
សាសនាចក្រនៃក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទនៃ្ ួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងយករោេ•ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៥

ទីបន្ទាល់ចុងរម្រោយរបស់
ម្បធានផាកកឺទំព័រ១០
សម្រាប់ម្្រូបរម្ងៀន៖សំណួររោន់ដត
ម្បរសើររោរររៀនរោន់ដតម្បរសើរទំព័រ២០

អាពាហ៍ពឈិពាហ៍អស់កល្បជានឈិច្ច៖រសចក្ី
សញ្ញារៅក្ញងរសចក្ីសញ្ញាទំព័រ២៤

ររាងាប់ក្ីបារម្ភពីអន្្តរបស់អ្កទំព័រ៣៤



រា៉ាថាយ១៣:៤៥–៤៦។

« ជាថ្មី ម្ដង ទ�ៀត នគរ ស្ថានសួគ៌ 

ក៏ ទ្រៀរ ដូច ជា អ្នក ឈ្មួញ ម្នាក ់

ដដល ដសវែងរក ដកវមុក្តាយ៉ាង ល្អ ៖

« ក្ល ណា បាន រកទ�ើញ 

មួយ ដដល ម្ន តមមលៃ ណាស់ 

ទោះ គាត់ ទៅ លក់ ររស់ ្�ព្យ 

ទាំង អស់ មក �ិញ ដកវមុក្តា 

ទោះ » ។



 ដខ្្នូឆ្នាំ២០១៥ ១

32	«ខ្ញំបានរប្ជាញាចឈិត្ចំរពាលះម្ពលះ»

នោយន�ស្័រនខើរនប៊ឡនូ

ការលះបង់របស់សមាជិកមានាក់នៅក្នុងបបនេស

នេកាវាឌ័របានបង្ហាញពីឥេ្ិពលននការេភិវឌ្ឍ

នៅក្នុងបបវត្ិសាសនាចបកនៅក្នុងបបនេសននាះ។

34	ចរូររានរសចក្ីសុខសាន្ចុលះ

នោយដអលន�ើរ�ី្្រតគីសតែនូ�្វឺសិន

សូមន្លៀតយកឱកាសននបុណ្យប្ីស្ទមា៉ាស់ននះ

ន�ើម្ីេេួលអារម្មណ៍ននការលួងនោមរបស់

បពះេង្គសន្ង្រះ។

ដផ្កន្ន្

8	 រយើងនឈិយាយអំពីម្ពលះម្្ីស្ទ:អំរោយទានថនជីវិត

នឈិងរសចក្ីម្សឡាញ់

នោយតបាែអលនរ៉្រ

38	សំរេងពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងរម្រោយ

80	លុលះម្រាជួបរទៀត:បុណ្យម្្ីស្ទរា៉ាស់ែ៏ពឈិត

នោយតបធានហ្នវើែែបុលយូ�ឹនន្ើរ

លីអា�ូណាដខ្្នូឆ្នាំ២០១៥

្រលិខិ្រ

4	 សារលឈិខឈិត្ ណៈម្បធានទីមួយ:

ចរូរទុករពលសម្រាប់ម្ពលះអង្គសរ្គ្រលះ

នោយតបធាន្ូមា៉ាសនអសម៉នសុន

7	 សារលឈិខឈិតបរម្ងៀនសួរសុខទុក្ខ:លក្ខណៈសម្បត្ឈិ

ែ៏រទវភាពរបស់ម្ពលះរយស៊រូវម្្ីស្ទ—រសចក្ី

អាណឈិតអាសរូរនឈិងរសចក្ីសប្បញរស

អ្រថែបទពិនសសៗ

10	សាក្ីរានាក់អំពីម្ពលះអង្គសរ្គ្រលះម្ពលះរយស៊រូវម្្ីស្ទ

នោយតបធានប៊យែ៏នេផាកកវឺ

សាវកមានាក់ដ�លបានបនបមើេស់រយៈនពល៤៥

ឆ្នាំដ្លងេីបនាទាល់េំពីបពះេង្គសន្ង្រះ«នោយ

ភាពនជឿជាក់ទាំងបសុង»។

14	យ៉រូដសបស៊្មី្នឈិង្ម្ីរវិវរណៈ

នោយនែវី�នអនអែវួែ

នេតុេ្ីបានជាយ៉ូដសបស៊្មមីធនៅ្ ម្ីរវិវរណៈ

ថាជា«្មី្រ�៏ចបាស់បំផុតមួយដ�លបពះបាន

បណ្ដាលឲ្យសរនសរេុក?»

20	សួរសំណួរម្តឹមម្តរូវរាមររបៀបដែលម្តឹមម្តរូវ

នោយស្ក្់រនអច្នីច្

សំណួរបតរឹមបតូវអាចនធ្ើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរ

�៏ធំនៅនពលដ�លនយើងនរៀននិងបនបងៀន

�ំណរឹងល្អ។

24	រសចក្ីសញ្ញា្្ីរហើយអស់កល្បអស់រោលជានឈិច្ច

នោយដអលន�ើរមា៉ាកវឺសប៊ីណាស

�្ិតេស់េ្កដ�លនៅជាប់នរឹងល

ក្ខខណ្ឌទាំងននាះនននសចក្ីសញ្ញា

្្មីនេើយេស់កល្េស់កាលជានិច្ច

ននាះរង្វាន់របស់វា្ឺជានសចក្ីេំណរនិងនសចក្ី

សុខសាន្នៅក្នុងពិភពនោកននះនិងជីវិត�៏នៅ

េស់កល្ជានិច្ចនៅក្នុងជីវិតបនាទាប់។

រៅរលើម្កបមុខ

ខាង	មុខ	៖	រចនា	លម្អរូបថត	ដោយ	ម៉ាថាយ	ដរៀ	ខាងក្នុង	កកបមុខ	៖	

រូបថត	ដោយ	ផាក្រីយ៉ូ	ម៉ាតូរ៉ណា/iStock/Thinkstock	។	
ខាងក្នុង	កកប	ខាង	ដករោយ	៖	រូបថត	ដោយ	ដខលេបដ�ើរ	ដថក	។
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២ លីអា�ូណា

44	រោរម្តេប់មកផ្ទលះវិញមុនកំណត់ពីរបសកកម្របស់ខ្ញំ

នោយតបីតានីរ៉ូមា៉ាដនឡនូខាស្កនូ

ខ្នុំនជឿនលើនរឿងននការពយាបាលេ្កឈឺរបស់

បពះប្ីស្ទនេើយខ្នុំបាននជឿថាបេង់នរឹងនធ្ើការណ៍

ននាះចំនោះខ្នុំផងដ�រ។

48	ទំព័រយុវមជ្ឈិមវ័យ:រស់រៅជាសាក្ីរានាក់រៅក្ញង

ម្បរទសអាល្ឺម៉ង់

នោយចាស្ីណាមា៉ាកនខននលស

ការយល់�រឹងពីរនបៀបដ�លបពះវរបិតាសួ្៌្ ិតេំពី

នាងបានជួយនេនស្ទើរក្នុងេំនាក់េំនងរបស់នាង

ជាមួយនរឹងមនុស្ស�នេ។

យុវមជ្ឈិមវ័យ

50	ររបៀបរែើម្បីយល់ពីអត្ថន័យពឈិតថនបុណ្យម្្ីស្ទរា៉ាស់

នោយតបធានន�ៀន្ើរនអស្អុ�ែូ�្

នតើនយើងអាចមានអារម្មណ៍�រឹង្ុណចំនោះ

បពះប្ីស្ទនេើយរំឭកការនប្ជាញាចិត្របស់នយើងន�ើម្ី

នធ្ើតាមបេង់នោយរនបៀបណ្?

51	អំរោយដែលផាលាស់ប្តូរជីវិតរៅឯហាងលក់

របស់របរជជុលះ

នោយគ្នូវិលាលាម

ចនមលើយចំនោះការេធិសាឋាននៅនពលបុណ្យ

ប្ីស្ទមា៉ាស់បាននាំនៅរកប្ួសារជានិរន្រមួយ។

52	មនុស្ចំណូល្ ្ី

នោយមា៉ា្្យនូ�្លិ្រ្រុន

ភា្នបចើនមា៉ាធ្យតូនៅឯនកាដតឯងក្នុងកូរ៉ុមរបស់ខលលួន

ប៉ុដន្នបកាយមកគាត់បានន�ើញថាពួកសង្ឃជា

នបចើនបតូវការការេន្ជើញឲ្យមកចូលរួម។

54	ពួករ្បានសារល់យ៉រូដសប

សារល់ពយាការីយ៉ូដសបស្ម៊មីធតាមរយៈោក្យសម្ី

របស់មនុស្សដ�លបានសារល់នោកនោយផ្ទាល់។

56	រតើអ្ក្ ឺជាអ្កទទួលឬជាអ្កឲ្យ?

សូម្ ិតន�ើងវិញពីេស្សនវិស័យរបស់េ្កក្នុង

ការនគារពតាមបពះប្្ញត្ិនិងបនបមើនៅក្នុង

សាសនាចបក។

57	ប័ណ្ណម្បរោស:រម្បើវាឬបាត់បង់វា

58	សំណួរនឈិងចរម្ើយ

ខ្នុំមានអារម្មណ៍ថាេសមត្ថភាពនធ្ើជាបបធានថានាក់

យុវនារី។នតើខ្នុំអាចកាលាយជាេ្ក�រឹកនាំ�៏ល្អបបនសើរ

មានាក់នោយរនបៀបណ្?

60	អវីៗដែលខ្ញំបានររៀនក្ញងន្មជាអ្កដម្បចឈិត្រជឿ

វ័យរក្ងរានាក់

នោយដអលន�ើរ�័គនកលប៊ីនហ្គា្រ

ការេធិសាឋាននិងការេនុវត្�ង្វាយធួនជាបបចាំ

អាចជួយេ្កឲ្យមានេំនុកចិត្នេើយនៅសាអាតស្អំ

ប្ប់នពលនវោ។

64	រោរអភឈិវ�្ឍន៍ខ្លួនជាមួយកម្វិ្ីដមកធាង

ម្្ួសាររបស់ខ្ញំ

នោយរា៉យ្មា៉ាខុននែស

តាមរយៈការនធ្ើពង្សបបវត្ិរបស់ខលលួនរ៉យសាបាន

ន�ើញថានាងពុំដមនជាសមាជិកននសាសនាចបក

ននះដតមានាក់ឯងន�ើយនៅក្នុងប្ួសាររបស់នាង។

យុវវ័យ

65	ម្ពលះ្ម្ីរសម្រាប់ដស្នរស៊មីរ

នោយដអលន�ើរមា៉ាកវឺសប៊ីណាស

ដស្ននស៊មីរពុំ�រឹងពីមូលនេតុដ�លគាត់ន�កមិន

លក់ន�ើយនៅនពលឪពុកមាតាយរបស់គាត់បាន

នចញនៅតាមនខត្ននាះ។នតើមាននរឿងេ្ីនៅ?

66	រមររៀនមួយពីឪពុកខ្ញំ

នោយដអលន�ើរោវី�នអដបែណា

ឪពុករបស់ដេលនឌើរដប�ណ្ពុំដមនជាសមាជិក

ននសាសនាចបកន�ើយប៉ុដន្គាត់នៅដតបនបងៀន

នោកពីនមនរៀនសំខាន់មួយេំពីបព្ជិតភាព។

67	ររូបភាពពីម្ពលះ្ម្ីរ:ម្ពលះ្ម្ីរមរមន
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អិម.រ័សុលបាឡឺដ,រ៉ូបឺត�រី.ខហ៊ល,ខជហហ្វរីអ័រ.ហូឡិៃ,យដវី�យអ.ខបដណា,
ឃ្វរីៃ្ិៃអិល.ឃុ្រ,�រី្ត.ក្រីស្តនូហ្វឺសិៃ,ខៃលអិល.អាៃ់យ�ើរសិៃ

អ្ក ខកសបមួេ ៖េ៉ូខសបដបុលេូ.ស៊ីតាទរី
អ្កប្ររឹកសា ៖ យរ៉ៃដលយឃ.យប៊ៃៃរីត,ករោហ្គយអ.ែ័រដុៃ,ក្រីស្ទនូហ្វរីលហ្គនូ�រីៃ,
ឡារីអរ.ឡរីៃៃិងយជមស៍ប៊ី.ម៉ាទរីណូ

នាយក បគ្រ់បគង ៖ េ៉ូខសបដបុលេូ.ស៊ីតាទរី
នាយក គាំបទ បគួសារ និង សមាជិក ៖វីៃយសៃត៍យអ.វ៉ញ
នាយក ទស្សនាវដ្ី សាសនាចបក ៖អាខលៃអ័រ.ឡេប៊ច
អ្កបគ្រ់បគង ពាណិជ្ជកម្ម ៖ ហ្គាស្វខាណុៃ

អ្កបគ្រ់បគង ខ្្ក ខកសបមួេ ៖ អ័រ.វ៉លចៃសុៃ
ជំនួយការ អ្កបគ្រ់បគង ខ្្ក ខកសបមួេ ៖នរអិៃខារ
ជំនួយរោរដផ្ករបាលះពុម្៖លរីសសាស៊ីឡនូយប៉ស្ស
និពន្ធ និងខកសបមួេ ៖កប៊ីតថាៃរីប៊ីតធរី,យដវី��ិ្រសុៃ,យដវីដយអខអ៊តយវើត,
ម៉ាថាេ�រីហ្វ្រីតតុៃ,ឡនូរីហ្វនូយលើរ,ហ្គាខរតយអចហ្គាហ្វ,ឡាខរ៉ៃផតយទើរហ្គាៃ,ជរីល
ហ្្រឃរីង,ឆ្លឡុតឡារោបាល់,មរីៃ�រីអាៃលរីវិត,នម៉ឃលអរម៉ូរីស,សាលរី
ចៃសុៃអូយដឃឺ្រ,េ៉ូយស្វយជភឺ្រី,ចាៃភរីៃបូរ៉ហ្វ,រីឆ្តអិមរ៉មៃរី,ប៉ុលវ៉ៃ�ិៃ
យប៊ីហ្គ,ម៉ារីសាវី�រីសុៃ

នាយក បគ្រ់បគង ខ្្ក សិេ្ៈ ៖យជ.ស្កតៃូដស៊ិៃ
នាយក ខ្្ក សិេ្ៈ ៖ ថាតអ័រ.ភរីយធើរសុៃ
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៤ លីអា�ូណា

រដូវរោល	បុណ្យ	ក្រីស្ទម៉ាស់	មក	ដល់	ជា	ថ្រី	ដ្ៀត	ដ�ើយ	ដ�ើយ	វា	ក៏	ជិត	ដល់	បុណ្យ	

ចូលឆ្នាំ	ថ្រី	ដដរ	។	វា	ហាក់បរី	ដូចជា	ដយើង	ដ្ើបដត	ករារព្ធ	ពិធរី	កបសូត	របស់	អង្គ	សដ្គ្រោះ	

និង	ដធវើ	រោរតាំងចិត្ត	នានា	រោល	ពរី	ម្ិលមិញ	អញ្ចឹង	។

ដៅក្នុង	រោរតាំងចិត្ត	របស់	ដយើង	សកមប់	ឆ្នាំ	ដនោះ	ដតើ	ដយើង	រាន	តាំងចិត្ត	្ ុកដពល	

ក្នុង	ជរីវិត	និង	ដួងចិត្ត	របស់	ដយើង	សកមប់	កពោះអង្គ	សដ្គ្រោះ	ឬ	ដ្	?	មិន	ថា	ដយើង	មន	

ដជា្ជ័យ	ខាលាំង	ប៉ុណាណា	ដនាោះ	ដ្	ដយើង	កបដ�លជា	រាន	ដធវើ	រោរតាំងចិត្ត	មួយ	ដបប	ដនាោះ	ខ្នុំ	

មន	្ ំនុកចិត្ត	ថា	ដយើង	ទាំងអស់	គ្នា	មន	បំណង	ចង់	ដធវើ	ឲ្យ	រាន	រោន់ដត	កបដសើរ	ដ�ើង	។	

រដូវរោល	បុណ្យ	ក្រីស្ទម៉ាស់	ដនោះ	្ ឺ	ជា	ដពល	ដ៏	ល្អ	បំផុត	ដដើម្រី	ពិនិត្យ	និង	រំឭក	ពរី	កិច្ខិតខំ	

នានា	របស់	ដយើង	ដ�ើង	វិញ	។

ដៅក្នុង	ជរីវិត	ដ៏	មមញចឹក	របស់	ដយើង	ដដល	មន	កិច្រោរ	ដផ្ង	ដ្ៀត	ជា	ដកចើន	ដដល	

កបទាញកប្ង់	យក	រោរដផាតាតចិត្ត	្ ុក	ោក់	របស់	ដយើង	វា	ចាំរាច់	ថា	ដយើង	ដធវើរោរ	តាំងចិត្ត	

ដោយ	មន	បំណង	នាំយក	កពោះក្រីស្ទ	ចូល	មក	ក្នុង	ជរីវិត	និង	ដ្�ោឋាន	របស់	ដយើង	។	

ដូចជា	ដហារ	ដដល	មក	ពរី	្ ិស	ខាង	ដកើត	ដដរ	វា	ចាំរាច់	ថា	ដយើង	ដៅដត	បន្ត	ដដើរជាប់	តាម	

ផាកាយ	របស់	ក្ង់	ដ�ើយ	«	មក	ថាវាយ	បង្គំ	ក្ង់	»	។ 1

ពរីមួយ	ជំនាន់	ដៅ	មួយ	ជំនាន់	ស្រលិខិត	អំពរី	កពោះដយស៊ូវ	្ ឺ	ដៅដត	ដដដល	។	ក្ង់	

រាន	មន	បន្ទទូល	ដៅ	ដពកតុស	និង	អនដក្	ដៅដក្រ	ដ្្រ	សមុក្	រោលរីដ�	ថា	«	ចូរ	មក	

តាម	ខ្នុំ	»	។ 2	ចំដោោះ	ភរីលរីព	ក្ង់	ដៅ	«	ចូរ	មក	តាម	ខ្នុំ	»	។ 3	ចំដោោះ	ដលវី	ដដល	អង្គនុយ	

ដៅ	កដនលេង	យក	ពន្ធ	រាន	ផ្តល់	រោរដណនាំ	ថា	«	ចូរ	មក	តាម	ខ្នុំ	»	។	 4	ដ�ើយ	ចំដោោះ	អ្ក		

និង	រូប	ខ្នុំ	ដបើសិន	ដយើង	កគ្ន់ដត	ស្តាប់	ដនាោះ	ដយើង	នចឹង	រាន	ឮ	រោរដរោោះ	អដញជើញ	ដូចគ្នា	្ ឺ		

«	ចូរ	មក	តាម	ខ្នុំ	»	។	 5

ដៅដពល	ដយើង	ដដើរតាម	ោន	កពោះរាទា	ក្ង់	នា	ដពលសពវថថងៃដនោះ	ដ�ើយ		

ដៅដពល	ដយើង	កបចឹង	ដធវើ	តាម	្ ំរូ	របស់	ក្ង់	ដនាោះ	ដយើង	នចឹង	មន	ឱរោស	កបទាន	ពរជ័យ		

ដល់	មនុស្	ដថ្	ជា	ដកចើន	ដ្ៀត	។	កពោះដយស៊ូវ	អដញជើញ	ដយើង	ឲ្យ	លោះបង់	ខលេលួន	ដយើង	៖		

«	ដមើល	ចុោះ	កពោះអមចាស់	ក្ង់	តកមូវចិត្ត	និង	្ំនិត	ដដល	ស្័ក្	តាម	»	។ 6

ដតើ	មន	នរណា	មនាក់	ដដល	អ្ក	្ ួរដត	បដកមើ	ដៅ	ដពល	បុណ្យ	ក្រីស្ទម៉ាស់	ដនោះ	ឬ	ដ្	?		

ដតើ	មន	នរណា	មនាក់	ដដល	រង់ចាំ	អ្ក	ដៅ	សួរសុខ្ុក្ខ	ឬដ្	?

ដកចើន	ឆ្នាំ	កនលេង	មកដ�ើយ	ខ្នុំ	រាន	ដៅ	សួរសុខ្ុក្ខ	ដល់	ផ្ទោះ	កស្តរី	ដមម៉ាយ	ចំណាស់	មនាក់	

ដៅ	ដពល	បុណ្យ	ក្រីស្ទម៉ាស់	ដនាោះ	។	ខណៈ	ដដល	ខ្នុំ	កំពុង	ដៅ	្ រីដនាោះ	កន្ចឹង	ទាវារ	រាន	ដរ្ិ៍	

ដ�ើង	។	មន	ដវជជបណ្ិត	ដ៏	ដសន	រវល់	និង	ល្រីលបាញ	មនាក់	ឈរ	ដៅមត់	ទាវារ	ដនាោះ	។	ដ្	

មិន	រាន	ដៅ	គ្ត់	ឲ្យ	មក	ដ�ើយ	ប៉ុដន្ត	គ្ត់	កគ្ន់ដត	មន	អារម្ណ៍	បំផុស	្ ំនិត	ថា	ចង់	មក	

ដលង	អ្ក	ជំងឺ	ដដល	ឯដរោ	ដនោះ	។

អំ�នុង	ដពល	ថន	រដូវរោល	បុណ្យ	ក្រីស្ទម៉ាស់	ដនោះ	អស់	អ្ក	ដដល	ឈឺ	ដៅ	ផ្ទោះ	ចង់	ឲ្យ	ដ្	

ជួយ	និង	ចង់	ឲ្យ	ដ្	ដៅ	សួរសុខ្ុក្ខ	ខលេលួន	។	មន	បុណ្យ	ក្រីស្ទម៉ាស់	ម្តង	ដនាោះ	ខណៈ	ខ្នុំ	

កំពុង	ដៅ	សួរសុខ្ុក្ខ	ដៅ	មជ្ឈមណ្ល	ចាស់	ជរ	ដនាោះ	ខ្នុំ	រាន	អង្គនុយ	ដ�ើយ	ជដជក	គ្នា	

ជាមួយ	កស្តរី	ចំណាស់ៗ	ករាំនាក់	មនាក់	ដដល	ចាស់	ជាង	ដ្	ដនាោះ	អាយុ	101	ឆ្នាំ	។	គ្ត់	

ងងចឹត	ដភ្ក	ប៉ុដន្ត	គ្ត់	ស្រល់	សំដ�ង	ខ្នុំ	។

គ្ត់	រាន	និយាយ	ថា	«	ប៊ីស្ព	ដោក	រាន	មក	យឺត	បន្តិច	ដ�ើយ	ឆ្នាំ	ដនោះ	!	»	។		

«	ខ្នុំ	្ ិត	ថា	ដោក	នចឹង	ពុំ	មក	ដ្	»	។

ដយើង	រាន	មន	ដពលដវោ	ដ៏	រីករយ	ជាមួយ	គ្នា	។	ប៉ុដន្ត	មន	អ្ក	ជំងឺ	មនាក់	ដដល	

ដមើល	ដៅ	ខាង	ដករៅ	បង្អលួច	យា៉ាង	យូរ	ដ�ើយ	និយាយ	កចំដដលៗ	ថា	«	ខ្នុំ	ដចឹង	ថា	កូនកបុស	

របស់	ខ្នុំ	នចឹង	មក	ដលង	ខ្នុំ	ថថងៃ	ដនោះ	»	។	ខ្នុំ	្ ងៃល់	ថា	ដតើ	កូនកបុស	ដនាោះ	នចឹង	មក	ឬ	ដ្	ដ្ិត	គ្ត់	

ពុំ	ដដល	មក	ដលង	ដៅ	រដូវរោល	បុណ្យ	ក្រីស្ទម៉ាស់	ជា	ដកចើនដង	មក	ដ�ើយ	។

ប៉ុដន្ត	មន	ដពលដវោ	ថន	ឆ្នាំ	ដនោះ	ដដើម្រី	ដោង	ជួយ	ដបើក	ដួងចិត្ត	កសឡាញ់	និង	មន	

ស្មារតរី	ថន	្ ន្ទៈ	—	និយាយ	ម្យ៉ាង	ដ្ៀត	ថា	ដធវើ	តាម	្ ំរូ	ដដល	រាន	្ ូស	ដោយ	កពោះអង្គ	

សដ្គ្រោះ	កពមទាំង	បដកមើ	ដូច	ដដល	ក្ង់	ចង់	ឲ្យ	ពួកដយើង	បដកមើ	។	ដៅដពល	ដយើង	បដកមើ	

ក្ង់	ដនាោះ	ដយើង	នចឹង	មិន	ដរាោះបង់	ឱរោស	របស់	ដយើង	ដូច	ដដល	មចាស់	ផ្ទោះ	សំណាក់	រោល	

រោយម្បធាន

្រូរា៉ាសរអសម៉នសុន

សារលឈិខឈិតពី្ ណៈម្បធានទីមួយ

ព្រះអង្គសង្គ្ររះ
ច្ូរទុកនពលសតមាប់



 ដខ្្នូឆ្នាំ២០១៥ ៥

រោរបរម្ងៀនរចញពីសារលឈិខឈិតរនលះ

តបធានម៉នសុនអំោវន្វឲ្យនយើង«ន្្ើការតាំងច្ិ្រតែនោយមានបំ�ងន្ំតពះតគីស្ច្ូលមកក្នុង�ីវិ្រនិង

នគ�ោឋានរបស់នយើង»។សូមគិ្រពីការពិភាកសាជាមួយនឹងអស់អ្កោំងឡាយណាដែលអ្កបនតងៀន

អំពីរនបៀបដែលពួកនគអាច្ន្្ើការតាំងច្ិ្រតែជាមួយនឹងបំ�ងននះនោយផាទាល់ខលលួននិងជាតគួ្រ។អ្កអាច្សួរ

ពួកនគឲ្យគិ្រពីមនុស្សឬតគួ្រជាក់លាក់ណាមួយដែលពួកនគអាច្នៅសួរសុខទុក្ខឬបនតមើនៅនពលបុ�្យ

តគីស្មា៉ាស់ននះ។«ប៉ុដនតែមាននពលនវលាននឆ្នាំននះនែើម្ីនោង�ួយនបើកែួងច្ិ្រតែតសឡាញ់និងមាន្ មរ្រីនន

្ន្ទៈ»។

ពរី	បុរណ	រាន	ដធវើ	ចំដោោះ	ក្ង់	ដ�ើយ	 7	្ឺ	ដយើង	្ ុកដពល	

សកមប់	ក្ង់	ឲ្យ	្ ង់	ដៅក្នុង	ជរីវិត	ដយើង	និង	ដួងចិត្ត		

របស់	ដយើង	។

ដតើ	ដយើង	អាច	យល់	ពរី	រោរសន្យ	ដ៏	អស្ចារ្យ	ដដល	

មន	ដៅក្នុង	ស្រលិខិត	របស់	ដ្វតា	ដដល	រាន	ករាប់	

ដល់	ពួក	អ្ក	្ គ្វាល	ដចៀម	ដៅ	្ រីវាល	ដដល	ថា	«	ខ្នុំ	មក	

ករាប់	ដំណចឹង	ល្អ	ដល់	អ្ក	រល់	គ្នា	ពរី	ដសចក្តរី	អំណរ	យា៉ាង	

អស្ចារ្យ	។	.	.	.	ដ្ិត	ដៅ	ថថងៃ	ដនោះ	មន	.	.	.	កពោះអង្គ	

សដ្គ្រោះ	មួយ	អង្គ	កបសូត	ដល់	អ្ក	រល់	គ្នា	្ឺ	ជា		

កពោះក្រីស្ទ	ដ៏	ជា	កពោះអមចាស់	?	» 8

ដៅដពល	ដយើង	ប្តទូរ	អំដណាយ	គ្នា	ដៅដពល	បុណ្យ	

ក្រីស្ទម៉ាស់	ដនោះ	សូម	ឲ្យ	ដយើង	ចងចាំ	មន	អំណរ្ុណ	

ដ�ើយ	្ ្ួល	អំដណាយ	ដ៏	អស្ចារ្យ	បំផុត	ជាង	អំដណាយ	

ដផ្ង	ដ្ៀត	—	្ឺ	អំដណាយ	ថន	កពោះអង្គ	សដ្គ្រោះ	និង		

កពោះ	ដ៍	ដករាសដោោះ	របស់	ដយើង	ដដល	ដយើង	អាច	មន		

ជរីវិត	ដ៏	ដៅ	អស់	កល្	ជានិច្	។

«	ដ្ិត	ដតើ	មន	កបដយាជន៍	អវរី	ដល់	មនុស្	ដបើសិន	

ជា	រាន	កបទាន	អំដណាយ	ទាន	មក	ដល់	ដ្	ដ�ើយ	ដ្	ពុំ	

្្ួល	យក	អំដណាយ	ទាន	ដស្ោះ	?	ដមើល	ចុោះ	អ្ក	ដនាោះ	ពុំ	

ដកតកអរ	ចំដោោះ	អវរី	ដដល	រាន	កបទាន	ដល់	ដ្	ឬ	ក៏	ដកតកអរ	

ចំដោោះ	មចាស់	ដដល	កបទាន	អំដណាយ	ទាន	ដនាោះដដរ	»	។ ៩

ចូរ	ដយើង	ដធវើ	តាម	ក្ង់	បដកមើ	ក្ង់	ដគ្រព	ក្ង់	ដ�ើយ	

្្ួល	អំដណាយទាន	របស់	ក្ង់	មក	ក្នុង	ជរីវិត	របស់	ដយើង	

ដដល	ដយើង	អាច	រាន	ដូច	ជា	ោក្យ	របស់	ដោក	លរីថ�	

«	កតូវរាន	ឱបកកដស្ប	ជា	អដងវង	តដៅ	ដោយ	កពោះោ�ុ	

ថន	ដសចក្តរី	កសឡាញ់	របស់	ក្ង់	»	។ 10 ◼

កំណត់ចំោំ

	 1.	ម៉ាថាយ	2:2	។

	 2.	ម៉ាថាយ4:1៩	។

	 3.	យ៉ូហាន	1:43	។

	 4.	ម៉ាថាយ	៩:៩	។

	 5.	ដគ្លល្្ធិ	និង	ដសចក្តរីសញ្ញា	38:22	។

	 6.	ដគ្លល្្ធិ	និង	ដសចក្តរីសញ្ញា	64:34	។

	 7.	សូមដមើល	លូរោ	2:7	។

	 8.	លូរោ	2:10–11	។

	 ៩.	ដគ្លល្្ធិ	និង	ដសចក្តរីសញ្ញា	88:33	។

	10.	នរីថ�វ្រី	2	1:15	។
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វិ្ីន្ន្រែើម្បីបរម្មើរៅបុណ្យម្្ីស្ទរា៉ាស់

តបធានម៉នសុនន្លៀ្រនពលនៅសួរសុខទុក្ខមនុស្សចាស់�រានិងអស់អ្កដែលនៅ

ក្នុងម�្ឈម�្ឌលចាស់�រាជាពិនសសនៅនពលបុ�្យតគីស្មា៉ាស់។នលាកបាន

ក្រ់សមាគាល់នេើញថាមានមនុស្សដែលរីករាយនោយ្រមាននគនៅសួរសុខទុក្ខខលលួន

ខ�ទៈដែលមានអ្កនផ្សងនទៀ្រតគ្ន់ដ្រសង្ឹមថានឹងមាននគមកសួរសុខទុក្ខដ្រគ្មននគ

មកសួរសុខទុក្ខនឡើយ។មានមនុស្សដែលរង់ចាំនរណាមានាក់—តបដ�លជានៅនពល

បុ�្យតគីស្មា៉ាស់ននះអ្នកអាច្កាលាយជាបុគ្លមានាក់នន្ះ។

ខាងនតកាមននះជាប្ជីមួយដែលមានវិ្ីមួយច្ំនួនដែលអ្កអាច្�ួយន្្ើឲ្យតបាកែថា

គ្មននរណាមានាក់នឡើយដែលនឹងមានអារម្ម�៍ថាឯនកានៅនពលបុ�្យតគីស្មា៉ាស់ននះ។

សូមកុំខាលាច្ន្្ើតាមវិ្ីជានតច្ើននទៀ្រដែលអ្កគិ្រថាអ្កអាច្�ួយនៅក្នុងស�គមន៍

របស់អ្កនៅអំឡនុងនពលននរែូវកាលននះ។«ន្រើមាននរណាមានាក់ដែលរង់ចាំអ្កនៅ

សួរសុខទុក្ខឬនទ?»

យុវវ័យ

ចរូររែើររាមពន្ឺ

បន្ទាប់ពីតពះនយស៊ូវបានតបសូ្រពួកនហ្រាបានន្ំយកអំនណាយ

នផ្សងៗមកថាវាយតទង់។ពួកនគបាននែើរតាមពនលវឺផាកាយ្ ្មីដែលរះ

នៅនលើនមេនែើម្ី�ួបតទង់។

សូមនែើរតាមផលនូវននះនែើម្ីនៅ�ួបតពះនយស៊ូវ។ន្រើអំនណាយអ្ីខលះ

ដែលអ្កអាច្ន្ំយកនៅថាវាយតទង់បាន?

កុរារ
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• សូមន្្ើប័�្ណបុ�្យតគីស្មា៉ាស់នផ្ើនៅអ្កផ្សព្ផសាយ្ សន្និងសមា�ិកដ្រមានាក់

ឯងឬសមា�ិកចាស់�រាក្នុងវួែឬ្ ខារបស់អ្ក។

• សូមស្ម័តគច្ិ្រតែជាមួយអង្ការស�គមន៍ក្នុងមូលោឋាន។

• សូម�ូនតពះគម្ីរមរមនជាអំនណាយែល់មិ្រតែភកតែិនិងអ្ក�ិ្រខាងរបស់ខលលួនអ្ក។

• សូមនៅសួរសុខទុក្ខមនុស្សចាស់�រាក្នុងវួែឬតគួ្ររបស់អ្ក។

• ន្្ើនំ�ូនែល់អ្ក�ិ្រខាងរបស់អ្ក។

សតមាប់គំនិ្របដនថែមនទៀ្រអំពីរនបៀបដែលអ្កអាច្បនតមើនៅក្នុងស�គមន៍របស់អ្កសូម

ច្ូលនៅកាន់នគ�ទំព័រlds.org/topics/humanitarian- service/help។
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លក្ខ�ទៈសម្្រតែិែ៏នទវភាព

របស់តពះនយស៊ូវតគីស្៖

នសច្កតែីអា�ិ្រអាសូរនិង

ច្ិ្រតែសប្នុរស

«នៅ
ក្នុង	កពោះ្ម្រីរ	ដសចក្តរី	អាណិតអាសូរ		

មន	ន័យ	កតង់	ថា	‹	អត់ធន់	ជាមួយ		

នចឹង	អវរី	មួយ	›	។	វា	ក៏	មន	ន័យថា	បគ្ហាញ	ចិត្ត	អាណិត	

អាសូរ	ចិត្តករុណា	និង	ដសចក្តរីដមតាតា	ចំដោោះ	អ្ក	

ឯដ្ៀត	»។ 1

កបធាន	ថូម៉ាស	ដអស	ម៉នសុន	រាន	មន	

កបស្សន៍	ថា	«	កពោះដយស៊ូវ	កបទាន	្ ំរូ	ជាដកចើន	អំពរី	

ដសចក្តរី	អាណិតអាសូរ	ដល់	ដយើង	»	។	«	បុរស	ខវិន	ដជើង	

ដៅ	ឯ	កសោះ	ដបដថសោ	កស្តរី	លួច	ស្ហាយ	ស្ន់	កស្តរី	ដៅ	

អណូង	្ ចឹក	របស់	យា៉ាកុប	កូនកសរី	របស់	ថយ៉រ៉ុស	ឡាស្រ	

ប្អទូនកបុស	របស់	ម៉ារី	និង	ម៉ាថា	—	ពួកដ្	មនាក់ៗ	្ ឺ	ដូច	

ជា	បុរស	មនាក់	ដដល	រងរបួស	ដៅតាម	ផលេទូវ	ដយរីខូរ	ដដរ	។	

មនាក់ៗ	កតូវរោរ	ជំនួយ	។

«	ចំដោោះ	បុរស	ខវិន	ដជើង	ដៅ	ដបដថសោ	កពោះដយស៊ូវ	

មន	កពោះបន្ទទូល	ដៅ	គ្ត់	ថា	‹	ចូរ	ដករោក	ដ�ើង	យក	

ដក្	អ្ក	ដដើរ	ដៅ	›	។	ចំដោោះ	កស្តរី	មន	រាប	ដនាោះ	ក្ង់	

រាន	្ ូនាមាន	ថា	‹	អដញជើញ	ដៅ	ចុោះ	ដត	កុំ	ដធវើ	រាប	ដ្ៀត	

ដ�ើយ	›	។	ដដើម រ្ី	ជួយ	នាង	ដដល	រាន	មក	ដង	្ ចឹក	ដនាោះ	

ក្ង់	រាន	កបទាន	អណតាតូង	្ ចឹក	មួយ	‹	ជា	រន្ធ	្ ចឹក	ដដល		

ផុស	ដ�ើង	ដល់	ដៅ	រាន	ជរីវិត	អស់	កល្	ជានិច្	›	។		

ចំដោោះ	កូនកសរី	ដដល	ស្លាប់	របស់	ថយ៉រ៉ុស	ដនាោះ	ក្ង់	រាន	

បញ្ជា	ថា	‹	កូន	កសរី	ដអើយ	ដយើង	ករាប់	ឲ្យ	ឯង	ដករោក	

ដ�ើង	›	។	ចំដោោះ	ឡាស្រ	ដដល	ដៅក្នុង	ផ្ទូរ	«	ឡាស្រ	

ដអើយចូរ	ដចញ	មក	›	។

«	កពោះអង្គសដ្គ្រោះ	រាន	បគ្ហាញ	ពរី	ដគ្លជំ�រ		

ដដល	គ្មាន	ដដន	កំណត់	ថន	ដសចក្តរី	អាណិតអាសូរ	។	.	.	.	

ចូរ	ឲ្យ	ដយើង	ដបើក	ទាវារ	ថន	ដួងចិត្ត	របស់	ដយើង	ដដល	ក្ង់	—	

ជា	្ ំរូ	ដ៏	រស់រដវើក	ថន	ដសចក្តរី	អាណិតអាសូរ	ដ៏	ពិត	—	អាច	

យាង	ចូល	»	។ 2

្រទគរី្រ្រសនថែរ

្ំនុកតដមកើង	145:8;	ស្រោរី	7:៩;	ដពកតុស្រី	1	

3:8;	ម៉ូស្យ	15:1,	៩;	នរីថ�វ្រី	3	17:5–7

សូមសិកសាេត្ថបេននះបបកបនោយការេធិសាឋាននេើយពយាយាមដស្ងយល់ឲ្យ�រឹងថាបតូវដចកចាយេ្ី។នតើការយល់ពីលក្ខណៈ�៏នេវភាព

របស់បពះេង្គសន្ង្រះនរឹងបនងកើន�ល់នសចក្ីជំននឿរបស់េ្កចំនោះបេង់នេើយនិងផ្ល់ពរជ័យ�ល់េ្កទាំងឡាយដ�លេ្កដ្ទាំតាមរយៈ

ការបនបងៀនសួរសុខេុក្ខនោយរនបៀបណ្?សបមាប់ព័ត៌មានបដន្ថមសូមចូលនៅកាន់ន្េេំព័រreliefsociety.lds.org ។

គចញពីបពះគរ្ីរ

លីនោនអស.រីនវ៉សទីតបឹកសាទីពីរក្នុង

គ�ទៈតបធានសមាគមសន្គ្គាះទូនៅមាន

តប្សន៍ថា«្វាមីខ្នុំនិងរូបខ្នុំបានលុ្រ

�ង្ង់នៅដក្រកូនតសីអាយុ១៧ឆ្នាំរបស់នយើង

ន�ើយបានទូលអង្រសុំ�ីវិ្ររបស់ន្ង»។

«គ្មនច្នមលើយបានមកនទប៉ុដនតែ...នយើងដតប

ជាែឹង...ថា...[តពះអង្សន្គ្គាះ]មាន

កតែីអា�ិ្រអាសូរែល់នយើងច្ំនោះទុក្ខតពួយ

របស់នយើង»។ ៣

«នរឿងមួយដែលខ្នុំនពញច្ិ្រតែពី�ីវិ្ររបស់

តពះអង្សន្គ្គាះនន្ះគវឺនរឿងរបស់ឡា្រ។

តពះគម្ីរតបាប់នយើងថា‹តពះនយស៊ូវបាន

តសឡាញ់មា៉ាថា...បងប្អនូនតសី[មា៉ារី]និង

[ប្អនូនតបុសរបស់ពួកនគ]នោមះឡា្រ›»។ ៤

នៅនពលឡា្របានឈវឺែំ�ឹងនន្ះបានឮ

ែល់តពះនយស៊ូវប៉ុដនតែនៅនពលដែលតទង់បាន

នៅែល់ឡា្របាន្ លាប់នៅន�ើយ។មា៉ារី

បានរ្រ់មកឯតពះនយស៊ូវតកាបច្ុះនៅតពះបាទ

តទង់ន�ើយបានយំ។នៅនពលតពះនយស៊ូវបាន

នេើញមា៉ារីកំពុងយំ«តទង់មាននសច្កតែីរំ�ួលក្នុង

តពះទ័យន�ើយ...តពះកដន្សង»(យ៉ូហ្ន

១១:៣៣,៣៥)។

«នន្ះគវឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់នយើង។

នយើងត្រូវដ្រទទួលអារម្ម�៍ន�ើយនេើញនោយ

ខលលួនឯងន�ើយបន្ទាប់មក�ួយកូននៅរបស់តពះ

វរបិតាសួគ៌ោំងអស់ឲ្យទទួលអារម្ម�៍និង

នេើញន�ើយែឹងថាតពះអង្សន្គ្គាះរបស់នយើង

ពុំត្រឹមដ្រទទួលោក់នលើអង្តទង់នូវអំនពើបាបរបស់

នយើងដ្រប៉ុនណាណះនទប៉ុដនតែដ្មោំងទទួលយក

ការឈវឺចាប់និងការរងទុក្ខតពមោំងនសច្កតែី

នវទន្របស់នយើងែូនច្្ះតទង់អាច្យល់ពីអារម្ម�៍

និងរនបៀបនែើម្ីលួងនលាមពួកនយើង»។ ៥

ក
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ស
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អ
៊ុង

សូរពិចារណាពីសំណួរគនះ

ន្រើនរណាខលះអាច្ទទួលបានពរ�័យតាមរយទៈ

នសច្កតែីអា�ិ្រអាសូររបស់អ្ក?

សារលឈិខឈិតបរម្ងៀនសួរសុខទុក្ខ

កំណត់ចំោំ

	 1.	 ដសចក្តរី	ដណនាំ	ដល់	ប្	្ ម្តរីរ	ទាំងឡាយ	«	ដសចក្តរី	អាណិត	

អាសូរ	»	។

	 2.	 ថូម៉ាស	ដអស	ម៉នសុន	«	The Gift of Compassion	»	
Liahona,	ដខ	ឧសភា	ឆ្នាំ	2007	្ំព័រ	4–5,	8	។

	 3.	លរីនោ	ដអស	រីដវ៉ស	«	កពោះអមចាស់	ពុំ	បំដភលេច	អ្ក	ដ�ើយ	»	

Liahona,	ដខ	វិច្ិរោ	ឆ្នាំ	2012	្ំព័រ	120	។

	 4.	លរីនោ	ដអស	រីដវ៉ស	«	កពោះអមចាស់	ពុំ	បំដភលេច	អ្ក	ដ�ើយ	»		

្ំព័រ	118	។

	 5.	លរីនោ	ដអស	រីដវ៉ស	«	កពោះអមចាស់	ពុំ	បំដភលេច	អ្ក	ដ�ើយ	»		

្ំព័រ	120	។

ននះជាដផ្កនន្ ំរូមួយេំពីសារលិខិតបនបងៀនសួរសុខេុក្ខដ�ល្ លនុះបញ្ចាំង

ពីលក្ខណៈ�៏នេវភាពរបស់បពះេង្គសន្ង្រះ។

រសចក្ដីជំរនឿម្កុមម្្ួសារ

រោរសរ្គ្រលះ
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ឪ
ពុក	ម	របស់	ខ្នុំ	ដោមាោះ	ដអត	មន	ដសចក្តរី	កសឡាញ់	

ដកចើន	ចំដោោះ	មនុស្	្ ូដៅ	ជានិច្	។	ជាអកុសល	

តកមង	ដនាម	ទាំង្ូ	របស់	គ្ត់	ដខសោយ	។	អស់	បរីបួន	ឆ្នាំ	

មក	ដ�ើយ	ដដល	ដអត	រាន	ពន្យរ	កុំ	ឲ្យ	ដខសោយ	តកមងដនាម	

តាមរយៈ	រោរោង	ោម	។	រោរព្យរាល	ដនាោះ	មន	

រោរឈឺចាប់	និង	ដកចើនដង	។	រោរព្យរាល	ម្តងៗ	ដធវើ	

ឲ្យ	គ្ត់	អស់	កមលាំង	ពរី	ខលេលួន	រ�ូត	ដល់	រោរព្យរាល	បនាទាប់	

ដ្ៀត	ដ�ើយ	ដៅ	រដូវ	សលេចឹក	ដឈើ	កជុោះ	ឆ្នាំ	1៩៩5	គ្ត់		

ហាក់បរី	ដូចជា	រាត់បង់	ភាពរោលាហាន	ដដលគ្ត់	ធាលាប់		

មន	ពរីមុន	។

្រីបំផុត	ដវជជបណ្ិត	រាន	ករាប់	ដអត	ថា	ដបើសិន	

គ្ត់	មិន	ោក់	តកមងដនាម	ថ្រី	ភាលាមៗ	ដ្	ដនាោះ	គ្ត់	នចឹង	ពុំ	

អាច	រស់ដៅ	រាន	យូរ	តដៅ	មុខ	ដ្ៀត	ដ�ើយ	។	ដទាោះបរី	

ដនាោះ	្ ឺ	ជា	បងប្អទូន	ដភាលាោះ	នចឹង	គ្នា	។	រិតដត	្ ួរឲ្យ	ចាប់	

អារម្ណ៍	ជាង	ដនោះ	ដៅដ្ៀត	ដនាោះ	្ ឺ	ថា	មន	មនាក់	ក្នុង	

ចំដណាម	ពួកដ្	រាន	បរិចាចា្	តកមងដនាម	ឲ្យ	គ្នា	។	ដអត	

និង	មតាយ	របស់	ខ្នុំ	មន	រោរភាញាក់ដផ្អើល	ដដល	រាន	ដចឹង	

ថា	ដពល	វោះរោត់	ម្តងៗ	ដវជជបណ្ិត	ទាំង	ពរីរ	រូប	ដនោះ	រាន	

កបចឹងដកបង	អស់	ពរី	សមត្ថភាព	ខលេលួន	និង	ឱន	កបាល	របស់	

ពួកដ្	អធិស្ឋាន	ដ�ើយ	្ ុក	ល្្ធផល	ថន	រោរវោះរោត់	ដនាោះ	

ដៅក្នុង	កពោះ�ស្ត	របស់	កពោះអមចាស់	។

ដៅថថងៃ	វោះរោត់	ដវជជបណ្ិត	មនាក់	រាន	វោះយក	

តកមងដនាម	មួយ	របស់	មតាយ	ខ្នុំ	។	ដៅដពល	គ្ត់	ដដរ	បិ្	

ខ្ង	របស់	មតាយ	ខ្នុំ	ដនាោះ	បងកបុស	របស់	គ្ត់	រាន	វោះរោត់	

ភាជាប់	តកមងដនាម	ដដល	រាន	បរិចាចា្	ដនាោះ	ដៅក្នុង	ដោោះ	

របស់	ដអត	។

រោរវោះរោត់	រាន	្ ្ួល	ដជា្ជ័យ	ប៉ុដន្ត	កតូវ	រង់ចាំ	

ដមើល	សិន	ថា	ដតើ	រងរោយ	របស់	ដអត	នចឹង	្ ្ួល	យក	

តកមងដនាម	ថ្រី	ដនាោះ	ឬ	អត់	។	អង់្រី្័រ	ដៅ	ក្នុង	កបព័ន្ធ	

រោរោរ	ខលេលួន	របស់	គ្ត់	កតូវរាន	ប្គ្កាប	ដដើម្រី	ឲ្យ	ឆ្ប់	

ជាសោះដស្ើយ	ដូដច្ោះ	ដអត	កតូវរាន	ោក់	ឲ្យ	ដៅ	ដោយ	

ដ�ក	ក្នុង	បន្ទប់	ដថទាំអ្កជំងឺ	ដដើម្រី	រោរោរ	គ្ត់	ពរី	

ដមដរ្	(	វីរុស	)	។	ដទាោះបរីជា	បនាទាប់	ពរី	គ្ត់	រាន	ដចញ	ពរី	

មន្ទរីរដព្្យ	ក្តរី	ក៏គ្ត់	កតូវដត	បន្ត	រស់	ដៅ	ោច់	ដោយ	ដ�ក	

ពរី	មនុស្	ក្ប់គ្នា	ដលើកដលង	ដត	ស្ច់ញាតិ	ផាទាល់	របស់	

គ្ត់	ប៉ុដណាណាោះ	។	ដទាោះជា	យា៉ាង	ណា	ក្តរី	ដៅ	យប់	មុន	ថថងៃ	

បុណ្យ	ក្រីស្ទម៉ាស់	ដអត	រាន	្ ្ួល	រោរអនុញ្ញាត	ពិដសស	

ឲ្យ	ចូលរួម	ពិធរី	បុណ្យ	យប់	មុន	ថថងៃ	បុណ្យ	ក្រីស្ទម៉ាស់	កបចាំ	

ឆ្នាំ	របស់	ជរីតា	និង	ជរីដូន	ខ្នុំ	។

ដអត	រាន	ដដើរចូល	តាម	ទាវារ	ដោយ	មន	ោក់		

ររាំង	មុខ	តកមង់	ដឆ្ពោះ	ដៅ	រក	ដូ្រី	ដ�ើយ	រាន	ឱប	គ្ត់	

យា៉ាង	ដណន	។	ដៅដពល	ពួកដ្	រាន	ឱប	គ្នា	ក្ប់គ្នា		

ដៅក្នុង	ផ្ទោះ	រាន	យំ	។	ក្ប់គ្នា	រាន	យល់	ពរី	ដសចក្តរី		

កសឡាញ់	ដដល	ដចញ	មក	ពរី	ពួកគ្ត់	។	បងកសរី	មនាក់	

រាន	រងរោរឈឺចាប់	ដដើម្រី	ផ្តល់	អំដណាយ	ថន	ជរីវិត		

ដល់	ប្អទូនកបុស	របស់	ខលេលួន	។	វា	្ ឺ	ជា	អំដណាយ	ថន		

ដសចក្តរីកសឡាញ់	អំដណាយ	ថន	រោរបូជា	អំដណាយ	

ដដល	គ្ត់	មិន	អាច	ផ្តល់	ឲ្យ	ខលេលួន	ឯង	រាន	។

ដៅដពល	ខ្នុំ	ដមើល	ពួកគ្ត់	ទាំង	្ ចឹកដភ្ក	ខ្នុំ	�ូរ	

រយើងនឈិយាយអំពីម្ពលះម្្ីស្ទ

អំនណាយោននន�ីវិ្រនិងនសច្កតែីតសឡាញ់
រោយម្បាែអលររេត

រោរមន	តកមងដនាម	ដត	មួយ	មន	ភាពចំរាច់	ដដើម្រី	ឲ្យ	

ជរីវិត	ខលេលួន	រស់	ដនាោះ	ដអត	ពុំ	ចង់	សុំ	នរណា	មនាក់	ឲ្យ	បរិចាចា្	

តកមងដនាម	មួយ	របស់	ពួកដ្	ដ�ើយ	ដោយស្រ	ខាលាច	

មន	ដកគ្ោះថានាក់	ជាមួយ	នចឹង	រោរវោះរោត់	ដនាោះ	។	ប៉ុដន្ត	វា	

គ្មាន	ជដកមើស	ដ�ើយ	។	មិត្តភក្ិ	ជិតស្ិ្្ធ	និង	សមជិក	

ក្ួស្រ	បរីបួន	នាក់	រាន	ដធវើ	ដតស្ត	ដដើម្រី	ដចឹងថា	ដតើ	

តកមងដនាម	របស់	ពួកដ្	កតូវគ្នា	នចឹង	តកមង	ដនាម	គ្ត់	

ឬអត់	។	មនដត	តកមង	ដនាម	របស់	មនុស្	មនាក់ប៉ុដណាណាោះ	

ដដល	កតូវគ្នា	បំផុត	កតូវរាន	រក	ដ�ើញ	៖	្ឺ	បងកសរី	របស់	

ដអត	ដោមាោះ	ដូ្រី	—	ជាមតាយ	របស់	ខ្នុំ	។

ដៅថថងៃ	្ រី	7	ដខ	ធ្ទូ	មិត្តភក្ិ	ជាដកចើន	និង	ក្ួស្រ	

របស់	ដអត	រាន	រួមគ្នា	តមអាហារ	និង	អធិស្ឋាន	សកមប់	

ឪពុក	ម	ខ្នុំ	និង	ដូ្រី	។	សល្យដព្្យ	ដដល	ដធវើរោរ	វោះរោត់	

«ែ្ិ្រតពះតទង់តសឡាញ់មនុស្សនលាកែល់នម៉លះ

បានជាតទង់តបោនតពះរា�បុតតាតទង់ដ្រមួយនែើម្ី

ឲ្យអ្កណាដែលន�ឿែល់តពះរា�បុតតានន្ះមិនត្រូវ

វិន្សនឡើយគវឺឲ្យមាន�ីវិ្រអស់កល្ជានិច្្ចវិញ។

«ពីនតោះតពះតទង់មិនបានចា្រ់តពះរា�បុតតា

តទង់ឲ្យមកក្នុងនលាកីយ៍នែើម្ីនឹង�ំនុំ�តមះ

នលាកីយ៍នន្ះនទគវឺឲ្យនលាកីយ៍បានសន្គ្គាះ

នោយ្រតទង់វិញ»។

យ៉រូហាន៣:១៦-១7

អំទណាយ ររស់ ម្តាយ ខ្ញំ បាន រង្ហាញ ទយើង ពមី អត្ថន័យ ពិត មន រុណ្យ ្គមីស្ទម្៉ាស់ ។
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កសក់ចុោះ	មក	ដនាោះ	ខ្នុំ	រាន	ដចឹង	អវរី	មួយ	៖	រោរណ៍	ដនោះ	្ ឺ	ដូច	ដៅ	នចឹង	ដពល	

ដដល	ដយើង	នចឹង	ជួប	កពោះភ្ក្តកពោះអង្គ	សដ្គ្រោះ	ផាទាល់	។	ក្ង់	រាន	ដធវើ	អវរីៗ	ជា	

ដកចើន	សកមប់	ដយើង	ដដល	ដយើង	មិន	អាច	ដធវើ	ដោយ	ខលេលួនឯង	រាន	។	មនដត	

ក្ង់	ដដល	ជា	អង្គ	ដ៏	ដ្វភាព	ប៉ុដណាណាោះ	ដដល	អាច	ស៊ូកទាំ	នចឹង	រោរបូជា	យា៉ាង	

អស្ចារ្យ	ដដល	កកចឹត្យវិន័យ	ថន	ភាពយុត្តិធម៌	នចឹងកតូវ	រាន	បំដពញ	។	ដ�ើយ	

មនដត	ក្ង់	ប៉ុដណាណាោះ	ដដល	ជា	អង្គ	ដ៏	ល្អ	ឥតដខាចាោះ	ដដល	សក្តិសម	ដធវើ	ឲ្យ	ធួន	

នចឹង	អំដពើ	រាប	របស់	មនុស្	ដោក	ទាំងអស់	ដូដច្ោះ	កកចឹត្យវិន័យ	ថន	ដសចក្តរី	

ដមតាតា	ករុណា	អាច	ពកងរីក	ដល់	មនុស្	ទាំងអស់	ដដល	្ ្ួល	ក្ង់	ថា	ជា	

កពោះអង្គ	សដ្គ្រោះ	របស់	ពួកដ្	។

ដៅដពល	ខ្នុំ	្ ិត	យា៉ាង	យកចិត្ត	្ ុកោក់	អំពរី	្ ំនិត	ទាំង	ដនោះ	ខ្នុំ	រាន	

តាំងចិត្ត	ខលេលួន	ឯង	ជា	ថ្រី	ដដើម្រី	ដធវើ	អវរី	ទាំងអស់	ដដល	ខ្នុំ	អាច	ដធវើ	រាន	ដដើម្រី	

បគ្ហាញ	អំណរ្ុណ	របស់	ខ្នុំ	ចំដោោះ	កពោះអង្គ	សដ្គ្រោះ	និង	រោរបូជា	របស់	

ក្ង់	។	ខ្នុំ	នចឹង	ព្យយាម	រស់ដៅ	ក្នុង	នាម	ជា	កូនសិស្	មនាក់	ដូដច្ោះ	ដៅថថងៃ	

ណា	មួយ	ខ្នុំ	អាច	មន	ភាពសក្តិសម	ដដើម្រី	ចូល	ដៅក្នុង	វត្តមន	របស់	ក្ង់	

ឱបក្ង់	ដ�ើយ	អរកពោះ្ុណ	ក្ង់	ដោយ	ផាទាល់	ចំដោោះ	រោរកសឡាញ់	ដល់	រូប	

ខ្នុំ	ក្ប់កគ្ន់	នចឹង	ដធវើ	រោរបូជា	ដបប	ដនាោះ	។ ◼
េ្កនិពន្រស់នៅរ�្ឋយូថាេ៍ស.រ.អា។

រោរដចកចាយអំរោយ

ន្រើការបូជានននសច្កតែីតសឡាញ់របស់តពះអង្សន្គ្គាះមានន័យច្ំនោះអ្កយា៉ាងែូច្នម្ដច្ដែរ?

ន្រើនរណាខលះអាច្ទទួលបានតបនយា�ន៍ពីអំនណាយនននសច្កតែីតសឡាញ់របស់តពះអង្

សន្គ្គាះ?

ន្រើអ្កអាច្ដច្កចាយែំ�ឹងល្អផតែល់្ រលិខិ្រនននសច្កតែីសង្ឹមឬដច្កចាយនសច្កតែីអំ�រនន

រែូវកាលននះជាមួយនរណាខលះ?
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 ដខ្្នូឆ្នាំ២០១៥ ១១

រោយម្បធានប៊យែ៏រេផាកកឺ

តបធានកូរ៉ុមននពួក្ វកែប់ពីរន្ក់្ក្សីមានាក់អំពីតពះអង្សន្គ្គាះ

េស់រយៈនពល៥៤ឆ្នាំក្នុងនាមជាេ្កមានសិេ្ិេំណ្ចេូនៅនិងរយៈនពល៤៥ឆ្នាំក្នុងនាមជាសាវក

មានាក់និងជាសាក្សីពិនសស«េំពីបពះនាមននបពះប្ីស្ទនៅនពញសព្ក្នុងពិភពនោក»(្.និងស.

១០៧:២៣),បបធានផ្កកឺបានដ្លងេីបនាទាល់យា៉ាងរបទាប។មិនយូរប៉ុនាមានពីមុនមរណភាពរប

ស់នោកនៅន្ងៃេី៣ដខកកកោឆ្នាំ២០១៥បបធានផ្កកឺបាននស្ើសុំថានសចក្ី�កបសង់ខាងនបកាម

មកពីការបនបមើរបស់នោក្ួរដតបតូវដចកចាយនៅក្នុងលីអាេូណ្។នៅក្នុងវិញ្ញាណននរ�ូវកាលននបុ

ណ្យប្ីស្ទមា៉ាស់ននះការ�កបសង់ននះសងកត់ធងៃន់នលើេីបនាទាល់របស់នោកេំពីបពះេង្គសន្ង្រះនិងនសច

ក្ីបសឡាញ់របស់បពះនយស៊ូវប្ីស្ទ។
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ព្រះងេស៊ូវព្រីស្ទ

ខ្ញំម្សឡាញ់ម្ពលះអរាចាស់

«	ខ្នុំ	ចូលចិត្ត	បុណ្យ	ក្រីស្ទម៉ាស់	។	មន	អារម្ណ៍	ពិដសស	

ក្នុង	រដូវរោល	បុណ្យ	ក្រីស្ទម៉ាស់	។	វា	រាន	ចុោះ	មក	ដលើពិភពដោក	

ដនោះ	—	ពុំដមន	កគ្ន់ដត	សកមប់	សមជិក	ថន	ស្សនាចកក	ដនោះ	

ដ�ើយ	ប៉ុដន្ត	សកមប់	មនុស្	្ ូទាំង	ពិភពដោក	—	្ឺ	ជា្រីបនាទាល់	

មួយ	និង	ស្ក្រី	មួយ	ថា	កពោះ	ដយស៊ូវ	្ឺ	ជា	កពោះ	ក្រីស្ទ	។	.	.	.	ក្នុង	នាម	

ជា	អ្ក	បដកមើ	មនាក់	របស់	កពោះអមចាស់	ក្នុង	នាម	ជា	ស្វក	មនាក់	ក្នុង	ពួក	

ដប់ពរីរ	នាក់	ខ្នុំ	ដចឹង	ថា	កពោះដយស៊ូវ	្ ឺ	ជា	កពោះក្រីស្ទ	។	.	.	.

«	ខ្នុំ	កសឡាញ់	កពោះអមចាស់	។	ខ្នុំ	កសឡាញ់	កិច្រោរ	របស់	ក្ង់	។	

ខ្នុំ	កសឡាញ់	ស្សនាចកក	ថន	កពោះ	ដយស៊ូវក្រីស្ទ	ថន	ពួកបរិសុ្្ធ	ថថងៃ	

ចុងដករោយ	ដ�ើយ	ដថលេង	ជា	ស្ក្រី	អំពរី	ក្ង់	ដដល	ជា	ដៅហាវាយ	និង	

មិត្តភក្តិ	របស់	ដយើង	»	។ 1

ខ្ញំជាសាក្ីរានាក់របស់ម្ទង់

«	មន	ដរឿង	មួយ	ចំនួន	ដដល	វា	ពិសិដ្ឋ	ជាខាលាំង	រ�ូត	ដល់	មិន	អាច	

យក	មក	ពិភាកសោ	រាន	។	.	.	.

«	វា	មិនដមន	មក	ពរី	វា	ជា	រោរណ៍	សមងាត់	ដនាោះ	ដ្	ប៉ុដន្ត	វា	ជា	ដរឿង	

ដ៏	ពិសិដ្ឋ	ដដល	មិនកតូវ	ជដជក	ដវកដញក	ដ�ើយ	ប៉ុដន្ត	វា	តកមូវ	ឲ្យ	

ដជឿ	ដ�ើយ	កតូវដត	រោរោរ	និង	ដរោតសរដសើរ	ដោយ	គ្រវភាព	ដ៏	

កជាលដករៅ	បំផុត	។

«	ខ្នុំ	រាន	យល់	អវរី	ដដល	ព្យរោរី	អាលម៉ា	រាន	និយាយ	៖

«	‹	មន	មនុស្	ជា	ដកចើន	ដដល	រាន	កបទាន	ឲ្យ	ដចឹង	នូវ	ដសចក្តរី	

អាថ៌កំរាំង	ទាំងឡាយ	ថន	កពោះ	ដទាោះជា	យា៉ាង	ណា	ក៏	ដោយ	្ង់		

ដត	ដ្	រាន	្ ្ួល	បញ្ជា	យា៉ាង	តចឹងរឹង	ថា	ដ្	ពុំ	កតូវ	ករាប់	នរណា		

ឲ្យ	ដស្ោះ	ដលើកដលង	ដត	មួយ	ភា្	ថន	កពោះបន្ទលួល	របស់	កពោះអង្គ		

ដដល	កពោះអង្គ	រាន	កបទាន	ដល់	កូន	ដៅ	មនុស្	កសបតាម		

រោរយក	ចិត្ត	្ ុក	ោក់	និង	រោរ	ព្យយាម	របស់	ដ្	ចំដោោះ	កពោះអង្គ	

ប៉ុដណាណាោះ	។

«	‹	ដ�តុដូដច្ោះ	ដ�ើយ	នរណា	ដដល	ដធវើ	ចិត្ត	រឹងរូស	អ្ក	ដនាោះ	

ដ�ើយ	ដដល	នចឹង	្ ្ួល	កពោះបន្ទទូល	របស់	កពោះអង្គ	មួយ	ភា្	តិច		

ប៉ុដណាណាោះ	ឯ	នរណា	ដដល	ពុំ	ដធវើ	ចិត្ត	រឹងរូស	ដ្	អ្ក	ដនាោះ	ដ�ើយ	ដដល		

នចឹង	រាន	្ ្ួល	កពោះបន្ទទូល	របស់	កពោះអង្គ	មួយ	ភា្	ដកចើន	ជាង	រ�ូត	



១២ លីអា�ូណា

ដល់	អ្ក	ដនាោះ	អាច	ដចឹង	នូវ	ដសចក្តរី	អាថ៌កំរាំង	ទាំងឡាយ	ថន	កពោះ	រ�ូត	ដល់	អ្ក	ដនាោះ	ដចឹង	

ក្ប់	ដសចក្តរី	›	(	អាលម៉ា	12:៩–10	)	។	.	.	.

«	ឥ�ទូវ	ដនោះ	ខ្នុំ	្ ងៃល់	ដូចជា	អ្ក	ដដរ	ថា	ដ�តុអវរី	រាន	ជា	មនុស្	ដូច	ជា	រូប	ខ្នុំ	្ ួរដត	

កតូវរាន	ដៅ	ដៅរោន់	តំដណង	ថន	ភាព	ជា	ស្វក	ដ៏	បរិសុ្្ធ	ដនោះ	។	មន	លក្ខណៈសម្ត្តិ	

ជាដកចើន	ដដល	ខ្នុំ	គ្មាន	។	មន	កិច្ខិតខំ	យា៉ាង	ដកចើន	ក្នុង	រោរបដកមើ	ដដល	ខ្នុំ	កំពុង	ដត	ចង់	

ដធវើ	។	ដៅដពល	ខ្នុំ	រាន	្ ិត	អំពរី	ដរឿង	ដនោះ	ខ្នុំ	មន	ចំណុច	ដត	មួយ	្ ត់	្ឺ្ុណសម្ត្តិ	មួយ	

ដដល	អាច	ជា	ដ�តុផល	ដដល	ដនាោះ	្ ឺ	ជា	អវរី	ដដល	ខ្នុំ	មន	នូវ	ស្ក្រី	ននាះ	។

«	ខ្នុំ	សូមកបរោស	ដល់	អ្ក	ថា	ខ្នុំ	ដចឹង	ថា	កពោះដយស៊ូវ	្ឺ	ជា	កពោះក្រីស្ទ	។	ខ្នុំ	ដចឹង	ថា	ក្ង់	

មន	កពោះជន្	រស់	។	ក្ង់	រាន	កបសូត	មក	ដៅ	ក្នុង	រោល	ដ៏	ខ្ង់ខ្ស់	បំផុត	។	ក្ង់	រាន	

បដកងៀន	ដំណចឹងល្អ	របស់	ក្ង់	រាន	្ ្ួល	រោរស្កល្ង	និង	កតូវរាន	ដ្	ឆ្កាង	។	ក្ង់	

រាន	មន	កពោះជន្	រស់	ដ�ើង	វិញ	ដៅ	ថថងៃ	្ រីបរី	។	ក្ង់	្ ឺ	ជា	ផល	ដំបូង	ថន	រោរ	រស់ដ�ើងវិញ	។	

ក្ង់	មន	រូបរោយ	ជា	ស្ច់	និង	្្អចឹង	។	ខ្នុំ	សូម	ដថលេង	្ រីបនាទាល់	ដនោះ	។	ខ្នុំ	ជា	ស្ក្រី	មនាក់	

អំពរី	ក្ង់	»	។ 2

ម្ទង់បានទទួលយកទារុណកម្

«	ពរីមុន	និង	ដករោយ	រោរឆ្កាង	មនុស្	ជា	ដកចើន	រាន	លោះបង់	ជរីវិត	ខលេលួន	កបកប	ដោយ	

សុ្ន្ទៈ	មិន	្ ិត	ពរី	រោរដធវើ	ជា	វីរជន	អវរី	ដ�ើយ	។	ប៉ុដន្ត	គ្មាន	នរណា	មនាក់	រាន	ជួប	ដូច	អវរី	ដដល	

កពោះក្រីស្ទ	រាន	ស៊ូកទាំ	ដ�ើយ	។	បន្ទនុក	ថន	អំដពើរំលង	របស់	មនុស្	ទាំងអស់	ដទាស	របស់	

មនុស្	ទាំងអស់	កតូវ	ធាលាក់	ដលើ	ក្ង់	។	ដ�ើយ	កតូវរាន	ព្យលួរដ�ើង	ដដល	ជា	ដគ្វាយធួន	

ដ៏	អស្ចារ្យ	។	តាមរយៈ	កពោះ្ន្ទៈ	របស់	កពោះអង្គ	ដសចក្តរី	ដមតាតា	ករុណា	និង	ដសចក្តរី	

យុត្តិធម៌	អាច	កតូវរាន	ដោោះកស្យ	កកចឹត្យវិន័យ	ដ៏	អស់កល្	កតូវរាន	បំដពញ	ដ�ើយ	

រោរសកមប	សកមួល	រាន	សដកមច	ថា	គ្មាន	មនុស្	ណា	មនាក់	នចឹង	មិន	អាច	កតូវរាន	

ដករាសដោោះ	ដ�ើយ	។

«	ក្ង់	រាន	ដកជើស	្ ្ួល	យក	ទារុណកម្	ជំនួស	

មនុស្	ដោក	ទាំងអស់	ចំដោោះ	អំដពើ	្ ុច្រិត	ទាំងអស់	និង	

ចំដោោះ	អំដពើ	ពុករលួយ	អំដពើ	ដោរដៅ	ភាពអសរីលធម៌	

អំដពើ	ខូច	អាកកក់	និង	អំដពើ	ដស្មាកដកគ្ក	ចំដោោះ	រោរដញៀន	

ចំដោោះ	រោររោប់សមលាប់	និង	ទារុណកម្	កពមទាំង	ភាព	

ចោចល	—	ចំដោោះ	អវរីៗ	ទាំងអស់	ដដល	ធាលាប់	ដកើត	ដ�ើង	

ឬ	អវរីៗ	ទាំងអស់	ដដល	ដកើត	មន	ដ�ើង	ដៅដលើ	ដផនដរី	ដនោះ	។	

ក្នុងរោរដកជើសដរើស	ដនាោះ	ក្ង់	រាន	ស៊ូកទាំ	នចឹង	អំណាច	ដ៏	

ខាលាំងរោលា	របស់	អារក្	ដដល	វា	មិនមន	ដៅក្នុង	ដដនកំណត់	ថន	

ស្ច់ោម	ដ�ើយ	ក៏	មិន	ចុោះចូល	នចឹង	រោរឈឺចាប់	ថន	ជរីវិត	

រដមង	ស្លាប់	ដដរ	។	អវរី	ដដល	ខ្នុំ	ដរៀបរប់	ដនោះ	្ ឺ	ដកើត	ដៅ	សួន	

ដ្តដសម៉ានរី	!

