមន័យ

ពាក្យ្ ិបាកៗ

វាជាការ�ំខាន់ដែលបតូវដ�្វងរក្

និយមន័យោក្្យពិបាក្ៗសៅសពលអ្នក្

�ិក្សា្រេគម្ដីរទាំងឡាយ។ការសធ្វើ

ដ្រ្រសនទះនឹងជរួយអ្នក្ឲ្យយល់្រេគម្ដីរ

ទាំងសនាទះកាន់ដតចបា�់សឡើង។�ូម

ស្រើក្សមើលសលខសយាងខគម្ដីរសដាយ

សប្រើបបា�់BibleDictionary
ស�ចក្្ដីដែនាំែល់្រេគម្ដីរទាំងឡាយ

ឬវចនានុបក្មែនេសេៀតឬ�រួរ

ឪពុក្រាដាយឬបគូ្រសបងៀនសៅសពលអ្នក្

ជរួ្រនឹងោក្្យដែលអ្នក្ពុំយល់សនាទះ។វា

អាចផ្ល់អត្ប្រសយាជន៍ក្្នគុងការ�រស�រ

អត្ន័យននោក្្យទាំងសនាទះដាក្់សៅក្្នគុង

បពទះគម្ដីររ្រ�់អ្នក្។



៣០៨

សមសរៀនេដី១៩៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨៨:១–៤០

«ពៃលែឺនៃកពះក្រីស្ទមិៃ្ ួរយល់កច�ំជាមួយៃរងកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបទ។វមិៃថមៃជាតួអង្គដូចជាកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបនាះបទ។

វម្ៃឥទ្ធិពលដរ្រនំាមៃុស្សឲ្យថសវងរ្រដំណរងល្អដ៏ពិតបធវើបុណ្យក�មុ�ទរ្រៃិងទទួលអំបណាយទាៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

(សូមបមើលយែូហាៃ12:4៦;អាលម្៉ា2៦:14–15)។

«សតិសម្ប�ញ្ញៈ្ឺជារោរបគ្ហាញពរីពៃលែឺនៃកពះក្រីស្ទថដលបធវើឲ្យបយើងដរងល្អៃិងអាក្រ្រ់។ពយារោរីមរមៃោៃបបកងៀៃ៖

‹កពះវិញ្ញាណនៃកពះក្រីស្ទកតូវោៃកបទាៃដល់មៃុស្សក្ប់រូបបដើម្បរីឲ្យប្អាចដរងខុសៃិងកតូវបហតុដូបច្នះបហើយខញនុំបគ្ហាញ

ដល់អ្ន្រៃូវវិធរីវិៃិច្័យដ្បិតក្ប់ទាំងអវរីៗ ថដលអបញ្ើញឲ្យបធវើល្អបហើយថដលបញ្ចនុះបញ្ចតូលឲ្យប�ឿដល់កពះក្រីស្ទបនាះ្ ឺោៃចាត់ម្រ

ពរីកពះបចសាដាៃិងអំបណាយទាៃនៃកពះក្រីស្ទបហតុដូបចានាះបហើយអ្ន្ររាល់ោនាអាចដរងបោយតកមិះដ៏ឥតបខាចាះថាម្រពរីកពះ។...

បហើយឥ�តូវបៃះឱបងប្អតូៃរបស់ខញនុំបអើយបោយប�ើញថាអ្ន្ររាល់ោនាសារល់ៃូវពៃលែឺថដលអ្ន្ររាល់ោនាអាចយ្របៅវិៃិច្័យឯពៃលែឺបនាះ

្ឺជាពៃលែឺនៃកពះក្រីស្ទបនាះចូរឲ្យប�ើញថាអ្ន្ររាល់ោនាមិៃវិៃិច្័យបោយខុសឆ្គងប�ើយដ្បិតបោយរោរវិៃិច្័យដថដលបៃះបហើយ

ថដលអ្ន្ររាល់ោនាៃរងកតូវោៃវិៃិច្័យវិញ›(មរ៉ូនណ7:1៦,18)»(ពិត ចំមោះ មសចក្ដី ្រំម�ឿ ៖ ឯកសារ មោង ន� ដំណឹងល្អ

[ឆ្នាំ2004]ទំព័រ9៦)។

កបធាៃប៊យដ៏ប�ផ្្រ្រឺ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃ្ ្ល់អៃុសាសៃ៍ស្រីពរីភាពោច់បោយថ�្រពរីោនាៃិងអៃតេរ្រម្

រវងពៃលែឺនៃកពះក្រីស្ទៃិងកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ៖

«មនុ�្សបគ្រ់រូ្ររ�់សៅបគ្រ់េដីក្ដន្ងរានបពទះវិញ្ញាែននបពទះបគដី�្សហើយកាលវិញ្ញាែននបពទះវិញ្ញាែ

្ររិ�ុេ្អាចយាងសៅដក្្រ្រុគ្លណារានាក្់សនាទះអំតណាយទានបពទះវិញ្ញាែ្ររិ�ុេ្គឺបតូវបានេេរួល

‹សដាយសារការសោរពតាមបក្ឹត្យវិន័យនិងពិធដី្ររិ�ុេ្ទាំងឡាយននែំែឹងល្អ›(រាបតាននស�ចក្្ដីជំសនឿ

១:៣)តាមរយៈចូលសៅក្្នគុង‹្រុែ្យបជមុជេឹក្សដាយការពន្ិច�បរា្រ់ការផ្ដាច់បា្រ[និងការ]ដាក្់

នែសលើ�បរា្រ់អំសណាយទានជាបពទះវិញ្ញាែ្ររិ�ុេ្›(រាបតាននស�ចក្្ដីជំសនឿ១:៤)។វាមិនអាច

េេរួលបានសដាយ�្វ័យប្រវត្ិែូចជាបពទះវិញ្ញាែននបពទះបគដី�្សនាទះសេ។អំសណាយទានសនទះបតូវដតបាន

ប្រគល់សដាយ្រុគ្លរានាក្់ដែលកាន់�ិេ្អំណាច(�ូមសមើលរាបតាននស�ចក្្ដីជំសនឿ១:៥)។

«សនាទះគឺជាអ្វដីដែលសយើងបតូវបាន្រង្គា្រ់ឲ្យសធ្វើសែើម្ដីផ្សព្វផសាយអំពដីពន្ឺននបពទះបគដី�្ដែលរានសៅក្្នគុងបពលឹងដែលសយើងជរួ្រ

សហើយនាំបពលឹងទាំងឡាយសៅកាន់ក្បមិតមរួយដែលបពទះវិញ្ញាែ្ររិ�ុេ្អាចយាងមក្ដក្្រពរួក្សគបាន។សហើយលំដា្រ់សនាទះ

កាលក្ំែត់មក្ែល់ពរួក្សគអាចេេរួលបានតាមរយៈពិធដី្ររិ�ុេ្អំសណាយទានបពទះវិញ្ញាែ្ររិ�ុេ្ដែលបតូវបានប្រគល់ឲ្យ

ែល់បគ្រ់�រាជិក្ននសា�នាចបក្។

«សៅសពល្រុគ្លរានាក្់េេរួលបានអំសណាយទានបពទះវិញ្ញាែ្ររិ�ុេ្សហើយអាច្រែដាតទះវាសឡើងជាមរួយពន្ឺននបពទះបគដី�្ដែល

ោត់រានជាសប�ចសហើយសនាទះលំដា្រ់សនាទះភាពសោរសពញននែំែឹងល្អបតូវបានលាតបតដាងចំសោទះសយា្រល់រ្រ�់ោត់។

បពទះវិញ្ញាែ្ររិ�ុេ្អាចសធ្វើការតាមរយៈពន្ឺននបពទះបគដី�្។

«ពនឺ្ននបពទះបគដី�្រានលក្្ខែៈេូលំេូលាយែូចជាពន្ឺបពទះអាេិត្យដែរ។េដីណាដែលរានជដីវិតមនុ�្សរ�់សៅេដីសនាទះរាន

បពទះវិញ្ញាែននបពទះបគដី�្។បគ្រ់បពលឹងននភាវរ�់ដតងរានវាជានិច្។វាគឺជាអ្នក្ធានាអំពដីអ្វដីបគ្រ់យា៉ាងដែលជាការល្អ។

វាគឺជាអ្នក្្រំផុ�អំពដីអ្វដីដែលនឹងប្រទានពរសហើយផ្ល់អត្ប្រសយាជន៍ែល់មនុ�្សសលាក្។វាចិញ្ឹម្រដីបាច់ស�ចក្្ដីល្អផ្ទាល់»

(The Light of Christ, »Ensign ដខសមសាឆ្នាំ២០០៥េំព័រ១៣)។



1. បដើម្បរី�ួយអ្ន្រ្ ិតអំពរីថាបតើពៃលែឺនៃកពះក រ្ីស្ទកបទាៃពរដល់អ្ន្រដូចបម្ចខលែះបនាះសូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមពរីរឬ

បកចើៃជាងបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា88:7–10បយើងបរៀៃថាពៃលែឺខាងសាច់្មទាំងអស់ម្ៃដូចជា

ពៃលែឺកពះអាទិត្យ្ឺជាថ ្្ន្រនៃពៃលែឺនៃកពះក្រីស្ទ។បតើពៃលែឺខាងសាច់្មកបទាៃពរដល់�រីវិតរបស់អ្ន្រោ៉ាង

ដូចបម្ច?

ខ. ម្បាសឬបា� ម្បាសម្ៃៃ័យថានាំឲ្យម្ៃ�រីវិតឬបធវើឲ្យរស់របវើ្រ។បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

88:11បយើងបរៀៃថាពៃលែឺនៃកពះក្រីស្ទ្ ឺជាមបធយាោយមួយថដលតាមរយៈមបធយាោយបនាះរោរយល់ដរង

របស់បយើងអំពរីរោរណ៍ទាំងឡាយអាចកតូវោៃបកោសឬបធវើឲ្យរស់របវើ្រ។បតើអ្ន្រធាលាប់ម្ៃអារម្ណ៍ថា

រោរសិ្រសាៃិងរោរយល់ដរងរបស់អ្ន្រកតូវោៃបកោសបៅបពលណាខលែះ?



៣០៩

សមសរៀនេដី១៩៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨៨:១–៤០

្ . បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា88:12–13បយើងបរៀៃថាពៃលែឺនៃកពះក្រីស្ទ្្ល់�រីវិតដល់ក្ប់ទាំង

អស់ថដលរាប់បញ្ចតូលទាំងសតវរុ្រខេជាតិៃិងពួ្របយើង្ ងថដរ។បតើអ្ន្រោៃទទួលពរ�័យបោយសារថត

ភាវរស់បៅ�ុំវិញខលែលួៃអ្ន្រតាមរបបៀបណា?

�.បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា88:13បយើង្រ៏បរៀៃថដរថាពៃលែឺនៃកពះក្រីស្ទ្ឺជាក្ររត្យវិៃ័យ

មួយថដលតាមរយៈក្ររត្យវិៃ័យបៃះអវរីក្ប់ទាំងអស់កតូវោៃក្ប់ក្ង។ក្ររត្យវិៃ័យបៃះរួមបញ្ចតូលទាំង

ក្ររត្យវិៃ័យខាងសាច់្មថដរដូចជាទំនាញថ្ៃដរីៃិងថ្មទាំងក្ររត្យវិៃ័យខាងសាច់្មៃិងកពះបញ្ញតតេិ

ទាំងឡាយ។តាមរយៈពៃលែឺនៃកពះក្រីស្ទបពលខលែះកតូវោៃបៅថាសតិសម្ប�ញ្ញៈរបស់បយើងបនាះបយើងម្នា្រ់ៗ

អាចញាណដរងអំពរីភាពខុសោនារវងរោរល្អៃិងរោរអាក្រ្រ់។បតើក្ររត្យវិៃ័យខាងសាច់្មៃិងខាងវិញ្ញាណ

ម្ៃឥទ្ធិពលបៅបលើអ្ន្រជាបរៀងរាល់ន្ងៃោ៉ាងដូចបម្ច?


2. សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើបសច្រ្រីពិត

ថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបៃះអាច�ួយអ្ន្រឲ្យម្ៃអំណរ្ុណចំបោះកពះបចសាដារបស់កពះថដលម្ៃ្រ្ននុង�រីវិតកបចាំន្ងៃ

របស់អ្ន្រ—តាមរបបៀបថដលោៃ្រត់ចំណាំ្ ងៃិងមិៃោៃ្រត់ចំណាំជាទូបៅ្ ងោ៉ាងដូចបម្ច?សូមសរបសរ

បញ្ចតូល្ ំៃិតមួយចំៃួៃអំពរីរបបៀបថដលរោរណ៍បៃះម្ៃឥទ្ធិពលបលើ�រីវិតកបចាំន្ងៃរបស់អ្ន្របៅបពលខាងមុខ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៨៨:១៤–៤០

ទ្រះអម្ចាស់្ ន្យល់ថាម្នទកឹ�្យវិន័យនានាដែលទាក់្រងតៅនឹងនគរណនសិរីល្អ

បៅបពលអ្ន្រោ្រ់បកសាមនដបនាះនដរបស់អ្ន្របធវើចលនាឬ្្ល់�រីវិតដល់បកសាមនដបនាះ។កបសិៃបបើអ្ន្របបកងៀៃមៃុស្សម្នា្រ់

អំពរីថ្ៃរោរនៃបសច្រ្រីសប្គ្រះបហើយអ្ន្របកបើបកសាមនដបដើម្បរីតំណាងឲ្យរូបរោយសាច់្មថដលបយើងទទួលោៃបៅបពលចាប់

្រំបណើតម្របនាះបតើនដរបស់អ្ន្រតំណាងឲ្យអវរី?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា88:15បោយ

ថសវងរ្រថាបតើកពះអម្ចាស់ោៃបៅរោរកបមូល្ ្នុំនៃវិញ្ញាណ

ៃិងរូបរោយថាោ៉ាងដូចបម្ច។

អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំបោលលទ្ធិថដលថាវិញ្ញាណៃិង

រូបកា�គឺជាព្លឹងនៃមៃុស្ស។


3.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុង

បសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖បតើរោរណ៍នានាថដលបែះោល់ដល់រូបរោយ

សាច់្មរបស់បយើងអាចបែះោល់ដល់វិញ្ញាណ

របស់បយើងោ៉ាងដូចបម្ច?បតើម្ៃឧទាហរណ៍អវរីខលែះ?

បសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបៃះពរីកបធាៃថអ៊សរាែថាហវថប៊ៃសរៃ�ួយពៃ្យល់អំពរីទំនា្រ់ទំៃងរវងរូបរោយសាច់្មៃិង

វិញ្ញាណរបស់បយើង៖

«ពុំបតូវសចាេ�រួរថ្សតើ�ុខភាពរូ្រកាយ្រ៉ទះោល់ែល់វិញ្ញាែដែរឬសេសនាទះសឡើយស្រើពុំសសាតសេសនាទះ

បពទះអរាចា�់នឹងមិនចាំបាច់ស្រើក្�ដម្ងោក្្យ�ម្ដីននបបាជាញាវាងនវសនាទះសេ។បពទះមិនប្រទានបពទះ្រញ្ញត្ិ

ខាងសាច់្មណា—ដែល្រ៉ទះោល់ែល់រូ្រកាយសយើងររួមទាំង្រ៉ទះោល់ែល់បពលឹងសយើងសនាទះ

សឡើយ។...

«...អំសពើបា្រសធ្វើឲ្យសយើងេន់សខសាយ។វាមិនបតឹមដត្រ៉ទះោល់ែល់បពលឹងសយើងសនាទះសេវាក្៏្រ៉ទះោល់

ែល់រូ្រកាយសយើងដែរ។្រេគម្ដីររានសោរសពញសៅសដាយគំរូនានាននអំណាចរូ្រកាយដែលអាចការោរពរួក្�ុចរិតបាន។

ផ្គុយសៅវិញអំសពើបា្រដែលពុំដប្រចិត្អាចសធ្វើឲ្យថ្មពលសាយភាយសហើយនាំឲ្យសក្ើតរានជំងឺទាំងខាង�តិអារម្មែ៍និង

ខាងរូ្រកាយ»(In His Steps»Ensign ដខក្ញ្ញាឆ្នាំ១៩៨៨េំព័រ៥)។



៣១០

សមសរៀនេដី១៩៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨៨:១–៤០

សូម្រត់ចំណាំថាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះោ្រ្យ្ពលឹងកតូវោៃបកបើោ៉ាងជា្រ់លា្រ់បៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីបោងបៅរោៃ់រូបរោយរបស់

វិញ្ញាណ(ឧទាហរណ៍សូមបមើលអាលម្៉ា40:15–23)។


4.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើរោរយល់ដរង

អំពរីទំនា្់រទំៃងរវងរូបរោយៃិងវិញ្ញាណរបស់អ្ន្រអាច�ួយអ្ន្រឲ្យបធវើ�បកមើសដ៏កតរមកតូវតាមរបបៀបណា?

សូមពិចារណាអំពរីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍បថៃថែមមួយ

ចំៃួៃបទៀតថដលអាចបគ្ហាញបោយរោរបកបើនដៃិងបកសាម

នដ៖សូមកសនមអំពរីរោរដ្រនដបចញពរីបកសាមនដបនាះ។

បតើស្រម្ភាពបៃះបគ្ហាញអំពរីអវរី?បតើម្ៃអវរីប្រើតប�ើងចំបោះ

កពលរង—ថដលជាវិញ្ញាណៃិងរូបរោយ—បៅបពលសាលាប់បៅ?

បតើរោរយ្របកសាមនដម្របហើយស៊្រនដចូលបៅវិញបគ្ហាញអំពរីអវរី?បតើម្ៃអវរីប្រើតប�ើងចំបោះកពលរងបៅបពល

រោររស់ប�ើងវិញ?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា88:14,1៦–17បោយថសវងរ្ររបបៀបថដលកពះអម្ចាស់ោៃពិពណ៌នាអំពរីរោររស់

ប�ើងវិញ។

សូមបញ្ចប់បោលលទ្ធិដូចតបៅបៃះថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ៖ព្រះគ�ស៊ូវពគបីស្ទបាៃគធ្វើឲ្យព្លឹងរបស់គ�ើង

អាច។

បៅ្រ្ននុងខទរី17បនាទាប់ពរីបយើងោៃអាៃថាកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃបកោសបលាះកពលរងបយើងបនាះបយើងបរៀៃថាអ្ន្រថដលម្ៃ

ចិតតេរាបសាៃិងសលែតូតបូតៃរងក្ងថ្ៃដរីទុ្រជាមរត្រ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា88:18–20បោយថសវងរ្រអវរី

ថដលៃរងប្រើតប�ើងចំបោះថ្ៃដរីពរីមុៃវរោលាយបៅជាៃ្របសប�សាទាលបហើយកពលរងថដលកពះោៃបកោសបលាះបនាះក្ងវទុ្រ

ជាមរត្រ។

បោងតាមខទរី19បតើវតតេម្ៃរបស់អ្ន្រណាថដលៃរងម្ៃបៅបលើថ្ៃដរីថដលោៃថញ្របចញជាបរិសុទ្ធបនាះ?សូមពិចារណា

អំពរីអវរីថដលអ្ន្រៃរងថ្លែងបៅរោៃ់ៃរណាម្នា្រ់ថដលោៃសួរអ្ន្រៃូវសំណួរដូចតបៅបៃះ៖បតើខញនុំកតូវបធវើអវរីខលែះបដើម្បរីស្រ្ិសមរស់បៅ

្រ្ននុងៃ្របសប�សាទាលបហើយរី្ររាយៃរងវតតេម្ៃរបស់កពះវរបិតាសួ្៌?

្ឺដូចជាថ្ៃដរីៃរងទទួលោៃសិរីល្អបនាទាប់ពរីវកតូវោៃថញ្របចញជាបរិសុទ្ធបនាះរូបរោយរបស់បយើង្រ៏ៃរងកតូវោៃផ្លាស់ប្តូរ

បហើយទទួលោៃសិរីល្អ្រ្ននុងរោររស់ប�ើងវិញថដរ។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយមិៃថមៃមៃុស្សទាំងអស់ៃរងទទួលោៃ្រកមិតនៃ

សិរីល្អបស្ើៗោនាបនាះបទ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា88:21–24រួចថសវងរ្រអវរីថដល្រំណត់អំពរី្រកមិតនៃសិរីល្អថដលបុ្្គលម្នា្រ់ទទួល

ោៃ្រ្ននុងរោររស់ប�ើងវិញ។

បៅបពលអ្ន្រសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា88:25–33សូមថសវងរ្រោ្រ្យៃិងឃ្លាថដលោំកទបោលលទ្ធិថដលម្ៃ

បបកងៀៃបៅ្រ្ននុងខទរី21–24ថដលគៅក្នុងការរស់គឡើងវិញគ�ើងៃឹងទទួលបាៃសិរីល្អគោ�ផែ្អកគៅគលើពកឹ្រ្យវិៃ័�ផ�ល

គ�ើងគោរ្ពប្រិប្រ្ិតាម។

ខទរី28ៃិោយអំពរី«ពួ្រអ្ន្រណាថដលជាវិញ្ញាណនៃបសប�សាទាល»។អ្ន្រទាំងបៃះ្ ឺជាបុ្្គលទាំងឡាយថដលរស់បៅតាម

ក្ររត្យវិៃ័យនៃៃ្របសប�សាទាល។បយើងដរងបចញពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា7៦ថាក្ររត្យវិៃ័យនៃៃ្របសប�សាទាលរួម

បញ្ចតូលទាំងរោរបធវើៃិងរោររ្រសាបសច្រ្រីសញ្ញានៃដំណរងល្អ(សូមបមើល្.ៃិងស.7៦:50–53,៦9–70)។បុ្្គលថដល

រស់បៅតាមក្ររត្យវិៃ័យបសប�សាទាលបៅបលើថ្ៃដរីបៃះៃរងទទួលោៃរូបរោយបសប�សាទាល្រ្ននុងរោររស់ប�ើងវិញ។បបើបុ្្គលម្នា្រ់

បោរពកបតិបតតេិថតក្ររត្យវិៃ័យបទបរសកទាលឬបទប�សាទាលបៅបលើថ្ៃដរីបៃះបនាះោត់ៃរងទទួលោៃរូបរោយថដលម្ៃសិរីល្អ

តិចជាងបោយថ្្អ្របៅបលើក្ររត្យវិៃ័យថដលោត់ោៃបោរពកបតិបតតេិ។

បដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យយល់អំពរីមូលបហតុថដលក្ររត្យវិៃ័យទាំងឡាយរបស់កពះ្ ឺជាពរ�័យសកម្ប់បយើងបនាះសូម្ ិតអំពរី

អតថែកបបោ�ៃ៍ថដលប្រើតបចញរោរបោរពចបាប់ចរាចរណ៍។្្ទនុយបៅវិញបតើម្ៃលទ្ធ្លដូចបម្ចខលែះថដលប្រើតបចញពរីរោរមិៃ

បោរពតាមចបាប់ចរាចរណ៍?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា88:34–35បោយថសវងរ្រលទ្ធ្លនៃរោររស់បៅតាមៃិងរោរមិៃរស់បៅតាម

ក្ររត្យវិៃ័យនៃកពះ។



៣១១

សមសរៀនេដី១៩៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨៨:១–៤០



5. សូមសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា88:40រួចថសវងរ្រ្ ុណសម្បតតេិនៃមៃុស្សថដលៃរងចូលបៅ្រ្ននុងៃ្រ

បសប�សាទាល។បនាទាប់ម្រសូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ

របស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រអាចបធវើអវរីខលែះបដើម្បរីបបងកើៃឬពកងរង្ ុណសម្បតតេិទាំងបៃះបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រ?

ខ. សូមបក�ើសបរើស្ ុណសម្បតតេិមួយថដលអ្ន្ររ្រប�ើញរួចោ្រ់បោលបៅបដើម្បរីបបងកើៃឬពកងរង្ ុណសម្បតតេិបនាះ

បៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រ។

បៅបពលអ្ន្រសបកមចោៃបោលបៅរបស់អ្ន្របហើយរស់បៅតាមក្ររត្យវិៃ័យនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបនាះពៃលែឺកទង់ៃរងបំ្លែឺ�រីវិតរបស់

អ្ន្រ។


៦. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ៨៨:១–៤០ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៣១២

សមសរៀនេដី១៩៖ន ង្ៃេដី២

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា

៨៨:៤១–៦៩
បមបរៀៃទរី19៖ន្ងៃទរី2បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា88:41–៦9

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៨៨:៤១–៥០

ទ្រះអង្គសត្ង្ររះតបើកសដ្្ដងថាទគប់ការណ៍ទាំងអស់ទ�ូវោនទគប់ទគងតដាយទកឹ�្យវិន័យែ៏ត្រវភា្

បតើអ្ន្រធាលាប់្ យ្ៃ់ហវតូងតារាបហើយ្ ិតអំពរីកពះៃិង

រោរបងកបបងកើតរបស់កទង់ថដរឬបទ?បតើសំណួរឬ្ំៃិតអវរីខលែះ

ថដលអ្ន្រពិចារណាបៅបពលអ្ន្រសមលែរងបមើលបៅបម�។

បៅបពលមៃុស្ស្ ិតកសនមអំពរីភាពធំបធងនៃរោរបងកបបងកើត

របស់កពះបនាះ�ួៃរោលពួ្រប្ម្ៃអារម្ណ៍ថាខលែលួៃតូចតាច

បហើយពុំសំខាៃ់។ពួ្រប្អាចឆងៃល់ថាបតើកពះកទង់សារល់ពួ្រប្

ថដរឬបទ។ខ្ម្ពរីរជាបកចើៃថដលអ្ន្រសិ្រសាបៅន្ងៃបៃះ្រ្ននុង

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា88បគ្ហាញអំពរីរោរសារល់របស់

កពះចំបោះអ្ន្រៃិងកពះឆៃ្ទៈរបស់កទង់បដើម្បរីនាំអ្ន្រឲ្យបៅ�ិត

កទង់។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា88:41។សូម្ ិតថាបតើខ្ម្ពរីរបៃះបគ្ហាញោ៉ាងដូចបម្ចថាកពះម្ៃកពះបចសាដាបដើម្បរី

សារល់អ្ន្រៃិងកជាបអំពរីបសច្រ្រីកតូវរោររបស់អ្ន្រ។បនាទាប់ម្រសូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា88:42–45រួច

ថសវងរ្ររបបៀបថដលកពះក្ប់ក្ងរោរបងកបបងកើតរបស់កទង់រួមបញ្ចតូលទាំងកពះអាទិត្យកពះចៃ្ទហវតូងតារាៃិងពិ្ពទាំងឡាយ។

អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំៃូវអវរីថដលអ្ន្ររ្រប�ើញ។


1. សូម្ ិតអំពរីរោរបងកបបងកើតមួយចំៃួៃរបស់កពះបៅឯសាថាៃសួ្៌ៃិងបៅបលើថ្ៃដរី។សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីរោរបងកបបងកើតរបស់កពះថដលបធវើឲ្យអ្ន្រសញប់ថសញង។បតើរោរបងកបបងកើត

បនាះបបកងៀៃអ្ន្រអំពរីកពះដ៏បងកបបងកើតោ៉ាងដូចបម្ច?


2. សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា88:4៦–47បោយថសវងរ្រថាបតើកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលកោប់

ថាបយើងៃរងបមើលប�ើញអវរីបៅបពលបយើងសបងកតបមើលរោរបងកបបងកើតរបស់កពះ។រួចសូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោម

បៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើបយើងៃរងបមើលប�ើញអវរីបៅបពលបយើងសបងកតបមើលរោរបងកបបងកើតដ៏តូចមួយរបស់កទង់?

ខ. បតើរោរបងកបបងកើតថដលអ្ន្របមើលប�ើញបៅឯសាថាៃសួ្៌ៃិងបៅបលើថ្ៃដរី�ួយអ្ន្របបងកើៃទរីបនាទាល់អំពរីកពះោ៉ាង

ដូចបម្ច?


3.សូមសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា88:48–50។បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ

របស់អ្ន្រសូមសបងខេបខ្ម្ពរីរទាំងបៃះជាោ្រ្យបពចៃ៍ផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់អ្ន្រ។បតើខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបបកងៀៃអវរីខលែះអំពរី

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?

សេចក្តីស្្ើម
សនទះគឺជាសមសរៀនេដីពដីរក្្នគុងចំសណាមសមសរៀនទាំង្រដីដែលសផ្ដាតសៅសលើវិវរែៈរានសៅ

ក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨៨។ចំដែក្ននវិវរែៈដែលរានោ�សពញ

ក្្នគុងសមសរៀនសនទះបតូវបានប្រទានឲ្យសៅក្្នគុង�ន្និ�ដីេរ្រ�់ពរួក្�ង្ជាន់ខ្�់សៅ

េដីបក្ុងខឺតឡង់រែ្ឋអូនហអូសៅន្ងៃេដី២៧និង២៨ដខធ្នលូឆ្នាំ១៨៣២។វា្រូក្

្រញ្លូលទាំងការ្រក្បសាយរ្រ�់បពទះសយ�មូវបគដី�្អំពដីរស្រៀ្រដែលបពទះបគ្រ់បគង

ការ្រងក្រសងកើតរ្រ�់បេង់និងការអសញជើញសយើងឲ្យខិតសៅជិតបេង់។



៣១៣

សមសរៀនេដី១៩៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨៨:៤១–៦៩

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៨៨:៥១–៦១

ទ្រះអម្ចាស់តលើកតរឿងទបែូច្ ួយត�ើងអំ្ីបុរសទាំងឡាយតធវែើការតៅក្នុងចម្ការតហើយទ�ូវោនតៅហាវាយទ��ប់្ កជួប

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា88:51–៦0ម្ៃបរឿងកបដូចមួយថដល�ួយបយើងយល់អំពរីទំនា្រ់ទំៃងរបស់កពះជាមួយៃ្រ

ទាំងឡាយថដលកទង់ោៃបបងកើត។បរឿងកបដូច្ឺជាបរឿងថដលបកបើកោស់រោរបកបៀបបធៀបបដើម្បរីបបកងៀៃអំពរីបសច្រ្រីពិត។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា88:51–55បោយថសវងរ្រថាបតើបុរសម្នា្រ់បៅ្រ្ននុងបរឿងកបដូចបៃះោៃបញ្ជាដល់ពួ្រ

អ្ន្របបកមើោត់ឲ្យបធវើអវរីបហើយថាបតើោត់ោៃសៃយាដូចបម្ចបៅរោៃ់ពួ្រប្ម្នា្រ់ៗ។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា88:5៦–៦0បយើងអាៃថាម្ចាស់ចម្ការោៃម្រ�ួបពួ្រអ្ន្របបកមើរបស់ោត់បៅបពល

ដល់បវៃពួ្រប្៖«ពួ្រប្ទាំងអស់ោនាោៃទទួលរស្រីបៅបលើមុខបៅហាវាយរបស់ខលែលួៃ្ឺមៃុស្សម្នា្រ់ៗតាមបម្៉ាងរបស់ខលែលួៃ»

(្.ៃិងស.88:58)។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា88:៦1បោយថសវងរ្រអវរីថដលបរឿងកបដូចបបកងៀៃបយើងអំពរីរបបៀបថដលកពះទា្រ់ទង

ជាមួយៃ្រទាំងឡាយថដលកទង់ោៃបបងកើត។

ថ្ៃដរីថដលបយើងរស់បៅ្ឺជាៃ្រមួយ្រ្ននុងចំបណាមៃ្រទាំងឡាយថដលកពះអម្ចាស់ោៃសៃយាថាៃរងោងម្រ�ួប។

បសច្រ្រីពិតមួយថដលបយើងអាចបរៀៃបចញពរីបរឿងកបដូចបៃះ្ ឺថាព្រះអមាចាស់ៃឹងោងគៅៃគរទាំងឡា�របស់ពទង់ៃិង

គៅជួបៃឹងបណាដាជៃផ�លពគងៃគរទាំងគនារះគៅតាមកាលគវោរបស់ពទង់។អ្ន្រអាចៃរងចង់សរបសរបសច្រ្រីពិតបៃះ

បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។

បយើងៃរងរី្ររាយ្រ្ននុងវតតេម្ៃរបស់កពះអម្ចាស់បៅបលើថ្ៃដរីបៃះ

អំ�នុងបពលសហស្សវត្សរ៍បនាទាប់ពរីរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់

កទង់។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៨៨:៦២–៦៩

ទ្រះសនយាថានឹងយាងចូល្ កជិ�តយើងតៅត្លតយើងចូល
តៅជិ�ទ្រង់

សូមពិចារណាអំពរីសំណួរដូចតបៅបៃះ៖បតើអ្ន្រម្ៃអារម្ណ៍

ថាស្និទ្ធសានាលជាមួយកពះអម្ចាស់ដល់្រកមិតណា?បតើអ្ន្រចង់

ស្និទ្ធសានាលជាមួយកទង់រោៃ់ថតខាលាំងថដរឬបទ?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា88:៦2–៦3បោយ

ថសវងរ្រអវរីថដលបយើងអាចបធវើបដើម្បរីអបញ្ើញកពះអម្ចាស់ឲ្យោង

ចូលម្រ�ិតបយើង។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំៃូវអវរីថដលអ្ន្រ

រ្រប�ើញ។


4. សូមបធវើដូចខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. សូមសរបសរបោលរោរណ៍ថដលអ្ន្របរៀៃបចញពរី

បោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា88:៦3អំពរីរោរខិតចូលបៅ�ិតកពះអម្ចាស់។

ខ. សូមសរបសរស្រម្ភាពចំៃួៃបរីបចញពរីខទរី៦3ថដល្ ្ល់រោរយល់ដរងកជាលបករៅដល់អ្ន្រអំពរីរបបៀបថដល

អ្ន្រអាចខិតចូលបៅរោៃ់ថត�ិតកពះអម្ចាស់។

្ . សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះ៖បតើអ្ន្រោៃបធវើអវរីខលែះ្រ្ននុងរោរថសវងរ្រសូមៃិងបោះបដើម្បរីខិតចូលបៅរោៃ់ថត

�ិតកពះអម្ចាស់?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា88:៦4បោយថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃសៃយាដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដល

អធិសាឋាៃដល់កពះវរបិតាបៅ្រ្ននុងកពះនាមរបស់កទង់។

បតើកពះអង្គសប្គ្រះោៃបបកងៀៃដូចបម្ចអំពរីរបបៀបថដលកពះវរបិតាសួ្៌បឆលែើយតបរាល់រោរអធិសាឋាៃ?បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះឃ្លា

«ជារោរចាំោច់សកម្ប់អ្ន្រ»អាចៃិោយោៃថា«ជារោរកបបសើរបំ្ុតសកម្ប់អ្ន្រ»។បហតុដូបច្នះបហើយបោលរោរណ៍មួយ



៣១៤

សមសរៀនេដី១៩៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨៨:៤១–៦៩

ថដលបយើងអាចបរៀៃបចញពរីខ្ម្ពរីរបៃះ្ឺថាព្រះវរបិតាសួគ៌គឆលែើ�្របរាល់ការអធិោឋាៃរបស់គ�ើងគៅតាមអ្វបីផ�លពទង់ពជាបថ្

ជាការពបគសើរបំែុ្រសពមាប់គ�ើង។

ស�ចក្្ដីដ្្ងការែ៍ែូចតសៅសនទះសដាយដអលសឌើររីឆ្ែជដី�កតក្្នគុងក្ូរ៉ុមននពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់អាច

ជរួយអ្នក្យល់អំពដីមូលសហតុដែលអ្នក្គរួរដតរានអារម្មែ៍ននការែឹងគុែសទាទះជាបពទះវរ្រិតា�រួគ៌សឆ្ើយ

ត្រការអធិសា្នរ្រ�់អ្នក្សៅតាមរស្រៀ្រមរួយខុ�ពដីអ្វដីដែលអ្នក្�ង្ឹមឬរំពឹងេុក្យា៉ាងណាក្៏

សដាយ៖«វាពិតជាសរឿងមរួយែ៏លំបាក្សៅសពលការអធិសា្នែ៏សសាមាទះសែើម្ដីបានអ្វដីមរួយដែលអ្នក្បបាថ្នា

ចង់បានខាលាំង្រំផុតសនាទះពុំបតូវបានសឆ្ើយត្រសៅតាមរស្រៀ្រដែលអ្នក្ចង់បានសនាទះ។វាពិបាក្សែើម្ដីយល់

អំពដីមូលសហតុដែលការអនុវត្ស�ចក្្ដីជំសនឿែ៏បជាលសបរៅនិងសសាមាទះរ្រ�់អ្នក្សដាយរ�់សៅក្្នគុងជដីវិតមរួយ

ដែលរានការសោរពប្រតិ្រត្ិដ្ររជាមិនបានេេរួលលេ្ផលដែលចង់បានសៅវិញ។...សពលខ្ទះវាពិបាក្សែើម្ដីសាគាល់អំពដីអ្វដី

ដែលជាការទបតសើរបំ្ុ�ឬការចាំោច់�បរា្រ់អ្នក្ណា�់។ជដីវិតរ្រ�់អ្នក្នឹងកាន់ដតង្យប�រួលសៅសពលអ្នក្េេរួល

សាគាល់ថ្អ្វដីដែលបពទះបានសធ្វើឲ្យរានសៅក្្នគុងជដីវិតរ្រ�់អ្នក្គឺ�បរា្រ់ស�ចក្្ដីល្អែ៏អស់កល្ជានិច្ចរ្រ�់អ្នក្»(Using the 
Supernal Gift of Prayer»Ensign ឬលីអាហូណាដខឧ�ភាឆ្នាំ២០០៧េំព័រ៩)។



5.បតើអ្ន្រ្ ួរថតបធវើដូចបម្ចបៅបពលចបមលែើយចំបោះរោរអធិសាឋាៃប្រើតប�ើងតាមរបបៀបថដលអ្ន្រពុំោៃរំពរងទុ្របនាះ?

សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីបទពិបសាធៃ៍មួយថដលអ្ន្រធាលាប់ម្ៃបៅ

បពលកពះវរបិតាសួ្៌ោៃបឆលែើយតបរោរអធិសាឋាៃរបស់អ្ន្របៅតាមរបបៀបថដលកបបសើរបំ្ុតសកម្ប់អ្ន្រ។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា88:៦៦បយើងបរៀៃថារបបៀបថដលកពះទា្រ់ទងម្ររោៃ់បយើង្ ឺ«សំប�ងនៃមៃុស្សម្នា្រ់

្រំពុងថតថកស្របៅ្រ្ននុងទរីរបហាសាថាៃ»។សូមអាៃខ្ម្ពរីរបនាះបោយថសវងរ្ររបបៀបថដលកពះសូរបសៀងរបស់កពះបៃលែឺម្ររោៃ់

បយើង។សូម្ ិតអំពរីកោមួយថដលអ្ន្រធាលាប់ោៃម្ៃអារម្ណ៍ថាកពះោៃោងចូលម្រ�ិតអ្ន្របទាះជាអ្ន្រពុំអាចបមើលប�ើញ

កទង់ោ៉ាងណា្រ្រី។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា88:៦7–៦9បោយថសវងរ្ររបបៀបបថៃថែមថដលអ្ន្រអាចចូលបៅ�ិតកពះអម្ចាស់

ោៃ។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំៃូវអវរីថដលអ្ន្ររ្រប�ើញ។

បោយបកបើខ្ម្ពរីរទាំងបៃះសូមបញ្ចប់បសច្រ្រីថ ល្ែងរោរណ៍ដូចតបៅបៃះ៖គបើផភ្ករបស់ខ្នុំគោមារះស្ម័ពគទាំងពសុងគៅចំគពារះសិរីល្អ

របស់ព្រះគនារះ។

បៅ្រ្ននុងខទរី៦7ឃ្លា«ថ្្ន្រ...បសាមះស្័ក្ទាំងកសុងបៅចំបោះសិរីល្អរបស់បយើង»ម្ៃៃ័យថាលះបង់ទាំងកសុងចំបោះ

្រិច្ចរោរៃិងបោលបំណងរបស់កពះ។


៦. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើៃរណាថដលអ្ន្រសារល់ថដលបមើលបៅហា្រ់ដូចជាបពញបៅបោយពៃលែឺនៃកពះអម្ចាស់?

ខ. បតើអ្ន្របមើលប�ើញពៃលែឺនៃកពះអម្ចាស់ថដលបុ្្គលបនាះម្ៃតាមរបបៀបណា?

បៅ្រ្ននុងខទរី៦8សូម្រត់ចំណាំថាបដើម្បរីបធវើឲ្យ្ ំៃិតរបស់អ្ន្របសាមះស្័ក្ទាំងកសុងចំបោះកពះអ្ន្រកតូវថញ្រខលែលួៃអ្ន្ររាល់ោនាបចញ

ជាបរិសុទ្ធ។ឃ្លា«ថញ្រខលែលួៃអ្ន្ររាល់ោនាបចញជាបរិសុទ្ធ»សំបៅបៅបលើតកមូវរោរបធវើឲ្យោៃបរិសុទ្ធបហើយសម្អាតខលែលួៃបចញពរី

អំបពើោប។អ្ន្រអាចោៃថញ្របចញជាបរិសុទ្ធោៃតាមរយៈដគ្វាយធួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងអាៃុភាពនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

បៅបពលអ្ន្រថកបចិតតេបចញពរីអំបពើោបរបស់អ្ន្របហើយទទួលពិធរីបរិសុទ្ធនៃបពវ�ិតភាពថ្មទាំងរ្រសាបសច្រ្រីសញ្ញា។


7.សូមរំឭ្រអំពរីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលអ្ន្រោៃរ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះ។រួចកសនមថា

អ្ន្រ្រំពុង្ យ្ៃ់ហវតូងតារាជាមួយមិតតេ្្រ្ិម្នា្រ់ថដល្ ិតថាកពះកទង់ពុំសារល់ោត់ប�ើយ។សូមសរបសរបៅ្រ្ននុង

បសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីអវរីថដលអ្ន្រៃរងថ្លែងបៅរោៃ់មិតតេ្្រ្ិរបស់អ្ន្រ។

សូមបញ្ចប់បមបរៀៃបៃះបោយអាៃៃិងពិចារណាបលើបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបៃះបោយកបធាៃបឌៀប្ើរបអសវអុ�ដូហវ

្រ្ននុង្ ណៈកបធាៃទរីមួយ៖



៣១៥

សមសរៀនេដី១៩៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨៨:៤១–៦៩

«្រង្រ្អលូនប្រុ�ប�ដីជាេដីប�ឡាញ់រ្រ�់ខ្គុំសអើយវាជាការពិតដែលមនុ�្សគឺោមានជាអ្វដីសសាទះស្រើសប្រៀ្រសៅ

នឹងភាពធំសធងននចបក្វាឡសនទះ។ជរួនកាលសយើងអាចរានអារម្មែ៍ថ្ជាមនុ�្សមិន�ំខាន់ោមានសគ

ក្ត់�រាគាល់ឯសកាឬបតូវបាន្រំសភ្ចសចាល។្រ៉ុដន្�ូមចងចាំជានិច្ថ្—អ្នក្�ំខាន់ចំសោទះ

បេង់!...

«បពទះេតសមើលអ្នក្ពុំដមនបោន់ដតជាមនុ�្សរដមងសាលា្រ់សៅក្្នគុងភពតូចមរួយដែលសយើងរ�់សៅមរួយរយៈ

សនទះសនាទះសេ—បេង់េតសមើលសលើអ្នក្ក្្នគុងនាមជា្រុបតរ្រ�់បេង់។បេង់េតសមើលអ្នក្ជាតរួអង្ដែលរាន�មត្ភាពនិង

បានសរៀ្រចំរចនាអ្នក្សឡើងឲ្យដប្រកាលាយសៅជាែូចសនាទះ។បេង់ចង់ឲ្យអ្នក្ែឹងថ្អ្នក្�ំខាន់ចំសោទះបេង់»(You Matter to 
Him»Ensign ឬលីអាហូណាដខវិច្ិកាឆ្នាំ២០១១,េំព័រ២២)។



8. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ៨៨:៤១–៦៩ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៣១៦

សមសរៀនេដី១៩៖ន ង្ៃេដី៣

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា

៨៨:៧០–១៤១
បមបរៀៃទរី19៖ន្ងៃទរី3បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា88:70–141

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៨៨:៧០–១១៧

ទ្រះអម្ចាស់ទតាស់បង្រប់្ ួកដអលត�ើរណនស្សនាចទកឲ្យតទ�ៀ្ខលែលួនសទម្ប់ការបតទ្ើរបស់្ ួករ�់តហើយទ្រង់
តបើកសដ្្ដងទ្ឹ�្តិការណ៍នានាជុំវិញការយាង្ កជាតលើក្រី្ ីររបស់ទ្រង់។

បៅទរីក្រុងខឺត�ង់រដ្ឋអូនហអូនារដូវរគ្ឆ្នាំ1832–33

កពះអម្ចាស់ោៃកតាស់បគ្រប់ឲ្យក្រុមថានា្រ់ដរ្រនាំបពវ�ិតភាព

�ួបកប�ុំោនាបៅ្រ្ននុងរោរកប�ុំមួយថដលកតូវោៃបៅថា

សាលានៃពួ្រពយារោរីបដើម្បរីបរៀបចំខលែលួៃកបរោសដំណរងល្អ

បៅ្រ្ននុងចំបណាមជាតិសាសៃ៍ទាំងឡាយបៅបលើថ្ៃដរី។

កពះអម្ចាស់ោៃកតាស់បគ្រប់ក្រុមបៃះឲ្យបៃតេបៅទរីក្រុងខឺត

�ង់បហើយបរៀៃពរីោនាទរីវិញបៅម្រ។សូមអាៃបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា88:77–80បោយថសវងរ្ររោរណ៍

ថដលកពះអម្ចាស់ោៃកតាស់បគ្រប់ឲ្យពួ្រអ្ន្ររោៃ់បពវ�ិតភាព

ទាំងបៃះបធវើបៅបពលពួ្របលា្រម្រ�ួបកប�ុំោនា។អ្ន្រអាចៃរង

ចង់្ ូសចំណាំអវរីថដលអ្ន្ររ្រប�ើញ។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា88:81–115

កពះអម្ចាស់ោៃបបើ្រសថម្ងកពរតតេិរោរណ៍ជាបកចើៃថដលៃរង

ប្រើតប�ើងពរីមុៃៃិងបករោយបពលរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ

របស់កទង់។កទង់្រ៏ោៃបបើ្រសថម្ងអំពរីកពរតតេិរោរណ៍នានា

ថដលៃរងប្រើតប�ើងបៅចុងបញ្ចប់នៃសហស្សវត្សរ៍ថដរ។

កពះអម្ចាស់ោៃបបើ្រសថម្ងថាមៃុស្សសាលាប់ៃរងោៃរស់ប�ើងវិញកសបបៅតាមភាពសុចរិតរបស់ខលែលួៃ។អ្ន្រទាំងឡាយថដល

រស់ប�ើងវិញដំបូងប្្ឺជាអ្ន្រថដលក្ងៃ្របសប�សាទាល(សូមបមើល្.ៃិងស.88:97–98,107)។អ្ន្រទាំងឡាយ

ថដលរស់ប�ើងវិញទរីពរីរ្ឺជាអ្ន្រថដលក្ងៃ្របទបរសកសាទាល(សូមបមើល្.ៃិងស.88:99)។អ្ន្រទាំងឡាយថដលក្ង

ៃ្របទប�សាទាលៃរងរស់ប�ើងវិញបៅបនាទាប់ពរីសហស្សវត្សរ៍(សូមបមើល្.ៃិងស.88:100–101)។ចុងបករោយបំ្ុត

«ពួ្រអ្ន្រថដលបៅសល់»—្ឺពួ្រអ្ន្រថដលប្រើតបៅបលើថ្ៃដរីបៃះរោលាយបៅជា្រូៃអៃតេរធាៃ—ៃរងរស់ប�ើងវិញបហើយកតូវោៃ

បោះបៅពិ្ពងងរតខាងបករៅ(សូមបមើល្.ៃិងស.88:102,114)។

សេចក្តីស្្ើម
ចំដែក្ននវិវរែៈសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨៨ដែលសមសរៀនសនទះ

សផ្ដាតសៅសលើ្រូក្្រញ្លូលទាំងស�ចក្្ដីដែនាំរ្រ�់បពទះអរាចា�់សៅែល់បក្ុមថ្នាក្់

ែឹក្នាំ្រព្វជិតភាពថ្ពរួក្ោត់បតូវសរៀនជាមរួយោនាតាមរយៈការ�ិក្សានិងស�ចក្្ដី

ជំសនឿសហើយបតូវ្រង្ហាញស�ចក្្ដីប�ឡាញ់និងមិត្ភាពចំសោទះោនាសៅវិញសៅមក្។

បពទះអរាចា�់ក្៏រានបពទះ្រន្លូលេុក្ជាមុនអំពដីេដី�រាគាល់ននការយាងមក្ជាសលើក្េដីពដីរ

លំដា្រ់លំសដាយននការរ�់សឡើងវិញនិងបពឹត្ិការែ៍នានាជុំវិញចមបាំងែ៏ធំនិង

ចុងសបកាយ្រង្អ�់ជាមរួយសាតាំង។

ស្ោថនពួកពយាការីប្នពបជរុំោនាសៅបន្ទប់ខាងសលើថន្ សារ

របេ់នូវលសខវិតនតីរេូតែល់ពពរះវិហារបរិេរុទ្ទតីពករុង

ខឺត�ង់ប្នកស្ងសេើយ។



៣១៧

សមសរៀនេដី១៩៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨៨:៧០–១៤១

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៨៨:១១៨–២៦

ទ្រះអម្ចាស់្ ិ្ណ៌នាអំ្ីគំរូណនការតរៀន


1.បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមរាយបញ្រីរោរណ៍មួយចំៃួៃថដលអ្ន្រោៃបរៀៃនា

បពល្ ្រីៗបៃះបៅឯសាលាៃិងបៅកពះវិហារ។បករោយម្រសូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះ៖បតើរោរបរៀៃអំពរី

មុខវិជាជាបៅឯសាលាម្ៃដូចជា្ណិតវិទយាៃិងវិទយាសាកសតេម្ៃសភាពខុសោនាពរីរោរសិ្រសាមុខវិជាជាដំណរងល្អ

ោ៉ាងដូចបម្ច?បតើវម្ៃសភាពដូចោនាោ៉ាងដូចបម្ច?(សូមបមើល្.ៃិងស.88:78–79)។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា88:118បោយថសវងរ្រថាបតើអ្ន្រថដលចូលបរៀៃបៅ្រ្ននុងសាលានៃពួ្រពយារោរីបនាះ

កតូវខ្នះថខ្នងបរៀៃអំពរីអវរី។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំអវរីថដលអ្ន្ររ្រប�ើញ។បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរបរៀៃសូកត«បោយបសច្រ្រី�ំបៃឿ»

ម្ៃៃ័យដូចបម្ច?

បៅបពលអ្ន្រអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបៃះបោយថអលបឌើរោវីឌបអថបដណា្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់

សូម្ ូសចំណាំោ្រ្យឬឃ្លាថដល�ួយអ្ន្រឲ្យយល់រោៃ់ថតចបាស់អំពរីអតថែៃ័យនៃរោរបរៀៃសូកតបោយបសច្រ្រី�ំបៃឿ៖

«ក្្នគុងនាមជាអ្នក្សរៀនអ្នក្និងខ្គុំបតូវប្របពឹត្សហើយសធ្វើជាអ្នក្ដែលប្របពឹត្តាមបពទះ្រន្លូលមិនដមនជា

អ្នក្សាដា្រ់ដែលបោន់ដតេេរួល�ក្ម្មភាពដត្រ៉ុសណាណទះសេ។សតើអ្នក្និងខ្គុំគឺជាភានាក្់ង្រដែលសធ្វើ�ក្ម្មភាព

សហើយពយាយាមសរៀន�ូបតសដាយស�ចក្្ដីជំសនឿឬសតើសយើងក្ំពុងដតរង់ចាំឲ្យសគ្រសបងៀនសហើយេេរួល

�ក្ម្មភាពឬ?...

«...ការសរៀន�ូបតសដាយស�ចក្្ដីជំសនឿតបមូវឲ្យរានក្ិច្ខិតខំខាងវិញ្ញាែខាង�តិអារម្មែ៍និង

ខាងរូ្រកាយសហើយពុំដមនជាការេេរួលភាពអក្ម្មសនាទះសេ។វាគឺសៅក្្នគុងស�ចក្្ដីសសាមាទះបតង់និងភាពខាជា្រ់ខជលួននន�ក្ម្មភាព

ដែលបាន្រំផុ�គំនិតសយើងឲ្យរានស�ចក្្ដីជំសនឿសនាទះដែលសយើង្រង្ហាញចំសោទះបពទះវរ្រិតា�រួគ៌និងបពទះរាជ្រុបតារ្រ�់បេង់

បពទះសយ�មូវបគដី�្ជាការ�្ម័បគចិត្រ្រ�់សយើងសែើម្ដីសរៀននិងេេរួលយក្ការ្រង្ហាត់្រសបងៀនពដីបពទះវិញ្ញាែ្ររិ�ុេ្។...

«...ការសរៀន�ូបតសដាយស�ចក្្ដីជំសនឿតបមូវឲ្យរានទាំង‹ចិត្និងគំនិតដែល�្ម័បគតាម›(គ.និង�.៦៤:៣៤)។

ការសរៀន�ូបតសដាយស�ចក្្ដីជំសនឿគឺជាលេ្ផលននបពទះវិញ្ញាែ្ររិ�ុេ្ដែលនាំបពទះសចសាដាននបពទះ្រន្លូលននបពទះមក្កាន់ែរួង

ចិត្ផងនិងចូលែល់ក្្នគុងែរួងចិត្ផង។ការសរៀន�ូបតសដាយស�ចក្្ដីជំសនឿពុំអាចបតូវបានសផ្រពដីអ្នក្្រសបងៀនសៅឲ្យ�ិ�្ស

បានសេ...ផ្គុយសៅវិញ�ិ�្សបតូវអនុវត្ស�ចក្្ដីជំសនឿសហើយសធ្វើ�ក្ម្មភាពសែើម្ដីេេរួលបានចំសែទះែឹង�បរា្រ់ខ្លួនឯង»

(«Seek Learning by Faith»Ensign ដខក្ញ្ញាឆ្នាំ២០០៧េំព័រ៦៤)។

បយើងអាចបរៀៃបោយបសច្រ្រី�ំបៃឿបៅបពលបយើងរួមចំថណ្រ្រ្ននុងរោរបរៀៃដំណរងល្អបោយស្រម្ៃិងយ្រចិតតេទុ្រោ្រ់បហើយ

បនាទាប់ម្រកបកពរតតេតាមអវរីថដលបយើងបរៀៃ។

សូម្រត់ចំណាំបៅបដើមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា88:118ថាកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលថាមៃុស្សមួយចំៃួៃពុំម្ៃ

បសច្រ្រី�ំបៃឿប�ើយ។បចញពរីអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះបតើអ្ន្រៃរងបញ្ចប់បោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះអំពរីរបបៀប

បបងកើៃបសច្រ្រី�ំបៃឿតាមរបបៀបណា?ពបសិៃគបើគ�ើងគនារះគសចក្បីជំគៃឿរបស់គ�ើងគលើព្រះគ�ស៊ូវពគបីស្ទៃឹងគកើៃគឡើង។


2. បដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យយល់អំពរីរបបៀបថដលបោលរោរណ៍បៃះអាចកតូវោៃអៃុវតតេបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្របនាះសូមអាៃ

សាថាៃភាពៃរីមួយៗដូចខាងបករោមបៃះ។បនាទាប់ម្រសូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ

របស់អ្ន្រអំពរីរបបៀបថដលបុ្្គលបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពៃរីមួយៗអាចថ្រថកបោៃបដើម្បរីបរៀៃបោយរោរសិ្រសាៃិងបោយ

បសច្រ្រី�ំបៃឿ។សូមសរបសរ្ ងថដរអំពរីរបបៀបថដលស្រម្ភាពរបស់បុ្្គលោៃ�ួយបុ្្គលបនាះបបងកើៃបសច្រ្រី

�ំបៃឿ។

្រ. យុវនារីម្នា្រ់អាៃកពះ្ម្ពរីរោ៉ាងបទៀងទាត់បែុថៃតេនាង្រកមៃរងឈប់បដើម្បរី្ ិតអំពរីអវរីថដលនាងអាៃ។នាងពុំម្ៃ

អារម្ណ៍ថារោរអាៃកពះ្ម្ពរីរម្ៃអតថែកបបោ�ៃ៍សកម្ប់នាងខាលាំងបនាះបទ។

ខ. យុវ�ៃម្នា្រ់ចូលរួមរាល់រោរកប�ំុបៅកពះវិហារបហើយរី្ររាយៃរងរោរចូលរួមពិភា្រសា្រ្ននុងថានា្រ់។�ួៃរោលោត់

ម្ៃអារម្ណ៍បំ្ុត្ំៃិតឲ្យថ្រថកប�រីវិតរបស់ោត់បៅតាមអវរីថដលោត់បរៀៃបែុថៃតេជាធម្តាោត់ពុំកបកពរតតេតាម

រោរបំ្ុស្ំៃិតទាំងបនាះបទ។



៣១៨

សមសរៀនេដី១៩៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨៨:៧០–១៤១



3.សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើបៅបពលណាខលែះថដលអ្ន្រោៃម្ៃអារម្ណ៍ថាបសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់អ្ន្រប្រើៃប�ើងថដលជាលទ្ធ្លម្រពរី

រោរពយាោមបរៀៃោ៉ាងស្រម្បោយរោរសិ្រសាៃិងបោយបសច្រ្រី�ំបៃឿ?

ខ. បតើស្រម្ភាពរបស់អ្ន្រ�ួយឲ្យបសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់អ្ន្រប្រើៃប�ើងោ៉ាងដូចបម្ច?

្ . បតើអ្ន្រម្ៃអារម្ណ៍ថាអ្ន្រ្ ួរថតបធវើអវរីនាបពលអនា្តបដើម្បរីពយាោមបរៀៃបោយរោរសិ្រសាៃិងបោយបសច្រ្រី

�ំបៃឿ?

បដើម្បរីបរៀៃបថៃថែមអំពរីសាលានៃពួ្រពយារោរីសូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា88:119–20បោយថសវងរ្រថាបតើ

កពះអម្ចាស់ពិពណ៌នាោ៉ាងដូចបម្ចអំពរីទរីតាំងថដលសាលានៃពួ្រពយារោរីកតូវ�ួប�ុំោនាបនាះ។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំអវរីថដល

អ្ន្ររ្រប�ើញ។

បដើម្បរីបឆលែើយតបបៅៃរងកពះបញ្ញតតេិរបស់កពះអម្ចាស់ឲ្យ្រសាងដំណា្រ់ប�ើងថដលម្ៃពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុងខទរី119បនាះទរីបំ្ុត

ពួ្របរិសុទ្ធោៃ្រសាងកពះវិហារបរិសុទ្ធទរីក្រុងខឺត�ង់។បៅបពលកពះវិហារបរិសុទ្ធ្រំពុងសាងសង់សាលានៃពួ្រពយារោរីោៃ

�ួបកប�ុំោនាបៅបៃ្ទប់ខាងបលើនៃ្ សាររបស់ៃូវលបខវិតៃរីបៅទរីក្រុងខឺត�ង់។

សូមសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា88:121–2៦រួចថសវងរ្រថាបតើកពះអម្ចាស់រំពរងឲ្យពួ្របងប្អតូៃកបុសបៅ្រ្ននុងសាលា

នៃពួ្រពយារោរីកបកពរតតេោ៉ាងដូចបម្ច។សូមពិចារណាអំពរីរបបៀបថដលឥរិោប្បៃះអាច�ួយអ្ន្របៅបពលអ្ន្រសិ្រសាដំណរងល្អ

បោយខលែលួៃឯងៃិងជាមួយមៃុស្សដនទ។អ្ន្រអាចៃរងពិចារណាអំពរីរបបៀបថដលឥរិោប្នានាថដលអ្ន្ររ្រប�ើញបនាះអាច

កតូវោៃអៃុវតតេបៅ្រ្ននុង�រីវិតផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់អ្ន្រ។


4.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើអ្ន្រ្ ិតថា

វៃ័យដូចបម្ចថដលកតូវ«ឈប់ពរីសម្រីអសារឥតរោរទាំងអស់របស់អ្ន្រពរីសំបណើចទាំងអស់...ៃិង្ំៃិត

ប្្សផ្ដាសទាំងអស់របស់អ្ន្រ»(្.ៃិងស.88:121)?

បសច្រតេរីថណនាំអំពរីសំបណើចៃិង្ំៃិតប្្សផ្ដាស្រ្ននុងរោរៃិោយស្រីកតូវោៃកបទាៃឲ្យអ្ន្រថដលចូលបរៀៃ្រ្ននុងសាលានៃពួ្រ

ពយារោរីថដលម្ៃៃ័យថាអ្ន្រថដលចូលបរៀៃ្រ្ននុងសាលានៃពួ្រពយារោរីកតូវម្ៃោរវភាពចំបោះ្រិច្ចរោរដ៏ពិសិដ្ឋៗ។បៅទរីបំ្ុត

រោរកប�ុំទាំងបៃះោៃកបកពរតតេបៅបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ។

បតើរោរបោរពកបតិបតតេិតាមឱវទបៃះអាច្ ្ល់អតថែកបបោ�ៃ៍ដល់្រិច្ចខ្នះថខ្នង្រ្ននុងរោរបរៀៃអវរីថដលពិសិដ្ឋោ៉ាងដូចបម្ច?

បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយឱវទបៃះពុំម្ៃៃ័យថាសំបណើចទាំងអស់សុទ្ធថតជាអំបពើោបបនាះបទ។កបធាៃហ្គរដុៃប៊ីហុិង្លែរី

ោៃម្ៃកបសាសៃ៍បៅរោៃ់ពួ្រយុវវ័យនៃសាសនាចក្រអំពរីសំបណើច៖

«្រ្អលូនៗអាចរានសពលែ៏រីក្រាយ។បបាក្ែណា�់្រ្អលូនៗអាចរានវាបាន!សយើងចង់ឲ្យ្រ្អលូនៗរាន

ការ�្របាយ។សយើងចង់ឲ្យ្រ្អលូនៗរីក្រាយនឹងជដីវិត។...សយើងចង់ឲ្យ្រ្អលូនៗរឹងរាំនិងអឹក្ធឹក្សឡើង

សែើម្ដីសបចៀងសហើយរាំសែើម្ដីស�ើចសហើយ�្របាយ។

«្រ៉ុដន្សពលសធ្វើែូសចានាទះចូររា្រសានិងប្រក្្រសដាយការអធិសា្នសនាទះសានាមញញឹមសៅសាថាន�រួគ៌នឹង

រានមក្សលើអ្នក្»(A Prophet’s Counsel and Prayer for Youth, »Ensign  ដខមក្រាឆ្នាំ២០០១

េំព័រ១១)។

សូម្រត់ចំណាំភាពស្ទលួៃដថដលៗនៃោ្រ្យទាំងអស់បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា88:122។សូម្ ិតថាបតើថានា្រ់

បរៀៃមួយអាចម្ៃអាៃុភាពោ៉ាងដូចបម្ចកបសិៃបបើសិស្សទាំងអស់ចូលរួមបរៀៃបមបរៀៃបនាះបហើយពយាោមបរៀៃពរីោនាបៅវិញ

បៅម្រ។

ការ�រស�រទុកនូវគំនិត

សដលអ្នកទទួលបាន

ដអលសឌើររីឆ្ែជដី�កតក្្នគុងក្ូរ៉ុមនន

ពរួក្សាវក្ែ្់រពដីរនាក្់បានសលើក្េឹក្ចិត្

សយើងឲ្យ�រស�រេុក្នូវអារម្មែ៍ដែល

សយើងេេរួលបាន៖«�ូម�រស�រេុក្

សៅក្ដន្ង�ុវត្ិភាពនូវសរឿង�ំខាន់ៗ

ដែលអ្នក្សរៀនពដីបពទះវិញ្ញាែ។អ្នក្នឹង

យល់ស�ើញថ្សៅសពលអ្នក្�រស�រ

េុក្នូវគំនិតដែលរានតនម្សនាទះនឹង

រានគំនិត្រដន្មសក្ើតមក្ជា្រន្្រនាទា្រ់

សេៀត។ចំសែទះែឹងដែលអ្នក្េេរួល

បានសនទះនឹងសក្ើតរានសពញមរួយ

ជដីវិតអ្នក្។មិនថ្សពលន្ងៃឬសពល

យ្រ់អ្នក្សៅក្ដន្ងណាឬក្ំពុងសធ្វើ

អ្វដីសនាទះសេ�ូមពយាយាមេេរួលសាគាល់

សហើយសឆ្ើយត្រសៅនឹងការែឹក្នាំ

ននបពទះវិញ្ញាែជានិច្»(«To
AcquireKnowledgeand

theStrengthtoUseIt
Wisely»Ensign ដខមិ្ុនាឆ្នាំ

២០០២េំព័រ៣២)។



៣១៩

សមសរៀនេដី១៩៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨៨:៧០–១៤១

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា88:124ម្ៃៃូវបសច្រ្រីថណនាំពរីកពះអម្ចាស់អំពរីរោរបដ្រ។សូមពិចារណាអំពរីរបបៀបថដល

រោរបដ្រយូរជាងតកមូវរោរអាចបែះោល់ដល់សមតថែភាពបយើង្រ្ននុងរោរបរៀៃឬទទួលអារម្ណ៍ពរីកពះវិញ្ញាណ។(្.ៃិងស.

88:124្ឺជាចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរមួយ។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំវបៅ្រ្ននុងរបបៀបមួយថដល�ួយអ្ន្រអាចគ្យរ្រវ

ប�ើញបៅបពលខាងមុខ)។

បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរបដ្រ្រ្ននុងចំៃួៃបពលបវលាកតរមកតូវៃិងរោរបករោ្រឲ្យោៃឆ្ប់អាច�ួយបយើងឲ្យបរៀៃរោៃ់ថតកបបសើរតាម

របបៀបណា?បោលរោរណ៍មួយថដលអាចរ្រោៃបចញពរីបសច្រ្រីថណនាំរបស់កពះអម្ចាស់បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

88:118–2៦្ឺថាការគធ្វើសកម្មភា្សុចរិ្រៃិងគចៀសវាង្ បីសកម្មភា្ទុច្រិ្រៃឹងជួ�គ�ើងឲ្យគរៀៃគចរះៃិងបាៃោអាង

គឡើង។សូម្ ិតអំពរីរោរសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើថ្មកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។


5.សូមរំឭ្របោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា88:121–2៦រួច្រំណត់ថាបតើកបរោរមួយណានៃឱវទបៃះថដលអ្ន្រ

កតូវអៃុវតតេឲ្យោៃរោៃ់ថតបពញបលញបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រ។សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសា

កពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីមូលបហតុថដលអ្ន្រ្ ិតថារោរបធវើតាមឱវទរបស់កពះអម្ចាស់ៃិងរោរកបកពរតតេៃូវរោរណ៍

ទាំងបៃះម្ៃសារៈសំខាៃ់្រ្ននុងរោរ�ួយអ្ន្រឲ្យបរៀៃបចះដំណរងល្អៃិងោៃសាអាងប�ើង។

ចំបណះចំណាេខគម្ីរ—បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៨៨:១២៤


៦.បដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យទបៃ្ទញចាំបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា88:124សូមរាយបញ្រីោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីឥរិោប្ចំៃួៃកោំមួយថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលថាកតូវ

បចៀសវងឬបធវើតាម។សូមសូកតប�ើងវិញម្ងបហើយម្ងបទៀតៃូវបញ្រីឥរិោប្ទាំងបនាះរហូតដល់អ្ន្រទបៃ្ទញ

ចាំម្ត់។បដើម្បរី�ួយអ្ន្រចងចាំបហើយអៃុវតតេតាមឱវទថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងវ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរបៃះសូម្ ិត

អំពរីរោរសូកតវបៅ្រ្ននុងចិតតេរាល់បពលថដលអ្ន្រចូលបរៀៃថា្ន្រ់សិរោខាសាលាឬថានា្រ់បៅឯកពះវិហារឬ្រម្វិធរីរាកតរី�ួប�ុំ

ក្ុរមក្ួសារបៅថខបករោយ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៨៨:១២៧–៤១

ទ្រះអម្ចាស់តរៀបចំស្ោណន្ ួក្ យាការី

សូម្ ិតអំពរីទរី្រថៃលែងមួយចំៃួៃថដលអ្ន្រសិ្រសាដំណរងល្អ

ជាមួយមៃុស្សដនទ។សូម្ ិតកបសិៃបបើម្ៃមៃុស្សថដល

អ្ន្រពុំសារល់ចបាស់ឬពយាោមចុះសកមុង។សូម្ ិតអំពរី

មៃុស្សម្នា្រ់បៅបពលអ្ន្រសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

88:127–41។សូមពិចារណាសំណួរដូចតបៅបៃះ៖

បតើទំនា្រ់ទំៃងរបស់អ្ន្រជាមួយមៃុស្សថដលអ្ន្របរៀៃដំណរងល្អ

ជាមួយម្ៃឥទ្ធិពលបលើសមតថែភាពរបស់អ្ន្រ្រ្ននុងរោរបរៀៃ

បហើយោៃសាអាងប�ើងបោយកពះវិញ្ញាណោ៉ាងដូចបម្ច?

កពះអម្ចាស់ម្ៃកពះទ័យរំពរងឲ្យសម្�ិ្រ្រ្ននុងសាលានៃពួ្រ

ពយារោរីបបងកើតទំនា្រ់ទំៃងល្អជាមួយោនាបៅវិញបៅម្របៅ

បពលពួ្រោត់បរៀៃជាមួយោនា។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា88:128–34បោយថសវងរ្រតួនាទរីរបស់ក្ូបបកងៀៃ្រ្ននុងរោរបបងកើតបរិោរោសខាងវិញ្ញាណនៃរោរបរៀៃបៅ្រ្ននុង

សាលានៃពួ្រពយារោរី។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំអវរីថដលអ្ន្ររ្រប�ើញ។

្រិច្ចសាវា្មៃ៍របស់ក្ូបបកងៀៃដល់សម្�ិ្រ្រ្ននុងថានា្រ់ម្ៃៃ័យថាោត់សាវា្មៃ៍បៅបពលពួ្រប្បដើរចូល្រ្ននុងថានា្រ់។បៃះ្ ឺជា

រោរទទួលរា្រ់ទា្រ់ដ៏ចាំោច់បៅ្រ្ននុងសាលានៃពួ្រពយារោរី។បតើអ្ន្រ្រត់ចំណាំអវរីខលែះអំពរី្រិច្ចសាវា្មៃ៍ៃិងរោរទទួលរា្រ់ទា្រ់

បៅ្រ្ននុងខទរី133?



៣២០

សមសរៀនេដី១៩៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨៨:៧០–១៤១

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា88:135–37បោយថសវងរ្រតួនាទរីរបស់សិស្ស្រ្ននុងរោរបបងកើតបរិោរោសនៃ

រោរបរៀៃដ៏ល្អ។

បតើទំនា្រ់ទំៃងកបប្ទណាថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះទ័យឲ្យសម្�ិ្រ្រ្ននុងសាលានៃពួ្រពយារោរីម្ៃចំបោះោនាបៅវិញបៅ

ម្រ?បោងតាមខទរី137បតើកពះអម្ចាស់ោៃសៃយាដូចបម្ចកបសិៃបបើសម្�ិ្រ្រ្ននុងសាលារបស់ពួ្រពយារោរីៃរងបធវើតាម

បសច្រ្រីថណនាំបៃះ?

ខាងបករោមបៃះ្ ឺជាបោលរោរណ៍ថដលបយើងបរៀៃបចញពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ៖គបើគ�ើងបង្ហាញមិ្រ្ភា្ៃិងគសចក្បីពសឡាញ់ចំគពារះ

ោនាគៅវិញគៅមកគនារះគ�ើងអាចអគញ្ើញព្រះវិញ្ញាណគៅគ្លគ�ើងសិកសា�ំណឹងល្អជាមួ�ោនា។


7.សូមបមើល្រិច្ចសាវា្មៃ៍បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា88:133ប�ើងវិញ។រួចសូមបឆលែើយសំណួរ

ខាងបករោមបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រ្ ិតថាអ្ន្រអាចបគ្ហាញ«រោរសបកមចចិតតេថដលជាប់ឥត្របកមើ្របហើយឥតថកបកបួលបដើម្បរីជាមិតតេ»

បៅដល់សម្�ិ្រ្រ្ននុងថានា្រ់ឬសម្�ិ្រក្ួសារថដលបយើងពុំសារល់ចបាស់ឬអាចៃរងពយាោមទទួលោៃបសច្រ្រី

កសឡាញ់តាមរបបៀបណា?

ខ. បតើបៅបពលណាខលែះថដលអ្ន្រធាលាប់ម្ៃបទពិបសាធៃ៍បរៀៃដំណរងល្អបៅ្រ្ននុងបរិោរោសថដលម្ៃមៃុស្សក្ប់

ោនាោៃសបកមចចិតតេបធវើជាមិតតេ?បតើវម្ៃសភាពដូចបម្ចឬបតើអ្ន្រ្ ិតថាវៃរងម្ៃសភាពដូចបម្ច?

សូម្ ិតអំពរីរបបៀបថដលអ្ន្រអាចបបងកើៃរោរសបកមចចិតតេបដើម្បរីកសឡាញ់មៃុស្សថដលអ្ន្របរៀៃដំណរងល្អជាមួយ។

អ្ន្រអាចៃរងចង់្រត់កតារោរបំ្ុស្ំៃិតនានាថដលអ្ន្រទទួលអារម្ណ៍ថាកតូវបគ្ហាញសណាដាៃចិតតេៃិងបសច្រ្រី

កសឡាញ់រោៃ់ថតបកចើៃចំបោះសម្�ិ្រ្រ្ននុងថានា្រ់ៃិងសម្�ិ្រក្ួសារ។


8. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ៨៨:៧០–១៤១ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៣២១

សមសរៀនេដី១៩៖ន ង្ៃេដី៤

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨៩
បមបរៀៃទរី19៖ន្ងៃទរី4បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា89

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៨៩:១–៣

យ៉ូដសបស្៊មីធបង្ហាញវិវរណៈដែលទ�ូវោនស្រល់ថាជាោក្យស្្ដីណនទោជាញាវាងណវ

បតើអ្ន្រធាលាប់ពៃ្យល់កោប់ៃរណាម្នា្រ់អំពរីមូលបហតុថដលអ្ន្រមិៃទទួលទាៃបក្ឿងកសវឹងថតឬរោបហវឬបកបើកោស់ថានាំ�្រ់ថដរឬ

បទ?បបើអ្ន្រធាលាប់បតើអ្ន្រចងចាំអំពរីអវរីថដលអ្ន្រោៃថ្លែងៃិងកបតិ្រម្របស់បុ្្គលបនាះថដរឬបទ?បមបរៀៃបៃះៃរង�ួយអ្ន្រយល់

រោៃ់ថតចបាស់អំពរីោ្រ្យសម្រីនៃកោជាញាវងនវបហើយបកតៀមខលែលួៃបដើម្បរីពៃ្យល់វបៅរោៃ់មៃុស្សទូបៅ។

នារដូវរគ្ឆ្នាំ1833ពួ្របងប្អតូៃកបុសបពវ�ិតភាពកបម្ណ

ជា20នា្រ់ោៃចាប់ប្្ើមកប�ុំោនាបៅបៃ្ទប់ខាងបលើនៃ

្សាររបស់ៃូវលបខវិតៃរីបៅទរីក្រុងខឺត�ង់រដ្ឋអូនហអូ

បដើម្បរីចូលរួមសាលានៃពួ្រពយារោរី។«បៅ្រ្ននុងរោរកប�ុំនៃ

សាលាបនាះថដលោៃកបកពរតតេបៅបៅន ង្ៃទរី27ថខ្រុម្ៈ

ឆ្នាំ1833ពយារោរីោៃទទួលវិវរណៈដ៏សំខាៃ់មួយ។បៅ

�ំនាៃ់ដំបូងនៃសាសនាចក្ររោរបកបើកោស់បក្ឿងកសវឹងថានាំ

�្រ់រោបហវៃិងថត្ឺជាបរឿងធម្តាបៅ្រ្ននុងសហ្មៃ៍ៃិង

ចំបណាមសម្�ិ្រសាសនាចក្រ។បៅបពលពយារោរីោៃប�ើញ

ពួ្របងប្អតូៃកបុសបកបើកោស់ថានាំ�្រ់បៅសាលាបនាះបលា្រោៃ

ម្ៃរោរកពួយោរម្។កពិ្រហាំយែង់បៅចាំដូបច្នះ៖‹បៅ

បពលពួ្រោត់កប�ុំោនាបៅ្រ្ននុងបៃ្ទប់បៃះបនាទាប់ពរីកសស់កសូប

អាហារបពលកពរ្រ[្រិច្ចរោរ]ដំបូងថដលពួ្រោត់បធវើ្ឺអុ�

បខ្សរៀរបស់ពួ្រោត់បហើយរោល្រំពុងថត�្រ់បនាះពួ្រោត់�ថ�្រោនាអំពរី្រិច្ចរោរដ៏មហិម្នៃៃ្រ។...ជាបរឿយៗបៅបពល

ពយារោរីចូលបៅ្រ្ននុងបៃ្ទប់បដើម្បរីបបកងៀៃបនាះបលា្រោៃប�ើញថាខលែលួៃបលា្រហ៊ំព័ទ្ធបៅបោយថ្្សងោរី។រោរណ៍បៃះបូ្ររួម

ទាំងរោរត្អតូញថត្អរពរីសំណា្រ់្ រិោរបស់បលា្រអំពរីរោរសម្អាត្រកម្លឥដ្ឋដ៏្រខវ្រ់[ម្រពរីរោរទំោរថានាំ�្រ់]្ងបនាះោៃបធវើឲ្យ

ពយារោរីពិចារណាបលើបញ្ហាបៃះបហើយបលា្រោៃទូលសួរកពះអម្ចាស់ទា្រ់ទងបៅៃរងរោរបកបើកោស់ថានាំ�្រ់របស់ពួ្របងប្អតូៃកបុស

បហើយវិវរណៈបៃះកតូវោៃសារល់ថាជាោ្រ្យសម្រីនៃកោជាញាវងនវថដលោៃម្រពរីរោរទូលសួរបនាះ›»(ការបម្ងៀ� របស់ ្បធា� 

សាសនាច្ក ៖ យ៉ូសសប សម្៊ីធ[ឆ្នាំ2007]ទំព័រ2៦3)។

សូមអាៃបសច្រ្រីថណនាំអំពរី្រណ្ឌនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា89បោយថសវងរ្រអវរីថដលពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃ

បធវើ្រ្ននុងរោរបឆលែើយតបបៅរោៃ់ពួ្របងប្អតូៃកបុសអំពរីរោរបកបើកោស់ថានាំ�្រ់របស់ពួ្រោត់។បនាទាប់ម្រសូមអាៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា89:1–3បោយថសវងរ្រោ្រ្យៃិងឃ្លាថដលពិពណ៌នាអំពរីបោលបំណងរបស់កពះអម្ចាស់្រ្ននុងរោរកបទាៃវិវរណៈ

បៃះ។

អ្ន្រអាចៃរងរ្រប�ើញថាបោលបំណងមួយនៃវិវរណៈបៃះទា្រ់ទងៃរងរោរសប្គ្រះខាងសាច់្មរបស់បយើង។រោរសប្គ្រះ

ខាងសាច់្មកតូវអៃុវតតេជាមួយៃរងសុខុម្លភាពខាងរូបរោយរបស់បយើង។

សូម្រត់ចំណាំបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា89:2ថាដំបូងប�ើយោ្រ្យសម្រីនៃកោជាញាវងនវពុំកតូវោៃកបទាៃម្រ

ជាកពះបញ្ញតតេិបៅប�ើយបទ។កបធាៃយែូថសបបអហវស៊្ីធោៃពៃ្យល់៖«បៅកោបនាះ...បបើ[ោ្រ្យសម្រីនៃកោជាញាវងនវ]

សេចក្តីស្្ើម
សៅន្ងៃេដី២៧ដខក្ុម្ភៈឆ្នាំ១៨៣៣សែើម្ដីសឆ្ើយត្រសៅនឹងការេូល�រួររ្រ�់

ពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធអំពដីការសប្រើបបា�់ថ្នាំជក់្រ្រ�់ពរួក្្រង្រ្អលូនប្រុ�សៅក្្នគុងការប្រជុំ

ទាំងឡាយរ្រ�់ពរួក្ោត់សនាទះបពទះអរាចា�់បានប្រទានវិវរែៈសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិង

ស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨៩ដែលបតូវបានសាគាល់ថ្ជាោក្្យ�ម្ដីននបបាជាញាវាងនវ។សៅក្្នគុង

វិវរែៈសនាទះបពទះអរាចា�់បានបពរានទា�់នឹងការសប្រើបបា�់សារធាតុដែល្រណាដាល

ឲ្យអន្រាយសហើយបានសលើក្េឹក្ចិត្ឲ្យេេរួលទានអាហារដែលនាំឲ្យរាន�ុខភាពល្អ

វិញ។បពទះអរាចា�់ក្៏បាន�នយាដែរថ្មនុ�្សទាំងឡាយដែលសធ្វើតាមោក្្យ�ម្ដីនន

បបាជាញាវាងនវនឹងរានពរទាំងខាងសាច់្មនិងខាងវិញ្ញាែ។



៣២២

សមសរៀនេដី១៩៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨៩

កតូោៃកបទាៃជាកពះបញ្ញតតេិបនាះវៃរងនាំឲ្យមៃុស្សថដលបញរៀៃ្រ្ននុងរោរបកបើកោស់សារធាតុពុលទាំងឡាយឲ្យធាលា្រ់បៅបករោម

រោររោត់បទាសដូបច្នះកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃបសច្រ្រីបមតាតា្ររុណាបហើយកបទាៃឱរោសឲ្យពួ្រប្យ្រឈ្នះជាមុៃសិៃពរីមុៃកទង់

ោ្រ់ឲ្យពួ្រប្សថែិតបៅបករោមចបាប់»(បៅ្រ្ននុងរោយរោរណ៍សៃ្និសរីទថខតុលាឆ្នាំ1913ទំព័រ14)។

បោយសារថតបហតុបៃះបហើយបទើបបយើង្ ួរថតកបុងកបយ័ត្ន្រុំវិៃិច្័យថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្រ�ំនាៃ់ដំបូងមួយចំៃួៃថដលបនាទាប់

ពរីោ្រ្យសម្រីនៃកោជាញាវងនវកតូវោៃបបើ្រសថម្ងបហើយបៅថតបកបើកោស់សារធាតុថដលកតូវោៃហាមឃ្ត់នាបពលសពវន្ងៃបៃះ។

បពញមួយកបវតតេិសាសនាចក្រ�ំនាៃ់ដំបូងថានា្រ់ដរ្រនាំោៃអបញ្ើញពួ្របរិសុទ្ធឲ្យរស់បៅតាមោ្រ្យសម្រីនៃកោជាញាវងនវឲ្យោៃ

រោៃ់ថតបពញបលញ។បៅសៃ្និសរីទទូបៅនាសរទរដូវឆ្នាំ1851កបធាៃកពិ្រហាំយែង់ោៃបស្នើឲ្យពួ្របរិសុទ្ធទាំងអស់ចុះ

បសច្រ្រីសញ្ញាជា្ លែតូវរោរបដើម្បរីបចៀសវងពរីថតរោបហវថានាំ�្រ់ៃិងកសាវិស្គរី។បៅន្ងៃទរី13ថខតុលាឆ្នាំ1882កពះអម្ចាស់

ោៃបបើ្រសថម្ងដល់កបធាៃចៃប្បលើរថាោ្រ្យសម្រីនៃកោជាញាវងនវកតូវចាត់ទុ្រថាជាកពះបញ្ញតតេិមួយ។្រ្ននុងឆ្នាំ1919

្ណៈកបធាៃទរីមួយបៅបករោមរោរដរ្រនំារបស់កបធាៃហុរីបប៊ីរបចករោៃតេោៃោ្រ់រោរបោរពកបតិបតតេិោ្រ្យសម្រីនៃកោជាញាវងនវជា

តកមូវរោរបដើម្បរីទទួលោៃបណ្ណ័ចូលកពះវិហារបរិសុទ្ធ។ោ្រ្យសម្រីនៃកោជាញាវងនវបៃតេបធវើជាកពះបញ្ញតតេិដ៏ម្ៃសារៈសំខាៃ់នាបពល

សពវន្ងៃបៃះបហើយរោរបោរពកបតិបតតេិតាមកពះបញ្ញតតេិបៃះ្ឺជាល្រខេខណ្ឌថដលតកមូវឲ្យម្ៃពរីមុៃពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្ររោរចូលរួម

កពះវិហារបរិសុទ្ធ្រិច្ចរោរ្ ្សពវ្សាយសាសនាៃិង្រិច្ចរោរដ៏ស្រ្ិសមប្្សងៗបទៀតបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ។


1. បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមសរបសរឃ្លាមោលការណ៍ មោយ មសចក្ដី ស�យា

(បចញពរី្.ៃិងស.89:3)ដូចោៃបគ្ហាញខាងបករោមបៃះ។សូមទុ្រចបនាលាះខលែះបដើម្បរីសរបសរបោលរោរណ៍

ៃិងបសច្រ្រីសៃយានៃវិវរណៈបៃះបៅពរីបករោមោ្រ្យទាំងពរីរនៃឃ្លាបៃះ។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំឃ្លាបៃះបៅ្រ្ននុង

កពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។

សោលការែ៍ សដាយសេចក្តីេនយា

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៨៩:៤–៩

ទ្រះអម្ចាស់ទ្ម្ន្ ួកបរិសុ្រ្កុំឲ្យតទបើទោស់តទគឿងទសវឹងថានាំជក់ដ�ឬកាតហវែ

បតើអ្ន្រធាលាប់ស្ទតូចកតរីរោលពរីមុៃថដរឬបទ?

បតើអ្ន្រស្ទតូចកតរីពយាោមបបញ្ឆោតកតរីឲ្យស៊ីសៃ្ទតូចតាមរបបៀបណាខលែះ?

បតើបហតុអវរីោៃជាមៃុស្សមួយចំៃួៃពយាោមបញ្ចនុះបញ្ចតូលអ្ន្រឲ្យ

ទទួលទាៃសារធាតុថដលកពះអម្ចាស់ោៃហាមឃ្ត់?បតើពួ្រប្បកបើ

ៃុយឬវិធរីសាកសតេអវរីខលែះបដើម្បរីពយាោមបញ្ចនុះបញ្ចតូលអ្ន្រៃិងមៃុស្ស

ទូបៅឲ្យបកបើកោស់សារធាតុទាំងបនាះ?សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា89:4បោយថសវងរ្រថាបតើៃរណាថដលកពះអម្ចាស់

ោៃកពម្ៃថាៃរងបែុៃបែងបបញ្ឆោតពួ្របរិសុទ្ធបៅន្ងៃចុងបករោយ។

សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្របៅបករោមចំណងប�ើង«បោលរោរណ៍»៖គពពារះផ្រអំគ្ើ

អាពកក់ទាំងឡា�នៃមៃុស្សផ�លរួមគំៃិ្រពបព្ឹ្រ្អំគ្ើទុច្រិ្រគៅន្ងៃ

ចុងគពកា�គនារះព្រះអមាចាស់ព្មាៃគ�ើងមិៃឲ្យគពបើពបាស់ោរធា្រុ

អៃ្រា�នានា។

បសច្រ្រីថ ល្ែងរោរណ៍ខាងបករោមបៃះបោយកបធាៃថអ៊សរាែថាហវថប៊ៃសរៃ�ួយបយើងឲ្យយល់ថាអំបពើអាក្រ្រ់មួយៃិងមៃុស្ស

ថដលរួម្ ំៃិតកបកពរតតេអំបពើទុច្ចរិត្ឺទទួលោៃ្ លកបបោ�ៃ៍បោយរោរ�ួញដូរសារធាតុបញរៀៃដល់មៃុស្សដនទ៖

«បពទះអរាចា�់បានេតស�ើញជាមុននូវសាថានភាពនាសពល�ព្វន្ងៃសនទះសៅសពលមនុ�្សរានចិត្ចង់បាន

បបាក្់សនាទះបាន្រណាដាលឲ្យមនុ�្សររួមគំនិតទាក្់ទាញមនុ�្សែនេឲ្យស�ពសារធាតុពុលសៅក្្នគុងរូ្រកាយ

រ្រ�់ពរួក្សគ។ការផសាយោែិជជក្ម្មដែលផ្សព្វផសាយអំពដីបសាស្រៀរបសាេំោំងបាយជូរសបគឿងប�វឹង

នានាកាសហ្វថ្នាំជក្់និងសារធាតុអន្រាយែនេៗសេៀតគឺជាគំរូននេសង្វើដែលបពទះអរាចា�់បានេតស�ើញ

េុក្ជាមុន។្រ៉ុដន្គំរូែ៏ប្រក្្រសៅសដាយសបោទះថ្នាក្់្រំផុតននការររួមគំនិតែ៏អាបក្ក្់សនាទះសៅក្្នគុងជំនាន់

រ្រ�់សយើងសនទះគឺជាអ្នក្ដែលជំរុញចិត្ឲ្យពរួក្យុវវ័យធាលាក្់ចូលសៅក្្នគុងការសប្រើបបា�់សបគឿងសញៀន។



៣២៣

សមសរៀនេដី១៩៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨៩

«ឱ្រង្រ្អលូនប្រុ�ប�ដីវ័យសក្្មងរ្រ�់ខ្គុំសអើយសយើង�ូមបពរានែល់្រង្រ្អលូនសដាយស�ចក្្ដីប�ឡាញ់ទាំងប�ុងថ្សាតាំងនិង

ពរួក្ពល្ររិវាររ្រ�់វានឹងប�វាប�សេញក្្នគុងការជំរុញចិត្អ្នក្ឲ្យសប្រើបបា�់សារធាតុពុលនានាសបោទះពរួក្វាែឹងយា៉ាងបបាក្ែ

ថ្ស្រើអ្នក្ស�ពសារធាតុទាំងសនាទះអំណាចខាងវិញ្ញាែរ្រ�់អ្នក្នឹងចុទះសខសាយសហើយអ្នក្នឹងធាលាក្់សៅក្្នគុងអំណាចរ្រ�់

អារក្្ស។ចូរសៅឲ្យឆ្ងាយពដីក្ដន្ងនិងមនុ�្សទាំងសនាទះដែលនឹងជទះឥេ្ិពលែល់អ្នក្ឲ្យសល្មើ�នឹង្រេ្រញ្ញត្ិរ្រ�់បពទះ។

ចូររក្សា្រេ្រញ្ញត្ិននបពទះសហើយអ្នក្នឹងរានបបាជាញាសែើម្ដីែឹងសហើយអាចដញក្ែឹងថ្វាអាបក្ក្់»(«A Principle with a 
Promise »Ensign ដខឧ�ភាឆ្នាំ១៩៨៣េំព័រ៥៤–៥៥)។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា89:5–9បោយថសវងរ្រថាបតើសារធាតុអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃកពម្ៃដល់ពួ្របរិសុទ្ធ

មិៃឲ្យទទួលទាៃចូលបៅ្រ្ននុងរូបរោយរបស់ពួ្រប្។សូម្ ិតពរីរោរ្ូសចំណំាអវរីថដលអ្ន្ររ្រប�ើញ។(ថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្រ

ោៃថ្លែងថាវ្រ្យសព្ទ«ប្ស�្ៈបរៅដា»សំបៅបៅបលើថតៃិងរោបហវ)។បតើសារធាតុទាំងឡាយបៅ្រ្ននុងខទរី5–9ម្ៃសភាព

អៃតេរាយោ៉ាងដូចបម្ច?

សូម្រត់ចំណាំថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា89:7–8ថ្លែងថាបក្ឿងកសវឹងៃិងថានាំ�្រ់្្ល់រោរបកបើកោស់កតរមកតូវ្ ង

ៃិងមិៃកតរមកតូវ្ ង។សពវន្ងៃបៃះម្ៃសារធាតុប្្សងៗបទៀតថដលអាចកតូវោៃបកបើកោស់បោយខុសឆ្គងដូបច្នះវោៃរោលាយ

បៅជាសារធាតុអៃតេរាយៃិងបញរៀៃ។ថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្រោៃកពម្ៃទាស់ៃរងរោរបកបើកោស់នៃ«ប្ស�្ៈបក្ឿងបញរៀៃ

សារធាតុ្ រីមរីឬស្រម្ភាពដ៏បកោះថានា្រ់ថដលកតូវោៃបកបើបដើម្បរីបបងកើតឱ្យម្ៃ‹អារម្ណ៍របវើរវយ›ឬឥទ្ធិពលបៃលែំអារម្ណ៍

ប្្សងបទៀតថដលអាចបងកឲ្យអៃតេរាយដល់រូបរោយឬ្ំៃិតរបស់អ្ន្រ។សារធាតុទាំងបៃះមួយចំៃួៃរួមម្ៃ្រញ្ឆោឱស្្រកមិត

ខាលាំងបវ�្បញ្ជាឱស្ជាវបោយោមៃបវ�្បញ្ជាៃិងសារធាតុ្ រីមរីថដលបកបើបៅតាម្ ្ទះ»(មដើម្បដីករោលាំង ន� យុវ្រ�[្រូៃបសៀវបៅ

ឆ្នាំ2011]ទំព័រ2៦)។


2. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើរោរបញរៀៃម្ៃសភាពដូចោនាបៅៃរងថ្លែសៃ្ទតូចថដលមៃុស្សបកបើបដើម្បរីស្ទតូចកតរីោ៉ាងដូចបម្ច?

ខ. បតើបហតុអវរីោៃជារោរបញរៀៃបំផ្លាញភាពរី្រចបកមើៃដ៏អស់្រល្បរបស់បយើង?

្ . បតើរោរកពម្ៃឲ្យបចៀសវងពរីសារធាតុបញរៀៃៃិងអៃតេរាយោៃកបទាៃពរដល់�រីវិតរបស់អ្ន្រោ៉ាងដូចបម្ច?

អ្ន្រៃរងម្ៃពរកបសិៃបបើអ្ន្រសបកមចចិតតេនាបពលឥ�តូវបៃះថាៃរងមិៃទទួលទាៃសារធាតុថដល្ ្ទនុយបៅៃរងោ្រ្យសម្រីនៃកោជាញា

វងនវ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៨៩:១០–១៧

ទ្រះតលើក្រឹកចិ�្តឲ្យតយើងតទបើទោស់រុក្ខជា�ិដ្លែតឈើស្ច់និងធញ្ញជា�ិ

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា89:10–17

បោយថសវងរ្រអាហារថដលកពះអម្ចាស់ោៃបលើ្រទរ្រចិតតេ

បយើងឲ្យទទួលទាៃ។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំអវរីថដលអ្ន្រ

រ្រប�ើញ។បោងតាមខទរី11បតើបយើង្ ួរម្ៃឥរិោប្

ថបបណាបៅបពលបយើងទទួលទាៃអាហារថដល្ ្ល់សុខភាព

ល្អទាំងបៃះ?

វអាចៃរង្ ្ល់អតថែកបបោ�ៃ៍្រ្ននុងរោរដរងថា«បោយ

រោរកបុងកបយ័ត្ន»ម្ៃៃ័យថាបោយ្ លាសនវៃិងយ្រ

ចិតតេទុ្រោ្រ់។របបអាហារបលើស្រកមិតឬោមៃតុល្យភាព

បទាះជាអាហារល្អោ៉ាងណា្រ្រីអាចជាអាហារថដលពុំនាំឲ្យម្ៃ

សុខភាពល្អបនាះបទ។


3.សូមសរបសរអំពរីអាហារថដលនាំឲ្យម្ៃសុខភាព

ល្អបៅបករោមចំណងប�ើង«បោលរោរណ៍»បៅ

្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ

របស់អ្ន្រ។



៣២៤

សមសរៀនេដី១៩៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨៩

្ំរូមួយនៃរោរបកបើកោស់អាហារបោយកបុងកបយ័ត្នអាចប�ើញម្ៃបៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីថណនាំថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃឲ្យអំពរី

សាច់បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា89:12–13។ោ្រ្យមោយ សំនចថណនាំថាសាច់កតូវបកបើកោស់តាមរបបៀបថដល

មិៃខ្ះខាជាយ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៨៩:១៨–២១

ទ្រះអម្ចាស់សនយាថានឹងទបទានសុខភា្ល្អទោជាញានិងការការោរែល់អ្កដែលតររ្តា្ោក្យស្្ដីណនទោជាញាវាងណវ

សូមសរបសរបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្របៅបករោមចំណងប�ើង

«បសច្រ្រីសៃយា»៖គបើគ�ើងគធ្វើតាមពាក្យសម្បីនៃពបាជាញាវាងនវគនារះព្រះអមាចាស់ៃឹងពបទាៃ្រឲ្យគ�ើងគោ�ៃូវ...

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា89:18–19រួចថសវងរ្រពរ�័យមួយចំៃួៃថដលអ្ន្រអាចទទួលោៃចំបោះរោរបោរព

កបតិបតតេិតាមោ្រ្យសម្រីនៃកោជាញាវងនវ។


4.សូមបកបើអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបចញពរីខទរី18–19បដើម្បរីបញ្ចប់កបបោ្ថដលអ្ន្រោៃសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។(សូមទុ្រចបនាលាះបដើម្បរីសរបសរចូលបៅ្រ្ននុងកបបោ្បៃះបៅបពល

បករោយ)។បនាទាប់ម្រសូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះ៖បតើរោរបោរពតាមោ្រ្យសម្រីនៃកោជាញាវងនវអាច�ួយ

បយើងឲ្យទទួលោៃកោជាញាៃិងចំបណះដរងោៃតាមរបបៀបណា?

កបធាៃប៊យដ៏ប�ផ្្រ្រឺ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃពៃ្យល់អំពរីបោលបំណងចម្បងមួយនៃោ្រ្យសម្រីនៃកោជាញា

វងនវ៖

«ខ្គុំបានែឹង...ថ្សោល្រំែងចម្ងននោក្្យ�ម្ដីននបបាជាញាវាងនវបតូវសក្ើតសឡើងជាមរួយនឹង

វិវរែៈ។...

«ស្រើមនុ�្សរានាក្់‹សៅសបកាមឥេ្ិពលសនទះ›ស�្ើរដតមិនអាចសាដា្រ់ការនិយាយធម្មតាផងសតើពរួក្សគអាច

សឆ្ើយត្រសៅនឹងការ្រំផុ�គំនិតខាងវិញ្ញាែដែលសធ្វើឲ្យអារម្មែ៍ែ៏េន់ភ្ន់្រំផុតរ្រ�់សគរំជរួលសដាយ

រស្រៀ្រណា?

«‹ោក្្យ�ម្ដីននបបាជាញាវាងនវរានតនម្ែូចជាបក្ឹត្យវិន័យនន�ុខភាពដែរវាអាចរានតនម្�បរា្រ់វិញ្ញាែអ្នក្ជាង�បរា្រ់

រាងកាយអ្នក្សៅសេៀត›(“Prayers and Answers,”Ensign,ដខវិច្ិកាឆ្នាំ១៩៧៩េំព័រ២០)។

សូម្ ិតអំពរីរបបៀបថដលរោរបោរពកបតិបតតេិតាមោ្រ្យសម្រីនៃកោជាញាវងនវោៃនាំឲ្យអ្ន្ររី្ររាយៃរងភាពជានដ្ ូនៃកពះវិញ្ញាណ

បរិសុទ្ធថដលបគ្ហាញកោជាញាៃិងចំបណះដរងបៅដល់អ្ន្រថដលបសាមះកតង់។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា89:20–21បោយថសវងរ្រពរ�័យបថៃថែមថដលប្រើតប�ើងពរីរោរបធវើតាមោ្រ្យសម្រីនៃ

កោជាញាវងនវ។(បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា89:18–21្ឺជាវ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរ។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំវ

បៅ្រ្ននុងរបបៀបមួយថដល�ួយអ្ន្រអាចគ្យរ្រវប�ើញបៅបពលខាងមុខ)។


5. បចញពរីអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះសូមសរបសរចូលបៅ្រ្ននុងកបបោ្ថដលបៅបករោមចំណងប�ើង

«បសច្រ្រីសៃយា»បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។(សូមបមើលបលខបោង21ក

បដើម្បរី�ួយអ្ន្រយល់ឃ្លា«បទវតាថដលបំផ្លាញៃរងបង្លួសពួ្រប្»។បសច្រ្រីសៃយានៃរោរថ្រ្រសាពរីសាថាៃសួ្៌បៃះ

អាចសំបៅបៅបលើសុវតថែិភាពខាងសាច់្ម្ ងៃិងខាងវិញ្ញាណ្ ង)។បនាទាប់ម្រសូមសរបសរចបមលែើយចំបោះ

សំណួរដូចតបៅបៃះ៖បតើបៅបពលណាខលែះថដលបសច្រ្រីសៃយាថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

89:18–21កតូវោៃបំបពញបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រឬ�រីវិតរបស់មៃុស្សថដលអ្ន្រសារល់?

សូមពិចារណាអំពរីរោរោ្រ់បោលបៅបដើម្បរីរស់បៅតាមោ្រ្យសម្រីនៃកោជាញាវងនវឲ្យោៃរោៃ់ថតកបបសើរ។



៣២៥

សមសរៀនេដី១៩៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៨៩

ចំបណះចំណាេខគម្ីរ—បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៨៩:១៨–២១


៦. សូមចមលែងចំណងប�ើងៃិងខ្ម្ពរីរបោងថដលម្ៃរាយបៅខាងបករោមបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុ

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

េរុខភាព ពប្ជាញា កមាលាំង ការការោរ។

គ.និង�.៨៩:១៨ គ.និង�.៨៩:១៩ គ.និង�.៨៩:២០ គ.និង�.៨៩:២១

សូមបក�ើសបរើសខ្ម្ពរីរមួយចំបណាមខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបហើយពយាោមទបៃ្ទញវបរីបួៃនាទរី។រង់ចាំបមើលថាបតើអ្ន្រ

អាចសូកតខ្ម្ពរីរបៃះឲ្យសម្�ិ្រក្ួសារឬមិតតេ្ ្រ្ិម្នា្រ់សាដាប់ថដរឬបទ។បដើម្បរីទបៃ្ទញវ្្គបទ្ម្ពរីរទាំងមូលឲ្យចាំ

អ្ន្រអាចៃរងចង់បក�ើសបរើសខ្ម្ពរីរដនទបទៀតបហើយ្រំណត់បពលបវលាមួយបដើម្បរីពយាោមទបៃ្ទញខ្ម្ពរីរទាំងបនាះបៅ

ន ង្ៃបករោយ។


7.សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ៨៩ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៣២៦

សមសរៀនេដី២០៖ន្ងៃេដី១

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៩០–៩២
បមបរៀៃទរី20៖ន្ងៃទរី1បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា90–92

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៩០:១–១៨

ទ្រះអម្ចាស់ទតាស់ដណនាំែល់គណៈទបធានប្វែជិ�ភា្ជាន់ខ្ស់អំ្ីការ្រ្រួលខុសទ�ូវរបស់្ ួកតោក

បតើអំបណាយដ៏ម្ៃតនមលែបំ្ុតថដលអ្ន្រធាលាប់ទទួលោៃ្ឺជាអវរី?បហតុអវរីោៃជាវម្ៃតនមលែ?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា90:1–3បោយថសវងរ្ររោរណ៍ដ៏ម្ៃតនមលែថដលពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃទទួល។

កសបតាមខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើអវរីថដលពយារោរីរោៃ់?

ឃ្លា«្រូៃបសាទាំងឡាយនៃៃ្រ»សំបៅបៅបលើសិទ្ធិរបស់្ ណៈកបធាៃឬសិទ្ធិអំណាចថដលកពះកបទាៃឲ្យមៃុស្សបដើម្បរីបធវើ

អធិបតរីក្ប់ក្ងៃិងដរ្រនាំៃ្រកទង់បៅបលើថ្ៃដរី។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា90:4–5បោយថសវងរ្ររោរកពម្ៃថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃដល់ពួ្របរិសុទ្ធ។

វ្រ្យសព្ទថដលោៃបកបើបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះ្ ឺ្ពះប�្ទូល ទាំងឡាយសំបៅបៅបលើវិវរណៈទាំងឡាយថដលោៃម្រពរីកពះតាមរយៈ

ពួ្រពយារោរីរបស់កទង់។

អ្ន្រអាចៃរងចង់សរបសរបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះបៅបលើថ្ម

កពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រថ្រ្បរខទរី5៖គបើគ�ើងរាប់វិវរណៈទាំងឡា�

ផ�លព្រះពបទាៃឲ្យតាមរ�ៈ្ ួក្ យាការីពទង់ទុកជាការឥ្រការគនារះ

គ�ើងៃឹងជំ្ប់គ�ើ��ួល។


1. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រ្ ិតថារោររាប់វិវរណៈទាំងឡាយថដលកពះ

កបទាៃឲ្យតាមរយៈពួ្រពយារោរីរបស់កទង់

«ជារោរឥតរោរ»ម្ៃៃ័យដូចបម្ច(្.ៃិងស.

90:5)?

ខ. បតើ្ ំរូមួយចំៃួៃនៃវិវរណៈថដលមៃុស្សអាចៃរង

កតូវោៃល្បលួងឲ្យរាប់ជារោរឥតរោរម្ៃអវរីខលែះ?

សេចក្តីស្្ើម
សៅន្ងៃេដី៨ដខមិនាឆ្នាំ១៨៣៣បពទះអរាចា�់បានប្រទានវិវរែៈដែលរានក្ត់បតា

សៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៩០ដែលរានដចងអំពដីស�ចក្្ដីដែនាំសៅ

ែល់គែៈប្រធាន្រព្វជិតភាពជាន់ខ្�់។«វិវរែៈសនទះគឺជាជំហាន្រន្សៅសេៀត

អំពដីការតាំងគែៈប្រធានេដីមរួយសឡើង»(គ.និង�.៩០ស�ចក្្ដីដែនាំអំពដី

ក្ែ្ឌ)។សៅន្ងៃ្រនាទា្រ់ពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធបានេូល�រួរថ្សតើសលាក្គរួរដត្រក្ដប្រ

បពទះគម្ដីរអ័្រ៉ូបគដីផ្េុក្ជាដផ្នក្ននក្ំដែែ៏្រំផុ�គំនិតសលើបពទះគម្ដីរ្រម៊ី្រដែរឬសេ។

បពទះអរាចា�់បានរាន្រន្លូលត្រសៅនឹងការេូល�រួររ្រ�់សលាក្តាមរយៈវិវរែៈ

ដែលរានក្ត់បតាសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៩១សហើយបានរាន

បពទះ្រន្លូលបបា្រ់យ៉ូដ�្រថ្សលាក្មិនចាំបាច់្រក្ដប្របពទះគម្ដីរសនាទះសេ។សេើ្រដត

ពដីរ្រដីន្ងៃសបកាយមក្សៅន្ងៃេដី១៥ដខមិនាឆ្នាំ១៨៣៣ពយាការីបានេេរួលវិវរែៈ

មរួយ(គ.និង�.៩២)ដែលបាន្រង្គា្រ់ឲ្យដ្ហ្វសឌើរិក្ជដីវិលលាម្សដែលជា

េដីប្រឹក្សាមរួយរូ្ររ្រ�់ពយាការីេេរួលយក្ក្រែដីយក្ិច្រ្រ�់សលាក្សៅក្្នគុង�ហបោ�

សាមគ្ដីភាពដែលបតូវបានសាថា្រនាសឡើងសែើម្ដីបគ្រ់បគងសលើ�ុខុរាលភាពនិង

ក្ិច្ការជំនរួញរ្រ�់សា�នាចបក្។



៣២៧

សមសរៀនេដី២០៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៩០–៩២

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា90:៦បោយថសវងរ្រថាបតើៃរណាបទៀតថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលកោប់ថា

ៃរងរោៃ់្រូៃបសាទាំងឡាយនៃៃ្រ។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំោ្រ្យឬឃ្លាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះថដលបបកងៀៃបសច្រ្រីពិតថា

គណៈពបធាៃទបីមួ�កាៃ់កូៃគោទាំងឡា�នៃៃគរ។(សម្�ិ្រ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់្រ៏ោៃទទួល្រូៃបសា

ទាំងឡាយនៃៃ្រថដរបៅបពល្រូរ៉ុមបនាះកតូវោៃបបងកើតប�ើង្រ្ននុងឆ្នាំ1835។រោរបកបើកោស់្រូៃបសាទាំងបៃះសថែិតបៅបករោម

រោរដរ្រនាំរបស់កបធាៃនៃសាសនាចក្រ)។

បៅន ង្ៃទរី18ថខមិនាឆ្នាំ1833្ឺ10ន្ងៃបនាទាប់ពរីវិវរណៈបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា90កតូវោៃកបទាៃឲ្យ

បនាះយែូថសបស៊្ីធោៃថញ្រស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃៃិងថ្ហវបឌើរិ្រ�រីវិលលាម្សបចញជាទរីកបរ្រសាបៅ្រ្ននុង្ ណៈកបធាៃបពវ�ិតភាព

ជាៃ់ខ្ពស់ថដលបករោយម្រោៃសារល់ជា្ ណៈកបធាៃទរីមួយនៃសាសនាចក្រ។

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា90:7–10ម្ៃបសច្រ្រីថណនាំបៅដល់្ ណៈកបធាៃទរីមួយបដើម្បរីបរៀបចំខលែលួៃសម្�ិ្រ្រ្ននុងសាលា

របស់ពួ្រពយារោរីឲ្យកបរោសដំណរងល្អោសបពញពិ្ពបលា្រ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា90:11បហើយ

ពិចារណាអំពរីរបបៀបថដលខ្ម្ពរីរបៃះ្រំពុងថតកតូវោៃសបកមចនាបពលសពវន្ងៃបៃះ។

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា90:12–18ពិពណ៌នាអំពរីរោរទទួលខុសកតូវមួយចំៃួៃរបស់្ ណៈកបធាៃទរីមួយថដលរួម

បញ្ចតូលទាំងរោរបរៀបចំ្រិច្ចរោរទាំងឡាយនៃសាសនាចក្រឲ្យម្ៃរបបៀបបរៀបរយ។បោយសារថត្ ណៈកបធាៃទរីមួយរោៃ់

្រូៃបសាទាំងឡាយនៃៃ្រអ្ន្រៃរងម្ៃពរបៅបពលអ្ន្របធវើតាមរោរបបកងៀៃរបស់ពួ្របលា្រ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៩០:១៩–៣៧

ទ្រះអម្ចាស់ដណនាំែល់្ ួកបរិសុ្រ្តៅ្រីទកុងស៊មីយ៉ូន

បតើអ្ន្របធវើដូចបម្ចបៅបពលសាថាៃភាព្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រធាលា្រ់ដុៃោប?

បៅបពលពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃទទួលវិវរណៈបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា90បលា្រៃិងថានា្រ់ដរ្រនាំឯបទៀត

នៃសាសនាចក្រោៃធាលា្រ់្រ្ននុងសាថាៃភាពដុៃោបបោយសារថត្រងវះធៃធាៃហិរញ្ញវតថែនុ្រ្ននុងសាសនាចក្រ។បោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា90:19–37ម្ៃបសច្រ្រីថណនាំពរីកពះអម្ចាស់បៅដល់ថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្រ�ំនាៃ់ដំបូងស្រីពរីរបបៀបកទាំកទ

ៃរងសាថាៃភាពដុៃោបថដលពួ្របលា្រោៃ�ួបកបទះបនាះ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា90:24រួចថសវងរ្រឱវទថដលអាចលួងបលាមចិតតេដល់មៃុស្សថដលអាចៃរងឆលែងរោត់

សាថាៃភាពដុៃោបមួយ។

សូមបញ្ចប់បោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះបោយថ្្អ្របៅបលើបសច្រ្រីសៃយារបស់កពះអម្ចាស់បៅ្រ្ននុងខទរី24៖គបើគ�ើងៃឹងគោ�

្យាោមជាៃិច្មាៃគ�ើ�ៃឹកចាំ្ បីគនារះពគប់ការណ៍ទាំងអស់ៃឹងែ្សំោនាសពមាប់គសចក្បីល្អ�ល់គ�ើង។

ថសវងរ្របោយពយាោម្ឺបលើសជាងរោរអាៃកពះ្ម្ពរីរបៅបទៀត។កបធាៃហារ៉ូលប៊ីលរីោៃម្ៃកបសាសៃ៍៖«រោរពយាោម

ម្ៃៃ័យថាឧសសាហ៍ថដល្ ្ទនុយបៅៃរងខ្ិលកចអូសឬបធវសកបថហសឬមិៃបអើបពើ។បយើងអាចៃិោយោៃមយា៉ាងបទៀតថា

ពួ្រប្កតូវចបាស់ជាថសវងរ្របដើម្បរីសារល់បោលលទ្ធិទាំងឡាយនៃសាសនាចក្រ»( Stand Ye in Holy Places: Selected 
Sermons and Writings of President Harold B. Lee[ឆ្នាំ1974]ទំព័រ198)។

បតើអ្ន្រ្ ិតថា«ក្ប់រោរណ៍ទាំងអស់ៃរង្ ្សំោនាសកម្ប់បសច្រ្រីល្អដល់អ្ន្រ»(្.ៃិងស.90:24)ម្ៃៃ័យដូចបម្ច?

រោរណ៍បៃះពុំម្ៃៃ័យថាោមៃបរឿងអាក្រ្រ់ប្រើតប�ើងចំបោះបយើងបនាះបទ?្្ទនុយបៅវិញវម្ៃៃ័យថាកពះៃរងពកងរងបយើង

បៅអំ�នុងបពលកោដ៏ដុៃោបបបើបយើងម្ៃចិតតេបសាមះកតង់បនាះបហើយឧបស្្គទាំងឡាយរបស់បយើងអាចនាំម្រឲ្យបយើងៃូវ

បទពិបសាធៃ៍ៃិងពរ�័យដ៏ចាំោច់ៗ។


2.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីបទពិបសាធៃ៍មួយថដលអ្ន្រធាលាប់ម្ៃឬ

ោៃប�ើញបៅ្រ្ននុង�រីវិតនៃមៃុស្សណាម្នា្រ់បទៀតថដលបគ្ហាញអំពរីភាពបពញបលញនៃបោលរោរណ៍បៃះ។



៣២៨

សមសរៀនេដី២០៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៩០–៩២

សម្�ិ្រសាសនាចក្រម្នា្រ់ថដលោៃបគ្ហាញភាពបសាមះកតង់ដ៏អសាចារ្យបៅអំ�នុងកោដុៃោបបនាះ្ ឺវីថអៃណាចា្រស៍។សូម

សិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា90:28–31រួចថសវងរ្របសច្រ្រីថណនាំថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃដល់ោត់។សូម

សិ្រសាព័ត៌ម្ៃខាងបករោមបៃះអំពរីបងកសរីចា្រស៍បោយថសវងរ្រថាបតើោត់ម្ៃចិតតេបសាមះកតង់ោ៉ាងណាចំបោះបសច្រ្រីថណនាំ

របស់កពះអម្ចាស់។បៅបពលអ្ន្រសិ្រសាអំពរីព័ត៌ម្ៃបៃះអ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសបនាទាត់បៅពរីបករោមសាថាៃភាពដុៃោបមួយចំៃួៃថដល

វីថអណាោៃ�ួបកបទះ(សូមថសវងរ្រឲ្យោៃោ៉ាងបហាចណាស់បរី)។

វីថអៃណាចា្រស៍្ឺជា្ ំរូនៃមៃុស្សម្ៃចិតតេបសាមះកតង់

មួយរូប្រ្ននុងចំបណាមពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយជាបកចើៃបៅ

�ំនាៃ់ដំបូង។ោត់ោៃប្រើតបៅន្ងៃទរី10ថខមិ្ុនាឆ្នាំ

1787។បនាទាប់ពរីោត់ោៃ�ួបជាមួយពួ្រអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយ

សាសនាបៅទរីក្រុងបូសតេនុៃរដ្ឋម្៉ាសសាឈូបសតស.រ.អាោត់

ោៃបធវើដំបណើរបៅរោៃ់ទរីក្រុងខឺត�ង់រដ្ឋអូនហអូ្រ្ននុងឆ្នាំ

1831។ោត់សានា្រ់បៅទរីបនាះកោំមួយសោដាហ៍បហើយោៃ

ទទួលពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រ។បនាទាប់ពរីោៃកត�ប់បៅរោៃ់

ទរីក្រុងបូសតេនុៃវិញវីថអណាោៃនាំសម្�ិ្រក្ួសាររបស់

ោត់បរីបួៃនា្រ់ឲ្យចូលសាសនាចក្រថដរ។បករោយម្រោត់

«ោៃទូទាត់កទព្យសម្បតតេិទាំងឡាយរបស់ោត់បហើយោៃ

កត�ប់បៅរោៃ់ទរីក្រុងខឺត�ង់វិញបដើម្បរីចំណាយបពលបវលា

នៃ�រីវិតោត់បៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រជាបរៀងរហូត»(«Home
Affairs»Woman’s Exponentន្ងៃទរី1ថខ្រ្រកោឆ្នាំ

1878ទំព័រ21)។្រ្ននុងឆ្នាំ1833វីថអណាោៃថាវាយ

កទព្យសម្បតតេិទាំងអស់របស់ោត់រួមទាំងកោ្់រចំៃួៃ1,400

ដុលាលារបៅដល់សាសនាចក្រ្រ្ននុងកោថដលសាសនាចក្រ

កតូវរោរកោ្រ់ជាចាំោច់។រួចោត់ោៃបធវើដំបណើរបៅរោៃ់

រដ្ឋមិសសួរីបដើម្បរីទទួលប្ររមរត្ររបស់ោត់បៅទរីក្រុង

ស៊ីយែូៃ។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយមិៃយូបែុនាមៃបនាទាប់ពរី

ោត់បៅដល់ទរីបនាះោត់ោៃរងទុ្រខេបសច្រ្រីបបៀតបបៀៃជាមួយ

ពួ្របរិសុទ្ធ។បនាទាប់ពរីោត់កតូវោៃបបណដាញបចញពរី្ ្ទះបៅរដ្ឋមិសសួរីោត់ោៃចូលរួមបមើលថ្អ្ន្រ�ំងឺបៅ្រ្ននុង�ំរុំស៊ីយែូៃ។

ហុរីបប៊ីរស៊ី�ិមបរលោៃសរបសរថា«ខញនុំោៃទទួលសណាដាណចិតតេដ៏ល្អបំ្ុត...ពរីបងកសរីវីថអណាចា្រស៍ថដលោៃបបកមើ

ដល់បសច្រ្រីកតូវរោររបស់ខញនុំៃិងដល់បងប្អតូៃកបុសរបស់ខញនុំថដរ—សូមឲ្យកពះអម្ចាស់កបទាៃរគ្វាៃ់ដល់[ោត់]ចំបោះសណាដាៃចិតតេ

[របស់ោត់](«ExtractsfromH.C.Kimball’sJournal»Times and Seasonsន្ងៃទរី15ថខមិនាឆ្នាំ1845ទំព័រ

839–40)។

រោល្រំពុងបៅរដ្ឋមិសសួរីវីថអណាចា្រស៍ោៃបរៀបអាោហ៍ពិោហ៍ជាមួយោៃរីថយែលបស្សរៀបរើ។្រ្ននុងឆ្នាំ1847បៅអាយុ

៦0ឆ្នាំោត់ោៃបធវើដំបណើរបៅភា្ខាងលិចបៅរោៃ់រដ្ឋយូថាហ៍បោយបររបទះរបស់ោត់រោត់តាមទរីវល។ោត់ោៃតាំង

លំបៅបៅទរីក្រុងសលត៍បល្របហើយបពញមួយ�រីវិតរបស់ោត់ោៃបធវើរោរោ៉ាងសកសា្រ់សកសាំបដើម្បរី្ ្គត់្្គង់ខលែលួៃឯងៃិងសិ្រសា

កពះ្ម្ពរីរបោយពយាោម។បងកសរីចា្រស៍ោៃទទួលមរណភាពបៅន្ងៃទរី7ថខ្រុម្ៈឆ្នាំ1884បៅ�នាមយុ9៦ឆ្នាំ។

បៅ្រ្ននុងដំណរងមរណភាពរបស់ោត់ោៃកបរោសថា«ោត់ោៃបសាមះកតង់បៅៃរងបសច្រ្រីសញ្ញារបស់ោត់បហើយោៃឲ្យតនមលែដល់

រោរសាដារប�ើងវិញនៃដំណរងល្អថាជារតៃសម្បតតេិថដលមិៃអាចរោត់ន្លែោៃ»(«InMemoriam»Woman’s Exponent 
ន្ងៃទរី1ថខមិនាឆ្នាំ1884ទំព័រ152សូមបមើល្ ងថដរSusanEastonBlack«HappinessinWomanhood»

Ensign ថខមិនាឆ្នាំ2002ទំព័រ12,14)។


3.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃអំពរីទុ្រខេលំោ្រៃិង

ភាពបសាមះកតង់បចញពរី្ ំរូរបស់វីថអណាចា្រស៍។

វីណអនណាចាកេ៍



៣២៩

សមសរៀនេដី២០៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៩០–៩២

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៩១

ទ្រះអង្គសត្ង្ររះដណនាំយ៉ូដសបស៊្មីធ្ិនឲ្យបកដទបទ្រះគ្្ីរអ័ប៉ូទគីផ្

បតើអ្ន្រអាចដរងថាបតើបរឿងថដលអ្ន្រអាៃបៅបលើទំព័រអ៊ិៃបធើរថណតឬរោថសតឬទស្សនាវដ្រីបនាះពិតឬមិៃពិតោ៉ាងដូចបម្ច?

វិវរណៈថដលម្ៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា91ោៃថណនាំពយារោរីយែូថសបស្៊ីធអំពរីរបបៀបដរងថាបតើបរឿង

ថដលោត់ោៃអាៃបនាះពិតឬមិៃពិត។សូមអាៃបសច្រ្រីថណនាំអំពរី្រណ្ឌបោយថសវងរ្រអវរីថដលយែូថសបស៊្ីធ្រំពុងថតបធវើបៅ

កោថដលបលា្រោៃទទួលវិវរណៈបៃះ។

កពះ្ម្ពរីរអ័បែូក្រីផ្្ឺជារោរកបមូល្ តេនុំនៃ្ ម្ពរីរពិសិដ្ឋៗរបស់កបជា�ៃសាសៃ៍យូោ។្ម្ពរីរទាំងបៃះមិៃោៃរួមបញ្ចតូលបៅ

្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរបរិសុទ្ធបហបកពើរបដើមប�ើយបែុថៃតេកតូវោៃរួមបញ្ចតូលបៅ្រ្ននុងរោរប្រថកបនៃកពះ្ម្ពរីរបរិសុទ្ធជាភាសាក្រិ្របៅ�ំនាៃ់

កពះក រ្ីស្ទ។្ម្ពរីរមួយចំៃួៃម្ៃៃូវបហតុរោរណ៍ប្រើតប�ើងចបនាលាះកពះ្ម្ពរីរសញ្ញាចាស់ៃិងកពះ្ម្ពរីរសញ្ញា្ ្រី។បៅបពលពួ្រ

ក្រសតេបរិស័ទ�ំនាៃ់បុរាណោៃចងក្រង្ ម្ពរីរទាំងឡាយនៃកពះ្ម្ពរីរប៊ីបបៅបកចើៃសតវត្សបករោយម្រពួ្រប្ោៃោ្រ់បញ្ចតូល្ ម្ពរីរ

ទាំងឡាយនៃកពះ្ម្ពរីរអ័បែូក្រីផ្បែុថៃតេម្ៃចមងៃល់ជាបកចើៃអំពរីថាបតើ្ ម្ពរីរទាំងបនាះ្ ឺជាថ្្ន្រនៃកពះ្ម្ពរីរថដរឬបទ។

កពះ្ម្ពរីរបរិសុទ្ធថដលយែូថសបស្៊ីធោៃបកបើបដើម្បរីបបងកើតរោរប្រថកបដ៏បំ្ុស្ ំៃិតរបស់បលា្របនាះម្ៃៃូវ្ ម្ពរីរអ័បែូក្រីផ្្ ង

ថដរ។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយបោយសារថតសុពលភាពនៃ្ ម្ពរីរអ័បែូក្រីផ្សថែិតបៅ្រ្ននុងភាពសង្ស័យបនាះយែូថសបោៃ

ទូលសួរកពះអម្ចាស់ថាបបើរោរប្រថកបរបស់បលា្រអំពរីកពះ្ម្ពរីរប៊ីប្ួររួមបញ្ចតូល្ ម្ពរីរទាំងបៃះឬបទ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា91:1–3បោយថសវងរ្រអវរីថដលពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃបរៀៃអំពរី្ ម្ពរីរអ័បែូក្រីផ្។

ោក្យ បញ្ចញះបញ្ចូល្ឺជាបសច្រ្រីបថៃថែមបៅបលើសំបៅថដល�ួៃរោលថ្រថកបអតថែៃ័យបហើយបំថបលែងអតថែបទបដើម។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា91:4–៦រួចថសវងរ្ររបបៀបថដលអ្ន្រសិ្រសា្ ម្ពរីរអ័បែូក្រីផ្អាចសារល់អវរីថដលជារោរពិត

បៅ្រ្ននុង្ ម្ពរីរបៃះ។

បយើងអាចបរៀៃបចញពរីបសច្រតេរីពិតដូចតបៅបៃះ៖ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចជួ�គ�ើងឲ្យោរល់បាៃគបើសិៃជាការណ៍ផ�លគ�ើង

អាៃគនារះជាការ្ិ្រ។

កបធាៃបឌៀប្ើរបអសវអុ�ដូហវ្រ្ននុង្ ណៈកបធាៃទរីមួយោៃបបកងៀៃ៖

«ោមានសេសៅក្្នគុងប្រវត្ិសាប�្ននពិភពសលាក្សនទះដែលសយើងង្យនឹងេេរួលបានព័ត៌រានកាន់ដត

សបចើន—សបោទះព័ត៌រានខ្ទះពិតខ្ទះសេៀតមិនពិតសហើយភាគសបចើនសនាទះពិតខ្ទះៗ។

«សហតុែូសច្នទះសហើយោមានប្រវត្ិសាប�្ននពិភពសលាក្ណា�ំខាន់ជាងការសរៀនឲ្យបានបតឹមបតូវអំពដី

រស្រៀ្រែឹងរវាងស�ចក្្ដីពិតនិងការែ៍ដក្្ងកាលាយសឡើយ។...

«បពទះវិញ្ញាែ្ររិ�ុេ្គឺជាអ្នក្ផ្ល់វិវរែៈ។បេង់ជាអង្ែ៏ជំនរួយដែល្រសបងៀនសយើងអំពដី‹ស�ចក្្ដីពិត

ននបគ្រ់ការែ៍ទាំងអ�់›។...

«ស្ក្សីននស�ចក្្ដីពិតបានមក្ពដីបពទះវិញ្ញាែ្ររិ�ុេ្រាន�បរា្រ់មនុ�្សទាំងអ�់បគ្រ់េដីក្ដន្ងោ�សពញពិភពសលាក្។

មនុ�្សទាំងអ�់ដែលពយាយាមសាគាល់ស�ចក្្ដីពិតដែល�ិក្សាវាសៅក្្នគុងគំនិតសហើយ‹�រួរសដាយចិត្សសាមាទះ�គឺសដាយ

សសាមាទះអ�់ពដីចិត្សដាយរានស�ចក្្ដីជំសនឿសជឿែល់បពទះបគដី�្[នឹងសាគាល់]ស�ចក្្ដីពិត...សដាយបពទះសចសាដាននបពទះវិញ្ញាែ

្ររិ�ុេ្›។[មរ៉ូនែ១០:៤]»។(« What Is Truth ?»[Church Educational System devotional address,ន្ងៃេដី១៣

ដខមក្រាឆ្នាំ២០១៣],េំព័រ៣,៦;speeches.byu.edu)។



4.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីបទពិបសាធៃ៍មួយបៅបពលអ្ន្រោៃ

ទទួលអារម្ណ៍កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបញ្ជា្រ់ថាបរឿងថដលអ្ន្រអាៃបនាះជារោរពិត។



៣៣០

សមសរៀនេដី២០៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៩០–៩២

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៩២

ដ្ហវែត�ើរិកជីវិលោ្្សទ�ូវ្រ្រួលចូលតៅក្នុងសហទរសស្្គ្គីភា្

វិវរណៈថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា92ោៃថណនាំដល់ថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្រថដលម្ៃចំថណ្រ្រ្ននុង

សហកោសសាម្្គរីភាព(កតូវោៃបៅ្ ងថដរជាសណាដាប់ធានាប់រួម)កតូវទទួលថ្ហវបឌើរិ្រ�រីវិលលាម្សចូលបៅ្រ្ននុងសហកោស

បនាះ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា92:1–2រួចថសវងរ្ររបបៀបថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះទ័យឲ្យបងកបុស

វិលាម្សកបកពរតតេ្រ្ននុងនាមជាសម្�ិ្រម្នា្រ់បៅ្រ្ននុងសហកោសសាម្្គរីភាព។


5. «សម្�ិ្រស្រម្ម្នា្រ់»្រ្ននុងក្ុរមមួយ្ឺជាម្នា្រ់ថដលបធវើស្រម្ភាពបហើយបប្ជាញាចិតតេ។សូមបក�ើសបរើសសាថាៃភាព

ខាងបករោមបៃះចំៃួៃពរីរឬបកចើៃជាងបនាះបហើយសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ

អំពរីអវរីថដល«សម្�ិ្រស្រម្ម្នា្រ់»នៃសាសនាចក្រអាចបធវើបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពទាំងបនាះ។

្រ. យុវ�ៃម្នា្រ់កតូវោៃចាត់តាំងឲ្យបធវើជាក្ូបបកងៀៃតាម្ ្ទះ។

ខ. យុវវ័យម្នា្រ់កតូវោៃបៅបបកមើជាកបធាៃថានា្រ់យុវនារីឬថានា្រ់្រូរ៉ុមបពវ�ិតភាព។

្ . យុវវ័យម្នា្រ់្ ឺជាសិស្សបៅ្រ្ននុងថានា្រ់សាលាន្ងៃអាទិត្យ។

�.យុវវ័យម្នា្រ់្ ឺជាអ្ន្រ�ិតខាងរបស់្ ូសាវាមរី្ រិោចំណាស់មួយ្ ូ។

សូមពិចារណាអំពរីអវរីថដលអ្ន្រអាចបធវើបដើម្បរីបធវើជាសម្�ិ្រស្រម្ម្នា្រ់្រ្ននុងសាសនាចក្រនាបពលសពវន្ងៃបៃះ។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា92:2កពះអម្ចាស់ោៃបបកងៀៃថ្ហវបឌើរិ្រ�រីវិលលាម្សអំពរីអវរីថដលបលា្រកតូវបធវើបដើម្បរី

«ោៃពរជាបរៀងដរាបតបៅ»។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំបសច្រ្រីថណនាំបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។


៦. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ៩០–៩២ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៣៣១

សមសរៀនេដី២០៖ន្ងៃេដី២

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៩៣
បមបរៀៃទរី20៖ន្ងៃទរី2បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា93

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៩៣:១–២០

ទ្រះអម្ចាស់តបើកសដ្្ដងអំ្ីរតបៀបដែលតយើងអាចដទបកាលាយតៅែូចជាទ្រង់និងទ្រះវរបិតាសួគ៌របស់តយើង

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា93:1–20បយើងបរៀៃអំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទទំនា្រ់ទំៃងរបស់កទង់ជាមួយ

កពះវរបិតាសួ្៌ៃិងអំពរីរបបៀបថដលបយើងអាចទទួលោៃ

«ភាពបោរបពញនៃសិរីល្អរបស់កពះវរបិតា»(្.ៃិងស.

93:1៦)ដូចថដលកទង់ម្ៃ។

សាវ្រយែូហាៃ្ឺជាសិស្សរបស់យែូហាៃោទរីស្ទបៅបពល

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃចាប់ប្្ើមរោរបបកមើរបស់កទង់្រ្ននុង�រីវិត

រថមងសាលាប់។បលា្រោៃ្ ្ល់បញ្រីកបវតតេិនៃទរីបនាទាល់របស់

យែូហាៃោទរីស្ទថដលោៃថ្លែងអំពរីកពះអង្គសប្គ្រះបៅ្រ្ននុង

ដំណរងល្អរបស់យែូហាៃនៃកពះ្ម្ពរីរសញ្ញា្ ្រី។ទា្រ់ទងៃរង

រោរោ្រ់បញ្ចតូលទរីបនាទាល់របស់យែូហាៃោទរីស្ទបៃះថអលបឌើរ

កប៊ូសអ័រម្៉ា្រ់ខៃ់�រី្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃ

ពៃ្យល់៖

«សយើងសរៀនសចញពដីវិវរែៈន្ងៃចុងសបកាយថ្សរឿងរា៉វដែលរានសៅក្្នគុងដផ្នក្ែំ្រូងននែំែឹងល្អរ្រ�់

យ៉ូហាន(ជាសាវក្អ្នក្េេរួលវិវរែៈនិង�ិ�្ស�ងៃលួនភាងា)សែើមសឡើយបតូវបានចារសដាយយ៉ូហាន

បាេដី�្។តាមរយៈវិវរែៈបពទះអរាចា�់បានសាដារែល់យ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធនូវចំដែក្ននការែ៍

ដែលយ៉ូហានបាេដី�្បានចារសហើយបាន�នយាថ្នឹងស្រើក្�ដម្ងចំដែក្សនាទះែល់ពិភពសលាក្

សៅសពលមនុ�្សសលាក្រានចិត្សសាមាទះបតង់បគ្រ់បោន់នឹងេេរួលបានចំដែក្សនាទះ។(គ.និង�.

៩៣:៦–១៨)។[សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៩៣:១៥]គឺជាគន្ឹទះសែើម្ដីែឹងអំពដីអ្វដីដែល

យ៉ូហានបានដ្្ង។...

បរុព្វកថា
សៅន្ងៃេដី៦ដខឧ�ភាឆ្នាំ១៨៣៣ពយាការីយ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធបានេេរួលវិវរែៈ

ដែលរានក្ត់បតាសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៩៣។បពទះសយ�មូវបគដី�្

បានពន្យល់អំពដីសោល្រំែងននដផ្នក្េដីមរួយននវិវរែៈសនទះ(គ.និង�.

៩៣:១–២០)៖«សយើងប្រទានែល់អ្នក្នូវោក្្យទាំងសនទះសែើម្ដីឲ្យអ្នក្អាចយល់

សហើយសចទះថ្វាយ្រង្ំសហើយសាគាល់នូវអ្វដីដែលខ្លួនថ្វាយ្រង្ំប្រសយាជន៍ឲ្យអ្នក្អាច

ចូលមក្ឯបពទះវរ្រិតាសដាយនូវបពទះនាមរ្រ�់សយើងសហើយសៅសវលាក្ំែត់ឲ្យបាន

េេរួលនូវភាពសោរសពញរ្រ�់បេង់»(គ.និង�.៩៣:១៩)។ខគម្ដីរទាំងសនទះ

នឹងបគ្រែែដា្រ់សដាយស�ចក្្ដីលំអិតកាន់ដតចបា�់សៅសពលអ្នក្ជរួ្រជាមរួយបគូសរៀន

សមសរៀនប្រចាំ�បាដាហ៍។សមសរៀនសនទះសផ្តាត�ំខាន់ជាចម្ងសៅសលើអ្វដីដែលបពទះអរាចា�់

បានស្រើក្�ដម្ងសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៩៣:២១–៥៣។ខគម្ដីរ

ទាំងសនទះររួមរានស�ចក្្ដីដែនាំពដីបពទះអរាចា�់�្ដីពដីការដ�្វងរក្ស�ចក្្ដីពិតនិងពន្ឺ

និងតបមូវការឲ្យ«រានចិត្ពយាយាមសហើយគិតគូរពដីសគហដា្ន»(គ.និង�.

៩៣:៥០)។

យ៉ូហានប្ទតីេ្ទប្នណ្លងទតីបនាទាល់ែ៏រឹងមាំអំពតី

ពពរះសយេ៊ូវពគតីេ្ទ។



៣៣២

សមសរៀនេដី២០៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៩៣

«...បបាក្ែណា�់ថ្�ិ�្ស�ងៃលួនភាងា(យ៉ូហាន)បានរាន្រញជដីប្រវត្ិរ្រ�់យ៉ូហានបាេ្ដី�សៅសពលសលាក្បាន�រស�រ

ែំែឹងល្អរ្រ�់សលាក្។សបកាយមក្យ៉ូហានបានចម្ងផងនិង្រក្បសាយផងនូវអ្វដីដែលពយាការីពដីមុនដែលរានស្មាទះ

ែូចសលាក្សនាទះបានចារេុក្។ភាពដែលអាចសៅររួចមរួយសេៀតសនាទះគឺបពទះអរាចា�់បានស្រើក្�ដម្ងែល់អ្នក្ចងបក្ងែំែឹងល្អ

អំពដីោក្្យសពចន៍ទាំងឡាយដែលបានក្ត់បតាសដាយសារេូត�រួោ៌ាពដីមុនជាអ្នក្ដែលបានសរៀ្រចំផ្លូវថ្វាយបេង់»( Doctrinal 
New Testament Commentaryវ៉ុល៣[ឆ្នាំ១៩៦៦–៧៣]១:៧០–៧១)។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា93:៦–17កពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃរោរបចះដរងអំពរីបញ្រីកបវតតេិរបស់យែូហាៃបដើម្បរី�ួយ

បយើងឲ្យយល់រោៃ់ថតចបាស់អំពរីកទង់។យែូហាៃោៃបបកងៀៃថាព្រះគ�ស៊ូវពគបីស្ទបាៃចគពមើៃគឡើង្ បីព្រះគុណផ្មគលើព្រះគុណ

រ�ូ្រ�ល់ពទង់ទទួលបាៃភា្គ្ញគលញនៃសិរីល្អរបស់ព្រះវរបិតា។

បយើង្រ៏អាចទទួលោៃភាពបពញបលញនៃសិរីល្អរបស់កពះវរបិតាោៃថដរបៅបពលបយើងបធវើតាម្ ំរូរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំឃ្លាថដលបបកងៀៃអំពរីបសច្រ្រីពិតបៃះបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា93:19–20។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៩៣:២១–៣៩

ទ្រះអម្ចាស់ដណនាំ្ ួកអ្កបតទ្ើរបស់ទ្រង់អំ្ីរតបៀប្រ្រួលោនតសចក្ដី្ិ�និង្នលែឺ

បតើម្ៃរោរទទួលខុសកតូវអវរីខលែះចំបោះ្រូៃច្បងបៅ្រ្ននុងក្រុមក្ួសារ?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា93:21–23

បោយថសវងរ្រអវរីថដលកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃបបើ្រសថម្ងអំពរី

អង្គកទង់ផ្ទាល់។

អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំោ្រ្យឬឃ្លាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបនាះ

ថដលបបកងៀៃអំពរីបោលលទ្ធិដូចតបៅបៃះ៖ព្រះគ�ស៊ូវពគបីស្ទ

គឺជាកូៃច្ងក្នុងចំគណាមកូៃវិញ្ញាណទាំងអស់របស់

ព្រះវរបិតាសួគ៌។

បោយសារថតកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្ ឺជា្រូៃវិញ្ញាណច្បងរបស់

កពះវរបិតាម្ៃៃ័យថាកទង់្ ឺជា«អ្ន្រថដលោៃតកមូវឲ្យ

ក្ង»(បហបកពើរ1:2)ក្ប់អវរីទាំងអស់ថដលកពះវរបិតា

ម្ៃ។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយកទង់ម្ៃកពះទ័យឲ្យ្រូៃបៅ

របស់កពះវរបិតាសួ្៌ទាំងអស់ម្ៃចំថណ្របៅ្រ្ននុងប្ររមរត្រ

បៃះថដរ។បយើងម្ៃឱរោសបធវើជា«អ្ន្រក្ងមរត្រនៃកពះ

ជាមួយកពះក្រីស្ទ»(រ៉ូម8:17)បហើយកតូវោៃរាប់បៅ

្រ្ននុងចំបណាម«សាសនាចក្រនៃ្រូៃច្បង»(្.ៃិងស.

93:22សូមបមើល្ ងថដរ្.ៃិងស.7៦:51–54)។

ថអលបឌើរកប៊ូសអ័រម្៉ា្រ់ខៃ់�រីោៃបបកងៀៃថា«សម្�ិ្រនៃ

សាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនៃពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយ

ថដលោៃថាវាយខលែលួៃប្ចំបោះបសច្រ្រីសុចរិតថដលពួ្រប្ោៃទទួលពិធរីបរិសុទ្ធនៃភាពតបមកើងប�ើងរោៃ់ថតខ្ពស់បនាះរោលាយបៅជា

សម្�ិ្រនៃសាសនាច្ក ន� កូ� ច្បង»(Mormon Doctrineរោរបោះពុម្ពបលើ្រទរី2[ឆ្នាំ19៦៦]ទំព័រ139)។

បៅតាមរបបៀបបៃះបយើង្រ៏អាចទទួលក្ប់អវរីទាំងអស់ថដលកពះវរបិតាម្ៃ្ ងថដរ(សូមបមើល្.ៃិងស.7៦:55;

84:37–38)។

បោងតាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា93:22បយើងកតូវថតប្រើតម្របោយសារកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបដើម្បរីបធវើជាអ្ន្រទទួលោៃ

សិរីល្អនៃ្រូៃច្បង។រោរប្រើតម្របោយសារកពះបយស៊ូវក្រីស្ទម្ៃៃ័យថារោរប្រើតម្ងបទៀតខាងវិញ្ញាណៃិងសាអាតស្អំពរីអស់ទាំង

អំបពើោបតាមរយៈកពះបចសាដានៃដគ្វាយធួៃ។



៣៣៣

សមសរៀនេដី២០៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៩៣



1.សូមពៃ្យល់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីមូលបហតុថដលវម្ៃសារៈសំខាៃ់ចំបោះ

អ្ន្រថដលកតូវយល់អំពរីតួនាទរីរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទថាជា្រូៃច្បងរបស់កពះវរបិតា។អ្ន្រអាចៃរងចង់្រត់កតា

អារម្ណ៍ថដលអ្ន្រម្ៃចំបោះកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបៅបពលអ្ន្រ្ ិតថាបតើតួនាទរីរបស់កទង់ជា្រូៃច្បងរបស់កពះវរបិតា

បនាះម្ៃៃ័យដូចបម្ចចំបោះអ្ន្រ។

ចូរ្រត់ចំណំាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា93:21ថាកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលថា«រោលបដើមដំបូង

បយើងោៃ្ ង់បៅជាមួយកពះវរបិតា»។កសបតាមខទរី23បតើៃរណាបទៀតថដលរោលដំបូងោៃបៅជាមួយកពះវរបិតា?

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា93:23អាចកតូវចំបោះ្រូៃវិញ្ញាណទាំងអស់របស់កពះវរបិតាសួ្៌។អ្ន្រអាចោ្រ់�ំៃួសោ្រ្យ

អ្នក រាល់ ោនាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះបោយប្មះរបស់អ្ន្រផ្ទាល់។អ្ន្រអាចសរបសរប្មះរបស់អ្ន្របៅបលើថ្មកពះ្ម្ពរីរបហើយ្ ូស

បនាទាត់មួយចង្អនុលបៅរោៃ់ោ្រ្យអ្នក រាល់ ោនា ។

ខណៈថដលបយើងោៃរស់បៅជាមួយកពះវរបិតាសួ្៌ៃិងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបៅ្រ្ននុង�រីវិតមុៃឆ្្រ�រីវិតបៃះបនាះបយើងកតូវោៃ

បបកងៀៃបោយកទង់ទាំងពរីរកពះអង្គបហើយោៃម្ៃឱរោសទទួលយ្រឬបដិបសធបសច្រ្រីពិត។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា93:24–2៦បោយថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃបបកងៀៃអំពរីបសច្រ្រីពិតបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។

បៅ្រ្ននុងចបនាលាះថដលម្ៃសូមសរបសរអំពរីអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបចញម្រពរីៃិយមៃ័យនៃបសច្រ្រីពិតរបស់កពះអម្ចាស់បៅ្រ្ននុង

ខទរី24៖

សូម្រត់ចំណាំថាបតើសាតាំងកតូវោៃពិពណ៌នាោ៉ាងដូចបម្ចបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា93:25។សូម្រត់ចំណាំ

របបៀបថដលវខិតខំម្ៃឥទ្ធិពលម្របលើបយើងបោយរោរ្រុហ្រៃិងបនាទាបចំបណះដរងខាងបសច្រ្រីពិតរបស់បយើង។បដើម្បរីបធវើ

រោរបកបៀបបធៀបសូមពិចារណាអំពរីអវរីថដលបយើងបរៀៃអំពរីកពះអង្គសប្គ្រះបៅ្រ្ននុងខទរី2៦។

សូមសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា93:3៦–37រួចថសវងរ្របសច្រ្រីពិតបថៃថែមថដលកពះអម្ចាស់ោៃបបើ្រសថម្ងអំពរី

ពៃលែឺៃិងបសច្រ្រីពិត។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំឃ្លា«សិរីល្អនៃកពះ្ ឺជាបញ្ញាឬ្រ៏មយា៉ាងបទៀតជាពៃលែឺៃិងបសច្រ្រីពិត»

បៅ្រ្ននុងខទរី3៦។សូមចងចាំថាកពះវរបិតាសួ្៌ៃិងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទម្ៃសិរីល្អបពញបលញថដលរួមបញ្ចតូលទាំង

ភាពបោរបពញនៃបញ្ញាឬជាពៃលែឺៃិងបសច្រ្រីពិត។សូមពិចារណាអំពរីរបបៀបថដលបយើងទទួលោៃកបបោ�ៃ៍បោយរោរទទួល

ោៃពៃលែឺៃិងបសច្រ្រីពិតបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើង។កបបោ�ៃ៍មួយ្ ឺតាមរ�ៈការទទួលបាៃ្ ៃលែឺៃិងគសចក្បី្ិ្រគនារះគ�ើង

អាចកាលា��ូចជាព្រះគ�ស៊ូវពគបីស្ទៃិងព្រះវរបិតាសួគ៌។(អ្ន្រអាចៃរងចង់សរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើថ្មកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រថ្រ្បរខទរី3៦)។


2.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុ

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីមូលបហតុថដល

វម្ៃសារៈសំខាៃ់ចំបោះអ្ន្រថដលកតូវយល់

ថាតាមរយៈរោរទទួលោៃពៃលែឺៃិងបសច្រ្រីពិត

បនាះបយើងអាចរោលាយដូចជាកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិង

កពះវរបិតាសួ្៌ោៃ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា93:27–28

បោយថសវងរ្រអវរីថដលបយើងកតូវថតបធវើបដើម្បរីទទួលោៃ

បសច្រ្រីពិតៃិងពៃលែឺ។បៅ្រ្ននុងរងវង់ពងក្របពើខាងសាដាំនៃ

ដយាករោមថដលម្ៃម្រជាមួយបៃះសូមសរបសរបោលរោរណ៍

មួយថដលបបកងៀៃអំពរីរបបៀបថដលបយើងទទួលោៃបសច្រ្រីពិត

ៃិងពៃលែឺ។

ការដាក់ជំនួ�ស្មរះររ�់

អ្នកក្នុងខគម្ពីរទាំងឡាយ

សដលអ្នក�ិកសា

ការសប្រើស្មាទះរ្រ�់អ្នក្ឬដាក្់ជំនរួ�

សដាយោក្្យខ្នុំឬ្រូលទ្រះបង្គំសៅ

ក្្នគុងក្ដន្ង�មរម្យក្្នគុងបពទះគម្ដីរអាច

ជរួយបពទះគម្ដីរឲ្យកាន់ដតរានអត្ន័យ

បជាលសបរៅសហើយជរួយអ្នក្ស�ើញថ្សតើ

វគ្្រេគម្ដីរមរួយចំនរួនអាចទាក្់េងនឹងរូ្រ

អ្នក្យា៉ាងែូចសម្ចខ្ទះ។



៣៣៤

សមសរៀនេដី២០៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៩៣



3.សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើរោរបោរពកបតិបតតេិតាមកពះបញ្ញតតេិ�ួយបយើងឲ្យទទួលោៃបសច្រ្រីពិតៃិងពៃលែឺោ៉ាងដូចបម្ច?

ខ. បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រម្ៃអារម្ណ៍ថាោៃទទួលបសច្រ្រីពិតៃិងពៃលែឺបោយរោរបោរពកពះបញ្ញតតេិ?

បៅបពលបយើងោៃរស់បៅជាមួយកពះពរីមុៃបពលបយើងប្រើត

ម្របលើថ្ៃដរីបៃះបយើងោៃម្ៃសិទ្ធិបក�ើសបរើស–ថដលជា

លទ្ធភាពបដើម្បរីបក�ើសបរើសៃិងកបកពរតតេបោយខលែលួៃបយើង។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា93:29–32

បោយថសវងរ្រថាបតើរោរបកបើសិទ្ធិបក�ើសបរើសរបស់បយើងម្ៃ

ឥទ្ធិពលបលើលទ្ធភាពរបស់បយើង្រ្ននុងរោរទទួលោៃពៃលែឺៃិង

បសច្រ្រីពិតោ៉ាងដូចបម្ច។

កសបតាមខទរី31–32បតើម្ៃ្ លវិោ្រអវរីខលែះបបើបយើង

បក�ើសបរើសពុំទទួលយ្របសច្រ្រីពិតៃិងពៃលែឺបនាះ?

ខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ�ួយបយើងឲ្យយល់ថាបយើងបធវើឲ្យខលែលួៃបយើង

សថែិតបៅបករោមរោរោ្់របទាសបហើយរារាំងភាពរី្រចបកមើៃខាង

វិញ្ញាណបោយោៃបដិបសធមិៃទទួលយ្រពៃលែឺថដលម្ៃ

សកម្ប់បយើង។

បតើបយើងអាចោត់បង់ពៃលែឺៃិងបសច្រ្រីពិតថដលបយើងោៃ

ទទួលរួចបហើយថដរឬបទ?សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា93:39បោយថសវងរ្រចបមលែើយចំបោះសំណួរបៃះ។

បៅ្រ្ននុងរងវង់ពងក្របពើខាងបឆវងនៃដយាករោមសូមសរបសរបោលរោរណ៍មួយថដលថ្លែងអំពរីបុពវបហតុថដលបណាដាលឲ្យបយើងោត់បង់

ពៃលែឺៃិងបសច្រតេរីពិត។


4.សូមរាយបញ្រីបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរី្ ំរូមួយចំៃួៃនៃសណាដាប់ឬស្រម្ភាព

ទូបៅថដលមៃុស្សជាបកចើៃោៃបធវើថដលអាចបណាដាលឲ្យបយើងោត់បង់ពៃលែឺៃិងបសច្រ្រីពិត។សូមសរបសរបរីបួៃ

កបបោ្បោយពៃ្យល់អំពរីរបបៀបថដលរោរបធវើតាមសណាដាប់ទាំងបៃះអាចបែះោល់ដល់លទ្ធភាពរបស់បយើង្រ្ននុង

រោរទទួលោៃបហើយថ្រ្រសាពៃលែឺៃិងបសច្រ្រីពិតថដលោៃម្រពរីកពះវរបិតាសួ្៌។

ស្រម្ភាពខាងបករោមបៃះអាច�ួយបគ្ហាញអំពរីរបបៀបថដល�បកមើសផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់បយើង្រ្ននុងរោរបោរពកបតិបតតេិឬមិៃបោរព

កបតិបតតេិតាមកពះបញ្ញតតេិរបស់កពះ�ះឥទ្ធិពលបលើលទ្ធភាពរបស់បយើង្រ្ននុងរោរទទួលោៃពៃលែឺៃិងបសច្រ្រីពិតឬោត់បង់វ។

សូមអាៃបសច្រ្រីអធិបបាយខាងបករោមបៃះអំពរីរបបៀបថដល�បកមើសរបស់ម្៉ារាម្ៃឥទ្ធិពលបលើលទ្ធភាពរបស់នាង្រ្ននុងរោរទទួល

ោៃពៃលែឺៃិងបសច្រ្រីពិត។សូមឈប់បៃតេិចសិៃបនាទាប់ពរីោៃអាៃ្រថាខណ្ឌៃរីមួយៗបហើយរួច្ ិតអំពរីមូលបហតុថដលសាថាៃភាព

របស់ម្៉ារាោៃផ្លាស់ប្តូរ។

ម្៉ារាអធិសាឋាៃបរៀងរាល់កពរ្រៃិងលាងាច។នាងម្ៃអារម្ណ៍បសច្រ្រីអំណរថដលោៃបធវើរោរបបកមើរ្រសាបសច្រ្រីសញ្ញារបស់នាង

ៃិងកសាវកជាវបទ្ម្ពរីរជាបរៀងរាល់ន្ងៃ។នាងោៃ�ួយកបមូលក្ួសាររបស់នាងម្រសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរៃិងអធិសាឋាៃជាក្ួសារោ៉ាង

បទៀងទាត់។នាងទៃ្ទរងរង់ចាំទទួលទាៃសាករោមែង់ជាបរៀងរាល់សោដាហ៍បៅកពះវិហារ។

�រីវិតរបស់ម្៉ារាោៃម្ៃសភាពរោៃ់ថតរវល់ជាងមុៃ។ម្៉ារាបៅថតអធិសាឋាៃបហើយសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរជាញរ្រញាប់បែុថៃតេពុំោៃ

ជាបរៀងរាល់ន្ងៃបនាះបទ។នាងចូលរួម្រ្ននុងកពះវិហារភា្បកចើៃបំ្ុតបហើយតាមធម្តានាងសាដាប់ដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលប�ើង

ៃិោយឬបបកងៀៃ។នាងបៅចូលរួមស្រម្ភាពយុវនារីបបើនាងដរងថាមិតតេ្្រតេិរបស់នាងៃរងបៅទរីបនាះ។

ម្៉ារាោៃចូលរួម្រ្ននុងស្រម្ភាពជាមួយមិតតេ្្ិ្ររបស់នាងរោៃ់ថតបកចើៃជាមិតតេ្្រ្ិថដលមិៃបោរពតាមបទោឋាៃនៃសាសនាចក្រ។

ម្៉ារាអធិសាឋាៃថតបៅបពលថដលនាងមិៃម្ៃរោរអស់្រម្លាំងឬមិៃម្ៃរោរកបញាប់កបញាល់បែុបណាណះ។នាង�ួយធុរៈរោរគ្រ

្្ទះទាំងមិៃបពញចិតតេបហើយអាៃកពះ្ម្ពរីរជាមួយក្រុមក្ួសារថតបៅបពលថដលនាងចង់បែុបណាណះ។ជាធម្តានាងប្ចបវសពរីរោរ

ចូលរួមកពះវិហារៃិងស្រម្ភាពយុវនារី។�ួៃរោលនាងបល្ើសៃរងោ្រ្យសម្រីនៃកោជាញាវងនវ។

ម្៉ារាចំណាយបពលភា្បកចើៃរបស់នាងជាមួយមិតតេ្្រ្ិបកចើៃជាងជាមួយក្រុមក្ួសារ។ម្៉ារាពុំថដលអធិសាឋាៃអាៃកពះ្ម្ពរីរ

ឬចូលរួម្រ្ននុងរោរកប�ុំសាសនាចក្របទ។ប៊ីស្សពោៃសុំ�ួបនាងបែុថៃតេនាងៃរងពុំៃិោយជាមួយប៊ីស្សពបទ។នាងបល្ើសៃរង

ោ្រ្យសម្រីនៃកោជាញាវងនវជាញរ្រញាប់។នាងថតងប្លាះកបថ្រ្រជាមួយសម្�ិ្រក្ួសារ។នាងម្ៃអារម្ណ៍ឃ្លាតឆ្ងាយពរី

កពះវរបិតាសួ្៌។

តា្រយៈការ្រ្រួលោន្ នលែឺនិងតសចក្តី្ិ�តនារះតយើងអាចកាលាយែូចជា

ទ្រះតយស៊ូវទគីស្ទនិងទ្រះវរបិតាសួគ៌ោន។



៣៣៥

សមសរៀនេដី២០៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៩៣



5.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីសារៈសំខាៃ់នៃរោរសបកមចចិតតេថដលអ្ន្រ

បធវើជាបរៀងរាល់ន្ងៃៃិងអំពរីរបបៀបថដលរោរសបកមចចិតតេទាំងបនាះម្ៃឥទ្ធិពលបៅបលើពៃលែឺៃិងបសច្រ្រីពិតថដលអ្ន្រ

ទទួលោៃៃិងថ្រ្រសា។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៩៣:៤០–៥៣

ទ្រះអម្ចាស់ទបទានឱវា្រែល់្ ួកអ្កបតទ្ើទ្រង់ឲ្យតាំងតគហដាឋានឲ្យម្នរតបៀបតរៀបរយ

សូមពិចារណាអំពរីរបបៀបថដលរោរកោកស័យទា្រ់ទងរបស់

អ្ន្រជាមួយៃរងឪពុ្រម្ដាយអ្ន្រឬជាមួយសម្�ិ្រក្ួសារដនទ

បទៀត�ួយអ្ន្រឲ្យរី្រចបកមើៃបៅ្រ្ននុងពៃលែឺៃិងបសច្រ្រីពិត។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា93:40រួចថសវងរ្រ

រោរទទួលខុសកតូវថដលកពះោៃកបទាៃដល់ឪពុ្រម្ដាយ

ទាំងឡាយ។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា93:41–48

កពះអម្ចាស់ោៃថណនាំថ្ហវបឌើរិ្រ�រីវិលលាម្ស,ស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃ

ៃិងយែូថសបស្៊ីធ�ុញ្ញ័របធវើឲ្យោៃរោៃ់ថតល្អកបបសើរ្រ្ននុង

រោរបបកងៀៃដល់្រូៃបៅខលែលួៃអំពរីពៃលែឺៃិងបសច្រ្រីពិតៃិងតាម

របបៀបថដលពួ្រោត់អាចបរៀបចំក្ួសារប�ើងឲ្យម្ៃរបបៀប

បរៀបរយ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា93:49–50បោយថសវងរ្ររោរកពម្ៃពរីកពះអម្ចាស់ថដលអៃុវតតេដល់ក្រុមក្ួសារ

ទាំងអស់។បៅបពលអ្ន្រសិ្រសាខ្ម្ពរីរទាំងបៃះអ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំោ្រ្យឬឃ្លាថដលបបកងៀៃអំពរីបោលរោរណ៍ដូចតបៅ

បៃះ៖គ�ើងព្រូវផ្រអធិោឋាៃជាៃិច្គ�ើ�មាៃចិ្រ្្ យាោមៃិងគិ្រគូរអំ្បីគគ�ោឋាៃផពកងគោអាកំណាចៃឹងមាៃអំណាចមក

គលើគ�ើង។

បទាះជារោរកពម្ៃបៃះកតូវោៃកបទាៃដល់ឪពុ្រ្រ្រី្រ៏វអៃុវតតេចំបោះក្រុមក្ួសារទាំងមូលរបស់ឪពុ្របនាះថដរ។ថអលបឌើរ

បដវីឌបអថបដណា្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃពៃ្យល់អំពរីរបបៀបថដលបយើងអាច«ម្ៃចិតតេពយាោមបហើយ្ ិត្ូរពរី

ប្ហោឋាៃខាលាំងប�ើង»៖

«សោបល់ទតីមួយ៖េណម្ងសេចក្តីពេឡាញ់—សេើយបងាហាញវា

«បយើងអាចចាប់ប្្ើមម្ៃចិតតេពយាោមបហើយ្ ិត្ូរពរីប្ហោឋាៃខាលាំងប�ើងបោយកោប់ដល់មៃុស្សថដលបយើងកសឡាញ់ថា

បយើងកសឡាញ់ពួ្រប្។អារម្ណ៍ថបបបៃះពុំកតូវរោរឲ្យម្ៃរោរសាទាត់�ំនាញឬបពលបវលាបកចើៃប�ើយ។បយើង្ ួរថតសថម្ង

បសច្រ្រីកសឡាញ់ោ៉ាងសាមញ្ញបោយចិតតេបសាមះៃិងជាញរ្រញាប់។...

«...្រូៃៗបតើបពលបលើ្រមុៃថដលអ្ន្រោៃកោប់ដល់ឪពុ្រម្តាយរបស់អ្ន្រថាអ្ន្រកសឡាញ់ពួ្រោត់បនាះ្ឺបៅបពលណា?...

«បយើង្ ួរថតចងចាំថារោរៃិោយថា‹ខញនុំកសឡាញ់អ្ន្រ›្ឺកោៃ់ថតជារោរចាប់ប្តេើមបែុបណាណះ។បយើងកតូវថតៃិោយបយើង

កតូវថតម្ៃបចតនាបធវើវបហើយថដលសំខាៃ់បំ្ុតបនាះបយើងកតូវថតបគ្ហាញវជាៃិច្ច។បយើងកតូវសថម្ងបសច្រ្រីកសឡាញ់្ ង

បគ្ហាញបសច្រ្រីកសឡាញ់្ ង។...

«សោបល់ទតីពតីរ៖ណ្លងទតីបនាទាល់—សេើយរេ់សៅរាមទតីបនាទាល់សនារះ។

«បយើង្រ៏អាចម្ៃចិតតេពយាោមបហើយ្ ិត្ូរពរីប្ហោឋាៃខាលាំងប�ើងបោយរោរថ្លែងទរីបនាទាល់បៅរោៃ់មៃុស្សថដលបយើងកសឡាញ់

អំពរីរោរណ៍ថដលបយើងដរងថាជារោរពិតតាមរយៈសា្រ្សរីនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។រោរថ្លែងទរីបនាទាល់ពុំកតូវរោរឲ្យម្ៃបពលបវលា

បកចើៃឬរោរសាទាត់�ំនាញប�ើយ។...

«...្រូៃៗបតើបពលបលើ្រមុៃថដលអ្ន្រោៃថច្រចាយទរីបនាទាល់ដល់ឪពុ្រម្តាយៃិងក្រុមក្ួសាររបស់អ្ន្របនាះ្ឺបៅបពល

ណា?...

«បយើង្ ួរថតចងចាំថារោរថ្លែងទរីបនាទាល់អស់ពរីដួងចិតតេ្ឺកោៃ់ថតជារោរចាប់ប្តេើមបែុបណាណះ។បយើងកតូវថតថ្លែងទរីបនាទាល់បយើង

កតូវថតម្ៃបចតនាបធវើវបហើយថដលសំខាៃ់បំ្ុតបនាះបយើងកតូវថតរស់បៅតាមទរីបនាទាល់បនាះជាៃិច្ច។បយើងកតូវកបរោសអំពរី

ទរីបនាទាល់្ ងៃិងរស់បៅតាមទរីបនាទាល់្ ង។...



៣៣៦

សមសរៀនេដី២០៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៩៣

«សោបល់ទតីបតី៖ពបកាន់ភាពខាជាប់ខ្ជួន

«រាល់រោរអធិសាឋាៃជាក្ួសាររាល់បពលសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរជាក្ួសារៃិងរាល់រាកតរី�ួប�ុំក្រុមក្ួសារ្ឺជាសានាមោៃ្ ំៃូសបៅ

បលើក្រណាត់្ ំៃូរនៃកពលរងបយើង។ោមៃកពរតតេរោរណ៍ណាមួយអាចបលចប�ើងជាកពរតតេិរោរណ៍ដ៏អសាចារ្យឬ្ួរឲ្យចងចាំបនាះ

បទ។បែុថៃតេ...ភាពខាជាប់ខ្លួៃរបស់បយើង្រ្ននុងរោរបធវើ្រិច្ចរោរតូចៗបោយចបាស់លាស់អាចដរ្រនាំបៅរ្រលទ្ធ្លខាងវិញ្ញាណដ៏

អសាចារ្យ»។...ភាពខាជាប់ខ្លួៃ្ ឺជាបោលរោរណ៍ក្រះបៅបពលបយើងោ្រ់ក្រះនៃ្រិច្ចរោរដ៏អសាចារ្យ្រ្ននុង�រីវិតបុ្្គលទាំងឡាយៃិង

បៅបពលបយើងម្ៃចិតតេពយាោមបហើយ្ ិត្ូរពរីប្ហោឋាៃខាលាំងប�ើង»(«MoreDiligentandConcernedatHome»
Ensign ឬLiahona ថខវិច្ិរោឆ្នាំ2009ទំព័រ17–20)។


៦. បតើអ្ន្រ្ ិតថា«រោរម្ៃចិតតេពយាោមបហើយ្ ិត្ូរពរីប្ហោឋាៃខាលាំងប�ើង»(្.ៃិងស.93:50)ម្ៃៃ័យ

ដូចបម្ច?សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីរោរណ៍មួយថដលអ្ន្រៃរងបធវើ

បដើម្បរីម្ៃចិតតេពយាោមបហើយ្ ិត្ូរពរីប្ហោឋាៃខាលាំងប�ើង។


7.សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ៩៣ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៣៣៧

សមសរៀនេដី២០៖ន្ងៃេដី៣

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៩៤–៩៦
បមបរៀៃទរី20៖ន្ងៃទរី3បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា94–9៦

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៩៤

ទ្រះអម្ចាស់ទតាស់បង្រប់ឲ្យ្ ួកបរិសុ្្រស្ងសង់តគហដាឋាន្ ីរត�ើងតហើយបញ្ជាក់បដន្្អំ្ីតសចក្ដីទ�ូវការក្នុង
ការស្ងសង់ទ្រះវិហារបរិសុ្រ្។

សូមកសនមថាអ្ន្រម្ៃឱរោសបធវើដំបណើរឆលែងរោត់កបបទសមួយ

ថដលោៃបៅដល់ទរីក្រុងជាបកចើៃ។បៅបពលអ្ន្របធវើដំបណើរ

អ្ន្រោៃ្រត់សម្រល់ថាម្ៃ្ររីឡាោឋាៃមួយសថែិតបៅចំ្រណាដាល

ទរីក្ុរងៃរីមួយៗ។បតើរោរណ៍បៃះអាចកោប់ោ៉ាងដូចបម្ចអំពរី

មៃុស្សបៅ្រ្ននុងកបបទសបៃះ?

បបើអ្ន្រ្ ូរបលែង់ទរីក្រុងដ៏ធំមួយបតើអ្ន្រៃរងោ្រ់អវរីបៅចំ្រណាដាល

ទរីក្រុង?បហតុអវរី?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា94:1–2បោយ

ថសវងរ្រថាបតើកពះអម្ចាស់ោៃថណនាំឲ្យ្ ូរបលែង់ទរីក្រុងនៃ

បសតេ្រស៊ីយែូៃប�ើងបៅ្រ្ននុងទរីក្រុងខឺត�ង់រដ្ឋអូនហអូោ៉ាង

ដូចបម្ច។

បតើរោរណ៍បៃះថ្លែងោ៉ាងដូចបម្ចអំពរីសារៈសំខាៃ់នៃកពះវិហារ

បរិសុទ្ធចំបោះកពះអម្ចាស់?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា94:3,10រួច

ថសវងរ្រអោរចំៃួៃពរីរបទៀតថដលកពះអម្ចាស់ោៃកតាស់បគ្រប់ឲ្យពួ្របរិសុទ្ធសាងសង់បៅទរីក្រុងខឺត�ង់។

កពះបញ្ញតតេិថដលបគ្រប់ឲ្យសាងសង់អោរទាំងពរីរបៃះប�ើងបគ្ហាញអំពរីសារៈសំខាៃ់ថដលកពះអម្ចាស់ោៃោ្រ់បៅ្រ្ននុងពិធរីបរិសុទ្ធ

ទាំងឡាយ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ្រិច្ចរោរនៃ្ ណៈកបធាៃទរីមួយ្រ្ននុងរោរទទួលោៃវិវរណៈៃិងរោរបបកមើ្រ្ននុងសាសនាចក្រៃិង

រោរបោះពុម្ពកពះ្ម្ពរីរកពមទាំង្រិច្ចរោរដនទៗបទៀតថដលកពះអម្ចាស់កតាស់បគ្រប់។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា94:៦–8,12បោយថសវងរ្រឃ្លាថដលទា្រ់ទងបៅៃរងភាពពិសិដ្ឋនៃអោរទាំងបៃះ។

កពះអម្ចាស់ោៃថណនាំដល់នហរុមស៊្ីធ,បរយណុល្សខាហ៊ូៃៃិងោ៉ាបរឌខារបតើរឲ្យបបងកើត្ ណៈ្រម្មធិរោរសាងសង់សកម្ប់

រោរសាងសង់អោរថដលោៃបលើ្រប�ើងបៅ្រ្ននុងវិវរណៈបៃះ(សូមបមើល្.ៃិងស.94:13–17)។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា94:1៦បោយថសវងរ្ររោរណ៍ថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលកោប់ដល់

ពួ្របរិសុទ្ធអំពរីរោរសាងសង់អោរទាំងឡាយសកម្ប់្ ណៈកបធាៃទរីមួយៃិងសកម្ប់រោរបោះពុម្ព។

សូមពិចារណាអំពរីមូលបហតុថដលវម្ៃសារៈសំខាៃ់ថដលកពះវិហារបរិសុទ្ធកតូវថតោៃសាងសង់ប�ើងឲ្យោៃមុៃអោរពរីរប្្សង

បទៀត?បតើរោរណ៍បៃះអាចបបកងៀៃបយើងអំពរីសារៈសំខាៃ់នៃកពះវិហារបរិសុទ្ធដូចបម្ចខលែះ?

បរុព្វកថា
បពទះអរាចា�់បានប្រទានវិវរែៈដែលរានក្ត់បតាសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី

�ញ្ញា៩៤សៅន្ងៃេដី២ដខ�ដីហាឆ្នាំ១៨៣៣សហើយបានែឹក្នាំពរួក្្ររិ�ុេ្ឲ្យ

សាថា្រនាេដីបក្ុងខឺតឡង់រែ្ឋអូនហអូឲ្យប�សែៀងោនាសៅនឹងេដីបក្ុង�ម៊ីយ៉ូនសៅរែ្ឋ

មិ��រួរីដែរ។បពទះអរាចា�់ក្៏បានបតា�់្រង្គា្រ់ពរួក្្ររិ�ុេ្ឲ្យសាង�ង់សគហដា្ន

មរួយសឡើង(អោររែ្ឋបាលសា�នាចបក្)�បរា្រ់គែៈប្រធានេដីមរួយនិងជា

ក្ដន្ង�បរា្រ់សបាទះពុម្ដែលជាក្ិច្ការ្រដន្មពដីសលើបពទះវិហារ្ររិ�ុេ្ដែលបេង់

បាន្រង្គា្រ់ែល់ពរួក្្ររិ�ុេ្ឲ្យសាង�ង់កាលពដីសលើក្មុន។កាលពដីពដីរដខមុន

សៅន្ងៃេដី១ដខមិ្ុនាឆ្នាំ១៨៣៣ពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធបានេេរួលវិវរែៈដែល

រានក្ត់បតាសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៩៥ដែលបពទះអរាចា�់បានវាយ

ផ្ចាលពរួក្្ររិ�ុេ្ចំសោទះការពនយារសពលការសាង�ង់បពទះវិហារ្ររិ�ុេ្។សោលលេ្ិ

និងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៩៦រានការដែនាំរ្រ�់បពទះអរាចា�់ឲ្យចាត់តាំងនូវលសខ

វិតនដីឲ្យ«កាន់កា្រ់»(គ.និង�.៩៦:២)អចលនបេព្យដែលបពទះវិហារ

្ររិ�ុេ្េដីបក្ុងខឺតឡង់នឹងបតូវបានសាង�ង់សលើ។



៣៣៨

សមសរៀនេដី២០៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៩៤–៩៦

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៩៥

ទ្រះអម្ចាស់ោនវាយផ្ចាល្ ួកបរិសុ្្រចំតោរះការផ្អាកការស្ងសង់ទ្រះវិហារបរិសុ្រ្

ដំបូងកពះអម្ចាស់បចញកពះបញ្ញតតេិឲ្យសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធទរីក្រុងខឺត�ង់បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

88:119ថដលម្ៃ្រត់កតាបៅន្ងៃទរី27–28ថខធ្នតូឆ្នាំ1832។

សូមសិ្រសាបសច្រ្រីថណនាំអំពរី្រណ្ឌនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា95បោយថសវងរ្ររោលបរិបច្ទថដលវិវរណៈបៃះកតូវោៃ

កបទាៃឲ្យ។បតើម្ៃរយៈបពលកបថហលបែុនាមៃបៅចបនាលាះរោលបរិបច្ទទាំងពរីរបៃះ?

អំ�នុងកោបៃះថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្រោៃទិញអចលៃកទព្យបៅទរីក្រុងខឺត�ង់ថដលកតូវសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធ។បទាះ

ជាោ៉ាងណា្រ៏បោយបៅន្ងៃទរី1ថខមិ្ុនាឆ្នាំ1833ពួ្របរិសុទ្ធពុំោៃចាប់ប្្ើមសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធបហើយ្រ៏ពុំោៃ

បរៀបចំចា្រ់ក្រះថដរ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា95:1–3រួចថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលកោប់ពួ្របរិសុទ្ធអំពរី

រោរពៃយារបពលរបស់ពួ្រប្បៅ្រ្ននុងរោរសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធ។

សូមបោងបៅរោៃ់ខទរី1បដើម្បរីបញ្ចប់បសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចតបៅបៃះ៖ព្រះវា�ផ្ចាល។

រោរវយផ្ចាលម្ៃៃ័យថារោរថណនាំឬរោរថ្រតកមូវ។បៅ្រ្ននុង

ខទរី1អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំមូលបហតុថដលកពះវយផ្ចាល

មៃុស្សថដលកទង់ម្ៃកពះទ័យកសឡាញ់។

សូមពិចារណាថាបតើអ្ន្រម្ៃកបតិ្រម្ោ៉ាងដូចបម្ចបៅបពល

អ្ន្រកតូវោៃវយផ្ចាលឬថ្រតកមូវ។បៅបពលអ្ន្រអាៃបសច្រ្រី

អតាថាធិបបាយខាងបករោមបៃះសូមថសវងរ្ររបបៀបថដលពួ្រ

បងប្អតូៃកបុសមួយចំៃួៃោៃបឆលែើយតបបៅៃរងរោរវយផ្ចាលរបស់

កពះអម្ចាស់៖

បនាទាប់ពរីយែូថសបស៊្ីធោៃទទួលវិវរណៈថដលម្ៃ្រត់កតាបៅ

្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា95ថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្រ

ោៃបធវើសៃ្និសរីទមួយបដើម្បរីពិភា្រសាអំពរីរោរសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធ។«ពួ្របងប្អតូៃកបុសមួយចំៃួៃចង់សាងសាង់ពរីបឈើ

សង់្ ្ទះបហើយពួ្របងប្អតូៃកបុសឯបទៀតចង់សាងសង់ជាល្រខេណៈោ្រ់បឈើហ៊ុប។យែូថសបោៃរំឭ្រពួ្រោត់ថាពួ្រោត់

ពុំថមៃសាងសង់ដំណា្រ់មួយប�ើងសកម្ប់មៃុស្សបនាះបទបែុថៃតេ្ ឺសកម្ប់កពះបលា្រោៃម្ៃកបសាសៃ៍ថា‹បងប្អតូៃកបុស

ទាំងឡាយបអើយបតើបយើងៃរងសាងសង់ដំណា្រ់សកម្ប់កពះរបស់បយើងពរីបឈើហ៊ុបឬ?បទខញនុំម្ៃថ្ៃរោរល្អកបបសើរជាងបនាះ។

ខញនុំម្ៃ្ បកម្ងសាងសង់ដំណា្រ់របស់កពះអម្ចាស់ថដលោៃកបទាៃម្រពរីកទង់ផ្ទាល់បហើយឆ្ប់ៗបៃះបងប្អតូៃៃរងប�ើញអំពរី

ភាពខុសោនារវងរោរយល់ប�ើញរបស់បយើងៃិងអវរីថដលកទង់កពះតកមិះ›»(លូស៊ីម្៉ា្រស្៊ីធHistory of Joseph Smith by 
His Mothered.PrestonNibley[ឆ្នាំ1958]ទំព័រ230)។បនាទាប់ពរីយែូថសបោៃពៃ្យល់អំពរី្ំរូបពញបលញនៃ

កពះវិហារបរិសុទ្ធបនាះពួ្របងប្អតូៃកបុសទាំងអស់ម្ៃចិតតេរំប្ើបរី្ររាយ។ពួ្រោត់ោៃបធវើដំបណើរបៅរោៃ់ទរីតាំងសាងសង់ដ្រ

របងបហើយោៃចា្រ់ដរីបំបពញ្រ្ននុងថកសថដលោៃោំដុះបោយក្ួសារស្៊ីធរោលពរីមុៃ។បនាទាប់ពរីកសូវកតូវោៃដ្របចញបហើយ

នហរុមស៊្ីធ«ោៃចាប់ប្្ើម�រី្ររបៅដាោំបបគ្រលក្រះថដលោត់ោៃកបរោសថាោត់ៃរងចាប់ប្្ើមសាងសង់ប្ហោឋាៃទរីមួយមុៃ

ប្»(លូស៊ីម្៉ា្រស្៊ីធHistory of Joseph Smithទំព័រ231)។


1.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីអវរីថដលអ្ន្រអាចបរៀៃពរីពួ្របងប្អតូៃកបុស

ទាំងបៃះស្រីពរីរបបៀបបឆលែើយតបបៅៃរងរោរថ្រតកមូវឬរោរថណនាំ។បថៃថែមពរីបលើបនាះសូមសរបសរអំពរីកោមួយ

ថដលអ្ន្រកតូវោៃវយផ្ចាលបហើយោៃបឆ្ើយតបបៅវិញបដើម្បរីថសវងរ្រភាពរី្រចបកមើៃ។

សូម្រត់ចំណាំថាកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលបៅរោរពៃយារបពលរបស់ពួ្របរិសុទ្ធ្រ្ននុងរោរសាង់សង់កពះវិហារបរិសុទ្ធថាជា

«អំបពើោបដ៏ធងៃៃ់ណាស់»(្.ៃិងស.95:3)។បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាកពះអម្ចាស់ោៃចាត់ទុ្ររោរពៃយារបពល្រ្ននុង

រោរសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធជាអំបពើោបដ៏ធងៃៃ់ណាស់?សូមសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា95:៦បដើម្បរីប�ើញថាបតើ

កពះអម្ចាស់ោៃបកបៀបបធៀបអំបពើោបដ៏ធងៃៃ់ណាស់បៃះបៅៃរងអវរី។



៣៣៩

សមសរៀនេដី២០៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៩៤–៩៦

សូមពិចារណាថាបតើរោរមិៃបអើបពើៃរងកពះបញ្ញតតេិរបស់កពះអម្ចាស់—ជាពិបសស្រ្ននុងរោរសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធ—អាចម្ៃ

សភាពដូចជារោរបដើរបៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីងងរតបៅបពលន្ងៃកតង់ោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា95:4,8–9រួចថសវងរ្រមូលបហតុថដលកពះអម្ចាស់ោៃកតាស់បគ្រប់ឲ្យពួ្របរិសុទ្ធ

សាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធបៅទរីក្រុងខឺត�ង់។(ឃ្លា«កបបោ�ៃ៍ឲ្យបយើងអាចសបកមច្រិច្ចរោរថបលែ្រៗរបស់បយើងោៃ»

[្.ៃិងស.95:4]សំបៅបៅបលើ្រិច្ចរោររបស់កពះអម្ចាស់បៅន្ងៃចុងបករោយរបបៀបថដលមៃុស្សពុំប�ឿបៅបលើវិវរណៈ

រោរោងម្រ�ួបពរីសាថាៃសួ្៌ៃិង្រិច្ចរោរខាងវិញ្ញាណដនទៗបទៀតថដលអាចបមើលប�ើញថារោរសាដារប�ើងវិញនៃដំណរងល្អ

្ឺជាបរឿងចថមលែ្រ)។

បយើងបរៀៃបចញពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះថាគៅក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធព្រះអមាចាស់គរៀបចំ្ ួកអ្កបគពមើពទង់ឲ្យគធ្វើកិច្ការរបស់ពទង់គ�ើ�

ពបទាៃអំគណា�ទាៃឲ្យ្ ួកោ្រ់គោ�ព្រះគចោដា។

ោ្រ្យ្បទា� អំមណាយទា�ម្ៃៃ័យថា្្ល់ឲ្យៃរណាម្នា្រ់ៃូវអំបណាយមួយ។រោរទទួលអំបណាយទាៃពិសិដ្ឋបៅ្រ្ននុង

កពះវិហារបរិសុទ្ធម្ៃៃ័យថាទទួលោៃអំណាចៃិងចំបណះដរងខាងវិញ្ញាណ។បៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធទរីក្រុងខឺត�ង់

កពះអម្ចាស់ោៃសាដារ្រូៃបសាទាំងឡាយនៃបពវ�ិតភាពប�ើងវិញថដលចាំោច់បដើម្បរីបធវើពិធរីបរិសុទ្ធនៃរោរសប្គ្រះថដលសពវន្ងៃបៃះ

បយើងអាចទទួលោៃថតបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធបែុបណាណះ៖រោរទទួលអំបណាយទាៃពិសិដ្ឋបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធៃិង

ពិធរី្ សារភាជាប់បៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ(សូមបមើល្.ៃិងស.110)។

ប្រធាន្ូរា៉ា�សអ�ម៉ន�ុនបានដ្្ងអំពដីសារៈ�ំខាន់ននការេេរួលបានពរជ័យននបពទះវិហារ្ររិ�ុេ្

ទាំងសនទះ៖«លុទះបតាដតអ្នក្បានចូលក្្នគុងែំណាក្់ននបពទះអរាចា�់សហើយបានេេរួលបគ្រ់ពរជ័យដែល

រង់ចាំអ្នក្សៅេដីសនាទះស្រើមិនែូសចានាទះសេអ្នក្មិនបានេេរួលអ្វដីៗទាំងអ�់ដែលសា�នាចបក្បានផ្ល់ឲ្យ

សឡើយ។ពរជ័យ�ំខាន់និងអសាចារ្យ្រំផុតទាំងអ�់នន�រាជិក្ភាពសៅក្្នគុងសា�នាចបក្គឺជាពរជ័យ

ទាំងឡាយណាដែលសយើងបានេេរួលសៅក្្នគុងែំណាក្់ននបពទះ»(The Holy Temple—a Beacon to the 
World»Ensign ឬលីអាហូណាដខឧ�ភាឆ្នាំ២០១១េំព័រ៩៣)។



2.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីបរឿងមួយចំៃួៃថដលអ្ន្រអាចបធវើនាបពល

ឥ�តូវបៃះបដើម្បរីបកតៀមខលែលួៃទទួលពិធរីបរិសុទ្ធទាំងឡាយៃិងពរ�័យបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ។

រោរសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធ្ឺជា្រិច្ចរោរដ៏ធំមួយសកម្ប់ពួ្របរិសុទ្ធ។បៅបដើមឆ្នាំ1833ម្ៃសម្�ិ្រសាសនាចក្រតិច

ជាង200នា្រ់រស់បៅរដ្ឋអូនហអូបហើយភា្បកចើៃម្ៃ�រីវភាពក្ររីក្រ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា95:11–

12បោយថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃសៃយាកបសិៃបបើពួ្របរិសុទ្ធបោរពតាមកពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយរបស់កទង់។

ពួ្របរិសុទ្ធបៅរដ្ឋអូនហអូោៃបៃ្បោយម្ៃបសច្រ្រី�ំបៃឿបៅបលើរោរសៃយារបស់កពះអម្ចាស់បហើយោៃសាងសង់កពះវិហារ

បរិសុទ្ធ។បចញពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា95:11បយើងបរៀៃថាពបសិៃគបើគ�ើងរកសាបទបញ្ញ្រ្ិទាំងឡា�គនារះគ�ើង

ៃឹងមាៃអំណាចគ�ើម្បីគធ្វើអ្វបីៗផ�លព្រះអមាចាស់បាៃសុំឲ្យគ�ើងគធ្វើ។អ្ន្រអាចសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅថ្មបលើកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ។


3.សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើសាថាៃភាពមួយចំៃួៃថដលអ្ន្រអាចៃរងកបឈមមុខជាសាថាៃភាពថដលបោលរោរណ៍បៃះអាចអៃុវតតេបនាះ

ម្ៃអវរីខលែះ?

ខ. បតើបៅបពលណាខលែះថដលអ្ន្រោៃម្ៃអារម្ណ៍ថាោៃទទួល�ំៃួយពរីកពះអម្ចាស់ឲ្យបធវើអវរីមួយបោយសារថត

អ្ន្រោៃរ្រសាកពះបញ្ញតតេិកទង់?

សូម្រត់ចំណំាថាឃ្លា«បសច្រ្រីកសឡាញ់នៃកពះវរបិតាៃរងមិៃបៅជាមួយអ្ន្រប�ើយ»បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

95:12។បៅបពលបយើងខ្រខាៃមិៃបោរពកបតិបតតេិតាមកពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយនៃដំណរងល្អបនាះបយើងោត់បង់ពរ�័យម្ៃ

ដូចជាពៃលែឺៃិងចំបណះដរងថដលជាថ្លែផ្កានៃបសច្រ្រីកសឡាញ់របស់កពះវរបិតាម្ៃចំបោះមៃុស្សទាំងឡាយថដលបគ្ហាញបសច្រ្រី

កសឡាញ់របស់ខលែលួៃបោយរោរបោរពកបតិបតតេិ។



៣៤០

សមសរៀនេដី២០៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៩៤–៩៦

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា95:13–17

បយើងអាៃថាកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃរោរថណនាំដល់ពួ្រ

បងប្អតូៃកបុសអំពរីទំហំៃិងមុខគ្រនៃបៃ្ទប់ជា្រ់លា្រ់ៗនៃ

កពះវិហារបរិសុទ្ធទរីក្រុងខឺត�ង់។សូមអាៃខទរី14បោយ

ថសវងរ្រវិធរីមួយថដលកពះអម្ចាស់ោៃបគ្ហាញកោប់ថាកទង់ៃរង

បំបពញបសច្រ្រីសៃយារបស់កទង់ថដលៃរងកបទាៃដល់រាកសតេកទង់

ៃូវអំណាចបដើម្បរីសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធ។

បុរសទាំងបរីរូបថដលកពះអម្ចាស់ោៃសៃយាថាៃរងបគ្ហាញអំពរី

របបៀបសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធ្ឺជា្ ណៈកបធាៃទរីមួយ។

ព័ត៌ម្ៃខាងបករោមបៃះៃរង�ួយអ្ន្រឲ្យប�ើញអំពរីរបបៀបថដល

រោរសៃយាបៃះកតូវោៃបំបពញ៖

យែូថសបសី្៊ធ,ស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃៃិងថ្ហវបឌើរិ្រ�រីវិលលាម្សោៃអធិសាឋាៃរួមោនាបហើយោៃប�ើញកពះវិហារបរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុង

រោរៃិមិតតេ។បនាទាប់ពរីោៃប�ើញថ្្ន្រខាង្រ្ននុងោ៉ាងលម្អិត«អោរបនាះហា្រ់ដូចជាកោ្រដខលែលួៃោ៉ាងជា្រ់ថស្ងដល់[ពួ្រោត់]»

បហើយពួ្រោត់ោៃបមើលប�ើញថ្្ន្រខាង្រ្ននុងនៃអោរបនាះដូចជាពួ្រោត់ោៃសថែិតបៅខាង្រ្ននុងអោរបនាះថដរ(សូមបមើល

ការបម្ងៀ� របស់ ្បធា� សាសនាច្ក ៖ យ៉ូសសប សម្៊ីធ[ឆ្នាំ2007]ទំព័រ271)។បករោយម្របៅបពលកពះវិហារបរិសុទ្ធ

ោៃសាងសង់�ិតរួចរាល់បហើយបនាះថ្ហវបឌើរិ្រ�រីវិលលាម្សោៃវចាប�ើងថាវម្ៃរូបរាងដូចជា្ ំរូថដលោត់ោៃបមើល

ប�ើញបៅ្រ្ននុងរោរៃិមិតតេសូម្បរីថតថ្្ន្រតូចបំ្ុតថដលោត់ពុំអាចកោប់ពរីភាពខុសោនាោៃប�ើយ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៩៦

នូវលតខវិ�នីទ�ូវោនចា�់តាំងឲ្យកាន់កាប់អចលនទ្រ្្យណនទ្រះវិហារបរិសុ្រ្របស់ស្សនាចទក

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា9៦បយើងអាៃថាកពះអម្ចាស់ោៃថណនាំឲ្យប៊ីស្សពៃូវលបខវិតៃរីរោៃ់រោប់

អចលៃកទព្យថដលកពះវិហារបរិសុទ្ធៃរងកតូវោៃសាងសង់បៅបលើបនាះ។កពះអម្ចាស់្រ៏ោៃកតាស់បគ្រប់ប៊ីស្សពវិតៃរីថបងថច្រ

អចលៃកទព្យជា�តូដ៍ៗសកម្ប់អ្ន្រថដលម្រទទួលប្ររមរត្រ។ដរី�តូដ៍មួយចំៃួៃកតូវោៃ្រំណត់ឲ្យថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្រ

បមើលខុសកតូវសកម្ប់រោរបោះពុម្ពវិវរណៈនានា។រោរទទួលោៃប្ររមរត្របៃះៃរង�ួយពួ្រោត់លះបង់បពលបវលារបស់

ខលែលួៃបដើម្បរីបធវើ្រិច្ចរោររបស់កពះអម្ចាស់។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា9៦:4–5បោយថសវងរ្រថាបតើរោរបោះពុម្ព

កពះបៃ្ទតូលរបស់កពះ�ួយដល់ពួ្របរិសុទ្ធោ៉ាងដូចបម្ច។

បៅ្រ្ននុងវិវរណៈបៃះកពះអម្ចាស់្រ៏ោៃថណនាំថដរថាយែូហាៃចៃសុៃៃរងកតូវោៃទទួលយ្រជាសម្�ិ្រនៃសហកោស

សាម្្គរីភាពថដលបមើលខុសកតូវបលើហិរញ្ញវតថែនុរបស់សាសនាចក្ររោរបោះពុម្ពៃិងកបតិបតតេិរោរអា�រីវ្រម្ទាំងឡាយ។


4. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ៩៤–៩៦ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៣៤១

សមសរៀនេដី២០៖ន្ងៃេដី៤

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៩៧
បមបរៀៃទរី20៖ន្ងៃទរី4បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា97

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៩៧:១–៩

ទ្រះអម្ចាស់បតទងៀនសម្ជិកអំ្ីស្ោណន្ ួកដអលត�ើរ
តៅរែ្ឋ្ិសសួរីអំ្ីអវែីដែល្ ួករ�់ទ�ូវដ�តធវែើតែើ្្ី្រ្រួល
យកទ្រង់

បបើអ្ន្រកតូវបបកងៀៃមិតតេ្្រ្ិម្នា្រ់អំពរីរបបៀបបធវើជាសិស្សល្អបនាះ

បតើឥរិោប្ៃិងអា្រប្ប្រិរិោថបបណាខលែះថដលអ្ន្រៃរង

បលើ្រទរ្រចិតតេមិតតេ្្រ្ិអ្ន្រឲ្យបបងកើៃ?

នារដូវរគ្្រ្ននុងឆ្នាំ1832–33កពះអម្ចាស់ោៃថណនាំ

ថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្រឲ្យបបងកើតសាលានៃពួ្រពយារោរី

បៅទរីក្រុងខឺត�ង់រដ្ឋអូនហអូ។បៅបករោមរោរដរ្រនាំ

របស់ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធ,ោ៉ាលរី្រីកោតតេពួ្របលា្រទាំង

ពរីរោៃដរ្រនាំសាលាមួយថដលកសបដៀងបៃះបៅទរីក្រុង

អ៊ីៃឌរីថបែៃថដៃស៍រដ្ឋមិសសួរី។សាលាបៃះកតូវោៃបៅថាសាលានៃពួ្រថអលបឌើរ។សម្�ិ្រ្រ្ននុងសាលានៃពួ្រថអលបឌើរបៃះ

ោៃសរបសរសំបុកតជាបកចើៃចបាប់បៅរោៃ់យែូថសបស៊្ីធថដលបៅរដ្ឋអូនហអូ។បដើម្បរីបឆលែើយតបបៅវិញបលា្រោៃប្ញើសំបុកត

មួយចបាប់ថដលម្ៃវិវរណៈថដលសពវន្ងៃបៃះកតូវោៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា97។សូមអាៃបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា97:1រួចថសវងរ្រថាបតើកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលពិពណ៌នាោ៉ាងដូចបម្ចខលែះអំពរីពួ្របងប្អតូៃកបុសជា

បកចើៃបៅរដ្ឋមិសសួរី។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា97:2រួចថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃសៃយាដល់បុរសទាំងបៃះកបសិៃបបើពួ្រោត់

បៃតេម្ៃចិតតេបសាមះកតង់បនាះ។

បចញពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា97:1–2បយើងបរៀៃថាគបើគ�ើងបនាទាបខលែលួៃគ�ើ�្ យាោមផស្វងរកគ�ើម្បីគរៀៃគនារះ

គ�ើងៃឹងទទួលបាៃពបាជាញាៃិងគសចក្បី្ិ្រ។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំបោលរោរណ៍បៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។


1. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បហតុអវរីោៃជាម្ៃសារៈសំខាៃ់ចំបោះអ្ន្រ

ថដលកតូវទទួលោៃកោជាញាៃិងបសច្រ្រីពិត?

ខ. បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរបនាទាបខលែលួៃៃិងភាព

ឧសសាហ៍ពយាោមៃរង�ួយអ្ន្រទទួលោៃ

កោជាញាៃិងបសច្រ្រីពិតោ៉ាងដូចបម្ច?

បរុព្វកថា
ពយាការីយ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធបានេេរួលវិវរែៈដែលរានក្ត់បតាសៅក្្នគុងសោលលេ្ិ

និងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៩៧សៅន្ងៃេដី២ដខ�ដីហាឆ្នាំ១៨៣៣។សៅក្្នគុងវិវរែៈសនទះ

បពទះអរាចា�់បានប្រទានការដែនាំនិងការសលើក្េឹក្ចិត្ែល់បា៉ាលដីភដីបបាត្ដែល

សធ្វើជាអធិ្រតដីសលើសាលា�បរា្រ់្រង្រ្អលូនប្រុ�ក្្នគុង្រព្វជិតភាពសៅរែ្ឋមិ��រួរីនិង

�បរា្រ់ពរួក្្រង្រ្អលូនប្រុ�ដែលបានចូលររួមសៅក្្នគុងសាលាសនាទះ។បពទះអរាចា�់ក្៏បាន

គូ�្រញ្ជាក្់អំពដីបពទះឆន្ៈរ្រ�់បេង់ដែលរានបពទះេ័យឲ្យពរួក្្ររិ�ុេ្សៅរែ្ឋមិ��រួរី

សាង�ង់បពទះវិហារ្ររិ�ុេ្។បេង់បាន�នយាថ្ស្រើពរួក្សគបានសធ្វើែូសចានាទះសហើយស្រើ

ែរួងចិត្រ្រ�់ពរួក្សគ្ររិ�ុេ្សនាទះ�ិរីល្អនិងវត្រានរ្រ�់បេង់នឹងគង់�ែ្ិតសៅ

េដីសនាទះ។

ស្ោេពមាប់ពួកណអលស�ើរ

អនុវត្តអវែពីសដលអ្នកសរៀន

ប្រធានរា៉ារ៉ុនជដីរ៉មនដីក្្នគុងគែៈប្រធាន

េដីមរួយបាន្រសបងៀន៖«ការសរៀន

ែំែឹងល្អសចញពដីបពទះ្រន្លូលដែលបាន

ចារេុក្សនាទះ...គឺមិនបគ្រ់បោន់

សឡើយ។សយើងបតូវដតរ�់សៅតាម

សនាទះផងដែរ។...មនុ�្សរានាក្់ពុំ

អាចសរៀនែំែឹងល្អបានសពញសលញ

សដាយមិនរ�់សៅតាមែំែឹងល្អសនាទះ

សេ»(RecordsofGreat
Worth»Ensign ដខក្ញ្ញាឆ្នាំ

១៩៨០េំព័រ៤)។ក្្នគុងដផ្នក្មរួយ

ចំនរួនក្្នគុងសមសរៀនសនទះអ្នក្នឹងបតូវបាន

សលើក្េឹក្ចិត្ឲ្យអនុវត្អ្វដីដែលអ្នក្បាន

សរៀន។ការអនុវត្ន៍គរួរដតជាដផ្នក្មរួយ

ននការ�ិក្សាែំែឹងល្អរ្រ�់អ្នក្។



៣៤២

សមសរៀនេដី២០៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៩៧

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា97:3–5បដើម្បរីដរងថាបតើកពះអម្ចាស់ម្ៃកពះទ័យោ៉ាងដូចបម្ចអំពរីរោរបបកមើរបស់

ោ៉ាលរី្រីកោតតេៃិងអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃសៃយាៃរងបងកបុសកោតតេ។

ដូចជាោ៉ាលរី្រីកោតតេថដរពួ្រប្អាចដរងថាកពះអម្ចាស់សពវកពះទ័យៃរងអ្ន្របៅបពលអ្ន្របៃ្បដើរតាមកទង់។


2.សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា97:7,9។បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ

សូម្ ូររូបបដើមបឈើទាំងឡាយថដលម្ៃពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។(បបើអ្ន្រពុំចង់្ ូរបទបនាះអ្ន្រអាច

សរបសរ្រថាខណ្ឌចំៃួៃពរីរថដលពិពណ៌នាអំពរីបដើមបឈើទាំងបៃះ)។

បដើមបឈើទាំងពរីរកបប្ទបនាះតំណាងឲ្យសម្�ិ្រសាសនាចក្រចំថណ្រឯថ្លែបនាះឯង្ឺជា្រិច្ចរោរៃិងទបងវើរបស់សម្�ិ្រ។

សូមចងចំាថាពួ្របរិសុទ្ធជាបកចើៃបៅរដ្ឋមិសសួរីោៃបនាទាបខលែលួៃបហើយម្ៃចិតតេបសាមះកតង់។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយ

ពួ្របរិសុទ្ធខលែះបទៀតថបរជាម្ៃភាពបឆ្ើងនឆ្បហើយមិៃបោរពកបតិបតតេិ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា97:៦–7

រួចពិចារណាបលើសារលិខិតនានាថដលអ្ន្ររ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា97:8–9រួចពិចារណាបលើសារលិខិតនានាថដលអ្ន្ររ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។


3.បតើកពះអម្ចាស់ោៃសៃយាដល់ពួ្របងប្អតូៃកបុសទាំងបៃះោ៉ាងដូចបម្ចបបើពួ្រោត់បៃតេបដើរតាមកទង់?បៅ្រ្ននុង

បសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមសរបសរកបបោ្ចំៃួៃពរីរឬបរីបោយពៃ្យល់ថាបតើ

បសច្្ររីអតាថាធិបបាយអំពរីបដើមបឈើៃិងបរិោរោសបៅ�ុំវិញវ្រ្ននុងខទរី9អាចបលើ្រទរ្រចិតតេអ្ន្រឲ្យម្ៃចិតតេរោៃ់ថត

បសាមះកតង់ោ៉ាងដូចបម្ច។

បោងតាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា97:8បតើល្រខេណៈសម្បតតេិមួយចំៃួៃនៃបុ្្គលថដលទទួលយ្រកពះអម្ចាស់ម្ៃអវរី

ខលែះ?បដើម្បរីបឆលែើយសំណួរបៃះសូមសរបសរោ្រ្យថដលបញ្ចប់បោលរោរណ៍បៃះ៖គ�ើម្បីទទួល�កព្រះអមាចាស់គ�ើងព្រូវផ្រ។


4.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើរោរលះបង់អវរី

ខលែះថដលអ្ន្រោៃបធវើបដើម្បរី«បោរពតាមបសច្្ររីសញ្ញា[របស់អ្ន្រ]»(្.ៃិងស.97:8)?

សូមពិចារណាអំពរីបោល�ំហរបស់អ្ន្របៅចំបោះកពះ។សូម្ ិតអំពរីរបបៀបថដលអ្ន្រអាចអៃុវតតេបោលរោរណ៍បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា97:8។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៩៧:១០–២១

ទ្រះអម្ចាស់គូសបញ្ជាក់អំ្ីទ្រះឆន្ទៈរបស់ទ្រង់ដែលម្នទ្រះ្រ័យឲ្យ្ួកបរិសុ្រ្តៅ្រីទកុងស៊មីយ៉ូនស្ងសង់ទ្រះវិហារ
បរិសុ្រ្។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា97:10–12បោយថសវងរ្ររោរលះបង់ថដលកពះអម្ចាស់ោៃតកមូវពរីពួ្របរិសុទ្ធបៅ

ទរីក្ុរងស៊ីយែូៃ(រដ្ឋមិសសួរី)។បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះោ្រ្យដគ្វាយ មួយ ភាគ ដប់សំបៅបៅបលើដគ្វាយនានាជាទូបៅពុំ

ថមៃសំបៅបៅបលើ10ភា្រយនៃកោ្រ់ចំណូលកបចាំឆ្នាំរបស់បុ្្គលម្នា្រ់ថដលោៃយល់ថាជាក្ររត្យវិៃ័យដគ្វាយមួយភា្្រ្ននុង

ដប់ថដលកតូវោៃបបើ្រសថម្ងបករោយម្របទៀតបនាះបទ(សូមបមើល្.ៃិងស.119)។បរិម្ណបកចើៃជាងមួយភា្ដប់នៃ

ធៃធាៃរបស់ពួ្របរិសុទ្ធកតូវោៃតកមូវបដើម្បរីសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធរួមបញ្ចតូលទាំងដគ្វាយនៃបពលបវលាៃិងរោរគ្ររបស់

ពួ្រប្ថដរ។

សូមចងចំាថាកពះអម្ចាស់ោៃ្រំណត់ទរីតាំងសកម្ប់សាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធបៅទរីក្រុងស៊ីយែូៃរយៈបពលពរីរឆ្នាំមុៃថដល

កទង់ោៃកបទាៃវិវរណៈបៃះ(សូមបមើល្.ៃិងស.57:1–3)។្រ្ននុងថខមិ្ុនាឆ្នាំ1833ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃ

សរបសរសំបុកតបៅរោៃ់ថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្របៅរដ្ឋមិសសួរីបហើយោៃថណនាំពួ្រោត់ឲ្យចាប់ប្្ើមរោរសាងសង់កពះវិហារ

បរិសុទ្ធជាបនាទាៃ់(សូមបមើលHistory of the Church1:3៦3)។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយបៅបពលវិវរណៈថដលម្ៃ

ថចងបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា97កតូវោៃកបទាៃឲ្យបៅន្ងៃទរី2ថខសរីហាឆ្នាំ1833បនាះពួ្របរិសុទ្ធបៅរដ្ឋ

មិសសួរីពុំទាៃ់ោៃចាប់ប្្ើមរោរសាងសង់បៅប�ើយបទ។

សូមសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា97:12–14រួចថសវងរ្រមូលបហតុនានាថដលកពះអម្ចាស់ម្ៃកពះទ័យឲ្យពួ្រ

បរិសុទ្ធបៅរដ្ឋមិសសួរីសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធ។

ចំបោះអ្ន្របតើកពះវិហារបរិសុទ្ធោៃរោលាយបៅជា«្រថៃលែងនៃបសច្រ្រីអំណរ្ុណ»(្.ៃិងស.97:13)តាមរបបៀបណា?

