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៤ លតីអា�ូណា

ចំ
ចោះ	ពួកច�ើង	ទាគំងអ្រ់	គ្នា	ដដល	ចកើត	មក	ក្នុង	ជីវិត	រដមង	សាលាប់	ចនះ	

សពះអង្្រច្គ្រះ	មន	បន្ទូល	ថ្	«	ចៅ	ចោកិ�	ចនះ	ចនាះ	អ្ក	រាល់	គ្នា	មន	

ច្រេក្ី	ចវ្រនា	ដមន	»	(	�៉ូហាន	16:33	)	។	ប៉ុដន្	ស្រង់	បាន	សបទាន	ការ្រនយា	

ដ៏	អសាចារ្យ	ចនះ	ដល់	ពួក្រិ្រ្ស	រប្រ់	ស្រង់	អគំឡនុង	ចពល	ការបចសមើ	ក្នុង	ជីវិត	រដមង	សាលាប់	

រប្រ់	ស្រង់	៖	«	ខ្នុគំ	្រុក	ច្រេក្ី	្រុខ	ចៅ	នឹង	អ្ក	រាល់	គ្នា	គឺ	ខ្នុគំ	ឲ្យ	ច្រេក្ី	្រុខសាន្	រប្រ់	

ខ្នុគំ	ដល់	អ្ក	រាល់	គ្នា	ច�ើ�	ដដល	ខ្នុគំ	ឲ្យ	ចនាះ	មិន	ដមន	ដូេជា	ចោកិ�	ឲ្យ	ច្រ	»	(	�៉ូហាន	

14:27	)	។	វា	ជា	ការលួងចោម	េិត្	មួ�	ចោ�	ដឹង	ថ្	ការ្រនយា	នន	ភាព្រុខសាន្	

ផ្ទាល់	ខ្លលួន	ចនះ	បន្	មន	ដល់	ពួក្រិ្រ្ស	រប្រ់	ស្រង់	នា	្រព្វនថងៃ	ចនះ	។

ពួក	ច�ើង	មួ�	េគំនួន	រ្រ់ចៅ	ក្នុង	បរិយាកា្រ	ដ៏	ស្រ្រ់	សាអាត	និង	មន	ភាព្រុខសាន្	

ប៉ុដន្	ច�ើង	កគំពុង	ជួប	សប្រះ	នូវ	ភាព	េោេល	ផ្ទាល់	ខ្លលួន	រប្រ់	ច�ើង	។	មន	អ្ក	ខ្លះ	្រ្រួល	

អារម្មណ៍	្រុខសាន្	និង	ភាព្រងៃប់្រុខ	ក្នុង	អគំឡនុង	ចពល	នន	ការបាត់បង់	ចសាកនាដកម្ម	

និង	ការសាកល្បង	ដដល	មន	ជា	បន្	បនាទាប់	ផ្ទាល់	ខ្លលួន	។

អ្ក	សបដ�ល	ជា	ធ្លាប់	ច�ើញ	អព្ទូតច�តុ	នន	ភាព្រុខសាន្	ចៅ	ចលើ	្រឹកមុខ	្រិ្រ្ស	

រប្រ់	សពះច�្រ៊ូវសគី្រ្	ឬ	សាតាប់	ឮ	ោក្យ	ចនាះ	ពី	ពួកគ្ត់	។	ខ្នុគំ	បាន	ច�ើញ	អព្ទូតច�តុ	

ចនាះ	ជា	ចសេើន	ដង	។	ជួនកាល	ខ្នុគំ	បាន	ច�ើញ	វា	ចកើត	ចឡើង	ចៅ	ក្នុង	បន្ប់	មន្ីរចព្រ្យ	ជា	

កដន្លង	ដដល	អ្ក	បចសមើ	រប្រ់	សពះ	បាន	មក	ជួបជុគំ	គ្នា	ចៅ	ជុគំ	វិញ	សគួសារ	មួ�	ដដល	មន	មនុ្រ្ស	

ច�ៀប	នឹង	សាលាប់	។

ខ្នុគំ	ចាគំ	ពី	ការ	ចៅ	្រួរ	្រុខ្រុក្ខ	ស្រ្ី	មនាក់	ចៅក្នុង	មន្ីរចព្រ្យ	ពីរបី	នថងៃ	ពី	មុន	គ្ត់	បាន	ដេក	

ឋាន	ចៅ	ចោ�	សារ	ជគំងឺ	មហារីក	។	ខ្នុគំ	បាន	នាគំ	កូនស្រី	ខ្នុគំ	ពីរ	នាក់	ចៅ	ជា	មួ�	ខ្នុគំ	ដដរ	ចោ�	

សារ	ស្រ្ី	ដ៏	អសាចារ្យ	ចនាះ	ធ្លាប់	ច្្វើ	ជា	សគូ	បឋម	្រិកសា	រប្រ់	ពួកចគ	។

្រមជិក	សគួសារ	រប្រ់	គ្ត់	បាន	ជួបជុគំ	គ្នា	ជុគំ	វិញ	ដសគ	ចដក	រប្រ់	គ្ត់	ចោ�	េង់	

ចៅ	ជាមួ�	គ្ត់	អគំឡនុង	សគ្	េុង	ចសកា�	នន	ជីវិត	រប្រ់	គ្ត់	ចៅ	ចលើ	ដែនដី	ចនះ	។	ខ្នុគំ	មន	

ការភាញាក់	ចែអើល	ចោ�សារ	គ្ត់	បាន	ចសកាក	អង្នុ�	ចៅ	ចលើ	ដសគ	។	គ្ត់	បាន	ចោង	នដ	ចៅ	

រក	កូនស្រី	ខ្នុគំ	ច�ើ�	បាន	ដណនាគំ	កូន	ស្រី	ទាគំង	ពីរ	នាក់	រប្រ់	ខ្នុគំ	ឲ្យ	្រមជិក	សគួសារ	គ្ត់	

សារល់	មនាក់	ម្ងៗ	។	គ្ត់	បាន	និយា�	ដូេ	ជា	កូន	ស្រី	រប្រ់	ខ្នុគំ	ទាគំង	ពីរ	ជា	ពូជ	ច្រ្េ	ដដល	

កគំពុង	មន	វត្មន	ចៅ	ឯ	សពះ	រាជ	ចរាង	រប្រ់	មចា្រ់ក្សសតី	។	គ្ត់	បាន	និយា�	ពី	រចបៀប	

ដដល	បុគ្ល	មនាក់ៗ	ចៅ	ក្នុង	បន្ប់	ចនាះ	គឺ	ជា	្រិ្រ្ស	រប្រ់	សពះអង្្រច្គ្រះ	។	ខ្នុគំ	ចៅ	ចាគំ	ពី	

ោក្យ	្រម្ី	ដ៏	រឹងបុឹង	្រុភាព	្រន់ភ្លន់	និង	មន	ក្ីស្រឡាញ់	រប្រ់	គ្ត់	។	ច�ើ�	ខ្នុគំ	ចៅ	ចាគំ	

ពី	ភាព	អសាចារ្យ	េគំចោះ	សានាម	ញញឹម	ដ៏	រីករា�	រប្រ់	គ្ត់	ចទាះ	បី	ជា	គ្ត់	បាន	ដឹង	ថ្	គ្ត់	

នឹង	ជិត	សាលាប់	ក្ី	។

គ្ត់	បាន	្រ្រួល	ការសប្រិ្រ្ពរ	បព្វជិតភាព	នន	ការលួងចោម	ប៉ុដន្	គ្ត់	បាន	

ដថ្លង	្រីបនាទាល់	ចោ�	ក្ី	ចសាមន្រ្ស	ដល់	ពួកច�ើង	ទាគំងអ្រ់	គ្នា	ថ្	ការ្រនយា	រប្រ់	

សពះអង្្រច្គ្រះ	អគំពី	ភាព្រុខសាន្	ចនាះ	គឺ	ជា	ការពិត	៖	«	ខ្នុគំ	សបាប់	ច្រេក្ី	ទាគំង	ចនះ	

ចដើម្បី	ឲ្យ	អ្ក	រាល់	គ្នា	បាន	ច្រេក្ី	្រុខ	សាន្	។	ចោ�សារ	ខ្នុគំ	ចៅ	ចោកិ�	ចនះ	ចនាះ	

អ្ក	រាល់	គ្នា	មន	ច្រេក្ី	ចវ្រនា	ដមន	ប៉ុដន្	សតូវ	្រង្ឹម	ចឡើង	ដ្បិត	ខ្នុគំ	បាន	ឈ្ះ	ចោកិ�	

ច�ើ�	»	(	�៉ូហាន	16:33	)	។

គ្ត់	បាន	្រ្រួល	�ក	ការអច្ជើញ	រប្រ់	ស្រង់	ជា	អ្វី	ដដល	ពួកច�ើង	អាេ	ច្្វើ	បាន	

ែងដដរ	ចទាះបី	ជា	ច�ើង	មន	ការសាកល្បង	និង	មន	ក្ី	អគំពល់	យា៉ាង	ណា	ក្ី	៖

«	អ្រ់	អ្ក	ដដល	ចនឿ�	សពួ�	និង	មន	បន្នុក	្ ងៃន់	ចអើ�	េូរ	មក	ឯ	ខ្នុគំ	ខ្នុគំ	នឹង	ឲ្យ	អ្ក	រាល់	

គ្នា	បាន	កដន្លង	្រសមក។

«	េូរ	្រ្រួល	នឹម	ខ្នុគំ	ច�ើ�	ចរៀន	នឹង	ខ្នុគំ	េុះ	ដ្បិត	ខ្នុគំ	្រ្លទូត	ច�ើ�	មន	េិត្	្រុភាព	ចនាះ	អ្ក	

រាល់គ្នា	នឹង	បាន	ច្រេក្ី	្រសមក	ដល់	សពលឹង	»	(	ម៉ាថ្�	11:28–29	)	។

មន	ដត	តាម	រ�ៈ	ការច្្វើ	តាម	សពះអង្្រច្គ្រះ	ប៉ុចណាណះ	ដដល	ច�ើង	មនាក់ៗ	អាេ	ជួប	

នូវ	ភាព្រុខសាន្	និង	ភាព្រងៃប់្រុខ	ចៅក្នុង	ការសាកល្បង	នានា	ដដល	នឹង	ចកើត	ចឡើង	

េគំចោះ	រូប	ច�ើង	ចនាះ	។

ោក្យ	អ្ិសាឋាន	សាសកាម៉ង់	ជួ�	ច�ើង	ឲ្យ	ដឹង	ពី	រចបៀប	ចដើម្បី	ដ្រ្វងរក	ភាព្រុខសាន្	

ចៅក្នុង	អគំឡនុង	ចពល	នន	ច្រេក្ី្រុក្ខលគំបាក	ក្នុង	ជីវិត	ចនះ	។	ចៅចពល	ច�ើង	្រ្រួល	ទាន	

សាសកាម៉ង់	ច�ើង	អាេ	កគំណត់	ពី	ភាពចសាមះសតង់	េគំចោះ	ច្រេក្ី្រញ្ញា	រប្រ់	ច�ើង	ចដើម្បី	

ច្្វើ	តាម	ស្រង់	។

ច�ើង	មនាក់ៗ	្រនយា	ថ្	េងចាគំ	សពះអង្	្រច្គ្រះ	។	អ្ក	អាេ	ចសជើ្រចរើ្រ	េងចាគំ	ស្រង់	

ម្បធាៃហឈិៃរីប៊ីអាវរិង

េតីតបឃឹកសាេតីមរួ�ក្នុង

គណៈតបធានេតីមរួ� ភាពសុខសាន្ត
នៅក្នុងជតីវិ្ននះ

សារលឈិែឈិ្រគណៈម្បធាៃទរីមួយ
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រោរបវម្ងៀៃវចញ្ រីសារលឈិែឈិ្រវៃរះ

តបធានអាវរិងបនតងៀនថាពាក្យអធិស្ឋានស្តក្ម៉ង់អាច្ជរួ�ន�ើងឲ្យែឃឹងេតីរនបៀបដេវងរក

ភាេេុែស្ន្អំ�នុងនេលមនក្រស្កល្ងរបេ់ន�ើង។ពាក្យទាំងនោះរំឭកន�ើងថានៅនេល

េរួកន�ើងរកសានេច្ក្តីេញ្ញារបេ់ន�ើងនោះន�ើងេេរួលបានក្រេនយារបេ់តេះដែលថាតេះវិញ្ញាណ

បរិេុេ្ធនឃឹងគង់នៅជាមរួ�េរួកន�ើង។េូមគិ្េតីក្រេរួរអេ់អ្កដែលអ្កបនតងៀនេតីរនបៀបដែលក្រមាន

តេះវិញ្ញាណបរិេុេ្ធគង់នៅជាមរួ�ន�ើងអាច្ជរួ�ន�ើងឲ្យមានភាេេុែស្ន្។អ្កក៏អាច្ដច្កចា�គំនិ្

ឬបេេិនស្ធន៍របេ់អ្កអំេតីរនបៀបដែលតេះវិញ្ញាណបរិេុេ្ធបានជរួ�អ្កឲ្យេេរួលអារម្ណ៍េុែស្ន្