«	ដគ្វាយធួន	រាន	សដកមច	ដៅរាន	យា៉ាង	អស្ចារ្យ	

ដោយ	ដយើង	មិន	រាន	ដចឹង	ដ�ើយ	។	គ្មាន	ជរីវិត	រដមងស្លាប់	

ណា	ដដល	កតូវរាន	ដមើល	ថា	អាកកក់	រាន	ដបរ	ដចញ	ឬ	

ោក់រាំង	ដោយ	អាម៉ាស់	ដៅចំដោោះ	ពនលេឺ	ដដល	ជា	តួអង្គ	ដ៏	បរិសុ្្ធ	ដនាោះ	ដ�ើយ	។	មនុស្	

្ុច្រិត	ទាំងអស់	ពុំ	ដកសកោលាន	ពនលេឺ	ដនាោះ	ដ�ើយ	។	ដៅដពល	អវរី	ដដល	កតូវដធវើ	រាន	ដធវើ	រួច	

ដ�ើយ	ដនាោះ	តថមលេដោោះ	កតូវរាន	បង់	។	ទាំងដសចក្តរី	ស្លាប់	និង	ស្ថាននរក	រាន	ដរាោះបង់	

រោរទាមទារ	យក	អស់	អ្ក	ដដល	រាន	ដកបចិត្ត	។	ដៅ្រីបំផុត	មនុស្	មន	ដសរីភាព	។	

បនាទាប់មក	ដ្ៀត	ក្ប់	កពលចឹង	ដដល	ធាលាប់	រាន	រស់ដៅ	អាច	ដកជើសដរើស	ដធវើតាម	ពនលេឺ	ដនាោះ	

ដ�ើយ	កតូវរាន	សដ្គ្រោះ	។

«	តាមរយៈ	រោរបូជា	ដ៏	និរន្តរ	ដនោះ	‹	តាមរយៈ	ដគ្វាយធួន	ថន	កពោះក្រីស្ទ	[	ដនោះ	]	ដនាោះ	

មនុស្	ដោក	ទាំងអស់	អាច	រាន	សដ្គ្រោះ	ដោយស្រ	រោរដគ្រពតាម	កកចឹត្យវិន័យ	និង	

ពិធរីបរិសុ្្ធ	ទាំងឡាយ	ថន	ដំណចឹង	ល្អ	›	(	មកតាថនដសចក្តរីជំដនឿ	1:3	)	»	។ 3

ម្្រូបរម្ងៀនែ៏រ្្ើម

«	ដៅក្នុង	ដំដណើររោរ	ថន	កិច្ខិតខំ	របស់	ខ្នុំ	ដដើម្រី	បដកងៀន	ដំណចឹង	ល្អ	របស់	ក្ង់	ខ្នុំ	

រាន	ស្រល់	ក្ង់	ថា	ជា	កពោះដយស៊ូវក្រីស្ទ	កពោះរជបុកតា	ថន	កពោះ	ជា	បុកត	បដងកើត	ដត	មួយ	

របស់	កពោះវរបិតា	។	ខ្នុំ	មន	គ្រវភាព	ចំដោោះ	ក្ង់	ដោយ	មន	រោរដរោត	សរដសើរ	យា៉ាង	

កជាលដករៅ	ចំដោោះ	អវរី	ដដល	ក្ង់	រាន	បដកងៀន	និង	រដបៀប	ដដល	ក្ង់	បដកងៀន	។	វា	មិនដមន	

មិន	ល្អ	ដ្		ចំដោោះ	ដយើង	មនាក់ៗ	ដដល	ព្យយាម	បដកងៀន	ដូច	ដដល	ក្ង់	រាន	បដកងៀន	។	វា	

មិនដមន	មិន	ល្អ	ដ្	ចំដោោះ	ដយើង	មនាក់ៗ	ដដល	ករាថានា	ឲ្យ	រាន	ដូចជា	ក្ង់	។	ក្ង់	មិនដមន	

កគ្ន់ដត	ជា	ក្ូបដកងៀន	ដ្	ក្ង់	្ ឺ	ជា	ក្ូបដកងៀន	ដ៏	ដ្្ើម	»	។ 4

រោរែឹងពីរសចក្ដីពឈិតែ៏រានតថម្បំផុត

«	ដកោោះ	ដយើង	ជា	មនុស្	រដមង	ស្លាប់	ដយើង	អាច	មិន	យល់	ទាំង	កសុង	ពរី	រនបៀប	ដដល	

កពោះ	អង្គ	សដ្គ្រោះ	ក្ង់	រាន	បំដពញ	ពលិកម្	ដ៏	ធួន	របស់	ក្ង់	ដនាោះដ្	។	ប៉ុដន្ត	សកមប់	

ដពល	ឥ�ទូវដនោះ	រនបៀប	ដដល	ក្ង់	រង្ុក្ខ	្ ឺ	មិន	សំខាន់	ដូចជា	មូលនេតុ	ដដល	ក្ង់	 ព
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 ដខ្្នូឆ្នាំ២០១៥ ១៣

រង្ុក្ខ	ដនាោះដ្	។	ដតើ	ដ�តុអវរី	ក្ង់	ដធវើ	រោរណ៍	ដនាោះ	សកមប់	អ្កសកមប់	ខ្នុំ	សកមប់	មនុស្	

ក្ប់	រូប	?	ក្ង់	រាន	ដធវើ	ដបបដនោះ	ដោយ	ដកោោះ	ក្រី	កសឡាញ់	ចំដោោះ	កពោះ	ជា	កពោះវរបិតា	និង	

ចំដោោះ	មនុស្	ក្ប់	គ្នា	។	‹	គ្មាន	អ្ក	ណា	មន	ដសចក្រី	កសឡាញ់	ធំ	ជាង	ដនោះ	្ឺ	ដដល	អ្ក	

ណា	នចឹង	ប្ទូរ	ជរីវិត	ជំនួស	ពួក	សំឡាញ់	របស់	ខលេលួន	ដនាោះដ្	›	(	យ៉ូហាន	15:13	)	។

«	ក្នុង	សួន	ដ្តដសម៉ានរី	កពោះក្រីស្ទ	រាន	ដចញ	ពរី	ពួក	ស្វក	របស់	ក្ង់	ដៅ	អធិស្ឋាន	។	

អវរី	ដដល	រាន	ដកើតដ�ើង	្ ឺ	�ួស	ពរី	អំណាច	របស់	ដយើង	ដដើម្រី	យល់ដចឹង	!	ដត	ដយើង	ពិត	

ជា	ដចឹង	ថា	ក្ង់	រាន	សដកមច	នូវ	ដគ្វាយធួន	។	ក្ង់	កពម	ដលើក	ោក់	មក	ដលើ	អង្គ	ក្ង់	

នូវ	អស់	ទាំង	កំ�ុស	និង	អំដពើរាប	មន្ទិល	សង្័យ	និង	រោរភ័យ	ខាលាច	ថន	ពិភពដោក	

ទាំងមួល	។	ក្ង់	រាន	រង្ុក្ខ	ជំនួស	ដយើង	ដដើម្រី	ដយើង	មិន	រាច់	កតូវ	រង្ុក្ខ	។	មនុស្	

រដមង	ស្លាប់	ជាដកចើន	រាន	រង	ទារុណកម្	ដ�ើយ	ស្លាប់	ដដល	ជា	រោរ	ស្លាប់	ដ៏	ឈឺចាប់		

និង	្ ួរឲ្យ	ខាលាច	ថកកដលង	។	ដត	រោរ	ឈឺចាប់	របស់	ក្ង់	ដលើស	ពរី	រោរឈឺចាប់	ទាំងអស់		

ដនាោះ	ដៅ	ដ្ៀត	។	.	.	.

«	រោររង្ុក្ខ	របស់	ក្ង់	្ឺ	ខុស	ពរី	រោរ	រង្ុក្ខ	ដផ្ងដ្ៀត	ទាំងអស់	ពរីមុន	មក	ឬ	តាំង	

ពរី	ដនាោះ	មក	ដោយ	ដកោោះ	ក្ង់	រាន	ដលើក	ោក់	មក	ដលើ	អង្គ	ក្ង់	នូវ	ដទាស	ទាំងអស់	

ដដល	[	ធាលាប់	]		មន	ដលើ	ក្ួស្រ	មនុស្	ជាតិ	។	សូម	កសថម	ពរី	រោរណ៍	ដនាោះ	!	ក្ង់	

គ្មាន	ជំោក់	បំណុល	ដដើម្រី	នចឹង	សងដស្ោះ	ដ�ើយ	។	ក្ង់	ពុំ	រាន	ដធវើ	ខុសដស្ោះដ�ើយ	។	

ដទាោះ	យា៉ាងណា	បន្ំ	ថន	អស់	ទាំង	កំ�ុស	្ុក្ខកពួយ	រោរឈឺចាប់	និង	ដសចក្រី	កបមថ	

ទារុណកម្	ទាំង	ខាង	ផលេទូវចិត្ត	អារម្ណ៍	និង	ផលេទូវរោយ	ទាំងអស់	ដដល	មនុស្ដោក	

ស្រល់	—	្ឺ	ក្ង់	រានភលេក់	នូវ	ប្	ពិដស្ធន៍	ទាំងអស់	។	មន	ដត	មួយ	អង្គ	្ ត់	ដៅ	ក្នុង	

កំណត់	កតា	កបវត្តិស្កស្ត	មនុស្	ទាំងអស់	ដដល	គ្មាន	ដទាស	ដស្ោះ	ដដល	មន	អំណាច	

នចឹង	ដធវើ	ឲ្យ	ធួន	ដល់	រាប	និង	រោរ	រំលង	របស់	មនុស្	ទាំងអស់	ដ�ើយ	អាច	ស៊ូ	នចឹង	

រោរឈឺចាប់	ដដល	រាន	ប្ង្គប់បដន្ថម	ដោយ	រោរបង់	ថថលេ	ជំនួស	ពួកដ្	។

«	ក្ង់	កពម	លោះបង់	ជរីវិត	ក្ង់	ដ�ើយ	មន	បន្ទទូល	ដ៏	មន	ខលេចឹមស្រ	ថា	«	្ឺ	ដយើង	

ដនោះ	ដ�ើយ	ដដល	្ ្ួល	យក	អំដពើ	រាប	ទាំងឡាយ	ថន	មនុស្	ដោក	មកដលើ	ខលេលួន	»	

(	ម៉ូស្យ	26:23	)	។	ក្ង់	កតូវ	រាន	ដ្	ឆ្កាង	ក្ង់	រាន	សុ្ត	។	ពួកដ្	មិន	អាច	ដក	

យក	ជរីវិត	ពរី	ក្ង់	រាន	ដ�ើយ	។	្ឺ	ក្ង់	ដ្	ដតើ	ដដល	កពម	សុ្ត	ដនាោះ	។	.	.	.

«	ដបើសិន	អ្ក	រាន	ដួលចុោះ	ឬ	សូម្រី	ដត	វដងវង	មួយ	រយៈ	ដបើសិន	អ្ក	មន	អារម្ណ៍	ថា	

ឥ�ទូវ	ដនោះ	បចាចាមិត្ត	សងកត់	អ្ក	ជាប់	ដនាោះ	អ្ក	អាច	ោន	ដៅ	មុខ	ដោយ	ជំដនឿ	និង	ដោយ	

មិន	វដងវង	ដៅមក	ក្នុង	ដោកិយ	ដនោះ	ដ្ៀត	ដ�ើយ	។	មន	ពួក	អ្ក	ដដល	ដកតៀម	រួច	ជា	ដកសច	

ដដើម្រី	ដចឹកនាំ	អ្កឲ្យ	កត�ប់	ដៅ	ភាព	សុខស្ន្ត	និង	សុវត្ថិភាព	វិញ	។	ដូចដដល	រាន	

សន្យ	ក្នុង	កពោះ្ម្រីរ	ថា	សូម្រី	កពោះ្ុណ	ថន	កពោះ	រានមក	‹	បនាទាប់ពរី	អវរីៗ	ទាំងអស់	ដដល	

ដយើង	អាច	ដធវើ	រាន	›	(	នរីថ�វ្រី	2	25:23	)	។	ចំដោោះ	ខ្នុំ	ល្្ធភាព	ក្នុង	រោរ	សដកមច	

រាន	នូវ	រោរណ៍	ដនោះ	្ឺ	ជា	រោរដចឹង	ពរី	ដសចក្រី	ពិត	ដ៏	មន	តថមលេ	បំផុត		។

«	ខ្នុំ	សូម	សន្យ	ថា	កពចឹកកពលចឹម	ដ៏	កសស់	បំកពង	ថន	រោរ	អភ័យដទាស	អាច	ដកើត	

មន	។	ដពលដនាោះ	‹	ដសចក្រី	សុខស្ន្ត	របស់	កពោះ	ដដល	�ួស	ដលើស	ពរី	អស់	ទាំង	្ ំនិត	›	

(	ភរីលរីព	4:7		)	ចូល	មក	ក្នុង	ជរីវិត	អ្ក	ម្ង	ដ្ៀត	ជា	អវរី	មួយ	ដដល	ដូច	ជា	កពោះអា្ិត្យ	រោះ	

ដ�ើយ	អ្ក	ដូចជា	ក្ង់	ដដរ	‹	នចឹង	ដលង	នចឹក	ចាំ	ពរី	អំដពើ	រាប	របស់	អ្ក	ដ្ៀត	ជា	ដរប	ដៅ	›	

(	ដយដរម	31:34	)	។	ដតើ	អ្ក	នចឹង	ដចឹង	ដោយ	រដបៀប	ណា	?	អ្ក	នចឹង	ដចឹង	!	(	សូមដមើល	

ម៉ូស្យ	4:1–3	)	»	។ 5

ទីបន្ទាល់របស់ខ្ញំ

«	បនាទាប់ពរី	រប់	ឆ្នាំ	កនលេង	ដៅ	ដដល	ខ្នុំ	រាន	រស់ដៅ	និង	រាន	បដកងៀន	និង	រាន	

បដកមើ	បនាទាប់ពរី	រប់រយ	្ រី�ទូដម៉កត	ដដល	ខ្នុំ	រាន	ដធវើ	ដំដណើរ	ជុំវិញ	ពិភពដោក	ដោយ	

រានពិដស្ធន៍នូវ	អវរីៗ	ទាំងអស់	ដនាោះ	វា	មន	ដសចក្រីពិត	មួយ	ដ៏	អស្ចារ្យ	ដដល	ខ្នុំ	ចង់	

ដចកចាយ	។	ដនាោះ	្ ឺ	ជា	្ រីបនាទាល់	របស់	ខ្នុំ	អំពរី	កពោះអង្គ	សដ្គ្រោះ	កពោះ	ដយស៊ូវក្រីស្ទ	។

«	យ៉ូដសប	ស៊្ីធ	និង	ស៊ីឌនរី	រិកដុន	រាន	កត់កតា	ដូចខាងដករោម	បនាទាប់ពរី	មន	

ប្ពិដស្ធន៍	ដ៏	ពិសិដ្ឋ	មួយ	៖

«	‹	ដ�ើយ	ឥ�ទូវដនោះបនាទាប់ពរី្រីបនាទាល់ជាដកចើនដដលរានដថលេងអំពរីក្ង់ដនោះ្ឺជា្រីប

នាទាល់ចុងដករោយបង្អស់ដដលដយើងខ្នុំសូមដថលេងអំពរីក្ង់	៖	ថា	ក្ង់មន	កពោះជន្	រស់ដៅ	!

«	‹	ដ្ិត	ដយើង	រាន	ដ�ើញ	ក្ង់	›	(	្.	និង	ស.	76:22–23	)	។

«	កបស្សន៍	របស់	ពួកដោក	្ ឺ	ជា	ោក្យ	ដពចន៍	របស់	ខ្នុំ	»	។ 6

«	ដនោះ	ពិត	ជា	ឯកសិ្្ធិ	ដ៏	អស្ចារ្យ	ដដល	ខ្នុំ	មន	ដពញ	មួយ	ជរីវិត	ខ្នុំ	ដដើម្រី	ដថលេង	្ រីបនាទាល់	

ជា	ពិដសស	ថា	កពោះដយស៊ូវ	្ឺ	ជា	កពោះក្រីស្ទ	កពោះរជាបុកតា	របស់	កពោះ	។	ខ្នុំ	សូម	ដថលេង	

្រីបនាទាល់	ដោយ	របស្រ	បំផុត	ដត	ដោយ	ភាពដជឿជាក់	ទាំងកសុង	ថា	ក្ង់	្ ឺ	ជា	

កពោះរជបុកតា	បដងកើត	ដត	មួយ	របស់	កពោះ	វរបិតា	។	ដនោះ	្ ឺ	ជា	ស្សនាចកក	របស់	ក្ង់		

ក្ង់	ជា	អធិបតរី	ដលើ	ស្សនាចកក	ដនោះ	ដ�ើយ	ដចឹកនាំ	កិច្រោរ	ដនោះ	។	ក្ង់	្ ឺ	ជា	កពោះដករាស	

ដោោះ	របស់	ដយើង	។	ខ្នុំ	ដចឹង	ថា	ក្ង់	មន	កពោះជន្	រស់ដៅ	ដ�ើយ	ខ្នុំ	ស្រល់	ក្ង់	។	ខ្នុំ	សូម	

ដថលេង	្ រីបនាទាល់	អំពរី	រោរណ៍	ដនោះ	ដៅ	ក្នុង	កពោះនាម	ថន	កពោះដយស៊ូវ	ក្រីស្ទ	អាដម៉ន	»	។7	◼

កំណត់ចំោំ

	 1.	 «	Our Witness of the Lord	»	General Authority training	ថថងៃ	្ រី	5	ដខ	ធ្ទូ	ឆ្នាំ	

1៩74	។

	 2.	 « The Spirit Beareth Record	»	Ensign,	ដខ	មិថុនា	ឆ្នាំ	1៩71	្ំព័រ	87	88	។

	 3.	 «	ដតើ	កពោះដយស៊ូវក្រីស្ទ	ជា	នរណា	?	»	Liahona,	ដខ	មិនា	ឆ្នាំ	2008	្ំព័រ	15	។

	 4.	Mine Errand from the Lord: Selections from the Sermons and Writings 
of Boyd K. Packer	(	ឆ្នាំ	2008	)	្ំព័រ	337	។

	 5.	 «	The Savior’s Selfless and Sacred Sacrifice	»	Liahona,	ដខ	ដមស្	ឆ្នាំ	

2015	្ំព័រ	37–38;	សូមដមើល	ផងដដរ	«	Truths Most Worth Knowing	»	Church 
Educational System Devotional,	ថថងៃ	្ រី	6	ដខ	វិច្ិរោ	ឆ្នាំ	2011	។

	 6.	 «	ស្ក្រី	»	Liahona,	ដខ	ឧសភា	ឆ្នាំ	2014	្ំព័រ	៩7	។

	 7.	 កបធានផាកកឺរានសរដសរ្រីបនាទាល់ចុងដករោយដនោះពរីមុនមរណភាពរបស់ដោក	។

មានដតមួយេង្គ្ ត់នៅក្នុងកំណត់បតាបបវត្ិសាបស្មនុស្សទាំងេស់

ដ�លគាមាននទាសនសាះដ�លមានេំណ្ចនរឹងនធ្ើឲ្យធួន�ល់បាប

និងការរំលងរបស់មនុស្សទាំងេស់នេើយអាចស៊ូនរឹងការឈឺចាប់

ដ�លបានប្ង្គប់បដន្ថមនោយការបង់ន្លជំនួសពួកន្។
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រោយរែវី�រអរអែវួែ

ទស្សន្វែតែី្ សន្ច្តក

្ម្រីរវិវរណៈ	កតូវរាន	សរដសរ	ដៅ	សតវត្	្ រីមួយ	ថន	្.	ស.,	ប៉ុដន្ត	វា	្ ឺ	

ជា	្ ម្រីរ	ចុងដករោយ	ថន	កពោះ្ម្រីរ	សញ្ញា	ថ្រី	ដដល	កតូវរាន	្ ្ួល	ស្រល់	

ថា	ជា	រោណុង	(	កពោះ	្ ម្រីរ	ជា	ផលេទូវរោរ	)	។	អ្ក	ករាជ្	ក្រីស្ទាន	មួយ	

ចំនួន	ដៅ	សតវត្	ដករោយៗ	មក	ដ្ៀត	រាន	ដចា្	ជា	ចមងៃល់	អំពរី	រោរនិពន្ធ	ថន	

្ម្រីរ	ដនោះ	និង	រាន	បដិដសធនចឹង	ដគ្លល្្ធិ	មួយ	ចំនួន	របស់	វា	(	ឧទា�រណ៍	

រោរបដកងៀន	របស់	្ ម្រីរ	ដនោះ	អំពរី	ស�ស្វត្រ៍	ឬ	រោរបដកងៀន	របស់	វា	ដដល	ថា	

មនុស្	នចឹង	កតូវរាន	ជំនុំជំរោះ	តាមកិច្រោរ	របស់	ខលេលួន	)	ដ�ើយ	ពួកដ្	រានដ�ើញ	

ថា	ឯកស្រ	ដយាង	និង	ដំដណើរដរឿង	ថន	រោរនិមិត្ត	ទាក់្ង	នចឹង	កពោះ្ម្រីរ	សញ្ញា	

ចាស់	ដូចជា	ចដមលេក	និង	ខុស	គ្នា	យា៉ាង	ខាលាំង	ពរី	រោរសរដសរ	នានា	ដៅក្នុង	កពោះ្ម្រីរ	

សញ្ញា	ថ្រី	ដផ្ងដ្ៀត	។

ប៉ុដន្ត	ភាពពិត	ដដល	មិន	អាច	បដិដសធ	រាន	ដនោះ	រាន	នាំ	ឲ្យ	មនុស្	្ ូដៅ	

្្ួល	ស្រល់	កពោះ្ម្រីរ	ដនោះ	។	ឧទា�រណ៍	មន	ពួកអ្ក	និពន្ធ	ក្រីស្ទាន	ពរី	ជំនាន់	

ដដើម	ជា	ដកចើន	រាន	និយាយ	ពរី	្ ម្រីរ	វិវរណៈ	ដដល	រាន	ចាត់តាំង	ឲ្យ	យ៉ូហាន	

ជា	អ្ក	សរដសរ	វា	កពមទាំង	ដកកសង់	វា	យា៉ាង	ដកចើន	និង	ដោយ	ដពញចិត្ត	ក្នុង	

រោរសរដសរ	របស់	ខលេលួន	។	ដសៀវដៅ	មួយ	ចំនួន	ដផ្ង	ដ្ៀត	ដដល	កតូវរាន	្ ្ួល	

ស្រល់	ថា	ជា	្ ម្រីរ	ពុំ	អាច	បគ្ហាញ	ភស្តនុតាង	ដបប	ដនោះ	ដ�ើយ	។

ដៅ	ដដើម	សតវត្	្ រី	1៩	ដៅដពល	ដដល	កពោះ	រាន	ដៅ	យ៉ូដសប	ស្៊ីធ	ដធវើ	

ជា	ព្យរោរី	ថន	រោរស្តារដ�ើង	វិញ	ដនាោះ	្ ម្រីរ	វិវរណៈ	កតូវរាន	រួម	បញ្ទូល	ដស្ទើរដត	រច្
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១៦ លីអា�ូណា

ទាំងអស់	ដៅក្នុង	ក្ប់	កំដណ	ថន	កពោះ្ម្រីរ	ប៊ីប	និង	កតូវរាន	អាន	

យា៉ាង	្ ូលំ្ូោយ	។	រោរកសថម	អំពរី	រោរនិមត្ត	របស់	យ៉ូហាន	

ជោះឥ្្ធិពល	ដល់	រោរ្ិត	របស់	មនុស្	និង	ផ្តល់	ល្្ធផល	ជាដកចើន	

ដល់	អ្កបកដកប	ដផ្ងៗ	ដូចដដល	វា	បន្ត	មក	ដល់	ជំនាន់	របស់	ដយើង	

ដនោះ	ផងដដរ	។

ក្នុង	នាម	ជា	ព្យរោរី	ដៅ	សម័យ	រោន់រោប់	កតួតកតា	ថន	ដពល		

ដពញ	កំណត់	ដនោះ	យ៉ូដសប	ស៊្ីធ	មន	មុខគ្រ	មួយ	ដ៏	ពិដសស		

ដដើម្រី	ដបើក	បគ្ហាញ	ពនលេឺ	ថន	្ ម្រីរ	វិវរណៈ	ដនោះ	ដ�ើយ	ជួយ	បន្ថយ	

រោរភ័យខាលាច	ក្នុង	រោរ	អាន	និង	ដសវងយល់	ពរី	វា	។	យា៉ាងដហាច	

ណាស់	ដោក	រាន	ដធវើ	រោរណ៍	ដនោះ		តាមរយៈ	រដបៀប	ពរីរ	យា៉ាង	៖		

(	1	)	ដោក	រាន	ពន្យល់	ដផ្ក	ពិដសសៗ	ថន	្ ម្រីរ	វិវរណៈ	ដ�ើយ	រាន	

ដបើកបគ្ហាញ	បរិប្	របស់	វា	ទាំងអស់	និង	(	2	)	ដោក	រាន	ពន្យល់	

បំភលេឺ	វា	រោន់ដត	ចបាស់	។

ពន្យល់នឈិងពម្ងីករោរយល់ែឹង

្ំរូ	ដ៏	ល្អ	បំផុត	ថន	រោរពន្យល់	របស់	យ៉ូដសប	ស្៊ីធ	អំពរី	្ ម្រីរ	

វិវរណៈ	្ ឺ	ដៅក្នុង	ដគ្លល្្ធិ	និង	ដសចក្តរីសញ្ញា	77	។	ដោយ	

រាន	្ ្ួល	ដៅក្នុង	ដខ	មិនា	ឆ្នាំ	1832	វិវរណៈ	ដនោះ	រួម	មន	

សំណួរ	និង	ចដមលេើយ	អំពរី	ខ្ម្រីរ	ជាក់ោក់	ដៅក្នុង	្ ម្រីរ	វិវរណៈ	ជំពូក	

4–11	។	ព្យរោរី	រាន	មន	កបស្សន៍	ថា	រោរពន្យល់	ដនោះ	កតូវរាន	

ដបើក	សដម្តង	ដល់	ដោក	អំ�នុងដពល	ដដល	ដោក	រាន	បកដកប	

កពោះ្ម្រីរ	ប៊ីប	កបកប	ដោយ	រោរ	បំផុស	្ ំនិត	(	សូមដមើល	្.	និង	ស.	

77	ដសចក្តរីដណនាំ	កណ្	)	។

សំណួរ	កតង់ៗ	ទាំង	ដនាោះ	រាន	ដចា្សួរ	ដ�ើង	ជាពិដសស	ថា	

«	ដតើ	រោរណ៍	ដនោះ	មន	ន័យ	ដូចដម្តច	?	»	និង	«	ដតើ	ដៅដពល	ណា	

រោរណ៍	ដនោះ	នចឹង	ដកើត	ដ�ើង	?	»	ចដមលេើយ	ទាំង	ដនាោះ	រាន	្ ្ួល	ភាលាម	

ដទាោះបរីជា	វា	មិន	ដពញដលញ	ទាំងកសុង	ជានិច្	ក៏	ដោយ	។	ចដមលេើយ	

នានា	ដដល	ព្យរោរី	យ៉ូដសប	ស្៊ីធ	រាន	ដសវងរក	និង	រាន	្ ្ួល		

រាន	នាំ	មក	នូវ	ភាពករាកដ	កបជា	ដល់	រោរបកដកប	ទាំងឡាយ	ដដល	

រាន	ដធវើ	ដោយ	រោររា៉ានស្មាន			ដនាោះ	ដ�ើយ	ជា	្ ូដៅ	ជួយ	ដយើង	ឲ្យ	

យល់	ពរី	រដបៀប	ដដល	រោរនិមិត្ត	របស់	យ៉ូហាន	ទាក់្ង	នចឹង	កិច្រោរ	ថថងៃ	

ចុងដករោយ	។

ឧទា�រណ៍	វិវរណៈ	ដនោះ	ជួយ	ដយើង	ឲ្យ	ដ�ើញ	ថា	កតា	ទាំង	ករាំពរីរ	

ដៅក្នុង	្ ម្រីរ	ដនោះ	ដដល	រាន	ពិពណ៌នា	ដោយ	យ៉ូហាន	ចាប់ដផ្តើម	ពរី	

ជំពូក	5	ថន	វិវរណៈ	តំណាង	ឲ្យ	រយៈដពល	សំខាន់ៗ	ទាំង	ករាំពរីរ	

ដៅក្នុង	កបវត្តិស្កស្ត	ថន	ដផនដរី	ដនោះ	ដ�ើយ	ថា	កតា		ពរីរ	ចុងដករោយ	្ ឺ	

ជា	កតា	ដដល	ជាប់	ោក់ព័ន្ធ	នចឹង	សម័យ	របស់	ដយើង	ដនោះ	និង	សម័យ	

ដករោយៗ	ដ្ៀត	(	សូមដមើល	្.	និង	ស.	77:6–7	)	ដដល	

ជួយ	ដយើង	ឲ្យ	យល់	ពរី	មូលដ�តុ	ដដល	រោរនិមិត្ត	របស់	យ៉ូហាន	ដកបើ	

រយៈដពល	យា៉ាង	ដកចើន	ជាមួយ	នចឹង	កតា	្ រី	ករាំមួយ	និង	្រីករាំពរីរ	។	

បនាទាប់មក	វិវរណៈ	របស់	យ៉ូដសប	ស្៊ីធ	បន្ត	ពន្យល់	ពរី	រដបៀប	ដដល	

រូប	មួយ	ចំនួន	ដៅក្នុង	កតា	្ រី	ករាំមួយ	(	ដ្វតា	បួន	អង្គ	អ្ក	បដកមើ	បិ្	

កតា	144,000	ដចញ	ពរី	ក្ប់ពូជ	អំបូរ	អ៊ីកស្ដអល	)	ទាក់្ង	នចឹង	

កិច្រោរ	ថន	រោរស្តារដ�ើង	វិញ	និង	រោរកបមូល	ផ្តនុំ	ដៅ	ថថងៃ	ចុងដករោយ	

(	សូមដមើល	្.	និង	ស.	77:៩–11	)	។

ពិតណាស់	រោរពន្យល់	អំពរី	វិវរណៈ	ដនោះ	មិន	កគ្ន់ដត	ជារោររួម	

ចំដណក	របស់	ព្យរោរី	យ៉ូដសប	ស៊្ីធ	ដដើម្រី	ឲ្យ	ដយើង	យល់	ពរី	្ ម្រីរ	

វិវរណៈ	ដចញ	ពរី	រោរបកដកប	កពោះ្ម្រីរ	ប៊ីប	របស់	ដោក	ប៉ុដណាណាោះ	

ដ្	។	ខណៈ	ដដល	ដោក	រាន	បកដកប	ដនាោះ	មន	ដពលខលេោះ	ដោក	

កតូវរាន	បំផុស	្ ំនិត	ឲ្យ	បញ្ជាក់	អត្ថប្	ដនាោះ	រោន់ដត	ចបាស់,1	ប៉ុដន្ត	

ជាញចឹកញាប់	ដោក	ក៏	កតូវរាន	បំផុស	្ ំនិត	ឲ្យ	បដន្ថម	ឬ	បន្ថយ	

អត្ថប្	ដដើម្រី	ដធវើ	ឲ្យ	វា	ភាជាប់	ដៅ	នចឹង	ខ្ម្រីរ	ដផ្ង	ដ្ៀត	ដដើម្រី	ឲ្យ	វា	

បញ្ជាក់	ន័យ	ដល់	គ្នា	ដៅវិញ	ដៅមក	។ 2	ដករោយមក	ដផ្ក	មួយ	

ថន	រោរបកដកប	កពោះ្ម្រីរ	ប៊ីប	របស់	យ៉ូដសប	ស្៊ីធ	ដនាោះ	បគ្ហាញ	

ពរី	រោរបដងកើត	្ ំនាក់្ំនង	រួម	រវាង	ខ្ម្រីរ	ដផ្ង	ដដើម្រី	បគ្ហាញ	ពរី	

ដំដណើរ	រួមគ្នា	ថន	រោរបដកងៀន	និង	រោរព្យករណ៍	នានា	កពមទាំង	

ដគ្លរោរណ៍	ដនោះ	ក៏	អនុវត្ត	ចំដោោះ	្ ម្រីរ	វិវរណៈ	ដនោះ	ដដរ	។

ដករៅពរីដនោះ	តាមរយៈ	វិវរណៈ	និង	រោរបកដកប	ដផ្ង	ដ្ៀត	

យ៉ូដសប	ស៊្ីធ	រាន	ពកងរីក	បរិប្	ថន	្ ម្រីរ	វិវរណៈ	ដោយ	បគ្ហាញ	

ថា	វា	ដធវើ	តាម	្ ំរូ	ថន	រោរនិមិត្ត	ជាដកចើន	ដដល	រាន	កបទាន	ឲ្យ	ព្យរោរី	

នានា	្ ូទាំង	សម័យរោល	។	ដៅក្នុង	កពោះ្ម្រីរ	មរមន	និង	មុរោតាដ៏	

មន	តថមលេ	ម�ិម	ដយើង	ដរៀន	ថា	នរីថ�វ	បងកបុស	យា៉ាដរឌ	ម៉ូដស	

និង	ដអណុក	ទាំងអស់	គ្នា	ដនោះ	មន	រោរនិមិត្ត	កសដដៀង	គ្នា	ដដល	

បគ្ហាញ	ពរី	ដំដណើរ	្ ូដៅ	ថន	កបវត្តិស្កស្ត	មនុស្	រួម	ទាំង	ចុង	បញ្ប់	

ថន	ពិភពដោក	ផងដដរ	។	ដយើង	ក៏	រាន	ដរៀន	ផងដដរ	ថា	ដទាោះបរីជា	

ព្យរោរី	ដផ្ង	ដ្ៀត	រាន	ដ�ើញ	ពរី	ចុងបំផុត	ថន	ពិភពដោក	

ក្តរី	ក៏	ពួកដោក	កតូវរាន	ហាមករាម	មិន	ឲ្យ	ដចកចាយ	វាជាមួយ	

ពិភពដោក	ដ�ើយ	ដោយស្រ	យ៉ូហាន	កតូវរាន	ដតងតាំង	ពរីមុន	

ដផនដរី	ដដើម្រី	សរដសរ	វា	(	សូមដមើល	នរីថ�វ្រី	1	14:25–26	)	។	

ដូដច្ោះ	កពោះ្ម្រីរ	មរមន	កតូវរាន	នាំ	ដចញ	មក	តាមរយៈ	ព្យរោរី	

នោយ្រយ៉ូដសបស្ម៊ី្នន្ះ

នយើងែឹងថានីន�្បានែឹង

ថាយ៉ូហ្នជាអ្កនបើកសដមតែង

ត្រូវបានចា្រ់ន�ើយបានដ្រងតាំង

ពីមុនដផនែីនែើម្ីសរនសរ

ការនិមិ្រតែន្ន្អំពីន្ងៃច្ុងនតកាយ

ដែលឥឡនូវននះមាននៅក្នុងគម្ីរ

វិវរ�ទៈ(សូមនមើលនីន�្ទី១

១៤:១៩–២៩)។
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យ៉ូដសប	ស្៊ីធ	បដកងៀន	ដយើង	ថា	ដយើង	កតូវរាន	ករាប់	ពរី	រោរពិពណ៌នា	របស់	យ៉ូហាន	

អំពរី	កពចឹត្តិរោរណ៍	នានា	ដដល	នាំ	ដៅរក	រោរយាងមក	ជា	ដលើក	្ រីពរីរ	របស់	កពោះដយស៊ូវក្រីស្ទ	

ដ�ើយ	ថា	វា	សក្តិសម	នចឹង	រោរសិកសោ	របស់	ដយើង	។

ដោយស្រ	រោរដបើកសដម្តង	ពនលេឺ	បដន្ថម	តាមរយៈ	ព្យរោរី	យ៉ូដសប	ស្៊ីធ	ដនាោះ	ដយើង	

ដមើល	ដ�ើញ	កបធាន	ប្	ស្មញ្ញៗ	ថន	វិវរណៈ	៖	ថា	«	ដៅ្រីបំផុត	នចឹង	មន	ដជា្ជ័យ	

របស់	កពោះអមចាស់	ដៅដលើ	ដផនដរីដនោះ	យក	ឈ្ោះ	ដលើ	អារក្	ជា	ជ័យជំនោះ	ដ៏	និរន្រ	មួយ	

ថន	ដសចក្រីល្អ	ដលើ	ដសចក្រីអាកកក់	ថន	ពួក	បរិសុ្្ធ	ដលើ	ពួក	ដបៀតដបៀន	ពួកដ្	ថន	ន្រ	កពោះ	

ដលើ	ន្រ	មនុស្	និង	ស្តាំង	។	...	ជ័យជំនោះ	[	នចឹង	]	កតូវរាន	សដកមច	តាមរយៈ	

កពោះ	ដយស៊ូវ	ក្រីស្ទ	»	។ 3	ដលើស	ពរី	ដនោះ	ដៅ	ដ្ៀត	យ៉ូដសប	ស៊្ីធ	រាន	្ ូស	បញ្ជាក់	ថា	

ស្រលិខិត	ថន	្ ម្រីរ	វិវរណៈ	ដផាតាតដលើ	កពោះដយស៊ូវក្រីស្ទ	ដូចជា	រោរដផាតាត	ដលើ	ដសចក្តរី	សង្ចឹម	

របស់	ដយើង	ដ�ើយ	បដកងៀន	ដយើង	ថា	តាមរយៈ	រោរដស្មាោះកតង់	របស់	ដយើង	ចំដោោះ	ក្ង់	និង	

កិច្រោរ	របស់	ក្ង់	ដៅ	ថថងៃ	ចុងដករោយ	ដនាោះ	ដយើង	អាច	យកឈ្ោះ	ពិភពដោក	រាន	។

ពន្យល់បំភ្ឺរោន់ដតចបាស់

ដៅក្នុង	សន្ិសរី្	ស្សនាចកក	ដៅថថងៃ	្ រី	8	ដខ	ដមស្	ឆ្នាំ	1843	ព្យរោរី		

យ៉ូដសប	ស្៊ីធ	មន	កបស្សន៍	ថា	«	្ម្រីរវិវរណៈ	្ ឺ	ជា	្ ម្រីរ	ដ៏	ចបាស់ោស់	បំផុត		

ដដល	កពោះ	រាន	បណាតាល	ឲ្យ	សរដសរ	ដ�ើង	»	។ 4	ដសចក្រី	ដថលេងរោរណ៍	ដនោះ	អាច	ដធវើ	ឲ្យ	អ្ក	

ស្តាប់	ភាញាក់ដផ្អើល	ដោយស្រ	វា	ពិតជា	ផ្ទនុយ	ទាំងកសុង	ដៅនចឹង	ប្ពិដស្ធន៍	ផាទាល់ខលេលួន	

រោរែកម្សង់មួយដែលយ៉រូដសបស៊្មី្ចរូលចឈិត្ពី្ ម្ីរវិវរណៈ

«ការន្្ើបន្ទាល់ពីតពះនយស៊ូវនន្ះន�ើយជាវិញ្ញា�នននសច្ក្ដី

ទំន្យ»(វិវរ�ទៈ១៩:១០)។

នសច្កតែីដ្លងការ�៍អំពីនទវតាច្ំនោះយ៉ូហ្នត្រូវបាននិយាយ

តច្ំដែលៗនោយពយាការីយ៉ូដសបស៊្មី្។វាគវឺជាគនលឹះមួយនែើម្ីយល់

ពីលក្ខ�ទៈននទីបន្ទាល់តពមោំងនសច្កតែីត្រូវការសតមាប់ការពយាករ�៍

និងវិវរ�ទៈនៅក្នុង្ សន្ច្តកតពមោំងក្នុង�ីវិ្ររស់នៅផាទាល់ខលលួន

នយើងផងដែរ។ឧោ�រ�៍យ៉ូដសបស្ម៊ី្បានមានតប្សន៍៖

«នសច្កតែីសន្គ្គាះពុំអាច្នកើ្របាននោយគ្មនវិវរ�ទៈនឡើយវា

គ្មនតបនយា�ន៍សតមាប់មនុស្សមានាក់ដែលបនតមើនោយគ្មនវិវរ�ទៈ

នទ។គ្មនពយាការីណាមានាក់ដែលមិនដមនជាអ្កបនតមើរបស់

តពះនយស៊ូវតគីស្នឡើយ។គ្មននរណាអាច្កាលាយជាអ្កបនតមើរបស់

តពះនយស៊ូវតគីស្នឡើយលុះតតាគ្្រ់មានទីបន្ទាល់ពីតពះនយស៊ូវ

ន�ើយននះគវឺជាវិញ្ញា�នននសច្ក្ដីទំន្យ»(្រវត្ិ ស្សោ ច្ក

៣:៣៨៩)។

ដដល	ពួកដ្	មន	។	ដតើ	ព្យរោរី	មន	កបស្សន៍	ដបប	ដនោះ	ចង់	មន	ន័យ	ថា	ដូចដម្តច	?

ខណៈ	ដដល	យ៉ូដសប	ស្៊ីធ	រាន	ដបើកសដម្តង	អាថ៌កំរាំង	មួយ	ចំនួន	ថន	្ ម្រីរ	វិវរណៈ	

ដនាោះដៅក្នុង	សុន្ទរកថា	ដនោះ	ដោក	ហាក់បរី	ដូចជា	មន	បំណង	ចង់	ពន្យល់	បំភលេឺ	វា	ឲ្យ	រោន់ដត	

ចបាស់	។	ដោក	រាន	ដធវើ	ដបប	ដនោះ	តាមរយៈ	រោរបគ្ហាញ	ថា	ភាព	អាថ៌កំរាំង	ថន	្ ម្រីរ	

មិនដមន	ដៅ	អាថ៌កំរាំង	ដូច	ដដល	ដយើង	ដតងដតធាលាប់	្ ិត	ដនាោះ	ដ្	ដ�ើយ	ថា	រោលដដល	

ដយើង	ដមើល		កពោះ្ម្រីរ	ពុំយល់	ដនាោះ	ពុំ	មន	ន័យ	ថា	វា	គ្មាន	ស្រៈសំខាន់	ឬ	គ្មាន	ន័យ	ចំដោោះ	

ដយើង	ដនាោះ	ដ�ើយ	។

ឧទា�រណ៍	មន	កដនលេង	ដផ្ង	ដ្ៀត	ដៅក្នុង	សុន្ទរកថា	ដនោះ	យ៉ូដសប	ស៊្ីធ	រាន	

បគ្ហាញ	ថា	រោរអាន	្ ម្រីរ	វិវរណៈ	ដោយ	យក	ចិត្ត	្ ុកោក់	អាច	កំណត់	ពរីរដបៀប	ដដល	វា	

កតូវរាន	បកកស្យ	។	ដោក	រាន	្ ូសបគ្ហាញ	ថា	ដៅ	ជំពូក	បរី	ដំបូង	ថន	្ ម្រីរ	ទាក់្ង	

នចឹង	សម័យ	របស់	យ៉ូហាន	និង	«	អស់	ទាំង	រោរណ៍	ដដល	បន្តិច	ដ្ៀត	កតូវ	ដកើត	មន	»	

(	វិវរណៈ	1:1	)	ដ�ើយ	ថា	ដផ្ក	ដដល	ដៅសល់	ទាំងអស់	ថន	្ ម្រីរ	ដនោះ	ទាក់្ង	នចឹង	

«	រោរណ៍	ដដល	កតូវ	មក	ខាង	ដករោយ	ដ្ៀត	»	(	វិវរណៈ	4:1	)	ឬ	សម័យ	ដករោយ	ពរី	

សម័យ	យ៉ូហាន	ដ្ៀត	។ 5	តាមរយៈ	រោរ	ោក់	កំណត់	ដលើ	អវរី	ដដល	រោរនិមិត្ត	ដៅក្នុង	ដផ្ក	

ទាំង	ឡាយ	ថន	្ ម្រីរ	ដនោះ	អាច	អនុវត្ត	រាន	ដនាោះ	ដពលដវោ	ទាំង	ដនោះ	ដធវើ	ឲ្យ	ខ្ម្រីរ	ទាំង	

បន្ថយ	នូវ	ភាព	អាថ៌	កំរាំង	របស់	វា	។

បដន្ថម	ដលើ	ដនាោះ	យ៉ូដសប	ស៊្ីធ	រាន	បដកងៀន	ថា	ដពលខលេោះ	ោក្យ	តួមន	ជរីវិត	្ ឺ	ពុំ	

តំណាង	ឲ្យ	អវរី	ដ�ើយ	។	ដោក	រាន	ពន្យល់	ថា	ដៅដពល	យ៉ូហាន	រាន	និយាយ	ថា	ដោក	
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១8 លីអា�ូណា

្រនាទា្រ់ពីបរាទីបរាំពីរគ្រើកគនាះ

បពះបគីស្ទនឹរយារបត�្រ់រក

វិញគហើយពួកទុច្ចរិតនឹរបតូវ

្រំផ្លាញគចា�។

អវីៗដែលរយើងែឹងពី្ម្ីរវិវរណៈ

គឺគោយស្រយ៉រូដសបស៊្មី្

វិវរណៈ៥–8

្.នឈិងស.77:៦–7,១២

តតាោំងតបាំពីរ្រំណាងឲ្យរយទៈនពល

ោំងតបាំពីរ។តតាពីរែំបូងោក់ទង

នឹង�ំន្ន់របស់នយើងនិង�ំន្ន់

នតកាយៗនទៀ្រ។

វិវរណៈ២០:៥

្.នឈិងស.7៦:8១–8៥

អស់អ្កដែលនឹងមិនោន់

រស់នឡើងវិញរ�ូ្រែល់ស�ស្សវ្រ្សរ៍

គវឺជាអ្កដែលនឹងតគងមរ្រកនននគរ

នសនឡ្ទាល។

វិវរណៈ7:១–8

្.នឈិងស.77:8–១១

នទវតាបួនអង្អ្កបនតមើបិទតតា១៤៤,០០០នច្ញ

ពីតគប់ពូ�អំបូរអ៊ីត្ដអលោក់ទង

នឹងកិច្្ចការននការ្តារនឡើងវិញនិង

ការតបមូលផតែនុំនៅន្ងៃច្ុងនតកាយ។

វិវរណៈ២០:២

នីថហវទី១២២:២៦

្តាំងនឹងត្រូវបានចាប់ច្ងអំឡនុង

នពលននស�ស្សវ្រ្សរ៍«នោយ្រ

ដ្រនសច្កតែីសុច្រិ្រននរាតសតែ[របស់

តពះតគីស្]»។

វិវរណៈ១២:៤,7–9

្.នឈិងស.២9:៣៦–៣7;

7៦:២៥–២9

ការនិមិ្រតែរបស់យ៉ូហ្នបគ្ហាញ

ត្រួសៗពីស្គ្គាមននមុន�ីវិ្រនលើ

ដផនែីនៅនលើឋានសួគ៌នែើម្ី

បញ្ជាក់ពីស្គ្គាមដែលកំពុងដ្របន្ដ

នៅនលើដផនែីរវាងទ័ពរបស់តពះ

និង្តាំង។

រោរក្បត់សាសន្

រោរសាដាររេើងវិញ

រោររស់រេើងវិញ

គោយស្រសតរានពន្ឺ

្រសនថែរសដ�រានគ្រើកសសរ្រ

រាររយៈយ៉ូសស្រស្៊៊ីធ

គនាះគយើរអាចយ�់រាន

ប្រគសើរជាររុនពីករ្វតថែបុនន

ប្រធាន្រទននវិវរណៈអំពី

ជ័យជំនះរ្រស់បពះបគីស្ទនិរ

ពួក្ររិសុទ្ធរ្រស់បទរ់គ�ើ

អារក្សនិរពិភពគោក។

សផនដីគនះនឹរបតូវសមអាត

គហើយសហស្សវត្សរ៍នឹរ

បតូវចា្រ់គផ្ើរ( សូមទមើល 

គ. និង ស. ៨៨:៨៩–១១០ ) ។

«សផនដីនឹរកន្រផុតគៅដូចបតូវ

គភ្ើរគេះ» ( សូមទមើល គ. និង ស. 

៤៣:៣២–៣៣ ) ។

«គហើយយ៉ូហានខ្បុំក៏គ�ើញទីបកុរដ៏្ររិសុទ្ធគឺជាបកុរគយរូស្�ិរថ្ី

ចុះពីស្ថានសួគ៌រកពីបពះ» ( វិវរណៈ ២១:២ )។ការណ៍គនះអាចសំគៅ

គ�ើការបត�្រ់រកវិញននទីបកុរគអណុក ( សូមទមើល មៃូទស ៧:៦៣ ) ។

២

៣

៤

៥

៦

7

១

 យូ៉ហ្ននេ
ើញស

្គ្
គាម

 យូ៉ហ្ននេើញពីនស
ច្ក

តែី្
លាប់

 
យូ៉ហ្ននេ

ើញ

កង
ទ័ព

តប
យុ
ទ
្ធគ្
នា

 យូ៉ហ្ននេ
ើញនតគ្

ះទុ
រភិក

្ស

យូ៉ហ្ននេើញទុក្ករក
ម្មរប

ស់ត
ពះត

គីស្



 ដខ្្នូឆ្នាំ២០១៥ ១9

យ
ៃូដស

រ
 ស

៊្មីធ
រ
ច្
ន្
ល
ំអ
នន
ប
ណា

ណ្
ររ
ប
ស
់ស
�
គ
ម
ន
៍អ
៊ីន
�
ីនផ
ន
�
ិន
ម
ិស
ស
ួរី
ហ្

ម
្
្រ
ច្
ម
លង
យ

ៃូហា
ន
 ទៅ

ទល
ើ ទក្

ះ 
បា
៉ាត
់ម
ៃុស
 ទ
ម
ើល
 �
មី្ក
ុង
 ដ
៏ រ
រិស

ុ�
្ធ©

P
RO

VI
DE

NC
E 

CO
LL

EC
TI

O
N;

ែ
ក
តស

ង
់នច្
ញ
ព
ីក្

រយ
ង
ម
ក
 ជា
ទល

ើក
�
មីព
មីរ
នោ

យ
ហ្

រី
ដអ
ន
ន�
ើរស

ុន
ែ
ក
តស

ង
់នច្
ញ
ព
ីក្

រន
ិម
ិត
្ ដ
ំរ
ូង
ន
ោ
យ
ដ
�
ល
ផា

ស
ុន
រ
ូប
ភា
ព
នផ
្សង
នទ
ៀ្រ
©

IS
TO

CK
/T

HI
NK

ST
O

CK

វិវរណៈ២០:១១–១៣

្នឈិងស១២8:៦–7

ប្ជី(នៅនលើដផនែីនិងឋានសួគ៌)

ដែលមនុស្សនឹងត្រូវ�ំនុំ�តមះតាម

អំនពើដែលពួកនគតបតពឹ្រតែិនរៀងៗខលលួន

រួមោំងោក់ទងនឹងនសច្កតែីសន្គ្គាះ

ននមរ��ន។

វិវរណៈ១7:៥

នីថហវទី១១៣:៦;១៤:១០

កម្មវ្រថែនុដែលបានបគ្ហាញនោយយ៉ូហ្ន

ដែលថា«បាប៊ីឡនូនែ៏្ ំជាមាតាយនន

ពួកតសីសំផឹងនិងអស់ោំងនសច្កតែី

គួរនខ្ើម»គវឺជា្ សន្ច្តកនន

អារក្ស។្សន្ច្តកននះរួមមាននូវ

តកុមដែលតបឆ្ំងនឹងតពះនយស៊ូវតគីស្

ែំ�ឹងល្អនិង្សន្ច្តកតទង់ែ្ិ្រ

មានដ្រ្ សន្ច្តកពីរប៉ុនណាណះ៖

្សន្ច្តកកូននច្ៀមននតពះនិង

្សន្ច្តកននអារក្ស។

រាន	ដ�ើញ	តួមន	ជរីវិត	ដៅដលើ	ឋានសួ្៌	(	សូមដមើល	វិវរណៈ	

4:6	)	អវរី	ដដល	ដោក	ពិត	ជា	ដ�ើញ	ដនាោះ	្ ឺ	...	សតវ	ដៅ	ដលើ	

ឋានសួ្៌	។	ព្យរោរី	រាន	បគ្ហាញ	ដូដច្ោះ	ថា	យា៉ាងដហាច	ណាស់	

រោរពិពណ៌នា	មួយ	ចំនួន	របស់	យ៉ូហាន	អំពរី	រោរនិមិត្ត	របស់	

ដោក	ថា	ខលេោះ	មន	ន័យ	កតង់	ឯខលេោះ	ដ្ៀត	ជា	រោរដកបៀបដធៀប	។ 6	

ដោក	ក៏	រាន	ពន្យល់	ពរី	ដគ្លរោរណ៍	មួយ	ដដល	ទាក់្ង	នចឹង	

រោរដកបៀបដធៀប	ដនាោះ	៖

«	ដៅដពល	ណា	ក៏	ដោយ	ដដល	កពោះ	រាន	កបទាន	រោរនិមិត្ត		

អំពរី	រូបភាព	ឬ	សតវ	ឬ	រូប	អវរី	ក៏	ដោយ	ដនាោះក្ង់	មន		

្ំនួល	ខុសកតូវ	ចំដោោះ	អង្គក្ង់	ផាទាល់	ដដើម្រី	កបទាន	វិវរណៈ		

ឬ	រោរបកកស្យ	អំពរី	អត្ថន័យ	ថន	រូប	ទាំងដនាោះ	ដបើមិន	ដូដចានាោះ	

	ដ្	ដយើង	ពុំ	្ ្ួល	ខុសកតូវ	ចំដោោះ	ជំដនឿ	របស់	ដយើង	ដលើ	រោរនិមិត្ត	

ដនាោះ	ដ�ើយ	។	សូម	កុំ	ខាលាច	ថា	កតូវរាន	ោក់	ដទាស	ដោយដកោោះ		

ពុំ	ដចឹង	ពរី	អត្ថន័យ	ថន	រោរនិមិត្ត	ឬ	រូប	អវរី	មួយ	ដ�ើយ	ដបើសិន		

កពោះ	ពុំ	រាន	កបទាន	វិវរណៈ	ឬ	បកកស្យ	ពរី	កបធាន	ប្	ដ្		

ដនាោះ	»	។ 7

រោរដចឹង	ពរី	រោរបកកស្យ	ក្ប់ជំហាន	លម្អិត	អំពរី	រោរនិមិត្ត	

អាថ៌កំរាំង	្ឺពុំ	សំខាន់	ដៅក្នុង	រោរសិកសោ	កពោះ្ម្រីរ	របស់	ដយើង	

ដ�ើយ	។	អាថ៌កំរាំង	ថន	ភាស្	ដកបៀបដធៀប	របស់	ព្យរោរី	្ ឺ	ពុំដូច	

ជា	អាថ៌កំរាំង	ថន	កពោះ	ដ�ើយ	អាថ៌កំរាំង	ថន	កពោះ	កតូវរាន	កបទាន	

ដល់	មនុស្	ដដល	«	រាន	ដកបចិត្ត	ដ�ើយ	អនុវត្ត	ដសចក្តរី	ជំដនឿ	

ដ�ើយ	បដញ្ញ	មក	នូវ	កិច្រោរ	ល្អៗ	ដ�ើយ	អធិស្ឋាន	រ�ូត	ដោយ	

ឥត	ឈប់ឈរ	»	។	(	អាលម៉ា	26:22	)	។

ដោយ	រោរពន្យល់	បំភលេឺ	រោន់ដត	ចបាស់	អំពរី	្ ម្រីរ	វិវរណៈ		

ព្យរោរី	រាន	ដកដចញ	នូវ	រោររំខាន	ទាំងឡាយ	ដដល	នចឹង	អាច	

មន	មកពរី		ដគ្លល្្ធិ	ដករៅៗថន	ដំណចឹង	ល្អ	ថន	កពោះ	ដយស៊ូវក្រីស្ទ	។	

ពិតណាស់	រោរនិមិត្ត	របស់	យ៉ូហាន	ផ្តល់	នូវ	ព័ត៌មន	សំខាន់	

ដល់	ដយើង	អំពរី	ថថងៃ	ចុងដករោយ	៖	រោរក្ត់ស្សនា	និង	

រោរស្តារដ�ើងវិញ	រោរយាង	មក	ជា	ដលើក	្ រី	ពរីរ	របស់	កពោះ	

ដយស៊ូវក្រីស្ទ	ជ័យជំនោះ	របស់	ក្ង់	ដលើ	អារក្	រជជរោល	ថន	

ស�ស្វត្រ៍	របស់	ក្ង់	និង	រោរ	រស់	ដ�ើង	វិញ	កពមទាំង	រោរជំនុំ	

ជកមោះ	ចុង	ដករោយ	។	រោរណ៍	ទាំងដនោះ	អាច	ជួយ	ដយើង	ដៅដពល	

ដយើង	ព្យយាម	ដសវងរក	ដសចក្តរីពិត	និង	ដធវើ	តាម	កពោះ្ន្ទៈ	របស់	

កពោះអមចាស់	។	ប៉ុដន្ត	ដបើសិន	ដយើង	ដផាតាត	យកចិត្ត	្ ុកោក់	ខាលាំង	

ដពក	ដលើ	រោរបកកស្យ	ជាក់ោក់	អំពរី	រូប	ដដល	រាន	ពិពណ៌នា	ក្នុង	

រោរនិមិត្ត	ដនាោះ	ដនាោះ	ដយើង	កបដ�ល	ជា	នចឹង	ខកខាន	មិន	រាន	ដចឹង	ពរី	

ដរឿង	ដដល	សំខាន់	បំផុត	ដ�ើយ	។ 8

ដៅដពល	ដយើង	សិកសោ	្ ម្រីរ	វិវរណៈ	ដ�ើយ	្ ្ួល	យក	

កបដយាជន៍	ពរី	រោរដបើក	សដម្តង	ដដល	វា	មន	តាមរយៈ	ព្យរោរី	

យ៉ូដសប	ស្៊ីធ	ដនាោះ	ដយើង	អាច	យល់	ពរី	ដគ្លជំ�រ	ផាទាល់	

របស់	ខលេលួន	ជាមួយ	នចឹង		្ស្នវិស័យ	ដ៏	្ ូលំ្ូោយ	អំពរី	កបវត្តិ	

ស្កស្ត	ពិភពដោក	និង	្ំនាក់្ំនងរបស់	កពោះ	ជាមួយ	កូនដៅ	

របស់	ក្ង់	។	រោរដចឹង	ពរីរោរណ៍	ដនោះ	នាំ	ឲ្យ	ដយើង	អាច	ដ�ើញ	

ពរី	ស្រៈសំខាន់	ថន	្ រីបនាទាល់	ផាទាល់ខលេលួន	របស់	ដយើង	អំពរី	កពោះ	

ដយស៊ូវក្រីស្ទ	និង	រោរចូលរួម	ដពញដលញ	ដៅក្នុង	កិច្រោរ	របស់	

ក្ង់	ដៅ	ថថងៃ	ចុង	ដករោយ	។	បនាទាប់	មក	ដយើង	អាច	យក	ឈ្ោះ	ដលើ	

ពិភពដោក	ដ�ើយ	ជាមួយ	កពោះក្រីស្ទ	ក្ង	មរតក	ថន	អវរីៗ	ទាំងអស់	

ពរី	កពោះវរបិតា	(	សូមដមើល	វិវរណៈ	3:21;	21:7	)	។	◼

កំណត់ចំោំ

	 1.	សូមដមើល	ឧទា�រណ៍	វិវរណៈ	2:1,	ដលខដយាង	ក;	ឬ	វិវរណៈ	6:14,	

ដលខដយាង	ក។

	 2.	 ឧទា�រណ៍	រោរករាប់	របស់	ព្យរោរី	យ៉ូដសប	ស្៊ីធ	អំពរី	វិវរណៈ	1:7	(	ដៅក្នុង	

Bible appendix	)	អាន	ថា	«	ដមើល	ក្ង់	យាង	មក	តាម	ពពក	ជាមួយ

នរឹងពួកបរិសុេ្បេង់ទាំងសល់ដសននៅក្នុងន្របំោក់នោយសិរីល្អននបពះ

វរបិតាបេង់។	ដនាោះ	ក្ប់	ទាំង	ដភ្ក	នចឹង	ដ�ើញ	ក្ង់	កពម	ទាំង	ពួក	អ្ក	ដដល	ចាក់	

ក្ង់	ផង	រួច	ក្ប់	ទាំង	ពូជ	មនុស្	ដៅ	ដផនដរី	នចឹង	យំ	ដស្ក	ដោយ	ដកោោះ	ក្ង់	»	។	

ោក្យ	បដន្ថម	ដោយ	យ៉ូដសប	ស្៊ីធ	(	អក្រ	ដក្ត	)	ភាជាប់	ខ្ម្រីរ	ដនោះ	ជាមួយ	

នចឹង	រោរបដកងៀន	ពរី	ខ្ម្រីរ	ពរីរ	ដផ្ង	ដ្ៀត	អំពរី	រោរយាង	មក	ជា	ដលើក	្ រីពរីរ	របស់	

កពោះក្រីស្ទ	—	ឧទា�រណ៍	ម៉ាថាយ	16:27	(	«	សិរីល្អ	ថន	កពោះវរបិតា	»	)		

និង	យូោស	1:14	(	«		ពួក	បរិសុ្្ធ	ក្ង់	ទាំង	សល់	ដសន	»	)	។

	 3.	Bible Dictionary,	«	Revelation of John	»	។
	 4.	 បបវត្ិសាសនាចបក	5:342	។

	 5.	 ពិតណាស់	ដូចជា	អវរី	ដដល	យ៉ូដសប	ស្៊ីធ	រាន	ដចឹង	កតា	ករាំ	ដំបូង	ថន	កតា	ទាំង	

ករាំពរីរ	ទាក់្ង	នចឹង	កពចឹត្តិ	រោរណ៍	ពរី	អតរីតរោល	ប៉ុដន្ត	ចំណុច	ដនោះ	្ ឺ	ជា	កបធាន	

ប្សំខាន់	ថន	ដគ្លបំណង	ឬ	ចំណុច	បញ្ប់	ថន	កបវត្តិស្កស្ត	មនុស្	ដដល	

បញ្ប់	ដោយ	កពចឹត្តិរោរណ៍	ដដល	នាំ	ដៅ	រោរយាងមក	ជា	ដលើក	្ រីពរីរ	—	ដករោយ		

ពរី	សម័យ	របស់	យ៉ូហាន	។

	 6.	 ដៅក្នុង	ឧទា�រណ៍	ពិដសស	ដនោះ	ោក្យ	សតវ	ដនោះ	្ ឺ	មន	ន័យ	កតង់	ដដលតំណាង	

ឲ្យ	សតវ	បួន	កបាល	ខណៈ	ដដល	ការពិពណ៌នា	របស់	យ៉ូហាន	អំពរី	ពួក	វា	ថា		

មន	អវរីៗ	ដកបៀបដធៀប	ជាដកចើន	(	ដភ្ក	និង	ស្លាប	ដកចើន	)	តំណាង	ឲ្យ	លក្ខណៈ	

អរូបរី	របស់	វា	ជាជាង	រូបរង	ពិត	របស់	វា	(	សូមដមើល	វិវរណៈ	4:6–8;	

្.	និង	ស.	77:4	)	។

	 7.	 បបវត្ិសាសនាចបក	5:343	។

	 8.	យ៉ូដសប	ស៊្ីធ	មន	អារម្ណ៍	ថា	ដនោះ	ជា	រោរពិត	ដ៏	ពិដសស	មួយ	សកមប់	អ្ក	

ផ្ពវផសោយ	ស្សនា	ទាំងឡាយ	។	ដោក	រាន	មន	កបស្សន៍	៖	«	ឱ	ពួក	

ដអលដឌើរ	ថន	អ៊ីកស្ដអល	ចូរស្តាប់	តាម	ោក្យ	ដយើង	ចុោះ	ដៅដពល	អ្ក	កតូវរាន	

បញជទូន	ឲ្យ	បដកងៀន	ដល់	ពិភពដោក	ចូរ	ករាប់	នូវ	ដរឿង	ទាំងដនាោះ	ដដល	អ្ក	កតូវ	

រាន	បញជទូន	ឲ្យ	ករាប់	បដកងៀន	ដ�ើយ	ដកសក	ឲ្យ	ឮៗ	‹	ចូរ	ដកប	ចិត្ត	ដ�ើង	ដ្ិត	ន្រ	

ស្ថានសួ្៌	ជិត	ដល់	ដ�ើយ	ចូរ	ដកបចិត្ត	ដ�ើយ	ដជឿ	ដំណចឹង	ល្អ	ចុោះ	›	។	សូម	កបរោស	

ដគ្លរោរណ៍	ដំបូង	ដ�ើយ	ចូរ្ុក	អាថ៌កំរាំង	ដនាោះ	មួយ	ដ�ក	ចុោះ	ដបើមិន	ដូដចានាោះ	

ដ្	អ្ក	នចឹងកតូវ	ដួលចុោះ	។	ចូរកុំ	ខវល់ខាវាយ	ពរី	រោរនិមិត្ត	ថន	សតវ	និង	កបធានប្	

ដដល	អ្ក	ពុំ	យល់	ដនាោះ	ដ�ើយ	»	(	បបវត្ិសាសនាចបក	5:344	)	។
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រោយស្កត់រអចនីច

