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 ខខ យេសា ឆ្នាំ ២០២០ ៦5

(សូមកមើលម្៉ាថាយ២៦:៣៦;ម្៉ាកុស១៤:៣២;លូកា២២:៣៩–៤០;

យ៉ូ្ន១៨:១)។

« វា ជា ៃិេិត្តរូប ដ៏ រំជួលចិត្ត ខដល ‹ ក្រះយោ�ិត [ បាៃ ] យចញ េ្រ ្ រី ក្ប់ រៃ្ធ យញើស › 

[ េ៉ូសាេ ៣:៧ ] យ្ល ខដល ក្រះយេស៊ូវ បាៃ រងទុ្រ្ខ យៅ្រ្ុង ចបារ ខ្តយសរា៉ាៃរី ជា 

្រខៃ្លង គ្ប យកបង អូលរីវ ។ យដើេ្រីផលិតយកបងយៅជំនាៃ់របស់ក្រះអង្គសយ្គ្ររះ 

ដំបូងយឡើេ ខផ្លអូលរីវកតូវោ្រ់្រិៃយោេផ្ទាំង្មេ្ំេួេ ។ ‹ ខផ្លអូលរីវ្រិៃ › យនារះ 

កតូវេ្រ យៅោ្រ់ យៅ្រ្ុង ្រ្ៃ្ត្រ យវញ ទៃ់ រលុងៗ ខដល ោ្រ់ ្ រ ្ រីយលើ គ្នា ។ ទេងៃៃ់ របស់ វា 

គ្ប យចញជា យកបង ដំបូង យ�ើេ ល្បំផុត ។ បនាទាប់េ្រ សរាព្ បខៃ្ថេ កតូវបាៃ យ្វើ យឡើង 

យោេរោរោ្រ់ បយគ្រល យ�ើ ឬ ្ ល់យ�ើ ្ ំ េួេ សង្កត់ បខៃ្ថេ ្ រីយលើ ្រ្ៃ្ត្រ ខដល ោ្រ់ ្  គ្នា 

យនារះ វា គ្ប បាៃ យកបង បខៃ្ថេ យទៀត ។ ទរីបំផុត យដើេ្រី គ្បេ្រ ដំៃ្រ់ យកបង ចុងយករោេ 

្្ឹេ ្ ឺ កតូវបាៃ ោ្រ់ សង្កត់ យោេ ្ មេ ជា យកចើៃ យៅ ចុងរាខាង យដើេ្រី បយង្កើត ជា ្ររាលាំង សរាព្ 

សង្កត់ អតិបររា ។ ខេៃយ�ើេ យកបង យនារះ ្ ឺ ្ ៃ៌ ក្រ�េ ដូច ឈាេ យ្ល ខដល វា 

�ូរ យចញ េ្រ ដំបូង » ( ខអលយឌើរ ឌរី ្ត ក្រីស្តអូ�វឺសិៃ សៃ្ិសរីទ ទូយៅ ខខ តុោ ឆ្នាំ 

២០១៦ ) ។

«បទង់មាៃបពះជៃ្មរស់មឡើងវិញ

មហ្ើយេិៃ្រង់មៅទីមៃះមទ»។ 

 (លូកា២៤:៦)។

សូមកមើលម្៉ាថាយ២៨:១–៨;យ៉ូ្ន

២០:១–១៨។

« ផ្អូរ ទយទ យៅ ក្ឹ្រ ដំបូង នៃ បុៃ្យ អ៊ីយស្ទើរ យនារះ ្ ឺ ជា 

ចយេ្លើេ ដល់ សំៃួរ របស់ េ៉ូប ‹ យបើ េៃុស្ស សាលាប់ 

យៅ យតើ ៃឹង រាៃ ជរីវិត រស់ យឡើង យទៀត ឬ ? › [ េ៉ូប 

១៤:១៤ ] ។ ខញុំ សូេ កបរោស យៅរោៃ់ េៃុស្ស រាំងអស់ 

ខដល ឮ សយេ្លង របស់ ខញុំ ថា « យបើ េៃុស្ស រានា្រ់ សាលាប់ យៅ 

គ្ត់ ៃឹង រាៃ ជរីវិត រស់ យឡើង េ្ដង យទៀត ។ យេើង ដឹង ដ្ិត 

យេើង រាៃ ្ ៃ្លឺ នៃ យសច្រ្ដរី ្ ិត ខដល បាៃ យបើ្រ សខេ្ដង » 

( កបធ្ៃ ្ូរា៉ាស យអស េ៉ៃសុៃ “He Is Risen!” 

សៃ្ិសរីទ ទូយៅ ខខ យេសា ឆ្នាំ ២០១៥ ) ។
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២០០០ឆ្នាំននពន្លឺ

សៅ
ន្្មួយែ៏ម្្្់បំម្ពងកាលពវី២០០ឆ្នាំមុេយុវជេរានាក់បាេចរូលសៅក្នុងនម្ពមួយសដ្យរាេបំណងដ្្ងរក

ការអភ័យសទា្េិងអធិស្ឋាេអំពវីស្្ោចម្កណ្ដែលរត់គួរចរូលរួម។សចញពវីការេិមិត្តែ៏អព្ភូតស្វតុមួយ

រត់បាេសរៀេថារត់មិេគួរចរូលរួមស្្ោចម្កណ្មួយស�ើយ។ម្ពឹត្តិការណ៍សោះបាេគរូ្បញ្ជាក់ពវីការចាប់សផដើមនេការ

ស្ដារស�ើងវិញនេែំណឹងល្អរប្់ម្ពះសយ្៊រូវម្គវី្ទ—ជាែំសណើរការមួយដែលបេ្តសៅក្នុងជំោេ់រប្់សយើង។

សៅក្នុងចបាប់សេះសយើងម្បារព្ធខួប២០០ឆ្នាំនេពេ្ឺ៖

• ម្បធាេរ័្ុលអិមណិល្ុេបសម្ងៀេពវីរសបៀបដែលការម្បមរូលផដនុំវង្សអ៊ីម្ស្ដអលសៅ្ ងខាងនេវាំងេេអាច

សរៀបចំសយើងេិងអ្កសផ្សងសទៀត្ ម្រាប់ការយងមកជាសលើកទវីពវីររប្់ម្ពះអរាចា្់(ទំព័រ៦)។

• ដអលស�ើរ�ឺដម្គេអខឺតធិ្ជុញ្័របង្ហាញពវីរសបៀបដែលពួកបរិ្ុទ្ធន្្ចុងសម្កាយបាេបេ្តសៅការស្ដារស�ើងដែល

កំពុងសកើតស�ើង—េិងរសបៀបដែលសយើងរានាក់ៗអាចរួមចំដណក(ទំព័រ១៨)។

• ្ម្រាប់យុវវ័យដអលស�ើរដេលអិលអាេ់ស�ើរ្ិេដចកចាយស្ចកដវីពិតម្បាំយ៉ាងដែលសយើងអាចសរៀេពវីការេិមិត្ត

ែំបរូង(ទំព័រ៥២)។

កាលដែលសយើងសរៀេសចញពវីពាក្យ្ មដវីរប្់ពយាការីរប្់សយើងេិងែំសណើរសរឿងរប្់ពួកបរិ្ុទ្ធែ៏សស្មះម្តង់សោះ្ រូម

ឲ្យសយើងបាេទទួលចំសណះែឹងែរូចរនាដែលពយាការីយ៉រូដ្ប្្ម៊ីធបាេទទួលកាលពវី២០០ឆ្នាំមុេ៖ថាម្ពះវរបិតា្ួគ៌

េិងម្ពះសយ្៊រូវម្គវី្ទគឺពិតជាអង្គដែលរាេម្ពះជេ្មរ្់ដែលម្្ឡាញ់សយើង។ស្វើយចរូរឲ្យសយើងដចកចាយចំសណះែឹងសេះ

ជាមួយេឹងមិត្តភកដិេិងអ្កជិតខាងសយើង។

សដ្យកដវីសស្មះ្្ម័ម្គ

ដអលស�ើរដរេ�វី�វី្វ្័ងនេម្កុមចិត្ិបោក់

ោយកម្គប់ម្គងទ្្សោវែដវីស្្ោចម្ក៖

ការងារបតបមើតាមរយៈសន្និសវីទទូតៅ

 ១៤

ត�ើបុណ្យអ៊ីតសទើរមាន
ន័យដូចតម្តចចំតោរះ
ខ្នុំ?

 ២៨

ការស្ដារត�ើងវិញដដលកំពុងតកើ�ត�ើង
ដអលយ�ើរ�ឺដ្រែនអខឺតធឈិសជុញ្័រ

 ១៨

អន្គ�ននស្សន្ចបក
្�ធានរ័សុលអឈិមណឈិលសុន

៦
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5 សន្និសវីទទូតៅតបចើនឆ្នាំកន្ងមក

៦ អន្គ�ននស្សន្ចបក

យោយ្�ធានរ័សុលអឈិមណឈិលសុន

សាសនាចក្រ នៃ ក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទ នៃ ្ ួ្រ បរិសុទ្ធ ន្ងៃ ចុង យករោេ ្រំ្ុងយរៀបចំ ្ ិភ្យោ្រ យៃរះ សករាប់ រោរវិល 

កតឡប់ របស់ ក្រះអង្គ សយ្គ្ររះ ។

១២ការបងាហាញអំពវីតសចក្តវីជំតនឿ

ប៊ឺកលវីនដ៍ហ្គនណាសុន

យ្ល នាង េិៃ អាច ករាំកទ ជាេួេ ៃឹង រោរលំបា្រ នៃ រោរធ្លា្រ់ ទឹ្រចិត្ត យទៀត បាៃ ប៊ឺ្រលរីៃដ៍ បាៃ បយងហើប កបាប់ ្ រី 

រោរលំបា្រ របស់ នាង យ�ើេ ក្រះវរបិតាសួ្៌ បាៃ ជួេ នាង ឲ្យ ជា ។

១៤ តោលការណ៍ននការងារបតបមើ

ការងារបតបមើតាមរយៈសន្និសវីទទូតៅ

សៃ្ិសរីទ ទូយៅ ផ្ដល់ ដល់ យេើង ៃូវ រយបៀប ជា យកចើៃ យដើេ្រី យ្វើ រោរគ្រ បយកេើ—្រីេុៃ អំឡុង យ្ល ៃិង បនាទាប់ ្ រី ចុង 

សបាដា�៍ សៃ្ិសរីទ ទូយៅ ។

១៨ ការស្ដារត�ើងវិញដដលកំពុងតកើ�ត�ើង

យោយដអលយ�ើរ�ឺដ្រែនអរខឺតធឈិសជុញ្័រ

រោរសាដារ យឡើង វិញ បាៃ ចាប់យផ្ដើេ យៅ្រ្ុង នក្ ្ ិសិដ្ឋ ២០០ ឆ្នាំ ្រៃ្លង េ្រ យ�ើេ យ�ើេ វា បៃ្ត យៅ ស្វន្ងៃ យៃរះ ។

២៤ ពួកតគមានក្វីសង្ឃឹមមួយអំពវីការយងមករបស់បពរះបគវីសទ—តហើយតយើងអាចមានក្វីសង្ឃឹមផងដដរ

យោយមីន�ីយសលូ

យេើង អាច ទទួល បាៃ ្រ្ដរីសង្ឹេ េួេ អំ្រី រោរយាង េ្រ ជា យលើ្រ ទរី្រីរ របស់ ក្រះក្រីស្ទ តាេ រយបៀប ដូច គ្នា ខដល 

្យារោរី ្រ្ុង ក្រះ្េ្រីរ េរេៃ បាៃ យ្វើ ។

២៨ ចូរមកតាមខ្នុំ៖បពរះគម្វីរមរម

ៃសូេ យកបើកបាស់ អត្ថបទ កបចាំ សបាដា�៍ រាំង យៃរះ យដើេ្រី ្ កងរី្រ រោរសិ្រសា ក្រះ្េ្រីរ េរេៃ របស់ បងប្អូៃ យៅ ខខ 

យៃរះ ។

3២សំត�ងពួកបរិសុទ្ធន្ងៃចុងតបកា

េឪ្ុ្រ រានា្រ់ កប្ល់ អំយោេ ដ៏ េិៃ អាច រោត់ន្្ល បាៃ េួេ យៅ ្រូៃកសរី គ្ត់ រាដាេ ខដល រាៃ ទុ្រ្ខយសា្រ 

រានា្រ់ កតូវបាៃ រំឭ្រ ្ រី ក្រះ្ុៃ របស់ ក្រះ បងកសរី រានា្រ់ សញ្ឹង ្ ិត ្ រី តនេ្ល នៃ ក្លឹង េួេ យសច្រ្ដរី ជំយៃឿ របស់ 

យ្រមេងកបុស រានា្រ់ ជួេ ក្ួសារ គ្ត់ ។

3៦ តមតរៀនទាំងឡាយតចញមកពវីបពរះគម្វីរមរមនការផ្លាស់ប្តតូរដួងចិ�្តដ៏ធំ

យោយដអលយ�ើរដខលយអសម្៉ាកយេ

យ្ល យេើង ខកបចិត្ត យនារះ ដគ្វាេ្ួៃ របស់ ក្រះអង្គ សយ្គ្ររះ អាច បោដាល ឲ្យ រាៃ រោរផ្លាស់ប្តអូរ ដ៏ ្ ំ ្រ្ុង ដួងចិត្ត 

យេើង ។

៤០ ការតធ្ើឲ្យបទពិតស្ធន៍បពរះវិហារបរិសុទ្ធរបស់តយើងកាន់ដ�បបតសើរ

យោយរែណៈ្�ធានទីមួយ

យុវមជ្ិមវ័យ

៤២ 
េុវេជ្ិេវ័េ ជា ដផ្នកដ៏ចាំបាច់មួយនន

ការស្ដារត�ើងវិញដដលកំពុងតកើ�ត�ើង។ 

យរៀៃ ្ រី រយបៀប ខដល 

អ្្រ អាច ជួេ ! 

យុវវ័យ

៥០ 
រោរៃិេិត្ត ដំបូង ្ ឺជា ភស្នុតាងននតសចក្វី

បសឡាញ់របស់បពរះសករាប់ បុកត របស់ 

កទង់—ជា 

្ិយសស ្ ឺ ្ ួ្រ 

អ្្រ ខដល ខសវង 

រ្រ កទង់ ។

កុមារ

្�ឈិយមឈិត្ត
សាសនាចក្រ របស់ 

ក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទ 

កតូវបាៃ សាដារ 

យឡើង វិញ !

តៅតលើបកបមុខ

្ត រូប យោេ យស្ដហ្វាៃូ ស៊ីរីអាៃរី

អំោៃ ខ្លរីៗ

វគ្គ

មា�ិកា

គ្ំកទ ចូរមកតាមខ្នុំ



 

៤ លរីអា�ូោ

អ�្ថបទមានដ�ឌវីជវី្លប៉ុតណាណរះសបមាប់ដខតមស្

ទំន្ក់ទំនងមកកាន់តយើងខ្នុំ

សូេ យផញើ សំៃួរ ៃិង េតិ ខ្រលេ្ របស់ អ្្រ យៅ រោៃ ់

 liahona@ChurchofJesusChrist.org

សូេ ោ្រ់ បញ្អូៃ យរឿង របស់ អ្្រ យៅ យ្�ទំ្័រ liahona.
ChurchofJesusChrist.org ឬ យផញើ សំបុកត យៅ រោៃ់ ៖

Liahona, floor 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150- 0023, USA

លវីអាហូណាឌវីជវី្ល

ដស្ងរកបដន្ថមតទៀ�

យៅ្រ្ុង ្រេមេវិ្រី បោណាល័េ ដំៃឹងល្ ៃិង យៅ យ្�ទំ្័រ 

 liahona .ChurchofJesusChrist .org អ្្រ អាច ៖

• ខសវងរ្រ ចបាប់ យចញ ផសាេ បច្ុប្ៃ្ ។

• យេើល រាតិរោ រាៃ ខត ឌរីជរី្ល ប៉ុយោណារះ ។

• ខសវងរ្រ យលខ យចញ ផសាេ េុៃៗ ។

• ោ្រ់ បញ្អូៃ យរឿង ៃិង េតិ ខ្រលេ្ របស់ អ្្រ ។

• ជាវ ឬ ជាវ យដើេ្រី ផ្តល់ ជា អំយោេ ។

• ្កងរី្រ រោរសិ្រសា ជាេួេ ឧប្ររៃ៍ ឌរីជរី្ល ។

• ខច្រចាេ អត្ថបទ ៃិង វីយដអូ ខដល ចូលចិត្ត ។

• រាញ េ្រ ឬ យបារះ្ុេ្ អត្ថបទ ។

• សាដាប់ អត្ថបទ ខដល អ្្រ ចូលចិត្ត ។

liahona .ChurchofJesusChrist .org facebook .com/ liahona កម្មវិធវីបណាណល័យដំណឃឹងល្អ

ការរកត�ើញអំណរតៅក្ននុងការតធ្ើកិច្ចការរបស់
បពរះអមាចាស់
េុវេជ្ិេវ័េ យៅ ជុំ វិញ ្ ិភ្យោ្រ ខច្រចាេ ្ រី រយបៀប 

ខដល ្ ួ្រយ្ ្រំ្ុង ចូលរួេ យៅ្រ្ុង រោរសាដារ យឡើង វិញ ខដល 

្រំ្ុង យ្រើតយឡើង ។

ត�ើអ�វី�កាលរបស់អ្នកកំពុងរារាំងអ្នកឬ?

យោយយជហ្វយ�េតស៍

េុវេជ្ិេវ័េ រានា្រ់ ខច្រចាេ ្ រី រយបៀប ខដល 

រោរអយញ្ើញ ក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទ ចូល ្រ្ុង ជរីវិត យេើង 

អាច ជួេ យេើង ឲ្យ បៃ្ត យឆ្ពរះ យៅ េុខ ។

ការតបបើត្មរះតពញតលញរបស់ស្សន្ចបកគលឺ
ឆ្គងប៉ុដន្តសមនឃឹង�នម្

យោយ�ូរីអាហូឡា

េុវេជ្ិេវ័េ រានា្រ់ ខច្រចាេ ្ រី រយបៀប ខដល រោរយ្វើ 

តាេដំបូនាមាៃ របស់ កបធ្ៃ ៃិលសុៃ បាៃ ជួេ 

គ្ត់ ឲ្យ ខច្រចាេ ដំៃឹងល្ បាៃ រោៃ់ខត កបយសើរ ។

ខែមេសាឆ្នាំ២០២០វ៉ុលទី៤៤មលែ៤

លវីអាហូណា១៦7១9២5៨

ទស្សនាវដ្ដរី ជា អៃ្តរជាតិ របស់ សាសនាចក្រ នៃ 

ក្រះយេស៊ូវ ក្រីស្ទ នៃ ្ ួ្រ បរិសុទ្ធ ន្ងៃ ចុងយករោេ

គណៈបបធានទវីមួយ៖ រ័សុល អិេ 

ៃិលសុៃ, ោល្លិៃ យអ្រ អូ្រ, �ិៃរី ប៊ី 

អាវរិង

កូរ៉ុេនៃពួកសាវកដប់ពីរនាក់៖ អិេ រ័សុល 

បាឡឺដ, ខជ្�វរី អ័រ �ូឡិៃ, យឌៀយ្ើរ យអ�វ 

អុជដូ�វ, យដវីឌ យអ ខបដោ, ឃវរីៃ្ិៃ 

អិល ឃុ្រ, ឌរី ្ត ក្រីស្តអូ�វឺសិៃ, ខៃល អិល 

អាៃ់យឌើរសិៃ, រ៉ូៃល យអ រ៉សបាៃ, ខ�្គរី 

អ៊ី ស្ទរីខវ៉ៃសុៃ, យឌល ជរី យរៃឡាៃ់, យជើរិត 

ដបុលេូ �្គង, អូលរីយសស សូយរ៉ស

អ្នកៃិពៃ្ធ៖ រ៉ៃ់ឌរី ឌរី  ហ្វាំង

អ្នកបបរឹកសា៖ខប៊្រឃរី ករោវិៃ, សសារ៉ុៃ អ៊ូខបង, 

ក្រីស្ទរីោ ប៊ី ្ហ្វាៃ្រូ, វ៉លយ្ើរ យ�វស. 

�្គៃ់�សាយលស, ឡារី យអស ខាយ�ើរ, ខអករាៃ 

អូយៅ, នេ៉យឃើល ្រី រីងវូដ, យវើៃ ភរី យស្តៃ�វរីល 

នាយកប្រប់ប្រង៖ រីឆ្ដ អាេ �ុរីតុៃ

នាយកទស្សនាវដ្ីសាសនាចបក៖  

អាខលៃ អ័រ ឡេប៊�្គ

អ្នកចាត់ការពាណិជ្ជកេ្ម៖ ហ្រសវ ខាោៃ់

ៃិពៃ្ធនាយកប្រប់ប្រង៖ អ័ោេ ស៊ី អូសុៃ

ជំៃួយការៃិពៃ្ធនាយកប្រប់ប្រង៖ 

រ៉េអិៃ ខារ

ជំនួយការតបារះពុម្ផសាយ៖ រោេរីឡា 

ខាកស្ទរីលលុៃ

ៃិពៃ្ធៃិងមោះពុេ្ព៖ រា៉ារីសសា ខឌៃៃរីស, 

យដវីឌ ឌិ្រសុៃ, យដវីដ យអ ខអ៊តយវើត, រា៉ា្្យអូ 

ឌរី �វ្លរីតុៃ, ហ្រខរត យអច ហ្រ�វ, យអើរ៉ុៃ ចៃ 

ស្តុៃ, ចៃ រ៉េអ៊ិៃ ជិៃសិៃ, ឆ្លឡុត 

ឡារោបាល់, នេ៉ឃល អរ េ៉ូរីស, អ៊ីរិ្រ ប៊ី 

េ៉ដុ្រ, េ៉ូយសវ យជ ភឺ្រី, ចាៃ ភរីៃបូរ៉�វ, រីឆ្ត 

អិេ រ៉េៃរី, េរីៃឌរី យសលូ, ឡអូរី �វអូយលើរ សូសា, 

ឆ្្រខខល វួដយឡ, រា៉ារីសា វីឌរីសុៃ

នាយកប្រប់ប្រងខ្្នកសិល្បៈ៖ យជ ស្កត 

ៃូដស៊ិៃ

នាយកខ្្នកសិល្បៈ៖ ខ្ដ អ័រ ភរីយ្ើរសុៃ

រចនាប្លង់៖ ជរីៃិត អាៃ់កទូ, យ�វ ភរី អាៃ់កតូស, 

ខេៃឌរី បិៃ្្លរី, ស៊ី ឃឹេបឹល បុត, ្ូរា៉ាស 

ឆ្ល, ចូសវ័រ យដៃៃរីស យដវីឌ ្�្គរីៃ, ខូលរីៃ 

�ុរីង្្លរី, យអរិ្រ ភរី ចៃសិៃ, ស៊ូសាៃ ឡអូ ្�្គរីៃ, 

ស្កត អិេ េ៉ូេ, អ៊ីេរីលរី យ�ៀ្រូ យរ៉េរីងតុៃ, រា៉ា្រ 

ដ័បុលេូ រ៉ូប៊ីសុៃ, យឃ ៃរី្រូល វ៉្រឃិៃ�ូស

អ្នកសបេបសបេួលកេ្មសិទ្ធិបញ្ញា៖ ខូខលត 

ខៃយបយឃើ អាៃៃរី

អ្នកប្រប់ប្រងខ្្នក្ លិតកេ្ម៖ យជៃ អាៃ 

ភិយ្ើរស៍

្លិតកេ្ម៖ អ៊ីរ៉ ខ�្គ្លៃ អាយឌៀ, ជូលរី បឺយដត, 

្ូរា៉ាស ជរី កខូៃរីៃ, កបាេខអៃ ដ័បុលេូ �្គរីជរី, 

ជរីៃៃរី យជ ៃរីលសុៃ, រា៉ារីសា អិេ សមេ៊ី្

េុៃការមោះពុេ្ព៖ េ៉ូយសវ ខដៃៃរីស, អាំេុៃ 

ហ្រីស

នាយកខ្្នកមោះពុេ្ព៖ យស្ទវិៃ ្រី យលវីស

នាយកខចកចាយ៖ កតេ អ័រ បា៉ាយឃើរ

សូេ យផញើ អត្ថបទ ៃិង សំៃួរ នានា តាេ 

អ៊ិៃយ្ើរខៃត យៅ យ្�ទំ្័រ liahona 
.ChurchofJesusChrist.org 

តាេ អ៊ីខេ៉ល យៅ រោៃ់ liahona@
ChurchofJesusChrist.org ឬ តាេ 

សំបុកត យៅរោៃ់ Liahona, flr.23, 50 Ε. 
North Temple St., Salt Lake City, UT 

84150−0023, USA ។
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�ុងក្រី, អ៊ីស្លង់, ឥៃ្ឌូយៃស៊ី, អ៊ីតាលរី, 
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អ៊ឺឌូ ៃិង យវៀតោេ ។ ( រោរយចញផសាេ 
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សែើម្វីដ្្ងរក្ ុេទរកថា

សចញពវី្ េ្ិ្វីទទរូសៅ

្្មវីៗេិងពវីអតវីតកាល្រូម

ចរូលសៅសគ្វទំព័រgc 
.ChurchofJesusChrist .org

ឬដផ្ក«្េ្ិ្វីទទរូសៅ»ក្នុង

កម្មវិធវីបណ្ណាល័យែំណឹងល្អ។

ឥឡអូវយៃរះ ជា ឆ្នាំ ទរី ១៩០ សៃ្ិសរីទ ទូយៅ ្ ឺ ជា កបន្ៃរី ខដល រាៃ េូរ េ្រ យ�ើេ យរៀងរល់ ខខ 

យេសា ៃិង ខខ តុោ ប៉ុខៃ្ត រាៃ រោរផ្លាស់ប្ដអូរ ដ៏ ្ ួរ ឲ្យ ចាប់ អារេមេៃ៍ េួេ ចំៃួៃ ជា យកចើៃ ឆ្នាំ ្រៃ្លង 

េ្រ យៃរះ ៖

ឆ្នាំ១9៦7
្េ្ិ្វីទទរូសៅម្តរូវបាេ

ចាក់ផសាយសៅសលើទរូរទ្្សេ៍រាេ

ពណ៌។បុរ្ក្នុងម្កុមចសម្មៀង

សរាងឧសបា្្បាេពាក់អាវពណ៌

សខៀវខ្វីស្វើយម្្្តវីបាេពាក់អាវ

ពណ៌ម្តវីស្លមុេ។

ឆ្នាំ១9៤9
ការសម្បើរា៉ា្៊ីេ្ តសៅក្នុងសរាង

ឧសបា្្្េ្ិ្វីទម្តរូវបាេ

ចាក់ផសាយសលើទរូរទ្្សេ៍ជាសលើក

ែំបរូង។
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ឆ្នាំ១9២៤
មវីម្ករូ្វ្ភូេម្តរូវបាេសម្បើជាសលើក

ែំបរូងសៅឯសវទិកាសៅក្នុង

សរាងឧសបា្្។ពវីមុេអ្ក

េិយយម្តរូវដតពឹងដផ្អកសលើករាលាំង

្ំស�ងរប្់ពួករត់ផ្ទាល់សែើម្វី

ឲ្យសគបាេឮ។

ឆ្នាំ១9៦២
្ុេទរកថាម្តរូវបាេបកដម្បជា

ភាស្សផ្សងៗសទៀត—ភាស្

អាល្ឺម៉ង់ភាស្្វរូ�ង់េិង

ភាស្សអ្បា៉ាញ—ជាសលើកែំបរូង

សៅក្នុងសរាងឧសបា្្។ឥ�ភូវ

្ុទ្ធរកថាម្តរូវបាេបកដម្បជាង

៩០ភាស្។

ឆ្នាំ១977
ការផ្លា្់បដភូរពវីបវីន្្េិងម្បាំមួយ

្ម័យម្បជុំ្េ្ិ្វីទបាេសធ្ើ

ស�ើងចំេួេពវីរន្្ស្វើយរាេម្បាំ

្ម័យម្បជុំ។

ឆ្នាំ២០០០
មជ្ឈមណ្ឌល្ េ្ិ្វីទ្ ្មវីសៅទវីម្កុង

្លត៍សលករាេ២១០០០

សៅអវីបាេសរៀបចំ្ េ្ិ្វីទទរូសៅ

សលើកែំបរូងរប្់វា។

ឆ្នាំ១៨3០
ពវីរដខបោទាប់ពវីស្្ោចម្ក

ម្តរូវបាេបសងកើតស�ើងយ៉រូដ្ប

្៊្មីធបាេសធ្ើជាអធិបតវីសៅ

្េ្ិ្វីទទរូសៅសលើកែំបរូងបង្អ្់

សៅភរូមិហាវាដយតរែ្ឋញភូវយ៉ក។

រាេ្ រាជិកម្បដ្វលជា៣០

ោក់េិងអ្កសផ្សងសទៀតមួយចំេួេ

បាេចរូលរួម។

ឆ្នាំ១៨5០
Deseret Newsបាេសបាះពុម្ព

របាយការណ៍សពញសលញែំបរូង

បង្អ្់រប្់្ េ្ិ្វីទសដ្យស្រ

ដតអ្កយកព័ត៌រាេវ័យសក្មងរានាក់

ស្មះចច�វីវ័តបាេរាេ

លទ្ធភាពក្នុងការចម្ង្ ុេទរកថា

ទាំងឡាយជាអក្សរកាត់។

ឆ្នាំ១៨៦7
្េ្ិ្វីទទរូសៅបាេសធ្ើស�ើងបួេន្្

ជំេួ្ឲ្យបវីន្្ដែលធម្មតាម្តរូវបាេ

សធ្ើស�ើងសដ្យស្រដតម្កុមជំេុំ

បាេសបាះសឆ្នាតឲ្យសៅបេ្តមួយន្្

សទៀត។

សន្និសវីទទូតៅតបចើនឆ្នាំកន្ងមក



៦ លរីអា�ូោ

សាសនាចក្រនៃ

ក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទនៃ

្ួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុង

យករោេ្រំ្ុងតែយរៀបចំ

្ិភ្យោ្រសករាប់ន្ងៃ

តែល«ក្ប់ទាំងអស់

ៃឹងសាគាល់ក្រះយេហូវ៉ា

យៅយ្ញពាសយលើ

តែៃែរី»(យអសាេ

១១:៩)។
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អ្ន្រៃិងខ្ញំបាៃចូលរួមយៅ្រ្ញងរោរសាដារយ�ើងវិញតែល្រំ្ុងយ្រើែយ�ើងនៃែំណឹងល្អនៃ

ក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទ។វអសាចារ្យណាស់!វមិៃតមៃបយងកើែយ�ើងយោេមៃុស្សយទ។វម្រ្ រី

ក្រះអរាចាស់តែលរាៃបៃ្ទទូលថា«យេើងៃឹង្ យៃលឿៃ្រិច្ចរោររបស់យេើងឲ្យឆាប់យ្រើែយៅយ្ល

្រំណែ់»(យោលលទ្ធិៃិងយសច្រ្រីសញ្ញា៨៨:៧៣)។្រិច្ចរោរយៃរះកែូវបាៃែ្ល់អំណាច

ឲ្យយោេរោរកបរោសែ៏យទវភា្មួេរោល្ រី២០០ឆានាំមុៃ។រោរកបរោសយនារះរាៃតែែប់្រីរពា្រ្យ

ប៉ាុយណាណរះ៖«យៃរះជាក្រះរាជបុករាែ៏សងៃងួៃភាងារបស់យេើង។ចូរសាដាប់រាមកទង់ចុរះ!»(សូមយមើលេ៉ាូតសប

ស្៊៊ីធ—កបវែ្ិ១:១៧)។

រោរកបរោសយនារះកែូវបាៃបៃលលឺយ�ើងយោេក្រះែ៏កប្របយោេមហិទ្ធិឫទ្ធិបាៃនាំេ៉ាូតសបស្៊៊ីធែ៏យ្រ្ង

ខ្ចរីម្ររោៃ់ក្រះអរាចាស់យេស៊ូវក្រីស្ទ។ែប់្រីរពា្រ្យយនារះបាៃយបើ្រែលទូវែល់រោរសាដារយ�ើងវិញរបស់ែំណឹងល្អ

របស់កទង់។យហែុអ្រី?ែ្ិែក្រះែ៏រាៃក្រះជៃ្រស់របស់យេើង្ លឺជាក្រះតែលកប្របយោេយសច្រ្រី

កសឡាញ់!កទង់រាៃក្រះទ័េចង់ឲ្យបុករាបុកែរីកទង់ទទួលបាៃអមែភា្ៃិងជរីវិែែ៏យៅអស់្រល្

ជាៃិច្ច!្រិច្ចរោរែ៏អសាចារ្យយៅន្ងៃចុងយករោេតែលយេើងជាតែ្្រមួេតែរយនារះកែូវបាៃសាថាបនាយហើេ

រាមរោល្រំណែ់យែើម្រីែ្ល់្ រជ័េែល់្ ិភ្យោ្រតែល្រំ្ុងរង់ចាំៃិងតែលយពារយ្ញយៅយោេ

យសា្រនាែ្រម្ៃិងភា្យសា្រយៅ។

ខ្ញំ្ ុំអាចៃិយាេ្ រីរោរសាដារយ�ើងវិញយោេមិៃរំយភើបយនារះយទ។រោរ្ិែនៃកបវែ្ិសាកស្យៃរះ្ លឺ្ ិែជា

អសាចារ្យណាស់!វ្ ួរឲ្យយសងៃើចណាស់!វ្ ួរឲ្យរំយភើបណាស់!យែើវអសាចារ្យយា៉ាងណាតែលសារទូែ្ រី

សាថាៃសួ្៌បាៃម្រយែើម្រីែ្ល់សិទ្ធិអំណាចៃិងអំណាចែល់្រិច្ចរោរយៃរះយនារះ?

ស្្ន្ងៃយៃរះ្រិច្ចរោររបស់ក្រះអរាចាស់យៅ្រ្ញងសាសនាចក្រនៃក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទនៃ្ ួ្របរិសុទ្ធន្ងៃ

ចុងយករោេ្លឺ្រំ្ុងតែយបារះជំហាៃយៅមុខ្រ្ញងយល្ឿៃែ៏យលឿៃមួេ។សាសនាចក្រៃឹងរាៃអនា្ែ

តែលមិៃធ្លាប់រាៃ្ រីមុៃម្រៃិងមិៃអាចយកបៀបែ្ទឹមបាៃ។«យសច្រ្រីតែលតភ្្រមិៃតែលយ�ើញកែយចៀ្រ

មោយបបធាៃរ័សុល
អិេណិលសុៃ
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សាសនាចក្រ 

ការតរៀបចំពិភពតោកសបមាប់ការយងមកជា

២០
០ឆ្នាំននពន្លឺ

ឆ្នាំ១៨២០–២០២០

តលើកទវីពវីររបស់បពរះអង្គសត្ងាររះ



៨ លរីអា�ូោ

មិៃតែលឮ...្លឺយសច្រ្រីយនារះឯងតែលក្រះបាៃយរៀបចំទុ្រសករាប់

្ួ្រអ្្រតែលកសឡាញ់កទង់»(្រូរិៃ្ូសទរី១២:៩សូមយមើល

ែងតែរយោលលទ្ធិៃិងយសច្រ្រីសញ្ញា៧៦:១០)។

សូមចាំថាភា្យ្ញយលញនៃរោរងារបយកមើរបស់ក្រះក្រីស្ទ្ លឺស្ិែ

យៅយ្លអនា្ែ។រោរ្យា្ររអំ្រីរោរយាងម្រជាយលើ្រទរី្រីររបស់

កទង់្ ុំទាៃ់បាៃបំយ្ញយៅយ�ើេយទ។យេើងកោៃ់តែយរៀបចំឲ្យែល់

្រកមិែខ្ពស់បំែុែនៃកោរោៃ់រោប់កែួែករាចុងយករោេយៃរះប៉ាុយណាណរះ—

ជាយ្លតែលរោរយាងម្រជាយលើ្រទរី្រីររបស់ក្រះអង្គសយ្ងាគារះរោលាេ

ជារោរ្ិែជា្រ់តស្ង។

ការបបមូលផ្នុំវង្សអ៊ីបស្ដអលតៅសងខាងននវាំងនន

រោរចាប់យែ្ើមជាមុៃែ៏ចាំបាច់មុៃរោរយាងម្រជាយលើ្រទរី្រីរយនារះ

្លឺរោរកបមូលែ្ញំវង្សអ៊៊ីកសាតអលតែលបាៃខ្ចាែ់កពាែ់តែលបាៃរង់ចាំ

ជាេូរអតង្ងម្រយហើេ(សូមយមើលៃរីនហ្ទរី១១៥:១៨សូមយមើល

ែងតែរទំ្័រចំណងយជើងនៃក្រះ្ម្ពរីរមរមៃ)។យោលលទ្ធិនៃ

រោរកបមូលែ្ញំយៃរះ្លឺជារោរបយកងៀៃមួេែ៏សំខ្ៃ់របស់សាសនាចក្រ

នៃក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទនៃ្ ួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងយករោេ។ក្រះអរាចាស់បាៃ

កបរោស៖«យេើងឲ្យែល់អ្្ររាល់ោនាៃូវទរីសរាគាល់មួេ....្លឺយេើង

ៃឹងកបមូលរាកស្យេើងម្រវិញបនាទាប់្រីយ្កែូវបាៃខ្ចាែ់កពាែ់អស់

យ្លែ៏េូរឱវង្សអ៊៊ីកសាតអលយអើេយហើេៃឹងរាំងក្រុងស៊៊ីេ៉ាូៃរបស់

យេើង»(ៃរីនហ្ទរី៣២១:១)។

យេើងមិៃកោៃ់តែបយកងៀៃ្ រីយោលលទ្ធិយៃរះប៉ាុយណាណរះយទប៉ាុតៃ្យេើង

្រ៏ចូលរួមចំតណ្រយៅ្រ្ញង្រិច្ចរោរយៃរះតែរ។យេើងយធ្ើែូយច្រះយៅយ្ល

យេើងជួេកបមូលអ្្រយរើសរាំងរបស់ក្រះអរាចាស់យៅតែ្្រទាំងសងាខាង

នៃវំងៃៃ។យោេជាតែ្្រនៃយជា្វសនាតែលបាៃយរៀបចំទុ្រនៃ

តែៃែរីយៃរះៃិងកបជាជៃរបស់តែៃែរីយនារះសាច់ញាែិតែលបាៃ

ទទួលមរណភា្យៅយហើេរបស់យេើង្ លឺកែូវតែកែូវបាៃសយ្ងាគារះ

(សូមយមើលយោលលទ្ធិៃិងយសច្រ្រីសញ្ញា១២៨:១៥)។យោេ

្រ្រីយមរាតាយនារះរោរអយ្ជើញឲ្យ«ម្ររ្រក្រះក្រីស្ទ»(យា៉ា្រុប១:៧;

មរ៉ូនណ១០:៣២;យោលលទ្ធិៃិងយសច្រ្រីសញ្ញា២០:៥៩)្រ៏

អាចអយ្ជើញយៅែល់្ ួ្រអ្្របាៃទទួលមរណភា្យៅយហើេយោេ

្ុំរាៃរោរយចរះែឹង្ រីែំណឹងល្អែងតែរ(សូមយមើលយោលលទ្ធិ

ៃិងយសច្រ្រីសញ្ញា១៣៧:៦–៨)។យទារះយា៉ាងណាតែ្្រនៃ

រោរយរៀបចំរបស់្ ួ្រយ្ែកមូវឲ្យរាៃ្រិច្ចខិែខំរបស់អ្្រយែ្សងយទៀែ

យៅយលើតែៃែរី។«យេើងកបមូលប្ជរី្ ងសាវលរីបយងកើែរារាងក្រុម

ក្ួសារយហើេយធ្ើ្រិច្ចរោរក្រះវិហារបរិសុទ្ធជំៃួសយែើម្រីកបមូលបុ្្គល

ទាំងឡាេយៅរ្រក្រះអរាចាស់ៃិងរួបរួមជាមួេក្រុមក្ួសាររបស់

្ួ្រយ្(សូមយមើល្រូរិៃ្ូសទរី១១៥:២៩;យ្កែុសទរី១៤:៦)។

ក្រុមក្ួសារ្ លឺកែូវែសារភាជាប់ជាមួេោនាអស់្រល្ជាៃិច្ច

(សូមយមើលយោលលទ្ធិៃិងយសច្រ្រីសញ្ញា២:២–៣;៤៩:១៧;

១៣៨:៤៨;េ៉ាូតសបស្៊៊ីធ—កបវែ្ិ១:៣៩)។ែំណរនៃរោរែសាភាជាប់

ោនា្ លឺកែូវបាៃបយងកើែយ�ើងរវងបុ្្រោរីជៃៃិង្រូៃយៅ។យៅ្រ្ញង

សូមចាំថាភាពពពញពេញ

នៃការងារបព្មើរបស់

្ពរះ្្រីស្ទ្ ឺស្ថិតពៅពពេ
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ជំនាន់របស់យ�ើងការរួបរួមទាំងមូលដ៏យេញយលញនិងឥតយ្ចោះ

ននគ្រាកាន់កាប់គ្តួតគ្រាកូនយោនិងអំណាចទាំងអស់គឺគ្តូវផ្សារ

ភ្ជាប់រានា(សូមយមើលយរាលលទ្ិនិងយសចក្ដីសញ្ញា១២៨:១៨)។

យោ�ោរតតយរាលបំណងដ៏េិសិដ្ឋទាំងយនោះយនាោះគ្េោះវិហារបរិសុទ្

ដ៏បរិសុទ្ទាំងឡា�គ្តូវបានោងសង់យៅទូទាំងតផ្នដដីយនោះ។ខ្ញំ

សូមបញ្ជាក់ជាថ្ដីថាការោងសង់គ្េោះវិហារបរិសុទ្ទាំងយនោះគ្បតែល

ជាេុំអាចផ្លាស់ប្ដូរជដីវិតបងប្ដូនបានយទប៉ុតនតែយេលយវលាតដលបងប្ដូន

ចំណា�ក្ញងគ្េោះវិហារបរិសុទ្នឹងផ្លាស់ប្ដូរជដីវិតរបស់បងប្ដូន។

យេលយវលាគឺមកដល់យែើ�យេលតដលេួកអ្កមិនយរារេរាម

គ្េោះអម្ចាចស់នឹងគ្តូវបានបំតបកយចញេដីេួកអ្កតដលយរារេ( សូមយមើល

យរាលលទ្ិនិងយសចក្ដីសញ្ញា៨6:១–៧ ) ។ការធានារ៉ា៉ប់រងដ៏ម្ចាន

សុវតិិភ្េបំផ្ុតរបស់យ�ើងគឺយដើមីដីបនតែម្ចានភ្េសក្ិសមយដើមីដីបាន

ចូលក្ញងដំណាក់ដ៏បរិសុទ្របស់គ្ទង់ ។អំយណា�ទានដ៏អោចរយ

បំផ្ុតតដលអ្កអាចថាា�ដល់គ្េោះអម្ចាចស់គឺយដើមីដីរកសាខួ�នអ្កកុំឲ្យយ

គ្បឡាក់នឹងយលាកិ�ម្ចានភ្េសក្ិសមយដើមីដីចូលរួមក្ញងដំណាក់ដ៏

បរិសុទ្របស់គ្ទង់ ។អំយណា�របស់គ្ទង់ដល់យ�ើងយនាោះគឺជាយសចកតែដី

សុខោនតែេដីការដឹងថាយ�ើងគ្តូវបានយរៀបចំយដើមីដីជួបគ្ទង់យៅយេល

តដលយេលយវលាមកដល់ ។

បតនិមយលើកិច្ចការគ្េោះវិហារបរិសុទ្ការយលចយចញមកននគ្េោះគម្ដីរគឺជាទដីសម្ចាគាល់មួ�ដល់

េិភេយលាកថាគ្េោះអម្ចាចស់បានចាប់យផ្្ើមគ្បមូលវង្សអ៊ីគ្ោតអលយែើ�បំយេញយសចក្ដីសញ្ញាតដល

គ្ទង់បានយ្វើជាមួ�អ័គ្បាហាំអ៊ីោកនិងយ៉ាកុប(សូមយមើលយលាកុបីតតែិ១២:២–៣;នដីនែវទដី៣

២១;២៩)។គ្េោះគម្ដីរមរមនគ្បកាសេដីយរាលលទ្ិននការគ្បមូលផ្្ញំ(ជាឧទាែរណ៏សូមយមើល

នដីនែវទដី១១០:១៤)។វាយ្វើឲ្យយមនុស្សយរៀនេដីគ្េោះយ�ស៊ូវគ្គដីស្ទយជឿយលើដំណឹងល្គ្ទង់យែើ�ចូលរួម

នឹងោសនាចគ្កគ្ទង់។រាមេិតយបើរាមានគ្េោះគម្ដីរមរមនយទយនាោះការគ្បមូលផ្្ញំននវង្សអុដីគ្ោតអល

តដលបានសនយាទុកក៏មិនយកើតម្ចានយ�ើងតដរ។

កិច្ចការផ្្សេវផ្សា�ោសនាក៏

សំ្ន់្ លាំងផ្ងតដរចំយោោះការគ្បមូល

ផ្្ញំយនោះ។អ្កបយគ្មើរបស់គ្េោះអម្ចាចស់

ឈានយៅមុខគ្បកាសេដីការោដារ

យ�ើងវិញ។យៅក្ញងគ្បយទសជាយគ្ចើន

សម្ចាជិកនិងេួកអ្កផ្្សេវផ្សា�

ោសនារបស់យ�ើងបានគ្ោវគ្ជាវរក

វង្សអ៊ីគ្ោតអលតដលបាន្ ចត់គ្ោត់

េួកយគបានគ្បម្ចាញ់រកវង្សអ៊ីគ្ោតអល

យចញេដី«គ្កតែងថ្ទាំងប៉ុនាមានផ្ង»

(យ�រ៉ាម្ចា១6:១6)យែើ�េួកយគបានយនោទេួកយគដូចយៅក្ញងជំនាន់បុរ៉ាណ។

កិច្ចការផ្្សេវផ្សា�ោសនាភ្ចប់មនុស្សយៅនឹងយសចក្ដីសញ្ញាតដលគ្េោះអម្ចាចស់បានយ្វើជាមួ�នឹង

អ័គ្បាហាំេដីបុរ៉ាណ៖

«អ្កនឹងយៅជាេរដល់េូជអ្កជាបនតែបនាទាប់យៅយដើមីដីឲ្យយេួកយគបានកាន់ការងារបយគ្មើ

និងបេវជិតភ្េយនោះដល់អស់ទាំងោសន៍

«យែើ�យ�ើងនឹងគ្បទានេរដល់េួកយគរាមរ�ៈយឈាមាោះអ្កចំយោោះមនុស្សជាយគ្ចើនតដលទទួល

ដំណឹងល្យនោះយនាោះនឹងគ្តូវបានយៅរាមយឈាមាោះអ្កយែើ�នឹងគ្តូវបានរ៉ាប់ថាជាេូជអ្កយែើ�នឹង

យគ្កាកយ�ើងយែើ�ជូនេរដល់អ្កជាឪេុករបស់យគ»(អ័គ្បាហាំ២:៩–១០)។

កិច្ចការផ្្សេវផ្សា�ោសនាគឺគ្រាន់តតជាការចាប់យផ្្ើមននេរជ័�យនោះប៉ុយណាណោះ។ការបំយេញ

ការយ្វើឲ្យយចប់សេវគ្គប់ននេរជ័�ទាំងយនាោះនឹងមកយៅយេលតដលេួកអ្កតដលបានចូលក្ញងទឹកនន

បុណយគ្ជមុជទឹកយ្វើឲ្យយជដីវិតរបស់េួកយគបានល្គ្បយសើររែូតដល់ចំណុចមួ�តដលេួកយគអាចចូល

យៅក្ញងគ្េោះវិហារបរិសុទ្ដ៏បរិសុទ្។ការទទួលអំយណា�ទានេិសិដ្ឋយៅទដីយនាោះផ្សារភ្ជាប់សម្ចាជិកនន

ោសនាចគ្កយៅនឹងយសចក្ដីសញ្ញាអ័គ្បាហាំ។

ជយគ្មើសយដើមីដីមករកគ្េោះគ្គដីស្ទមិនតមនជាបញ្ហាននទដីរាំងរ៉ាងកា�យនាោះយទវាជាបញ្ហានន

ការរាំងចិតតែរបស់បុគ្គល។សម្ចាជិកទាំងអស់ននោសនាចគ្កអាចទទួលបានយរាលលទ្ិ

េិ្ដីបរិសុទ្កូនយោបេវជិតភ្េនិងេរជ័�ននដំណឹងល្មិនថាេួកយគយៅទដីណាយ�ើ�។មនុស្ស

អាច«គ្តូវបាននាំមកឲ្យយោគាល់គ្េោះអម្ចាចស់»(នដីនែវទដី៣២០:១៣)យោ�មិនចាំបាច់ចាកយចញេដី

គ្សុកកំយណើតរបស់េួកយគ។

េិតយែើ�កាលេដីយដើមដំបូងននោសនាចគ្កការតគ្បចិតតែយជឿជាញឹកញាប់ម្ចានន័�ថាជា

ការយ្វើចំណាកគ្សុកផ្ងតដរ។ប៉ុតនតែឥ�ដូវយនោះការគ្បមូលផ្្ញំយ្វើយ�ើងយៅក្ញងគ្បយទសនដីមួ�ៗ។

គ្េោះអម្ចាចស់បានយចញគ្េោះរ៉ាជគ្កិតឲ្យយោថាបនាទដីគ្កុងស៊ី�៉ូន(សូមយមើលយរាលលទ្ិនិងយសចក្ដី

សញ្ញា6:6;១១:6)យៅក្ញងតំបន់នដីមួ�ៗតដលគ្ទង់បានគ្បទានកំយណើតនិងជាតិោសន៍ដល់

អំណោយទានដ៏អស្ចារ្យបំផុតដដលអ្នកអាច

ថ្វាយដល់ព្រះអម្ចាស់គឺណដើម ប្ីរកសាខ្លួនអ្នកកុំឲ្យ

ពបឡាក់នឹងណោកិយម្នភា្សក្ិសមណដើម ប្ី

ចូលរួមក្ននុងដំោក់ដ៏បរិសុទ្ធរបស់ពទង់។



១០ លរីអា�ូោ

្ួ្របរិសុទ្ធរបស់កទង់។ទរី្រតៃលងនៃរោរកបមូលែ្ញំរបស់្ ួ្របរិសុទ្ធ

យកបស៊៊ីល្លឺយៅ្រ្ញងកបយទសយកបស៊៊ីលទរី្រតៃលងនៃរោរកបមូលែ្ញំ

របស់្ ួ្របរិសុទ្ធៃរីយហ្សរីយា៉ា្លឺយៅ្រ្ញងកបយទសៃរីយហ្សរីយា៉ាទរី្រតៃលង

នៃរោរកបមូលែ្ញំរបស់្ ួ្របរិសុទ្ធ្រូយរ៉្លឺយៅកបយទស្រូយរ៉។ទរីក្រុង

ស៊៊ីេ៉ាូៃ្ លឺ«ជាអ្្រតែលរាៃចិែ្ល្អសុទ្ធសាធ»(យោលលទ្ធិៃិង

យសច្រ្រីសញ្ញា៩៧:២១)។វ្ លឺជា្រតៃលងណាតែលរាៃ្ ួ្របរិសុទ្ធ

ែ៏សុចរិែ។

សុវែ្ិភា្ខ្ងវិញ្ញាណៃឹងតែងតែ្ ឹងតែ្អ្រយៅយលើរពបៀបតែល

យេើងរស់យៅជាៃិច្ច្ុំតមៃជាទរីកដៃ្ងតែលយេើងរស់យៅយនារះយទ។

ខ្ញំសៃយាថាកបសិៃយបើយេើងៃឹងយធ្ើឲ្យអស់្ រីសមែ្ភា្របស់យេើង

យែើម្រីអៃុវែ្យសច្រ្រីជំយៃឿយលើក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទយហើេចូលយៅរោៃ់

អំណាចនៃែងាវាេធួៃរបស់កទង់រាមរេៈរោរតកបចិែ្យនារះយេើង

ៃឹងរាៃចំយណរះែឹងៃិងក្រះយចសាដានៃក្រះយែើម្រីជួេយេើងនាំេ្រ

្រជ័េនៃែំណឹងល្អនៃក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទតែលបាៃសាដារយ�ើងវិញយៅ

ែល់ក្ប់ទាំងសាសៃ៍ក្ប់្ ូជមៃុស្សក្ប់ភាសាៃិងក្ប់ទាំង

កបជាជៃយហើេយែើម្រីយរៀបចំ្ ិភ្យោ្រយៃរះសករាប់រោរយាងម្រជា

យលើ្រទរី្រីររបស់ក្រះអរាចាស់។

ការយងមកជាតលើកទវីពវីរ

ក្រះអរាចាស់ៃឹងយាងកែ�ប់ម្រតែៃែរីតែលកទង់បាៃយធ្ើឲ្យ

បរិសុទ្ធយោេយបស្រ្រម្របស់កទង់យៅទរីយនារះយៅ្រ្ញងជរីវិែរតមង

សាលាប់វិញ។យោេជ័េជំៃរះកទង់ៃឹងយាងម្រម្ងយទៀែម្ររោៃ់

យេរូសា�ិម។កទង់ៃឹងយាងកែ�ប់ម្រទរីក្រុងែ៏បរិសុទ្ធវិញ

យោេក្ងក្រះ្ កស្្ណ៌ក្រហមយែើម្រីែំណាងឲ្យក្រះយោហិែ

កទង់តែលបាៃហូរយចញ្ រីក្ប់រៃ្ធយញើស(សូមយមើលយោលលទ្ធិ

ៃិងយសច្រ្រីសញ្ញា១៣៣:៤៦–៤៨)។យៅទរីយនារះៃិងយៅ្រតៃលង

យែ្សងយទៀែ«សិរីល្អនៃក្រះយេហូវ៉ាៃឹងសតម្ងម្រក្ប់មៃុស្ស

ទាំងឡាេៃឹងបាៃយ�ើញក្មោនា»(យអសាេ៤០:៥សូមយមើល

ែងតែរយោលលទ្ធិៃិងយសច្រ្រីសញ្ញា១០១:២៣)។«យ្ៃឹង

យៅក្រះនាមកទង់ថាក្រះែ៏ជួេ្ ំៃិែយា៉ាងអសាចារ្យក្រះែ៏រាៃ

ក្រះយចសាតាក្រះវបិរាែ៏្ ង់យៅអស់្រល្ៃិងជារាចាស់នៃយមកែរីភា្»

(យអសាេ៩:៦)។

កទង់ៃឹងក្ប់ក្ងយចញ្ រីរាជធ្ៃរី្ រីរបស់្ ិភ្យោ្រ៖មួេ

្លឺយៅ្រ្ញងក្រុងយេរូសា�ិមចាស់(សូមយមើលសារោរី១៤)ៃិង

មួេយទៀែយៅ្រ្ញងក្រុងយេរូសា�ិម្ ្រី«ៃឹងកែូវបាៃសាថាបនាយៅយលើ

ទ្រីបអាយមរិ្រ»(រាករានៃយសច្រ្រីជំយៃឿ១:១០)។យចញ្ រីមណ្ឌល

ទាំងយៃរះកទង់ៃឹងែឹ្រនាំ្រិច្ចរោរនៃសាសនាចក្រៃិងក្រះៃ្ររបស់

កទង់។ក្រះវិហារបរិសុទ្ធមួេយទៀែៃឹងកែូវបាៃសាងសង់យៅទរីក្រុង

យេរូសា�ិម។យចញ្ រីក្រះវិហារបរិសុទ្ធយនារះកទង់ៃឹងក្ងរាជ

ជាយរៀងរហូែជាក្រះអរាចាស់យលើអស់ទាំងក្រះអរាចាស់។ទឹ្រៃឹង

ហូរយចញ្ រីខ្ងយករោមក្រះវិហារបរិសុទ្ធយនារះ។ទឹ្រនៃសមុកទមរណៈ

ៃឹងកែូវបាៃជាវិញ។(សូមយមើលយអយសោល៤៧:១–៨)។

ខ្នុំសូមសៃយាថាពពេអ្នក

ពដើរតាម្ពរះពយស៊ូវ្្រីស្ទ

អ្នកៃឹងរកព�ើញ

ភាពសុខស្ៃ្តៃថិងអំណរ

ពថិត។



 ខខ យេសា ឆ្នាំ ២០២០ ១១

យៅន្ងៃយនារះកទង់ៃឹងរាៃក្រះនាម្ ្រីៗយហើេហ៊ុម្័ទ្ធយោេ

្ួ្របរិសុទ្ធែ៏្ិយសស។កទង់ៃឹងកែូវបាៃសាគាល់ថាជា«ក្រះអរាចាស់

យលើអស់ទាំងក្រះអរាចាស់យហើេជាយស្ចយលើអស់ទាំងយស្ចឯ្ ួ្រ

អ្្រតែល[ៃឹងយៅ]ជាមួេៃឹងកទង់[ៃឹងជាអ្្រតែល]កទង់បាៃ

យៅបាៃយរើសយហើេជាអ្្រយសាមារះកែង់ទាំងអស់ោនា»(វិវរណៈ

១៧:១៤)យោេសាររោរទុ្រចិែ្របស់្ ួ្រយ្យៅ្រ្ញងជរីវិែរតមងសាលាប់

យនារះ។បនាទាប់ម្រកទង់«ៃឹងយសាេរាជ្យយៅអស់្រល្ជាៃិច្ចយរៀង

រាបែយៅ»(វិវរណៈ១១:១៥)។

តែៃែរីៃឹងកែ�ប់យៅជាសាថាៃភា្ែូចសាថាៃសួ្៌របស់វវិញ

យហើេៃឹងកែូវបាៃយធ្ើឲ្យ្ ្រីយ�ើងវិញ។ៃឹងរាៃសាថាៃសួ្៌្ ្រីមួេ

ៃិងតែៃែរី្ ្រីមួេ(សូមយមើលវិវរណៈ២១:១;យអយធើរ១៣:៩;

យោលលទ្ធិៃិងយសច្រ្រីសញ្ញា២៩:២៣–២៤)។

វជារោរទទួលខុសកែូវរបស់យេើង—វជាឯ្រសិទ្ធរបស់យេើង

—យែើម្រីជួេយរៀបចំ្ ិភ្យោ្រយៃរះសករាប់ន្ងៃយនារះ។

បបឈមនឃឹងអន្គ�តោយតសចក្វីជំតនឿ

ខណៈយៃរះយៅទរីយៃរះៃិងឥ�ទូវយៃរះយេើងរស់យៅ្រ្ញងកោ

ែ៏វឹ្រវរមួេ។រោររ្ជងួេតែៃែរីៃិង្ ្យញរះស៊ូណាមិយធ្ើឲ្យរាៃ

រោរបំែលិចបំផ្លាញរោឋាភិបាលធ្លា្រ់ចុរះភា្រាៃែឹងខ្ងយសែ្ឋ្រិច្ច

្លឺធងៃៃ់ធងៃរក្រុមក្ួសារស្ិែយៅយករោមរោរ្ំរាម្រំតហងយហើេអាករា

នៃរោរតលងលរះយ្រើៃយ�ើង។យេើងរាៃបុ្្យហែុែ៏ធំសករាប់

រោរខ្ល់ខ្វាេ។ប៉ាុតៃ្យេើង្ ុំកែូវបយណាដោេឲ្យរោរភ័េខ្លាចរបស់

យេើងផ្លាស់ប្ទូរជំយៃឿរបស់យេើងយនារះយទ។យេើងអាចែរាំងៃឹង

រោរភ័េខ្លាចទាំងយនារះយោេរោរ្កងឹងយសច្រ្រីជំយៃឿរបស់យេើង។

យហែុអ្រីបាៃជាយេើងកែូវរោរយសច្រ្រីជំយៃឿែ៏យ្រលៀវរោលាតបបយនារះ?