នៅអំ�នុងនេលមនក្រស្កល្ង។អ្កអាច្នលើកេឃឹកច្ិ្្ែល់អេ់អ្កដែលអ្កបនតងៀនឲ្យេញ្ឃឹងគិ្េតី

ស្រលិែិ្ននះអំ�នុងនេលេិធតីស្តក្ម៉ង់ោេបាតា�៍ននះ។

តាម	រចបៀប	មួ�	ដដល	េិត្	រប្រ់	អ្ក	ខិត	កាន់ដត	ជិត	ស្រង់	

បគំែុត	។	េគំចោះ	រូប	ខ្នុគំ	ជួលកាល	ក្នុង	គគំនិត	ខ្នុគំ	ស្រនម	

ច�ើញ	ស្រង់	លុត	ជង្ង់	េុះ	ចៅក្នុង	េបារ	ដគតច្រម៉ានី	ឬ	

ច�ើញ	ស្រង់	ចៅ	ឡាសារ	ឲ្យ	ចេញ	មក	ពី	ែ្ទូរ	។	ចៅ	ចពល	

ខ្នុគំ	មន	អារម្មណ៍	ដបប	ចនាះ	ខ្នុគំ	កាន់ដត	មន	អារម្មណ៍	

ជិត្រ្ិ្រ្	នឹង	ស្រង់	និង	មន	ក្ី	កត្្ទូតា	ដដល	ច្្វើ	ឲ្យ	េិត្	ខ្នុគំ	

មន	ភាព្រុខសាន្	។

អ្ក	ក៏	្រនយា	ថ្	រកសា	ប្រប្្ត្ិ	រប្រ់	ស្រង់	ដដរ	។	អ្ក	

្រនយា	ថ្	ចលើក	ោក់	មក	ចលើ	ខ្លលួន	អ្ក	នូវ	សពះ	នាម	រប្រ់	

ស្រង់	ច�ើ�	ច្្វើ	ជា	សាក្សី	ស្រង់	។	ស្រង់	្រនយា	ថ្	ចៅចពល	

អ្ក	រកសា	ច្រេក្ី្រញ្ញា	រប្រ់	អ្ក	ជាមួ�	ស្រង់	ចនាះ	

សពះវិញ្ញាណ	បរិ្រុ្រ្	នឹង	គង់	ចៅ	ជាមួ�	អ្ក	។	(	្រូម	

ចមើល	គ.	និង	្រ.	20:77,	79	)	។

យា៉ាង	ចហាេ	ណា្រ់	ការ	ច្្វើ	ដបប	ចនះ	នាគំ	ឲ្យ	មន	

ភាព្រុខសាន្	តាម	រចបៀប	ពីរ	យា៉ាង	។	សពះវិញ្ញាណ	

បរិ្រុ្រ្	្រមអាត	ច�ើង	ពី	អគំចពើ	បាប	ចោ�សារ	ដគ្វា�្ួន	

រប្រ់	សពះច�្រ៊ូវសគី្រ្	។	ច�ើ�	សពះវិញ្ញាណ	បរិ្រុ្រ្	

អាេ	សបទាន	ភាព្រុខសាន្	ដល់	ច�ើង	ដដល	ចកើត	មក	

ពី	ការអនុម័ត	រប្រ់	សពះ	និង	ច្រេក្ី្រង្ឹម	នន	ជីវិត	

អ្រ់កល្ប	ជានិេ្ច	។

សាវក	ប៉ុល	បាន	មន	សបសា្រន៍	អគំពី	ពរជ័�	ដ៏	

អសាចារ្យ	ចនះ	៖	«	ដត	ឯ	ែល	ដែ្ល	នន	សពះវិញ្ញាណ	វិញ	ចនាះ	គឺ	

ច្រេក្ី	ស្រឡាញ់	អគំណរ	អរ	ចមសតីភាព	អត់្្មត់	្រុភាព	

្រប្បនុរ្រ	ចសាមះសតង់	»	(	កាឡា្រី	5:22	)	។

ចៅចពល	សារ្រូត	រប្រ់	សាថាន្រួគ៌	បាន	សបាប់	ឲ្យ	

ដឹង	ជា	មុន	អគំពី	ការសប្រូត	រប្រ់	សពះអង្្រច្គ្រះ	ចនាះ	

ពួកចគ	បាន	សបកា្រ	ថ្	«	្រួ្រ្ី	ដល់	សពះ	ចៅ	សាថាន	ដ៏	

ខ្ព្រ់	បគំែុត	ច�ើ�	នសចក្បីសុខស្ន	្ចៅ	ដែនដី	ចៅ	

បណាតាល	មនុ្រ្ស	»	(	លូកា	2:14	ការ	គូ្រ	បញ្ជាក់	

បាន	បដនថែម	)	។	ខ្នុគំ	្រូម	ដថ្លង	្រីបនាទាល់	រប្រ់	ខ្នុគំ	ក្នុង	នាម	

ជា	សាក្សី	មួ�	រូប	រប្រ់	សពះច�្រ៊ូវសគី្រ្	ថ្	សពះវរបិតា	

និង	បុសតា	ដ៏	ជា	្រី	ស្រឡាញ់	រប្រ់	ស្រង់	អាេ	ប្ជទូន	

សពះវិញ្ញាណ	បរិ្រុ្រ្	ចដើម្បី	ច្្វើ	ឲ្យ	ច�ើង	អាេ	ជួប	នូវ	ភាព	

្រុខសាន្	ចៅក្នុង	ជីវិត	ចនះ	មិន	ថ្	ការសាកល្បង	ដបប	

ណា	ដដល	នឹង	ចកើត	ចឡើង	េគំចោះ	ច�ើង	និង	មនុ្រ្ស	ដដល	

ច�ើង	ស្រឡាញ់	ចនាះ	ចឡើ�	។	◼



៦ លតីអា�ូណា

មកឯម្្រះម្គរីស្ទ

តេះអង្គេន្គ្រះបានេនយាផ្ល់

ភាេេុែស្ន្ែល់ន�ើងនៅនេល

ន�ើង«មកឯ[តេង់]»(មា៉ាថា�

១១:២៨)។ននះមានន័�ថាក្រនធវើ

តាមគំរូរបេ់តេង់និងក្រេយាោមនៅ

ជិ្តេង់។េូមក្្់ប័ណ្ណននះន�ើ�េ្យលួរ

វានៅកដនលេងដែលអ្កនឃឹងនមើលន�ើញវា

ញឃឹកញាប់។ន្ើមានរនបៀបណានផ្សងនេៀ្

ដែលអ្កអាច្មករកតេះតគតីេ្ទ?

វ្រើអ្កៃឹងចងចាំម្្រះអង្គសវ្គ្ររះវដ្យរវបៀបណា

នាសបាតាហ៍វៃរះ?

តបធានអាវរិងនលើកេឃឹកច្ិ្្េរួកន�ើងឲ្យ«នតជើេនរើេច្ងចាំ

[តេះអង្គេន្គ្រះ]តាមរនបៀបមរួ�ដែលនធវើឲ្យច្ិ្្របេ់អ្កែិ្ក្ន់ដ្ជិ្

តេង់បំផុ្»។

ន្ើអ្ក«ច្ងចាំតេង់ជានិច្្»នេញមរួ�េបាតា�៍នដា�រនបៀបណា(េូមនមើល

គ.និងេ.២០:៧៧,៧៩?)

ន្ើអ្កមានែគម្តីរដែលអ្កនេញច្ិ្្អំេតីតេះអង្គេន្គ្រះដែរឬនេ?អ្កអាច្គូេ

ច្ំណាំែគម្តីរនផ្សងៗនរៀងរាល់ម�ងោេបាតា�៍ននះន�ើ�ដច្កចា�ែគម្តីរនោះជាមរួ�

មនុេ្សមានាក់នេៀ្។

ន្ើអ្កនតច្ៀងេំនុក្នមកើងឬបេច្នតមៀងនលើកេ្ទលួ�ែរួងច្ិ្្ណាមរួ�នៅក្នុងច្ិ្្

ដែរឬនេនេលអ្កកំេុងនកើ្េុក្ខនោះ?តបដ�លជាអ្កអាច្នតជើេ�កបេច្នតមៀង

មរួ�ដែលន្តា្ជាេិនេេអំេតីតេះអង្គេន្គ្រះោេបាតា�៍ននះ។

ន្ើអ្កេញ្ឃឹងគិ្អំេតីតេះជន្និងេលិកម្ែ៏ធរួនរបេ់តេះអង្គេន្គ្រះ

អំ�នុងនេលេិធតីស្តក្ម៉ង់នរៀងរាល់េបាតា�៍ដែរឬនេ?អ្កអាច្នរៀបច្ំែលេលួនេតមាប់

េតីធតីស្តក្ម៉ង់នដា�រំឭកេតីជនតមើេោោរបេ់អ្កនេញមរួ�េបាតា�៍នែើម្តីច្ងចាំ

តេះអង្គេន្គ្រះជានិច្្ន�ើ�ដតបច្ិ្្នៅនេលអ្កមានក្រេិបាកនឃឹងច្ងចាំតេង់។

យុវវ័យ

កុរារ

ន្ើអ្កអធិស្ឋានេូលេូមឱក្េនែើម្តីដច្កចា�ែំណឃឹងល្អនរៀងរាល់ម�ងដែរឬ

នេ?េូមេយាោមេិភាកសាអំេតីែំណឃឹងល្អក្នុងេបាតា�៍ននះដែលន្តា្នលើតេះអង្គ

េន្គ្រះ។អ្កអាច្ដ�លេងេតីបោទាល់របេ់អ្កអំេតីតេះអង្គេន្គ្រះអំ�នុងនេលរាត្តី

ជរួបជុំតកុមតគរួស្រឬនិោ�តបាប់មិ្្ភក្ិនៅស្ោនរៀនអំេតីបេេិនស្ធន៍ដែលអ្ក

មាននៅតេះវិ្រ។

េូមដាក់នគ្លនៅនែើម្តីច្ងចាំតេះអង្គេន្គ្រះតាមរនបៀបែ៏េិនេេមរួ�ោ

េបាតា�៍ននះ។េូមតបាប់ឪេុកមាតា�បងប្អចូនបនងកើ្អ្កែឃឹកោំឬមិ្្ភក្ិអំេតី

នគ្លនៅរបេ់អ្ក។នៅច្ុងេបាតា�៍េូមតបាប់េរួកនគអំេតីអវតីដែលបាននកើ្ន�ើង។

អ្កនឃឹងមានទាំងអារម្ណ៍េុែស្ន្និងេុភមង្គលដែលតបធានអាវរិងបានមាន

តបស្េន៍នោះ។

• មានគ្វរភាេអំ�នុង

នេលេិធតីស្តក្ម៉ង់។

• នតជើេ�កក្រមានច្ិ្្

េប្នុរេន�ើ�មិន

វិនិច្្័�អ្កែមេ។

• អានតេះគម្តីរអំេតី

តេះអង្គេន្គ្រះ។

•  

 



•  
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អំណរមនតកុមតគរួស្រ

គឺមាននៅក្នុង

នេច្ក្តីេុច្រិ្

តេះ	«	បាន	សាថាបនា	សកុម	សគួសារ	ចដើម្បី	នាគំ	�ក	

្រុភមង្ល	មក	ឲ្យ	ច�ើង	ចដើម្បី	ជួ�	ច�ើង	ចរៀន	

ចគ្លការណ៍	ដ៏	សតឹមសតូវ	ចៅក្នុង	បរិយាកា្រ	ដ៏	កក់ច្តា	

មួ�	និង	ចដើម្បី	ចរៀបេគំ	ច�ើង	្រសមប់	ជីវិត	ដ៏	អ្រ់	កល្ប	

ជានិេ្ច	»	។ 1	សបធ្ន	រ័្រុល	អិម	ណិល្រុន	សបធ្ន	

កូរ៉ុម	នន	ពួក	សាវក	ដប់ពីរ	នាក់	បាន	មន	សបសា្រន៍	

្រ្ី	ពី		«	ដែនការ	នន	្រុភមង្ល	ដ៏	ម�ិម	»	រប្រ់	សពះ	

(	អាលម៉ា	42:8	)	ចនាះ		ដូេ	ចនះ	៖	«	ដែនការ	រប្រ់	

ស្រង់	បាន	សបកា្រ	ថ្	មន	បុរ្រ	និង	ស្រ្ី	‹	ចដើម្បី	ឲ្យ	

ចគ	អាេ	មន	ច្រេក្ី	អគំណរ	›	[	នីន�្វ្រី	2	2:25	]	។	

អគំណរ	ចនាះ	ចកើត	ចឡើង	ចៅចពល	ច�ើង	ចសជើ្រចរើ្រ	រ្រ់ចៅ	

ស្រប	តាម	ដែនការ	អ្រ់កល្ប	ជានិេ្ច	រប្រ់	សពះ	»	។ 2

ចគ�ោឋាន	មួ�	ដដល	ចផ្តាត	ចលើ	សពះសគី្រ្	ែ្ល់	ឱកា្រ	

ដ៏	អសាចារ្យ	្រសមប់	ភាពចជាគជ័�	។	ដអលច�ើរ	រីឆាដ	ជី	

្រ្កត	(	ឆានាគំ	1928–2015	)	ក្នុង	កូរ៉ុម	នន	ពួក	សាវក	

ដប់ពីរ	នាក់	ពិពណ៌នា	ពី	ចគ�ោឋាន	ថ្	ជា	កដន្លង	មួ�	

«	ដដល	ដគំណឹងលអ	សតូវ	បាន	បចសងៀន	រកសា	ច្រេក្ី្រញ្ញា	

និង	ចោរចពញ	ចោ�	ក្ី	ស្រឡាញ់	»	ជា	កដន្លង	ដដល	

សកុមសគួសារ	អាេ	រ្រ់ចៅ	«	ក្នុង	ជីវិត	ដដល	ចគ្រព	

សបតិបត្ិ	»	ច�ើ�	ដសប	ជា	«	ចាក់	ឫ្រ	យា៉ាង	មគំ	ចៅ	ក្នុង	

ដគំណឹងលអ	នន	សពះច�្រ៊ូវសគី្រ្	»	។ 3

សបធ្ន	�ិនរី	ប៊ី	អាវរិង	្រីសបឹកសា	្រី	មួ�	ចៅ	ក្នុង	

គណៈ	សបធ្ន	្រី	មួ�	បាន	មន	សបសា្រន៍	ដូេ	ចនះ	៖	

«	ច�ើង	អាេ	្រចសមេ	េិត្	ថ្	ច�ើង	នឹង	ច្្វើ	ឲ្យ	អ្រ់	ពី	

្រមតថែភាព	រប្រ់	ច�ើង	ចដើម្បី	នាគំ	�កសពះចេសាតា	នន	

សាថាន្រួគ៌	េូល	មក	ក្នុង	សគួសារ	[	រប្រ់	ច�ើង	]	»	។	

ច�ើ�	ច�ើង	្រគំនង	ជា	ជគំរុញ	ឲ្យ	មន	ច្រេក្ី	ស្រឡាញ់	

ការបចសមើ	ការចគ្រព	សបតិបត្ិ	និង	្រុភមង្ល	ចៅក្នុង	

ចគ�ោឋាន	រប្រ់	ច�ើង	ចោ�សារ	«	[	កូនៗ	រប្រ់	ច�ើង	]	

សាតាប់	ឮ	សពះបន្ទូល	រប្រ់	សពះ	ច�ើ�	ពួកចគ	សាកល្បង	

វា	ចោ�	ច្រេក្ី	ជគំចនឿ	។	សប្រិនចបើ	ពួកចគ	ច្្វើ	ដបប	ចនាះ	

លក្ខណៈ្រម្បត្ិ	រប្រ់	ពួកចគ	នឹង	ផ្លា្រ់ប្ទូរ	ក្នុង	រចបៀប	មួ�	

ដដល	បចង្កើត	នូវ	្រុភមង្ល	ដដល	ពួកចគ	ដ្រ្វងរក	»	។ 4

បទគរ្ីរបលនថែរ

�៉ូហាន្រី	3	1:4;	នីន�្វ្រី	1	8:12;		

នីន�្វ្រី	2	5:27

សរូមសិកសាអត្ថបទននះ្បកបនដាយការអ្ិស្ឋាននិងដស្វងរកការបុំផុសេុំនិតន�ើម ប្ី�ឹងពបីអ្វបីដ�ល្តរូវដចកច្យ។នតើការយល់�ឹង

ពបី«្កុម្េួស្រ៖ការ្បកាស�ល់ពិភពនោក»បនងកើនជុំននឿរបស់អ្កនៅនលើ្ពះន�ើយផ្ល់ពរ�ល់អ្កទាុំងឡាយដ�លអ្កដែទាុំ