បតើកពះវិហារបរិសុទ្ធោៃរោលាយបៅជា«្រថៃលែងនៃរោរបគ្រប់»(្.ៃិងស.97:13)តាមរបបៀបណា?



៣៤៣

សមសរៀនេដី២០៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៩៧

បៅបពលអ្ន្រសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា97:15–20សូមថសវងរ្ររោរសៃយាទាំងឡាយថដលកពះអម្ចាស់ោៃ

កបទាៃដល់ពួ្របរិសុទ្ធបបើពួ្រប្សាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធមួយប�ើង។

ដអលសឌើរដាវីឌ្រម៊ីសហតក្្នគុងក្ូរ៉ុមននពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់បានពន្យល់ថ្ការ�នយាថ្នឹងបានស�ើញ

បពទះសៅក្្នគុងបពទះវិហារ្ររិ�ុេ្(�ូមសមើលខេដី១៥–១៦)អាចររួម្រញ្លូលទាំងភាពដែលសលើ�ពដី

ការសមើលស�ើញបេង់សដាយដភ្នក្ពដីក្ំសែើតរ្រ�់សយើងសៅសេៀត៖«វាជាការពិតថ្រានមនុ�្សមរួយ

ចំនរួនពិតជាបានស�ើញបពទះអង្�ស្ង្គាទះដមន្រ៉ុដន្សៅសពលមនុ�្សរានាក្់បសាវបជាវសៅក្្នគុងវចនានុបក្ម

សនាទះោត់នឹងបានែឹងថ្រានអត្ន័យជាសបចើនសេៀតចំសោទះោក្្យត្ើលត�ើញសនទះែូចជាការមក្សាគាល់

បេង់ការោែែឹងអំពដីបេង់ការេេរួលសាគាល់បេង់ដ្មទាំងក្ិច្ការរ្រ�់បេង់ការសាគាល់អំពដី

សារៈ�ំខាន់ននអង្បេង់ឬការបានយល់ែឹងអំពដីបេង់(«Temples and Work Therein»Ensign ដខវិច្ិកាឆ្នាំ១៩៩៦០

េំព័រ៦១)។

កសបតាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា97:15–17បតើអ្ន្រអាចម្ៃភាពស្រ្ិសមបដើម្បរីទទួលបទពិបសាធៃ៍នៃសិរីល្អៃិង

វតតេម្ៃរបស់កពះអម្ចាស់បៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធោៃោ៉ាងដូចបម្ច?សូម្ ូសចំណាំោ្រ្យឬឃ្លាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះថដល

បបកងៀៃអំពរីបោលរោរណ៍ថដលថ្លែងថាគៅក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធព្រះៃឹងបង្ហាញព្រះកា�ពទង់គៅ�ល់មៃុស្សទាំងឡា�ណា

ផ�លមាៃចិ្រ្បរិសុទ្ធ។


5. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរម្ៃចិតតេបរិសុទ្ធម្ៃៃ័យោ៉ាងដូចបម្ច?

ខ. បតើបយើងអាចបធវើអវរីខលែះបដើម្បរីបធវើឲ្យចិតតេបយើងោៃបរិសុទ្ធបដើម្បរីបយើងអាចទទួលោៃពរ�័យនៃកពះវិហារបរិសុទ្ធ

ោៃ?

្ . បតើអ្ន្រធាលាប់ម្ៃអារម្ណ៍ថាម្ៃពរតាមរបបៀបណាបៅបពលអ្ន្រោៃបកតៀមខលែលួៃចូល្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា97:21រួចថសវងរ្ររបបៀបថដលកពះអម្ចាស់ោៃ្រំណត់ៃិយមៃ័យនៃោ្រ្យសម៊ីយ៉ូ� ។

អ្ន្រអាចៃរងចង់សរបសរឬ្ូសចំណាំឃ្លាថដលបបកងៀៃអំពរីបសច្រ្រីពិតបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖ស៊មី�ៃូៃគឺជាភា្បរិសុទ្ធ

គៅក្នុងចិ្រ្។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៩៧:២២–២៨

ទ្រះអម្ចាស់្ ន្យល់អំ្ីអវែីដែលតយើងទ�ូវដ�តធវែើតែើ្្ីតចៀស
្ុ�្ ីការ្ិតរាធរបស់ទ្រង់តហើយ្រ្រួលោន្ រជ័យ្ ីទ្រង់

បដើម្បរីយល់អំពរីសារលិខិតរបស់កពះអម្ចាស់បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា97:22–24សូមពិចារណាអំពរីឃ្លា

ដូចតបៅបៃះ៖ព្យនុះសង្រាប្រើតម្ៃោសបពញពិ្ពបលា្រ។

ព្យនុះសង្រាធំៗអាចបថងវរបៅជាខ្យល់ព្យនុះ្រំបុតត្បតូងដ៏សាហាវ

ថដលបណាដាលឲ្យម្ៃរោរខូចបង់ោ៉ាងធងៃៃ់ធងៃរ។បតើអ្ន្រធាលាប់

ោៃប�ើញខ្យល់ព្យនុះសង្រាឬខ្យល់ព្យនុះ្រំបុតត្បតូងបោយផ្ទាល់

ឬោៃប�ើញតាមវីបដអូថដរឬបទ?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា97:22–24រួច

ថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃបកបៀបបធៀបបៅៃរងខ្យល់ព្យនុះ

សង្រា។

បៅ្រ្ននុងខទរី22ោ្រ្យមសចក្ដី សងសឹកសំបៅបៅបលើ

្លវិោ្រនៃរោរមិៃបោរពកបតិបតតេិកពះអម្ចាស់។បៅ្រ្ននុង

ចបនាលាះថដលម្ៃសូមសរបសរអំពរីរបបៀបថដលបសច្រ្រីសងសរ្រ

របស់កពះអម្ចាស់អាចម្ៃសភាពដូចជាខ្យល់ព្យនុះសង្រា៖



៣៤៤

សមសរៀនេដី២០៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៩៧

សូមសិ្រសាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា97:25–28បដើម្បរីរ្របមើលអវរីថដលបយើងកតូវបធវើបដើម្បរីបចៀស្ ុតពរីបសច្រ្រី

សងសរ្ររបស់កពះអម្ចាស់បហើយទទួលោៃពរ�័យរបស់កទង់។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំោ្រ្យមបើ សិ� ជាបៅក្ប់្រថៃលែងណា

ថដលអ្ន្រប�ើញម្ៃបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។

សូមពិចារណាអំពរីរបបៀបថដលសារលិខិតរបស់កពះអម្ចាស់បៅ្រ្ននុងខទរី25–28ទា្រ់ទងបៅៃរងរូបភាពនៃបដើមបឈើទាំងពរីរ

កបប្ទថដលអ្ន្រោៃសិ្រសាមុៃបៃះបៃតេិច។បតើខទរី27–28បបកងៀៃោ៉ាងដូចបម្ចអំពរីរោរថកបចិតតេៃិងរោរអត់បទាស?

បយើងបរៀៃបោលរោរណ៍បចញពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះថាគបើគ�ើងគោរ្ពប្រិប្រ្ិគនារះគ�ើងៃឹងគចៀសែុ្រ្ បីគសចក្បីសងសឹករបស់

ព្រះអមាចាស់គ�ើ�ទទួលបាៃ្ រជ័�្ បីពទង់ជាគពចើៃអគៃក។

សូមពិចារណាអំពរីអវរីថដលអ្ន្រម្ៃអារម្ណ៍ថាកតូវោៃបំ្ុស្ំៃិតឲ្យបធវើបៅបពលអ្ន្រោៃសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

97។សូមបធវើតាមរោរបំ្ុស្ំៃិតទាំងបនាះបដើម្បរីអ្ន្រអាចទទួលោៃពរ�័យទាំងឡាយពរីកពះអម្ចាស់។


៦. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ៩៧ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៣៤៥

សមសរៀនេដី២១៖ន្ងៃេដី១

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៩៨
បមបរៀៃទរី21៖ន្ងៃទរី1បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា98

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៩៨:១–២២

ទ្រះអម្ចាស់ទបទានឱវា្រឲ្យ្ ួកបរិសុ្្ររកសាតសចក្ដីសញ្ញារបស់ខលែលួនតៅអំ�នុងទរែ៏លំោក

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា98:1–22កពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃឱវទឲ្យពួ្របរិសុទ្ធថ្លែងអំណរ្ុណសកម្ប់ក្ប់

រោរណ៍ទាំងអស់បហើយកតូវរង់ចាំកពះអម្ចាស់បោយចិតតេអត់ធ្ត់។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា98:11–12រួចថសវងរ្រកពះបញ្ញតតេិថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃដល់ពួ្របរិសុទ្ធ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា98:13–15បោយថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលកោប់ពួ្របរិសុទ្ធ

អំពរីរោរថដលកតូវោៃល្បងលឬឲ្យោៃប�ើញថាស្រ្ិសម។បយើងបរៀៃបចញពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះថាគ�ើងបង្ហាញ�ល់ព្រះអមាចាស់

ថ្ខលែលួៃគ�ើងសក្ិសមតាមរ�ៈការរកសាគសចក្បីសញ្ញារបស់គ�ើងគទារះជាមាៃភា្លំបាកក្នុងការគធ្វើ�ូចគនារះក្បី។

សូម្ ិតអំពរីមូលបហតុថដលអាចៃរងចាំោច់ចំបោះពួ្របរិសុទ្ធថដលរស់បៅរដ្ឋមិសសួរី្រ្ននុងឆ្នាំ1833ថដលពួ្រប្កតូវចងចាំ

អំពរីសារៈសំខាៃ់នៃរោររ្រសាបសច្រ្រីសញ្ញារបស់ពួ្រប្បទាះជាម្ៃភាពលំោ្រ្រ្ននុងរោរបធវើដូចបនាះ្រ្រី។បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃ

ជាវអាចៃរងចាំោច់ចំបោះបយើងនាបពលបច្ចនុប្បៃ្នបៃះថដលកតូវចងចាំអំពរីសារៈសំខាៃ់នៃរោររ្រសាបសច្រ្រីសញ្ញារបស់បយើងអំ�នុង

កោដ៏លំោ្រ?

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៩៨:២៣–៣២

ទ្រះអម្ចាស់តបើកសដ្្ដងរតបៀបដែល្ ួកបរិសុ្រ្ទ�ូវតឆលែើយ�បតៅនឹងតសចក្ដីតបៀ�តបៀន

1.សូម្ ូសកបអប់ឈរចំៃួៃបរីបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។សូមោ្រ់ចំណងប�ើង

កបអប់ឈរទរីមួយថា្កឹត្យវិ�័យ របស់ ្ពះអរោចាស់ ស្ដីពដី ការសងសឹក ( គ. �ិង ស. ៩៨:២៣–៣២ )កបអប់ឈរទរី

ពរីរថា្កឹត្យវិ�័យ របស់ ្ពះអរោចាស់ ស្ដីពដី ស្គ្រម ( គ. �ិង ស. ៩៨:៣៣–៣៨ )ៃិងកបអប់ឈរទរីបរីថា្កឹត្យវិ�័យ 

របស់ ្ពះអរោចាស់ ស្ដីពដី ការអត់មទាស ( គ. �ិង ស. ៩៨:៣៩–៤៨ ) ។សូមទុ្រចបនាលាះបៅបលើកបអប់ឈរៃរីមួយៗ

បដើម្បរីសរបសរបោលរោរណ៍ៃិងបោលលទ្ធិថដលអ្ន្ររ្រប�ើញបៅបពលអ្ន្រសិ្រសាបមបរៀៃបៃះ។បៅបពលអ្ន្រសិ្រសា

បពញមួយបមបរៀៃបៃះអ្ន្រៃរងរ្រប�ើញបសច្រ្រីថណនាំអំពរីអវរីថដលកតូវសរបសរបៅ្រ្ននុងកបអប់ឈរទាំងបៃះ។

បតើអ្ន្រៃរងម្ៃអារម្ណ៍ដូចបម្ចបៅបពលៃរណាម្នា្រ់ោៃបធវើឲ្យអ្ន្រឬក្រុមក្ួសាររបស់អ្ន្រម្ៃរោរឈឺចាប់?បតើអ្ន្រ្ ិតថា

បហតុអវរីោៃជាមៃុស្សមួយចំៃួៃអាចៃរងចង់សងសរ្រ(តបត)ទាស់ៃរងបុ្្គលថដលោៃបធវើឲ្យពួ្រប្ឈឺចាប់?

សេចក្តីស្្ើម
សៅន្ងៃេដី២០ដខក្ក្កដាឆ្នាំ១៨៣៣អ្នក្ប�ុក្រែ្ឋមិ��រួរីមរួយបក្ុមចំនរួន

៤០០–៥០០នាក្់បានទាមទារមិនឲ្យរានពរួក្្ររិ�ុេ្ផ្លា�់េដីលំសៅសៅកាន់

�ុំចាក្�ុនសេៀតសឡើយសហើយពរួក្្ររិ�ុេ្ដែលបានរ�់សៅេដីសនាទះសហើយបតូវដត

ចាក្សចញភាលាម។ពដីមុនពរួក្្ររិ�ុេ្អាចសឆ្ើយត្រសៅនឹងការទាមទារសនាទះមនុ�្ស

ក្ំណាចមរួយបក្ុមបានចា្រ់សផ្ើម្រំផ្លាញបេព្យ�ម្ត្ិរ្រ�់ពរួក្សគសហើយគំរាមក្ំដហង

ែល់ជដីវិតពរួក្សគ។សៅន្ងៃេដី៦ដខ�ដីហាឆ្នាំ១៨៣៣ពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធបាន

េេរួលវិវរែៈដែលរានក្ត់បតាសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៩៨

ជាវិវរែៈដែលបពទះអរាចា�់បានដែនាំែល់ពរួក្្ររិ�ុេ្អំពដីរស្រៀ្រសឆ្ើយត្រសៅនឹង

ស�ចក្្ដីស្រៀតស្រៀន។សទាទះជាែំែឹងមរួយចំនរួនអំពដី្រញ្ហារំខានសៅរែ្ឋមិ��រួរីមុខជា

បតូវបានផ្ល់ែល់ពយាការីសៅេដីបក្ុងខឺតឡង់រែ្ឋអូនហអូដែលរានចរាងាយប្ររាែ

១,៤៥០គដីឡលូដម៉តយា៉ាងណាក្្ដីក្៏សលាក្បានយល់អំពដីភាពធងៃន់ធងៃរននសាថានភាព

សនាទះតាមដតរយៈវិវរែៈ្រ៉ុសណាណទះ។សៅក្្នគុងវិវរែៈសនទះបពទះអរាចា�់បានបជា្រអំពដី

េុក្្ខសវេនារ្រ�់ពរួក្្ររិ�ុេ្សហើយបេង់បានប្រទានឱវាេឲ្យពរួក្សគសធ្វើតាមចបា្រ់

ភូមិបាលដ្មទាំងបានដែនាំពរួក្សគឲ្យរក្សាស�ចក្្ដី�ញ្ញា។



៣៤៦

សមសរៀនេដី២១៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៩៨

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា98:23–27បោយថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលអំពរីរោរតបត

ៃិងរោរសងសរ្រ។

អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំឃ្លា«មិៃប�រកបម្្»ៃិង«អត់កទាំ»បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។

បោងតាមអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃបបកងៀៃដល់ពួ្របរិសុទ្ធបៅរដ្ឋមិសសួរីបយើងបរៀៃថាគបើគ�ើងអ្រ់ពទាំៃឹងការគធ្វើបាបគោ�

្ុំមាៃការសងសឹកគនារះព្រះអមាចាស់ៃឹងពបទាៃរង្វាៃ់�ល់គ�ើង។សូមសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុ

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្របៅពរីបករោមចំណងប�ើង«ក្ររត្យវិៃ័យរបស់កពះអម្ចាស់ស្រីពរីរោរសងសរ្រ»។


2. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរសងសរ្រឬរោរពយាោមតបតបៅវិញ្ឺជាបរឿងបធវើឲ្យខូចកបបោ�ៃ៍តាមរបបៀបណា?

ខ. សូម្ ិតអំពរីមៃុស្សម្នា្រ់ថដលអ្ន្រសារល់(ឬោៃអាៃអំពរីមៃុស្សម្នា្រ់)ថដលោៃម្ៃរោរអត់ធ្ត់បៅអំ�នុង

បពលម្ៃរោរបធវើោបបហើយពុំពយាោមសងសរ្រ។បតើបុ្្គលម្នា្រ់បៃះោៃបធវើដូចបម្ចបដើម្បរីម្ៃរោរអត់ធ្ត់

បទាះជាម្ៃប្បធវើោបដល់ខលែលួៃោត់បនាះ?

បៅបពលពួ្រមៃុស្ស្រំណាចរួបរួមោនាបៅ�ុំចា្រសុៃរដ្ឋមិសសួរីបៅន្ងៃប្រ៍ទរី20ថខ្រ្រកោឆ្នាំ1833ពួ្រប្មិៃកតរមថត

ោៃបំផ្លាញកទព្យសម្បតតេិបនាះបទថ្មទាំងោៃបែុៃបែៃបធវើ

ទុ្រខេបទាសដល់ថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្របទៀត្ ង។

ដំបណើរបរឿងខាងបករោមបៃះបគ្ហាញអំពរីរបបៀបថដលប៊ីស្សព

ថអតវឺតោ៉ាកទិចៃិងឆ្លស៍បអថលៃជាអ្ន្រថកបចិតតេប�ឿវ័យ

27ឆ្នាំម្នា្រ់ម្រពរីរដ្ឋថ្ៃសិលបវញា៉ាោៃបឆលែើយតបបៅៃរង

រោរបធវើោបពរីសំណា្រ់ក្រុមមៃុស្ស្រំណាចបៅរដ្ឋមិសសួរី។

«មនុ�្សក្ំណាចបានចា្រ់្រម៊ី�្សពដអតវឺតបា៉ាបេិចនិងឆ្ល�៍សអដលនសហើយបានអូ�ពរួក្ោត់កាត់ហ្វលូងមនុ�្សដែល

ក្ំពុងរានក្ំហឹងពុទះក្សបញ្ជាលសហើយបានប្ររា្ដ្មទាំងបានសធ្វើេុក្្ខសទា�ែល់ពរួក្សលាក្សៅតាមផ្លូវសៅកាន់េដីលាន

សាធារែៈ។ជាជសបមើ�ទាំងពដីរដែលបានផ្ល់ែល់ពរួក្ោត់គឺពរួក្ោត់បតូវដតសបជើ�សរើ�សបាទះ្រង់សចាលស�ចក្្ដីជំសនឿសៅ

សលើទ្រះគ្្ីរ្ រ្នឬសបជើ�សរើ�ចាក្សចញពដី�ុំសនាទះ។ពរួក្ោត់ពុំបានសបជើ�សរើ�្រែិស�ធទ្រះគ្្ីរ្ រ្នសហើយក្៏មិន

បានសបជើ�សរើ�ចាក្សចញពដី�ុំសនាទះដែរ។សដាយបានេេរួលការអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយ្រម៊ី�្សពបា៉ាបេិចបាន្រន្ឺថ្ពរួក្្ររិ�ុេ្

បានរងេុក្្ខនឹងស�ចក្្ដីស្រៀតស្រៀនសៅបគ្រ់ជំនាន់ទាំងអ�់ក្្នគុងប្រវត្ិសាប�្ពិភពសលាក្សហើយពរួក្សគរានឆន្ៈសែើម្ដីរងេុក្្ខ

សដាយសារដតបពទះបគដី�្ែូចជាពរួក្្ររិ�ុេ្សៅជំនាន់្រុរាែបានសធ្វើដែរដែលពរួក្សគពុំបានប្របពឹត្អ្វដីខុ�ទាល់ដតសសាទះសហើយ

ស្រើ�ិនជាមនុ�្សសធ្វើេុក្្ខសទា�ែល់ពរួក្សគសនាទះនឹងបានសធ្វើបា្រែល់ជនឥតសទា�។�ំសឡងរ្រ�់ោត់បតូវបា្រលុ្របាត់

សដាយសារដត�ូរក្ងរំពងននហ្វលូងមនុ�្សដែលពរួក្សគជាសបចើននាក្់បានដប�ក្សឡើង៖‹អំោវនាវសៅកាន់បពទះរ្រ�់ឯងឲ្យ

ចុទះមក្ជរួយឯងសៅ...!›្រង្រ្អលូនប្រុ�ទាំងពដីរនាក្់បា៉ាបេិចនិងសអដលនបតូវបានសគ�បរាត�សម្ៀក្្រំោក្់សហើយបាន

លា្រជ័រសរៅ�មូ[ោ�សពញខ្លួន]ដែលលាយជាមរួយក្ំសបារ�ឬសផទះឬសារធាតុអា�ម៊ីែសផ្សងៗដែលកាត់សាច់មនុ�្ស

និងចាក្់សាលា្រ�ត្វសលើខ្លួនរ្រ�់ពរួក្ោត់។ពរួក្ោត់បាន�មូបទាំនឹងេសង្វើនិងការសធ្វើេុក្្ខសទា�ែ៏សាហាវយង់�្នងសនទះសដាយ

រានចិត្រា្រសានិងេន់ទា្រខែៈដែលហ្វលូងមនុ�្សសៅដត្រន្ប្របពឹត្ដ្រ្រសនាទះសហើយពរួក្សគបាន�្្រ់ដ�្ងនឹងអ្វដីដែល

ពរួក្សគបានស�ើញ។្រង្រ្អលូនប្រុ�ទាំងពដីររូ្របតូវបានសដាទះដលងសដាយពុំរានការសធ្វើេុក្្ខសទា�សេៀតសឡើយ»(B. H. Roberts, 
A Comprehensive History of the Church១:៣៣៣�ូមសមើលផងដែរChurch History in the Fulness of Times Student 
Manual ការសបាទះពុម្សលើក្េដី២[ Church Educational System manual ]ឆ្នាំ២០០៣េំព័រ១៣៣)។

មនរុេសេកំណាចមានាក់គំរាមកំណេងថានាក់ែឹកនំាស្េនាចពក

សៅឃរុំចាកេរុនរែ្ឋមិេេួរី។



៣៤៧

សមសរៀនេដី២១៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៩៨



3.សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើរបបៀបថដលប៊ីស្សពោ៉ាកទិចៃិងឆ្លស៍បអថលៃោៃបឆលែើយតបចំបោះបសច្រ្រីបបៀតបបៀៃថដលពួ្រោត់

ោៃ�ួបកបទះបនាះោៃបធវើឲ្យអ្ន្រសញប់ថសញងោ៉ាងដូចបម្ច?

ខ. បតើអ្ន្រអាចបធវើអវរីខលែះបដើម្បរីបធវើតាមឱវទរបស់កពះអម្ចាស់បៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពបៃះឲ្យោៃរោៃ់ថតកបបសើរប�ើង?

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា98:28–32កពះអម្ចាស់ោៃទូនាមៃពួ្របរិសុទ្ធថាបបើសិៃជាខាមំងសកតូវោៃបធវើ

ទុ្រខេបទាសដល់ពួ្រប្បោយោៃប្ច្ ុតពរីរោរសរងសរ្ររបស់កពះបនាះពួ្រប្្ ួរថតកពម្ៃខាមំងសកតូវបនាះបៅ្រ្ននុងកពះនាមនៃ

កពះអម្ចាស់្រុំឲ្យបធវើទុ្រខេបទាសដល់ពួ្រប្បទៀត។កពះអម្ចាស់ោៃពៃ្យល់បថៃថែមថាបបើសិៃជាខាមំងសកតូវបនាះបៃតេបធវើទុ្រខេបទាស

បនាទាប់ពរីោៃកពម្ៃបហើយបនាះពួ្របរិសុទ្ធកតូវោៃរាប់ជាសុចរិត្រ្ននុង«រោរសងអ្ន្របនាះតាមរោរណ៍ទាំងឡាយថដលោត់បធវើ»

(្.ៃិងស.98:31)។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយពួ្របរិសុទ្ធ្រ៏កតូវោៃកពះម្ៃកពះបៃ្ទតូលកោប់ថដរថាបបើសិៃជាពួ្រប្

កបណរីដល់ខាមំងសកតូវខលែលួៃថដលសមៃរងទទួលោៃរោរសងសរ្របនាះពួ្រប្ៃរងទទួលោៃរគ្វាៃ់ចំបោះបសច្រ្រីសុចរិតរបស់ពួ្រប្

បហើយ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៩៨:៣៣–៣៨

ទ្រះអង្គសត្ង្ររះ្ ន្យល់អំ្ីត្លតវោដែលស្ង្រ្ទ�ូវោនរាប់ជាសុចរិ�

បតើអ្ន្រម្ៃញាតិសណាដាៃឬមិតតេ្្រ្ិថដលធាលាប់ោៃចូលចបាំង្រ្ននុងស្គ្រមបដើម្បរីកបបទសជាតិរបស់ខលែលួៃថដរឬបទ?បតើអ្ន្រធាលាប់ោៃ

ឆងៃល់អំពរីអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃបបកងៀៃអំពរីស្គ្រមថដរឬបទ?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា98:33–34បោយថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលកោប់ពួ្រអ្ន្របដើរ

តាមកទង់ពរីបុរាណអំពរីស្គ្រម។

បោងតាមអវរីថដលអ្ន្រោៃអាៃបៅ្រ្ននុងខទរី33សូមបំបពញចបនាលាះទាំងឡាយបដើម្បរីបញ្ចប់ឃ្លាដូចតបៅបៃះ៖ពួ្រប្បចញ

បៅចបាំងទាស់ៃរងសាសៃ៍ពូ�មៃុស្សភាសាឬកបជា�ៃណាមួយប�ើយកពះអម្ចាស់ដល់ពួ្រប្បែុបណាណះ។អ្ន្រអាចៃរងចង់

សរបសរបសច្រ្រីពិតបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្របៅពរីបករោមចំណងប�ើង«ក្ររត្យវិៃ័យ

របស់កពះអម្ចាស់ស្រីពរីស្គ្រម»។(សូមចងចំាថាកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃក្ររត្យវិៃ័យបៃះជាពិបសសបៅដល់មៃុស្សថដល

រស់បៅ្រ្ននុងក្ប់�ំនាៃ់ៃិងក្ប់វប្បធម៌។បទាះជាបោលរោរណ៍នៃក្ររត្យវិៃ័យបៃះជារោរពិត្រ៏សពវន្ងៃបៃះបយើងកតូវោៃតកមូវឲ្យ

បោរពតាមចបាប់នៃកបបទសថដលបយើងរស់បៅថដរ[សូមបមើលម្កតានៃបសច្រតេរី�ំបៃឿ1:12])។

កសបតាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា98:34បតើពួ្រអ្ន្របដើរតាមកទង់រោលពរីបុរាណកតូវបធវើដូចបម្ចជាមុៃសិៃបៅបពល

ម្ៃៃរណាម្នា្រ់កបរោសស្គ្រមជាមួយពួ្រប្?(សូមសរបសរចបមលែើយចំបោះសំណួរបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុ

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្របៅពរីបករោមចំណងប�ើង«ក្ររត្យវិៃ័យរបស់កពះអម្ចាស់ស្រីពរីស្គ្រម»)។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា98:35–38បោយថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលកោប់ពួ្រអ្ន្របដើរ

តាមកទង់ពរីបុរាណឲ្យបធវើបៅបពលថដលរោរ្្ល់�ូៃសៃតេិភាពរបស់ពួ្រប្បនាះពុំកតូវោៃទទួលយ្រ។

បយើងបរៀៃបចញពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះថាស្ង្រមអាចព្រូវបាៃរាប់ជាសុចរិ្រគៅក្នុងកាលៈគទសៈផ�លព្រូវបាៃ្ ិ្ណ៌នាគោ�

ព្រះអមាចាស់។សូមសរបសរបសច្រ្រីពិតបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្របៅពរីបករោម

ចំណងប�ើង«ក្ររត្យវិៃ័យរបស់កពះអម្ចាស់ស្រីពរីរោរសងសរ្រ»។

បៅបពលកបបទសនានាោៃចូលរួម្រ្ននុងស្គ្រមបលា្របលើ្រទរី2កបធាៃបដវីឌអូមិ្រប�ោៃពៃ្យល់អំពរីរោលៈបទសៈថដលពួ្រ

អ្ន្របដើរតាមកពះអម្ចាស់កតូវោៃរាប់ជាសុចរិត្រ្ននុងរោរចូលចបាំង៖

«�្ង្គាមគឺជា្រញ្ហាដែលមិនចុទះ�បមុងសៅនឹងការ្រសបងៀនរ្រ�់បពទះបគដី�្។ែំែឹងល្អនន

បពទះសយ�មូវបគដី�្គឺជាែំែឹងល្អនន�ន្ិភាព។�្ង្គាមរាន�ភាពខុ�ោនាប�ឡទះ[ផ្គុយោនា]

សៅនឹងែំែឹងល្អសហើយ្រងកឲ្យរាន�ម្អ្រ់។...

«សទាទះជាយា៉ាងណាក្៏សដាយរានលក្្ខខែ្ឌចំនរួនពដីរដែលអាចរា្រ់្រុរ�បគឹ�្្ររិ�័េែ៏ពិតជា�ុចរិតឲ្យ

ចូល—�ូមក្ត់ចំណាំថ្ខ្គុំសប្រើវាក្្យ�ព្ចូល្ិនដ្នចាប់ត្្ដើ្—�្ង្គាមសនាទះសេ៖(១)ការ្រ៉ុន្រ៉ង

[សដាយនរណារានាក្់]សែើម្ដីោ្រ�ងកត់សហើយែក្ហូត�ិេ្ិស�រីភាពរ្រ�់សគនិង(២)ភក្្ដីភាពចំសោទះប្រសេ�រ្រ�់សគ។

អាចនឹងរានលក្្ខខែ្ឌេដី្រដី[សោលគឺ]ការោរប្រសេ�េន់សខសាយដែលក្ំពុងបតូវបាន�ងកត់�ងកិនសដាយប្រសេ�ដែលរាន

អំណាចខាលាំងជាងខ្លួននិងោមានសមតាតា»(សៅក្្នគុងConference Reportដខសមសាឆ្នាំ១៩៤២េំព័រ៧១–៧២)។



៣៤៨

សមសរៀនេដី២១៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៩៨

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៩៨:៣៩–៤៨

ទ្រះអម្ចាស់បតទងៀន្ ួកបរិសុ្រ្អំ្ីរតបៀបដែល្ ួកតគគួរដ�តឆលែើយ�បតៅនឹងខាមំងសទ�ូវរបស់ខលែលួន

អវរីថដលទា្រ់ទងបៅៃរងក្ររត្យវិៃ័យរបស់កពះអម្ចាស់ស្រីពរីស្គ្រម្ឺជាក្ររត្យវិៃ័យរបស់កពះអម្ចាស់ស្រីពរីរោរអត់បទាសបៅ្រ្ននុង

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា98:39–48។ដំបណើរបរឿងខាងបករោមនៃកពរតតេិរោរណ៍ថដលោៃប្រើតប�ើងបៅបនាទាប់ពរីស្គ្រម

បលា្របលើ្រទរី2បគ្ហាញអំពរីក្ររត្យវិៃ័យរបស់កពះអម្ចាស់ស្រីពរីរោរអត់បទាស៖

«សៅប្រសេ�ហូឡង់អំឡគុងសពល�្ង្គាមសលាក្សលើក្េដី២បក្ុមបគរួសារខាស�្ើរដធន្រមូមបានសប្រើបបា�់ផ្ទះ�ដម្ងរ្រ�់

ខ្លួនសធ្វើជាេដីក្ដន្ងលាក់្ខ្លួន�បរា្រ់អ្នក្ដែលបតូវបានពរួក្�ង្មជាតិនិយមណា�ម៊ីតាមចា្់រខ្លួន។សនទះគឺជារស្រៀ្រដែល

ពរួក្សគបានរ�់សៅឲ្យប�្រសៅតាមជំសនឿបគឹ�្សា�នារ្រ�់ពរួក្សគ។�រាជិក្្ររួននាក្់ននបក្ុមបគរួសារសនាទះបានបាត់្រង់

ជដីវិតសដាយសារដតការផ្ល់ជបមក្សនទះ។ខូរីដធន្រមូមនិង្រងប�ដីរ្រ�់នាងដ្រម�្ដីបានជា្់រក្្នគុងគុក្រា៉ដវន�្លូខយា៉ាង

សវេនាអ�់រយៈសពលជាសបចើនដខ។ដ្រម�្ដីបានបាត់្រង់ជដីវិតសៅក្្នគុងគុក្សនាទះ—សហើយខូរីសៅរ�់រានរានជដីវិត។

«សៅក្្នគុងគុក្រា៉ដវន�្លូខសនាទះខូរីនិងដ្រម�្ដីបានដ�្វងយល់ថ្បពទះជរួយពរួក្សយើងឲ្យសចទះអត់សទា�។សបកាយពដី�្ង្គាម

បាន្រញ្្រ់សៅខូរីបាន�សបមចចិត្ដចក្ចាយសារលិខិតមរួយសនទះ។សៅក្្នគុងឱកា�មរួយនាងបានដ្្ងសៅកាន់មនុ�្សមរួយ

ក្ុបមសៅប្រសេ�អាល្ឺម៉ង់ដែលរងេុក្្ខសដាយសារការ្រំផ្ិច្រំផ្លាញនន�្ង្គាម។សារលិខិតរ្រ�់នាងរានចំែងសជើងថ្

‹បពទះបេង់អត់សទា�›។សៅសពលសនាទះសហើយដែលភាពសសាមាទះបតង់រ្រ�់ខូរីដធន្រមូមបាននាំឲ្យរានពរជ័យ។

«រាន្រុរ�រានាក្់បានសែើរ�ំសៅមក្រក្នាង។នាងបានសាគាល់្រុរ�សនាទះថ្ជាឆ្មាំយាមគុក្ែ៏សឃ្រសៅ្រំផុត។ោត់បាន

វាចាថ្‹្រងប�ដីបានដ្្ងអំពដីគុក្រា៉ដវន�្លូខសៅក្្នគុង�ុន្រក្ថ្រ្រ�់្រងប�ដី›។‹ខ្គុំគឺជាឆ្នាំយាមសៅេដីសនាទះ។...្រ៉ុដន្

្រនាទា្រ់ពដីសនាទះមក្...ខ្គុំបានកាលាយសៅជាបគឹ�្្ររិ�័េ។ោត់សរៀ្ររា្រ់ថ្ោត់បានដ�្វងរក្ការអត់សទា�ពដីបពទះចំសោទះេសង្វើ

ែ៏សឃ្រសៅដែលោត់បានប្របពឹត្។ោត់បានហុចនែរ្រ�់ោត់សហើយស�្នើែូសច្នទះថ្‹សតើ្រងប�ដីនឹងអត់សទា�ឲ្យខ្គុំដែរឬ

សេ›?

«ខូរីដធន្រមូមបាន្រន្ឺ៖

«‹វាបោន់ដតជាសវលាដតមរួយដភ្ត្រ៉ុសណាណទះដែលោត់បានឈរសៅេដីសនាទះ—សហើយហុចនែរ្រ�់ោត់មក្—្រ៉ុដន្�បរា្រ់ខ្គុំ

វិញវាហាក្់ែូចជាខ្គុំបានពុទះោរសៅក្្នគុងក្ិច្ការែ៏លំបាក្្រំផុតដែលខ្គុំធាលា្រ់បានសធ្វើ។

«‹...សារលិខិតដែលថ្បពទះបេង់អត់សទា�រាន...លក្្ខខែ្ឌមរួយ៖គឺសយើងបតូវអត់សទា�ែល់មនុ�្សដែលបាន

ពយាបាេសយើង។...

“...‹ជរួយកូ្នផង!›ខ្គុំបានអធិសា្នសដាយសាងាត់ៗ។េូល្រង្ំអាចសលើក្នែេូល្រង្ំបាន។េូល្រង្ំអាចសធ្វើែូសចានាទះបាន។

�ូមបពទះអង្ប្រទានក្រាលាំងចិត្ែល់េូល្រង្ំផង»។

«‹...ខ្គុំបានសលើក្នែខ្គុំសៅចា្រ់នែដែលបានហុចមក្កាន់ខ្គុំសនាទះទាំងលំបាក្និងោមានក្រាលាំងចិត្អ្វដីទាល់ដតសសាទះ។សៅ

សពលខ្គុំបានសធ្វើែូចសនាទះសរឿងមរួយែ៏អសាចារ្យបានសក្ើតសឡើង។អារម្មែ៍មរួយបានចា្រ់សផ្ើមសចញពដីសាមារ្រ�់ខ្គុំរត់សៅតាមនែ

សហើយចូលសៅក្្នគុងប្រអ្រ់នែទាំងពដីររ្រ�់សយើងដែលក្ំពុងចា្រ់សនាទះ។ភាលាមសនាទះអារម្មែ៍ក្ក់្សរៅដាននភាព�ទះស�្ើយសនទះ

ហាក្់ែូចជារីក្សាយោ�សពញរាងកាយខ្គុំសដាយបានសធ្វើឲ្យខ្គុំយំ។

«‹ខ្គុំអភ័យសទា�ឲ្យ្រងប្ុរ�!›ខ្គុំបានយំ។‹សដាយអ�់ពដីែរួងចិត្ខ្គុំ›។

«‹សយើងបានចា្រ់នែោនាអ�់រយៈសពលយា៉ាងយូរក្្នគុងនាមជាអតដីតឆ្មាំយាមគុក្និងអតដីតអ្នក្ជា្រ់គុក្។សៅសពលខ្គុំសធ្វើ

សនាទះខ្គុំពុំដែលបានសាគាល់ស�ចក្្ដីប�ឡាញ់រ្រ�់បពទះយា៉ាង�ន្ឹក្�នាធា្រ់ែូចសនទះសេ›។[ខូរីដធន្រមូមTramp for the Lord
(ឆ្នាំ១៩៧៤)េំព័រ៥៤–៥៥]»។(�ដីត្រម៊ីរា៉ាក្់មមូលដីន,Our Path of Duty»Ensign ឬលីអាហូណា,ដខឧ�ភាឆ្នាំ

២០១០,េំព័រ១៣)។

បតើដំបណើរបរឿងបៃះបបកងៀៃអ្ន្រអំពរីរោរអត់បទាសោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា98:39–40បោយថសវងរ្រក្ររត្យវិៃ័យរបស់កពះអម្ចាស់ស្រីពរីរោរអត់បទាស។

កសបតាមខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើបយើង្ ួរថតបធវើអវរីខលែះបៅបពលៃរណាម្នា្រ់សុំរោរអត់បទាសពរីបយើង?

ឃ្លា«រហូតដល់កោំពរីរចិតសិបដង»បៅ្រ្ននុងខទរី40ថ្លែងបញ្ជា្រ់ថាបយើង្ ួរថតអត់បទាសដល់មៃុស្សទូបៅឲ្យោៃបកចើៃដង

តាមថដលអាចបធវើបៅោៃបៅបពលពួ្រប្ថកបចិតតេបហើយថសវងរ្ររោរអត់បទាសបនាទាប់ពរីោៃកបកពរតតេខុសឬបធវើឲ្យបយើងឈឺចាប់។

(បទាះជាបយើងកតូវោៃបញ្ជាឲ្យអត់បទាសោ៉ាងណា្រ៏បោយរោរណ៍បៃះពុំម្ៃៃ័យថាបយើង្ ួរថតអៃុញ្ញាតឲ្យមៃុស្សទូបៅបៃតេបធវើ

ទុ្រខេបទាសដល់បយើងបនាះបទ)។



៣៤៩

សមសរៀនេដី២១៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៩៨

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា98:41–43បោយថសវងរ្របសច្រ្រីពិតបថៃថែមថដលកពះអម្ចាស់ោៃបបកងៀៃដល់ពួ្រ

បរិសុទ្ធអំពរីខាមំងសកតូវថដលរំបលា្បំោៃបលើពួ្រប្បហើយពុំថកបចិតតេ។

សូមសរបសរបសច្រ្រីសបងខេបនៃក្ររត្យវិៃ័យរបស់កពះអម្ចាស់ស្រីពរីរោរអត់បទាសោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ

របស់អ្ន្របៅពរីបករោមចំណងប�ើង«ក្ររត្យវិៃ័យរបស់កពះអម្ចាស់ស្រីពរីរោរអត់បទាស»។


4. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាបយើងកតូវោៃបញ្ជាឲ្យអត់បទាសដល់មៃុស្សដនទបទាះបរីជាពួ្រប្ពុំសុំ

រោរអត់បទាស្ ងបនាះ?

ខ. បហតុអវរីោៃជាបយើងកតូវោៃបញ្ជាឲ្យអត់បទាសដល់ខាមំងសកតូវរបស់បយើង?

សូម្ ិតអំពរីអវរីថដលអ្ន្រអាចបធវើបៅ្រ្ននុង�រីវិតបដើម្បរីបធវើតាមក្ររត្យវិៃ័យរបស់កពះអម្ចាស់ស្រីពរីរោរអត់បទាស។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា98:44–48កពះអម្ចាស់ោៃសៃយាថាបបើសិៃជាខាមំងសកតូវរបស់ពួ្របរិសុទ្ធៃរងថកបចិតតេ

បនាះពួ្រប្ៃរងបចៀស្ ុតពរីរោរសងសរ្ររបស់កពះអម្ចាស់។


5. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ៩៨ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៣៥០

សមសរៀនេដី២១៖ន្ងៃេដី២

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៩៩–១០០
បមបរៀៃទរី21៖ន្ងៃទរី2បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា99–100

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា៩៩

ទ្រះអម្ចាស់ទតាស់តៅយ៉ូហានត្ើែក់ឲ្យទបកាសែំណឹងល្អ

សូមកសនមថាម្ៃមិតតេ្្រ្ិម្នា្រ់ថដលមិៃថមៃជាសម្�ិ្រសាសនាចក្រម្រសួរអ្ន្រអំពរីមូលបហតុថដលយុវ�ៃៃិងយុវនារីជា

បកចើៃម្ៃឆៃ្ទៈលះបង់2ឆ្នាំឬ18ថខ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ពួ្រប្បៅបបកមើបបស្រ្រម្។បតើអ្ន្រៃរងពៃ្យល់ោ៉ាងដូចបម្ចអំពរី

មូលបហតុថដលមៃុស្សម្នា្រ់ៃរងម្ៃឆៃ្ទៈ្រ្ននុងរោរលះបង់ថបបបនាះបដើម្បរីបបកមើបបស្រ្រម្។

យែូហាៃបមើដ្រ់្ឺជាសម្�ិ្រម្នា្រ់នៃសាសនាចក្រ�ំនាៃ់

ដំបូង។បៅបពលអ្ន្រអាៃព័ត៌ម្ៃខាងបករោមបៃះសូម

្រត់ចំណាំអំពរីរោរលះបង់ថដលោត់ោៃបធវើបដើម្បរីបបកមើ

កពះអម្ចាស់៖

យែូហាៃបមើដ្រ់ោៃសិ្រសាអំពរីសាសនាចក្រជាបកចើៃបហើយ

ោៃសៃ្និោឋាៃថាសាសនាចក្រទាំងអស់ពុំកតរមកតូវប�ើយ។

បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយបៅចុងឆ្នាំ1830ោត់ោៃអាៃ

កពះ្ម្ពរីរមរមៃបហើយោៃទទួលអារម្ណ៍ពរីកពះវិញ្ញាណ

បរិសុទ្ធថ ល្ែងអំពរីបសច្្ររីពិតនៃកពះ្ម្ពរីរបៃះ។ោត់ោៃ

ថកបចិតតេប�ឿបហើយោៃរ្រប�ើញសាសនាចក្រដ៏ពិតរបស់

កពះក្រីស្ទ។មិៃយូរបែុនាមៃបនាទាប់ពរីោៃទទួលពិធរីបុណ្យ

ក�មុ�ទរ្របៅន្ងៃទរី5ថខវិច្ិរោឆ្នាំ1830យែូហាៃបមើដ្រ់

ោៃបបកមើបបស្រ្រម្បោយោៃបធវើពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រឲ្យ

មៃុស្សកបម្ណ70នា្រ់្រ្ននុងរយៈបពលបួៃថខបៅអ័ថរៃៃិង

បវើរិៃសវរីលរដ្ឋអូនហអូ។

បៅន្ងៃទរី30ថខបមសាឆ្នាំ1831មិៃយូរបែុនាមៃបនាទាប់

ពរីយែូហាៃោៃកត�ប់ម្រពរីបបស្រ្រម្របស់ោត់វិញបនាះ

្រិោរបស់ោត់�ូបលៀោៃោត់បង់�រីវិតបនាទាប់ពរីោៃ្ ្ល់

បរុព្វកថា
ពយាការីយ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធបានេេរួលវិវរែៈដែលរានក្ត់បតាសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិង

ស�ចក្្ដី�ញ្ញា៩៩សៅន្ងៃេដី២៩ដខ�ដីហាឆ្នាំ១៨៣២។សៅក្្នគុងវិវរែៈសនទះ

បពទះអរាចា�់បានសៅឲ្យយ៉ូហានសមើែក្់្រន្ក្ិច្ការផ្សព្វផសាយរ្រ�់ោត់សហើយសធ្វើ

ែំសែើរសៅភាគខាងសក្ើតនន�ហរែ្ឋ។យ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធបានេេរួលវិវរែៈដែលរាន

ក្ត់បតាសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០០សៅន្ងៃេដី១២ដខតុលាឆ្នាំ

១៨៣៣កាលសលាក្និង�ម៊ីឌនដីរិក្ែុនបានសៅរែ្ឋនូវសយា៉ាក្ក្ំពុងសធ្វើការជាអ្នក្

ផ្សព្វផសាយសា�នា។សៅក្្នគុងវិវរែៈសនទះបពទះអរាចា�់បានអទះអាងែល់យ៉ូដ�្រ

�្មម៊ីធនិង�ម៊ីឌនដីថ្បក្ុមបគរួសាររ្រ�់ពរួក្សលាក្សៅឯរែ្ឋអូនហអូឯសណាទះគឺ�ុខ

�្របាយសេ។បពទះអរាចា�់ក្៏បានលរួងសលាមចិត្យ៉ូដ�្រអំពដីពរួក្្ររិ�ុេ្សៅរែ្ឋ

មិ��រួរីដែលក្ំពុងរងេុក្្ខនឹងស�ចក្្ដីស្រៀតស្រៀនដែរ។

យ៉ូហានសមើែក់



៣៥១

សមសរៀនេដី២១៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៩៩–១០០

្រំបណើតឲ្យ្រូៃបភាលាះ។្រ្ននុងថខមិ្ុនាឆ្នាំ1831កពះអម្ចាស់ោៃកតាស់បៅោត់ឲ្យបធវើដំបណើរបៅរដ្ឋមិសសួរីបហើយកបរោស

ដំណរងល្អបៅតាម្ លែតូវ(សូមបមើល្.ៃិងស.52:8–9)។ពរីមុៃយែូហាៃអាចចា្របចញបៅោត់កតូវបធវើឲ្យកោ្រដថា្រូៃៗ

ទាំងកោំនា្រ់ថដលសុទ្ធថតអាយុបករោមកោំពរីរឆ្នាំបនាះកតូវោៃ្ ្គត់្្គង់។ោត់ោៃចាត់ថចងឲ្យម្ៃមៃុស្សបរីបួៃនា្រ់បមើលថ្

្រូៃច្បងៗរបស់ោត់បហើយយែូថសបស៊្ីធៃិងអិមម្៉ាស៊្ីធោៃទទួលចិញ្ចរម្រូៃបភាលាះ។រហូតដល់ចុងឆ្នាំ1831ៃិងោ្រ់

្រណាដាលឆ្នាំដំបូងនៃ1832យែូហាៃបមើដ្រ់ោៃកបរោសដំណរងល្អបៅ្រ្ននុងថដៃដរីមរីឈរីបហកៃ,អ៊ិៃឌរីអាណា,មិសសួរីៃិង

អូនហអូ។បៅបពលោត់ោៃកត�ប់បៅរោៃ់្ ូមិនហរាំរដ្ឋអូនហអូវិញ្រ្ននុងថខមិ្ុនាឆ្នាំ1832ោត់ោៃរងទុ្រខេបោយរោរឆលែង

�ំងឺរាុំនរ៉។ោត់្រ៏ោៃដរងថដរថា្រូៃបភាលាះោត់ម្នា្រ់ោៃសាលាប់្រ្ននុងថខមិនាមុៃបហើយអ្ន្រថដលោៃបមើលថ្្រូៃច្បងទាំងបរីរបស់

ោត់ោៃទាមទារយ្រន្លែបមើលថ្របស់ពួ្រប្។

ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃទទួលវិវរណៈបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា99កបម្ណពរីរថខបនាទាប់ពរីយែូហាៃបមើដ្រ់

ោៃកត�ប់ម្រ្ ្ទះវិញពរីបបស្រ្រម្ទរីពរីររបស់ោត់។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា99:1បោយថសវងរ្រអវរីថដល

កពះអម្ចាស់ោៃកតាស់បៅយែូហាៃបមើដ្រ់ឲ្យបធវើ។

បថៃថែមពរីបលើរោរបៅឲ្យកបរោសដំណរងល្អវិវរណៈបៃះម្ៃៃូវរោរសៃយាជាបកចើៃទា្រ់ទងបៅៃរងរោរបបកមើរបស់យែូហាៃ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា99:2–3បោយថសវងរ្រថាបតើទាំងយែូហាៃបមើដ្រ់ៃិងមៃុស្សថដលោត់ោៃ

បបកងៀៃបនាះៃរងម្ៃពរតាមរយៈរោរបបកមើរបស់ោត់ោ៉ាងដូចបម្ច។

បចញពរីខទរី2–3បយើងបរៀៃបសច្រ្រីពិតដូចតបៅបៃះ៖គ�ើង្រំណាងឲ្យព្រះអមាចាស់គៅគ្លគ�ើងបគពមើគបសកកម្មបហើយ

អស់អ្កផ�លទទួល�ក�ំណឹងល្អ�ូចជាគក្មងគនារះៃឹងទទួលបាៃគសចក្បីគមតាតាករុណា។

ពរីមុៃយែូហាៃបមើដ្រ់ោៃចា្របចញបៅបបកមើបបស្រ្រម្បៅភា្ខាងប្រើតនៃសហរដ្ឋោត់ោៃចូលបរៀៃបៅ្រ្ននុងសាលារបស់

ពួ្រពយារោរីថដលោៃ្ ្ល់ដល់ោត់ៃូវភាពពិតមួយដ៏អសាចារ្យ។«បៅ្រ្ននុង[រោរអធិសាឋាៃសកម្ប់រោរកប�ុំ]មួយពយារោរី

ោៃម្ៃកបសាសៃ៍កោប់ថាបបើសិៃជាបយើងបនាទាបខលែលួៃបយើងបៅចំបោះកពះបហើយអៃុវតតេបសច្រ្រី�ំបៃឿដ៏រឹងម្ំបនាះបយើងៃរង

ប�ើញកពះ្្្រតេរបស់កពះអម្ចាស់។កបថហលជាោ្រ់្រណាដាលន្ងៃកតង់រោរៃិមិតតេោៃបបើ្រសថម្ងបៅ្រ្ននុង្ ំៃិតរបស់ខញនុំបហើយខញនុំ

កតូវោៃបំ្លែឺបោយរោរយល់ដរងបហើយខញនុំោៃប�ើញរូបរាងបុរសម្នា្រ់្ួរឲ្យបសញើចសរបសើរន្្ទមុខរបស់ោត់ោៃ្ លែឺថចងចាំងដូច

រស្រីកពះអាទិត្យ។...ទរ្រមុខរបស់ោត់ោៃសមលែរងម្ររ្រខញនុំថដល្ ួរឲ្យបោរពកសឡាញ់បំ្ុត។បហើយរោលខញនុំ្រំពុងពយាោម

បមើលឲ្យសារល់តួអង្គទាំងកសុងពរី្របាលរហូតដល់ចុងប�ើងបនាះរោរៃិមិតតេ្រ៏ោៃឃ្លាតឆ្ងាយបហើយបញ្ចប់បៅ។បែុថៃតេវោៃ

បៃ្សល់ទុ្របៅ្រ្ននុង្ ំៃិតរបស់ខញនុំៃូវបសច្រ្រីកសឡាញ់ថដលអស់រយៈបពលជាយូរថខខញនុំមិៃថដលទទួលោៃអារម្ណ៍ដល់្រកមិតបនាះ

ប�ើយ»(យែូហាៃបមើដ្រ់autobiographyanddiary,13,L.TomPerrySpecialCollections,HaroldB.Lee
Library,សា្រលវិទយាល័យកពិ្រហាំទរីក្រុងកបូវ៉ូរដ្ឋយូថាហ៍)។


1.សូមថសវងរ្រតួអង្គោ៉ាងបហាចណាស់ឲ្យោៃបរីបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរឬបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រថដលោៃលះបង់បបកមើ

កពះអម្ចាស់។សូមសរបសរប្មះតួអង្គទាំងបនាះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ។សូមសរបសរអំពរីពរ�័យអវរីខលែះថដលមៃុស្សទាំងបៃះោៃទទួលបោយសារថតរោរលះបង់ៃិងរោរបបកមើរបស់

ពួ្រប្។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា99:4–5បោយថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលថាៃរងប្រើតប�ើងចំបោះ

អ្ន្រថដលោៃបដិបសធសារលិខិតថដលយែូហាៃបមើដ្រ់ៃរងបបកងៀៃពួ្រប្។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា99:៦–8បោយថសវងរ្រ្ ស្នុតាងថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះទ័យទុ្រោ្រ់ចំបោះ

បសច្រ្រីកតូវរោររបស់យែូហាៃបមើដ្រ់ៃិងរោរលះបង់ថដលោត់ោៃបធវើ។

យែូហាៃបមើដ្រ់ោៃបធវើតាមឱវទរបស់កពះអម្ចាស់បហើយោៃបរៀបចំប្ញើ្រូៃច្បងទាំងបរីនា្រ់របស់ោត់បៅឲ្យប៊ីស្សពោ៉ាកទិចបៅ

រដ្ឋមិសសួរីថដលពួ្រប្ោៃសានា្រ់បៅជាមួយក្ួសារប្្សងៗពរីោនា។យែូហាៃោៃបចញបៅបបកមើបបស្រ្រម្្រ្ននុងថខ្រញ្ញាឆ្នាំ

1832កបថហលមួយថខបនាទាប់ពរីោត់ោៃទទួលរោរបៅបបកមើរបស់ោត់។ោត់ោៃបបកមើបបស្រ្រម្បរីបួៃបទៀតបហើយោៃ

រស់បៅ�ួប�ុំៃរង្រូៃច្បងទាំងបរីរបស់ោត់បៅរដ្ឋមិសសួរី។បពញមួយ�រីវិតរបស់ោត់ពរីបពលបនាះម្រយែូហាៃបមើដ្រ់ោៃបបកមើ

កពះអម្ចាស់ោ៉ាងបសាមះកតង់បៅ្រ្ននុងរោរបៅបបកមើជាអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាប៊ីស្សពៃិងជាបលា្រអយ្យបរោ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១០០:១–១២

ទ្រះអម្ចាស់ោនទបទានែល់យ៉ូដសបស៊្មីធនិងស៊មី�នីរិកែុននូវទ្រះបន្ទទូលណនការលួងតោ្ចិ�្តនិងការដណនាំ

បតើ្រងវល់មួយចំៃួៃថដលអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាអាចៃរងម្ៃបៅបពលពួ្រប្ចាប់ប្្ើមបបស្រ្រម្របស់ខលែលួៃម្ៃអវរីខលែះ?

សូមរ្រសារោរណ៍ទាំងបៃះទុ្របៅ្រ្ននុង្ ំៃិតបៅបពលសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា100។



៣៥២

សមសរៀនេដី២១៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៩៩–១០០

្រ្ននុងថខបមសាឆ្នាំ1833បុរសម្នា្រ់ប្មះ្ហវរីថមៃៃរី្រប�ើរសុៃោៃចូលសាសនាចក្របៅរដ្ឋៃូវបោ៉ា្របហើយោៃបធវើ

ដំបណើរបៅរោៃ់ទរីក្រុងខឺត�ង់រដ្ឋអូនហអូ។បៅបពល្ហវរីថមៃោៃ�ួបៃរងយែូថសបសី្៊ធោត់ោៃសុំឲ្យពយារោរីបៅបលង

ក្ុរមក្ួសារៃរី្រប�ើរសុៃបៅរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រៃិងកបបទសរោណាោ។យែូថសបស៊្ីធៃិងស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃោៃយល់កពមបៅ

ៃរងសំបណើរបស់ោត់បហើយពួ្របលា្រោៃចា្របចញពរីទរីក្រុងខឺត�ង់បៅជាមួយោត់បៅន្ងៃទរី5ថខតុលាឆ្នាំ1833។

ក្ុរមបនាះោៃកបរោសដំណរងល្អបៅតាម្ លែតូវបធវើដំបណើរ។បៅន្ងៃទរី12ថខតុលាឆ្នាំ1833ពួ្រោត់ោៃបៅដល់្ ្ទះរបស់

ក្រុមក្ួសារៃរី្រប�ើរសុៃបៅ្ ូមិថ្រីស្បឺ្ររដ្ឋៃូវបោ៉ា្របហើយយែូថសបស្៊ីធោៃទទួលវិវរណៈថដលម្ៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុង

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា100។

សូមអាៃបសច្រ្រីថណនាំអំពរី្រណ្ឌនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា100បោយថសវងរ្រអវរីថដលយែូថសបស៊្ីធៃិងស៊ីឌៃរី

រិ្រដុៃោៃកពួយោរម្បៅបពលពួ្របលា្រោៃម្រដល់រដ្ឋៃូវបោ៉ា្រ។

បៅ្រ្ននុងវិវរណៈបៃះកពះអម្ចាស់ោៃបឆលែើយតបៃរងរោរកពួយោរម្របស់យែូថសបស៊្ីធៃិងស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃអំពរីក្រុមក្ួសាររបស់ពួ្រ

បលា្រ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា100:1–2បោយថសវងរ្រថាបតើកពះអង្គសប្គ្រះោៃបឆលែើយតបៃរងរោរកពួយ

ោររម្របស់ពួ្របលា្រោ៉ាងដូចបម្ច។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំឃ្លាថដលអាចៃរងលួងបលាមចិតតេដល់យែូថសបៃិងស៊ីឌៃរី។


2.បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមពិពណ៌នាអំពរីកពះបៃ្ទតូលរបស់កពះអម្ចាស់បៅ្រ្ននុង

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា100:1–2ថដលអាចៃរង�ួយពួ្រអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនានាបពលបច្ចនុប្បៃ្នបៃះ

ជាមួយៃរង្រងវល់របស់ពួ្រប្អំពរីក្រុមក្ួសារ។

បថៃថែមបលើរោរអះអាងដល់ពួ្រប្អំពរីក្រុមក្ួសារកពះអម្ចាស់ោៃធានាដល់យែូថសបៃិងស៊ីឌៃរីថាពួ្របលា្រៃរងម្ៃពរបៅ

្រ្ននុង្រិច្ចរោរ្ ្សពវ្សាយសាសនារបស់ពួ្របលា្រ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា100:3–4រួចថសវងរ្ររោរអះអាង

ទាំងបៃះមួយចំៃួៃ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា100:5–8បោយថសវងរ្ររោរសៃយាបថៃថែមពរីកពះអម្ចាស់។

ខទរី5–៦ម្ៃៃូវរោរសៃយាថដលកោប់ថាគបើគ�ើងបៃលែឺសំគឡង

ផចកចា��ំណឹងល្អគនារះព្រះអមាចាស់ៃឹងជួ�គ�ើងឲ្យ�ឹងអំ្បីអ្វបី

ផ�លព្រូវផ្លែង។(សូមចងចាំថាបដើម្បរីទទួលោៃ�ំៃួយថដល

ោៃសៃយាបយើងកតូវថតរស់បៅបោយសុចរិតៃិងបកតៀមខលែលួៃ

បដើម្បរីបបកមើ)។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា100:7បយើងបរៀៃថា

ពួ្រអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនា្ ួរថតកបរោសដំណរងល្អ«បោយៃូវ

ចិតតេមុឺងម្៉ាត់បោយៃូវវិញ្ញាណសលែតូតបូត»។ឱវទបៃះបញ្ជា្រ់

ឲ្យប�ើញថាបយើង្ ួរថតថច្រចាយដំណរងល្អបោយកោ្រដកបជា

ៃិងម្ៃចិតតេរាបសា។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា100:8បោយ

ថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃសៃយាបបើបយើងកបរោស

ដំណរងល្អបៅតាមរបបៀបបៃះបនាះ។សូមបញ្ចប់បោលរោរណ៍

ដូចតបៅបៃះ៖គបើគ�ើងផចកចា��ំណឹងល្អជាមួ�មៃុស្សទូគៅគោ�ៃូវចិ្រ្មុឺងមា៉ា្រ់ៃិងគោ�ៃូវវិញ្ញាណសលែជូ្របូ្រគនារះ

ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធៃឹង។


3.សូម្ ិតអំពរីកោមួយថដលអ្ន្រោៃទទួលកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបញ្ជា្រ់ថាអវរីថដលអ្ន្របបកងៀងឬថ្លែងបនាះ្ឺ

ជារោរពិត។រោរណ៍បៃះអាចៃរងរួមបញ្ចតូលទាំងរោរ�ថ�្រអំពរីដំណរងល្អជាមួយមិតតេ្្រ្ិឬក្រុមក្ួសាររបស់

អ្ន្ររោរថ ល្ែងទរីបនាទាល់ឬ្្ល់សុៃ្ទរ្រថាបៅ្រ្ននុងរោរកប�ុំសាសនាចក្រឬ្្ល់បោបល់បៅ្រ្ននុងថានា្រ់បរៀៃ។សូម

ពិពណ៌នាអំពរីបទពិបសាធៃ៍របស់អ្ន្រោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។អ្ន្រ្រ៏អាច

ពិពណ៌នាអំពរីបទពិបសាធៃ៍មួយបៅបពលអ្ន្រទទួលោៃអារម្ណ៍ពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថ្លែងសា្រ្សរីថាអវរីថដល

បុ្្គលណាម្នា្រ់ោៃថ្លែងបនាះ្ឺជារោរពិត។

សបើសយើងបនលឺេំស�ងណចកចាយែំែឹងល្អសនារះពពរះអមាចាេ់

នឹងជួយសយើងឲ្យែឹងអំពតីអ្វតីណែលពតូវណ្លង។



៣៥៣

សមសរៀនេដី២១៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៩៩–១០០

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា100:9–12បោយថសវងរ្របសច្រ្រីថណនាំៃិងរោរសៃយាថដលកពះអម្ចាស់ោៃ

កបទាៃដល់ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធៃិងស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃ។


4.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើរោរសៃយាថដល

ម្ៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា100:12អាចៃរងម្ៃៃ័យោ៉ាងដូចបម្ចចំបោះអ្ន្របបើអ្ន្រ្រំពុង

បបកមើបបស្រ្រម្បនាះ?

្រិច្ចរោរ្ ្សពវ្សាយសាសនារបស់ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធៃិងស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃោៃម្ៃអាៃុភាពបលើសាសនាចក្រជាយូរអថងវង។

ស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃោៃកបរោសដំណរងល្អបៅរោៃ់ក្រុមដ៏ធំមួយថដលោៃម្រ�ួប�ុំោនាបៅ្ ្ទះរបស់ក្រុមក្ួសារៃរី្រប�ើរសុៃបករោយ

ម្របងប្អតូៃកបុសទាំងបរីរូបបៃះោៃបៃតេដំបណើរបៅរោៃ់ភា្ខាងប�ើងបៅដល់ទរីក្រុងអៃថទរីយែូកបបទសរោណាោជាទរីតាំង

ថដលពួ្របលា្រោៃកបរោសបៅរោៃ់ក្ុរមដនទៗបទៀត។បៅទរីបនាះពួ្រអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាោៃបធវើពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រឲ្យ

មៃុស្ស�ិត20នា្រ់បហើយោៃបបងកើតសាខាមួយនៃសាសនាចក្រប�ើង។មិៃយូរបែុនាមៃបករោយម្រោ៉ាលរី្រីកោតតេោៃបៅ

បធវើដំបណើរបៅរោៃ់សាខាបៃះបពលោត់បបកមើបបស្រ្រម្បៅ្រ្ននុងកបបទសរោណាោ។មែូបសៃរី្រប�ើរសុៃថដលជាអ្ន្រថកបចិតតេ

ប�ឿ្រ្ននុងបបស្រ្រម្ឆ្នាំ1833ោៃថណនាំថអលបឌើរកោតតេឲ្យសារល់យែូហាៃប្បលើរជាអ្ន្រថដលោៃរោលាយជាអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយ

សាសនាដ៏ម្ៃបជា្�័យបហើយបករោយម្រោៃរោលាយបៅជាកបធាៃនៃសាសនាចក្រ។កពរតតេិរោរណ៍បៃះ្ ឺជាថ្្ន្រមួយនៃ

រោរបំបពញតាមរោរសៃយារបស់កពះអម្ចាស់ថដលថា«ទាវារដ៏ម្ៃ្ លកបបោ�ៃ៍[ៃរង]កតូវោៃបបើ្រចំហបៅ្ ូមិភា្�ុំវិញបៅ

ថដៃដរីនៃទិសខាងប្រើតបៃះ»(្.ៃិងស.100:3)។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១០០:១៣–១៧

ទ្រះអម្ចាស់លួងតោ្ចិ�្តយ៉ូដសបនិងស៊មី�នីអំ្ីការល្ងលណន្ ួកបរិសុ្រ្តៅរែ្ឋ្ិសសួរី

្រ្ននុងថខសរីហាឆ្នាំ1833បៅមិៃយូរបែុនាមៃពរីមុៃពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃចា្របចញបៅបបកមើបបស្រ្រម្បៃះអូលរីបវើរ

បៅបឌើរីោៃ�ូៃដំណរងពរីរដ្ឋមិសសួរីថាខាមំងសកតូវរបស់សាសនាចក្រោៃកបកពរតតេអំបពើនកពន្្សបៅបលើពួ្របរិសុទ្ធបៅទរីបនាះ។

យែូថសបោៃបញ្តូៃអួរសុៃនហឌៃិងយែូហាៃហ្គតូដបដើម្បរីនាំយ្រដំបូនាមៃពរីបលា្របៅឲ្យពួ្របរិសុទ្ធបៅរដ្ឋមិសសួរី។រោរបធវើ

ដំបណើរបៃះៃរងកប្របបោយបកោះថានា្រ់បកោះពួ្រោត់ៃរងបធវើដំបណើរឆលែងរោត់តំបៃ់នានាថ្រ្បរទរីតាំងរបស់ក្រុមមៃុស្ស្រំណាច

ថដលកបឆ្ំងៃរងពួ្រមរមៃ។រោល្រំពុងបបកមើបបស្រ្រម្ជាមួយស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃៃិង្ហវរីថមៃៃរី្រប�ើរសុៃពយារោរីោៃកពួយ

ោរម្អំពរីអួរសុៃៃិងយែូហាៃកពមទាំងពួ្របរិសុទ្ធថដល្រំពុងកតូវោៃបធវើទុ្រខេបទាសបៅរដ្ឋមិសសួរី។


5. សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា100:13–17បោយថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូល

កោប់ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធ។បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមបឆលែើយសំណួរ

ខាងបករោមបៃះ៖

្រ. បោងតាមអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងខទរី15សូមបញ្ចប់បោលរោរណ៍បៃះ៖ពគប់ការណ៍ទាំងអស់

ៃឹងបាៃែ្សំោនាសពមាប់គសចក្បីល្អគបើគ�ើង...

ខ. បដើម្បរី«បដើរបោយបទៀងកតង់»បៅចំបោះកពះអម្ចាស់សំបៅបៅបលើរោរម្ៃភាពសុចរិតៃិងរោររ្រសា

កពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយ។សូម្ ិតអំពរីរោរណ៍ដ៏ជា្រ់លា្រ់នានាថដលអ្ន្រអាចបធវើបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្របដើម្បរី

«បដើរបោយបទៀងកតង់»បៅចំបោះកពះអម្ចាស់។សូមោ្រ់បហើយសរបសរបោលបៅមួយបដើម្បរីកបកពរតតេតាម

រោរណ៍មួយ្រ្ននុងចំបណាមរោរណ៍ដ៏ជា្រ់លា្រ់ទាំងបៃះបហើយអបញ្ើញឲ្យម្ៃពរ�័យបៃះប្រើតម្ៃបៅ្រ្ននុង�រីវិត

របស់អ្ន្រឲ្យោៃរោៃ់ថតបកចើៃ។


៦. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ៩៩–១០០ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៣៥៤

សមសរៀនេដី២១៖ន្ងៃេដី៣

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា

១០១:១–១៦
បមបរៀៃទរី21៖ន្ងៃទរី3បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា101:1–1៦

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១០១:១–៨

ទ្រះអម្ចាស់បកទស្យអំ្ី្ ូលតហ�ុដែលទ្រង់្រុកឲ្យរាទស្តរបស់ទ្រង់ទ�ូវជួបនឹងការស្កល្ង

ទលនលេមិសសួរី

�ិេេួរី

ឃរុំស្្សខាន្តី

អ៊ីនឌីផ្នផឌនស៍

ឃរុំចាកេរុន

ទលនលេមិសសួរី

កាណាដា

នូវល៉៉ាក

ហៃ្ីដុម

ផែនសិ�លវញ៉ា

ខឺតឡង់

អូនៃអូ
មហ្សមុពទ

អាតលេង់ទិច

បចញពរីអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃអំ�នុងបពលសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា98សូមចង្អនុលបគ្ហាញអំពរីបសច្រ្រីលំោ្រខាង

បករោមបៃះថដលពួ្របរិសុទ្ធម្ៃបៅ�ុំចា្រសុៃរដ្ឋមិសសួរី្រ្ននុងថខ្រ្រកោឆ្នាំ1833។អ្ន្រអាចបោងបៅបមបរៀៃបៅន្ងៃទរី

1បដើម្បរី�ួយអ្ន្រចងចាំ។

ការិយាល័យសរាងពុម្រ្រ�់ពរួក្្ររិ�ុេ្បតូវបាន្រំផ្លាញ។

ផសាររ្រ�់�ម៊ីឌនដីគិល្រឺតបតូវបានក្ំសេចសចាលសហើយឥវា៉ន់

នានាបតូវបានលរួច។

ផ្ទះ�ដម្ងជាសបចើនខ្នងរ្រ�់ពរួក្្ររិ�ុេ្និងែំណាំជាសបចើន

បតូវបានែុត្រំផ្លាញសចាល។

ពរួក្្ររិ�ុេ្ពដីរនាក្់ដអតវឺតបា៉ាបេិចនិងឆ្ល�៍សអដលន

បតូវបានសគលា្រសរៅ�មូសហើយចាក្់សរាម�ត្វសលើខ្លួនសៅេដី

សាធារែៈ។

បរុព្វកថា
សៅន្ងៃេដី១៦និង១៧ដខធ្នលូឆ្នាំ១៨៣៣ពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធបានេេរួល

វិវរែៈអំពដីេុក្្ខសវេនាទាំងឡាយដែលពរួក្្ររិ�ុេ្បានរានសៅរែ្ឋមិ��រួរី។

វិវរែៈសនទះដែលបតូវបានក្ត់បតាសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០១

នឹងបតូវបាន្រំដ្រក្ជា្រដីសមសរៀន។សមសរៀនេដីមរួយសនទះររួម្រញ្លូលការ្រក្បសាយរ្រ�់

បពទះអរាចា�់អំពដីមូលសហតុដែលបេង់េុក្ឲ្យពរួក្្ររិ�ុេ្រងេុក្្ខសវេនា។វាក្៏ររួម្រញ្លូល

ទាំងបពទះ្រន្លូលបេង់ននឱវាេនិងការលរួងសលាមចិត្សៅែល់ពរួក្្ររិ�ុេ្ដែលរងេុក្្ខ

ដែរ។

ការសរៀនអំ្ពីទពីរាំងភូមិស្ព�្ត

ពត៌រានសាមញ្ញអំពដីេដីតាំងភូមិសាប�្នន

ែំសែើរសរឿងក្្នគុងបពទះគម្ដីរអាចជរួយអ្នក្

ឲ្យយល់កាន់ដតចបា�់អំពដី្ររិ្រេនិង

រាតិកាននបពទះគម្ដីរបាន។ដផនេដីអាច

ជរួយអ្នក្ឲ្យយល់អំពដីេំនាក្់េំនងរវាង

េដីតាំងខុ�ៗោនា។



៣៥៥

សមសរៀនេដី២១៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០១:១–១៦

បោយសារថតអំបពើនកពន្្សរបស់ក្រុមមៃុស្ស្រំណាចបៅ�ុំចា្រសុៃរដ្ឋមិសសួរី្រ្ននុងថខ្រ្រកោឆ្នាំ1833បនាះថានា្រ់ដរ្រនាំ

សាសនាចក្រោៃយល់កពមចា្របចញពរី�ុំបនាះ។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយ្រ្ននុងថខសរីហាឆ្នាំ1833ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធ

ោៃទូនាមៃ្រុំឲ្យពួ្របរិសុទ្ធល្រ់ដរីធលែរីរបស់ខលែលួៃប�ើយ។ថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្រោៃោ្រ់ញតតេិទាមទារដល់រោឋា្ ិោលបហើយោៃ

បកបើកោស់បណាដាញកសបចបាប់ថដលម្ៃបដើម្បរីរ្រសាដរីធលែរីរបស់ខលែលួៃបៅរដ្ឋមិសសួរីបហើយថសវងរ្រភាពយុតតេិធម៌ពរីអ្ន្រថដលទទួល

ខុសកតូវបលើអំបពើនកពន្្សទាំងបនាះ។បនាទាប់ពរីោៃដរងអំពរីស្រម្ភាពបៃះបហើយបោយប�ឿថាពួ្របរិសុទ្ធពុំម្ៃថ្ៃរោរណ៍

ចា្របចញដូចថដលោៃរំពរងទុ្របទបនាះអ្ន្រតាំងលំបៅថដលមិៃថមៃជាពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយោៃវយកបហារបលើពួ្របរិសុទ្ធ

សាជា្្រី។នាយប់ន្ងៃទរី31ថខតុលាឆ្នាំ1833មៃុស្ស្រំណាចមួយក្រុមម្ៃអ្ន្រ�ិះបសះកបម្ណ50នា្រ់ោៃវយលុ្រ

លំបៅោឋាៃរបស់្រុកមក្ួសារវិតបមើរថដលម្ៃទរីតាំងបៅភា្ខាងលិចនៃទរីក្រុងអ៊ីៃឌរីថបែៃថដៃស៍។ពួ្រប្ោៃរុះបរើ្ ្ទះចំៃួៃ

13ខ្នងបហើយោៃវយបុរសបួៃកោំៃរងរំោត់ថដលបស្ទើរថតសម្លាប់ពួ្រប្បង់បៅបហើយ។រោរវយកបហារបៃះោៃបៃតេដល់ពរីរ

យប់បនាទាប់បៅទរីក្រុងអ៊ីៃឌរីថបែៃថដៃស៍ៃិងទរីតាំងប្្សងបទៀតថដលពួ្របរិសុទ្ធោៃរស់បៅ។បុរសៗកតូវោៃប្វយចំថណ្រ

ឯកសតេរីៗៃិង្រុម្រកតូវប្បធវើឲ្យ្ ័យត្រ់សលែនុត។ពួ្របរិសុទ្ធជាង1,000នា្រ់កតូវោៃ�បមលែរៀសបចញពរី្ ្ទះសថម្បងរបស់ខលែលួៃបៅ�ុំ

ចា្រសុៃ។

បតើអ្ន្រ្ ិតថាម្ៃសំណួរអវរីថដលពួ្របរិសុទ្ធបៅរដ្ឋមិសសួរីអាចៃរងបចាទសួរបៅកោបៃះ?បតើអ្ន្រធាលាប់ឆងៃល់ថដរឬបទថាបហតុអវរី

ោៃជាកពះអម្ចាស់បបណាដាយឲ្យរោរណ៍អាក្រ្រ់ៗប្រើតប�ើងចំបោះអ្ន្រឬមៃុស្សថដលអ្ន្រសារល់?

សូមអាៃបសច្រ្រីថណនាំអំពរី្រណ្ឌនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា101បដើម្បរីបរៀៃអំពរីកោថដលវិវរណៈបៃះកតូវោៃកបទាៃឲ្យ

ៃិងរោរសា្រល្បងមួយចំៃួៃបថៃថែមបទៀតថដលពួ្របរិសុទ្ធបៅរដ្ឋមិសសួរីោៃ�ួបកបទះបៅកោបៃះ។

បៅបពលពួ្របរិសុទ្ធបៅរដ្ឋមិសសួរីោៃរងទុ្រខេរោរសា្រល្បងទាំងបៃះកពះអម្ចាស់ោៃបបើ្រសថម្ងបសច្រ្រីពិតអំពរីមូលបហតុ

ថដលកទង់ទុ្រឲ្យរាកសតេរបស់កទង់រងទុ្រខេលំោ្រថបបបៃះ។សូមសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា101:1–2បោយថសវងរ្រ

មូលបហតុថដលកពះអម្ចាស់ោៃទុ្រឲ្យពួ្របរិសុទ្ធបៅ�ុំចា្រសុៃកតូវរងបសច្រ្រីបបៀតបបៀៃៃិងរោររងទុ្រខេ។

បចញពរីខទរី2បយើងបរៀៃថាគៅគ្លគ�ើងគល្មើសៃឹងព្រះបញ្ញ្រ្ិគនារះព្រះៃឹងទុកឲ្យគ�ើងរងទុក្ខ។


1.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើអ្ន្រ្ ិតថា

បហតុអវរីោៃជាម្ៃសារៈសំខាៃ់ថដលកតូវយល់អំពរីបសច្រ្រីពិតបៃះ?

បទាះជាពួ្របរិសុទ្ធជាបកចើៃបៅរដ្ឋមិសសួរីម្ៃចិតតេបសាមះកតង់ៃិងបោរពកបតិបតតេិ្រ្រី្រ៏ពួ្រប្បៅថតរងទុ្រខេបោយសារថតបសច្រ្រី

បបៀតបបៀៃថដរ។សូមសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា101:3–5បោយថសវងរ្រមូលបហតុថដលកពះអម្ចាស់ោៃទុ្រ

ឲ្យទាំងពួ្របរិសុទ្ធដ៏សុចរិតបៅ�ុំចា្រសុៃកតូវរងទុ្រខេ។សូម្រត់ចំណាំថាោ្រ្យមសចក្ដី វាយផ្ចាលម្ៃៃ័យថារោរលុតដំឬ

ថ្រតកមូវោ្រ្យសាកល្បងម្ៃៃ័យថារោរពិបសាធៃ៍ៃិងោ្រ្យសញក មចញ ជា បរិសុទ្ម្ៃៃ័យថាបធវើឲ្យៃរណាម្នា្រ់ឬអវរីមួយ

បៅជាបរិសុទ្ធឬពិសិដ្ឋ។

បោងតាមខទរី5សូមបញ្ចប់បសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍នៃបសច្រ្រីពិតដូចតបៅបៃះ៖គបើគ�ើងមិៃពទាំពទៃឹងគសចក្បីវា�ផ្ចាលគទគនារះ

គ�ើងមិៃអាច។

ដអលសឌើរឌដី្តបគដី�្លូហ្វឺ�ិនក្្នគុងក្ូរ៉ុមននពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់បាន្រសបងៀនអំពដីរស្រៀ្រដែលការដែល

បតូវបានវាយផ្ចាលនិងល្ងលជរួយសយើងឲ្យបានដញក្សចញជា្ររិ�ុេ្៖«្រដន្មពដីសលើការដា�់សតឿន

សយើងឲ្យដប្រចិត្សនាទះ្រេពិសសាធន៍ែ៏រានសារៈ�ំខាន់ននការបទាំបេស�ចក្្ដីវាយផ្ចាលអាចែុ�ខាត់

សហើយសរៀ្រចំសយើងឲ្យេេរួលបានឯក្�ិេ្ិែ៏មហិរាខាងវិញ្ញាែ»(As Many as I Love, I Rebuke and 
Chasten,” Ensign ឬLiahona ដខឧ�ភាឆ្នាំ២០១១េំព័រ៩៨)។



៣៥៦

សមសរៀនេដី២១៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០១:១–១៦

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា101:4កពះអម្ចាស់

ោៃយ្រអ័កោហាំបធវើជា្ ំរូនៃមៃុស្សថដលកតូវោៃវយផ្ចាល

ៃិងពិបសាធៃ៍។បៅបពលកពះអម្ចាស់ោៃកតាស់បគ្រប់

អ័កោហាំឲ្យថាវាយ្រូៃកបុសរបស់បលា្រអ៊ីសា្រជាយញ្ញបូជា

បនាះអ័កោហំាោៃបញ្ជា្រ់រោរបសាមះកតង់បហើយោៃបគ្ហាញ

ថាបលា្រោៃបកតៀមខលែលួៃទទួលពរ�័យដ៏មហិម្ខាងវិញ្ញាណ

(សូមបមើលបលា្រុប្បតតេិ22:1–18)។


2. សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុង

បសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖បតើរោរយល់អំពរីបសច្រ្រីពិតថដលម្ៃ

បបកងៀៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

101:5អាច�ួយអ្ន្របៅអំ�នុងកោលំោ្រោ៉ាងដូចបម្ច?


3.សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា101:៦–8រួចថសវងរ្រ្រតាតាជា្រ់លា្់រៗថដលពួ្របរិសុទ្ធមួយចំៃួៃបៅ

រដ្ឋមិសសួរីោៃបធវើថដលបណាដាលឲ្យម្ៃទុ្រខេបវទនាធាលា្រ់ម្របលើពួ្រប្។រួចសូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះ

ោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. កសបតាមខទរី7បតើលទ្ធ្លនៃ«រោរ្រកមសាដាប់តាមសំប�ងនៃកពះអម្ចាស់»្ឺជាអវរី?

ខ. កសបតាមខទរី8បតើមៃុស្សមួយចំៃួៃចាប់ប្្ើមបធវើអវរីបៅអំ�នុងកោនៃទុ្រខេបវទនា?បតើអ្ន្រ្ ិតថា«ខំរាវរ្រ»

កពះអម្ចាស់ម្ៃៃ័យដូចបម្ច?

សូម្ ិតអំពរីបទពិបសាធៃ៍មួយបៅបពលអ្ន្រកតូវោៃវយផ្ចាលបហើយអ្ន្រោៃថសវងរ្រកពះអម្ចាស់។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១០១:៩–១៦

ទ្រះអម្ចាស់ោនទបទានឱវា្រនិងការលួងតោ្ចិ�្តែល់្ ួកបរិសុ្រ្

បៅបពលអ្ន្រអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា101:9សូមថសវងរ្រសារលិខិតនៃបសច្្ររីសង្រមថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃ

ដល់ពួ្របរិសុទ្ធថដលរងទុ្រខេបៅរដ្ឋមិសសួរី។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំោ្រ្យឬឃ្លាថដលបបកងៀៃបោលរោរណ៍ដូចតបៅ

បៃះ៖គទារះជាគៅគ្លគ�ើងបាៃពបព្ឹ្រ្បាបព្រះអមាចាស់ក៏ៃឹងមាៃគសចក្បីគមតាតាករុណាចំគពារះគ�ើងផ�រ។


5.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើរោរយល់ដរង

អំពរីបោលលទ្ធិបៃះអាចនាំឲ្យអ្ន្រម្ៃបសច្រ្រីសង្រមោ៉ាងដូចបម្ច?

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា101:10–11បយើងបរៀៃថាបទាះជាកពះអម្ចាស់ោៃទុ្រឲ្យពួ្របរិសុទ្ធរងបសច្រ្រី

បបៀតបបៀៃ្រ្រី្រ៏កទង់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលថាកទង់ៃរងោ្រ់បទាសមៃុស្សថដលបបៀតបបៀៃពួ្រប្ថដរ។

បៅបពលអ្ន្រអាៃ្រ្ខណ្ឌខាងបករោមបៃះសូម្ ូសចំណាំ

រោរប្រកសាយនៃរោររងទុ្រខេថដលអាចៃរងជារោរលំោ្រចំបោះ

អ្ន្រ្រ្ននុងរោរបមើលប�ើញទិដ្ឋភាពបនាះឬទទួលបទពិបសាធៃ៍៖

ក្ុរមមៃុស្ស្រំណាចបៅ�ុំចា្រសុៃរដ្ឋមិសសួរីោៃ

បៃតេបធវើោបពួ្របរិសុទ្ធរហូតដល់សម្�ិ្រទាំងអស់នៃ

សាសនាចក្រកតូវោៃ�បមលែរៀសបចញពរី�ុំបនាះ។ឡាយមិៃ

វែយោៃរាយរោរថា«ខញនុំោៃប�ើញកសតេរីៃិង្រុម្រចំៃួៃមួយ

រយបរៅសិបនា្រ់បធវើដំបណើរចម្ងាយថសសិបកោំបរី្ រី�តូថមែកត

រោត់តាមទរីវលបោយម្ៃថតបុរសចាស់�រាបរីនា្រ់បែុបណាណះ្រ្ននុង

ចំបណាមពួ្រប្្រ្ននុងថខវិច្ិរោន្្ទដរីម្ៃោសបពញបៅបោយ

ទរ្រ្រ្របហើយខញនុំអាចបដើរតាមោៃប�ើងរបស់ពួ្រប្ថដលម្ៃ

ឈាម �ូរ រហាម មចញ ពដី ្បអប់ម្រើង ោច់រស�កបោយ្ ល់កជាំងប្ម!»(បៅ្រ្ននុងHistory of the Church3:439)។



៣៥៧

សមសរៀនេដី២១៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០១:១–១៦

ពួ្របរិសុទ្ធជាបកចើៃោៃប្ៀសខលែលួៃបៅភា្ខាងប�ើងជាទរីតាំងថដលពួ្រប្កតូវឆលែងរោត់ទបៃលែមិសសួរី។កចាំងទបៃលែទាំងសងខាង

ថ្រ្បរ្រំពង់ដរោៃបពញបៅបោយកតសាល�ំរុំ។ពួ្របរិសុទ្ធមួយចំៃួៃម្ៃសំណាងថដលោៃប្ៀសខលែលួៃបោយនាំយ្រ

កទព្យសម្បតតេិ្រ្ននុង្ ្ទះម្រជាមួយបែុថៃតេពួ្របរិសុទ្ធជាបកចើៃោៃោត់បង់អវរីក្ប់ោ៉ាង។ោ៉ាលរី្រីកោតតេោៃសរបសរ៖«ខញនុំោៃ

ប�ើញម្ៃមៃុស្សរាប់រយនា្រ់បៅក្ប់ទរី្រថៃលែងខលែះក�្របៅ្រ្ននុងកតសាលបហើយខលែះបៅ្រណាដាលវលអង្គនុយ�ុំវិញ្ ្ន្រ់ប្លែើងរោល

បម�្រំពុងប្លែរៀង។សាវាមរីជាបកចើៃ្រំពុងបមើលថ្ដល់្ រិោខលែលួៃ្រិោជាបកចើៃ្រំពុងបមើលថ្សាវាមរីខលែលួៃឪពុ្រម្ដាយជាបកចើៃ្រំពុង

បមើលថ្្រូៃៗខលែលួៃៃិង្រូៃៗជាបកចើៃ្រំពុងបមើលថ្ឪពុ្រម្ដាយខលែលួៃ។...ទិដ្ឋភាពបៃះ្ ឺ្ ួរឲ្យបខាលាច្សាបំ្ុតខញនុំកោ្រដណាស់

ថារោរណ៍បៃះោៃបធវើឲ្យមៃុស្សបៅបលើថ្ៃដរីម្ៃចិតតេអាណិតអាសូរបលើ្រថលងថត�ៃប្ៀបសងកត់ដ៏ងងរតងងល់ៃិងក្រុម

មៃុស្សថដលលងៃង់បៅលាៃិងអវិជាជាបែុបណាណះ»(Autobiography of Parley P. Pratt, រោរបោះពុម្ពនៃោ៉ាលរី្រីកោតតេ�ុញ្ញ័រ

[ឆ្នាំ1938]ទំព័រ102)។

បតើអ្ន្រ្ ិតថាអ្ន្រអាចៃរងបធវើដូចបម្ចបបើអ្ន្រ�ួបកបទះៃរងទុ្រខេបវទនាកបប្ទទាំងបៃះ?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា101:12–1៦បោយថសវងរ្ររោរសៃយាពរីកពះអម្ចាស់បៅរោៃ់ពួ្របរិសុទ្ធថដល

សុចរិត។(វអាចៃរង�ួយអ្ន្រ្រ្ននុងរោរដរងថាបៅ្រ្ននុងខទរី12ឃ្លា«អស់ទាំងពួ្រសាសៃ៍អ៊ីកសាថអលរបស់បយើង»

សំបៅបៅបលើអ្ន្រថដលបសាមះកតង់ចំបោះបសច្រ្រីសញ្ញានៃដំណរងល្អ)។

អ្ន្រអាចៃរងចង់សរបសរបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រថ្រ្បរបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

101:1៦៖គៅគ្លគ�ើងរស់គៅគោ�សុចរិ្រគនារះគ�ើងអាចរកគ�ើញការលួងគោមចិ្រ្គៅក្នុងការគចរះ�ឹងមួ�ថ្

មៃុស្សទាំងអស់ស្ិ្រគៅក្នុងព្រះ�ស្របស់ព្រះអមាចាស់។


5. បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបោយបោងតាម

បទពិបសាធៃ៍ផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់អ្ន្រឬអ្ន្រអាចពិភា្រសាអំពរីសំណួរទាំងបៃះជាមួយសម្�ិ្រក្ួសារឬមិតតេ្ ្រ្ិរួច

សរបសរអវរីថដលអ្ន្របរៀៃបចញពរីរោរសៃ្ទនាបនាះ៖

្រ. បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា101:1៦បតើអ្ន្រ្ ិតថា«ចូរបង្អង់សិៃឲ្យោៃដរងថាបយើងជាកពះ»

ម្ៃៃ័យដូចបម្ច?

ខ. បតើអ្ន្រធាលាប់ម្ៃពរបោយៃូវបសច្រ្រីសុខសាៃតេអំ�នុងបពលកោលំោ្រោ៉ាងដូចបម្ច?

្ . បតើរោរបៅបង្អង់ឬមិៃម្ៃភាពបឆ្បឡាអាច�ួយអ្ន្រឲ្យទទួលោៃរោរលួងបលាមចិតតេពរីកពះអម្ចាស់ោ៉ាង

ដូចបម្ច?


៦. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ១០១:១–១៦ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៣៥៨

សមសរៀនេដី២១៖ន្ងៃេដី៤

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា

១០១:១៧–៤២
បមបរៀៃទរី21៖ន្ងៃទរី4បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា101:17–42

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១០១:១៧–៣៤

ទ្រះអម្ចាស់្ ិ្ណ៌នាអំ្ីស្ថានភា្អំ�នុងត្លសហស្សវ�្សរ៍

សូម្ ិតអំពរីកពរតតេិរោរណ៍មួយចំៃួៃនាបពលអនា្តថដលអ្ន្របរៀបចំខលែលួៃចូលរួម។បហតុអវរីោៃជាអ្ន្រខិតខំបដើម្បរីបរៀបចំខលែលួៃ

ចូលរួម្រ្ននុងកពរតតេិរោរណ៍ទាំងបនាះ?

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា101ម្ៃៃូវរោរបបកងៀៃស្រីពរីរោរបរៀបចំខលែលួៃសកម្ប់រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរនៃ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងសកម្ប់សហស្សវត្សរ៍(រយៈបពលនៃបសច្រ្រីសុខសាៃតេថដលៃរងចាប់ប្្ើមបៅបពលកពះក្រីស្ទោងកត�ប់

ម្របសាយរា�្យបោយអង្គកទង់ផ្ទាល់បៅបលើថ្ៃដរី)។បចញពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា101:17–21បយើងបរៀៃថា

រោរសៃយារបស់កពះអម្ចាស់ថាៃរងកបមូលពួ្របរិសុទ្ធបៅទរីក្រុងស៊ីយែូៃ្រ្ននុង�ុំចា្រសុៃរដ្ឋមិសសួរីបនាះ«កតូវោៃពៃយាបពល

[ផ្អា្របបណាដាះអាសៃ្ន]បកោះមៃុស្ស្រំពុងកតូវោៃថញ្របចញជាបរិសុទ្ធបដើម្បរីទទួលោៃអំបណាយៃិងរោរទទួលខុសកតូវ

ថដលម្ៃម្រជាមួយអំបណាយបនាះ។បៅចបនាលាះបពលបនាះពួ្រអ្ន្រម្ៃចិតតេបទៀងកតង់ោៃកបមូលោនាបៅកច្រ្ ្នំរ៉្រ់្រី[ៃិង

បៅបសតេ្រទូទាំងពិ្ពបលា្រ]។...កពះវិហារបរិសុទ្ធកតូវោៃ្រសាងប�ើង។...បែុថៃតេទរីក្រុងស៊ីយែូៃៃរងកតូវោៃសាថាបនា

ប�ើងបៅទរីតាំងថដលោៃបក�ើសបរើស»(ប�មអ៊ិថាល់បមហ្គរោ្តា ន� មសចក្ដី ្រំម�ឿរោរបោះពុម្ពបលើ្រ12[ឆ្នាំ1924]

ទំព័រ353)។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា101:22–23បោយថសវងរ្ររោរណ៍ថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលកោប់ពួ្រ

បរិសុទ្ធឲ្យបធវើបដើម្បរីបរៀបចំខលែលួៃសកម្ប់រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កទង់។(បៅ្រ្ននុងខទរី23ឃ្លា«វិវរណៈថដលៃរងម្រ

ដល់»សំបៅបៅបលើរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។បសច្រ្រីបោងចំបោះោ្រ្យវំងៃៃកតូវោៃបបើ្រប�ើង្រ៏

ទា្រ់ទងបៅៃរងរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរថដរ—្ឺបៅបពលថដលកបជា�ៃទាំងអស់បៅបលើថ្ៃដរីៃរងប�ើញកពះអង្គសប្គ្រះ)។

សេចក្តីស្្ើម
សៅន្ងៃេដី១៦និង១៧ដខធ្នលូឆ្នាំ១៨៣៣ពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធបានេេរួល

វិវរែៈអំពដីពរួក្្ររិ�ុេ្សៅរែ្ឋមិ��រួរីដែលបានចាក្សចញពដីផ្ទះ�ដម្ងរ្រ�់ខ្លួន

សែើម្ដីសភៀ�ខ្លួនសចញពដីស�ចក្្ដីស្រៀតស្រៀន។ពរួក្្ររិ�ុេ្ជាសបចើនបតូវបាន្រង្ខំឲ្យេុក្

សចាលបេព្យ�ម្ត្ិរ្រ�់ខ្លួន។វិវរែៈដែលពយាការីបានេេរួលដែលរានក្ត់បតា

សៅក្្នគុងសោលលេិ្និងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០១បតូវបាន្រំដ្រក្ជា្រដីសមសរៀន។សមសរៀន

េដីពដីរសនទះររួម្រញ្លូលទាំងការ្រក្បសាយរ្រ�់បពទះអរាចា�់អំពដីសាថានភាពអំឡគុងសពល

�ហ�្សវត្សរ៍។វាក្៏ររួម្រញ្លូលទាំងបពទះ្រន្លូលននការលរួងសលាមចិត្និងឱវាេសៅ

ែល់ពរួក្្ររិ�ុេ្ផងដែរ។



៣៥៩

សមសរៀនេដី២១៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០១:១៧–៤២

សូមបញ្ចប់បសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចតបៅបៃះបោយបោង

តាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា101:22–23៖

បយើងអាចបរៀបចំខលែលួៃសកម្ប់រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់

កពះអង្គសប្គ្រះបោយដល់កពះនាមកទង់បោយរស់បៅតាម

បោលរោរណ៍ទាំងឡាយនៃដំណរងល្អបនាះកតូវកបមូលោនា

បហើយបៅទរីបរិសុទ្ធនានា។


1. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រម្ៃអារម្ណ៍ថាអ្ន្រឈរបៅ្រ្ននុង

ទរីបរិសុទ្ធបៅបពលណាខលែះ?

ខ. បតើរោរកបមូលោនាបៅទរីបរិសុទ្ធនានាជាមួយ

ៃរងពួ្របរិសុទ្ធដនទបទៀត�ួយអ្ន្រឲ្យបរៀបចំ

ខលែលួៃសកម្ប់រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់

កពះអម្ចាស់ោ៉ាងដូចបម្ច?

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា101:24–34សំបៅបៅ

បលើរោរបំផ្លាញបង់នៃពួ្រទុច្ចរិតបៅកោនៃរោរោងម្រជា

បលើ្រទរីពរីរនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងបៅបលើសាថាៃភាពថដល

ៃរងប្រើតប�ើងបៅបលើថ្ៃដរីអំ�នុងបពលសហស្សវត្សរ៍។ឧទាហរណ៍បៅ្រ្ននុងខទរី32–34បយើងអាៃថាកពះអម្ចាស់ៃរង

បបើ្រសថម្ងក្ប់ទាំងអស់អំពរីថ្ៃដរីម្ៃដូចជារោរបងកបបងកើតរបស់វកពមទាំងអំពរីសាថាៃសួ្៌ថដរ។(ោ្រ្យមសចក្ដី ខាមាំងបៅ្រ្ននុង

ខទរី2៦សំបៅបៅបលើសម្អប់ៃិងរោរទាស់ថទងោនា)។


2.សូមរាយបញ្រីបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីសាថាៃភាពចំៃួៃពរីរឬបរីបៅ្រ្ននុង

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា101:24–34ថដលអ្ន្រៃរងរង់ចាំជាពិបសសបដើម្បរីឲ្យសាថាៃភាពទាំងបនាះ

ប្រើតប�ើង។សូមពៃ្យល់អំពរីមូលបហតុថដលសាថាៃភាពទាំងបៃះម្ៃអតថែៃ័យចំបោះអ្ន្រ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១០១:៣៥–៣៨

ទ្រះអម្ចាស់ម្នបន្ទទូលអរះអាងែល់្ ួកបរិសុ្រ្តៅរែ្ឋ្ិសសួរីថាតបើ្ ួកតគកាន់ខាជាប់តៅក្នុងតសចក្ដីជំតនឿតនារះ្ ួកតគ
នឹង្រ្រួលោនសិរីល្អរបស់ទ្រង់តៅចុងបំ្ុ�។

បៅបពលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃវិវរណៈថដលម្ៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា101:24–34ពួ្រ

បរិសុទ្ធបៅរដ្ឋមិសសួរីោៃ�ួបកបទះៃរងរោរលំោ្រធំៗរួមម្ៃរោររំបលា្បំោៃខាងរូបរោយរោរោត់បង់្ ្ទះសថម្បងៃិង

កទព្យសម្បតតេិនានាថ្មទាំងអារោសធាតុកតជា្រ់។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា101:35–38រួចថសវងរ្របោលរោរណ៍ៃិងឱវទថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃដល់

ពួ្របរិសុទ្ធបៅរដ្ឋមិសសួរីបដើម្បរីលួងបលាមចិតតេបហើយចបកមើៃ្រម្លាំងពួ្រប្បៅ្រ្ននុងរោរល្បងលបៃះ។


3.បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមសរបសរចំណុចមួយបចញពរីឱវទថដលកពះអម្ចាស់

ោៃកបទាៃដល់ពួ្របរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងខទរី35–38។បនាទាប់ម្រសូមពៃ្យល់អំពរីរបបៀបថដលឱវទបៃះអាចៃរង

លួងបលាមចិតតេដល់ពួ្របរិសុទ្ធបៅរដ្ឋមិសសួរី។



៣៦០

សមសរៀនេដី២១៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០១:១៧–៤២

សូមបញ្ចប់បោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះបោយថ្្អ្របៅបលើអវរីថដលអ្ន្រថសវងយល់បចញពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

101:35៖អស់អ្កណាផ�លគោ�គពពារះព្រះនាមនៃព្រះអង្គសគ្ង្ររះគ�ើ�គង់ផ្រៃឹងបាៃទទួលសិរីល្អរបស់ព្រះ។

សិស្សដ៏ពិតរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទថតងថតបធវើតាមកទង់បទាះជាបៅបពលពួ្រប្កតូវប្បបៀតបបៀៃបោយបកោះថតបសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់

ខលែលួៃោ៉ាងណា្រ្រី។កបធាៃប�មអ៊ីបហាវាសតេ្រ្ននុង្ ណៈកបធាៃទរីមួយោៃថច្រចាយដំបណើរបរឿងខាងបករោមបៃះអំពរីពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃ

ចុងបករោយពរីរនា្រ់ថដលោៃរស់បៅកបបទសមុិ្រស៊ិ្របៅបដើមសតវត្សទរី19។្រ្ននុងឆ្នាំ1915ពួ្រប្កតូវោៃចាប់ខលែលួៃបោយ

ពួ្រទាហាៃដ៏បឃ្របៅមួយក្រុម។បៅបពលអ្ន្រអាៃដំបណើរបរឿងបៃះសូម្រត់ចំណាំអំពរីរបបៀបថដលពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយ

ទាំងពរីរនា្រ់បៃះោៃបធវើជា្ ំរូនៃរោរកទាំកទបៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីបបៀតបបៀៃបោយម្ៃបសច្រ្រី�ំបៃឿ។

«រា៉ហាវាដអលម៉ុនរ៉យគឺជាប្រធានសាខាននសាខាតូចមរួយសៅេដីបក្ុងសាន់រា៉ាកុ្�ប្រសេ�មុិក្�មិក្

និងវី�ិនដេម៉ូរាដឡ�គឺជាេដីប្រឹក្សាេដីមរួយរ្រ�់ោត់។...សគបានបបា្រ់ពរួក្ោត់ថ្ពរួក្ោត់នឹងររួច

ជដីវិតស្រើពរួក្ោត់េរាលាក្់អាវុធចុទះសហើយលទះ្រង់សា�នាែ៏ចដម្ក្រ្រ�់ពរួក្សគសចាល។្រងប្រុ�ម៉ុនរ៉យ

បានបបា្រ់អ្នក្ចា្រ់ខ្លួនោត់ថ្ោត់ពុំរានអាវុធណាមរួយសឡើយសហើយបានែក្យក្បពទះគម្ដីរមរមនសចញ

ពដីសៅស៉៉ារ្រ�់ោត់សដាយធម្មតា។ោត់បានប�ែដីថ្‹សលាក្អាវុធដតមរួយគត់ដែលខ្គុំរានវាគឺជា

អាវុធននស�ចក្្ដីពិតដែលប្រឆ្ំងនឹងភាពខុ�ឆ្ងទាំងឡាយ›។

«សៅសពលសគពុំស�ើញរានអាវុធសេសនាទះ្រង្រ្អលូនប្រុ�ទាំងពដីរនាក្់សនទះបតូវបានសគវាយសធ្វើបា្រយា៉ាងសឃ្រសៅសែើម្ដីឲ្យ

ពរួក្ោត់បបា្រ់ពដីក្ដន្ងដែលអាវុធបតូវបានលាក្់េុក្។្រ៉ុដន្ពុំរានអាវុធដែលបតូវបានលាក្់េុក្សឡើយ។សបកាយមក្

ពរួក្ោត់បតូវបានសគនាំយក្សៅ�ុំឃ្ំងសៅជាយបក្ុងជាក្ដន្ងដែលអ្នក្ចា្រ់ខ្លួនពរួក្ោត់ចា្រ់ចងសផ្អា្រពរួក្ោត់សៅនឹងសែើម

សឈើធំមរួយសែើម្ដីសធ្វើការប្រហារជដីវិតសៅមុខពរួក្ទាហាន។នាយទាហានសនាទះេេរួល្រន្គុក្សដាទះដលងពរួក្ោត់ស្រើពរួក្ោត់

លទះ្រង់សចាលសា�នារ្រ�់ខ្លួនសហើយចូលររួមជាមរួយ[ក្ងទាហាន]្រ៉ុដន្្រងប្រុ�ម៉ុនរ៉យបានវាចាត្រថ្

‹ខ្គុំប�ឡាញ់សា�នារ្រ�់ខ្គុំជាងជដីវិតរ្រ�់ខ្គុំសៅសេៀតសហើយខ្គុំមិនអាចលទះ្រង់វាសចាលបានសឡើយ›។

«លំដា្រ់សនាទះសគបានបបា្រ់ពរួក្ោត់ថ្ពរួក្ោត់នឹងបតូវសគបាញ់ប្រហារជដីវិតសហើយបាន�រួរថ្សតើពរួក្ោត់រាន�ំសែើអ្វដីដែរ

ឬសេ។្រងប្រុ�រា៉ហាវាដអលបានស�្នើ�ុំឲ្យោត់អាចអធិសា្នពដីមុនោត់បតូវបានប្រហារជដីវិត។ោត់បានលុតជង្ង់ចុទះសៅ

េដីសនាទះក្្នគុងចំសណាមពរួក្អ្នក្ប្រហារជដីវិតអធិស្ានសដាយ្រសញ្ញ�ំសឡងឮៗ�ូមឲ្យបពទះប្រទានពរសហើយដ្រក្សាមនុ�្សែ៏

ជាេដីប�ឡាញ់ទាំងឡាយរ្រ�់ោត់ដ្មទាំងដ្រក្សាសាខាែ៏តូចដែលក្ំពុងពុទះោរដែលនឹងបតូវបាត់្រង់អ្នក្ែឹក្នាំសនាទះ។

សៅសពលោត់បាន្រញ្្រ់ការអធិសា្នោត់បានដ្្ងសចញបពទះ្រន្លូលរ្រ�់បពទះអង្�ស្ង្គាទះកាលបេង់បតូវបានែំដែក្សោល

ភាជា្រ់សលើសឈើឆ្កាងសហើយបានអធិសា្ន�បរា្រ់ពរួក្អ្នក្ប្រហារជដីវិតបេង់៖‹ឱបពទះវរ្រិតាសអើយ�ូមអត់សទា�ែល់អ្នក្ទាំង

សនទះផងែ្ិតសគមិនែឹងជាសគសធ្វើអ្វដីសេ›។[លូកា២៣:៣៤]។បក្ុមសពជ្ឃ្ែបានបាញ់�រាលា្រ់្រងប្រុ�ម៉ុនរ៉យនិង

្រងប្រុ�ម៉ូរា៉ល(Discipleship »Ensign ឬលីអាហូណា,ដខវិច្ិកាឆ្នាំ២០០៦,េំព័រ២១–២២;សយាងតាមRey L. Pratt,
«A Latter–day Martyr »Improvement Era,ដខមិ្ុនាឆ្នាំ១៩១៨,េំព័រ៧២០–២៦)។

សូម្ ិតអំពរីកោថដលអ្ន្រកតូវោៃប្បបៀតបបៀៃ(ឆ្បៅឬបធវើោប)បោយសារថតបសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់អ្ន្រម្ៃបៅបលើ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងបលើសាសនាចក្ររបស់កទង់។


4.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បៅបពលមៃុស្ស

កតូវោៃប្បបៀតបបៀៃបោយសារថតបសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់ខលែលួៃបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងបលើសាសនាចក្ររបស់កទង់

បតើពួ្រប្អាចបឆលែើយតបបោយបកបើបសច្រ្រី�ំបៃឿោ៉ាងដូចបម្ច?

សូម្ ិតអំពរីអតថែកបបោ�ៃ៍មួយចំៃួៃនៃអំបិល។ឧទាហរណ៍

វអាចកតូវោៃបកបើកោស់បដើម្បរី្ ្ល់ឱជារសៃិងរ្រសាម្តូប

អាហារៃិងបដើម្បរីពយាោលរបួសជាសារធាតុរម្ងាប់បមបរា្។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា101:39បោយ

ថសវងរ្រមៃុស្សថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបដូចបៅៃរងអំបិល។

សូមពិចារណាអំពរីមូលបហតុថដលមៃុស្សថដលោៃម្ររ្រ

ដំណរងល្អបហើយបធវើបសច្រ្រីសញ្ញាជាមួយកពះអម្ចាស់អាច

កតូវោៃបៅថា«អំបិលនៃថ្ៃដរី»។

សូម្រត់ចំណាំបៅ្រ្ននុងខទរី39ថាកពះអម្ចាស់្រ៏ោៃបៅ

សម្�ិ្រសាសនាចក្រថា«ជាតិនកបនៃមៃុស្ស»ថដរ។ោ្រ្យ

ជាតិ ន្បសំបៅបៅបលើឱជារសឬ្ុណភាពខុសថបលែ្រពរីប្។បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរបធវើជាជាតិនកបនៃមៃុស្សម្ៃៃ័យដូចបមតេច?



៣៦១

សមសរៀនេដី២១៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០១:១៧–៤២

ស�ចក្្ដីដ្្ងការែ៍ែូចតសៅសនទះសដាយដអលសឌើរខាឡលូ�អម៊ីសអស�យននពរួក្ចិត�ិ្រនាក្់អាចជរួយ

អ្នក្ឲ្យយល់កាន់ដតចបា�់អំពដីអត្ន័យននជាតិនប្រននមនុ�្ស៖«សៅសពលបពទះអរាចា�់បានសប្រើវាក្្យ�ព្

‹ជាតិនប្រននមនុ�្ស›គឺបេង់រានបពទះ្រន្លូលអំពដីអ្នក្ទាំងឡាយដែលតំណាងឲ្យបេង់។បេង់�ំសៅសៅ

សលើអ្នក្ទាំងឡាយដែលបានដប្រចិត្ដែលបាន�រាអាតឲ្យបជទះសាអាតសៅក្្នគុងេឹក្ននពិធដី្រុែ្យបជមុជនិង

អ្នក្ទាំងឡាយដែលបានសធ្វើស�ចក្្ដី�ញ្ញាសែើម្ដីសលើក្ដាក្់សលើខ្លួនពរួក្សគនូវបពទះនាមនិងបពទះឆន្ៈ

បេង់។មរួយវិញសេៀតបេង់រានបពទះ្រន្លូលអំពដីអ្នក្ទាំងឡាយដែលររួមចំដែក្ក្្នគុងអំណាច្រព្វជិតភាព

រ្រ�់ខ្លួនតាមរយៈស�ចក្្ដី�ញ្ញា។បេង់រាន្រន្លូលពដីអ្នក្និងខ្គុំ»( Salt of the Earth: Savor of Men and Saviors of 
Men»Ensign,ដខឧ�ភាឆ្នាំ១៩៨០េំព័រ៤២)។

ឃ្លា«អំបិលនៃថ្ៃដរី»ៃិង«ជាតិនកបនៃមៃុស្ស»បបកងៀៃថា្រ្ននុងនាមជាសម្�ិ្រនៃសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

បយើងម្ៃរោរទទួលខុសកតូវបដើម្បរី�ួយមៃុស្សទាំងអស់បៅបលើថ្ៃដរីឲ្យទទួលោៃពរ�័យពរីកពះ(សូមបមើលអ័កោហាំ

2:8–11)។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា101:40–42បោយថសវងរ្ររោរកពម្ៃៃិងរោរសៃយារបស់កពះអម្ចាស់។

សូម្រត់ចំណាំថាខទរី40ម្ៃថចងឃ្លា«បបើសិៃជាអំបិល

នៃថ្ៃដរីោត់ជាតិនកបបហើយ»។អំបិលពុំោត់ជាតិនកបប�ើយ

បៅបពលវរោៃ់ថតចាស់បនាះ។វោត់បង់រសជាតិរបស់វ

បៅបពលវកតូវោៃលាយជាមួយសារធាតុដនទបទៀតបហើយ

កតូវោៃរំលាយបោយសារធាតុបនាះ។ថអលបឌើរបអបសយ

ោៃបបកងៀៃថា៖«ឱជារសៃិង្ុណភាពោត់បង់ពរីមៃុស្ស

បៅបៅបពលពួ្រប្បធវើឲ្យ្ ំៃិតបៅជា្រខវ្រ់បោយរោរ្ិតមិៃ

បរិសុទ្ធបនាទាបរោរៃិោយស្រីរបស់ខលែលួៃបោយថ្លែងបចញៃូវ

ោ្រ្យមិៃសូវពិតបហើយបកបើកោស់្រម្លាំងខលែលួៃបៅកបកពរតតេអំបពើ

អាក្រ្រ់»(«SaltoftheEarth»ទំព័រ42)។

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា101:40–42�ួយបយើងឲ្យ

បរៀៃថាគ�ើម្បីជួ�មៃុស្សទាំងអស់គៅគលើផែៃ�បីឲ្យទទួលបាៃ្ រជ័�្ បីព្រះគ�ើងព្រូវផ្រផពបចិ្រ្្ បីអំគ្ើបាបរបស់គ�ើងគ�ើ�

បនាទាបខលែលួៃ។អ្ន្រអាចៃរងចង់សរបសរបសច្រ្រីពិតបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។


5. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើរោរបបកងៀៃរបស់កពះអម្ចាស់បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា101:39–42�ួយអ្ន្រយល់អំពរីអវរី

ថដលកទង់ម្ៃកពះទ័យរំពរងពរីអ្ន្រោ៉ាងដូចបម្ច?

ខ. បតើ្ ំរូមួយចំៃួៃនៃរបបៀបថដលអំបពើោបអាចរារាំងបយើងពរីរោរបធវើឲ្យមៃុស្សបៅបលើថ្ៃដរីម្ៃពរបនាះ

ម្ៃអវរីខលែះ?

្ . បតើអ្ន្រៃរងបធវើអវរីបដើម្បរីបចៀសវងពរីរោររំខាៃបោយអំបពើោប?

សូម្ ិតថាបតើអំបពើោប្រំពុងរំខាៃដល់�រីវិតរបស់អ្ន្រថដរឬបទ។សូមថកបចិតតេពរីអំបពើោបទាំងបនាះបដើម្បរីអ្ន្រអាចោៃបរិសុទ្ធ

បៅចំបោះកពះ្្្រតេកពះអម្ចាស់បហើយបដើម្បរីអ្ន្រអាចម្ៃអាៃុភាពរោៃ់ថតខាលាំងរោលា្រ្ននុងរោរ�ួយដល់មៃុស្សទូបៅឲ្យទទួលោៃ

ពរ�័យ។


៦. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ១០១:១៧–៤២ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៣៦២

សមសរៀនេដី២២៖ន្ងៃេដី១

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា

១០១:៤៣–១០១;១០២
បមបរៀៃទរី22៖ន្ងៃទរី1បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា101:43–101;102

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១០១:៤៣–៦២

ទ្រះអម្ចាស់ោនទបទានតរឿងទបែូចអំ្ីបុរសទ�កូលខ្ស់និងតែើ្អូលីវ

បរឿងកបដូច្ ឺជា«បរឿងសាមញ្ញថដលកតូវោៃបកបើកោស់បដើម្បរីបគ្ហាញៃិងបបកងៀៃអំពរីបសច្រ្រីពិតខាងវិញ្ញាណឬ

បោលរោរណ៍។បរឿងកបដូចបោងបៅបលើរោរបកបៀបបធៀបវតថែនុបំណងធម្តាឬកពរតតេិរោរណ៍មួយបៅៃរងបសច្រ្រីពិត»(បសច្រ្រី

ថណនាំដល់បទ្ម្ពរីរទាំងឡាយបរឿងបកបៀបកបដូច»scriptures.lds.org)។អ្ន្រកបថហលជាចងចាំបរឿងកបដូចទាំងឡាយ

ថដលកពះអង្គសប្គ្រះោៃបបកងៀៃអំ�នុងរោរបបកមើរបស់កទង់្រ្ននុង�រីវិតរថមងសាលាប់—ជាបរឿងកបដូចអំពរីសាសៃ៍សាម្៉ារីដ៏សប្បនុរស

បរឿងកបដូចអំពរី្រូៃកបុសខ្ះខាជាយបរឿងកបដូចអំពរីកសតេរីកពហ្ចារីទាំងដប់នា្រ់ៃិងបរឿងកបដូចប្្សងៗបទៀត។

បៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៅន្ងៃបៃះអ្ន្រៃរងសិ្រសាបរឿងកបដូចអំពរីបុរសកត្រូលខ្ពស់ៃិងបដើមអូលរីវជាបរឿងកបដូចថដលកពះអង្គសប្គ្រះោៃ

កបទាៃតាមរយៈពយារោរីយែូថសបស៊្ីធ។

សៅសពលអ្នក្�ិក្សាសរឿងប្រែូចសនទះ�ូមពិចារណាអំពដីស�ចក្្ដីដ្្ងការែ៍ែូចតសៅសនទះសដាយដអលសឌើរ

ដាល្ិនសអក្អូក្ក្្នគុងក្ូរ៉ុមននពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់៖«សរឿងប្រែូចទាំងឡាយ[រ្រ�់

បពទះអង្�ស្ង្គាទះ]ដ�្ងសចញក្្នគុងអត្ន័យជាសបចើនឬការអនុវត្ន៍នានាដែលប�្រសៅតាមភាពចា�់េុំ

ខាងវិញ្ញាែរ្រ�់អ្នក្សាដា្រ់។សរឿងប្រែូចទាំងឡាយរាននូវសារលិខិត�បរា្រ់ក្ុរារផងនិងអ្នក្រាន

វិជាជាសបរៅបជទះខាងែំែឹងល្អផង»(Scripture Reading and Revelation,”Ensign ដខមក្រាឆ្នាំ១៩៩៥

េំព័រ៨)។�ូមដ�្វងរក្អត្ន័យនិងការអនុវត្ន៍សៅក្្នគុងសរឿងប្រែូចសនទះ(�ូមសមើលផងដែរBible 
Dictionary,“Parables” )។

កពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃបរឿងកបដូចអំពរីបុរសកត្រូលខ្ពស់ៃិងបដើមអូលរីវបដើម្បរី�ួយរាកសតេកទង់យល់អំពរី«កពះហឫទ័យរបស់កទង់

អំពរីបសច្រ្រីបកោសបលាះនៃស៊ីយែូៃ»(្.ៃិងស.101:43)។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា101:44–45

បោយថសវងរ្ររោរណ៍ថដលបុរសកត្រូលខ្ពស់បៅ្រ្ននុងបរឿងកបដូចបៃះោៃបគ្រប់ឲ្យពួ្រអ្ន្របបកមើោត់បធវើ។

បរុព្វកថា
សៅន្ងៃេដី១៦និង១៧ដខធ្នលូឆ្នាំ១៨៣៣ពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធបានេេរួល

វិវរែៈអំពដីពរួក្្ររិ�ុេ្សៅរែ្ឋមិ��រួរីដែលបានចាក្សចញពដីផ្ទះ�ដម្ងរ្រ�់ខ្លួន

សែើម្ដីសភៀ�ខ្លួនសចញពដីស�ចក្្ដីស្រៀតស្រៀន។ពរួក្្ររិ�ុេ្ជាសបចើនបតូវបាន្រង្ខំឲ្យេុក្

សចាលបេព្យ�ម្ត្ិរ្រ�់ខ្លួន។វិវរែៈដែលពយាការីបានេេរួលដែលរានក្ត់បតា

សៅក្្នគុងសោលលេិ្និងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០១បតូវបាន្រំដ្រក្ជា្រដីសមសរៀន។សមសរៀន

េដី្រដីសនទះររួម្រញ្លូលការប្រែូចរ្រ�់បពទះអរាចា�់អំពដី្រុរ�បតក្ូលខ្�់និងសែើមអូលដីវ

ដែលជាការ្រសបងៀនអំពដីបពទះឆន្ៈបេង់អំពដីការសបបា�សលាទះេដីបក្ុង�ម៊ីយ៉ូន។

វាក្៏ររួម្រញ្លូលទាំងឱវាេរ្រ�់បពទះអរាចា�់ដែលបានបបា្រ់ឲ្យពរួក្្ររិ�ុេ្្រន្ប្រមូលោនា

សហើយដ�្វងរក្យុត្ិធម៌ឲ្យអ្នក្ទាំងឡាយេេរួលរងឧបក្ិែ្ឋក្ម្មដែរ។



៣៦៣

សមសរៀនេដី២២៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០១:៤៣–១០១;១០២

បហតុអវរីោៃជាបុរសកត្រូលខ្ពស់រូបបនាះចង់ឲ្យម្ៃអ្ន្រោម

បៅ្រ្ននុងចម្ការបនាះ?បហតុអវរីោៃជាោត់ចង់ឲ្យអ្ន្រោមបធវើរោរ

បៅបលើបែម?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា101:4៦–50រួច

ថសវងរ្រថាបតើពួ្រអ្ន្របបកមើរបស់បុរសកត្រូលខ្ពស់រូបបនាះ

ោៃបធវើតាមបសច្រ្រីថណនាំរបស់ោត់ោៃដល់្រកមិតណា។

(បៅបពលអ្ន្រអាៃខទរី50វអាចៃរង្ ្ល់អតថែកបបោ�ៃ៍

្រ្ននុងរោរដរងថាឃ្លា«្រំពុងថត�ថ�្រោនាបៅវិញបៅម្រ»ម្ៃ

ៃ័យថាពួ្រអ្ន្របបកមើោៃកបថ្រ្រោនាបៅវិញបៅម្រឬម្ៃ

រោរថខវង្ំៃិតោនា)។

បហតុអវរីោៃជាពួ្រអ្ន្របបកមើទាំងបនាះខ្រខាៃមិៃម្ៃ

សាងសង់បែមប�ើង?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា101:51បោយថសវងរ្រអវរីថដលោៃប្រើតប�ើងបោយសារថតពួ្រអ្ន្របបកមើពុំោៃ

សាងសង់បែម?

សូមអាៃោ្រ្យបពចៃ៍របស់បុរសកត្រូលខ្ពស់បៅរោៃ់ពួ្រអ្ន្របបកមើរបស់ោត់បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា101:52–

54។បោងតាមខទរី54បហតុអវរីោៃជាបុរសកត្រូលខ្ពស់រូបបនាះររោំចិតតេបោយសារថតពួ្រអ្ន្របបកមើរបស់ោត់ពុំោៃ

សាងសង់បែម?

បតើកពរតតេរោរណ៍ថដលោៃពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុងបរឿងកបដូចបៃះទា្រ់ទងបៅៃរងអវរីថដលោៃប្រើតប�ើងដល់ពួ្របរិសុទ្ធបៅរដ្ឋមិសសួរី

ោ៉ាងដូចបម្ច?


1. សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើបែមបៅ្រ្ននុង

បរឿងកបដូចបៃះទា្រ់ទងបៅៃរងកពះវិហារបរិសុទ្ធថដលពួ្របរិសុទ្ធខ្រខាៃពុំោៃសាថាបនាបៅ�ុំចា្រសុៃរដ្ឋ

មិសសួរីោ៉ាងដូចបម្ចថដរ?


2. សូមបឆលែើយសំណួរតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើម្ៃបោលរោរណ៍

មួយចំៃួៃណាខលែះបៅ្រ្ននុងបរឿងកបដូចបៃះថដលអៃុវតតេបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រ?(បៅបពលអ្ន្របឆលែើយសំណួរបៃះសូម

ពិចារណាអំពរីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះ៖គៅគ្លគ�ើងគោរ្ពប្រិប្រ្ិតាមព្រះបញ្ញ្រ្ិគនារះ

គ�ើងព្រូវបាៃចគពមើៃកមាលាំងឲ្យ្រតាំងៃឹងខ្មាំងសព្រូវខ្ងវិញ្ញាណៃិងខ្ងោច់្ម។្ួក្ យាការីគ�ើរ្រួជា

អ្កោមគៅគលើបៃមគោ�ព្មាៃគ�ើងអំ្បីគពោរះថ្នាក់ផ�លៃឹងគកើ្រគឡើង។គ�ើងគព្រៀមខលែលួៃ្រតាំងៃឹងបចាចាមិ្រ្

តាមរ�ៈកិច្ការព្រះវិហារបរិសុទ្ធ)។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា101:55ជាខ្ម្ពរីរថដលបុរសកត្រូលខ្ពស់បៅ្រ្ននុងបរឿងកបដូច្្ល់រោរថណនាំដល់អ្ន្រ

បបកមើម្នា្រ់។បនាទាប់ម្រសូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា103:21។បតើអ្ន្របបកមើរូបបនាះបៅ្រ្ននុងបរឿងកបដូចតំណាង

ឲ្យៃរណា?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា101:5៦–៦2បោយថសវងរ្រអវរីថដលបុរសកត្រូលខ្ពស់រូបបនាះោៃបគ្រប់ឲ្យអ្ន្រ

បបកមើបធវើបោយសារថតខាមំងសកតូវោៃបំ្លែិចបំផ្លាញថ្្ន្រជាបកចើៃនៃចម្ការបហើយបនាះ។យែូថសបស៊្ីធោៃបធវើតាមបសច្រ្រី

ថណនាំបៅ្រ្ននុងបរឿងកបដូចបៃះ។បលា្រោៃបបងកើតក្រុមមួយបៅថា្រងទ័ព�ំរំស៊ីយែូៃបដើម្បរីសប្គ្រះថដៃដរីស៊ីយែូៃ។ពួ្រប្

ោៃបធវើដំបណើរបៅដល់រដ្ឋមិសសួរីបៅកោំមួយថខបនាទាប់ពរីបរឿងកបដូចបៃះកតូវោៃកបទាៃឲ្យ។អ្ន្រៃរងបរៀៃបថៃថែមអំពរី្រង

ទ័ព�ំរំស៊ីយែូៃបៅបពលអ្ន្រសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា103ៃិង105។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១០១:៦៣–៧៥

ទ្រះអម្ចាស់ោនទតាស់តទកើនរំឭក្ ួកបរិសុ្រ្ឲ្យបន្តកិច្ចការទប្ូល្ ្ដនុំរនា

បទាះជាពួ្របរិសុទ្ធកតូវោៃបបណដាញបចញពរី�ុំចា្រសុៃរដ្ឋមិសសួរីោ៉ាងណា្រ្រី្រ៏កពះអម្ចាស់ោៃកតាស់បគ្រប់ពួ្រប្ឲ្យបៃតេ

សាថាបនាៃ្រកទង់ប�ើងថដរ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា101:៦3–៦4បោយថសវងរ្ររោរណ៍ថដលកពះអម្ចាស់

ោៃសៃយាថាកទង់ៃរងបៃតេបធវើ។



៣៦៤

សមសរៀនេដី២២៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០១:៤៣–១០១;១០២

បៅ្រ្ននុងវិវរណៈបៃះកពះអម្ចាស់ោៃបោងបៅបលើបរឿងកបដូច

អំពរីកសូវសាលរីៃិងកសថងជាវិវរណៈថដលកទង់ោៃពិពណ៌នា

អំពរីរោរកបមូលរាកសតេរបស់កទង់(សូមបមើល្ ងថដរម្៉ាថាយ

13:24–30,3៦–43)។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា101:៦5–៦៦រួចថសវងរ្រធាតុសំខាៃ់ៗនៃ

បរឿងកបដូចបៃះម្ៃដូចជា៖�កងុ្រកសូវសាលរីៃិងកសថង។

រោលពរីបុរាណ�កងុ្រ្ ឺជា្រថៃលែងថដលកសូវសាលរីកតូវោៃ

កបមូល្ ្នុំបហើយរ្រសាទុ្រឲ្យម្ៃសុវតថែិភាព។ថអលបឌើរ

បដវីឌបអថបដណា្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃ

្្ល់អតថែៃ័យៃិមិតតេរូបនៃោ្រ្យ្រ្ងុកបៅ្រ្ននុងបរឿងកបដូច

បៃះ។បលា្រោៃម្ៃកបសាសៃ៍ថា«�កងុ្រ្ ឺជាកពះវិហារដ៏

បរិសុទ្ធ»(HonorablyHoldaNameandStanding,”Ensign ឬLiahona ថខឧសភាឆ្នាំ2009ទំព័រ97)។

កសថងជាប្មចនកងថដលបមើលបៅកសបដៀងៃរងកសូវសាលរីថដររោលវបៅខ្ចរី។

បដើម្បរី�ួយអ្ន្រយល់បរឿងកបដូចបៃះអ្ន្រអាចៃរងចង់សរបសររោរប្រកសាយដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ្ងុក = ្ពះវិហារ ដ៏ បរិសុទ្; ្សូវសាលដី = ពួក សុចរិត; ្សសង = ពួក ទុច្ចរិត ។

បៅ្រ្ននុងបរឿងកបដូចកសូវសាលរីកតូវោៃកបមូលោ្រ់បៅ្រ្ននុង�កងុ្រ។បតើបយើងកបមូលោនាបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ

តាមរបបៀបណាខលែះ?

សូមបំបពញចបនាលាះបដើម្បរីបគ្ហាញបោលរោរណ៍មួយថដលបរឿងកបដូចបៃះបបកងៀៃ៖គៅគ្លគ�ើងពបមូលោនាគៅក្នុងគនារះគ�ើង

ទទួលបាៃការការពារគ�ើ�គព្រៀមខលែលួៃសពមាប់។


3.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើពិធរីបរិសុទ្ធ

ៃិងបសច្្ររីសញ្ញានានា្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ្្ល់ៃូវរោររោរោរសកម្ប់អ្ន្របហើយបរៀបចំអ្ន្រឲ្យទទួល�រីវិតដ៏បៅ

អស់្រល្បោ៉ាងដូចបម្ច?

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា101:៦7–75បយើងអាៃថាបទាះជាពួ្របរិសុទ្ធកតូវោៃបងខេំឲ្យចា្របចញពរី�ុំចា្រសុៃ

រដ្ឋមិសសួរីោ៉ាងណា្រ្រី្រ៏កពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃឱវទឲ្យពួ្រប្បៃតេទិញដរីធលែរីបៅទរីបនាះថដរ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១០១:៧៦–១០១

ទ្រះអម្ចាស់ទបទានឱវា្រឲ្យ្ ួកបរិសុ្រ្បន្តដសវែងរក្ តធយាោយតែើ្្ីទ��ប់្ ក្ ្ទរះរបស់្ ួកតគវិញតៅរែ្ឋ្ិសសួរី

បថៃថែមពរីបលើរោរថណនំាឲ្យពួ្របរិសុទ្ធទិញដរីធលែរីកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលកោប់ពួ្រប្ឲ្យ«ថ្រសាទុ្រខេៃិងរោរសង»

បោយសារថតទបងវើនៃអ្ន្រទាំងឡាយថដលោៃបបៀតបបៀៃពួ្រប្(សូមបមើល្.ៃិងស.101:7៦)។អាចៃិោយោៃ

មយា៉ាងបទៀតថាកទង់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលកោប់ពួ្រប្ឲ្យថសវងរ្រយុតតេិធម៌តាមរយៈកបព័ៃ្ធកសបចបាប់របស់រោឋា្ិោល។សូមអាៃ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា101:7៦–80រួចថសវងរ្រកបព័ៃ្ធចបាប់ថដលោៃអៃុញ្ញាតឲ្យពួ្របរិសុទ្ធថសវងរ្រ�ំៃួយពរីថានា្រ់

ដរ្រនាំរោឋា្ិោល។

កសបតាមខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបហតុអវរីោៃជាកពះអម្ចាស់ម្ៃកពះទ័យឲ្យរដ្ឋធម្ៃុញ្ញនៃសហរដ្ឋកតូវោៃតាំងប�ើង?


4. សូម្រត់ចំណាំបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា101:78ៃូវឃ្លា«សិទ្ធិបក�ើសបរើសខាងសរីលធម៌»ៃិង

«ទទួលរោរខុសកតូវចំបោះអំបពើោបទាំងឡាយរបស់ខលែលួៃ»។សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បហតុអវរីោៃជារោរទទួលខុសកតូវ—ថដលជាទំៃួលខុសកតូវចំបោះរាល់ទបងវើរបស់បយើង—្ឺជាថ្្ន្រសំខាៃ់មួយ

នៃសិទ្ធិបក�ើសបរើស?

ខ. បតើអ្ន្រៃរងថ្លែងដូចបម្ចបៅរោៃ់ៃរណាម្នា្រ់ថដលបោលថា«ខញនុំម្ៃសិទ្ធិបសរីភាពបធវើអវរីក្ប់ោ៉ាងថដលខញនុំចង់

បធវើ?»

សូមបញ្ចប់បោលលទ្ធិដូចតបៅបៃះ៖ព្រះបាៃពបទាៃសិទ្ធិគពជើសគរើសឲ្យគ�ើងផ�លជាអំណាចគ�ើម្បីគពជើសគរើសបៃុផៃ្គ�ើងព្រូវ

ចំគពារះជគពមើសរបស់គ�ើង។



៣៦៥

សមសរៀនេដី២២៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០១:៤៣–១០១;១០២

កពះអម្ចាស់ោៃបកបើកោស់បរឿងកបដូចទរីបរីបដើម្បរីបលើ្រទរ្រចិតតេពួ្របរិសុទ្ធឲ្យថសវងរ្រ�ំៃួយពរីថានា្រ់ដរ្រនាំរោឋា្ ិោលរបស់ពួ្រប្។

វម្ៃថចងបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា101:81–84។(ទកមង់មួយនៃបរឿងកបដូចបៃះម្ៃថចងបៅ្រ្ននុងលូរោ

18:1–8)។បៅបពលអ្ន្រអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា101:81–84សូម្ ិតអំពរីរបបៀបថដលបរឿងកបដូចបៃះោៃ

អៃុវតតេចំបោះពួ្របរិសុទ្ធបៅរដ្ឋមិសសួរី។ដូចជាបរឿងកបដូចថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងវិវរណៈបៃះកសតេរីរូបបនាះតំណាងឲ្យសម្�ិ្រនៃ

សាសនាចក្រ។បៅក្រមអាចតំណាងឲ្យថានា្រ់ដរ្រនាំរោឋា្ិោលថដលពួ្របរិសុទ្ធោៃសុំ�ំៃួយ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា101:85–88បដើម្បរីប�ើញរបបៀបថដលកពះអង្គសប្គ្រះោៃអៃុវតតេបរឿងកបដូចបៃះ

ចំបោះពួ្របរិសុទ្ធថដលកតូវោៃ�បមលែរៀសបចញពរី្ ្ទះសថម្បងរបស់ខលែលួៃ។

ពួ្របរិសុទ្ធោៃបធវើតាមរោរបក្រើៃរំឭ្ររបស់កពះអម្ចាស់។ពួ្រប្ោៃបស្នើោៃរីថយែលោំង�លែរីៃថដលជាអ្ិោលរដ្ឋមិសសួរី

ឲ្យ្ ្ល់្រង្រម្លាំងបោធារោរោរពួ្រប្បៅបពលពួ្រប្កត�ប់បៅរោៃ់្ ្ទះរបស់ពួ្រប្វិញ។ោត់ោៃកចាៃបចាលសំបណើបនាះ

បោយោៃបោលថាចបាប់មិៃអៃុញ្ញាតឲ្យោត់បធវើដូចបនាះបទ។ពួ្រប្្រ៏ោៃបស្នើអាៃ់កឌូចា្រសុៃថដលជាកបធានាធិបតរីនៃ

សហរដ្ឋឲ្យ�ួស�ុល្ ្ទះសថម្បងៃិងកទព្យសម្បតតេិរបស់ពួ្រប្បហើយរោរោរដល់ពួ្រប្បែុថៃតេោត់ពុំោៃ្ ្ល់�ំៃួយប�ើយ។

បៅកោបនាះម្ៃតេរីរោឋា្ិោលនៃសហរដ្ឋោៃ្ ិតថាអ្ិោលរដ្ឋកតូវទទួលខុសកតូវបលើបញ្ហាបៃះ។ពួ្របរិសុទ្ធ្រ៏ោៃោ្រ់ញតតេិ

បៅរោៃ់ៃរីតិរោលរបស់រដ្ឋ្ ងថដរបែុថៃតេអ្ន្រៃបោោយទាំងបនាះោៃបដិបសធមិៃកពម�ួយ។

សូមអាៃកតួសៗបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា101:89–91បោយថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូល

ថាបតើថានា្រ់ដរ្រនាំរោឋា្ិោលៃរងទទួលខុសកតូវោ៉ាងដូចបម្ចខលែះបបើពួ្រប្បដិបសធពុំ�ួយពួ្របរិសុទ្ធ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា101:92–95បោយថសវងរ្ររោរណ៍ថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលកោប់ពួ្របរិសុទ្ធឲ្យបធវើសកម្ប់ថានា្រ់

ដរ្រនាំរោឋា្ិោលរបស់ពួ្រប្។


5.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា101:92បបកងៀៃអ្ន្រអវរីខលែះអំពរីកពះអម្ចាស់?

បៅបពលអ្ន្រពិៃិត្យពិច័យបលើខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបហើយសរបសរអំពរីខទរី92សូមថញ្របពលពិចារណាអំពរីបសច្រ្រីកសឡាញ់

ៃិងបសច្រ្រីបមតាតារបស់កពះ។សូម្រត់ចំណាំថាកទង់ពុំម្ៃកពះទ័យោ្រ់បទាសរាកសតេរបស់កទង់បនាះបទ។កទង់ម្ៃកពះទ័យឲ្យ

រាកសតេកទង់ទាំងអស់ោនាថកបចិតតេបដើម្បរីកទង់អាចម្ៃបសច្រ្រីបមតាតាចំបោះពួ្រប្។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា101:9៦–101បយើងអាៃអំពរីឱវទរបស់កពះអម្ចាស់កបទាៃបៅដល់ពួ្របរិសុទ្ធឲ្យ

រ្រសាទុ្រកទព្យសម្បតតេិរបស់ខលែលួៃបៅ�ុំចា្រសុៃបទាះជាពួ្រប្ពុំកតូវោៃអៃុញ្ញតឲ្យរស់បៅទរីបនាះោ៉ាងណា្រ្រី។ខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ្រ៏

រួមបញ្ចតូលទាំងរោរសៃយាពរីកពះអម្ចាស់ថាបបើសិៃជាពួ្របរិសុទ្ធរស់បៅបោយម្ៃភាពស្រ្ិសមបនាះពួ្រប្ៃរងអាចរស់បៅទរីបនាះ

ោៃបៅន ង្ៃណាមួយជាមិៃខាៃ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១០២

ទ្រះអម្ចាស់ទតាស់បតទងៀនទកុ្ទបឹកសាជាន់ខ្ស់ស្ដី្ីរតបៀបតដារះទស្យបញ្ហាលំោកៗ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា102ម្ៃរោរបបកងៀៃរបស់កពះអម្ចាស់ស្រីពរីរបបៀបថដលកបធាៃបសតេ្រ�ួយដល់ទរីកបរ្រសាៃិង

សម្�ិ្រ្រ្ននុងក្រុមកបរ្រសាជាៃ់ខ្ពស់របស់បលា្រឲ្យដរ្រនាំក្រុមកបរ្រសាវិៃ័យសកម្ប់អ្ន្រទាំងឡាយថដលោៃកបកពរតតេអំបពើោប

ធងៃៃ់ធងៃរ។«បោលបំណងរបស់ក្រុមកបរ្រសាវិៃ័យ្ ឺកតូវ(1)�ួយសប្គ្រះកពលរងនៃអ្ន្រកបកពរតតេរំលងចបាប់(2)រោរោរ�ៃឥត

បទាសៃិង(3)រោរោរភាពបរិសុទ្ធសាអាតភាពន្លែ្្នតូរៃិងប្មះដ៏ល្អរបស់សាសនាចក្រ»(ពិត ចំមោះ មសចក្ដី ្រំម�ឿ ៖ ឯកសារ 

មោង ន� ដំណឹងល្អ[ឆ្នាំ2004]ទំព័រ72–73)។កពះអម្ចាស់ោៃបបើ្រសថម្ងកពះឆៃ្ទៈរបស់កទង់បៅដល់អ្ន្រថដលបធវើ

អធិបតរីបលើក្រុមកបរ្រសាវិៃ័យ។


៦. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ១០១:៤៣–១០១; ១០២ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ

(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៣៦៦

សមសរៀនេដី២២៖ន្ងៃេដី២

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០៣
បមបរៀៃទរី22៖ន្ងៃទរី2បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា103

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១០៣:១–២១

ទ្រះអម្ចាស់សនយាថាស៊មីយ៉ូននឹងទ�ូវោនរំតដារះ

បតើអវរីខលែះថដលជាខាមំងសកតូវរបស់ពួ្រសុចរិតនាបពលសពវន្ងៃ

បៃះ?

សូម្ ិតអំពរីរបបៀបថដលពួ្រខាមំងសកតូវរបស់កពះអម្ចាស់

ពយាោមបគ្អា្រ់ភាពលូតលាស់ខាងវិញ្ញាណៃិងវឌ្ឍៃភាព

របស់សាសនាចក្រ។បៅបពលអ្ន្រសិ្រសាអំពរីបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា103សូមថសវងរ្របោលលទ្ធិៃិង

បោលរោរណ៍ថដលៃរង�ួយអ្ន្រឲ្យយ្រឈ្នះបលើខាមំងសកតូវ

កបប្ទបៃះ។

ដូចោៃពៃ្យល់បៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីថណនាំនៃបមបរៀៃបៃះកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃវិវរណៈដល់ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធបដើម្បរីបឆលែើយតបបៅ

ៃរងសំណួរអំពរីរបបៀប�ួយដល់ពួ្របរិសុទ្ធបៅរដ្ឋមិសសួរី។បៅបពលចាប់ប្្ើមវិវរណៈបៃះកពះអម្ចាស់ោៃពៃ្យល់អំពរីមូលបហតុ

ថដលកទង់ទុ្រឲ្យពួ្រខាមំងសកតូវរបស់កទង់បបៀតបបៀៃពួ្របរិសុទ្ធបៅរដ្ឋមិសសួរី។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

103:1–4បោយថសវងរ្រមូលបហតុថដលកពះអម្ចាស់ោៃទុ្រឲ្យបរឿងដ៏អាក្រ្រ់បៃះប្រើតប�ើងដល់រាកសតេរបស់កទង់។

សូមពិចារណាអំពរីមូលបហតុថដលវម្ៃសារៈសំខាៃ់ថដលថាកពះអម្ចាស់ោៃចាត់ទុ្រអ្ន្រថដលបបៀតបបៀៃពួ្របរិសុទ្ធថាជាខាមំង

សកតូវរបស់កទង់។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា103:5–7រួចថសវងរ្រចបមលែើយចំបោះសំណួរដូចតបៅបៃះ៖បបើពួ្របរិសុទ្ធបធវើតាម

ឱវទកពះអម្ចាស់«ចាប់ពរីបម្៉ាង[បៃះ]បៅ»បតើពរ�័យអវរីខលែះថដលពួ្រប្ទទួលោៃ?(អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំចបមលែើយ

ទាំងបៃះបពលអ្ន្ររ្រវប�ើញ។សូម្រត់ចំណាំថាោ្រ្យឈ្នះម្ៃៃ័យថាខាលាំងជាង្ ូបដិប្រខេឬម្ៃ�័យ�ម្នះ)។

ខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបបកងៀៃបោលរោរណ៍មួយថដលអាចអៃុវតតេចំបោះ្រិច្ចខិតខំរបស់អ្ន្រ្រ្ននុងរោរយ្រឈ្នះបលើអាៃុភាពនៃបលា្រិយ៖

គៅគ្លគ�ើងចាប់គែ្ើមគធ្វើតាមឱវាទព្រះអមាចាស់គនារះគ�ើងទទួលបាៃកមាលាំងគ�ើម្បីចាប់គែ្ើម�កឈ្រះគលើគោកិ�។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា103:8–10បោយថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃកពម្ៃថាៃរងប្រើតប�ើងបបើសិៃជា

ពួ្របរិសុទ្ធបក�ើសបរើសមិៃបោរពកបតិបតតេិតាមកពះបៃ្ទតូលទាំងឡាយរបស់កទង់។

បតើបោលរោរណ៍អវរីថដលកពះអម្ចាស់បបកងៀៃបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះអំពរីរោរណ៍ថដលៃរងប្រើតប�ើងបបើសិៃជាបយើងមិៃបោរពតាម

កពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយរបស់កទង់បនាះ?សូមបញ្ចប់បសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍«បបើសិៃជា–បនាះ»ដូចតបៅបៃះ៖គបើសិៃជាគ�ើង

គោរ្ពប្រិប្រ្ិតាមព្រះបញ្ញ្រ្ិទាំងឡា�របស់ព្រះអមាចាស់គនារះ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា103:9ម្ងបទៀត។បតើបយើងអាចបធវើជា«ពៃលែឺដល់ពិ្ពបលា្រ»ោៃតាមរបបៀប

ណា?បតើអ្ន្រអាចបធវើជាអ្ន្រសប្គ្រះោៃតាមរបបៀបណា?

សេចក្តីស្្ើម
សៅក្្នគុងការប្រជុំននបក្ុមប្រឹក្សាជាន់ខ្�់សៅេដីបក្ុងខឺតឡង់ន្ងៃេដី២៤ដខក្ុម្ភៈឆ្នាំ

១៨៣៤បា៉ាលដីភដីបបាត្និងឡាយមិនវា៉យបានដ�្វងរក្ការែឹក្នាំពដីការប្រជុំ

បក្ុមប្រឹក្សាអំពដីរស្រៀ្រដែលពរួក្្ររិ�ុេ្សៅរែ្ឋមិ��រួរីអាចេេរួលបានជំនរួយខាង

សាច់្មសហើយេេរួលបានក្ម្ម�ិេ្ិែដីធ្ដីរ្រ�់ខ្លួនសៅ�ុំចាក្�ុនមក្វិញ។សៅ

ន្ងៃសនាទះដែរពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធបានេេរួលវិវរែៈដែលរានក្ត់បតាសៅក្្នគុង

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០៣ជាវិវរែៈដែលបពទះអរាចា�់បាន�នយាថ្

ដែនែដី�ម៊ីយ៉ូននឹងបតូវបានរំសដាទះមក្វិញ។បពទះអរាចា�់បានបតា�់្រង្គា្រ់ថ្នាក្់ែឹក្នាំ

សា�នាចបក្ឲ្យប្រមូលធនធាននិងសក្ែ្ឌទាហានសៅជរួយពរួក្្ររិ�ុេ្សៅរែ្ឋ

មិ��រួរី។បក្ុមសនទះបតូវបានសាគាល់ថ្ក្ងេ័ពជំរំ�ម៊ីយ៉ូន។

កងទ័ពជំរំេ៊៊ីយ៉ូនសធ្វើែំសែើរសៅែល់រែ្ឋមិេេួរី



៣៦៧

សមសរៀនេដី២២៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០៣



1. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើម្ៃ្ ំរូមួយចំៃួៃណាខលែះនៃរបបៀបថដលពួ្រខាមំងសកតូវរបស់កពះអម្ចាស់ពយាោមយ្រឈ្នះបលើសម្�ិ្រនៃ

សាសនាចក្រនាបពលបច្ចនុប្បៃ្នបៃះ?

ខ. បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាមៃុស្សម្នា្រ់ថដលពុំបោរពកបតិបតតេិកពះអម្ចាស់ឬបោរពកបតិបតតេិថតថ្្ន្រមួយចំៃួៃ

ពុំអាចៃរងម្ៃលទ្ធភាពយ្រឈ្នះបលើពួ្រខាមំងសកតូវរបស់កពះអម្ចាស់ោៃ?

្ . បតើបៅបពលណាខលែះថដលអ្ន្រធាលាប់ោៃប�ើញមៃុស្សណាម្នា្រ់ម្ៃ�័យ�ម្នះបលើខាមំងសកតូវរបស់កពះអម្ចាស់

បោយពយាោមបោរពកបតិបតតេិតាមកពះបៃ្ទតូលរបស់កទង់?(ឧទាហរណ៍អ្ន្រអាចៃរង្ ិតអំពរីមៃុស្សណាម្នា្រ់

ថដលោៃយ្រឈ្នះបលើរោរបញរៀៃឬអ្ន្រថដលសពវន្ងៃបៃះរស់បៅតាមដំណរងល្អបនាទាប់ពរីោៃរស់បៅតាម�រីវិត

ខាងបលា្រិយ)។


2. សូមសរបសរអវរីមួយបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រថដលអ្ន្រអាចចាប់ប្្ើមបធវើ«ចាប់ពរី

បម្៉ាងបៃះបៅ»(្.ៃិងស.103:5)បដើម្បរីសាដាប់តាមឱវទរបស់កពះអម្ចាស់ឲ្យោៃរោៃ់ថតកបបសើរប�ើង។

សូមសរបសរថ្ៃរោរអំពរីរបបៀបថដលអ្ន្រៃរងបធវើវ។

សូមចងចាំថាខណៈបពលថដលអ្ន្រអាចៃរងមិៃបោរពកបតិបតតេិតាមកពះបៃ្ទតូលរបស់កពះអម្ចាស់ោៃោ៉ាងល្អឥតបខាចាះបបើសិៃជា

អ្ន្រពយាោមបោរពកបតិបតតេិកទង់បោយចិតតេឧសសាហ៍បហើយបបើសិៃជាបៅបពលអ្ន្រធាលា្រ់បៅ្រ្ននុង្ លែតូវខុសអ្ន្រថកបចិតតេបហើយថសវងរ្រ

រោរអត់បទាសបោយបសាមះពរីចិតតេតាមរយៈដគ្វាយធួៃកទង់បនាះកទង់ៃរង�ួយអ្ន្រឲ្យយ្រឈ្នះបលើពួ្រខាមំងសកតូវរបស់កទង់។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា103:11–21បយើងអាៃអំពរីរោរសៃយារបស់កពះអម្ចាស់ថដលម្ៃកពះបៃ្ទតូលថាបនាទាប់

ពរីពួ្របរិសុទ្ធោៃទទួលរងទុ្រខេលំោ្របហើយបនាះទរីក្រុងស៊ីយែូៃៃរងកតូវោៃរំបោះបោយកពះបចសាដារបស់កទង់។បែុថៃតេកទង់

្រ៏ោៃកពម្ៃពួ្រប្ថដរថាបបើសិៃជាពួ្របរិសុទ្ធបងខេតូចប្ររមរត្ររបស់ខលែលួៃបនាះពួ្រប្ៃរងកតូវទម្លា្រ់ចុះ។បលា្រោៃម្ៃ

កពះបៃ្ទតូលអំពរីពយារោរីយែូថសបស៊្ីធថាជាបុរសបកបៀបបធៀបបៅៃរងមែូបសថដលោៃដរ្រនាំកបជារាកសតេ(សូមបមើល្.ៃិង

ស.103:1៦,21សូមបមើល្ ងថដរ្.ៃិងស.28:2)។រោរបកបៀបបធៀបបៃះ្ ឺពិតកោ្រដណាស់ចំបោះកបធាៃនៃ

សាសនាចក្រក្ប់រូប(សូមបមើល្.ៃិងស.107:91)។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១០៣:២២–៤០

ទ្រះអម្ចាស់តបើកសដ្្ដងអំ្ីរតបៀបដែលដែនែីស៊មីយ៉ូនទ�ូវោនរំតដារះ

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា103:22–23។ខ្ម្ពរីរទាំងបៃះម្ៃបសច្រ្រីថណនាំរបស់កពះអម្ចាស់ដល់ថានា្រ់

ដរ្រនាំសាសនាចក្របៅកោបនាះ្ឺ្រ្ននុងឆ្នាំ1834។កទង់ោៃកតាស់បគ្រប់ពួ្របលា្រឲ្យកបមូលោនាបៅថដៃដរីស៊ីយែូៃរដ្ឋ

មិសសួរីបហើយ�ួយពួ្របរិសុទ្ធបៅទរីបនាះ។ក្រុមបុរសថដលម្ៃថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្រោៃកបមូលោនាបដើម្បរីដរ្រនាំបោយ

ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធបនាះកតូវោៃសារល់ថា្រងទ័ព�ំរំស៊ីយែូៃ(្រំរំ្ឺជាោ្រ្យមួយបទៀតនៃពលទ័ព)។សម្�ិ្រនៃ�ំរំ

មរមៃម្ៃបោលបំណងចំៃួៃពរីរ។ទរីមួយពួ្របលា្រកតូវនាំយ្រធៃធាៃនានាបៅឲ្យពួ្របរិសុទ្ធបៅរដ្ឋមិសសួរី។បោយ

ម្ៃធៃធាៃទាំងបៃះពួ្រប្អាច្ ្ល់�ំៃួយដល់ពួ្របរិសុទ្ធបហើយម្ៃលទ្ធភាព�ួយពួ្រប្អាចកត�ប់បៅ្ ្ទះសថម្បងវិញ។

ពួ្របលា្រ្រ៏បកបើធៃធាៃទាំងបៃះបដើម្បរីទិញដរីធលែរីបថៃថែមថដរ។ទរីពរីរបោយោៃទទួលរោរអៃុញ្ញាតពរីបលា្រអ្ិោលោៃរីថយែល

ោំង�លែរីៃនៃរដ្ឋមិសសួរីបនាទាប់ពរី្រង�រីវពលរដ្ឋោៃ�ួយរោរោរពួ្របរិសុទ្ធឲ្យកត�ប់បៅរោៃ់�ុំចា្រសុៃវិញបនាះ្រង

ទ័ព�ំរំស៊ីយែូៃៃរងកតូវោៃទុ្រឲ្យទរីបនាះបដើម្បរី�ួយរោរោរសណាដាប់ធានាប់ៃិងសៃតេិភាព។

ហុរីបប៊ីរស៊ី�ិមបរល្ឺជាបងប្អតូៃកបុសម្នា្រ់ថដលោៃបឆលែើយតបបោយបសាមះកតង់បៅៃរងរោរបៅឲ្យចូលរួម�ំស៊ីយែូៃ។បករោយ

ម្រោត់ោៃបបកមើជាសម្�ិ្រ្រ្ននុង្ ណៈកបធាៃទរីមួយ។ោត់ោៃបរៀបរាប់អំពរីអារម្ណ៍របស់ោត់បៅបពលោត់ោៃ

ចា្របចញបៅជាមួយ្រងទ័ព�ំរំស៊ីយែូៃ៖«បយើងោៃចាប់ប្្ើមបៅន្ងៃទរី5ថខឧសភាបហើយបនាះ្ ឺជាបវលាកពរ្រដ៏បក្រៀមក្រំ

សកម្ប់ខញនុំ។ខញនុំោៃចា្របចញពរី្ រិោៃិង្រូៃៗកពមទាំងមិតតេ្្រ្ិរបស់ខញនុំបោយមិៃរំពរងថាៃរងោៃ�ួបមុខពួ្រប្ម្ងបទៀត

ប�ើយបកោះខលែលួៃរូបខញនុំផ្ទាល់រួមទាំងពួ្របងប្អតូៃកបុស្ ងបនាះកតូវោៃ្ ំរាម្រំថហងទាំងបៅ្រ្ននុងកបបទសៃិងបៅរដ្ឋមិសសួរី

ពរីសំណា្រ់ពួ្រខាមំងសកតូវថដលពួ្រប្អាចៃរងបំផ្លាញបយើងបង់បហើយកបល័យបយើងបចាលបចញពរីថដៃដរី»(បៅ្រ្ននុង“Extract
fromtheJournalofHeberC.Kimball,”Times and Seasons,ន្ងៃទរី15ថខម្ររាឆ្នាំ1845ទំព័រ771

សូមបមើល្ ងថដរChurch History in the Fulness of Times Student Manual រោរបោះពុម្ពបលើ្រទរី2[Church

EducationalSystemmanual,2003]ទំព័រ143)។

ការស្គាល់សោលលទ្ិនិង

សោលការណ៍ទាំងឡាយ

ចំែុចមរួយននសោល្រំែង�ំខាន់

រ្រ�់បពទះគម្ដីរគឺសែើម្ដី្រសបងៀន

សោលលេ្ិនិងសោលការែ៍ទាំងឡាយ

ននែំែឹងល្អ។សៅសពលអ្នក្�ិក្សា

្រេគម្ដីរអ្នក្អាចសធ្វើឲ្យសោលលេ្ិនិង

សោលការែ៍ទាំងសនទះរាន�ភាព

ចបា�់លា�់សៅក្្នគុងគំនិតរ្រ�់អ្នក្

សដាយ�សង្ខ្រអ្វដីដែលអ្នក្សរៀនសនាទះ

ជាស�ចក្្ដីដ្្ងការែ៍មរួយខ្ដីសហើយ

ចបា�់លា�់។



៣៦៨

សមសរៀនេដី២២៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០៣



3.សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បបើសិៃជាអ្ន្រោៃរស់បៅ្រ្ននុងកោបនាះបតើអ្ន្រ្ ិតថាអ្ន្រៃរងម្ៃឆៃ្ទៈបធវើដំបណើរបៅរោៃ់�ុំចា្រសុៃបដើម្បរី�ួយ

ពួ្របរិសុទ្ធថដរឬបទ?បហតុអវរីអ្ន្រម្ៃឆៃ្ទៈឬបហតុអវរីអ្ន្រមិៃម្ៃឆៃ្ទៈ?

ខ. រោរចូលរួម្រ្ននុង្រងទ័ព�ំរំស៊ីយែូៃតកមូវឲ្យចា្របចញពរីក្រុមក្ួសារៃិងរោរគ្រប្្សងៗបដើម្បរីបធវើដំបណើរកបម្ណ

1,450្រី�តូថមែកតឆលែងរោត់សាថាៃភាពដ៏ោ៉ាប់យុឺៃចូលបៅ្រថៃលែងថដលម្ៃរោរកបឆ្ំងៃិងកប្របបោយ

បកោះថានា្រ់។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា103:20។បតើរោរសៃយាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះម្ៃ

អាៃុភាពបៅបលើរោរសបកមចចិតតេរបស់អ្ន្រ្រ្ននុងរោរស្័ក្ចិតតេោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា103:27–28បោយថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលបៅរោៃ់អ្ន្រ

ថដលោៃចូលរួម្រ្ននុង្រងទ័ព�ំរំស៊ីយែូៃ។អ្ន្រអាចៃរងពិចារណាអំពរីរោរបបងកើតឃ្លាថដលបបកងៀៃបសច្រ្រីពិតដូចតបៅបៃះ៖

្ួកសិស្សនៃព្រះគ�ស៊ូវពគបីស្ទមាៃឆៃ្ទៈលរះបង់ជបីវិ្រ្ ួកគគគ�ើម្បីពទង់។

ចំបោះពួ្របរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុង្រងទ័ព�ំរំសី៊យែូៃសរោដាៃុពល្រ្ននុងរោរោត់បង់�រីវិតរបស់ខលែលួៃ្ ឺម្ៃបកចើៃ។បទាះជាអ្ន្រអាចៃរងមិៃ

កបឈមមុខចំបោះហាៃិ្័យដូចោនាបៃះ្រ៏បោយ្រ៏បសច្រ្រីពិតបៃះបៅថតអាចអៃុវតតេចំបោះអ្ន្រថដរ។

ប្រធានសជមអម៊ីសហាវា�្ក្្នគុងគែៈប្រធានេដីមរួយបានផ្ល់មសធយាបាយមរួយសេៀតសែើម្ដីគិតអំពដីការពលដី

ជដីវិតសែើម្ដីបពទះអរាចា�់៖«�បរា្រ់សយើងភាគសបចើន...អ្វដីដែលតបមូវឲ្យសធ្វើសនាទះគឺពុំចាំបាច់ស្លាប់

សែើម្ដីសា�នាចបក្សនាទះសេ្រ៉ុដន្គឺបតូវរស់តៅសែើម្ដីសា�នាចបក្។�បរា្រ់មនុ�្សជាសបចើនការរ�់

សៅែូចជាបពទះសយ�មូវជាសរៀងរាល់ន្ងៃអាចរានការលំបាក្ជាងការ្រ្លូរជដីវិតខ្លួនសៅសេៀត»

(Discipleship »Ensign ឬលីអាហូណាដខវិច្ិកាឆ្នាំ២០០៦េំព័រ២២)។



4. សូមបធវើស្រម្ភាពដូចខាងបករោមបៃះ៖

្រ. សូមថច្រចាយបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍បោយកបធាៃបហាវាសតេជាមួយសម្�ិ្រក្ួសារឬមិតតេ្ ្រ្ិរួចសួរពួ្រប្ៃូវ

សំណួរដូចតបៅ៖បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាវអាចៃរងម្ៃសភាពលំោ្រ្រ្ននុងការរស់មៅបដើម្បរីកពះអម្ចាស់

ជាងការសាលាប់បដើម្បរីកទង់?

ខ. បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូម្រត់កតាអំពរីមៃុស្សថដលអ្ន្រសួររួចសរបសរ

ចបមលែើយរបស់ពួ្រប្។សូមសរបសរបញ្ចតូលរោរយល់ដរងផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់អ្ន្រអំពរីបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍របស់កបធាៃ

បហាវាស្ៃិងសំណួរថដលបចាទសួរបៃះ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា103:30–34បោយថសវងរ្រចំៃួៃអ្ន្រស្័ក្ចិតតេថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះទ័យ

ឲ្យចូលរួម្រ្ននុង្រងទ័ព�ំរំស៊ីយែូៃ។

បតើកពះអម្ចាស់ម្ៃកពះទ័យឲ្យម្ៃអ្ន្រស្័ក្ចិតតេបែុនាមៃនា្រ់?

បតើចំៃួៃអប្បបរម្ថដលកពះអម្ចាស់ោៃតកមូវឲ្យម្ៃ្ឺបែុនាមៃ?

បៅចុងបញ្ចប់នៃរោរកប�ុំក្រុមកបរ្រសាជាៃ់ខ្ពស់ថដលថានា្រ់ដរ្រនាំ

សាសនាចក្រោៃពិភា្រសាអំពរីសាថាៃភាពនៃពួ្របរិសុទ្ធបៅ

រដ្ឋមិសសួរីពយារោរីយែូថសបស្៊ីធោៃកបរោសថាបលា្រ

ៃរងបធវើដំបណើរបៅរំបោះទរីក្រុងស៊ីយែូៃ។ម្ៃបុរសកបម្ណ

30ឬ40នា្រ់្រ៏ោៃបលើ្រនដស្័ក្ចិតតេថដរ។បនាទាប់

ម្រកពះអម្ចាស់ោៃចាត់តាំងបុរស8នា្រ់ឲ្យបចញបៅ�ួប

បណាដា�ៃនៃសាសនាចក្របក�ើសបរើសអ្ន្រស្័ក្ចិតតេចូលរួម្រ្ននុង

្រងទ័ព�ំរំស៊ីយែូៃបហើយថសវងរ្រមូលៃិធិជាបក្ឿងឧបបភា្

បរិបភា្ៃិងកោ្រ់រោសសកម្ប់ពួ្របរិសុទ្ធបៅរដ្ឋមិសសួរី

(សូមបមើល្.ៃិងស.103:37–40)។
កងទ័ពជំរំេ៊៊ីយ៉ូន



៣៦៩

សមសរៀនេដី២២៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០៣

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា103:35–3៦រួចថសវងរ្រអវរីថដលពួ្របរិសុទ្ធកតូវបធវើបដើម្បរីបជា្�័យដល់រោរខិតខំ

របស់ពួ្រប្្រ្ននុងរោររំបោះទរីក្រុងស៊ីយែូៃ។សូមពិចារណាអំពរីបសច្រ្រីពិតថដលកពះអម្ចាស់ោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងខទរី3៦អំពរី

របបៀបថដលបយើងអាចម្ៃ�័យ�ម្នះ្រ្ននុងរោរបំបពញ្រិច្ចរោររបស់កទង់។

សូម្ ិតអំពរីរបបៀបថដលអារ្រ្សពយាោមបគ្អា្រ់ភាពរី្រចបកមើៃខាងវិញ្ញាណរបស់អ្ន្រ។បតើម្ៃអំបពើោបរោរល្បលួងឬឧបស្្គ

ណាមួយថដល្រំពុងកបឆ្ំងអ្ន្រ្រ្ននុងរោរខិតខំបដើម្បរីបដើរតាមកពះអម្ចាស់ថដរឬបទ?សូមបមើលបៅចបមលែើយរបស់អ្ន្រចំបោះលំហាត់

ទរី2បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។បតើចបមលែើយរបស់អ្ន្រទា្រ់ទងបៅៃរងរោរម្ៃចិតតេឧសសាហ៍

ពយាោមៃិងបសាមះកតង់ៃិងរោរអធិសាឋាៃបោយបសច្រ្រី�ំបៃឿោ៉ាងដូចបម្ច?សូមចងចាំថាដូចជាពួ្របរិសុទ្ធបៅ�ំនាៃ់

យែូថសបសី្៊ធថដរអ្ន្រម្ៃលទ្ធភាពទទួលោៃ�័យ�ម្នះបលើពួ្រខាមំងសកតូវនៃកពះអម្ចាស់បហើយសបកមចបោលបំណងរបស់

កពះអម្ចាស់ដរាបណាអ្ន្រអធិសាឋាៃបោយបសច្រ្រី�ំបៃឿៃិងដរាបណាអ្ន្របោរពកបតិបតតេិតាមកពះបៃ្ទតូលកទង់បោយម្ៃចិតតេ

ឧសសាហ៍ពយាោមៃិងបសាមះកតង់។


5. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ១០៣ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៣៧០

សមសរៀនេដី២២៖ន្ងៃេដី៣

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០៤
បមបរៀៃទរី22៖ន្ងៃទរី3បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា104

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១០៤:១–១៨

ទ្រះអម្ចាស់ទបទានការដណនាំទាក់្រងនឹងសហសម្គ្

សូមកសនមថាឪពុ្រម្ដាយរបស់អ្ន្រោៃឲ្យ្រូៃបសាឡាៃរបស់

ពួ្រោត់ម្រដល់អ្ន្រ(ឬសូម្ ិតអំពរីអវរីមួយប្្សងបទៀតថដល

តកមូវឲ្យបកបើ្រូៃបសាដូចជា្្ទះរបស់អ្ន្រ)។បតើរោរណ៍បៃះ

បធវើឲ្យអ្ន្ររោលាយបៅជាម្ចាស់ឡាៃបនាះថដរឬបទ?បតើអ្ន្រអាច

បកបើកោស់ឡាៃបនាះសកម្ប់បោលបំណងទាំងឡាយណា

ថដលអ្ន្រចង់ោៃថដរឬបទ?បហតុអវរីអាចឬបហតុអវរីមិៃអាៃ?

បតើរោរដរងថាអ្ន្រៃរងទទួលខុសកតូវចំបោះអវរីថដលអ្ន្របធវើ

ជាមួយវតថែនុបនាះៃរងម្ៃឥទ្ធិពលម្របលើអ្ន្រោ៉ាងដូចបម្ច?

្រ្ននុងថខមិនាៃិងថខបមសាឆ្នាំ1832កពះអម្ចាស់ោៃ

កតាស់បគ្រប់ថានា្រ់ដរ្រនាំនៃសាសនាចក្រឲ្យបបងកើតសហកោស

សាម្្គរីភាព(ឬសហសម្្ម)ថដលសម្�ិ្រទាំងឡាយ

បៅ្រ្ននុងសហកោសបនាះៃរងទទួលខុសកតូវចំបោះរោរក្ប់ក្ង

បលើអា�រីវ្រម្ៃិងដំបណើររោរបោះពុម្ពរបស់សាសនាចក្រ

បដើម្បរីបមើលថ្ដល់�ៃក្ររីក្រៃិងពកងរី្រ្រិច្ចរោររបស់កទង់។

នាៃិទា�រដូវឆ្នាំ1834ថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្រោៃ

ពិចារណាអំពរីរោររំលាយសហកោសបៃះវិញបោងបលើ

បហតុ្លជាបកចើៃ។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយកពះអម្ចាស់

ោៃម្ៃកពះទ័យឲ្យពួ្របងប្អតូៃកបុសបបងកើតវប�ើងវិញបហើយ

ថបងថច្រកទព្យសម្បតតេិ្រ្ននុងចំបណាមសម្�ិ្រនៃសហកោស

បនាះតាមតំថណងរបស់ខលែលួៃ។

សេចក្តីស្្ើម
សៅបតឹមនិទា�រែូវឆ្នាំ១៨៣៤សា�នាចបក្បានរានវិ្រត្ិដផ្នក្ហិរញ្ញវត្គុចំដែក្

ឯការខិតខំប្រមូលមូលនិធិ�បរា្រ់ជាការ�ស្ង្គាទះសនាទះបាន្ររាជ័យ។ក្្នគុងឆ្នាំ

១៨៣៤បពទះអរាចា�់បានបតា�់្រង្គា្រ់ថ្នាក្់ែឹក្នាំសា�នាចបក្ឲ្យ«្រសងកើតអាជដីវក្ម្ម

និងការសបាទះពុម្រ្រ�់សា�នាចបក្សដាយ្រសងកើតជា‹�ហបោ�›មរួយដែលនឹង

សមើលខុ�បតូវសលើក្ិច្ការទាំងសនទះសដាយ្រសងកើតឲ្យរានមូលនិធិ�បរា្រ់ការសាថា្រនា

េដីបក្ុង�ម៊ីយ៉ូននិងសែើម្ដីជាប្រសយាជន៍ែល់ជនបក្ដីបក្។�ហបោ�សនទះបតូវ

បានសាគាល់ថ្�ហបោ�សាមគ្ដីភាពដែលបតូវបាន្រសងកើតសឡើងសៅដខសមសាឆ្នាំ

១៨៣២សហើយបានរំលាយសៅវិញសៅឆ្នាំ១៨៣៤(�ូមសមើលក្ែ្ឌ៨២)»

(សោលលេិ្និងស�ចក្្ដី�ញ្ញា៧៨ស�ចក្្ដីដែនាំអំពដីក្ែ្ឌ)។សៅន្ងៃេដី២៣

ដខសមសាឆ្នាំ១៨៣៤ពយាការីយ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធបានេេរួលវិវរែៈដែលរានក្ត់បតា

សៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០៤។សៅក្្នគុងវិវរែៈសនទះបពទះអរាចា�់បាន

ស្រើក្�ដម្ងថ្�ហបោ�សាមគ្ដីភាពបតូវដត្រសងកើតសឡើងវិញចំដែក្ឯបេព្យ�ម្ត្ិ

រ្រ�់វាសនាទះបតូវដ្រងដចក្ក្្នគុងចំសណាម�រាជិក្នន�ហបោ�សនាទះតាមតំដែង

រ្រ�់ខ្លួន។សៅសបកាមការែឹក្នាំរ្រ�់យ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធសៅសពលសបកាយមក្សេៀត

វាក្្យ�ព្«�ហបោ�សាមគ្ដីភាព»បតូវបានជំនរួ�សដាយ«�ហ�រាគម»

សៅក្្នគុងវិវរែៈសនទះ។សមសរៀនសនទះសប្រើបបា�់វាក្្យ�ព្�ហ�រាគមសែើម្ដីឲ្យបតូវ

នឹងភាសាដែលសប្រើសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០៤។បពទះអរាចា�់ក្៏

បានដែនាំ�រាជិក្សា�នាចបក្ផងដែរអំពដីរស្រៀ្រដែលពរួក្សលាក្បតូវសមើលដ្

ជនបក្ដីបក្សហើយបានប្រទានឱវាេែល់ថ្នាក្់ែឹក្នំាសា�នាចបក្អំពដី្រំែុលរ្រ�់

ពរួក្សលាក្។�រាជិក្ភាពនន�ហ�រាគមររួមរានយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធ,�ម៊ីឌនដីរិក្ែុន,

អូលដីសវើរស្សឌើរី,វិលលាមែ័្រ្រុលយូដហ្វ្រ្ស,ដអតវឺតបា៉ាបេិច,យ៉ូហានវិតសមើរ,

�ម៊ីឌនដីគិល្រឺត,រា៉ាេិនហារី�,នូវលសខវិតនដី,យ៉ូហានចន�ុននិងដ្ហ្វសឌើរិក្

ជដីវិលលាម្ស។



៣៧១

សមសរៀនេដី២២៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០៤

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា104:1–4រួចថសវងរ្រមូលបហតុមួយថដលបងកឲ្យម្ៃបញ្ហាដល់សហសម្្ម។

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា104:5–10ម្ៃៃូវកពះរា�ឱគ្កាពរីកពះអម្ចាស់ថដលកបរោសថាលទ្ធ្លនៃរោរបល្ើសបសច្រ្រី

សញ្ញាថដលម្ៃ្រ្ននុងសហសម្្មៃរងកតូវបណាដាសាបហើយរោត់បចញពរីសាសនាចក្រ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា104:11–13បោយថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលថាសម្�ិ្រ

ក្ប់រូបនៃសហសម្្មកតូវទទួលោៃ។(វអាចៃរង្ ្ល់អតថែកបបោ�ៃ៍្រ្ននុងរោរដរងថាអ្នក កា�់កាប់ ្តួត្តា្ឺជាបុ្្គលថដល

កតូវោៃ្ ្ល់ឲ្យរោរទទួលខុសកតូវចំបោះអវរីមួយថដលជា្រម្សិទ្ធរបស់បុ្្គលម្នា្រ់បទៀត)។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា104:14បោយថសវងរ្រថាបតើៃរណាជាម្ចាស់្រម្សិទ្ធបលើកទព្យសម្បតតេិថដលម្ៃបៅ

្រ្ននុងសហសម្្ម។សូម្ ូសចំណាំឃ្លាថដលបបកងៀៃអំពរីបសច្រ្រីពិតថដលថាព្រះអមាចាស់បាៃបគងកើ្រផែៃ�បីៃិងពគប់ទាំងអស់

ផ�លមាៃគៅគលើគនារះ។


1. សូមបំបពញ្រិច្ចរោរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. សូមរាយបញ្រីនៃកទព្យសម្បតតេិខាងបលា្រិយចំៃួៃ10ថដលអ្ន្រម្ៃ(ឧទាហរណ៍ទរីលំបៅសបមលែរៀ្របំោ្រ់

សួៃចបារម្តូបអាហារ)។

ខ. សូមសរបសរអំពរីរបបៀបថដលបោលលទ្ធិថដលម្ៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា104:14

អាចៃរងម្ៃឥទ្ធិពលបៅបលើអវរីថដលអ្ន្រ្ ិតអំពរីកទព្យសម្បតតេិទាំងបនាះបហើយបកបើកោស់ពួ្រវ។

រោរកតាស់បក្រើៃរំឭ្រពរីកពះអម្ចាស់ដល់ពួ្របរិសុទ្ធថាក្ប់របស់ទាំងឡាយបៅបលើថ្ៃដរីបៃះសុទ្ធថតជារបស់្ ងកទង់អាចអះអាង

ដល់ពួ្រប្ោៃថាកទង់អាច្ ្គត់្្គង់ដល់បសច្រ្រីកតូវរោរខាងសាច់្មរបស់ពួ្រប្ោៃ។កទង់ោៃបៃតេម្ៃកពះបៃ្ទតូលបោយ

ពៃ្យល់អំពរីរបបៀបថដលកទង់អាចទាញយ្រធៃធាៃនានាម្រ្ ្គត់្្គង់ដល់ពួ្របរិសុទ្ធរបស់កទង់។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា104:15–1៦បោយថសវងរ្រថាបតើកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលថាកទង់ៃរង្ ្គត់្្គង់ដល់ពួ្របរិសុទ្ធបនាះោ៉ាង

ដូចបម្ច។

ថអលបឌើរយែូថសបប៊ីវុឺតលរីៃ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃ្ ្ល់រោរយល់ដរងបករៅក�ះអំពរីរបបៀបថដលកពះអម្ចាស់្ ្គត់្្គង់

ដល់ពួ្របរិសុទ្ធរបស់កទង់៖«របបៀបរបស់កពះអម្ចាស់រួមម្ៃរោរ�ួយដល់មៃុស្សឲ្យបចះ�ួយខលែលួៃឯង។�ៃក្ររីក្រកតូវោៃ

តបមកើងប�ើងបោយសារថតពួ្រប្ខិតខំបធវើរោរបដើម្បរីទទួលោៃ�ំៃួយខាងសាច់្មពួ្រប្ោៃបរៀៃបោលរោរណ៍ដ៏កតរមកតូវ

បហើយពួ្រប្ម្ៃលទ្ធភាពបលើ្រស្ទលួយខលែលួៃប្ប�ើងបចញពរីភាពក្ររីក្របៅរោៃ់ភាពខលែលួៃទរីពរងខលែលួៃ។អ្ន្រម្ៃកតូវោៃបនាទាបចុះ

បោយសារពួ្រប្ម្ៃភាពរាបទាប្រ្ននុងរោរថច្ររំថល្រកទព្យសម្បតតេិពួ្រប្ដល់មៃុស្សទ័លក្របោយសទាធា»(Inspired

ChurchWelfare»Ensign, ថខឧសភាឆ្នាំ1999ទំព័រ77)។សពវន្ងៃបៃះ«របបៀបរបស់កពះអម្ចាស់»្រ្ននុង«រោរ�ួយ

ដល់មៃុស្សឲ្យបចះ�ួយខលែលួៃឯង»ម្ៃបញ្ចតូលបៅ្រ្ននុង្រម្វិធរីសុខុម្លភាពសាសនាចក្រៃិងរោរកបមូលដគ្វាយតមអាហារ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា104:17–18បោយថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃថណនាំបយើងឲ្យបធវើជាមួយៃរង

របស់ដ៏បរិបូរថដលកទង់ោៃបបងកើតម្រ។

បយើងបរៀៃបចញពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះថាគ�ើងទទួលខុសព្រូវគលើការគពបើពបាស់របស់ផ�លព្រះអមាចាស់បាៃពបទាៃឲ្យគ�ើងគ�ើម្បីជួ�

�ល់មៃុស្សទូគៅ។

សូម្ ិតកត�ប់បៅឧទាហរណ៍នៃ្រូៃបសាឡាៃថដលោៃបលើ្រប�ើងបៅបដើមបមបរៀៃបៃះៃិងរបបៀបថដលអ្ន្របកបើកោស់ឡាៃ

បនាះអាចម្ៃឥទ្ធិពលបោយសារថតរោរទទួលខុសកតូវរបស់អ្ន្រថដលម្ៃចំបោះវ។បតើរោរណ៍បៃះទា្រ់ទងបៅៃរងបសច្រ្រីពិត

ថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា104:14–18ោ៉ាងដូចបម្ច?



៣៧២

សមសរៀនេដី២២៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០៤

បយើងអាច្ ិតអំពរី«�ៃក្ររីក្រៃិងអ្ន្រខវះខាត»ថាពួ្រោត់

មិៃកោៃ់ថតជាមៃុស្សថដលម្ៃបសច្រ្រីកតូវរោរខាងហិរញ្ញវតថែនុ

បែុបណាណះបទបែុថៃតេ្រ៏ជាមៃុស្សថដលម្ៃបសច្្ររីកតូវរោរខាង

វិញ្ញាណខាង្ លែតូវចិតតេខាងសតិអារម្ណ៍ៃិងខាងសង្គមថដរ។

កសបដៀងោនាបៃះថដរបយើងអាច្ ិតអំពរីភាពដ៏បរិបូររបស់បយើង

ឲ្យោៃបកចើៃជាងរោរ្ិតថតអំពរីកោ្រ់រោសឬបភា្កទព្យថដល

បយើងម្ៃបនាះ។ភាពដ៏បរិបូររបស់បយើង្រ៏រួមបញ្ចតូលទាំង

បពលបវលាបទពបរោសល្យចំបណះដរងៃិង�ំនាញនានារបស់

បយើងថដរ។


2. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាសំខាៃ់ថដល

បយើងកតូវថច្ររំថល្រភាពបរិបូរថដលទទួល

ោៃម្រពរីកពះអម្ចាស់?

ខ. បតើ្ ំរូនៃតួអង្គមួយចំៃួៃណាខលែះបៅ្រ្ននុង

កពះ្ម្ពរីរថដលោៃ�ួយដល់អ្ន្រខវះខាត?

បតើពួ្រប្ោៃ�ួយមៃុស្សទូបៅបៅតាម

របបៀបរបស់កពះអម្ចាស់ោ៉ាងដូចបម្ចខលែះ?

្ . បតើអ្ន្រអាច�ួយមៃុស្សទូបៅបៅតាមរបបៀបរបស់កពះអម្ចាស់ោៃោ៉ាងដូចបម្ចខលែះ?(សូមសរបសរបោលបៅ

ជា្រ់លា្រ់បដើម្បរីបធវើដូចបនាះ)។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១០៤:១៩–៧៧

ទ្រះអម្ចាស់ទបទានការដណនាំអំ្ីសហសម្គ្កិច្ចទ�ួ�ទតានិងរ�នាររ

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា104:19–53កពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃបសច្រ្រីថណនាំជា្រ់លា្រ់ៗស្រីពរី្រិច្ចកតួតកតា

ប្្សងៗថដលកតូវោៃចាត់តាំងដល់សម្�ិ្រខុសៗោនា្រ្ននុងសហសម្្ម។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

104:23,25,31,33,35,38,42,4៦បោយថសវងរ្រ្ ំរូមួយបៅ្រ្ននុងបសច្្ររីសៃយាថដលកពះអម្ចាស់ោៃ

បធវើជាមួយសម្�ិ្រៃរីមួយៗ្រ្ននុងសហសម្្ម។វអាចៃរង�ួយអ្ន្រថដលកតូវដរងថាឃ្លា«ដរាបណា»ម្ៃៃ័យថា

«ល្គរ្រណាថត»ឬ«បបើសិៃជា»។


3. បោងតាមអវរីថដលអ្ន្រោៃសិ្រសាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះសូមសរបសរបោលរោរណ៍មួយោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្របោយពៃ្យល់អំពរីអវរីថដលៃរងប្រើតប�ើងដរាបណាបយើងបនាទាបខលែលួៃបហើយ

ម្ៃចិតតេបសាមះកតង់។បនាទាប់ម្រសូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

្រ. បតើអ្ន្រអាចបរៀៃអវរីខលែះបចញពរីបោលរោរណ៍បៃះអំពរីរបបៀបថដលរោរបោរពកបតិបតតេិម្ៃឥទ្ធិពលបលើពរ�័យ

ថដលអ្ន្រទទួលោៃ?

ខ. បតើបៅបពលណាខលែះថដលអ្ន្រធាលាប់ោៃប�ើញមៃុស្សម្នា្រ់ម្ៃចិតតេបសាមះកតង់្រ្ននុងរោរទទួលខុសកតូវរបស់ខលែលួៃ

ចំបោះកពះអម្ចាស់បហើយម្ៃពរបោយសារថតរោរកបកពរតតេថបបបនាះ?

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា104:54–77កពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃបសច្រ្រីថណនាំចំបោះរោរសាថាបនារតនាោរ

ប�ើងថដលមូលៃិធិទទួលោៃពរីអ្ន្ររោៃ់រោប់កតួតកតាអាចកតូវោៃោ្រ់�ំៃួសបដើម្បរីជាកបបោ�ៃ៍ដល់សាសនាចក្រម្ៃដូចជា

រោរបោះពុម្ពកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។

ការស�វែងរកការទំន្ក់ទំនង

លំន្ំនិងសោលគំនិត

ទាំងឡាយ

សៅសពលអ្នក្�ិក្សាបពទះគម្ដីរ�ូម

ដ�្វងរក្េំនាក្់េំនងលំនាំនិង

សោលគំនិតសៅក្្នគុងវគ្្រេគម្ដីរសផ្សងៗ។

ការសាគាល់អំពដីលំនាំសៅក្្នគុងស�ចក្្ដីដែនាំ

និងពរជ័យដែលបាន�នយាអាចជរួយ

អ្នក្គិតអំពដីរស្រៀ្រដែលស�ចក្្ដីដែនាំ

និងពរជ័យទាំងឡាយសនាទះអនុវត្សៅ

ក្្នគុងជដីវិតរ្រ�់អ្នក្។



៣៧៣

សមសរៀនេដី២២៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០៤

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១០៤:៧៨–៨៦

ទ្រះអម្ចាស់ម្នបន្ទទូលដណនាំថានាក់ែឹកនាំស្សនាចទកអំ្ីបំណុលណនសហសម្គ្

សូម្ ិតអំពរីកោមួយថដលអ្ន្រកតូវោៃបស្នើឲ្យបធវើអវរីមួយថដលអ្ន្រ្ ិតថាពុំអាចបៅរួចឬម្ៃរោរលំោ្របព្រពៃ់បដើម្បរីឲ្យអ្ន្រ

សបកមច្រិច្ចរោរបនាះោៃ។

បៅបពល្រំពុងបោរពកបតិបតតេិតាមកពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយនៃកពះអម្ចាស់សហសម្្មោៃធាលា្រ់បៅ្រ្ននុងបំណុលមួយដ៏ធំ។ម្ៃ

កពរតតេិរោរណ៍មួយចំៃួៃថដលរារាំងសម្្មពរីរោរសងបំណុល។ឧទាហរណ៍រោរបំ្លែិចបំផ្លាញបរាងពុម្ពពរីសំណា្រ់មៃុស្ស្រំណាច

បៅ�ុំចា្រសុៃរដ្ឋមិសសួរីោៃរារាំងពួ្របរិសុទ្ធពរីរោរថសវងរ្រកោ្រ់ចំណូលពរីរោរបោះពុម្ពកពះ្ម្ពរីរៃិង្លិត្លប្្សងបទៀត

បហើយពួ្រមៃុស្ស្រំណាច្រ៏ោៃរារាំងពួ្របរិសុទ្ធពរីរោរបកបើកោស់ឃ្លាំងបៅក្រុងអ៊ីៃឌរីបបែៃថដៃស៍ថដរ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា104:78បោយ្ ូសចំណាំបសច្រ្រីថណនាំពរីកពះអម្ចាស់ស្រីពរីបំណុលរបស់

សាសនាចក្រ។

រោរសងបំណុលអាចជាបរឿងមិៃអាចបៅរួចចំបោះពួ្របរិសុទ្ធបែុថៃតេកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃបសច្រ្រីថណនាំបដើម្បរី�ួយដល់ពួ្រប្។


4. បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូម្ ូសបនាទាត់កតង់ឈរពរីរ—ម្ខាងោ្រ់ចំណងប�ើងថា

្បសិ�មបើបហើយម្ខាងបទៀតោ្រ់ថាមនាះ.សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា104:80–82។បៅបករោម

កបអប់ឈរ«បបើសិៃជា»សូមសរបសរអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃបគ្រប់ឲ្យសម្�ិ្រ្រ្ននុងសម្្មបធវើបដើម្បរីទទួល

ោៃ�ំៃួយពរីកទង់្រ្ននុងរោរសងបំណុលរបស់ពួ្រប្។បៅបករោមកបអប់ឈរ«ខណៈបនាះ»សូមសរបសរអវរីថដល

កពះអម្ចាស់ោៃសៃយាថាៃរងបធវើបដើម្បរី�ួយពួ្របរិសុទ្ធឲ្យរួចពរីបំណុល។បោងតាមអវរីថដលអ្ន្រោៃអាៃៃិង

្រត់កតាសូមសរបសរអវរីថដលបយើងអាចបរៀៃបចញពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។


5. សូមបធវើលំហាត់ពរីរឬបកចើៃជាងពរីរនៃលំហាត់ទាំងឡាយខាងបករោមបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុ

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. សូមសរសរអំពរីតួអង្គមួយបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរឬៃរណាម្នា្រ់ថដលអ្ន្រសារល់ថដលជាឧទាហរណ៍នៃបោលរោរណ៍

ថដលអ្ន្រោៃសរសរបៅ្រ្ននុងលំហាត់ទរី4។សូមពិពណ៌នាអំពរីថាបតើអ្ន្របមើលប�ើញបោលរោរណ៍បៃះបៅ្រ្ននុង

�រីវិតបុ្្គលបៃះោ៉ាងដូចបម្ច។ឬអ្ន្រអាចសរសរអំពរីរបបៀបថដលអ្ន្រធាលាប់ោៃប�ើញបោលរោរណ៍បៃះបៅ

្រ្ននុង�រីវិតអ្ន្រ។

ខ. សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះ៖បតើរោរណ៍មួយចំៃួៃថដលកពះអម្ចាស់ោៃកតាស់បគ្រប់ឲ្យសម្�ិ្រ

សាសនាចក្របធវើថដលអាចៃរងចាត់ទុ្រថាជាឧបស្្គបនាះ្ឺជាអវរី?បតើរោរម្ៃចិតតេរាបសាបសាមះកតង់ៃិង

រោរអធិសាឋាៃម្ៃតួនាទរីអវរីខលែះ្រ្ននុងរោរសបកមចោៃរោរណ៍ថដលកពះអម្ចាស់ោៃកតាស់បគ្រប់ឲ្យអ្ន្របធវើ?

្ . សូមសរបសររបបៀបថដលអ្ន្រអាចម្ៃចិតតេរោៃ់ថតរាបសាបសាមះកតង់ឬបពញបោយរោរអធិសាឋាៃបដើម្បរីឲ្យ

កពះអម្ចាស់អាច�ួយអ្ន្រសបកមចោៃរោរណ៍ថដលកទង់ោៃកតាស់បគ្រប់ឲ្យអ្ន្របធវើ។សូមសរបសរបោលបៅ

មួយបដើម្បរីបធវើវ។


៦. សូមសរបសរអវរីថដលបៅខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ

របស់អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ១០៤ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៣៧៤

សមសរៀនេដី២២៖ន្ងៃេដី៤

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០៥
បមបរៀៃទរី22៖ន្ងៃទរី4បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា105

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១០៥:១–១៩

ទ្រះអម្ចាស់ដណនាំ្ ួកបរិសុ្រ្ឲ្យ្រន្ទឹងរង់ចាំការរំតដារះ្រីទកុងស៊មីយ៉ូន

សូមកសនមថាអ្ន្រ្ ឺជាត្ៃតេរី្ររម្នា្រ់្រ្ននុងវង្សប្លែងមួយវង្ស។

កសាប់ថតបៅចំោ្រ់្រណាដាលនៃរោរកប្ុំអ្ន្រ្រូតវីយូ�នុងពរីរបរី

នា្រ់សបកមចចិតតេបលងបៅបលើទំព័រថដលខុសពរីត្ៃតេរី្ររឯបទៀត

បៅ្រ្ននុងវង្ស។ពួ្រប្មិៃទាៃ់ោៃចាប់ប្្ើម្ ងកសាប់ថតអ្ន្រ

្លែនុំខលែនុយមួយចំៃួៃសបកមចចិតតេបលង្រ្ននុងបល្បឿៃរោៃ់ថតបលឿៃ។

បៅខណៈបពលថតមួយបនាះក្រុម្ លែនុំថកតទាំងមូលសបកមចចិតតេ

ឈប់បលងោ៉ាងដំណាលោនា។

្រ្ននុងនាមជាតៃតេរីក្ររមួយរូប្រ្ននុងវង្សប្លែងបៃះបតើអ្ន្រៃរងទទួល

ឥទ្ធិពលពរីរោរសបកមចចិតតេទាំងបៃះោ៉ាងដូចបម្ច?បតើលទ្ធ្ល

នៃរោរកប្ុំដូចបៃះៃរងបៅជាោ៉ាងណា?បហតុអវរីោៃជា

រោរម្ៃភាពចុះសកមុង្រ្ននុងបោលបំណងៃិងរោរបធវើរោររួមោនា

ចាំោច់បដើម្បរីឲ្យវង្សប្លែងអាចកប្ុំត្ៃតេរីោៃោ៉ាងពិបរាះក្រអួៃក្របៅ?

សូមចងចំាថា្រ្ននុងថខ្រុម្ៈឆ្នាំ1834កពះអម្ចាស់ោៃកតាស់បគ្រប់ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធៃិងសម្�ិ្រដនទបទៀតឲ្យកបមូល

ធៃធាៃខាងសាច់្មបហើយបក�ើសបរើសអ្ន្រស្័ក្ចិតតេបដើម្បរីបៅ�ួយដល់ពួ្របរិសុទ្ធថដលកតូវោៃ�បមលែរៀសបចញពរី�ុំចា្រសុៃ

រដ្ឋមិសសួរីបដើម្បរីទាមទារយ្រ្រម្សិទ្ធដរីធលែរីរបស់ខលែលួៃម្រវិញ។បៅបពលអ្ន្រសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា105សូម

ថសវងរ្រថាបតើសាម្្គរីភាពបដើរតួោ៉ាងដូចបម្ចបៅ្រ្ននុង្រិច្ចខ្នះថខ្នងរបស់ពួ្របរិសុទ្ធ្រ្ននុងរោរទាមទារយ្រថដៃដរីស៊ីយែូៃម្រវិញ។

បៅ្រ្ននុងវិវរណៈរោលពរីមុៃ(សូមបមើល្.ៃិងស.103:30–34)កពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលថ្លែងថាកទង់ម្ៃកពះទ័យ

ចង់ឲ្យម្ៃអ្ន្រស្័ក្ចិតតេចំៃួៃ500នា្រ់ចូលរួម្រ្ននុង្រងទ័ព�ំរំស៊ីយែូៃ។បបើសិៃជាមិៃម្ៃមៃុស្សដល់500នា្រ់បទចំៃួៃ

អ្ន្រស្័ក្ចិតតេជាអប្បបរម្ថដលកទង់តកមូវឲ្យម្ៃ្ ឺ100នា្រ់។លទ្ធ្លចំបោះ្រិច្ចខិតខំរបស់ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធៃិងអ្ន្រ

ដនទបទៀត្រ្ននុងរោរបក�ើសបរើសអ្ន្រស្័ក្ចិតតេៃិងធៃធាៃសកម្ប់្រងទ័ព�ំរំស៊ីយែូៃបនាះពុំោៃបជា្�័យដូចថដលោៃសង្រម

ទុ្របនាះបទ។បៅកតរមបពលថដល�ំរំបនាះោៃចាប់ប្្ើមបចញដំបណើរបៅបដើមថខឧសភាឆ្នាំ1834ម្ៃអ្ន្រស្័ក្ចិតតេចំៃួៃ

ថត122នា្រ់បែុបណាណះ។�ំរំសរីយែូៃោៃបក�ើសបរើសអ្ន្រស្័ក្ចិតតេបថៃថែមបៅតាម្ លែតូវបធវើដំបណើរបៅរោៃ់រដ្ឋមិសសួរី។បៅ

បពលក្រុមថដលនហរុមស៊្ីធៃិងឡាយមិៃវែយថដលោៃបក�ើសបរើសបចញពរីថដៃដរីមរីឈរីបហកៃោៃម្រ�ួបជាមួយក្រុមរបស់

យែូថសបបៅបដើមថខមិ្ុនាឆ្នាំ1834បនាះ្រងទ័ព�ំរំស៊ីយែូៃម្ៃបុរសចំៃួៃជាង200នា្រ់កសតេរី12នា្រ់ៃិង្រុម្រ

9នា្រ់(សូមបមើលAlexanderL.Baugh «JosephSmithandZion’sCamp,”Ensign ថខមិ្ុនាឆ្នាំ2005

ទំព័រ45)។

អាយុជាមធ្យមរបស់បុរសបៅ្រ្ននុង្រងទ័ព�ំរំស៊ីយែូៃ្ ឺ29ឆ្នាំ។សម្�ិ្រនៃ�ំរំថដលម្ៃវ័យប្រ្ងជាងប្្ ឺ14ឆ្នាំ

បហើយចាស់ជាងប្្ ឺ79ឆ្នាំ។យែូថសបស៊្ីធថដលកតូវោៃបក�ើសតាំងឲ្យបធវើជា«បមបញ្ជារោរដរ្រនាំពលទ័ពអ៊ីកសាថអល»

(បៅ្រ្ននុងHistory of the Church2:39)ោៃម្ៃអាយុកតរមថត28ឆ្នាំបែុបណាណះ។

បរុព្វកថា
សែើម្ដីសោរពប្រតិ្រត្ិតាមស�ចក្្ដីដែនាំរ្រ�់បពទះអរាចា�់សនាទះពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធ

ដ្មទាំងពរួក្អ្នក្�្ម័បគចិត្និងអ្នក្ដែលបតូវបានសបជើ�សរើ�ប្ររាែ២០០នាក្់

សផ្សងសេៀតបាន្រសងកើតក្ងេ័ពជំរំ�ម៊ីយ៉ូនសឡើងសែើម្ដីផ្ល់ជំនរួយែល់ពរួក្្ររិ�ុេ្

ដែលបតូវបាននិរសេ�សចញពដី�ុំចាក្�ុនរែ្ឋមិ��រួរី។សៅន្ងៃេដី២២ដខមិ្ុនា

ឆ្នាំ១៨៣៤កាលក្ំពុងសបាទះជំរំសៅដក្្រេសន្ហ្វគុិ�ម៊ីងក្្នគុងរែ្ឋមិ��រួរីសនាទះយ៉ូដ�្រ

�ម្ម៊ីធបានេេរួលវិវែៈដែលរានសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០៥។

សៅក្្នគុងវិវរែៈសនទះបពទះអរាចា�់បានប្រទានការដែនាំអំពដីការរំសដាទះេដីបក្ុង�ម៊ីយ៉ូន។



៣៧៥

សមសរៀនេដី២២៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០៥

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា105:7–8បោយថសវងរ្រមូលបហតុមួយថដលសម្�ិ្រមួយចំៃួៃនៃសាសនាចក្រ

ពុំបក�ើសបរើសបៅ�ួយមិតតេ្្រ្ិពួ្របរិសុទ្ធរបស់ពួ្រប្បៅរដ្ឋមិសសួរី។

សម្�ិ្រមួយចំៃួៃនៃសាសនាចក្រោៃរង់ចាំបមើលថាបតើកពះបធវើអៃតេរា្មៃ៍បហើយ�ួយពួ្របរិសុទ្ធបៅរដ្ឋមិសសួរីថដរឬបទ

ពរីមុៃពួ្រប្�ួយឬ្្ល់�ំៃួយខាងហិរញ្ញវតថែនុបៅដល់មិតតេ្្រ្ិសម្�ិ្រសាសនាចក្ររបស់ពួ្រប្បនាះ។បតើអ្ន្រ្ ិតថាម្ៃអវរី

ខុសឆ្គងចំបោះឥរិោប្បៃះ?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា105:1–៦បោយថសវងរ្រថាបតើរោរមិៃបោរពកបតិបតតេិៃិងរោរខវះសាម្្គរីភាពោៃ

ម្ៃឥទ្ធិពលោ៉ាងដូចបម្ចចំបោះសម្�ិ្រនៃសាសនាចក្រ។វអាចៃរង្ ្ល់អតថែកបបោ�ៃ៍្រ្ននុងរោរដរងថា«ក្ររត្យវិៃ័យនៃៃ្រ

បសប�សាទាល»ថដលម្ៃបលើ្រប�ើងបៅ្រ្ននុងខទរី4–5រួមបញ្ចតូលទាំងក្ររត្យវិៃ័យៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលបយើងកតូវ

បោរពកបតិបតតេិពិធរីបរិសុទ្ធថដលបយើងកតូវទទួលៃិងបសច្រ្រីសញ្ញាថដលបយើងកតូវរ្រសាបដើម្បរីក្ងៃ្របសប�សាទាល។


1. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើបោលរោរណ៍មួយណាថដលបយើងអាចបរៀៃបចញពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះអំពរីអវរីថដលបយើងកតូវបធវើបដើម្បរីឲ្យទរីក្រុង

ស៊ីយែូៃកតូវោៃសាថាបនាប�ើង?

ខ. បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាបដើម្បរីសាថាបនាទរីក្រុងស៊ីយែូៃតកមូវឲ្យម្ៃរោររួបរួមោនាៃិងរោរបោរពកបតិបតតេិ?

្ . បតើបទពិបសាធៃ៍អវរីខលែះថដលោៃ�ួយដល់អ្ន្រឲ្យយល់អំពរីសារៈសំខាៃ់នៃសម្�ិ្រសាសនាចក្រថដលកតូវម្ៃ

រោររួបរួមោនា?