យោេសារន្ងៃែ៏លំបា្រយៅខ្ងមុខ។វ្រកមយៅ្រ្ញងយ្លអនា្ែ

ថាវៃឹងងាេកសួលឬរាៃកបជាកបិេភា្្រ្ញងរោរយធ្ើជា្ ួ្របរិសុទ្ធ

ន្ងៃចុងយករោេែ៏យសាមារះកែង់រានា្រ់។យេើងរានា្រ់ៗៃឹងកែូវបាៃ

សា្រល្ង។សាវ្រប៉ាុលបាៃក្រាៃថាយៅ្រ្ញងន្ងៃចុងយករោេ

អ្្រតែលយធ្ើរាមក្រះអរាចាស់យោេឧសសាហ៍្ យាយាម«ៃឹងកែូវ

រាៃយសច្រ្រីយបៀែយបៀៃតែរ»(ធរីម៉ាូយ្ទរី២៣:១២)។រោរយធ្ើទុ្រ្ខ

បុ្រយម្ញយនារះអាចសងកែ់អ្្រយៅ្រ្ញងភា្យខសាេយោេយសងៃៀមសាងាែ់

ឬ្រ៏អាចជកមុញអ្្រឲ្យរោលាេជា្ ំរូៃិងរាៃ្ររាលាំងយៅ្រ្ញងជរីវិែកបចាំ

ន្ងៃរបស់អ្្រ។

រពបៀបតែលអ្្រយោរះកសាេឧបស្្គយៅ្រ្ញងជរីវិែ្លឺជាតែ្្រនៃ

រោរអភិវឌ្ឍយសច្រ្រីជំយៃឿរបស់អ្្រ។្ររាលាំងបាៃម្រយ្លអ្្រចាំ

ថាអ្្ររាៃធម្ជាែិែ៏យទវភា្ជាមរែ្រនៃែនមលោមាៃតែៃ្រំណែ់។

ក្រះអរាចាស់បាៃរំឭ្រអ្្រ្រូៃៗរបស់អ្្រៃិងយៅៗរបស់អ្្រថា

អ្្រជាអ្្រទទួលមរែ្រកសបចបាប់ថាអ្្រកែូវបាៃបកមុងទុ្រយៅ

សាថាៃសួ្៌យែើម្រីយ្រើែម្រយៅយ្លយវោៃិង្រតៃលងជា្រ់ោ្រ់យែើម្រីលូែោស់ៃិងរោលាេជាអ្្ររោៃ់

បទោឋាៃៃិងជាកបជារាកស្្រ្ញងយសច្រ្រីសញ្ញារបស់កទង់។រោលតែលអ្្រយែើរយៅយលើែលទូវសុចរិែរបស់

ក្រះអរាចាស់អ្្រៃឹងកែូវបាៃកបទាៃ្រឲ្យបៃ្្រ្ញងយសច្រ្រីល្អរបស់កទង់ៃិងយធ្ើជា្ ៃលលឺៃិងអ្្រសយ្ងាគារះ

រានា្រ់ែល់កបជារាកស្របស់កទង់(សូមយមើលយោលលទ្ធិៃិងយសច្រ្រីសញ្ញា៨៦:៨–១១)។

សូមយធ្ើអ្រីក្ប់យា៉ាងតែលែកមូវឲ្យរាៃយែើម្រី្ កងឹងយសច្រ្រីជំយៃឿរបស់អ្្រយលើក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទ

រាមរេៈរោរបយងកើៃរោរេល់ែឹងអំ្រីយោលលទ្ធិតែលបាៃបយកងៀៃយៅ្រ្ញងសាសនាចក្រកទង់តែល

បាៃសាដារយ�ើងវិញៃិងរោរតស្ងរ្រយសច្រ្រី្ិែយោេឥែកសា្រកសាៃ្។យបារះេុថាកាយៅ្រ្ញងយោលលទ្ធិ

ែ៏បរិសុទ្ធយនារះអ្្រៃឹងអាចឈាៃយឆាពរះយៅមុខជាមួេៃឹងយសច្រ្រីជំយៃឿយហើេែស៊ូយា៉ាងជាប់ោប់

ក្មទាំងយធ្ើអ្រីៗទាំងអស់យោេរី្ររាេយៅ្រ្ញងអំណាចរបស់អ្្រយែើម្រីបំយ្ញយោលបំណងរបស់

ក្រះអរាចាស់។

អ្្រៃឹងរាៃន្ងៃទាំងឡាេតែលអ្្រៃឹងបា្រ់ទឹ្រចិែ្ទាំងកសុង។ែូយច្រះសូមអធិសាឋាៃយែើម្រីរាៃ

ភា្រោលាហាៃយែើម្រី្រុំចុរះចាញ់យ�ើេ!ជាអ្រុសលបុ្្គលមួេចំៃួៃតែលអ្្រ្ ិែថាជាមិែ្របស់អ្្រ

យនារះៃឹង្រ្ែ់អ្្រ។យហើេយរឿងខលរះៃឹងហា្រ់ែូចជា្ ុំេុែ្ិធម៌យ�ើេ។

យា៉ាងណា្រ៏យោេខ្ញំសូមសៃយាថាយ្លអ្្រយែើររាមក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទអ្្រៃឹងរ្រយ�ើញ

ភា្សុខសាៃ្ៃិងអំណរ្ ិែ។យ្លអ្្ររ្រសាយសច្រ្រីសញ្ញាយោេរាៃភា្កបា្រែកបជារោៃ់តែ

ខ្ពស់យហើេយ្លអ្្ររោរពារសាសនាចក្រៃិងៃ្រក្រះយៅយលើតែៃែរីយៃរះស្្ន្ងៃយៃរះយនារះក្រះអរាចាស់

ៃឹងកបទាៃ្រអ្្រយោេៃូវ្ររាលាំង

ៃិងកបាជាញាយែើម្រីសយកមចបាៃៃូវអ្រីៗ

តែលរាៃតែសរាជិ្រសាសនាចក្រ

នៃក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទនៃ្ ួ្របរិសុទ្ធន្ងៃ

ចុងយករោេប៉ាុយណាណរះតែលអាចសយកមច

បាៃ។

យេើងកែូវយធ្ើជាអ្្រ្រសាង

យសច្រ្រីជំយៃឿយោេផ្ទាល់ខលងួៃយៅយលើ

ក្រះយសច្រ្រីជំយៃឿយៅយលើក្រះអរាចាស់

ក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទៃិងយសច្រ្រីជំយៃឿយលើ

សាសនាចក្ររបស់កទង់។យេើងកែូវ

សាថាបនាក្រុមក្ួសារយហើេែសារភាជាប់

យៅ្រ្ញងក្រះវិហារបរិសុទ្ធែ៏បរិសុទ្ធ។យេើងកែូវសាថាបនាសាសនាចក្រៃិងៃ្រនៃក្រះយៅយលើតែៃែរីយៃរះ

(សូមយមើលរា៉ាថាេ៦:៣៣)។យេើងកែូវយរៀបចំសករាប់យជា្វសនាែ៏យទវភា្របស់យេើងផ្ទាល់៖

សិរីល្អអមែភា្ៃិងជរីវិែែ៏យៅអស់្រល្ជាៃិច្ច(សូមយមើលរ៉ុម២:៧;យោលលទ្ធិៃិងយសច្រ្រី

សញ្ញា៧៥:៥)។

ខ្ញំសូមត្លងទរីបនាទាល់ែ៏រាបទាប—ែូចជា្ យារោរីេ៉ាូតសបស៊្៊ីធបាៃកបរោសថា—ែំណឹងល្អតែល

បាៃសាដារយ�ើងវិញរបស់ក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទ«ៃឹងយឆាពរះយៅមុខយោេយ្រលៀវរោលាន្ល្្ទូរៃិងឯ្ររាជ្យរហូែ

ទាល់តែវបាៃែល់ក្ប់ទាំងទ្រីបក្ប់ែំបៃ់ក្ប់កបយទសៃិងបាៃឮែល់ក្ប់កែយចៀ្ររហូែែល់

យោលបំណងនៃក្រះៃឹងបាៃសយកមចយហើេក្រះយេហូវ៉ាែ៏មហិរាៃឹងរាៃបៃ្ទទូលថា្រិច្ចរោរបាៃចប់

ស្្ក្ប់យហើេ»(្បវត្តថិស្្ស្តស្សនាច្ក៤:៥៤០)។

យេើងកប�ទូ្រចូល្រ្ញង្រិច្ចរោរនៃក្រះែ៏រាៃមហិទ្ធិឫទ្ធិ។ខ្ញំអធិសាឋាៃសូមឲ្យ្ រជ័េរបស់កទង់រាៃ

ែល់អ្្រក្ប់ោនា។◼
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កម្លាំងបាៃមកពពេអ្នកចាំថាអ្នកម្ៃ

ធម្មជាតថិដ៏ពទវភាពជាមរតកនៃតនម្គ្មាៃ

ដដៃកំណត់។





 ខខ យេសា ឆ្នាំ ២០២០ ១3

ប៊ឺកលវីនដ៍ហ្គនណាសុន
ទី្កុងអាយនសេីសឡា្�យទសអេីស្លង់

ប៊ឺកេរីៃដ៍(ខាងព្វេង)ជាមួយប្អូៃ្សរីនាងពអេរីៃ

(ខាងស្ដាំ)ពពេប៊ឺកេរីៃដ៍ស្ថិតពៅក្ននុងការធ្លាក់ទឹកចថិត្តដ៏

ខាលាំងបំផុតដដេនាងមថិៃធ្លាប់ជួប្បទរះនាងបាៃម្ៃអារម្មណ៍

ថានាងមថិៃអាចបៃ្តពទៀតបាៃពទ។ពោយការបពងហើប្បាប់

អំពរីការេំបាករបស់នាងដេ់្្ួស្រៃថិងមថិត្តភក្ថិនាងបាៃ

រកព�ើញការពយាបាេខាងវិញ្ញាណៃថិងខាងអារម្មណ៍តាមរយៈ

ឧបករណ៍ដដេ្ពរះវរបថិតាសួ្៌បាៃ្បទាៃឲ្យ។

មវីនឌវីតសលូជាង្ �រូប

ការបងាហាញអំពវីតសចក្តវីជំតនឿ

រោរៃិយាេ អំ្រី រោរធ្លា្រ់ ទឹ្រចិត្ត របស់ ខញុំ ជាេួេ ក្ួសារ ៃិង 

េិត្តភ្រ្ដិ ខញុំ បាៃ ជួេ ខញុំ យា៉ាង យកចើៃ ។ វា ្រ៏ នាំ យៅរ្រ ជំៃួេ 

បខៃ្ថេ យទៀត ផងខដរ ។ ខញុំ េិៃ ចង់ ញា៉ាំ ថានាំ ឬ ទទួល រោរ្យាបាល 

យឡើេ ។ ខញុំ បាៃ បៃ្ត កបាប់ ខ្លលួៃ ឯង ថា « ខញុំ រាៃ ក្រះ » ។ ប៉ុខៃ្ត 

ក្រះ កបរាៃ ឧប្ររៃ៍ ជា យកចើៃ យផ្សង យទៀត ដូច ជា ថានាំ ៃិង 

រោរ្យាបាល សករាប់ យេើង យដើេ្រី យកបើកបាស់ ជា រោរបខៃ្ថេ ដល់ 

រោរៃ៍ ខាង វិញ្ញាៃ ។

យ្ល ខញុំ ស្ថិត យៅ្រ្ុង រោរបា្រ់ ទឹ្រចិត្ត ដ៏ ្ ងៃៃ់្ងៃរ បំផុត របស់ 

ខញុំ េៃុស្ស រានា បាៃ កបាប់ ខញុំ ថា « វា ៃឹង បាៃ កបយសើរ យឡើង » ។ ខញុំ 

្ុញ ករាៃ់ ៃឹង ឮ ពា្រ្យ រាំងយនារះ ោស់ ប៉ុខៃ្ត វា ្ ិត ខេៃ យរារះ វា 

សាដាប់ យៅ ដូច ជា ចខេ្ល្រ ្រ្ដរី ។

ខញុំ េិៃខដល បាៃ ្ ិត ថា ខញុំ ៃឹង បាៃ រី្ររេ ដូច ខដល ខញុំ រី្ររេ 

ឥឡអូវ យៃរះ យនារះ យទ ។ ន្ងៃ ខ្លរះ ខញុំ យៅ ខត លំបា្រ ប៉ុខៃ្ត ជាេួេ ៃឹង 

ឧប្ររៃ៍ នានា ខដល ក្រះវរបិតាសួ្៌ បាៃ កបរាៃ ដល់ ខញុំ យនារះ ខញុំ 

អាច យោរះកសាេ វា បាៃ ។ ឥឡអូវ យៃរះ យ្ល ខញុំ រាៃ អារេមេៃ៍ ថា 

ខ្លលួៃឯង រអិល ចូល ្រ្ុង រោរធ្លា្រ់ ទឹ្រចិត្ត ខញុំ កបាប់ ខ្លលួៃ ឯង ថា រាៃ 

អ្្រ កសឡាញ់ ខញុំ ខញុំ រាៃ េៃុស្ស យដើេ្រី ៃិយាេ ជាេួេ យ�ើេ អវរីៗ 

ៃឹង បាៃ កបយសើរ យឡើង ។

ដស្ងរកបដន្ថម

សូេ យេើល បខៃ្ថេ យទៀត អំ្រី ដំយៃើរ 

នៃ យសច្រ្តរីជំយៃឿ របស់ ប៊ឺ្រលរីៃដ៍ 

រួេរាំង រូប្ត ជា យកចើៃ បខៃ្ថេ 

យទៀត យៅ្រ្ុង ្រំខៃ នៃ អត្ថបទ 

យៃរះ យៅយលើ អ៊ិៃយ្ើរខៃត ឬ 

Gospel Library យៅយ្�ទំ្័រ 

ChurchofJesusChrist .org/ 
go/ 42013។



១៤ លរីអា�ូោ

ក្ននុងនាមជាក្ូបយកងៀៃថានា្រ់យរៀបចំយែើម្រីបយកមើយបស្រ្រម្ស៊ូស៊៊ីៃិង្មមូលិៃជំរុញសរាជិ្រ្រ្ញងថានា្រ់របស់្ ួ្រយ្ជា

យទៀងទាែ់ឲ្យអយ្ជើញៃរណារានា្រ់យែើម្រីយមើលសៃ្ិសរីទទូយៅ។

ោែ់ៃិយាេថា«រោរអយ្ជើញៃរណារានា្រ់ឲ្យយធ្ើអ្រីមួេ្លឺជាតែ្្រែ៏សំខ្ៃ់មួេនៃ្រិច្ចរោរែ្ស្្ែសាេសាសនា

យហើេវអៃុវែ្ចំយពារះរោរងារបយកមើែងតែរ»។«សិស្សរបស់យេើងរាេរោរណ៍ជាយទៀែទាែ់កែ�ប់ម្រវិញអំ្រីលទ្ធែល

ថាបាៃបាៃល្អយា៉ាងណាសករាប់្ ួ្រយ្ៃិងសករាប់បុ្្គលតែល្ ួ្រយ្បាៃអយ្ជើញែងតែរ»។

យៃរះជារយបៀបមួេចំៃួៃតែលសិស្សរបស់្ ួ្រយ្បាៃរាេរោរណ៍៖

•  «យេើងយធ្ើរោរងារបយកមើែល់មិែ្រានា្រ់តែលរាៃបញ្ហាខលរះតែលោែ់្រំ្ុងតែកបឈម។យេើងបាៃអយ្ជើញោែ់ឲ្យ

សាដាប់សៃ្ិសរីទទូយៅយែើម្រីបាៃចយមលើេ។យ្លយេើងបាៃជួបជាមួេោែ់បនាទាប់្ រីសៃ្ិសរីទោែ់បាៃកបាប់យេើង

ថាោែ់បាៃសាដាប់ឮ្ ំៃិែជាយកចើៃតែលៃឹងជួេែល់បញ្ហារបស់ោែ់»។

• «យេើងបាៃយរៀបចំ្ ិធរីជប់យលៀងសៃ្ិសរីទទូយៅមួេយហើេក្ប់ោនាេ្រចំណរីម្រតច្រចាេោនា។វសបបាេ

ណាស់តែលយេើងបាៃសយកមចចិែ្ថាៃឹងយធ្ើវម្ងយទៀែ។

•  «ខ្ញំបាៃអយ្ជើញមិែ្រានា្រ់ឲ្យយមើលសៃ្ិសរីទទូយៅជាមួេខ្ញំ។យ្លយេើងបាៃៃិយាេអំ្រីវយេើងបាៃសយកមច

ចិែ្យែើម្រីយបើ្រឡាៃយៅសាោកបជុំយែើម្រីយមើលថាយបើយេើងអាចយមើលវយៅទរីយនារះ។យេើងបាៃយធ្ើែូយចានារះយហើេវជា

បទ្ិយសាធៃ៍ែ៏ល្អបំែុែតែលបាៃយៅទរីយនារះ!»

រោលតែលបងកបុសៃិងបងកសរីមូលិៃក្មទាំងសិស្សរបស់្ ួ្រយ្បាៃយរៀៃយនារះរាៃរយបៀបជាយកចើៃយែើម្រីយធ្ើរោរងារ

បយកមើរាមរេៈសៃ្ិសរីទទូយៅ។វជារយបៀបែ៏កបន្មួេយែើម្រីតច្រចាេរោរែ្រកសង់ែ៏យលើ្រស្ទងួេកបន្ណរីក្ួសារ

រោរ្ិភា្រសាែ៏រាៃអែ្ៃ័េៃិងរោរបយកងៀៃរបស់្ ួ្រអ្្របយកមើរបស់ក្រះអរាចាស់!

តោលការណ៍ននការងារបតបមើ

ជាមួយនឹងការែក្សង់ែ៏យលើកស្ទួយ្�ដពណី្រែួស្រនឈិងការ�យ្ងៀនពីអ្ក�យ្មើរ�ស់្ពោះអម្ចាស់

សន្ឈិសីទទូយៅផ្ល់ែល់យយើងនូវរយ�ៀ�ជាយ្ចើនយែើម្ីយធ្វើការគ្រ�យ្មើ—ពីមុនអំ�នុងយពលនឈិង�នាទា�់ពីចុង

សប្ដាហ៍សន្ឈិសីទទូយៅ!

រោរគ្រ បយកេើ តាេ រេៈ  
សន្និសវីទទូតៅ
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១៦ លរីអា�ូោ

តោលការណ៍ដដលប�ូវពិចារណា

«បានក�់សមារល់»

យោេ ្រ្ដរី កសឡាញ់ ក្រះអង្គ សយ្គ្ររះ បាៃ េ្រ យ្លយវោ 

យដើេ្រី ទែយមើល យសច្រ្ដរី កតូវរោរ របស់ អ្្រ ដនទ យទៀត យ�ើេ 

បនាទាប់ េ្រ បាៃ យ្វើ ស្រេមេភា្ យដើេ្រី បំយ្ញ តកេូវរោរ រាំងយនារះ 

( សូេយេើល រា៉ាថាេ ៩:៣៥–៣៦; េ៉ូហ្ៃ ៦:៥; 

១៩:២៦–២៧ ) ។ យេើង អាច យ្វើ ដូយចានារះ បាៃ ផងខដរ ។

«បានអត្ជើញភាលាមៗ»

បនាទាប់ ្ រី យេើង ្រត់សរារល់ ្ រី យសច្រ្ដរី កតូវរោរ របស់ ្ ួ្រអ្្រ ខដល 

យេើង យ្វើ រោរគ្រ បយកេើ ដល់ ជំហ្ៃ បនាទាប់ ្ ឺ យ្វើ ស្រេមេភា្ ។

«ស្ដាប់ោក្យសម្វីរបស់ពួកពយាការី»

យេើង ្ ួរខត «  ជួបជុំ គ្នា ជាញឹ្រញាប់ » ( េរ៉ូនៃ ៦:៥ ) យដើេ្រី 

យរៀៃ ជាេួេ គ្នា លូតោស់ ជាេួេ គ្នា ៃិង ៃិយាេ អំ្រី យរឿងរ៉វ 

ខាង វិញ្ញាៃ ខដល សំខាៃ់ បំផុត ដល់ ក្លឹង របស់ យេើង ។

« ចូរ េ្រ សាតាប់ សំយឡង ្ យារោរី យ�ើេ សាដាប់ បៃ្ទអូល នៃ ក្រះ » ២ 

អាច ជា រោរអយញ្ើញ េួេ ្រ្ុង ចំយោេ រោរអយញ្ើញ ដ៏ សំខាៃ់ 

បំផុត នានា ខដល យេើង អាច អយញ្ើញ យៅ ដល់ ្ ួ្រ អ្្រ ខដល យេើង 

យ្វើ រោរគ្រ បយកេើ ដល់ ។

«តសចក្តវីបសឡាញ់និងមិ�្តភាព»

យដើេ្រី ជួេ ៃិង ជរះឥទ្ធិ្ល ដល់ អ្្រ ដនទ យទៀត យោេ ្ ិត កបា្រដ 

យនារះ យេើង កតូវខត ្រសាង ទំនា្រ់ទំៃង យោេ យេតាតា្េ៌ ៃិង 

« រោរ កសឡាញ់ យសាមារះកតង់ » ( សូេយេើល យគ្លលទ្ធិ ៃិង 

យសច្រ្ដរី សញ្ញា ១២១:៤១ ) ។

អត្ជើញមនុស្សដនទមកកាន់ផទរះរបស់អ្នក

«្ពរះអង្គសព្ងាររះបាៃបញ្ជាអ្នកពដើរតាម្ទង់ឲ្យ‹្សឡាញ់គ្នាដូចជាខ្នុំបាៃ្សឡាញ់អ្នក

រាេ់គ្នាដដរ›(យ៉ូហាៃ១៣:៣៤)។ដូពច្នរះពយើងពមើេពរីរពបៀបដដេ្ទង់បាៃ្សឡាញ់

ពយើង។...ពបើពយើងយក្ទង់ពធវេើជា្ ំរូរបស់ពយើងពយើង្ ប្រីដតពយាយាមពដើម្រីពោងពៅ

ព�ើយរាប់បញ្អូេមៃុស្ស្្ប់គ្នា»។—្បធ្ៃោេ្ថិៃពអកអូក ១

ជាយកចើៃឆានាំ្រៃលងម្រយហើេក្ូបយកងៀៃរាមែ្ទរះរបស់យេើង្ លឺនម៉ា�៍បានក�់សមារល់ថា

្រូៃៗទាំងបរីនា្រ់របស់ខ្ញំៃិងខ្ញំរាៃតែ្រុំ្្យទូទ័រែូចមួេយែើម្រីយមើលសៃ្ិសរីទទូយៅ។ោែ់បាន

អត្ជើញតយើងភាលាមយែើម្រីម្រែ្ទរះោែ់យែើម្រីយមើលជាមួេោែ់ៃិងចា្រ្រីភរិយាោែ់យោេ

ទទូចថា្ ួ្រយ្ចង់បាៃោនា។្រូៃៗខ្ញំរំយភើបណាស់តែលបាៃយមើលសៃ្ិសរីទទូយៅយៅយលើ

ទូរទស្ស្ ិែៗខ្ញំ្ ិែជារាៃអំណរ្ុណខ្លាំងណាស់តែលរាៃរោរោំកទយហើេយេើងទាំងអស់

ោនាចូលចិែ្យ្លយវោតែលយេើងរាៃជាមួេោនា។

បនាទាប់្ រីយនារះរោរយមើលសៃ្ិសរីទទូយៅជាមួេោនាជាកបន្ណរីមួេ។សូម្រីយ្លយេើង

រាៃទូរទស្សៃ៍ខលងួៃឯង្រ្រីយេើងយៅតែយៅែ្ទរះនម៉ា�៍ៃិងចា្រ្រីយោេរី្ររាេជាមួេៃឹងយខ្ើេ

យសៀវយៅ្រែ់ករាៃិងចំណរីរបស់យេើងសករាប់សៃ្ិសរីទទូយៅ។ការស្ដាប់ោក្យសម្វីរបស់

ពួកពយាការីជាមួេោនាយធ្ើឲ្យវរោៃ់តែ្ ិយសស។យេើងបាៃរោលាេែូចជាក្ួសារ។នម៉ា�៍ៃិង

ចា្រ្រីបាៃរោលាេជាមិែ្ល្អបំែុែរបស់ខ្ញំៃិងជាយោ្ររាយោ្រយាេទរី្រីររបស់្រូៃៗខ្ញំ។

តសចក្វីបសឡាញ់និងមិ�្តភាពរបស់្ ួ្រោែ់្ លឺជា្ រជ័េែ៏អសាចារ្យែល់ក្ួសារខ្ញំ។ខ្ញំរាៃ

អំណរ្ុណយា៉ាងខ្លាំងចំយពារះឆៃ្ទរះរបស់្ ួ្រោែ់្រ្ញងរោរយបើ្រទាវារែ្ទរះៃិងែួងចិែ្របស់្ ួ្រោែ់

ចំយពារះយេើង។

ស៊ូហ្សាៃមអើដកាលីហ្្័រញ៉ាស.រ.អា.



កំណ�់ចំណាំ

 ១.ោលលិៃយអ្រអូ្រ«Love and the Law»(វីយែអូ)mormonandgay .ChurchofJesusChrist 
.org។

 ២. «ចូរម្រសាតាប់សំយ�ង្ យារោរី»ទំៃុកតពមកើងល.រ.១២។

 ៣. យែវីឌយអតបែណា«Flood the Earth through Social Media»Liahonaតខសរីហាឆានាំ២០១៥ទំ្័រ

៥០។

 ៤. ្បកាសដំណឹងេ្របស់ពយើង៖ម្្គនុពទសក៍ចំពោរះការបព្មើជាអ្នកផ្សពវេផសាយស្សនា(ឆានាំ២០០៤)ទំ្័រ១៨៥។

តោលការណ៍ដដលប�ូវពិចារណា

«ដចកចាយដំណឃឹងល្អ»

យេើង បាៃ ចុរះ យសច្រ្ដរីសញ្ញា ថា ៃឹង « �រ ជា សា្រ្សរី ដល់ ក្រះ 

យៅ ក្ប់ យ្ល ៃិង ក្ប់ យសច្រ្តរី ៃិង ក្ប់ ទរី្រខៃ្លង » ( េ៉ូសាេ 

១៨:៩

«បតងកើ�ការពិភាកសាមួយ»

សារលិខិត សៃ្ិសរីទ ទូយៅ អាច បំផុស ឲ្យ រាៃ រោរសៃ្ទនា ដ៏ 

អសាចារ្យ ដ៏ រាៃ គ្រវភា្ ៃិង ដឹ្រនាំ យោេ ខាង វិញ្ញាៃ ។ 

យ�ើេ រោរ្ិភា្រសា ខបប យៃរះ អាច ្ កងឹង ទំនា្រ់ទំៃង របស់ 

អ្្រ ជួេ ឲ្យ ទរីបនាទាល់ អ្្រ លូតោស់ ៃិង នាំ អំៃរ ដល់ អ្្រ ! 

( សូេយេើល យគ្លលទ្ធិ ៃិង យសច្រ្ដរី សញ្ញា ៥០:២២ ) ។

«តបបើសំណួរ»

« សំៃួរ ល្ ៃឹង ជួេ អ្្រ ឲ្យ េល់ ្ រី ចំោប់ អារេមេៃ៍ ្រងវល់ ឬ 

សំៃួរ ខដល អ្្រ យផ្សង យទៀត រាៃ ។ វា អាច ្ កងរី្រ រោរបយកងៀៃ 

របស់ អ្្រ អយញ្ើញ ក្រះវិញ្ញាៃ ៃិង ជួេ េៃុស្ស ឲ្យ យរៀៃ » ។ ៤

ដចកចាយដំណឃឹងល្អតលើអ៊ិនតធើណិ�

«បោដាញ្បព័ៃ្ធផ្សពវេផសាយសង្គម្ ឺជាឧបករណ៍ស្កេដដេអាចជរះឥទ្ធថិពេវិជ្ជម្ៃ

ផ្ទាេ់ខ្លួៃដេ់បុ្្គេៃថិង្កុម្្ួស្រដ៏ព្ចើៃ។ព�ើយខ្នុំពជឿថាពពេពវោបាៃមកដេ់ព�ើយ

ស្ម្ប់ពយើងជាពួកសថិស្សរបស់្ពរះ្្រីស្ទពដើម្រីព្បើ្បាស់ឧបករណ៍ដ៏បំផុស្ ំៃថិតទាំងពៃរះ

ពោយ្តឹម្តូវៃថិងកាៃ់ដតម្ៃ្បសថិទ្ធភាពពដើម្រីដ្្ងទរីបនាទាេ់អំពរី្ពរះជា្ពរះវរបថិតាដ៏

អស់កេ្ជាៃថិច្ពរីដផៃការនៃសុភមង្គេរបស់្ទង់ស្ម្ប់បុ្តាបុ្តរី្ទង់ៃថិងពរី្ពរះរាជបុ្តា

របស់្ទង់្ ឺ្ពរះពយស៊ូវ្្រីស្ទជា្ពរះអង្គសព្ងាររះនៃពថិភពពោក»។—ពដវីឌពអដបដោ ៣

អ៊ិៃយធើណិែអៃុញ្ញាែឲ្យយេើងដចកចាយដំណឃឹងល្អជាមួេ្ ិភ្យោ្រទាំងមូល។ខ្ញំ

ចូលចិែ្ណាស់!ខ្ញំតច្រចាេស្រម្ភា្មួេចំៃួៃសករាប់សៃ្ិសរីទទូយៅប៉ាុតៃ្ភា្យកចើៃ

បំែុែខ្ញំ្ យាយាមជួេអ្្រែនទយទៀែបតងកើ�ការពិភាកសាមួយយចញ្ រីសុៃ្ទរ្រថាសៃ្ិសរីទទូយៅ។

រោរយ�ើញសំណួរ្ រីអ្្រយែ្សងយទៀែជាញឹ្រញាប់អាចជួេយេើងយមើលយ�ើញ្ រីអ្រីៗយៅ្រ្ញង្ ៃលលឺ្ ្រី

មួេយហើេអាចជារោរចាប់យែ្ើមែល់សំណួរ្ ិភា្រសាែ៏អសាចារ្យរបស់យេើងផ្ទាល់ែងតែរ។

ខ្ញំបាៃយ�ើញថាយ្លអ្្រតបបើសំណួរយែើម្រី្ ិភា្រសា្ រីសុៃ្ទរ្រថាសៃ្ិសរីទទូយៅជាមួេ

ក្ួសារតែលអ្្រែ្ល់រោរងារបយកមើយនារះវជួេអ្្រយ�ើញ្ រី្ររាលាំងរបស់្ ួ្រយ្្រ៏ែូចជាយសច្រ្រី

កែូវរោររបស់្ ួ្រយ្ែងតែរ។សំណួរមួេតែលខ្ញំចូលចិែ្សួរ្ លឺយែើអ្្ររាៃអារម្ណ៍ថាអ្រីយៅ

ជាកបធ្ៃបទយចញ្ រីសម័េកបជុំ្ ្រីៗបំែុែនៃសៃ្ិសរីទទូយៅ?

យស្ទើរតែក្ប់យ្លចយមលើេអៃុញ្ញាែឲ្យអ្្រយមើលយ�ើញ្ រីអ្រីតែល្រំ្ុងយ្រើែយ�ើង្រ្ញងជរីវិែ

របស់្ ួ្រយ្ៃិងអ្រីតែលសំខ្ៃ់បំែុែចំយពារះ្ ួ្រយ្។វអៃុញ្ញាែឲ្យអ្្ររោលាេជាបងប្អទូៃ

កបុសកសរីតែលែ្ល់រោរងារបយកមើរោៃ់តែល្អកបយសើរយ�ើង្រីយកពារះអ្្របាៃយ�ើញ្ ួ្រយ្រោៃ់តែ

ចបាស់។◼

ខាខេមលហ្្ីលហាេែូឡូរ៉ាដូស.រ.អា.



១៨ លរីអា�ូោ

មោយខអលម�ើរឡឺខប្រៃ

អរែឺតធិសជុញ្័រ

ពួកចិត្ិបោក់ដែល

រាេ្ិទ្ធិអំណ្ចទរូសៅ

េិងម្បវត្តិវិទរូស្្ោចម្ក

េិងអ្កកំណត់ម្តា

រោរសាដារយ�ើងវិញ

រោរសាដារយ�ើងវិញបាៃចាប់យែ្ើមយៅ្រ្ញងនក្្ ិសិែ្ឋ

២០០ឆានាំ្រៃលងម្រយហើេយហើេវបៃ្យៅស្្ន្ងៃ

យៃរះ—យហើេអ្្រៃិងខ្ញំអាចយធ្ើជាតែ្្ររបស់វ។

ដដេកំពុងពកើតព�ើង



 ខខ យេសា ឆ្នាំ ២០២០ ១9

រោរសាដារយ�ើងវិញ
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នេះ្ លឺជាកោែ៏អសាចារ្យៃិងរំយភើបយែើម្រីរស់យៅយលើ

តែៃែរី។យេើងរាៃ្ រជ័េនៃរោរចូលរួម្រ្ញង

ក្ឹែ្ិរោរណ៍ែ៏អសាចារ្យតែល្រំ្ុងតែយ្រើែយ�ើង

យៅ្រ្ញងកោរោៃ់រោប់កែួែករានៃរោលយ្ញ្រំណែ់យៃរះជារោរយរៀបចំ

ែល់រោរយាងម្រជាយលើ្រទរី្រីររបស់ក្រះអរាចាស់។ ១យេើងមិៃកែឹមតែ

បាៃយ�ើញក្ឹែ្ិរោរណ៍ទាំងយៃរះោែកែោងយនារះយទតែត្មទាំងជា

តែ្្រនៃក្ឹែ្ិរោរណ៍ទាំងយៃរះែងតែរ។ ២

ជួៃរោលយេើងៃិយាេអំ្រីរោរសាដារយ�ើងវិញនៃែំណឹងល្អែូចជា

វបាៃយ្រើែយ�ើងទាំងអស់្រ្ញងយ្លតែមួេ។រោល្រី្ រីររេឆានាំមុៃ

រោរៃិមិែ្ែំបូងបាៃចាប់យែ្ើមែំយណើររោរប៉ាុតៃ្្ ិែណាស់រោរសាដារ

យ�ើងវិញមិៃបាៃប្្ចប់យៅទរីយនារះយទ។្រិច្ចរោររបស់ក្រះអរាចាស់

រាមរេៈេ៉ាូតសបស៊្៊ីធៃិងសហរោរីរបស់យោ្របាៃយែ្ើមវ

យោេរោរប្រតកបក្រះ្ម្ពរីរមរមៃរោរសាដារប្្ជិែភា្រោរយរៀបចំ

សាសនាចក្ររោរប្ជទូៃ្ ួ្រអ្្រែ្ស្្ែសាេសាសនារោរសាងសង់

ក្រះវិហារបរិសុទ្ធរោរយរៀបចំសរា្មៃ៍សយ្ងាគារះជាយែើម។ក្ឹែ្ិរោរណ៍

នៃរោរសាដារយ�ើងវិញទាំងយៃរះបាៃចាប់យែ្ើមយៅ្រ្ញងឆានាំ១៨២០យហើេ

បាៃបៃ្អស់យ្ញមួេជរីវិែរបស់េ៉ាូតសបស៊្៊ីធ។

យទារះជាអ្រីៗតែលក្រះបាៃយបើ្របងាហាញរាមរេៈេ៉ាូតសបស៊្៊ីធ

ជារោរណ៍ែ៏អសាចារ្យប៉ាុតៃ្រោរសាដារយ�ើងវិញមិៃបាៃប្្ចប់យៅ្រ្ញង

ជរីវិែរបស់េ៉ាូតសបយនារះយទ។រាមរេៈ្ ួ្រ្យារោរីបនាទាប់្ រីយោ្រ

យេើងបាៃទទួលរោរណ៍ទាំងឡាេតបបយនារះតែលជារោរអភិវឌ្ឍ

ជាបៃ្បនាទាប់នៃ្រិច្ចរោរក្រះវិហារបរិសុទ្ធក្រះ្ម្ពរីរបតៃ្មរោរប្រតកប

ក្រះ្ម្ពរីរយៅជាភាសាជាយកចើៃរោរកបរោសែំណឹងល្អយៅទូទាំង

្ិភ្យោ្ររោរយរៀបចំសាោន្ងៃអាទិែ្យេុវនារី្រុរារៃិង្រូរ៉ុម

ប្្ជិែភា្ៃិងរោរត្រសកមួលជាយកចើៃែល់រោរយរៀបចំៃិងៃិែិវិធរី

របស់សាសនាចក្រ។

កបធ្ៃរ័សុលអិមណិលសុៃបាៃរាៃកបសាសៃ៍៖«យេើងជា

សា្រ្សរីែល់ែំយណើររោរមួេនៃរោរសាដារយ�ើងវិញ។កបសិៃយបើបងប្អទូៃ

្ិែថាសាសនាចក្រកែូវបាៃសាដារយ�ើងវិញយ្ញយលញយហើេយនារះ

យនារះបងប្អទូៃយទើបតែយ�ើញរោរចាប់យែ្ើមប៉ាុយណាណរះ។រាៃអ្រីៗជាយកចើៃ

តែលៃឹងយ្រើែយ�ើង។...ចាំែល់ឆានាំយករោេ។យហើេឆានាំយករោេ

យទៀែ។សូមយលបថានាំកោប់វីរាមរីៃរបស់អ្្រ។យហើេសករា្រឲ្យ

កសួលខលងួៃចុរះ។វៃឹងរាៃយរឿងរំយភើបចិែ្យ្រើែយ�ើង»។ ៣

យោេេល់កសបៃឹងរោរកបរោសរបស់កបធ្ៃណិលសុៃ
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ដដេកំពុងពកើតព�ើង

ឆ្នាំ១៨២០–២០២០

២០
០ឆ្នាំននពន្លឺ



២០ លរីអា�ូោ

តែលថារោរសាដារយ�ើងវិញ្រំ្ុងតែបៃ្

យនារះយេើងបាៃយ�ើញរោរត្រសកមួល

សំខ្ៃ់ៗជាយកចើៃយៅ្រ្ញងសាសនាចក្រ

រាំង្រីយោ្របាៃរោលាេជាកបធ្ៃសាសនាចក្រ។្រ្ញងចំយណាម

រោរត្រសកមួលយនារះ្លឺរោរយធ្ើរចនាសម្ព័ៃ្ធ្រូរ៉ុមប្្ជិែភា្

យ�ើងវិញរោរងារបយកមើជំៃួសឲ្យរោរបយកងៀៃរាមែ្ទរះៃិងរោរបយកងៀៃ

សួរសុខទុ្រ្ខៃិងរោរអៃុវែ្ៃូវរយបៀបនៃរោរសិ្រសាែំណឹងល្អតែល

យផ្ដាែយៅ្រ្ញងែ្ទរះៃិងោំកទយោេសាសនាចក្រ។ ៤រោរត្រសកមួល

បតៃ្មយទៀែបាៃយ្រើែយ�ើងយៅយ្លយនារះៃិងរោរត្រសកមួលបតៃ្ម

យទៀែៃឹងម្រយៅយ្លខ្ងមុខ។

គំរូមួយតៅទ្វីបអា្ហ្ិកខាងលិច

ទរីបនាទាល់របស់ខ្ញំអំ្រីធម្ជាែិតែល្រំ្ុងតែបៃ្នៃរោរសាដារ

យ�ើងវិញបាៃទទួលឥទ្ធិ្លម្រ្ រីរេៈយ្លកបាំឆានាំតែលខ្ញំបាៃ

ចំណាេយ្លបយកមើយៅ្រ្ញង្ ណៈកបធ្ៃែំបៃ់អា្ហ្ិ្រខ្ងលិច។

ខ្ញំបាៃរាៃទរីបនាទាល់អំ្រីែំណឹងល្អរាំង្រីខ្ញំជាេុវជៃរានា្រ់។ប៉ាុតៃ្

រោលរស់យៅ្រ្ញងទ្រីបអា្ហ្ិ្រខ្ញំបាៃកបាកស័េទា្រ់ទងៃឹងជៃជាែិ

អា្ហ្ិ្រខ្ងលិចែំបូងៗមួេចំៃួៃតែលបាៃទទួលែំណឹងល្អ។

ខ្ញំ្រ៏បាៃយ�ើញសាសនាចក្ររី្ររាលោលយា៉ាងយលឿៃយៅទូទាំង

ទ្រីបអា្ហ្ិ្រយោេរាៃវួែៃិងយស្្ររាប់រេកែូវបាៃបយងកើែយ�ើង

ក្រះវិហារបរិសុទ្ធៃិងសាោកបជុំបំយ្ញ្រតៃលងបតៃ្មយោេ

សរាជិ្រែ៏យសាមារះកែង់ក្មទាំងកស្រីៃិងបុរសល្អៗតែលឱបក្រយសាប

ែំណឹងល្អតែលបាៃសាដារយ�ើងវិញយោេអស់្រីែួងចិែ្របស់

្ួ្រយ្។ខ្ញំបាៃយ�ើញរោរបំយ្ញរោរ្យា្រររបស់េ៉ាូតសបស៊្៊ីធ

យោេផ្ទាល់តភ្្រខ្ញំតែលថាសាសនាចក្រ«ៃឹងបំយ្ញ្ ិភ្យោ្រ

យៃរះ»។ ៥

សរាជិ្រែ៏យសាមារះកែង់ែូចយនារះ្ រីររូប្ លឺយជមស៍

អ៊៊ីវូែហ្សរីៃិង្ហ្ិែលឺរិ្រតអៃវីបាៃជួេខ្ញំយៅន្ងៃមួេ

យៅ្រ្ញងក្រះវិហារបរិសុទ្ធអាករោហាគាណា។ជាយកចើៃ

ឆានាំមុៃយ្លតែល្ ួ្រអ្្រែ្ស្្ែសាេសាសនា្ ួ្រ

បរិសុទ្ធន្ងៃចុងយករោេបាៃម្រែល់កបយទសហាគាណា

យជមស៍ជាតែ្្រនៃក្រុមមួេតែលរាៃមៃុស្សកបតហល

១០០០នា្រ់តែលបាៃយកបើកបាស់ក្រះ្ម្ពរីរមរមៃៃិង

សរាភារសាសនាចក្រយែ្សងៗយទៀែយៅ្រ្ញងរោរបយកមើ

ខ្ងសាសនាចក្ររបស់្ ួ្រយ្។្ួ្រយ្បាៃ

អធិសាឋាៃសូមឲ្យន្ងៃយនារះម្រែល់តែលសាសនាចក្រ

ៃឹងម្រកបយទសហាគាណា។ោែ់បាៃចូលរួម

ជាមួេៃឹងេុវជៃយែ្សងយទៀែយធ្ើែំយណើរជុំវិញ

កបយទសហាគាណាយហើេបយកងៀៃែំណឹងល្អតែល

រាៃ្រ្ញងសរាភាររបស់យេើង។យ្ល្ ួ្រអ្្រែ្ស្្ែសាេបាៃម្រែល់

យៅ្រ្ញងឆានាំ១៩៧៨ោែ់បាៃទទួលបុណ្យកជមុជទឹ្រយៅន្ងៃទរីមួេ

តែលបុណ្យកជមុជទឹ្រនៃ្ ួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងយករោេបាៃយធ្ើយ�ើង

យៅ្រ្ញងកបយទសហាគាណា។

យ្ល្ហ្ិែជាសរាជិ្រែំបូងៗោែ់បាៃចូលរួមបុណ្យស្

របស់សាច់ញាែិរានា្រ់តែលជាយម្រ្នាទាញ្រុលសម្ព័ៃ្ធមួេ។

យៅទរីយនារះោែ់បាៃែឹងថាតែៃរោរក្រុមក្ួសារ្ លឺឲ្យោែ់យធ្ើជា

យម្រ្នាទាញ្ ្រី។យោេែឹងថាមុខែំតណងមួេតបបយនារះៃឹង

បណាដោលឲ្យោែ់យធ្ើអ្រីៗតែលែ្ទញេ្ រីជំយៃឿែំណឹងល្អរបស់ោែ់យនារះ

ោែ់បាៃកបញាប់ចា្រយចញភាលាមបនាទាប់្ រីរោរប្្ចញរះស្យហើេមិៃ

បាៃទទួលេ្រមុខែំតណងមួេតែលៃឹងនាំភា្យលចយធ្លាៃិង

កទ្្យសម្ែ្ិែល់ោែ់យទ។

យៅយ្លតែលក្រះវិហារបរិសុទ្ធអាករោបាៃឧទ្ទិសឆលងទាំង

យជមស៍ៃិង្ហ្ិែបាៃយធ្ើែំយណើរជាងបួៃយរា៉ាងមួេយជើង

ជាយរៀងរាល់សបាដាហ៍យែើម្រី្ ួ្រយ្អាចយធ្ើជាអ្្រយធ្ើរោរ្រ្ញងក្រះវិហារ

បរិសុទ្ធ។រោលតែលខ្ញំបាៃយធ្ើ្ ិធរីបរិសុទ្ធជាមួេ្ ួ្រយ្

ខ្ញំកែូវបាៃក្បែណដាប់យោេវិញ្ញាណនៃកបវែ្ិសាកស្តែលហ៊ុំ្័ទ្ធ

ជុំវិញខ្ញំ។យោេបាៃែឹង្ រីកបវែ្ិសាសនាចក្រយៅ្រ្ញងទ្រីបអា្ហ្ិ្រ

តែល្ ួ្រយ្ទាំង្រីរជាអ្្រែំណាងយនារះខ្ញំបាៃរាៃអារម្ណ៍យស្ទើរតែ

ែូចជារាៃេ៉ាូហាៃយ្យលើរឬវិលហ្ងួឌវូឌកែុ្្ឬសរាជិ្រ

សាសនាចក្រ្ រីែំបូងៗយែ្សងយទៀែយៅជាមួេខ្ញំយធ្ើ្ ិធរីបរិសុទ្ធ

ទាំងយនារះ។

អ្រីតែលខ្ញំបាៃយ�ើញបាៃែ្រ្ ិយសាធៃ៍ៃិងបាៃទទួល

អារម្ណ៍យៅ្រ្ញងអា្ហ្ិ្រខ្ងលិច្លឺជាតែ្្រនៃអ្រីតែលក្រះអរាចាស់

បាៃកបាប់យហណុ្រថាៃឹងយ្រើែយ�ើង៖«យហើេរីឯយសច្រ្រីសុចរិែ

យនារះយេើងៃឹងចាែ់ឲ្យចុរះម្រ្ រីសាថាៃសួ្៌យហើេឯយសច្រ្រី្ ិែយនារះ

យេើងៃឹងចាែ់ឲ្យយចញ្ រីតែៃែរីយៅយែើម្រីយៅយធ្ើបនាទាល់្ រីក្រះរាជ

បុករាបយងកើែតែមួេរបស់យេើង...យហើេយសច្រ្រីសុចរិែៃិង

យសច្រ្រី្ ិែយនារះយេើងៃឹងបណាដោលឲ្យយបាសតែៃែរីែូចជាទឹ្រជំៃៃ់

យែើម្រីកបមូល្ ួ្រអ្្រជយកមើសរបស់យេើង្ រីទិសទាំងបួៃនៃតែៃែរី»

(ម៉ាូយស៧:៦២)។

ខ្ញំបាៃយ�ើញភា្សុចរិែៃិងយសច្រ្រី្ិែតែល្រំ្ុង

រី្ររាលោលយា៉ាងយលឿៃយៅ្រ្ញងទ្រីបអា្ហ្ិ្រយហើេ្ ួ្រជយកមើស

្ពរះបាៃ្បទាៃដេ់

ពយើងៃូវឱកាសដ៏្បពសើរ

ពេើសេប់ពដើម រ្ីពដើរតួយា៉ាង

សំខាៃ់ពៅក្ននុងកថិច្ការ

ពៃរះ។

អ្នកផ្សពវេផសាយស្សនាពរីដំបូងស្ំយូដអេស្ម៊៊ីធកំពុង

ដចកចាយ្ពរះ្ម្រីរមរមៃ

្�វេថិដដអៃវីជាសម្ជថិក្តួស្តាយផ្អូវរបស់ស្សនាច្កពៅក្ននុង

្បពទសហារោ
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 ខខ យេសា ឆ្នាំ ២០២០ ២១

្រំ្ុងកែូវបាៃកបមូលែ្ញំ្ រីតែ្្រយនារះនៃតែៃែរី។ទរីបនាទាល់របស់ខ្ញំ

អំ្រីរោរសាដារយ�ើងវិញកែូវបាៃ្ កងឹងយោេសារខ្ញំបាៃយ�ើញតែ្្រែ៏

សំខ្ៃ់នៃរោរសាដារយ�ើងវិញយនារះ្រំ្ុងយ្រើែយ�ើងយៅៃឹងមុខខ្ញំ។

ខ្ញំ្រ៏បាៃយ�ើញអ្រីយែ្សងយទៀែែងតែរអំ្រីរោរសាដារយ�ើងវិញតែល

្រំ្ុងតែបៃ្យៃរះ៖យសច្រ្រីជំយៃឿែ៏រស់រយវើ្រៃិងថាម្លខ្ង

វិញ្ញាណ្រ្ញងចំយណាមសរាជិ្រអា្ហ្ិ្រ។ខ្ញំបាៃឮតអលយឌើរយែវីឌ

យអតបែណានៃ្រូរ៉ុមនៃ្ ួ្រសាវ្រែប់្រីរនា្រ់រាៃកបសាសៃ៍ថា

«ខលឺែ�ង់[ជា្រតៃលងតែល្ ួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងយករោេបាៃរស់យៅ្រ្ញង

ទសវែ្សរ៍ឆានាំ១៨៣០]្លឺមិៃកោៃ់តែយៅ្រ្ញងរែ្ឋអូនហអូប៉ាុយណាណរះយទ។

វ្រ៏យៅ្រ្ញងអា្ហ្ិ្រែងតែរ»។មៃុស្សជាយកចើៃ្រំ្ុងចូលរួម

សាសនាចក្រយៅ្រ្ញងអា្ហ្ិ្រយោេតែ្អ្រយលើបទ្ិយសាធៃ៍ខ្ង

វិញ្ញាណផ្ទាល់ខលងួៃកប្របយោេអាៃុភា្របស់្ ួ្រយ្។សរាជិ្រ

្្រីៗទាំងយនារះនាំម្រៃូវថាម្លខ្ងវិញ្ញាណៃិងែកមូវរោរយែើម្រី

យរៀៃែំណឹងល្អបតៃ្មយទៀែ។សករាប់្ ួ្រយ្រោរសាដារយ�ើងវិញ

្លឺ្រំ្ុងតែបៃ្យៅ្រ្ញងសាមារែរីផ្ទាលខលងួៃ។យ្ល្ ួ្រយ្យរៀៃបតៃ្ម

យហើេបតៃ្មយទៀែអំ្រីសាសនាចក្រយនារះយសច្រ្រី្ិែនៃែំណឹងល្អ

បៃ្ោែកែោងែល់ទស្សៃវិស័េរបស់្ ួ្រយ្។វែូចោនាសករាប់

យេើងទាំងអស់ោនាែងតែរយ្លយេើងបៃ្្ កងរី្រចំយណរះែឹងខ្ង

ែំណឹងល្អរបស់យេើង។

រតបៀបបវីយ៉ាងតដើម្វីជួយតៅក្ននុងការស្តារត�ើងវិញដដលកំពុងតកើ�ត�ើង

ក្រះបាៃកបទាៃែល់យេើងៃូវឱរោសែ៏កបយសើរយលើសលប់យែើម្រី

បំយ្ញមុខងារយា៉ាងសំខ្ៃ់យៅ្រ្ញង្រិច្ចរោរយៃរះ។ក្រះអរាចាស់បាៃ

រាៃក្រះបៃ្ទទូលថា«រូបរោេ[នៃសាសនាចក្រ]្រ៏កែូវរោរអវេវៈ

ទាំងអស់តែរ»(យោលលទ្ធិៃិងយសច្រ្រីសញ្ញា៨៤:១១០)។

សរាជិ្រសាសនាចក្រទាំងអស់រាៃ្ រជ័េនៃរោរចូលរួមយៅ្រ្ញង

រោរសាតារយ�ើងវិញតែល្រំ្ុងយ្រើែយ�ើង។យែើយេើងយធ្ើែូយចានារះយោេ

រយបៀបណា?