តាមរយៈការបន្ងៀនសួរសុខទុក្ខយា៉ាង�រូចនម្ច?ស្ម្ប់ព័ត៌ម្នបដន្ថមសរូមចរូលនៅកាន់នេ�ទុំព័រreliefsociety. lds. org ។

ងគហដ្ឋានលែ�ង្ដោតងៅង�ើ្ពះ្គីស្ទ

ន�ើងមានគំរូមននគ�ដាឋានដែលន្តា្នលើ

តេះតគតីេ្ទនៅក្នុងតេះគម្តីរ។បោទាប់េតីឪេុក

របេ់នោកគឺលតីម�បានស្លាប់នៅនោះនតីម�វ

បានោំតគរួស្ររបេ់នោកនិងអ្កែមេនេៀ្

ដែលបាននជឿនលើក្រតេមាននិងវិវរណៈរបេ់

តេះនិងអេ់អ្កណាដែលស្តាប់តាមពាក្យ

របេ់នតីម�វនច្ញេតីដែនែតីមនេរួកនលមិន។

នៅក្នុងកដនលេង�្តីននះតបជាជននតីម�វអាច្រកសា

នេច្ក្តី�ុ្្ិធម៌ទាំងឡា�និងតកឃឹ្្យតកម

ទាំងឡា�និងតេះបញ្ញ្្ិទាំងឡា�មនតេះ

អមាចាេ់ច្ំនពាះក្រណ៍ទាំងអេ់តេបតាម

តកឃឹ្្យវិន័�នោកម៉ូនេ(េូមនមើលនតីម�វេតី

២៥:៦–១០)។ប៉ុដន្នៅក្នុងច្ំនណាម

េរួកស្េន៍នតីម�វមានអ្កែលេះបានដតបជាមិន

នគ្រេតប្ិប្្ិតាមនៅវិញ។

ន�ើ�ជរួនក្លែណៈដែលេមាជិក

តគរួស្រន�ើងអាច្ឈប់រេ់នៅក្នុងភាេេុច្រិ្

ែូច្ជាេរួកនតីម�វនោះដអលនឌើរេក្បាន

មានតបស្េន៍ថានគ�ដាឋានដែលន្តា្

នលើតេះតគតីេ្ទនៅដ្«ផ្ល់ជាក្រអះអាង

ែ៏ម�ិមាបំផុ្េតមាប់ភាេេុែស្ន្និង

ជតមកក្នុងនគ�ដាឋានរបេ់ន�ើង»។នោក

បានេេរួលស្រល់ថា«វាក៏នឃឹងនៅមាន

ឧបេគ្គឬក្រែូច្ច្ិ្្ជានតច្ើនផងដែរដ្

នទាះជាេ្ថិ្នៅក្នុងក្រលំបាកក្តីក៏ន�ើងអាច្

រីករា�នឃឹងភាេេុែស្ន្និងេុភមង្គលក្នុង

ែលេលួនរបេ់ន�ើងដែរ»។ ៥

សូរពិចារណាអំពីសំណួរងនះ

ន្ើែ្នុំអាច្នធវើអវតីែលេះនែើម្តីរេ់នៅឲ្យក្ន់ដ្

េុច្រិ្នៅក្នុងតកុមតគរួស្ររបេ់ន�ើង?

សារលឈិែឈិ្របវម្ងៀៃសួរសុែទុក្ខ

កំណ្រ់ចំណាំ

	 1.	ក្លួនខានាតភាេ២៖ការ្េប់្េងស្សោច្ក	(	ឆានាគំ	2010	)	

េគំណុេ	1.1.4	។

	 2.	រ័្រុល	អិម	ណិល្រុន	« Celestial Marriage	»	
Liahona	ដខ	វិេ្ិកា	ឆានាគំ	2008	្រគំព័រ	92	។

	 3.	រីឆាត	ជី	្រ្កត	«	For Peace at Home	»	Liahona	ដខ	

ឧ្រភា	ឆានាគំ	2013	្រគំព័រ	30,	31	។

	 4.	�ិនរី	ប៊ី	អាវរិង	«	The Teachings of	‹	The Family: 
A Proclamation to the World	›	»	New Era	ដខ	

កញ្ញា	ឆានាគំ	2015	្រគំព័រ	5,	6	។

	 5.	រីឆាត	ជី	្រ្កត	« For Peace at Home	»	្រគំព័រ	31	។

វសចក្រីជំវៃឿម្កុមម្គួសារ

រោរសវ្គ្ររះ



៨ លតីអា�ូណា

នៅ
ក្នុង	សពះគម្ពីរ	មរមន	អាមូចលក	សបកា្រ	

នូវ	ច្រ្រនាកថ្	ដ៏	មន	ឥ្រ្ិពល	មួ�	អគំពី	

ដគ្វា�្ួន	នន	សពះច�្រ៊ូវសគី្រ្	(	្រូមចមើល	អាលម៉ា	

34	)	។	ក្នុង	េគំចណាម	ខគម្ពីរ	ដ៏	អសាចារ្យ	ជា	ចសេើន	ចៅក្នុង	

ជគំពូក	ចនះ	មន	ខគម្ពីរ	មួ�	ដដល	ទាក់	េិត្	ខ្នុគំ	គឺ	ចៅចពល	

អាមូចលក	ដថ្លង	ថ្	«	ដ្បិត	ចមើល	េុះ	ជីវិត	ចនះ	គឺជា	ចពល	

ចវោ	្រសមប់	ឲ្យ	មនុ្រ្ស	សបុងចសបៀប	ខ្លលួន	ចៅ	ជួប	នឹង	សពះ	»	

(	អាលម៉ា	34:32	)	។

ចោ�	ចជឿ	ថ្	ចគ្លបគំណង	នន	ជីវិត	ចនះ	គឺ	«	ចដើម្បី	

សបុងចសបៀប	ខ្លលួន	ចៅ	ជួប	នឹង	សពះ	»	ចនាះ	ច�ើង	អាេ	្រួរ	ខ្លលួន	

ច�ើង	នូវ	្រគំណួរ	ទាគំងចនះ	៖	ចតើ	ខ្នុគំ	កគំពុង	ច្្វើ	អ្វី	ខ្លះ	ចរៀងរាល់	

នថងៃ	រាល់	្របាតា�៍	និង	រាល់	ដខ	ចដើម្បី	សបុងចសបៀប	ខ្លលួន	

្រសមប់	ឱកា្រ	ជួបជុគំ	គ្នា	ដ៏	អសាចារ្យ	ជាមួ�	សពះវរបិតា្រួគ៌	

រប្រ់	ច�ើង	ចនាះ	?	ចតើ	ខ្នុគំ	នឹង	ចសជើ្រចរើ្រ	េគំណា�	ចពល	

ចវោ	ដ៏	មន	តនម្ល	ដដល	ែ្ល់	ដល់	ខ្នុគំ	ចោ�	រចបៀប	ណា	?

វ្រើវយើងៃឹងម្បុងវម្បៀបែ្លួៃយា៉ាងែូចវម្ច?

មន	រចបៀប	ជា	ចសេើន	ដដល	ច�ើង	អាេ	េគំណា�	

ចពលចវោ	រប្រ់	ច�ើង	ចដើម្បី	សបុងចសបៀប	ខ្លលួន	ចៅ	

ជួប	នឹង	សពះ	។	ពី	មួ�	្របាតា�៍	ចៅ	មួ�	្របាតា�៍	ខ្នុគំ	

ចជឿ	ថ្	ច�ើង	អាេ	�ល់	ស្រប	ថ្	ចពលចវោ	ដ៏	

្រគំខាន់	បគំែុត	នន	្របាតា�៍	គឺ	ជា	ចពល	េគំណា�	ចដើម្បី	

្រ្រួល	ទាន	សាសកាម៉ង់	ចោ�	រំឭក	ច្រេក្ី្រញ្ញា	

ច�ើងជាមួ�សពះវរបិតា្រួគ៌	និង	ច្រេក្ី	្រង្ឹម	ដដល	

ច�ើង	ទាគំងអ្រ់	គ្នា	អាេ	មន	ដដល	ជា	ល្រ្ែល	នន	

ដគ្វា�្ួន	រប្រ់	បុសតា	ស្រង់	គឺ	សពះច�្រ៊ូវសគី្រ្	។

ខ្នុគំ	ក៏	ចជឿ	ែងដដរ	ថ្	ចពលចវោ	ដដល	ច�ើង	េគំណា�	

ចៅក្នុង	ថ្នាក់	សាោ	នថងៃ	អា្រិត្យ	អាេ	មន	ឥ្រ្ិពល	យា៉ាង	

ខាលាគំង	ចលើ	ការ	សបុងចសបៀប	ខ្លលួន	រប្រ់	ច�ើង	ជាង	អ្វី	ដដល	ច�ើង	

ដឹង	ចៅ	ច្រៀត	។	ប៉ុដន្	ចដើម្បី	្រ្រួល	បាន	អតថែសបចយាជន៍	ពី	

ឱកា្រ	ចនាះ	ច�ើង	សតូវដត	វា�	តនម្ល	ពី	រចបៀប	ដដល	ច�ើង	

េូលរួម	ថ្នាក់	សាោ	នថងៃ	អា្រិត្យ	។

ចគ្ល	បគំណង	នន	ថ្នាក់	សាោ	នថងៃ	អា្រិត្យ	គឺ	ចដើម្បី	

«	ពសងឹង	ដល់	ច្រេក្ីជគំចនឿ	រប្រ់	បុគ្ល	មនាក់ៗ	និង	

ច្រេក្ីជគំចនឿ	រប្រ់	សកុម	សគួសារ	ចៅ	ចលើ	សពះវរបិតា្រួគ៌	

និង	សពះច�្រ៊ូវសគី្រ្	តាមរ�ៈ	ការបចសងៀន	ការចរៀន	និង	

ការរាប់អាន	»	។ 1	ធ្តុ	នន	ការដសបេិត្ចជឿ	ដ៏	ចាគំបាេ់	ទាគំង	

ចនះ	មន	សារៈ្រគំខាន់	ចៅក្នុង	ការខិតខគំ	សបុងចសបៀប	ខ្លលួន	

រប្រ់	ច�ើង	ចៅ	ជួប	នឹង	សពះ	។	ច�ើង	មន	េិត្	រំចភើប	ជា	

ខាលាគំង	ដដល	សគូបចសងៀន	ចៅ	្រូទាគំង	សា្រនាេសក	កគំពុង	ច្្វើ	

ការ	ដកលមអ	្រមតថែភាព	រប្រ់	ពួកគ្ត់	ក្នុង	ការបចសងៀន	

ចោ�	ចសបើ	ការបន្ងៀនតាមរនបៀបរបស់្ពះអង្គសន្គ្រះ	

និង	ការសបជុគំ	សកុមសបឹកសា	សគូ	បចសងៀន	។

ប៉ុដន្	ការដកលមអ	ការបចសងៀន	ដត	មួ�	មុខ	វា	មិន	

ទាន់	សគប់សគ្ន់	ចៅ	ចឡើ�	ច្រ	។	វា	សតូវ	ែ្លួប	គ្នា	នឹង	

កិេ្ចខិតខគំ	រប្រ់	ច�ើង	ចដើម្បី	ចរៀន	តាម	រចបៀប	រប្រ់	សពះអង្	

្រច្គ្រះ	។	ស្រង់	មន	សពះបន្ទូល	ថ្	ច�ើង	សតូវ	តាគំង	េិត្	

ចរៀន្រូសត	«	ចោ�	ការ្រិកសា	និង	ចោ�	ច្រេក្ី	ជគំចនឿ	

ែងដដរ	»	(	គ.	និង	្រ.	109:7	)	។	ច្រេក្ីជគំចនឿ	គឺ	

ជា	ចគ្លការណ៍	នន	្រកម្មភាព	។	ច�ើង	សតូវដត	ន្្វើ	

សប្រិនចបើ	ច�ើង	េង់	�ឹង	(	្រូមចមើល	�៉ូហាន		

7:17	)	។

ក្រតបុងនតបៀបែលេលួននៅជរួបនឃឹងតេះ

រោរបវម្ងៀៃតាមរវបៀបរបស់ម្្រះអង្គសវ្គ្ររះ

ថានក់ ស្ោ ន្ងៃ អា�ិត្យ ហដើរ តួ យ៉ាង សំខាន់ ហៅក្ននុង ការ�ួយ ្ ួកហយើង ទាំងអេ់គ្នា ឲ្យ ព្រុងហព្រៀ្រ ខលែជួន ហៅ �ួ្រ នឃឹង 

ព្ោះ ។ ហតើ អ្នក កំ្ុង ដាក់ ថានក់ ស្ោ ន្ងៃ អា�ិត្យ ជា អា�ិភា្ លដរ ឬ ហ� ?

ថ្នាក់	ចរៀន	ចៅ	សាោ	នថងៃ	អា្រិត្យ	រប្រ់	ច�ើង	អាេ	

ចលើក	កម្ព្រ់	ការបចសងៀន	និង	ការចរៀន	្រូសត	ដបប	ចនះ		

បាន	ចៅចពល	ដដល	ថ្នាក់	ចរៀន	ទាគំងចនាះ	គឺ	ជា	កដន្លង		

ដ៏	មន	្រុវតថែិភាព	ចដើម្បី	ដេកចា�	ប្រពិចសា្ន៍		

ដដល	ច�ើង	មន	និង	ការបគំែុ្រគគំនិត	ដដល	ពួកចគ		

បាន	្រ្រួល	អគំឡនុង	ចពល	ក្នុង	្របាតា�៍	ខណៈ	ដដល		

ពួកចគ	កគំពុង	ចរៀន	និង	អនុវត្	ខគម្ពីរ	ចៅក្នុង	ចរៀបេគំ		

ចដើម្បី	មក	ចរៀន	។	ចៅចពល	ច�ើង	«	បចសងៀន	គ្នា	ចៅ		

វិញ	ចៅ	មក	អគំពី	ចគ្លល្រ្ិ	នន	នគរ	.	.	.	ឲ្យ	ទាគំងអ្រ់		

បាន	សាអាង	ចឡើង	ទាគំងអ្រ់	គ្នា	»	(	គ.	និង	្រ.		

88:77,	122	)	។

រាប់ន្ងៃឈប់សម្រាកទុកជាទរីរីករាយចឈិ្រ្ត

ថ្មីៗចនះ	គណៈសបធ្ន	្រីមួ�	បាន	អច្ជើញ	ពួក	ច�ើង	

មនាក់ៗ	ឲ្យ	«	រាប់	នថងៃ	ឈប់	្រសមក	្រុក	ជា	្រី	រីករា�	េិត្	»	

(	ចអសា�	58:13	)	ចៅក្នុង	ជីវិត	រប្រ់	ច�ើង	។	

ប្រពិចសា្ន៍	សបជុគំ	បី	ចម៉ាង	នា	នថងៃ	អា្រិត្យ	ជួ�	ច�ើង	ឲ្យ	

្រចសមេ	បាន	នូវ	ចគ្លចៅ	ចនាះ	។

ចៅក្នុង	សាមរតី	ចនះ	ខ្នុគំ	្រូម	្រួរ	្រគំណួរ	មួ�	ចែ្សង	

ច្រៀត	៖	ជួនកាល	ច�តុអ្វី	ច�ើង	ចសជើ្រចរើ្រ	ពុគំ	ចាប់	�ក	

ឱកា្រ	េូលរួម	ចពញចលញ	ក្នុង	ថ្នាក់	សាោ	នថងៃ	អា្រិត្យ	

ដូចេ្ះ	?