សម្�ិ្រថដលោៃស្័ក្ចិតតេចូលរួម្រ្ននុង�ំរុំស៊ីយែូៃោៃ�ួបកបទះៃរងឧបស្្គបហើយោៃប�ើញអព្តូតបហតុជាបកចើៃបពញមួយ

បបស្រ្រម្របស់ខលែលួៃ។សូមពិចារណាថាបតើអ្ន្រៃរងបឆលែើយតបោ៉ាងដូចបម្ចបៅរោៃ់ឧបស ្្គមួយចំៃួៃដូចខាងបករោមបៃះ៖

្រងទ័ព�ំរំសី៊យែូៃោៃបធវើដំបណើរកបម្ណ1,450្រី�តូថមែកតឆលែងរោត់រដ្ឋចំៃួៃបរីបោយោៃបធវើដំបណើរចបនាលាះពរី32បៅ

៦4្រី�តូថមែកត្រ្ននុងមួយន្ងៃៃិងអស់រយៈបពល45ន្ងៃ។សម្�ិ្រ្រ្ននុង�ំរំោៃពងប�ើងអារោសធាតុបរៅដាៃិងស្អនុះសាអាប់្រងវះ

អាហារៃិងទទួលទាៃអាហារមិៃល្អ។(សូមបមើលAlexanderL.Baugh,“JosephSmithandZion’sCamp,”

ទំព័រ44Church History in the Fulness of Times Student Manual,រោរបោះពុម្ពបលើ្រទរី2[ChurchEducational
Systemmanualឆ្នាំ2003]ទំព័រ143–44)។យូរៗម្ងបោយរោរបកស្រទរ្រខាលាំងបព្រ�ំរុញឲ្យសម្�ិ្រ្រ្ននុង�ំរំ្ រ្រ

ទរ្រ្ លែនុ្រថដលដងកតូវមូសោៃបៃ្សល់បមបរា្្រ្ននុងបនាះ(បពលខលែះោៃបកបើបធ្ញបដើម្បរីបកចាះទរ្រ)ឬ្ រ្រទរ្របចញពរីោៃបសះបនាទាប់ពរី

ម្ៃប្លែរៀងខាលាំង។បពញមួយរោរបធវើដំបណើរបនាះ្រងទ័ព�ំរំស៊ីយែូៃកតូវោៃ្ ំរាម្រំថហងជាញរ្រញាប់បោយអំបពើហិងសាពរីមៃុស្ស

ដនទ។(សូមបមើលChurch History in the Fulness of Times,144–45)។

បទាះជាម្ៃឧបស្្គោ៉ាងណា្រ្រី្រ៏្រងទ័ព�ំរំស៊ីយែូៃកតូវោៃកបទាៃពរឲ្យប�ើញអព្តូតបហតុជាបកចើៃបពញមួយរោរបធវើដំបណើរបនាះ

ថដរ។តួោ៉ាងបៅន្ងៃដ៏បរៅដាហួតថហងមួយ្រ្ននុងថខមិ្ុនាឆ្នាំ1834ពួ្រ្រ្ននុង�ំរំោៃបធវើដំបណើរបពញមួយន្ងៃបហើយពុំម្ៃទរ្រ

្រ្រតាំងពរីកពរ្រម្រមលែែបះ។បនាទាប់ពរីោៃសបងកតប�ើញម្ៃរោររងទុ្រខេជាបកចើៃនៃមៃុស្សកពមទាំងសតវោហៃៈរបស់ពួ្រប្្ ងថដរ

បនាះពយារោរីោៃសួររ្រថបែលបហើយបក�ើសបរើសចំណុចមួយបហើយោៃ�រី្រអណដាដូងដ៏រា្រ់មួយ។ភាលែមបនាះទរ្រោៃបចញបពញ

អណដាដូងបហើយវបៅថតម្ៃបពញដថដលបទាះជាបករោយពរីសម្�ិ្រទាំងអស់្រ្ននុង�ំរំកពមទាំងសតវោហៃៈរបស់ពួ្រប្្ ងថដរ

បនាះោៃទទួលទាៃបហើយទាំងអស់្រ្រី។

បៅោ្រ់្រណាដាលថខមិ្ុនាឆ្នាំ1834្រងទ័ព�ំរំស៊ីយែូៃោៃបោះ�ំរំបៅបលើបកជាយមួយនៃទបៃលែហវិស៊ីងរដ្ឋមិសសួរី។អ្ន្រ

កសុ្រមិសសួរីកបោប់បោយអាវុធចំៃួៃកោំនា្រ់ោៃបធវើដំបណើរបៅដល់�ំរំបហើយោៃស្ប្ថាសម្�ិ្រទាំងឡាយនៃ�ំរំៃរង

«មិៃម្ៃ�រីវិតរហូតដល់កពរ្រថស្អ្រប�ើយ»(បៅ្រ្ននុងHistory of the Church2:103)។ពួ្រប្ោៃៃិោយថាក្រុម

មៃុស្ស្រំណាចថដលម្ៃបុរសជាង300នា្រ់ោៃកបមូលោនាពរី�ុំប្្សងៗោនាបហើយោៃបកតៀមខលែលួៃបធវើដំបណើរឆលែងរោត់ទបៃលែ

មិសសួរីម្របំផ្លាញពួ្រប្បង់។បុរសមួយចំៃួៃបៅ្រ្ននុង�ំរំោៃចង់កបយុទ្ធតបតបែុថៃតេពយារោរីោៃសៃយាថាកពះអម្ចាស់ៃរង

ថ្រ្រសាពួ្រប្។ពយារោរីោៃកបរោសថា«សូមឈរឲ្យបសងៃរៀមបហើយចាំបមើលបសច្រ្រីសប្គ្រះរបស់កពះ»(ដ្រកសង់បចញពរី

JosephHolbrook«HistoryofJosephHolbrookឆ្នាំ180៦–1885»ទំព័រ15បៅ្រ្ននុងChurch History in 
the Fulness of Times ទំព័រ148)។



៣៧៦

សមសរៀនេដី២២៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០៥

បៅបែុនាមៃនាទរីបនាទាប់ពរីអ្ន្រកសុ្រមិសសួរីោៃចា្របចញបៅ

ដុំពព្របៅមមួយផ្ទាំងតូចោៃបលចប�ើងក្បដណដាប់បលើន្្ទ

បម�។វោៃរសាត់បៅភា្ខាងប្រើតលាតកតោងប�ើង

ដូចជារមូរក្រោសោៃលាតប�ើងបិតោំងន ្្ទបម�បោយ

ភាពងងរត។ព្យនុះប្លែរៀងកពិលខ្យល់រៃ្ទះដ៏ធំកពមទាំងប្លែ្រ

បបនាទារបឆវចឆ្វាចោៃបលចប�ើង។ពួ្រ្រងទ័ព�ំរំស៊ីយែូៃោៃ

រត់បចាលកតសាលរបស់ខលែលួៃបហើយោៃរ្រប�ើញ�កម្របៅ្រ្ននុង

សាលាកប�ុំោទ្ទរីសដ៏ចំណាស់មួយបៅថ្រ្បរបនាះ។បៅបពល

យែូថសបសី្៊ធោៃរត់ចូលម្រដល់្រ្ននុងបលា្រោៃថកស្រប�ើង

ថា«បងប្អតូៃកបុសៗបអើយរោរណ៍បៃះម្ៃអតថែៃ័យកជាលបករៅ

បំ្ុត។ព្យនុះបៃះ្ ឺជាទរីសម្រល់ម្រពរីកពះ»។ពួ្រមៃុស្ស

្រំណាចថដលបែុៃបែៃឆលែងរោត់ទបៃលែមិសសួរីបនាះកតូវោៃ

បញ្ឈប់បោយសារព្យនុះបនាះបៅ។ព្យនុះដ៏ខាលាំងបនាះោៃបធវើឲ្យ

កោប់រំបសវរបស់ពួ្រមៃុស្ស្រំណាចទទរ្របសើមបោយបធវើឲ្យវមិៃអាចបកបើរោរោៃប�ើយ។ព្យនុះបនាះ្រ៏ោៃបំ្័យបហើយបធវើឲ្យ

បសះរបស់ពួ្រមៃុស្ស្រំណាចរត់ផ្យថប្រថខញ្រអស់រលរីងបៅបហើយោៃបធវើឲ្យ្រម្ពស់ទរ្រទបៃលែហវិស៊ីងប្រើៃប�ើង�ិតមួយថមែកត

ថដលោៃរារាំងពួ្រប្ពរីរោរវយកបហារបលើ្រងទ័ព�ំរំស៊ីយែូៃ។(សូមបមើលChurch History in the Fulness of Times ទំព័រ

148សូមបមើល្ ងថដរHistory of the Church2:104–5)។


2.បទពិបសាធៃ៍ទាំងបៃះបគ្ហាញអំពរីរបបៀបដ៏សំខាៃ់ៃិងអសាចារ្យថដលកពះអម្ចាស់ោៃ�ួយដល់្រងទ័ព�ំរំស៊ីយែូៃ។

កទង់្រ៏ោៃ�ួយពួ្រប្តាមរបបៀបដ៏សាមញ្ញៗថដរ។សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ

របស់អ្ន្រអំពរីកោមួយថដលកពះអម្ចាស់ោៃ�ួយអ្ន្រឬៃរណាម្នា្រ់ថដលអ្ន្រសារល់ឲ្យសបកមចបោលបំណងរបស់

កទង់។

ពរីមុៃ្រងទ័ព�ំរំស៊ីយែូៃោៃចា្របចញពរីទរីក្រុងខឺត�ង់រដ្ឋអូនហអូថានា្រ់ដរ្រនាំសាសៃចក្រោៃទទួលោៃរោរសៃយាពរីបលា្រ

អ្ិោលរដ្ឋោៃរីថយែលោំង�លែរីៃថាបបើក្រុមយុតតេិធម៌នៃសៃតេិភាពកបចាំ�ុំចា្រសុៃពុំធានាសុវតថែិភាពដល់ពួ្របរិសុទ្ធបទបនាះ

ោត់ៃរងបកបើកោស់មបធយាោយប្្សងបទៀតបដើម្បរីោ្រ់ឲ្យចបាប់ម្ៃដំបណើររោរ។ោត់្រ៏ោៃថ្លែង្ ងថដរថា្រង�រីវពលរដ្ឋៃរង

ចាំោច់កតូវ�ួយពួ្របរិសុទ្ធឲ្យកត�ប់បៅ្ ្ទះសថម្បងបរៀងៗខលែលួៃវិញ។បនាទាប់ពរីសម្�ិ្រ្រ្ននុង្រងទ័ព�ំរំស៊ីយែូៃោៃបធវើដំបណើរ

បៅដល់រដ្ឋមិសសួរីពួ្រប្ោៃដរងថាបលា្រអ្ិោលរដ្ឋោៃរីថយែលោំង�លែរីៃពុំោៃរ្រសារោរសៃយារបស់ខលែលួៃថាៃរង�ួយពួ្រ

បរិសុទ្ធបនាះបទ។(សូមបមើលChurch History in the Fulness of Times ទំព័រ135,14៦–47)។បទាះជាម្ៃដំណរង

ដ៏ខ្រចិតតេោ៉ាងបៃះ្រ្រី្រ៏ពួ្រ្រងទ័ព�ំរំស៊ីយែូៃបៅថតោៃបៃតេបៅបឆ្ពះបៅ�ុំចា្រសុៃថដរបោយរង់ចាំរោរបគ្ហាញ្ លែតូវបថៃថែមពរី

កពះអម្ចាស់។

រោរបគ្ហាញ្ លែតូវដ៏ចាំោច់បៃះោៃប្រើតប�ើងបៅ្រ្ននុងវិវរណៈពរីកពះអម្ចាស់បៅន្ងៃទរី22ថខមិ្ុនាឆ្នាំ1834បនាទាប់ពរីពួ្រ្រង

ទ័ព�ំរំស៊ីយែូៃោៃបធវើដំបណើរ�ិតកោំពរីរសោដាហ៍បហើយោៃកតរមចម្ងាយ1៦–20្រី�តូថមែកតបែុបណាណះពរី�ុំចា្រសុៃ។វិវរណៈ

បៃះម្ៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា105។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា105:9–14បោយ

ថសវងរ្ររោរណ៍ថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលថាពួ្រប្កតូវបធវើទា្រ់ទងបៅៃរងរោររំបោះទរីក្រុងស៊ីយែូៃ។

សូមកសនមថាអ្ន្រ្ ឺជាសម្�ិ្រម្នា្រ់្រ្ននុង្រងទ័ព�ំរំស៊ីយែូៃ។

បនាទាប់ពរីោៃបធវើដំបណើរចម្ងាយបៃះម្រអ្ន្រដរងថាអ្ន្រៃរងកតូវ

រង់ចាំ«មួយរដូវខលែរីសិៃ»ពរីមុៃទរីក្រុងស៊ីយែូៃៃរងកតូវរំបោះ។

បតើអ្ន្រៃរងម្ៃអារម្ណ៍ដូចបម្ច?


3.បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ

របស់អ្ន្រសូមបធវើបញ្រីរាយនាមបហតុ្ល

ចំៃួៃពរីរថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃបៅ្រ្ននុង

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា105:9–14

ចំបោះមូលបហតុថដលទរីក្រុងស៊ីយែូៃពុំកតូវោៃ

រំបោះបៅកោបនាះ។ចំបោះបហតុ្លៃរីមួយៗ

ទាំងបៃះសូមពៃ្យល់អំពរីចំណុចថដលកតូវ

ថ្រតកមូវឬប្រើតប�ើងពរីមុៃទរីក្រុងស៊ីយែូៃអាចកតូវោៃរំបោះៃិងអំពរីមូលបហតុអវរី។

ទសនលេ្វនុិេ៊៊ីងរែ្ឋមិេេួរី



៣៧៧

សមសរៀនេដី២២៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០៥

សូមចងចាំថារោររំបោះទរីក្រុងស៊ីយែូៃពុំកោៃ់ថតជារោរទាមទារ្រម្សិទ្ធដរីធលែរីស៊ីយែូៃម្រវិញបនាះបទ។បទាះជាស៊ីយែូៃ្ ឺជាទរីតាំង

ខាងសាច់្ម្រ៏វជាសង្គមមួយថដលបបងកើតប�ើងបោយមៃុស្សកបប្ទមួយចំៃួៃថដរ។រាកសតេរបស់កពះអម្ចាស់កតូវថតោៃ

ថញ្រឲ្យបរិសុទ្ធៃិងម្ៃភាពស្រ្ិសមបដើម្បរីទទួលោៃ្រម្សិទ្ធដរីម្រវិញបហើយសាថាបនាទរីក្រុងស៊ីយែូៃប�ើង។

សម្�ិ្រភា្បកចើៃ្រ្ននុង្រងទ័ព�ំរំស៊ីយែូៃោៃទទួលយ្ររោរថណនាំពរីកពះអម្ចាស់បៅ្រ្ននុងវិវរណៈបៃះបែុថៃតេសម្�ិ្រខលែះោៃរអ៊ូរទាំ

បហើយពុំោៃបៃតេម្ៃចិតតេបសាមះកតង់ប�ើយបនាទាប់ពរីោៃដរងថាពួ្រប្ៃរងមិៃចបាំងបៅ្រ្ននុងរដ្ឋមិសសួរីបនាះ។ពួ្រប្ពុំោៃ

យល់ថាបចតនាដ៏បករៅក�ះរបស់្រងទ័ព�ំរំស៊ីយែូៃ្ឺពុំថមៃចូលរួម្រ្ននុងចមបាំងឬទាមទារយ្រ្រម្សិទ្ធដរីធលែរីរបស់ពួ្របរិសុទ្ធបៅ�ុំ

ចា្រសុៃម្រវិញបោយបកបើ្រម្លាំងទ័ពបនាះបទ។ពួ្របុរសបៅ្រ្ននុង�ំរំោៃបកតៀមខលែលួៃជាបកសចបដើម្បរីបធវើចមបាំងបបើសិៃជា�រីវិតរបស់

ពួ្រប្កតូវោៃ្ ំរាម្រំថហងបនាះបែុថៃតេកពះអម្ចាស់ពុំម្ៃកពះទ័យរំបោះស៊ីយែូៃបោយ្រម្លាំងរបស់មៃុស្សប�ើយ(សូមបមើល

្.ៃិងស.103:15–18;105:14)។ជាលទ្ធ្លនៃវិវរណៈបៃះថដលកតាស់បគ្រប់ឲ្យពួ្រប្រង់ចាំបហើយពុំបធវើចមបាំង

បនាះម្ៃបុរសមួយចំៃួៃោៃបះបោរប�ើងបហើយបករោយម្រោៃ្រ្បត់សាសនា។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា105:18–19បោយថសវងរ្រមូលបហតុថដលកពះអម្ចាស់ោៃនាំពួ្រ្រងទ័ព�ំរំស៊ីយែូៃ

ម្រដល់រដ្ឋមិសសួរីបហើយបៅបពលពួ្រប្ោៃបធវើដំបណើរម្រដល់ពួ្រប្ពុំកតូវបធវើស្រម្ភាពណាបដើម្បរីទាមទារយ្រដរីធលែរីឲ្យពួ្រ

បរិសុទ្ធបៅស៊ីយែូៃបៅកោបនាះ។(វអាចៃរង្ ្ល់អតថែកបបោ�ៃ៍្រ្ននុងរោរយល់ថារោរសា្រល្បងបសច្រ្រី�ំបៃឿអាចសំបៅបៅ

បលើរោរពិបសាធៃ៍ថាបតើបយើងៃរងបក�ើសបរើសបដើម្បរីទុ្រចិតតេបហើយបោរពកបតិបតតេិតាមកពះអម្ចាស់ថដរឬបទបទាះជាសថែិតបៅ្រ្ននុង

រោលៈបទសៈថបបណា្រ៏បោយបនាះ)។

សូមពិចារណាអំពរីរោរបបងកើតឃ្លាបៅ្រ្ននុងខទរី18–19ថដលបបកងៀៃបសច្រ្រីពិតថាព្រះបាៃគរៀបចំព្រះ្រទុកសពមាប់្ ួកអ្ក

ផ�លមាៃចិ្រ្គោមារះព្រង់ក្នុងការោកល្ងរបស់្ ួកគគ។


4. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើបពលណាថដលអ្ន្រឬៃរណាម្នា្រ់ថដលអ្ន្រសារល់ធាលាប់ោៃទទួលបទពិបសាធៃ៍នៃរោរសា្រល្បងបសច្រ្រី

�ំបៃឿ?

ខ. បតើរោរសា្រល្បងបសច្រ្រី�ំបៃឿ្ឺជារោរបកតៀមខលែលួៃទទួលោៃពរ�័យនាបពលអនា្តោ៉ាងដូចបម្ច?

ពរ�័យមួយថដលសម្�ិ្រ្រ្ននុង្រងទ័ព�ំរំស៊ីយែូៃោៃទទួល្ឺជាឱរោសបបកមើបៅ្រ្ននុងៃ្ររបស់កពះអម្ចាស់។្រ្ននុងថខ្រុម្ៈ

ឆ្នាំ1835្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ៃិង្រូរ៉ុមទរីមួយនៃពួ្រចិតសិបនា្រ់កតូវោៃបបងកើតប�ើង។សាវ្រតាំងពរីដំបូងទាំង

កោំបួៃនា្រ់ៃិងសម្�ិ្រ្រ្ននុង្រូរ៉ុមទរីមួយនៃពួ្រចិតសិបនា្រ់ទាំងអស់ោៃបបកមើបៅ្រ្ននុង្រងទ័ព�ំរំស៊ីយែូៃ។(សូមបមើល

Church History in the Fulness of Times ទំព័រ151)។

ពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធបាន្រសបងៀនអំពដីតរួនាេដីដែលក្ងេ័ពជំរំ�ម៊ីយ៉ូនបានរានក្្នគុងការសរៀ្រចំ្រុរ�

ទាំងសនទះឲ្យរានតំដែងជាអ្នក្ែឹក្នាំ៖«បពទះពុំរានបពទះេ័យឲ្យអ្នក្សធ្វើចមបាំងសឡើយ។បេង់ពុំអាច

សាថា្រនានគរបេង់សឡើងសដាយរាន្រុរ�ែ្រ់ពដីរនាក្់ដែលបតូវស្រើក្ទាវារែំែឹងល្អឲ្យជាតិសា�ន៍ទាំងអ�់

សៅសលើដផនែដីសនាទះសេនិងសដាយរាន្រុរ�ចិត�ិ្រនាក្់សេៀត�្ិតសៅសបកាមការែឹក្នាំរ្រ�់ពរួក្សគ

សែើម្ដី្រន្ក្ិច្ការបានសឡើយសលើក្ដលងដតបេង់ចបរាញ់ពរួក្សគសចញមក្ពដីបក្ុម្រុរ�ដែលបានថ្វាយជដីវិត

ខ្លួននិងដែលបានលទះ្រង់យា៉ាងធំសធងែូចដែលអ័បបាហាំបានសធ្វើ្រ៉ុសណាណទះ»(សៅក្្នគុងHistory of the 
Church២:១៨២)។

បៅបពលបករោយម្របទៀតថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្រោៃសថម្ងអំណរ្ុណចំបោះបទពិបសាធៃ៍ថដលពួ្របលា្រោៃម្ៃ្រ្ននុង

នាមជាសម្�ិ្រ្រ្ននុង្រងទ័ព�ំរំស៊ីយែូៃ។តួោ៉ាងបៅបពលកពិ្រហាំយែង់ោៃកត�ប់ម្ររោៃ់ទរីក្រុងខឺត�ង់រដ្ឋអូនហអូ

វិញម្ៃបុរសម្នា្រ់ោៃសួរោត់ថា«បតើបលា្រោៃទទួលកបបោ�ៃ៍អវរីខលែះពរីរោរបធវើដំបណើរដ៏ឥតកបបោ�ៃ៍បៅរោៃ់រដ្ឋមិសសួរី

ជាមួយយែូថសបស៊្ីធ»?កពិ្រហាំយែង់ោៃបៃលែឺតបវិញថា«អវរីទាំងអស់ថដលបយើងោៃឆលែងរោត់»។ោត់ោៃបថៃថែមបទៀតថា

«ខញនុំៃរងមិៃប្តូរបទពិមសាធ�៍ដ៏ថសៃលំោ្រថដលខញនុំោៃម្ៃបៅ្រ្ននុងរោរបធវើដំបណើរបនាះជាមួយៃរងជាមួយៃរងភាពសុខសាៃតេបៅ

�ុំហ្គរីហាកាប�ើយ»(បៅ្រ្ននុងB.H.Roberts,“BrighamYoung:ACharacterSketch,”Improvement Eraថខមិ្ុនា

ឆ្នាំ1903ទំព័រ5៦7)។បៅ�ំនាៃ់បនាះទរីក្រុងខឺត�ង់សថែិតបៅ្រ្ននុង�ុំហ្គរីហាកា។



៣៧៨

សមសរៀនេដី២២៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០៥

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១០៥:២០–៤១

ទ្រះអម្ចាស់ទតាស់បតទងៀន្ ួកបរិសុ្្រអំ្ីអវែីដែល្ ួកតគទ�ូវតធវែើ្ី្ុនស៊មីយ៉ូនទ�ូវោនរំតដារះ

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា105:20–37បយើងអាៃថាកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលកោប់ពួ្របរិសុទ្ធបៅរដ្ឋ

មិសសួរីអំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្កតូវបឆលែើយតបចំបោះបសច្រ្រីបបៀតបបៀៃថដលពួ្រប្្រំពុង�ួបកបទះខណៈថដលពួ្រប្្រំពុងរង់ចាំ

រោររំបោះស៊ីយែូៃបៅន្ងៃខាងមុខបនាះ។កទង់ោៃកបទាៃឱវទឲ្យពួ្រប្បនាទាបខលែលួៃបហើយបចៀសវងរោរម្ៃទំនាស់។កទង់

ោៃពៃ្យល់ថាពួ្រប្កតូវថតោៃថញ្របចញជាបរិសុទ្ធ្រ្ននុងរោរបកតៀមខលែលួៃសកម្ប់រោររំបោះស៊ីយែូៃបៅទរីបំ្ុត។ដូចថដលកទង់

ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលតាំងពរីដំបូងបៅ្រ្ននុងវិវរណៈថតមួយបៃះថាពួ្រប្កតូវ«ោៃបបកងៀៃឲ្យោៃល្អឥតបខាចាះបៅបទៀតបហើយម្ៃ

រោរពិបសាធៃ៍បហើយបចះឲ្យោៃល្អឥតបខាចាះបៅបទៀតអំពរីរោតពវ្រិច្ចរបស់ពួ្រប្ៃិងអវរីៗថដលបយើងតកមូវពរីនដរបស់ពួ្រប្»

(្.ៃិងស.105:10)។

កពះអម្ចាស់ោៃបញ្ចប់វិវរណៈបៃះបោយោៃថណនាំពួ្របរិសុទ្ធឲ្យបធវើអវរីមួយថដលមិៃថមៃចំបោះថតអ្ន្រថដលបបៀតបបៀៃពួ្រប្

បែុបណាណះបទបែុថៃតេ្ឺសកម្ប់ពិ្ពបលា្រទាំងមូល។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា105:38–41បោយថសវងរ្រអវរី

ថដលកទង់ោៃថណនាំឲ្យពួ្រប្បធវើ។(បៅបពលអ្ន្រអាៃវអាចៃរង្ ្ល់អតថែកបបោ�ៃ៍្រ្ននុងដរងថាតវា៉ម្ៃៃ័យថាថសវងរ្រៃិង

ទង់្រ័យម្ៃៃ័យថាទង់ឬសញ្ញា)។


5. សូមបំបពញ្រិច្ចរោរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បោយបោងតាមរោរបបកងៀៃរបស់កពះអម្ចាស់បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា105:38–41សូម

សរបសរបោលរោរណ៍មួយអំពរីពរ�័យថដលអាចប្រើតម្ៃបបើសិៃជាបយើងពយាោមបបងកើតសៃតេិភាពជាមួយ

មៃុស្សទូបៅ។

ខ. សូមរាយបញ្រី្រតាតាចំៃួៃបួៃឬកោំថដលសម្�ិ្រសាសនាចក្របៅ�ំនាៃ់បយើងបៃះអាចបធវើបដើម្បរីពយាោម

បបងកើតសៃតេិភាពជាមួយមៃុស្សទូបៅជាពិបសសជាមួយ�ៃថដលអាចៃរងបបៀតបបៀៃដល់ពួ្រប្។

្ . សូមបក�ើសបរើស្រតាតាមួយថដលអ្ន្រោៃរាយ្រ្ននុងបញ្រីរួចោ្រ់បោលបៅបដើម្បរីអៃុវតតេ្រតាតាបនាះបៅ្រ្ននុង�រីវិតអ្ន្រ។


៦. សូមសរបសរអវរីថដលបៅខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ

របស់អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ១០៥ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៣៧៩

សមសរៀនេដី២៣៖ន្ងៃេដី១

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា

១០៦;១០៧:១–២០
បមបរៀៃទរី23៖ន្ងៃទរី1បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា10៦;107:1–20

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១០៦

ទ្រះអម្ចាស់ទតាស់តៅវា៉រិនតៅត�ើរីឲ្យតធវែើជាសង្ឃជាន់ខ្ស់ជាអធិប�ីតៅដែនែី្ហវែីែុ្រែ្ឋនូវតយា៉ាក។

សូម្ ិតអំពរីកោមួយថដលប៊ីស្សពឬកបធាៃសាខា្ ្រីមួយរូបកតូវោៃបៅ។បតើអ្ន្រ្ ិតថាបុ្្គលបនាះម្ៃអារម្ណ៍ដូចបម្ច?

្រ្ននុងឆ្នាំ1834សាសនាចក្រោៃម្ៃភាពរី្រចបកមើៃ្ ួរឲ្យ្រត់សម្រល់្រ្ននុងសហ្មៃ៍នៃថដៃដរី្ហវរីដុមរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រថដល

ម្ៃចម្ងាយមិៃដល់322្រី�តូថមែកតពរីទរីក្រុងខឺត�ង់រដ្ឋអូនហអូ។កពះអម្ចាស់ោៃកតាស់បៅអ្ន្រដរ្រនាំបពវ�ិតភាពឲ្យបធវើ

អធិបតរីបលើសម្�ិ្របៅទរីបនាះ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា10៦:1បដើម្បរីប�ើញរបបៀបថដលកពះអម្ចាស់ោៃ

ចាត់តាំងឲ្យបធវើអធិបតរី។

ទលនលេមិសសួរី

�ិេេួរី

ឃរុំស្្សខាន្តី

អ៊ីនឌីផ្នផឌនស៍

ឃរុំចាកេរុន

ទលនលេមិសសួរី

កាណាដា

នូវល៉៉ាក

ហៃ្ីដុម

ផែនសិ�លវញ៉ា

ខឺតឡង់

អូនៃអូ
មហ្សមុពទ

អាតលេង់ទិច

វែរិៃបៅបឌើរី្ឺជាបងកបុសរបស់អូលរីបវើរបៅបឌើរី។បៅបពលវែរិៃបៅបឌើរីទទួលោៃរោរបៅឲ្យបបកមើជាសង្ជាៃ់ខ្ពស់ជា

អធិបតរីោត់អាចម្ៃអារម្ណ៍កសបដៀងោនាបៅៃរងប៊ីស្សពឬកបធាៃសាខាថដលកតូវោៃបៅឲ្យបបកមើ្ ្រីៗថដរ។កពះអម្ចាស់

ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលលួងបលាមចិតតេបៅបពលបងកបុសបៅបឌើរីោៃទទួលយ្ររោរបៅបបកមើ្ ្រីរបស់ោត់។សូមអាៃបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា10៦:2–3បោយថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃកតាស់បគ្រប់ឲ្យបងកបុសបៅបឌើរីបធវើបៅបពលោត់បធវើ

អធិបតរីបលើសម្�ិ្រសាសនាចក្របៅ្រ្ននុងតំបៃ់នៃថដៃដរី្ហវរីដុមរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រ។

បរុព្វកថា
ពយាការីយ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធបានេេរួលវិវរែៈដែលរានក្ត់បតាសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិង

ស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០៦សៅន្ងៃេដី២៥ដខវិច្ិកាឆ្នាំ១៨៣៤។សៅក្្នគុងវិវរែៈសនទះ

បពទះអរាចា�់បានសៅវា៉រិនស្សឌើរីឲ្យសធ្វើអធិ្រតដីសលើសា�នាចបក្សៅដែនែដី្ហ្វដីែុម

រែ្ឋនូវសយា៉ាក្និង�ហគមន៍ដក្្រៗសនាទះ។វិវរែៈដែលរានសៅក្្នគុងសោលលេ្ិ

និងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០៧បតូវបានក្ត់បតាក្្នគុងឆ្នាំ១៨៣៥្រ៉ុដន្បពទះអរាចា�់បាន

ប្រទានដផ្នក្ជាក្់លាក្់ៗននវិវរែៈសនទះសៅែល់យ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធសៅសពលខុ�ៗោនា។

សៅបោដែលវិវរែៈសនទះបតូវបានក្ត់បតា�រាជិក្សៅក្្នគុងក្ូរ៉ុមននពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរ

នាក្់ដែលសេើ្រដតបាន្រសងកើតសឡើងសនាទះបានសបតៀមខ្លួនសចញ្រសបមើស្រ�ក្ក្ម្ម។

សនទះគឺជាសមសរៀនេដីមរួយក្្នគុងចំសណាមសមសរៀនទាំង្រដីននសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា

១០៧។



៣៨០

សមសរៀនេដី២៣៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០៦;១០៧:១–២០

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា10៦:៦រួចថសវងរ្រអវរីថដលវែរិៃបៅបឌើរីោៃបធវើថដលនាំបៅរ្របសច្រ្រីអំណរ

បៅឯសាថាៃសួ្៌។បៅបពលអ្ន្រអាៃសូម្រត់ចំណាំថាដំបងបពក�្ឺជាវតថែនុថដលកពះមហា្រ្សកតរោៃ់។វ្ ឺជាៃិមិតតេរូបនៃ

សិទ្ធិអំណាច។បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះឃ្លា«ករោបចំបោះដំបងបពក�របស់បយើង»សំបៅបៅបលើបងកបុសបៅបឌើរី្រំពុងថតបនាទាប

ខលែលួៃរបស់ោត់បៅចំបោះកពះបចសាដារបស់កពះៃិងឃ្លា«បំថប្រខលែលួៃបចញពរី្រលល្បិចនៃមៃុស្ស»ទំៃងជាសំបៅបៅបលើបងកបុស

បៅបឌើរី្រំពុងដ្រខលែលួៃរបស់ោត់បចញពរីអំបពើដ៏ឥតោៃរោរៃិងទុច្ចរិតនានា។

សូមពិចារណាអំពរីអវរីថដលអ្ន្រអាចបធវើបដើម្បរីបនាទាបខលែលួៃរបស់អ្ន្របៅចំបោះកពះបហើយបំថប្រខលែលួៃអ្ន្របចញពរីអំបពើទុច្ចរិតនានា។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា10៦:7–8បយើងអាៃឱវទរបស់កពះអម្ចាស់កបទាៃបៅដល់វែរិៃបៅបឌើរីៃិងបសច្រ្រី

សៃយារបស់កទង់ថាៃរងកបទាៃពរដល់វែរិៃចំបោះរោរបធវើតាមឱវទបនាះ។សូមអាៃខ្ម្ពរីរទាំងបៃះរួចសបងខេបបសច្រ្រីសៃយា

របស់កពះអម្ចាស់បោយបំបពញចបនាលាះដូចតបៅបៃះ៖គបើគ�ើងខលែលួៃគ�ើងគៅចំគពារះព្រះអមាចាស់គនារះពទង់ៃឹងមាៃគសចក្បីគមតាតា

ករុណាមកគលើគ�ើងគ�ើងគឡើងគ�ើ�ពបទាៃ�ល់គ�ើងៃូវ។


1. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើកពះអម្ចាស់បលើ្រអ្ន្រទាំងឡាយថដលបនាទាបខលែលួៃចំបោះកទង់ប�ើងតាមរបបៀបណាខលែះ?

ខ. បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រធាលាប់ប�ើញៃរណាម្នា្រ់កតូវោៃបលើ្រប�ើងបោយសារថតពួ្រប្ោៃបនាទាបខលែលួៃចំបោះ

កពះអម្ចាស់?

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១០៧:១–២០

ទ្រះអម្ចាស់បតទងៀនអំ្ីប្វែជិ�ភា្្ ិលគីសសាដែកនិងតអើរ៉ុន

សូមពយាោមទាយថាបតើពយារោរីមួយណានៃកពះ្ម្ពរីរសញ្ញាចាស់ថដលកតូវោៃពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុង្រថាខណ្ឌខាងបករោមបៃះ៖

ពយារោរីរូបបៃះ«្ឺជាបុរសនៃបសច្្ររី�ំបៃឿថដលោៃរស់បៅបោយសុចរិតបហើយរោលបៅជា្រុម្របលា្រោៃបរោតខាលាចដល់កពះ

បហើយោៃចងម្ត់សិង្ថ្មទាំងោៃពៃលែត់ប្លែើងថដលបឆះសបនាធាសបៅធា»(រោរប្រថកបបោយយែូថសបស៊្ីធបលា្រុប្បតតេិ14:2៦

[បៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីបថៃថែមនៃកពះ្ម្ពរីរប៊ីប])។្រ្ននុងនាមជាបសតេចក្រុងសា�ិមកទង់«ោៃបបងកើតបសច្រ្រីសុខសាៃតេបៅ្រ្ននុងកសុ្របៅ

សម័យកទង់បហតុដូបច្នះបហើយកទង់កតូវោៃបៅថាជាម្ចាស់នៃបសច្រ្រីសុខសាៃតេ»(អាលម្៉ា13:18)។ពយារោរីអ័កោហាំ

ោៃថាវាយដគ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់បៅរោៃ់បលា្រ(សូមបមើលអាលម្៉ា13:15)។

សូមបមើលអាលម្៉ា13:14–18បដើម្បរីថសវងរ្រថាបតើ

ពយារោរីបនាះ្ ឺជាៃរណា។បនាទាប់ម្រសូមសិ្រសាបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា107:1–4រួចថសវងរ្រមូលបហតុ

ថដលបពវ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រកតូវោៃោ្រ់ប្មះតាម

ពយារោរីមិល្រីសសាថដ្រ។

បតើបពវ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រកតូវោៃបៅថាដូចបម្ចពរីមុៃ

�ំនាៃ់របស់មិល្រីសសាថដ្រ?

សូម្ ិតអំពរីរោរ្ូសចំណាំបហតុ្លចំៃួៃពរីរថដលោៃបធវើឲ្យ

សម្�ិ្រសាសនាចក្របៅ�ំនាៃ់បុរាណបៅបពវ�ិតភាពបៃះ

តាមប្មះបលា្រមិល្រីសសាថដ្រ។

អ្ន្រ្រ៏អាចៃរង្ ិតអំពរីរោរ្ូសចំណាំបសច្រ្រីថ ល្ែងរោរណ៍នៃ

បោលលទ្ធិដូចតបៅបៃះបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

107:3៖ប្្វជិ្រភា្មិលគបីសសាផ�កគឺតាមរគបៀបនៃ

ព្រះរាជបុពតានៃព្រះ។

ប្រធាន្រមយែ៍ស�ផ្ក្ក្ឺក្្នគុងក្ូរ៉ុមននពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់បានពន្យល់អំពដីរស្រៀ្រដែលសោលលេ្ិសនទះ

នឹងបតូវបាន្រង្ហាញសៅក្្នគុងជដីវិតរ្រ�់អ្នក្កាន់្រព្វជិតភាព៖«សៅសពល�ិេ្ិអំណាច្រព្វជិតភាព

បតូវបានសប្រើបបា�់យា៉ាងបតឹមបតូវសនាទះអ្នក្កាន់្រព្វជិតភាពសធ្វើនូវអ្វដីដែលបេង់[បពទះសយ�មូវបគដី�្]

នឹងសធ្វើស្រើ�ិនជាបេង់រានវត្រានសៅេដីសនទះ»(«The Power of the Priesthood»Ensign ឬ 
Liahona ដខឧ�ភាឆ្នាំ២០១០េំព័រ៧)។



៣៨១

សមសរៀនេដី២៣៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០៦;១០៧:១–២០

អ្ន្រអាចៃរងចង់សរបសររោរពៃ្យល់បៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រថ្រ្បរបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា107:3។


2.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីកោមួយថដលអ្ន្រោៃប�ើញៃរណា

ម្នា្រ់បកបើកោស់បពវ�ិតភាពោ៉ាងកតរមកតូវបោយបធវើៃូវអវរីថដលកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃរងបធវើ។

បបើសិៃជាោមៃបពវ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្របទបនាះសាសនាចក្រពុំប្រើតម្ៃប�ើងប�ើយ។សូមសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា107:5,8–9បោយថសវងរ្រោ្រ្យឬឃ្លាថដលបបកងៀៃអំពរីរបបៀបថដលបពវ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រទា្រ់ទងបៅ

ៃរងអង្គរោរនានានៃសាសនាចក្រម្ៃដូចជាថានា្រ់បឋមសិ្រសាថានា្រ់សាលាន្ងៃអាទិត្យថានា្រ់យុ�ៃថានា្រ់យុវនារីៃិងថានា្រ់សម្្ម

សប្គ្រះ។(បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា107:8្ឺជាចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរ។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំវបៅ្រ្ននុងរបបៀប

មួយថដលគ្យសម្រល់បដើម្បរីអ្ន្រអាចគ្យរ្រវប�ើញរោៃ់ថតកសួល)។

សូម្រត់ចំណំាបៅ្រ្ននុងខទរី5ថាអង្គរោរទាំងបៃះកតូវោៃបៅថាបបនាតាងបញ្ជាប់។បបនាតាងបញ្ជាប់្ ឺជាថ្្ន្រនៃរូបរាងរោយម្ៃ

ដូចជានដឬប�ើង។

បដើម្បរីយល់អំពរីសិទ្ធិៃិងសិទ្ធិអំណាចនៃបពវ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រសូមបោងបៅរោៃ់បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា107:8

បដើម្បរីបំបពញបសច្រ្រីថ ល្ែងរោរណ៍ដូចតបៅបៃះ៖ប្្វជិ្រភា្មិលគបីសសាផ�កមាៃសិទ្ធិខ្ងអំណាចៃិងសិទ្ធិអំណាចគលើ

ៃិងសិទ្ធិអំណាចគ�ើម្បីចា្រ់ផចងការណ៍ទាំងឡា�។

«ចាត់ថចងរោរណ៍ទាំងឡាយខាងវិញ្ញាណ»រួមបញ្ចតូលទាំងពរ�័យពិធរីបរិសុទ្ធៃិងបសច្រ្រីសញ្ញាទាំងឡាយ។


3.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីកោមួយថដលអ្ន្រម្ៃពរតាមរយៈ

សិទ្ធិអំណាចនៃបពវ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រ។អ្ន្រអាចសរបសរអំពរីកោមួយថដលអ្ន្រោៃទទួលពរ�័យថដលអ្ន្រ

ោៃចូលរួម្រ្ននុងពិធរីបរិសុទ្ធឬថដលអ្ន្រោៃបធវើបសច្រ្រីសញ្ញា។

«្ណៈកបធាៃនៃបពវ�ិតភាពជាៃ់ខ្ពស់»ថដលម្ៃបលើ្រប�ើងបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា107:9្ឺជា

្ណៈកបធាៃទរីមួយ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា107:10បោយថសវងរ្រថាបតើៃរណាថដលម្ៃសិទ្ធិបធវើរោរ

បៅបករោមដរ្រនាំនៃ្ ណៈកបធាៃទរីមួយ។

កបធាៃបសតេ្រៃិង្ណៈប៊ីស្សព្ឺជាលំនាំមួយនៃពួ្រសង្ជាៃ់ខ្ពស់បធវើរោរបៅ្រ្ននុងបោល�ំហរបស់ខលែលួៃបៅបករោមរោរដរ្រនាំនៃ

្ណៈកបធាៃទរីមួយ។

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា107:15–17សំបៅបៅបលើប៊ីស្សពជាអធិបតរីនៃសាសនាចក្រ។ថអលបឌើរកប៊ូសអ័រ

ម្៉ា្រ់ខៃ់�រី្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃពៃ្យល់៖

«សនទះគឺជាតំដែងដែលសអើរ៉ុនបានកាន់កាលពដី្រុរាែ�ិេ្ិេេរួលបានតំដែងសនទះគឺជាការ�្នងវង្ស

បតក្ូលវាបតូវបានផ្ល់ពដីឪពុក្ដែលរានភាព�ក្្ិ�មសៅែល់ក្ូនដែលរានភាព�ក្្ិ�ម។...្រ៉ុដន្

សៅក្្នគុងវិវរែៈមរួយប្រទានឲ្យប្រធានននសា�នាចបក្ចំសោទះការក្ំែត់ដខ្សប�ឡាយនិង្រុគ្លឲ្យកាន់

តំដែងជាន់ខ្�់ននគែៈ្រម៊ី�្សពនិងគែៈប្រធានសលវីគឺគែៈប្រធានេដីមរួយជាអ្នក្សបជើ�តាំង

‹�ង្ជាន់ខ្�់មរួយរូ្រនន្រព្វជិតភាពមិលគដី�សាដែល›ឲ្យកាន់តំដែងសនទះ។សៅក្្នគុងបពឹត្ិកការែ៍

សនទះដែរេដីប្រឹក្សាចំនរួនពដីររូ្រក្៏បតូវបានសៅឲ្យ្រសបមើសៅក្្នគុងគែៈ្រម៊ី�្សពជាអធិ្រតដីដែរ។(គ.និង�.

៦៨:១៤–២១;១០៧:១៥–១៧,៦៨–៧៨)។

«ក្្នគុងនាមជាអ្នក្កាន់ក្ូនសសាននគែៈប្រធានសលើ្រព្វជិតភាពសអើរ៉ុនននសា�នាចបក្និងសលើ្រម៊ី�្សពែនេសេៀតសនាទះ្រម៊ី�្សព

ជាអធិ្រតដីគឺជាពរួក្អ្នក្រាន�ិេ្ិអំណាចេូសៅននសា�នាចបក្។ោត់អង្គុយក្្នគុងតំដែងជាសៅបក្មសៅអម៊ីបសាដអលដែល

េេរួលខុ�បតូវសលើក្ិច្ការខាងអាណាចបក្នននគរ(គ.និង�.១០៧:៦៨–៧៤)េេរួលែង្វាយដែល�បរា្រ់ជរួយ

ែល់ជនបក្ដីបក្រ្រ�់បពទះអរាចា�់(គ.និង�.៤២:៣១–៣៣;៥១:៥,១២–១៣)សហើយបតូវបានសៅឲ្យសធ្វើែំសែើរ

និងប្រកា�ែំែឹងល្អសែើម្ដីជាជំនរួយែល់ការសាថា្រនានគរសឡើង។(គ.និង�.៨៤:១១២–១១៦)»(Mormon 
Doctrineការសបាទះពុម្សលើក្េដី២[ឆ្នាំ១៩៦៦]េំព័រ៥៩២)។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា107:18រួច្ ូសចំណាំបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍នៃបោលលទ្ធិដូចតបៅបៃះ៖ប្្វជិ្រភា្

មិលគបីសសាផ�កកាៃ់កូៃគោនៃរាល់្ រជ័�ខ្ងវិញ្ញាណនៃោសនាចពក។

«្រូៃបសាបពវ�ិតភាព្ ឺជាសិទ្ធិអំណាចកពះថដលោៃកបទាៃដល់ថានា្រ់ដរ្រនាំបពវ�ិតភាពបដើម្បរីដរ្រនាំក្ប់ក្ងៃិងកតួតកតា

រោរបកបើកោស់បពវ�ិតភាពរបស់កទង់បៅបលើថ្ៃដរី។រោរបកបើកោស់សិទ្ធិអំណាចបពវ�ិតភាព្ឺកតូវោៃក្ប់ក្ងបោយអ្ន្រ



៣៨២

សមសរៀនេដី២៣៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០៦;១០៧:១–២០

ទាំងឡាយថដលរោៃ់្រូៃបសា(សូមបមើល្.ៃិងស.៦5:2;81:2;124:123)។អ្ន្រទាំងឡាយថដលរោៃ់្រូៃបសា

ម្ៃសិទ្ធិបដើម្បរីបធវើអធិបតរីៃិងដរ្រនាំសាសនាចក្របៅ្រ្ននុងថដៃ្រំណត់មួយ»(ក្បលួ� ខានាត ភាគ ២ ៖ ការ្គប់្គង សាសនាច្ក

[ឆ្នាំ2010]ចំណុច2.1.1)។ថដៃ្រំណត់្ ឺជាតំបៃ់្ ូមិសាកសតេមួយថដលមៃុស្សមួយចំៃួៃ្រ្ននុងតំបៃ់បនាះម្ៃៃូវសិទ្ធិ

អំណាច។តួោ៉ាងថដៃ្រំណត់របស់ប៊ីស្សព្ឺជាវួដរបស់ោត់។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា107:8–9,18បយើងអាៃអំពរីអំណាចសិទ្ធិអំណាចៃិងរបបៀបរបបនៃបពវ�ិតភាព

មិល រ្ីសសាថដ្រ។សិទ្ធិនៃ្ ណៈកបធាៃបៃះម្ៃទំនា្រ់ទំៃងជាមួយ្រូៃបសានៃបពវ�ិតភាព។វ្រ្យសព្ទ«្រូៃបសានៃ

បពវ�ិតភាព»កតូវោៃបកបើោ៉ាងបហាចណាស់តាមរបបៀបចំៃួៃបរី៖្រូៃបសាថដលកតូវោៃកប្ល់ដល់ពួ្រសាវ្រ្រូៃបសានៃ

្ណៈកបធាៃៃិងរោរបកបើកោស់ជាទូបៅនៃ«្រូៃបសាបពវ�ិតភាព»។

កូៃគោផ�លព្រូវបាៃពបគល់�ល់្ ួកោវក។អ្ន្រថដលកតូវោៃថតងតាំងជាសាវ្រកតូវោៃកបទាៃឲ្យៃូវ(1)្រូៃបសានៃពួ្រ

សាវ្រឬ្រូៃបសានៃៃ្រ—ថដលជាអំណាចៃិងសិទ្ធិអំណាចបដើម្បរីបធវើអធិបតរីបលើសាសនាចក្រៃិងៃ្រកពះបៅបលើថ្ៃដរី

(សូមបមើល្.ៃិងស.27:12–13);(2)្រូៃបសានៃរោរកបមូលរាកសតេអ៊ីកសាថអលឬ្រិច្ចរោរ្ ្សពវ្សាយសាសនា

(សូមបមើល្.ៃិងស.110:11);(3)្រូៃបសានៃកោរោៃ់រោប់កតួតកតានៃដំណរងល្អរបស់អ័កោហាំៃិងរោរសាដារប�ើងវិញ

ក្ប់អវរីទាំងអស់(សូមបមើល្.ៃិងស.110:12សូមបមើល្ ងថដរ្.ៃិងស.27:៦–7)ៃិង(4)្រូៃបសានៃអំណាច

បដើម្បរី្ សារភាជាប់(សូមបមើល្.ៃិងស.110:13–15)។ម្ៃថតពួ្រសាវ្របែុបណាណះបទើបម្ៃ្រូៃបសាបពវ�ិតភាពទាំងបៃះ

ដ្បិតពួ្របលា្រពុំកប្ល់្រូៃបសាទាំងបៃះបៅឲ្យមៃុស្សដនទប�ើយ។

«កពះបយស៊ូវក្រីស្ទរោៃ់្រូៃបសាបពវ�ិតភាពទាំងអស់សកម្ប់សាសនាចក្ររបស់កទង់។កទង់ោៃកបទាៃឲ្យពួ្រសាវ្ររបស់កទង់

ម្នា្រ់ៗរាល់្រូៃបសាថដលម្ៃសកម្ប់ៃ្រកពះបៅបលើថ្ៃដរី។សាវ្រច្បងថដល្រំពុងរស់បៅថដលជាកបធាៃសាសនាចក្រ្ឺ

ជាបុ្្គលថតម្នា្រ់្ ត់បៅបលើថ្ៃដរីបៃះថដលកតូវោៃកបទាៃសិទ្ធិអំណាចឲ្យបកបើរាល់្រូៃបសាបពវ�ិតភាព(សូមបមើល្.ៃិងស.

43:1–4;81:2;107:៦4–៦7,91–92;132:7)។

«ពួ្រចិតសិបនា្រ់បបកមើតាមរោរចាត់តំាងៃិងតាមរោរប្្ទរសិទ្ធិអំណាចពរី្ ណៈកបធាៃទរីមួយៃិង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរ

នា្រ់។កបធាៃតំបៃ់កតូវោៃចាត់តាំងឲ្យក្ប់ក្ងបលើតំបៃ់នានាបោយម្ៃរោរអៃុញ្ញាតពរី្ ណៈកបធាៃទរីមួយៃិងពួ្រដប់

ពរីរនា្រ់។្ណៈកបធាៃនៃពួ្រចិតសិបនា្រ់កតូវោៃថញ្របចញៃិងកប្ល់្រូៃបសាឲ្យបធវើអធិបតរីបលើ្រូរ៉ុមនៃពួ្រចិតសិបនា្រ់»

(ក្បលួ� ខានាត ភាគ ២ចំណុច2.1.1)។

កូៃគោនៃគណៈពបធាៃ។«កបធាៃនៃសាសនាចក្រ

ថបងថច្រ្រូៃបសានៃបពវ�ិតភាពបៅថានា្រ់ដរ្រនាំបពវ�ិតភាព

ដនទបទៀតបដើម្បរីពួ្រោត់អាចបធវើអធិបតរីបៅ្រ្ននុងថ្្ន្រនៃ

រោរទទួលខុសកតូវរបស់ខលែលួៃ។្រូៃបសាបពវ�ិតភាពកតូវោៃ

កប្ល់ឲ្យកបធាៃកពះវិហារបរិសុទ្ធបបស្រ្រម្បសតេ្រៃិង

មណ្ឌលប៊ីស្សពកបធាៃសាខាកពមទាំងកបធាៃ្រូរ៉ុមនានា។

សិទ្ធិអំណាចបធវើជាអធិបតរីម្ៃ្រំណត់សកម្ប់ថតរោរទទួល

ខុសកតូវថដលោៃចាត់តាំងៃិងបៅ្រ្ននុងថដៃ្រំណត់្ ូមិសាកសតេ

នៃរោរបៅបបកមើរបស់អ្ន្រដរ្រនាំក្ប់រូប»(ក្បលួ� ខានាត ភាគ ២

ចំណុច2.1.1)។

បោយោៃទទួល្រូៃបសាបពវ�ិតភាពទាំងបៃះអ្ន្រដរ្រនាំ

បពវ�ិតភាពម្ៃសិទ្ធិអំណាចបដើម្បរីបបកមើជាអ្ន្ររោៃ់តំថណង

ជាអធិបតរី។តួោ៉ាងប៊ីស្សពបបកមើជាសង្ជាៃ់ខ្ពស់ជា

អធិបតរីបៅ្រ្ននុងវួដបហើយ្រ៏ជាកបធាៃនៃបពវ�ិតភាពបអើរ៉ុៃបៅ

្រ្ននុងវួដថដរ។ថានា្រ់ដរ្រនាំបពវ�ិតភាពថដលទទួលោៃ្រូៃបសា

្រ៏កតូវោៃកបទាៃឲ្យៃូវសិទ្ធិទទួលអំបណាយទាៃៃិងអំណាច

ម្ៃដូចជាអំបណាយទាៃនៃរោរញាណដរង។ឧទាហរណ៍

ប៊ីស្សពមួយរូបបបកមើជាបៅក្រមទូបៅបហើយទទួលោៃ

លទ្ធភាពខាងវិញ្ញាណបដើម្បរី�ួយសម្�ិ្រថដលកតូវរោរដំបូនាមៃ

សកម្ប់បញ្ហាចាំោច់ផ្ទាល់ខលែលួៃរួមម្ៃអំបពើរំលងដ៏ធងៃៃ់ធងៃរ។

«បៅបពលថានា្រ់ដរ្រនាំបពវ�ិតភាពកតូវោៃបោះថលងពរីរោរបៅបបកមើរបស់ខលែលួៃពួ្របលា្រពុំរោៃ់្រូៃបសាថដលជាប់ទា្រ់ទងៃរង

រោរបៅបបកមើបនាះបទៀតប�ើយ។



៣៨៣

សមសរៀនេដី២៣៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០៦;១០៧:១–២០

«ទរីកបរ្រសារបស់ថានា្រ់ដរ្រនាំបពវ�ិតភាពពុំម្ៃ្រូៃបសាបនាះបទ។ពួ្របលា្រកតូវោៃថញ្របចញបហើយបធវើរោរបៅបបកមើរបស់ខលែលួៃ

តាមរោរចាត់តាំងៃិងសិទ្ធិអំណាចថដលោៃប្្ទរឲ្យ។

«អង្គរោរ�ំៃួយរបស់វួដៃិងបសតេ្រទាំងអស់កបតិបតតេិរោរបៅបករោមរោរដរ្រនាំរបស់ប៊ីស្សពៃិងកបធាៃបសតេ្រថដលរោៃ់្រូៃបសា

បដើម្បរីបធវើអធិបតរី។កបធាៃអង្គរោរ�ំៃួយៃិងទរីកបរ្រសារបស់ពួ្រោត់ពុំម្ៃ្រូៃបសាបនាះបទ។ពួ្រោត់ម្ៃសិទ្ធិអំណាចថដល

ោៃប្្ទរឲ្យបដើម្បរីបបកមើបៅ្រ្ននុងរោរបៅរបស់ខលែលួៃ»(ក្បលួ� ខានាត ភាគ ២ចំណុច2.1.1)។

ការគពបើពបាស់ជាទូគៅនៃ«កូៃគោប្្វជិ្រភា្»។រោរបកបើកោស់ជាទូបៅនៃវ្រ្យសព្ទ«្រូៃបសាបពវ�ិតភាព»ឬ«្រូៃបសា

នៃបពវ�ិតភាព»អាចកតូវោៃយល់ថាជាសិទ្ធិរបស់ថានា្រ់ដរ្រនាំបពវ�ិតភាពៃិងម្ៃចំបោះពួ្រោត់ឬ្រ្ននុង្ររណរីជាបកចើៃ

ម្ៃចំបោះសម្�ិ្រ។សិទ្ធិទាំងបៃះកតូវថតោៃ្រំណត់បៅ្រ្ននុងបរិបទរបស់វបរៀងៗខលែលួៃ។ឧទាហរណ៍្រូៃបសាចំបោះ

រោរបបកមើនៃពួ្របទវតាម្ៃសកម្ប់អ្ន្ររោៃ់បពវ�ិតភាពបអើរ៉ុៃតាមរយៈសិទ្ធិ(សូមបមើល្.ៃិងស.13:1)។្រូៃបសានៃ

បសច្រ្រីអា្៌្រំោំងទាំងឡាយនៃៃ្រ(សូមបមើល្.ៃិងស.84:19–20;128:14)ម្ៃបកបើកោស់បៅ្រ្ននុងកពះវិហារ

បរិសុទ្ធ។្រូៃបសានៃបសច្រ្រីសប្គ្រះ្ឺជាបោលលទ្ធិៃិងពិធរីបរិសុទ្ធនៃដំណរងល្អបហើយកតូវោៃ្ ្ល់ឲ្យអ្ន្រថសវងរ្របសច្រ្រីពិត

ៃិងភាពសុចរិត។បុ្្គលម្នា្រ់ៗកតូវថតម្ៃភាពស្រ្ិសមៃិងោៃបំណងកបថានាចង់ោៃ្រូៃបសាៃរីមួយៗទាំងបៃះបទើបវបបើ្រ

បគ្ហាញបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ពួ្រប្។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា107:19បយើងអាៃអំពរីពរ�័យមួយចំៃួៃថដលប្រើតម្ៃតាមរយៈបពវ�ិតភាព

មិល្រីសសាថដ្រ។សូមអាៃខ្ម្ពរីរបៃះរួចថសវងរ្រពរ�័យទាំងបនាះ។

ពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធបានពន្យល់អំពដីសារៈ�ំខាន់នន្រព្វជិតភាពមិលគដី�សាដែក្ក្្នគុងការផ្ល់ឲ្យរាន

ពរជ័យ៖«្រព្វជិតភាពមិលគដី�សាដែក្...គឺជា្រណាដាញមរួយដែលតាមរយៈ្រណាដាញសនាទះ

ចំសែទះែឹងសោលលេ្ិដផនការននស�ចក្្ដី�ស្ង្គាទះនិងរាល់ក្តាតា�ំខាន់ៗបតូវបានស្រើក្�ដម្ងពដី

សាថាន�រួគ៌»(សៅក្្នគុងHistory of the Church៤:២០៧)។



សម្�ិ្រក្ប់រូបនៃសាសនាចក្រអាចទទួលោៃពរ�័យថដលម្ៃម្រពរីបពវ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រ។ពរ�័យទាំងបៃះម្ៃ

ដល់មៃុស្សទាំងអស់ថដលទទួលោៃពិធរីបរិសុទ្ធនៃកពះវិហារបរិសុទ្ធបហើយបៃតេម្ៃចិតតេបសាមះកតង់ចំបោះបសច្រ្រីសញ្ញារបស់

ខលែលួៃ។

សូម្ ិតអំពរីៃរណាម្នា្រ់ថដលអ្ន្រសារល់ថដលរោៃ់បពវ�ិតភាពបអើរ៉ុៃ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា107:13–

14,20បោយថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃបបកងៀៃអំពរីសិទ្ធិអំណាចបពវ�ិតភាពបអើរ៉ុៃ។

បោងតាមអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបចញពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះសូមបញ្ចប់បោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះ៖ប្្វជិ្រភា្គអើរ៉ុៃកាៃ់កូៃគោ

នៃគ�ើ�ចា្រ់ផចង្ ិធបីបរិសុទ្ធខ្ងគពរៅទាំងឡា�។

បតើម្ៃពិធរីបរិសុទ្ធអវរីខលែះបៅ្រ្ននុងខទរី20?បតើម្ៃពិធរីបរិសុទ្ធអវរីខលែះបទៀតថដលកតូវោៃចាត់ថចងបោយសិទ្ធិអំណាចនៃ

បពវ�ិតភាពបអើរ៉ុៃ?

ថអលបឌើរោលលែិៃបអ្រអូ្រ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃពៃ្យល់អំពរីទំនា្រ់ទំៃងរវងរោរបបកមើនៃពួ្របទវតា

ៃិងពិធរីបរិសុទ្ធនៃបុណ្យក�មុ�ទរ្រៃិងសាករោមែង់៖

«ពិធដី្ររិ�ុេ្នន្រព្វជិតភាពសអើរ៉ុនទាំងសនទះ...រានសារៈ�ំខាន់ចំសោទះការ្រសបមើននពរួក្សេវតា។

«‹ោក្្យ«សេវតា»គឺបតូវបានសប្រើក្្នគុង្រេគម្ដីរ�បរា្រ់តរួអង្សាថាន�រួគ៌បគ្រ់អង្ដែលរានសារែំែឹង

រ្រ�់បពទះ›(ចច�្យលូខានុនGospel Truth,សបជើ�សរើ�សចញពដីJerreld L. Newquist[ឆ្នាំ១៩៨៧]

េំព័រ៥៤)។្រេគម្ដីរសរៀ្ររា្រ់នូវឧទាហរែ៍យា៉ាងសបចើនដែលពរួក្សេវតាបានសលចមក្ជាតរួអង្។...

កាលខ្គុំសៅសក្្មងខ្គុំបានគិតថ្លក្្ខែៈែូចសនាទះបោន់ដតជាភាព�ំខាន់មរួយ្រ៉ុសណាណទះដែលសៅថ្ជា

ការ្រសបមើននពរួក្សេវតាសនាទះ។ក្្នគុងនាមជាអ្នក្កាន់្រព្វជិតភាពសអើរ៉ុនវ័យសក្្មងខ្គុំពុំដែលគិតថ្ខ្គុំនឹងស�ើញសេវតាសេសហើយខ្គុំ

បានសងឿងឆងៃល់អំពដីលក្្ខែៈែូចសនាទះរានទាក្់េងអ្វដីនឹង្រព្វជិតភាពសអើរ៉ុន។

«្រ៉ុដន្ការ្រសបមើននពរួក្សេវតាក្៏អាចបតូវបានលាក្់ក្ំបាំងផងដែរ។សារលិខិតរ្រ�់សេវតាអាចបតូវបានផ្ល់ឲ្យសដាយ

�សម្ងឬសដាយគំនិតឬអារម្មែ៍េំនាក្់េំនងសៅក្្នគុងចិត្។...

«...សេវតាភាគសបចើនេំនាក្់េំនងតាមរយៈអារម្មែ៍ឬបានសាដា្រ់ឮជាជាងការបានស�ើញ។



៣៨៤

សមសរៀនេដី២៣៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០៦;១០៧:១–២០

«ជាេូសៅពរជ័យននការរានភាពជានែគូនិងេំនាក្់េំនងខាងវិញ្ញាែគឺរានដតចំសោទះអ្នក្ទំាងឡាយណាដែលសាអាត

�្អំ្រ៉ុសណាណទះ។...តាមរយៈពិធដី្ររិ�ុេ្្រព្វជិតភាពសអើរ៉ុនននពិធដី្រុែ្យបជមុជេឹក្និងពិធដីសាបកាម៉ង់សនាទះសយើងបតូវបាន

សាអាត�្អំពដីអំសពើបា្ររ្រ�់សយើងសហើយបាន�នយាថ្ស្រើសយើងរក្សាស�ចក្្ដី�ញ្ញាទាំងឡាយរ្រ�់សយើងសនាទះសយើងនឹងរាន

បពទះវិញ្ញាែរ្រ�់បេង់គង់សៅជាមរួយសយើងជានិច្។ខ្គុំសជឿថ្ការ�នយាពុំ�ំសៅដតសៅសលើបពទះវិញ្ញាែ្ររិ�ុេ្សេ្រ៉ុដន្ក្៏

�ំសៅសៅសលើការ្រសបមើននពរួក្សេវតាដែរែ្ិត‹ពរួក្សេវតានិយាយសដាយបពទះសចសាដាននបពទះវិញ្ញាែ្ររិ�ុេ្សហតុែូសចានាទះសហើយ

ពរួក្សេវតានិយាយអំពដីបពទះ្រន្លូលទាំងឡាយននបពទះបគដី�្›(នដីនហ្វេដី២៣២:៣)។ែូសច្នទះគឺអ្នក្ទាំងឡាយដែលកាន់្រព្វជិត

ភាពសអើរ៉ុនដែលស្រើក្ទាវារ�បរា្រ់�រាជិក្សា�នាចបក្ទាំងអ�់ដែលេេរួលទានពិធដីសាបកាម៉ង់សដាយ�ក្្ិ�មសែើម្ដី

រីក្រាយនឹងភាពជានែគូននបពទះវិញ្ញាែននបពទះអរាចា�់និងការ្រសបមើននពរួក្សេវតា»។(«The Aaronic Priesthood and the 
Sacrament »Ensign ដខវិច្ិកាឆ្នាំ១៩៩៨េំព័រ៣៨–៣៩)។



4.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីរបបៀបថដលអ្ន្រម្ៃពរតាមរយៈ

បពវ�ិតភាពបអើរ៉ុៃ។(អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ិតអំពរីពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រៃិងបទពិបសាធៃ៍របស់អ្ន្រ្រ្ននុងរោរទទួលទាៃ

សាករោមែង់)។

សូមសរបសរតំថណងបពវ�ិតភាពដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅបករោមចំណងប�ើងកតរមកតូវ្រ្ននុងតារាង៖ថអលបឌើរសង្ជាៃ់ខ្ពស់

បលា្រអយ្យបរោពួ្រចិតសិបនា្រ់សាវ្រឌរី្រុៃក្ូសង្ប៊ីស្សព។(តំថណងបពវ�ិតភាពចំៃួៃពរីរសាវ្រៃិងប៊ីស្សពកតូវោៃ

ោ្រ់បញ្ចតូលបៅ្រ្ននុងទរីតាំងកតរមកតូវ)។

បព្វជិតភាពមិលគតីេសាណែក បព្វជិតភាពសអើរ៉រុន

សាវក្ ្រម៊ី�្សព

អ្ន្រៃរងបោងបៅរោៃ់តារាងបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃចំៃួៃពរីបនាទាប់បទៀតបៅបពលអ្ន្របរៀៃបថៃថែមអំពរីតំថណងបពវ�ិតភាព។

ចំបណះចំណាេខគម្ីរ—បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១០៧:៨


5. បដើម្បរីយល់អំពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា107:8ឲ្យោៃរោៃ់ថតចបាស់សូមអាៃោ្រ្យមួយម្៉ាត់ដំបូងប្

«បពវ�ិតភាព»ឲ្យឮៗ។បនាទាប់ម្រសូមអាៃោ្រ្យពរីរម្៉ាត់ដំបូងប្៖«បពវ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រ»។សូម

បៃតេអៃុវតតេតាមលំនាំបៃះរហូតដល់អ្ន្រទបៃ្ទញចាំខ្ម្ពរីរទាំងមូល។សូមបិទកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្ររួចពយាោមសូកត

ខ្ម្ពរីរទាំងមូលបចញពរីរោរចងចាំ។បបើអ្ន្រពុំអាចសូកតបចញពរីរោរចងចាំបទសូមបបើ្រកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រម្ងបទៀត

បហើយបធវើតាមលំនាំដថដល។បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូម្រត់កតាអំពរីរោល

បរិបច្ទថដលអ្ន្រោៃបញ្ចប់លំហាត់បៃះ។


៦. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ១០៦; ១០៧:១–២០ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ

(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិងការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៣៨៥

សមសរៀនេដី២៣៖ន្ងៃេដី២

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា

១០៧:២១–៣៨
បមបរៀៃទរី23៖ន្ងៃទរី2បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា107:21–38

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១០៧:២១–២៦

ទ្រះអម្ចាស់ដណនាំអំ្ីករណីយកិច្ចនិងសិ្រ្ិអំណាចណនកូរ៉ុ្ដែលជាអធិប�ីណនស្សនាចទក

សូម្ ិតអំពរីកោមួយបៅបពលៃរណាម្នា្រ់ោៃកទកទង់ោំកទរោរោរបហើយបលើ្រទរ្រចិតតេអ្ន្រ។បតើម្ៃភាពខុសថបលែ្រោ៉ាង

ដូចបម្ចបៅបពលម្ៃៃរណាម្នា្រ់�ួយអ្ន្រតាមរបបៀបបៃះ?

បៅ្រ្ននុងបទ្ម្ពរីរោំ្ទៃរណាម្នា្រ់ម្ៃៃ័យថាបយើងកទកទង់ោំកទរោរោរឬបលើ្រទរ្រចិតតេដល់បុ្្គលបនាះ។សូមអាៃ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា107:21–22បោយថសវងរ្រថាបតើៃរណាថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលថាសម្�ិ្រ

្ួរថតោំកទ។

កសបតាមខទរី22បតើបយើងោំកទ្ ណៈកបធាៃទរីមួយតាមរបបៀបណា?សូមបឆលែើយសំណួរបៃះបោយបំបពញបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍

ដូចតបៅបៃះ៖គណៈពបធាៃទបីមួ�ព្រូវបាៃោំពទគោ�,ៃិងនៃោសនាចពក។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំោ្រ្យឬឃ្លា

ថដលបបកងៀៃអំពរីបសច្រ្រីពិតបៃះ។(សូម្រត់ចំណាំថាបៅ្រ្ននុងខទរី22ឃ្លា«ោៃបរើសប�ើងបោយក្រុម»ពុំម្ៃៃ័យថា

សម្�ិ្រសាសនាចក្របក�ើសបរើសអ្ន្រថដលកតូវបបកមើបៅ្រ្ននុង្ ណៈកបធាៃទរីមួយបនាះបទ។វសំបៅបៅបលើឆៃ្ទៈរបស់សម្�ិ្រ

សាសនាចក្រថដលកតូវោំកទដល់ថានា្រ់ដរ្រនាំទាំងបនាះ)។


1. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រ្ ិតថាវម្ៃៃ័យដូចបម្ចថដលកតូវោំកទដល់្ ណៈកបធាៃទរីមួយបោយបសច្្ររីទុ្រចិតតេបសច្រ្រី�ំបៃឿ

ៃិងបសច្រ្រីអធិសាឋាៃ?

ខ. បចញពរីបទពិបសាធៃ៍ផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់អ្ន្របតើបយើងម្ៃពរតាមរបបៀបណាបៅបពលបយើងកទកទង់បហើយោំកទ

ដល់្ ណៈកបធាៃទរីមួយបនាះ?

្ . បតើអ្ន្របរៀៃអវរីខលែះបចញពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា107:21–22អំពរី្ ណៈកបធាៃទរីមួយ?

បៅបពលអ្ន្រអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបៃះបោយកបធាៃហិៃរីប៊ីអាវរិង្រ្ននុង្ ណៈកបធាៃទរីមួយសូម្ ូសបនាទាត់ពរី

បករោមអវរីថដលបលា្រោៃម្ៃកបសាសៃ៍ថាបយើងអាចបធវើបដើម្បរីោំកទថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្ររបស់បយើង៖

«ចំសោទះសយើងសែើម្ដីោំបេែល់អ្នក្ទាំងឡាយដែលបតូវបានសៅ...សយើងបតូវដតពិនិត្យពិច័យសលើជដីវិត

រ្រ�់សយើងដប្រចិត្ស្រើចាំបាច់�នយាថ្នឹងសោរពតាមបពទះ្រញ្ញត្ិទាំងឡាយរ្រ�់បពទះអរាចា�់សហើយ

សធ្វើតាមពរួក្អ្នក្្រសបមើរ្រ�់បេង់។...



សេចក្តីស្្ើម
ក្្នគុងដខសមសាឆ្នាំ១៨៣៥�រាជិក្ក្្នគុងក្ូរ៉ុមននពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់ដែលបតូវបាន

ដតងតាំង្ ្មដីៗបានសៅេដីបក្ុងខឺតឡង់រែ្ឋអូនហអូសដាយសរៀ្រចំខ្លួនសចញែំសែើរ

សៅកាន់ស្រ�ក្ក្ម្មក្ូរ៉ុមេដីមរួយ។ពដីមុនពរួក្ោត់ចាក្សចញសៅពយាការីយ៉ូដ�្រ

�ម្ម៊ីធបានដចក្ចាយវិវរែៈមរួយចំនរួនដែលសលាក្េេរួលបានសៅកាន់ពរួក្ោត់

ដែល�ព្វន ង្ៃសនទះរានដចងសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០៧។សនទះគឺ

ជាសមសរៀនេដីពដីរក្្នគុងចំសណាមសមសរៀនទាំង្រដីននក្ែ្ឌមរួយសនទះ។សៅក្្នគុងចំដែក្នន

វិវរែៈសនទះបពទះអរាចា�់បានដែនាំអំពដីក្រែដីយក្ិច្រ្រ�់ក្ូរ៉ុមដែលជាអធិ្រតដីនន

សា�នាចបក្៖គែៈប្រធានេដីមរួយក្ូរ៉ុមននពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់និងពរួក្ចិត�ិ្រ

នាក្់។



៣៨៦

សមសរៀនេដី២៣៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០៧:២១–៣៨

«...វានឹងជាសរឿង្ លា�នវក្្នគុងការស្រ្ជាញាចិត្ថ្នឹងោំបេសដាយស�ចក្្ដីជំសនឿនិងស�ចក្្ដីអធិសា្នរ្រ�់សយើងែល់អ្នក្

ទាំងឡាយដែល្រសបមើសយើងសៅក្្នគុងនគរ។ខ្គុំយល់ចបា�់សដាយខ្លួនខ្គុំផ្ទាល់អំពដីអំណាចននស�ចក្្ដីជំសនឿរ្រ�់�រាជិក្

សា�នាចបក្ក្្នគុងការោំបេែល់អ្នក្ទាំងឡាយដែលបតូវបានសៅ។...ខ្គុំបានរានអារម្មែ៍ពដីការអធិសា្ននិងស�ចក្្ដី

ជំសនឿរ្រ�់មនុ�្សដែលខ្គុំមិនសាគាល់សហើយពរួក្សគបានសាគាល់ខ្គុំថ្ជាមនុ�្សរានាក្់ដែលបតូវបានសៅឲ្យ្រសបមើតាមរយៈក្ូនសសា

្រព្វជិតភាព»( The True and Living Church »Ensign ឬលីអាហូណាដខឧ�ភាឆ្នាំ២០០៨,េំព័រ២១)។

សូម្ ិតអំពរីអវរីថដលអ្ន្រ្រំពុងបធវើនាបពលបច្ចនុប្បៃ្នបៃះ្រ្ននុងរោរោំកទដល់្ ណៈកបធាៃទរីមួយៃិងថានា្រ់ដរ្រនាំដនទបទៀតនៃ

សាសនាចក្រ។បតើអ្ន្រអាចកទកទង់ោំកទរោរោរឬបលើ្រទរ្រចិតតេដល់ពួ្របលា្រតាមរបបៀបណា?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា107:23បោយថសវងរ្រថាបតើកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលោ៉ាងដូចបម្ចខលែះ

អំពរី្ររណរី្រិច្ចរបស់ពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។បតើពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់កតូវោៃបៅឲ្យបធវើអវរី?

អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណំាោ្រ្យឬឃ្លាបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រថដលបបកងៀៃអំពរីបសច្រ្រីពិតដូចតបៅបៃះ៖្ួកោវកគឺជា

ោក្សបី្ ិគសសអំ្បីព្រះនាមនៃព្រះគ�សូ៊វពគបីស្ទគៅគ្ញស្្វក្នុង្ ិភ្គោក។

បតើអ្ន្រ្ ិតថាវម្ៃៃ័យដូចបម្ចថដលថាពួ្រសាវ្រ្ ឺជាសា្រ្សរីពិបសសអំពរីកពះនាមនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?

សូមសិ្រសាបៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីថណនាំដល់បទ្ម្ពរីរទាំងឡាយឬបៅ្រ្ននុងBibleDictionaryៃូវអវរីថដលកោប់អំពរីោ្រ្យៃិង

គ្រនៃសាវក ។

កបធាៃនៃសាសនាចក្រ្ឺជាសាវ្រច្បងបៅបលើថ្ៃដរីចំថណ្រឯទរីកបរ្រសាបៅ្រ្ននុង្ ណៈកបធាៃទរីមួយ្រ៏ជាសាវ្រ្ ងថដរ។

បហតុដូបច្នះបហើយសម្�ិ្រទាំងឡាយ្រ្ននុង្ ណៈកបធាៃទរីមួយ្រ៏កតូវោៃបៅថាសា្រ្សរីពិបសសអំពរីកពះនាមនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

ថដរ។

ដអលសឌើរសែវីឌសអដ្រែណាក្្នគុងក្ូរ៉ុមននពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់បាន្រសបងៀនអំពដីអត្ន័យននការសធ្វើជា

សាក្្សដីពិស��ននបពទះនាមននបពទះបគដី�្៖«តរួនាេដីរ្រ�់សាវក្នាសពល�ព្វន្ងៃសនទះគឺជាតរួនាេដីែូចោនាសៅ

នឹងសាវក្ពដី្រុរាែដែរ(�ូមសមើលក្ិច្ការ១:២២;៤:៣៣)។តរួនាេដីរ្រ�់សយើងគឺសចញសៅ

ោ�សពញពិភពសលាក្សហើយប្រកា�អំពដី‹បពទះសយ�មូវបគដី�្និងបេង់ដែលបតូវឆ្កាង›(�ូមសមើល

រា៉ាក្ុ�១៦:១៥;ក្ូរិន្ូ�េដី១២:២)។សាវក្រានាក្់គឺជាអ្នក្ផ្សព្វផសាយសា�នារានាក្់និងជាសាក្្សដី

ពិស��អំពដីបពទះនាមននបពទះបគដី�្។‹បពទះនាមននបពទះបគដី�្›�ំសៅសៅសលើស្រ�ក្ក្ម្មការ�ុគតនិង

ការរ�់សឡើងវិញរ្រ�់បពទះសយ�មូវបគដី�្—ដែលជា�ិេ្ិអំណាចសោលលេ្ិនិងគុែ�ម្ត្ិ�ំខាន់ក្្នគុងនាមជាបពទះរាជ្រុបតា

ននបពទះដែលបតូវសធ្វើជាបពទះអង្សបបា�សលាទះនិងបពទះអង្�ស្ង្គាទះរ្រ�់សយើង។ក្្នគុងនាមជាសាក្្សដីពិស��អំពដីបពទះនាមនន

បពទះបគដី�្សយើង�ូមដ្្ងេដី្រនាទាល់អំពដីភាពពិតសេវភាពនិងការរ�់សឡើងវិញននបពទះសយ�មូវបគដី�្ដែលជាែង្វាយធរួនែ៏និរន្រ៍

និងអ�់ក្ល្ជានិច្និងជាែំែឹងល្អរ្រ�់បេង់»(“Special Witnesses of the Name of Christ,” The Religious 
Educator: Perspectives on the Restored Gospelវ៉ុល១២េំព័រ២[ឆ្នាំ២០១១]េំព័រ១)។



2.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីថាបតើអ្ន្រម្ៃអារម្ណ៍ដូចបម្ចៃិង

ថាបតើអ្ន្រោៃបរៀៃអវរីខលែះបៅបពលអ្ន្រោៃសាដាប់ឬអាៃស្រខេរីភាពឬទរីបនាទាល់របស់ពួ្រសាវ្រ។(វអាចៃរង្ ្ល់

អតថែកបបោ�ៃ៍្រ្ននុងរោររំឭ្រអំពរីសុៃ្ទរ្រថាសៃ្និសរីទទូបៅរបស់ពួ្រសាវ្របៅ្រ្ននុងទស្សនាវដ្រីសាសនាចក្រ)។



៣៨៧

សមសរៀនេដី២៣៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០៧:២១–៣៨

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា107:24បោយថសវងរ្រថាបតើកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលោ៉ាងដូចបម្ច

អំពរីសិទ្ធិអំណាចៃិងអំណាចរបស់្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។

បៅបពលបុរសទាំងឡាយកតូវោៃថតងតាំងជាសាវ្របនាះពួ្របលា្រកតូវោៃកប្ល់ឲ្យៃូវ្រូៃបសាបពវ�ិតភាពជាកបធាៃនៃ

សាសនាចក្រ។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយចំបោះកបធាៃនៃសាសនាចក្រ្រ្ននុងនាមជាសង្ជាៃ់ខ្ពស់កតួតកតាបលើបពវ�ិតភាព

មិល្រីសសាថដ្របលា្រ្ ឺជាបុរសថតម្នា្រ់្ ត់បៅបលើថ្ៃដរីបៃះថដលកតូវោៃអៃុញ្ញាតឲ្យបកបើ្រូៃបសាទាំងឡាយនៃបពវ�ិតភាព។

ពួ្រសាវ្រដនទបទៀតបកបើ្រូៃបសាទាំងបៃះបោយោៃទទួលរោរអៃុញ្ញតពរីកបធាៃនៃសាសនាចក្រ។បៅបពលកបធាៃនៃ

សាសនាចក្រទទួលមរណភាព្ណៈកបធាៃទរីមួយកតូវោៃរំសាយចំថណ្រឯ្រូរ៉ុមនៃពួ្រដប់ពរីរនា្រ់ថដលម្ៃសិទ្ធិអំណាច

ៃិងអំណាចបស្ើោនាបៅៃរង្ ណៈកបធាៃទរីមួយថដរបនាះោៃរោលាយបៅជាក្រុមថដលបធវើអធិបតរីបលើសាសនាចក្រ។្រ្ននុងនាមជា

កបធាៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រដប់ពរីរនា្រ់សាវ្រច្បងថដល្រំពុងរស់បៅកតូវោៃអៃុញ្ញាតឲ្យបកបើ្រូៃបសាទាំងឡាយនៃបពវ�ិតភាពចាប់ពរី

បពលបនាះ។

ថអលបឌើរោវីឌប៊ីបហត្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃបបកងៀៃ៖

«សៅសពលប្រធានននសា�នាចបក្បានេេរួលមរែភាពសៅសតើប្រធាន្ ្មដីបតូវបានសបជើ�តាំងតាមរស្រៀ្រ

ណា។

«ក្្នគុងឆ្នាំ១៨៣៥បពទះអរាចា�់បានប្រទានវិវរែៈ�្ដីពដីក្ម្មវត្គុមរួយសនទះដែល្រង្ហាញអំពដីរស្រៀ្រ�្នង

តំដែងែ៏បតឹមបតូវ។វិវរែៈសនទះដ្្ងថ្ក្ូរ៉ុមននពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់គឺជាបក្ុមដែលរាន�ិេ្ិអំណាច

ស�្មើោនាសៅនឹងគែៈប្រធានេដីមរួយេដីមរួយដែរ។(�ូមសមើលគ.និង�.១០៧:២៤)។«ស�ចក្្ដី

សនទះរានន័យថ្សៅសពលប្រធានននសា�នាចបក្េេរួលមរែភាពគែៈប្រធានេដីមរួយបតូវបានរំសាយចំដែក្ឯក្ូរ៉ុមនន

ពរួក្ែ្រ់ពដីរនាក្់កាលាយសៅជាបក្ុមដែលសធ្វើអធិ្រតដីសលើសា�នាចបក្សដាយ�្វ័យប្រវត្ិ។លំនាំសនាទះបតូវបាន្រសងកើតសឡើងសៅ

សពលប្រធានននសា�នាចបក្យ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធបានេេរួលមរែៈភាព។...

«ែំសែើរការែ៏សេវភាពដែលបតូវបានស្រើក្�ដម្ង�បរា្រ់ការដតងតាំងគែៈប្រធានេដីមរួយ្ ្មដីននសា�នាចបក្—ដែលជា

វិវរែៈមក្ពដីបពទះអរាចា�់និងជាការោំបេសដាយមនុ�្សសនាទះ—បតូវបានប្រតិ្រត្ិរហូតែរា្រមក្ែល់្រច្គុ្រ្ន្នសនទះ។គែៈ

ប្រធានេដីមរួយបតូវបាន‹ោំបេសដាយស�ចក្្ដីេុក្ចិត្ស�ចក្្ដីជំសនឿនិងស�ចក្្ដីអធិសា្នននសា�នាចបក្›។(គ.និង�.

១០៧:២២)»(A Prophet Chosen of the Lord,”Ensign ដខឧ�ភាឆ្នាំ១៩៨៦េំព័រ៨)។

បថៃថែមពរីបលើរោរពៃ្យល់អំពរី្ររណរីយ្រិច្ចរបស់្ ណៈកបធាៃទរីមួយៃិង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់បនាះកពះអម្ចាស់្រ៏ោៃកតាស់

សថម្ងអំពរី្ររណរីយ្រិច្ចរបស់ពួ្រចិតសិបនា្រ់ថដរ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា107:25បោយថសវងរ្ររោរណ៍

ថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលអំពរី្ររណរីយ្រិច្ចរបស់ពួ្របលា្រ។

អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំោ្រ្យឬឃ្លាបៅ្រ្ននុងខទរី25ថដលបបកងៀៃអំពរីបសច្រ្រីពិតដូចតបៅបៃះ៖្ួកោវកគឺជាោក្សបី

្ិគសសអំ្បីព្រះនាមនៃព្រះគ�ស៊ូវពគបីស្ទគៅគ្ញស្្វក្នុង្ ិភ្គោក។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា107:2៦បោយថសវងរ្រថាបតើកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលោ៉ាងដូចបម្ចអំពរី

សិទ្ធិអំណាចរបស់្រូរ៉ុមនៃពួ្រចិតសិបនា្រ់។

ដអលសឌើរសអើល�ម៊ីធដីងងុដីក្្នគុងគែៈប្រធានននពរួក្ចិត�ិ្រនាក្់បាន្រសបងៀនអំពដី�ិេ្ិអំណាចននពរួក្

ចិត�ិ្រនាក្់៖«ពរួក្ចិត�ិ្រនាក្់ពុំេេរួលបានក្ូនសសា្រព្វជិតភាព្រដន្មសនាទះសេ្រ៉ុដន្សដាយរាន

ការចាត់តាំងនដីមរួយៗដែលពរួក្សលាក្េេរួលបានពដីគែៈប្រធានេដីមរួយឬក្ូរ៉ុមននពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់

សនាទះពរួក្សលាក្បតូវបានសផ្រ�ិេ្ិអំណាចឲ្យ្រំសពញការចាត់តាំងដែលបានផ្ល់ឲ្យ»(«The Quorums 
of the Seventy»Ensign ដខ�ដីហាឆ្នាំ២០០៥េំព័រ៤៨–៤៩)។

បសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបៃះអាចៃរង�ួយអ្ន្រយល់អំពរីទំនា្រ់ទំៃងរវង្ ណៈកបធាៃទរីមួយ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់

ៃិងពួ្រចិតសិបនា្រ់។



៣៨៨

សមសរៀនេដី២៣៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០៧:២១–៣៨

«បពទះសយ�មូវបគដី�្កាន់ក្ូនសសា្រព្វជិតភាពទាំងអ�់�បរា្រ់សា�នាចបក្រ្រ�់បេង់។បេង់បានប្រទានឲ្យពរួក្

សាវក្រ្រ�់បេង់រានាក្់ៗរាល់ក្ូនសសាដែលរាន�បរា្រ់នគរបពទះសៅសលើដផនែដី។សាវក្ច្ងដែលក្ំពុងរ�់សៅដែល

ជាប្រធានសា�នាចបក្គឺជា្រុគ្លដតរានាក្់គត់សៅសលើដផនែដីសនទះដែលបតូវបានប្រទាន�ិេ្ិអំណាចឲ្យសប្រើរាល់ក្ូនសសា

្រព្វជិតភាព។...

«ពរួក្ចិត�ិ្រនាក្់្រសបមើតាមការចាត់តាំងនិងតាមការសផ្រ�ិេ្ិអំណាចពដីគែៈប្រធានេដីមរួយនិងក្ូរ៉ុមននពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរ

នាក្់។...គែៈប្រធានននពរួក្ចិត�ិ្រនាក្់បតូវបានដញក្សចញសហើយបតូវបានផ្ល់ឲ្យនូវក្ូនសសាសែើម្ដីសធ្វើជាអធិ្រតដីសលើ

ក្ូរ៉ុមននពរួក្ចិត�ិ្រនាក្់»(ក្លួនខានា�ភាគ២៖ការទគប់ទគងស្សនាចទក[ឆ្នាំ២០១០],២.១.១)។

បទាះជាកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលថា្ណៈកបធាៃទរី

មួយ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ៃិងពួ្រចិតសិបនា្រ់ម្ៃ

«សិទ្ធិអំណាចបស្ើោនា»្រ្រី(្.ៃិងស.107:24,2៦)

្រ៏្ ណៈកបធាៃទរីមួយបធវើអធិបតរីបលើ្រូរ៉ុមទាំងអស់ថដរ។

្រូរ៉ុមនៃ្ ណៈកបធាៃទរីមួយម្ៃកបធាៃនៃសាសនាចក្រ

បហើយជាធម្តាម្ៃទរីកបរ្រសាទាំងពរីររូប។ជាញរ្រញាប់បែុថៃតេ

មិៃថមៃជាដរាបបនាះបទទរីកបរ្រសាទាំងពរីររូបបនាះកតូវោៃ

បក�ើសតាំងបចញពរី្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។«ពួ្រសង្

ជាៃ់ខ្ពស់កតួតកតាបរីនា្់រ...បបងកើតជា្រូរ៉ុម្ ណៈកបធាៃនៃ

សាសនាចក្រ»(្.ៃិងស.107:22)។ពួ្របលា្រ

ម្ៃរោរទទួលខុសកតូវនៃរោរដរ្រនាំៃ្រកពះបៅបលើថ្ៃដរី

(សូមបមើល្.ៃិងស.90:12–1៦)។កពះអម្ចាស់ោៃ

្ូសបញ្ជា្រ់អំពរីសារៈសំខាៃ់នៃ្ ណៈកបធាៃទរីមួយបោយ

ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលកបរោសថា«អស់អ្ន្រណាថដលទទួល

បយើងបនាះទទួលពួ្រអ្ន្រទាំងបនាះ

្ឺ្ ណៈកបធាៃទរីមួយថដលបយើងោៃចាត់ឲ្យបៅថដលបយើង

ោៃបធវើជាទរីកបរ្រសាទាំងឡាយដល់អ្ន្របោយយល់ដល់កពះនាម

របស់បយើង»(្.ៃិងស.112:20)។

ដូចោៃពៃ្យល់បៅបដើមបមបរៀៃបៃះ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរ

នា្រ់រោលាយបៅជា្រូរ៉ុមជាអធិបតរីបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រថតបៅបពលកបធាៃនៃសាសនាចក្រទទួលមរណៈភាពបែុបណាណះ។បៅ

បពលកបធាៃ្ ្រីនៃសាសនាចក្រៃិងទរីកបរ្រសាទាំងពរីររបស់បលា្រកតូវោៃថញ្របចញបនាះ្ ណៈកបធាៃទរីមួយរោលាយបៅជា្រូរ៉ុមជា

អធិបតរីសាជា្្រី។

ប្រធាន្រមយែ៏ស�ផ្ក្ក្ឺក្្នគុងក្ូរ៉ុមននពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់បានរានប្រសា�ន៍អំពដីគែៈប្រធានេដី

មរួយ៖«�ូមអរបពទះគុែែល់បពទះចំសោទះគែៈប្រធានេដីមរួយ។ែូចជា[ភ្នំទាំង្រដី]ដែលខ្�់

�ន្ឹមដែរពរួក្សលាក្ឈរសដាយោមានអ្វដី�្ិតសៅពដីសលើសឡើយរានដតសាថាន�រួគ៌្រ៉ុសណាណទះ។ពរួក្សលាក្

បតូវការមតិោំបេពដីសយើង។ជរួនកាលពរួក្សលាក្រានភាពឯសកាសៅក្្នគុងការសៅែ៏ខ្�់ននភាពជាអ្នក្

ែឹក្នាំសនាទះ—ែ្ិតការសៅរ្រ�់ពរួក្សលាក្ពុំដមនផ្គា្រ់ចិត្មនុ�្សសនាទះសេ្រ៉ុដន្គឺផ្គា្រ់បពទះហឫេ័យបពទះ

វិញ។�ូមឲ្យបពទះប្រទានពរែល់្រុរ�ែ៏សឆ្នើមនិងែ៏ប្រនពទាំង្រដីរូ្រសនទះ»(«The Spirit Beareth 
Record»Ensign ដខមិ្ុនាឆ្នាំ១៩៧១េំព័រ៨៧)។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១០៧:២៧–៣២

ទ្រះអង្គសត្ង្ររះ្ ន្យល់អំ្ីរតបៀបដែលកូរ៉ុ្ជាអធិប�ីណនស្សនាចទកទ�ូវសតទ្ចចិ�្ត

សូម្ ិតអំពរីកោមួយបៅបពលអ្ន្រកតូវសបកមចចិតតេបៅ្រ្ននុងក្រុម។បតើអ្ន្រម្ៃបទពិបសាធៃ៍ោ៉ាងដូចបម្ច?

ជាទូបៅក្រុមមៃុស្សសបកមចចិតតេោ៉ាងដូចបម្ច?បតើអ្ន្រ្ ិតថាដំបណើររោរនៃរោរសបកមចចិតតេទាំងបៃះបកបៀបបធៀបោ៉ាងដូចបម្ច

បៅៃរងរបបៀបនៃរោរសបកមចចិតតេរបស់្ ណៈកបធាៃទរីមួយ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ៃិងពួ្រចិតសិបនា្រ់?



៣៨៩

សមសរៀនេដី២៣៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០៧:២១–៣៨

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា107:27–32បោយថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃបបកងៀៃអំពរីរបបៀបថដល

្រូរ៉ុមជាអធិបតរីនៃសាសនាចក្របធវើរោរសបកមចចិតតេ។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំឃ្លាថដល�ួយអ្ន្រយល់អំពរីរបបៀបថដល្រូរ៉ុម

ទាំងបៃះសបកមចចិតតេ។

បោងតាមខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើរោរសបកមចចិតតេរបស់្រូរ៉ុមជាអធិបតរីកតូវោៃបធវើប�ើងោ៉ាងដូចបម្ច?

អ្ន្រអាចៃរងចង់សរបសរបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍នៃបោលលទ្ធិដូចតបៅបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រថ្រ្បរខ្ម្ពរីរបៃះ៖

ការសគពមចចិ្រ្របស់កូរ៉ុមជាអធិប្របីនៃោសនាចពកព្រូវបាៃគធ្វើគឡើងគោ�ការរួបរួមៃិងសុចរិ្រភា្។


3.សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើរោរដរងថារោរសៃយារបស់កពះអម្ចាស់ថាៃរងកបទាៃពរដល់្ ណៈកបធាៃទរីមួយ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរ

នា្រ់ៃិងពួ្រចិតសិបនា្រ់បោយៃូវកពះតកមិះរបស់កទង់�ួយអ្ន្រឲ្យោំកទដល់ថានា្រ់ដរ្រនាំទាំងបៃះបោយ

ទំៃុ្រចិតតេបសច្រ្រី�ំបៃឿៃិងបសច្រ្រីអធិសាឋាៃបហើយកតងកតាប់តាមដំបូនាមៃរបស់ពួ្របលា្រោ៉ាងដូចបម្ច?

ខ. បតើ្ ុណសម្បតតេិម្ៃរាយបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា107:30ថដលពួ្របងប្អតូៃកបុសទាំងបៃះ

ចាំោច់កតូវម្ៃបដើម្បរីបធវើរោរសបកមចចិតតេបោយរួបរួមបនាះម្ៃអវរីខលែះ?

្ . បោងតាមខទរី31បតើកពះអម្ចាស់សៃយាដល់្រូរ៉ុមជាអធិបតរីនៃសាសនាចក្រថាដូចបម្ចបបើសិៃជាពួ្របលា្រ

បធវើរោរសបកមចចិតតេបោយរួបរួមៃិងបោយសុចរិតភាពបនាះ?

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១០៧:៣៣–៣៨

ទ្រះអម្ចាស់ទបទានតសចក្ដីដណនាំបដន្្តៅែល់កូរ៉ុ្ជាអធិប�ីណនស្សនាចទក

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា107:33–35បោយថសវងរ្របសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោមបៃះ៖

• ្ួកោវក�ប់្បីរនាក់ពបព្ឹ្រ្គៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអមាចាស់ៃិងគៅគពកាមការ�ឹកនាំនៃគណៈពបធាៃទបីមួ�

ក្នុងការោថាបនាោសនាចពកគឡើង។

• ្ួកចិ្រសិបនាក់ពបព្ឹ្រ្គៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអមាចាស់គៅគពកាមការ�ឹកនាំរបស់្ ួកោវក�ប់្បីរនាក់។

• ្ួកោវក�ប់្បីរនាក់កាៃ់កូៃគោទាំងឡា�នៃការពបកាស�ំណឹងល្អនៃព្រះគ�ស៊ូវពគបីស្ទ។


4. សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរី្រតាតាជា្រ់លា្់រមួយចំៃួៃថដលអ្ន្រៃរងបធវើ

បដើម្បរីោំកទ(កទកទង់ោំកទរោរោរៃិងបលើ្រទរ្រចិតតេ)ដល់ពួ្រអ្ន្របបកមើរបស់កពះអម្ចាស់បហើយកតងកតាប់តាម

ដំបូនាមៃរបស់ពួ្របលា្រឲ្យោៃរោៃ់ថតកបបសើរប�ើង។


5. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ១០៧:២១–៣៨ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ

(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៣៩០

សមសរៀនេដី២៣៖ន្ងៃេដី៣

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា

១០៧:៣៩–១០០;១០៨
បមបរៀៃទរី23៖ន្ងៃទរី3បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា107:39–100;108

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១០៧:៣៩–១០០

ទ្រះអម្ចាស់ទតាស់សដ្្ដងថាកាល្ ីបុរាណប្វែជិ�ភា្្ ិលគីសសាដែកទ�ូវោនទបគល់បន្ត្ ីឪ្ុកតៅកាន់កូនទបុស

1.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីរោលៈបទសៈមួយចំៃួៃថដលអ្ន្រ�ួប

កបទះនាបពលបច្ចនុប្បៃ្នបៃះឬៃរង�ួបកបទះនាបពលឆ្ប់ៗថដលបៅ្រ្ននុងរោលៈបទសៈបនាះអ្ន្រអាចទាញយ្រ

អតថែកបបោ�ៃ៍ពរីរោរទទួលោៃរោរដរ្រនាំឬរោរលួងបលាមចិតតេពរីកពះវរបិតាសួ្៌របស់អ្ន្រ។

បៅបពលអ្ន្រសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា107:39–100សូមថសវងរ្របសច្រ្រីពិតនានាថដលអាច�ួយអ្ន្រឲ្យទទួល

ោៃរោរដរ្រនាំៃិងរោរលួងបលាមចិតតេពរីកពះវរបិតាសួ្៌។

បៅ្រ្ននុងបមបរៀៃមុៃអ្ន្រោៃសិ្រសាអំពរី្ររណរីយ្រិច្ចរបស់្ ណៈកបធាៃទរីមួយ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ៃិងពួ្រចិតសិប

នា្រ់។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា107:39បោយថសវងរ្រ្ររណរីយ្រិច្ចមួយរបស់្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរ

នា្រ់។វ្រ្យសព្ទ«រោរគ្របបកមើខាងរោរ្សាយដំណរងល្អ»សំបៅបៅបលើអ្ន្រថដលរោៃ់តំថណងបលា្រអយ្យបរោបៅ្រ្ននុង

បពវ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រ(សូមបមើលEvangelist»scriptures.lds.orgBibleDictionary,“Evangelist”»)។

សូមបញ្ចប់ឃ្លាដូចតបៅបៃះបោយថ្្អ្របៅបលើអវរីថដលអ្ន្រថសវងយល់បចញពរីខទរី39៖គោកអ�្យគកាព្រូវបាៃគៅគោ�

ៃិងបាៃផ្រងតាំងគៅគពកាមការ�ឹកនំារបស់្ ួកោវក�ប់្បីរនាក់។

សេចក្តីស្្ើម
ចំដែក្េដីមរួយននសមសរៀនសនទះបគ្រែែដា្់រសលើសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា

១០៧:៣៩–១០០។សទាទះជាសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០៧បតូវបាន

ក្ត់បតាសៅក្្នគុងដខសមសាឆ្នាំ១៨៣៥ក្្ដីក្៏រាតិកាភាគសបចើនសៅក្្នគុងខេដី

៦០–១០០បតូវបានប្រទានឲ្យពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធតាមរយៈវិវរែៈសៅន្ងៃេដី១១

ដខវិច្ិកាឆ្នាំ១៨៣១។ខគម្ដីរដែលយក្មក្ពិភាក្សាសៅក្្នគុងសមសរៀនសនទះរាននូវ

បពទះ្រន្លូលរ្រ�់បពទះអរាចា�់អំពដីរស្រៀ្រប្រគល់្រព្វជិតភាពមិលគដី�សាដែក្កាលពដី

ជំនាន់្រុរាែពដីឪពុក្សៅកាន់ក្ូនប្រុ�។ខគម្ដីរទាំងសនាទះក្៏ផ្ល់ស�ចក្្ដីដែនាំ

អំពដីក្រែដីយក្ិច្រ្រ�់ថ្នាក្់ែឹក្នាំ្រព្វជិតភាពជាសបចើនដផ្នក្ដែរ។សមសរៀនសនទះក្៏បគ្រ់

ែែដា្រ់សលើសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០៨ជាក្ែ្ឌដែលបពទះអរាចា�់បាន

ប្រទានឱវាេនិងការ�នយាែល់នឡរា៉ានស�ម៊ីរា៉ាន។



៣៩១

សមសរៀនេដី២៣៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០៧:៣៩–១០០;១០៨

អ្ន្រទាំងឡាយថដលរោៃ់តំថណងបលា្រអយ្យបរោ្្ល់ពរ�័យ

ពិបសសថដលកតូវោៃបៅថាពររបស់បលា្រអយ្យបរោបៅ

រោៃ់សម្�ិ្រសាសនាចក្រថដលម្ៃភាពស្រ្ិសម។ពររបស់

បលា្រអយ្យបរោម្ៃឱវទរបស់កពះអម្ចាស់បៅរោៃ់បុ្្គល

ម្នា្រ់បហើយកបរោសអំពរីថខ្សកសឡាយរបស់បុ្្គលបនាះបៅ្រ្ននុង

វង្សអ៊ីកសាថអល(សូមបមើលTrue to the Faith: A Gospel 
Reference [ឆ្នាំ2004]«PatriarchalBlessings»
ទំព័រ111–13)។

បៅបពលសិ្រសាពររបស់បលា្រអយ្យបរោផ្ទាល់របស់ពួ្រប្បនាះ

ពួ្រប្អាចទទួលោៃរោរដរ្រនាំៃិងរោរលួងបលាមចិតតេពរី

កពះវរបិតាសួ្៌។បបើសិៃជាអ្ន្រពុំទាៃ់ោៃទទួលពររបស់

បលា្រអយ្យបរោបទបនាះសូមពិភា្រសាជាមួយឪពុ្រម្ដាយរបស់

អ្ន្រៃិងប៊ីស្សពឬកបធាៃសាខាអំពរីបពលបវលាដ៏សមរម្យ

បំ្ុតបដើម្បរីទទួលោៃពររបស់បលា្រអយ្យបរោៃិងអវរីថដលអ្ន្រ

កតូវបធវើ្រ្ននុងរោរបរៀបចំខលែលួៃទទួលបទពិបសាធៃ៍បនាះ។

ោ្រ្យមោកអយ្យមកា្រ៏សំបៅបៅបលើឪពុ្រ្ ងថដរ។

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា107:41–57បបកងៀៃថា

អ័ោម្ ឺជាឪពុ្រៃិងបលា្រអយ្យបរោដ៏សុចរិតម្នា្រ់។សូម

អាៃខទរី41–50កតួសៗរួចថសវងរ្រលំនាំមួយ—ម្ៃ្រិច្ចរោរចំៃួៃពរីរថដលអ័ោមោៃបធវើដថដលៗបៅបពលោត់ក្ប់ក្ង

ក្ួសាររបស់ោត់។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា107:53។បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះបយើងអាៃថាអ័ោមោៃកបសិទ្ធពរដល់្រូៃបៅដ៏

សុចរិតរបស់ោត់។


2. បចញពរីអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា107:41–57សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោម

បៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើ្រិច្ចរោរចំៃួៃពរីរថដលអ័ោមោៃបធវើដថដលៗបៅបពលថដលោត់ក្ប់ក្ងក្រុមក្ួសាររបស់ោត់បនាះ

ម្ៃអវរីខលែះ?

ខ. បតើបទពិបសាធៃ៍របស់អ័ោមបដើរតួជាលំនាំមួយចំបោះឪពុ្រក្ប់រូបតាមរបបៀបណា?

បសច្្ររីពិតមួយថដលបយើងអាចបរៀៃបចញពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា107:53្ឺថាឪ្ុកទាំងឡា�ផ�លកាៃ់

ប្្វជិ្រភា្មិលគបីសសាផ�កមាៃសិទ្ធិអំណាចគ�ើម្បីពបសិទ្ធ្រ�ល់កូៃគៅរបស់ខលែលួៃ។បថៃថែមពរីបលើរោរថតងតាំងដល់្រូៃកបុស

ឲ្យរោៃ់បពវ�ិតភាពឪពុ្រម្នា្រ់អាចៃរង្ ្ល់ពរ�័យនៃបពវ�ិតភាពបៅដល់្រូៃកបុសឬ្រូៃកសរីបៅបពលពួ្រប្ម្ៃ�ំងឺឬ្្ល់

រោរដរ្រនាំៃិងរោរលួងបលាមចិតតេ។

អ្ន្ររោៃ់បពវ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រមិៃកតរមថតអាចកបសិទ្ធពរដល់្រូៃៗរបស់ខលែលួៃបែុបណាណះបទពួ្រោត់អាចៃរងកបសិទ្ធពរដល់

សម្�ិ្រដនទបទៀតនៃក្ួសារឬមៃុស្សដនទបទៀតថដលបស្នើដល់ពួ្រោត់។កបធាៃប៊យដ៏ប�ផ្្រ្រឺ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រ

ដប់ពរីរនា្រ់ោៃពៃ្យល់៖«ប្ហោឋាៃទាំងឡាយណាថដលពុំម្ៃអ្ន្ររោៃ់បពវ�ិតភាពកតូវថតោៃបមើលថ្ៃិងបបកមើបោយ

្រូរុ៉មបពវ�ិតភាព។រោរបធវើថបបបៃះៃរងនាំឲ្យោមៃរោរបកស្រឃ្លាៃពរ�័យ្រ្ននុងចំបណាមសម្�ិ្រនៃសាសនាចក្រប�ើយ»

(ThePowerofthePriesthood»Ensign ឬលដីអា�ូណាថខឧសភាឆ្នាំ2010,ទំព័រ9)។


3.សូមពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីរបបៀបថដលអ្ន្រឬមៃុស្សថដលអ្ន្រ

សារល់ោៃទាញយ្រអតថែកបបោ�ៃ៍ពរីរោរទទួលោៃពរ�័យពរីឪពុ្រឬពរីអ្ន្ររោៃ់បពវ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រដនទ

បទៀត។បបើសិៃជាអ្ន្រពុំម្ៃឱរោសទទួលោៃពរ�័យនៃបពវ�ិតភាពបទបនាះសូមសរបសរអំពរីរបបៀបថដលអ្ន្រអាច

ទាញយ្រអតថែកបបោ�ៃ៍ពរីរោរថសវងរ្រពរ�័យដូចបៃះ។

សូម្ ិតកត�ប់បៅរោលៈបទសៈថដលអ្ន្រោៃសរបសរបៅ្រ្ននុងលំហាត់ទរី1នៃបមបរៀៃបៃះ។សូមចងចាំថាអ្ន្រអាចថសវងរ្រ

រោរដរ្រនាំៃិងរោរលួងបលាមចិតតេពរីកពះវរបិតាសួ្៌ោៃតាមរយៈពររបស់បលា្រអយ្យបរោៃិងតាមរយៈពរ�័យនៃបពវ�ិតភាព

ថដលោៃ្ ្ល់ឲ្យតាមរយៈឪពុ្ររបស់អ្ន្រឬអ្ន្ររោៃ់បពវ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រដនទបទៀត។

ការស�វែងរកលំន្ំ

លំនាំនានាសៅក្្នគុង្រេគម្ដីរអាចែឹក្នាំ

�ក្ម្មភាពរ្រ�់សយើង។ដអលសឌើរ

សែវីឌសអដ្រែណាក្្នគុងក្ូរ៉ុមននពរួក្

សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់បាន្រសបងៀនថ្

«លំនាំគឺជាដផនការគំរូឬ្រេដា្ន

ដែលអាចសប្រើបបា�់ជាមគ្គុសេ្�ក្៍

�បរា្រ់ការប្របពឹត្ែដែលៗឬ

សធ្វើអ្វដីមរួយ។សៅក្្នគុង្រេគម្ដីរគឺសោរសពញ

សៅសដាយលំនាំខាងវិញ្ញាែ»

(«AReservoirof
LivingWater»[Church
EducationalSystem

firesideforyoungadults,
២០០៧]េំព័រ៤si.lds.org)។
សៅសពលអ្នក្�ិក្សាបពទះគម្ដីរ�ូម

ដ�្វងរក្លំនាំនានាដែលអាចផ្ល់

ការែឹក្នាំសៅក្្នគុងជដីវិតអ្នក្។



៣៩២

សមសរៀនេដី២៣៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០៧:៣៩–១០០;១០៨

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា107:58–98បយើងអាៃអំពរី្ររណរីយ្រិច្ចរបស់ថានា្រ់ដរ្រនាំបពវ�ិតភាពជាបកចើៃថ្្ន្រ។

បៅបពលអ្ន្រសិ្រសាខ្ម្ពរីរទាំងបៃះសូមពិចារណាថាបតើអ្ន្រថដលបំបពញ្ររណរីយ្រិច្ចទាំងបៃះអាចនាំពរ�័យទាំងឡាយនៃ

បពវ�ិតភាពឲ្យប្រើតម្ៃបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់មៃុស្សទូបៅោ៉ាងដូចបម្ច។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា107:99–100បោយថសវងរ្របសច្រ្រីថណនាំថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃដល់

អ្ន្រទាំងឡាយថដលរោៃ់បពវ�ិតភាព។

ប្រធាន្ូរា៉ា�សអ�ម៉ន�ុនបាន្រសបងៀន៖«្រព្វជិតភាពគឺជាការេេរួលខុ�បតូវឲ្យ្រសបមើែល់

មនុ�្សេូសៅសបចើនជាងបោន់ដតជាអំសណាយទានសបោទះវាជាឯក្�ិេ្ិសែើម្ដីតសមកើងសឡើងនិងជាឱកា�

សែើម្ដីប្រទានពរែល់ជដីវិតននមនុ�្សែនេ»(«Our Sacred Priesthood Trust»Ensign ឬLiahona ដខ
ឧ�ភាឆ្នាំ២០០៦េំព័រ៥៧)។



បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១០៨

ទ្រះអម្ចាស់ទបទានឱវា្រនិង្រជ័យែល់ណ�ម្៉ានតស៊មីម្៉ាន

សូម្ ិតអំពរីកោមួយថដលអ្ន្រោៃម្ៃអារម្ណ៍ថាោៃទទួលរោរបំ្ុស្ ំៃិតពរីកពះវិញ្ញាណឲ្យបធវើអវរីមួយបហើយអ្ន្រោៃបធវើតាម

រោរបំ្ុស្ំៃិតបនាះ។បតើអ្ន្រោៃទទួលពរ�័យអវរីខលែះបៅបពលអ្ន្រោៃបោរពកបតិបតតេិតាមរោរបំ្ុស្ំៃិតពរីកពះវិញ្ញាណ?

ន�ម្៉ាៃបស៊ីម្៉ាៃ្ឺជាសម្�ិ្រសាសនាចក្រដ៏បសាមះកតង់ម្នា្រ់ថដលោៃបបកមើបៅ្រ្ននុង្រងទ័ព�ំរំស៊ីយែូៃបហើយកតូវោៃបៅឲ្យ

បបកមើជាកបធាៃមួយរូប្រ្ននុងចំបណាមកបធាៃទាំងកោំពរីររូបនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រចិតសិបនា្រ់។ពយារោរីយែូថសបស្៊ីធោៃ្រត់កតាបៅ

្រ្ននុង្រំណត់បហតុរបស់បលា្រថាបៅន្ងៃទរី2៦ថខធ្នតូឆ្នាំ1835«បងកបុសន�ម្៉ាៃបស៊ីម្៉ាៃោៃបដើរចូលម្របហើយោៃបស្នើ

សូមឲ្យកពះអម្ចាស់ម្ៃកពះបៃ្ទតូលម្រតាមរយៈរូបខញនុំបហើយោៃកសដរីថា‹ដ្បិតខញនុំកតូវោៃសណឋាិតបោយកពះវិញ្ញាណបដើម្បរីកោប់

បលា្រឲ្យដរងអំពរីអារម្ណ៍ៃិងបំណងកោថានារបស់ខញនុំបហើយោៃសៃយាថាខញនុំៃរងទទួលោៃវិវរណៈថដលកោប់ឲ្យខញនុំសារល់អំពរី

្ររណរីយ្រិច្ចរបស់ខញនុំ›»(បៅ្រ្ននុងHistory of the Church2:345)។

បៅបពលន�ម្៉ាៃោៃបោលថាោត់កតូវោៃ«សណឋាិតបោយកពះវិញ្ញាណ»ឲ្យកោប់ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធបនាះម្ៃៃ័យថា

ោត់កតូវោៃបំ្ុស្ំៃិតបោយកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។

បដើម្បរីបឆលែើយតបបៅៃរងសំបណើរបស់ន�ម្៉ាៃបនាះយែូថសបស្៊ីធោៃទទួលវិវរណៈថដលម្ៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិង

បសច្្ររីសញ្ញា108។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា108:1បោយថសវងរ្រពរ�័យថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃ

ដល់ន�ម្៉ាៃបោយសារថតបលា្រោៃបោរពកបតិបតតេិតាមរោរបំ្ុស្ំៃិតឲ្យកោប់ដល់ពយារោរី។

បោយបោងតាមអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃកតាស់សថម្ងដល់ន�ម្៉ាៃបស៊ីម្៉ាៃសូមបំបពញបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះ៖

គៅគ្លគ�ើងព្រះសូរគសៀងរបស់ព្រះអមាចាស់គនារះគ�ើងទទួលបាៃការអ្រ់គទាស្ បីពទង់។


4.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើអ្ន្រ្ ិតថា

បហតុអវរីោៃជារោរបោរពកបតិបតតេិតាមរោរបំ្ុស្ំៃិតពរីកពះអម្ចាស់ទទួលោៃរោរអត់បទាសពរីកទង់?

កពះសូរបសៀងរបស់កពះអម្ចាស់អាចឮោៃតាមរយៈកពះ្ម្ពរីរ

កបសាសៃ៍របស់ពយារោរីកទង់ៃិងរោរបំ្ុស្ំៃិតពរីកពះវិញ្ញាណ

បរិសុទ្ធ។រោរបោរពកបតិបតតេិតាមកពះរួមម្ៃរោរបធវើឲ្យ�រីវិត

របស់អ្ន្របពញបៅបោយទបងវើដ៏សុចរិតថដលនាំឲ្យម្ៃអំណាច

ខាងវិញ្ញាណ។រោរបោរពកបតិបតតេិទាំងកសុងនាំឲ្យម្ៃ

អាៃុភាពបពញបលញនៃដំណរងល្អបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រ។

រោរបោរពកបតិបតតេិរួមបញ្ចតូលទាំងទបងវើថដលអ្ន្រមិៃអាច្ ិត

ដល់ពរីដំបូងថាជាថ្្ន្រនៃរោរថកបចិតតេម្ៃដូចជារោរចូលរួម

រោរកប�ុំរោរថាវាយដគ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់រោរ្តេល់រោរបបកមើ

ៃិងរោរអ្័យបទាសដល់មៃុស្សទូបៅ។កពះអម្ចាស់ោៃ

សៃយាថា«អ្ន្រណាថដលថកបចិតតេបហើយបធវើតាមកពះបញ្ញតតេិ

ទាំងឡាយនៃកពះអម្ចាស់បនាះៃរងោៃអត់បទាស»

(្.ៃិងស.1:32)។



៣៩៣

សមសរៀនេដី២៣៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០៧:៣៩–១០០;១០៨

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា108:2បោយថសវងរ្រឱវទរបស់កពះអម្ចាស់កបទាៃដល់ន�ម្៉ាៃបស៊ីម្៉ាៃបនាទាប់ពរី

ោត់ោៃដរងថាអំបពើោបទាំងឡាយរបស់ោត់កតូវោៃអត់បទាសបហើយ។

បតើអ្ន្រ្ ិតថា«ចូរឲ្យកពលរងអ្ន្រោៃសងៃប់បសងៃរៀមអំពរី�ំហខាងវិញ្ញាណរបស់អ្ន្រចុះ»ម្ៃៃ័យដូចបម្ច(្.ៃិងស.

108:2)?

បយើងបរៀៃបចញពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា108:1–2ថាការអ្រ់គទាសរបស់ព្រះអមាចាស់នាំឲ្យមាៃគសចក្បីសុខោៃ្�ល់

ព្លឹងរបស់គ�ើង។

បពលខលែះមៃុស្សថដលោៃថកបចិតតេបហើយោៃឆងៃល់ថាបតើពួ្រប្កតូវោៃអត់បទាសពរីអំបពើោបរបស់ខលែលួៃថដរឬបទ។បៅ្រ្ននុងបសច្រ្រី

ថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបៃះសូម្ ូសចំណំាដំបូនាមៃថដលោៃ្ ្ល់ឲ្យដល់អ្ន្រទាំងឡាយណាថដលពុះោរបដើម្បរីឲ្យកពលរងខលែលួៃ

ទទួលោៃបសច្រ្រីសុខសាៃតេ។

កបធាៃប៊យដ៍ប�ផ្្រ្រឺ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃបបកងៀៃ៖

េិវាននការអត់សទា�ែ៏ធំសនាទះមិនអាចប្របពឹត្សៅក្្នគុងសពលដតមរួយសនាទះសេ។�ូមក្ុំចុទះចាញ់សឡើយ

សៅសពលអ្នក្្ររាជ័យជាសលើក្េដីមរួយសនាទះ។ជាញឹក្ោ្រ់ចំែុចែ៏ពិបាក្្រំផុតននការដប្រចិត្គឺបតូវ

អត់សទា�ឲ្យខ្លួនឯង។ការបាក្់េឹក្ចិត្គឺជាចំដែក្មរួយននការសាក្ល្ងសនាទះ។�ូមក្ុំចុទះចាញ់។

េិវាែ៏ដចងចាំងនឹងសក្ើតសឡើង។

«យា៉ាងសនាទះ‹ស�ចក្្ដី�ុខសាន្រ្រ�់បពទះដែលហរួ�សលើ�ពដី...គំនិត›នឹងសក្ើតរានសៅក្្នគុងជដីវិត

រ្រ�់អ្នក្សាជា្្មដី។[ភដីលដីព៤:៧]។លំដា្រ់សនាទះអ្នក្នឹងពុំចាំអំពដីអំសពើបា្រទាំងឡាយរ្រ�់អ្នក្សេៀតសេែូចជាបេង់ពុំចាំ

អំពដីអំសពើបា្ររ្រ�់អ្នក្ដែរ។សតើអ្នក្នឹងែឹងសដាយរស្រៀ្រណា?អ្នក្នឹងែឹង![�ូមសមើលម៉ូសាយ៤:១–៣]»។

(«The Brilliant Morning of Forgiveness»Ensign,ដខវិច្ិកាឆ្នាំ១៩៩៥េំព័រ២០)។

ប្រធានហារ៉ូល្រម៊ីលដីបាន្រសបងៀន៖«ប្រ�ិនស្រើសពលសនាទះមក្ែល់ជាសពលដែលអ្នក្បានសធ្វើអ្វដីៗ

បគ្រ់យា៉ាងដែលអ្នក្អាចសធ្វើសែើម្ដីដប្រចិត្សចញពដីអំសពើបា្ររ្រ�់អ្នក្មិនថ្អ្នក្ជានរណាអ្នក្សៅក្ដន្ង

ណាសហើយបានដក្ដប្របពមទាំង្រ៉ទះ្រ៉ូវសដាយអ�់ពដី�មត្ភាពរ្រ�់អ្នក្សនាទះសេ...អ្នក្នឹងចង់ែឹង

ថ្សតើចំសោទះចសម្ើយ្រញ្ជាក្់បបា្រ់សនាទះបពទះអរាចា�់បានេេរួលអ្នក្សហើយឬសៅ។សៅក្្នគុងបពលឹងដែល

ខាវាយខ្វល់រ្រ�់អ្នក្ប្រ�ិនស្រើអ្នក្បសាវបជាវសហើយដ�្វងរក្ស�ចក្្ដី�ុខសាន្នន�តិ�ម្ជញ្ញៈសដាយ

ការ្រញ្ជាក្់សនាទះអ្នក្អាចែឹងថ្បពទះអរាចា�់បានេេរួលយក្ការដប្រចិត្រ្រ�់អ្នក្សហើយ»(Stand Ye in 
Holy Places[ឆ្នាំ១៩៧៤]េំព័រ១៨៥)។

សូមសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា108:3បោយថសវងរ្រឱវទបថៃថែមថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃដល់ន�ម្៉ាៃ

បស៊ីម្៉ាៃ។(វអាចៃរង្ ្ល់អតថែកបបោ�ៃ៍្រ្ននុងរោរដរងថាោ្រ្យមោរពតាមបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះម្ៃៃ័យថាអៃុវតតេតាមឬ

បោរពកបតិបតតេិតាម។សម្ប្្ឺជារោរសៃយាឬបសច្រ្រីសញ្ញា)។

បតើឱវទថដលកោប់ថាឲ្យកបុងកបយ័ត្នរោៃ់ថតខាលាំង្រ្ននុងរោរបោរពតាមសម្ប្ម្ៃអតថែកបបោ�ៃ៍ោ៉ាងដូចបម្ចចំបោះបុ្្គលថដល

កតូវោៃអត់បទាសពរីអំបពើោប?


5.សូមពៃ្យល់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីរបបៀបបសច្រ្រីពិតថដលអ្ន្រោៃរ្រប�ើញ

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា108:1–3អាចបលើ្រទរ្រចិតតេមិតតេ្្រ្ិឬសម្�ិ្រក្ួសារម្នា្រ់ឲ្យបោរព

តាមកពះសូរបសៀងរបស់កពះអម្ចាស់បហើយទទួលោៃរោរអត់បទាស។

បតើអ្ន្រធាលាប់ឮវ្រ្យសព្ទ«�ំៃុំមុតម្ំ»ថដរឬបទ?ថអលបឌើរបដវីឌប៊ីបហត្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃពៃ្យល់៖

«�ំៃុំមុតម្ំជាប្មះថដលបគ្ហាញបញ្ជា្រ់អំពរីភាពពិសិដ្ឋភាពហ្ត់ចត់ៃិងជាឱរោសដ៏ម្ៃោរវភាពថដលពួ្របរិសុទ្ធ

�ួប�ុំោនាបៅបករោមរោរដរ្រនាំរបស់្ ណៈកបធាៃទរីមួយ។�ំៃុំមុតម្ំកតូវោៃបកបើ្រ្ននុងបោលបំណងបរីោ៉ាង៖រោរឧទ្ទិសឆលែង

កពះវិហារបរិសុទ្ធរោរថណនាំពិបសសចំបោះអ្ន្រដរ្រនាំបពវ�ិតភាពៃិងរោរោំកទកបធាៃសាសនាចក្រ្ ្រី»(Solemn

Assemblies»Ensign ថខវិច្ិរោឆ្នាំ1994ទំព័រ14)។



៣៩៤

សមសរៀនេដី២៣៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០៧:៣៩–១០០;១០៨

្រ្ននុងថខធ្នតូឆ្នាំ1832កពះអម្ចាស់ោៃសៃយាៃរងពួ្របរិសុទ្ធថាបបើសិៃជាពួ្រប្្រសាងកពះវិហារបរិសុទ្ធបហើយកោរព្ធ�ំៃុំមុតម្ំ

បនាះកទង់ៃរងចា្រ់បង្តូរកពះពរដ៏អសាចារ្យៗម្របលើពួ្រប្(សូមបមើល្.ៃិងស.88:70–75,117–19)។្រ្ននុងថខធ្នតូឆ្នាំ

1835បៅបពលវិវរណៈថដលម្ៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា108កតូវោៃកបទាៃដល់ន�ម្៉ាៃបស៊ីម្៉ាៃ

បនាះកពះវិហារបរិសុទ្ធទរីក្រុងខឺត�ង់ៃរងកតូវោៃឧទ្ទិសឆលែង្រ្ននុងរយៈបពលថតបរីថខបទៀតបែុបណាណះ។

បៅបពលអ្ន្រអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា108:4–៦សូមថសវងរ្ររោរណ៍ថដលកពះអម្ចាស់ោៃសៃយាថាន�ម្៉ាៃ

ៃរងទទួលោៃបៅ្រ្ននុង�ំៃុំមុតម្ំបនាះ។

បនាទាប់ម្រសូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា108:7–8បោយថសវងរ្របសច្រ្រីថណនាំថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃឲ្យ

ន�ម្៉ាៃ។បតើអ្ន្រអាចចបកមើៃ្រម្លាំងមៃុស្សទូបៅ«បោយក្ប់វចារបស់អ្ន្រ»(្.ៃិងស.108:7)ោៃោ៉ាងដូចបម្ច?

វអាចៃរង្ ្ល់អតថែកបបោ�ៃ៍្រ្ននុងរោរដរងថាមសចក្ដី តាស់មតឿ�្ឺជាោ្រ្យថណនាំឬរោរបលើ្រទរ្រចិតតេឲ្យកបកពរតតេអំបពើល្អ។


៦. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រ្ ិតថាបសច្រ្រីថណនាំបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា108:7–8អាច�ួយន�ម្៉ាៃបស៊ីម្៉ាៃ

បៅបពលោត់កបរោសដំណរងល្អដល់មៃុស្សទូបៅោ៉ាងដូចបម្ច?

ខ. បតើអ្ន្រអាចអៃុវតតេតាមឱវទរបស់កពះអម្ចាស់ថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងខទរី7បៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រោៃោ៉ាង

ដូចបម្ច?


7.សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ១០៧:៣៩–១០០;  ១០៨ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ

(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៣៩៥

សមសរៀនេដី២៣៖ន្ងៃេដី៤

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣៧
បមបរៀៃទរី23៖ន្ងៃទរី4បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា137

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១៣៧:១–៦

យ៉ូដសបស្៊មីធ្រ្រួលោនវិវរណៈអំ្ីនគរតសត�ស្ទាល

សូម្ ិតអំពរីបុ្្គលមួយចំៃួៃថដលជាមៃុស្សសំខាៃ់បៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រ។បហតុអវរីោៃជាពួ្រប្ជាមៃុស្សសំខាៃ់សកម្ប់

អ្ន្រ?


1.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីមូលបហតុថដលវចាំោច់ចំបោះអ្ន្រ្រ្ននុង

រោរដរងថាមៃុស្សថដលអ្ន្រកសឡាញ់ៃរងម្ៃឱរោសរស់បៅ្រ្ននុងៃ្របសប�សាទាលបនាទាប់ពរីអស់�រីវិតបៅ។

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា137ម្ៃៃូវរោរពិពណ៌នាអំពរីរោរៃិមិតតេរបស់ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធនៃអវរីថដលបលា្រោៃប�ើញ

អំពរីៃ្របសប�សាទាល។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា137:1–4បោយថសវងរ្រោ្រ្យៃិងឃ្លាទាំងឡាយថដលពិពណ៌នាអំពរីៃ្រ

បសប�សាទាល។សូមសា្រល្បងៃរ្រកសនម្រ្ននុងចិតតេថាបតើរោររស់បៅ្រ្ននុងៃ្របសប�សាទាលម្ៃសភាពថបបណា។

យែូថសបស៊្ីធោៃរី្ររាយបៅបពលោៃប�ើញសម្�ិ្រក្រុមក្ួសាររបស់បលា្ររស់បៅ្រ្ននុងៃ្របសប�សាទាល។សូម

អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា137:3,5–៦រួចថសវងរ្រថាបតើៃរណាថដលយែូថសបស៊្ីធោៃប�ើញបៅ្រ្ននុងៃ្រ

បសប�សាទាល។

ឪពុ្រម្ដាយរបស់យែូថសបបៅម្ៃ�រីវិតបៅប�ើយបៅកោបនាះចំថណ្រឯឪពុ្ររបស់បលា្រវិញ្រំពុងបៅជាមួយបលា្រ្រ្ននុងបៃ្ទប់

បនាះអំ�នុងបពលបលា្រទទួលោៃរោរៃិមិតតេបៃះ។រោរណ៍បៃះបគ្ហាញថារោរៃិមិតតេបៃះពុំថមៃសំបៅបលើអ្ន្រថដលោៃរស់បៅ្រ្ននុង

ៃ្របសប�សាទាលបនាះបទបែុថៃតេសំបៅបលើអ្ន្រណាថដលៃរងរស់បៅ្រ្ននុងៃ្របនាះវិញ។


2. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បោងតាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា137:៦បហតុអវរីោៃជាយែូថសបស៊្ីធឆងៃល់បៅបពលបលា្រោៃ

ប�ើញបងកបុសរបស់បលា្រអាលវិៃបៅ្រ្ននុងៃ្របសប�សាទាល?

ខ. បតើអ្ន្រ្ ិតថាយែូថសបោៃម្ៃអារម្ណ៍ថបបណាបទៀតបៅបពលបលា្រោៃប�ើញអាលវិៃបៅ្រ្ននុងៃ្រ

បសប�សាទាលបនាះ?

បរុព្វកថា
សៅន្ងៃេដី២១ដខមក្រាឆ្នាំ១៨៣៦ពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធបានប្រជុំជាមរួយ

េដីប្រឹក្សាេដីមរួយរ្រ�់សលាក្សៅក្្នគុងគែៈប្រធានេដីមរួយបពមទាំងឪពុក្រ្រ�់សលាក្

យ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធ�ម៊ីញ្ញ័រសៅក្្នគុង្រន្្រ់ជាន់សលើននបពទះវិហារ្ររិ�ុេ្េដីបក្ុងខឺតឡង់ដែល

បានសាង�ង់ជិត�ព្វបគ្រ់សហើយសនាទះ។សៅក្្នគុងឱកា�សនទះពយាការីបានេេរួល

ការនិមិត្អំពដីនគរស�សឡសាទាលសហើយបានសាដា្រ់ឮបពទះអរាចា�់រានបពទះ្រន្លូលបបា្រ់

អំពដីរស្រៀ្រដែលបេង់នឹងជំនុំជបមទះ្រុគ្លទាំងឡាយណាដែលបានដចក្ឋានសៅ

សដាយពុំសាគាល់ែំែឹងល្អ។វា៉រិនផ្រី�្សដែលជាស�្មៀនរ្រ�់យ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធ

សៅបោសនាទះបានក្ត់បតាការនិមិត្សនទះដាក្់សៅក្្នគុងក្ំែត់សហតុរ្រ�់ពយាការី។

នាសពលសបកាយមក្សេៀតក្ំែត់បតាននការនិមិត្សនទះបតូវបានដាក្់្រញ្លូលសៅក្្នគុង

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញាជាក្ែ្ឌេដី១៣៧។

ការនឹកព�ទមក្នុងចិត្ត

សៅសពលអ្នក្�ិក្សា្រេគម្ដីរនានា�ូម

ដ�្វងរក្ការពិពែ៌នាលម្អិតដែលអាច

ជរួយអ្នក្ឲ្យ្រសងកើតរូ្រភាពក្្នគុងគំនិតសៅ

សពលអ្នក្អាន។ការគិតប�នមក្្នគុង

ចិត្ថ្រានវត្រានសៅក្្នគុងបពឹត្ិការែ៍

ជាក្់លាក្់ៗអាចជរួយអ្នក្ឲ្យយល់

កាន់ដតចបា�់សហើយសាគាល់បពឹត្ិការែ៍

នានានិងតរួអង្សៅក្្នគុងបពទះគម្ដីរ។

ការសធ្វើែូចសនទះនឹងជរួយពបងឹងេដី្រនាទាល់

រ្រ�់អ្នក្អំពដីភាពពិតននអ្វដីដែលអ្នក្អាន

ក្្នគុងបពទះគម្ដីរ។



៣៩៦

សមសរៀនេដី២៣៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣៧

ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធកសឡាញ់បហើយបោរពបងកបុស

របស់បលា្រខាលាំងបំ្ុត។អាលវិៃ្រ៏កសឡាញ់យែូថសប

ថដរបហើយោៃោំកទយែូថសប្រ្ននុងរោរបកតៀមខលែលួៃទទួលផ្ទាំង

ចំណារម្សពរីបទវតាមរ៉ូនណ។្រ្ននុងថខវិច្ិរោឆ្នាំ1823

បពលអាលវីៃអាយុ25ឆ្នាំបហើយយែូថសបអាយុ17

ឆ្នាំកសាប់ថតអាលវីៃោៃធាលា្រ់ខលែលួៃឈឺជាទមងៃៃ់។បៅបពល

សាថាៃភាព�ំងឺរបស់ោត់រោៃ់ថតធងៃៃ់ធងៃរបៅៗបហើយប�ើញថា

ោត់ៃរង�ិតសាលាប់ោត់ោៃទូនាមៃៃរងយែូថសបថា៖«បង

ចង់ឲ្យប្អតូៃបធវើជាប្្រងល្អបហើយបធវើអវរីក្ប់ោ៉ាង្រ្ននុងអំណាចប្អតូៃ

បដើម្បរីទទួលោៃ្រំណត់កតាបនាះ។ចូរម្ៃចិតតេបសាមះកតង់្រ្ននុង

រោរទទួលបសច្រ្រីថណនាំៃិងរ្រសារាល់កពះបញ្ញតតេិថដលោៃ

កបទាៃដល់ឯង»(កបសាសៃ៍ដ្រកសង់បៅ្រ្ននុងការបម្ងៀ� 

របស់ ្បធា� សាសនាច្ក ៖ យ៉ូសសប សម្៊ីធ[ឆ្នាំ2007]

ទំព័រ401)។

មរណភាពរបស់អាលវិៃោៃនាំឲ្យក្ួសារស៊្ីធម្ៃទុ្រខេជា

ទមងៃៃ់។«ក្ួសារស្៊ីធោៃសុំឲ្យក្ូ្ គ្វាលថកបសប៊ីធារាៃ

ទរីក្រុងផ្លនមែរាែរដ្ឋៃូវបោ៉ា្របធវើពិធរីបុណ្យសពដល់

បលា្រ។បោយសារអាលវិៃមិៃថមៃជាសម្�ិ្រនៃក្រុម�ំៃុំ

របស់ក្ូ្ គ្វាលបនាះបលា្រអាចារ្យបនាះោៃបោលអះអាងបៅ

្រ្ននុងបទសៃ្រថារបស់ោត់ថាអាលវិៃមិៃអាចោៃសប្គ្រះ

ប�ើយ។វិលាលាមស្៊ីធថដលជាប្អតូៃកបុសរបស់យែូថសបោៃ

ចាំ៖‹[ក្ូ្ គ្វាលបនាះ]...ោៃកបរោសបោយមុឺងម្៉ាត់ថា

[អាលវិៃ]ោៃចុះៃរ្របហើយបោយសារអាលវិៃមិៃថមៃ

ជាសម្�ិ្រនៃសាសនាចក្រោត់ប�ើយោ៉ាងណា្រ៏បោយោត់ជាប្រ្ងដ៏ល្អម្នា្រ់បហើយឪពុ្ររបស់ខញនុំមិៃបពញចិតតេៃរងរោរណ៍បៃះ

បទ›»(Teachings: Joseph Smith,401ទំព័រ403)។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១៣៧:៧–១០

ទ្រះអម្ចាស់ទតាស់សដ្្ដងអំ្ីរតបៀបដែលទ្រង់នឹងជំនុំជទ្រះ្ នុស្សដែលោនដចកឋានតៅតដាយ្ ុំោនស្រល់
ែំណឹងល្អ

បៅបពលពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃឆងៃល់ថាបតើវោៃប្រើតប�ើងតាមរបបៀបណាថដលអាលវិៃអាចចូលបៅ្រ្ននុងៃ្រ

បសប�សាទាលបោយពុំទាៃ់ោៃទទួលពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្របនាះកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃចបមលែើយមួយ។សូមសិ្រសាបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា137:7–8រួចថសវងរ្របោលលទ្ធិថដលកពះអម្ចាស់ោៃបបកងៀៃបដើម្បរី�ួយយែូថសបយល់អំពរីមូលបហតុ

ថដលអាលវិៃអាចចូលបៅ្រ្ននុងៃ្របសប�សាទាលោៃ។


3.បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូម្រត់កតាបោលលទ្ធិថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិង

បសច្្ររីសញ្ញា137:7–8រួចបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះ៖បតើបោលលទ្ធិបៃះលួងបលាមចិតតេដល់អ្ន្រទាំងឡាយ

ថដលម្ៃមៃុស្សជាទរីកសឡាញ់ោៃអស់�រីវិតបៅបោយពុំោៃសារល់ដំណរងល្អោ៉ាងដូចបម្ច?

កពះអម្ចាស់ោៃកតាស់សថម្ងបោលលទ្ធិបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា137:7–8ពរីមុៃកទង់ោៃបបើ្រសថម្ង

បោលលទ្ធិនៃពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រសកម្ប់មរណ�ៃ។អ្ន្រៃរងសិ្រសាវិវរណៈអំពរីពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រសកម្ប់មរណ�ៃបៅ្រ្ននុង

បមបរៀៃបនាទាប់បទៀត។

កពះអម្ចាស់ោៃបបកងៀៃអំពរីរបបៀបថដលកទង់ៃរង�ំៃុំ�កមះមៃុស្សបលា្រទាំងអស់ទុ្រជាថ្្ន្រមួយនៃវិវរណៈបៃះអំពរីអ្ន្រថដល

ថច្រឋាៃបៅ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា137:9រួចបំបពញបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចតបៅបៃះ៖ព្រះអមាចាស់ៃឹង

ជំៃុំជពមរះគ�ើងពសបតាមៃិង។


4.សូមពៃ្យល់បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្របោយបកបើោ្រ្យសម្រីរបស់អ្ន្រផ្ទាល់ថាបតើអ្ន្រ្ ិតថាមូលបហតុអវរីោៃជា

បំណងកោថានាៃិង្រិច្ចរោររបស់បយើងម្ៃសារៈសំខាៃ់ទាំងពរីរ។

បដើម្បរីយល់ឲ្យោៃរោៃ់ថតចបាស់អំពរីរបបៀបថដលកពះអម្ចាស់ៃរង�ំៃុំ�កមះបយើងកសបតាម្រិច្ចរោរៃិងបំណងកោថានាសូមសិ្រសា

បសច្រ្រីថ ល្ែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយថអលបឌើរោលលែិៃបអ្រអូ្រ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

អាលវិនេ្៊៊ីធណែលជាបងពបរុេរបេ់ពយាការីប្នទទួល

មរែភាពសៅថ្ងៃទតី១៩ណខវិច្ិកាឆានាំ១៨២៣ពតីមរុន

ស្េនាចពកពតូវប្នបសង្កើតស�ើង។



៣៩៧

សមសរៀនេដី២៣៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣៧

«សតើអ្នក្បបាក្ែដែរឬសេថ្នឹងពុំរានសទា�សៅសបកាមបក្ឹត្យវិន័យននបពទះស្រើសយើងបោន់ដតសចៀ�វាង

សចញពដីអំសពើអាបក្ក្់សនាទះ?ចុទះស្រើ�ិនជាអ្នក្រីក្រាយនឹងគំនិតនិង្រំែងបបាថ្នាដែលអាបក្ក្់សៅវិញ

សនាទះ?

«សតើអារម្មែ៍�ម្អ្រ់នឹងមិនបតូវបានសលើក្សឡើងសៅន្ងៃននការជំនុំជបមទះសេឬអដី?ចុទះការបចដែនវិញ?

ចុទះការសលាភចង់បានសនាទះ?...

«ចសម្ើយរ្រ�់សយើងសៅនឹង�ំែួរទាំងសនទះ្រង្ហាញអំពដីអ្វដីដែលសយើងសៅថ្ជាែំែឹងអាបក្ក្់ជាអ្វដីដែលសយើងប្របពឹត្

អំសពើបា្រសដាយពុំស្រើក្ចំហ[ឲ្យស�ើញចបា�់]ដែលបោន់ដតជាអារម្មែ៍និង្រំែងបបាថ្នាននែរួងចិត្រ្រ�់សយើង។

«វាក្៏ជាែំែឹងល្អផងដែរ។សៅសបកាមបក្ឹត្យវិន័យននបពទះសយើងអាចេេរួលបានរង្វាន់�បរា្រ់ភាព�ុចរិតរ្រ�់សយើងសទាទះ

ជាសយើង�្ិតសៅក្្នគុងកាលៈសេ�ៈដែលសយើងពុំអាចប្របពឹត្េសង្វើដែលជាធម្មតានាំឲ្យរានពរជ័យែូចសនាទះក្្ដី។

«សៅសពលរាននរណារានាក្់ចង់សធ្វើអ្វដីមរួយសដាយ�្រ្គុរ��បរា្រ់ឪពុក្សក្្មក្ខ្គុំ្រ៉ុដន្បតូវបានរារាំងសដាយកាលៈសេ�ៈសផ្សងៗ

សនាទះោត់នឹងសោល៖‹�ូមអរគុែ។ខ្គុំនឹងេេរួលយក្េសង្វើល្អសនាទះ›។ប�សែៀងសនទះដែរខ្គុំសជឿថ្បពទះវរ្រិតាគង់សៅ

សាថាន�រួគ៌នឹងេេរួលយក្្រំែងបបាថ្នាននែរួងចិត្សយើងជំនរួ�ឲ្យេសង្វើដែលតាមការជាក្់ដ�្ងពុំអាចសធ្វើសៅបាន»

(“The Desires of Our Hearts” [Brigham Young University devotionalន្ងៃេដី៨ដខតុលាឆ្នាំ១៩៨៥]េំព័រ៤

speeches.byu.edu )។



5. ឧទាហរណ៍ទាំងបួៃដូចតបៅបៃះអាច�ួយអ្ន្រយល់ោៃរោៃ់ថតចបាស់អំពរីបោលលទ្ធិថដលអ្ន្ររ្រប�ើញបៅ្រ្ននុង

បោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា137:7–8។បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូម

បឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះសកម្ប់ឧទាហរណ៍ៃរីមួយ៖បតើឧទាហរណ៍បៃះបគ្ហាញអំពរីសារៈសំខាៃ់នៃបំណង

កោថានារបស់បយើងៃិងរោរកបកពរតតេរបស់បយើងោ៉ាងដូចបម្ច?

្រ. សម្�ិ្រសាសនាចក្រម្នា្រ់ម្ៃបំណងកោថានាបរៀបអាោហ៍ពិោហ៍បៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ។បនាទាប់ពរីមួយ

�រីវិតនៃរោរបបកមើបោយបសាមះកតង់បៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រសម្�ិ្ររូបបៃះោៃសាលាប់បោយពុំម្ៃឱរោស្ សារភាជាប់

ជាមួយសាវាមរី/្រិោបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធប�ើយ។

ខ. យុវ�ៃម្នា្រ់រ្រសាបសច្រ្រីសញ្ញាពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្ររបស់ខលែលួៃបោយរោលាហាៃបហើយបធវើតាម្ររណរីយ្រិច្ច

បពវ�ិតភាពបអើរ៉ុៃ។បនាទាប់ពរីោៃបញ្ចប់រោរសិ្រសាបៅវិទយាល័យោត់ម្ៃបំណងកោថានាោ៉ាងមុតម្ំបដើម្បរី

បបកមើបបស្រ្រម្បពញបម្៉ាងបែុថៃតេពុំម្ៃលទ្ធភាពបធវើដូបចានាះោៃបោយសារថតអសមតថែភាពខាងរូបរោយ។

្ . យុវនារីម្នា្រ់ចង្ ំៃំុជាមួយយុវនារីម្នា្រ់បទៀត។នាងបធវើពុតជាម្ៃភាពស្និទ្ធសានាលបែុថៃតេម្ៃបំណងបធវើឲ្យម្ៃ

បរឿងអាក្រ្រ់ប្រើតប�ើងចំបោះយុវនារីម្នា្រ់បទៀតបោយសម្ងាត់។

�.យុវ�ៃម្នា្រ់ម្ៃ្ ំៃិតអសរីលធម៌ោត់ពុំោៃថសវងរ្រ�ំៃួយពរីកពះអម្ចាស់បដើម្បរីលុបបំោត់្ ំៃិតៃិងអារម្ណ៍

មិៃសមរម្យបនាះបចញប�ើយ។

សូមពិចារណាថាបតើរោរដរងថាអ្ន្រៃរងកតូវ�ំៃុំ�កមះបោយទបងវើៃិងរួមទាំងបំណងកោថានានៃដួងចិតតេបនាះម្ៃៃ័យោ៉ាងណា

ចំបោះអ្ន្រ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា137:10រួច្ ូសចំណាំបសច្រ្រីពិតថដលខ្ម្ពរីរបបកងៀៃអំពរីប្រ្ងៗថដលោៃសាលាប់ពរី

មុៃវ័យថដលម្ៃរោរដរងខុសកតូវ។

បៅបពលពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃទទួលវិវរណៈបៃះបៅ

្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា137:10បលា្រៃិង

្រិោរបស់បលា្រអិមម្៉ាោៃបសា្រប្បោយសារថត

មរណភាពរបស់្រូៃទាំងបួៃនា្រ់របស់ពួ្របលា្ររួមទាំង្រូៃ

ថដលពួ្របលា្រទទួលម្រចិញ្ចរម្ ងថដរ។បករោយម្របទៀត

្រូៃរបស់បលា្រពរីរនា្រ់បទៀត្រ៏ោៃសាលាប់បៅថដរ។សូម

្ិតថាបតើបោលលទ្ធិថដលោៃបបើ្រសថម្ងបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះ

អាចលួងបលាមចិតតេក្រុមក្ួសារទាំងឡាយថដលបសា្រប្

បោយសារថតមរណភាពរបស់្រូៃតូចរបស់ពួ្រប្ោ៉ាងដូចបម្ច

ថដរ។



៣៩៨

សមសរៀនេដី២៣៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣៧

បតើបោលលទ្ធិបៃះអាច�ួយបបងកើៃបសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់អ្ន្របៅបលើកពះោៃោ៉ាងដូចបម្ច?បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាវម្ៃ

សារៈសំខាៃ់្រ្ននុងរោរប�ឿជា្រ់បៅបលើថ្ៃរោររបស់កពះបៅបពល្រូៃតូចសាលាប់រោលពួ្រប្បៅជាទារ្របៅប�ើយបនាះ?

សៅសពលនិយាយអំពដីមរែភាពរ្រ�់ក្ូនតូចៗពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធបាន្រសបងៀន៖«បពទះអរាចា�់

ែក្យក្មនុ�្សជាសបចើនសៅ�ូម្ដីដតទារក្សែើម្ដីឲ្យពរួក្សគអាចសចៀ�ផុតពដីស�ចក្្ដីបចដែននិង

េុក្្ខសសាក្និងស�ចក្្ដីអាបក្ក្់ននពិភពសលាក្នាសពល្រច្គុ្រ្ន្នសនទះែ្ិតពរួក្សគ្ររិ�ុេ្ណា�់គរួរឱ្យ

ប�ឡាញ់ណា�់ដែលមិនអាចរ�់សៅសលើដផនែដីសនទះសហតុែូសច្នទះសហើយស្រើ�ិនជាបតូវបានពិចារណា

សដាយបតឹមបតូវសនាទះជាការជំនរួ�ឱ្យការេរួញសសាក្សនាទះសយើងរានមូលសហតុសែើម្ដីរីក្រាយសៅសពល

ពរួក្សគបតូវបានរំសដាទះសចញពដីស�ចក្្ដីអាបក្ក្់សហើយសយើងនឹងរានពរួក្សគម្ងសេៀតក្្នគុងសពលឆ្្រ់ៗ»

(Teachings: Joseph Smithេំព័រ១៧៦)។

ប្រធានវិលហ្វលូឌវូឌបែុព្វបាន្រសបងៀន៖«�ំែួរអាចសចាេសឡើងសដាយខ្គុំនិងសដាយអ្នក្

ថ្—‹សហតុអ្វដីបានជាបពទះអរាចា�់ែក្យក្ក្ូនពដីខ្គុំសៅ›?្រ៉ុដន្ការែ៍សនាទះមិនដមនខ្គុំសេដែលជាអ្នក្

បបា្រ់សនាទះសបោទះខ្គុំពុំែឹងសឡើយែ្ិតការែ៍សនទះសប�ចដតបពទះអរាចា�់សេសហើយវាបានសក្ើតសឡើងែូសច្នទះ

ចា្រ់តាំងពដីក្ំសែើតសលាក្ិយែរា្រសរៀងមក្។ក្ូនតូចៗបតូវបានែក្យក្សៅកាលសៅជាទារក្សហើយ

ពរួក្សគសៅឯពិភពវិញ្ញាែ។ពរួក្សគមក្េដីសនទះសហើយ្រំសពញសោល្រំែងននការមក្សនាទះដែលជា

ការរ�់ក្្នគុងរូ្រកាយសាច់្ម។ពរួក្សគមក្សលើដផនែដីសនទះសែើម្ដីេេរួលការពិសសាធន៍មរួយនិង

សក្រមរតក្សៅសលើដផនែដីែ្ិតពរួក្សគេេរួលបានរូ្រកាយឬេដីក្ដន្ងសានាក្់សៅសហើយេដីក្ដន្ងសានាក្់សៅសនាទះនឹងបតូវបានដ្

រក្សាេុក្ឲ្យពរួក្សគសហើយសៅេិវាននការរ�់សឡើងវិញសនាទះវិញ្ញាែនិងរូ្រកាយនឹងបានផ្គុំោនាសឡើងវិញែូចោនាសៅសលើដផនែដី

សនទះដែរសយើងស�ើញរានក្ូនបគ្រ់អាយុសៅក្្នគុងបក្ុមបគរួសារចា្រ់ពដីទារក្ដែលស៉សដាទះរាដាយរហូតែល់មនុ�្សសពញរូ្ររាង

សែើម្ដីឲ្យកាលាយជាបក្ុមបគរួសារមរួយសៅពិភពស�សឡសាទាល។ក្ូនៗរ្រ�់សយើងនឹងបានរ�់សឡើងវិញសៅជាមរួយសយើងម្ងសេៀត

សៅសពលដែលពរួក្សគបតូវ្រញ្គុទះសៅក្្នគុងផ្នលូរស្រើ�ិនជាសយើងដែលជាឪពុក្រាដាយ្រន្សសាមាទះបតង់សហើយ្រង្ហាញភ�្គុតាងថ្ខ្លួន

សយើង�ក្្ិ�មនឹងេេរួលបានជដីវិតែ៏សៅអ�់ក្ល្ជានិច្សហើយស្រើ�ិនជាសយើងមិនសធ្វើែូសចានាទះសេក្៏ក្ូនៗសយើងនឹងសៅដតអាច

បានរក្សាេុក្សហើយនឹងបគងមរតក្នន�ិរីល្អស�សឡសាទាលដែរ។សនទះគឺជាេ�្សនរ្រ�់ខ្គុំ�្ដីពដីទារក្ទាំងឡាយដែលសាលា្រ់

សៅ»(Teachings of Presidents of the Church: Wilford Woodruff[ឆ្នាំ២០០៤]េំព័រ៨៤–៨៥)។



៦. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រោៃសិ្រសាអវរីខលែះបចញពរីរោរសិ្រសារបស់អ្ន្របៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា137អំពរីរោរខិតខំ

របស់កពះអម្ចាស់្រ្ននុងរោរបធវើឲ្យមៃុស្សទាំងអស់ម្ៃឱរោសរស់បៅ្រ្ននុងៃ្របសប�សាទាល?

ខ. បហតុអវរីោៃជាបសច្រ្រីពិតទាំងបៃះម្ៃសារៈសំខាៃ់ចំបោះអ្ន្រ?


7.សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ១៣៧ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៣៩៩

សមសរៀនេដី២៤៖ន្ងៃេដី១

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០៩
បមបរៀៃទរី24៖ន្ងៃទរី1បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា109

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១០៩:១–២៣

យ៉ូដសបស្៊មីធោន្រូលសូ្ឲ្យទ្រះអម្ចាស់្រ្រួលយកទ្រះវិហារបរិសុ្រ្្រីទកុងខឺ��ង់តហើយទបទាន្រែល់អ្ក
ទាំងឡាយណាដែល្ កថាវាយបង្គំតៅ្រីតនារះ

បតើអ្ន្រដរងថាបតើកពះវិហារបរិសុទ្ធៃរីមួយៗបៃះម្ៃទរីតាំងសថែិតបៅទរីណាខលែះ?សូម្ ្គតូ្្គងរូបភាពនៃកពះវិហារបរិសុទ្ធៃរីមួយៗ

បៅៃរងទរីតាំងរបស់វ។(ចបមលែើយម្ៃបៅចុងបមបរៀៃបៃះ)។

បរុព្វកថា
ពរួក្្ររិ�ុេ្បានសធ្វើការអ�់រយៈសពលជិត្រដីឆ្នាំសែើម្ដី្រញ្្រ់ការសាង�ង់បពទះវិហារ

្ររិ�ុេ្េដីបក្ុងខឺតឡង់។សៅសពលការសាង�ង់បាន្រញ្្រ់បពទះអរាចា�់បាន

បតា�់�ដម្ងែល់ពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធអំពដីស�ចក្្ដីអធិសា្នដែលបតូវថ្វាយសៅឯ

ការឧេ្ិ�ឆ្ងបពទះវិហារ្ររិ�ុេ្។ពយាការីបានអានស�ចក្្ដីអធិសា្នសនាទះសៅក្្នគុងពិធដី

ឧេ្ិ�ឆ្ងសៅន្ងៃេដី២៧ដខមិនាឆ្នាំ១៨៣៦។សលាក្បានេូល�ូមឲ្យបពទះអរាចា�់

េេរួលយក្បពទះវិហារ្ររិ�ុេ្សហើយ្រំសពញតាមការ�នយារ្រ�់បេង់ដែលបេង់

បានសធ្វើអំពដីបពទះវិហារ្ររិ�ុេ្ររួមរានការការោរនិងពរជ័យចំសោទះអ្នក្ទាំងឡាយ

ណាដែលមក្ថ្វាយ្រង្ំសៅេដីសនាទះ។សលាក្បានអធិសា្នឲ្យពរួក្្ររិ�ុេ្ដែល

បតូវបានសគ�ងកត់�ងកិនសៅ�ុំចាក្�ុនរែ្ឋមិ��រួរីសហើយសលាក្បានអធិសា្ន

ឲ្យអ្នក្ដែល�ងកត់�ងកិនពរួក្សគផងដែរ។សលាក្ក្៏បានអធិសា្ន�ូមឲ្យមនុ�្ស

េូទាំងពិភពសលាក្ជាពិស��ពរួក្អម៊ីបសាដអលដែលបានខាចាត់ខាចាយេេរួលយក្

ភាពសោរសពញននែំែឹងល្អដែរ។



៤០០

សមសរៀនេដី២៤៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០៩

 ១. ក្.េដីបក្ុងហុងក្ុងប្រសេ�ចិន

 ២. ខ.េដីបក្ុង�លត៍សលក្រែ្ឋយូថ្ហ៍



៤០១

សមសរៀនេដី២៤៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០៩

 ៤. �.េដីបក្ុងខឺតឡង់រែ្ឋអូនហអូ

 ៥. ង.េដីបក្ុងដតហ្លូ�ម៊ីហាគាលផ្ប្រសេ�

ហុងឌូរា៉�



1.សូមសរបសរសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖ម�តុអវែដី បា� ជា 

ពួក បរិសុទ្ ន្ងៃ ចុងម្កាយ កសាង ្ពះវិហារ បរិសុទ្ ?សូមសរបសរចបមលែើយពរីរបរីចំបោះសំណួរបៃះ។សូមទុ្រចបនាលាះ

បដើម្បរីសរបសរចបមលែើយបញ្ចតូលបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះ។

អ្ន្រអាចរ្រោៃចបមលែើយចំបោះចំណួរបៃះបោយសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា109ថដលម្ៃបសច្រ្រីអធិសាឋាៃថដល

ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃថាវាយបៅ្រ្ននុងពិធរីឧទ្ទិសឆលែងកពះវិហារបរិសុទ្ធទរីក្រុងខឺត�ង់រដ្ឋអូនហអូ។

បនាទាប់ពរីោៃបធវើរោរៃិងលះបង់អស់រយៈបពល�ិតបរីឆ្នាំ្រ្ននុងរោរ្រសាងកពះវិហារបរិសុទ្ធទរីក្ុរងខឺត�ង់ពួ្របរិសុទ្ធោៃប�ើញ

រោរបំបពញតាមបសច្រ្រីសៃយាថដលថាបបើសិៃជាពួ្រប្បោរពតាមកពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយបនាះពួ្រប្ៃរង«ម្ៃអំណាចបដើម្បរី

្រសាងប្ហោឋាៃបនាះ»(្.ៃិងស.95:11)។បៅន្ងៃទរី27ថខមិនាឆ្នាំ183៦សម្�ិ្រសាសនាចក្រោៃចូលរួម

ពិធរីឧទ្ទិសឆលែងកពះវិហារបរិសុទ្ធបហើយពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃថាវាយោ្រ្យអធិសាឋាៃឆលែងបនាះ។សម្�ិ្រ�ិត1,000នា្រ់

ោៃចូលរួមពិធរីឧទ្ទិសឆលែងបនាះ។ម្ៃមៃុស្សជាបកចើៃនា្រ់បទៀតថដលោៃចូលរួមបែុថៃតេអោរទាំងមូលពុំអាចោ្រ់មៃុស្ស

ទាំងអស់ោៃប�ើយ។ពយារោរីោៃបរៀបចំឲ្យពួ្រប្ចូលរួមបៅ្រ្ននុងរោរកប�ុំមួយ្រ្ននុងបៃ្ទប់មួយប្្សងបទៀតបហើយពិធរីឧទ្ទិសឆលែង

កតូវោៃកោរព្ធប�ើងវិញម្ងបទៀតសកម្ប់ពួ្រប្បៅបែុនាមៃន្ងៃបករោយម្រ។

បតើអ្ន្រធាលាប់ោៃចូលរួមបៅ្រ្ននុងពិធរីឧទ្ទិសឆលែងកពះវិហារបរិសុទ្ធថដរឬបទ?សូមកសនមថាោៃចូលរួម្រ្ននុងពិធរីឧទ្ទិសឆលែងកពះវិហារ

បរិសុទ្ធទរីក្រុងខឺត�ង់៖បៃះ្ ឺជាកពះវិហារបរិសុទ្ធដំបូងបង្អស់ចាប់តាំងពរី�ំនាៃ់បូរាណម្រ។អ្ន្រោៃទៃ្ទរងរង់ចាំន្ងៃបនាះ

អស់រយៈបពលជាយូរម្របហើយ។ម្ៃទំៃុ្រតបមកើងបបើ្រ្រម្វិធរីបោយក្រុមចបកមៀង។បនាទាប់ម្រស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃថដលជា

ទរីកបរ្រសា្រ្ននុង្ ណៈកបធាៃទរីមួយថច្រចាយសុៃ្ទរ្រថា។បនាទាប់ពរីោៃសកម្្របៃតេិចបករោយម្រអ្ន្រម្ៃឱរោសោំកទថានា្រ់ដរ្រនាំ

សាសនាចក្រ។បករោយម្រពយារោរីយែូថសបស៊្ីធបករោ្រឈរបហើយអាៃោ្រ្យអធិសាឋាៃឆលែង។



៤០២

សមសរៀនេដី២៤៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០៩

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា109:1–4បោយថសវងរ្រមូលបហតុចម្បងថដលពួ្របរិសុទ្ធ្រសាងកពះវិហារ

បរិសុទ្ធ។សូម្រត់ចំណំាថាសាសនាចក្រនាបពលបច្ចនុប្បៃ្នបៃះ្រ៏ដូចជារោល�ំនាៃ់បូរាណថដរព្រះអមាចាស់ពតាស់បង្រប់គ�ើងឲ្យ

កោងព្រះវិហារបរិសុទ្ធ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា109:5បោយថសវងរ្រឃ្លាថដលពិពណ៌នាអំពរីរោរលះបង់របស់ពួ្របរិសុទ្ធ្រ្ននុង

រោរ្រសាងកពះវិហារបរិសុទ្ធ។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំអវរីថដលអ្ន្ររ្រប�ើញ។

បៅចបនាលាះថខមិ្ុនាឆ្នាំ1833ៃិងថខមិនាឆ្នាំ183៦

សម្�ិ្រសាសនាចក្រោៃលះបង់បពលបវលាកោ្រ់រោស

ៃិងកទព្យសម្បតតេិបដើម្បរី�ួយ្រសាងកពះដំណា្់រនៃកពះអម្ចាស់

ប�ើង។បុរសៗោៃស្័ក្ចិតតេបធវើរោរបៅ្រ្ននុងរោរោឋាៃ។កសតេរីៗ

ោៃរោត់បដរសបមលែរៀ្របំោ្រ់្្ល់ទរីសានា្រ់អាកស័យបហើយបៅ

បពលបុរសជាបកចើៃោៃចា្របចញបៅជាមួយ�ំរុំស៊ីយែូៃបដើម្បរី

�ួយពួ្របរិសុទ្ធថដលម្ៃបញ្ហាបៅ្រ្ននុងរដ្ឋមិសសួរីបនាះម្ៃ

កសតេរីមួយចំៃួៃោៃបៃតេបធវើរោរគ្រសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធ។

ពួ្របរិសុទ្ធមួយចំៃួៃដូចជាចៃថ្បៃើរៃិងបវ៉ៃណាចា្រ

ោៃបរិចាចា្កទព្យសម្បតតេិរបស់ខលែលួៃោ៉ាងបកចើៃសៃ្ធរ្រសនាធាប់

ដល់រោរសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធ។

បៅបពលរោរសាងសង់ោៃរី្រលូតលាស់បៅមុខបនាះពួ្របរិសុទ្ធោៃដរងថាពួ្រប្កតូវរោរលទ្ធភាពបដើម្បរីបរៀបឥដ្ឋបៅថ្្ន្រខាង

បករៅនៃកពះវិហារបរិសុទ្ធ។ម្ៃប្ោៃថណនាំថាជាងសំណង់ម្នា្រ់ប្មះអាធរីបម៊ើសមរីបយម្ៃ�ំនាញពិបសសអាចបញ្ចប់

រោរសាងសង់ថ្្ន្រខាងបករៅោៃបោយបកបើ្រ្បលួៃសំណង់្ ្បំថណ្រ។បែុថៃតេអាធរីបម៊ើសរស់បៅកបបទសរោណាោឯបណាះបហើយ

ោត់ពុំថមៃជាសម្�ិ្រសាសនាចក្រប�ើយ។យែូថសបស៊្ីធោៃចាត់ឲ្យកពិ្រហាំយែង់បធវើដំបណើរបៅកបបទសរោណាោបដើម្បរី

បបកងៀៃបហើយបធវើពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រឲ្យអាធរីបម៊ើសបហើយនាំោត់ម្រទរីក្រុងខឺត�ង់បដើម្បរី�ួយ្រសាងកពះវិហារបរិសុទ្ធ។

លំោប់បនាះពយារោរីោៃម្ៃកបសាសៃ៍ថា«បហើយកោប់ោត់ឲ្យនាំយ្រកោ្រ់មួយោៃ់ដុលាលាម្រតាមខលែលួៃ្ ង»(កបសាសៃ៍

ដ្រកសង់បៅ្រ្ននុងអិមរ័សុលោ�ឺដ«WhatCamefromKirtland»[BrighamYoungUniversitydevotionalន្ងៃ

ទរី៦ថខវិចិ្រោឆ្នាំ1994]ទំព័រ8–9speeches.byu.edu)។កពិ្រហាំោៃបធវើតាមបណាដាំក្ប់ោ៉ាង។អាធរីបម៊ើសោៃ

សបកមចចិតតេទទួលពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្របហើយោៃចា្របចញពរី្ ្ទះសថម្បងរបស់ោត់បៅកបបទសរោណាោទុ្រជារោរលះបង់មួយ

ដ៏ធំបដើម្បរីម្រ�ួយ្រសាងកពះវិហារបរិសុទ្ធ។

តនមលែសរុបនៃកពះវិហារបរិសុទ្ធ្ ឺកបម្ណ៦0,000ដុលាលារ—

ថដលជាបរិម្ណដ៏បកចើៃបលើសលុបបៅ�ំនាៃ់បនាះជាពិបសស

បបើ្ ិតអំពរីភាពក្រខ្សត់ពួ្របរិសុទ្ធ។


2.បតើអវរីថដលបធវើឲ្យអ្ន្រសញប់ថសញងអំពរីរោរលះបង់

ថដលពួ្របរិសុទ្ធោៃបធវើបដើម្បរី្រសាង

កពះវិហារបរិសុទ្ធ?សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា109:5ម្ងបទៀតបោយថសវងរ្រ

បសច្រ្រីពិតមួយអំពរីកពះវិហារបរិសុទ្ធថដល

ពៃ្យល់អំពរីមូលបហតុថដលបធវើឲ្យពួ្របរិសុទ្ធ

ម្ៃឆៃ្ទៈលះបង់ោ៉ាងបកចើៃសៃ្ធរ្រសនាធាប់បដើម្បរី

្រសាង។សូមសរបសរបសច្រ្រីពិតបនាះោ្រ់

បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ

របស់អ្ន្រ។

សូម្ ិតអំពរីថាបតើវម្ៃៃ័យដូចបម្ចថដលថាកពះអម្ចាស់

ៃរង«សថម្ងអង្គកទង់ដល់រាកសតេរបស់កទង់»(្.ៃិងស.

109:5)។ោ្រ្យសសម្ងម្ៃៃ័យថាបគ្ហាញឬបធវើឲ្យប្

ដរង។ចំបោះមៃុស្សខលែះោ្រ្យបៃះរួមបញ្ចតូលទាំងរោរបគ្ហាញ

ខលែលួៃឲ្យប�ើញ។ចំបោះអ្ន្រទាំងឡាយណាថដលចូល្រ្ននុង

កពះវិហារបរិសុទ្ធបោយស្រ្ិសមកទង់សថម្ងអង្គកទង់តាមរយៈ

កពះបចសាដានៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធៃិងបោលលទ្ធិនានាថដល

ម្ៃបបកងៀៃបៅទរីបនាះថដល�ួយបយើងឲ្យសារល់កទង់។

បលង់សមើលចំពតីសលើថនជាន់ខាងសពកាមក្នុងពពរះវិហារបរិេរុទ្

ទតីពករុងខឺត�ង់

កាណាដា

នូវល៉៉ាក

ផែនសិ�លវញ៉ា

ខឺតឡង់

អូនៃអូ
ទីពកុងនូវល៉៉ាក

ស្�ិម

មា៉ាសសាឈូលសត

មហ្សមុពទអាតលេង់ទិច

េ្ង់តេោះវិហារេរិេរុទ្ធ្ឺ្ឡង់

ក្រុមចមកមៀង ក្រុមចមកមៀងមេទិកាបព្វជិតភាព

មិលគីស្សាដែ្

ទស្្សនិ្ជន ទស្្សនិ្ជន ទស្្សនិ្ជន

ក្រុមចមកមៀង ក្រុមចមកមៀងមេទិកាបព្វជិតភាពម�ើរ៉រុន



៤០៣

សមសរៀនេដី២៤៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០៩

កពះអម្ចាស់្រ៏អាចសថម្ងអង្គកទង់បៅរោៃ់រាកសតេរបស់កទង់បៅខាងបករៅកពះវិហារបរិសុទ្ធោៃ្ ងថដរបែុថៃតេកពះវិហារបរិសុទ្ធ្ ឺជា

ទរី្រថៃលែងថដលអ្ន្រទាំងឡាយថដលម្ៃភាពស្រ្ិសមអាចទទួលោៃអារម្ណ៍ពរីកពះបចសាដាកទង់។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា109:12–13បោយថសវងរ្រឃ្លាទាំងឡាយថដល�ួយអ្ន្រយល់អំពរីរបបៀបថដល

កពះអម្ចាស់អាចសថម្ងអង្គកទង់បៅដល់អ្ន្របៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ។សូមពិចារណាអំពរីរោរ្ូសចំណាំឃ្លាទាំងឡាយណា

ថដលម្ៃៃ័យជាពិបសសចំបោះអ្ន្រ។


3.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីកោថដលអ្ន្រោៃម្ៃអារម្ណ៍ថាបៅ

ថ្រ្បរកពះអម្ចាស់បៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ?បបើសិៃជាអ្ន្រពុំទាៃ់ោៃបៅកពះវិហារបរិសុទ្ធបៅប�ើយបទបនាះ

សូមសរបសរអំពរីអារម្ណ៍ថដលអ្ន្រសង្រមថាៃរងទទួលោៃបៅបពលអ្ន្រម្ៃឱរោសបៅកពះវិហារបរិសុទ្ធ។

សូមពិចារណាថាបតើអារម្ណ៍នៃរោរសថែិតបៅថ្រ្បរកពះអង្គសប្គ្រះបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធអាចម្ៃអាៃុភាពបៅបលើ�រីវិត

របស់អ្ន្របៅបពលអ្ន្របចញម្របករៅកពះវិហារបរិសុទ្ធវិញោ៉ាងដូចបម្ច។បនាទាប់ម្រសូមសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រី

សញ្ញា109:14–23បោយថសវងរ្រពរ�័យបថៃថែមថដលោៃសៃយាដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលម្រថាវាយបង្គំបៅ្រ្ននុងកពះវិហារ

បរិសុទ្ធ។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំអវរីថដលអ្ន្ររ្រប�ើញ។

បសច្្ររីពិតមួយថដលបយើងអាចបរៀៃបចញពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា109:22–23្ឺការទទួលបាៃ្ រជ័�

ក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធពបោប់គ�ើងគោ�ព្រះគចោដាៃិងជំៃួ�្ បីព្រះអមាចាស់គៅគ្លគ�ើងបគពមើពទង់។បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអ្ន្រអាចៃរងចង់សរបសរបញ្ចតូលបសច្រ្រីពិតបៃះបៅ្រ្ននុងបញ្រីនៃមូលបហតុថដលបយើង

្រសាងកពះវិហារបរិសុទ្ធ។

បតើអ្ន្រ្ ិតថា«កបោប់បោយកពះបចសាដា[របស់កពះ]»(្.ៃិងស.109:22)ម្ៃៃ័យដូចបម្ច?សូមពិចារណាអំពរី

បសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយថអលបឌើរយែូថសបប៊ីវុឺតលរីៃ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់រួចថសវងរ្រកពះបចសាដា

ថដលអាចប្រើតម្ៃចំបោះអ្ន្របៅបពលអ្ន្រម្រថាវាយបង្គំបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ៖«បៅ្រ្ននុងកពះដំណា្រ់របស់កពះអម្ចាស់

សម្�ិ្រសាសនាចក្រថដលបសាមះកតង់អាចកតូវោៃកបទាៃឲ្យ‹បោយកពះបចសាដាពរីសាថាៃបលើ›[្.ៃិងស.95:8]ជា

កពះបចសាដាថដលអាចឲ្យបយើងតតាំងៃរងរោរល្បលួងបោរពបសច្រ្រីសញ្ញាបោរពកបតិបតតេិតាមកពះបញ្ញតតេិរបស់កពះអម្ចាស់បហើយ

ថ ល្ែងទរីបនាទាល់អំពរីដំណរងល្អបោយម្ៃចិតតេប្រលែរៀវរោលាៃិងមិៃម្ៃរោរ្័យខាលាចបៅដល់ក្រុមក្ួសារមិតតេ្្រ្ិៃិងអ្ន្រ�ិតខាង»

(«CultivatingDivineAttributes»Ensign ថខវិច្ិរោឆ្នាំ1998ទំព័រ27)។


4. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើកពះបចសាដាកបប្ទបៃះអាចជាពរ�័យចំបោះអ្ន្រៃិងក្រុមក្ួសាររបស់អ្ន្រោៃោ៉ាងដូចបម្ច?

ខ. បតើវៃរងរោលាយជាពរ�័យចំបោះពួ្រអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាោ៉ាងដូចបម្ច?

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១០៩:២៤–៣៤

្យាការីអធិស្ឋានសូ្ឲ្យទ្រះអម្ចាស់ដថរកសានិងទបទាន្រែល់អ្កទាំងឡាយដែល្ កថាវាយបង្គំតៅក្នុងទ្រះវិហារ
បរិសុ្រ្

សូមបមើលបៅរូបភាពនៃសាលាបកោ្រំបោរៃិងោវថដលភាជាប់ម្រជាមួយបៃះ។សាលាបកោ្រំបោរ្ ឺជាសម្ភារបកបើបដើម្បរីបបៀ្រស៊ីមែងត៍

ភាជាប់ឥដ្ឋៃិង្្។បតើសម្ភារៃរីមួយៗទាំងបៃះអាចកតូវោៃបកបើសកម្ប់រោរសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធោ៉ាងដូចបម្ច?

បៅអំ�នុងបពលសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធទរីក្ុរងខឺត�ង់ពួ្រ

មៃុស្ស្រំណាចោៃ្ ំរាម្រំថហងថាៃរង្រំបទច�ញ្ជាំងកពះវិហារ

បរិសុទ្ធបចាល។កបធាៃកពិ្រហាំយែង់ោៃម្ៃកបសាសៃ៍

កោប់អំពរី«្រម្្ររថដលបធវើរោរសាងសង់�ញ្ជាំងោៃរោៃ់ោវ

បៅនដម្ខាងបដើម្បរីរោរោរខលែលួៃពរីមៃុស្ស្រំណាចបៅបពលថដល

ពួ្រប្្រំពុងថតតបកមៀប្ ្បហើយហុចសាលាបកោ្រំបោរបៅឲ្យ

ោនា»( Discourses of Brigham Young,បក�ើសបរើសបចញពរី

JohnA.Widtsoe[ឆ្នាំ1954]ទំព័រ415)។យូរៗ

ម្ងបុរសថដលបធវើរោរសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធបៅបពលន្ងៃ

្រ៏កតូវោមលបាតបៅបពលយប់ថដរ។

ការ្ិចារណា

ការពិចារណាររួម្រញ្លូលទាំងការគិត

ការ�្មឹងសាមាធការ�រួរ�ំែួរនិង

ការវាយតនម្សលើអ្វដីៗដែលអ្នក្ែឹងនិង

អ្វដីៗដែលអ្នក្បានសរៀន។ការពិចារណា

អាចជរួយអ្នក្ឲ្យយល់អំពដីអ្វដីដែលសយើង

បតូវសធ្វើសែើម្ដីអនុវត្តាមសោលការែ៍

ទាំងឡាយននែំែឹងល្អ។�ូម

ពិចារណាអំពដីពរជ័យមរួយចំនរួន

ដែលបពទះអរាចា�់បាន�នយាែល់អ្នក្

ទាំងឡាយដែលមក្ថ្វាយ្រង្ំសហើយ

្រសបមើសៅក្្នគុងបពទះវិហារ្ររិ�ុេ្។�ូម

ពិចារណាអំពដីរស្រៀ្ររ�់សៅដែលអ្នក្

បតូវដតរានសែើម្ដីឲ្យការ�នយាទាំងសនទះ

នឹងបតូវបាន្រំសពញសៅក្្នគុងជដីវិតរ្រ�់

អ្នក្។



៤០៤

សមសរៀនេដី២៤៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០៩

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា109:24–28បោយថសវងរ្ររោររោរោរថដលពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃទូលសូមពរី

កពះអម្ចាស់។

បៅ្រ្ននុងខទរី24សូម្រត់ចំណាំឃ្លា«ម្ៃប្មះៃិង�ំហរដ៏កបបសើរ»។រោរណ៍បៃះសំបៅបៅបលើរោរតកមូវឲ្យម្ៃ

ភាពស្រ្ិសម្រ្ននុងរោរថាវាយបង្គំកពះអម្ចាស់បៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធៃិងម្ៃចិតតេបសាមះកតង់ចំបោះបសច្រ្រីសញ្ញាថដលបយើងបធវើបៅ

ទរីបនាះ។

បចញពរីអវរីថដលអ្ន្រោៃអាៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា109:24–28សូមបញ្ចប់បោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះ៖

គបើសិៃជាគ�ើងមាៃភា្សក្ិសមគ�ើ�ថ្វា�បង្គំព្រះអមាចាស់គៅក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធគនារះ។(អ្ន្រៃរងកបថហលជារ្រ

ប�ើញរបបៀបជាបកចើៃបដើម្បរីបញ្ចប់បសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍បៃះ។ឧទាហរណ៍អ្ន្រអាចៃរងប�ើញថាពរ�័យមួយនៃរោរថាវាយបង្គំ

បៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ្ ឺ«មិៃម្ៃបក្ឿងសាសាតាវុធោៃបធវើប�ើងទាស់ៃរង[បយើង]ោៃលូតលាស់ប�ើយ»[្.ៃិងស.

109:25]។អ្ន្រអាចៃរងចង់សរបសរបញ្ចតូលបោលរោរណ៍បៃះៃិងបោលរោរណ៍ដនទបទៀតបៅ្រ្ននុងបញ្រីនៃមូលបហតុថដល

បយើង្រសាងកពះវិហារបរិសុទ្ធ)។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា109:29–34បយើងអាៃអំពរីរបបៀបថដលពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃអធិសាឋាៃសូម

ឲ្យ�ៃថដលរាយរោរណ៍្រុហ្រអំពរីពួ្របរិសុទ្ធកតូវបំភាៃ់បហើយសូមឲ្យសម្�ិ្រសាសនាចក្រៃរងម្ៃលទ្ធភាពបករោ្រឈរប�ើង

បហើយបធវើ្រិច្ចរោររបស់កពះអម្ចាស់។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១០៩:៣៥–៧៦

យ៉ូដសបស្៊មីធអធិស្ឋានសទម្ប់ថានាក់ែឹកនាំស្សនាចទកសទម្ប់្ ួកបរិសុ្រ្តៅរែ្ឋ្ិសសួរីសទម្ប់្ ួកអ្ក
សង្ក�់សង្កិនែល់្ ួកបរិសុ្រ្និងសូ្ឲ្យជា�ិស្សន៍ទាំងឡាយតៅតលើដ្នែីនឹងស្ដាប់្ ួកអ្ក្ ្ស្វែ្សាយស្សនា

ពួ្របរិសុទ្ធោៃទៃ្ទរងរង់ចាំរោរកបទាៃកពះបចសាដាៃិងសិរីល្អថដលោៃសៃយាដល់ពួ្រប្ទុ្រជាថ្លែផ្កានៃរោរ្រសាងកពះវិហារ

បរិសុទ្ធទរីក្រុងខឺត�ង់។បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា109:35–4៦ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃទូលអងវរ

កពះអម្ចាស់ឲ្យបំបពញកពះវិហារបរិសុទ្ធបោយៃូវសិរីល្អកទង់បហើយកបទាៃទរីបនាទាល់ៃិងអំណាចដល់ពួ្រអ្ន្របបកមើកទង់ថដលកតូវ

ៃរងកតូវរោរបដើម្បរីកបរោសដំណរងល្អ។

បៅលាងាចន្ងៃទរី27ថខមិនាឆ្នាំ183៦បនាទាប់ពរី

ពិធរីឧទ្ទិសឆលែងកពះវិហារបរិសុទ្ធបហើយ្រូរ៉ុមបពវ�ិតភាពោៃ

�ួបកប�ុំោនាបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ។យែូថសបស៊្ីធោៃម្ៃ

កបសាសៃ៍ថាបលា្រ«ោៃកបទាៃដល់ពួ្រោត់ៃូវបសច្រ្រី

ថណនាំអំពរីវិញ្ញាណនៃរោរពយា្ររណ៍បហើយបលា្រោៃចាត់ឲ្យ

អ្ន្រចូលរួមប�ើងថ្លែង។...

«បងកបុសចចបអស្៊ីធោៃបករោ្រឈរប�ើងបហើយោៃ

ចាប់ប្្ើមពយា្ររបៅបពលសំប�ងមួយោៃឮប�ើងដូចជា

សំប�ងខ្យល់ប្រ់ោ៉ាងខាលាំងថដលោៃឮខ្ទរខាទារបពញកពះវិហារ

បរិសុទ្ធបហើយមៃុស្សទាំងអស់ោៃបករោ្រឈរប�ើងទៃ្ទរមោនា

បោយោៃទទួលអាៃុភាពពរីកពះវិញ្ញាណបនាះមៃុស្សជាបកចើៃ

ោៃចាប់ប្្ើមថ្លែងបចញជាបកចើៃភាសាៃិងជារោរពយា្ររណ៍

ចំថណ្រមៃុស្សខលែះបទៀតោៃប�ើញរោរៃិមិតតេដ៏អសាចារ្យៗបហើយ

ោៃប�ើញកពះវិហារបរិសុទ្ធបពញបៅបោយពួ្របទវតាថដលជា

កពរតតេិរោរណ៍មួយខញនុំោៃកបរោសបៅដល់បណាដា�ៃ។កបជា�ៃ

ថដលរស់បៅថ្រ្បរខាងោៃរត់ម្រទាំងអស់ោនា(បកោះោៃឮ

សំប�ងចថមលែ្របៅខាង្រ្ននុងៃិងោៃប�ើញពៃលែឺោ៉ាង្ លែឺដូចជា

បបគ្រលប្លែើងសថែិតបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ)បហើយពួ្រប្ោៃ

បសញើចចំបោះអវរីថដលោៃប្រើតប�ើងបនាះ»(បៅ្រ្ននុងHistory 
of the Church2:428)។កពះ្ម្ពរីរសញ្ញា្ ្រីកោប់បយើងអំពរីកពរតតេិរោរណ៍មួយកសបដៀងបៃះថដលប្រើតប�ើង្រ្ននុងចំបណាម

ពួ្របរិសុទ្ធបសាមះកតង់ថដលោៃកបមូលោនាបៅមិៃយូរបែុនាមៃបនាទាប់ពរីរោរម្ៃកពះ�ៃ្រស់ប�ើងវិញរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

កពរតតេិរោរណ៍បនាះថដលជាញរ្រញាប់កតូវោៃបៅថាបុណ្យន្ងៃទរីហាសិបម្ៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុង្រិច្ចរោរ2។អ្ន្រអាចៃរងចង់ោ្រ់

បទ្ម្ពរីរបោងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា109:3៦–37ជាមួយៃរង្រិច្ចរោរ2:2–3។



៤០៥

សមសរៀនេដី២៤៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១០៩

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា109:47–៦7បយើងអាៃថាយែូថសបស៊្ីធោៃអធិសាឋាៃសកម្ប់ពួ្របរិសុទ្ធថដល

កតូវោៃបបណដាញបចញពរី្ ្ទះសថម្បងបៅរដ្ឋមិសសួរីបហើយបលា្រោៃអធិសាឋាៃសកម្ប់អ្ន្រថដលោៃសងកត់សងកិៃពួ្រប្។

បលា្រ្រ៏ោៃអធិសាឋាៃសកម្ប់កពះអម្ចាស់ឲ្យបៃ្ទៃ់ចិតតេមៃុស្សបៅបលើថ្ៃដរីបដើម្បរីពួ្រប្ទទួលពួ្រអ្ន្របបកមើថដលបចញពរី

កពះវិហារបរិសុទ្ធបៅកបរោសដំណរងល្អ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១០៩:៦៨–៨០

្យាការីអធិស្ឋានសទម្ប់ស្សនាចទកតហើយសូ្ឲ្យទ្រះអម្ចាស់្រ្រួលយកតសចក្ដីឧ្រ្ទិសទ្រះវិហារបរិសុ្រ្

សូមសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា109:៦8–៦9,71–73,78–80បោយថសវងរ្រសំណូមពរបថៃថែមបទៀតថដល

ពយារោរីោៃទូលបៅ្រ្ននុងោ្រ្យអធិសាឋាៃឆលែង។


5.បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមរាយបញ្រីសំណូមពរថដលពយារោរីោៃទូលបៅ្រ្ននុង

ខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។បនាទាប់ម្រសូមសរបសរថាបតើអតថែកបបោ�ៃ៍អវរីខលែះថដលអ្ន្រ្ ិតថាអាចប្រើតបចញពរីសំណូមពរ

ទាំងបៃះរួមទាំងសំណូមពរដូចបៃះបៅ្រ្ននុងរោរអធិសាឋាៃរបស់អ្ន្រ។

បបើសិៃជាអ្ន្រម្ៃបសៀវបៅទំៃុ្រតបមកើងសូមបបើ្របៅ«កពះវិញ្ញាណនៃកពះ»( ទំ�ុក តមមកើងបលខ2)។ទំៃុ្រតបមកើងបៃះ

កតូវោៃបកចៀងបៅឯពិធរីឧទ្ទិសឆលែងកពះវិហារបរិសុទ្ធទរីក្រុងខឺត�ង់ភាលាមៗបនាទាប់ពរីោ្រ្យអធិសាឋាៃឆលែងកតូវោៃថ្លែង(សូមបមើល

្រំណត់ចំណាំបៅពរីបករោមទំៃុ្រតបមកើងបៃះ)។ទំៃុ្រតបមកើងបៃះបៅថតបៃតេបកចៀងបៅ្រ្ននុងពិធរីឧទ្ទិសឆលែងកពះវិហារបរិសុទ្ធនាបពល

សពវន្ងៃបៃះដថដល។សាដាប់អាៃឬបកចៀងទំៃុ្រតបមកើង


៦. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ១០៩ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖

ចបមលែើយរបស់លំហាត់្ ្គតូ្្គង៖(1)ខ,(2)្រ,(3)ង,(4)្,(5)�។



៤០៦

សមសរៀនេដី២៤៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១១០

សមសរៀនេដី២៤៖ន្ងៃេដី២

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១១០
បមបរៀៃទរី24៖ន្ងៃទរី2បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា110

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១១០:១–១០

ទ្រះអម្ចាស់បង្ហាញអង្គទ្រង់តហើយ្រ្រួលយកទ្រះវិហារបរិសុ្រ្្រីទកុងខឺ��ង់

បតើអ្ន្រធាលាប់្រត់ចំណាំឃ្លាថដលោៃឆ្លា្រ់បៅថ្្ន្រខាងបករៅនៃក្ប់កពះវិហារបរិសុទ្ធថដរឬបទ?វឆ្លា្រ់ថា«បរិសុទ្ធដល់

កពះអម្ចាស់—កពះដំណា្រ់របស់កពះអម្ចាស់»។

បោយសារថតកពះវិហារបរិសុទ្ធ្ ឺជាកពះដំណា្រ់របស់កពះអម្ចាស់បតើអ្ន្រអាច្ ិតអំពរីកោមួយថដលកពះអម្ចាស់ោៃោងម្រម្ង

បនាះថដរឬបទ?

រោរោងម្រម្ងបនាះោៃប្រើតប�ើងបៅមិៃយូរបែុនាមៃបនាទាប់ពរីរោរឧទ្ទិសឆលែងកពះវិហារបរិសុទ្ធទរីក្រុងខឺត�ង់។សូមអាៃ

បសច្្ររីថណនាំអំពរី្រណ្ឌនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា110បោយថសវងរ្រថាបតើៃរណាខលែះថដលម្ៃវតតេម្ៃបៅទរីបនាះ

ៃិងអវរីខលែះថដលពួ្របលា្រោៃបធវើពរីមុៃឆលែងរោត់បទពិបសាធៃ៍ថបបបៃះ។

បរុព្វកថា
សៅន្ងៃអាេិត្យេដី៣ដខសមសាឆ្នាំ១៨៣៦ការប្រជុំសាបកាម៉ង់មរួយបតូវបានបបារព្សធ្វើ

សៅក្្នគុងបពទះវិហារ្ររិ�ុេ្េដីបក្ុងខឺតឡង់។សៅសពលក្ំពុងប្រជុំសនាទះពយាការីយ៉ូដ�្រ

�ម្ម៊ីធនិងអូលដីសវើរស្សឌើរីបានែក្ខ្លួនសចញពដីបក្ុមជំនុំសែើម្ដីសៅអធិសា្ន។សបកាយ

ពដីបានសបកាក្ឈរសឡើងពដីអធិសា្នបពទះសយ�មូវបគដី�្បាន្រង្ហាញអង្បេង់សៅែល់ពរួក្

សលាក្សហើយបានេេរួលយក្បពទះវិហារ្ររិ�ុេ្ដែលបានឧេ្ិ�ឆ្ង្ ្មដីសនាទះ។

្រនាទា្រ់មក្ម៉ូស�សអលដីយា៉ា�់និងសអលដីយា៉ាបាន្រង្ហាញខ្លួនែល់ពរួក្សលាក្សហើយ

ក្ូនសសា្រព្វជិតភាពបតូវបានសាដារសឡើងវិញ.សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១១០

គឺជាែំសែើរសរឿងននការនិមិត្ទាំងសនទះ។



៤០៧

សមសរៀនេដី២៤៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១១០

សូមអាៃដំបណើរបរឿងរបស់ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធអំពរីរោរៃិមិតតេ

បៃះបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា110:1–3។

សូមសា្រល្បង្ ិតកសនមអំពរីអវរីថដលោៃប្រើតប�ើងៃិងកសនម

ថាបតើអ្ន្រអាចៃរងម្ៃអារម្ណ៍ដូចបម្ចបបើសិៃជាអ្ន្រម្ៃ

វតតេម្ៃបៅទរីបនាះ។បនាទាប់ម្រសូមអាៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា110:4–5រួចថសវងរ្រអវរីថដលកពះអង្គសប្គ្រះ

ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលបៅរោៃ់យែូថសបស៊្ីធៃិងអូលរីបវើរ

បៅបឌើរី។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំឃ្លាទាំងឡាយថដលម្ៃ

អតថែៃ័យចំបោះអ្ន្រ។


1.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុ

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីអវរីថដលម្ៃ

អតថែៃ័យចំបោះអ្ន្របៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា110:4–5រួចពៃ្យល់អំពរី

មូលបហតុ។

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា110:5ម្ៃៃូវបសច្រ្រីថណនាំ

ពរីកពះអម្ចាស់ចំបោះយែូថសបៃិងអូលរីបវើរបដើម្បរីឲ្យពួ្របលា្រ

បងើបមុខប�ើងបហើយអរសបបាយរី្ររាយចុះ។សូមអាៃ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា110:៦–10រួចថសវងរ្រ

មូលបហតុថដលយែូថសបៃិងអូលរីបវើរថ្មទំាងពួ្របរិសុទ្ធកតូវ

អរសបបាយរី្ររាយ។សូម្ ិតពរីរោរ្ូសចំណាំអវរីថដលអ្ន្រ

រ្រប�ើញ។

មូលបហតុមួយថដលពួ្របរិសុទ្ធកតូវអរសបបាយរី្ររាយម្ៃបៅ្រ្ននុងខទរី7–8។ខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបបកងៀៃអំពរីបោលរោរណ៍

ដូចតបៅ៖គបើសិៃជាគ�ើងគោរ្ពប្រិប្រ្ិតាមព្រះបញ្ញ្រ្ិគ�ើ�រកសាព្រះ�ំណាក់ពទង់ឲ្យបាៃបរិសុទ្ធគនារះពទង់ៃឹងសផម្ងអង្គ

ពទង់ឲ្យគ�ើងគ�ើញគៅក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធរបស់ពទង់។


2. បបើសិៃជាអ្ន្រជាធាលាប់ម្ៃឱរោសបៅឬចូល្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធសូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុ

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីកោថដលអ្ន្រោៃម្ៃអារម្ណ៍ថាបៅថ្រ្បរកពះអម្ចាស់បៅទរីបនាះ។បបើសិៃជាអ្ន្រពុំ

ទាៃ់ម្ៃឱរោសបទបនាះសូមសរបសរអំពរីអារម្ណ៍ថដលអ្ន្រអាចៃរងម្ៃបៅទរីបនាះ។បនាទាប់ម្រសូមបឆលែើយសំណួរ

ខាងបករោមបៃះ៖

្រ. បតើកពះអម្ចាស់អាចសថម្ងអង្គកទង់បៅរោៃ់មៃុស្សបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធោៃោ៉ាងដូចបម្ច?

(ោ្រ្យសសម្ងម្ៃៃ័យថាបគ្ហាញឬបធវើឲ្យប្ដរងដូចោៃពិភា្រសាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃនៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា109)។

ខ. បតើបយើងអាចរ្រសាកពះដំណា្រ់របស់កពះអម្ចាស់ឲ្យម្ៃភាពបរិសុទ្ធៃិងសាអាតស្អំោៃោ៉ាងដូចបម្ច?

្ . បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាកពះអម្ចាស់ម្ៃកពះទ័យតកមូវឲ្យបយើងបោរពកបតិបតតេិៃិងសាអាតស្អំពរីមុៃកទង់ៃរង

សថម្ងអង្គកទង់ឲ្យបយើងប�ើញបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ?

សូមរំឭ្របោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា110:9–10រួចថសវងរ្រថាបតើៃរណាថដលៃរងម្ៃពរតាមរយៈរោរសាដារពរ�័យនៃ

កពះវិហារបរិសុទ្ធប�ើងវិញ។


3. បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

្រ. បតើពិ្ពបលា្រម្ៃពរតាមរយៈកពះវិហារបរិសុទ្ធៃិង្រិច្ចរោរនៃបសច្រ្រីសប្គ្រះសកម្ប់មៃុស្សរស់្ ងៃិង

មៃុស្សថដលោៃអស់�រីវិតបៅបហើយ្ ងោ៉ាងដូចបម្ច?

ខ. បតើកពះវិហារបរិសុទ្ធោៃកបទាៃពរ�័យដល់�រីវិតអ្ន្រោ៉ាងដូចបម្ចខលែះ?



៤០៨

សមសរៀនេដី២៤៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១១០

ម៉ូសេ

សអលតីោ៉ា

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១១០:១១–១៦

្៉ូតសតអលីយា៉ាសនិងតអលីយា៉ាបង្ហាញខលែលួនតហើយ
កូនតស្ប្វែជិ�ភា្ទ�ូវោនស្ដារត�ើងវិញែល់យ៉ូដសប
ស៊្មីធនិងអូលីតវើរតៅត�ើរី

សូមបមើលបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា110:11–

13ថសវងរ្រថាបតើៃរណាថដលោៃបគ្ហាញខលែលួៃដល់ពយារោរី

យែូថសបសី្៊ធៃិងអូលរីបវើរបៅបឌើរីបនាទាប់ពរីោៃប�ើញ

រោរៃិមិតតេនៃកពះអម្ចាស់។អ្ន្រអាចចង់្ ូសចំណាំប្មះ

ទាំងបៃះ។

បតើអ្ន្រសារល់ថាមែូបសៃិងបអលរីោ៉ា្ ឺជាៃរណាៃិង្រិច្ចរោរ

ដ៏អសាចារ្យៗមួយចំៃួៃថដលពួ្របលា្រោៃបធវើរោលពួ្របលា្រ

ោៃរស់បៅបលើថ្ៃដរីបៃះថដរឬបទ?បដើម្បរីបរៀៃបថៃថែមអំពរី

ពយារោរីកពះ្ម្ពរីរសញ្ញាចាស់ទាំងពរីររូបបៃះសូមថសវងរ្រប្មះ

របស់ពួ្របលា្របៅ្រ្ននុងBibleDictionaryឬបសច្រ្រីថណនាំ

ដល់បទ្ម្ពរីរទាំងឡាយ។

បអលរីោ៉ាសអាចជាពយារោរីមួយរូបថដលោៃរស់បៅ�ំនាៃ់

របស់អ័កោហាំ។បលើសពរីប្មះបៅបទៀតមអលដីោ៉ាស្ឺជា

គ្រមួយថដលម្ៃៃ័យថាអ្ន្រនាំមុខឬអ្ន្រសាដារប�ើងវិញ។

(សូមបមើលបសច្រ្រីថណនាំដល់បទ្ម្ពរីរទាំងឡាយ

បអលរីោ៉ាស»scriptures.lds.org;BibleDictionary,
“Elias”»)។

សារទូតទាំងបរីរូបថដលោៃបគ្ហាញខលែលួៃបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធទរីក្រុងខឺត�ង់ោៃកបទាៃ្រូៃបសាបពវ�ិតភាពបៅដល់យែូថសប

ស៊្ីធៃិងអូលរីបវើរបៅបឌើរី។


4.សូមចមលែងតារាងខាងបករោមបៃះចូលបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។បនាទាប់ម្រសូម

សិ្រសាវ្្គបទ្ម្ពរីរថដលម្ៃសរបសរពរីបករោមប្មះពយារោរីម្នា្រ់ៗរួចសរបសរអំពរីអវរីថដលពួ្របលា្រម្នា្រ់ៗោៃ

សាដារប�ើងវិញ។

ម៉ូសេ

(គ.និងេ.១១០:១១)

សអលតីោ៉ាេ

(គ.និងេ.១១០:១២)

សអលតីោ៉ា

(គ.និងេ.១១០:១៣–១៦)

ព័ត៌ម្ៃខាងបករោមបៃះអាច�ួយអ្ន្រយល់អំពរី្រូៃបសាឬសិទ្ធិអំណាចថដលអ្ន្រប�ើញម្ៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

110:11–1៦។

«កូនសស្ថនការពបមូលរាពេ្អ៊៊ីពស្ណអល»

កពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃប្មះអ៊ីកសាថអលបៅដល់ោ៉ា្រុបថដលជា្រូៃកបុសរបស់អ៊ីសា្រៃិងជាបៅកបុសរបស់អ័កោហាំ

(សូមបមើលបលា្រុប្បតតេិ32:28)។ពូ�អំបូររបស់ោ៉ា្រុបថដលកតូវោៃសារល់ថាជាអាណាចក្រអ៊ីកសាថអលបនាះ្ឺជារាកសតេ

នៃបសច្្ររីសញ្ញារបស់កពះ។អស់រយៈបពលជាយូរោរបករោយម្ររាកសតេអ៊ីកសាថអលៃិងពូ�អំបូររបស់ពួ្រប្ោៃខាចាត់ខាចាយ

ោសបពញថ្ៃដរីបោយសារថតភាពទុច្ចរិតរបស់ខលែលួៃ។កពះអម្ចាស់ោៃសៃយាថាៃរងកបមូលរាកសតេនៃបសច្រ្រីសញ្ញារបស់កទង់

(សូមបមើលៃរីនហវទរី115:13–14;ៃរីនហវទរី35:24;1៦:5;29:1,3)។ពូ�អំបូររបស់ោ៉ា្រុបៃិងរាកសតេដនទបទៀត

កតូវោៃកបមូលបៅរោៃ់អាណាចក្ររបស់កពះអម្ចាស់តាមរយៈ្រិច្ចរោរ្ ្សពវ្សាយសាសនា។្រូៃបសាបពវ�ិតភាពថដលមែូបស

ោៃសាដារប�ើងវិញបនាះោៃពកងរី្រប�ើងជា្រិច្ចរោរ្ ្សពវ្សាយសាសនាបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្របៅោសបពញន្្ទថ្ៃដរី។



៤០៩

សមសរៀនេដី២៤៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១១០

ដអលសឌើររ័�ុលអិមែិល�ុនក្្នគុងក្ូរ៉ុមននពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់បានពន្យល់៖«ក្ិច្ការផ្សព្វផសាយ

សា�នាគឺចាំបាច់ក្្នគុងការប្រមូលពរួក្អម៊ីបសាដអល។...សៅក្្នគុងប្រសេ�ជាតិជាសបចើនអ្នក្ផ្សព្វផសាយ

សា�នារ្រ�់សយើងបានដ�្វងរក្ក្ូនសៅននសា�ន៏អម៊ីបសាដអលដែលបានដ្រក្ដខ្ក្»( The Gathering 
of Scattered Israel»Ensign ឬលីអាហូណាដខវិច្ិកាឆ្នាំ២០០៦េំព័រ៨១)។



ប្រធានដ�្នស�ម៊ីរែ្រុលយូ�ឹម្រឹលបាន្រសបងៀន៖«ការប្រមូលផ្គុំសា�ន៍អម៊ីបសាដអលររួមរាន

ការចូលររួមក្្នគុងសា�នាចបក្ែ៏ពិតនិងការសាគាល់បពទះែ៏ពិត។...សហតុែូសច្នទះសហើយស្រើ�ិនជា្រុគ្ល

ណារានាក្់ដែលបានេេរួលយក្ែំែឹងល្អដែលបានសាតារសឡើងវិញនិងអ�់អ្នក្ដែលឥឡលូវសនទះដ�្វងរក្

ការថ្វាយ្រង្ំបពទះអរាចា�់ជាភាសារ្រ�់ខ្លួនបពមទាំងជាមរួយនឹងពរួក្្ររិ�ុេ្សៅក្្នគុងប្រសេ�ដែលខ្លួន

រ�់សៅសនាទះរានន័យថ្បានអនុវត្តាមបក្ឹត្យវិន័យននការប្រមូលផ្គុំសា�ន៍អម៊ីបសាដអលសហើយ

េេរួលបានមរតក្ននពរជ័យទាំងអ�់ដែលបាន�នយាចំសោទះពរួក្្ររិ�ុេ្សៅក្្នគុងន្ងៃចុងសបកាយ្រង្អ�់»

(The Teachings of Spencer W. Kimball  ការសបាទះពុម្រ្រ�់អម៊ីសវើតអិល�ឹម្ឹរល[ឆ្នាំ១៩៨២]េំព័រ៤៣៩)។

អ្ន្រអាចៃរងចង់សរបសរោ្រ្យកិច្ចការ ែ្សពវែែសាយ សាសនាបៅបលើតារាង្រ្ននុងកបអប់ឈរពរីបករោមចំណងប�ើង«មែូបស»។

«េម័យកាន់កាប់ពតួតពរាថនែំែឹងល្អថនសោកអ័ពប្ហាំ»

�ម័យកាន់កា្រ់បតរួតបតាននែំែឹងល្អននសលាក្អ័បបាហាំបតូវបានប្រគល់សៅឲ្យពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធ

និងអូលដីសវើរស្សឌើរីសដាយសអលដីយា៉ាដែលបាន្រំសពញការ�នយាដែលបពទះអរាចា�់បានសធ្វើជាមរួយ

អ័បបាហាំ។ដអលសឌើរប្រមូ�អ័ររា៉ាក្់ខន់�ដីក្្នគុងក្ូរ៉ុមននពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់បានពន្យល់៖

«សអលដីយា៉ា�បាននាំបតឡ្រ់មក្វិញនូវ‹ែំែឹងល្អននសលាក្អ័បបាហាំ›គឺជាស�ចក្្ដី�ញ្ញានន

អ័បបាហាំែ៏អសាចារ្យដែលពរួក្អ្នក្សសាមាទះបតង់េេរួលបានការ�នយាឲ្យរានការរីក្ចសបមើនែ៏អ�់ក្ល្ជានិច្

គឺជាការ�នយាថ្តាមរយៈអាោហ៍ពិោហ៍ស�សឡសាទាលសនាទះពូជពង្សែ៏អ�់ក្ល្ជានិច្រ្រ�់ពរួក្សគ

នឹងរានចំនរួនសបចើនែូចខសាច់សៅរាត់�មុបេឬែូចជាផ្កាយរា្រ់មិនអ�់សៅសលើសម�។សអលដីយា៉ា�បានផ្ល់ការ�នយា—

ដែលេេរួលបានសដាយអ័បបាហាំអម៊ីសាក្និងយា៉ាក្ុ្រពដី្រូរាែ—ថ្មនុ�្សសៅ�ម័យ្ ្មដីនិងក្ូនសៅរ្រ�់សលាក្បគ្រ់ជំនាន់

នឹងរានពរ។សហើយសយើងក្ំពុងផ្ល់ពរជ័យរ្រ�់អ័បបាហាំអម៊ីសាក្និងយា៉ាក្ុ្រែល់អ្នក្ដែលនឹងេេរួលយក្វា»(The 
Keys of the Kingdom»Ensign,ដខឧ�ភាឆ្នាំ១៩៨៣េំព័រ២២)។

អ្ន្រអាចៃរងចង់សរបសរោ្រ្យអាោ�៍ពិោ�៍ មសមឡសាទាល �ិង ពូ្រពង្ស ដ៏ អស់កល្ប ជា�ិច្ចបៅបលើតារាង្រ្ននុងកបអប់ឈរពរី

បករោមចំណងប�ើង«បអលរីោ៉ាស»។

«កូនសស្ទាំងឡាយថនពោកាន់កាប់ពតួតពរាសនរះ»

បដើម្បរី�ួយអ្ន្រយល់អំពរី្រូៃបសាបពវ�ិតភាពថដលបអលរីោ៉ាោៃសាដារប�ើងវិញសូមអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖

ប្រធានយ៉ូដ�្រហ្វដីលឌដីង�្មម៊ីធបាន្រសបងៀន៖«អំណាចននការផសារភាជា្រ់សនទះបានប្រទានែល់

សអលដីយា៉ាគឺជាអំណាចដែលចងភាជា្រ់សាវាមដីនិងភរិយាបពមទាំងក្ូនសៅសៅនឹងឪពុក្រាតាយ�បរា្រ់សពល

សនទះនិងសពលែ៏សៅអ�់ក្ល្ជានិច្។វាគឺជាអំណាចននចងភាជា្រ់ដែលរានសៅក្្នគុងបគ្រ់ពិធដី្ររិ�ុេ្

ទាំងអ�់ននែំែឹងល្អ។...សដាយសារដតអំណាចសនទះសហើយសេើ្របគ្រ់ពិធដី្ររិ�ុេ្ទាំងអ�់ដែល

ទាក្់េងនឹងស�ចក្្ដី�ស្ង្គាទះបតូវបានចងភាជា្រ់ឬផសារភាជា្រ់សហើយសនាទះគឺជាស្រ�ក្ក្ម្មរ្រ�់សអលដីយា៉ា

ដែលបតូវ្រង្ហាញខ្លួនមក្សហើយសាតារវាសឡើងវិញ»(Elijah the Prophet and His Mission[ឆ្នាំ១៩៥៧]

េំព័រ៥)។



៤១០

សមសរៀនេដី២៤៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១១០

ថអលបឌើរោវីឌបអថបដណា្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃពៃ្យល់៖

«ក្្នគុងនាមជា�រាជិក្ននសា�នាចបក្ដែលបតូវបានសាដារសឡើងវិញរ្រ�់បពទះបគដី�្សនទះសយើងរាន

េំនរួលខុ�បតូវសដាយស�ចក្្ដី�ញ្ញាក្្នគុងការបសាវបជាវរក្ជដីែូនជដីតារ្រ�់សយើងសហើយសធ្វើពិធដី្ររិ�ុេ្

ការ�ស្ង្គាទះននែំែឹងល្អ�បរា្រ់ពរួក្សលាក្។‹សែើម្ដីមិនឲ្យអ្នក្ទាំងសនាទះបានបគ្រ់លក្្ខែ៍សបរៅពដីសយើង

សឡើយ›(សហសបពើរ១១:៤០...)។សហើយ‹រីឯសយើងក្៏ពុំអាចបានល្អឥតសខាចាទះសបរៅពដីមនុ�្សសាលា្រ់

រ្រ�់សយើងដែរ›(គ.និង�.១២៨:១៥)។

«សដាយសារដតមូលសហតុសនទះសហើយសេើ្រសយើងសធ្វើការបសាវបជាវពង្សប្រវត្ិក្សាងបពទះវិហារ្ររិ�ុេ្និងសធ្វើពិធដី្ររិ�ុេ្ជំនរួ�

មនុ�្សដែលបានដចក្ឋានសៅ។សដាយសារសហតុផលសនទះសអលដីយា៉ាបតូវបាន្រញជលូនឲ្យសៅសាដារអំណាចផសារភាជា្រ់ចំែង

សៅសលើដផនែដីនិងសៅសាថាន�រួគ៌»(«The Hearts of the Children Shall Turn »Ensign ឬលីអាហូណាដខវិច្ិកាឆ្នាំ

២០១១េំព័រ២៥–២៦)។

បោងតាមរោរប្រកសាយទាំងបៃះបតើអំណាចឬសិទ្ធិអំណាចអវរីថដលបអលរីោ៉ាោៃសាដារប�ើងវិញ?(អ្ន្រអាចៃរងចង់សរបសរ

ចបមលែើយរបស់អ្ន្របៅបលើតារាង្រ្ននុងកបអប់ឈរពរីខាងបករោមចំណងប�ើង«បអលរីោ៉ា»)។

បៅបពលបអលរីោ៉ាោៃបគ្ហាញខលែលួៃបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ

ទរីក្រុងខឺត�ង់បលា្រោៃបំបពញរោរពយា្ររណ៍ថដលថា

បអលរីោ៉ាៃរងម្រ«មុៃថដលន្ងៃដ៏ធំបហើយ្ ួរថសញងខាលាចរបស់

កពះបយហូវែោៃម្រដល់»បដើម្បរី«ៃរងបថងវរចិតតេពួ្រឪពុ្រម្រ

ឯ្រូៃៃិងចិតតេ្រូៃម្រឯឪពុ្រវិញ»(ម្៉ាឡា្រី4:5–៦)។


5.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុ

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីថាបតើ�រីវិតរបស់

អ្ន្រទទួលោៃអតថែកបបោ�ៃ៍អវរីខលែះតាមរយៈ

រោរសាដារប�ើងវិញនៃោ៉ាងបហាចណាស់្រូៃបសា

បពវ�ិតភាពមួយ(្រិច្ចរោរ្ ្សពវ្សាយសាសនា

អាោហ៍ពិោហ៍បសប�សាទាលៃិងពូ�ពង្សដ៏

អស់្រល្បជាៃិច្ចឬអំណាចនៃរោរ្សារភាជាប់

រួមបញ្ចតូលទាំងកពះវិហារបរិសុទ្ធៃិង្រិច្ចរោរ

ពង្សកបវតតេិ)។

កបធាៃយែូថសបហវរីលឌរីងស្៊ីធោៃ្រត់កតាថាកពះវិហារបរិសុទ្ធទរីក្រុងខឺត�ង់«កតូវោៃ្រសាងប�ើងជាបឋមសកម្ប់

រោរសាដារប�ើងវិញនៃ្រូៃបសាសិទ្ធិអំណាច។បៅ្រ្ននុងរោរទទួល្រូៃបសាទាំងបៃះបនាះភាពបោរបពញនៃពិធរីបរិសុទ្ធនៃដំណរងល្អ

ទាំងបៃះ[កតូវោៃ]សថមតេងប�ើង»(Doctrines of Salvation,comp.BruceR.McConkie3vols.[1954–5៦]

2:242)។្រូៃបសាបៃះម្ៃបៅដល់សពវន ង្ៃបៃះថដលរោៃ់បោយកបធាៃនៃសាសនាចក្រៃិង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។

សូមបញ្ចប់បសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចតបៅបៃះ៖បចញពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា110:11–1៦បយើងបរៀៃថាកូៃគោនៃ

កិច្ការែ្ស្្វែសា�ោសនាពកុមពគួោរ�៏គៅអស់កល្ជាៃិច្ៃិងកិច្ការក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធជួ�គ�ើងគព្រៀមខលែលួៃសពមាប់។

អ្ន្ររស់បៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់ថដលអ្ន្រអាចបធវើ្រិច្ចរោរ្ ្សពវ្សាយសាសនា្រិច្ចរោរពង្សកបវតតេិៃិង្រិច្ចរោរ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធៃិងជា

បពលថដលអ្ន្រអាចសមលែរងបមើលបៅមុខបទៀតរួមបញ្ចតូលទាំងពិធរីបរិសុទ្ធនៃរោរ្សារភាជាប់្ ងថដរ។សូម្ ិតអំពរីរោរោ្រ់បោលបៅ

បដើម្បរីរួមចំថណ្រ្រ្ននុង្រិច្ចខ្នះថខ្នងទាំងបៃះបដើម្បរីបកតៀមខលែលួៃទទួលរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កពះអម្ចាស់។អ្ន្រ្រ៏អាចោ្រ់

បោលបៅជា្រ់លា្រ់មួយបលើរបបៀបថដលអ្ន្រៃរងបកតៀមខលែលួៃបរៀបអាោហ៍ពិោហ៍បសប�សាទាល។សូមទូលសូមកពះវរបិតាសួ្៌

បដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យសបកមចោៃបោលបៅបនាះ។


៦. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ១១០ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៤១១

សមសរៀនេដី២៤៖ន្ងៃេដី៣

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១១១
បមបរៀៃទរី24៖ន្ងៃទរី3បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា111

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១១១

ទ្រះអម្ចាស់ទបទានការអរះអាងនិងតសចក្ដីដណនាំែល់យ៉ូដសបស៊្មីធនិងថានាក់ែឹកនាំែណ្រត្រៀ�ណនស្សនាចទក

1.បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមបធវើបញ្រីនៃបញ្ហាមួយចំៃួៃថដលនាំឲ្យម្ៃ

ភាពតាៃតរងឬ្រងវល់បៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រ។

សូម្ ិតអំពរីសាថាៃភាពតាៃតរៃថដលពយារោរីយែូថសបស៊្ីធៃិងថានា្រ់ដរ្រនាំដនទបទៀតនៃសាសនាចក្រោៃ�ួបកបទះបៅបពលអ្ន្រ

អាៃព័ត៌ម្ៃខាងបករោមបៃះ៖

នារដូវបរៅដាឆ្នាំ183៦ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធៃិងថានា្រ់ដរ្រនាំដនទបទៀតនៃសាសនាចក្រោៃកពួយោរម្អំពរីបញ្ហាហិរញ្ញវតថែនុ

របស់សាសនាចក្រ។បៅឆ្នាំមុៃបៃះសាសនាចក្រោៃជាប់�ំោ្រ់បំណុលដ៏ធំបោយសារថតថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្រោៃ

បោរពកបតិបតតេិតាមរោរកតាស់បគ្រប់របស់កពះអម្ចាស់ឲ្យ្រសាងកពះវិហារបរសុទ្ធទរីក្រុងខឺត�ង់បោយោៃទិញដរីបៅរដ្ឋអូនហអូ

ៃិងមិសសួរីថ្មទាំង្ ្ល់�ំៃួយដល់្រងទ័ព�ំរំស៊ីយែូៃបទៀត។សាសនាចក្រ្រ៏ោៃកតូវរោរកោ្រ់បដើម្បរីទិញដរីឲ្យពួ្របរិសុទ្ធបៅ

រដ្ឋមិសសួរីថដលកតូវោៃបងខេំឲ្យចា្របចញពរី្ ្ទះសថម្បងរបស់ខលែលួៃបនាះថដរ។្រ្ននុងឆ្នាំ1834កពះអម្ចាស់ោៃថណនាំយែូថសប

ស៊្ីធៃិងថានា្រ់ដរ្រនាំដនទបទៀតឲ្យ«បង់បំណុល[របស់ពួ្រប្]ឲ្យអស់»(្.ៃិងស.104:78)។បទាះជាោ៉ាងណា

្រ៏បោយ្រិច្ចខិតខំរបស់ពួ្របលា្រ្រ្ននុងរោរសងបំណុលទាំងបៃះកតូវោៃបគ្អា្រ់បោយសាររោរោត់បង់អា�រីវ្រម្ថដល្ ្ល់កោ្រ់

ចំណូលបៅរដ្ឋមិសសួរី។ដូបច្នះថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្រពុំម្ៃកោ្រ់ក្ប់កោៃ់បដើម្បរីប្ង្គប់តាមរោរទាមទាររបស់ម្ចាស់

បំណុលប�ើយ។

បបើសិៃជាអ្ន្របធវើជាថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្របៅបពលបនាះបហតុអវរីោៃជាសាថាៃភាពបៃះអាចជារោរកពួយោរម្ចំបោះអ្ន្រ?

កពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលកោប់ថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្រថាកទង់ៃរង«បញ្តូៃ្ លែតូវនានាដល់[ពួ្របលា្រ]សកម្ប់រោររំបោះ

[របស់ពួ្របលា្រ]»(្.ៃិងស.104:80)បចញពរីបញ្ហាបំណុលរបស់សាសនាចក្រ។្រ្ននុងឆ្នាំ183៦សម្�ិ្រ

សាសនាចក្រម្នា្រ់ប្មះវិលាលាមបប៊ីថហ្គសោៃបធវើដំបណើរម្រដល់ទរីក្រុងខឺត�ង់បហើយោៃ�កម្បថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្រអំពរី

ចំៃួៃទរ្រកោ្រ់ដ៏បកចើៃថដលម្ៃបៅក្រុងសា�ិមរដ្ឋម្៉ាសសាឈូបសត។ោត់ោៃបោលថាកោ្រ់បនាះសថែិតបៅ្រ្ននុងបៃ្ទប់បករោមដរី

នៃ្ ្ទះមួយបហើយោត់្ ឺជាបុ្្គលថតម្នា្រ់្ ត់ថដលោៃដរងអំពរីទរីតាំងនៃកោ្់របនាះ។

បបើសិៃជាអ្ន្របធវើជាថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្របៅបពលបនាះបតើអ្ន្រៃរងបឆលែើយតបចំបោះដំណរងបៃះោ៉ាងដូចបម្ច?

យែូថសបសី្៊ធ,ស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃ,នហរុមស៊្ីធៃិងអូលរីបវើរបៅបឌើរីោៃបធវើដំបណើរបចញពរីទរីក្រុងខឺត�ង់រដ្ឋអូនហអូបៅន្ងៃទរី25

ថខ្រ្រកោឆ្នាំ183៦បដើម្បរីបៅ�ួបៃរងម្ចាស់បំណុលរបស់សាសនាចក្របៅរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រ។បនាទាប់ពរីោៃសានា្រ់បៅបៅរដ្ឋៃូវ

បោ៉ា្របែុនាមៃន្ងៃបករោយម្រក្រុមរបស់បលា្រោៃបធវើដំបណើរបៅរោៃ់ក្រុងសា�ិមរដ្ឋម្៉ាសសាឈូបសត។វិលាលាមបប៊ីថហ្គសោៃ

�ួបពួ្របលា្របៅក្ុរងសា�ិមបែុថៃតេបលា្រោៃវចាថាក្រុងបៃះឥ�តូវោៃថ្រថកបមុខម្ត់បកចើៃណាស់ពរីរោលថដលោត់ោៃ

រស់បៅទរីបនាះដូបច្នះោត់ពុំអាចរ្រ្ ្ទះថដលម្ៃកោ្រ់បនាះប�ើញបទ។បករោយម្របងកបុសបប៊ីថហ្គសោៃចា្របចញពរីក្រុង

សា�ិមបៅ។

បរុព្វកថា
ក្្នគុងឆ្នាំ១៨៣៦សា�នាចបក្បានជំោក្់្រំែុលយា៉ាងសបចើន។ពយាការីយ៉ូដ�្រ

�្មម៊ីធនិងថ្នាក្់ែឹក្នាំែនេសេៀតននសា�នាចបក្បានសធ្វើែំសែើរសៅកាន់បក្ុង

សាឡិមរែ្ឋរា៉ា�សាឈូស�តដែលសៅេដីសនាទះពរួក្សលាក្បាន�ង្ឹមថ្នឹងអាច

េេរួលបានបបាក្់សែើម្ដី�ង្រំែុលរ្រ�់សា�នាចបក្។សៅន្ងៃេដី៦ដខ�ដីហា

ឆ្នាំ១៨៣៦យ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធបានេេរួលវិវរែៈដែលរានក្ត់បតាសៅក្្នគុងសោលលេ្ិ

និងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១១១ជាក្ែ្ឌដែលបពទះអរាចា�់បានធានាែល់សលាក្ទាក្់េង

នឹងក្ង្វល់អំពដី្រំែុលនិង�ុខុរាលភាពរ្រ�់េដីបក្ុង�ម៊ីយ៉ូន។បពទះអរាចា�់ក្៏បាន

ប្រទានស�ចក្្ដីដែនាំែល់ពយាការីផងដែរដែលទាក្់េងនឹងការសានាក្់សៅរ្រ�់ថ្នាក្់

ែឹក្នាំសា�នាចបក្សៅបក្ុងសាឡិម។



៤១២

សមសរៀនេដី២៤៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១១១

កាណាដា

នូវល៉៉ាក

ផែនសិ�លវញ៉ា

ខឺតឡង់

អូនៃអូ
ទីពកុងនូវល៉៉ាក

ស្�ិម

មា៉ាសសាឈូលសត

មហ្សមុពទអាតលេង់ទិច

េ្ង់តេោះវិហារេរិេរុទ្ធ្ឺ្ឡង់

ក្រុមចមកមៀង ក្រុមចមកមៀងមេទិកាបព្វជិតភាព

មិលគីស្សាដែ្

ទស្្សនិ្ជន ទស្្សនិ្ជន ទស្្សនិ្ជន

ក្រុមចមកមៀង ក្រុមចមកមៀងមេទិកាបព្វជិតភាពម�ើរ៉រុន

បតើអ្ន្រ្ ិតថាអ្ន្រអាចៃរងម្ៃអារម្ណ៍ដូចបម្ចបនាទាប់ពរីោៃបធវើដំបណើរបៅរោៃ់ក្រុងសា�ិមបោយសង្រមថាៃរងរ្រប�ើញ

មបធយាោយបដើម្បរី�ួយសងបំណុលរបស់សាសនាចក្របហើយពុំអាចរ្រោៃដូចអវរីថដលអ្ន្រោៃរំពរងទុ្របនាះ?បតើអ្ន្រអាចៃរងបធវើ

អវរីខលែះ?

ថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្រោៃចំណាយបពលខលែះបដើម្បរីថសវងរ្រ្ ្ទះថដលកតូវោៃកោប់ថាម្ៃកោ្រ់បនាះ។បៅន្ងៃទរី1៦ថខសរីហា

ឆ្នាំ183៦រោលពួ្របលា្រ្រំពុងបៅក្រុងសា�ិមបៅប�ើយបនាះពយារោរីយែូថសបសី្៊ធោៃទទួលវិវរណៈថដលម្ៃ្រត់កតា

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា111។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា111:1បោយថសវងរ្រថាបតើកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះទ័យោ៉ាងដូចបម្ចអំពរីរោរបធវើ

ដំបណើរបៅរោៃ់ក្រុងសា�ិមបៃះ។ោ្រ្យការចមកលួតអាចម្ៃៃ័យថា«ទបងវើបឆ្តលងៃង់ឬលរីលាបែុថៃតេមិៃថមៃជាបទបល្ើស

ធងៃៃ់ធងៃរបនាះបទ្ឺជាទបងវើមួយថដលមិៃសមបហតុ្លឬមិៃម្ៃរោរកបុងកបយ័ត្ន»( Noah Webster’s First Edition of an 
American Dictionary of the English Language ១៨២៨[ឆ្នាំ19៦7]«folly»)។�ួៃរោលបៅបពលមៃុស្សកបកពរតតេ

អំបពើចមកលួតពួ្រប្ម្ៃបចតនាពយាោមបធវើ្រិច្ចរោរល្អបទាះជាស្រម្ភាពរបស់ពួ្រប្ពុំឆ្លាតនវោ៉ាងណា្រ្រី។

បទាះជារោរថសវងរ្រកោ្រ់បៅក្រុងសា�ិមោៃបរា�័យោ៉ាងណា្រ្រី្រ៏កពះអម្ចាស់ោៃបគ្ហាញថារោរបធវើដំបណើរបៃះអាចបៅថត

ជាបរឿងល្អសកម្ប់ៃ្រកទង់ថដរ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា111:2រួចថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះ

បៃ្ទតូលថាកទង់ម្ៃបៅក្រុងសា�ិម។

សូម្រត់ចំណាំបៅ្រ្ននុងខទរី2ថាកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលថាកទង់ៃរងកបមូលរាកសតេថដលកទង់ម្ៃបៅក្រុងសា�ិមបៅ

បពលថដលោៃ្រំណត់។យែូថសបស៊្ីធកពមទាំងអ្ន្រថដលោៃបធវើដំបណើរបៅជាមួយបលា្រោៃចំណាយបពលពរីរបរីសោដាហ៍បៅ

ក្ុរងសា�ិមបហើយពួ្របលា្រោៃកបរោសដំណរងល្អរោល្រំពុងសានា្រ់បៅទរីបនាះ។កោំឆ្នាំបករោយម្រអ៊ីរាែសតេនុសស្នតូវកតូវោៃ

បៅឲ្យបបកមើបបស្រ្រម្បៅក្រុងសា�ិមបហើយោៃបបងកើតសាខាមួយថដលម្ៃសម្�ិ្រ120នា្រ់(សូមបមើលChurch 
History in the Fulness of Times Student Manual រោរបោះពុម្ពបលើ្រទរី2[ChurchEducationalSystemmanual,
2003]ទំព័រ170–71)។

បសច្រ្រីពិតថដលបយើងអាចបរៀៃពរីបទពិបសាធៃ៍របស់យែូថសបស៊្ីធបៅក្រុងសា�ិមៃិងរោរបបកងៀៃរបស់កពះអម្ចាស់បៅ្រ្ននុង

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា111:1–2្ឺព្រះអមាចាស់អាចនាំឲ្យមាៃគសចក្បីល្អគកើ្រគចញ្ បីការខិ្រខំ�៏គោមារះអស់្ បីចិ្រ្របស់

គ�ើងបាៃ។


2. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើកពះអម្ចាស់អាចនាំឲ្យម្ៃបសច្រ្រីល្អប្រើតបចញពរីរោរខិតខំដ៏បសាមះអស់ពរីចិតតេរបស់បយើងោៃតាមរបបៀបណា

បទាះបរីជារោរខិតខំទាំងបនាះពុំថមៃជារោរឆ្លាតនវោ៉ាងណា្រ៏បោយបនាះ?

ខ. បតើរោរណ៍បៃះម្ៃអាៃុភាពចំបោះអ្ន្រោ៉ាងដូចបម្ច្រ្ននុងរោរដរងថាកពះអម្ចាស់អាចនាំឲ្យម្ៃបសច្រ្រីល្អ

ប្រើតបចញពរីរោរខិតខំដ៏បសាមះអស់ពរីចិតតេរបស់អ្ន្របនាះ?



៤១៣

សមសរៀនេដី២៤៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១១១

កពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃបសច្រ្រីថណនាំបៅដល់យែូថសបស៊្ីធៃិងនដ្ូរបស់បលា្របដើម្បរី�ួយពួ្របលា្រឲ្យសបកមចោៃបសច្រ្រី

ល្អរោលពួ្របលា្រសានា្រ់បៅក្រុងសា�ិមរដ្ឋម្៉ាសសាឈូបសត។សូមសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា111:3–8បោយ

ថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះទ័យឲ្យពួ្របលា្របធវើ។(បៅ្រ្ននុងខទរី4ឃ្លា«ពួ្រប្ៃរងមិៃរ្រប�ើញថ្្ន្រសម្ងាត់

ទាំងឡាយរបស់អ្ន្រ»ម្ៃៃ័យថាកបជា�ៃរស់បៅក្រុងសា�ិមៃរងមិៃ្ ្ល់ភាពអាម្៉ាស់ដល់ថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្រ

ប�ើយ)។

កពះអម្ចាស់ោៃបបកងៀៃយែូថសបស៊្ីធៃិងថានា្រ់ដរ្រនាំដនទបទៀតនៃសាសនាចក្របៅក្រុងសា�ិមអំពរីរបបៀបថដលពួ្របលា្រ

ថសវងរ្រ្រថៃលែងសានា្រ់បៅបៅទរីក្រុងបនាះ។សូមបកបើកពះបៃ្ទតូលរបស់កពះអម្ចាស់បៅ្រ្ននុងខទរី8បដើម្បរីបញ្ចប់បសច្រ្រីពិតនៃ

បោលលទ្ធិដូចតបៅ៖គ�ើងអាចទទួលបាៃការ�ឹកនាំ្ បីព្រះអមាចាស់គោ�ៃិងនៃព្រះវិញ្ញាណរបស់ពទង់។


3.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រថាបតើរោរចងចាំអំពរីបោលលទ្ធិបៃះអាច�ួយ

អ្ន្រកបឈមមុខៃរងរោរកពួយោរម្ៃិងឧបស្្គនានាថដលអ្ន្រ�ួបកបទះ្រ្ននុង�រីវិតោ៉ាងដូចបម្ច។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា111:9–10បោយថសវងរ្រ្រិច្ចរោរបថៃថែមថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃដល់យែូថសប

ស៊្ីធៃិងនដ្ូរបស់បលា្រឲ្យបធវើរោល្រំពុងសានា្រ់បៅបៅក្រុងសា�ិម។

ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធៃិងបុរសដនទបទៀតោៃបធវើតាមឱវទរបស់កពះអម្ចាស់ថាកតូវ«ខំសា្រសួរពរីបណាដា�ៃពរីបូរាណរោល

ៃិងពួ្រអ្ន្រថដលរ្រប�ើញទរីក្រុងបៃះ»(្.ៃិងស.111:9)។ពួ្របលា្រោៃបៅទស្សនាទរីតាំងកបវតតេិសាកសតេនានារោល

្រំពុងសានា្រ់បៅបៅក្រុងសា�ិម។ពួ្របលា្រោៃថសវងយល់បចញពរីទស្សៃ្រិច្ចបនាះថាពួ្រម្ចាស់កសុ្រក្រុងសា�ិមរដ្ឋ

ម្៉ាសសាឈូបសតៃិងតំបៃ់�ុំវិញៃូវអ៊ីងប�ៃធាលាប់ោៃប្បបៀតបបៀៃបហើយសម្លាប់បចាលថដលជាលទ្ធ្លនៃរោរមិៃចុះ

សកមុងៃិងរោរកបរោៃ់សាសនា។(សូមបមើលHistory of the Church2:4៦4–៦5)។កពរតតេិរោរណ៍បៃះោៃនាំឲ្យ

យែូថសបសី្៊ធសរបសរទុ្របៅ្រ្ននុងកបវតតេិរបស់បលា្រថា«បតើដល់បពលណាបៅបទើបមៃុស្សៃរងឈប់បធវើស្គ្រមជាមួយមៃុស្ស

បហើយរឹបអូស[ដ្រយ្រ]សិទ្ធិដ៏ពិសិដ្ឋបចញពរីបលា្រ្រ្ននុងរោរថាវាយបង្គំកពះបៅតាមក្ររត្យក្រមនៃសតិសម្ប�ញ្ញៈោ៉ាងបៃះ

បនាះ?»(បៅ្រ្ននុងHistory of the Church2:4៦5)។

ព័ត៌មានសចញពតីពបវត្ិរបេ់យ៉ូណេបេ៊្៊ីធ

បករោយម្រពយារោរីោៃថ្លែងថាបៃះ្ ឺជា�ំបៃឿក្រះមួយរបស់សាសនាចក្រថដលអៃុញ្ញាតឲ្យមៃុស្សទាំងអស់ម្ៃសិទ្ធិបសរីភាព

ខាងសាសនា(សូមបមើលម្កតានៃបសច្រតេរី�ំបៃឿ1:11)។

បទាះជាយែូថសបស៊្ីធៃិងនដ្ូរបស់បលា្រពុំទទួលោៃកោ្រ់ថដលពួ្របលា្រោៃរំពរងថាៃរងរ្រប�ើញបៅក្រុងសា�ិមោ៉ាង

ណា្រ្រី្រ៏ពួ្របលា្រទទួលោៃរតៃសម្បតតេិជាបកចើៃបទៀតម្រពរីរោរបធវើដំបណើរបៃះថដរ។រោរណ៍បៃះរួមបញ្ចតូលទាំងរតៃសម្បតតេិនៃ

ចំបណះដរងៃិងនៃកបជា�ៃថដលរស់បៅតំបៃ់បនាះថដលបករោយម្រោៃទទួលពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រៃិងពិធរីបញ្ជា្រ់ជាសម្�ិ្រ

នៃសាសនាចក្រ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា111:11បោយថសវងរ្រឱវទចុងបករោយរបស់កពះអម្ចាស់បៅ្រ្ននុងវិវរណៈបៃះ។

(ោ្រ្យមរៀបចំថដលបកបើបៅ្រ្ននុងខទរី11ម្ៃៃ័យថាចាត់ថចង)។

សូមបញ្ចប់បោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះបោយថ្្អ្របៅបលើអវរីថដលអ្ន្រថសវងយល់បចញពរីខទរី11៖គបើគ�ើងផ្រគនារះព្រះអមាចាស់

ៃឹងគរៀបចំពគប់អ្វបីៗទាំងអស់។


4. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើម្ៃវិធរីមួយចំៃួៃណាខលែះថដលអ្ន្រអាចម្ៃភាពឆ្លាតនវបៅ្រ្ននុង�បកមើសរបស់អ្ន្រោៃ?

ខ. បតើអ្ន្រ្ ិតថាកពះអម្ចាស់«ៃរងបរៀបចំក្ប់អវរីៗទាំងអស់សកម្ប់បសច្រ្រីល្អដល់អ្ន្រ»(្.ៃិងស.

111:11)ម្ៃៃ័យដូចបម្ច?

្ . បតើអ្ន្រធាលាប់ោៃប�ើញ្ំរូនៃបោលរោរណ៍បៃះបៅបពលណា?



៤១៤

សមសរៀនេដី២៤៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១១១



5. សូមបមើលបៅលំហាត់ទរី1្រ្ននុងបមបរៀៃន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ—

ជាបញ្រីនៃបញ្ហាថដលនាំឲ្យម្ៃភាពតាៃតរងៃិង្រងវល់បៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រ។សូមសរបសរកបបោ្មួយឬ

ពរីរថដលពៃ្យល់អំពរីអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបចញពរីរោរសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា111ថដលអាច�ួយអ្ន្រ

កបឈមមុខៃរងឧបស្្គនានាថដលអ្ន្រ�ួបកបទះ។


៦. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ១១១ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៤១៥

សមសរៀនេដី២៤៖ន្ងៃេដី៤

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១១២
បមបរៀៃទរី24៖ន្ងៃទរី4បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា112

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១១២:១–១៣

ទ្រះអម្ចាស់ទបទានឱវា្រផ្ទាល់ខលែលួនដថ្ទាំងសនយាថានឹងទបទាន្រែល់ថូម្៉ាសប៊មីម្៉ាស

សូម្ ិតអំពរីកោថដលអ្ន្រធាលាប់ោៃម្ៃអារម្ណ៍ថាខរងសមបាោ្រ់ទរ្រចិតតេទាស់ចិតតេឬកចថណៃៃិនាទាថដលម្រពរីរោរកោកស័យ

ជាមួយៃរងអ្ន្រប្្សងបទៀត។សាវ្របៅ�ំនាៃ់ដំបូង្ូម្៉ាសប៊ីម្៉ាសោៃ�ួបកបទះៃរងសាថាៃភាពថដលកបថហលជានាំោត់ឲ្យ

ធាលា្រ់ខលែលួៃម្ៃអារម្ណ៍កសបដៀងោនាបៃះ។

បៅមិៃយូរបែុនាមៃបនាទាប់ពរីបលា្រកតូវោៃបៅឲ្យបបកមើជាសាវ្រ្រ្ននុងឆ្នាំ1835បនាះ្ូម្៉ាសប៊ីម្៉ាស្សកតូវោៃថតងតាំងជា

កបធាៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។នារដូវផ្ការី្រ្រ្ននុងឆ្នាំ1837កបធាៃម្៉ាស្សោៃដរងថាសម្�ិ្រម្នា្រ់នៃពួ្រសាវ្រ

ដប់ពរីរនា្រ់្ឺថអលបឌើរោ៉ាលរី្រីកោតតេោៃបកោងបចញបបស្រ្រម្បៅកបបទសអង់ប្លែសបោយោមៃរោរដរ្រនាំពរីកបធាៃម្៉ាស្ស។

កបធាៃម្៉ាស្សថដលោៃបៅរដ្ឋមរីសសូរីោៃសរបសរសំបុកតបៅថអលបឌើរោ៉ាលរី្រីកោតតេៃិងសម្�ិ្រដនទបទៀតនៃពួ្រដប់ពរីរ

នា្រ់បហើយោៃអបញ្ើញពួ្របលា្រឲ្យម្រ�ួបៃរងខលែលួៃបៅឯទរីក្រុងខឺត�ង់រដ្ឋអូនហអូបៅន ង្ៃទរី24ថខ្រ្រកោឆ្នាំ1837

បដើម្បរីឲ្យពួ្របលា្រអាចរួបរួមោនាបៅ្រ្ននុង្ បកម្ងសកម្ប់បបស្រ្រម្នានា។បទាះជាោ៉ាងណា្រ្រី្រ៏មួយថខមុៃបពលរោរកប�ុំោៃ

កបកពរតតេប�ើងម្ៃសម្�ិ្រពរីររូបនៃពួ្រដប់ពរីរនា្រ់្ឺហុរីបប៊ីរស៊ី�ិមបរលៃិងអួរសុៃនហឌោៃបចញបៅកបបទសអង់ប្លែស

បនាទាប់ពរីោៃទទួលរោរបៅបបកមើបបស្រ្រម្ពរីពយារោរីយែូថសបស្៊ីធ។ពិតកោ្រដណាស់កបធាៃម្៉ាស្សោៃអៃ់ចិតតេថដល

សម្�ិ្រនៃពួ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃបៃ្បៅ្ ្សពវ្សាយដំណរងល្អបៅឯកបបទសអង់ប្លែសបោយពុំម្ៃរោររួបរួមនៃ្រូរ៉ុមៃិងពុំម្ៃ

រោរយល់កពមពរីបលា្រ។

បៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពបៃះបតើកបធាៃម្៉ាស្សអាចបធវើអវរីបដើម្បរីបចៀសវងពរីអារម្ណ៍ខរងសមបាោ្រ់ទរ្រចិតតេទាស់ចិតតេឬកចថណៃៃិនាទា?

បតើអវរីខលែះជាបកោះថានា្រ់នៃរោរអៃុញ្ញាតឲ្យអារម្ណ៍ថបបបៃះក្ប់ក្ងចិតតេ្ំៃិតៃិងស្រម្ភាពរបស់អ្ន្របនាះ?

កពិ្រហាំយែង់ថដលជាសម្�ិ្រម្នា្រ់្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រដប់ពរីរនា្រ់បៅកោបនាះោៃៃិោយជាមួយកបធាៃម្៉ាស្សឲ្យបៅ�ួបកបធាៃ

យែូថសបសី្៊ធ។បដើម្បរីបឆលែើយតបបៅៃរង្រងវល់របស់កបធាៃម្៉ាស្សកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃវិវរណៈបៅរោៃ់ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធ

ថដលម្ៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា112។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា112:1–3បោយថសវងរ្ររោរកពម្ៃថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃដល់្ូម្៉ាសប៊ី

ម្៉ាស្ស។បៅបពលអ្ន្រអាៃវអាចៃរង្ តេល់អតថែកបបោ�ៃ៍្រ្ននុងរោរដរងថាោ្រ្យបនាទាបខ្លួ�បៅ្រ្ននុងខទរី3ម្ៃៃ័យថាកបធាៃ

ម្៉ាស្សោៃបនាទាបខលែលួៃរបស់បលា្រ។បតើរោរកពម្ៃអវរីខលែះថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃបៅដល់បលា្រ?បតើម្ៃបរឿងល្អៗណាខលែះ

ថដលកពះអម្ចាស់ម្ៃកពះបៃ្ទតូលថា្ូម្៉ាសោៃបធវើ?

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា112:4–10កពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃឱវទបថៃថែមបៅរោៃ់្ូម្៉ាសប៊ីម្៉ាស្សបហើយោៃ

អះអាងដល់ោត់ថាោត់អាចសបកមចោៃ្រិច្ចរោរអសាចារ្យៗបោយម្ៃ�ំៃួយពរីកពះអម្ចាស់។


1.សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា112:4–10។បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រសូមរាយបញ្រីរោរសៃយាថដលកពះអម្ចាស់ោៃបធវើជាមួយ្ូម្៉ាសប៊ីម្៉ាស្ស។(បៅ្រ្ននុងខទរី5ោ្រ្យខំ្បយុទ្

ពុំម្ៃៃ័យថាខរងសមបាឬ�ំទាស់បនាះបទបែុថៃតេវម្ៃៃ័យថាបធវើរោរ្ សាយដំណរងល្អបោយម្ៃចិតតេឧសសាហ៍

ពយាោម)។

សេចក្តីស្្ើម
សៅន្ងៃេដី២៣ដខក្ក្កដាឆ្នាំ១៨៣៧ពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធបានេេរួលវិវរែៈ

សៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១១២ជំនរួ�ឲ្យ្ូរា៉ា�្រម៊ីរា៉ា�ដែលជា

ប្រធានក្ូរ៉ុមននពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់។សៅក្្នគុងវិវរែៈសនទះ្ូរា៉ា�្រម៊ីរា៉ា�េេរួល

បានឱវាេអំពដីការេេរួលខុ�បតូវននខ្លួនោត់ផ្ទាល់និងនន�រាជិក្ក្្នគុងក្ូរ៉ុមននពរួក្

ែ្រ់ពដីរនាក្់។

ការដាក់ជំនួ�ស្មរះ

សៅសពលអ្នក្អាន�ូមសាក្ល្ងដាក្់

្រញ្លូលស្មាទះរ្រ�់អ្នក្ជំនរួ�ស្មាទះ

ដែលរានសៅក្្នគុង្រេគម្ដីរ។ការ

អនុវត្ន៍ដ្រ្រសនទះអាចជរួយអ្នក្ររួម

ចំដែក្សៅក្្នគុងការ�ិក្សាបពទះគម្ដីរ

ប្រក្្រសដាយអត្ន័យសហើយសមើលស�ើញ

ថ្សតើវគ្្រេគម្ដីរែ៏ជាក្់លាក្់នានាអាច

ទាក្់េងសៅនឹងអ្នក្យា៉ាងែូចសម្ច។សៅ

សពលអ្នក្អានវគ្្រេគម្ដីរសបចើនអ្នក្អាច

អនុវត្តាមស�ចក្្ដីដ្្ងការែ៍រ្រ�់

បពទះអរាចា�់ដែលថ្«អ្វដីៗដែលសយើង

បបា្រ់ែល់មនុ�្សរានាក្់យា៉ាងណាសនាទះ

សយើងបបា្រ់ែល់មនុ�្សទាំងអ�់យា៉ាង

សនាទះដែរ»(គ.និង�.៩៣:៤៩)។

ចូរសាក្ល្ងសប្រើរស្រៀ្រ�ិក្សាសនទះ

ជាមរួយសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា

១១២:១–១១។



៤១៦

សមសរៀនេដី២៤៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១១២

សូមបំបពញបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍«បបើសិៃជា–បនាះ»ដូចតបៅបៃះបោយថ្្អ្របៅបលើអវរីថដលអ្ន្រថសវងយល់បចញពរីបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា112:10៖គបើសិៃជាគ�ើងគនារះព្រះអមាចាស់ៃឹង។(អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំបោលរោរណ៍បៃះ

បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ)។


2. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជារោរបនាទាបខលែលួៃ�ួយបយើងឲ្យទទួលោៃរោរដរ្រនាំពរីកពះអម្ចាស់?

ខ. បតើបៅបពលណាខលែះថដលអ្ន្រធាលាប់ម្ៃអារម្ណ៍ថាកតូវោៃដរ្រនាំបោយកពះអម្ចាស់បនាទាប់ពរីោៃបនាទាបខលែលួៃ?

បៅបពលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃវិវរណៈបៃះ្រ្ននុងថខ្រ្រកោឆ្នាំ

1837សាសនាចក្រោៃ្រំពុងថត�ួបកបទះៃរងរោរថប្រោ្រ់

សាម្្គរីភាពរោរទាស់ថទងោនាៃិងរោរ្រ្បត់សាសនា។

អំណួតៃិងបសច្រ្រីបលា្ៈោៃនាំឲ្យសម្�ិ្រមួយចំៃួៃ

្រ្ននុងសាសនាចក្ររិះ្ៃ់ពយារោរីយែូថសបស្៊ីធបហើយោៃ

សង្ស័យដល់សិទ្ធិអំណាចរបស់បលា្រ។ឧបស្្គទាំងបៃះ្ ឺ

ជាលទ្ធ្លមួយថ្្ន្រតូចម្រពរីវិបតតេិហិរញ្ញវតថែនុ្រ្ននុងចំបណាមពួ្រ

បរិសុទ្ធបៅទរីក្រុងខឺត�ង់រដ្ឋអូនហអូ។បោយសារថតម្ៃ

វិបតតេិបសដ្ឋ្រិច្ចមួយដ៏សា្រលថដលបករោយម្រោៃប្បៅ

ថាភាពសលែៃ់បសាលានៃឆ្នាំ1837បនាះម្ៃធនាោរជាបកចើៃ

ោសបពញសហរដ្ឋោៃ្រ្ស័យធៃ។សម្្មសង្គមសុវតថែិភាព

ទរីក្រុងខឺត�ង់ថដលជាសាថាប័ៃហិរញ្ញវតថែនុកតូវោៃបបងកើតប�ើង

បោយថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្រ្រ៏ោៃ្រ្ស័យធៃ្ ងថដរនា

សរទរដូវ្រ្ននុងឆ្នាំ1837។អ្ន្រវិៃិបោ្ពរីររយនា្រ់ោៃ

ខាតបង់អវរីៗបស្ទើរថតទាំងអស់បោយម្ៃយែូថសបស្៊ីធ�ួយ

កទកទង់រោរខាតបង់ភា្បកចើៃបំ្ុត។បទាះបរីជាសម្្ម

សង្គមសុវតថែិភាពទរីក្រុងខឺត�ង់មិៃកតូវោៃឧបតថែម្បោយ

សាសនាចក្រ្រ្រី្រ៏ពួ្របរិសុទ្ធខលែះោៃ្ ិតថាវជាធនាោររបស់

សាសនាចក្រឬធនាោររបស់ពយារោរីបហើយោៃបបនាទាសដល់

យែូថសបសី៊្ធចំបោះវិបតតេិហិរញ្ញវតថែនុរបស់ពួ្រប្។មៃុស្សខលែះ

ថ្មទាំងចាប់ប្្ើមបៅបលា្រថាជាពយារោរីបរា�័យ។បែុថៃតេម្ៃមៃុស្សខលែះបទៀតោៃបៃតេបសច្រ្រី�ំបៃឿបហើយបៅថតបសាមះកតង់

ចំបោះពយារោរីបទាះជាពួ្រប្កតូវខាតបង់កោ្់ររោសជាបកចើៃបោយសារថតរោរដួលរលំរបស់សម្្មសង្គមសុវតថែិភាពទរីក្រុង

ខឺត�ង់ោ៉ាងណា្រ្រី។(សូមបមើលChurch History in the Fulness of Times Student Manual,បោះពុម្ពទរី2[Church

EducationalSystemmanual,ឆ្នាំ2003],ទំព័រ171–73)។

សម្�ិ្រមួយចំៃួៃនៃសាសនាចក្ររួមបញ្ចតូលទាំងសម្�ិ្រខលែះ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ថ្មទាំងពយាោមបោះថលង

យែូថសបសី៊្ធបចញពរីតំថណងជាកបធាៃនៃសាសនាចក្របទៀត្ ង។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា112:11–13បោយថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃថណនាំឲ្យ្ូម្៉ាសប៊ីម្៉ាស្សបធវើ

បដើម្បរី�ួយសម្�ិ្រដនទបទៀត្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ថដល្រំពុងថតម្ៃបរើបកមះបនាះ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១១២:១៤–៣៤

ទ្រះអម្ចាស់បតទងៀនថូម្៉ាសប៊មីម្៉ាស្សអំ្ីករណីយកិច្ចណន្ ួកស្វកែប់្ីរនាក់

កបធាៃម្៉ាស្សរោៃ់តំថណងដ៏សំខាៃ់មួយបហើយម្ៃរោរទទួលខុសកតូវជាបកចើៃថដលោៃកបទាៃពរីកពះអម្ចាស់។


3.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើអវរីថដលអាច

�ួយអ្ន្រឲ្យបនាទាបខលែលួៃបៅបពលអ្ន្រទទួលោៃរោរទទួលសារល់ឬរោរទទួលខុសកតូវដ៏សំខាៃ់ៗ?

រោលកទង់បៃតេរំឭ្រោត់ឲ្យបនាទាបខលែលួៃបនាះអម្ចាស់ោៃ�ួយ្ូម្៉ាសប៊ីម្៉ាស្សឲ្យទទួលសារល់សារៈសំខាៃ់នៃរោរទទួលខុសកតូវ

របស់ោត់្រ្ននុងនាមជាកបធាៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។សូមបំបពញតារាងខាងបករោមបៃះបៅបពលអ្ន្រសិ្រសាបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា112:14–22,28–33។



៤១៧

សមសរៀនេដី២៤៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១១២

សោលលទ្ិនិងសេចក្តីេញ្ញា១១២:១៤–២២,

២៨–៣៣

ឃ្លាទាំងឡាយគូ��រាគាល់អំពដីសារៈ�ំខាន់ននការេេរួលខុ�បតូវ

រ្រ�់ប្រធានរា៉ា�្ស៖

ឃ្លាទាំងឡាយដែលរំឭក្្ូរា៉ា�រា៉ា�្សអំពដីតបមូវការឲ្យោត់

្រនាទា្រខ្លួន៖


4. សូមបំបពញ្រិច្ចរោរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បោងតាមខទរី1៦–17បតើ្រូៃបសាអវរីខលែះថដលកតូវោៃរោៃ់បោយកបធាៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់?

សូម្ ូសចំណាំបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីបោលលទ្ធិថដលអ្ន្រោៃបរៀៃរួចសរបសរវោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។

ខ. សូមសរបសរបោលរោរណ៍ថដលអ្ន្របរៀៃបៅ្រ្ននុងខទរី30–32អំពរី្រូៃបសាបពវ�ិតភាពថដលកបធាៃម្៉ាស្ស

រោៃ់។

សូម្ ិតអំពរីរោរ្ូសចំណំាបោលលទ្ធិដូចតបៅបៃះថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា112:30–32៖

កូៃគោប្្វជិ្រភា្ព្រូវបាៃោដារគឡើងវិញចុងគពកា�បង្អស់គៅក្នុងពោកាៃ់កាប់ព្រួ្រពតានៃគ្លគ្ញកំណ្រ់។

កោរោៃ់រោប់កតួតកតា្ឺជាអំ�នុងបពលថដលកពះអម្ចាស់កតាស់សថមតេងបោលលទ្ធិពិធរីបរិសុទ្ធនានាៃិងបពវ�ិតភាពរបស់កទង់។

វ្ ឺជាអំ�នុងបពលមួយថដលោ៉ាងបហាចណាស់កពះអម្ចាស់ម្ៃអ្ន្របបកមើម្នា្រ់ថដលម្ៃសិទ្ធិអំណាចបៅបលើថ្ៃដរីថដលរោៃ់

បពវ�ិតភាពដ៏បរិសុទ្ធៃិងជាអ្ន្រថដលម្ៃៃូវរោរអៃុញ្ញាតពរីកពះបដើម្បរីថច្រចាយដំណរងល្អៃិងបដើម្បរីចាត់ថចងពិធរីបរិសុទ្ធថដល

ម្ៃ្រ្ននុងដំណរងល្អបនាះ។(សូមបមើលBibleDictionary,«Dispensations»)។

សូមពិចារណាសំណួរដូចតបៅបៃះ៖បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា112:15,30បតើកពះអម្ចាស់ម្ៃកពះបៃ្ទតូល

ោ៉ាងដូចបម្ចអំពរីទំនា្រ់ទំៃងរវងរោរទទួលខុសកតូវរបស់្ូម្៉ាសម្៉ាស្ស្រ្ននុងនាមជាកបធាៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ៃិង

រោរទទួលខុសកតូវរបស់ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធ?

្ូម្៉ាសប៊ីម្៉ាស្សោៃម្ៃរោរលំោ្រ្រ្ននុងរោរបធវើតាមឱវទថដលោត់ទទួលោៃបៅ្រ្ននុងវិវរណៈបៃះ។

បៅមិៃយូរបែុនាមៃបនាទាប់ពរីវិវរណៈបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា112កតូវោៃកបទាៃឲ្យបនាះ្ូម្៉ាសប៊ីម្៉ាស្ស

ោៃកោប់ដល់វីឡាធរី�រមបរល(្រិោរបស់ហុរីបប៊ីរស៊ី�ិមបរល)ថាហុរីបប៊ីរៃរងពុំម្ៃបជា្�័យបៅ្រ្ននុងបបស្រ្រម្របស់

ោត់ប�ើយ។កោ្រដណាស់កបធាៃម្៉ាស្សោៃម្ៃអារម្ណ៍ថាបោយសារថតរោរកបរោសដំណរងល្អបៅបករៅកបបទស្ ឺជា

រោរទទួលខុសកតូវរបស់បលា្របនាះចំណាប់ប្្ើមនៃ្រិច្ចរោរ្ ្សពវ្សាយសាសនាបៅកបបទសអង់ប្លែសៃរងពុំប្រើតម្ៃប�ើយដរាប

ទាល់ថតោត់បញ្តូៃៃរណាម្នា្រ់ឬបៅបោយខលែលួៃោត់ផ្ទាល់។

សូម្ ិតថាបតើបហតុរោរណ៍បៃះបគ្ហាញោ៉ាងដូចបម្ចថាកបធាៃម្៉ាស្សអាចៃរងម្ៃរោរលំោ្រ្រ្ននុងរោរបនាទាបខលែលួៃ។

កបធាៃបឌៀប្ើរបអសវអុ�ដូហវ្រ្ននុង្ ណៈកបធាៃទរីមួយោៃពៃ្យល់អំពរីរបបៀបថដលបយើងអាចបនាទាបខលែលួៃរោៃ់ថតបកចើៃៃិង

បចៀសវងពរីភាពបឆ្ើងនឆ្៖

«ការ្រនាទា្រខ្លួនពុំរានន័យែល់ការបបា្រ់ខ្លួងឯងថ្សយើងពុំរានតនម្ឥតបានការឬមិន�ូវ�ំខាន់សនាទះ

សេ។វាក្៏ពុំរានន័យែល់ការមិនេេរួលយក្ឬែក្ហូតសេពសកា�ល្យនានាដែលបពទះបានប្រទានឲ្យ

សយើងសនាទះដែរ។សយើងពុំអាចរក្ស�ើញការ្រនាទា្រខ្លួនសៅក្្នគុងការរំពឹងសដាយ្រនាទា្រ្រសនាថាក្អំ្ីខ្លួនសយើង

សនាទះសេ្រ៉ុដន្សយើងរំពឹងសដាយមិនគិតអំ្ីខ្លួនឯង។វាសក្ើតសឡើងសៅសពលសយើងសធ្វើការរ្រ�់សយើង

សដាយរានផ្នត់គំនិតននការ្រសបមើបពទះនិងមនុ�្សសៅជុំវិញខ្លួន។

«ការ្រនាទា្រខ្លួនែឹក្នាំសាមារតដីនិងស�ចក្្ដីប�ឡាញ់រ្រ�់សយើងសៅកាន់មនុ�្សែនេនិងសោល្រំែងរ្រ�់

បពទះវរ្រិតា�រួគ៌។ភាពសឆ្មើងនឆ្មប្របពឹត្សៅផ្គុយពដីសនទះ។ភាពសឆ្មើងនឆ្មទាញយក្ថ្មពលនិងក្រាលាំងរ្រ�់វាសចញពដី

ជសបរៅែ៏សបរៅននអត្េត្ភាព។«...សៅសពលដែលសយើងឈ្រ់ឈ្ក្់វសង្វងនឹងខ្លួនសយើងសហើយសភ្ចខ្លួនសយើងក្្នគុងការ

្រសបមើសនាទះភាពអំែួតរ្រ�់សយើងនឹង្ យចុទះសហើយចា្រ់សផ្ើមបាត់្រង់សៅ»(Pride and the Priesthood »Ensign ឬ
លីអាហូណាដខវិច្ិកាឆ្នាំ២០១០េំព័រ៥៨)។



៤១៨

សមសរៀនេដី២៤៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១១២



5.សូមពៃ្យល់បៅរោៃ់សម្�ិ្រក្ួសារឬមិតតេ្ ្រ្ិម្នា្រ់អំពរីអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃអំពរីរោរបនាទាបខលែលួៃ។សូមសរបសរ

ប្មះរបស់បុ្្គលបនាះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា112:34បោយថសវងរ្រអវរីថដល្ូម្៉ាសម្៉ាស្សកតូវបធវើបដើម្បរីទទួលោៃពរ�័យ

ទាំងបៃះ។

សូមបញ្ចប់បោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះ៖គ�ើងព្រូវផ្រគ�ើម្បីទទួលបាៃ្ រជ័�ផ�លព្រះអមាចាស់បាៃសៃយា។

ដំបណើរបរឿងដូចតបៅបៃះសបងខេបអំពរីរោរធាលា្រ់បៅទរីបំ្ុតរបស់្ូម្៉ាសប៊ីម្៉ាស្សបចញពរីសាសនាចក្របហើយ្រ៏ោៃកត�ប់ម្រ

រោៃ់សាសនាចក្រវិញ៖

កោមួយកបធាៃម្៉ាស្សោៃបធវើតាមឱវទថដលោត់ទទួលោៃ។ោត់ោៃខិតខំពកងរងសាសនាចក្របហើយោំកទយែូថសប

ស៊្ីធ។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយបៅមិៃយូរបែុនាមៃោត់ោៃកត�ប់ជាម្ៃអារម្ណ៍�ំទាស់ៃរងរបបៀបថដលសាសនាចក្រ

កតូវោៃដរ្រនាំបៅវិញ។អារម្ណ៍ទាំងបៃះបូ្រ្ ្សំជាមួយៃរង្រងវល់អំពរីទំនាស់រវងសម្�ិ្រសាសនាចក្រថដលពុំបោរពកបតិបតតេិ

ៃិង្លាៃោៃកពមទាំងអ្ន្រ�ិតខាងរបស់ខលែលួៃបៅរដ្ឋមិសសួរី។្រ្ននុងថខ្រញ្ញាឆ្នាំ1838រោលោត់កតូវោៃ�ុំ�ិតបោយ្ ំៃិត

្រ្បត់សាសនាបនាះ្ រិោរបស់ោត់បអលរីសសាថបតោៃោ្រ់ព័ៃ្ធៃរង�បម្លាះមួយ។ោត់ៃិងកសតេរីម្្ន្រ់បទៀតទាំងពរីរនា្រ់្ ឺជា

សម្�ិ្រសាសនាចក្រោៃកពមបកពៀងោនាបោះដូរទរ្របោះបោជាកបចាំបដើម្បរីម្ៃទរ្របោះបោក្ប់កោៃ់្រ្ននុងរោរបធវើឈរីសបែុថៃតេ

បងកសរីម្៉ាស្សោៃប្រងោត់ថាបល្ើសៃរង្រិច្ចកពមបកពៀងបោយោៃទុ្រចំថណ្រទរ្របោះបោថដលម្ៃសារធាតុខាលាញ់ទរ្របោះ

បកចើៃ។បញ្ហាបៃះកតូវោៃនាំបៅដល់ថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្រជាបកចើៃដង។វ្រ៏កតូវោៃនាំបៅដល់្ណៈកបធាៃទរីមួយ

្ងថដរ។រាល់បពលនាំបៅដល់ម្ងៗវកតូវោៃសបកមចថាបងកសរីម្៉ាស្ស្ឺជាអ្ន្រខុស។កបធាៃម្៉ាស្សោៃខរងបហើយពុំ

បពញចិតតេៃរងរោរសបកមចទាំងបៃះបទ(សូមបមើលGeorgeA.Smith,“Discourse,”Deseret Newsន្ងៃទរី2៦ថខបមសា

ឆ្នាំ185៦ទំព័រ44)។បទាះជាសាថាៃភាពបៃះពុំោៃបណាដាលឲ្យោត់ចា្របចញពរីសាសនាចក្រ្រ្រី្រ៏សាថាៃភាពរបស់ោត់

រោៃ់ថតធងៃៃ់ធងៃរប�ើងបោយរោរខ្រចិតតេមួយបទៀតថដរ។ោត់ថបរជារិះ្ៃ់ដល់ថានា្រ់ដរ្រនាំដនទបទៀតនៃសាសនាចក្របហើយបៅ

ទរីបំ្ុតោៃកបឆ្ំងៃរងពួ្របរិសុទ្ធ។បករោយម្រោត់ោៃបៅចាំថា«ខញនុំោៃកចថណៃៃិនាទាៃរងពយារោរី...បហើយោៃបមើលរំលង

ចំណុចល្អក្ប់ោ៉ាងថ្មទាំងោៃចំណាយបពលបពញមួយ�រីវិតបដើម្បរីថសវងរ្រចំណុចអាក្រ្់រ»(“Remarks,”Deseret News
ន្ងៃទរី1៦ថខ្រញ្ញាឆ្នាំ1857ទំព័រ220)។

ដប់កោំបរីឆ្នាំបករោយម្របនាទាប់ពរីោៃចា្របចញពរីសាសនាចក្រ្ូម្៉ាសម្៉ាស្សោៃសរបសរសំបុកតមួយចបាប់បោយរាបសាបៅ

រោៃ់ហុរីបប៊ីរស៊ី�ិមបរលបោយោៃសុំរោរអ្័យបទាសៃិងរោរអៃុញ្ញាតឲ្យចូលសាសនាចក្រវិញ។ោត់ោៃបរៀបរាប់អំពរីអវរី

ថដលោត់ោៃបរៀៃពរី្រំហុសរបស់ោត់៖«កពះអម្ចាស់អាចបៃតេបៅមុខោៃោ៉ាងល្អបោយោមៃរូបខញនុំបហើយកទង់ពុំោៃខាតបង់អវរី

បៃតេិចបោយសារថតរោរធាលា្រ់របស់ខញនុំបចញពរីសាសនាចក្របនាះបទបែុថៃតេបមើលចុះខញនុំោៃខាតបង់អវរីខលែះ?!»(ThomasB.Marsh

lettertoHeberC.Kimballន្ងៃទរី5ថខឧសភាឆ្នាំ1857BrighamYoungCollection,ChurchHistory
Libraryម្ៃដ្រកសង់បៅ្រ្ននុងKayDarowski«TheFaithandFallofThomasMarsh»Revelations in Context
ន្ងៃទរី19ថខមរីនា[ឆ្នាំ2013]history.lds.org)។


៦. សូមសបងខេបបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបៅន្ងៃបៃះ។សូម

បក�ើសបរើសរបបៀបមួយថដលអ្ន្រអាចបនាទាបខលែលួៃៃិងម្ៃចិតតេបសាមះកតង់រោៃ់ថតបកចើៃរួចសរបសរបោលបៅមួយ

បដើម្បរីកបកពរតតេតាម។


7.សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ១១២ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៤១៩

សមសរៀនេដី២៥៖ន្ងៃេដី១

សា�នាចបក្្រ្លូរសៅរែ្ឋ

មិ��រួរីភាគខាងសជើង
បមបរៀៃទរី25៖ន្ងៃទរី1សាសនាចក្របតេតូរបៅរដ្ឋមិសសួរីភា្ខាងប�ើង

ការលំរាក្េិងការក្្ប�់សាសនាបៅក្្នុងេី្ក្ុងខឺ��ង់រែ្ឋអូថេអូ

សូម្ ិតពរីសំណួរដូចតបៅបៃះ៖បតើរោរលំោ្រៃិងរោរសា្រល្បង�ួយពកងរងបសច្រ្រី�ំបៃឿអ្ន្រឬបសច្រ្រី�ំបៃឿអ្ន្រចុះបខសាយ

បៅបពល�ួបកបទះៃរងបញ្ហាទាំងបនាះ?

្រ្ននុងឆ្នាំ1837ៃិង1838ជារយៈបពលមួយនៃរោរសា្រល្បងថដលោៃនាំឲ្យពួ្របរិសុទ្ធជាបកចើៃកបឈមមុខៃរងសំណួរ

បៃះ។បពលថដលរោរសា្រល្បងមួយចំៃួៃរបស់ពួ្រប្្ឺជាលទ្ធ្លនៃរោរបបៀតបបៀៃពរីសាសនាចក្រខាងបករៅរោរល្បង

ជាបកចើៃបទៀត្ ឺជាលទ្ធ្លនៃរោរប្លាះកបថ្រ្របៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ។បៅបពលអ្ន្រសិ្រសាបមបរៀៃបៃះសូមសញ្រង្ ិត

អំពរីរបបៀបថដលកបតិ្រម្របស់បយើងចំបោះរោរសា្រល្បងអាចពកងរងបសច្រ្រី�ំបៃឿឬ្រ៏បធវើឲ្យបសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់បយើងបលើ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទចុះបខសាយ។

គល់

ឬេ

ផ�ក

នអអូវ៉ា

មីឈីលៃកេន

អិ��ីលណាយ

អិនឌីណា អូនៃអូ

លវើរជីញ៉ា

កាន់តាក់្ី

មិសសួរី

ហ្វារផវស្ទ

អ៊ីនឌីផ្នផឌនស៍

ខឺតឡង់

នអអូវ៉ា

អិ��ីលណាយ

មិសសួរី

ពស្ីងលៃៀ�(អ័ដាមអុននតអាមា៉ាន)

ហ្វារផវស្ទ

អ៊ីនឌីផ្នផឌនស៍

ទរីក្រុងខឺត�ង់រដ្ឋអូនហអូៃិង្រថៃលែងថដលបៅភា្ខាងប�ើងនៃរដ្ឋមិសសួរី

បៅបពលអ្ន្រអាៃកបវតតេិសាកសតេសបងខេបដូចខាងបករោមសូមពិចារណាថាបតើបោលរោរណ៍អវរីថដលអ្ន្រអាចបរៀៃពរីកពរតតេិរោរណ៍

ថដលោៃបរៀបរាប់៖

បរុព្វកថា
ក្្នគុងឆ្នាំ១៨៣៧និង១៨៣៨ពយាការីយ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធនិងថ្នាក្់ែឹក្នាំសា�នាចបក្

ែនេសេៀតបានែឹក្នំាសា�នាចបក្ឆ្ងកាត់សពលលំបាក្យា៉ាងន្្្្នលូរ។ជាលេ្ផល

ននវិ្រត្ិស�ែ្ឋក្ិច្ស�ចក្្ដីសលាភលន់ការចា្រ់ក្ំហុ�និងការស្រៀតស្រៀនសនាទះ

ពរួក្្ររិ�ុេ្ប្រដហល១០សៅ១៥ភាគរយសៅក្្នគុងេដីបក្ុងខឺតឡង់រែ្ឋអូនហអូ

បានក្្ត់សា�នាររួមរានទាំងថ្នាក្់ែឹក្នាំសា�នាចបក្ដែលសលចសធាលាមរួយចំនរួន

ផងដែរ។ពរួក្្ររិ�ុេ្សសាមាទះបតង់សៅរែ្ឋអូនហអូបានចា្រ់សផ្ើម្រ្លូរេដីលំសៅសៅ

ចូលររួមពរួក្អ្នក្សៅរែ្ឋមិ��រួរីភាគខាងសជើង។បក្ុងហាវាសវ�្រែ្ឋមដី��ូរីកាលាយជា

េដីសានាក្់ការក្ណាដាលរ្រ�់សា�នាចបក្រហូតែល់ពរួក្្ររិ�ុេ្បាន្រង្ខំឲ្យចាក្សចញ

ពដីេដីបក្ុងសនាទះសៅសែើមឆ្នាំ១៨៣៩។សមសរៀនសនទះអាចជរួយអ្នក្ឲ្យយល់និងសរៀនពដី

បពឹត្ិការែ៍ប្រវត្ិសាប�្នានាសហើយផ្ល់ការយល់ែឹងែល់អ្នក្អំពដីវិវរែៈដែលបាន

េេរួលអំឡគុងសពលសនាទះ។



៤២០

សមសរៀនេដី២៥៖ន្ងៃេដី១សា�នាចបក្្រ្លូរសៅរែ្ឋមិ��រួរីភាគខាងសជើង

្រ្ននុងឆ្នាំ1837ពួ្របរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងទរីក្រុងខឺត�ង់រដ្ឋអូនហអូោៃ�ួបៃរងបញ្ហាហិរញ្ញវតថែនុខលែះៗ។បដើម្បរី�ួយពួ្របរិសុទ្ធឲ្យ

ក្ប់ក្ងហិរញ្ញវតថែនុរបស់ខលែលួៃឲ្យរោៃ់ថតម្ៃកបសិទ្ធិភាពបនាះពយារោរីយែូថសបស្៊ីធៃិងអ្ន្រដរ្រនាំសាសនាចក្រដនទបទៀត

ោៃសាថាបនាសម្្មសង្គមសុវតថែិភាពទរីក្រុងខឺត�ង់ជាក្រុមហ៊ុៃមួយថដលកសបដៀងបៅៃរងធនាោរ។បោយសារថត

រោររី្ររាលោលនៃវិបតតេិបសដ្ឋ្រិច្ចអំ�នុងបពលបនាះធនាោរជាបកចើៃោៃដួលរលំទូទាំងសហរដ្ឋអាបមរិ្រ។សម្្មសង្គម

សុវតថែិភាពទរីក្រុងខឺត�ង់្រ៏ោៃដួលរលំបៅរដូវសលែរ្របឈើក�ុះ្រ្ននុងឆ្នាំ1837ថដរ។អ្ន្រវិៃិបោ្ពរីររយនា្រ់បៅ្រ្ននុងធនាោរ

ោៃោត់បង់អវរីៗបស្ទើរថតទាំងអស់បោយម្ៃយែូថសបស្៊ីធទទួលរងរោររោរខូចខាតខាលាំងជាងប្។បទាះបរីជាសម្្ម

សង្គមសុវតថែិភាពទរីក្រុងខឺត�ង់មិៃកតូវោៃឧបតថែម្បោយសាសនាចក្រ្រ្រី្រ៏ពួ្របរិសុទ្ធមួយចំៃួៃោៃ្ ិតថាវជាធនាោររបស់

សាសនាចក្រឬជាធនាោររបស់ពយារោរីបហើយោៃបបនាទាសដល់យែូថសបចំបោះបញ្ហាហិរញ្ញវតថែនុរបស់ពួ្រប្។អ្ន្រខលែះថ្មទាំង

ចាប់ប្្ើមបៅបលា្រថាជាពយារោរីបរា�័យមួយរូប។បែុថៃ្បទាះជាធនាោរោៃដួលរលំ្រ្រី្រ៏អ្ន្រដនទប្្សងបទៀតជាបកចើៃថដល

ោៃខាតលុយបនាះោៃបៃ្ម្ៃបសច្រ្រី�ំបៃឿៃិងបៃតេបសាមះកតង់ចំបោះពយារោរីថដរ។(សូមបមើលChurch History in the 
Fulness of Times Student Manual,បោះពុម្ពទរី2[ChurchEducationalSystemmanual,ឆ្នាំ2003],ទំព័រ

171–73)។

សាមរតរីនៃរោរ្រ្បត់សាសនាៃិងរោរថសវងរ្រ្រំហុសោៃរី្ររាលោលបៅ្រ្ននុងចំបណាមពួ្របរិសុទ្ធជាបកចើៃ។កពិ្រហាំយែង់ោៃ

បរៀបរាប់ពរីកោថដលសម្�ិ្រសាសនាចក្ររួមទាំងអ្ន្រដរ្រនាំសាសនាចក្រមួយចំៃួៃោៃ�ួប�ុំោនាបដើម្បរីទម្លា្រ់យែូថសបស៊្ីធ

បហើយថតងតាំងពយារោរី្ ្រីមួយរូប៖«សាវ្រពរីរបរីនា្រ់បៅ្រ្ននុងចំបណាមសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់សា្រ្សរីនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃៃិងអ្ន្រម្ៃ

សិទ្ធិអំណាចបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រដនទបទៀតោៃម្ៃរោរកប�ុំកបរ្រសាបៅបៃ្ទប់ជាៃ់ខាងបលើនៃកពះវិហារបរិសុទ្ធ។សំណួរថដល

បចាទសួរបនាះ្ឺថាបតើពយារោរីយែូថសបអាចកតូវទម្លា្រ់បហើយថតងតាំងោវីឌវិតបមើរជាកបធាៃសាសនាចក្រ�ំៃួសវិញបោយ

របបៀបណា។...ខញនុំោៃបករោ្រឈរប�ើងបោយកចបឡាតបហើយោៃកោប់បៅពួ្រប្ថាខញនុំដរងថាយែូថសប្ឺជាពយារោរីម្នា្រ់

បហើយពួ្រប្អាចតិះបដៀលៃិងៃិោយបងខេតូចបលា្រោៃតាមពួ្រប្កតូវរោរបែុថៃ្ពួ្រប្មិៃអាចបំផ្លាញរោរបក�ើសតាំងរបស់

ពយារោរីនៃកពះោៃបទពួ្រប្អាចកតរមថតបំផ្លាញសិទ្ធិអំណាចរបស់ខលែលួៃឯងៃិងរោត់ចំណងថដលចងពួ្រប្បៅៃរងពយារោរីៃិងកពះ

បហើយពៃលែិចខលែលួៃបៅ្រ្ននុងៃរ្របែុបណាណះ»(Manuscript History of Brigham Young, 1801–1844,ed.EldenJayWatson

[19៦8],ទំព័រ15–1៦)។


1. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើបសច្រ្រីពិតអវរីខលែះថដលបយើងអាចបរៀៃពរី

កពរតតេិរោរណ៍កបវតតេិសាកសតេទាំងបៃះ?

ខ. បតើអ្ន្រអាចបធវើអវរីបដើម្បរីបៃតេម្ៃ

ភាពបសាមះកតង់ចំបោះពយារោរី្រ្ននុងបពលនៃ

រោរចាប់្រំហុសបៃះ?បតើបៅបពលណាថដល

រោរស៊ូកទាំៃរងរោរសា្រល្បងបោយបសច្រ្រី

�ំបៃឿោៃពកងរងបសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់អ្ន្របលើ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?

្ . បតើរោរបធវើតាមពយារោរីអាចរោលែយជារោររោរោរ

ខាងវិញ្ញាណសកម្ប់អ្ន្របោយរបបៀបណា?

បៅកតរមថខមិ្ុនាឆ្នាំ1838ម្ៃអ្ន្រ្រ្បត់សាសនា

កបថហលជា200ឬ300នា្រ់ោៃចា្របចញពរី

សាសនាចក្ររួមម្ៃពួ្រសាវ្របួៃរូបថដលជាសា្រ្សរីបរីនា្រ់

នៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃៃិងសម្�ិ្រនៃ្ ណៈកបធាៃទរីមួយម្នា្រ់

(សូមបមើលChurch History in the Fulness of Times,
ទំព័រ177)។បទាះជាោ៉ាងណា្រ្រីពួ្របរិសុទ្ធភា្បកចើៃោៃបឆលែើយតបបៅៃរងរយៈបពលនៃរោរសា្រល្បងបៃះបោយបសច្រ្រី

�ំបៃឿដូចជាកពិ្រហាំយែង់ថដរ។ពួ្រប្កតូវោៃពកងរងបោយកពះអម្ចាស់បហើយពួ្រប្បៅថតបសាមះចំបោះទរីបនាទាល់របស់

ពួ្រប្។ម្ៃមៃុស្សបួៃកោំនា្រ់នៃអស់អ្ន្រថដលោៃចា្របចញពរីសាសនាចក្រអំ�នុងបពលនៃរោរ្រ្បត់សាសនាបៃះបករោយ

ម្រោៃកត�ប់ម្រវិញៃិងោៃបស្នើសំុរួបរួមោនាជា្្រីម្ងបទៀតជាមួយៃរងសាសនាចក្ររបស់កពះអម្ចាស់។បៅ្រ្ននុងចំបណាម

ពួ្រប្បនាះ្ ឺម្ៃអូលរីបវើរបៅបឌើរីម្៉ាទរីៃហារីសលូរោចៃសុៃៃិងថ្ហវបឌើរិ្រ�រីវិលលាម្ស។



៤២១

សមសរៀនេដី២៥៖ន្ងៃេដី១សា�នាចបក្្រ្លូរសៅរែ្ឋមិ��រួរីភាគខាងសជើង

បៅ្រណាដាលនៃរោរតស៊ូទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងទរីក្រុងខឺត�ង់ម្ៃអ្ន្រ្រ្បត់សាសនាពរីរបរីនា្រ់ោៃបែុៃបែងសម្លាប់យែូថសបស្៊ីធ។

លូ្រចៃសិៃថដលោៃ្រ្បត់បចញពរីសាសនាចក្រម្ៃបសច្រ្រីសុចរិតក្ប់កោៃ់បដើម្បរីកពម្ៃពយារោរីពរីថ្ៃរោរបនាះ។យែូថសប

ស៊្ីធៃិងស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃោៃចា្របចញពរីទរីក្ុរងខឺត�ង់បៅថខម្ររាឆ្នាំ1838។ពួ្របលា្រោៃប្បដញតាមជាបកចើៃន្ងៃ

បែុថៃ្កពះអម្ចាស់ោៃរោរោរពួ្របលា្រ។ពួ្របលា្រោៃម្រដល់�ួប�ុំក្ួសាររបស់ពួ្របលា្របៅក្រុងហាវាបវស្ទរដ្ឋមរីសសូរី

បៅថខមរីនាឆ្នាំ1838។

ភាគខាងបជើងថេរែ្ឋមិសសួរី

សូមរ្របមើលរដ្ឋមិសសួរីបៅបលើថ្ៃទរីបៅខាងបដើមនៃបមបរៀៃបៃះ។បៅបពលពួ្របរិសុទ្ធកតូវោៃបបណតាញបចញពរី�ុំចា្រសុៃ

បខាៃធរីរដ្ឋមិសសួរីបៅ្រ្ននុងឆ្នាំ1833កបជាពលរដ្ឋនៃ្ ូមិ�ិតខាងោៃសាវា្មៃ៍ពួ្រប្បហើយោៃបធវើឲ្យពួ្រប្ធូរបស្បើយ

បោយ្ ិតថាពួ្របរិសុទ្ធៃរងសានា្រ់បៅជាបបណាដាះអាសៃ្នថតបែុបណាណះ។បែុថៃតេបនាទាប់ពរីពួ្របរិសុទ្ធោៃរស់បៅទរីបនាះអស់រយៈបពល

�ិតបរីឆ្នាំម្រកបជាពលរដ្ឋទាំងបៃះោៃចាប់ប្្ើមប្ៀបសងកត់ឲ្យពួ្រប្ចា្របចញពរី្ ូមិបនាះ។

បៅបពលអ្ន្រអាៃពរីកបវតតេិសាកសតេសបងខេបដូចខាងបករោមសូមពិចារណាថាបតើបោលរោរណ៍អវរីថដលអ្ន្រអាចបរៀៃពរីកពរតតេិរោរណ៍

ថដលោៃបរៀបរាប់៖

្រ្ននុងឆ្នាំ1837ចៃវិតបមើរៃិងវិលាមដ័បុលយូថហវប្សជាទរីកបរ្រសាពរីររូប្រ្ននុង្ ណៈកបធាៃបសតេ្រមិសសួរីោៃបកបើមូលៃិធិ

សាសនាចក្រទិញដរីបៅ្រថៃលែងថដលកតូវោៃសារល់ថាក្រុងហាវាបវស្ទ្រ្ននុងភា្ខាងប�ើងនៃរដ្ឋមិសសួរី។បែុថៃតេបពលពួ្រប្

ោៃថច្រចំថណ្រដរីដល់ពួ្របរិសុទ្ធថដលម្រដល់ពួ្រប្ោៃល្រ់ដរីបនាះយ្រកោ្រ់ចំបណញតិចតួចទុ្រខលែលួៃឯង។បទាះជាោ៉ាង

បនាះ្រ្រីក្រុមកបរ្រសាជាៃ់ខ្ពស់ោៃបលើ្របទាសឲ្យពួ្រប្បហើយោៃចាត់ឲ្យអ្ន្រប្្សងបទៀតថច្រចំថណ្រដរីវិញ។បែុថៃតេចៃៃិង

វិលាលាមបៃតេចង់ោៃោក្រ់ចំបណញពរីរោរល្រ់ដរី។្រ្ននុងឆ្នាំ1838ក្រុមកបរ្រសាជាៃ់ខ្ពស់ោៃរោត់រោលពួ្រប្បចញ។(សូមបមើល

Church History in the Fulness of Times,ទំព័រ183–85)។

យែូថសបស៊្ីធោៃោំកទទបងវើរបស់ក្រុមកបរ្រសាថដលបធវើឲ្យវិលាលាមម្ៃរោរថានាំងថានា្រ់ចិតតេ។្រ្ននុងថខវិច្ិរោឆ្នាំ1838ោត់ោៃ

ចុះហតថែបលខាបលើលិខិតថ្លែងសចាចាទាស់ៃរងពយារោរី។លិខិតថ្លែងសចាចាបៃះោៃនាំឲ្យម្ៃរោរចាប់ខលែលួៃយែូថសបៃិងអ្ន្រដនទ

បទៀតបហើយោៃបញ្តូៃចូល្ ុ្រលរីបប៊ីធរីបៅរដូចរគ្។

បៅ្រ្ននុង្ ុ្រពយារោរីយែូថសបស៊្ីធៃិងអ្ន្របៅជាមួយបលា្រោៃរងទុ្រខេោ៉ាងមហិម្មិៃកតរមថតពរីសាថាៃភាពដ៏ោ៉ាបយុឺៃ្រ្ននុង្ ុ្រ

បែុបណាណះបទថ្មទាំងពរីរោយរោរណ៍ស្រីពរីរោរបបណដាញពួ្របរិសុទ្ធបចញពរី្ ្ទះសថម្បងៃិងបធវើោបសពវថបបោ៉ាង្ ងថដរ។ពួ្រ

មៃុស្ស្រំណាច្រ្ននុងរដ្ឋមិសសួរីបោយមិៃកតូវោៃពិៃិត្យបោយរដ្ឋអំណាចោៃបំផ្លាញៃិងសម្លាប់មៃុស្ស17នា្រ់បៅបរាង

ម្៉ាសី៊ៃ្រិៃកសូវមួយ្រថៃលែងថដលរោៃ់រោប់បោយបុរសម្នា្រ់ម្ៃប្មះថាោ៉ា្រុបហៃ។

វិលាមដ័បុលយូថហវប្សោៃរងទុ្រខេខាងវិញ្ញាណសកម្ប់ទបងវើរបស់ោត់បហើយោត់ោៃសរបសរសំបុកតសូមរោរអ្័យបទាសពរី

យែូថសប។ពយារោរីោៃសរបសរតបវិញ៖

«វាជាការពិតណា�់ថ្សយើងបានរងេុក្្ខជាសបចើនសដាយសារលេ្ផលននេសង្វើរ្រ�់អ្នក្—[ដពងល្វដីង]

សពញល្មមបគ្រ់បោន់�បរា្រ់ឲ្យសយើងផឹក្សហើយ្រ៉ុដន្វាបានសហៀរសពលអ្នក្ដ្ររមក្ប្រឆ្ំងសយើង។...

«្រ៉ុដន្ដពងសនាទះបតូវបានផឹក្សហើយបពទះេ័យរ្រ�់បពទះវរ្រិតាបតូវបាន�សបមចសហើយពរួក្សយើងសៅរាន

ជដីវិតសៅសឡើយសនាទះសហើយជាសហតុផលដែលសយើងអរបពទះគុែែល់បពទះអរាចា�់។...

«សដាយសជឿថ្ការសារភាពរ្រ�់អ្នក្ពិតសហើយអ្នក្បបាក្ែជាដប្រចិត្ដមនខ្គុំរានភាពរីក្រាយក្្នគុងការ

ផ្ល់�ិេ្ិឲ្យអ្នក្សធ្វើជា�រាជិក្ម្ងសេៀតសហើយរីក្រាយចំសោទះការបតឡ្រ់មក្វិញរ្រ�់ក្ូនប្រុ�ខជទះខាជាយ។...

«‹្រងជាេដីប�ឡាញ់សអើយ�្ង្គាមបានក្ន្ងហរួ�សៅសហើយមិត្ភក្្ិមរួយន្ងៃគឺមិត្ភក្្ិមរួយជដីវិត›»(សៅក្្នគុងHistory of 
the Church,៤:១៦៣–៦៤)។



៤២២

សមសរៀនេដី២៥៖ន្ងៃេដី១សា�នាចបក្្រ្លូរសៅរែ្ឋមិ��រួរីភាគខាងសជើង



2. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើបហតុអវរីោៃជាវម្ៃរោរលំោ្រ្រ្ននុងរោរ

អ្័យបទាសឲ្យមិតតេ្្រ្ិម្នា្រ់ថដលោៃ្រ្បត់

អ្ន្របហើយោៃបធវើឲ្យអ្ន្ររងទុ្រខេ?

ខ. បតើបោលរោរណ៍អវរីខលែះថដលបយើងអាច

បរៀៃម្រពរី្ ំរូរបស់យែូថសបស្៊ីធ?

(បោលរោរណ៍បៃះអាចរំឭ្រអ្ន្រពរី

វ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៦4:9–11។អ្ន្រអាច

រំឭ្រប�ើងវិញៃូវបទ្ម្ពរីរបដើម្បរីប�ើញថា

វទា្រ់ទងៃរងបទពិបសាធៃ៍របស់យែូថសប

ស៊្ីធៃិងវិលាលាមដ័បុលយូថហវប្សបោយ

របបៀបណា)។

្ . បតើបមបរៀៃអវរីប្្សងបទៀតថដលបយើងអាចបរៀៃ

ពរីបរឿងបៃះ?


3.សូមបក�ើសបរើសបោលរោរណ៍មួយថដលអ្ន្រ

ោៃរ្រប�ើញបចញពរីកបវតតេិសាកសតេសបងខេបទាំង

ពរីរបៃះ។សូមសរបសរអំពរីបពលថដលអ្ន្រោៃ

ប�ើញ្ ំរូរបស់វបៅ្រ្ននុង�រីវិតអ្ន្រឬបៅ្រ្ននុង�រីវិត

របស់អ្ន្រណាប្្សងបទៀតថដលអ្ន្រសារល់បៅ្រ្ននុង

បសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ។

្ពឹ�្ិការណ៍ដែលនាំបៅរក្ការរបណដាញពួក្ររិសុេ្បចញពីភាគខាងបជើងថេរែ្ឋមិសសួរី

បតើអ្ន្រធាលាប់ោៃប�ើញសម្�ិ្រសាសនាចក្រោៃបធវើរោរបក�ើសបរើសថដលបធវើឲ្យមៃុស្សប្្សងបទៀតម្ៃអារម្ណ៍អវិ�្ម្ៃ

ចំបោះសាសនាចក្រថដរឬបទ?អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ិតពរីរបបៀបថដលទបងវើរបស់អ្ន្រោៃ�ះឥទ្ធិពលបលើអារម្ណ៍អ្ន្រដនទអំពរី

សាសនាចក្រ។

បតើបហតុអវរីោៃជាវម្ៃសារៈសំខាៃ់សកម្ប់បយើងបដើម្បរី្ ិតអំពរីរបបៀបថដលទបងវើឬោ្រ្យសម្រីរបស់បយើងឆលែនុះបញ្ជាំងអំពរី

សាសនាចក្រ?

្រ្ននុងឆ្នាំ1838ទបងវើៃិងោ្រ្យសម្រីរបស់សម្�ិ្រសាសនាចក្រមួយចំៃួៃោៃបថៃថែមបលើអារម្ណ៍អវិ�្ម្ៃរបស់កបជាពលរដ្ឋ

មួយចំៃួៃបៅរដ្ឋមិសសួរីចំបោះពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយ។បៅបពលអ្ន្រអាៃអំពរីកបវតតេិសាកសតេសបងខេបដូចខាងបករោមសូម

រ្របមើលអវរីថដលពួ្របរិសុទ្ធមួយចំៃួៃោៃៃិោយឬោៃបធវើថដលបធវើឲ្យសាសនាចក្រៃិងសម្�ិ្រខូចប្មះ។សូម្ ិតពរី

រោរ្ូសចំណាំអវរីថដលអ្ន្ររ្រប�ើញ។

បៅ្រ្ននុងឆ្នាំ1837ៃិង1838សម្�ិ្រនៃសាសនាចក្រថដលខូចមិតតេភាពៃិងកតូវោៃរោត់រោលបចញពរីសាសនាចក្រថដល

រស់បៅ្រ្ននុងចំបណាមពួ្របរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងក្ុរងហាវាបវស្ទរដ្ឋមិសសួរីមួយចំៃួៃោៃចាប់ប្្ើមប្រង្្ល់ទាស់ៃរងសាសនាចក្រៃិង

បដើម្បរីវយកបហារបលើសាសនាចក្រ។ពួ្របរិសុទ្ធមួយចំៃួៃោៃចាប់ប្្ើមអស់ភាពអត់ធ្ត់ៃរងពួ្រអ្ន្រកបឆ្ំងទាំងបៃះ។បៅ្រ្ននុង

ថខមិ្ុនាឆ្នាំ1838ស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃោៃថ្លែងបោយខរងសមបារថដលវកតូវោៃប្សារល់ថាជា«បទសៃ្រថាអំបិល»។

បលា្រោៃៃិោយពរីម្៉ាថាយ5:13បហើយោៃថ្លែងថាកបសិៃបបើអំបិលោត់បង់រសជាតិរបស់វបនាះវោមៃកបបោ�ៃ៍

បសាះបហើយ្ ួរថតរោត់បចញបៅបោយបងកប់ៃ័យថាអស់អ្ន្រថដលោៃចា្របចញពរីសាសនាចក្រ្ ួរថតកតូវោៃរោត់បចញពរី្រ្ននុង

ណ្្កមួយថនេំបរុពតរបេ់យ៉ូណេបេ៊្៊ីធេរសេរសៅកាន់

វីោលាមែ័បរុលយូណេ្វបសេ



៤២៣

សមសរៀនេដី២៥៖ន្ងៃេដី១សា�នាចបក្្រ្លូរសៅរែ្ឋមិ��រួរីភាគខាងសជើង

ចំបណាមពួ្របរិសុទ្ធបៅ។បថៃថែមពរីបលើបនាះសម្�ិ្រសាសនាចក្រ84នា្រ់ោៃចុះហតថែបលខាបលើឯ្រសារមួយថដលទាមទារ

ឲ្យពួ្រអ្ន្រ្រ្បត់សាសនាចា្របចញពរី្ ូមិ។ពរីរសោដាហ៍បករោយម្របៅន្ងៃទរី4ថខ្រ្រកោស៊ីឌៃរីោៃថ្លែងសុៃ្ទ្រថាមួយថដល

បលា្រោៃសៃយាថាពួ្របរិសុទ្ធៃរងរោរោរខលែលួៃប្្វរីបបើម្ៃ«ស្គ្រមនៃរោរបំផ្លាញបចាល»ប្រើតប�ើង្រតេរី។បទាះបរីជាសុៃ្ទរ្រថា

ទាំងពរីរបៃះហា្រ់ដូចជាកបឆ្ំងៃរងរោរថណនាំរបស់កពះអម្ចាស់បដើម្បរី«តវែសូមបសច្រ្រីសុខសាៃ្»(្.ៃិងស.105:38)

្រ្រី្រ៏សុៃ្ទរ្រថាទាំងពរីរបៃះកតូវោៃបោះពុម្ពៃិងោៃបណាដាលឲ្យម្ៃរោរបបង្អើលដល់្រ្ននុងចំបណាមអ្ន្រមិៃថមៃជាពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃ

ចុងបករោយថដរ។(សូមបមើលChurch History in the Fulness of Times,ទំព័រ191–92)។

បៅន្ងៃទរី៦ថខសរីហាឆ្នាំ1838ពួ្របរិសុទ្ធមួយក្រុមោៃពយាោមបោះបឆ្នាតបៅទរីក្រុងហារឡាទរីៃរដ្ឋមិសសួរីបែុថៃតេកតូវ

ោៃវយកបហារបោយកបជា�ៃមិសសួរី។ពួ្របរិសុទ្ធោៃវយតបវិញបហើយមៃុស្សបៅ្រ្ននុងក្រុមទាំងពរីរោៃរងរបួស។

ឧបទ្ទវបហតុបៃះោៃនាំបៅរ្រ�បម្លាះៃិងរោរ្ ំរាម្រំថហងបថៃថែមបទៀតបហើយោៃបបងកើៃរោរយល់កច�ំរវងពួ្របរិសុទ្ធ

ន្ងៃចុងបករោយៃិងអ្ន្រ�ិតខាងរបស់ប្បៅរដ្ឋមិសសួរី។(សូមបមើលJournals, វ៉ុល ១ ៖ ឆ្នាំ ១៨៣២–១៨៣៩វ៉ុល1នៃ

theJournalsseriesនៃThe Joseph Smith Papers[ឆ្នាំ2008]ទំព័រ298–301)។

អំ�នុងបពលបៃះអ្ន្រថកបចិតតេប�ឿម្នា្រ់ប្មះបសមសិៃអាបវើតោៃបធវើសម្ប្សម្ងាត់ចំបោះអស់អ្ន្រថដលៃរងចូលរួមជាមួយៃរង

ោត់្រ្ននុងរោរបបងកើតក្រុមបចារបលែៃ់មួយក្ុរមថដលបៅថាពួ្រថឌនណ។អាបវើតោៃថណនាំពួ្រប្ឲ្យលួចៃិងបលែៃ់ពួ្រអ្ន្របៅរដ្ឋ

មិសសួរីបោយៃិោយថារោរណ៍បៃះៃរង�ួយ្រសាងដល់ៃ្ររបស់កពះ។

អាបវើតោៃបញ្ចនុះបញ្ចតូលដល់អ្ន្របដើរតាមខលែលួៃថារោរដរ្រនាំរបស់ោត់ោៃម្រពរី្ ណៈកបធាៃទរីមួយ។បករោយម្ររោរពិតកតូវ

ោៃលាតកតោងបហើយអាបវើតកតូវោៃរោត់រោល់បចញ។ស្រម្ភាពរបស់អាបវើតោៃបណាដាលឲ្យម្ៃរោរខូចខាតដ៏ខាលាំងដល់

្រិត្ិនាមរបស់សាសនាចក្រៃិងោៃបធវើឲ្យពយារោរីកតូវប្ចាប់ោ្រ់្ ុ្រលរីបប៊ីរធរី។

បៅថខតុលាឆ្នាំ1838ម្ៃរោរកបយុទ្ធតតាំងោនារវងសម្�ិ្រសាសនាចក្រមួយចំៃួៃៃិងពួ្រទាហាៃរដ្ឋមិសសួរី។

រោយរោរណ៍ពបៃលែើសនៃស្គ្រមបៃះោៃឮបៅដល់បលា្រអ្ិោលប័ហ្គស៍ជាអ្ន្របចញដរីរោបំផ្លាញបចាល៖«ពួ្រមរមៃ

កតូវថតចាត់ទុ្រថាជាសកតូវៃិង្តូវសត បំផ្លាញ មចាលឬបបណដាញបចញពរីរដ្ឋបៃះកបសិៃបបើចាំោច់បដើម្បរីកបបោ�ៃ៍សាធារណៈ»

(បៅ្រ្ននុងHistory of the Church3:175)។ភាលាមៗបនាះក្រុងហាវាបវស្ទកតូវោៃបឡាមព័ទ្ធបោយទាហាៃមួយក្រុមថដល

ម្ៃចំៃួៃបកចើៃបលើសលុបបលើ្រម្លាំងរបស់ពួ្របរិសុទ្ធកោំដង។ពយារោរីយែូថសបស្៊ីធៃិងអ្ន្រដរ្រនាំសាសនាចក្រប្្សងបទៀត

កតូវោៃចាប់ោ្រ់្ ុ្របៅ្រ្ននុង្ ុ្រលរីបប៊ីរធរីជា្រថៃលែងថដលពួ្របលា្របៃ្បៅបពញមួយរដូវកតជា្រ់។ពួ្របរិសុទ្ធទាំងឡាយ

ប្្សងបទៀតកតូវោៃបងខេំឲ្យចា្របចញពរីរដ្ឋបៃះ។(សូមបមើលChurch History in the Fulness of Times,ទំព័រ199–200,

204,208)។

បោលរោរណ៍មួយថដលបយើងអាចរ្រប�ើញពរីបពលបនាះ្ ឺទគង្វើ

ៃិងពាក្យសម្បីរបស់គ�ើងអាចមាៃឥទ្ធិ្លគលើទស្សៃៈអ្ក�នទ

ចំគពារះោសនាចពកនៃព្រះគ�ស៊ូវពគបីស្ទ។

បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីវសំខាៃ់ចំបោះបយើងបដើម្បរីទទួលសារល់

ថាទបងវើរបស់សម្�ិ្រសាសនាចក្រមួយចំៃួៃបៅសម័យមុៃ

រួមចំថណ្រដល់្ ំៃិតអវិ�្ម្ៃថដលកបជា�ៃរដ្ឋមិសសួរីម្ៃ

អំពរីសាសនាចក្រ?

បទាះជា�បកមើសមិៃល្អរបស់បយើងអាចម្ៃឥទ្ធិពលបលើអ្ន្រដនទ

ឲ្យបមើលប�ើញសាសនាចក្រ្រ្ននុង្ លែតូវអាក្រ្់រ្រ៏បោយ្រ៏បយើងអាច

�ួយអ្ន្រដនទឲ្យម្ៃទស្សៃៈវិ�្ម្ៃចំបោះសាសនាចក្រតាម

រយៈោ្រ្យសម្រីៃិងទបងវើរបស់បយើងោៃថដរ។


4.សូមសរបសរអំពរីបពលមួយថដលអ្ន្រោៃប�ើញ

ោ្រ្យសម្រីឬទបងវើរបស់ៃរណាម្នា្រ់ម្ៃឥទ្ធិពល

បលើៃរណាម្នា្រ់ឲ្យម្ៃទស្សៃៈវិ�្ម្ៃបលើសាសនាចក្របៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ។

សូមរ្របមើលវិធរីបដើម្បរីតំណាងោ៉ាងវិ�្ម្ៃឲ្យសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបៅសោដាហ៍បករោយបទៀត។បៅបពលថដលអ្ន្របធវើ

ដូបចានាះកពះអម្ចាស់ៃរងកបទាៃពរឲ្យអ្ន្រ។

ពួកបរិេរុទ្ពតូវបងខេំឲ្យចាកសចញពតីពករុងហាវាសវេ្ទរែ្ឋ

មិេេួរី។



៤២៤

សមសរៀនេដី២៥៖ន្ងៃេដី១សា�នាចបក្្រ្លូរសៅរែ្ឋមិ��រួរីភាគខាងសជើង

បោលរោរណ៍សំខាៃ់មួយថដលបយើងបរៀៃពរីបពលបៃះបៅ្រ្ននុងកបវតតេិសាសនាចក្រ្ ឺគៅគ្លគ�ើងគពជើសគរើសគឆលែើ�្របគៅៃឹងការ

ោកល្ងគោ�គសចក្បីជំគៃឿជាជាងការសង្ស័�គនារះទបីបនាទាល់របស់គ�ើងអាចព្រូវបាៃ្ ពងឹង។


5. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើខញនុំៃរងបធវើអវរីខុសថបលែ្រ

ពរីមុៃបោយសារថតបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ថដលខញនុំោៃបរៀៃបៅន្ងៃបៃះបៅ?


៦. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មមមរៀ� « សាសនាច្ក ប្ូរមៅ រដ្ឋ មិសសួរី ភាគ ខាងម្រើង » ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ

(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៤២៥

សមសរៀនេដី២៥៖ន្ងៃេដី២

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា

១១៣–១៤
បមបរៀៃទរី25៖ន្ងៃទរី2បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា113–14

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១១៣

ទ្រះអម្ចាស់តឆលែើយ�បចំតោរះសំណួរអំ្ីវគ្គគ្្ីរតៅក្នុងទ្រះគ្្ីរតអស្យ

បតើអ្ន្រធាលាប់ម្ៃបញ្ហា្រ្ននុងរោរយល់អំពរីអវរីថដលអ្ន្រោៃអាៃបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរឬបទ?

រោរពយា្ររមួយចំៃួៃបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរបកបើៃិមិតតេរូបថដលពិោ្រយល់។បៅ្រ្ននុងក្រុងហាវាបវស្ទរដ្ឋមិសសួរីបងប្អតូៃកបុសមួយ

ចំៃួៃោៃសូមឲ្យពយារោរីយែូថសបស៊្ីធប្រកសាយវ្្គ្ម្ពរីរបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរបអសាយ។ចបមលែើយរបស់កពះអម្ចាស់ចំបោះសំណួរ

ទាំងបនាះកតូវោៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា113។


1.សូមសរបសរសំណួរទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា113្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់

បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្របហើយសបងខេប

ចបមលែើយរបស់កពះអម្ចាស់។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា113:1–2្ល់

ម្ៃអតថែៃ័យោ៉ាងចបាស់។ព័ត៌ម្ៃខាងបករោមបៃះអាច

�ួយបបងកើៃរោរយល់ដរងរបស់អ្ន្រពរីៃិមិតតេរូប៖កពះបយស៊ូវ

ក រ្ីស្ទោៃោងចុះពរី្ ្ទះរបស់អ៊ីសាយជាឪពុ្ររបស់ោវីឌ។

ោ្រ្យគល់បៅ្រ្ននុងបអសាយ11:1កតូវោៃប្រថកបពរីោ្រ្យ

បហបកពើរថដលម្ៃៃ័យថាជា្ ល់ឬជាឫសបដើមបឈើ—ម្ៃ

បៅ្រ្ននុងបដើមបឈើថដលកតូវោៃរោត់បចាលឬ្រ្ននុងបដើមបឈើថដល

កតូវោៃោំ។

សូមពិចារណាពរីអតថែៃ័យនៃោ្រ្យលំពង់ឫសថដលោៃបលើ្រប�ើងបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា113:3–៦។

សូម្ ិតពរីរោរប្រថកបខាងបករោមថដលថច្រចាយបោយថអលបឌើរកប៊ូសអ័រម្៉ា្រ់ខៃ់�រីនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់

«បតើបយើងៃិោយខុសឬថដលថាពយារោរីថដលោៃបលើ្រប�ើងបៅទរីបៃះ្ ឺជាយែូថសបស្៊ីធថដលបពវ�ិតភាពម្ៃម្រតាម

បលា្រជាអ្ន្រថដលោៃទទួល្រូៃបសាទាំងឡាយនៃៃ្របហើយោៃបលើ្រទង់បដើម្បរីកបមូលរាកស្របស់កពះអម្ចាស់បៅ្រ្ននុងកោ

រោៃ់រោប់កតួតកតា?បហើយបតើបលា្រ្រ៏មិៃថមៃជា‹អ្ន្របបកមើបៅ្រ្ននុងកពះហសតេនៃកពះក្រីស្ទថដលជាពូ�ពង្សរបស់អ៊ីសាយខលែះ

ៃិងពូ�ពង្សរបស់បអកោអិមខលែះឬជាវង្សនៃយែូថសបថដលម្ៃអំណាចដ៏ខាលាំង›បទឬអរី?(្.ៃិងស.113:4–៦)។

អ្ន្រថដលយ្រចិតតេទុ្រោ្រ់ោ៉ាងខាលាំងចំបោះរោរណ៍ដ៏បទវភាពបនាះៃរងដរងអំពរីអតថែៃ័យនៃរោរណ៍ទាំងបៃះ»(The Millennial 
Messiah: The Second Coming of the Son of Man[ឆ្នាំ1982]ទំព័រ339–40)។

បរុព្វកថា
្រនាទា្រ់ពដីមក្ែល់បក្ុងហាវាសវ�្រែ្ឋមិ��រួរីសៅដខមិនាឆ្នាំ១៨៣៨ពយាការី

យ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធបានេេរួលវិវរែៈដែលបានក្ត់បតាសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី

�ញ្ញា១១៣។សៅក្្នគុងវិវរែៈសនាទះបពទះអរាចា�់បានសឆ្ើយត្រនឹង�ំែួរអំពដី

វគ្គម្ដីរសៅក្្នគុងបពទះគម្ដីរសអសាយ។យ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធបានេេរួលវិវរែៈដែលរាន

ក្ត់បតាសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១១៤សៅន្ងៃេដី១៧ដខសមសាឆ្នាំ

១៨៣៨។សៅក្្នគុងវិវរែៈសនទះបពទះអរាចា�់បាន្រញ្ជាឲ្យដាវីឌែ័្រុលយូបា៉ាេ្ិន

ដែលជា�រាជិក្ននក្ូរ៉ុមននពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់ឲ្យសរៀ្រចំខ្លួន្រសបមើស្រ��ក្ម្ម។

និមិត្តរូរ

អ្នក្អាច�ិក្សានិមិត្រូ្រសៅក្្នគុងបពទះគម្ដីរ

សដាយដ�្វងយល់ពដីធម្មជាតិរ្រ�់

វាសហើយពិចារណាពដីចារិតលក្្ខែៈ

រ្រ�់វា។សលខសយាងBible
DictionaryនិងTopical
Guideឬស�ចក្្ដីដែនាំែល់្រេគម្ដីរ

ទាំងឡាយអាចជរួយ្រក្ដប្រនិមិត្រូ្រ

បានមរួយចំនរួន។�ូមសាក្ល្ង

សប្រើវិធដីសាប�្សនទះសៅសពលអ្នក្�ិក្សា

សោលលេិ្និងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១១៣។

សអស្យ



៤២៦

សមសរៀនេដី២៥៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១១៣–១៤

បតើយែូថសបស៊្ីធោៃបធវើអវរីខលែះ្រ្ននុងនាមជា«អ្ន្របបកមើបៅ

្រ្ននុងកពះហសតេនៃកពះក្រីស្ទ»(្.ៃិងស.113:4)?

រោលអ្ន្រ្ ិតអំពរីអតថែៃ័យនៃោ្រ្យ្ល់សូមសិ្រសា

បោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា113:5–៦។

បតើ្ ល់តំណាងឲ្យយែូថសបស្៊ីធោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមបញ្ចប់បសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍អំពរីបោលលទ្ធិបោយថ្្អ្របលើ

អវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបចញពរីខ៦៖�ៃូផសបស៊្មមីធទទួល

បាៃកូៃគោនៃៃគរសពមាប់ៃិងសពមាប់គៅន្ងៃចុងគពកា�

បង្អស់។អ្ន្រអាចៃរងចង់បធវើបសច្រ្រីបោងបទ្ម្ពរីរនៃខ៦

ជាមួយបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា110:11។

បនាទាប់ពរីកពះអម្ចាស់ោៃបឆលែើយតបចំបោះសំណួរអំពរីបអសាយ11បអលរីោ៉ាសហុិ្រប៊ីោៃសួរសំណួរទា្រ់ទងៃរងបអសាយ

52។

សូមសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា113:7–10បហើយបំបពញតារាងខាងបករោម។

សោលលទ្ិនិងសេចក្តីេញ្ញា១១៣:៧–៨ សោលលទ្ិនិងសេចក្តីេញ្ញា១១៣:៩–១០

សតើអ្វដីដែលសយើងបតូវ«ោក្់»? សតើបពទះអរាចា�់�នយាអ្វដីចំសោទះអ្នក្ដែលបតឡ្រ់មក្រក្បេង់វិញ?

សតើអ្នក្គិតថ្វារានន័យយា៉ាងណា? សតើអ្នក្គិតថ្ការែ៍សនទះរានន័យយា៉ាងណាចំសោទះប្រជាជន

អម៊ីបសាដអលដែលបានដ្រក្ដខ្ក្?


2.បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមសរបសរវិធរីថដលកពះអម្ចាស់អាចកបទាៃរោរដរ្រនាំ

ៃិង្រម្លាំងដល់មៃុស្សថដលពយាោមកត�ប់ម្ររ្រកទង់វិញ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១១៤

ទ្រះអម្ចាស់ោនបញ្ជាឲ្យដាវី�ែ័បុលយូោ៉ា្រ្ទិនតរៀបចំខលែលួនបតទ្ើតបសកក្្

មៃុស្សម្នា្់រថដលកពះអម្ចាស់បក�ើសបរើសបដើម្បរី�ួយពកងរងទរីក្រុងស៊ីយែូៃ្ឺជាបុរសម្នា្រ់ថដលម្ៃប្មះថាោវីឌដ័បុលយូ

ោ៉ាទ្ទិៃ។

ោវីឌដ័បុលយូោ៉ាទ្ទិៃោៃចូលរួម្រ្ននុងសាសនាចក្របៅន្ងៃទរី15ថខមិ្ុនាឆ្នាំ1832។ោត់កតូវោៃថតងតាំងជា

សាវ្របៅឆ្នាំ1835។ោត់ម្ៃអំបណាយទាៃនៃរោរពយាោលបហើយបលា្រជាបុរសម្នា្រ់ថដលម្ៃភាពរោលាហាៃៃិង

អំណាចោ៉ាងខាលាំង។ោត់ោមៃរោរ្ ័យខាលាច្រ្ននុងរោររោរោរបសច្រ្រី�ំបៃឿៃិងពយារោរីយែូថសបស៊្ីធប�ើយ។្រ្ននុងរោររោរោរ

ពួ្របរិសុទ្ធពរីពួ្រមៃុស្ស្រំណាចបៅរដ្ឋមិសសួរីោវីឌោ៉ាទ្ទិៃកតូវោៃសារល់ថា«កបធាៃក្ុរមអង់អាច»។(សូមបមើល

LycurgusA.Wilson,Life of David W. Patten: The First Apostolic Martyr[ឆ្នាំ1900]ទំព័រ5–8,14–17,

48–49,៦2)។

ថអលបឌើរោ៉ាទ្ទិៃោៃសូមឲ្យពយារោរីយែូថសបស៊្ីធថសវងរ្រវិវរណៈឲ្យោត់។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា114:1

រ្របមើលអវរីថដលកពះអម្ចាស់ម្ៃកពះទ័យចង់ឲ្យថអលបឌើរោ៉ាទ្ទិៃបធវើ។

បៅសរទរដូវ្រ្ននុងឆ្នាំ1838កោំមួយថខបនាទាប់ពរីវិវរណៈថដលបញ្ជាឲ្យថអលបឌើរោ៉ាទ្ទិៃបរៀបចំខលែលួៃបបកមើបបស្រ្រម្ោត់ោៃ

ោ្រ់ព័ៃ្ធ្រ្ននុងរោរកបយុទ្ធោនាបៅទបៃលែក�ុ្រ�ិដថដលម្ៃទរីតាំងបៅ�ិតទរីលំបៅរបស់ពួ្របរិសុទ្ធបៅខាងលិចរដ្ឋមិសសួរី។បៅ

ន្ងៃទរី25ថខតុលាឆ្នាំ1838ពួ្រមៃុស្ស្រំណាចោៃវយកបហារបលើ្ ្ទះសថម្បងពួ្របរិសុទ្ធមួយចំៃួៃៃិងោៃបញ្ជាឲ្យ

សម្�ិ្រចា្របចញពរីរដ្ឋបនាះបហើយោៃចាប់បុរសបរីនា្រ់ជាអ្ន្របទាស។បៅបពលឮរោយរោរណ៍ថាពួ្រមៃុស្ស្រំណាចម្ៃ

បំណងសម្លាប់ពួ្រអ្ន្របទាសបៅយប់បនាះ្រង�រីវពលពួ្របរិសុទ្ធោៃបរៀបចំជាពរីរក្រុមបដើម្បរី�ួយសប្គ្រះពួ្រអ្ន្របទាស។

ថអលបឌើរោវីឌដ័បុលយូោ៉ាទ្ទិៃោៃដរ្រនាំមួយក្រុម។បៅបទៀប្លែឺបពលថដលក្រុមរបស់ថអលបឌើរោ៉ាទ្ទិៃោៃចូលម្រដល់

ទបៃលែក�ុ្រ�ិដបដើម្បរីឆលែងបៅបកតើយម្ខាងសម្�ិ្រក្រុមមៃុស្ស្រំណាចថដលោៃលា្រ់ខលែលួៃបៅ�ិតបនាះោៃចាប់ប្្ើមោញ់។

រោរតតាំងដ៏រហ័សមួយោៃ្ ្ទនុះប�ើងបហើយបុរសបរីបួៃនា្រ់ពរីក្រុមៃរីមួយៗោៃរងរបួសរួមទាំងថអលបឌើរោ៉ាទ្ទិៃ្ ង។

គំនិត

ដួងចិត្ត

ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

ព្រូបងពរៀន អ្នកងរៀន

្ល់

ឬស

មែក



៤២៧

សមសរៀនេដី២៥៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១១៣–១៤

ការពបយរុទ្សៅទសនលពឃរុកឃិែរែ្ឋមិេេួរី

ថអលបឌើរោ៉ាទ្ទិៃោៃសាលាប់បរីបួៃបម្៉ាងបករោយម្រ។បសច្រតេរី�ំបៃឿរបស់ោត់បៅ្រ្ននុងដំណរងល្អថដលោៃសាដារប�ើងវិញម្ៃោ៉ាង

ខាលាំងរោលាបហើយម្ៃម្ងបនាះោត់ោៃបញ្ជា្រ់កោប់ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធថាោត់ចង់សាលាប់្រ្ននុងរោរសាលាប់របស់ទុ្រករបុ្្គល។

«ពយារោរីបោយម្ៃរោររំ�ួលចិតតេជាខាលាំងោៃៃិោយបៅរោៃ់ោវីឌបោយទុ្រខេកពួយោ៉ាងខាលាំងថា‹បៅបពលបុរសម្នា្រ់ថដល

ម្ៃ�ំបៃឿដូចជាបងកបុសសូមអវរីមួយដល់កពះអម្ចាស់បនាះប្ថតងៃរងទទួលោៃវ›»។បៅឯពិធរីបុណ្យសពវរបស់ថអលបឌើរ

ោ៉ាទ្ទិៃ្រ្ននុងក្រុងហាវាបវស្ទបនាទាប់ពរីរោរកបយុទ្ធបនាះយែូថសបស៊្ីធោៃបរោតសរបសើរោត់៖«បៃះ្ ឺជាបុរសថដលោៃបធវើដូច

ថដលោត់ោៃៃិោយ—ោត់ោៃលះបង់�រីវិតរបស់ោត់បោយសារមិតតេ្្ិ្ររបស់ោត់»។(សូមបមើលChurch History in 
the Fulness of Times Student Manual,2nded.[ChurchEducationalSystemmanualឆ្នាំ2003]ទំព័រ

199–200;បសច្្ររីសកមង់Life of David W. Patten, ទំព័រ53;History of the Church, 3:175)។

បៅបពលថដលថអលបឌើរោ៉ាទ្ទិៃោៃសាលាប់ោត់ោៃបរៀបចំខលែលួៃបោយបសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់ោត់បដើម្បរីបបកមើបបស្រ្រម្។ោត់្រ៏

ម្ៃរោរកពួយោរម្ពរីពួ្របរិសុទ្ធថដលជាមិតតេ្្រ្ិរបស់ោត់ថដររួមទាំងសម្�ិ្រមួយចំៃួៃ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ថដល

ពុំបសាមះកតង់្ ងថដរ។បៅដបង្ើមចុងបករោយរបស់ោត់ោត់ោៃកបរោសថា«ខញនុំោៃបលើ្រោ្រ់ម្របលើខលែលួៃខញនុំ!ខញនុំោៃតយុទ្ធោ៉ាង

ល្អខញនុំោៃរត់កបណាំងជាបកសចខញនុំោៃរ្រសាបសច្រតេរី�ំបៃឿបៅបហើយពរីបៃះបៅមុខៃរងម្ៃម្រុដនៃបសច្រតេរីសុចរិតបកមុងទុ្រឲ្យខញនុំ

ថដលកពះអម្ចាស់ដ៏ជាបៅក្រមសុចរិត[សូមបមើលធរីមែូប្ទរី24:7–8]»។ោត់ោៃៃិោយបៅរោៃ់្ រិោោត់ថា«បទាះ

ជាអូៃបធវើអវរី្រ៏បោយថតសូម្រុំបោះបង់បចាលបសច្រ្រី�ំបៃឿប�ើយ»(បសច្រ្រីសកមង់HeberC.Kimball,បៅ្រ្ននុងLife of 
David W. Patten,ទំព័រ៦9)។

បសច្រតេរីពិតមួយថដលបយើងអាចបរៀៃពរីបទពិបសាធៃ៍របស់ោវីឌោ៉ាទ្ទិៃបនាះ្ឺគបើគ�ើងោដាប់តាមការ�ឹកនាំរបស់ព្រះអមាចាស់

គនារះគ�ើងៃឹងគរៀបចំខលែលួៃសពមាប់អ្វបីពគប់ោ៉ាងផ�លពទង់បាៃគរៀបចំសពមាប់គ�ើង។


3.សូមបឆលែើយៃរងសំណួរដូចតបៅបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើបៅបពលណា

ថដលអ្ន្រោៃបធវើតាមរោរទូនាមៃរបស់កពះអម្ចាស់បហើយោៃប�ើញថាវោៃបរៀបចំអ្ន្រសកម្ប់អវរីមួយថដលអ្ន្រមិៃ

ោៃរំពរងទុ្រ?បបើអ្ន្រពុំធាលាប់ម្ៃបទពិបសាធៃ៍បៃះបទសូមពិភា្រសាសំណួរបៃះជាមួយសម្�ិ្រក្ួសារឬមិតតេ្្រ្ិ

របស់អ្ន្រ។សូមសរបសរអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃពរីប្។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា114:2បោយថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលកោប់ថាៃរងប្រើតប�ើង

បពលមៃុស្សមួយចំៃួៃបដិបសធកពះនាមកទង់។(បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះោ្រ្យគណៈបម៊ីស្សពសំបៅបៅបលើទំៃួលខុសកតូវរបស់

មៃុស្សម្នា្រ់មិៃថមៃចំបោះប៊ីស្សពៃិងទរីកបរ្រសារបស់ោត់បទ។សូមបមើលទំៃុ្រដំប្រើង109:9;្រិច្ចរោរ1:20;Bible
Dictionary,«Bishop»)។

បៅបពលសម្�ិ្រមួយចំៃួៃនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់មិៃម្ៃភាពបសាមះកតង់អ្ន្រដនទបទៀតកតូវោៃបៅឲ្យបបកមើ�ំៃួស

ពួ្រប្។សាវ្រ្ ្រីទាំងបៃះរួមម្ៃយែូហាៃប្បលើរៃិងវិលហវតូឌវូឌកដុពវជាអ្ន្រថដលោៃបបកមើបបស្រ្រម្បៅកបបទស

អង់ប្លែសបោយបសាមះកតង់បហើយោៃនាំមៃុស្សជាបកចើៃោៃ់នា្រ់ឲ្យសារល់ដំណរងល្អថដលោៃសាដារប�ើងវិញ។



៤២៨

សមសរៀនេដី២៥៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១១៣–១៤



4. សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រៃូវ្រថាខណ្ឌខលែរីមួយថដលបរៀបរាប់ពរីអវរីថដល

អ្ន្រអាចបធវើោៃបដើម្បរីបធវើតាមរោរទូនាមៃរបស់កពះអម្ចាស់ៃិងបំបពញរោររំពរងទុ្រថដលកទង់ម្ៃសកម្ប់អ្ន្រ។


5. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ១១៣–១៤ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៤២៩

សមសរៀនេដី២៥៖ន្ងៃេដី៣

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា

១១៥–១៦
បមបរៀៃទរី25៖ន្ងៃទរី3បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា115–1៦

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១១៥:១–៦

ទ្រះអម្ចាស់បញ្ជាសម្ជិកណនស្សនាចទករបស់ទ្រង់ឲ្យ«តទកាកត�ើងតហើយបញ្ចាំង្ នលែឺតចញតៅ»

បតើអ្ន្រសារល់ប្មះក្រុមហ៊ុៃឬប្មះអង្គរោរអវរីខលែះ?បតើប្មះរបស់អង្គរោរទាំងបៃះម្ៃៃ័យោ៉ាងណា?បតើៃរណាដរ្រនាំ

អង្គរោរទាំងបៃះ?បតើអង្គរោរទាំងបៃះបធវើអវរីខលែះ?

សូម្ ិតពរីប្មះៃិងរូបសញ្ញារបស់សាសនាចក្រ។បៅបពលអ្ន្រសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា115សូមរ្របមើលថាបតើ

ប្មះរបស់សាសនាចក្រកោប់ថាៃរណាជាអ្ន្រដរ្រនាំសាសនាចក្រៃិងកោប់អវរីពរីសាសនាចក្រផ្ទាល់។

បោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា115:1–3កោប់បយើងថា

វិវរណៈបៃះកតូវោៃកបទាៃតាមរយៈយែូថសបស៊្ីធដល់

សម្�ិ្រសាសនាចក្រទាំងអស់។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា115:4រ្របមើលប្មះថដលកពះអម្ចាស់ោៃ

បរើសសកម្ប់សាសនាចក្ររបស់កទង់។

សូមបមើលោ្រ្យៃរីមួយៗបៅ្រ្ននុងប្មះនៃសាសនាចក្របោយ

កបុងកបយ័ត្នបហើយ្ ិតអំពរីមូលបហតុថដលោ្រ្យៃរីមួយៗម្ៃ

សារៈសំខាៃ់។

សូមអាៃរោរពៃ្យល់ដូចខាងបករោយបោយថអលបឌើរអិមរ័សុលោ�ឺដនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

«ខ្គុំបានគិតជាសបចើនអំពដីមូលសហតុដែលបពទះអរាចា�់បានប្រទានស្មាទះដែលរានបបាំ្ររួនោក្្យែល់

សា�នាចបក្ដែលបានសាដារសឡើងវិញរ្រ�់បេង់។វាហាក្់ែូចជាដវង្រ៉ុដន្ស្រើសយើងគិតពដីវាជាេិែ្ឋិភាព

ពិពែ៌នាេូសៅពដីសា�នាចបក្សនាទះវាខ្ដីបតង់និងចបា�់ចំៗ។សតើរានការសរៀ្ររា្រ់ណាសេៀតដែលចំ

និងចបា�់្រ៉ុដន្្រញ្ជាក្់ន័យដតបតឹមោក្្យ្រដី្ររួនរា៉ាត់ែូចោក្្យទាំងសនទះ?

«ោក្្យនដីមរួយៗចបា�់សហើយ�ំខាន់។ោក្្យស្សនាចទក្រញ្ជាក្់ពដីសោលជំហរដតមរួយរ្រ�់

សា�នាចបក្ដែលបានសាដារសឡើងវិញសៅក្្នគុងចំសណាមសា�នាជាសបចើនសៅសលើពិភពសលាក្។

បរុព្វកថា
សៅន្ងៃេដី២៦ដខសមសាឆ្នាំ១៨៣៨ពយាការីយ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធបានេេរួលវិវរែៈ

ដែលបានក្ត់បតាសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១១៥។សៅក្្នគុងសនាទះ

បពទះអរាចា�់បានស្រើក្�ដម្ងស្មាទះរ្រ�់សា�នាចបក្និងបាន្រញ្ជាពរួក្្ររិ�ុេ្ឲ្យ

«សបកាក្សឡើងសហើយ្រញ្ចាំងពន្ឺសចញសៅ»(គនិង�១១៥:៥)សហើយបាន

ស្រើក្�ដម្ងបពទះេ័យបេង់ទាក្់េងនឹងបពទះវិហារ្ររិ�ុេ្សៅក្្នគុងភូមិហាវាសវ�ត៍។សៅ

ន្ងៃេដី១៩ដខឧ�ភាឆ្នាំ១៨៣៨ពយាការីយ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធបានេេរួលវិវរែៈដែល

រានសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១១៦ដែលបបា្រ់ពដីក្ដន្ងមរួយដែល

សៅថ្ប�្ឹងហិលរែ្ឋមិ��រួរីជាក្ដន្ងអ័ដាម–អុននែ–អារា៉ាន។



៤៣០

សមសរៀនេដី២៥៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១១៥–១៦

«ោក្្យស្សនាចទកណនទ្រះតយស៊ូវទគីស្ទប្រកា�ថ្វាជាសា�នាចបក្រ្រ�់បេង់។...

«ណនណថងៃចុងតទកាយពន្យល់ថ្វាជាសា�នាចបក្ដតមរួយនឹងសា�នាចបក្ដែលបពទះសយ�មូវបគដី�្បាន្រសងកើតសឡើងក្្នគុងសពល

ននការបគ្រ់បគងខាងសាច់្មរ្រ�់បេង់សហើយបតូវបានសាដារសឡើងវិញសៅន្ងៃចុងសបកាយសនទះ។...

្ួកបរិសុ្រ្រានន័យថ្�រាជិក្សា�នាចបក្សធ្វើតាមបេង់សហើយពយាយាមសធ្វើតាមបពទះេ័យបេង់រក្សាបពទះ្រញ្ញត្ិបេង់សហើយ

សរៀ្រចំខ្លួនម្ងសេៀតសែើម្ដីរ�់សៅជាមរួយបេង់និងបពទះវរ្រិតា�រួគ៌សយើងសៅសពលអនាគត។្ួកបរិសុ្រ្�ំសៅយា៉ាងសាមញ្ញ

សលើអ�់អ្នក្ណាដែលពយាយាមសធ្វើឲ្យជដីវិតរ្រ�់ខ្លួន្ររិ�ុេ្សដាយចុទះស�ចក្្ដី�ញ្ញាសធ្វើតាមបពទះបគដី�្»(The Importance of a 
Name»Ensign ឬLiahona ដខវិច្ិកាឆ្នាំ២០១១េំព័រ៨០)។



1. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើបសច្រ្រីពិតអវរីខលែះថដលបគ្ហាញបោយប្មះនៃសាសនាចក្រ?

ខ បតើៃរណា្ ឺជាអ្ន្រដរ្រនាំសាសនាចក្រ?បតើកទង់ោៃបញ្ជាៃិងបំ្ុស្ ំៃិតៃរណាបៅបលើថ្ៃដរីឲ្យដរ្រនាំ

សាសនាចក្ររបស់កទង់?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា115:5បោយរ្របមើលអវរីថដលកពះអម្ចាស់ម្ៃកពះទ័យរំពរងពរីអ្ន្រថដលបៅ្រ្ននុង

សាសនាចក្ររបស់កទង់។


2.សូមបឆលែើយៃរងសំណួរដូចខាងបករោមបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖្រ្ននុងនាមជា

សម្�ិ្រនៃសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនៃពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយបតើអ្ន្រ្ ិតថា«បករោ្រប�ើងបហើយ

បញ្ចាំងពៃលែឺបចញបៅ»(្ៃិងស.115:5)ម្ៃៃ័យដូចបម្ច?

បតើពរ�័យអវរីខលែះៃរងប្រើតម្ៃបៅបពលសម្�ិ្រនៃសាសនាចក្របធវើតាមឱវទរបស់កពះអម្ចាស់ឲ្យបករោ្រប�ើងបហើយបញ្ចាំងពៃលែឺ

បចញបៅ?បដើម្បរីបឆលែើយសំណួរបៃះសូមបកបើខទរី5បដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យបំបពញឃ្លាខាងបករោម៖គបើគ�ើងគពកាកគឡើងគ�ើ�

បញ្ចាំង្ ៃលែឺគចញគៅ.សូមពិចារណាអំពរីរោរបធវើបោលរោរណ៍បៅ្រ្ននុងខ5។


3.សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រ្ ិតថាពៃលែឺឬ្ ំរូរបស់បយើងអាចរោលាយជា«បម្ណរីយដល់សាសៃ៍នានា»ម្ៃៃ័យោ៉ាងណា

(្.ៃិងស.115:5)?(បៅបពលអ្ន្របឆលែើយសំណួរបៃះវអាចម្ៃកបបោ�ៃ៍្រ្ននុងរោរដរងថាបរោណដីយ

្ឺជាទង់ឬបោថដលបធវើជាចំណុចរួបរួមឬជាៃិមិតតេរូបបំ្ុស្ ំៃិត)។

ខ. បតើរោរបធវើតាមកពះបញ្ញតតេិរបស់កពះអង្គសប្គ្រះឲ្យបករោ្រប�ើងបហើយបញ្ចាំងពៃលែឺបចញបៅទា្រ់ទាញអ្ន្រដនទម្រ

រោៃ់សាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនៃពួ្របរិសុទ្ធដូចបម្ច?

កបធាៃថ�មស៍អ៊ីបហាវាស្នៃ្ ណៈកបធាៃទរីមួយោៃថច្រចាយបរឿងដូចខាងបករោមពរីសម្�ិ្រសាសនាចក្រម្នា្រ់ថដលបធវើតាម

បោលរោរណ៍បៃះ៖

«ជាសបចើនឆ្នាំមុនខនដ�្នជានិ�ិត្សគិលានុ្រដា្រានាក្់បតូវបានចាត់ឲ្យពយាយាមជរួយប�្ដីរានាក្់ដែលរាន

រ្ររួ�សជើងសៅក្្នគុងសបោទះថ្នាក្់មរួយ។ប�្ដីរានាក្់សនាទះបាន្រែិស�ធជំនរួយដផ្នក្សពេ្យសដាយសារដតោត់រាន

្រេពិសសាធន៍មិនល្អជាមរួយនរណារានាក្់សៅមន្ដីរសពេ្យ។ោត់រានការភ័យខាលាចសហើយបានែក្ខ្លួនសចញ

ពដី�ង្ម។សលើក្េដីមរួយដែលខនដ�្នបានសៅផ្ទះោត់ប�ដី្រងរ្ររួ�សនាទះបាន្រញ្ជាឲ្យនាងសចញ។

ក្្នគុងការពយាយាមសលើក្េដីពដីរោត់បានឲ្យខនដ�្នចូល។ឥឡលូវសនទះសជើងរ្រ�់ប�្ដីសនាទះរានែំស៉ែ៏ធំ

សហើយសាច់មរួយចំនរួនបាន�្អគុយខូចអ�់។្រ៉ុដន្ោត់សៅដតមិនចង់េេរួលការពយាបាល។



៤៣១

សមសរៀនេដី២៥៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១១៥–១៦

«ខនដ�្នបានអធិស្ានពដីសរឿងសនាទះសហើយមរួយន្ងៃឬពដីរន្ងៃសបកាយមក្នាងបានេេរួលចសម្ើយ។នាងបានយក្េឹក្

លាងរ្ររួ�សៅជាមរួយសៅសពលនាងសៅសលើក្សបកាយ។សដាយសារដតវាមិនសធ្វើឲ្យឈឺប�្ដីចំណា�់សនាទះបានបពមឲ្យនាងសប្រើ

វាសៅសលើសជើងោត់។សហើយពរួក្សគបាននិយាយអំពដីការពយាបាលដែលបបាក្ែប្រជាជាងសនទះ។ខនដ�្នបានអទះអាងនឹង

ោត់ថ្មន្ដីរសពេ្យនឹងពយាយាមសធ្វើឲ្យោត់សានាក្់សៅយា៉ាង�ុខប�រួល។មរួយន្ងៃឬពដីរន្ងៃសបកាយមក្ប�្ដីសនាទះរានចិត្កាលាហាន

សៅមន្ដីរសពេ្យ។សៅសពលខនដ�្នសៅ�រួរ�ុខេុក្្ខោត់ប�្ដីសនាទះបានញញឹមសហើយបាននិយាយថ្‹ក្្មលួយបានសធ្វើឲ្យខ្គុំ

ផ្លា�់្រ្លូរគំនិត›។សហើយោត់បាន�រួរខនដ�្នសដាយមិនបានរំពឹងេុក្ថ្‹សតើក្្មលួយជា�រាជិក្រ្រ�់សា�នាចបក្មរួយ

ណាដែរ?›ខនដ�្នបានបបា្រ់ោត់ថ្នាងគឺជា�រាជិក្ននសា�នាចបក្ននបពទះសយ�មូវននពរួក្្ររិ�ុេ្ន្ងៃចុងសបកាយ។

ប�្ដីសនាទះបាននិយាយថ្៖‹ខ្គុំែឹងសហើយ។ខ្គុំែឹងថ្ក្្មលួយបតូវបាន្រញជលូនមក្ខ្គុំតាំងពដីន្ងៃេដីមរួយដែលខ្គុំបានស�ើញក្្មលួយ។

រានពន្ឺមរួយសៅសលើមុខរ្រ�់ក្្មលួយដែលខ្គុំបាន�រាគាល់ស�ើញរានសៅសលើមុខរ្រ�់អ្នក្ែនេសេៀតដែលរានជំសនឿែូចក្្មលួយ។

ខ្គុំបតូវេុក្ចិត្សលើក្្មលួយ›។

«សជើងែំស៉រ្រ�់ោត់បានជា�ទះស�្ើយទាំងប�ុងក្្នគុងរយៈសពល្រដីដខ។�រាជិក្ក្្នគុងវរួែដែលប�្ដីចំណា�់សនាទះរ�់សៅ

បានជរួ�ជុលផ្ទះរ្រ�់ោត់សហើយ�រាអាតេដីធាលាឲ្យោត់។អ្នក្ផ្សព្វផសាយសា�នាបានជរួ្រជាមរួយោត់សហើយោត់បាន

េេរួល្រុែ្យបជមុជេឹក្មរួយរយៈខ្ដី្រនាទា្រ់ពដីសនាទះ។[�ូមសមើលConstance Polve,«A Battle Won »New Era,ដខសមសា

ឆ្នាំ១៩៨០េំព័រ៤៤–៤៥]។ការែ៍ទាំងសនទះសដាយសារដតោត់បានក្ត់�រាគាល់ពដីពន្ឺដែលរានសលើមុខរ្រ�់និ�្សិត

គិលានុ្រដា្យិកាសក្្មងសនាទះ»(The Light in Their Eyes »Ensign ឬLiahona,ដខវិច្ិកាឆ្នាំ២០០៥េំព័រ២២)។

បតើខៃថស្ទៃោៃបធវើអវរីខលែះបដើម្បរីបករោ្រប�ើងបហើយបញ្ចាំងពៃលែឺបចញបៅ?បតើពៃលែឺបៅបលើមុខរបស់នាងជាបម្ណរីយសកម្ប់កសរីតេ

បនាះដូចបម្ច?បតើកសតេរីបនាះកតូវោៃកបទាៃពរបោយសារពៃលែឺថដលោត់ោៃប�ើញដូចបម្ច?


4. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រសារល់ៃរណាថដលជា្ ំរូនៃរោរបករោ្រប�ើងបហើយបញ្ចាំងពៃលែឺបចញបៅ?

ខ. បតើ្ ំរូរបស់ប្រោលាយជាពរ�័យដល់អ្ន្រដូចបម្ច?

ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធ្ឺជា្ ំរូដ៏ល្អពរីអវរីថដលម្ៃៃ័យថាបករោ្រប�ើងបហើយបញ្ចាំងពៃលែឺបចញបៅ។មិៃយូរបែុនាមៃបនាទាប់ពរី

វិវរណៈបៃះកតូវោៃទទួលយែូថសបោៃចាប់ប្្ើមសរបសរកបវតតេិរបស់បលា្រថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងមុរោតាដ៏ម្ៃតនមលែមហិម្។


5. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើកបវតតេិយែូថសបសី៊្ធថដលរួមម្ៃ

ទរីបនាទាល់របស់បលា្រពរីរោរៃិមិតតេបលើ្រដំបូង

ជាបម្ណរីយសកម្ប់កបជាជាតិដូចបម្ច?

ខ. បតើវជាបម្ណរីយសកម្ប់អ្ន្រដូចបម្ច?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា115:៦បហើយ

រ្របមើលពរ�័យថដលកតូវោៃសៃយាដល់ពួ្រអ្ន្រថដលកបមូលោនា

ជាមួយសាសនាចក្របៅ្រ្ននុងបសតេ្រស៊ីយែូៃ។

បសច្រ្រីពិតមួយថដលបយើងបរៀៃបចញពរីខ្ម្ពរីរបៃះម្ៃដូច

តបៅបៃះ៖គ�ើងពបមូលោនាគៅគស្កស៊មី�ៃូៃគ�ើម្បីមាៃកមាលាំង

ៃិងការពជកគកាៃ។បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរកបមូលោនាជាពួ្របរិសុទ្ធ

្្ល់ឲ្យបយើងៃូវរោររោរោរសុវតថែិភាពឬរោរក�្របរោៃ

ដូចបម្ច?

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១១៥:៧–១៩

ទ្រះអម្ចាស់ោនទតាស់បញ្ជា្ ួកបរិសុ្រ្បតង្កើ�ទកុងហាវាដវស្ទ
និងឲ្យកស្ងទ្រះវិហារបរិសុ្រ្ សរឿងមួយេនលឹកសចញពតីពបវត្ិរបេ់យ៉ូណេបេ្៊៊ីធ



៤៣២

សមសរៀនេដី២៥៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១១៥–១៦

វិធរីមួយថដលបយើងអាចទទួលោៃរោររោរោរពរីកពះអម្ចាស់ៃិងសុវតថែិភាព្ឺបោយរោរបបកមើៃិងរោរថាវាយបង្គំកទង់បៅ

្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ។បនាទាប់ពរីពួ្របរិសុទ្ធោៃចាប់ប្្ើមផ្លាស់បៅក្រុងហាវាថវស្ទរដ្ឋមិសសួរី្រ្ននុងឆ្នាំ183៦អ្ន្រដរ្រនាំ

សាសនាចក្រោៃបរៀបចំថ្ៃរោរ្រសាងកពះវិហារបរិសុទ្ធថដលកសបដៀងបៅៃរងកពះវិហារបរិសុទ្ធទរីក្រុងខឺត�ង់រដ្ឋអូនហអូ

ថដរ។បទាះបរីជាោៃចាប់ប្្ើមរោរចា្រ់ក្រះបហើយខលែះៗ្រ៏បោយ្រ៏រោរសាងសង់កតូវោៃផ្អា្ររហូតដល់យែូថសបស៊្ីធអាច

ទទួលោៃរោរថណនំាបថៃថែមបទៀតពរីកពះអម្ចាស់ថដរ។កពះអម្ចាស់ោៃបបើ្រសថម្ងកពះទ័យកទង់ទា្រ់ទងៃរងកពះវិហារបរិសុទ្ធ

ជាថ្្ន្រមួយបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា115។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា115:7–1៦កពះអម្ចាស់ោៃបបើ្រសថម្ងថាកពះវិហារបរិសុទ្ធ្ ួរថតកតូវសាងសង់្រ្ននុង

ក្ុរងហាវាថវស្ទតាម្ ំរូថដលកទង់ោៃកបទាៃដល់្ ណៈកបធាៃទរីមួយ។កពះអម្ចាស់្រ៏ោៃទូនាមៃដល់អ្ន្រដរ្រនាំសាសនាចក្រ

្រុំឲ្យម្ៃបំណុល្រ្ននុងរោរសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធ្ ងថដរ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា115:17–19រ្របមើលអវរីថដលកពះអម្ចាស់ម្ៃកពះទ័យចង់ឲ្យពួ្របិរសុទ្ធបធវើបករោម

រោរដរ្រនំារបស់យែូថសបស៊្ីធ្រ្ននុងក្រុងហាវាថវស្ទៃិង្រ្ននុងតំបៃ់�ិតខាង។

បោលរោរណ៍មួយថដលបយើងបរៀៃពរីខ19្ឺថាពបធាៃនៃោសនាចពកកាៃ់កូៃគោគ�ើម្បី�ឹកនាំកិច្ការរបស់ព្រះអមាចាស់គៅ

គលើផែៃ�បី។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១១៦

ទ្រះអម្ចាស់តរើស្រីតាំងតៅអ័ដា្–អុនណែ–អាម្៉ាន

ពយារោរីយែូថសបស្៊ីធោៃបធវើតាមដំបូនាមៃរបស់កពះអម្ចាស់បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា115:18បហើយោៃស្ទង់

បមើលតំបៃ់ថដលបៅ�ុំវិញក្រុងហាវាថវស្ទ។សូមអាៃបសច្រ្រីថណនាំអំពរី្រណ្ឌនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា11៦រ្របមើល

ប្មះនៃ្រថៃលែងថដលពយារោរីោៃស្ទង់បមើល។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា11៦:1បោយ

រ្របមើលអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃបបើ្រសថម្ងអំពរីកស្ពរងហិល។

អ្ន្រអាចបបើ្របមើលថ្ៃទរីៃិងរូបនៃ្រថៃលែងអ័ោម–អុៃនដ–

អាម្៉ាៃបៅខាងបករោយកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ(សូមបមើល

កបវតតេិសាសនាចក្រថ្ៃទរីទរី5«តំបៃ់បៅរដ្ឋមិសសួរីរដ្ឋ

អិលលរីបណាយរដ្ឋនអអូវែបៅ្រ្ននុងសហរដ្ឋអាបមរិ្រ»ៃិងកបវតតេិ

សាសនាចក្ររូប្តទរី10នៃអ័ោម–អុៃនដ–អាម្៉ាៃ)។

វិវរណៈបៃះបគ្ហាញពរីទរីតាំងនៃរោរបំបពញរោរពយា្ររថដលោៃ

បធវើពរីបុរាណសកម្ប់បពលអនា្តបោយពយារោរីោៃរីថយែល

(សូមបមើលោៃរីថយែល7:9–10,13–14)។វិវរណៈ

បនាះពិពណ៌នាអំពរីកពរតតេិរោរណ៍មួយបៅន្ងៃចុងបករោយថដល

កពះអង្គសប្គ្រះៃិងអ័ោមៃរងោងម្រថ្ៃដរីបហើយបធវើជាអធិបតរីបៅ្រ្ននុងរោរកប�ុំមួយមុៃបពលនៃរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ

(សូមបមើល្.ៃិងស.27:5–14)។

សូមពិចារណាឬបកចៀងទំៃុ្រតបមកើងបទ«Adam–ondi–Ahman»(ទំ�ុក តមមកើងបលខ.49បៅ្រ្ននុងទំៃុ្រត្របមកើងជា

ភាសាអង់ប្លែស)។

សែ�ដដី ម�ះ ធាលាប់ ជា សួ� ចបារ មួយ

សដល រោ� សិរីល្អ ជា ទូមៅ

ម�ើយ ម�ុស្ស បា� រស់មៅ ក្នញង ទដី ដ៏ បរិសុទ្

ម�ើយ ថាវាយ បង្ំ ្ពះមយសមូវ មោយ ផ្ទាល់

មៅ កស�្ង អ័ោម–អុ�នដ–អារោ៉ា� ។

អ័ដាម–អរុនថែ–អាមា៉ាន



៤៣៣

សមសរៀនេដី២៥៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១១៥–១៦

បយើងអាៃថាបអណុ្រោៃបៅជាមួយកពះ

បា� យក ឈ្នះ មលើ អំណាច ្ទព្យសម្បត្ិ

ម្ោះ សម៊ីយ៉ូ� បា� ព្ងដីក ខ្លួ� របស់ វា

ម�ើយ ពួក បរិសុទ្ �ិង ពួក មទវតា ប�្ឺ ម្ចៀង មឡើង

មៅ កស�្ង អ័ោម–អុ�នដ–អារោ៉ា� ។

ថដៃដរីបនាះជាថដៃដរីបវរៃិងសុខដុម

មលើស ជាង ្សុក កាណា� សដ�ដដី អម៊ី្សាសអល មៅ មទៀត

កិត្ិសព្ទ របស់ វា រីកសុះសាយ ពដី ទិស ខាង មកើត មៅ ទិស ខាង លិច

ភាពសុខសា�្ របស់ វា ធំមធង �ិង បរិសុទ្

ន� អ័ោម–អុ�នដ–អារោ៉ា� ។

ហូសាៃណាដល់ទិវថដលៃរងម្រដល់បនាះ

គឺ ការោង មក វិញ ជា មលើក ទដី ពដីរ របស់ ្ពះអង្ សម្គ្រះ

ជា មពល សដល សែ�ដដី ទាំងមូល សថែិត ក្នញង សិរីល្អ

ែ្ល់ ឲ្យ ពួក បរិសុទ្ �ូវ ែ្ទះ មួយ ដ៏ បរិសុទ្

ដូចជា អ័ោម–អុ�នដ–អារោ៉ា� ។


៦. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ១១៥–១៦ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៤៣៤

សមសរៀនេដី២៥៖ន្ងៃេដី៤

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១១៧–២០
បមបរៀៃទរី25៖ន្ងៃទរី4បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា117–20

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១១៧:១–១១

ទ្រះអម្ចាស់ោនទតាស់បញ្ជាឲ្យវិលោ្ម្៉ាក្សនិងនូវលតខវិ�នីចា�់ដចងធុរកិច្ចរបស់្ ួកតគជាបនាទាន់តហើយតចញ
ែំតណើរ្ ីដែនែីខឺ��ង់

បៅ្រ្ននុងថ្្ន្រទរីមួយនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា117កពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលបៅរោៃ់វិលលាមម្៉ា្រ្សៃិងៃូវល

បខវិតៃរី។វិលលាមម្៉ា្រ្ស្ឺជាកបធាៃបសតេ្របៅទរីក្រុងខឺត�ង់រដ្ឋអូនហអូ។ោត់ជាម្ចាស់អា�រីវ្រម្ល្រ់បសៀវបៅម្នា្រ់។

ៃូវលបខវិតៃរី្ឺជាប៊ីស្សពបៅទរីក្រុងខឺត�ង់។ោត់្ ឺជាម្ចាស់អា�រីវ្រម្ដ៏បជា្�័យម្នា្រ់បហើយោត់ោៃបរិចាចា្កទព្យសម្បតិតេ

របស់ោត់ជាបកចើៃដល់សាសនាចក្រ។

បៅន ង្ៃទរី2៦ថខបមសាឆ្នាំ1838កពះអម្ចាស់ោៃបញ្ជា

ឲ្យពួ្របរិសុទ្ធកបមូល្្នុំ្រ្ននុងក្រុងហាវាថវស្ទរដ្ឋមិសសួរីៃិងបៅ

្រថៃលែងប្្សងៗបទៀត(សូមបមើល្.ៃិងស.115:17–

18)។បៅន្ងៃទរី៦ថខ្រ្រកោឆ្នាំ1838ក្រុមមួយថដល

ប្សារល់ថា�ំរំខឺត�ង់ថដលម្ៃពួ្របរិសុទ្ធជាង500នា្រ់

ម្រពរីតំបៃ់ខឺត�ង់ោៃចា្របចញបៅរដ្ឋមិសសួរី(សូមបមើល

Church History in the Fulness of Times Student 
Manual,រោរបោះពុម្ពបលើ្រទរីពរីរ[ChurchEducational
Systemmanual,ឆ្នាំ2003],ទំព័រ179)។កបធាៃ

ម្៉ា្រ្សៃិងប៊ីស្សពវិតៃរីបៅថតបៅ្រ្ននុងក្រុងខឺត�ង់។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា117:1–3បយើងអាៃ

ថាកពះអម្ចាស់ោៃកតាស់បញ្ជាឲ្យកបធាៃម្៉ា្រ្សៃិងប៊ីស្សពវិតៃរីចាត់ថចងធុរ្រិច្ចរបស់ពួ្របលា្រជាបនាទាៃ់បហើយចា្របចញពរី

ថដៃដរីខឺត�ង់។ពួ្របលា្រកតូវបធវើដំបណើរមុៃបពលថដលកពះអម្ចាស់ៃរងបង្អនុរកពិលម្រ្រ្ននុងតំបៃ់បនាះ។ឬៃិោយមយា៉ាងបទៀតថា

ពួ្របលា្រកតូវបធវើដំបណើរ្រ្ននុងរយៈបពលកបថហលបួៃថខ។

បៅបពលអ្ន្រអាៃកពះបៃ្ទតូលរបស់កពះអម្ចាស់បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា117:4–5អ្ន្រៃរងប�ើញថាបុរសទាំងបៃះ

ម្ៃរោរកពួយោរម្ហួសបហតុពរីកទព្យសម្បតតេិរបស់ពួ្រប្បៅ្រ្ននុងទរីក្រុងខឺត�ង់។

សូម្រត់សម្រល់សំណួរដូចតបៅបៃះបៅ្រ្ននុងខ4៖«បតើអវរីបៅជារបស់របរដល់បយើង?»សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា117:5–8បោយរ្របមើលបហតុ្លថដលកពះអម្ចាស់ម្ៃបៃ្ទតូលដូបច្នះ។(វអាចៃរង្ ្ល់អតថែកបបោ�ៃ៍្រ្ននុងរោរ

ដរងថាឃ្លា«កច្រ្្នំទាំងឡាយបៅអូឡាហាស៊ីបៃហា»សំបៅបៅបលើតំបៃ់បៅ�ុំវិញអ័ោម–អុៃនដ–អាម្៉ាៃ្រ្ននុងរដ្ឋមិសសួរី។

បរុព្វកថា
សៅន្ងៃេដី៨ដខក្ក្កដាឆ្នាំ១៨៣៨ពយាការីយ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធបានេេរួលវិវរែៈ្ររួន

ដែលបានក្ត់បតាសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១១៧–២០។សៅក្្នគុង

វិវរែៈេដីមរួយក្្នគុងចំសណាមវិវរែៈទាំងសនទះ(គ.និង�.១១៧)បពទះអរាចា�់បាន

បតា�់្រង្គា្រ់ឲ្យវិលលាមរា៉ាក្្សនិងនូវលសខវីតនដីឲ្យចាត់ដចងធុរក្ិច្រ្រ�់ពរួក្សគ

សៅក្្នគុងេដីបក្ុងខឺតឡង់រែ្ឋអូនហអូសហើយចូលររួមជាមរួយពរួក្្ររិ�ុេ្ដែលក្ំពុង

ប្រមូលផ្គុំោនាសៅក្្នគុងបក្ុងហាវាសវ�ត៍។បពទះអរាចា�់ក្៏បាន្រញ្ជាអូលដីសវើរដបគងសគើរ

ឲ្យសៅេដីបក្ុងខឺតឡង់សធ្វើជាអ្នក្តំណាងននគែៈប្រធានេដីមរួយ។សៅក្្នគុងវិវរែៈ

េដីពដីរ(គ.និង�.១១៨)បពទះអរាចា�់បានសៅសាវក្្ ្មដីឲ្យ្រំសពញក្ដន្ងរ្រ�់អ្នក្

ដែលបានក្្ត់សា�នាសហើយបេង់បានសៅ�រាជិក្ទាំងអ�់ននក្ូរ៉ុមននពរួក្សាវក្

ែ្រ់ពដីរនាក្់ឲ្យ្រសបមើសៅចបក្ភពអង់សគ្�។សៅក្្នគុងវិវរែៈេដី្រដីនិងេដី្ររួនបាន

ក្ត់បតាសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១១៩និង១២០បពទះអរាចា�់

បាន្រសបងៀនសោលលេ្ិននែង្វាយមរួយភាគក្្នគុងែ្រ់សហើយបេង់បានស្រើក្�ដម្ង

សោលការែ៍ដែនាំសែើម្ដីឲ្យអ្នក្ែឹក្នាំសា�នាចបក្�សបមចថ្សតើបតូវសប្រើមូលនិធិ

ែង្វាយមរួយភាគែ្់រែូចសម្ច។



៤៣៥

សមសរៀនេដី២៥៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១១៧–២០

សូមកសនមថាអ្ន្រម្ៃប្ស�្ៈមួយ្ ូថដលអ្ន្រចូលចិតតេបំ្ុតៃិងថ្រវទរ្រទបទមួយបៅចំពរីមុខអ្ន្រ។បហើយសូមកសនមថាៃរណា

ម្នា្រ់ោៃចា្រ់ប្ស�្ៈបនាះមួយដំណ្រ់តូចបៅ្រ្ននុងថ្រវទរ្រអ្ន្រ។បតើអ្ន្រចង់ោៃមួយថ្រវបពញឬមួយដំណ្រ់?បហតុអវរី?

បតើអ្ន្រ្ ិតថា«បលា្ចង់ោៃ...មួយដំណ្រ់បហើយបចាលបសច្រ្រីថដលម្ៃទមងៃៃ់ជាង»ម្ៃៃ័យោ៉ាងណា?(្.ៃិង

ស.117:8)។រោរបលា្ម្ៃៃ័យថាជារោរចង់ោៃរបស់អ្ន្រដនទ។បតើអតថែកបបោ�ៃ៍នៃរោររ្រសាកទព្យសម្បតតេិ្រ្ននុង

ទរីក្រុងខឺត�ង់កោៃ់ថតមួយ«តំណ្រ់»បកបៀបបធៀបបៅៃរងអតថែកបបោ�ៃ៍នៃរោរបោរពតាមកពះបញ្ញតតេិនៃរោរកបមូល្្នុំ្រ្ននុងរដ្ឋ

មិសសួរី។


1.សូមសបងខេបបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រពរីអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃបបកងៀៃបុរសទាំង

បៃះអំពរីដរីធលែរីថដលពួ្រប្បលា្ចង់ោៃបកបៀបបធៀបបៅៃរងកពះបចសាដារបស់កទង់បដើម្បរីកបទាៃពរឲ្យពួ្រប្។

បចញពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា117:5–8បយើងអាចរ្រប�ើញបោលរោរណ៍មួយអំពរីអវរីថដលប្រើតប�ើងបៅបពលបយើង

បលា្ចង់ោៃរបស់ខាងបលា្រិយ។វិធរីមួយបដើម្បរីបគ្ហាញបោលរោរណ៍បៃះ្ ឺគោភចង់បាៃរបស់ខ្ងគោកិ�អាចគធ្វើឲ្យគ�ើង

មិៃ�កចិ្រ្ទុកោក់ៃឹងអ្វបីផ�លសំខ្ៃ់ជាងគនារះ។


2. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអវរីខលែះថដលជា«ដំណ្រ់»ខាងសាច់្ម្រ្ននុង�រីវិតអ្ន្រថដលបធវើឲ្យអ្ន្រមិៃយ្រចិតតេទុ្រោ្រ់ៃរងបញ្ហា

ដំណរងល្អថដលជារោរណ៍សំខាៃ់ជាងបនាះ?

ខ. បតើអ្ន្រអាចបធវើអវរីខលែះបដើម្បរីបផ្ដាតបលើអវរីថដលម្ៃសារៈសំខាៃ់ោ៉ាងអស់្រល្បឲ្យរោៃ់ថតបកចើៃ?

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា117:10បយើងអាៃថាកពះអម្ចាស់ោៃបៅវិលលាមម្៉ា្រ្សឲ្យបៃតេបបកមើជាអ្ន្រដរ្រនាំ

សាសនាចក្របពលោត់ម្រដល់ក្រុងហាវាថវស្ទរដ្ឋមិសសួរី។កពះអម្ចាស់្រ៏ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលថាបបើកបធាៃម្៉ា្រ្ស«ម្ៃចិតតេ

បសាមះៃរងកតួតរបស់បៃតេិច»បនាះោត់ៃរង«កតួតបលើរបស់ជាបកចើៃបៅបទៀត»(សូមបមើលម្៉ាថាយ25:23)។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា117:11បោយរ្របមើលរោរស្រីបបនាទាសថដលកពះអម្ចាស់ស្រីឲ្យៃូវលបខវិតៃរី។

ពួ្រៃរី្រូឡាសថដលោៃបលើ្រប�ើងបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះ្ឺជាសម្�ិ្រនៃៃិរោយសាសនាពរីបុរាណមួយ។ពួ្រប្ោៃៃិោយ

ថាពួ្រប្្ ឺជាពួ្រក្រីសាទាៃបែុថៃតេពួ្រប្ោៃវបងវងបចញពរីបោលរោរណ៍ទាំងឡាយនៃដំណរងល្អបៅកបកពរតតេិតាមបលា្រិយវិញ។

ឧទាហរណ៍រោរថាវាយបង្គំរបស់ពួ្ររួមម្ៃរោរកបកពរតតេអំបពើោបខាង្ លែតូវប្ទ។(សូមបមើលBibleDictionaryបលើោ្រ្យ

Nicolaitans»;Doctrine and Covenants Student Manual,រោរបោះពុម្ពបលើ្រទរី2[ChurchEducationalSystem

manual,ឆ្នាំ2001],290)។

បបើៃូវលបខវិតៃរីោៃសបកមចថាបផ្ដាតបលើកទព្យសម្បតតេិបៅរដ្ឋខឺត�ង់ជាជាងរោរកបមូល្្នុំជាមួយពួ្របរិសុទ្ធបនាះបតើទបងវើ

របស់ោត់កសបដៀងោនាបៅៃរងពួ្រៃរី្រូឡាសោ៉ាងដូចបម្ចថដរ?

បោយសារថតរោរកពួយោរម្របស់ពួ្រប្ពរីកទព្យសម្បតតេិសាសនាចក្របៅរដ្ឋអូនហអូបហើយបោយសាររោរបបៀតបបៀៃបៅរដ្ឋ

មិសសួរីបនាះវិលលាមម្៉ា្រ្សៃិងៃូវលបខវិតៃរីមិៃអាចកបមូល្ ្នុំជាមួយពួ្របរិសុទ្ធបៅក្រុងហាវាថវស្ទោៃបទ។បទាះោ៉ាង

ណាពួ្រប្ោៃបធវើតាមដំបូនាមៃរបស់កពះអម្ចាស់ៃិងបៅថតបសាមះកតង់បហើយបករោយម្រោៃកបមូល្្នុំជាមួយពួ្របរិសុទ្ធបៅ

ទរីក្រុងបៅវូរដ្ឋអិលលរីបណាយជា្រថៃលែងថដលវិលលាមម្៉ា្រ្សោៃបបកមើជាកបធាៃបសតេ្របហើយៃូវលបខវិតៃរីោៃបបកមើជា

ប៊ីស្សព។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១១៧:១២–១៦

ទ្រះអម្ចាស់បញ្ជាឲ្យអូលីតវើរដទគងតគើរតធវែើជា�ំណាងឲ្យគណៈទបធាន្រី្ួយក្នុងការចា�់ដចងអាជីវក្្តៅរែ្ឋខឺ��ង់

សូម្ ិតអំពរីរោរបៅបបកមើ្រ្ននុងសាសនាចក្រៃិងរោរចាត់តាំងថដលអ្ន្រអាចទទួលោៃ។រោរបៅបបកមើៃិងរោរចាត់តាំងទាំង

បៃះអាចរួមបញ្ចតូលរោរបបកមើ្រ្ននុង្រូរ៉ុមឬ្ ណៈកបធាៃថានា្រ់រោរប�ើងៃិោយបៅ្រ្ននុងរោរកប�ុំសាករោមែង់រោរបបកមើជាក្ូបបកងៀៃ

តាម្ ្ទះរោរបធវើមិតតេជាមួយៃរណាម្នា្រ់ឬរោរបបកមើបបស្រ្រម្បពញបម្៉ាង។បតើរោរបបកមើទាំងបៃះតកមូវឲ្យម្ៃរោរលះបង់កបប្ទ

ណា?



៤៣៦

សមសរៀនេដី២៥៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១១៧–២០

កពះអម្ចាស់ោៃបញ្ជាឲ្យបុរសម្នា្រ់ថដលម្ៃប្មះថាអូលរីបវើរ

ថក្ងប្ើឲ្យចា្របចញពរីក្រុងហាវាថវស្ទរដ្ឋមិសសួរីបហើយ

កត�ប់បៅទរីក្រុងខឺត�ង់រដ្ឋអូនហអូបដើម្បរី«សបកមច្រ្រី

បកោសបលាះនៃ្ ណៈកបធាៃទរីមួយ្រ្ននុងសាសនាចក្ររបស់

បយើង»(្.ៃិងស.117:13)។រោរចាត់តាំងបៃះ

រួមម្ៃរោរល្រ់ដរីរបស់សាសនាចក្រៃិងរោរចាត់ថចងធុរៈ

របស់យែូថសបស៊្ីធ។្រិច្ចរោរបៃះតកមូវឲ្យអូលរីបវើរថដល

បស្ទើរថតពិរោរថ្្ន្របនាះបធវើរោរលះបង់។សូមអាៃបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា117:12–15បោយរ្របមើលពរ�័យ

ថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃបៃ្ទតូលថាអូលរីបវើរៃរងទទួលោៃបបើ

ោត់បំបពញតាមរោរចាត់តាំងបៃះ។

បៅ្រ្ននុងខ13សូម្រត់សម្រល់កពះបៃ្ទតូលកពះអម្ចាស់ថា

«រោរបូជារបស់ោត់ៃរងោៃរាប់ថាពិសិដ្ឋដល់បយើងជាង

រោរតបមលែើងរបស់ោត់បៅបទៀត»។រោរណ៍បៃះបញ្ជា្រ់ថា

កពះអម្ចាស់ម្ៃកពះទ័យយ្រចិតតេទុ្រោ្រ់បលើរោរលះបង់របស់

អូលរីបវើរជាជាងកោ្រ់រោសថដលអូលរីបវើរៃរងទទួលោៃពរីរោរ

ចាត់តាំងបៃះបៅបទៀត។បចញពរីខ្ម្ពរីរបៃះបយើងោៃបរៀៃ

ពរីបោលរោរណ៍ដូចតបៅ៖ការលរះបង់ផ�លគ�ើងគធ្វើក្នុងការ

បគពមើព្រះអមាចាស់គឺ្ ិសិ�្ឋ�ល់ពទង់។សូម្ ូសចំណាំោ្រ្យ

បៅ្រ្ននុងខ13ថដលបបកងៀៃពរីបោលរោរណ៍បៃះ។


3.សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បហតុអវរីោៃជាវម្ៃសារៈសំខាៃ់្រ្ននុងរោរបធវើអវរីៗក្ប់ោ៉ាងអស់ពរីលទ្ធភាពអ្ន្របដើម្បរីបំបពញរោរចាត់តាំងឬ

រោរបៅបបកមើ្រ្ននុងសាសនាចក្រ?

ខ. បតើអ្ន្រម្ៃអារម្ណ៍ោ៉ាងណាបៅបពលអ្ន្រ្ ិតថារោរលះបង់ថដលអ្ន្រោៃបធវើ្រ្ននុងរោរបបកមើកពះអម្ចាស់ពិសិដ្ឋ

ដល់កទង់បនាះ?

អូលរីបវើរថក្ងប្ើោៃទទួលមរណភាពបៅទរីក្រុងខឺត�ង់បៅន្ងៃទរី25ថខសរីហាឆ្នាំ1841។បៅបពលបនាះោត់បៅថត

ជាតំណាង្ ណៈកបធាៃទរីមួយបៅ្រ្ននុងធុរៈរបស់ពួ្របលា្របហើយោត់្រ៏កតូវោៃបៅឲ្យបធវើជាអធិបតរីបលើសាសនាចក្របៅទរីក្រុង

ខឺត�ង់។បទាះជាោត់មិៃបជា្�័យទាំងកសុង្រ្ននុងរោរចាត់ថចងធុរៈរបស់សាសនាចក្រ្រ្រី្រ៏ោត់ោៃបធវើរោរបដើម្បរីរោរោរភាព

ន ល្ែ្្នតូរៃិងប្មះល្អរបស់សាសនាចក្រ។ោត់បសាមះកតង់ចំបោះកពះអម្ចាស់ៃិងចំបោះពយារោរីយែូថសបស៊្ីធ។

បៅ្រ្ននុងលិខិតផ្ដាំប្ញើយែូថសបស៊្ីធៃិងសម្�ិ្រនៃ្ ណៈកបធាៃទរីមួយប្្សងបទៀតោៃបរៀបរាប់ពរីអូលរីបវើរថក្ងប្ើថា

«ជាបុរសសុចរិតម្ៃ្ ុណធម៌ៃិងម្ៃសរីលធម៌ខ្ពស់បំ្ុតបហើយ...ជាបុរសនៃកពះ»(បៅ្រ្ននុងHistory of the Church,
3:350)។កបធាៃប៊យដ៍ប�ផ្្រ្រឺ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃម្ៃកបសាសៃ៍៖

«សតើអូលដីសវើរដបគងសគើបានសធ្វើអ្វដីបានជាស្មាទះោត់គរួរបតូវបានរំឭក្យា៉ាងពិ�ិែ្ឋ?ោត់មិនបានសធ្វើអ្វដី

សបចើនសេ។វាមិនដមនជាអ្វដីដែលោត់បានសធ្វើសនាទះសេ្រ៉ុដន្គឺខ្លួនោត់ផ្ទាល់សេសតើ។...

«បពទះអរាចា�់មិនបានរំពឹងឲ្យអូលដីសវើរានភាពឥតសខាចាទះសនាទះសេប្រដហលជាមិនរំពឹងឲ្យោត់សជាគជ័យ

ផងដែរ។...

«សយើងមិនអាចរំពឹងសែើម្ដីរានសជាគជ័យជានិច្សនាទះសេ្រ៉ុដន្សយើងគរួរដតពយាយាមឲ្យអ�់ពដី�មត្ភាព

ដែលសយើងអាចសធ្វើបាន»(The Least of These»Ensign ឬLiahona, ដខវិច្ិកាឆ្នាំ២០០៤េំព័រ៨៦)។

យរុវជនណែលកាន់បព្វជិតភាពសអើរ៉រុនអាចបសពមើជា

ពគូបសពងៀនរាម្ ្ទរះ។



៤៣៧

សមសរៀនេដី២៥៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១១៧–២០

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១១៨

ទ្រះអម្ចាស់ោនដ�ងតាំងស្វកថ្ីតហើយតៅស្វកទាំងអស់ឲ្យបតទ្ើតបសកក្្

បៅន ង្ៃទរី8ថខ្រ្រកោឆ្នាំ1838កពះអម្ចាស់ោៃបៅសាវ្រ្ ្រីឲ្យ�ំៃួសអ្ន្រថដលោៃ្រ្បត់សាសនា។កពះអម្ចាស់ោៃបៅ

សាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ឲ្យកបរោសដំណរងល្អ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា118:4–5បោយរ្របមើល្រថៃលែងថដលកពះអម្ចាស់ោៃបញ្ជាឲ្យសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់

បៅកបរោសដំណរងល្អ។ឃ្លា«បលើទរ្រដ៏ធំបធង»សំបៅបលើរោរបធវើដំបណើរឆលែងរោត់មហាសមុកទអាតលែង់ទិចបៅរោៃ់ចក្រ្ព

អង់ប ល្ែស។បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា118:5សូម្រត់សម្រល់្រថៃលែងថដលពួ្រប្កតូវកបមូល្្នុំមុៃបពលបចញបៅ

បបកមើបបស្រ្រម្។សូម្រត់សម្រល់ពរីន្ងៃថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃបៃ្ទតូលថាពួ្រប្កតូវកបមូល្្នុំបៅ្រថៃលែងបនាះ។

ជាបកចើៃថខបករោយពរីវិវរណៈបៃះរោរបបៀតបបៀៃោៃប្រើៃប�ើងបៅរដ្ឋមិសសួរី។បៅទរីបំ្ុតពួ្របរិសុទ្ធកតូវោៃបបណដាញបចញ

ពរីរដ្ឋបនាះ។សាថាៃរោរណ៍បៃះោៃបងកបកោះថានា្រ់ដល់ពួ្របរិសុទ្ធ្រ្ននុងរោរបំបពញកពះបញ្ញតតេិរបស់កពះអម្ចាស់បដើម្បរីបៅ�ួប�ុំោនាបៅ

ក្ុរងហាវាថវស្ទ។កបជា�ៃរដ្ឋមិសសួរីោៃអួតអាងោ៉ាងបបើ្រចំហរថាពួ្រប្ៃរងទប់សាកាត់មិៃឲ្យវិវរណៈរបស់កពះអម្ចាស់ោៃ

សបកមច។បែុថៃតេពួ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃបប្ជាញាថាកតូវបធវើតាមកពះបញ្ញតតេិរបស់កពះអម្ចាស់។

បៅកពរ្រន្ងៃទរី2៦ថខបមសាឆ្នាំ1839សម្�ិ្រនៃ្រូរ៉ុមនៃសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃកបមូល្ ្នុំោនាបៅទរីធាលាកពះវិហារបរិសុទ្ធ។

(សម្�ិ្រ្រូរ៉ុមបសាមះកតង់ទាំងអស់មិៃអាចម្រ�ួប�ុំបៅទរីបនាះោៃបទ។អ្ន្រខលែះកតូវោៃចាប់ោ្រ់្ ុ្រ)។ពួ្រប្ចាប់ប្្ើមសង់

ក្រះនៃកពះវិហារបរិសុទ្ធ(សូមបមើល្.ៃិងស.115:11)បោយោ្រ់្ ្ដ៏ធំមួយដុំបៅ�ិតក�ុងភា្អាប្្នយ៍នៃដរីសកម្ប់

សង់។ពួ្រប្ោៃថតងតាំងពួ្រសាវ្របដើម្បរី�ំៃួស្រថៃលែងទំបៃររបស់្រូរ៉ុមនៃពួ្រដប់ពរីរនា្រ់។បហើយពួ្រប្ោៃចា្របចញ

បោយមិៃឲ្យដរងដល់ពួ្រសកតូវរបស់ពួ្រប្។(សកម្ប់ដំបណើរបរឿងបពញបលញបថៃថែមបទៀតអំពរីបទពិបសាធៃ៍បៃះសូមបមើល

Teachings of Presidents of the Church: Wilford Woodruff [ឆ្នាំ2004],ទំព័រ139–41)។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១១៩–២០

ទ្រះអម្ចាស់ោនតបើកសដ្្ដង្ ីទកឹ�្យវិន័យណនែង្វាយ្ ួយ
ភាគក្នុងែប់

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា119ៃិង120ម្ៃវិវរណៈ

ពរីរស្រីពរីក្ររត្យវិៃ័យនៃដគ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់។្រ្ននុងវិវរណៈ

ថដលម្ៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា120

កពះអម្ចាស់ោៃកតាស់បញ្ជាថាក្រុមកបរ្រសាមួយៃរងកតូវបរៀបចំ

ប�ើងបដើម្បរីដរ្រនាំរោរបកបើកោស់នៃមូលៃិធិដគ្វាយមួយ

ភា្្រ្ននុងដប់របស់សាសនាចក្រ។សពវន្ងៃបៃះវួដឬសាខា

ៃរីមួយៗបញ្តូៃមូលៃិធិដគ្វាយមួយភា្ដប់របស់សម្�ិ្រ

បៅរោៃ់ទរីសានា្រ់រោរ្រណាដាលរបស់សាសនាចក្រថដលបៅថា

ក្ុរមកបរ្រសាបរៀបចំដគ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់។អ្ន្រដរ្រនាំ្រ្ននុង

តំបៃ់មិៃសបកមចថាមូលៃិធិដគ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់កតូវោៃ

បកបើបោយរបបៀបណាបនាះបទ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា119:1–4។វអាចម្ៃអតថែកបបោ�ៃ៍្រ្ននុងរោរដរងថាបៅ្រ្ននុងខ4ោ្រ្យធ�ធា�

ម្ៃៃ័យថាចំណូល។

ប្រធានហាសវើែែ្រុលយូហឹនសធើរបានពន្យល់៖«បក្ឹត្យវិន័យសនាទះបានដចងថ្‹មរួយភាគែ្រ់នន

ធនធានរ្រ�់សគទាំងអ�់›។ធនធានរានន័យថ្បបាក្់ចំសែញបបាក្់�ំែងបបាក្់តសម្ើង។វាគឺ

ជាបបាក្់ដខរ្រ�់និសយាជិតមរួយរូ្រជាបបាក្់ចំសែញពដីការសធ្វើអាជដីវក្ម្មជាបបាក្់ក្ំសែើនរ្រ�់្រុគ្លរានាក្់

ដែលរីក្ចសបមើនឬរក្បានឬជាបបាក្់ចំែូលរ្រ�់មនុ�្សរានាក្់សទាទះមក្ពដីប្រភពណាក្៏សដាយ។

បពទះអរាចា�់បានរាន្រន្លូលថ្វាជាបក្ឹត្យវិន័យដែលសៅ‹អចិន្ន្យ›ែូចដែលវារានពដី្រុរាែកាល

ផងដែរ»(សៅក្្នគុង Conference Report,ដខសមសាឆ្នាំ១៩៦៤,េំព័រ៣៥)។

្្តីេតីមាេពមាប់ពពរះវិហារបរិេរុទ្សៅពករុងហាវាណវេ្ទរែ្ឋ

មតីេេូរីពតូវប្នបញ្ចនុរះសៅណខកក្កដាឆានាំ១៨៣៨។



៤៣៨

សមសរៀនេដី២៥៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១១៧–២០

បៅបពលអ្ន្រអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយកបធាៃនៃសាសនាចក្រសូមរ្របមើលពរ�័យថដលអ្ន្រអាចទទួលោៃ

បពលអ្ន្របង់ដគ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់៖

ប្រធានហារ៉ូល្រម៊ីលដីបានសប្រៀ្រសធៀ្រការ�នយារ្រ�់បពទះសៅនឹងការ«ស្រើក្...ទាវារសាថាន�រួគ៌»

សែើម្ដីប្រទានពរែល់អ្នក្្រង់ែង្វាយ(�ូមសមើលម៉ឡាគដី៣:៨–១១)ការស្រើក្ទាវារសាថាន�រួគ៌រានន័យថ្

ជាវិវរែៈមក្ពដីបពទះែល់អ្នក្ដែលសពញចិត្នឹងសធ្វើការលទះ្រង់»(«The Way to Eternal Life »Ensign,
ដខវិច្ិកាឆ្នាំ១៩៧១េំព័រ១៦)។



ប្រធានហុដីស្រម៊ីរសចបកាន្បានរានប្រសា�ន៍ពដីពរជ័យខាងវិញ្ញាែដែលសក្ើតរានែល់សយើងសៅសពល

សយើង្រង់ែង្វាយមរួយភាគក្្នគុងែ្រ់៖«ភាពចបមុងចសបមើនសក្ើតរានែល់អ្នក្ដែលសោរពតាមបក្ឹត្យវិន័យ

ននែង្វាយមរួយភាគក្្នគុងែ្រ់។«សៅសពលខ្គុំនិយាយអំពដីភាពចបមុងចសបមើនខ្គុំមិនបានគិតអំពដីវាថ្

ទាក្់េងនឹងបបាក្់កា�ដតមយា៉ាងសនាទះសេ។...្រ៉ុដន្អ្វដីដែលខ្គុំរា្រ់ថ្ជាចបមុងចសបមើនពិតបបាក្ែជាសរឿង

មរួយក្្នគុងចំសណាមអ្វដីៗសផ្សងសេៀតទាំងអ�់ដែលរានតនម្ខាលាំងចំសោទះការរ�់សៅរ្រ�់្រុរ�និងប�្ដី

បគ្រ់ោនាវាគឺជាការធំធាត់ខាងចំសែទះែឹងអំពដីបពទះនិងក្្នគុងេដី្រនាទាល់និងអំណាចសែើម្ដីរ�់សៅតាម

ែំែឹងល្អនិងសែើម្ដី្រំផុ�គំនិតរ្រ�់បគរួសារសយើងឲ្យសធ្វើអ្វដីែូចោនា។សនាទះគឺជាប្រសភេននការចបមុងចសបមើនយា៉ាងពិតបបាក្ែ

មរួយ»( Teachings of Presidents of the Church: Heber J. Grant[ឆ្នាំ២០០២]េំព័រ១២៤)។

ប្រធានបកាន្ក្៏បាន្រសបងៀនផងដែរពដីវិធដីមយា៉ាងដែលសយើងអាចបានពរដផ្នក្ហិរញ្ញវត្គុសៅសពលសយើង្រង់ែង្វាយមរួយភាគ

ក្្នគុងែ្រ់៖«ស្រើសយើង្ររិចាចាគអ្វដីដែលសយើងរានស្រើសយើង្រង់ែង្វាយមរួយភាគក្្នគុងែ្រ់មិនថ្វាតិចតរួច្រ៉ុណាណសនាទះសេ...

បពទះដែលជាបពទះវរ្រិតា�រួគ៌រ្រ�់សយើងនឹងពបងដីក្បបាំ្ររួនែុលាលារដែលសៅ�ល់ឬកាក្់ដ��ិ្របបាំ្ររួនស�នដែលសៅ�ល់ពដី

ហា�ិ្រស�នសហើយអ្នក្នឹងរានបបាជាញាបគ្រ់បោន់ក្្នគុងការសប្រើវាឲ្យរានប្រសយាជន៍ែូសច្នទះអ្នក្នឹងមិនបាត់្រង់អ្វដីសសាទះសឡើង

ក្្នគុងការសសាមាទះបតង់( Teachings: Heber J. Grant,េំព័រ១២៤–២៥)។



4. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើអ្ន្រោៃទទួលពរ�័យ

អវរីខលែះម្រពរីរោរបោរពតាមក្ររត្យវិៃ័យនៃដគ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់?


5. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ១១៧–២០ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖

ការវាយតទម្ជពីវិតររ�់អ្នក

សៅសពលអ្នក្ចំណាយសពលសែើម្ដី

វាយតនម្សដាយសសាមាទះបតង់ថ្សតើអ្នក្

ក្ំពុងរ�់សៅតាមសោលការែ៍ជាក្់លាក្់

មរួយបានល្អ្រ៉ុណាណសនាទះអ្នក្ផ្ល់ឱកា�

ែល់បពទះវិញ្ញាែ្ររិ�ុេ្ឲ្យជរួយអ្នក្ែឹង

ថ្សតើអ្នក្ពូដក្ខាងអ្វដីនិងរស្រៀ្រដែល

អ្នក្អាចដក្លម្អ។សៅសពលដែលអ្នក្

ពិចារណាវិវរែៈទាំងឡាយដែល

រានក្ត់បតាសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិង

ស�ចក្្ដី�ញ្ញា១១៩និង១២០�ូម

�រួរខ្លួនឯងថ្សតើអ្នក្ក្ំពុងរ�់សៅតាម

បក្ឹត្យវិន័យបានល្អែល់ក្បមិតណា។



៤៣៩

សមសរៀនេដី២៦៖ន្ងៃេដី១

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា

១២១:១–១០;១២២
បមបរៀៃទរី2៦៖ន្ងៃទរី1បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា121:1–10;122

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១២១:១–៦

យ៉ូដសបស្៊មីធអធិស្ឋានសទម្ប់្ ួកបរិសុ្រ្ដែលោនរង្រុក្ខ

សូមៃរ្រកសនមថាមិតតេម្នា្រ់ៃរងឆលែងរោត់បទពិបសាធៃ៍មួយដ៏លំោ្រ។មិតតេបនាះកោប់អ្ន្រថានាងមិៃយល់ថាបហតុអវរីោៃជានាង

�ួបទុ្រខេលំោ្រថបបបៃះបហើយថានាងម្ៃអារម្ណ៍ថាកពះោៃបោះបង់នាងបចាល។បតើអ្ន្រៃរងកោប់អវរីខលែះបៅមិតតេរបស់អ្ន្រ?

បតើអ្ន្រៃរងបធវើអវរីខលែះកបសិៃបបើអ្ន្រ្ ឺជាមៃុស្សម្នា្រ់ថដលោៃ�ួបទុ្រខេលំោ្របនាះ?

បៅបពលអ្ន្រសិ្រសាពរីរោរអធិសាឋាៃរបស់ពយារោរីយែូថសបស្៊ីធបៅ្រ្ននុង្ ុ្រលិបបើធរីៃិងបៃ្ទតូលទូនាមៃរបស់កពះអម្ចាស់ចំបោះបលា្រ

សូមថសវងរ្របោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍នានាថដលអាច�ួយអ្ន្រឲ្យស៊ូកទាំរោរសា្រល្បងៃិងទុ្រខេបវទនាបោយបសច្រ្រី�ំបៃឿ។

បៅន ង្ៃទរី31ថខតុលាឆ្នាំ1838ចចហុរីងខលជា

សម្�ិ្រម្នា្រ់របស់សាសនាចក្រៃិងជាវរបសៃរីយឯ្រម្នា្រ់

បៅ្រ្ននុង�រីវពលរដ្ឋមិសសួរីោៃ្រ្បត់ៃរងយែូថសបស្៊ីធ។

ហុរីងខលោៃកោប់យែូថសបថាក្រុមមៃុស្សថដលវយបធវើោប

ដល់ពួ្របរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងទរីក្រុងហាវារថវស្ទរដ្ឋមិសសួរីចង់�ួប

សម្ភាសៃ៍បោយសៃតេិភាពបដើម្បរីបោះកសាយរោរមិៃចុះសកមុង

ៃរងោនា។បៅបពលយែូថសបៃិងថានា្រ់ដរ្រនាំប្្សងបទៀតរបស់

សាសនាចក្រោៃម្រដល់សកម្ប់បទសម្ភាសៃ៍បនាះម្ៃ

្រង�រីវពលោៃចាប់ពួ្របលា្របោយបងខេិតបងខេំដូចជាអ្ន្រ

បទាសស្គ្រម។បៅថខបនាទាប់បនាះយែូថសបស៊្ីធៃិងពួ្រ

សហរោរីរបស់បលា្រកតូវោៃប្បធវើទុ្រខេបទាសបហើយប�រកបម្្

ខណៈថដលម្រសកតូវរបស់ពួ្របលា្រោៃយ្រពួ្របលា្របៅ

ោ្រ់្ ុ្រជាបកចើៃបៅ្រ្ននុងតំបៃ់បនាះបហើយោៃនាំពួ្របលា្របៅមុខបៅក្រមជាបកចើៃ។

ខណៈថដលពយារោរីយែូថសបស្៊ីធថអលបឌើរោ៉ាលរី្រីកោតតេៃិងថានា្រ់ដរ្រនាំប្្សងបទៀតរបស់សាសនាចក្រកតូវោៃ�ុំខលែលួៃោ៉ាង

អយុតតេិធម៌្រ្ននុង្ ុ្រមួយបៅរីចមែៃតេរដ្ឋមិសសួរីពួ្របលា្រោៃឮពួ្រអ្ន្រោម្ ុ្រៃិោយភាសាបថា្រទាបដូចជាទបងវើអាក្រ្រ់នៃរោរ

ឆ្រ់បលែៃ់រោរចាប់រំបលា្ៃិងរោររោប់សម្លាប់ដល់ពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយ។បៅ្រ្ននុងរោរពិពណ៌នារបស់បលា្រអំពរីបទពិបសាធៃ៍

បនាះថអលបឌើរកោតតេោៃសរបសរ៖

សេចក្តីស្្ើម
សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១២១–២៣រាននូវដផ្នក្នន�ំ្រុបតដែលបានសបជើ�

សរើ�ដែលយ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធបាន�រស�រសៅកាន់សា�នាចបក្ចុទះន្ងៃេដី២០ដខមិនា

ឆ្នាំ១៨៣៩។យ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធបាន�រស�រ�ំ្រុបតសនទះខែៈដែលសលាក្និងនែ

គូពដីរ្រដីនាក្់រ្រ�់សលាក្បតូវបានជា្រ់�ុំឃ្ំងសៅក្្នគុងគុក្លិស្រើធដី។សៅក្្នគុង�ំ្រុបត

សនាទះយ៉ូដ�្របានដាក្់្រញ្លូលនូវការអធិសា្នមរួយចំនរួនរ្រ�់សលាក្�បរា្រ់ពរួក្

្ររិ�ុេ្ដែលក្ំពុងរងេុក្្ខសដាយសារដត�ក្ម្មភាពននរារ�បតូវរ្រ�់ពរួក្សគ។សលាក្

ក្៏បានដាក្់្រញ្លូលនូវចសម្ើយដែលសលាក្បានេេរួល�បរា្រ់ការអធិសា្នទាំងសនាទះ

ផងដែរ។(�ូមសមើលHistory of the Church៣:២៨៩–៣០៥)។អ្នក្នឹង

�ិក្សាសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១២១–២៣សៅក្្នគុងសមសរៀនប្រចាំន្ងៃទាំង្ររួន

ន្ងៃសៅក្្នគុង�បាដាហ៍សនទះ។



៤៤០

សមសរៀនេដី២៦៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១២១:១–១០;១២២

«សៅយ្រ់ែ៏ធុញបទាន់មរួយសនាទះសយើងបានេសបមតខ្លួនែូចជាសែក្លក្់រហូតែល់យ្រ់សបរៅដតបតសចៀក្

និងែរួងចិត្សយើងឈឺចា្រ់សពលសយើងសាដា្រ់ឮរា្រ់សរា៉ាងនូវការចំអក្ការ�្្អាបក្ក់្ៗការប្ររា្គរួរឲ្យ

ខាលាចនិងភាសាសសាមាក្សបោក្រ្រ�់ពរួក្អ្នក្យាម។...

«ខ្គុំបានសាដា្រ់ឮរហូតែល់ខ្គុំសខ្ើមសឆ្អើមតក្់�្គុតរន្ត់និងសពញសដាយវិញ្ញាែែ៏ឈឺចា្រ់ដែលវាពិបាក្

�បរា្រ់ខ្គុំសែើម្ដីេ្រ់ខ្លួនក្ុំឲ្យឈរសឡើងសហើយ�្ដី្រសនាទា�ែល់ពរួក្អ្នក្យាមសនាទះ្រ៉ុដន្ខ្គុំពុំនិយាយអ្វដី

ទាំងអ�់សៅយ៉ូដ�្រ...សទាទះ្រដីខ្គុំសែក្សៅជិតនឹងសលាក្សហើយបានែឹងថ្សលាក្ពុំទាន់សែក្ក្្ដី។រំសពចសនាទះសលាក្បាន

សបកាក្ឈរសឡើងសហើយនិយាយែូចជា�ំសឡងផ្រលាន់ឬែូចជាសតាបគហឹមនិយាយយា៉ាងចបា�់ដែលខ្គុំអាចសៅចាំបានថ្៖

«‹ស្ងា�់តៅ!្នុស្សអាទកក់ក្នុងរត្ដៅែ៏អទបិយតអើយ។តៅក្នុងទ្រះនា្ណនទ្រះតយស៊ូវទគីស្ទខ្នុំស្ដីបតនាទាសែល់អ្កតហើយ

បញ្ជាឲ្យអ្កស្ងា�់ភាលា្ែ្ិ�ខ្នុំនឹង្ ិនរស់តៅ្ ួយនា្រីត្រៀ�តហើយស្ដាប់ឮភាស្ែូតច្រះត�ើយ។ឈប់និយាយភាលា្តបើ្ ិន

ែូតចានារះអ្កឬខ្នុំនឹងស្លាប់ឥ�ទូវតនរះ!›

«សលាក្បានឈ្រ់វាចា។សលាក្បានឈរយា៉ាងមុតរាំសៅក្្នគុងមហិទាធានុភាពខាលាំងណា�់។បតូវសគដាក្់បចវា៉ក្់សហើយសដាយ

ោមានអាវុធដតសលាក្�ងៃ្រ់សាងាត់មិនបក្សញងបក្ោងសហើយន្្្្នលូរសប្រៀ្រែូចជាសេវតាមរួយអង្សនាទះសលាក្បានសមើលសៅអ្នក្

យាមដែលឱ្រជង្ង់ររួញខាលាចសៅសគៀនជញ្ជាំងឬបកា្រចុទះនឹងសជើងសលាក្បាន�ុំសទា�ែល់សលាក្សហើយសៅស�ងៃៀមរហូតែល់

សវនផ្លា�់្រ្លូរអ្នក្យាម។

«ខ្គុំធាលា្រ់ស�ើញពរួក្រែ្ឋម្ន្ដីបក្�រួងយុត្ិធម៌ោក្់រ៉ូ្ររ្រ�់សៅបក្ម...ខែៈដែលជដីវិតបតូវបានពនយារសពលសៅក្្នគុងតុលាការ

ប្រសេ�អង់សគ្�ខ្គុំធាលា្រ់ស�ើញ�រាជិក្មរួយសៅក្្នគុងក្ិច្ប្រជុំែ៏ឱឡារិក្សចញចបា្រ់�បរា្រ់ប្រសេ�ជាតិខ្គុំបានធាលា្រ់ពយាយាម

គិតអំពដីពរួក្ស�្ចពរួក្រាជវាំង្រល្័ងកនិងមក្ុែនិងអំពដីពរួក្អធិរាជដែលបានប្រមូលផ្គុំោនាសែើម្ដី�សបមចពដីសជាគវា�នានននគរ

នានា្រ៉ុដន្ស�ចក្្ដីន្្្្នលូរនិងអានុភាពែ៏អសាចារ្យដែលខ្គុំធាលា្រ់ស�ើញគឺរានដ�្ ្ដងគ�គ់ឺសៅសពលសលាក្ឈរទាំងជា្រ់បចវា៉ក្់សៅ

ោក្់ក្ណាដាលអាបធាបតក្្នគុងគុក្មរួយសៅភូមិែ៏ងងឹតននរែ្ឋមិ��រួរី»(Autobiography of Parley P. Pratt ed. Parley P. Pratt Jr.
[ឆ្នាំ១៩៣៨]េំព័រ២១០–១១)។

ខណៈបៅរង់ចាំវិៃិច្័យ្រិច្ចបោយសារថតរោរបចាទកបរោៃ់ខុស

បហើយបោយោមៃវិៃិច្័យ្រិច្ចកតរមកតូវយែូថសបស៊្ីធៃិងថានា្រ់

ដរ្រនាំប្្សងបទៀតរបស់សាសនាចក្រកតូវោៃប្ចាប់ខលែលួៃោ្រ់

្ុ្របៅ្រ្ននុងលិបបើធរីរដ្ឋមិសសួរីបៅន្ងៃទរី30ថខវិច្ិរោ។

(សូមបមើល្បវត្ិ ន� សាសនាច្ក3:188–89,215)។

បៅអំ�នុងបួៃថខបនាទាប់ម្របទៀតពយារោរីបងកបុសបលា្រ

នហរុមអា�ិចសាៃ់បឌើរម្៉ា្រ់រាែន�ម្៉ាៃថវ៉តៃិងខាលិប

បលវិៃកតូវោៃប្យ្របៅោ្រ់បៅជាៃ់បករោមនៃ្ ុ្រលិបបើធរី

បៅ្រ្ននុងរដូវរគ្រោ៉ាងលវរីង�ូចត់។ស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃ្រ៏ោៃបៅ

ជាមួយៃរងពួ្របលា្រមួយរយៈថដរបែុថៃតេបលា្រកតូវោៃប្បោះ

ថលងបៅបដើមថខ្រុម្ៈ។្ុ្របករោមដរីបនាះម្ៃទំហំកបថហល

ជា4.3ថមែកត្ ុណៃរង4.3ថមែកត)។ពិោៃម្ៃ្រម្ពស់

ចបនាលាះពរី1.8ថមែកតៃិង2ថមែកត។ម្ៃបង្អតូចតូចពរីរថដល

្្ល់ពៃលែឺកពរមៗបហើយបៅពរីខាងបករៅបង្អលួចចទាំងបៃះម្ៃ

មៃុស្សជាបកចើៃោៃចំអ្របហើយកបម្្ដល់ពួ្រអ្ន្រជាប់

�ុំ។ពួ្រអ្ន្រជាប់�ុំទាំងបនាះោៃបដ្របៅបលើចំបបើងថដល

្រខវ្រ់បហើយម្ៃបពលខលែះយែូថសបោមៃ្ ួយដណដាប់ប�ើយ។

ម្ងម្កាលអាហារកតូវោៃប្ោ្រ់ថានាំបំពុលបហើយបពលខលែះបទៀត

វ្ ួរឲ្យបខ្ពើមរបអើមខាលាំងណាស់បែុថៃតេពួ្របលា្រទទួលទាៃបោយ

សារថតភាពបកស្រឃ្លាៃ។ពួ្របលា្រ្រកមៃរងឲ្យម្ៃអ្ន្រម្រ

សួរសុខទុ្រខេណាស់បហើយម្ៃទុ្រខេជាទមងៃៃ់បោយសាដាប់ឮពរី

រោររងទុ្រខេរបស់ពួ្របរិសុទ្ធថដលកតូវោៃបបណដាញបចញពរីរដ្ឋ

មិសសួរីបៅោ្រ់្រណាដាលរដូវរគ្រ។

ខលែរមសារសំបុកតបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

121–23ម្ៃបញ្ចតូលៃូវរោរអធិសាឋាៃមួយចំៃួៃរបស់

យែូថសបស្៊ីធបៅរោៃ់កពះអម្ចាស់។កបសិៃបបើអ្ន្រសថែិតបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពរបស់ពយារោរីបតើអ្ន្រៃរងអធិសាឋាៃសុំអវរីខលែះ?

«សេចក្តីថ្ល្្ចូរនិងអានរុភាពែ៏អស្ចារ្យ...ឈរទាំងជាប់

ពចវា៉ក់»។

គរុកលិសបើធតីរែ្ឋមិេេួរី



៤៤១

សមសរៀនេដី២៦៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១២១:១–១០;១២២

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា121:1–៦បហើយ្រត់សម្រល់ពរីអវរីថដលពយារោរីោៃអធិសាឋាៃសុំរួមបញ្ចតូលទាំងសំណួរ

ថដលបលា្រោៃសួរ្ ងថដរ។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំឃ្លាទាំងឡាយថដលម្ៃអតថែៃ័យចំបោះអ្ន្រ។(បៅបពលអ្ន្រអាៃ

ខ1ៃិង4វជារោរល្អបដើម្បរីសារល់ថាកពះពនាលា្ ឺជាអោរមួយឬបកោងមួយបទៀតថដល្ ្ល់ទរី�កម្រ)។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១២១:៧–១០;១២២

ទ្រះអម្ចាស់លួងតោ្យ៉ូដសបស្៊មីធ

ចបមលែើយរបស់កពះអម្ចាស់ចំបោះរោរអធិសាឋាៃរបស់យែូថសបស្៊ីធ្ឺម្ៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា121:7–4៦ៃិង

122:1–9។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា121:7–9បោយថសវងរ្របសច្រ្រីពិតថដលោៃ�ួយយែូថសបៃិងពួ្រ

នដ្ ូរបស់បលា្របៅ្រ្ននុង្ ុ្រលិបបើធរី។


1. បៅបពលអ្ន្រសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

121:7–9សូមបំបពញ្រិច្ចរោរខាងបករោមបៃះបៅ

្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

្រ. សូមសរបសរោ៉ាងបហាចណាស់ឲ្យោៃ

បសច្រ្រីពិតចំៃួៃពរីរថដលអ្ន្ររ្រប�ើញបៅ្រ្ននុង

ខ្ ម្ពរីរទាំងបៃះ។សូមពៃ្យល់ពរីរបបៀបថដល

បោលរោរណ៍ឬបោលលទ្ធិទាំងបៃះកបថហល

ជាោៃ�ួយដល់យែូថសបៃិងពួ្រនដ្ ូរបស់

បលា្រ។

ខ. សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះ៖បតើអ្ន្រ្ ិតថាអវរីបៅជាភាពខុសថបលែ្រោនារវងរោរស៊ូកទាំៃរងរោរសា្រល្បងៃិង

រោរស៊ូកទំាៃរងរោរសា្រល្បងោៃល្អ?កពះអម្ចាស់ោៃម្ៃបៃ្ទតូលថាបសច្រតេរីទំនាស់ៃិងបសច្រ្រីលំោ្ររបស់

យែូថសបស្៊ីធបនាះ«កោៃ់ថតមួយថ្លែតបែុបណាណះបទ»(្.ៃិងស.121:7)។បតើអ្ន្រ្ ិតថាវម្ៃៃ័យ

ោ៉ាងណា?បតើទស្សៃបៃះ�ួយបយើងឲ្យស៊ូកទាំៃរងរោរសា្រល្បងរបស់បយើងឲ្យល្អតាមរបបៀបណា?

្ . សូមសរបសរោ្រ្យពរីរឬបរីកបបោ្អំពរីមៃុស្សម្នា្រ់ថដលអ្ន្រសារល់បហើយម្ៃ្ ំរូនៃរោរស៊ូកទាំៃរងរោរ

សា្រល្បងោៃល្អ។


2. សូម្ ិតប�ើងវិញពរីសាថាៃភាពថដលោៃពិពណ៌នាបៅបដើមបមបរៀៃបៃះ—មិតតេម្នា្រ់ថដល្រំពុងរងទុ្រខេបហើយ្ ិតថាកពះ

ោៃបោះបង់នាងបចាល។សូមសរបសរសំបុកតលួងបលាមចិតតេមួយចបាប់បៅរោៃ់មិតតេម្នា្រ់បៃះបោយបកបើបសច្រ្រីពិត

ថដលអ្ន្ររ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា121:7–9។សូមពៃ្យល់ពរីរបបៀបថដលបសច្រ្រីពិត

ទាំងបៃះអាច�ួយដល់នាង។អ្ន្រអាចៃរងចង់ដ្រកសង់ថ្្ន្រមួយចំៃួៃឬថ្្ន្រទាំងកសុងនៃខ9ោ្រ់បៅ្រ្ននុង

សំបុកតបៃះ។

សូមសញ្រង្ ិតពរី្រម្លាំងថដលអ្ន្រទទួលោៃពរីចំបណះដរងរបស់អ្ន្រថាបៅបពលបយើងអំោវនាវដល់កពះអម្ចាស់បៅ្រ្ននុងកោនៃ

បសច្រ្រីទំនាស់ៃិងបសច្រ្រីទុ្រខេលំោ្របយើងអាចទទួលោៃបសច្រ្រីសុខសាៃតេរបស់កទង់បហើយថាកបសិៃបបើបយើងស៊ូកទាំៃរងរោរ

សា្រល្បងោៃល្អបៅ្រ្ននុង�រីវិតរថមងសាលាប់កពះៃរងកបទាៃពរដល់បយើងបៅបពលបៃះៃិងបៅភាពអស់្រល្បជាៃិច្ច។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា122បយើងអាៃោ្រ្យទូនាមៃៃិងរោរលួងបលាមបថៃថែមបទៀតថដលកពះអម្ចាស់ោៃ

កបទាៃដល់យែូថសបស្៊ីធ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា122:1–4បោយថសវងរ្រពរ�័យថដលកពះអម្ចាស់ោៃ

សៃយាដល់យែូថសបស្៊ីធ។បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរសៃយាទាំងបៃះោៃ�ួយពយារោរីបៅ្រ្ននុងកោដ៏លំោ្របៃះោ៉ាងណាខលែះ?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា122:5–7បោយថសវងរ្របោលរោរណ៍មួយថដលកពះអម្ចាស់ោៃបបកងៀៃយែូថសប

ស៊្ីធអំពរីបហតុ្លថដលបយើង�ួយបសច្រ្រីទុ្រខេលំោ្រ។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំោ្រ្យៃិងកបបោ្ថដលសំខាៃ់ចំបោះអ្ន្រ។

បតើបយើងអាចបរៀៃអវរីខលែះពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះអំពរីបោលបំណងមួយនៃបសច្រ្រីទុ្រខេលំោ្រ?សូមបំបពញកបបោ្ដូចតបៅបៃះ៖

គសចក្បីទុក្ខលំបាកអាចែ្ល់ឲ្យគ�ើងគ�ើ�គៅជា។

ថអលបឌើរយែូថសបប៊ីវុឺតលរីៃ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃពៃ្យល់ពរីរបបៀបថដលបសច្រ្រីទុ្រខេលំោ្រអាច្ ្ល់រោរ

ពិបសាធៃ៍ដល់បយើងបហើយបៅជារោរល្អដល់បយើង។



៤៤២

សមសរៀនេដី២៦៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១២១:១–១០;១២២

«អ្នក្ប្រដហលជារានអារម្មែ៍ឯសកាសៅសពលស�ចក្្ដីេំនា�់ចូលមក្ក្្នគុងជដីវិតអ្នក្។អ្នក្បគវីក្បាល

សហើយនឹក្ឆងៃល់ថ្‹សហតុអ្វដីជារូ្រខ្គុំ›?

«្រ៉ុដន្សៅេដី្រំផុតេុក្្ខបពរួយសនទះនឹងសក្ើតរានចំសោទះសយើងរានាក្់ៗ។សៅសពលខុ�ៗោនាមនុ�្សបគ្រ់រូ្រ

បតូវដតជរួ្រនឹងេុក្្ខបពរួយ។ោមាននរណារានាក្់សចៀ�ផុតសឡើយ»។...

«ការសរៀន�មូបទាំក្្នគុងបោននការខក្ចិត្ការរងេុក្្ខនិងសសាក្សៅគឺជាដផ្នក្ននការ្រំោក្់្រំ្រ៉នការង្រ

រ្រ�់សយើង។ជាញឹក្ោ្រ់្រេពិសសាធន៍ទាំងសនទះហាក្់្រដីែូចជាពិបាក្បទាំបេដតវាក្៏ជាប្រសភេនន្រេពិសសាធន៍ជាក្់លាក្់

ដែលពបងដីក្ការយល់ែឹងរ្រ�់សយើងសាថា្រនាចរិក្លក្្ខែៈរ្រ�់សយើងសហើយ្រសងកើនស�ចក្្ដីសមតាតារ្រ�់សយើងចំសោទះអ្នក្

ែនេ»(Come What May, and Love It »Ensign ឬLiahona,ដខវិច្ិកាឆ្នាំ២០០៨េំព័រ២៧)។

ដអលសឌើរអរួ�ុនដអហ្វវិតនដីក្្នគុងក្ូរ៉ុមននពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់ក្៏បាន្រសបងៀនថ្ស�ចក្្ដីលំបាក្នានា

អាចសៅជាការល្អែល់សយើង៖«ោមានការឈឺចា្រ់ណាមរួយដែលសយើងរងេុក្្ខោមានការសាក្ល្ងណា

មរួយដែលសយើងជរួ្រជាសរឿងអាសារឥតការសឡើយ»។វា្រសបមើែល់ការអ្រ់រំរ្រ�់សយើងែល់ការអភិវឌ្ឍនន

គុែ�ម្ត្ិែូចជាការអត់ធ្មត់ស�ចក្្ដីជំសនឿការរឹងរាំនិងការ្រនាទា្រខ្លួន។អ្វដីទាំងអ�់ដែលសយើង

រងេុក្្ខនិងអ្វដីទាំងអ�់ដែលសយើង�មូបទាំជាពិស��សៅសពលសយើង�មូបទាំវាសដាយអត់ធ្មត់សនាទះវានឹង

ពបងឹងែល់អត្ចរិតរ្រ�់សយើង្រន្សគុេ្ែរួងចិត្សយើងពបងដីក្បពលឹងសយើងនិងសធ្វើឲ្យសយើងសចទះប�ឡាញ់

និង�្រ្គុរ�កាន់ដតខាលាំងកាន់ដតសាក្�មនឹងបតូវបានសៅថ្ជាក្ូនសៅននបពទះ...សហើយវាគឺតាមរយៈស�ចក្្ដីសសាក្សៅ

និងការរងេុក្្ខការលំបាក្និងេុក្្ខបពរួយដែលសយើងេេរួលបានការអ្រ់រំដែលសយើងមក្េដីសនទះសែើម្ដីេេរួលបាន»(សៅក្្នគុង

ដ�្នស�ម៊ីរែ្រុលយូ�ឹម្រឹលFaith Precedes the Miracle[ឆ្នាំ១៩៧២]េំព័រ៩៨)។

ពយារោរីយែូថសបស្៊ីធោៃ�ួបបសច្រ្រីលំោ្របកចើៃបទៀតបករោយពរីបលា្រោៃរងទុ្រខេបៅ្រ្ននុង្ ុ្រលិបបើធរី។កបធាៃកពិ្រហាំយែង់

ោៃម្ៃថ្លែង៖«យែូថសបមិៃអាចល្អឥតបខាចាះោៃប�ើយបទាះជាបលា្រោៃរស់បៅដល់រាប់ោៃ់ឆ្នាំ្រ្រីកបសិៃបបើបលា្រោមៃ

រោរបបៀតបបៀៃ។កបសិៃបបើបលា្ររស់បៅោៃរាប់ោៃ់ឆ្នាំបហើយដរ្រនាំកបជា�ៃបៃះបហើយ្ សាយដំណរងល្អបោយោមៃរោរ

បបៀតបបៀៃបនាះបលា្រមិៃអាចល្អឥតបខាចាះដូចជាបលា្រោៃរស់បៅកតរមថត[សាមសិបកោំបរី]ឆ្នាំប�ើយ»(Teachings of 
Presidents of the Church: Brigham Young[ឆ្នាំ1997]ទំព័រ2៦4)។


3.បៅ្រ្ននុង្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមសរបសរអំពរីបទពិបសាធៃ៍ដ៏លំោ្រមួយថដលោៃរោលាយជារោរ

ល្អដល់អ្ន្រ។

បតើអ្ន្រធាលាប់ឮប្ៃិោយថាោមៃៃរណាម្នា្រ់យល់ពរីរោរសា្រល្បងថដលពួ្រប្្រំពុង�ួបថដរឬបទ?សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា122:8បោយថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់អាចម្ៃបៃ្ទតូលតបបៅៃរងមតិបៃះ។បដើម្បរីបបងកើៃរោរយល់ដរងរបស់

អ្ន្រអំពរីកបបោ្ថា«ោៃចុះទាបជាងរោរណ៍ទាំងបនាះបៅបទៀត»សូមអាៃៃរីនហវទរី29:20–21;អាលម្៉ា7:11;

ៃិងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា88:5–៦។អ្ន្រអាចពិចារណាសរបសរៃូវបោលលទ្ធិដូចតបៅបៃះបៅថ្រ្បរបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា122:8៖ព្រះអង្គសគ្ង្ររះបាៃរងទុក្ខការឈឺចាប់ៃិងគសចក្បីលំបាករបស់មៃុស្សទាំងអស់។


4. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រ្ ិតថាបោលលទ្ធិបៃះោៃ�ួយពយារោរី

យែូថសបសី្៊ធៃិងពួ្រនដ្ូរបស់បលា្របៅ

្រ្ននុង្ ុ្រលិបបើធរីតាមរបបៀបណាខលែះ?

ខ. បតើបោលលទ្ធិបៃះអាច�ួយអ្ន្របៅបពលអ្ន្រ

�ួបៃរងបញ្ហាោ៉ាងដូចបម្ចខលែះ?

ថអលបឌើរវុឺតលរីៃោៃបបកងៀៃ៖



៤៤៣

សមសរៀនេដី២៦៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១២១:១–១០;១២២

«សដាយសារបពទះសយ�មូវបគដី�្បានរងេុក្្ខយា៉ាងមហិរាបេង់យល់ពដីការរងេុក្្ខរ្រ�់សយើង។បេង់យល់ពដី

ភាពសសាក្សៅរ្រ�់សយើង។សយើងជរួ្រសរឿងលំបាក្ៗសែើម្ដីសយើងអាចរានស�ចក្្ដីសមតាតាក្រុណានិង

ការយល់ែឹងកាន់ដតសបចើនចំសោទះមនុ�្សសផ្សងសេៀត។

«�ូមចងចាំ្រន្លូលែ៏ឧត្មរ្រ�់បពទះអង្�ស្ង្គាទះសៅកាន់ពយាការីយ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធសៅសពលសលាក្បានរង

េុក្្ខជាមរួយនឹងពរួក្នែគូរ្រ�់សលាក្សៅក្្នគុងភាពងងឹតអា្រ់អរួរននគុក្លិស្រើធដី។

«‹្រុបតសយើងសអើយចូររានស�ចក្្ដី�ុខសាន្ែល់បពលឹង្រុបតចុទះស�ចក្្ដីេំនា�់និងស�ចក្្ដីលំបាក្រ្រ�់អ្នក្សនាទះបោន់ដត

មរួយដភ្ត្រ៉ុសណាណទះសេ

«‹សហើយខែៈសនាទះស្រើ�ិនជាអ្នក្�មូបទាំការែ៍សនាទះសដាយហ្មត់ចត់សនាទះបពទះបេង់នឹងតសមកើងអ្នក្សឡើងសៅសាថានខ្�់›។

(គ.និង�.១២១:៧–៨)។

«ជាមរួយនឹងេ�្សនែ៏អ�់ក្ល្សនាទះយ៉ូដ�្របានយក្ការលរួងសលាមពដី្រន្លូលទាំងសនទះសហើយសយើងក្៏អាចសធ្វើែូចោនាផង

ដែរ»(«Come What May, and Love It »េំព័រ២៧)។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា122:9បហើយ្ ិតពរីរបបៀបថដលខ្ម្ពរីរបៃះម្ៃទំនា្រ់ទំៃងៃរង�រីវិតៃិងរោរបបកមើ

របស់ពយារោរីយែូថសបស្៊ីធ។


5.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើបៃ្ទតូលរបស់

កពះអម្ចាស់បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា122:9ពកងរងដល់អ្ន្របៅ្រ្ននុងកោដ៏លំោ្រោៃោ៉ាង

ដូចបម្ច?