រប�ៀ�មួយដែលបយើងចូលរួមគឺបោយការប្វើនិងរក្សាបេចក្្ដី

េញ្ញាែ៏ពិេិែ្ឋ។្ិធរីបរិសុទ្ធទាំងឡាេរួមទាំង្ ិធរីបរិសុទ្ធនៃ

ក្រះវិហារបរិសុទ្ធ្ុំរាៃយោលបំណងមួេយទយលើ្រតលងតែមៃុស្ស

្ិែជាយធ្ើៃិងរ្រសាយសច្រ្រីសញ្ញាតែលទា្រ់ទងៃឹង្ ិធរីបរិសុទ្ធ

យនារះ។ស៊៊ីយស្ទើរប៉ាូៃរីផ្្រ្រិៃអែរីែកបធ្ៃសរា្មសយ្ងាគារះទូយៅ

បាៃបយកងៀៃថា«រោរយធ្ើយសច្រ្រីសញ្ញាទាំងឡាេ្លឺជារោរបងាហាញ

្រីែួងចិែ្តែលរាៃឆៃ្ទៈរោររ្រសាយសច្រ្រីសញ្ញាជារោរបងាហាញ្ រី

ែួងចិែ្តែលយសាមារះកែង់»។ ៦

យោេរោរយធ្ើៃិងរ្រសាយសច្រ្រីសញ្ញាយេើងមិៃកែឹមតែយរៀបចំខលងួៃ

ដែលក្ំពុងបក្ើតប�ើងគឺបោយការ�ំបពញការបៅ�ប្មើនិង

ការចាត់តាំងដែលបយើងទទួល។យនារះយហើេជារយបៀបតែល

សាសនាចក្រឈាៃយឆាពរះយៅមុខ។ក្ូបយកងៀៃតែលរាៃចិែ្

ឧទ្ទិសបយកងៀៃែំណឹងល្អយៅ្រុរារេុវវ័េៃិងមៃុស្សយ្ញវ័េ។

បងប្អទូៃកបុសកសរីតែលែ្ល់រោរងារបយកមើត្ទាំសរាជិ្ររានា្រ់

ៗនៃសាសនាចក្រ។្ណៈកបធ្ៃៃិង្ ណៈប៊៊ីស្ស្ែ្ល់

រោរតណនាំែល់យស្្រមណ្ឌលវួែសាខ្្រូរ៉ុមអង្គរោរថានា្រ់

ៃិងក្រុមទាំងឡាេ។ថានា្រ់ែឹ្រនាំេុវវ័េត្ទាំេុវនារីៃិង

េុវជៃ។យស្ៀៃៃិងយលខ្្រែ់ករា្ ័ែ៌រាៃចាំបាច់តែលកែូវបាៃ

្រែ់ករាយៅសាថាៃសួ្៌យហើេអ្្រយែ្សងជាយកចើៃយទៀែបំយ្ញមុខងារ

យា៉ាងសំខ្ៃ់បំែុែយៅ្រ្ញងរោរយរៀបចំមៃុស្សសករាប់ជរីវិែែ៏យៅ

អស់្រល្ជាៃិច្ចៃិងរោរយាងម្រជាយលើ្រទរី្រីររបស់ក្រះអង្គ

សយ្ងាគារះ។

រប�ៀ�ទដី�ដីដែលបយើងអាចចូលរួមបៅក្្នុងការស្ដារប�ើងវិញគឺ

បោយការជួយ្�មូលផ្នុំវង្សអ៊ី្ស្ដអល។រាំង្រីយ្លែំបូង

បំែុែនៃរោរសាដារយ�ើងវិញរោរណ៍យៃរះជាតែ្្រសំខ្ៃ់មួេនៃ្រិច្ចរោរ

យនារះ។ែូចតែលបាៃបយកងៀៃយោេកបធ្ៃណិលសុៃយេើងរាៃ

យេើងសករាប់ជរីវិែែ៏យៅអស់្រល្ជាៃិច្ចយនារះយទតែត្មទាំងជួេ

យរៀបចំៃិង្ កងឹងអ្រីតែលក្រះអរាចាស់យៅថា«រាកស្របស់យេើងតែល

យៅ្រ្ញងយសច្រ្រីសញ្ញា»យទៀែែង(យោលលទ្ធិៃិងយសច្រ្រីសញ្ញា

៤២:៣៦)។យេើងយធ្ើយសច្រ្រីសញ្ញាជាមួេក្រះយហើេរោលាេជាតែ្្រ

នៃរាកស្តែលយៅ្រ្ញងយសច្រ្រីសញ្ញារបស់កទង់រាមរេៈ្ ិធរីបុណ្យ

កជមុជទឹ្រ្ិធរីបញ្ជា្រ់្ិធរីសាករោម៉ាង់ប្្ជិែភា្មិល្រីសសាតែ្រ

ៃិង្ ិធរីបរិសុទ្ធក្រះវិហារបរិសុទ្ធទាំងឡាេ។

រប�ៀ�ទដីពដីរដែលបយើងអាចចូលរួមបៅក្្នុងការស្ដារប�ើងវិញ

យុវវ័យត្មង់ជួរពដើម្រីចូេពៅក្ននុង្ពរះវិហារបរិសុទ្ធអា្កាហារោ។
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២២ លរីអា�ូោ

ថា«តមៃយហើេខ្ញំៃឹងទទួលបុណ្យកជមុជទឹ្រ»។យហើេ្ រីរបរី

នាទរីយករោេម្រនាងបាៃទទួលបុណ្យកជមុជទឹ្រ។នាឆានាំប

នាទាប់នាងបាៃយរៀបរោរៃឹងយសបាធ្ណូខ្រូសូយហើេ្ ួ្រយ្

បាៃចិ្្ចឹមបរីបាច់្រូៃបួៃនា្រ់តែល្ ួ្រយ្ទាំងអស់ោនាបាៃបយកមើ

យបស្រ្រម្យហើេបាៃបៃ្យែើម្រីបយកមើយៅ្រ្ញងសាសនាចក្ររាំង

្រីយនារះម្រ។

យអ្រយៃសៃិងយសបាធ្ណូ្រ៏បាៃបយកមើយបស្រ្រម្មួេ

ែងតែរយោេយសបាធ្ណូជាកបធ្ៃយបស្រ្រម្។យ្លខ្ញំបាៃ

បយកមើយបស្រ្រម្ទរី្ រីររបស់ខ្ញំយៅកបយទសអ៊៊ីរាលរី២៥ឆានាំយករោេ

ឱរោសៃិងរោែ្្្រិច្ចយែើម្រីជួេយៅ្រ្ញងរោរកបមូលែ្ញំវង្សអ៊៊ីកសាតអល

តែលយ្រើែយ�ើងយៅតែ្្រសងខ្ងនៃវំងៃៃ។យៅ្រ្ញងសារប្្ចប់

របស់យោ្រយៅ្រ្ញងសៃ្ិសរីទទូយៅែំបូងរបស់យោ្រ្រ្ញងនាមជា

កបធ្ៃសាសនាចក្រកបធ្ៃណិលសុៃបាៃត្លងយា៉ាងចបាស់

ថា«សារលិខិែរបស់យេើងយៅរោៃ់្ ិភ្យោ្រ្ លឺសាម្្ញយហើេ

យោេយសាមារះ៖្ួ្រយេើងសូមអយ្ជើញបុករាបុកែរីរបស់ក្រះទាំងអស់

តែលយៅសងខ្ងនៃវំងៃៃឲ្យម្ររ្រក្រះអង្គសយ្ងាគារះទទួលេ្រ

្រជ័េនៃក្រះវិហារបរិសុទ្ធែ៏បរិសុទ្ធទទួលបាៃអំណរេូរអតង្ង

ៃិងស្រ្ិសមសករាប់ជរីវិែអស់្រល្ជាៃិច្ច»។ ៧

រោរកបមូលែ្ញំវង្សអ៊៊ីកសាតអលយៅសងខ្ងនៃវំងៃៃយេើង

ទាំងអស់ោនាតែលអាចបយកមើយបស្រ្រម្យ្ញយរា៉ាង្ ួរតែ

្ិចារណាយោេេ្រចិែ្ទុ្រោ្រ់្ រីឱរោសយនារះ។ខ្ញំរាប់វ

ថាជាឱរោសែ៏អសាចារ្យមួេតែលខ្ញំអាចយៅបយកមើយបស្រ្រម្

យៅកបយទសអ៊៊ីរាលរីយៅកោមួេតែលសាសនាចក្រយៅ្ ្រីយថាមាង

យៅយ�ើេយៅទរីយនារះ។សាខ្ទាំងឡាេបាៃជួបយៅអោរ

ជួលនានាយហើេយេើងបាៃសង្ឹមថាន្ងៃណាមួេៃឹងរាៃ

យស្្រៃិងវួែយៅទរីយនារះ។ខ្ញំបាៃយមើលយ�ើញ្ ួ្រអ្្រកែួសករាេ

ែលទូវែ៏រោលាហាៃចូល្រ្ញងសាសនាចក្រយហើេបាៃោ្រ់ក្ឹរះយែើម្រី

កបមូលែ្ញំវង្សអ៊៊ីកសាតអលយៅ្រ្ញងតែៃែរីែ៏អសាចារ្យយនារះ។

រានា្រ់្រ្ញងចំយណាមយៃរះ្ លឺយអ្រយៃសហាគាលឌរីអូ�ទូ។យេើង

ទាំងអស់ោនាបាៃទទួលអារម្ណ៍្ រីក្រះវិញ្ញាណែ៏រាៃក្រះយចសាដា

យ្លនាងបាៃយរៀៃ្ រីយមយរៀៃអ្្រែ្ស្្ែសាេសាសនា។ប៉ាុតៃ្

សូម្រីតែរោរទទួលអារម្ណ៍្ រីក្រះវិញ្ញាណយនារះនាងបាៃែឹងថា

ក្ួសាររបស់នាងៃឹងកបឆាំងយា៉ាងខ្លាំងចំយពារះបុណ្យកជមុជទឹ្រ

របស់នាង។យទារះយា៉ាងណាយៅយ្លជា្រ់ោ្រ់មួេយោេបាៃ

យពារយ្ញយោេក្រះវិញ្ញាណនាងបាៃេល់ក្មទទួលបុណ្យ

កជមុជទឹ្រ។ប៉ាុតៃ្នាងបាៃផ្លាស់ចិែ្នាងយៅក្ឹ្រនៃន្ងៃបុណ្យ

កជមុជទឹ្រតែលបាៃយកោងទុ្ររបស់នាង។នាងបាៃម្រអោ

រជួលយនារះមុៃយរា៉ាងជា្រតៃលងតែលនាងកែូវទទួលបុណ្យកជមុជ

ទឹ្រយែើម្រីកបាប់យេើងថានាងមិៃអាចយធ្ើវបាៃយទយោេសាររាៃ

សរាពធ្ រីក្ួសារ។

្រីមុៃយ្លនាងចា្រយចញយៅនាងបាៃេល់ក្មថាយេើង

អាចៃិយាេោនា្ រីរបរីនាទរី។យេើងបាៃយៅថានា្រ់យរៀៃមួេតែលយេើង

បាៃែ្ល់យយាបល់ថាយេើងអធិសាឋាៃជាមួេោនា។បនាទាប់្ រីយេើង

បាៃលុែជង្គង់ចុរះយេើងបាៃសូមនាងឲ្យអធិសាឋាៃ។បនាទាប់្ រី

រោរអធិសាឋាៃនាងបាៃយករោ្រឈរយ�ើងទាំងទឹ្រតភ្្រយហើេៃិយាេ

្រីយបស្រ្រម្ទរីមួេខ្ញំបាៃយ�ើញ្ រីអ្រីតែលក្ួសារខ្រូសូៃិងអ្្រ

កែួសករាេែលទូវយែ្សងយទៀែបាៃយធ្ើយែើម្រី្ កងរី្រៃ្ររបស់ក្រះយៅទរី

យនារះ។្ួ្រអ្្រែ្ស្្ែសាេសាសនារបស់ខ្ញំៃិងខ្ញំបាៃយធ្ើ្រិច្ចរោរ

យែើម្រីសាថាបនាសាសនាយោេសុបិៃថាន្ងៃមួេអាចរាៃក្រះវិហារ

បរិសុទ្ធមួេកបតហលៃឹងកែូវបាៃសាងសង់យៅ្រ្ញងកបយទស

អ៊៊ីរាលរី។សូមកសនមយមើល្ រីអំណររបស់ខ្ញំតែលឥ�ទូវយៃរះយេើង្ ិែ

ជារាៃក្រះវិហារបរិសុទ្ធរ៉ូមអ៊៊ីរាលរី។

រាៃអំណរមួេចំៃួៃតែលអាចយកបៀបយធៀបៃឹងអំណររបស់អ្្រ

ែ្ស្្ែសាេសាសនា។ឱវជា្ រជ័េែ៏អសាចារ្យមួេតែលបាៃយ្រើែ

ម្រយៅកោមួេតែលយេើងអាចចូលរួមយោេអំណររី្ររាេយៅ្រ្ញង

រោរសាដារយ�ើងវិញតែល្រំ្ុងយ្រើែយ�ើង្លឺយោេរោរជួេកបមូលែ្ញំ

វង្សអ៊៊ីកសាតអលយនារះ!

្ិែណាស់អំណរនៃអ្្រែ្ស្្ែសាេសាសនាមិៃកែឹមតែរាៃ

ចំយពារះ្ ួ្រអ្្រែ្ស្្ែសាេសាសនាយ្ញយរា៉ាងប៉ាុយណាណរះយទ។យេើង

រានា្រ់ៗអាចជួេយៅ្រ្ញងរោរតកបចិែ្យជឿឬរោរយធ្ើឲ្យស្រម្យ�ើងវិញ

របស់បងប្អទូៃកបុសកសរីយេើងយោេរោរកបយ្រៀ្រនែោនាជាមួេៃឹង

្ួ្រអ្្រែ្ស្្ែសាេសាសនាយ្ញយរា៉ាង។យេើងរាៃឱរោសយែើម្រី

ដូចដដេបាៃបព្ងៀៃពោយ

្បធ្ៃណថិេសុៃពយើង

ម្ៃឱកាសៃថិងកាតពវេកថិច្

ពដើម្រីជួយក្ននុងការ្បមូេ

ផ្នុំស្សៃ៍អ៊៊ី្ស្ដអេពៅ

ដផ្នកសងខាងនៃវាំងៃៃ។

ពៅពថិធរីបុណ្យ្ជមុជទឹករបស់ពអកពៃស

ហារេឌរីអូ�អូ

ដអេពឌើរៃថិងស៊៊ីពស្ទើរខឺតធថិសជាមួយៃឹងសម្ជថិកមួយចំៃួៃនៃ

្្ួស្រខារូសូ។
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វា្ ឺពោយស្រកថិច្ការ

្ពរះវិហារបរិសុទ្ធៃថិង

ពង្ស្បវត្តថិដដេពយើងជួយ

្បមូេផ្នុំវង្សអ៊៊ី្ស្ដអេពៅ

ដផ្នកម្ខាងពទៀតនៃវាំងៃៃ។

កបមូលែ្ញំវង្សអ៊៊ីកសាតអលយោេរោរអយ្ជើញអ្្រយែ្សងយទៀែឲ្យម្រ

យហើេយមើលៃិងយោេរោររា្រ់ទា្រ់្ ួ្រអ្្រតែល្រំ្ុងយរៀៃ។

វាគឺបោយស្រក្ិច្ចការ្ពរះវិហារ�រិេុទ្ធនិងពង្ស្�វត្ិដែល

បយើងជួយ្�មូលផ្នុំវង្សអ៊ី្ស្ដអលបៅដផ្ក្ម្ខាងបទៀតននវាំង

នន។វជារោរទទួលខុសកែូវែ៏្ ិសិែ្ឋរបស់យេើង្រ្ញងរោរយធ្ើ

្រិច្ចរោរអស់ជាយកចើៃឆានាំម្រយហើេ។មុៃយ្លមរណភា្របស់

េ៉ាូតសបស៊្៊ីធ្ួ្របរិសុទ្ធបាៃយធ្ើ្ ិធរីបុណ្យកជមុជទឹ្រសករាប់

មរណជៃយហើេរាៃមៃុស្សមួេចំៃួៃបាៃទទួលអំយណាេទាៃ

្ិសិែ្ឋៃិង្ ិធរីែសារភាជាប់របស់្ ួ្រយ្។ជាមួេៃឹងរោរប្្ចប់នៃ

ក្រះវិហារបរិសុទ្ធយៅវូអំយណាេទាៃ្ ិសិែ្ឋសករាប់អ្្រយៅរស់

បាៃចាប់យែ្ើមយធ្ើយ�ើងយកចើៃយ�ើង។អំយណាេទាៃ្ ិសិែ្ឋៃិង្ ិធរី

ែសារភាជាប់សករាប់បុ្្រោរីជៃ្រ៏បាៃចាប់យែ្ើមយៅ្រ្ញងក្រះវិហារបរិសុទ្ធ

នានាយៅរែ្ឋេូថាហ៍ែងតែរ។

អ៊៊ីន�សសាអរស្ទូជាអ្្រចូលរួមែ៏សំខ្ៃ់រានា្រ់យៅ្រ្ញងែំយណើររោរ

នៃរោរសាដារយ�ើងវិញយនារះបាៃេល់្ រីសារសំខ្ៃ់នៃតែ្្រយនារះនៃ

រោរសាដារយ�ើងវិញ។ោែ់បាៃចំណាេយ្លជាយកចើៃយៅ្រ្ញងបៃ្ទប់

យធ្ើ្ ិធរីអំយណាេទាៃ្ ិសិែ្ឋយោេបាៃជួេយៅ្រ្ញង្ ិធរីបរិសុទ្ធ

នានាយៅទរីយនារះ។ ៨្រ្ញងអំ�ញងនៃរោរសួរសុខទុ្រ្ខរបស់សរា្ម

សយ្ងាគារះមួេយៅ្រ្ញងឆានាំ១៨៦៩ោែ់បាៃបយកងៀៃែល់បងប្អទូៃកស្រី

របស់ោែ់ថា«ខ្ញំបាៃស្ជឹង្ ិែ្ រី្រិច្ចរោរែ៏អសាចារ្យតែលយេើង

រាៃយែើម្រីជួេែល់យសច្រ្រីសយ្ងាគារះនៃអ្្រយៅរស់ៃិងមរណជៃ។

យេើងចង់យធ្ើជា...នែ្ូែ៏ស្រ្ិសមរបស់ក្រះៃិង្ ួ្របរិសុទ្ធ

ទាំងឡាេ»។ ៩

យហើេ្ ិែណាស់លទ្ធភា្យែើម្រីយធ្ើ្ ិធរីបរិសុទ្ធក្រះវិហារបរិសុទ្ធ

កែូវបាៃ្ កងរី្រយា៉ាងធំទូោេជាមួេៃឹងរោរ្រសាងក្រះវិហារ

បរិសុទ្ធជាយកចើៃយៅជុំវិញ្ ិភ្យោ្រយោេរាៃយកចើៃយទៀែៃឹងកែូវ

សាងសង់យ�ើង។

យោេរាៃឧប្ររណ៍ជាយកចើៃតែលយេើងអាចយកបើកបាស់បាៃ

យនារះ្រិច្ចរោរក្រះវិហារបរិសុទ្ធៃិង្ ង្សកបវែ្ិអាចជាតែ្្រែ៏យទៀងទាែ់

មួេនៃរោរចូលរួមរបស់យេើងយៅ្រ្ញងរោរសាដារយ�ើងវិញតែល្រំ្ុង

យ្រើែយ�ើងយៃរះ។ខ្ញំរាៃចំណាប់អារម្ណ៍ៃិងបាៃចូលរួមយៅ្រ្ញង

្រិច្ចរោរ្ ង្សកបវែ្ិអស់ជាយកចើៃឆានាំម្រយហើេប៉ាុតៃ្ឧប្ររណ៍យៅយលើ

អ៊ិៃយធើណិែបាៃ្ កងរី្រយជា្ជ័េរបស់ខ្ញំយា៉ាងសយម្ើមយៅ្រ្ញង

រោរេ្រយឈាមារះក្ួសារយៅរោៃ់ក្រះវិហារបរិសុទ្ធ។ខ្ញំរាៃរោរចងចាំ

ែ៏្ ិសិែ្ឋមួេ្ រីយ្លតែលខ្ញំអង្គញេយៅែុមួេយៅ្រ្ញងែ្ទរះយេើងយៅ

កបយទសហាគាណាយហើេតស្ងរ្រយឈាមារះបុ្្រោរីជៃជៃជាែិអ៊ឺរ៉ុបរបស់

ខ្ញំតែលភរិយាខ្ញំៃិងខ្ញំអាចេ្រយៅរោៃ់ក្រះវិហារបរិសុទ្ធអាករោ

ហាគាណា។ឱរោសែ៏កប្របយោេអំណរបាៃយៅរាមយេើងយៅ

្រតៃលងយែ្សងៗយទៀែតែលយេើងបាៃយៅ។

រាមរេៈ្ យារោរីេ៉ាូតសបស៊្៊ីធក្រះបាៃចាប់យែ្ើមែំយណើររោរ

នៃ«រោរសយកមចៃូវរោរសាងយ�ើងវិញនៃរបស់ទាំងអស់តែល

បាៃយពាលយោេរាែ់នៃ្ ួ្រ្ យារោរីបរិសុទ្ធចាប់រាំង្ រីយែើមម្រ»

(យោលលទ្ធិៃិងយសច្រ្រីសញ្ញា២៧:៦)។រោរសាដារយ�ើងវិញយនារះ

បាៃបៃ្ែល់បច្ចញប្ៃ្យៃរះែូចតែលក្រះ«យបើ្រសតម្ងយៅយ្ល

ឥ�ទូវយៃរះ»យហើេ«ៃឹងយបើ្រសតម្ងៃូវរោរណ៍ែ៏ធំៃិងសំខ្ៃ់ៗ

ជាយកចើៃតែលទា្រ់ទងយៅៃឹងៃ្រនៃក្រះ»(រាករានៃយសច្រ្រី

ជំយៃឿ១:៩)។ខ្ញំរាៃអំណរ្ុណយា៉ាងកជាលយករៅតែលយេើងអាច

ចូលរួមយៅ្រ្ញងរោរសាដារយ�ើងវិញតែល្រំ្ុងយ្រើែយ�ើងយៃរះ។◼

្បសថិៃពបើបងប្អូៃ្ ថិតថាស្សនាច្ក

្តូវបាៃស្ដារព�ើងវិញពពញពេញព�ើយ

ពនារះពនារះបងប្អូៃពទើបដតព�ើញការចាប់ពផ្ើម

ប៉ុពោណរះ។ម្ៃអវេរីៗជាព្ចើៃពៅដដេៃឹង

ពកើតព�ើង»។

—្បធ្ៃណថិេសុៃ

កំណ�់ចំណាំ
 ១.សូមយមើលយអយភសូរ១:១០;យោលលទ្ធិៃិងយសច្រ្រីសញ្ញា២៧:១៣។
 ២.សូមយមើលោៃរីតេ៉ាល២:៣៥–៤៥;យោលលទ្ធិៃិងយសច្រ្រីសញ្ញា៦៥។
 ៣. រ័សុលអិមណិលសុៃយៅ្រ្ញង«Latter- day Saint Prophet, Wife and 

Apostle Share Insights of Global Ministry»ន្ងៃទរី៣០តខែុោ
ឆានាំ្២០១៨newsroom .ChurchofJesusChrist .org។

 ៤.សូមយមើល«Inspired Direction»Liahonaតខឧសភាឆានាំ២០១៩ទំ្័រ
១២១។

 ៥.ការបព្ងៀៃរបស់្បធ្ៃស្សនាច្ក៖យ៉ូដសបស៊្ម៊ីធ(ឆានាំ២០០៧)ទំ្័រ
១៣៧។

 ៦. ប៉ាូៃរីឌរីផ្្រ្រិៃ«With Holiness of Heart»Liahonaតខវិច្ិរោឆានាំ
២០០២ទំ្័រ១០៣។

 ៧. រ័សុលអិមណិលសុៃ«Let Us All Press On»Liahonaតខឧសភា
ឆានាំ២០១៨ទំ្័រ១១៨–១៩។យោេបៃលលឺៃូវ្ ំៃិែយនារះកបធ្ៃណិលសុៃបាៃ
រាៃកបសាសៃ៍យៅ្រ្ញងសៃ្ិសរីទទូយៅមួេឆានាំយករោេយនារះ៖«សូមឲ្យយេើងបូជាខលងួៃ
យេើងៃិងបូជាជរីវិែរបស់យេើងសារជា្្រី្រ្ញងរោរបយកមើក្រះៃិង្រូៃយៅរបស់កទង់—យៅ
ទាំងសងខ្ងនៃវំងៃៃ»(«Closing Remarks»Liahonaតខឧសភា
ឆានាំ២០១៩ទំ្័រ១១២)។

 ៨. ែ្ទរះយធ្ើ្ ិធរីអំយណាេទាៃ្ ិសិែ្ឋកែូវបាៃសង់យៅ្រ្ញងវិសាលោឋាៃនៃក្រះវិហារ
បរិសុទ្ធខណៈតែលក្រះវិហារបរិសុទ្ធសលែ៍យល្រ្រំ្ុងកែូវបាៃសាងសង់។យោេ
បាៃឧទ្ទិសឆលងយៅ្រ្ញងឆានាំ១៨៥៥យនារះែ្ទរះយធ្ើ្ ិធរីអំយណាេទាៃ្ ិសិែ្ឋកែូវបាៃ
យកបើកបាស់សករាប់្ ិធរីបរិសុទ្ធក្រះវិហារបរិសុទ្ធរហូែែល់ឆានាំ១៨៨៩។

 ៩. អ៊៊ីន�សសាអរស្ទូត្លងយៅរោៃ់សរា្មៃ៍សយ្ងាគារះយៅវួែលរីនហនាន្ងៃទរី២៧តខ
ែុោឆានាំ១៨៦៩យសៀវយៅ្រំណែ់យហែុសរា្មៃ៍សយ្ងាគារះឆានាំ១៨៦៨–៧៩
បណាណល័េកបវែ្ិសាសនាចក្រទំ្័រ២៦–២៧។

អ៊៊ីន�សសាអរស្នអូថានាក់ដឹកនាំសម្្មៃ៍

សព្ងាររះកាេពរីជំនាៃ់ដំបូង



២៤ លរីអា�ូោ

យតើ
រាៃពា្រ្យអ្រីខលរះតែលចូល្រ្ញង្ ំៃិែអ្្រយ្លអ្្រ្ ិែអំ្រីក្រះ្ម្ពរីរមរមៃ?

សាសៃ៍ៃរីនហ្សាសៃ៍យលមិៃសាសៃ៍យែ្សងយទៀែ?

ស្ងាគាមវលរយហាសាថាៃយវទនា?

រោរតកបចិែ្យសច្រ្រីយកបាសយោរះសុចរិែភា្?

ក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទតែលបាៃរាៃក្រះជៃ្រស់យ�ើងវិញ?

យសច្រ្រីសង្ឹម?

បុណ្យអ៊៊ីយស្ទើរ្ លឺជាយ្លយវោែ៏ល្អឥែយខ្ចារះយែើម្រីស្ជឹង្ ិែជា្ ្រីៃូវសារែំណឹងនៃ

ក្រះ្ម្ពរីរមរមៃ។សំខ្ៃ់បំែុែ្លឺសារែំណឹងតែលថាក្រះយេស៊ូវ្ លឺជាក្រះក្រីស្ទជា

ក្រះអង្គសយ្ងាគារះៃិងក្រះយកបាសយោរះរបស់យេើង។យោេសារកទង់យេើងអាចបាៃ

យសរីភា្្ រីរោរឈលឺចាប់នៃរូបរោេៃិងក្លឹង។្រីយសច្រ្រីសាលាប់ៃិងអំយ្ើបាប។

យេើងអាចឈ្រះក្ប់រោរណ៍អាក្រ្រ់តែលយ្រើែយ�ើងចំយពារះយេើងយៅ្រ្ញងយោ្រិេយៃរះ។

ៃិយាេឲ្យសាម្្ញយៅយេើងអាចរាៃ្រ្រីសង្ឹម។

្រ្រីសង្ឹម—្រ្រីសង្ឹមែ៏្ ិែ្ លឺយផ្ដាែយលើក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទ—បាៃបំែុសែល់

្ួ្រ្យារោរីជំនាៃ់យែើមឲ្យរ្រសាប្ជរីទាំងឡាេយៅ្រ្ញងផ្ទាំងចំណាររាសតែលរោលាេជា

ក្រះ្ម្ពរីរមរមៃ។យា៉ា្រុបកបាប់យេើងថា«ែ្ិែយកពារះយោេយោលបំណងយៃរះយហើេ

តែលយេើងបាៃសរយសរយរឿងទាំងយៃរះយែើម្រីឲ្យយ្ែឹងថាយេើងបាៃែឹងអំ្រីក្រះក្រីស្ទ

យហើេពយើងបាៃសង្ឹមដេ់សថិរីេ្របស់្ទង់ជាយកចើៃរេឆានាំមុៃកទង់យាងម្រមល៉ាយរះ»

(យា៉ា្រុប៤:៤រោរ្ូសបញ្ជា្រ់កែូវបាៃបតៃ្ម)។

យា៉ា្រុបចង់ឲ្យយេើងែឹងថាយោ្រ—ៃិង្ ួ្រ្យារោរីតែលរ្រសាប្ជរីយែ្សងៗយទៀែ—

បាៃែឹងអំ្រីរោរយាងម្ររបស់ក្រះក្រីស្ទ។ជាយកចើៃរេឆានាំ្ រីមុៃកទង់បាៃយាងម្រ

យម៉ាលរះ!យហើេ្ ួ្រយោ្រកែូវបាៃបំែុសឲ្យរាៃ្រ្រីសង្ឹមយនារះយចញ្រីពា្រ្យសម្រីរបស់
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្ួ្រ្យារោរី្រ្ញងក្រះ្ម្ពរីរមរមៃបាៃរាៃ្រ្រីសង្ឹមថាក្រះក្រីស្ទៃឹងយាងម្រ។យ្លអាៃពា្រ្យ

សម្រីរបស់្ ួ្រយោ្រយេើងអាចរាៃ្រ្រីសង្ឹមែូចោនាយនារះសករាប់យ្លតែលកទង់យាងម្រម្ងយទៀែ។

្ួ្រយ្ រាៃ  

្រ្ដរី សង្ឹេ  

្ួ្រ្យារោរីតែលពួកពោកបាៃអាៃ។យា៉ា្រុប្ ៃ្យល់ថា«យហើេមិៃកែឹមតែ

ខលងួៃយេើងបាៃសង្ឹមែល់សិរីល្អរបស់កទង់ប៉ាុយណាណរះយទ្លឺអស់ទាំង្ ួ្រ្ យារោរីែ៏

បរិសុទ្ធ្រ៏បាៃសង្ឹមមុៃយេើងម្រតែរ។

«យមើលចុរះ្ួ្រយ្បាៃយជឿែល់ក្រះក្រីស្ទយហើេបាៃថាវាេបង្គំក្រះវរបិរា

យោេៃូវក្រះនាមកទង់ឯយេើង្រ៏ថាវាេបង្គំក្រះវរបិរាយោេៃូវក្រះនាមកទង់

តែរ។...

«យហែុែូយចានារះយហើេយេើង្ ិចារណាយមើលយសច្រ្រី្ យា្ររនៃ្ ួ្រ្ យារោរី

យហើេយេើងរាៃវិវរណៈទាំងឡាេៃិងវិញ្ញាណនៃរោរ្ យា្ររយហើេយោេរាៃ

ទរីបនាទាល់អស់ទាំងយៃរះយទើបយេើងរាៃយសច្រ្រីសង្ឹមយហើេយសច្រ្រីជំយៃឿរបស់

យេើង្រ៏ឥែញាប់ញ័រតែរ»(យា៉ា្រុប៤:៤–៦;សូមយមើលៃរីនហ្ទរី១១៩:២១;

យា៉ា្រុប៧:១១;ម៉ាូសាេ៣:១៣;យហយលមិៃ៨:១៦)។

្រ្រីសង្ឹមតែល្ ួ្រយោ្របាៃទទួលទាំង្ រីបទ្ិយសាធៃ៍ផ្ទាល់របស់

្ួ្រយោ្រែងៃិង្ រីរោរ្យា្ររតែល្ ួ្រយោ្របាៃអាៃយៅ្រ្ញងក្រះ្ម្ពរីរ

ែងបាៃយរៀបចំ្ ួ្រយោ្រសករាប់ន្ងៃតែលក្រះក្រីស្ទយាងម្រ។ែូចោនាយៃរះ

តែរ្ួ្រ្យារោរីស្្ន្ងៃយលើ្រទឹ្រចិែ្យេើងឲ្យយរៀបចំសករាប់យ្លតែលក្រះក្រីស្ទ

ៃឹងយាងម្រម្ងយទៀែ។កបសិៃយបើយេើងកែូវរាៃ្រ្រីសង្ឹមែូចោនាយនារះតែរ

យនារះយេើង្រ៏កែូវតែ«្ិចារណាយមើលយសច្រ្រី្ យា្ររនៃ្ ួ្រ្ យារោរីយហើេ

[្យាយាមតស្ងរ្រ]វិវរណៈទាំងឡាេៃិងវិញ្ញាណនៃរោរ្ យា្ររ»ែងតែរ។

ទរីបនាទាល់របស់្ ួ្រយោ្រអំ្រីក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទៃឹងមិៃកែឹមតែ្ កងឹងទរីបនាទាល់

របស់យេើងប៉ាុយណាណរះយទប៉ាុតៃ្្រ៏ជួេយេើងយរៀបចំសករាប់រោរយាងម្ររបស់

កទង់ែងតែរ។

េួេ អំ្រី រោរយាង េ្រ របស់ ក្រះក្រីស្ទ— 

យ�ើេ យេើង អាច រាៃ ្រ្ដរី សង្ឹេ ផងខដរ

មោយេីៃ�ីមសលូ

ទ្្សោវែ្តវីស្្ោចម្ក
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លវីនហ
« យ�តុ ដូយចានារះ យ�ើេ ្ឺជា រោរ សំខាៃ់ បំផុត យដើេ្រី យ្វើ ឲ្យ រោរៃ៍ រាំង យៃរះ បាៃ ដឹង ដល់ បោដាជៃ 

យៅ យលើ ខផៃដរី យដើេ្រី ឲ្យ ្ ួ្រ យ្ អាច ដឹង ថា គ្មាៃ សាច់ឈាេ ោ អាច រស់យៅ ្រ្ុង វត្តរាៃ នៃ ក្រះ បាៃ 

យឡើេ យលើ្រ ខលង ខត យោេ បុៃ្យ ្ ុៃ ៃិង យសច្រ្ដរី យេតាតា្ររុោ ៃិង ក្រះ ្ ុៃ នៃ ក្រះ ខេស៊ី ដ៏ 

បរិសុទ្ធ កទង់ បាៃ ប្ដអូរ ជរីវិត របស់ កទង់ កសប តាេ សាច់ឈាេ យ�ើេ េ្រ េ្រ វិញ យោេ ក្រះ យចសាដា នៃ 

ក្រះ វិញ្ញាៃ យដើេ្រី កទង់ អាច បោដាល ឲ្យ រាៃ ដំយៃើរ រស់ យឡើងវិញ ដល់ េៃុស្ស សាលាប់ យោេ កទង់ ជា 

អ្្រ ទរី េួេ ខដល កតូវ បាៃ យកបាស រស់ យឡើងវិញ » ។

នវីនហ្ទវី២២:៨

នវីនហ្
« យ�ើេ យេើង ៃិយាេ អំ្រី ក្រះ ក្រីស្ទ យេើង អរ 

រី្ររេ ្រ្ុង ក្រះ ក្រីស្ទ យេើង ផសាេ អំ្រី ក្រះ ក្រីស្ទ 

យេើង ្ យា្ររ អំ្រី ក្រះ ក្រីស្ទ យ�ើេ យេើង សរយសរ 

កសប តាេ ពា្រ្យ ្ យា្ររៃ៍ រាំង ឡាេ របស់ យេើង 

យដើេ្រី ឲ្យ ្រូៃ យៅ យេើង អាច ដឹង ថា យតើ កតូវ ខសវងរ្រ 

កបភ្ ទឹ្រ ោេួេ យដើេ្រី ឲ្យ បាៃផ្ដាច់ បាប របស់ 

្ួ្រ យ្ » ។

នវីនហ្ទវី២២5:២៦
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ស្ំយូដអលជាស្សន៍តលមិន
« ត្ិត យេើល ចុរះ កទង់ កតូវ ខត សុ្ត ជា កបា្រដ យដើេ្រី ឲ្យ 

យសច្រ្ដរី សយ្គ្ររះ អាច យ្រើត រាៃ យឡើង ខេៃ យ�ើេ រោរ 

សុ្ត នៃ កទង់ ជា រោរ ចាំ បាច់ យ�ើេ កតឹេ កតូវ យដើេ្រី 

បោដាល ឲ្យ រាៃដំយៃើរ រស់ យឡើង វិញ ដល់ េៃុស្ស សាលាប់ 

យដើេ្រី យោេ សារ រោរៃ៍ យៃរះ េៃុស្ស អាច បាៃ នាំ យៅ ឯ 

វត្ត រាៃ នៃ ក្រះ អរាចាស់ ។

« ខេៃ យ�ើេ យេើល ចុរះ រោរ សុ្ត យៃរះ នាំ េ្រ ៃូវ 

ដំយៃើរ រស់ យឡើង វិញ យ�ើេ យកបាស យោរះ េៃុស្ស យោ្រ 

រាំង អស់ ្ រី យសច្រ្ដរី សាលាប់ ទរី េួេ — ្ឺ យសច្រ្ដរី សាលាប់ ខាង 

វិញ្ញាៃ យកពារះ េៃុស្ស យោ្រ រាំង អស់ យោេ េ្រ ្ រី 

រោរ ធ្លា្រ់ នៃ យោ្រ អ័ោេ យនារះ បាៃ កតូវ រោត់ យចញ ្ រី វត្ត 

រាៃ នៃ ក្រះ អរាចាស់ យ�ើេ កតូវ ចាត់ ទុ្រ ថា សាលាប់ ចំយពារះ 

អវរីៗ ខាង សាច់ឈាេ ក្េ រាំង ចំយពារះ អវរីៗ ខាង វិញ្ញាៃ 

ផង ។

« ប៉ុខៃ្ត យេើល ចុរះ ដំយៃើរ រស់ យឡើង វិញ នៃ ក្រះ ក្រីស្ទ 

ៃឹង យកបាស យោរះ េៃុស្ស យោ្រ ខេៃ យ�ើេ ្ឺ េៃុស្ស 

យោ្រ រាំង អស់ យ�ើេ នាំ ្ ួ្រ យ្ កតឡប់ េ្រ រោៃ់ វត្ត រាៃ 

នៃ ក្រះ អរាចាស់ វិញ » ។

តហតលមិន១៤:១5–១7

អាមូតលក
« ឯ រោរ បូជា ដ៏ េ�ិរា ៃិង ចុង យករោេ បង្ស់ យនារះ ្ឺជា 

ក្រះ រជ បុកតា នៃ ក្រះ ខេៃ យ�ើេ ្ឺ ៃិរៃ្តរ៍ ៃិង អស់ ្រល្ 

ជាៃិច្ ។

« យេ្ល៉ារះ យ�ើេ កទង់ ៃឹង នាំ េ្រ ៃូវ យសច្រ្ដរី សយ្គ្ររះ 

ដល់ អស់ អ្្រ ោ ខដល ៃឹង យជឿ ដល់ ក្រះ នាេ កទង់ យៃរះ 

្ឺជា យគ្លបំៃង នៃ រោរ បូជា ចុង យករោេ បង្ស់ យៃរះ 

ឯង យដើេ្រី នាំ េ្រ ៃូវ ចិត្ត ្រ្ដលួល យេតាតា ខដល រាៃ អំោច 

យលើ យសច្រ្ដរី េុត្តិ្េ៌ យដើេ្រី ៃឹង នាំ េ្រ ៃូវ េយ្យាបាេ រាំង 

ឡាេ ដល់ េៃុស្ស យដើេ្រី ឲ្យ យ្ រាៃ យសច្រ្ដរី ជំយៃឿ ចំយពារះ 

រោរ ខកប ចិត្ត ។

« យេ្ល៉ារះ យ�ើេ យសច្រ្ដរី យេតាតា្ររុោ អាច យ្វើ ឲ្យ ស្កប់ 

ស្កល់ ដល់ រោរ រាេរារ នៃ យសច្រ្ដរី េុត្តិ្េ៌ យ�ើេ ឱប 

ក្រយសាប ្ ួ្រ យ្ យៅ ្រ្ុង នដ នៃ យសច្រ្ដរី សុខ យៅ យ្ល 

ខដល អ្្រ យនារះ ្ ុំ អៃុវត្ត យសច្រ្ដរី ជំយៃឿ ចំយពារះ រោរ ខកប ចិត្ត 

យនារះ កតូវ ោតកតោង យៅ ្រ្ុង ចបាប់ រាំង េូល ចំយពារះ 

រោររាេរារ នៃយសច្រ្ដរី េុត្តិ្េ៌ យ�តុ ដូយច្រះ យ�ើេ រាៃ 

ខត ដល់ អ្្រ ោ ខដល រាៃ យសច្រ្ដរី ជំយៃឿ ចំយពារះ រោរ ខកប 

ចិត្ត យទើប នាំ េ្រ ៃូវខផៃរោរ នៃ យសច្រ្ដរី យកបាស យោរះ ដ៏ 

េ�ិរា ៃិង អស់ ្រល្ ជាៃិច្ បាៃ » ។

អាលមា៉ា3៤:១៤–១៦

អាលមា៉ា
« យ�ើេ កទង់ ៃឹង យាង យៅ យោេ រង រោរ �ឺ ចាប់ 

ៃិងទុ្រ្ខ យវទនា ៃិង រោរ ល្លួង ក្ប់ ខបប យា៉ាង យ�ើេ 

កទង់ យ្វើ យា៉ាង យៃរះ ្ឺ យដើេ្រី ឲ្យ បាៃ បំយ្ញ ៃូវ ពា្រ្យ រាំង 

ឡាេ ខដល បាៃ ខចង ទុ្រ េ្រ ថា កទង់ ៃឹង យលើ្រោ្រ់ យលើ 

ខ្លលួៃ កទង់ ៃូវ រោរ �ឺ ចាប់ ៃិង ជំងឺ រាំង ឡាេ របស់ រកស្ត 

កទង់។

« យ�ើេ កទង់ ៃឹង េ្រ ោ្រ់ យលើ រូបអង្គ កទង់ ៃូវ យសច្រ្ដរី 

សាលាប់ យដើេ្រី កទង់ អាច កសាេចំៃង រាំង ឡាេ នៃ 

យសច្រ្ដរី សាលាប់ ខដល ចង រកស្ត កទង់ យ�ើេ កទង់ ៃឹង ោ្រ់ 

យលើ រូបអង្គ កទង់ ៃូវ ជំងឺ �ឺ ចាប់ របស់ ្ ួ្រ យ្ យដើេ្រី ឲ្យ ក្រះ 

�ឫទ័េ កទង់ បាៃ យពារយ្ញ យៅ យោេ យសច្រ្ដរី យេតាតា 

្ររុោ កសប តាេ សាច់ឈាេ យដើេ្រី កទង់ អាច ដឹង កសប 

តាេ សាច់ឈាេ ថា យតើ កតូវ ជួេ រកស្ត កទង់ ខបប ោ តាេ 

ជំងឺ របស់ យ្ » ។

អាលមា៉ា7:១១–១២



 ខខ យេសា ឆ្នាំ ២០២០ ២7

មរមន
« ចូរ អ្្រ រល់ គ្នា ដឹង ថា អ្្រ រល់ គ្នា កតូវ ខត សារល់ ្ ួ្រ អេ្យយរោ របស់ អ្្រ 

យ�ើេ ខកប ចិត្ត ្ រី អស់ រាំង អំយ្ើ បាប ៃិង អំយ្ើ ទុច្រិត របស់ អ្្រ យ�ើេ យជឿ ដល់ 

ក្រះ យេស៊ូវ ក្រីស្ទ ថា កទង់ ជា ក្រះ រជ បុកតា នៃ ក្រះ យ�ើេ ថា កទង់ កតូវ ្ ួ្រ 

សាសៃ៍ េូោ យ្វើ ្ ត យ�ើេ យោេ ក្រះ យចសាដា នៃ ក្រះ វរបិតា យនារះ កទង់ រាៃ 

ក្រះ ជៃមេ រស់ យឡើង វិញ យោេ យ�តុ យៃរះ យ�ើេ កទង់ រាៃ ជ័េ ជេ្រះ យលើ ផ្អូរ 

យ�ើេ ្ ឺ យៅ ្រ្ុង កទង់ ផង ខដល កទៃិច នៃ យសច្រ្ដរី សាលាប់ បាៃ យលប ចូល ។

« យ�ើេ កទង់ បាៃ នាំ េ្រ ៃូវ ដំយៃើរ រស់ យឡើង វិញ ដល់ េៃុស្ស សាលាប់ 

យោេ យ�តុ យៃរះ េៃុស្ស កតូវ បាៃ យកបាស ឲ្យ រាៃ ជរីវិត យឡើង វិញ យដើេ្រី �រ 

យៅ ចំយពារះ យវទិរោជំៃុំ ជកេរះ របស់ កទង់ ។

« យ�ើេ កទង់ បាៃ នាំ េ្រ ៃូវ យសច្រ្ដរី យកបាស យោរះ ដល់ ្ ិភ្យោ្រ 

យោេ យ�តុ យៃរះ អ្្រ ោ ខដល យឃើញ ថា ឥត យរាស យៅ ចំយពារះ កទង់ យៅ ្រ្ុង 

ន្ងៃ ជំៃុំ ជកេរះ អ្្រ យនារះ យ�ើេ ខដល ៃឹង កតូវ បាៃ អៃុញ្ញាត ឲ្យ រស់យៅ ្រ្ុង វត្ត 

រាៃ នៃ ក្រះ យៅ ្រ្ុង ៃ្រ របស់ កទង់ យដើេ្រី យកចៀង យោេ េិៃ �ប់ �រ ជាេួេ 

ៃឹងក្រុេ ចយកេៀង យៅ សាថាៃ យលើ សរយសើរ តយេ្កើង ដល់ ក្រះ វរបិតា ៃិង ក្រះ រជ 

បុកតា ៃិង ក្រះ វិញ្ញាៃ បរិសុទ្ធ ខដល ជា ក្រះ ខតេួេ យៅ ្រ្ុង សាថាៃភា្ េួេ ដ៏ 

សបបាេរី្ររេ យ�ើេ គ្មាៃ ទរីបំផុត » ។

មរមន7:5–7◼

តស្ចតបនយ៉ាមវីន
« យ�ើេ កទង់ ៃឹង កតូវ បាៃ យៅ ថា ក្រះ យេស៊ូវ ក្រីស្ទ ក្រះ រជ បុកតា នៃ ក្រះ ។ . . .

« យ�ើេ យេើល ៃ៏ ក្រះ អង្គ ៃឹង យាង ចុរះ េ្រ ្រ្ុង ចំយោេ រកស្ត កទង់ យដើេ្រី ឲ្យ រាៃ 

យសច្រ្ដរី សយ្គ្ររះ ដល់ ្រូៃ យៅ េៃុស្ស កសប តាេ យសច្រ្ដរី ជំយៃឿ យជឿ ដល់ ក្រះ នាេ កទង់ . . . 

« យ�ើេ ក្រះ អង្គ ៃឹង រាៃក្រះ ជៃមេ រស់ ្ រី សាលាប់ យឡើង វិញ ្រ្ុង បរី ន្ងៃ ។. . .