ចៅ	ប៉ុនាមន	ឆានាគំ	ថ្មីៗ	ចនះ	ខ្នុគំ	បាន	ច�ើញ	«	ការោក់	

ជគំនួ្រ	»	ជាចសេើន	ចែ្សងៗ	គ្នា	ក្នុង	ចម៉ាង	ថ្នាក់	សាោ	

នថងៃ	អា្រិត្យ	រួមមន	ការ្រួរ្រុខ្រុក្ខ	ចៅ	តាម	ែ្លទូវ	ចដើរ	ក្នុង	

សាល	សបជុគំ	ថ្នាក់	ដឹកនាគំ	វួដ	ច្្វើ	ការ្រមភា្រន៍	នានា	ថ្នាក់	

វដ្យវែវិៃជរីវ�ើរា៉ាៃ់

េតីតបឃឹកសាេតីមរួ�

គណៈតបធានស្ោម�ង

អាេិ្្យេូនៅ
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ដឹកនាគំ	ច្រ្ក	បគំោក់បគំប៉ន	អ្ក	ចៅ	ចសកាម	ឱវា្រ	រប្រ់	ពួកចគ	

ចៅ	ក្នុង	វួដ	និង	ថ្នាក់	ដឹកនាគំ	�ុវវ័�	ចរៀបរាប់	ពី	កម្មវិ្ី	

នានា	ដដល	ជា	កង្វល់	រប្រ់	ពួកចគ	។

ចោ�	សារ	ការសតូវការ	ចពលចវោ	ដ៏	ចសេើន	រប្រ់	ពួកចគ	

ចនាះ	ខ្នុគំ	�ល់	ពី	មូលច�តុ	ដដល	ថ្នាក់	ដឹកនាគំ	ចសបើ	ចពលចវោ	

នន	ថ្នាក់	សាោ	នថងៃ	អា្រិត្យ	ចដើម្បី	ច្្វើ	កិេ្ចការ	ចែ្សងៗ	។	

ប៉ុដន្	វា	ជា	ពរជ័�	អ្វី	ម្ល៉ចះ	ដល់	អ្រ់	អ្ក	ដដល	ោក់ព័ន្	

ទាគំងអ្រ់	ចៅចពល	ថ្នាក់	ដឹកនាគំ	វួដ	ដញក	ចពល	មួ�	ចម៉ាង	

េូលរួម	ចៅក្នុង	ការពិភាកសា	ដគំណឹង	លអ	ជាមួ�	្រមជិក	

នន	សកុម	ជគំនុគំ	រប្រ់	ខ្លលួន	។

ខ្នុគំ	មន	្រគំនុក	េិត្	ថ្	អ្ក	ធ្លាប់	មន	ប្រពិចសា្ន៍	

ចែ្សង	ច្រៀត	នន	«	ការសពចងើ�	កចន្ើ�	នឹង	ថ្នាក់	សាោ	

នថងៃ	អា្រិត្យ	»	។	ដ្បិត	ចោ�	សារច�តុែល	ណា	មួ�	

ឬ	ច�តុែល	ចែ្សង	ច្រៀត	ពួកច�ើង	ជា	ចសេើន	នាក់	បាន	

មន	អារម្មណ៍	ថ្	ជាចសេើន	ចលើក	ចសេើន	សគ្	ច�ើង	ពុគំ	បាន	

សបចយាជន៍	អ្វី	ចសេើន	ពី	ថ្នាក់	សាោ	នថងៃ	អា្រិត្យ	ដូេ	េិត្	

ច�ើង	េង់	បាន	ចឡើ�	។	ខ្នុគំ	បាន	ចរៀន	ថ្	ប្រពិចសា្ន៍	

ដ៏	អសាចារ្យ	នន	ថ្នាក់	សាោ	នថងៃ	អា្រិត្យ	រប្រ់	ខ្នុគំ	សតូវបាន	

កគំណត់	កាន់ដត	ចសេើន	តាមរ�ៈ	ការចរៀបេគំ	និង	ការេូលរួម	

រប្រ់	ខ្នុគំ	ដូេ	សគូ	បចសងៀន	រប្រ់	ខ្នុគំ	បាន	ច្្វើ	ែងដដរ	។	

បងសបុ្រ	ថ្ត	អរ	ខាលីច្រ្ើរ	សបធ្ន	ថ្នាក់	សាោ	នថងៃ	

អា្រិត្យ	្រូចៅ	បាន	្ររច្ររ	ថ្	«	សគប់	ចពល	ច�ើង	្រិកសា	

សពះគម្ពីរ	មក	ថ្នាក់	ចរៀន	ចោ�	មន	ការចរៀបេគំ	ខ្លលួន	សបច្រើរ	

ជាង	មុន	បន្ិេ	េូលរួម	ការពិភាកសា	ក្នុង	ថ្នាក់	្រួរ	្រគំណួរ	

និង	កត់សតា	ការបគំែុ្រ	គគំនិត	ដ៏	ពិ្រិដ្ឋ	នានា	ចនាះ	ច�ើង	

ដសបកាលា�	កាន់ដត	ដូេ	ជា	សពះ	ច�តុដូចេ្ះ	ច�ើ�	វា	បចង្កើន	

្រមតថែភាព	រប្រ់	ច�ើង	ចដើម្បី	ដក	ពិចសា្ន៍	នូវ	អគំណរ	

ដដល	ស្រង់	មន	»	។ 2

រោរវរៀបចំៃឈិងរោររកសាវរា៉ាងវរៀៃនាថ្នាក់សាលាន្ងៃអាទឈិ្រ្យ

ខ្នុគំ	្រូម	អច្ជើញ	បងបអទូន	ឲ្យ	សបឹង	អ្រ់	ពី	្រមតថែភាព	

ខ្លលួន	ចដើម្បី	ចរៀបេគំ	និង	រកសា	ចម៉ាង	ចរៀន	នា	ថ្នាក់	សាោ	នថងៃ	

អា្រិត្យ	។	្រមជិក	វួដ	និង	សាខា	មនាក់ៗ	រួមទាគំង	ថ្នាក់	

ដឹកនាគំ	រប្រ់	ច�ើង	គួរដត	មន	ពរជ័�	ដ៏	អសាចារ្យ	នន	ការ	

សបុងចសបៀប	ខ្លលួន	ចៅ	ជួប	នឹង	សពះ	អគំឡនុង	ចពល	ដ៏	្រគំខាន់	ចនះ	

ចរៀងរាល់	្របាតា�៍	។	◼

កំណ្រ់ចំណាំ

	 1.	ក្លួនខានាតភាេ២៖ការ្េប់្េងស្សោច្ក	(	ឆានាគំ	2010	)	

េគំណុេ	12.1	។

	 2.	ថ្ត	អរ	ខាលីច្រ្ើរ	«	The Joy of Learning	»	
Liahona	ដខ	តុោ	ឆានាគំ	2016	្រគំព័រ	14	។

នរៀនបដន្ថមនេៀ្អំេតីការ្រហពងៀន តាម រហ្រៀ្រ 

រ្រស់ ព្ោះអង្គ សហ្គ្រោះនិងតកុមតបឃឹកសា

តគូបនតងៀននៅនគ�េំេ័រteaching. lds. org/
khm។
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ក្រនរៀបច្ំកដនលេងមរួ�េតមាប់

ព្រះអម្ចាស់
្េប់នពលដ�លខ្នុុំបានស្តាប់ឮអុំពបីនរឿង

ននការ្បសរូតនិងការបន្មើនៅនលើ

ដផន�បីរបស់្ពះអង្គសន្គ្រះខ្នុុំេិត

អុំពបីការទទួលខុស្តរូវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់

នយើងន�ើម្បីនរៀបចុំកដន្ង�៏ស្វាេមន៍

ស្ម្ប់្ទង់ោនែងៃដ�ល្ទង់យាង

្ត�ប់មកវិញ។

វដ្យប៊ីស្ស្ដហ្គរ៉ល

កូសវស

ប៊ីេ្សេជាអធិប្តី
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ឆ្នាំ
	មុន	ពីមុន	បុណ្យ	សគី្រ្ម៉ា្រ់	ខ្នុគំ	បាន	េូលរួម	្រ្រួលទាន	អាហារ	ចពលោងាេ	

ដដល	ែ្ល់	ឲ្យ	ចោ�	កិត្ិ�្រ	ពី	ម្ន្ី	បារាគំង	ដ៏	មន	បុណ្យ្រក្ិ	ខ្ព្រ់	មនាក់	ដដល	

ពុគំ	ដមន	ជា	្រមជិក	សា្រនាេសក	ចឡើ�	។	ការ្រ្រួលទាន	អាហារ	ចពល	

ោងាេ	ចនះ	សតូវ	បាន	ច្្វើ	ចឡើង	ចៅ	អគ្រ	រំឭក	ចាគំ	�៉ូដ្រប	្រ៊្មី្	ចៅ	ក្នុង	្រី	សកុង	្រតល៍	

ចលក	រដ្ឋ	�ូថ្�៍	។

ពីមុន	អង្នុ�	បរិចភាគ	អាហារ	រប្រ់	ច�ើង	ច�ើង	បាន	នាគំ	ចភ្ៀវ	រប្រ់	ច�ើង	ចៅ	ចមើល	

តាម	បងអលួេ	ចៅ	ជាន់	្រី	10	ដដល	ចភ្ៀវ	រប្រ់	ច�ើង	អាេ	ចមើល	ច�ើញ	ច្រ្រភាព	ដ៏	ស្រ្រ់	

សតកាល	រប្រ់	វិសាលោឋាន	នន	សពះវិហារ	បរិ្រុ្រ្	។	ច្រ្រភាព	ចនាះ	គឺ	អសាចារ្យ	បគំែុត	ចោ�	

មន	សពះវិហារ	បរិ្រុ្រ្	្រលត៍	ចលក	ឈរ	យា៉ាង	ខ្ព្រ់	្រន្លឹម	ចៅ	កណាតាល	ពន្លឺ	ចភ្លើង	ពណ៌	

សពិេៗ	ជា	ចសេើន	។	ពួកច�ើង	បាន	ឈរ	ចៅ	្រីចនាះ	អ្រ់	ចពល	បួន	សបាគំ	នា្រី	ចោ�	រកអ្វី	មក	

ដថ្លង	ពុគំ	បាន	ចឡើ�	។

ចៅចពល	សតឡប់	មក	បន្ប់	្រ្រួល	ទាន	អាហារ	រប្រ់	ច�ើង	វិញ	ម្ន្ី	រូប	ចនាះ	បាន	

្រួរ	្រគំណួរ	ដ៏	គួរ	ឲ្យ	ភាញាក់ចែអើល	មួ�	ដល់	ពួកច�ើង	៖	«	ចតើ	ចោក	ចជឿ	ចលើ	ការប្្ចប់	នន	

ពិភពចោក	ដដរ	ឬ	ច្រ	?	»	្រគំណួរ	ចនះ	នាគំ	ឲ្យ	មន	ការបគំែុ្រ	ឲ្យ	មន	ការពិភាកសា	មួ�	អគំពី	

ការយាងមក	ជា	ចលើក	្រីពីរ	រប្រ់	សពះអមចា្រ់	និង	សារៈ្រគំខាន់	្រសមប់	ពួកច�ើង	សគប់	

គ្នា	ចដើម្បី	ចសតៀម	ខ្លលួន	្រ្រួល	ស្រង់	ចៅ	នថងៃ	ដដល	ស្រង់	យាង	សតឡប់	មក	វិញ	។

ចៅចពល	ខ្នុគំ	កគំពុង	គិត	អគំពី	សពះវិហារ	បរិ្រុ្រ្	ដដល	ច�ើង	ច្រើប	ដត	បាន	្ររច្រើរ	ចនាះ	

គគំនិត	ដ៏	អសាចារ្យ	មួ�	បាន	ែុ្រ	ចឡើង	ក្នុង	េិត្	ខ្នុគំ	៖	«	ចៅចពល	ស្រង់	យាង	មក	វិញ	យា៉ាង

នហាចណាស់	សពះច�្រ៊ូវ	នឹង	មន	កដន្លង	ដ៏	ស្រ្រ់	សាអាត	មួ�	ចដើម្បី	គង់	ចៅ	!	»	

ច្រេក្ីដណនាគំ	ដល់	ប្រគម្ពីរ	ទាគំងឡា�	ដេង	ថ្	សពះវិហារ	បរិ្រុ្រ្	គឺ	«	ពិតជា	

ដគំណាក់	នន	សពះអមចា្រ់	»	។ 1	និយា�	មយា៉ាង	ច្រៀត	ថ្	សពះវិហារ	បរិ្រុ្រ្	មិន	ដមន	សគ្ន់ដត	

ជា	និមិត្រូប	នន	្រីកដន្លង	មួ�	ចឡើ�	។	សពះវិហារ	បរិ្រុ្រ្	នា	សគ្កាន់កាប់	សតួតសតា	រប្រ់	

ច�ើង	ចនះ	គឺ	ជា	ដគំណាក់	ដដល	សតូវបាន	ចរៀបេគំ	និង	ឧ្រ្ិ្រ	ចឡើង	ជា	្រី	ដដល	ស្រង់	អាេ	យាង	

មក	គង់	ចៅ	។	សពះអមចា្រ់	មន	សពះបន្ទូល	ថ្	សា្រនាេសក	រប្រ់	ស្រង់	គួរដត	សតូវបាន	

សាថាបនា	ចឡើង	«	សបចយាជន៍	ឲ្យ	រាស្រ្	រប្រ់	ច�ើង	ដដល	ចៅ	ក្នុង	ច្រេក្ី	្រញ្ញា	អាេ	

បាន	សបមូល	គ្នា	ដត	មួ�	ចៅ	ក្នុង	នថងៃ	ចនាះ	កាលដ�លនយើងនឹងយាងមក្ពះវិហាររបស់

នយើង»	(	គ.	និង	្រ.	42:36	ការ	គូ្រ	បញ្ជាក់	បាន	បដនថែម	)	។

វា	ជា	ភាពែ្នុ�	គ្នា	មួ�	ដ៏	គួរ	ឲ្យ	ចាប់	អារម្មណ៍	ជាមួ�	នឹង	ការចាប់ចែ្ើម	ក្នុង	ជីវិត	រដមង	