បនាទាប់ពរីសំបុកតបៃះកតូវោៃសរបសរមិៃយូរបែុនាមៃកពះអម្ចាស់ោៃបបើ្រ្ លែតូវឲ្យយែូថសបស្៊ីធៃិងពួ្រនដ្ ូរបស់បលា្របៅ�ួប�ុំៃរង

ពួ្របរិសុទ្ធបៅរដ្ឋអិលលរីបណាយ។កពះោៃ្ ង់បៅជាមួយៃរងអ្ន្របបកមើរបស់កទង់យែូថសបស៊្ីធបពញមួយ�រីវិតរបស់យែូថសប។

បករោយម្របទៀតមួយឆ្នាំ្រៃលែះពរីមុៃបលា្រកតូវោៃប្បធវើទុ្រករ្រម្យែូថសបស៊្ីធោៃកបរោស៖«កពះដ៏ម្ៃក្ប់កពះបចសាដា្ ឺជា

ថខលរបស់ខញនុំបហើយបតើមៃុស្សអាចបធវើអវរីោៃកបសិៃបបើកពះជាមិតតេរបស់ខញនុំ?»(បៅ្រ្ននុងHistory of the Church5:259)។

កបសិៃបបើបយើងបៃតេបសាមះកតង់បៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីលំោ្ររបស់បយើងបនាះកពះ្រ៏ៃរង្ ង់បៅ�ិតបយើងបដើម្បរីពកងរងបហើយបកជាមថក�ង

បយើងជាបរៀងរហូត។


៦. សូមសរបសរអវរីថដលបៅខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ

របស់អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ១២១:១–១០; ១២២:១–៩ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ

(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៤៤៤

សមសរៀនេដី២៦៖ន្ងៃេដី២

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា

១២១:១១–៣៣
បមបរៀៃទរី2៦៖ន្ងៃទរី2បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា121:11–33

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១២១:១១–២៥

ទ្រះអង្គសត្ង្ររះោន្ ិ្ណ៌នា្ ីការជំនុំជទ្រះដែលនឹងតកើ�ម្នែល់្ នុស្សដែលតបៀ�តបៀន្ ួកបរិសុ្រ្

សូមៃរ្រកសនមថាម្ៃកពរ្រមួយបៅបពលអ្ន្រ្រំពុងចា្របចញពរី្ ្ទះអ្ន្រោៃ្រត់សម្រល់ប�ើញម្ៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍បិតបៅ

ខាងបករៅទាវារ្ ្ទះរបស់អ្ន្រ៖«កតូវចាត់ទុ្រពួ្រមរមៃជាសកតូវបហើយ្តូវ លុប បំបាត់ ពួកមគ មចាល » ។

បតើអ្ន្រៃរង្ ័យខាលាចចា្របចញពរី្ ្ទះរបស់អ្ន្រថដរឬបទ?បតើអ្ន្រៃរងបៅរ្រ�ំៃួយបៅ្រថៃលែងណា?បតើអ្ន្រៃរងម្ៃអារម្ណ៍ថបបណា

កបសិៃបបើអ្ន្រោៃរ្រប�ើញថាបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍បនាះកតូវោៃបធវើប�ើងបោយមិតតេ្្រ្ិមួយចំៃួៃថដលអ្ន្រសារល់ពរីមុៃ?

ពរីមុៃពយារោរីយែូថសបស្៊ីធកតូវោៃចាប់ោ្រ់្ ុ្រមិតតេរបស់បលា្រមួយចំៃួៃថដលបពលមួយបសាមះកតង់ៃរងបលា្រោៃគ្្រម្រ

កបឆ្ំងៃរងបលា្រវិញ។បៅ្រ្ននុងចំបណាមបនាះម្ៃមិតតេពរីរនា្រ់្ ឺ្ូម្៉ាសប៊ីម្៉ាសៃិងអួរសុៃនហឌធាលាប់ជាសម្�ិ្រ្រ្ននុង

្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។បុរសទាំងពរីរនា្រ់បៃះោៃចុះហតថែបលខាបលើសំបុកតបញ្ជា្រ់(លិខិតថ្លែងសចាចា)បោយបចាទ

កបរោៃ់ខុសថាយែូថសបស៊្ីធៃិងសម្�ិ្រសាសនាចក្រដនទបទៀត្រំពុងបរៀបថ្ៃរោរបបណដាញម្រសកតូវរបស់ខលែលួៃបចញបោយ

រោរដុតៃិងបំផ្លាញកទព្យសម្បតតេិរបស់ពួ្រប្។សំបុកតបញ្ជា្រ់បៃះោៃបធវើឲ្យអ្ិោលរដ្ឋមិសសួរីបចញបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍មួយ

កតូវោៃប្សារល់ថាជាដរីរោរោរសម្លាប់ោមៃសល់បោយកបរោសថាពួ្រមរមៃទាំងអស់កតូវថតសម្លាប់បចាលឬបបណដាញបចញពរី

រដ្ឋ។បសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ថដលអ្ន្រៃរ្រកសនមថាោៃបិទបៅទាវាររបស់អ្ន្រ្ ឺជាោ្រ្យដ្រកសង់បចញពរីដរីរោរោរសម្លាប់ោមៃសល់បនាះ

(សូមបមើលHistory of the Church3:175)។

សូមចងចាំថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា121–23ម្ៃៃូវថ្្ន្រនៃសំបុកតដ៏បំ្ុស្ ំៃិតថដលយែូថសបស្៊ីធោៃសរបសរ

បៅ្រ្ននុង្ ុ្រលិបបើធរីបៅរោៃ់ពួ្របរិសុទ្ធចុះថខមិនាឆ្នាំ1839។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា121:11–17

បោយថសវងរ្រអវរីថដលពយារោរីបរៀៃពរីកពះអម្ចាស់ទា្រ់ទងៃរងអវរីថដលៃរងប្រើតប�ើងចំបោះអស់អ្ន្រថដលោៃបចាទកបរោៃ់ពួ្រអ្ន្រ

បបកមើរបស់កពះអម្ចាស់អំពរីអំបពើរំលង។

កបបោ្ថដលថា«បសច្រ្រីសង្រមរបស់ពួ្រប្ៃរកតូវោៃថប្របខ្ទចខ្ទរីបហើយបសច្រ្រីកោថានារបស់ពួ្រប្ៃរងកតូវោៃរលាយោត់

បៅ»(្.ៃិងស.121:11)្ូសបញ្ជា្រ់ថាពួ្រអ្ន្រថដលចបាំងទាស់ៃរងពួ្រអ្ន្របបកមើរបស់កពះអម្ចាស់បៅទរីបំ្ុតៃរង

បរា�័យបៅ្រ្ននុងរោរបកោងទុ្ររបស់ពួ្រប្។

សូមសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា121:18–22បោយថសវងរ្រលទ្ធ្លបថៃថែមបទៀតថដលៃរងប្រើតប�ើងដល់ពួ្រអ្ន្រ

ថដលបចាទកបរោៃ់ខុសឆ្គងបហើយចបាំងទាស់ៃរងពួ្រអ្ន្របបកមើរបស់កពះអម្ចាស់។(បៅ្រ្ននុងខ19កបបោ្ថដលថា«ោៃ

រោត់បចញពរីពិធរីបរិសុទ្ធទាំងឡាយនៃដំណា្រ់[របស់កពះអម្ចាស់]»្ ឺម្ៃៃ័យថារោរោត់បង់ឬផ្ដាច់បចញពរីពរ�័យថដល

ទា្រ់ទងជាមួយៃរងពិធរីបរិសុទ្ធនៃកពះវិហារបរិសុទ្ធ)។

សេចក្តីស្្ើម
សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១២១រាននូវដផ្នក្នន�ំ្រុបតដែលយ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធ

បាន�រស�រសៅក្្នគុងគុក្លិស្រើធដីសៅកាន់ពរួក្្ររិ�ុេ្ចុទះន្ងៃេដី២០ដខមិនាឆ្នាំ

១៨៣៩។សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១២១:១១–៣៣រាននូវការពិពែ៌នា

រ្រ�់បពទះអង្�ស្ង្គាទះអំពដីការជំនុំជបមទះដែលនឹងសក្ើតរានសៅសលើមនុ�្សេុច្រិត

និងការ�នយារ្រ�់បេង់អំពដីវិវរែៈសៅកាន់ពរួក្អ្នក្កាលាហាន។



៤៤៥

សមសរៀនេដី២៦៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១២១:១១–៣៣



1. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បៅ្រ្ននុងខ13ៃិង17បហតុ្លអវរីខលែះថដលកពះអម្ចាស់ោៃបលើ្រប�ើងពរីមូលបហតុថដលមៃុស្សមួយចំៃួៃ

ោៃបចាទកបរោៃ់ពួ្រអ្ន្របបកមើរបស់កទង់ថាជាអ្ន្រកបកពរតតេអំបពើោប?

ខ. កសបតាមខ19–22បតើម្ៃបកោះថានា្រ់អវរីខលែះចំបោះរោរៃិោយខុសឆ្គងទាស់ៃរងពួ្រអ្ន្របបកមើរបស់កពះ?

បសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខុសថដលបធវើប�ើងបោយសម្�ិ្រសាសនាចក្រថដល្រ្បត់សាសនាៃិងមៃុស្សដនទបទៀតរួម្ ្សំៃរងដរីរោរោរ

សម្លាប់ោមៃសល់របស់អ្ិោលរូបបនាះោៃបធវើឲ្យពួ្រមៃុស្ស្រំណាចបបងកើៃរោរបបៀតបបៀៃរបស់ពួ្រប្បៅបលើពួ្របរិសុទ្ធបៅរដ្ឋ

មិសសួរី។

បៅបពលអ្ន្រអាៃបរឿងដូចតបៅបៃះសូម្ ូសចំណាំៃូវ្ ំរូ

មួយចំៃួៃស្រីពរីរបបៀបថដលពួ្របរិសុទ្ធកតូវោៃរងៃូវអំបពើ

អយុតតេិធម៌៖

បៅន្ងៃទរី30ថខតុលាឆ្នាំ1838្ឺបរីន្ងៃបនាទាប់រោរបចញ

ដរីរោរោរសម្លាប់ោមៃសល់បនាះម្រម្ៃបុរសកបម្ណជា

240នា្់រោៃបធវើដំបណើរបៅរោៃ់ទរីតាំងលំបៅមួយរបស់ពួ្រ

មរមៃបៅកតង់្រថៃលែងថដលបៅថាហៃស៍មិល(ឬបហាៃស៍

មិល)។ពួ្រកសតេរីៃិងពួ្រប្រ្ងៗោៃរត់ចូលបៅ្រ្ននុងនកពខណៈ

ថដលបុរសៗខំរោរោរបៅហាងជាងថដ្រ។ថានា្រ់ដរ្រនាំម្នា្រ់

របស់ពួ្របរិសុទ្ធ្ឺបដវីឌបអវែៃស៍ោៃក្វីមួ្ររបស់ោត់

បហើយថកស្រសុំសៃតេិភាព។សំប�ងរោំប្លែើងរាប់រយោៃបឆលែើយ

តបៃរងរោរសុំរបស់ោត់ភា្បកចើៃោញ់តកមង់បៅហាងជាង

ថដ្របនាះ។ពួ្រមៃុស្ស្រំណាចបនាះោៃបលើ្ររោំប្លែើងោញ់

បោយោមៃ្រ្រីបមតាតាបៅបលើមៃុស្សក្ប់ោនាថដលពួ្រប្ប�ើញ

រួមទាំងកសតេរីបុរសចំណាស់ៃិង្រុម្រ្ ងថដរ។អាបមៃោស្៊ីធោៃឆ្រ់្រូៃកសរីតូចពរីរនា្រ់របស់ខលែលួៃបហើយោៃរត់បៅជាមួយ

ម្៉ារីបសតេដបវលរោត់ទរ្រតាម្ លែតូវបដើរ។អាបមៃោោៃបៅចាំថា«បែុថៃតេបទាះជាបយើងជាមៃុស្សកសរីថដលម្ៃ្រូៃតូចៗថដលខំ

រត់ប្ចឲ្យរួច�រីវិត្រ្រី្រ៏ពួ្រមៃុស្ស្រំណាចទាំងបនាះតាមសម្លាប់បយើងពរី្ ូមិមួយបៅ្ ូមិមួយថដរ»(បៅ្រ្ននុងAndrewJenson

«AmandaSmith»The Historical Recordថខ្រ្រកោឆ្នាំ188៦ទំព័រ84)។

ក្ុរមមៃុស្ស្រំណាចោៃចូល្រ្ននុងហាងជាងថដ្របនាះបហើយោៃរ្រប�ើញប្រ្ងកបុសម្នា្រ់អាយុ10ឆ្នាំប្មះសាោស់ស្៊ីធ

ជា្រូៃកបុសរបស់អាបមៃោស្៊ីធបហើយោៃសម្លាប់វរោលវ្រំពុងលា្រ់ខលែលួៃបៅបករោមស្នប់របស់ជាងថដ្រ។បករោយម្រ

បុរសបនាះោៃពៃ្យល់ថា«[្រូៃនច]ៃរងរោលាយជានចបហើយកបសិៃបបើវបៅរស់វៃរងរោលាយជាពួ្រមរមៃ»(បៅ្រ្ននុងJenson

«Haun’sMillMassacre»Historical Recordថខធ្នតូឆ្នាំ1888ទំព័រ៦73,សូមបមើល្ ងថដរB.H.Roberts,
A Comprehensive History of the Church,1:482)។អាលម្៉ាស្៊ីធជាប្អតូៃកបុសរបស់សាោស់អាយុកោំពរីរឆ្នាំោៃ

ប�ើញរោរសាលាប់របស់ឪពុ្រៃិងបងកបុសខលែលួៃបហើយកតូវប្ោញ់ចំកតោ្រ។ក្រុមមៃុស្ស្រំណាចរ្រវមិៃប�ើញប�ើយបហើយ

បករោយម្រកតូវោៃជាសះបស្បើយោ៉ាងអព្តូតបហតុតាមរយៈរោរអធិសាឋាៃៃិងបសច្រ្រី�ំបៃឿ។បទាះបរីជាម្ៃបុរសពរីរបរីនា្រ់បៅ

ជាមួយៃរងពួ្រកសតេរីៃិងប្រ្ងៗរត់ប្ចខលែលួៃឆលែងរោត់ទបៃលែចូលបៅក�លង្ ្នំ្រ្រី្រ៏ោ៉ាងបហាចណាស់ម្ៃមៃុស្សចំៃួៃ17នា្រ់កតូវ

ោៃប្សម្លាប់បហើយកបថហលជា13នា្រ់កតូវរងរបួស។(សូមបមើលChurch History in the Fulness of Times Student 
Manualរោរបោះពុម្ពបលើ្រទរី2[ChurchEducationalSystemmanualឆ្នាំ2003]ទំព័រ201,203–4;

សូមបមើល្ ងថដរHistory of the Church3:183–8៦)។

ោមៃៃរណាម្នា្រ់បៅ្រ្ននុងក្រុមមៃុស្ស្រំណាចបឃ្របៅទាំងបៃះកតូវោៃបៅតុលារោររដ្ឋមិសសួរីឬរដ្ឋអំណាចបដើម្បរីរោត់បទាស

ចំបោះឧក្រិដ្ឋ្រម្របស់ពួ្រប្ប�ើយ។

បតើអ្ន្រម្ៃអារម្ណ៍ោ៉ាងណាថដរកបសិៃបបើអ្ន្រ�ួបៃរងភាពសាហាវបឃ្របៅទាំងបៃះ?បតើអ្ន្រម្ៃអារម្ណ៍ថបបណាថដរបៅ

បពលអ្ន្រោៃដរងថាពួ្រអ្ន្រថដលវយកបហារម្របលើអ្ន្រៃរងមិៃោៃឲ្យទទួលខុសកតូវចំបោះទបងវើរបស់ពួ្រប្បនាះ?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា121:23–25បោយថសវងរ្រកបបោ្ថដល្ ូសបញ្ជា្រ់ថាកពះៃរងបធវើឲ្យម្រសកតូវ

របស់ពួ្របរិសុទ្ធទទួលខុសកតូវចំបោះទបងវើរបស់ពួ្រប្។(បយើងមិៃដរងពរីបពលបវលាថដលរោររោត់បសច្រ្រីបៃះៃរងប្រើតម្ៃ

ចំបោះពួ្រម្រសកតូវរបស់ពួ្របរិសុទ្ធប�ើយ។្លខលែះអាចៃរងមិៃប្រើតប�ើង្រ្ននុង�រីវិតបៃះបែុថៃតេរហូតដល់�រីវិតបករោយ)។

ពួកមនរុេសេកំណាចប្នបំ្លិចបំផាលាញពទព្យេម្បត្ិរបេ់

េមាជិកស្េនាចពកសៅរែ្ឋមិេេួរី។



៤៤៦

សមសរៀនេដី២៦៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១២១:១១–៣៣

សូមបំបពញបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍អំពរីបសច្រ្រីពិតដូចតបៅបៃះបោយថ្្អ្របៅបលើអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងខ24–25។

• ព្រះអមាចាស់ៃិងរាល់កិច្ការរបស់គ�ើង។

• ្ួកអ្កផ�លពបឆ្ំងទាស់ៃឹងព្រះអមាចាស់ៃិងរាពស្របស់ពទង់ៃឹងទទួលបាៃគៅគ្លកំណ្រ់របស់ពទង់។


2.សូម្ ិតពរីបពលថដលអ្ន្រធាលាប់ប�ើញមៃុស្សបធវើខុសបហើយខំប្ចពរី្ ល្រម្។បៅ្រ្ននុង្រំណត់បហតុរោរសិ្រសា

កពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះ៖បតើបោលរោរណ៍ថដលអ្ន្រោៃរ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា121:24–25ទា្រ់ទងៃរងសាថាៃភាពសពវន្ងៃថបបណាខលែះបៅបពលមៃុស្សហា្រ់ដូចជារត់ប្ច

ពរីលទ្ធ្លនៃ្រំហុសរបស់ពួ្រប្បនាះ?

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១២១:២៦–៣៣

ទ្រះសនយានឹងតបើកសដ្្ដងតសចក្ដី្ ិ�ែ៏អស់កល្តា្រយៈទ្រះវិញ្ញាណបរិសុ្រ្

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា121:2៦បោយ

រ្របមើលបសច្រ្រីពិតមួយថដលពយារោរីយែូថសបស្៊ីធោៃ្រត់កតា

រោលបលា្រជាប់�ុំបៅ្រ្ននុង្ ុ្រលិបបើធរី។

សូមបកបើអវរីថដលអ្ន្របរៀៃបៅ្រ្ននុងខ2៦បដើម្បរីបំបពញឃ្លា

ដូចតបៅបៃះ៖ព្រះៃឹងតាមរយៈ។

សៅសពលអ្នក្ពិចារណាពដីរស្រៀ្រដែលស�ចក្្ដីពិតសនទះអាចរានេំនាក្់េំនងនឹងអ្នក្សៅសពលអ្នក្ជរួ្រការ

លំបាក្នានា�ូម�ញជឹងគិតពដីស�ចក្្ដីដ្្ងការែ៍រ្រ�់ដអលសឌើរដជ្ហ្វដីអ័រហូឡិនក្្នគុងក្ូរ៉ុមននពរួក្

សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់៖«អ្នក្អាចរាន្រេពិសសាធន៍ែ៏ពិ�ិែ្ឋអសាចារ្យនិងប្រក្្រសដាយវិវរែៈជាមរួយនឹង

បពទះអរាចា�់តៅក្នុងប្រ្ិតស្ធន៍ែ៏ជូរច�់បំ្ុ�ណនជីវិ�របស់អ្ក—សៅក្្នគុង្ររិយាកា�ែ៏អាបក្ក្់្រំផុត

កាលក្ំពុង�មូបទាំនឹងភាពអយុត្ិធម៌ែ៏ឈឺចា្រ់្រំផុតសពលក្ំពុងជរួ្រនឹងភាពមិនសេៀងទាត់និងស�ចក្្ដី

េំនា�់ដែលពិបាក្ពុទះោរ្រំផុតដែលធាលា្រ់ជរួ្រ»(«Lessons from Liberty Jail »[Brigham Young 
University firesideន្ងៃេដី៧ដខក្ញ្ញាឆ្នាំ២០០៨]េំព័រ៤,speeches.byu.edu)។

ដំបណើរបរឿងតបៅបៃះរបស់លូស៊ីម្៉ា្រស្៊ីធ្្ល់ៃូវ្ ំរូមួយអំពរីរបបៀបថដលកពះអាចបបើ្រសថម្ងចំបណះដរងដល់បយើងតាមរយៈ

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។បៅបពលអ្ន្រអាៃដំបណើរបរឿងបៃះសូម្រត់សម្រល់ពរីរបបៀបថដលចំបណះដរងថដលោត់ោៃទទួលតាមរយៈ

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធោៃលួងបលាមោត់អំពរីរោរជាប់�ុំឃ្ំងនៃ្រូៃកបុសរបស់ោត់្រ្ននុង្ ុ្រលិបបើធរីបនាទាប់ពរីយែូថសបនហរុមកតូវ

ោៃចាប់ខលែលួៃជាអ្ន្របទាសបហើយ្ ំរាមសម្លាប់។

«ផ្ទះរ្រ�់សយើងបានសោរសពញសដាយការកាន់េុក្្ខការេរួញយំនិងស�ចក្្ដីសវេនាអ�់មរួយរយៈសពល

្រ៉ុដន្សៅក្ណាដាលននេុក្្ខបពរួយរ្រ�់ខ្គុំខ្គុំបានរក្ស�ើញការលរួងសលាមចិត្ដែលសលើ�លុ្រជាងការ

លរួងសលាមខាងសលាក្ិយទាំងអ�់សៅសេៀត។ខ្គុំបានសោរសពញសដាយបពទះវិញ្ញាែននបពទះសហើយបាន

េេរួលចំសែទះែឹងែូចតសៅសនទះតាមរយៈអំសណាយទានននការពយាក្រ៖‹ចូរឲ្យែរួងចិត្អ្នក្េេរួលបាន

ការលរួងសលាមទាក្់េងនឹងសរឿងក្ូនៗរ្រ�់អ្នក្រារ�បតូវរ្រ�់ពរួក្សគនឹងមិនស្រៀតស្រៀនពរួក្សគ

សឡើយ...។ការែ៍សនទះបានសធ្វើឲ្យចិត្ខ្គុំធូរស�្ើយសហើយខ្គុំសរៀ្រចំខ្លួនជរួ្រនឹងក្ូនៗរ្រ�់ខ្គុំ។

ខ្គុំបានបបា្រ់ពរួក្សគពដីអ្វដីដែលបានស្រើក្�ដម្ងមក្ខ្គុំដែលវាបានលរួងសលាមចិត្ពរួក្សគយា៉ាងមហិរា»(History of Joseph 
Smith by His Mother ដក្�បមរួលសដាយPreston Nibley[ឆ្នាំ១៩៥៨]េំព័រ២៩១)។

ជាន់ខាងសពកាយថនគរុកលិសបើធតី



៤៤៧

សមសរៀនេដី២៦៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១២១:១១–៣៣



3.សូមបឆលែើយសំណួរមួយឬសំណួរទាំងពរីរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

្រ. បតើរោរទទួលោៃចំបណះដរងតាមរយៈកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាច�ួយអ្ន្របៅបពលអ្ន្រ�ួបបរឿងលំោ្រៗោៃ

បោយរបបៀបណា?

ខ. បតើអ្ន្រធាលាប់ទទួលោៃចំបណះដរងតាមរយៈកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថដលោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យឆលែងរោត់កោលំោ្របៅ

បពលណាថដរ?

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា121:2៦–33កពះអម្ចាស់ោៃសៃយាៃរងបបើ្រសថម្ងចំបណះដរងថដល«ពុំទាៃ់ោៃ

បបើ្រសថម្ងកោប់ចាប់តាំងពរី្រំបណើតបលា្រិយ»(្.ៃិងស.121:2៦)ៃិងកបទាៃពរ�័យដ៏រុងបរឿងដល់អស់អ្ន្រថដល

«ស៊ូកទាំបោយរោលាហាៃបដើម្បរីដំណរងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ»(្.ៃិងស.121:29)។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា121:33ពយារោរីយែូថសបស្៊ីធោៃបកបើរោរបកបៀបបធៀបបដើម្បរី�ួយពួ្របរិសុទ្ធឲ្យ

យល់ដរងថាកពះអម្ចាស់ម្ៃមហិទ្ធិឫទ្ធិជាងអស់អ្ន្រ្រំពុងបបៀតបបៀៃពួ្របរិសុទ្ធៃិង្រំពុងចង់បញ្ឈប់្រិច្ចរោររបស់កពះ។

សូមអាៃខទរី33បោយថសវងរ្ររោរបកបៀបបធៀបថដលយែូថសបស្៊ីធោៃបធវើបដើម្បរីចង្អនុលបគ្ហាញពរីកពះបចសាដានៃកពះ។

ទបៃលែមិសសួរី្ ឺជាទបៃលែមួយដ៏ធំលវរងបលវើយថដលពួ្របរិសុទ្ធរោលសម័យមុៃោៃរស់បៅថ្រ្បរបនាះបហើយសារល់។

បតើវម្ៃកបសិទ្ធិភាពបែុណាណថដលមៃុស្សម្នា្រ់ៃរងបញ្ឈប់

ទិសបៅចរៃតេទរ្រហូរនៃទបៃលែមួយដ៏ធំលវរងបលវើយបោយបកបើថតនដ

ម្ខាងបនាះ?បតើអ្ន្រ្ ិតថាកពះអម្ចាស់្រំពុងបបកងៀៃអវរីខលែះដល់

ពយារោរីអំពរីវិវរណៈថដលកទង់ៃរងបបើ្រសថម្ង?

បោលលទ្ធិមួយថដលបយើងបរៀៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា121:33្ឺថាោមាៃអ្វបីអាចបញ្ឈប់កិច្ការ

របស់ព្រះអមាចាស់មិៃឲ្យគឆ្ពរះគៅមុខបាៃគឡើ�។


4. សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុង

បសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖បតើអ្ន្រម្ៃអារម្ណ៍ថបបណាបោយដរង

ថា្រិច្ចរោររបស់កពះអម្ចាស់ៃរងបៃតេមិៃថាម្ៃ

បសច្រ្រីទំនាស់ថបបណាបនាះ?


5. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ១២១:១១–៣៣ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ

(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



ទសនលមិេេួរី



៤៤៨

សមសរៀនេដី២៦៖ន្ងៃេដី៣

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា

១២១:៣៤–៤៦
បមបរៀៃទរី2៦៖ន្ងៃទរី3បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា121:34–4៦

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១២១:៣៤–៤០

យ៉ូដសបស្៊មីធបតទងៀនថាសិ្រ្ិណនប វ្ែជិ�ភា្ទ�ូវោនភាជាប់តៅនឹងអំណាចសួរ៌ា

បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរបកបើកោស់បពវ�ិតភាពអាចបកបៀបោៃៃរងរោរ

បបើ្រចបងករៀងអ្្គិសៃរីមួយោ៉ាងដូចបម្ចថដរ?

សូមសរបសរោ្រ្យអ្នក កា�់ បពវែ្រិតភាពបៅថ្រ្បររូបចបងករៀង

អ្្គិសៃរី្រ្ននុងរូប្ ំៃូរ។បៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះពៃលែឺចបងករៀងអ្្គិសៃរី

តំណាងឲ្យពរ�័យថដលមៃុស្សអាចទទួលោៃពរីកពះតាមរយៈ

រោរបបកមើរបស់អ្ន្ររោៃ់បពវ�ិតភាពម្នា្រ់។

សកម្ប់រោរសិ្រសារបស់អ្ន្របៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា121នាន្ងៃបៃះសូម្ ិតពរីរបបៀបថដលភាព

សុច្ចរិតរបស់អ្ន្ររោៃ់បពវ�ិតភាពម្នា្រ់�ះឥទ្ធិពលដល់

សមតថែភាពរបស់ោត់បៅ្រ្ននុងរោរ�ួយដល់មៃុស្សដនទបទៀតឲ្យទទួលោៃពរ�័យនៃបពវ�ិតភាព។បទាះបរីជាខ្ម្ពរីរទាំងបៃះសំបៅ

បៅបលើពួ្រអ្ន្ររោៃ់បពវ�ិតភាព្រ្រី្រ៏វម្ៃៃូវបោលរោរណ៍ថដលអៃុវតតេចំបោះសម្�ិ្រសាសនាចក្រទាំងអស់្ ងថដរ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា121:34បោយយ្រចិតតេទុ្រោ្រ់បៅៃរងសំណួរបៅ្រ្ននុងខបៃះ។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូស

ចំណាំសួរសំណួរបៃះ៖

សែើម្ដី្រសងកើនការយល់ែឹងរ្រ�់អ្នក្អំពដីអត្ន័យដែលអ្នក្កាន់្រព្វជិតភាពរានាក្់បតូវបាន«សៅ»និង

«សរើ�»�ូមអានស�ចក្្ដីដ្្ងការែ៍ែូចសៅសនទះរ្រ�់ប្រធានដជម�៍អម៊ីសហាវា�្ក្្នគុងគែៈប្រធាន

េដីមរួយសៅកាន់ពរួក្អ្នក្កាន់្រព្វជិតភាព៖«សយើងបតូវបានសៅសៅសពលនែបតូវបានដាក្់សលើក្បាលរ្រ�់

សយើងសហើយសយើងបតូវបានប្រគល់ឲ្យ្រព្វជិតភាព្រ៉ុដន្សយើងមិនបតូវបានសរើ�សឡើយរហូតសយើងបាន

្រង្ហាញស�ចក្្ដី�ុចរិតរ្រ�់សយើងស�ចក្្ដីសសាមាទះបតង់រ្រ�់សយើងនិងការតាំងចិត្រ្រ�់សយើងចំសោទះបពទះ»

(« Called and Chosen »Ensign ឬLiahona ដខវិច្ិកាឆ្នាំ២០០៥េំព័រ៥៥)។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា121:35–39បយើងបរៀៃពរីមូលបហតុថដលពួ្រអ្ន្ររោៃ់បពវ�ិតភាពខលែះមិៃកតូវោៃ

បរើស។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា121:35–3៦បោយថសវងរ្រៃូវបមបរៀៃមួយថដលអ្ន្ររោៃ់បពវ�ិតភាពក្ប់

រូប្ ួរបរៀៃសូកត។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំៃូវអវរីថដលអ្ន្ររ្រប�ើញ។

សូមសរបសរោ្រ្យអំណាច ទាំងឡាយ ន� សាថា�សួគ៌បៅថ្រ្បរកពរីប្លែើង្រ្ននុងរូប្ំៃូរ។បៅ្រ្ននុងបរឿងបកបៀបបធៀបបៃះអ្្គរីសៃរីតំណាង

ឲ្យអំណាចទាំងឡាយនៃសាថាៃសួ្៌។

សេចក្តីស្្ើម
សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១២១:៣៤–៤៦គឺជាដផ្នក្មរួយនន�ំ្រុបតែ៏

្រំផុ�គំនិតរ្រ�់ពយាការីយ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធសៅក្្នគុងគុក្លិស្រើធដី។សៅក្្នគុងដផ្នក្សនទះនន

�ំ្រុបតពយាការី្រសបងៀននូវសោលការែ៍នានាអំពដីអំណាចនិង�ិេ្ិអំណាចនន

្រព្វជិតភាព។សលាក្ពន្យល់ពដីសហតុផលដែលមនុ�្សជាសបចើនបតូវបានសៅ្រ៉ុដន្

រានមនុ�្សដត្រន្ិចសេដែលបតូវបានសរើ�និងអំពដីរស្រៀ្រដែលអ្នក្កាន់្រព្វជិតភាព

អាចទាញយក្អំណាចទាំងឡាយននសាថាន�រួគ៌សែើម្ដី្រសបមើែល់អ្នក្ែនេសេៀត។



៤៤៩

សមសរៀនេដី២៦៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១២១:៣៤–៤៦

សូម្រត់សម្រល់ពរីឃ្លាថា«សិទ្ធិទាំងឡាយនៃបពវ�ិតភាព»បៅ្រ្ននុងខទរី3៦។បុរសម្នា្រ់ទទួលោៃសិទ្ធិបដើម្បរីអៃុវតតេ

បពវ�ិតភាពបៅបពលសិទ្ធិអំណាចបពវ�ិតភាពកតូវោៃកប្ល់ដល់ោត់បោយរោរោ្រ់នដបលើ្របាល។សិទ្ធិបដើម្បរីបធវើជាមួយៃរង

សិទ្ធិអំណាចបៃះពរងថ្្អ្របលើភាពស្ិ្រសមរបស់បុរសម្នា្រ់។បៅ្រ្ននុងរូប្ ំៃូរសូមសរបសរបៅកតង់ថខ្សប្លែើងថាសិទ្ិអំណាច 

បពវែ្រិតភាព។

សូមៃរ្រកសនមថាអ្ន្របោតថខ្សប្លែើងចបងករៀងអ្្គិសៃរីបនាះបៅ្រ្ននុងកពរីប្លែើងបែុថៃតេចបងករៀងបនាះមិៃ្ លែឺ។អ្ន្រពិៃិត្យបមើលចបងករៀង

បនាះបហើយរ្រប�ើញថា្រុងរោត់ប្លែើងមិៃទាៃ់«បបើ្រ»។បៅថ្រ្បរ្រុងតា្រ់ប្លែើង(បលើថខ្សប្លែើង្រ្ននុងរូប្ ំៃូរ)សូមសរបសរថា

មោលការណ៍ ន� មសចក្ដី សុចរិត។


1. សូមបំបពញ្រិច្ចរោរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បៅ្រ្ននុងបរឿងបកបៀបបធៀបបៃះបតើរោរបធវើតាម«បោលរោរណ៍នៃបសច្រ្រីសុចរិត»ដូចោនាៃរងរោរបបើ្រ្រុងតា្រ់

ចបងករៀងតាមរបបៀបណា?

ខ. បោងតាមអវរីថដលអ្ន្របរៀៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា121:3៦សូមបំបពញបសច្រ្រីថ្លែងរោណ៍

ដូចតបៅបៃះ៖្ួកអ្កកាៃ់ប្្វជិ្រភា្អាចទាញ�កអំណាចទាំងឡា�នៃោថាៃសួគ៌បាៃ�រាបណា

្ួកគគ...

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា121:37–38បោយថសវងរ្រអវរីថដលប្រើតប�ើងចំបោះសមតថែភាពរបស់អ្ន្ររោៃ់

បពវ�ិតភាពម្នា្រ់បដើម្បរីទាញយ្រអំណាចទាំងឡាយនៃសាថាៃសួ្៌កបសិៃបបើោត់មិៃរស់បៅបោយសុចរិតបនាះ។អ្ន្រអាចៃរងចង់

្ូសចំណាំៃូវអវរីថដលអ្ន្ររ្រប�ើញ។(បៅ្រ្ននុងខទរី38«ធា្រ់�ល់ៃរង�ៃលែលួញ»សំបៅបៅបលើសតវមួយ្របាលថដលកបឆ្ំងៃរង

ដំបងកសួចមួយថដលធាលាប់បកបើនាំ្ លែតូវវបឆ្ពះបៅទិសបៅថដលចង់បៅ។ចំបោះបយើងឃ្លាបៃះសំបៅបៅបលើរោរកបឆ្ំងៃរងរោរដរ្រនាំ

ពរីកពះអម្ចាស់ៃិងពួ្រអ្ន្របបកមើរបស់កទង់)។

សូមពិៃិត្យប�ើងវិញៃូវខទរី35ៃិង37បោយរ្របមើលឥរិោប្ៃិងទបងវើទុច្ចរិតថដលបធវើឲ្យទំនា្រ់ទំៃងរបស់អ្ន្ររោៃ់

បពវ�ិតភាពម្នា្រ់ៃរងអំណាចទាំងឡាយនៃសាថាៃសួ្៌ម្ៃភាពទៃ់បខសាយ។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំអវរីថដលអ្ន្រោៃ

រ្រប�ើញ។បនាទាប់ម្រសូមអាៃឧទាហរណ៍ខាងបករោម។សូមថសវងរ្រឥរិោប្ៃិងទបងវើថដលកតូវោៃបលើ្រប�ើងបៅ្រ្ននុង

ខទរី35ៃិង37។បៅ្រ្ននុងចបនាលាះថដលោៃ្ ្ល់ឲ្យសូមសរបសរឥរិោប្ៃិងទបងវើទាំងបនាះ។

• បដើម្បរីសកមបខលែលួៃៃរងមិតតេ្ ្រ្ិមួយចំៃួៃរបស់ោត់ថដលល្បរីអ្ន្ររោៃ់បពវ�ិតភាពម្នា្រ់ចូលរួមៃរងពួ្រប្បសើចចំអ្រ

ដល់មិតតេរួមថានា្រ់ម្នា្រ់បៅឯសាលាបរៀៃ។

• កបធាៃ្រូរ៉ុមក្ូម្នា្រ់ចូលចិតតេ្ររីឡាបហើយបដិបសធបដើម្បរីចូលរួមបៅ្រ្ននុងរោរោ្រ់ថ្ៃរោរបធវើស្រម្ភាពសកម្ប់្រូរ៉ុម

ទាំងអស់ថដលមិៃទា្រ់ទងៃរង្ររីឡាោល់ទាត់ឬ្ររីឡាោល់បោះ។បៅបពលណា្រូរ៉ុមចូលរួម្រ្ននុងស្រម្ភាព

ឬរោរបបកមើមួយោត់តកមូវឲ្យយុវ�ៃប្្សងបទៀតបធវើតាមោត់កោប់បោយសារោត់្ ឺជាកបធាៃ្រូរ៉ុម។

បៅ្រ្ននុងទំនា្រ់ទំៃងជាមួយៃរងរោរកពម្ៃស្រីពរីពួ្រអ្ន្ររោៃ់បពវ�ិតភាពថដល«ខំរ្រ្ លែតូវបដើម្បរីលា្រ់អំបពើោបទាំងឡាយ[របស់

ពួ្រប្]»(្.ៃិងស.121:37)សូមពិចារណាពរីដំបណើរបរឿងរបស់បស្ចោវីឌបៅ្រ្ននុងសាំយូថអលទរី211។បនាទាប់

ោវីដោៃកបកពរតតេអំបពើោបនៃបសច្រតេរី្រំ្ិតជាមួយៃរងនាងោតបសោបហើយនាងោៃម្ៃន្្ទបោះបនាះកទង់ោៃពយាោមលា្រ់

អំបពើោបរបស់កទង់បៅទរីបំ្ុតោៃបរៀបចំសម្លាប់ប្រីរបស់នាងប្មះអ៊ូរី។បតើអ្ន្រអាច្ ិតប�ើញពរីសាថាៃភាពប្្សងបទៀតថដល

មៃុស្សពយាោមលា្រ់អំបពើោបរបស់ខលែលួៃថដរឬបទ?

បតើបកោះថានា្រ់នៃរោរោ្រ់ដួងចិតតេបៅបលើបរឿងនៃបលា្រិយៃិងរោរចង់ោៃ្រិតតេិយសនៃមៃុស្សបលា្រម្ៃអវរីខលែះ?


2.សូមបឆលែើយសំណួរដូចបៅបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បហតុអវរីោៃជាអ្ន្រ្ ិត

ថាឥរិោប្ៃិងទបងវើថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា121:35,37រារាំងពួ្រអ្ន្ររោៃ់

បពវ�ិតភាពពរីរោរទាញយ្រអំណាចទាំងឡាយនៃសាថាៃសួ្៌?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា121:39–40បោយថសវងរ្របហតុ្លថដលមៃុស្សមួយចំៃួៃចាប់ប្្ើមអៃុវតតេ

អំណាចមិៃសុចរិត(ក្ប់ក្ងមៃុស្សដនទ)។


3.បោងតាមអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា121:34–40សូមសបងខេបោ្រ់បៅ្រ្ននុង

បសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រពរីបហតុ្លថដល«មៃុស្សជាបកចើៃថដលកតូវោៃបៅបែុថៃតេម្ៃ

មៃុស្សថតបៃតេិចបទថដលកតូវោៃបរើស»(្.ៃិងស.121:40)។



៤៥០

សមសរៀនេដី២៦៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១២១:៣៤–៤៦

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១២១:៤១–៤៦

យ៉ូដសបស្៊មីធបតទងៀន្ ីរតបៀបដែល្ ួកអ្កកាន់ប្វែជិ�ភា្គួរទបទ្ឹ�្ត

បនាទាប់ពរីបបកងៀៃអំពរីឥរិោប្ៃិងទបងវើថដលបធវើឲ្យទំនា្រ់ទំៃងរវងអ្ន្ររោៃ់បពវ�ិតភាពម្នា្រ់ៃិងអំណាចទាំងឡាយនៃ

សាថាៃសួ្៌ម្ៃភាពទៃ់បខសាយពយារោរីយែូថសបស្៊ីធោៃបបកងៀៃអំពរីឥរិោប្ៃិងទបងវើថដលពកងរងដល់ទំនា្រ់ទំៃងបនាះ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា121:41–45បោយថសវងរ្រឥរិោប្ៃិងទបងវើថដល�ួយពួ្រអ្ន្ររោៃ់បពវ�ិតភាព

ឲ្យទាញយ្រអំណាចទាំងឡាយនៃសាថាៃសួ្៌។សូមពិរចារណាអំពរីរោរ្ូសចំណាំឥរិោប្ៃិងទបងវើទាំងបៃះបៅបពលអ្ន្រ

ថសវងរ្រពួ្រវ។បៅបពលអ្ន្រអាៃវម្ៃកបបោ�ៃ៍បដើម្បរីដរងថាបៅ្រ្ននុងខទរី41ោ្រ្យថាមលើក សលង សតម្ៃៃ័យថា

«ម្ៃថត»ៃិងរោរបធវើបោយបសច្រ្រីកសឡាញ់បសាមះកតង់បហើយឥតលា្រ់ពុតឬឆបោ្រ្ឺជារោរកសឡាញ់មៃុស្សបោយបសាមះពិត

កោ្រដបហើយម្ៃរោរបលើ្រទរ្រចិតតេដ៏សុចរិត។


4.បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមសរបសរអំពរីបហតុ្លថដល្ ុណសម្បតតេិថដលម្ៃ

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា121:41–45សំខាៃ់ចំបោះពួ្រអ្ន្ររោៃ់បពវ�ិតភាព។សូមបឆលែើយ

សំណួរដូចបៅបៃះ្ ងថដរ៖បហតុអវរី្ ុណសម្បតតេិទាំងបៃះសំខាៃ់ចំបោះពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយក្ប់រូបកតូវម្ៃ?

សូមបក�ើសយ្របោលរោរណ៍នៃបសច្រ្រីសុចរិតមួយថដលោៃបលើ្រប�ើងបៅ្រ្ននុងខទាំងបៃះបហើយោ្រ់បោលបៅ

មួយបដើម្បរីរស់បៅតាមបោលរោរណ៍បនាះឲ្យោៃកបបសើរ។

បៅ្រ្ននុងខទរី43ោ្រ្យមោយ ស្ដី បមនាទាសសំបៅបលើរោរកោប់មៃុស្សម្នា្រ់ថាោត់្រំពុងខុសជាទូបៅបោយភាពទៃ់្លែៃ់ឬចិតតេ

បមតាតា។ោ្រ្យសមមពល សមម�តុម្ៃៃ័យថា«មុៃបពល»ឬ«ទាៃ់បពល»។ោ្រ្យការ តឹង រឹងអាចសំបៅបៅបលើបសច្រ្រី

កតូវរោរបដើម្បរីបគ្ហាញខលែលួៃបយើងឲ្យចបាស់លាស់។បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីវជារោរសំខាៃ់សកម្ប់ថានា្រ់ដរ្រនាំបពវ�ិតភាពម្នា្រ់បដើម្បរី

ស្រីបបនាទាសឲ្យចបាស់លាស់ចំបពលបហើយកសបតាមរោរដរ្រនាំរបស់កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ?បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាវសំខាៃ់

បដើម្បរីបគ្ហាញបសច្រ្រីកសឡាញ់បថៃថែមបទៀតបនាទាប់ពរីស្រីបបនាទាសមៃុស្សម្នា្រ់?បតើអ្ន្រធាលាប់ទទួលោៃអតថែកបបោ�ៃ៍ម្រពរីរោរ

ថ្រតកមូវថបបបៃះបៅបពលណាថដរ?


5. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីវជារោរសំខាៃ់សកម្ប់

ពួ្រអ្ន្ររោៃ់បពវ�ិតភាពបដើម្បរីម្ៃភាព

ទៃ់្លែៃ់ៃិងចិតតេបមតាតាបៅ្រ្ននុងរបបៀបថដល

ពួ្រប្ទំនា្រ់ទំៃងៃរងអ្ន្រដនទ?

ខ. បតើអ្ន្រ្ ិតថាឃ្លា«សូមឲ្យ្ ុណធម៌

តុបថតង្ ំៃិតអ្ន្របោយឥតឈប់ឈរ

ប�ើយ»ម្ៃៃ័យដូចបម្ច(្.ៃិងស.

121:45)?បតើបរឿងមួយចំៃួៃថដល

អ្ន្រអាចបធវើបដើម្បរីរ្រសា្ ំៃិតរបស់អ្ន្រឲ្យម្ៃ

្ុណធម៌ម្ៃអវរីខលែះ?

្ . បតើបោលរោរណ៍ទាំងឡាយបៅ្រ្ននុង

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា121:41–

45អាច�ួយបយើងទាំងអស់ោនាបៅបពល

បយើងទំនា្់រទំៃងោនាោ៉ាងដូចបម្ចថដរ?

រោររស់បៅតាមបោលរោរណ៍នៃបសច្រ្រីសុចរិតទាំងបៃះ�ួយ

បយើងឲ្យថកបរោលាយរោៃ់ថតដូចកពះវរបិតាសួ្៌ៃិងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបហើយអាច្ ្ល់ពរដល់�រីវិតមៃុស្សដនទបទៀតរោៃ់ថតកបបសើរ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា121:45–4៦បោយថសវងរ្រពរ�័យថដលប្រើតម្ៃដល់ពួ្រអ្ន្ររោៃ់បពវ�ិតភាព

ថដលទាញយ្រអំណាចទាំងឡាយនៃសាថាៃសួ្៌តាមរយៈរោររស់បៅដ៏សុចរិត។សូមពិចារណាអំពរីរោរ្ូសចំណាំអវរីថដលអ្ន្រ

រ្រប�ើញ។

បៅបពលអ្ន្រអាៃខទាំងបៃះវម្ៃកបបោ�ៃ៍បដើម្បរីដរងថាដំបងរា�្ ឺជាវតថែនុមួយថដលបស្ចឬម្ចាស់្រ្សកតរីរោៃ់។វ្ ឺជាៃិមិតតេរូប

មួយនៃសិទ្ធិអំណាចៃិងអំណាច។



៤៥១

សមសរៀនេដី២៦៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១២១:៣៤–៤៦

បៅបពលអ្ន្រសញ្រង្ ិតពរីោ្រ្យកតាស់បគ្រប់ថា«សូមឲ្យ្ ុណធម៌តុបថតង្ ំៃិតអ្ន្របោយឥតឈប់ឈរប�ើយ»(្.ៃិង

ស.121:45)វម្ៃកបបោ�ៃ៍បដើម្បរីដរងថាបៅបពលវិវរណៈបៃះកតូវោៃកបទាៃម្របនាះអតថែៃ័យមួយនៃោ្រ្យតុបសត្ឺ

«លម្អ»ថដលថណនាំឲ្យបបងកើតទំនា្រ់ទំៃង�ិតស្និទ្ធមួយ។អតថែៃ័យមួយបទៀត្ ឺ«បធវើឲ្យតាំងបៅជាប់»—ៃិោយមយា៉ាងបទៀត

្ឺ«ទប់ចិតតេ»។(សូមបមើលNoahWebster,An American Dictionary of the English Language,សំបៅ្រិច្ចរោរនៃ

រោរបោះពុម្ពបលើ្រទរីមួយ[ឆ្នាំ1828បោះពុម្ពប�ើងវិញឆ្នាំ19៦7]«garnish»)។បៅ្រ្ននុងៃិយមៃ័យបៃះបយើងបរៀៃថា

បយើង្ ួរអៃុញ្ញាតឲ្យ្ ុណធម៌បៅថអបបហើយក្ប់ក្ង្ ំៃិតរបស់បយើង។


៦.បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមសរបសរអំពរីអ្ន្ររោៃ់បពវ�ិតភាពម្នា្រ់ថដលអ្ន្រសារល់

ថដលោត់ោៃរស់បៅតាមរបបៀបថដលោៃ�ួយោត់ឲ្យទាញយ្រអំណាចទាំងឡាយនៃសាថាៃសួ្៌។បតើអ្ន្រធាលាប់

ោៃទទួលពរ�័យតាមរយៈរោរបបកមើរបស់ោត់ោ៉ាងដូចបមតេច?

ចំបណះចំណាេខគម្ីរ—បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១២១:៣៦,៤១–៤២


7.សូមចំណាយបពលមួយចំៃួៃអាៃប�ើងវិញបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា121:3៦ឲ្យឮៗរហូតអ្ន្រ

អាចសូកតវោៃ។រួចសូកតវឲ្យសម្�ិ្រក្ួសារម្នា្រ់សាដាប់។បដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យអៃុវតតេបោលរោរណ៍បៅ្រ្ននុង

ខទរី41–42សូមបធវើបញ្រីមួយអំពរីឥរិោប្ថដលោៃបរៀបរាប់បៅ្រ្ននុងខទាំងបៃះ។សូមោ្រ់បញ្រីបនាះកតង់្រថៃលែង

ថដលអ្ន្រអាចអាៃវោៃ។


8. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ១២១:៣៤–៤៦ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៤៥២

សមសរៀនេដី២៦៖ន្ងៃេដី៤

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១២៣;

ការសាថា្រនាេដីបក្ុងសៅវូ
បមបរៀៃទរី2៦៖ន្ងៃទរី4បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា123;រោរសាថាបនាទរីក្រុងបៅវូ

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១២៣:១–៦

យ៉ូដសបស្៊មីធ្រូនាមនឲ្យ្ ួកបរិសុ្រ្ទប្ូលនិងតោរះ្ុ្្ែំតណើរតរឿងណនការតបៀ�តបៀននិងការរង្រុក្ខរបស់្ ួកតគ

បៅថខមិនាឆ្នាំ1839ពួ្របរិសុទ្ធោៃរងរោរបបៀតបបៀៃោ៉ាងបឃ្របៅបៅមិសសួរី។ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធៃិងថានា្រ់ដរ្រនាំ

សាសនាចក្រមួយចំៃួៃប្្សងបទៀតកតូវោៃប្ចាប់ោ្រ់្ ុ្របៅលិបបើធរីរដ្ឋមិសសួរីបហើយពួ្របរិសុទ្ធកតូវោៃប្បបណដាញបចញពរី

រដ្ឋមិសសួរីអំ�នុងថខរគ្ដ៏កតជា្រ់ខាលាំងបោយសារដរីរោរោរសម្លាប់ោមៃសល់របស់បលា្រអ្ិោលលរីលបប៊ីៃដបុលយូប័ហ្គស៍។

�ូមអានស�ចក្្ដីដ្្ងការែ៍ែូចតសៅសនទះសដាយបានពិពែ៌នាពដីការសធ្វើខុ�ឆ្ងមរួយចំនរួនមក្សលើពរួក្្ររិ�ុេ្៖«សនទះ

�ូម្រញ្ជាក្់ថ្ខ្គុំស្មាទះដឌលារីែបាន្រ្លូរមក្សៅរែ្ឋមិ��រួរីសៅក្្នគុងឆ្នាំ១៨៣៦។សាវាមដីរ្រ�់ខ្គុំបានសាលា្រ់មិនយូរ

្រ៉ុនាមាន្រនាទា្រ់ពដីសយើងបានមក្ែល់េដីសនទះសហើយេុក្ក្ូនតូចៗបបាំពដីរនាក្់ជាមរួយខ្គុំ។ររួចខ្គុំបានផ្លា�់សៅភូមិខាលដវល

សដាយបាន�ង់ក្�ិដា្នមរួយ[សហើយ]្រន្រ�់សៅក្្នគុងក្�ិដា្នសនាទះរហូតែល់រែូវ�្ឹក្សឈើបជុទះនាឆ្នាំ១៨៣៨។សៅសពល

ភាពបច្រូក្ប្រ្រល់បានសក្ើតរានសឡើងរវាងពរួក្ប្រជាជននិងពរួក្មរមនសនាទះខ្គុំជាមរួយនឹង�រាគមទាំងអ�់រ្រ�់សយើង

បតូវបាន្រង្ខំឲ្យចាក្សចញពដីរែ្ឋសនាទះ។...ខ្គុំបតូវបាន្រង្ខំឲ្យលទះ្រង់បេព្យ�ម្ត្ិភាគសបចើន[និង]បគរួសាររ្រ�់ខ្គុំ[បាន]

បោត់បបា�់ោនាសហើយខ្គុំបតូវេេរួលអាហារ្រន្ិច្រន្លួចពដីជនដែលខ្គុំមិនសាគាល់»(ដឌលារីែសៅក្្នគុងMormon Redress 
Petitions: Documents of the 1833–1838 Missouri Conflict,បានសបាទះពុម្សដាយខាលាក្វីចន�ុន[ឆ្នាំ១៩៩២]េំព័រ

៥២៣វែ្ណយុត្អក្្សរធំនិងការប្រក្្រោក្្យដែលរាន្រេដា្ន)។

បងកសរីរីដោៃឲ្យបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ជា្ លែតូវរោរបៃះបៅម្ៃតេរីចបាប់ម្នា្រ់។សូមពិចារណាពរីបហតុ្លថដលោត់ឲ្យបសច្រ្រីថ្លែង

រោរណ៍បៃះ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា123:1–5បោយថសវងរ្រអវរីថដលពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃទូនាមៃឲ្យពួ្របរិសុទ្ធ

ថដលទទួលរោរបបៀតបបៀៃបធវើ។វអាចម្ៃកបបោ�ៃ៍បដើម្បរីដរងថាបៅ្រ្ននុងខទរី5ឃ្លា«កប�ុំអំបពើទុច្ចរិត»សំបៅបៅបលើ

រោរកបមូល្តេនុំនៃអំបពើ្រុហ្រទុច្ចរិតៃិងឃ្លា«រោរបងខេំដ៏អាក្រ្រ់អាកសូវៃិងឃ្ត្រម្ទាំងឡាយ»សំបៅបលើអំបពើអាក្រ្រ់ៃិងហិងសា

ទាំងឡាយ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា123:៦បោយថសវងរ្របហតុ្លថដលពួ្របរិសុទ្ធកតូវោៃកោប់ឲ្យកបមូលដំបណើរបរឿង

នៃរោរបបៀតបបៀៃៃិងរោររងទុ្រខេរបស់ពួ្រប្។(បៅបពលអ្ន្រអាៃវម្ៃកបបោ�ៃ៍បដើម្បរីដរងថាឃ្លា«ថដលតកមូវពរីបយើង»

ម្ៃៃ័យថា«តកមូវឲ្យពួ្របយើង»)។

ម្ៃពួ្របរិសុទ្ធជាបកចើៃោៃបធវើតាមោ្រ្យទូនាមៃរបស់ពយារោរីបហើយោៃកបមូលដំបណើរបរឿងនៃរោរបបៀតបបៀៃរបស់ពួ្រប្ោៃ

ោ៉ាងបកចើៃថដលវរួមបញ្ចតូលរោរបំ្លែិចបំផ្លាញៃិងរោរោត់បង់្ ្ទះសថម្បងសតវោហៃៈៃិងកទព្យសម្បតតេិប្្សងបទៀតរបស់

ពួ្រប្រោររំបលា្បំោៃបលើរូបរោយកពមទាំងរោរោត់បង់�រីវិត្ ងថដរ។បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីវជារោរចាំោច់បដើម្បរីឲ្យពួ្រ

បរិសុទ្ធកបមូលដំបណើរបរឿងទាំងបៃះបហើយោ្រ់បស្នើបៅកបមុខរោឋា្ិោលជាជាងរង់ចាំឬសង្រមឲ្យកពះបោះកសាយបញ្ហារបស់

សេចក្តីស្្ើម
ខែៈសពលដែលពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធសៅក្្នគុងគុក្លិស្រើធដីសៅលិស្រើធដីរែ្ឋមិ��រួរី

ពដីដខធ្នលូឆ្នាំ១៨៣៨ែល់ដខសមសាឆ្នាំ១៨៣៩សលាក្បាន�រស�រ�ំ្រុបតនន

ការលរួងសលាមនិងេូនាមានែល់ពរួក្្ររិ�ុេ្។សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១២៣

គឺជាការែក្ប�ង់មរួយសចញពដី�ំ្រុបតសនាទះដែលចុទះន្ងៃេដី២០ដខមិនាឆ្នា១៨៣៩

ដែលសលាក្បាន�រស�រសៅកាន់ពរួក្្ររិ�ុេ្។សៅក្្នគុងស�ចក្្ដីែក្ប�ង់សនទះយ៉ូដ�្រ

បានឲ្យែំ្រូនាមានសៅពរួក្្ររិ�ុេ្ដែលបតូវបានសគ្រសែដាញសចញពដីរែ្ឋមិ��រួរី។្រនាទា្រ់

ពដីយ៉ូដ�្របតូវបានអនុញ្ញាតឲ្យររួចពដីការជា្រ់�ុំសលាក្បានមក្ជរួ្រជុំនឹងពរួក្្ររិ�ុេ្

វិញសហើយបានសធ្វើការជាមរួយពរួក្សគសែើម្ដីសាថា្រនាេដីបក្ុងសៅវូរែ្ឋអិលលដីសណាយ។



៤៥៣

សមសរៀនេដី២៦៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១២៣;ការសាថា្រនាេដីបក្ុងសៅវូ

ពួ្រប្?បសច្រ្រីពិតមួយថដលបយើងអាចបរៀៃពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា123:៦្ឺថាព្រះអមាចាស់ៃឹងបំគ្ញការសៃយា

របស់ពទង់បនាទាប់្ បីគ�ើងគធ្វើផែ្ករបស់គ�ើងជាមុៃ។សូមពិចារណាបហតុអវរីោៃជាអ្ន្រ្ ិតថាកពះអម្ចាស់រំពរងឲ្យបយើងបធវើថ្្ន្រ

របស់បយើងពរីមុៃកទង់ៃរងបំបពញរោរសៃយារបស់កទង់។


1.សូមបឆលែើយសំណួរដូចបៅបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើអ្ន្រធាលាប់ប�ើញបសច្រ្រី

ពិតកតូវោៃបំបពញបៅ្រ្ននុង�រីវិតផ្ទាល់របស់អ្ន្រឬបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់មៃុស្សម្នា្រ់ថដលអ្ន្រសារល់បៅបពលណាថដរ?

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១២៣:៧–១៧

យ៉ូដសបស្៊មីធ្រូនាមនឲ្យ្ ួកបរិសុ្រ្ជួយែល់អស់អ្កដែលចាញ់តោកតដាយោក្យកុហក

សូមៃរ្រកសនមថាអ្ន្រកតូវោៃចាត់តាំងឲ្យសរបសររោយរោរណ៍មួយអំពរីសាសនាចក្រសកម្ប់មុខវិជាជាមួយបៅសាលាបរៀៃរបស់

អ្ន្រ។ជាថ្្ន្រមួយនៃតកមូវរោរបនាះអ្ន្រកតូវរួមបញ្ចតូលោ៉ាងបហាចណាស់កប្ពចំៃួៃបរី។សូម្ ិតអំពរីរបបៀបថដលអ្ន្រៃរងបឆលែើយ

ចំបោះសំណួរដូចតបៅបៃះ៖

• បតើធៃធាៃអវរីថដលអ្ន្រអាចបកបើសកម្ប់រោយរោរណ៍របស់អ្ន្រ?

• បហតុអវរីោៃជាវសំខាៃ់ពរីធៃធាៃថដលអ្ន្របកបើបដើម្បរីសរបសរអំពរីសាសនាចក្របនាះ?

• បតើអ្ន្រដរងោៃបោយរបបៀបណាថាធៃធាៃណាមួយថដលពិពណ៌នាោ៉ាងកតរមកតូវពរីសាសនាចក្រ?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា123:7–10។បៅបពលពយារោរីយែូថសបស្៊ីធោៃសរបសរសំបុកតបៃះ

ម្ៃបរឿង្រុហ្រជាបកចើៃអំពរីសាសនាចក្រកតូវោៃរី្រសាយភាយ។ពួ្របរិសុទ្ធកតូវោៃកោប់ថាវ្ ឺជា«រោតពវ្រិច្ចដ៏ចាំោច់»

(្.ៃិងស.123:7,9)បដើម្បរីកបមូលៃិងបោះពុម្ពដំបណើរបរឿងនៃរោរបបៀតបបៀៃៃិងរោររងទុ្រខេរបស់ពួ្រប្បដើម្បរី

បឆលែើយតបៃរងបរឿង្ុរហ្រទាំងបៃះ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា123:11–12បោយថសវងរ្របហតុ្លបថៃថែមបទៀតថដលពួ្របរិសុទ្ធកតូវោៃថណនាំ

ឲ្យកបមូលបហើយបោះពុម្ពដំបណើរបរឿងទាំងបៃះ។


2. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បោងតាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា123:12បតើម្ៃមៃុស្សបែុនាមៃនា្រ់ថដលម្ៃចិតតេបរិសុទ្ធថដល

ោៃលា្់រពរីបសច្រតេរីពិត?

ខ. បតើរោរបោះពុម្ពបសច្រតេរីពិតអំពរីរោរបបៀតបបៀៃៃិងរោររងទុ្រខេរបស់ពួ្របរិសុទ្ធបៅបពលបនាះអាច�ួយមៃុស្ស

ដនទបទៀតឲ្យរ្របសច្រតេរីពិតនៃដំណរងល្អោ៉ាងដូចបមតេច?

្ . បោងតាមខ12បហតុអវរីម្ៃមៃុស្សជាបកចើៃនា្រ់បៅបលើថ្ៃដរីបៃះកតូវោៃលា្រ់ពរីបសច្រតេរីពិត?សូម

បឆលែើយសំណួរបៃះបោយបំបពញបសច្រ្រីពិតដូចតបៅ៖មាៃមៃុស្សជាគពចើៃព្រូវបាៃោក់្ បីគសចក្បី្ ិ្រ

គោ�ោរ...

បៅថតម្ៃមៃុស្សជាបកចើៃនាបពលបច្ចនុប្បៃ្នបៃះ«ថដលោៃខាវា្រ់បោយសារឧោយ្រលដ៏កបសប់នៃមៃុស្ស»បហើយថដល

កតូវោៃលា្រ់ពរីបសច្រតេរីពិតពរីបកោះពួ្រប្មិៃដរងជាបៅរ្របសច្រតេរីពិតឯណាបទ(្.ៃិងស.123:12)។

សៅសពលអ្នក្អានស�ចក្្ដីដ្្ងការែ៍ែូចតសៅសនទះរ្រ�់ដអលសឌើរអិមរ័�ុលបាឡឺែក្្នគុងក្ូរ៉ុមននពរួក្

សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់�ូមគូ�្រនាទាត់ពដីសបកាមនូវអ្វដីដែលសលាក្បានសលើក្សឡើងដែលវាបានរារាំងមនុ�្សមិន

ឲ្យសាគាល់ស�ចក្្ដីពិតអំពដីសា�នាចបក្សៅជំនាន់រ្រ�់សយើង៖«រានមនុ�្សជាសបចើនដែលបានយល់

តិចតរួចអំពដីសា�នាចបក្សដាយសារដតព័ត៌រានភាគសបចើនដែលពរួក្សគបានឮអំពដីសយើងគឺមក្ពដីព័ត៌រាន

ប្រព័ន្ផ្សព្វផសាយ�ង្មដែលជាញឹក្ោ្រ់ជំរុញសដាយការជំទា�់។ការសផ្តាតចិត្សបចើនសពក្សលើ

ការជំទា�់បាននាំឲ្យជទះឥេ្ិពលអវិជជរានសលើការយល់ែឹងរ្រ�់មនុ�្សអំពដីភាពពិតដែលសា�នាចបក្

ននបពទះសយ�មូវបគដី�្ននពរួក្្ររិ�ុេ្ន្ងៃចុងសបកាយរាន»(Sharing the Gospel Using the Internet »ដខក្ក្កដាឆ្នាំ២០០៨

េំព័រ៦២)។



៤៥៤

សមសរៀនេដី២៦៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១២៣;ការសាថា្រនាេដីបក្ុងសៅវូ

កសបដៀងោនាៃរងពួ្របរិសុទ្ធនាឆ្នាំ1839ថដរបយើងកតូវោៃថណនាំឲ្យ�ួយមៃុស្សដនទឲ្យម្ៃរោរយល់ដរងកតរមកតូវអំពរី

សាសនាចក្របៃះ—អំពរីសម្�ិ្រអ្ន្រដរ្រនាំ�ំបៃឿកបវតតេិរោរបបកងៀៃៃិងរោរអៃុវតតេ។


3.បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមសរបសរអវរីថដលអ្ន្រអាចបធវើបដើម្បរី�ួយមៃុស្ស

ដនទបទៀតឲ្យទទួលោៃរោរយល់ដរងដ៏កតរមកតូវមួយអំពរីសាសនាចក្រៃិងបដើម្បរី�ួយពួ្រប្ឲ្យសារល់ពរីទរី្រថៃលែងថដល

ពួ្រប្អាចថសវងរ្របសច្រ្រីពិតបនាះ។

បៅបពលអ្ន្រអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍របស់ថអលបឌើរោ�ឺដដូចតបៅបៃះសូមរ្របមើលវិធរីមួយថដលបលា្រោៃបលើ្រប�ើង

ថដលបយើងអាច�ួយមៃុស្សដនទបទៀតឲ្យទទួលោៃរោរយល់ដរងដ៏កតរមកតូវអំពរីសាសនាចក្រ។

«រានការ�ន្នាជាសបចើនអំពដីសា�នាចបក្ឥតឈ្រ់ឈរ។ការ�ន្នាសនាទះនឹង្រន្សទាទះ្រដីជាសយើង

សបជើ�សរើ�ចូលររួមឬមិនចូលររួមក្៏សដាយ។្រ៉ុដន្សយើងមិនអាចឈរសៅស�ងៃៀមខែៈដែលមនុ�្សែនេ

ររួមទាំងអ្នក្រិទះគន់រ្រ�់សយើងពយាយាមក្ំែត់ពដីអ្វដីដែលសា�នាចបក្្រសបងៀនសឡើយ។ខែៈដែល

ការ�ន្នាមរួយចំនរួនរានអ្នក្សាតា្រ់រា្រ់ោន់ឬរា្រ់លានអ្នក្ក្៏សដាយការ�ន្នាសនាទះគឺជាសរឿងតូចតាច

សេ។្រ៉ុដន្ការ�ន្នាទាំងសនាទះរានឥេ្ពលសលើអ�់អ្នក្ដែលចូលររួមក្្នគុងការ�ន្នាសនាទះ។

ការយល់ែឹងអំពដីសា�នាចបក្បតូវបានក្សក្ើតសឡើងសៅក្្នគុងការ�ន្នាម្ងៗ។...

«ឥឡលូវសនទះខ្គុំ�ូមឲ្យអ្នក្ចូលររួម�ន្នាតាមរយៈការចូលររួមតាមអមិនសធើរដែតសែើម្ដីដចក្ចាយែំែឹងល្អសហើយចូរ

ពន្យល់នូវសារលិខិតែ៏សាមញ្ញនិងចបា�់លា�់ននការសាតារសឡើងវិញ។...្ិ�ដ្នតហើយការណ៍តនរះ�ទ្ូវឲ្យអ្កយល់

តរលការណ៍ទគឹរះរបស់ែំណឹងល្អសិន។វាគឺជាការែ៍�ំខាន់ដែលអ្នក្អាចផ្ល់ជាសាក្្សដីែ៏ចបាសន់ិងទ�ឹ្ទ�ូវអំពដីស�ចក្្ដី

ពិត»(«Sharing the Gospel Using the Internet»េំព័រ៦១–៦២)។



4. សូមបំបពញ្រិច្ចរោរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. សូមសរបសរពរីកោមួយថដលអ្ន្រឬមៃុស្សម្នា្រ់ថដលអ្ន្រសារល់ោៃ�ួយមៃុស្សដនទបទៀតឲ្យយល់ដរងបថៃថែម

បទៀតអំពរីសាសនាចក្រ។

ខ. សូមបក�ើសយ្រវិធរីមួយថដលោៃអ្ន្រោៃសរបសរបៅ្រ្ននុង្រិច្ចរោរទរី3បហើយសរបសរពរីរបបៀបថដលអ្ន្រៃរងបធវើ

្រិច្ចរោរបនាះបដើម្បរី�ួយមៃុស្សដនទបទៀតបរៀៃបហើយថសវងរ្របសច្រ្រីពិតអំពរីសាសនាចក្រៃិងដំណរងល្អ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា123:13–1៦បោយថសវងរ្រអវរីថដលពួ្របរិសុទ្ធកតូវោៃកោប់អំពរី្រិច្ចខិតខំរបស់

ពួ្រប្បដើម្បរីកោប់ៃូវដំបណើរបរឿងដ៏កតរមកតូវមួយស្រីពរីបទពិបសាធៃ៍របស់ពួ្រប្បៅរោៃ់មៃុស្សដនទបទៀត។បោងតាម

ខ15បហតុអវរីោៃជាពួ្រប្កតូវោៃកោប់ថា្រុំចាត់ទុ្រ្រិច្ចខិតខំរបស់ពួ្រប្ថាជា«រោរណ៍តូចប�ើយ?»

បោលរោរណ៍មួយថដលបយើងអាចបរៀៃពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា123:15្ឺថាការសគពមចចិ្រ្របស់គ�ើងគ�ើម្បី

គធ្វើតាមព្រះបញ្ញា្រ្ិរបស់ព្រះអមាចាស់ផ�លហាក់បបី�ូចជា្រូចតាចអាចមាៃឥទ្ធិ្លធំគធងគលើជបីវិ្ររបស់គ�ើងនាគ្លអនាគ្រ។

បោងតាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា123:1៦បតើវតថែនុ

ដ៏តូចថបបបៃះដូចជានដចងកតូតនាវ(ចងកតូតថដលក្ប់ក្ងនដ

ចងកតូត)អាច�ះឥទ្ធិពលបៅបលើនាវដ៏ធំមួយោៃបោយរបបៀប

ណា?(បៅ្រ្ននុងខបៃះឃ្លា«បោយសារដំបណើរកបក្រតរីៃិង

ខ្យល់ៃិងរល្រ»សំបៅបលើរោរអាចបត់នាវបដើម្បរីឲ្យវរ្រសា

លំៃរងបហើយមិៃក្រលាប់បៅបពលខ្យល់ព្យនុះ)។


5. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើរោរសបកមចចិតតេតូចៗរបស់បយើងបកបៀប

ោៃៃរងនដចងកតូតនាវោ៉ាងដូចបម្ចថដរ?

ខ. បតើរោរសបកមចចិតតេទាំងបៃះអាច�ួយអ្ន្រឲ្យរ្រសាលំៃរងរបស់អ្ន្របៅបពលម្ៃព្យនុះប្លែរៀងនៃ�រីវិតោៃបោយរបបៀប

ណា?

្ . បតើរោរសបកមចចិតតេតូចៗអវរីខលែះថដលអ្ន្រ្រំពុងបធវើបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្របៅបពលបៃះថដលអាច�ះឥទ្ធិពលោ៉ាង

ខាលាំងបៅបលើអនា្តរបស់អ្ន្រ?



៤៥៥

សមសរៀនេដី២៦៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១២៣;ការសាថា្រនាេដីបក្ុងសៅវូ

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា123:17បោយថសវងរ្ររបបៀបថដលខបៃះទា្រ់ទងៃរងបោលរោរណ៍ថដលោៃពៃ្យល់

បៅ្រ្ននុងខ៦៖ព្រះអមាចាស់ៃឹងបំគ្ញការសៃយារបស់ពទង់បនាទាប់្ បីគ�ើងគធ្វើផែ្ករបស់គ�ើងជាមុៃសិៃ។

ថ្្អ្របៅបលើអវរីថដលពយារោរីយែូថសបស្៊ីធោៃសរបសរបយើងបរៀៃថាគបើគ�ើងពបព្ឹ្រ្ិការណ៍ទាំងគៃរះផ�លគៅក្នុងអំណាចគ�ើង

គ�ើម្បីគោរ្ពប្រិប្រ្ិតាមព្រះបញ្ញា្រ្ិរបស់ព្រះអមាចាស់គនារះគ�ើងអាចទទួលការធានាអរះអាងថ្ព្រះៃឹងគពបើព្រះគចោតាររបស់ពទង់

គ�ើម្បីជួ�គ�ើងពសបតាមព្រះឆៃ្ទៈៃិងគ្លគវោរបស់ពទង់។


៦. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីបយើងកតូវ«កបកពរតតេរោរណ៍ទាំងបៃះថដលបៅ្រ្ននុងអំណាចបយើង»(្.ៃិងស.

123:17)ពរីមុៃបយើងអាចម្ៃរោរអះអាងថាកពះៃរង�ួយបយើង?

ខ. បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីវសំខាៃ់បដើម្បរីកបកពរតតេិរោរណ៍ទាំងបៃះថដលបៅ្រ្ននុងអំណាចបយើងមោយ រីករាយ ចុះ?

អ្ន្រអាចម្ៃទំៃុ្រចិតតេថាបៅបពលអ្ន្រោៃបធវើអវរីក្ប់ោ៉ាងថដលអ្ន្រអាចបធវើោៃបដើម្បរីបោរពកបតិបតតេិតាមកពះបញ្ញាតតេិរបស់កពះ

បនាះកទង់ៃរងបំបពញរោរសៃយារបស់កទង់។

ការសាថារនាេី្ក្ុងបៅវូ

បនាទាប់ពរីរោរបបណតាញបចញរបស់ពួ្រប្ពរីរដ្ឋមិសសួរីពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញទរី�កម្របៅ�វរីៃស៊ីរដ្ឋអិលលរីបណាយៃិងតាម

សហ្មតូចៗប្្សងបទៀត។សូមរ្រ�វរីៃស៊ីបៅបលើថ្ៃទរីទរី5នៃកបវតតេិសាកសតេសាសនាចក្រ«តំបៃ់មិសសួរី,អិលលរីបណាយ

ៃិងនអអូវែនៃស.រ.អា.»បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។

បៅថខបមសាឆ្នាំ1839ពួ្រអ្ន្រោម្ ុ្របៅ្ ុ្របៅលិបបើធរីរដ្ឋមិសសួរីោៃអៃុញ្ញាតឲ្យយែូថសបស្៊ីធរត់ប្ចខលែលួៃបហើយ

ោៃ�ួប�ុំៃរងក្ួសារបលា្របៅ�វរីៃស៊ីរដ្ឋអិលលរីបណាយ។បករោមរោរដរ្រនាំរបស់ពយារោរីសាសនាចក្រោៃទិញដរីមួយ្រថៃលែង

បៅទបៃលែមរីស៊ីស៊ីបពរីភា្ខាងប�ើងនៃ�វរីៃស៊ី។ភា្ខាងលិចនៃទបៃលែបនាះ្ ឺជាថ្្ន្រមួយនៃទរ្រដរីរដ្ឋនអអូវែបហើយភា្ខាង

ប្រើត្ ឺថ្្ន្រមួយនៃរដ្ឋអិលលរីបណាយ។ពួ្របរិសុទ្ធោៃ្រសាងទរីសានា្រ់រោរ្រណាដាល្ ្រីមួយរបស់សាសនាចក្របៅថ្្ន្រខាង

រដ្ឋអិលលរីបណាយបៅ្រថៃលែងមួយថដលបៅថាខំបមើរស៍ថដលពួ្រប្ោៃោ្រ់ប្មះមតេងបទៀតថាបៅវូ។.មៅវូ្ឺជាភាសា

បហបកពើម្ៃៃ័យថា«កសស់កតរោល»។

ខណៈថដលពួ្របរិសុទ្ធបៃតេរ្រសាទរីសានា្រ់រោរ្រណាដាលបៅ្រ្ននុង

ទរីក្រុងបៅវូពយារោរីយែូថសបស្៊ីធកតូវោៃបំ្ុស្ ំៃិត

ឲ្យបរៀបចំសម្្មសប្គ្រះកពះអម្ចាស់ោៃបបើ្រសថម្ង

ពិធរីបរិសុទ្ធនៃពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រ�ំៃួសឲ្យអ្ន្រសាលាប់

អំបណាយទាៃពិសិដ្ឋនៃកពះវិហារបរិសុទ្ធៃិងរោរ្ សារភាជាប់

អាោហ៍ពិោហ៍បហើយ្រិច្ចរោរ្ ្សពវ្សាយសាសនាកតូវោៃ

លាតសៃ្ធរងបៅទូទាំងពិ្ពបលា្រ។


7.សូមបស្នើឲ្យសម្�ិ្រម្នា្រ់្រ្ននុងសម្្មសប្គ្រះ

(ដូចជាសម្�ិ្រក្ួសារឬមិតតេ្្រ្ិ)ឲ្យកោប់

អ្ន្រអំពរីរបបៀបមួយចំៃួៃថដលសម្្មសប្គ្រះ

ោៃ្ តេល់ឱរោសដល់ោត់ចូលរួម្រ្ននុង្រិច្ចរោររបស់

កពះអម្ចាស់បហើយោៃកបទាៃពរដល់�រីវិតោត់។សូម្រត់កតាទុ្របៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ

របស់អ្ន្រៃូវអវរីថដលអ្ន្របរៀៃពរីោត់បហើយបកតៀមខលែលួៃថច្រចាយៃូវអវរីថដលអ្ន្រោៃ្រត់កតាទុ្រជាមួយៃរងសិស្សប្្សង

បទៀតថដលសិ្រសាបៅ្ ្ទះ។


8. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទិ្ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ១២៣ �ិង « ការ សាថាបនា ទដី្កុង មៅវូ » ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ 

មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៤៥៦

សមសរៀនេដី២៧៖ន្ងៃេដី១

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា

១២៤:១–៨៣
បមបរៀៃទរី27៖ន្ងៃទរី1បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា124:1–83

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១២៤:១–៤១,៥៦–៨៣

ទ្រះអម្ចាស់ទ្រង់បញ្ជាឲ្យ្ ួកបរិសុ្រ្សង់ទ្រះវិហារបរិសុ្រ្និង្្ទរះ្ ួយសទម្ប់អ្ក្ ក្រស្សនកិច្ចតៅ្រីទកុងត្វូ។

បតើ្រិច្ចរោរណាមួយថដលអ្ន្រធាលាប់សបកមចោៃបហើយវតកមូវឲ្យអ្ន្រចំណាយបពលបវលា្រិច្ចរោរខិតខំឬរោរលះបង់ដ៏បកចើៃ?

បហតុអវរីោៃជាវម្ៃតនមលែស្រ្ិសមៃរងបពលបវលា្រិច្ចខិតខំឬ

រោរលះបង់ថដល្រិច្ចរោរតកមូវឲ្យម្ៃ?

កពះអម្ចាស់ោៃចាប់ប្្ើមវិវរណៈបនាះបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា124បោយបញ្ជាឲ្យម្ៃរោរកបរោស

មួយបៅរោៃ់ពួ្រអ្ន្រដរ្រនាំនៃថ្ៃដរីអំពរីរោរសាដារប�ើងវិញនៃ

ដំណរងល្អ(សូមបមើល្.ៃិងស.124:1–14)។បៅ

្រ្ននុងរោរបំបពញតាមបញ្ជាបៃះ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃ

បោះពុម្ពរោរកបរោសមួយបៅន្ងៃទរី៦ថខបមសាឆ្នា1845

ថដលោៃចាប់ប្្ើមថា

«អ្នក្រាល់ោនាែឹងសេ៖—

«ថ្នគរបពទះបានមក្ែល់សហើយែូចដែលបានពយាក្រសដាយពរួក្ពយាការីពដី្រុរាែសហើយបានអធិសា្នេូល�ុំបគ្រ់

�ម័យកាលជានគរដែលនឹងរានោ�សពញដផនែដីទាំងមូលសហើយសៅគង់វង្សជាសរៀងរហូត»(សៅក្្នគុងការសបាទះពុម្

James R. Clark Messages of the First Presidency of The Church of Jesus Christ of Latter–day Saintsវ៉ុល៦

[ឆ្នាំ១៩៦៥–៧៥],១:២៥៣)។

រយៈបពលមួយរយសាមសិបឆ្នាំបករោយម្រកបធាៃថអ៊សរាែថាហវថប៊ៃសរៃបៅបពលបនាះបបកមើជាកបធាៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រ

ដប់ពរីរនា្រ់ោៃថ្លែងសុៃ្ទរ្រថាបៅ្រ្ននុងសៃ្និសរីទទូបៅមួយបោយបលា្រោៃ្ ូសបញ្ជា្រ់ប�ើងវិញពរីសារលិខិតនៃរោរកបរោសបនាះ

(សូមបមើល«AMessagetotheWorld»Ensign ថខវិច្ិរោឆ្នាំ1975ទំព័រ33–34)។

បរុព្វកថា
សៅក្្នគុងរែូវរង្នាឆ្នាំ១៨៣៨–៣៩ពរួក្្ររិ�ុេ្បានសភៀ�ខ្លួនសចញពដីរែ្ឋមិ��រួរី

សហើយបានតាំងលំសៅក្្នគុងរែ្ឋអិលលដីសណាយតាមែងេសន្មិ�ម៊ី�មិ្រពដី។សៅេដីសនាទះ

ពរួក្្ររិ�ុេ្បានចា្រ់សផ្ើមសាថា្រនាេដីបក្ុងមរួយសៅក្្នគុងតំ្រន់តាំងេដីលំសៅតូចស្មាទះថ្

ភូមិខូសមើ�។្រនាទា្រ់ការស្រៀតស្រៀននិងេុក្្ខសវេនាដែលពរួក្សគបានជរួ្រមក្ឥឡលូវ

សនទះពរួក្្ររិ�ុេ្បានរានក្ដន្ងមរួយដែលពរួក្សគអាចប្រមូលផ្គុំសហើយសាថា្រនាេដីបក្ុង

មរួយសដាយភាព�ុខសាន្។ពរួក្សគបាន្រសងកើត�ហគមន៍រ្រ�់ខ្លួនសហើយបាន្រ្លូរ

ស្មាទះវាសៅជាសៅវូ។សៅសពលពយាការីយ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធបានេេរួលវិវរែៈដែលបាន

ក្ត់បតាសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១២៤នាន្ងៃេដី១៩ដខមក្រាឆ្នាំ

១៨៤១ពរួក្្ររិ�ុេ្បានរ�់សៅក្្នគុងេដីបក្ុងសៅវូជិតពដីរឆ្នាំ។សៅក្្នគុងវិវរែៈសនទះ

បពទះអរាចា�់បាន្រង្គា្រ់ឲ្យពរួក្្ររិ�ុេ្�ង់បពទះវិហារ្ររិ�ុេ្មរួយសហើយបានពន្យល់ពដី

ពរជ័យដែលរាន�បរា្រ់ពរួក្សគប្រ�ិនស្រើពរួក្សគរានភាពឧ�សាហ៍ពយាយាមសៅក្្នគុង

ការសាង�ង់បពទះវិហារ្ររិ�ុេ្សនទះ។

អាងពជមរុជទឹកក្នុងពពរះវិហារបរិេរុទ្



៤៥៧

សមសរៀនេដី២៧៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១២៤:១–៨៣

បថៃថែមបៅបលើរោរោ្រ់បញ្ជាឲ្យសរបសររោរកបរោសមួយកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃបញ្ញតតេិមួយបៅរោៃ់ពួ្របរិសុទ្ធថាពួ្រប្ៃរងតកមូវ

ឲ្យម្ៃរោរលះបង់ដ៏ធំបធង។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា124:25–27បោយថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃ

បញ្ជាឲ្យពួ្របរិសុទ្ធបៅទរីក្រុងបៅវូបធវើ។

បតើកពះអម្ចាស់សពវកពះទ័យឲ្យពួ្របរិសុទ្ធបកបើអវរីខលែះបដើម្បរីសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធបនាះ?

លុះដល់បពលថដលពួ្របរិសុទ្ធោៃប្តូរទរីតាំងបៅទរីក្រុងបៅវូរដ្ឋអិលលរីបណាយម្ៃពួ្របរិសុទ្ធជាបកចើៃោៃោត់បង់

កទព្យសម្បតតេិៃិង្រម្សិទ្ធិរបស់ខលែលួៃបស្ទើរថតទាំងអស់។សូមពិចារណាថាបតើរោរបោពតាមកពះបញ្ញតតេិបដើម្បរីសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធ

មួយបទៀតអាចតកមូវឲ្យម្ៃបសច្រ្រី�ំបៃឿៃិងរោរលះបង់ពរីពួ្របរិសុទ្ធោ៉ាងដូចបម្ចថដរ។

សូមសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា124:28បោយថសវងរ្រមូលបហតុថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃបៃ្ទតូលថាពួ្របរិសុទ្ធ

កតូវសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធមួយ។សូម្ ូសចំណាំអវរីថដលអ្ន្ររ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។

ប្រធានយ៉ូដ�្រហ្វដីលឌដីង�ម្ម៊ីធបាន្រសបងៀនអំពដី«ភាពសពញសលញនន្រព្វជិតភាព»សដាយបាន

ដ្្ង៖«មនុ�្សបគ្រ់រូ្រដែលសសាមាទះបតង់សហើយនឹងេេរួលពិធដី្ររិ�ុេ្និងពរជ័យទាំងសនទះេេរួលបាន

ភាពសពញសលញនន្រព្វជិតភាពសហើយបពទះអរាចា�់បានរាន្រន្លូលថ្‹បពទះអង្សធ្វើឲ្យពរួក្សគបានស�្មើោនា

សៅក្្នគុងអំណាចនិងសៅក្្នគុងពលំនិងសៅក្្នគុងអាណាចបក្›។[គ.និង�.៧៦:៩៥�ូមសមើលផងដែរ

គ.និង�.៨៨:១០៧]។...បពទះអរាចា�់បានសធ្វើឲ្យពរជ័យសនទះអាចសក្ើតរានចំសោទះមនុ�្សបគ្រ់ោនាសៅ

ក្្នគុងសា�នាចបក្សនទះតាមរយៈការសោរពប្រតិ្រត្ិរ្រ�់ោត់សែើម្ដីេេរួលបានភាពសពញសលញនន

្រព្វជិតភាពតាមរយៈពិធដី្ររិ�ុេ្ននបពទះវិហារ្ររិ�ុេ្រ្រ�់បពទះអរាចា�់។វាពុំអាចេេរួលបានតាមវិធដីណាសេៀតសឡើយ»

(Doctrines of Salvation, comp ។Bruce R. McConkieវ៉ុល៣[១៩៥៤–៥៦],៣:១៣២–៣៣)។

សម្�ិ្រសាសនាចក្រក្ប់រូប—ទាំងបុរសទាំងកសតេរី—អាចទទួលោៃភាពបពញបលញនៃពរ�័យរបស់បពវ�ិតភាពបោយរោរ

ទទួលរាល់ពិធរីបរិសុទ្ធនៃកពះវិហារបរិសុទ្ធ។តាមរយៈពិធរីបរិសុទ្ធទាំងបៃះបយើងអាចទទួលោៃរាល់ពរ�័យថដលកពះវរបិតា

សួ្៌ម្ៃកពះរា�បំណងបកោសកបទាៃដល់្រូៃបៅរបស់កទង់។រោរសាដារប�ើងវិញនៃពិធរីបរិសុទ្ធៃិងបសច្រ្រីសញ្ញានៃកពះវិហារ

បរិសុទ្ធោៃចាប់ប្្ើមបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធខឺត�ង់បែុថៃតេវពុំកតូវោៃបញ្ចប់បៅទរីបនាះបទ។រោរសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធ

មួយបៅទរីក្រុងបៅវូោៃអៃុញ្ញាតឲ្យរោរសាដារប�ើងវិញនៃពិធរីបរិសុទ្ធៃិងបសច្រ្រីសញ្ញានៃកពះវិហារបរិសុទ្ធោៃបៃតេបទៀត

(សូមបមើល្.ៃិងស.124:28,40–41)។


1.សូមអាៃឃ្លាពរីរដំបូងបៅបករោមកបធាៃបទពិធរីបរិសុទ្ធទាំងឡាយ»បៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីថណនាំដល់បទ្ម្ពរីរទាំងឡាយ

(scriptures.lds.org)ឬTrue to the Faith: A Gospel Reference ([ឆ្នាំ2004]ទំព័រ109–10)។

រួចសូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើពិធរីបរិសុទ្ធ

្ឺជាអវរី?

ពិធរីបរិសុទ្ធមួយចំៃួៃ្ ឺចាំោច់ចំបោះភាពបលើ្រតបមកើងប�ើង

បហើយពិធរីបរិសុទ្ធនៃបសច្រ្រីសប្គ្រះទាំងបៃះជាបកចើៃអាច

បធវើប�ើងថតបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធបែុបណាណះ។សូមអាៃ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា124:29បោយថសវងរ្រ

ពិធរីបរិសុទ្ធ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធដ៏ចាំោច់មួយថដលោៃ្ ូស

បញ្ជា្រ់ថាកតូវសាដារប�ើងវិញ។

បៅន្ងៃទរី15ថខសរីហាឆ្នាំ1840ពយារោរីយែូថសបស្៊ីធ

ដំបូងប�ើយោៃបបកងៀៃថាពួ្របរិសុទ្ធអាចបធវើពិធរីបរិសុទ្ធ

នៃបសច្រ្រីសប្គ្រះដូចជាបុណ្យក�មុ�ទរ្រ�ំៃួសឲ្យមិតតេៃិង

សម្�ិ្រក្ួសាររបស់ពួ្រថដលោៃថច្រឋាៃបៅថដលោមៃ

ឱរោសទទួលោៃដំណរងល្អ(សូមបមើលTeachings of 
Presidents of the Church: Joseph Smith[ឆ្នាំ2007]

ទំព័រ403សូមបមើល្ ងថដរ្រូរិៃ្ូសទរី115:29)។

បនាទាប់ពរីបសច្រ្រីកបរោសបៃះម្ៃពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រ�ំៃួសឲ្យ

អ្ន្រសាលាប់ជាបកចើៃកតូវបធវើោៃប�ើងបៅ្រ្ននុងទបៃលែមិស៊ីស៊ិបពរីឬបៅ

្រ្ននុងអូរថ្រ្បរបនាះ។

សោលលទិ្ពគឹរះទាំងឡាយ

សៅសពលអ្នក្�ិក្សាបពទះគម្ដីរប្រចាំ

ន្ងៃសហើយសចទះចាំនូវ្រេគម្ដីរ�ំខាន់ៗ

សនាទះអ្នក្នឹងយល់ែឹងពដីសោលលេ្ិបគឹទះ

ទាំងឡាយននែំែឹងល្អ។ឧទាហរែ៍

សៅក្្នគុងសមសរៀនដផ្នក្សនទះ�ូមដ�្វង

រក្ចំែុចសោលលេ្ិននពិធដី្ររិ�ុេ្

ទាំងឡាយដែលទាក្់េងនឹងអ្វដីដែល

បពទះអរាចា�់បាន្រសបងៀនសៅក្្នគុង

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១២៤។



៤៥៨

សមសរៀនេដី២៧៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១២៤:១–៨៣

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា124:30–34បហើយថសវងរ្របៃ្ទតូលថណនាំរបស់កពះអម្ចាស់ទា្រ់ទងៃរងទរី្រថៃលែង

ថដលពិធរីបរិសុទ្ធនៃពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រ�ំៃួសឲ្យអ្ន្រសាលាប់កតូវបធវើបដើម្បរីឲ្យកទង់អាចទទួលយ្រោៃ។

បទាះជាកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃបៃ្ទតូលថាពិធរីបរិសុទ្ធនៃពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រ�ំៃួសឲ្យអ្ន្រសាលាប់កតូវបធវើបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ្រ្រី

បហតុអវរីោៃជាកទង់អៃុញ្ញាតឲ្យពួ្របរិសុទ្ធបធវើពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្របៅខាងបករៅកពះវិហារបរិសុទ្ធជាបបណាដាះអាសៃ្ន?

បនាទាប់ពរីយែូថសបស៊្ីធោៃទទួលវិវរណៈបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា124បនាះ្រិច្ចរោរសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធ

បៅបៅវូម្ៃរោររី្រចបកមើៃោ៉ាងឆ្ប់រហ័ស។បៅន្ងៃទរី3ថខតុលាឆ្នាំ1841បនាទាប់ពរីជាៃ់បករោមដរីនៃកពះវិហារបនាះ

កតូវោៃប្�រី្រយែូថសបស៊្ីធោៃកោប់ពួ្របរិសុទ្ធថា«ៃរងោមៃពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រ�ំៃួសឲ្យអ្ន្រសាលាប់បទៀតប�ើយរហូតដល់

ពិធរីបរិសុទ្ធបៃះអាចបធវើប�ើងបៅ្រ្ននុងដំណា្រ់របស់កពះអម្ចាស់។...្ពះអរោចាស់ ្ទង់ រោ� ្ពះប�្ទូល ដូមច្នះ ! »(Teachings: 
Joseph Smith ទំព័រ4៦9)។បៅន ង្ៃទរី21ថខវិច្ិរោឆ្នាំ1841បនាទាប់ពរីអាងក�មុ�ទរ្រមួយកតូវោៃប្សង់ជាបបណាដាះ

អាសៃ្នបហើយោៃឧទ្ទិសឆលែងបៅជាៃ់បករោមដរីនៃកពះវិហារបរិសុទ្ធបៅវូពិធរីបរិសុទ្ធនៃពិធរីបុណក�មុ�ទរ្រ�ំៃួសឲ្យអ្ន្រសាលាប់

ោៃចាប់ប្្ើមសារជា្ ្រី។(សូមបមើលChurch History in the Fulness of Times Student Manual,រោរបោះពុម្ពបលើ្រទរី2

[ChurchEducationalSystemmanualឆ្នាំ2003]ទំព័រ251–52,សូមបមើល្ ងថដរTeachings of Presidents 
of the Church: Joseph Smithទំព័រ4៦9–70)។

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា124បបកងៀៃពរីបសច្រ្រីពិត

ដូចតបៅបៃះ៖ព្រះវិហារបរិសុទ្ធគឺជាទបីកផៃលែងផ្រមួ�គ្រ់

ផ�លគ�ើងអាចទទួលបាៃភា្គ្ញគលញនៃ្ ិធបីបរិសុទ្ធនៃ

ប្្វជិ្រភា្សពមាប់ការគពបាសគោរះ�ល់អ្កគៅរស់ៃិងអ្ក

ោលាប់។


2.បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ

របស់អ្ន្រសូមសរបសរពរីរបបៀបថដលអ្ន្រ្ ិតថា

បសច្រ្រីពិតបៃះអាចបលើ្រទរ្រចិតតេពួ្របរិសុទ្ធឲ្យបធវើ

រោរលះបង់ដ៏ចាំោច់បដើម្បរីសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធ

មួយបៅទរីក្រុងបៅវូ។

�ូមគូ�ចំណាំបតង់ោក្្យឬឃ្លាដែលអ្នក្គិតថ្�ំខាន់សៅក្្នគុងការ្រសបងៀនែូចតសៅសនទះមក្ពដីប្រធាន

្ូរា៉ា�សអ�ម៉ន�ុនដែលសលើក្សឡើងពដីសារៈ�ំខាន់ននស�ចក្្ដីពិតសនទះអំពដីបពទះវិហារ្ររិ�ុេ្៖

«អ�់អ្នក្ណាដែលយល់ែឹងពដីពរជ័យែ៏សៅអ�់ក្ល្ជានិច្ដែលសក្ើតរានសៅក្្នគុងបពទះវិហារ្ររិ�ុេ្

ែឹងថ្ោមានការលទះ្រង់ណាមរួយធំសធងសពក្ោមានការ្រង់ន្្ណាមរួយដែលធងៃន់ធងៃរសពក្ោមានឧ្រ�គ្ណា

មរួយដែលលំបាក្សពក្សែើម្ដីេេរួលបានពរជ័យទាំងសនាទះសឡើយ។ពរួក្សគនឹងសធ្វើែំសែើរសៅ

មិនថ្ឆ្ងាយ្រ៉ុណាណសនាទះសេមិនថ្បតូវយក្ឈ្នទះឧ្រ�គ្សបចើនយា៉ាងណាឬបតូវ�មូបទាំនឹងភាពមិន

ង្យប�រួលសបចើន្រ៉ុណាណសនាទះសេ។ពរួក្សគយល់ថ្ពិធដី្ររិ�ុេ្ននស�ចក្្ដី�ស្ង្គាទះទាំងឡាយដែលបានេេរួលក្្នគុងបពទះវិហារ

្ររិ�ុេ្ដែលអនុញ្ញាតឲ្យសយើងបតឡ្រ់សៅបពទះវរ្រិតា�រួគ៌សៅន្ងៃមរួយក្្នគុងេំនាក្់េំនងបគរួសារអ�់ក្ល្ជានិច្និងបតូវបាន

ប្រទានឲ្យនូវពរជ័យនិងអំណាចមក្ពដីេដីខ្�់គឺរានតនម្បគ្រ់ការពលិក្ម្មនិងការខិតខំទាំងអ�់។(The Holy Temple— 
a Beacon to the World »Ensign ឬLiahona,ដខឧ�ភាឆ្នាំ២០១១េំព័រ៩២)។



3.បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមសរបសរកបបោ្ពរីរបរីពិពណ៌នាពរីបហតុ្លថដល

រោរទទួលពិធរីបរិសុទ្ធនៃកពះវិហារបរិសុទ្ធម្ៃសារៈសំខាៃ់ចំបោះអ្ន្រ។

សូមពិចារណាពរីអវរីថដលអ្ន្រៃរងបធវើបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្របដើម្បរីបរៀបចំខលែលួៃឲ្យស្រ្ិសមចូលបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធបហើយទទួល

ភាពបពញបលញនៃពិធរីបរិសុទ្ធនៃបពវ�ិតភាពសកម្ប់ខលែលួៃឯង។សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុផ្ទាល់ខលែលួៃឬបលើ

ក្រោសអំពរីអវរីថដលអ្ន្រម្ៃអារម្ណ៍ថាអ្ន្រកតូវបធវើបៅបពលបៃះបដើម្បរីម្ៃ្ ុណសម្បតតេិក្ប់កោៃ់ទទួលពិធរីបរិសុទ្ធនៃកពះវិហារ

បរិសុទ្ធ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា124:38–41បោយថសវងរ្របហតុ្លថដលកពះអម្ចាស់កទង់ោៃបញ្ជាឲ្យមែូបសសង់

កតសាលបៅ្រ្ននុងទរីរបហាសាថាៃបហើយោៃថណនាំរាកសតេរបស់កទង់ឲ្យសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធមួយបៅថដៃដរីសៃយា។

បោងតាមខទាំងបៃះសូម្រត់សម្រល់ថាបតើពិធរីបរិសុទ្ធនៃបសច្រ្រីសប្គ្រះនៃកពះវិហារបរិសុទ្ធប្រើតម្ៃយូរបែុណាណបហើយ។


4. សូមៃរ្រកសនមថាអ្ន្រម្ៃមិតតេម្នា្រ់សួរសំណួរដូចតបៅបៃះដល់អ្ន្ររួចបឆលែើយសំណួរទាំងបនាះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖



៤៥៩

សមសរៀនេដី២៧៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១២៤:១–៨៣

្រ. បហតុអវរីោៃជាសាសនាចក្រសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធ?

ខ. បហតុអវរីកពះវិហារបរិសុទ្ធសំខាៃ់ចំបោះអ្ន្រ?

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា124:22–24,5៦–83កពះអម្ចាស់្រ៏ោៃថណនាំពួ្របរិសុទ្ធឲ្យសង់អោរមួយបទៀត

ថដលឲ្យប្មះថាទរីសំណា្រ់បៅវូជា្រថៃលែងសកម្ប់អ្ន្រថដលម្របលងបៅទរីក្រុងបៅវូអាចសានា្រ់បៅោៃ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១២៤:៤២–៥៥

ទ្រះអម្ចាស់្ ន្យល់្ ីអវែីដែលនឹងតកើ�ត�ើងទបសិនតបើ
្ួកបរិសុ្រ្ណថងៃចុងតទកាយតររ្តា្ទ្រះបញ្ញ�្តិដែលឲ្យ
ស្ងសង់ទ្រះវិហារបរិសុ្រ្។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា124:42–45

បោយថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃបៃ្ទតូលថាៃរងប្រើត

ប�ើងកបសិៃបបើពួ្របរិសុទ្ធសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធបៅបៅវូ

រដ្ឋអិលលរីបណាយបហើយសាដាប់កពះសូរបសៀងរបស់កទង់ៃិង

សំប�ងនៃពួ្រអ្ន្របបកមើរបស់កទង់។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា124:4៦–54

កពះអម្ចាស់ោៃពៃ្យល់ពរីអវរីថដលៃរងប្រើតប�ើងកបសិៃបបើ

ពួ្របរិសុទ្ធសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធបែុថៃតេមិៃសាដាប់កពះសូរបសៀង

របស់កទង់ឬសំប�ងនៃពួ្រអ្ន្របបកមើរបស់កទង់។កទង់្រ៏

ោៃពៃ្យល់្ ងថដរថាកទង់ៃរងទទួលយ្រ្រិច្ចខិតខំរបស់ពួ្របរិសុទ្ធ្រ្ននុងរោរសបកមច្រិច្ចរោររបស់កទង់(រួមបញ្ចតូលទាំងរោរសង់

កពះវិហារបរិសុទ្ធ្ ងថដរ)សូម្បរីថតពួ្រប្កតូវោៃរារាំងមិៃឲ្យបធវើ្រិច្ចរោរបនាះបោយសាររោរបបៀតបបៀៃថដលពួ្រប្ោៃ�ួប្រ្រី។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា124:55បោយថសវងរ្របមើលអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបរោសថាពួ្របរិសុទ្ធកតូវបគ្ហាញ

កទង់បោយរោរបោរពតាមកពះបញ្ញតតេិរបស់កទង់្រ្ននុងរោរសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធបៅវូ។

បោងតាមខ55បតើបយើងបគ្ហាញអវរីខលែះដល់កពះអម្ចាស់បៅបពលបយើងបោរពតាមកពះបញ្ញតតេិរបស់កទង់?

អ្ន្រអាចៃរងចង់សរបសរបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រថ្រ្បរខ55៖តាមរ�ៈការគោរ្តាម

ព្រះបញ្ញ្រ្ិរបស់ព្រះអមាចាស់គ�ើងបង្ហាញ្ បីគសចក្បីគោមារះព្រង់របស់គ�ើង។


5.សូមពិចារណាពរីបពលបវលាបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្របពលអ្ន្រធាលាប់បោរពតាមកពះបញ្ញតតេិមួយបោយថស្ងបចញពរី

បំណងកោថានាមួយបដើម្បរីម្ៃ្ ្រ្រីភាពៃិងភាពបសាមះកតង់ចំបោះកពះវបិតាសួ្៌ៃិងកពះអង្គសប្គ្រះ។បៅ្រ្ននុង

បសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមសរបសរអំពរីបទពិបសាធៃ៍មួយ្រ្ននុងចំបណាមបទពិបសាធៃ៍

ទាំងបៃះបហើយអារម្ណ៍របស់អ្ន្រអំពរីរោរបគ្ហាញដល់កពះអម្ចាស់ៃូវ្ ្រ្រីភាពៃិងភាពបសាមះកតង់របស់អ្ន្រចំបោះ

កទង់។

បោងតាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា124:55បតើពរ�័យបថៃថែមបទៀតថដលកពះអម្ចាស់ោៃសៃយាដល់ពួ្របរិសុទ្ធបនាះ

ម្ៃអវរីខលែះកបសិៃបបើពួ្រប្ៃរងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធមួយបៅទរីក្រុងបៅវូ?


៦.ពរ�័យនៃ្រិតតេិយសអមតភាពៃិង�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ចថដលោៃសៃយាបៅ្រ្ននុងខ55្ឺម្ៃភាពអស់

្រល្បជាៃិច្ច។បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមសរបសរពរីបហតុ្លថដលអ្ន្រ្ ិតថា

វជារោរចាំោច់បដើម្បរីយល់ដរងថាពរ�័យមួយចំៃួៃថដលបយើងទទួលោៃបោយសារថតភាពបសាមះកតង់របស់បយើង

ចំបោះកពះអម្ចាស់អាចៃរងមិៃកបទាៃឲ្យភាលាមៗបនាះបទ។

សូមល្បងខលែលួៃឯងបដើម្បរីបគ្ហាញពរីភាពបសាមះកតង់របស់អ្ន្រដល់កពះតាមរយៈរោរបោរពកពះបញ្ញតតេិរបស់កទង់បោយបសាមះកតង់។


7.សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ១២៤:១–៨៣ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖

អោរសនរះពតូវប្នស្ងេង់សៅណ្្កមួយថនពគឹរះរបេ់ទតី

េំណាក់សៅវូណែលមិនទាន់េង់ចប់េព្វពគប់។



៤៦០

សមសរៀនេដី២៦៖ន្ងៃេដី២

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា

១២៤:៨៤–១៤៥;១២៥–២៦
បមបរៀៃទរី2៦៖ន្ងៃទរី2បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា124:84–145;125–2៦

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១២៤:៨៤–១២២

ទ្រះអម្ចាស់ោនទបទានែំបូនាមនែល់បុគ្គលជាក់ោក់ទាំងឡាយ

សូម្ ិតពរីកោមួយថដលអ្ន្រោៃទទួលោ្រ្យទូនាមៃម្រពរីមៃុស្សម្នា្រ់ថដលចង់�ួយអ្ន្រ។បតើអ្ន្រោៃបធវើតាមោ្រ្យទូនាមៃបនាះថដរ

ឬបទ?បហតុអវរីបធវើតាមឬបហតុអវរីអត់បធវើតាម?

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា124:84–118

កពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃោ្រ្យទូនាមៃបោយផ្ទាល់ដល់សម្�ិ្រ

សាសនាចក្រជា្រ់លា្រ់ម្នា្រ់ៗបបើសិៃពួ្រប្បធវើតាមបនាះ

សៃយាថាៃរងោៃពរ�័យដ៏មហិម្។សូមអាៃសារលិខិតដូច

តបៅបៃះបោយរ្របមើលភាពកសបដៀងោនាមួយបៅ្រ្ននុងោ្រ្យ

ទូនាមៃថដលោៃ្ ្ល់ដល់បុ្្គលទាំងបៃះ។(វអាចម្ៃ

កបបោ�ៃ៍បដើម្បរីដរងថាោក្យ ទូនាមា�សំបៅបៅបលើរោរថណនាំ

រោរដរ្រនំាឬបសច្រ្រីបគ្រប់។អ្ន្រ្ ួរ្ ូសចំណាំោ្រ្យទូនាមៃ

ថដលកសបដៀងោនា)។

• ខ89–90(វិលលាម�វ៍)

• ខ94–9៦(នហរុមស៊្ីធ)

• ខ111–14(បអមែុសោវីស)

• ខ115–18(រ៉ូបឺតហវបស្ើរ)

សូមបមើលខ្ម្ពរីរថដលអ្ន្រោៃអាៃប�ើងវិញបហើយរ្របមើលពរ�័យថដលកពះអម្ចាស់ោៃសៃយាៃរងកបទាៃឲ្យបបើសិៃពួ្របុរស

ទាំងបៃះបធវើតាមរោរទូនាមៃថដលកទង់ោៃកបទាៃដល់ពួ្រប្។បៅកតង់ចបនាលាះសូមសរបសរពរីពរ�័យថដលកពះអម្ចាស់ោៃសៃយា

ដល់ពួ្រប្៖

បោលរោរណ៍មួយថដលបយើងោៃបរៀៃពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះថដលវអៃុវតតេចំបោះ្រូៃបៅទាំងអស់របស់កពះ្ ឺថាពបសិៃគបើគ�ើងោដាប់

តាមពាក្យទូនាមាៃរបស់្ ួក្ យាការីគ�ើងៃឹងបាៃគសចក្បីសុខ។

បរុព្វកថា
សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១២៤:៨៤–១៤៥បានេេរួលសៅន្ងៃេដី១៩

ដខមក្រាឆ្នាំ១៨៤១រាននូវ្រន្លូលេូនាមានរ្រ�់បពទះអរាចា�់សៅកាន់�រាជិក្

សា�នាចបក្រានាក្់ៗ។បេង់ក្៏បានដាក្់ស្មាទះននអ�់អ្នក្ដែលបតូវ្រសបមើសៅក្្នគុង

មុខង្រសផ្សងៗននថ្នាក្់ែឹក្នាំ្រព្វជិតភាពផងដែរ។សៅក្្នគុងដខមិនាឆ្នាំ១៨៤១

ពយាការីយ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធបានេេរួលវិវរែៈដែលរានសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិង

ស�ចក្្ដី�ញ្ញា១២៥ដែលបពទះអរាចា�់បានស្រើក្�ដម្ងបពទះឆន្ៈរ្រ�់បេង់ទាក្់េង

នឹងការប្រមូលផ្គុំពរួក្្ររិ�ុេ្សៅក្្នគុងេឹក្ែដីនអអូវា៉។សៅន្ងៃេដី៩ដខក្ក្កដាឆ្នាំ

១៨៤១ពយាការីបានេេរួលវិវរែៈដែលរានសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា

១២៦ដែលបពទះអរាចា�់បានបបា្រ់បពិក្ហាំយ៉ង់ថ្សលាក្នឹងពុំតបមូវឲ្យចាក្សចញពដី

បគរួសាររ្រ�់សលាក្សែើម្ដី្រសបមើស្រ�ក្ក្ម្មសេៀតសឡើយ។



៤៦១

សមសរៀនេដី២៦៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១២៤:៨៤–១៤៥;១២៥–២៦



1. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើោ្រ្យទូនាមៃជា្រ់លា្រ់អវរីខលែះថដលកបធាៃសាសនាចក្រោៃ្ ្ល់បៅ្រ្ននុងឆ្នាំ្រៃលែងបៅ្ ្រីៗបៃះ?

ខ. បតើបពលណាថដលអ្ន្រោៃទទួលពរ�័យបោយរោរសាតាប់តាមរោរទូនាមៃរបស់ពយារោរី?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា124:84បហើយរ្របមើលអវរីថដលកពះអម្ចាស់ម្ៃបៃ្ទតូលថាសម្�ិ្រសាសនាចក្រ

ម្នា្រ់ប្មះអាលមែុៃោបបិតោៃ្រំពុងបធវើជាជាងរោរបធវើតាមរោរទូនាមៃរបស់្ ណៈកបធាៃនៃសាសនាចក្រ។វអាចម្ៃ

កបបោ�ៃ៍បដើម្បរីដរងថា«រូបបោម្ស»សំបៅបៅបលើរូបបដិម្ឬកពះថ្រលែងរោលាយថដលបអើរ៉ុៃោៃបធវើសកម្ប់្រូៃបៅអ៊ីកសាថអល

រោលពយារោរីមែូបសបៅបលើ្ ្នំស៊ីណាយ(សូមបមើលៃិ្រខេមៃំ32)។វ្ ឺជាៃិមិតតេរូបមួយនៃបរឿងខាងបលា្រិយថដលអាច

អូសទាញបហើយរារាំងបយើងមិៃឲ្យោៃពរ�័យខាងវិញ្ញាណ។

បោងតាមខ84«រូបបោម្ស»របស់អាលមែុៃោបបិត្ឺថាោត់ោៃកោថានាចង់បបងកើតរោរកបរ្រសាផ្ទាល់ខលែលួៃជាជាងរោរកបរ្រសា

ម្រពរី្ ណៈកបធាៃទរីមួយ។

សូមអាៃរោរកពម្ៃរបស់កបធាៃថស្ពៃបស៊ីរដបុលយូ�រមបរលអំពរីកពះថ្រលែងរោលាយជាបកចើៃថដលមៃុស្សថាវាយបង្គំបៅសពវន្ងៃបៃះ

បហើយពិចារណារូបបដិម្ទាំងបៃះនាសម័យទំបៃើបអាច�ំៃួសឲ្យរោរកបរ្រសារបស់ពួ្រពយារោរីថដលបៅរស់ដូចតបៅ៖

«រូ្រ�ំណាក្�ម័យេំសនើ្រឬរូ្របពទះខុ�ឆ្ងអាចរានេបមង់ែូចជា�ំសលៀក្្រំោក្់ផ្ទះជំនរួញ

រា៉ា�ម៊ីនរ្យន្េូក្ក្ំសាន្និង�រាភារបា្តសផ្សងសេៀតជាសបចើនតាមផ្លូវសៅកាន់ភាពជាបពទះ។សតើវារាន

ភាពខុ�ោនាយា៉ាងណាសៅប្រ�ិនស្រើវត្គុដែលរានការបពរួយបារម្ភពុំរានរូ្ររាងែូចជារូ្រ្រែិរា?...

«វត្គុអរូ្រដីយសប្រៀ្របានែូចជាពរួក្បពទះ។ក្បមិត�ញ្ញា្របតនិងលិខិតបពមទាំងមុខង្រអាចជារូ្រ

្រែិរា។...្ររិញ្ញា្របត[ននមហាវិេយាល័យ]និងបេព្យ�ម្ត្ិនិង�ន្ិ�ុខដែលសក្ើតរាន

តាមរយៈសរឿងទាំងសនទះសលចសឡើងយា៉ាងទាក្់ទាញរហូតសធ្វើឲ្យ[ការ្រសបមើ]ស្រ�ក្ក្ម្មធាលាក្់មក្លំដា្រ់េដីពដីរ។មនុ�្សខ្ទះ

បានសបាទះ្រង់ការមក្បពទះវិហារសពលសរៀនសៅមហាវិេយាល័យសដាយសផ្ដាតអារម្មែ៍សៅសលើការ្រំោក្់្រំ្រ៉នខាងសលាក្ិយ

សហើយបចានសចាលស�ចក្្ដី�ញ្ញាខាងវិញ្ញាែដែលពរួក្សគបានសធ្វើ។...

«មនុ�្សជាសបចើនសោរពការ្ររបាញ់ែំសែើរក្ំសាន្�្លូចបតដីវិ�្សមកាលសពលសវលាពិចនិចចុង�បាដាហ៍និងការសចញសៅ

សបរៅ។អ្នក្សផ្សងសេៀតរានដល្ងក្ដីឡាបាល់សបាទះបាល់ទាត់ដល្ងប្រក្រួត�ត្វសោឬការសលងក្ូនសហាគាលជារូ្របពទះរ្រ�់

ពរួក្សគ។ជាេូសៅការដ�្វងរក្ទាំងសនទះចូលឡលូក្ឡំនឹងការថ្វាយ្រង្ំបពទះអរាចា�់និងការផ្ល់ការ្រសបមើសែើម្ដីសាថា្រនានគរ

បពទះ។ចំសោទះពរួក្អ្នក្សធ្វើក្ិច្ការសនទះការគូ�្រញ្ជាក្់សនទះេំនងប្រដហលពុំដមនជាសរឿងធំែុំសនាទះសេ្រ៉ុដន្វាចង្អគុល្រង្ហាញថ្សតើ

ភាពសេៀងបតង់និងភាពសសាមាទះបតង់រ្រ�់ពរួក្សគ�្ិតសៅបតង់ណា។

«សៅរានរូ្រភាពមរួយសេៀតដែលមនុ�្សថ្វាយ្រង្ំគឺអំណាចនិងក្ិតយានុភាព។មនុ�្សជាសបចើននឹងជាន់ឈ្ដីសៅសបកាមសជើង

នូវសរឿងខាងវិញ្ញាែសហើយជាសរឿយៗនូវតនម្�ដីលធម៌សដាយភាពសឆ្មើងនឆ្មសែើម្ដីចា្រ់យក្ភាពសជាគជ័យរ្រ�់ពរួក្សគ។ពរួក្

បពទះទាំងសនទះដែលររួមរានអំណាចបេព្យ�ម្ត្ិនិងឥេ្ិពលគឺជាអ្វដីដែលសគចង់បាន្រំផុតសហើយវាពិតែូចជារូ្រសោរា�

រ្រ�់ពរួក្ក្ូនសៅអម៊ីបសាដអលសៅក្្នគុងេដីរសហាសាថានដែរ»(The Miracle of Forgiveness[ឆ្នាំ១៩៦៩]េំព័រ៤០–៤២)។



2.សូមបឆលែើយសំណួរដូចបៅបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើ

វិធរីមួយចំៃួៃថដលមៃុស្សអាចោ្រ់រោរកបរ្រសា

របស់ខលែលួៃហួសពរីរោរកបរ្រសាថដលកពះអម្ចាស់ោៃ

កបទាៃឲ្យបយើងបៅសពវន្ងៃបៃះតាមរយៈពួ្រ

ពយារោរីរបស់កទង់ម្ៃអវរីខលែះ?

សូមចងចាំថាអ្ន្រអាចម្ៃភាពប�ឿជា្រ់បៅ្រ្ននុងរោរកបរ្រសា

ៃិងរោរថណនាំរបស់ពួ្រពយារោរីោៃបោយសារពួ្របលា្រ

ថ្លែងៃូវកពះបៃ្ទតូលរបស់កពះអម្ចាស់(សូមបមើល្.ៃិងស.

1:38)។

បោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា124:119–22ម្ៃៃូវរោរថណនាំបថៃថែមដល់សាសនាចក្រទា្រ់ទងៃរងរោរថណនាំអំពរី្ ្ទះ

សំណា្រ់បៅវូថដលរោលាយជាសណាឋាោរផ្ទាល់របស់សាសនាចក្រ។



៤៦២

សមសរៀនេដី២៦៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១២៤:៨៤–១៤៥;១២៥–២៦

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១២៤:១២៣–៤៥

ទ្រះអម្ចាស់ទោប់តឈាមរះណនអស់អ្កដែលទ�ូវបតទ្ើតៅក្នុង្ ុខង្រត្្សងៗណនថានាក់ែឹកនាំប្វែជិ�ភា្

សូមសរបសរតួនាទរីថានា្រ់ដរ្រនាំបពវ�ិតភាពមួយចំៃួៃបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ៖

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា124:123–45កពះអម្ចាស់ោៃកោប់ប្មះជា្រ់លា្រ់របស់មៃុស្សមួយចំៃួៃបដើម្បរី

បបកមើ្រ្ននុងមុខគ្រប្្សងៗនៃថានា្រ់ដរ្រនំាបពវ�ិតភាព។សូមអាៃខ123–42បោយរ្របមើលតួនាទរីថានា្រ់ដរ្រនាំបពវ�ិតភាព

ថដលកពះអម្ចាស់ោៃបលើ្រប�ើង។សូមោ្រ់បថៃថែមៃូវតួនាទរីប្្សងបទៀតថដលអ្ន្រពុំម្ៃសរបសរបៅ្រ្ននុងបញ្រីរបស់អ្ន្រ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា124:143បោយរ្របមើលពរីបហតុ្លថដលកពះអម្ចាស់បៅថានា្រ់ដរ្រនាំបពវ�ិតភាព

បហើយកបទាៃ្រូៃបសាបពវ�ិតភាព។

បយើងបរៀៃពរីបសច្រ្រីពិតដូចតបៅបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះ៖ព្រះអមាចាស់គៅថ្នាក់�ឹកនាំប្្វជិភា្គ�ើម្បីពគប់ពគងកិច្ការនៃការបគពមើ

គ�ើ�ជួ�គធ្វើឲ្យ្ ួកបរិសុទ្ធឲ្យបាៃពគប់លក្ខណ៍។(្រិច្ចរោរនៃរោរបបកមើៃិងរោរបធវើឲ្យពួ្របរិសុទ្ធោៃក្ប់ល្រខេណ៍សំបៅបៅបលើ

្រិច្ចរោរនៃរោរ�ួយ្រូៃបៅកពះវរបិតាសួ្៌ទាំងអស់ឲ្យខិតម្រ�ិតកទង់បហើយកត�ប់បៅវតតេម្ៃកទង់វិញបោយភាពស្រ្ិសម)។

សូមពិចារណា្រ្ននុងរោរ្ូសចំណាំោ្រ្យឬឃ្លាថដលបបកងៀៃបសច្រ្រីពិតបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។


3.បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមសរបសរអំពរីវិធរីមួយឬពរីរថដលថានា្រ់ដរ្រនាំ

បពវ�ិតភាពរបស់អ្ន្រធាលាប់�ួយអ្ន្រឲ្យខិតបៅ�ិតកពះវរបិតាសួ្៌របស់អ្ន្រ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១២៥

ទ្រះអម្ចាស់ែឹកនាំ្ ួកបរិសុ្រ្ឲ្យទប្ូលគ្ីរនាតៅកដនលែងនានាដែលទ្រង់ោនកំណ�់

បនាទាប់ពរីពួ្របរិសុទ្ធកតូវោៃបបណតាញបចញពរីរដ្ឋមិសសួរីបៅរដូវរគ្ឆ្នាំ1838–39ពួ្រប្ោៃបធវើដំបណើរចូលបៅរដ្ឋ

អិលលរីបណាយៃិងនអអូវែជា្រថៃលែងថដលពួ្រប្ោៃតាំងទរីលំបៅទាំងសងខាងបលើកចាំងទបៃលែមរីស៊ីស៊ីបពរី។វិវរណៈថដលម្ៃ

្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា125កតូវោៃទទួលបៅថខមិនាឆ្នាំ1841បហើយវបបើ្រសថមតេងពរីកពះឆៃ្ទៈ

របស់កពះអម្ចាស់ទា្រ់ទងៃរងពួ្របរិសុទ្ធ។បៅបពលអ្ន្រអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា125សូមថសវងរ្ររោរថណនាំ

ថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃដល់ពួ្របរិសុទ្ធទាំងបៃះ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១២៦

ទ្ិកហាំយ៉ង់្ុំ�ទ្ូវឲ្យចាកតចញ្ ីទគួស្ររបស់តោកតែើ្្ីបតទ្ើតបសកក្្បដន្្ត្រៀ�ត�ើយ

សូមកសនមថាបតើវម្ៃទិដ្ឋភាពថបបណាថដរបៅបពលអ្ន្រចា្របចញពរីក្ួសារបៅបបកមើបបស្រ្រម្សកម្ប់កពះអម្ចាស់្រ្ននុង

រយៈបពលរដូវបរៅតាកោំឆ្នាំបនាទាប់បទៀតបហើយបនាទាប់ម្រៃរងកតូវោៃបៅបបកមើបបស្រ្រម្មួយបទៀតបៅបរបទសរយៈបពល�ិត

ពរីរឆ្នាំ។បតើអ្ន្រៃរងម្ៃអារម្ណ៍ដូចបម្ចអំពរីរោរចា្របចញពរីក្ួសារអ្ន្របកចើៃដងថបបបៃះ?បតើអ្ន្រម្ៃអារម្ណ៍ោ៉ាងណា

បបើសិៃអ្ន្រម្ៃទំៃួលខុសកតូវចំបោះបសច្រតេរីកតូវរោររបស់ក្ួសារអ្ន្រ?

បនាទាប់ពរីកពិ្រហាំយែង់ោៃចូលរួមសាសនាចក្របៅថខបមសាឆ្នាំ1832បលា្រោៃបបកមើបបស្រ្រម្កោំពរីរ្រ្ននុងរយៈបពល

កោំបួៃឆ្នាំ។បបស្រ្រម្ដំបូងរបស់បលា្រ្ ឺអំ�នុងបពលនៃរដូវរគ្បនាទាប់ពរីបលា្រោៃទទួលបុណ្យក�មុ�ទរ្ររួច។រោរបបកមើ

បបស្រ្រម្កោំប្្សងបទៀតរួមម្ៃរោរចូលរួមរបស់បលា្របៅ្រ្ននុង�ំរុំស៊ីយែូៃោៃប្រើតប�ើងរាល់រដូវបរៅតាពរីឆ្នាំ1833ដល់

1837។បបស្រ្រម្ទាំងបៃះម្ៃរយៈបពលចាប់ពរីបរីបៅកោំថខ។្រ្ននុងឆ្នាំ1839កពិ្រហាំយែង់ជាមួយៃរងសាវ្រប្្សង

បទៀតកតូវោៃបៅឲ្យបបកមើបបស្រ្រម្បៅចក្រ្ពអង់ប្លែស។ពួ្រប្ោៃបធវើតាមរោរថណនាំរបស់កពះអម្ចាស់បដើម្បរីចា្របចញ

បៅបបស្រ្រម្បៃះពរីហាវាថវស្ទរដ្ឋមិសសួរីបៅន្ងៃទរី2៦ថខបមសាឆ្នាំ1839(សូមបមើល្.ៃិងស.118)។កពិ្រហាំ

ៃិងសាវ្រប្្សងបទៀតោៃចំណាយបពលពរីរបរីថខបនាទាប់បៅ្រ្ននុងរដ្ឋនអអូវែៃិងអិលលរីបណាយបធវើរោរបរៀបចំបថៃថែមបទៀតបដើម្បរី

បធវើដំបណើរបៅចក្រ្ពអង់ប្លែស។រោរឆលែងបរា្ក្ុៃចាញ់ោៃប្រើតម្ៃបៅ្រ្ននុងតំបៃ់បនាះនារដូវបរៅតាឆ្នាំ1839បហើយពួ្រប្្រ៏

ោៃឆលែង�ំងឺបនាះ្ ងថដរ។



៤៦៣

សមសរៀនេដី២៦៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១២៤:៨៤–១៤៥;១២៥–២៦

�ូមអានស�ចក្្ដីដ្្ងការែ៍ែូចតសៅសនទះមក្ពដីបពិក្ហាំយ៉ង់សហើយរក្សមើលភ�្គុតាងននឥរិយា្រ្រ្រ�់

បពិក្ហាំចំសោទះការ្រសបមើបពទះអរាចា�់្ ្វដីស្រើរានជំងឺជាេមងៃន់រហូតបតូវរានសគជរួយសពលសឡើងជិទះរសេទះសចញ

សៅក្៏សដាយ៖«ខ្គុំ�សបមចចិត្សៅប្រសេ�អង់សគ្�ឬក្៏សធ្វើការែ៍សនាទះរហូតែល់សាលា្រ់»។ខ្គុំរាន

ការតាំងចិត្យា៉ាងមុតរាំថ្ខ្គុំនឹងសធ្វើអ្វដីដែលខ្គុំបានតបមូវឲ្យសធ្វើសៅក្្នគុងែំែឹងល្អននជដីវិតនិង

ស�ចក្្ដី�ស្ង្គាទះឬខ្គុំនឹងសាលា្រ់សដាយការពយាយាមសធ្វើការែ៍សនទះ»(Teachings of Presidents of the 
Church: Brigham Young [ឆ្នាំ១៩៩៧],េំព័រ៥)។

រោរបបកមើជាអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនារបស់កពិ្រហាំយែង់ោៃតកមូវឲ្យម្ៃរោរលះបង់ពរីក្ួសារោត់្ ងថដរ។សូមអាៃបសច្រតេរី

សបងខេបខាងបករោមបៃះអំពរីសាថាៃភាពរបស់ក្ួសារកពិ្រហាំបៅបពលបលា្រោៃបចញបៅបបកមើបបស្រ្រម្របស់ខលែលួៃបៅចក្រ្ព

អង់ប្លែស៖

កពិ្រហាំយែង់ោៃបចញពរីមែុៃកទូសរដ្ឋនអអូវែបៅចក្រ្ពអង់ប្លែសបៅន្ងៃទរី14ថខ្រញ្ញាឆ្នាំ1839្ឺដប់ន្ងៃបនាទាប់ពរី

្រិោរបស់បលា្រម្៉ារីអាៃោៃឆលែងទបៃលែ្រូៃទរីបួៃរបស់ពួ្រប្។ម្៉ារីអាៃោៃរងទុ្រខេបោយសារ�ំងឺក្ុៃចាញ់។បៃះ្ ឺជា

បលើ្រទរីកោំបហើយតាំងពរីពួ្រប្ោៃបរៀបរោរថដលោត់ោៃឲ្យកពិ្រហាំបចញបៅបបស្រ្រម្។បនាទាប់ពរីកតូវោៃបបណដាញបចញពរី្ ្ទះ

ៃិងោៃោត់បង់កទព្យសម្បតតេិរបស់ពួ្រប្បៅ្រ្ននុងរដ្ឋមិសសួរីរោលពរីឆ្នាំមុៃពួ្រប្ម្ៃភាពក្របតា្រោ៉ា្រ។កបធាៃកពិ្រហាំ

ោៃបៃ្សល់កោ្រ់ថត2.72ដុលាលារឲ្យម្៉ារីអាៃសកម្ប់ក្ួសាររបស់ពួ្រប្។កបធាៃកពិ្រហាំៃិងម្៉ារីអាៃោៃទុ្រចិតតេ

ថាកពះអម្ចាស់ៃរងកបទាៃពរដល់ពួ្រប្ៃិងពរ្រថ្្អ្របលើរោរសៃយាពរីកពះអម្ចាស់ថដលថាក្ុរមក្ួសាររបស់ពួ្រសាវ្រៃរងទទួល

ោៃរោរថ្ទាំសកម្ប់បសច្រតេរីកតូវរោរនានាខណៈថដលពួ្រសាវ្រទាំងបនាះបចញបៅបបកមើបបស្រ្រម្(សូមបមើល្.ៃិងស.

118:3)។

បៅបពលថអលបឌើរកពិ្រហាំយែង់ហុរីបឺរសី៊្ិមបុលៃិង�ួចបអស្៊ីធោៃបធវើដំបណើរបឆ្ពះបៅភា្ខាងប្រើតសហរដ្ឋសកម្ប់

បបស្រ្រម្របស់ពួ្រប្បៅចក្រ្ពអង់ប្លែស«កពិ្រហាំោៃលូ្រនដចូលបៅ្រ្ននុងហិបរបស់ោត់បហើយថតងប�ើញម្ៃលុយ

ក្ប់កោៃ់សកម្ប់ន្លែរោរបបកងៀៃបនាទាប់បទៀតរបស់ពួ្របលា្រ។បលា្រោៃ្ ិតថាហុរីបឺរោៃបថៃថែមកោ្រ់បែុថៃតេបករោយបករោយម្រ

ោៃដរងថាបលា្រពុំោៃបធវើដូបច្នះបទ។បងប្អតូៃកបុសទាំងបៃះោៃចាប់ប្្ើមបធវើដំបណើរម្ៃថតកោ្រ់ដគ្វាយ13.50ដុលាលារ

បែុថៃតេពួ្របលា្រោៃចំណាយបកចើៃជាង87ដុលាលារសកម្ប់ន្លែបបកងៀៃ។ពួ្របលា្រពុំោៃដរងថាកោ្រ់បនាះោៃបៅ្រ្ននុងហិប

របស់ពួ្របលា្របោយរបបៀបណាបទ‹បលើ្រថលងថតបទវតាបៅសាថាៃសួ្៌ោៃោ្រ់ឲ្យបដើម្បរីបៃតេរោរ្ សាយដំណរងល្អ[បៅ្រ្ននុង

LeonardJ.ArringtonBrigham Young: American Moses[ឆ្នាំ1985]ទំព័រ77]»។(Church History in the 
Fulness of Times Student Manualបោះពុម្ពទរី2[ChurchEducationalSystemmanual,ឆ្នាំ2003]

ទំព័រ228)។

បៅបពលបលា្រោៃដរ្រនាំពកងរី្រ្រិច្ចរោរអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយ

សាសនាទូទាំងបរោះនៃកបបទសអង់ប្លែសកពិ្រហាំយែង់ោៃ

បគ្ហាញសមតថែភាពខាងវិញ្ញាណដ៏អសាចារ្យៃិងសមតថែភាពនៃ

រដ្ឋោល។បករោមរោរដរ្រនាំរបស់កពិ្រហាំយែង់ៃិងសាវ្រ

ប្្សងបទៀតសាសនាចក្រោៃរី្រចបកមើៃោ៉ាងខាលាំងបៅ្រ្ននុង

ចក្រ្ពអង់ប្លែស។បៅបពលបនាះសាវ្របស្ទើរថតទាំងអស់ោៃ

បញ្ចប់បបស្រ្រម្របស់ពួ្របលា្របៅបលើបរោះនានា្រ្ននុងកបបទស

អង់ប្លែសបៅចុងថខបមសាឆ្នាំ1841ម្ៃមៃុស្សបកចើៃជាង

5,000នា្រ់ោៃចូលសាសនាចក្រថដលម្ៃោនាកបថហល

1,000នា្រ់ោៃបធវើអបនាតាកបបវសៃ៍បៅទរីក្រុងបៅវូពរីរបរីថខ

មុៃបនាះ។

«បបស្រ្រម្បៃះ្ ឺជាបពលសំខាៃ់មួយនៃរោរបំោ្រ់បំបែៃ

ៃិងម្ៃភាពចាស់ទំុសកម្ប់្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរ

នា្រ់។កពិ្រហាំយែង់ោៃពកងរង�ំនាញនៃភាពដរ្រនាំថដល

មិៃយូរមិៃឆ្ប់ៃរងកតូវោៃបៅបដើម្បរីបកបើវបៅ្រ្ននុងទរីក្រុង

បៅវូ។...តាមរយៈរោរសា្រល្បងៃិងរោរលះបង់

បៅ្រ្ននុងកបបទសអង់ប្លែសកពមទាំងរោរបធវើរោរ្រ្ននុងបោលបៅ

រួមបនាះពួ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃរួមោនា្រ្ននុងរបបៀបមួយថដលធានាឲ្យ

ម្ៃភាពរឹងម្ំ្រ្ននុងថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្របៅ្រ្ននុងឆ្នាំបៃតេបនាទាប់

បទៀត»(Church History in the Fulness of Times,ទំព័រ

234)។
កពិ្រហាំយែង់ោៃដរ្រនាំ្រិច្ចរោរ្ ្សពវ្សាយសាសនាបៅបរោះ

នានា្រ្ននុងកបបទសអង់ប្លែស។



៤៦៤

សមសរៀនេដី២៦៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១២៤:៨៤–១៤៥;១២៥–២៦

បនាទាប់ពរីរោរដរ្រនាំ្រិច្ចរោរអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនារបស់សាសនាចក្របៅ្រ្ននុងចក្រ្ពអង់ប្លែសកពិ្រហាំយែង់ោៃបៅដល់ទរីក្រុង

បៅវូរដ្ឋអិលលរីបណាយបៅន្ងៃទរី1ថខ្រ្រកោឆ្នាំ1841។ពយារោរីយែូថសបស្៊ីធោៃទទួលវិវរណៈ

ថដលោៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា12៦កោំបរីន្ងៃបករោយម្រ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា12៦:1–3បោយថសវងរ្រអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃបៃ្ទតូលកោប់កពិ្រហាំអំពរីរោរ

បបកមើរបស់បលា្រ។បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រម្ៃអារម្ណ៍ថាកពះអម្ចាស់ោៃសពវកពះទ័យៃរងរោរបបកមើរបស់អ្ន្រ?

សូមបំបពញបោលរោរណ៍ដូចតបៅស្រីពរីរោរបបកមើថដលបយើង្ ្ល់ឲ្យម្រពរីអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងខ1–2៖ពបសិៃគបើគ�ើង

គធ្វើការគោ�ឧសសា�៍ថ្វា�ព្រះអមាចាស់ពទង់ៃឹងការបូជា�៏សុចរិ្ររបស់គ�ើង

«បករៅពរីអាចចំណាយបពលបកចើៃជាមួយក្ួសាររបស់បលា្របករោយពរីវិវរណៈបៃះ[្.ៃិងស.12៦]បនាះកពិ្រហាំយែង់្រ៏

ោៃបៅថ្រ្បរពយារោរីយែូថសបស៊្ីធអស់បពលជាបកចើៃឆ្នាំជាងបលា្រអាចបធវើោៃរោលពរីបែុនាមៃឆ្នាំមុៃ(នម្កោំបរីថខនៃសាមសិប

កោំមួយថខចុងបករោយនៃ�រីវិតរបស់យែូថសប)។

«វហា្រ់បរីជាកោ្រដថាកពះអម្ចាស់ោៃដរងពរីអនា្តកពិ្រហាំយែង់ៃិងអនា្តរបស់សាសនាចក្របោយោៃឲ្យកពិ្រហាំ

បៅថ្រ្បរយែូថសបដូបច្នះបលា្រអាចបរៀៃអវរីថដលចាំោច់បដើម្បរីដរងបដើម្បរីដរ្រនាំសាសនាចក្របនាទាប់ពរីយែូថសបសាលាប់»(Doctrine 
and Covenants Student Manual,រោរបោះពុម្ពបលើ្រទរី2[ChurchEducationalSystemmanualឆ្នាំ2001]

ទំព័រ313)។

បទាះបរីជាកពិ្រហាំយែង់មិៃតកមូវឲ្យចា្របចញពរីក្ួសារ

បលា្របៅបបកមើបបស្រ្រម្បថៃថែមបទៀត្រតេរី្រ៏បលា្រោៃបៅថត

បបកមើបបស្រ្រម្រយៈបពលខលែរីៗមួយចំៃួៃពរីមុៃពយារោរី

សាលាប់។កពះអម្ចាស់ោៃទទួលយ្ររោរបូជាសុចរិតៃិងភាព

ឧសសាហ៍ពយាោមបៅ្រ្ននុង្រិច្ចរោររបស់កទង់របស់កពិ្រហាំ

យែង់។


4. សូម្ ិតអំពរីឱរោសនានាថដលអ្ន្រម្ៃ

បដើម្បរីបបកមើកពះអម្ចាស់។បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូម

សរបសរោ្រ្យពរីរបរីកបបោ្ពៃ្យល់ពរីរបបៀបថដល

អ្ន្របធវើតាម្ ំរូរបស់ថានា្រ់ដរ្រនាំដូចជាកពិ្រហំា

យែង់បដើម្បរីបធវើរោរោ៉ាងឧសសាហ៍បៅ្រ្ននុងឱរោស

ទាំងបៃះ។


5. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម

្រិច្ចរោរន ង្ៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ១២៤:៨៤–១៤៥; ១២៥–២៦ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ

(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖

សដាយស្រទំនាក់ទំនងជិតេ្ិទ្របេ់សោកជាមួយនឹង

ពយាការីយ៉ូណេបេ្៊៊ីធសនារះពពិកហាំយ៉ង់ប្នសរៀនអ្វតី

ណែលសោកពតូវការែឹងសែើម្បតីែឹកនាំស្េនាចពកបនាទាប់ពតី

មរែភាពរបេ់យ៉ូណេប។



៤៦៥

សមសរៀនេដី២៧៖ន្ងៃេដី៣

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១២៧;

១២៨:១–១១
បមបរៀៃទរី27៖ន្ងៃទរី3បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា127;128:1–11

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១២៧:១–៤

យ៉ូដសបស្៊មីធម្នសិរីល្អតៅក្នុងការតបៀ�តបៀននិងតសចក្តីឈឺចាប់

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា127:1បោយរ្របមើលបសច្រ្រីឈឺចាប់អវរីខលែះថដលពយារោរីយែូថសបស្៊ីធោៃ�ួប

បៅបៅវូរដ្ឋអិលលរីបណាយ្រ្ននុងឆ្នាំ1842។

បៅថខឧសភាឆ្នាំ1842លរីលបប៊ីៃដបុលយូប័ហ្គស៍អតរីតអ្ិោលរដ្ឋមិសសួរីថដលោៃបចញដរីរោរោរសម្លាប់ោមៃសល់

ទាស់ៃរងពួ្របរិសុទ្ធថដលោៃរងរបួសបោយឃ្ត្ររមិៃសារល់មុខ។អជាញាធររដ្ឋមិសសួរីោៃបចាទកបរោៃ់ពយារោរីយែូថសប

ស៊្ីធថាោៃបរៀបចំមៃុស្សឲ្យម្រសម្លាប់ប័ហ្គស៍បហើយោៃពយាោមនាំពយារោរីបៅរោត់បទាសបៅមិសសួរីវិញ។យែូថសប

ស៊្ីធោៃចា្របចញពរីមិសសួរីរោលពរីបែុនាមៃឆ្នាំមុៃបហើយរស់បៅ្រ្ននុងតំបៃ់បៅវូអិលលរីបណាយបៅបពលបនាះ។បោយដរង

ថាកបសិៃបបើបលា្រកត�ប់បៅមិសសួរីវិញបលា្រៃរងកតូវប្សម្លាប់បនាះពយារោរីោៃប្ចខលែលួៃពរីពួ្រម្ៃតេរីមិសសួរីមួយរយៈបពល

បដើម្បរីបចៀសវងពរីរោរចាប់ខលែលួៃបោយអយុតតេិធម៌។បៅថខម្ររាឆ្នាំ1843រោរតាមចាប់ខលែលួៃយែូថសបស្៊ីធបហើយចាប់បលា្រជា

បឈលែើយសរ្របៅរោៃ់មិសសួរីវិញកតូវោៃប្្រំណត់ថាជាបរឿងខុសចបាប់។

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា127្ឺជាសំបុកតមួយចុះន្ងៃទរី1ថខ្រញ្ញាឆ្នាំ1842ថដលពយារោរីយែូថសបស្៊ីធោៃ

សរបសរបៅរោៃ់សាសនាចក្ររោលបលា្រប្ចខលែលួៃបដើម្បរីបចៀសវងពរីរោរចាប់ខលែលួៃបោយអយុតតេិធម៌ពរីសំណា្រ់ពួ្រម្ៃតេរីមិសសួរី។

សំបុកតបៃះកតូវោៃអាៃបៅរោៃ់ពួ្របរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងទរីក្រុងបៅវូបែុនាមៃន្ងៃបករោយម្រ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា127:2បោយថសវងរ្ររបបៀបថដលយែូថសបោៃបឆលែើយតបៃរងបសច្រតេរីឈឺចាប់។

បៅបពលអ្ន្រអាៃវអាចម្ៃកបបោ�ៃ៍បដើម្បរីដរងថាោ្រ្យធាលាប់ម្ៃៃ័យថារោរសាុំបៅៃរងអវរីមួយ។


1. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើឥរិោប្របស់យែូថសបស្៊ីធចំបោះបសច្រ្រីឈឺចាប់្ ឺជាអវរីបៅ?

ខ. បតើ្ ំរូរបស់បលា្រអាច�ួយបយើងោៃតាមរបបៀបណា?

បោងតាមអវរីថដលពយារោរីោៃសរបសរបៅរោៃ់ពួ្របរិសុទ្ធបយើងអាចបរៀៃោៃថាការទុកចិ្រ្គលើព្រះវរបិតាសួគ៌អាចជួ�គ�ើងឲ្យ

ស៊ូពទាំៃឹងគសចក្បីឈឺចាប់។សូមបមើលបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា127:2ប�ើងវិញបហើយពិចារណាអំពរីរោរ្ូសចំណាំ

បលើោ្រ្យឬឃ្លាថដលបបកងៀៃពរីបសច្រ្រីពិតបៃះ។


2.បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមសរបសរប្មះមៃុស្សម្នា្រ់ថដលអ្ន្រសារល់(ឬោៃ

បរៀៃអំពរីោត់)ថដលអាចស៊ូកទាំៃរងបសច្រ្រីឈឺចាប់បោយសារោត់ោៃទុ្រចិតតេបលើកពះវរបិតាសួ្៌។បតើរោរទុ្រ

ចិតតេបលើកពះវរបិតាសួ្៌ោៃ�ួយបុ្្គលបៃះឲ្យស៊ូកទាំៃរងបសច្រ្រីឈឺចាប់ោ៉ាងណាថដរ?

សេចក្តីស្្ើម
សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១២៧រាននូវ�ំ្ុរបតមរួយមក្ពដីពយាការីយ៉ូដ�្រ

�ម្ម៊ីធចុទះន្ងៃេដី១ដខក្ញ្ញាឆ្នាំ១៨៤២ដែលបានដែនាំពរួក្្ររិ�ុេ្ឲ្យរក្សា

ក្ំែត់បតា្រុែ្យបជមុជេឹក្ដែលពរួក្សគបានសធ្វើ�បរា្រ់អ្នក្សាលា្រ់។ប្រដហលជា

មរួយ�បាដាហ៍សបកាយមក្យ៉ូដ�្របាន�រស�រ�ំ្រុបតមរួយសេៀតអំពដីប្រធាន្រេននពិធដី

្រុែ្យបជមុជេឹក្ជំនរួ�ឲ្យអ្នក្សាលា្រ់.សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១២៨រាននូវ

�ំ្រុបតសនទះដែលវា្រសបងៀនពដីមូលសហតុដែលសយើងបតូវរក្សាក្ំែត់បតាននពិធដី្ររិ�ុេ្

ននស�ចក្្ដី�ស្ង្គាទះដែលបានសធ្វើសឡើង។



៤៦៦

សមសរៀនេដី២៧៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១២៧;១២៨:១–១១

ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃអះអាងដល់ពួ្របរិសុទ្ធថាពួ្រប្

អាចរី្ររាយោៃបោយសារ«កពះរបស់អ៊ីកសាថអល្ ឺជា

កពះរបស់ពួ្រប្»(្.ៃិងស.127:3)។សូមអាៃ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា127:4បោយថសវងរ្រអវរី

ថដលកពះអម្ចាស់ោៃសៃយាដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលស៊ូកទាំៃរង

រោរបបៀតបបៀៃ។

សូមសញ្រង្ ិតពរីបសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់ពួ្របរិសុទ្ធថដលោៃបៃតេ

សាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធបៅវូបទាះជាពួ្រប្សថែិតបៅបករោម

រោរ្ ំរាម្រំថហងនៃរោរបបៀតបបៀៃ្រ៏បោយ។បតើ្ ំរូរបស់

ពួ្រប្�ះឥទ្ធិពលដល់អ្ន្រោ៉ាងណាថដរបៅបពលអ្ន្រ�ួបៃរង

ឧបស្្គលំោ្រៗបនាះ?

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១២៧:៥–១២

្យាការីយ៉ូដសបស្៊មីធ្រូនាមនែល់្ ួកបរិសុ្រ្ឲ្យរកសា្រុកកំណ�់ទតាណន្ ិធីបុណ្យទជ្ុជ្រឹកដែល្ ួកតគោនតធវែើសទម្ប់
អ្កស្លាប់។

សូមចងចាំថាកបថហលជាមួយឆ្នាំ្រៃលែះពរីមុៃយែូថសបស្៊ីធសរបសរសំបុកតបនាះថដលឥ�តូវបៃះកតូវ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា127កពះអម្ចាស់ោៃម្ៃបៃ្ទតូលកោប់ពួ្របរិសុទ្ធថាពិធរីបរិសុទ្ធនៃពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រ�ំៃួសឲ្យអ្ន្រសាលាប់

បៃះម្ៃថតបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធបែុបណាណះ(សូមបមើល្.ៃិងស.124:30)។បទាះជាោ៉ាង្រ៏បោយកពះអម្ចាស់ោៃ

អៃុញ្ញាតឲ្យពួ្របរិសុទ្ធបធវើពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រសកម្ប់អ្ន្រសម្លាប់បៅ្រ្ននុងទបៃលែៃិងបរងថដលបៅថ្រ្បរៗរហូតដល់អាងក�មុ�ទរ្រ

សង់រួចរាល់បៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ។បៅបពលអាងមួយោៃសង់រួចរាល់បហើយពិធរីបរិសុទ្ធនៃពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រ�ំៃួសឲ្យអ្ន្រ

សាលាប់ទទួលយ្រោៃថតបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធបែុបណាណះ។ពួ្របរិសុទ្ធោៃចាប់ប្្ើមបធវើពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រ�ំៃួសឲ្យអ្ន្រសាលាប់

បៅកពះវិហារបរិសុទ្ធបៅវូ្រ្ននុងថខវិច្ិរោឆ្នាំ1841។

បតើអ្ន្រធាលាប់បៅកពះវិហារបរិសុទ្ធបហើយបធវើពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រ

�ំៃួសឲ្យអ្ន្រសាលាប់ថដរឬបទ?កបសិៃបបើធាលាប់បតើអ្ន្រោៃោត់

សម្រល់ថាបតើម្ៃៃរណាម្នា្រ់្រំពុងអង្គនុយបៅថ្រ្បរអាងបុណ្យ

ក�មុ�ទរ្របនាះថដរឬបទ?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា127:5–9បោយ

រ្របមើលអ្ន្រថដលកតូវម្ៃវតតេម្ៃបៅបពលពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រ

�ំៃួសឲ្យអ្ន្រសាលាប់កតូវោៃបធវើប�ើង។

បោងតាមខ7បហតុអវរីោៃជាចាំោច់កតូវម្ៃអ្ន្រ្រត់កតា

ម្នា្រ់បធវើសា្រ្សរីសកម្ប់ពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្របៃះ?

បករៅពរីរោរកតូវរោរអ្ន្រ្រត់កតាម្នា្រ់បយើង្រ៏អាចបរៀៃបៅ្រ្ននុង

ខ7្ងថដរថា្ិធបីបរិសុទ្ធនៃព្រះវិហារបរិសុទ្ធផ�លគធ្វើគៅគលើផែៃ�បីៃឹងចងភាជាប់គៅឯោថាៃសួគ៌ផ�រ។អ្ន្រ្ ួរ្ ូសចំណាំោ្រ្យ

ឬឃ្លាថដលបបកងៀៃអំពរីបោលលទ្ធិបៃះ។រោរចងភាជាប់បៅឯសាថាៃសួ្៌ម្ៃៃ័យថាពិធរីបរិសុទ្ធទាំងបនាះម្ៃសុពលភាពបៅ្រ្ននុង

កពះបៃកតនៃកពះវរបិតាសួ្៌។


3.សូមបឆលែើយសំណួរដូចបៅបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើបោលលទ្ធិបៃះអាច

�ះឥទ្ធិពលដល់អ្ន្របោយរបបៀបណាបៅបពលអ្ន្រ្រំពុងចូលរួមបៅ្រ្ននុងពិធរីបរិសុទ្ធនានា�ំៃួសឲ្យអ្ន្រសាលាប់?

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា127:10–12បយើងបរៀៃថាយែូថសបស្៊ីធចង់បបកងៀៃបថៃថែមបទៀតដល់ពួ្របរិសុទ្ធអំពរី

ពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រ�ំៃួសឲ្យអ្ន្រសាលាប់បែុថៃតេបោយសារបលា្រ្រំពុងលា្រ់ខលែលួៃបនាះបលា្រមិៃអាចបធវើដូបចានាះោៃបទ។បលា្រោៃ

សៃយាៃរងសរបសរសំបុកតបថៃថែមបទៀតបៅពួ្របរិសុទ្ធអំពរីពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រ�ំៃួសឲ្យអ្ន្រសាលាប់ៃិងកបធាៃបទសំខាៃ់ៗប្្សង

បទៀត។



៤៦៧

សមសរៀនេដី២៧៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១២៧;១២៨:១–១១

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១២៨:១–១១

យ៉ូដសបស្៊មីធ្ន្យល់្ ីតហ�ុ្លដែលតយើងរកសាកំណ�់ទតាសទម្ប់្ ិធីបរិសុ្រ្ណនតសចក្ដីសត្ង្ររះ។

កបម្ណជាមួយសោដាហ៍បនាទាប់ពរីបលា្រោៃសរបសរលិខិតថដលោៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា127

ពយារោរីយែូថសបស្៊ីធោៃសរបសរសំបុកតមួយបទៀតបៅពួ្របរិសុទ្ធអំពរីពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រ�ំៃួសឲ្យអ្ន្រសាលាប់។ម្តិរោនៃ

សំបុកតបៃះម្ៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា128។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា128:1–5យែូថសបស្៊ីធោៃបបកងៀៃថាពួ្រអ្ន្រ្រត់្រំណត់កតាបៅ្រ្ននុងមូលោឋាៃ្ ួរកតូវ

ោៃចាត់តាំងឲ្យបធវើសា្រ្សរីបហើយ្រត់កតាពិធរីបរិសុទ្ធនៃពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រ�ំៃួសឲ្យអ្ន្រសាលាប់។បលា្រ្រ៏ោៃបបកងៀៃថដរថា

អ្ន្រ្រត់កតាទូបៅម្នា្រ់្ ួរកតូវោៃចាត់តាំងឲ្យចងក្រង្រំណត់កតាមូលោឋាៃបៅជា្រំណត់កតាទូបៅមួយរបស់សាសនាចក្រ។

បតើអ្ន្រធាលាប់ប�ើញលិខិតឆលែងថដរថដរឬបទ?បតើឯ្រសិទ្ធិថបបណាខលែះថដលអ្ន្ររោៃ់លិខិតឆលែងថដៃមួយម្ៃ?បហតុអវរីោៃជាលិខិត

ឆលែងថដៃរបស់មៃុស្សម្នា្រ់បទៀតមិ�អៃុញ្ញាតឲ្យអ្ន្រចូលបៅ្រ្ននុងកបបទសមួយបទៀតោៃ?បតើម្ៃអវរីប្រើតប�ើងកបសិៃបបើអ្ន្រ

ោៃពយាោមចូលបៅកបបទសមួយបទៀតបែុថៃតេព័ត៌ម្ៃបៅ្រ្ននុងលិខិតឆលែងថដៃរបស់អ្ន្រមិៃបពញបលញ?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា128:៦–7បោយថសវងរ្រ្រំណត់បហតុអវរីថដលៃរងកតូវោៃបកបើបដើម្បរី្រំណត់ថាបតើបយើង

ម្ៃ្ ុណសម្បតតេិបដើម្បរីចូលបៅ្រ្ននុងវតតេម្ៃរបស់កពះ។សូម្រត់សម្រល់ថាសាវ្រយែូហាៃៃិងពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃបលើ្រ

ប�ើងបកចើៃជាង្រំណត់កតាមួយ។បលា្រោៃកោប់ពរី«បញ្រី[ោៃ]បបើ្រប�ើងបហើយបញ្រីមួយបទៀត...ជាបញ្រី�រីវិត»

(្.ៃិងស.128:៦សូមបមើល្ ងថដរវិវរណៈ20:12)។បញ្រីដំបូងថដលោៃបលើ្រប�ើងបោយយែូហាៃ្ ឺជា្រំណត់កតា

ថដលោៃរ្រសាទុ្របៅបលើថ្ៃដរីបហើយបញ្រី�រីវិត្ ឺជា្រំណត់កតាថដលោៃរ្រសាទុ្របៅសាថាៃសួ្៌។បញ្រីទាំងបៃះម្ៃៃូវ

្រំណត់កតាមួយអំពរី្រិច្ចរោររបស់បយើង។

ដូចជាមៃុស្សម្នា្រ់កតូវរោរឲ្យម្ៃព័ត៌ម្ៃជា្់រលា្រ់្រត់កតាទុ្របៅ្រ្ននុងលិខិតឆលែងថដៃរបស់ខលែលួៃបដើម្បរីប្អៃុញ្ញាតឲ្យចូលបៅ្រ្ននុង

កបបទសមួយបទៀតបយើងកតូវរោរឲ្យម្ៃព័ត៌ម្ៃជា្រ់លា្រ់្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបញ្រីទាំងបៃះបដើម្បរីកតូវោៃអៃុញ្ញាតឲ្យចូលបៅ្រ្ននុង

វតតេម្ៃរបស់កពះ។

កបធាៃប៊យដ៍ប�.ផ្្រ្រឺនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃបបកងៀៃ៖

«មិនថ្�ញ្ជាតិឬជាតិសា�ន៍ណាសេមិនថ្ប្រុ�ឬប�ដីមិនថ្ការង្រមិនថ្ការអ្រ់រំរ្រ�់អ្នក្ដ្រ្រ

ណាសេមិនថ្អ្នក្រ�់សៅក្្នគុងជំនាន់ណាសនាទះសេជដីវិតគឺជាែំសែើរមរួយសឆ្ពាទះសៅផ្ទះ�បរា្រ់សយើងបគ្រ់ោនា

សែើម្ដីបតឡ្រ់សៅវត្រានរ្រ�់បពទះសៅក្្នគុងនគរស�សឡសាទាលរ្រ�់បេង់។

«ពិធដី្ររិ�ុេ្និងស�ចក្្ដី�ញ្ញាទាំងឡាយកាលាយសៅជារាជសា�ន៍រ្រ�់សយើង�បរា្រ់ការេេរួល

ឲ្យចូលសៅក្្នគុងេដីវត្រានរ្រ�់បពទះ។ការេេរួលពិធដី្ររិ�ុេ្និងស�ចក្្ដី�ញ្ញាទាំងឡាយសដាយ

ភាព�ក្្ិ�មគឺជាែំសែើរដ�្វងរក្ននឆ្ក្ជដីវិតមរួយសហើយសហើយការរក្សាស�ចក្្ដី�ញ្ញាទាំងឡាយ្រនាទា្រ់ពដីសនទះសៅគឺជា

ឧ្រ�គ្ននជដីវិតរដមងសាលា្រ់សនទះ»( “Covenants,” Ensign ដខឧ�ភាឆ្នាំ១៩៨៧េំព័រ២៤)។

សូមពិចារណាអំពរីរោរ្ូសចំណាំឃ្លាថដលថចងថា«អវរី្រ៏បោយថដលអ្ន្រចងបៅថ្ៃដរីបនាះៃរងកតូវោៃចងបៅសាថាៃសួ្៌ថដរ»

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា128:8។រួចអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា128:8ម្ងបទៀតបោយរ្របមើល

«រោរប្រថកបប្្សងបទៀត»ថដលយែូថសបស្៊ីធោៃបធវើចំបោះបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍បៃះ។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំឃ្លាបនាះ្ ង

ថដរ។

បៅបពលអ្ន្រអាៃខ8វអាចម្ៃកបបោ�ៃ៍បដើម្បរីដរងថាោ្រ្យខ្លួ� មគម្ៃៃ័យថារោរបធវើសកម្ប់កបបោ�ៃ៍ផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់

ៃរណាម្នា្រ់បហើយវសំបៅបៅបលើមៃុស្សថដលោៃទទួលបុណ្យក�មុ�ទរ្រសកម្ប់ខលែលួៃឯង។ឃ្លាថា«ភានា្រ់គ្ររបស់ប្ផ្ទាល់»

សំបៅបលើអស់អ្ន្រថដលមិៃអាចទទួលពិធរីបរិសុទ្ធនៃពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រសកម្ប់បសច្រ្រីសប្គ្រះបៅ្រ្ននុង�រីវិតរថមងសាលាប់បហើយ

កតូវរោរភានា្រ់គ្រ—ជាមៃុស្សប្្សងបទៀត—បដើម្បរីទទួលបុណ្យក�មុ�ទរ្រ�ំៃួសពួ្រប្។

បោងតាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា128:8បតើអវរីបៅជា្រិច្ចរោរពរីរោ៉ាងថដលកតូវប្រើតប�ើងបដើម្បរីឲ្យពិធរីបរិសុទ្ធនានាកតូវ

ោៃចងបៅថ្ៃដរីៃិងបៅសាថាៃសួ្៌?បដើម្បរីបឆលែើយៃរងសំណួរបៃះសូមបំបពញចបនាលាះនៃបោលលទ្ធិដូចតបៅបៃះ៖គៅគ្ល្ ិធបី

បរិសុទ្ធមួ�ព្ូរវបាៃគធ្វើគោ�ប្្វជិ្រភា្ៃិងព្រឹមព្រូវព្រូវបាៃរកសាទុកគនារះ្ ិធបីបរិសុទ្ធគនារះៃឹងចងគៅផែៃ�បីៃិងោថាៃសួគ៌។



៤៦៨

សមសរៀនេដី២៧៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១២៧;១២៨:១–១១



4. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រ្ ិតថាបដើម្បរីឲ្យពិធរីបរិសុទ្ធមួយោៃចងបៅសាថាៃសួ្៌ម្ៃៃ័យោ៉ាងដូចបម្ច?

ខ. បតើអ្ន្រម្ៃអារម្ណ៍ថបបណាថដរបៅបពលអ្ន្រ្ ិតអំពរីរោរចូលរួមរបស់អ្ន្របៅ្រ្ននុងពិធរីបរិសុទ្ធនៃពិធរីបុណ្យ

ក�មុ�ទរ្រៃិងពិធរីបញ្ជា្រ់្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធៃរងនាំយ្រពរ�័យបៅឲ្យមៃុស្សបៅ្រ្ននុងពិ្ពវិញ្ញាណ?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា128:9បោយថសវងរ្រអវរីថដលពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃថ្លែងពរីបោលរោរណ៍បៃះ។

បរឿងមួយថដលបយើងបរៀៃបៅ្រ្ននុងខ9្ឺថាបៅក្ប់កោរោៃ់រោប់កតួតកតានៃបពវ�ិតភាពកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃសិទ្ធិអៃុញ្ញាត

ដល់ពួ្រអ្ន្របបកមើរបស់កទង់ោ៉ាងបហាចណាស់ម្នា្រ់បដើម្បរីរោៃ់បហើយបកបើ្រូៃបសាបពវ�ិតភាពសកម្ប់រោរ្ សារភាជាប់។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា128:10–11

បោយថសវងរ្រអវរីថដលកពះអង្គសប្គ្រះោៃកបទាៃដល់

បពកតុស។

ដូចជាកពះអង្គសប្គ្រះោៃកបទាៃ្រូៃបសាបពវ�ិតភាពសកម្ប់

រោរ្ សារភាជាប់ដល់បពកតុសបនាះកទង់្រ៏ោៃកបទាៃ្រូៃបសា

ទាំងបនាះម្ងបទៀតបៅ�ំនាៃ់របស់បយើង្ ងថដរ។


5. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បហតុអវរីោៃជាពិធរីបរិសុទ្ធដូចជាពិធរីបុណ្យ

ក�មុ�ទរ្រ�ំៃួសឲ្យអ្ន្រសាលាប់ចាំោច់កតូវបធវើ

ប�ើងជាមួយៃរងសិទ្ធិអំណាចកតរមកតូវ?

ខ. បតើអ្ន្រៃរងបធវើអវរីខលែះបោយសារថតអវរីថដលអ្ន្រ

ោៃបរៀៃបៅន្ងៃបៃះ?


៦. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម

្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុ

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ១២៧; ១២៨:១–១១ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ

(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៤៦៩

សមសរៀនេដី២៧៖ន្ងៃេដី៤

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា

១២៨:១២–២៥
បមបរៀៃទរី27៖ន្ងៃទរី4បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា128:12–25

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១២៨:១២–១៨

យ៉ូដសបស្៊មីធបតទងៀនអំ្ីតសចក្តីសត្ង្ររះរបស់អ្កតៅរស់និង្រណជន។

សូមៃរ្រកសនមថាអ្ន្រ្រំពុងចូលរួមរោរសបម្ពធបបើ្រឲ្យបកបើកោស់

កពះវិហារបរិសុទ្ធជាមួយមិតតេម្នា្រ់ថដលមិៃថមៃជាសម្�ិ្រ

សាសនាចក្រ។បៅបពលអ្ន្របដើររោត់្រថៃលែងបធវើពិធរីបុណ្យ

ក�មុ�ទរ្រមិតតេរបស់អ្ន្រោៃសួរថា«បហតុអវរីោៃជាអ្ន្របធវើពិធរី

បុណ្យក�មុ�ទរ្រឲ្យអ្ន្រសាលាប់?»មិតតេរបស់អ្ន្រសួរបទៀតថា

«បតើពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រ�ំៃួសឲ្យអ្ន្រសាលាប់បៃះម្ៃបៅ្រ្ននុង

កពះ្ម្ពរីរប៊ីបថដរឬបទ?»

បៅបពលអ្ន្រសិ្រសាបមបរៀៃសកម្ប់ន្ងៃបៃះអ្ន្រៃរងរ្រប�ើញ

បោលរោរណ៍ថដលអាច�ួយអ្ន្រឲ្យបឆលែើយតបៃរងសំណួរ

ទាំងបៃះ។

អ្ន្រអាចៃរ្រចាំពរីបមបរៀៃមុៃៗថាបៅ្រ្ននុងថខ្រញ្ញាឆ្នាំ1842

ពយារោរីយែូថសបស្៊ីធោៃលា្រ់ខលែលួៃពរីក្រុមមៃុស្សថដលតាមចាប់ខលែលួៃបលា្របោយខុសចបាប់។រោល្រំពុងលា្រ់ខលែលួៃបនាះបលា្រ

ោៃសរបសរសំបុកតមួយបៅរោៃ់ពួ្របរិសុទ្ធ។បៅ្រ្ននុងសំបុកតបនាះបលា្រោៃបបកងៀៃពួ្រប្អំពរីពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រ�ំៃួសឲ្យ

អ្ន្រសាលាប់។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា128:12–13បោយថសវងរ្រអវរីថដលយែូថសបសី៊្ធោៃបបកងៀៃអំពរីៃិមិតតេរូបនៃពិធរី

បុណ្យក�មុ�ទរ្រ។


1.បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមសរបសរោ្រ្យពរីរបរីបនាទាត់បោយពៃ្យល់ពរីរបបៀបថដល

អ្ន្រអាចបកបើរោរបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងខ12–13បដើម្បរី�ួយមៃុស្សម្នា្រ់ឲ្យយល់ពរីបហតុ្លថដលពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រ

កតូវបធវើប�ើងបោយរោរក�មុ�បៅ្រ្ននុងទរ្រ។

បៅបពលអ្ន្រអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា128:14សូម្រត់ចំណាំពរីរបបៀបថដលយែូថសបស្៊ីធោៃ្ ូសបញ្ជា្រ់ពរី

សារៈសំខាៃ់នៃរោររ្រសា្រំណត់កតាថដលអាចទទួលយ្រោៃបៅចំបោះកពះអម្ចាស់ទា្រ់ទិៃៃរង្រិច្ចរោរនៃបសច្រ្រីសប្គ្រះសកម្ប់

អ្ន្រសាលាប់។

សូមសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា128:15បោយរ្របមើលបហតុ្លថដលបយើងបធវើពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រ�ំៃួសឲ្យអ្ន្រ

សាលាប់។

បៅ្រ្ននុងខទរី15ឃ្លាថា«ពួ្រប្្រ៏មិៃអាចោៃល្អឥតបខាចាះបករៅពរីបយើងថដរ»ម្ៃៃ័យថា�ូៃតារបស់គ�ើងផ�លបាៃផចកឋាៃ

គោ�ោមាៃ�ំណឹងល្អ្ ុំអាចរីកចគពមើៃគឆ្ពរះគៅរកភា្ល្អឥ្រគខ្ចារះបាៃគឡើ�រ�ូ្រ�ល់្ ិធបីបរិសុទ្ធនៃគសចក្បីសគ្ង្ររះនៃ�ំណឹងល្អ

ព្រូវបាៃគធ្វើគឡើងជំៃួសឲ្យ្ ួកគគ។

សេចក្តីស្្ើម
សមសរៀនសនទះរាននូវដផ្នក្ទាំងអ�់នន�ំ្រុបតដែលពយាការីយ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធបាន�រស�រ

ឲ្យពរួក្្ររិ�ុេ្សៅសែើមដខក្ញ្ញាឆ្នាំ១៨៤២។សៅក្្នគុងដផ្នក្នន�ំ្រុបតសនទះពយាការី

្រសបងៀនអំពដីស�ចក្្ដី�ស្ង្គាទះរ្រ�់អ្នក្សៅរ�់និងមរែជន។សលាក្ក្៏បានសលើក្

េឹក្ចិត្ពរួក្្ររិ�ុេ្ឲ្យសសាមាទះបតង់ចំសោទះក្ិច្ការរ្រ�់ខ្លួន�បរា្រ់មរែជនសហើយ

្រង្ហាញស�ចក្្ដីអំែររ្រ�់សលាក្សៅក្្នគុងការសាតារសឡើងវិញននែំែឹងល្អផងដែរ។



៤៧០

សមសរៀនេដី២៧៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១២៨:១២–២៥

សូមអាៃព័ត៌ម្ៃខាងបករោមបៃះបោយ្ ូសចំណាំបលើឃ្លាថដល្ ូសបញ្ជា្រ់ពរីរបបៀបថដលអ្ន្រអាច�ួយពួ្រ�រីដូៃ�រីតារបស់អ្ន្រ

ថដលោៃថច្រឋាៃបៅបោយពុំោៃទទួលដំណរងល្អ។

«ជដីែូនជដីតាដែលសាលា្រ់រ្រ�់អ្នក្រ�់សៅក្ដន្ងមរួយដែលសៅថ្ពិភពវិញ្ញាែ។សៅេដីសនាទះពរួក្សគរានឱកា�សែើម្ដីសាតា្រ់

និងេេរួលយក្ែំែឹងល្អននបពទះសយ�មូវបគដី�្។សទាទះជាយា៉ាងណាក្៏សដាយពរួក្សគមិនអាចេេរួលពិធដី្ររិ�ុេ្ននែំែឹង

�បរា្រ់ខ្លួនពរួក្សគសឡើយសហើយពរួក្សគពុំអាចរីក្ចសបមើនសឡើងសលើក្ដលងដតរានមនុ�្សែនេសេៀតផ្ល់ពិធដី្ររិ�ុេ្ទាំងសនទះ

�បរា្រ់ពរួក្សគ។

«ឯក្�ិេ្ិនិងេំនរួលខុ�បតូវរ្រ�់អ្នក្គឺបតូវផ្ល់អំសណាយសនទះែល់ពរួក្សគសដាយការដ�្វងរក្ពរួក្សគសហើយធានាថ្ពិធដី

្ររិ�ុេ្ទាំងសនទះបតូវបានសធ្វើសឡើងជំនរួ�ពរួក្សគសៅក្្នគុងបពទះវិហារ្ររិ�ុេ្។្រនាទា្រ់មក្ពរួក្សគអាចសបជើ�សរើ�ថ្បពមេេរួល

យក្ក្ិច្ការដែលបានសធ្វើសនទះឬក្៏អត់»( Member’s Guide to Temple and Family History Work[ឆ្នាំ២០០៩]

េំព័រ២)។



2.សូមបឆលែើយសំណួរដូចបៅបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើអ្ន្រ្ ិតថា�រីដូៃ�រីតា

របស់អ្ន្រអាចម្ៃអារម្ណ៍ម្របលើអ្ន្រោ៉ាងណាថដរបៅបពលអ្ន្រោៃក�មុ�ទរ្រ�ំៃួសពួ្រោត់បនាះ?កបសិៃបបើ

អ្ន្រម្ៃឱរោសចូលរួមបៅ្រ្ននុងពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រ�ំៃួសឲ្យអ្ន្រសាលាប់្រ៏សូមសរបសរ្ ងថដរអំពរីអារម្ណ៍ថដលម្ៃ

អ្ន្រម្ៃអំ�នុងបពលបធវើពិធរីបនាះ។

សូមបមើលបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា128:15ប�ើងវិញបោយរ្របមើលបហតុ្លមួយបទៀតថដលបយើងបធវើពិធរីបុណ្យ

ក�មុ�ទរ្រ�ំៃួសឲ្យអ្ន្រសាលាប់។បោងតាមអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃសូមបំបពញបោលលទ្ធិដូចតបៅ៖គសចក្បីសគ្ង្ររះរបស់

ជបី�ូៃជបីតាគ�ើងផ�លបាៃផចកឋាៃគៅគឺចំគពារះគសចក្បីសគ្ង្ររះរបស់គ�ើង។

បៅបពលអ្ន្របៃតេសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា128សូមពិចារណាពរីបហតុ្លថដលរោរបធវើ្រិច្ចរោរពង្សកបវតតេិៃិង

្រិច្ចរោរកពះវិហារបរិសុទ្ធ�ំៃួសឲ្យ�រីដូៃ�រីតារបស់បយើងថដលោៃថច្រឋាៃបៅ្ ឺជាបរឿងដ៏ចាំោច់ចំបោះបសច្រ្រីសប្គ្រះរបស់

បយើង។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា128:1៦–17បោយរ្របមើលរោរបបកងៀៃម្រពរីសាវ្រម្នា្រ់បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរសញ្ញា្ ្រី

ៃិងពយារោរីម្នា្រ់បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរសញ្ញាចាស់។បហតុអវរីោៃជារោរដរងថាកពះ្ម្ពរីរម្ៃបញ្ចតូលៃូវរោរបបកងៀៃអំពរី្រិច្ចរោរ�ំៃួសឲ្យ

អ្ន្រសាលាប់ជាបរឿងដ៏ម្ៃកបបោ�ៃ៍?

បតើអ្ន្រធាលាប់បមើលកចវែ្់រថដ្រឲ្យ�ិតៃរងថ្្ន្រថដរឬបទ?បដើម្បរីបធវើកចវែ្រ់មួយដ៏រឹងម្ំតំណៃរីមួយៗកតូវោៃភាជាប់ោនាបោយោមៃមុខ

តំណបនាទាប់ពរីោៃភាជាប់ៃរងតំណមួយបទៀត។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា128:18បោយ

រ្របមើលរបបៀបថដលតំណនៃកចវែ្រ់មួយទា្រ់ទងៃរងរោរបបកងៀៃ

របស់ព្យរោរីយែូថសបស្៊ីធអំពរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រ�ំៃួសឲ្យ

អ្ន្រសាលាប់។(សូមចងចាំថា្ោ កា�់ កាប់ ្តួត្តាមួយ្ ឺ

ជាបពលថដលកពះអម្ចាស់បបើ្រសថម្ងបោលលទ្ធិពិធរីបរិសុទ្ធ

ៃិងបពវ�ិតភាពរបស់កទង់[សូមបមើលBibleDictionary
«Dispensations»]។បៅ្រ្ននុងខ្ ម្ពរីរបៃះោ្រ្យថាកូ�ៗ

សំបៅបលើពួ្របយើងបហើយោ្រ្យថាឪពុកសំបៅបលើ�រីដូៃ�រីតា

របស់បយើង)។

អ្ន្រអាចៃរងចង់សរបសរបោលលទ្ធិដូចតបៅបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរ

របស់អ្ន្រថ្រ្បរខ18៖្ិធបីបុណពជមុជទឹកជំៃួសឲ្យអ្កោលាប់

ជួ�្រភាជាប់គ�ើងគៅៃឹងជបី�ូៃជបីតាគ�ើងសពមាប់ភា្�៏គៅអស់កល្ជាៃិច្។

បករៅពរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រពិធរីបរិសុទ្ធនៃបសច្រតេរីសប្គ្រះប្្សងបទៀត—ពិធរីបញ្ជា្រ់រោរថតងតាំងបពវ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រ

(សកម្ប់បុរស)ពិធរីអំបណាយទាៃពិសិដ្ឋនៃកពះវិហារបរិសុទ្ធៃិងពិធរីបរិសុទ្ធនៃរោរ្សារភាជាប់—្រ៏សំខាៃ់បដើម្បរីបធវើឲ្យតំណនៃ

រោរ្សារភាជាប់ោនារវង�រីដូៃ�រីតារបស់បយើងៃិងខលែលួៃបយើងោៃរឹងម្ំ្ ងថដរ។

បដើម្បរីបបងកើៃរោរយល់ដរងរបស់អ្ន្រអំពរីបសច្រ្រីពិតបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា128សូមសិ្រសាបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូច

តបៅម្រពរីកបធាៃយែូថសបហវរីលឌរីងស៊្ីធ៖



៤៧១

សមសរៀនេដី២៧៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១២៨:១២–២៥

«�រាជិក្សា�នាចបក្មរួយចំនរួនធាលា្រ់សងឿងឆងៃល់ពដីអត្ន័យននប្រសា�ន៍រ្រ�់ពយាការីដែលដ្្ងថ្

សយើងពុំអាចសធ្វើឲ្យល្អឥតសខាចាទះសដាយោមានជដីែូនជដីតារ្រ�់សយើងបានសឡើយ។សតើមនុ�្សរានាក្់ដែលសោរព

បពទះ្រញ្ញត្ិរ្រ�់បពទះអរាចា�់ជាអ្នក្ដែលសសាមាទះបតង់សហើយរានភក្្ដីភាពនឹងមិនេេរួលបានភាពល្អឥត

សខាចាទះសេឬ?ពិតណា�់ោត់បតូវផ្ល់ឯក្�ិេ្ិែូចោនាសៅែល់ជដីែូនជដីតារ្រ�់ោត់ដែលបានដចក្ឋានសៅ

សដាយសារបតូវដតរានអង្ការបគរួសារមរួយជាអង្ភាពបក្ុមបគរួសារមរួយសហើយជំនាន់នដីមរួយៗបតូវដត

ផសារភាជា្រ់ជាមរួយនឹងបចវា៉ក្់ដែលបានសៅមុនសែើម្ដីនាំនូវភាពល្អឥតសខាចាទះសៅក្្នគុងអង្ភាពបគរួសារ។

ែូសច្នទះសៅេដី្រំផុតសយើងនឹងកាលាយជាបគរួសារែ៏ធំមរួយជាមរួយនឹងអ័ដាមដែលជាសមនមស�ើលសមេ័ពពរួក្សេវតាសធ្វើជាអធិ្រតដី

សលើពូជពង្សរ្រ�់សលាក្»( Doctrines of Salvation,comp។Bruce R. McConkie, 3 vols.[១៩៥៤–៥៦]២:១៧៥)។

បោងតាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា128:18បហតុអវរីោៃជារោរបធវើជាថ្្ន្រមួយនៃតំណមៃុស្សថដលោៃតភា្ប់ោនា

ឬោៃ្ សារភាជាប់ៃរងោនាម្ៃសារៈសំខាៃ់?

បសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចតបៅអាច�ួយអ្ន្រឲ្យយល់ពរីបណាដាសារអវរីថដលបៅ្រ្ននុងខ18សំបៅបៅបលើ៖

ប្រធានយ៉ូដ�្រហ្វដីលឌដីង�ម្ម៊ីធបានដ្្ង៖«ស្រើ�ិនោមានតំែភាជា្រ់ោនារវាងពរួក្ឪពុក្និងក្ូនៗ—

ដែលជាក្ិច្ការ�បរា្រ់មនុ�្សសាលា្រ់សេ—សនាទះសយើងទាំងអ�់ោនានឹងបតូវក្ំសេចសចាលសហើយក្ិច្ការ

រ្រ�់បពទះទាំងមូលនឹង្ររាជ័យនិងបតូវក្ំសេចសចាល�ូន្យឈឹង»(Doctrines of Salvation
២:១២២)។



ដអលសឌើរអិល្មដភរីក្្នគុងក្ូរ៉ុមននពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់បាន្រសបងៀន៖«បគរួសារែ៏សៅអ�់ក្ល្ជានិច្

គឺជាក្តាតាែ៏�ំខាន់ចំសោទះែំែឹងល្អននបពទះអង្�ស្ង្គាទះរ្រ�់សយើង។វាោមានសហតុផលដែលបេង់បតូវ

បតឡ្រ់មក្ដផនែដីវិញសែើម្ដីែឹក្នាំសហើយបគងរាជសៅសលើនគរបេង់សឡើយសលើក្ដលងដតបក្ុមបគរួសារែ៏សៅ

អ�់ក្ល្ជានិច្បតូវបានសាថា្រនាសឡើង�បរា្រ់ក្ូនសៅរ្រ�់បពទះវរ្រិតាននសយើងដែលគង់សៅសាថាន�រួគ៌។

សៅសពលសយើងយល់ពដីតរួនាេដីែ៏អ�់ក្ល្ជានិច្រ្រ�់បគរួសារសនាទះការចិញ្ឹម្រដីបាច់និងការ្រសងកើត

ចំែងបក្ុមបគរួសារែ៏រឹងរាំគឺជាសរឿងែ៏�ំខាន់្រំផុត»(«Youth of the Noble Birthright »Ensign 
ដខវិច្ិកាឆ្នាំ១៩៩៨េំព័រ៧៤)។



3.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បោងតាមអវរីថដល

អ្ន្រោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងរោរសិ្រសារបស់អ្ន្រអំពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា128បហតុអវរី្រិច្ចរោរពង្សកបវតតេិៃិង

្រិច្ចរោរកពះវិហារបរិសុទ្ធចាំោច់ចំបោះបសច្រ្រីសប្គ្រះរបស់បយើង?

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១២៨:១៩–២៥

យ៉ូដសបស្៊មីធបង្ហាញ្ ីតសចក្តីអំណរតៅក្នុងស្រារត�ើងវិញណនែំណឹងល្អតហើយតលើក្រឹកចិ�្តែល់្ ួកបរិសុ្រ្ឲ្យ
តស្មរះទ�ង់តៅត្ល្ ួកតគតធវែើកិច្ចការសទម្ប់តសចក្តីសត្ង្ររះែល់្ រណជន

សូម្ ិតអំពរីបពលមួយថដលអ្ន្រម្ៃភាពរី្ររាយបោយោៃឮដំណរងដ៏ល្អ។បៅបពលអ្ន្រោៃឮពរីបរឿងបៃះបតើអ្ន្រចង់ថច្រចាយ

វៃរងអ្ន្រដនទថដរឬបទ?បហតុអវរី?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា128:19។ោ្រ្យដំណឹងល្អបៅ្រ្ននុងខបៃះ្ ឺជាោ្រ្យមួយបទៀតសកម្ប់ដំណឹង ។

សូមរ្របមើលដំណរងល្អថដលពយារោរីយែូថសបស្៊ីធោៃថ្លែងថាបយើងៃរងោៃទទួល។

បតើដំណរងល្អរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្ ឺជាសំប�ងរី្ររាយសកម្ប់ទាំងអ្ន្ររស់ៃិងមរណ�ៃោ៉ាងដូចបមតេច?

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា128:20–21បយើងអាៃអំពរីបទពិបសាធៃ៍មួយចំៃួៃថដលពយារោរីយែូថសបស្៊ីធ

ម្ៃជាមួយៃរងសារទូតសួោ៌ាបៅបពលដំណរងល្អកតូវោៃសាដារប�ើងវិញតាមរយៈបលា្រ។



៤៧២

សមសរៀនេដី២៧៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១២៨:១២–២៥

បសច្រតេរីពិតមួយថដលបយើងបរៀៃពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ្ ឺថាកូៃគោអំណាចៃិងសិទ្ធិអំណាចនៃពោកាៃ់កាប់ព្រួ្រពតាកាល្ បីមុៃព្រូវ

បាៃោដារគឡើងវិញគៅក្នុងពោកាៃ់កាប់ព្រួ្រពតានៃកំណ្រ់កាល�៏គពារគ្ញ។សូមពិចារណាអំពរីរោរសរបសរបសច្រ្រីពិតបៃះបៅ

្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រឬ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។

ប្រធានយ៉ូហានស្សលើរបានរានប្រសា�ន៍៖«ស្រើ�ិនអ្នក្�រួរយ៉ូដ�្រពដីលក្្ខែៈរ្រ�់អ័ដាម

សនាទះសលាក្នឹងបបា្រ់អ្នក្ភាលាមសលាក្នឹងបបា្រ់អ្នក្ពដីេំហំនិងរូ្ររាងបពមទាំងអ្វដីៗទាំងអ�់ពដីអ័ដាម។

អ្នក្អាច�រួរសលាក្ពដីលក្្ខែៈរ្រ�់សពបតុ�យា៉ាក្ុ្រនិងយ៉ូហានសនាទះសលាក្អាចបបា្រ់អ្នក្បាន

ទាំងអ�់។សហតុអ្វដី?សដាយសារសលាក្បានស�ើញពរួក្សគ»(សៅក្្នគុងTeachings of Presidents of the 
Church: Joseph Smith[ឆ្នាំ២០០៧]េំព័រ១០៣)។



4.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើរោរដរងថាដំណរងល្អ

កតូវោៃសាដារប�ើងវិញបលើថ្ៃដរីតាមរយៈពួ្រសារទូតសួោ៌ា�ះឥទ្ធិពលដល់បសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់អ្ន្រៃិងទរីបនាទាល់

របស់អ្ន្រអំពរីរោរសាដារប�ើងវិញោ៉ាងណាថដរ?

បោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា128:22–23ម្ៃរោរបគ្ហាញពរីបសច្រតេរីអំណរថដលពយារោរីយែូថសបស្៊ីធម្ៃបោយសារ

្រូៃបសានៃបពវ�ិតភាពកតូវោៃសាតារប�ើងវិញបហើយបោយសារពួ្របរិសុទ្ធអាច�ួយសប្គ្រះដល់មរណ�ៃ។បៅបពលអ្ន្រសិ្រសា

ខ្ម្ពរីរទាំងបៃះអ្ន្រ្ ួរ្ ូសចំណាំឃ្លាទាំងឡាយថដលម្ៃៃ័យចំបោះអ្ន្រ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា128:24បោយរ្របមើលរោរបូជាមួយថដលពយារោរីោៃថណនាំដល់ពួ្របរិសុទ្ធឲ្យថាវាយ

ដល់កពះអម្ចាស់។បតើអ្ន្រអាចបធវើអវរីខលែះបដើម្បរីរួមចំថណ្របៅ្រ្ននុង«បញ្រី»បៃះ?

សូមពិចារណាពរីបសច្្ររីពិតដូចតបៅបៃះ៖គៅគ្លគ�ើងគធ្វើកិច្ការ្ ង្សពបវ្រ្ិគ�ើ�ទទួល្ ិធបីបរិសុទ្ធនៃព្រះវិហារបរិសុទ្ធ

សពមាប់ជបី�ូៃជបីតារបស់គ�ើងគនារះគ�ើងគធ្វើការថ្វា��ង្វា�គោ�សុច្រិ្រ�ល់ព្រះអមាចាស់គ�ើ�។បៅបពលអ្ន្រ្ ិតអំពរីបសច្រ្រី

ពិតបៃះសូមអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចតបៅថដលថអលបឌើរបដវីឌបអថបដណា្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃបរៀបរាប់

ពរីតួនាទរីរបស់អ្ន្របៅ្រ្ននុង្រិច្ចរោរនៃបសច្រ្រីសប្គ្រះរបស់មរណ�ៃ៖

«រានអ្នក្រាល់ោនាជាសបចើនប្រដហលជាគិតថ្ក្ិច្ការពង្សប្រវត្ិគឺបតូវដតសធ្វើសឡើងសដាយពរួក្មនុ�្សវ័យ

ចំណា�់។្រ៉ុដន្ខ្គុំែឹងថ្ោមានការក្ំែត់អាយុណាមរួយបានសរៀ្ររា្រ់សៅក្្នគុងបពទះគម្ដីរឬស�ចក្្ដីដែនាំ

ណាមរួយដែលបានប្រកា�សដាយពរួក្អ្នក្ែឹក្នាំសា�នាចបក្សដាយបានដាក្់ក្ំហិតនូវការ្រសបមើែល់

�ំខាន់សនទះសៅសលើមនុ�្សវ័យចំណា�់សឡើយ។អ្នក្គឺជា្រុបតា្រុបតដីននបពទះជាក្ូនសៅននស�ចក្្ដី�ញ្ញា

និងជាអ្នក្សាថា្រនានគរ។អ្នក្ពុំបតូវចាំរហូតអ្នក្រានអាយុបគ្រ់បោន់សែើម្ដី្រំសពញេំនរួលខុ�បតូវរ្រ�់

អ្នក្ក្្នគុងការជរួយែល់ក្ិច្ការននស�ចក្្ដី�ស្ង្គាទះ�បរា្រ់បគរួសារមនុ�្សសឡើយ។...

«វាមិនដមនជាការនចែន្យសេដែលក្ម្មវិធដីបសាវបជាវពង្សប្រវត្ិ...ឧ្រក្រែ៍ទាំងឡាយែនេសេៀតបតូវ្រសងកើតសឡើងសៅចំសពល

ដែលមនុ�្សវ័យសក្្មងរានការសចទះែឹងយា៉ាងេូលំេូលាយអំពដី្រសច្ក្វិជាជាព័ត៌រាននិងេំនាក្់េំនងសនាទះ។...ជំនាញនិង

ភាពឆ្លាតនវក្្នគុងចំសណាមពរួក្យុវវ័យជាសបចើនរ្រ�់សយើង�ព្វន្ងៃសនទះសរៀ្រចំសែើម្ដីចូលររួមចំដែក្ជរួយែល់ក្ិច្ការននស�ចក្្ដី

�ស្ង្គាទះ។

«ខ្គុំ�ូមអសញជើញយុវជនននសា�នាចបក្ឲ្យសរៀនសហើយរាន្រេពិសសាធន៍ពដីវិញ្ញាែននសអលដីយា៉ា។ខ្គុំ�ូមសលើក្េឹក្ចិត្

អ្នក្ឲ្យ�ិក្សាដ�្វងរក្ជដីែូនជដីតារ្រ�់អ្នក្សហើយសបតៀមខ្លួនរ្រ�់អ្នក្សែើម្ដីសធ្វើ្រុែ្យបជមុជេឹក្ជំនរួ�សៅក្្នគុងបពទះែំណាក្់នន

បពទះអរាចា�់�បរា្រ់ោតិ�នាតានដែលសាលា្រ់របស់អ្ក(�ូមសមើលគ.និង�.១២៤:២៨–៣៦)។សយើងខ្គុំ�ូមជបមុញ

អ្នក្ឲ្យជរួយមនុ�្សែនេដ�្វងរក្ពង្សប្រវត្ិរ្រ�់ពរួក្សគ»(«The Hearts of the Children Shall Turn »Ensign ឬLiahona ដខ
វិច្ិកាឆ្នាំ២០១១េំព័រ២៦–២៧)។



៤៧៣

សមសរៀនេដី២៧៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១២៨:១២–២៥



5. បដើម្បរីអៃុវតតេអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបៅន្ងៃបៃះសូម

ោ្រ់ថ្ៃរោរមួយបដើម្បរី�ួយ�រីដូៃ�រីតាមួយចំៃួៃ

របស់អ្ន្រឲ្យទទួលោៃពិធរីបរិសុទ្ធនៃកពះវិហារ

បរិសុទ្ធ។អ្ន្រ្ ួរបធវើរោរជាមួយៃរងឪពុ្រម្ដាយ

របស់អ្ន្រឬអ្ន្រ្ តេល់កបរ្រសាខាងពង្សកបវតតេិ្រ្ននុង

វួដឬសាខារបស់អ្ន្របៅបពលអ្ន្រោ្រ់ថ្ៃរោរ

បៃះ។សូមសរបសរចបមលែើយរបស់អ្ន្របៅ្រ្ននុង

បសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរដូចខាង

បករោមបៃះ៖

្រ. សែ�ការ របស់ ខ្ញំ មដើម្បដី រក មឈាមាះ ្រដីដូ�្រដីតា 

សដល ្តូវការ ពិធដីបរិសុទ្ ន� ្ពះវិហារ 

បរិសុទ្ ៖

ខ. សែ�ការ របស់ ខ្ញំ មដើម្បដី សម្មច កិច្ចការ 

្ពះវិហារ បរិសុទ្ ស្រោប់ ្រដីដូ�្រដីតា របស់ ខ្ញំ ៖

(កបសិៃបបើអាចបធវើោៃសូមោ្រ់ថ្ៃរោរ

មួយបដើម្បរីបៅកពះវិហារបរិសុទ្ធទទួល

ពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរ្រៃិងពិធរីបញ្ជា្រ់�ំៃួស

�រីដូៃ�រីតាថដលអ្ន្រោៃរ្រប�ើញ)។


៦. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ១២៨:១២–២៥ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖

អនុវត្តសោលលទ្ិនិង

សោលការណ៍ទាំងឡាយ

ការអនុវត្រានសៅសពលអ្នក្គិតនិយាយ

និងរ�់សៅប�្រតាមសោលលេ្ិនិង

សោលការែ៍ទាំងឡាយដែលអ្នក្បាន

សរៀន។សៅសពលអ្នក្អនុវត្សោលលេ្ិ

និងសោលការែ៍សៅក្្នគុងជដីវិតរ្រ�់អ្នក្

អ្នក្នឹងេេរួលបានពរជ័យ។អ្នក្នឹង

សក្ើនការយល់ែឹងនិងេដី្រនាទាល់សបរៅ

ជាងអំពដីសោលលេ្ិនិងសោលការែ៍

ដែលអ្នក្បានអនុវត្។



៤៧៤

សមសរៀនេដី២៨៖ន្ងៃេដី១

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១២៩;

១៣០:១–១១,២២–២៣
បមបរៀៃទរី28៖ន្ងៃទរី1បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា129;130:1–11,22–23

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១២៩

្យាការីយ៉ូដសបស៊្មីធោន្ ្តល់ការដណនាំទាក់្រងនឹងលក្ខណៈណនការបតទ្ើរបស់្ ួកត្រវតានិងវិញ្ញាណ
ទាំងឡាយ។

កបសិៃបបើម្ៃមៃុស្សម្នា្រ់ម្រសួរអ្ន្រថាបតើពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយប�ឿបលើពួ្របទវតាថដរឬអត់បតើអ្ន្រៃរងកោប់ពួ្រប្

ថបបណា?

សូមអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលបឌើរថ�្ហវរីអ័រហូ�ិៃនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

«ចា្រ់តាំងពដីការចា្រ់សផ្ើមរហូតមក្ែល់បគ្រ់ការកាន់កា្រ់បតរួតបតាទាំងអ�់បពទះបានសប្រើពរួក្សេវតាជា

អ្នក្ផ្សព្វផសាយរ្រ�់បេង់សៅក្្នគុងការ្រង្ហាញស�ចក្្ដីប�ឡាញ់និងការខ្វល់ខាវាយចំសោទះក្ូនសៅរ្រ�់

បេង់។...

«ជាេូសៅសេវតាទាំងសនាទះគឺមនុ�្សសមើល្ិនស�ើញសឡើយ។សពលខ្ទះសមើលស�ើញ។្រ៉ុដន្សទាទះ្រដី

ស�ើញឬមិនស�ើញក្្ដីពរួក្សគគឺដ�ងសៅដក្្រជានិច្។សពលខ្ទះការចាត់តាំងរ្រ�់ពរួក្សគគឺធំអសាចារ្យ

សហើយរានសារៈ�ំខាន់ចំសោទះពិភពសលាក្ទាំងមូល។សពលខ្ទះសារលិខិតសនាទះគឺ�រាងាត់ណា�់។ម្ងរាកាលសោល្រំែង

ននសេវតាគឺមក្សែើម្ដីបពរាន។្រ៉ុដន្ជាេូសៅវាគឺជាការលរួងសលាមចិត្ការផ្ល់ជាេបមង់ននការយក្ចិត្េុក្ដាក្់មរួយចំនរួន

ការែឹក្នាំសៅក្្នគុងបោែ៏លំបាក្»(«The Ministry of Angels »Ensign ឬ Liahona ដខវិច្ិកាឆ្នាំ២០០៨េំព័រ២៩)។

បៅបដើមឆ្នាំ1839ៃិងបៃតេរហូតដល់ឆ្នាំ1843ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃ្ តេល់រោរថណនាំដល់មៃុស្សជាបកចើៃបដើម្បរី�ួយ

ឲ្យពួ្រប្ដរងពរីភាពខុសថបលែ្រោនានៃល្រខេណៈនៃរោរបបកមើរបស់ពួ្របទវតាៃិងវិញ្ញាណទាំងឡាយ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា129:1–3បោយថសវងរ្រភាពខុសោនាដ៏សំខាៃ់មួយរវងពួ្របទវភាពៃិងពួ្រ

វិញ្ញាណ។(វអាចម្ៃកបបោ�ៃ៍បោយដរងថាោ្រ្យសុចរិតម្ៃៃ័យថាបរិសុទ្ធ)។បតើពួ្របទវតាខុសពរីវិញ្ញាណទាំងឡាយ

ដូចបមតេច?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា129:4–7បោយថសវងរ្ររបបៀបមួយបដើម្បរីថញ្របចញរវងភាពខុសោនានៃពួ្របទវភាព

ៃិងពួ្រវិញ្ញាណ។

សេចក្តីស្្ើម
សៅន្ងៃេដី៩ដខក្ុម្ភៈឆ្នាំ១៨៤៣ពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធបានបបា្រ់ឲ្យែឹងពដី

«ក្ូសសា្រដីយា៉ាង»(គ.និង�.១២៩:៩)សែើម្ដីសាគាល់ពដីលក្្ខែៈននការ្រសបមើ

រ្រ�់ពរួក្សេវតានិងវិញ្ញាែទាំងឡាយ។ស�ចក្្ដីដែនាំទាំងសនទះបតូវបានក្ត់បតា

សៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១២៩។សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា

១៣០រានការ្រសបងៀនរ្រ�់ពយាការីអំពដីសោលលេ្ិសផ្សងៗខែៈក្ំពុងជរួ្រនឹង

ពរួក្្ររិ�ុេ្សៅរា៉មុ�រែ្ឋអិលលដីសណាយសៅន្ងៃេដី២ដខសមសាឆ្នាំ១៨៤៣។



៤៧៥

សមសរៀនេដី២៨៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១២៩;១៣០:១–១១,២២–២៣

បដើម្បរីយល់ដរងទាំងកសុងពរីខ7សូមចងចាំថាបោយសារវិញ្ញាណទាំងឡាយោមៃរូបរោយនៃសាច់ៃិងឆ្អរងបនាះពួ្រប្មិៃ

អាចចាប់នដជាមួយៃរងមៃុស្សោៃប�ើយ។កបសិៃបបើវិញ្ញាណបធវើពុតថាម្ៃសមតថែភាពមួយថដលពួ្រប្ោមៃរោរណ៍បនាះៃរង

រោលាយជារោរបបញ្ឆោតបហើយវិញ្ញាណថដលល្បងបធវើរោរណ៍បៃះពុំថមៃជា«មៃុស្សសុចរិត»ប�ើយ។បហតុដូបច្នះបហើយវិញ្ញាណ

នៃមៃុស្សសុចរិតថដលោៃបធវើឲ្យល្អឥតបខាចាះៃរងពុំពយាោមចាប់នដបៅបពលម្ៃនដមួយហុចម្ររ្រពួ្រប្បនាះបទ។បៅ្រ្ននុង

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា129:7បយើងបរៀៃថាោរទូ្រ្ ិ្រផ�លព្រះវរបិតាសួគ៌បាៃបញ្ជូៃមកៃឹងមិៃឆគបាកគ�ើង

គឡើ�។

បពលខលែះអារ្រ្សពយាោមថ្រលែងខលែលួៃជា«បទវតានៃពៃលែឺ»បដើម្បរីបោ្រកោស់មៃុស្ស(សូមបមើល្.ៃិងស.129:8)។បលើស

ពរីបនាះ«កពះ្ម្ពរីរោៃៃិោយ្ ងថដរអំពរីបទវតានៃអារ្រ្ស។ទាំងបនាះ្ ឺជាពួ្រវិញ្ញាណណាថដលោៃបធវើតាមលូស៊ីបហវើបហើយ

កតូវោៃបបណតាញបចញពរីវតតេម្ៃរបស់កពះបៅ្រ្ននុង�រីវិតមុៃឆ្្រ�រីវិតបៃះបហើយបដញចុះបៅថ្ៃដរីបៃះ(វិវរណៈ12:1–9

ៃរីនហវទរី29:9,1៦្.ៃិងស.29:3៦–37)(បសច្រ្រីថណនាំដល់បទ្ម្ពរីរទាំងឡាយពួ្របទវតា»scriptures.lds.
org)។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា129:8–9បោយថសវងរ្ររបបៀបបដើម្បរីសារល់វិញ្ញាណអាក្រ្រ់ថដលថសវងរ្របោ្រកោស់

បោយរោរថ្រលែងខលែលួៃជាបទវតានៃពៃលែឺ។(វអាចម្ៃកបបោ�ៃ៍បោយដរងថាោ្រ្យចាត់សចងបៅ្រ្ននុងខ9សំបៅបលើរោរបគ្ហាញ

ឬរោរម្រ�ួបពរីបទវតាឬវិញ្ញាណ)។

ស�ចក្្ដីដ្្ងការែ៍តសៅសនទះរ្រ�់ពយាការីយ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធអាចជរួយអ្នក្ឲ្យយល់ពដីសហតុផលដែលពរួក្

វិញ្ញាែអាបក្ក្់ដតងដតសធ្វើតាមស�ចក្្ដីដែនាំសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១២៩៖«វាេំនង

...ែូចជាវិញ្ញាែេុច្រិតរានចំែងរានភាពក្ំែត់និងបក្ឹត្យវិន័យរ្រ�់សគសែើម្ដីបគ្រ់បគងសហើយ

បតរួតបតាពរួក្វាសហើយពរួក្សគែឹងពដីសជាគវា�នានាសពលអនាគតរ្រ�់ខ្លួន»(សៅក្្នគុងHistory of the 
Church៤:៥៧៦)។



1.បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមសបងខេបពរីអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា129អំពរីភាពខុសោនារវងពួ្របទវតាវិញ្ញាណសុចរិតៃិងពួ្រវិញ្ញាណអាក្រ្រ់។បថៃថែមពរីបលើ

បសច្រតេរីថណនាំបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះសូមពៃ្យល់ថាបតើអវរីខលែះបទៀតថដលកពះវរបិតាសួ្៌ោៃកបទាៃដល់អ្ន្របដើម្បរី

�ួយអ្ន្រឲ្យដរងពរីរោរបោ្រកោស់របស់សាតាំង។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១៣០:១–១១,២២–២៣

្យាការីយ៉ូដសបស៊្មីធោនបញ្ជាក់្ ីតរលល្រ្ិត្្សងៗ

បៅន្ងៃទរី2ថខបមសាឆ្នាំ1843ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃកោរព្ធបធវើសៃ្និសរីទបសតេ្រជាមួយពួ្របរិសុទ្ធបៅរាែមុសរដ្ឋ

អិលលរីបណាយថដលម្ៃចម្ងាយកបថហល32្រី�តូថមែកតភា្អាប្្នយ៍នៃទរីក្រុងបៅវូ។អំ�នុងបពលកប�ុំបពលកពរ្រ

ថអលបឌើរអួរសុៃនហឌ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃ្ ្សពវ្សាយបទស្រថាមួយបហើយោៃបបកងៀៃពរីរោរប្រកសាយ

កពះ្ម្ពរីរថដលមិៃកតរមកតូវថដលបលា្រោៃបរៀៃរោលពរីមុៃជាមួយកពះវិហារប្្សង។បតើទំៃួលខុសកតូវអវរីខលែះថដលពយារោរីម្ៃ

បៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពបៃះ?

ពួ្រថានា្រ់ដរ្រនាំជាអធិបតរី្រ្ននុងសាសនាចក្រដូចជាពយារោរីកបធាៃបសតេ្រៃិងប៊ីស្សពម្ៃទំៃួលខុសកតូវបដើម្បរីកោ្រដថាបោលលទ្ធិ

កតរមកតូវកតូវោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងរោរកប�ំុសាសនាចក្រ។បនាទាប់ពរីរោរកប�ុំបៅបពលកពរ្របនាះយែូថសបស៊្ីធអួរសុៃនហឌៃិង

មៃុស្សពរីរបរីនា្រ់ប្្សងបទៀតោៃទទួលទាៃអាហារន្ងៃកតង់បៅ្ ្ទះសូកពូបៃៀជាប្អតូៃកសរីរបស់យែូថសបស្៊ីធ។អំ�នុងបពលអាហារ

ន្ងៃកតង់បនាះពយារោរីោៃកោប់ថអលបឌើរនហឌថាបលា្រ«ៃរង្ តេល់រោរថ្រតកមូវចំបោះរោរបបកងៀៃរបស់ោត់»។ថអលបឌើរ

នហឌោៃបឆលែើយថា«ខញនុំៃរងទទួលបោយអំណរ្ុណ»(បៅ្រ្ននុងHistory of the Church5:323)។



៤៧៦

សមសរៀនេដី២៨៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១២៩;១៣០:១–១១,២២–២៣

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងរោរៃិោយនាកពរ្របនាះអួរសុៃនហឌ

ោៃប្រកសាយខុសៃូវខ្ម្ពរីរយែូហាៃ14:23។សូម

ចំណាយបពលមួយថ្លែតបដើម្បរីសិ្រសាខបៃះ។

បនាទាប់ពរីអួរសុៃនហឌោៃៃិោយពរីខ្ម្ពរីរបៃះបហើយបលា្រ

ោៃកោប់មៃុស្សថា«វ្ ឺជាឯ្រសិទ្ធិរបស់បយើងបដើម្បរីម្ៃ

កពះវរបិតាៃិងកពះរាជាបុកតា្ ង់បៅ្រ្ននុងដួងចិតតេរបស់បយើង»

(បៅ្រ្ននុងHistory of the Church5:323)។បោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា130ម្ៃរោរថ្រថកបរបស់យែូថសបស្៊ីធ

អំពរី្ ំៃិតបៃះ។វ្រ៏ម្ៃរោរបបកងៀៃបថៃថែមមួយចំៃួៃបទៀត

្ងថដរ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា130:1–3បោយ

ថសវងរ្រអវរីថដលជាបសច្រតេរីថ្លែងរោរណ៍របស់អួរសុៃនហឌ

ទា្រ់ទងៃរងអតថែៃ័យនៃយែូហាៃ14:23្ឺខុសឆ្គង។

មៃុស្សជាបកចើៃសពវន្ងៃបៃះពុំម្ៃ្ ំៃិតអំពរីកពះឬកបថហលជា

ដូចជាអួរសុៃនហឌថដលធាលាប់ជាក្ូបបកងៀៃពួ្របខមថប៊លរីត

ម្ៃទស្សៃខុសពរីល្រខេណៈនៃអទិបទពបោយសារថត

ទំបៃៀមទម្លាប់ថ្រលែងរោលាយនានា។បយើងអាច�ួយមៃុស្សដនទ

ឲ្យយល់ពរីល្រខេណៈពិតរបស់កពះវរបិតាសួ្៌ៃិងទំនា្រ់ទំៃង

របស់ពួ្រប្ជាមួយកទង់។


2.សូមបឆលែើយសំណួរដូចបៅបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បៅ្រ្ននុងរោរសៃ្ទនាជាមួយ

ក្រុមមៃុស្សថដលម្ៃកបនពណរីឬ�ំបៃឿខុសឆ្គងអំពរីកពះបតើអ្ន្រអាចម្ៃចិតតេសបណាដាសៃិងរោរយល់ដរងបោយ

របបៀបណាបៅបពលអ្ន្រថច្រចាយអវរីថដលអ្ន្រដរងអំពរីល្រខេណៈពិតរបស់កពះ—ថាកទង់ម្ៃល្រខេណៈថបបណា

បនាះ?

សូមសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា130:22–23បោយថសវងរ្របសច្រ្រីពិតថដលពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃបបកងៀៃ

អំពរីក្រុមកពះ។(បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា130:22–23្ឺជាវ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរ។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំ

វបៅ្រ្ននុងរបបៀបមួយថដល�ួយអ្ន្រអាចគ្យរ្រវប�ើញបៅបពលខាងមុខ)។


3.សូមបំបពញ្រិច្ចរោរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បចញពរីអវរីថដលអ្ន្របរៀៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា130:22–23សូមសរបសរបោលលទ្ធិពរីរ

ឬបរីអំពរីក្រុមកពះ។

ខ. សូមសរបសរកបបោ្មួយឬពរីរបោយពៃ្យល់ពរីរបបៀបថដលអ្ន្រអាចបកបើបសច្រ្រីពិតថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុង

ខ22–23បដើម្បរីបបកងៀៃមៃុស្សដនទបទៀតអំពរីក្រុមកពះ។

្ . បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីវសំខាៃ់បដើម្បរីយល់ថាកពះវរបិតាសួ្៌ៃិងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទជាអង្គពរីរខុសោនាបោយម្ៃ

រូបរាងរោយនៃសាច់ៃិងឆ្អរង?

កបនពណរីជាបកចើៃអំពរីកពះជាកពះវរបិតាកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ្ ឺថ្្អ្របៅបលើ្ ំៃិតរបស់មៃុស្សកបុសកសរីខាង

សាច់្ ម។្ំៃិតទាំងបៃះមួយចំៃួៃកតូវោៃបបងកើតជាលទ្ធ្លមួយនៃ្រិច្ចពិភា្រសាតទល់រវងពួ្រអ្ន្រដរ្រនាំសាសនា។

ចំបណះដរងរបស់បយើងអំពរីក្រុមកពះប្រើតម្ៃតាមរយៈវិវរណៈម្រពរីកពះបៅរោៃ់ពួ្រពយារោរីរបស់កទង់។បសច្រ្រីសបងខេបនៃ

បសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមោៃបបើ្រសថម្ងអំពរីក្រុមកពះ។បៅបពលអ្ន្រអាៃសូម្ ូសចំណាំោ្រ្យឬឃ្លាណាថដលបលចបធាលា

ចំបោះអ្ន្រ។

អួរេរុនថេ�



៤៧៧

សមសរៀនេដី២៨៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១២៩;១៣០:១–១១,២២–២៣

«្ពះ ជា ្ពះវរបិតា ៖ជាទូបៅ្ ឺជាកពះវរបិតាឬអ៊ី�តូហិម

ថដលកតូវោៃបៅថាបោយកពះនាមកពះ។កទង់កតូវោៃ

បៅថាជាកពះវរបិតាបោយសារកទង់្ ឺជាកពះវរបិតាខាង

វិញ្ញាណរបស់បយើង។...កពះវរបិតា្ ឺជាអង្គក្ប់ក្ង

ដ៏ខ្ពស់បំ្ុតនៃសា្រលបលា្របៃះ។កទង់ម្ៃកពះបចសាតា

ទាំងអស់...កតាស់ដរងអវរីៗទាំងអស់...បហើយកទង់ម្ៃ

វតតេម្ៃក្ប់ទរីថៃលែងតាមរយៈកពះវិញ្ញាណរបស់កទង់។...

មៃុស្សម្ៃទំនា្រ់ទំៃងពិបសសជាមួយកពះថដលោៃថញ្រ

មៃុស្សបចញពរីរោរបបងកើតអវរីៗប្្សងបទៀតទាំងអស់៖បុរសៃិង

កសតេរី្ ឺជាបុកតាបុកតរីខាងវិញ្ញាណរបស់កពះ(បសច្រ្រីថណនាំដល់

បទ្ម្ពរីរទាំងឡាយកពះ,ក្រុមកពះ»scriptures.lds.org)។

«្ពះ សដល ជា ្ពះរាជាបុ្តា ៖កពះថដលោៃសារល់ថាជា

កពះបយហូវែ្ឺជាកពះរា�បុកតា្ឺកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។...

កពះបយស៊ូវបធវើរោរបករោមរោរដរ្រនាំរបស់កពះវរបិតាបហើយ

ចុះសកមុងទាំងកសុងជាមួយកទង់។មៃុស្សបលា្រទាំងអស់្ ឺ

ជាបងប្អតូៃកបុសកសរីរបស់កទង់ដ្បិតកទង់្ ឺជាបងបង្អស់របស់

្រូៃបៅខាងវិញ្ញាណរបស់បអ�តូហិម(បសច្រ្រីថណនាំដល់

បទ្ម្ពរីរទាំងឡាយកពះ,ក្រុមកពះ»scriptures.lds.org)។

កទង់្ ឺជាអង្គបកោសបលាះបហើយកទង់ោៃរងទុ្រខេៃូវអំបពើោប

ៃិងរោរឈឺចាប់របស់មៃុស្សបលា្រទាំងអស់បហើយោៃយ្រឈ្នះបលើបសច្រតេរីសាលាប់ខាងរូបរោយសកម្ប់មៃុស្សទាំងអស់។

«្ពះ សដល ជា ្ពះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ ៖កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ្ ឺជាកពះមួយអង្គ្ ងថដរបហើយកតូវោៃបៅថាកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

កពះវិញ្ញាណកពះវិញ្ញាណនៃកពះ្រ្ននុងចំបណាមប្មះៃិងកពះនាមកសបដៀងបៃះ[ម្ៃដូចជាអង្គលួងបលាម]។បោយ

ម្ៃ�ំៃួយពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមៃុស្សអាចដរងពរីកពះឆៃ្ទៈរបស់កពះជាកពះវរបិតាបហើយដរងថាកពះបយស៊ូវ្ឺជាកពះក្រីស្ទ»

(បសច្រ្រីថណនំាដល់បទ្ម្ពរីរទាំងឡាយកពះក្រុមកពះ»scriptures.lds.org)។តួនាទរីចម្បងរបស់កពះវិញ្ញណបរិសុទ្ធ្ ឺបដើម្បរី

ថ ល្ែងទរីបនាទាល់អំពរីកពះជាកពះវរបិតាៃិងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបបកងៀៃៃិងបញ្ជា្រ់ពរីបសច្រតេរីពិត។


4.បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមសរបសរកបបោ្ពរីរបរីបោយសបងខេបពរីអវរីថដលអ្ន្រ

ោៃបរៀៃអំពរីក្រុមកពះ។សូមពៃ្យល់ថាបតើបសច្រ្រីពិតមួយថដលជាប់្រ្ននុងចិតតេអ្ន្រៃិងពរីបហតុ្ល។អ្ន្រ្រ៏អាចៃរង

ចង់ោ្រ់បញ្ចតូលទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីក្រុមកពះ្ ងថដរ។

សូមបមើលបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា130:2ប�ើងវិញ។បៅបពលអ្ន្របធវើដូបច្នះអ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំោ្រ្យថដល

បបកងៀៃពរីបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបោលលទ្ធិដូចតបៅបៃះ៖ទំនាក់ទំៃងផ�លគ�ើងអាចមាៃគៅក្នុងឋាៃសួគ៌គឺ�ូចោនាគៅៃឹង

ទំនាក់ទំៃងទាំងអស់ផ�លគ�ើងរីករា�គៅគលើផែៃ�បីគៃរះបៃុផៃ្វាៃឹងរួមបញ្ជូលជាមួ�សិរីរុងគរឿងនៃភា្អស់កល្ជាៃិច្។

(ោ្រ្យទំនាក់ទំ�ង្រ្ននុងខ2សំបៅបៅបលើល្រខេណៈនៃរោរកោកស័យោនាៃិងរោរទា្រ់ទងផ្ទាល់ខលែលួៃ)។

ប្រធានហិនរី្រម៊ីអាវរិងក្្នគុងគែៈប្រធានេដីមរួយបានដចក្ចាយេដី្រនាទាល់រ្រ�់សលាក្អំពដីេំនាក្់េំនងែ៏

សៅអ�់ក្ល្ទាំងសនទះ៖«សដាយសារការសាតារសឡើងវិញននចំសែទះែឹងអំពដីបក្ុមបគរួសារអ�់ក្ល្ជានិច្

សនាទះសយើងរាន�ង្ឹមនិងរានចិត្�្រ្គុរ�កាន់ដតសបចើនសៅក្្នគុងេំនាក្់េំនងបគរួសាររ្រ�់សយើង

ទាំងអ�់។ស�ចក្្ដីអំែរែ៏អសាចារ្យ្រំផុតសៅក្្នគុងជដីវិតសនទះគឺសៅក្្នគុងបក្ុមបគរួសារសៅសពលពរួក្សគនឹង

សៅក្្នគុងពិភពខាងមុខសេៀត។ខ្គុំរានអំែរគុែយា៉ាងខាលាំងចំសោទះការអទះអាងដែលខ្គុំរានស្រើ�ិនសយើង

សសាមាទះបតង់សនាទះេំនាក្់េំនងែដែលសនាទះដែលសយើងរីក្រាយសៅេដីសនទះសៅក្្នគុងជដីវិតសនទះនឹង្រន្សៅ

អ�់ក្ល្ជាមរួយសយើងសៅក្្នគុងពិភពខាងមុខសៅក្្នគុង�ិរីរុងសរឿងែ៏អ�់ក្ល្។[�ូមសមើលគ.និង�.១៣០:២]»។

(«The True and Living Church »EnsignឬLiahonaដខឧ�ភាឆ្នាំ២០០៨េំព័រ២២)។



៤៧៨

សមសរៀនេដី២៨៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១២៩;១៣០:១–១១,២២–២៣



5. សូមបំបពញ្រិច្ចរោរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. សូមបឆលែើយសំណួរដូចបៅបៃះ៖បតើរោរដរងថាទំនា្រ់ទំៃងបយើងបៅបលើថ្ៃដរីអាចបៃតេបៅ្រ្ននុងសិរីល្អដ៏បៅអស់

្រល្បជាៃិច្ចបៅសាថាៃសួ្៌�ះឥទ្ធិពលចំបោះរោរកបកពរតតេរបស់បយើងចំបោះោនាោ៉ាងដូចបម្ចខលែះ?

ខ. សូម្ ិតពរី្រិច្ចរោរមួយថដលអ្ន្រអាចបធវើបដើម្បរីពកងរងទំនា្រ់ទំៃងរបស់អ្ន្រជាមួយៃរងអ្ន្រដនទជាពិបសស

សម្�ិ្រក្ួសាររបស់អ្ន្រ។រួចសរបសរបោលបៅមួយបដើម្បរីបធវើវ។

បោលលទ្ធិបថៃថែមមួយចំៃួៃបទៀតោៃបបកងៀៃបោយពយារោរីយែូថសបស្៊ីធបៅ្រ្ននុងរាែមូសរដ្ឋអិលលរីបណាយម្ៃបៅ្រ្ននុង

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា130:4–11។សូមអាៃខទាំងបៃះបោយថសវងរ្ររោរបបកងៀៃរបស់ពយារោរីអំពរីពួ្របទវតា

ៃិងអំពរីអនា្តនៃថ្ៃដរី។បោងតាមខ10–11អស់អ្ន្រថដលក្ងមរត្រនៃៃ្របសប�សាទាលៃរងទទួលយូរីមៃិងធូមរីម

មួយបដើម្បរី�ួយពួ្រប្ឲ្យបរៀៃៃិងយល់អំពរីអវរីៗនៃសាថាៃសួ្៌។ពយារោរីពុំោៃបរិោយល្អិតល្អៃ់អំពរីរោរបបកងៀៃបៃះប�ើយ។

ចំបណះចំណាេខគម្ីរ—បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១៣០:២២–២៣


៦. ថអលបឌើរថ�្ហវរីអ័រហូ�ិៃោៃថ ល្ែងថា«បយើងសូមកបរោសថាវ្ ឺជា្ សតេនុតាងផ្ទាល់ខលែលួៃម្រពរីកពះ្ម្ពរីរថដលថា

កពះវរបិតាកពះរាជាបុកតាៃិងកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ្ ឺម្ៃតួអង្គប្្សងោនាជាតួអង្គដ៏បទវភាពបរីប្្សងោនា»(«The
OnlyTrueGodandJesusChristWhomHeHathSent»Ensign ឬLiahona ថខវិច្ិរោឆ្នាំ

2007ទំព័រ41)។បដើម្បរីប�ើញពរីរបបៀបថដលបោលលទ្ធិនៃក្រុមកពះកតូវោៃបបកងៀៃោ៉ាងចបាស់លាស់បៅ្រ្ននុង

កពះ្ម្ពរីរសូមថសវងរ្រសារលិខិតបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរសញ្ញា្ ្រីោ៉ាងបហាចណាស់ឲ្យោៃបរីថដលបបកងៀៃពរីបោលលទ្ធិ

ថដលថអលបឌើរហូ�ិៃោៃពិពណ៌នា។វម្ៃកបបោ�ៃ៍្រ្ននុងរោរបកបើសម្ភារ�ំៃួយសកម្ប់រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ

ដូចជាTopicalGuideលិបិក្រមបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរៃិងបសច្រ្រីថណនាំដល់បទ្ម្ពរីរទាំងឡាយ។សូមសរបសរ

បសច្រ្រីបោងសកម្ប់វ្្គបទ្ម្ពរីរថដលអ្ន្ររ្រប�ើញោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ។អ្ន្រ្រ៏អាចៃរងចង់សរបសរបសច្រ្រីពិតបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រថ្រ្បរបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

130:22–23។


7.សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ១២៩; ១៣០:១–១១, ២២–២៣ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ

(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៤៧៩

សមសរៀនេដី២៨៖ន្ងៃេដី២

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា

១៣០:១២–២១
បមបរៀៃទរី28៖ន្ងៃទរី2បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា130:12–21

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១៣០:១២–១៧

យ៉ូដសបស្៊មីធបតទងៀនអំ្ីការយាង្កជាតលើក្រី្ីរ

បតើអ្ន្រធាលាប់ចង់ដរងថារោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរៃរងប្រើតប�ើងបៅបពលណាថដរបទ?

ម្ៃមៃុស្សប្្សងបទៀតជាបកចើៃនា្រ់ោៃបងឿងឆងៃល់ពរីបរឿងបៃះដូចោនា។បៅ្រ្ននុងសម័យរបស់យែូថសបស្៊ីធម្ៃក្ូ្គ្វាលម្នា្រ់

ថដលម្ៃឋាៃៈខ្ពស់ប្មះវិលាលាមមិលលែឺោៃកបរោសថារោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កពះអម្ចាស់ៃរងប្រើតប�ើងបៅន្ងៃទរី3ថខ

បមសាឆ្នាំ1843។ពរីមុៃន្ងៃថដលមិលលែឺោៃទស្សៃ៍ទាយពរីរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរមួយន្ងៃពយារោរីយែូថសបស្៊ីធោៃថ្លែង

បៅពួ្របរិសុទ្ធបៅរាែមូសរដ្ឋអិលលរីបណាយបហើយោៃបលើ្រប�ើងថាបលា្រោៃអធិសាឋាៃបដើម្បរីឲ្យដរងពរីបពលបវលានៃរោរោង

ម្រជាបលើ្រទរីពរីរ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា130:14–17បោយថសវងរ្រអវរីថដលយែូថសបស្៊ីធោៃដរងបពលបលា្រោៃអធិសាឋាៃ

អំពរីរោលបវលានៃរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

សូម្រត់ចំណាំថាកពះអម្ចាស់មិៃោៃបបើ្រសថម្ងដល់យែូថសបស្៊ីធពរីរោលបរិបច្ទនៃរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរប�ើយ។

បលើសពរីបៃះបទៀតកទង់ោៃថណនាំដល់យែូថសបថា«ចូរ្រុំរំខាៃបយើងពរីរោរណ៍បៃះបទៀតប�ើយ»(្.ៃិងស.130:15)។

សូមបមើលបសច្រ្រីបោងបទ្ម្ពរីរបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា130:15បលខបោងក ។វ្្គទាំងបៃះោៃ្ ូស

បញ្ជា្រ់បថៃថែមបទៀតថាោមៃៃរណាម្នា្រ់ដរងកោ្រដពរីបពលថដលកពះអង្គសប្គ្រះៃរងោងម្រវិញប�ើយ។

បៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីថ្លែងតបៅបៃះសូម្ ូសបនាទាត់ពរីបករោមៃូវអវរីថដលថអលបឌើរអិមរ័សុលោ�ឺដ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់

ោៃថ្លែងអំពរីអ្ន្រថដលដរងពរីបពលថដលរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរៃរងប្រើតប�ើង៖

«ខ្គុំបតូវបានសៅជាសាវក្មរួយរូ្រសែើម្ដីសធ្វើជាសាក្្សដីពិស��រ្រ�់បពទះបគដី�្សៅក្្នគុងបោែ៏រំសភើ្រសហើយ

តានតឹងទាំងសនទះសហើយខ្គុំមិនែឹងថ្សពលណាបេង់នឹងយាងមក្ម្ងសេៀតសឡើយ។អ្វដីដែលខ្គុំអាចែឹងគឺ

ោមាន្រង្រ្អលូនប្រុ�រ្រ�់ខ្គុំណារានាក្់សៅក្្នគុងក្ូរ៉ុមននពរួក្ែ្រ់ពដីរនាក្់ឬ�ូម្ដីដតគែៈប្រធានេដីមរួយបានែឹង

ដែរ។សហើយខ្គុំ�ូមដែនាំសដាយរា្រសារថ្ប្រ�ិនស្រើសយើងមិនែឹងសនាទះោមាននរណារានាក្់ែឹងសឡើយ

មិនថ្ការសលើក្សហតុផលរ្រ�់ពរួក្សគរានការ្រង្ខិត្រង្ខំដ្រ្រណាឬការគែនារ្រ�់ពរួក្សគ�មសហតុ

�មផលយា៉ាងណាសនាទះសេ។បពទះអង្�ស្ង្គាទះបានរាន្រន្លូលថ្‹អំពដីន្ងៃនិងកាលសវលាសនាទះគឺោមាន

នរណារានាក្់ែឹងសឡើយ�ូម្ដីដតពរួក្សេវតាននបពទះសៅឯ�រួគ៌្រ៉ុដន្រានដតបពទះវរ្រិតាសយើងមរួយអង្គត់›[Joseph Smith—
Matthew១:៤០]។

«ខ្គុំសជឿថ្សៅសពលបពទះអរាចា�់រាន្រន្លូលថ្‹ោមាននរណារានាក្់›ែឹងសឡើយសនាទះបេង់ពិតជារានន័យថ្ោមាននរណារានាក្់

ែឹងសឡើយ។សយើងគរួរដតប្រុងប្រយ័ត្ននបក្ដលងចំសោទះជនណាមរួយដែលប្រកា�ថ្រានក្រែដីសលើក្ដលងចំសោទះ្រញ្ញត្ិនន

បពទះ»(«When Shall These Things Be? »Ensign ដខធ្នលូឆ្នាំ១៩៩៦េំព័រ៥៦)។

បរុព្វកថា
សមសរៀនសនទះររួមរានសោលលេ្ិដែលពយាការីយ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធបាន្រសបងៀនសៅការ

ប្រជុំសា�នាចបក្មរួយសៅរា៉មូ�រែ្ឋអិលលដីសណាយសៅន្ងៃេដី២ដខសមសាឆ្នាំ

១៨៤៣។ស�ចក្្ដីដែនាំទាំងសនទះបតូវបានក្ត់បតាសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិង

ស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣០។ពយាការីបាន្រសបងៀនអំពដីបពឹត្ិការែ៍នាអនាគតររួមរានទាំង

ការយាងមក្ជាសលើក្េដីពដីររ្រ�់បពទះសយ�មូវបគដី�្ផងដែរ។សលាក្ក្៏បាន្រសបងៀនអំពដី

�មត្ភាពរ្រ�់សយើងសែើម្ដីរក្សាេុក្ចំសែទះែឹងនិងបបាជាញា្រនាទា្រ់ពដីសយើងសាលា្រ់សហើយ

បានពន្យល់ពដីរស្រៀ្រដែលសយើងអាចេេរួលបានពរជ័យរ្រ�់បពទះ។



៤៨០

សមសរៀនេដី២៨៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣០:១២–២១

បោងតាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា130:14–17ៃិងបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍របស់ថអលបឌើរោ�ឺដបយើងោៃបរៀៃថា

មាៃផ្រព្រះគទផ�ល�ឹង្ បីគ្លគវោជាក់ោក់ផ�លការោងមកជាគលើកទបី្ បីរៃឹងគកើ្រគឡើង។


1.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើរោរចងចាំអំពរី

បសច្រ្រីពិតបៃះអាច�ួយអ្ន្រ្រុំឲ្យ្ ័ៃតេកច�ំចំបោះរោរកបរោសខុសនានាបោយរបបៀបណា?

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១៣០:១៨–១៩

យ៉ូដសបស្៊មីធបតទងៀនអំ្ីស្រៈសំខាន់ណនការ្រ្រួលោនចំតណរះែឹងនិងទោជាញាតៅក្នុងជីវិ�តនរះ

សូមៃរ្រកសនមថាអ្ន្រ្រំពុងចា្របចញពរី្ ្ទះបៅ្រថៃលែងមួយថដលអ្ន្រពុំធាលាប់បៅពរីមុៃបសាះ។អ្ន្រកតូវោៃអៃុញ្ញាតឲ្យយ្រឥវែៃ់ថត

មួយវែលរីបែុបណាណះ។បតើឥវែៃ់អវរីខលែះថដលអ្ន្រចង់ោ្រ់្រ្ននុងវែលរីរបស់អ្ន្រ?

ចុះកបសិៃបបើ្រថៃលែងថដលអ្ន្របៅជាពិ្ពវិញ្ញាណវិញ(្រថៃលែង

ថដលវិញ្ញាណបយើងបៅបករោយពរីបយើងសាលាប់)?បតើរបស់ណា

មួយថដលអ្ន្របក�ើសោ្រ់បៅ្រ្ននុងវែលរីរបស់អ្ន្រថដលអ្ន្រអាច

យ្រវបៅជាមួយបៅបពលអ្ន្រសាលាប់?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា130:18–19

បោយថសវងរ្រអវរីថដលបយើងអាចយ្របៅជាមួយៃរងបយើងោៃ

បពលបយើងសាលាប់បៅ។

បោងតាមខ18–19បតើអវរីៃរងបៅជាមួយបយើងបករោយ

បពលបយើងសាលាប់បៅ?បដើម្បរីបឆលែើយសំណួរបៃះសូមបំបពញ

បោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះ៖ៃិងផ�លគ�ើងទទួលបាៃ

គៅក្នុងជបីវិ្រគៃរះគនារះៃឹងគៅជាប់ជាមួ�គ�ើងក្នុង�ំគណើររស់

គឡើងវិញ។

ដអលសឌើរដនលសអរា៉ាក្់ដ�្វលក្្នគុងក្ូរ៉ុម

ននពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់បានជរួយសយើង

ឲ្យយល់ពដីអត្ន័យននោក្្យទោជាញាសៅ

ក្្នគុងខគម្ដីរទាំងសនទះ៖«ប្រ�ិនស្រើសយើង

�ញជឹងគិតពដីអ្វដីដែលនឹងសៅសបកាក្សឡើង

ជាមរួយនឹងសយើងសៅក្្នគុងការរ�់សឡើងវិញ

វា�្រញ្ជាក្់យា៉ាងចបា�់ថ្បបាជាញាសយើងនឹងសបកាក្សឡើង

ជាមរួយនឹងសយើងគឺពុំដមនដតការសាក្ល្ងបបាជាញារ្រ�់សយើង

្រ៉ុសណាណទះសេ្រ៉ុដន្ជា�មត្ភាពរ្រ�់សយើងសែើម្ដីេេរួលសហើយ

អនុវត្ស�ចក្្ដីពិតផងដែរ។សេពសកា�ល្យលក្្ខែៈនិងជំនាញរ្រ�់សយើងនឹងសបកាក្សឡើងជាមរួយសយើងពិតណា�់ររួមទាំង

�មត្ភាពរ្រ�់សយើងសែើម្ដីសរៀនក្បមិតននេំនុក្ចិត្រ្រ�់សយើងនិង�មត្ភាពសធ្វើការរ្រ�់សយើងផងដែរ»(We Will Prove 
Them Herewith[ឆ្នាំ១៩៨២]េំព័រ១២)។



2. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បោងតាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា130:19បតើបយើងអាចទទួលចំបណះដរងៃិងកោជាញាបកចើៃជាង

មុៃោៃបោយរបបៀបណា?

ខ. បតើអ្ន្រធាលាប់ទទួលោៃចំបណះដរងឬកោជាញាតាមរយៈភាពឧសសាហ៍ៃិងរោរសាតាប់បគ្រប់របស់អ្ន្របៅបពលណា

ថដរ?បតើអ្ន្រោៃ�ួបបទពិបសាធៃ៍អវរីខលែះ?

សូម្រត់សម្រល់ថាបោងតាមខ19ពួ្រអ្ន្រថដលទទួលោៃចំបណះដរងៃិងកោជាញាបកចើៃបៅ្រ្ននុង�រីវិតបៃះៃរងម្ៃឧតតេមភាព

បៅ្រ្ននុងបលា្រខាងមុខ។បៃះម្ៃៃ័យថាអវរីថដលបយើងបរៀៃបៅ្រ្ននុង�រីវិតបៃះទាំងខាងសាច់្មៃិងខាងវិញ្ញាណៃរងជា

កបបោ�ៃ៍ដល់បយើងបៅ្រ្ននុងភាពអស់្រល្បជាៃិច្ច។បយើងៃរងបកបើចំបណះដរងថដលបយើងទទួលោៃបៅ្រ្ននុង�រីវិតបៃះបដើម្បរី

ថកបរោលាយរោៃ់ថតដូចជាកពះវរបិតាសួ្៌។



៤៨១

សមសរៀនេដី២៨៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣០:១២–២១



3.បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមសរបសរបោលបៅមួយថដលអាច�ួយអ្ន្រទទួល

ោៃចំបណះដរងៃិងកោជាញាបកចើៃ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១៣០:២០–២១

យ៉ូដសបស្៊មីធ្ន្យល់្ ីរតបៀបដែលតយើង្រ្រួល្ រជ័យ

សូមៃរ្រកសនមថាអ្ន្រចង់ថ្រលម្អសិល្បៈ្រ្ននុងរោរសរបសររបស់អ្ន្រដូបច្នះអ្ន្រសបកមចចិតតេរត់កបថហលជាកោំ្ រី�តូថមែកតកោំន្ងៃ្រ្ននុង

មួយសោដាហ៍រយៈបពលមួយថខ។បតើរោរហវរ្រហាត់បៃះ�ះឥទ្ធិពលបៅបលើសិល្បៈនៃរោរសរបសររបស់អ្ន្រោៃបោយរបបៀបណា?

កបសិៃបបើអ្ន្រចង់ថ្រលម្អសិល្បៈ្រ្ននុងរោរសរបសររបស់អ្ន្រ

បតើអ្ន្រកតូវបធវើអវរីខលែះ?

ដូចជាបយើងកតូវយល់ដរងពរីរបបៀបបដើម្បរីទទួលោៃលទ្ធ្ល

ថដលបយើងចង់ោៃ្ ងថដរបនាះបយើងកតូវយល់ដរងពរី

របបៀបបដើម្បរីទទួលោៃពរ�័យថដលកពះវរបិតាសួ្៌ម្ៃ

កពះរា�បំណងចង់កបទាៃដល់បយើង។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា130:20–21

បោយថសវងរ្ររបបៀបថដលបយើងអាចទទួលោៃពរ�័យថដល

កពះវរបិតាសួ្៌ម្ៃកពះរា�បំណងចង់កបទាៃដល់បយើង។វ

អាចម្ៃកបបោ�ៃ៍បដើម្បរីដរងថាោ្រ្យសែ្អក មៅ មលើម្ៃៃ័យថា«សំអាងបលើ»ៃិងឃ្លា«ដ៏ពុំអាចដ្របចញោៃ»ម្ៃៃ័យថា

ចបាប់មួយម្ៃភាពជាអចិន្ៃតេយ៍បហើយមិៃអាចផ្លាស់ប្តូរោៃ។

បោយបោងបៅបលើអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងខ20–21សូមបំបពញបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះ៖ពបសិៃគបើគ�ើង

ចង់ទទួលបាៃគនារះគ�ើងព្រូវ។

បដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យយល់បថៃថែមបទៀតពរីបោលរោរណ៍បៃះសូមបំបពញតារាងខាងបករោម។សូមអាៃបទ្ម្ពរីរទាំងបនាះរួចរ្របមើលពរី

ចបាប់ៃិងពរ�័យថដលភាជាប់ម្រជាមួយថដលោៃពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុងបទ្ម្ពរីរៃរីមួយៗ។

វគ្គបទគម្តីរ ចបាប់ ពរជ័យ

គ.និង�.១០:៥

នដីនហ្វេដី២៣២:៣

រា៉ាឡាគដី៣:៨–១០;

គ.និង�.៦៤:២៣

គ.និង�.៨៩:១៨–២១



4. សូមបំបពញ្រិច្ចរោរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះ៖បតើពរ�័យអវរីខលែះថដលអ្ន្រធាលាប់ទទួលបោយសារអ្ន្របោរពតាមចបាប់មួយ?

ខ. សូម្ ិតអំពរីពរ�័យថដលអ្ន្រចង់ទទួលោៃ។សូមសរបសរពរីអវរីថដលចបាប់ឬចបាប់នានាថដលអ្ន្រកតូវបោរព

តាមបដើម្បរីអ្ន្រអាចទទួលោៃពរ�័យទាំងបនាះ។(អ្ន្រអាចបកបើ�ំៃួយសកម្ប់រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរដូចជា

បសច្្ររីថណនាំដល់បទ្ម្ពរីរទាំងឡាយឬTopicalGuide(រោរថណនាំតាមកបធាៃបទ)បដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យ

ថសវងរ្រចបាប់នានាថដល�ួយនាំម្រៃូវពរ�័យ។កតូវចងចាំថាចបាប់ៃិងពរ�័យខលែះ្ ឺម្ៃភាពជា្រ់លា្រ់ខាលាំង

ណាស់រោលថដលចបាប់ដនទបទៀត្ ឺជាល្រខេណៈទូបៅ។វ្រ៏សំខាៃ់្ ងថដរបដើម្បរីចងចាំថាពរ�័យខលែះថដល

ោៃសៃយាអាចប្រើតម្ៃបនាទាប់ពរី�រីវិតរថមងសាលាប់)។

សូមរំឭ្រអំពរីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលអ្ន្រោៃរ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា130។

សូមពិចារណាពរីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍នានាបៅបពលអ្ន្រអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចតបៅបៃះរបស់កបធាៃកពិ្រហាំ

យែង់ស្រីពរីសមតថែភាពរបស់ពយារោរីយែូថសបស្៊ីធ្រ្ននុងរោរពៃ្យល់ពរីបរឿងរបស់កពះ៖«ភាពរុងបរឿងដ៏ឧតតេមនៃចិរ្រល្រខេណៈរបស់

បងកបុសយែូថសបស្៊ីធ្ឺថាបលា្រអាចបធវើឲ្យមៃុស្សថដលម្ៃរោរយល់ដរងម្ៃ្រំណត់អាចយល់ដរងពរីបរឿងសួោ៌ាោៃ។

បៅបពលបលា្របបកងៀៃដល់មៃុស្សទូបៅ—បោយបបើ្រសថម្ងពរីបរឿងរបស់កពះកពះទ័យនៃកពះថ្ៃរោរនៃបសច្រ្រីសប្គ្រះ



៤៨២

សមសរៀនេដី២៨៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣០:១២–២១

កពះរា�បំណងនៃកពះបយហូវែទំនា្រ់ទំៃងថដលបយើងម្ៃជាមួយៃរងកទង់ៃិងតួអង្គសួោ៌ាទាំងអស់—បលា្រោៃសកមបរោរ

បបកងៀៃរបស់បលា្របៅៃរងសមតថែភាពរបស់បុរសកសតេរីៃិង្រុម្រក្ប់រូបបោយ្ ូសបញ្ជា្រ់វោ៉ាងចបាស់។រោរណ៍បៃះ្ ួរ

ថតបធវើឲ្យមៃុស្សក្ប់ោនាថដលសាដាប់បលា្របហើយោៃដរងពរីសិទ្ធិអំណាចៃិងអំណាចដ៏បទវភាពរបស់បលា្រពរីបកោះោមៃៃរណា

ប្្សងបទៀតអាចបបើ្រសថម្ងបរឿងនៃកពះោៃប�ើយម្ៃថតតាមរយៈវិវរណៈរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបែុបណាណះ»(Teachings of 
Presidents of the Church: Brigham Young [ឆ្នាំ1997]ទំព័រ347)។


5. សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើបោលរោរណ៍

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា129–30ពកងរងទរីបនាទាល់អ្ន្រចំបោះរោរបៅបបកមើរបស់យែូថសបស្៊ីធ

ោ៉ាងដូចបម្ច?


៦. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ១៣០:១២–២១ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៤៨៣

សមសរៀនេដី២៨៖ន្ងៃេដី៣

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣១
បមបរៀៃទរី28៖ន្ងៃទរី3បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា131

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១៣១:១–៤

យ៉ូដសបស្៊មីធបតទងៀនអំ្ីស្រៈសំខាន់ណនតសចក្ដីសញ្ញាអាោហ៍្ ិោហ៍ែ៏តៅអស់កល្ជានិច្ច

បហតុអវរីកពះអម្ចាស់ៃិងថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្របធវើរោរ

្ូសបញ្ជា្រ់ោ៉ាងខាលាំងពរីរោរបរៀបរោរបៅ្រ្ននុងកពះវិហារ

បរិសុទ្ធ?បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា131�ួយ

បយើងឲ្យបឆលែើយសំណួរបនាះ។ដូចោនាៃរងបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា132ថដលអ្ន្រៃរងសិ្រសាបៅបមបរៀៃបនាទាប់។

បៅន្ងៃទរី1៦ថខឧសភាឆ្នាំ1843ពយារោរីយែូថសបស្៊ីធ

ោៃបធវើដំបណើរបៅរោៃ់រាែមូសរដ្ឋអិលលរីណយ។រោលសានា្រ់

បៅ្រ្ននុង្ ្ទះរបស់បបៃោ៉ាមរីៃៃិងមិលរីហសាចៃសុៃបលា្រ

ោៃ្ សារភាជាប់ពួ្រប្ជាសាវាមរី្រិោដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ច

(ពិធរីបរិសុទ្ធបៃះោៃ្ ្ល់សិទ្ធិបបណាដាះអាសៃ្នរហូតដល់

កពះវិហារបរិសុទ្ធោៃសង់រួចរាល់)។បលា្រ្រ៏ោៃបបកងៀៃ

្ងថដរពរីរបបៀបថដលអាោហ៍ពិោហ៍ដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ច

ទា្រ់ទងៃរងៃ្របសប�សាទាល។បសច្រ្រីពិតទាំងបៃះកតូវោៃ

្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា131:1–4។

(សូមបមើលHistory of the Church5:391–92)។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា131:1បោយ

ថសវងរ្របសច្រ្រីពិតមួយថដលពយារោរីោៃបបើ្រសថម្ងអំពរីៃ្រ

បសប�សាទាល។បនាទាប់ម្រសូមបំបពញបោលរោរណ៍ដូចតបៅ

បៃះ៖ម្ៃសាថាៃសួ្៌ឬ្រកមិតបៅ្រ្ននុងៃ្របសប�សាទាល។

ជាបរឿយៗបយើងបោងបៅរោរទទួលោៃ្រកមិតខ្ពស់បំ្ុតនៃ

សិរីល្អបៅ្រ្ននុងៃ្របសប�សាទាលជាភាពតបមកើងប�ើងឬ�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ច។អស់អ្ន្រថដលទទួល្រកមិតបៃះបៅ្រ្ននុងសិរីល្អ

បសប�សាទាលៃរងរស់បៅ្រ្ននុង�រីវិតដូចោនាថដលកពះវរបិតាសួ្៌បយើងម្ៃ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា131:2–4បោយថសវងរ្រអវរីថដលបយើងកតូវបធវើបដើម្បរីទទួលោៃ្រកមិតខ្ពស់បំ្ុតនៃ

ៃ្របសប�សាទាល។(បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា131:1–4្ឺជាវ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរ។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំ

ខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងរបបៀបមួយថដលគ្យសម្រល់បដើម្បរីអ្ន្រអាចគ្យរ្រវប�ើញបៅបពលខាងមុខ)។

បោងតាមអវរីថដលអ្ន្របរៀៃបៅ្រ្ននុងខ2សូមបំបពញបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបោលលទ្ធិដូចតបៅបៃះ៖គ�ើម្បីទទួលបាៃកពមិ្រ

ខ្ស់បំែុ្រនៃៃគរគសគឡោទាលគ�ើងព្រូវចូលបៅ្រ្ននុង។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា131:4បយើងបរៀៃថាកបសិៃបបើបយើងមិៃោៃ្ សារភាជាប់បៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធបោយ

សិទ្ធិអំណាចកតរមកតូវបទបនាះបយើង«ពុំអាចោៃភាពចបកមើៃប�ើយ»។ភាព ចម្មើ�សំបៅបៅបលើឱរោសបដើម្បរីបៃតេម្ៃ្រូៃបៅ

បៅ្រ្ននុងៃ្របសប�សាទាល។

សេចក្តីស្្ើម
សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣១ររួមរាននូវការ្រក្បសាយមរួយអំពដីសោលការែ៍

ដែលពយាការីយ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធបាន្រសបងៀនកាលសៅរា៉មូ�រែ្ឋអិលលដីសណាយសៅ

ន្ងៃេដី១៦–១៧ដខឧ�ភាឆ្នាំ១៨៤៣។សលាក្បាន្រសបងៀនអំពដីស�ចក្្ដី�ញ្ញា

្្មដីសហើយអ�់ក្ល្ជានិច្ននអាោហ៍ពិោហ៍និងការ�នយាននជដីវិតែ៏សៅអ�់ក្ល្

ជានិច្�បរា្រ់អ្នក្សសាមាទះបតង់។សលាក្ក្៏បាន្រសបងៀនផងដែរថ្បគ្រ់អ�់ទាំង

វិញ្ញាែ�ុេ្ដតជាធាតុ។



៤៨៤

សមសរៀនេដី២៨៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣១

សូម្រត់សម្រល់ឃ្លា«បសច្រ្រីសញ្ញា្ ្រីបហើយអស់្រល្បអស់រោលជាៃិច្ចខាងអាោហ៍ពិោហ៍»បៅ្រ្ននុងខ2។ោ្រ្យ្្ដីបៅ្រ្ននុង

បរិបទបៃះម្ៃៃ័យថាបសច្រ្រីសញ្ញាបៃះកតូវោៃសាដារប�ើងវិញ្ ្រីបៅ្រ្ននុងសម័យរោៃ់រោប់កតួតកតារបស់បយើង។ោ្រ្យអស់កល្ប 

អស់កាល ជា�ិច្ចម្ៃៃ័យថាបសច្រ្រីសញ្ញាដ៏សំខាៃ់បៃះៃរងបៃតេបៅ្រ្ននុងភាពអស់្រល្បជាៃិច្ច។បយើងចូលបៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីសញ្ញា

នៃអាោហ៍ពិោហ៍បសប�សាទាលបៃះថតបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធបែុបណាណះ។

បតើអ្ន្រ្ ិតថាអាោហ៍ពិោហ៍បសប�សាទាលរវងបុរសៃិងកសតេរីបរៀបចំពួ្រប្សកម្ប់ភាពតបមកើងប�ើងបោយរបបៀបណា?ថអលបឌើរ

បដវីឌបអថបដណា្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃ្ ្ល់ជាទស្សៃដ៏សំខាៃ់មួយចំៃួៃចំបោះសំណួរបៃះ។បៅបពលអ្ន្រ

អាៃអវរីថដលបលា្រោៃបបកងៀៃសូម្ ូសចំណាំោ្រ្យឬឃ្លាថដលពៃ្យល់ពរីរបបៀបថដលអាោហ៍ពិោហ៍បសប�សាទាល�ួយបរៀបចំ

បយើងសកម្ប់�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ច។

«សហតុផលខាងសោលលេ្ិពដីរជរួយសយើងឲ្យយល់ែឹងពដីសហតុផលដែលអាោហ៍ពិោហ៍ែ៏សៅអ�់ក្ល្

ជានិច្គឺជាសរឿងែ៏�ំខាន់សៅក្្នគុងដផនការរ្រ�់បពទះវរ្រិតា។

«សេតរុ្លទតី១៖ធ្្ជា�ិណនវិញ្ញាណបុរសនិងទស្តីបំត្ញតហើយតធវែើឲ្យទាំងសងខាងោនល្អឥ�តខាចារះ

តហ�ុែូតច្រះតហើយបុរសនិងទស្តីទ�ូវតាំងចិ�្តតែើ្្ីរីកចតទ្ើនរួ្រនាតឆាពរះតៅកាន់ភា្�ត្្កើងត�ើង។...

«តាមរយៈការរចនាែ៏សេវភាព្រុរ�និងប�្ដីបតូវបានតាំងចិត្សែើម្ដីរីក្ចសបមើនជាមរួយោនាសឆ្ពាទះសៅកាន់

ភាពល្អឥតសខាចាទះនិងភាពែ៏សពញសលញនន�ិរីល្អ។សដាយសារភាពខុ�ោនានននិ�្័សយនិង�មត្ភាពរ្រ�់ខ្លួន្រុរ�

និងប�្ដីបគ្រ់រូ្រនាំមក្កាន់េំនាក្់េំនងអាោហ៍ពិោហ៍នូវេ�្សនវិ�័យនិង្រេពិសសាធន៍ែ៏ពិស��។្រុរ�និងប�្ដី

រានលក្្ខែៈសផ្សងោនា្រ៉ុដន្រានភាពស�្មើោនាដតមរួយនិងសាមគ្ដីភាពដែលក្ិច្ការទាំងសនទះមិនអាចេេរួលបានសជាគជ័យ

បានតាមវិធដីសផ្សងសឡើយ។្រុរ�្រំសពញនិងសធ្វើឲ្យប�្ដីបានបគ្រ់លក្្ខែ៍សហើយប�្ដី្រំសពញនិងសធ្វើឲ្យ្រុរ�បានបគ្រ់លក្្ខែ៍

សៅសពលពរួក្សគសរៀនពដីោនាសហើយពបងឹងនិងប្រទានពរែល់ោនាសៅវិញសៅមក្សនាទះ។...

«សេតរុ្លទតី២៖តា្រយៈការតរៀបចំរបស់ទ្រះទាំងបុរសនិងទស្តីទ�ូវនាំយកកូនតៅ្ កក្នុងជីវិ�រដ្ងស្លាប់តហើយ្ ្ដល់

្ជ្ដាឋានែ៏ល្អបំ្ុ�សទម្ប់ការចិញ្ចឹ្បីោច់កូនតៅ...

«សគហដា្នមរួយដែលរានសាវាមដីភរិយាដែលសសាមាទះបតង់សហើយសចទះប�ឡាញ់ោនាគឺជាមជ្ដា្នែ៏ល្អ្រំផុតដែលក្ូនសៅអាចបតូវ

បានចិញ្ឹមសដាយស�ចក្្ដីប�ឡាញ់និងស�ចក្្ដី�ុចរិតសហើយដែលស�ចក្្ដីបតូវការខាងវិញ្ញាែនិងខាងសាច់្មរ្រ�់

ក្ូនសៅអាចបតូវបាន្រំសពញ។ែូចជា្រុគ្លិក្លក្្ខែៈដាច់ពដីោនារ្រ�់្រុរ�និងប�្ដីសធ្វើវិភាគទានចំសោទះភាពសពញសលញ

ននេំនាក្់េំនងអាោហ៍ពិោហ៍ដែរែូសច្នទះ្រុគ្លិក្លក្្ខែៈែូចោនាសនាទះរានសារៈ�ំខាន់សែើម្ដីចិញ្ឹម្រដីបាច់សហើយ្រសបងៀន

ែល់ក្ូនសៅ»(« Marriage Is Essential to His Eternal Plan »Ensign ដខមិ្ុនាឆ្នាំ២០០៦េំព័រ៨៣–៨៤ឬLiahona 
ដខមិ្ុនាឆ្នាំ២០០៦េំព័រ៥១–៥២)។



1. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើរោរយល់ដរងបោលលទ្ធិថាអាោហ៍ពិោហ៍បសប�សាទាល្ ឺចាំោច់សកម្ប់ភាពតបមកើងប�ើងអាច�ះឥទ្ធិពល

បលើអវរីថដលអ្ន្រថសវងរ្របៅ្រ្ននុងសាវាមរីឬ្ រិោនាបពលអនា្តោ៉ាងដូចបម្ច?

ខ. បហតុអវរីោៃវសំខាៃ់បដើម្បោ្រ់អាទិភាពមួយបដើម្បរីបរៀបចំខលែលួៃទទួល«បសច្រ្រីសញ្ញា្ ្រីបហើយអស់្រល្ប

អស់រោលជាៃិច្ចខាងអាោហ៍ពិោហ៍»បៅវ័យរបស់អ្ន្រ(្.ៃិងស.131:2)បៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ?

ពរជ័យននភាពតសមកើងសឡើងគឺរានចំសោទះអ�់អ្នក្ដែលោមានឱកា��បរា្រ់អាោហ៍ពិោហ៍ស�សឡសាទាលសៅក្្នគុងជដីវិតសនទះ៖

«�រាជិក្សា�នាចបក្មរួយចំនរួនសៅលដីវរហូតដែលពុំដមនជាក្ំហុ�រ្រ�់ពរួក្សគសទាទះជាពរួក្សគចង់សរៀ្រការក្្ដី។

ប្រ�ិនស្រើអ្នក្ស�ើញខ្លួនអ្នក្�្ិតសៅក្្នគុងសាថានភាពសនទះ�ូមបបាក្ែថ្‹បគ្រ់ការែ៍ទាំងអ�់ផ្សំោនា�បរា្រ់ស�ចក្្ដីល្អែល់

ពរួក្អ្នក្ដែលប�ឡាញ់បពទះ›(រ៉ូម៨:២៨)។សៅសពលអ្នក្្រន្រានភាព�ក្្ិ�មសនាទះសៅន្ងៃណាមរួយសៅក្្នគុងជដីវិតសនទះ

ឬជដីវិត្រនាទា្រ់អ្នក្នឹងបានពរជ័យទាំងឡាយននេំនាក្់េំនងបគរួសារែ៏អ�់ក្ល្។បពទះអរាចា�់បានសធ្វើការ�នយាសនទះម្ង

សហើយម្ងសេៀតតាមរយៈពរួក្ពយាការីន្ងៃចុងសបកាយរ្រ�់បេង់»(្ិ�ចំតោរះតសចក្ដីជំតនឿ៖ឯកស្រតយាងែំណឹងល្អ[ឆ្នាំ

២០០៤]េំព័រ៩៩)។



៤៨៥

សមសរៀនេដី២៨៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣១

ចំបណះចំណាេខគម្ីរ—បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១៣១:១–៤


2.សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា131:1–4បរីដង។សូម្ ូររូបភាពមួយថដល�ួយពៃ្យល់ពរីបសច្រ្រី

បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។សូមថសវងរ្រឱរោសមួយបដើម្បរីបបកងៀៃចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរបៅដល់សម្�ិ្រក្ួសារ

ឬមិតតេ្្រ្ិម្នា្រ់។សូមពិចារណាអំពរីរោរបកបើរូបភាពរបស់អ្ន្របដើម្បរី�ួយអ្ន្រពៃ្យល់ពរីបសច្រ្រីពិតបនាះ។បៅ្រ្ននុង

បសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមសរបសរថាមៃុស្សណាថដលអ្ន្រោៃបបកងៀៃបហើយ

បៅបពលណា។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១៣១:៥–៦

យ៉ូដសបស្៊មីធ្ន្យល់្ ី«ោក្យ្រំនាយែ៏្ ិ�ជាង»

រោរធានាអះអាងមួយ្ ឺជារោរសៃយាឬរោរអះអាងថាអវរីមួយៃរងប្រើតម្ៃបៅបពលអនា្ត។

សូមពិចារណាពរីសំណួរដូចតបៅបៃះ៖បតើរោរម្ៃរោរធានាអះអាងម្ៃអតថែកបបោ�ៃ៍អវរីខលែះ?បហតុអវរីោៃជារោរធានាអះអាងពរី

កពះវរបិតាសួ្៌ម្ៃតនមលែជាពិបសស?

បៅរាែមូសរដ្ឋអិលលរីបណាយ្ឺបៅកពរ្រន្ងៃទរី17ថខឧសភាឆ្នាំ1843ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃបធវើរោរបបកងៀៃអំពរី

ឃ្លាមួយថដលបៅ្រ្ននុងបពកតុសទរី21:19ថដលតំណាងឲ្យរោរអះអាងមួយម្រពរីកពះ(សូមបមើលHistory of the Church
5:392)។សូមបបើ្របៅបពកតុសទរី21:19បហើយរ្រឃ្លា«ោ្រ្យទំនាយដ៏ពិតជាង»។រួចអាៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា131:5បដើម្បរីបរៀៃថាបតើ«ោ្រ្យទំនាយដ៏ពិតជាង»ម្ៃៃ័យោ៉ាងណា។


3.បោងតាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា131:5បតើកពះវរបិតាសួ្៌ធានាអះអាងអវរីខលែះចំបោះមៃុស្សម្នា្រ់

តាមរយៈោ្រ្យទំនាយដ៏ពិតជាងបនាះ?បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមសរបសរអំពរី

អារម្ណ៍ថដលអ្ន្រម្ៃកបសិៃបបើអ្ន្រោៃទទួលរោរធានាអះអាងថបបបនាះ។

អ្ន្រខលែះទទួលរោរធានានៃ�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្បបៃះរោលរស់បៅ្រ្ននុង�រីវិតរថមងសាលាប់។បពលខលែះបយើងប�ើញកបបោ្បៅ្រ្ននុង

បទ្ម្ពរីរថដលតំណាងឲ្យកពះអម្ចាស់កបទាៃរោរធានាអះអាងបៃះបៅរោៃ់បុ្្គលជា្រ់លា្រ់។ឧទាហរណ៍កពះអម្ចាស់ោៃ

បគ្ហាញរោរធានាបៃះដល់យែូថសបស្៊ីធបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា132:49ៃិងដល់អាលម្៉ាបៅ្រ្ននុងមែូសាយ

2៦:20។បទាះជាោ៉ាងណាបៃះ្ ឺជាបរឿងឯ្រ�ៃមួយរវងបុ្្គលបនាះៃរងកពះអម្ចាស់បយើងមិៃ្ ួរសាមៃអំពរីបុ្្គលថដលោៃ

ទទួល«ោ្រ្យទំនាយដ៏ពិតជាង»បនាះប�ើយ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា131:៦បោយថសវងរ្រអវរីមួយថដលៃរងរារាំងមៃុស្សម្នា្រ់ពរីរោរទទួលោៃ�រីវិតដ៏បៅ

អស់្រល្បជាៃិច្ច។

បតើពយារោរីយែូថសបស្៊ីធោៃថ្លែងអវរីខលែះថដលថាមៃុស្សម្នា្រ់អាចកតូវោៃសប្គ្រះឬទទួល�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ច?សូម

បំបពញបោលរោរណ៍ដូចតបៅ៖គ�ើងមិៃអាចព្រូវបាៃសគ្ង្ររះប�ើយ។

ប្រធានរា៉ារ៉ុនជដីរ៉មនដីក្្នគុងគែៈប្រធានេដីមរួយបានផ្ល់ការ្រក្បសាយមរួយអំពដីអត្ន័យននសោលការែ៍

សនទះ៖«ចំសែទះែឹងនន‹បពទះពិតដតមរួយនិងបពទះសយ�មូវបគដី�្›(យ៉ូហាន១៧:៣)គឺជាចំសែទះែឹង

ែ៏�ំខាន់្រំផុតសៅក្្នគុងសាក្លសលាក្វាគឺជាចំសែទះែឹងដែលពយាការីយ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធដ្្ងថ្ោមាន

នរណារានាក្់អាចបតូវបាន�ស្ង្គាទះសដាយពុំរានចំសែទះែឹងសនទះសឡើយ។ការខ្វទះចំសែទះែឹងសនទះគឺជាភាព

លងៃង់ស្លាដែលបានសលើក្សឡើងសៅក្្នគុងវិវរែៈដែលបតូវបានដចងេុក្៖‹គឺោមានផ្លូវសេ�បរា្រ់ឲ្យមនុ�្ស

បាន�ស្ង្គាទះក្្នគុងការលងៃង់ស្លា›។(គ.និង�.១៣១:៦)»។(«Except a Man Be Born Again »
Ensign,ដខវិច្ិកាឆ្នាំ១៩៨១េំព័រ១៤)។



4. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើចំបណះដរងកបប្ទណាខលែះថដលបយើងកតូវម្ៃបដើម្បរីទទួលោៃ�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ច?បតើអ្ន្រ្ ិតថា

បហតុអវរីោៃជាចំបណះដរងបៃះចាំោច់សកម្ប់បសច្រ្រីសប្គ្រះ?

ខ. បតើអ្ន្រៃរងបធវើអវរីខលែះបដើម្បរីបបងកើៃចំបណះដរងរបស់អ្ន្រអំពរីកពះវរបិតាសួ្៌ៃិងកពះបយស៊ូវក រ្ីស្ទ?

សរៀន្ ពីរសរៀរសដើម្ពីស្វែើ

ស�ចក្តពីសោងរទគម្ពីរ

ស�ចក្្ដីសយាង្រេគម្ដីរភាជា្រ់់សារ្រេគម្ដីរ

តាមរស្រៀ្រដែលអាចជរួយអ្នក្ឲ្យយល់

ពដីសោលលេ្ិនិងសោលការែ៍សៅក្្នគុង

សារលិខិតទាំងសនាទះ។ស�ចក្្ដីសយាង

្រេគម្ដីរល្អអាចរក្បានសៅក្្នគុងសលខ

សយាងនិងជំនរួយ�បរា្រ់ការ�ិក្សា

បពទះគម្ដីរសផ្សងសេៀត។អ្នក្ក្៏អាច

រក្ស�ើញស�ចក្្ដីសយាង្រេគម្ដីរសៅក្្នគុង

ការ�ិក្សាផ្ទាល់រ្រ�់អ្នក្ផងដែរ។



៤៨៦

សមសរៀនេដី២៨៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣១

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១៣១:៧–៨

យ៉ូដសបស្៊មីធបតទងៀនថាទគប់អស់ទាំងវិញ្ញាណសុ្រ្ដ�ជាធា�ុ

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា131:7–8បោយថសវងរ្រថាបតើវិញ្ញាណកតូវោៃប�ើងបោយធាតុអវរីខលែះ។

ខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបបកងៀៃថាក្ប់អស់រោរបងកបបងកើតកតូវោៃបបងកើតប�ើងបោយធាតុបែុថៃតេធាតុនៃវិញ្ញាណ«ហ្ត់ឬសុទ្ធសាធ

ជាង»(្.ៃិងស.131:7)។ធាតុ្ ឺជារូបធាតុថដលបបងកើតវតថែនុនានា។ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃពៃ្យល់ថាវិញ្ញាណរបស់

បយើងកតូវោៃបបងកើតប�ើងពរីធាតុថដលហ្ត់ឬសុទ្ធសាធជាងថដលបយើងមិៃអាចបមើលប�ើញៃរងថ្្ន្រទបទោៃប�ើយបបើោមៃ

�ំៃួយរបស់កពះអម្ចាស់បនាះ។


5. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ១៣១ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៤៨៧

សមសរៀនេដី២៨៖ន្ងៃេដី៤

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា

១៣២:១–៣៣
បមបរៀៃទរី28៖ន្ងៃទរី4បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា132:1–33

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១៣២:១–១៨

ទ្រះអម្ចាស់កំណ�់្ ីលក្ខខណ្ឌណនតសចក្តីសញ្ញាថ្ីតហើយអស់កល្អស់កាលជានិច្ច

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា132:1–2បយើង

ោៃអាៃថាពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃទូលសួរកពះអម្ចាស់

បហតុអវរីបលា្រអ័កោហាំអ៊ីសា្រោ៉ា្រុបៃិងពយារោរីដនទបទៀត

បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរសញ្ញាចាស់ម្ៃ្ រិោបកចើៃ។សំណួរបៃះ

ោៃដរ្រនាំបៅរ្រវិវរណៈថដលោៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា132ថដលរួមបញ្ចតូលៃូវបសច្រ្រីថណនាំ

អំពរីរោរអៃុវតតេនៃពហុពៃ្ធភាព។កពះ្ម្ពរីរប៊ីបៃិងកពះ្ម្ពរីរ

មរមៃបបកងៀៃថាបទោឋាៃរបស់កពះសកម្ប់អាោហ៍ពិោហ៍

្ឺឲ្យបុរសម្នា្រ់បរៀបរោរៃរងកសតេរីម្នា្រ់បលើ្រថលងថតកទង់

ោៃកបរោសប្្សងពរីបនាះ(សូមបមើលសាំយូថអលទរី2

12:7–8ៃិងោ៉ា្រុប2:27,30)។បោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា132ម្ៃៃូវវិវរណៈថដលោៃសាថាបនារោរអៃុវតតេនៃពហុពៃ្ធភាពបៅ្រ្ននុងចំបណាមសម្�ិ្រសាសនាចក្រចាប់

តាំងពរីបដើមទសវត្សរ៍1840រហូតដល់ទសវត្សរ៍1890បពលថដលកពះអម្ចាស់ោៃបបើ្រសថម្ងថាពួ្របរិសុទ្ធមិៃ្ ួរម្ៃពហុ

ពៃ្ធភាពបទៀតប�ើយ។

បៅបពលអ្ន្រសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា132សូមថសវងរ្រចបមលែើយសកម្ប់សំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើអាោហ៍ពិោហ៍ដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ចមួយៃរង្ ្ល់ពរអ្ន្របៅ្រ្ននុង�រីវិតបៃះៃិងជាបរៀងរហូតតបៅោ៉ាងណាថដរ?

• បហតុអវរីបសច្រ្រីសញ្ញានៃអាោហ៍ពិោហ៍្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធម្ៃសារៈសំខាៃ់មលែែបះ?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា132:3–៦បោយថសវងរ្រលទ្ធ្លនៃរោរចូលបៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីសញ្ញា្ ្រីបហើយ

អស់្រល្បអស់រោលជាៃិច្ចនៃអាោហ៍ពិោហ៍ៃិងលទ្ធ្លនៃរោរបដិបសធបសច្្ររីសញ្ញាបនាះ។ោ្រ្យជាប់មទាសថដលម្ៃបៅ

្រ្ននុងខ4ៃិង៦ម្ៃៃ័យថាបុ្្គលម្នា្រ់កតូវបញ្ឈប់បៅ្រ្ននុងរោររី្រចបកមើៃដ៏បៅអស់ជាៃិច្ចរបស់ោត់។

បោងតាមខ៦បតើពរ�័យមួយថដលមៃុស្សទទួលោៃបពលពួ្រប្បោរពតាមឬទទួលយ្រក្ររត្យវិៃ័យនៃអាោហ៍ពិោហ៍របស់

កពះអម្ចាស់បនាះ្ ឺជាអវរី?

សេចក្តីស្្ើម
សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣២រានវិវរែៈមរួយអំពដីស�ចក្្ដី�ញ្ញា្ ្មដីសហើយ

អ�់ក្ល្អ�់កាលជានិច្ននអាោហ៍ពិោហ៍។សទាទះ្រដីជាវិវរែៈសនទះបតូវបាន

ក្ត់បតាេុក្សៅន្ងៃេដី១២ដខក្ក្កដាឆ្នាំ១៨៤៣ក្្ដីស�ចក្្ដីពិតមរួយចំនរួនសៅក្្នគុង

វិវរែៈសនទះបតូវបានែឹងសហើយ្រសបងៀនសដាយពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធសៅសែើមឆ្នាំ

១៨៣១។សៅក្្នគុងសមសរៀនសនទះអ្នក្នឹងសរៀនអំពដីលក្្ខខែ្ឌននស�ចក្្ដី�ញ្ញា្ ្មដីសហើយ

អ�់ក្ល្អ�់កាលជានិច្ននអាោហ៍ពិោហ៍និងការ�នយាដែលប្រទានែល់អ�់

អ្នក្ដែលសោរពវា។



៤៨៨

សមសរៀនេដី២៨៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣២:១–៣៣

ប្រធានយ៉ូដ�្រហ្វដីលឌដីង�ម្ម៊ីធបានសយាងសៅសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣២:៧សពលសលាក្

បាន្រសបងៀនអំពដីអត្ន័យនន«ស�ចក្្ដី�ញ្ញា្ ្មដីសហើយអ�់ក្ល្អ�់កាលជានិច្»៖«ឥឡលូវសនទះ

[សៅក្្នគុងគ.និង�.១៣២:៧]គឺជានិយមន័យយា៉ាងចបា�់មរួយអំពដីស�ចក្្ដី�ញ្ញា្ ្មដីសហើយ

អ�់ក្ល្អ�់កាលជានិច្។វាគឺជាអ្វដីបគ្រ់យា៉ាង—ភាពសោរសពញននែំែឹងល្អ។ែូសច្នទះអាោហ៍ពិោហ៍

បតូវបានសធ្វើសឡើងយា៉ាងបតឹមបតូវពិធដី្រុែបជមុជេឹក្ពិធដីដតងតាំង្រព្វជិតភាពអ្វដីបគ្រ់យា៉ាងសផ្សងសេៀត—

បគ្រ់ក្ិច្�នយាកាតព្វក្ិច្ការសធ្វើពិធដីនានាដែលទាក្់េងនឹងែំែឹងល្អរ្រ�់បពទះសយ�មូវបគដី�្ដែល

បតូវបានផសារភាជា្រ់សដាយបពទះវិញ្ញាែ្ររិ�ុេ្ននស�ចក្្ដី�នយាសយាងតាមបក្ឹត្យវិន័យរ្រ�់បេង់ដែលបានប្រទានមក្គឺជាដផ្នក្

មរួយននស�ចក្្ដី�ញ្ញា្ ្មដីសហើយអ�់ក្ល្អ�់កាលជានិច្»(Doctrines of Salvation,និពន្សដាយ។Bruce R. McConkie
វ៉ុល៣[១៩៥៤–៥៦]១:១៥៨)។

ជាញរ្រញាប់មៃុស្សបធវើ្រិច្ចសៃយាឬ្រិច្ចកពមបកពៀងជាមួយោនាបៅវិញបៅម្រ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

132:7បោយថសវងរ្រអវរីថដលប្រើតប�ើងចំបោះ្រិច្ចសៃយាថដលមៃុស្សបធវើបៅបពលបយើងសាលាប់។្រ៏សូមរ្របមើល្ ងថដរៃូវ

ល្រខេខណ្ឌចំៃួៃពរីរថដលកតូវម្ៃបដើម្បរីឲ្យបសច្រ្រីសញ្ញាមួយកតូវោៃចងភាជាប់បនាទាប់ពរីបយើងសាលាប់។

បៅ្រ្ននុងខ7បយើងោៃបរៀៃពរីបសច្រ្រីពិតដូចតបៅ៖គៅគ្លគសចក្បីសញ្ញាមួ�ព្រូវបាៃគធ្វើគឡើងតាមរ�ៈសិទ្ធិអំណាច

ប្្វជិ្រភា្�៏ព្រឹមព្រូវៃិងបាៃែសារភាជាប់គោ�ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃគសចក្បីសៃយាវាៃឹងបៃ្គៅជាគរៀងរ�ូ្រ។

អ្ន្រអាចបងឿងឆងៃល់ថាបតើឃ្លា«ភាជាប់បោយកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃបសច្រ្រីសៃយា»ម្ៃៃ័យដូចបម្ចបៅ។បសច្រ្រីថណនាំដល់

បទ្ម្ពរីរទាំងឡាយ្ ្ល់ៃូវរោរពៃ្យល់ដូចតបៅ៖«កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ្ឺជាកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃបសច្រ្រីសៃយា(្រិច្ចរោរ

2:33)។កទង់បញ្ជា្រ់ថាទបងវើពិធរីបរិសុទ្ធៃិងបសច្រ្រីសញ្ញាដ៏សុចរិតរបស់មៃុស្ស្ឺអាចទទួលយ្រោៃចំបោះកពះ។

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃបសច្រ្រីសៃយាបធវើជាសា្រ្សរីដល់កពះវរបិតាថាពិធរីបរិសុទ្ធនៃបសច្រ្រីសប្គ្រះកតូវោៃបធវើប�ើងោ៉ាងកតរមកតូវ

បហើយថាបសច្រ្រីសញ្ញាថដលោៃទា្រ់ទងជាមួយៃរងពួ្រប្កតូវោៃរ្រសាទុ្រ»(បសច្រ្រីថណនាំដល់បទ្ម្ពរីរទាំងឡាយ

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃបសច្រតេរីសៃយា»scriptures.lds.org)។


1. សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា132:15–18បោយរ្របមើលរបបៀបពរីរោ៉ាងថដលបុរសៃិងកសតេរីអាច

ចូលបៅ្រ្ននុងអាោហ៍ពិោហ៍ជាមួយោនា។រួចពិចារណាពរីឧទាហរណ៍ខាងបករោមបហើយសូមបឆលែើយសំណួរទាំងបនាះ

កសបតាមរោរយល់ដរងរបស់អ្ន្របៅ្រ្ននុងខថដលអ្ន្រោៃអាៃបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ។

្រ. ឧទា�រណ៍ ទដី ១ ៖បុរសៃិងកសតេរីកសឡាញ់ោនាបោរពចបាប់កពហ្ចារីភាពបហើយបរៀបរោរោ៉ាងរី្ររាយ

បោយអ្ន្រដរ្រនាំរោឋា្ិោល្រ្ននុងមូលោឋាៃ។ពួ្រប្ពុំោៃ្ សារភាជាប់បៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធប�ើយ។ពិធរី

បរៀបអាោហ៍ពិោហ៍របស់ពួ្រប្ម្ៃោ្រ្យ«រហូតទាល់ថតបសច្រ្រីសាលាប់បំថប្រអ្ន្របចញ»។ពរីរបរីឆ្នាំបករោយ

ម្រសាវាមរីម្នា្រ់បនាះោៃសាលាប់បោយបកោះថានា្រ់ចររាចរណ៍។បោងតាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

132:15–17បៅបពលសាវាមរីសាលាប់បតើម្ៃអវរីប្រើតប�ើងចំបោះអាោហ៍ពិោហ៍?

ខ. ឧទា�រណ៍ ទដី ២ ៖បុរសៃិងកសតេរីោៃបរៀបរោរបហើយ។ពួ្រប្សៃយាៃរងោនាថាពួ្រប្ៃរងកសឡាញ់ោនាជាៃិច្ច

បហើយថាពួ្រប្ៃរងបៅជាមួយោនារហូតបែុថៃតេពួ្រប្ពុំោៃ្ សារភាជាប់បៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធប�ើយ។ពួ្រប្ប�ឿ

ថាបោយសារបសច្រតេរីកសឡាញ់របស់ពួ្រប្បនាះកពះៃរងអៃុញ្ញាតឲ្យពួ្រប្បៅជាមួយោនាជាៃិរៃតេរ៍។បោង

តាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា132:18បៅបពល្រ្ននុងចំបណាមពួ្រប្ម្ៃម្នា្រ់សាលាប់បតើម្ៃអវរីប្រើត

ប�ើងចំបោះអាោហ៍ពិោហ៍របស់ពួ្រប្?

បៅបពលអ្ន្រពិចារណាអំពរីឧទាហរណ៍ទាំងបៃះសូមចងចាំថាបយើងបធវើពិធរីបរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធសកម្ប់

អ្ន្រថដលថច្រឋាៃបៅថដលោមៃឱរោសទទួលពិធរីបរិសុទ្ធនៃបពវ�ិតភាពសកម្ប់រោរសប្គ្រះ។អ្ន្រអាចធាលាប់បធវើ

បុណ្យក�មុ�ទរ្រៃិងពិធរីបញ្ជា្រ់�ំៃួសឲ្យអ្ន្រសាលាប់។សម្�ិ្រនៃសាសនាចក្រថដលស្រ្ិសមថដលធាលាប់ទទួលោៃ

អំបណាយទាៃពិសិដ្ឋអាចទទួលអំបណាយទាៃពិសិដ្ឋៃិងពិធរីបរិសុទ្ធនៃរោរ្ សារភាជាប់�ំៃួសឲ្យអ្ន្រថដលោៃថច្រ

ឋាៃបៅថដលមិៃោៃទទួលពិធរីបរិសុទ្ធទាំងបនាះសកម្ប់ខលែលួៃឯង។



៤៨៩

សមសរៀនេដី២៨៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣២:១–៣៣

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១៣២:១៩–៣៣

ទ្រះអម្ចាស់សនយាទបទាន្ រជ័យែល់អស់អ្កដែលតររ្តា្ទកឹ�្យវិន័យណនអាោហ៍្ិោហ៍តសត�ស្ទាល

ថអលបឌើរអ៊ីៃរីហ្គអរថហវឡាថបលឡា្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រចិតសិបនា្រ់ោៃថច្រចាយបទពិបសាធៃ៍ដូចបៅបៃះ។បៅបពលអ្ន្រអាៃ

វសូម្ ូសចំណាំពរីបហតុ្លថដលបលា្រៃិង្រិោរបស់បលា្រម្ៃអារម្ណ៍បសា្រប្ៃិងបហតុ្លថដលពួ្រោត់ម្ៃ

អារម្ណ៍រី្ររាយ។

«សៅសពលខ្គុំបតឡ្រ់មក្ពដីស្រ�ក្ក្ម្មវិញខ្គុំបានជរួ្រនឹងយុវនារីែ៏ប��់សាអាតរានាក្់។......នាងបាន

សធ្វើឲ្យខ្គុំជា្រ់ចិត្តាំងពដីបោែំ្រូងដែលខ្គុំបានជរួ្រនាង។

«ភរិយារ្រ�់ខ្គុំបានដាក្់សោលសៅសរៀ្រការសៅបពទះវិហារ្ររិ�ុេ្សទាទះជាកាលសនាទះបពទះវិហារ្ររិ�ុេ្

ដែលជិត្រំផុតតបមូវឲ្យសយើងសធ្វើែំសែើរសបចើនជាង៦,៤០០គដីឡលូដម៉បតក្៏សដាយ។

«ពិធដីសរៀ្រការ�ម៊ីវិលរ្រ�់សយើងរានទាំងសរឿងរីក្រាយនិងសក្ើតេុក្្ខែ្ិតសយើងបានសរៀ្រការសដាយរាន

កាល្ររិសច្េសពលសយើង្រញ្្រ់ជដីវិតសនទះ។ម្ន្ដីសនាទះបានប្រកា�ោក្្យថ្‹សហើយឥឡលូវសនទះខ្គុំ�ូមប្រកា�ថ្អ្នក្គឺជាសាវាមដី

និងភរិយា›្រ៉ុដន្្រន្ិចសបកាយមក្ោត់បាននិយាយថ្‹រហូតទាល់ដតស�ចក្្ដីសាលា្រ់្រំដ្រក្អ្នក្សចញ›។

«ែូសច្នទះសដាយរានការលទះ្រង់សនាទះសយើងបានេិញ�ំ្រុបតយន្សហាទះសៅបពទះវិហារ្ររិ�ុេ្សមសាអារីហ្សលូណា។

«សៅសពលសយើងលុតជង្ង់ចុទះសលើអា�នាននបពទះវិហារ្ររិ�ុេ្អ្នក្្រសបមើដែលរាន�ិេ្ិអំណាចរានាក្់បានប្រកា�

ោក្្យដែលខ្គុំចង់សាតា្រ់យូរមក្សហើយដែលបានប្រកា�ថ្ពរួក្សយើងគឺជាសាវាមដីនិងភរិយា�បរា្រ់សវលាកាលសនទះនិង

រហូតែល់ភាពអ�់ក្ល្ជានិច្»(The Home: The School of Life,»Ensign ឬLiahona,ដខឧ�ភាឆ្នាំ២០១៣េំព័រ

១០២)។

បហតុអវរីក្ួសារហាវាឡាថប៊ឡាពុំបពញចិតតេជាមួយៃរងអាោហ៍ពិោហ៍ស៊ីវិល

របស់ពួ្រោត់?


2.សូមសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា132:19–21

បោយរ្របមើលពរ�័យថដលកពះអម្ចាស់សៃយាដល់អស់អ្ន្រ

ថដលពិតចំបោះបសច្រតេរីសញ្ញា្ ្រីបហើយអស់្រល្បអស់រោល

ជាៃិច្ច។បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ

របស់អ្ន្រសូមសរបសរ្ ំៃិតរបស់អ្ន្រអំពរីខទាំងបៃះ។

បៅបពលអ្ន្រសិ្រសាខទាំងបៃះព័ត៌ម្ៃដូចតបៅបៃះអាច�ួយអ្ន្រោៃ៖

ោ្រ្យមៅជាប់ម្ៃៃ័យថាទទួលឬបៃតេដូបច្នះឃ្លា«បៅជាប់្រ្ននុងបសច្រតេរីសញ្ញារបស់បយើង»(ខ19)ៃិង«បៅជាប់ៃរង

ក្ររត្យវិៃ័យរបស់បយើង»(ខ21)ម្ៃៃ័យថាបៃតេបៅពិតចំបោះបសច្រតេរីសញ្ញាៃិងក្ររត្យវិៃ័យរបស់កពះអម្ចាស់។អ្ន្រអាចៃរង

ចង់្ ូសចំណាំឃ្លាទាំងបៃះ។

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា132:19ម្ៃរោរសៃយាថដលថាបបើសិៃបុរសៃិងកសតេរីបរៀបរោរបៅ្រ្ននុង«បសច្រតេរីសញ្ញា្្រីៃិង

ដ៏បៅអស់្រល្បអស់រោលជាៃិច្ចបហើយបសច្រតេរីសញ្ញាបនាះោៃភាជាប់ដល់ពួ្រប្បោយកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃបសច្រតេរីសៃយា»បនាះ

ពួ្រប្«ៃរងកតូវោៃបករោ្រប�ើងបៅ្រ្ននុងដំបណើររស់ប�ើងវិញបលើ្រទរីមួយបហើយ...ក្ងបលលែ័ងកទាំងឡាយៃ្រទាំងឡាយ

្រ្សកតបុរីទាំងឡាយៃិងអំណាចទាំងឡាយ»ដរាបណាពួ្រប្«បៅជាប់្រ្ននុងបសច្រតេរីសញ្ញារបស់បយើងបហើយមិៃកបកពរតតេិ

ឃ្ត្រម្បោយរោរ្រំចាយ្មអ្ន្រថដលោមៃបទាសបនាះ»(សូមបមើល្ ងថដរ្.ៃិងស.132:27)។

ឃ្លា«ពូ�ដ៏បរិបូរៃិងបៃតេបនាទាប់ជាបរៀងដរាបតបៅ»(ខ19)ៃិង«ពួ្រប្ម្ៃបៃតេបៅ»(ខ20)សំបៅបលើរោរសៃយា

ថដលក្ួសារៃិងពូ�ពង្សរបស់បយើងអាចបៃតេរហូតអស់្រល្បជាៃិច្ច។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា132:19–21បយើងបរៀៃៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖



៤៩០

សមសរៀនេដី២៨៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣២:១–៣៣

• គបើសិៃបុរសមានាក់ៃិងពស្បីមានាក់រស់គៅតាមគសចក្បីសញ្ញា្ ្មបីគ�ើ�អស់កល្អស់កាលជាៃិច្នៃអាពា�៍្ិពា�៍

គនារះ្ ួកគគៃឹងទទួលបាៃភា្គលើក្រគមកើងៃិងសិរីល្អ។

• គបើសិៃបុរសមានាក់ៃិងពស្បីមានាក់គៅជាប់ៃឹងគសចក្បីសញ្ញា្ ្មបីគ�ើ�អស់កល្អស់កាលជាៃិច្នៃអាពា�៍្ិពា�៍

គនារះ្ ួកគគៃឹងមាៃការគកើៃគឡើងនៃ្ ូជ្ង្ស�៏អស់កល្ជាៃិច្។

• គបើសិៃបុរសមានាក់ៃិងពស្បីមានាក់គៅជាប់ៃឹងគសចក្បីសញ្ញា្ ្មបីគ�ើ�អស់កល្អស់កាលជាៃិច្នៃអាពា�៍្ិពា�៍

គនារះអាពា�៍្ិពា�៍របស់្ ួកគគៃឹងមាៃពបសិទ្ធិភា្រ�ូ្រ�ល់អស់កល្អស់កាលជាៃិច្។

• គបើសិៃបុរសមានាក់ៃិងពស្បីមានាក់គៅជាប់ៃឹងគសចក្បីសញ្ញា្ ្មបីគ�ើ�អស់កល្អស់កាលជាៃិច្នៃអាពា�៍្ិពា�៍

គនារះ្ ួកគគៃឹងផពបកាលា��ូចជាព្រះ។

សូមពិចារណាឧទាហរណ៍ខាងបករោម៖សូមបឆលែើយសំណួរបនាះកសបតាមរោរយល់ដរងរបស់អ្ន្រអំពរីបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា132:19–21។

ឧទា�រណ៍ ទដី ៣ ៖យុវ�ៃៃិងយុវនារីម្នា្រ់ោៃ្ សារភាជាប់

បៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធបោយសិទ្ធិអំណាចបពវ�ិតភាព។

ពួ្រប្ទាំងពរីររស់បៅបោយបសាមះកតង់បហើយបោរព

បសច្រតេរីសញ្ញារបស់ខលែលួៃ។បតើៃរងម្ៃអវរីប្រើតប�ើងចំបោះ

អាោហ៍ពិោហ៍របស់ពួ្រប្បនាទាប់ពរីពួ្រប្សាលាប់?


3.សូមបឆលែើយសំណួរដូចបៅបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើ

អ្ន្រ្ ិតថាសាវាមរីៃិង្រិោកតូវថតបធវើអវរីខលែះបដើម្បរី

បៅជាប់ៃរងបសច្រតេរីសញ្ញានៃអាោហ៍ពិោហ៍?

(បៅបពលអ្ន្របឆលែើយសំណួរបៃះសូម្ ិតពរីទំនា្រ់

ទំៃងរបស់ពួ្រប្ចំបោះោនារួមទាំងទំនា្់រទំៃង

របស់ពួ្រប្ជាមួយៃរងកពះ្ ងថដរ)។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា132:22–25

បោយបផ្តាតចិតតេទុ្រោ្រ់ជាពិបសសចំបោះរោរពិពណ៌នារបស់

កពះអម្ចាស់អំពរីោ្រ្យ«ទាវារ»ៃិងោ្រ្យ«្លែតូវ»ថដលនាំបៅ

រ្រភាពតបមកើងប�ើង។ោ្រ្យចមង្អៀតបៅ្រ្ននុងខ22ម្ៃ

ៃ័យថាតូចឬោ៉ាងកបិតបកបៀៃថដលមិៃឲ្យអវរីមួយឆលែងរោត់

ោៃ។


4. បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ

របស់អ្ន្រសូម្ ូររូបទាវារៃិង្លែតូវមួយថដលោៃ

ពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា132:22–25រួចបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

្រ. បតើរូបភាពនៃទាវារដ៏ធំៃិង្លែតូវដ៏ទូលាយអាចតំណាងឲ្យទស្សៃបៅ្រ្ននុងសង្គមបច្ចនុប្បៃ្នអំពរីទំនា្រ់ទំៃង្ ូសាវាមរី

្រិោៃិងអាោហ៍ពិោហ៍តាមរបបៀបណាខលែះ?

ខ. បតើទស្សៃទាំងបៃះ្ ្ទនុយបៅៃរងបសច្រ្រីសញ្ញា្ ្រីបហើយអស់្រល្បអស់រោលជាៃិច្ចខាងអាោហ៍ពិោហ៍ោ៉ាង

ដូចបមតេច?

បោងតាមខ22ៃិង25ម្ៃមៃុស្សជាបកចើៃមិៃអាចចូលបៅ្រ្ននុង្ លែតូវចបង្អរៀតថដលនាំបៅរ្រភាពតបមកើងប�ើងោៃបទ

បោយសារពួ្រប្ខ្រខាៃបៅ្រ្ននុងរោរទទួលយ្រកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបហើយរស់បៅតាមក្ររត្យវិៃ័យរបស់កទង់រាប់បញ្ចតូលទាំង

អាោហ៍ពិោហ៍ដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ច្ ងថដរ។



៤៩១

សមសរៀនេដី២៨៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣២:១–៣៣

បយើងបរៀៃពរីខទាំងបៃះថាគ�ើម្បីទទួលបាៃភា្្រគមកើងគឡើង

ៃិងជបីវិ្រអស់កល្ជាៃិច្គ�ើងព្រូវផ្រោរល់ព្រះវរបិតា

សួគ៌ៃិងព្រះគ�ស៊ូវពគបីស្ទផពបកាលា��ូចជា្ ួកពទង់គ�ើ�

គៅជាប់ជាមួ�ពកឹ្រ្យវិៃ័�របស់ពទង់។បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា132:29–33បយើងប�ើញពរី្ ំរូមួយ

នៃបោលរោរណ៍បៃះ។បយើងអាៃថាអ័កោហំាបសាមះកតង់

ៃិងបោរពតាមក្ររត្យវិៃ័យនៃអាោហ៍ពិោហ៍ដ៏បៅអស់្រល្ប

ជាៃិច្ចរបស់កពះអម្ចាស់បហើយថាបលា្រោៃទទួលរោរសៃយានៃ

រោរប្រើៃប�ើងនៃពូ�ពង្សដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ច។


5. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បហតុអវរីក្ររត្យវិៃ័យនៃអាោហ៍ពិោហ៍ដ៏បៅ

អស់្រល្បជាៃិច្ចសំខាៃ់ចំបោះអ្ន្រ?

ខ. បោយចាប់ប្តេើមពរីន ង្ៃបៃះបតើអ្ន្រៃរងបធវើអវរីខលែះ

បដើម្បរីបរៀបចំខលែលួៃចូលបៅកពះវិហារបរិសុទ្ធ

បហើយបរៀបអាោហ៍ពិោហ៍ចំបោះបវលារោល

ៃិងភាពអស់្រល្បជាៃិច្ច?

្ . បតើពរ�័យអវរីខលែះថដលអាចកតូវោៃទទួលបៅ្រ្ននុង�រីវិតបៃះចំបោះអស់អ្ន្រថដលបធវើតាមក្ររត្យវិៃ័យរបស់កពះបដើម្បរី

កតូវោៃ្ សារភាជាប់បៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ?

សូមបរៀបចំខលែលួៃបៅបពលបៃះបដើម្បរីម្ៃភាពស្ិ្រសមចូលបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធបហើយបរៀបរោរសកម្ប់ភាពបៅអស់្រល្បជាៃិច្ច

បដើម្បរីអ្ន្រអាចរី្ររាយៃរងពរ�័យថដលកពះវរបិតាសួ្៌ោៃបរៀបចំសកម្ប់អ្ន្រ។

សោដាហ៍បៃះអ្ន្រៃរងសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា132:34–៦៦ជាមួយៃរងក្ូបបកងៀៃរបស់អ្ន្រ។ខទាំងបនាះ

បលើ្រប�ើងពរីបោលលទ្ធិនៃពហុអាោហ៍ពិោហ៍។បៅន្ងៃបៃះអ្ន្រៃរងពិភា្រសាជាមួយៃរងក្ូបបកងៀៃរបស់អ្ន្រអំពរីបទោឋាៃរបស់

កពះអម្ចាស់ចំបោះអាោហ៍ពិោហ៍—ថា«អាោហ៍ពិោហ៍រវងបុរសម្នា្រ់ៃិងកសតេរីម្នា្រ់្ ឺកតូវោៃថតងតាំងប�ើងបោយកពះ»

(«TheFamily:AProclamationtotheWorld»Ensign ឬLiahona ថខវិច្ិរោឆ្នាំ2010ទំព័រ129)។អ្ន្រ

្រ៏ៃរងពិភា្រសាពរីរោរបគ្រប់របស់កពះអម្ចាស់បៅបពលជា្រ់លា្រ់ថាឲ្យរាកសតេរបស់កទង់មួយចំៃួៃរស់បៅតាមក្ររត្យវិៃ័យនៃពហុ

ពៃ្ធភាព(សូមបមើលោ៉ា្រុប2:27,30)។អ្ន្រៃរងបរៀៃអំពរីរោរបគ្រប់របស់កពះអម្ចាស់ឲ្យរស់បៅតាមក្ររត្យវិៃ័យនៃពហុ

ពៃ្ធភាពបៅន្ងៃចុងបករោយជាថ្្ន្រនៃរោរ«តាំងរបស់ទាំងអស់ប�ើងវិញ»(្រិច្ចរោរ3:21)ៃិងអំពរីរោរបគ្រប់របស់កទង់

បករោយម្របទៀតឲ្យបញ្ឈប់រោរអៃុវតតេបនាះ(សូមបមើលបសច្រតេរីកបរោសជា្ លែតូវរោរទរី1)។


៦. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ១៣២:១–៣៣ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៤៩២

សមសរៀនេដី២៩៖ន្ងៃេដី១

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា

១៣៣:១–៣៥
បមបរៀៃទរី29៖ន្ងៃទរី1បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា133:1–35

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១៣៣:១–១៥

ទ្រះអម្ចាស់ទតាស់បង្រប់ឲ្យរាទស្តទ្រង់តទ�ៀ្ខលែលួន្រ្រួលការយាង្ កជាតលើក្រី្ ីររបស់ទ្រង់

បតើអ្ន្រធាលាប់បៅសាលាបហើយដរងខលែលួៃថាអ្ន្រប្លែចបកតៀមខលែលួៃ

កប�ងថដរឬបទ?បតើអ្ន្រោៃម្ៃអារម្ណ៍ដូចបម្ចឬបតើអ្ន្រ

អាចៃរងម្ៃអារម្ណ៍ដូចបម្ច?

បតើអ្ន្រម្ៃអារម្ណ៍ដូចបម្ចបៅបពលអ្ន្រដរងថាោៃ

បកតៀមខលែលួៃោ៉ាងល្អសកម្ប់រោរកប�ង?

សូម្ ិតអំពរីកពរតតេិរោរណ៍មួយចំៃួៃនាបពលអនា្តថដលអ្ន្រ

្ួរថតបកតៀមខលែលួៃពរីឥ�តូវបៃះបៅ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា133:1–3បោយ

ថសវងរ្រកពរតតេិរោរណ៍មួយថដលបយើងកតូវថតបកតៀមខលែលួៃទទួល

ៃិងមូលបហតុរបស់វ។

វអាចៃរង្ ្ល់អតថែកបបោ�ៃ៍្រ្ននុងរោរដរងថា«ោងចុះម្រ

បលើពិ្ពបលា្របោយបសច្រ្រីបណាដាសាបដើម្បរី�ំៃុំ�កមះ»

(្.ៃិងស.133:2)សំបៅបៅបលើរោរោ្រ់ទណ្ឌ្រម្

បលើពួ្រទុច្ចរិតបៅបពលថដលកទង់ោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ។

ឃ្លា«លាតកពះោហុបរិសុទ្ធរបស់កទង់»(្.ៃិងស.

133:3)សំបៅបៅបលើកពះអម្ចាស់បគ្ហាញអាៃុភាពៃិង

កពះបចសាដារបស់កទង់បៅរោៃ់ពិ្ពបលា្រ។ឃ្លា«អស់ទាំងចុងថ្ៃដរីៃរងោៃប�ើញបសច្្ររីសប្គ្រះនៃកពះរបស់ពួ្រប្»

(្.ៃិងស.133:3)ម្ៃៃ័យថាមៃុស្សទាំងអស់ៃរងប�ើញរោររំបោះថដលកពះៃរងនាំម្រដល់អស់អ្ន្រថដលបធវើតាម

កទង់។

បរុព្វកថា
សៅន្ងៃេដី៣ដខវិច្ិកាឆ្នាំ១៨៣១គឺពដីរន្ងៃ្រនាទា្់រពដីបពទះអរាចា�់បានដែនាំ

យ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធឲ្យសបាទះពុម្បពទះគម្ដីរនន្រេ្រញ្ញត្ិ(�ូមសមើលគ.និង�.១

ក្បាលក្ែ្ឌ)ពយាការីបានេេរួលវិវរែៈដែលរានក្ត់បតាសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិង

ស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣៣។វិវរែៈសនទះបតូវបាន្រញ្លូលសៅក្្នគុងការសបាទះពុម្ឆ្នាំ១៨៣៥

ននសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញាេុក្ជាស�ចក្្ដី្រដន្មសហើយសបកាយមក្បតូវបាន

េុក្ជាសលខក្ែ្ឌ។អ្នក្ដែលបានសធ្វើការជាមរួយ�ំសៅសែើមសនាទះរាន្រំែងឲ្យ

វិវរែៈសនទះបតូវបានដាក្់្រញ្លូលជាមរួយនឹងក្ែ្ឌេដី១សៅក្្នគុងវិវរែៈដែលបតូវបាន

ដាក្់្រញ្លូលសៅក្្នគុងការសបាទះពុម្នាឆ្នាំ១៨៣៥។សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា

១៣៣នឹងបតូវបាន្រំដ្រក្ជាពដីរសមសរៀន។សមសរៀនសនទះរាននូវការបតា�់្រង្គា្រ់

ពដីបពទះអរាចា�់ដែលបបា្រ់ឲ្យរាប�្រ្រ�់បេង់និងមនុ�្សេូសៅសបតៀមខ្លួនេេរួល

ការយាងមក្ជាសលើក្េដីពដីររ្រ�់បេង់។វាក្៏រាននូវការពយាក្រែ៍អំពដីបពឹត្ិការែ៍

នានាដែលទាក្់េងនឹងការយាងមក្ជាសលើក្េដីពដីរនិងរជជកាលនន�ហ�្សវត្សរ៍រ្រ�់

បេង់ផងដែរ។



៤៩៣

សមសរៀនេដី២៩៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣៣:១–៣៥

បៅបពលអ្ន្រសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា133សូម្ ិតអំពរីមូលបហតុថដលរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងរោរបកតៀមខលែលួៃរបស់បយើងម្ៃសារៈសំខាៃ់បំ្ុត។

បោងតាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា133:2បតើៃរងម្ៃអវរីប្រើតប�ើងចំបោះពួ្រមៃុស្សអាក្រ្រ់ឬពួ្រទុច្ចរិតបៅបពល

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ?សូមបឆលែើយសំណួរបៃះបោយបញ្ចប់បោលលទ្ធិដូចតបៅបោយបកបើអវរីមួយថដលអ្ន្រោៃ

បរៀៃបចញពរីខ្ម្ពរីរបៃះ៖គៅគ្លពទង់ោងមកជាគលើកទបី្ បីរព្រះគ�សូ៊វពគបីស្ទៃឹងោងមក។

បយើងបរៀៃបចញពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះថាពួ្រទុច្ចរិតៃិងពួ្រមៃុស្សអាក្រ្រ់ៃរងមិៃោៃបកតៀមខលែលួៃរួចរាល់សកម្ប់រោរោងម្រជាបលើ្រ

ទរីពរីររបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបនាះបទ។បតើបយើងអាចបធវើអវរីខលែះបដើម្បរីកោ្រដថាបយើងោៃបកតៀមខលែលួៃរួចរាល់?


1. សូមបំបពញ្រិច្ចរោរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះ៖ជួ�គរៀបចំគ�ើងទទួលការោងមកជាគលើកទបី្ បីររបស់ព្រះគ�ស៊ូវពគបីស្ទ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា133:4–1៦បោយថសវងរ្រឃ្លាទាំងឡាយថដលអាចកតូវោៃបកបើ

បដើម្បរីបំបពញចបនាលាះ។សូមសរបសរឃ្លាោ៉ាងតិចចំៃួៃកោំពរីបករោមចបនាលាះទបទបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុ

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។

ខ. សូមបក�ើសបរើសឃ្លាថដលអ្ន្រោៃរ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងលំហាត់្រ។សូមពៃ្យល់អំពរីមូលបហតុថដលទបងវើរទាំងបៃះ

ម្ៃសារៈសំខាៃ់្រ្ននុងរោរបរៀបចំខលែលួៃបយើងបដើម្បរីទទួលរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

្ . សូមពៃ្យល់អំពរីពរ�័យនានាថដលអ្ន្រៃរងទទួលោៃនាបពលឥ�តូវបៃះតាមរយៈរោរអៃុវតតេតាមទបងវើរថដលអ្ន្រ

ោៃរ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងលំហាត់ខ។

សូមបមើលប�ើងវិញបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា133:5,7,14។សូម្ ិតអំពរីរោរ្ូសចំណាំឃ្លាកសបដៀងោនាបៃះ

ថដលអ្ន្រោៃ្រត់ចំណាំបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរៃរីមួយៗ។

បៅ�ំនាៃ់កពះ្ម្ពរីរសញ្ញាចាស់ទរីក្រុងោប៊ី�តូៃ្ឺជាទរីក្រុងទុច្ចរិតបំ្ុត។បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះទរីក្រុងោប៊ី�តូៃអាចកតូវោៃ

ប�ើញថាជាៃិមិតតេរូបនៃបសច្រ្រីទុច្ចរិតៃិងបលា្រិយ។


2. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើវអាចម្ៃៃ័យដូចបម្ចបៅបពលកពះអម្ចាស់កតាស់បគ្រប់ឲ្យបយើងរត់ប្ៀសពរីទរីក្រុងោប៊ី�តូៃ?

ខ. បតើបយើងអាចរត់ប្ៀសពរីទរីក្រុងោប៊ី�តូៃោៃបោយរបបៀបណា?បតើរោរណ៍ទាំងបៃះអាចៃរងបរៀបចំខលែលួៃបយើង

ទទួលរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរោៃោ៉ាងដូចបម្ច?

សូម្រត់ចំណាំអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា133:15អំពរីរបបៀបថដលបយើងកតូវ

រត់ប្ៀសខលែលួៃពរីទរីក្រុងោប៊ី�តូៃ។កពះអម្ចាស់ម្ៃកពះបៃ្ទតូលថាបៅបពលប្រីបថាមង្្រីម្រដល់(សូមបមើលខទរី10)បនាះៃរង

ពុំម្ៃបពលបបង្ើយ្រិច្ចរោរោ៉ាងរួសរាៃ់ថដល្ ួរថតោៃបបង្ើយតាំងពរីយូរណាស់ម្របហើយបនាះបទ។រោរណ៍បៃះម្ៃសភាព

កសបដៀងោនាបៅៃរងសារលិខិតថដលកតូវោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងបរឿងកបដូចនៃកសតេរីកពហ្ចារិយទាំងដប់នា្រ់(សូមបមើលម្៉ាថាយ

25:1–13សូមបមើល្ ងថដរ្.ៃិងស.45:5៦–57)។កសតេរីកពហ្ចារិយកោំនា្រ់ោៃពយាោមបបង្ើយ្រិច្ចរោរោ៉ាង

រួសរាៃ់បៅបពលោៃឮបសច្រតេរីកបរោសថាប្រីបថាមង្្រីោៃម្រដល់បែុថៃតេវយឺតបពលណាស់បៅបហើយ។

សូម្រត់ចំណាំ្ ងថដរបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា133:15អំពរីរោរណ៍ថដលកពះអម្ចាស់ោៃកពម្ៃមិៃឲ្យបយើងបធវើ

បៅបពលបយើងរត់ប្ៀសពរីទរីក្រុងោប៊ី�តូៃ។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំអវរីថដលអ្ន្ររ្រប�ើញ។

សូមពិចារណាអំពរីអតថែៃ័យនៃឃ្លា«្រុំឲ្យប្គ្្របមើលបករោយ»(្.ៃិងស.133:15)បនាទាប់ពរីបយើងោៃដ្រខលែលួៃបចញ

ពរីអាៃុភាពថដលបពញបោយអំបពើោបៃិងខាងបលា្រិយបហើយ។បរិបទនៃឃ្លាកុំ ឲ្យ មគ គ្ក មមើល ម្កាយសំបៅបៅបលើ

រោរកបរងថកបងរលាស់បចាលបសច្រ្រីទុច្ចរិតៃិងភាពខាងបលា្រិយទាំងកសុងបហើយពុំកត�ប់បៅ្ លែតូវរោលពរីមុៃបទៀតប�ើយ។

ខ្ម្ពរីរបៃះ្ ឺជារោរកពម្ៃបយើង្រុំឲ្យម្ៃបំណងបហើយកត�ប់បៅរ្រ�រីវិតរោលពរីមុៃរបស់បយើងបទៀត។



៤៩៤

សមសរៀនេដី២៩៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣៣:១–៣៥

សូម្ ិតអំពរីរោរសរបសរបសច្រ្រីពិតដូចតបៅោ្រ់បៅបលើថ្ម

កពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រថ្រ្បរខទរី15៖គបើសិៃជាគ�ើងង្កគៅរក

គសចក្បីទុច្រិ្រៃិងអំគ្ើបាបកាល្ បីមុៃរបស់គ�ើងគនារះគ�ើងៃឹង

្ុំបាៃគព្រៀមខលែលួៃជាគពសចគ�ើម្បីទទួលការោងមកជាគលើកទបី្ បីរ

របស់ព្រះអង្គសគ្ង្ររះគឡើ�។


3.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

បតើយុវវ័យពួ្របរិសុទ្ធន ង្ៃចុងបករោយអាចបធវើអវរីខលែះ

បដើម្បរី«្រុំឲ្យប្គ្្របមើលបករោយ»បៅបពល

ពួ្រប្ពយាោមរី្រចបកមើៃខាងវិញ្ញាណបហើយម្រ

ឲ្យរោៃ់ថត�ិតកពះអង្គសប្គ្រះ?

សូម្រត់ចំណាំបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា133:9

ថាកពះអម្ចាស់ោៃដរ្រនាំរាកសតេរបស់កទង់ឲ្យកបមូលោនាបៅ្រ្ននុង

ថដៃដរីសី៊យែូៃ។សូមចងចាំថាថដៃដរីស៊ីយែូៃ្រ៏តំណាងឲ្យ

មៃុស្សសុចរិតថដរ—្ឺអស់អ្ន្រថដលម្ៃចិតតេបរិសុទ្ធរួបរួមៃិង

លះបង់ចំបោះកពះរា�បំណងរបស់កពះ។


4.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

បតើរោរបលើ្រទរ្រចិតតេថបបណាខលែះថដលអ្ន្រៃរង្ ្ល់

ឲ្យដល់អស់អ្ន្រថដលោៃរត់ប្ៀសខលែលួៃពរីទរីក្រុង

ោប៊ី�តូៃ(បសច្រ្រីទុច្ចរិតៃិងភាពខាងបលា្រិយ)

បហើយ្រំពុងពុះោរបឆ្ពះបៅរោៃ់ទរីក្រុងស៊ីយែូៃ(បសច្រតេរីសុចរិត)បដើម្បរី�ួយោត់ឲ្យបៃតេម្ៃចិតតេបសាមះកតង់?

បបើសិៃជាអ្ន្រអវតតេម្ៃបៅចំន្ងៃថដលក្ូកបរោសអំពរីរោរកប�ងមួយដ៏ធំនាន្ងៃខាងមុខបតើអ្ន្រៃរងសង្រមថាមិតតេរួមថានា្រ់របស់អ្ន្រ

ៃរងបធវើអវរីសកម្ប់អ្ន្រ?

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា133:4–15កពះអម្ចាស់្រ៏ោៃបបកងៀៃពួ្របរិសុទ្ធ្ ងថដរថារោរបកតៀមខលែលួៃរបស់ពួ្រប្

ទទួលរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររួមបញ្ចតូលទាំងរោរ�ួយមៃុស្សដនទឲ្យបកតៀមខលែលួៃ្ ងថដរ។បតើ្រិច្ចរោរកបប្ទណាខលែះថដល

កពះអម្ចាស់ោៃម្ៃបៃ្ទតូលបរៀបរាប់បៅ្រ្ននុងខទរី8–10?

បៅបពលថ ល្ែងសុៃ្ទរ្រថាបៅរោៃ់ពួ្រអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាថអលបឌើរថៃលអិលអាៃ់បឌើរសិៃ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់

ោៃបបកងៀៃអំពរីរោរទទួលខុសកតូវដ៏ម្ៃសារៈសំខាៃ់មួយថដល្រ៏អៃុវតតេចំបោះសម្�ិ្រសាសនាចក្រ្ ងថដរ៖

«ការេេរួលខុ�បតូវែ៏ចាំបាច់មរួយរ្រ�់អ្នក្គឺបតូវជរួយសរៀ្រចំមនុ�្សេេរួលការយាងមក្ជាសលើក្េដីពដីរ

រ្រ�់បពទះអង្�ស្ង្គាទះ។...

«ស្រ�ក្ក្ម្មរ្រ�់អ្នក្នឹងកាលាយជាឱកា�មរួយែ៏ពិ�ិែ្ឋក្្នគុងការនាំមនុ�្សេូសៅមក្រក្បពទះបគដី�្សហើយ

ជរួយសរៀ្រចំពរួក្សគេេរួលការយាងមក្ជាសលើក្េដីពដីររ្រ�់បពទះអង្�ស្ង្គាទះ។...

«...ពិភពសលាក្ក្ំពុងបតូវបានសរៀ្រចំេេរួលការយាងមក្ជាសលើក្េដីពដីររ្រ�់បពទះអង្�ស្ង្គាទះសៅក្្នគុង

បេង់បទាយែ៏ធំមរួយតាមរយៈក្ិច្ការរ្រ�់បពទះអរាចា�់ពដី�ំណាក្់អ្នក្ផ្សព្វផសាយសា�នារ្រ�់បេង់»(«Preparing the 
World for the Second Coming»Ensign ឬLiahona ដខឧ�ភាឆ្នាំ២០១១េំព័រ៤៩–៥១)។



5. សូមបំបពញ្រិច្ចរោរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះ៖បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរ�ួយមៃុស្សទូបៅបកតៀមខលែលួៃទទួលរោរោងម្រជាបលើ្រទរី

ពរីរ្រ៏ៃរង�ួយអ្ន្រឲ្យបកតៀមខលែលួៃដូចោនាបោយរបបៀបណា?បតើពរ�័យបថៃថែមមួយចំៃួៃថដលអ្ន្រៃរងរី្ររាយបៅ

្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រតាមរយៈរោរ�ួយមៃុស្សទូបៅឲ្យបកតៀមខលែលួៃទទួលរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរបនាះ

ម្ៃអវរីខលែះ?

ពពរះអមាចាេ់ប្នពរាេ់បងាគាប់ែល់សយើងឲ្យចាកសចញពតី

សេចក្តីទរុច្ចរិតនិងករុំងាកសមើលសពកាយស�ើយ។



៤៩៥

សមសរៀនេដី២៩៖ន្ងៃេដី១សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣៣:១–៣៥

ខ. សូមរំឭ្រពរីអវរីថដលអ្ន្រោៃសរបសរអំពរីរោរបកតៀមខលែលួៃទទួលរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

សូមសរបសរអវរីមួយថដលអ្ន្រម្ៃអារម្ណ៍បំ្ុសឲ្យបធវើបដើម្បរីបកតៀមខលែលួៃអ្ន្រឲ្យោៃរោៃ់ថតកបបសើរឬ�ួយ

បរៀបចំមៃុស្សទូបៅទទួលរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ។សូមសរបសរថ្ៃរោរមួយអំពរីរបបៀបថដលអ្ន្រៃរង

សបកមចបោលបៅបៃះ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា133:1៦រួចថសវងរ្រអវរីថដលៃរង�ួយបយើងឲ្យបកតៀមខលែលួៃ�ួបកពះអម្ចាស់បៅបពល

ថដលកទង់ោងម្រ។សូមបំបពញបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះបោយសរបសរបៅ្រ្ននុងចបនាលាះទបទបោយបកបើោ្រ្យថដលអ្ន្រ

រ្រប�ើញ៖គៅគ្លគ�ើងគនារះគ�ើងបាៃគព្រៀមខលែលួៃគ�ើម្បីជួបព្រះគ�ើ�។


៦.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើរោរថកបចិតតេ�ួយ

បរៀបចំបយើងទទួលរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរោ៉ាងដូចបម្ច?

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១៣៣:១៧–៣៥

ទ្រះអម្ចាស់ទតាស់សដ្្ដងទ្ឹ�្តិការណ៍្ ួយចំនួនដែលទាក់្រងតៅនឹងការយាង្ កជាតលើក្រី្ ីរនិងរជ្កាលណន
សហស្សវ�្សរ៍របស់ទ្រង់។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា133:17–35កពះអម្ចាស់ោៃម្ៃកពះបៃ្ទតូលអំពរីកពរតតេិរោរណ៍មួយចំៃួៃថដលទា្រ់ទង

ៃរងរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរៃិងរ�្រោលនៃសហស្សវត្សរ៍របស់កទង់បៅបលើថ្ៃដរី។សូមអាៃខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបហើយ្ ិតអំពរី

រោរ្ូសចំណាំកពរតតេិរោរណ៍នានាថដលអ្ន្ររ្រប�ើញ។បតើកពរតតេិរោរណ៍មួយណាថដលអ្ន្រចាប់អារម្ណ៍ចង់ប�ើញជាងប្?

កពរតតេិរោរណ៍មួយថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា133:21–29្ឺជារោរកត�ប់បៅវិញនៃអំបូរអ៊ីកសាថអល

មួយថដលោៃោត់បង់។ថអលបឌើរកប៊ូសអ័រម្៉ា្រ់ខៃ់�រី្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃពៃ្យល់៖«អំបូរទាំងដប់

ៃរងកត�ប់ម្រវិញ្រ៏ោៃដូចជាអំបូរដនទបទៀតថដរ៖តាមរយៈរោរទទួលយ្រកពះ្ម្ពរីរមរមៃៃិងរោរប�ឿបលើដំណរងល្អថដល

ោៃសាដារប�ើងវិញ។ពុំអាចម្ៃអង្គរោរសាសនាចក្រពរីរោច់ពរីោនាៃិងឯ្ររា�្យបៅបលើថ្ៃដរីដូចោនា្រ្ននុងបពលថតមួយោៃបទ

ោ៉ាងណា្រ៏បោយ្រ្ននុងរយៈបពលមួយន្ងៃមិៃអាចក្ប់ក្ងសាសនាចក្របចញពរី្រថៃលែងថតមួយោៃបទ។កបធាៃនៃសាសនាចក្រ

រោៃ់្រូៃបសាទាំងឡាយអំបូរទាំងដប់ៃរងកតូវោៃនាំបចញពរីថដៃដរីភា្ខាងប�ើងបៅរោៃ់ម្តុ្ូមិោ៉ាប�ស្ទរីៃរបស់ពួ្រប្វិញ។

្ឺកទង់មិៃថមៃពួ្រប្បទថដលៃរងដរ្រនាំពួ្រប្ឲ្យកត�ប់ម្រវិញបនាះ»( A New Witness for the Articles of Faith
[ឆ្នាំ1985]ទំព័រ520–21)។

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា133:30–35កោប់អំពរីពរ�័យមួយចំៃួៃថដលរាកសតេ្រ្ននុងបសច្រ្រីសញ្ញារបស់កពះអម្ចាស់ទទួល

ោៃជាពរ�័យថដលទា្រ់ទងបៅៃរងរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កពះអម្ចាស់។បោយសារថតរោរសៃយារបស់កពះអម្ចាស់

កតូវោៃបធវើជាមួយបអកោអិម(ជា្រូៃកបុសរបស់យែូថសប)ៃិងជាអំបូររបស់បលា្របនាះ្រូៃបៅរបស់បអកោអិមៃរង

កតូវោៃកបមូលមុៃប្បៅន្ងៃចុងបករោយបង្អស់។ពួ្រប្កតូវោៃ្ ្ល់ឲ្យៃូវរោរសាដារប�ើងវិញនៃដំណរងល្អៃិងសិទ្ធិអំណាច

បពវ�ិតភាពកពមទាំង្រូៃបសាថដលអៃុញ្ញាតឲ្យពួ្រប្ដរ្រនាំ្រិច្ចរោរនៃរោរកបមូល្តេនុំវង្សអ៊ីកសាថអល។កពះរា�បំណងដ៏ធំបំ្ុត

របស់កពះអម្ចាស់្ឺកតូវ�ួយក្រុមក្ួសារទាំងមូលរបស់កពះឲ្យោៃោ្រ់ម្រុដបោយៃូវសិរីល្អបហើយទទួលោៃពរ�័យថដលម្ៃ

តាមរយៈពិធរីបរិសុទ្ធនានានៃដំណរងល្អ។

តាមរយៈរោរថកបចិតតេៃិងរោរបកតៀមខលែលួៃរបស់បយើងៃិងរោរបរៀបចំមៃុស្សទូបៅទទួលរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កពះអម្ចាស់

បនាះបយើងអាចទៃ្ទរងរង់ចាំរោរោងម្ររបស់កទង់បោយបសច្រតេរីអំណរបហើយ្រ៏រី្ររាយៃរងពរ�័យថដលប្រើតម្ៃពរីរោររស់បៅ

កប្របបោយសុចរិតភាព្រ្ននុងបពលបៃះថដរ។


7.សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ១៣៣:១–៣៥ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៤៩៦

សមសរៀនេដី២៩៖ន្ងៃេដី២

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា

១៣៣:៣៦–៧៤
បមបរៀៃទរី29៖ន្ងៃទរី2បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា133:3៦–74

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១៣៣:៣៦–៤០

ទ្រះអម្ចាស់ម្នទ្រះបន្ទទូលទបកាសថាែំណឹងល្អដែលោនស្ដារត�ើងវិញនឹងទ�ូវោនទបកាសតៅែល់្ ិភ្តោក
ទាំង្ូល

1.បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ

របស់អ្ន្រសូមសរបសរអំពរីអារម្ណ៍របស់អ្ន្រ

បៅបពលអ្ន្រពិចារណាអំពរីរោរោងម្រជាបលើ្រទរី

ពរីររបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។បតើអ្ន្រម្ៃអារម្ណ៍

សបបាយរី្ររាយៃិងម្ៃសង្រមថដរឬបទរោល

ោៃប�ើញកពះអង្គសប្គ្រះបៅបពលកទង់ោង

ម្រជាបលើ្រទរីពរីរបនាះ?បតើរោរបកតៀមខលែលួៃរបស់

បយើងទទួលរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរអាច�ួយ

បយើងយ្រឈ្នះបលើបសច្រ្រី្ ័យខាលាចោៃោ៉ាង

ដូចបម្ច?

រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃរងជា

បទពិបសាធៃ៍មួយដ៏ថ្្អមថល្មៃិងអសាចារ្យសកម្ប់មៃុស្សមួយចំៃួៃថត្រ៏ជាបទពិបសាធៃ៍មួយដ៏ត្រ់សលែនុតសកម្ប់មួយចំៃួៃ

បទៀតថដរ—បោយថ្្អ្របៅបលើរោរបកតៀមខលែលួៃៃិងភាពស្រ្ិសមផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ពួ្រប្។

សូមសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា133:3៦–39បោយថសវងរ្រ្ ស្នុតាងថដលបគ្ហាញថាកពះអង្គសប្គ្រះម្ៃ

កពះទ័យចង់ឲ្យមៃុស្សទាំងពួងបកតៀមខលែលួៃជាបកសចទទួលរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កទង់។

បយើងម្ៃតួនាទរី�ួយបរៀបចំពិ្ពបលា្រទទួលរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។បោងតាមអវរីថដលអ្ន្របរៀៃ

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា133:37–38សូមបញ្ចប់បសច្រ្រីពិតដូចតបៅបៃះ៖ក្នុងនាមជាអ្កបគពមើរបស់ព្រះ

គ�ើងអាចជួ�គរៀបចំមៃុស្សទូគៅទទួលការោងមកជាគលើកទបី្ បីរតាមរ�ៈ។

បោងតាមខទរី38បយើងកតូវកបរោសដំណរងល្អ«បោយបៃលែឺសំប�ងោ៉ាងខាលាំង»។បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរណ៍បៃះម្ៃៃ័យ

ដូចបម្ច?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា133:40បោយថសវងរ្រ្រិច្ចរោរមួយបទៀតថដលពួ្រអ្ន្របបកមើរបស់កពះៃរងកតូវបធវើ

ពរីមុៃរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កពះបយសូ៊វក្រីស្ទ។បតើខ្ម្ពរីរបៃះថណនាំអវរីខលែះទា្រ់ទងៃរងអារម្ណ៍របស់ពួ្រសុចរិតអំពរី

រោរោងម្ររបស់កពះអង្គសប្គ្រះ?

បៅ្រ្ននុងខទរី40បតើោ្រ្យណាខលែះថដលបគ្ហាញអំពរីបំណងកោថានារបស់ពួ្រសុចរិតថដលចង់ប�ើញកពះអម្ចាស់បៅបពលកទង់ោង

ម្រជាបលើ្រទរីពរីរ?អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំោ្រ្យទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។

បរុព្វកថា
សនទះគឺជាសមសរៀនេដីពដីរដែលរានវិវរែៈក្ត់បតាសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា

១៣៣។ពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធបានេេរួលវិវរែៈសនទះសៅន្ងៃេដី៣ដខវិច្ិកា

ឆ្នាំ១៨៣១។វាសឆ្ើយ�ំែួរទាំងឡាយដែលពរួក្អ្នក្ផ្សព្វផសាយសា�នាបាន

រានអំពដីការប្រកា�ែំែឹងល្អនិងការប្រមូលផ្គុំសា�ន៍អម៊ីបសាដអល។វាក្៏បបា្រ់

អំពដីការយាងមក្ជាសលើក្េដីពដីររ្រ�់បពទះអរាចា�់និងអំពដីអ្វដីដែលសយើងបតូវសធ្វើសែើម្ដី

សបតៀមខ្លួនេេរួលបពឹត្ិការែ៍សនាទះដែរ។



៤៩៧

សមសរៀនេដី២៩៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣៣:៣៦–៧៤

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១៣៣:៤១–៥៦

ទ្រះតយស៊ូវទគីស្ទម្នទ្រះបន្ទទូលទោប់អំ្ីការយាង្ កជាតលើក្រី្ ីររបស់ទ្រង់

សូមសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា133:41–45បោយថសវងរ្រពរ�័យនានាថដលៃរងប្រើតម្ៃដល់អ្ន្រទាំងឡាយ

ថដលអធិសាឋាៃបហើយទៃ្ទរងរង់ចាំទទួលរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កពះបយសូ៊វក្រីស្ទ។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំអវរីថដលអ្ន្រ

រ្រប�ើញ។

បចញពរីខទរី45បយើងបរៀៃថាព្រះអមាចាស់បាៃគរៀបចំ្ រជ័��៏អោចារ្យៗទុកសពមាប់អ្កទាំងឡា�ផ�លទៃ្ទឹងរង់ចាំពទង់។

អ្ន្រអាចៃរងចង់សរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។

បៅបពលអ្ន្រអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបៃះបោយថអលបឌើរថ�្ហវរីអ័រហូ�ិៃ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដបពរីរនា្រ់សូម

្ូសបនាទាត់ពរីបករោមរោរណ៍ថដលបយើងកតូវបធវើបដើម្បរីទៃ្ទរងរង់ចាំកពះអម្ចាស់បោយម្ៃចិតតេបសាមះកតង់៖

«សយើង្ិនទ�ូវអនុញ្ញាតឲ្យស�ចក្្ដីភ័យខាលាចនិង្រិតាននស�ចក្្ដីភ័យខាលាច(សាតាំងខ្លួនវា)្រដង្វរ

សយើងសចញពដីស�ចក្្ដីជំសនឿនិងការរ�់សៅសដាយរានចិត្សសាមាទះបតង់សៅតាមសាថានភាពណា្ ួយឲ្យ

សសាទះ។វាដ�ងដ�រានការសចាេ�រួរអំពដីអនាគតកាលជានិច្។្រុគ្លវ័យសក្្មងឬគូសាវាមដីភរិយា

វ័យសក្្មងបគ្រ់រូ្រសៅបគ្រ់ជំនាន់បតូវសែើរសដាយស�ចក្្ដីជំសនឿសៅរក្អ្វដីមរួយដែលដ�ងដ�ជាសរឿងមិន

បបាក្ែប្រជា—ចា្រ់សផ្ើមសដាយអ័ដាមនិងសអវា៉សៅក្្នគុងជំហានែំ្រូងែ៏ញសញើតញសញើមសចញពដី

�រួនចបារសអដែន។្រ៉ុដន្ការែ៍សនាទះពុំដមនជា្រញ្ហាសនាទះសេ។សនទះគឺជាដផនការែ៍។វានឹងពុំរាន

្រញ្ហាសឡើយ។�ូមរានចិត្សសាមាទះបតង់។បពទះបេង់េេរួលយក្្រន្គុក្សនាទះសហើយ។បេង់បជា្រអំពដីស្មាទះរ្រ�់អ្នក្សហើយ

បជា្រអំពដីស�ចក្្ដីបតូវការរ្រ�់អ្នក្។...

«បពទះរានបពទះេ័យរំពឹងឲ្យអ្នក្រានស�ចក្្ដីជំសនឿបគ្រ់បោន់និងការស្រ្ជាញាចិត្សហើយេុក្ចិត្សលើបេង់សែើម្ដី្រន្សៅមុខ្រន្

រ�់សៅនិង្រន្រានចិត្រីក្រាយ។បបាក្ែណា�់បេង់មិនរានបពទះេ័យរំពឹងឲ្យអ្នក្ទបឈ្្ ុខនឹងអនាគតកាលសដាយ

ធម្មតា(ដែលហាក្់ែូចជាសបក្ៀមបក្ំនិង្រសណាដាយតាមវា�នា)សនាទះសេែ្ិតបេង់រានបពទះេ័យរំពឹងឲ្យអ្នក្ឱ្របក្សសា្រ

យក្សហើយតរៀបចំអនាគតកាល—សែើម្ដីសចទះប�ឡាញ់សហើយអរ�្របាយនឹងអនាគតកាលសហើយសធ្វើឲ្យរីក្រាយសឡើងសៅ

ក្្នគុងជដីវិតរ្រ�់អ្នក្។

«បពទះបេង់េន្ឹងរង់ចាំសដាយអន្ទះសាចំសោទះឱកា�សែើម្ដីសឆ្ើយត្រការអធិសា្នរ្រ�់អ្នក្សហើយ្រំសពញតាមស�ចក្្ដីបបាថ្នា

ដែលអ្នក្រានែូចដែលបេង់ធាលា្រ់បានសធ្វើររួចមក្សហើយ។្រ៉ុដន្បេង់ពុំអាចសធ្វើយា៉ាងសនាទះបានសេស្រើ�ិនជាអ្នក្ពុំអធិសា្ន

សហើយពុំរានស�ចក្្ដីបបាថ្នាសនាទះ។និយាយឲ្យខ្ដីបេង់ពុំអាចសធ្វើយា៉ាងសនាទះបានសេស្រើ�ិនជាអ្នក្ពុំសជឿសេសនាទះ»(Terror, 
Triumph, and a Wedding Feast»[Brigham Young University fireside addressន្ងៃេដី១២ដខក្ញ្ញាឆ្នាំ២០០៤]

េំព័រ៣speeches.byu.edu 

សូមពិចារណាសំណួរដូចតបៅបៃះ៖បតើមៃុស្សក្ប់ោនាៃរងសារល់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទជាៃរណាថដរឬបទបៅបពលកទង់ោងម្រជា

បលើ្រទរីពរីរបនាះ?សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា133:4៦–47បដើម្បរីថសវងរ្រចបមលែើយចំបោះសំណួរបៃះ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា133:48–49បោយរោរពិពណ៌នាថដលកោប់អំពរីរូបរាងរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទថដល

កទង់ៃរងោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ។

បដើម្បរីយល់អំពរីៃិមិតតេរូបនៃកពះពកសតេពណ៌ក្រហមរបស់កពះអង្គសប្គ្រះវៃរង្ ្ល់អតថែកបបោ�ៃ៍្រ្ននុងរោរដរងអំពរីអតថែៃ័យនៃ

វ្រ្យសព្ទ«ធុងទំោំងោយ�ូរ»បៅ្រ្ននុងខទរី48។ធុងទំោំងោយ�ូរ្រ៏កតូវោៃបៅថាកបោប់ោបទរ្រទំោំងោយ�ូរថដរ

ថដលជាធុងមួយដ៏ធំ្ ្ទនុ្របៅបោយថ្លែទំោំងោយ�ូរ។មៃុស្សជាៃ់បលើថ្លែទំោំងោយ�ូរបដើម្បរីោបយ្រទរ្រដូបច្នះវអាចកតូវោៃ

្្ទនុ្របៅ្រ្ននុងធុងថតមួយ។បៅបពលមៃុស្ស្ ៃ់បលើថ្លែទំោំងោយ�ូរបនាះទរ្ររបស់វោៃខាទាតកបឡា្រ់សបមលែរៀ្របំោ្រ់ពួ្រប្

ថដលម្ៃពណ៌ប�ើងក្រហមថទង។



៤៩៨

សមសរៀនេដី២៩៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣៣:៣៦–៧៤

សូមសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា133:48–51។

បចញពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបយើងបរៀៃអំពរីបសច្រ្រីយុតតេិធម៌ៃិង

រោរសងសរ្របពលកទង់ោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ។

ចំបោះៃិមិតតេរូបនៃកបោប់ោបទរ្រទំោំងោយ�ូរថ្លែ

ទំោំងោយ�ូរតំណាងឲ្យពួ្រទុច្ចរិតថដលៃរងកតូវោៃបំផ្លាញ

បចាលបៅបពលកពះអង្គសប្គ្រះោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ។

កពះពកសតេពណ៌ក្រហមរបស់កទង់អាចកតូវោៃចាត់ទុ្រជា

ៃិមិតតេរូបនៃបសច្រ្រីយុតតេិធម៌របស់កទង់។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា133:52–53

បោយថសវងរ្រអវរីថដលពួ្រសុចរិតៃរងចងចាំបហើយថ្លែង

«ឆ្នាំ្រំណត់នៃពួ្របកោសបលាះរបស់បយើង»(្.ៃិងស.

133:52)។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំអវរីថដលអ្ន្រ

រ្រប�ើញ។


2.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុ

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីកោថដលអ្ន្រោៃ

ម្ៃអារម្ណ៍អំពរីសណាដាៃកពះទ័យនៃបសច្រ្រី

កសឡាញ់របស់កពះអម្ចាស់។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា133:54–5៦បោយថសវងរ្រអវរីថដលៃរងប្រើតប�ើងចំបោះពួ្របរិសុទ្ធសុចរិត

ថដលោៃសាលាប់ពរីមុៃរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១៣៣:៥៧–៧៤

ែំណឹងល្អទ�ូវោនបញ្ទូនតៅតែើ្្ីតរៀបចំ្ ិភ្តោក្រ្រួលការយាង្កជាតលើក្រី្ីររបស់ទ្រះតយស៊ូវទគីស្ទ

សូមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា133:57–៦2បោយថសវងរ្របសច្រ្រីពិតអំពរីមូលបហតុថដលដំណរងល្អកតូវថតោៃបញ្តូៃ

បៅពរីមុៃកពះអម្ចាស់ោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ។

បៅបពលអ្ន្របរៀៃបចះដរងអំពរីដំណរងល្អបហើយរស់បៅតាមអ្ន្រៃរងបកតៀមខលែលួៃជាបកសចទទួលរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ។

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា133:៦2បគ្ហាញអំពរីពរ�័យមួយបទៀតថដលអ្ន្រអាចទទួលោៃ។សូមបោងបៅរោៃ់ខ្ម្ពរីរ

បៃះបដើម្បរីបញ្ចប់បសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចតបៅបៃះ៖អ្កទាំងឡា�ផ�លគ�ើ�ផញកខលែលួៃគចញជាបរិសុទ្ធគនារះៃឹងព្រូវបាៃ។

អ្ន្រអាចៃរងប�ើញទំនា្រ់ទំៃងរវងបោលរោរណ៍បៅ្រ្ននុងខទរី៦2ៃិងបោលរោរណ៍ថដលអ្ន្ររ្រប�ើញមុៃបៃះបៅ្រ្ននុង

ខទរី45—ថដលកោប់ថាកពះអម្ចាស់ោៃបរៀបចំពរ�័យអសាចារ្យៗទុ្រសកម្ប់អ្ន្រទាំងឡាយថដលទៃ្ទរងរង់ចាំកទង់។


3.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើបោលរោរណ៍

បៅ្រ្ននុងខទរី៦2ទា្រ់ទងៃរងបោលរោរណ៍ថដលអ្ន្ររ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងខទរី45ោ៉ាងដូចបម្ច?

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា133:៦3–74បយើងអាៃអំពរីលទ្ធ្លនានាប្រើតប�ើងចំបោះអស់អ្ន្រទាំងឡាយថដល

មិៃថកបចិតតេបហើយមិៃបកតៀមខលែលួៃទទួលរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ។លទ្ធ្លមួយចំៃួៃទាំងបៃះរួមបញ្ចតូលទាំងរោរកតូវោៃ

រោត់បចញពរីកពះអម្ចាស់ៃិងរោរ«កតូវោៃកប្ល់បៅឯបសច្រ្រីងងរត»(្.ៃិងស.133:72)។


4.សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា133:៦៦–៦7,70–71ម្ងបទៀតជាខ្ម្ពរីរថដលម្ៃកពះបៃ្ទតូល

របស់កពះអម្ចាស់បៅរោៃ់មៃុស្សថដលពុំទទួលកទង់។បនាទាប់ម្រសូមសបងខេបបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុ

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរី�បកមើសនានារបស់មៃុស្សថដលម្ៃពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។

ចំបោះអ្ន្រទាំងឡាយថដលោៃម្ៃឱរោសទទួលកពះអម្ចាស់បហើយបែុថៃតេពុំទទួលកទង់បទបនាះរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរៃរងជា

បពលមួយដ៏បក្រៀមក្រំ។បែុថៃតេបបើសិៃជាបយើងទទួលយ្ររោរអបញ្ើញរបស់កពះអម្ចាស់ឲ្យទទួលកទង់សាដាប់តាមកពះសូរបសៀងកទង់

កពមទាំងប�ឿបហើយទទួលពួ្រអ្ន្របបកមើរបស់កទង់្ ងបនាះរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរៃរងជាទិវមួយដ៏រុងបរឿងសកម្ប់បយើង។

ណ្លទំោំងប្យជូរពតូវប្នជាន់សៅក្នុងធរុងទំោំងប្យជូរឬ

ពបដាប់ោបទឹកទំោំងប្យជូរ។

ការស�វែងទំន្ក់ទំនង

សៅក្នុងរទគម្ពីរ

ដអលសឌើរសែវីឌសអដ្រែណាក្្នគុងក្ូរ៉ុម

ននពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់បាន្រសបងៀនថ្

«ការភាជា្រ់ោនាគឺជាេំនាក្់េំនងឬតំែ

រវាងគំនិតមនុ�្សវត្គុឬបពឹត្ិការែ៍

នានាសហើយ្រេគម្ដីររានសពញសៅ

សដាយការភាជា្រ់ោនាសនទះ។...ការដ�្វងរក្

ប្រក្្រសដាយការអធិសា្នការសរៀននិង

ការពិចារណាអំពដីការភាជា្រ់ោនាសនទះ—

ឧទាហរែ៍ែូចជាភាពប�សែៀងោនានិង

ភាពខុ�ោនានានា—គឺជាធនធាន�ំខាន់

ននេឹក្រ�់ដ្មទាំងផ្ល់ការយល់ែឹង

ែ៏្រំផុ�គំនិតនិងជារតន�ម្ត្ិនន

ចំសែទះវិជាជាដែលបានក្្់រលាក់្េុក្»

(«AReservoirofLiving
Water»[�ុន្រក្ថ្ការប្រជុំពិស��

សៅសាក្លវិេយាល័យបពិក្ហាំយ៉ង់ន្ងៃ

េដី៤ដខក្ុម្ភៈឆ្នាំ២០០៧]េំព័រ៤

speeches.byu.edu)។�ូម

សាក្ល្ងសប្រើវិធដីសាប�្�ិក្សាសនទះសៅ

ក្្នគុងការ�ិក្សាផ្ទាល់ខ្លួនរ្រ�់អ្នក្។



៤៩៩

សមសរៀនេដី២៩៖ន្ងៃេដី២សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣៣:៣៦–៧៤



5. សូមកសនមថាកពះអង្គសប្គ្រះោៃោងកត�ប់ម្ររោៃ់ថ្ៃដរីវិញបៅន្ងៃបៃះ។បតើអ្ន្រៃរងអរសបបាយបៅ្រ្ននុង

វតតេម្ៃកទង់ជាមួយអ្ន្រទាំងឡាយថដលោៃទៃ្ទរងរង់ចាំកទង់ថដរឬបទ?សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុ

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រៃូវ្រិច្ចរោរមួយថដលអ្ន្រៃរងបធវើបដើម្បរីឲ្យរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កពះអង្គ

សប្គ្រះៃរងរោលាយជាបទពិបសាធៃ៍មួយថដលបោរបពញបៅបោយបសច្រតេរីអំណរសកម្ប់អ្ន្រ។


៦. សូមសរបសរអវរីថដលបៅខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ

របស់អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ១៣៣:៣៦–៧៤ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ

(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៥០០

សមសរៀនេដី២៩៖ន្ងៃេដី៣

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣៤
បមបរៀៃទរី29៖ន្ងៃទរី3បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា134

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១៣៤:១–៤

ការ្រ្រួលខុសទ�ូវរបស់រដាឋាភិោលទ�ូវោនដាក់ឲ្យម្ន

1. សូមកសនមថាក្រុមក្ួសាររបស់អ្ន្រ្រំពុងចូលរួម

ជាមួយក្ូសារដនទបទៀតបដើម្បរីបបងកើតជាកបបទស្ ្រី

មួយបោយម្ៃរោឋា្ិោល្ ្រី។សូមបឆលែើយសំណួរ

ខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសា

កពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រ្ ិតថារោឋា្ិោលម្ៃបោលបំណងអវរី?

ខ. បបើសិៃជាអ្ន្រ្ ឺជាអ្ន្រដរ្រនាំកបបទស្ ្រីមួយ

បតើម្ៃចបាប់មួយចំៃួៃណាខលែះថដលអ្ន្រៃរង

បបងកើត?

បរុព្វកថា
សៅន្ងៃេដី១៧ដខ�ដីហាឆ្នាំ១៨៣៥ការប្រជុំេូសៅមរួយននសា�នាចបក្បាន

សធ្វើសឡើងសៅេដីបក្ុងខឺតឡង់រែ្ឋអូនហអូសែើម្ដីពិចារណាសលើរាតិកាដែលបានស�្នើ

�បរា្រ់ការសបាទះពុម្សលើក្ែំ្រូងននសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា។សដាយសារដត

ពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធបានក្ំពុងដត�រួរ�ុខេុក្្ខពរួក្្ររិ�ុេ្សៅេដីបក្ុងមដីឈដីសហកន

សរាលាទះសហើយសេើ្រអូលដីសវើរស្សឌើរីបានសធ្វើអធិ្រតដីសលើការប្រជុំ។សៅក្្នគុងការប្រជុំសនទះ

ពរួក្្ររិ�ុេ្បានសបាទះសឆ្នាតសដាយឯក្ច្ន្ឲ្យដាក្់្រញ្លូលស�ចក្្ដីប្រកា�ដែល

អូលដីសវើរស្សឌើរីបាន�រស�រអំពដីជំសនឿរ្រ�់សា�នាចបក្ទាក្់េងនឹងរដា្ភិបាល

និងចបា្រ់។

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣៤រាននូវោក្្យឬឃ្លាដែលអាចនឹងពិបាក្យល់។្រញជដី

និយមន័យនានាខាងសបកាមសនទះអាចនឹងផ្ល់អត្ប្រសយាជន៍សៅសពលអ្នក្�ិក្សាក្ែ្ឌសនទះ៖

្ទ្ទង់(ខទរី2)៖សុវតថែិភាពមិៃកតូវោៃបំោៃ

ពួក មៅ្កម(ខទរី3,៦)៖ម្ៃតេរីសាធារណៈថដលក្ប់ក្ងចបាប់

សាធារណៈរដ្ឋ(ខទរី3)៖រោឋា្ិោលថដលម្ៃកបជាពលរដ្ឋបោះបឆ្នាត

បក�ើសតាំងឲ្យបធវើជាតំណាងពួ្រប្

មហាក្ស្ត(ខទរី3)៖អ្ន្រក្ប់ក្ង្រំពូលម្ៃដូចជាកពះរាជាឬកពះរា�ៃរី

ទទួលខុស្តូវ(ខទរី4)៖ម្ៃភារ្រិច្ច

រំមោភ មៅ មលើ(ខទរី4)៖បគ្អា្រ់ោ្រ់្រំហិតបំោៃបៅបលើ

ការោក់ចបាប់(ខទរី4,៦)៖រោរបបងកើតចបាប់

ោក់បញ្ជា(ខទរី4)៖បគ្រប់កបជាពលរដ្ឋឲ្យបធវើអវរីមួយតាមវិធរីជា្រ់លា្រ់មួយ

ហាម្បាម(ខទរី4)៖ោ្រ់្រំហិតរឹតបៃតេរង

ឥតដក មចញ បា�(ខទរី5)៖ពុំអាចបដិបសធពុំអាចយ្របចញោៃ

ការចាក់រុក(ខទរី5,7)៖រោរបះបោរកបឆ្ំងៃរងថានា្រ់ដរ្រនាំរោឋា្ិោល

្ពម មធវែើតាម(ខទរី៦)៖រោរកពមបកពៀងរោរចុះចូល

បា� ្រំ�ួស មោយ(ខទរី៦)៖ោៃប្តូរបោយ

អនាធិបមតយ្យ(ខទរី៦)៖ភាពោមៃសណាដាប់ធានាប់—អវតតេម្ៃនៃចបាប់

ៃិងរោឋា្ិោលឬរោរបះបោរកបឆ្ំងៃរងចបាប់ឬរោឋា្ិោល

ហាម្បាម(ខទរី7,9)៖ឃ្ត់ឃ្ំង

ការរួមគំ�ិត មធវែើ អំមពើ ទុច្ចរិត(ខទរី7)៖ស្រម្ភាពនៃរោរបធវើរោររួមោនា

បដើម្បរី្ ្លួលរំលំរោឋា្ិោលឬអង្គរោរដនទបទៀត

អំមពើ បំសបកបំបាក់(ខទរី8)៖បល្ើសឬបំោៃ

សក(ខទរី11)៖បធវើអវរីមួយឲ្យកតរមកតូវប�ើងវិញ

ការបំោ� មល្ើស ចបាប់(ខទរី11)៖រោរ្លាៃោៃខុសចបាប់

ម្ោះអាស�្ន(ខទរី11)៖បសច្រ្រីកតូវរោរជាបនាទាៃ់

ទាសភាព(ខទរី12)៖បសវ្រភាពភាពជាអ្ន្របបកមើ



៥០១

សមសរៀនេដី២៩៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣៤

សូមរំឭ្រអំពរីបុពវ្រថានៃបមបរៀៃបៃះៃិងបសច្រ្រីថណនាំអំពរី្រណ្ឌប�ើងវិញសកម្ប់បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា134។

សូមថសវងរ្រមូលបហតុថដលពួ្របរិសុទ្ធោៃទទួលអារម្ណ៍ថាកតូវបោះពុម្ពបសច្រ្រីកបរោសអំពរីរោឋា្ិោលៃិងចបាប់។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា134:1បោយថសវងរ្រថាបតើៃរណាជាអ្ន្ររោឋា្ិោល។បោយថ្្អ្របៅបលើអវរី

ថដលអ្ន្រថសវងយល់បចញពរីខ្ម្ពរីរបៃះសូមបំបពញបសច្រ្រីពិតដូចតបៅបៃះ៖រោឋាភិបាលព្ូរវបាៃគឡើងគោ�សពមាប់ែល

ពបគោជៃ៍។

បចញពរីខទរី1បយើង្រ៏បរៀៃថសវងយល់អំពរីបសច្រ្រីពិតដូចតបៅបៃះថដរ៖ម្ៃ្បីរោឋាភិបាលមាៃការទទួលខុសព្រូវចំគពារះព្រះ

ក្នុងការពបព្ឹ្រ្«សពមាប់ការល្អៃិងសៃ្ិសុខ�ល់សង្គម»។


2. បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមបធវើដូចខាងបករោមបៃះ៖

្រ. សូមរាយបញ្រីនៃរបបៀបថដលថានា្រ់ដរ្រនាំរោឋា្ិោលអាចកបកពរតតេ«សកម្ប់រោរល្អៃិងសៃតេិសុខដល់

សង្គម»។

ខ. សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា134:2បោយថសវងរ្រសិទ្ធិទាំងបរីថដលរោឋា្ិោល្ ួរថតោំោរ។

សូមរាយបញ្រីនៃសិទ្ធិទាំងបរីបៃះ។

្ . សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា134:4រួច្រត់កតាសិទ្ធិមួយបទៀតថដលរោឋា្ិោល្ ួរថតោំោរ។

កបធាៃថអ៊សរាែថាហវថប៊ៃសរៃោៃថ ល្ែងទរីបនាទាល់អំពរីសារៈសំខាៃ់នៃអវរីថដលបលា្រោៃបៅថា«សិទ្ធិសំខាៃ់ៗទាំងបរីរបស់

មៃុស្សជាតិ»។បៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍របស់បលា្រខាងបករោមបៃះឃ្លា«ពួ្រអយ្យបរោបដើម»សំបៅបៅបលើអ្ន្រទាំងឡាយ

ថដលោៃបបងកើតរោឋា្ិោលនៃសហរដ្ឋអាបមរិ្រប�ើង។

«ស�ចក្្ដីប្រកា�អំពដីឯក្រាជ្យភាពបាន្រញ្ជាក្់អំពដីជំសនឿនិងេំនុក្ចិត្រ្រ�់ពរួក្អយ្យសកាសែើមសៅសលើ

បពទះសដាយោក្្យសពចន៍ទាំងសនទះ៖‹សយើង�ូមប្រកាន់ខាជា្រ់ថ្ស�ចក្្ដីពិតទាំងសនទះគឺជាសរឿងពិតដែលថ្

មនុ�្សទាំងអ�់បតូវបាន្រសងកើតសឡើងឲ្យរាន�ិេ្ិស�្មើោនាដែលពរួក្សគបតូវបានប្រទានឲ្យនូវ�ិេ្ិផ្ទាល់ខ្លួន

ពដីបពទះែ៏្រងក្រសងកើតរ្រ�់ខ្លួនដែលក្្នគុងសនាទះរាន�ិេ្ិរ�់រានរានជដីវិត�ិេ្ិរានស�រីភាពនិង�ិេ្ិ

ដ�្វងរក្�ុភមង្ល›។

«សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញាដ្្ងថ្‹សយើងខ្គុំសជឿថ្ោមានរដា្ភិបាលណាអាចសៅក្្នគុងស�ចក្្ដី�ុខសាន្បានសឡើយ

សលើក្ដលងដតចបា្រ់ទាំងឡាយបតូវបាន្រសងកើតសឡើងសហើយបេបេង់ដែលនឹងធានាែល់្រុគ្លរានាក្់ៗនូវស�រីភាពខាង

�តិ�ម្ជញ្ញៈ›(គ.និង�.១៣៤:២)។�ិេ្ិរ�់រានរានជដីវិត�ិេ្ិរានស�រីភាព�ិេ្ិកាន់កា្រ់បេព្យ�ម្ត្ិ—

គឺជា�ិេ្ិ�ំខាន់ៗទាំង្រដីរ្រ�់មនុ�្សជាតិ»(«Our Divine Constitution»Ensign ដខវិច្ិកាឆ្នាំ១៩៨៧េំព័រ៤)។



3.សូម្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរី្ ំរូមួយចំៃួៃនៃរបបៀបថដលរោឋា្ិោល

អាចោំោរសិទ្ធិនានាថដលម្ៃរាយបញ្រីបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា134:2។បនាទាប់ម្រសូមអាៃ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា134:3បោយថសវងរ្រអវរីមួយថដលកបជាពលរដ្ឋបៅ្រ្ននុងកបបទសមួយចំៃួៃអាចបធវើ

បដើម្បរីកោ្រដថាថានា្រ់ដរ្រនាំរោឋា្ិោលរបស់ខលែលួៃៃរងអៃុវតតេចបាប់។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១៣៤:៥–៦,៨

ការ្រ្រួលខុសទ�ូវរបស់ទបជា្លរែ្ឋទ�ូវោនដាក់ឲ្យម្ន

សូមកសនមថាអ្ន្ររស់បៅ្រ្ននុងកបបទសមួយថដលជាធម្តារោឋា្ិោលកបបទសបៃះោំោរសិទ្ធិរបស់កបជាពលរដ្ឋខលែលួៃបែុថៃតេ

្្រីៗបៃះោៃអៃុមតិចបាប់ថដលអ្ន្រពុំយល់កសបតាម។បតើរបបៀបបឆលែើយតបណាមួយខាងបករោមបៃះថដលសមកសប?

(សូម្ ូសរងវង់មួយ)។

• កបរោស�ំទាស់បោយសបកមចថាមិៃបធវើតាមចបាប់ណាមួយរបស់រោឋា្ិោលប�ើយ។

• ្ំរាម្រំថហងឬបងករបួសសានាមដល់ម្ៃតេរីរោឋា្ិោលថដលោៃបបងកើតចបាប់បនាះប�ើង។

• កបមូល្ ្នរីោនា្ ្លួលរំលំរោឋា្ិោល។

• បគ្ហាញទស្សៃឬ្រងវល់របស់អ្ន្របៅតាម្ លែតូវចបាប់បែុថៃតេោំកទៃិងកបកពរតតេតាមរោឋា្ិោលបោយបោរពតាម

ចបាប់។



៥០២

សមសរៀនេដី២៩៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣៤

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា134:5–៦បោយថសវងរ្របមើលថាបតើអវរីខលែះថដលជារោរទទួលខុសកតូវរបស់

កបជាពលរដ្ឋ។

បោលរោរណ៍មួយថដលខ្ម្ពរីរបៃះបបកងៀៃ្ ឺថាគ�ើងព្រូវោំពទគ�ើ�គោរ្តាមចបាប់រោឋាភិបាលផ�លគ�ើងរស់គៅគពកាម

ការពគប់ពគង។

បតើបោលរោរណ៍បៃះរំឭ្រអ្ន្រអំពរីម្កតានៃបសច្រ្រី�ំបៃឿទរីបែុនាមៃ?(សូមបមើលម្កតានៃបសច្រ្រី�ំបៃឿបៅ្រ្ននុងមុរោតាដ៏ម្ៃតនមលែ

មហិម្បដើម្បរីប្្ទរៀងផ្ទាត់ចបមលែើយរបស់អ្ន្រ)។


4.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើអ្ន្រ្ ិតថា

បហតុអវរីោៃជាវម្ៃសារៈសំខាៃ់ថដលកបជាពលរដ្ឋកតូវោំកទបហើយបោរពរោឋា្ិោល?

បោងតាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា134:៦ព្រះស្្វព្រះទ័�ឲ្យគ�ើងគោរ្គ�ើ�គធ្វើតាមចបាប់របស់ព្រះៃិងចបាប់

របស់មៃុស្ស។បតើអ្ន្រ្ ិតថាបយើង្ ួរថតបធវើអវរីខលែះបៅបពលចបាប់្ ូមិោលដំបណើររោរបៅ�ំទាស់ៃរង�ំបៃឿរបស់បយើង?

បៅបពលអ្ន្រ្ ិតអំពរីសំណួរបៃះសូមអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលបឌើរឌរី្តក្រីសតេតូហវឺសិៃ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃ

ពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

«សៅក្្នគុងក្រែដីរានេំនា�់រវាងការទាមទារដែលសធ្វើសឡើងពដីបពទះ្រន្លូលននបពទះដែលបានស្រើក្�ដម្ងនិង

ពដីសាថានភាពដែលបតូវបាន្រង្ខំសដាយចបា្រ់សលាក្ិយសតើភាគដីណាមរួយដែល�រាជិក្សា�នាចបក្បតូវ

សោរពតាម?សែើម្ដីសឆ្ើយ�ំែួរសនទះបពទះ្រន្លូលននបពទះអាចនឹងបតូវបានអនុវត្—ែ្ិតវាគឺជា

ក្រែដីយក្ិច្រ្រ�់មនុ�្សដែលបតូវថ្វាយរ្រ�់ស�សារសៅស�សារឯរ្រ�់បពទះចូរថ្វាយសៅបពទះវិញ

[�ូមសមើលលូកា២០:២១–២៥]...

«េន្ឹមនឹងការរង់ចាំ[បពទះ]បេង់បគ្រ់បគងសលើអ្វដីទាំងអ�់សែើម្ដីរានស�រីភាពខាងសា�នាសនាទះវាគឺជាក្រែដីយក្ិច្រ្រ�់

ពរួក្្ររិ�ុេ្ដែលបតូវចុទះចូលសៅនឹងចបា្រ់ននប្រសេ�រ្រ�់ខ្លួន។សទាទះជាយា៉ាងណាក្៏សដាយពរួក្សគគរួរដតសប្រើបបា�់បគ្រ់វិធដី

ក្្នគុងនាមជាប្រជាពលរែ្ឋឬដាក្់�ំសែើសៅកាន់រដា្ភិបាលរ្រ�់ខ្លួនសែើម្ដីធានាែល់ពរួក្សគនិងែល់មនុ�្សទាំងពរួងឲ្យ

េេរួលបានគុែប្រសយាជន៍ននស�រីភាពខាងក្ិច្ការសា�នា។ពរួក្សគពុំបតូវបានតបមូវឲ្យរងេុក្្ខសដាយោមានការប្រកា�

ជំទា�់សៅនឹងការដាក្់ក្ំហិតឲ្យ្រង់ពន្សដាយអ្នក្ស្រៀតស្រៀនខុ�ចបា្រ់ឬតាមរយៈប្រតិ្រត្ិការននចបា្រ់មិនស�្មើភាពសនាទះ

សេ្រ៉ុដន្ការប្រកា�ជំទា�់រ្រ�់ពរួក្សគគរួរដតបតូវបានសធ្វើសឡើងសៅតាម្រេ្រញ្ជាប�្រចបា្រ់និងបតឹមបតូវ។ពរួក្្ររិ�ុេ្

បាន្រង្ហាញការសធ្វើតាមរ្រ�់ខ្លួនសដាយរានចិត្ប្រតិ្រត្ិថ្វាជាសរឿងប្រស�ើរជាងដែលបតូវរងេុក្្ខនឹងស�ចក្្ដីអាបក្ក្់ជាជាង

ប្របពឹត្អំសពើខុ�ឆ្ងតាមរយៈការប្រឆ្ំងដែលសធ្វើសឡើងសដាយមនុ�្សល្អ្ររិ�ុេ្សៅកាន់អាជាញាធរមិនយុត្ិធម៌សនាទះ»( The 
Articles of Faith,ការសបាទះពុម្សលើក្េដី១២[ឆ្នាំ១៩២៤]េំព័រ៤២២–២៣)។



5.សូម្ ិតអំពរីមៃុស្សថដលអ្ន្រសារល់ជាអ្ន្រថដលោំកទបហើយកបកពរតតេតាមរោឋា្ិោលៃិងចបាប់របស់ខលែលួៃ។សូម

សរបសរអំពរីពួ្រប្ម្នា្រ់ឬពរីរនា្រ់ោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។បតើអ្ន្រោៃ

ប�ើញពួ្រប្បធវើដូចបម្ចខលែះបដើម្បរីោំកទបហើយកបកពរតតេតាមរោឋា្ិោលៃិងចបាប់?

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា134:8បយើងអាៃថារោឋា្ិោលម្ៃរោរទទួលខុសកតូវមួយ្រ្ននុងរោរោ្រ់បទាសដល់អ្ន្រ

ទាំងឡាយថដលកបកពរតតេបទឧក្រិដ្ឋបហើយកបជាពលរដ្ឋម្ៃរោរទទួលខុសកតូវមួយ្រ្ននុងរោរ�ួយ«នាំអ្ន្រម្ៃបទាសទាស់ៃរង

ចបាប់ល្អម្រោ្រ់បទាស»។


៦.សូមសរបសរ្រថាខណ្ឌខលែរីមួយបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្របោយពិពណ៌នាអំពរីអវរី

ថដលអ្ន្រៃរងបធវើបដើម្បរីោំកទបហើយកបកពរតតេតាមរោឋា្ិោលរបស់អ្ន្រកពមទាំងចបាប់របស់វ។



៥០៣

សមសរៀនេដី២៩៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣៤

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១៣៤:៧,៩–១០,១២

្រំនាក់្រំនងរវាងស្សនានិងរដាឋាភិោល

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា134:7,

9–10,12បយើងអាៃថារោឋា្ិោល្ ួរថតបបងកើតចបាប់នានា

ថដលោំោររោរបោរពសាសនាបែុថៃតេពុំ្ ួរផ្រប់ចិតតេសាសនា

មួយជាងសាសនាមួយប្្សងបទៀតប�ើយ។បយើង្រ៏អាៃថា

អង្គរោរសាសនានានាម្ៃសិទ្ធិោ្រ់បទាសដល់សម្�ិ្ររបស់

ខលែលួៃថដលពំុបោរពតាមចបាប់បោយរោររោត់រោលបចញឬដ្រ

យ្រសម្�ិ្រភាពរបស់ពួ្រប្បចញបែុថៃតេអង្គរោរទាំងបនាះពុំ

ម្ៃសិទ្ធិអំណាច្រ្ននុងរោរវិៃិច្័យឬបងខេំោ្រ់បទាសថដលៃរង

ដ្រយ្រកទព្យសម្បតតេិរបស់សម្�ិ្រឬបងករបួសសានាមដល់

រូបរាងរោយរបស់ពួ្រប្ប�ើយ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១៣៤:១១។

សិ្រ្ិអំោវនាវសុំជំនួយ្ ីរដាឋាភិោលទ�ូវោន្ ន្យល់

បោងតាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា134:11

កបជាពលរដ្ឋ្ ួរថតកតូវោៃអៃុញ្ញាតឲ្យអំោវនាវសុំ�ំៃួយពរី

រោឋា្ិោលថាបតើពួ្រប្ោៃកបកពរតតេខុសឆ្គងថដរឬបទ។ខ្ម្ពរីរ

ទាំងបៃះ្រ៏ោៃបូ្របញ្ចតូលបសច្រ្រីកបរោសមួយថដលកោប់ថា

កបជាពលរដ្ឋកតូវោៃបគ្ហាញថាមិៃម្ៃ្រំហុសបដើម្បរីរោរោរ

ខលែលួៃប្ៃិងមៃុស្សទូបៅបៅបពលម្ៃបសច្្ររីកតូវរោរបនាទាៃ់

ថដលរោឋា្ិោលពុំអាច�ួយពួ្រប្ោៃបនាះ។

សូម្ ិតអំពរីអវរីថដលអ្ន្រម្ៃអំណរ្ុណចំបោះកបបទសឬសហ្មៃ៍របស់អ្ន្រ។


7.សូមសរបសរអវរីថដលបៅខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ

របស់អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ១៣៤ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖

ពបធ្ន្ូមា៉ាេសអេម៉នេរុននិងពបធ្នាធិបតតីថន

េេរែ្ឋអាសមរិករ៉ូែលរីហាគាន



៥០៤

សមសរៀនេដី២៩៖ន្ងៃេដី៤

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣៥
បមបរៀៃទរី29៖ន្ងៃទរី4បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា135

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១៣៥

្រុក្ករក្្របស់យ៉ូដសបនិងណហរុ្ស៊្មីធទ�ូវោនទបកាស

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា135:1។សូមកសនមថាអ្ន្រ្ ឺជាសម្�ិ្រសាសនាចក្រម្នា្រ់រស់បៅទរីក្រុងបៅវូរដ្ឋ

អិលលរីបណាយ្រ្ននុងឆ្នាំ1844រួចសូម្ ិតថាបតើអ្ន្រអាចៃរងម្ៃអារម្ណ៍ដូចបម្ចបៅបពលោៃឮដំណរងដ៏បខាលាច្សាបៃះ។

ពួ្របរិសុទ្ធជាបកចើៃោៃបសា្រប្ជាខាលាំងពៃ់បព្របៅបពលោៃទទួលដំណរងអំពរីមរណភាពរបស់យែូថសបៃិងនហរុមស៊្ីធ។

សូម្ ិតអំពរីអារម្ណ៍ៃិងទរីបនាទាល់ផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់អ្ន្រអំពរីពយារោរីយែូថសបស៊្ីធបៅបពលអ្ន្រទទួលដំណរងអំពរីន្ងៃចុងបករោយនៃ

�រីវិតរបស់បលា្រ។

យែូថសបស៊្ីធៃិងពួ្របរិសុទ្ធោៃរស់បៅោ៉ាងសុខសាៃតេបៅរដ្ឋអិលលរីបណាយអស់រយៈបពលកបថហលបរីឆ្នាំ។បទាះជាោ៉ាង

ណា្រ៏បោយកតរមឆ្នាំ1842ពួ្រោត់ោៃចាប់ប្្ើម�ួបកបទះៃរងបសច្រ្រីទំនាស់សាជា្្រី។អ្ន្រកបឆ្ំងបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ

ៃិងប្រ្សកបឆ្ំងបៅខាងបករៅសាសនាចក្រោៃរួម្រម្លាំងោនាកបឆ្ំងៃរងពយារោរីកពមទាំងសាសនាចក្រ។កបជាពលរដ្ឋទរីក្រុង

អិលលរីបណាយោៃចាប់ប្្ើម្ ័យខាលាចបហើយស្អប់ឥទ្ធិពលៃបោោយរបស់ពួ្របរិសុទ្ធ។កបជាពលរដ្ឋោៃថបរជាកចថណៃ

ៃរងរោររី្រចបកមើៃខាងបសដ្ឋ្រិច្ចរបស់សាសនាចក្របៅទរីក្រុងបៅវូបហើយោៃរិះ្ៃ់ៃរងអំណាចរបស់អ្ិោលក្រុងបៅវូ

ៃិងក្រុម�រីវពលរបស់ក្រុង។កបជាពលរដ្ឋខលែះបទៀតោៃស្អប់ពួ្របរិសុទ្ធបោយសារថតរោរយល់ខុសរវងបោលលទ្ធិដ៏ចថមលែ្រ

របស់សាសនាចក្រដូចជាពហុអាោហ៍ពិោហ៍ៃិងរោរអៃុវតតេប្្សងបទៀតថដលោៃកបកពរតតេបោយខុសឆ្គងពរីសំណា្រ់សម្�ិ្រ

សាសនាចក្រ្រ្បត់សាសនា។(សូមបមើលChurch History in the Fulness of Times Student Manual[Church

EducationalSystemmanualឆ្នាំ2003]ទំព័រ2៦3–៦៦,270–71)។

កតរមថខមិ្ុនាឆ្នាំ1844អនាមិ្រភាពកបឆ្ំងៃរងសាសនាចក្រោៃម្ៃភាពតាៃតរងជាខាលាំង។កបជាពលរដ្ឋខលែះបៅ

រដ្ឋអិលលរីណយោៃពិភា្រសាអំពរីរោរបបណដាញពួ្របរិសុទ្ធបចញពរីរដ្ឋទៃ្ទរមៃរងបពលមៃុស្សប្្សងបទៀតោៃបកោងសម្លាប់

យែូថសបសី្៊ធ។អ្ន្រខលែះថដលោៃរួម្ំៃិត្រ្បត់ៃរងពយារោរីៃិងសាសនាចក្រជាអតរីតសម្�ិ្រនៃសាសនាចក្រថដលោៃ្រ្បត់

សាសនា។បៅន្ងៃទរី7ថខមិ្ុនាឆ្នាំ1844វិលាលាម�ថដលោៃបបកមើជាទរីកបរ្រសាទរីពរីរ្រ្ននុង្ ណៈកបធាៃទរីមួយៃិងអ្ន្រ

្រ្បត់សាសនាប្្សងបទៀតោៃបោះពុម្ពរោថសតទរីមួយថដលបៅថាNauvoo Expositor ។បោយម្ៃបំណងចង់បបញ្ះ្រំហរង

សាធារណ�ៃឲ្យកបឆ្ំងៃរងពយារោរីកពមទំាងសាសនាចក្រ្ ងបនាះបុរសទាំងបៃះោៃបកបើរោថសតបៃះបដើម្បរីៃិោយបងខេតូច

អំពរីយែូថសបស្៊ីធកពមទាំងថានា្រ់ដរ្រនាំដនទបទៀតនៃសាសនាចក្រ។យែូថសបស្៊ីធៃិងក្ុរមកបរ្រសាទរីក្រុងបៅវូោៃដរងថា

រោថសតអុ�អាលបៃះៃរងនាំបៅរ្រអំបពើហិងសាឥតសណាដាប់ធានាប់កបឆ្ំងៃរងទរីក្រុងបៃះ។ពួ្រោត់ោៃកបរោសថាក្រុមរោថសត

បៃះជាភាពប្ហ្ងដល់សាធារណ�ៃបហើយោៃបញ្ជាឲ្យរោថសតNauvoo Expositorកតូវថតោៃបំផ្លាញបចាល។

បរុព្វកថា
សៅន្ងៃេដី២៧ដខមិ្ុនាឆ្នាំ១៨៤៤ពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធនិង្រងប្រុ�នហរុម

ដែលជាជំនរួយការប្រធាននិងជាសលាក្អយ្យសកាននសា�នាចបក្សនាទះបតូវសគសធ្វើ

ឃ្តសៅបក្ុងកាតសធចរែ្ឋអិលលដីសណាយ។ក្ូរ៉ុមននពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់បាន

អនុមតិសចញស�ចក្្ដីប្រកា�មរួយអំពដីេុក្ករក្ម្មសនាទះសែើម្ដី្រញ្លូលសៅក្្នគុងស�ចក្្ដី្រញ្្រ់

ននសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញាដែលសបាទះពុម្ក្្នគុងឆ្នាំ១៨៤៤ដែលបានសហៀ្រ

នឹងសបាទះពុម្ររួចរាល់សហើយសនាទះ។ស�ចក្្ដីប្រកា�សនាទះ�រស�រតាមែំសែើរសរឿង

ដែលដអលសឌើរយ៉ូហានស្សលើរនិងវិលឡឺឌរិចឺត្យជា�រាជិក្ក្្នគុងក្ូរ៉ុមននពរួក្

ែ្រ់ពដីរនាក្់បានស�ើញសដាយផ្ទាល់ដភ្នក្។�ព្វន្ងៃវិវរែៈសនទះរានក្ត់បតាសៅក្្នគុង

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣៥។



៥០៥

សមសរៀនេដី២៩៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣៥

ម្តិរោនៃNauvoo Expositorកពមជាមួយៃរងរោរបំផ្លាញ

រោថសតបនាះបចាលោៃបណាដាលឲ្យ្រំហរងរបស់ពួ្រកបឆ្ំង

ៃរងពួ្រមរមៃបឆះរោៃ់ថតខាលាំងប�ើង។ចាងហាវាងរោថសត

បនាះោៃបចាទកបរោៃ់តាម្ លែតូវចបាប់កបឆ្ំងៃរងយែូថសបស៊្ីធ

កពមទាំងថានា្រ់ដរ្រនាំក្រុងដនទបទៀតបោយបចាទពួ្រោត់អំពរី

បទបងកភាពចលាចល។យែូថសបស៊្ីធកតូវោៃកបរោសថា

មិៃម្ៃបទាសចំបោះរោរបចាទកបរោៃ់បៃះបោយបៅក្រមថដល

ជាពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយៃិងបៅក្រមថដលមិៃថមៃជា

ពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយបែុថៃតេរោរណ៍បៃះោៃកតរមថតបធវើឲ្យ

ខាមំងសកតូវរបស់បលា្រម្ៃ្រំហរងរោៃ់ថតខាលាំងបែុបណាណះ។បៅ

បពលពត័ម្ៃថប្រធាលាយថាពួ្រមៃុស្ស្រំណាចោៃកបមូលោនា

បដើម្បរីបៅវយកបហារទរីក្រុងបៅវូបនាះ្រ្ននុងនាមជាអ្ិោល

ក្រុងយែូថសបស៊្ីធោៃកបរោសថាទរីក្រុងបៅវូកតូវសថែិត

បៅបករោមចបាប់អាជាញាសរ្រ(ចបាប់បោធាបបណាដាះអាសៃ្ន)

បហើយបោយម្ៃរោរដរ្រនាំពរីអ្ិោលរដ្ឋ្ូម្៉ាសហវដនៃ

រដ្ឋអិលលរីបណាយបនាះយែូថសបោៃបញ្ជាឲ្យម្ៃ្រង្រម្លាំង

រោរោរទរីក្ុរង។

បញ្ហាតាៃតរងបៅ្រ្ននុងតំបៃ់បៃះោៃប្រើៃប�ើងជាខាលាំងថដល

បណាដាលឲ្យបលា្រអ្ិោលហវដបៅដល់ទរីក្រុងរោតបធច

ថដលជាចំណុចក្ប់ក្ង្រណាដាលនៃ្ ូមិភា្បដើម្បរីថ្រថកប

សាថាៃភាពតាៃតរងបៃះ។ោត់ោៃសរបសរសំបុកតបៅរោៃ់

យែូថសបសី៊្ធថាម្ៃថតតាមរយៈរោរសបកមច្រ្រីរបស់ពយារោរី

ៃិងថានា្រ់ដរ្រនាំដនទបទៀតនៃសាសនាចក្រកតូវោៃបធវើប�ើង

បោយក្រុមបៅក្រមមិៃថមៃជាពួ្រមរមៃបៅក្រុងរោតបធច

បទបទើបអាចបធវើឲ្យកបជាពលរដ្ឋសកប់ចិតតេោៃ។បលា្រអ្ិោលហវដ្រ៏ោៃសៃយាជាមួយពួ្របលា្រថាៃរងរោរោរបហើយ្ ្ល់

រោរ�ំៃុំ�កមះមួយដ៏យុតតេិធម៌កបសិៃបបើពួ្របលា្រស្័ក្ចិតតេប�ើងតុលារោរ។យែូថសបោៃសរបសរតបបៅវិញថា�រីវិតរបស់

បលា្រៃរងសថែិតបៅ្រ្ននុងបកោះថានា្រ់បៅតាម្ លែតូវដូបច្នះបលា្រសបកមចថាៃរងមិៃបៅប�ើយ។

បៅអំ�នុងកោដ៏លំោ្របៃះបហើយបនាទាប់ពរីោៃកបរ្រសាជាមួយោនាពយារោរីោៃទទួលអារម្ណ៍ថាបបើសិៃជាបលា្រៃិងនហរុម

ចា្របចញពរីទរីក្រុងបៅវូបហើយបធវើដំបណើរបៅរោៃ់ភា្ខាងលិចបនាះពួ្របរិសុទ្ធបៅទរីក្រុងបៅវូៃរងពុំកតូវប្បធវើទុ្រខេបទាស

ប�ើយ។បោយបធវើតាមរោរបំ្ុស្ំៃិតបៃះយែូថសបៃិងនហរុមោៃបធវើដំបណើរឆលែងរោត់ទបៃលែមរីស៊ីស៊ីពរីបៅរោៃ់រដ្ឋនអអូវែ។

បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយសម្�ិ្រមួយចំៃួៃនៃសាសនាចក្របៅទរីក្រុងបៅវូោៃឆងៃល់អំពរីថ្ៃរោររបស់ពយារោរី។សម្�ិ្រ

ខលែះោៃម្រ�ួបបលា្របហើយោៃបចាទកបរោៃ់បលា្រថាជាមៃុស្ស្រំសា្របោយកសដរីថាបលា្រ្រំពុងថតបោះបង់ពួ្របរិសុទ្ធ

បចាលបហើយទុ្រឲ្យពួ្រប្កបឈមមុខៃរងបសច្រ្រីបបៀតបបៀៃថតឯង។ពយារោរីោៃម្ៃកបសាសៃ៍ថា«កបសិៃបបើ�រីវិតរបស់

ខញនុំពុំម្ៃតនមលែចំបោះមិតតេទាំងឡាយរបស់ខញនុំបទបនាះវ្រ៏ពុំម្ៃតនមលែចំបោះខលែលួៃខញនុំផ្ទាល់ថដរ»(បៅ្រ្ននុងHistory of the Church
៦:549)។បនាទាប់ពរីោៃកបរ្រសាជាមួយោនាបហើយយែូថសបៃិងនហរុមោៃកត�ប់ម្រទរីក្រុងបៅវូវិញ។បៅកពរ្រកពហាម

ន ង្ៃទរី24ថខមិ្ុនាឆ្នាំ1844ពួ្របលា្រោៃបចញដំបណើរបៅរោៃ់ក្រុងរោតបធច។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា135:4បោយថសវងរ្ររោរពយា្ររណ៍ថដលយែូថសបស៊្ីធោៃបធវើបៅថ្រ្បរក្រុង

រោតបធច។


1. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរណ៍បនាះម្ៃសភាពដូចបម្ចសកម្ប់យែូថសបស៊្ីធថដលកតូវចា្របចញពរីក្រុមក្ួសាររបស់

បលា្របោយដរងថាបលា្រៃរងពុំវិលវិញបសាះប�ើយបនាះ?

ខ. បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាពយារោរី«សងៃប់ចិតតេដូចជាកពរ្រកពលរមនារដូវបរៅដា»បៅបពលបលា្រដរងថាបលា្រៃរង

«បៅដូចជាបចៀមដរ្របៅសម្លាប់»?

ពយារោរីោៃដរងថាមរណភាពរបស់បលា្រៃរងរោរោរ�រីវិតរបស់ពួ្របរិសុទ្ធជាបកចើៃនា្រ់។

ពួកអ្កក្បត់ស្េនាប្នសពបើNauvoo Expositorសែើម្បតី
និោយបងខេចូចអំពតីយ៉ូណេបេ្៊៊ីធពពមទាំងថានាក់ែឹកនាំែថទ

សទៀតថនស្េនាចពកសេើយបសញ្រះកំេឹងស្ធ្រែធន

ទាេ់នឹងស្េនាចពក។



៥០៦

សមសរៀនេដី២៩៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣៥

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា135:5រួច្រត់ចំណាំអំពរីអវរីថដលនហរុមោៃអាៃៃិង្ូសចំណាំពរីមុៃថដលបលា្រ

ោៃចា្របចញបៅរោៃ់ក្រុងរោតបធច។


2.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុង

បសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាខ្ម្ពរីរបចញ

ពរីកពះ្ម្ពរីរបអបធើរទាំងបៃះ(បអបធើរ12:3៦–

38)អាចៃរងម្ៃអតថែៃ័យជាពិបសសសកម្ប់

នហរុមថដលកតូវអាៃបៅបពលបនាះ?

បៅន ង្ៃទរី25ថខមិ្ុនាឆ្នាំ1844យែូថសប,នហរុម

ៃិងថានា្រ់ដរ្រនាំដនទបទៀតោៃបៅបករៅ�ុំរហូតដល់

រោរ�ំៃុំ�ំកមះជា្ លែតូវរោរមួយោៃបធវើប�ើងបដើម្បរីបោះកសាយ

បញ្ហាបចាទកបរោៃ់អំពរីបទបងកចលាចល។បទាះជាោ៉ាងណា

្រ៏បោយបៅលាងាចបនាះយែូថសបៃិងនហរុមកតូវប្ចាប់ោ្រ់

្ុ្ររោតបធចអំពរីបទអំបពើ្រ្បត់ជាតិថដលយែូថសបស្៊ីធ

ៃិងក្រុមបមធាវីរបស់បលា្រោៃកបរោស�ំទាស់ថាខុសចបាប់

បកោះរោរបចាទកបរោៃ់បនាះពុំោៃបលើ្រប�ើងរោលពរីបៅបករៅ

�ុំបទបហើយអំបពើ្រ្បត់ជាតិពុំម្ៃរោរោ្រ់ឲ្យបៅបករៅ�ុំបនាះបទ

ដូបច្នះ្ឺតកមូវឲ្យពួ្របលា្រសានា្រ់បៅក្រុងរោតបធចបហើយសថែិត

្រ្ននុងបកោះថានា្រ់។

បៅន្ងៃទរី2៦ថខមិ្ុនាឆ្នាំ1844យែូថសបោៃ�ួបជាមួយ

បលា្រអ្ិោលហវដបៅ្រ្ននុង្ ុ្រ។បលា្រអ្ិោលហវដោៃ

្ិតអំពរីរោរបធវើដំបណើរបៅទរីក្រុងបៅវូបហើយយែូថសបោៃសុំ

បៅជាមួយបោយម្ៃអារម្ណ៍ថាបលា្រពុំម្ៃសុវតថែិភាពបៅ

្រ្ននុង្ ុ្ររោតបធចបៃះប�ើយ។បលា្រអ្ិោលហវដោៃសៃយាថាកបសិៃជាបលា្រចា្របចញពរីក្រុងរោតបធចបនាះោត់ៃរងនាំ

យែូថសបៃិងនហរុមបៅជាមួយ។បៅលាងាចបនាះពយារោរីោៃថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីភាពពិតនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃៃិងរោរសាតារប�ើងវិញ

នៃដំណរងល្អបៅរោៃ់អ្ន្រោម្ ុ្រ។

នាកពលរមន្ងៃទរី27ថខមិ្ុនាឆ្នាំ1844យែូថសបោៃសរបសរបៅ្រ្ននុងសំបុកតមួយចបាប់បៅរោៃ់្ រិោរបស់បលា្រអិមម្៉ា៖

«បងពិតជាសកប់ចិតតេៃរងបជា្វសនារបស់បងបោយដរងថាបងកតូវោៃបគ្ហាញថាោមៃបទាសបហើយោៃបធវើបោយអស់ពរីចិតតេ

តាមថដលអាចបធវើបៅោៃ។សូមប ញ្ើបសច្រ្រីកសឡាញ់របស់បងបៅដល់្រូៃៗៃិងមិតតេទាំងអស់របស់បង្ ង»(បៅ្រ្ននុង

History of the Church៦:៦05)។បករោយម្របៅន្ងៃដថដលបនាះបទាះជាម្ៃរោរកពម្ៃថាៃរងម្ៃរោរវយលុ្រចូល្រ្ននុង

្ុ្របហើយសម្លាប់អ្ន្របៅ្រ្ននុង្ ុ្រទាំងអស់ោ៉ាងណា្រ្រី្រ៏បលា្រអ្ិោលហវដោៃចា្របចញពរីក្រុងរោតបធចបៅៃិោយ

ជាមួយៃរងកបជាពលរដ្ឋបៅទរីក្រុងបៅវូថដរ។ោត់ោៃ្រ្បត់ោ្រ្យសៃយាបហើយពុំោៃនាំយែូថសបៃិងនហរុមបៅជាមួយ

ប�ើយ។មុៃបពលចា្របចញបៅអ្ិោលហវដោៃោ្រ់ក្រុមទាហាៃរោតបធច–ជាពួ្រទាហាៃបឃ្របៅបំ្ុតោៃកបមូល្ ្នុំោនា

បៅទរីក្រុងរោតបធច–ម្រទទួលបៃ្ទនុ្រោម្ ុ្របហើយោៃបបណតាញទាហាៃប្្សងបទៀតឲ្យកត�ប់បៅ្ ្ទះវិញ។

នារបសៀលដ៏បរៅដាៃិងស្អនុះសាអាប់ន្ងៃទរី27ថខមិ្ុនាសាវ្រយែូហាៃប្បលើរៃិងវិល�ឺឌរិចឺត្យោៃបៅជាមួយយែូថសបៃិង

នហរុម្រ្ននុង្ ុ្ររោតបធច។អារម្ណ៍នៃភាពអស់សង្រមោៃក្បដណដាប់បលើពយារោរីៃិងអ្ន្រថដលម្ៃវតតេម្ៃជាមួយបលា្រ

បៅបពលពួ្របលា្រអង្គនុយបៅ្រ្ននុងបៃ្ទប់្ ុ្របៅជាៃ់ទរីពរីរ។ពយារោរីោៃបគ្រប់ឲ្យយែូហាៃប្បលើរបកចៀងបទ«អ្ន្របធវើដំបណើរដ៏

ក្របតា្រោ៉ា្រ»(សូមបមើលទំ�ុក តមមកើងបលខ17)។បបើសិៃជាអ្ន្រម្ៃទំៃុ្រតបមកើងបៃះ(ឬបបើអ្ន្រអាចចូលបៅlds.org/
music/text/hymns/a–poor–wayfaring–man–of–grief)សូមសាដាប់បកចៀងឬអាៃទំៃុ្របទរួច្ ិតអំពរីមូលបហតុថដល

ទំៃុ្រតបមកើងបៃះម្ៃអតថែៃ័យកជាលបករៅចំបោះពយារោរីបៅកោបនាះ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បលា្រ។

ថេររុមេ៊្៊ីធប្នអានសេើយគូេចំណាំេនលឹកទំព័រ

ពពរះគម្តីរមរមនសៅក្នុងពពរះគម្តីរមួយកបាលសនរះពតីមរុន

ចាកសចញសៅកាន់ពករុងកាតសធច។េូមកត់ចំណាំកណនលង

ណែលពជរុងថនទំព័រសនរះពតូវប្នបត់។



៥០៧

សមសរៀនេដី២៩៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣៥

សូមពយាោមកសនម្រ្ននុងចិតតេអំពរីកពរតតេិរោរណ៍នានាដូចខាងបករោមថាអ្ន្រោៃម្ៃវតតេម្ៃជាមួយពយារោរីយែូថសបស៊្ីធបៅ្រ្ននុង

្ុ្ររោតបធច៖

មិៃយូរបែុនាមៃកបថហលបម្៉ាង5:00របសៀលបៅន្ងៃទរី27

ថខមិ្ុនាឆ្នាំ1844ក្រុមមៃុស្ស្រំណាចកបម្ណ150–

200នា្់រថដលលាបមុខបៅមមិៃឲ្យសារល់អតតេសញ្ញាណោៃ

ម្របឡាមព័ទ្ធ្ ុ្រ។អ្ន្រោម្ ុ្រោៃទប់ទល់បៃតេិចកសាប់ថត

មៃុស្ស្រំណាចបរីបួៃនា្រ់ោៃកបញាប់កបញាល់ប�ើងបៅជាៃ់

បលើដល់បៃ្ទប់ថដលពយារោរីបងកបុសរបស់បលា្រៃិងមិតតេ្្រ្ិ

របស់បលា្រោៃសានា្រ់បៅ។

យែូថសបៃិងអ្ន្រឯបទៀត្រ្ននុងបៃ្ទប់ោៃរុញទាវារទល់មិៃឲ្យក្រុម

មៃុស្ស្រំណាចចូលម្រោៃ។ម្ៃម្នា្រ់្រ្ននុងក្រុមមៃុស្ស

្រំណាចោៃោញ់រោំប្លែើងបៅថ្្ន្រខាងបលើនៃទាវារបោយោៃ

ទមលែនុះកចមុះរបស់នហរុមថ្្ន្រខាងបឆវង។ោត់ោៃដួលផ្ងារ

បករោយបោយោៃថកស្រថា«ខញនុំសាលាប់បហើយ!»(បៅ្រ្ននុង

History of the Church៦:៦17)។បករោយម្រយែូហាៃ

ប្បលើរោៃសរបសរថា«ខញនុំៃរងមិៃអាចបំប្លែចអារម្ណ៍

អាណិតអាសូរៃិងបសច្រ្រីបោរពដ៏កជាលបករៅថដលោៃ

បគ្ហាញឲ្យប�ើញបៅបលើទរ្រមុខរបស់បងកបុសយែូថសបស្៊ីធបៅបពលបលា្រោៃរត់បៅរ្រនហរុមបហើយោៃបកទាបបៅបលើោត់

បោយថកស្រថា‹ឱបងកបុសនហរុមដ៏្ ួរឲ្យអាណិតបអើយ!»(បៅ្រ្ននុងB.H.Roberts,The Rise and Fall of Nauvoo
[ឆ្នាំ19៦5]ទំព័រ443)។

ពរីមុៃកពរតតេិរោរណ៍ប្រើតប�ើងបៅន្ងៃបនាះម្ៃអ្ន្រម្រសួរសុខទុ្រខេម្នា្រ់ោៃឲ្យរោំប្លែើងខលែរីមួយបដើមដល់យែូថសប។បោយបដើរតួជា

អ្ន្ររោរោរដល់មៃុស្សក្ប់រូបបៅ្រ្ននុងបៃ្ទប់យែូថសបោៃរត់បៅម្ត់ទាវារបហើយប្ងបៅបតាងបកោងទាវារបដើម្បរីោញ់តបបៅ

បករៅ។ម្ៃថតបរីកោប់បែុបណាណះ្រ្ននុងចំបណាមកោំមួយកោប់ថដលោៃបធវើឲ្យមៃុស្សបរីនា្រ់នៃពួ្រមៃុស្ស្រំណាចរងរបួស។រំបពច

បនាះពួ្រមៃុស្ស្រំណាចោៃរុញរោំប្លែើងរបស់ប្ទមលែនុះចូលោ្រ់្រណាដាលទាវារថដលបិទបហើយយែូហាៃប្បលើរោៃពយាោមវយ

រោណុងរោំប្លែើងរបស់ពួ្រប្ៃរងបឈើកចត់ឲ្យដ្រ្យវិញ។

បៅបពលចលាចលបៅឯទាវារបនាះម្ៃរោៃ់ថតខាលាំងប�ើងបនាះយែូហាៃប្បលើរោៃពយាោមរត់ប្ចពរីបៃ្ទប់តាមបង្អលួច។បៅ

បពលបលា្រចង់បលាតបចញពរីបង្អលួចបលា្រកតូវប្ោញ់ចំបៅលាម្រពរីម្ត់ទាវារបហើយ្រ៏កតូវប្ោញ់ម្រពរីខាងបករៅ្ ងថដរ។បលា្រ

ោៃដួលបៅបលើ្រកម្លឥដ្ឋបហើយខណៈថដលខំវរបៅបករោមថក្ថ្រ្បរបង្អលួចបនាះបលា្រកតូវប្ោញ់របួសបរីកោប់ោ៉ាងដំណំ។

បៅបពលថតមួយបនាះវិល�ឺឌរិចឺត្យោៃចាប់ប្្ើមវយរោំប្លែើងថដលរុញម្រតាមកច្រទាវារបោយដំបងរបស់ោត់។

បករោយម្រយែូថសបស៊្ីធោៃសបកមចចិតតេសា្រល្បងរត់បចញតាមបង្អលួចជារោរសបកមចចិតតេថដលវិល�ឺឌរិចឺត្យោៃប�ឿថាៃរង

�ួយបលា្រថ្មទាំងយែូហាៃប្បលើរឲ្យោៃរួច�រីវិត។បៅបពលវិល�ឺឌរិចឺត្យោៃបៃ្វយកត�ប់បៅពួ្រមៃុស្ស្រំណាច

បៅឯម្ត់ទាវារបនាះពយារោរីោៃបៅឯបង្អលួចថដលបបើ្រចំហរបហើយោៃថកស្រ៖«ឱកពះអម្ចាស់ដ៏ជាកពះខញនុំបអើយ!»(បៅ្រ្ននុង

History of the Church៦:៦18)។បៅបពលបលា្របធវើដូចបនាះកសាប់ថតម្ៃកោប់រោំប្លែើងោញ់បចញម្រពរី្រ្ននុង្ុ្រ្ងៃិង

ម្រពរីបករៅ្ុ្រ្ ងោញ់ចំពយារោរីបហើយបលា្រោៃធាលា្រ់ពរីបង្អលួចបៅបលើដរីជាៃ់ខាងបករោម។ពួ្រមៃុស្ស្រំណាចថដលបៅខាង

្រ្ននុង្ ុ្រោៃរត់បចញបៅបករៅបមើលបដើម្បរីបញ្ជា្រ់ឲ្យចបាស់ថាយែូថសបោៃសាលាប់ថមៃ។បទាះបរីជាោមៃសម្�ិ្រណាម្នា្រ់នៃ

សាសនាចក្របៅថ្រ្បរបនាះោ៉ាងណា្រ្រី្រ៏ម្ៃមៃុស្សម្នា្រ់ោៃថកស្រប�ើងថា«ពួ្រមរមៃម្របហើយ!»បហើយហវតូងមៃុស្ស

្រំណាចទាំងមូល្រ៏រត់ប្ចបចញអស់បៅ។(សូមបមើលHistory of the Church៦:៦18,៦20–21សូមបមើល្ ងថដរ

Church History in the Fulness of Times Student Manual283)។

ការសពរើពបា�់តនន្តពីសៅស្ល

អ្នក�ិកសាដំណឹងល្អ

េំនុក្តសមកើងរ្រ�់សា�នាចបក្អាច

សែើរតរួយា៉ាង�ំខាន់មរួយក្្នគុងការជរួយ

សយើងឲ្យេេរួលអារម្មែ៍ែឹងអំពដី

ឥេ្ិពលននបពទះវិញ្ញាែ្ររិ�ុេ្សៅក្្នគុង

្រេពិសសាធន៍រ្រ�់សយើងននការសរៀន�ូបត

អំពដីែំែឹងល្អ។ការសាដា្រ់ការសបចៀង

ឬការអានេំនុក្្រេេំនុក្តសមកើងដែល

ទាក្់េងចំៗសៅនឹងអ្វដីដែលបតូវបាន

្រសបងៀនសៅក្្នគុង្រេគម្ដីរអាចជរួយ

សយើងរំឭក្សឡើងវិញអំពដីសោលការែ៍

ទាំងឡាយននែំែឹងល្អសហើយ

ពិចារណាអំពដីចំសែទះែឹងដែលរាន

្រដន្មសេៀត។
បន្ទប់សែករបេ់ពិររុទ្ជនក្នុងគរុកកាតសធចជាកណនលងណែល

ពករុមមនរុេសេកំណាចប្នវាយពបហារសលើពយាការីបងពបរុេ

របេ់សោកថេររុម,យ៉ូហានស្សលើរនិងវិល�ឺ�រិចឺត្យ



៥០៨

សមសរៀនេដី២៩៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣៥



3.សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

135:3។បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុ

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូម្រត់កតា្ ំៃិត

ឬអារម្ណ៍នានាថដលអ្ន្រម្ៃបនាទាប់ពរីោៃ

អាៃដំបណើរបរឿងនៃទុ្រករ្រម្របស់យែូថសបៃិង

នហរុមស៊្ីធ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា135:2រួច

្រត់ចំណាំរោរពិពណ៌នាអំពរីបជា្វសនារបស់យែូហាៃប្បលើរ

ៃិងវិល�ឺឌរិចឺត្យ។

កោប់រោំប្លែើងោៃកោៃ់ថតបោលាងម្រថ្រ្បរកតបចៀ្របឆវងរបស់

វិល�ឺឌរិចឺត្យបែុបណាណះថដលោៃបំបពញតាមរោរពយា្ររណ៍

ថដលយែូថសបោៃពយា្រររោលពរីមួយជាងមួយឆ្នាំមុៃថា«កោ

បនាះៃរងម្រដល់រោលកោប់រោំប្លែើងៃរងបហាះ�ុំវិញខលែលួៃោត់

ដូចជាខ្យល់ព្យនុះបហើយោត់ៃរងប�ើញមិតតេរបស់ោត់ដួលចុះ

ោសបពញបែុថៃតេៃរងពុំម្ៃកបបហាងបៅ្រ្ននុងអាវោត់ប�ើយ»

(បៅ្រ្ននុងHistory of the Church៦:៦19)។

សូម្រត់ចំណាំឃ្លា«បដើម្បរីបិទទរីបនាទាល់អំពរីកពះ្ម្ពរីរបៃះ

ៃិងកពះ្ម្ពរីរមរមៃ»បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

135:1។បៅ្រ្ននុងបរិបទបៃះឃ្លា«បិទ»្ឺបបងកើតជាអវរីមួយ

បៅជាអចិន្ៃតេយ៍ដូចជាទរីបនាទាល់មួយជាបដើម។សូម្ ិតសរបសរអំពរីរោរពៃ្យល់បៃះោ្រ់្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។អ្ន្រ្រ៏អាច

ៃរងចង់្រត់ចំណាំោ្រ្យទុកករកម្បៅ្រ្ននុងខទរី1ថដរ។ទុ្រករបុ្្គល្ ឺជាបុ្្គលថដលរងទុ្រខេដល់សាលាប់បោយឈរជាសា្រ្សរីចំបោះ

បសច្រ្រីពិតនៃ�ំបៃឿឬបុពវបហតុរបស់ខលែលួៃ។ោ្រ្យទុកករបុគ្លបចញ«ម្រពរីោ្រ្យភាសាក្ិរ្រថដលម្ៃៃ័យថា‹សា្រ្សរី›»

(BibleDictionary,«Martyr»)។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា135:7បោយថសវងរ្រ

ថាបតើទុ្រករ្រម្របស់ពយារោរីយែូថសបៃិងនហរុមស៊្ីធោៃបធវើ

សា្រ្សរីចំបោះអវរីខលែះ។


4. សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើ

រោរដរងថា�ៃូផសបៃិងន�រុមស៊្មមីធបាៃបិទ

ទបីបនាទាល់របស់្ ួកគោកអំ្បីភា្គពារគ្ញនៃ

�ំណឹងល្អផ�លបាៃោដារគឡើងវិញគោ�គពបើជបីវិ្រ

របស់ខលែលួៃអាចម្ៃឥទ្ធិពលបលើទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរី

ដំណរងល្អោ៉ាងដូចបម្ច?


5. សូមសរបសរអវរីថដលបៅខាងបករោមបៃះពរីខាង

បករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុ

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ១៣៥ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖

បង្អជួចណែលពយាការីយ៉ូណេបេ៊្៊ីធប្នធ្លាក់ចរុរះមក

រូបេំណាកយ៉ូណេបនិងថេររុមេ៊្៊ីធសៅទតីពករុង

សៅវូរែ្ឋអិលលតីសណាយ



៥០៩

សមសរៀនេដី៣០៖ន្ងៃេដី១

ការ�្នងតំដែងសៅក្្នគុង

គែៈប្រធានេដីមរួយ
បមបរៀៃទរី30៖ន្ងៃទរី1រោរស្នងតំថណងបៅ្រ្ននុង្ ណៈកបធាៃទរីមួយ

សពលសវោែ៏ពតឹមពតូវក្នុងការេ្ងតំណែងសៅក្នុងគែៈពបធ្នទតីមួយបនាទាប់ពតីទរុក្ករកម្របេ់យ៉ូណេបេ៊្៊ីធ

កាលបរិសច្ទ ពពឹត្ិការែ៍

ន្ងៃេដី២៧ដខមិ្ុនា

ឆ្នាំ១៨៤៤

យ៉ូដ�្រនិងនហរុម�្មម៊ីធបតូវបានសគសធ្វើេុក្ករក្ម្មសៅបក្ុងកាតសធចរែ្ឋអិលលដីសណាយ។

ន្ងៃេដី២៩ដខមិ្ុនា

ឆ្នាំ១៨៤៤

ពិធដីស្រើក្មុខសាក្�ពជាសាធារែៈរ្រ�់យ៉ូដ�្រនិងនហរុម�្មម៊ីធ។

ពដីន្ងៃេដី២៧ដខមិ្ុនា

ែល់ន្ងៃេដី៧ដខ

ក្ក្កដាឆ្នាំ១៨៤៤

វិលឡឺែរិចឺត្សនិងយ៉ូហានស្សលើរដែលរងរ្ររួ�គឺជាសាវក្ដតពដីរនាក្់គត់សៅេដីបក្ុងសៅវូរែ្ឋ

អិលលដីសណាយ។

ន្ងៃេដី៨ដខក្ក្កដា

ឆ្នាំ១៨៤៤

បា៉ាលដីភដីបបាត្បតឡ្រ់សៅេដីបក្ុងសៅវូវិញសហើយបានជរួយវិលឡឺែរិចឺត្សនិងយ៉ូហានស្សលើរ

រក្សារស្រៀ្រសរៀ្ររយសៅក្្នគុងសា�នាចបក្។

ន្ងៃេដី៣ដខ�ដីហា

ឆ្នាំ១៨៤៤

�ម៊ីឌនដីរិក្ែុនបានសៅែល់េដីបក្ុងសៅវូពដីេដីបក្ុងភិត�្ឺក្រែ្ឋដផន�ដីលសវោ៉ា។

ន្ងៃេដី៤ដខ�ដីហា

ឆ្នាំ១៨៤៤

�ម៊ីឌនដីរិក្ែុនបានបបា្រ់ែល់ពរួក្្ររិ�ុេ្មរួយបក្ុមថ្ោត់គរួរដតសធ្វើការជាអាណាពយាបាលរ្រ�់

សា�នាចបក្សហើយចង់រានការប្រជុំពិស��មរួយបតូវសធ្វើសឡើងសៅន្ងៃេដី៦ដខ�ដីហាសែើម្ដីអនុមតិែល់

ការដតងតាំងរ្រ�់ោត់។ការប្រជុំបតូវបានសធ្វើសឡើងសៅន្ងៃបពហ�្តិ៍េដី៨ដខ�ដីហា។

ន្ងៃេដី៦ដខ�ដីហា

ឆ្នាំ១៨៤៤

ពរួក្សាវក្សផ្សងសេៀតភាគសបចើនបពមទាំងបពិក្ហាំយ៉ង់បានបតឡ្រ់មក្េដីបក្ុងសៅវូ

ពដីស្រ�ក្ក្ម្មរ្រ�់ខ្លួន។

ន្ងៃេដី៧ដខ�ដីហា

ឆ្នាំ១៨៤៤

លុទះបពឹក្សឡើងពរួក្សាវក្បានជរួ្រជុំោនាសៅក្្នគុងផ្ទះរ្រ�់យ៉ូហានស្សលើរដែលរងរ្ររួ�សនាទះ។

ក្្នគុងការប្រជុំសពលរស�ៀលមរួយរ្រ�់ពរួក្សាវក្បក្ុមប្រឹក្សាជាន់ខ្�់និង�ង្ជាន់ខ្�់សនាទះ�ម៊ីឌនដី

រិក្ែុនបានអទះអាងជា្្មដីសេៀតថ្ោត់គរួរដតសធ្វើជាអាណាពយាបាលរ្រ�់សា�នាចបក្។បពិក្ហាំ

យ៉ង់បានដ្្ងថ្ោត់កាន់ក្ូនសសាទាំងឡាយសហើយចង់សធ្វើតាមបពទះហឬេ័យរ្រ�់បពទះអរាចា�់សៅក្្នគុង

ក្ិច្ការែ៏�ំខាន់សនទះ។

បរុព្វកថា
្រនាទា្រ់ពដីេុក្ករក្ម្មរ្រ�់ពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធសៅន្ងៃេដី២៧ដខមិ្ុនាឆ្នាំ

១៨៤៤មនុ�្សជាសបចើនបានបច្រូក្បច្រល់អំពដីអ្នក្ដែលនឹងែឹក្នាំសា�នាចបក្

ននបពទះសយ�មូវបគដី�្ននពរួក្្ររិ�ុេ្ន្ងៃចុងសបកាយ។្រ៉ុដន្ពដីមុនសលាក្បានេេរួល

មរែភាពសៅពយាការីបានសរៀ្រចំការសផ្រភាពជាអ្នក្ែឹក្នាំសនទះសដាយការប្រគល់

ក្ូនសសានិងអំណាចនន្រព្វជិតភាពទាំងអ�់សៅឲ្យក្ូរ៉ុមននពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់។

សៅសពលបពិក្ហាំយ៉ង់ដែលជាប្រធានក្ូរ៉ុមននពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់បានដ្្ង

សៅកាន់ពរួក្្ររិ�ុេ្សៅន្ងៃេដី៨ដខ�ដីហាឆ្នាំ១៨៤៤រាន�រាជិក្សា�នាចបក្

ជាសបចើនបានេេរួលសាក្្សដីខាងវិញ្ញាែមរួយថ្សលាក្បតូវបានសៅនិងសរៀ្រចំសដាយ

បពទះសែើម្ដីែឹក្នាំសា�នាចបក្។



៥១០

សមសរៀនេដី៣០៖ន្ងៃេដី១ការ�្នងតំដែងសៅក្្នគុងគែៈប្រធានេដីមរួយ

សពលសវោែ៏ពតឹមពតូវក្នុងការេ្ងតំណែងសៅក្នុងគែៈពបធ្នទតីមួយបនាទាប់ពតីទរុក្ករកម្របេ់យ៉ូណេបេ៊្៊ីធ

កាលបរិសច្ទ ពពឹត្ិការែ៍

ន្ងៃេដី៨ដខ�ដីហាឆ្នាំ

១៨៤៤

អំឡគុងការប្រជុំសវលាសរា៉ាង១០បពឹក្�ម៊ីឌនដីរិក្ែុនបានដ្្ងរយៈសពលមរួយសរា៉ាងក្ន្ទះសៅកាន់

ពរួក្្ររិ�ុេ្រា្រ់ោន់នាក្់ដែលក្ំពុងជរួ្រជុំោនាសដាយពន្យល់អំពដីមូលសហតុដែលោត់គរួរដតសធ្វើជា

អាណាពយាបាលរ្រ�់សា�នាចបក្។បពិក្ហាំយ៉ង់ក្៏បានដ្្ងផងដែរសហើយបានសៅពរួក្្ររិ�ុេ្មក្

ជរួ្រជុំោនាម្ងសេៀតសែើម្ដីសធ្វើការប្រជុំសៅសរា៉ាង២រស�ៀល។

សពញមរួយន្ងៃរាន�រាជិក្ជាសបចើនននសា�នាចបក្បានស�ើញការបគ្របាំងឬ�ិេ្ិអំណាចរ្រ�់

ពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធមក្សលើបពិក្ហាំយ៉ង់។អំឡគុងការប្រជុំសវលាសរា៉ាង២រស�ៀលសនាទះពរួក្្ររិ�ុេ្

បានោំបេបពិក្ហាំយ៉ង់និងពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់ឲ្យសធ្វើជាអ្នក្ែឹក្នាំសា�នាចបក្។

អំឡគុងការប្រជុំទាំងពដីរសលើក្សនាទះពរួក្្ររិ�ុេ្ជាសបចើនបានស�ើញបពិក្ហាំយ៉ង់្រង្ហាញរូ្ររាងនិង

�ំសឡងមរួយដភ្តែូចជាពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធែូសចានាទះដែរ។

រនាទារ់ពីេុក្្ករក្ម្មររស់យ៉ូដសរេិងថេរុមស្មម៊ីធសរាជិក្មួយចំេួេរាេអះអាងអំពីសិេ្ិររស់ខលែលួេបែើម្បីែឹក្នាំ

សាសនាច្ក្

សូមកសនមថាអ្ន្រោៃដរងថាកបធាៃនៃសាសនាចក្រោៃទទួលមរណភាពរោលពរីយប់មិញ។បតើៃរណាៃរងរោលាយបៅជាកបធាៃ

នៃសាសនាចក្របនាទាប់បនាះ?បតើបលា្រៃរងកតូវោៃបក�ើសតាំងោ៉ាងដូចបម្ច?បតើ្រូៃបសាបពវ�ិតភាពបដើម្បរីបធវើអធិបតរីបលើ

សាសនាចក្រកតូវោៃកប្ល់បៅឲ្យកបធាៃនៃសាសនាចក្របនាទាប់ម្របទៀតតាមរបបៀបណា?

បនាទាប់ពរីពយារោរីយែូថសបស៊្ីធកតូវោៃប្បធវើទុ្រករ្រម្ពួ្របរិសុទ្ធោៃប្រើតទុ្រខេជាទមងៃៃ់បហើយសម្�ិ្រជាបកចើៃនៃសាសនាចក្រ

ោៃកចបូ្រកចបល់អំពរីអ្ន្រថដលៃរងដរ្រនាំសាសនាចក្រ។អំ�នុងបពលបៃះម្ៃសម្�ិ្រជាបកចើៃអះអាងអំពរីសិទ្ធិរបស់ខលែលួៃបដើម្បរី

ដរ្រនាំសាសនាចក្រ។្រ្ននុងចំបណាមពួ្រោត់ម្ៃស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃប�មកសាទាងៃិងកពិ្រហាំយែង់។

បៅបពលអ្ន្រអាៃ្រថាខណ្ឌខាងបករោមបៃះសូមថសវងរ្រមូលបហតុថដលស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃថដលោៃបធវើជាអ្ន្រដរ្រនាំដ៏សំខាៃ់មួយ

រូបបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រអស់រយៈបពលជាបកចើៃឆ្នាំម្របហើយបនាះោៃ្ ិតថាោត់្ ួរថតដរ្រនាំសាសនាចក្រ៖

«ស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃជាទរីកបរ្រសាទរីមួយបៅ្រ្ននុង្ ណៈកបធាៃទរីមួយោៃម្រដល់[ទរីក្រុងបៅវូ]ពរីទរីក្រុង្ិតស្បឺ្ររដ្ឋ

ថ្ៃសរីលបវញា៉ាបៅន្ងៃទរី3ថខសរីហាឆ្នាំ1844។បៅ្រ្ននុងឆ្នាំមុៃបៃះោត់ោៃចាប់ប្្ើមបដើរបលើ្ លែតូវ្ ្ទនុយពរីដំបូនាមៃរបស់

ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធបហើយោៃរោលាយបៅជា[ឃ្លាតឆ្ងាយ]ពរីសាសនាចក្រ។ោត់ោៃបដិបសធមិៃ�ួបជាមួយសម្�ិ្របរីរូប

នៃពួ្រដប់ពរីរនា្រ់រួចបៅបហើយរោលបៅទរីក្រុងបៅវូបហើយ�ំៃួសឲ្យរោរម្រ�ួបបនាះោត់ថបរជាបៅថ្លែងបៅរោៃ់ពួ្របរិសុទ្ធ

មួយក្រុមធំថដលម្រ�ួប�ុំោនាថាវាយបង្គំបៅន្ងៃអាទិត្យ»( មករដំសណល របស់ មយើង ៖ ្បវត្ិ សមងខេប របស់ សាសនាច្ក ន� 

្ពះមយសមូវ្គដីស្ទ ន� ពួកបរិសុទ្ ន្ងៃ ចុង ម្កាយ[ឆ្នាំ199៦]ទំព័រ៦៦)។

ស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃោៃបរោះឲ្យម្ៃរោរកប�ុំជាពិបសសមួយបៅន្ងៃអគ្ររទរី៦ថខសរីហាបដើម្បរីឲ្យសម្�ិ្រសាសនាចក្រអាច

បក�ើសតាំងអាណាពយាោលនៃសាសនាចក្រម្នា្រ់។បមើលបៅហា្រ់ដូចជាោត់ោៃពយាោមដរ្រនាំរោរកប�ុំបៃះបដើម្បរីឲ្យសម្�ិ្រ

សាសនាចក្រអៃុមតិឲ្យោត់ម្ៃតំថណងជាអាណាពយាោលនៃសាសនាចក្រមុៃបពលពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ទាំងអស់កត�ប់ម្រ

ពរីបបស្រ្រម្របស់ខលែលួៃវិញពរីភា្ខាងប្រើតនៃសហរដ្ឋ។អ្ន្រដរ្រនាំសាសនាចក្រមួយចំៃួៃោៃដរងថាបងកបុសរិ្រដុៃអាចៃរង

បកោង«បឆលែរៀតយ្រឱរោសពរីសាថាៃភាពរបស់ពួ្របរិសុទ្ធ»( History of the Church7:225)។សំណាងល្អបោយសារថត

ម្ៃរោរខិតខំរបស់ថអលបឌើរវិល�ឺឌរិចឺត្យៃិងថអលបឌើរោ៉ាលរី្រីកោតតេរោរកប�ុំបនាះកតូវបលើ្របៅន្ងៃកពហស្បតិ៍ទរី8ថខ

សរីហាថដលជាបពលថដលពួ្រសាវ្រភា្បកចើៃោៃកត�ប់ម្រដល់ទរីក្រុងបៅវូវិញ។

បងកបុសរិ្រដុៃោៃអះអាងថាបោយសារោត់កតូវោៃបៅៃិងថតងតាំងជាអ្ន្រនាំោ្រ្យរបស់យែូថសបស្៊ីធពរីមុៃម្របនាះ

វជាទំៃួលខុសកតូវរបស់ោត់បដើម្បរី«ដរងថាសាសនាចក្របៃះកតូវោៃដរ្រនាំតាមរបបៀបកតរមកតូវថដរឬបទ»(បៅ្រ្ននុងHistory 
of the Church7:229)។ោត់្រ៏ោៃអះអាងថដរថាោត់្ ួរថតបធវើជា«អាណាពយាោលនៃកបជា�ៃបៃះ»បហើយបៅ

្រ្ននុងរោរបំបពញទំៃួលខុសកតូវបៃះបនាះោត់្រំពុងបធវើតាមអវរីថដលកពះោៃកតាស់បគ្រប់ឲ្យោត់បធវើ(សូមបមើលHistory of the 
Church7:230)។



៥១១

សមសរៀនេដី៣០៖ន្ងៃេដី១ការ�្នងតំដែងសៅក្្នគុងគែៈប្រធានេដីមរួយ



1. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បបើអ្ន្រោៃបៅទរីក្ុរងបៅវូ្រ្ននុងកោបនាះ

បតើអ្ន្រៃរង្ ិតដូចបម្ចចំបោះរោរអះអាង

របស់ស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃ?

ខ. បតើអ្ន្រអាចៃរងម្ៃរោរោរម្អវរីខលែះ

អំពរីបងកបុសរិ្រដុៃ?