« ត្ិត យេើល ចុរះ ក្រះ យោ�ិត របស់ កទង់ ្រ៏ ៃឹង យ្វើ ឲ្យ្ួៃ ៃឹង បាប នៃ អស់ អ្្រ ោ 

ខដល ធ្លា្រ់ យោេ សារ រោរ រំលង របស់ យោ្រ អ័ោេ យ�ើេ សាលាប់ យៅ យោេ េិៃ បាៃ ដឹង អំ្រី 

ក្រះ �ឫទ័េ នៃ ក្រះ ចំយពារះ ្ ួ្រ យ្ ឬ ្រ៏ អស់ អ្្រ ោ ខដល រាៃ បាប យោេ សារ ឃភា្ 

លងៃង់យ្លា » ។

ម៉ូស្យ១១:៨–១១
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មតើបុណ្យអ៊ីមសទើរមាៃៃ័យដូច 
មេ្ចចំមពាះែ្ញំ?

ការដបបចិ�្ត

ម្ពះសយ្៊រូវម្គវី្ទ្ ួរែល់សយើង

រានាក់ៗថា«សតើអ្ករាល់រនាមិេចង់

ម្ត�ប់មករកសយើងស្វើយដម្បចិត្ត

ពវីអំសពើបាបទាំងឡាយរប្់អ្ក

ស្វើយដម្បចិត្តសជឿសែើម្វីសយើងអាច

សម្បា្អ្កឲ្យបាេជាសទឬ?»

ម្ទង់្ េយាថា«អ្់អ្កណ្

ដែលមកអ្កសោះស្វើយដែល

សយើងេឹងទទួល»(េវីន្វ្ទវី៣

៩:១៣–១៤)។សតើ

អ្ករាេអារម្មណ៍

ដបបណ្សពលអ្ក

ដម្បចិត្ត?

ចូរម្ររាមខ្ញំ
បពរះគម្វីរមរមន

ន្ងៃទរី ៣០ ខខ េរីនា– ន្ងៃទរី ១២ ខខ យេសា  

បុៃ្យអ៊ីយស្ទើរ

កំណ�់ចំណាំ
 ១. យឌៀយ្ើរយអស្អុជែូហ្«Behold the 

Man!»Liahonaតខឧសភាឆានាំ២០១៨
ទំ្័រ១០៨។

 ២. រ័សុលអិមណិលសុៃ«As We Go 
Forward Together»Liahonaតខ
យមសាឆានាំ២០១៨ទំ្័រ៧។

យៅ
ន្ងៃបុណ្យអ៊៊ីយស្ទើរ

យេើងកបារ្្ធ្ ិធរី

នៃ«ន្ងៃែ៏សំខ្ៃ់បំែុែយៅ្រ្ញង

កបវែ្ិសាកស្» ១—ជាន្ងៃតែល

ក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទបាៃរាៃក្រះជៃ្

រស់យ�ើងវិញ។ក្ឹែ្ិរោរណ៍យៃរះ្ លឺជា

្ររាតាែ៏សំខ្ៃ់នៃតែៃរោរសុភមង្គល

របស់ក្រះវរបិរាសួ្៌។

យៅ្រ្ញងជរីវិែមុៃជរីវិែរតមង

សាលាប់ក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទកែូវបាៃ

យកជើសយរើសឲ្យយធ្ើជាក្រះអង្គសយ្ងាគារះ

របស់យេើង។កទង់បាៃសៃយា

កបទាៃមយធយាបាេសករាប់យេើង

យែើម្រីបាៃរោរអែ់យទាសចំយពារះ

អំយ្ើបាបរបស់យេើងយហើេកែ�ប់

យៅែ្ទរះសួោ៌ារបស់យេើងវិញ។

យៅក្ឹ្រន្ងៃបុណ្យអ៊៊ីយស្ទើរទរីមួេ

យនារះក្រះយេស៊ូវបាៃបំយ្ញ

រោរសៃយារបស់កទង់។កទង់

បាៃឈ្រះយលើយសច្រ្រីសាលាប់។

ជាលទ្ធែល«កទង់ជា្ ៃលលឺយហើេជា

ជរីវិែនៃ្ ិភ្យោ្រតមៃយហើេជា

្ៃលលឺមួេតែលមិៃយចរះចប់មិៃយចរះ

យហើេតែល្ ុំអាចយធ្ើឲ្យងងឹែបាៃ

យ�ើេតមៃយហើេយហើេ្រ៏ជាជរីវិែ

មួេតែលមិៃយចរះចប់មិៃយចរះយហើេ

្លឺ្ ុំអាចរាៃយសច្រ្រីសាលាប់យទៀែ

យ�ើេ»(ម៉ាូសាេ១៦:៩)។

យែើ្ រជ័េអ្រីខលរះតែលរោរសាដារ

យ�ើងវិញនាំម្រែល់អ្្រ?
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ជវីវិ�ដ៏តៅអស់កល្ជានិច្ច

ែង្វាយធួេរប្់ម្ពះអង្គ

្សហង្គាះសធ្ើឲ្យជវីវិតែ៏សៅ

អ្់កល្ជាេិច្ឬភាពសលើក

តសមកើងសកើតស�ើងបាេ។

សែើម្វីទទួលបាេពរជ័យសេះ

សយើងម្តរូវដតសររពបទបញ្ត្តិ

ទាំងឡាយ។ម្បធាេរ័្ុល

អិមណិល្ុេបាេសៅផ្ភូវ

សៅកាេ់ជវីវិតែ៏សៅអ្់កល្

ជាេិច្ថា«ផ្ភូវនេស្ចកដវី

្ញ្ញា»។ ២សតើសយើងម្តរូវសធ្ើអ្វី

ខ្ះសែើម្វីសែើរតាមផ្ភូវសៅកាេ់

ជវីវិតែ៏សៅអ្់កល្ជាេិច្?

ការរស់ត�ើងវិញ

ស្ចកដវីស្លាប់ជាអ្វីដែលមិេអាច

សចៀ្រួចប៉ុដេ្តជ័យជំេះរប្់

ម្ពះអង្គ្ សហង្គាះសលើស្ចកដវី

ស្លាប់ធាោថាមេុ្្សទាំងអ្់

េឹងបាេរ្់ស�ើងវិញ—សដ្យ

ររូបកាយេិងវិញ្ញាណរួមរនា

មដងសទៀតសៅក្នុងទម្មង់ល្អឥត

សខាចាះ(្រូមសមើលអាលរា៉ា

១១:៤៣)។សតើែំសណះែឹង

អំពវីការរ្់ស�ើងវិញោំមកេរូវ

ស្ចកដវី្ ង្ឹមែល់អ្កយ៉ាង

ែរូចសមដច?

មតើបុណ្យអ៊ីមសទើរមាៃៃ័យដូច 
មេ្ចចំមពាះែ្ញំ?
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មហ្តុអ្ីមសដេចមបៃយ៉ាេីៃអមញ្ជើញ 
មយើងឲ្យកាលាយដូចជាកូៃមក្មង?ន្ងៃ ទរី ១៣–១៩ ខខ យេសា  

េ៉ូសាេ ១–៣

យតើ
អ្្រធ្លាប់ទទួលអារម្ណ៍ថា

ែួងចិែ្អ្្រកែូវបាៃបៃ្ទៃ់តែរ

ឬយទយ្លអ្្រសយងកែយមើល្រុរារ

រានា្រ់?ជាញឹ្រញាប់្រុរារៃិយាេ

យចញ្ រីចិែ្យហើេបងាហាញយសច្រ្រី

កសឡាញ់ៃិងយសច្រ្រីត្លងយា៉ាង

សាម្្ញ្ រីយសច្រ្រីជំយៃឿ។ក្រះអង្គ

សយ្ងាគារះបាៃបយកងៀៃថា«អ្្រណា

តែលបនាទាបខលងួៃឲ្យបាៃែូច្រូៃ

ែូចយៃរះអ្្រយនារះឯងយឈាមារះថាធំ

ជាងយ្្រ្ញងៃ្រសាថាៃសួ្៌យហើេ»

(រា៉ាថាេ១៨:៤)។

យៃរះអាចជាមូលយហែុមួេ

តែលយស្ចយបៃយា៉ាមរីៃបាៃសុំឲ្យ

កបជាជៃរបស់កទង់សករាែភា្ខ្ង

សាច់ឈាមយចញយហើេរោលាេែូច

ជា្រូៃយ្រ្ង(សូមយមើលម៉ាូសាេ

៣:១៩)។

យែើយេើងរោលាេែូចជា្រូៃយ្រ្ង

យា៉ាងែូចយម្ច?សូមយយាងយៅ

ម៉ាូសាេ៣:១៩យែើម្រីបំយ្ញយៅ្រ្ញង

ចយនាលារះយៃរះជាមួេៃឹងបៃ្ទទូលតែល

យស្ចយបៃយា៉ាមរីៃបាៃយកបើកបាស់

យែើម្រី្ ិ្ណ៌នាអំ្រីមៃុស្សរានា្រ់តែល

ែូចជា្រូៃយ្រ្ង។

១.___________________________

២.___________________________

៣.___________________________

៤.___________________________

៥.___________________________

៦.___________________________

ការពិភាកសា
្រូមដ្្ងរកលក្ខណៈែរូចជាករូេសក្មងដែល

រាេក្នុងវិរបុរ្ក្នុងម្ពះគម្ពវីរមរមេដែល

អ្កចរូលចិត្ត។សតើអ្កអាចសធ្ើតាមគំររូរប្់

ពួកសោកបាេយ៉ាងែរូចសមដច?

ការកាលាយដូចជាកូនកកមេងតូចៗអនុញ្ញាតឲ្យកយើងខិត

កាន់តតជិតព្រះព្រីស្ទក�ើយទទួលបទ្ិកោធន៍នន

កសចក្រីអំណរននការកាលាយជា្ ួកបរិសុទ្ធតាមរយៈ

ដង្វាយធួនរបស់ពទង់

យៅ
ក
្នុង
កា
រ�
យ្
ម
ើែ
ល
់្ព
ោះរ
�
ស
់អ
្ក

យោ
េ

 វ
៉ល

យ្
ើរ 
យរ
៉ៃ

រច
នា

 រូប
ភា

្
 យោ

េ
 ក
បា

េ
អ

ិៃ
 ប

៊ីច

សបាតាហ៍ទវី

៣
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ន្ងៃ ទរី ២០–២៦ ខខ យេសា  

េ៉ូសាេ ៤–៦

មតើការចារិកបពះនាេរបស់បពះប្រីសទ 
ទុកមៅក្នញងមបះដូងរបស់មយើង 

មាៃៃ័យដូចមេ្ចខដរ?

យៅ
្រ្ញងក្រះ្ម្ពរីរមរមៃកបជាជៃ

កែូវបាៃយៅរាមយឈាមារះ

ជាយកចើៃ—សាសៃ៍ៃរីនហ្សាសៃ៍

យលមិៃៃិងសាសៃ៍អាៃ់នែ-ៃរីនហ្-

លរីនហយនារះកោៃ់តែមួេចំៃួៃ

ប៉ាុយណាណរះ។ប៉ាុតៃ្យស្ចយបៃយា៉ាមរីៃ

រាៃក្រះរាជបំណងឲ្យកបជាជៃរបស់

កទង់កែូវបាៃយៅរាមក្រះនាមតែល

ខ្ពង់ខ្ពស់ជាងបរិសុទ្ធជាងយនារះ—្លឺ

ក្រះនាមនៃក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទ។

យៃរះជារយបៀបតែលយេើងអាចរ្រសា

ក្រះនាមរបស់ក្រះអង្គសយ្ងាគារះ«ចារិ្រ

យៅ្រ្ញងែួងចិែ្[របស់យេើង]ជា

ៃិច្ច»(ម៉ាូសាេ៥:១២)៖

តធ្ើតសចក្វីសញ្ញា
តាមរយៈបុណ្យបជមុជទឃឹក

សៅឯពិធវីបុណ្យម្ជមុជទឹកសយើងសធ្ើស្ចកដវី

្ញ្ញាជាមួយម្ពះសែើម្វីសលើកដ្ក់សលើខ្ងួេសយើង

េរូវម្ពះោមរប្់ម្ពះម្គវី្ទ។សតើអ្កគិតថាវា

រាេេ័យយ៉ាងណ្?(្រូមសមើលម៉រូស្យ

១៨:៨–៩)។

ទទួលទានស្បកាម៉ង់
សយើងម្តរូវបាេដ្ក់បញ្ញាតិឲ្យទទួលទាេស្ម្កាម៉ង់

សដ្យ្ កដិ្មសរៀងរាល់្ បាដា្វ៍។អំ�នុងសពល

ស្ម្កាម៉ង់សយើងតាំងចិត្តជា្ ្មវីចំសពាះស្ចកដវី

្ញ្ញារប្់សយើងសែើម្វីសលើកដ្ក់មកសលើខ្ងួេសយើង

េរូវម្ពះោមរប្់ម្ពះសយ្៊រូវម្គវី្ទ(្រូមសមើល

មរ៉រូនណ៤:៣)។

ការពិភាកសា

សតើអ្កសធ្ើអ្វីខ្ះជាសរៀងរាល់ន្្សែើម្វី

ម្បាកែថាអ្ករកសាការចារិកម្ពះោម

រប្់ម្ពះម្គវី្ទទុកសៅក្នុងសបះែរូង

រប្់អ្ក?

តធ្ើជាសិស្សមានាក់របស់បគវីសទ
ស្ចកដវី្ ញ្ញារប្់សយើងតម្មរូវឲ្យសយើង

រកសាបទបញ្ត្តិ។ទសង្ើរប្់សយើង

គួរដតឆ្នុះបញ្ចាំងពវីបំណងម្បាថានារប្់

សយើងសែើម្វីសធ្ើតាមម្ពះម្គវី្ទេិងកាលាយ

ែរូចជាម្ទង់។សៅក្នុងការសធ្ើែរូសចានាះ

សយើងអាចម្តរូវបាេបេ្តសៅសដ្យ

ម្ពះោមម្ទង់។សេះជារសបៀបដែល

សយើងរកសាម្ពះោមរប្់ម្ពះម្គវី្ទ

ចារិកសៅក្នុងែួងចិត្តរប្់សយើង

(្រូមសមើលម៉រូស្យ៥:១២)។
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3២ លរីអា�ូោ

ខញុំបាៃយរៀៃចប់សាោចបាប់យៅអំ�ញងយ្លខួប្រំយណើែយលើ្រទរីមួេរបស់្រូៃកសរី

ខ្ញំ។ភរិយាខ្ញំៃិងខ្ញំបាៃទៃ្ទឹងរង់ចាំយែើម្រីកបារ្្ធអបអររោរប្្ចប់រោរសិ្រសារបស់

ខ្ញំខួប្រំយណើែ្រូៃកសរីយេើងៃិងឱរោស្ ្រីៗតែលរាៃែល់យេើងប៉ាុតៃ្មិៃរាៃអ្រីបាៃ

យ្រើែយ�ើងតែលយេើងោ្រ់តែៃរោរយនារះយទ។

ខ្ញំអែ់រាៃរោរងារយធ្ើមិៃេូរប៉ាុនាមាៃយករោេ្រីយរៀៃចប់យហើេរាៃរោរលំបា្រ្រ្ញង

រោរតស្ងរ្ររោរងារយធ្ើ។មិៃេូរប៉ាុនាមាៃរោរ្ិបា្រខ្ងហិរ្្ញវែ្ញបាៃយ្រើែយ�ើង។

កោៃ់តែរោរយរៀបចំ្ ិធរីខួប្រំយណើែសាម្្ញមួេ្រ៏ជារោរ្ិបា្រតែរ។

យករោេ្រីរោរសៃ្ទនាជាយកចើៃជាមួេភរិយាខ្ញំយេើងបាៃទទួលេ្រសាថាៃភា្

របស់យេើង។វមិៃងាេកសួលសករាប់ខ្ញំយនារះយទ្រ្ញងនាមជាឪ្ុ្រមួេរូប

តែលមិៃរាៃលទ្ធភា្យែើម្រីទិញអំយណាេសាម្្ញមួេសករាប់្រូៃកសរីខ្ញំ

ៃិងតែលយ�ើញភរិយាជាទរីកសឡាញ់របស់ខ្ញំ្ ប់បារម្ភ។

ខ្ញំមិៃេល់្ រីអ្រីតែលបាៃ្រំ្ុងយ្រើែយ�ើងយនារះយទ។ខ្ញំបាៃ

អធិសាឋាៃទូលសូមែល់ក្រះវរបិរាសួ្៌ឲ្យជួេខ្ញំេល់្ រីអ្រីតែល

កទង់ស្្ក្ទ័េ្ រីខ្ញំ។រំយ្ចយនារះែូចរាៃសំយ�ង

មួេៃិយាេម្ររោៃ់្ ំៃិែខ្ញំខ្ញំបាៃឮពា្រ្យែូច

ែយៅយៃរះ៖«អ្្ររាៃអ្រីតែលរាៃែនមលជាង

កទ្្យសម្ែ្ិនានាទាំងអស់យៅយលើតែៃែរី

យៃរះ។អ្្ររោៃ់ប្្ជិែភា្។យែើរាៃ

អំយណាេណាយទៀែតែលកបយសើរជាង

រោរែ្ល់្ រជ័េប្្ជិែភា្មួេែល់

្រូៃកសរីរបស់អ្្រយនារះ?»

ខ្ញំរលរីងរយោងទឹ្រតភ្្រយ្លខ្ញំ

្ិែអំ្រីថាយែើប្្ជិែភា្រាៃៃ័េ

យា៉ាងណាសករាប់ខ្ញំ។ែួងចិែ្ខ្ញំ

យពារយ្ញយោេរោរែឹង្ុណយ្ល

ខ្ញំ្ ិចារណាថាប្្ជិែភា្ជា

អំណាចតែលអាចបកងួបបកងួមក្ួសារខ្ញំអស់្រល្ជាៃិច្ច។

ខ្ញំបាៃតច្រចាេអារម្ណ៍ខ្ញំជាមួេៃឹងភរិយាខ្ញំ។ខ្ញំបាៃកបាប់នាងថារោរែ្ល់

្រជ័េមួេែល់្រូៃកសរីរបស់យេើង្ លឺជាអ្រីទាំងអស់តែលខ្ញំអាចឲ្យបាៃ។យេើង

ទាំង្រីរនា្រ់បាៃសយកមចចិែ្ថារោរណ៍យៃរះៃឹងនាំសុភមង្គលៃិងភា្សុខសាៃ្ែល់

នាងយហើេយនារះវក្ប់កោៃ់យហើេ។

យៅន្ងៃខួប្រំយណើែរបស់្រូៃកសរីយេើងមិែ្ភ្រ្ិសាច់ញាែិៃិងអ្្រជិែខ្ងបាៃ

េ្រៃំមួេៃិងយក្ឿងែុបតែងសាម្្ញម្រ។យេើងរាៃអំណរ្ុណតែលបាៃ

កបារ្្ធន្ងៃ្ ិយសសយៃរះជាមួេមៃុស្សតែលយេើងកសឡាញ់។នា

េប់យនារះខ្ញំបាៃោ្រ់នែយលើ្របាលរបស់្រូៃកសរីខ្ញំយហើេែ្ល់

រោរកបសិទ្ធិ្រែល់នាង។ខ្ញំបាៃកបសិទ្ធិ្រែល់នាង

ជាមួេៃឹងអ្រីៗទាំងអស់តែលក្រះវិញ្ញាណនៃក្រះអរាចាស់

បាៃបំែុសឲ្យខ្ញំៃិយាេ។

យេើងយៅតែ្រំ្ុងឆលងរោែ់កោនៃរោរផ្លាស់ប្ទូរមួេ

ៃិងឧបស្្គតែលទា្រ់ទងៃឹងរោរអែ់រោរងារយធ្ើ

ៃិងបញ្ហាហិរ្្ញវែ្ញ។ប៉ាុតៃ្សូម្រីតែយៅ្រណាដោលនៃ

ភា្យសា្រយៅៃិងរោរ្ប់បារម្ភ្រ៏ភា្សុខសាៃ្

ៃិងរោរលួងយោមយ្រើែរាៃែល់យេើងរាមរេៈ

ក្រះអង្គសយ្ងាគារះក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទរបស់យេើង។ខ្ញំ

្ុំរាៃរោរសង្ស័េយទថារោរយធ្ើជាសរាជិ្រនៃ

សាសនាចក្រនៃក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទនៃ្ ួ្របរិសុទ្ធន្ងៃ

ចុងយករោេតែលរាៃអំណាចប្្ជិែភា្្ លឺជា

្រជ័េមួេ។វជាអ្រីទាំងអស់តែលខ្ញំអាចឲ្យ

យៅ្រូៃកសរីរបស់ខ្ញំយៅន្ងៃខួប្រំយណើែរបស់នាង

យហើេវហួស្ រីក្ប់កោៃ់។◼
ចៃណាថាៃមា៉ាហ្ហារាមសៃណាដឺមសៃថាណា

ទីបកុងមសៃថាខាថារីណាបបមទសមបបស៊ីល
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ពរជ័យមួយជាអ្វីទាំងអស់ដដលខ្នុំអាចឲ្យបាន

សំត�ងពួកបរិសុទ្ធន្ងៃចុងតបកាយ

ដូចម្ៃសំព�ងមួយៃថិយាយមកកាៃ់

្ំៃថិតខ្នុំខ្នុំបាៃឮ៖«អ្នកម្ៃអវេរីដដេ

ម្ៃតនម្ជាង្ទព្យសម្ត្តថិនានាទាំងអស់

ពៅពេើដផៃដរីពៃរះ»។



 ខខ យេសា ឆ្នាំ ២០២០ 33

ខញុំរាៃអាេុ២៦ឆានាំយ្លសាវាមរីខ្ញំៃិងខ្ញំបាៃ

បាែ់បង់្រូៃទរីមួេរបស់យេើង។ខិៃណលឺឌរីកែូវបាៃ

យធ្ើយរា្វិៃិច្័េថារាៃែុំសាច់ខួរ្របាលយ្លនាងរាៃ

អាេុកែឹមតែ១៣តខប៉ាុយណាណរះ។បនាទាប់្ រីរោរវរះរោែ់

បរីែងរោរ្យាបាលយោេយកបើ្ រីមរីកបាំែងៃិងថានាំ

ក្មទាំងរោរ្យាបាលជាយកចើៃម្រនាងបាៃសាលាប់

យៅ្រ្ញងនែយេើងយៅអាេុ២០តខ។

ខ្ញំយខ្ទចខ្ទាំយា៉ាងខ្លាំងតែលបាែ់បង់្រូៃកសរីែូចែ៏

កសស់សាអាែចង់ែឹងចង់ឮៃិងយ្ញយោេ្ររាលាំង

របស់ខ្ញំ។យែើយរឿងយៃរះអាចយ្រើែយ�ើងយោេរយបៀប

ណា?យែើខ្ញំអាចបៃ្យៅមុខយទៀែយា៉ាងែូចយម្ច

យៅ?ខ្ញំបាៃរាៃសំណួរជាយកចើៃប៉ាុតៃ្្ ុំរាៃចយមលើេ

យទ។្រីរបរីន្ងៃបនាទាប់្ រីបុណ្យស្សាវាមរីខ្ញំៃិងខ្ញំបាៃ

យៅវលប្្ចញរះស្តែលយៅតែរាៃក្បែណដាប់

យៅយោេផ្កា្ ណ៌ផ្កាឈូ្រៃិងតខ្សបូយា៉ាងកសស់សាអាែ

្រីបុណ្យស្។

យ្លខ្ញំបាៃ្ ិែ្ រី្រូៃកសរីខ្ញំខ្ញំបាៃយ�ើញ្រូៃចាប

ែូចមួេតែលវែូចយ្្រមិៃអាចយហារះបាៃ្រំ្ុង

យោែយៅយលើយៅមា។ចាបយៃរះបាៃរំឭ្រខ្ញំ្ រីខិៃណលឺឌរី

យកពារះនាងកសឡាញ់សែ្។ចាបយនារះបាៃយោែ

យៅយលើែ្ទូរយហើេបាៃយលងៃឹងតខ្សបូៃិងផ្កា។ខ្ញំ

ញញឹមយោេែឹងថាយៃរះកបា្រែជាអ្រីតែលខិៃណលឺឌរី

ចង់បាៃ។បនាទាប់ម្រចាបយនារះបាៃយោែម្រខ្ញំ។

ខ្ញំមិៃហា៊ាៃ្រយកមើ្រយ�ើេ។ចាបែូចយនារះបាៃយោែ

ម្រត្រ្រខ្ញំតែ្អ្រៃឹងយជើងខ្ញំបិទតភ្្រវយហើេបាៃ

យែ្រល្រ់យៅ។

ខ្ញំ្ ិបា្រៃឹង្ ៃ្យល់អារម្ណ៍តែលខ្ញំបាៃរាៃ

នាយ្លយនារះណាស់។ខ្ញំរាៃអារម្ណ៍ែូចជា

ខិៃណលឺឌរីរបស់ខ្ញំបាៃឱបខ្ញំែូយចានារះ។ខ្ញំមិៃអាចឱប

្រូៃកសរីរបស់ខ្ញំប៉ាុតៃ្អាចឱបចាបែូចយៃរះបាៃ—ជា

រោរបយងកើែមួេរបស់ក្រះវរបិរាតែល្ ង់យៅសាថាៃសួ្៌

របស់យេើង—អាចម្រយហើេទយកមែ្របាលវម្រយលើ

ស�្ចាប�ូចមួយបានរំឭកដល់ខ្នុំ

ខ្ញំយោេរំឭ្រខ្ញំថាក្រះវរបិរាសួ្៌េល់្ រីរោរឈលឺចាប់

របស់ខ្ញំយហើេៃឹងតែងតែយៅទរីយនារះយែើម្រីលួងយោមខ្ញំ

យហើេជួេខ្ញំឆលងរោែ់រោរលំបា្រយៃរះ។
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តអលយឌើរយែវីឌយអតបែណានៃ្រូរ៉ុមនៃ្ ួ្រសាវ្រ

ែប់្រីរនា្រ់បាៃរាៃកបសាសៃ៍ថា«យៅយ្ល

ពា្រ្យសម្រីមិៃអាចែ្ល់ៃូវរោរលួងយោមតែលយេើង

កែូវរោរ...យៅយ្លែ្រកវិជាជាៃិងយហែុែលមិៃអាច

ែ្ល់រោរេល់ែឹងក្ប់កោៃ់អំ្រីភា្អេុែ្ិធម៌ៃិង

វិសមភា្នៃជរីវិែ...យហើេយៅយ្លវហា្រ់ែូចជា

យេើងកបតហលជាយៅរានា្រ់ឯងទាំងកសុងយនារះយេើង

្ិែជាកែូវបាៃកបទាៃ្រយោេយសច្រ្រីយមរាតា្ររុណា

ែ៏ទៃ់ភលៃ់របស់ក្រះអរាចាស់»(«The Tender 

Mercies of the Lord»Liahonaតខឧសភា

ឆានាំ២០០៥ទំ្័រ១០០)។

ខ្ញំយៅតែមិៃរាៃចយមលើេទាំងអស់ចំយពារះសំណួរ

របស់ខ្ញំប៉ាុតៃ្យសច្រ្រីយមរាតា្ររុណាែ៏ទៃ់ភលៃ់យៃរះបាៃ

អរះអាងសារជា្្រីែល់ខ្ញំថាក្រះវរបិរាសួ្៌កសឡាញ់

ខិៃណលឺឌរីៃិងខ្ញំយហើេថារាមរេៈរោរលរះបង់

ែ៏ធួៃរបស់ក្រះរាជបុករាកទង់្ លឺក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទ

យនារះខ្ញំរាៃ្រ្រីសង្ឹមថាខិៃណលឺឌរីសាវាមរីខ្ញំៃិងខ្ញំ

ៃឹងបាៃយៅជាមួេោនាម្ងយទៀែជាក្រុមក្ួសារយៅន្ងៃ

ណាមួេ។◼
ឡូរ៉ាលីៃថុៃរដ្ឋយូថាហ្៍ស.រ.អា

ពពេខ្នុំបាៃ្ ថិតពរីកូៃ្សរីខ្នុំ

កូៃចាបតូចមួយដដេវាតូច

ពពកមថិៃអាចពហារះបាៃបាៃ

ពោតពៅពេើព្មាត្មង់

មកខ្នុំ។
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យ្លខ្ញំកែូវបាៃយ្សុំឲ្យែឹ្រនាំរោរ្ិភា្រសា

យៅ្រ្ញងសរា្មៃ៍សយ្ងាគារះអំ្រីរោរអយ្ជើញ

របស់ក្រះអង្គសយ្ងាគារះឲ្យែ្ល់ចំណរីែល់្រូៃយចៀមកទង់

ែងយនារះខ្ញំបាៃសយកមចចិែ្ថាកបសិៃយបើខ្ញំចង់ជំរុញ

បងប្អទូៃកស្រីខ្ញំ្ ួរតែយធ្ើអ្រីមួេសករាប់្រូៃយចៀមមួេ

របស់កទង់។

ខ្ញំបាៃកបមូលភា្រោលាហាៃរបស់ខ្ញំយហើេបាៃ

អយ្ជើញបងកសរីមិៃសូវស្រម្រានា្រ់ឲ្យម្រស្រម្ភា្

សរា្មៃ៍សយ្ងាគារះជាមួេខ្ញំ។ោែ់បាៃេល់ក្ម

ចំយពារះរោរអយ្ជើញរបស់ខ្ញំយហើេយេើងបាៃរាៃយ្ល

ែ៏រី្ររាេមួេ។ខ្ញំបាៃទទួលអារម្ណ៍ថាយៃរះជា្ ំរូ

ល្អមួេយហើេខ្ញំអៃ្ទរះសាចង់តច្រចាេបទ្ិយសាធៃ៍

របស់ខ្ញំ។ប៉ាុតៃ្ក្រះអរាចាស់រាៃអ្រីយកចើៃយទៀែយែើម្រី

បយកងៀៃខ្ញំ។

ក្ឹ្រមួេយ្ល្រំ្ុងយសលៀ្រពា្រ់ខ្ញំបាៃែឹងថា

តខ្សនែកបា្រ់របស់ខ្ញំបាៃបាែ់។តខ្សនែយៃរះជាអំយណាេ

ខួប្រំយណើែរបស់ខ្ញំយ្លខ្ញំយៅយលងកបយទសបារាំង

ែូយច្រះវរាៃអែ្ៃ័េណាស់សករាប់ខ្ញំ។ខ្ញំបាៃ

មាន�នម្ជាងដខ្សនដបបាក់មួយ

យែើ្ួ្រយ្រាៃែនមលចំយពារះអ្្រែូចតខ្សនែរបស់អ្្រយទ?

ចុរះ្ ួ្របងប្អទូៃកស្រីរបស់អ្្រយៅយករៅសាសនាចក្រវិញ

យនារះ?យែើអ្្រអធិសាឋាៃសករាប់្ ួ្រយ្តែរឬយទ?»

យ្លខ្ញំតច្រចាេបទ្ិយសាធៃ៍ជាមួេៃឹងតខ្សនែ

របស់ខ្ញំយៅ្រ្ញងសរា្មៃ៍សយ្ងាគារះយនារះយេើងបាៃ

រាៃរោរ្ិភា្រសាែ៏ល្អមួេ។ខ្ញំបាៃកបាប់បងប្អទូៃកស្រី

ថាខ្ញំបាៃយរៀៃថាយ្លក្រះអង្គសយ្ងាគារះសុំយេើងឲ្យែ្ល់

ចំណរីឲ្យយចៀមរបស់កទង់យនារះយេើងកែូវតែចាំថា«ែនមល

នៃក្លឹងទាំងឡាេ្លឺមហិរាណាស់ចំយពារះក្រះយៃកែ

នៃក្រះ»(យោលលទ្ធិៃិងយសច្រ្រីសញ្ញា១៨:១០)។

កទង់រាៃក្រះទ័េចង់ឲ្យយេើង្ ិែ្ូរ្ រីមៃុស្សយៅជុំ

វិញយេើងយហើេឲ្យកសឡាញ់ខ្ល់ខ្វាេៃិងអធិសាឋាៃ

យោេអស់្ រី្ររាលាំងយេើងសករាប់្ ួ្រយ្។យ្លយេើង

យធ្ើែូយចានារះយេើងៃឹងយ�ើញថាមៃុស្សក្ប់ោនារាៃែនមល

ជាងតខ្សនែកបា្រ់មួេយៅយទៀែ។◼
មសៀលវីហ្៊ូមេអូហ្្ូមប៊កកាណាោ
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ចាប់យែ្ើមរ្រយមើលវយៅ្រតៃលងតែលទំៃងៃឹងរ្រយ�ើញ

បំែុែប៉ាុតៃ្ខ្ញំរ្រមិៃយ�ើញយទ។បនាទាប់ម្រខ្ញំបាៃកបាប់

ខលងួៃឯងថាកបសិៃយបើខ្ញំកោៃ់តែអធិសាឋាៃយនារះខ្ញំៃឹង

អាចរ្រតខ្សនែរបស់ខ្ញំយ�ើញឆាប់។

បនាទាប់្ រីខ្ញំអធិសាឋាៃខ្ញំបាៃរ្រយមើលក្ប់ទរី្រតៃលង។

ខ្ញំបាៃអធិសាឋាៃយោេយចែនា្ ិែយហើេបាៃខំកបឹង

តស្ងរ្រ។ខ្ញំបាៃទូលអង្រសូមក្រះវរបិរាសួ្៌ជួេខ្ញំ

ឲ្យរ្រវយ�ើញប៉ាុតៃ្ខ្ញំរ្រមិៃយ�ើញយទ។ខ្ញំ្ ិបា្រចិែ្

ណាស់យកពារះតខ្សនែយៃរះរាៃែនមលណាស់សករាប់ខ្ញំ។

នាោងាចមួេ្រូៃកបុសខ្ញំបាៃអធិសាឋាៃជាមួេខ្ញំ

យៅត្រ្រតក្ខ្ញំ។បនាទាប់្ រីយេើងអធិសាឋាៃយហើេោែ់

បាៃយរើសអ្រីមួេយ�ើងយហើេបាៃហុចវឲ្យខ្ញំវជាតខ្សនែ

របស់ខ្ញំ។ោែ់បាៃរ្រវយ�ើញយៅយករោមតក្។មិៃែឹង

យា៉ាងណាខ្ញំកបា្រែជាបាៃយមើលរំលងយ្លតស្ងរ្រ

វ។ខ្ញំេំយោេអំណរតែលបាៃវម្រវិញ។

ភាលាមយនារះខ្ញំបាៃទទួលចំណាប់អារម្ណ៍មួេ៖

«យែើអ្្រអធិសាឋាៃយោេយសាមារះសរែូចយៃរះសករាប់

បងប្អទូៃកស្រីរបស់អ្្រយៅសាសនាចក្រតែរឬយទ?

្ពឹកមួយខ្នុំបាៃដឹងថាដខ្សនដ្បាក់របស់ខ្នុំបាៃ

បាត់។ខ្នុំពថិបាកចថិត្តោស់ព្ោរះដខ្សនដពៃរះម្ៃ

តនម្ោស់ស្ម្ប់ខ្នុំ។
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េួេរេៈ្រៃលងម្រយហើេភរិយាខ្ញំៃិងខ្ញំបាៃេ្រ

្រូៃកបុសយៅ្ រីរនា្រ់របស់យេើងយៅកបយទសបារាំង

យែើម្រីយៅយែើរ្រមសាៃ្យៅែំបៃ់នានាតែលខ្ញំបាៃបយកមើ

យបស្រ្រម្ជាអ្្រែ្ស្្ែសាេសាសនាយ្ញយរា៉ាង។

យេើងបាៃយៅយលងសាខ្សាសនាចក្រទាំងឡាេ

តែលខ្ញំបាៃបយកមើយហើេបាៃរាៃអំណរជាមួេៃឹង

សរាជិ្រតែលខ្ញំបាៃបយកងៀៃ។យេើង្រ៏បាៃយៅ

ទស្សនាែំបៃ់កបវែ្ិសាកស្ែងតែរ។

ែំបៃ់មួេជាសំណល់កបាសាទហសាែូយែ

ហសា�ទូយសែ៍។កបាសាទមជ្ិមសម័េែ៏ធំយៃរះ

កែូវបាៃយ្វេកបហារយហើេកែូវបាៃបំែលិចបំផ្លាញ់

យា៉ាងែំណំជាយកចើៃសែវែ្សម្រយហើេ។រាៃរុ្រ្ខជាែិ

បាៃែុរះជុំវិញសំណល់កបាសាទយនារះយហើេែលទូវយៅរោៃ់

ទរីយនារះចយង្អៀែយហើេយចាែ។យេើងរាៃរោរ្ិបា្រ្រ្ញង

រោរយ�ើងយៅប៉ាុតៃ្វសមៃឹងរោរខិែខំយ្លយេើងយ�ើង

យៅែល់។

្រូៃកបុសទាំង្រីរចូលចិែ្យ�ើងចូលយៅ្រ្ញងអ្រីមួេ

តែលធ្លាប់ជា្ ុ្រងងឹែៃិងយ�ើងខ្ពស់យៅយលើអ្រីមួេែូច

តែលជាជញ្ជាំងកបាសាទតែលយៅសល់។កបាសាទ

យនារះបាៃទា្រ់ទាញរោរកសយមើកសនមរបស់្ ួ្រយ្្លឺែូច

ជាវបាៃទា្រ់ទាញរោរកសយមើកសនមរបស់ខ្ញំរោល្ រី២៤

ឆានាំមុៃអ្្ចឹងតែរ។

យ្លយេើងយៅទរីយនារះរាៃ្ ្យញរះរែូវយរៅដាមួេបាៃ

យលចយ�ើង្ រីចរាងាេ។វរំ្រិលម្រយលឿៃណាស់។

រាៃ្ ្្រយ្មាៃិងរៃ្ទរះយៅយលើយម�យករោេម្ររាៃ

ែ្គរោៃ់ែ៏ខ្លាំង។

យេើងបាៃកបញាប់ចុរះរាមែលទូវម្រយហើេបាៃ

កបញាប់រែ់យៅឡាៃយ្លតែល្ ្យញរះយនារះរំ្រិលរោៃ់តែ

ជិែយេើង។មិៃេូរយទយភលៀងបាៃធ្លា្រ់ម្រយា៉ាង

សយនាធោរសយៅធោម្រយលើយេើងយហើេែលទូវែរីយនារះបាៃរោលាេ

យៅជាភ្រ់។យេើងបារម្ភថាយេើងមិៃអាចរ្រ្រតៃលង

តែលរាៃែរីរឹងសករាប់ឈរយហើេធ្លា្រ់រាមែលទូវ្ ្យចាែ

យនារះ។

យេើងបាៃយ�ើញជកម្រខលរះយៅចយនាលារះយែើមយឈើតែល

យៅៃឹងត្មែលទូវ។យេើងបាៃកបយកជៀែោនាយៅយករោម

ជកម្រយនារះយហើេបាៃ្ ិែថាយែើយេើងកែូវរង់ចាំេូរ

ប៉ាុណាណទករាំែល់បាៃកែ�ប់ចុរះម្រយករោមវិញយនារះ។

្រូៃកបុសយៅរបស់យេើងបាៃៃិយាេថា«យរារះ

យេើងអធិសាឋាៃ»។

ោែ់បាៃសូមអធិសាឋាៃយហើេបាៃអធិសាឋាៃសូម

ឲ្យឈប់យភលៀងយែើម្រីយេើងអាចចុរះ្ រីទួលយនារះយោេ

សុវែ្ិភា្។ោែ់បាៃសមលឹងម្រយេើងយហើេបាៃ

ៃិយាេថា«ឥ�ទូវយៃរះអ្រីតែលយេើងកែូវរោរ្ លឺយសច្រ្រី

ជំយៃឿក្ប់កោៃ់»។

ខ្ញំបាៃ្ ៃ្យល់ថារោរអធិសាឋាៃ្ ុំតែងតែែំយណើររោរ

ែូយចានារះយទ។

ោែ់បាៃៃិយាេថា«អែ់យទវៃឹងឈប់យភលៀងយៅ

១០នាទរីយទៀែ»។

បនាទាប់្ រី១០នាទរីយភលៀងបាៃឈប់។

ោែ់បាៃៃិយាេថា«យរារះយេើងយៅ!

្រូៃកបុសបងរបស់យេើងបាៃៃិយាេថា«យបើយេើង

យចញយៅឥ�ទូវយៃរះយភលៀងៃឹងចាប់យែ្ើមម្ងយទៀែយហើេ

យេើងៃឹងជាប់ោំងយហើេ»។

្រូៃយៅយេើងបាៃែបថា«វៃឹងមិៃយភលៀងយទៀែ

យទ»។«យរារះយេើងយៅ!»

យេើងបាៃយធ្ើែំយណើររាមតែ្្រតែលមិៃសូវទទឹ្រ

យោេយរាង្ ុយរាពែៃិងតម្រយឈើយ្លយេើងចុរះម្រ។

យ្លម្រែល់ឡាៃយេើងបាៃអធិសាឋាៃម្ងយទៀែជា

រោរែឹង្ុណ។មិៃេូរប៉ាុនាមាៃវចាប់យែ្ើមយភលៀងម្ង

យទៀែ។

្រូៃកបុសយៅរបស់យេើងបាៃៃិយាេយោេរាបសារ

ថា«យ�ើញយទថាយសច្រ្រីជំយៃឿតែបៃ្ិចអាចយធ្ើអ្រីបាៃ

ខលរះ?»

ោែ់បាៃបយកងៀៃយេើងទាំងអស់ោនាៃូវយមយរៀៃែ៏

អសាចារ្យមួេយៅន្ងៃយនារះ។◼
ហ្្កដហ្ហ្្ីមជមអលីសវ៉ាស៊ីៃមោៃស.រ.អា

«ត�ើញតទថាតសចក្វីជំតនឿដ�បន្តិច
អាចតធ្ើអ្វីបានខ្រះ?»

ពយើងបាៃ្បញាប់ចុរះតាមផ្អូវមកពពេដដេព្យនុរះពនារះរំកថិេកាៃ់ដតជថិតពយើង។

កូៃ្បុសពៅរបស់ពយើងបាៃៃថិយាយថា«ពតារះពយើងអធថិស្ឋាៃ»។



3៦ លរីអា�ូោ

តមតរៀនតចញមកពវីបពរះគម្វីរមរមន
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ជា
មួេៃឹងរោរធ្លា្រ់របស់អ័ោមជំងលឺៃិងអំយ្ើបាបកែូវបាៃនាំចូលម្រ្រ្ញង្ ិភ្យោ្រយៃរះ។ទាំង្រីរអាចយធ្ើឲ្យរាៃ

មហៃ្រាេរាមតបបយរៀងៗខលងួៃវ។ក្ប់ជំងលឺទាំងអស់កបតហលជាោមាៃណាមួេតែលរី្ររាលោលឬបំែលិចបំផ្លាញ

ែូចជាជំងលឺមហារី្រយនារះយទ។យៅ្រ្ញងកបយទសខលរះយកចើៃជាងមួេភា្បរីនៃកបជាជៃៃឹងវិវែ្ៃូវទកមង់មហារី្រមួេ

ចំៃួៃយហើេវជាមូលយហែុយស្ទើរតែមួេភា្បួៃនៃរោរសាលាប់។ ១ជាញឹ្រញាប់មហារី្រចាប់យែ្ើមជាមួេៃឹងយរោសិរោមួេែូច

ណាស់តែលវអាចយមើលយ�ើញយោេយកបើមរីក្រូទស្សៃ៍តែប៉ាុយណាណរះ។ប៉ាុតៃ្វរាៃលទ្ធភា្លូែោស់ៃិងរី្ររាលោលយា៉ាងយលឿៃ។

អ្្រជំងលឺមហារី្រទទួលរោរ្យាបាលយែើម្រីបាៃធូរកសាល្ រីមហារី្រ។រោរធូរកសាលទាំងកសុងរាៃៃ័េថា្ុំរាៃភស្ញរាង

តែលអាចរ្រយ�ើញ្ រីយមយរា្នៃជំងលឺយៃរះយទៀែ។យទារះយា៉ាងណាអ្្រជំនាញចង្អញលបងាហាញយា៉ាងរហ័សថាយទារះបរីអ្្រជំងលឺរានា្រ់

ស្ិែ្រ្ញងសភា្ធូរកសាលយហើេ្រ្រី្រ៏វមិៃរាៃៃ័េថាោែ់បាៃជាសរះយស្ើេតែរ។ ២យហែុែូយចានារះយហើេយទារះបរីរោរធូរកសាល

ែ្ល់ៃូវរោរធូរយស្ើេៃិង្រ្រីសង្ឹម្រ៏អ្្រជំងលឺមហារី្រតែងតែសង្ឹមចង់បាៃអ្រីតែលយលើស្ រីរោរធូរកសាល—្ួ្រយ្ចង់បាៃ

រោរជាសរះយស្ើេ។រាមរេៈកបភ្មួេ«យែើម្រីបងាហាញថាមៃុស្សរានា្រ់ជាសរះយស្ើេ្ រីមហារី្រយនារះមៃុស្សរានា្រ់កែូវតែរងចាំ

យមើលថាយែើមហារី្រយនារះកែ�ប់ម្រវិញឬយទែូយច្រះយ្លយវោ្ លឺជា្ររាតាសំខ្ៃ់ខ្លាំងណាស់។កបសិៃយបើអ្្រជំងលឺរានា្រ់ស្ិែយៅ្រ្ញង

រោរធូរកសាលអស់រេៈយ្ល្ រីរបរីឆានាំយនារះមហារី្រកបតហលជាបាៃជាសរះយស្ើេយហើេ។មហារី្រមួេចំៃួៃអាចយ្រើែយ�ើងម្ង

យទៀែបនាទាប់្ រីរោរធូរកសាលអស់ជាយកចើៃឆានាំ»។ ៣

ជំងលឺនិងអំតពើបាប

ែូចជាជំងលឺមហារី្របំែលិចបំផ្លាញរូបរោេតែរអំយ្ើបាប្ លឺរោៃ់តែបំែលិចបំផ្លាញែល់ក្លឹងខ្លាំងជាង

យនារះយទៀែ។ជាធម្រាអំយ្ើបាបចាប់យែ្ើមែូចៗ—ជួៃរោលែូចយស្ទើរតែសាមាៃមិៃែល់—ប៉ាុតៃ្វរាៃ

លទ្ធភា្លូែោស់យា៉ាងឆាប់រហ័ស។វយធ្ើឲ្យក្លឹងរលួេបនាទាប់ម្រ្ ិរោរយហើេសាលាប់។វជា

បុ្្យហែុចម្ង—រាម្ិែយៅជាបុ្្យហែុតែមួេ្ ែ់—នៃយសច្រ្រីសាលាប់ខ្ងវិញ្ញាណយៅ្រ្ញងរោរបងក

បយងកើែទាំងអស់។រោរ្យាបាលសករាប់អំយ្ើបាប្ លឺរោរតកបចិែ្។រោរតកបចិែ្ែ៏្ ិែ្ លឺរាៃកបសិទ្ធភា្

១០០ភា្រេ្រ្ញងរោរយធ្ើឲ្យអ្្ររាៃបាបបាៃធូរកសាលឬនាំម្រៃូវរោរផ្ដាច់បាប។រោរធូរកសាល

យៃរះែ្ល់ៃូវរោរធូរយស្ើេៃិងអំណរែល់ក្លឹង។យទារះយា៉ាងណារោរទទួលរោរធូរកសាល្ រី

អំយ្ើបាបៃិងបាៃរួច្ រីយរា្សញ្ញាៃិងឥទ្ធិ្លរបស់វ្ុំចាំបាច់តែរាៃៃ័េថាអ្្រយធ្ើអំយ្ើបាប

បាៃជាសរះយស្ើេទាំងកសុងយ�ើេ។រាៃអ្រីមួេអំ្រីមៃុស្សតែលធ្លា្រ់តែលអៃុញ្ញាែឬងាេ

មោយខអលម�ើរខែល
មអសមា៉ាកមេ

នេពួកចិត្ ិបោក់

រោរផ្លាស់ប្ទូរ

ែួងចិែ្ែ៏ធំ

វា យ្វើ ឲ្យ ក្លឹង រលួេ បនាទាប់េ្រ ្ ិរោរ 

យ�ើេ សាលាប់ ។ អំយ្ើបាប ជា បុ្វយ�តុ 

ចេ្ង—តាេ្ិត យៅ ជា បុ្វយ�តុ 

ខត េួេ ្ ត់—នៃ យសច្រ្ដរីសាលាប់ ខាង 

វិញ្ញាៃ ។  

រោរ្យាបាល សករាប់ អំយ្ើបាប ្ ឺ 

រោរខកបចិត្ត ។



3៨ លរីអា�ូោ

ទទួលរងអំយ្ើបាប។យហែុែូយចានារះយហើេអំយ្ើបាបអាចយ្រើែយ�ើងសូម្រីតែបនាទាប់្ រីរោរធូរកសាលអស់

ជាយកចើៃឆានាំ្រ្រី។រោរបៃ្យៅ្រ្ញងរោរធូរកសាលឬៃិយាេមយា៉ាងយទៀែរោរបៃ្រាៃរោរផ្ដាច់បាប្លឺសំខ្ៃ់

ខ្លាំងណាស់ែល់រោរបាៃជាសរះយស្ើេទាំងកសុង។

បានសមាអា�និងជាសរះតស្ើយ

រោរយកបៀបយធៀបយៃរះជួេយេើងឲ្យេល់ថាខ្ងវិញ្ញាណយេើងមិៃកែឹមតែកែូវបាៃសរាអាែ្ រីអំយ្ើបាប

ប៉ាុយណាណរះយទតែយេើង្រ៏កែូវតែបាៃ្ យាបាលឲ្យជាសរះយស្ើេ្ រីអំយ្ើបាបែងតែរ។ស្ងាគាមតែលោ្រ់

បំណងកបាថានារបស់យេើងយែើម្រីយធ្ើល្អទាស់ៃឹងធម្ជាែិរបស់យេើងតែលយធ្ើអាក្រ្រ់អាចយធ្ើឲ្យហែ់យៃឿេ

ណាស់។កបសិៃយបើយសាមារះកែង់យេើងៃឹងទទួលជ័េជំៃរះមិៃតមៃយោេសារតែយេើងបាៃោ្រ់បំណង

កបាថានារបស់យេើងយលើធម្ជាែិរបស់យេើងយនារះយទប៉ាុតៃ្យោេសារតែយេើងបាៃបៃ្ទៃ់បំណងកបាថានារបស់

យេើងយៅៃឹងក្រះយហើេកទង់បាៃផ្លាស់ប្ទូរធម្ជាែិរបស់យេើង។

យស្ចយបៃយា៉ាមរីៃបាៃបយកងៀៃថា«យកពារះមៃុស្សខ្ងសាច់ឈាមជាសកែូវែល់ក្រះយហើេរាៃម្រ

រាំង្ រីរោរធ្លា្រ់នៃយោ្រអ័ោមមល៉ាយរះយហើេៃឹងយៅយា៉ាងយៃរះជាយរៀងែរាបែយៅយលើ្រតលងតែយ្ក្មយធ្ើ

រាមយសច្រ្រីទូនាមាៃនៃក្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយហើេសករាែភា្ខ្ងសាច់ឈាមយចញ...រាមរេៈែងាវាេ

ធួៃនៃក្រះក្រីស្ទែ៏ជាក្រះអរាចាស់»(ម៉ាូសាេ៣:១៩)។យៅ្រ្ញងរោរយឆលើេែបចំយពារះរោរបយកងៀៃយៃរះ

ៃិងរោរបយកងៀៃយែ្សងយទៀែកបជាជៃរបស់យស្ចយបយា៉ាមរីៃបាៃអធិសាឋាៃថា«ឱសូមយមរាតាែងយហើេ

សូមកបទាៃៃូវក្រះយោហិែែ៏ធួៃនៃក្រះក្រីស្ទយែើម្រីឲ្យយេើងអាចបាៃទទួលៃូវរោរអភ័េយទាសចំយពារះ

អំយ្ើបាបទាំងឡាេរបស់យេើងព�ើយយែើម្រីឲ្យចិែ្យេើងអាចបាៃកជរះបរិសុទ្ធែងចុរះ»(ម៉ាូសាេ៤:២

រោរសងកែ់ៃ័េកែូវបាៃបតៃ្ម)។បនាទាប់្ រី្ ួ្រយ្បាៃអធិសាឋាៃយហើេក្រះអរាចាស់បាៃយឆលើេែបចំយពារះ

សំយណើរ្ រីរតែ្្ររបស់្ ួ្រយ្។ទរីមួេ«យនារះក្រះវិញ្ញាណនៃក្រះអរាចាស់្រ៏បាៃចុរះម្រសណឋាិែយលើ្ ួ្រ

យ្យហើេ្ ួ្រយ្្រ៏យពារយ្ញយៅយោេយសច្រ្រីអំណរយោេបាៃទទួលរោរផ្ដាច់បាបទាំងឡាេរបស់យ្

យហើេយោេរាៃយសច្រ្រីសុខសាៃ្្រ្ញងសែិសម្ជ្្ញៈ»(ម៉ាូសាេ៤:៣)។

យោេយ�ើញថាកបជាជៃរបស់កទង់ស្ិែយៅ្រ្ញងសាថាៃភា្«រោរផ្ដាច់បាប»យនារះយស្ចយបៃយា៉ាមរីៃ

បាៃអយ្ជើញ្ ួ្រយ្ឲ្យយឆាពរះយៅរ្ររោរជាសរះយស្ើេទាំងកសុងយោេបយកងៀៃ្ ួ្រយ្្ រីរយបៀបយែើម្រីបៃ្

យៅ្រ្ញងសាថាៃភា្នៃរោរផ្ដាច់បាប(សូមយមើលម៉ាូសាេ៤:១១–៣០)។កទង់បាៃសៃយាថា«យបើ

សិៃជាអ្្ររាល់ោនាយធ្ើែូយច្រះយនារះអ្្ររាល់ោនាៃឹងបាៃអររី្ររាេជាៃិច្ចយហើេបាៃយពារយ្ញយៅយោេ

្រយសច្រ្រីកសឡាញ់នៃក្រះយហើេបាៃទទួលរោរផ្ដាច់បាបទាំងឡាេរបស់អ្្រជាៃិច្ច»(ម៉ាូសាេ

៤:១២)។

កបជាជៃបាៃយជឿយហើេបាៃភាជាប់ខលងួៃ្ ួ្រយ្យៅៃឹងក្រះបៃ្ទទូលរបស់យស្ចយបយា៉ាមរីៃខណៈយនារះ

ក្រះអរាចាស់បាៃយឆលើេែបតែ្្រទរី្រីរនៃរោរអធិសាឋាៃរបស់្ ួ្រយ្—តែល«ចិែ្[្ួ្រយ្]អាចបាៃកជរះ

បរិសុទ្ធ»។យោេរោរែឹង្ុណៃិងរោរសរយសើរែយមកើងយនារះកបជាជៃបាៃតកស្រយ�ើងថា«ក្រះវិញ្ញាណ

នៃក្រះអរាចាស់ែ៏រាៃក្ប់ក្រះយចសាដា...បាៃនាំម្រៃូវរោរផ្លាស់ប្ទូរយា៉ាងធំែល់្ ួ្រយេើងឬ្រ៏យៅ្រ្ញង

ចិែ្យេើងខ្ញំតែលយធ្ើឲ្យយេើងខ្ញំ្ ុំរាៃបំណងៃឹងកបក្ឹែ្អំយ្ើទុច្ចរិែយទៀែយ�ើេប៉ាុតៃ្ចង់កបក្ឹែ្អំយ្ើល្អ

ជាៃិច្ចវិញ»(ម៉ាូសាេ៥:២)។យស្ចយបៃយា៉ាមរីៃបាៃ្ ៃ្យល់ថារោរផ្លាស់ប្ទូរែ៏ធំយៃរះរាៃៃ័េថា

្ួ្រយ្បាៃយ្រើែម្រ្ រីក្រះ(សូមយមើលម៉ាូសាេ៥:៧)។

«ត�ើការណ៍តនរះបានតធ្ើយ៉ាងណាតៅ?»