សាលាប់	ដ៏	រាបទាប	រប្រ់	សពះអង្្រច្គ្រះ	។	ស្រង់	គឺ	ជា	ច្រ្េ	នន	អ្រ់	ទាគំង	ច្រ្េ	ច�ើ�	ជា	

សពះអមចា្រ់	នន	អ្រ់	ទាគំង	សពះអមចា្រ់	បាន	សប្រូត	មក	ចៅក្នុង	ចសកាល	្រត្វ	ដ៏	សាម្្	

ច�ើ�	ែ្នុគំ	ចៅក្នុង	្រ្ទូក	«	ពី	ចសោះ	ក្នុង	ែ្ះ	្រគំណាក់		.	.	.	គ្មន	កដន្លង	ណា	ចៅ	ច្រ	»	(	លូកា	

2:7	)	។	អគំឡនុង	ចពល	កុមរ	ភាព	រប្រ់	ស្រង់	សពះច�្រ៊ូវ	គ្មន	ចពល	រីករា�	នឹង	ការ	គង់	

ចៅ	ជាប់	ជានិេ្ច	ចៅ	ក្នុង	ែ្ះ	ដ៏	ស្រណុក្រុខស្រួល	ចឡើ�	ដូេ	ជា	សគ្	ដដល	សគួសារ	រប្រ់	

ស្រង់	បាន	រត់	ចភៀ្រ	ខ្លលួន	ចៅ	សបច្រ្រ	ចអ្រ៊ីព្	ចដើម្បី	ចគេ	ខ្លលួន	ពី	ភាព	សាហាវ	ចោរចៅ	រប្រ់	

ក្សសត	ដដល	កាន់	អគំណាេ	ផ្តាេ់ការ	(	្រូមចមើល	ម៉ាថ្�	2:13–14	)	។

ច�ើង	ពុគំ	បាន	ដឹង	េបា្រ់	អគំពី	រ�ៈចពល	ដដល	សគួសារ	ស្រង់	ចៅ	សបច្រ្រ	ចអ្រ៊ីព្	ចឡើ�	

ប៉ុដន្	្រគំនង	ជា	ស្រង់	និង	ឪពុក	មដា�	ស្រង់	បាន	រ្រ់	ចៅ	ក្នុង	សាថានភាព	យា៉ាង	យាប់	�ឺន	

ក្រនរៀបច្ំកដនលេងមរួ�េតមាប់

ព្រះអម្ចាស់



១២ លតីអា�ូណា

ជា	ជន	ចភៀ្រ	ខ្លលួន—ជា	សាថានភាព	រ្រ់	ចៅ	ដដល	អាេ	ចសបៀប	ចៅ	នឹង	ជន	េគំណាក	ស្រុក	

ជាចសេើន	នា	ជគំនាន់	ច�ើង	ចនះ	ដដល	បាន	រត់	ចគេ	ខ្លលួន	ពី	ការគគំរាម	កគំដ�ង	នន	្រ្គ្រម	និង	

ជចមលាះ	នែ្	ក្នុង	ចៅ	ក្នុង	សបច្រ្រ	អា្�្វិក	និង	ពួក	មជ្ិម	សបច្រ្រ	។

ចទាះបី	អគំឡនុង	ចពល	ចពញ	វ័�	ក្ី	សពះច�្រ៊ូវ	បាន	បគ្ហាញ	ថ្	ស្រង់	គ្មន	ែ្ះ	ជាប់	ោប់	

ចឡើ�	។	នា	នថងៃ	មួ�	បុរ្រ	មនាក់	បាន	មក	ជួប	ស្រង់	ច�ើ�	និយា�	ថ្	«	សពះអមចា្រ់	ចអើ�	

្រូលបង្គំ	នឹង	តាម	ស្រង់	ចទាះ	ចបើ	ស្រង់	យាង	ចៅ	ក្នុង	្រី	ណា	ក៏	ចោ�	»	។	សពះអង្្រច្គ្រះ	

បាន	តប	វិញ	ថ្	«	កចសញ្ជាង	មន	រូង	វា	ច�ើ�	្រត្វច�ើរ	ចលើ	អាកា្រ	ក៏	មន	្រគំបុក	ដដរ	ដត	

កូន	មនុ្រ្ស	គ្មន	កដន្លង	ណា	នឹង	ចកើ�	កបាល	ច្រ	»	(	លូកា	9:57,	58	)	។

បងបអទូន	សបុ្រស្រី	សគប់	ចពល	ដដល	ខ្នុគំ	បាន	សាតាប់	ឮ	អគំពី	ចរឿង	នន	ការសប្រូត	និង	

ការបចសមើ	ចៅចលើ	ដែនដី	រប្រ់	សពះច�្រ៊ូវសគី្រ្	ខ្នុគំ	គិត	អគំពី	ការ្រ្រួលខុ្រសតូវ	ផ្ទាល់	ខ្លលួន	

រប្រ់	ច�ើង	ចដើម្បី	ចរៀបេគំ	កដន្លង	ដ៏	សាវាគមន៍	្រសមប់	ស្រង់	នា	នថងៃ	ដដល	ស្រង់	យាង	សតឡប់	

មក	វិញ	។	ចតើ	ច�ើង	អាេ	ច្្វើ	អ្វី	ខ្លះ	?

វៅម្្រះវិហារបរិសុទ្ធ

្រីមួ�	េូរ	ច�ើង	ចសតៀម	ខ្លលួន	ចដើម្បី	្រ្រួល	ស្រង់	ចៅក្នុង	ដគំណាក់	រប្រ់	ស្រង់	ផ្ទាល់	—គឺ	

សពះវិហារ	បរិ្រុ្រ្	។	ចតើ	មន	នរណា	ខ្លះ	ដដល	ចៅក្នុង	េគំចណាម	ពួកច�ើង	មិន	ធ្លាប់	ស្រនម	

ថ្	ចៅ	្រ្រ្សនា	កដន្លង	នានា	ដដល	សពះអង្	្រច្គ្រះ	បាន	សប្រូត	គង់	ចៅ	និង	បាន	

្រចសមេ	ការគ្រ	បចសមើ	រប្រ់	ស្រង់	ចៅ	ចលើ	ដែនដី	ចនះ	ចនាះ	?	មន	មនុ្រ្ស	ជាចសេើន	ចោ�	

មន	ការលះបង់	ខ្ព្រ់	បាន	ច្្វើ	ដគំចណើរ	ចៅ	្រឹកដី	ដ៏	បរិ្រុ្រ្	ទាគំង	ចនាះ	។	ប៉ុដន្	វា	្រគំខាន់	

ខាលាគំង	ណា្រ់	ដដល	ច�ើង	្រ្រ្សនា	្រី	កដន្លង	នានា	ដដល	ស្រង់	អាេ	នឹង	យាង	សតឡប់	មក	

វិញ	នា	ចពល	ខាង	មុខ	។	វិ្ី	មួ�	ដ៏	សបច្រើរ	បគំែុត	ក្នុងនាម	ច�ើង	ជា	ពួក្រិ្រ្ស	រប្រ់	ស្រង់	

អាេ	ច្្វើ	ចដើម្បី	ចសតៀមខ្លលួន	្រសមប់	ការយាង	មក	ជា	ចលើក	្រី	ពីរ	រប្រ់	ស្រង់	ចនាះ	គឺ	ការ	ចៅ	

សពះដគំណាក់	ដ៏	បរិ្រុ្រ្	រប្រ់	ស្រង់	ឲ្យ	បាន	ច្រៀងទាត់	ច�ើ�	េុះ	កិេ្ច្រនយា	រវាង	ពួកច�ើង	

នឹង	ស្រង់	តាមរ�ៈ	ច្រេក្ី	្រញ្ញា	ដ៏	ពិ្រិដ្ឋ	។

វរៀបចំវគហដ្ឋាៃរបស់អ្ក

្រី	ពីរ	ច�ើង	អាេ	ច្្វើ	ឲ្យ	ចគ�ោឋាន	រប្រ់	ច�ើង	កាលា�	ជា	កដន្លង	មួ�	ដដល	សពះអមចា្រ់	

មន	សពះ្រ័�	គង់	ចៅ	។	ចៅក្នុង	សពះគម្ពីរ	ច�ើង	បាន	អាន	ដគំចណើរ	ចរឿង	ជា	ចសេើន	នន	មនុ្រ្ស	

មន	េិត្	្រប្បនុរ្រ	ដដល	សាវាគមន៍	និង	្រ្រួល	សពះអង្	្រច្គ្រះ	ឲ្យ	ចៅ	ែ្ះ	រប្រ់	ពួកចគ	។	

ដូចេ្ះ	េូរ	ពួកច�ើង	្រួរ	្រគំណួរ	ចនះ	ដល់	ខ្លលួន	ច�ើង	៖	ចតើ	សពះអមចា្រ់	្រ្រួល	�ក	ែ្ះ	រប្រ់	ខ្នុគំ	

ដដរ	ឬ	ច្រ	?	ចតើ	ែ្ះ	រប្រ់	ខ្នុគំ	ជា	កដន្លង	ដដល	មន	្រុវតថែិភាព	្រុខសាន្	និង	ជា	កដន្លង	ដដល	

ចោរចពញ	ចោ�	សពះវិញ្ញាណ	ជា	កដន្លង	ដដល	ស្រង់	នឹង	មន	អារម្មណ៍	នន	ផ្្រុកភាព	

ដដរ	ច្រ	?	ចគ�ោឋាន	រប្រ់	ច�ើង	ពុគំ	បាេ់	ថ្	សតូវដត	្ គំ	ឬ	លអ	សបណិត	ចនាះ	ចឡើ�	។	ចគោឋាន	

ដដល	មន	ការរ្រ់ចៅ	ដ៏	រាបទាប	ចផ្តាត	ចលើ	ដគំណឹង	លអ	និង	ចោរចពញ	ចោ�	សគួសារ	និង	

មិត្ភក្ិ	ដដល	ចេះ	ចមើល	ដថ	ទាគំ	គ្នា	ចនាះ	ច្្វើ	ឲ្យ	ស្រង់	្របបា�	សពះ្រ័�	ច�ើ�	។

ម្បមូល្ ួកអ្កវរើសតាំង

្រីបី	ច�ើង	អាេ	ជួ�	សបមូល	ពួកអ្ក	ចរើ្រ	តាគំង	រប្រ់	ស្រង់	មក	ពី	សគប់្រិ្រ្រី	ចលើ	

ពិភពចោក	ចនះ—ចទាះបី	ការច្្វើ	ការណ៍	ចនះ	តសមូវ	ឲ្យ	ច�ើង	ចាកចចាល	ែ្ះ្រដម្បង		

រប្រ់	ច�ើង	មួ�	រ�ៈ	ចដើម្បី	ជួ�	សាថាបនា	នគរ	រប្រ់	ស្រង់	ចៅចលើ	ដែនដី	ចនះ	ក្ី	។		

សបវត្ិ	រប្រ់	រាស្រ្	នន	សពះ	គឺ	ជា	សបវត្ិ	នន	ពួកបរិ្រុ្រ្	ដដល	ចសតៀម	ខ្លលួន	រួេ	ជា	ចស្រេ	និង		

មន	ឆន្ៈ	ចដើម្បី	ចេញ	ចៅ	្រី	កដន្លង	ដដល	សពះអមចា្រ់	មន	សពះ្រ័�	ឲ្យ	ពួកចគ	ចៅ	។	ខ្នុគំ	

គិត	អគំពី	ពយាការី	ពី	បុរាណ	ដូេ	ជា	អ័សបាហាគំ	អ៊ីសាក	យា៉ាកុប	�៉ូដ្រប	ម៉ូច្រ	លីន�	

និង	ពយាការី	ជា	ចសេើន	ច្រៀត	។	ខ្នុគំ	គិត	ពី	ពួកសាវក	រប្រ់	សពះអមចា្រ់	ចៅក្នុង	កាល	ដ៏	

ខ្ពង់ខ្ព្រ់	បគំែុត	ដដល	សបកា្រ	ដគំណឹង	ចោ�	ឥត	ឈប់ឈរ	ចៅ	្រូទាគំង	សបច្រ្រ	តគំបន់	

ចម�ីដ្ររា៉ចណ	។

ពួក	ពយាការី	និង	ពួកសាវក	នថងៃ	េុងចសកា�	រួមទាគំង	ពួក	អ្ក	ែ្សព្វែសា�	សា្រនា	រាប់	

ោន់	នាក់	បាន	�ក	និង	កគំពុង	បន្	នាគំ	�ក	សារលិខិត	រប្រ់	សពះសគី្រ្	ចៅ	កាន់	្រិ្រ	ទាគំង	

បួន	នន	ដែន	ដី	ចនះ	។	ពួកចគ	មន	ឆន្ៈ	ចាកចេញ	ពី	ែ្ះ	ដ៏	ស្រណុក	្រុខ	ស្រួល	រប្រ់	ខ្លលួន	

ចដើម្បី	ែ្ល់	ការបចសមើ	រប្រ់	ពួកចគ	ចៅក្នុង	េមការ	្រគំោគំង	បា�	ជូរ	រប្រ់	សពះអមចា្រ់	។

ជួយែល់អស់អ្កដែលែ្វរះខា្រ

ជា	្រី	ប្្ចប់	រចបៀប	មួ�	ដ៏	អសាចារ្យ	ចដើម្បី	ចរៀបេគំ	កដន្លង	មួ�	្រសមប់	សពះអមចា្រ់	គឺ	ជួ�	

អ្ក	ជិតខាង	រប្រ់	ច�ើង	ដដល	គ្មន	ែ្ះ	ចៅ	។	នា	សគ្	ដគំបូងៗ	នន	ការសាតារ	ចឡើង	វិញ	រួម	ទាគំង	

ចពល	ដដល	ពួកបរិ្រុ្រ្	គ្មន	្រី	ជសមក	សជក	ចកាន	ែងដដរ	។	ជា	ញ�ៗ	ការ	គ្មន	ច្ររីភាព	

ខាង	សា្រនា	និង	អគំចពើ	្រុេ្ចរិត	មក	ពី	្រសតូវ	រប្រ់	ខ្លលួន	ចនាះ	ពួក	បរិ្រុ្រ្	បាន	បង្ខគំ	េិត្	

ចាកចចាល	ពី	ែ្ះ	្រដម្បង	រប្រ់	ខ្លលួន	ចៅក្នុង	ការដ្រ្វងរក	សកុង	្រ៊ី�៉ូន	រប្រ់	ពួកចគ	។

សបធ្ន	សពិកហាគំ	�៉ង់	(	ឆានាគំ	1801–77	)	បាន	ចសបើ	ោក្យ	ដ៏	រំជួល	េិត្	ទាគំង	

ចនះ	ចដើម្បី	ពិពណ៌នា	អគំពី	សាថានភាព	ដ៏	លគំបាក	រប្រ់	ពួកចគ	ដូេ	ចនះ	៖	«	ច�ើង	សតូវបាន	