ថានាក់សិកាខា្លានិងថានាក់វិទយា្ថាន

ភាព	ស្នុ្ស្មាញ	ដ�ើយ	អាច	មន	រោរពិរាក	ចំដោោះ	ក្ូបដកងៀន	

ជាដកចើន	។	សំណាង	ល្អ	វា	្ ឺ	ជា	ជំនាញ	មួយ	ដដល	ក្ូបដកងៀន	

ក្ប់រូប	អាច	ដរៀន	រាន	។

ដៅដពល	អ្ក	បដងកើត	សំណួរ	សូម	ព្យយាម	្ ិត	ពរី	ល្្ធផល	ថន	

កបដភ្	ចដមលេើយ	ដដល	សំណួរ	ដនាោះ	នចឹង	មន	។	សំណួរ	មួយ	ចំនួន	

ទាមទារ	ចដមលេើយ	មួយ	ដបប	ដដល	ជាក់ោក់	—	ជាចដមលេើយ	មួយ		

ដដល	ដ្លេើយតប	ចំៗ	នចឹង	សំណួរ	ដដល	រាន	សួរ	។	សំណួរ	ទាំង		

ដនាោះ	ដកបើ	រាន	យា៉ាង	ល្អ	សកមប់	ថានាក់	្ ណិតវិ្្យ	(	«	ដតើ	កកឡា		

ថផ្ទ	ថន	រោដរ៉	ដនោះ	មន	ប៉ុនាមាន	?	»	)	ឬ	ដៅក្នុង	ថានាក់	វិ្្យស្កស្ត	

(	ដតើ	្ ចឹកពុោះ	ដៅ	សរីតុណហាភាព	ប៉ុនាមាន	?	»	)	ពរីដកោោះ	វា	មន	ដត	

ចដមលេើយ	មួយ	ប៉ុដណាណាោះ	ដដល	អាច	កតូវរាន	រកដ�ើញ	និង	បញ្ជាក់	។	

សំណួរ	ទាំង	ដនាោះ	ក៏	មន	កបដយាជន៍	ក្នុង	រោរសិកសោ	ដំណចឹង	ល្អ	

ផងដដរ	ក្នុង	រដបៀប	មួយ	ដដល	្ ្ួល	ដសចក្តរី	ពិត	ដៅដពល	ចាប់ដផ្តើម	

រោរពិភាកសោ	មួយ	ប៉ុដន្ត	វាពុំ	សូវ	ដធវើ	ឲ្យ	មន	រោរពិភាកសោ	ដកចើន	ដ�ើយ	។	

ដទាោះជាយា៉ាងណា	សំណួរ	ទាំងដនាោះ	មន	កបដយាជន៍	បំផុត	

ដោយស្រ	វា	កសួល	ដរៀបចំ	។

ដយើង	សួរ	សំណួរ	ដូច	ជា	«	ដតើ	ដយើង	រាន	ដរៀន	អវរីខលេោះ	រោល	ដលើក	

មុន	?	»	ឬ	«	សូម	ករាប់	ខ្នុំ	ពរី	ដោមាោះ	របស់	.	.	.	»	ជាញចឹកញាប់	

សំណួរ	ទាំង	ដនោះ	បណាតាល	ឲ្យ	អស់	អ្ក	ដដល	អ្ក	បដកងៀន	ដៅក្ចឹង	

ដសងៃៀម	។	ពួកដ្	្ ិត	ថា	ពួកដ្	ដចឹង	ពរី	ចដមលេើយ	ប៉ុដន្ត	ពុំ	ករាកដ	ដ�ើយ	

ដូដច្ោះ	ពួកដ្	ខាលាច	មិន	ហា៊ាន	ចង់	ទាយ	ដ្	។	ក្ូបដកងៀន	ដតង	យល់	ថា	

ភាពស្ងាត់	ដនោះ	្ ឺ	ជា	សញ្ញា	មួយ	ថា	សំណួរ	ដនាោះ	ពិរាក	ដពក	ខណៈ	

សួរសំណួរ
ត្រឹមត្រូវតាមរនបៀបដែល

ត្រឹមត្រូវ

ក្នុងការនរៀនពីរនបៀបន�ើម្ី

នរៀបចំបនងកើតសួរនិង

ន្លើយនៅនរឹងសំណួរនានា

អាចមានការផ្លាស់ប្តូរ�ល់

រនបៀបដ�លនយើងនរៀននិង

បនបងៀន�ំណរឹងល្អ។

រាន	អវរីៗ	ជា	ដកចើន	ដដល	អ្ក	អាច	ដកបើ	រាន	ដដើម្រី		

បដងកើត	ដមដរៀនដ៏	អស្ចារ្យ	ឬ	រោរសន្ទនា	ដ៏	

អស្ចារ្យ	ក្នុង	ក្ួស្រ	។	សកម្ភាព	រោរសិកសោ	

ស្ងាត់ដសងៃៀម	និង	រោរដធវើរោរ	ជា	កកុម	្ ឺ	ជា	រដបៀប	មួយ	ចំនួន	ដដល	

ក្ូបដកងៀន	ដំណចឹង	ល្អ	—	ដទាោះវា	ជា	មួយ	នចឹង	អស់	អ្ក	ដដល	មន	

រោរបដកមើ	ជា	ផលេទូវរោរ	ក្ូ	បដកងៀន	ស្័ក្ចិត្ត	ពរី	ថានាក់	សិរោខាស្ោ	ឬ	

ថានាក់	វិ្្យស្ថាន	ឬ	ឪពុក	មតាយ	ក្រី	—	អាច	កតូវរាន	ដកបើករាស់	ដដើម្រី	

ពកងរីក	រោរបដកងៀន	របស់	ខលេលួន	។

ប៉ុដន្ត	រួមជាមួយ	នចឹង	ជំនាញ	ចាំរាច់	ចម្ងៗ	ពរីរ	ឬ	បរី	ដដល	

ក្ូបដកងៀន	ទាំងអស់	្ ួរដត	មន	ដនាោះ	្ ឺ	ជា	សមត្ថភាព	ដ៏	ពូដក	ជាមួយ	

សំណួរ	៖	បដងកើត	សំណួរ	ដ្លេើយ	សំណួរ	និង	ដលើក	្ ចឹកចិត្ត	ឲ្យ	

ដ្លេើយ	សំណួរ	ដ៏	មន	អត្ថន័យ	។	កបធាន	�ិនរី	ប៊ី	អាវរិង	្រីកបចឹកសោ	

្រីមួយ	ក្នុង	្ ណៈកបធាន	្ រីមួយ	មន	កបស្សន៍	ថា	«	ដដើម្រី	

សួរ	និង	ដ្លេើយ	សំណួរ	្ ឺ	ជា	ចំណុច	សំខាន់	ថន	ក្ប់	រោរដរៀនសូកត	

និង	រោរបដកងៀន	ទាំងអស់	»	។ 1	ដដើម្រី	រោលាយ	ជា	ក្ូ	មនាក់	ដ៏	មន	

កបសិ្្ធិភាព	វា	ចាំរាច់	តកមូវ	ឲ្យ	មន	ជំនាញ	ដនោះ	។	ដនោះ	្ ឺ	ជា	

ដយាបល់	ករាំ	យា៉ាង	សកមប់	រោរដធវើ	ដបប	ដនាោះ	។

ដសវងរកចរម្ើយដែលរានម្បសឈិទ្ធឈិភាពបំផុត

អង្គនុយ	ដៅក្នុង	ថានាក់	ដធវើ	ជា	សិស្	ដ�ើយ	ស្តាប់	សំណួរ	អស្ចារ្យ	

រំឭក	ដយើង	ពរី	អនុភាព	ថន	រោរបដកងៀន	ដ៏	ល្អ	ឥតដខាចាោះ	។	ប៉ុដន្ត	

រដបៀប	បដងកើត	និង	សួរ	សំណួរ	ដដល	មន	កបសិ្្ធិភាព	្ ឺ	មន	
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ដដល	ភាពពិត	ដនាោះ	្ ឺ	ថា	សំណួរ	ដនោះ	វា	ស្មញ្ញដពក	ដដើម្រី	

្្ួល	រាន	អវរី	ដដល	មន	អត្ថន័យ	រោន់ដត	ដកចើន	ពរី	អ្ក	ដរៀន	

ជាជាង	កគ្ន់ដត	រាន	ចដមលេើយ	ភាលាមៗ	។

ដដើម្រី	បដងកើត	ឲ្យ	មន	រោរពិភាកសោ	ក្នុង	ថានាក់	សំណួរ	

ដដល	មន	កបដយាជន៍	ខាលាំង	ជាង	ដនោះ	្ឺជា	រោរ	អដញជើញ	

ឲ្យ	មន	ចដមលេើយ	ដផ្ងៗ	កបកប	ដោយ	រោរសញជចឹង្ិត	។	

ដៅដពល	អ្ក	សួរសំណួរ	ដបប	ដនោះ	អ្ក	អាច	ដសវងយល់	

ដចឹង	ពរី	កបធានប្	ដដល	អស់	អ្ក	ដដល	អ្ក	សួរ	ដនាោះ	

កំពុង	្ ិត	ឬ	អវរី	ដដល	ពួកដ្	កំពុង	្ ងៃល់	អំ�នុង	ដពល	

រោរពិភាកសោ	ដនាោះ	។	ឧទា�រណ៍	មរ៉ូថណ	ជំពូក	1	

មន	ខ្ម្រីរ	បួន	ដដល	ខ្ម្រីរ	និមួយៗ	ដោរដពញ	ដោយ	

អារម្ណ៍	ដ៏	កជាលដករៅ	។	ដតើ	មន	អវរី	ដកើតដ�ើង	ដបើសិន	

អ្ក	អាន	ខ្ម្រីរ	ទាំងបួន	ដនាោះ	ជាមួយ	អស់	អ្ក	ដដល	អ្ក	

កំពុង	បដកងៀន	ដ�ើយ	បនាទាប់មក	សួរ	«	ដតើ	ខ្ម្រីរ	ណា	

មួយ	ដដល	បណាតាល	ឲ្យ	អ្ក	រោន់ដត	សលេនុង	អារម្ណ៍	ខាលាំង	

ដនាោះ	?	»	សូម	្ ុកដពល	ឲ្យ	ពួកដ្	ចាប់ដផ្តើម	ជដជក	គ្នា	។	

ដោយស្រ	អ្ក	ពុំ	សួរ	ដដើម្រី	ចង់	រាន	ចដមលេើយ	ជាក់ោក់	

ដនាោះ	ដស្ទើរ	ដត	អវរីៗ	ទាំងអស់	ដដល	ពួកដ្	និយាយ	្ ឺ	សំខាន់	

ទាំងអស់	។	ខ្នុំ	ធាលាប់	ដកបើ	ជំពូក	ដនាោះ	ជាមួយ	សំណួរ	

ដបបដនាោះ	ដ�ើយ	រាន	្ ្ួល	ចដមលេើយ	យា៉ាង	អស្ចារ្យ	ដដល	

បដងកើត	ឲ្យ	មន	រោរពិភាកសោ	រោន់ដត	ស៊ីជដករៅ	។

ទាំងដនាោះ	្ ឺ	ជា	សំណួរ	ដដល	អដញជើញ	ឲ្យ	មន	

រោរ្ិត	និង	មន	អារម្ណ៍	វា	ផ្ទនុយ	នចឹង	សំណួរ	ដដល	

តកមូវ	ឲ្យ	ចាំ	អវរី	មួយ	ឬ	ដថលេងដសចក្តរី	ពិត	ស្មញ្ញ	។	មន	

ដពល	និង	កដនលេង	ដដល	កតូវចងចាំ	ប៉ុដន្ត	ក្ូបដកងៀន	អាច	

និយាយ	ដកចើន	ពរី	អវរី	ដដល	កតូវដត	ចងចាំ	ដូចជា	«	ចាំ	ថា	

រោល	ពរី	ដលើកមុន	ដយើង	រាន	និយាយ	គ្នា	ពរី	មរ៉ូថណ	1	

និង	រដបៀប	ដដល	ខ្ម្រីរ	និមួយៗ	មន	នូវ	ដមដរៀន	ដ៏	មន	

អនុភាព	.	.	.	»	។	កគ្ន់ដត	ខ្នុំ	និយាយ	ដបប	ដនោះ	វា	នចឹង	

រំជួល	្ ំនិត	ដ�ើយ	អ្ក	ដរៀន	នចឹង	ហាក់ដូច	ជា	ចង់	ចូលរួម	

ដ�ើយ	បន្ត	រោរពិភាកសោ	ដនាោះ	។	ដទាោះ	ជា	យា៉ាង	ណា	ក៏	

ដោយ	ដបើសិន	ខ្នុំ	និយាយ	ថា	«	ដតើ	ដយើង	រាន	និយាយ	

អវរី	ខលេោះ	រោល	ពរី	ដលើក	មុន	?	»	ខ្នុំ	ដតងដត	ដ�ើញ	មន	

រោរស្ងាត់ដសងៃៀម	និង	រោរដធវើ	កពដងើយ	។

សួរសំណួរទីពីរ

សំណួរ	ដដល	ក្ូបដកងៀន	ដំណចឹង	ល្អ	ដកចើន	ដកបើ	្ ឺ	

សំណួរ	មួយ	ចំនួន	ដនោះ	៖	«	ដូដច្ោះ	ដតើ	ដសចក្តរី	ជំដនឿ	

សំខាន់	ប៉ុណាណា	ដៅក្នុង	ជរីវិត	អ្ក	?	»	ស្តាប់	ដំបូង	វា	

ហាក់បរី	ដូចជា	សំណួរ	ដ៏	មន	អត្ថន័យ	មួយ	ប៉ុដន្ត	

ដៅដពល	អ្ក	្ ិត	អំពរី	វា	វា	មន	ចដមលេើយ	ដតមួយ	ប៉ុដណាណាោះ	្ ឺ	

«	សំខាន់	ណាស់	»	។	ពិតណាស់	ដសចក្តរីជំដនឿ	(	និង	

ដគ្លរោរណ៍	ដផ្ងៗ	ដ្ៀត	ថន	ដំណចឹង	ល្អ	)	្	ឺសំខាន់	

ណាស់	ប៉ុដន្ត	ជា្ូដៅ	សំណួរ	ដបប	ដនាោះ	វា	មិន	ដចឹកនាំ	

ដៅណា	ដ្ៀត	ដ្	ដោយស្រ	អ្ក	ដៅដត	កតូវរោរ	សួរ	

សំណួរ	តាមោន	ដូចជា	៖	«	ដ�តុអវរី	រាន	ជា	សំខាន់	?	»	

ឬ	«	ដតើ	អ្ក	នចឹង	ផ្តល់	ឧទា�រណ៍	មួយ	ដល់	ដយើង	ថា	

ដតើ	ដពលណា	វា	សំខាន់	ដៅក្នុង	ជរីវិត	អ្ក	?	»	សំណួរ	

ទាំងដនាោះ	អាច	ដធវើ	ឲ្យ	ថានាក់	ដរៀន	មន	រោរពិភាកសោ	ល្អ	ដូដច្ោះ	

សូម	សួរ	សំណួរ	ដបបដនាោះ	ចំៗ	ដតម្ង	ដៅ	ដ�ើយ	រំលង	

សំណួរ	ដំបូង	ដនាោះ	។	សួរ	សំណួរ	្ រីពរីរ	មុន	នចឹង	ចំដណញ	

ដពល	ដ�ើយ	រកសោ	រោរពិភាកសោ	ឲ្យ	បន្ត	រោន់ដត	ល្អ	។

សរូមសររសរសំណួរជាមុន

វា	ពិតជា	មន	កបដយាជន៍	ដដល	កតូវដធវើ	ចំណុច	ពរីរ	យា៉ាង	

ដៅដពល	អ្ក	ដរៀបចំ	ដមដរៀន	។	្រីមួយ	សរដសរ	សំណួរ	

ដលើ	កកោស	។	កុំកគ្ន់ដត	្ ិត	ពរី	សំណួរ	ដនាោះ	ដ�ើយ	

កតូវដត	សរដសរ	វា	។	ដកជើសដរើស	ោក្យ	ដោយ	យកចិត្ត		

្ុក	ោក់	ដ�ើយ	អាន	វា	ពរីរបរី	ដង	ដដើម្រី	ករាកដ	ថា	សំណួរ	

ដដល	អ្ក	សួរ	ដនាោះ	្ ឺ	ជា	អវរី	ដដល	អ្ក	ចង់	សួរក្នុង	រដបៀប	មួយ	

ដ៏	ចបាស់ោស់	។

្រីពរីរ	សួរខលេលួន	ឯង	ដតើ	អស់	អ្ក	ដដល	ខ្នុំ	បដកងៀន	នចឹង	ដធវើ	

អវរី	ដៅដពល	ខ្នុំ	សួរ	សំណួរ	ដនាោះ	?	មន	ដពល	ជា	ដកចើន	ដង	

ដដល	ខ្នុំ	្ ិត	ថា	ខ្នុំ	ពិតជា	មន	សំណួរ	ល្អ	មួយ	រាន	កត់្ុក	

បនាទាប់	មក	ខ្នុំ	អាន	វា	ឮៗ	ដ�ើយ	ដពល	ខ្នុំ	្ ិត	ពរី	សិស្	ក្នុង	

ថានាក់	ដនាោះ	ខ្នុំ	រាន	ដចឹងថា	វា	មិន	ដចឹកនាំ	ឲ្យ	មន	រោរពិភាកសោ	

ល្អដ�ើយ	។	សំណួរ	ដនោះ	អាច	ដកបើ	រាន	ដៅក្នុង	ថានាក់	ដផ្ង	

មួយ	ដ្ៀត	ប៉ុដន្ត	សកមប់	ថានាក់	របស់	ខ្នុំ	ខ្នុំ	ដចឹង	ថា	វា	រាន	

បរជ័យ	ដូដច្ោះ	ខ្នុំ	រាន	ចាប់ដផ្តើម	វា	ម្តង	ដ្ៀត	។	ខ្នុំ	ដចឹង	ថា	

ដៅដពល	ខ្នុំ	រាន	្ ិត	យា៉ាង	�្ត់ចត់	ពរី	សំណួរ	ពរីរ	ឬ	បរី	ដនាោះ	

ដ�ើយ	សរដសរ	យា៉ាង	ល្អ	ដៅក្នុង	បលេង់	ដមដរៀន	របស់	ខ្នុំ	ដនាោះ	

ខ្នុំ	អាច	ចាប់ដផ្តើម	រោរពិភាកសោ	រាន	។	សំណួរ	ដផ្ង	ដ្ៀត	

នចឹង	ដកើត	មន	ដ�ើង	ដោយ	ឯកឯង	ប៉ុដន្	ខ្នុំ	កតូវដត	ដរៀបចំ	

ចំណុច	ចាប់ដផ្តើម	ដំបូង	ឲ្យ	រាន	ល្អ	។

យុ្្ធស្កស្ត	ដនោះ	ក៏	អាច	ដធវើ	ដៅ	ផ្ទោះ	រាន	ផង	ដដរ	។	

ដយើង	ហាក់បរី	ដូចជា	មន	រោរពិភាកសោ	អំពរី	ដំណចឹង	ល្អ	

ដោយ	ឯកឯង	ជាដកចើន	ដៅក្នុង	ផ្ទោះ	របស់	ខ្នុំ	ដៅដពល	ដដល	

សំណួរ	និង	ចដមលេើយ្លេងដ្លេើយ	គ្នា	ប៉ុដន្ត	ក៏មន	ដពល	ខលេោះ	

ដដល	មន	អវរី	មួយ	ដដល	ករាកដកបជា	និង	ចំៗ	ដដល	កតូវ	

និយាយ	ចំដោោះ	កូន	ណា	មនាក់	។	ដៅក្នុង	ករណរី	ទាំង	ដនាោះ	

ខ្នុំ	រាន	ដរៀន	ថា	ដបើសិន	ខ្នុំ	រាន	ដរៀបចំ	សំណួរ	ជាក់ោក់	

អនុវត្ត	រោរសួរ	សំណួរ	ទាំងដនាោះ	ដ�ើយ	ដធវើតាម	ស្ថានភាព	



 ដខ្្នូឆ្នាំ២០១៥ ២៣

ដដល	ល្្ធផល	អាច	្ ្ួលរាន	ដនាោះ	អវរីៗ	នចឹង	រាន	ល្អ	

កបដសើរ	ដកចើន	។	សំណួរ	ទាំងដនាោះ	ពុំរាន	សរដសរ	ដលើ	

កកោស	ដ្	សំណួរ	ទាំងដនាោះ	កតូវរាន	សរដសរ	ដៅក្នុង	

ដួងចិត្ត	ខ្នុំ	ដ�ើយ	ខ្នុំ	អាច	ដកបើ	វា	ដៅដពល	ដដល	ចាំរាច់	។

សរូមកុំខ្លាចចំរពាលះរោររសងៃៀមសាងាត់

ដបើសិន	អ្ក	រាន	បដងកើត	សំណួរ	ដដល	ពិតជា	ល្អ	

ដមនដនាោះ	ជា	សំណួរ	ដដល	បណាតាល	ឲ្យ	មន	្ ំនិត		

ដ�ើយ	ដធវើ	ឲ្យ	មន	ចដមលេើយ	ដ៏្ូលំ្ូោយ	ដនាោះ	សូម	

កុំ	ភាញាក់ដផ្អើល	ដ�ើយ	ដបើសិន	វា	កតូវ	ចំណាយ	ដពល	

បន្តិច	ដដើម្រីឲ្យ	មនុស្	ដ្លេើយ	ដនាោះ	។	្ួរដត	មន	

ភាពដសងៃៀមស្ងាត់	សូម	កុំ	រារម្ភ	។	សំណួរ	កស្លៗ	—	

សំណួរ	ដដល	កគ្ន់ដត	តកមូវ	ឲ្យ	មន	ចដមលេើយ	ជាក់ោក់	

(	ឧទា�រណ៍	«	ដតើ	មកតា	ថន	ដសចក្តរី	ជំដនឿ	មន	ប៉ុនាមាន	

ខ្ម្រីរ	?	»	)	—	្្ួល	រាន	ចដមលេើយ	ភាលាមៗ	។	សំណួរ	

ពិរាកៗ	—	សំណួរ	ទាំងដនាោះ	តកមូវ	ឲ្យមន	ចដមលេើយ	—	

ជាញចឹកញាប់	វា	កតូវរោរ	ដពលដវោ	ឲ្យ	សិស្	្ ិត	មុន	

នចឹង	ដ្លេើយ	។	ដៅក្នុង	ករណរីដនោះ	ភាពដសងៃៀមស្ងាត់	មន	

កបដយាជន៍	សកមប់	អ្ក	។	ចូរ	ឲ្យ	ដកើត	ដ�ើង	ចុោះ	ដ�ើយ	

ដៅដពល	អស់	អ្ក	ដដល	អ្ក	កំពុង	បដកងៀន	ចាប់ដផ្តើម	ដ្លេើយ	

ដនាោះ	អ្ក	នចឹង	ភាញាក់ដផ្អើល	ដោយ	ក្រី	រីករយ	ចំដោោះ	ចដមលេើយ	

ដដល	ពួកដ្	ដ្លេើយ	។

សរូមសួរអំពីខ្ម្ីរទាំងឡាយ

ដបើសិន	អ្ក	ពិតជា	ចង់	ពកងរីក	សមត្ថភាព	របស់	ខលេលួន	

ដដើម្រី	បដងកើត	ដ�ើយ	សួរសំណួរ	កបកបដោយ	កបសិ្្ធិភាព	

ដនាោះ	អ្ក	កតូវដត	ដរៀន	សួរសំណួរ	អស្ចារ្យ	នានា	ពរី	ខ្ម្រីរ	

អំ�នុង	ដពល	រោរសិកសោ	និង	រោរដរៀបចំ	របស់	អ្ក	។

រដបៀប	មួយ	ថន	វិធរីស្កស្	ក្នុង	រោរ	អាន	ខ្ម្រីរ	្ឺ	

ដធវើ	វា	សកមប់	ជា	រោរបំផុស្ំនិត	ផាទាល់ខលេលួន	។	ដយើង	

អាន	ជំពូក	និង	ខ្ម្រីរ	ទាំងឡាយ	ដដើម្រី	រីករយ	នចឹង	

ភាពអស្ចារ្យ	ដដល	មន	ដៅក្នុង	ដនាោះ	ដ�ើយ	ដដើម្រី	កតូវរាន	

ស្អាង	ដ�ើង	ជាមួយ	ដគ្លល្្ធិ	និង	ដសចក្តរីពិត	។	

វិធរីស្កស្ត	ដផ្ង	មួយ	ដ្ៀត	ដដល	រោន់ដត	ល្អ	សកមប់	

ឪពុក	មតាយ	ឬ	ក្ូបដកងៀន	ដដល	ដរៀបចំ	ដមដរៀន	្ឺ	អាន	

ខ្ម្រីរ	និង	កស្វកជាវ	ខ្ម្រីរ	ជាមួយ	នចឹង	សំណួរ	។	ខ្នុំ	ដធវើ	

ដូដច្ោះ	ដដើម្រី	ោស់	្ ំនិត	ខណៈ	ដដល	ខ្នុំ	ព្យយាម	សដកមច	

ពរី	រដបៀប	ដ៏	ល្អ	បំផុត	ដដើម្រី	ជួយ	អស់	អ្ក	ដដល	ខ្នុំ	បដកងៀន	ឲ្យ	

យល់	ពរី	ខ្ម្រីរ	។	ដនោះ្ឺ	ជា	ឧទា�រណ៍	៖	ដគ្លល្្ធិ	

និង	ដសចក្តរីសញ្ញា	18:10	មន	ោលា	មួយ	ដដល	ស្រល់	

ចបាស់	និង	ដលើក	តដមកើង	វិញ្ញាណ	របស់	ដយើង	«	ចូរ	ចាំ	

ថា	តថមលេ	ថន	កពលចឹង	ទាំងឡាយ	្ឺ	ម�ិម	ណាស់	ចំដោោះ	

កពោះដនកត	ថន	កពោះ	»	។	ខ្នុំ	ចូលចិត្ត	្ ំនិត	ដនាោះ	ថា	ដបើសិន	

រោរបំផុស	្ ំនិត	មន	មក	ដលើ	ខ្នុំ	ដនាោះ	វា	នចឹង	មិន	មន	

កបដយាជន៍	ចំដោោះ	ថានាក់	ដរៀន	ដ�ើយ	។

ដបើសិន	ខ្នុំ	រាន	ពិចារណា	ពរី	សំណួរ	ដនោះ	ដៅដពល	ខ្នុំ	

រាន	សិកសោ	និង	ដរៀបចំ	៖	«	ដូដច្ោះ	ដតើ	អវរីដៅ	្ ឺ	ជា	តថមលេ	

ថន	កពលចឹង	ដនាោះ	?	ខ្នុំ	ដចឹង	ថា	វា	អស្ចារ្យ	ប៉ុដន្ត	ដតើ	ដយើង	អាច	

ផ្តល់	តថមលេ	ឲ្យ	វា	រាន	ដ្	?	»	យប់	មួយ	ដពល	អាហារ	ោងាច	

កូនកសរី	មនាក់	របស់	ខ្នុំ	រាន	សួរ	សំណួរ	ដនាោះ	ដ�ើយ	វា	រាន	

ដធវើ	ឲ្យ	មន	រោរពិភាកសោ	យា៉ាង	ដកចើន	។	ដនោះ	្ ឺ	ជា	អវរី	ដដល	

ដយើង	រាន	ពិភាកសោ	គ្នា	៖	តថមលេ	ថន	កពលចឹង	្ ឺ	ជា	អវរី	មួយ	ដដល	

បុ្្គល	មនាក់	នចឹង	បង់ថថលេ	សកមប់	វា	ដ�ើយ	ដតើ	កពោះវរបិតា	

របស់	ដយើង	រាន	បង់ថថលេ	អវរី	ខលេោះ	សកមប់	កពលចឹង	ដយើង	?	

ក្ង់	រាន	បង់	ថថលេ	ដោយ	កពោះដោ�ិត	របស់	កពោះរជបុកតា	

ដ៏	ល្អ	ឥតដខាចាោះ	របស់	ក្ង់	។	វា	ដធវើ	ឲ្យ	កពលចឹង	ដយើង	មនាក់	

មន	តថមលេ	ដលើស	ពរី	អវរី	ដដល	អាច	ពិពណ៌នា	រាន	។	ដយើង	

កបដ�ល	ជា	មិន	អាច	ោន	មក	ដល់	រោរបញ្ប់	ដនាោះ	

ដោយ	គ្មាន	សំណួរ	ផាទាល់	ដៅនចឹង	អត្ថប្	ដនាោះ	ដ�ើយ	។

រោរសន្ទនា	ដៅ	តុ	អាហារ	ោងាច	ដនាោះ	អាច		យក	ដៅ	ដកបើ	

ដៅក្នុង	រោរបដកងៀន	ដផ្ង	ដ្ៀត	ជាដកចើន	រាន	។	ដបើសិន	

អ្ក	ចង់	សួរ	សំណួរ	រោន់ដត	កបដសើរ	អំពរី	អស់	អ្ក	ដដល	អ្ក	

បដកងៀន	សូម	សួរ	សំណួរ	ពិតៗ	ពរី	ខ្ម្រីរ	ដៅដពល	អ្ក	

សិកសោ	និង	អាន	ដ�ើយ	ដរៀបចំ	ដនាោះ	។	ចូរដោរដពញ	

ដោយ	ចមងៃល់	ដ�ើយ	សូម	កុំ	ខាលាច	នចឹង	កស្វកជាវ	ដ�ើយ	។	

កពោះ្ម្រីរ	រោន់ដត	ពិត	ដៅដពល	ដយើង	ពិនិត្យពិច័យ	វា	។	

រោលណា	អ្ក	រោន់ដត	ពូដក	សួរ	សំណួរ	អំពរី	កពោះ្ម្រីរ	

ខណៈ	ដដល	អ្ក	កំពុង	សិកសោ	ដនាោះ	អ្ក	នចឹង	រោន់ដត	ពូដក	

សួរ	សំណួរ	ដ៏	អស្ចារ្យ	ដូចគ្នា	ដនាោះ	ដល់	អស់	អ្ក	ដដល	អ្ក	

បដកងៀន	។

បន្ពម្ងីកសមត្ថភាពថនរោរបរម្ងៀនរបស់អ្ក

មន	ភាពលំដអៀង	មួយ	ដដល	ដ�ើញ	ពរី	ក្ូបដកងៀន	ល្អ	

ដ�ើយ	្ ិត	ថា	ពួកដ្	រាន	ដកើត	មក	ជាមួយ	ដ្ពដរោសល្យ	

ដនាោះ	។	ពួកដ្	មន	អំដណាយទាន	មួយ	ដដល	មនុស្	

មធ្យមៗ	ពិរាក	្ ្ួល	រាន	។	ពិតណាស់	សមត្ថភាព	

បដកងៀន	្ ឺ	ជា	អំដណាយ	ទាន	មួយ	ថន	កពោះវិញ្ញាណ	

(	សូមដមើល	មរ៉ូថណ	10:៩–10	)	ដូដច្ោះ	ជំនាញ	មួយ	

ចំនួន	ដដល	អ្ក	កំពុង	ដ�ើញ	អាច	ជា	អំដណាយ	ទាន	

មួយ	មក	ពរី	ឋានសួ្៌	—	ប៉ុដន្ត	វា	្ ឺ	ជា	អំដណាយទាន	

មួយ	ដដល	ដបើក	្ ូោយ	ដល់	មនុស្	ទាំងអស់	ដដល	

ដសវងរក	វា	។	មន	អវរី	ជាដកចើន	ដដល	ក្ូបដកងៀន	ដ៏	អស្ចារ្យ	

ដធវើ	ក៏	មន	សកមប់	អ្ក	ផងដដរ	តាមរយៈ	រោរសិកសោ	និង	

រោរអនុវត្តន៍	។	រោរដរៀន	សួរ	សំណួរ	ដដល	កបកប	ដោយ	

កបសិ្្ធិភាព	្ ឺ	ជា	ជំនាញ	មួយ	។	ដៅដពល	អ្ក	ដសវងរក	

សមត្ថភាព	ដនាោះ	កបកប	ដោយ	រោរអធិស្ឋាន	ដដើម្រី	ដធវើ	

រោរណ៍	ដនោះ	ដនាោះ	អ្ក	នចឹង	ដ�ើញ	ថា	វា	ពិតជា	មន	តថមលេ	

ក្នុងរោរ	បដងកើត	សំណួរ	ដដល	ជកមុញ	ចិត្ត	ថន	អស់	អ្ក	ដដល	

អ្ក	បដកងៀន	ឲ្យ	្ ិត	ដ�ើយ	សមត្ថភាព	របស់	អ្ក	ក្នុង	

រោរដធវើ	រោរណ៍	ដនោះ	នចឹង	រីកចដកមើន	ដ�ើង	។	◼
េ្កនិពន្រស់នៅរ�្ឋកាលីេ្តូញ៉ាស.រ.អា.។

កំណត់ចំោំ

	 1.	 ដអលដឌើរ	�ិនរី	ប៊ី	អាវរិង	«	The Lord Will Multiply 
the Harvest	»	(	សុន្ទរកថា	ចាក់ផសោយ	តាម	ផាកាយ	រណប	

ដៅរោន់	ក្ូបដកងៀន	ស្សនា	ដៅក្នុង	កបព័ន្ធ	អប់រំ	ស្សនាចកក		

ថថងៃ	្ រី	6	ដខ	កុម្ភៈ	ឆ្នាំ	1៩៩8	)	្ំព័រ	5–6	។រូប
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ជាដផ្កមួយននដផនការរបស់តទង់

តពះវរបិតាបានបនង្កើ្រនសច្កតែីសញ្ញា

្្មីន�ើយអស់កល្អស់កាលជានិច្្ចដែល

ន្្ើឲ្យបុតតានិងបុត្រីរបស់តពះអង្ត្រឡប់

នៅកាន់ទីវ្រតែមានរបស់តទង់វិញន�ើយ

តគងមរ្រកនន�ីវិ្រអស់កល្ជានិច្្ច។
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គោលបំណង	នៃ	ជីវិត	គៃះ

មនុស្សម្នាក់ៗគឺជាបុត្រាឬបុត្្រីដ៏ជាទរីត្សលាញ់របស់ត្្រះម្រាបិរាសួគ៌។ ១ផែនការននសសចក្រីសស្គ្ររះរបស់

ត្្រះវរបរិាសួគ៌ែ្ល់ឱកាសដល់បុគ្គលម្នាក់ៗឲ្យទទួលជរីវិ្ដ៏សៅអស់កល្បជានិច្ចផដលជាជរីវិ្ ផដលម្នត្្រះដឹកនាំ។ ២

គ្មានអំសោយទានោមហិម្ជាងសនរះស�ើយ។ ៣ចសំេរះដឹងននផែនការននសសចក្រីសស្គ្ររះ្ ន្យល់្ រីសគ្លបំេងនន

ជរីវិ្សនរះសបើសិនសយើងសត្ជើសសរើសស្វើដូសចនរះសនារះសយើងនឹងត្្ូវបានដឹកនាំឲ្យស្វើការសសត្មចចិ្្សោយម្នទស្សនវិស័យ

អស់កល្បជានិច្ចមួយ។

ផែនការសនរះនិងអវរីៗផដលទាក់ទងនឹងជរីវិ្រផមងស្លាប់ត្្ូវបាន្ ន្យល់ត្បកបសោយអានុភា្សៅកននុងអ ្្ថបទ

លីអាហូណាផែ្ុលាឆ្នាំ២០១៥ស្រី្ រីត្បធានបទសនរះសោយផអលស�ើររ៉ូបឺ្�រីផហលននកូរ៉ុមនន្ ួកដប់្រីរនាក់។ ៤

ជាផែនកមួយននផែនការរបស់ត្ទង់ត្្រះវរបរិាបានបសងកើ្សសចក្រីសញ្ញាថ្រីសហើយអស់កល្បអស់កាលជានិច្ចផដលស្វើឲ្យ

បុត្រានិងបុត្្រីរបស់ត្ទង់ត្្�ប់សៅកាន់វ្្ម្នរបស់ត្ទង់សហើយត្គងមរ្កននជរីវិ្ ដ៏អស់កល្បជានិច្ច។

សៅកននុងបុ្វកថារបស់ត្ទង់ចសំោរះត្្រះគម្រីរសគ្លលទ្ិនិងសសចក្រីសញ្ញាត្្រះអម្ចាស់ម្នបន្ទូល៖«សហ្ុដូសចនរះសហើយ

សយើងជាត្្រះអម្ចាស់សោយត្ជាបនូវសត្គ្រះផដលនឹងម្នមកសលើបោតាជនទាំងឡាយសៅសលើផែនដរីសនារះបានសៅយ៉ផូសប

ស្ម៊ី្ជុញ្័រជាអនកបសត្មើរបស់សយើងសហើយបាននិយាយមកកាន់សលាក្ រីសលើស្ថានសួគ៌...

«សដើម្បរីឲ្យសសចក្រីសញ្ញាដ៏អស់កល្បអស់កាលជានិច្ចរបស់សយើងអាចបានរំាងស�ើង»។ ៥

ជាញឹកញាប់សសចក្រីសញ្ញាសនរះគឺត្្រះអម្ចាស់សសំៅសលើ«សសចក្រីសញ្ញាថ្រីសហើយអស់កល្បអស់កាលជានិច្ច»ផដល

គោយ	អែលគ�ើរ		

ម៉ាកឺស	ប៊	ីណាស

នៃ	ពួក	ចិតសិប	នាក	់

នៅនេលន�ើង�ល់នហើ�រស់នៅតាមនសចក្ីសញ្ញាថ្ីនហើ�អស់កល្បអស់កាលជានិច្ច

នោះន�ើងនឹងគ្រងមរតកននជីវិតដ៏នៅអស់កល្បជានិច្ច។

 សេចក្តីេញ្ញា	
ថ្មី	ហ�ើយ	អស់កល្ប		
អស់កាលជាៃិច្ច



២៦ លីអា�ូណា

ោក់	បញ្ទូល	នូវ	ភាពដោរដពញ	ថន	ដំណចឹងល្អ	ថន	កពោះដយស៊ូវក្រីស្ទ	

រួមមន	ទាំង	ពិធរីបរិសុ្្ធ	និង	ដសចក្តរីសញ្ញា	ទាំងអស់	ដដល	

ចាំរាច់	សកមប់	ដសចក្តរីសដ្គ្រោះ	ថន	មនុស្	ដោក	។ 6	ដទាោះបរី	ជា	

រោរតាំងដ�ើង	នូវ	ដសចក្តរីសញ្ញា	ថ្រី	ដ�ើយ	អស់កល្	អស់រោល	

ជានិច្	ដលើ	ដផនដរី	ដនោះ	្ឺ	ជា	ដគ្លបំណង	ចម្ង	ថន	រោរស្តារដ�ើង	

វិញ	ក្តរី	ក៏	ពួក	បរិសុ្្ធ	ថថងៃ	ចុងដករោយ	មួយ	ចំនួន	ពុំ	យល់	ពរី	ស្រៈសំខាន់	

ថន	ដសចក្តរីសញ្ញា	និង	រោរសន្យ	អំពរី	អវរីៗ	ដដល	ល្អ	ដដល	កបទាន	មក	

ដល់	អស់	អ្ក	ដដល	ដៅជាប់	ដៅក្នុង	ដសចក្តរីសញ្ញា	ទាំង	ដនាោះ	ដ�ើយ	។	

ដគ្លបំណង	ថន	អត្ថប្	ដនោះ	្ ឺ	ដដើម្រី	ជួយ	ដយើង	មនាក់ៗ	ឲ្យ	យល់	ដ�ើយ	

រស់ដៅតាម	ដសចក្រីសញ្ញា	ថ្រី	ដ�ើយ	អស់កល្	អស់រោល	ជានិច្	

ដដើម្រី	ឲ្យ	ដយើង	អាច	នចឹង	ក្ង	មរតក	ថន	ជរីវិត	ដ៏	ដៅ	អស់កល្	ជានិច្	។	

អត្ថប្	ដនោះ	ក៏	នចឹង	ពន្យល់	ផងដដរ	ពរី	រដបៀប	មួយ	ថន	ពិធរី	បរិសុ្្ធ	និង	

ដសចក្តរីសញ្ញា	ថន	ដំណចឹង	ល្អ	ដដល	សំខាន់	បំផុត	—	អាោ�៍ពិោ�៍		

ដ៏	ដៅ	អស់	កល្ជានិច្	—	ដដល	ជា	ដផ្ក	មួយ	ថន	ដសចក្តរីសញ្ញា	ថ្រី	

ដ�ើយ	អស់កល្	អស់រោល	ជានិច្	ថន	ដំណចឹង	ល្អ	។

អត្ថន័យនឈិងរោលបំណងថនរសចក្ីសញ្ញា្ ្ីរហើយអស់កល្ប

អស់រោលជានឈិច្ច

អត្ថន័យ	ថន	ដសចក្តរីសញ្ញា	ដៅក្នុង	ដំណចឹងល្អ	មនន័យ	ថា	ជា	

រោរកពមដកពៀង	មួយ	ជា	កិច្សន្យ	ឬ	ជា	រោរយល់	កពម	មួយ	រវាង	

កពោះ	និង	មនុស្	មនាក់	(	ឬ	ដកចើន	នាក់	)	ដដល	្ ្ួល	ពិធរីបរិសុ្្ធ	

ថន	បពវជិតភាព	ដដល	ដធវើ	ដ�ើង	ដោយ	នរណា	មនាក់	ដដល	មន	

សិ្្ធិអំណាច	បពវជិតភាព	ដ�ើយ	យល់កពម	តាម	លក្ខខណ្	ថន	

ដសចក្តរីសញ្ញា	ដដល	ោក់ព័ន្ធ	។	លក្ខខណ្	ទាំងដនោះ	កតូវរាន	តាំង	

ដ�ើង	ដោយ	កពោះ	។ 7

ដសចក្តរីសញ្ញ	ថ្រី	ដ�ើយ	ដ៏	ដៅ	អស់	កល្	អស់រោល	ជានិច្		

ដនោះ	«	្ឺ	ជា	ល្្ធផល	សរុប	ថន	ដសចក្តរីសញ្ញា	និង	រោតពវកិច្		

ទាំងឡាយ	ថន	ដំណចឹង	ល្អ	» 8	ដដល	រាន	កបទាន	ឲ្យ	តាំង	ពរី		

បុរណ ៩	ដ�ើយ	កតូវរាន	ស្តារ	ដ�ើង	វិញ	ម្តង	ដ្ៀត	ដៅដលើ	ដផនដរី		

ដៅ	ថថងៃចុងដករោយ	ដនោះ	។	រោរណ៍	ដនោះ	រាន	ពន្យល់	ដៅ	ក្នុង	ដគ្លល្្ធិ	

និង	ដសចក្រីសញ្ញា	66:2	៖	«	ដយើង	រាកប់	អ្ក	ជាករាកដ	ថា	អ្ក		

មន	ពរ	ដ�ើយ	ដដល	រាន	្ ្ួល	នសចក្ីសញ្ញា�៏េស់កល្

េស់កាលជានិច្ចរបស់នយើង្ឺជាភាពនោរនពញនន�ំណរឹងល្អ

របស់នយើង	ដដល	រាន	ចាត់	ឲ្យ	ដចញ	ដៅ	ដល់	កូនដៅ	មនុស្		

កបដយាជន៍	ឲ្យ	ពួកដ្	អាច	មន	ជរីវិត	ដ�ើយ	អាច	រាន	ដៅ	ជា	ពួកអ្ក	

មន	ចំដណក	ក្នុង	សិរីល្អ	ទាំងឡាយ	ដដល	នចឹង	កតូវរាន	ដបើក	សដម្តង	

ដៅក្នុង	កគ្	ចុងដករោយ	បង្អស់	ដូចដដល	រាន	សរដសរ	្ ុក	ដោយ	

ពួកព្យរោរី	និង	ពួក	ស្វក	សម័យ	បុរណ	»	។ 10	ដោយស្រ		

ដសចក្តរីសញ្ញា	ដនោះ	កតូវរាន	ស្តារដ�ើង	វិញ	ដៅក្នុង	សម័យ	រោន់រោប់	

កតួតកតា	ចុងដករោយ	ដនោះ	ដូដច្ោះ	វា	្ ឺ	ជា	ដសចក្តរីសញ្ញា	«	ថ្រី	»	ដ�ើយ	

នសចក្ីសញ្ញា្ ្មីនេើយ

េស់កល្េស់កាលជានិច្ច

ននះ«្ឺជាលេ្ផលសរុបនន

នសចក្ីសញ្ញានិងកាតព្កិច្ច

ទាំងឡាយនន�ំណរឹងល្អ»។



 ដខ្្នូឆ្នាំ២០១៥ ២7

ដោយស្រ	វា	គ្មាន	្ រីបញ្ប ់11	ដនាោះ	វា	្ ឺ		«	ដៅ	អស់កល្	ជានិច្	»	។

ដៅក្នុង	កពោះ្ម្រីរ	កពោះអមចាស់	មន	កពោះបន្ទទូល	ទាំង	ដសចក្តរីសញ្ញា	ថ្រី	ដ�ើយ		

អស់កល្	អស់រោល	ជានិច្	«	ដនោះ	»	និង	ដសចក្តរីសញ្ញា	ថ្រី	ដ�ើយ	អស់កល្		

អស់រោល	ជានិច្	«	មួយ	»	។	ឧទា�រណ៍	ដៅក្នុង	ដគ្លល្្ធិ	និង	ដសចក្តរីសញ្ញា	

22:1ក្ង់	រាន	មន	កពោះបន្ទទូល	សំដៅ	ដលើ	ពិធរីបុណ្យ	កជមុជ្ចឹក	ថា	ជា	ដសចក្តរីសញ្ញា	ថ្រី	

ដ�ើយ	អស់កល្	អស់រោល	ជានិចម្ួយ	ដដល	មន	តាំង	ពរី	ដដើម	ដំបូង	មក	មលេ៉ដោះ	»	។	ដៅ	

ក្នុង	ដគ្លល្្ធិ	និង	ដសចក្តរីសញ្ញា	132:4កពោះអមចាស់	ក៏	សំដៅ	ដលើ	អាោ�៍ពិោ�៍	

អស់កល្	ជានិច្	ថា	ជា	«	ដសចក្តរីសញ្ញា	ថ្រី	ដ�ើយ	អស់កល្	អស់រោល	ជានិចម្ួយ	

ដដរ	»	។	ដៅដពល	ក្ង់	មន	បន្ទទូល	ពរី	ដសចក្តរីសញ្ញា	ថ្រី	ដ�ើយ	អស់កល្	អស់រោល	

ជានិច្	«	មួយ	»	ក្ង់	មន	បន្ទទូល	ពរី	ដសចក្តរីសញ្ញា	មួយ	ថន	ដសចក្តរីសញ្ញា	ជាដកចើន		

ដដល	រាន	បញ្ទូល	ដោយ	ដំណចឹង	ល្អ	របស់	ក្ង់	។

ដៅដពល	កពោះអមចាស់	មន	បន្ទទូល	ជា	្ ូដៅ	អំពរី	ដសចក្តរីសញ្ញា	ថ្រី	ដ�ើយ	អស់កល្	

អស់រោល	ជានិច្	«	ដនោះ	»	ដនាោះ	ក្ង់	កំពុង	មន	កពោះបន្ទទូល	ពរី	ភាពដោរដពញ	ថន	

ដំណចឹងល្អ	ថន	កពោះដយស៊ូវក្រីស្ទ	ដដល	មន	ដរោតាប	ទាំង	ពិធរីបរិសុ្្ធ	និង	

ដសចក្តរីសញ្ញា	ទាំងឡាយ	ដដល	ចាំរាច់	សកមប់	ដសចក្តរី	សដ្គ្រោះ	

និង	ភាពតដមកើង	ដ�ើង	ថន	មនុស្	ដោក	។	ពិធរីបុណ	

កជមុជ្ចឹក	និង	អាោ�៍ពិោ�៍	ដ៏	ដៅ	អស់កល្	

ជានិច្	ពុំ	ដមន	ជា	ដសចក្តរីសញ្ញា	ថ្រី	ដ�ើយ	អស់កល្	

អស់រោល	ជានិច្	«	ដនោះ	»	ដ�ើយ	ផ្ទនុយ	ដៅវិញ	វា	្ ឺ	

ជា	ដផ្ក	មួយៗ	ថន	ដសចក្តរីសញ្ញា	ទាំងមូល	។

អស់អ្កទាំងឡាយោដែលរោន់ខ្ជាប់ែរាប

ែល់ចុងបំផុតរៅក្ញងរសចក្ីសញ្ញា្ ្ីរហើយ

អស់កល្បអស់រោលជានឈិច្ចរនលះទទួលបានជីវិតែ៏រៅ

អស់កល្បជានឈិច្ច

ពរជ័យ	ដ៏	ម�ិម	និង	អស់កល្	ជានិច្	កតូវរាន	សន្យ	

កបទាន	ដល់	អស់	អ្ក	ណា	ដដល	្ ្ួល	ពិធរីបរិសុ្្ធ	ថន	ដំណចឹង	ល្អ	

ដដល	រាន	ដធវើ	ដ�ើង	ដោយ	សិ្្ធិ	អំណាច	បពវជិតភាព	កតចឹមកតូវ	ដ�ើយ	ផសោរភាជាប់	ដោយ	

កពោះវិញ្ញាណ	បរិសុ្្ធ	ថន	ដសចក្តរីសញ្ញា 12	ដ�ើយ	ជា	អ្ក	ដដល	រាន	រកសោ	ដសចក្តរីសញ្ញា	

ដ៏	ពិសិដ្ឋ	ដដល	ទាក់្ង	ជាមួយ	ពិធរីបរិសុ្្ធ	ទាំងដនាោះ	។	ពរជ័យ	ទាំង	ដនោះ	រួម	មន	

រោរអភ័យដទាស	ពរី	អំដពើរាប 13	អំណាច	ថន	កពោះ 14	និង	មន	ភាព	ជាថដ្ូ	ថន	កពោះវិញ្ញាណ	

បរិសុ្្ធ 15	រួមគ្នា	ជាមួយ	នចឹង	ដសចក្តរីដណនាំ	រោរបំផុស	្ ំនិត	រោរលួងដោម	ដសចក្តរី	

សុខស្ន្ត	ដសចក្តរី	សង្ចឹម	និង	រោរដញក	ដចញ	ជា	បរិសុ្្ធ	ដដល	អម	មក	ជាមួយ	នចឹង	

អំដណាយ	ដនាោះ	។ 16

ពរជ័យ	និង	អំដណាយ	ទាន	ដ៏	ធំ	ម�ិម	បំផុត	របស់	កពោះ	ដនាោះ	្ ឺ	ជរីវិត	ដ៏	ដៅ	អស់កល្	

ជានិច្	—	ដដល	វា	្ ឺ	ជា	ជរីវិត	ដដល	កពោះ	រស់ដៅ	! 17	អំដណាយ	ទាន	ដនោះ	កតូវរាន	កបទាន	

ឲ្យ	ដត	អស់	អ្ក	ដដល	្ ្ួល	រាន	ពិធរីបរិសុ្្ធ	ទាំងអស់	ថន	ដំណចឹង	ល្អ	ដ�ើយ	រស់ដៅ	តាម	

ដសចក្តរីសញ្ញា	ដដល	មន	បញ្ទូល	ដៅក្នុង	ដសចក្តរីសញ្ញា	ថ្រី	ដ�ើយ	ដ៏	អស់កល្	អស់រោល	

ជានិច្	។ 18	ដៅក្នុង	កពោះបន្ទទូល	របស់	កពោះអមចាស់	៖	«	ដសចក្តរីសញ្ញា	ថ្រី	ដ�ើយ	អស់កល្	

អស់រោល	ជានិច្	.	.	.	ដនាោះ	កតូវរាន	បដងកើត	ដ�ើង	សកមប់	ភាពដោរដពញ	ថន	សិរីល្អ	របស់	

ដយើង	»	។ 1៩	ពិតណាស់	អស់	អ្ក	ដដល	ចូលក្នុង	ដសចក្តរីសញ្ញា	ថ្រី	ដ�ើយ	ដ៏	អស់កល្	

អស់រោល	ជានិច្	ដ�ើយ	រោន់ខាជាប់	ដរប	ដល់	ចុង	បំផុត	ដនាោះ	«	នចឹង	កតូវរាន	ដករោក	ដ�ើង	

ដៅក្នុង	ដំដណើរ	រស់	ដ�ើងវិញ	ដលើក	្ រីមួយ	.	.	.	ដ�ើយ	នចឹង	រាន	ក្ង	បលលេ័ងក	ទាំងឡាយ	

ន្រ	ទាំងឡាយ	ក្កតបុរី	ទាំងឡាយ	និង	អំណាច	ទាំងឡាយ	អំណាច	ក្ប់ក្ង	

ទាំងឡាយ	ក្ប់	្ រីកំពស់	និង	ជដករៅ	ទាំងអស់	»	។ 20	កពោះអមចាស់	ដថលេង	យា៉ាង	ោច់	

អ�គ្កា	ថា	«	ដនាោះ	នចឹង	រាន	សដកមច	ដល់	ពួកដ្	ចំដោោះ	ក្ប់	រោរណ៍	ទាំងអស់	ដដល	អ្ក	

បដកមើ	របស់	ដយើង	រាន	ភាជាប់	ដៅដលើ	ពួកដ្	ក្នុង	រោលដវោ	និង	រ�ូត	ដល់	អស់	ទាំងភាព	

អស់កល្	ជានិច្	ផង	ដ�ើយ	នចឹង	មន	កបសិ្្ធិភាព	ដពញដលញ	រោល	ពួកដ្	ចាកដចញ	

ពរី	ដោកិយ	ដៅ	ដ�ើយ	ពួកដ្	នចឹង	បង្លួស	ដ្វតា	ទាំងឡាយ	និង	កពោះ	ទាំងឡាយ	ដដល	

រានចាត់	ឲ្យ	ដៅ	្ រីដនាោះ	ដដើម្រី	ដៅ	រក	ភាព	តដមកើង	ដ�ើង	និង	សិរីល្អ	របស់	ពួកដ្	ក្នុង	អវរីៗ	

ក្ប់	ទាំងអស់	ដូច	ដដល	រាន	ភាជាប់	ដលើ	កបាល	ពួកដ្	្ឺជា	សិរីល្អ	ដដល	នចឹងរាន	ពូជ	ដ៏	

បរិបូរ	និង	បន្តបនាទាប់	ជា	ដរៀង	ដរប	ដៅ	។	ខណៈដនាោះ	ពួកដ្	នចឹង	ដៅ	ជា	កពោះ	»	។ 21

សរុប	មក	វិញ	អស់	អ្ក	ដដល	ចូលក្នុង	ដសចក្តរីសញ្ញា	ថ្រី	ដ�ើយ	អស់កល្	អស់រោល	

ជានិច្	ដ�ើយ	ស៊ូកទាំ	ដោយ	ដស្មាោះកតង់	រ�ូត	ដល់	្ រីបំផុត	ដនាោះ	នចឹង	(	1	)	្្ួល	

ភាពដោរដពញ	ថន	សិរីល្អ	ថន	កពោះ	(	2	)	រីករយ	នចឹង	អំណាច	ថន	កពោះ	

សកមប់	ដវោរោល	និង	អស់	ទាំងភាព	អស់កល្	ជានិច ្22	

(	3	)	កតូវរាន	តដមកើង	ដ�ើង	(	4	)	រីករយ	នចឹង	

អាោ�៍ពិោ�៍	ដ៏	ដៅ	អស់កល្	ជានិច្	កពមទាំង	បន្ត	

រីកចដកមើន	និង	(	5	)	រោលាយ	ដៅ	ជា	កពោះ	។	រួម	គ្នា	

មក	ពរជ័យ	ទាំងដនោះ	រួម	បញ្ទូល	ដដើម្រី	តដមកើង	ដ�ើង	

អំដណាយទាន	ថន	ជរីវិត	ដ៏	ដៅ	អស់កល្	ជានិច្	។

រយើងម្តរូវដតរោរពរាមរសចក្ីសញ្ញានឈិមួយៗរៅក្ញង

រសចក្ីសញ្ញា្ ្ីរហើយអស់កល្បអស់រោលជានឈិច្ច

កពោះអមចាស់	ដថលេង	យា៉ាង	ចបាស់	ថា	ដយើង	នចឹង	្ ្ួល	

នូវ	ពរជ័យ	ដ៏	ដ្វភាព	ទាំងដនោះ	រាន	លុោះកតា	ដត	ដៅដពល	

ដយើង	ដធវើតាម	កកចឹត្យវិន័យ	នានា	របស់	ក្ង់	ដដល	រាន	កំណត់	

មក	ដៅក្នុង	ដសចក្តរីសញ្ញា	ថ្រី	ដ�ើយ	អស់កល្	អស់រោល	ជានិច្	

ដនោះ	៖	«	ដសចក្តរីសញ្ញា	ថ្រី	ដ�ើយ	អស់កល្	អស់រោល	ជានិច្	.	.	.	កតូវរាន	បដងកើត	

ដ�ើង	សកមប់	ភាពដោរដពញ	ថន	សិរីល្អ	របស់	ដយើង	ដ�ើយ	អ្កណា	ដដល	្ ្ួល	នូវ	

ភាពដោរដពញ	ថន	សិរី	ល្អ	ដនាោះ	ដនាោះ	កតូវ	ដ�ើយ	្ ួរ	ដៅជាប់	នចឹង	កកចឹត្យវិន័យ	ដបើពុំដនាោះ	

ដស្ត	ដ្	អ្ក	ដនាោះ	នចឹង	ជាប់ដទាស	កពោះអមចាស់	ដ៏	ជា	កពោះ	ក្ង់	មន	កពោះបន្ទទូល	ថា	

ដូដចានាោះ	»	។ 23	ក្ង់	ក៏	រាន	ដថលេង	ដដរ	ថា	«	ដ្ិត	អស់	អ្ក	ណា	ដដល	រាន	កពោះពរ	ពរី	

កពោះ�ស្ត	របស់	ដយើង	ដនាោះ	នចឹង	ដៅជាប់	នចឹង	កកចឹត្យវិន័យ	ដដល	រាន	តាំង	សកមប់	កពោះពរ	

ដនាោះ	និង	លក្ខខណ្	ថន	កកចឹត្យវិន័យ	ដនាោះ	ដូច	ដដល	រាន	បដងកើត	ដ�ើង	តាំង	ពរីមុន	កំដណើត	

ដោកិយ	មក	មលេ៉ដោះ	»	។ 24	ដៅក្នុង	កណ្	ដដដល	ដនាោះ	ថន	ដគ្លល្្ធិ	និង	ដសចក្រី	សញ្ញា	

កពោះអមចាស់	រាន	ដលើក	ពរី	ដគ្លរោរណ៍	ដនោះ	៖	«	ករាកដ	ដមន	ដយើង	ករាប់	អ្ក	ជា	ករាកដ	

ថា	ដលើកដលង	ដត	អ្ក	រល់គ្នា	ដៅជាប់	នចឹង	កកចឹត្យវិន័យ	របស់	ដយើង	ដនាោះ	អ្ក	រល់គ្នា	ពុំ		

អាច	រាន	សិរីល្អ	ដនោះ	ដ�ើយ	»	។ 25

តកមូវរោរ	កតង់	ដនោះ	ដដល	ថា	ដយើង	កតូវដត	ដគ្រព	ដធវើតាម	កកចឹត្យវិន័យ	ថន	កពោះ	ដដើម្រី	្ ្ួល	

រាន	សិរីល្អ	ដដល	ក្ង់	កបទាន	ឲ្យ	ដល់	ពួក	អ្ក	ដស្មាោះកតង់	ដនាោះ	អនុវត្ត	ចំដោោះ	ពិធរីបរិសុ្្ធ	

និង	ដសចក្តរីសញ្ញា	ទាំងអស់	ដៅក្នុង	ដសចក្តរីសញ្ញា	ថ្រី	ដ�ើយ	អស់កល្	អស់រោល	

ពរ�័យែ៏ម�ិមានិង

ែ៏អស់កល្ជានិច្្ចត្រូវបាន

សនយាថានឹងតបោនែល់អស់

អ្កណាដែលទទួលពិ្ីបរិសុទ្ធ

ន្ន្ននែំ�ឹងល្អ។



២8 លីអា�ូណា

ជានិច្	ដនោះ	។	ឧទា�រណ៍	ដបើសិន	ខ្នុំ	ពុំ	្ ្ួល	ពិធរីបរិសុ្្ធ	ដ�ើយ	រកសោ	ដសចក្តរីសញ្ញា	ថន	

ពិធរីបុណ្យ	កជមុជ	្ ចឹក	ដ្	ដនាោះ	ខ្នុំ	នចឹង	ជាប់ដទាស	មន	ន័យ	ថា	ខ្នុំ	ពុំ	អាច	រីកចដកមើន	—		

ខ្នុំ	ពុំ	អាច	ក្ង	មរតក	ដ៏	ដពញដលញ	ថន	សិរីល្អ	របស់	ក្ង់	រាន	ដ�ើយ	។	ដូចគ្នា	ដនោះ	ដដរ	

ដបើសិន	ខ្នុំ	ពុំ	រាន	្ ្ួល	ពិធរី	បរិសុ្្ធ	នានា	ក្នុង	កពោះវិហារ	បរិសុ្្ធ	ដ�ើយ	រកសោ	ដសចក្តរីសញ្ញា	

ដដល	ទាក់្ង	ឬ	ថា	ដបើសិន	ខ្នុំ	បដិដសធ	ពុំ	កពម	្ ្ួល	ពិធរីបរិសុ្្ធ	ណា	មួយ	ថន	ដំណចឹង	ល្អ	

ឬ	ដបើសិន	ខ្នុំ	បដិដសធ	មិន	កពម	ដៅជាប់	នចឹង	ដសចក្តរីសញ្ញា	ណា	មួយ	ដដល	ជាប់ទាក់្ង	

ដនាោះ	ដ្	ដនាោះ	ខ្នុំ	នចឹង	ពុំ	កតូវរាន	តដមកើង	ដ�ើង	ដ�ើយ	។	ផ្ទនុយ	ដៅ	វិញ	ខ្នុំ	នចឹង	ជាប់	ដទាស	

ដដល	មន	ន័យ	ថា	រោររីកចដកមើន	របស់	ខ្នុំ	នចឹង	កតូវរាន	បញ្ប់	។	សរុប	មក	ខ្នុំ	កតូវដត	្ ្ួល	

ក្ប់	ពិធរី	បរិសុ្្ធ	ថន	ដំណចឹង	ល្អ	ដ�ើយ	ដៅជាប់	នចឹង	ក្ប់	ទាំង	ដសចក្តរីសញ្ញា	ដដល	ទាក់្ង	

ដបើសិន	ខ្នុំ	ករាថានា	ចង់	ជរីវិត	ដ៏	ដៅ	អស់កល្	ជានិច្	។

ក្នុង	នាម	ដយើង	ជា	ពួកបរិសុ្្ធ	ថថងៃ	ចុងដករោយ	ដយើង	យល់	កពម	រស់ដៅ	តាម	លក្ខខណ្	

ថន	ដសចក្តរីសញ្ញា	ដដល	អាច	កតូវរាន	ដចកជា	បួន	កកុម	៖	(	1	)	ដលើក	ោក់	មក	ដលើ	

ខលេលួន	ដយើង	នូវ	កពោះនាម	ថន	កពោះអង្គ	សដ្គ្រោះ	ចងចាំ	ក្ង់	ជានិច្	ដ�ើយ	ដធវើតាម	្ ំរូ	របស់	

ក្ង់	(	2	)	ដគ្រព	កពោះបញ្ញត្តិ	ទាំងឡាយ	របស់	ក្ង់	(	3	)	មន	្ ន្ទៈ	

បដកមើ	កូនដៅ	របស់	កពោះ	ដដល	ជា	ដផ្ក	មួយ	ថន	កិច្រោរ	ថន	ដសចក្តរី	

សដ្គ្រោះ	របស់	ក្ង់	សូម្រី	ដត	ជា	រោរបូជា	ផាទាល់	ខលេលួន	ក្តរី	និង	

(	4	)	រោរថាវាយ	ខលេលួន	និង	អវរីៗ	ទាំងអស់	ដដល	ជា	របស់	

ដយើង	ចំដោោះ	កិច្រោរ	របស់	កពោះអមចាស់	។

ដយាងតាម	កកចឹត្យវិន័យ	របស់	កពោះ	ដនាោះ	ដំណចឹងល្អ	

(	និង	សិរីរុងដរឿង	ដដល	ដំណចឹង	ល្អ	រាន	ផ្តល់	ឲ្យ	)	្ឺ	

កតូវរាន	្ ្ួល	ដោយ	រោរដធវើ	ពិធរីបរិសុ្្ធ	ពិដសសៗ	

តាមរយៈ	សិ្្ធិ	អំណាច	ថន	បពវជិតភាព	។	តាមរយៈ	

ពិធរីបរិសុ្្ធ	ថន	បពវជិតភាព	ដនាោះ	អំណាច	ថន	កពោះ	

កតូវរាន	ដបើក	បគ្ហាញ	ដៅក្នុង	ជរីវិត	របស់	ដយើង	—	ប៉ុដន្ត	

លុោះកតា	ដត	ដយើង	រកសោ	ដសចក្តរីសញ្ញា	ដដល	ទាក់្ង	។	

ដសចក្តរីសញ្ញា	ដធវើ	ឲ្យ	មន	អំណាច	ឬ	ផ្តល់	អំណាច	ដល់	

ពិធរីបរិសុ្្ធ	្ឺដូចជា	ម៉ាស៊ីន	ដដល	ដធវើ	ឲ្យ	ឡាន	ដំដណើររោរ	ដ�ើយ	អាច	ដចឹក	

មនុស្	ពរី	កដនលេង	មួយ	ដៅ	កដនលេង	មួយ	ដ្ៀត	រាន	។	សរុប	ដសចក្រី	មក	្ឺ	វា	ដៅតាម	កកមិត	

ដដល	ដយើង	រកសោ	ដោយ	ដចោះ្ិត្ូរ	និង	ដស្មាោះកតង់	ចំដោោះ	ដសចក្តរីសញ្ញា	ដដល	ទាក់្ង	

ជាមួយ	ពិធរីបរិសុ្្ធ	ដដល	ដយើង	្ ្ួល	រាន	ដនាោះ	ដយើង	នចឹង	រីកចដកមើន	ដៅក្នុង	ចំដណោះដចឹង	

របស់	ដយើង	អំពរី	កពោះ	និង	ប្ពិដស្ធន៍	ថន	«	អំណាច	ថន	កពោះ	» 26	ដោយ	កពោះ្ុណ	ថន	

កពោះ	តាមរយៈ	ដគ្វាយធួន	ថន	កពោះក្រីស្ទ	។ 27

តួន្ទីថនអាពាហ៍ពឈិពាហ៍រៅក្ញងរសចកី្សញ្ញា្ ្ីរហើយអស់កល្បអស់រោលជានឈិច្ច

ដៅក្នុង	ដគ្លល្្ធិ	និង	ដសចក្តរីសញ្ញា	132:4កពោះអមចាស់	រាន	ដថលេង	ថា	ក្ង់	

នចឹង	ដបើកសដម្តង	ដសចក្តរីសញ្ញា	ថ្រី	ដ�ើយ	អស់កល្	អស់រោល	ជានិច្	«	មួយ	»	ដ�ើយ	

ក្ង់	រាន	បដន្ថម	ថា	«	ដបើសិន	ជា	អ្ក	មិន	រោន់	ដសចក្តរីសញ្ញា	ដនាោះ	ជាប់	ដ្	ខណៈ	

ដនាោះ	អ្ក	ជាប់	ដទាស	ដ្ិត	គ្មាន	អ្ក	ណា	មួយ	អាច	បដិដសធ	ដសចក្តរីសញ្ញា	ដនោះ	ដ�ើយ	

អនុញ្ញាត	ឲ្យ	ចូល	ក្នុង	សិរី	ល្អ	របស់	ដយើង	រាន	ដ�ើយ	»	។	កពោះបន្ទទូល	ទាំង	ដនោះ	សំដៅដលើ	