្យារោរីអាលរា៉ាបាៃបយកងៀៃថាយេើងកែូវតែតកបចិែ្ៃថិងយ្រើែម្ងយទៀែ—យ្រើែ្ រីក្រះផ្លាស់ប្ទូរ្រ្ញង

ែួងចិែ្យេើង(សូមយមើលអាលរា៉ា៥:៤៩)។រោលតែលយេើងតកបចិែ្ជាបៃ្បនាទាប់យនារះក្រះអរាចាស់

ៃឹងែ្រេ្រអំយ្ើបាបរបស់យេើងយចញព�ើយកទង់ៃឹងែ្រយចញៃូវ

អ្រីតែលបណាដោលឬអៃុញ្ញាែឲ្យរាៃអំយ្ើបាបយៅ្រ្ញងខលងួៃយេើង។

ប៉ាុតៃ្រាមពា្រ្យសម្រីរបស់យអណុស«ឱក្រះអរាចាស់យអើេចុរះយែើ

រោរណ៍យៃរះបាៃយធ្ើយា៉ាងណាយៅ?»(យអណុស១:៧)។ចយមលើេ

្លឺសាម្្ញប៉ាុតៃ្កជាលយករៅយហើេអស់្រល្។ចំយពារះ្ ួ្រអ្្រ

តែលបាៃជាសរះយស្ើេ្ រីសាថាៃភា្ណា្រ៏យោេខ្ងរូបរោេឬ

ខ្ងវិញ្ញាណក្រះអរាចាស់បាៃកបរោសថា«យសច្រ្រីជំយៃឿរបស់

អ្្របាៃជួេសយ្ងាគារះអ្្រយហើេ»(សូមយមើលរា៉ា្រុស៥:៣៤;

យអណុស១:៨)។

រោរផ្លាស់ប្ទូរែួងចិែ្ែ៏ធំតែលអាលរា៉ាបាៃែ្រ្ ិយសាធៃ៍បាៃ

យ្រើែយ�ើង«យោេសារយសច្រ្រីជំយៃឿរបស់យោ្រ»ៃិងែួងចិែ្

របស់អ្្ររាមយោ្រកែូវបាៃផ្លាស់ប្ទូររោលតែល្ ួ្រយ្«បាៃ

ោ្រ់ទរីទុ្រចិែ្របស់យ្យៅយលើក្រះែ៏្ ិែយហើេរាៃក្រះជៃ្

រស់យៅ»(អាលរា៉ា៥:១២,១៣)។ែួងចិែ្របស់កបជាជៃយស្ច

យបៃយា៉ាមរីៃកែូវបាៃ«ផ្លាស់ប្ទូររាមរេៈយសច្រ្រីជំយៃឿយជឿែល់ក្រះ

នាម[របស់ក្រះអង្គសយ្ងាគារះ]»(ម៉ាូសាេ៥:៧)។

កបសិៃយបើយេើងៃឹងរាៃយសច្រ្រីជំយៃឿតបបយៃរះយែើម្រីយេើង

អាចទុ្រចិែ្យលើក្រះអរាចាស់យោេអស់្ រីែួងចិែ្យេើងយនារះយេើង

កែូវតែយធ្ើអ្រីតែលែឹ្រនាំយៅរោៃ់យសច្រ្រីជំយៃឿយហើេបនាទាប់ម្រយធ្ើអ្រី

តែលយសច្រ្រីជំយៃឿែឹ្រនាំឲ្យយធ្ើ។្រ្ញងចំយណាមអ្រីៗជាយកចើៃតែល

ែឹ្រនាំយៅរ្រយសច្រ្រីជំយៃឿយៅ្រ្ញងបរិបទនៃរោរផ្លាស់ប្ទូរែួងចិែ្យៃរះ

ការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំនេះគឺរំជួល

ក្្នុងចិត្តន�ើងវាមិេមមេរំជួល

បោយន�ើងនោះនេ។

ក្រះអរាចាស់បាៃសងកែ់ធងៃៃ់យលើរោរែមអាហាររោរអធិសាឋាៃៃិង

ក្រះបៃ្ទទូលនៃក្រះ។យហើេយទារះបរីជាយសច្រ្រីជំយៃឿែឹ្រនាំយៅរោៃ់

រោរណ៍ជាយកចើៃ្រ្រី្រ៏រោរតកបចិែ្្ លឺជាែលតែលទរីមួេរបស់វ។

សូម្ ិចារណា្ រីខទាំង្រីខ្ងយករោមយៃរះយចញ្ រី្ ម្ពរីរយហយលមិៃ

តែល្ ូសបញ្ជា្រ់្ រីយោលរោរណ៍យៃរះ។ទរីមួេយេើងអាៃ្ រី

កបជាជៃតែល«បាៃែមអាហារយហើេបាៃអធិសាឋាៃជាញឹ្រញាប់

តែរយហើេបាៃមុែរាំខ្លាំងយ�ើងៗ...យហើេបាៃរឹងបុឹងយ�ើងៗយៅ

្រ្ញងយសច្រ្រីជំយៃឿយជឿែល់ក្រះក្រីស្ទ...រហូែែល់យធ្ើឲ្យចិែ្យ្បរិសុទ្ធ



 ខខ យេសា ឆ្នាំ ២០២០ 39

យហើេតញ្រចិែ្យ្យចញជាបរិសុទ្ធរីឯរោរតញ្រចិែ្យចញបរិសុទ្ធបាៃម្រយោេសារ្ ួ្រយ្បាៃកប្ល់

ចិែ្ែល់ក្រះ»(យហយលមិៃ៣:៣៥)។បនាទាប់ម្រយចញ្រីសាំេូតអលជា្ យារោរីសាសៃ៍យលមិៃ

យេើងយរៀៃថា«ក្រះ្ ម្ពរីរបរិសុទ្ធទាំងឡាេតមៃយហើេយសច្រ្រី្ យា្ររណ៍ទាំងឡាេនៃ្ ួ្រ្ យារោរីែ៏

បរិសុទ្ធ...បាៃនាំ...ឲ្យរាៃយសច្រ្រីជំយៃឿយជឿែល់ក្រះអរាចាស់ៃិងែល់រោរតកបចិែ្្លឺជាយសច្រ្រីជំយៃឿ

ៃិងរោរតកបចិែ្តែលនាំម្រឲ្យយ្ៃូវរោរ្រផ្លាស់ប្ទូរយៅ្រ្ញងចិែ្យ្»(យហយលមិៃ១៥:៧)។

ពឃឹងដផ្អកតលើបពរះ

យៅទរីយៃរះយេើង្ ួរតែផ្អា្រយហើេទទួលសាគាល់ថារោរផ្លាស់ប្ទូរែ៏ធំយៃរះតែលយេើងៃិយាេែល់្ លឺ

រំជួលក្ននុងចិែ្យេើងវមិៃតមៃរំជួលពោយយេើងយនារះយទ។យេើងអាចរាៃលទ្ធភា្តកបចិែ្ផ្លាស់ប្ទូរ

រោរកបក្ឹែ្ិរបស់យេើងឥរិយាប្របស់យេើងសូម្រីតែបំណងកបាថានារបស់យេើងៃិងរោរយជឿរបស់

យេើងប៉ាុតៃ្វយលើស្ រីអំណាចៃិងសមែ្ភា្របស់យេើងយែើម្រីផ្លាស់ប្ទូរធម្ជាែិរបស់យេើង។សករាប់

រោរផ្លាស់ប្ទូរែ៏ធំយៃរះយេើង្ ឹងតែ្អ្រទាំងកសុងយៅយលើក្រះែ៏រាៃមហិទ្ធិឫទ្ធិ។្លឺជាកទង់តែលបៃ្សញទ្ធ

ែួងចិែ្យេើងៃិងផ្លាស់ប្ទូរធម្ជាែិយេើងយោេ្រ្រីយមរាតា«បនាទាប់្ រីអ្រីៗទាំងអស់តែលយេើងអាចយធ្ើបាៃ»

(ៃរីនហ្ទរី២២៥:២៣)។រោរអយ្ជើញរបស់កទង់្ លឺខ្ជាប់ខជងួៃយហើេ្ ិែកបា្រែ៖«តកបចិែ្យហើេម្ររ្រ

យេើងយោេអស់្ រីែួងចិែ្យហើេយេើងៃឹងព្បាសឲ្យ[អ្្រ]បាៃជា»(ៃរីនហ្ទរី៣១៨:៣២រោរសងកែ់

ៃ័េកែូវបាៃបតៃ្ម)។

ែលនៃរោរបាៃយកបាសឲ្យជា្ រីអំយ្ើបាប្លឺថាយេើង«ផ្លាស់តកប្ រីសាថាៃភា្ខ្ងរូបរោេៃិងខ្ង

រោរធ្លា្រ់[របស់យេើង]យៅរោៃ់សាថាៃភា្នៃយសច្រ្រីសុចរិែវិញ...រោលាេយៅជាបុករាបុកែរីរបស់កទង់យមល៉ារះ

យហើេ[យេើង]រោលាេយៅជាសែ្យោ្រ្ ្រី»(ម៉ាូសាេ២៧:២៥,២៦)។នែ្ទមុខរបស់យេើងបយ្្ចញ

្ៃលលឺនៃក្រះក្រីស្ទ។ជាងយនារះយទៀែក្រះ្ម្ពរីរកបាប់យេើងថា«អ្្រ

ណាតែលយ្រើែ្ រីក្រះម្រយនារះមិៃយចរះយធ្ើបាបយទ»(េ៉ាូហាៃ

ទរី១៥:១៨)។យៃរះមិៃតមៃយោេសារតែយេើងអសមែ្ភា្

្រ្ញងរោរយធ្ើបាបយនារះយទតែយោេសារវជាធម្ជាែិរបស់

យេើងឥ�ទូវយៃរះ្ លឺមថិៃយធ្ើអំយ្ើបាប។្ិែណាស់យនារះជា

រោរផ្លាស់ប្ទូរែ៏ធំ។

វ្ ួរតែកែូវបាៃចងចាំថារោរែ្រ្ ិយសាធៃ៍ៃូវរោរផ្លាស់

ប្ទូរែួងចិែ្ែ៏ធំមួេ្លឺជាែំយណើររោរមួេមិៃតមៃយ្រើែយ�ើង្រ្ញង

យ្លតែមួេយនារះយទ។ជាធម្រារោរផ្លាស់ប្ទូរយនារះ្ លឺយ្រើែយ�ើង

បៃ្ិចម្ងៗជួៃរោលវែិចយ្្រតែលយេើងមិៃអាចយមើលយ�ើញ្ រី

រោរផ្លាស់ប្ទូរយនារះប៉ាុតៃ្វ្ ិែតមៃវរាៃអាៃុភា្យហើេវចាំបាច់។

កបសិៃយបើអ្្រមិៃទាៃ់បាៃែ្រ្ ិយសាធៃ៍ៃូវរោរផ្លាស់ប្ទូរែ៏ធំ

តបបយនារះយទខ្ញំសូមសួរែល់អ្្រ៖យែើអ្្របាៃតកបចិែ្យហើេទទួល

បាៃរោរផ្ដាច់បាបយហើេឬយៅ?យែើអ្្របាៃសិ្រសាក្រះ្ម្ពរីរែ៏បរិសុទ្ធ

ទាំងឡាេយទ?យែើអ្្រែមអាហារៃិងអធិសាឋាៃជាញឹ្រញាប់យទ

យែើម្រីឲ្យអ្្រអាចបាៃមុែរាំខ្លាំងយ�ើងៗយហើេបាៃរឹងបុឹងយ�ើងៗ

យៅ្រ្ញងយសច្រ្រីជំយៃឿយជឿែល់ក្រះក្រីស្ទ?យែើអ្្ររាៃយសច្រ្រីជំយៃឿ

ក្ប់កោៃ់យែើម្រីោ្រ់រោរទុ្រចិែ្យលើក្រះអរាចាស់យោេអស់្ រីែួងចិែ្

របស់អ្្រឬយទ?យែើអ្្រ្រំ្ុងឈរយា៉ាងខ្ជាប់ខជងួៃយៅ្រ្ញងយសច្រ្រី

ជំយៃឿយនារះតែរឬយទ?យែើអ្្រឃ្លាំយមើល្ ំៃិែពា្រ្យសម្រីៃិងទយង្ើ

របស់អ្្រយហើេយោរ្រាមក្រះប្្ញែ្ិរបស់ក្រះតែរឬយទ?កបសិៃ

យបើអ្្រយធ្ើ្រិច្ចរោរទាំងយៃរះអ្្រៃឹងបាៃអរសបបាេជាៃិច្ចយហើេ

បាៃយពារយ្ញយៅយោេយសច្រ្រីកសឡាញ់នៃក្រះយហើេបាៃ

ទទួលរោរផ្ដាច់បាបទាំងឡាេរបស់អ្្រជាៃិច្ច។យហើេកបសិៃយបើ

អ្្របៃ្យៅ្រ្ញងសាថាៃភា្នៃរោរផ្ដាច់បាបអ្្រៃឹងបាៃ្ យាបាលជា

សរះយស្ើេៃិងបាៃផ្លាស់ប្អូរ!

ក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទរាៃក្រះយចសាដាយែើម្រីសរាអាែយេើង្ រីអំយ្ើបាប

យហើេ្រ៏យកបាសយេើងឲ្យជាសរះយស្ើេ្ រីអំយ្ើបាបែងតែរ។កទង់

រាៃឥទ្ធិឫទ្ធិយែើម្រីសយ្ងាគារះយហើេយែើម្រីសយកមចរោរណ៍យនារះកទង់

រាៃឥទ្ធិឫទ្ធិយែើម្រីផ្លាស់ប្ទូរ។កបសិៃយបើយេើងៃឹងថាវាេែួងចិែ្យេើង

ចំយពារះកទង់យោេអៃុវែ្យសច្រ្រីជំយៃឿយោេរោរយធ្ើរោរផ្លាស់ប្ទូរ

ទាំងអស់តែលយេើងរាៃសមែ្ភា្ៃឹងយធ្ើយនារះកទង់ៃឹងអៃុវែ្

ក្រះយចសាដារបស់កទង់យៅ្រ្ញងយេើងយែើម្រីនាំម្រៃូវរោរផ្លាស់ប្ទូរែួងចិែ្

ែ៏ធំយៃរះ(សូមយមើលអាលរា៉ា៥:១៤)។◼

កំណ�់ចំណំា
 ១.សូមយមើលStacy Simon,«Facts & Figures 2019: US Cancer 

Death Rate Has Dropped 27% in 25 Years»American 
Cancer Societyន្ងៃទរី៨តខម្ររាឆានាំ២០១៩cancer.org។

 ២. សូមយមើល«Remission: What Does It Mean?»webMD.com។

 ៣. Cathy Sweat The Gates to Recovery(២០១៩)។

សូមអរ្ុណដល់ដង្វាយធួនរបស់ព្រះកយស៊ូវព្រីស្ទកយើងមិនពតរឹមតតអាចបានោអាត្ រីអំក្ើបាប

ប៉ុក្ណរះកទកយើងក៏អាចបានជាសរះកសបើយ្ រីវាផងតដរ។



៤០ លរីអា�ូោ

« រែៃភណ្ឌនៃរោរសាដារយ�ើងវិញ្លឺក្រះវិហារបរិសុទ្ធែ៏បរិសុទ្ធ។្ិធរីបរិសុទ្ធៃិងយសច្រ្រីសញ្ញាែ៏្ ិសិែ្ឋ

ទាំងឡាេនៃក្រះវិហារបិរសុទ្ធ្លឺសំខ្ៃ់ចំយពារះរោរយរៀបចំមៃុស្សតែលយកែៀមខលងួៃជាយកសចយែើម្រីសាវា្មៃ៍

ក្រះអង្គសយ្ងាគារះយៅ្រ្ញងរោរយាងម្រជាយលើ្រទរី្រីររបស់កទង់»។ ១

ម្ងរាកាល្ណៈកបធ្ៃទរីមួេបាៃយធ្ើរោរត្រសកមួលែល់្ ិធរីរោរៃិងៃរីែិវិធរីនៃក្រះវិហារបរិសុទ្ធយែើម្រីយធ្ើឲ្យ

បទ្ិយសាធៃ៍ក្រះវិហារបរិសុទ្ធសករាប់សរាជិ្ររោៃ់តែកបយសើរយ�ើងយហើេជួេែល់អ្្រទាំងអស់តែលចូលរាៃ

អារម្ណ៍នៃទំនា្រ់ទំៃងរោៃ់តែជិែែិែយៅៃឹងក្រះយៅ្រ្ញងទរី្រតៃលងែ៏្ ិសិែ្ឋយៃរះ។

ជាតែ្្រនៃបទ្ិយសាធៃ៍ក្រះវិហារបរិសុទ្ធសរាជិ្រយសលៀ្រពា្រ់សយមលៀ្របំពា្រ់្ ិធរី្រ្ញងក្រះវិហារបរិសុទ្ធតែលរាៃៃូវ

សារសំខ្ៃ់ខ្ងយោលលទ្ធិៃិងជាៃិមិែ្សញ្ញាតែលអាចអូសកែ�ប់យៅែល់រោរថាវាេបង្គំ្រ្ញងក្រះវិហារបរិសុទ្ធយៅ្រ្ញង

ក្រះ្ម្ពរីរសញ្ញាចាស់(សូមយមើលយលវីវិៃ័េ៨ៃិងៃិ្រ្ខមៃំ២៨)។

រោរត្រសកមួលមួេចំៃួៃកែូវបាៃយធ្ើយ�ើងែល់សយមលៀ្របំពា្រ់្ ិធរីរោរ្រ្ញងក្រះវិហារបរិសុទ្ធ។រោរត្រសកមួលទាំងយៃរះ

មិៃឆលញរះបញ្ចាំង្ រីរោរផ្លាស់ប្ទូរែល់ៃិមិែ្សញ្ញាៃិងយោលលទ្ធិនៃក្រះវិហារបរិសុទ្ធយនារះយទប៉ាុតៃ្រាៃយោលបំណងយែើម្រីយធ្ើឲ្យ

បទ្ិយសាធៃ៍ក្រះវិហារបរិសុទ្ធរោៃ់តែសាម្្ញងាេកសួលៃិងងាេយកបើកបាស់យោេរោរយធ្ើឲ្យសយមលៀ្របំពា្រ់រោៃ់ងាេ

កសួល្រ្ញងរោរពា្រ់ត្ទាំៃិងរាៃែនមលសមរម្យ។

រោរត្រសកមួលមួេចំៃួៃទាំងយៃរះរួមរាៃ៖

• រោរនច្ម៉ាូែតែលរោៃ់តែសាម្្ញសករាប់នស្ក្បមុខៃិងរ៉ូប។

•  ែ្រយហាយ៉៉ាផ្លាស្ទិចយចញ្ រីមួ្រៃិងែ្រតខ្សយចញ្ រីមួ្រៃិងនស្ក្បមុខ។

• យោេយកបើវែ្ញធ្ែុយែើមតែលរោៃ់តែធៃ់ែូចោនាសករាប់រ៉ូបមួ្រៃិងតខ្សចងចយងករះ

តែលជួេរបស់ទាំងយនារះជាប់បាៃេូរៃិងយធ្ើឲ្យវរោៃ់តែងាេត្ទាំ។

យេើងសង្ឹមថារោរត្រសកមួលទាំងយៃរះៃឹងជួេយធ្ើឲ្យបទ្ិយសាធៃ៍ែ៏្ ិសិែ្ឋ

យៃរះរោៃ់តែកបយសើរយ�ើងសករាប់អ្្ររោលតែលអ្្រយធ្ើឲ្យរោរថាវាេបង្គញំ្រ្ញងក្រះវិហារ

បរិសុទ្ធរោលាេជាតែ្្រមួេែ៏យទៀងទាែ់យៅ្រ្ញងជរីវិែអ្្រ។◼

កំណ�់ចំណាំ

 ១.រ័សុលអិមណិលសុៃ«Closing Remarks»Liahonaតខវិច្ិរោឆានាំ២០១៩ទំ្័រ១២០។

មោយ្រណបៈបបធាៃទីេួយ

រោរយ្វើ ឲ្យ បទ្ិយសា្ៃ៍ ក្រះវិហ្រ 

បរិសុទ្ធ របស់ យេើង រោៃ់ខត កបយសើរ

«ការដក្ម្មួលណ្ក៏សដ្យដែល

ម្តរូវបាេសធ្ើែល់ពិធវីបរិ្ុទ្ធេិងេវីតិវិធវីពុំ

ផ្លា្់បដភូរែល់ធម្មជាតិែ៏ពិ្ិែ្ឋរប្់ស្ចកដវី

្ញ្ញាដែលម្តរូវបាេសធ្ើ[សៅក្នុងម្ពះវិហារ

បរិ្ុទ្ធ]ស�ើយ។ការដក្ ម្មួល

ទាំងឡាយអេុញ្ញាតឲ្យស្ចកដវី្ ញ្ញា

ម្តរូវបាេបណដាដះសៅក្នុងែួងចិត្តរប្់មេុ្្ស

ដែលកំពុងរ្់សៅក្នុង្ ម័យកាលេិង

កាលៈសទ្ៈខុ្ៗរនា»។

រ័សុលអិមណិលសុនការបបជុំថានាក់ដឃឹកន្ំសន្និសវីទ

ទូតៅដខ�ុោឆ្នាំ២០១9។



 ខខ យេសា ឆ្នាំ ២០២០ ៤១

ចមេ្លើយចំមពាះសំណួរទូមៅ

មតើែ្ញំអាចបៃ្មបបើបោស់សមេ្លៀកបំពាក់ពិធីការខដលែ្ញំមាៃរួចមហ្ើយ

ោៃខដរឬមទ?

ម្បាកែណ្្់។ម៉រូែពវីមុេអាចបេ្តសម្បើម្បា្់រ្វរូតែល់វា

ម្តរូវការផ្លា្់បដភូរ្ ្មវី។

មតើែ្ញំមោះមចាលសមេ្លៀកបំពាក់ពិធីការខដលចាស់មោយបតរឹេបតូវ

មោយរមបៀបណា?

«សែើម្វីសបាះសចាល្ សម្ៀកបំពាក់ម្ពះវិហារបរិ្ុទ្ធដែល

ចា្់្រាជិកគួរដតបំផ្លាញ្ សម្ៀកបំពាក់សដ្យកាត់វាសចាល

សែើម្វីកុំឲ្យសគស្គាល់ពវីការសម្បើម្បា្់ពវីមុេ»(ក្បួនខ្នាតភាគ២៖

ការគគប់គគងសាសនាចគក[២០១០]ចំេុច២១.១.៤២)។

មតើែ្ញំអាចខកនច្នសមេ្លៀកបំពាក់ខដលែ្ញំមាៃមដើេ្ីឲ្យដូច

ការខកសបេួលថ្មីោៃខដរឬមទ?

បាេ។ព័ត៌រាេបដេថែមសទៀតអំពវីរសបៀបសធ្ើវាអាចរកបាេ

សៅសគ្វទំព័រstore.ChurchofJesusChrist.org\

ceremonialclothingសពលអ្កចរូលសដ្យសម្បើគណេវី

្រាជិកភាពរប្់អ្កឬសដ្យសៅកាេ់ស្វាកម្មដចកចាយស្វើយ

្ួរបុគ្គលិកសៅទវីសោះ។

មតើែ្ញំអាចបរិចាចា្រសមេ្លៀកបំពាក់ពិធីការខដលចាស់ោៃខដរឬមទ?

សពលដែល្ មរម្យអ្កអាចឲ្យ្ សម្ៀកបំពាក់ដែលសម្បើ

ស្វើយសៅល្អសៅ្ រាជិកម្គួស្រឬមិត្តភកដិដែលបាេទទួលពិធវី

អំសណ្យទាេពិ្ិែ្ឋរួចស្វើយ។សទាះជាយ៉ាងណ្ក៏សដ្យ

្សម្ៀកបំពាក់ពិធវីការមិេថារាេ្ ភាពដបបណ្សទមិេគួរ

បរិចាចាគសៅឲ្យម្ពះវិហារបរិ្ុទ្ធDeseret Industriesឬហាង

្សម្ៀកបំពាក់ណ្ស�ើយ។

មតើែ្ញំអាចទិញសមេ្លៀកបំពាក់ថ្មីមោយរមបៀបណា?

្ម្រាប់ព័ត៌រាេអំពវីតនម្េិងអ្វីដែលរាេសៅក្នុងតំបេ់អ្ក

្រូមចរូលសៅកាេ់store.ChurchofJesusChrist.org\
ceremonialclothingឬសៅកាេ់ស្វាកម្មដចកចាយ។
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៤២ លរីអា�ូោ

តៅក្ននុងវគ្គតនរះ

៤៤ រតបៀបដដលយុវមជ្ិមវ័យកំពុងតធ្ើឲ្យមាន

ការផ្លាស់ប្តូរតៅក្ននុងការស្ដារត�ើងវិញដដល

កំពុងតកើ�ត�ើង

ដចកចាយតរឿងរបស់អ្នក

សតើអ្ករាេសរឿងអស្ចារ្យសែើម្វីដចកចាយឬសទ?ឬសតើ

អ្កចង់ស�ើញអតថែបទអ្វីខ្ះអំពវីម្បធាេបទជាក់ោក់

ោោ?សបើែរូសច្ះសយើងចង់ឮពវីអ្ក!អ្កអាច

សផញើអតថែបទឬមតិដកលម្អរប្់អ្កតាមសគ្វទំព័រ 
liahona .ChurchofJesusChrist .org។

ដស្ងរកអ�្ថបទទាំងតនរះនិងអ្វីៗបដន្ថមតទៀ�៖

• សៅសគ្វទំព័រ liahona 
.ChurchofJesusChrist .org

• សៅក្នុងយុវេជ្ិេវ័យបបចាំសោតាហ្៍(ខាងសម្កាម

វគ្គ«យុវមជ្ឈិមវ័យ»សៅក្នុងកម្មវិធវីបណ្ណាល័យ

ែំណឹងល្អ)

យុវេជ្ិេវ័យ

តយើងអាចដចកចាយពន្លឺននដំណឃឹងល្អ

សបមាប់ឌវីជវី្លប៉ុតណាណរះ

គិ�ថាអ្នកមិនមានតោលបំណងមួយក្ននុងន្មជា

យុវមជ្ិមវ័យឬ?សូមគិ�ម្ងតទៀ�

យោេ យសសារ �្គឺវា៉ស៊ីអូ

ការតបបើត្មរះតពញតលញរបស់ស្សន្ចបកគលឺឆ្គង

ប៉ុដន្តសមនឃឹង�នម្

យោេ ឡអូរី អា�ូឡា

ការរកត�ើញអំណរតៅក្ននុងការតធ្ើកិច្ចការរបស់

បពរះអមាចាស់

ការកស្ងនគរ្ ្មវីតៅក្ននុងញតូវខាតលដូតនៀ

យោេ េរីៃឌរី យសលូ

ភា
្ជា េុវេជ្ិេវ័េ ្ ឺ ជា យ្លយវោ សករាប់ រោរលូតោស់ ឱរោសនានា ៃិង ឱរោស យដើេ្រី ចាប់យផ្ដើេ ្រសាង 

ជរីវិត របស់ អ្្រ ។ យ�ើេ រោរៃ៍ យនារះ អាច បយង្កើត អារេមេៃ៍ សៃ្ធប់ រំយភើប ៃិង ្ ួរឲ្យ ភ័េខាលាច រាំងអស់ 

យៅ្រ្ុង យ្ល ខត េួេ ( វា ្ ិត ជា ខបប យនារះ សករាប់ យេើង ) ។

ប៉ុខៃ្ត យ្ល យេើង អាច ៃឹង េិៃ ដឹង ្ រី ចយេ្លើេ ចំយពារះ សំៃួរ រាំងអស់ ដ៏ សំខាៃ់ បំផុត ្រ្ុង ជរីវិត ្រ៏ រាៃ យរឿង េួេ ខដល 

យេើង រាៃ ភា្កបា្រដ រាំងកសុង—្ឺ ថា យុវមជ្ិមវ័យដ�ងដ�ជាកមាលាំងដ៏សំខាន់មួយតៅក្ននុងការស្ដារត�ើងវិញដដល

កំពុងតកើ�ត�ើងរបស់ស្សន្ចបករបស់បពរះតយស៊ូវបគវីសទ។

យៅ្រ្ុង រោរោ្រ់ ខផៃរោរ ខផ្្រ សករាប់ ខខ យៃរះ យេើង បាៃ ៃិយាេ ជាេួេ េុវេជ្ិេវ័េ ជា យកចើៃ អំ្រី រោរចូលរួេ របស់ 

្ួ្រយ្ យៅ្រ្ុង រោរកបេូល ផ្ដុំ វង្ស អ៊ីកសាខអល ។ យ�ើេ យេើង កតូវបាៃ យ្វើ ឲ្យ របរាប ជា ខាលាំង យោេសារ យសច្រ្ដរី កសឡាញ់ ដ៏ 

យសាមារះ ៃិង រោរបូជា របស់ ្ ួ្រយ្ ចំយពារះ ដំៃឹងល្ នៃ ក្រះយេស៊ូវ ក្រីស្ទ ។ េិៃ ថា រោលៈយទសៈ របស់ ្ ួ្រយ្ យា៉ាង ោ យនារះ 

យទ ពួកបរិសុទ្ធវ័យតក្មងទាំងតនរះយល់ពវី�ួន្ទវីដ៏ចាំបាច់ដដលពួកតគមានតៅក្ននុងបោកាន់កាប់ប�ួ�បតាចុងតបកាយតនរះ។ 

យៅ្រ្ុង « រយបៀប ខដល េុវេជ្ិេវ័េ ្រំ្ុង យ្វើ ឲ្យ រាៃ រោរផ្លាស់ប្ដអូរ យៅ្រ្ុង រោរសាដារ យឡើង វិញ ខដល ្រំ្ុង យ្រើតយឡើង » យៅ 

ទំ្័រ ៤៤ អ្្រ អាច អាៃ ្ រី រយបៀប ខដល េុវេជ្ិេវ័េ ្ រី កបយទស ឥោឌា �ុងក្រី បាបាដូស អូកសាតាលរី ៃិង ស�រដ្ឋ ្រំ្ុង 

យរៀបចំ ្ ិភ្យោ្រ សករាប់ រោរយាង េ្រ ជាយលើ្រ ទរី្រីរ របស់ ក្រះអង្គ សយ្គ្ររះ ។

យៅ្រ្ុង អត្ថបទ ខដល រាៃ ខត ជា ឌរីជរី្ល យសសារ ផ្ដល់ ៃូវ រោរេល់ដឹង ្ រី រយបៀប ខដល តយើងអាចដស្ងរក

តោលបំណងរបស់តយើងតហើយកាលាយជាអ្នកដឃឹកន្ំកាន់ដ�បបតសើរ។ ឡអូរី ៃិយាេ អំ្រី ្ រជ័េ រាំងឡាេ ខដល យេើង 

ទទួល បាៃ យ្ល យេើង យ្វើតាេ រោរកបឹ្រសា របស់ ្ យារោរី ។ េុវេជ្ិេវ័េ យផ្សងៗ យទៀត ខច្រចាេ ្ រី បទ្ិយសា្ៃ៍ របស់ 

្ួ្រយ្ ជាេួេ ៃឹង រោរបយកេើ ្រ្ុង ក្រះវិហ្រ បរិសុទ្ធ រោរគ្រ បយកេើ ្ង្សកបវត្តិ ៃិង ្រិច្រោរ ផ្ស្វផសាេ សាសនា ។ យ�ើេ 

យេើង ខច្រចាេ ្ រី ្ ំរូ េួេ េ្រ ្ រី េុវេជ្ិេវ័េ រានា្រ់ យៅ្រ្ុង ញអូវ ខាយលដូយៃៀ ខដល បគ្ហាញ ្ រី រយបៀប ខដល សមាជិកវ័យតក្មង

កំពុងតធ្ើកិច្ចការរបស់បពរះអមាចាស់តៅក្ននុង�ំបន់�ូចៗរបស់ស្សន្ចបក។

េិៃថា អ្្រ យៅ ទរីោ ឬ រោលៈយទសៈ របស់ អ្្រ ជា អវរី យនារះយទ អ្នកអាចតធ្ើឲ្យមានភាពខុសោនាមួយតៅក្ននុងការបបមូលផ្នុំ

វង្សអ៊ីបស្ដអលជាងដដលអ្នកអាចគិ�។ ្រ្ុង នាេ ជា េុវ េជ្ិេវ័េ យេើង ្ ឺជា អនា្ត ថានា្រ់ដឹ្រនាំ របស់ សាសនាចក្រ 

យៃរះ ។ យ�ើេ ផ្កាយភ្លើង នៃ ្រិច្ខិតខំ របស់ យេើង ៃឹង បយញឆរះ យ�ើេ រលោល ្ ៃ្លឺ នៃ ដំៃឹងល្ យៅ ទូរាំង ្ ិភ្យោ្រ យៅ ន្ងៃ 

ខស្្រ យៃរះ ។

យោេ យសាមារះសមេ័ក្

ឆ្ខខល វួដខលញ ៃិង េរីៃឌរី យសលូ

អ្្រ ៃិ្ៃ្ធ វ្្គ េុវេជ្ិេវ័េ សករាប់ ទស្សនាវដ្តរី សាសនាចក្រ
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រប�ៀ�ដែលយុវមជ្ឈិមវ័យកំពុង
ប្វើឲ្យមានការផ្លាស់�្ដូរបៅក្នុង

ការស្ដារឡ�ើងវិញដែលកំពុងឡកើតឡ�ើង

េិ
ៃ ថា អ្្រ ឮ រោរអយញ្ើញ យោេ ថានា្រ់ ដឹ្រនាំ សាសនាចក្រ រានា្រ់ ឲ្យ ចូលរួេ យៅ្រ្ុង រោរសាដារ យឡើងវិញ 

ខដល ្រំ្ុង យ្រើតយឡើង ឬ ឲ្យ ជួេ កបេូល វង្ស អ៊ីកសាខអល ្រ្ដរី យតើ អ្្រ ធ្លាប់ ្ ិត យទ ថា « យតើ ខញុំ អាច យ្វើ 

អវរី បាៃ ខ្លរះ ? ខញុំ កគ្ៃ់ខត ជា េៃុស្ស រានា្រ់ » « ខញុំ យ្រមេង យ្្រ » « ខញុំ េិៃ រាៃ់ យរៀបរោរ ផង » ឬ « ខញុំ 

េិៃ យចរះ ក្ប់កគ្ៃ់ ។ យតើ ភា្ខុស គ្នា អវរី ខ្លរះ ខដល ខញុំ អាច យ្វើ បាៃ យៅ ? »

យេើង រានា្រ់ៗ រាៃ ្ ំៃិត កបយភទ យនារះ េ្ដងរាកាល ។ ប៉ុខៃ្ត សូេ ្រុំ បយោដាេ ឲ្យ រោរសង្ស័េ យលើ ខ្លលួៃឯង យនារះ 

រាៃ ឥទ្ធិ្ល េ្រយលើ អ្្រ រោលខដល អ្្រ អាៃ កបយយា្ េួេ ចំៃួៃ បនាទាប់ យៃរះ ៖

• េ៉ូខសប ស៊មេី្ រាៃអាេុ កតឹេខត ២២ ឆ្នាំ ប៉ុយោណារះ យ្ល យោ្រ បាៃ ចាប់យផ្ដើេ ប្រខកប ក្រះ្េ្រីរ 

េរេៃ ។

• អូលរីយវើរ យ្យឌើរី រាៃ អាេុ ខត ២២ ឆ្នាំ យ�ើេ េ៉ូហ្ៃ វិតយេើរ រាៃ អាេុ ២៦ ឆ្នាំ ( យ�ើេ 

រាំង្រីរនា្រ់ ្ ឺ យៅលរីវ ! ) យ្ល ្ ួ្រយោ្រ បាៃ ចាប់យផ្ដើេ យ្វើ ជា អ្្រសរយសរ របស់ េ៉ូខសប ។

• យៅ្រ្ុង ឆ្នាំ ១៨៣៥ យ្លខដល ្រូរ៉ុេ នៃ ្ ួ្រ សាវ្រ ដប់្រីរ នា្រ់ យលើ្រ ដំបូង កតូវបាៃ យៅ ្ួ្រយោ្រ 

រាៃ អាេុ ចាប់្រី ២៣ យៅ ៣៥ ឆ្នាំ ។

• ្ួ្របរិសុទ្ធ ្ រី ជំនាៃ់ ដំបូង ជាយកចើៃ ខដល បាៃ ចូលរួេ សាសនាចក្រ យ�ើេ បាៃ ខច្រចាេ 

ដំៃឹងល្ ្ឺ ជា េុវេជ្ិេវ័េ ។

យោេ ្ ិត ្ រី អវរី ក្ប់យា៉ាង ក្រះ បាៃយ្វើ ្រិច្រោរ តាេរេៈ េុវេជ្ិេវ័េ យៅ្រ្ុង ជំនាៃ់ ដំបូងៗ នៃ រោរសាដារ 

យឡើងវិញ នៃ ដំៃឹងល្ នៃ ក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទ ។ ជា េៃុស្ស ដូចជា អ្្រ អញ្ឹង ។

សូេ ្ ិត ្ រី យរឿង យនារះ ។

សាសនាចក្រ ៃឹង េិៃ បាៃ រី្ររលោល យៅ ទូរាំង ខផៃដរី យៅ ស្វន្ងៃ យៃរះ យទ កបសិៃយបើ ក្ប់ គ្នា ្ ិត 

ថា ្ួ្រយ្ ្ ុំ អាច យ្វើ ឲ្យ រាៃ ភា្ខុសគ្នា យនារះ ។ យ�ើេ អ្្រ—ខេៃយ�ើេ អ្្រ !—ជា ខផ្្រ នៃ ជំនាៃ់ ដ៏ 

ជយកេើស យដើេ្រី បៃ្ត រោរសាដារ យឡើងវិញ ៃិង ដឹ្រនាំ សាសនាចក្រ របស់ ក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទ យៅ ស្វន្ងៃ យៃរះ ។ ខផ
ៃ
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យុវមជ្ិមវ័យ

េុវេជ្ិេវ័េ ខតងខត 

រាៃ តួនាទរី យា៉ាង សំខាៃ់ 

យៅ្រ្ុង្រិច្រោរ នៃ យសច្រ្ដរី 

សយ្គ្ររះ ។
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ក្រះ បាៃយ្វើ ្រិច្រោរ តាេរេៈ េុវេជ្ិេវ័េ 

យៅ្រ្ុង ជំនាៃ់ ដំបូងៗ នៃ រោរសាដារ យឡើងវិញ ។ ជា 

េៃុស្ស ដូចជា អ្្រ អញ្ឹង ។

អ្នកប�ូវបានប្ជតូនមកទវីតនរះ។
តពលតនរះ។ឥ�តូវតនរះ។

យ្ល ៃិយាេ អំ្រី ជំនាៃ់ របស់ យេើង កបធ្ៃ រ័សុល អិេ 

ៃិលសុៃ បាៃ បយកងៀៃ ថា « អ្្រ ្រំ្ុង ខត រស់យៅ្រ្ុង ‹ យរា៉ាង ទរី 

ដប់េួេ › ។ ក្រះអរាចាស់ បាៃ កបរោស ថា យៃរះ ្ ឺ ជា យ្ល ចុងយករោេ 

ខដល កទង់ ៃឹង កតាស់ យៅ ្ ួ្រ យ្វើរោរ យៅ ្រ្ុង ចរាការ ទំពាំងបាេ កទង់ ឲ្យ 

កបេូល អ្្រ កតូវបាៃ យកជើស តាំង ្ រី ទិស រាំង បួៃ នៃ ខផៃដរី ។ ( សូេ 

យេើល ្. ៃិង ស. ៣៣:៣–៦ ) ។ យ�ើេ អ្្រ កតូវបាៃ បញ្អូៃ ឲ្យ 

េ្រ រួេ ចំខៃ្រ ្រ្ុង រោរកបេូល ផ្ដុំ យៃរះ » ។ ១

សូេ ្ ិត អំ្រី ្ររាលាំង នៃ ្ ួ្រ អ្្រ ផ្ស្វផសាេ សាសនា យ្ញ យរា៉ាង 

៦៥០០០ នា្រ់ ខដល ្រំ្ុង ខច្រចាេ ដំៃឹងល្ អស់ យ្ញ េួេ ន្ងៃ 

ជា យរៀងរល់ ន្ងៃ យៅ ទូរាំង ្ ិភ្យោ្រ ។ សូេ ្ ិត អំ្រី េុវេជ្ិេវ័េ 

រាំងអស់ ខដល ្រំ្ុង យ្វើ យសច្រ្ដរី សញ្ញា យៅ្រ្ុង ក្រះវិហ្រ បរិសុទ្ធ ្រំ្ុង 

រាញ េ្រ ផល ្ រី ្ រជ័េ ប្វជិតភា្ ៃិង ក្រះវិហ្រ បរិសុទ្ធ ៃិង 

្រំ្ុង យ្វើ យសច្រ្ដរី សញ្ញា យោេ យសាមារះកតង់ យដើេ្រី ្ កងឹង ក្រុេក្ួសារ 

របស់ ្ ួ្រយ្ ៃិង យដើេ្រី សាថាបនា ៃ្រ របស់ ក្រះ យៅយលើ ខផៃដរី យៃរះ ។  

សូេ ្ ិត អំ្រី េុវេជ្ិេវ័េ ខដល ្រំ្ុង បយកេើ ជា ថានា្រ់ ដឹ្រនាំ យៅ ជុំវិញ 

្ិភ្យោ្រ ។ សូេ ្ ិត អំ្រី ្ ួ្រ អ្្រ ខដល ្រំ្ុងខត យឆ្ពរះ យៅ េុខ 

យដើេ្រី យ្វើតាេ ក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទ ្វរី យបើ ្ ួ្រយ្ កប�េ ៃឹង រោរលំបា្រ 

យ៉ូដសបស៊្មីធអាយុ
២២ឆ្នាំ

បាៃ ចាប់យផ្ដើេ ប្រខកប ក្រះ 

្េ្រីរ េរេៃ
អូលវីតវើរតៅតឌើរីអាយុ
២២ឆ្នាំ

បាៃ ចាប់យផ្ដើេ ជា អ្្រ 

សរយសរ របស់ េ៉ូខសប យ៉ូហានវិ�តមើរអាយុ
២៦ឆ្នាំ

បាៃ ចាប់យផ្ដើេ ជា អ្្រ សរយសរ 

របស់ េ៉ូខសប
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្រ្ដរី ។ េុវេជ្ិេវ័េ ខតងខត ជា  ខផ្្រ ដ៏ ចាំបាច់ េួេ នៃ រោរសាដារ 

យឡើង វិញ តាំង ្ រី ដំបូង េ្រ ។ យ�ើេ រោរសាដារ យឡើងវិញ ខដល ្រំ្ុង 

យ្រើតយឡើង យៃរះ ្ឺ ជា ខផ្្រ ដ៏ ចាំបាច់ េួេ នៃ ជរីវិត របស់ សរាជិ្រ 

សាសនាចក្រ ជា េុវេជ្ិេវ័េ រប់ េិៃ អស់ ។

អ�្ថន័យននការស្តារត�ើងវិញ
ចំតោរះខ្នុំ

សករាប់ ្ ួ្រយេើង ជាយកចើៃ រោរចូលរួេ របស់ យេើង 

យៅ្រ្ុង រោរសាដារ យឡើងវិញ យផ្ដើេ យចញ ្ រី អវរី ខដល បាៃ បយកងៀៃ 

យេើង ។ សករាប់ យវៃយៃឡា វា៉រោបា៉ាលលរី ជា អ្្រ ខកបចិត្ត យជឿ 

េុវេជ្ិេវ័េ រានា្រ់ េ្រ ្ រី ខអៃកោ កបាយដស កបយទស ឥោឌា 

« រោរសាដារ យឡើងវិញ ្ ឺ អំ្រី រោរខសវងរ្រ វិវរៃៈ ។ េ៉ូខសប 

ស៊មេី្ បាៃ ខសវងរ្រ វិវរៃៈ យៅ្រ្ុង នក្ ។ យោ្រ បាៃ កបឹ្រសា 

ជាេួេ ៃឹង ក្រះ យោ្រ បាៃ រងចាំ ចយេ្លើេ យ�ើេ យោ្រ បាៃ 

អត់្មេត់ ។ យនារះ ជា អវរី ខដល ខញុំ ចូលចិត្ត » ។ យវៃយៃឡា ្ ៃ្យល់ ថា 

« េុៃយ្ល ខដល ខញុំ បាៃ ឮ ្ រី រោរសាដារ យឡើងវិញ ខញុំ ្ ុំ បាៃ ដឹង យកចើៃ 

្រី រោរខសវងរ្រ វិវរៃៈ យឡើេ ។ អវរី េួេ ខដល អសាចារ្យ បំផុត ខដល 

យ្វើ ឲ្យ ខញុំ យសងៃើច យនារះ ្ ឺ រយបៀប ខដល យោ្រ បាៃ ចំោេ យ្ល យដើេ្រី 

ទទួល បាៃ វិវរៃៈ ្ រី ក្រះ ។ យនារះ ជា អវរី ខដល ខញុំ បាៃ យរៀៃ យចញ ្ រី 

រោរសាដារ យឡើងវិញ ។

អិេរា៉ា ៃិង យា៉ា្រុប រ៉ូបឺតស៍ ជា ្ ូសាវាេរី ភរិយា វ័េយ្រមេង 

េ្រ ្ រី េូថា�៍ ស.រ.អា េល់កសប ថា រោរសាដារ យឡើងវិញ ្ ឺ 

អំ្រី « វិវរៃៈ ខដល ្រំ្ុង ខត បៃ្ត »—សករាប់ យេើង ផ្ទាល់ ៃិង 

សករាប់ ្ ិភ្យោ្រ—« ថា យេើង រាៃ ្ យារោរី រានា្រ់ ជា អ្្រ 

នាំពា្រ្យ ្ រី ក្រះ យៅយលើ ខផៃដរី យៃរះ យោេ កបា្រដ ថា េិៃថា រាៃ 

ឧបស្្គ អវរី ្រ៏ យោេ ខដល រាៃ ្រ្ុង ្ ិភ្យោ្រ យៃរះ យេើង រាៃ 

េៃុស្ស រានា្រ់ ខដល យ្វើ ្រិច្រោរ ៃិង អ្ិសាឋាៃ ៃិង សៃ្ទនា ជាេួេ 

ក្រះ យដើេ្រី យ្វើ ឲ្យ កបា្រដ ថា យេើង យរៀបចំ យ�ើេ អាច កប�េ 

ៃឹង ឧបស្្គ អវរី ្រ៏ យោេ ខដល រាៃ រោលខដល ្ ិភ្យោ្រ យៃរះ 

ផ្លាស់ប្ដអូរ » ។

យា៉ា្រុប ៃិយាេ ថា « ចំយៃរះដឹង ជាយកចើៃ ខដល េ្រ ជាេួេ 

ៃឹង រោរសាដារ យឡើង វិញ យ្វើ ឲ្យ ជរីវិត ខញុំ រោៃ់ខត គ្េកសួល ៃិង េិៃ 

សូវ តាៃតឹង » ។ រាំងអស់ វា ភាជាប់ េ្រ ជាេួេ ភា្កបា្រដកបជា 

« ថា រាៃ ក្រះ េួេ អង្គ ខដល កសឡាញ់ យេើង ៃិង យេើល ខ្ 

យេើង » អិេរា៉ា ៃិយាេ ។ « ក្រះរជ បំៃង របស់ កទង់ ្ ឺ 

សុភេង្គល របស់ យេើង ។ ្រ្ុង នាេ ជា េុវេជ្ិេវ័េ យេើង អាច 

ទុ្រចិត្ត យលើ កទង់ រាំងកសុង ៃិង យ្វើតាេ កទង់ យោេសារ យេើង 

ដឹង ្ រី យគ្លយៅ របស់ កទង់ ្ ឺ ជា សុភេង្គល របស់ យេើង ។ យេើង 

ដឹង ថា យេើង ជា តួអង្គ អស់្រល្ ជាៃិច្ យ�ើេ រោរៃ៍ យនារះ ផ្ដល់ 

្រ្ដរីសង្ឹេ ៃិង យសច្រ្ដរី ជំយៃឿ ជាយកចើៃ ដល់ ខញុំ ថា អវរី្រ៏ យោេ ខដល 

ខញុំ យ្វើ ឥឡអូវ យៃរះ ៃិង ្រំ�ុស ោ ្រ៏ យោេ ខដល ខញុំ យ្វើ ឥឡអូវ យៃរះ ខញុំ 

យៅខត អាច ខកបចិត្ត យ�ើេ ខញុំ រាៃ យ្លយវោ យៃរះ យដើេ្រី លូតោស់ 

ៃិង យរៀៃសូកត » ។

រោរធ្នា អរះអាង កបយភទ យនារះ ្រ៏ ជួេ ដល់ រ៉េ៉ូោ េ៉ូរីស 

ផងខដរ ជា េុវេជ្ិេវ័េ រានា្រ់ េ្រ ្ រី បាបាដូស យ្ល នាង 

បាៃយរៀៃ អំ្រី រោរសាដារ យឡើងវិញ ជាយលើ្រ ដំបូង ។ ្រ្ុង ចំយោេ 

រោរសាដារ យឡើងវិញ្ឺ 

អំ្រី រោរខសវងរ្រ 

វិវរៃៈ ។

តវនតនឡាវា៉កាបា៉ាលលវី
អាយុ២២ឆ្នាំបបតទសឥណាឌា

ចំយៃរះដឹង ជាយកចើៃ ខដល េ្រ ជាេួេ 

ៃឹង រោរសាដារ យឡើងវិញ យ្វើ ឲ្យ ជរីវិត 

ខញុំ រោៃ់ខត គ្េកសួល ៃិង េិៃ សូវ 

តាៃតឹង ។

យ៉ាកុបរ៉ូបលឺ�ស៍
អាយុ២9ឆ្នាំសហរដ្ឋ



 ខខ យេសា ឆ្នាំ ២០២០ ៤7

ទរីបនាទាល់ យផ្សងៗ យទៀត នាង បាៃ ទទួល ទរីបនាទាល់ េួេ ថា « ក្រះវរបិតា 

សួ្៌ ្ ង់ យៅ ទរី យនារះ  សករាប់ យេើង ។ រោរសាដារ យឡើងវិញ នាំ ភា្សុខសាៃ្ត 

ដល់ ្ ួ្រ អ្្រ ខដល សង្ស័េ ្ រី ជរីវិត ្ ួ្រយ្ ៃិង សង្ស័េ ខផៃរោរ របស់ ក្រះ 

សករាប់ ្ ួ្រយ្ » ។

ប៉ុខៃ្ត យរារះបរី ជា រោរេល់ ្ រី រោរសាដារ យឡើងវិញ បាៃ នាំ េ្រ ៃូវ 

ភា្ចបាស់ោស់ ដល់ ជរីវិត នាង ្រ្ដរី ្រ៏ នាង ទទួល សារល់ ផងខដរ ថា 

« រោររស់យៅ ឆ្ងាេ ្ រី រោរិយាល័េ ្រោដាល របស់ សាសនាចក្រ វា ្ ិបា្រ 

ៃឹង ភាជាប់ ទំនា្រ់ទំៃង យៅ ៃឹង ដំៃឹងល្ ប៉ុខៃ្ត យោេសារ ខញុំ រាៃ ទរីបនាទាល់ 

ដ៏ រឹងរាំ េួេ អំ្រី ដំៃឹងល្ ខដល បាៃ សាដារ យឡើងវិញ យនារះ ខញុំ ដឹង ថា យរារះ 

ខញុំ យៅ ឆ្ងាេ យា៉ាង ោ ្រ៏ ខញុំ យៅខត អាច រាៃ អារេមេៃ៍ ថា ជា ខផ្្រ េួេ នៃ 

រោរសាដារ យឡើងវិញ ថា ខញុំ េិៃ ឯយរោ យទ » ។

យ�ើេ នាង េិៃ  ឯយរោ យទ ។ េុវេជ្ិេវ័េ យៅ ជុំ វិញ ្ ិភ្យោ្រ ្រំ្ុង 

ចូលរួេ យៅ្រ្ុង រោរសាដារ យឡើងវិញ តាេរេៈ រោរបយកេើ ្រ្ុង ក្រះវិហ្រ បរិសុទ្ធ 

្ង្សកបវត្តិ ៃិង ្រិច្រោរ ផ្ស្វផសាេ សាសនា ។ ជាេួេ ៃឹង រោរេល់ អំ្រី 

វិវរៃៈ ផ្ទាល់ ខ្លលួៃ ខដល យេើង ទទួល បាៃ ្ រី រោរយរៀៃសូកត អំ្រី រោរៃិេិត្ត 

ដំបូង របស់ េ៉ូខសប សមេ៊ី្ ៃិង រោរសាដារ យឡើង វិញ យនារះ យេើង រាំងអស់ គ្នា 

អាច បៃ្ត ខសវងរ្រ យដើេ្រី សារល់ ក្រះ�ៃ្ទរះ របស់ ក្រះ យ�ើេ ខផ្្រ ោ ខដល 

យេើង អាច យ្វើ យៅ្រ្ុង រោរសាដារ យឡើងវិញ ខដល ្រំ្ុង យ្រើតយឡើង យៃរះ ។

យុវមជ្ិមវ័យដឃឹកន្ំស្សន្ចបក
យេើង អាចជា េុវេជ្ិេវ័េ ប៉ុខៃ្ត យេើង អាច ជា ថានា្រ់ ដឹ្រនាំ យៅ្រ្ុង 