បចណតាញ	ចេញ	ម្ងច�ើ�	ម្ង	ច្រៀត	ពី	ែ្ះ	ដ៏	្រុខសាន្	រប្រ់	ច�ើង	ច�ើ�	ភរិយា	និង	

កូនៗ	រប្រ់	ច�ើង	សតូវ	បាន	បង្ខគំ	ឲ្យ	រ្រ់ចៅ	ចលើ	្រីវាល	ដ៏	្ គំ	ចៅ	ក្នុង	នសព	ចៅ	តាម	ដង	ែ្លទូវ	និង	

ចៅក្នុង	ចរាង	ចៅ	ក្នុង	រដូវ	រគ្រ	ចោ�	រង	ការឈឺចាប់	នន	ក្ី	លគំបាក	សគប់	ដបប	យា៉ាង	រ�ូត	

ោន	ចៅ	ដល់	ការបាត់បង់	ជីវិត	»	។ 2

សពឹត្ិការណ៍	ដ៏	បគំែុ្រ	គគំនិត	មួ�	ចេញ	ពី	�ុគ្រម័�	ចនាះ	ចផ្តាត	្រគំខាន់	ចលើ	ភូមិ	

�្វីន្រ៊ី	ដ៏	តូេ	មួ�	នន	រដ្ឋ	អិលលីចណា�	អគំឡនុង	រដូវ	រគ្រ	នា	ឆានាគំ	1839	។	នា	សគ្	

ចនាះ	្រ�គមន៍	នន	អ្ក	តាគំង	្រីលគំចៅ	និង	ក្រិករ	បាន	តាគំង	្រីលគំចៅ	ចលើ	ដង	្រចន្ល	

មិ្រ៊ី្រ៊ិបពី	ចោ�	មន	មនុ្រ្ស	សបដ�ល	1500	នាក់	រ្រ់ចៅក្នុង	សាថានភាព	មួ�	ដ៏	

សតោបសតដួ្រ	។	ចៅ	ោក់	កណាតាល	នន	រដូវ	រគ្រ	ដ៏	សតជាក់	ខាលាគំង	ចនាះ	ពួកចគ	បាន	ជួប	នឹង	

ការ	មក	ដល់	នន	្រមជិក	សា្រនាេសក	សបដ�ល	ជា	5000	នាក់	ដដល	បាន	រត់	ចភៀ្រ	

ខ្លលួន	ពី	ការបញ្ជា	្រមលាប់	ផ្ដាេ់	ពូជ	ដដល	បាន	ចេញ	ចោ�	អភិបាល	នន	រដ្ឋ	មិ្រ្រួរី	។	

ពួកបរិ្រុ្រ្	បាន	្រថែិត	ក្នុង	្រភាព	សក	ចតាក	យា៉ាក	និង	មន	្រុក្ខសពួ�	បគំែុត	ចោ�	សតូវ	

ចដើរ	ឆ្លង	កាត់	្រឹក	ដដល	កក	នន	្រចន្ល	មិ្រ៊ី្រ៊ិបពី	។	ចោ�	ច្រេក្ី	្រប្បនុរ្រ	ដ៏	អសាចារ្យ	ពួក	

សបជាពលរដ្ឋ	នន	ភូមិ	�្វីន្រ៊ី	បាន	សាវាគមន៍	ពួកចគ	ចោ�	ភាព	កក់ច្តា	ចោ�	ចបើក	

ែ្ះ	ពួកចគ	ឲ្យ	ពួកបរិ្រុ្រ្	សានាក់	ចៅ	និង	ដេក	ច្រ្បៀង	បន្ិេបន្លួេ	ដដល	ពួកចគ	មន	ដល់	

ពួកបរិ្រុ្រ្	។

សបជាពល	រដ្ឋ	មនាក់	នន	ភូមិ	�្វីន្រ៊ី	បាន	ពិពណ៌នា	អគំពី	ការមក	ដល់	នន	ពួកជន		

ចភៀ្រ	ខ្លលួន	ទាគំង	ចនះ	៖	«	ពួកបរិ្រុ្រ្	ជាចសេើន	បាន	្របបា�	េិត្	នឹង	បាន	ជសមក	សជក		

ចកាន	ចៅក្នុង	ែ្ះ	រប្រ់	ខ្នុគំ	ពី	ព្យនុះ	ចភ្លៀង	រ�ូត	ដល់	ពួកចគ	អាេ	រកបាន	កដន្លង	មួ�	



 ដែធ្ចូឆ្នាំ២០១៦ ១៣

	រ្រ់ចៅ	។	ចរៀងរាល់	�ប់	ទាគំង	ចៅ	ចលើ	កសមល	ឥដ្ឋ	ជាន់ចលើ	និង	ជាន់	ចសកាម	មន	

្រុ្រ្ដត	ដសគ	ចដក	ចកៀកៗ	គ្នា	ដដល	មិន	អាេ	ជាន់	្រីណា	បាន	ចស្	ពី	ជាន់	ចលើ	ដសគ	ចដក	

ចឡើ�	»	។ 3

េគំចោះ	ពួក	ច�ើង	ដដល	មន	ពរ	ចោ�	បាន	រ្រ់ចៅ	ក្នុង	សាថានភាព	ដ៏	្រងៃប់្រុខ	និង	

រុងចរឿង	ជាង	ចនាះ	ដគំចណើរ	ចរឿង	ចនះ	មន	ឥ្រ្ិពល	ដ៏	អសាចារ្យ	ណា្រ់	។	ពួកចគ	បចសងៀន	

ច�ើង	ឲ្យ	ច្្វើ	ជា	មនុ្រ្ស	ដដល	ចសតៀម	ខ្លលួន	ជានិេ្ច	ចដើម្បី	ជួ�	ដល់	អ្ក	ដដល	គ្មន	ែ្ះ	និង	

សក	ចតាក	យា៉ាក	។	មិន	ថ្	ច�ើង	រ្រ់ចៅ	ក្នុង	តគំបន់	ដដល	មន	ការ�ូរេូល	យា៉ាង	ចសេើន	ឬ	

តិេតួេ	ឬ	្រ�គមន៍	ដដល	ោេ់	ស្រយាល	ដត	ឯង	នន	ជនចភៀ្រ	ខ្លលួន	យា៉ាង	ណា	ចនាះ	

ច្រ	មន	រចបៀប	ជា	ចសេើន	ដដល	ច�ើង	បចសមើ	ដល់	អ្រ់	អ្ក	ដដល	ជួប	ការលគំបាក	ចដើម្បី	

មន	វតថែនុ	ចាគំបាេ់	បន្ិេបន្លួេ	្រសមប់	ជីវិត	រ្រ់ចៅ	។	ច�ើង	អាេ	បរិចាចាគ	ចៅ	ឲ្យ	មូលនិ្ិ	

ជគំនួ�	្រប្បនុរ្រ្ម៌	រប្រ់	សា្រនាេសក	។	ច�ើង	អាេ	ច្្វើ	ការ	ជាមួ�	អ្ក	ដន្រ	ចៅក្នុង	

្រ�គមន៍	រប្រ់	ច�ើង	ដដល	ែ្ល់	ការបចសមើ	ចោ�	ក្ីស្រឡាញ់	ដូេជា	សពះសគី្រ្	ចៅ	

ដល់	ជន	្រុគ៌ត	ទាគំងចនាះ	។	ពួកច�ើង	អាេ	បចង្កើន	មិត្ភាព	រប្រ់	ច�ើង	ដល់	អ្រ់	អ្ក	

ដដល	សតូវបាន	បចណតាញ	ចេញ	ចៅចពល	ពួកចគ	បាន	មក	ដល់	្រ�គមន៍	រប្រ់	ច�ើង	។	

ច�ើង	អាេ	សាវាគមន៍	យា៉ាង	កក់ច្តា	ដល់	ជន	ដប្លក	មុខ	ដដល	មក	ចលង	វួដ	និង	សាខា	រប្រ់	

ច�ើង	។

្រគំនុកតចម្កើង	ដ៏	ពិចរាះ	បគំែុត	មួ�	រប្រ់	ច�ើង	រំឭក	អគំពី	ដគំចណើរ	រប្រ់	ជន	ដប្លក	មុខ	មនាក់	

ដដល	បាន	្រីសជក	ចកាន	ពី	បុរ្រ	មនាក់	ដដល	មន	េិត្	្រប្បនុរ្រ	ដ៏	ខាលាគំង	។

កាលយប់យន់ទឹកនជារជន់�រូរមក

ព្យនុះនភ្ៀងផ្ត់បក់នបាកពបីចម្ងាយ។

ខ្នុុំឮសុំន�ងគាត់នៅឯោយ

�នគ្ហោយអង្វរសុុំផ្ទះ្ជកនកាន

ខ្នុុំបុំពាក់អាវឲ្យនភ្ៀវកក់ន្ដៅ

ដាក់ឲ្យគាត់នៅស្ម្កនលើដ្េ

ឯខ្នុុំយក្ រណបី្សនមន្្វើ

ហាក់�រូចជាបាននៅសួននអដ�ន។...

រំនពចនោះខ្នុុំបានន�ើញយា៉ាងចបាស់

ស្រល់ស្នាមដ�កនគាលដ�លនៅ្ពះ�ស្

ខ្នុុំច្ុំយា៉ាងជាក់្ពះអង្គសន្គ្រះ

្បត្យក្ស្ទង់ឈរចុំនពាះមុខខ្នុុំ

នដាយរាបទាប្ទង់នៅនឈាមាះខ្នុុំទាុំងថា

«អ្កឥតអាម្៉ាស�ល់ខ្នុុំន�ើយ។

កិច្ចការអ្កន្្វើនឹង្តរូវចងច្ុំ

កុុំភ័យ�្ិតអ្កបានន្្វើ�ល់ខ្នុុំ»។ 4

ខ្នុគំ	មន	ចម្រនភាព	ក្នុង	ការ	ច្្វើ	ជា	្រមជិក	ក្នុង	សា្រនាេសក	មួ�	ដដល	ជួ�	ដល់	

ជន	សកីសក	និង	អ្ក	ខ្វះខាត	ចៅចលើ	ដែន	ដី	ចនះ	។	ខ្នុគំ	មន	ក្ី	រាបទាប	ចោ�សារ	្រចង្វើ	នន	

ក្ីស្រឡាញ់	និង	្រប្បនុរ្រ	ដដល	រាប់	មិន	អ្រ់	ទាគំង	តូេ	ទាគំង	្ គំ	ដដល	បាន	ច្្វើ	ចឡើង	

ចរៀងរាល់	នថងៃ	ចោ�	សា្រនាេសក	និង	្រមជិក	សា្រនាេសក	។	្រចង្វើ	ទាគំង	ចនះ	នឹង	

កាលា�	ជា	ដែ្ក	មួ�	ដ៏	ចាគំបាេ់	នន	ចប្រកកម្ម	រប្រ់	សា្រនាេសក	ចោ�សារ	ចនះ	ជា	

សា្រនាេសក	នន	សពះច�្រ៊ូវសគី្រ្	ច�ើ�	ច�ើង	ពយាយាម	ច្្វើ	តាម	គគំរូ	រប្រ់	ស្រង់	។

សពះច�្រ៊ូវ	គឺ	ជា	សពះអង្្រច្គ្រះ	និង	ជា	សពះចសបា្រចោះ	រប្រ់	ច�ើង	។	ខ្នុគំ	្រូម	

ដថ្លង	្រីបនាទាល់	ថ្	ស្រង់	បាន	សប្រូត	មក	ក្នុង	កាល	ដ៏	ខ្ពង់ខ្ព្រ់	បគំែុត	ថ្	ស្រង់	មន	សពះជន្ម	

រ្រ់	ច�ើ�	ថ្	នថងៃ	ខាង	មុខ	ស្រង់	នឹង	យាង	សតឡប់	មក	វិញ	ចោ�	ចៅក្នុង	្រិរី	លអ	ចដើម្បី	

សគប់សគង	និង	សគងរាជ	ចលើ	នគរ	ស្រង់	ចៅ	ចលើ	ដែនដី	ចនះ	។

តាម	រចបៀប	នន	ការចរៀបេគំ	ចនាះ	ខ្នុគំ	្រូម	អច្ជើញ	បងបអទូន	ឲ្យ	ចៅ	ដគំណាក់	ដ៏	បរិ្រុ្រ្	រប្រ់	

ស្រង់	កាន់ដត	ញឹកញាប់	បចង្កើត	បរិយាកា្រ	មួ�	ដដល	មន	្រុខ	្រុវតថែិភាព	ក្ីស្រឡាញ់	

និង	្រុខសាន្	ចៅក្នុង	ចគ�ោឋាន	រប្រ់	បងបអទូន	ច�ើ�	េូលរួម	ក្នុង	ការសបមូល	ពួក	អ្ក	

ចរើ្រ	តាគំង	រប្រ់	ស្រង់	ពី	្រិ្រ	ទាគំង	បួន	នន	ដែនដី	ចនះ	។	ខ្នុគំ	ក៏	្រូម	អ្ិសាឋាន	ថ្	បងបអទូន	នឹង	

មន	ក្ីសបាថ្នា	យា៉ាង	ពិច្រ្រ	ចដើម្បី	ជួ�	ចោ�	ក្ីស្រឡាញ់	ដល់	អ្រ់	អ្ក	ដដល	ចៅក្នុង	

េគំចណាម	ពួកច�ើង	ដដល	គ្មន	ែ្ះ្រដម្បង	និង	សក	លគំបាក	ចតាកយា៉ាក	។	តាម	រ�ៈ	

ការច្្វើ	ដបប	ចនះ	ចនាះ	បងបអទូន	នឹង	ចរៀបេគំ	កដន្លង	មួ�	ចៅក្នុង	េិត្	និង	ចគ�ោឋាន	រប្រ់	

បងបអទូន	ចដើម្បី	សាវាគមន៍	សពះអង្្រច្គ្រះ	និង	ការយាង	សតឡប់	មក	វិញ	រប្រ់	ស្រង់	ដដល	

ពិត	ជា	នឹង	កាលា�	ជា	នថងៃ	មួ�	ដ៏	ម�ិម	និង	អសាចារ្យ	។	◼

កំណ្រ់ចំណាំ

	 1.	ច្រេក្ី	ដណនាគំ	ដល់	ប្រគម្ពីរ	ទាគំងឡា�	«	សពះវិហារបរិ្រុ្រ្	»	ការ	គូ្រ	បញ្ជាក់	បាន	បដនថែម	។

	 2.	សពិកហាគំ	�៉ង់	ចៅក្នុង	B. H. Roberts A Comprehensive History of the Church	

2:509	។

	 3.	Wandle Mace	ចៅក្នុង	Ora H. Barlow The Israel Barlow Story and 
Mormon Mores	(	ឆានាគំ	1968	)	្រគំព័រ	156	្រូមចមើល	ែងដដរ	ចៅ	្រគំព័រ	154–55	។