ដសចក្តរីសញ្ញា	ថន	អាោ�៍ពិោ�៍	ដ៏	ដៅអស់កល្	ជានិច ្28	ដដល	ដធវើ	ដ�ើង	យា៉ាង	

កតចឹមកតូវ	ដោយ	សិ្្ធិ	អំណាច	បពវជិតភាព 2៩	ដដល	ជា	ដផ្ក	មួយ	សំខាន់	និង	ចាំរាច់	

ថន	ដសចក្តរីសញ្ញា	ថ្រី	ដ�ើយ	អស់កល្	អស់រោល	ជានិច្	«	ដនោះ	»	(	ភាពដោរដពញ	

ថន	ដំណចឹងល្អ	ថន	កពោះដយស៊ូវក្រីស្ទ	ដដល	រានស្តារ	ដ�ើងវិញ	)	។ 30	កពោះអមចាស់	

រាន	្ ូសបញ្ជាក់	ពរី	ស្រៈសំខាន់	ដ៏	ធំ	បំផុត	ថន	ដសចក្តរីសញ្ញា	ថន	អាោ�៍ពិោ�៍	

ដ៏	ដៅអស់កល្	ជានិច្	ដោយ	ករាប់	ពួកដយើង	ថា	អស់	អ្ក	ណា	ដដល	បដិដសធ	

ដសចក្តរីសញ្ញា	ដនោះ	ដនាោះ	នចឹង	ពុំ	អាច	្ ្ួល	ជរីវិត	ដ៏	ដៅអស់កល្	ជានិច្	ដ�ើយ	។ 31

មនុស្	មួយ	ចំនួន	រួម	ទាំង	សមជិក	ថន	ស្សនា	ដយើង	ខលេោះ	ដដរ	អាន	ដោយ	យល់	

ខុស	ថា	ដគ្លល្្ធិ	និង	ដសចក្តរីសញ្ញា	132:4	ចង់	និយាយ	ថា	អាោ�៍ពិោ�៍	

ព�ុពន្ធភាព	្ ឺ	ចាំរាច់	សកមប់	ភាពតដមកើងដ�ើង	ដដល	នាំ	ឲ្យ	ពួកដ្	ដជឿ	ថា	

អាោ�៍ពិោ�៍	ព�ុពន្ធភាព	្ ឺ	ជា	តកមូវរោរ	ចាំរាច់	សកមប់	ភាព	តដមកើង	ដ�ើង	ដៅក្នុង	

ភាពអស់កល្	ជានិច្	។	ប៉ុដន្	ចំណុច	ដនោះ	មិន	កតូវរាន	គ្ំក្	ដៅក្នុង	វិវរណៈ	ទាំងដនោះ	

ដ�ើយ	។	ដូចដដល	រាន	កត់កតា	ដៅក្នុង	ដគ្លល្្ធិ	និង	ដសចក្តរីសញ្ញា	131	និង	

132កពោះអមចាស់	រាន	ដណនាំ	កកចឹត្យវិន័យ	ថន	អាោ�៍ពិោ�៍	ដ៏	ដៅអស់កល្	ជានិច្	

ដោយ	រោរសំដៅ	យា៉ាងចបាស់	ដៅដលើ	រោរផសោរភាជាប់	រវាង	បុរស	មនាក់	និង	កស្តរី	មនាក់	

(	សូមដមើល	ដគ្លល្្ធិ	និង	ដសចក្រី	សញ្ញា	132:4–7,	15–25	)	។	

តាមរយៈ	រោរោក់	ដចញ	នូវ	កកចឹត្យវិន័យ	ថន	អាោ�៍ពិោ�៍	ដ៏	

ដៅអស់កល្	ជានិច្	ដៅក្នុង	បរិប្	ថន	អាោ�៍ពិោ�៍	

ដដល	មន	ភរិយា	ឬ	ស្វាមរី	ដត	មួយ	ដនាោះ	កពោះអមចាស់	រាន	

្ូសបញ្ជាក់	ថា	ពរជ័យ	ថន	ភាពតដមកើង	ដ�ើង	កតូវរាន	

កបទាន	ដល់	បុរស	និង	កស្តរី	មនាក់ៗ	ដដល	សក្តិសម	

ចូលដៅ	ក្នុង	ដសចក្តរីសញ្ញា	ថន	អាោ�៍ពិោ�៍	ដ៏	

ដៅអស់កល្	ជានិច្	ដដល	ដធវើ	ដ�ើង	ដោយ	សិ្្ធិ	

អំណាច	បពវជិតភាព	កតចឹមកតូវ	្ឺ	មិន	អាកស័យ		

ដលើ	ថា	ដតើ	វា	ជា	អាោ�៍ពិោ�៍	ព�ុពន្ធភាព	ឬ		

ជា	អាោ�៍ពិោ�៍	ដដល	មន	ភរិយា	ឬ	ស្វាមរី	ដត		

មួយ	ដនាោះ	ដ�ើយ	។ 32

	 ដគ្លល្្ធិ	និង	ដសចក្តរីសញ្ញា	132:1៩	រាន	

ពន្យល់	ចបាស់	ថា	ជរីវិត	ដ៏	ដៅអស់កល្	ជានិច្	្ ឺ	កតូវរាន	សន្យ	ដល់	

្ូស្វាមរី	ភរិយា	ណា	ដដល	មន	ស្វាមរី	ឬ	ភរិយា	ដត	មួយ	ដដល	រាន	ផសោរភាជាប់	ដោយ	សិ្្ធិ	

អំណាច	ថន	បពវជិតភាព	ដ�ើយ	ជា	អ្ក	ដដល	ដៅជាប់	ក្នុង	ដសចក្តរីសញ្ញា	ដនាោះ	—	ដដល	

គ្មាន	លក្ខខណ្	ឬ	តកមូវរោរ	ណា	បដន្ថម	ដ្ៀត	ដ�ើយ	។	បុរស	និង	កស្តរី	ណា	ក៏	ដោយ	

ដដល	រាន	ផសោរភាជាប់	តាម	រដបៀប	ដនោះ	ដ�ើយ	ដៅជាប់	នចឹង	ដសចក្តរីសញ្ញា	ដនាោះ	នចឹង	កតូវរាន	

តដមកើង	ដ�ើង	។ 33	រោរអនុវត្តន៍	ថន	អាោ�៍ពិោ�៍	ក្នុង	កពោះវិហារ	ដយើង	ពរី	បុរណ	្ ឺ	វា	

កសបគ្នា	ជាមួយ	នចឹង	ដគ្លល្្ធិ	ថន	អាោ�៍ពិោ�៍	ដ៏	ដៅ	អស់កល្	ជានិច្	ដូច	ដដល	

រាន	ពន្យល់	ដៅក្នុង	អត្ថប្	ដនោះ	។ 34	ពិធរីបរិសុ្្ធ	ដដល	ផសោរភាជាប់	្ ូស្វាមរីភរិយា	សកមប់	

ភាពអស់កល្	ជានិច្	រួម	មន	នូវ	ដសចក្តរីសញ្ញា	និង	ពរជ័យ	ដដល	ដូចគ្នា	សកមប់	

អាោ�៍ពិោ�៍	ដដល	មន	ស្វាមរី	ឬ	ភរិយា	ដត	មួយ	និង	សកមប់	អាោ�៍ពិោ�៍	

ព�ុពន្ធភាព	ដដល	រាន	អនុញ្ញាត	ដដល	ដធវើ	ដ�ើង	រោល	ពរី	អតរីតរោល	។	ដសចក្តរីសញ្ញា	

និង	ពរជ័យ	ដូចគ្នា	ទាំងដនោះ	នចឹង	កតូវផ្តល់	ឲ្យ	ដល់	អ្ក	ដស្មាោះកតង់	បនាទាប់	ពរី	ជរីវិត	ដនោះ	ដដល	

ពុំ	មន	ឱរោស	ផសោរភាជាប់	ដៅក្នុង	ជរីវិត	រដមងស្លាប់	។ 35

បនាទាប់	រោរដបើក	សដម្តង	កកចឹត្យវិន័យ	និង	ដសចក្តរីសញ្ញា	ថន	អាោ�៍ពិោ�៍	ដ៏	

ដៅអស់កល្	ជានិច្	រវាង	បុរស	មនាក់	និង	កស្តរី	មនាក់	ដនាោះ	កពោះអមចាស់	រាន	បដកងៀន	

តាមរយទៈពិ្ីបរិសុទ្ធនន

បព្�ិ្រភាពនន្ះអំណាច្

ននតពះត្រូវបាននបើកបគ្ហាញ

នៅក្នុង�ីវិ្ររបស់នយើង។



 ដខ្្នូឆ្នាំ២០១៥ ២9

យ៉ូដសប	ស្៊ីធ		ថា	បុរស	មនាក់	អាច	ដរៀប	អាោ�៍ពិោ�៍	កបពន្ធ	

ដកចើន	ជាង	មនាក់	ដោយ	ដស្មាោះកតង់	ជាមួយ	នចឹង	ដសចក្តរីសញ្ញា	ថន	

អាោ�៍ពិោ�៍	ដ៏	ដៅអស់កល្	ជានិច្	ដៅដពល	កតូវរាន	អនុញ្ញាត	

ឬ	បញ្ជា	ដោយ	កពោះអមចាស់	តាមរយៈ	ព្យរោរី	ដដល	រាន	តាំង	យា៉ាង	

កតចឹមកតូវ	(	ដដល	រោន់កូនដស្	បពវជិតភាព	ដដល	ទាក់្ង	ដនាោះ	)	។ 36	

រោរអនុញ្ញាត	និង	រោរបញ្ជា	ឲ្យ	អនុវត្ត	អាោ�៍ពិោ�៍	ព�ុពន្ធភាព	

កតូវរាន	កបទាន	ដោយ	កពោះអមចាស់	ដល់	អ័ករាហាំ	និង	ព្យរោរី	ដផ្ង	

ដ្ៀត	រោល	ពរី	ជំនាន់	បុរណ 37	ក៏	ដូច	ជា	រាន	កបទាន	ដល់	ព្យរោរី	

យ៉ូដសប	ស្៊ីធ	ផងដដរ	៖	«	ដយើង	កបទាន	ដល់	អ្ក	្ ឺ	យ៉ូដសប	ជា	

អ្កបដកមើ	របស់	ដយើង	នូវ	តំដណង	មួយ	ដ�ើយ	ស្ង	ដ�ើង	វិញ	នូវ	

រោរណ៍	ក្ប់	យា៉ាង	»	។ 38

ដកចើន	ឆ្នាំ	ដករោយ	មក	កពោះអមចាស់	រាន	លុបដចាល	នូវ	រោរអនុញ្ញាត	

និង	រោរបញ្ជា	របស់	ក្ង់	សកមប់	សមជិក	ស្នាចកក	ឲ្យ	អនុវត្ត	

អាោ�៍ពិោ�៍	ព�ុពន្ធភាព	(	ឬ	និយាយ	ម្យ៉ាង	ដ្ៀត	ថា	្ឺ	ពុំ	ឲ្យ	

ផសោរភាជាប់	ដលើស	ពរី	ភរិយា	ឬ	ស្វាមរី	មនាក់	ដដល	កំពុង	រស់ដៅ	ដនោះ	ដ�ើយ	)	

ដៅដពល	កបធាន	វិល�វទូឌ	វូឌកដុពវ	(	1807–៩8	)	រាន	ដចញ	

ដសចក្តរីកបរោស	ឆ្នាំ	18៩0	។ 3៩	ដសចក្តរីកបរោស	ដនោះ	រាន	នាំ	ឲ្យ	

ឈប់	មន	រោរអនុវត្តន៍	អាោ�៍ពិោ�៍	ព�ុពន្ធភាព	មន	ន័យ	ថា	

គ្មាន	សមជិក	ស្សនាចកក	ណា	មនាក់	អាច	ដរៀប	អាោ�៍ពិោ�៍	ឬ	

ផសោរភាជាប់	ជាមួយ	នចឹង	ភរិយា	ឬ	ស្វាមរី	ដលើស	ពរី	មនាក់	ដដល	កំពុង	រស់ដៅ	

ដ�ើយ	។	វា	ចាំរាច់	ដដើម្រី	ចាំថា	ដសចក្តរីកបរោស	ដនាោះ	ពុំ	រាន	ហាមករាម	

បុរស	សក្តិសម	ណា	មនាក់	ដដល	កតូវរាន	ផសោរភាជាប់	នចឹង	ភរិយា	មនាក់	ដដល	

រាន	ស្លាប់	ដៅ	ដ�ើយ	ថា	កុំ	ឲ្យ	ផសោរភាជាប់	នចឹង	ភរិយា	មនាក់	ដ្ៀត	ដដល	កំពុង	

រស់ដៅ	ដ�ើយ	។	ដគ្លរោរណ៍	ដនោះ	កសប	ជាមួយ	នចឹង	ដគ្លល្្ធិ	ដដល	

រាន	ដបើក	សដម្តង	ថា	រោរដរៀប	អាោ�៍ពិោ�៍	ស្វាមរី	ឬ	ភរិយា	មួយ	្ ឺ	ជា	

ចបាប់	ប្ោឋាន	របស់	កពោះអមចាស់	សកមប់	អាោ�៍ពិោ�៍	លុោះកតា	ដត	

ក្ង់	កបរោស	ដ�ើយ	អនុញ្ញាត	ឲ្យ	ដធវើ	ដូដចានាោះ	តាមរយៈ	អ្ក	តំណាង	ដដល	

រាន	ដតងតាំង	ដ�ើង	យា៉ាង	កតចឹមកតូវ	របស់	ក្ង់	មន	ន័យ	ថា	ជា	កបធាន	

និង	ព្យរោរី	ថន	ស្សនាចកក	។ 40

ជំនួស	មុខ	ឲ្យ	្ ណៈកបធាន	្ រីមួយ	និង	រោរដ្លេើយ	ចំដោោះ	សំណួរ	

ដដល	សួរ	ថា	«	ដតើ	អាោ�៍ពិោ�៍	ព�ុពន្ធភាព	ឬ	អាោ�៍ពិោ�៍	

ដសដ�ស្ទាល	ចាំរាច់	ចំដោោះ	ភាពដោរដពញ	ថន	សិរីល្អ	ដៅក្នុង	ពិភព	ខាង	

មុខ	ដដរ	ឬ	ដ្	?	»	កបធាន	ឆ្លដលស	ដ័បុលយូ	ដផនរូស	(	1832–

1៩25	)	រាន	សរដសរ	៖	«	អាោ�៍ពិោ�៍	ដសដ�ស្ទាល	្ ឺ	ចាំរាច់	

ចំដោោះ	ភាពដោរដពញ	ថន	សិរីល្អ	ដៅក្នុង	ពិភព	ខាង	មុខ	ដូច	ដដល	

រាន	ពន្យល់	ដៅក្នុង	វិវរណៈ	ទាក់្ង	នចឹង	វា	ប៉ុដន្ត	វាពុំបានដ្លងថា

អាោេ៍ពិោេ៍ពេុពន្ភាពវាចាំបាច់�ូនចានាះន�ើយ	»	។ 41

ដៅឆ្នាំ	1៩33	្ណៈកបធាន្រីមួយ	រាន	ដថលេង	៖	

«	អាោ�៍ពិោ�៍	ដសដ�ស្ទាល	—	្ឺ	ជា	រោរដរៀបរោរ	សកមប់	

ដវោរោល	និង	អស់	ទាំងភាព	អស់កល្	ជានិច្	—	ដ�ើយ	

«អាោេ៍ពិោេ៍

នសន�សាទាល្ ឺចាំបាច់

ចំនោះភាពនោរនពញននសិរីល្អ

នៅក្នុងពិភពខាងមុខ»។
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អាោ�៍ពិោ�៍	ដដល	មន	កបពន្ធ	ដកចើន	ឬ	អាោ�៍ពិោ�៍	

ព�ុពន្ធភាព	្ ឺ	ជា	ោក្យ	ដដល	មិន	មន	ន័យ	ដូច	គ្នា	ដនាោះ	ដ្	។	

អាោ�៍ពិោ�៍	ដដល	មន	ភរិយា	ដត	មួយ	សកមប់	ដវោរោល	

និង	អស់	ទាំងភាព	អស់កល្	ជានិច្	ដធវើដ�ើង	ជា	ឱឡារិក	ដៅក្នុង	

កពោះវិហារ	បរិសុ្្ធ	របស់	ដយើង	កសប	ដៅតាម	កពោះបន្ទទូល	របស់	

កពោះអមចាស់	និង	កកចឹកតវិន័យ	របស់	ស្សនាចកក	្ ឺ	ជា	អាោ�៍ពិោ�៍	

ដសដ�ស្ទាល	»	។ 42

កសបតាម	ដសចក្តរីដថលេងរោរណ៍	ទាំង	ដនោះ	ដអលដឌើរ	កបូស	អ័រ	

ម៉ាក់ខន់�រី	(	1៩15–85	)	ថន	កូរ៉ុម	ថន	ពួក	ស្វក	ដប់ពរីរ	នាក់	

រាន	សរដសរ	៖	«អាោេ៌ពិោេ៌ពេុពន្ភាព្ឺពុំចាំបាច់

ចំនោះនសចក្ីសន្ង្រះឬភាពតនមកើងន�ើងន�ើយ។	នរីថ�វ	និង	

កបជាជន	របស់	ដោក	កតូវរាន	បដិដសធ	អំណាច	ដដើម្រី	មន	កបពន្ធ	

ដកចើន	ជាង	មនាក់	ប៉ុដន្	ពួកដ្	អាច	រាន	្ ្ួល	ក្ប់	ពរជ័យ	ទាំងអស់	

ដៅក្នុង	ភាពអស់	កល្	ជានិច្	ដដល	កពោះអមចាស់	ពុំ	ធាលាប់	រាន	កបទាន	

ដល់	មនុស្	ណា	មនាក់	ដ�ើយ។នៅក្នុងសម័យរបស់នយើងននះ

បពះេមាចាស់បានសនង្ខបនោយវិវរណៈនននគាលលេ្ិទាំងមូលនន

ភាពតនមកើងន�ើងនេើយបានដផ្អកនគាលលេ្ិននះនលើអាោេ៍ពិោេ៍

រវាងបុរសមានាក់ជាមួយបស្ីមានាក់។(្.និងស.១៣២:១–២៨)។	

បនាទាប់	ពរី	ដលើ	ដនោះ	ដោក	រាន	បដន្ថម	ដគ្លរោរណ៍	ទាក់្ង	នចឹង	

រោរមន	ភរិយា	ដកចើន	ដោយ	បគ្ហាញ	ពរី	លក្ខខណ្	ជាក់ោក់	ថា	

រោរដរៀប	អាោ�៍ពិោ�៍	ដបប	ដនាោះ	មន	កបសិ្្ធិភាព	រាន	លុោះកតា	

ដត	្្ួល	រាន	រោរអនុញ្ញាត	ពរី	កបធាន	ស្សនាចកក	ដត	ប៉ុដណាណាោះ	។	

(	្.	និង	ស.	132:7,	2៩–66	)	»	។ 43

សពវ	ថថងៃ	ដនោះ	ដូច	ដដល	រាន	ដចឹកនាំ	ដោយ	កពោះអមចាស់	តាមរយៈ	

ព្យរោរី	របស់	ក្ង់	ស្សនាចកក	ថន	កពោះដយស៊ូវក្រីស្ទ	ថន	ពួកបរិសុ្្ធ	ថថងៃ	

ចុង	ដករោយ	ពុំ	អនុវត្ត	អាោ�៍ពិោ�៍	ព�ុពន្ធភាព	ដ្ៀត	ដ�ើយ	ដ�ើយ	

បុ្្គល	មនាក់ៗ	ដដល	អនុវត្ត	វា	ដនាោះ	មិន	កតូវ	រាន	អនុញ្ញាត	ឲ្យ	ចូលរួម	ឬ	

ដធវើ	ជា	សមជិក	ថន	ស្សនាចកក	ដនោះ	ដ្ៀត	ដ្	។	ស្សនាចកក	បញ្ជាក់	

ថា	អាោ�៍ពិោ�៍	ដដល	មន	ភរិយា	ដត	មួយ	្ ឺ	ជា	ប្ោឋាន	របស់	កពោះ	

សកមប់	អាោ�៍ពិោ�៍	ដលើកដលង	ដត	ដៅដពល	មន	រោរអនុញ្ញត	ឬ	

បញ្ជា	ដោយ	កបរោរ	ណា	មួយ	តាមរយៈ	ព្យរោរី	របស់	ក្ង់	ប៉ុដណាណាោះ	។	

ស្សនាចកក	ពុំ	រាន	បដកងៀន	ថា	រោរចូលរួម	ក្នុង	អាោ�៍ពិោ�៍	

ព�ុពន្ធភាព	្ ឺ	ចាំរាច់	សកមប់	ភាពតដមកើង	ដ�ើង	ដ�ើយ	។

រសចកី្បញ្ចប់

មន	អវរីៗ	ជា	ដកចើន	ដដល	ដយើង	ពុំ	រាន	ដចឹង	អំពរី	ជរីវិត	បនាទាប់	ពរី	ជរីវិត	

ដនោះ	ដទាោះជា	យា៉ាង	ណា	ក៏	ដោយ	ដយើង	ដចឹង	យា៉ាង	ចបាស់	ថា	រោរ្្ួល	

និង	ដៅ	ជាប់	ក្នុង	ដសចក្តរីសញ្ញា	ថ្រី	ដ�ើយ	អស់កល្	អស់រោល	ជានិច្	

្ឺ	ចាំរាច់	សកមប់	រោរក្ង	មរតក	ថន	ជរីវិត	ដ៏	ដៅអស់កល្	ជានិច្	។	

ដយើង	ក៏	ដចឹង	ផងដដរ	ថា	អស់	អ្ក	ដដល	«	មន	្ ំនាក់្ំនង	ដៅក្នុង	

�្ិតេស់េ្កដ�លនៅជាប់

នរឹងលក្ខខណ្ឌទាំងននាះ

នននសចក្ីសញ្ញា្ ្មីនេើយ

េស់កល្េស់កាលជានិច្ច

ននាះរង្វាន់របស់វា្ ឺជានសចក្ី

េំណរនិងនសចក្ីសុខសាន្

នៅក្នុងពិភពនោកននះនិង

ជីវិត�៏នៅេស់កល្ជានិច្ច

នៅក្នុងជីវិតបនាទាប់។ 



 ដខ្្នូឆ្នាំ២០១៥ ៣១

ចំដណាម	ពួក	ដយើង	ដៅ	្ រីដនោះ	»	—	ដៅក្នុង	ជរីវិត	រដមង	ស្លាប់	ដនោះ	—	«	ដនាោះ	ក៏	នចឹង	មន	

ដៅក្នុង	ចំដណាម	ពួកដយើង	ដៅ	្ រីដនាោះ	»	—	ដៅក្នុង	ជរីវិត	បនាទាប់	—	យា៉ាង	ដនាោះ	ដដរ	

«	កគ្ន់ដត	រួបរួម	ដោយ	សិរីល្អ	ដ៏	ដៅ	អស់កល្	ជានិច្	»	ប៉ុដណាណាោះ	។ 44

ពរជ័យ	ដ៏	ដ្វភាព	ដដល	អាច	្ ្ួល	រាន	តាមរយៈ	ដសចក្តរីសញ្ញា	ថ្រី	ដ�ើយ	អស់កល្	

អស់រោល	ជានិច្	្ ឺ	សំខាន់	ចំដោោះ	ដគ្លបំណង	ដ៏	ធំ	ថន	ដផនរោរ	របស់	កពោះវរបិតា	និង	

រោរស្ដារ	ដ�ើង	វិញ	ថន	ស្សនាចកក	ថន	កពោះដយស៊ូវក្រីស្ទ	ដៅ	ក្នុង	ជំនាន់	ចុងដករោយ	ដនោះ	។	

«	ដោយ	មនរោរភលេឺថាលា	ថន	ដសចក្តរីសង្ចឹម	ដ៏	ឥតដខាចាោះ	» 45	ដសចក្តរីសញ្ញា	ដ៏	រុងដរឿង	ដនោះ	

បំផុស	្ ំនិត	ដល់	អ្ក	ដស្មាោះកតង់	ផ្តល់	«	ជា	យុថាកា	មួយ	ដល់	កពលចឹង	មនុស្	ដដល	នចឹង	

ដធវើ	ឲ្យ	ពួកដ្	ស្ថិតដស្ថរ	ដៅ	នចឹង	ធចឹង	ដ�ើយ	ខាជាប់ខជលួន	្ឺ	ដៅក្នុង	កិច្រោរ	ល្អ	ដ៏	បរិបូរ	ជា	ដរប	

ដដលនាំ	ឲ្យ	សរដសើរ	តដមកើង	ដល់	កពោះ	»	។ 46	ដ្ិត	អស់	អ្ក	ដដល	ដៅជាប់	នចឹង	លក្ខខណ្	

ទាំង	ដនាោះ	ថន	ដសចក្តរីសញ្ញា	ថ្រី	ដ�ើយ	អស់កល្	អស់រោល	ជានិច្	ដនាោះ	រគ្វាន់	របស់	វា	្ ឺ	ជា	

ដសចក្តរី	អំណរ	និង	ដសចក្តរី	សុខស្ន្ត	ដៅក្នុង	ពិភពដោក	ដនោះ	និង	ជរីវិត	ដ៏	ដៅ	អស់កល្	

ជានិច្	ដៅក្នុង	ជរីវិត	បនាទាប់	។ 47	◼
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ដ្	នចឹង	កតូវ	បុកង	ស្ដាប់	ដរឿង	ទាំងដនោះ	»	។	សូមដមើល	ផងដដរ	កបធានប្	ដំណចឹង	ល្អ	«	អាោ�៍ពិោ�៍	

ព�ុពន្ធភាព	ដៅក្នុង	ស្សនាចកក	ថន	កពោះដយស៊ូវក្រីស្ទ	ថន	ពួកបរិសុ្្ធ	ថថងៃ	ចុង	ដករោយ	»	ដៅដលើ	ដ្�្ំព័រ	

topics. lds. org	។
	41.	ឆ្លដលស	ដ័បុលយូ	ដផនរូស	«	Peculiar Questions Briefly Answered	»	

Improvement Era,	ដខ	កញ្ញា	ឆ្នាំ	1៩12	្ំព័រ	1042	រោរ្ូស	បញ្ជាក់	រាន	បដន្ថម	។

	42.	ដៅក្នុង	ដជម	អ	រោលាក	ចងកកង	ដោយ	សារលិខិត្ ណៈបបធានេីមួយននសាសនាចបកននបពះនយស៊ូវប្ីស្ទ

ននពួកបរិសុេ្ន្ងៃចុងនបកាយ	ភា្	្ រី	6.	(	ឆ្នាំ	1៩65–75)	5:32៩	។

	43.	កប៊ូស	អ័រ	ម៉ាក់ខន់�រី	Mormon Doctrine	ដរាោះពុម្	ដលើក	្ រី	2	(	ឆ្នាំ	1៩66	)	្ំព័រ	578–7៩		

រោរ	្ ូស	បញ្ជាក់	រាន	បដន្ថម	។	សូម	ដមើល	ផងដដរ	ដសចក្រីដថលេង	រោរណ៍	ខាងដករោម	ដោយ	ដអលដឌើរ	ដមលវិន		
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នោយពួកបរិសុេ្ន្ងៃចុងនបកាយឲ្យបានចបាស់ថាពួកន្បតូវដតបានផសារភាជាប់យា៉ាងនោចណ្ស់បស្ីមានាក់

នៅនរឹងបុរសមានាក់ក្នុងកាលនវោនិងរេូត�ល់េស់ទាំងភាពេស់កល្ជានិច្ច។បនាទាប់ពីននាះសុំកុំ

យល់បច�ំនៅនលើចំណុចននាះនេើយ្ ិតបសនមថាវាមានន័យយា៉ាងចាំបាច់ថាបតូវមានបស្ីនបចើនជាងមានាក់

ន�ើយ។	ពិតណាស់	កបដ�ល	វា	អាច	ដូច	អញ្ចឹង	ប៉ុដន្ត	វា	ពិត	ជា	មន	ន័យ	ថា	យា៉ាង	ដហាចណាស់	បុរស	និង	

កស្តរី	មនាក់	កតូវរាន	ផសោរភាជាប់	ជាមួយ	គ្នា	ដោយ	អំណាច	ដ៏	បរិសុ្្ធ	ថន	បពវជិតភាព	និង	តាមរយៈ	រោរផសោរភាជាប់	

ដដល	រាន	អនុញ្ញាត	ពរី	កពោះវិញ្ញាណ	បរិសុ្្ធ	ក្នុង	រោលដវោ	និង	អស់	ទាំង	ភាព	អស់	កល្	ជានិច្	ដ�ើយ	

បនាទាប់មក	ថា	ពួកដ្	រកសោ	ដសចក្តរីសញ្ញា	របស់	ខលេលួន	ពរីមុន	ពួកដ្	អាច	នចឹង	្ ្ួល	កកមិត	ដ៏	ខ្ស់	បំផុត	ថន	សិរីល្អ	

ដសដ�ស្ទាល	ដ�ើយ	មន	ដត	កូនដៅ	ថន	កពោះវរបិតា	របស់	ដយើង	ដបប	ដនោះ	ដ្	ដដល	កតូវរាន	សន្យ	ឲ្យ	្ ្ួល	

រាន	រោររីកចដកមើន	ដ៏	គ្មាន	្ រីបញ្ប់	ឬ	អស់កល្	ជានិច្	ដនោះ	»	(	The Three Degrees of Glory	៖	
រោរដថលេង	បដញ្ញ	ដយាបល់	ដោយ	ដមលវិន	ដជ	រា�ឺដ		ថថងៃ	្ រី	22	ដខ	កញ្ញា	ឆ្នាំ	1៩22	្ំព័រ	10	រោរ្ូស	

បញ្ជាក់	រាន	បដន្ថម	)	។

	44.	 ដគ្លល្្ធិ	និង	ដសចក្តរីសញ្ញា	130:2	។

	45.	នរីថ�វ្រី	2	31:20	។

	46.	 ដអដធើរ	12:4	។

	47.	សូមដមើល	ដគ្លល្្ធិ	និង	ដសចក្រី	សញ្ញា	5៩:23	។



៣២ លីអា�ូណា

រោយរណស្ទ័ររខើររប៊េតូ

អ្កតបឹកសាខាងតបវ្រតែិ្តសតែ្ សន្ច្តក

្រំបន់ខាង្រ្នូងននអានមរិកខាង្រ្នូង

នវើ
រជរីលរីអូ	ស៊ីម៉ារ៉ុន	ស្ោសសោ	្ឺ	ជា	អ្ក	ដចឹកនាំ	មនាក់	

ក្នុង	តំបន់	ឆ្ឈរី	ដដល	ជា	ស�្មន៍	កំដណើត	របស់	

ដោក	ដៅ	កបដ្ស	ដអរោវាឌ័រ	ភា្ខាង	ដជើង	។	មក	ដល់	

សពវថថងៃ	ដនោះ	តំបន់	ឆ្ឈរី	រកសោ	រដបៀប	ពិដសស	ថន	ជរីវិត	របស់	ពួកដ្	

កពមទាំង	កបព័ន្ធ	យុត្តិធម៌	ផាទាល់	របស់	ពួកដ្	ជាមួយ	នចឹង	កកុមកបចឹកសោ	

�ុំ	អភិរាល	និង	តុោរោរ	។	ជា្ូដៅ	តួនា្រី	ថន	ថានាក់ដចឹកនាំ	

ទាំង	ដនោះ	្ ឺ	ជា	មុខគ្រ	ដ៏	មន	កិត្តិយស	ដល់	កកុមក្ួស្រ	ដដល	

បន្តរោន់តំដណង	ជាដកចើន	ជំនាន់	ដ�ើយ	ដដល	កតូវរាន	ស្ថាបនា	

ដ�ើង	ដលើ	ដគ្លរោរណ៍	ដ៏	ស៊ីជដករៅ	មួយ	ថន	រោរដគ្រព	និង	

រោរដរោតសរដសើរ	ពរី	ស�្មន៍	។	រោរដគ្រព	ដល់	មុខតំដណង	្ ឺ	

ជា	្ ំនុកចិត្ត	មួយ	ដដលកតូវ	យកចិត្ត	្ ុកោក់	ដ�ើយ	បន្ត	ដៅដល់	

ជំនាន់	ដករោយៗ	ដ្ៀត	។

ប៉ុដន្ត	ដផនរោរ	របស់	ដវើរជរីលរីអូ	ស៊ីម៉ារ៉ុន	សកមប់	ជរីវិត	របស់	

គ្ត់	កតូវរាន	ផាលាស់ប្តទូរ	ដៅ	ឆ្នាំ	1៩៩6	ដៅដពល	កូនកបុស	របស់	

គ្ត់	វិលសុន	រាន	កត�ប់	ពរី	រោរសិកសោ	ដៅ	្វរីនរីនដដ	ដោយ	មន	

កពោះ្ម្រីរ	មរមន	កពមទាំង	្ រីបនាទាល់	ដ៏	រឹងមំ	អំពរី	ស្សនាថ្រី	របស់	

គ្ត់	។	ដោរដពញ	ដោយ	ដសចក្តរីជំដនឿ	និង	រោររំដភើប	របស់	មនុស្	

មនាក់	ដដល	រាន	រកដ�ើញ	ដសចក្តរីពិត	វិលសុន	រាន	ដចកចាយ	

ស្រលិខិត	ថន	ដំណចឹង	ល្អ	ជាមួយ	ក្ួស្រ	ខលេលួន	ដ�ើយ	ពួកដ្	រាន	

កជមុជ្ចឹក	ភាលាម	ដៅក្នុង	្ ចឹក	្ ដនលេ	រោណានដដ	។

ដៅដពល	ស៊ីម៉ារ៉ុន	រាន	ដចកចាយ	ដំណចឹង	ល្អ	ជាមួយ	មិត្តភក្ិ	

និង	អ្ក	ជិតខាង	ដៅ	តំបន់	ឆ្ឈរី	ដនាោះ	បណាតាល	ឲ្យ	មន	ជដមលាោះ	ដ៏	

សាសនាចបកបតូវបានបនងកើតន�ើងនៅក្នុង

នោរយា៉ាខាណ្នេកាវាឌ័រនោយសារមាន

ការខិតខំ�៏ខាលាំងពីនវើរជីលីេូស៊មីមា៉ារ៉ុនដ�លបាន

នធ្ើការសនបមចចិត្�៏លំបាកន�ើម្ីបន្នសាមាះបតង់

ចំនោះេីបនាទាល់របស់នោក។

«ខ្នុំបាន

ច្ំនោះតពះ»

រប្ជាញាចឈិត្

រាររយៈកិច្ចការផ្សព្វផសាយស្សនារ្រស់បគួស្រស៊៊ីម៉ារ៉ុនគនាះរនុស្ស

៦០នាក់រានទទួ�្រុណ្យបជរុជទឹកគៅក្នរទគន្កាណានគដសខឧសភា

ឆ្នាំ១៩៩៩។

ខាលាំងរោលា	មួយ	រាន	ដកើត	មន	ដ�ើង	។	មនុស្	ដៅក្នុង	តំបន់	ឆ្ឈរី	

ដនាោះ	មន	អារម្ណ៍	ថា	ជំដនឿ	របស់	ដវើរជរីលរីអូ	ស៊ីម៉ារ៉ុន	រាន	ដធវើ	ឲ្យ	

គ្ត់	រោលាយ	ជា	ជន	មន	ជំដនឿ	ដកលេងរោលាយ	ដ�ើយ	ដថមទាំង	្ ិត	ចង់	ដធវើ	

រាប	ដោក	ដ្ៀត	ផង	។	មនុស្	ដផ្ង	ដ្ៀត	យល់	ថា	ក្នុង	នាម	ជា	

អភិរាល	មនាក់	ដោក	ពុំ	្ ួរ	ចូលរួម	ក្នុង	ជំដនឿ	ស្សនា	ថ្រី	ដដល	អាច	
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ដធវើ	ឲ្យ	កបជាជន	មន	រោរ	ដបងដចក	បក្ពួក	ដ�ើយ	។	ដោយស្រ	កងវល់	ដនោះ	ដនាោះពួកដ្	

រាន	យក	គ្ត់	ដៅ	ជំនុំជកមោះ	នចឹង	កកុមកបចឹកសោ	�ុំ	។	វា	្ ឺ	ជា	ប្ពិដស្ធន៍	មួយ	ដ៏	លំរាក	

បំផុត	ដៅក្នុង	ជរីវិត	របស់	ដវើរជរីលរីអូ	។

វិលសុន	រាន	និយាយ	ពរី	អវរី	ដដល	រាន	ដកើត	ដ�ើង	៖	«	កកុមកបចឹកសោ	ទាំង	មូល	រាន	ករាប់	

ឪពុក	ខ្នុំ	ថា	‹	អ្ក	នចឹង	ដៅដត	បន្ត	ដធវើ	ជា	អភិរាល	របស់	ដយើង	ដ្ៀត	ដបើសិន	អ្ក	ដរាោះបង់	

ស្សនាចកក	ថន	កពោះដយស៊ូវក្រីស្ទ	ដនាោះ	ដចាល	អ្ក	កតូវដត	ដកោក្យ	សម្តរី	របស់	អ្ក	វិញ	

ដៅ	›	។	ឪពុក	របស់	ខ្នុំ	រាន	និយាយ	ថា	‹	ខ្នុំ	រាន	ដប្តជាញាចិត្ត	ចំដោោះ	កពោះ	ដ�ើយ	ដៅដពល	

មនុស្	មនាក់	រាន	ដធវើ	រោរតាំងចិត្ត	ចំដោោះ	កពោះ	ដនាោះ	រោរតាំងចិត្ត	ដនាោះ	ពុំ	អាច	ដកបកកឡាស់	

វិញ	រាន	ដ្	។	ខ្នុំ	ពុំ	អាច	ដរាោះបង់	ស្សនាចកក	ដចាល	រាន	ដ�ើយ	។	ដបើសិន	អ្ក	្ ិត	

ថា	ខ្នុំ	្ ឺ	ជា	អភិរាល	មនាក់	ដដល	រាន	ដធវើឲ្យ	កបជាជន	ឆ្ឈរី	រាក់ដបក	គ្នា	ដនាោះ	ឱ	បងប្អទូន	

ទាំងអស់	របស់	ខ្នុំ	ដអើយ	សូម	បងប្អទូន	ដកជើសដរើស	មនុស្	មនាក់	ដ្ៀត	ជំនួស	តំដណង	ខ្នុំ	ក្នុង	

ថថងៃ	ដនោះ	ចុោះ	›	។	បនាទាប់មក	ខ្នុំ	រាន	ដ�ើញ	ឪពុក	ខ្នុំ	យំ	។	កកុមកបចឹកសោ	ដនាោះ	ដៅ	ដសងៃៀម	ឈចឹង	

អស់	ដពល	ជាង	ករាំ	នា្រី	—	ដោយ	គ្មាន	នរណា	មនាក់	និយាយ	អវរី	ដ�ើយ	។	បនាទាប់មក	

មន	មនាក់	រាន	និយាយ	ថា	‹	អញ្ចឹង	សូម	ដោក	អភិរាល	ដដើរដចញ	ដៅ	›	។	ឪពុក	ខ្នុំ	

រាន	ដករោក	ឈរ	ដ�ើង	យឺតៗ	ទាំង	មតាយ	បងកសរី	ខ្នុំ	និង	ខ្នុំ	រាន	ដដើរដចញ	ដៅ	ដ�ើយ	

ចាកដចញ	ពរីកកុមកបចឹកសោ	ដនាោះ	»	។

បនាទាប់	ពរី	បងកបុស	ស៊ីម៉ារ៉ុន	កតូវរាន	ដក�ូត	ដចញ	ពរី	តំដណង	របស់	ខលេលួន	មក	ដនាោះ	

មន	រោរលំរាក	ជាដកចើន	រាន	ធាលាក់	មក	ដលើ	ក្ួស្រ	ដោក	។	ដោយ	មន	អារម្ណ៍	ពរី	

រោរមិនចូលចិត្ត	ពរី	មនុស្	ជា	ដកចើន	ដដល	ធាលាប់	ដត	ដគ្រព	ពួកដ្	ដនាោះ	កកុមក្ួស្រ	ដនោះ	

រាន	ដបរ	ដៅរក	ដសចក្តរីជំដនឿ	ដដល	ពួកដ្	រាន	្ ្ួល	យក	និង	ផ្ពវផសោយ	ដំណចឹងល្អ	

ដោយ	រោរតាំងចិត្ត	ដ៏	មុតមំ	។	កបធានដស្តក	របស់	ពួកដ្	អូម៉ា	អ៊ីនកតាយអាដហារ	

ដសស្	ពន្យល់	៖	«	ពួកដ្	រាន	ចាប់ដផ្តើម	ផ្ពវផសោយ	ដំណចឹង	ល្អ	ពរី	ផ្ទោះមួយ	ដៅ	ផ្ទោះ	មួយ	

ដ្ៀត	ដល់	ក្ួស្រ	និមួយៗ	ក្នុង	ស�្មន៍	ដនោះ	។	ស្ខា	ដហារយា៉ា	ខាណាណ	រាន	

ចាប់ដផ្តើម	ជាមួយ	នចឹង	ដវើរជរីលរីអូ	ស៊ីម៉ារ៉ុន	និង	កូនកបុស	របស់	ដោក	ដោមាោះ	វិលសុន	។	

ស្សនាចកក	កតូវរាន	ស្ថាបនា	ដ�ើង	ដោយស្រ	ដត	ដសចក្តរី	ជំដនឿ	កមលាំង	និង	្រីបនាទាល់	

របស់	ដោក	»	។

កគ្ន់ដត	រយៈដពល	ពរីរបរី	ឆ្នាំ	ប៉ុដណាណាោះ	កិច្ខិតខំ	របស់	ក្ួស្រ	ស៊ីម៉ារ៉ុន	រាន	្ ្ួល	

ដផលេផាកា	យា៉ាង	អស្ចារ្យ	។	ដៅថថងៃ	្ រី	30	ដខ	ឧសភា	ឆ្នាំ	1៩៩៩	្ឺ	ជា	ថថងៃ	ករារព្ធ	ពរីធរី	បុណ្យ	

កជមុជ្ចឹក	ដ៏	ធំ	មួយ	ដៅ	ដហារយា៉ា	ខាណា	។	កបធាន	អ៊ីនកតាយអាដហារ	រាន	ករាប់	ថា	

«	ដយើង	រាន	ដៅ	ដល់	្ រីដនាោះ	ជាមួយ	កបធាន	ដបសកកម្	រ៉ូដប៊ីតូ	ហារដសៀ	ដ�ើយ	ដយើង	

ទាំងពរីរ	នាក់	រាន	ចូលរួម	ដៅក្នុង	ថថងៃ	ដ៏	រុងដរឿង	ដនាោះ	ដដល	ដៅ	ដលើ	ដ្្រ	ថន	្ ដនលេ	រោណានដដ	

មន	អ្ក	ផ្ពវផសោយ	ស្សនា	ពរីរ	នាក់	កជមុជ្ចឹក	មនុស្	60	នាក់	។	បនាទាប់មក	កបធាន	

ហារដសៀ	និង	ខ្នុំ	ឈរ	មខាង	មនាក់	ដធវើពិធរីបោជាក់ដល់អស់	អ្ក	ដដល	រាន	កជមុជ្ចឹក	ដ�ើយ	

ដនាោះ	ជា	សមជិក	ថន	ស្សនាចកក	។	វា	្ ឺ	ជា	ឯកសិ្្ធិ	មួយ	ដដល	ខ្នុំ	នចឹង	មិន	អាច	បំដភលេច	

រាន	ក្នុង	មួយ	ជរីវិត	របស់	ខ្នុំ	ដ�ើយ	»	។

ដទាោះបរីជា	ដវើរជរីលរីអូ	រាន	ដរាោះបង់	តំដណង	ជា	អភិរាល	របស់	ដោក	ដដើម្រី	បន្ត	

ដស្មាោះកតង់	ចំដោោះ	្ រីបនាទាល់	របស់	ខលេលួន	ក្តរី	ក៏	ដោក	អាច	បន្ត	មរតក	មួយ	ដផ្ង	ដ្ៀត	ដល់	

ជំនាន់	ដករោយៗ	៖	ដនាោះ	្ ឺ	រោរបដកមើ	មនុស្	ដោយ	រោរស្ថាបនា	ដំណចឹង	ល្អ	ដៅក្នុង	

ចំដណាម	ពួកដ្	។	ដោក	រាន	រស់ដៅ	ដ�ើញ	វិលសុន	បដកមើ	ដបសកកម្	ដពញ	ដម៉ាង	

ដ�ើយ	បនាទាប់	មក	រាន	កត�ប់	មក	ដហារយា៉ា	ខាណា	វិញ	ដរៀបរោរ	ជាមួយនចឹង	រុស	ដ�ើយ	

មន	កូន	ជា	ដកចើន	នាក់	។	ជាដកចើន	ឆ្នាំ	ដករោយមក	ដវើរជរីលរីអូ	រាន	្ ្ួល	មរណភាព	ទាំង	

ភក្តរីភាព	ចំដោោះ	ស្សនាចកក	។	ភរិយា	របស់	ដោក	ដោក	កសរី	ម៉ាដរៀ	ជូណា	អារា៉ា	

រាន	រស់ដៅ	ដ�ើញ	រោរដៅ	បដកមើ	របស់	កូនកបុស	ខលេលួន	ដៅ	ឆ្នាំ	2014	បដកមើ	ជា	កបធាន	

ស្ខា	ដៅ	ដហារយា៉ា	ខាណា	។

វិលសុន	ដចឹង	យា៉ាង	ចបាស់	ពរីដករមរតក	ដដល	ឪពុក	របស់	ខលេលួន	ចង់	ឲ្យ	ដោក	មន	

ជានិច្	។	ដោក	និយាយ	ថា	«	ជរីដូនជរីតា	របស់	ខ្នុំ	សុ្្ធដត	ធាលាប់	ដធវើ	ជា	អភិរាល	

ដមបញ្ជារោរ	ទាហាន	ពល្័ព	ដ៏	ខាលាំង	»	។	«	ខ្នុំ	មន	អារម្ណ៍	ថា	លក្ខណៈ	ដដល	

ជរីដូនជរីតា	ទាំងអស់	របស់	ខ្នុំ	មន	្ឺ	វា	ដៅដត	មន	ដៅក្នុង	ខលេលួន	ខ្នុំ	។	ឥ�ទូវដនោះ	ខ្នុំ	ជា	

សមជិក	ស្សនាចកក	មនាក់	ភាពរឹងមំ	ទាំងអស់	ដនាោះ	រាន	ជួយ	ខ្នុំ	ឲ្យ	រោលាយ	ជា	ទាហាន	

ដ៏	ល្អ	មនាក់	របស់	កពោះ	ដយស៊ូវក្រីស្ទ	»	។	◼

ខារគ�ើ៖អ្នកដឹកនាំជំនាន់ថ្ីរុសនិរវិ�សុនស៊៊ីម៉ារ៉ុនននស្ខា

គហាគោយា៉ាខាណា(ជារួយសមជិកស្ខាគៅខារគេ្វរនដ)។



៣៤ លីអា�ូណា

វា
	ដតងដត	ដលើក	្ ចឹកចិត្ត	ដល់	ខ្នុំ	ដៅដពល	ខ្នុំ	សញជចឹង	អំពរី	រោរថាវាយ	ដោយ	រោរបដកមើ	និង	រោរដធវើ	ពលិកម្	ដដល	ពួកបរិសុ្្ធ	

ថថងៃ	ចុងដករោយ	រាន	ដធវើ	ចំដោោះ	ក្ួស្រ	វួដ	និង	ចំដោោះ	កពោះវរបិតាសួ្៌	របស់	ពួកដ្	។	វា	្ ឺ	ជារោរថាវាយ	មួយ	ជា	ដរឿង	

ដ៏	ពិសិដ្ឋ	មួយ	។	ខ្នុំ	ពុំ	ដជឿ	ថា	មន	កិត្តិយស	ណា	ដដល	កបដសើរ	ជាង	ដនោះ	ដដល	អាច	ផ្តល់	ដល់	ដយើង	ជាង	រោរដដល	

កពោះអមចាស់	ចាត់្ុក	រោរថាវាយ	របស់	ដយើង	ថា	សក្តិសម	ដ�ើយ	សមរម្យ	កពមទាំង	ថា	ក្ង់	នចឹង	ដគ្រព	និង	្្ួល	វា	ដ�ើយ	។

ដនោះ	្ ឺ	ជា	រោរសរដសើរ	ដ៏	អស្ចារ្យ	មួយ	របស់	កពោះវរបិតា	ចំដោោះ	កពោះរជបុកតា	ដៅដពល	ក្ង់	ដៅ	កពោះបុកតា	ក្ង់	ថា	ជា	«	បុកតា	

ដ៏	ជា	្ រីកសោញ់	របស់	ដយើង	ដដល	ដយើង	គ្ប់	ចិត្ត	ណាស់	»	(	នរីថ�វ្រី	3	11:17;	សូមដមើល	ផងដដរ	ម៉ាថាយ	3:17;	

ម៉ាកុស	1:11;	លូរោ	៩:35;	្.	និង	ស.	៩3:15;	យ៉ូដសប	ស្៊ីធ	—	កបវត្តិ	1:17	)	។	ដនាោះ	្ ឺ	ជា	កពោះនាម	ដ៏	អស្ចារ្យ	អវរី	

មលេ៉ដោះ	។	ឱ	វា	ជា	កិត្តិយស	ដ៏	កបដសើរ	អវរី	មលេ៉ដោះ	ដដល	កពោះ	នចឹង	មន	បន្ទទូល	មក	អ្ក	ថា	«	បុកតា	ដ៏	ជា	្ រីកសោញ់	របស់	ដយើង	ដអើយ	»	

ឬ	«	បុកតរី	ដ៏	ជា	្ រីកសោញ់	របស់	ដយើង	ដអើយ	»	ដ�ើយ	ថា	អ្ក	នចឹង	្ ្ួល	រាន	រោរដរោត	សរដសើរ	ពរី	ក្ង់	ថា	ក្ង់	្ ្ួល	យក	

រោរថាវាយ	របស់	អ្ក	«	ដដល	ដយើង	គ្ប់	ចិត្ត	ណាស់	»	។

ខ្នុំ	សូម	អធិស្ឋាន	ដៅក្នុងឱរោស	បុណ្យក្រីស្ទម៉ាស់	ដនោះ	ថា	អ្ក	អាច	មន	អារម្ណ៍	ថន	រោរដរោត	សរដសើរ	របស់	កពោះអមចាស់	

សកមប់	រោរថាវាយ	របស់	អ្ក	អារម្ណ៍	ដដល	ថា	អ្ក	មន	តថមលេ	ក្នុង	កពោះដនកត	ក្ង់	អារម្ណ៍	ថន	ស្ថានភាព	ថន	ក្តរី	កសឡាញ់	

ដដល	អ្ក	ជា	បុកតា	ឬ	បុកតរី	របស់	ក្ង់	។	ដ�ើយ	ខ្នុំ	សូម	អធិស្ឋាន	ថា	ចំដណោះដចឹង	ថន	ស្ថានភាព	ដនាោះ	អាច	ផ្តល់	ដល់	អ្ក	នូវ	

រោរលួងដោម	រោរធានា	អោះអាង	និង	្ំនុកចិត្ត	ដ៏	អស្ចារ្យ	មួយ	ដដល	ថា	អ្ក	កតូវរាន	្ ្ួល	យក	ដៅក្នុង	កពោះដនកត	ក្ង់	។

រោយដអលរ�ើរ

�ី្តម្្ីស្តូហវឺសឈិន

ននកូរ៉ុមននពួក្ វកែប់ពីរន្ក់ ច្ូរមាន

ខ្ញំ សង្ឃឹម ថា អ្នក នឃឹង ទ្លៃៀត យក ឱក្ស រុណ្យ្គមីស្ទម្៉ាស់ ទនះ អង្ញយ យ៉ាង ស្ងរ់ស្ងាត់ មួយ ្សរក់ 

ទហើយ �ុក ឲ្យ ្ពះ វិញ្ញាណ ររស់ ្ពះអង្ សទ្ង្រះ លួងទោម អ្នក ទហើយ ធាោ ដល់ អ្នក អំពមី ភាព 

សកិ្សម មន ក្ររទ្មើ ក្រថាវាយ និង ជមីវិត ររស់ អ្នក ។
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៣៦ លីអា�ូណា

កំរណើតរបស់ម្ពលះអង្គសរ្គ្រលះ

ដៅដពល	ដយើង	និយាយ	អំពរី	កំដណើត	របស់	កពោះដយស៊ូវក្រីស្ទ	

ដយើង	កបដ�ល	ជា្ិត	អំពរី	អវរី	ដដល	រាន	ដកើត	ដ�ើង	បនាទាប់	ដ្ៀត	។	

កំដណើត	របស់	ក្ង់	អស្ចារ្យ	បំផុត	ដោយស្រ	អវរី	ដដល	ក្ង់	រាន	ជួប	

និង	រង្ុក្ខ	ដូដច្ោះ	ក្ង់	អាច	ជួយ	ដយើង	រាន	រោន់ដត	កបដសើរ	—	អវរីៗ	

ទាំងអស់	កតូវរាន	បញ្ប់	ដៅក្នុង	រោរឆ្កាង	និង	រោររស់	ដ�ើងវិញ	

របស់	ក្ង់	(	សូមដមើល	អាលម៉ា	7:11–12	)	។	ប៉ុដន្ត	

ដបសកកម្	របស់	ក្ង់	ក៏	រួម	មន	នូវ	រោរបដកមើ	អព្ភទូតដ�តុ	ថន	កិច្រោរ	

បដកមើ	របស់	ក្ង់	អារម្ណ៍	ធូរដស្ើយ	ដដល	ក្ង់	រាន	នាំ	មក	ដល់	អ្ក	

រង្ុក្ខ	និង	ដសចក្តរីអំណរ	ដដល	ក្ង់	រាន	កបទាន	ឲ្យ	—	និង	ដៅដត	

កបទាន	ឲ្យ	—	ដល់	អស់	អ្ក	ដដល	្ ួញយំ	។

ខ្នុំ	ក៏	ចូលចិត្ត	្ ិត	ពរី	អវរី	ដដល	នចឹង	ដកើត	ដ�ើង	បនាទាប់	ដ្ៀត	ផងដដរ	។	

ខ្ម្រីរ	ពរីរ	ដដល	ខ្នុំ	ចូលចិត្ត	ដដល	ដរៀបរប់	ពរី	ដពលដវោដនាោះ	មន	

ដៅចុង	បញ្ប់	ថន	ជំពូក	្ រី	7	ដៅក្នុង	្ ម្រីរ	វិវរណៈ	។

«	ដ្	នចឹង	មិន	ោលាន	ឬ	ដកសក	ដ្ៀត	ក៏	មិន	កតូវ	ថថងៃ	ចាំង	មក	ដលើ	ដ្	

ឬ	ចំហាយ	ណា	ដ្ៀត	ដ�ើយ	។

«	ពរីដកោោះ	កូន	ដចៀម	ដដល	ដៅ	កណាតាល	បលលេ័ងក	ក្ង់	នចឹង	ោវាល	

ដ�ើយ	នាំ	ដ្	ដៅ	ដល់	រន្ធ	្ ចឹក	ថន	ជរីវិត	ដ�ើយ	កពោះ	ក្ង់	នចឹង	ជូត	អស់	

ទាំង	្ ចឹក	ដភ្ក	ពរី	ដភ្ក	ដ្	ដចញ	»	(	វិវរណៈ	7:16–17;	សូមដមើល	

ផងដដរ	21:4	)	។

ដនាោះ	វា	ដធវើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	ចាប់	រាន	ដសចក្តរី	សង្ចឹម	ដ៏	ពិសិដ្ឋ	ពរី	អវរី	ដដល	នចឹង	

ដកើត	ដ�ើង	ពរី	អវរី	ដដល	វា	នចឹង	ដកបរោលាយ	អំ�នុង	ដពល	ស�ស្វត្រ៍	ដ៏	

អស្ចារ្យ	ដ�ើយ	រោរដស្យរជ្យ	ថន	ន្រ	ដសដ�ស្ទាល	របស់	កពោះក្រីស្ទ	

ដដល	នចឹង	ដកើត	ដ�ើង	។

ជាមួយ	នចឹង	អវរីៗ	ដដល	នចឹង	ដកើត	ដ�ើង	ដនាោះ	ខ្នុំ	្ ិត	ថា	វា	្ ឺជា	ដពល	

ដ៏	សមរម្យ	ថន	ឆ្នាំ	ដនោះ	ដដើម្រី	្ ិត	ពរី	ទារក	តូច	ដៅក្នុង	ស្ទូក	ដនាោះ	។	សូម	

កុំ	្ ិត	ពរី	អវរី	ដដល	ស្នុ្ស្មាញ	ឬ	អវរី	ដផ្ង	ដ្ៀត	ដដល	នចឹង	ដកើត	ដ�ើង	

ដ�ើយ	សូម	្ ិត	ដតពរី	ទារក	តូច	ដនាោះ	ប៉ុដណាណាោះ	។	សូម	ដ្លេៀត	ដពល	ដ៏	

មន	ភាពសុខស្ន្ត	បន្តិច	ដដើម្រី	្ ិត	ពរី	រោរចាប់ដផ្តើម	ថន	កពោះជន្	របស់	

ក្ង់	—	្ឺ	ជា	អវរី	ដដល	រាន	បញ្ប់	ថន	រោរព្យករណ៍	សួគ្៌ា	ប៉ុដន្ត	្ ឺ	ជា	

រោរ	ចាប់ដផ្តើម	ថន	ជរីវិត	ដផនដរី	របស់	ក្ង់	។

សូម	ដ្លេៀតដពល	សកមក	ចូរ	មន	ដសចក្តរី	សុខស្ន្ត	ចុោះ		

ដ�ើយ	សូមដមើល	កពោះឱរស	តូច	ដនោះ	ដៅក្នុង	ចិត្ត	អ្ក	ចុោះ	។	សូម	កុំ	

កពួយ	រារម្ភ	ឬ	ស្នុ្ស្មាញ	ខាលាំង	ដពក	ជាមួយ	អវរី	ដដល	នចឹង	ដកើត	ដ�ើង	

ដៅក្នុង	ជរីវិត	របស់	ក្ង់	ឬ	ជរីវិត	របស់	អ្ក	ដ�ើយ	។	ផ្ទនុយ	ដៅវិញ	

សូម	ដ្លេៀត	ដពល	ថន	ភាពសុខស្ន្ត	ដដើម្រី	សញជចឹង	ពរី	ឱរោស	ដ៏	

សងៃប់ស្ងាត់	បំផុត	ដៅក្នុង	កបវត្តិស្កស្ត	ថន	ពិភពដោក	—	ដៅដពល	

ពល្័ព	ថន	ឋានសួ្៌	រីករយ	នចឹង	ស្រលិខិត	«	សួស្តរី	ដល់	កពោះ	

ដៅ	ស្ថាន	ដ៏	ខ្ស់	បំផុត	ដ�ើយ	ដសចក្តរី	សុខស្ន្ត	ដៅ	ដផនដរី	ដៅ	

កណាតាល	មនុស្	ដដល	ជា	្ រី	គ្ប់	កពោះ�ឫ្័យ	ដល់	ក្ង់	»		

(	លូរោ	2:14	)	។

ចរូរឲ្យម្ពលះវិញ្ញាណលួងរលាមអ្កចុលះ

ប៉ុនាមាន	ឆ្នាំ	មុន	ខ្នុំ	រាន	ស្តាប់	រោរសមភាសន៍	តាម	វិ្្យនុ	ពិដសស	

មួយ	របស់	ប៊ីស្ព	ដដសម៉ុន	្ូ្ូ	ជា	កបធាន	អាចារ្យ	ថន	ស្សនា	

អង់្លេរីកង់	ដៅ	អា្�វិក	ខាង	ត្ទូង	។	គ្ត់	រាន	ដចញ	ផសោយ	ដសៀវដៅ	

មួយ	កបាល	ជាមួយ	នចឹង	កូនកសរី	របស់	ខលេលួន	អំពរី	រោរផ្ោះផសោរ	គ្នា	ដដល	

រាន	ដកើត	ដ�ើង	ដៅ	អា្�វិក	ខាង	ត្ទូង	បនាទាប់	ពរី	មន	រោរដបងដចក	

ពូជស្សន៍	។	 1	ពិតណាស់	ស្រលិខិត	ដៅក្នុង	ដសៀវដៅ	ដនាោះ	្ ឺ	

ថា	មន	ចំណុច	ល្អៗ	ដៅក្នុង	មនុស្	ក្ប់រូប	។

អំ�នុងដពល	សមភាស	ពិធរីករ	រាន	សួរ	សំណួរ	ដដល	រដសើប	ដ៏	

បំផុស	្ ំនិត	មួយ	ដល់	ប៊ីស្ព	្ូ្ូ	៖	«	ដតើ	ដោក	រាន	ដ�ើញ	ដ្	ថា	

្ំនាក់្ំនង	របស់	ដោក	ចំដោោះ	កពោះ	រាន	ផាលាស់ប្តទូរ	ដៅដពល	ដោក	

រោន់ដត	ចដកមើន	វ័យ	ដដរ	ឬដ្	?	»

ប៊ីស្ព	្ូ្ូ	ឈប់	មួយ	សន្ទនុោះ	ដ�ើយ	ដ្លេើយ	ថា	«	រា្	»	។		

ខ្នុំ	កំពុង	ដរៀន	ឲ្យ	មន	ភាព	សងៃប់ស្ងាត់	ដៅក្នុង	វត្តមន	របស់កពោះ	»	។

គ្ត់	រាន	និយាយ	ថា	ដៅដពល	គ្ត់	រាន	អធិស្ឋាន	រោល	ពរី	

ប៉ុនាមាន	ឆ្នាំ	មុនដនាោះ	គ្ត់	រាន	ដធវើ	វា	ដោយ	មន	បញជរី	ដស្ើសុំ	និង	

កងវល់	ដផ្ងៗ	។	គ្ត់	រាន	ដោង	ដៅ	រក	ឋានសួ្៌	ជាមួយ	អវរី	ដដល	

អំរោយថនរសចក្ីសុខសាន្របស់

ម្ពលះអង្គសរ្គ្រលះ

«តទង់ជាមនុស្សទូទុក្ខន�ើយក៏ធាលាប់

្គាល់នសច្កតែីឈវឺចាប់ែល់អស់អ្ក

ដែលមានែួងច្ិ្រតែខាវាយខ្ល់ន�ើយ

តបោនអំនណាយោននននសច្កតែី

សុខ្នតែ។‹ខ្នុំទុកនសច្ក្ដីសុខ

នៅនឹងអ្ករាល់គ្នាគវឺខ្នុំឲ្យនសច្ក្ដី

សុខ្នតែរបស់ខ្នុំែល់អ្ករាល់

គ្នាន�ើយដែលខ្នុំឲ្យនន្ះមិនដមន

ែូច្ជានលាកិយឲ្យនទ។កុំឲ្យច្ិ្រតែ

អ្ករាល់គ្នា្ ប់បារម្ភឬភ័យនឡើយ›

[យ៉ូហ្ន១៤:២៧]»។

ម្បធាន្រូរា៉ាសរអសម៉នសុន«Treasured 
Gifts»Liahona,ដខ្្តូឆ្នាំ២០០៦
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គ្ត់	ដៅ	ថា	«	បញជរី	្ ិញ	្ ំនិញ	មួយ	ដបប	»	។		

ប៉ុដន្ត	ឥ�ទូវដនោះ	គ្ត់	និយាយ	ថា	«	ខ្នុំ	្ ិត	ថា	[	ខ្នុំ	កំ	

ពុង	]	ព្យយាម	ខិត	រោន់ដត	ជិត	ក្ង់	។	ដូចជា	ដពល		

អ្ក	អង្គនុយ	ដៅ	មុខ	�កំដៅ	ដៅ	រដូវ	រគ្	អ្ក	អង្គនុយ	

ដៅ្រីដនាោះ	្ ឺដៅ	មុខ	ដភលេើង	ដ�ើយ	អ្ក	មិន	ចាំរាច់	ឆ្លាត		

ឬ	ពូដក	អវរី	ដ�ើយ	។	ដភលេើង	ដនាោះ	នចឹង	ដធវើ	ឲ្យ	អ្ក	

កក់ដរៅតា	»	។ 2

ខ្នុំ	្ ិត	ថា	ដនាោះ	្ ឺ	ជា	ដរឿង	ដកបៀបដធៀប	មួយ	ដ៏	អស្ចារ្យ	—	

្ឺ	អង្គនុយ	ជាមួយ	កពោះអមចាស់	ដ�ើយ	ឲ្យ	ក្ង់	លួងដោម	

អ្ក	ដូចជា	�កំដៅ	ដៅក្នុង	រដូវ	រគ្	អញ្ចឹង	ដដរ	។	អ្ក	

មិនចាំរាច់	កតូវដត	ល្អឥតដខាចាោះ	ឬ	ជា	មនុស្	ដដល	អស្ចារ្យ	

បំផុត	ដដល	រស់ដៅ	ដលើ	ដផនដរី	ដនោះ	ដ្	ឬ	អ្ក	កតូវដត	ពូដក	

ខាង	អវរី	មួយ	ដដើម្រី	ដៅ	ជាមួយ	ក្ង់	ដ�ើយ	។

ខ្នុំ	សង្ចឹម	ថា	អ្ក	នចឹង	ដ្លេៀត	យក	ឱរោស	

ថនបុណ្យក្រីស្ទម៉ាស់	ដនោះ	អង្គនុយ	សងៃប់ស្ងាត់	មួយ	

កសបក់	ដ�ើយ	្ ុក	ឲ្យ	កពោះ	វិញ្ញាណ	របស់	កពោះអង្គ	សដ្គ្រោះ	

លួងដោម	អ្ក	ដ�ើយ	ធានា	ដល់	អ្ក	អំពរី	ភាព	សក្តិសម	

ថន	រោរបដកមើ	រោរថាវាយ	ជរីវិត	របស់	អ្ក	។	សូម	អង្គនុយ	

ដោយ	សងៃប់ស្ងាត់	ជាមួយ	កពោះឱរស	តូច	ដនាោះ	ដ�ើយ	

បន្ល់	្ ុក	ភាពរឹងមំ	ខាង	វិញ្ញាណ	និង	រោរដរៀបចំ	

រោន់ដត	កបដសើរ	សកមប់	អវរីៗ	ទាំងអស់	ដដល	នចឹង	ដកើត	ដ�ើង	

ដពល	ដករោយ	ដ្ៀត	។	ចូរ	ឲ្យ	ឱរោស	ដនាោះ	រោលាយ	ជា	ដពល	

មួយ	ថន	រោរសកមក	ដួងចិត្ត	កសស់ថាលា	កពមទាំង	រាន	

្្ួល	រោរអោះអាង	និង	រោរខំកបចឹង	ជាថ្រី	។

កពោះកបទាន	ពរជ័យ	ដល់	អ្ក	នា	បុណ្យ	ក្រីស្ទម៉ាស់	ដនោះ	

ដៅដពល	អ្ក	ជាមួយ	នចឹង	ខ្នុំ	ដថលេង្រីបនាទាល់	អំពរី	កពោះអង្គ	

សដ្គ្រោះ	កពោះដយស៊ូវក្រីស្ទ	—	ក្ង់	មន	ស្រៈសំខាន់	

ចំដោោះ	ដយើង	ចំដោោះ	មនុស្	ទាំងអស់	និង	ចំដោោះ	

ដគ្លបំណង	ដ៏	ចបាស់ោស់	ថន	ជរីវិត	ដនោះ	។

ដយើង	ថាវាយ	បង្គំ	ក្ង់	ដយើង	បដកមើ	ក្ង់	ដ�ើយ		

ដយើង	កសឡាញ់	ក្ង់	។	សូម	ឲ្យ	ជរីវិត	របស់	អ្ក		

្លេនុោះបញ្ចាំង	ពរី	ដសចក្តរី	កសឡាញ់	ដនាោះ	តាមរយៈ	រោរថាវាយ	

របស់	អ្ក	ក្នុង	រដូវរោល	បុណ្យក្រីស្ទម៉ាស់	ដនោះ	និង		

រ�ូត	តដៅ	។	◼

កំណត់ចំោំ

	 1.	ដដសម៉ុន	្ូ្ូ	និង	�វទូ	្ូ្ូ	Made for Goodness:  
And Why This Makes All the Difference		
(	ឆ្នាំ	2011	)	។

	 2.	ដដសម៉ុន	្ូ្ូ	ដៅក្នុង	«	Desmond Tutu, Insisting 
We Are	‹Made for Goodness›	»	(	រោរសមភាសន៍		

NPR	ដោយ	Renee Montagne	ថថងៃ	្ រី	11	ដខ	មិនា	ឆ្នាំ	

2010	)	ដ្�្ំព័រ	npr.org	។

សរូមរ្្ៀតរពលថនភាពសុខសាន្

រែើម្បីសញ្ឹង្ ឈិតពីឱរោសែ៏សងៃប់សាងាត់

បំផុតរៅក្ញងម្បវត្ឈិសាម្ស្ថន

ពឈិភពរលាក—រៅរពលពលទ័ព

ថនឋានសួ្៌រីករាយនឹងសារលឈិខឈិត

«សួស្ីែល់ម្ពលះរៅសាថានែ៏ខ្ស់

បំផុតរហើយរសចក្ីសុខសាន្រៅ

ដផនែីរៅកោតាលមនុស្ដែលជា

ទីោប់ម្ពលះហឫទ័យែល់ម្ទង់»។
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៣8 លីអា�ូណា

ស្វាមរី	របស់	ខ្នុំ	ដអនតូនរីអូ	និង	ខ្នុំ	រាន	លុត	

ជង្គង់	អធិស្ឋាន	ជាមួយ	កូនៗ	ដ�ើយ	្ ូល	ដៅរោន់	

កពោះវរបិតាសួ្៌	ថា	លុោះកតា	ដត	ក្ង់	ករាប់	ដយើង	អវរី	ដផ្ង	

ដ្ៀត	មិន	ដូដច្ោះ	ដ្	ដយើង	នចឹង	ដធវើ	ដំដណើរ	ដៅ	្ រីកកុង	ប៊ឺន	

ដៅ	ថថងៃ	ដស្អក	។

ដអនតូនរីអូ	រាន	និយាយ	បនាទាប់	ពរី	រោរអធិស្ឋាន	របស់	

ដយើង	ថា	«	ដបើសិន	ជា	ផលេទូវ	ពិរាក	ដធវើដំដណើរ	ដនាោះ	ដយើង	នចឹង	

កត�ប់	មក	វិញ	»	។

ខ្នុំ	មន	អារម្ណ៍	ថា	រោរសដកមច	ចិត្ត	របស់	ដយើង	ដនាោះ	

្ឺ	កតចឹមកតូវ	ណាស់	ប៉ុដន្ត	ខ្នុំ	ដៅដត	ភ័យ	ខាលាច	។	ដៅកពចឹក	

បនាទាប់	ដ្ៀត	ដោយ	ដៅដត	មន	ចមងៃល់	ខ្នុំ	ចង់	អធិស្ឋាន	

ម្តង	ដ្ៀត	។	ដអនតូនរីអូ	រាន	ករាប់	ខ្នុំ	ថា	ដយើង	រាន	្ ្ួល	

ចដមលេើយ	រួចដ�ើយ	ប៉ុដន្ត	គ្ត់	រាន	លុតជង្គង់	ដោយ	ដសចក្តរី	

កសឡាញ់	និង	អត់ធ្ត់	ដៅ	ដក្រ	ខ្នុំ	។

ដៅដពល	ដយើង	ដចញ	ពរី	ផ្ទោះ	ដនាោះ	កពោះអា្ិត្យ	ដរៀប	នចឹង	

រោះ	ដ�ើយ	ពពក	ដ្មា	រាន	សំរោំង	ដៅដលើ	ពួកដយើង	។	

ដៅដពល	ដយើង	ដបើកបរ	ដនាោះ	ខ្នុំ	អាច	ដ�ើញ	ដត	ថផ្ទដម�	

ពណ៌	ដខៀវ	បន្តិចបន្តលួច	ប៉ុដណាណាោះ	ដៅ	ជិត	ភ្ំ	។	កពោះអា្ិត្យ	

ចាំង	រស្រី	កោលៗ	រោត់	ដុំ	ពពក	ទាំង	ដនាោះ	។

ពនលេឺ	កពចឹមៗ	របស់	កពោះអា្ិត្យ	ដនាោះ	រាន	ពកងចឹង		

ដសចក្តរី	ជំដនឿ	ដដល	ដររ	របស់	ខ្នុំ	។	ជា	អព្ភទូតដ�តុ	

កពោះអា្ិត្យ	រាន	ដលច	មក	ដ�ើយ	សរីតុណហាភាព	

	រាន	ដកើន	ដ�ើង	។	គ្មាន	អ័ព្ទ	គ្មាន	្ ចឹកកក	គ្មាន	ខ្យល់		

—	វា	កស�ោះ	ដ�ើយ	រោលាយ	ជា	ថថងៃ	មួយ	ដដល	មន		

កដរៅតា	ល្ម	នា	រដូវ	រគ្រ	។	ខ្នុំ	រាន	យំ	។	វា	ហាក់បរី		

ដូចជា	កពោះវរបិតាសួ្៌	រាន	ដ្លេើយ	តប	រោរអធិស្ឋាន		

របស់	ដយើង	។

បនាទាប់	ពរី	ដយើង	រាន	ដៅ	ដល់	្ រីកកុង	ប៊ឺន	វា	រាន	

ចាប់ដផ្តើម	ធាលាក់	កពិល	យា៉ាង	ខាលាំង	ដ�ើយ	បន្ត	ធាលាក់	កពិល	

អស់	មួយ	រយៈដពល	ដដល	ដយើង	ស្នាក់	ដៅ	្ រីដនាោះ	។	

ដៅដពល	ដយើង	រាន	ដដើរ	ដៅ	កពោះវិហារ	បរិសុ្្ធ	ពរីមុន	

កពោះអា្ិត្យ	រោះ	ដៅ	កពចឹកបនាទាប់	ដនាោះ	ព្យនុោះ	រាន	រោលាយ	ជា	

ព្យនុោះ	កពិល	យា៉ាង	ខាលាំង	។	ខ្នុំ	មន	រោរភ័យ	ខាលាច	មួយ	សន្ទនុោះ	

ដ�ើយ	ខ្នុំ	រាន	ចាប់ដផ្តើម	រត់	តាម	ផលេទូវ	សកមប់	អ្ក	

ដថ្ើរដជើង	រ�ូត	ដល់	កពោះវិហារ	បរិសុ្្ធ	។

បនាទាប់	មក	មន	្ ំនិត	មួយ	រាន	ផុស	

ដ�ើង	ក្នុង	ចិត្ត	ខ្នុំ	៖	«	ដនោះ	្ ឺ	ជា	អវរី	ដដល	

្ួរដត	ដធវើ	។	ពិភពដោក	ដនោះ	មន	សដកមក	

រ្រ់នៅតពះវិហ្របរិសុទ្ធ
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កាល	ពរី	ដខ	ធ្ទូ	ឆ្នាំ	1៩៩៩	ដយើង	រាន	ដរៀបចំ	

ខលេលួន	សកមប់	រោរដធវើ	ដំដណើរ	កបចាំ	ឆ្នាំ	សកមប់	

បុណ្យក្រីស្ទ	របស់	ដយើង	ដៅ	កពោះវិហារ	បរិសុ្្ធ	ប៊ឺន	

កបដ្សសវរីស	។	រោរដធវើ	ដំដណើរ	ដនាោះ	្ ឺ	ជា	កបថពណរី	

ពិដសស	មួយ	ដដល	ដយើង	រាន	ចាប់ដផ្តើម	ដធវើ	វា	មិនយូរ	

ប៉ុនាមាន	បនាទាប់	ពរី	អាោ�៍ពិោ�៍	របស់	ដយើង	្ឺ	ជា	រដបៀប	

មួយ	ដដល	ដយើង	រំឭក	ដល់	រោរកបសូត	របស់	កពោះអង្គ	

សដ្គ្រោះ	។

ពរី	កដនលេង	ដដល	ដយើង	ដៅ	ដៅ	ដល់	កពោះវិហារ	បរិសុ្្ធ	

កតូវ	ចំណាយ	ដពល	ករាំបរី	ដម៉ាង	ដោយ	ជិោះ	ឡាន	ដ�ើយ	

ដយើង	រានចាប់	ដផ្តើម	ដចញ	ដំដណើរ	ដោយ	មន	

អារោសធាតុ	មិន	អំដណាយ	ផល	ដ�ើយ	ដៅដពល	ដនាោះ	។	

ដដើម	ដឈើ	ដួល	រដលើង	្ ល់	ខ្យល់	បក់	ខាលាំង	មន	្ ចឹកកក	

ដៅដលើ	ផលេទូវ	អាច	ដធវើ	ឲ្យ	រោរដធវើ	ដំដណើរ	មន	ដកគ្ោះថានាក់	។

ខ្នុំ	រាន	មន	អារម្ណ៍	ថា	ពុំ	ករាកដកបជា	ដ�ើយ	

ពុំយល់	ពរី	មូលដ�តុ	ដដល	ដយើង	ជួប	នូវ	ឧបស្្គ	ដ៏	ដកចើន	

ដបប	ដនោះ	ដៅដពល	ដយើង	ដចឹង	ថា	កពោះអមចាស់	សពវ	កពោះ្័យ	

ឲ្យ	ដយើង	ដៅ	កពោះវិហារ	បរិសុ្្ធ	។	ដតើ	ក្ង់	នចឹង	ពុំ	ដបើក	ផលេទូវ	ឲ្យ	

ដយើង	ដ្	ឬ	?

សំរេងពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងរម្រោយ
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ថន	បញ្ហា	នានា	ដល់	ដយើង	ប៉ុដន្ត	ដយើង	កតូវដត	រត់	ដៅ	

កដនលេង	សុខស្ន្ត	របស់	កពោះអមចាស់	ដដល	មន	ដៅ	ក្នុង	

កពោះដំណាក់	របស់	ក្ង់	»	។

ដយើង	មន	ភាពរីករយ	ជា	ខាលាំង	អំ�នុង	ដពល	ដៅ	

កពោះវិហារ	បរិសុ្្ធ	ដៅ	រដូវរោល	បុណ្យ	ក្រីស្ទម៉ាស់	ដនាោះ	

ប៉ុដន្ត	ដយើង	រារម្ភ	អំពរី	រោរដធវើ	ដំដណើរ	កត�ប់	ដៅ	ផ្ទោះ	វិញ	របស់	

ដយើង	។	កពិល	ដៅដត	បន្ត	ធាលាក់	ដ�ើយ	កូនកបុស	ដៅ	របស់	

ដយើង	រាន	ដរៅតាខលេលួន	យា៉ាង	ខាលាំង	។	ដទាោះជា	យា៉ាង	ណា	ដៅថថងៃ	

ដដល	ដយើង	ដចញ	ដំដណើរ	កពិល	ដនាោះ	រាន	ឈប់	ធាលាក់	

ដោយ	អព្ភទូតដ�តុ	ដ�ើយ	កដរៅតា	ក្នុង	ខលេលួន	កូនកបុស	របស់	

ដយើង	រាន	រាត់	វិញ	បនាទាប់	ពរី	រាន	្ ្ួល	រោរកបសិ្្ធពរ	ថន	

បពវជិតភាព	។

ខណៈ	ភាពសុខស្ន្ត	ថន	កពោះវិហារ	បរិសុ្្ធ	រាន	ផ្តល់	

ដល់	ដយើង	ដនាោះ	ខ្ម្រីរ	កពោះ្ម្រីរ	ប៊ីប	មួយ	រាន	ផុស	ក្នុង	

្ំនិត	ខ្នុំ	៖	«	ដតើ	មន	រោរ	អវរី	ដដល	កពោះដយ�ូវា៉	ដធវើ	មិន	ដកើត	

ដដរ	ឬ	អរី	?	»	(	ដោកុប្ត្តិ	18:14	)	។	ដោយ	មន	

អំណរ្ុណ	ដនាោះ	ខ្នុំ	រាន	ដចឹង	ថា	គ្មាន	ដ្	គ្មាន	អវរី	ដដល	

ក្ង់	មិន	អាច	ដធវើ	រាន	ដនាោះ	ដ�ើយ	។	◼
ដអន្រូននឡានត្រវី្នអ៊ុយ�ីនតបនទសអ៊ីតាលី

អព្ភនូ្រន�្រុននបុ�្យតគីស្មា៉ាស់របស់ខ្នុំ

អំ
�នុង	ដពល	ថន	រដូវ	សលេចឹកដឈើ	កជុោះ	ឆ្នាំ	1៩68	ប៊ីស្ព	

របស់	ដយើង	រាន	សួរ	ឪពុក	មតាយ	របស់	ខ្នុំ	ដបើសិន	

ពួកដ្	យល់	កពម	បរិចាចា្	ករាក់	ដដើម្រី	ស្ងសង់	កពោះវិហារ	

បរិសុ្្ធ	កបូវ៉ូ	យូថា�៍	។	វួដ	ដផ្ង	ពុំ	ដធវើ	ដូដច្ោះ	ដ�ើយ	ក្នុង	

សម័យ	ដយើង	ដនោះ	ប៉ុដន្ត	សម័យ	ដនាោះ	្ ឺ	ដ្	ដធវើដូដច្ោះ	។	

ឪពុក	ខ្នុំ	រាន	យល់	កពម	បរិចាចា្	1000	ដុោលារ	

អាដមរិក	។	្ចឹកករាក់	ដនាោះ	ហាក់បរី	ដូចជា	ពុំ	ដកចើន	ដ�ើយ	

ប៉ុដន្ត	សកមប់	ពួកដយើង	្ ឺ	វា	ដកចើន	ណាស់	។	ឪពុក	របស់	

ខ្នុំ	រាន	ដធវើ	រោរគ្រ	ពរីរ	ដដើម្រី	ជួយ	ឧបត្ថម្ភ	កូនកបុស	មនាក់	

ឲ្យ	ដរៀន	មហាវិ្្យល័យ	កូនកបុស	មនាក់	ដ្ៀត	កំពុង	បដកមើ	

ដបសកកម្	និង	កូន	ករាំនាក់	ដផ្ង	ដ្ៀត	ដៅ	ផ្ទោះ	។

ដៅដពល	ឪពុក	ខ្នុំ	រាន	អង្គនុយ	កបចឹកសោ	ជាមួយ	ក្ួស្រ	

ដ�ើយ	រាន	ករាប់	ដយើង	ថា	គ្ត់	រាន	យល់	កពម	បរិចាចា្	

្ចឹកករាក់	1000	ដុោលារ	ដៅរោន់	កពោះវិហារ	បរិសុ្្ធ	ខ្នុំ	

ចាំ	ថា	ខ្នុំ	រាន្ិត	ថា	«	រា៉ា	អាច		កតូវរាន	សុំ	ឲ្យបរិចាចា្	1	

ោន	ដុោលារ	ផងដដរ	ដោយស្រ	ចំនួន	្ ចឹកករាក់	ទាំងពរីរ	

ដនោះ	ពុំ	អាច	រក	រាន	ដ�ើយ	»	។	ខ្នុំ	មិន	្ ិត	ថា	គ្ត់	ហា៊ាន	

បរិចាចា្	ដកចើន	ដបប	ដនាោះ	ដ�ើយ	ដ�ើយ	ដយើង	មន	ដពល	តិច	

ជាង	បួន	ដខ	ដដើម្រី	រកករាក់	បរិចាចា្	ដនាោះ	។

ដយើង	រាន	ដរើស	យក	ផលេទូវ	បួន	យា៉ាង	ដដើម្រី	កបមូល	

ករាក់	៖	ដយើង	នចឹង	មិន	្ ិញ	អំដណាយ	ដដល	កតូវ	ជូន	ដៅ	

បុណ្យក្រីស្ទម៉ាស់	ឆ្នាំ	ដនោះដ្	ដ�ើយ	បរិចាចា្	ករាក់	ដដល	

ដយើង	នចឹង	ចំណាយ	ដលើ	អំដណាយ	ទាំង	ដនាោះ	ប្អទូនកសរី	

ខ្នុំ	និង	រូប	ខ្នុំ	កតូវ	បរិចាចា្	ករាក់	ដដល	រក	រាន	ពរី	រោរ	ដមើល	

ដក្ង	ប្អទូន	កបុស	ដៅ	របស់	ខ្នុំ	កតូវដធវើ	រោរ	ដផ្ងៗ	ដដើម្រី	រក	

ករាក់	ដ�ើយ	ដយើង	នចឹង	កតូវ	ដៅ	កសិោឋាន	មួយ	កដនលេង	ក្នុង	

មូលោឋាន	ជា	កកុមក្ួស្រ	ដបោះ	ដផលេដរា៉ាម	រល់	ថថងៃ	រយៈដពល	

ពរីរបរី	សរាតា�៍	ដ�ើយ	បរិចាចា្	ករាក់	ដដល	រករាន	ដនាោះ	។

ដយើង	រាន	ដធវើ	កបអប់	មួយ	ោក់	អំដណាយ	ដដល	អាច	

ោក់	ករាក់បដញ្ញើ	ដនាោះ	បិ្	រូប	កពោះវិហារ	បរិសុ្្ធ	និង	រូប	

កពោះ	ដយស៊ូវក្រីស្ទ	ដលើ	វា	ដ�ើយ	ោក់	កបអប់	ដនាោះ	ដៅដលើ	

តុ	តូច	មួយ	។	ក្តរី	រំដភើប	រាន	ដកើត	មន		ដៅដពល	ករាក់	

បរិចាចា្	របស់	ដយើង	រាន	ដកើន	ដ�ើង	។	រោរដផាតាត	យកចិត្ត	

្ុកោក់	របស់	ដយើង	រាន	ប្តទូរ	ពរី	អំដណាយ	ដដល	ដយើង	ចង់	

រាន	ដៅ	ជា	អំដណាយ	សកមប់	កពោះអង្គ	សដ្គ្រោះ	វិញ	។	

ខ្នុំ	ពិត	ជា	មន	អំណរ្ុណ	ចំដោោះ	អំដណាយ	ដដល	ក្ង់	

រាន	កបទាន	ដល់	កូនដៅ	របស់	កពោះ	—	ជា	កពោះជន្	របស់	

ក្ង់	—	ដដល	ខ្នុំ	ចង់	ថាវាយ	អវរី	មួយ	កត�ប់	ដៅ	ក្ង់	វិញ	។

រោរដបោះ	ដផលេដរា៉ាម	រាន	រោលាយ	ជា	រោរណ៍	មួយ	យា៉ាង	

លំរាក	បំផុត	និង	មិន្ួរ	ឲ្យ	ដពញ	ចិត្ត	ក្នុង	រោររក	ករាក់	

ដ្	។	វា	មន	រោរដនឿយ�ត់	ណាស់	ប៉ុដន្ត	ដយើង	កតូវរាន	

ពកងចឹង	និង	្្ួល	រគ្វាន់	ដៅដពល	ដយើង	ចំណាយ	ដពល	

ជាមួយ	គ្នា	ជា	ក្ួស្រ	។	ដយើង	រាន	ចាប់ដផ្តើម	«	មន	ចិត្ត	

ចងកកង	រួម	គ្នា	ដោយ	ស្ម្្គរី	ដ�ើយ	កសឡាញ់	គ្នា	ដៅវិញ	

ដៅមក	»	(	ម៉ូស្យ	18:21	)	។

ដៅដពល	បុណ្យ	ក្រីស្ទម៉ាស់	មក	ដល់	ខ្នុំ	រាន	ដមើល	

ដៅក្នុង	កបអប់	បរិចាចា្	ដនាោះ	ប៉ុដន្ត	ខ្នុំ	ដតង	ខកចិត្ត	ជានិច្	។	

ដទាោះបរីជា	ដយើង	ខិតខំ	យា៉ាង	ណា	ក្តរី	ដយើង	ដៅដត	ពុំ	មន	

ករាក់	ក្ប់កគ្ន់	តាម	ដគ្លដៅ	របស់	ដយើង	ដ�ើយ	។

ប៉ុដន្	ខ្នុំ	មន	អារម្ណ៍	ថា	វា	អស្ចារ្យ	ចំដោោះ	រោរសដកមច	

របស់	ដយើង	ដដើម្រី	លោះបង់	អំដណាយ	ទាំង	ដនាោះ	។	ខ្នុំ	ដចឹង	

ថា	រោរពលិកម្	របស់	ដយើង	្ ឺ	តិចតួច	ណាស់	ប៉ុដន្ត	ខ្នុំ	មន	

ដសចក្តរី	ជំដនឿ	ថា	កពោះអង្គ	សដ្គ្រោះ	នចឹង	សពវ	កពោះ�្័យ	។

ដៅថថងៃ	មួយ	ឪពុក	របស់	ខ្នុំ	រាន	កបរោស	ថា	ដយើង	

រាន	សដកមច	ដគ្លដៅ	របស់	ដយើង	ដ�ើយ	ថា	គ្ត់	រាន	

បរិចាចា្	ករាក់	ដនាោះ	ដ�ើយ	។	ខ្នុំ	ពុំ	រាន	ដចឹង	ថា	ដតើ	ដយើង	

រាន	ករាក់	មក	ប្ង្គប់	រាន	យា៉ាង	ដលឿន	ដោយ	រដបៀប	ណា	

ដនាោះ	ដ្	។

រោរបំដពញ	តាម	រោរយល់កពម	បរិចាចាក្របស់	ឪពុក	

ខ្នុំ	ដៅ	បុណ្យ	ក្រីស្ទម៉ាស់	ដនាោះ	្ ឺ	ជា	អព្ភទូតដ�តុ	។	ប៉ុដន្ត	

សកមប់	ខ្នុំ	អព្ភទូតដ�តុ	ពិត	្ ឺ	ថា	តាមរយៈ	រោរផ្តល់	ឲ្យ	

ជាជាង	រោរ្្ួល	យក	ខ្នុំ	រាន	ខិតរោន់	ដត	ជិត	ក្ង់	។	

ដនាោះ	្ ឺ	ជា	អំដណាយ	ថន	បុណ្យ	ក្រីស្ទម៉ាស់	ដដល	ល្អ	

ជាង	ដ្	ដដល	ខ្នុំ	ធាលាប់	រាន	្ ្ួល	។	ករាំពរីរ	ឆ្នាំ	ដករោយ	

មក	អំដណាយ	ដនាោះ	រាន	កបទាន	កត�ប់	មក	ដល់	ខ្នុំ	

វិញ	ដៅដពល	ខ្នុំ	រាន	លុតជង្គង់	ចុោះ	ដលើ	អាសនា	ដៅក្នុង	

កពោះវិហារ	បរិសុ្្ធ	កបូវ៉ូ	ដដើម្រី	ផសោរភាជាប់	សកមប់	ដវោរោល	

និង	អស់	ទាំង	ភាព	ដ៏	អស់	កល្	ជានិច្	ជាមួយ	នចឹង	ស្វាមរី	

របស់	ខ្នុំ	។	◼
ច្ូអាននប៊ី្រុនសតែ្រ់រែ្ឋកាលី�្័រញ៉ាស.រ.អា.

នៅនពលនយើងបាននែើរនៅ

តពះវិហ្របរិសុទ្ធពីមុន

តពះអាទិ្រ្យរះនៅតពឹកបន្ទាប់នន្ះព្យនុះ

បានកាលាយជាព្យនុះតពិលយា៉ាងខាលាំង។



៤០ លីអា�ូណា

មាន	បុណ្យ	ក្រីស្ទម៉ាស់	មួយ	រោល	ពរីប៉ុនាមាន	ឆ្នាំ	

មុន	ដដល	ដធវើ	ឲ្យ	ខ្នុំ		មន	បន្ទនុក	ជាដកចើន	ដស្ទើរ	

ដត	មិន	អាច	រីករយ	រាន	ដៅ	រដូវ	ដនាោះ	។	ស្វាមរី	របស់	

ខ្នុំ	ដអនឌរី	រាន	ក្អក	ខាលាំងដ�ើងៗ	ដដល	តកមូវ	ឲ្យ	ដធវើ	ដតស្ត	

ដវជជស្កស្ត	ភាលាមៗ	រ�ូតដល់	វារាន	រលោល	ដធវើ	ឲ្យ	សួត	

ខូច	វោះរោត់	កតូវ	ដក	បំពង់	អាហារ	របស់	គ្ត់	ដ�ើង	វិញ	និង	

កចចឹបស្ច់	ដៅ	ពិដស្ធន៍	—	«	ដដើម្រី	រកសោ	សុវត្ថិភាព	»	។	

រោរវោះរោត់	របស់	គ្ត់	រាន	ដធវើ	ដ�ើង	មួយ	សរាតា�៍	មុនដពល	

ដយើង	រាន	ប្តទូរ	្ រីលំដៅ	ដៅ	ផ្ទោះ	ថ្រី	។

ពរីរបរី	សរាតា�៍	មុន	បុណ្យ	ក្រីស្ទម៉ាស់	ខ្នុំ	រាន	ដៅ	

ដលង	អ្ក	ជិតខាង	ខ្នុំ	មនាក់	ដោមាោះ	ចាដនត	។	គ្ត់	រាន	

សួរ	ថា	ដតើ	ខ្នុំ	រាន	ដកតៀម	ខលេលួន	រួចរល់	ដដើម្រី	្ ្ួល	បុណ្យ	

ក្រីស្ទម៉ាស់	ដ�ើយ	ឬ	ដៅ	។	ខ្នុំ	រាន	ដ្លេើយ	ថា	ខ្នុំ	រាន	ដកតៀម	

ខលេលួន	តាម	ដដល	ខ្នុំ	កតូវ	ដកតៀម	ដ�ើយ	។	ខ្នុំ	រាន	និយាយ	ថា	

ដយើង	ដតងដត	ដធវើ	នំ	�ុក�រី	ថន	បុណ្យ	ក្រីស្ទម៉ាស់	ជាមួយ	

យាយ	របស់	ខ្នុំ	ពរីមុន	បុណ្យ	ក្រីស្ទម៉ាស់	ដ�ើយ	ថា	ខ្នុំ	ចង់	

ដដរ	ដអៀម	មួយ	ចំនួន	សកមប់	កូនកសរីៗ	ប៉ុដន្ត	កបដ�ល	ជា	

មិន	រាន	ដធវើ	វា	ដ�ើយ	។

មួយ	សរាតា�៍	ដករោយ	មក	ខ្នុំ	រាន	អង្គនុយដលើដរៅអរី	

ដដល	ោក់កតួតដលើ	គ្នា		ដៅដក្រ	ដដើម	ក្រីស្ទម៉ាស់	របស់	

ដយើង	។	កូនកសរីៗ	រាន	ចូល	ដដក	អស់	ដ�ើយ	ដ�ើយ	

ដអនឌរី	កំពុង	ដធវើរោរ	ដៅក្នុង	រោរិយាល័យ	របស់	គ្ត់	

ដៅដពល	ខ្នុំ	រាន	ឮ	កន្តចឹង	ទាវារ	ដរ្ិ៍	ដ�ើង	។	ខ្នុំ	រាន	ដបើក		

ទាវារ	ដ�ើយ	ដ�ើញ	ចាដនត	ដៅ	មត់	ទាវារ	ដនាោះ	ដោយ	មន	

រោន់	អំដណាយ	បរី	កញ្ប់	ក្នុង	ថដ	ខណៈ	ដដល	កពិល	កំពុង	

ធាលាក់	ពរីដករោយ	នាង	។

ខ្នុំ	រាន	និយាយ	ថា	«	សូម	អដញជើញ	ចូលមក	»	

ដោយ	ដចឹង	ករាកដ	ថា	នាង	អាច	ដ�ើញ	ពរី	ភាពភាញាក់ដផ្អើល	

របស់	ខ្នុំ	។

នាង	រាន	និយាយ	ថា	«	អរ្ុណ	ប៉ុដន្ត	ខ្នុំ	កតូវកត�ប់	

ដៅវិញ	ដ�ើយ	»	។	«	អំដណាយ	ដនោះ	សកមប់	កូនកសរីៗ	

របស់	អ្ក	»	។

ចាដនត	រាន	�ុច	កញ្ប់	ទាំង	ដនាោះ	ឲ្យ	ខ្នុំ	។

នាង	រាន	និយាយ	ថា	«	ដនោះ	្ ឺ	ជា	ដអៀម	»	។		

«	វា	មិន	សូវ	ស្អាត	ដនាោះ	ដ្	ប៉ុដន្ត	ខ្នុំ	ដ្ើប	ដដរ	វា	ដ�ើយ	ដៅ	

យប់	ដនោះ	»។

ដៅដពល	ដ៏	កស្ន់	ដនាោះ	ខ្នុំ	រាន	និយាយ	ដោយ	

របទាប	ថា	សូម	អរ្ុណ	។	ដយើង	រាន	ឱប	គ្នា	ដ�ើយ		

ខ្នុំ	រាន	ដមើល	នាង	ដដើរ	កត�ប់	ដៅ	ផ្ទោះ	វិញ	។

ដៅដពល	ខ្នុំ	អង្គនុយ	ដៅដលើ	ដរៅអរី	វិញ	ខ្នុំ	រាន	កស្យ	

ដខ្	បូរ	ដបើក	រោដូ	មួយ	ដោយ	កបុងកបយ័ត្	។	ដៅដពល	ខ្នុំ	

ដបើក	វា	ខ្នុំ	រាន	ដ�ើញ	ដអៀម	ដដល	ដដរ	ដោយ	ផាទាល់	ថដ	ដដល	

ដធវើ	ពរី	កកណាត់	បុណ្យ	ក្រីស្ទម៉ាស់	។	ខ្នុំ	រានយក	ថដ	ខ្នុំ	

ច្ទូត	ដលើ	ស្នាម	ដថ្រ	ថន	ដអៀម	ដនាោះ	ដៅដពល	ខ្នុំ	រាន	្ ិត	ពរី	

ចាដនត	។	នាង	មន	កូន	តូច	បួន	នាក់	រួម	ទាំង	កូនដភាលាោះ	

ដដល	ដ្ើប	ដត	មន	អាយុ	ជាង	មួយ	ខួប	។	នាង	បដកងៀន	

ដលង	ព្យណូ	ដ�ើយ	នាង	មន	រោរដៅបដកមើ	ដដល	រវល់	

និង	សំខាន់	ដៅក្នុង	វួដ	របស់	ខ្នុំ	។

ខ្នុំ	រាន	្ ិត	ពរី	ដពល	ដដល	នាង	អាច	នចឹង	មន	ដពល	

ដដើម្រី	ដដរ	ដអៀម	ទាំង	ដនោះ	ដ�ើយ	ខ្នុំ	រាន	ដចឹង	ភាលាម	ថា	នាង	

គ្មាន	ដពល	ដនាោះ	ដ្	។	នាង	រាន	ដ្លេៀត	ដពល	ដដរ	វា	។

ខ្នុំ	រាន	យំ	ដៅដពល	ខ្នុំ	្ ្ួល	អារម្ណ៍	ថន	ដសចក្តរី	

កសឡាញ់	ពរី	កពោះវរបិតាសួ្៌	តាមរយៈ	ចាដនត	—		

ជា	ភាពកក់ដរៅតា	និង	រោរលួងដោម	ដដល	មិន	អាច	

វាស់ដវង	រាន	ដៅដពល	ខ្នុំ	កតូវរាន	ឱប	កកដស្ប	ដោយ	

«	កពោះោ�ុ	ថន	ដសចក្តរី	កសឡាញ់	របស់[	ក្ង់	]	»	

(	្.	និង	ស.	6:20	)	។

ដពលដវោ	ជា	ដកចើន	ឆ្នាំ	កនលេង	ដៅ	ដ�ើយ	តាំង	ពរី	ដយើង	

រាន	្ ្ួល	ដអៀម	ទាំងដនាោះ	។	កូនៗ	របស់	ខ្នុំ	ធំ	ជាង	

ដអៀម	ទាំង	ដនាោះ	ប៉ុដន្ត	ខ្នុំ	រាន	្ ុក	វា	ដៅក្នុង	្ ូ	របស់	ខ្នុំ	ព្យលួរ	

វា	ដោយ	ដកបើ	ដខ្	របស់	វា	ចងជាប់	នចឹង	្ ំពក់	រដោង	ស្អាត	

ខាង	ដករោម	ដខាអាវ	ថ្រីៗ	។	ក្ប់ដពល	ដដល	ខ្នុំ	រាន	ដ�ើញ	

អំដណាយ	របស់	ចាដនត	ខ្នុំ	នចឹក	ដ�ើញ	ពរី	ភាពកក់ដរៅតា	និង	

ដសចក្រី	កសឡាញ់	ដដល	ខ្នុំ	រាន	្ ្ួល	ដៅ	យប់	ដនាោះ	។	

អំដណាយ	ដនាោះ	រាន	រំឭក	ខ្នុំ	ពរី	អវរី	ដដល	ខ្នុំ	ចង់	ដកបរោលាយ	ខលេលួន	

ខ្នុំ	—	ជា	កូន	សិស្	មនាក់	របស់	កពោះដយស៊ូវក្រីស្ទ	សក្តិសម	

នចឹង	វិវរណៈ	និង	មន	្ ន្ទៈ	បដកមើ	។	◼
នខនោយនអ្�្នូនវើរនអោ�ូស.រ.អា.

នៅនពលខ្នុំនបើកកាែូនន្ះខ្នុំ

បាននេើញនអៀមដែលនែរ

នោយផាទាល់នែដែលន្្ើពីតកណា្រ់

បុ�្យតគីស្មា៉ាស់។

ដខ្សននការបូជា
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 ដខ្្នូឆ្នាំ២០១៥ ៤១

ខ្នុំពុំនៅដ្រឯងនឡើយ

អង្គនុយ	ក្នុង	រដ្តា	កតង់ដស	ដោយ	កបុងកបយ័ត្		

ខ្នុំ	រាន	ដអើត	កបាល	រំលង	រាវ	ខសោច់ដមើលដឆ្ពោះ	ដៅ	

្ិស	ខាង	ដជើង	—	្ឺដមើល	ដៅ	កបដ្ស	អ៊ីរ៉ក់	។	វា	្ ឺ	ដៅ	

ថថងៃ	្ រី	24	ដខ	ធ្ទូ	អំ�នុងដពល	យុ្្ធនារោរ	រោរោរ	ដៅ	តំបន់	

វាលខសោច់	ដ�ើយ	ខ្នុំ	កតូវរាន	ចាត់	ឲ្យ	យាមរោម	ចាប់	ពរី	

កណាតាល	អាកធាត	ដៅ	។

ខ្នុំ	្ ឺ	ជា	ពួកបរិសុ្្ធ	ថថងៃ	ចុង	ដករោយ	ដត	មនាក់	្ ត់	ដៅ	ក្នុង	

កងដវរដសនា	តូច	របស់	ខ្នុំ	ដូដច្ោះ	ថថងៃ	បុណ្យ	ទាន	ដនាោះ	វា	

រោន់ដត	ឯដរោ	។	ដយើង	ដៅ	វាល	ខសោច់	អារ៉ប៊ីស្	អូឌរីត	

តាំង	ពរី	ដខ	សរីហា	ដ�ើយ	ឥ�ទូវ	ដនោះ	ជា	បុណ្យ	ក្រីស្ទម៉ាស់	

ដៅ្រីដនោះ	ជាមួយ	នចឹង	យប់	ដ៏	កតជាក់	ដដល	មន	ផាកាយ	

ដពញ	ថផ្ទ	ដម�	។	ជំរំមន	ភាពស្ងាត់	កជងំ	ដ�ើយ	ខ្នុំ	មន	

ដពល	ពរីរបរី	ដម៉ាង	ដ្ៀត	ជាមួយ	នចឹង	ផ្ទូកខសោច់	ពណ៌	កបដផោះ	

ដនោះ	និង	ជាមួយ	្ ំនិត	របស់	ខ្នុំ	។

ខ្នុំ	រាន	្ ិត	ពរី	ភរិយា	និង	កូនកបុស	របស់	ខ្នុំ	ដៅ	រដ្ឋ	

ចចចារ	ស.រ.អា.	ដ�ើយ	ខ្នុំ	នចឹក	ពរី	ភាពរីករយ	ដនោះ	ដៅឯ	ផ្ទោះ	

របស់	ខ្នុំ	ខាលាំង	ណាស់	—	នចឹកដដើម	ក្រីស្ទម៉ាស់	អំដណាយ	

អាហារ	ដពល	ោងាច	ដ៏	ឆ្ងាញ់	ថន	បុណ្យ	ក្រីស្ទម៉ាស់	។	

បនាទាប់មក	ខ្នុំ	រាន	ចាប់ដផ្តើម	ពិចារណា	ពរី	ដំដណើរ	ដរឿង	

បុណ្យ	ក្រីស្ទម៉ាស់	។

ខ្នុំ	រាន	្ ងៃល់	ពរី	យប់	ដដល	កពោះក្រីស្ទ	រាន	កបសូត	។	

ខ្នុំ	្ ងៃល់	ថា	ដតើ	វា	ងងចឹត	ប៉ុណាណា	ដ�ើយ	ដតើ	មន	កពោះច័ន្ទ	

រោះដចងចាំង	ដលើ	ដមោ	ឬ	ក៏	មនដត	ពនលេឺ	ផាកាយ	ដត	មួយ	

ដ្	។	ដោយស្រ	គ្មាន	ពនលេឺ	ដភលេើង	អ្្គិសនរី	ដៅដពល	ក្ង់	

កបសូត	ដនាោះ	យប់	ដនាោះ	ចបាស់	ជា	ដូច	យប់	ដដល	ខ្នុំ	រាន	

ជួប	ដនោះ	ដ�ើយ	។	វា	គ្មាន	ភាពអធិកអធម	ដ�ើយ	—		

្ឺ	វា	ងងចឹត	ជា	យប់	ដ៏	ស្ងាត់	កជងំ	។

ភាលាម	ដនាោះ	មន	្ ំនិត	មួយ	ដ៏	អស្ចារ្យ	រាន	ផុស	ក្នុង	ចិត្ត	

ខ្នុំ	។	កពោះ្ម្រីរ	ប៊ីប	រាន	ដថលេងថា	ដករោយ	មក	ពួក	ដហារ	

ដដល	មក	ពរី	្ ិស	ខាង	ដកើត	រានដធវើ	ដំដណើរ	តាម	ពនលេឺ	

ផាកាយ	រោះ	ដៅ	ដលើ	ដម�	។	ដៅដពល	ខ្នុំ	ដមើល	ដៅដលើ	ដម�	

ដ៏	ដ្មា	ងងចឹត	ខ្នុំ	រាន	ដចឹង	ថា	ខ្នុំ	ដៅ	ភា្	ខាង	ដកើត	ថន	្ រីកកុង	

ដបដថលេ�ិម	ដ�ើយ	មជ្ឈមណ្ល	ថន	រោរអប់រំ	មួយ	ដៅដពល	

ដនាោះ	្ ឺ	្ រីកកុង	រាោដ	។	ដតើ	ពួកដហារ	អាច	រាន	ដចញ	

មក	ពរី	្ រីកដនលេង	មួយ	ដដល	ដៅ	មិន	ឆ្ងាយ	ពរី	កដនលេង	ដដល	ខ្នុំ	

រាន	ដៅ	ឬ	ដ្	?	ដតើ	ផាកាយ	រាន	បគ្ហាញ	ពនលេឺ	អវរី	ខលេោះ	?	ដតើ	វា	

នចឹង	ដៅដលើ	ដម�	ឬ	ដ្	?	ដតើ	ខ្នុំ	អាច	ដ�ើញ	វាដ្	?

ខ្នុំ	ដមើល	ដៅ	ដលើ	ដម�	ដោយ	្ ងៃល់	ពរី	រោរបងកបដងកើត	

របស់	កពោះ	ដ�ើយ	មន	អារម្ណ៍	កក់ដរៅតា	ដដល	ដចញ	មក	ពរី	

ក្នុង	ចិត្ត	។	វា	ពុំ	សំខាន់	ដ�ើយ	ថា	ខ្នុំ	ដៅ	កដនលេង	ដដដល	ដនាោះ	

ឬ	ផាកាយ	ដដដល	ដនាោះ	ដៅដត	រោះ	ដៅ	ដលើ	ដម�	ដ�ើយ	។	អវរី	

ដដល	សំខាន់	ដនាោះ	្ ឺ	ថា	ខ្នុំ	រាន	ដចកចាយ	ចំដណោះដចឹង	ដូច	

ដដល	ពួកដហារ	រាន	ដចឹង	ពរី	កពោះឱរស	ដដល	រាន	កបសូត	

ដៅ	ភូមិ	ដបដថលេ�ិម	ថា	ជា	ដស្តច	ថន	អស់	ទាំង	ដស្តច	ដនាោះ	។

ខ្នុំ	មិន	ដៅ	ដត	ឯង	ដ�ើយ	ដៅ	បុណ្យ	ក្រីស្ទម៉ាស់	ដនោះ	

ផ្ទនុយ	ដៅវិញ	ខ្នុំ	រាន	រួបរួម	ជាមួយ	អស់	អ្ក	ដដល	ព្យយាម	

ដសវងរក	ក្ង់	មិន	ថា	ពួកដោក	ជា	ដហារ	ព្យរោរី	

ឬ	ជា	ទាហាន	ឯដរោដៅក្នុង	រដ្តា	ថន	វាលខសោច់	ដនោះ	

ដ្	។	ដៅ	យប់	ដនាោះ	្ រីបនាទាល់	របស់	ខ្នុំ	អំពរី	កំដណើត	របស់	

កពោះអង្គសដ្គ្រោះ	កតូវ	រាន	ពកងចឹង	ដ�ើយ	ដៅ	កពចឹក	បនាទាប់	

កពោះវិញ្ញាណ	បរិសុ្្ធ	ដៅដត	្ ង់	ដៅ	ជាមួយ	ខ្នុំ	។

ជំនួស	ឲ្យ	បុណ្យ	ក្រីស្ទម៉ាស់	ដ៏	ដកើត្ុក្ខ	នា	ឆ្នាំ		

ដនាោះ	វា	រាន	រោលាយ	ជា	បុណ្យ	ក្រីស្ទម៉ាស់	ដ៏	មន	តថមលេ		

បំផុត	មួយ	។	◼
រ៉ូបវឺ្រ�ូវដមនវា៉ស៊ីនតានស.រ.អា.

នៅនពលខ្នុំនមើល

នៅនលើនមេ

ែ៏ន្មងងឹ្រខ្នុំបានែឹង

ថាខ្នុំនៅភាគខាងនកើ្រ

ននទីតកុងនបន្ល�ិម។
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៤២ លីអា�ូណា

តបាក់សលឹងរបស់តសតែីនមមា៉ាយន្សម័យទំននើបននះ

ខ្នុំបានអ្ិ្ឋានថានៅច្ុងប្្ចប់

ននយប់នន្ះសូមឲ្យមានតបាក់

នពញ«តបអប់�ំនួយសតមាប់នលាកតា

�ូដអល»។

កកមលតុ	ពណ៌ស	និង	រូប	មនុស្	កពិល	ោក់	តាំង	

ដលើ	តុ	ដដល	ខ្រី	ដ្	ដនាោះ	រាន	ដធវើ	ឲ្យ	ស្ល	វប្ធម៌	

រោលាយ	ជា	កដនលេង	អធិកអធម	មួយ	ដដល	កតូវរាន	ដរៀបចំ	

នា្រីចុងដករោយ	សកមប់	ពិធរី	ជប់ដលៀង	បុណ្យ	ក្រីស្ទម៉ាស់	

របស់	ក្ួស្រ	ដយើង	។

ខណៈ	ដយើង	កំពុង	រង់ចាំ	ដភ្ៀវ	ដនាោះ	ខ្នុំ	រាន	ដ�ើញ	

កបអប់	្ ដ្	មួយ	ដៅដលើ	តុ	—	ដោយ	មន	ោក់	អក្រ	ថា	

—	«	កបអប់	ជំនួយ	សកមប់	ដោកតាណូដអល	»	។		

ខ្នុំ	រាន	អធិស្ឋាន	ថា	ដៅ	ចុងបញ្ប់	ថន	យប់	ដនាោះ	សូម	ឲ្យ	

មន	ករាក់	ដពញ	កបអប់	ដនាោះ	។

អំ�នុង	ដពល	រោរដរៀបចំ	ពិធរី	ជប់ដលៀង	ដនាោះ	ដយើង	រាន	

ដចឹង	ថា	ស្វាមរី	របស់	បងប្អទូន	ជរីដូន	មួយ	ខ្នុំ	គ្មាន	រោរគ្រ	ដធវើ	

ជាង	មួយ	ឆ្នាំ	កនលេោះ	ដ�ើយ	។	ធនធាន	ដដល	ជា	ចំណូល	

ចម្ង	របស់	ក្ួស្រ	គ្ត់	រួមមន	ជា	ភានាក់គ្រ	ដចកចាយ	

រោដសត	អាន	ចំនួន	ករាំ	ផលេទូវ	ដដល	តកមូវ	ឲ្យ	ពួកដ្	ចាប់ដផ្តើម	

ដធវើរោរ	រល់ថថងៃ	ដៅ	ដម៉ាង	3:30	នា្រី	កពចឹក	។	ករាក់	

ចំណូល	ចម្ង	របស់	ពួកដ្	កតូវ	ចំណាយ	ដលើ	ករាក់	កម្រី	

និង	អវរីៗ	ដដល	ចាំរាច់	ដផ្ង	ដ្ៀត	សល់	ករាក់	តិចតួច	

សកមប់	អវរី	ដដល	ពួកដ្	ចង់	រាន	ដូចជា	អំដណាយ	បុណ្យ	

ក្រីស្ទម៉ាស់	ជាដដើម	។

ក្ួស្រ	ជរីដូន	មួយ	របស់	ខ្នុំ	ដនោះ	រាន	មក	ដល់	កម្វិធរី	

មុន	ដ្	។	ខ្នុំ	រាន	ដមើល	ពួកដ្	ដៅដពល	ពួកដ្	ដដើរ	ដឆ្ពោះ	

ដៅរោន់	តុ	អាហារ	ដដល	ដៅ	�ួស	ពរី	កបអប់	បុណ្យ	

ក្រីស្ទម៉ាស់	ដនាោះ	។	ដៅដពល	ពួកដ្	ដៅ	ដល់	តុ	ដនាោះ	

ស្វាមរី	របស់	ជរីដូន	មួយ		ខ្នុំ	រាន	ឈប់	ដដើម្រី	អាន	ស្លាក	ដៅ	

ដលើ	កបអប់	ដនាោះ	។	ដោយ	ពុំ	ស្ទាក់ដស្ទើរ	គ្ត់	រាន	ដក	

យក	រោបូប	ករាក់	កញ្ចាស់	របស់	ខលេលួន	ដចញ	មក	ដ�ើយ	ដក	

ករាក់	ពរីរបរី	ដុោលារ	រួចោក់	វា	ដៅក្នុង	កបអប់	ដនាោះ	ដោយ	

ដភលេច	ថា	ខលេលួន	ឯង	ដនោះដ�ើយជា	ក្ួស្រ	ដដល	«	ខវោះខាត	»	

ដនាោះ	។

ខ្នុំ	មន	អារម្ណ៍	អួលដដើម	ក	ដ�ើយ	ភាលាម	ដនាោះ	ដធវើ	

ឲ្យ	ចាំ	ពរី	ដំដណើរ	ដរឿង	ដៅក្នុង	កពោះ្ម្រីរ	សញ្ញា	ថ្រី	អំពរី	កស្តរី	

ដមម៉ាយ	និង	ករាក់	ពរីរ	សលេចឹង	របស់	គ្ត់	។	មន	អ្ក	មន	

ជា	ដកចើន	រាន	បង្អលួត	រោរបរិចាចា្	ដ៏	ដកចើន	របស់	ខលេលួន	ដៅ	ក្នុង	

ោលាំង	ដៅដពល	«	មន	កស្តរី	ដមម៉ាយ	កក	មនាក់	មក	ោក់	ដត	

2	សលេចឹង	ដដល	កតូវ	ជា	កនលេោះ	ដសន	»	(	សូមដមើល	ម៉ាកុស	

12:41–42	)	។

បនាទាប់	មក	កពោះអង្គ	សដ្គ្រោះ	រាន	មន	បន្ទទូល	ដៅ	ពួក	

សិស្	របស់	ក្ង់	៖

«	កសរី	ដមម៉ាយ	កក	ដនោះ	រាន	ថាវាយ	ដលើស	ជាង	អ្ក	

ទាំងអស់	ដដល	ោក់	ក្នុង	ោលាំង	៖

«	ដ្ិត	ដ្	សុ្្ធ	ដត	យក	ពរី	របស់	ជា	សំណល់	ខលេលួន	មក	

ថាវាយ	ដត	កស្តរី	ដនោះ	រាន	យក	ពរី	ដសចក្តរី	កំសត់	ខលេលួន	មក	

ថាវាយ	វិញ	្ឺ	ជា	របស់	ដដល	នាង	មន	ទាំង	ប៉ុនាមាន	សកមប់	

ចិញ្ចឹម	ជរីវិត	ខលេលួន	ផង	»	(	ម៉ាកុស	12:43–44	)	។

កពោះ	ដយស៊ូវ	ក្រីស្ទ	រាន	មន	កពោះ	បន្ទទូល	ថា	កស្តរី	ដនាោះ	

រាន	ផ្តល់	ពរី	«	ដសចក្តរី	កំសត់	របស់	ខលេលួន	»	ដ�ើយ	ថាវាយ	

«	របស់	ដដល	នាង	មន	ទាំង	ប៉ុនាមាន	សកមប់ចិញ្ចឹម	ជរីវិត	

ខលេលួន	»	។	គ្ត់	្ ួរដត	បង់	ដត	មួយ	សលេចឹង	ប៉ុដណាណាោះ	។		

ដនាោះ	កបដ�ល	ជា	អវរី	ដដល	បំដពញ	ដៅតាម	តកមូវរោរ		

ឲ្យ	ដធវើ	ប៉ុដន្ត	ដួងចិត្ត	ដ៏	ដស្មាោះកតង់	និង	្ន្ទៈ	លោះបង់		

របស់	គ្ត់	ទាំងអស់	ដនោះ	រាន	ទាក់	កពោះ្័យ	របស់	

កពោះរជបុកតា	ថន	កពោះ	។

គ្មាន	នរណា	មនាក់	នចឹង	ស្តរី	បដនាទាស	ស្វាមរី	របស់	ជរីដូន	

មួយ		ខ្នុំ	ដ�ើយ	ដបើសិន	គ្ត់	ដដើរ	�ួស	កបអប់	ដនាោះ	ដោយ	

្ិត	ថា	«	ដបើសិន	ខ្នុំ	មន	ខ្នុំ	នចឹង	ផ្តល់	ឲ្យ	»	(	ម៉ូស្យ	

4:24	)	។	្ំរូ	ដ៏	អស្ចារ្យ	របស់	គ្ត់	អំពរី	ដសចក្តរី	សប្នុរស	

និង	ដសចក្តរី	កសឡាញ់	ចំដោោះ	បងប្អទូន	របស់	ខលេលួន	ពុំ		

កគ្ន់ដត	ដក់	ជាប់	ក្នុង	ដួងចិត្ត	ខ្នុំ	ដត	ប៉ុដណាណាោះ	ដ្	ប៉ុដន្ត	

ជាមួយ	នចឹង	សមជិក	ដផ្ង	ដ្ៀត	ថន	ក្ួស្រ	ខ្នុំ	ដដល	រាន	

ដមើល	គ្ត់	។	ខ្នុំ	រាន	ដចឹង	ថា	ក្ួស្រ	របស់	គ្ត់	នចឹង	មិន	

ដកើត	អវរី	ដ�ើយពរីដកោោះ	«	ដសចក្រី	សប្នុរស	្ ឺ	ជា	ដសចក្រី	

កសឡាញ់	ដ៏	សុ្្ធស្ធ	ថន	កពោះក្រីស្ទ	.	.	.	ដ�ើយ	អស់		

អ្ក	ណា	ដដល	មន	ដសចក្រី	សប្នុរស	ដៅ	ក្នុង	ថថងៃ	ចុង	

ដករោយ	បង្អស់	នចឹង	រាន	កសួល	ដល់	អ្ក	ដនាោះ	ដ�ើយ	»	

(	មរ៉ូថណ	7:47	)	។

ដយើង	សង្ចឹម	ថា	ផ្តល់	អវរីមួយ	ដល់	ក្ួស្រ	គ្ត់	ដៅ	

យប់ដនាោះ	ប៉ុដន្ត	ដយើង	រាន	ឲ្យ	គ្ត់	ដៅដពល	ដករោយ		

ដោយ	ផ្តល់	ឲ្យ	ដៅ	ចំដពល	ដដល	គ្ត់	កតូវរោរ	ដនាោះ	គ្ត់	

រាន	បគ្ហាញ	ដយើង	ថា	វា	ជាដពល	ដដល	សំខាន់	បំផុត	គ្ត់	

្ឺ	ជា	អ្ក	មន	មនាក់	រួច	ដៅ	ដ�ើយ	។	◼
នស្ហ្វានីនអច្អូលសិនរែ្ឋយូថា�៍ស.រ.អា.
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 ដខ្្នូឆ្នាំ២០១៥ ៤៣

ន្រើពួកនគបានែឹងពីនសច្កតែីត្រូវការរបស់ខ្នុំនោយរនបៀបណា?

ដៅ	រដសៀល	មួយ	ដោយ	ក្តរី	អស់	សង្ចឹម	ខ្នុំ	រាន	ចូល	

ដៅ	បន្ទប់	របស់	ខ្នុំ	ដ�ើយ	្ ូលអងវរ	កពោះ	វរបិតា	សួ្៌	។	ខ្នុំ	

រាន	ដចកចាយ	ពរី	អារម្ណ៍	របស់	ខ្នុំ	ដដល	ចង់បដកមើ	ដៅ	

កបដ្ស	ជប៉ុន	និង	អំណរ្ុណ	របស់	ខ្នុំ	ចំដោោះ	ក្តរីសុបិន	

ថន	រោរបដកមើ	ដបសកកម្	រោលាយ	ជា	រោរពិត	ដៅដពល	ឆ្ប់	

ខាង	មុខ	ដនោះ	។	ខ្នុំ	រាន	យំ	ករាប់	ក្ង់	ពរី	ដសចក្តរី	កតូវរោរ	

យា៉ាង	ខាលាំង	នូវ	ករាក់	75	ដុោលារ	សកមប់	ថថលេ	លិខិត	្ លេង	

ដដន	ដដល	ខ្នុំ	ពិត	ជា	គ្មាន	ដស្ោះ	ដនាោះ	។	ដៅដពល	ខ្នុំ	ដករោក	

ពរី	អធិស្ឋាន	រួច	ខ្នុំ	រាន	ដចឹង	ថា	អវរី	ៗ 	ទាំងអស់	នចឹង	អាច	

សដកមច	រាន	។	ខ្នុំ	ពុំ	ដចឹង	ថា	នចឹង	ដកើត	ដ�ើង	យា៉ាង	ដូចដម្តច	

ដ្	ប៉ុដន្ត	ខ្នុំ	រាន	្ ្ួល	អារម្ណ៍	សុខស្ន្ត	ដដល	អោះអាង	

ដល់	ខ្នុំ	ថា	កពោះអមចាស់	នចឹង	កបទាន	ឲ្យ	។

ដស្អកដ�ើង	ខ្នុំ	រាន	ដបើក	កបអប់	សំបុកត	របស់	

ដយើង		ដ�ើយ	រាន	កប្ោះដ�ើញ	រោត	បុណ្យ	ក្រីស្ទម៉ាស់	

មួយ	។	បុ្្គល	ដដល	ដផ្ើ	សំបុកត	មក	រាន	ព្យយាម	ោក់	

អត្តសញ្ញាណ	ខលេលួន	ដដើម្រី	កុំ	ឲ្យ	ដ្	ស្រល់	។	គ្មាន	ដតម	

ដៅដលើ	រោត	ដនាោះ	ដ�ើយ	វា	កតូវរាន	បញជទូន	មក	ដោយ	

ផាទាល់	ថដ	។

ដៅដលើ	រោត	ដនាោះ	មន	ោក្យ	ថា	«	សូម	

អបអរស្្រ	!	អ្ក	្ ឺ	ជា	បុ្្គល	ដដល	រាន	្ ្ួល	នូវ	

ដសចក្តរី	សប្នុរស	ពរី	ពួកក្រីស្ទាន	។	រីករយ	បុណ្យ	

ក្រីស្ទម៉ាស់	ហានណា	។	សូម	សំណាង	ល្អ	ជាមួយ	នចឹង	

ដបសកកម្	របស់	អ្ក	»	។

ដៅក្នុង	រោត	ដនាោះ	មន	្ ចឹក	ករាក់	100	ដុោលារ	។	ខ្នុំ	

រាន	ឈរ	ដៅ	មុខ	ទាវារ	ដ�ើយ	យំ	។	ដតើ	អ្កណា	រាន	ដធវើ	

រោរណ៍	ដនោះ	ដតើ	ពួកដ្	រាន	ដចឹង	ពរី	ដសចក្តរីកតូវរោរ	របស់	ខ្នុំ	

ដោយ	រដបៀប	ណា	?

ដកចើនឆ្នាំ	ដករោយ	មក	ខ្នុំ	ពុំ	ដចឹង	ថា	នរណា	រាន	យក	

ករាក់	មក	ផ្ទោះ	ខ្នុំ	រោល	ពរី	ថថងៃ	ដនាោះ	ដ្	។	ខ្នុំ	រាន្ិត	អំពរី	

មនុស្	មនាក់	ដនាោះ	ឬ	មនុស្	ដផ្ងៗ	យា៉ាង	ដកចើន	តាំង	ពរី	

ដពលដនាោះ	មក	។	ពួកដ្	រាន	បគ្ហាញ	ពរីអវរី	ដដល	ខ្នុំ	ដជឿ	ដលើ	

ដអលដឌើរ	យ៉ូដសប	ប៊ី.វុឺតលរីន	(	1៩17–2008	)

ថន	កូរ៉ុម	ថន	ពួកស្វក	ដប់ពរីរ	នាក់	ដដល	ដោក	មន	

កបស្សន៍	៖	«	ដសចក្តរី	អាណិតអាសូរ	របស់	មិត្តភក្តិ	

ដដល	ដូច	ជា	កពោះក្រីស្ទ	ពិត	ជា	ដក់ជាប់	ដួងចិត្ត	និង	

ផាលាស់ប្តទូរ	ជរីវិត	របស់	ដយើង	ដមន	។	.	.	.	ក្នុង	ស្សនាចកក	

ដនោះ	រោរ	អធិស្ឋាន	សុំ	ជំនួយ	ជា	ដរឿយ	ៗ 	កតូវ	រាន	ដ្លេើយ	

តប	ដោយ	កពោះ	អមចាស់	តាម	រយៈ	រោរ	បដកមើ	ជា	កបចាំ	របស់	

បង	ប្អទូន	កបុសកសរី	ដដល	យក	ចិត្ត	្ ុកោក់	តាម	វិធរី	ដ៏	

ស្មញ្ញ	។	ដៅ	ក្នុង	ដសចក្តរី	ល្អ	ថន	មិត្តភក្តិ	ដ៏	ដស្មាោះកតង់	

ខ្នុំ	រាន	ដ�ើញ	ពរី	ដសចក្តរី	ដមតាតា	ករុណា	ដដល	្ លេនុោះ	បញ្ចាំង	ពរី	

កពោះអមចាស់	ក្ង់	ផាទាល់	»	។ 1

កិច្រោរ	សប្នុរស	ដនាោះ	រាន	ផាលាស់ប្តទូរ	ខ្នុំ	ជួយ	ខ្នុំ	ឲ្យ	

ដចញដបសកកម្	របស់	ខ្នុំ	ទាន់	ដពល	ដ�ើយ	បំផុស	្ ំនិត		

ខ្នុំ	ឲ្យ	ខ្នុំ	រក	ដមើល	រដបៀប	ដផ្ងៗ	ដដើម្រី	រោលាយ	ជា	ចដមលេើយ	

ចំដោោះ	រោរអធិស្ឋាន	របស់	មនុស្	ដថ្	។	◼
ហ្នណានអដសលីននៅរែ្ឋអារីស្សនូណាស.រ.អា.

កំណត់ចំោំ

	 1.	យូដសប	ប៊ី.វុឺតលរីន	« Valued Companions	»	
Ensign,	ដខ	វិច្ិរោ	ឆ្នាំ	1៩៩7	្ំព័រ	32	។

ខ្នុំបាននបើកតបអប់សំបុត្ររបស់នយើងន�ើយបាន

តបទះនេើញកា្របុ�្យតគីស្មា៉ាស់មួយ។គ្ម

នដ្រមនៅនលើកា្រនន្ះនឡើយវាត្រូវបានប្ជនូនមក

នោយផាទាល់នែ។

�ិ
ត	20	ឆ្នាំ	មក	ដ�ើយ	ដដល	ខ្នុំ	រាន	្ ្ួល	រោរដៅ	

បដកមើ	ដបសកកម្	ដៅ	កបដ្ស	ជប៉ុន	។	ដោយ	មន	

រោរ្ិត	្ ុក	ជាមុន	ដ៏	ល្អ	កពម	ជាមួយ	នចឹង	ក្តរី	រារម្ភ	មួយ	

ចំនួន	ខ្នុំ	រាន	ដរៀបចំ	ខលេលួន	ដចញ	បដកមើ	ដបសកកម្	ខ្នុំ	ក្នុង	ដខ	

មករ	។	អំ�នុង	ដពល	ដនាោះ	ឪពុក	មតាយ	ខ្នុំ	ទាំង	ពរីរ	រាន	

រាត់បង់	រោរគ្រ	។

ខ្នុំ	រាន		ករាក់	ឧបត្ថម្ភ	សកមប់	ដបសកកម្	ខ្នុំ	ដៅដពល	

ខ្នុំ	រាន	មក	ដល់	កបដ្ស	ជប៉ុន	ប៉ុដន្ត	ក្ួស្រ	របស់	ខ្នុំ	មន	

បញ្ហា	ដផ្ក	�ិរញ្ញវត្ថនុ	។	ខ្នុំ	ពុំ	ករាកដ	ថា	ដតើ	ខ្នុំ	រាន	ករាក់	

មក	ពរី	ណា	សកមប់	រោរចំណាយ	នា	ដពល	ខាង	មុខ	ដូច	

ជា	សដមលេៀកបំោក់	ដបសកកម្	វា៉លរី	និង	វត្ថនុ	ដកបើករាស់	

ចាំរាច់	ដផ្ង	ដ្ៀត	ដនាោះដ្	។	ខ្នុំ	រាន	ដធវើរោរ	ដករៅ	ដម៉ាង	

ប៉ុដន្ត	ដៅដត	មិន	ក្ប់កគ្ន់	ដ្ៀត	។	ជាពិដសស	ខ្នុំ	រារម្ភ	

យា៉ាង	ខាលាំង	ថា	ដតើ	ខ្នុំ	អាច	រាន	ករាក់	មក	បង់	ថថលេ	ដធវើ	លិខិត	

្លេង	ដដន	ភាលាម	យា៉ាង	ដូចដម្តច	

ដដើម្រី	ខ្នុំ	អាច	្ ្ួល	រាន	

វា	ទាន់	ដពល	ដចញ	ដៅ	

កបដ្ស	ជប៉ុន	។
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៤៤ លីអា�ូណា

រោយម្បីថានីរេរូរា៉ាដនេតូខ្ស្កតូ

ការ្្ួល	រាន	រោរដៅ	ដបសកកម្	របស់	

ខ្នុំ	្ ឺជា	ឱរោស	ដ៏	អស្ចារ្យ	និង	រុងដរឿង	

បំផុត	ដៅ	ក្នុង	ជរីវិត	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	រាន	្ ិត	

អំពរី	ដបសកកម្	ជាដកចើន	ដង	ចាប់តាំង	ពរី	ខ្នុំ	រាន	្ ្ួល	

្រីបនាទាល់	ពរី	ដំណចឹងល្អ	រោល	ខ្នុំ	អាយុ	18	ឆ្នាំ	។	ខ្នុំ	ចាំថា	

ដៅដពល	ខ្នុំ	រាន	្ ្ួល	រោរដៅ	បដកមើ	របស់	ខ្នុំ	ដៅក្នុង	

ដបសកកម្	ថតវា៉ន់	ថតឈុន	ដនាោះ	ខ្នុំ	រាន	ដចឹង	ថា	វា	កតូវ	

ដ�ើយ	ដ�ើយ	ខ្នុំ	ពិតជា	រំដភើប	ដដើម្រី	បដកមើ	។

ខ្នុំ	រាន	អាន	កពោះ្ម្រីរ	រល់	ថថងៃ	ចូលដរៀន	ថានាក់	រោរដរៀបចំ	

អ្ក	ផ្ពវផសោយ	ស្សនា	និង	កពោះវិហារ	បរិសុ្្ធ	ដ�ើយ	

ដថមទាំង	រាន	ព្យយាម	ដរៀន	ភាស្	ចិន	ដោយ	ខលេលួន	ឯង	

ដ្ៀត	ផង	។	ដោយស្រ	ខ្នុំ	ជា	កូន	ដទាល	ក្នុង	ក្ួស្រ	ដនាោះ	

ខ្នុំ	រាន	ដចឹង	ថា	ដបសកកម្	របស់	ខ្នុំ	នចឹង	មិនកតចឹមដត	នាំ	

កិត្តិយស	ដល់	ខលេលួន	ឯង	ប៉ុដណាណាោះដ្	ដថមទាំង	ដល់	ឪពុក	

មតាយ	និង	កពោះវរបិតាសួ្៌	ផងដដរ	។	ដៅថថងៃ	ដដល	ខ្នុំ	

រាន	ចូល	ដៅ	មជ្ឈមណ្ល	បំោក់បំប៉ន	អ្កផ្ពវផសោយ	

ស្សនា	(	អិម.	ធរី.	ស៊ី.	)	ខ្នុំ	រាន	មន	អារម្ណ៍	ថា	នចឹង	

គ្មាន	បញ្ហា	អវរី	ដកើត	ដ�ើង	ដ�ើយ	អំ�នុង	ដពល	18	ដខ	ដ្ៀត	។	

ខ្នុំ	រំដភើប	ចំដោោះ	ដរឿង	ក្ប់	យា៉ាង	ដពល	្ ិត	ពរី	រោរដ�ើញ	ពិធរី	

បុណ្យ	កជមុជ្ចឹក	ពរីរោរភលេក់	ម្ទូប	ថតវា៉ន់	ដដល	ខ្នុំ	ធាលាប់	រាន	

ឮ	ជា	ដកចើន	ដង	មក	ដ�ើយ	។	ខ្នុំ	ពុំដចឹង	សូម្រីដត	បន្តិច	ដ�ើយ	

ដៅដពល	ខ្នុំ	ចូលដៅ	អិម.	ធរី.	ស៊ី.	ថា	ដបសកកម្	របស់	ខ្នុំ	

ពិតជា	ខុសដបលេក	យា៉ាង	ខាលាំង	ពរី	អវរី	ដដល	ខ្នុំ	រំពចឹង	្ ុក	។

រោរធាលាក់ខ្លួនឈឺ

កបដ�ល	ជា	បួន	ដខ	ដៅក្នុង	ដបសកកម្	របស់	ខ្នុំ	ខ្នុំ	រាន	

ចាប់ដផ្តើម	ឈឺ	—	ពុំ	ដមន	កគ្ន់ដត	ក្នុង	ដពល	សកម្ភាព	

ធម្តា	ដូច	ជា	ជិោះ	កង់	ឬ	ហាត់	ករាណ	ដៅដពល	កពចឹក	

ដ�ើយ	ប៉ុដន្ត	ខ្នុំ	ឈឺ	សូម្រី	ដត	ខ្នុំ	សកមក	ឬ	សិកសោ	ផាទាល់	

ខលេលួន	។	ខ្នុំ	រាន	ចាប់ដផ្តើម	កសក	្ មងៃន់	យា៉ាង	ដលឿន	។	

សូម្រី	ដត	ខ្នុំ	ផចឹក	្ ចឹក	ដនាោះ	ក៏	ដធវើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	ឈឺ	ដដរ	។	រោរដធវើដតស្ត	

របស់	ដវជជបណ្ិត	ពុំ	អាច	ដចឹង	ថា	ខ្នុំ	ឈឺ	អវរី	ដ�ើយ	។	ខ្នុំ	គ្មាន	

រា៉ារ៉ស៊ីត	ឬ	វីរុស	អវរី	ដ�ើយ	។	កបធាន	ដបសកកម្	របស់	

ខ្នុំ	ថដ្ូ	ដបសកកម្	របស់	ខ្នុំ	និង	ខលេលួន	ខ្នុំ	ផាទាល់	វដងវងវគ្វាន់	ពរី	

សុខភាព	ដដល	រោន់ដត	ក្ុឌដកទាម	របស់	ខ្នុំ	ដនោះ	។

អំ�នុង	មួយ	ដខ	ដករោយ	មក	ដនាោះ	ខ្នុំ	រាន	រកសោ	ដសចក្តរី	

ជំដនឿ	ដដល	ដធវើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	ភាញាក់ដផ្អើល	យា៉ាង	ខាលាំង	។	ដទាោះបរី	ជា	ខ្នុំ	

មន	រោរលំរាក	ក្តរី	ខ្នុំ	ដៅដត	មន	ជំដនឿ	ថា	ដបើសិន	ខ្នុំ	បន្ត	

ព្យយាម	ដធវើរោរ	ធាក់	កង់	រោន់ដត	ដលឿន	ដ�ើយ	និយាយ	

ភាស្	ចិន	ដដល	ខ្នុំ	ដចោះ	រដិបរដុបដនោះ	ជាមួយ	មនុស្	

ក្ប់គ្នា	ដដល	ខ្នុំ	ជួប	ដនាោះ	កពោះ	អាច	ដធវើ	អព្ភទូតដ�តុ	ដដើម្រី	

ព្យរាល	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	ដជឿ	ដលើ	ដរឿង	ថន	រោរព្យរាល	អ្ក	ឈឺ	

របស់	កពោះក្រីស្ទ	និង	រោរដករាស	មនុស្	ស្លាប់	ដ�ើយ	

ខ្នុំ	ដជឿ	ដោយ	អស់	ពរី	ចិត្ត	ថា	ក្ង់	នចឹង	ដធវើ	រោរណ៍	ដនាោះ	

ចំដោោះ	ខ្នុំ	ផងដដរ	—	ជា	អ្ក	ផ្ពវផសោយ	ស្សនា	ដដល	

្ន់ដខសោយ	មនាក់	ប៉ុដន្ត	ដពញ	ដោយ	ក្តរី	រំដភើប	។	នាថថងៃ	

អា្ិត្យ	មួយ	ដពល	ដដល	ថដ្ូ	របស់	ខ្នុំ	និង	ខ្នុំ	កំពុង	ជិោះ	

កង់	ដៅ	ស្ោកបជុំ	ស្សនាចកក	ដដើម្រី	ជួប	ស្សនា	

្ន់រោរី	ដនាោះ	រោរឈឺចាប់	និង	រោរកបរោច់	ក្នាទាក់	ដពញ	

ការត្រឡប់មកផ្ះវិញមុនកំ�្រ់
ពីនបសកកម្មរបស់ខ្នុំ

ខ្ញំពុំែឹងសរូម្បីដតបន្ឈិចរេើយ

រៅរពលខ្ញំចរូលរៅក្ញង

មជ្មណ្ឌលបំពាក់បំប៉ន

អ្កផ្ពវផសាយសាសន្ថា

របសកកម្របស់ខ្ញំពឈិតជា

ខុសដប្កយា៉ាងខ្លាំងពីអវីដែល

ខ្ញំរំពឹងទុក។
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៤៦ លីអា�ូណា

រងរោយ	ដធវើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	ពុំ	អាច	កទាំ	រាន	។	ដៅដពល	ដយើង	ដៅ	

ដល់	ស្ោកបជុំ	ខ្នុំ	រាន	សុំ	ឲ្យ	ដអលដឌើរ	ផ្តល់	រោរកបសិ្្ធិ	

ពរ	ដល់	ខ្នុំ	ដដល	រោរកបសិ្្ធិពរ	ដនាោះ	រាន	ជួយ	ខ្នុំ	ដមន	។	

ដពលដវោ	ដចោះ	ដត	កនលេង	ដៅ	រោរកបសិ្្ធពរ	បពវជិតភាព	

រាន	ដធវើ	រោន់ដត	ដកចើន	កពមទាំង	រោរអធិស្ឋាន		ជាដកចើន	

ដដើម្រីសុំ	រោរជាសោះដស្ើយ	ផងដដរ	។

វា	្ ឺ	ជា	ដពល	ដ៏	លំរាក	បំផុត	ថន	ដបសកកម្	របស់	

ខ្នុំ	នា	កពចឹកមួយ	ដៅដពល	ខ្នុំ	ដករោក	ដ�ើង	ដៅក្នុង	

អារោសធាតុ	ដ៏	ដរៅតា	ថន	កបដ្ស	ថតវា៉ន់	ដ�ើយ	ខ្នុំ	ដចឹង	ថា	

ខ្នុំ	ពុំ	អាច	បកមស់	ខលេលួន	ដចញ	ពរី	ដក្	រាន	ដ�ើយ	។	ដៅ	

កគ្	ដនាោះ	ខ្នុំ	រាន	ដចឹង	ថា	ខ្នុំ	ពុំ	អាច	ដធវើ	ជា	អ្ក	ផ្ពវផសោយ	

ស្សនា	យូរ	ដ្ៀត	ដ�ើយ	។	កបធាន	ដបសកកម្	របស់	

ខ្នុំ	រាន	មក	សួរសុខ្ុក្ខ	ដ�ើយ	ដយើង	រាន	កបចឹកសោ	គ្នា	។	

ដយើង	រាន	ជដជក	ពរី	អវរី	ដដល	អាច	ដធវើ	រាន	ដ�ើយ	បនាទាប់	

ពរី	រោរអធិស្ឋាន	ជា	ដកចើន	កពមទាំង	រាន	យំ	ផងដនាោះ	

កពោះវិញ្ញាណ	រាន	បញ្ជាក់	ថា	ខ្នុំ	កតូវដត	កត�ប់	ដៅ	ផ្ទោះ	វិញ	

ដ�ើយ	ដផាតាត	ដលើ	សុខភាព	ខលេលួន	។

រោរម្តេប់រៅផ្ទលះវិញមុនកំណត់

ជំនួស	ឲ្យ	រោរកត�ប់	មក	ផ្ទោះ	ដដល	មន	ដប៉តដរា៉ាង	

និង	ោក្យ	ថា	«	សូម	ស្វា្មន៍	រោរកត�ប់	មក	ផ្ទោះ	វិញ	»	

ដនាោះ	ខ្នុំ	កតូវ	ដៅដលើ	រដ្ោះ	រុញ	ចុោះ	ពរី	ដលើ	យន្តដហាោះ	ដៅ	ជួប	

ឪពុក	មតាយ	ដដល	រារម្ភ	ពរី	ខ្នុំ	ដដល	រាន	នាំ	ខ្នុំ	ដៅរោន់	

បន្ទប់	សដ្គ្រោះ	បនាទាន់	ដៅ	មន្ទរីរដព្្យ	ភាលាម	។	ជា	ដកចើន	ដខ	

បនាទាប់	ពរី	រោរដធវើ	ដតស្ត	ដវជជបណ្ិត	ពុំ	អាច	រកដ�ើញ	ថា	ខ្នុំ	

ឈឺ	អវរី	ដ�ើយ	។	ដករៅពរីដនាោះ	មនុស្	ដដល	មន	បំណង	ល្អ	

ដៅជុំ	វិញខលេលួន	ខ្នុំ	រាន	និយាយ	មក	ខ្នុំ	ថា	«	ដតើ	ខ្នុំ	នចឹង	កត�ប់	

ដៅវិញ	ដៅដពល	ណា	?	»	«	ដតើ	អ្ក	នចឹង	ដៅ	ផ្ទោះ	ឬ	?	»	

«	កបដ�ល	ជា	អ្ក	្ ួរដត	ដរៀបរោរ	»	។	«	អ្ក	មិន	្ ួរ	ដៅ	

ដបសកកម្	ទាល់ដត	ដស្ោះ	»	។

ខ្នុំ	មន	អារម្ណ៍	ថា	ខាមាស់ដអៀន	ដ�ើយ	

កចបូកកចបល់	។	ដតើ	ខ្នុំ	សក្តិសម	នចឹង	ដសចក្តរី	កសឡាញ់	

របស់	កពោះ	ឬដ្	?	ដ�តុអវរី	រាន	រោរណ៍	ដនោះ	ដកើត	ដ�ើង	

សូម្រីដត	ខ្នុំ	ព្យយាម	បដកមើ	យា៉ាង	ខាលាំង	យា៉ាង	ដនោះ	?	ដតើ	ខ្នុំ	

មិនដមន	ជា	អ្កផ្ពវផសោយស្សនា	ល្អ	ដ្	ឬ	?	ដតើ	កពោះ	

រាន	ស្តាប់	ខ្នុំ	ដដរ	ឬដ្	?	ដតើ	មិត្តភក្តិ	របស់	ខ្នុំ	នចឹង	្ ្ួល	

យក	រោរបដកមើ	ជា	អ្ក	ផ្ពវផសោយ	ដ៏	«	្ន់ដខសោយ	»		

របស់	ខ្នុំ	ដដរ	ឬដ្	?