បៅបពលអ្ន្រអាៃ្រថាខណ្ឌខាងបករោមបៃះសូមថសវងរ្រ

មូលបហតុថដលប�មកសាទាងោៃអះអាងថាោត់្ ួរថតដរ្រនាំ

សាសនាចក្រ៖

ប�មកសាទាងថដលោៃទទួលបុណ្យក�មុ�ទរ្របៅថខ្រុម្ៈ

ឆ្នាំ1844ោៃរ្រប�ើញទរីតាំងមួយសកម្ប់ពួ្របរិសុទ្ធបៅ

វីសកនុៃស៊ីៃ្រ្ននុងៃិទារ�រដូវឆ្នាំ1844។បនាទាប់ពរីទុ្រករ្រម្

បងកបុសប�មកសាទាងោៃអះអាងថាោៃទទួលវិវរណៈមួយ

បៅ្រ្ននុងសំបុកតម្រពរីយែូថសបស៊្ីធបោយថ្លែងថាោត់កតូវោៃ

ថតងតាំងឲ្យបធវើជាអ្ន្រស្នងតំថណងពរីយែូថសប។សំបុកតរបស់

បងកបុសប�មកសាទាងថដលោត់ោៃបគ្ហាញដល់សម្�ិ្រ

សាសនាចក្រម្ៃហតថែបលខារបស់យែូថសបសី្៊ធ។បងកបុស

ប�មកសាទាងោៃអះអាងថាខលែលួៃកតូវបធវើជាពយារោរីបនាទាប់បហើយោៃកបរោសតំថណងរបស់ោត់បៅ្រ្ននុងសៃ្និសរីទមួយរបស់

សាសនាចក្របៅទរីក្រុងមរីឈរីថហ្គៃន្ងៃទរី5ថខសរីហាឆ្នាំ1844។


2. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បបើអ្ន្រោៃបៅជាមួយៃរងពួ្របរិសុទ្ធបៅទរីក្រុងមរីឈរីថហ្គៃបតើអ្ន្រ្ ិតថាអ្ន្រអាចៃរងប�ឿបៅបលើបសច្រ្រី

អះអាងរបស់ប�មកសាទាងថដរឬបទ?

ខ. បតើអ្ន្រអាចៃរងម្ៃរោរោរម្អវរីខលែះអំពរីបសច្រ្រីអះអាងរបស់ោត់?

បៅបពលអ្ន្រអាៃ្រថាខណ្ឌខាងបករោមបៃះសូមថសវងរ្រអវរីថដលកពិ្រហាំយែង់ោៃកោប់ដល់អ្ន្រដរ្រនាំបពវ�ិតភាពដនទបទៀត

រួមទាំងសម្�ិ្រ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ថដលបៅទរីក្រុងបៅវូអំពរីអ្ន្រថដល្ ួរថតដរ្រនាំសាសនាចក្រ៖

ថអលបឌើរយែូហាៃប្បលើរ,វិល�ឺដរីចឺត្យ,ោ៉ាលរី្រីកោតតេោៃបៅទរីក្រុងបៅវូកសាប់បៅបពលស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃោៃម្រ

ដល់។ពួ្រសាវ្រឯបទៀតភា្បកចើៃកពមទាំងកពិ្រហាំយែង់ោៃកត�ប់ម្រដល់ទរីក្រុងបៅវូវិញនាលាងាចន្ងៃទរី៦ថខសរីហា

ឆ្នាំ1844។បៅន្ងៃបនាទាប់្ឺន្ងៃទរី7ថខសរីហាពួ្រសាវ្រោៃ�ួប�ុំ្រ្ននុងរោរកប�ុំក្រុមកបរ្រសាបៅ្ ្ទះរបស់យែូហាៃប្បលើរ។

បវលាបនាទាប់ម្របទៀតបៅន្ងៃដថដលបនាះពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ក្រុមកបរ្រសាជាៃ់ខ្ពស់ៃិងពួ្រសង្ជាៃ់ខ្ពស់ោៃ�ួប�ុំោនាបៅ្រ្ននុង

រោរកប�ុំនាបពលរបសៀលមួយបៅទរីក្រុងបៅវូ។កបធាៃយែង់ថដលជាកបធាៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃសូមឲ្យស៊ីឌៃរី

រិ្រដុៃថ ល្ែងសារលិខិតរបស់ោត់បៅរោៃ់ពួ្របរិសុទ្ធ។ស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃោៃកបរោសបោយអង់អាចថាបលា្រោៃប�ើញរោរៃិមិតតេ

មួយបហើយថាោមៃបុរសណាអាចស្នងតំថណងពរីយែូថសបស្៊ីធជាកបធាៃនៃសាសនាចក្រោៃបទ។ភាលាមបនាះបលា្រោៃបស្នើថា

បលា្រកតូវោៃថតងតាំងជាអាណាពយាោលនៃកបជា�ៃបៃះ។

េ៊៊ី�នតីរិកែរុន



៥១២

សមសរៀនេដី៣០៖ន្ងៃេដី១ការ�្នងតំដែងសៅក្្នគុងគែៈប្រធានេដីមរួយ

បករោយពរីស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃោៃបញ្ចប់សុៃ្ទរ្រថារបស់ោត់កពិ្រហាំយែង់ោៃម្ៃកបសាសៃ៍៖

«ខ្គុំមិនខ្វល់ថ្នរណាែឹក្នាំសា�នាចបក្សនាទះសេ...្រ៉ុដន្រានសរឿងមរួយដែលខ្គុំបតូវដតែឹងសហើយថ្

សនាទះជាអ្វដីដែលបពទះរាន្រន្លូលអំពដីវា។ខ្គុំរានក្ូនសសានិងរានវិធដីជាសបចើនក្្នគុងការេេរួលបានបពទះឆន្ៈ

ននបពទះសលើការង្រសនទះ។...

«យ៉ូដ�្របានប្រគល់មក្សលើក្បាលសយើង[�ំសៅសៅសលើក្ូរ៉ុមននពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់]នូវក្ូនសសា

និងអំណាចទាំងអ�់ដែលជារ្រ�់ផងសាវក្ដែលសលាក្ផ្ទាល់បានកាន់មុនសពលសលាក្លាចាក្

សលាក្សនទះសៅ។...

«សតើយ៉ូដ�្របាននិយាយ្រ៉ុនាមានែងែល់ពរួក្សាវក្ថ្‹ខ្គុំបានចាក្់បគឹទះសហើយអ្នក្បតូវដតក្សាង្រន្ែ្ិតសៅសលើសាមាអ្នក្

បានដាក្់នគរសនាទះសហើយ›»(សៅក្្នគុងHistory of the Church៧:២៣០)។



3.សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើបំណងកោថានារបស់កបធាៃយែង់បមើលបៅហា្រ់ដូចជាម្ៃសភាពខុសពរីស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃៃិងប�មកសាទាង

ោ៉ាងដូចបម្ច?

ខ. បហតុអវរីោៃជាទរីបនាទាល់របស់កពិ្រហាំយែង់អំពរី្រូៃបសានៃបពវ�ិតភាពម្ៃសារៈសំខាៃ់ដល់មលែែបះ?

កបធាៃកពិ្រហាំយែង់ៃិងសម្�ិ្រដនទបទៀត្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃបបកងៀៃអំពរីបសច្រ្រីពិតដូចតបៅបៃះ៖

្ួកោវកកាៃ់កូៃគោទាំងឡា�នៃប្្វជិ្រភា្ផ�លចាំបាច់ចំគពារះការគធ្វើអធិប្របីគលើោសនាចពក។

អំណាចៃិង្រូៃបសាទាំងឡាយនៃបពវ�ិតភាពដថដលបនាះកតូវោៃរោៃ់បោយពួ្រសាវ្រនាបពលបច្ចនុប្បៃ្នបៃះ។បៅបពល

សាវ្រមួយរូបកតូវោៃថតងតាំងបនាះោត់ទទួលោៃរាល់្រូៃបសាចាំោច់ៗទាំងអស់នៃបពវ�ិតភាពបៅបលើថ្ៃដរីបៃះ(សូមបមើល

្.ៃិងស.112:30–32)បែុថៃតេសិទ្ធិអំណាចបដើម្បរីបកបើកោស់្រូៃបសាទាំងបនាះកតូវោៃ្រំណត់ចំបោះថតសាវ្របរៀមច្បង

ថដលជាកបធាៃនៃសាសនាចក្រថតបែុបណាណះ។

្រ្ននុងថខម្ររាឆ្នាំ183៦្ឺជាងកោំបរីឆ្នាំពរីមុៃបលា្រោៃទទួលមរណភាពពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃបបកងៀៃដល់្រូរ៉ុមនៃ

ពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ថា«ពួ្រដប់ពរីរនា្រ់ពុំសថែិតបៅបករោមអ្ន្រប្្សងបករៅពរី្ណៈកបធាៃទរីមួយបនាះប�ើយ»រួចបលា្រោៃ

ម្ៃកបសាសៃ៍ថា...«បពលណាថដលោមៃខញនុំបនាះោមៃ្ ណៈកបធាៃទរីមួយបធវើជាអធិបតរីបលើពួ្រដប់ពរីរនា្រ់ប�ើយ(បៅ្រ្ននុង

History of the Church2:374)។

បោយថ ្្អ្របៅបលើរោរបបកងៀៃម្រពរីពយារោរីយែូថសបស៊្ីធបតើម្ៃអវរីប្រើតប�ើងចំបោះ្ ណៈកបធាៃទរីមួយបៅបពលកបធាៃនៃ

សាសនាចក្រទទួលមរណភាព?

បតើៃរណាថដលអាចដរ្រនាំសាសនាចក្រោៃបៅបពល្ ណៈកបធាៃទរីមួយកតូវោៃរំសាយ?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា124:127–28បោយថសវងរ្រថាបតើៃរណាថដលជាសាវ្របរៀមច្បងៃិងជាកបធាៃ

្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់បៅបពលថដលយែូថសបស្៊ីធទទួលមរណភាព។

កពិ្រហំាយែង់្ឺជាកបធាៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់បកោះោត់្ ឺជាសាវ្របរៀមច្បង។បៅបពល្រូរ៉ុមកតូវោៃបបងកើតប�ើង

ដំបូង្រ្ននុងឆ្នាំ1835បនាះភាពជាបរៀមច្បងកតូវោៃសបកមចបោយថ្្អ្របៅបលើវ័យ។បៅបពលបថៃថែមសម្�ិ្រ្រ្ននុង្រូរ៉ុមភាព

ជាបរៀមច្បងកតូវោៃ្រំណត់បោយរោលបរិបច្ទនៃរោរថតងតាំង។បហតុដូបចានាះបហើយបទើបបៅ�ំនាៃ់បយើងបៃះភាពជាបរៀមច្បង

កតូវោៃ្រំណត់បោយរោលបរិបច្ទៃិងលំោប់លំបោយថដលសាវ្រមួយរូបកតូវោៃថតងតាំង។.គៅគ្លពបធាៃោសនាចពក

ទទួលមរណភា្គណៈពបធាៃទបីមួ�ព្រូវបាៃរំោ�គ�ើ�កូរ៉ុមនៃ្ ួកោវក�ប់្បីរនាក់កាលា�ជាកូរ៉ុមជាអធិប្របីគពកាម

ការផណនាំរបស់ោវកច្ង។



៥១៣

សមសរៀនេដី៣០៖ន្ងៃេដី១ការ�្នងតំដែងសៅក្្នគុងគែៈប្រធានេដីមរួយ

រោរស្នងតំថណងបៅ្រ្ននុង្ ណៈកបធាៃទរីមួយនៃសាសនាចក្រកតូវោៃបបងកើតប�ើងបោយកពះអម្ចាស់បដើម្បរីឲ្យសាសនាចក្រអាច

ម្ៃរោរដរ្រនាំដ៏បំ្ុស្ំៃិតជាៃិច្ចបហើយោមៃបហតុ្លណាថដលកតូវម្ៃោ្រ្យចចាមអារាមឬរោរវិវទអំពរីអ្ន្រថដលៃរងរោលាយ

ជាកបធាៃបនាទាប់នៃសាសនាចក្របនាះបទ។កបធាៃហារ៉ូលប៊ីលរីោៃពៃ្យល់៖«[កពះអម្ចាស់]កជាបអំពរីអ្ន្រថដលកទង់

សពវកពះទ័យឲ្យបធវើអធិបតរីបលើសាសនាចក្របហើយកទង់ៃរងពុំបក�ើសមៃុស្សខុសប�ើយ។កពះអម្ចាស់ពុំបធវើ្រិច្ចរោរបោយនចដៃ្យ

បនាះបទ។កទង់ពុំថដលបធវើ្រិច្ចរោរណាមួយបោយនចដៃ្យប�ើយ»(បៅ្រ្ននុងរោយរោរណ៍សៃ្និសរីទថខតុលាឆ្នាំ1970

ទំព័រ153)។

សរុបបសច្្ររីម្រ្រូៃបសានៃកពះៃ្រកតូវោៃកប្ល់ដល់សម្�ិ្រក្ប់រូប្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់បៅបពលថដល

ពួ្រោត់កតូវោៃថតងតាំងឲ្យបធវើជាសាវ្រ។សាវ្របរៀមច្បងថដលបធវើអធិបតរី្រ្ននុងចំបណាម្រូរុ៉មនៃពួ្រដប់ពរីរនា្រ់កតូវោៃ្រំណត់

បោយរោលបរិបច្ទៃិងលំោប់លំបោយនៃរោរថតងតាំងរបស់ោត់។បៅបពលកបធាៃនៃសាសនាចក្រទទួលមរណភាព្រូរ៉ុម

នៃ្ ណៈកបធាៃទរីមួយកតូវោៃរំសាយចំថណ្រឯទរីកបរ្រសាទាំងពរីររូបបបើសិៃជាពួ្រោត់ធាលាប់បៅ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់

បនាះពួ្រោត់កតូវកត�ប់បៅរោៃ់តំថណងនៃភាពជាបរៀមច្បងរបស់ខលែលួៃបៅ្រ្ននុង្រូរ៉ុមបនាះវិញ។បនាទាប់ម្រ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរ

នា្រ់រោលាយបៅជា្រូរ៉ុមអធិបតរី្រ្ននុងរោរដរ្រនាំសាសនាចក្រ។សាវ្របរៀមច្បងថដលជាកបធាៃនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់រោៃ់បហើយ

បកបើកោស់្រូៃបសាទាំងអស់នៃៃ្របោយសវ័យកបវតតេិបហើយបធវើអធិបតរីបលើសាសនាចក្រទាំងមូល។្រ្ននុងនាមជាអ្ន្ររោៃ់តំថណង

ជាអធិបតរីនៃសាសនាចក្រកបធាៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ម្ៃសិទ្ធិទទួលោៃវិវរណៈអំពរីបវលាថដលកតូវបបងកើត្ ណៈ

កបធាៃទរីមួយ។អវរីសពវសារបពើបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្ររបស់កពះអម្ចាស់កតូវោៃបធវើប�ើងបោយកោជាញាៃិងរបបៀបបរៀបរយ។

ពួក្ររិសុេ្ជាប្ចើេរាេេេួលសាក្្សីមួយថ្្ពិក្ហាំយ៉ង់គួរដ�ែឹក្នាំសាសនាច្ក្

បៅន្ងៃទរី8ថខសរីហាឆ្នាំ1844ពួ្របរិសុទ្ធបៅទរីក្រុងបៅវូរដ្ឋអិលលរីបណាយោៃកប�ុំោនាបៅបម្៉ាង10កពរ្របដើម្បរី

សាដាប់ស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃបធវើរោរអះអាងថាខលែលួៃជាអាណាពយាោលនៃសាសនាចក្រ។បោយសារថតខ្យល់ោៃបោ្រប្រ់បៅចំបវទិរោ

បទើបបងកបុសរិ្រដុៃោៃបៅឈរកតង់្រថៃលែងរបទះបសះមួយពរីខាងបករោយក្រុម�ំៃុំថដលោៃ�ួប�ុំោនាដូបច្នះកបជា�ៃពុំអាច

ឮសំប�ងរបស់ោត់ោៃចបាស់ប�ើយ។ក្រុម�ំៃុំកតូវថបរបករោយបទើបពួ្រប្អាចបមើលប�ើញបងកបុសរិ្រដុៃបៅបពលោត់

ថ ល្ែងបនាះ។ោត់ោៃថ្លែងបៅរោៃ់ពួ្របរិសុទ្ធថដលម្រកប�ុំរាប់ោៃ់នា្រ់អស់រយៈបពលមួយបម្៉ាង្រៃលែះបោយប្រកសាយអំពរី

មូលបហតុថដលោត់្ ួរថតបធវើជាអាណាពយាោលនៃសាសនាចក្រ។មៃុស្សបរីបួៃនា្រ់ោៃៃិោយថាសុៃ្ទរ្រថារបស់ោត់

មិៃថមៃជារោរបំ្ុស្ ំៃិតបនាះបទ។

កបធាៃកពិ្រហាំយែង់ៃិងអ្ន្រដរ្រនាំសាសនាចក្រដនទបទៀតោៃម្រចូលរួមបហើយអង្គនុយបៅបលើបវទិរោកបទល់មុខៃរងស៊ីឌៃរី

រិ្រដុៃថដល្រំពុងថតថ្លែងបនាះ។ខ្យល់ោៃសងៃប់បៅវិញចំបពលបៃះ។បនាទាប់ពរីស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃោៃបញ្ចប់កបធាៃកពិ្រហាំយែង់

ោៃម្ៃកបសាសៃ៍។អ្ន្រសាដាប់ទាំងឡាយោៃគ្្រកត�ប់ម្រសាដាប់កពិ្រហាំយែង់ម្ៃកបសាសៃ៍បហើយថបរខ្នងបៅរបទះ

បសះថដលស៊ីៃឌរីរិ្រដុៃឈរបនាះវិញ។(សូមបមើល«DiscoursebyPresidentGeo.Q.Cannon»Deseret News
ន ង្ៃទរី21ថខ្រុម្ៈឆ្នាំ1883ទំព៍រ៦7)។កបធាៃយែង់ោៃម្ៃកបសាសៃ៍បោយសបងខេបបហើយោៃថ្លែងថាបលា្រ

ចង់កត�ប់ម្រទរីក្រុងបៅវូបដើម្បរីចូលរួមរោៃ់ទុ្រខេដល់ពយារោរីខាលាំងជាងម្រថតងតាំងអ្ន្រដរ្រនាំ្ ្រី។បលា្រោៃកបរោសថា

រោរ�ួបកប�ុំថានា្រ់ដរ្រនាំៃិងសម្�ិ្រសាសនាចក្រៃរងបធវើប�ើងបពលបករោយបៅន្ងៃបនាះបៅបម្៉ាង2របសៀល។បៅបពលបលា្រ

ៃិោយសម្�ិ្រមួយចំៃួៃោៃប�ើញទរ្រមុខរបស់កពិ្រហាំយែង់ៃិងសំប�ងរបស់បលា្រផ្លាស់បតេតូរដូចជាពយារោរីយែូថសប

ស៊្ីធ។កពរតតេរោរណ៍ដ៏អសាចារ្យបៃះោៃ�ួយឲ្យពួ្របរិសុទ្ធជាបកចើៃោៃដរងថាកពះអម្ចាស់សពវកពះទ័យឲ្យកពិ្រហាំយែង់ដរ្រនាំ

សាសនាចក្រ។

បៅបពលអ្ន្រអាៃបទពិបសាធៃ៍ខាងបករោមបៃះសូមថសវងរ្ររបបៀបថដលកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃពរដល់ពួ្របរិសុទ្ធឲ្យដរងថា

ៃរណាថដលកទង់ោៃថតងតាំងឲ្យដរ្រនាំសាសនាចក្រ។វ្រ្យសព្ទ«រោរក្បោំង»សំបៅបៅបលើសិទ្ធិអំណាច្្ល់បៃតេពរី

ពយារោរីៃិងកបធាៃនៃសាសនាចក្រ(យែូថសបស៊្ីធ)បៅដល់អ្ន្រស្នងតំថណងរបស់បលា្រ(កពិ្រហាំយែង់)។



៥១៤

សមសរៀនេដី៣០៖ន្ងៃេដី១ការ�្នងតំដែងសៅក្្នគុងគែៈប្រធានេដីមរួយ

ស្រនយា៉ាមដីនសអហ្វចន�ុនសៅចាំថ្«ប្រធានបពិក្ហាំយ៉ង់បានសបកាក្ឈរសឡើងសហើយដ្្ង។

ខ្គុំបានស�ើញោត់សបកាក្ឈរសឡើង្រ៉ុដន្រំសពចដែលសលាក្បានរានប្រសា�ន៍ភាលាមសនាទះខ្គុំបាន

សបកាក្ឈរសឡើងែ្ិតវាគឺជា�ំសឡងរ្រ�់យ៉ូដ�្របគ្រ់រា៉ាត់សហើយរាយកាយសលាក្ផ្ទាល់ទាំង

អាក្្រ្ក្ិរិយា�សម្ៀក្្រំោក្់និងរូ្ររាងគឺែូចជាយ៉ូដ�្រផ្ទាល់សៅរ�់រសវើក្សហើយខ្គុំែឹងរំសពចសនាទះថ្

វិញ្ញាែនិងការបគ្របាំងរ្រ�់យ៉ូដ�្របានមក្បគ្រែែដា្រ់សលើរូ្រសលាក្»(My Life’s Review
[ឆ្នាំ១៩៤៧]េំព័រ១០៣–៤)។

វិលលាម�ម៊ីស�្នបានពិពែ៌នាថ្បពិក្ហាំយ៉ង់សៅសពលក្ំពុងដតនិយាយ«�ំសឡងោត់គឺែូចជា�ំសឡងរ្រ�់

ពយាការីយ៉ូដ�្រ។ខ្គុំបានគិតសនាទះគឺយ៉ូដ�្រសហើយរានមនុ�្សរា្រ់ោន់បានសាដា្រ់ឮែូចោនាសនទះដែរ»(សៅក្្នគុងHistory of 
the Church៧:២៣៦)។

វិលហ្វលូឌវូឌបែុព្វបាន�រស�រថ្«ស្រើខ្គុំពុំធាលា្រ់បានស�ើញបពិក្ហាំយ៉ង់សដាយផ្ទាល់ដភ្នក្រ្រ�់ខ្គុំសេ

សនាទះោមាននរណារានាក្់ដែលអាចមក្្រញ្គុទះ្រញ្លូលខ្គុំឲ្យសជឿថ្អ្នក្ដែលសឡើងនិយាយសនាទះពុំដមនជា

យ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធសនាទះសឡើយសហើយមនុ�្សបគ្រ់រូ្រដែលបានសាគាល់្រុរ�ទាំងពដីររូ្រសនទះអាចដ្្ងេដី្រនាទាល់

ចំសោទះបពឹត្ិការែ៍សនទះបាន(សៅក្្នគុងHistory of the Church៧:២៣៦)។



កបធាៃកពិ្រហាំយែង់ៃិងសម្�ិ្រដនទបទៀត្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃថ្លែងបៅ្រ្ននុងរោរកប�ុំបពលរបសៀល។ម្ៃ

មៃុស្សជាបកចើៃោៃៃិោយថាពួ្រប្ប�ើញៃិងសាដាប់ឮកពិ្រហាំយែង់ដូចជាយែូថសបសី៊្ធ។ចច�្យតូខាៃុៃថដលម្ៃ

អាយុ17ឆ្នាំ្រ្ននុងឆ្នាំ1844ោៃចាំថា«បបើយែូថសបោៃរស់ពរីបសច្រ្រីសាលាប់ប�ើងវិញបហើយថ្លែងបៅរោៃ់បណាដា�ៃសាជា្្រី

វៃរងម្ៃរោរភាញា្រ់ប ្្អើលរោៃ់ថតខាលាំងជាងអវរីថដលោៃប្រើតប�ើងបៅបទៀតដ្បិតវ្ ឺជាសំប�ងរបស់យែូថសបផ្ទាល់បហើយវពុំ

កោៃ់ថតជាសំប�ងរបស់យែូថសបថដលប្ោៃឮបនាះបទបែុថៃតេវហា្រ់ដូចជាោៃប�ើញបោយផ្ទាល់ថ្្ន្រកបជា�ៃដូចជាយែូថសប

ោៃឈរបៅចំបោះមុខពួ្រប្ថដរ។...កពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃទរីបនាទាល់មួយដល់រាកសតេរបស់កទង់ថាោមៃចបនាលាះណាមួយ

ទុ្រសកម្ប់ភាពសង្ស័យបនាះបទអំពរីបុរសថដលកតូវោៃបក�ើសបរើសឲ្យដរ្រនាំពួ្រប្បនាះ»(បៅ្រ្ននុងHistory of the Church
7:23៦)។

បថៃថែមបលើអព្តូតបហតុបនាះពួ្របរិសុទ្ធជាបកចើៃ្រ៏ោៃទទួលអារម្ណ៍ពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបធវើជាសា្រ្សរីដល់ពួ្រប្ថាកពិ្រហាំ

យែង់ៃិង្រូរ៉ុមនៃពួ្រដប់ពរីរនា្រ់កតូវោៃបៅបោយកពះបដើម្បរីដរ្រនាំសាសនាចក្រ។បៅបពលបញ្ចប់រោរកប�ុំបៃះពួ្របរិសុទ្ធ

បៅទរីក្រុងបៅវូោៃបោះបឆ្នាតបោយម្ៃមតិភា្បកចើៃោំកទដល់្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់បោយម្ៃកពិ្រហាំយែង់ជា

កបធាៃបដើម្បរីដរ្រនាំសាសនាចក្រ។បទាះជាោ៉ាងណា្រ្រីបៅទរីបញ្ចប់ពុំថមៃសម្�ិ្រក្ប់រូបនៃសាសនាចក្រោៃបក�ើសបរើស

បធវើតាមពួ្រសាវ្របនាះបទ។កបជា�ៃខលែះោៃបក�ើសបរើសបធវើតាមបុ្្គលដនទបទៀតដូចជាស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃៃិងប�មកសាទាងថដល

ោៃបបងកើតសាសនាចក្រផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ពួ្រប្បៅវិញ។

កបសិៃបបើអ្ន្រោៃម្ៃវតតេម្ៃបៅ្រ្ននុងរោរកប�ុំទាំងអស់បៅន្ងៃទរី8ថខសរីហាឆ្នាំ1844បតើបសច្រ្រីសបកមចណាមួយថដលអ្ន្រ

ៃរងបធវើអំពរីបុ្្គលថដលកពះោៃបៅឲ្យដរ្រនាំសាសនាចក្រ?



៥១៥

សមសរៀនេដី៣០៖ន្ងៃេដី១ការ�្នងតំដែងសៅក្្នគុងគែៈប្រធានេដីមរួយ

បៅបពលយែូថសបស្៊ីធោៃទទួលមរណភាពសាវ្របរៀមច្បង(កពិ្រហាំយែង់)អាចបកបើកោស់្រូៃបសាទាំងឡាយនៃ

បពវ�ិតភាពោៃភាលាមៗ។បលា្រម្ៃសិទ្ធិទទួលវិវរណៈស្រីពរីបពលបវលាថដលកតូវបបងកើត្ ណៈកបធាៃទរីមួយ្ ្រី។បៅ្រ្ននុង

ឆ្នាំ1847–ម្ៃរយៈបពលជាងពរីរឆ្នាំបនាទាប់ពរីទុ្រករ្រម្–កពិ្រហាំយែង់កតូវោៃបំ្ុស្ ំៃិតឲ្យបបងកើត្ ណៈកបធាៃទរីមួយ

កបបសើរជាងបៃ្ដរ្រនាំសាសនាចក្រ្រ្ននុងនាមជាកបធាៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។បោយសារថតសាសនាចក្របៃតេរី្រចបកមើៃ

ៃិងរី្រធំធាត់វជារោរសំខាៃ់្រ្ននុងរោរចងចាំថាតាមរ�ៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគ�ើងអាចទទួលបាៃោក្សបីថ្បុគ្គលទាំងឡា�

ផ�ល�ឹកនាំោសនាចពកព្រូវបាៃគៅគោ�ព្រះ។


4. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃវម្ៃសារៈសំខាៃ់

្រ្ននុងរោរទទួលោៃទរីបនាទាល់មួយថាថានា្រ់

ដរ្រនាំសាសនាចក្ររបស់បយើងកតូវោៃបៅ

ពរីកពះ?

ខ. សូម្ ិតអំពរីកោថដលអ្ន្រោៃទទួលសា្រ្សរី

មួយថាអ្ន្រដរ្រនាំនៃសាសនាចក្រម្នា្រ់

កតូវោៃបៅពរីកពះ?កបសិៃបបើអ្ន្រធាលាប់

ោៃទទួលបទពិបសាធៃ៍បនាះបតើអ្ន្រោៃ

បធវើដូចបម្ចបដើម្បរីទទួលោៃសា្រ្សរីបនាះ?

កបសិៃបបើអ្ន្រពុំធាលាប់ទទួលោៃសា្រ្សរីអំពរី

ថានា្រ់ដរ្រនំាសាសនាចក្របទសូមសរបសរអំពរី

្រិច្ចរោរថដលអ្ន្រអាចបធវើបដើម្បរីទទួលោៃ

បទពិបសាធៃ៍មួយ?


5. សូមបស្នើឲ្យសម្�ិ្រក្ួសារឬមិតតេ្្រ្ិម្នា្រ់

ថច្រចាយជាមួយអ្ន្រអំពរីបទពិបសាធៃ៍របស់

ពួ្រប្អំពរីរោរទទួលោៃសា្រ្សរីពរីកពះវិញ្ញាណ

បរិសុទ្ធថាអ្ន្រដរ្រនាំសាសនាចក្រម្នា្រ់កតូវោៃបៅពរីកពះ។អ្ន្រ្រ៏អាចៃរងថច្រចាយអំពរីអវរីថដលអ្ន្រោៃសរបសរ

បៅ្រ្ននុង្រិច្ចរោរមុៃបនាះជាមួយពួ្រប្ថដរ។សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ

អំពរីអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃពរីបទពិបសាធៃ៍របស់បុ្្គលបៃះ។


៦. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មមមរៀ� អំពដី « ការស្នង តំសណង មៅ ក្នញង គណៈ្បធា� ទដី មួយ » ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ

(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖

គែៈពបធ្នទតីមួយឆានាំ២០១៣



៥១៦

សមសរៀនេដី៣០៖ន្ងៃេដី២

សមសរៀនេដី៣០៖ន្ងៃេដី២ការចាក្សចញ

ពដីេដីបក្ុងសៅវូការសធ្វើែំសែើរ

ឆ្ងកាត់រែ្ឋនអអូវា៉សោលលេ្ិនិង

ស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣៦:១–១៨
បមបរៀៃទរី30៖ន្ងៃទរី2រោរចា្របចញពរីទរីក្រុងបៅវូរោរបធវើដំបណើរឆលែងរោត់រដ្ឋនអអូវែបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា13៦:1–18

ពួក្ររិសុេ្រាេបធ្ើការបោយឧសសាេ៍ពយាយមបែើម្បីេេួលពរជ័យថេ្ពះវិហារររិសុេ្

សូម្ ិតអំពរីកោមួយថដលអ្ន្រោៃបធវើអវរីមួយដ៏លំោ្របោយសារថតអ្ន្រោៃដរងថាលទ្ធ្លៃរងម្ៃតនមលែ្រ្ននុងរោរខិតខំបនាះ។

្រិច្ចរោរដ៏លំោ្រថដលពួ្របរិសុទ្ធកតូវោៃបគ្រប់ឲ្យបធវើបនាទាប់ពរីមរណភាពរបស់ពយារោរីយែូថសបស្៊ីធ្ឺកតូវបញ្ចប់រោរសាងសង់

កពះវិហារបរិសុទ្ធទរីក្រុងបៅវូ។វកតូវរោរពលិ្រម្ដ៏ធំពរីសំណា្រ់ពួ្របរិសុទ្ធបដើម្បរីសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធទរីក្រុងបៅវូ។

បៅបពលអ្ន្រអាៃ្រថាខណ្ឌខាងបករោមបៃះសូម្ ូសបនាទាត់ពរីបករោមពលិ្រម្ទាំងឡាយថដលពួ្របរិសុទ្ធោៃបធវើបដើម្បរីសាងសង់

កពះវិហារបរិសុទ្ធទរីមួយបៅទរីក្រុងបៅវូ។

បៅ្រ្ននុងសៃ្និសរីទទូបៅថខតុលាឆ្នាំ1844កបធាៃកពិ្រហាំយែង់ោៃសុំឲ្យពួ្របរិសុទ្ធថាវាយដគ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់ៃិង

ដគ្វាយប្្សងៗរបស់ពួ្រប្បដើម្បរីសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធ។្រ្ននុងរោរបឆលែើយតបសម្�ិ្រសម្្មសប្គ្រះម្នា្រ់ៗោៃបរិចាចា្

កោ្រ់មួយបសៃរាល់សោដាហ៍បដើម្បរី្ ្គត់្្គង់ដល់រោរសាងសង់។បុរសជាបកចើៃោៃថាវាយដគ្វាយមួយភា្ដប់ជាបពលបវលារបស់

ខលែលួៃបោយបធវើរោរសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធមួយន្ងៃ្រ្ននុងរយៈបពលដប់ន្ងៃមតេង។អ្ន្រប្្សងបទៀតោៃថាវាយបកចើៃជាងមួយភា្្រ្ននុង

ដប់បៅតាមមបធយាោយរបស់ពួ្រប្ផ្ទាល់។យែូថសបតូរ៉ុៃតូោៃកប្ល់ម្ស្ ិតជាទរ្រកោ្រ់បស្ើៃរងចំៃួៃ2500ដុលាលារឲ្យ

កពិ្រហាំយែង់បហើយោៃៃិោយថាោត់ចង់ថាវាយអវរីៗទាំងអស់ថដលោត់ម្ៃបដើម្បរីសាថាបនាៃ្រនៃកពះ។

បរុព្វកថា
្រនាទា្រ់ពដីពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធបតូវសគសធ្វើេុក្ករក្ម្មសនាទះក្ូរ៉ុមននពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់

សៅសបកាមការែឹក្នាំរ្រ�់បពិក្ហាំយ៉ង់ប្រធានក្ូរ៉ុមននពរួក្ែ្រ់ពដីរនាក្់បានែឹក្នាំ

សា�នាចបក្សហើយ្រន្សធ្វើក្ិច្ការរ្រ�់បពទះអរាចា�់។ពរួក្សលាក្បានសលើក្េឹក្ចិត្

ពរួក្្ររិ�ុេ្ឲ្យ្រញ្្រ់ការសាង�ង់បពទះវិហារ្ររិ�ុេ្សហើយផ្លា�់េដីលំសៅសៅកាន់ភាគ

ខាងលិច។



៥១៧

សមសរៀនេដី៣០៖ន្ងៃេដី២ការចាក្សចញពដីេដីបក្ុងសៅវូការសធ្វើែំសែើរឆ្ងកាត់រែ្ឋនអអូវា៉សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣៦:១–១៨

បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាពួ្របរិសុទ្ធស្័ក្ចិតតេលះបង់ោ៉ាង

បកចើៃបដើម្បរីសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធោ៉ាងដូបច្នះ?

បទាះជាពួ្របរិសុទ្ធោៃលះបង់បដើម្បរីសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធ

ទរី្រុកងបៅវូោ៉ាងណា្រ្រី្រ៏បសច្រ្រីបបៀតបបៀៃោៃបងកឲ្យម្ៃ

រោរលំោ្រដល់រោរបញ្ចប់រោរសាងសង់ថដរ។ខាមំងសកតូវជា

បកចើៃរបស់សាសនាចក្រោៃ្ ិតថាបៅបពលពយារោរីយែូថសប

ស៊្ីធកតូវប្សម្លាប់បហើយបនាះសាសនាចក្រៃរងដួលរលំ។

បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយបៅបពលសម្�ិ្រសាសនាចក្របៃ្

ម្ៃចិតតេបសាមះកតង់បហើយសាសនាចក្របៃតេរី្រចបកមើៃបនាះពួ្រ

ខាមំងសកតូវនៃសាសនាចក្រោៃពកងរងរោរខិតខំរបស់ពួ្រប្

បដើម្បរីបបណដាញពួ្របរិសុទ្ធបចញពរីរដ្ឋអិលលរីបណាយ។

បៅបពលអ្ន្រអាៃ្រថាខណ្ឌខាងបករោមបៃះសូមថសវងរ្រអវរីថដល

ពួ្រខាមំងសកតូវនៃសាសនាចក្រោៃបធវើបដើម្បរីពយាោមបំផ្លាញ

សាសនាចក្របចាល៖

្រ្ននុងថខ្រញ្ញាឆ្នាំ1844វរបសៃរីឯ្របលវីវិលលាម

ជាមៃុស្សម្នា្រ់្រ្ននុងចំបណាមអ្ន្រទាំងបនាះថដលោៃបធវើ

ឃ្តយែូថសបៃិងនហរុមស្៊ីធោៃបរៀបចំបបងកើតក្រុម

្រងទ័ពមួយដ៏ធំបដើម្បរីបងខេំពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយឲ្យបចញ

ពរីរដ្ឋអិលលរីបណាយ។វកតូវោៃ្ ្សពវ្សាយថា«ថឆកចច្រដ៏ធំកបម្ញ់បៅ្រ្ននុង�ុំថហៃខ្រ»(DavidE.Millerand

DellaS.Miller,Nauvoo: The City of Joseph[ឆ្នាំ1974]ទំព័រ18៦)។បពលោៃឮអំពរីដំណរងបៃះបលា្រអ្ិោល

្ូម្៉ាសហវតនៃរដ្ឋអិលលរីបណាយោៃបញ្តូៃឧតតេមបសៃរីចៃហាឌរីៃថដលជា្រងទ័ពរដ្ឋឲ្យបៅរោៃ់�ុំបនាះបដើម្បរីរ្រសា

ភាពសងៃប់បសងៃរៀម។

មួយឆ្នាំបករោយម្របៅថខ្រញ្ញាឆ្នាំ1845វរបសៃរីឯ្រវិលលាមោៃដរ្រនាំក្រុមមៃុស្សអាក្រ្រ់មួយក្រុមថដលម្ៃមៃុស្ស

300នា្រ់បៅវយកបហារដល់�កម្ររបស់ពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយបៅតំបៃ់ជាយៗបោយរោរដុត្ ្ទះជាបកចើៃខ្នងៃិង

ដុតអោរ្រសិោឋាៃបរាង្រិៃកសូវៃិងកសូវអងករអស់ជាបកចើៃ។បៅោ្រ់្រណាដាលថខ្រញ្ញាកបធាៃកពិ្រហាំយែង់ោៃថសវងរ្រ

អ្ន្រស្័ក្ចិតតេបដើម្បរីបៅ�ួយសប្គ្រះពួ្របរិសុទ្ធទាំងបនាះ។ពួ្របរិសុទ្ធបៅទរីក្រុងបៅវូោៃបកតៀមរបទះបសះចំៃួៃ134របទះ

បដើម្បរីដរ្រក្រុមក្ួសារថដលរស់បៅតំបៃ់ឆ្ងាយៗម្រទរីក្រុងបៅវូតាំងទរីលំបៅបោយសុវតថែិភាព។

បតើរោរវយកបហារទាំងបៃះោៃបធវើឲ្យវម្ៃរោរលំោ្របដើម្បរីបៃ្បធវើរោរសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធោ៉ាងដូចបម្ច?

ម្ៃកបជា�ៃជាបកចើៃថដលរស់បៅរដ្ឋអិលលរីបណាយោៃ្ ័យខាលាចថាវតតេម្ៃរបស់ពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយអាចនាំឲ្យប្រើត

ម្ៃស្គ្រមស៊ីវិល។ពួ្រប្ោៃសុំឲ្យពួ្របរិសុទ្ធចា្របចញពរីរដ្ឋ។បៅន្ងៃទរី24ថខ្រញ្ញាឆ្នាំ1845្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រ

ដប់ពរីរនា្រ់ោៃសៃយាថាសាសនាចក្រៃរងចា្របចញបៅៃិទារ�រដូវបករោយ។

សូមពិចារណាអំពរីមូលបហតុថដលរោរសបកមចចិតតេចា្របចញពរីរដ្ឋអិលលរីបណាយអាចម្ៃរោរលំោ្រ្រ្ននុងរោរបធវើប�ើង។សូម

្ិត្ ងថដរថាបតើរោរសបកមចចិតតេចា្របចញពរីទរីក្រុងបៅវូអាចម្ៃ្ លបែះោល់ដល់រោរខិតខំកបរងថកបងរបស់ពួ្របរិសុទ្ធបដើម្បរី

បញ្ចប់រោរសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធោ៉ាងដូចបម្ច។

បទាះជាពួ្របរិសុទ្ធោៃដរងថាពួ្រប្ៃរងកតូវចា្របចញពរីរដ្ឋអិលលរីបណាយ្រ្រី្រ៏ពួ្រប្ោៃបៃតេសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធទរីក្រុង

បៅវូថដរ។


1.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើអ្ន្រ្ ិតថា

បហតុអវរីោៃជាពួ្របរិសុទ្ធោៃបៃ្សាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធបទាះជាពួ្រប្ដរងថាពួ្រប្ៃរងចា្របចញបៅោ៉ាង

បៃះ្រ្រី?

បៅកោបនាះពិធរីបរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធថដលចាំោច់សកម្ប់រោរតបមកើងប�ើងពុំទាៃ់អាចកោរពវប�ើងចំបោះសម្�ិ្រ

ទូបៅនៃសាសនាចក្របៅប�ើយបទ។បៅ្រ្ននុងវិវរណៈមួយនាឆ្នាំ1841កពះអម្ចាស់ោៃសៃយាៃរងពួ្របរិសុទ្ធថាបបើពួ្រប្

សាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធបៅវូបនាះពួ្រប្អាចៃរងទទួលោៃពិធរីបរិសុទ្ធទាំងបនាះ(សូមបមើល្.ៃិងស.124:22–

44)។

ពពរះវិហារបរិេរុទ្ទតីពករុងសៅវូពតីសែើម



៥១៨

សមសរៀនេដី៣០៖ន្ងៃេដី២ការចាក្សចញពដីេដីបក្ុងសៅវូការសធ្វើែំសែើរឆ្ងកាត់រែ្ឋនអអូវា៉សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣៦:១–១៨

ពួ្របរិសុទ្ធទាំងបៃះម្ៃ�ំបៃឿថាពិធរីបរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធៃរងបរៀបចំពួ្រប្ឲ្យរស់បៅ្រ្ននុងវតតេម្ៃនៃកពះវរបិតាសួ្៌បៅ

្រ្ននុងភាពដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ចបហើយក្រុមក្ួសាររបស់ពួ្រប្អាច្ សារភាជាប់ជាមួយោនាដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ច្ ងថដរ។ដំបណើរ

ពលិ្រម្របស់ពួ្របរិសុទ្ធៃិងបសច្រតេរីលំោ្រនានាថដលពួ្រប្យ្រឈ្នះបដើម្បរីសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធបបកងៀៃបយើងអំពរី

បសច្្ររីពិតដូចតបៅបៃះ៖ការទទួលបាៃ្ ិធបីបរិសុទ្ធគៅក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធមាៃ្រនមលែចំគពារះរាល់ការខិ្រខំៃិង្លិកម្ម�៏

សុចរិ្ររបស់គ�ើង។


2. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជារោរទទួលពិធរីបរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធម្ៃតនមលែចំបោះរោរខិតខំៃិង

ពលិ្រម្ដ៏ធំ?

ខ. បតើអ្ន្រចាំោច់កតូវបធវើអវរីខលែះបដើម្បរីអ្ន្រអាចទទួលោៃពិធរីបរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ?

សូមពិចារណាថាបតើម្ៃអវរីណាមួយថដលអ្ន្រកតូវឈប់បធវើឬចាប់ប្្ើមបធវើបដើម្បរីទទួលោៃពរ�័យទាំងឡាយនៃកពះវិហារ

បរិសុទ្ធ។

ប្រធាន្ូរា៉ា�សអ�ម៉ន�ុនបានពិពែ៌នាអំពដីពលិក្ម្មនានាដែលពរួក្្ររិ�ុេ្�ម័យ្ ្មដីបានសធ្វើ

សែើម្ដីេេរួលបានពិធដី្ររិ�ុេ្សៅក្្នគុងបពទះវិហារ្ររិ�ុេ្៖«អ�់រយៈសពលជាសបចើនឆ្នាំក្ន្ងសៅខ្គុំបាន

អានអំពដីបក្ុម�រាជិក្ជាងមរួយរយនាក្់ដែលបានចាក្សចញពដីសមែូ�[សប្រ�ម៊ីល]ដែល�្ិតសៅ

ក្ណាដាលនបពលិចេឹក្អារា៉ាហ្សលូនសធ្វើែំសែើរសៅកាន់បពទះវិហារ្ររិ�ុេ្ដែលសៅជិត្រំផុត�្ិតសៅក្្នគុង

េដីបក្ុងសៅផ្ឡលូប្រសេ�សប្រ�ម៊ីល–ចរាងាយប្រដហល៤០០០គដីឡលូដម៉បតពដីសមែូ�។ពរួក្្ររិ�ុេ្

សសាមាទះបតង់ទាំងសនាទះបានសធ្វើែំសែើរតាមេូក្អ�់រយៈសពល្ររួនន្ងៃតាមេសន្អារា៉ាហ្សលូននិងតាមនែេសន្

សនាទះ។្រនាទា្រ់ពដីបាន្រញ្្រ់ការសធ្វើែំសែើរតាមេឹក្សនទះពរួក្សគបានសឡើងជិទះឡានបក្ុងសធ្វើែំសែើររយៈសពល្រដីន្ងៃសេៀតតាមផ្លូវ

រលាក្់សហើយរានអាហារ្ររិសភាគ្រន្ិច្រន្លួច្រ៉ុសណាណទះសហើយោមានក្ដន្ង�បរាក្ប�រួល្ររួលសនាទះសេ។បបាំពដីរយ្រ់បបាំពដីរន្ងៃ

សបកាយមក្ពរួក្សគបានមក្ែល់បពទះវិហារ្ររិ�ុេ្សៅសៅផ្ឡលូដែលសៅេដីសនាទះពិធដី្ររិ�ុេ្ែ៏អ�់ក្ល្ទាំងឡាយបតូវបាន

សធ្វើសឡើង។បបាក្ែណា�់ការសធ្វើែំសែើរបតឡ្រ់មក្វិញរ្រ�់ពរួក្សគរានការលំបាក្ែូចនឹងសពលសធ្វើែំសែើរសៅដែរ។

សទាទះជាយា៉ាងណាក្៏សដាយពរួក្សគបានេេរួលពិធដី្ររិ�ុេ្និងពរជ័យននបពទះវិហារ្ររិ�ុេ្សហើយសទាទះ្រដីជាក្្នគុង�ំោយរ្រ�់

ពរួក្សគោមានសៅ�ល់បបាក្់ក្្ដីក្៏ពរួក្សគបានសោរសពញសៅសដាយអារម្មែ៍ននបពទះវិហារ្ររិ�ុេ្សហើយរានអំែរគុែចំសោទះ

ពរជ័យទាំងឡាយដែលពរួក្សគបានេេរួលផងដែរ»(The Holy Temple—a Beacon to the World,»Ensign  ឬលីអាហូណា

ដខឧ�ភាឆ្នាំ២០១១,េំព័រ៩១)។

បតើ្ ំរូរបស់ពួ្របរិសុទ្ធទាំងបៃះអាចបំ្ុសឲ្យអ្ន្របកតៀមខលែលួៃទទួលពិធរីបរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធោៃោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអាៃ្រថាខណ្ឌខាងបករោមបៃះរួច្ ូសបនាទាត់ពរីបករោម្ំរូនៃ្រិច្ចខិតខំដ៏សុចរិតរបស់ពួ្របរិសុទ្ធបៅទរីក្រុងបៅវូបដើម្បរី

ទទួលោៃពិធរីបរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ៖

ថានា្រ់ដរ្រនំាសាសនាចក្រោៃឧទ្ទិសឆលែងបៃ្ទប់ទាំងឡាយ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធបៅបពលថដលោៃរោរសាងសង់ោៃចប់សពវក្ប់

បដើម្បរីឲ្យ្រិច្ចរោរនៃពិធរីបរិសុទ្ធអាចចាប់ប្្ើមបធវើឲ្យោៃឆ្ប់បំ្ុតតាមថដលអាចបធវើបៅោៃ។បៃ្ទប់ខាងបលើនៃកពះវិហារ

បរិសុទ្ធកតូវោៃឧទ្ទិសឆលែងសកម្ប់្រិច្ចរោរនៃពិធរីបរិសុទ្ធបៅន្ងៃទរី30ថខវិច្ិរោឆ្នាំ1845។ពួ្របរិសុទ្ធោៃចាប់ប្្ើមទទួល

អំបណាយទាៃពិសិដ្ឋរបស់ពួ្រប្បៅបពលលាងាចន្ងៃទរី10ថខធ្នតូថដលម្ៃវ្្គពិធរីអំបណាយទាៃពិសិដ្ឋោៃបៃ្រហូតដល់បម្៉ាង

3កពរ្របៅន្ងៃទរី11ថខធ្នតូ។



៥១៩

សមសរៀនេដី៣០៖ន្ងៃេដី២ការចាក្សចញពដីេដីបក្ុងសៅវូការសធ្វើែំសែើរឆ្ងកាត់រែ្ឋនអអូវា៉សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣៦:១–១៨

កតរមចុងឆ្នាំ1845ម្ៃសម្�ិ្រជាង1000នា្រ់ោៃ

ទទួលពិធរីបរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ។្រ្ននុងថខម្ររា

ឆ្នាំ184៦កបធាៃកពិ្រហាំយែង់ោៃ្រត់កតាថា«រោរណ៍

ថបបបនាះោៃបគ្ហាញឲ្យប�ើញពរីភាពអៃ្ទះសាតាមរយៈ

ពួ្របរិសុទ្ធបដើម្បរីទទួលោៃពិធរីបរិសុទ្ធ[បៅ្រ្ននុងកពះវិហារ

បរិសុទ្ធ]ចំថណ្រឯភាពអៃ្ទះសារបស់បយើងវិញ្ឺបបកមើ

ដល់ពួ្រប្រហូតដល់ខញនុំោៃលះបង់ខលែលួៃខញនុំទាំងកសុងចំបោះ

្រិច្ចរោររបស់កពះអម្ចាស់បៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធទាំងយប់

ទាំងន្ងៃបោយចូលសកម្្រជាមធ្យមមិៃបលើសពរីបួៃបម្៉ាង្រ្ននុង

មួយន្ងៃបទបហើយបៅ្ ្ទះថតម្ងបែុបណាណះ្រ្ននុងមួយសោដាហ៍»

(បៅ្រ្ននុងHistory of the Church7:5៦7)។សម្�ិ្រ

ជាបកចើៃោៃរួមចំថណ្របោយរោរបោ្រ្្រ់សបមលែរៀ្របំោ្រ់

កពះវិហារបរិសុទ្ធរាល់យប់បដើម្បរីឲ្យ្រិច្ចរោរអាចបៃ្ម្ៃបៅ

កពរ្រថស្អ្រប�ើងបោយពុំម្ៃរោរបង្អង់ប�ើយ។

បៅន្ងៃទរី3ថខ្រុម្ៈឆ្នាំ184៦កបធាៃយែង់ោៃចា្របចញ

ពរីកពះវិហារបរិសុទ្ធបដើម្បរីបលា្រអាចបកតៀមខលែលួៃចា្របចញពរី

ទរីក្ុរងបៅវូបៅន្ងៃបនាទាប់។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយម្ៃ

បណាដា�ៃជាបកចើៃោៃម្រកប�ុំោនាបដើម្បរីទទួលអំបណាយទាៃ

ពិសិដ្ឋរួចបលា្រ្រ៏ោៃកត�ប់បៅបបកមើពួ្រប្វិញបោយ

្រតេរីបមតាតា។រោរណ៍បៃះោៃពៃយាបពលនៃរោរចា្របចញរបស់

បលា្រដល់បៅពរីរសោដាហ៍បករោយ។បោងតាម្រំណត់កតា

កពះវិហារបរិសុទ្ធោៃបគ្ហាញថាម្ៃពួ្របរិសុទ្ធចំៃួៃ5៦15

នា្រ់ោៃទទួលអំបណាយទាៃពិសិដ្ឋមុៃបពលបធវើដំបណើរបៅ

ភា្ខាងលិច។(សូមបមើលChurch History in the 
Fulness of Times Student Manualរោរបោះពុម្ពបលើ្រទរី2[ChurchEducationalSystemmanualឆ្នាំ2003]

ទំព័រ303–4)។


3.សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអវរីថដលបធវើឲ្យអ្ន្រចាប់អារម្ណ៍អំពរី្រិច្ចខិតខំរបស់ពួ្របរិសុទ្ធ្រ្ននុងរោរទទួលពិធរីបរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងកពះវិហារ

បរិសុទ្ធ?

ខ. បតើ្រិច្ចខិតខំៃិងពលិ្រម្អវរីខលែះថដលបយើងកតូវបធវើបដើម្បរីទទួលោៃពិធរីបរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ?

ពួក្ររិសុេ្ចាក្បចញពីេី្ក្ុងបៅវូ

បនាទាប់ពរីោៃទទួលពិធរីបរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធបហើយពួ្របរិសុទ្ធោៃចាប់ប្្ើមចា្របចញពរីទរីក្រុងបៅវូបៅថខ្រុម្ៈឆ្នាំ

184៦។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយមិៃថមៃសម្�ិ្រទាំងអស់ោៃចា្របចញបៅជាមួយក្រុមធំនៃពួ្របរិសុទ្ធបនាះបទ។ម្ៃ

ពួ្របរិសុទ្ធមួយចំៃួៃតូចពុំោៃបកតៀមខលែលួៃចា្របចញបៅបពលបនាះបទចំថណ្រឯមួយចំៃួៃបទៀតោៃសបកមចចិតតេរស់បៅបៃតេ។

ពួ្របរិសុទ្ធជាបកចើៃថដលបៃតេរស់បៅទរីក្រុងបៅវូោៃបៃតេទទួលបសច្រ្រីបបៀតបបៀៃ។្រ្ននុងថខ្រញ្ញាឆ្នាំ184៦កោំពរីរថខ

បករោយម្របនាទាប់ពរីក្រុមធំនៃពួ្របរិសុទ្ធោៃចា្របចញបៅម្ៃកបជាពលរដ្ឋកបម្ណ800នា្រ់កបោប់បោយរោំប្លែើងកោំមួយ

បដើមោៃបកតៀមខលែលួៃវយកបហារទរីក្រុងបៅវូ។ពួ្របរិសុទ្ធថដលបៅបសសសល់ៃិងពលរដ្ឋ្ ្រីៗមួយចំៃួៃថដលម្ៃបុរស

ចំៃួៃកបថហលជា150នា្រ់ោៃបកតៀមខលែលួៃកបយុទ្ធរោរោរទរីក្រុង។

ពបធ្នពពិកហាំយ៉ង់ប្នសធ្វើការសដាយមិនគិតពតី

ភាពសនឿយេត់សែើម្បតី្ ្ល់ពិធតីបរិេរុទ្សៅក្នុងពពរះវិហារ

បរិេរុទ្េពមាប់ពួកបរិេរុទ្ពតីមរុនពួកសគពតូវប្នបងខេំឲ្យ

ចាកសចញពតីទតីពករុងសៅវូរែ្ឋអិលលតីសណាយ។



៥២០

សមសរៀនេដី៣០៖ន្ងៃេដី២ការចាក្សចញពដីេដីបក្ុងសៅវូការសធ្វើែំសែើរឆ្ងកាត់រែ្ឋនអអូវា៉សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣៦:១–១៨

បនាទាប់ពរីម្ៃរោរកបយុទ្ធោនាអស់រយៈបពលពរីរបរីន្ងៃបនាះពួ្របរិសុទ្ធជាបកចើៃកតូវោៃបងខេំឲ្យចុះចាញ់បហើយកតូវោៃកោប់ថាឲ្យ

ចា្របចញពរីទរីក្រុងជាបនាទាៃ់។បនាទាប់ម្រពួ្រមៃុស្សអាក្រ្រ់ោៃចូលម្រ្រ្ននុងទរីក្រុងឆ្រ់បលែៃ់តាម្្ទះបហើយោៃបំផ្លាញ

កពះវិហារបរិសុទ្ធបចាល។ពួ្របរិសុទ្ធមួយចំៃួៃថដលពុំអាចប្ៀសខលែលួៃោៃបលឿៃកតូវប្វយបធវើោបឬបោះចូលបៅ្រ្ននុងទបៃលែ

ម៊រីស៊ីស៊ីពរី។បនាទាប់ពរីពួ្របរិសុទ្ធថដលបៅសល់ទាំងបៃះកតូវោៃប្បងខេំឲ្យបចញពរីទរីក្រុងបៅវូបហើយបនាះពួ្រប្ោៃបោះ�ំរំ

�ៃប្ៀសខលែលួៃបៅតាមដងទបៃលែខាងលិច។ពួ្រប្ភា្បកចើៃពុំម្ៃអាហារឬបរិរោខារទំៃុ្របកមុងក្ប់កោៃ់សកម្ប់ខលែលួៃប្បនាះ

បទ។

ថានា្រ់ដរ្រនំាសាសនាចក្រោៃបញ្តូៃក្រុម�ួយសប្គ្រះឲ្យបធវើដំបណើរឆលែងរោត់រដ្ឋនអអូវែកត�ប់ម្រ�ួយដល់ពួ្របរិសុទ្ធថដល្រំពុង

រងទុ្រខេ។


4.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើអ្ន្រ្ ិតថា

អ្ន្រអាចៃរងម្ៃអារម្ណ៍ដូចបម្ចបបើសិៃជាអ្ន្រកតូវោៃបៅឲ្យកត�ប់បៅ�ួយពួ្របរិសុទ្ធថដល្រំពុងរងទុ្រខេ

ទាំងបនាះ?

សូមអាៃសារលិខិតរបស់កបធាៃកពិ្រហំាយែង់ថដលោៃ្ តេល់ដល់បុរសៗថដលក្ប់ក្ង្រ្ននុងរោរបក�ើសបរើសក្រុម�ួយ

សប្គ្រះបនាះ៖

«ចូរឲ្យសភ្ើងននស�ចក្្ដី�ញ្ញាដែលអ្នក្បានសធ្វើសៅក្្នគុងែំណាក្់ននបពទះអរាចា�់បានែុតសរាលរាលក្្នគុង

ែរួងចិត្អ្នក្ែូចជាអណាដាតសភ្ើងដែលពុំអាចពន្ត់បានរហូតែល់អ្នក្បាន...ជរួយែល់មនុ�្សបគ្រ់

រូ្រ...ដែល[អាចចាក្សចញមក្បាន]សហើយដចក្សភ្ើងសនាទះសៅែល់បពលឹងរ្រ�់ោត់រហូតែល់ោត់

អាចសបកាក្សឡើង...សហើយសចញសៅភាលាមសហើយនាំបក្ុមមនុ�្សបក្ដីបក្សចញពដីេដីបក្ុងសៅវូ។...

«...សនទះគឺជាសពលដែលបតូវសធ្វើ�ក្ម្មភាព»( Journal History of The Church of Jesus Christ of 
Latter–day Saintsន្ងៃេដី២៨ដខក្ញ្ញាឆ្នាំ១៨៤៦េំព័រ៥–៦Church History Library, Salt Lake City )។

បសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍របស់កពិ្រហាំយែង់បបកងៀៃបយើងថាព្រះអមាចាស់្រពមូវឲ្យគ�ើងរស់គៅតាមគសចក្បីសញ្ញាទាំងឡា�ផ�ល

គ�ើងគធ្វើ។


5. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើពលិ្រម្អវរីខលែះថដលអ្ន្រោៃបធវើបដើម្បរីរ្រសាបសច្រ្រីសញ្ញាទាំងឡាយ?

ខ. បតើពរ�័យអវរីខលែះថដលអ្ន្រោៃទទួលបោយសារថតអ្ន្រោៃរស់បៅកសបតាមបសច្រ្រីសញ្ញាទាំងឡាយថដលអ្ន្រ

ោៃបធវើបនាះ?

ពួក្ររិសុេ្ថ្ងៃចុងប្កាយបធ្ើែំបណើរឆលែងកា�់រែ្ឋថអអូវា៉បេើយរបង្កើ�េីសានាក្់ការក្ណាដាលបៅវិេបេើរខ្របេើរ្ស

បៅបពលក្ុរមធំនៃពួ្របរិសុទ្ធោៃចាប់ប្្ើមចា្របចញពរីទរីក្រុងបៅវូ្រ្ននុងថខ្រុម្ៈឆ្នាំ184៦ពួ្រប្ោៃបធវើដំបណើរបៅទិស

ខាងលិចឆលែងរោត់រដ្ឋនអអូវែ។«រោរចា្របចញពរីទរីក្រុងបៅវូ្ឺជាទបងវើនៃបសច្រ្រី�ំបៃឿចំបោះពួ្របរិសុទ្ធ។ពួ្រប្ោៃ

ចា្របចញបៅបោយពុំដរងពរីទរី្រថៃលែងពិតកោ្រដថាៃរងបៅទរីណាឬបៅបពលណាពួ្រប្ៃរងបៅដល់្រថៃលែងមួយថដលពួ្រប្

អាចបោះទរីតាំងរស់បៅោៃប�ើយ។ពួ្រប្កោៃ់ថតដរងថាពួ្រប្្រំពុងកតូវប្បងខេំឲ្យចា្របចញពរីរដ្ឋអិលលរីបណាយបោយពួ្រ

ខាមំងសកតូវរបស់ពួ្រប្បហើយថានា្រ់ដរ្រនំារបស់ពួ្រប្ោៃទទួលវិវរណៈឲ្យបៅបោះទរីតាំងបៅ្រថៃលែងមួយ្រ្ននុងតំបៃ់្្នំរ៉្រ�រី»

(Church History in the Fulness of Times Student Manual 309)។

បៅបពលអ្ន្រអាៃដំបណើរបរឿងរបស់អួរសុៃៃិងខាបធើរិៃថស្ពៃបស៊ីរសូមថសវងរ្រ្ ំរូនៃបសច្រ្រី�ំបៃឿៃិងទំៃុ្រចិតតេរបស់ពួ្រប្៖

«បនាទាប់ពរីោៃចា្របចញពរីទរីក្រុងបៅវូ[ខាបធើរិៃ]ទៃ់បខសាយបហើយោៃធាលា្រ់ខលែលួៃឈឺបោយសារថតរោរលំោ្រជាបកចើៃ

ថដលនាងោៃ�ួបកបទះ។សាវាមរីដ៏កប្របបោយទុ្រខេកពួយោៃសរបសរសំបុកតអងវរ្ររដល់ឪពុ្រម្ដាយរបស់្ រិោសុំឲ្យពួ្រោត់

ទទួលនាងបៅបៅៃរងពួ្រោត់ទកម្ំថតពួ្របរិសុទ្ធរ្រោៃ្រថៃលែងៃរងៃរមួយ។ចបមលែើយោៃតបម្រថា‹ចូរឲ្យនាងបោះបង់បចាល

�ំបៃឿដ៏្ ួរខាមស់បអៀៃរបស់នាងបនាះបចាលបៅបទើបនាងអាចកត�ប់ម្របៅជាមួយបយើងវិញបបើមិៃដូបចានាះបទនាងពុំអាចម្រវិញ

ប�ើយ›។



៥២១

សមសរៀនេដី៣០៖ន្ងៃេដី២ការចាក្សចញពដីេដីបក្ុងសៅវូការសធ្វើែំសែើរឆ្ងកាត់រែ្ឋនអអូវា៉សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣៦:១–១៨

«បៅបពលសំបុកតកតូវោៃអាៃឲ្យនាងសាដាប់បនាះនាងោៃសុំឲ្យសាវាមរីនាងបបើ្រកពះ្ម្ពរីរប៊ីបរបស់ោត់បៅ្ ម្ពរីរនាងរស់បហើយ

អាៃ�ំពូ្រទរីមួយខទរីដប់កោំមួយៃិងដប់កោំពរីរ៖‹សូម្រុំទទូចឲ្យខញនុំបៅបចាលអ្ន្រម្ដាយៃរងវិលបៅវិញថលងតាមអ្ន្រម្ដាយ

បនាះប�ើយដ្បិត្រថៃលែងណាថដលអ្ន្រម្ដាយអបញ្ើញបៅបនាះខញនុំៃរងបៅតាមបហើយ្រថៃលែងថដលអ្ន្រម្ដាយសានា្រ់បៅបនាះខញនុំ្រ៏ៃរងបៅ

ថដរ។សាសៃ៍របស់អ្ន្រម្ដាយៃរងោៃជាសាសៃ៍របស់ខញនុំបហើយកពះរបស់អ្ន្រម្ដាយៃរងោៃជាកពះរបស់ខញនុំថដរ›»( Memoirs of 
John R. Young: Utah Pioneer ១៨៤៧[ឆ្នាំ1920]ទំព័រ17–18)។មិៃយូរបែុនាមៃខាបធើរិៃថស្ពៃបស៊ីរោៃសាលាប់

បៅ។

ពួ្របរិសុទ្ធោៃ�ួបកបទះបសច្រ្រីលំោ្របៅបពលបធវើដំបណើរ។បោយសារថតប្លែរៀងធាលា្រ់ខាលាំងៃិងរោរ្្គត់្្គង់មិៃក្ប់កោៃ់បនាះ

ពួ្របរិសុទ្ធោៃចំណាយបពលបួៃថខបធវើដំបណើរឆលែងរោត់រដ្ឋនអអូវែថដលម្ៃចម្ងាយ480្រី�តូថមែកត។ចូរពិចារណាអំពរីរោរបធវើ

ដំបណើរយឺតៗបៃះថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្រោៃសបកមចថាពុំបៃ្ដំបណើរបៅភា្ខាងលិចបដើម្បរីបៅរោៃ់�ួរ្ ្នំរ៉្រ�រីបទៀតបទចាំ

រហូតដល់ៃិទា�រដូវឆ្នាំ1847សិៃ។ពួ្របលា្រោៃទូនាមៃឲ្យពួ្របរិសុទ្ធតាំងលំបៅសកម្ប់រដូវរគ្រ។្រថៃលែងតាំងលំបៅដ៏

ធំបំ្ុតមួយ្ឺបៅវិៃបទើរខវរបទើរ្សថដលម្ៃទរីតាំងបៅភា្ខាងលិចនៃទបៃលែមិសសួរីថដលបច្បនុបៃ្នបៃះ្ ឺរដ្ឋបៃកោសាកា។

ការរាំងលំសៅជាបសណាដារះអាេន្សៅវិនសទើរខ្វរសទើរសេ

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១៣៦:១–១៨

ទ្រះអម្ចាស់ទបទានឱវា្រឲ្យ្ ួកបរិសុ្្រតរៀបចំតហើយតទ�ៀ្ខលែលួនបន្ដែំតណើរតៅកាន់ភាគខាងលិច

កបធាៃកពិ្រហាំយែង់ោៃទទួលវិវរណៈថដលម្ៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា13៦បៅវិៃបទើរខវរបទើរ្ស

្រ្ននុងថខម្ររាឆ្នាំ1847។

បៅបពលអ្ន្រសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា13៦:1–18សូម្រត់ចំណាំឱវទរបស់កពះអម្ចាស់អំពរីរបបៀបថដលពួ្រ

បរិសុទ្ធកតូវបរៀបចំខលែលួៃបហើយបកតៀមខលែលួៃបដើម្បរីបៃ្បធវើដំបណើរបៅរោៃ់ភា្ខាងលិច។

អ្ន្រៃរងបរៀៃបថៃថែមជាមួយក្ូរបស់អ្ន្របៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះអំពរីរោរបធវើដំបណើរបៅរោៃ់ភា្ខាងលិច។


៦. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា « ការចាកមចញ ពដី ទដី្កុង មៅវូ » « ការមធវែើ ដំមណើរ ឆ្ង កាត់ រដ្ឋ នអអូវា៉ » �ិង មោលលទ្ិ �ិង 

មសចក្ដីសញ្ញា ១៣៦:១–១៨ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៥២២

សមសរៀនេដី៣០៖ន្ងៃេដី៣

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា

១៣៦:១៩–៤២
បមបរៀៃទរី30៖ន្ងៃទរី3បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា13៦:19–42

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១៣៦:១៩–២៩

ទ្រះអម្ចាស់ទបទានឱវា្រែល់្ ួកបរិសុ្រ្ស្ដី្ីរតបៀបដែល្ ួកតគទ�ូវទបទ្ឹ�្តតៅត្លតធវែើែំតណើរ

សូម្ ិតអំពរីឱរោសមួយថដលអ្ន្រធាលាប់ម្ៃ្រ្ននុងរោរកោកស័យទា្រ់ទងជាមួយមៃុស្សដនទបៅ្រ្ននុងក្រុម។បតើទិដ្ឋភាពវិ�្ម្ៃមួយ

ចំៃួៃនៃរោរបធវើរោរជាមួយមៃុស្សដនទបៅ្រ្ននុងក្រុមម្ៃអវរីខលែះ?

បៅបពលពួ្របរិសុទ្ធកតូវោៃបងខេំឲ្យចា្របចញពរីទរីក្រុងបៅវូ

បៅបដើមឆ្នាំ184៦បហើយោៃចាប់ប្្ើមបធវើដំបណើរបៅ

ភា្ខាងលិចបនាះម្ៃមៃុស្សជាបកចើៃពុំោៃបកតៀមខលែលួៃបធវើ

ដំបណើរបទ។ក្រុមពួ្របរិសុទ្ធដំបូងប្ោៃបចញបៅជាបកចើៃ

្រី�តូថមែកតថដលបធវើឲ្យពួ្រប្ពុំអាច�ួយោនាបៅវិញបៅម្រោៃ

បទ។បៅ្រ្ននុងវិវរណៈមួយថដលកបធាៃកពិ្រហាំយែង់ោៃ

ទទួលបៅវិៃបទើរខវរបទើរ្សរដ្ឋបៃកោសាកាកបថហលជាមួយឆ្នាំ

បករោយម្រកពះអម្ចាស់ោៃថណនាំឲ្យពួ្របរិសុទ្ធបរៀបចំខលែលួៃ

បដើម្បរីពួ្រប្អាច�ួយោនាបៅវិញបៅម្របៅបពលពួ្រប្បៃ្រោរ

បធវើដំបណើរ។

សូមរំឭ្របោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា13៦:2,8–10

បោយថសវងរ្របសច្រ្រីថណនាំពរីកពះអម្ចាស់អំពរីរបបៀបថដលពួ្រ

បរិសុទ្ធកតូវ�ួយោនាបៅវិញបៅម្រ។

បទាះបរីជារោរបធវើរោរជាក្រុមអៃុញ្ញាតឲ្យបយើង�ួយោនា

បៅវិញបៅម្រ្រ្រី្រ៏វអាចបបងកើតជាបញ្ហាបកចើៃ្ ងថដរ។

សូម្ ិតអំពរីឧបស ្្គមួយចំៃួៃថដលអាចប្រើតប�ើងបៅបពល

បធវើរោរជាមួយោនា?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា13៦:19–27

បោយថសវងរ្រឱវទពរីកពះអម្ចាស់បៅដល់ពួ្របរិសុទ្ធបៅបពល

ពួ្រប្បធវើដំបណើរៃិងបធវើរោររួមោនា។


1. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើឱវទអវរីខលែះថដលអ្ន្រោៃអាៃថដលោៃ�ួយដល់ពួ្របរិសុទ្ធបធវើដំបណើរៃិងបធវើរោររួមោនា?

ខ. បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាឱវទបៃះម្ៃកបបោ�ៃ៍?

្ . បតើអ្ន្រអាចអៃុវតតេតាមឱវទបៃះបៅបពលអ្ន្រកោកស័យទា្រ់ទងបហើយបធវើរោរជាមួយមៃុស្សទូបៅតាមរបបៀប

ណា?

សេចក្តីស្្ើម
ក្្នគុងដខមក្រាឆ្នាំ១៨៤៧ប្រធានបពិក្ហាំយ៉ង់បានេេរួលវិវរែៈដែល

រានក្ត់បតាសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣៦សៅវិនសេើរខ្វរសេើរ្ស

រែ្ឋសនបបាសាកា។សមសរៀនសនទះបគ្រែែដា្រ់សលើសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា

១៣៦:១៩–៤២ដែលររួម្រញ្លូលទាំងឱវាេរ្រ�់បពទះអរាចា�់ែល់ពរួក្្ររិ�ុេ្�្ដីពដី

រស្រៀ្រដែលពរួក្សគបតូវប្របពឹត្សៅសពលសធ្វើែំសែើរបេង់ប្រទានការអទះអាងសហើយ

បតា�់្រង្គា្រ់ពរួក្សគឲ្យសោរពតាមបពទះ្រញ្ញត្ិទាំងឡាយននបពទះ។

ការសធ្វើការជាពករុមអនរុញ្ញាតឲ្យសយើងជួយោនាសៅវិញសៅមក

ប៉រុណន្វាក៏អាចបសង្កើតជាបញ្ហាសពចើនណែរ។



៥២៣

សមសរៀនេដី៣០៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣៦:១៩–៤២

សូមរំឭ្រខទរី23–24។សូម្រត់ចំណាំថាកពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃឱវទដល់ពួ្របរិសុទ្ធឲ្យ«ឈប់រោរ្រ្រកបមរ្រ»

(្.ៃិងស.13៦:24)បទាះជាវិវរណៈបៃះោៃកបទាៃម្របនាទាប់ពរីពួ្របរិសុទ្ធោៃទទួលោ្រ្យសម្រីនៃកោជាញាវងនវោ៉ាងណា

្រ្រី។ពួ្របរិសុទ្ធោៃរី្រចបកមើៃបៃ្ិចម្ងៗបៅបពលបោរពកបតិបតតេិតាមោ្រ្យសម្រីនៃកោជាញាវងនវ។បៅបពលវិវរណៈបៅ្រ្ននុង

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា13៦ោៃកបទាៃឲ្យរោលបនាះពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយមិៃកតូវោៃហាមឃ្ត់ពរីរោរបកបើបក្ឿង

កសវឹងទាំងអស់ដូចជាបយើងបៅសពវន្ងៃបៃះបទ។

កសបតាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា13៦:24បតើោ្រ្យសម្រីទាំងឡាយរបស់បយើង្ ួរថតថស្ងបចញោ៉ាងដូចបម្ចចំបោះ

មៃុស្សបៅ�ុំវិញខលែលួៃ?បដើម្បរីបឆលែើយសំណួរបៃះសូមបញ្ចប់បោលរោរណ៍ដូចតបៅ៖ពាក្យសម្បីទាំងឡា�របស់គ�ើងគួរផ្រ.

សូម្ ិតអំពរីរោរ្ូសចំណាំឃ្លាថដលបបកងៀៃបោលរោរណ៍បៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។

អ្ន្រអាចៃរងចាំោច់កតូវពៃ្យល់ថាបដើម្បរីសាអាងោនាម្ៃៃ័យថាសាថាបនាៃរណាម្នា្រ់ប�ើងខាងវិញ្ញាណឬខាងសតិអារម្ណ៍។


2. សូមបំបពញ្រិច្ចរោរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះ៖បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាវសំខាៃ់ចំបោះពួ្របរិសុទ្ធបដើម្បរីបកបើោ្រ្យ

សាអាងោនាបៅបពលពួ្រប្បធវើដំបណើរជាមួយោនាបនាះ?

ខ. សូមអធិបបាយអំពរីកោថដលអ្ន្រធាលាប់ោៃប�ើញៃរណាម្នា្រ់បកបើោ្រ្យសម្រីសាអាងដល់មៃុស្សដនទ?

សូម្ ិតអំពរីោ្រ្យសម្រីអ្ន្រអាចៃិោយថដលៃរងសាអាងមៃុស្ស�ុំវិញខលែលួៃអ្ន្រប�ើង។

បៅបពលអ្ន្រអាៃដំបណើរបរឿងខាងបករោមអំពរីបទពិបសាធៃ៍នានារបស់ពួ្របរិសុទ្ធបៅបពលពួ្រប្ោៃចាប់ប្្ើមរោរបធវើដំបណើរបឆ្ពះ

បៅភា្ខាងលិចសូម្ ិតថាបតើអ្ន្រអាចៃរងម្ៃអារម្ណ៍ដូចបម្ចៃិងអំពរីមូលបហតុថដលពួ្របរិសុទ្ធដ៏បសាមះកតង់ទាំងបៃះោៃ

ម្ៃឆៃ្ទៈឆលែងរោត់រោរសា្រល្បងដូចបៃះ៖

រា៉ារីអាែសវ�្គុនមូហានបាន�រស�រ៖«សយើងបតូវបានសៅឲ្យសៅ្រញ្គុទះ�ពមនុ�្សពដីរនាក្់ក្្នគុងបក្ុមសយើងដែលបាន

សាលា្រ់សៅបពឹក្សនទះសដាយសារដតជំងឺអា�ន្នសរាគ្រុរ�សនាទះស្មាទះសបបាែនិងក្ុរារតូចរានាក្់។រានអ្នក្ជំងឺសបចើនសេៀតសៅ

ក្្នគុងជំរំ។សដាយបានសៅែល់េសន្បាលាតសពញមរួយន្ងៃ។បានសធ្វើែំសែើរ២៤គដីឡដីដម៉បតបានសបាទះជំរុំសៅ�លត៍បក្ិក្។

មិនយូរ្រ៉ុនាមានសក្្មងរានាក្់សេៀតក្្នគុងជំរំសយើងបានសាលា្រ់។ពរួក្សគបាន្រញ្គុទះ�ពសៅសពលន្ងៃលិចតាមបចាំងេសន្បក្ិក្។

រានមនុ�្សសបចើនសេៀតឈឺ។វាសធ្វើឲ្យសយើងរានអារម្មែ៍សសាក្សៅដែលបតូវ្រញ្គុទះ�ពមិត្រ្រ�់សយើងសៅតាមផ្លូវ។

អាកា�ធាតុសរៅដាខាលាំង»(Mary Ann Weston Maughan journalវ៉ុល៣ន្ងៃេដី២១ដខមិ្ុនាឆ្នាំ១៨៥០២:១ Family 
History Library, Salt Lake City; spelling, capitalization, and punctuation modernized )។

កាលារីសាយ៉ង់ដ�្នស�ម៊ីរ(ក្ូនប�ដីរ្រ�់បពិក្ហាំយ៉ង់)បាន�រស�រ៖«គុែ�ម្ត្ិសលចសធាលា្រំផុត

រ្រ�់សលាក្ឪពុក្ក្្នគុងនាមជាអ្នក្ែឹក្នាំរានាក្់គឺជាឥរិយា្រេដែលសលាក្បានសមើលដ្ែល់�ុខុរាលភាព

រ្រ�់ប្រជាជនសលាក្ទាំងខាងសាច់្មនិងខាង�ង្មបពមទាំងែឹក្នាំពរួក្សគចំសោទះស�ចក្្ដីបតូវការ

ខាងវិញ្ញាែរ្រ�់ពរួក្សគផងដែរ។សៅក្្នគុងការសធ្វើែំសែើរែ៏អសាចារ្យឆ្ងកាត់េដីវាលេំនា្រសពលដែល

មនុ�្សបគ្រ់ោនាសែើរសដាយេន់សល្វើយក្្នគុងផ្លូវែ៏ដវងឆ្ងាយស្រើ�ិនជាអាកា�ធាតុអំសណាយផលសនាទះ

ពរួក្្ររិ�ុេ្បានជរួ្រជុំោនាែុតភ្នក្់សភ្ើងរាំក្មសាន្សៅសពលលាងាច។រានចសបមៀងបាន្រន្ឺសឡើងត្ន្ដីប្រគុំ

សដាយអ្នក្សលងវីយូឡគុងសហើយពរួក្្រុរ�ប�្ដីបាន្រំសភ្ចភាពសនឿយហត់ក្្នគុងការសែើរអ�់ចរាងាយនម្ភ្ររួនគដីឡលូដម៉បតជាសែើមសៅសលើ

វាលខសាច់លហសលហវខែៈដែលពរួក្សគចូលររួមសៅក្្នគុងការរាំជារង្វង់។សនទះជារស្រៀ្ររ្រ�់សលាក្ក្្នគុងការជរួយមនុ�្សឲ្យរក្សា

‹លដី�ធម៌›មុនសពលសលាក្បានដ្្ងសចញអ្វដីមរួយ»(ជាមរួយMabel Harmer One Who Was Valiant[ឆ្នាំ១៩៤០]

េំព័រ១៦២)។

បោងតាមដំបណើរបរឿងទាំងបៃះបតើអ្ន្រៃរងពិពណ៌នាអំពរីបទពិបសាធៃ៍នៃពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយថដលជាអ្ន្រកតួសកតាយ្ លែតូវ

ោ៉ាងដូចបម្ច?


3.សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា13៦:28–29បោយថសវងរ្រឱវទថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។

បករោយម្រសូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រៃូវបោលរោរណ៍មួយថដល

កោប់អំពរីអវរីបយើង្ ួរបធវើបៅបពលបយើងរី្ររាយៃិងបោលរោរណ៍មួយថដលកោប់អំពរីអវរីបយើង្ ួរបធវើបៅបពលម្ៃទុ្រខេ

កពួយ។



៥២៤

សមសរៀនេដី៣០៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣៦:១៩–៤២

សូម្ ិតអំពរីកោថដលកពះវរបិតាសួ្៌ោៃបឆលែើយតបរោរអធិសាឋាៃរបស់អ្ន្របោយោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យម្ៃភាពរី្ររាយ។

សូមពិចារណា្រ្ននុងរោរថច្រចាយបទពិបសាធៃ៍មួយបៅរោៃ់សម្�ិ្រក្ួសារឬមិតតេ្ ្រ្ិម្នា្រ់។

សូមចងចំាថាកតូវសរបសើរតបមកើងបហើយថ្លែងអំណរ្ុណដល់កពះអម្ចាស់បៅបពលអ្ន្ររី្ររាយៃិងអធិសាឋាៃសុំ�ំៃួយ

បៅបពលអ្ន្រម្ៃទុ្រខេកពួយ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១៣៦:៣០–៤២

ទ្រះអម្ចាស់អរះអាងែល់្ ួកបរិសុ្រ្តហើយទបទានឱវា្រឲ្យ្ ួកតគឧសសាហ៍្ យាយា្ក្នុងការរកសាទ្រះបញ្ញ�្តិទាំងអស់
របស់ទ្រង់

ពួ្របរិសុទ្ធោៃស៊ូកទំាៃរងរោរសា្រល្បងដ៏ធំបហើយពួ្រប្ោៃដរងថារោរបធវើដំបណើរបៃ្បៅភា្ខាងលិចរបស់ពួ្រប្្ឺជារោរ

លំោ្រដ៏ខាលាំង។

បតើអ្ន្រ្ ិតថាម្ៃអវរីខលែះថដលោៃ�ួយពួ្របរិសុទ្ធឲ្យបៃ្បៅបសាមះកតង់បទាះជាសថែិតបៅបករោមសាថាៃភាពដ៏លំោ្រដូបច្នះ្រ្រីបនាះ?

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា13៦:30–40បោយថសវងរ្របោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលោៃ

បលើ្រទរ្រចិតតេដល់ពួ្របរិសុទ្ធ។

អ្ន្រអាចៃរងរ្រប�ើញបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយដូចខាងបករោម៖

• គ�ើង្ ុំគួរខ្លាចមារសព្រូវរបស់គ�ើងគទ្បីគពពារះ្ ួកវាស្ិ្រគៅក្នុងព្រះ�ស្របស់ព្រះអមាចាស់។

• ការោកល្ងរបស់គ�ើងអាចគរៀបចំគ�ើងឲ្យទទួលបាៃសិរីល្អផ�លព្រះមាៃសពមាប់គ�ើង។

• គបើគ�ើងបនាទាបខលែលួៃគ�ើ�អំពាវនាវ�ល់ព្រះគនារះព្រះវិញ្ញាណៃឹងបំភលែឺចិ្្រគ�ើង។

• គបើគ�ើងមាៃចិ្រ្គោមារះព្រង់គៅក្នុងការគធ្វើតាមព្រះបៃ្ទជូលទាំងអស់ផ�លព្រះអមាចាស់ពបទាៃ�ល់គ�ើងគនារះគ�ើងៃឹង

គមើលគ�ើញសិរីល្អពទង់គៅន្ងៃណាមួ�។

• ព្រះអមាចាស់ពបទាៃ�ល់គ�ើងៃូវព្រះបៃ្ទជូលពទង់តាមរ�ៈ្ ួក្យាការីរបស់ពទង់។

• ព្រះអមាចាស់អាចរំគោរះគ�ើង្ បីមារសព្រូវរបស់គ�ើង។


4.សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអ្ន្រ្ ិតថាបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងបៃះោៃ�ួយដល់ពួ្របរិសុទ្ធឲ្យបៃ្ម្ៃចិតតេបសាមះកតង់បោយ

របបៀបណា?

ខ. បតើបោលរោរណ៍ទាំងបៃះអាច�ួយបយើងបៃ្ម្ៃចិតតេបសាមះកតង់អំ�នុងបពលថដលអ្ន្រ�ួបបទពិបសាធៃ៍លំោ្រ

ផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់បយើងោៃោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមពិចារណាអំពរីសារលិខិតទាំងកសុងថដលអ្ន្រ្ ិតថាពួ្របរិសុទ្ធអាចោៃបរៀៃពរីកពះបៃ្ទតូលរបស់កពះអម្ចាស់បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា13៦:30–40។

បទាះជាអ្ន្រោៃរ្រប�ើញបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ប្្សងៗបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ្រ្រី្រ៏កពះអម្ចាស់ោៃកបទាៃរោរអះអាងដល់

ពួ្របរិសុទ្ធថាអវរីៗទាំងឡាយៃរងបោះកសាយោៃ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា13៦:41–42បោយថសវងរ្ររោរអះអាងៃិងឱវទបថៃថែមពរីកពះអម្ចាស់។

សូមបកបើអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបចញពរីឱវទរបស់កពះអម្ចាស់បៅ្រ្ននុងខទរី42បដើម្បរីបញ្ចប់បោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះ៖គបើគ�ើង

មាៃចិ្រ្្ យាោមគនារះគសចក្បីជំៃុំជពមរះរបស់ព្រះអមាចាស់ៃឹងមិៃធាលាក់មកគលើគ�ើងគឡើ�ចំផណកឯគសចក្បីជំគៃឿគ�ើងៃឹងរឹងមាំ

គ�ើ�គៅទបីបញ្ប់្ ួកមារសព្រូវៃឹងមិៃអាចមាៃជ័�ជំៃរះគលើគ�ើងបាៃគនារះគទ។



៥២៥

សមសរៀនេដី៣០៖ន្ងៃេដី៣សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣៦:១៩–៤២



5.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើបោលរោរណ៍

បៃះអាច�ួយអ្ន្រោ៉ាងដូចបម្ច?

ពួ្របរិសុទ្ធោៃបោរពកបតិបតតេិដល់កពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយរបស់កពះអម្ចាស់។ក្រុមទរីមួយនៃអ្ន្រកតួសកតាយ្ លែតូវោៃចា្របចញ

ពរីវិៃបធើរខវរបទើរ្សបៅន ង្ៃទរី5ថខបមសាឆ្នាំ1847។ពួ្រប្ោៃបធវើដំបណើរជាង1៦00្រី�តូថមែកតៃិងោៃម្រដល់កច្រ្្នំ

សលត៍បល្របៅចុងថខ្រ្រកោឆ្នាំ1847។បៅន្ងៃទរី24ថខ្រ្រកោឆ្នាំ1847បៅបពលកបធាៃកពិ្រហាំយែង់ោៃ

បធវើដំបណើរហួសកច្រ្្នំសលត៍បល្របលា្រោៃទទួលរោរបញ្ជា្រ់ពរីកពះវិញ្ញាណថាពួ្របរិសុទ្ធោៃរ្រប�ើញលំបៅោឋាៃ្ ្រីរបស់

ពួ្រប្បហើយ។បៅបពលបនាះបលា្រោៃ�ិះពរីខាងបករោយរបទះរបស់វិលហវតូឌវូឌកដុពវបោយសារថតបលា្រម្ៃ�ំងឺក្ុៃបរៅដា។

ប្រធានវិលហ្វលូឌវូឌបែុព្វបានតំណាលបបា្រ់អំពដីែំសែើរសរឿងននការយល់ស�ើញរ្រ�់ប្រធានយ៉ង់

ចំសោទះបជលងភ្នំ�លត៍សលក្៖«សៅសពលសយើងបានមក្ែល់...សមើលស�ើញេិែ្ឋភាពទាំងមូល

ននបជលងភ្នំខ្គុំបាន្រដង្វរសេទះរ្រ�់ខ្គុំមរួយជុំឲ្យដ្ររសៅេិ�ខាងលិចសហើយប្រធានបពិក្ហាំយ៉ង់បាន

សបកាក្សឡើងពដីដបគរ្រ�់សលាក្ររួចបាន�ម្ឹងសមើលសៅជុំវិញ។សៅសពលក្ំពុងសមើលសៅេិែ្ឋភាពពដីខាង

មុខសយើងសលាក្បាន�្គុងសៅក្្នគុងការនិមិត្អ�់មរួយ�ន្គុទះធំ។សលាក្បានស�ើញបជលងភ្នំសនទះពដីមុនសៅ

ក្្នគុងការនិមិត្សហើយសៅសពលសនទះសលាក្បានស�ើញអនាគតែ៏រុងសរឿងនន�ម៊ីយ៉ូននិង

ននសា�ន៏អម៊ីបសាដអល។...សៅសពលការនិមិត្បាន្រញ្្រ់សៅសនាទះសលាក្បានរានប្រសា�ន៍ថ្‹វាបគ្រ់បោន់សហើយ។

សនទះគឺជាក្ដន្ងបតឹមបតូវសហើយ។ចូរ្រន្សៅមុខសេៀត›។ែូសច្នទះខ្គុំក្៏បាន្រររសេទះសៅកាន់ជុរំដែលបានសបាទះសដាយពរួក្

្ររិ�ុេ្បានសធ្វើែំសែើរសៅពដីមុនសយើង»(Teaching of Presidents of the Church: Wilford Woodruff[ឆ្នាំ២០០៤]

េំព័រ១៤៦)។

បហតុអវរីោៃជាវម្ៃសារៈសំខាៃ់ចំបោះកពិ្រហាំយែង់ៃិងពួ្របរិសុទ្ធថដលកតូវទទួលោៃរោរបញ្ជា្រ់ថាក�លង្្នំសលត៍

បល្រ្ឺជា្រថៃលែងថដលកតរមកតូវបដើម្បរីតាំងលំបៅ?បហតុអវរីោៃជាវម្ៃសារៈសំខាៃ់ចំបោះអ្ន្រថដលកតូវម្ៃរោរអះអាងថា

អ្ន្រ្រំពុងថតបធវើអវរីថដលកពះអម្ចាស់សពវកពះទ័យឲ្យអ្ន្របធវើបហើយបនាះ?

សូមពយាោមបោរពតាមរាល់កពះបញ្ញតតេិបហើយសាដាប់រោរអះអាងរបស់កពះអម្ចាស់បៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រ។


៦. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ១៣៦:១៩–៤២ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៥២៦

សមសរៀនេដី៣០៖ន្ងៃេដី៤

បក្ុមអ្នក្បតរួតបតាយរសេទះអូ�ឆ្នាំ

១៨៥៦–៦០
បមបរៀៃទរី30៖ន្ងៃទរី4ក្រុមអ្ន្រកតួតកតាយរបទះអូសឆ្នាំ185៦–៦0

ពួក្ររិសុេ្រាេបធ្ើតាមែំរូនាមាេឲ្យ្រមូលផ្នុំោនាបៅ្ជលងភ្ំសល�៍បលក្

សូមកសនមថាអ្ន្រកតូវោៃសុំឲ្យបធវើដំបណើរចម្ងាយកបម្ណ2090្រី�តូថមែកតបោយប្្ើរប�ើងខណៈថដលកតូវអូសរបទះ្ ងថដរ

បហើយពួ្រប្កតូវោៃអៃុញ្ញាតឲ្យយ្ររបស់របរផ្ទាល់ខលែលួៃតាមខលែលួៃថត7.7្រី�តូករោមបែុបណាណះ។បតើអ្ន្រៃរងស្័ក្ចិតតេបធវើដំបណើរ

ថបបបៃះថដរឬបទ?

បៅចបនាលាះឆ្នាំ185៦ៃិង18៦0ម្ៃពួ្របរិសុទ្ធ�ិត3000នា្រ់ោៃបក�ើសបរើសបធវើដំបណើរបៅទិសខាងលិចរោត់វល

ទំនាបនៃសហរដ្ឋអាបមរិ្របៅរោៃ់រដ្ឋយូថាហ៍បោយអូសរបស់របរពួ្រប្បៅ្រ្ននុងរបទះ។ក្រុមរបទះរុញបកចើៃបំ្ុតោៃោ្រ់

បស្បរៀងអាហារៃិងសម្ភារផ្ទាល់ខលែលួៃៃិងអាហារខលែះៗបៅ្រ្ននុងរបទះបហើយបដើរពរីទរីក្រុងនអអូវែរដ្ឋនអអូវែបធវើដំបណើរបៅរោៃ់ទរីក្រុង

សលត៍បល្ររដ្ឋយូថាហ៍។បរីក្រុមចុងបករោយប្ោៃចាប់ប្្ើមរោរបធវើដំបណើរបៅទរីក្រុងហលែតូរិៃរដ្ឋបៃកោសាកា។

បបើអាចបធវើបៅោៃសូមកបមូលរបស់របរមួយចំៃួៃបៅ្រ្ននុង្ ្ទះរបស់អ្ន្រថដលអ្ន្រ្ ិតថាអ្ន្រៃរងយ្រអវរីបៅជាមួយបបើសិៃជាអ្ន្រ

ម្ៃវតតេម្ៃ្រ្ននុងចំបណាមពួ្រកតួសកតាយ្ លែតូវរបទះអូសទាំងបៃះ។សូម្ លែរងរបស់របរបដើម្បរីដរងថាបតើអ្ន្រអាចយ្ររបស់របរអវរីខលែះបៅ

ោៃ្រ្ននុងទមងៃៃ់ថដលោៃ្រំណត់7.7្រី�តូករោមបនាះ។

បៅបពលអ្ន្រសិ្រសាបមបរៀៃបៃះសូម្ ិតអំពរីសំណួរដូចតបៅ៖

បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាពួ្របរិសុទ្ធស្័ក្ចិតតេលះបង់ោ៉ាង

បកចើៃបដើម្បរីោៃបៅដល់រដ្ឋយូថាហ៍ដូបច្នះ?

សម្�ិ្រភា្បកចើៃនៃសាសនាចក្ររួមទាំងសម្�ិ្រថដល

រស់បៅបករៅសហរដ្ឋ្ ងថដរោៃចង់បៅ�ួប�ុំជាមួយពួ្រ

បរិសុទ្ធបៅរដ្ឋយូថាហ៍។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយពួ្រប្

ភា្បកចើៃពុំម្ៃកោ្រ់រោសឬបរិរោខាទំៃុ្របកមុងក្ប់កោៃ់

សកម្ប់ខលែលួៃប្្រតេរី។បោយសារមូលបហតុបៃះបទើបកបធាៃ

កពិ្រហាំយែង់ោៃបបងកើតមូលៃិធិអបនាដាកបបវសៃ៍អចិន្ៃតេយ៍

្រ្ននុងឆ្នាំ1849។មូលៃិធិបៃះោៃ្ ្ល់កោ្រ់្រម្ចរីដល់អ្ន្រ

បធវើអបនាដាកបបវសៃ៍បដើម្បរី�ួយពួ្រប្បង់ន្លែរោរបធវើដំបណើរ

ៃិងបរិរោខារទំៃុ្របកមុង។បោយសារថតម្ៃបញ្ហាខាងហិរញ្ញវតថែនុក្ប់�ំពូ្របនាះមូលៃិធិោៃចុះ្ យ្រ្ននុងឆ្នាំ1855បហើយ

កបធាៃយែង់ោៃោរម្ខាលាចថាៃរងមិៃម្ៃកោ្រ់ក្ប់កោៃ់បដើម្បរី�ួយដល់ពួ្របរិសុទ្ធថដលចង់បធវើអបនាដាកបបវសៃ៍្រ្ននុងឆ្នាំ185៦

បៃតេបទៀត។បលា្រោៃសំណូមពរឲ្យអ្ន្របធវើអបនាដាកបបវសៃ៍ថដលកតូវរោរ�ំៃួយពរីមូលៃិធិ្ួរថតបធវើដំបណើរបោយអូសរបទះ�ំៃួស

បោយរោរដរ្រ�ញ្តូៃតាមរបទះបសះ។ក្រុមរបទះអូសពុំសូវចំណាយបកចើៃបទបហើយអៃុញ្ញាតឲ្យពួ្របរិសុទ្ធបធវើអបនាដាកបបវសៃ៍ោៃ

បកចើៃ។

បរុព្វកថា
ពរួក្្ររិ�ុេ្ដែលបានមក្ែល់បជលងភ្នំ�លត៍សលក្ក្្នគុងឆ្នាំ១៨៤៧បាន

សចញសៅសធ្វើការដាំែុទះជាក្�ិក្ម្មនិង្រសងកើតធនធានែនេសេៀត�បរា្រ់អ្នក្សធ្វើ

អសនាដាប្រសវ�ន៍នាសពលអនាគត។ក្្នគុងដខក្ញ្ញាឆ្នាំ១៨៥១ប្រធានបពិក្ហាំ

យ៉ង់បពមទាំងេដីប្រឹក្សារ្រ�់សលាក្សៅក្្នគុងគែៈប្រធានេដីមរួយបានអំោវនាវ

សឡើងវិញែល់ពរួក្្ររិ�ុេ្ទាំងអ�់សៅរែ្ឋនអអូវា៉និងសៅជុំវិញពិភពសលាក្មក្

ជរួ្រជំុោនាសៅបជលងភ្នំ�លត៍សលក្។រានពរួក្្ររិ�ុេ្ន្ងៃចុងសបកាយជាសបចើននាក្់

បានសឆ្ើយត្រចំសោទះស�ចក្្ដីអំោវនាវរ្រ�់ប្រធានយ៉ង់សដាយរានការលទះ្រង់ែ៏

សលើ�ល្រ់។�រាជិក្ក្្នគុងក្ូរ៉ុមននពរួក្ែ្រ់ពដីរនាក្់បតូវបាន្រញជលូនឲ្យសៅសមើលអ្នក្សធ្វើ

អសនាដាប្រសវ�ន៍សហើយក្្នគុងឆ្នាំ១៨៥២រានពរួក្្ររិ�ុេ្កាន់ដតសបចើនបានសធ្វើែំសែើរ

សដាយការអូ�រសេទះសៅកាន់បជលងភ្នំ�លត៍សលក្ដែលរានចំនរួនសបចើនជាងឆ្នាំ

ណាៗ ទាំងអ�់។្រដន្មពដីសលើសនាទះរានពរួក្្ររិ�ុេ្ជាសបចើនសធ្វើែំសែើរសៅបជលងភ្នំ

�លត៍សលក្សៅក្្នគុងបក្ុមរសេទះរុញចសនាលាទះឆ្នាំ១៨៥៦និងឆ្នាំ១៨៦០។



៥២៧

សមសរៀនេដី៣០៖ន្ងៃេដី៤បក្ុមអ្នក្បតរួតបតាយរសេទះអូ�ឆ្នាំ១៨៥៦–៦០

ែលេូវ នន ពកុេ រមទរះ រុញ រ៉ស់ វីេី និង ម្៉ាទីន
កាណ្ដា

ញូវ យែក
៉៊ូស្តុន 
ម្៉ាទីន

អាេ់បានី

ម្៉ាស

ទីពកុង ញូវ យែក 
( វីេី )

បាហាវាឡូ

ដាន់មឃើក

៉ឹង មអរី
ដែនសិេមវញ៉ា

ឃលេីវឡង់
តូមេដូ

អូនៃអូ

អិនឌីណ្

ឈីហាគាមហាគា

មការះ រូឌ

អិេេីមណ្យ

េិសសួរី

កានសាស

ខូរ៉ូរែដូ

យូថាៃ៍

េ៊ិកសិច

ជ.

ផ្បូវពកុែរងទរះរុញវីលីងធវើដំងណើរ

ផ្បូវពកុែរងទរះរុញម៉ាទីនងធវើដំងណើរ

ពកុែរាំរ្ ីរងធវើដំងណើរ

ទីពកុង សេត៍ មេក

៉ោទាយពពិចមជើរ

នអដាៃូ

វែយអូេីង

មៃ្គសវ៉ូដពកិច 
( ទីតាំង ជួយ សម្គ្គារះ ម្៉ាទីន )

អ៊ិនឌីដ៉ែនដដនស៍

ម្៉ាទីន ខូវី

រ៉ក ពគិច

មសាស 
ផាស

រ៉កគី រីច

មរ៉ឌ ៉ូតីស 
( ម៉មសមេើរ ដ៉ន )

ការឆលេង កាត់ វេ ទំោ៉ ជា មេើក ចុងមពកាយ 
( ខាស្ឺ ៉ ច្តុ៉្បន្ន )

ឌីស េូនីស

ទីពកុង នអអូវែ

នអអូវែ

ទមនលេ េិសសួរី

មខានសីេម៉លេើព្ស

ៃ្លេ័ដរន 
( វិនមធើរ 
ខ្តមធើរ )

៉ោទាយ ោនី 

មនពបាសាកា
ជីេនី រ៉ក

៉ោទាយឡារែេី

មដវេ់ មៃ្គត

ទីតាំង សម្គ្គារះ វីេី

ទឹកដី វែសស៊ីងមតាន

ទឹកដី នូវ េុិកស៊ីកូ

កាេីៃ្ូញ៉ា

ភ្នំ វេម្មៅ

ទីពកុង មសដា

បា៉ារូវន់

ទីពកុង សេត៍ មេក

ទឹកដី យូថាៃ៍

ទឹកដី កានសាស

អាកានសាស

េិសសួរី

ទឹកដី អាមេរិកាំង មដើេ

ទឹកដី មនពបាសាកា

ទឹកដី េីនីសូតា

នអអូវែ

ពគូក ពគិច

សកេត់ ម ល៉េើព្ស

បទាះជារោរបធវើដំបណើរម្ៃសភាពលំោ្រោ៉ាងណា្រ្រី្រ៏ក្រុមអ្ន្រកតួតកតាយរបទះអូសចំៃួៃ8បៅ10របទះ្រ្ននុងចបនាលាះឆ្នាំ

185៦ៃិង18៦0ោៃបញ្ចប់រោរបធវើដំបណើរបោយបជា្�័យបោយអកតាមៃុស្សសាលាប់ម្ៃកបម្ណ3ភា្រយបបើបធៀប

បៅៃរងក្រុមបធវើដំបណើរតាមរបទះបសះ។បែុថៃតេ្រ្ននុងឆ្នាំ185៦ម្ៃក្រុមរបទះអូសទរីបួៃៃិងទរីកោំោៃបចញដំបណើរយឺតបពល្រ្ននុង

រដូវបហើយោៃ�ួបៃរងរោរលំោ្រដ៏ធងៃៃ់ធងៃរ។ពួ្រប្្ ឺជាក្រុមរបទះអូសវីលរីថដលដរ្រនាំបោយប�ម�រីវីលរីៃិងក្រុមរបទះអូស

ម្៉ាទរីៃថដលដរ្រនាំបោយថអតបវើតម្៉ាទរីៃ។បនាទាប់ពរីោៃបធវើដំបណើរកបម្ណ1៦00្រី�តូថមែកតបៅភា្ខាងលិចពរីរដ្ឋនអអូវែ

ក្ុរមរបទះអូសទាំងឡាយោៃខវះខាតបរិរោខាទំៃុ្របកមុងៃិងបស្បរៀងអាហារជាខាលាំង។ក្រុមទាំងពរីរបៃះ្រ៏ោៃ�ួបៃរងព្យនុះរដូវរគ្

ថដលោៃបគ្អា្រ់ដល់រោរបធវើដំបណើរបៅមុខរបស់ពួ្រប្ថដរ។ពួ្របរិសុទ្ធទាំងបៃះោៃរងទុ្រខេោ៉ាងលំោ្របៅ្រ្ននុងភាពកតជា្រ់ៃិង

ទរ្រ្រ្រដ៏បកចើៃសៃ្ធរ្របនាះ។

បៅន្ងៃទរី19ថខតុលាឆ្នាំ185៦សម្�ិ្រ្រ្ននុងក្រុមរបទះអូសរបស់ម្៉ាទរីៃកតូវឆលែងរោត់ទបៃលែដ៏ធំមួយអំ�នុងបពលព្យនុះទរ្រ្រ្រ

មួយ។សម្�ិ្រ្រ្ននុងក្រុមបនាះជាបកចើៃនា្រ់រួមម្ៃទាំងបអើរ៉ុៃចា្រសុៃ្ងថដរោៃទៃ់បខសាយបហើយោៃធាលា្រ់ខលែលួៃឈឺរីឯ

រោរបធវើដំបណើរឆលែងរោត់ទបៃលែ្ឺម្ៃឥទ្ធិពលរោៃ់ថតអាក្រ្រ់បលើពួ្រប្។បអលរីសសាថប៊តចា្រសុៃោៃពិពណ៌នាអំពរីអវរីថដលោៃ

ប្រើតប�ើងចំបោះសាវាមរីរបស់ោត់បៅពរីរបរីន្ងៃបករោយម្រ៖



៥២៨

សមសរៀនេដី៣០៖ន្ងៃេដី៤បក្ុមអ្នក្បតរួតបតាយរសេទះអូ�ឆ្នាំ១៨៥៦–៦០

«ខ្គុំបានចូលសែក្សៅសរា៉ាងប្រដហលជាបបាំ្ររួន។...វាែូចជាខ្គុំបានសែក្រហូតែល់សរា៉ាងប្រដហលជាោក្់ក្ណាដាល

អបធាបត។ខ្គុំបតជាក្់យា៉ាងខាលាំង។អាកា�ធាតុកាន់ដតបតជាក្់ខាលាំង។ខ្គុំបានសាដា្រ់ថ្សតើសាវាមដីរ្រ�់ខ្គុំសៅរានែសែដាើមឬ

សេ–សបោទះោត់សែក្នឹង្ កល់។ខ្គុំសាដា្រ់ពុំឮែសងហើមរ្រ�់ោត់សេ។ខ្គុំបានែឹងភាលាម។ខ្គុំបានដាក្់នែខ្គុំសលើខ្លួនោត់សៅសពល

សនាទះបានែឹងសដាយរន្ត់ចិត្ជាខាលាំងសហើយភាពភ័យខាលាច្រំផុតរ្រ�់ខ្គុំបានចា្រ់សផ្ើម។សាវាមដីរ្រ�់ខ្គុំបានស្លាប់តហើយ។...

ខ្គុំបានដប�ក្សៅរក្ជំនរួយពដីមនុ�្សដែលសៅក្្នគុងតង់សផ្សងសេៀត។ពរួក្សគពុំអាចជរួយខ្គុំអ្វដីបានសេ។...សៅសពលបពឹក្សឡើង

សនាទះ្រុរ�មរួយចំនរួនមក្ពដីក្្នគុងបក្ុមបានសរៀ្រចំ្រញ្គុទះ�ពរ្រ�់ោត់។...ពរួក្សគបានរុំ�ពោត់សៅក្្នគុងភរួយមរួយសហើយ

បានដាក់្ោត់សៅក្្នគុងគំនរននមនុ�្សសាលា្រ់ែ្រ់្រដីនាក្់សេៀតររួចក្៏បគ្រែែដា្រ់ោត់សដាយពំនូក្េឹក្ក្ក្។ែដីរាន�ភាពក្ក្រឹង

ដែល្រណាដាលឲ្យពរួក្សគពុំអាចជដីក្រសៅដាផ្នលូរបានសឡើយ»(Leaves from the Life of Elizabeth Horrocks Jackson Kingsford
[ឆ្នាំ១៩០៨]េំព័រ៦–៧�ូមសមើលផងដែរhistory.lds.org )។



1.បបើអ្ន្រអាចសរបសរសំបុកតបៅរោៃ់

បអលរីសសាថប៊តចា្រសុៃបៅអំ�នុងកោដ៏លំោ្រ

បៃះបតើអ្ន្រៃរងៃិោយអវរីខលែះបដើម្បរីបលើ្រទរ្រចិតតេ

្រុំឲ្យោត់បោះបង់បចាលរោរបធវើដំបណើរបៃះ?សូម

សរបសរសំបុកតខលែរីមួយបៅរោៃ់បអលរីសសាថប៊ត

ោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសា

កពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។

សូមថសវងរ្រ្ ស្នុតាងនៃបសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់បអលរីសសាថប៊ត

បៅ្រ្ននុងដំបណើរបរឿងរបស់ោត់៖

«សាក្�ពរ្រ�់ោត់បតូវបានេុក្សៅេដីសនាទះសែើម្ដី�បរាក្ក្្នគុងភាព�ងៃ្រ់សាងាត់ែរា្រែល់ដបតរ្រ�់បពទះអរាចា�់នឹង្រន្ឺសឡើង

សហើយមនុ�្សដែលសាលា្រ់សៅក្្នគុងបពទះបគដី�្នឹងសបកាក្សឡើងសហើយសឆ្ពាទះសៅរក្បពឹក្ននការរ�់សឡើងវិញេដីមរួយ។លំដា្រ់សនាទះ

សយើងនឹងររួ្រររួមចិត្និងជដីវិតសាជា្្មដីចំដែក្ឯភាពអ�់ក្ល្ជានិច្នឹងផ្ល់ជដីវិតឲ្យសយើងរ�់សៅជានិរន្រ។

«ខ្គុំពុំចង់ពិពែ៌នាអំពដីអារម្មែ៍រ្រ�់ខ្គុំសពលស�ើញថ្ខ្លួនបតូវបាន្រន្សល់េុក្ឲ្យសៅជាប�្ដីសមរា៉ាយជាមរួយនឹងក្ូន្រដីនាក្់

�្ិតសៅសបកាមសាថានភាពែ៏ឈឺចា្រ់ែូសច្នទះសេ។ខ្គុំពុំអាចសធ្វើបានសេ។្រ៉ុដន្ខ្គុំសជឿសៅសលើក្ំែត់បតាសេវតាដែលបាន

ពិពែ៌នាក្្នគុងក្ំែត់បតាសៅឯសាថានសលើសហើយថ្ការរងេុក្្ខរ្រ�់ខ្គុំសដាយសារដតែំែឹងល្អនឹងដញក្សចញជា្ររិ�ុេ្ចំសោទះ

ខ្គុំ�បរា្រ់ជាស�ចក្្ដីល្អរ្រ�់ខ្គុំ»(Leaves,ខេដី៧�ូមសមើលផងដែរhistory.lds.org )។



2. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បចញពរី្រំណត់កតារបស់បអលរីសសាថប៊តបតើអវរីថដលជាបោលបំណងមួយចំបោះរោររងទុ្រខេៃិងរោរលះបង់

ចំបោះដំណរងល្អ?

ខ. ឃ្លា«ថញ្របចញជាបរិសុទ្ធចំបោះខញនុំសកម្ប់ជាបសច្រ្រីល្អរបស់ខញនុំ»ម្ៃៃ័យថារោររងទុ្រខេរបស់

បអលរីសសាថប៊តៃរងកតូវោៃបធវើឲ្យពិសិដ្ឋៃិងបរិសុទ្ធសកម្ប់ជា្ លកបបោ�ៃ៍ដល់ោត់។បទាះជាអ្ន្រពុំ

រងទុ្រខេដូចជាោត់ោ៉ាងណា្រ្រីបតើអ្ន្រអាចៃរងកតូវរងទុ្រខេបោយសារថតដំណរងល្អតាមរបបៀបណាខលែះ?

បតើអ្ន្រអាចៃរងទទួលពរតាមរយៈបទពិបសាធៃ៍ទាំងបៃះោ៉ាងដូចបម្ច?

អំ�នុងបពលពរីរបរីន្ងៃបករោយបនាទាប់ពរីបអើរ៉ុៃចា្រសុៃោៃសាលាប់បនាះក្រុមរបទះអូសម្៉ាទរីៃោៃបធវើដំបណើរបឆ្ពះបៅមុខបទៀត

ោៃកបម្ណ1៦្រី�តូថមែកត។មៃុស្សជាបកចើៃោៃសាលាប់អំ�នុងបពលបៃះ។នាយប់មួយអំ�នុងបពលបធវើដំបណើរបៃះោមៃ

ៃរណាម្នា្រ់ម្ៃ្រម្លាំងក្ប់កោៃ់បដើម្បរីបោះតង់បនាះបទ។បអលរីសសាថប៊តចា្រសុៃោៃអង្គនុយបៅបលើ្ ្មួយដុំថដល្រូៃម្នា្រ់

អង្គនុយបៅបលើបៅលាបហើយ្រូៃម្នា្រ់បទៀតអង្គនុយបៅសងខាងោត់។ោត់ោៃបៅអង្គនុយដូបចានាះរហូតដល់កពរ្រ។បអលរីសសាថប៊ត

ោ្រ់ទរ្រចិតតេោ៉ាងខាលាំង។បករោយម្រនាយប់ន្ងៃទរី27ថខតុលាោត់ោៃទទួលបទពិបសាធៃ៍មួយថដល្ ្ល់បសច្រ្រីសង្រមនៃ

រោរសប្គ្រះដល់ោត់៖



៥២៩

សមសរៀនេដី៣០៖ន្ងៃេដី៤បក្ុមអ្នក្បតរួតបតាយរសេទះអូ�ឆ្នាំ១៨៥៦–៦០

«មនុ�្សនឹងអាចយល់ភាលាមថ្សៅសបកាមសាថានភាពែ៏អាបក្ក្់ែូសច្នទះខ្គុំអ�់�ង្ឹមជាខាលាំង។ខ្គុំសៅចរាងាយបបាំ្ររួនោន់

បបាំរយឬមរួយមុឺនមរួយោន់គដីឡលូដម៉តពដីដែនែដីក្ំសែើតរ្រ�់ខ្គុំសៅក្្នគុងតំ្រន់នបពភ្នំសបកាម្ ្មសៅក្្នគុងសាថានភាពែ៏អ�់�ង្ឹម

ដែលនផ្ែដីបគ្រែែដា្់រសដាយបពិលេឹក្បតូវបានបគ្រែែដា្រ់សដាយេឹក្ក្ក្សហើយខ្គុំសៅជាមរួយនឹងក្ូន្រដីនាក្់ដែលោមានឪពុក្

ោមានអ្វដីជរួយការោរពរួក្សគពដីព្យគុទះែ៏ក្ំណាចសឡើយ។សពលខ្គុំចូលសែក្សៅសពលយ្រ់សៅន្ងៃេដី២៧ដខតុលាសនាទះខ្គុំបានរាន

វិវរែៈយា៉ាងអសាចារ្យមរួយ។សៅក្្នគុង�ុ្រិនរ្រ�់ខ្គុំ្រ្ដីរ្រ�់ខ្គុំបានឈរសៅជិតខ្គុំសហើយបាននិយាយថ្—«ចូររីក្រាយសឡើង

ដអលដី�សាដ្រមតការជរួយ�ស្ង្គាទះជិតមក្ែល់សហើយ›»(Leaves, ៨�ូមសមើលផងដែរhistory.lds.org )។

្រ្រីសុបិៃរបស់បអលរីសសាថប៊តកតូវោៃបំបពញ។ថស្អ្រប�ើងក្រុម�ួយសប្គ្រះទរីមួយម្រពរីទរីក្រុងសលត៍បល្រោៃរ្រប�ើញ

ក្ុរមរបទះអូសម្៉ាទរីៃ។

បៅន្ងៃទរី4ថខតុលាឆ្នាំ185៦អស់ជាបកចើៃសោដាហ៍មុៃបពលម្ៃព្យនុះទរ្រ្រ្រោៃវយកបហារបលើក្រុមរបទះអូសបនាះពួ្រ

អ្ន្របធវើដំបណើរោៃរាយរោរណ៍បៅកបធាៃកពិ្រហាំយែង់ថាក្រុមកតួសកតាយ្ លែតូវ្រំពុងសថែិតបៅបលើទរីវលទំនាបបៅប�ើយបហើយ

បៅចម្ងាយ្លែតូវរាប់រយ្ រី�តូថមែតបទៀតឯបណាះ។បៅន្ងៃថស្អ្រប�ើង្រ្ននុងរោរកប�ុំន្ងៃអាទិត្យកពិ្រហាំយែង់ោៃថ្លែងអំពរីរោរ�ួយ

សប្គ្រះដល់ពួ្រកតួសកតាយ្ លែតូវរបទះអូសទាំងបៃះ៖

«ពរួក្្រង្រ្អលូនប្រុ�ប�ដីរ្រ�់សយើងជាសបចើននាក្់ក្ំពុង�្ិតសៅតំ្រន់វាលេំនា្រសដាយរានរសេទះអូ�

ជាសបចើនសហើយប្រដហលជាពរួក្សគជាសបចើនឥឡលូវសនទះ�្ិតសៅចរាងាយប្ររាែ១១០០គដីឡលូដម៉បតពដី

េដីក្ដន្ងសនទះសយើងបតូវនាំពរួក្សគមក្េដីសនទះែូសច្នទះសយើងបតូវដត្រញជលូនជំនរួយែល់ពរួក្សគ។...

«សនាទះជាសា�នារ្រ�់ខ្គុំសនទះជាការ្រង្ហាញបបា្រ់ែល់ខ្គុំពដីបពទះវិញ្ញាែ្ររិ�ុេ្ថ្បតូវ�ស្ង្គាទះែល់

មនុ�្ស។...សនទះគឺជាស�ចក្្ដី�ស្ង្គាទះដែលខ្គុំក្ំពុងដ�្វងរក្នាសពលសនទះសែើម្ដី�ស្ង្គាទះ្រង្រ្អលូនប្រុ�

រ្រ�់សយើងដែលនឹងបតូវវិនា�ឬរងេុក្្ខែ៏ធងៃន់ធងៃរស្រើ�ិនជាសយើងមិន្រញជលូនជំនរួយែល់ពរួក្សគសេសនាទះ។

«ខ្គុំនឹងពុំរង់ចាំរហូតែល់ន្ងៃដ�្អក្ឬរហូតែល់ន្ងៃដ�្អក្សឡើយខ្គុំនឹងសៅឲ្យពរួក្្រម៊ី�្សពសៅន្ងៃសនទះរក្សោល្អៗចំនរួន៦០

ក្បាលនិងរសេទះ១២ឬ១៥រសេទះ...[បពមទាំង]សមសៅ១២សតាននិងមនុ�្ស្រររសេទះរឹងរាំ៤០នាក្់សបរៅពដីអ្នក្

ទាំងឡាយដែលែឹក្នាំបក្ុម។...

«ខ្គុំនឹងបបា្រ់អ្នក្ទាំងអ�់ោនាថ្ស�ចក្្ដីជំសនឿសា�នានិងក្ិច្ការសា�នារ្រ�់អ្នក្នឹងពុំ�ស្ង្គាទះែល់បពលឹងអ្នក្សៅ

ក្្នគុងនគរស�សឡសាទាលននបពទះរ្រ�់សយើងសឡើយលុទះបតាដតអ្នក្អនុវត្នូវសោលការែ៍ទាំងឡាយសនទះដែលខ្គុំក្ំពុងដត្រសបងៀន

អ្នក្នាសពលសនទះ្រ៉ុសណាណទះ។ចូរសចញសៅសហើយនាំអ្នក្ទាំងឡាយដែលក្ំពុងដតសៅសលើវាលេំនា្រនាសពលឥឡលូវសនទះ»

(« Remarks»Deseret Newsន្ងៃេដី១៥ដខតុលាឆ្នាំ១៨៥៦េំព័រ២៥២)។

បតើអវរីជាបោលរោរណ៍មួយថដលកបធាៃកពិ្រហាំយែង់ោៃបបកងៀៃដល់ពួ្របរិសុទ្ធ?

ម្ៃបុរសៃិងកសតេរីជាបកចើៃោៃបឆលែើយតបបៅៃរងរោរបស្នើសុំរបស់ពយារោរីឲ្យ�ួយដល់ពួ្របរិសុទ្ធថដល្រំពុងថតរងទុ្រខេ។អំ�នុង

បពលពរីរន្ងៃបនាទាប់ពរីបទសៃ្រថារបស់កបធាៃយែង់បនាះម្ៃបុរសៗោៃបចញបៅរ្រពួ្រអបនាដាកបបវសៃ្៍បោយបររបទះបោ

ដរ្រ�ញ្តូៃសម្ភារជាបកចើៃ។


3.សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើ្រិច្ចខិតខំ�ួយសប្គ្រះបៃះអាចជារោរលះបង់មួយចំបោះពួ្របរិសុទ្ធបៅក�លង្ ្នំសលត៍បល្រោ៉ាង

ដូចបម្ច?

ខ. បតើរោរលះបង់មួយចំៃួៃថដលបយើងអាចបធវើបដើម្បរី�ួយដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលម្ៃបសច្្ររីកតូវរោរខាងរូបរោយ

ម្ៃអវរីខលែះ?

្ . បតើរោរលះបង់មួយចំៃួៃថដលបយើងអាចបធវើបដើម្បរី�ួយដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលម្ៃបសច្្ររីកតូវរោរខាងវិញ្ញាណ

ម្ៃអវរីខលែះ?

បៅន ង្ៃទរី21ថខតុលាឆ្នាំ185៦ក្រុមរបទះបសះ�ួយសប្គ្រះទរីមួយោៃរ្រប�ើញក្រុមរបស់វីលរី។ក្រុមរបទះបសះមួយចំៃួៃ

ោៃបៃ្បៅជាមួយៃរងក្រុមវីលរីបែុថៃតេពួ្រប្ភា្បកចើៃោៃបៃ្បៅ�ួយដល់ក្រុមម្៉ាទរីៃ។បៅន្ងៃទរី23ថខតុលាក្រុមវីលរី

ោៃបធវើដំបណើរ24្រី�តូថមែកតឆលែងរោត់សាថាៃភាពម្ៃព្យនុះជាខាលាំង។្រ្ននុងចម្ងាយ5្រី�តូថមែកតម្ៃទាំងរោរប�ើង្ ្នំថដលប្មះ

ថារ៉្រ្រីរីដថដលម្ៃ្រម្ពស់180ថមែកត្ងថដរ។



៥៣០

សមសរៀនេដី៣០៖ន្ងៃេដី៤បក្ុមអ្នក្បតរួតបតាយរសេទះអូ�ឆ្នាំ១៨៥៦–៦០

កបធាៃថ�មស៍អ៊ីបហាវាស្្រ្ននុង្ ណៈកបធាៃទរីមួយោៃពិពណ៌នាអំពរីភាពរោលាហាៃរបស់្រុម្រកតួសកតាយ្ លែតូវ្រ្ននុងក្រុមវីលរី៖

«�រាជិក្ននបក្ុមវីលដីែ្រ់្រដីនាក្់ដែលបានសាលា្រ់សដាយសារភាពបតជាក្់ខាលាំងការសនឿយហត់និង

ការសប�ក្ឃ្លានបតូវបានក្្រ់សៅក្្នគុងផ្នលូរររួមសៅរ៉ក្បក្ិក្ហូឡលូ។...រានមនុ�្សពដីរនាក្់ននអ្នក្ទាំងសនាទះ

ដែលបានក្្រ់សៅរ៉ក្បក្ិក្ហូឡលូគឺជាក្ុរារែ៏កាលាហានដែលរានវ័យសៅេន់ខ្ដី៖្រូឌដីល[ម៉ូធិន�ិន]

អាយុ[ែ្រ់មរួយឆ្នាំ]មក្ពដីប្រសេ�ដាណារា៉ាក្និងសជមខឺតវូឌអាយុែ្រ់មរួយឆ្នាំមក្ពដីប្រសេ�

�កគុតឡង់។

«ជាក្់ដ�្ង្រូឌដីលបតូវបានចាត់ឲ្យសមើលដ្ក្ុរារតូចៗមរួយចំនរួនសៅសពលពរួក្សគសែើរឆ្ងកាត់រ៉ក្គដីរីែ។សៅសពលពរួក្សគ

បានមក្ែល់នាងបតូវបានចាត់ឲ្យសៅប្រមូលឧ�មក្្រង្កាត់សភ្ើង។សគបានស�ើញនាងរង្សាលា្រ់សៅសលើក្ង់រសេទះអូ�រ្រ�់

នាងសដាយនែកាដា្រ់សៅមាជា្រ់។

«ខ្គុំនឹងបបា្រ់អ្នក្អំពដីសជមខឺតវូឌ។សជមមក្ពដីហ្លា�្ហ្លូប្រសេ��កគុតឡង់។សៅក្្នគុងការសធ្វើែំសែើរសៅភាគខាងលិច

សជមបានសៅជាមរួយរាដាយសមរា៉ាយរ្រ�់ោត់និង្រង្រ្អលូនប្រុ�្រដីនាក្់ដែលក្្នគុងសនាទះគឺ្ូរា៉ា�ដែលរានអាយុែ្រ់បបាំ្ររួន

ឆ្នាំជាមនុ�្សពិការដែលបតូវជិទះសៅសលើរសេទះរុញ។េំនរួលខុ�បតូវចម្ងរ្រ�់សជមសៅក្្នគុងការសធ្វើែំសែើរសនាទះគឺបតូវសមើល

ដ្្រ្អលូនប្រុ�អាយុ្ររួនឆ្នាំោត់ស្មាទះយ៉ូដ�្រខែៈដែលរាដាយរ្រ�់ោត់និង្រងប្រុ�ច្ងរ្រ�់ោត់រ៉ូស្រម៊ីតបតូវអូ�រសេទះ។

សៅសពលពរួក្សគបានសឡើងសៅែល់រ៉ក្គដីរីែវារានធាលាក្់បពិលសហើយខ្យល់្រក្់បតជាក្់យា៉ាងខាលាំង។វាបាននាំឲ្យបក្ុមទាំងមូល

សធ្វើែំសែើរ[នម្ភ]សរា៉ាងក្្នគុងចរាងាយនម្ភ្ររួនគដីឡលូដម៉បត។សៅសពល្រ្អលូនប្រុ�យ៉ូដ�្រសខសាយសពក្ពុំអាចសែើរបានសនាទះសជម

ដែលជា្រងប្រុ�បតូវសលើក្សអៀវ្រ្អលូនសដាយោមានជសបមើ�ណាសផ្សងសេ។សជមនិងយ៉ូដ�្របានសធ្វើែំសែើរសដាយយឺតៗ

សៅកាន់ជំរុំមុនេុក្ឲ្យបក្ុមធំសនាទះមក្តាមសបកាយ។េដី្រំផុតសៅសពលអ្នក្ទាំងពដីរបានមក្ែល់ក្ដន្ងភ្នក្់សភ្ើងសនាទះសជម

‹សដាយបានអនុវត្នូវក្ិច្ការរ្រ�់ខ្លួនសសាមាទះបតង់យា៉ាងខាលាំងបានែរួលចុទះររួចក្៏សាលា្រ់សៅសដាយសារដតការរងនឹងធាតុបតជាក្់

ខាលាំងនិងខំប្រឹងហរួ�ក្រាលាំងសពក្សនាទះ›»(« A Priceless Heritage »Ensign ដខវិច្ិកាឆ្នាំ១៩៩២េំព័រ៨៤–៨៥)។

កបធាៃ្ូម្៉ាសបអសមែៃសុៃោៃពៃ្យល់អំពរីរបបៀបបយើងអាចរស់បៅតាមបោលរោរណ៍នៃរោរ�ួយមៃុស្សថដលម្ៃបសច្រ្រី

កតូវរោរនាបពលបច្ចនុប្បៃ្នបៃះ។បៅបពលអ្ន្រអាៃអវរីថដលោត់ោៃបបកងៀៃសូមថសវងរ្រមបធយាោយបថៃថែមបទៀតថដលបយើងអាច

�ួយមៃុស្សទូបៅោៃនាបពលសពវន្ងៃបៃះ។

«អ�់រយៈសពលជាសបចើនឆ្នាំក្្នគុងនាមជាពរួក្អ្នក្រាន�ិេ្ិអំណាចេូសៅមរួយរូ្រខ្គុំបានគូ��រាគាល់អំពដី

ស�ចក្្ដីបតូវការសែើម្ដី‹ជរួយ�ស្ង្គាទះ›្រង្រ្អលូនប្រុ�ប�ដីសយើងពដីសាថានភាពខុ�ោនាជាសបចើនដែលអាចនឹង

ែក្យក្ពរជ័យទាំងអ�់ដែលែំែឹងល្អអាចផ្ល់ឲ្យ។ចា្រ់តាំងពដីខ្គុំបានកា្យជាប្រធាននន

សា�នាចបក្មក្ខ្គុំបានេេរួលអារម្មែ៍ននភាព្រនាទាន់រានកាន់ដតខាលាំងសឡើងចំសោទះសយើងដែលបតូវររួម

ចំដែក្សៅក្្នគុងក្ិច្ខិតខំ�ស្ង្គាទះសនទះ។ក្្នគុងនាមជា�រាជិក្ែ៏សសាមាទះបតង់ននសា�នាចបក្បតូវស្ង

សៅជរួយមនុ�្សសដាយស�ចក្្ដីប�ឡាញ់និងការសយាគយល់សនាទះរានមនុ�្សជាសបចើនបានបតឡ្រ់មក្

�ក្ម្មទាំងប�ុងសឡើងវិញសហើយរីក្រាយនឹងពរជ័យដែលបានផ្ល់ឲ្យ្រដន្មសេៀតសៅក្្នគុងជដីវិតរ្រ�់ពរួក្សគ។រានអ្វដីជាសបចើន

ដែលបតូវសធ្វើសៅក្្នគុងចក្្ខគុវិ�័យសនទះសប�ចសៅសហើយសហើយខ្គុំ�ូមសលើក្េឹក្ចិត្មនុ�្សទាំងអ�់ឲ្យ្រន្ស្ងសៅជរួយមនុ�្ស

េូសៅ។បពទះអរាចា�់បានរានបពទះ្រន្លូលថ្‹កាលណាអ្នក្បានដប្រចិត្វិលមក្វិញសនាទះចូរចសបមើនឲ្យ្រង្រ្អលូនអ្នក្បាន

ខាជា្រ់ខជលួនសឡើង›(លូកា២២:៣២)Reach Out to Rescue»;(“Reach Out to Rescue”;LDS.org)។



4.សូមសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអំពរីកោមួយថដលអ្ន្រោៃប�ើញមៃុស្សណា

ម្នា្រ់�ួយមៃុស្សថដលម្ៃបសច្រ្រីកតូវរោរខាងវិញ្ញាណៃិងខាងសាច់្ម។បតើមៃុស្សម្នា្រ់បនាះោៃ�ួយតាម

របបៀបណា?បតើរោរបបកមើបនាះោៃកបទាៃពរទាំងមៃុស្សថដលបបកមើប្ៃិងមៃុស្សថដលទទួលោៃរោរបបកមើ

បនាះោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមយ្របពលបៃតេិចបដើម្បរីពិចារណាថាបតើៃរណាបៅ�ុំវិញខលែលួៃអ្ន្រថដលកតូវរោរ�ំៃួយខាងវិញ្ញាណៃិងខាងសាច់្ម។

បតើអ្ន្រអាច�ួយពួ្រប្ោៃតាមរបបៀបណាខលែះ?

ដំបណើរបរឿងខាងបករោមបៃះអាច�ួយអ្ន្ររ្រប�ើញពរ�័យមួយចំៃួៃថដលពួ្របរិសុទ្ធទទួលបោយសារថតពួ្រប្ោៃតស៊ូបៅ្រ្ននុង

រោររងទុ្រខេបោយម្ៃចិតតេបសាមះកតង់៖



៥៣១

សមសរៀនេដី៣០៖ន្ងៃេដី៤បក្ុមអ្នក្បតរួតបតាយរសេទះអូ�ឆ្នាំ១៨៥៦–៦០

្រ្ននុងឆ្នាំ185៦ថ្ហវៃស៊ីសៃិងបបតស៊ីវិបបស្ទើរម្ៃកោ្រ់

ក្ប់កោៃ់បដើម្បរីបធវើដំបណើរបៅរដ្ឋយូថាហ៍តាមរបទះបសះបែុថៃតេ

ពួ្រប្ោៃបរិចាចា្កោ្រ់របស់ពួ្រប្ចូលមូលៃិធិអបនាតាកបបវសៃ៍

អចិន្ៃតេយ៍។រោរបរិចាចា្របស់ពួ្រប្ោៃអៃុញ្ញាតឲ្យមៃុស្ស

កោំបួៃនា្់របថៃថែមបទៀតអាចបធវើដំបណើរតាមរបទះអូស។

បងកបុងៃិងបងកសរីវិបបស្ទើរថដល្រំពុងម្ៃ្រូៃបនាះោៃ

បធវើដំបណើរបៅទរីក្រុងសលត៍បល្រជាមួយក្រុមរបទះអូស

ម្៉ាទរីៃបហើយោៃរងទុ្រខេលំោ្របៅតាម្ លែតូវជាមួយៃរងមៃុស្ស

្រ្ននុងក្រុមប្្សងៗបទៀត។

បែុនាមៃឆ្នាំបករោយម្របៅបពលបងកបុសវិបបស្ទើរអង្គនុយបៅ

្រ្ននុងថានា្រ់សាលាន្ងៃអាទិត្យបនាះោត់ោៃសាដាប់ឮសម្�ិ្រ

សាសនាចក្រមួយចំៃួៃរិះ្ៃ់ដល់ថានា្រ់ដរ្រនំាសាសនាចក្រចំបោះទុ្រខេលំោ្ររបស់ក្រុមរបទះអូស។បោយពុំអាចទប់ោៃ

ោត់ោៃបករោ្រឈរប�ើងរួចថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីពរ�័យរោលបៅជាមួយក្រុមរបទះអូសម្៉ាទរីៃ៖

«ខ្គុំ�ូមឲ្យអ្នក្្រញ្្រ់ការរិទះគន់សនទះែ្ិតអ្នក្ក្ំពុងដតពិភាក្សាអំពដីសរឿងមរួយដែលអ្នក្ពុំែឹងអ្វដី្រន្ិចសសាទះ។អង្សហតុជា

ប្រវត្ិសាប�្ពុំរានន័យអ្វដីសេសៅេដីសនទះែ្ិតវាពុំបានផ្ល់នូវការ្រក្ដប្របតឹមបតូវចំសោទះ�ំែួរដែលជា្រ់ោក្់ព័ន្សេ។សតើវា

ជាក្ំហុ�ឆ្ងសេដែល្រញជលូនបក្ុមរសេទះអូ�សចញសៅយឺតសពលសៅក្្នគុងសពលសនាទះ?ដមនសហើយ។្រ៉ុដន្ខ្គុំបានសៅក្្នគុងបក្ុម

សនាទះសហើយភរិយារ្រ�់ខ្គុំក្៏សៅេដីសនាទះដែរ។...សយើងបានរងេុក្្ខហរួ�ពដីអ្វដីដែលអ្នក្គិតស�ើញសៅសេៀតសហើយរានមនុ�្ស

ជាសបចើនបានសាលា្រ់សដាយសហវហត់និងស�ចក្្ដីសប�ក្ឃ្លាន។សតើអ្នក្ធាលា្រ់ឮមនុ�្សដែលសៅរានជដីវិតពដីបក្ុមសនាទះដ្្ងោក្្យ

រិទះគន់ឬសេ?...សយើងបគ្រ់ោនាបានឆ្ងកាត់សដាយរានចំសែទះែឹងែ៏ពិតថ្បពទះរានបពទះជន្មរ�់ែ្ិតសយើងបានសាគាល់បេង់

សៅក្្នគុងបោែ៏លំបាក្[ក្្នគុងបោដែលបតូវការែ៏ខាលាំង្រំផុត]រ្រ�់សយើង។

«ខ្គុំបានទាញរសេទះខ្គុំសពលខ្គុំសខសាយក្រាលាំងសហើយលហិតនលហសដាយសារជំងឺនិងក្ង្វទះអាហារដែលសធ្វើឲ្យខ្គុំពិបាក្នឹងសបាទះ

ជំហានសៅមុខ្រំផុត។ខ្គុំបាន�ម្ឹងសៅមុខសហើយស�ើញវាលខសាច់ឬេដីេរួលសហើយបាននិយាយថ្ខ្គុំអាចសែើរសៅបានដត

្រ៉ុសែ្ណទះសេសហើយខ្គុំបតូវដត្រញ្្រ់ការសធ្វើែំសែើរសៅបតង់សនទះែ្ិតខ្គុំមិនអាចទាញរសេទះខ្គុំឆ្ងកាត់េដីសនាទះសឡើយ។ខ្គុំបានសែើរ

សៅវាលខសាច់សនាទះសហើយកាលខ្គុំបានសៅែល់សហើយសនាទះរសេទះបានចា្រ់សផ្ើមរុញខ្គុំ។ខ្គុំបានង្ក្សមើលសបកាយជាសបចើនែង

សែើម្ដីសមើលថ្សតើនរណាដែលបានរុញរសេទះរ្រ�់ខ្គុំដតខ្គុំសមើលពុំស�ើញថ្រាននរណារានាក្់សេ។ររួចសហើយខ្គុំែឹងថ្ពរួក្សេវតា

ននបពទះគង់សៅេដីសនាទះ។

«សតើខ្គុំសសាក្សាដាយដែលខ្គុំបានសបជើ�សរើ�សធ្វើែំសែើរមក្សដាយការអូ�រសេទះឬសេ?អត់សេ។សេ។ោមានសសាទះសឡើយសៅ

ក្្នគុងជដីវិតរ្រ�់ខ្គុំទាំងនាសពលសនាទះសហើយសពលសនទះក្៏ោមានដែរ។តនម្ដែលសយើងបាន្រង់ន្្សែើម្ដីសាគាល់បពទះគឺជាឯក្�ិេ្ិ

សែើម្ដី្រង់ន្្សហើយខ្គុំរានអំែរគុែដែលខ្គុំរានឯក្�ិេ្ិសែើម្ដីមក្ែល់�ម៊ីយូ៉នសៅក្្នគុងបក្ុមរសេទះអូ�រា៉ាេដីន»(សៅក្្នគុង

William R. Palmer,« Pioneers of Southern Utah, »The Instructorដខឧ�ភាឆ្នាំ១៩៤៤េំព័រ២១៧–១៨)។

បោលរោរណ៍មួយថដលបយើងអាចបរៀៃបចញពរីទរីបនាទាល់របស់ថ្ហវៃស៊ីសវិបបស្ទើរ្ឺគបើសិៃជាគ�ើង្រស៊ូក្នុងការរងទុក្ខគោ�

មាៃចិ្រ្គោមារះព្រង់គនារះគ�ើងអាចោរល់ព្រះ។


5. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើឥរិោបទឬអា្រប្ប្រិរិោកបប្ទណាខលែះថដលអ្ន្រោៃប�ើញម្ៃបៅ្រ្ននុងខលែលួៃមៃុស្សទាំងឡាយថដល

ស៊ូកទាំ្រ្ននុងរោររងទុ្រខេបោយម្ៃចិតតេបសាមះកតង់បនាះ?

ខ. បតើអ្ន្រោៃសារល់កពះតាមរយៈរោរសា្រល្បងថដលអ្ន្រោៃ�ួបកបទះបោយរបបៀបណា?


៦. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មមមរៀ� អំពដី « ្កុម អ្នក្តួត្តាយ រមទះអូស ឆ្នាំ ១៨៥៦–៦០ » ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ

(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៥៣២

សមសរៀនេដី៣១៖ន្ងៃេដី១

�្ង្គាមសៅរែ្ឋយូថ្ហ៍និង

ការ�រាលា្រ់រង្គាលសៅភ្នំសម៉ែូ
បមបរៀៃទរី31៖ន្ងៃទរី1ស្គ្រមបៅរដ្ឋយូថាហ៍ៃិងរោរសម្លាប់រគ្រលបៅ្ ្នំបមែដូ

ភាពតាេ�ឹងដែលរាេបក្ើ�ប�ើងរវាងពួក្ររិសុេ្ថ្ងៃចុងប្កាយេិងរោឋាភិរាលសេរែ្ឋអាបមរិក្

បៅន្ងៃទរី24ថខ្រ្រកោឆ្នាំ1857កបធាៃកពិ្រហាំយែង់ោៃម្ៃវតតេម្ៃជាមួយៃរងក្ុរមពួ្របរិសុទ្ធមួយក្រុមថដល

្រំពុងកោរព្ធខួបរំឭ្រ10ឆ្នាំនៃរោរម្រដល់របស់ពួ្រប្បៅ្រ្ននុងក�លង្្នំសលត៍បល្របពលបនាះបហើយថដលបលា្រោៃទទួល

ដំណរងទាៃ់បហតុរោរណ៍ថា្រងទព័មួយក្ុរម្រំពុងម្ររោៃ់ទរីក្រុងសលត៍បល្រ។រោលពរីបែុនាមៃឆ្នាំមុៃម្ៃរោរមិៃយល់កពម

ៃិងរោរថខវង្ំៃិតោនាថដលបៃ្សល់ទុ្ររោរប្រើៃប�ើងៃូវភាពតាៃតរងរវងពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយៃិងពួ្រម្ៃ្រីរា�រោរនៃ

រោឋា្ិោលសហរដ្ឋ។ពួ្របរិសុទ្ធចង់ោៃអ្ន្រដរ្រនាំថដលពួ្រប្ោៃបក�ើសបរើសបហើយោៃបដិបសធៃូវរោរចាត់តាំងរបស់

សហពៃ្ធ័ថដលមិៃោៃឲ្យតនមលែដល់ពួ្រប្។បនាះនាំឲ្យម្ៃតេរីសហព័ៃ្ធមួយចំៃួៃោៃ្ ិតថាពួ្រប្ោៃបះបោរទាស់ៃរង

រោឋា្ិោលអាបមរិ្រ។បោយោមៃរោរអៃុមតិម្រពរីសភាបនាះកបធានាធិបតរីប�មប៊ុ�ឆ្ណាោៃបញ្តូៃ្រងទ័ពកបម្ណ

1500នា្រ់បៅរោៃ់ទរីក្រុងសលត៍បល្របដើម្បរីបងខេំឲ្យពួ្រយូថាហ៍ទទួលសារល់ម្ៃតេរីរា�រោរ្ ្រី។

កបសិៃបបើអ្ន្រជាពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយម្នា្រ់្រ្ននុងឆ្នាំ1857បហើយោៃឮថា្រងទ័ពដ៏ធំមួយក្រុមៃរងម្រដល់ទរីក្រុងរបស់

អ្ន្របតើអ្ន្រអាចៃរងម្ៃរោរោរម្អវរីខលែះ?សូមចងចាំថាអៃុសសាវរីយនៃរោរកតូវប្បបណដាញបចញោ៉ាងបឃ្របៅពរីរដ្ឋអូនហអូ

រដ្ឋមិសសួរីៃិងរដ្ឋអិលលរីបណាយបៅថតដិតោៃ្ ្រីៗ្រ្ននុង្ ំៃិតរបស់ពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយជាបកចើៃនា្រ់បៅប�ើយ។ពួ្រ

បរិសុទ្ធជាបកចើៃោៃោត់បង់កទព្យសម្បតតេិដ៏ម្ៃតនមលែៗៃិងដរីធលែរីចំថណ្រឯសម្�ិ្រមួយចំៃួៃនៃសាសនាចក្រកតូវប្សម្លាប់ឬ

ោត់បង់�រីវិតបោយសារបុពវបហតុនានាទា្រ់ទងបៅៃរងបសច្រ្រីបបៀតបបៀៃទាំងបៃះ។ដំណរងនៃរោរម្រដល់របស់្រងទ័ព

ោៃបណាដាលឲ្យពួ្របរិសុទ្ធខលែះោរម្ថាកពរតតេិរោរណ៍ថបបបនាះ្រ៏អាចៃរងប្រើតប�ើងបៅ្រ្ននុងរដ្ឋយូោហ៍ថដរ។

បៅ្រ្ននុងបទសៃ្រថាបៅរោៃ់ពួ្របរិសុទ្ធកបធាៃយែង់កពមទាំងថានា្រ់ដរ្រនាំដនទបទៀតនៃសាសនាចក្រោៃចាត់ទុ្រ្រងទ័ពថដល

ៃរងម្របនាះថាជាសកតូវ។កបធាៃយែង់ថដលោៃសុំឲ្យពួ្របរិសុទ្ធសៃ្សំទុ្រកោប់ធញ្ញជាតិអស់រយៈបពលជាបកចើៃឆ្នាំម្របហើយ

ោៃ្ ្ល់រោរថណនាំជា្ ្រីរបស់បលា្របដើម្បរីឲ្យពួ្រប្ៃរងម្ៃអាហារបរិបភា្្រ្ននុង្ររណរីពួ្រប្កតូវរត់ប្ចពរី្រងទ័ពបៃះ។្រ្ននុង

នាមជាអ្ិោលរដ្ឋយូថាហ៍បលា្រ្រ៏ោៃដរ្រនំាឲ្យ្រង�រីវពលថដៃដរីបរៀបចំរោរោរដល់បូរណភាពទរ្រដរីថដរ។(្រង�រីវពល្ ឺជា

កបជាពលរដ្ឋមួយក្រុមថដលអាចបបងកើតោៃជា្រងទាហាៃបបកមើ្រ្ននុងបពលម្ៃអាសៃ្ន)។

បរុព្វកថា
អំឡគុងេ�វត្សរ៍ឆ្នាំ១៨៥០ភាពតានតឹងនិងេំនាក្់េំនងយល់បចឡំរវាង

ពរួក្្ររិ�ុេ្ន្ងៃចុងសបកាយនិងពរួក្ម្ន្ដីរដា្ភិបាល�ហរែ្ឋអាសមរិក្បាននាំឲ្យរាន

�្ង្គាមសៅរែ្ឋយូថ្ហ៍នាឆ្នាំ១៨៥៧–៥៨។ក្្នគុងដខក្ញ្ញាឆ្នាំ១៨៥៧រាន

ជសរាលាទះមរួយសក្ើតសឡើងផងដែររវាងពរួក្្ររិ�ុេ្មរួយចំនរួននិង�រាជិក្បក្ុមរសេទះស�ទះ

ដែលបានសធ្វើអសនាដាប្រសវ�ន៍ឆ្ងកាត់រែ្ឋយូថ្ហ៍។សដាយសារដតបានជំរុញសដាយ

ក្ំហឹងនិងភាពភ័យខាលាចសនាទះពរួក្្ររិ�ុេ្ន្ងៃចុងសបកាយមរួយចំនរួនសៅខាងត្លូងរែ្ឋ

យូថ្ហ៍បានសរៀ្រដផនការសហើយអនុវត្ការ�រាលា្រ់រង្គាលពរួក្អសនាដាប្រសវ�ន៍ប្ររាែ

ជា១២០នាក្់ដែលសធ្វើែំសែើរសៅរែ្ឋកាលដីហ្វលូោ៉ា។ភាពសាហាវយ៉ង់�្នងសនទះ

បតូវបានសគសៅសពលសនទះថ្ជាការ�រាលា្រ់រង្គាលសៅភ្នំសម៉ែូ។�បរា្រ់ព័ត៌រាន្រដន្ម

�ូមចូលសៅLDS.orgសបជើ�សរើ�GospelTopicsររួចដ�្វងរក្Mountain
MeadowsMassacre។



៥៣៣

សមសរៀនេដី៣១៖ន្ងៃេដី១�្ង្គាមសៅរែ្ឋយូថ្ហ៍និងការ�រាលា្រ់រង្គាលសៅភ្នំសម៉ែូ

ជបរាលាះរាេបក្ើ�ប�ើងរវាងពួក្ររិសុេ្ថ្ងៃចុងប្កាយមួយចំេួេេិងសរាជិក្ថេពួក្អបនាដា្របវសេ៍្ក្ុមរបេះបសះ

ទឹកដីវ៉ាសស៊ីងលតាន

ទឹកដីនូវមុិកស៊ីកូ

កា�ីៃ្វូញ៉ា

ភ្ំវ�ល្មៅ

ទីពកុងលសដា

បា៉ារូវន់

ទីពកុងស�ត៍ល�ក

ទឹកដីយូថាៃ៍

ទឹកដីកានស្ស

អាកានស្ស

មិសសួរី

ទឹកដីអាលមរិកាំងលដើម

ទឹកដីលនពបាស្កា

ទឹកដីមីនីសូតា

នអអូវ៉ា

ព្ូកព្ិច

ពួ្រអបនាដាកបបវសៃ៍ក្រុមរបទះមួយថដលោៃបធវើដំបណើរម្រភា្ខាងលិចពរីរដ្ឋអារោៃ់សាសបៅរោៃ់រដ្ឋរោលរីហវញា៉ាោៃចូលម្រ

រដ្ឋយូថាហ៍ចំបពលថដលពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយ្រំពុងបរៀបចំរោរោរថដៃដរីកបឆ្ំងៃរងរោរម្រដល់នៃ្រងទ័ពរបស់សហរដ្ឋ។

បៅបពលអ្ន្រអាៃ្រថាខណ្ឌខាងបករោមបៃះសូម្ ូសបនាទាប់ពរីបករោមមូលបហតុនានាថដលបណាដាលឲ្យម្ៃអារម្ណ៍បកោតកោត

ប្រើតម្ៃរវងសម្�ិ្រមួយចំៃួៃនៃក្រុមរបទះបសះៃិងពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយ។

សម្�ិ្រនៃក្រុមរបទះខលែះោៃតប់កបមល់បោយសារថតពួ្រប្ពិោ្រៃរងទិញកោប់ធុញ្ញជាតិថដលកតូវរោរជាខាលាំងពរីពួ្របរិសុទ្ធ

ថដលកតូវោៃថណនាំឲ្យរ្រសាកោប់ធុញ្ញាជាតិបនាះទុ្រ។ពួ្រ�ៃអបនាដាកបបវសៃ៍បនាះ្រ៏ោៃម្ៃ�បម្លាះជាមួយៃរងពួ្របរិសុទ្ធថដល

មិៃចង់ឲ្យបសះៃិងបោរបស់ក្រុមរបទះបៃះស៊ីអាហារៃិង្រ្រទរ្រថដលពួ្របរិសុទ្ធកតូវរោរសកម្ប់សតវរបស់ពួ្រប្ផ្ទាល់ថដរ។

ទំនាស់ោៃ្ ្ទនុះប�ើងបៅទរីក្រុងបសោជាទរីតាំងចុងបករោយប្បៅ្រ្ននុងរដ្ឋយូថាហ៍តាមដង្ លែតូវបៅរោៃ់រដ្ឋរោលរីហវ័រញា៉ា។

រោរកបឈមមុខជាបកចើៃោៃប្រើតប�ើងរវងសម្�ិ្រនៃក្រុមរបទះបសះខលែះៃិងពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយខលែះ។សម្�ិ្រក្រុម

របទះបសះខលែះោៃ្ ំរាម្រំថហងថាៃរងចូលរួម្រ្ននុង្រងទ័ពរោឋា្ិោលថដល្រំពុងថតបចញដំបណើរម្រកបឆ្ំងៃរងពួ្របរិសុទ្ធបនាះ។

បទាះបរីជាបមបញ្ជារោរនៃក្រុមរបទះបសះបៃះោៃស្រីបបនាទាសដល់នដ្ូរបស់បលា្របោយសារោៃបធវើរោរ្ំរាម្រំថហងទាំងបៃះ្រ្រី

្រ៏អ្ន្រដរ្រនាំទរីក្រុងបសោខលែះៃិងអ្ន្ររស់បៅទរីបនាះោៃចាត់ទុ្រថា�ៃអបនាដាកបបវសៃ៍ទាំងបនាះ្ឺជាសកតូវថដរ។ក្រុមរបទះបៃះ

ោៃចា្របចញពរីទរីក្រុងបករោយពរីោៃម្រដល់ថតកតរមកបថហលមួយបម្៉ាងបែុបណាណះបែុថៃ្កបជា�ៃៃិងថានា្រ់ដរ្រនាំខលែះបៅទរីក្រុង

បសោោៃចង់បដញតាមៃិងោ្រ់បទាសដល់មៃុស្សទាំងឡាយថដលោៃបមើលគ្យដល់ពួ្រប្។

សូម្ ិតអំពរីបពលថដលអ្ន្រោៃ�ួបៃរង�បម្លាះជាមួយៃរងមៃុស្សម្នា្រ់បទៀតឬមៃុស្សមួយក្រុមបទៀត។សូមអាៃៃរីនហវទរី3

12:25បោយថសវងរ្របោលរោរណ៍មួយថដលកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃបបកងៀៃថាអាចដរ្រនាំបយើងបៅបពលបយើងម្ៃទំនាស់

ជាមួយមៃុស្សទូបៅ។

បតើអ្ន្រ្ ិតថាវម្ៃៃ័យដូចបមតេច្រ្ននុងឃ្លា«កពមបកពៀងជាមួយៃរងអ្ន្របដើមបចាទអ្ន្រជាកបញាប់»?ថអលបឌើរបដវីឌអ៊ីសូរិៃសិៃ

នៃពួ្រចិតសិបនា្រ់ោៃបបកងៀៃថាឃ្លាបៃះម្ៃៃ័យថា«បោះកសាយភាពមិៃចុះសកមុងរបស់បយើងឲ្យោៃរហ័សបបើមិៃដូបចានាះ

បទ្រំហរងមួយកោបនាះៃរងប្រើៃប�ើងបៅជាហិងសាខាងរាងរោយឬសតិអារម្ណ៍បហើយបយើងោៃជាប់�ុំ្រ្ននុង្រំហរងរបស់បយើង»

(«ForgivenessWillChangeBitternesstoLove»Ensign ឬLiahona ថខឧសភាឆ្នាំ2003ទំព័រ11)។

បោងតាមរោរបបកងៀៃរបស់កពះអម្ចាស់បៅ្រ្ននុងៃរីនហវទរី312:25កពមទាំងរោរប្រកសាយរបស់ថអលបឌើរសូរិៃសិៃបយើង

បរៀៃថាគបើសិៃជាគ�ើងគោរះពោ�ជគមាលារះជាមួ�មៃុស្សទូគៅគៅតាមរគបៀបរបស់អមាចាស់គនារះគ�ើងអាចគចៀសវាង្ បីឥទ្ធិ្ល�៏

អៃ្រា�នៃទំនាស់បាៃ។


1. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើរោរបោរពតាមបោលរោរណ៍បៅ្រ្ននុងៃរីនហវទរី312:25ោៃ�ួយពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយថដលោៃ

អា្រ់អៃ់ចិតតេៃរងសម្�ិ្រនៃក្រុមរបទះបសះោ៉ាងដូចបម្ច?



៥៣៤

សមសរៀនេដី៣១៖ន្ងៃេដី១�្ង្គាមសៅរែ្ឋយូថ្ហ៍និងការ�រាលា្រ់រង្គាលសៅភ្នំសម៉ែូ

ខ. បតើរោរពយាោមបោះកសាយភាពមិៃចុះសកមុងបៅតាមរបបៀបរបស់អម្ចាស់ោៃ�ួយអ្ន្រឬៃរណាម្នា្រ់ថដល

អ្ន្រសារល់ឲ្យបចៀសវងពរីឥទ្ធិពលដ៏អៃតេរាយនៃទំនាស់ោ៉ាងដូចបម្ច?

បោយសារថតពលរដ្ឋថដលរស់បៅទរីក្រុងបសោមួយចំៃួៃពុំោៃបោះកសាយ�បម្លាះរបស់ពួ្រប្ជាមួយៃរង�ៃអបនាដាកបបវសៃ៍តាម

របបៀបរបស់កពះអម្ចាស់បទើបសាថាៃរោរណ៍បៃះោៃរោលាយបៅជារោៃ់ថតធងៃៃ់បៅៗ។បៅបពលអ្ន្របៃតេសិ្រសាសូមពិចារណាអំពរី

បកោះថានា្រ់នៃរោរកបកពរតតេបោយ្រំហរងឬរោរសងសរ្រ។

អ៊ីសា្របហតជាអ្ិោលក្រុងបសោជាវរបសៃរីយកតរី�រីវពលៃិងជាកបធាៃបស្្រោៃបស្នើសុំរោរអៃុញ្ញាតពរីបមបញ្ជារោរ�រីវពល

ថដលោៃរស់បៅថ្រ្បរផ្រ៉ូវៃ់ឲ្យបរោះបៅ�រីវពលឲ្យ�ួយប្គ្កាបពួ្រអ្ន្របមើលគ្យពួ្រប្បៅ្រ្ននុងក្រុមរបទះបនាះ។បមបញ្ជារោរ

�រីវពលប្មះវិលាលាមបដមោៃ្ ្ល់បោបល់ដល់អ៊ីសា្របហត្រុំឲ្យខវល់ៃរងរោរ្ំរាម្រំថហងរបស់ពួ្រអបនាដាកបបវសៃ៍បនាះ។

បោយមិៃោៃសាដាប់តាមបោបល់បៃះអ៊ីសា្របហតៃិងថានា្រ់ដរ្រនាំដនទបទៀតនៃទរីក្រុងបសោោៃសបកមចចិតតេបៅបញ្ចនុះបញ្ចតូល

ពួ្រសាសៃ៍អាបមរិរោំងបដើម្រ្ននុងតំបៃ់ខលែះឲ្យវយកបហារក្រុមរបទះបសះៃិងបៅលួចបោរបស់ពួ្រប្បដើម្បរីទុ្រជារោរោ្រ់បទាស

ដល់ពួ្រ�ៃអបនាដាកបបវសៃ៍បនាះ។អ៊ីសា្របហតោៃសុំឲ្យចៃឌរីលរីជាសម្�ិ្រសាសនាចក្រ្រ្ននុងតំបៃ់ម្នា្រ់ៃិងជា

វរបសៃរីយកតរីដរ្រនាំរោរវយលុ្របៃះបហើយបុរសទាំងពរីររូបបៃះោៃបកោងទម្លា្រ់្រំហុសបៅបលើពួ្រសាសៃ៍អាបមរិរោំងបដើម

ចំបោះទបងវើបៃះ។

បតើថានា្រ់ដរ្រនាំទរីក្រុងបសោ្ួរថតោៃបធវើអវរីខលែះបៅបពលវិលាលាមបដមោៃ្ ្ល់បោបល់ដល់ពួ្រប្្រុំឲ្យបកបើក្រុម�រីវពល?

បតើរោរមិៃបធវើបោបល់នាបពលបនាះោៃនាំពួ្រប្ឲ្យបធវើអវរីខលែះ?

បោលរោរណ៍មួយថដលបយើងបរៀៃពរី្ ំរូរបស់ថានា្រ់ដរ្រនាំទរីក្រុងបសោទាំងបៃះ្ ឺ៖គបើសិៃជាគ�ើងមិៃព្មោដាប់តាមគោបល់ឲ្យ

គធ្វើអ្វបីផ�លព្រូវគទគនារះគ�ើងៃឹងកាៃ់ផ្រគឆវឆ្វក្នុងការគពជើសគរើសអ្វបីផ�លមិៃល្អ។សូមបមើល្ ស្នុតាងនៃបោលរោរណ៍បៃះបៅ

បពលអ្ន្របៃតេបរៀៃអំពរីស្រម្ភាពរបស់ថានា្រ់ដរ្រនាំទាំងបៃះ។បៅបពលអ្ន្រអាៃ្រថាខណ្ឌខាងបករោមបៃះសូម្ ូសបនាទាត់ពរីបករោម

របបៀបនានាថដលថានា្រ់ដរ្រនាំបៅទរីក្រុងបសោោៃបៃ្បធវើរោរបក�ើសបរើសពុំល្អបនាទាប់ពរីពុំសាដាប់តាមបោបល់ថដលពួ្រប្ោៃ

ទទួលបនាះ៖

អ៊ីសា្របហតោៃបគ្ហាញ្ បកម្ងវយលុ្រក្ុរមរបទះបសះបៃះដល់ក្រុមកបរ្រសាថានា្រ់ដរ្រនាំ្រ្ននុងតំបៃ់នៃសាសនាចក្រសហ្មៃ៍

ៃិង�រីវពល។សម្�ិ្រក្រុមកបរ្រសាខលែះមិៃយល់កពមបសាះប�ើយចំបោះ្ បកម្ងបៃះបហើយោៃសួរបហតថាបតើបលា្រោៃ

កបរ្រសាជាមួយៃរងកបធាៃកពិ្រហាំយែង់អំពរីបញ្ហាបៃះបហើយឬបៅ។បោយោៃៃិោយថាបលា្រមិៃទាៃ់ោៃសួរបៅប�ើយ

បលា្របហត្រ៏ោៃយល់កពមបញ្តូៃសារទូតម្នា្រ់្ឺបលា្រប�មបហសប�មបៅរោៃ់ទរីក្រុងសលត៍បល្រអមបោយសំបុកតមួយ

ចបាប់ពៃ្យល់អំពរីសាថាៃរោរណ៍ៃិងសួរថាបតើកតូវបធវើអវរី។បទាះជាោ៉ាងណា្រ្រីបោយសារទរីក្រុងសលត៍បល្រម្ៃរយៈចម្ងាយ

កបម្ណ400្រី�តូថមែកតពរីទរីក្រុងបសោវកតូវរោរកបថហលជាមួយសោដាហ៍្រ្ននុងរោរ�ិះបសះោ៉ាងបលឿៃបដើម្បរីបៅដល់ទរីក្រុង

សលត៍បល្រៃិងកត�ប់ម្រទរីក្រុងបសោវិញបោយម្ៃដំបូនាមៃពរីកបធាៃយែង់ជាមួយៃរងសារទូតបនាះ។

មុៃបៃះបៃ្ិចមុៃបពលអ៊ីសា្របហតោៃបញ្តូៃសំបុកតរបស់បលា្រជាមួយៃរងសារទូតចៃឌរីលរីទៃ្ទរមៃរងបនាះពួ្រឥណាឌា

សាសៃ៍អាបមរិរោំងបដើមមួយក្រុមោៃវយលុ្រ�ុំរំក្រុម�ៃអបនាដាកបបវសៃ៍បៅ្រថៃលែងមួយថដលបៅថា្្នំបមែដូ។លរីោៃដរ្រនាំ

រោរវយកបហារបៃះបែុថៃ្ោៃលា្រ់អតតេសញ្ញាណរបស់បលា្របដើម្បរីឲ្យវបមើលបៅម្ៃថតពួ្រអាបមរិ្ររោំងថស្ប្រក្រហមបែុបណាណះ

ថដលោៃោ្រ់ព័ៃ្ធ្រ្ននុងបរឿងបៃះ។�ៃអបនាដាកបបវសៃ៍ខលែះកតូវោៃប្សម្លាប់ឬរងរបួសបែុថៃតេអ្ន្របៅបសសសល់ោៃបបណដាញ

ពួ្រអ្ន្រវយលុ្រពួ្រប្បោយបងខេំលរីៃិងពួ្រឥណាឌាសាសៃ៍អាបមរិរោំងបដើមឲ្យដ្រ្យ។�ៃអបនាដាកបបវសៃ៍ោៃទាញ

របទះរបស់ខលែលួៃជារងវង់ឬបករោលមួយោ៉ាងម្ំភាលាមៗបដើម្បរីរោរោរខលែលួៃ។រោរវយលុ្រពរីរដងបទៀតោៃប្រើតប�ើងអំ�នុងបពល

រោរបឡាមព័ទ្ធក្រុមរបទះោៃកោំន្ងៃ។

បៅបពលមួយពួ្រ�រីវពលទរីក្រុងបសោោៃដរងថាម្ៃ

�ៃអបនាដាកបបវសៃ៍ពរីរនា្រ់ោៃបចញពរីបករោលរបទះបសះ

បនាះ។ពួ្រ�រីវពលោៃោញ់ពួ្រប្បោយោៃសម្លាប់ប្

ម្នា្រ់។បុរសម្នា្រ់បទៀតោៃរត់ប្ច្ ុតបហើយោៃនាំដំណរង

បៃះបៅដល់�ុំរំរបទះបសះថាម្ៃបុរសថស្ប្រសោ្រ់ព័ៃ្ធៃរង

រោរវយលុ្រកបឆ្ំងៃរងពួ្រប្។ឥ�តូវបៃះអស់អ្ន្រថដលោៃ

បកោងរោរវយកបហារបៃះកតូវោៃប្ដរងពរីល្បិច្រលខលែលួៃ។

កបសិៃបបើ�ៃអបនាដាកបបវសៃ៍កតូវោៃអៃុញ្ញាតឲ្យបៃ្បធវើដំបណើរ

បៅរដ្ឋរោលរីហវ័រញា៉ាបនាះដំណរងបៃះៃរងបលចឮថាពួ្របរិសុទ្ធ

ន្ងៃចុងបករោយោៃទា្រ់ទងៃរងរោរវយកបហារបលើពួ្រក្រុម

របទះបសះបៃះ។ពួ្រអ្ន្ររួម្ំៃិត្រ្បត់ោៃខាលាចថាដំណរងបៃះ

ៃរងនាំឲ្យម្ៃលទ្ធ្លអវិ�្ម្ៃម្រដល់ខលែលួៃប្ៃិងកបជា�ៃរបស់ពួ្រប្។



៥៣៥

សមសរៀនេដី៣១៖ន្ងៃេដី១�្ង្គាមសៅរែ្ឋយូថ្ហ៍និងការ�រាលា្រ់រង្គាលសៅភ្នំសម៉ែូ



2. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បៅចំណុចបៃះបតើ�បកមើសណាខលែះថដលជាទំៃួលខុសកតូវរបស់អស់អ្ន្រថដលោៃបធវើរោរវយកបហារបៅបលើ�ៃ

អបនាតាកបបវសៃ៍?

ខ. បតើពួ្រប្្ ួរថតោៃបធវើអវរីខលែះ?បហតុអវរី?

បោយោៃបធវើ�បកមើសខុសបុរសទាំងបៃះោៃបធវើ្ ្ទនុយបៅៃរងរោរទទួលខុសកតូវខាងបពវ�ិតភាពរបស់ពួ្រប្។សូមអាៃ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា121:3៦–37រួច្ ូសចំណាំរោរកពម្ៃពរីកពះអម្ចាស់បៅដល់ពួ្រអ្ន្ររោៃ់បពវ�ិតភាព

ថដលកបកពរតតេទុច្ចរិត។

សូម្ ិតអំពរីអវរីថដលអ្ន្របធវើបនាទាប់ពរីអ្ន្រោៃបធវើអវរីមួយខុសឆ្គង។បតើអ្ន្រសារភាពអំពរីអវរីថដលអ្ន្រោៃបធវើខុសឆ្គងបហើយ

ទទួលយ្រលទ្ធ្លឬបតើអ្ន្រពយាោមលា្រ់ោំងៃូវអំបពើោបទាំងបនាះតាមរយៈរោរបោ្របបញ្ឆោត?

ពួក្ររិសុេ្ថ្ងៃចុងប្កាយខលែះរាេប្ោងសរាលារ់ររ្គលបៅភ្ំបម៉ែូ

សម្�ិ្រសាសនាចក្រថដលជាប់ោ្រ់ពៃ័្ធបៅ្រ្ននុងរោរវយកបហារពួ្រអបនាដាកបបវសៃ៍បៃះោៃបក�ើសបរើសយ្ររោរពយាោម

លា្រ់ោំងអំបពើោបរបស់ខលែលួៃ។បៅ្រ្ននុងបោលបំណងបដើម្បរីរារាំងដំណរងបៃះ្រុំឲ្យបលចឮថាពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយោៃ

ចូលរួមបៅ្រ្ននុងរោរវយកបហារបលើក្រុមរបទះបសះបៃះបនាះអ៊ីសា្របហត,ចៃឌរីលរីៃិងថានា្រ់ដរ្រនាំដនទបទៀតនៃសាសនាចក្រ

្រ្ននុងតំបៃ់កពមទាំងក្ុរម�រីវពលោៃបបងកើត្ បកម្ងមួយបដើម្បរីសម្លាប់អ្ន្របៅរស់ទាំងអស់បលើ្រថលងថត្រូៃប្រ្ងតូចៗ

បែុបណាណះ។្រ្ននុងរោរអៃុម័ត្ បកម្ងរោរបៃះចៃឌរីលរីោៃបៅដល់ពួ្រអបនាដាកបបវសៃ៍បហើយោៃៃិោយថាពួ្រ�រីវពលៃរង

រោរោរពួ្រប្្រុំឲ្យរងរោរវយកបហារប្្សងបទៀតបោយៃរង�ួយនាំពួ្រប្កត�ប់បៅរោៃ់ទរីក្ុរងបសោវិញបោយសុវតថែិភាព។

បៅបពលពួ្រអបនាដាកបបវសៃ៍ោៃបដើរបៅរោៃ់ទរីក្រុងបសោពួ្រ�រីវពលោៃកត�ប់បករោយៃិងោៃោញ់ពួ្រប្។ពួ្រសាសៃ៍

អាបមរិរោំងបដើមខលែះថដលោៃចូលរួមៃរងពួ្រកបជា�ៃបនាះោៃរត់បចញពរី្រថៃលែងលា្រ់ខលែលួៃម្របដើម្បរី�ួយោញ់បថៃថែម។ម្ៃ

�ៃអបនាដាកបបវសៃ៍កបថហល140នា្រ់ថដលោៃចូលរួមបៅ្រ្ននុងក្រុមរបទះបសះបៃះម្ៃថត្រូៃប្រ្ង17នា្រ់បែុបណាណះថដល

បៅរស់។

បូជនតីយស្ថានរំឭកសស្កនាែកម្សៅភំ្សមែូ

ពរីរន្ងៃបនាទាប់ពរីរោរសម្លាប់រគ្រលបនាះប�មបហលប�មោៃម្រដល់ទរីក្រុងបសោបោយម្ៃសារបឆលែើយតបរបស់កបធាៃ

យែង់ម្រ្ងថដលោៃថណនាំថានា្រ់ដរ្រនំា្រ្ននុងតំបៃ់ឲ្យអៃុញ្ញាតឲ្យក្រុមរបទះបសះបនាះបៃ្បធវើដំបណើរកប្របបោយសៃ្ិភាព។

«បៅបពលបហតោៃអាៃោ្រ្យរបស់កបធាៃយែង់បលា្រោៃយំដូចជា្រូៃប្រ្ងបហើយអាចៃិោយបចញថតោ្រ្យ‹យឺតបពល

បហើយយឺតបពលបហើយ›»(RichardE.TurleyJr.,TheMountainMeadowsMassacre»Ensign ថខ្រញ្ញាឆ្នាំ

2007ទំព័រ20)។



៥៣៦

សមសរៀនេដី៣១៖ន្ងៃេដី១�្ង្គាមសៅរែ្ឋយូថ្ហ៍និងការ�រាលា្រ់រង្គាលសៅភ្នំសម៉ែូ

�បកមើសរបស់ថានា្រ់ដរ្រនាំៃិងពលរដ្ឋមួយចំៃួៃថដលជាពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយបៅ្រ្ននុងថដៃដរីរដ្ឋយូថាហ៍ភា្ខាងត្បតូង

បនាះោៃនាំឲ្យម្ៃរោរសម្លាប់រគ្រលដ៏បសា្រនាដ្រម្មួយបៅ្ ្នំបមែដូ។្្ទនុយបៅវិញថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្រៃិងថានា្រ់

ដរ្រនាំថដៃដរីបៅ្រ្ននុងទរីក្រុងសលត៍បល្រោៃបោះកសាយ�បម្លាះជាមួយៃរងរោឋា្ិោលសហរដ្ឋតាមរយៈរោរៃិោយៃិង

រោរចរចារបោយសៃ្ិភាពបៅ្រ្ននុងឆ្នាំ1858។អំ�នុងបពលនៃ�បម្លាះបៃះ—ថដលបករោយម្រកតូវោៃបៅថាស្គ្រមរដ្ឋ

យូថាហ៍—ពួ្រទាហាៃសហរដ្ឋៃិងពួ្រ�រីវពលរដ្ឋយូថាហ៍ោៃកប�តូ្រៃរងស្រម្ភាពនៃរោរ្លាៃោៃបែុថៃ្មិៃថដលចូលរួម្រ្ននុង

ចមបាំងប�ើយ។

ប្រធានហិនរី្រម៊ីអាវរិងបានរានប្រសា�ន៍អំពដីការ�រាលា្រ់រង្គាលសៅភ្នំសម៉ែូ៖«ែំែឹងល្អនន

បពទះសយ�មូវបគដី�្ដែលសយើងកាន់�្អ្រ់សខ្ើមការ�រាលា្រ់ែ៏សឃ្រសៅែល់្រុរ�ប�្ដីនិងក្ូនសក្្មង

ណា�់។ដតតាមពិតសៅវាសលើក្េឹក្ចិត្ឲ្យរានស�ចក្្ដី�ុខសាន្និងការអភ័យសទា�។អ្វដីដែល

បានសធ្វើសដាយ�រាជិក្ននសា�នាចបក្រ្រ�់[សៅភ្នំសម៉ែូ]ជាយូរលង់មក្សនាទះតំណាងឲ្យការឃ្លាតសចញ

ពដីការ្រសបងៀននិងេសង្វើជាពរួក្បគដីសាទានែ៏អាបក្ក់្និងពុំអាចសដាទះសារបានសឡើយ»(«150th Anniversary 
of Mountain Meadows Massacre,»ន្ងៃេដី១១ដខក្ញ្ញាឆ្នាំ២០០៧,mormonnewsroom.

org/article/150th–anniversary–of–mountain–meadows–massacre)។

រោរសម្លាប់រគ្រលបៅ្ ្នំបមែដូមិៃកតរមថតបៃ្សល់ទុ្រៃូវរោរសាលាប់របស់�ៃរងបកោះកបថហល120នា្រ់បែុបណាណះបទបែុថៃ្វ

ថ្មទាំងបណាដាលឲ្យម្ៃរោររងទុ្រខេជាខាលាំង្ ងថដរចំបោះ្រូៃប្រ្ងថដលបៅរស់រាៃម្ៃ�រីវិតៃិងសាច់ញាតិប្្សងបទៀតរបស់

�ៃរងបកោះទាំងបនាះ។សាសៃ៍អាបមរិរោំងបដើមប្មះន្យូត្រ៏ោៃរងៃូវរោរស្រីបបនាទាសដ៏អយុតតេិធម៌ចំបោះបទឧក្រិដ្ឋ្រម្

បៃះថដរ។បថៃថែមពរីបលើបនាះពួ្រអ្ន្រទាំងឡាយ«ថដលោៃចូលរួម្រ្ននុងរោរសម្លាប់រគ្រលបៃះោៃរស់បៅ្រ្ននុង�រីវិតមួយសថែិតបៅ

បករោមអារម្ណ៍ជាប់បទាសដ៏អាប់អួរៃិងោៃម្ៃបទពិបសាធៃ៍ោ៉ាងអាក្រ្រ់ចំបោះអវរីថដលពួ្រប្ោៃបធវើៃិងោៃប�ើញ»

(RichardE.TurleyJrTheMountainMeadowsMassacre»ទំព័រ20)។


3.សូមបំបពញ្រិច្ចរោរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. សូមសបងខេប្ ំៃិតភាៃ់កច�ំនានាថដលោៃនាំបៅរ្ររោរសម្លាប់រគ្រលបៅ្ ្នំបមែដូ។

ខ. សូមសរបសរបោលរោរណ៍ឬបមបរៀៃមួយថដលបយើងអាចបរៀៃបចញពរីបសា្រនាដ្រម្បៃះអំពរីរោរសបកមចចិតតេ

លា្រ់ោំងអំបពើោបរបស់បយើង។

្ . សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះ៖បតើអ្ន្រអាចបធវើដូចបម្ចនាបពលអនា្តបដើម្បរីកោ្រដថាអ្ន្របធវើតាមដំបូនាមៃ

របស់ថានា្រ់ដរ្រនាំបហើយបចៀសវងពរីរោរលា្រ់ោំងអំបពើោបថដលអ្ន្រអាចៃរងោៃកបកពរតតេ?បតើពរ�័យអវរីខលែះ

ថដលអ្ន្រទទួលោៃពរីរោរម្ៃទំៃួលខុសកតូវចំបោះ្រំហុសរបស់អ្ន្របហើយពុំពយាោមលា្រ់ោំងអំបពើោបរបស់

អ្ន្រ?

កបសិៃបបើអ្ន្រោៃចាប់ប្្ើមបដើរបលើ្ លែតូវខុសៃិង្លែតូវនៃអំបពើោបបហើយបនាះអ្ន្រអាចរោរោរមិៃឲ្យម្ៃៃូវរោរឈឺចិតតេៃិង

រោរបសា្រសាដាយនាបពលអនា្តោៃបោយរោរថបរបៅរ្រកពះអម្ចាស់ៃិងរោរថកបចិតតេពរីអំបពើោបរបស់អ្ន្រ្រ្ននុងបពលបៃះ។



៥៣៧

សមសរៀនេដី៣១៖ន្ងៃេដី១�្ង្គាមសៅរែ្ឋយូថ្ហ៍និងការ�រាលា្រ់រង្គាលសៅភ្នំសម៉ែូ

បោយសារពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយ្រ្ននុងតំបៃ់មួយចំៃួៃកតូវទទួល

ខុសកតូវបលើរោរបរៀបចំថ្ៃរោរៃិងចូលរួម្រ្ននុងរោរសម្លាប់រគ្រល

បៅបលើ្ ្នំបមែដូបនាះកបជា�ៃខលែះោៃអៃុញ្ញាតឲ្យបហតុរោរណ៍

បៃះ�ះឥទ្ធិពលអវិ�្ម្ៃបលើរោរ្ិតអំពរីសាសនាចក្រទាំងមូល

របស់ពួ្រប្។បរឿងកសបដៀងោនាបៃះោៃប្រើតប�ើង្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរ

មរមៃរោលអាលម្៉ាថដលជាអ្ន្រ្្សពវ្សាយសាសនាមួយរូប

បហើយបលា្រម្ៃ្រូៃកបុសថដលោៃបល្ើសៃរងចបាប់កពហ្ចារីភាព

បនាះមៃុស្សដនទពុំោៃប�ឿបលើកបសាសៃ៍របស់អាលម្៉ាប�ើយ

បោយសារថតរោរកបកពរតតេរបស់្រូៃកបុសោត់(សូមបមើលអាលម្៉ា

39:11)។


4.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បហតុអវរី

ោៃជាម្ៃសារៈសំខាៃ់ថដលកតូវដរងថារោរបធវើខុស

របស់សម្�ិ្រសាសនាចក្រខលែះពុំ្រំណត់បសច្រ្រីពិត

បពញបលញទាំងមូលនៃដំណរងល្អបទ?

សូមអាៃបហបលមិៃ5:12បោយថសវងរ្រអវរីថដលបយើងអាចបធវើ

ោៃបដើម្បរីអ្ិវឌ្ឍៃិងរ្រសាទរីបនាទាល់របស់បយើងបដើម្បរីបពលណា

បយើង�ួបៃរងកោលំោ្រនានាដូចជាបៅបពលបយើងបរៀៃពរី្ ំរូនៃសម្�ិ្រសាសនាចក្រថដលោៃខ្រខាៃមិៃោៃរស់បៅ

កសបតាមរោរបបកងៀៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបនាះបសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់បយើងៃរងមិៃរបគ្រះរបង្គើប�ើយ។សូមសបងខេបអវរីថដលអ្ន្រោៃ

រ្រប�ើញ៖

បោលរោរណ៍មួយថដលបយើងអាចបរៀៃបចញពរីបហបលមិៃ5:12្ឺគ�ើងអាចអភិវឌ្ឍទបីបនាទាល់រឹងមាំបាៃគោ�ការសង់ពគឹរះនៃ

គសចក្បីជំគៃឿរបស់គ�ើងគៅគលើព្រះគ�ស៊ូវពគបីស្ទ។

ឧទាហរែ៍ខាងសបកាមចង្អគុល្រង្ហាញអំពដីសោលការែ៍សនទះ៖«សជមស�នសឌើរគឺជាសៅេរួតប្រុ�រ្រ�់...ដែលជាសក្្មង

រានាក្់ដែលបានសៅរ�់ពដីការ�រាលា្រ់រង្គាល[សហើយក្៏ជា�រាជិក្រានាក្់ននសា�នាចបក្ផងដែរ]។្រងប្រុ�ស�នសឌើរបាន

សោលថ្‹ខ្គុំសៅដតរានអារម្មែ៍សខាលាចផសាែ្ិតខ្គុំសៅដតរានអារម្មែ៍ខឹងនិងសបក្ៀមបក្ំដែលការ�រាលា្រ់រង្គាលសនាទះបាន

សក្ើតសឡើង។‹្រ៉ុដន្ខ្គុំែឹងថ្មនុ�្សដែលបានប្របពឹត្អំសពើសនទះនឹងេេរួលខុ�បតូវចំសោទះបពទះអរាចា�់សហើយការែ៍សនាទះ

នាំឲ្យខ្គុំរានភាព�ុខសាន្›។[ោត់]បានរាននិយាយថ្ការែឹងពដីែូនតារ្រ�់សលាក្ថ្បតូវបានសគ�រាលា្រ់សៅក្្នគុង

ការ�រាលា្រ់រង្គាល‹មិនបាន្រ៉ទះោល់ែល់ស�ចក្្ដីជំសនឿរ្រ�់ខ្គុំសនាទះសេែ្ិតស�ចក្្ដីជំសនឿសនទះដផ្អក្សលើបពទះសយ�មូវបគដី�្

មិនដមនសលើមនុ�្សសៅក្្នគុងសា�នាចបក្សនាទះសេ›»(Richard E. Turley Jr«The Mountain Meadows Massacre»
េំព័រ២១)។



5. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើបសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់បយើងបៅបលើកពះបយសូ៊វក្រីស្ទអាចបធវើឲ្យបយើងរឹងម្ំោៃោ៉ាងដូចបម្ចបៅបពលបយើង

បរៀៃពរី្ ំរូនានាថដល្រ្ននុងបនាះម្ៃសម្�ិ្រសាសនាចក្រខលែះខ្រខាៃមិៃោៃរស់បៅកសបតាមរោរបបកងៀៃរបស់

កពះអង្គសប្គ្រះ?

ខ. បតើស្រម្ភាពអវរីខលែះថដលអ្ន្របធវើថដល�ួយអ្ន្រសង់ក្រះនៃបសច្រ្រី�ំបៃឿបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?

្ . បតើស្រម្ភាពអវរីខលែះអ្ន្រៃរងបធវើបៅសោដាហ៍បៃះថដល�ួយអ្ន្រឲ្យសង់ក្រះនៃបសច្រ្រី�ំបៃឿអ្ន្របៅបលើ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?(អ្ន្រអាចៃរងសរបសរចំណុចបកចើៃជាងមួយថដលអ្ន្រៃរងបធវើ)។


៦. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មមមរៀ� អំពដី « ស្គ្រម មៅ រដ្ឋ យូថា�៍ �ិង ការសរោលាប់ រគ្រល មៅ ភ្នំ មម៉ដូ » ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� 

ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៥៣៨

សមសរៀនេដី៣១៖ន្ងៃេដី២

ការសលចសចញមក្ននបពទះគម្ដីរមុកាដា

ែ៏រានតនម្មហិរា
បមបរៀៃទរី31៖ន្ងៃទរី2រោរបលចបចញម្រនៃកពះ្ម្ពរីរមុរោដាដ៏ម្ៃតនមលែមហិម្

ការបលចបចញមក្ថេ្ពះគម្ីរមុកាដាែ៏រាេ�ថមលែមេិរា

បតើអ្ន្រដរងថាមុរោដាកតូវោៃបបងកើតប�ើងតាមរបបៀបណាថដរឬ

បទ?មុរោដាមួយកោប់កតូវោៃបងកបបងកើតប�ើងបៅ្រ្ននុងម្ត់ខ្យង

សមុកទចំបោះខ្យងសមុកទវ្ ិតថាជាកោប់ខសាច់ដ៏រំខាៃមួយ

កោប់បែុបណាណះ។ខ្យងសមុកទបបងកើតជាសារធាតុមួយថដល

រុំ�ុំវិញកោប់ខសាច់ថដលយូរៗបៅបបងកើតោៃជា្ ុ�។្ុ�

ធម្ជាតិ្ឺ្រកមម្ៃណាស់បហើយវកតូវោៃចាត់ទុ្រថាម្ៃ

តនមលែខ្ពស់។

បៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះអ្ន្រៃរងបរៀៃអំពរីធាតុបដើមនៃ្ ុ�មួយបទៀត—

ថដលជាបសៀវបៅមួយ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរម្ៃចំណងប�ើងថាមុរោដាដ៏

ម្ៃតនមលែមហិម្។បៅបពលអ្ន្រសិ្រសាថាបតើកពះ្ម្ពរីរបៃះបចញ

ម្រតាមរបបៀបណាបនាះសូមថសវងរ្រមូលបហតុមួយចំៃួៃថដល

មុរោដាដ៏ម្ៃតនមលែមហិម្ម្ៃតនមលែសកម្ប់បយើង។

សូមអាៃ្រថាខណ្ឌថ្្ន្រទរីមួយបៅ្រ្ននុងបុពវ្រថានៃមុរោដាដ៏ម្ៃ

តនមលែមហិម្បោយថសវងរ្រអវរីថដលម្ៃសរបសរបៅ្រ្ននុងមុរោដាដ៏

ម្ៃតនមលែមហិម្។ោ្រ្យទស្សនាវដ្ដីសំបៅបៅបលើរោថសតឬ

ទស្សនាវដ្រី—ជារោរបោះពុម្ពទាំងឡាយថដលកតូវោៃថច្រចាយ

ជាបទៀងទាត់ដូចជាកបចាំន្ងៃកបចាំសោដាហ៍ឬកបចាំថខ។

បៅ្រ្ននុង្រថាខណ្ឌថ្្ន្រទរីពរីរនៃបុពវ្រថាបយើងបរៀៃថា្រ្ននុងឆ្នាំ1851ថអលបឌើរ្ហាវាំង្រលែិៃឌរីរិចឺត្ស្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរ

នា្រ់ោៃកបមូល្្នុំរោរបក�ើសបរើសនៃឯ្រសារនានាម្រពរីពយារោរីយែូថសបស៊្ីធបហើយោៃបោះពុម្ពឯ្រសារទាំងបនាះជាមុរោតាដ៏ម្ៃ

តនមលែមហិម្។ពរីមុៃឯ្រសារទាំងបនាះអាចរោលាយបៅជាថ្្ន្រមួយនៃបទោឋាៃកពះ្ម្ពរីរ្ណៈកបធាៃទរីមួយកតូវថតអៃុមតិបហើយ

បគ្ហាញកពះ្ម្ពរីរទាំងបនាះបៅដល់សម្�ិ្រសាសនាចក្របៅ្រ្ននុងសៃ្និសរីទទូបៅបដើម្បរីទទួលរោរោំកទ។្រ្ននុងអំ�នុងបពលនៃ

សៃ្និសរីទទូបៅមួយរបស់សាសនាចក្រ្រ្ននុងថខតុលាឆ្នាំ1880សម្�ិ្រសាសនាចក្រោៃទទួលយ្រមុរោដាដ៏ម្ៃតនមលែមហិម្ជា

កពះ្ម្ពរីរ—ជាចំថណ្រនៃកពះ្ម្ពរីរបទោឋាៃ។

បរុព្វកថា
ក្្នគុងឆ្នាំ១៨៥១ដអលសឌើរដ្ហ្វងគ្ដីនឌដីរីឆ្ែជា�រាជិក្ក្្នគុងក្ូរ៉ុមននពរួក្សាវក្

ែ្រ់ពដីរនាក្់និងជាប្រធានស្រ�ក្ក្ម្មអង់សគ្�បានសបាទះពុម្វិវរែៈការ្រក្ដប្រ

និងការ�រស�រមរួយចំនរួនរ្រ�់ពយាការីយ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធសហើយបតូវបានសៅថ្

ការសបជើ�សរើ�ននមុកាដាែ៏រានតនម្មហិរាដែលសបកាយមក្បតូវបាន្រញ្លូលសៅក្្នគុង

្រេដា្នបពទះគម្ដីរ។«បពទះគម្ដីរមុកាដាែ៏រានតនម្មហិរាគឺជាការសបជើ�សរើ�នូវឯក្សា

ែ៏�ំខាន់ទាំងឡាយដែលទាក្់េងសៅនឹងចំែុច�ំខាន់ៗជាសបចើនអំពដីស�ចក្្ដីជំសនឿ

និងសោលលេ្ិននសា�នាចបក្ននបពទះសយ�មូវបគដី�្្ររិ�ុេ្ន្ងៃចុងសបកាយ»

(្រុព្វក្ថ្មុកាដាែ៏រានតនម្មហិរា)។ឃ្លា«មុកាដាែ៏រានតនម្មហិរា»បានមក្ពដី

សរឿងប្រែូចមរួយរ្រ�់បពទះសយ�មូវបគដី�្(�ូមសមើលរា៉ាថ្យ១៣:៤៥–៤៦)។

សៅក្្នគុងសរឿងប្រែូចសនទះឈ្មលួញរានាក្់បានលក្់រ្រ�់បេព្យខ្លួនទាំងអ�់សែើម្ដីេិញមុកាតា

ែ៏រានតនម្សនាទះ។



៥៣៩

សមសរៀនេដី៣១៖ន្ងៃេដី២ការសលចសចញមក្ននបពទះគម្ដីរមុកាដាែ៏រានតនម្មហិរា

បៅ្រ្ននុង្រថា្រណ្ឌទរីបរីនៃបុពវ្រថាបយើងបរៀៃថាចាប់តាំងពរី

រោរបោះពុម្ព្ ម្ពរីរមុរោដាដ៏ម្ៃតនមលែមហិម្ជាបលើ្រដំបូងម្តិរោ

មួយចំៃួៃកតូវោៃបថៃថែមឬោៃដ្របចញ។ម្តិរោមួយ

ចំៃួៃកតូវោៃបថៃថែមបហើយបករោយម្រកតូវោៃដ្របចញបៅ

ោ្រ់្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា។

សូមអាៃថ ្្ន្រចុងបករោយនៃបុពវ្រថារួចថសវងរ្រម្តិរោនៃមុរោតា

ដ៏ម្ៃតនមលែមហិម្នាបពលបច្ចនុប្បៃ្នបៃះ។

គម្ីរម៉ូបសេិងយ៉ូដសរស្មម៊ីធ—រា៉ាថ្យ

្ម្ពរីរមែូបសៃិងយែូថសបស្៊ីធ—ម្៉ាថាយ្ឺជាថ្្ន្រនៃ

រោរប្រថកបបោយយែូថសបស៊្ីធនៃកពះ្ម្ពរីរប៊ីប។រោរប្រថកប

បោយយែូថសបស្៊ីធ្ឺជា«រោរពិៃិត្យប�ើងវិញឬ្រំថណ

ប្រថកបរបស់បស្ចថ�មស៍នៃកពះ្ម្ពរីរបរិសុទ្ធជាភាសា

អង់ប្លែសថដលពយារោរីយែូថសបស្៊ីធោៃចាប់ប្្ើម្រ្ននុងថខ

មិ្ុនាឆ្នាំ1830។បលា្រកតូវោៃកពះកតាស់បគ្រប់ឲ្យ

បធវើរោរប្រថកបៃិងចាត់ទុ្រថាវជាថ្្ន្រមួយនៃរោរបៅបបកមើ

របស់បលា្រ្រ្ននុងនាមជាពយារោរីមួយរូប»(Guidetothe
Scriptures,JosephSmithTranslation”scriptures.lds.org)។កពះអម្ចាស់ោៃកតាស់សថម្ងោ្រ្យបពចៃ៍នៃ្ ម្ពរីរ

មែូបសបៅរោៃ់យែូថសបស៊្ីធបៅបពលយែូថសបោៃសរបសរបថៃថែមថ្រថកបបហើយលុប�ំពូ្រមួយចំៃួៃ្រ្ននុង្ ម្ពរីរបលា្រុប្បតតេិ

អំ�នុងបពលបលា្រប្រថកបកពះ្ម្ពរីរប៊ីប។្ម្ពរីរមែូបសម្ៃៃូវបសច្រ្រីពិតដ៏ម្ៃតនមលែអំពរីថ្ៃរោរនៃបសច្រ្រីសប្គ្រះរបស់

កពះវរបិតាសួ្៌។


1.សូមអាៃ្ ម្ពរីរមែូបសកតួសៗបហើយរ្របមើលខ្ម្ពរីរមួយោ៉ាងតិចថដលម្ៃៃូវបសច្រ្រីពិតមួយថដលអ្ន្រចាត់ទុ្រ

ថាម្ៃតនមលែ។សូមសរបសរខ្ម្ពរីរថដលអ្ន្រោៃបក�ើសបរើសោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ

របស់អ្ន្ររួចសរបសរអំពរីមូលបហតុថដលវម្ៃអតថែៃ័យចំបោះអ្ន្រ។

គម្ីរអ័្រាហាំ

ដូចជា្ ម្ពរីរមែូបសថដរ្ម្ពរីរអ័កោហាំសាដារប�ើងវិញៃូវបសច្រ្រីពិតដ៏ម្ៃតនមលែ។វបបកងៀៃអំពរី�រីវិតមុៃឆ្្រ�រីវិតបៃះថ្មទាំង្ ្ល់

រោរយល់ដរងរោៃ់ថតចបាស់អំពរី�រីវិតៃិងរោរបបកមើរបស់អ័កោហាំៃិងបសច្រ្រីសញ្ញាថដលកពះអម្ចាស់ោៃបធវើជាមួយបលា្រ។

វ្ ឺជារតៃសម្បតតេិមួយថដលម្ៃ្ ម្ពរីរអ័កោហាំបហើយបមើលប�ើញអំពរីរបបៀបថដលបលា្រោៃបោរពកបតិបតតេិកពះបៅក្ប់បវលា

ទាំងអស់ៃិងរបបៀបថដលកពះោៃកបទាៃ្រិតតេិយសដល់បលា្រ។

ក្ថ្ខែ្ឌខាងសបកាមសនទះគឺជាការ្រក្បសាយអំពដីរស្រៀ្រដែលពយាការីយ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធបានេេរួលអត្្រេពដី្រុរាែសៅក្្នគុងគម្ដីរ

អ័បបាហាំ៖«សៅន្ងៃេដី៣ដខក្ក្កដាឆ្នាំ១៨៣៥រាន្រុរ�រានាក្់ស្មាទះនម៉ដ�លចានសលើរបាននាំយក្សាក្�ពម៉ូមដី

សអហ្សគុដី្រចំនរួន្ររួននិងផ្ទាំងរមូរជាសបចើនដែលរានអក្្សរសអហ្សគុដី្រ្រុរាែយក្សៅេដីបក្ុងខឺតឡង់រែ្ឋអូនហអូ។សាក្�ព

ម៉ូមដីនិងផ្ទាំងរមូរបតូវសគរក្ស�ើញសៅប្រសេ�សអហ្សគុដី្រជាសបចើនឆ្នាំមុនសដាយអានតូនដីញ៉លូលដី្ូរឡលូ។េដីបក្ុងខឺតឡង់គឺ

ជាក្ដន្ងដែលរែ្ឋជាសបចើនចូល�ំចតនន�ហរែ្ឋអាសមរិក្ដ្រ៉ក្ខាងសក្ើតសែើម្ដីសមើលការតាំងពិពែ៌សាក្�ពម៉ូមដីរ្រ�់

ចានសលើរ។ចានសលើរបានដាក្់លក្់សាក្�ពម៉ូមដីនិងផ្ទាំងរមូរទាំងឡាយសហើយសដាយរានការជបមុញពដីពយាការីយ៉ូដ�្រ

�្មម៊ីធសនាទះ�រាជិក្មរួយចំនរួនននសា�នាចបក្បាន្ររិចាចាគបបាក្់សែើម្ដីេិញវា។សៅក្្នគុងស�ចក្្ដីដ្្ងការមរួយចុទះន្ងៃេដី៥ដខ

ក្ក្កដាឆ្នាំ១៨៣៥យ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធបានប្រកា�អំពដីសារៈ�ំខាន់ននអត្្រេរ្រ�់ជនជាតិសអហ្សគុដី្រពដី្រុរាែទាំងសនទះដែល

បានក្ត់បតា៖‹ខ្គុំបានចា្រ់សផ្ើម្រក្ដប្រតរួរអក្្សរឬអក្្សរ�ញ្ញា�រាគាល់មរួយចំនរួនសហើយស�ចក្្ដីអំែររ្រ�់សយើងគឺរាន

ែ៏សលើ�ល្រ់ដែលរក្ស�ើញថ្ផ្ទាំងរមូរមរួយរាននូវការ�រ�ររ្រ�់អ័បបាហាំ។...ពិតណា�់សយើងអាចនិយាយបាន

ថ្បពទះអរាចា�់បានចា្រ់សផ្ើមបតា�់�ដម្ងភាព�ុខសាន្និងស�ចក្្ដីពិតែ៏សពញ្ររិ្រូរសហើយ›(History of the Church,
២:២៣៦)»។(The Pearl of Great Price Student Manual[ Church Educational System manualឆ្នាំ២០០០]

េំព័រ២៨)។

ណអលស�ើរ្វហាវាំងកលិន�តីរិចឺតសេ



៥៤០

សមសរៀនេដី៣១៖ន្ងៃេដី២ការសលចសចញមក្ននបពទះគម្ដីរមុកាដាែ៏រានតនម្មហិរា

មៃុស្សមួយចំៃួៃោៃបងឿងឆងៃល់ថាបតើពយារោរីោៃប្រថកបអតថែបទពរីបុរាណបនាះបោយរបបៀបណា។យែូថសបស៊្ីធពុំថដលកោប់

ឲ្យប្ដរងអំពរីរបបៀបថដលបលា្រប្រថកប្រំណត់កតាទាំងបៃះបទបែុថៃតេបលា្រោៃប្រថកបអតថែបទទាំងបៃះបោយអំបណាយទាៃៃិង

កពះបចសាតានៃកពះ។សាសនាចក្រអ្ន្រកោ�ញៃិងកបវតតេិវិទូជាបកចើៃនា្រ់បៃតេពយាោមយល់អតថែបទបដើមនៃ្ ម្ពរីរបៃះ។្ម្ពរីរបៃះ

្រ៏ដូចជា្ ម្ពរីរដនទបទៀតថដរអតថែៃ័យដ៏កជាលបករៅនៃរោរទទួលោៃទរីបនាទាល់អំពរីភាពបពញបលញនៃ្ ម្ពរីរអ័កោហាំ្ឺជារោរសិ្រសា

កប្រដបោយរោរអធិសាឋាៃអំពរី្ ម្ពរីរបៃះ។សកម្ប់ព័ត៌ម្ៃបថៃថែមសូមចូលបៅLDS.orgបក�ើសបរើសGospelTopicsរួច

ថសវងរ្រbookofAbraham។


2.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បហតុអវរីោៃជាវ

ម្ៃសារៈសំខាៃ់ថដលកតូវទទួលោៃសា្រ្សរីខាងវិញ្ញាណអំពរីបសច្រ្រីពិតបពញបលញនៃ្ ម្ពរីរអ័កោហាំ?

ខាងបករោមបៃះ្ ឺជាបញ្រីសំណួរថដលធាលាប់ោៃសួរជាទូបៅបោយភាជាប់ម្រជាមួយចបមលែើយអំពរីរោរបលចបចញម្រនៃ្ ម្ពរីរ

អ័កោហាំ៖

សំណួរ៖បហតុអវរីោៃជាយែូថសបស្៊ីធោៃម្ៃកបសាសៃ៍ថាបលា្រោៃប្រថកបអតថែបទនៃ្ ម្ពរីរអ័កោហាំបទាះជាសំបៅនៃ

អតថែបទបៃះពុំម្ៃរោលបរិបច្ទចាប់តាំងពរី�ំនាៃ់អ័កោហាំ្ ងបនាះ?

ចគមលែើ�៖ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃម្ៃកបសាសៃ៍ថា្ម្ពរីរអ័កោហាំ្ឺជា«រោរប្រថកបនៃ្រំណត់កតាពរីបុរាណមួយចំៃួៃ

ថដលោៃធាលា្រ់្រ្ននុងនដរបស់បយើងោៃម្រពរី្្នតូរបខតខូមស៍របស់បអស៊ីព្ទថដលរោរណ៍បៃះអះអាងថាជាអតថែបទរបស់អ័កោហាំ

ខណៈថដលបលា្របៅកបបទសបអស៊ីព្ទ»( Times and Seasonsន្ងៃទរី1ថខមិនាឆ្នាំ1842ទំព័រ704)។

្រ្ននុងឆ្នាំ19៦៦បំថណ្រនៃផ្ទាំងរមូរចំៃួៃដប់មួយបំថណ្រ

ថដលធាលាប់ជា្រម្សិទ្ធិរបស់ពយារោរីយែូថសបស្៊ីធកតូវោៃ

រ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងសារៈមៃ្ទរីរសិល្បៈបមកតូបែូលរីតាៃបៅទរីក្រុង

ញតូវយែ្រ។ផ្ទាំងរមូរទាំងបៃះម្ៃៃូវអតថែបទដ៏ពិតរបស់ពួ្រ

បអហ្សនុរីបបែុថៃតេវពុំ្រំណត់អំពរីរោលបរិបច្ទនៃ�ំនាៃ់របស់

អ័កោហាំប�ើយបហើយវ្រ៏មិៃម្ៃៃូវដំបណើរបរឿងផ្ទាល់ខលែលួៃ

ដ៏ពិតកោ្រដរបស់អ័កោហាំថដរ។វជារោរសំខាៃ់ថដលកតូវ

ដរងថាផ្ទាំងរមូរថដលោៃរ្រប�ើញបនាះម្ៃថតពរីរបរីបំថណ្រ

ថតបែុបណាណះៃិងពុំថមៃជាផ្ទាំងរមូរទាំងអស់ថដលយែូថសបស៊្ីធ

ធាលាប់ម្ៃបនាះបទ។្ម្ពរីរអ័កោហាំអាចកតូវោៃប្រថកបបចញ

ម្រពរីផ្ទាំងរមូរថដលពុំកតូវោៃរ្រប�ើញ។ផ្ទាំងរមូរថដលោៃ

ោត់បង់បៃះអាចៃរងម្ៃអតថែបទសរបសរបោយអ័កោហាំ។

បៅបពលបច្ចនុប្បៃ្នបៃះជាធម្តាបយើងពុំដរងអំពរីល្រខេណៈពិតកោ្រដនៃទំនា្រ់ទំៃងរវង្ ម្ពរីរអ័កោហាំៃិងផ្ទាំងរមូរថដលយែូថសប

ស៊្ីធោៃម្ៃបនាះបទ។ម្ៃកទរសតេរីជាបកចើៃថដលបចាទសួរអំពរីរបបៀបថដលពយារោរីោៃប្រថកបអតថែបទទាំងបៃះបែុថៃតេជាធម្តា

បយើងពុំដរងអំពរីបសច្រ្រីពិសាដារប�ើយ។បយើងពិតជាដរងថាពយារោរីយែូថសបស្៊ីធោៃប្រថកប្ ម្ពរីរអ័កោហាំបោយអំបណាយទាៃ

ៃិងកពះបចសាតានៃកពះ។

សំណួរ៖បតើយែូថសបស្៊ីធោៃបធវើអវរីខលែះបៅ្រ្ននុងរោរប្រថកបរបស់បលា្រ?