	 4.	«	អ្ក	ច្្វើ	ដគំចណើរ	ដ៏	សក	ចតាកយា៉ាក	»	ទុំនុកតនមកើង	ចលខ	17	។
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លក្ខណៈ	មួ�	ដដល	សបដ�ល	ជា	្រគំខាន់	ខាលាគំង	បគំែុត	រប្រ់	សពះច�្រ៊ូវសគី្រ្	ចនាះ	គឺ	ថ្	ស្រង់	«	មន	ចពញ	ជា	

សពះគុណ	»	(	�៉ូហាន	1:14	)	។	ជា	ញ�ៗ	ចៅក្នុង	សពះគម្ពីរ	ោក្យ	្ពះេុណ	្រគំចៅ	ចលើ	ការែ្ល់	ឲ្យ	និង	

អគំណាេ	រប្រ់	សពះ	ចដើម្បី	សបទាន	ពរ	ែ្ល់	អគំចណា�	ទាន	ឬ	ចបើ	ពុគំ	ចនាះ	ចសាត	ច្រ	ជា	ការច្្វើ	្រចង្វើ	ដដល	ផ្រប់	េិត្	

មនុ្រ្ស	។	Bible Dictionary	បាន	ដថ្លង	ពី	ោក្យ	ចនះ	តាម	រចបៀប	ដូេចនះ	៖	«	គគំនិត	ដ៏	្រគំខាន់	នន	ោក្យ	[្ពះេុណ]	គឺ	ជា	

មច្យាបា�	នន	ជគំនួ�	ឬ	កមលាគំង	មក	ពី	សពះ	។	.	.	.	សពះគុណ	គឺ	ជា	អគំណាេ	ដដល	អាេ	ច្្វើ	ឲ្យ	ចៅ	រួេ	បាន	»	(	«	Grace	»	)	។	
វា	អាេ	ច្្វើ	ឲ្យ	អ្ក	្រ្រួល	ច្្វើ	និង	កាលា�	ជា	អ្វី	ដដល	ពួកគ្ត់	ពុគំ	អាេ	ច្្វើ	ឬ	ពុគំ	អាេ	ដសបកាលា�	បាន	សប្រិនចបើ	្រុក	ឲ្យ	ច្្វើ	ចោ�	

មច្យាបា�	នន	ខ្លលួន	ពួកគ្ត់	ផ្ទាល់	។

ពួក	ច�ើង	ទាគំងអ្រ់	គ្នា	សតូវការ	អគំណាេ	មួ�	ដដល	អាេ	ច្្វើ	ឲ្យ	ចៅ	រួេ	ចនាះ	។	ច�ើង	គឺ	ជា	បុសតា	និង	បុសតី	ទាគំងឡា�	រប្រ់	

សពះ	។	ច�តុ	ដូចចានាះ	ច�ើ�	ច�ើង	មន	្រកាដានុពល	ចដើម្បី	ដសបកាលា�	ដូេជា	ស្រង់	។

វដ្យដអលវ�ើរវជមវជ

ហាមូឡា

មនេរួកច្ិ្េិបោក់

្ពះេុណម្នបុំណងន្្វើឲ្យនយើងអាចកាន់ដតរកសាបទបញ្ញត្ិបានល្អឥតនខាចាះន�ើយរស់នៅ

កាន់ដត�រូចជា្ពះ្េបីស្ទរ�រូតនយើងបាន�ល់កម្ស់នននសចក្បីនពារនពញផង្ពះ្េបីស្ទ។
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អសម្រ្ថភា្របស់វយើងវៅក្នុងវិញ្ញាណៃឈិងរូបរោយ

ខណៈ	ដដល	រំពឹង	្រុក	ថ្	ច�ើង	សតូវ	្រចសមេ	បាន	នូវ	«	ច្រេក្ី	ចោរចពញ	ែង	

សពះសគី្រ្	»	(	ចអចភ្រូរ	4:13	)	ចនាះ	ច�ើង	ពិត	ជា	ពុគំ	អាេ	ច្្វើ	កិេ្ចការ	ចនាះ	ចោ�	ខ្លលួន	

ឯង	ចឡើ�	។	ច�ើង	មនាក់ៗ	ចកើត	ចឡើង	ពី	ធ្តុ	ពីរ	យា៉ាង—វិញ្ញាណ	អ្រ់	កល្ប	ជានិេ្ច	និង	

រូបកា�	រដមង	សាលាប់	(	្រូមចមើល	អ័សបាហាគំ	3:18	)	។	វិញ្ញាណ	អ្រ់	កល្ប	ជានិេ្ច	រប្រ់	

ច�ើង	មក	កាន់	ដែនដី	ចនះ	គឺ	ជា	ល្រ្ែល	នន	ការចសជើ្រចរើ្រ	ដដល	បាន	ច្្វើ	កាល	ពី	ពិភព	មុន	

ឆាក	ជីវិត	ចនះ	។	ជចសមើ្រ	កាល	ពី	ជីវិត	មុន	ដែនដី	ទាគំង	ចនះ	គឺ	ជា	ដែ្ក	មួ�	នន	បុគ្លិក	

លក្ខណៈ	អត្េរិត	និង	បញ្ញា	ខាង	វិញ្ញាណ	រប្រ់	ច�ើង	។	សបាកដ	ណា្រ់	វិញ្ញាណ	ពីរ	

ពុគំ	អាេ	មន	លក្ខណៈ	ដូេ	គ្នា	បាន	ចឡើ�	(	្រូមចមើល	អ័សបាហាគំ	3:19	)	។	វិញ្ញាណ	

នីមួ�ៗ	រីកេចសមើន	តាម	កសមិត	ចែ្សងៗ	គ្នា	នន	បញ្ញា	ខាង	វិញ្ញាណ	ឬ	ពន្លឺ	និង	ច្រេក្ីពិត	

(	្រូមចមើល	គ.	និង	្រ.	93:36	)	ស្រប	ចៅ	តាម	ជចសមើ្រ	កាល	ពី	ជីវិត	មុន	ដែនដី	

រប្រ់	ពួកចគ	។	ចទាះបី	ជា	វិញ្ញាណ	រប្រ់	ច�ើង	មនាក់ៗ	អាេ	មក	ក្នុង	រូបកា�	នន	ជីវិត	រដមង	

សាលាប់	ចនះ	ចៅចពល	ចកើត	ទាគំង	មន	ភាព	សាអាត្រអគំ	និង	បរិ្រុ្រ្	ច�ើ�	្រូម្បី	ដត	វិញ្ញាណ	

នថ្ល	ថ្ទូរ	ច�ើ�	អសាចារ្យ	ក្ី	ក៏	គ្មន	វិញ្ញាណ	រប្រ់	ច�ើង	ណា	មួ�	បាន	អភិវ�្ឍ	ចៅរក	ភាព	លអ	

ឥតចខាចាះ	េគំចោះ	ច្រេក្ី	ចោរចពញ	ែង	សពះសគី្រ្	ចៅ	ចឡើ�	ដដរ	។	ភាព	លអ	ឥតចខាចាះ	នន	

វិញ្ញាណ	អាេ	សតូវបាន	ដ្រ្វងរក	បាន	អគំឡនុង	ចពល	នន	ការចរៀន្រូសត	នន	ជីវិត	រដមង	សាលាប់	ចនះ	

និង	ប្រពិចសា្ន៍	បដនថែម	ច្រៀត	នន	ពិភព	វិញ្ញាណ	ប៉ុដន្	ភាព	លអឥត	ចខាចាះ	នន	វិញ្ញាណ	មិន	

ទាន់	ប្្ចប់	ទាគំងស្រុង	ចៅ	ចឡើ�	ច្រ	រ�ូត	ដល់	ការរ្រ់	ចឡើង	វិញ	។

ចស្	ពី	ភាពមិន	លអឥត	ចខាចាះ	នា	បេ្ចនុប្បន្	ចនះ	នន	វិញ្ញាណ	រប្រ់	ច�ើង	ចនាះ	រូបកា�	

រដមង	សាលាប់	រប្រ់	ច�ើង	ក៏	មិន	លអ	ឥតចខាចាះ	ែងដដរ	។	ចទាះបី	វា	ជា	ចរឿង	ដដល	គួរ	ឲ្យ	េដម្លក	

េិត្	ក្ី	រូបកា�	រដមង	សាលាប់	រប្រ់	ច�ើង	នឹង	សតូវ	ពុករលួ�	ស្រុ�ចសទាម	ចៅៗ	ច�ើ�	សាលាប់	

សពមទាគំង	មន	បគំណង	សបាថ្នា	ដស្រកោលាន	និង	ដដល	ច�ើង	មិន	ធ្លាប់	ជួប	សប្រះ	ដូេ	កាល	

ពី	ជីវិត	មុខ	ដែន	ដី	ចឡើ�	។	ចៅក្នុង	សាថានភាព	ដបប	ចនះ	វា	មន	ការលគំបាក	ជា	ខាលាគំង	ចដើម្បី	

ឲ្យ	រូបកា�	េុះេូល	នឹង	ឆន្ៈ	នន	វិញ្ញាណ	ទាគំង	ស្រុង	ចនាះ	។	ជា	ញឹកញាប់	វិញ្ញាណ	មន	

្រគំចនារ	ចៅ	តាម	សាថានភាព	នន	រូបកា�	។	វិញ្ញាណ	ដ៏	អសាចារ្យ	មួ�	េគំនួន	ដដល	មក	ចលើ	

ដែនដី	ចនះ	មន	ការលគំបាក	ចដើម្បី	ប្គ្កាប	រូបកា�	សាេ់	ោម	រប្រ់	ពួកចគ	។	នីន�្វ	បាន	

ដស្រក	ថ្	«	េិត្	ខ្នុគំ	ចសាកចៅ	ចសោះ	ដត	សាេ់ោម	រប្រ់	ខ្នុគំ	។	ខ្នុគំ	សតូវ	បាន	�៊ុម	ព័្រ្	ចសោះ	

ដត	ការ	ល្បលួង	ទាគំង	ឡា�	និង	អគំចពើ	បាប	ទាគំង	ឡា�	ដដល	រំខាន	ខ្នុគំ	ចោ�	គ្�	»	(	នីន�្វ្រី	

2	4:17,	18	្រូមចមើល	ែងដដរ	ខ	្រី	27	)	។

ភាពពិត	នន	ជីវិត	រដមង	សាលាប់	កាន់ដត	ច្្វើ	ឲ្យ	្រ្គ្រម	រវាង	វិញ្ញាណ	និង	រូបកា�	កាន់ដត	

មន	ការពិបាក	ខាលាគំង	ចឡើង	។	រូបកា�	សាេ់ោម	រប្រ់	ច�ើង	សតូវបាន	បចង្កើត	ចឡើង	

ចោ�	ធ្តុ	នន	ពិភពចោក	«	ដដល	ធ្លាក់	»	ចោ�	ែ្ល់	ដល់	សាតាគំង	នូវ	«	អគំណាេ	ឲ្យ	

ចាប់	�ុគំោគំង	»	(	នីន�្វ្រី	2	2:29	)	។	សបធ្ន	សពិកហាគំ	�៉ង់	(	ឆានាគំ	1801–77	)	

បាន	ច្្វើ	ការអចង្កត	ដូេ	តចៅ	ចនះ	ចោក	បាន	មន	សបសា្រន៍ដូេចនះ	៖	«	្រូម	កុគំ	គិត	

សាមន	ថ្	ច�ើង	ដដល	ចៅក្នុង	សាេ់	ោម	ចនះ	នឹង	រួេ	ែុត	ពី	ការល្បលួង	ឲ្យ	ច្្វើ	បាប	ចនាះ	

ចឡើ�	។	មន	មនុ្រ្ស	ខ្លះ	សាមន	ថ្	ចៅក្នុង	សាេ់ោម	ចនះ	ពួកចគ	អាេ	សតូវបាន	ដញក	

រូបកា�	និង	វិញ្ញាណ	ច�ើ�	ដសបជា	បរិ្រុ្រ្	ដដល	ពួកចគ	នឹង	មិន	្រ្រួល	រង	ឥ្រ្ិពល	

នន	អគំណាេ	រប្រ់	សាតាគំង	ចឡើ�	។	សប្រិនចបើ	មនុ្រ្ស	មនាក់	អាេ	្រ្រួល	បាន	កសមិត	នន	

ភាពលអ	ឥតចខាចាះ	ចនះ	ចៅក្នុង	សាេ់	ោម	ចនាះ	គ្ត់	មិន	អាេ	សាលាប់	ច�ើ�	បន្	រ្រ់ចៅ	ក្នុង	

ពិភពចោក	ដដល	មន	ឥ្រ្ិពល	នន	អគំចពើ	បាប	ចនះ	ច្រ	។	.	.	.	ខ្នុគំ	គិត	ថ្	ច�ើង	នឹង	កាន់ដត	

្រ្រួល	ឬ	កាន់ដត	គ្មន	អារម្មណ៍	្រ្រួល	ឥ្រ្ិពល	នន	អគំចពើ	បាប	ដរាប	ណា	ច�ើង	ចៅ	មន	

ជីវិត	រ្រ់ចៅ	ច�ើ�	្រីបគំែុត	សតូវ	ឆ្លង	កាត់	នូវ	ការសាកល្បង	ដដល	ជា	ច្រេក្ីសាលាប់	»	។ 1

អំណាចនៃម្្រះគុណរបស់ម្្រះ

ច�ើង	សតូវការ	អគំណាេ	រប្រ់	សពះ	ដដល	អាេ	ផ្លា្រ់ដសប	សពលឹង	រប្រ់	ច�ើង	រួមទាគំង	

ភាព្រន់ចខសា�	និង	កង្វះខាត	នា	ចពល	បេ្ចនុប្បន្	ចនះ	រប្រ់	ច�ើង	ឲ្យ	ចៅ	ជា	មន	

លក្ខណៈ	ជា	សពះ	ចោ�	រួម	មន	ទាគំង	ភាព	ខាលាគំងកាលា	គុណ្ម៌	និង	្រមតថែភាព	។	

្រគំណាង	លអ	អគំណាេ	រប្រ់	សពះ	ដបប	ចនះ	បន្	ចៅ	មន	វា	គឺ	ជា	សពះគុណ	នន	សពះ	។	មន	ដត	

តាម	រ�ៈ	អគំចណា�	ទាន	ពិ្រិដ្ឋ	នន	សពះគុណ	រប្រ់	សពះ	ប៉ុចណាណះ	ដដល	ច�ើង	«	សតូវ	បាន	

បដនថែម	ចឡើង	»	(	អ័សបាហាគំ	3:26	)	ដដល	ក្នុង	ចពល	ដបប	ចនាះ	ដដល	ច�ើង	្រ្រួល	បាន	

ច្រេក្ី	ចោរចពញ	ែង	សពះសគី្រ្	។	សបាកដ	ណា្រ់	ចនះ	គឺ	ពិត	ជា	រចបៀប	ដដល	សពះ	បាន	

្រ្រួល	ច្រេក្ី	ចោរចពញ	រប្រ់	ស្រង់	។

ដូេ	សពះអមចា្រ់	បាន	សបាប់	ដល់	�៉ូដ្រប	្រ្ម៊ី្	ថ្	«	អ្ក	ណា	ដដល	្រ្រួល	ពន្លឺ	ច�ើ�	

ចៅ	ជាប់	ក្នុង	សពះ	ចនាះ	្រ្រួល	ពន្លឺ	ដថម	ច្រៀត	ច�ើ�	ពន្លឺ	ចនាះ	ភ្លឺ	កាន់ដត	ខាលាគំង	ចឡើងៗ	រ�ូត	