អស់ដពល	ជាង	ករាំមួយ	ដខ	ខ្នុំ	មន	រោរលំរាក	

យល់	ពរី	្ រីបនាទាល់	របស់	ខលេលួន	ឯង	ដដល	ខ្នុំ	មន	អារម្ណ៍	

ខុស្្គង	។	ខ្នុំ	រាន	្ ងៃល់	ថា	ដតើ	ខ្នុំ	រាន	ធាលាក់	ពរី	កពោះ្ុណ	

ឬ	ដ�ើយ	ដតើ	កពោះវរបិតាសួ្៌	ពិត	ជា	កសឡាញ់	ខ្នុំ	

ដមន	ឬ	។	ដទាោះបរី	ជា	ខ្នុំ	រាន	ចាប់ដផ្តើម	មន	អារម្ណ៍	

កសួលខលេលួន	បន្តិចម្តងៗ	ខ្នុំ	ពុំ	មន	អារម្ណ៍	ដូច	រោល	ពរី	មុន	

ដបសកកម្	របស់	ខ្នុំ	ដ�ើយ	។	ដ�ើយ	ខ្នុំ	ដៅដត	ដ�ើញ	ថា	

ខលេលួន	ឯង	ព្យយាម	ដ្ចដវស	ដចញ	ពរី	ដំដណើរ	ជរីវិត	កបកកតរី	។

ោងាច	មួយ	មិត្តភក្តិ	ដ៏	ល្អ	របស់	ខ្នុំ	និង	ខ្នុំ	រាន	ជដជក	

គ្នា	។	គ្ត់	ក៏	មន	ប្ពិដស្ធន៍	ថន	រោរឈឺចាប់	និង	

្ុក្ខដស្ក	ដដល	កត�ប់	មក	ផ្ទោះ	វិញ	មុន	រោល	កំណត់	

ដបសកកម្	របស់	ខលេលួន	ដោយស្រ	ជំងឺ	ដ�ើយ	រាន	

កត�ប់	ដៅ	បដកមើ	ដបសកកម្	វិញ	។	តាំង	ពរី	ករាំមួយ	ដខ	

មក	ដនោះ	ខ្នុំ	ចាំថា	យប់	ដនាោះ	្ ឺ	ជា	ដលើក	្ រីមួយ	ដ�ើយ	ដដល	

ខ្នុំ	មន	អារម្ណ៍	ថន	ភាព	សុខស្ន្ត	ពិត	។	សំដ�ង	ថន	

កពោះវិញ្ញាណ	រាន	ខ្ចឹប	ករាប់	ខ្នុំ	ថា	«	អ្ក	កតូវដត	កត�ប់	

ដៅ	វិញ	»	។	ខ្នុំ	មន	អារម្ណ៍	ធូរដស្ើយ	ដដល	្ រីបំផុត	

រាន	ដចឹង	ថា	ខ្នុំ	កតូវរាន	ដណនាំ	ឲ្យ	បន្ត	ដៅមុខ	ដ្ៀត	។	ខ្នុំ	

រាន	ជួប	ប៊ីស្ព	របស់	ខ្នុំ	ដៅថថងៃ	បនាទាប់	។	ដករោយ	មក	ខ្នុំ	

រាន	សរដសរ	លិខិត	មួយ	ដៅ	នាយកោឋាន	អ្ក	ផ្ពវផសោយ	

ស្សនា	ដោយ	សួរ	ដ្	ថា	ដតើ	ខ្នុំ	អាច	កត�ប់	ដៅ	បដកមើ	

ដបសកកម្	វិញ	រាន	ឬ	ដ្	?	ខ្នុំ	រាន	្ ្ួល	រោរដស្ើសុំ	

របស់	ខ្នុំ	ដ�ើយ	មួយ	ដខ	ដករោយ	មក	ខ្នុំ	រាន	ោក់	ស្លាក	

ដោមាោះ	ខ្នុំ	ម្តង	ដ្ៀត	។

ករាំមួយ	ដខ	ដករោយ	មក	ខ្នុំ	រាន	ចាប់ដផ្តើម	មន	បញ្ហា	

សុខភាព	ដដដល	ដនាោះ	ម្តង	ដ្ៀត	។	ខ្នុំ	ចាំ	ពរី	រោរដដក	

ដៅដលើ	ដក្	ដៅ	ឯ	មន្ទរីរដព្្យ	ដោយ	រដវើរវាយ	អស់	ជា	ដកចើន	

ដម៉ាង	ដោយ	រោរ	ដធវើ	ដតស្ត	និង	ចាក់ថានាំ	។	ខ្នុំ	មិន	ចង់	

ដជឿដ្	ថា	វា	រាន	ដកើត	ដ�ើង	ម្តង	ដ្ៀត	។	ខ្នុំ	ដចឹង	ថា	ដលើក	

ដនោះ	ដបសកកម្	របស់	ខ្នុំ	ចប់	ដ�ើយ	។	ដោយ	រោរយំ	

ទាំង	ខកចិត្ត	កពមទាំង	ដស្កស្តាយ	ដនាោះ	ខ្នុំ	រាន	ស្តាប់	

រទាលះបីជាររូបរោយខ្ញំទាំងមរូលពុំបានជាមួយ

រយភា្រយក៏រោយក៏ែួងចឈិត្របស់ខ្ញំបានរម្តៀម

រួចជារម្សចរែើម្បីបរម្មើរលាករៅហាវាយដែរ។
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កបធាន	ដបសកកម្	ដ៏	ថវឆ្លាត	របស់	ខ្នុំ	និយាយ	«	ស៊ីដស្ទើរ	

រ៉ូម៉ាដណ�ទូ	អ្ក	រាន	កសឡាញ់	កពោះអមចាស់	យា៉ាង	ខាលាំង	ពរីរ	

ដង	មក	ដ�ើយ	ដោយស្រ	អ្ក	រាន	កត�ប់	មក	វិញ	»	។	

ខ្នុំ	មន	អារម្ណ៍	កក់ដរៅតា	យា៉ាង	ខាលាំង	ដោយស្រ	ោក្យ		

សម្រី	របស់	គ្ត់	។	ម្តង	ដនោះ	ខ្នុំ	រាន	ជិោះយន្តដហាោះ	ដៅ	

ផ្ទោះវិញ	ខ្នុំ	រាន	សន្យ	ជាមួយ	កពោះវរបិតាសួ្៌	របស់	ខ្នុំ	ថា	

ខ្នុំ	ដៅដត	បន្ត	ដស្មាោះកតង់	ដទាោះបរី	ជា	ខ្នុំ	ពុំរាន	្ ្ួល	ចដមលេើយ	

របស់	ខ្នុំ	ក្តរី	។

ដសវងរករោរជាសលះរស្បើយរាមរយៈែគ្វាយ្ួន

របស់ម្ពលះម្្ីស្ទ

ឥ�ទូវ	ដនោះ	វា	អស់	រយៈដពល	ជាង	ពរីរ	ឆ្នាំ	ដ�ើយ	តាំង	ពរី	

ខ្នុំ	កត�ប់	មក	ផ្ទោះ	វិញ	។	ខ្នុំ	ដៅដត	មន	បញ្ហា	ដដដល	ដនាោះ	

ដ�ើយ	កមលាំង	និង	ថាមពល	របស់	ខ្នុំ	ពុំ	មន	ដូចពរីមុន	

រោរបដកមើ	ដបសកកម្	របស់	ខ្នុំ	ដ�ើយ	។	ដវជជបណ្ិត	ពុំ	រាន	

រកដ�ើញ	ថា	ខ្នុំ	ឈឺ	អវរី	ដ�ើយ	។	វា	ពុំ	គ្យ	កសួល	សកមប់	

ខ្នុំ	ដដើម្រី	ដធវើ	ជា	អ្ក	កត�ប់	ពរី	ដបសកកម្	ដដល	ពុំ	រាន	បដកមើ	

ដបសកកម្	ដពញ	ដនាោះ	ដ�ើយ	។	ដទាោះជា	យា៉ាង	ណា	ខ្នុំ	

ដៅដត	កសឡាញ់	អ្កដកបចិត្តដជឿ	ដ៏	ល្អៗ	របស់	ខ្នុំ	ក្ប់គ្នា	។	

វា	ចំណាយ	ដពល	យូរ	ដដើម្រី	ឲ្យ	ខ្នុំ	មន	អារម្ណ៍	ថា	ខ្នុំ	រាន	

បំដពញ	ចប់សពវក្ប់	ដ�ើយ	ដចឹង	ថា	រោរបដកមើ	ដបសកកម្	

ដ៏	ខលេរី	របស់	ខ្នុំ	មន	តថមលេ	ដូច	ជា	ដបសកកម្	18	ឬ	24	ដខ	

របស់	អ្ក	ផ្ពវផសោយ	ស្សនា	ដថ្	ដ្ៀត	ផងដដរ	។

កពោះអមចាស់	រាន	កបទាន	ឱរោស	ជាដកចើន	ឲ្យ	ខ្នុំ	

និយាយ	ជាមួយ	មនុស្	ដថ្	ដដល	ធាលាប់	ជួប	ពិដស្ធន៍	ថន	

រោរឈឺចាប់	ដដល	រាន	កត�ប់	មក	ផ្ទោះ	វិញ	ដោយ	ពុំ	រាន	

រំពចឹង	្ ុក	ជាមុន	។	ខ្នុំ	ដចឹង	ថា	កពោះវរបិតាសួ្៌	រាន	នាំ	ខ្នុំ	ឲ្យ	

ជួប	ពួកដ្	ដចកចាយ	្ រីបនាទាល់	កពមទាំង	ជួយ	ពួកដ្	ឲ្យ	

ដចឹង	ថា	រោរកត�ប់	មក	ផ្ទោះ	មុន	កំណត់	ដោយស្រ	បញ្ហា	

សុខភាព	ពុំដមន	ជា	ភាព	្ ន់ដខសោយ	ដដើម្រី	រកសោ	វា	្ ុក	ជា	

ដរឿង	សមងាត់	ដនាោះ	ដ្	ប៉ុដន្ត	វា	ជា	ប្ពិដស្ធន៍	មួយ	ដដល	

កតូវដត	ពិភាកសោ	គ្នា	។

ដលើក	្ រីមួយ	ដដល	ខ្នុំ	កត�ប់	ដៅ	ផ្ទោះ	វិញ	ខ្នុំ	រាន	

ជួប	ប្ពិដស្ធន៍	ថន	អារម្ណ៍	ដដល	កពដងើយ	កដន្តើយ	

នចឹង	ដសចក្តរីជំដនឿ	ខលេលួន	ប៉ុដន្ត	ដៅដលើក	្ រី	ពរីរ	ដដល	ខ្នុំ	រាន	

កត�ប់	ដៅ	ផ្ទោះ	ដនាោះ	ខ្នុំ	មន	អារម្ណ៍	យា៉ាង	ល្អ	ដដើម្រី	បន្ត	

ដៅ	ដស្មាោះកតង់	។	ខ្នុំ	បន្ត	ដធវើ	កិច្រោរ	ដដល	ជាមូលោឋាន	៖	

សិកសោ	កពោះ្ម្រីរ	ចូលរួម	ថានាក់	វិ្្យស្ថាន	ចូលរួម	

ស្សនាចកក	ដ�ើយ	បំដពញ	រោរដៅបដកមើ	របស់	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	

រាន	អធិស្ឋាន	ជា	ដកចើន	ដង	ដដើម្រី	ដចឹង	ពរី	មូលដ�តុ	ដដល		

ដរឿងរ៉វ	ក្ប់	យា៉ាង	រាន	ដកើត	ដ�ើង	។	ខ្នុំ	ឈប់	បដនាទាស		

ខលេលួន	ឯង	ដ�ើយ	ខ្នុំ	ឈប់	បដនាទាស	កពោះវរបិតាសួ្៌	។	

ដៅដពល	ខ្នុំ	រាន	ដមើល	ដៅ	ជរីវិត	របស់	ខ្នុំ	តាំងពរី	ខ្នុំ	កត�ប់	

មក	ផ្ទោះវិញ	ដ�ើយ	រាន	ដៅដលង	បងប្អទូន	កបុសកសរី	

ជនជាតិ	ចិន	របស់	ខ្នុំ	ដដល	រស់ដៅ	ក្នុង	្ រីកកុង	របស់	ខ្នុំ			

ដនាោះ	ខ្នុំ	បន្ត	ឈរ	យា៉ាង	រឹងបុចឹង	ដដល	វា	ជា	ដគ្លដៅ	ដ៏		

អស់កល្	ចំដោោះ	អវរីៗ	ទាំង	ដនាោះ	។

ខ្នុំ	ចូលចិត្ត	ោក្យ	ដពចន៍	ដៅក្នុង	ម៉ូស្យ	5:15:	

«	ដ�តុដូដចានាោះ	ដ�ើយ	ដយើង	ចង់	ឲ្យ	អ្ក	រល់	គ្នា	តាំងចិត្ត	

ខាជាប់ខជលួន	ដ�ើយ	នចឹងនរ	្ឺ	ដោរដពញ	ដៅ	ដោយ	អំដពើ	ល្អ	

ជានិច្	ដដើម្រី	ឲ្យ	កពោះក្រីស្ទ	ដដល	ជា	កពោះអមចាស់	ដ៏	ជា	

កពោះ	ដដល	មន	ក្ប់	កពោះដចស្តា	ក្ង់	រាន	ភាជាប់	អ្ក	្ ុក	ជា	

របស់	ផង	ក្ង់	ដដើម្រី	ឲ្យ	អ្ក	រាន	នាំ	ដៅ	រោន់ឋានសួ្៌	្ ឺ	

ដដើម្រី	ឲ្យ	អ្ក	រល់	គ្នា	រាន	ដសចក្តរី	សដ្គ្រោះ	ដ៏	អស់កល្	

ជានិច្	និង	ជរីវិត	ដ៏	ដៅអស់កល្	ជានិច្	តាមរយៈ	

ករាជាញា	និង	កពោះដចស្តា	និង	ដសចក្តរី	យុត្តិធម៌	និង	

ដសចក្តរី	ដមតាតាករុណា	របស់	កពោះអង្គ	ដដល	រាន	បដងកើត	វត្ថនុ	

សពវស្រដពើ	ដៅដលើ	ឋានសួ្៌	និង	ដៅដលើ	ដផនដរី	ដដល	

ជា	កពោះដលើ	អវរីៗ	ទាំងអស់	»	។

ខ្នុំ	ដជឿ	ថា	ដបើសិន	ខ្នុំ	បន្ត	រស់ដៅ	ដោយ	រោរលោះបង់	

ចំដោោះ	កពោះអមចាស់	ដនាោះ	ខ្នុំ	នចឹង	្ ្ួល	រាន	ពរជ័យ	

ជា	និរន្តរ៍	។	តាម	រដបៀប	ដនោះ	ខ្នុំ	រាន	ដចឹង	ថា	ខ្នុំ	

កតូវរាន	ជាសោះដស្ើយ	តាមរយៈ	ដគ្វាយធួន	របស់	

កពោះដយស៊ូវក្រីស្ទ	ដទាោះបរី	ជា	រូបរោយ	ខ្នុំ	ទាំងមូល	ពុំ	

រាន	ជា	មួយ	រយភា្រយ	ក៏ដោយ	ក៏	ដួងចិត្ត	របស់	

ខ្នុំ	រាន	ដកតៀម	រួច	ជា	ដកសច	ដដើម្រី	បដកមើ	បុពវដ�តុ	ថន	

ដោកដៅហាវាយ	ដដរ	។	◼
េ្កនិពន្រស់នៅរ�្ឋយូថាេ៍ស.រ.អា។

រតើជរម្មើសរបស់ខ្ញំរានអវីខ្លះរបើខ្ញំម្តេប់មកផ្ទលះវិញ

មុនកំណត់រោយសារដតបញ្ហាសុខភាពរន្លះ?

ច្ំនោះអស់អ្កដែលមានបញ្ហាខាងរូបកាយ

ផលនូវច្ិ្រតែឬអារម្ម�៍សូមពិភាកសាជាមួយប៊ីស្សព

ឬតបធាន្ ខារបស់អ្កសតមាប់ព័្រ៌មាន

បដនថែមអំពីកម្មវិ្ីននការបនតមើនន្ សន្ច្តក

របស់អ្កផ្សព្ផសាយ្ សន្។

«ការបនតមើនបសកកម្មអាច្កាលាយជាពរ�័យ

មួយន្្ើឲ្យបុគ្លមានាក់ៗអាច្នៅផ្ះ

ន�ើយទទួលការពយាបាលត្រឹមត្រូវខ�ទៈដែល

អាច្រីកច្នតមើននិងមានភាពចាស់ទុំក្នុងការបនតមើ

តពះអមាចាស់»។

រវជ្បណ្ឌឈិតែរូោល់ប៊មីែរូទីម្បធានន្យកោឋានរសវាកម្សុខភាពអ្ក

ផ្ពវផសាយសាសន្«Missionary Health Preparation»
Ensign,ដខមឈិន្ឆ្នាំ២០០7ទំព័រ៦7។



៤8 លីអា�ូណា

រោយចាស្ទីោរា៉ាករខនរលស

នោ
យ	ចំណាយ	ដពល	ដត	30	នា្រី	ជិោះ	

រថដភលេើង	ពរី	្ រីកកុង	ហាន់ណូដវើរ	ដនាោះ	

មន	្ រីកកុង	តូច	មួយ	ថន	កបដ្ស	

អាលលេឺម៉ង់	ដៅកណាតាល	វាល	ដដល	ដោរដពញ	ដោយ	ផាកា	

អំ�នុង	ដពល	ថន	រដូវ	ផាការីក	្ ឺ	្ រីកកុង	ស្តាតហា�្គិន	។	ដនោះ	

ជា	កដនលេង	ដដល	នាង	ដអដស្ទើរ	្ហារវ	អាយុ	1៩	ឆ្នាំ	រាន	

ធំដ�ើង	។	វា	ជា	កដនលេង	មួយ	ដដល	អាច	ដៅ	ណា	ក៏	រាន	

ដោយ	ដថ្ើរដជើង	ឬ	ជិោះកង់	ជា	កដនលេង	ដដល	មន	ហាង	នំបុ័ង	

និង	ហាង	រោដរ៉ម	ដៅ	ដពញ	តាម	ដង	ផលេទូវ	ដ�ើយ	ជា	កដនលេង	

ដដល	មន	មនុស្	អ៊ូអរ	រល់	ថថងៃ	។

ស្តាតហា�្គិន	្ឺ	ជា	តំបន់	ថន	ស�្មន៍	ពួក	បរិសុ្្ធ	

ថថងៃ	ចុងដករោយ	ដ៏	សំបូរ	ឧត្តនុងឧត្តម	។

ដទាោះបរី	ជា	្ រីកកុង	ដនោះ	តូច	ក្តរី	ស្តាតហា�្គិន	មន	

វួដ	មួយ	ដ៏	ធំ	—	វា	ពិដសស	ណាស់	សកមប់	កបដ្ស	

អាលលេឺម៉ង់	ដដល	មន	សមជិក	តិច	ជាង	ករាំ	នាក់	ក្នុង	

ចំដណាម	កបជាជន	អាលលេឺម៉ង់	10,000	នាក់	។	ប៉ុដន្ត	

សកមប់	ដអដស្ទើរ	វា	្ ឺ	ជា	កដនលេង	ដ៏	ល្អបំផុត	ដដើម្រី	ដរៀន	

រស់ដៅ	តាម	ដគ្លរោរណ៍	ថន	ដំណចឹង	ល្អ	របស់	កពោះ	ដយស៊ូវ	

ក្រីស្ទ	និង	ដកបើ	ដគ្លរោរណ៍	ទាំង	ដនាោះ	ដដើម្រី	បដកមើ	ដ�ើយ	

កបទានពរ	ដល់	មនុស្	ដថ្	។

រោល	ដអដស្ទើរ	អាយុ	14ឆ្នាំនាង	រាន	្ ្ួល	ពរ	

របស់	ដោកអយ្យដរោ	ដដល	ដធវើ	ឲ្យ	នាង	ដចឹង	ពរី	អវរី	មួយ	ដ៏	

សំខាន់	។	នាង	និយាយ	ថា	«	វា	រាន	ដកប	រោន់ដត	ចបាស់	

ចំដោោះ	ខ្នុំ	ថា	ខ្នុំ	សំខាន់	ខាលាំង	ប៉ុណាណា	ចំដោោះ	កពោះ	វរបិតា	

សួ្៌	»	។	«	ខ្នុំ	រាន	ដរៀន	ថា	ដយើង	មនាក់ៗ	សំខាន់	ខាលាំង	

ប៉ុណាណា	ចំដោោះ	ក្ង់	»	។

នាង	រាន	យក	ចំដណោះដចឹង	ដនាោះ	ដ�ើយ	អនុវត្ត		

វា	ចំដោោះ	្ ំនាក់្ំនង	របស់	នាង	ជាមួយ	មនុស្	ដថ្	

ដ្ៀត	។

ឧទា�រណ៍	ដៅក្នុង	រោរដៅ	បដកមើ	របស់	នាង	ក្នុង	

កកុមកបចឹកសោ	យុវមជ្ឈិមវ័យ	ដៅលរីវ	ដស្តក	នាង	្ ្ួល	

ខុសកតូវ	ដលើ	រោរដធវើ	ឲ្យ	ករាកដ	ថា	មនុស្	ក្ប់គ្នា	មន	

ចំដណក	ដៅក្នុង	កកុម	។	«	ខ្នុំ	ដរៀន	មិន	រិោះ្ន់	មនុស្	ដថ្	

ដ�ើយ	ប៉ុដន្ត	ដរៀន	ដដើម្រី	ស្រល់	ពួកដ្	វិញ	»។

នាង	ចាំ	ចំណុច	ដនោះ	្ ុក	ដៅដពល	នាង	ដៅ	ស្ោ	

ដរៀន	ផងដដរ	។	នាង	និយាយ	ថា	«	ខ្នុំ	កតូវរាន	ដ្សួរ	ជា	

ញចឹកញាប់	អំពរី	ជំដនឿ	របស់	ខ្នុំ	ប៉ុដន្ត	ខ្នុំ	ពុំ	ដ�ើញ	ថា	វា	អាកកក់	

អវរី	ដ�ើយ	»។	«	មន	ដពលខលេោះ	វា	ដធវើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	រីករយ	ជានិច្	

ដោយស្រ	ដពលដនាោះ	ខ្នុំ	អាច	រំឭក	ខលេលួនឯង	បន្តិច	អំពរី	

រោរណ៍	ដនោះ	ថា	វា	ពិត	ជា	ជួយ	ខ្នុំ	យា៉ាង	ខាលាំង	កពមទាំង	អវរីៗ	

ជា	ដកចើន	ដដល	ខ្នុំ	រាន	្ ្ួល	ក្នុង	ជរីវិត	ដនោះ	។	តាមរយៈ	

ដំណចឹង	ល្អ	ដនាោះ	ខ្នុំ	រាន	ដចឹង	យា៉ាង	ដកចើន	។

នាង	និយាយ	ថា	«	វា	នចឹង	ដតងដត	មន	មនុស្	ចំអក	

ដល់	ជំដនឿ	របស់	ដយើង	និង	អ្ក	ដដល	ពុំ	យល់	ពរី	ជំដនឿ	ដយើង	

ប៉ុដន្ត	វា	គ្មាន	បញ្ហា	អវរី	ដ�ើយ	ដៅដពល	ដយើង	រោរោរ	ដសចក្តរី	

ជំដនឿ	ដដល	ដយើង	ដជឿ	ដនាោះ	»	។

ដសចក្តរី	កសឡាញ់	និង	រោរ្ុកចិត្ត	របស់	ដអដស្ទើរ		

ចំដោោះ	កពោះ	ជួយ	នាង	រាន	ដកចើន	បំផុត	ដដើម្រី	រស់ដៅ		

តាម	និង	ដចកចាយ	ដំណចឹង	ល្អ	។

នាង	រាន	និយាយ	ថា	«	ពរីមុន	អ្ក	កពួយ	រារម្ភ		

សូម	្ ុកចិត្ត	ដលើ	កពោះ	ជាមុន	សិន	។	ដៅដពល		

ខ្នុំដធវើដបប	ដនាោះ	ដ�ើយ	ខ្នុំ	មន	ដសចក្តរី	ជំដនឿ	ដនាោះ	អវរី		

ដផ្ង	ដ្ៀត	ដូច	ជា	ធម្តា	។	ដពល	ដយើង	្ ុក	ចិត្ត		

ដលើ	កពោះ	ដនាោះ	ដយើង	អាច	បន្ត	ដឆ្ពោះ	ដៅមុខ	ក្នុង	ជរីវិត		

ដយើង	ដោយ	ដសចក្តរី	ជំដនឿ	និង	្ំនុកចិត្ត	ក្នុង	ដពល	

អនា្ត	។	ដៅដពល	ដយើង	ដធវើ	ដបប	ដនាោះ	ដនាោះ	ដយើង		

អាច	រស់ដៅ	ដធវើ	ជា	ស្ក្រី	របស់	កពោះ	»	។	◼
េ្កនិពន្រស់នៅបបនេសអាលលឺម៉ង់។

រស់នៅជា្ ក្សីមានាក់នៅក្នុង

រោររោរពាររសចក្ីជំរនឿ

របស់ខ្លួនបានរ្វើឲ្យន្ង

ដចកចាយជំរនឿរន្លះ

បានយា៉ាងម្សួល។

ម្បរទសអាល្ឺមង៉់
ម្បវត្ឈិរបស់យុវមជ្ឈិមវ័យ
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គាវ

ចំនួនជាតួរលខ

• តបជា�ន៨០,៩៩៥,៦៨៥(ការសន្ម្រ់ចាប់ពីដខ

កក្កោឆ្នាំ២០១៤)

• ្រមន្ីរ៦,២០០

• សួនស្រ្ជាង៤០០កដនលងដែលនតច្ើនជាងនគបំផុ្រ

នៅនលើពិភពនលាកននះ

ព័ត៌រានលម្ឈិតអំពីម្បរទសអាល្ឺម៉ង់

រែ្ឋធានី៖ដប៊កឡាំង

ភាសា៖អាលលវឺម៉ង់(Deutsch)

សាសន្ចម្ករៅក្ញងម្បរទសអាល្ឺម៉ង់

រសចក្ដីបដន្ថមអំពីរអរស្ទើរ

គតើប្រជាជនអា�្ឺរ៉រ់ចូ�ចិត្្ររិគភាគអ្វីខ្ះ?

តបជា�នអាលលវឺម៉ង់ច្ូលច្ិ្រតែបរិនភាគែំឡនូងឬមីក្នុង

ឆ្នាំង។ម្នូបដែលខ្នុំច្ូលច្ិ្រតែនន្ះគវឺែំឡនូងជាមួយបដនល

និងទឹកត�លក់។ជាពិនសសខ្នុំច្ូលច្ិ្រតែសដ�តាកបារាំង

និងនស្នកាតាប។

គតើអ្នកគធ្វើអ្វីសបម្រ់ការករសាន្?

ខ្នុំ្ តាប់្រ្នតែីនតច្ៀងនិងនលងពយា�ូឬ�្ីតា។

ខ្នុំច្ូលច្ិ្រតែែុ្រនំបុ័ង។ខ្នុំកំពុងនរៀនន្្ើនំនខក្ ្មីៗនោយ

ខលលួនឯង។

គតើការណាត់ជួ្រជាគូមន�ក្ខណៈយា៉ារដូចគរ្ចសដរ

គៅក្នបុរប្រគទសអា�្ឺរ៉រ់?

នយើងមិនណា្រ់�ួបជាគូនឡើយ។វាច្ដមលកនបើសិន

មានមនុស្សមានាក់និយាយថា«ន្រើអ្កច្ង់ណា្រ់�ួប

ជាគូជាមួយខ្នុំឬនទ?»នៅទីននះអ្ក្ គាល់មនុស្ស

នផ្សងនទៀ្រនៅក្នុងតកុមន�ើយនបើសិនអ្កច្ូលច្ិ្រតែ

នរណាមានាក់នន្ះអ្កនិយាយជាមួយពួកនគតាម

ទូរសព្ឬអ៊ិនន្ើរដ�្រ។នតកាយមកអ្ក�ួបគ្នាជា

្្មីមតែងនទៀ្រន�ើយអ្កអាច្ចាប់នផតែើមោក់ទងគ្នាឬក៏មិន

ោក់ទងគ្នានឡើយ។

ម្បរទសអាល្ឺមង៉់

• សមា�ិក៣៩,៤០១ន្ក់

• នសតែក១៥

• វួែ៨៩

• ្ខា៨៥

• នបសកកម្ម៣

• តពះវិហ្របរិសុទ្ធ២



៥០ លីអា�ូណា

នៅ
ដពល	ដយើង	ដរៀបចំ	សកមប់	បុណ្យ	ក្រីស្ទម៉ាស់	ដោយ	រោរពិចារណា	ពរី	អត្ថន័យ	ដ៏	ពិត	របស់	វា	ដនាោះ	ដយើង	

ដរៀបចំ	្ ្ួល	ប្ពិដស្ធន៍	អំពរី	កពោះក្រីស្ទ	និង	ស្រលិខិត	របស់	ក្ង់	។	សូម	ឲ្យ	ខ្នុំ	ផ្តល់	ដយាបល់	បរី	

ដដល	អ្ក	ចង់	សិកសោ	ពិចារណា	ដ�ើយ	អនុវត្ត	រោរដរៀបចំ	ដនោះ	ដៅក្នុង	រដូវរោល	ដនោះ	។

្រីមួយ	សូម	រីករយ	ជាមួយ	នចឹង	រោរកបសូត	របស់	កពោះអង្គ	សដ្គ្រោះ	របស់	ដយើង	។	ដយើង	ករារព្ធ	ខួប	កំដណើត	របស់	

កពោះរជបុកតា	ថន	កពោះ	កពោះ	ដ៏	បងកបដងកើត	ឬ	កពោះដមស៊ី	។	ដយើង	រីករយ	ថា	ដស្តច	ថន	អស់	ទាំង	ដស្តច	រាន	យាង	មក	ដផនដរី	

កបសូត	ដៅក្នុង	ស្ទូក	ដ�ើយ	រាន	រស់ដៅ	ក្នុង	ជរីវិត	ដ៏	ល្អឥតដខាចាោះ	។	ដៅដពល	កពោះដយស៊ូវ	កបសូត	ដនាោះ	មន	ដសចក្តរី	អំណរ	

យា៉ាង	ខាលាំង	ដៅ	ដលើ	ឋានសួ្៌	ដដល	ពុំ	អាច	កំណត់	រាន	(	សូមដមើល	លូរោ	2:8–14	)	។

្រីពរីរ	សូម	ពិចារណា	ពរី	កពោះដចស្តា	របស់	ក្ង់	ដៅក្នុង	ជរីវិត	របស់	ដយើង	សពវថថងៃ	ដនោះ	។	បុណ្យ	ក្រីស្ទម៉ាស់	្ ឺ	ជា	ដពល	

មួយ	ដដើម្រី	ចងចាំ	ដល់	កពោះ	រជា	បុកតា	ថន	កពោះ	ដ�ើយ	រំឭក	រោរដប្តជាញាចិត្ត	របស់	ដយើង	ដដើម្រី	ដលើក	ោក់	មក	ដលើ	ខលេលួន	ដយើង	

នូវ	កពោះនាម	របស់	ក្ង់	។	វា	ជា	ដពល	ដដល	្ ិត	ពរី	ជរីវិត	របស់	ដយើង	ដ�ើង	វិញ	ដ�ើយ	ពិនិត្យ	ដមើល	ពរី	្ ំនិត	អារម្ណ៍	និង	

សកម្ភាព	របស់	ដយើង	។	ចូរ	ឲ្យ	ឱរោស	ដនោះ	ជា	ដពល	មួយ	ថន	រោរចងចាំ	អំណរ្ុណ	និង	ជា	ដពល	ថន	រោរអភ័យដទាស	។	

ចូរ	ឲ្យ	វា	រោលាយ	ជា	ឱរោស	មួយ	ដដើម្រី	ពិចារណា	ពរី	ដគ្វាយធួន	របស់	កពោះ	ដយស៊ូវ	ក្រីស្ទ	និង	អត្ថន័យ	របស់	វា	សកមប់	ដយើង	

ផាទាល់	ខលេលួន	មនាក់ៗ	។	ជាពិដសស	ចូរ	ឲ្យ	វា	រោលាយ	ជា	ដពល	មួយ	ថន	រោររំឭក	ជាថ្រី	និង	តាំងចិត្ត	ជាថ្រី	ដដើម្រី	រស់ដៅ	តាម	

កពោះបន្ទទូល	កពោះ	ដ�ើយ	ដគ្រព	តាម	កពោះបញ្ញត្តិ	របស់	ក្ង់	។	ដធវើ	ដបប	ដនោះ	ដយើង	នចឹង	ដគ្រព	ក្ង់	ខាលាំង	ជាង	រោរដដល	ដយើង	

ធាលាប់	មន	ជាមួយ	នចឹង	ពនលេឺ	អំដណាយ	ឬ	ពិធរី	ជប់ដលៀង	នានា	។

្រីបរី	សូម	រក	ដមើល	យា៉ាង	ខាជាប់ខជលួន	ពរី	រោរយាង	មក	ជា	ដលើក	្ រីពរីរ	របស់	ក្ង់	។	អំ�នុង	ដពល	ថន	រដូវ	បុណ្យ	ក្រីស្ទម៉ាស់	

ដនោះ	្ ឺ	ជា	ដពល	ស្មញ្ញ	មួយ	ដដើម្រី	កត�ប់	ដមើល	ដករោយ	ដ�ើយ	ករារព្ធ	រោរ	កបសូត	របស់	កពោះអមចាស់	របស់	ដយើង	សកមប់	

ខ្នុំ	វា	ហាក់បរី	ដូចជា	ដពល	មួយ	ថន	រោរកបដមើល	ដមើល	ពរី	អនា្តរោល	។	ចូរ	ឲ្យ	ដយើង	សមលេចឹង	ដឆ្ពោះ	ដៅមុខ	។	ចូរ	ដយើង	ដរៀបចំ	

ខលេលួន	សកមប់	ថថងៃ	ដ៏	មន	ពរដនាោះ	ដៅដពល	ក្ង់	នចឹង	យាង	មក	ម្តង	ដ្ៀត	។	ចូរដយើង	មន	ភាព	ឆ្លាតថវ	ដូច	មនុស្	ជំនាន់	ដដើម	

ដដល	ចាំដមើល	រោរយាង	មក	របស់	ក្ង់	។

ខ្នុំ	សូម	អធិស្ឋាន	ថា	អំ�នុង	ដពល	ថន	រដូវរោល	ដនោះ	ដ�ើយ	បន្ត	ដៅ	មុខ	ដ្ៀត	ដនាោះ	ដយើង	នចឹង	ដ�ើញ	ពរី	ភាព	ចបាស់ោស់	

ថន	ដំដណើរដរឿង	ថន	រោរកបសូត	របស់	កពោះអង្គ	សដ្គ្រោះ	ដ�ើយ	មន	អារម្ណ៍	ថន	អំណរ្ុណ	យា៉ាង	ដស្មាោះសរ	សកមប់	កពោះជន្	

ក្ង់	រោរបដកងៀន	និង	រោរបូជា	ថន	ដសចក្តរីសដ្គ្រោះ	របស់	ក្ង់	សកមប់	ពួកដយើង	។	សូម	ឲ្យ	អំណរ្ុណ	ដនោះ	បណាតាល	

ឲ្យ	ដយើង	រំឭក	ពរី	រោរដប្តជាញា	ចិត្ត	របស់	ដយើង	ដដើម្រី	ដធវើ	តាម	ក្ង់	ជា	ថ្រី	។	សូម	ឲ្យ	ឱរោស	ដនោះ	នាំ	ដយើង	ខិតរោន់ដត	ជិត	ដៅ	

ក្ួស្រ	របស់	ដយើង	ស្សនាចកក	របស់	ដយើង	និង	មនុស្	ដដល	ដៅជុំ	វិញ	ដយើង	។	ដ�ើយ	សូម	ឲ្យ	ដយើង	សមលេចឹង	យា៉ាង	

ខាជាប់ខជលួន	នូវ	ថថងៃ	ថន	ពរជ័យ	ដនាោះ	ដៅដពល	ដដល	កពោះក្រីស្ទ	ដដល	មន	កពោះជន្	រស់	ដ�ើង	វិញ	នចឹង	យាង	មក	ដលើ	ដផនដរី	ម្តង	

ដ្ៀត	ក្នុង	នាម	ជា	កពោះអមចាស់	របស់	ដយើង	ដស្តច	របស់	ដយើង	និង	កពោះអង្គ	សដ្គ្រោះ	ដដល	កបទាន	ពរ	ដល់	ដយើង	។	◼
�កបសង់នចញពីការបបជុំធម្មនិោឋានបុណ្យប្ីស្ទមា៉ាស់របស់្ ណៈបបធានេីមួយដខធ្តូឆ្នាំ២០១០

រនបៀប

យល់ពីអត្ថន័យពឈិតថនបុណ្យម្្ីស្ទរា៉ាស់

រោយម្បធាន

រ�ៀរ្ើររអហវអុជែរូហវ

ទីតបឹកសាទីពីរក្នុងគ�ទៈតបធាន

ទីមួយ

រតើអ្កធាលាប់បានអនុវត្រោលរោរណ៍រនលះ

រោយររបៀបោ?

កាលពីបុ�្យតគីស្មា៉ាស់ប៉ុន្មនឆ្នាំមុន�ីែូនខ្នុំ

បានសូមឲ្យកូនរបស់គ្្រ់តពមោំងនៅៗរបស់

ខលលួនបនតមើមនុស្សែនទ�ំនួសគ្្រ់។ប្អនូនតសីៗ

របស់ខ្នុំបានចាក់មួកកូននក្មងន�ើយបានដច្កវា

នៅឯសួនស្រ្មួយន�ើយប្អនូនតបុសរបស់ខ្នុំ�ួយ

ោក់នភលើងបុ�្យតគីស្មា៉ាស់នៅផ្ះរបស់តសតែីនមមា៉ាយ

មានាក់។ខ្នុំបានដស្ងរកនោមះតគួ្រន�ើយយក

នោមះោំងនន្ះនៅតពះវិហ្របរិសុទ្ធ។នយើង

ោំងអស់បានសរនសរសំបុត្រនៅ�ីែូននយើង

នរៀបរាប់ពីបទពិន្្ន៍របស់នយើង—គ្្រ់បាន

យំនៅនពលគ្្រ់បានអានសំបុត្រនន្ះនៅនពល

តពឹកននបុ�្យតគីស្មា៉ាស់។ខ្នុំមានអារម្ម�៍នន

អំ�រគុ�សតមាប់គំរូ�ីែូនខ្នុំន�ើយបានែឹងថា

នៅនពលខ្នុំបាន«បំនរើគ្នានៅវិញនៅមកនោយ

នសច្កតែីតសឡាញ់វិញ»(កាឡាទី៥:១៣)

នន្ះខ្នុំបានទទួលនសច្កតែីសប្នុរសកាន់ដ្រនតច្ើន

នទៀ្រន�ើយមានអារម្ម�៍ខិ្រកាន់ដ្រ�ិ្រនៅនឹង

សមា�ិកតគួ្រោំងអ្កនៅរស់និងអ្ក្ លាប់។

អាសរនោគអសរដ្ឋយូថ្ហ៍ស.រ.អា.

ចរម្ើយមកពីថានាក់ែឹកន្ំសាសន្ចម្ក



 ដខ្្នូឆ្នាំ២០១៥ ៥១

យ
ុវវ័យ

រូប
គ
ំន
ូរន
ោ
យ
ន
ប
៊្
ន
�
ព
ស
ុន

អំរោយដែលផាលាស់ប្តូរជីវិត

នៅឯហ្ងលក់របស់របរ��ុះ

ដ្ៀត	ផង	។	ប៉ុដន្ត	សមជិក	វួដ	និង	អ្ក	ផ្ពវផសោយ	

ស្សនា	ពុំ	ដរាោះបង់	គ្ត់	ដចាល	ដ�ើយ	។

ដៅថថងៃ	បុណ្យ	ក្រីស្ទម៉ាស់	ដយើង	រាន	្ ុក	អំដណាយ	

ដនាោះ	ឲ្យ	គ្ត់	ចុង	ដករោយ	ដ្	។	អ៊ីដ�នណា	និង	ខ្នុំ	រាន	

និយាយ	ថា	«	ដនោះ	្ ឺ	ជា	អំដណាយ	ដ៏	ល្អ	បំផុត	ដដល		

គ្មាន	នរណា	មនាក់	ធាលាប់	ឲ្យ	រា៉ា	ដ�ើយ	!	វា	នចឹង	ដធវើ	ឲ្យ	ដោក	

រា៉ា	សបបាយ	ចិត្ត	»	។	វី�្គរី	រាន	ទាយ	ពរីរបរី	ដង	ដ�ើយ	

ដយើង	រាន	ដសើច	ដពល	គ្ត់	ដ្លេើយ	។	ដយើង	រាន	ករាប់	

គ្ត់	ថា	«	វា	្ ឺ	ជា	អំដណាយ	ដ៏	អស្ចារ្យ	បំផុត	»	។	វា	នចឹង	

ផាលាស់ប្តទូរ	ជរីវិត	របស់	ដោក	រា៉ា	។	វា	រាន	ផាលាស់ប្តទូរ	ជរីវិត	

របស់	ពួក	ខ្នុំ	»	។

មតាយ	របស់	ដយើង	រាន	រារម្ភ	ថា	គ្ត់	នចឹង	ខចឹង	

ដពល	គ្ត់	ដចឹង	ថា	អំដណាយ	ដដល	ជូន	គ្ត់	ជា	អវរី	ប៉ុដន្ត	

អ៊ីដ�នណា	និង	ខ្នុំ	ដចឹង	ថា	វា	ជា	ដរឿង	កតចឹមកតូវ	មួយ	ដដើម្រី	

ដធវើ	ដូដច្ោះ	។

ដៅដពល	គ្ត់	រាន	ដបើក	អំដណាយ	ដនាោះ	ដមើល		

គ្ត់	រាន	អរ្ុណ	ពួក	ដយើង	ចំដោោះ	អំដណាយ	ដនាោះ	

ដ�ើយ	រាន	និយាយ	ថា	គ្ត់	នចឹង	អាន	វា	។

ដោយស្រ	ដយើង	កសឡាញ់	វី�្គរី	ដនាោះ	ដយើង	ចង់	

ឲ្យ	គ្ត់	ដរៀន	ពរី	កពោះ	ដយស៊ូវ	ក្រីស្ទ	និង	អំដណាយ	ថន	

ដគ្វាយធួន	របស់	ក្ង់	។	ដយើង	ចង់	ឲ្យ	គ្ត់	ដជឿ	ដលើ	អវរី	ដដល	

ដយើង	ដធវើ	អធិស្ឋាន	និង	ដកបចិត្ត	ដ�ើយ	មន	ដំណចឹង	ល្អ	

ដៅក្នុង	ជរីវិត	របស់	គ្ត់	។

គ្ត់	រាន	អាន	ដ�ើយ	អធិស្ឋាន	អំពរី	កពោះ្ម្រីរ	មរមន	

ដ�ើយ	ដោយ	មន	ជំនួយ	ពរី	ដអលដឌើរ	និង	សមជិក	

វួដ	ដនាោះ	គ្ត់	រាន	កជមុជ្ចឹក	ដ�ើយ	ឥ�ទូវ	រោលាយ	ជា	

សមជិក	ស្សនាចកក	។	ដយើង	មន	ដសចក្តរី	រីករយ	

ដដើម្រី	ផសោរភាជាប់	ដៅ	ក្នុង	កពោះវិហារ	បរិសុ្្ធ	ដ�ើយ	ដយើង	

ដចឹង	ថា	ដយើង	នចឹង	រស់	ដៅ	ជាមួយ	គ្នា	ជា	ដរៀង	រ�ូត	ជា	

កកុមក្ួស្រ	។	◼
េ្កនិពន្រស់នៅក្នុងរ�្ឋអារីស្សតូណ្ស.រ.អា.។

ខ្ញំ គាមាន ្បាក់ ទ្ចើន �ិញ អំទណាយ មួយ ស្ម្រ់ ឪពុក ចុង ររស់ ខ្ញំ ទ�ើយ 

ដូទច្នះ មុន ទពល ទយើង បាន ទៅ �ិញ �ំនិញ ខ្ញំ បាន អធិស្ឋាន ។

រោយោនរូវិលាលាម

មាន	ឆ្នាំ	ណា	មួយ	ដនាោះ	ដយើង	គ្មាន	ករាក់	

ដកចើន	សកមប់	បុណ្យ	ក្រីស្ទម៉ាស់	ដ�ើយ	

ដូដច្ោះ	ខ្នុំ	រាន	អធិស្ឋាន	សុំ	ជំនួយ	ដដើម្រី	

អាច	្ ិញ	អំដណាយ	មួយ	សកមប់	ឪពុក	ចុង	របស់	ខ្នុំ	្ឺ	

ដអករាន	(	ដដល	បងកសរីខ្នុំ	និង	ខ្នុំ	ដៅ	គ្ត់	ថា	វី�្គរី	)	។	

បងកសរី	ខ្នុំ	និង	ខ្នុំ	មន	ករាក់	ដត	ពរីរ	ដុោលារ	ប៉ុដណាណាោះ	ដដើម្រី	

្ិញ	អំដណាយ	។

ដពល	មតាយ	របស់	ខ្នុំ	រាន	និយាយ	ថា	ដយើង	នចឹង	ដៅ	

ហាង	ជជុោះ	ដៅ	ដក្រដនាោះ	ដដើម្រី	្ ិញ	អំដណាយ	ដនាោះ	ខ្នុំ	

រាន	រត់	ដៅក្នុង	បន្ទប់	ខ្នុំ	ដ�ើយ	អធិស្ឋាន	សុំ	ជំនួយ	៖	

«	សូម	ជួយ	ពួក	ដយើង	្ ិញ	អំដណាយ	មួយ	ដដល	មន	តថមលេ	

ពរីរ	ដុោលារ	រាន	ផង	»	។

ដៅ	ហាង	ដនាោះ	អ៊ីដ�នណា	និង	ខ្នុំ	រាន	រក	ដមើល	

ដៅ	កដនលេង	ដសៀវដៅ	ដ�ើយ	រាន	រក	ដ�ើញ	បណដាដំកពោះ្ម្រីរ	

ដដល	ដ្ើប	ដចញ	ថ្រី	។	ពួក	ដយើង	រីករយ	ណាស់	ដដល	រាន	

ដ�ើញ	វា	។	ខ្នុំ	រាន	រោន់វា	យា៉ាង	ដណន	ដៅដពល	ដពល	

ដយើង	រាន	រត់	តាម	កចក	ផលេទូវ	ដៅ	រក	មតាយ	របស់	ខ្នុំ	។	ដោយ	

ដោតចុោះ	ដោត	ដ�ើង	ដយើង	រាន	និយាយ	កពម	គ្នា	ថា	

«	ពួកខ្នុំ	រក	ដ�ើញ	អំដណាយ	មួយ	សកមប់	វី�្គរី	ដ�ើយ	!	»	

ដៅ	កដនលេង	្ ិត	លុយ	មតាយ	របស់	ខ្នុំ	រាន	សួរ	ថា	«	ដតើ	វា	ថថលេ	

ប៉ុនាមាន	?	»	អ្ក	្ ិត	លុយ	ដ្លេើយ	ថា	«	ពរីរ	ដុោលារ	»	។	

ខ្នុំ	រាន	្ ្ួល	ចដមលេើយ	ចំដោោះ	រោរអធិស្ឋាន	ខ្នុំ	ដ�ើយ	។

រោល	ដនាោះ	ឪពុក	ចុង	របស់	ដយើង	ពុំ	ដមន	ជា	

សមជិក	ដ�ើយ	។	គ្ត់	ពុំ	ចូលចិត្ត	ពួក	មរមន	

ដ�ើយ	គ្ត់	ពុំដជឿ	ដលើ	«	កពោះ្ម្រីរ	មរមន	»	ដ�ើយ	

ដ�ើយ	គ្ត់	ពុំ	ចូលចិត្ត	ដ�ើញ	សមជិក	មក	

យក	ពួកខ្នុំ	ដៅ	សកម្ភាព	យុវជន	និង	យុវនារី	

ដ�ើយ	។	គ្ត់	ដថម	ទាំង	រាន	ដដញ	ដអលដឌើរ	ដចញ	



៥២ លីអា�ូណា

រោយរា៉ា្្យតូហវ្ឈិតតុន

ទស្សន្វែតែី្ សន្ច្តក
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៉នូវប
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នៅ
ពេលគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានផ្លាស់ប្តូរ

ទីលុំពៅេីរបីខខពគរោយេីខ្ញុំចូលអាយុ

១៨ឆ្នាុំពោះខ្ញុំបានព�ើញថាខ្ញុំ្ ឺ

ជាអ្នកចុំណូលថ្ីក្នញងវរួដព�ើយជរួបនឹងឧបស្្គមរួយ។

អុំឡញងពេលេីរសបាតា�៍បោទាប់េីខ្ញុំបានផ្លាស់ចូលពៅ

ពៅពោះេរួកសង្ឃពសទើរខែទាុំងអស់គែូវបានរោលាយជា

ខអលព�ើរ។ខ្ញុំក៏គែូវបានពៅបពគមើព្វើជាជុំនរួយរោរ

ទីមរួយពៅក្នញងកូរ៉ុមសង្ឃ។

ពៅក្នញងរោរផ្ល់រោរពៅបពគមើពនះប៊ីស្សេបាន

េន្យល់ថាមានសង្ឃជាពគចើនពៅពលើបញ្ីព្មះប៉ុខន្

គ្មននរណាមានាក់បានមកគេះវិហារពឡើយ។ពយើងមាន

កិច្ចរោរជាពគចើនខដលគែូវព្វើពដើម្ីពលើកទឹកចិែ្ឲ្យេរួកព្

ចូលររួម។

គ្ែ់បាននិយាយថា«្ឺគែូវអពញ្ើញេរួកព្ឲ្យមក

គេះវិហារ»។

មានសង្ឃមានាក់ពទៀែខែប៉ុពណាណះខដលបានមក

គេះវិហារគ្ែ់ព្មះរ៉យខអនខដលមកគេះវិហារេីរ

បីម្ងរល់ខខ។ខ្ញុំបានសពគមចចិែ្ពៅពគ្ះទាវាររបស់

សមាជិកកូរ៉ុមខដលមិនសូវសកម្របស់ពយើងព�ើយ

អពញ្ើញេរួកព្ឲ្យចូលររួមសកម្ភាេរបស់ពយើង។ខ្ញុំ

មានរោរគេរួយបារម្ភភ័យខ្លាចថាេរួកព្អន់ចិែ្នឹងខ្ញុំ

ខដលបានអពញ្ើញេរួកព្ឲ្យមកគេះវិហារ។ខ្ញុំបានដឹង

ថាេរួកព្េុុំមកគេះវិហារពោយសារេរួកព្មិនចូលចិែ្

គេះវិហារ។ប៉ុខន្ខ្ញុំក៏បានព�ើញថាវាជារោរណ៍ល្អ

សគមាប់ខ្ញុំពដើម្ីអនុវែ្សគមាប់ពបសកកម្ោពេលខ្ង

មុខរបស់ខ្ញុំដ�ើម្បីព្យាយាមអដ្ជើញមនុស្ស�ូដ្នេះខ្ញុំ

បានតាុំង្ិត្តដោយអុំណត់ដ�ើយបានចាប់ដ្្តើមទូរសព្្ទ

ដៅសង្ឃ�ទទដ្្សងដទៀតឬបានឈប់្ ូលដលង្ ្ទេះ

របស់ព្ួកដេ។ខ្ញុំបានអដ្ជើញព្ួកដេមកការបបជុុំ

ព្ិដសសសកម្មភាព្នានានិងមកបព្េះវិហារ។

អ្បីដ�លេួរឲ្យរំដ�ើបដនាេះេឺថាព្ួកដេមួយ្ ុំនួនបាន

ដ្លើយតបដ�ើយបានបតឡប់មកវិញ។ទបីបុំ្ុតដយើង

មានបកុមមួយដ�លមានសង្ឃបួននាក់ដ�លបាន

ចាប់ដ្្តើមមកបព្េះវិហារដទៀងទាត់។វាព្ុុំដមនដោយសារ

ដតព្ួកដេព្ុុំ្ ូល្ិត្តបព្េះវិហារដនាេះដឡើយ—ដតព្ួកដេ

បានរង់ចាុំឲ្យមានការអដ្ជើញដ�ើម្បីបតឡប់មកវិញ។

ព្ួកដេបព្ួយបារម្ភអុំព្បីសាថានភាព្ថ្មបី—ការ្ូលរួម

បព្េះវិហារ—�ូ្ដ�លខ្ញុំធ្លាប់បារម្ភ្ ងដ�រ។

សកម្មភាព្មួយ្ ុំនួនមានភាព្ដោេជ័យោង

សកម្មភាព្ដ្្សងដទៀត។ព្ួកដេបានមក្ ូលរួមដលង

បាល់ទេះប៉ុដន្តខ្ញុំព្ិបាកនាុំព្ួកដេ្ ូលរួមសកម្មភាព្

ដ្្សងៗដទៀត។

សននិសបីទយុវវ័យនាឆ្នាុំដនាេះបានទទួលលទ្ធ្ល

ោព្ិដសសដៅដព្លខ្ញុំបានដមើលព្ួកយុវជនទាុំងដនេះ

បានដបកាកដឡើងដ�ើយដថលងទបីបនាទាល់របស់ព្ួកដេ។

ខ្ញុំបានមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបានផ្លាស់ប្តតូរជបីវិតរបស់

ព្ួកដេ។

អ្បីដ�លដបលកដនាេះេឺថាខ្ញុំបានដ�ើញថា

រ៉យដអនបានមក្ ូលរួមបព្េះវិហាររល់សបាតា�៍

ដ�ើយដយើងបានកាលាយោមិត្ត�ក្តិល្អនឹងគ្នា។

រ៉ាយអែន និង ខ្ញុំ បាន ទទួល បព្វជិតភាព 

មិលគីស្សាអែក  បបអែល បបាុំមួយ អខ បន្ទាប់ ពី ខ្ញុំ បាន 

ផ្លាស្់ទៅ រស្់ទៅ ទីទន្ះ ។ ខ្ញុំ បាន ទបជើស្ទរើស្ រង់ចាុំ រែូត 

បន្ទាប់ ពី ចប់ ទបស្កកម្ម ទទើប ចូលទរៀន មហា វិទយាល័យ 

ែូទចនះ ខ្ញុំ អាច ទ្្វើការ ស្ុំន្ុំ បបាក់ ទែើម្ី បទបមើ ទបស្កកម្ម 

របស្់ ខ្ញុំ ។ រ៉ាយអែន មាន ការងារ មួយ ទ្្វើ រួចទៅ ទែើយ 

ទែើយ គាត់ បាន ស្ទបមច ចិត្ត ពុុំ ទាន់ ទរៀន មហា វិទយាល័យ 

ផងអែរ ។ បន្ទាប់ ពី ការងារ ទយើង ឧស្សាែ៍ ទែើរទលង 

ជាមួយ គានា ។

មានបគា មួយ ទន្ះ ទយើង បាន ទៅ រែូត ែល់ យប់ 

ទបរៅ ពយាយាម អាន គម្ីរ អាលមា៉ា ខណៈអែល រ៉ាយអែន 

អាន បពះគម្ីរ មរមន ជា ទលើក ែុំបូង ។ ទយើង ែស្់ កមាលាុំង 

ខាង រងកាយ ណាស្់ ប៉ាុអន្ត វា ទោរទពញ ទោយ កមាលាុំង 

ខាង វិញ្ញាណ ។ វា ែស្ចារ្យ ណាស្់ អែល ទ�ើញ រ៉ាយអែន 

ខ្ញំ ជា សង្ ដត ម្នាក់ ឯង គត់ ដដល សកម្ ទៅក្នញង វួដ ថ្មី ររស់ ខ្ញំ ។ ទតើ ខ្ញំ 

នឃឹង ោំ ពួកសង្ ទ្សេង ទ�ៀត ឲ្យ មក ្ពះវិហារ ទោយ រទរៀរ ណា ?

មនុស្ចំណូល្ ្ី

រមររៀនសម្រាប់ថ្ងៃអាទឈិត្យ

្រធាន រ� ស្ម្រ់ ដខ ទនះ ៖

្ថាបន្នគរតពះនៅ
ន្ងៃ

ច្ុងនតកាយននះ



យ
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ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរក្នុងជីវិតរបស់គាត់។គាត់បានធបាះបង់

ទម្លាប់ចាស់របស់គាត់ធចាលបធងកើតទម្លាប់កាន់តត

បបធសើរធ�ើងធ�ើយគាត់បានផ្លាស់ប្តូរមិត្ភក្ិមួយចំនួន

របស់គាត់ដូធច្ះគាត់អាចធៅជាមួយមនុស្សតដលម្ន

បទដ្ឋានដូចគាត់។

ខ្នុំបានរំពឹងធដើម្ីធៅបធបមើធបសកកម្មរបស់ខ្នុំ

តាំងតតពីខ្នុំបានចាប់ធ្្ើមធៅបពះវិហារពីរបីឆ្នាំមុនម្ល៉ធះ។

រល៉យតែនពុំបបាកដថាគាត់នឹងធៅបធបមើធបសកកម្មតដរ

ឬែត់ធទ។ធៅធពលធដើរធលងជាមួយគានាធោះធយើង

បានពិភាកសាពីធបសកកម្មរបស់ខ្នុំនិងក្ីរំធភើបរបស់ខ្នុំ

ធដើម្ីបធបមើ។ធៅធពលខ្នុំបានធលើកទឹកចិត្គាត់ធ�ើយ

ធ្្ើយសំណួរននដំណឹងល្អធោះខ្នុំបានទទួលទំនុកចិត្

កាន់តតធបចើនធលើសមត្ថភាពរបស់ខ្នុំធដើម្ីបធបមើជាែ្ក

្្សពវ្សាយសាសោ។រល៉យតែនម្នអាយុប្រប់ល្មម

ធដើម្ីបធបមើបល៉ុតន្គាត់ពិបាកសធបមចចិត្។

គាត់បាននិយាយថា«ខ្នុំពុំបបាកដថាធតើទីបោទាល់

របស់ខ្នុំរឹងម្ំល្មមតដរឬែត់ធោះធទធោះជាខ្នុំម្ន

អារម្មណ៍ល្អអំពីសាសនាចក្រនៅនពលនេះ្រ្ី»។«ខ្ញំ

ពិតជាចង់នៅនេស្រ្រម្មណាស់េ៉ុនេ្វាពិបា្រណាស់

ន�ើម្ីចា្រនចញពីក្រួសាររេស់ខ្ញំ»។

ទីេំផុតថ្ងៃន�លខ្ញំអាចេំនពញឯ្រសារសករាេ់

នេស្រ្រម្មរេស់ខ្ញំបាេម្រ�ល់។នៅនពលខ្ញំបាេ

កបាេ់រ៉យនអេននាះគាត់បាេន្វើឲ្យខ្ញំភ្ញា្រ់នផ្អើលនោយ

គាត់បាេេិយាយថាគាត់េឹងនៅេនកមើនេស្រ្រម្មន�រ។

ការនៅេនកមើនេស្រ្រម្មរេស់ពរួ្រនយើងបាេ�ល់នា

យេ់នតមរួយ�ូចគានា។រ៉យនអេបាេចា្រនចញនៅ

េនកមើនៅកេនទសកាណាោមរួយនខមុេខ្ញំចាេ់នផ្ើម

នេស្រ្រម្មរេស់ខ្ញំនៅកេនទសបារំង។

នៅនពលខ្ញំបាេកតឡេ់ម្រផ្ះវិញនកកាយពី

រយៈនពលពីរឆ្នាំខ្ញំបាេរ្រនមើលពរួ្រសង្ឃន�លខ្ញំធ្លាេ់

បានជួយពួកគេ។វាគ្វើឲ្យខ្ញុំគកើតទុក្ខគោយដឹងថា

ពួកគេមួយចុំនួនបានឈប់គៅពពរះវិហារមិនយូរប៉ុន្មាន

បន្ទាប់ពីខ្ញុំបានគចញគៅបគពមើប៉ុននតែខ្ញុំរីករាយគដើម្ី

គ�ើញរា៉យនែនមតែងគទៀត។គាត់បានបគពមើគបសកកម្ម

គោយមានកិតតែិយសគ�ើយដូចជាអាលមា៉ានិង

បុពរាននម៉ូសាយនដរខ្ញុំមានគសចកតែីែុំណរយ៉ាងខ្លាុំង

នដលគ�ើញថាគាត់គៅនតជាបងប្អូនរបស់ខ្ញុំគៅក្ញង

ពពរះែមាចាស់(សូមគមើលអាលមា៉ា១៧:២)។◼

មនុស្ចំណូល្ ្ី

	 វា	ពុំ	មែន	ដោយសារ	មែ	ពួកដេ		

ពុំ	ចូលចិែ្ត	ពពរះវិហារ	ដោរះ	ដ�ើយ	—		

េឺ	ពួកដេ	បាន	រង់ចាំ	ឲ្យ		

	មាន	ការអដ្ជើញ		

	 ដ�ើែ្បី	ពែ�ប់	ែក	វិញ	។
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ម្រ

ន្រើ
	យ៉ូដសប	ស្៊ីធ	ដដល	ជា	ព្យរោរី	ថន	រោរស្តារដ�ើង	វិញ	ដនោះ	ជា	មនុស្	ដបប	ណា	?	