សាសនាចក្រ ឥឡអូវ យៃរះ ។ ្វរីយបើ ជា សរាជិ្រ សាសនាចក្រ ខត រានា្រ់ឯង 

យៅ្រ្ុង ក្ួសារ នាង ្រ៏ ចាំងរោ តូរូៃរី េ្រ្រី ន�្គអូ �ុងក្រី កតូវបាៃ ្ កងឹង 

យោេ រោរចូលរួេ របស់ េិត្ត េុវេជ្ិេវ័េ របស់ នាង យៅ្រ្ុងទិដ្ឋភា្ 

យផ្សងៗ យទៀត នៃ រោរសាដារ យឡើងវិញ ៖ « េិត្តភ្រ្ដិ ខញុំ េួេ ចំៃួៃ បាៃ យៅ បយកេើ 

យបស្រ្រេមេ យ�ើេ វា ជាយរឿង អសាចារ្យ ោស់ ខដល យឃើញ រោររី្រចយកេើៃ 

របស់ ្ ួ្រយ្ យ�ើេ យ្ល ្ ួ្រយ្ កតឡប់ េ្រវិញ ្ួ្រយ្ រី្រចយកេើៃ 

ខាលាំង ោស់ តាេរេៈ បទ្ិយសា្ៃ៍ រាំងអស់ របស់ ្ ួ្រយ្ ។ វា ជា 

បទ្ិយសា្ៃ៍ ដ៏ អសាចារ្យ េួេ សករាប់ យេើង រាំងអស់ គ្នា ។ យ�ើេ វា ខតងខត 

អសាចារ្យ ជាៃិច្ ខដល យឃើញ េិត្តភ្រ្ដិ េុវេជ្ិេវ័េ យៅលរីវ របស់ខញុំ បយកេើ 

យៅ្រ្ុង រោរយៅ បយកេើ របស់ ្ ួ្រយ្ យ�ើេ យ្លខ្លរះសូេ្រី ខត ជា ឱរោស 

ខដល ្ ួ្រយ្ បយង្កើត យឡើង យោេ ខ្លលួៃ ្ ួ្រយ្ ផ្ទាល់ ដូចជា រោរសមេ័ក្ចិត្ត យ្វើ 

ជា ទរីកបឹ្រសា ្រ្ុង សៃ្ិសរីទ ដ.្រ.េ ( យដើេ្រី ្ររាលាំង េុវវ័េ ) ។ ខញុំ រាៃ 

អារេមេៃ៍ ដូចជា រោរសាដារ យឡើងវិញ េិៃខេៃ ខតងខត អំ្រី រោរបយកងៀៃ េៃុស្ស 

អំ្រី ដំៃឹងល្ យនារះយទ—វា ្ ឺ អំ្រី រោរ្កងឹង សរាជិ្រ ខដល យេើង រាៃ » ។

េុវ េជ្ិេវ័េ យៅ្រ្ុង កបយទស �ុងក្រី េល់ ថា ្ួ្រយ្ ្ ឺជា អនា្ត 

ថានា្រ់ដឹ្រនាំ របស់ សាសនាចក្រ យៃរះ ។ ចាំងរោរ សារភា្ ថា « យ្កតូវរោរ 

រោរសាដារ យឡើងវិញ នាំ ភា្សុខសាៃ្ត 

ដល់ ្ ួ្រ អ្្រ ខដល សង្ស័េ ្ រី ជរីវិត 

្ួ្រយ្ ៃិង សង្ស័េ ខផៃរោរ របស់ 

ក្រះ សករាប់ ្ ួ្រយ្ ។

រ៉ូម៉ូណាម៉ូរីស
អាយុ២៨ឆ្នាំបាបាដូស

រោរសាដារ យឡើងវិញ ្ ឺ អំ្រី រោរ្កងឹង សរាជិ្រ ខដល យេើង រាៃ ។

ចាំងការ�ូរូនវី
អាយុ២៤ឆ្នាំហុងបគវី



៤៨ លរីអា�ូោ

យេើង យ�ើេ យេើង កតូវ រាៃ សេត្ថភា្ យដើេ្រី សយកេច ្រិច្រោរ យនារះ 

ខដល យ្លខ្លរះ វា យលើសលប់ » ។ « ក្រះអរាចាស់ ្រំ្ុង ្ យៃ្លឿៃ 

្រិច្រោរ យ�ើេ យេើង ជា ខផ្្រ របស់ ្រិច្រោរ យនារះ ។ យ្លខ្លរះ យេើង 

្ិត ថា ‹ យតើ ខញុំ កតូវយ្វើ ្រិច្រោរ យៃរះ ដូច យេ្ដច យៅ ? › ប៉ុខៃ្ត វា អសាចារ្យ 

ខដល យឃើញ ថា ថានា្រ់ដឹ្រនាំ របស់ យេើង រាៃ ទំៃុ្រចិត្ត យា៉ាង ខាលាំង 

េ្រយលើ យេើង ។ វា ជកេុញ ចិត្ត សករាប់ អស់ អ្្រ ខដល ្ ិតជា 

កសឡាញ់ សាសនាចក្រ យ�ើេ រាៃ ទរីបនាទាល់ រឹងរាំ យោេសារ 

យេើង ដឹង ថា ន្ងៃ េួេ យេើង ៃឹង រាៃ ទំៃួល ខុសកតូវ ។ យេើង 

កតូវខត ទទួល ខុសកតូវ សករាប់ រោររី្រ ចយកេើៃ ខាង វិញ្ញាៃ របស់ 

យេើង » ។

សៃ ៃិង យស្ទហ្វាៃរី េ៉ូខសប េ្រ ្ រី អូកសាតាលរី ភា្ ខាងលិច 

ចូលរួេ យៅ្រ្ុង រោរសាដារ យឡើងវិញ យោេ រោរខៃនាំ េុវវ័េ 

យៅ្រ្ុង វួដ របស់ ្ ួ្រយ្ ។ យស្ទហ្វាៃរី ៃិយាេ ថា « សករាប់ 

ខញុំ រោរចូលរួេ យៅ្រ្ុង រោរសាដារ យឡើងវិញ ្ឺ រោរជួេ ដល់ ជំនាៃ់ 

អនា្ត ឲ្យ េល់ ថា ដំៃឹងល្ ជា អវរី ៃិង រយបៀប ខដល វា អាច ជួេ 

្ួ្រយ្ ៃិង អ្្រ យផ្សង យទៀត យៅ្រ្ុង ជរីវិត របស់ ្ ួ្រយ្ » ។ « យេើង 

អាច ជួេ បយង្កើត ក្ឹរះ ខដល រោៃ់ខត រឹងរាំ សករាប់ សាសនាចក្រ 

យៅ្រ្ុង កបយទស របស់ យេើង យៅ យ្ល យករោេ យទៀត » ។

សៃ ្ ៃ្យល់ ថា « យេើង ចង់ ជួេ េុវវ័េ ឲ្យ ទទួល បាៃ 

ទរីបនាទាល់ េួេ អំ្រី ក្រះ្េ្រីរ េរេៃ ៃិង េ៉ូខសប ស៊មេី្ យ�ើេ 

 ដឹង យោេ ខ្លលួៃ ្ ួ្រយ្ ផ្ទាល់ ថា ្ួ្រយ្ ្ ិតជា បុកតា បុកតរី របស់ 

ក្រះ » ។ « យេើង េិៃ ចង់ឲ្យ វា ជា អវរី ខដល ្ ួ្រយ្ កគ្ៃ់ខត យកចៀង 

យៅ្រ្ុង ថានា្រ់ ្រុរារ យនារះ យទ—យេើង ចង់ ឲ្យ ្ ួ្រយ្ ដឹង ថា  វា ្ ិត 

ខេៃ » ។

សករាប់ យវៃយៃឡា រោររស់យៅ តាេ ដំៃឹងល្ យៅ្រ្ុង 

កបយទស ឥោឌា េិៃ ខតងខត គ្េកសួល យនារះ យទ ប៉ុខៃ្ត នាង ដឹង 

ថា ្ររាលាំង របស់ សរាជិ្រ ខដល ជា េុវេជ្ិេវ័េ យៅ ទរីយនារះ ៃឹង 

បំផុស ដល់ អ្្រ យផ្សង យទៀត យ�ើេ ជួេ ដល់ ដំយៃើររោរ នៃ រោរសាដារ 

យឡើងវិញ ។ នាង ៃិយាេ ថា « យៅទរីយៃរះ េុវេជ្ិេវ័េ 

រាំងអស់ យសាមារះកតង់ ោស់ ។ ្ួ្រយ្ ខសវងរ្រ ឱរោស យដើេ្រី 

ខច្រចាេ ទរីបនាទាល់ របស់ ្ ួ្រយ្ » ។ « យេើង ដូចជា ្ ួ្រ អ្្រ 

កតួសកតាេ ផ្លអូវ យៅ កបយទស ឥោឌា ។ យេើង ផ្លាស់ េ្រ ្ រី ្រខៃ្លង 

យផ្សងៗ យ�ើេ ្ ួ្រយេើង ខ្លរះ ខ្េ រាំង ចា្រយចញ ្ រី ក្ួសារ យេើង 

ផង ។ ជរីវិត អាច រាៃ ឧបស្្គ យកចើៃ យៅ ទរីយៃរះ ប៉ុខៃ្ត យេើង យៅខត 

យកជើសយរើស យដើេ្រី រស់យៅ តាេ ដំៃឹងល្ ។ ក្រះ្េ្រីរ ផ្ដល់ ដល់ 

យេើង ៃូវ ្រ្ដរីសង្ឹេ ្ររាលាំង ៃិង ភា្រោលាហ្ៃ » ។

េិៃ ថា យេើង យៅ ទរីោ យទ ្រ្ុង នាេ ជា េុវេជ្ិេវ័េ យេើង 

អាច បៃ្ត រាៃ ឥទ្ធិ្ល ដ៏ រាៃ អាៃុភា្ យៅយលើ រោរសាដារ យឡើងវិញ 

ខដល ្រំ្ុង យ្រើតយឡើង យៃរះ តាេរេៈ យសច្រ្ដរី ជំយៃឿ ៃិង រោរតាំងចិត្ត 

របស់ យេើង ចំយពារះ ដំៃឹងល្ ។

សករាប់ ខញុំ រោរចូលរួេ យៅ្រ្ុង រោរសាដារ 

យឡើងវិញ ្ឺ ជា រោរជួេ ដល់ ជំនាៃ់ អនា្ត 

ឲ្យ េល់ ថា ដំៃឹងល្ ជា អវរី ៃិង រយបៀប ខដល វា 

អាច ជួេ ្ ួ្រយ្ ៃិង អ្្រ យផ្សង យទៀត យៅ្រ្ុង 

ជរីវិត របស់ ្ ួ្រយ្ ។

តសទហាវានវីយ៉ូដសប
អាយុ២៨ឆ្នាំអូបស្តាលវី
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អន្គ�ស្សន្ចបក៖វា
តបសចដ�តលើតយើង

យេើង្ឺជាអនា្តនៃសាសនាចក្រ ។ យេើង យៅ្រ្ុង ស្គ្រេ 

ចុងយករោេ ។ ក្រះ វរ បិតា សួ្៌្ឹង ខផ្្រ យលើ យេើង យដើេ្រី ជួេ កទង់ យ្វើ 

្រិច្រោរ របស់ កទង់—ជា ្រិច្រោរ ខដល ផ្លាស់ប្ដអូរ ជរីវិត ដ៏ យៅ អស់្រល្ 

របស់ កទង់ ។ កទង់ ដឹង ថា យេើង រឹងរាំ ក្ប់កគ្ៃ់ យដើេ្រី បៃ្ត ឈាៃ 

យឆ្ពរះ យៅ េុខ យ�ើេ កបេុទ្ធ រាស់ ៃឹង អវរីៗ ក្ប់ យា៉ាង ខដល រាសកតូវ 

្យាយាេ ល្លួង ៃិង បយញ្ឆោត យេើង ។ យ�ើេ សាតាំង ្រំ្ុងខត 

អស់សង្ឹេ ។ វា ដឹង ថា វា ្រំ្ុង ខត កបេុទ្ធ ៃឹង ចេបាំង ខដល វា ៃឹង 

ចាញ់ យោេសារ ្រិច្រោរ របស់ ក្រះអរាចាស់ ៃឹង យជា្ជ័េ ។

ចាំងរោរ ៃិយាេ ថា « យេើង ដឹង ថា ក្រះអរាចាស់ ្រំ្ុង ្ យៃ្លឿៃ 

្រិច្រោរ យនារះ យ�ើេ គ្មាៃ ៃរោ អាច បញ្ប់ បាៃ យឡើេ » ។ « យេើង 

ដឹង ថា វា ៃឹង យ្រើត យឡើង េិៃ ថា រាៃ បញ្ហា អវរី ្រ៏ យោេ ។ ប៉ុខៃ្ត យេើង 

កតូវខត សយកេច ចិត្ត កបសិៃ យបើ យេើង ៃឹង យ្វើ ជា ខផ្្រ នៃ ្រិច្រោរ យៃរះ 

យ�ើេ ជួេ ឲ្យ វា យឆ្ពរះ យៅេុខ ឬ ្រ៏ �រយេើល យ�ើេ េិៃ ចូលរួេ យ្វើ ។ 

យេើង រាៃ សិទ្ធិយកជើសយរើស យដើេ្រី យ្វើ ជា ខផ្្រ របស់ វា យ�ើេ យេើង រាៃ 

ទរីបនាទាល់ យដើេ្រី យកជើសយរើស កតូវ ៃិង យកជើសយរើស យ្វើតាេ ក្រះក្រីស្ទ ។ 

យេើង កតូវខត យ្វើ ជា ខផ្្រ េួេ នៃ ្រិច្រោរ យៃរះ » ។

ដូយច្រះ វា យកសច ខត យលើ យេើង យដើេ្រី យកជើសយរើស ថា យេើង យៅ ខាង 

ោ ។

វា យកសច ខត យលើ យេើង យដើេ្រី រាៃ ភា្រោលាហ្ៃ យដើេ្រី យករោ្រ�រ 

សករាប់ អវរី ខដល យេើង យជឿ ។

វា យកសច ខត យលើ យេើង យដើេ្រី ខសវងរ្រ វិវរៃៈ ផ្ទាល់ខ្លលួៃ សករាប់ ជរីវិត 

យេើង ។

វា យកសច ខត យលើ យេើង យដើេ្រី អៃុញ្ញាត ឲ្យ ឧបស្្គ ដ៏ លំបា្រ នានា ខដល យេើង កប�េ ្កងឹង ដល់ 

យសច្រ្ដរី ជំយៃឿ របស់ យេើង យលើ ក្រះអង្គ សយ្គ្ររះ ។

វា យកសច ខត យលើ យេើង យដើេ្រី យ្វើ តាេ កទង់ យ�ើេ យ្វើ ឲ្យ អស់ ្ រី សេត្ថភា្ យដើេ្រី នាំ អ្្រ ដនទ យទៀត 

េ្ររោៃ់ កទង់ ។

វា យកសច ខត យលើ យេើង យដើេ្រី ស៊ូករាំ ដល់ ទរីបញ្ប់ តាេ រយបៀប ដ៏ ល្ បំផុត ខដល យេើង អាច យ្វើ បាៃ ។

យេើង ្ ិត ជា យៅ្រ្ុង ន្ងៃ ចុងយករោេ ។ យ�ើេ រោរដឹ្រនាំ សាសនាចក្រ តាេ អវរី ខដល កបធ្ៃ 

ៃិលសុៃ យៅ ថា « កគ្ រោៃ់រោប់ កតួតកតា ដ៏ ្ ួរឱ្យ រា្រ់រាញ អារេមេៃ៍ បំផុត យៅ្រ្ុង កបវត្តិសាកស្ត នៃ 

្ិភ្យោ្រ » ២ សាដាប់ យៅ ដូចជា រោរទទួល ខុសកតូវ ដ៏ ្ ួរ ឲ្យ ខាលាច ោស់ ។ ប៉ុខៃ្ត សូេ ្ ិត អំ្រី វា—

ក្រះវរបិតាសួ្៌ បាៃ ទុ្រ ក្រះទ័េ យលើ យេើង ក្ប់កគ្ៃ់ យ�ើេ បាៃ រ្រសា យេើង ឲ្យ េ្រ ខផៃដរី យៃរះ យៅ យ្ល 

ជា្រ់ោ្រ់ យៃរះ ្ឺ យ្លយៃរះ ជា យ្ល ខដល យេើង កតូវ ឲ្យ កប�េ ៃឹង រោរល្លួង ៃិង រោររំខាៃ រប់ េិៃអស់ 

ក្េរាំង ្ ំៃិត ជំរាស់ ជា យកចើៃ យទៀត ។

យោេ រោរបញ្អូៃ យេើង េ្រ ទរីយៃរះ យៅ្រ្ុង កគ្ រោៃ់រោប់ កតួតកតា ដ៏ សំខាៃ់ បំផុត យៃរះ ក្រះវរបិតាសួ្៌ 

េិៃ បាៃ បញ្អូៃ យេើង េ្រ ឲ្យ បរជ័េ យនារះ យទ ។ កទង់ ដឹង ្ រី សរោដាៃុ្ល របស់ យេើង ្ររាលាំង របស់ យេើង 

ភា្រោលាហ្ៃ របស់ យេើង យ�ើេ ចុង បំផុត កទង់ ដឹង ថា យេើង អាច យ្វើ ឲ្យ រាៃ ភា្ខុសគ្នា យៅ្រ្ុង 

រោរសាដារ យឡើងវិញ របស់ សាសនាចក្រ យោេ េិៃ្ិត ្ រី អាេុ ឬ សាថាៃភា្ អាពា�៍្ិពា�៍ របស់ 

យេើង យនារះ យទ ។ េិៃ ថា រោរសា្រល្ង របស់ យេើង លំបា្រ យា៉ាង ោ ឬ រោរដឹ្រនាំ ៃិង រោរខច្រចាេ 

ដំៃឹងល្ ជុំវិញ ខផៃដរី ហ្្រ់ដូច ជា លំបា្រ យា៉ាង ោ យនារះ យទ យោេរាៃ កទង់ ្ ង់ យៅ ខាង យេើង យតើ 

រាៃ ៃរោ ខដល អាច កបេុទ្ធ រាស់ ៃឹង យេើង បាៃ ? កទង់ ៃឹង ជួេ យេើង ឲ្យ សយកេច បាៃ ៃូវ ្រិច្រោរ 

លំបា្រ រាំង យនារះ ។ ◼
កំណ�់ចំណំា

 ១. រ័សុលអិមណិលសុៃ«Stand as True Millennials»Liahonaតខែុោឆានាំ២០១៦ទំ្័រ៤៨។

 ២. រ័សុលអិមណិលសុៃ«Stand as True Millennials»Liahonaទំ្័រ៤៦។

អ្នកអាចដសវេងរកពរឿងរ៉ាវបដៃ្មពទៀតអំពរីយុវមជ ថ្ិមវ័យពរីជុំវិញពថិភពពោកដដេកំពុងដតចូេរួមក្ននុងការស្ដារព�ើងវិញ

ពៅក្ននុងអត្បទដដេម្ៃដតឌរីជរី្េ«ការដសវេងរកអំណរពៅក្ននុងការពធវេើកថិច្ការ្ពរះអម្ចាស់»។
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៥២ ពបងឃឹងតសចក្វីជំតនឿរបស់អ្នក
តាមរយៈការនិមិ�្តដំបូង

យោេ ខអលយឌើរ ខៃល អិល អាៃ់យឌើរសិៃ

៥៦ តាក់ស៊ីមួយតក្មងបបុសស្ោមានាក់
និងចតម្ើយមួយដល់ការអធិស្ឋាន

យោេ ស៊ីដៃរី �រីេ នអ�៊ុៃវូ

៥៨ តសចក្តវីជំតនឿតកើ�ត�ើងមួយជំហាន
ម្ងៗ

យោេ ខអលយឌើរ ខអតយវើត ឌូប

៦២ សំណួរនិងចតម្ើយ:ការនិមិ�្តដំបូង
និងបពរះគម្វីរមរមន

៦៤ រូបភាពបួនពវីសបាដាហ៍បុណ្យអ៊ីតសទើរ

ខ្នុំគលឺជាអ្នកដបបចិ�្តតជឿ
ចូលស្សន្ចបក។  

អវរី េួេ ខដល រា្រ់រាញ ខញុំ ្ រី ដំបូង ្ ឺ ស្រេមេភា្ េុវវ័េ ។ 

សូេ្រី ខត ឥឡអូវ យៃរះ ខញុំ យៅ ខត ចូលចិត្ត ចំោេ យ្ល ជាេួេ 

េិត្តភ្រ្ដិ េ្រ ្ រី សាសនាចក្រ ខដល ល្ ខដល រី្ររេ យ�ើេ 

យលើ្រស្ទលួេ ។ ជា្ិយសស ខញុំ ចូលចិត្ត យៅ ក្រះវិហ្រ បរិសុទ្ធ 

សូវា៉ �វរីជរី ជាេួេ ្ ួ្រយ្ ជា យរៀងរល់ សបាដា�៍ ។

យៅ �វរីជរី រាៃ សរាព្ ្ រី េិត្តភ្រ្ដិ យកចើៃ ោស់ ។ 

ជាញឹ្រញាប់ ហ្ង ល្រ់ ឥវា៉ៃ់ េិៃ សុំយេើល អត្តសញ្ញាៃ 

បៃ្ យទ យ្ល ទិញ យក្ឿង កសវឹង បារី ជា យដើេ ។ យ្រមេងៗ 

ទិញ វា ក្ប់ យ្ល រាំងអស់ ។ វា អាច ជា រោរ្ិបា្រ ្រ្ុង 

រោរយកជើសយរើស កតូវ ។

អវរី េួេ ខដល យ្វើ ឲ្យ ខញុំ បៃ្ត រឹងរាំ ្ ឺ ប្អូៃៗ របស់ ខញុំ ។ ខញុំ 

ជា ្រូៃ បងយ្ ដូយច្រះ ខញុំ ្ ិត ្ រី ្ ួ្រយ្ ក្ប់យ្ល យ្ល ខញុំ កតូវ 

បាៃ ល្លួង ឲ្យ យ្វើ អវរី ខដល ខុស ។ ខញុំ េិៃ ចង់ ឲ្យ ្ ួ្រយ្  យ្វើ 

រោរសយកេច ចិត្ត េិៃល្ យោេសារ យឃើញ ខញុំ យ្វើ វា េុៃ យនារះ 

យទ ។ េុៃ ៃឹង រាដាេ ខញុំ ទទួល េរៃភា្ យៅ គ្ត់ បាៃ ឲ្យ ខញុំ 

សៃយា ថា យេើល ខ្ ប្អូៃៗ ខញុំ យ�ើេ ខតងខត យៅ ទរីយនារះ សករាប់ 

្ួ្រយ្ ជាៃិច្ ។

រ�ូត េ្រ ដល់ យ្ល យៃរះ ខញុំ ជា សរាជិ្រ សាសនាចក្រ 

ខត រានា្រ់ ឯង យៅ ្រ្ុង ចំយោេ ប្អូៃៗ ខញុំ ។ ប៉ុខៃ្ត ខញុំ អ្ិសាឋាៃ 

សករាប់ ្ ួ្រយ្ ជាយរៀងរល់ន្ងៃ ។ ខញុំ ខ្្លង អំៃរ្ុៃ 

ក្រះវរបិតាសួ្៌ ខដល ឲ្យ ្ ួ្រយ្ រស់ េួេ ន្ងៃ យទៀត យ�ើេ ខញុំ 

អ្ិសាឋាៃ ថា ្ ួ្រយ្ ៃឹង ទទួល រោរយចរះដឹង អំ្រី ដំៃឹងល្ 

របស់ កទង់ ។ ្ួ្រយ្ យ្វើ ឲ្យ បៃ្ត រឹងរាំ ។

មវីតខឡាតជ អាេុ ១៧ ឆ្នាំ �វរីជរី

យុវវ័យ

តៅក្ននុងវគ្គតនរះ
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តពលខ្នុំអាយុ១៦ឆ្នា ំខញុំ បាៃ យ្វើ ដំយៃើរ ្ រី ផ្ទរះ ខញុំ យៅ រដ្ឋ 

នអោ�ូ យៅ សៃ្ិសរីទ េួេ យៅ យ�្រ  សេុកទ ខាងយ្រើត នៃ 

ស�រដ្ឋ ខដល រាៃ េុវជៃ ៃិង េុវនារី េ្រ ្ រី រដ្ឋ រាំង 

៥០ ៃិង ជិត ៤០ ជាតិ សាសៃ៍ ចូលរួេ ។ េុៃយនារះ ខញុំ 

្រកេ ស្ថិត យៅ្រ្ុង សាថាៃភា្ ខដល ជំយៃឿ របស់ ខញុំ បាៃ 

ខញ្រខញុំ យចញ ោស់ ។

យៅ ោងាច េួេ យៅ្រ្ុង ក្រុេ េិៃ ផ្លអូវរោរ េួេ រាៃ 

រោរ្ិភា្រសា េួេ អំ្រី ជំយៃឿ ៃិង រោរអៃុវត្ត េួេ ចំៃួៃ 

របស់ សាសនាចក្រ នៃ ក្រះយេស៊ូវ ក្រីស្ទ នៃ ្ ួ្រ បរិសុទ្ធ 

ន្ងៃ ចុង យករោេ ។ សិស្ស េួេ ក្រុេ ្ ំ បាៃ បខងវរ ចំោប់ 

អារេមេៃ៍ របស់ ្ ួ្រយ្ ភាលាេៗ េ្ររោៃ់ ខញុំ យ�ើេ បាៃ 

ចាប់យផ្ដើេ សួរ សំៃួរ េួេ ចំៃួៃ សំខាៃ់ ខាលាំងោស់ អំ្រី 

ជំយៃឿ របស់ យេើង ។

វា  បាៃ យ្វើ ឲ្យ ខញុំ ភាញា្រ់ យផ្ើល ។ ប៉ុខៃ្ត បនាទាប់ ្ រី ខញុំ បាៃ 

សញ្ឹង ្ ិត េួេ សៃ្ទុរះ េ្រ ខញុំ បាៃ ចាប់យផ្ដើេ ខច្រចាេ 

យគ្លរោរៃ៍ ដំៃឹងល្ េូលោឋាៃ េួេ ចំៃួៃ ។ ខញុំ បាៃ 

្ៃ្យល់ ថា យេើង រាៃ ក្រះវរបិតាសួ្៌ េួេ អង្គ ថា យេើង រូប
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តោយដអលតឌើរដនលអិល
អាន់តឌើរសិន

្រ្ុង ្រូរ៉ុេ នៃ ្ ួ្រ សាវ្រ ដប់ ្ រីរ នា្រ់

យ្ល ខញុំ កតឡប់ យៅរោៃ់ បៃ្ទប់ របស់ ខញុំ យៅ េប់ យនារះ ខញុំ 

បាៃ ដឹង ថា េៃុស្ស ខដល ទទួល ផលប៉រះពាល់ ខាលាំង បំផុត 

្រី បទ្ិយសា្ៃ៍ យៃរះ ្ ឺ ជា រូបខញុំ ។ ខញុំ បាៃ ទទួល អារេមេៃ៍ 

យោេ ខ្លលួៃឯង ផ្ទាល់ ្ រី អំោច នៃ រោរខ្្លង ទរីបនាទាល់ 

អំ្រី  ក្រះជា ក្រះវរបិតា ក្រះ យេស៊ូវក្រីស្ទ ៃិង  រោរៃិេិត្ត 

ដំបូង ។

តាំង ្ រី រាៃ បទ្ិយសា្ៃ៍ យនារះ ជាង ៥០ ឆ្នាំ ្រៃ្លង 

េ្រ យៃរះ ខញុំ បាៃ ខ្្លង ទរីបនាទាល់ រប់ រេ ដង អំ្រី ក្រះវរបិតា 

ក្រះរជបុកតា ៃិង ្ យារោរី េ៉ូខសប ស៊មេី្ ។ យៅ្រ្ុង 

បទ្ិយសា្ៃ៍ រាំងយៃរះ ខញុំ បាៃ ទទួល អារេមេៃ៍ បញ្ជា្រ់ 

យា៉ាង ខាជាប់ខ្លួៃ អំ្រី ក្រះវិញ្ញាៃ បរិសុទ្ធ ។ 

ខញុំ ចង់ ខច្រចាេ យគ្លរោរៃ៍ កបាំ ខដល ខញុំ បាៃ យរៀៃ 

េ្រ ្ រី រោរេល់ ដឹង ខាង វិញ្ញាៃ របស់ ខញុំ អំ្រី រោរៃិេិត្ត 

ដំបូង ។ យគ្លរោរៃ៍ រាំងយៃរះ បាៃ ្ កងឹង យសច្រ្ដរី 

ជំយៃឿ របស់ ខញុំ ៃិង បំៃង កបាថានា របស់ ខញុំ យដើេ្រីយ្វើតាេ 

ក្រះវរបិតា សួ្៌ ៃិង ក្រះរជបុកតា ដ៏ សងៃលួៃភាងា របស់ កទង់ ។ 

ខញុំ សង្ឹេ ថា វា ្ កងឹង អ្្រ ផងខដរ ។

ពបងឃឹងតសចក្វីជំតនឿរបស់អ្នកតាមរយៈ
ការនិមិ�្តដំបូង

ជា បុកតា បុកតរី កទង់ យ�ើេ ថា យេើង យៅយលើ ខផៃដរី យៃរះ 

យដើេ្រី អភិវឌ្ឍ យសច្រ្ដរី ជំយៃឿ យលើ ក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទ ៃិង 

យដើេ្រី បគ្ហាញ ខ្លលួៃ យេើង ស្រ្ដិសេ យោេ រោរយកជើសយរើស ល្ 

ជាជាង អាក្រ្រ់ ។

រោរខច្រចាេ យគ្លរោរៃ៍ រាំងយៃរះ បាៃ ដឹ្រនាំ ខញុំ 

យៅរោៃ់ ទរីបនាទាល់ របស់ េ៉ូខសប ស៊មេី្ ។ សិស្ស យផ្សងៗ 

យទៀត ្ ុំ បាៃ សួរ ្ រី េ៉ូខសប ស៊មេី្ យទ ប៉ុខៃ្ត ខញុំ យឃើញ ថា ខញុំ 

បាៃ ប្រ យៅរោៃ់ យដើេទង នៃ េូលយ�តុ ខដល ខញុំ យជឿ យលើ អវរី 

ខដល ខញុំ យជឿ ។ យ្ល ខញុំ បាៃ កបាប់ អំ្រី រោរយាង េ្រ របស់ 

ក្រះវរបិតា ៃិង ក្រះរជបុកតា យៅ្រ្ុង នក្ ្ ិសិដ្ឋ ភាលាេៗ 

យនារះ ្ ួ្រយ្ ក្ប់ គ្នា ខកប ជា សាងាត់ កជាប ។ អារេមេៃ៍ នៃ 

ភា្បរិសុទ្ធ ដ៏ ខាលាំង េួេ បាៃ ចូល េ្រ ្រ្ុង បៃ្ទប់ យ�ើេ 

អារេមេៃ៍ នៃ អាៃុភា្ ខាង វិញ្ញាៃ ដ៏ ្ ំ សយេ្ើេ បាៃ 

សៃឋាិត យៅយលើ ខញុំ ៃិង ពា្រ្យ សេ្ដរី របស់ ខញុំ ។

បនាទាប់ ្ រី យនារះ េ្រ រាៃ សិស្ស េួេ ចំៃួៃ បាៃ 

អរ្ុៃ ខញុំ សករាប់ ជំយៃឿ ដ៏ រឹងរាំ របស់ ខញុំ ។ អ្្រ ខ្លរះ ខ្េ 

រាំងបាៃ សុំ ្ ័ត៌រាៃ អំ្រី  សាសនាចក្រ យទៀតផង ។ 
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ខ្នុំអធឈិស្ឋានថ្អ្កនឹងយធ្វើតាមរែំរូរ�ស់

យ៉ូដស�សេ្ីធអំពីការអធឈិស្ឋានយរៀនពី

យសចក្ីពឈិតដែលយលាកប្នយរៀននឈិង

ព្ងឹងយសចក្ីជំយនឿរ�ស់អ្កយៅយលើ

្ពោះវរ�ឈិតាសួរែ៌នឈិង្ពោះរាជ�ុ្តារ�ស់្ទង់

រែឺ្ពោះយយសេូវ្រែីស្។



5៤ លរីអា�ូោ

១.បពរះវរបិតាបពរះរាជបុបតានិងបពរះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

គលឺជា�ួអង្គបវីអង្គោច់តោយដ�កពវីោនា

អស់ ជាយកចើៃ សតវត្ស អ្្រ កបាជញ ៃិង ទស្សៃវិទូ 

ខាង សាសនា បាៃ កបខ្រ្រ គ្នា អំ្រី ្ េមេជាតិ នៃ ក្រះជា 

ក្រះវរបិតា ក្រះ យេស៊ូវក្រីស្ទ ៃិង ក្រះវិញ្ញាៃ បរិសុទ្ធ ។ 

េៃុស្ស ជាយកចើៃ យជឿ ថា ្ ួ្រ កទង់ ្ ឺ ជា អង្គ ខតេួេ ។ 

យោេសារ បទ្ិយសា្ៃ៍ របស់ េ៉ូខសប យៅ្រ្ុង នក្ 

្ិសិដ្ឋ ២០០ ឆ្នាំ េុៃ យេើង ដឹង យសច្រ្ដរី្ិត រាំងកសុង 

អំ្រី្េមេជាតិ នៃ ក្រះ ។

ដំបូង បំផុត កទង់ រាៃ ក្រះជៃមេ រស់ ! ទរី្រីរ ក្រះវរបិតា 

ៃិង ក្រះរជបុកតា ្ ឺ ជា តួអង្គ ្ រីរ ោច់ យោេ ខឡ្រ ្ រី គ្នា 

អំោច េ្រ ្ រី ចរាងាេ ខដល បាៃ បយង្កើត ្ ិភ្យោ្រ យៃរះ 

ៃិង កបជាជៃ យៅយលើ ខផៃដរី យ�ើេ បំយភ្លច ្ រី ្ ួ្រយ្ យនារះ 

យទ ។ តាេ្ិត យេើង រានា្រ់ៗ ្ ឺជា « បុកតរី [ ឬ បុកតា ] 

ជា ទរីកសឡាញ់ របស់ ក្វរបិតា ក្រះរាតា សួ្៌ » ។ ១

រោរកបរោស អំ្រី ក្រុេក្ួសារ  ខចង ថា « េៃុស្ស 

រាំងអស់—រាំងកបុស រាំងកសរី—កតូវបាៃ បយង្កើត យឡើង 

តាេ រូបភា្ នៃ ក្រះ ។ េៃុស្ស រានា្រ់ៗ សុទ្ធខត ជា បុកតា 

ៃិង បុកតរី ខាង វិញ្ញាៃ របស់ រាតា បិតា សួ្៌ ដូយច្រះ យ�ើេ 

េៃុស្ស រានា្រ់ៗ រាៃ ចរិត ៃិង យគ្លយៅ នៃ ក្រះ » ។ ២ 

ក្រះវរបិតា របស់ យេើង បាៃ កបរោស យា៉ាង ចបាស់ ្ រី 

យជា្វាសនា យនារះ ៖ « យៃរះ យ�ើេ ជា ្រិច្រោរ របស់ យេើង 

ៃិង សិរីល្ របស់ យេើង—យដើេ្រី នាំ ឲ្យ រាៃ អេតភា្ 

ៃិង ជរីវិត ដ៏ យៅ អស់្រល្ ជាៃិច្ ដល់ េៃុស្ស » ( េ៉ូយស 

១:៣៩ ) ។

យជា្វាសនា របស់ យេើង ្ ឺ យៅ ជាេួេ ៃឹង ក្រះ 

យ�ើេ យេើង យៅយលើ ខផៃដរី យៃរះ យដើេ្រី ខកបរោលាេ រោៃ់ខត 

ដូច ជា កទង់ ។ រោរេល់ ដឹង េ្រ ្ រី រោរៃិេិត្ត ដំបូង យៃរះ 

អៃុញ្ញាត ឲ្យ ខញុំ ្រ្ុង នាេ ជា េុវជៃ រានា្រ់ ដឹង ថា ខញុំ រាៃ 

ក្រះវរបិតាសួ្៌ ផ្ទាល់ ខ្លលួៃ េួេ អង្គ ខដល កសឡាញ់ ខញុំ 

យ�ើេ រាៃ ក្រះទ័េ ចង់ ឲ្យ ខញុំ កតឡប់ យៅរោៃ់ កទង់ វិញ ។

3.តយើងអាចទទួលបានការអ�់តទាសពវីអំតពើបាប

របស់តយើង

្រងវល់ ដ៏ ្ ំ េួេ របស់ េ៉ូខសប ្ឺ យដើេ្រី ទទួល បាៃ 

រោរអត់យរាស ចំយពារះ អំយ្ើបាប របស់ យោ្រ ។ យៅ្រ្ុង 

ដំយៃើរយរឿង េួេ អំ្រី រោរៃិេិត្ត ដំបូង ក្រះអរាចាស់ 

បាៃ ខ្្លង យៅរោៃ់ អ្្រ ខសវងរ្រ យសច្រ្ដរី ្ ិត វ័េយ្រមេង ៃូវ 

ក្រះបៃ្ទអូល រាំងយៃរះ ៖ « េ៉ូខសប បុកតា យេើង យអើេ 

អំយ្ើបាប របស់ ្រូៃ កតូវបាៃ អត់យរាស យ�ើេ ។ ចូរ 

យៅតាេ ផ្លអូវ របស់ ្រូៃ យដើរ ្រ្ុង ចបាប់ របស់ យេើង យ�ើេ 

យគ្រ្តាេ បទបញ្ញត្តិ របស់ យេើង ។ យេើលចុរះ យេើង 

ជា ក្រះអរាចាស់ នៃ សិរីរុងយរឿង ។ យេើង កតូវ យ្ ឆ្កាង យដើេ្រី 

យោ្រិេ យដើេ្រី េៃុស្ស រាំងអស់ ខដល យជឿ យលើ ក្រះនាេ 

យេើង អាច រាៃ ជរីវិត ដ៏ អស់្រល្ ជាៃិច្ » ។ ៣

េ៉ូខសប បាៃ យរៀៃ ថា តាេរេៈ ដគ្វាេ្ួៃ នៃ 

ក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទ យោ្រ អាច ទទួល រោរអត់យរាស ្ រី 

កប្រប យោេ សិរី រុងយរឿង ជាង តួអង្គ ខដល បាៃ រាៃ 

ក្រះជៃមេ រស់យឡើងវិញ ទរីនទ ្ រី គ្នា ។ យករោេេ្រ េ៉ូខសប 

បាៃ យរៀៃ ថា « ក្រះ វិញ្ញាៃ បរិសុទ្ធ ្ ុំ រាៃ ក្រះ រោេ ជា 

សាច់ ៃិង �្ឹង យឡើេ ខត រាៃ រូប ជា ក្រះ វិញ្ញាៃ វិញ ។ 

យបើ ្ ុំ យនារះយសាតយទ ក្រះវិញ្ញាៃ បរិសុទ្ធ ្ ុំ អាច សៃឋាិត 

យៅ្រ្ុង យេើង បាៃ យឡើេ » ( យគ្លលទ្ធិ ៃិង យសច្រ្ដរី 

សញ្ញា ១៣០:២២ ) ។

២.តយើងគលឺជាបុបតានិងបុប�វីរបស់បពរះ

តាេរេៈ រោរៃិេិត្ត ដំបូង ៃិង បទ្ិយសា្ៃ៍ យផ្សងៗ 

យទៀត ្យារោរី េ៉ូខសប ស៊មេី្ បាៃយរៀៃ ថា ក្រះ ្ ុំ ខេៃ ជា 

តចញពវីការនិមិ�្តដំបូងតយើងតរៀនថាអង្គតសត�ស្ទាល

ទាំងតនរះស្រល់តយើងតោយផ្ទាល់ខ្លួនគលឺដូចជាពួកបទង់

បានស្រល់យ៉ូដសបដដរ។

រច
នា

 រូប
ភា

្
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េ
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អំយ្ើបាប របស់ យោ្រ យ�ើេ រោលាេ ជា សាអាតស្ំ ៃិង 

បរិសុទ្ធ យៅ ្ រី េុខ ក្រះ ។ យោ្រ បាៃទទួល ចំយៃរះដឹង 

ដ៏ កបា្រដ ថា ក្រះយេស៊ូវ ក្រីស្ទ បាៃ េ្រ ោ្រ់ េ្រ យលើ អង្គ 

កទង់ ៃូវ អំយ្ើបាប ៃិង បៃ្ទុ្រ របស់ យេើង រាំងអស់ គ្នា ខដល 

ធ្លាប់ រស់យៅ យ�ើេ ៃឹង រស់យៅ យលើ ខផៃដរី យៃរះ ។

យចញ ្ រី រោរៃិេិត្ត ដំបូង យេើង យរៀៃ ថា យោេសារ 

ក្រះ្ុៃ របស់ ក្រះអង្គ សយ្គ្ររះ ក្រះយេស៊ូវ ក្រីស្ទ យេើង 

្រ៏ អាច ទទួល បាៃ រោរអត់យរាស ្ រី អំយ្ើបាប របស់ យេើង 

យ�ើេ ន្ងៃេួេ �រ យា៉ាង សាអាតស្ំ ្ រី េុខ ក្រះវរបិតា ។

៤.បពរះវរបិតាសួគ៌ស្ដាប់ឮតហើយតឆ្ើយ�បដល់

ការអធិស្ឋានរបស់តយើង

យៅ្រ្ុង នក្ យៅ ន្ងៃ យនារះ ្រ្ុង ឆ្នាំ ១៨២០ េ៉ូខសប 

បាៃយរៀៃ ថា ក្រះវរបិតាសួ្៌ ឮ យ�ើេ យ�្លើេតប  

រោរអ្ិសាឋាៃ ។ យករោេេ្រ េ៉ូខសប បាៃ រាៃ 

កបសាសៃ៍ ថា « ខញុំ យជឿជា្រ់ ថា ៃឹង បាៃ ទទួល រោរ 

សខេ្ដង ្ រី ក្រះ ដូច ខញុំ បាៃ ទទួល រោល្រី យលើ្រ េុៃ យនារះ » 

( េ៉ូខសប សមេ៊ី្—កបវត្តិ ១:២៩ ) ។ ្ំរូ របស់ យោ្រ 

បយកងៀៃ យេើង ថា យេើង អាច យៅរ្រ ក្រះវរបិតាសួ្៌ របស់ 

យេើង យៅ្រ្ុង រោរអ្ិសាឋាៃ យដើេ្រី ទទួល ចយេ្លើេ របស់ 

យេើង យោេផ្ទាល់ ។

េ៉ូខសប បាៃ យ្វើ ្ ំរូ នៃ រោរអ្ិសាឋាៃ យៃរះ េ្ដងយ�ើេ 

េ្ដង យទៀត ។ យោ្រ យជឿជា្រ់ ថា ក្រះអរាចាស់ ឮ យ�ើេ 

យ�្លើេតប ៃូវ រោរអ្ិសាឋាៃ របស់ យោ្រ ។ យោ្រ បាៃ 

អ្ិសាឋាៃ អំ្រី យរឿង ខដល អ្្រ ទំៃង ជា បាៃ អ្ិសាឋាៃ ។

យោ្រ បាៃ អ្ិសាឋាៃ សូេ កបាជាញា ( សូេយេើល 

េ៉ូខសប សមេ៊ី្—កបវត្តិ ១:១២–១៣ ) ។

យោ្រ បាៃ អ្ិសាឋាៃ អំ្រី បុៃ្យ កជេុជ ទឹ្រ 

( សូេយេើល េ៉ូខសប សមេ៊ី្—កបវត្តិ ១:៦៨ ) ។

យោ្រ បាៃ អ្ិសាឋាៃ សូេ រោរយោរះខលង ( សូេយេើល 

យគ្លលទ្ធិ ៃិង យសច្រ្តរីសញ្ញា ១២១:១–៤ ) ។

យោ្រ បាៃ អ្ិសាឋាៃ សករាប់ ្ ួ្រ អ្្រ ផ្ស្វផសាេ 

សាសនា ( សូេយេើល យគ្លលទ្ធិ ៃិង យសច្រ្តរីសញ្ញា 

១០៩:២២ ) ។

យោ្រ បាៃអ្ិសាឋាៃ សករាប់ សាសនាចក្រ 

សរាជិ្រ ៃិង ថានា្រ់ ដឹ្រនាំ ( សូេយេើល យគ្លលទ្ធិ ៃិង 

យសច្រ្ដរីសញ្ញា ១០៩:៧១–៧៦ ) ។

យ�ើេ យោ្រ បាៃ អ្ិសាឋាៃ សករាប់ ក្ួសារ 

យោ្រ ( សូេយេើល យគ្លលទ្ធិ ៃិង យសច្រ្តរីសញ្ញា 

១០៩:៦៨–៦៩ ) ។

យៃរះ ជា ្ ំរូ េួេ សករាប់ យេើង ។ េ៉ូខសប បាៃ 

បគ្ហាញ យេើង ថា យេើង រាំងអស់ គ្នា អាច យៅរ្រ ក្រះ វរបិតា 

របស់ យេើង យៅ្រ្ុង រោរអ្ិសាឋាៃ ។

5.បពរះវរបិតានិងបពរះរាជបុបតាស្រល់តយើងតោយ

ផ្ទាល់ខ្លួន

យចញ ្ រី រោរៃិេិត្ត ដំបូង យេើង យរៀៃ ថា អង្គ 

យសយឡសាទាល រាំងយៃរះ សារល់ យេើង យោេ ផ្ទាល់ខ្លលួៃ ្ឺ 

ដូច ជា ្ ួ្រកទង់ បាៃ សារល់ េ៉ូខសប ខដរ ។ ក្រះវរបិតា 

បាៃ យៅ េ៉ូខសប តាេ យឈាមារះ យ�ើេ « ចង្ុល យៅ តួអង្គ 

េួេ យទៀត » យោេ រាៃ ក្រះបៃ្ទអូល ថា « យនោះជា្ពោះរាជ

�ុ្តាែ៏សងៃទួនភាងារ�ស់យយើង។ចូរស្ដា�់្ទង់ចុោះ!  » 

(េ៉ូខសប សមេ៊ី្ — កបវត្តិ ១:១៧ ) ។

ក្រះវរបិតា ៃិង ក្រះរជបុកតា បាៃដឹង ្ រី យសច្រ្ដរី 

កតូវរោរ រោរខវល់ខាវាេ ៃិង រោរទៃ្ទឹង រងចាំ ដ៏ េូរ របស់ 

េ៉ូខសប ្ឺ ដូច ជា ្ ួ្រកទង់ ដឹង ្ រី យេើង ខដរ ។ ្ួ្រកទង់ ្រ៏ 

ដឹង អំ្រី យជា្ជ័េ ៃិង ទុ្រ្ខក្ួេ របស់ យេើង ផងខដរ ។

រោល ខញុំ យៅ ជា េុវវ័េ ខញុំ បាៃ អ្ិសាឋាៃ សូេ យរឿង ជា 

យកចើៃ ។ ឥឡអូវ យៃរះ យ្ល ខញុំ យេើល កតឡប់ យករោេ វិញ យរឿង 

ខ្លរះ ហ្្រ់ ដូច ជា េិៃ សំខាៃ់ យទ ។ ប៉ុខៃ្ត វា សំខាៃ់ សករាប់ 

ខញុំ យៅយ្ល យនារះ យ�ើេ ខញុំ បាៃេល់ តាំង ្ រី យៅ យ្រមេង ថា 

ខញុំ រាៃ ក្រះវរបិតា េួេ អង្គ ខដល ្ ង់ យៅ សាថាៃសួ្៌ ខដល 

សាដាប់ ដល់ ខញុំ ។ ខញុំ េិៃ ខតងខត ទទួល បាៃ ចយេ្លើេ ភាលាេៗ 

យនារះ យទ ប៉ុខៃ្ត ខញុំ បាៃ ទទួល អារេមេៃ៍ ថា តាេ យ្លយវោ 

របស់ កទង់ ៃិង តាេ រយបៀប របស់ កទង់ យនារះ កទង់ ៃឹង ផ្ដល់ 

ឲ្យ តាេ រោរអងវរ របស់ ខញុំ យៅ្រ្ុង រយបៀប ខដល កតឹេកតូវ 

សករាប់ ខញុំ ។

ចូរ យជឿជា្រ់ យ�ើេ ទុ្រចិត្ត ថា ក្រះ ៃឹង រាៃ 

ក្រះបៃ្ទអូល េ្ររោៃ់ អ្្រ ។ សូេ យជឿ យលើ អារេមេៃ៍ 

រាំងយនារះ ខដល  ចា្រ់ យា៉ាង យករៅ យៅ្រ្ុង ដួងចិត្ត អ្្រ ។ 

ខញុំ យជឿ យលើ រោរអ្ិសាឋាៃ យ�ើេ េល់ ្ រី អំោច របស់ 

វា យោេសារ ខញុំ បាៃ សារល់ បទ្ិយសា្ៃ៍ របស់ ្ យារោរី 

េ៉ូខសប ស៊មេី្ ។ ខញុំ បាៃ ដឹង ថា ក្រះ បាៃ សារល់ យឈាមារះ ខញុំ 

យ�ើេ ថា កទង់ ៃឹង យ�្លើេ តប ដល់ ខញុំ ្ឺ ដូច ជា កទង់ សារល់ 

យឈាមារះ អ្្រ យ�ើេ ៃឹង យ�្លើេ តប អ្្រ ខដរ ។

ទវីបន្ទាល់

ជា យកចើៃ ឆ្នាំ ្រ្ុង អំឡុង ៦៨ ឆ្នាំ ខដល ខញុំ បាៃ រស់យៅ 

យលើ ខផៃដរី យៃរះ ខញុំ បាៃ សា្រល្ង តាេ ្ ំរូ នៃ រោរអ្ិសាឋាៃ 

របស់ េ៉ូខសប ។ ដូច ជា សិស្ស ដ៏ ្ ិត រាំងអស់ 

របស់ ក្រះអង្គ សយ្គ្ររះ ខដរ ខញុំ ្រ៏ បាៃ ទទួល ចយេ្លើេ ្ រី 

សាថាៃសួ្៌ ។ ខញុំ ដឹង ថា ក្រះយេស៊ូវ ្ ឺជា ក្រះក្រីស្ទ ។ 

កទង់្ឺជាក្រះរជបុកតានៃក្រះ ។ កទង់ បាៃ រាៃ ក្រះជៃមេ 

រស់ យឡើងវិញ យ�ើេ រាៃ ក្រះជៃមេ រស់ ស្វន្ងៃ យៃរះ ។ 

កទង់ រាៃ អំោច យដើេ្រី អត់យរាស ដល់ អំយ្ើបាប របស់ 

យេើង ។ តាេរេៈ យសច្រ្ដរី ជំយៃឿ រោរយគ្រ្ កបតិបត្តិ 

ៃិង រោរខកបចិត្ត របស់ យេើង កទង់ អាច នាំ យេើង កតឡប់ 

យៅរោៃ់ ផ្ទរះ សួគ្៌ា របស់យេើង វិញ យោេ សុវត្ថភា្ ។

្រ្ុង នាេ ជា សាវ្រ េួេរូប របស់ ក្រះអរាចាស់ 

ក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទ ៃិង ជា សា្រ្សរី ខដល បាៃ ខតងតាំង របស់ 

កទង់ ខញុំ សូេ ខ្្លង ទរីបនាទាល់ យោេ ភា្កបា្រដ កបជា 

ៃិង រោរយជឿ សប់ ខដល បាៃ បញ្ជា្រ់ យោេ ក្រះវិញ្ញាៃ 

បរិសុទ្ធ ថា ក្រះវរបិតា ៃិង ក្រះរជ បុកតា បាៃ យាង េ្រ 

ជួប ៃឹង េ៉ូខសប ស៊មេី្ យៅ្រ្ុង នក្ ្ ិសិដ្ឋ ខេៃ ។ ខញុំ 

អ្ិសាឋាៃ ថា អ្្រ ៃឹង យ្វើតាេ ្ ំរូ របស់ េ៉ូខសប ស៊មេី្ អំ្រី 

រោរអ្ិសាឋាៃ យរៀៃ ្ រី យសច្រ្ដរី្ិត ខដល យោ្រ បាៃ យរៀៃ 

ៃិង ្ កងឹង យសច្រ្ដរី ជំយៃឿ របស់ អ្្រ យៅយលើ ក្រះវរបិតាសួ្៌ 

ៃិង ក្រះរជបុកតា របស់ កទង់ ្ ឺ ក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទ ។ ◼
កំណ�់ចំណាំ
 ១. « បាវចនា របស់ ក្រុេ េុវនារី » youngwomen 

.ChurchofJesusChrist .org ។
 ២. « ក្រុេក្ួសារ ៖ រោរកបរោស ដល់ ្ ិភ្យោ្រ » Liahona ខខ 

ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៧ ទំ្័រ ១៤៥ ។
 ៣. « Joseph Smith’s Accounts of the First Vision » 

josephsmithpapers .org ។
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យយើងប្នម្នការ�ំផុសមួយថ្

យយើងនឹងរកគាត់យេើញយហតុអ្វីវាមឈិន

ែំយណើរការ?