ចគមលែើ�៖«្ម្ពរីរអ័កោហាំកតូវោៃបោះពុម្ពជាបលើ្រដំបូងបោយម្ៃរោរដ្រកសង់ថតចំៃួៃពរីរបរីបែុបណាណះ្រ្ននុងមួយបលើ្រៗបៅ្រ្ននុង

រោថសតTimes and Seasonsថដលជារោរបោះពុម្ព្សាយរបស់សាសនាចក្រចាប់ប្្ើម្រ្ននុងថខមិនាឆ្នាំ1842បៅទរីក្រុង

បៅវូរដ្ឋអិលលរីបណាយ[សូមបមើលបុពវ្រថានៃមុរោតាដ៏ម្ៃតនមលែមហិម្]។ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃចង្អនុលបគ្ហាញថា

បលា្រៃរងបោះពុម្ព្ ម្ពរីរអ័កោហាំបថៃថែមបទៀតបៅបពលបករោយបែុថៃ្បលា្រកតូវោៃប្បធវើឃ្តមុៃបពលបលា្រអាចបោះពុម្ពបថៃថែម

បទៀត។ស្រីអំពរីរយៈបពលជាចម្បងនៃរោរប្រថកបោៃបញ្ចប់អូលរីបវើរបៅបឌើរីោៃម្ៃកបសាសៃ៍ម្ងបនាះថា‹ភា្នានា›

ចាំោច់កតូវម្ៃោ្រ់បៅ្រ្ននុងបនាះ(សូមបមើលMessenger and Advocateថខធ្នតូឆ្នាំ1835ទំព័រ23៦)។

«បថៃថែមពរីបលើអតថែបទសរបសរជាអ្រ្សរសញ្ញាសម្រល់សំបៅបនាះ្រ៏ម្ៃ្ ំៃូរប្្សងៗនៃពួ្របអហ្សនុរីប្ ងថដរ។បៅន្ងៃទរី23

ថខ្រុម្ៈឆ្នាំ1842ពយារោរីយែូថសបស្៊ីធោៃសុំរ៉ូប៊ិៃថហត�្រ់ជាអ្ន្រឆ្លា្រ់បឈើដ៏�ំនាញមួយរូបៃិងជាសម្�ិ្រនៃ

សាសនាចក្រឲ្យបរៀបចំរោត់បឈើឆ្លា្រ់ជាពុម្ពចំៃួៃបរីបដើម្បរីពួ្រប្អាចបោះពុម្ពោៃ។ថហត�្រ់ោៃបញ្ចប់រោរឆ្លា្រ់្រ្ននុងមួយ

សោដាហ៍បហើយយែូថសបស៊្ីធោៃបោះពុម្ពចបាប់ចមលែង(សំបៅ)កពមជាមួយៃរង្ ម្ពរីរអ័កោហាំ។រោរពៃ្យល់របស់យែូថសប

ស៊្ីធអំពរី្ ំៃូរកពមជាមួយៃរងសំបៅទាំងឡាយ»(The Pearl of Great Price Student Manualទំព័រ28–29)។

ចបាប់ចមលងទតី១ថនបំណែកផាទាំងរមូរ



៥៤១

សមសរៀនេដី៣១៖ន្ងៃេដី២ការសលចសចញមក្ននបពទះគម្ដីរមុកាដាែ៏រានតនម្មហិរា

សំណួរ៖បតើម្ៃអវរីប្រើតប�ើងចំបោះសា្រសពមែូមរីៃិងផ្ទាំង

រមូរបនាះ?

ចគមលែើ�៖«បនាទាប់ពរីមរណភាពរបស់ពយារោរីយែូថសបស្៊ីធ

បនាះម្ៃសា្រសពមែូមរីចំៃួៃបួៃៃិងផ្ទាំងរមូរោៃរោលាយបៅ

ជាសម្បតតេិរបស់ម្ដាយយែូថសបថដលជាកសតេរីបមម្៉ាយប្មះ

លូសី៊ម្៉ា្រស្៊ីធ។បៅបពលលូស៊ីទទួលមរណភាព្រ្ននុងឆ្នាំ

185៦បៅអិមម្៉ាស៊្ីធថដលជា្ រិោរបស់ពយារោរីោៃ

ល្រ់របស់ទាំងបនាះបៅឲ្យបលា្របអខូម។កទរសតេរីមួយចំៃួៃ

កតូវោៃបលើ្រប�ើងស្រីអំពរីអវរីថដលោៃប្រើតប�ើងចំបោះ

សា្រសពមែូមរីៃិងផ្ទាំងរមូរ។វោៃបលចប�ើងថាម្ៃ

សា្រសពោ៉ាងបហាចណាស់ចំៃួៃពរីរកតូវោៃដុតបឆះបៅ

្រ្ននុងបពលម្ៃអ្្គរី្័យដ៏ធំឆ្បបឆះបៅរដ្ឋឈរីរោបហារ្រ្ននុងឆ្នាំ

1871(សូមបមើលB.H.Roberts,New Witnesses for 
Godវ៉ុល3[ឆ្នាំ1909–11]2:380–382)។

«បៅបដើមៃិទារ�រដូវឆ្នាំ19៦៦បវ�្.អាហ្សរីសបអស

អាទរីោ៉ាជាសាកសាតាចារ្យសា្រលវិទយាល័យយូថាហ៍ោៃរ្រ

ប�ើញបំថណ្រមួយចំៃួៃនៃផ្ទាំងរមូរ្ ម្ពរីរអ័កោហាំរោលបលា្រ

្រំពុងសិ្រសាកសាវកជាវបៅសារៈមៃ្ទរីរសិល្បៈបមកតូបែូលរីតាៃបៅ

ទរីក្ុរងញតូវយែ្រ។បំថណ្រទាំងបៃះកតូវោៃបគ្ហាញដល់សាសនាចក្របោយនាយ្រសារៈមៃ្ទរីរបៅន្ងៃទរី27ថខវិច្ិរោ

ឆ្នាំ19៦7។ពុំម្ៃដំណរងអំពរីទរីតាំងបច្ចនុប្បៃ្នរបស់សា្រសពមែូមរីប្្សងបទៀតៃិងបំថណ្រប្្សងបទៀតនៃផ្ទាំងរមូរបនាះបទ

(សូមបមើលH.DonlPeterson,“SomeJosephSmithPapyriRediscovered(ឆ្នាំ19៦7)”បៅ្រ្ននុងStudies in 
Scripture វ៉ុល ពដីរ ទំព័រ183–85)”(The Pearl of Great Price Student Manualទំព័រ29)។

បថៃថែមពរីបលើរោរបបកងៀៃអំពរីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ដ៏ម្ៃតនមលែមុកាតា�៏មាៃ្រនមលែម�ិមាគឺជាភស្នុតាងផ�លបង្ហាញថ្

�ៃូផសបស៊្មមីធគឺជា្ យាការីរបស់ព្រះ។


3.សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើអ្ន្រ្ ិតថា

មុរោដាដ៏ម្ៃតនមលែមហិម្្ឺជា្ ស្នុតាងអំពរីរោរបៅបបកមើរបស់យែូថសបស៊្ីធជាពយារោរីបោយវិធរីណា?

រា្តាថេបសចក្្ីជំបេឿ

បៅន្ងៃទរី1ថខមិនាឆ្នាំ1842ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃបោះពុម្ពសំបុកតមួយចបាប់ថដលបលា្រោៃសរបសរបៅរោៃ់ចៃ

ថវៃបវើសជាអ្ន្រសរសររោថសតបោយពៃ្យល់កោប់អំពរីកបវតតេិៃិង�ំបៃឿនៃសាសនាចក្រ។បរឿងបៃះកតូវោៃប្សារល់ជាទូបៅ

ថាសំបុកតរបស់ថវៃបវើស។បៅ្រ្ននុងសំបុកតបនាះយែូថសបោៃកបរោសបោលរោរណ៍ក្រះនៃដំណរងល្អចំៃួៃ13។�ំបៃឿ

ទាំងបៃះកតូវោៃោ្រ់បញ្ចតូលបៅ្រ្ននុងមុរោដាដ៏ម្ៃតនមលែមហិម្ជាម្កតានៃបសច្្ររី�ំបៃឿ។បទាះបរីជាអវរីទាំងបនាះពុំថមៃជាបសច្រ្រី

ថ ល្ែងរោរណ៍មួយអំពរីបសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់បយើងទាំងអស់្រ្រីថតវជា្រញ្ចប់បោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ដ៏សំខាៃ់។

សូមបបើ្របៅបហើយអាៃម្កតានៃបសច្រ្រី�ំបៃឿបៅ្រ្ននុងមុរោតាដ៏ម្ៃតនមលែមហិម្។


4. សូមបក�ើសបរើសម្កតានៃបសច្រ្រី�ំបៃឿចំៃួៃពរីរ។សូមបធវើលំហាត់ខាងបករោមបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់

បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. សូមសរបសរបោយបកបើោ្រ្យបពចៃ៍របស់អ្ន្រផ្ទាល់អំពរីបោលលទ្ធិឬបោលរោរណ៏ថដលម្កតានៃបសច្រ្រីសញ្ញា

បបកងៀៃ។

ខ. សូមថសវងរ្របទ្ម្ពរីរមួយថដលោំកទឬពៃ្យល់អំពរីបោលលទ្ធិឬបោលរោរណ៍បៅ្រ្ននុងម្កតានៃបសច្រ្រី�ំបៃឿ

បនាះ។សូមសរបសរអំពរីចំបណះដរងថដលបទ្ម្ពរីរបៃះបថៃថែមបៅ្រ្ននុងរោរយល់ដរងរបស់អ្ន្រអំពរីបោលលទ្ធិឬ

បោលរោរណ៍បៃះ។

្ . សូមសរបសរអំពរីវិធរីមួយថដលរោរយល់ដរងៃិងរោរប�ឿបលើម្កតានៃបសច្រ្រី�ំបៃឿបៃះអាចនាំពរ�័យចូលម្រ

្រ្ននុង�រីវិតរបស់បុ្្គលម្នា្រ់។

ពរុម្ឆាលាក់ពតូវប្នបសង្កើតស�ើងសែើម្បតីសប្រះពរុម្ចបាប់ចមលងសៅ

ក្នុងគម្តីរអ័ពប្ហាំ

ការអនុវត្ត្ន្យល់អំ្ពី

ស�ចក្ពី្ិតទនដំណឹងល្អ

សពញមរួយជដីវិតអ្នក្អ្នក្អាចនឹងរាន

ឱកា�ពន្យល់អំពដីជំសនឿរ្រ�់អ្នក្

ទាក្់េងនឹងែំែឹងល្អ—ក្្នគុងនាមជា

អ្នក្ផ្សព្វផសាយសា�នាក្្នគុងការសៅ

្រសបមើក្្នគុងសា�នាចបក្ឬ្រសបងៀនសៅ

ែល់បក្ុមបគរួសារមិត្ភក្្ិនិងមនុ�្ស

ដែលអ្នក្សេើ្រដតសាគាល់។ការ�រស�រ

ចសម្ើយចំសោទះ�ំែួរខាងែំែឹងល្អគឺ

ជាវិធដីែ៏ប្រស�ើរមរួយសែើម្ដីសរៀនអំពដីរស្រៀ្រ

សឆ្ើយត្រសៅវិញសដាយចបា�់លា�់

និងសដាយ�សង្ខ្រ។សៅសពលអ្នក្

អនុវត្ការពន្យល់អំពដីែំែឹងល្អសដាយ

ការ�រស�រសនាទះវាអាចនឹងផ្ល់អត្

ប្រសយាជន៍ប្រ�ិនស្រើអ្នក្ប�នមថ្អ្នក្

ក្ំពុង�រស�រសៅកាន់្រុគ្លជាក្់លាក្់

ណារានាក្់។



៥៤២

សមសរៀនេដី៣១៖ន្ងៃេដី២ការសលចសចញមក្ននបពទះគម្ដីរមុកាដាែ៏រានតនម្មហិរា

ថអលបឌើរអិល្មថ្រី្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃតំណាលអំពរីរបបៀបថដលម្កតានៃបសច្រ្រី�ំបៃឿអាចម្ៃ

កបបោ�ៃ៍ជាពិបសសសកម្ប់សម្�ិ្រនៃសាសនាចក្រ៖

«ខ្គុំបានសធ្វើការ�ន្និដា្នថ្ប្រ�ិនស្រើខ្គុំបាន�ិក្សារាតិការ្រ�់រាបតាននស�ចក្្ដីជំសនឿនដីមរួយៗខ្គុំអាច

ពន្យល់សហើយការោររាល់សោលការែ៍ទាំងឡាយននែំែឹងល្អដែលខ្គុំអាចរានឱកា�សែើម្ដី្រសបងៀន

សៅែល់្រុគ្លដែលក្ំពុងដ�្វងរក្ស�ចក្្ដីពិតដែលបានសាដារសឡើងវិញ។

«សតើវាគឺជាពរជ័យែ៏មហិរាយា៉ាងណាសៅប្រ�ិនស្រើ�រាជិក្បគ្រ់រូ្រននសា�នាចបក្េសន្ញចាំ

រាបតាននស�ចក្្ដីជំសនឿសហើយកាលាយជារានការសចទះែឹងសបចើនអំពដីសោលការែ៍ទាំងឡាយដែលរានសៅ

ក្្នគុងរាបតានដីមរួយៗសនាទះ។លំដា្រ់សនាទះសយើងនឹងសបតៀមខ្លួនបានយា៉ាងល្អប្រស�ើរសែើម្ដីដចក្ចាយែំែឹងល្អជាមរួយមនុ�្ស

េូសៅ។...

«រាបតាននស�ចក្្ដីជំសនឿពុំដមនជាសានានែរ្រ�់បក្ុមននពរួក្អ្នក្បបាជ្សនាទះសេ្រ៉ុដន្វាបតូវបានចងបក្ងសឡើងសដាយ្រុរ�ដត

រានាក្់គត់ដែលរានការ្រំផុ�គំនិតជា្រុរ�ដែលបានប្រកា�សដាយេូលំេូលាយនិងសដាយ�សង្ខ្រអំពដីសារៈ�ំខាន់

ននសោលលេ្ិទាំងឡាយននែំែឹងល្អននបពទះសយ�មូវបគដី�្។វារាននូវស�ចក្្ដីដ្្ងការែ៍បតង់ៗនិងសាមញ្ញៗអំពដី

សោលការែ៍ទាំងឡាយននសា�នារ្រ�់សយើងសហើយវាររួមោនា្រសងកើតសឡើងជាការ្រំផុ�គំនិតែ៏សេវភាពដែលរានសលើរូ្រ

ពយាការីយ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធ»(«The Articles of Faith,»Ensign ដខឧ�ភាឆ្នាំ១៩៩៨េំព័រ២៣–២៤)។



5. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍កតង់ៗៃិងសាមញ្ញៗអំពរីបោលរោរណ៍ទាំងឡាយអាចម្ៃអតថែកបបោ�ៃ៍្រ្ននុង

រោរពៃ្យល់ៃិងបបកងៀៃអំពរីដំណរងល្អោ៉ាងដូចបម្ច?

ខ. សូមសរបសរអំពរីបទពិបសាធៃ៍មួយថដលអ្ន្រោៃម្ៃបៅបពលម្កតានៃបសច្រ្រី�ំបៃឿឬបសច្រ្រីពិតទាំងឡាយ

ថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងបនាះោៃ�ួយដល់អ្ន្រ្រ្ននុងរោរពៃ្យល់ដំណរងល្អដល់បុ្្គលណាមួយ។កបសិៃបបើអ្ន្រពុំធាលាប់

ម្ៃបទពិបសាធៃ៍ដូចបនាះបទសូមសរបសរសំណួរទាំងឡាយថដលមៃុស្សដនទអាចៃរងសួរអំពរីសាសនារបស់

បយើងថដលអាចបឆលែើយោៃបោយបកបើម្កតានៃបសច្រ្រី�ំបៃឿ។

អ្ន្រអាចៃរងចង់ោ្រ់បោលបៅមួយបដើម្បរីសិ្រសាបហើយទបៃ្ទញឲ្យចាំម្កតានៃបសច្រ្រី�ំបៃឿទាំងអស់។រោរបធវើដូបច្នះៃរងបបងកើៃ

សមតថែភាពរបស់អ្ន្រ្រ្ននុងរោរពៃ្យល់កោប់អំពរីបោលរោរណ៍ទាំងឡាយនៃដំណរងល្អ។


៦. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មមមរៀ� អំពដី « ការមលច មចញ មក ន� ្ពះគម្ដីរមុកាដា ដ៏ រោ� តនម្ ម�ិរោ » ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ

(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៥៤៣

សមសរៀនេដី៣១៖ន្ងៃេដី៣

ស�ចក្្ដីប្រកា�ជាផ្លូវការេដី១និង

ការអភិវឌ្ឍក្ិច្ការបពទះវិហារ្ររិ�ុេ្

ជា្រន្្រនាទា្រ់
បមបរៀៃទរី31៖ន្ងៃទរី3បសច្រ្រីកបរោសជា្ លែតូវរោរទរី1ៃិងរោរអ្ិវឌ្ឍ្រិច្ចរោរកពះវិហារបរិសុទ្ធជាបៃ្បនាទាប់

្ពះអរាចាស់រាេ្តាស់សដម្ងថ្ពួក្ររិសុេ្ថ្ងៃចុងប្កាយគួរដ�រញ្ឈរ់េូវការអេុវ�្េ៍ថេអាោេ៍ពិោេ៍

ពេុពេ្ភាព

បតើអ្ន្រអាច្ ិតអំពរី្ ំរូមួយចំៃួៃនៃបុ្្គលសុចរិតទាំងឡាយថដលកតូវោៃចាប់ខលែលួៃឬោ្រ់្ ុ្របោយសារថតោៃបធវើអវរីថដលកពះ

ោៃកតាស់បគ្រប់ពួ្រប្ឲ្យបធវើថដរឬបទ?

ម្ៃបុរសៗនៃពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយជាបកចើៃរូបកតូវោៃចាប់ខលែលួៃបហើយោ្រ់្ុ្របោយសារថតពួ្រប្ោៃបៃ្បោរព

បទបញ្ញតតេិបដើម្បរីអៃុវតតេអាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាពបនាទាប់ពរីរោឋា្ិោលសហរដ្ឋអាបមរិ្រោៃអៃុមតិចបាប់បធវើឲ្យរោរអៃុវតតេបៃះ

ខុសៃរងចបាប់។កសតេរីមួយចំៃួៃកតូវោៃចាប់ខលែលួៃ្ ងថដរជាធម្តាបោយសារថតពួ្រប្ពុំកពមកោប់ពរី្រថៃលែងលា្រ់ខលែលួៃរបស់ប្រីពួ្រប្

ថដលោៃរត់បៅលា្រ់ខលែលួៃពរីរោរតាមចាប់ខលែលួៃបនាះ។

បៅបពលអ្ន្រអាៃ្រថាខណ្ឌខាងបករោមបៃះសូម្ ូសចំណាំបសច្រ្រីលំោ្រនានាថដលសម្�ិ្រសាសនាចក្រមួយចំៃួៃរោលពរី

�ំនាៃ់ដំបូងោៃ�ួបកបទះបៅបពលពួ្រប្ោៃបោរពតាមបទបញ្ជារបស់កពះអម្ចាស់ឲ្យអៃុវតតេអាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាព។

្រ្ននុងថខសរីហាឆ្នាំ1852ជាចំថណ្រនៃសៃ្និសរីទមួយបៅទរីក្រុងសលត៍បល្រថានា្រ់ដរ្រនំាសាសនាចក្រោៃកបរោសជា

សាធារណៈថាបោយបោរពតាមបទបញ្ញតតេិនៃកពះបនាះសម្�ិ្រសាសនាចក្រមួយចំៃួៃ្រំពុងថតអៃុវតតេអាោហ៍ពិោហ៍

ពហុពៃ្ធភាព។ម្ៃថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាៃិងថានា្រ់ដរ្រនាំៃបោោយជាបកចើៃបៅ្រ្ននុងសហរដ្ឋោៃកបឆ្ំងបៅៃរងកបព័ៃ្ធ

អាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាពថដលពួ្រប្ចាត់ទុ្រថាកបព័ៃ្ធបៃះ្ ឺអសរីលធម៌ៃិងោមៃអរិយធម៌។ពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយ

ជាបកចើៃរូបកតូវោៃប្បសើចចំអ្រ្រ្ននុងទរីសាធារណៈបៅ្រ្ននុងសុៃ្ទរ្រថាបសៀវបៅទស្សនាវដ្រីៃិងរោថសតនានា។សភាសហរដ្ឋ

ោៃបចញចបាប់ជាបកចើៃថដលោ្រ់្រកមិតដល់បសរីភាពរបស់សម្�ិ្រសាសនាចក្របហើយោៃសងកត់សងកិៃដល់សាសនាចក្រខាង

បសដ្ឋ្រិច្ចបោយរឹតបៃ្រងចំៃួៃអចលៃកទព្យថដលសាសនាចក្រអាចរោៃ់រោប់ោៃ។ចបាប់ទាំងបៃះបៅទរីបំ្ុតនាំបៅរ្ររោរចាប់

បរុព្វកថា
អាោហ៍ពិោហ៍ពហុពន្ភាពបតូវបានអនុញ្ញាតដតក្្នគុងក្រែដីដែលបតូវបានបតា�់

្រង្គា្រ់សដាយបពទះអរាចា�់សែើម្ដី្រសងកើតក្ូនសៅក្្នគុងការ្រំសពញតាមសោល្រំែង

បេង់្រ៉ុសណាណទះ(�ូមសមើលយា៉ាក្ុ្រ២:២៧–៣០)។្រនាទា្រ់ពដីពយាការីយ៉ូដ�្រ

�ម្ម៊ីធបានេេរួលវិវរែៈែឹក្នាំសលាក្ឲ្យ្រសបងៀនសោលការែ៍ននអាោហ៍ពិោហ៍

ពហុពន្ភាពសនាទះសលាក្ក្៏បានអនុវត្អាោហ៍ពិោហ៍ពហុពន្ភាពសហើយ�រាជិក្

សា�នាចបក្មរួយចំនរួនក្៏បានចា្រ់សផ្ើមអនុវត្អាោហ៍ពិោហ៍ពហុពន្ភាពសៅសែើម

ឆ្នាំ១៨៤០។សៅអំឡគុងជាសបចើនេ�្សវត្សរ៍សបកាយមក្សា�នាចបក្បានជរួ្រប្រេទះ

នឹងការជំទា�់ពដី�ំណាក្់សាធារែជនសដាយសារដតការអនុវត្សនទះ។«្រនាទា្រ់ពដី

េេរួលបានវិវរែៈសនាទះប្រធានវិលហ្វលូឌវូឌបែុព្វបានសចញ...[ស�ចក្្ដីប្រកា�

ជាផ្លូវការេដី១]ដែលបតូវបានេេរួលយក្សដាយសា�នាចបក្ជាការអនុញ្ញាតជា

ផ្លូវការសហើយសោរពតាមសៅន្ងៃេដី៦ដខតុលាឆ្នាំ១៨៩០។ស�ចក្្ដីដ្្ងការែ៍

សនទះបាននាំសៅរក្ការ្រញ្្រ់នូវការអនុវត្ន៍អាោហ៍ពិោហ៍ពហុពន្ភាពសៅក្្នគុង

សា�នាចបក្(ស�ចក្្ដីប្រកា�ជាផ្លូវការេដី១្រុព្វក្ថ្)។សៅអំឡគុងសពលដតមរួយ

សនាទះពរួក្្ររិ�ុេ្បានសធ្វើការសដាយឧ�សាហ៍ពយាយាមសែើម្ដីសាង�ង់បពទះវិហារ្ររិ�ុេ្

ជាក្ដន្ងដែលពរួក្សគបានេេរួលពដីធដី្ររិ�ុេ្ននស�ចក្្ដី�ស្ង្គាទះ�បរា្រ់ខ្លួនសគនិង

�បរា្រ់មរែជន។



៥៤៤

សមសរៀនេដី៣១៖ន្ងៃេដី៣ស�ចក្្ដីប្រកា�ជាផ្លូវការេដី១និងការអភិវឌ្ឍក្ិច្ការបពទះវិហារ្ររិ�ុេ្ជា្រន្្រនាទា្រ់

ខលែលួៃៃិងរោរោ្រ់្ុ្របុរសៗថដលម្ៃកបពៃ្ធបកចើៃជាងមួយ។បុរសទាំងបៃះកតូវោៃប្បដិបសធ«មិៃឲ្យម្ៃសិទ្ធិបោះបឆ្នាត

ោមៃសិទ្ធិឯ្រ�ៃបៅ្រ្ននុង្ ្ទះរបស់ពួ្រប្បហើយោមៃសិទ្ធិរី្ររាយៃរងបសរីភាពស៊ីវិលដនទបទៀតប�ើយ»(មករដំសណល របស់ 

មយើង ៖ ្បវតិ្ សមងខេប របស់ សាសនាច្ក ន� ្ពះ មយសមូវ្គដីស្ទ ន� ពួកបរិសុទ្ ន្ងៃចុង ម្កាយ[ឆ្នាំ199៦]ទំព័រ97)។បៅ

កតរមឆ្នាំ1890ម្ៃពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយដ៏បសាមះកតង់ជាបកចើៃរយនា្រ់ោៃជាប់្ ុ្របោយបកោះថតអៃុវតតេអាោហ៍ពិោហ៍

ពហុពៃ្ធភាព។អ្ន្រប្្សងបទៀតោៃរត់ប្ចលា្រ់ខលែលួៃបដើម្បរីបចៀសវងពរីរោរចាប់ខលែលួៃៃិងោ្រ់្ុ្រ។បៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពថបបបៃះ

ម្ៃក្ួសារជាបកចើៃោៃរងទុ្រខេបោយភាពតាៃតរងទុ្រខេបសា្រភាពក្ររីក្រៃិងរោរអត់ឃ្លាៃ។

រោលៈបទសៈដ៏លំោ្រទាំងបៃះោៃនាំឲ្យកបធាៃវិលហវតូឌ

វូឌកដុពវថសវងរ្ររោរដរ្រនាំពរីកពះអម្ចាស់កប្របបោយ

រោរអធិសាឋាៃោ្រ់ព័ៃ្ធបៅៃរងរោរអៃុវតតេៃ៍អាោហ៍ពិោហ៍

ពហុពៃ្ធភាពរបស់ពួ្របរិសុទ្ធទាំងឡាយ។្រ្ននុងឆ្នាំ1889

កបធាៃវូដកដុពវោៃថណនាំថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្រឲ្យ

បញ្ឈប់រោរបបកងៀៃបោលរោរណ៍នៃអាោហ៍ពិោហ៍

ពហុពៃ្ធភាពបៃះបទៀត។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយ្រ៏

ម្ៃមៃុស្សខលែះោៃបចញ្ សាយរោយរោរណ៍ជាបកចើៃថា

សាសនាចក្របៅថតបៃ្ឲ្យម្ៃរោរអៃុវតតេៃ៍ពហុអាោហ៍ពិោហ៍

ដថដល។រោយរោរណ៍ទាំងបៃះោៃបបងកើតជារោររុ្រ្ួៃដល់

សាសនាចក្រ។្រ្ននុងឆ្នាំ1890កបធាៃវូឌកដុពវោៃបចញ

ជាបសច្រ្រីកបរោសមួយថដលបពលបៃះកតូវោៃប្សារល់ថាជា

បសច្រ្រីកបរោសជា្ លែតូវរោរទរី1ថដលម្ៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រ្រីសញ្ញា។

បៅ្រ្ននុង្រថា្រណ្ឌបរីដំបូងនៃបសច្រ្រីកបរោសជា្ លែតូវរោរទរី

1កបធាៃវូឌកដុពវោៃអះអាងថារោយរោរណ៍បចាទកបរោៃ់

ថាសាសនាចក្របៅថតបលើ្រទរ្រចិតតេឲ្យអៃុវតតេអាោហ៍ពិោហ៍

ពហុពៃ្ធភាព្ឺជាបរឿងមិៃកតរមកតូវបទ។

សូមអាៃ្រថា្រណ្ឌទរីបួៃៃិងទរីកោំនៃបសច្្ររីកបរោសជា្លែតូវ

រោរទរី1(ចាប់ប្្ើមបៅកតង់«ដរាបណាថដលម្ៃចបាប់»)ៃិងបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ជាបៃ្បនាទាប់បោយកបធាៃ�តូថរៃសូស្នតូ

ថដលបពលបនាះជាកបធាៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។សូមថសវងរ្របហើយ្ ូសចំណាំអវរីថដលកបធាៃវូឌកដុពវោៃថណនាំពួ្រ

បរិសុទ្ធឲ្យបធវើ។

បោងតាមបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍បោយកបធាៃ�តូថរៃសូស្នតូបហតុអវរីោៃជាម្ៃសារៈសំខាៃ់ថដលរោរដរ្រនាំឲ្យបចៀសវងពរីរោរចុះ

្រិច្ចកពមបកពៀងបលើអាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាពតបៅបទៀតកតូវបចញម្រពរីកបធាៃនៃសាសនាចក្រ?

វជារោរសំខាៃ់ថដលកតូវយល់ថាកបធាៃនៃសាសនាចក្រ្ឺជាបុ្្គលថតម្នា្រ់្ ត់បៅបលើថ្ៃដរីបៃះថដលរោៃ់្រូៃបសាទាំងឡាយ

នៃពិធរីបរិសុទ្ធនៃរោរសប្គ្រះ។អាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាពអាចកតូវោៃអៃុញ្ញាតថតតាមរយៈ្រូៃបសាបពវ�ិតភាពថដល

កតូវោៃកបទាៃឲ្យដល់កបធាៃនៃសាសនាចក្របែុបណាណះ(សូមបមើល្.ៃិងស.132:7,48)។

សូមអាៃ្រថា្រណ្ឌទរីមួយនៃ«រោរដ្រកសង់ម្រពរីកបសាសៃ៍ចំៃួៃបរីបោយកបធាៃវិលហវតូឌវូឌកដុពវទា្រ់ទងៃរងបសច្រ្រី

កបរោស»ថដលយ្រតាមអតថែបទនៃបសច្រ្រីកបរោសបនាះ។សូមថសវងរ្របហើយ្ ូសចំណាំបោលរោរណ៍មួយថដលកបធាៃ

វូឌកដុពវោៃថណនាំពួ្របរិសុទ្ធឲ្យបធវើ។


1. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើកបធាៃវិលហវតូឌវូឌកដុពវោៃបបកងៀៃបោលរោរណ៍អវរីដល់ពួ្របរិសុទ្ធ?

ខ. បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាវម្ៃសារៈសំខាៃ់ថដលបយើងកតូវម្ៃទរីបនាទាល់ថាព្រះអមាចាស់ៃឹងមិៃផ�ល

អៃុញ្ញា្រឲ្យពបធាៃនៃោសនាចពក�ឹកនាំោសនាចពកឲ្យគ�ើរតាមែលែជូវខុសគទគនារះ?

ពបធ្នវិលេ្វចូ�វូ�ពែរុព្វ



៥៤៥

សមសរៀនេដី៣១៖ន្ងៃេដី៣ស�ចក្្ដីប្រកា�ជាផ្លូវការេដី១និងការអភិវឌ្ឍក្ិច្ការបពទះវិហារ្ររិ�ុេ្ជា្រន្្រនាទា្រ់

សម្�ិ្រសាសនាចក្រមួយចំៃួៃោៃបងឿងឆងៃល់ថាបហតុអវរី្រ៏ពួ្រប្កតូវោៃដរ្រនាំឲ្យរស់បៅតាមបោលរោរណ៍នៃអាោហ៍ពិោហ៍

ពហុពៃ្ធភាពបហើយថបរជាម្រដរ្រនាំឲ្យបញ្ឈប់បៅវិញដូបច្នះ។កពះអម្ចាស់ោៃថណនាំកបធាៃវូឌកដុពវឲ្យបចាទជាសំណួរដល់

ពួ្របរិសុទ្ធ។សូមអាៃ្រថា្រណ្ឌទរីបរីទរីបួៃៃិងទរីកោំនៃ«រោរដ្រកសង់បចញម្រពរីកបសាសៃ៍ទាំងបរីរបស់កបធាៃវិលហវតូឌ

វូឌកដុពវ»(ចាប់ប្្ើមកតង់«ខញនុំម្ៃវិវរណៈមួយចំៃួៃ»)បោយថសវងរ្រសំណួរថដលកបធាៃវូឌកដុហវោៃសួរដល់ពួ្រ

បរិសុទ្ធ។

ពួ្របរិសុទ្ធ្ ឺសថែិតបៅ្រ្ននុងបកោះថានា្រ់នៃរោរោត់បង់កពះវិហារបរិសុទ្ធទរីក្រុងបសៃ្ចចរដ្ឋយូថាហ៍កពះវិហារបរិសុទ្ធទរីក្រុង�តូហ្គិៃ

រដ្ឋយូថាហ៍កពះវិហារបរិសុទ្ធទរីក្រុងម្៉ាៃ់ន្រដ្ឋយូថាហ៍ៃិងកពះវិហារបរិសុទ្ធទរីក្រុងសលត៍បល្រថដលសាងសង់បហៀប

ៃរងបញ្ចប់បហើយបនាះ។បតើ្រិច្ចរោរដ៏សំខាៃ់មួយណាថដលៃរងោត់បង់បៅកបសិៃបបើរោឋា្ិោលសហរដ្ឋអាបមរិ្ររឹបអូសយ្រ

កពះវិហារបរិសុទ្ធបនាះ?

សូមអាៃ្រថាខណ្ឌទរីកោំពរីរនៃ«រោរដ្រកសង់បចញម្រពរី

កបសាសៃ៍ទាំងបរីរបស់កបធាៃវិលហវតូឌវូឌកដុពវ»(ចាប់ប្្ើម

កតង់«ខញនុំោៃប�ើញោ៉ាងចបាស់»)បោយថសវងរ្រអវរីថដល

កបធាៃវូឌកដុហវៃរងបធវើកបសិៃបបើកពះមិៃោៃកតាស់បគ្រប់ឲ្យ

បលា្រថណនាំដល់ថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្រមិៃឲ្យបៃតេអៃុវតតេ

អាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាព។

បតើបយើងអាចបរៀៃអវរីខលែះម្រពរីបសច្រ្រីថ ល្ែងរោរណ៍របស់កបធាៃ

វូឌកដុពវថដលថា«ខញនុំោៃសរបសរៃូវអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃ

កោប់ឲ្យខញនុំសរបសរ»?

បោលលទ្ធិមួយថដលបយើងអាចបរៀៃបចញពរីរោរដ្រកសង់បៃះ្ ឺ

ព្រះអមាចាស់�ឹកនាំោសនាចពកពទង់តាមរ�ៈវិវរណៈគៅ�ល់

ពបធាៃនៃោសនាចពក។


2. សូមបធវើលំហាត់ពរីរឬបកចើៃជាងពរីរនៃលំហាត់ទាំងឡាយខាងបករោមបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុ

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. សូម្ ិតអំពរីកោទាំងឡាយថដលអ្ន្រោៃប�ើញកពះអម្ចាស់ដរ្រនាំសាសនាចក្រកទង់តាមរយៈវិវរណៈបៅដល់

កបធាៃនៃសាសនាចក្រ។សូមពិពណ៌នាអំពរីឧទាហរណ៍ចំៃួៃពរីរថដលអ្ន្រ្ ិតប�ើញ។

ខ. សូមសរបសរ2–3កបបោ្អំពរីរបបៀបថដលបសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់អ្ន្របៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិបៃះោៃម្ៃឥទ្ធិពល

បលើ�បកមើសថដលអ្ន្រោៃបធវើ។

្ . សូមសួរសម្�ិ្រក្ួសារឬមិតតេ្ ្រ្ិម្នា្រ់អំពរីរបបៀបថដលោត់ដរងថាកពះអម្ចាស់កទង់ដរ្រនាំសាសនាចក្រ

របស់កទង់តាមរយៈវិវរណៈបៅដល់កបធាៃនៃសាសនាចក្រ។សូមសរបសរអំពរីអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបចញពរី

រោរសៃ្ទនាជាមួយោត់។

ពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយមួយចំៃួៃតូចោៃបៃ្អៃុវតតេអាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាពជា្ ្រីបនាទាប់ពរីបសច្រ្រីកបរោសកតូវោៃ្ ្ល់

ឲ្យ។្រ្ននុងឆ្នាំ1904កបធាៃយែូថសបថអហវស្៊ីធោៃបធវើបសច្រតេរីកបរោសជា្ លែតូវរោរ៖«រាល់អាោហ៍ពិោហ៍[ពហុពៃ្ធភាព]

្ឺកតូវោៃហាមឃ្ត់បហើយបបើម្ៃអ្ន្ររោៃ់តំថណងណាមួយឬសម្�ិ្រនៃសាសនាចក្រណាម្នា្រ់ទទួលយ្របោយ

បោរពឬអៃុវតតេអាោហ៍ពិោហ៍កបប្ទបៃះបនាះោត់ៃរងកតូវ[ចាត់ទុ្រថា]កបកពរតអំបពើរំលងកបឆ្ំងៃរងសាសនាចក្រ

...បហើយកតូវថតរោត់រោលបចញពរីសាសនាចក្រ»(បៅ្រ្ននុងរោយរោរណ៍សៃ្និសរីទថខបមសាឆ្នាំ1904ទំព័រ75)។

បោលៃបោោយបៃះបៃ្បៅម្ៃដល់សពវន្ងៃបៃះ។សកម្ប់ព័ត៌ម្ៃបថៃថែមសូមចូលបៅLDS.orgបក�ើសបរើសGospel
Topicsរួចថសវងរ្រpluralmarriage។

បសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមថដលបធវើជាបសច្រ្រីប្្ើមនៃបសច្រ្រីកបរោសជា្លែតូវរោរទរី1បៅ្រ្ននុង្រំថណ្្រីនៃកពះ្ម្ពរីរឆ្នាំ2013

អាច�ួយអ្ន្រឲ្យបឆលែើយសំណួរអំពរីរោរអៃុវតតេអាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាពរបស់ពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយបៅឆ្នាំ1800។

ពួកបរិេរុទ្ប្នេ្ថិតសៅក្នុងសពោរះថានាក់ថនការប្ត់បង់

ពពរះវិហារបរិេរុទ្



៥៤៦

សមសរៀនេដី៣១៖ន្ងៃេដី៣ស�ចក្្ដីប្រកា�ជាផ្លូវការេដី១និងការអភិវឌ្ឍក្ិច្ការបពទះវិហារ្ររិ�ុេ្ជា្រន្្រនាទា្រ់

រូប្តពបធ្នយ៉ូណេបសអេ្វេ៊្៊ីធ(កណាដាល)និងពករុមពគួស្ររបេ់សោក

«បពទះគម្ដីរ្រម៊ី្រនិងបពទះគម្ដីរមរមន្រសបងៀនថ្ការសរៀ្រអាោហ៍ពិោហ៍ដែលរានសាវាមដីរានាក្់និងភរិយារានាក្់គឺជា្រេដា្ន

រ្រ�់បពទះ�បរា្រ់អាោហ៍ពិោហ៍សលើក្ដលងដតបេង់បានប្រកា�សផ្សងពដីសនាទះ(�ូមសមើលសាំយូដអលេដី២១២:៧–៨និង

យា៉ាក្ុ្រ២:២៧,៣០)។សៅ្រនាទា្រ់ពដីវិវរែៈមរួយសៅកាន់យ៉ូដ�្រ�ម្ម៊ីធការអនុវត្អាោហ៍ពិោហ៍ពហុពន្ភាពបតូវបាន

សធ្វើសឡើងសៅក្្នគុងចំសណាម�រាជិក្សា�នាចបក្សៅសែើមឆ្នាំ១៨៤០(�ូមសមើលក្ែ្ឌ១៣២)។ចា្រ់តាំងពដីឆ្នាំ១៨៦០

ែល់ឆ្នាំ១៨៨០រដា្ភិបាល�ហរែ្ឋអាសមរិក្បាន្រសងកើតចបា្រ់ទាំងឡាយដែលសធ្វើឲ្យការអនុវត្ខាងសា�នាសនទះខុ�

ចបា្រ់។េដី្រំផុតចបា្់រទាំងសនទះបតូវបានោំបេសដាយតុលាការក្ំពូល�.រ.អា។្រនាទា្រ់ពដីេេរួលបានវិវរែៈសនាទះប្រធាន

វិលហ្វលូឌវូឌបែុព្វបានសចញសោលនសយាបាយខាងសបកាមដែលបតូវបានេេរួលយក្សដាយសា�នាចបក្ជាការអនុញ្ញាត

ជាផ្លូវការសហើយសោរពតាមសៅន្ងៃេដី៦ដខតុលាឆ្នាំ១៨៩០។ស�ចក្្ដីដ្្ងការែ៍សនទះបាន្រញ្្រ់នូវការអនុវត្ន៍

អាោហ៍ពិោហ៍ពហុពន្ភាពសៅក្្នគុងសា�នាចបក្»។



3.បោងតាមអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃន្ងៃបៃះបតើអ្ន្រៃរងបឆលែើយតបោ៉ាងដូចបម្ចបបើសិៃជាៃរណាម្នា្រ់ោៃសួរថាបតើ

ពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយពិតជាោៃអៃុវតតេអាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាពថមៃថដរឬបទ?សូមសរបសរចបមលែើយរបស់

អ្ន្របៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។

ក្ិច្ចការ្ពះវិហារររិសុេ្រេ្បឆាពះបៅមុខ

បនាទាប់ពរីបសច្រ្រីកបរោសកតូវោៃកប្ល់ឲ្យម្ររោរ្ំរាម្ំថហងរឹបអូសយ្រកពះវិហារបរិសុទ្ធៃិងសម្បតតេិរបស់សាសនាចក្រ

ពរីសំណា្រ់រោឋា្ិោលសហព័ៃ្ធកតូវោៃបញ្ចប់។បបើោមៃរោររំខាៃដូបចានាះបទបនាះពួ្របរិសុទ្ធអាចៃរងកតូវោៃបផ្ដាតអារម្ណ៍

រោៃ់ថតខាលាំងបៅបលើ្រិច្ចរោរកពះវិហារបរិសុទ្ធ។្រ្ននុងឆ្នាំ1893្ឺរយៈបពល40ឆ្នាំបនាទាប់ពរី្ ្ក�ុងនៃកពះវិហារបរិសុទ្ធទរីក្រុង

សលត៍បល្រកតូវោៃបញ្ចនុះកបធាៃវិលហវតូឌវូឌកដុពវោៃឧទ្ទិសឆលែងកពះវិហារបរិសុទ្ធបនាះថដល្រ្ននុងបនាះកពះវិហារបរិសុទ្ធចំៃួៃ

បួៃោៃដំបណើររោរ។



៥៤៧

សមសរៀនេដី៣១៖ន្ងៃេដី៣ស�ចក្្ដីប្រកា�ជាផ្លូវការេដី១និងការអភិវឌ្ឍក្ិច្ការបពទះវិហារ្ររិ�ុេ្ជា្រន្្រនាទា្រ់

្រ្ននុងថខបមសាឆ្នាំ1894្ឺរយៈបពលមួយឆ្នាំបនាទាប់ពរី

រោរឧទ្ទិសឆលែងកពះវិហារបរិសុទ្ធទរីក្រុងសលត៍បល្រកបធាៃ

វិលហវតូឌវូឌកដុពវោៃកបរោសថាបលា្រោៃទទួលវិវរណៈ

ថដលបញ្ជា្រ់រោៃ់ថតចបាស់អំពរីពិធរីបរិសុទ្ធនៃរោរ្សារភាជាប់

ឬពិធរី្សារភាជាប់ដ៏អស់្រល្បជាៃិច្ច។មុៃបពលវិវរណៈបៃះ

សម្�ិ្រសាសនាចក្រោៃបធវើតាមចំបណះដរងថដលពួ្រប្ម្ៃ

បោយពួ្រប្ោៃ្ សារភាជាប់ខលែលួៃពួ្រប្ឬ«ោៃ្ សារភាជាប់បៅ

សាច់ញាតិចិញ្ចរម»បៅៃរងថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្រជាជាង

្សារភាជាប់បៅៃរងឪពុ្រម្ដាយខលែលួៃ។កបធាៃវូឌកដុពវោៃ

ថណនាំដល់ពួ្របរិសុទ្ធបោយថ្្អ្របលើវិវរណៈ្ ្រីបលា្រោៃ

ថ ល្ែងទរីបនាទាល់ថា«កពះឆៃ្ទៈរបស់កពះអម្ចាស់ចំបោះកបជា�ៃ

បៃះ្ឺពួ្រប្កតូវកសាវកជាវពងសាវលរីរបស់ខលែលួៃឲ្យោៃបកចើៃតាម

ថដលអាចបធវើបៅោៃរួច្ សារភាជាប់បៅៃរងឪពុ្រៃិងម្ដាយរបស់

ខលែលួៃ។ចូរឲ្យ្រូៃៗ្ សារភាជាប់ៃរងឪពុ្រម្ដាយរបស់ពួ្រប្បហើយ

បៃតេរោរ្សារភាជាប់បៃះបៅរោៃ់�ំនាៃ់បដើមបំ្ុតតាមថដលអ្ន្រ

អាចបធវើោៃ»(ការបម្ងៀ� របស់ ្បធា� ន� សាសនាច្ក ៖ 

វិល�វែូឌ វូឌ្ដុពវែ [ឆ្នាំ2004]ទំព័រxxxiv–xxxv)។

បោងតាមបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍បោយកបធាៃវូឌកដុពវបយើង

បរៀៃបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះ៖គ�ើងអាចព្រូវបាៃែសារភាជាប់

គៅៃឹងសមាជិកពគួោររបស់គ�ើងរួមមាៃទាំងអស់អ្កផ�លបាៃមកគកើ្រ្ បីមុៃគ�ើងៃិងអ្កផ�លគកើ្រគពកា�គ�ើងែងផ�រ

តាមរ�ៈ្ ិធបីបរិសុទ្ធនៃការែសារភាជាប់។


4. សូមបឆលែើយសំណួរដូចតបៅបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុង

បសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖បតើពិធរីបរិសុទ្ធនៃរោរ្សារភាជាប់អាចជា

ពរ�័យដល់អ្ន្រៃិងក្រុមក្ួសាររបស់អ្ន្រ

អំ�នុងបពលនៃ�រីវិតបៃះៃិងបនាទាប់ពរី�រីវិតបៃះ

ោ៉ាងដូចបម្ច?


5. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម

្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុ

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា « មសចក្ដី ្បកាស ជា ែ្ូវការ ទដី ១ 

�ិង ការអភិវឌ្ឍ កិច្ចការ ្ពះវិហារ បរិសុទ្ ជា 

ប�្បនាទាប់ » ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ

(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ 

ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖

ពិធតីបរិេរុទ្ថនការ្សារភាជាប់សែើម្បតីបពងួបពងួមពករុមពគួស្រ

េពមាប់ភាពអេ់កល្បជានិច្ចពតូវប្នសធ្វើស�ើងណតក្នុង

ពពរះវិហារបរិេរុទ្ប៉រុសណាណរះ។



៥៤៨

សមសរៀនេដី៣១៖ន្ងៃេដី៤

សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣៨
បមបរៀៃទរី31៖ន្ងៃទរី4បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា138

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១៣៨:១–១១

ទបធានយូ៉ដសបតអហវែស្៊មីធ្ិចារណាអំ្ីប្រគ្្ីរទាំងឡាយនិងែង្វាយធួនរបស់ទ្រះតយស៊ូវទគីស្ទ

បតើអ្ន្រធាលាប់ម្ៃមៃុស្សជាទរីកសឡាញ់សាលាប់ឬបតើអ្ន្រសារល់ៃរណាម្នា្រ់ថដលម្ៃមៃុស្សជាទរីកសឡាញ់សាលាប់ថដរឬបទ?

បៅបពលមៃុស្សម្នា្រ់សាលាប់វិញ្ញាណៃិងរូបរោយថប្របចញពរីោនាបហើយវិញ្ញាណរបស់មៃុស្សបនាះៃរងបៅពិ្ពវិញ្ញាណ។

បតើអ្ន្រៃរ្រ្ ិតថាពិ្ពវិញ្ញាណម្ៃសភាពដូចបម្ច?

កបធាៃយែូថសបបអហវស៊្ីធជាកបធាៃទរីកោំមួយនៃសាសនាចក្រ

ោៃទទួលវិវរណៈមួយអំពរីពិ្ពវិញ្ញាណ។សូមអាៃបសច្រ្រី

ថណនាំអំពរី្រណ្ឌនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា138បោយ

ថសវងរ្រអវរីថដលកបធាៃស្៊ីធោៃទទួលបទពិបសាធៃ៍បៅ្រ្ននុងបពល

ជាបកចើៃថខពរីមុៃសៃ្និសរីទទូបៅថខតុលាឆ្នាំ1918។

បៅ្រ្ននុងថខទាំងបនាះកបធាៃយែូថសបបអហវស៊្ីធ្រំពុងរោៃ់ទុ្រខេ

ចំបោះរោរោត់បង់្រូៃកបុសរបស់បលា្រ្ ឺនហរ៉ុមម្៉ា្រស្៊ីធ

ថដលោៃបបកមើជាសម្�ិ្រមួយរូប្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរ

នា្រ់។នហរ៉ុមម្៉ា្រស្៊ីធោៃទទួលមរណភាពបៅបដើមឆ្នាំបនាះ

បោយសារធាលាយបោះបវៀៃដុះថខ្នងបៅ្រ្ននុងវ័យ45ឆ្នាំ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា138:1–4បោយ

ថសវងរ្របោលលទ្ធិថដលកបធាៃយែូថសបបអហវស៊្ីធោៃ

សញ្រង្ិតបៅន្ងៃទរី3ថខតុលាឆ្នាំ1918។

បៅ្រ្ននុងខទរី4បយើងបរៀៃថាតាមរ�ៈ�ង្វា�ធួៃនៃ

ព្រះគ�ស៊ូវពគបីស្ទៃិងតាមរ�ៈការគោរ្ពប្រិប្រ្ិចំគពារះ

គោលការណ៍ទាំងឡា�នៃ�ំណឹងល្អមៃុស្សទាំងអស់អាចបាៃ

សគ្ង្ររះ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា138:5បោយថសវងរ្រអវរី

ថដលកបធាៃស្៊ីធោៃរ្រប�ើញបៅបពលបលា្រពិចារណាអំពរីដគ្វាយធួៃ។

បតើអ្ន្រធាលាប់ម្ៃបទ្ម្ពរីរណាមួយកោ្រដប�ើងបៅ្រ្ននុង្ ំៃិតរបស់អ្ន្របៅបពលអ្ន្រោៃពិចារណាអំពរីទិដ្ឋភាពនៃដំណរងល្អថដរឬ

បទ?តាមរយៈរោរបៃតេរោរសិ្រសាកពះបៃ្ទតូលរបស់កពះៃិងបទ្ម្ពរី្ៃលែរះបនាះអ្ន្រៃរងប�ើញថាកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចនាំខ្ម្ពរីរ

ទាំងបនាះចូលម្រ្រ្ននុង្ ំៃិតរបស់អ្ន្រោៃបៅបពលថដលចាំោច់។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា138:៦–10បោយថសវងរ្ររោរបបកងៀៃនានាថដលោៃបធវើឲ្យកបធាៃស្៊ីធ

ម្ៃបសច្រ្រីសញប់ថសញង។

កបធាៃស៊្ីធោៃបបើ្រកពះ្ម្ពរីររបស់បលា្របហើយោៃអាៃវ្្គបទ្ម្ពរីរបៅ្រ្ននុងបពកតុសទរី1ខទរី3ៃិង4។បៅ្រ្ននុងវ្្គ

បទ្ម្ពរីរទាំងបៃះបពកតុសោៃពៃ្យល់ថាកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃោងបៅពិ្ពវិញ្ញាណបនាទាប់ពរីកទង់សុ្ត។កពះអង្គសប្គ្រះ

ោៃបបកងៀៃដំណរងល្អបៅ្រ្ននុងពិ្ពវិញ្ញាណបដើម្បរីឲ្យមៃុស្សក្ប់ោនាកតូវោៃ�ំៃុំ�កមះបោយយុតតេិធម៌។

សេចក្តីស្្ើម
សៅន្ងៃេដី៣ដខតុលាឆ្នាំ១៩១៨ប្រធានយ៉ូដ�្រសអហ្វ�ម្ម៊ីធបានេេរួលការនិមិត្

ដែលរានក្ត់បតាសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣៨។សៅក្្នគុងការនិមិត្

សនទះសលាក្បានស�ើញបពទះអង្�ស្ង្គាទះដែលរានបពទះជន្មរ�់សឡើងវិញ្រសបមើែល់

វិញ្ញាែ�ុចរិតដែលក្ំពុងរង់ចាំការរំសដាទះឲ្យររួចពដីស�ចក្្ដីសាលា្រ់។

ពបធ្នយ៉ូណេបសអេ្វេ្៊៊ីធ



៥៤៩

សមសរៀនេដី៣១៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣៨

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា138:11បោយថសវងរ្រអវរីថដលកបធាៃស្៊ីធោៃបមើលប�ើញបៅបពលបលា្រ

ពិចារណាអំពរីបទ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។

ពរីមុៃអ្ន្របរៀៃអំពរីរោរៃិមិតតេរបស់កបធាៃស្៊ីធអំពរីពិ្ពវិញ្ញាណសូម្រត់ចំណាំអំពរីដំបណើររោរនៃវិវរណៈថដលបលា្រោៃ

ពិពណ៌នា៖បៅបពលបលា្រពិចារណាអំពរីបទ្ម្ពរីរបលា្រោៃៃរ្រ្ ិតដល់បោលលទ្ធិនៃដគ្វាយធួៃៃិងបសច្រ្រីកសឡាញ់ថដល

ថស្ងបចញបោយកពះវរបិតាសួ្៌ៃិងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបៅ្រ្ននុងរោរោងម្រកបសូតរបស់កពះអង្គសប្គ្រះបៅបលើពិ្ពបលា្រ

បៃះ។្ំៃិតទាំងបៃះោៃនាំឲ្យបលា្រៃរងដល់ោ្រ្យសម្រីរបស់បពកតុស។បនាទាប់ម្របពលបលា្រពិចារណាអំពរីោ្រ្យសម្រីរបស់

បពកតុស«ថ្្ន្រនៃបោបល់របស់ខញនុំ[បលា្រ]កតូវោៃបបើ្រ»(្.ៃិងស.138:11)កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធោៃោងម្រ

សណឋាិតបលើបលា្របហើយបលា្រោៃប�ើញពិ្ពវិញ្ញាណ។បោលរោរណ៍មួយថដលបយើងអាចបរៀៃបចញពរីដំបណើរបរឿងបៃះ្ ឺ

គៅគ្លគ�ើងអាៃគ�ើ�្ ិចារណាអំ្បីបទគម្បីរគនារះគ�ើងៃឹងគព្រៀមខលែលួៃឯងគ�ើម្បីទទួលបាៃវិវរណៈ។


1. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើរោរអាៃៃិងរោរពិចារណាបទ្ម្ពរីរ�ួយអ្ន្រអបញ្ើញឲ្យម្ៃវិវរណៈោ៉ាងដូចបម្ច?

ខ. សូមពិពណ៌នាអំពរីបពលថដលអ្ន្រោៃបធវើតាម្ ំរូបៃះបៅ្រ្ននុងរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។បតើរោរបធវើតាម្ ំរូ

បៃះោៃផ្លាស់ប្តូរបទពិបសាធៃ៍នៃរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រោ៉ាងដូចបម្ច?

ថអលបឌើរឌរី្តក្រីសតេតូហវឺសិៃ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃបបកងៀៃអំពរីមូលបហតុថដលបយើង្ ួរថតសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ។

បៅបពលអ្ន្រអាៃអំពរីរោរប្រកសាយបៃះសូម្ ូសចំណាំ្ ំៃិតនានាថដលអ្ន្រអាចអៃុវតតេបៅ្រ្ននុងរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។

«សៅសពលដែលខ្គុំនិយាយថ្‹�ិក្សា›ខ្គុំរានន័យថ្ជាអ្វដីមរួយដែលពិស��ជាងការបោន់ដតអានសៅ

សេៀត។...ខ្គុំស�ើញថ្សពលខ្ទះអ្នក្អានខគម្ដីរមរួយចំនរួនររួចសហើយឈ្រ់សែើម្ដី�ញជឹងគិតអំពដីខគម្ដីរ

សនាទះ�ូមអានខគម្ដីរសនទះម្ងសេៀតសដាយយក្ចិត្េុក្ដាក្់សហើយសៅសពលអ្នក្គិតពដីន័យរ្រ�់វា�ូម

អធិសា្ន�បរា្រ់ការយល់ែឹង�រួរ�ំែួរសៅក្្នគុងគំនិតរ្រ�់អ្នក្រង់ចាំការ្រំផុ�គំនិតខាងវិញ្ញាែនិង

�រស�រេុក្នូវការ្រំផុ�គំនិតនិងេ�្សនៈវិ�័យសបរៅបជទះដែលនឹងមក្ែូសច្នទះអ្នក្អាចចងចាំនិងសរៀន

បានសបចើនជាង»(When Thou Art Converted,» Ensign ឬលីអាហូណាដខឧ�ភាឆ្នាំ២០០៤,

េំព័រ១១)។

សូមោ្រ់បោលបៅមួយបដើម្បរីអាៃៃិងពិចារណាបទ្ម្ពរីរតាមរបបៀបថដលថអលបឌើរក្រីសតេតូហវឺសិៃោៃពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុង

សោដាហ៍បៃះ។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១៣៨:១២–២៤,៣៨–៥០

យ៉ូដសបតអហវែស៊្មីធត្ើលត�ើញ្ រណជនសុចរិ�កំ្ុងរង់ចាំការរស់ត�ើងវិញរបស់្ ួកតគ

បតើកពរតតេរោរណ៍ណាខលែះនាបពលអនា្តថដលអ្ន្រ្រំពុងទៃ្ទរងរង់ចាំខាលាំងបំ្ុតបនាះ?បហតុអវរីអ្ន្ររំប្ើបចិតតេចំបោះវ?

បៅបពលកបធាៃយែូថសបថអហវស្៊ីធោៃប�ើញពិ្ពវិញ្ញាណបៅ្រ្ននុងរោរៃិមិតតេបនាះបលា្រោៃប�ើញរោរកបមូល្ ្នុំោនាដ៏ធំនៃ

វិញ្ញាណទាំងឡាយ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា138:12–13បោយថសវងរ្រថាបតើវិញ្ញាណកបប្ទណាខលែះ

ថដលកតូវោៃកបមូល្ ្នុំ។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំអវរីថដលអ្ន្ររ្រប�ើញ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា138:38–49បោយថសវងរ្រប្មះនៃបុ្្គលមួយចំៃួៃថដលោៃកបមូល្ ្នុំោនា។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា138:15–1៦,50។បតើរោររំបោះកបប្ទណាថដលវិញ្ញាណសុចរិតទាំងបៃះ្រំពុង

ទៃ្ទរងរង់ចំា?សូម្ ិតមួយសៃ្ទនុះអំពរីមូលបហតុថដលរោរ្្គនុំប�ើងវិញនៃវិញ្ញាណៃិងរូបរោយៃរងនាំម្រៃូវរោររំបោះចំបោះពួ្រ

វិញ្ញាណសុចរិតទាំងបៃះ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា138:17បដើម្បរីថសវងរ្រពរ�័យទាំងឡាយថដលកពលរងសុចរិតទទួលោៃបនាទាប់ពរី

វិញ្ញាណៃិងរូបរោយរបស់ពួ្រប្្ ្គនុំប�ើងវិញ។

បយើងបរៀៃបចញពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា138:1៦–17អំពរីបោលលទ្ធិដូចតបៅបៃះ៖តាមរ�ៈព្រះគុណនៃ

ព្រះជាព្រះវរបិតាៃិងព្រះគ�ស៊ូវពគបីស្ទគនារះគ�ើងៃឹងព្រូវបាៃរំគោរះឲ្យរួច្ បីចំណងនៃគសចក្បីោលាប់។គ�ើងអាចទទួលបាៃ

គសចក្បីអំណរគ្ញគលញតាមរ�ៈការរស់គឡើងវិញ។



៥៥០

សមសរៀនេដី៣១៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣៨

បៅបពលអ្ន្រអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបៃះបោយថអលបឌើរបដវីឌបអថបដណា្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់

សូមថសវងរ្រមូលបហតុថដលរូបរោយរបស់បយើងចាំោច់កតូវទទួលោៃបសច្រ្រីអំណរបពញបលញ៖

«រូ្រកាយសាច់្មរ្រ�់សយើងសធ្វើឲ្យរាន្រេពិសសាធន៍េូលំេូលាយបជាលសបរៅនិងក្រាលាំងដែល

ជាធម្មតាពុំអាចេេរួលបានសៅក្្នគុងរូ្រកាយមុនជដីវិតរដមងសាលា្រ់រ្រ�់សយើងបានសឡើយ។ែូសច្នទះ

េំនាក្់េំនងរ្រ�់សយើងជាមរួយមនុ�្សេូសៅ�មត្ភាពរ្រ�់សយើងសែើម្ដីសាគាល់និងប្របពឹត្ប�្រតាម

ស�ចក្្ដីពិតនិងលេ្ភាពរ្រ�់សយើងសែើម្ដីសោរពតាមសោលការែ៍និងពិធដី្ររិ�ុេ្ទាំងឡាយនន

ែំែឹងល្អរ្រ�់បពទះសយ�មូវបគដី�្បតូវបានពបងដីក្ឲ្យកាន់ដតល្អសឡើងតាមរយៈរូ្រកាយសាច់្មរ្រ�់

សយើង។...

«ដផនការរ្រ�់បពទះវរ្រិតាបតូវបានសបោងសឡើងសែើម្ដីផ្ល់ការែឹក្នាំចំសោទះក្ូនសៅរ្រ�់បេង់សែើម្ដីជរួយពរួក្សគឲ្យរីក្រាយ

សហើយនាំពរួក្សគបតឡ្រ់សៅផ្ទះវិញសៅឯបេង់សដាយ�ុវត្ិភាពជាមរួយនឹងរូ្រកាយដែលរ�់សឡើងវិញនិងតសមកើងសឡើង»

(We Believe in Being Chaste,» Ensign ឬលីអាហូណាដខឧ�ភាឆ្នាំ២០១៣េំព័រ៤១,៤៣)។

សូម្ ិតអំពរីសំណួរដូចតបៅបៃះមួយសៃ្ទនុះ៖បហតុអវរីោៃជាបយើងកតូវរោររូបរោយថដលកតូវទទួលបសច្រ្រីអំណរបពញបលញ?

បសច្្ររីអំណរបពញបលញ្ឺជាបសច្្ររីអំណរថដលកពះវរបិតាសួ្៌ម្ៃ។កពះវរបិតាសួ្៌ម្ៃរូបរោយជាសាច់ៃិងឆ្អរង(សូម

បមើល្.ៃិងស.130:22)។បៅបពលវិញ្ញាណៃិងរូបរោយរបស់បយើងកតូវោៃបំថប្របចញពរីោនា្ឺបយើងពុំម្ៃល្រខេណៈ

ដូចជាកទង់បនាះបទបហើយបយើងពុំអាចទទួលភាពបពញបលញនៃបសច្រ្រីអំណរោៃប�ើយ(សូមបមើល្.ៃិងស.93:33–

34)។បៅបពលបយើងថកបរោលាយដូចជាកទង់បយើងអាចម្ៃពរ�័យបសច្រ្រីសុខសាៃតេៃិងបសច្រ្រីអំណរថដលកទង់ម្ៃ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា138:51–52បោយថសវងរ្រឃ្លាបថៃថែមថដលពិពណ៌នាថាបតើរោររស់ប�ើងវិញៃរង

អៃុញ្ញាតឲ្យកពលរងសុចរិតបធវើអវរី។សូម្ ិតពរីរោរ្ូសចំណាំអវរីថដលអ្ន្ររ្រប�ើញ។


2.សូមកសនមថាមិតតេ្្រ្ិរបស់អ្ន្រម្នា្រ់ោៃសំុឲ្យអ្ន្រពៃ្យល់អំពរីមូលបហតុថដលរោររស់ប�ើងវិញម្ៃសារៈសំខាៃ់បៅ

្រ្ននុងថ្ៃរោររបស់កពះវរបិតាសួ្៌។បោយបកបើអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា138

ៃិងបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ពរីថអលបឌើរថបដណាសូមសរបសររោរពៃ្យល់មួយសកម្ប់មិតតេ្្រ្ិរបស់អ្ន្របៅ្រ្ននុង

បសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ។

ពួ្រសុចរិតបៅ្រ្ននុងពិ្ពវិញ្ញាណ្រំពុងរង់ចាំ«រោរោងម្រ»ឬរោរោងម្រដល់របស់កពះរា�បុកតានៃកពះបដើម្បរីរំបោះពួ្រប្

បហើយសាដារពួ្រប្ប�ើងបៅ្រ្ននុង«រូបរាងបពញខានាត»(្.ៃិងស.138:1៦–17)។សូមកសនម្រ្ននុងចិតតេៃូវអវរីថដលៃរង

ប្រើតប�ើងបៅបលើថ្ៃដរីខណៈថដលពួ្រវិញ្ញាណសុចរិតទាំងបៃះកតូវោៃរួបរួមោនា។កពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃរងរោរឈឺចាប់បៅ

្រ្ននុងសួៃចបារប្តបសម្៉ាៃរីៃិងបៅបលើបឈើឆ្កាង។ពួ្រវិញ្ញាណសុចរិតមួយចំៃួៃថដលបៅ្រ្ននុងពិ្ពវិញ្ញាណោៃរង់ចាំអស់

រាប់ោៃ់ឆ្នាំសកម្ប់រោររំបោះរបស់ពួ្រប្ពរីបសច្រ្រីសាលាប់។ពលិ្រម្របស់កពះបយសូ៊វក្រីស្ទោៃ្ ្ល់ឲ្យៃូវបសច្រ្រីសប្គ្រះពរី

បសច្រ្រីសាលាប់ខាងសាច់្មដល់ពួ្រប្ៃិងចុងបករោយបំ្ុតសកម្ប់មៃុស្សទាំងពួង។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា138:18–24រួចកសនមែអំពរីកពរតតេិរោរណ៍ថដលោៃពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ

ថាម្ៃសភាពោ៉ាងដូចបម្ច។


3.សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. កបសិៃបបើអ្ន្រម្ៃវតតេម្ៃបៅទរីបនាះោៃសាដាប់កពះអង្គសប្គ្រះ្ ្សពវ្សាយបៅឯពិ្ពវិញ្ញាណបតើអ្ន្រអាចៃរង

្ិតឬម្ៃអារម្ណ៍ោ៉ាងដូចបម្ច?

ខ. បតើអ្ន្រអាចៃរងបឆលែើយតបបៅកពះអង្គសប្គ្រះថដលជាអង្គថដលបទើបថតោៃបធវើដគ្វាយធួៃសកម្ប់អ្ន្រវិញោ៉ាង

ដូចបម្ច?

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១៣៨:២៥–៣៧

ទបធានយូ៉ដសបតអហវែស៊្មីធោនតរៀនអំ្ីរតបៀបដែលែំណឹងទ�ូវោន្ សាយតៅក្នុង្ ិភ្វិញ្ញាណ

អ្ន្រអាចៃរង្រត់ចំណាំបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា138:20–22ថាម្ៃវិញ្ញាណមួយចំៃួៃថដលពុំអាចបមើល

ប�ើញកពះអង្គសប្គ្រះោៃប�ើយរោលកទង់ោងបៅឯពិ្ពវិញ្ញាណបនាះ។ខណៈថដលកបធាៃយែូថសបថអហវស្៊ីធពិចារណា

អំពរីខ្ម្ពរីរបៅ្រ្ននុងបពកតុសទរី1បនាះកពះអម្ចាស់ោៃកតាស់សថម្ងដល់បលា្រអំពរីរបបៀបថដលអ្ន្របៅ្រ្ននុងសាថាៃ�ុំកពលរងៃរងម្ៃ

ការនឹកគិតក្នុងចិត្ត

�ូមដ�្វងរក្ការពិពែ៌នាលម្អិតដែល

អាចជរួយអ្នក្ប�នមស�ើញរូ្រភាពសៅ

សពលអ្នក្អាន។�ូមប�នមថ្អ្នក្រាន

វត្រានក្្នគុងបពឹត្ិការែ៍ជាក្់លាក្់មរួយ

ដែលអាចជរួយពបងឹងេដី្រនាទាល់រ្រ�់អ្នក្

អំពដីភាពពិតននការែ៍ដែលអ្នក្អានក្្នគុង

្រេបពទះគម្ដីរ។



៥៥១

សមសរៀនេដី៣១៖ន្ងៃេដី៤សោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា១៣៨

ឱរោសបដើម្បរីទទួលពរ�័យទាំងឡាយនៃដំណរងល្អ។សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា138:29–31បោយថសវងរ្រ

របបៀបថដលវិញ្ញាណទាំងឡាយបៅឯពិ្ពវិញ្ញាណៃរងទទួលោៃពរ�័យនៃដំណរងល្អ។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំអវរីថដលអ្ន្រ

រ្រប�ើញ។


4.បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមបកបើអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងខទរី29–31

បដើម្បរីសរបសរបសច្រ្រីអតាថាធិបបាយខលែរីមួយអំពរីរបបៀបថដលដំណរងល្អកតូវោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងពិ្ពវិញ្ញាណ។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា138:32–37កបធាៃយែូថសបបអហវស៊្ីធោៃសរបសរថាបលា្រោៃប�ើញ

ដំណរងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទកតូវោៃបបកងៀៃបៅដល់វិញ្ញាណពរីរកបប្ទបៅ្រ្ននុងសាថាៃ�ុំវិញ្ញាណ៖អ្ន្រថដលោៃសាលាប់បៅ

បោយពុំោៃសារល់ដំណរងល្អៃិងអ្ន្រថដលោៃសាលាប់បៅបោយោៃបដិបសធពយារោរីរោលបៅ្រ្ននុង�រីវិតរថមងសាលាប់។វិញ្ញាណ

ទាំងបៃះថដលោៃសថែិតបៅ្រ្ននុងពិ្ពវិញ្ញាណៃរងទទួលោៃឱរោសមួយបដើម្បរីថកបចិតតេបហើយទទួលយ្រដំណរងល្អតាមរយៈ

រោរបបកងៀៃពរីសារទូតថដលោៃបក�ើសតំាងបោយកពះអម្ចាស់។

បោលលេ្ិេិងបសចក្្ីសញ្ញា១៣៨:៥៣–៦០

ទបធានស្៊មីធោនត្ើលត�ើញវិញ្ញាណដែលណថលែថ្ទូនិងអស្ចារ្យៗោន្ សាយែំណឹងល្អតៅស្ថាន�ុំវិញ្ញាណ។

សូម្ ិតអំពរីសម្�ិ្រក្ួសារឬ�រីដូៃ�រីតាសុចរិតរបស់អ្ន្រថដលោៃថច្រឋាៃបៅ។បតើអ្ន្រធាលាប់បងឿងឆងៃល់ថាបតើពួ្រប្្រំពុងបធវើ

អវរីបៅ្រ្ននុងពិ្ពវិញ្ញាណថដរឬបទ?

បៅ្រ្ននុងថ្្ន្រមួយនៃរោរៃិមិតតេបៃះកបធាៃយែូថសបបអហវស៊្ីធោៃប�ើញឪពុ្ររបស់បលា្រ្ ឺនហរុមស៊្ីធៃិងឪពុ្រម្របស់

បលា្រ្ ឺយែូថសបស៊្ីធៃិងវិញ្ញាណ�បកមើសដនទបទៀត។វិញ្ញាណដ៏ន្លែ្្នតូរទាំងបៃះោៃចូលរួមបធវើ្រិច្ចរោររបស់កពះអម្ចាស់បៅ

្រ្ននុង�រីវិតរថមងសាលាប់។ពួ្រប្ៃិងវិញ្ញាណដនទបទៀតកតូវោៃបរៀបចំទុ្រពរីមុៃពួ្រប្ោៃចាប់្រំបណើតម្របដើម្បរីសបកមច្រិច្ចរោរ

អសាចារ្យៗបៅបលើថ្ៃដរី។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា138:57បោយថសវងរ្រអវរីថដលពួ្រថអលបឌើរបសាមះកតង់ៃរងបៃ្បធវើបនាទាប់ពរីពួ្រប្ោៃ

សាលាប់បៅបនាះ។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំអវរីថដលអ្ន្ររ្រប�ើញ។

ប្រធានយ៉ូដ�្រសអហ្វ�ម្ម៊ីធក្៏បានពន្យល់ថ្ក្ិច្ការសៅឯពិភពវិញ្ញាែពុំក្ំែត់ចំសោទះអ្នក្ដែលកាន់

្រុព្វជិតភាពមិលគដី�សាដែក្សឡើយ៖«ប�្ដីល្អៗបតូវបានដញក្សចញដតងតាំងចំសោទះក្ិច្ការ[និង]

បតូវបានសៅឲ្យសធ្វើ...បតូវបានផ្ល់�ិេ្ិនិងអំណាចសពញសលញសែើម្ដីផសាយែំែឹងល្អ»(Gospel 
Doctrine ការសបាទះពុម្សលើក្េដី៥[ឆ្នាំ១៩៣៩]េំព័រ៤៦១)។



បសច្្ររីពិតមួយថដលបយើងបរៀៃបចញពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា138:57ៃិងបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍របស់កបធាៃស្៊ីធ

្ឺថាបនាទាប់្ បីបាៃចាកគចញ្ បីជបីវិ្ររផមងោលាប់គនារះ្ ួកបរិសុទ្ធគោមារះព្រង់ៃឹងបៃ្កិច្ការរបស់ខលែលួៃក្នុងការពបកាស�ំណឹងល្អ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា138:៦0បោយថសវងរ្រទរីបនាទាល់របស់កបធាៃយែូថសបបអហវស៊្ីធអំពរីបសច្រ្រីពិត

ទាំងឡាយថដលបលា្រោៃ្រត់កតា។

វ្ ឺជាពរ�័យមួយដ៏អសាចារ្យថដលកតូវដរងថា្រូៃបៅទាំងអស់របស់កពះវរបិតាសួ្៌ៃរងទទួលោៃឱរោសទទួលយ្របហើយ

រស់បៅតាមដំណរងល្អ។្រិច្ចរោរថដលបយើងបធវើសកម្ប់មរណ�ៃបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ្្ល់ឲ្យពួ្រប្ៃូវលទ្ធភាពោៃសាអាត

ពរីអំបពើោបទាំងឡាយរបស់ខលែលួៃកតូវោៃបកោសបលាះពរីសាថាៃ�ុំវិញ្ញាណៃិងចូលរួម្រ្ននុង្រិច្ចរោរនៃរោរបកោសបលាះដ៏ធំបៅ្រ្ននុង

ពិ្ពវិញ្ញាណ។


5. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មោលលទ្ិ �ិង មសចក្ដីសញ្ញា ១៣៨ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិង ការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៥៥២

សមសរៀនេដី៣២៖ន្ងៃេដី១

ក្ម្មវិធដីនិងអង្ការសា�នាចបក្
បមបរៀៃទរី32៖្រម្វិធរីៃិងអង្គរោរសាសនាចក្រ

អង្ការេិងក្ម្មវិធីសាសនាច្ក្ជួយបយើងបរៀរចំខលែលួេេិងលូ�លាស់បឆាពះបៅរក្ជីវិ�ែ៏អស់ក្ល្បជាេិច្ច

ចូរ្ ិតអំពរីរបបៀបថដលអង្គរោរៃិង្រម្វិធរីសាសនាចក្រោៃកបទាៃពរដល់�រីវិតរបស់អ្ន្រ។

បតើអ្ន្រៃរងៃិោយអវរីខលែះអំពរីបោលបំណងនៃអង្គរោរសាសនាចក្រដូចជាអង្គរោរយុវ�ៃៃិងយុវនារី?បតើរោរដរងអំពរីបោលបំណង

នៃអង្គរោរមួយអាច�ួយដល់អស់អ្ន្រថដលរួមចំថណ្រោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអាៃមែូបស1:39ថសវងរ្រអវរីថដលជាបោលបំណងរបស់កពះវរបិតាសួ្៌្ឺសថែិតបៅ្រ្ននុងក្ប់អវរីថដលកទង់បធវើ។សូមចងចាំ

ថា្រដីវិត អមតសំបៅបៅបលើរោររស់បៅជាបរៀងរហូតបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពថដលរស់ប�ើងវិញ។តាមរយៈដគ្វាយធួៃរបស់កពះបយស៊ូវ

ក រ្ីស្ទមៃុស្សទាំងអស់ៃរងកតូវោៃរស់ប�ើងវិញបោយមិៃ្ិតអំពរីអំបពើទុច្ចរិតឬសុចរិតរបស់ពួ្រប្បៅ្រ្ននុង�រីវិតបៃះបទ។.

្រដីវិត ដ៏ មៅ អស់កល្ប ជា�ិច្ច សំបៅបៅបលើរោររស់បៅជាៃិរៃតេរ៍ជាមួយក្រុមក្ួសារ្រ្ននុងវតតេម្ៃរបស់កពះវរបិតាសួ្៌ៃិង

រោរថកបរោលាយដូចជាកទង់។

ចូរពិចារណាថាបោលបំណងរបស់កពះវរបិតាសួ្៌្ឺបដើម្បរីនាំម្រៃូវអមតភាពៃិង�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ចដល់្រូៃបៅ

របស់កទង់ចុះបតើបោលបំណងនៃសាសនាចក្របៃះ្ ឺជាអវរី?

បោយសារថតបោលបំណងរបស់កពះវរបិតាសួ្៌្ឺបដើម្បរីនាំម្រៃូវអតមភាពៃិង�រីវិតអស់្រល្បជាៃិច្ចម្រដល់្រូៃបៅរបស់កទង់

បនាះបោលបំណងនៃសាសនាចក្ររបស់កទង់្ឺដូចោនា។ព្រះវរបិតាសួគ៌បាៃោថាបនាោសនាចពកនៃព្រះគ�ស៊ូវពគបីស្ទនៃ

្ួកបរិសុទ្ធន្ងៃចុងគពកា�គ�ើម្បីជួ�កូៃគៅរបស់ពទង់ទទួលបាៃជបីវិ្រអស់កល្ជាៃិច្។


1.បៅ្រ្ននុង្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមសរបសរៃូវវិធរីនានាមួយចំៃួៃថដលសាសនាចក្រោៃ�ួយ

កពះវរបិតាសួ្៌្រ្ននុងរោរនាំម្រៃូវអមតភាពៃិង�រីវិតអស់្រល្បជាៃិច្ចម្រដល់្រូៃបៅរបស់កទង់។

សាសនាចក្រម្ៃអង្គរោរជាបកចើៃ–ថដលបៅថាអង្គរោរ�ំៃួយចំបោះបពវ�ិតភាព–បហើយៃិង្រម្វិធរីប្្សងៗថដល�ួយបយើង

ឲ្យរី្រចបកមើៃបឆ្ពះបៅរ្រ�រីវិតអស់្រល្បជាៃិច្ច។សូមពយាោមបរៀបរាប់ប្មះអង្គរោរមួយចំៃួៃបនាះ។

អ្ន្រអាចបរៀបរាប់ប្មះដូចជាអង្គរោរយុវ�ៃអង្គរោរយុវនារីអង្គរោរបឋមសិ្រសាអង្គរោរសម្្មសប្គ្រះៃិងថានា្រ់សាលា

ន ង្ៃអាទិត្យៃិង្រម្វិធរីនានាដូចជាថានា្រ់សិរោខាសាលាៃិងថានា្រ់វិទយាសាថាៃសាសនាៃិងរាកតរី�ួប�ុំក្រុមក្ួសារ។

បដើម្បរីបមើលប�ើញពរីរបបៀបថដលអង្គរោរសាសនាចក្រៃិង្រម្វិធរីទាំងឡាយ�ួយបយើងឲ្យបរៀៃៃិងរី្រចបកមើៃបៅ្រ្ននុងដំណរងល្អ

បដើម្បរីបយើងអាចទទួលោៃ�រីវិតអស់្រល្បជាៃិច្ចសូមអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយកបធាៃប៊យដ៍ប�ផ្្រ្រឺ

នៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។បសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍បៃះ្ឺអំពរី្រម្វិធរីថានា្រ់សិរោខាសាលាៃិងថានា្រ់វិទយាសាថាៃបែុថៃតេបោលរោរណ៍

ថដលវបបកងៀៃ្រ៏អាចយ្រម្រអៃុវតតេចំបោះអង្គរោរ�ំៃួយសាសនាចក្រដនទបទៀតៃិង្រម្វិធរីទាំងឡាយ្ ងថដរ។

បរុព្វកថា
សៅសពលសា�នាចបក្្រន្រីក្ចសបមើនបពទះអរាចា�់បាន្រំផុ�គំនិតែល់អ្នក្ែឹក្នាំ

សា�នាចបក្និង�រាជិក្ឲ្យអនុវត្អង្ការនិងក្ម្មវិធដីសៅក្្នគុងសា�នាចបក្

សែើម្ដីប្រទានពរែល់ពរួក្្ររិ�ុេ្។សៅសពលអង្ការនិងក្ម្មវិធដីទាំងសនទះបតូវបាន

សាថា្រនាជាសលើក្ែំ្រូងសនាទះវាពុំដមនជាតបមូវការចាំបាច់ែូចសពល្រច្គុ្រ្ន្នសេ្រ៉ុដន្

ខែៈសា�នាចបក្លូតលា�់សនាទះវាកាលាយសៅជាដផ្នក្ែ៏�ំខាន់សៅក្្នគុងក្ិច្ការ

រ្រ�់សា�នាចបក្សែើម្ដីស�ចក្្ដី�ស្ង្គាទះននក្ូនសៅរ្រ�់បពទះ។



៥៥៣

សមសរៀនេដី៣២៖ក្ម្មវិធដីនិងអង្ការសា�នាចបក្

«សៅក្្នគុងប្រវត្ិសាប�្សា�នាចបក្គឺោមានការចង្អគុល្រង្ហាញណាអំពដីការសរៀ្រចំប្រជាជនសនទះសដាយការ

ពយាក្រប្រស�ើរជាងការចា្រ់សផ្ើមននក្ម្មវិធដីថ្នាក្់�ិកាខាសាលានិងថ្នាក្់វិេយាសាថានសនាទះសេ។ក្ម្មវិធដីទាំងសនទះ

បតូវបានចា្រ់សផ្ើមជាការល្អ្រ៉ុដន្វាពុំបតូវការជាចាំបាច់សនាទះសេ។វាផ្ល់នូវរែូវកាលមរួយសែើម្ដីចសបមើន

និងលូតលា�់សៅជាក្ំដផងការោរ[សបគឿងការោរ]�បរា្រ់សា�នាចបក្។ឥឡលូវសនទះ

អង្ការទាំងសនទះកាលាយសៅជាការ្រញជលូនមក្ពដីបពទះ�បរា្រ់ស�ចក្្ដី�ស្ង្គាទះែល់សា�ន៍អម៊ីបសាដអល�ម័យ

េំសនើ្រសៅក្្នគុងបោែ៏លំបាក្្រំផុតមរួយ»(«Teach the Scriptures »[address to CES religious 
educators,ន្ងៃេដី១៤ដខតុលាឆ្នាំ១៩៧៧]េំព័រ៣,si.lds.org)។

កពះអម្ចាស់ោៃបំ្ុស្ ំៃិតអ្ន្រដរ្រនាំរបស់កទង់បដើម្បរីសាថាបនា្រម្វិធរីៃិងអង្គរោរបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រជាបកចើៃបដើម្បរីបរៀបចំ

បយើងសកម្ប់រោរសា្រល្បងៃិងឧបស្្គទាំងឡាយថដលបយើង�ួបកបទះអំ�នុងបពល�រីវិតរថមងសាលាប់បៃះៃិងបដើម្បរី�ួយបយើង

រី្រចបកមើៃបឆ្ពះបៅរ្រ�រីវិតអស់្រល្បជាៃិច្ច។

បៅបពលអ្ន្រអាៃបសច្រ្រីសបងខេបនៃកបវតតេិសាកសតេៃរីមួយៗដូចខាងបករោមសូមរ្របមើលចបមលែើយចំបោះសំណួរដូចតបៅបៃះ៖

• បតើអង្គរោរឬ្រម្វិធរីោៃចាប់ប្្ើមម្ៃប�ើងោ៉ាងដូចបម្ច?(សូមពិចារណាបធវើរោរ្ូសចំណាំចបមលែើយចំបោះ

សំណួរបៃះ)។

• បតើអ្ន្រ្ិតថាវបរៀបចំបយើងបដើម្បរីកបឈមមុខៃរងរោរសា្រល្បងកពមទាំងឧបស្្គនានា្រ្ននុង�ំនាៃ់របស់បយើង

ោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើអ្ន្រ្ិតថាវ�ួយបយើងរី្រចបកមើៃបឆ្ពះបៅរ្រ�រីវិតអស់្រល្បជាៃិច្ចោ៉ាងដូចបម្ច?

ថានាក់ស្ោថ្ងៃអាទិត្យ

បៅឆ្នាំ1849សម្�ិ្រសាសនាចក្រម្នា្រ់ប្មះរីឆ្ដ

ោឡាទរីៃម្ៃអារម្ណ៍ថា្រុម្រតូចៗកតូវរោរ្រថៃលែងមួយ

បដើម្បរីបរៀៃដំណរងល្អបៅន្ងៃបរិសុទ្ធ។ពួ្របរិសុទ្ធបៅចក្រ្ព

អង់ប្លែសម្ៃថានា្រ់សាលាន្ងៃអាទិត្យរួចបៅបហើយបហើយ

បងកបុសោឡាទរីៃោៃចាប់ប្្ើមថានា្រ់សាលាន្ងៃអាទិត្យដំបូង

ប្បៅរដ្ឋយូថាហ៍បៅ្រ្ននុងវួដទរីក្រុងសលត៍បល្ររបស់ោត់បៅ

ថខធ្នតូឆ្នាំ1849។មិៃយូរបែុនាមៃបករោយម្រវួដប្្សងបទៀត

ោៃចាប់ប្្ើមទទួលយ្ររោរអៃុវតតេដូចោនាបៃះបោយវួដៃរីមួយៗ

បកបើ្រម្វិធរីសិ្រសាបរៀងៗខលែលួៃ។្រ្ននុងឆ្នាំ18៦7ថានា្រ់អ្ន្រដរ្រនាំ

សាសនាចក្រោៃបបងកើតសហព័ៃ្ធសាលាន្ងៃអាទិត្យបដបសថរ៉ត

ថដលបលើ្រទរ្រចិតតេឲ្យម្ៃភាពរួបរួមោនា្រ្ននុង្រម្វិធរីសិ្រសា

ថតមួយ។កតរមឆ្នាំ1870បនាះម្ៃថានា្រ់សាលាន្ងៃអាទិត្យ

បកចើៃជាង200ថានា្រ់កតូវោៃបបងកើតប�ើង។សពវន្ងៃបៃះវួដៃិងសាខាទាំងឡាយម្ៃថានា្រ់សាលាន្ងៃអាទិត្យចកមុះ។

យរុវនារី

កបធាៃកពិ្រហាំយែង់ោៃ�ួបៃរង្រូៃកសរីទាំងឡាយរបស់

បលា្របៅ្រ្ននុង្ ្ទះរបស់បលា្របៅន្ងៃទរី28ថខវិច្ិរោឆ្នាំ

18៦9បហើយោៃសុំពួ្រប្ឲ្យបធវើជាអ្ន្រដរ្រនំាបដើម្បរី�ួយ

ដល់មិតតេ្្រ្ិថដលម្ៃអាយុកបហា្រ់កបថហលៃរងពួ្រប្

ទទួលោៃទរីបនាទាល់នៃដំណរងល្អបដើម្បរីម្ៃភាពរមទម្យ

បៅ្រ្ននុងរោរបសលែរៀ្រោ្រ់ៃិងទបងវើរបស់ពួ្រប្បហើយបចៀសវង

ពរីទំបនារៃិងអា្រប្ប្រិរិោខាងបលា្រិយ។បៅឆ្នាំ1870

អង្គរោរយុវនារីជា្លែតូវរោរមួយកតូវោៃបរៀបចំប�ើងបដើម្បរីបលើ្រ

ស្ទលួយដល់បោលបំណងទាំងបៃះ។បៅទរីបំ្ុតអង្គរោរបៃះ

កតូវោៃសារល់ថាជាសម្្មថ្រលម្អោនាបៅវិញបៅម្ររបស់

ក្ុរមយុវនារី(វែយ.ដបុលយូ.អិម.អាយ.បអ)ថដលបករោយម្រ

ោៃផ្លាស់ប្តូរបៅជាអង្គរោរយុវនារី។បៅបដើមឆ្នាំ1970ពួ្រអ្ន្រដរ្រនាំោៃថណនាំអំពរី្រម្វិធរីអ្ិវឌ្ឍខលែលួៃ។បៅឆ្នាំ1985

ពួ្រោត់ោៃថណនាំអំពរី្ ុណសម្បតតេិៃិងោវចនាយុវនារី។



៥៥៤

សមសរៀនេដី៣២៖ក្ម្មវិធដីនិងអង្ការសា�នាចបក្

យរុវជន

សម្្មថ្រលម្អោនាបៅវិញបៅម្ររបស់ក្រុមយុវ�ៃ

(វែយ.អិម.អិម.អាយ.បអ)កតូវោៃបបងកើតប�ើងបៅន្ងៃទរី10ថខ

មិ្ុនាឆ្នាំ1875បៅបករោមរោរដរ្រនាំរបស់កបធាៃកពិ្រហាំ

យែង់។អង្គរោរបៃះ្ឺម្ៃបំណងបដើម្បរី�ួយដល់ក្រុមយុវ�ៃ

អ្ិវឌ្ឍខាងវិញ្ញាណៃិងខាងបញ្ញាសាមរតរី្រ៏ដូចជា្ ្ល់ដល់ពួ្រប្

ៃូវស្រម្ភាពនឆ្នកបឌិត្ ងថដរ។បៅឆ្នាំ1913សាសនាចក្រ

ោៃចូលសហរោរជាមួយៃរងក្រុមរោយឬទ្ធិអាបមរិ្ររោំងបៅ

្រ្ននុងសហរដ្ឋអាបមរិ្រ។រោរចាប់នដ្ូ្រ្ននុង្រម្វិធរីក្រុមរោយឬទ្ធិ

ប្្សងបទៀតកតូវោៃបបងកើតប�ើងជាអៃ្រជាតិបៅ្រថៃលែងណា

ថដលអាចបធវើបៅោៃ។ប្មះរបស់អង្គរោរកតូវោៃផ្លាស់ប្តូរ

្ងថដរថដលដំបូងប�ើងោៃផ្លាស់ប្តូរបៅជាបពវ�ិតភាពបអើរ៉ុៃ–អិម.អាយ.បអបនាទាប់ម្ររោលាយបៅជាបពវ�ិតភាពបអើរ៉ុៃបហើយ

បនាទាប់ម្របទៀតបៅជាក្រុមយុវ�ៃ។បៅឆ្នាំ2001ពួ្រអ្ន្រដរ្រនាំសាសនាចក្រោៃថណនាំ្រម្វិធរីរោតពវ្រិច្ចចំបោះកពះ។

អង្គការបឋមេិកសា

បៅឆ្នាំ1877អូបរបលៀថស្ពៃបស៊ីររ៉ូប�ើរ«ទទួលអារម្ណ៍ោ៉ាង

ខាលាំងថាម្ៃអវរីមួយកតូវបធវើប�ើងអំពរីឥរិោបទរបស់ប្រ្ងកបុស

បៅ�ិតខាងថដលរត់បលងបោយបសរីបពញទរីក្រុងទាំងន្ងៃទាំង

យប់។នាងម្ៃអារម្ណ៍ថា្រុម្រទាំងបៃះពុំកតូវោៃបបកងៀៃៃូវ

បោលរោរណ៍ៃិង្ ុណតនមលែជាមូលោឋាៃ[បដើម្បរីបរៀបចំពួ្រប្]ទាំង

ខាងចំបណះដរងឬឥរិោបទបដើម្បរីនាំយ្រដំណរងល្អបឆ្ពះបៅមុខ

ឬបដើម្បរីរោលាយជាឪពុ្រម្ដាយឬពលរដ្ឋល្អ»(«History
ofPrimary»lds.org/callings/primary/getting–
started/history–of–primary)។នាងោៃ�ួបៃរងបអលរីសសា

អស្នតូថដលបពលបនាះបបកមើជាកបធាៃសម្្មសប្គ្រះទូបៅបហើយ

ពួ្រប្ោៃទទួលរោរអៃុញ្ញាតម្រពរីកបធាៃយែូហាៃប្បលើរបដើម្បរី

បរៀបចំអង្គរោរបឋមសិ្រសាបៅ្រ្ននុងក្រុងហាវាមរីងតុៃរដ្ឋយូថាហ៍បៅបករោមរោរដរ្រនាំរបស់ប៊ីស្សពយែូហាៃបហស្ស។រោរកប�ុំ

អង្គរោរបឋមសិ្រសាដំបូងោៃបធវើប�ើងបៅន្ងៃទរី25ថខសរីហាឆ្នាំ1878ថដលម្ៃ្រុម្រៃិង្រុម្រីចំៃួៃ224នា្រ់។

បៅឆ្នាំ1880កបធាៃអង្គរោរបឋមសិ្រសាទូបៅកតូវោៃបៅបហើយថានា្រ់អង្គរោរបឋមសិ្រសាោៃចាប់ប្្ើមបរៀបចំប�ើងបៅ្រ្ននុងវួដ

ជាបកចើៃ។

ថានាក់េិកាខាស្ោនិងថានាក់វិទយាស្ថានថនស្េនា

បៅឆ្នាំ1888សាសនាចក្រោៃបបងកើត្ ណៈ្រម្រោរអប់រំៃិង

វិទយាសាថាៃសាសនាចក្របហើយោៃបបងកើតថានា្រ់ខាងសាសនាបដើម្បរី

្្ល់ក្រះខាងវិញ្ញាណសកម្ប់រោរបរៀៃសូកតថដលមិៃទា្រ់ទងៃរង

សាសនាសកម្ប់អ្ន្រទាំងឡាយថដលពុំោៃចូលរួម្រ្ននុងវិទយាសាថាៃ

សាសនាចក្រ។បៅឆ្នាំ1912យែូថសបថអហវបមើរីលជា

សាកសាតាចារ្យម្នា្រ់ៃិងជាសម្�ិ្រនៃសាសនាចក្រោៃោ្រ់បស្នើ

សុំថ្ៃរោរមួយបដើម្បរីអៃុញ្ញាតឲ្យសិស្សបៅ្រ្ននុងសាលារដ្ឋម្រចូល

រួមថានា្រ់សាសនាជាថ្្ន្រមួយនៃរោរសិ្រសារាល់ន្ងៃរបស់ពួ្រប្។

វកតូវោៃបៅថាថានា្រ់សិរោខាសាលាបហើយថានា្រ់ដំបូងកតូវោៃ

បបកងៀៃបៅ�ិតវិទយាល័យថ្ហ្គៃិតបៅទរីក្ុរងសលត៍បល្ររដ្ឋ

យូថាហ៍បហើយម្ៃសិស្សចុះប្មះចំៃួៃ70នា្រ់។បៅបពល

្រម្វិធរីថានា្រ់សិរោខាសាលាោៃរី្រសុះសាយបនាះ្រម្វិធរីកសបដៀងោនាមួយកតូវោៃបបងកើតប�ើងសកម្ប់យុវវ័យថដលសថែិត្រ្ននុងវ័យ

បរៀៃបៅសា្រលវិទយាល័យ។វកតូវោៃោ្រ់ប្មះថាវិទយាសាថាៃសាសនាពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយបហើយថានា្រ់វិទយាសាថាៃោៃចាប់

ប្្ើមបៅ្រ្ននុងឆ្នាំ192៦បៅ្រ្ននុងទរីក្រុងមែូសកតូរដ្ឋនអោហូ។បៅបដើមឆ្នាំ1950្រម្វិធរីថានា្រ់សិរោខាសាលាបៅបពលកពរ្រកពលរម

ោៃចាប់ប្្ើមបៅ្រ្ននុងរដ្ឋរោលរីហវតូញា៉ា្រម្វិធរីថានា្រ់សិរោខាសាលាសិ្រសាបៅ្ ្ទះោៃចាប់ប្្ើមបៅឆ្នាំ19៦0បហើយថានា្រ់សិរោខាសាលា

ៃិងថានា្រ់វិទយាសាថាៃសាសនាោៃចាប់ប្្ើមបៅ្រ្ននុងអំ�នុងបណាដាឆ្នាំ19៦0បហើយថានា្រ់សិរោខាសាលាៃិងថានា្រ់វិទយាសាថាៃសាសនា

ោៃបៃ្ពកងរី្របៅទូទាំងពិ្ពបលា្រ។



៥៥៥

សមសរៀនេដី៣២៖ក្ម្មវិធដីនិងអង្ការសា�នាចបក្

រាពតតីជួបជរុំពករុមពគួស្រ

កបធាៃយែូថសបថអហវស្៊ីធោៃបបកងៀៃថា

្រម្វិធរីសាសនាចក្រ្ប្បរី«បថៃថែមបៅ្រ្ននុងរោរបបកងៀៃៃិងរោរ

បំោ្រ់បំបែៃរបស់បយើងបៅ្រ្ននុងប្ហោឋាៃ។បបើបរិោឋាៃ្ំរូ

ៃិងរោរបំោ្រ់បំបែៃបៅ្រ្ននុងប្ហោឋាៃម្ៃភាពចុះសកមុងៃរង

បសច្រ្រីពិតបៅ្រ្ននុងដំណរងល្អនៃកពះក្រីស្ទបនាះ្ ឺោមៃ្រុម្រណា

ម្នា្រ់្រ្ននុងចំៃួៃមួយរយនា្រ់ៃរងកតូវវបងវងប�ើយ»(«Worship

intheHome,»Improvement Eraថខធ្នតូឆ្នាំ1903

ទំព័រ138)។បៅ្រ្ននុងឆ្នាំ1909បស្្រថ្ហ្គៃិតបៅ្រ្ននុង

ទរីក្រុងសលត៍បល្ររដ្ឋយូថាហ៍ោៃចាប់ប្្ើម្រម្វិធរីរាកតរី�ួប�ុំ

ក្រុមក្ួសារកបចាំសោដាហ៍ថដលកបសាសៃ៍របស់កបធាៃស្៊ីធ

កតូវោៃបំ្ុស្ំៃិត។បៅ្រ្ននុងឆ្នាំ1915្ណៈកបធាៃទរី

មួយោៃបចញអៃុសាសៃ៍ថារាកតរី�ួប�ុំក្ុរមក្ួសារកបចាំថខ

កតូវោៃអៃុវតតេទូទាំងសាសនាចក្រ។្ណៈកបធាៃទរីមួយោៃសៃយា៖«បបើពួ្របរិសុទ្ធបោរពតាមដំបូនាមៃបៃះ[បដើម្បរីរ្រសា

រាកតរី�ួប�ុំក្រុមក្ួសារ]បនាះបយើងសៃយាថាពរ�័យដ៏មហិម្ៃរងប្រើតម្ៃប�ើង។បសច្រ្រីកសឡាញ់្រ្ននុង្ ្ទះៃិងរោរបោរព

កបតិបតតេិដល់ឪពុ្រម្្យៃរងប្រើៃប�ើង។បសច្រ្រី�ំបៃឿៃរងបបងកើតប�ើងបៅ្រ្ននុងដួងចិតតេរបស់យុវវ័យនៃអ៊ីកសាថអលបហើយ

ពួ្រប្ៃរងទទួលោៃអំណាចបដើម្បរីទប់ទល់ៃរងឥទ្ធិពលអាក្រ្រ់ៃិងរោរល្បលួងរបស់អារ្រ្សថដលបឡាមព័ទ្ធពួ្រប្»(បៅ្រ្ននុង

JamesR.Clark,comp.,Messages of the First Presidency of The Church of Jesus Christ of Latter–day Saints,
វ៉ុលទរី៦[19៦5–75]4:339)។ហាសិបឆ្នាំបករោយម្រសាសនាចក្រោៃបោះពុម្ពបសៀវបៅសិ្រសាសកម្ប់ក្រុមក្ួសារ

ឲ្យបកបើកោស់បៅ្រ្ននុងរោរបបកងៀៃដំណរងល្អកបចាំសោដាហ៍។បៅ្រ្ននុងឆ្នាំ1970អ្ន្រដរ្រនាំសាសនាចក្រោៃបក�ើសបរើសលាងាចន្ងៃ

ចៃ្ទសកម្ប់រាកតរី�ួប�ុំក្រុមក្ួសារបហើយោៃកបរោសថាស្រម្ភាពសាសនាចក្រដនទបទៀតពុំកតូវបធវើប�ើងបៅលាងាចបនាះបទ។

អង្គរោរៃិង្រម្វិធរីសាសនាចក្រៃរីមួយៗោៃកបតិបតតេិរោរប�ើងបោយឯ្ររា�្យ។បៅបពលសាសនាចក្រពកងរី្ររោៃ់ថតធំបៅ្រ្ននុង

ឆ្នាំ1950បនាះពួ្រអ្ន្រដរ្រនាំសាសនាចក្រោៃប�ើញពរីតកមូវរោរបដើម្បរីបធវើរោរវយតនមលែបៅបលើរបបៀបថដលអង្គរោរសាសនាចក្រ

បំបពញតាមបោលបំណងរបស់សាសនាចក្រ។ពួ្រោត់ោៃសបកមចចិតតេបដើម្បរីរួបរួមបហើយសកមបសកមួលក្ប់អង្គរោរ

ៃិង្រម្វិធរីសាសនាចក្រទាំងអស់ទាំងបៅ្រ្ននុងរោរក្ប់ក្ងៃិងបៅ្រ្ននុងរោរបក�ើសបរើស្រម្វិធរីសិ្រសា។រោរផ្លាស់ប្តូរទាំងបៃះ

ោៃ�ួយអង្គរោរៃិង្រម្វិធរីនានាឲ្យបំបពញតាមតកមូវរោរនៃរោរលូតលាស់របស់សាសនាចក្រៃិងបដើម្បរីពកងរងក្រុមក្ួសារ

រោៃ់ថតល្អកបបសើរ។បៅបករោម្រិច្ចខិតខំសហសម្ព័ៃ្ធបៃះអង្គការោសនាចពកទាំងអស់បាៃពប្រិប្រ្ិគៅគពកាមការ�ឹកនាំរបស់

អ្ក�ឹកនាំប្្វជិ្រភា្ផ�លកាៃ់កូៃគោជាអធិប្របី។

បថៃថែមពរីបលើបនាះបៅបករោមរោរដរ្រនាំនៃ្ ណៈកបធាៃទរីមួយៃិង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់រោរិោល័យសហសម្ព័ៃ្ធ

មួយកតូវោៃបបងកើតប�ើងបដើម្បរីពិៃិត្យបមើលវយតនមលែៃិងបធវើសហសម្ព័ៃ្ធក្ប់សម្ភារថដលោៃបោះពុម្ពបោយសាសនាចក្រ

ទាំងអស់។រោរណ៍បៃះកតូវោៃបធវើប�ើងបដើម្បរីរ្រសាបោលលទ្ធិឲ្យបៅបរិសុទ្ធបដើម្បរីឲ្យរោរបបកងៀៃរបស់សាសនាចក្រមិៃកតូវោៃ

ប្យល់ខុស។

ចូរពិចារណាអំពរីរបបៀបថដលអង្គរោរ�ំៃួយទាំងឡាយរបស់សាសនាចក្រោៃរួមសាម្្គរីភាពោនាបហើយបធវើសហសម្ព័ៃ្ធៃរងោនា

បករោមរោរដរ្រនាំរបស់អ្ន្ររោៃ់បពវ�ិតភាពអាច�ួយសបកមចបោលបំណងរបស់កពះវរបិតាសួ្៌សកម្ប់្រូៃបៅរបស់កទង់ឲ្យោៃ

រោៃ់ថតល្អកបបសើរ។


2. សូមពិចារណាអំពរីបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គៅគ្លគ�ើងចូលរួមគៅក្នុងអង្គការៃិងកម្មវិធបីនានារបស់

ោសនាចពកគនារះគ�ើងទទួលបាៃ្ រជ័�ផ�លមាៃគៅក្នុងកម្មវិធបីៃិងអង្គការទាំងគនារះ។សូមបឆលែើយសំណួរ

ខាងបករោមបៃះោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើអង្គរោរៃិង្រម្វិធរីនានារបស់សាសនាចក្រោៃកបទាៃពរដល់�រីវិតរបស់អ្ន្រោ៉ាងដូចបម្ច?

ខ. បតើ្រម្វិធរីរោតពវ្រិច្ចចំបោះកពះឬ្រម្វិធរីអ្ិវឌ្ឍខលែលួៃោៃកបទាៃពរដល់�រីវិតរបស់អ្ន្រោ៉ាងដូចបម្ច?


3. បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រចូរសរបសរបោលបៅមួយឬពរីរបដើម្បរីថ្រលម្អរោរចូលរួម

របស់អ្ន្រ្រ្ននុងអង្គរោរៃិង្រម្វិធរីនានានៃសាសនាចក្រ។សំណួរដូចខាងបករោមបៃះអាច�ួយអ្ន្រ្ ិតអំពរីអវរីថដល

ជាបោលបៅកតូវោ្រ់៖បតើអ្ន្រៃរងចូលរួមោៃរោៃ់ថតបពញបលញបៅ្រ្ននុងអង្គរោរយុវ�ៃៃិងអង្គរោរយុវនារីោ៉ាង

ដូចបម្ច?បៅ្រ្ននុងថានា្រ់សាលាន្ងៃអាទិត្យ?្រ្ននុងរាកតរី�ួប�ុំក្រុមក្ួសារ?បៅ្រ្ននុងថានា្រ់សិរោខាសាលា?



៥៥៦

សមសរៀនេដី៣២៖ក្ម្មវិធដីនិងអង្ការសា�នាចបក្



4. សូមបឆលែើយសំណួរដូចខាងបករោមបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើរោរចូលរួមបៅ្រ្ននុង

អង្គរោរ�ំៃួយៃិង្រម្វិធរីនានាអាច�ួយអ្ន្របរៀបចំខលែលួៃបដើម្បរីទទួលបពវ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រ

ឬចូលបៅថានា្រ់សម្្មសប្គ្រះោៃោ៉ាងដូចបម្ច?


5. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មមមរៀ� អំពដី « អង្ការ �ិងកម្វិធដី នានា របស់ សាសនាច្ក » ម�ើយ បា� បញ្ចប់ វា មៅ

(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិងការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៥៥៧

សមសរៀនេដី៣២៖ន្ងៃេដី២

ស�ចក្្ដីប្រកា�ជាផ្លូវការេដី២
បមបរៀៃទរី32៖ន្ងៃទរី2បសច្រ្រីកបរោសជា្ លែតូវរោរទរី2

បសចក្្ី្រកាសជាផលែលូវការេី២

ទ្រះអម្ចាស់តបើកសដ្្ដងថា្រជ័យប្វែជិ�ភា្និង្ រជ័យណនទ្រះវិហារបរិសុ្រ្អាច្ ្ដល់តៅឲ្យសម្ជិកណន
ស្សនាចទកដែលម្នភា្សក្ដិស្ទគប់រូប។

សូមកសនមថាអ្ន្រម្ៃមិតតេម្នា្រ់ថដលជាពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយបហើយ្រំពុងថតស្នុ្សាមញៃរងសំណួរខលែះៗអំពរីបោលលទ្ធិ

បោលៃបោោយឬរោរអៃុវតតេនានារបស់សាសនាចក្រ។


1.សូមបឆលែើយសំណួរដូចខាងបករោមោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើអ្ន្រៃរងបលើ្រ

ទរ្រចិតតេមិតតេរបស់អ្ន្រឲ្យបធវើអវរីខលែះ?

បៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃបឌៀប្ើរបអសវអុ�ដូហវនៃ្ ណៈកបធាៃទរីមួយសូម្ ូសចំណាំថ្្ន្រណា

ថដលម្ៃកបបោ�ៃ៍ជាពិបសសចំបោះអ្ន្រ៖

«ចុទះការ�ង្ស័យនិង�ំែួរវិញ?សតើអ្នក្ស�ើញថ្ែំែឹងល្អសនទះពិតសដាយរស្រៀ្រណា?សតើវាមិនអដី

សេឬដែលរាន�ំែួរអំពដីសា�នាចបក្ឬសោលលេ្ិរ្រ�់សា�នាចបក្សនាទះ?មិត្ភក្្ិវ័យសក្្មងជាេដី

ប�ឡាញ់រ្រ�់ខ្គុំសអើយសយើងគឺជាមនុ�្សដែល�រួរ�ំែួរសដាយសារសយើងែឹងថ្�ំែួរនាំសៅរក្

ស�ចក្្ដីពិត។សនាទះគឺជារស្រៀ្រដែលសា�នាចបក្សនទះចា្រ់សផ្ើមសឡើង–មក្ពដីយុវជនរានាក្់ដែលរាន

�ំែួរសនាទះ។តាមពិតខ្គុំមិនបបាក្ែពដីរស្រៀ្រដែលមនុ�្សរានាក្់អានរក្ស�ើញស�ចក្្ដីពិតសដាយោមាន

ការ�រួរ�ំែួរសនាទះសេ។សៅក្្នគុងបពទះគម្ដីរអ្នក្នឹងក្បមរក្ស�ើញវិវរែៈមរួយដែលមក្សដាយមិនបាន

សឆ្ើយត្រសៅនឹង�ំែួរណា�់។សៅសពលណាដែលរាន�ំែួរមរួយសលចសឡើងសហើយយ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធមិនបានបបាក្ែពដី

ចសម្ើយសនាទះោត់បានសៅរក្បពទះអរាចា�់សហើយលេ្ផលគឺជាវិវរែៈែ៏អសាចារ្យសៅក្្នគុងសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញា។

ជាញឹក្ោ្រ់ចំសែទះែឹងដែលយ៉ូដ�្របានេេរួលសនាទះបានលាត�ន្ឹងឆ្ងាយសលើ�ពដី�ំែួរសែើមសៅសេៀត។សនទះគឺ

សដាយសារមិនបតឹមដតបពទះអរាចា�់អាចសឆ្ើយនឹង�ំែួរដែលសយើង�រួរ្រ៉ុសណាណទះសេ្រ៉ុដន្អ្វដីដែល�ំខាន់ជាងសនទះសៅសេៀតសនាទះ

គឺបេង់អាចផ្ល់ចសម្ើយឲ្យសយើងចំសោទះ�ំែួរទាំងឡាយដែលសយើងគរួរដតបាន�រួរសនាទះ។ចូរសយើងសាដា្រ់តាមចសម្ើយ

ទាំងសនាទះ។

«ការខិតខំរ្រ�់អ្នក្ផ្សព្វផសាយសា�នាននសា�នាចបក្សនទះគឺរានសៅសលើអ្នក្សរៀន្ ្មដីែ៏សសាមាទះបតង់ដែល�រួរ�ំែួរសដាយ

អ�់ពដីចិត្។ការ�រួរគឺជាេដីក្ំសែើតននេដី្រនាទាល់។អ្នក្ខ្ទះអាចរានអារម្មែ៍សអៀនខាមា�់ឬថ្មិន�័ក្្ិ�មសដាយសារ

ពរួក្សគបានរក្�ំែួរដែលទាក្់េងសៅនឹងែំែឹងល្អ្រ៉ុដន្ពរួក្សគមិនចាំបាច់រានអារម្មែ៍ដ្រ្រសនាទះសេ។ការ�រួរ�ំែួរ

មិនដមនជា�ញ្ញាននភាពេន់សខសាយសនាទះសេវាគឺជាប្រផ្នលូលមរួយននការរីក្ចសបមើន។

«បពទះបាន្រញ្ជាសយើងឲ្យដ�្វងរក្ចសម្ើយចំសោទះ�ំែួររ្រ�់សយើង(�ូមសមើលយា៉ាក្ុ្រ១:៥–៦)សហើយ�រួរដតអ្វដីដែល

សយើងដ�្វងរក្‹សដាយចិត្សសាមាទះ�គឺសដាយសសាមាទះអ�់ពដីចិត្សដាយរានស�ចក្្ដីជំសនឿសជឿែល់បពទះបគដី�្›(មរ៉ូនែ

១០:៤)។សៅសពលសយើងសធ្វើែូសចានាទះស�ចក្្ដីពិតននការែ៍ទាំងអ�់អាចបតូវបាន្រង្ហាញែល់សយើង‹សដាយបពទះសចសាដានន

បពទះវិញ្ញាែ្ររិ�ុេ្›(មរ៉ូនែ១០:៥)។

សេចក្តីស្្ើម
អំឡគុង�តវត្សរ៍េដី២០ក្ិច្ការផ្សព្វផសាយសា�នាបានសាយភាយ

សៅេូទាំងដផនែដី។អ្នក្ែឹក្នាំសា�នាចបក្បានអធិសា្ន�ុំការ

ែឹក្នាំោក្់ព័ន្សៅនឹងលក្្ខខែ្ឌចំសោទះការដតងតាំង្រព្វជិតភាពនិងពិធដី្ររិ�ុេ្

ក្្នគុងបពទះវិហារ្ររិ�ុេ្�បរា្រ់�រាជិក្សា�នាចបក្ដែលជាក្ូនសៅរ្រ�់ជនជាតិ

អា្ហ្វិក្។វិវរែៈែ៏ជាក្់លាក្់មរួយបានប្រទានែល់ប្រធានដ�្នស�ម៊ីរែ្រុលយូ

�ឹម្រឹលសហើយបតូវបានអទះអាង្រញ្ជាក្់ែល់េដីប្ឹរក្សារ្រ�់សលាក្សៅក្្នគុងគែៈ

ប្រធានេដីមរួយនិង�រាជិក្ននក្ូរ៉ុមននពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់សៅក្្នគុងបពទះវិហារ្ររិ�ុេ្

�លត៍សលក្សៅន្ងៃេដី១ដខមិ្ុនាឆ្នាំ១៩៧៨។សៅក្្នគុង�ំ្រុបតមរួយដែលចុទះ

ន្ងៃេដី៨ដខមិ្ុនាឆ្នាំ១៩៧៨ពរួក្សលាក្បានប្រកា�វិវរែៈសនាទះ។



៥៥៨

សមសរៀនេដី៣២៖ន្ងៃេដី២ស�ចក្្ដីប្រកា�ជាផ្លូវការេដី២

«ចូរក្ុំខាលាចសឡើយ�ូម�រួរ�ំែួរ។ចូរឆងៃល់្រ៉ុដន្ក្ុំ�ង្ស័យសឡើយ!�ូមកាន់ខាជា្រ់សៅនឹងស�ចក្្ដីជំសនឿនិងពន្ឺដែលអ្នក្

បានេេរួលររួចសហើយសនាទះជានិច្។សដាយសារសយើងស�ើញភាពមិនឥតសខាចាទះសៅក្្នគុងជដីវិតរដមងសាលា្រ់សនទះសនាទះមិនដមនអ្វដីៗ

ទាំងអ�់នឹងយល់នាសពលឥឡលូវសនទះសេ។...

«...ការដ�្វងរក្ចសម្ើយចំសោទះ�ំែួររ្រ�់អ្នក្អាចនាំអ្នក្ឲ្យកាន់ដតខិតសៅជិតបពទះសដាយការពបងឹងេដី្រនាទាល់រ្រ�់អ្នក្

ជាជាងសបាទះ្រង់វាសចាល។ពិតណា�់‹ស�ចក្្ដីជំសនឿគឺពុំដមនជា...ែំរិទះែ៏ឥតសខាចាទះសនាទះសេ›(អាលរា៉ា៣២:២១)

្រ៉ុដន្សៅសពលអ្នក្អនុវត្ស�ចក្្ដីជំសនឿរ្រ�់អ្នក្សដាយការអនុវត្សោលការែ៍ទាំងឡាយននែំែឹងល្អរាល់ន្ងៃសទាទះ�្ិតសបកាម

កាលៈសេ�ៈណាក្៏សដាយសនាទះអ្នក្នឹងភ្ក្់នូវដផ្សឈើែ៏ដផ្អមននែំែឹងល្អសហើយតាមរយៈដផ្សនទះអ្នក្នឹងែឹងពដីស�ចក្្ដីពិត

រ្រ�់វា(�ូមសមើលរា៉ាថ្យ៧:១៦–២០យ៉ូហាន៧:១៧អាលរា៉ា៣២:៤១–៤៣)»(“The Reflection in the Water”
[Church Educational System fireside addressន្ងៃេដី១ដខវិច្ិកាឆ្នាំ២០០៩]LDS.org )។

ដំបណើរបរឿងដូចខាងបករោមបគ្ហាញអំពរីរបបៀបថដលបុ្្គលពរីរនា្រ់ប្មះបហលបវស៊ីអូម្៉ាទិៃៃិងរូោម្៉ាទិៃោៃពយាោមបដើម្បរី

ទទួលៃិងយល់ពរីបសច្រ្រីពិតតាមរយៈរោរសួរសំណួរ៖

«បៅយប់្ លែឺថាលាថខបមសាឆ្នាំ1972...បហលបវស៊ីអូ

ម្៉ាទិៃោៃសញ្រង្ិតអំពរីរោរថសវងរ្របសច្រ្រីពិតរបស់ក្ួសារ

ោត់។ោត់ៃិង្រិោរូោោៃបស៊ីបអបងកតអំពរីសាសនា

ជាបកចើៃបែុថៃតេហា្រ់ដូចជាោមៃបំបពញៃូវភាពទបទសាអាតខាង

វិញ្ញាណរបស់ពួ្រប្បសាះ។ោត់ៃិោយថា‹ខញនុំោៃសៃ្ទនា

ជាមួយកពះនាយប់បនាះបោយទូលសុំ�ំៃួយ›»(Elder
HelvécioMartinsoftheSeventy»Ensign ថខ

ឧសភាឆ្នាំ1990ទំព័រ1៦0)។

បែុនាមៃន ង្ៃបករោយម្រពួ្រអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាោៃម្រ

ដល់្ ្ទះរបស់ពួ្រប្បៅរីយែូបដចាបៃរូកបបទសបកបស៊ីល។

ថអលបឌើរម្៉ាទរីៃោៃៃរ្រចាំថា«បៅកោថដលយុវ�ៃទាំងពរីរ

នា្រ់បនាះោៃបោះ�ំហាៃចូលម្រ្រ្ននុង្ ្ទះរបស់បយើងភាលាមបនាះ

ភាពងងរតៃិងភាពរសាប់រសល់ខាងវិញ្ញាណទាំងអស់របស់ខញនុំ

កតូវោៃរលាយោត់មួយរំបពចបហើយកតូវោៃោ្រ់�ំៃួសវិញ

បោយភាពសងៃប់សាងាត់ថដលឥ�តូវខញនុំដរងថាវោៃម្រពរីឥទ្ធិពល

នៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ»(បោយMarkGrover, The 
Autobiography of Elder Helvécio Martins[ឆ្នាំ1994]

ទំព័រ43)។

បៅបពលបហលបវស៊ីអូៃិងរូោថដលជា្រូៃបៅ

�ៃជាតិអា្ហវិ្រោៃសៃ្ទនាជាមួយអ្ន្រ្្សពវ្សាយ

សាសនាបនាះបហលបវស៊ីអូោៃសួរអំពរីតួនាទរីរបស់កបជា�ៃថស្ប្របៅមបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ។ម្៉ាទិៃោៃដរងថាបៅកោបនាះ

បោលៃបោោយសាសនាចក្រោៃោ្រ់្រំហិតចំបោះបុរសថស្ប្របៅមថដលជា្រូៃបៅ�ៃជាតិអា្ហវិ្រពរីរោរកតូវោៃថតងតាំង

បពវ�ិតភាព។បរឿងបៃះោៃនាំឲ្យពួ្រប្សួរសំណួរបថៃថែមបទៀតដល់ពួ្រអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនា។

បបើអ្ន្រសថែិតបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពក្ួសារម្៉ាទិៃបតើសំណួរអវរីខលែះថដលអ្ន្រអាចៃរងសួរបៅបពលអ្ន្រោៃដរងអំពរីរោរោ្រ់្រំហិតចំបោះ

បពវ�ិតភាព?

បសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោម្ឺជាបសច្រ្រីថណនាំបៅរោៃ់បសច្រ្រីកបរោសជា្លែតូវរោរទរី2បៅ្រ្ននុងរោរបោះពុម្ពនៃកពះ្ម្ពរីរឆ្នាំ

2013។បៅបពលអ្ន្រអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍សូមរ្របមើលចបមលែើយចំបោះសំណួរទាំងឡាយថដលបុ្្គលម្នា្រ់ៗអាចម្ៃអំពរី

រោរោ្រ់្ំរហិតចំបោះបពវ�ិតភាព។

ណអលស�ើរសេលសវេ៊៊ីអូមា៉ាទិន



៥៥៩

សមសរៀនេដី៣២៖ន្ងៃេដី២ស�ចក្្ដីប្រកា�ជាផ្លូវការេដី២

«បពទះគម្ដីរមរមន្រសបងៀនថ្បគ្រ់‹មនុ�្សទាំងអ�់ក្៏ែូចោនាសៅចំសោទះបពទះ›ររួម‹ទាំងស្មានិង�ទាំងបាវសគនិងស�រី

ទាំងប្រុ�និងប�ដី›(នដីនហ្វេដី២២៦:៣៣)។សពញទាំងប្រវត្ិសាប�្ននសា�នាចបក្មនុ�្សទាំងអ�់ននអ�់ទាំង

សា�ន៍និងជាតិពន្សៅក្្នគុងប្រសេ�ជាសបចើនបានបជមុជេឹក្និងបានរ�់សៅជា�រាជិក្ែ៏សសាមាទះបតង់ននសា�នាចបក្។

អំឡគុងសពលយ៉ូដ�្រ�្មម៊ីធសៅរានជដីវិតរាន្រុរ�ដ�្ក្ស្មាពដីរ្រដីនាក្់ដែលជា�រាជិក្ននសា�នាចបក្បតូវបាន

ដតងតាំងឲ្យរាន្រព្វជិតភាព។កាលពដីសែើមសៅក្្នគុងប្រវត្ិសាប�្ថ្នាក្់ែឹក្នាំសា�នាចបក្បាន្រញ្្រ់ការអនុញ្ញាតឲ្យ

រាន្រព្វជិតភាពែល់្រុរ�ដ�្ក្ស្មាដែលរានពូជអំ្រូរអា្ហ្វិក្។ក្ំែត់បតាសា�នាចបក្ពុំបានផ្ល់នូវការយល់ែឹង

ចបា�់លា�់សៅក្្នគុងចបា្រ់សែើមននការអនុវត្សនទះសេ។អ្នក្ែឹក្នាំសា�នាចបក្សជឿថ្វិវរែៈមរួយមក្ពដីបពទះគឺចាំបាច់បតូវ

ផ្លា�់្រ្លូរការអនុវត្សនទះសហើយដ�្វងរក្ការដែនាំប្រក្្រសដាយការអធិសា្ន។វិវរែៈបានផ្ល់សៅឲ្យប្រធានសា�នាចបក្

ដ�្នស�ម៊ីរែ្រុលយូ�ឹម្រឹលសហើយបតូវបាន្រញ្ជាក្់អទះអាងសៅអ្នក្ែឹក្នាំសា�នាចបក្ែនេសេៀតសៅក្្នគុងបពទះវិហារ្ររិ�ុេ្

�លត៍សលក្សៅន្ងៃេដី១ដខមិ្ុនាឆ្នាំ១៩៧៨។វិវរែៈបានែក្សចញនូវរាល់ការដាក្់ក្ំហិតដែលទាក្់េងនឹង

ជាតិសា�ន៍ដែលធាលា្រ់បានអនុវត្ចំសោទះ្រព្វជិតភាពនាសពលសនាទះ។



2.សូមបឆលែើយសំណួរដូចខាងបករោមោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើសំណួរអំពរីរោរ

ោ្រ់្រំហិតបពវ�ិតភាពអាចកតូវោៃបឆលែើយតាមរយៈបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍បៃះម្ៃអវរីខលែះ?

សូម្រត់ចំណាំ�ួរខាងបករោមបៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ពរីខាងបលើ«្រំណត់កតានៃសាសនាចក្រពុំោៃ្្ល់ៃូវរោរយល់ដរង

ចបាស់លាស់អំពរីរោរអៃុវតតេថបបបៃះពរីបដើមដំបូងប�ើយ»។បទាះជាមៃុស្សខលែះចម្ៃមូលបហតុចំបោះរោរណ៍ថដលបុរសអំបូរពរី

អា្ហវិ្រមិៃកតូវោៃថតងតាំងឲ្យម្ៃបពវ�ិតភាពមួយរយៈថតមូលបហតុទាំងបនាះពុំទំៃងជាកតរមកតូវប�ើយ។បសច្រ្រីថ្លែងរោរ

ណ៍បៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីថណនាំបៅរោៃ់បសច្រ្រីកបរោសជា្លែតូវរោរទរី2តំណាងឲ្យ�ំហរជា្លែតូវរោររបស់សាសនាចក្រ។

បៅបពលអ្ន្រអាៃៃូវ្រថា្រណ្ឌដូចខាងបករោមសូមរ្របមើលអវរីថដលក្ួសារម្៉ាទរីៃោៃបធវើបនាទាប់ពរីពួ្រប្ោៃដរងអំពរីដំណរងល្អ

ថដលោៃសាដារប�ើងវិញបនាះ៖

ក្ួសារម្៉ាទិៃោៃទទួលបុណ្យក�មុ�ទរ្របៅន្ងៃទរី2ថខ្រ្រកោឆ្នាំ1972បហើយោៃបបកមើបោយបសាមះកតង់បៅ្រ្ននុង

សាសនាចក្រ។បៅបពល្រូៃកបុសច្បងរបស់ពួ្រប្ម្៉ា្រសោៃទទួលពររបស់បលា្រអយ្យបរោរបស់ោត់្រ្ននុងបនាះោៃសៃយាថា

ោត់ៃរង្ សាយដំណរងល្អ។បទាះជាម្ៃរោរោ្រ់្រំហិតបពវ�ិតភាពបៅកោបនាះថដលោៃរារាំងម្៉ា្រសមិៃឲ្យបបកមើបបស្រ្រម្

បពញបម្៉ាង្រ្រី្រ៏ឪពុ្រម្ដាយោត់ោៃបបើ្រ្ ណៃរីសៃ្សំកោ្រ់បចញ្ សាយសាសនាឲ្យោត់ថដរ។បៅឆ្នាំ1975សាសនាចក្រ

ោៃកបរោសថាកពះវិហារបរិសុទ្ធៃរងកតូវសាងសង់បៅ្រ្ននុងទរីក្រុងប្ផ្�តូកបបទសបកបស៊ីល។បដើម្បរី�ួយដល់រោរនរអគ្រស

បងកសរីម្៉ាទិៃោៃល្់របក្ឿងអលគ្ការរបស់ោត់។បងកបុសម្៉ាទិៃោៃបបកមើបោយបសាមះកតង់ជាសម្�ិ្រនៃ្ ណៈ្រម្រោរ

សាធារណៈសកម្ប់កពះវិហារបរិសុទ្ធ។ក្ួសារម្៉ាទិៃោៃបធវើរោរលះបង់ទាំងបៃះបទាះជាពួ្រប្ោៃដរងថាពួ្រប្ៃរងពុំម្ៃ

ឱរោសទទួលពិធរីបរិសុទ្ធបពវ�ិតភាពបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ្រ្រី។


3.សូមបឆលែើយសំណួរដូចខាងបករោមោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បហតុអវរីអ្ន្រ្ ិតថា

ក្ួសារម្៉ាទិៃម្ៃឆៃ្ទៈទទួលបុណ្យក�មុ�ទរ្របហើយបបកមើបោយបសាមះកតង់បៅ្រ្ននុងសាសនាចក្របទាះជាពួ្រប្រង

ឥទ្ធិពលបោយរោរោ្រ់្រំហិតចំបោះបពវ�ិតភាពបៅកោបនាះ្រតេរី?

ចូរបកបៀបបធៀបចបមលែើយរបស់អ្ន្រជាមួយៃរងបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ថដលថអលបឌើរម្៉ាទិៃោៃ្ ្ល់ឲ្យដូចតបៅ៖«បយើងោៃ

រ្រប�ើញបសច្រ្រីពិតបហើយោមៃអវរីថដលអាចបញ្ឈប់បយើងមិៃឲ្យរស់បៅតាមបនាះបទ។...បៅបពលកពះវិញ្ញាណកោប់អ្ន្រថា

ដំណរងល្អពិត...បតើអ្ន្រអាចបដិបសធបោយរបបៀបណា?»(បៅ្រ្ននុង«ElderHelvécioMartinsoftheSeventy,»
ទំព័រ10៦)។

បោយសារថតក្ួសារម្៉ាទរីៃោៃទទួលទរីបនាទាល់តាមរយៈកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបនាះពួ្រប្អាចបដើរបឆ្ពះបៅមុខទុ្រចិតតេបលើ

កពះអម្ចាស់បោយមិៃខវល់ពរីអវរីថដលពួ្រប្ពុំយល់បនាះប�ើយ។

បថៃថែមពរីបលើក្ួសារម្៉ាទិៃពូ�អំបូអា្ហវិ្ររាប់ោៃ់បទៀតបៅ្រ្ននុងជាតិសាសៃ៍ជាបកចើៃកបប្ទោៃម្រសារល់បសច្រ្រីពិត

បពញបលញនៃដំណរងល្អថដលោៃសាដារប�ើងវិញបៅ្រ្ននុងបណាដាទស្សវត្សរ៍មុៃៃរងោៃទទួលវិវរណៈនាឆ្នាំ1978បៅ

បទៀត។ថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្របៅ្រ្ននុងទរីក្ុរងសលត៍បល្រោៃទទួលសំបុកតជាបកចើៃម្រពរីអ្ន្រថកបចិតតេប�ឿថដលមិៃ

ទាៃ់ោៃក�មុ�ទរ្របៅ្រ្ននុងកបបទសៃរីបហ្សរីោ៉ាៃិងហារណាបស្នើសុំឲ្យម្ៃអ្ន្រ្្សពវ្សាយសាសនាជាបកចើៃបញ្តូៃបៅរោៃ់

អា្ហវិ្រ។អស់រយៈបពលជាបកចើៃឆ្នាំពួ្រអ្ន្រដរ្រនាំសាសនាចក្រោៃពិចារណាកប្របបោយរោរអធិសាឋាៃអំពរីបរឿងបនាះបែុថៃតេ

ពួ្របលា្រោៃម្ៃអារម្ណ៍ថាបពលបវលាពុំទាៃ់ម្រដល់បៅប�ើយបដើម្បរីបញ្តូៃពួ្រអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាបៅអា្ហវិ្រ

ជា្រថៃលែងថដលសម្�ិ្រ្រ្ននុងមូលោឋាៃៃរងពុំអាចបធវើជាអធិបតរីឬបធវើពិធរីបរិសុទ្ធបៅប�ើយបនាះ។



៥៦០

សមសរៀនេដី៣២៖ន្ងៃេដី២ស�ចក្្ដីប្រកា�ជាផ្លូវការេដី២

បសច្្ររីកបរោសជា្លែតូវរោរទរី2ម្ៃៃូវរោរកបរោសជា្ លែតូវរោរ

អំពរីវិវរណៈមួយថដលកបធាៃថស្ពៃបស៊ីរដបុលយូ�រមបរល

ោៃទទួលបៅន្ងៃទរី1ថខមិ្ុនាឆ្នាំ1978។សូមអាៃ

្រថា្រណ្ឌទរីមួយបៅបករោមឃ្លា«�ូៃចំបោះបងប្អតូៃកបុស

ទាំងឡាយ»បហើយថសវងរ្របមើលៃូវអវរីថដលអ្ន្រដរ្រនាំ

សាសនាចក្រោៃថ ល្ែងថាពួ្របលា្រោៃបធវើជាសា្រ្សរី។

បតើថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្រកតូវោៃបំ្ុស្ ំៃិតអវរីខលែះបៅបពល

ពួ្របលា្រោៃបធវើជាសា្រ្សរីអំពរីរោររី្រចបកមើៃនៃ្រិច្ចរោររបស់

កពះអម្ចាស់?

សូមអាៃ្រថា្រណ្ឌថដលចាប់ប្្ើម«បោយយល់ពរី

បសច្្ររីសៃយាទាំងឡាយ»។ចូរថសវងរ្របមើលរបបៀបថដល

ថានា្រ់ដរ្រនំាសាសនាចក្រោៃបធវើស្រម្ភាពបលើបំណងកោថានាដ៏

បំ្ុស្ំៃិតរបស់ពួ្របលា្រ។

បតើកបធាៃ�រមបរលៃិងថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្រប្្សងបទៀត

ោៃបធវើស្រម្ភាពបលើបំណងកោថានាដ៏បំ្ុស្ំៃិតរបស់

ពួ្របលា្របោយរបបៀបណា?

្រថា្រណ្ឌបៃះ�ួយបយើងយល់ដរងថា្ួក្ យាការីផស្វងរកការ

�ឹកនាំរបស់ព្រះអមាចាស់គៅក្នុងការ�ឹកនំាោសនាចពក។អ្ន្រ

អាចៃរងចង់្ ូសចំណាំបោលរោរណ៍បៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ។

ចូរ្រត់សម្រល់ថាបៅបដើមដំបូងនៃ្រថា្រណ្ឌទរីពរីរបនាះចាប់ប្្ើមជាមួយៃរងឃ្លាថា«បោយយល់ពរីបសច្រ្រីសៃយាទាំងឡាយ

ថដលោៃបធវើបោយពួ្រពយារោរី»។ឃ្លាបៃះបបកងៀៃបយើងថាអ្ន្រដរ្រនាំសាសនាចក្រោៃដរងថាបៅបពលមួយបុរសស្រ្ិសម

ទាំងឡាយៃរងម្ៃឱរោសបដើម្បរីទទួលោៃបពវ�ិតភាព។អស់ជាបកចើៃឆ្នាំពរីមុៃឆ្នាំ1978្ណៈកបធាៃទរីមួយៃិង្រូរ៉ុម

នៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃពិភា្រសាបហើយអធិសាឋាៃអំពរីរោរោ្រ់្រំហិតចំបោះបពវ�ិតភាពបៃះ។ពួ្រអ្ន្រដរ្រនាំម្ៃអារម្ណ៍

ថាវិវរណៈ្ឺចាំោច់កតូវម្ៃបដើម្បរីម្ៃរោរផ្លាស់ប្តូរៃូវរោរោ្រ់្រំហិតបៃះថដលោៃសាថាបនាប�ើងជាយូរម្រអស់បកចើៃជាង

មួយសតវត្សៃ៍បហើយបនាះ។បពលខលែះសំណួរបៃះោៃដិតជាប់ោ៉ាងខាលាំង្រ្ននុងចិតតេរបស់កបធាៃ�រមបរលបហើយជាញរ្រញាប់

បលា្រោៃបចញបៅកពះវិហារបរិសុទ្ធថតម្នា្រ់ឯងបដើម្បរីអធិសាឋាៃអំពរីបរឿងបនាះ។

សូមអាៃ្រថា្រណ្ឌបៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីកបរោសជា្លែតូវរោរទរី2ថដលចាប់ប្្ើមជាមួយៃរង«កទង់ោៃឮោ្រ្យអធិសាឋាៃទាំងឡាយ

របស់បយើង»បហើយ«បយើងសូមកបរោស»រួចថសវងរ្របមើលចបមលែើយរបស់កពះអម្ចាស់ចំបោះរោរអធិសាឋាៃរបស់កបធាៃ�រមបរល

ទរីកបរ្រសារបស់បលា្របៅ្រ្ននុង្ ណៈកបធាៃទរីមួយៃិងសម្�ិ្រនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំៃូវអវរី

ថដលអ្ន្ររ្រប�ើញ។

្រថា្រណ្ឌទាំងបៃះ�ួយបយើងយល់ថាព្រះអមាចាស់�ឹកនាំោសនាចពករបស់ពទង់តាមរ�ៈវិវរណៈគៅកាៃ់្ួក្ យាការីរបស់ពទង់។

អ្ន្រអាចៃរងចង់សរបសរបោលលទ្ធិបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។

វិវរណៈបៃះម្ៃឥទ្ធិពលោ៉ាងខាលាំងបលើមៃុស្សបៅទូទាំងពិ្ពបលា្រ។សូមអាៃកបតិ្រម្របស់បហលបវស៊ីអូម្៉ាទិៃៃិង្រិោ

របស់បលា្រប្មះរូោបៅបពលពួ្រោត់ោៃដរងអំពរីវិវរណៈ៖«ខញនុំពុំអាចទប់អារម្ណ៍ោៃបទ។រូោៃិងខញនុំោៃចូលបៅ

បៃ្ទប់បដ្ររបស់បយើងលុត�ង្គង់ចុះបហើយោៃអធិសាឋាៃ។បយើងោៃយំខណៈថដលបយើងអរ្ុណដល់កពះវរបិតាសួ្៌ចំបោះ

កពរតតេិរោរណ៍មួយថដលបយើងោៃកោៃ់ថតសុបិៃចង់ោៃបែុបណាណះ។ន្ងៃបនាះោៃម្រដល់ោ៉ាងពិតបហើយវបៅ្រ្ននុង�រីវិត

រថមងសាលាបរ់បស់ មយើង»(Autobiography ទំព័រ៦9–70)។

ក្ួសារម្៉ាទិៃោៃ្ សារភាជាប់បៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ។្រូៃកបុសរបស់ពួ្រោត់ម្៉ា្រស្ឺជាសម្�ិ្រសាសនាចក្រ�ៃជាតិ

អា្ហវិ្រដំបូងប្បំ្ុតថដលបបកមើបបស្រ្រម្បនាទាប់ពរីទទួលវិវរណៈបដើម្បរីបញ្ចប់ៃូវរោរោ្រ់្រំហិតចំបោះបពវ�ិតភាព។

បហលបវស៊ីអូម្៉ាទិៃោៃរោលាយជាអ្ន្ររោៃ់បពវ�ិតភាព្រ្ននុងមូលោឋាៃបហើយទរីបំ្ុតកតូវោៃបៅឲ្យបបកមើជាសម្�ិ្រម្នា្រ់នៃ្រូរ៉ុម

ទរីពរីរនៃពួ្រចិតសិបនា្រ់។

ពបធ្នណេ្នសេ៊៊ីរែបរុលយូឃឹមបឹល



៥៦១

សមសរៀនេដី៣២៖ន្ងៃេដី២ស�ចក្្ដីប្រកា�ជាផ្លូវការេដី២

្រ្ននុងអំ�នុងបពលោ៉ាងខលែរីបករោយពរីវិវរណៈថដលោៃបញ្ចប់រោរោ្រ់្រំហិតបពវ�ិតភាពកតូវោៃទទួលបនាះពួ្រអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយ

សាសនាជាបកចើៃកតូវោៃបញ្តូៃបៅរោៃ់ទវរីបអា្ហវិ្រ។កពះវិហារបរិសុទ្ធជាបកចើៃកតូវោៃសាងសង់បៅបលើទវរីបបនាះបហើយ

មៃុស្សរាប់រយរាប់ោៃ់នា្រ់ោៃទទួលពិធរីបរិសុទ្ធនៃដំណរងល្អសកម្ប់ខលែលួៃប្ៃិងសកម្ប់ដូៃតាថដលថច្រឋាៃបៅរបស់ពួ្រប្។

អ្ន្រអាចសួរថាបហតុអវរីសាសនាចក្រពុំថតងតាំងបុរស�ៃជាតិអា្ហវិ្រឲ្យម្ៃបពវ�ិតភាព្រ្ននុងមួយរយៈបពលបនាះ។សូម

ពិចារណាថាបតើអ្ន្រអាចៃរងបឆលែើយសំណួរបៃះោ៉ាងណា។សកម្ប់ព័ត៌ម្ៃបថៃថែមសូមចូលបៅរោៃ់LDS.orgបក�ើសបរើស

GospelTopicsបហើយថសវងរ្រraceandthepriesthood។


4. វជារោរសមរម្យបដើម្បរីពៃ្យល់ដល់អ្ន្រដនទថាបយើងពុំដរងថាបហតុអវរីោៃជាចាប់ប្្ើមម្ៃរោរោ្រ់្រំហិតចំបោះ

បពវ�ិតភាពដូបចានាះបទ។បថៃថែមពរីបលើបនាះអ្ន្រអាចថច្រចាយៃិងថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីបសច្រ្រីពិតថដលបយើងោៃដរង

ដូចជាអ្ន្រទាំងឡាយថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះ។បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រចូរសរបសរអំពរីរបបៀបថដលអ្ន្រអាចៃរងបឆលែើយសំណួរថាបហតុអវរីសាសនាចក្រពុំថតងតាំងបពវ�ិតភាពដល់បុរស

នៃអំបូរអា្ហវិ្រសកម្ប់មួយរយៈបនាះ។បៅបពលអ្ន្របបងកើតចបមលែើយរបស់អ្ន្រអ្ន្រអាចៃរងចង់បកបើឧទាហរណ៍អំពរី

ក្ួសារម្៉ាទិៃ្រ៏ដូចជាបសច្រ្រីថណនាំបៅរោៃ់បសច្រ្រីកបរោសជា្លែតូវរោរទរី2បៅ្រ្ននុងរោរបោះពុម្ពនៃកពះ្ម្ពរីរឆ្នាំ

2013្ងថដរ។


5. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មសចក្ដី្បកាស ជាែ្ូវការ ទដី ២ ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិងការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៥៦២

សមសរៀនេដី៣២៖ន្ងៃេដី៣

ការពសន្ឿនក្ិច្ការននស�ចក្្ដី�ស្ង្គាទះ
បមបរៀៃទរី32៖ន្ងៃទរី3រោរពបៃលែឿៃ្រិច្ចរោរនៃបសច្រតេរីសប្គ្រះ

្ពះអរាចាស់ក្ំពុងពបេលែឿេក្ិច្ចការររស់្េង់

បតើម្ៃមូលបហតុថបបណាខលែះថដលមៃុស្សអាចៃរងពបៃលែឿៃឬបបងកើៃបល្បឿៃរោរគ្របនាះ?សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

88:73ថសវងរ្របមើលៃូវអវរីថដលកពះអម្ចាស់ោៃម្ៃបៃ្ទតូលថាកទង់ៃរងពបៃលែឿៃ(សូមបមើល្ ងថដរោ៉ា្រុប5:៦1–៦2,

70–71)។

បោងបៅបលើបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា88:73ថអលបឌើររ័សុលអិមណិលសុៃនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃ

ម្ៃកបសាសៃ៍ថា«បពលបវលានៃរោរពបៃលែឿៃបនាះ្ឺជាបពលឥ�តូវបៃះបហើយ»(ThusShallMyChurchBeCalled» 
Ensignថខឧសភាឆ្នាំ1990ទំព័រ17)។

គ�ើងរស់គៅក្នុងជំនាៃ់មួ�ផ�លព្រះអមាចាស់កំ្ុង្ គៃលែឿៃកិច្ការរបស់ពទង់។តាមរយៈរោរពបៃលែឿៃ្រិច្ចរោររបស់កទង់

កពះអម្ចាស់បលើ្រ្រម្ពស់បហើយបថៃថែមបល្បឿៃ្រិច្ចខិតខំរបស់កទង់បដើម្បរីនាំម្រៃូវបសច្រ្រីសប្គ្រះដល់មៃុស្សបលា្រ។


1.សូមបឆលែើយសំណួរដូចខាងបករោមោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើអ្ន្របធវើជាសា្រ្សរី

ថាកពះអម្ចាស់្រំពុងពបៃលែឿៃ្រិច្ចរោររបស់កទង់របបៀបណា?

អំ�នុងបពលរោរបបកមើរបស់កបធាៃថស្ពៃបស៊ីរដបុលយូ�រមបរល្រ្ននុងនាមជាកបធាៃសាសនាចក្រកពះអម្ចាស់ោៃពបៃលែឿៃ

្រិច្ចរោររបស់កទង់។ឧទាហរណ៍្រិច្ចរោរ្ ្សពវ្សាយសាសនាោៃពកងរី្របហើយសាសនាចក្រោៃបោះពុម្ព្រំថណ្្រីនៃ

កពះ្ម្ពរីរ។បៅបពលបលា្របលើ្រទរ្រចិតតេដល់សម្�ិ្រសាសនាចក្រឲ្យបឆ្ពះបៅមុខបនាះកបធាៃ�រមបរលោៃម្ៃកបសាសៃ៍

ថាសាសនាចក្រ«ោៃបង្អង់បៅកតង់្រថៃលែងខលែះយូរល្មក្ប់កោៃ់បហើយ។ចូរបយើងបៃ្រោរបធវើដំបណើររបស់បយើងបឆ្ពះបៅមុខ

បហើយប�ើងបៅបលើ»(«LetUsMoveForwardandUpward»Ensign ថខឧសភាឆ្នាំ1979ទំព័រ82)។

បលា្រ្រ៏ោៃបបកងៀៃ្ ងថដរថា«បយើងកតូវថតពកងរី្ររោរបោះ�ំហាៃរបស់បយើងបហើយកតូវថតបធវើវឥ�តូវបៃះ»(Alwaysa
ConvertChurch:SomeLessonstoLearnandApplyThisYear,»Ensignថខ្រញ្ញាឆ្នាំ1975ទំព័រ3)។

បៅបពលសម្�ិ្រសាសនាចក្រ«ពកងរី្ររោរបោះ�ំហាៃរបស់ពួ្រប្»បនាះពួ្រប្បបងកើៃ្រិច្ចខិតខំរបស់ពួ្រប្បដើម្បរីចូលរួម

្រ្ននុង្រិច្ចរោររបស់កពះអម្ចាស់។ឧទាហរណ៍ពួ្រប្បធវើរោររោៃ់ថតម្ៃភាពឧសសាហ៍ពយាោមបដើម្បរីថច្រចាយដំណរងល្អ

សិ្រសាកពះ្ម្ពរីរបហើយបធវើ្រិច្ចរោរកពះវិហារបរិសុទ្ធៃិង្រិច្ចរោរពង្សកបវតតេិ។

ការពបេលែឿេក្ិច្ចការផ្សព្ផសាយសាសនា

កបធាៃថស្ពៃបស៊ីរដបុលយូ�រមបរលោៃកោប់ពួ្របរិសុទ្ធថាកពះអម្ចាស់ោៃបរៀបចំបដើម្បរីបបើ្រទាវាសកម្ប់ពួ្រប្

ឲ្យថច្រចាយដំណរងល្អរួមទាំងបៅ្រ្ននុងជាតិសាសៃ៍ថដលពុំអៃុញ្ញាតឲ្យម្ៃ្រិច្ចរោរ្ ្សពវ្សាយសាសនា្ ងថដរ។បទាះជាោ៉ាង

ណា្រ៏បោយបលា្រ្រ៏ោៃម្ៃកបសាសៃ៍ថាពួ្របរិសុទ្ធចាំោច់កតូវបកតៀមខលែលួៃឯងបដើម្បរីទទួលយ្រឱរោសបនាះ្ងថដរ។កបធាៃ

�រមបរល្រ៏ោៃថ្លែងទរីបនាទាល់ថាបបើយុវ�ៃក្ប់រូបបកតៀមខលែលួៃបបកមើបបស្រ្រម្បពញបម្៉ាងបនាះកពះអម្ចាស់ៃរងបបើ្រទាវារបហើយ

្្ល់មបធយាោយមួយសកម្ប់្រិច្ចរោរ្ ្សពវ្សាយសាសនាបដើម្បរីបចញបៅបពញពិ្ពបលា្រទាំងមូល៖

បរុព្វកថា
តាំងពដីការចា្រ់សផ្ើមននការសាដារសឡើងវិញក្ិច្ការននបពទះអរាចា�់បានពបងដីក្សៅេូទាំង

ពិភពសលាក្។សយើងរ�់សៅក្្នគុងជំនាន់មរួយដែលបពទះអរាចា�់ក្ំពុងពសន្ឿនក្ិច្ការ

រ្រ�់បេង់។អ្នក្រានធនធាននិងឱកា�ជាសបចើនសែើម្ដីចូលររួមចំដែក្ក្្នគុង

ការពសន្ឿនក្ិច្ការរ្រ�់បពទះអរាចា�់។



៥៦៣

សមសរៀនេដី៣២៖ន្ងៃេដី៣ការពសន្ឿនក្ិច្ការននស�ចក្្ដី�ស្ង្គាទះ

«ខ្គុំគិតអំពដីជាតិសា�ន៍ជាសបចើនដែលសៅពុំទាន់បានេំនាក្់េំនង។ខ្គុំែឹងថ្ពរួក្សគរានវាំងនន

[ការដាក្់ក្ំហិតេ្រ់េល់នឹងឥេ្ិពលពដីខាងសបរៅ]ែូចជាវាំងននដែក្និងវាំងននឬ�្សដី។ខ្គុំែឹងថ្

វាលំបាក្ខាលាំងសដាយសារសយើងបានខិតខំ្រសញ្ញ�មត្ភាពខ្ទះសហើយ។...

«្រ៉ុដន្ខ្គុំអាចសមើលស�ើញថ្វាោមានសហតុផលល្អសេដែលបពទះអរាចា�់នឹងស្រើក្ទាវារដែលសយើងពុំបាន

សបតៀមខ្លួនសែើរចូលសៅសនាទះ។សហតុអ្វដីក្៏បេង់គ្រ្ដី្រំបាក្់វាំងននដែក្ឬវាំងននឬ�្សដីឬវាំងននសផ្សងសេៀត

ស្រើសយើងពុំសបតៀមខ្លួនសែើម្ដីសែើរចូលផងសនាទះ?(«When the World Will Be Converted,»Ensignដខតុលាឆ្នាំ១៩៧៤

េំព័រ៥,៧)។

សម្�ិ្រនៃសាសនាចក្រោៃបធវើតាមរោរទូនាមៃរបស់កបធាៃ�រមបរលបហើយោៃបកតៀមខលែលួៃបដើម្បរីថច្រចាយដំណរងល្អ។អំ�នុង

រោរដរ្រនំារបស់កបធាៃ�រមបរលបនាះចំៃួៃអ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាបពញបម្៉ាងោៃប្រើៃប�ើងបកចើៃជាង50ភា្រយ។បៅ

ចុងឆ្នាំ1980ៃិងបដើមឆ្នាំ1990រោឋា្ិោលអាលលែឺមែង់ខាងប្រើតកបបទសជាតិទាំងឡាយបៅ្រ្ននុងសហភាពសូបវៀតពរីបដើមៃិង

កបបទសជាតិនានាឯបទៀតជាទរី្រថៃលែងថដល្រិច្ចរោរ្ ្សពវ្សាយសាសនាកតូវោៃោ្រ់្រំហិតពរីមុៃបនាះោៃចាប់ប្្ើមអៃុញ្ញាតឲ្យ

អ្ន្រ្ ្សពវ្សាយសាសនាចូលបៅថច្រចាយដំណរងល្អបៅ្រ្ននុងកបបទសទាំងបៃះ។រោរពយា្ររណ៍របស់កបធាៃ�រមបរលកតូវោៃ

បំបពញបហើយវបៃ្បំបពញបៅបពល្រិច្ចរោរ្ ្សពវ្សាយសាសនាោៃពកងរី្ររោៃ់ថតធំ។

សៅសពលប្រធាន�ឹម្ឹរលបានសលើក្េឹក្ចិត្ែល់�រាជិក្សា�នាចបក្ឲ្យពបងដីក្ការសបាទះជំហានរ្រ�់

ពរួក្សគសនាទះសលាក្បាន្រញ្ជាក្់អំពដីេំនរួលខុ�បតូវមរួយរ្រ�់យុវជនបគ្រ់រូ្រក្្នគុងសា�នាចបក្៖«�ំែួរ

បតូវបាន�រួរជាញឹក្ោ្រ់៖សតើយុវជនបគ្រ់រូ្រគរួរ្រំសពញស្រ�ក្ក្ម្មឬសេ?សហើយចសម្ើយបតូវបានប្រទាន

ឲ្យសដាយបពទះអរាចា�់។គឺ‹ពិតដមនសហើយ›។យុវជនបគ្រ់រូ្រគ្រ្ដី្រំសពញស្រ�ក្ក្ម្ម»(«When the 
World Will Be Converted»េំព័រ៨)។

ចាប់តាំងពរីបពលបនាះម្រពួ្រពយារោរីោៃបៃ្បលើ្រទរ្រចិតតេយុវ�ៃថដលស្រ្ិសមៃិងម្ៃសមតថែភាពក្ប់រូបឲ្យបបកមើបបស្រ្រម្

បពញបម្៉ាង។ពួ្រពយារោរី្រ៏សាវា្មៃ៍ដល់យុវនារីឲ្យបបកមើបបស្រ្រម្បពញបម្៉ាង្ ងថដរបបើពួ្រប្ម្ៃបំណងចង់បធវើ។បៅថខ

តុលាឆ្នាំ2012កបធាៃ្ូម្៉ាសបអសមែៃសុៃោៃកបរោសអំពរីរោរផ្លាស់ប្តូរអាយុថដលតកមូវឲ្យបចញ្ ្សពវ្សាយសាសនា

បោយអៃុញ្ញាតឲ្យយុវ�ៃចាប់ប្្ើមរោរបបកមើ្្សពវ្សាយសាសនាបៅវ័យ18ឆ្នាំបហើយយុវនារីបៅវ័យ19ឆ្នាំ.�ុវជៃពគប់រូប

គួរផ្រគព្រៀមខលែលួៃគ�ើម្បីបគពមើគបសកកម្មគ្ញគមា៉ាងគ�ើ�រកសាខលែលួៃឲ្យមាៃភា្សក្ិសមគ�ើម្បីបគពមើ។


2. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បហតុអវរី្រ៏យុវ�ៃក្ប់រូប្ ប្បរីបកតៀមខលែលួៃបបកមើ

បបស្រ្រម្បពញបម្៉ាងោ៉ាងដូបច្នះ?

ខ. បតើរោរបកតៀមខលែលួៃសកម្ប់បបស្រ្រម្

នាបពលឥ�តូវបៃះអាច�ួយអ្ន្ររួមចំថណ្រ

្រ្ននុង្រិច្ចរោររបស់កពះអម្ចាស់ោ៉ាងដូចបម្ច?

្ . បតើអ្ន្រ្ិតថារោរផ្លាស់ប្តូរចំបោះតកមូវរោរ

អាយុសកម្ប់រោរបចញ្ ្សពវ្សាយសាសនា

បពញបម្៉ាងដ៏បំ្ុស្ំៃិតោៃរួមចំថណ្រ

ចំបោះរោរពបៃលែឿៃ្រិច្ចរោររបស់កពះអម្ចាស់

ោ៉ាងដូចបម្ច?



៥៦៤

សមសរៀនេដី៣២៖ន្ងៃេដី៣ការពសន្ឿនក្ិច្ការននស�ចក្្ដី�ស្ង្គាទះ

ក្ំដណ្្មីថេ្ពះគម្ីរ

បតើអ្ន្រៃរងៃិោយអវរីខលែះបបើមិតតេ�ិតស្និតម្នា្រ់របស់អ្ន្រៃិោយម្ររោៃ់អ្ន្រថា«ខញនុំចង់ខិតបៅរោៃ់ថត�ិតកពះ។បតើខញនុំ្ ួរថតបធវើោ៉ាង

ដូចបមតេច?»

�ូមអានស�ចក្្ដីដ្្ងការែ៍ែូចខាងសបកាមសដាយប្រធានដ�្នស�ម៊ីរែ្រុលយូ.�ឹម្រឹល៖

«ខ្គុំយល់ស�ើញថ្សៅសពលខ្គុំមិន�ូវចា្រ់អារម្មែ៍ក្្នគុងការេំនាក្់េំនងទាំងឡាយរ្រ�់ខ្គុំជាមរួយនឹង

បពទះែ៏សេវភាពសហើយសៅសពលដែលវាហាក្់្រដីែូចជា្រង្ហាញថ្ោមានបតសចៀក្ែ៏សេវភាពណាក្ំពុងសាតា្រ់

និងោមាន�សម្ងែ៏សេវភាពណាក្ំពុងនិយាយសពលសនាទះសហើយដែលសធ្វើឲ្យខ្គុំកាន់ដតឃ្លាតឆ្ងាយសៅៗ។

ប្រ�ិនស្រើខ្គុំសផ្តាតយក្ចិត្េុក្ដាក្់ទាំងប�ុងសលើបពទះគម្ដីរសនាទះផ្លូវឆ្ងាយនឹងបតូវបាន្របងរួញសហើយ

ជដីវភាពខាងវិញ្ញាែនឹងបតឡ្រ់មក្វិញ»(Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. 
Kimball  [ឆ្នាំ២០០៦]េំព័រ៦៧)។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា1:៦,24–30រួចកោប់ថាបហតុអវរីកពះអម្ចាស់សពវកពះទ័យឲ្យពួ្រអ្ន្រដរ្រនាំបោះពុម្ព

វិវរណៈ។បតើកពះ្ម្ពរីរអាច�ួយបយើងពកងរី្រ�ំហាៃរបស់បយើងបហើយរួមចំថណ្រ្រ្ននុងរោរពបៃលែឿៃ្រិច្ចរោររបស់កពះអម្ចាស់ោ៉ាង

ដូចបម្ច?

បៅបដើមឆ្នាំ1970អ្ន្រដរ្រនាំសាសនាចក្រទទួលសារល់ពរីតកមូវរោរថដលសម្�ិ្រសាសនាចក្រកតូវបចះបទ្ម្ពរីរឲ្យោៃ

រោៃ់ថតសាទាត់�ំនាញបហើយឲ្យម្ៃ្រំថណ្្រីនៃកពះ្ម្ពរីរប៊ីបជាបទោឋាៃមួយបដើម្បរីសិ្រសាៃិងបបកងៀៃ។បៅឆ្នាំ1979បនាទាប់ពរី

រយៈបពលជាបកចើៃឆ្នាំនៃ្រិច្ចខិតខំដ៏បំ្ុស្ំៃិតៃិងឧសសាហ៍ពយាោមបនាះសាសនាចក្រោៃបោះពុម្ព្រំថណ្្រីនៃកពះ្ម្ពរីរប៊ីប

របស់បសតេចប�មស៍អិល.ឌរី.បអសជា្លែតូវរោរជាភាសាអង់ប្លែស។្រំថណ្្រីនៃ្ ម្ពរីរប៊ីបបៃះម្ៃៃូវ�ំៃួយរោរសិ្រសាដ៏បកចើៃថដល

ពុំធាលាប់ម្ៃពរីមុៃរួមម្ៃទាំងបលខបោងជាមួយៃរងបសច្រ្រីបោងបទ្ម្ពរីរៃិង�ំៃួយដនទៗបទៀតកតូវោៃពកងរី្ររោៃ់ថតបកចើៃ

បហើយោៃថ្រលម្អបដើម�ំពូ្រដ្រកសង់បចញម្រពរីរោរប្រថកបរបស់យែូថសបស្៊ីធTopicalGuideៃិងBibleDictionary។

បៅឆ្នាំ1981សាសនាចក្រោៃបោះពុម្ព្រំថណ្្រីនៃបណដាដំកពះ្ម្ពរីរទាំងបរីជាភាសាអង់ប ល្ែស–កពះ្ម្ពរីរមរមៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រ្រីសញ្ញាៃិងមុរោដាដ៏ម្ៃតនមលែមហិម្–ថដលរួមម្ៃទាំងរោរថ្រលម្អបលខបោងបដើម�ំពូ្រថ្ៃទរីៃិងម្តិរោ។បៅឆ្នាំ

2009សាសនាចក្រោៃបោះពុម្ព្រំថណ្្រីនៃកពះ្ម្ពរីរប៊ីបនៃវីណាវែប�រាែអិល.ឌរី.បអសជាភាសាបអសបា៉ាញ។

សូមអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយកបធាៃប៊យដ៏ប�ផ្្រ្រឺនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ថដលោៃបធវើ

ប�ើងបៅរយៈបពលមួយឆ្នាំបនាទាប់ពរីោៃបចញបណដាដំកពះ្ម្ពរីរទាំងបរីជាភាសាអង់ប ល្ែសបៅឆ្នាំ1981។ចូររ្របមើលរបបៀប

ថដលបលា្រោៃបមើលប�ើញជាមុៃថា្រំថណ្្រីនៃកពះ្ម្ពរីរទាំងបៃះៃរងកបទាៃពរដល់�រីវិតជាបកចើៃបហើយរំ្រិល្រិច្ចរោរ

របស់កពះបឆ្ពះបៅមុខ។

«រយៈសពលជាសបចើនឆ្នាំបានក្ន្ងផុតសៅបពទះគម្ដីរទាំងសនទះនឹង្រសងកើតផលជាជំនាន់ននពរួក្បគដីសាទាន

សសាមាទះបតង់ជា្រន្្រនាទា្រ់ដែលសាគាល់បពទះអរាចា�់បពទះសយ�មូវបគដី�្សហើយដែលចង់សោរពតាមបពទះេ័យ

បេង់។

«...វិវរែៈនឹងស្រើក្�ដម្ងែល់ពរួក្សគដែលោមានវិធដីណាសផ្សងសឡើយសៅក្្នគុងប្រវត្ិសាប�្នន

ពិភពសលាក្។...ពរួក្សគនឹងអភិវឌ្ឍចំសែទះវិជាជាននែំែឹងល្អសលើ�ហរួ�ជដីែូនជដីតារ្រ�់ពរួក្សគអាច

�សបមចបានសៅសេៀត។ពរួក្សគនឹងរានេដី្រនាទាល់ថ្បពទះសយ�មូវគឺជាបពទះបគដី�្សហើយអាចប្រកា�អំពដីបេង់និងការោរ

បេង់»(«Scriptures »Ensign ដខវិច្ិកាឆ្នាំ១៩៨២េំព័រ៥៣)។

ព្រះគម្បីរផ្លែងទបីបនាទាល់ថ្ព្រះគ�ស៊ូវគឺជាព្រះពគបីស្ទ។រោរសិ្រសាបទ្ម្ពរីរអាច�ួយបយើងទទួលោៃទរីបនាទាល់អំពរីកពះបយស៊ូវ

ក រ្ីស្ទបហើយ�ួយបំបពញ�រីវិតរបស់បយើងបោយកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។្រិច្ចខិតខំដ៏អសាចារ្យោៃម្ៃៃិងបៃ្បធវើប�ើងបដើម្បរី្ ្ល់ឲ្យ

សម្�ិ្រសាសនាចក្រៃូវកពះ្ម្ពរីរបហើយ្ តេល់�ំៃួយសកម្ប់រោរសិ្រសាជាភាសា្រំបណើតរបស់ពួ្រប្។


3.សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បហតុអវរី្រ៏រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរកបចាំន្ងៃសំខាៃ់?

ខ. បតើរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់អ្ន្រោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យ�ួយ្រ្ននុង្រិច្ចរោររបស់កពះអម្ចាស់ោ៉ាងដូចបម្ច?



៥៦៥

សមសរៀនេដី៣២៖ន្ងៃេដី៣ការពសន្ឿនក្ិច្ការននស�ចក្្ដី�ស្ង្គាទះ

ការពបេលែឿេក្ិច្ចការ្ពះវិហារររិសុេ្េិងក្ិច្ចការពង្ស្រវ�្ិ

រោរសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធោៃប្រើៃប�ើងោ៉ាងបកចើៃនក្រថលងបៅបករោមរោរដរ្រនាំរបស់កបធាៃហ្គរដុៃប៊ីហុិង្លែរី។បៅ

្រ្ននុងឆ្នាំ1995បៅបពលថដលម្ៃកពះវិហារបរិសុទ្ធតិចជាង50្រំពុងដំបណើររោរបៅទូទំាងពិ្ពបលា្របលា្រោៃម្ៃ

កបសាសៃ៍៖«ខញនុំម្ៃបំណងកោថានាដ៏ខាលាំងមួយថាកពះវិហារបរិសុទ្ធមួយកតូវតាំងប�ើងបៅ្រ្ននុង្រថៃលែងមួយថដលពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុង

បករោយបៅទូទាំងពិ្ពបលា្រអាចចូលរួមោៃបោយសមបហតុ្ល។......្រិច្ចរោរ្រំពុងបឆ្ពះបៅមុខោ៉ាងបលឿៃតាមថដល

បយើងអាចបធវើបៅោៃ។វ្ ឺជារោរអធិសាឋាៃដ៏ខាជាប់ខ្លួៃរបស់ខញនុំសុំឲ្យវអាចកតូវោៃពបៃលែឿៃបល្បឿៃប�ើងបដើម្បរីឲ្យកបជា�ៃរបស់

បយើងរោៃ់ថតបកចើៃនា្រ់អាចចូលបៅ្រ្ននុងដំណា្រ់ដ៏ពិសិដ្ឋរបស់កពះអម្ចាស់ោៃរោៃ់ថតគ្យកសួល»(OfMissions,Temples,
andStewardship»Ensign ថខវិច្ិរោឆ្នាំ1995ទំព័រ52,53)។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា128:15,17បោយថសវងរ្របមើលៃូវទំៃួលខុសកតូវថដលបយើងម្ៃចំបោះ

�រីដូៃ�រីតារបស់បយើង។ថអលបឌើរោវីឌបអថបដណា្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃថ្លែងបោលរោរណ៍ដូចខាង

បករោម៖គ�ើងមាៃទំៃួលខុសព្រូវផ�លភាជាប់ជាមួ�គសចក្បីសញ្ញាគ�ើម្បីៃឹងពោវពជាវផស្វងរក�ូៃតារបស់គ�ើងគ�ើ�គធ្វើ

្ិធបីបរិសុទ្ធនៃការសគ្ង្ររះក្នុង�ំណឹងល្អ�ល់្ ួកគោក»(TheHeartsoftheChildrenShallTurn»Ensign ឬ

Liahona ថខវិច្ិរោឆ្នាំ2011ទំព័រ25)។

សំណង់កពះវិហារបរិសុទ្ធៃិងរោររី្រចបកមើៃនៃ្រិច្ចរោរពង្សកបវតតេិ្ឺជា្ស្នុតាងថដលកពះ្រំពុងពបៃលែឿៃ្រិច្ចរោររបស់កទង់បៅថ្្ន្រ

ម្ខាងបទៀតនៃវំងៃៃ។

�ូមអានស�ចក្្ដីដ្្ងការែ៍ែូចខាងសបកាមសដាយដអលសឌើរដ្រែណាររួចរក្សមើលរស្រៀ្រដែលអ្នក្អាច

ចូលររួមក្្នគុងក្ិច្ការរ្រ�់បពទះអរាចា�់៖«វាមិនដមនជាការនចែន្យសេដែលក្ម្មវិធដីFamilySearchនិង
ឧ្រក្រែ៍ទាំងឡាយែនេសេៀតបតូវ្រសងកើតសឡើងសៅចំសពលដែលមនុ�្សវ័យសក្្មងរានការសចទះែឹងយា៉ាង

េូលំេូលាយអំពដី្រសច្ក្វិជាជាព័ត៌រាននិង្រណាដាញេំនាក្់េំនងទាំងសនាទះ។បរាមនែរ្រ�់អ្នក្បតូវបាន

្រសបងៀនឲ្យវាយសារសែើម្ដី្រសងកើនសល្ឿននិងជំរុញក្ិច្ការរ្រ�់បពទះអរាចា�់–ពុំបោន់ដតជាេំនាក្់េំនង

បានឆ្្រ់ជាមរួយមិត្រ្រ�់អ្នក្្រ៉ុសណាណទះសេ។ជំនាញនិង�មត្ភាពដែលជាភ�្គុតាងសៅក្្នគុងចំសណាម

មនុ�្សវ័យសក្្មងជាសបចើន�ព្វន្ងៃសនទះគឺជាការឲសរៀ្រចំមរួយសែើម្ដីររួមចំដែក្ក្្នគុងក្ិច្ការននស�ចក្្ដី�ស្ង្គាទះ»(« The Hearts of 
the Children »េំព័រ២៦)។



4.សូមបឆលែើយសំណួរដូចខាងបករោមបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖បតើបទពិបសាធៃ៍វិ�្ម្ៃ

អវរីខលែះថដលអ្ន្រម្ៃបៅ្រ្ននុងរោរបធវើ្រិច្ចរោរពង្សកបវតតេិរបស់អ្ន្រឬរោរបៅកពះវិហារបរិសុទ្ធបដើម្បរីចូលរួម្រ្ននុងពិធរីបរិសុទ្ធ

សកម្ប់មរណ�ៃ?

េំេួលខុស្�ូវររស់បយើងក្្នុងការជ្មុញក្ិច្ចការឲ្យបឆាពះបៅមុខ

បៅបពលអ្ន្រអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបៃះបោយបដវីឌប៊ីបហតនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់្ូសចំណាំពរ�័យ

មួយថដលម្ៃចំបោះបយើងម្នា្រ់ៗ៖

«្រង្រ្អលូនប្រុ�ប�ដីបពទះអរាចា�់ក្ំពុងស្រើក្ផ្លូវសហើយសធ្វើឲ្យរានលេ្ភាពសែើម្ដីពបងដីក្ក្ិច្ការរ្រ�់បេង់សៅ

េូទាំងពិភពសលាក្សហើយសនាទះជាពរជ័យមរួយ�បរា្រ់សយើងទាំងអ�់ោនា–ដែល្រុគ្លរានាក្់ៗបតូវចូលររួម

ចំដែក្–តាមរស្រៀ្រផ្ទាល់ខ្លួន។...

«សតើរាននរណាសបរៅពដីពរួក្ពយាការីននបពទះអាចសមើលស�ើញជាមុនអំពដីអព្ភលូតសហតុននការរីក្ចសបមើនយា៉ាង

សលឿនននក្ិច្ការរ្រ�់បពទះអរាចា�់?ពិតណា�់ែូចដែលបពទះអរាចា�់បានបបា្រ់ជាមុនសៅក្្នគុងក្ែ្ឌ៨៨

អំពដីសោលលេ្ិនិងស�ចក្្ដី�ញ្ញាសនាទះបេង់ក្ំពុងពសន្ឿនក្ិច្ការរ្រ�់បេង់តាមសពលវា(�ូមសមើលគនិង�៨៨:៧៣)»

(«Missionary Work—Our Responsibility »Ensign ដខវិច្ិកាឆ្នាំ១៩៩៣,េំព័រ៦១,៦២)។



៥៦៦

សមសរៀនេដី៣២៖ន្ងៃេដី៣ការពសន្ឿនក្ិច្ការននស�ចក្្ដី�ស្ង្គាទះ

គ�ើងអាចព្រូវបាៃពបទាៃ្រគៅក្នុងការចូលរួមចំផណកគៅក្នុងការ្ គៃលែឿៃកិច្ការរបស់ព្រះអមាចាស់។ចូរពិចារណាអំពរីឱរោស

ទាំងឡាយថដលអ្ន្ររួមចំថណ្របដើម្បរីពបៃលែឿៃ្រិច្ចរោររបស់កពះអម្ចាស់។


5. សូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បតើម្ៃវិធរីមួយចំៃួៃណាខលែះថដលអ្ន្រអាចរួមចំថណ្របដើម្បរីពបៃលែឿៃដល់្រិច្ចរោររបស់កពះអម្ចាស់?

ខ. បតើពរ�័យអវរីខលែះថដលអ្ន្រោៃទទួលពិបសាធៃ៍បៅបពលអ្ន្រោៃចូលរួម្រ្ននុងរោរពបៃលែឿៃ្រិច្ចរោររបស់កពះអម្ចាស់

?


៦. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសាមមមរៀ� អំពដី « ការពម�្ឿ� កិច្ចការ ន� មសចក្ដីសម្គ្រះ » ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ

(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិងការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៥៦៧

សមសរៀនេដី៣២៖ន្ងៃេដី៤

បក្ុមបគរួសារ៖ការប្រកា�ែល់ពិភពសលាក្
បមបរៀៃទរី32៖ន្ងៃទរី4ក្រុមក្ួសារ៖រោរកបរោសដល់ពិ្ពបលា្រ

គណៈ្រធាេេីមួយេិងក្ូរ៉ុមថេពួក្សាវក្ែរ់ពីរនាក្់រាេបចញបសចក្្ី្រកាសមួយបៅកាេ់ពិភពបលាក្

អំពី្ក្ុម្គួសារ

បតើអ្ន្រធាលាប់ម្ៃសំណួរឬសារល់ៃរណាម្នា្រ់ថដលម្ៃសំណួរទា្រ់ទងៃរងបញ្ហាមួយដូចខាងបករោមបៃះឬបទ?

• សារៈសំខាៃ់នៃអាោហ៍ពិោហ៍ៃិងក្ួសារ

• រោរថលងលះោនា

• អាោហ៍ពិោហ៍ប្ទដូចោនា

• ប្ទ

• ឪពុ្រម្ដាយថដលពុំោៃបរៀបរោរៃរងោនា

• រោរម្ៃ្រូៃ

• ទំនា្រ់ទំៃង្ លែតូវប្ទបករៅចំណងអាោហ៍ពិោហ៍

• តួនាទរីរបស់ម្ដាយ

• តួនាទរីរបស់ឪពុ្រ

• រោរពៃលែតូត្រូៃ

សំណួរជាបកចើៃអំពរីបញ្ហាទាំងបៃះៃិងបញ្ហាក្ួសារប្្សងៗបទៀតអាចកតូវោៃបឆលែើយតាមរយៈរោរបកបើឯ្រសារ«ក្រុមក្ួសារ៖

រោរកបរោសដល់ពិ្ពបលា្រ»។

មុៃបពលកបធាៃហ្គរដិៃប៊ីហុិង្លែរីអាៃរោរកបរោសបៃះបលា្រោៃថ្លែងអំពរីមូលបហតុមួយចំៃួៃថាបហតុអវរី្រ៏ពិ្ពបលា្រកតូវរោរ

បសច្រ្រីពិតទាំងឡាយ្រ្ននុងបសច្រ្រីកបរោសបៃះ។បៅបពលអ្ន្រអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍របស់បលា្រសូមថសវងរ្របមើលបហើយ្ ូស

បនាទាត់ពរីបករោមមូលបហតុទាំងបៃះ។

បរុព្វកថា
សៅន្ងៃេដី២៣ដខក្ញ្ញាឆ្នាំ១៩៩៥សៅក្្នគុងការប្រជុំ�រាគម�ស្ង្គាទះេូសៅមរួយ

ប្រធានហ្រែុន្រម៊ីហុិងគ្ដីបានដែនាំអំពដី«បក្ុមបគរួសារ៖ការប្រកា�ែល់

ពិភពសលាក្»។ស�ចក្្ដីប្រកា�សនទះសចញមក្ពដីគែៈប្រធានេដីមរួយនិងក្ូរ៉ុម

ននពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់ប្រកា�សៅកាន់ពិភពសលាក្អំពដី្រេដា្ននិងសោលលេ្ិ

រ្រ�់បពទះអរាចា�់អំពដីបក្ុមបគរួសារ។ស�ចក្្ដីប្រកា�ក្៏ផ្ល់នូវការេូនាមានផងដែរ

�បរា្រ់ជាការពបងឹងែល់បក្ុមបគរួសារនិងការបពរានអំពដីលេ្ផលននការដ្រក្បាក្់

បក្ុមបគរួសារ។(ចបា្រ់ចម្ងននការប្រកា�អំពដីបគរួសារសនទះគឺរានសៅចុងសមសរៀន

សនទះ)។



៥៦៨

សមសរៀនេដី៣២៖ន្ងៃេដី៤បក្ុមបគរួសារ៖ការប្រកា�ែល់ពិភពសលាក្

«ជាមរួយនឹងការសបាក្្រសញ្ឆោតែ៏្ លា�នវជាសបចើនដែល្រន្ំថ្ជាស�ចក្្ដីពិតជាមរួយនឹងការ្រំភាន់

ជាសបចើនអំពដី្រេដា្ននិងគុែតនម្ជាមរួយនឹងការសធ្វើឲ្យសប�ើ្របសាលនិងការរំសភើ្រក្្នគុងការេេរួលយក្

នូវសានាមប្រឡាក្់្រន្ិចម្ងៗននពិភពសលាក្សនាទះសយើងរានអារម្មែ៍្រំផុ�ថ្បតូវបពរាននិងហាមេុក្

ជាមុន។្រដន្មពដីសលើសនទះសយើងជាគែៈប្រធានេដីមរួយនិងបក្ុមប្រឹក្សាននពរួក្សាវក្ែ្រ់ពដីរនាក្់ឥឡលូវ

សនទះបានសចញនូវស�ចក្្ដីប្រកា�មរួយចំសោទះសា�នាចបក្និងពិភពសលាក្ជាស�ចក្្ដីប្រកា�និងការ

្រញ្ជាក្់ជា្ ្មដីអំពដី្រេដា្នសោលលេ្ិនិងការអនុវត្ទាំងឡាយដែលទាក្់េងសៅនឹងបក្ុមបគរួសារ

ដែលពរួក្ពយាការីអ្នក្សមើលឆុតនិងអ្នក្េេរួលវិវរែៈននសា�នាចបក្បានដ្្ងែដែលៗសៅសពញប្រវត្ិសា�នាចបក្»

(Stand Strong against the Wiles of the World, »Ensign ដខវិច្ិកាឆ្នាំ១៩៩៥េំព័រ១០០)។



1. បដើម្បរី�ួយអ្ន្រសារល់បោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលបឆលែើយតបៃរងសំណួរអំពរីបញ្ហាថដលោៃបរៀបរាប់

បៅខាងបដើមបមបរៀៃសូមចមលែងតារាងដូចខាងបករោមបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ

បោយទុ្រ្រថៃលែងបដើម្បរីសរបសរចបមលែើយរបស់អ្ន្រ្ ងថដរ។(អ្ន្រអាចៃរងចង់ោ្រ់បលខតាម្រថា្រណ្ឌ្រ្ននុងចបាប់

ចមលែងនៃរោរកបរោសបៅចុងបមបរៀៃបៃះ)។

បញ្ហាទាំងឡាយ

ទាក់ទងនឹងពគួស្រ

សោលលទិ្និងសោលការែ៍ទាំងឡាយសចញមកពតី

ការពបកាេអំពតីពគួស្រ

ប្នបសពងៀនកថាកែ្ឌមួយណា

សៅក្នុងការពបកាេ?

សារៈ�ំខាន់នន

អាោហ៍ពិោហ៍

និងបគរួសារ

ការដលងលទះោនា

អាោហ៍ពិោហ៍

សភេែូចោនា

សភេ សភទពបរុេពេតីគឺជាលកខេែៈពិសេេថនអត្េញ្ញាែនិង

សោលបំែងរបេ់បរុគ្គលមានាក់ៗសៅជតីវិតមរុនណ្នែតីជតីវិត

រណមងស្លាប់និងសៅអេ់កល្បជានិច្ច។

ក្ថ្ក្ែ្ឌេដី២

ការរានក្ូន

តរួនាេដីរ្រ�់ឪពុក្

តរួនាេដីរ្រ�់រាដាយ

េំនាក្់េំនង

ផ្លូវសភេសបរៅចំែង

អាោហ៍ពិោហ៍

ការពន្លូតក្ូន ការបង្កបសង្កើតជតីវិតរណមងស្លាប់គឺជាណ្្កមួយែ៏ពិេិែ្ឋ

និងេំខាន់ថនណ្នការរបេ់ពពរះវរបិរាេួគ៌។

ក្ថ្ក្ែ្ឌេដី៣និង៥

សូមអាៃ្រថា្រណ្ឌ1–5នៃរោរកបរោសអំពរីក្ួសាររួចរ្របមើលបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដល

ទា្រ់ទងបៅៃរងបញ្ហាក្ួសារទាំងបៃះ។បចញម្រពរីអវរីថដលអ្ន្ររ្រោៃបៅ្រ្ននុងរោរកបរោសអំពរីក្ួសារចូរ

កោប់អំពរីបោលលទ្ធិឬបោលរោរណ៍ថដលទា្រ់ទងៃរងបញ្ហាៃរីមួយៗបៅ្រ្ននុងតារាង។ចូរសរបសរអវរីទាំងបៃះ

បៅ្រ្ននុង្រូបឡាៃកតរមកតូវបៅ�ិតៃរងបញ្ហា្រ្ននុងតារាងបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរបស់អ្ន្រ។ចូរសរបសរ

្ងថដរថា្រថា្រណ្ឌមួយណាឬ្រថា្រណ្ឌទាំងឡាយណានៃរោរកបរោសអំពរីក្ួសារថដលអ្ន្របកបើបដើម្បរី�ួយ

អ្ន្រសារល់បោលលទ្ធិឬបោលរោរណ៍ៃរីមួយៗ។(ព័ត៌ម្ៃពរីរ�ួរ្រ្ននុងតារាងកតូវោៃបំបពញឲ្យអ្ន្រសកម្ប់ជា

ឧទាហរណ៍)។



៥៦៩

សមសរៀនេដី៣២៖ន្ងៃេដី៤បក្ុមបគរួសារ៖ការប្រកា�ែល់ពិភពសលាក្



2. សូមបក�ើសបរើសបោលលទ្ធិឬបោលរោរណ៍ចំៃួៃពរីរថដលអ្ន្រោៃកោប់បៅ្រ្ននុងតារាងរបស់អ្ន្រ។សូមបឆលែើយៃរង

សំណួរខាងបករោមបៃះចំបោះបោលលទ្ធិឬបោលរោរណ៍ៃរីមួយៗថដលអ្ន្រោៃបក�ើសបរើសោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ៖

្រ. បហតុអវរី្រ៏អ្ន្រ្ិតថាវសំខាៃ់បដើម្បរីយល់អំពរីបោលលទ្ធិឬបោលរោរណ៍បៃះ?

ខ. បតើរោរយល់ដរងៃិងរោរប�ឿបៅបលើបោលលទ្ធិឬបោលរោរណ៍បៃះអាចម្ៃឥទ្ធិពលបៅបលើរោរសបកមចចិតតេ

របស់អ្ន្រោ៉ាងដូចបម្ច?

ការ្រកាសអំពី្ក្ុម្គួសារជួយបយើងសាថារនា្ក្ុម្គួសារបោយបជាគជ័យ

សូមអាៃ្រថា្រណ្ឌទរី៦–7នៃ«ក្ួសារ៖រោរកបរោស

ដល់ពិ្ពបលា្រ»រ្របមើលៃូវអវរីថដលអាច�ួយអ្ន្រសបកមច

ោៃៃូវសុ្មង្គល្រ្ននុងក្ួសាររបស់អ្ន្រ។

បោលរោរណ៍មួយថដលបយើងបរៀៃបចញម្រពរីរោរកបរោស

អំពរីក្ួសារ្ឺថា៖សុភមង្គលគៅក្នុងជបីវិ្រពគួោរអាចសគពមច

គៅបាៃល្អបំែុ្រគៅគ្លគផ្ដា្រគៅគលើការបគពងៀៃរបស់

ព្រះអមាចាស់ព្រះគ�សូ៊វពគបីស្ទ។


3. បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ

របស់អ្ន្រចូរសរបសរបោលរោរណ៍ថដល

ម្ៃបៅ្រ្ននុង្រថា្រណ្ឌទរី7នៃរោរកបរោស

អំពរីក្ួសារថដល�ួយដល់ក្រុមក្ួសាររ្រប�ើញសុ្មង្គល។(អ្ន្រអាចៃរងចង់្ ូសចំណាំបោលរោណ៍បៃះ

បៅ្រ្ននុងចបាប់នៃបសច្រ្រីកបរោសអំពរីក្ុរមក្ួសាររបស់អ្ន្រ)។បនាទាប់ម្រសូមបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

្រ. បតើ្ ំរូអវរីខលែះថដលអ្ន្រោៃបមើលប�ើញក្រុមក្ួសារោៃបធវើតាមរោរបបកងៀៃទាំងបៃះ?

ខ. បហតុអវរីអ្ន្រ្ិតថាក្រុមក្ួសារថដលបធវើតាមរោរបបកងៀៃទាំងបៃះ្ឺហា្រ់ដូចជាម្ៃ្រតេរីរី្ររាយជាងដូបច្នះ?


4. ចូរ្ ិតអំពរីរបបៀបថដលរោរបបកងៀៃទាំងបៃះអាចបថៃថែមបៅបលើសុ្មង្គល្រ្ននុងក្ួសារមួយ។ចូរ្ិតពិចារណាថា

បតើរោរបបកងៀៃណាមួយថដលអ្ន្រអាចរស់បៅតាមោៃល្អកបបសើរបដើម្បរីនាំម្រៃូវសុ្មង្គលរោៃ់ថតខាលាំងចំបោះអ្ន្រ

ៃិងក្ួសាររបស់អ្ន្រ។បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រចូរសរបសរបោលបៅមួយបដើម្បរី

�ួយអ្ន្រឲ្យរស់បៅរោៃ់ថតល្អតាមរោរបបកងៀៃទាំងបៃះឲ្យោៃមួយឬបកចើៃបៅ្រ្ននុងក្ួសាររបស់អ្ន្រ។

បៅោ្រ់្រណាដាលចុងបករោយនៃឃ្លាទរី7នៃរោរកបរោសអំពរីក្ួសារបតើរោរទទួលខុសកតូវរបស់ឪពុ្រម្ៃអវរីខលែះ?

ចូរ្ ិតអំពរីរបបៀបថដលអ្ន្រោៃបមើលប�ើញឪពុ្រអ្ន្រឬឪពុ្រដនទបទៀតោៃបំបពញតាមរោរទទួលខុសកតូវទាំងបៃះ។

បៅោ្រ់្រណាដាលចុងបករោយនៃឃ្លាទរី7បតើរោរទទួលខុសកតូវចម្បងរបស់ម្ដាយម្ៃអវរីខលែះ?

ចូរ្ ិតអំពរីរបបៀបថដលអ្ន្រោៃបមើលប�ើញអ្ន្រម្ដាយអ្ន្រឬអ្ន្រម្ដាយដនទបទៀតោៃបំបពញតាមតួនាទរីបៃះ?

បោងតាមឃ្លាទរី7ទំៃួលខុសកតូវឬតួនាទរីរបស់ម្ដាយៃិងឪពុ្រ្ឺ«តាមថ្ៃរោររបស់កពះ»។បៃះម្ៃៃ័យថារោរណ៍បៃះ

បបងកើតប�ើងបោយកពះវរបិតាសួ្៌របស់បយើង។បហតុអវរី្រ៏អ្ន្រ្ិតថា្រិច្ចរោរបៃះសំខាៃ់បដើម្បរីយល់ដរង?

បៅ្រ្ននុងឃ្លាទរី7បយើង្រ៏បរៀៃ្ ងថដរថាឪ្ុកៃិងមាដា�មាៃកា្រ្្វកិច្គ�ើម្បីជួ�ោនាគៅវិញគៅមកជាន�គូគស្មើភា្ោនាគៅក្នុង

ការទទួលខុសព្រូវក្នុងពគួោររបស់្ ួកគគ។ចូរ្ ិតអំពរីកោថដលអ្ន្រោៃប�ើញម្ដាយៃិងឪពុ្របធវើរោរជាមួយោនាបដើម្បរី�ួយោនា

បៅវិញបៅម្រជានដ្ូបស្ើភាពោនាបៅ្រ្ននុងទំៃួលខុសកតូវដ៏ពិសិដ្ឋទាំងបៃះ។

កបបោ្ដូចខាងបករោមម្ៃបៅ�ិតចុងបញ្ចប់នៃឃ្លាទរី7៖«អសមតថែភាពមរណភាពឬរោលៈបទសៈប្្សងៗបទៀតអាច

ៃរងកតូវសកមបបៅតាមសាថាៃភាពចាំោច់របស់បុ្្គលម្នា្រ់ៗ»។កពះអម្ចាស់ោៃញាណដរងអំពរីសាថាៃភាពទាំងបៃះបហើយ

កទង់កបទាៃពរដល់ឪពុ្រម្ដាយៃិងក្រុមក្ួសារបៅបពលពួ្រប្ពយាោមបដើម្បរីបំបពញៃូវរោតពវ្រិច្ចរបស់ពួ្រប្បោយអស់ពរី

សមតថែភាពរបស់ពួ្រប្។

ការអនុវត្តសោលការណ៍

ទាំងឡាយ

សោលការែ៍មរួយគឺជាស�ចក្្ដីពិត

�្ិតស�្រមរួយឬជាចបា្រ់ដែលអ្នក្អាច

េេរួលយក្សែើម្ដីែឹក្នាំអ្នក្សៅក្្នគុង

ការសធ្វើស�ចក្្ដី�សបមចចិត្។អ្នក្អាច

សប្រើសោលការែ៍ទាំងឡាយដែល

រានសៅក្្នគុងការប្រកា�អំពដីបគរួសារ

សែើម្ដីែឹក្នាំអ្នក្ក្្នគុងការសធ្វើការ

�សបមចចិត្អំពដីបគរួសារដែលអ្នក្នឹង

្រសងកើតសឡើង។



៥៧០

សមសរៀនេដី៣២៖ន្ងៃេដី៤បក្ុមបគរួសារ៖ការប្រកា�ែល់ពិភពសលាក្

សូមអាៃប�ើងវិញៃូវកបបោ្ចុងបករោយនៃឃ្លាទរី7នៃរោរកបរោសអំពរីក្ួសាររួចរ្របមើលថាៃរណាប្្សងបទៀតថដលអាច�ួយ

ម្ដាយៃិងឪពុ្របៅ្រ្ននុងទំៃួលខុសកតូវរបស់ពួ្រប្។្រូៃៗ្រ៏អាច�ួយឪពុ្រម្ដាយពួ្រប្បំបពញទំៃួលខុសកតូវោៃ្ ងថដរ។

ក្ប់ក្រុមក្ួសារម្ៃរោរលំោ្រៃិងរោលៈបទសៈជា្រ់លា្រ់ផ្ទាល់ខលែលួៃបែុថៃតេក្ប់ក្រុមក្ួសារអាចរស់បៅតាមរោរបបកងៀៃរបស់

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងរ្រប�ើញសុ្មង្គល។


5.បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូមសរបសរៃូវអវរីថដលអ្ន្រថ្លែងអំណរ្ុណចំបោះ

ឪពុ្រម្តាយឬអាណាពយាោលរបស់អ្ន្រ។

សូមអាៃឃ្លាទរី8–9នៃរោរកបរោសអំពរីក្ួសាររួចរ្របមើលអវរីថដលៃរងប្រើតប�ើងកបសិៃបបើបយើងពុំបំបពញតាមទំៃួលខុសកតូវ

របស់បយើងបៅ្រ្ននុងក្រុមក្ួសារបយើងបទបនាះ។

បោលរោរណ៍មួយ្រ្ននុងឃ្លាទាំងបៃះបបកងៀៃថាព្រះអមាចាស់ៃឹងគធ្វើឲ្យគ�ើងទទួលខុសព្រូវគបើគ�ើង្ ុំបំគ្ញតាមទំៃួលខុសព្រូវ

របស់គ�ើងគៅក្នុងពកុមពគួោរគនារះគទ។អ្ន្រអាចៃរងចង់សរបសរបសច្រ្រីពិតបៃះបៅបលើចបាប់ចមលែងនៃរោរកបរោសអំពរីក្ួសារ

របស់អ្ន្រ។

ចូរពិចារណាអំពរីរបបៀបថដលអ្ន្របំបពញទំៃួលខុសកតូវរបស់អ្ន្របៅ្រ្ននុងក្ួសាររបស់អ្ន្រ។ចូរចងចាំ្រ្ននុងរោរថសវងរ្រ

�ំៃួយពរីកពះអម្ចាស់បៅបពលអ្ន្របធវើរោរបឆ្ពះបៅរ្របោលបៅរបស់អ្ន្របដើម្បរីរស់បៅឲ្យោៃរោៃ់ថតកបបសើរតាមរោរបបកងៀៃមួយ

របស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបៅ្រ្ននុងក្ួសាររបស់អ្ន្រ។


៦. សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះពរីខាងបករោម្រិច្ចរោរន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

អ្ន្រ៖

ខ្ញំ បា� សិកសា មមមរៀ� អំពដី « ្គួសារ ៖ ការ ្បកាស ដល់ពិភពមោក » ម�ើយ បា� បញ្ចប់ មមមរៀ� ម�ះ មៅ

(រោលបរិបច្ទ)។

សំណួរ គំ�ិត �ិងការយល់ដឹង បស�ថែម សដល ខ្ញំ ចង់ សចកចាយ ជាមួយ ្គូ របស់ ខ្ញំ ៖



៥៧១

សមសរៀនេដី៣២៖ន្ងៃេដី៤បក្ុមបគរួសារ៖ការប្រកា�ែល់ពិភពសលាក្

asNRjasf
qPπJ¬°JmPsa

RavdRcŒfsNRavdRcŒfsN
asNRjasf

qPπJ¬°JmPsa

asNRjasfmUΩRïÃHösUlsU mqseRjòsU AYNqvU j~≈ A¬vic˜ƒ hspùÌatUfsNP¬b¬ïNjfπmPsa mUSaÌÀiasNRjhÿvfdscdfmriYsΩóÃmóS 
pqPösUmò¯ƒmÆƒimUStñÈóƒ É£ pb aJsãs âÌsÿ Åõõ® mUSaÌÀióƒRavifPïB mPa NqÂeÃñsAB|

meƒihscgüRjòsUóƒdŒe U¬iRavdRj∆a˙stUJŒafsHaqjπJƒNUsaπ tUfsfUsàRatU
RJΩmef~ÃHRcƒfÎ tUJŒajN¬fvóÏtñÈàvimRase fÃdRjasfhs≤ÆsN¬añs lsJsABJ¬JsAB
NHsijvNf U¬irf‰ƒ ckRïÃHösUpïiïsÿimÆƒimqseRJΩ mAƒeñsRcŒfsNhspùÌaq∫fÿbsUπdŒe mUS
aÌÀipùUasNNjfπRJΩq∫ji⁄jmi⁄ƒï fÿNsjπmcsPmqSq∫mUSlfπaPÓhsU¬àfltUaÃUmàSNjfπRóiπ| 

dUvf˙ósÿilfπ—ósÿiRjvfósÿiRfƒ—RïÃHösUjmi⁄ƒïmÆƒiïsdNÃj°sJtURJΩ| dUvf˙dÌsaπF
fvóÏpïhsjvRïs U¬ijvRïƒbsiH¬JsãsgNjfπRJΩdsïsj¬ïsfŒcn qÃmàÌΩmAƒedUvf˙dÌsaπFdsU
àN¬ï U¬imcsPmqStURJΩ| m°óRjvfRfƒ ckhsPa¤güJ¬mfftUlï‰fJsãsg U¬i
mcsPjÿgiNjfπjvcYPdÌsaπF mUShƒH¬ïdvUpùUqƒ hƒH¬ïNpdif˜sjπ U¬imUSlfπaPÓhsU¬àfl| 

mUShƒH¬ïdvUpùUqƒ jvRïs U¬ijvRïƒbsiH¬JsãsgósÿiÆseösUfYsPπ mAƒeösUñ¯sejiYÿRJΩ
hsRJΩHNj¬ïsq∫mUSlfπaPÓhsU¬àflNjfπJŒamc mAƒeösUóóŒPpùUasNNjfπRóiπ pqPUsÿä
aÃUmàSósÿiÆse lsàóóŒPNÃjase mAƒeU∆ióóŒPjóJ¬mfsòUBmUSmPƒpùUqƒ mqƒdÓƒNƒa
àÿmNƒUmóSNa°sJPu∞ïmbflsΩ mAƒemUSóƒjJsfljπ U∆iq∆iJƒmcsPjÿgiq∫móH°sJNjfπJŒamc
mqseóóŒPhƒH¬ïq∫mUSlfπaPÓóvahsdNïa| pùUasNtUfv°diYPq∫móH°sJmUΩ ù‰Pπ
PóÏ°sJqPπóÿUsaπóÿUiRavdRcŒfsNmàΩpïjU‰dsUNAÃïAŒfJƒmfàa‰ƒf˜sjπ| JƒòƒjN¬fvóÏ U¬i
mfàa‰ƒfJsãsJ¬f¬qÂUsUs pqPdsUmUSaÌÀiRJΩH¬AsNjN¬fvóÏ lsàmò¯ƒäjvcYPdÌsaπFRïÆjπmóS
asUπHï‰dsUtURJΩH¬ç mAƒemqƒdÓƒƒäRavdRcŒfsNlsàRïÃHösUNŒjNŒdcÌsq∫lfπaPÓhsU¬àfl| 

RJΩjJsãï‰¬ óƒdŒe pqPRJΩösURjósUqPπmPsalæqsd U¬iUsimlHMs ósaπóimóSU∆i
fdïÍ°sJNjfπJŒamc fÿNsjπ°sJhs¸Jvad‰se aÌÀiUsdhsf¯sdƒ U¬i°N¬es| meƒifÃd
Rjasfñs RJΩjJsãï‰¬NjfπRJΩfÿNsjπaÃUmàSNjfπRóiπ mqƒdÓƒjmi⁄ƒïaÃUmàSäàÿmNƒUhsmRàƒUmÆƒi
ädsUJsfmJçmPƒpùUqƒ mUsΩmUSpïäRjï¬jï‰¬mUSmÆƒe| meƒifÃdRjasfpñdmó¥ïñs
RJΩösUjJs·sñs lÿgsàJ¬f¬qÂtUasNjmi⁄ƒïaÃU ckRïÃHösUmRjƒNHsipïjvNf U¬irf‰ƒ pqPösU
mN¥jlsJ¬ABJ¬JsABeMsiRfjàÓsjπhsj‰ƒ U¬iRjJUÏjMvmgËsΩ| 

meƒifÃdRjasfñs dmò≥sösemqƒdÓƒjmi⁄ƒïhƒH¬ïNpdif˜sjπmUΩ ckRïÃHösUpïiïsÿimÆƒimqse
RJΩ| meƒifÃdjJs·saπUÃHasNpçamàçhsjN¬fvóÏtUhƒH¬ï U¬ifsNüfÿbsUπtUhƒH¬ïmUSaÌÀi
pùUasNq∫lfπaPÓhsU¬àflNjfπRJΩ| 

fs̄dƒ U¬i°N¬es dsUasNóóŒPbvfRïÃHq∫≤ÆsN¬amqƒdÓƒRfÆsçπ U¬ipñNa˙scÌsmóSH¬çmóSda
RJdósÿiaÃUmàSNjfπb˜œUùipqN| “aÃUmàShsdNïaJƒRJΩmeAÃHMs” (óÿUvaqÿmaƒi ÅÉÑ:£)|

¸Jvad‰sedsUasïJ¯a¬àflq∫J¬f¬qÂ mqƒdÓƒà¬Jsfl∆djƒösàπaÃUmàSNjfπb˜œUmqsea‰ƒRfÆsçπ U¬i
mfàa‰ƒfvàN¬ï ùYïπùYiππmfàa‰ƒRïÃHasN ósÿibsiNÃjaseU¬ibsiH¬JsãsgNjfπJŒamc U¬ijmRi¥U
JŒamcämàΩRfÆsçπ U¬ijÿmNƒcÌsmóSH¬çmóSda màΩmcsNJRJΩjJsãï‰¬ósÿiÆsetURJΩ mAƒe
mò¯ƒhsJPNqÂPu màΩmcsNJàÓsjπRcjπóƒapU˜i pqPJŒamcNfπmUS| f¯sdƒ U¬i°N¬es—d‰se
U¬i¸Jva—U∆ióóŒPbvfRïÃHmUSàÿmJsΩRJΩ°æra‰RJΩ ïsdasNRjï¬jï‰¬tU°sNa¬àflósÿiÆsemUΩ| 

RavdRcŒfsN RïÃHösUpïiïsÿimÆƒimqseRJΩ| lsJsABJ¬JsABNHsijvNf U¬irf‰ƒ ckhspùÌa
dŒeq∫fÿbsUπaÌÀipùUasNq∫mUSlfπaPÓhsU¬àflNjfπRóiπ| aÃUmàSdsUf¬óÏU∆ióóŒPaÿmgƒïda
aÌÀiàÿgitUlsJsABJ¬JsAB mAƒeU∆iRïÃHösUà¬Jsfl∆djƒösàπmqse¸Jvad‰se pqPmcsNJ
Rjï¬jï‰¬ïsdfàflstUlsJsABJ¬JsABmqsemfÚsΩRïiπósÿiRfvi| fv°diYPmUSaÌÀihƒH¬ïRcŒfsN
lsàmaƒïdsUmÆƒiösU mUSmJPmò¯ƒïsdasNjmRi¥UNjfπRJΩldflsfπRJΩmef~ÃHRcƒfÎ|
lsJsABJ¬JsAB U¬iRcŒfsNpqPdsUmhschæe mUsΩckRïÃHfÍsjUs U¬ipñNa˙smUSmPƒ
mcsPasNgBtUmfàa‰ƒhÿmUÇ asNlò¬fÂsU asNpRjà¬ï‰ asNl°æemósf asNmcsNJcÌs
mfàa‰ƒRfÆsçπ mfàa‰ƒmdï‰saNvgs asNisN U¬iadÚH¬òƒaÿfsU‰PuFUsUs| ïsdasNmN¥jàÿq∫
móH°sJmUΩ ¸JvaRïÃHösUàsïπämò¯ƒhslÌaq∆aUsÿmUSaÌÀiRcŒfsNNjfπb˜œU mqsemfàa‰ƒRfÆsçπ
U¬imfàa‰ƒfvàN¬ï mAƒedsU°sNa¬àflaÌÀiasNùYïπùYiπmfàa‰ƒRïÃHasNaÌÀihƒH¬ï RJdósÿiasNJsNRavd
RcŒfsNb˜œUùi| d‰sedsU°sNa¬àflfÿbsUπmqƒdÓƒpñNa˙sjƒösàπaÃUmàSNjfπb˜œU| mUSaÌÀi
asNóóŒPbvfRïÃHq∫J¬f¬qÂósÿimUΩ ¸Jva U¬id‰se dsUasïJ¯a¬àflmqƒdÓƒhŒecÌsmóSH¬çmóSda
hstqcÃmfÚƒcÌs| J¬asN°sJ dNg°sJ jºasPümófümù˙iFmó¥ï lsàU∆iRïÃHfRdjmóSïsd
fÍsU°sJàsÿösàπNjfπjvcYPdÌsaπF| çsï¬fU‰sURavdRcŒfsN cŒNpïhŒecsÿRó mUSmJPdsU
mfàa‰ƒRïÃHasN| 

meƒifÃdRJdsUñs jvcYPgspqPjÿJsUmPƒmfàa‰ƒfJsãstURJAÚàsNƒ°sJ mqseösUmò¯ƒösj
°N¬es jºaÃUmàS jºd¬UösUjÿmJçasNóóŒPbvfRïÃHaÌÀiRcŒfsN ciπpïtñÈgsdŒeU∆ióóŒP
bvfRïÃHmUSàÿmJsΩRJΩ| mPƒfJƒmUΩmóSmó¥ï meƒifÃdRJdsUñs asNpjaösaπmUSaÌÀiRcŒfsN
U∆iUsÿdaUÃHdAU‰NseqPπjvcYPmUsΩ fAcdUB U¬ihsï¬fsfUB qÃàpqPösUóseóvahsdvU
mqseJŒaJ≥sasNƒfdæejvNsg U¬iJŒaJ≥sasNƒfdæeóÿmUƒj| 

meƒifÃdlÿJsHUsHqPπ RjhsJPNqÂ U¬idrU‰ƒNshasNósÿiÆsemUSaÌÀiNqÂs°¬ösP pqPóóŒP
bvfRïÃHmUSRcjπóƒapU˜iósÿilfπ fÃdäcsÿRóUÃHl¯ƒFósÿimUΩ pqPösUmN¥jNsjπmÆƒi mqƒdÓƒ
RóRóiπ U¬imò¯ƒäRavdRcŒfsNdsÿdŒU qÃàhsliY°sJdŒeq∫fÿbsUπtUfiYd| 

cgüRjòsUóƒdŒe U¬iRavdRj∆a˙stUJŒafsHaqjπJƒNUsaπ tUfsfUsàRatU
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