ដយើង	អាច	ដរៀន	បដន្ថម	ដ្ៀត	ពរី	ដោក	តាមរយៈ	រោរអាន	នូវ	អវរី	ដដល	អស់	អ្ក	

ដដល	រាន	ជួប	ដោក	និង	អស់	អ្ក	ដដល	រាន	ស្រល់	ដោក	ចបាស់	រាន	

និយាយ	អំពរី	ដោក	។

ពួកនគបាន្ គាល់យ៉រូដសប

េ្កអាចអានបដន្ថមនេៀតេំពីយ៉ូដសបស្ម៊មីធនៅក្នុងជំពូកេី៤៣និង៤៧

ននរោរបដកងៀន	របស់	កបធាន	ស្សនាចកក	៖	យ៉ូដសប	ស៊្ីធ។នសចក្ី

ដ្លងការណ៍នៅក្នុងនមនរៀនននាះនរឹងជួយេ្កឲ្យសារល់ពយាការីយ៉ូដសប។

អ្កមឈិនដមនជាពួកមរមនដែលបានជួបយ៉រូដសប

មានអ្កមិនដមនជាពួកមរមនជានតច្ើនដែលបាន�ួបយ៉ូដសបមាន

ការនកា្រសរនសើរជាខាលាំង។ឧោ�រ�៍�ូ្យេ្ីស៊ីដែលនរៀនច្ប់ពី

្លាហ្នវើ្រដែលមិនយូរប៉ុន្មនត្រូវបាននត�ើសនរើសន្្ើជា

នៅហ្វាយតកុងបូសតែនុនបាននៅនលងយ៉ូដសបស្ម៊ី្នៅទីតកុង

នៅវូ។គ្្រ់បាននិយាយថាយ៉ូដសបគវឺជា«មនុស្សមានាក់

ែ៏អ្ចារ្យដែលអាច្ពន្យល់បានថា»គវឺជាមនុស្សមានាក់ដែល

ត្រូវបាននកើ្រមកនែើម្ីែឹកន្ំ«ែ៏មានអំណាច្...ដែលគួរឲ្យ

នគ្រព»។គ្្រ់បាននិយាយថានសៀវនៅអានន្នពលខាងមុខ

អាច្និយាយពីយ៉ូដសបស៊្មី្ថាជាអ្កដែល«មានឥទ្ធិពលខាលាំង

បំផុ្រនលើនជាគវាសន្ននតបជា�នក្នុងតបនទសរបស់នលាក»។ ១

អ្កដម្បចឈិត្រជឿ្ ្ីដែលបានជួបរលាក

អ្កដតបច្ិ្រតែន�ឿដែលបាន�ួបយ៉ូដសបស្ម៊ី្នៅនលើកែំបូងក៏បានបគ្ហាញ

ការនកា្រសរនសរច្ំនោះនលាកផងដែរ។តបាំន្ងៃបន្ទាប់ពីមកែល់ទីតកុងនៅវូ

វិលាមនខល្រុនដែលមកពីតបនទសអង់នគលសបានសរនសរសំបុត្រនៅផ្ះ៖

«យប់មិញននះមានគ្នានយើងជានតច្ើនន្ក់[បាននៅ]ជាមួយបងតបុសយ៉ូដសប

ែួងច្ិ្រតែរបស់នយើងរីករាយនោយបាន្ តាប់គ្្រ់និយាយអំពីនគរតពះនលាកគវឺជា

មនុស្សមានាក់ដែលមាននសច្កតែីតសឡាញ់ន�ើយរួសរាយច្ំនោះពួកនយើងតគប់គ្នា។

នយើងមានអារម្ម�៍ថាតសឡាញ់គ្្រ់ជាខាលាំងន�ើយអ្កោំងអស់គ្នាក៏នឹង

តសឡាញ់គ្្រ់ផងដែរ»។ ២

មា៉ារីអាលីសខាណាន់ឡាមនប៊ី្រដែលមានអាយុ១៤ឆ្នាំនពលន្ងបាន

មកែល់ទីតកុងនៅវូបាននិយាយថា«អ្កែឹកន្ំមួយច្ំនួនបាននៅទីនន្ះ

នែើម្ីមក�ួបពួកបរិសុទ្ធមួយតកុមដែលបានមកតាមរយទៈការ�ិះ[ទូក]។ក្នុង

ច្ំនណាមនន្ះមានពយាការីយ៉ូដសបស្ម៊ី្។ខ្នុំបានែឹងភាលាមនៅនពលខ្នុំបាននមើល

នេើញនលាកន�ើយនៅនពលនន្ះខ្នុំបានទទួលទីបន្ទាល់របស់ខ្នុំថានលាកគវឺជា

ពយាការីរបស់តពះ»។ ៣



 ដខ្្នូឆ្នាំ២០១៥ ៥៥

យ
ុវវ័យ

កំណត់ចំោំ

	 1.	�ូស្យ	�វរីនស៊ី	«	Joseph Smith at Nauvoo	»	Figures of the  
Past from the Leaves of Old Journals,	រោរដរាោះពុម្ភ	ដលើក	្ រី	3		

(	ឆ្នាំ	1883	)	្ំព័រ	376–400	សូមដមើល	ផងដដរ	Richard L. Bushman,	
«	The Character of Joseph Smith	»	BYU Studies, ភា្	្ រី	42	ដលខ	

2	(	ឆ្នាំ	2003	)	្ំព័រ	2៩–30	។

	 2.	Bushman	«	The Character of Joseph Smith	»	្ំព័រ	33	។

	 3.	ការបនបងៀនរបស់បបធានសាសនាចបក៖យ៉ូដសបស៊្មមីធ	(	ឆ្នាំ	2007	)	្ំព័រ	4៩6	។

	 4.	ការបនបងៀន៖យ៉ូដសបស្ម៊មីធ	្ំព័រ	4៩8–៩៩	។

	 5.	Bushman	«	The Character of Joseph Smith»	្ំព័រ	2៩	។

	 6.	ការបនបងៀន៖យ៉ូដសបស្ម៊មីធ	្ំព័រ	4៩6	។

	 7.	ការបនបងៀន៖យ៉ូដសបស្ម៊មីធ	្ំព័រ	103	។

	 8.	ការបនបងៀន៖យ៉ូដសបស្ម៊មីធ,	្ំព័រ	4៩៩	។

អស់អ្កដែលបានសារល់រលាកចបាស់

យ៉ូហ្នអិមនប៊ី�ុីដសលជាសមា�ិក្ សន្ច្តកន្សម័យមុនគវឺ

ជានវ�ជប�្ឌិ្រ។គ្្រ់�ួលផ្ះតគួ្រស្ម៊ី្រស់នៅជានតច្ើនដខ។គ្្រ់បាន

និយាយថាយ៉ូដសបស៊្មី្មាន«អំណាច្ែួងច្ិ្រតែរឹងមាំ»មានថាមពល

នតច្ើន«មានច្ំន�ះែឹងនតរៅត�ះពីលក្ខ�ទៈមនុស្ស»«មានសុភវិនិច្្័យ»

«មានទស្សនវិស័យទូលំទូលាយ»និង«តសឡាញ់នសច្កតែីយុ្រតែិ្ម៌»។

«នលាកមានច្ិ្រតែល្អន�ើយច្ូលច្ិ្រតែយកអា្រនគច្ិ្រតែទូលាយន�ើយមានច្ិ្រតែ

នមតាតារាក់ោក់ន�ើយរីករាយតពមោំងមានច្រិ្រដែលគួរឲ្យនកា្រសរនសើរ

និងនច្ះគិ្រនច្ះគូរ។គ្្រ់ន្មះត្រង់នទៀងត្រង់កាលាហ្ននិងឯករា�្យ

តពមោំងគ្មន[អាការទៈដកលងបនលំ]ែូច្ជាមនុស្សនផ្សងនឡើយជាមនុស្ស

កតមរកបាន»។ ៤

�ូនវើ្រខូនរជានស្មៀនមានាក់របស់យ៉ូដសបមានការនកា្រសរនសើរច្ំនោះ

សម្រថែភាពរបស់ពយាការីនពល�ួបនឹងមនុស្សតគប់តបនភទ—នវ�ជប�្ឌិ្រ

នមធាវីពួកសង្និងមនុស្សនផ្សងនទៀ្រ—ដែលបានមក«សួរសំ�ួរ

ពិបាកៗ»។គ្្រ់បានសរនសរថាយ៉ូដសប«មាន្ ន្ទៈន្្ើអ្ីតគប់យា៉ាង

ដែល្រតមូវឲ្យគ្្រ់ន្្ើ។...ខ្នុំពិ្រជារីករាយនៅនពលនេើញថានលាក

មានទំន្ក់ទំនងយា៉ាងរលូននោះជានៅក្នុងច្ំនណាមពួកអ្កវិទយា្តសតែក្ដី

ន�ើយនលាក[នត្រៀមខលលួនជានតសច្]នែើម្ីន្លើយសំ�ួររបស់ពួកនគ»។ ៥

ោនីដយ៉ល�ីមា៉ាក់អរនសើរដែលនតកាយមកបានែឹកន្ំតកុមរនទះរុញនៅ

ត�លងភ្ំសល្រ៍នលកបាននិយាយថា«ទីបន្ទាល់របស់ខ្នុំគវឺថានលាក

គវឺពិ្រជាពយាការីននតពះែ៏មានតពះ�ន្មរស់ន�ើយកាលណាខ្នុំកាន់ដ្រ្ តាប់

ោក្យសមតែីរបស់នលាកន�ើយនេើញកិច្្ចការដែលនលាកន្្ើនន្ះខ្នុំកាន់ដ្រ

ន�ឿថានលាកពិ្រជាបាន�ួបតពះគវឺតពះវរបិតានិងតពះរា�បុតតាតទង់គវឺ

តពះនយស៊ូវតគីស្ដមន»។ ៦

ពយារោរីដែលបានសារល់រលាក

យ៉ូហ្នន្នលើរដែលកាលាយជាតបធានទីបីនន្ សន្ច្តកបានមាន

តប្សន៍ថា«នបើសិនអ្កសួរយ៉ូដសប...ពីលក្ខ�ទៈរបស់អ័ោមនន្ះ

នលាកនឹងតបាប់អ្កភាលាមនលាកនឹងតបាប់អ្កពីទំ�ំនិងរូបរាងតពមោំង

អ្ីៗោំងអស់របស់អ័ោម។អ្កអាច្សួរនលាកពីលក្ខ�ទៈរបស់នពត្រុស

យា៉ាកុបនិងយ៉ូហ្ននន្ះនលាកអាច្តបាប់អ្កបានោំងអស់។ន�្រុអ្ី?

នោយ្រនលាកបាននេើញពួកនគ»។ ៧

ក្មលួយតបុសរបស់ពយាការីគវឺយ៉ូដសបដអ�្ស្ម៊ី្បានកាលាយជាតបធាន

ទីតបាំមួយនន្ សន្ច្តក។នលាកបានសរនសរថាយ៉ូដសបស្ម៊ី្

«នោរនពញនៅនោយនសច្កតែីន្ល្្នូរនិងបរិសុទ្ធបំផុ្រក្នុងលក្ខ�ទៈជា

មនុស្សដែលដ្រងដ្របគ្ហាញភាពរីករាយនោយន្មះស—ក្នុងការនលង

បាល់វាយច្ំបាប់ជាមួយបងប្អនូនរបស់នលាក...និងរីករាយច្ំនោះខលលួន

ឯង...នលាកនោរនពញនោយនសច្កតែីអំ�រនលាកនពញនោយនសច្កតែី

រីករាយនលាកនពញនោយនសច្កតែីតសឡាញ់ន�ើយតគប់ច្រិ្រន្ល្្នូរនផ្សងៗ

នទៀ្រដែលន្្ើឲ្យមនុស្សដតបជាអ្ចារ្យន�ើយល្អតពមោំងមានភាព្ ម្្ញ

និងបរិសុទ្ធតសបនពលជាមួយគ្នានន្ះ...នោយតពះគុ�ននតពះនលាក

មានអំណាច្នែើម្ីយល់ែឹងពីនគ្លបំ�ងននតពះែ៏មានតគប់តពះនច្្តា

ផងដែរ។នន្ះគវឺជាអ្រតែច្រិ្ររបស់ពយាការីយ៉ូដសបស្ម៊ី្»។ ៨◼
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ន្រើ
	អ្ក	ធាលាប់	ឈប់	មួយ	សន្ទនុោះ	ដ�ើយ	្ ិត	ថា		

នតើនេតុេ្	ីរាន	ជា	អ្ក	បដកមើ	មនុស្	ដថ្		

និង	រកសោ	កពោះ	បញ្ញត្តិ	ដដរ	ឬដ្	?	ដខ	ដនោះ		

្ឺ	ជា	ឱរោស	ដ៏	ល្អ	ដដើម្រី	ដធវើ	កិច្រោរ	ដនោះ	ដៅដពល	អ្ក	

សិកសោ	អំពរី	រោរកស្ង	ន្រកពោះ	ដៅក្នុង	ដមដរៀន	របស់		

អ្ក	ដៅ	កពោះវិហារ	។	អ្ក	អាច	សួរ	ខលេលួន	ឯង	ថា	ដតើ	ខ្នុំ	

កតូវរាន	ជកមុញ	្ ចឹកចិត្ត	រោន់ដត	ខាលាំង	តាមរយៈ	អវរី		

ដដល	ខ្នុំ	អាច	េេួលបាន	ឬ	តាមរយៈ	អវរី	ដដល	ខ្នុំ		

ផ្ល់�ល់ន្?

សំណួរ	ខាង	ដលើ	ដនោះ	នចឹង	ជួយ	អ្ក	ឲ្យ	ដ�ើញ	ថា	ដតើ	អ្ក	

នចឹង	្ ្ួល	រាន	(	្ិត	ដត	ពរី	ខលេលួន	ឯង	)	ឬ	ផ្តល់	ឲ្យ	ដ្	(	្ិត	

ពរី	មនុស្	ដថ្	)	។

វា	មិន	ថវរី	ដ�ើយ	ដដើម្រី	្ ិត	ពរី	ពរជ័យ	ដដល	អ្ក	នចឹង	

្្ួល	ប៉ុដន្ត	ដបើសិន	អ្ក	ដ�ើញ	ថា	អ្ក	្ ិតដត	ចង់	រាន	

ន្រើអ្ក

្ ឺជាអ្កទទួលឬជាអ្កឲ្យ?
ជាង	រោរផ្តល់	ឲ្យ	ដ្	ដនាោះ	សូម	្ ិត	ពរី	កពោះ	។	កបធាន		

ថូម៉ាស	ដអស	ម៉នសុន	រាន	បដកងៀន	៖	«	សូម	ចាំ		

ថា	កិច្រោរ	ដនោះ	មិន	ដមន	ជា	របស់	អ្ក	ឬ	ខ្នុំ	ដតឯង	ដនាោះ		

ដ្	។	ដយើង	អាច	សមលេចឹង	ដមើល	ដៅ	កពោះ	ដ�ើយ	សុំ	ជំនួយ		

ដ៏	ដ្វភាព	»	(	«	Do Your Duty — That  
Is Best	»	Liahona,	ដខ	វិច្ិរោ	ឆ្នាំ	2005		

្ំព័រ	58	)	។	◼

ន្រើមានការទទួល្ គាល់

អ្ីខលះដែលខ្នុំនឹងទទួល

តាមរយទៈការបនតមើ

នៅក្នុងការនៅបនតមើននះ?

ន្រើខ្នុំនឹងទទួលពរ�័យ

នោយរនបៀបណាតាមរយទៈ

ការបង់ែគ្វាយមួយភាគ

ក្នុងែប់និងែគ្វាយ

្រមអាហ្រនន្ះ?

ន្រើខ្នុំនឹងទទួលបាន

តបនយា�ន៍អ្ីខលះ

ពីភាពន្មះត្រង់

របស់ខ្នុំនន្ះ?

ន្រើខ្នុំនឹងទទួល

បានអ្ីខលះតាមរយទៈ

ការច្ូលរួមតពះវិហ្រ?

ន្រើនបសកកម្មនឹង�ួយ

ខ្នុំនោយរនបៀបណា?

ន្រើពរ�័យអ្ីខលះ

ដែលខ្នុំនឹងទទួល

បានពីការនរៀប

អាពិោ�៍ពិោ�៍ក្នុង

តពះវិហ្របរិសុទ្ធ?

ន្រើការនៅបនតមើ

របស់ខ្នុំន្្ើឲ្យខ្នុំ�ួយ

ពតងឹងែល់អ្កែនទ

យា៉ាងែូច្នមតែច្?

ន្រើែគ្វាយមួយ

ភាគក្នុងែប់និង

ែគ្វាយ្រមអាហ្រ

របស់ខ្នុំ�ួយក្ង

នរគតពះនោយ

រនបៀបណា?

ន្រើភាពនទៀងត្រង់

របស់ខ្នុំអាច្តបោន

ពរែល់មនុស្សែនទ

នទៀ្រយា៉ាងែូច្នមតែច្?

ន្រើខ្នុំអាច្បនតមើ

មនុស្សែនទនពល

បនតមើនបសកកម្មតាម

រនបៀបណាខលះ?

ន្រើការនរៀបអាោ�៍ពិោ�៍

ក្នុងតពះវិហ្របរិសុទ្ធផតែល់

ឱកាសឲ្យខ្នុំបនតមើ្ វាមីឬ

ភរិយាតពមោំងកូនៗរបស់

ខ្នុំនោយរនបៀបណា?

ន្រើការច្ូលរួម

តពះវិហ្ររបស់ខ្នុំបាន

បគ្ហាញការបូជារបស់

ខ្នុំច្ំនោះតពះអមាចាស់

យា៉ាងែូច្នមតែច្?
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នបើ
សិន	អ្ក	មន	អារម្ណ៍	ថា	អ្ក	អសមត្ថភាព	ដៅដពល	អ្ក	្ ្ួល	

រោរដៅបដកមើ	អវរី	មួយ	ដនាោះ	វា	ជា	ដរឿង	ស្មញ្ញ	ដៅដ�ើយ	។	ដយដរម	

ដអណុក	និង	យ៉ូដសប	ស៊្ីធ	សុ្្ធ	ដត	ដៅដក្ង	ដ�ើយ	ទាំងអស់	គ្នា	មន	

អារម្ណ៍	ថា	អសមត្ថភាព	ដៅដពល	ពួកដោក	រាន	្ ្ួល	រោរដៅមដកបើ	

ដធវើ	ជា	ព្យរោរី	ប៉ុដន្ត	កពោះអមចាស់	ដៅដត	ដកបើពួកដោក	ដដើម្រី	ពកងរីក	ន្រ	របស់	

ក្ង់	។	្ឺ	ដូច	ជា	អវរី	ដដល	កពោះអមចាស់	រាន	ដកបើ	ពួកព្យរោរី	ពរី	បុរណ	ដដើម្រី	សដកមច	រាន	នូវ	ដរឿង	

អស្ចារ្យ	នានា	ដៅដពល	អ្ក	អធិស្ឋាន	ដ�ើយ	ពចឹង	ដផ្អក	ដលើ	ក្ង់	ដនាោះ	ក្ង់	អាច	ដកបើ	អ្ក	។

កបដ�ល	ជា	អវរី	មួយ	ដ៏	ល្អ	បំផុត	ដដល	អ្ក	អាច	ដធវើ	រាន	សកមប់	សមជិក	ក្នុង	ថានាក់	របស់	អ្ក	

ដនាោះ	្ ឺ	ជា	ដធវើ	ជា	មិត្តភក្តិ	របស់	ពួកដ្	។	សូម	ដរៀន	ស្រល់	ដោមាោះ	របស់	ពួកដ្	។	អ្ក	អាច	អធិស្ឋាន	

សកមប់	ពួកដ្	រល់ថថងៃ	ដ�ើយ	កបដ�ល	ជា	តមអាហារ	សកមប់	ពួកដ្	ដបើសិន	ពួកដ្	មន	

រោរលំរាក	។	សូម	្ ិត	ពរី	រោរសួរសំណួរ	អំពរី	ជរីវិត	របស់	ពួកដ្	ដករៅ	ពរី	ជរីវិត	ដៅ	ក្នុង	កពោះវិហារ	

ញញចឹម	ដ�ើយ	ស្វាម្មន៍	ពួកដ្	ដៅ្រីណា	ដដល	អ្ក	ជួប	ពួកដ្	ដ�ើយ	អង្គនុយ	ជាមួយ	ពួកដ្	

ដៅ	កពោះវិហារ	ឬ	ដៅ	ស្ោ	ដរៀន	។	សូម	ព្យយាម	រក	ដមើល	ឲ្យ	ដ�ើញ	នូវ	អស់	អ្ក	ដដល	កតូវរោរ	

ដសចក្តរី	កសឡាញ់	និង	រោរគ្ំក្	បដន្ថម	។

ដ�ើយ	សូម	កុំ	ខាលាច	ដដើម្រី	សុំ	ជំនួយ	ដ�ើយ	។	កពោះវរបិតាសួ្៌	នចឹង	មិន	្ ុក	ឲ្យ	អ្ក	ដៅដត	ឯង	

ដ�ើយ	—	ក្ង់	រាន	កបទាន	្ រីកបចឹកសោ	និង	អ្ក	កបចឹកសោ	ពួក	យុវមជ្ឈិមវ័យ	ដល់	អ្ក	។	ពួកដ្	នចឹង	

ជួយ	អ្ក	ដ�ើយ	ក្ង់	ក៏	នចឹង	ជួយ	អ្ក	ដដរ	។

ដូច	កបធាន	�្គរដុន	ប៊ី	�ុិង្លេរី	(	1៩10–2008	)	រាន	មន	កបស្សន៍	៖	«	សូម	

លុតជង្គង់	ចុោះ	ដ�ើយ	សុំ	ពរជ័យ	ពរី	កពោះអមចាស់	បនាទាប់មក	ឈរ	យា៉ាង	រឹងបុចឹង	ដ�ើយ	ដធវើ	នូវ	អវរី	ដដល	

អ្ក	កតូវរាន	ដស្ើ	ឲ្យ	ដធវើ	។	បនាទាប់មក	សូម	្ ុក	បញ្ហា	ដនាោះ	ដៅក្នុង	កពោះ�ស្ត	របស់	កពោះអមចាស់	

ចុោះ	។	អ្ក	នចឹង	ដ�ើញ	ថា	អ្ក	រាន	សដកមច	នូវ	អវរីៗ	ជា	ដកចើន	ដដល	ដលើស	ពរី	តថមលេ	»	(	«	To the 
Women of the Church	»	Liahona,	ដខ	វិច្ិរោ	ឆ្នាំ	2003	្ំព័រ	114	)	។

រ្វើជាមឈិត្ភក្ដឈិនឹងោនា

ក្នុងនាម	ជា	កបធាន	ថានាក់	ខ្នុំ	ក៏	មន	អារម្ណ៍	អសមត្ថភាព	

ផងដដរ។	ប៉ុដន្ត	វា	សំខាន់	ដដើម្រី	ព្យយាម	ដធវើ	ឲ្យ	យុវនារី	

មន	អារម្ណ៍	ថន	ដសចក្តរី	កសឡាញ់	និង	រួម	ចំដណក	។	

សូម	ដធវើ	ជា	មិត្តភក្តិ	ដដល	គ្ំក្	ដ�ើយ	ស្តាប់	្ រីកបចឹកសោ	របស់	

អ្ក	ដៅដពល	ដធវើរោរ	សដកមច	ចិត្ត	នានា	។	សូម	ដធវើ	ជា	្ ំរូ	

សុចរិត	ដ�ើយ	ព្យយាម	រស់ដៅ	តាម	្ ុណសម្ត្តិ	ថន	

កកុម	យុវនារី	ប៉ុដន្ត	កុំ	រំពចឹង	ថា	ខលេលួន	ឯង	រោលាយ	ជា	ល្អឥតដខាចាោះ	

ដ�ើយ	។	អវរីៗ	ទាំងអស់	ដដល	កពោះវរបិតាសួ្៌	រំពចឹង	ចង់	

រាន	ពរី	អ្ក	ដនាោះ	្ឺ	ព្យយាម	។	ដបើសិន	អ្ក	អំោវនាវ	

ដល់ក្ង់	ដនាោះ	ក្ង់	នចឹង	ផ្តល់	កមលាំង	ដល់	អ្ក	និង	

រោរដណនាំ	ដដល	អ្ក	កតូវរោរ	។

នរ៉នបកាដេនអាយុ១៦ឆ្នាំរ�្ឋនូវោំដស្រស.រ.អា.

បរម្មើរោយរាន្ ន្ទៈ

ខ្នុំ	មន	អារម្ណ៍	ដូចគ្នា	ផងដដរ	

ចាប់តាំង	ពរី	ខ្នុំ	រានរោលាយជា	

កបធាន	ថានាក់	ថម៉ដម៉ត	។	ខ្នុំ	ដៅដត	

ចាំ	ពរី	អារម្ណ៍	ដដល	ខ្នុំ	រាន	មន	

ដៅដពល	ខ្នុំ	ចូល	ដៅ	រោរិយាល័យ	របស់	ប៊ីស្ព	សកមប់	

រោរសមភាសន៍	។	ខ្នុំ	អាច	បដិដសធ	រាន	ប៉ុដន្ត	ខ្នុំ	រាន	ដចឹង	

ថា	វា	មិនដមន	ជា	រោរចាត់តាំង	មក	ពរី	ប៊ីស្ព	របស់	ខ្នុំ	ដ�ើយ	

—	វា	្ ឺ	ជា	រោរដៅបដកមើ	មក	ពរី	កពោះ	។	កពោះវរបិតាសួ្៌	

នចឹង	ជួយ	ដយើង	បំដពញ	រោរដៅបដកមើ	របស់	ដយើង	ដបើសិន	

ដយើង	មន	្ ន្ទៈ	ចុោះចូល	ខលេលួន	ដយើង	ចំដោោះ	ក្ង់	ដ�ើយ	

បនាទាបខលេលួន	។

នីខូលភីអាយុ១៦ឆ្នាំបបនេសេ្ីលីពីន

ម្សឡាញ់អ្កទាំងឡាយដែលអ្កបរម្មើ

ដដើម្រី	រោលាយ	ជា	អ្ក	ដចឹកនាំ	រោន់ដត	កបដសើរ	ដនាោះ		

អ្ក	កតូវដត	កសឡាញ់	មនុស្	ដដល	អ្ក	បដកមើ	។	សូម	

ដរាោះបង់	ដចាល	នូវ	រោរកចដណន	ោនានរីស	ដ�ើយ	មន	

រោរអភ័យដទាស	្ ឺ	ជា	ដរឿង	ចំរាច់	ណាស់	។	អ្ក	

អាច	អធិស្ឋាន	ដដើម្រី	ដ�ើញ	ពរី	ភាពសក្តិសម	របស់	

ពួកដ្	ដូច	ដដល	កពោះ	្ ត	ដ�ើញ	។	សូម	អធិស្ឋាន	សុំ	

ដសចក្តរីកសឡាញ់	ដដល	ក្ង់	មន	ចំដោោះ	អ្ក	កពម	ទាំង	

ចំដោោះ	សមជិក	ក្នុង	ថានាក់	របស់	អ្ក	ផងដដរ	។	ខ្នុំ	ដចឹង	ពរី	

ការន្លើយតបទាំងឡាយនធ្ើន�ើងក្នុងនគាលបំណងេុកជាជំនួយនិងជាេស្សនវិស័យមិនដមនជាការបបកាសេំពីនគាលលេ្ិសាសនាចបកជាផលតូវការននាះនេ។

សំណួរនឈិងចរម្ើយ

«ខ្នុំមានអារម្ម�៍ថាអសម្រថែភាព

ន្្ើជាតបធានថានាក់យុវន្រី។

ន្រើខ្នុំអាច្កាលាយជាអ្កែឹកន្ំល្អ

តបនសើរមានាក់នោយរនបៀបណា?»



យ
ុវវ័យ

ប្ពិដស្ធន៍	ដនោះ	ថា	រោរអភិវឌ្ឍន៍	ខលេលួន	អាច	ជួយ	អ្ក	

បដងកើន	្ ុណសម្ត្តិ	និង	្ុណតថមលេ	ដ៏	ចាំរាច់	ដដើម្រី	

បំដពញ	រោរដៅ	របស់	អ្ក	។	កពោះ	នចឹង	កបទាន		អំណាច	

ដល់	អ្ក	ដបើសិន	អ្ក	នចឹង	សុំ	ជំនួយ	ដនាោះ	។

មា៉ារីប៊មីអាយុ១៦ឆ្នាំរ�្ឋវា៉ស៊មីននតានស.រ.អា.

សរូមចាប់រផ្ើមពីខ្លួនអ្ក

អ្ក	អាច	រោលាយ	ជា	អ្ក	ដចឹកនាំ	

រោន់ដត	កបដសើរ	ដោយ	អនុវត្ត	

្ុណសម្ត្តិ	នានា	ដដល	អ្ក	

ចង់	មន	។	សូម	អធិស្ឋាន	

សុំ	កពោះវិញ្ញាណ	ឲ្យ	្ ង់	ដៅ	ជាមួយ	នចឹង	អ្ក	ដៅដពល	

អ្ក	ដធវើរោរសដកមច	ចិត្ត	។	សូម	អធិស្ឋាន	ដដើម្រី	ផ្តល់	

រោរយកចិត្ត	្ ុកោក់	ដលើ	តកមូវរោរ	របស់	ពួក	យុវនារី	។	

មន	អវរី	ជា	ដកចើន	ដដល	អ្ក	អាច	ដធវើ	ដដើម្រី	រោលាយ	ជា	អ្ក	ដចឹកនាំ	

រោន់ដត	កបដសើរ	ប៉ុដន្ត	ខ្នុំ	យល់	ថា	ជំហាន	ដំបូង	ដនាោះ	្ ឺ	

រោរដជឿ	ថា	អ្ក	អាច	ដធវើ	រាន	ជានិច្	។

សាវា៉ន់ណ្ភីអាយុ១៥ឆ្នាំនៅរ�្ឋតិចសាសស.រ.អា.

ចរូលរួមម្ពលះវិហារបរិសុទ្ធ

រោលខ្នុំ	ដ្ើបដត	រាន	ដៅ	ជា	កបធាន	កូរ៉ុម	ឌរីកុន	ដនាោះ	ខ្នុំ	

ពុំ	ករាកដ	ដ�ើយ	ពរីរដបៀប	ដដើម្រី	បដងកើន	សមត្ថភាព	ខាង	

វិញ្ញាណ	របស់	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	រាន	ចាប់ដផ្តើម	ដធវើកិច្រោរ	ពង្កបវត្តិ	

ជាធម្តា	ដៅ	រល់	ថថងៃ	អា្ិត្យ	។	ខ្នុំ	រាន	ដៅ	កពោះវិហារ	

បរិសុ្្ធ	រល់ដពល	កពចឹក	ថថងៃ	ដៅរ៍	។	ដគ្លដៅ	របស់	ខ្នុំ	្ ឺ	

យក	ដោមាោះ	បុរសៗ	ដធវើ	បុណ្យ	កជមុជ្ចឹក	និង	្្ួល	ពិធរី	

បញ្ជាក់	ឲ្យ	រោន់ដត	ញចឹកញាប់	តាម	ដដល	ខ្នុំ	អាច	ដធវើ	រាន	។	

ដករោយ	ពរី	ខ្នុំ	រាន	ដៅ	កពោះវិហារ	បរិសុ្្ធ	រល់	សរាតា�៍	មក		

ខ្នុំ	មន	អារម្ណ៍	ខាង	វិញ្ញាណ	រោន់ដត	ដកចើន	ជាង	មុន		

ដ�ើយ	ថា	តាម	រោរដធវើ	រដបៀប	ដនាោះ	ខ្នុំ	អាច	ជួយ	កូរ៉ុម	របស់		

ខ្នុំ	រាន	រោន់ដត	ល្អ	។

ចូសប៊មីអាយុ១៣ឆ្នាំរ�្ឋយូថាេ៍ស.រ.អា.

សរូមរ្វើរាមរោរបំផុស្ ំនឈិត

ដបើសិន	កពោះអមចាស់	រាន	ផ្តល់	រោរដៅបដកមើ	មួយ	ដល់	អ្ក	

វា	្ ឺ	ដោយស្រ	មន	កិច្រោរ	មួយ	ដដល	អ្ក	អាច	ដធវើ	រាន	។	

ដយើង	កតូវដត	្ ូលសុំ	ដល់	កពោះ	ដូច	យា៉ាកុប	1:5	រាន	

ម្ពលះអរាចាស់បានររើសអ្ក

«តពះបាននៅអ្ក។តពះអមាចាស់្ គាល់អ្ក។

តទង់្ គាល់អ្កដែលតទង់មានតពះទ័យឲ្យបនតមើនៅ

ក្នុងតគប់្រួន្ទីក្នុង្ សន្ច្តករបស់តទង់។តទង់

បាននរើសអ្ក។...បុគ្លដែលត្រូវបានបំផុ្រ

គំនិ្រឲ្យនស្ើែល់អ្កច្ំនោះការនៅននះពុំបាន

ន្្ើែូនចានាះនោយ្រដ្រពួកគ្្រ់ច្ូលច្ិ្រតែអ្កឬ

ពួកគ្្រ់ត្រូវការនរណាមានាក់ឲ្យន្្ើកិច្្ចការជាក់លាក់

ណាមួយនឡើយ។ពួកគ្្រ់បានអ្ិ្ឋានន�ើយ

បានទទួលច្នមលើយថាអ្កគវឺជាបុគ្លដែលត្រូវ

ដ្របាននៅ។...

«អ្កត្រូវបាននៅឲ្យ្រំណាងតពះអង្

សន្គ្គាះ។សំនឡងដ្លងទីបន្ទាប់របស់អ្កកាលាយជា

សំនឡងរបស់តទង់ែូច្គ្នានែរបស់អ្កនលើកនឡើង

ែូច្ជាតពះ�សតែតទង់នលើកនឡើងែូច្គ្នា»។

តបធាន�ិនរីប៊ី.អាវរិងទីតបឹកសាទីមួយក្នុងគ�ទៈតបធាន

ទីមួយ« Rise to Your Call»Liahona,ដខវិច្្ិកាឆ្នាំ

២០០២ទំព័រ៧៦។

សំណួរបន្ទាប់

និយាយ	។	តាមរយៈ	កពោះដចស្តា	ថន	កពោះវិញ្ញាណ	បរិសុ្្ធ	

ដនាោះ	វា	នចឹង	កតូវរាន	ដបើក	បគ្ហាញ	ដល់	ពួកដយើង	នូវ	អវរី	ដដល	

ពួកដយើង	្ ួរដត	ដធវើ	(	សូមដមើល	នរីថ�វ្រី	2	32:5	)	។	

ដោយ	មន	ជំនួយ	ពរី	ក្ង់	ដនាោះ	ដយើង	អាច	«	នចឹង	ដចឹង	

នូវ	ដសចក្តរីពិត	ថន	ក្ប់	រោរណ៍	ទាំងអស់	»	(	មរ៉ូថណ	

10:5	)	។	បនាទាប់	មក	ដយើង	កតូវដត	ដធវើតាម	រោរបំផុស	

្ំនិត	ដដល	ដយើង	្ ្ួល	រាន	ដនាោះ	។	ខ្នុំ	មន	រោរដជឿជាក់	

យា៉ាង	កជាលដករៅ	ថា	ដោយស្រ	កពោះអមចាស់	ជា	អង្គ	ដដល	

ដចឹកនាំ	ពួកដយើង	ដនាោះ	ដយើង	អាច	តដមកើង	រោរដៅ	របស់	

ដយើង	ទាំងអស់	រាន	។

លូស៊មីឌីអាយុ១៧នៅបបនេសបារំង

ោក់ដផនរោររ្វើសកម្ភាពដែល

សាអាងោនា

សូម	ដធវើ	រោរកបជុំ	ជា	ដ្ៀងទាត់	

ជាមួយ	្ ណៈកបធាន	របស់	អ្ក	

ដ�ើយ	ោក់	ដផនរោរ	ដធវើ	សកម្ភាព	

ដដល	ស្អាង	គ្នា	ដដល	បំដពញ	ដសចក្តរីកតូវរោរ	និង		

ចំណាប់	អារម្ណ៍	របស់	យុវនារី	។	ដៅដពល	យុវនារី		

មនាក់	ដៅក្នុង	ថានាក់	របស់	អ្ក	ពុំ	រាន	ចូលរួម	ថានាក់	សូម		

ឲ្យ	នាង	ដចឹង	ថា	អ្ក	នចឹក	នាង	។	ខ្ម្រីរ	មួយ	ដដល	រាន	

ជួយ	ខ្នុំ	ដនាោះ	្ ឺ	ម៉ូស្យ	18:៩	។

កាដរ៉នភីអាយុ១៦ឆ្នាំបបនេសមុិកស៊មីកូ

«ខ្នុំច្ង់អន្ជើញបងប្អនូន�ីែូន

មួយរបស់ខ្នុំមកតពះវិហ្រ

ប៉ុដនតែខ្នុំខាលាច្ឪពុកមាតាយរបស់

ពួកនគខឹងនឹងខ្នុំ។ន្រើខ្នុំអាច្

ដច្កចាយទីបន្ទាល់របស់ខ្នុំ

ជាមួយ�ីែូនមួយរបស់ខ្នុំ

នោយរនបៀបណា?»

តបសិននបើអ្កមានបំ�ងសូមនផ្ើច្នមលើយរបស់អ្កនិងរូប្្រ

ច្បាស់មួយសនលឹកត្រឹមន្ងៃទី១៥ដខមករាឆ្នាំ២០១៦

នៅនគ�ទំព័រliahona.lds.orgឬអ៊ីដម៉លនៅកាន់

liahona@ldschurch.org។

ព័្រ៌មាននិងការអនុញ្ញា្រខាងនតកាមត្រូវដ្រប្្ចនូលនៅក្នុងអ៊ីដម៉ល

ឬសំបុត្ររបស់អ្ក៖(១)ន្មត្រកូលោំងមូល(២)ន្ងៃដខឆ្នាំ

កំន�ើ្រ(៣)វួែឬ្ខា(៤)នសតែកឬម�្ឌល(៥)លិខិ្រ

អនុញ្ញា្រដែលមានជាលាយលក្ខ�៍អក្សររបស់អ្កន�ើយនបើសិន

អ្កមានមានអាយុនតកាម១៨ឆ្នាំនន្ះត្រូវមានលិខិ្រអនុញ្ញា្រពី

ឪពុកមាដាយរបស់អ្កជាលាយលក្ខ�៍អក្សរ(អ៊ីដម៉លអាច្ទទួល

យកបាន)នែើម្ីន្្ើការនបាះពុម្ច្នមលើយនិងរូប្្ររបស់អ្ក។

ច្នមលើយអាច្នឹងត្រូវបានដកសតមួលនឡើងវិញនបើវាដវងនពកឬមិន

សូវច្បាស់លាស់។



៦០ លីអា�ូណា

ខ្ញំ	រាន	ចូលរួម	ស្សនាចកក	រោល	ខ្នុំ	អាយុ	17	ឆ្នាំ	។	មន	ពួក	អាដមរិក	ដដល	មក	

ពរី	បនាទាយទាហាន	ដៅក្នុង	្ រីកកុង	របស់	ខ្នុំ	ក្នុង	កបដ្ស	អាលលេឺម៉ង់	រាន	ដណនាំ	ខ្នុំ	ឲ្យ	

ស្រល់	កពោះវិហារ	ដនោះ	។	គ្មាន	វួដ	ដដល	និយាយ	ភាស្	អាលលេឺម៉ង់	ដៅក្នុង	តំបន់	របស់	ខ្នុំ	

ដ�ើយ	ដូដច្ោះ	ខ្នុំ	រាន	ចូលរួម	កពោះវិហារ	ជាមួយ	ពួកអាដមរិរោំង	ដនាោះដៅ	ឯ	បនាទាយ	ទាហាន	

ដៅក្នុង	ស្ោជំនុំ	ព�ុនិរោយ	ស្សនា	ដ៏	តូច	មួយ	របស់	ពួកទាហាន	។

ដៅថថងៃ	អា្ិត្យ	មួយ	មិន	យូរ	ប៉ុនាមាន	ដករោយ	ពរី	ខ្នុំ	រាន	្ ្ួល	បុណ្យ	កជមុជ	្ ចឹក	ដៅចប់	

ដម៉ាង	កបជុំ	ប៊ីស្ព	រាន	ដករោក	ដ�ើង	ដ�ើយ	និយាយ	ថា	«	ដតើ	ឪពុក	មតាយ	ទាំងអស់	

ដដល	មន	កូន	ដរៀន	ក្នុង	សិរោខាស្ោ	សូម	អង្គនុយ	សិន	

រាន	ដ្	?	»	គ្ត់	ក៏	រាន	សុំ	ឲ្យ	ខ្នុំ	ចូលរួម	ជាមួយ	ពួកដ្	

ផងដដរ	។

ដៅដពល	មន	ដត	ក្ួស្រ	ទាំងដនោះ	ប៊ីស្ព	និង	ខ្នុំ	ដដល	

បន្ត	ដៅក្នុង	ស្ោ	ជំនុំ	ប៊ីស្ព	រាន	ពន្យល់	ថា	ខ្នុំ	អាច	ចូលរួម	ថានាក់	

សិរោខាស្ោ	របស់	ពួកដ្	ដៅ	ឆ្នាំ	ដករោយ	។	ប៉ុដន្ត	ខ្នុំ	រាន	ចូលដរៀន	ស្ោ	

អាលលេឺម៉ង់	ក្នុង	មូលោឋាន	ដដល	ចាប់ដផ្តើម	ជាង	មួយ	ដម៉ាង	មុន	ស្ោ	អាដមរិរោំង	

ដដល	មន	យុវវ័យ	ទាំងអស់	មក	ពរី	បនាទាយ	ទាហាន	ចូលរួម	ដរៀន	។	ដដើម្រី	ឲ្យ	ខ្នុំ	មន	ដពល	

ក្ប់កគ្ន់	ដធវើដំដណើរ	ដៅ	ស្ោ	ដរៀន	ទាន់ដពល	ពួកដ្	កតូវដត	ប្តទូរ	ថានាក់	សិរោខាស្ោ	ដៅ	

ដម៉ាង	6	កពចឹក	វិញ	្ឺ	មួយ	ដម៉ាង	មុន	ពួកដ្	កបជុំ	។

ដករោយ	មក	ប៊ីស្ព	រាន	សូម	ឲ្យ	ពួកដ្	ដរាោះដឆ្នាត	ថា	ដតើ	ពួកដ្	កពម	ដធវើពលិកម្	ដនោះ	

ដដរ	ឬ	ដ្	ដដើម្រី	ឲ្យ	ខ្នុំ	អាច	ចូលរួម	ថានាក់	ដនាោះ	រាន	។	ភាលាម	ដនាោះ	ឪពុក	មដាយ	និង	សិស្	

ទាំងអស់	រាន	ដលើក	ថដ	ពួកដ្	ដ�ើង	ដ�ើយ	និយាយ	ថា	យល់	កពម	។

ដនាោះ	្ ឺ	ជា	ដពល	មួយ	ដ៏	រំដភើប	ចំដោោះ	ខ្នុំ	។	វា	រាន	បដកងៀន	ខ្នុំ	នូវ	ដមដរៀន	ថន	រោរលោះបង់	។	

ក្ល ខ្ញំ ទ�ើរ ដត ក្លាយ សម្ជិក ថ្មី ទៅ ក្នញង ស្សោច្ក  

ខ្ញំ បាន ទ�ើញ គំរូ អស្ចារ្យ មន ពលិកម្ ពមី យុវវ័យ ទ្សេង ទ�ៀត 

ទៅក្នញង វួដ ររស់ ខ្ញំ ។ ចារ់តាំង ពមី ទោះ មក ខ្ញំ បាន ទរៀន 

ទមទរៀន ដ៏ អស្ចារ្យ ជា ទ្ចើន ។

អវែមីៗ ដដល ខ្ញំ បាន ទរៀន ក្នញងោម ជា  

រោយដអលរ�ើរជ័្

រក្ប៊មីនហារត

ននពួកច្ិ្រសិបន្ក់

អ្កដម្បចឈិត្រជឿ
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 ដខ្្នូឆ្នាំ២០១៥ ៦១

យ
ុវវ័យ

ប៊មីស្ពបានសរូមឲ្យពួករ្របាលះរឆ្នាតឲ្យ

រានថានាក់សឈិរោខាសាលាមួយររា៉ាងមុនរែើម្បី

ឲ្យខ្ញំអាចចរូលរួមថានាក់រន្លះបាន។ពួករ្
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៦២ លីអា�ូណា

សិស្	វ័យ	ដក្ង	

ទាំង	ដនោះ	មន	្ ន្ទៈ	

លោះបង់	ផាទាល់ខលេលួន	នូវ	ភាពកសណុក	

សុខកសួល	របស់	ខលេលួន	—	មិនដមន	ដត	មួយ	ថថងៃ	ឬ	មួយ	

សរាតា�៍	ដ�ើយ	ប៉ុដន្ត	្ ឺ	សកមប់	មួយ	ឆ្នាំ	ដពញ	—	ជំនួស	ឲ្យ	អ្កដកបចិត្ត	ដជឿ	ថ្រី	មនាក់	ដដល	ពុំ	

អាច	នចឹង	ចូលរួម	ថានាក់	សិរោខាស្ោ	រាន	ដ�ើយ	ដបើ	គ្មាន	រោរលោះបង់	ដនាោះ	។

ខ្នុំ	ដៅដត	មន	អំណរ្ុណ	ចំដោោះ	រោរលោះបង់	របស់	ពួកដ្	ដោយ	ដចឹង	ថា	មួយ	ឆ្នាំ	

សិកសោ	ថន	ថានាក់	សិរោខាស្ោ	(	សិកសោ	ដគ្លល្្ធិ	និង	ដសចក្តរី	សញ្ញា	)	សំខាន់	ខាលាំង	

ប៉ុណាណា	សកមប់	ជរីវិត	ថន	រោរចូល	កពោះវិហារ	ដំបូង	របស់	ខ្នុំ	។	ដបើគ្មាន	ថានាក់	សិរោខាស្ោ	

ដ្	ខ្នុំ	ពុំ	មន	រោរទាក់្ង	ជាមួយ	ស្សនាចកក	ដ�ើយ	ដលើកដលង	ដត	ថថងៃ	អា្ិត្យ	។	ថានាក់	

សិរោខាស្ោ	កបចាំថថងៃ	្ ឺ	ជា	រោរដរៀបចំ	ដ៏	អស្ចារ្យ	មួយ	សកមប់	ដបសកកម្	។	វា	រាន	

បដកងៀន	ខ្នុំ	ជា	ដកចើន	អំពរី	រោរោក់	វិន័យ	ដ�ើយ	ពិតដមន	ដ�ើយ	វា	រាន	កបទាន	ពរ	ដល់	ខ្នុំ	

នូវ	ចំដណោះ	ដចឹង	យា៉ាង	ដកចើន	អំពរី	ដំណចឹង	ល្អ	និង	កពោះ្ម្រីរ	។	ដបើសួរ	ខ្នុំ	ពរី	ចំដណោះចំណាន	

ខ្ម្រីរ	ទាំង	អស់	ថន	ដគ្លល្្ធិ	និង	ដសចក្តរី	សញ្ញា	តាំង	ពរីមុន	មក	ដល់	ឥ�ទូវ	ដនោះ	ខ្នុំ		

ដៅដត	ដចោះ	ខ្ម្រីរ	ទាំង	ដនាោះ	។	ប្ពិដស្ធន៍	ទាំងដនោះ	រាន	ជួយ	ខ្នុំ	ឲ្យ	ខិតរោន់ដត	ជិត		

ដៅ	កពោះវរបិតាសួ្៌	ដ�ើយ	ក៏	រាន	ជួយ	ខ្នុំ	ឲ្យ	ដោោះកស្យ	ឧបស្្គ	នានា	ដោយស្រ		

ខ្នុំ	្ ឺ	ជា	សមជិក	ស្សនាចកក	ដត	មនាក់	ឯង	្ ត់	ដដល	និយាយ	ភាស្	អាលលេឺម៉ង់	ដៅក្នុង		

្រីកកុង	របស់	ខ្នុំ	។

ទំន្ក់ទំនងជាមួយតពះ

បនាទាប់	ពរី	ខ្នុំ	ដរៀន	ចប់	ដ�ើយ	ពរីមុន	ខ្នុំ	រាន	ដៅ	ដបសកកម្	ខ្នុំ	រាន	បញ្ប់	វ្្គ	បដកមើ	

ទាហាន	ដដល	តកមូវ	ដោយ	ចបាប់	។	ខណៈដដល	ខ្នុំ	ដៅក្នុង	ជួរ	ទាហាន	ខ្នុំ	រាន	ចាប់	យក	

្មលាប់	មួយ	ដធវើ	មក	ដល់	សពវថថងៃ	ដនោះ	៖	្ឺ	អធិស្ឋាន	ជានិច្	។

ពិតណាស់	ស្ថានភាព	ដៅ	ក្នុង	ជួរកង្័ព	ពុំ	មន	ប្ពិដស្ធន៍	ខាង	វិញ្ញាណ	ជានិច្	

ដនាោះ	ដ្	—	្ូរ	ោក់ដខាអាវ	រូបភាព	រោរនិយាយ	ស្តរី	និង	ដរឿង	កុន	នានា	ដដល	ពួកដ្	

ដមើល	ដៅដពល	យប់	។	ប៉ុដន្ត	ខ្នុំ	ដចឹង	ថា	ខ្នុំ	នចឹង	រាន	ដៅ	បដកមើ	ដបសកកម្	។	ខ្នុំ	ចង់	

បន្តដៅដត	រឹងមំ	។	ខ្នុំ	មិន	ចង់	្ ន់កជាយ	ដ�ើយ	។	ខ្នុំ	មិន	ចង់	បដណាតាយ	ខលេលួន	ដៅតាម	

សំោធ	ថន	មនុស្	ជុំ	វិញ	ខលេលួន	ដ�ើយ	។	ដូដច្ោះ	ខ្នុំ	រាន	បដងកើន	្ មលាប់	ថន	រោរអធិស្ឋាន	

ដៅក្នុង	ចិត្ត	ខ្នុំ	ក្ប់ដពល	។

ដោយ	ដដើរ	ពរី	អគ្រ	មួយ	ដៅ	អគ្រ	មួយ	ដ្ៀត	ដដើរចុោះ	ដ�ើង	ដលើ	កូនភ្ំ	ដៅក្នុង	ថកព	

ដដក	ដៅក្នុង	កតង់ដស	ដលង	ដល្ង	ស្គ្រម	—	ក្ប់	កដនលេង	ដដល	ខ្នុំ	ដៅ	ដនាោះ	ខ្នុំ	រាន	

្ំនាក់្ំនង	ជាមួយ	កពោះវរបិតាសួ្៌	ក្នុង	រោរអធិស្ឋាន	តាម	ដដល	ខ្នុំ	អាច	ដធវើ	រាន	ដទាោះ	ក្ប់	

នា្រី	ដ�ើយ	ដពល	ខលេោះ	ជា	ដកចើន	ដម៉ាង	ដោយ	ទាក់្ង	ឬ	្ូល	ដៅ	កពោះវរបិតាសួ្៌	ដដើម្រី	

ខិតរោន់ដត	ជិត	ក្ង់	ដ�ើយ	បន្ត	រឹងមំ	។	ភា្ដកចើន	ខ្នុំ	រាន	អធិស្ឋាន	ដថលេង	អំណរ្ុណ	។

្មលាប់	ដនោះ	ដៅ	ជាប់	នចឹង	ខ្នុំ	ដៅដ�ើយ	។	ដៅដពល	ខ្នុំ	ដបើកបរ	ដៅ	្ រីណា	ឬ	អង្គនុយ	ក្នុង	

ឡាន	កកុង	ឬ	ដដើរ	ដៅ	កដនលេង	ដផ្ងៗ	វា	រោលាយ	ជា	ដរឿង	ស្មញ្ញ	សកមប់	ខ្នុំ	ដដើម្រី	អធិស្ឋាន	

រ�ូត	ដៅក្នុង	ចិត្ត	ឬ	«	អធិស្ឋាន	ជានិច្	»	ដូច	ដដល	ខ្ម្រីរ	និយាយ	(	ឧទា�រណ៍	

សូមដមើល	នរីថ�វ្រី	2	32:៩	)	។	ដនាោះ	្ ឺ	ជា	្ មលាប់	ល្អ	មួយ	ដដើម្រី	បដងកើត	វា	តាំង	ពរី	ដៅ	

ដក្ង	មក	។

ដយើង	ដចឹង	ថា	ដយើង	្ ួរដត	អធិស្ឋាន	ប៉ុដន្ត	ដនាោះ	ពុំ	ដមន	កគ្ន់ដត	មន	ន័យ	ថា	ជា	

រោរលុតជង្គង់	មួយ	សន្ទនុោះ	ដៅដពល	កពចឹក	និង	ដពល	យប់	ដដើម្រី	បំដពញ	កពោះ្័យ		

កពោះវរបិតា	ដនាោះ	ដ្	។	រោរអធិស្ឋាន	្ ួរដត	ជា	រោរដធវើ	វា	ដោយ	ដស្មាោះកតង់	កជាលដករៅ	

និង	ជា	្ ំនាក់្ំនង	ឥត	ោច់	ជាមួយ	កពោះវរបិតា	របស់	អ្ក	ដដល	ជា	ដរឿយ	នចឹង	ជួយ	

អ្ក	ខិតរោន់ដត	ជិតក្ង់	។	រោរបដងកើត	្ មលាប់	ថន	រោរអធិស្ឋាន	ដនោះ	នចឹង	ជួយ	អ្ក	ឲ្យ	

ដោោះកស្យ	រោរល្លួង	ទាំងអស់		ដៅក្នុង	ពិភពដោក	ដនោះ	(	សូមដមើល	នរីថ�វ្រី	3	

18:15,	18	)	។	ដូដច្ោះ	ដៅដពល	អ្ក	ដចញ	ពរី	ចំណុច	ក	ដៅ	ចំណុច	ខ	ឬ	ដៅដពល	

ណា	ដដល	អ្ក	្ ំដនរ	សូម	្ ិត	ចំណាយ	ដពល	តិចតួច	រាន	ដ�ើយ	ដដើម្រី	ស្តាប់	ត្ន្តរី	ឬ	

ដផ្ើស្រ	ដ�ើយ	បដន្ថម	ដពល	ខលេោះ	ដ្ៀត	ដដើម្រី	អធិស្ឋាន	ក្នុង	ចិត្ត	របស់	អ្ក	។

អនុវ្រតែែគ្វាយ្ួនរបស់តពះនយស៊ូវតគីស្តគប់នពលនវលាោំងអស់

ដៅដពល	ដយើង	បន្ត	អធិស្ឋាន	ដ�ើយ	ដរៀន	ពរី	ដំណចឹង	ល្អ	ដនាោះ	ដយើង	នចឹង	ដ�ើញ	ថា	

ដគ្វាយធួន	របស់	កពោះដយស៊ូវក្រីស្ទ	មន	សកមប់	ដយើង	ក្ប់	ដពល	រល់	ថថងៃ	ដដើម្រី	ជួយ	អ្ក	

«	្្ួល	រោរផាតាច់រាប	ទាំងឡាយ	របស់	អ្ក	»	(	សូមដមើល	ម៉ូស្យ	4:11–12	)	។	

អ្ក	អាច	ទាក់្ង	ក្ង់	ដដើម្រី	្ ្ួល	រាន	អំណាច	ដនោះ	ដ�ើយ	ដធវើ	ឲ្យ	ខលេលួន	រាន	កជោះស្អាត		

ក្ប់ដពល	ទាំងអស់	មិនដមន	កគ្ន់ដត	ថថងៃ	អា្ិត្យ	ដនាោះ	ដ្	មិនដមន	កគ្ន់ដត	ដៅដពល		

ដពល	អ្ក	ដៅ	ជួប	ប៊ីស្ព	ស្រភាព	កំ�ុស	ធងៃន់ៗ	ដនាោះដ្	។

កពោះអមចាស់	ផ្តល់	ផលេទូវ	នានា	សកមប់	អ្ក	ឲ្យ	ដផាតាត	ដលើ	ដគ្វាយធួន	រល់	ថថងៃ	ដូដច្ោះ	អ្ក	

អាច	ដកបរោន់ដត	កជោះស្អាត	ដ�ើយ	សក្តិសម	្្ួល	អារម្ណ៍	ថន	កពោះវិញ្ញាណ	កពមទាំង	



 ដខ្្នូឆ្នាំ២០១៥ ៦៣

យ
ុវវ័យ

កតូវរាន	ដចឹកនាំ	ក្ប់ដពល	ជាជាង	ម្តង	មន	ម្តង	គ្មាន	កពោះវិញ្ញាណ	ក្ង់	។	តាមរយៈ	

រោរដផាតាត	ដលើ	ដគ្វាយធួន	រល់ថថងៃ	ដនាោះ	អ្ក	អាច	មន	ពរជ័យ	ដនោះ	មិន	ថា	អ្ក	មន	កំ�ុស	

អវរី	ដដល	អ្ក	រាន	ដធវើ	រោល	ពរី	អតរីតរោល	ដនាោះដ្	។	យុវវ័យ	ជាដកចើន	មន	អារម្ណ៍	ថា	

រោរដកបចិត្ត	្ ឺ	កគ្ន់ដត	ជា	រោរដៅ	ជួប	ប៊ីស្ព	ដ�ើយ	ករាប់	គ្ត់	ពរី	អំដពើ	រាប	ធងៃន់ធងៃរ	ដនាោះ	

ប៉ុដណាណាោះ	។	ប៉ុដន្ត	រោរដកបចិត្ត	មន	អត្ថន័យ	ដកចើន	ជាង	ដនោះ	ឆ្ងាយ	ណាស់	។	វា	មន	ន័យ	

ថា	ជា	រោរខិតខំ	រល់ថថងៃ	ដោយ	បនាទាបខលេលួន	ភាពខាជាប់ខជលួន	ដោរដពញ	ដោយ	រោរអធិស្ឋាន	

ខិតខំ	រល់	ថថងៃ	ដដើម្រី	(	1	)	សិកសោ	កពោះ្ម្រីរ	ជាពិដសស	ខ្ម្រីរ	ដដល	បដកងៀន	អំពរី	

ដគ្វាយធួន	របស់	កពោះក្រីស្ទ	ដ�ើយ	បនាទាប់	មក	(	2	)	ដរៀន	ពរី	រដបៀប	ដដើម្រី	អនុវត្ត	វា	ដោយ	

ពិតករាកដ	ដៅក្នុង	ជរីវិត	របស់	អ្ក	ក្ប់	ដពលដវោ	កបចាំ	ថថងៃ	។	ដនាោះ	្ ឺ	ជា	អវរី	ដដល	ដយើង	

កតូវ	ដធវើ	។	សូម	ឲ្យ	កពោះវរបិតាសួ្៌	កជាប	រល់	ថថងៃ	ថា	ដនោះ	្ ឺ	ជា	អវរី	ដដល	អ្ក	ចង់	រាន	—	្ឺ	

រោលាយ	ខលេលួន	រោន់ដត	កបដសើរ	ជាង	ពរី	ថថងៃ	ម្ិលមិញ	។

សូម	កុំ	បដណាតាយ	ឲ្យ	ឧបស្្គ	ដធវើ	ឲ្យ	អ្ក	មន	្ មលាត	ពរី	កពោះវរបិតាសួ្៌	ដោយ	ដធវើ	ឲ្យ	

អ្ក	មន	អារម្ណ៍	ថា	អ្ក	មិន	ល្អ	ក្ប់កគ្ន់	ដ�ើយ	ថា	មន	មនុស្	ដផ្ង	ដ្ៀត	ល្អកបដសើរ	

ជាង	ខលេលួន	—	ឬ	ថា	ដគ្វាយធួន	របស់	កពោះអង្គសដ្គ្រោះ	និង	

ដសចក្តរីកសឡាញ់	របស់	ក្ង់	កពមទាំង	រោរដពញចិត្ត	

របស់	ក្ង់	ដដល	មន	ដៅចំដោោះ	មុខ	អ្ក	ប៉ុដន្	អ្ក	

ពុំ	អាច	ដោង	ចាប់	រាន	។	ដនាោះ	្ ឺ	ពុំ	ពិតដ្	។	

កពោះវរបិតាសួ្៌	កសឡាញ់	អ្ក	ដូច	ដដល	អ្ក		

ជា	ខលេលួន	អ្ក	នា	ដពល	ដនោះ	ប៉ុដន្ត	ពិតណាស់	អ្ក	

កតូវដតបន្ត	ដកលម្អ	និង	ព្យយាម	ដគ្រព	តាម	

កពោះបញ្ញត្តិ	ជានិច្ច	ដ�ើយ	អនុវត្ត	ដគ្វាយធួន	

រល់	ថថងៃ	ប្ប់នពលនវោទាំងេស់។	ដូច	

ស្វក	ប៉ុល	រាន	និយាយ	«	ពិចារណា	ខលេលួន	ឯង	ដមើល	»	(	កូរិនថូស្រី	2	13:5	)	។	

ប៉ុដន្ត	ដៅដពល	អ្ក	ដរៀន	ពរី	ដគ្វាយធួន	និង	រដបៀប	ដផាតាត	ដលើ	វា	ដនាោះ	អ្ក	នចឹង	ដ�ើញ	ថា		

អ្ក	អាច	មន	អារម្ណ៍	ថន	ដសចក្តរី	កសឡាញ់	របស់	កពោះអមចាស់	ដទាោះបរី	ជា	អ្ក	មន	កំ�ុស	

ក៏	ដោយ	។

សូម	ស្រល់	ខលេលួន	ឯង	ឲ្យ	ចបាស់	ដ�ើយ	ស្រល់	ថា	កពោះក្រីស្ទ	ជា	នរណា	ដ�ើយ	ថា	ក្ង់	

រាន	ដធវើ	អវរី	ខលេោះ	សកមប់	អ្ក	។	បនាទាប់	មក	ោក់	ចំណុច	ទាំង	ពរីរ	ដនាោះ	ជាមួយ	គ្នា	ដូដច្ោះ	

អ្ក	អាច	កតូវរាន	កជោះស្អាត	ក្ប់ដពល	ដ�ើយ	មន	្ ំនុកចិត្ត	ដលើ	ខលេលួន	ឯង	និង	ដលើ	

កពោះវរបិតាសួ្៌	និង	កពោះអង្គ	សដ្គ្រោះ	។	បនាទាប់ពរី	ដនាោះ	អ្ក	នចឹង	មន	អារម្ណ៍	ល្អ	ថន	

ភាពសក្តិសម	ផាទាល់	ខលេលួន	និង	មន	្ ំនុកចិត្ត	ដលើ	ខលេលួន	ឯង	។

ទាំងដនោះ	្ ឺ	ជា	អវរីៗ	ដដល	ខ្នុំ	រាន	ចាប់ដផ្តើម	ដរៀន	រោល	ខ្នុំ	ដៅជា	អ្កដកបចិត្ត	ដជឿ	វ័យដក្ង	

ដ�ើយ	វា	រាន	កបទាន	ពរ	យា៉ាង	ដកចើន	ដល់	ជរីវិត	ខ្នុំ	។	ដៅដពល	អ្ក	ដធវើ	រោរលោះបង់	សិកសោ	

ដ�ើយ	ព្យយាម	ដៅ	ជិត	កពោះវរបិតាសួ្៌	ដនាោះ	ក្ង់	នចឹង	កបទាន	ពរ	ដល់	

អ្ក	ផងដដរ	។	សូម	កុំ	ចុោះចាញ់	ដ�ើយ	!	◼

ែគ្វាយ្ួនរបស់ម្ពលះរយស៊រូវម្្ីស្ទ

រានសម្រាប់អ្កម្្ប់រពលនឈិង

រាល់ថ្ងៃ។
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៦៤ លីអា�ូណា

រោយររៀសារា៉ាខុនរែស

ខ្នុំ	រាន	ពន្យដពល	ដធវើ	ពងសោវតា	របស់	ខ្នុំ	ជានិច្	។	ប៉ុដន្ត	បំណងករាថានា	របស់	ខ្នុំ	ដដើម្រី	បដកមើ	ដបសកកម្	រាន	នាំ	ខ្នុំ	ឲ្យ	ោក់	

ដគ្លដៅ	ជួយ	ដរៀបចំ	ខលេលួន	ខ្នុំ	ឲ្យ	ដធវើ	ជា	អ្ក	ផ្ពវផសោយ	ស្សនា	ដ៏	ល្អ	។	ដោយ	មន	ជំនួយ	ពរី	ប៊ីស្ព	ដ៏បំផុស	្ ំនិត	ខ្នុំ	

រាន	សដកមចចិត្ត	បំដពញ	ដសៀវដៅ	រោរអភិវឌ្ឍន៍ខលេលួន	។	ដដើម្រី	សដកមច	រាន	នូវ	ដគ្លដៅ	ជាក់ោក់	កពម	ទាំង	្ ដកមង	

កិច្រោរ	ល្អ	ដនាោះ	ខ្នុំ	កតូវដត	ដធវើ	កិច្រោរ	ពងសោវតា	។	ដូដច្ោះ	ខ្នុំ	រាន	ដៅ	ដធវើ	កិច្រោរ	ដនាោះ	។

ខ្នុំ	ដចឹង	ថា	កពោះវិញ្ញាណ	រាន	ដចឹកនាំ	ខ្នុំ	ដោយស្រ	ដៅ	យប់	ថថងៃ	អា្ិត្យ	មួយ	ដនាោះ	បនាទាប់	ពរី	ដធវើកិច្រោរ	ដនាោះ	អស់	បរី	ដម៉ាង	មក	

មន	ដ�តុ	ដ៏	អស្ចារ្យ	មួយ	រាន	ដកើត	ដ�ើង	។

ដៅដពល	ខ្នុំ	រាន	ចាប់ដផ្តើម	ខ្នុំ	រាន	ចាំ	ថា	ជរីតាលួត	របស់	ខ្នុំ	្ ឺ	ជា	អភិរាល		រដ្ឋ	អាម៉ា�្ទូនណាស់	កបដ្ស	ដកបស៊ីល	។	

ដូដច្ោះ	ខ្នុំ	រាន	វាយ	ដោមាោះ	របស់	គ្ត់	ដលើ	អ៊ិនដធើរដណត	កស្វកជាវ	រកគ្ត់	ដ�ើយ	ខ្នុំ	មន	រោរភាញាក់ដផ្អើល	ខ្នុំ	រាន	ដ�ើញ	

ដ្�្ំព័រ	Wikipedia	ទាំង	អំពរី	ជរីតាលួត	និង	ជរីដូនលួត	ខ្នុំ	ផងដដរ	!	ភាលាម	ដនាោះ	ខ្នុំ	រាន	ដចឹង	ពរី	ដ្ពដរោសល្យ	និង	

អំដណាយ	ទាន	ដដល	ខ្នុំ	មន	ពរី	ពួកដោក	ដ�ើយ	ខ្នុំ	មន	អារម្ណ៍	ក្តនុកក្តលួល	ក្នុង	ចិត្ត	ដ�ើង	។	ប៉ុដន្ត	មន	អវរី	ជា	ដកចើន	ដ្ៀត	ដដល	

ខ្នុំ	រាន	រកដ�ើញ	។

ដោយ	រោរដមើល	តាម	តំណ	ភាជាប់	ថន	ដ្�្ំព័រ	ដនាោះ	ខ្នុំ	រាន	ដ�ើញ	ថា	មន	តំណភាជាប់	មួយ	ោក់	ថា	«	ដមកធាង	ក្ួស្រ	»	។	

ខ្នុំ	រាន	ចុច	ដលើ	វា	ដ�ើយ	ខ្នុំ	រាន	ដ�ើញ	ដមកធាង	ថន	ក្ួស្រ	របស់	ខ្នុំ	ដដល	ខ្នុំ	មិន	ធាលាប់	ដចឹង	ថា	មន	ដស្ោះ	។	ប៉ុដន្ត	អវរី	ដដល	ដធវើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	

ចាប់អារម្ណ៍	បំផុត	ដនាោះ	្ ឺ	ដោមាោះ	របស់	យាយ	ខ្នុំ	្ ឺ	រ៉ូស្លរីណា	ដមើដរដលស	រាន	បគ្ហាញ	ថា	រាន	រស់ដៅ	រដ្ឋ	យូថា�៍	។

ខ្នុំ	មន	រោរភាញាក់ដផ្អើល	ណាស់	។	ខ្នុំ	រាន	្ ិត	ថា	មន	ដត	បងកបុស	ខ្នុំ	និង	ខ្នុំ	ប៉ុដណាណាោះ	ដដល	ជា	សមជិក	ស្សនាចកក	។		

ដតើ	អាច	មន	សមជិក	ដផ្ង	ដ្ៀត	ក្នុង	ក្ួស្រ	របស់	ខ្នុំ	ជា	សមជិក	ស្សនាចកក	ដដរ	ឬ	អត់	?	ដៅដពល	ខ្នុំ	រាន	ចុច	ដលើ	ដោមាោះ	

របស់	គ្ត់	ខ្នុំ	រាន	ដ�ើញ	តំណភាជាប់	មួយ	ដៅ	ដ្�្ំព័រ	Facebook	ដូដច្ោះ	ខ្នុំ	រាន	ទាក់្ង	គ្ត់	។	ក្នុងដពល	ដត	ពរីរថថងៃ	

ប៉ុដណាណាោះ	ខ្នុំ	រាន	្ ្ួល	ស្រ	មួយ	ពរី	គ្ត់	ដោយ	បញ្ជាក់	ថា	ដយើង	្ ឺ	ជា	ស្ច់ញាតិ	នចឹង	គ្នា	ដ�ើយ	ថា	គ្ត់	ក៏	ជា	សមជិក	

ស្សនាចកក	ផងដដរ	។

ខ្នុំ	មន	អំណរ្ុណ	យា៉ាង	ខាលាំង	ចំដោោះ	កពោះ	វរបិតា	សួ្៌	ដដល	រាន	ដធវើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	មន	នូវ	ដសចក្តរី	អំណរ	ដ៏	ធំ	ដបប	ដនោះ	ដៅក្នុង	ដពល	ដនាោះ	។

ខ្នុំ	រាន	ចាប់ដផ្តើម	ដសវងរក	ជរីដូនជរីតា	របស់	ខ្នុំ	ដដល	រាន	ស្លាប់	ដៅ	ដ�ើយ	កពោះ	វរបិតា	សួ្៌	រាន	កបទាន	ពរ	ខ្នុំ	ដោយ	រាន	ដ�ើញ	

ដោមាោះ	ក្ួស្រ	ជាដកចើន	ដ្ៀត	ដដល	ខ្នុំ	អាច	យក	ដៅ	កពោះវិហារ	បរិសុ្្ធ	។	ប៉ុដន្ត	ក្ង់	ក៏	រាន	ជួយ	ខ្នុំ	ឲ្យ	រកដ�ើញ	សមជិក	ក្ួស្រ	ដដល	

កំពុង	រស់ដៅ	ផងដដរ	ដដល	ដស្មាោះកតង់	ដៅក្នុង	ដំណចឹងល្អ	ថន	កពោះ	ដយស៊ូវ	ក្រីស្ទ	ដដល	កតូវ	រាន	ស្តារ	ដ�ើង	វិញ	។	ដ�ើយ	ខ្នុំ	ជំោក់	្ ុណ	

ទាំងដនោះ	ចំដោោះ	ដសៀវដៅ	រោរអភិវឌ្ឍន៍	ខលេលួន	កិច្រោរ	ពង្កបវត្តិ	និង	បំណង	ករាថានា	របស់	ខ្នុំ	ដដើម្រី	បដកមើ	ដបសកកម្	។

េ្កនិពន្រស់នៅមា៉ាណ្េុសបបនេសនបបស៊មីល។	◼
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រង្រុស ខ្ញំ និង ខ្ញំ គឺ ជា សម្ជិក ស្សោច្ក ដត ពមីរោក់ ក្នញង ្គួស្រ ររស់ ខ្ញំ — 