តាក់ស៊ីមួយ 

កកមេងប្ស៊សាលា
ម្នាក់ និង 

 ចក្លើយ្ ួយដល់
ការអធិស្ាន



 ខខ យេសា ឆ្នាំ ២០២០ 57

រច
នា

 រូប
ភា

្
 យោ

េ
 ខ

ូរី 
យអ

ច
ប

ឺត

ន្ងៃ
 េួេ នដ្ូ ផ្ស្វផសាេ សាសនា របស់ ខញុំ ៃិង ខញុំ បាៃ ទទួល រោរបញ្អូៃ ឲ្យ បយកងៀៃ 

បុរស រានា្រ់ ខដល រស់យៅ ភូេិ េួេ យៅ ថា យ្រា៉ា យៅជិត ទរីក្រុង ដ៏ កសស់សាអាត 

អាករោ កបយទស ហ្រោ ។ យលខ ផ្ទរះ យៅ្រ្ុង ភូេិ យនារះ េិៃ សូវ ជា កតឹេកតូវ 

ប៉ុនាមាៃ យទ ដូយច្រះ យេើង បាៃ ទទួល រោរ្ិ្ៃ៌នា ខដល សរយសរ យៅយលើ ក្រោស យដើេ្រី 

ជួេ យេើង រ្រ ផ្ទរះ យនារះ យឃើញ ។

យ្ល យេើង បាៃ េ្រ ដល់ ភូេិ យនារះ យេើង បាៃ យ្វើតាេ រោរខៃនាំ យនារះ ប៉ុខៃ្ត ្ ុំ 

អាច រ្រ បុរស យនារះ យឃើញ យទ យោេសារ វា ហ្្រ់បរី ដូច ជា រាៃ ផ្ទរះ យកចើៃ ខដល កតូវៃឹង 

រោរ្ិ្ៃ៌នា យនារះ ។ យោេ រាៃ អារេមេៃ៍ ភាៃ់កចឡំ យេើង បាៃ សយកេច ចិត្ត ថា 

យគ្រះ រាវារ ផ្ទរះ យៅ្រ្ុង តំបៃ់ យនារះ យដើេ្រី សួរ ប៉ុខៃ្ត ហ្្រ់ដូច ជា ្ ុំ រាៃ ៃរោ រានា្រ់ សារល់ 

បុរស ខដល យេើង ្រំ្ុង រ្រ យនារះ យទ ។ ខញុំ បាៃ ទទួល រោរបំផុស ឲ្យ ទូល សូេ ជំៃួេ ្ រី 

ក្រះវរបិតាសួ្៌ ។

បនាទាប់ ្ រី យេើង បាៃ អ្ិសាឋាៃ យ�ើេ ខញុំ បាៃ រាៃ អារេមេៃ៍ ថា យេើង ៃឹង រ្រយឃើញ 

បុរស ខដល យេើង ្រំ្ុង រ្រ យនារះ ដូយច្រះ យេើង បាៃ ខិតខំ រ្រ រោៃ់ខត ខាលាំង យឡើង ។ យេើង 

យៅខត រ្រ គ្ត់ េិៃយឃើញ ។ យេើង អស់ ្ររាលាំង យ�ើេ បាៃ សយកេច ចិត្ត ថា កតឡប់ យៅ 

តំបៃ់ ផ្ស្វផសាេ របស់ យេើង វិញ យោេសារ យេើង រាៃ រោរោត់ េួេ យទៀត ។  

យ្ល យេើង យៅដល់ ចំៃត តា្រ់ស៊ី អ្្រ យបើ្រ តា្រ់ស៊ី ខដល បាៃ នាំ យេើង េ្រ ភូេិ យនារះ 

បាៃ យឃើញ រោរខ្រចិត្ត យៅយលើ នផ្ទ េុខ របស់ យេើង យ�ើេ បាៃសួរ ថា យបើ យេើង បាៃ 

រ្រយឃើញ អ្្រ ខដល យេើង ខសវងរ្រ យនារះ ឬ យទ ។ ចយេ្លើេ របស់ យេើង ្ ឺ កបា្រដ ោស់ 

េិៃយឃើញ យទ ។

គ្ត់ បាៃ ផ្ដល់ យយាបល់ ថា ឲ្យ យេើង ចូល យៅ្រ្ុង សាោ ខដល យៅ រោច់កជុង យនារះ 

យ�ើេ សួរ យៅ ទរីយនារះ ។ យេើង បាៃ កបាប់ គ្ត់ ថា យនារះ េិៃខេៃ ជា រោរ្ិ្ៃ៌នា ខដល 

យ្ ផ្ដល់ ដល់ យេើង យនារះ យទ ប៉ុខៃ្ត គ្ត់ យៅខត ទទូច ។ យេើង បាៃ យចញ ្ រី តា្រ់ស៊ី យ�ើេ 

បាៃ យៅរោៃ់ សាោ យនារះ—េិៃខេៃ យោេសារ យេើង ្ ិត ថា យេើង ៃឹង រ្រយឃើញ ៃរោ 

រានា្រ់ យនារះ យទ ប៉ុខៃ្ត កគ្ៃ់ខត យដើេ្រី យ្វើ ឲ្យ េិត្ត ដ៏ ខវល់ខាវាេ របស់ យេើង បាៃ សបបាេ ចិត្ត 

ប៉ុយោណារះ ។

យ្ល យេើង បាៃ ចាប់យផ្ដើេ យដើរ យៅរោៃ់ អគ្រ រដ្ឋបាល របស់ សាោ រាៃ យ្រមេងកបុស 

រានា្រ់ បាៃ រត់េ្រ រ្រ យេើង ។ គ្ត់ បាៃ ញញឹេ យ�ើេ បាៃ កបាប់ យេើង ថា គ្ត់ ៃិង 

បងកបុស គ្ត់ ្ ឺ ជា សរាជិ្រ នៃ  សាសនាចក្រ នៃ ក្រះយេស៊ូវ នៃ ្ ួ្របរិសុទ្ធ ន្ងៃ ចុង យករោេ 

ខត ្ រីរនា្រ់ ខដល រស់យៅ ្រ្ុង តំបៃ់ យៃរះ យ�ើេ ថា គ្ត់ អាច ជួេ យេើង បាៃ ។

នដ្ូ ខញុំ ៃិង ខញុំ បាៃ សេ្លឹង យេើល គ្នា យៅវិញ យៅេ្រ យោេ េិៃយជឿ ។ វា ជា អ្្អូតយ�តុ 

េួេ ។ យ្រមេងកបុស យនារះ បាៃ ជួេ យេើង រ្រ បុរស ខដល យេើង ្រំ្ុង រ្រ យនារះ យ�ើេ ទរីបំផុត 

គ្ត់ បាៃ ទទួល ដំៃឹងល្ យ�ើេ បាៃ ទទួល បុៃ្យ កជេុជ ទឹ្រ ។

បទ្ិយសា្ៃ៍ យៃរះ បាៃ បយកងៀៃ ខញុំ ថា ក្រះវរបិតាសួ្៌ យ�្លើេ តប រោរអ្ិសាឋាៃ 

តាេ យ្លយវោ ៃិង តាេ រយបៀប របស់ កទង់ ។ យ្ល យេើង េិៃ ទទួល បាៃ ចយេ្លើេ 

ភាលាេៗ ចំយពារះ សំៃួរ របស់ យេើង យេើង អាច អៃុវត្ត យសច្រ្ដរី ជំយៃឿ យលើ កទង់ យ�ើេ យរៀៃ 

អត់្មេត់ ។ ◼

អ្កនឈិពន្ធរស់យៅរីវ័រយស្តតនីយហ្សរីយ៉ា។

តោយស៊ីដនវីឈវីមនអហ៊ុនវូ
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្រ្ុង ្ ួ្រ ចិត សិប នា្រ់

តសចក្តវីជំតនឿ 
របស់ ខញុំ

 តកើ�ត�ើង 

េួេ ជំហ្ៃ េ្ដងៗ
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កគ្ ដ៏ សំខាៃ់ បំផុត េួេ ្រ្ុង ជរីវិត របស់ ខញុំ 

បាៃយ្រើតយឡើង យៅយ្ល ខញុំ អាេុ ១០ 

ឆ្នាំ យ្ល ខដល ខញុំ បាៃ ចំោេ យ្ល ្ រីរ 

សបាដា�៍ យរៀៃ អំ្រី យគ្លលទ្ធិ របស់ សាសនា រោតូលិ្រ 

យៅ យបស្រ្រេមេ រោតូលិ្រ ឡអូយរតូ រ៉ូេ កបខ�ល ជា ៣២ 

្រីឡអូខេ៉កត ្ រី ផ្ទរះ ខញុំ យៅ ជៃបទ យៅ កសុ្រ ស៊ីឡអូយបឡា 

កបយទស �្សរីេបាយវ ។ ខញុំ បាៃ សារល់ យ�ើេ កសឡាញ់ 

ក្រះអង្គ សយ្គ្ររះ ក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទ យ�ើេ បាៃ សេ្លឹង 

យៅ ក្រះអរាចាស់ តាេរេៈ យេយរៀៃ ៃិង ចំោប់ អារេមេៃ៍ 

ដំបូងៗ រាំងយៃរះ ។

ខៃៈ ខដល ខញុំ យៅ្រ្ុង យរង ជំៃុំ រោតូលិ្រ យនារះ ខញុំ បាៃ 

យឃើញ ្ ំៃូរ រាំងឡាេ ខដល រាៃ ឆ្្រ ទស្សៃរីេភា្ េ្រ 

្រី ក្រះជៃមេ របស់ ក្រះអង្គ សយ្គ្ររះ យៅយលើ ជញ្ជាំង ៖ ឆ្្រ 

ទស្សៃរីេភា្ នៃ រោរកបសូកត របស់ ក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទ 

រោរបយកងៀៃ យៅ្រ្ុង ក្រះវិហ្រ បរិសុទ្ធ រោរអ្ិសាឋាៃ 

យៅ្រ្ុង សួៃចបារ ខ្តយសរា៉ាៃរី រោរលរី យ�ើឆ្កាង យៅ ភ្ំ 

លោដ៏ ្របាល កតូវបាៃ យ្ឆ្កាង យៅ គ្ល់្រូថា ៃិង 

រោររាៃ ក្រះជៃមេ រស់ យឡើងវិញ របស់ កទង់ ។ វា យ្វើ ឲ្យ 

ខញុំ យសា្រយៅ ោស់ ខដល យឃើញ ខដ្រយគ្ល ៃិង 

បនាលា ។ ទករាំ ខញុំ យៅដល់ ្ ំៃូរ នៃ រោរឆ្កាង ខភ្្រ របស់ ខញុំ 

រលរីងរយោង យោេ ទឹ្រខភ្្រ ។ យ�ើេ រល់ យ្ល ខដល 

ខញុំ ៃឹង េំ យ�ើេ ៃិយាេ ថា « ខេៃយ�ើេ កទង់ ្ ិត ជា 

បាៃ �្លងរោត់ យរឿងរ៉វ ជា យកចើៃ ្ឺ សករាប់ ខញុំ » ។

អំឡុង ្ ិ្រី បញ្ជា្រ់ សង្ រានា្រ់ បាៃ យេើល េ្រ ចំ ខភ្្រ ខញុំ 

យ�ើេ បាៃ ៃិយាេ ថា « អ្្រ. . .ជា ្ ៃ្លឺ នៃ យោ្ររីេ៍ » 

( សូេយេើល  រា៉ាថាេ ៥:១៤ ) ។ បនាទាប់ េ្រ ចង្ុល 

យៅ រាៃ ខដល ្រំ្ុង យ�រះ គ្ត់ បាៃ ដ្រកសង់ ក្រះបៃ្ទអូល 

របស់ ក្រះអង្គ សយ្គ្ររះ ៖ « ដូយច្រះ ចូរ ឲ្យ ្ៃ្លឺរបស់ អ្្រ 

រល់ គ្នា បាៃ ភ្លឺ យៅ េុខ េៃុស្ស យោ្រ យា៉ាង យនារះ ខដរ 

យដើេ្រី ឲ្យ យ្ យឃើញ រោរ ល្ ខដល អ្្រ រល់ គ្នា កបក្ឹត្ត រួច 

សរយសើរតយេ្កើង ដល់ ក្រះវរបិតា នៃ អ្្រ រល់ គ្នា ខដល ្ ង់ 

យៅ សាថាៃសួ្៌ » ( រា៉ាថាេ ៥:១៦ ) ។

រោលខដល ខញុំ យរៀៃ បខៃ្ថេ យទៀត អំ្រី ក្រះយេស៊ូវ ខញុំ បាៃ 

ចាប់យផ្ដើេ ចង់ បយកេើ ដល់ អ្្រ ដនទ យទៀត ។ ឧរា�រៃ៍ 

យេើង កតូវ យៅេ្រ ទឹ្រ ចរាងាេ ៨ ្ូឡអូខេ៉កត ្ រី ភូេិ 

យេើង ។ ជាញឹ្រញាប់ កស្តរី យៅ្រ្ុង ភូេិ រួេ រាំង រាដាេ 

ខញុំ ផងខដរ ទូល ្ ុងទឹ្រ ២០ លរីកត យលើ ្របាល ្ ួ្រគ្ត់ 

ខដល រាៃ ទឹ្រ យ្ញ ្ ុង ។ បនាទាប់ ្ រី បទ្ិយសា្ៃ៍ របស់ 

ខញុំ យៅ សិរោខាសាោ រោតូលិ្រ ជាញឹ្រញាប់ ខញុំ រុញ ្ ុងទឹ្រ 

២០០ លរីកត យដើេ្រី ជួេ រាដាេ ខញុំ យ�ើេ ខញុំ ្រ៏ ជួេ កស្តរី 

យេរា៉ាេ ្ រីរនា្រ់ យទៀត យៅ្រ្ុង ភូេិ យេើង ផងខដរ ។ ខញុំ 

ចងចាំ ្ រី អារេមេៃ៍ ល្ ខដល ខញុំ បាៃ រាៃ រល់យ្ល ខញុំ បាៃ 

ជួេ អ្្រ យផ្សង យទៀត ។

បទ្ិយសា្ៃ៍ រាំងយៃរះ បាៃ ជួេ អភិវឌ្ឍ យសច្រ្ដរី ជំយៃឿ 

របស់ ខញុំ យលើ ក្រះវរបិតាសួ្៌ ៃិង ក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទ 

 យ�ើេ បាៃ យរៀបចំ ខញុំ យោេ កបយយាល យដើេ្រី ទទួល 

ការទទួលប្នទី�នាទាល់ 

មួយ្តូវការយពលយវលា។ 

ជាញឹកញា�់វា្តូវកា 

រ�ទពឈិយស្ធន៍តូចៗផ្នុំ�ញ្ូលគានា។

ដំៃឹងល្ របស់ ក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទ យ្ល ខញុំ អាេុ  

២២ ឆ្នាំ ។

ការទទួលបានបពរះគម្វីរមរមន

ខញុំ បាៃ ្ ំ យឡើង យៅ អំឡុង យ្ល នៃ រោរផ្លាស់ប្ដអូរ េួេ 

យៅ្រ្ុង កបយទស របស់ ខញុំ ។ ជៃជាតិ ខស្្រស ភា្ តិច 

ខដល ដឹ្រនាំ យោេ យអៀៃ សមេ៊ី្ បាៃ កបរោស ឯ្ររជ្យ 

្រី ចក្រភ្ អង់យ្្លស យៅ្រ្ុង ឆ្នាំ ១៩៦៥ ។ រោរៃ៍ 

យនារះ បាៃ ជកេុញ ឲ្យ រាៃ រោរោ្រ់ ទៃ្្រេមេ ្ រី អង្គរោរ 

ស�កបជាជាតិ យ�ើេ បាៃ យផ្ដើេ ឲ្យ រាៃ ស្គ្រេ ស៊ីវិល 

ខដល រាៃ រ�ូត ដល់ ១៩៨០ ខដល ជា ឆ្នាំ ខដល កបយទស  

�្សរីេបាយវ ទទួល ឯ្ររជ្យភា្ ។ យ្ល ខញុំ យរៀៃ ចប់ ខញុំ 

បាៃ ផ្លាស់ យៅយៅ ទរីក្រុង េួេ យដើេ្រី យ្វើរោរ យ�ើេ េិៃ 

បាៃ ចូលរួេ ក្រះវិហ្រ អស់ ជាយកចើៃ ឆ្នាំ ។

ន្ងៃ េួេ ខញុំ ្រំ្ុង យលង ជាេួេ ្រូៃកបុស កបធ្ៃ 

ខញុំ្រូៃៗ រាៃ អាេុ កបាំបួៃ ៃិង កបាំ្រីរ ឆ្នាំ ។ ្ួ្រយ្ 

ៃិយាេ ថា « ្ូ ដឹង យទ ថា បា៉ា យេើង ជា កបធ្ៃ សាខា 

យៅ្រ្ុង សាសនាចក្រ យេើង » ។ ្ួ្រយ្ បាៃ ្ ៃ្យល់ ថា 

កបធ្ៃសាខា ជា អវរី យ�ើេ យោេ េិៃ បាៃ ្ ិត ខញុំ បាៃ 

ៃិយាេ ថា « បា៉ា របស់ ្រមេលួេៗ ៃឹង េិៃ យៅ សាថាៃសួ្៌ 

យទ » ។ ខញុំ បាៃ ដឹង ថា ខញុំ បាៃ យ្វើ ្រំ�ុស ដ៏ ្ ំ េួេ យ�ើេ 

ខញុំ បាៃ ្ ិត យោេ អស់សង្ឹេ អំ្រី អវរី ខដល ខញុំ អាច ៃិយាេ 

យៅ ្ ួ្រយ្ យដើេ្រី ឲ្យ ្ ួ្រយ្ យភ្លច ្ រី សេ្ដរី របស់ ខញុំ ។ យៅចុង 



៦០ លរីអា�ូោ

ដល់ ្ រីរ ឆ្នាំ យករោេ េ្រ ។ ន្ងៃ អាទិត្យ េួេ ខញុំ ្ ុញ ករាៃ់ 

យ្ល េិត្ត របស់ ខញុំ យចញ យករៅ ក្រុង ដូយច្រះ ខញុំ បាៃ េ្រ 

ក្រះ្េ្រីរ យនារះ យ�ើេ បាៃ យៅ សាថាៃរីេ រ្យភ្លើង ជិត យនារះ 

េួេ យ�ើេ បាៃ អាៃ វា ។ យ្ល ខញុំ អាៃ យៅ ន្ងៃ យនារះ ខញុំ 

អាច រាៃ រោរជំរុញ ្រ្ុងចិត្ត ឲ្យ យ្វើ ល្ ប៉ុខៃ្ត អវរី ខដល ្ ិត 

ជា យ្វើ ឲ្យ រំជួល ចិត្ត ខញុំ យ្ល ខញុំ អាៃ យករោេ េ្រ យទៀត យនារះ 

្ឺ ៃរីន�វទរី៣ ១១ ។ ខញុំ បាៃ អាៃ អំ្រី ្ ួ្រសាសៃ៍ ៃរីន�វ 

ខដល យៅរស់រៃ្ត រាៃ ជរីវិត ខដល បាៃ �្លងរោត់ ស្គ្រេ 

ៃិង ភា្វឹ្រវរ យ�ើេ បនាទាប់ េ្រ ក្រះអង្គ សយ្គ្ររះ 

ក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទ បាៃ យាង េ្រ ជួប ៃឹង ្ ួ្រយ្ ។

កបយទស របស់ ខញុំ បាៃ �្លងរោត់ ស្គ្រេ របស់ យេើង 

ផ្ទាល់ អស់ ១៥ ឆ្នាំ ។ េៃុស្ស ខ្លរះ ខដល ខញុំ បាៃ ្ ំ ដឹង្រ្ដរី 

ជាេួេ យៅ្រ្ុង ភូេិ ខញុំ បាៃ យៅ ស្គ្រេ យ�ើេ េិៃ 

បាៃ កតឡប់ េ្រវិញ យទ ។ អ្្រខ្លរះ យទៀត ្ ិរោរ អស់ េួេ 

ជរីវិត ។

ដូយច្រះ យ្ល ្រំ្ុង អាៃ អំ្រី ្ ួ្រសាសៃ៍ ៃរីន�វ ខញុំ 

បាៃ រាៃ អារេមេៃ៍ ដូច ជា ក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទ ្រំ្ុង ខត 

យឈាង ក្រះ�ស្ដ េ្រ ខញុំ យ្ល កទង់ រាៃ បៃ្ទអូល ថា « ចូរ 

យករោ្រ យឡើង យ�ើេ េ្រ រ្រ យេើង ចុរះ យដើេ្រី អ្្រ រល់ គ្នា 

អាច . . . សាទាប ៃូវ សានាេ ខដ្រយគ្ល យៅ កតង់ នដ ៃិង 

យជើង យេើង យដើេ្រី ឲ្យ អ្្រ រល់ គ្នា អាច ដឹង ថា យេើង ្ ឺជា 

ក្រះ នៃ សាសៃ៍ អ៊ីកសាខអល ៃិង ជាក្រះ នៃ ខផៃដរី រាំង 

េូល យ�ើេ កតូវ យ្ យ្វើ ្  ត ជំៃួស អំយ្ើ បាប រាំង ឡាេ នៃ 

េៃុស្ស យោ្រ » ( ៃរីន�វទរី៣ ១១:១៤ ) ។

ខញុំ បាៃ រាៃ អារេមេៃ៍ ដូច ជា កទង់ ្រំ្ុង យឈាង 

ក្រះ�ស្ដ េ្រ ខញុំ យោេ ផ្ទាល់ អយញ្ើញ ខញុំ ឲ្យ េ្រ រ្រ កទង់ ។ 

ខញុំ បាៃ ដឹង ថា ខញុំ អាច យ្វើ វា បាៃ ។ វា បាៃ ផ្លាស់ប្តអូរ អវរីៗ 

ក្ប់ យា៉ាង ។

ការទទួលបានទវីបន្ទាល់របស់ខ្នុំ

វា កតូវរោរ យ្ល ជា យកចើៃ ខខ យដើេ្រី ទទួលបាៃ 

ភា្រោលាហ្ៃ យដើេ្រី យៅ ក្រះវិហ្រ ។ ខញុំ បាៃ ដឹង ថា 

ក្រះវិហ្រ យៅ ្រខៃ្លង ោ ប៉ុខៃ្ត ្ ុំ រាៃ អ្្រ ផ្ស្វផសាេ 

សាសានា យៅ្រ្ុង សាខា ដ៏ តូច របស់ យេើង យទ ។ យៅ 

ខខ ្រុេ្ៈ ឆ្នាំ ១៩៨៤ ខញុំ បាៃ យដើរ ចូល យៅ្រ្ុង យរងជំៃុំ 

យ្រវយ្រវ ។ ខញុំ ចង់ យដើរ យចញ េ្រ វិញ ។ ខញុំ េិៃ កបា្រដ យទ 

ថា ខញុំ យៅ្រ្ុង ចំយោេ ឬ យទ យ�ើេ បាៃ អង្គុេយៅ ខាង 

យករោេ យកតៀេ ជា យកសច យដើេ្រី ចា្រយចញ យា៉ាង យលឿៃ ។ 

បនាទាប់ ្ រី ចយកេៀង យបើ្រ អ្ិសាឋាៃ យបើ្រ ៃិង រោរកបរោស 

យ�ើេ កបធ្ៃ សាខា នេឃ៍ អាឡិៃ បាៃ ខ្្លង ទរីបនាទាល់ 

របស់ គ្ត់ អំ្រី ក្រះអង្គ សយ្គ្ររះ ក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទ 

ៃិង ក្រះ្េ្រីរ េរេៃ ។ ខញុំ រាៃ អារេមេៃ៍ ថា ជាប់ 

ទំនា្រ់ទំៃង ។ អ្្រ បនាទាប់ យទៀត ្រ៏ បាៃ ខ្្លង ទរីបនាទាល់ 

អំ្រី ក្រះអង្គ សយ្គ្ររះ ៃិង ក្រះ្េ្រីរ េរេៃ ផងខដរ យ�ើេ 

អ្្រ ទរីបរី ្រ៏ យ្វើ ដូច គ្នា ខដរ ។ ខញុំ រាៃ ចិត្ត សុខកសួល ។ 

ខញុំ ្ ុំ រាៃ ចិត្ត រោលាហ្ៃ យដើេ្រី យឡើង យៅ យលើ យវទិរោ យទ 

ដូយច្រះ ខញុំ បាៃ �រ យៅ េួេ ្រខៃ្លង យ�ើេ បាៃ 

ៃិយាេ ថា « ខញុំ កសឡាញ់ ក្រះយេស៊ូវ ។ 

ខញុំ ្រំ្ុង អាៃ ក្រះ្េ្រីរេរេៃ » ។ 

យ�ើេ ខញុំ បាៃ អង្គុេ ចុរះ ។ យនារះ ្ ឺ ជា 

បញ្ប់ នៃ ន្ងៃ យនារះ យ្ល ្ ួ្រយ្ បាៃ យឃើញ បា៉ា ្ ួ្រយ្ 

្ួ្រយ្ បាៃ រត់ យៅរ្រ គ្ត់ យ�ើេ បាៃ កបាប់ ៃូវ អវរី ខដល 

ខញុំ បាៃ ៃិយាេ ។ ខញុំ បាៃ ្ ិត ថា ខញុំ ៃឹង បាត់បង់ រោរគ្រ 

របស់ ខញុំ យ�ើេ ។

យៅហ្វាេ របស់ ខញុំ បាៃ បគ្ហាញ ខញុំ ្ រី អាវ យករៅ េួេ 

្រីេុៃ េ្រ ្ រី យ្ល ខដល គ្ត់ បាៃ បយកេើ យៅ្រ្ុង 

ជួរ្រងទ័្ ខដល បាៃ បគ្ហាញ ថា គ្ត់ ធ្លាប់ សរាលាប់ 

េៃុស្ស ។ យនារះ ជា េូលយ�តុ ខដល ខញុំ បាៃ ៃិយាេ ៃូវ 

អវរី ខដល ខញុំ បាៃ ៃិយាេ ។ តាេរយបៀប ដ៏សងៃប់ គ្ត់បាៃ 

សួរ ខញុំ ថា យ�តុអវរី ខញុំ ៃិយាេ ដូយចានារះ ។ ខញុំ បាៃ ៃិយាេ 

ថា « យោ្រយៅហ្វាេ ចាំ យទ យៅហ្វាេ បាៃ កបាប់ ខញុំ 

ថា យៅហ្វាេ ធ្លាប់ សរាលាប់ េៃុស្ស យៅ្រ្ុង ស្គ្រេ ។ 

ក្រះ្េ្រីរ ប៊ីប កបាប់ ថា ‹ ្រុំ ឲ្យ សំឡាប់ េៃុស្ស ឲ្យ 

យសារះ › » ។

គ្ត់ បាៃ សួរ ខញុំ ថា ខញុំ ចូលរួេ ក្រះវិហ្រ េួេ ោ ។  

ខញុំ បាៃ កបាប់ គ្ត់ ថា ខញុំ ធ្លាប់ យៅ ក្រះវិហ្រ រោតូលិ្រ ប៉ុខៃ្ត 

េិៃបាៃ យៅ កបាំ្រីរ ឆ្នាំ យ�ើេ ។ គ្ត់ បាៃ ខច្រចាេ 

បទ្ិយសា្ៃ៍ យៅ្រ្ុង ក្រះ្េ្រីរ សញ្ញា ្ មេរី អំ្រី ស្គ្រេ ៃិង 

រោរកបេុទ្ធ យ�ើេ បនាទាប់ េ្រ គ្ត់ បាៃ ឲ្យ ខញុំ ក្រះ្េ្រីរ 

េរេៃ េួេ ្របាល ។ ខញុំ រំយភើប ោស់ ខដល ខញុំ េិៃ បាត់បង់ 

រោរគ្រ ខញុំ ។

គ្ត់ បាៃ ឲ្យ ក្រះ្េ្រីរ េរេៃ េ្រ ខញុំ យៅ្រ្ុង ឆ្នាំ 

១៩៨១ ប៉ុខៃ្ត ខញុំ េិៃ បាៃ អាៃ វា ឬ សូេ្រីខត យបើ្រ វា រ�ូត 



 ខខ យេសា ឆ្នាំ ២០២០ ៦១

ខ្ញំបានករៀនថាការកធវើជាសិស្ស

ម្នាក់្ ឺជាដំកណើរការមួយក�ើយ

កយើងពតូវការបន្ត

ក្ពរះកៅមុខ។

រោរចាប់យផ្ដើេ 

នៃ ទរីបនាទាល់ 

របស់ ខញុំ ។

ទរីបនាទាល់ រាំងយនារះ 

ជា រយបៀប របស់ ក្រះអរាចាស់ 

្រ្ុង រោរយឈាង ក្រះ�ស្ដ 

កទង់ េ្ររោៃ់ ខញុំ យោេសារ វា 

បាៃ ជួេ ខញុំ ឲ្យ រាៃ អារេមេៃ៍ ថា ខញុំ 

យៅ្រ្ុង ចំយោេ យៅ ទរីយនារះ ។ ខញុំ បាៃ 

រាៃ អារេមេៃ៍ ថា យៃរះ ្ ឺ ជា បងប្អូៃ កបុសកសរី 

របស់ ខញុំ ។ ប៉ុនាមាៃ ន្ងៃ យករោេ ្ រី យនារះ ខញុំ បាៃ  

អ្ិសាឋាៃ សករាប់ ្ ួ្រយ្ ៃិង យដើេ្រី បាៃ រោរទទួល 

េ្រ ។ ខញុំ បាៃ ជួប សរាជិ្រ យៅ ទរីយនារះ ខដល រាៃ 

ចិត្តល្ ោស់ យ�ើេ បាៃ ជួេ ខញុំ ។

រាៃ អវរី ជា យកចើៃ បាៃ យ្រើតយឡើង យៅ ន្ងៃ យនារះ យ្ល ខដល 

ខញុំ បាៃ យដើរ ចូល យៅ្រ្ុង យរង ជំៃុំ យនារះ ។ ខញុំ �ងៃល់ ថា អវរី 

ៃឹង យ្រើតយឡើង កបសិៃយបើ សរាជិ្រ រាំងយនារះ ្ ុំ បាៃ ខ្្លង 

ទរីបនាទាល់ របស់ ្ ួ្រយ្ យនារះ ។ អ្្រ េិៃ ខដល ដឹង យទ ថាយតើ 

រាៃ ៃរោ រានា្រ់ ខដល ្រំ្ុង ជួប រោរលំបា្រ ។ យ្ល 

អ្្រ យករោ្រ�រ យឡើង យ�ើេ ៃិយាេ ្ រី អវរី ខដល អ្្រ រាៃ 

អារេមេៃ៍ វា កបខ�ល ជា អវរី ខដល ៃរោ រានា្រ់ កតូវរោរ ឮ ។

សូេ ខ្្លង ទរីបនាទាល់ របស់ អ្្រ ឲ្យ បាៃ ញឹ្រញាប់ ។ 

យ្ល អ្្រ យ្វើ ដូយចានារះ អ្្រ ្ កងឹង ខ្លលួៃឯង ៃិង អ្្រ 

យផ្សងយទៀត យៅ ជុំ វិញ អ្្រ ។ �រ គ្ំកទ អវរី ខដល អ្្រ ដឹង ។ 

រោលខដល អ្្រ យ្វើ តាេ រោរកបឹ្រសា យចញ ្ រី ក្រះ្េ្រីរ េរេៃ 

យនារះ អ្្រ ៃឹង ខិត រោៃ់ខត ជិត ក្រះអង្គ សយ្គ្ររះ ។

ខិ�តៅជិ�បពរះអង្គសត្ងាររះ

យ្លយវោ ខដល ខញុំ បាៃ ចំោេ យៅ យបស្រ្រេមេ 

រោតូលិ្រ ឡអូយរតូ រ៉ូេ បាៃ យផ្ដើេ ខញុំ យៅយលើ ផ្លអូវ យឆ្ពរះ 

យៅរោៃ់ រោររោលាេ ជា សិស្ស របស់ ក្រះអង្គ សយ្គ្ររះ 

ក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទ ។ តាំង ្ រី យ្ល យនារះ េ្រ ខញុំ បាៃយរៀៃ 

ថា រោរយ្វើ ជា សិស្ស រានា្រ់ ្ ឺ ជា ដំយៃើររោរ យ�ើេ 

យេើង កតូវរោរ បៃ្ត យឆ្ពរះ យៅេុខ េិៃថា យេើង រាៃ 

ភា្ទៃ់យខសាេ ៃិង ខដៃ ្រំៃត់ ្រ្ដរី ។ យ្ល យេើង 

ឱបក្រយសាប រោរអយញ្ើញ ៖ « ចូរ ឲ្យ អ្្រ រល់ គ្នា 

បាៃ ក្ប់ ល្រ្ខៃ៍ ដូច ក្រះវរបិតា នៃ អ្្រ ខដល ្ ង់ 

យៅ សាថាៃសួ្៌ កទង់ ក្ប់ ល្រ្ខៃ៍ ខដរ » ( រា៉ាថាេ 

៥:៤៨ ) យេើង ៃឹង រី្រចយកេើៃ យៅរោៃ់ ជរីវិត ដ៏ យៅ 

អស់្រល្ ជាៃិច្ « េួេ បនាទាត់ េ្ដងៗ េួេ សិរោខាបទ 

េ្ដង » ( សូេយេើល យគ្លលទ្ធិ ៃិង យសច្រ្ដរី សញ្ញា 

៩៨:១២ ) ។

យេើង ដឹង ថា ផ្លអូវ យនារះ េិៃ ខតងខត គ្េកសួល 

យនារះ យទ យ�ើេ យេើង ៃឹង ដ្រ្ិយសា្ៃ៍ រោរលំបា្រ 

ៃិង រោរ�ឺចាប់ ខ្លរះៗ យៅ្រ្ុង ដំយៃើររោរ យនារះ ប៉ុខៃ្ត 

រោរសេ្លឹង យៅ ក្រះអរាចាស់ ជា រយបៀប ខត េួេ ្ ត់ យដើេ្រី 

ខសវងរ្រ ភា្សុខសាៃ្ត យៅ្រ្ុង ជរីវិត យេើង ។

ដគ្វាេ្ួៃ របស់ ក្រះអង្គ សយ្គ្ររះ 

ក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទ្ឺ ជា អវរី ក្ប់យា៉ាង សករាប់ ខញុំ ។ ខញុំ 

ដឹង ថា ក្រះអង្គសយ្គ្ររះ ្រំ្ុង យឈាង ក្រះ�ស្ដ កទង់ 

េ្រ យេើង  ។ យេើង កតូវខត សេ្លឹង យៅយលើ យ្វើតាេ កទង់ 

យ�ើេ យឈាង ជួេ អ្្រ យផ្សងយទៀត ដូច ជា កទង់ យឈាង 

ជួេ យ�ើេ យលើ្រ យេើង យឡើង ខដរ ។ ◼



៦២ លរីអា�ូោ

អភិវឌ្ឍតសចក្តវីជំតនឿ

ជាេួេ ៃឹង សំៃួរ ខាង វិញ្ញាៃ 

យេើង េិៃ កតឹេ ខត កតូវរោរ ភា្សេ 

យ�តុផល ប៉ុយោណារះ យនារះ យទ 

យេើង ្រ៏ កតូវរោរ រាៃ យសច្រ្ដរី ជំយៃឿ 

ផងខដរ យដើេ្រី ដឹង ថា រោរៃិេិត្ត ដំបូង ្ ិត ជា អាច 

យ្រើតយឡើង ខេៃ ។ យេើង អាច អភិវឌ្ឍ យសច្រ្ដរី ជំយៃឿ យនារះ 

យោេ រោរសូេ ដល់ ក្រះវរបិតាសួ្៌ ៃិង សាដាប់តាេ 

ក្រះវិញ្ញាៃ ។

ជូកលៀប៊ីអាយុ១៧្នាំរដ្ឋកាលរី�វវ័រញ៉ាស.រ.អា

សិកសាបពរះគម្វីរប៊ីប

សូេ ឲ្យ េិត្តភ្រ្ដិ អ្្រ សិ្រសា ក្រះ្េ្រីរប៊ីប ។ យបើ ្ ួ្រយ្ យជឿ 

យលើ វា ដូច ជា ក្រះបៃ្ទអូល នៃ ក្រះ យនារះ ្ ួ្រយ្ ្ ួរខត យជឿ ថា 

ក្រះ ្ ិត ជា រាៃ ក្រះបៃ្ទអូល េ្ររោៃ់ យេើង យៅស្វន្ងៃ យៃរះ 

យោេ រោរៃិេិត្ត ដូច ជា រោរៃិេិត្ត ដំបូង យោេសារ កទង់ 

បាៃ យ្វើ ដូច គ្នា យៃរះ ជាេួេ ៃឹង អ័ោេ េ៉ូយស យអសាេ 

ៃិង ្ ួ្រ្យារោរី យផ្សងៗ យទៀត តាេ រយបៀប ខុសៗ គ្នា ជា 

យកចើៃ ។

តអលក�ើរមូអានដាអាយុ២២្នាំកបសកកមមេកកនយ៉ានណរ៉ូប៊ី

សំណួរនិងចតម្ើយ

សូមដល់បពរះ

ភា្្ិត ខដល ថា រោរ្រ្ត់ សាសនា 

បៃ្ត អស់ រប់រេ ឆ្នាំ ្ុំ រាៃ ៃ័េ ថា 

ក្រះ បាៃ បញ្ប់ រោរៃិេិត្ត របស់ កទង់ 

យនារះ យទ ។ យេើង កតូវ រាៃ ដួងចិត្ត 

របរាប យ�ើេ សូេ ដល់ ក្រះ យោេ យចតនា ្ ិត ៃិង ចិត្ត 

យសាមារះកតង់ ដូចជា េ៉ូខសប ស៊មេី្ បាៃ យ្វើ ។

កជើករើមរីអាយុ១៩្នាំទរីពកុង្ រីនសសាោោធារណៈរដ្ឋ
ពបជាធិបកតយ្យកុងក្គោ

ត�ើអ្នកនិយយអ្វី

តពលមិ�្តភក្ិរបស់អ្នក

មិនតជឿថាការនិមិ�្ត

ដំបូងអាចតកើ�ត�ើង

តន្រះ?

«តាមរយៈវិវរណៈផ្ទាល់ខ្លទួន

�ង�្អូនអាចទទួលស្ក្សី

យោយផ្ទាល់ថ្្ពោះរែម្ីរ

មរមនរែឺជា�ន្ូលរ�ស់

្ពោះថ្យ៉ូដស�សេ្ីធរែឺ

ជាពយាការីយហើយថ្យនោះ

រែឺជាស្សនាច្ករ�ស់

្ពោះអម្ចាស់។មឈិនថ្

មនុស្សែដទនឈិយយឬ

យធ្វើអ្វីយនាោះយទគាមាននរណា

ម្នាក់អាចែកយកនូវស្ក្សី

មួយដែលយកើតយៅក្នុងែួង

ចឈិត្តនឈិងរែំនឈិតរ�ស់�ង�្អូន

អំពីអ្វីដែលជាការពឈិតប្ន

យ�ើយ»។
បបធានរ័សុលអិមណិលសុន«វិវរណៈសបមាប់

ស្សន្ចបកវិវរណៈសបមាប់ជវីវិ�របស់តយើង»

Liahonaដខឧសភាឆ្នាំ២០១៨ទំព័រ95។



 ខខ យេសា ឆ្នាំ ២០២០ ៦3

តជឿតលើបពរះ

ខញុំ ៃឹង សួរ េិត្តភ្រ្ដិ ខញុំ ថា « យតើ អ្្រ យជឿ 

យលើ ក្រះ យទ ? យតើ អ្្រយជឿ ថា កទង់ 

បាៃបយង្កើត អវរីៗ រាំងអស់ យទ ? យតើ 

អ្្រយជឿ ថា កទង់ បាៃ យាង យៅជួប 

ៃឹង ្ ួ្រ្យារោរី រោល្រី បុរៃ ខដរ ឬ យទ ? យ�ើេ កបសិៃ 

យបើ អ្្រ យជឿ យ�តុអវរី អ្្រ េិៃ យជឿ ថា វា អាច យ្រើតយឡើង ឥឡអូវ 

យៃរះ វា អាច យ្រើតយឡើង បាៃ » ។

ោរ៉អិមអាយុ១៦្នាំរដ្ឋយូថា�៍ស.រ.អា

ដចកចាយទវីបន្ទាល់របស់អ្នក

ខញុំ ខច្រចាេ ទរីបនាទាល់ របស់ ខញុំ ជាេួេ េិត្តភ្រ្ដិ ខញុំ 

ថា ក្រះវរបិតាសួ្៌ របស់ យេើង យបើ្រសខេ្ដង រោរៃ៍ 

រាំងឡាេ ដល់ បុកតា បុកតរី កទង់ យ្លខដល ្ ួ្រយ្ សូេ 

ដល់ កទង់ យោេ ចិត្ត យសាមារះកតង់ យដើេ្រី ដឹង យសច្រ្ដរី ្ ិត ។ 

េ៉ូខសប ស៊មេី្ បាៃ រាៃ បំៃង កបាថានា យដើេ្រី ដឹង យសច្រ្ដរី 

្ិត យ�ើេ យោ្រ បាៃ អៃុវត្ត យៅតាេ យសច្រ្ដរី ជំយៃឿ របស់ 

យោ្រ ។ អ្្រ ្រ៏ អាច រី្ររេ ៃឹង បទ្ិយសា្ៃ៍ ដ៏ អសាចារ្យ 

េួេ ផងខដរ កបសិៃយបើ អ្្រ សូេ ដល់ ក្រះវរបិតាសួ្៌ 

យៅ្រ្ុង រោរអ្ិសាឋាៃ យោេ អស់ ្ រី ដួងចិត្ត អ្្រ ។

ម្៉ារ៉ស៊ីអាយុ២០្នាំលរីម្៉ាពបកទសកប៉រូ

ត�ើពយាការីយ៉ូដសបស៊្មីធបានបកដបបបពរះគម្វីរ
មរមនតោយរតបៀបណា?

េុៃ យ្ល ោ្រ់ ផ្ទាំងចំោរ រាស េរ៉ូនៃ ជា ្ យារោរី ចុងយករោេ យ្ នៃ ក្រះ្េ្រីរ េរេៃ បាៃ សរយសរ 

យៅយលើ ទំ្័រ ចំៃងយជើង ថា ក្រះ្េ្រីរៃឹង កតូវ បាៃ ប្រខកប « យោេ អំយោេរាៃ ៃិង យោេ 

ក្រះយចសាដា នៃ ក្រះ » ។ កបយយា្ យៃរះ បៃ្ត យៅ ជា រោរ្ិ្ៃ៌នា ដ៏ ល្ បំផុត នៃ រោរប្រខកប នៃ ក្រះ្េ្រីរ 

េរេៃ ។

េ៉ូខសប ស៊មេី្ បាៃ យៅ ពា្រ្យ នៃ រោរប្រខកប យៅរោៃ់ អ្្រ សរយសរ ភា្យកចើៃ ្ ឺ យៅរោៃ់ អូលរីយវើរ 

យ្យឌើរី ។ យោេសារ េ៉ូខសប បាៃ ប្រខកប ៃូវ ភាសា ខដល េិៃសារល់ រាំងកសុង យនារះ យោ្រ កតូវ 

្ឹងខផ្្រ យលើ ក្រះអរាចាស់ ។ រយបៀប េួេ ខដល ក្រះអរាចាស់ បាៃ ជួេ ្ឺ ផ្ដល់ ឧប្ររៃ៍ ជា ជំៃួេ ដល់ 

េ៉ូខសប ្រ្ុង រោរប្រខកប ។ ្ួ្រ សា្រ្សរី បាៃ ៃិយាេ ថា េ៉ូខសប បាៃ យេើល យៅ្រ្ុង ឧប្ររៃ៍ រាំងយនារះ 

យ�ើេ ថា ពា្រ្យ រាំងឡាេ បាៃ យលចយឡើង ចំយពារះ យោ្រ ជា ភាសា អង់យ្្លស ។ ឧប្ររៃ៍ សករាប់ 

ប្រខកប រួេរាៃ « កបោប់ ប្រខកប » ឬ « េូរីេ ៃិង ្ ូេរីេ »—ជា ត្អូង ថាលា ្ រីរ ខដល កតូវបាៃ ភាជាប់ 

យៅ្រ្ុង ខ្េ ខដ្រ ដូយច្រះ េ៉ូខសប អាច យេើល ្ ្លុរះ តាេ វា បាៃ ។ ត្អូង រាំងយៃរះ កតូវបាៃ កប្ល់ យៅ ឲ្យ 

េ៉ូខសប ជាេួេ ៃឹង ផ្ទាំង រាំងឡាេ ។ ឧប្ររៃ៍ េួេ យទៀត ខដល េ៉ូខសប បាៃ យកបើ ្ ឺ « ត្អូង អ្្រ 

យេើល �ុត » ខដល យោ្រ យេើល យៅខាង ្រ្ុង ជា ញឹ្រញាប់ ្ ឺ យោេ ោ្រ់ វា យៅ្រ្ុង េួ្រ ។ េ៉ូខសប បាៃ 

រ្រយឃើញ ត្អូង យៃរះ ្ រីេុៃ េ្រ យ�ើេ បាៃ យកបើ វា យដើេ្រី រ្រ របស់ ខដល ោ្រ់ ទុ្រ ឬ របស់ ខដល បាត់ ។ 

យោ្រ បាៃ យកបើ រាំង កបោប់ ប្រខកប ៃិង ត្អូង អ្្រ យេើល �ុត យ្ល យោ្រ ប្រខកប យោេ ខតងខត ្ ឹងខផ្្រ 

យៅយលើ រោរបំផុស ្ រី សាថាៃសួ្៌ ។

រោរប្រខកប ក្រះ្េ្រីរ េរេៃ ្ ឺ ្ ិត ជា អ្្អូតយ�តុ យ�ើេ កតូវបាៃ យ្វើ យឡើង « យោេ អំយោេរាៃ 

ៃិង ក្រះយចសាដា នៃក្រះ » ។

សបមាប់ព័�៌មានបដន្ថមតទៀ�អំពវីការបកដបបបពរះគម្វីរមរមនសូមតមើល«ការបកដបបបពរះគម្វីរមរមន»តៅ

តគហទំព័រtopics .ChurchofJesusChrist .orgឬតៅក្ននុងGospel Topicsតៅក្ននុងកម្មវិធវីGospel 
Library។

កតើអ្នក្ ិតដូចកម្តច?

កបសិៃ យបើ អ្្រ រាៃ បំៃង យ�្លើេ ៃឹង សំៃួរ យៃរះ សូេ យផញើ 
ចយេ្លើេ របស់ អ្្រ ៃិង រូប្ត រាៃ ្ ុៃភា្ ចបាស់ េួេ 
សៃ្លឹ្រ ឲ្យ បាៃ កតឹេ ន្ងៃ ទរី  ១៥ ខខ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០ 
យៅ រោៃ់ យ្�ទំ្័រ liahona .ChurchofJesusChrist 
.org ( សូេ ចុច « Submit an Article or 
Feedback » ) ។ ឬ អ៊ីខេ៉ល រោរយ�្លើេតប របស់ អ្្រ 
យៅរោៃ់ liahona .ChurchofJesusChrist .org ។

ចយម្លើយអាចនឹង្តូវប្នដកស្មួលយ�ើងវិញ្�សឈិនយ�ើវាដវង

យពកឬមឈិនសូវចបាស់លាស់។ការយ្្លើយត�ទាំងឡាយយធ្វើយ�ើង

ក្នុងយគាល�ំណងទុកជាជំនួយនឈិងទស្សនវិស័យមឈិនដមនជា

ការ្�កាសអំពីយគាលលទ្ធឈិស្សនាច្កជាផ្លូវការយនាោះយទ។
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« ខញុំ ្ ិបា្រ ៃឹង កសបគ្នា ជាេួេ ឪ្ុ្រ រាតាេ 

ខញុំ ។ យតើ ខញុំ អាច យ្វើ ឲ្យ ចំៃង រា្រ់ទង របស់ 

យេើង កបយសើរ យឡើង យោេ រយបៀបោ ? »



៦៤ លរីអា�ូោ

សូមកមើលម្៉ាថាយ២៧:២៩;ម្៉ាកុស១៥:១៧;

យ៉ូ្ន១៩:២។

្ួ្រ ្រងទ័្ រ៉ូេ បាៃ បំពា្រ់ េ្រុដ បនាលា យលើ ក្រះអង្គ សយ្គ្ររះ ។ 

« កបខ�ល ជា ទយងវើ ដ៏ េង់ឃ្ង យៃរះ ្ ឺជា រោរប៉ុៃប៉ង ខដល ដ៏ ោេ្រ យដើេ្រី 

កតាប់ តាេ រោរោ្រ់ ស្លឹ្រ ជៃ្ទល់ភ្ំ យលើ ក្រះសិរ កទង់ ។. . . វា �ឺចាប់ ខាលាំង ោស់ 
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for us. The Restoration just brings peace to those 
who question their life and question God’s plan for 
them.”

But even though understanding the 
Restoration has brought clarity in her life, she 
also admits that “being so far away from Church 
headquarters, it’s hard to connect with the gos-
pel, but because I’ve had a strong testimony of 
the restored gospel, I know that as far away as I 
am, I can still feel like a part of the Restoration, 
that I’m not alone.”

And she isn’t. Young adults around the world 
are participating in the Restoration through temple 
service, family history, and missionary work. With 
the understanding of personal revelation that 
we gain from learning about Joseph Smith’s First 
Vision and the Restoration, we can all continue to 
seek to know God’s will and what part we can play 
in the ongoing Restoration.

Young Adults Leading 
the Church

We might be young adults, but we can be leaders in 
the Church now. Despite being the only member of the 
Church in her family, Janka Toronyi from Győr, Hungary, 
is strengthened by her fellow young adults’ participa-
tion in other aspects of the Restoration: “A bunch of my 
friends have gone on missions, and it’s been so great 
to see their progress and then they return and they 
grow up so much through all their experiences. It’s a 
great experience for all of us. And it’s always marvel-
ous to see my young single adult friends serve in their 
callings and sometimes even opportunities they make 
themselves, like volunteering to be counselors at FSY 
(For the Strength of Youth) conferences. I feel like the 
Restoration isn’t always about teaching people about 
the gospel—it’s about strengthening the members 
that we have.”

RAMONA MORRIS,  
AGE 28, BARBADOS

The Restoration brings 
peace to those who 
question their life and 
God’s plan for them.

JANKA TORONYI,  
AGE 24, HUNGARY

The Restoration is about strengthening 
the members that we have.
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the Restoration from the beginning. And the 
ongoing Restoration has been a vital part of 
the lives of countless young adult members of 
the Church. 