យ៉ាងទហាចណាស់  ទោះ គឺ ជា អវែមី ដដល ខ្ញំ បាន គិត ពមី មុន ក្រចារ់ទ្្ើម កិច្ចក្រ ពងសេ្រវត្ិ ររស់ ខ្ញំ ។

ក្រអ្ិវឌ្ឍន៍ ខលៃមួន ជាមួយ  

កម្មវិ្ីដមកធាងតគួ្ររបស់ខ្នុំ



 ដខ្្នូឆ្នាំ២០១៥ ៦៥

ក
ុមា
រព្រះគម្ពីរសពរា្រ់

គ្ត់	រាន	ករាប់	ខ្នុំ	ថា	គ្ត់	ពិរាក	ក្នុង	រោរដ្ង	។	ដៅដពល	ខ្នុំ	រាន	សួរ	គ្ត់	ពរី	

មូលដ�តុ	ដដល	គ្ត់	ពុំ	រាន	ដ្ង	លក់	កសួល	ដនាោះ	គ្ត់	រាន	្ ិត	ពរី	វា	ដ�ើយ	រាន	

និយាយ	ថា	គ្ត់	ពុំ	ដចឹង	ដ�ើយ	។

ដករោយ	មក	ដៅ	ោងាច	ដនាោះ	ក្ួស្រ	របស់	ដយើង	រាន	ចាប់ដផ្តើម	ដធវើ	តាម	្ មលាប់	អាន	

កពោះ្ម្រីរ	មរមន	រល់	យប់	ជាមួយ	គ្នា	។

ភាលាម	ដនាោះ	ដស្នដស៊ីរ	រាន	ដកសក	ដ�ើង	ថា	«	�្ចឹង	ដ�ើយ	!	»	ខ្នុំ	រាន	សួរ	ថា	គ្ត់	

កំពុង	ដត	និយាយ	អវរី	។	«	ដនាោះ	ដ�ើយ	ជា	មូលដ�តុ	ដដល	ខ្នុំ	ពុំ	អាច	ដ្ង	លក់	កសួល	

ដៅដពល	យប់	»	។

«	ដ�តុអវរី	រាន	ជា	កូន	ពុំ	អាច	ដ្ង	លក់	កសួល	?	»	ខ្នុំ	រាន	សួរ	។

«	ដយើង	ពុំ	រាន	អាន	កពោះ្ម្រីរ	ដៅដពល	យប់	ដ�ើយ	ដពល	រា៉ាម៉ាក់	អត់	ដៅផ្ទោះ	

ដ�ើយ	ខ្នុំ	ចូលចិត្ត	អារម្ណ៍	ដដល	កពោះ្ម្រីរ	រាន	ផ្តល់	ដល់	ខ្នុំ	យា៉ាង	ខាលាំង	»	។

ដស្នដស៊ីរ	រាន	ដរៀន	ថា	រោរអាន	កពោះ្ម្រីរ	រល់	ថថងៃ	នាំ	ឲ្យ	ពួកដយើង	មន	ភាព	កក់ដរៅតា	

មនសន្តិភាព	និង	រោរដណនាំ	ពរី	កពោះវិញ្ញាណ	បរិសុ្្ធ	។

ដយើង	អាច	ដរៀន	កសឡាញ់	កពោះ្ម្រីរ	ដៅដពល	ដយើង	អាន	វា	រល់	ថថងៃ	។	ដៅដពល	

ដយើង	អាន	កពោះ្ម្រីរ	ដនាោះ	ដយើង	នចឹង	កតូវរាន	ដចឹកនាំ	ដោយ	កពោះវិញ្ញាណ	បរិសុ្្ធ	ដ�ើយ	

នចឹង	កតូវ	រាន	ពកងចឹង	តាមរយៈ	កពោះវរបិតាសួ្៌	របស់	ដយើង	។	◼

«ខ្នុំចូលចិត្អាន្ ម្ីរបរិសុេ្នេើយរល់នពលដ�លខ្នុំអានខ្នុំមានអារម្មណ៍

បពះវិញ្ញាណចនបមើនក្នុងនបះ�ូង»(ចដកមៀង	កុមរេំព័រ៦៦)។

ណៅ
ដពល	ភរិយា	ខ្នុំ	និង	ខ្នុំ	រាន	ដរៀបរោរ	ថ្រីដថាមាង	កបធាន	ដស្នដស៊ីរ	

ដបុលយូ	�ចឹមបចឹល	(	18៩5–1៩85	)	រាន	ដលើក	្ ចឹកចិត្ត	សមជិក	

ស្សនាចកក	ទាំងឡាយ	ឲ្យ	អាន	កពោះ្ម្រីរ	រល់	ថថងៃ	ជាមួយ	ក្ួស្រ	ពួកដ្	។	ដយើង	

ចង់	ដធវើ	តាម	ព្យរោរី	ដូដច្ោះ	ដយើង	រាន	សដកមច	ចិត្ត	ថា	ដយើង	នចឹង	អាន	វា	ជាមួយ	គ្នា	ជា	

ស្វាមរី	ភរិយា	និង	ដករោយមក	ជាមួយ	កូនៗ	នា	ដពល	អនា្ត	របស់	ដយើង	។

ជាដកចើន	ឆ្នាំ	ដករោយ	មក	ក្ួស្រ	របស់	ដយើង	មន	កូន	ករាំ	នាក់	រួមទាំង	កូន	ដៅ	

របស់	ដយើង	ដោមាោះ	ដស្នដស៊ីរ	។

មន	ដពល	មួយ	ដនាោះ	ដៅដពល	ដស្នដស៊ីរ	អាយុ	ករាំ	មួយ	ឆ្នាំ	ភរិយា	របស់	ខ្នុំ	និង	ខ្នុំ	

កតូវ	ដៅ	ឆ្ងាយ	ពរី	ផ្ទោះ	ពរីរបរី	ថថងៃ	ដ�ើយ	្ ុក	កូនៗ	ឲ្យ	ដៅជាមួយ	អ្ក	ដមើល	ដក្ង	។	ដៅដពល	

ដយើង	កត�ប់	មក	ផ្ទោះ	វិញ	ដនាោះ	ខ្នុំ	រាន	អង្គនុយ	ជាមួយ	ដស្នដស៊ីរ	ដ�ើយ	រាន	សួរ	ដ្	ពរី	

អវរីៗ	ដដល	រាន	ដកើត	ដ�ើង	ខណៈ	ដដល	ពួកដយើង	មិន	ដៅ	ផ្ទោះ	។

សស្ៃណស៊ើររោយដអលរ�ើររា៉ាកឺសប៊មីោស

ននពួកច្ិ្រសិបន្ក់
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https://www.lds.org/music/library/childrens-songbook/search-ponder-and-pray?lang=eng


៦៦ លីអា�ូណា

ណមណរៀៃមួយ្ ពីឪ្ុកខ្ញំ
រោយដអលរ�ើរោវី�រអដបែោ

ននកូរ៉ុមននពួក្ វកែប់ពីរន្ក់

ខ្ញ	ំរាន	ដរៀន	ដមដរៀន	អស្ចារ្យ	មួយ	ពរី	ឪពុក	ខ្នុំ	អំពរី	សិ្្ធិ	អំណាច	និង	អំណាច	

បពវជិតភាព	។

ខ្នុំ	រាន	ចដកមើន	វ័យ	ធំ	ដ�ើង	ក្នុង	ផ្ទោះ	ដដល	មន	មដាយ	ដ៏	ដស្មាោះកតង់	និង	ឪពុក	ដ៏	

អស្ចារ្យ	។	ឪពុក	ខ្នុំ	មិនដមន	ជា	សមជិក	ស្សនាចកក	ដយើង	ដ្	ប៉ុដន្ត	ដៅដត	មក	

រោរកបជុំ	នានា	របស់	ស្សនាចកក	ដយើង	ជាមួយ	ក្ួស្រ	ខ្នុំ	។	គ្ត់	រាន	បដកងៀន	កកុម	

រាល់	ដរាោះ	របស់	វួដ	ដយើង	ដ�ើយ	រាន	ជួយ	សកម្ភាព	កកុម	រោយរិ្្ធិ	។

រោល	ដៅ	តូច	ខ្នុំ	រាន	សួរ	ឪពុកខ្នុំ	ជាដកចើន	ដង	ដរៀងរល់	សរាដា�៍	ថា	ដពលណា	

គ្ត់	នចឹង	្ ្ួល	បុណ្យ	កជមុជ្ចឹក	។	ឪពុក	របស់	ខ្នុំ	រាន	ដ្លេើយ	រល់	ដលើក	«	ោវីឌ	រា៉ា	

នចឹង	ចូល	ជា	សមជិក	ស្សនាចកក	ដពល	រា៉ា	ដចឹង	ថា	វា	

ជា	ដរឿង	កតចឹមកតូវ	ដដើម្រី	ដធវើ	វា	»	។

នា	ថថងៃ	អា្ិត្យ	មួយ	ខ្នុំ	រាន	សួរ	ឪពុកខ្នុំ	ថា	

ដពលណា	គ្ត់	នចឹង	្ ្ួល	បុណ្យ	កជមុជ្ចឹក	។	គ្ត់	

កគ្ន់ដត	ញញចឹម	ដ�ើយ	រាន	សួរ	ខ្នុំ	សំណួរ	ដនោះ	។	«	ោវីឌ	

ស្សនាចកក	កូន	បដកងៀន	ថា	បពវជិតភាព	កតូវរាន	ដកដចញ	ពរី	ដផនដរី	ក្នុង	

កគ្បុរណ	ដ�ើយ	កតូវរាន	ស្ដារ	ដ�ើង	វិញ	ដោយ	ស្រ្ូត	សួគ្៌ា	។	កបសិនដបើស្

សនាចកករបស់កូនពិតជារានស្តារនូវបពវជិតភាពរបស់កពោះដ�ើងវិញដមនដនាោះ	

ដ�តុអវរី	បុរស	ជាដកចើន	ក្នុង	ស្សនាចកក	កូន	ពុំ	រាន	ដធវើ	រោតពវកិច្	បពវជិតភាព	របស់	

ពួកដ្	ឲ្យ	ខុស	ដបលេក	ពរី	បុរសៗ	ដៅ	ក្នុង	ស្សនាចកក	របស់	រា៉ា	អញ្ចឹង	?	»

ខ្នុំ	គ្មាន	្ ំនិត	អវរី	ដ�ើយ	។	ខ្នុំ	គ្មាន	ចដមលេើយ	សកមប់	ឪពុក	ខ្នុំ	ដ្	។

ខ្នុំ	រាន	ដចឹង	ថា	បុរស	ដដល	រោន់	បពវជិតភាព	្ួរដត	ដធវើ	អវរី	មួយ	ខុស	ពរី	បុរស	ដថ្	

ដ្ៀត	។	អ្ក	រោន់	បពវជិតភាព	មិន្ួរ	កគ្ន់ដត	្ ្ួល	សិ្្ធិអំណាច	បពវជិតភាព	

ប៉ុដណាណាោះ	ដ្	ដត	កតូវដស្មាោះកតង់	និង	សក្តិសម	ដដើម្រី	អនុវត្ត	អំណាច	ថន	កពោះ	ផងដដរ	។

ខ្នុំ	រាន	សដកមចចិត្ត	ថា	ខ្នុំ	នចឹង	មិន	ចង់	ដធវើ	ជា	្ ំរូ	អាកកក់	ដល់	ឪពុក	ខ្នុំ	ដ�ើយ	។	

និយាយ	ស្មញ្ញ	ដៅ	្ ឺ	ខ្នុំ	ចង់	រោលាយ	ជា	ដក្ង	ល្អ	។	កពោះអមចាស់	កតូវរោរ	ដយើង	ទាំងអស់	

គ្នា	ដដល	ជា	អ្ក	រោន់បពវជិតភាព	ឲ្យ	រោលាយជា	មនុស្	កបកប	ដោយ	កិត្តិយស	

្ុណធម៌	និង	ជា	ដក្ងល្អ	ដៅក្ប់	ដពល	និង	ក្ប់	្ រីកដនលេង	។

ជាដកចើន	ឆ្នាំ	ដករោយ	មក	ឪពុក	របស់	ខ្នុំ	បតូវ	រាន	កជមុជ្ចឹក	។	ខ្នុំ	រាន	មន	

ឱរោស	កប្ល់	បពវជិតភាព	ដអើរ៉ុន	និង	មិល្រីសសោដដក	ដល់	គ្ត់	។	ប្ពិដស្ធន៍	

ដ៏	អស្ចារ្យ	មួយ	ក្នុង	ជរីវិត	ខ្នុំ	្ ឺរោរ	ដ�ើញ	ឪពុក	ខ្នុំ	្ ្ួល	សិ្្ធិអំណាច	និង	្រីបំផុត	្ ឺ	

អំណាច	ថន	បពវជិតភាព	។	◼

រូប
គ
ំន
ូរន
ោ
យ
�
ីល
ីន
មា

៉ាស
្ស
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ររូបភាពពីម្ពលះ្ម្ីរ

សូម	រោត់	រូបភាព	ទាំងដនោះ	ដចញ	ដ�ើយ	បិ្	វា	ដោយ	រោវ	ឬ	សកនុត	ឲ្យ	ជាប់	ដៅនចឹង	កកោស	រោតុង	កកោស	រឹង	ថង់	កកោស	តូចៗ	ឬ	បន្ទោះ	ដឈើ	ដស្តើងៗ	។	សូម	ោក់	រូប	

ទាំង	ដនោះ	ដៅក្នុង	ដកស្ម	សំបុកត	ឬ	ថង់	មួយ	កពមទាំង	បិ្ស្លាក	ដដល	មន	ខ្ម្រីរដលើ	ដនាោះ	។

ម្ពលះ្ម្ីរមរមនអំរោយមួយមកពីម្ពលះវរបឈិរាសួ្៌

យ៉ូដសប	ស្៊ីធ	—	កបវត្តិ	1:2៩–35,	42–54,	5៩–60

នទវតាមរ៉ូន�យ៉ូដសបស៊្មី្

រូប
គ
ំនូ
រន
ោ
យ
ន
ប
្រ
វា
យ
ន្
ក
នេ

ើរ



យ្រ់មុៃន្ងៃ្រុ�្យពគពីស្ទរា៉ាស់

ជាមួយពគួសារគ័រដូបាស់

មា៉ារីនស�តូនិងខ្នុំមានដតេំនណ្យមួយ្ ត់។នតើនយើង

អាចដចកគានាយា៉ាង�ូចនម្ចនៅ?
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រោយហាន់នីថាលារោបឈិលេតូស្តូ

ដផ្អកនៅនលើែំន�ើរនរឿងពិ្រ

«ដ�លេ្ករល់គានានធ្ើការទាំងននាះ�ល់េ្កតូច

បំផុតក្នុងពួកបងប្អតូននយើងននះននាះន្មាះថាបាន

នធ្ើ�ល់នយើងដ�រ»(មា៉ាថាយ២៥:៤០)។

ណៅ
យប់	មុន	ថថងៃ	បុណ្យ	ក្រីស្ទម៉ាស់	មន	

អំដណាយ	ដត	ពរីរ្ត់	ដៅដករោម	ដដើម	

ក្រីស្ទម៉ាស់	តូច	របស់	ដយើង	។	មួយ	សកមប់	ប្អទូនកសរី	

អាយុ	ពរីរ	ឆ្នាំ	របស់	ខ្នុំ	ម៉ារីដស�ទូ	ដ�ើយ	មួយ	ដ្ៀត		

សកមប់	ខ្នុំ	។	មតាយ	ខ្នុំ	រាន	និយាយ	ថា	គ្ត់	មន		

លុយ	តិច	ដូដច្ោះ	មន	អំដណាយ	ដត	ប៉ុណ្ចឹង	ដដល		

ដយើង	មន	។

ដៅយប់	ដនាោះ	មតាយ	ដយើង	រាន	អាន	ដរឿង	មួយ		

ក្នុង	លីអាេូណ្	អំពរី	បុណ្យ	ក្រីស្ទម៉ាស់	មួយ		

ដោយ	គ្មាន	អំដណាយ	អវរី	ដស្ោះ	។	ដៅដពល	គ្ត់		

រាន	អាន	ខ្នុំ	មន	អារម្ណ៍	រីករយ	និង	មន	ភាព	

សុខស្ន្ត	ក្នុងចិត្ត	។	កបដ�ល	ជា	រោរមន	អំដណាយ	

ដត	មួយ	ដនាោះ	វា	មិន	អន់	ដនាោះ	ដ�ើយ	។	បនាទាប់មក		

មតាយ	រាន	និយាយ	ថា	«	ជំនួស	ឲ្យ	រោរដលង	ដល្ង		

កមសោន្ត	ដូច	ដដល	ដយើង	ធាលាប់	ដធវើ	សកមប់	យប់	មុន	ថថងៃ	

បុណ្យ	ក្រីស្ទម៉ាស់	ដតើ	ដយើង	អាច	យក	អំដណាយ		

មួយ	ដៅ	ឲ្យ	ក្ួស្រ	មួយ	ដៅក្នុង	វួដ	របស់	ដយើង	វិញ	

យា៉ាង	ដម៉ច	ដដរ	?	»

«	ប៉ុដន្ត	ដតើ	ដយើង	អាច	ឲ្យ	អវរី	ដល់	ពួកដ្	?	»		

ខ្នុំ	រាន	សួរ	។

«	ដយើង	មន	អំដណាយ	ដដល	អាច	ថលលក	

រាន	»	។

ខ្នុំ	រាន	កកដ�ក	ដមើល	ដៅ	អំដណាយ	ទាំង	ពរីរ	

របស់	ដយើង	បនាទាប់មក	ដមើល	រូប	កពោះដយស៊ូវ	ដៅដលើ	

ជញ្ជាំង	។	«	ខ្នុំ	្ ិត	ថា	កពោះដយស៊ូវ	នចឹង	ដចកចាយ	អវរី	

ដដល	ក្ង់	មន	»	។

ពួក	ដយើង	រាន	អធិស្ឋាន	អំពរី	ក្ួស្រ	ដដល	ដយើង	្ ួរ	

ដៅ	សួរសុខ្ុក្ខ	។	ក្ួស្រ	ជាដកចើន	ដដល	ដយើង	ស្រល់	

ពុំ	សូវ	មន	អវរី	ដកចើន	ដ�ើយ	។	បនាទាប់	ពរី	អធិស្ឋាន	ដ�ើយ	

ដយើង	មន	អារម្ណ៍	ថា	ដយើង	្ ួរ	ដៅ	សួរសុខ្ុក្ខ	

ក្ួស្រ	្ ័រដូរាស់	។	ពួកគ្ត់	មន	កូន	បរីនាក់	ដ�ើយ	

ឪពុក	របស់	ពួកគ្ត់	គ្មាន	រោរគ្រ	ដធវើ	ដ�ើយ	។

ដយើង	រាន	ដៅ	ហាង	ដ�ើយ	្ ិញ	បា៉ានណតុន		

(	ជា	នំបុ័ង	ដៅ	រដូវ	បុណ្យ	ដនាោះ	)	មន់ដុត	មួយ	

កពមទាំង	អំដណាយ	តូចៗ	បរី	។	ដយើង	សបបាយ	ចិត្ត	

ដដល	រាន	្ ិញ	វា	មក	។	ម៉ាក់	រាន	ចំណាយ	ករាក់	

ទាំងអស់	ដដល	គ្ត់	មន	កបដ�ល	30	ដពរ៉ូ	ដតឯង	

(	កបដ�ល	10	ដុោលារ	ស.	រ.	អា.	)	។

ដពលដយើង	រាន	្ ិញ	វា	រួច	ដ�ើយ	ដយើង	រាន	ជិោះ	

ឡាន	ដៅ	ផ្ទោះ	ក្ួស្រ	្ ័រដូរាស់	។	ខ្នុំ	រាន	រោន់ថដ	របស់	

ម៉ារីដស�ទូ	ដៅដពល	ដយើង	ដដើរ	ដៅ	មត់	ទាវារ	។

បងកសរី	្័រដូរាស់	រាន	ដ�ើញ	ពួក	ដយើង	ដ�ើយ	

រាន	ដចញ	មក	ឱប	ដយើង	។	«	ឱ	ជា	រោររំដភើប	អវរី	មលេ៉ដោះ	!	

សូម	ចូល	មក	!	គ្ត់	រាន	និយាយ	ថា	សូម	អង្គនុយ	

មក	»	។	ដៅដពល	ដយើង	ដដើរ	ចូល	ក្នុង	ផ្ទោះ	គ្ត់	រាន	

រោតាប់	ថដ	របស់	មតាយ	ដ�ើយ	រាន	អដង្អល	ស្មា	របស់	ខ្នុំ	។	

គ្ត់	រាន	ករាប់	ខ្នុំ	ថា	«	រ៉ូដ�នដូ	និង	ពួក	កសរីៗ	នចឹង	

សបបាយ	ចិត្ត	ដពល	ដ�ើញ	អ្ក	ទាំងអស់	គ្នា	»	។

ផ្ទោះ	គ្មាន	កកមល	ឥដ្ឋ	ដ�ើយ	្ ឺ	ជា	កកមល	ដរី	។		

គ្មាន	ដភលេើង	អ្្គិសនរី	ដ�ើយ	មន	ដត	ដភលេើង	ទាន	ដ្	។		

ខ្នុំ	មន	អារម្ណ៍	អាណិត	ក្ួស្រ	្ ័រដូរា	ស់	។	ខ្នុំ	

ករាថានា	ថា	ដយើង	អាច	ដធវើ	អវរី	ជា	ដកចើន	ដ្ៀត	ដដើម្រី	ជួយ	

ពួកដ្	។	ប៉ុដន្ត	មតាយ	ខ្នុំ	ហាក់បរីដូចជា	ពុំ	ចាប់	អារម្ណ៍	

នចឹង	ដរី	ឬ	ដភលេើង	ទាន	ដ�ើយ	។	គ្ត់	សបបាយចិត្ត	

ណាស់	ដដល	រាន	ដៅ	្ រីដនោះ	ជាមួយ	បងកសរី	

្័រដូរាស់	។

«	ពួកដយើង	មក	ជូនពរ	អ្ក	ដេ្លីស្សណ្វីោ�

(រីករយន្ងៃបុណ្យណូដេល)	!	»	ម៉ាក់	រាន	

និយាយ	។	«	ដយើង	រីករយ	ណាស់	ដដល	ដយើង	្ ឺ	

ជា	មិត្តភក្តិ	នចឹង	គ្នា	»	។	គ្ត់	រាន	ជូន	អាហារ	និង	

អំដណាយ	ដល់	បងកសរី	្័រដូរាស់	ដដល	គ្ត់	រាន	

ញញចឹម	យា៉ាង	ខាលាំង	ដ�ើយ	រាន	ដថលេង	អរ្ុណ	។

រ៉ូដ�នដូ	ម៉ាដដលរីន	និង	រ៉�វរី	រាន	រត់ដចញ	

ពរី	បន្ទប់	ដផ្ង	ចូលមក	ដ�ើយ	និយាយ	ថា	សួស្តរី	។	

ម៉ារីដស�ទូ	រាន	ដររដក្រ	ដជើង	របស់	ខ្នុំ	ដ�ើយ	ញញចឹម	។	

នាង	រាន	ដសើច	ដៅដពល	រ៉ូដ�នដូ	រាន	ដធវើ	មុខ	កំដបលេង	

ោក់	នាង	។	មិន	យូរ	ប៉ុនាមាន	ក្ប់	គ្នា	រាន	ជដជក	គ្នា	

និយាយ	ដរឿង	កំដបលេង	ដ�ើយ	ដសើច	សបបាយ	។

ខ្នុំ	រាន	្ ិត	ថា	«	ដនោះ	វា	សបបាយ	ជាង	រោរដលង	

ដល្ង	កមសោន្ត	ដត	ខលេលួន	ដយើង	ដៅ	ដ្ៀត	»	។	ខ្នុំ	សបបាយ	

ចិត្ត	ដដល	ដយើង	រាន	មក	្ រីដនាោះ	។	វា	គ្មាន	បញ្ហា	អវរី	

ដ�ើយ	ដទាោះបរី	ជា	ដយើង	ពុំ	មន	អវរី	ដកចើន	ដចកចាយ	ជាមួយ	

ពួកដ្	ក្តរី	។	ដ�ើយ	វា	គ្មាន	បញ្ហា	អវរី	ដ�ើយ	ដទាោះបរី	ជា	

វា	ជា	កកមល	ដរី	ក្តរី	។	បុណ្យក្រីស្ទម៉ាស់	្ ឺ	ពុំដមន	ពរី		អវរី	

ដដល	ដយើង	មន	ដនាោះ	ដ�ើយ	។	វា	្ ឺ	ជា	រោរជួបជុំ	គ្នា	

ទាំងអស់	គ្នា	។

ដៅដពល	ដយើង	ដរៀប	នចឹង	ដចញ	មកវិញ	បងកសរី	

្័រដូរាស់	រាន	ឱប	ដយើង	ម្តង	ដ្ៀត	។	គ្ត់	ដោល	ថា	

«	អរ្ុណ	ខាលាំង	ណាស់	»	។	សំដ�ង	របស់	គ្ត់	ញ័រ	

ដ�ើយ	ខ្នុំ	រាន	ដ�ើញ	ថា	គ្ត់	រាន	យំ	។	ខ្នុំ	រាន	ឈរ	

ចំដអើត	ដជើង	ដ�ើយ	ដថើប	ថាពល់	បងកសរី	្័រដូរាស់	។

ខ្នុំ	រាន	និយាយ	ថា	«	ដ�វលរីស្	ណាវីោដ	

(	រីករយ	ថថងៃ	បុណ្យណូដអល	)	»	។	◼

េ្កនិពន្រស់នៅបបនេសនប៉រូ។រូប
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រោយថហ�ីផរូលរមន

ដផ្អកនៅនលើែំន�ើរនរឿងពិ្រ

«�្ិតនយើងបានោក់មកនលើេ្កនូវកូននសា

ទាំងឡាយនិងេំណ្ចននបព្ជិតភាពដ�លនយើង

សាងន�ើងវិញនូវការណ៍ប្ប់យា៉ាង»(្.និងស.

១៣២:៤៥)។

ណៅ
តាម	ផលេទូវ	ពរី	កពោះវិហារ	កត�ប់	ដៅ	ផ្ទោះ	វិញ	អាណា	

រាន	ចាំ	ពរី	កកោស	តូច	មួយ	ដដល	ក្ូ	របស់	

នាង	រាន	ឲ្យ	នាង	។	«	ម៉ាក់	សូម	ទាយ	ដមើល	!	ខ្នុំ	នចឹង	

ដ�ើង	និយាយ	ដៅក្នុង	ថានាក់	បឋមសិកសោ	ដៅ	ថថងៃ	អា្ិត្យ	

ដករោយ	»	។

ម៉ាក់	រាន	តប	ថា	«	ល្អ	ណាស់	»	។	«	និយាយ	ពរី	អវរី	

ដៅ	កូន	?	»

«	កូន	កតូវ	និយាយ	អំពរី	រោរស្តារ	ដ�ើងវិញ	។	ប៉ុដន្ត	កូន	

មិន	ករាកដ	ថា	ដតើ	រោរស្តារដ�ើងវិញ	ដនាោះ	ជា	អវរី	ដ�ើយ	»	។

ម៉ាក់	រាននិយាយ	ថា	«	ការសាតារន�ើងវិញ	មនន័យ	

ថា	កពោះ	រាន	នាំកត�ប់	មក	វិញ	ឬ	ស្តារ	ដ�ើងវិញ	នូវ	អវរី	

ក្ប់យា៉ាង	ដដល	ក្ង់	ចង់	ឲ្យ	ស្សនាចកក	ក្ង់	មន	»	។	

«	តាមរយៈ	ព្យរោរី	យ៉ូដសប	ស្៊ីធ	ក្ង់	រាន	នាំ	កត�ប់	

មក	នូវ	កពោះវិហារ	បរិសុ្្ធ	បពវជិតភាព	បុណ្យ	កជមុជ	

្ចឹក	និង	អំដណាយទាន	ថន	កពោះវិញ្ញាណ	បរិសុ្្ធ	។	

ស្បែងផ្ញំរូ្រ

ដបើ	គ្មាន	រោរស្តារដ�ើងវិញ	ដ្	ដនាោះ	ដយើង	នចឹង	គ្មាន	

ស្សនាចកក	ដនោះ	ដ�ើយ	!	»

អណា	រាន	ងក់	កបាល	។	«	កូន	្ ិត	ថា	កូន	យល់	

វា	ដ�ើយ	។	បុ៉ដន្ត	កូន	្ ិត	ថា	កូន	ពុំ	អាច	ពន្យល់	វា	ដូច	

ម៉ាក់	ពន្យល់	ដ�ើយ	»	។

មតាយ	រាន	និយាយ	ដៅដពល	ពួកដ្	មកដល់	ផ្ទោះ	ថា	

«	កូន	ម៉ាក់	មន	ដយាបល់	មួយ	»	។	«	ដតាោះ	មកតាម	

ម៉ាក់	»	។

អាណា	រាន	ដដើរ	តាម	មតាយ	ដៅរោន់	បន្ទប់	

ក្ួស្រ	។	ពួកដ្	រាន	ចាប់ដផ្តើម	ដលង	ដល្ង	ផ្គនុំរូប	យប់	

មិញ	ដ�ើយ	បំដណក	ទាំង	ដនាោះ	ដៅ	ររា៉ាត់ររា៉ាយ	ដៅដលើ	

តុតូច	ដនាោះ	។

«	សូម	្ ិត	អំពរី	ដំណចឹង	ល្អ	ឲ្យ	ដូច	ជា	ដល្ង	ផ្គនុំ	រូប	

ដដល	ដរៀប	ដ�ើយ	»	។	ម៉ាក់	រាន	ដរើសយក	បំដណក	

មួយ	ដ�ើង	។	«	បំដណក	ជាដកចើន	ថន	រូបភាព	ដនោះ	

ដៅដលើ	ដផនដរី	ក្នុង	សម័យ	រោល	ដផ្ងៗ	គ្នា	។	ប៉ុដន្ត	

បនាទាប់	ពរី	កពោះដយស៊ូវក្រីស្ទ	និង	ពួកស្វក	របស់	ក្ង់	

រាន	្ ្ួល	មរណភាព	ដៅ	ដសចក្តរីពិត	ថន	ដំណចឹង	ល្អ	

ជា	ដកចើន	កតូវរាន	រាត់បង់	ឬ	ផាលាស់ប្តទូរ	។	បំដណក	ថន	 រូប
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នតើោក្យថារោរស្តារ	ដ�ើងវិញមានន័យ

�ូចនម្ច?

ដសចក្តរីពិត	ទាំង	ដនាោះ	កតូវដត	នាំ	កត�ប់	មក	វិញ	»	។

«	ដូដច្ោះ	ដតើ	អវរី	រាន	ដកើត	ដ�ើង	បនាទាប់	ពរី	ដនាោះ	?	»	

អាណា	រាន	ស្ប់	បំដណក	មួយ	ចំនួន	ដដល	រាត់	

ដនាោះ	។

«	ជាដកចើន	ឆ្នាំ	ដករោយ	មក	កពោះ	រាន	ដៅ	ដក្ង	កបុស	

ដៅ	កសិោឋាន	មនាក់	ឲ្យ	នាំ	យក	បំដណក	ទាំងអស់	

កត�ប់	មក	វិញ	ដ�ើយ	ោក់	វា	ជាមួយ	គ្នា	ដូច	រោល	

កពោះដយស៊ូវ	រាន	្ ង់	ដៅដលើ	ដផនដរី	។	ដតើ	កូន	្ ិតថា	

មនាក់	ដនាោះ	្ ឺ	ជា	នរណា	?	»

«	យ៉ូដសប	ស៊្ីធ	!	»	អាណា	រាន	និយាយ	ដោយ	

ញញចឹម	។	«	កូន	្ ិត	ថា		ចាប់ដផ្តើម	យល់	វា	ដ�ើយ	»	។	

នាង	និង	មតាយ	រាន	និយាយ	គ្នា	បដន្ថម	ពរី	យ៉ូដសប	

ស៊្ីធ	និង	បំដណក	ដផ្ង	ដ្ៀត	ថន	ដំណចឹង	ល្អ	ដដល	កពោះ	

រាន	នាំ	កត�ប់	មក	វិញ	តាមរយៈ	ដោក	។

អាណា	រាន	សរដសរ	ដ�ើយ	អនុវត្ត	រោរដ�ើង	

និយាយ	របស់	ខលេលួន	ដៅ	ប៉ុនាមាន	ថថងៃ	ដនាោះ	។	នាង	រាន	

អធិស្ឋាន	ដៅ	រោន់	កពោះ	វរបិតា	សួ្៌	ថា	នាង	អាច	មន	

ភាព	រោលាហាន	ដ�ើយ	ដចកចាយ	ស្រលិខិត	របស់	នាង	

ដៅក្នុង	ថានាក់	បឋមសិកសោ	។

ការសាតារណ�ើងវិញ

្រ្្វជិតភា្

ព្
រះវិហា

រ្រ
រិស

ុទ្ធ
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ក
ុមា
រស្បែងផ្ញំរូ្រ

ដៅថថងៃ	អា្ិត្យ	ដៅដពល	ដល់	ដម៉ាង	ដដល	អាណា	

និយាយ	នាង	រាន	ដករោកដ�ើង	ដក	ដដង្ើម	ធំ	ដ�ើយ	

រាន	រោន់	រូបផ្គនុំ	ោក់	ដលើ	រោតារដខៀន	ដូដច្ោះ	មនុស្	ក្ប់គ្នា	

អាច	ដមើល	ដ�ើញ	។	បំដណក	ទាំងអស់	ដៅ	ជាមួយគ្នា	

ក្នុង	រូបផ្គនុំ	ដនាោះ	។

«	ជាយូរយារ	មក	ដ�ើយ	មន	បំដណក	ថន	ដំណចឹង	

ល្អ	ដ៏	សំខាន់ៗ	ដលើ	ដផនដរី	ដនោះ	។	បនាទាប់	ពរី	កពោះដយស៊ូវ	

និង	ស្វក	របស់	ក្ង់	រាន	្ ្ួល	មរណភាព	ដនាោះ	

បំដណក	មួយ	ចំនួន	រាន	រាត់បង់	»	។	អាណា	រាន	

ពយារោរីថនរោរសាតាររេើងវិញ

«យ៉ូដសបស៊្មី្...គវឺជាឧបករ�៍នៅក្នុងតពះ�សតែ

របស់តពះក្នុងការន្ំយកគម្ីរពិសិែ្ឋនច្ញមកនបើកសដម្ដង

នគ្លលទ្ធិដែលត្រូវបាននបាះបង់នចាលនិង្ ដារនឡើងវិញ

នូវបព្�ិ្រភាព»។

ដអលរ�ើរដនលអឈិលអាន់រ�ើរសឈិនថនករូរេរូមថនពួកសាវកែប់ពីរន្ក់«យ៉រូដសប

ស៊្មី្»Liahona,ដខវិច្ឈិរោឆ្នាំ២០១៤ទំព័រ២8។

យក	បំដណក	មួយ	ចំនួន	ដចញ	ពរី	រូបផ្គនុំ	ដ�ើយ	ោក់	វា	

ចុោះ	។	«	បនាទាប់មក	កពោះ	វរបិតា	សួ្៌	និង	កពោះដយស៊ូវ	

រាន	ដៅ	យ៉ូដសប	ស្៊ីធ	ជា	ព្យរោរី	ឲ្យ	នាំ	កត�ប់	

មក	វិញ	នូវ	បំដណក	ថន	ដំណចឹង	ល្អ	ដដល	រាន	រាត់	

ដនាោះ	។	ដនោះ	្ ឺ	ដៅថា	រោរស្តារ	ដ�ើងវិញ	»	។	នាង	

រាន	ចាប់យក	បំដណក	ថន	រូបផ្គនុំ	ដដើម្រី	បគ្ហាញ	ថានាក់	

បឋម	សិកសោ	។	ដៅ	ខាង	ខ្ង	វា	មន	ោក្យ	«	អំណាច	

បពវជិតភាព	»	។

បនាទាប់មក	អាណា	រាន	បគ្ហាញ	បំដណក	ទាំងអស់	

ដដល	ដៅសល់	។	នាង	រាន	

អាន	ដៅ	ខ្ង	បំដណក	និមួយៗ	

ពរីមុន	នាង	ោក់	វា	ចូល	ដៅ	ក្នុង	

កដនលេង	វា	ក្នុង	រូបផ្គនុំ	។	«	ព្យរោរី	

ដដល	រស់ដៅ	.	.	.	ស្វក	ដប់	ពរីរ	នាក់	.	.	.	

កិច្រោរ	កពោះវិហារ	បរិសុ្្ធ	សកមប់	ក្ួស្រ	

អស់កល្	ជានិច្	.	.	.	បុណ	កជមុជ្ចឹក	

ដោយ	រោរពនលេិច	.	.	.	រោរោក់	ថដ	ដលើ	

កបាល	សកមប់	អំដណាយ	ទាន	ថន	កពោះ	

វិញ្ញាណ	បរិសុ្្ធ	»	។

អាណា	រាន	ចាប់	រូបផ្គនុំ	ដដល	ដរៀប	ដ�ើយ	ដនាោះ	

ដ�ើង	។	«	ឥ�ទូវ	ដនោះ	ដយើង	មន	បំដណក	ទាំងអស់	

ថន	ដំណចឹង	ល្អ	ដ�ើយ	។	ដនាោះ	មន	ន័យ	ថា	ដយើង	អាច	

ដ�ើញ	យា៉ាង	ចបាស់	ពរី	រដបៀប	ដដល	ដយើង	អាច	រីករយ	

ដ�ើយ	រស់ដៅ	ជាមួយ	នចឹង	កពោះ	វរបិតា	សួ្៌	ដៅ	ថថងៃ	ណា	

មួយ	ម្ង	ដ្ៀត	។	ខ្នុំ	មន	អំណរ្ុណ	ចំដោោះ	រោរស្តារ	

ដ�ើងវិញ	។	ដៅ	ក្នុង	កពោះ	នាម	ថន	កពោះ	ដយស៊ូវ	ក្រីស្ទ	

អាដម៉ន	»	។	◼

េ្កនិពន្រស់នៅរ�្ឋយូថាេ៍ស.រ.អា។
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រោយដអ៊រិនសាន់ែឺសុន

ណៅ
ដពល	បុណ្យ	ក្រីស្ទម៉ាស់	មនុស្	ដៅជុំ	វិញ	

ពិភពដោក	ករារព្ធ	ដធវើ	បុណ្យ	ថន	រោរកបសូត	

របស់	កពោះអង្គ	សដ្គ្រោះ	្ឺ	កពោះដយស៊ូវក្រីស្ទ	។	ថថងៃ	

ណាមួយ	ដយើង	នចឹង	ករារព្ធ	ថថងៃ	ដ៏	អស្ចារ្យ	មួយ	ដផ្ង	

ដ្ៀត	—	្ឺ	រោរយាង	មក	ជា	ដលើក	្ រី	ពរីរ	ដៅដពល	ដដល	

កពោះដយស៊ូវ	យាង	កត�ប់	មក	ដផនដរី	វិញ	!	ព្យរោរី	

ទាំងឡាយ	រាន	បដកងៀន	អំពរី	អវរី	ដដល	នចឹង	ដកើត	មន	

ដ�ើង	ពរីមុន	កពោះដយស៊ូវ	យាង	មក	ម្តង	ដ្ៀត	។	

ដរឿង	មួយ	ថន	រោរណ៍	ទាំងដនាោះ	្ ឺ	ដំណចឹង	

ល្អ	របស់	ក្ង់	នចឹង	កតូវរាន	ផ្ពវផសោយ	

ដៅ្ូទាំង	ពិភពដោក	។

រោរមន	ដសចក្តរីជំដនឿ	ដលើ	កពោះវរបិតាសួ្៌	

និង	កពោះដយស៊ូវក្រីស្ទ	ជួយ	ដយើង	ឲ្យ	មន	

ព្រះណយស៊ូវពគពីស្ទ

ៃឹងយាងមកម្ដងណទៀត!

រពលរវលាសម្រាប់ខ្ម្ីរ

ែ
ក
តស

ង
់នច្
ញ
ព
ីក្

រយ
ង
ម
ក
 ជា
 ទល

ើក
 �
មីព
មីរ
នោ

យ
ហ្

រី
ដអ
ន
ន�
ើរស

ិន
រ
ូប
គ
ំន
ូរន
ោ
យ
ប
៉ុល
មា

៉ាន

នរៀនអំពីតពះគម្ីរសញ្ញា្ ្មីរួមគ្នានៅឆ្នាំននះ!

កពោះដយស៊ូវ	មន	បន្ទទូល	ថា	«	ខ្នុំ	្ ុក	ដសចក្រី	សុខ	ដៅ	

នចឹង	អ្ក	រល់	គ្នា	្ឺ	ខ្នុំ	ឲ្យ	ដសចក្រី	សុខស្ន្ត	របស់	ខ្នុំ	ដល់	

អ្ក	រល់	គ្នា	ដ�ើយ	ដដល	ខ្នុំ	ឲ្យ	ដនាោះ	មិន	ដមន	ដូចជា	

ដោកិយ	ឲ្យ	ដ្	។	កំុ	ឲ្យ	ចិត្ត	អ្ក	រល់	គ្នា	ថប់	រារម្ភ	ឬ	

ភ័យ	ដ�ើយ	»	(	យ៉ូហាន	14:27	)	។

ដៅដពល	អ្ក	្ ិត	អំពរី	កពោះដយស៊ូវ	ក្នុង	បុណ្យ	

ក្រីស្ទម៉ាស់	ដនោះ	សូមចាំ	ថា	ក្ង់	នចឹង	កត�ប់	មកវិញ	

ម្តង	ដ្ៀត	ដៅ	ថថងៃ	ណា	មួយ	មិនដមន	ជា	កពោះឱរស	

ដ្ៀត	ដ�ើយ	ប៉ុដន្ត	ជា	ដស្តច	ថន	អស់	ទាំងដស្តច	។	

បនាទាប់មក	មនុស្	ក្ប់គ្នា	នចឹង	ដចឹង	ថា	ក្ង់	

្ឺ	ជា	កពោះរជបុកតា	ថន	កពោះ	និង	ជា	កពោះអង្គ	

សដ្គ្រោះ	ថន	ពិភពដោក	។	◼

េ្កនិពន្រស់នៅរ�្ឋយូថាេ៍ស.រ.អា.។

ភាពសុខស្ន្ត	ដទាោះបរី	ជា	អវរីៗ	ដដល	ដកើតដ�ើង	ដៅក្នុង	

ពិភពដោក	ដនោះ	ហាក់បរី	ដូច	ជា	្ ួរ	ឲ្យ	ខាលាច	ក្តរី	។	

ររៀនបដន្ថមរទៀត
នៅនពលតពះនយស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញនន្ះតទង់

នឹងតគងរា�្យនៅនលើដផនែីរយទៈនពល១០០០ឆ្នាំ។

នពលនន្ះនឹងត្រូវបាននៅថាស�ស្សវ្រ្សរ៍។

អំឡនុងនពលននស�ស្សវ្រ្សរ៍មនុស្សនឹងកាលាយជា

សុច្រិ្ររ�ូ្រែល់្ តាំងមិនអាច្ល្លួងពួកនគបាន

នទៀ្រនឡើយ។នពលនន្ះនឹងគ្មនការនកើ្រទុក្ខនឡើយ

ន�ើយមនុស្សដែលន្្ើតាមតពះតគីស្នឹងមានអារម្ម�៍

សនតែិភាពន�ើយរីករាយ។

រោរជដជកោនាក្ញងម្កុមម្្ួសារ
រ្រនសម្្រតែិគវឺជាអ្ីមួយែ៏ពិនសសដែលមាន្រនមលបំផុ្រ។

សូមអានយ៉ូដសបស្ម៊ី្–មា៉ាថាយ១:៣៦–៣៧។

និយាយអំពីរនបៀបនន«ការរកសា»តពះបន្នូលរបស់

តពះតគីស្�ួយនយើងឲ្យនរៀបច្ំខលលួនសតមាប់ការយាងមក

ជានលើកទីពីររបស់តទង់។ន្រើនយើងរកតពះបន្នូលតទង់

នៅឯណា?

ចរម្មៀងបទ៖«នពលតទង់យាងមកមតែងនទៀ្រ»

(ទសៀវទៅ ចទ្មៀង កុម្រទំព័រ៤៦)

ខ្មី្រ៖យ៉ូហ្ន១៤:២៧

វីរែអរូ៖សូមច្ូលនៅកាន់នគ�ទំព័រ

Biblevideos.orgនែើម្ីនមើល« Glad Tidings  
of Great Joy: The Birth of Jesus Christ»។
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ខ្ញំអាចរម្តៀមខ្លួនរួចជារម្សច

សូមន្្ើកូននសៀវនៅមួយនែើម្ីរំឭកអ្កពីរនបៀបន្ន្ដែល

អ្កអាច្នរៀបច្ំខលលួនក្នុងនពលឥឡនូវននះសតមាប់ការយាងមក

មតែងនទៀ្ររបស់តពះនយស៊ូវ។

សូមកា្់រសលាកប័ត្រោំងនន្ះន�ើយ្រតមួ្រវានលើ

គ្នា។សូមនចាះតបនហ្ងន�ើយយកដខ្សច្ងតបនហ្ង

ោំងពីរននះ។

ព័ត៌រានពីម្ពលះ្ម្ីរ

ននះគវឺជារនបៀបបីយា៉ាងដែលអ្កអាច្យល់

តពះគម្ីរបានកាន់ដ្រតបនសើរ៖

១.មុននពលអ្កចាប់នផតែើមអាន

តពះគម្ីរសូមអ្ិ្ឋាននៅកាន់

តពះវរបិតាសួគ៌សុំ�ំនួយយល់ពី

ខគម្ីរោំងនន្ះ។

២.សូមច្ំណាយនពលនែើម្ីគិ្រពីអ្ី

ដែលអ្កបានអាន។

៣.តបាប់នរណាមានាក់ពីអ្ីដែលអ្ក

បាននរៀននិងបានទទួលអារម្ម�៍

ន�ើយសរនសរអ្ីោំងនន្ះនៅក្នុង

នសៀវនៅកំ�្រ់ន�្ុរ។

ខ្នុំអាច្នត្រៀមខលលួនរួច្ជានតសច្នពលតពះនយស៊ូវ

យាងមកមតែងនទៀ្រ

ខ្នុំអាច្នគ្រពតាមតពះប្្ញ្រតែិ។ ខ្នុំអាច្ន្្ើតាមពយាការី។

ខ្នុំអាច្អានតពះគម្ីរ។
ខ្នុំអាច្រកសានសច្កតែីសញ្ញាននពិ្ី

បុ�្យត�មុ�ទឹករបស់ខ្នុំ។

ខ្នុំអាច្អ្ិ្ឋានជានរៀងរាល់ន្ងៃ។
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ដំណ�ើរណរឿងនៃ

ព្រះព្រសូតិកម្ម

សម្រាប់កុរារតរូចៗ

រូប
គ
ំន
ូរន
ោ
យ
ស

៊ីម
ីន
ីប
លក
នេ

ើរ

ដៅ	ថថងៃ	មួយ	មន	ដ្វតា	មួយ	អង្គ	រាន	យាង	

មក	ជួប	ម៉ារី	ដ�ើយ	ករាប់	គ្ត់	ថា	គ្ត់	នចឹង	

មន	កូន	!	ដ្វតា	ដនាោះ	រាន	ករាប់	គ្ត់	ថា	

គ្ត់	្ ួរ	ោក់	ដោមាោះ	បុកត	ដនាោះ	ថា	ដយស៊ូវ	។	

បុកត	ដនាោះ	្ ឺ	ជា	កពោះរជបុកតា	ថន	កពោះ	ជា	

កពោះអង្គ	សដ្គ្រោះ	។

ជា	យូរលង់	ណាស់	មក	ដ�ើយ	មន	កស្តរី	មនាក់	ដោមាោះ	ថា	

ម៉ារី	និង	មន	បុរស	មនាក់	ដោមាោះ	ថា	យ៉ូដសប	ដដល	នចឹង	

ដរៀប	អាោ�៍ពិោ�៍	ជាមួយ	គ្នា	។	ម៉ារី	និង	យ៉ូដសប		

្ឺ	មនុស្	ល្អ	ដដល	រាន	ដធវើ	អវរីៗ	ដដល	កពោះ	រាន	មន	

កពោះ្័យ	ចង់	ឲ្យ	ពួកដ្	ដធវើ	។
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្រីកកុង	ដនាោះ	មន	

មនុស្	កកកុញ	។	

ដូដច្ោះ	ម៉ារី	និង	យ៉ូដសប	

រាន	សកមក	ដៅ	កដនលេង	

មួយ	ដដល	ដ្	្ ុក	ឲ្យ	

សតវ	ដដក	។	ដៅយប់	

ដនាោះ	កពោះឱរស	ដយស៊ូវ	

រាន	កបសូត	មក	!	

ម៉ារី	និង	យ៉ូដសប	កតូវ	ដធវើ	ដំដណើរ	ដៅ	្ រីកកុង	មួយ	ដៅ	ថា	ដបដថលេ�ិម	ដដើម្រីបង់	ពន្ធ	។



អ្ក្គ្វាល	កំពុង	ដថទាំ	ដចៀម	ដៅ	វាល	ជិត	

ដនាោះ	។	ដ្វតា	រាន	យាង	មក	ដ�ើយ	ករាប់	

អ្ក	្ គ្វាល	ថា	កពោះអង្គសដ្គ្រោះ	រាន	កបសូត	

ដ�ើយ	។	អ្ក្គ្វាលរាន	ដៅ	ជួប	ដ�ើយ	

ថាវាយ	បង្គំ	កពោះឱរស	ដយស៊ូវ	។

ផាកាយ	ថ្រី	មួយ	រាន	រោះ	ដ�ើង	

ដៅ	ដលើ	ដម�	។
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បនាទាប់	ពរី	ពួកដហារ	រាន	ចាកដចញ	

ដៅ	ដនាោះ	ដ្វតា	រាន	យាង	មក	ជួប	

យ៉ូដសប	។	ដ្វតា	ដនាោះ	រាន	និយាយ	

ថា	ដស្តច	អាកកក់	មួយ	អង្គ	ចង់	ដធវើ	

រាប	កពោះដយស៊ូវ	។	ដ្វតា	ដនាោះ	រាន	

និយាយ	ថា	ក្ួស្រ	របស់	ពួកដ្	្ ួរដត	

ប្តទូរ្រីលំដៅ	ដៅ	កបដ្ស	ដអស៊ីប	ដដើម រ្ី	

មន	សុវត្ថិភាព	។

ដៅ	្ រី	ដ៏	ដសន	ឆ្ងាយ	ពួកដហារ	រាន	ដ�ើញ	

ផាកាយ	ថ្រី	ដនាោះ	។	ពួកដ្	រាន	ដចឹង	ចបាស់	ថា	ដនាោះ	

្ឺ	ជា	សញ្ញា	ដដល	បគ្ហាញ	ថា	កពោះអង្គសដ្គ្រោះ	

រាន	កបសូត	ដ�ើយ	។	ពួកដ្	រាន	ដធវើដំដណើរ	

តាម	ផាកាយ	ដនាោះ	រ�ូត	ដល់	ពួកដ្	រាន	ជួប	

កពោះដយស៊ូវ	។	ពួកដ្	រាន	ថាវាយ	អំដណាយ	ដល់	

ក្ង់	ដ�ើយ	រាន	ថាវាយ	បង្គំ	ក្ង់	។
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យ៉ូដសប	ម៉ារី	និង	កពោះដយស៊ូវ	រាន	រស់ដៅ	ក្នុង	កបដ្ស	ដអស៊ីប	រ�ូត	ដល់	មន	សុវត្ថិភាព	ដដើម្រី	អាច	កត�ប់	មក	កបដ្ស	

អ៊ីកស្ដអល	វិញ	រាន	។	កពោះដយស៊ូវ	រាន	ចដកមើន	វ័យ	ធំដ�ើង	ដៅក្នុង	្ រីកកុង	មួយ	ដៅ	ថា	ណាស្ដរ៉ត	។	ក្ង់	រាន	ដរៀន	

ដដើម្រី	ជួយ	មនុស្	មន	ចិត្ត	សប្នុរស	និង	ដចោះ	ដគ្រព	កបតិបត្តិ	។	ក្ង់	រាន	ដរៀន	អវរីៗ	ក្ប់	យា៉ាង	ដដល	ក្ង់	កតូវដត	ដរៀន	

ដដើម្រី	ដធវើ	ជា	កពោះអង្គ	សដ្គ្រោះ	របស់	ពួកដយើង	។	ក្ង់	ដធវើ	តាម	ដផនរោរ	របស់	កពោះ	សកមប់	ក្ង់	ជានិច្	។
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ដៅដពល	បុណ្យក្រីស្ទម៉ាស់	ដយើង	ករារព្ធ	ពិធរី	បុណ្យ	កបសូត	របស់	កពោះដយស៊ូវក្រីស្ទ	។	សូម	ចង្អនុល	រូបភាព	ថន	មនុស្	ទាំង	

ដនោះ	ដដល	មន	ដៅក្នុង	ដរឿង	កពោះកបសូតិកម្	។

ដយើង	អាច	ដធវើ	ដូចជា	ម៉ារី និង យ៉ូសែប	តាមរយៈ	រោរដធវើ	អវរីៗ	ដដល	កពោះ	មន	កពោះ្័យ	ចង់	ឲ្យ	ពួកដយើង	ដធវើ	។

ដយើង	អាច	ដធវើ	ដូចជា	អ្នកគង្វាល	និង	ពួកហោរា	ដោយ	ដដើរតាម	កពោះដយស៊ូវក្រីស្ទ	។

ដយើង	អាច	ដធវើ	ដូចជា	ហេវតា	តាមរយៈ	រោរករាប់	មនុស្	ដថ្	ពរី	ដរឿង	ពិត	ថន	បុណ្យ	ក្រីស្ទម៉ាស់	។

ដ�ើយ	ដយើង	អាច	ដធវើ	ដូចជា	ពពរះហយែ៊ូវ	តាមរយៈ	រោរដធវើតាម	្ ំរូ	របស់	ក្ង់	!	◼

រចញពីម្ពលះ្ម្ីរ

អ្កអាច្អាននរឿងតពះតបសូ្រិកម្មនៅក្នុងមា៉ាថាយ១:១៨–២៥;២;លូកា១:២៦–៣៨;២:១–២០។
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នៅ
ក្នុង	សំបុកត	ខលេរី	មួយ	របស់	ប៉ុល	ដៅរោន់	ពួក	

រោឡា្រី	ដោក	រាន	បគ្ហាញ	ពរី	កងវល់	យា៉ាង	ធំ	

ដលើ	រោរបគ្ហាញ	ក្តរី	ឥតជំដនឿ	របស់	ពួកដ្	និង	រោរដរាោះបង់	

ដចាល	នូវ	រោរបដកងៀន	នានា	របស់	ដោក	អំពរី	កពោះក្រីស្ទ	។	

ដោក	រាន	សរដសរ	ដៅ	ពួកដ្	ថា	«	្ួរ	ឲ្យ	មន	ដសចក្តរី	

សគ្វាត	ខាង	រោរល្អ	ជា	ដរប	ដៅ	មិនដមន	ដត	ក្នុង	រោល	

ដដល	ខ្នុំ	ដៅ	ជាមួយ	ប៉ុដណាណាោះ	ដ�ើយ	។	កូនដៅ	ដអើយ	ខ្នុំ	

លំរាក	ក្នុង	ចិត្ត	ជា	ពន់ដពក	ដោយ	ដកោោះ	អ្ក	រល់	គ្នា	ម្តង	

ដ្ៀត	ទាល់	ដត	កពោះក្រីស្ទ	រានក	មន	រូប	រង	ក្នុង	អ្ក	រល់	

គ្នា	ដ�ើង	»	(	រោឡា្រី	4:18–1៩	)	។	និយាយ	ម្យ៉ាង	

ដ្ៀត	ថា	ប៉ុល	រាន	បញ្ជាក់	ថា	ខលេលួន	គ្ត់	មន	រោរឈឺចាប់	

ដ�ើយ	កពួយ	រារម្ភ	រ�ូត	ដល់	កពោះក្រីស្ទ	រាន	«	ក	មន	

រូបរង	»	ក្នុង	ពួកដ្	។	ដនោះ	្ ឺ	ជា	រដបៀប	មួយ	ដផ្ង	ដ្ៀត	

ថន	រោរនិយាយ	ថា	«	ដៅក្នុង	កពោះក្រីស្ទ	»	ដូច	ដដល	

រាន	បគ្ហាញ	ដនោះ	កតូវរាន	ប៉ុល	ដកបើ	វា	ដដដលៗ	ដៅក្នុង	

រោរសរដសរ	របស់	ដោក	។

វា	អាច	ដធវើ	រាន	ដដើម្រី	ឲ្យ	កពោះក្រីស្ទ	កបសូត	ដៅក្នុង	ជរីវិត	

របស់	មនុស្	ទាំងឡាយ	ដ�ើយ	ដៅដពល	ប្ពិដស្ធន៍	

ដបប	ដនាោះ	ពិតជា	ដកើត	ដ�ើង	ដមន	ដនាោះ	មនុស្	មនាក់	្ ឺ	

«	ដៅក្នុង	កពោះក្រីស្ទ	»	—	កពោះក្រីស្ទ	្ ឺរាន	«	ក	មន	

រូបរង	»	ដៅ	ក្នុង	ខលេលួន	បុ្្គល	ដនាោះ	។	ដនោះ	កតូវសន្ត់	

ជាមុន	ថា	ដយើង	យក	កពោះក្រីស្ទ	ោក់	មក	ក្នុង	ដួងចិត្ត	របស់	

ដយើង	ដ�ើយ	ដធវើ	ឲ្យ	ក្ង់	មន	ឥ្្ធិពល	រស់រដវើក	ដៅក្នុង	ជរីវិត	

របស់	ដយើង	។	ក្ង់	មិន	កគ្ន់ដត	ជា	ដសចក្តរីពិត	្ ូដៅ	មួយ	

ឬ	ជា	ដរឿង	ពិត	ដៅក្នុង	កបវត្តិស្កស្ត	ដ�ើយ	ប៉ុដន្ត	ក្ង់	ជា	

កពោះអង្គ	សដ្គ្រោះ	ថន	មនុស្	ក្ប់	្ រីកដនលេង	និង	ក្ប់	ដពល	

ទាំងអស់	។	ដៅដពល	ដយើង	ព្យយាម	ដកបរោលាយ	ដូចជា	

កពោះក្រីស្ទ	ដនាោះ	ក្ង់	«	ក	មន	រូបរង	»	ដៅក្នុង	ខលេលួន	ដយើង	

ដបើសិន	ដយើង	ដបើក	ទាវារ	ដនាោះ	ក្ង់	នចឹង	ចូលមក	ដបើសិន	

ដយើង	ដសវងរក	រោរ្ូនាមាន	របស់	ក្ង់	ដនាោះ	ក្ង់	នចឹង	្ ូនាមាន	

ដយើង	។	ដដើម្រី	ឲ្យ	កពោះក្រីស្ទ	«	ក	មន	រូបរង	»	ក្នុង	ដយើង	

ដនាោះ	ដយើងកតូវដត	មន	ជំដនឿ	ដលើ	ក្ង់	និង	ដគ្វាយធួន	

របស់	ក្ង់	។	រោរមន	ជំដនឿ	ដបប	ដនាោះ	ដលើ	កពោះក្រីស្ទ	និង	

រោររកសោ	កពោះបញ្ញត្តិ	របស់	ក្ង់	្ ឺ	មិន	ពុំ	ោក់	កំ�ិត	ដលើ	

ដយើង	ដ�ើយ	។	តាមរយៈ	កពោះបញ្ញត្តិ	ទាំង	ដនោះ	មនុស្	

្្ួល	រាន	ដសរីភាព	។	មចាស់	ថន	ដមកតរីភាព	ដនោះ	រង់ចាំ	

កបទាន	នូវ	ភាពសុខស្ន្ត	ថន	ដួងចិត្ត	ដដល	ដធវើ	ឲ្យ	ដយើង	

មនាក់ៗ	អាច	ដចកចាយ	នូវ	ភាពសុខស្ន្ត	ដនាោះ	។

បុណ្យក្រីស្ទម៉ាស់	ដ៏	ពិត	មន	ដល់	អស់	អ្ក	ដដល	រាន	

យាង	កពោះក្រីស្ទ	មក	ក្នុង	ជរីវិត	របស់	ខលេលួន	ជា	កមលាំង	ចលករ	

ថាមពល	និង	ភាពដកលេៀវរោលា	។

ក្នុង	រោរអដងកត	ដមើល	របស់	ខលេលួន	អំពរី	រដូវរោល	បុណ្យ	

ក្រីស្ទម៉ាស់	ដជម	វ៉លរីង�វត	រាន	សរដសរ	ោលា	ដនោះ	៖

បុណ្យប្ីស្ទមា៉ាស់មិនដមនមួយន្ងៃឬមួយរ�ូវ

ន�ើយប៉ុដន្វាជាលក្ខខណ្ឌនន�ួងចិត្និង

្ំនិតនៅវិញនេ។

នបើសិននយើងបសឡាញ់េ្កជិតខាងរបស់នយើង�ូច

នយើងបសឡាញ់ខលលួនឯង

បុ�្យតគីស្មា៉ាស់ែ៏ពិ្រ
រុណ្យ្គមីស្ទម្៉ាស់ ដ៏ ពិត ម្ន ដល់ អស់ អ្នក ដដល បាន 

យង ្ពះ្គមីស្ទ មក ក្នញង ជមីវិត ររស់ ខលៃមួន ។

លុលះម្រាជួបរទៀត

នបើសិននយើងមានបេព្យសម្ត្ិដតនយើងមាននសចក្ី

កំសត់ខាងវិញ្ញាណនេើយនបើសិននយើងបកបេព្យ

សម្ត្ិដតនយើងមានបពះ្ុណយា៉ាងនបចើន

នបើសិននយើងមាននសចក្ីសប្នុរសនោយពុំនចះ

េួតខលលួនដតជាដ�លនសចក្ីបសឡាញ់េត់ធ្មត់

នេើយសប្នុរស

នបើសិននៅនពលបងប្អតូនរបស់នយើងសុំអាោរ

បរិនភា្ដតនយើងចំដេតដតខលលួនឯងននាះនបើសិន

រល់ន្ងៃចាប់នផ្ើមជាមួយនរឹងឱកាសនេើយ

ប្្ចប់នៅវិញនោយសនបមចបានសានាន�

នទាះជាវាតិចតួចក្ី—

ននាះរល់ន្ងៃននះ្ ឺជាន្ងៃរបស់បពះប្ីស្ទនេើយ

បុណប្ីស្ទមា៉ាស់្ ឺនៅដក្រនយើងជានិច្ច។

(នៅក្នុងCharles L. Wallis,បាន

នបាះពុម្Words of Life[ឆ្នាំ១៩៦៦]

េំព័រ៣៣)...

ដបើសិន	អ្ក	មន	បំណង	ករាថានា	ដសវងរក	វិញ្ញាណ	

ពិត	ថន	បុណ្យក្រីស្ទម៉ាស់	ដ�ើយ	្ ្ួលទាន	នូវ	

ភាពដផ្អមដល្ម	របស់	វា	សូម	ឲ្យ	ខ្នុំ	ផ្តល់	ដយាបល់	ដនោះ	ដល់	

អ្ក	។	អំ�នុង	ដពល	ដ៏	ខលេរី	ថន	ឱរោស	បុណ្យក្រីស្ទម៉ាស់	ដនោះ	

សូម	ដ្លេៀត	ដពល	បដងវរដួងចិត្ត	របស់	អ្ក	ដៅ	រោន់កពោះ	។	

កបដ�ល	ជា	ដៅក្នុង	ដពល	ដ៏	សងៃប់ស្ងាត់	ជាដកចើន	ដម៉ាង	

និង	ក្នុង	្ រីកដនលេង	ដ៏	ស្ងាត់	និង	ដោយ	លុតជង្គង់	របស់	

អ្ក	—	ដតឯង	ឬ	ជាមួយ	មនុស្	ជា្រីកសឡាញ់	របស់	

ខលេលួន	—	ដថលេង	អំណរ្ុណ	ចំដោោះ	ដរឿង	ល្អៗ	ដដល	មន	ក្នុង	

ជរីវិត	របស់	អ្ក	ដ�ើយ	សុំ	ឲ្យ	កពោះវិញ្ញាណ	របស់	ក្ង់	្ ង់	

ដៅក្នុង	ខលេលួន	អ្ក	ដៅដពល	អ្ក	ព្យយាម	យា៉ាង	ខាលាំង	ដដើម្រី	

បដកមើ	ក្ង់	និង	រោន់តាម	កពោះបញ្ញត្តិ	របស់	ក្ង់	។	ក្ង់	

នចឹង	ដចឹក	ថដ	អ្ក	ដ�ើយ	រោរសន្យ	នានា	របស់	ក្ង់	នចឹង	

កតូវរាន	រកសោ	្ ុក	។	◼

�កបសង់នចញពី«The Real Christmas»Liahona,ដខធ្តូឆ្នាំ

២០០៥េំព័រ១២–១៥។

រោយម្បធានហារវើែែបុលយរូ

ហឹនរ្ើរ(១9០7–9៥)

តបធានទីែប់បួននន្ សន្ច្តក



ការយល់ដឹង

ត�ើតយើងអាចត្វើអវវីខ្លះតដើម្វីត្វើឲ្យថ្ងៃឈប់សម្រាកទុកជាទវីរីករាយចិ�្ត?

« ថ្ងៃ ឈប់ សម្រាក ផ្ដល់ ឲ្យ យ�ើង នូវ ឱកាស ពម្ងរឹង ទំនាក់ទំនង ក្នុង ម្្រួសារ ។ . . . យ�ើង យ្វើ ឲ្យ ថ្ងៃ ឈប់ សម្រាក ជាទី រីករា� ចិត្ត  

យៅ យពល យ�ើង បយម្ងៀន ដំណរឹងល្អ ដល ់កូនៗ យ�ើង ។ . . . បននថែម យលើ យពល យវលា ជាមរួ� ម្្រួសារ អ្ក អាច យ្វើ ឲ្យ ថ្ងៃ ឈប់ សម្រាក ជា ទ ី

 រីករា� ចិត្ត បាន យោ� ការយ្វើ ពង្សម្បវត្តិ ។ . . . សូម យ្វើ ឲ្យ ថ្ងៃ ឈប់ សម្រាក ជាទី រីករា� ចិត្ត យោ� ការបយម្មើ ដល់ មនុស្ស ដថទ  

ជា ពិយសស ដល់ អស់ អ្ក នដល រាន អារម្មណ៍ មិន ល្អ ឬ អ្ក នដល ឯយកា ឬ កំសត ់ទុរ្ត » ។

ម្បធានរ័សុលអិមណិលសុន ម្បធាន កូរ៉ុមថន ពរួក សាវក ដប់ ពីរនាក ់« ថ្ងៃ ឈប់ សម្រាក ជាទ ីរីករា� ចិត្ត » Liahona, នែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥ ទំព័រ ១៣០, ១៣១ ។

សរាជិក យៅ ទមី្កុង ណាតាល់ ម្បយទស យម្បសី៊ល ។



មាននៅក្នុងច្បាប់ននះផងដែរ
សម្រាប់យុវមជ្ឈិមវ័យ

សម្រាប់យុវវ័យ

សម្រាប់កុរារ

ទំព័រ
៤៤

ទំព័រ
៦០

ទំព័រ
៧៤

ការត្រឡប់មកផ្ះវិញ

មុនកំណត់
នននបសកកម្មរបស់ខ្នុំ
បន្ទាប់ពីខ្នុំត្រឡប់មកផ្ះវិញខ្នុំមានការលំបាកជាមួយនឹងទីបន្ទាល់

របស់ខ្នុំ។ប៉ុដនតែទីបំផុ្រខ្នុំបានសនយាជាមួយតពះវរបិតាសួគ៌របស់ខ្នុំថា

ខ្នុំនៅដ្របនតែន្មះត្រង់នោះបីជាខ្នុំពុំបានទទួលច្នមលើយរបស់ខ្នុំកតែី។

អ្ីៗដែលខ្ញំបានររៀន
ក្នុងន្មជាអ្កដតបច្ិ្រតែន�ឿវ័យនក្មង

សូមតសនមថាអ្កច្ូលរួមក្នុង្ សន្ច្តកនៅអាយុ១៧ឆ្នាំន�ើយ

គ្មននរណាមានាក់ន្ះនៅក្នុងទីតកុងនន្ះនិយាយភា្របស់អ្ក

នឡើយ។សូមអានអំពីអ្ីដែលដអលន�ើរនកលប៊ីនហ្គា្រននពួកច្ិ្រសិប

ន្ក់បាននរៀននៅក្នុង្ ថានភាពនន្ះ!

ដំណ�ើរណរឿងនៃ

រីករាយនឹងរូបគំនូរតបាំមួយននែំន�ើរនរឿងនន

ការតបសូ្ររបស់តពះឱរសនយស៊ូវ!

ព្រះព្រសូតិកម្ម