What the 
Restoration  
Means to Us

For many of us, our participation in the 
Restoration stems from what it has taught 
us. For Vennela Vakapalli, a young adult 
convert from Andhra Pradesh, India, “the 
Restoration is about seeking revelation. 
Joseph Smith sought revelation in the woods. 
He counseled with the Lord, he waited for 
the answer, he was patient. That’s what I 
love.” Vennela explains, “Before I heard about 
the Restoration, I did not know much about 
seeking revelation. One of the greatest things 
that amazes me is how much he spent his 
time to obtain revelation from God. That’s 
what I learned from the Restoration.”

Emma and Jacob Roberts, a young couple 

from Utah, USA, agree that the Restoration 
is about “ongoing revelation”—for ourselves 
and for the world—”that we can have a 
prophet, a spokesman here on earth from 
God, making sure whatever challenges the 
world brings, we have somebody who is 
working and praying and conversing with 
God to make sure that we are prepared and 
able to face whatever challenges the world 
brings as it changes.”

“So much knowledge that comes with the 
Restoration makes my life easier and less 
stressful,” says Jacob. It all comes with a surety 
“that there is a God who loves us and watches 
over us,” Emma says. “His intent is our hap-
piness. As young adults, we can totally trust 
and follow Him because we know His goal is 
our happiness. We know that we are eternal 
beings, and that gives me a lot of hope and 
faith, that whatever I do now and whatever 
mistakes I make now, I can still repent and I 
have this time to progress and learn.”

That type of reassurance also helped 
Ramona Morris, a young adult from 
Barbados, when she first learned about the 
Restoration. Among other things, she gained 
a testimony that “Heavenly Father is there 

JACOB ROBERTS,  
AGE 29, UNITED STATES

So much knowledge 
that comes with the 
Restoration makes my  
life easier and less 
stressful. 

VENNELA VAKAPALLI,  
AGE 22, INDIA 

The 
Restoration  
is about  
seeking 
revelation.
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ែ២ ពបរិេមរិត្ត
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ស្សនាចក្ររបស់ក្រះនយស៊ូវក្រីស្ទ
ក្ូវបានស្ដារន�ើងវិញ

រច
នា
រូប
ភា
្យ
ោ
េ
អា

បរ
ី�
ស

្តតុត

្រីមុៃយេើងបាៃម្រយលើតែៃែរីយេើងបាៃរស់យៅជាមួេក្រះរារាក្រះបិរាសួ្៌របស់យេើង។្ួ្រកទង់កសឡាញ់យេើង!

ក្រះវរបិរាសួ្៌រាៃតែៃរោរែ៏អសាចារ្យមួេសករាប់យេើង។យេើងៃឹងម្រតែៃែរីយែើម្រីយេើងអាចទទួលបាៃរូបរោេមួេ

យហើេយរៀៃៃិងធំលូែោស់យ�ើង។បនាទាប់ម្រយេើងអាចកែ�ប់យៅរស់យៅ្រ្ញងែំណា្រ់សាថាៃសួ្៌វិញ។

ប៉ាុតៃ្យេើង្ ុំអាចយធ្ើវយោេខលងួៃឯងបាៃយទ។យេើងកែូវរោរជំៃួេ។
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បនាទាប់ម្រក្រះយេស៊ូវបាៃរងទុ្រ្ខជំៃួសយេើងយៅ្រ្ញងសួៃចបារ

ត្ែយសរា៉ាៃរី។កទង់េល់រាល់រោរឈលឺចាប់ៃិងទុ្រ្ខក្ួេទាំងអស់របស់

យេើង។កទង់បាៃសុ្ែយៅយលើយឈើឆាកាងសករាប់យេើង។យោេសារអ្រី

តែលកទង់បាៃយធ្ើយេើងអាចតបរយៅរ្រកទង់យ្លយេើងឈលឺចាប់ឬក្ួេឬ

កែូវរោរជំៃួេ។យេើងអាចតកបចិែ្យ្លយេើងយធ្ើអ្រីខុស។

យៅន្ងៃទរីបរីបនាទាប់្ រីក្រះយេស៊ូវបាៃ

សុ្ែកទង់បាៃរាៃក្រះជៃ្រស់

យ�ើងវិញ។ក្រះយេស៊ូវបាៃរាៃ

ក្រះជៃ្រស់យ�ើងវិញម្ងយទៀែ!

យោេសារកទង់យនារះយេើងៃឹងរស់យ�ើង

វិញែងតែរ។យេើងអាចរស់យៅសាថាៃសួ្៌

ម្ងយទៀែបនាទាប់្ រីយេើងសាលាប់។

រច
នា
រូប
ភា
្យ
ោ
េ
អា

បរ
ី�
ស

្តតុត

ក្រះវរបិរាសួ្៌បាៃយកជើសយរើសបងកបុសច្ងរបស់យេើង្ លឺ

ក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទយែើម្រីយាងម្ររោៃ់តែៃែរីយែើម្រីជួេយេើង។

ក្រះយេស៊ូវបាៃបងាហាញយេើង្ រីរយបៀបកសឡាញ់អ្្រែនទៃិង

យធ្ើរាមបទប្្ញែ្ិរបស់ក្រះវរបិរាសួ្៌។កទង់បាៃយកជើសយរើស

សាវ្រយែើម្រីែឹ្រនាំសាសនាចក្ររបស់កទង់។
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បនាទាប់្ រី្ ួ្រសាវ្របាៃសាលាប់មៃុស្សបាៃចាប់យែ្ើមយភលចតែ្្រសំខ្ៃ់ៗមួេ

ចំៃួៃនៃែំណឹងល្អរបស់ក្រះយេស៊ូវ។្ួ្រយ្បាៃឈប់យជឿថាក្រះវរបិរា

សួ្៌ៃឹងតែងតែបំែុស្ ំៃិែែល់បុករាបុកែរីកទង់យៅយលើតែៃែរី។្ួ្រយ្

យភលចថាក្ប់ោនាយៅយលើតែៃែរីៃឹងរាៃឱរោសមួេយែើម្រីទទួលបុណ្យកជមុជ

ទឹ្រ។្ួ្រយ្បាៃឈប់យជឿថា្ួ្រ្យារោរីៃិង្ ួ្រសាវ្រៃឹងតែងតែែឹ្រនាំ

សាសនាចក្រ។

យកចើៃឆានាំបាៃ្រៃលងែុែយៅ។ទរីបំែុែវែល់

យ្លយែើម្រីនាំកែ�ប់ម្រវិញៃូវតែ្្រតែល

បាែ់បង់នៃែំណឹងល្អរបស់ក្រះយេស៊ូវ។វ

ែល់យ្លយែើម្រីសាដារយ�ើងវិញៃូវសាសនាចក្រ

របស់កទង់!ក្រះវរបិរាសួ្៌កែូវរោរមៃុស្ស

រានា្រ់យែើម្រីយធ្ើជា្ យារោរីៃិងជួេនាំវកែ�ប់

ម្រតែៃែរីវិញ។កទង់បាៃយកជើសយរើសេុវជៃ

រានា្រ់យឈាមារះេ៉ាូតសបស៊្៊ីធ។

បនាទាប់្ រីរោររស់យ�ើងវិញរបស់កទង់ក្រះយេស៊ូវបាៃយាង

ម្រជួប្ ួ្រសិស្សកទង់យៅ្រ្ញងទរីក្រុងយេរ៉ូសា�ិមៃិង

យៅ្រ្ញងទ្រីបអាយមរិ្រ។កទង់បាៃសុំឲ្យ្ ួ្រសាវ្ររបស់កទង់

បៃ្បយកងៀៃមៃុស្ស្ រីែំណឹងល្អរបស់កទង់។រាៃមៃុស្ស

ជាយកចើៃតែលបាៃឮ្ ួ្រសាវ្របាៃទទួលបុណ្យកជមុជទឹ្រ

យហើេបាៃចូលសាសនាចក្រ។
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ន្ងៃមួេេ៉ាូតសប្រំ្ុងអាៃក្រះ្ម្ពរីរប៊៊ីប។យៅ្រ្ញងយា៉ា្រុប១:៥វតចង

ថាក្រះវរបិរាសួ្៌ៃឹងយឆលើេែបសំណួររបស់យេើងយ្លយេើងសូមយោេ

យសច្រ្រីជំយៃឿ។េ៉ាូតសប្ ិែជារាៃសំណួរមួេតមៃ!យោ្របាៃែឹង

ថារាៃសាសនាចក្រជាយកចើៃតែលបយកងៀៃអំ្រីក្រះយេស៊ូវ។ប៉ាុតៃ្យោ្រ

ចង់តស្ងេល់ថាយបើរាៃសាសនាចក្រមួេែូចជាសាសនាចក្ររបស់

ក្រះយេស៊ូវយៅ្រ្ញងក្រះ្ម្ពរីរសញ្ញា្ ្រី។

នាន្ងៃនាទិ�រែូវែ៏កែរោលមួេកបតហលអំ�ញងយ្លបុណ្យ

អ៊៊ីយស្ទើរេ៉ាូតសបបាៃចូលយៅ្រ្ញងនក្យៅត្រ្រែ្ទរះរបស់យោ្រ។

យោ្របាៃលុែជង្គង់ចុរះយហើេបាៃចាប់យែ្ើមអធិសាឋាៃ។

បនាទាប់ម្រេ៉ាូតសបបាៃរាៃអារម្ណ៍យ្មាងងឹែ។សារាំង

បាៃ្ យាយាមបំបា្រ់ទឹ្រចិែ្យោ្រ។ប៉ាុតៃ្េ៉ាូតសបបាៃបៃ្

អធិសាឋាៃយោេអស់្ រី្ររាលាំងយោ្រ។

បនាទាប់ម្ររាៃ្ ៃលលឺែ៏កសស់សាអាែមួេបាៃចុរះម្រ។េ៉ាូតសប

បាៃយ�ើញក្រះវរបិរាសួ្៌ៃិងក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទ។រោរណ៍យៃរះ

កែូវបាៃយៅថារោរៃិមិែ្ែំបូង។្ួ្រកទង់បាៃរាៃបៃ្ទទូលថា

សាសនាចក្ររបស់ក្រះយេស៊ូវ្ ុំរាៃយៅយលើតែៃែរីយទ។តែថាវ

ៃឹងយ្រើែយ�ើងឆាប់ៗ។រោរសាដារយ�ើងវិញបាៃចាប់យែ្ើម!
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េ៉ាូហាៃបាទរីស្ទបាៃនាំកែ�ប់ៃូវប្្ជិែភា្យអើរ៉ុៃយែើម្រីយេើងអាច

ទទួលបុណ្យកជមុជទឹ្រ។យ្កែុសយា៉ា្រុបៃិងេ៉ាូហាៃបាៃនាំម្រ

ៃូវប្្ជិែភា្មិល្រីសសាតែ្រយែើម្រីយេើងអាចទទួលអំយណាេទាៃ

ក្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធៃិងទទួល្ រជ័េទាំងឡាេយ្លយេើងឈលឺ។

យអលរីយា៉ាបាៃម្រយែើម្រីយេើងអាចែសារភាជាប់ជាមួេក្ួសារ

យេើងយៅ្រ្ញងក្រះវិហារបរិសុទ្ធ។

ក្រះវរបិរាសួ្៌បាៃប្ជទូៃ្ ួ្រយទវរាម្រយែើម្រី

សាដារយ�ើងវិញៃូវតែ្្រសំខ្ៃ់ៗនៃែំណឹងល្អ។

យទវរាមរ៉ូនណបាៃកប្ល់ផ្ទាំងចំណាររាសែល់

េ៉ាូតសបយែើម្រីយេើងអាចរាៃក្រះ្ម្ពរីរមរមៃ

យែើម្រីជួេយេើងយរៀៃអំ្រីក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទ។
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សាសនាចក្រនៃក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទនៃ្ ួ្របរិសុទ្ធន្ងៃ

ចុងយករោេកែូវបាៃយរៀបចំយ�ើង។យនារះរាៃៃ័េថា

សាសនាចក្ររបស់ក្រះយេស៊ូវកែ�ប់ម្រតែៃែរីវិញ!

រោរណ៍ទាំងអស់យៃរះ្ លឺជាតែ្្រនៃរោរសាដារយ�ើងវិញ។

រោរសាដារយ�ើងវិញនៃែំណឹងល្អយៅតែ្រំ្ុងបៃ្យៅស្្ន្ងៃយៃរះ។

្ួ្រ្យារោរី្ួ្រសាវ្រ្ួ្រអ្្រែ្ស្្ែសាេសាសនាៃិងសរាជិ្រ

្រំ្ុងតច្រចាេែំណឹងល្អរបស់ក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទយៅទូទាំង

្ិភ្យោ្រ។ក្រះវិហារបរិសុទ្ធ្រំ្ុងកែូវបាៃសាងសង់

យៅ្រ្ញងតែៃែរីជាយកចើៃយែើម្រីឲ្យកបជាជៃអាចបាៃែសារភាជាប់

ជាមួេក្ួសាររបស់្ ួ្រយ្ជាៃិរៃ្រ៍។យហើេសាសនាចក្រ

្រំ្ុងជួេមៃុស្សយៅ្រ្ញងទរី្រតៃលងជាយកចើៃតែលរាៃមៃុស្ស

យកស្រឃ្លាៃឬរាៃយកោរះមហៃ្រាេ។

មៃុស្សក្ប់ោនាអាចយធ្ើអ្រីមួេយែើម្រីជួេែល់រោរសាដារ

យ�ើងវិញ។ប្អទូៃអាចជួេយោេរោរយរៀៃអំ្រី្ ង្សកបវែ្ិរបស់

ប្អទូៃយហើេយធ្ើបុណ្យកជមុជទឹ្រ្រ្ញងក្រះវិហារបរិសុទ្ធ។ប្អទូៃ

អាចបង់ែងាវាេមួេភា្្រ្ញងែប់យែើម្រីសាថាបនាសាសនាចក្រ

ៃិងក្រះវិហារបរិសុទ្ធ។ប្អទូៃអាចបង់ែងាវាេែមអាហារយែើម្រី

ជួេមៃុស្សតែលកែូវរោរជំៃួេ។ប្អទូៃអាចកបាប់មៃុស្សអំ្រី

ក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទ។



ែ1០ ពបរិេមរិត្ត

ក្រះយេស៊ូវបាៃកបទាៃែល់យេើងៃូវសាសនាចក្ររបស់កទង់យែើម្រីជួេយេើងវិលកែ�ប់យៅែ្ទរះសួោ៌ារបស់យេើងវិញ។យេើងអាចទទួលទាៃ

សាករោម៉ាង់យហើេតែងតែចងចាំៃូវអ្រីតែលកទង់បាៃយធ្ើសករាប់យេើងជាៃិច្ច។យេើងអាចបងាហាញយសច្រ្រីកសឡាញ់ចំយពារះមៃុស្សែនទ

ែូចកទង់បាៃយធ្ើ។យេើងអាចជួេមៃុស្សក្ប់ោនាឲ្យយរៀៃអំ្រីក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទបាៃ!●
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ចូរសសវែងរកវា!
យព្ឿងកំស្ន្ត
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យោេសាររោរសាដារយ�ើងវិញស្្ន្ងៃយៃរះកបជាជៃយៅទូទាំង្ ិភ្យោ្រអាចែឹងអំ្រីែំណឹងល្អរបស់ក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទ។

យែើប្អទូៃអាចរ្រយ�ើញក្រះ្ម្ពរីរមរមៃប៉ាុនាមាៃ្របាល?យែើប្អទូៃអាចរ្រយ�ើញទង់ជាែិប៉ាុនាមាៃ?

ឧបស្្គបតៃ្ម៖យែើប្អទូៃសាគាល់ទង់ជាែិណាខលរះតែរឬយទ?



ែ1២ ពបរិេមរិត្ត

្រំ្័រផាត់្ ណ៌

ក្រះវរបិតាសួ្៌ក្រះសណ្ដាប់ឮ
ការអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំ
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រូប
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ី�
ស

្តតុត

ព្រះវរបរិតាសរួ្៌ព្រះសណាដាប់ឮការអ្រិស្ឋានរបស់េ៉ូសសបស្ម៊៊ី្។

ព្រង់ព្រះសណាដាប់ឮការអ្រិស្ឋានរបស់ខ្តុំផងសដរ!
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ក្រះវរបិតាសួ្៌ក្រះសណ្ដាប់ឮ
ការអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំ
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ព្រះវរបរិតាសរួ្៌ព្រះសណាដាប់ឮការអ្រិស្ឋានរបស់េ៉ូសសបស្ម៊៊ី្។

ព្រង់ព្រះសណាដាប់ឮការអ្រិស្ឋានរបស់ខ្តុំផងសដរ!



ែ14 ពបរិេមរិត្ត

«ចូររកពនារះអ្នកដតងៃឹងព�ើញ»

(ៃរីន�វេទរី៣១៤:៧)។

ហ្សូលរា៉ាបាៃអង្គញេយៅយរៅអរីមួេយៅ

ក្រះវិហារយហើេបាៃ្ កងាបសានាមែ្ែ់

សំ្ែ់ឯ្រសណាឋាៃសាោរបស់នាង។

្ៃលលឺ្ ណ៌បាៃចាំងឆលញរះរាមបង្អងួច្រ្្ច្រ់

យហើេយឈើឆាកាងមួេឈរយៅខ្ងមុខ

នៃយរាងជំៃុំ។ហ្សទូលរា៉ាយៅសាោយៅ

ក្រះវិហារែូយច្រះនាងបាៃយៅថាវាេបង្គំ្ រីរ

ែង្រ្ញងមួេន្ងៃជាមួេសិស្សែនទយទៀែ។ហ្សទូលរា៉ាចូលចិែ្

ក្រះវិហាររបស់នាង។នាងកសឡាញ់ក្រះយេស៊ូវយហើេចូលចិែ្យរៀៃអំ្រីកទង់។

នាងបាៃអង្គញេយោេយសងៃៀមសាងាែ់យ្លតែលសង្បាៃចាប់យែ្ើមៃិយាេ។

ប៉ាុតៃ្ន្ងៃយៃរះរាៃអ្រីមួេខុសតបល្រ។ភាលាមៗយនារះនាងបាៃរាៃ្ ំៃិែ្ ្រីមួេចូល្រ្ញង

ចិែ្នាង៖ម្ៃពសចក្រីពថិតដ្មពទៀតពៅព្រៅពរីទរីពៃរះ។

ហ្សទូលរា៉ាកជួញចិយ្ជើមរបស់នាង។យសច្រ្រី្ ិែត្មយទៀែ?យែើយនារះរាៃ

ៃ័េយា៉ាងណាតែរ?

្ំៃិែបាៃម្រម្ងយទៀែ។ម្ៃពសចក្រីពថិតដ្មពទៀត។

ហ្សទូលរា៉ាបាៃបិទតភ្្រនាងយហើេបាៃយផ្ដាែយលើអ្រីតែលនាង

បាៃរាៃអារម្ណ៍យនារះ។នាងបាៃយរៀៃអ្រីៗតែលល្អជាយកចើៃយៅ

ក្រះវិហារ។ប៉ាុតៃ្ឥ�ទូវយៃរះនាងឆងៃល់ថាយបើរាៃខ្រះអ្រីមួេ។កបតហល

រាៃអ្រីយកចើៃយទៀែតែលក្រះបាៃរាៃក្រះទ័េចង់ឲ្យនាងែឹង។ប៉ាុតៃ្យែើ

នាងអាចតស្ងេល់យរឿងយនារះយោេរយបៀបណា?

យករោេម្រនាងបាៃៃិយាេយៅរោៃ់បងកបុសរបស់នាងអាល់បលឺែូ

អំ រ្ី្ ំៃិែរបស់នាង។

ស្សនាចក្រមួយ
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បបហែលមានអ្ីចបរើនច�ៀតហែលបពរះបានមាន

បពរះ�័យរង់ឲ្យែ្សូលមា៉ាែឹង។

សករាប់ហ្សូលរា៉ា

មោយ លូស៊ី ស្ីខវែនសុន

្រស្សនាវដ្តរីស្សនាចពក

(សផ្កយៅយ�ើដំយណើរយរឿង្ រិត)

«ប្អទូៃ្ ិែថារាៃយសច្រ្រី្ិែត្មយទៀែយៅយករៅ្រីទរីយៃរះ

ឬ?»អាល់បលឺែូបាៃសួរ។

ហ្សទូលរា៉ាបាៃង្រ់្របាល។នាងបាៃៃិយាេថា«ខ្ញំចង់

យរៀៃ្រីក្រះវិហារយែ្សងៗយទៀែ»។

អាល់បលឺែូបាៃែបថា«េល់ក្ម។បងៃឹងយៅជាមួេ

ប្អទូៃ!»

អស់ជាយកចើៃឆានាំហ្សទូលរា៉ាៃិងអាល់បលឺែូបាៃយៅក្រះវិហារ

ខុសៗោនា។បនាទាប់្ រីយៅក្រះវិហារមួេអាល់បលឺែូបាៃៃិយាេ

ថា«ក្រះវិហារយនារះបាៃបយកងៀៃរោរណ៍ល្អៗ»។

ហ្សទូលរា៉ាបាៃេល់កសបប៉ាុតៃ្្ ួ្រយ្យៅតែ្ ុំទាៃ់រាៃ

អារម្ណ៍ថារាៃយៅខ្រះអ្រីមួេែូយច្រះ្ ួ្រយ្បាៃបៃ្តស្ងរ្រ

យទៀែ។

ន្ងៃមួេអាល់បលឺែូបាៃរែ់យ�ើងជយណដាើរែ្ទរះរបស់្ ួ្រយ្។

យនរះជ្�្សអូ�មា៉ាកា�្រីយៅយក្មង។យៅខាងស្ដាំជ្រូបថតរបស់នាងនថងៃយនរះ

ជ្មរួេស្វាមរីនាងសអ�យឌើរវេ�យ្ើរយអ�វែ�្គន់សសាយ�សនន្ រួកចរិតសរិប

នាក់។
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«បងបាៃរ្រយ�ើញក្រះវិហារតែល្ ួ្រយេើង្រំ្ុងតស្ងរ្រយហើេ!»អាល់បលឺែូ

បាៃៃិយាេ។ោែ់បាៃឱបហ្សទូលរា៉ាយា៉ាងតណៃ។

ហ្សទូលរា៉ាយបើ្រតភ្្រធំៗ។«យៅ្រតៃលងណា?យោេរយបៀបណា?»

អាល់បលឺែូបាៃៃិយាេថា«មិែ្របស់បងបាៃជួបជាមួេ្ ួ្រអ្្រែ្ស្្ែសាេ

សាសនាខលរះៗម្រ្ រីសាសនាចក្រនៃក្រះយេស៊ូវនៃ្ ួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងយករោេ»។

«បងបាៃសាតាប់្ ួ្រយ្យហើេបងយជឿយលើអ្រីតែល្ ួ្រយ្បាៃបយកងៀៃ!»

ហ្សទូលរា៉ាៃិងអាលបលឺែូសបបាេចិែ្ណាស់រហូែែល់្ ួ្រយ្បាៃរាំជុំវិញ

ែ្ទរះ។តែបនាទាប់ម្រហ្សទូលរា៉ារាៃែំណឹងអាក្រ្រ់មួេ។រា៉ា្រ់មិៃចង់ឲ្យនាងជួប

ៃឹង្ ួ្រអ្្រែ្ស្្ែសាេសាសនាយទ។រា៉ា្រ់បាៃៃិយាេថា«្រូៃយទើបតែអាេុ

១២ឆានាំ»។«្រូៃយៅយ្រ្ងណាស់»។

យោេសារអាល់បលឺែូចាស់ជាងោែ់បាៃទទួលរោរអៃុញ្ញាែឲ្យបៃ្ជួបៃឹង

្ួ្រអ្្រែ្ស្្ែសាេសាសនា។្រីរបរីអាទិែ្យយករោេម្រោែ់បាៃទទួលបុណ្យ

កជមុជទឹ្រ។

ហ្សទូលរា៉ាបាៃបៃ្សូមរា៉ា្រ់ម្ងយហើេម្ងយទៀែថាយបើនាងអាចយរៀៃជាមួេ្ ួ្រ

អ្្រែ្ស្្ែសាេសាសនាបាៃតែរឬយទ។ទរីបំែុែរា៉ា្រ់បាៃេល់ក្ម។

យ្ល្ ួ្រអ្្រែ្ស្្ែសាេសាសនាបាៃបយកងៀៃហ្សទូលរា៉ានាងបាៃទទួល

អារម្ណ៍្រ្រ់យរៅដាយៅ្រ្ញងចិែ្នាង។អ្្រែ្ស្្ែសាេសាសនារានា្រ់បាៃរាៃ

រោរលំបា្រ្រ្ញងរោរៃិយាេភាសាយអសបា៉ាញប៉ាុតៃ្វមិៃជាបញ្ហាអ្រីយទ។អ្រីតែល

សំខ្ៃ់្ លឺថាយែើហ្សទូលរា៉ារាៃអារម្ណ៍ល្អយា៉ាងណា។យ្លនាងបាៃយរៀៃអំ្រី

េ៉ាូតសបស៊្៊ីធៃិងក្រះ្ម្ពរីរមរមៃនាងបាៃែឹងថានាងបាៃរ្រយ�ើញយសច្រ្រី្ិែ

តែលនាង្រំ្ុងតស្ងរ្រ!

ហ្សទូលរា៉ាចង់ទទួលបុណ្យកជមុជទឹ្រ។ប៉ាុតៃ្យែើ

រា៉ា្រ់ៃឹងថាយា៉ាងណា។ហ្សទូលរា៉ារី្ររាេណាស់

យ្លរា៉ា្រ់ៃិយាេថាេល់ក្ម!យៅន្ងៃនៃបុណ្យ

កជមុជទឹ្ររបស់នាងហ្សទូលរា៉ាបាៃយសលៀ្រពា្រ់

្ណ៌សទាំងអស់។នាងបាៃែឹងថាក្រះកសឡាញ់

នាង។នាងបាៃែឹងថាកទង់សាគាល់នាង។យហើេ

នាងបាៃែឹងថាកទង់បាៃជួេនាងឲ្យរ្រយ�ើញ

សាសនាចក្រតែលបាៃសាដារយ�ើងវិញ

របស់កទង់។●
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សួស្រី
្រី

ពក្្ ិសិដ្ឋ!

ជម្រាបសួរពួកយ�ើង
យ្មោះរា៉ាយ្គោនិង

យ៉៉ាឡូ។

1

២

យ្�េ៉ូសសបស៊្ម៊ី្អាេុ១៤ឆ្នាំយោកបានរស់យៅក្នតុងផ្ទរះយ�ើមរួេយៅក្នតុង

្ររីពកុងញអូវេ៉កស.រ.អា។យោកមានបងប្អូនពបុសពបាំនាក់នរិងបងប្អូន

ពសរីបរីនាក់។យោកយគារ្ឪ្ុកមាដាេយោកយ�ើេរក់ទាក់ដ�់

អ្នកដន្រយ្រៀត។យោកអានព្រះ្ម្រីរប៊៊ីបជ្មរួេព្រួស្រ

យោកប៉ុសន្ត្ រួកយ្មរិនបានយៅព្រះវិហារដូចគានា

ជ្មរួេគានាទាំងអស់គានាយនារះយ្រ។

េ៉ូសសបជ្មនុស្សខរិតខំយ្វែើការ។

យោកជរួេកាត់យដើមយ�ើយដើម្រី

ព្រួស្រយោកអាចោំដំណាំ។

យោកក៏បានជរួេព្រួស្រយោក

ពបមូ�រុក្ខរស្ រីយដើមយមបផ�យដើម្រី

េកយៅយ្វែើស្ករ។
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កុមារ ទាំងមនះ រស់មៅ កខនលែង ខែល  

យ៉ូខស្រ ស៊្ីធ បាន ធំ ែឹងក្ី ម�ើង !

ខ្តុំដឹងថានព្្រិសរិដ្ឋ្ ឺជ្កសន្ងដ៏្ រិយសស

យោេស្រេ៉ូសសបស៊្ម៊ី្បានអ្រិស្ឋាននរិង

បានយែើញព្រះវរបរិតាសរួ្៌នរិងព្រះយេស៊ូវ

យៅ្ររីយនារះ។

ខែភឺ ឌី អាយុ 5 ឆ្នាំ រែ្ឋ ញូវយ៉ក ស.រ.អា.

ខ្តុំមានអំណរ្ុណសដ�យេើងរស់យៅជរិតនឹង

ផ្ទរះរបស់េ៉ូសសបស៊្ម៊ី្។ខ្តុំចូ�ចរិត្តយៅអគារ

ស្គ�្គនឌរីនសដ�មានយរង្ុម្យៅ្ររីយនារះ។ខ្តុំ្ រិត

ជ្ចូ�ចរិត្តយមើ�កសន្ងសដ�្ រួកយ្បានយបារះ្ុម្

ចបាប់ដំបូងននព្រះ្ម្រីរមរមន។

រែូស្ូ ្រ៊ី អាយុ 9 ឆ្នាំ រែ្ឋ ញូវយ៉ក ស.រ.អា.

រូបថតយក្មងពបុសយោេជូ�រីភ�សុនរចនារូបភា្យោេខា្ររីមា៉ាក់ឌរី

សូមអរគុណចំយោោះ

ការមកការទស្សនាពម្ពពិសិដ្ឋ

ជាមួ�ពួកយ�ើង។ជួបគ្នា

យពលយម្កា�យទៀត!

3

4

5

ខែយនោះយដើម្បីអបអរសាទរការសាដារ

យឡើងវិញយ�ើងមកទស្សនាទបីកខនលែងខដល

ការនិមិត្តដំបូង៉ នយកើតយឡើង២០០ឆ្នាំ

កនលែងមកយ�ើ�!

េ៉ូសសបចង់សសវែងរកស្សនាចពកមរួេដូចជ្ស្សនាចពកមរួេយៅក្នតុងព្រះ្ម្រីរ

ប៊៊ីប។នថងៃមរួេយោកបានយៅក្នតុងនព្យ�ើេបានអ្រិស្ឋាន។ព្រះជ្ព្រះវរបរិតាសរួ្៌

នរិងព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញព្រះកាេដ�់យោក។្រួកព្រង់បានពបាប់យោកថាអំយ្ើ

បាបរបស់យោកពតូវបានអភ័េយទាស។្រួកព្រង់ក៏បានមានព្រះបន្ទអូ�ផងសដរថា

យោកមរិន្រួរចូ�ររួមនឹងស្សនាចពកណាយ�ើេ។មរិនេូរយ្រស្សនាចពករបស់

ព្រះយេស៊ូវព្រីស្ទនឹងពតូវបានស្ដារយ�ើងវិញ!

មនុស្សយ្ញវ័េជ្យពចើនបានចំអកឲ្យេ៉ូសសប

យោេស្រសតអវែរីសដ�យោកបានយែើញ។

្រួកយ្បាននរិយាេថាយោកបានពបឌរិតយរឿង

ទាំងអស់យនារះយ�ើង។ប៉ុសន្តេ៉ូសសបបានបន្ត

ពបាប់្ រួកយ្នូវយសចក្រី្រិតយនារះ។យោកបាន

នរិយាេថា«ខ្តុំដឹងថាខ្តុំបានយែើញការនរិមរិត្ត

យ�ើេខ្តុំដឹងថាព្រះព្រង់ក៏ដឹងថាខ្តុំបានយែើញការ

នរិមរិត្តយ�ើេខ្តុំ្ ុំអាចបដរិយស្យរឿងយនរះ»(េ៉ូសសប

ស្មរី្—ពបវត្តរិ១:២៥)។

នថងៃយនរះមនុស្សអាចយៅ

្រស្សនាតំបន់សដ�េ៉ូសសប

បានអ្រិស្ឋាន។វា្ ឺជ្

កសន្ងសដ�ពសស់ស្អាត

នរិងមានភា្សុខស្ន្ត

ណាស់។



ែ២០ ពបរិេមរិត្ត

មោយ មា៉ារីសសា វីែឌីសុន

្រស្សនាវដ្តរីស្សនាចពក

(សផ្កយៅយ�ើដំយណើរយរឿង្ រិត)

«ដ្ថិតដំោក់ពនារះជាទរីបរិសុទ្ធជាកដៃ្ងពយើងផសារភាជាប់គ្នា»

(យសៀវយៅចយកមៀង្រុរារ៩៩)។

បងកសរីរូហាសបាៃៃិយាេថា«បុណ្យអ៊៊ីយស្ទើរ្ លឺជាយ្លយវោែ៏ល្អមួេ

យែើម្រី្ ិែអំ្រីក្រះយេស៊ូវៃិងយែើម្រីចងចាំ្ រីែងាវាេធួៃរបស់កទង់»។

ោែ់បាៃរោៃ់រូបភា្របស់ក្រះយេស៊ូវយ�ើង។«យោេសារកទង់មៃុស្ស

តែលបាៃសាលាប់យៅអាចរស់យ�ើងវិញម្ងយទៀែ»។

អា�ទូៃសូបាៃសមលឹងយមើលយ្លក្ូបយកងៀៃថានា្រ់្រុរាររបស់ោែ់បាៃ

ៃិយាេយា៉ាងយៃរះ។ពតើពនារះម្ៃៃ័យថាខ្នុំអាចជួបៃឹងឪពុកម្ដាយខ្នុំ

ម្ងពទៀតឬ?អា�ទូៃសូបាៃឆងៃល់។

រា៉ារា៉ាបាៃទទួលមរណភា្ជាយកចើៃឆានាំ្រៃលងម្រយហើេ។

អា�ទូៃសូ្ ុំចងចាំោែ់ចបាស់យទប៉ាុតៃ្ោែ់ចូលចិែ្យមើល

រូប្ែោែ់។យករោេម្របា៉ាបា៉ា្រ៏បាៃទទួល

មរណភា្តែរ។

ឥ�ទូវយៃរះអា�ទូៃសូរស់យៅជាមួេ

អាប៊ូឡាជាយាេរបស់ោែ់។

ោែ់បាៃបយកងៀៃអា�ទូៃសូអំ្រី

សាសនាចក្ររបស់ោែ់សាសនាចក្រ

នៃក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទនៃ្ ួ្របរិសុទ្ធន្ងៃ

ចុងយករោេ។អា�ទូៃសូៃឹងទទួល្ ិធរីបុណ្យ

កជមុជទឹ្រៃិង្ ិធរីបញ្ជា្រ់យៅឆានាំយករោេយ្ល

តែលោែ់ធំល្ម។

បនាទាប់ម្របងកសរីរូហាសបាៃរោៃ់រូបភា្

អោរ្ ណ៌សមួេយ�ើង។«អំយណាេែ៏

អសាចារ្យមួេយទៀែ្ រីក្រះយេស៊ូវ្ លឺក្រះវិហារ

បរិសុទ្ធ។យៃរះជាក្រះវិហារមួេយៅ្រ្ញង

កបយទសឈរីលរីយៃរះ»។

អា�ទូៃសូបាៃសមលឹងយមើលរូបសំណា្រ

្ណ៌រាសតែលយៅយលើ្រំ្ូលអោរ រូប
ភា
្យ
ោ
េ
មា

៉ាក
ចា
សម
ន

«យតើខ្តុំអាចយៅជ្មរួេនឹងមា៉ាមា៉ា
នរិងបា៉ាបា៉ាម្ងយ្រៀតឬ?»

ក្ួស្រដ៏និរន្តរ៍របស់
អា�សូនសូ
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យនារះ។វកសស់សាអាែ!ោែ់ឆងៃល់ថារាៃអ្រី

យ្រើែយ�ើងយៅខ្ង្រ្ញងយនារះ។

បងកសរីរូហាសបាៃៃិយាេថា«ក្រះវិហារ

បរិសុទ្ធ្ លឺជា្រតៃលងតែលក្ួសារកែូវបាៃែសារភាជាប់

ជាមួេោនាជាយរៀងរហូែ»។«ក្រះវិហារបរិសុទ្ធយៃរះ

្លឺយៅសាៃ់ទរីអាយហាគាជា្រតៃលងតែលខ្ញំបាៃែសារភាជាប់ៃឹង

ឪ្ុ្ររាដាេខ្ញំបនាទាប់្ រីយេើងបាៃចូលក្រះវិហារ។យោេសារយេើង

កែូវបាៃែសារភាជាប់យនារះយេើងអាចរស់យៅជាមួេ្ ួ្រោែ់សូម្រីតែបនាទាប់្ រីជរីវិែ

យៃរះ»។

អា�ទូៃសូរាៃអារម្ណ៍រំយភើបយ្លោែ់បាៃឮែូយចានារះ។ោែ់បាៃសួរថា«យែើ

ខ្ញំអាចែសារភាជាប់ជាមួេឪ្ុ្ររាដាេខ្ញំបាៃយទ?»«សូម្រីតែ្ ួ្រោែ់បាៃទទួល

មរណភា្យហើេយនារះ?»

បងកសរីរូហាសបាៃង្រ់្របាល។«ចាស៎!វ្ លឺជាមូលយហែុមួេតែល

ក្រះវិហារបរិសុទ្ធ្ លឺសំខ្ៃ់ណាស់។ក្រះវិហារបរិសុទ្ធែ្ល់្ រែល់សរាជិ្រ

ក្ួសារយេើងទាំងអស់រួមទាំងអ្្រតែលបាៃទទួលមរណភា្យហើេ្រ្រី»។

អស់យ្ញមួេន្ងៃអា�ទូៃសូបៃ្្ ិែអំ្រីក្រះវិហារបរិសុទ្ធ។ោែ់បាៃសូម

យាេោែ់ឲ្យបយកងៀៃោែ់បតៃ្មយទៀែ។យោ្រយាេបាៃៃិយាេអំ្រីសំយលៀ្រ

បំពា្រ់្ ណ៌សតែលមៃុស្សយសលៀ្រពា្រ់យៅខ្ង្រ្ញងក្រះវិហារបរិសុទ្ធៃិង

សិល្ៈ្រម្ែ៏កសស់សាអាែយៅយលើជញ្ជាំង។

យោ្រយាេបាៃៃិយាេថា«អ្រីតែលល្អបំែុែយនារះ្ លឺវជា្រតៃលងតែលយៅ

អាចែសារភាជាប់ជាមួេៃឹងឪ្ុ្ររាដាេយៅបាៃ»។«យេើងសូមមៃុស្ស្ រីរនា្រ់្ រី

វួែយែើម្រីែំណាង្ ួ្រយ្អំ�ញងយ្លែសារភាជាប់»។

«យែើយេើងអាចយៅន្ងៃតស្អ្របាៃយទ?»អា�ទូៃសូបាៃសួរ។«ខ្ញំចង់យៅ

ជាមួេៃឹងរា៉ារា៉ាៃិងបា៉ាបា៉ាជាយរៀងរហូែ!»

យោ្រយាេបាៃញញឹម។ោែ់បាៃៃិយាេថា«យាេ

សបបាេចិែ្ណាស់តែលយៅចង់យៅ»។«ប៉ាុតៃ្ក្រះវិហារបរិសុទ្ធ

តែលយៅជិែបំែុែ្ លឺយៅខ្ៃស៊ិបស៊៊ីអៃ។យេើងោមាៃកបា្រ់ក្ប់កោៃ់

សករាប់សំបុកែឡាៃក្រុងរបស់យេើងយទ»។

«ខ្ញំៃឹងជួេសៃ្សំសករាប់រោរយធ្ើែំយណើរ»!អា�ទូៃសូបាៃ

ៃិយាេ។

រាំង្ រីយ្លយនារះម្រក្ប់យ្លតែលអា�ទូៃសូយរើសបាៃរោ្រ់យៅរាមែលទូវឬ

រាៃឱរោសយែើម្រីរ្រលុេោែ់បង់ែងាវាេមួេភា្្រ្ញងែប់យហើេបនាទាប់ម្រ

ត្មអ្រីតែលយៅសល់យៅ្រ្ញងមូលៃិធិក្រះវិហារបរិសុទ្ធរបស់្ ួ្រយ្។

យៅទរីបំែុែបនាទាប់្ រីរោរសៃ្សំអស់ជាយកចើៃតខអា�ទូៃសូៃិងយោ្រយាេ

រាៃកបា្រ់ក្ប់កោៃ់យែើម្រីយធ្ើែំយណើរយៅក្រះវិហារបរិសុទ្ធ។្ួ្រយ្បាៃសូមែល់

បងកបុសៃិងបងកសរីស៊៊ីលវ៉ាយែើម្រីម្រជាមួេ្ ួ្រយ្។យៅន្ងៃនៃរោរយធ្ើែំយណើរ

យនារះ្ួ្រយ្បាៃជិរះរ្េៃ្ក្រុងយា៉ាងេូរ

យៅរោៃ់ទរីក្រុងខ្ៃស៊ិបស៊៊ីអៃ។វយស្ទើរតែជិែ

ន្ងៃលិចយហើេយ្លតែលអា�ទូៃសូបាៃយ�ើញ

អ្រីមួេ្ ណ៌រាស្ រីចំណាេ។

«ខ្ញំអាចយមើលយ�ើញយទវរាមរ៉ូនណ!»អា�ទូៃសូ

បាៃៃិយាេយោេចង្អញលយៅរូបសំណា្រយៅយលើ្រំ្ូល

រាងក្រ�ទូម្ ណ៌យខៀវនៃក្រះវិហារបរិសុទ្ធ។

្ួ្រយ្បាៃចំណាេយ្លមួេេប់យៅ្រ្ញងែ្ទរះសានា្រ់យៅត្រ្រក្រះវិហារ

បរិសុទ្ធ។យ្លក្ឹ្រយ�ើងអា�ទូៃសូបាៃចូលយៅ្រ្ញងក្រះវិហារបរិសុទ្ធជាយលើ្រ

ែំបូង។ោែ់បាៃយ�ើញរូបភា្ែ៏ធំមួេរបស់ក្រះយេស៊ូវ។ោែ់ៃិងយាេបាៃ

យសលៀ្រពា្រ់្ ណ៌ស។ោែ់រាៃអារម្ណ៍រី្ររាេៃិងសុខសាៃ្។

យ្លែល់យ្លែសារភាជាប់អា�ទូៃសូបាៃយែើរចូលយៅ្រ្ញងបៃ្ទប់ែ៏កសស់សាអាែ

មួេយោេរាៃ្រ្្ច្រ់យៅយលើជញ្ជាំង។អ្្រយធ្ើរោរ្រ្ញងក្រះវិហារបរិសុទ្ធបាៃ

បងាហាញអា�ទូៃសូយោ្រយាេៃិងបងកបុសបងកសរីស៊៊ីលវ៉ា្រីរយបៀបលុែជង្គង់

យៅជុំវិញែុ្ិយសសមួេតែលយៅថាអាសៃៈ។វក្ប់ែណដាប់យោេក្រណាែ់ែ៏

ទៃ់។

បងកបុសៃិងបងកសរីស៊៊ីលវ៉ាបាៃយៅទរីយនារះជំៃួសឲ្យឪ្ុ្ររាដាេអា�ទូៃសូ។

យោ្រយាេបាៃយៅទរីយនារះសករាប់បងកសរីរបស់អា�ទូៃសូតែលបាៃសាលាប់រាំង

្រីមុៃអា�ទូៃសូបាៃយ្រើែមល៉ាយរះ។

យោេបិទតភ្្រោែ់អា�ទូៃសូបាៃកសនម្ រីក្ួសារោែ់ជួបជុំោនា។

អា�ទូៃសូបាៃ្ ិែថាខ្ញំទៃ្ទឹងចាំែល់ន្ងៃតែលខ្ញំៃឹងជួប្ ួ្រោែ់ម្ងយទៀែ។ខ្ញំ

រាៃអំណរ្ុណតែលក្ុរមក្ួសារអាចរស់យៅជាមួេោនាជាៃិរៃ្រ៍។●
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៉ាក
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សម
ន



ែ២២ ពបរិេមរិត្ត

្រី
មុៃសាសនាចក្រកែូវបាៃសាដារយ�ើងវិញមៃុស្សបាៃយជឿថាកបសិៃយបើ

ៃរណារានា្រ់យៅ្រ្ញងក្ួសារ្ ួ្រយ្បាៃទទួលមរណភា្យោេមិៃបាៃ

ទទួលបុណ្យកជមុជទឹ្រយនារះ្ ួ្រយ្ៃឹងមិៃតែលបាៃជួប្ ួ្រយ្ម្ងយទៀែយទ។

ប៉ាុតៃ្យោេសារតែរោរសាដារយ�ើងវិញយេើងអាចយធ្ើបុណ្យកជមុជទឹ្រសករាប់

្ួ្រយ្យៅ្រ្ញងក្រះវិហារបរិសុទ្ធ។យេើងអាចែសារភាជាប់ជាមួេោនាសករាប់ភា្

អស់្រល្ជាៃិច្ច!

ែូចេ៉ាូតសបស៊្៊ីធតែរប្អទូៃ្រ៏កែូវបាៃយកជើសយរើសយោេក្រះវរបិរាសួ្៌យែើម្រីយធ្ើ

្រិច្ចរោរែ៏សំខ្ៃ់យៅ្រ្ញងជរីវិែប្អទូៃតែរ។្រិច្ចរោរមួេចំៃួៃអាចកែូវបាៃយធ្ើយ�ើង

យៅ្រ្ញងក្រះវិហារបរិសុទ្ធ។ប្អទូៃអាចកបមូលយឈាមារះបុ្្រោរីជៃរបស់ប្អទូៃតែល្ ុំ

បាៃទទួលបុណ្យកជមុជទឹ្រយ្ល្ ួ្រយ្យៅរស់យលើតែៃែរី។បនាទាប់ម្រយ្លប្អទូៃ

ទទួលបាៃបណ្ណចូលក្រះវិហារបរិសុទ្ធយនារះប្អទូៃអាចយៅក្រះវិហារបរិសុទ្ធយហើេ

ទទួលបុណ្យកជមុជទឹ្រសករាប់្ ួ្រយ្។

យ្លប្អទូៃយធ្ើ្រិច្ចរោរយៃរះសូមអធិសាឋាៃយៅក្រះវរបិរាសួ្៌យែើម្រីែឹ្រនាំប្អទូៃ។

បុ្្រោរីជៃរបស់ប្អទូៃអាចជួេប្អទូៃែងតែរ។យនារះជា្ រជ័េែ៏សំខ្ៃ់ៃិង្ ិសិែ្ឋ

មួេសករាប់ប្អទូៃៃិងសករាប់្ ួ្រយ្!

្ួ្រប្អទូៃមួេចំៃួៃកបតហលមិៃទាៃ់អាចយធ្ើ្រិច្ចរោរក្រះវិហារបរិសុទ្ធបាៃឥ�ទូវ

យៃរះប៉ាុតៃ្ប្អទូៃៃឹងអាចយធ្ើបាៃយៅន្ងៃមួេ។ចូរចងចាំជាៃិច្ចថាប្អទូៃ្ លឺជាបុកែរបស់

ក្រះ!កទង់កសឡាញ់ប្អទូៃយា៉ាងឥែយខ្ចារះ។

ចូរសាដាប់រោរបំែុស្ រីក្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយហើេយរៀបចាំជាយកសចយែើម្រីយៅរោៃ់

ក្រះវិហារបរិសុទ្ធយៅន្ងៃមួេ។រោរយធ្ើែូយច្រះៃឹងជួេប្អទូៃឲ្យ្រសាងជរីវិែែ៏កបន្

មួេសករាប់ខលងួៃប្អទូៃៃិងសករាប់ក្ួសារ្ រីអែរីែរោលបច្ចញប្ៃ្ៃិងអនា្ែរបស់

ប្អទូៃ។រោលតែលប្អទូៃយធ្ើ្រិច្ចរោររបស់ក្រះអរាចាស់កទង់ៃឹងជួេប្អទូៃ។ប្អទូៃ្ លឺជា

វិញ្ញាណែ៏យ្រលៀវរោលាបំែុែមួេរបស់កទង់។●

ក្រះវិហារបរិសុទ្ធនិង

ប្សូន
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៉ាយរេត
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៉ាថា
េ

មោយ ស៊ីមស្ើរ ចយ ឌី ចូនស៍

ពបធានអង្គការបឋមសរិកសា្រូយៅ
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្ំនរិតឆ្លាតនវ
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្តតុត

សអ�យឌើរសឌ�ជរីយរនឡាន់ក្នតុងកូរេុមនន្ រួកស្វកដប់្រីរនាក់ពតូវបានសកសពមរួ�មក្រី
«្រជ័េននការស្ដារយ�ើងវិញសពមាប់អ្នក»Liahonaសខកុម្ៈឆ្នាំ២០២០្រំ្័រ៥២។

ប្អូន្ ឺជ្បុពតជ្្ររីពសឡាញ់របស់ព្រះសដ�ព្រង់ស្គា�់ប្អូនយ�ើេពសឡាញ់ប្អូន។

ព្រះបានស្គា�់េ៉ូសសបស៊្ម៊ី្។វាក៏ដូចគានាសដរសពមាប់ប្អូន។ព្រះស្គា�់ប្អូន។



យៅយែើមៃិទា�រែូវនៃឆានាំ១៨២០េ៉ាូតសបស្៊៊ីធបាៃអធិសាឋាៃយហើេបាៃយ�ើញក្រះវរបិរាសួ្៌ៃិង

ក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទ។ទស្សនាវែ្រីយៃរះៃិយាេអំ្រីយ្លយវោែ៏្ ិយសសយនារះ។យៃរះ្ លឺជាទំ្័រមួេចំៃួៃែូច

យែើម្រីរ្រយមើល៖

• យរឿងតែលរាៃរូបភា្កបាប់្ រីរយបៀបតែលសាសនាចក្រតែលបាៃសាដារយ�ើងវិញជាតែ្្រនៃតែៃរោរ

របស់ក្រះ(ខ៤–១០)។

• កបធ្ៃណិលសុៃបាៃកបាប់្ រីរយបៀបតែលយេើងអាចជួេែល់រោរសាដារយ�ើងវិញ(ខ២)។

•ចយកមៀង្ ្រីមួេបយកងៀៃអំ្រីរោរៃិមិែ្ែំបូង(ខ១៦–១៧)។

• យរឿងមួេបយកងៀៃ្ រីរយបៀបតែលរោរសាដារយ�ើងវិញអាចែ្ល់្ រែល់ក្ួសារ(ខ២០–២១)។

យែើវមិៃតមៃជារោរកបន្យទឬតែលយេើងអាចយធ្ើជាសរាជិ្រនៃសាសនាចក្រនៃក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទនៃ្ ួ្រ

បរិសុទ្ធន្ងៃចុងយករោេយនារះ?ចូរយេើងតច្រចាេែំណឹងល្អរបស់ក្រះយេស៊ូវៃិងសាសនាចក្ររបស់កទង់

ជាមួេ្ ិភ្យោ្រ!

រី្ររាេបុណ្យអ៊៊ីយស្ទើរ

ទស្សនាវែ្រី្បថិយមថិត្ត

ជូនចុំនោរះរាតាបិតា

មាតិកា

ខ2 មកពីគណៈប្រធានទីមួយ៖ការជួយដល់ការស្ដារ

ឡ�ើងវិញ

ខ4 ស្សនាចបករ្រស់បពរះឡយស៊ូវបគីស្ទបតូវបានស្ដារឡ�ើង

វិញ

ខ11 កម្មវិធីកំស្ន្តស្របាយ៖ចូរសសវែងរកវា!

ខ12 ទំព័រផាត់ពណ៌

ខ14 ស្សនាចបកមួយសបមា្រ់ហ្សូលមា៉ា

ខ16 ដនន្តី៖ការនិមិត្តដំ្រូង

ខ18 សួស្ីពីពបពពិសិដ្ឋ

ខ20 បគួស្រដ៏និរន្តរ៍រ្រស់អា�សូនសូ

ខ22 បពរះវិហារ្ររិសុទ្ធនិងអ្នក

ខ23 គំនិតឆ្លាតពវ
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សូមសសវែងរករូ្រលីអាហូណាសដលលាក់ឡៅខាងក្ននុង!

រយបៀបយដើម្រីយផ្ើរូប្ ំនូរឬប្រ្រិយស្្ន៍នានារបស់កូនយោកអ្នកមក

កាន់្រស្សនាវដ្តរីលីអាហូណា

សូមចូលនៅនគហទំព័រliahona .ChurchofJesusChrist .orgនហើយ

ចុចនលើ«Submit an Article or Feedback»។ឬអ៊ីដមែលវាមករោៃ់

នយើងតាមliahona@ ChurchofJesusChrist .orgនោយោក់ន្មះ

អាយុកូៃរបស់បងប្អូៃទតីកកុងដដលរស់នៅកពមទាំងនសចក្តីដ្លែង

រោរណ៍អៃុញ្ញា�នៃះថា៖«ខ្នុំ[សរនសរន្មះរបស់បងប្អូៃ]ផ្ដល់

រោរអៃុញ្ញា�ឲ្យសាសនាចកកនៃកពះនយស៊ូវកគតីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធន្ងៃ

ចុងនករោយនកបើកោស់រោរោក់បញ្អូៃរបស់កូៃខ្នុំនៅក្នុងទស្សនាវដ្តី

សាសនាចកកនៅនលើនគហទំព័រសាសនាចកកៃិងកម្មវិធតីកបព័ៃ្ធ

ផ្សព្ផសាយសង្គមកពមទាំងអាចមាៃនៅក្នុងរោយរោរណ៍របស់

សាសនាចកកផលិផលនោះពុម្ពវីនដអូរោរនោះពុម្ពផសាយៃិង

សមាភារបំពាក់បំបែៃនានា»។ពួកនយើងទៃ្ទទឹងរង់ចាំឮពតីបងប្អូៃ!