ដល់	នថងៃ	បាន	លអ	ឥតចខាចាះ	»	(	គ.	និង	្រ.	50:24	)	។	ប៉ុដន្	សប្រិនចបើ	ច�ើង	ច្្វើ	ជា	

្ម្មតា	្រុក	វា	មួ�	អចន្លើ	ឬ	ពចសងើ�	កចន្ើ�	នឹង	ពរជ័�	នន	ច្រេក្ី	ចមតាតា	ករុណា	ដដល	

ច�ើង	្រ្រួល	ពី	សពះអមចា្រ់	ចនាះ	«	ការណ៍	ដ៏	្ គំ	ចលើ្រដលង	ចៅ	ច្រៀត	នឹង	ពុគំ	សតូវ	បាន	

្រដម្ង	»	ដល់	ពួក	ច�ើង	ចឡើ�	(	នីន�្វ្រី	3	26:10	)	។	ចៅក្នុង	សាថានភាព	ដបប	ចនាះ	

នៅនពលនព្តុសបានសម្ឹងនមើលនៅ្ពះអម្ចាស់

ន�ើយ្ប្ពឹត្ិនដាយនសចក្បីជុំននឿនោះនោកម្ន

អុំណាចន�ើម្បីន្្វើអ្វបីដ�លនោកពុុំអាចន្្វើ

នដាយខ្លួននោកផ្ទាល់—េឺការន�ើរនលើទឹក។

បទពិនស្្ន៍នោះបគ្ហោញពបី្ពះេុណរបស់្ពះអម្ចាស់

នៅក្នុង្គាដ�លនយើង្តរូវការ។

រូប
គ
ំន
ូរម
ក
េ
តីT

HE
 S

AV
IO

R 
W

AL
KE

D 
O

N 
W

AT
ER
ន
ដា
�
វ
៉ល
នធ
ើរ
រា
៉នណ

្
ម
�
ង
ច្
ម
លេង



 ដែធ្ចូឆ្នាំ២០១៦ ១7

ច�ើង	្រ្រួល	«	សពះគុណ	រប្រ់	សពះ	ចោ�	ដបប	ឥត	សបចយាជន៍		»	

(	កូរិនថូ្រ្រី	2	6:1	)	ច�ើ�	្រីបគំែុត	«		ធ្លាក់	ចេញ	ពី	សពះ	គុណ	»	

(	គ.	និង	្រ.	20:32	)	ទាគំងអ្រ់	គ្នា	។

អ្វីៗ	ទាគំងអ្រ់	ចនះ	ែ្ល់	ចយាបល់	ថ្	ច�ើង	សតូវដត	ចរៀន	អត់្្មត់	

ជាមួ�	នឹង	ខ្លលួន	ច�ើង	និង	ជាមួ�	អ្ក	ដន្រ	ចៅក្នុង	ភាព្រន់ចខសា�	

និង	ភាព	មិន	លអឥតចខាចាះ	បេ្ចនុប្បន្	រប្រ់	ច�ើង	ចនះ	ច�ើ�	ច�ើង	សតូវ	

ដត	ចរៀន	ត្រ៊ូ	ចៅក្នុង	ដគំចណើរការ	្រន្សឹមៗ	ដដល	មិន	អាេ	ចេៀ្រ	រួេ	

ចនាះ	នន	ការរីកេចសមើន	ចៅរក	ភាព	លអ	ឥតចខាចាះ	។

ងសចក្ដីជំងនឿង�ើ្ពះងយស៊ូវ្គីស្ទ

ការ�ល់	ដឹង	ពី	រចបៀប	ដដល	សពះគុណ	សតូវបាន	សបទាន	ឲ្យ	ជួ�	

ច�ើង	ឲ្យ	�ល់	ពី	រចបៀប	ដដល	ចគ្លការណ៍	មួ�	េគំនួន	អាេ	ច្្វើ	ឲ្យ	

សពះគុណ	បគំចពញ	ក្នុង	ខ្លលួន	ពួកច�ើង	ទាគំងស្រុង	។	ច្រេក្ីជគំចនឿ	ចលើ	

សពះច�្រ៊ូវសគី្រ្	គឺ	ជា	ចគ្លការណ៍	្រីមួ�	ដដល	នាគំ	ពួកច�ើង	

ចៅរក	សពះគុណ	(	្រូមចមើល	រ៉ូម	5:1-	2	)	។	ច្រេក្ីពិត	

ច្រេក្ី្រង្ឹម	្រកម្មភាព	និង	សាក្សី	បញ្ជាក់	គឺ	ជា	ធ្តុ	្រគំខាន់	

នន	ច្រេក្ីជគំចនឿ	ច�ើ�	គឺ	ជា	មគ្៌ា	ចដើម្បី	្រ្រួល	បាន	សពះគុណ	រប្រ់	

សពះអមចា្រ់	។

ឧទា�រណ៍	្រូម	ពិចារណា	ពី	ប្រពិចសា្ន៍	រប្រ់	ចពសតុ្រ	

ដដល	បាន	ចដើរ	ចលើ	្រឹក	ចៅ	រក	សពះអមចា្រ់	។	ជា	ចសេើន	ចលើក	ចសេើន	

សគ្	ដូេ	ជា	រូប	ច�ើង	ែងដដរ	ចពសតុ្រ	និង	ពួក្រិ្រ្ស	កគំពុង	ចៅ	

ក្នុង	ព្យនុះ	្រមុស្រ	។	សពះច�្រ៊ូវ	បាន	យាង	មក	រក	ពួកចោក	ចោ�	

យាង	ចដើរ	ចលើ	្រឹក	ច�ើ�	បគ្រប់	ឲ្យ	ពួកចគ	ចដើរ	មក	រក	ស្រង់	។	ចោ�	

ច្រេក្ីជគំចនឿ	ចពសតុ្រ	បាន	េុះ	ចេញ	ពី	្រូក	ចដើរ	ចៅ	ក្នុង	រលក	្រមុស្រ	

ឈូ	ឆរ	ច�ើ�	បាន	ចដើរ	ចៅរក	សពះអមចា្រ់	។	ច្រេក្ី្រង្ឹម	រប្រ់	

ចោក	ចលើ	សពះសគី្រ្	រួម	ែ្សគំ	នឹង	្រចង្វើ	នន	ការចប្ជាញា	េិត្	ច្្វើ	ឲ្យ	ចោក	

្រ្រួល	អគំណាេ	នន	ការចដើរ	ចលើ	្រឹក	។	ប៉ុដន្	ចោ�	បាន	ចមើល	ចៅ	ព្យនុះ	

ចៅ	ជុគំ	វិញ	ចោក	ចនាះ	ចពសតុ្រ	មន	មន្ិល	្រង្ស័�	ច�ើ�	ចាប់ចែ្ើម	

លិេ	េុះ	ចៅ	ក្នុង	្រឹក	។	ចោក	បាន	ដស្រក	ចឡើង	ថ្	«	សពះអមចា្រ់	

ចអើ�	្រូម	ជួ�	្រច្គ្រះ	្រូលបង្គំ	ែង	»	។	ជា	េចម្លើ�	ចឆ្លើ�	តប	

សពះគម្ពីរ	កត់សតា	ថ្	«	សសាប់	ដត	សពះច�្រ៊ូវ	ស្រង់	លូក	សពះ�្រ្	ចៅ	

ចាប់	គ្ត់	ភាលាម	»	(	ម៉ាថ្�	14:30–31	)	។	ចៅចពល	ចពសតុ្រ	

បាន	្រម្លឹង	ចមើល	ចៅ	សពះអមចា្រ់	ច�ើ�	សបសពឹត្ិ	ចោ�	ច្រេក្ីជគំចនឿ	

ចនាះ	ចោក	មន	អគំណាេ	ចដើម្បី	ច្្វើ	អ្វី	ដដល	ចោក	ពុគំ	អាេ	ច្្វើ	ចោ�	ខ្លលួន	

ចោក	ផ្ទាល់—គឺ	ការចដើរ	ចលើ	្រឹក	។

ចៅចពល	ចពសតុ្រ	ពុគំ	បាន	្រម្លឹង	ចមើល	ចៅ	សពះអមចា្រ់	ច�ើ�	

្រង្ស័�	ចនាះ	ចពសតុ្រ	បាន	បគំដបក	ខ្លលួន	ចោក	ពី	អគំណាេ	ចនាះ	

ចោ�	្រុក	ឲ្យ	ចៅ	ដត	អគំណាេ	ខ្លលួន	ឯង	ច�ើ�	បាន	ចាប់	ចែ្ើម	លិេ	

េុះ	ចៅ	ក្នុង	្រឹក	។	្រូម	កត់្រមរល់	ឲ្យ	េបា្រ់	ពី	ការចឆ្លើ�	តប	



១៨ លតីអា�ូណា

រប្រ់	សពះអមចា្រ់	េគំចោះ	ការដស្រក	រក	ជគំនួ�	រប្រ់	ចពសតុ្រ	។	

«	សសាប់ដត	»	សពះអមចា្រ់	បាន	ោត	សពះ�្រ្	ស្រង់	្រច្គ្រះ	

ចោក	។	ប្រពិចសា្ន៍	ចនាះ	បគ្ហាញ	ពី	សពះគុណ	រប្រ់	សពះអមចា្រ់	

ចៅក្នុង	សគ្	ដដល	ច�ើង	សតូវការ	។

ការល្បចិត្

ការដសបេិត្	ជា	ចគ្លការណ៍	្រី	ពីរ	ដដល	អាេ	ច្្វើ	ឲ្យ	សពះគុណ	

បគំចពញ	ក្នុង	ខ្លលួន	រប្រ់	ច�ើង	។	មរមន	បាន	បចសងៀន	ដូេចនះ	៖	

«	មន	ពរ	ច�ើ�	ដល់	អ្រ់	អ្ក	ណា	ដដល	នឹង	ដសប	េិត្	ច�ើ�	សបុង	

សាដាប់	តាម	្រគំចឡង	នន	សពះ	អមចា្រ់	ជា	សពះ	រប្រ់	ចគ	ចសោះ	គឺ	ចគ	ទាគំង	

ចនះ	ច�ើ�	ដដល	នឹង	បាន	្រច្គ្រះ	។	ច�ើ�	្រូម	ឲ្យ	សពះ	សបទាន	.	.	.	

ឲ្យ	មនុ្រ្ស	អាេ	បាន	នាគំ	ចៅ	កាន់	ការ	ដសបេិត្	និង	កិេ្ចការ	លអ	ទាគំង	

ឡា�	ចដើម្បី	ឲ្យ	ពួក	ចគ	អាេ	បាន	សាង	ចឡើង	វិញ	ពី	គុណ	មួ�	ចៅ	

គុណ	មួ�	ស្រប	តាម	កិេ្ចការ	ទាគំងឡា�	រប្រ់	ចគ	»	(	ច�ចលមិន	

12:23–24	)	។	ចេញ	ពី	ខគម្ពីរ	ចនះ	វា	បគ្ហាញ	េបា្រ់	ថ្	ដួងេិត្	

ដដល	ដសបេិត្	និង	កិេ្ចការ	លអ	គឺ	វា	ស្រប	គ្នា	នឹង	សពះគុណ	។

្រូម	ពិចារណា	អគំពី	គគំរូ	រប្រ់	អាលម៉ា	ជា	កូន	។	ចោក	និង	

បុសតា	ទាគំងឡា�	រប្រ់	ម៉ូសា�	«	ជា	មនុ្រ្ស	ដដល	មន	បាប	ទាគំង	

ឡា�	»	(	ម៉ូសា�	28:4	)	។	ចៅចពល	ច្រវតា	នន	សពះអមចា្រ់	

បាន	បគ្ហាញ	សពះកា�	ដល់	អាលម៉ា	ចោក	បាន	សបឈម	មុខ	

ជាមួ�	នឹង	អគំចពើបាប	និង	អគំចពើ	្រុេ្ចរិត	ទាគំងអ្រ់	ក្នុង	ជីវិត	ចោក	។	

នា	សគ្	ចនាះ	ចោក	បាន	ដសបជា	«	ញាគំញី	ចោ�	ច្រេក្ី	្រុក្ខ	ចវ្រនា	ដ៏	

ចៅ	អ្រ់	កល្ប	ជានិេ្ច	»	(	អាលម៉ា	36:12	)	។	ចោក	បាន	មន	

សបសា្រន៍	ថ្	«	សគ្ន់ដត	គិត	ដល់	ការ	េូល	ចៅ	ក្នុង	វត្	មន	នន	សពះ	

រប្រ់	ឪពុក	ក៏	បាន	ញាគំញី	សពលឹង	ឪពុក	ចៅ	ច�ើ�	ចោ�	ច្រេក្ី	

រន្ត់	ដ៏	មិន	អាេ	ដថ្លង	បាន	»	(	អាលម៉ា	36:14	)	។	ប៉ុដន្	អាលម៉ា	

េងចាគំ	ថ្	ឪពុក	រប្រ់	ចោក	បាន	មន	សបសា្រន៍	អគំពី	ការយាង	មក	

នន	សពះច�្រ៊ូវសគី្រ្	ចដើម្បី	មក	ច្្វើ	ឲ្យ	្ ួន	នឹង	អគំចពើ	បាប	ទាគំងឡា�	

នន	មនុ្រ្ស	ចោក	។	ការេងចាគំ	ចនះ	ច្្វើ	ឲ្យ	ចោក	រំជួលេិត្	ចោ�	�គំ	

ក្នុង	េិត្	ចោក	ថ្	«	ឱ	សពះ	ច�្រ៊ូវ	ចអើ�	សពះ	អង្	ជា	សពះ	រាជ	បុសតា	នន	

សពះ	្រូម	សពះ	អង្	មន	ច្រេក្ី	ចមតាតាករុណា	មក	ចលើ	្រូលបង្គំ	ែង	»	

(	អាលម៉ា	36:18	)	។	សសាប់	ដត	ចោក	«	ឈប់	នឹក	ច�ើញ	

ការ	ឈឺ	ចាប់	[	រប្រ់	ចោក	]	ច្រៀត	ច�ើ�	ក៏	អ្រ់	ចកើត្រុក្ខ	ចោ�	

ការ	នឹក	ច�ើញ	អគំចពើ	បាប	រប្រ់	[	ចោក	]	ច្រៀត	ចៅ	»	(	អាលម៉ា	

36:19	)	។

សពលឹង	្រុក្ខសពួ�	ដដល	ដសបេិត្	រប្រ់	អាលម៉ា	បាន	នាគំ	ចៅ	រក	

អគំណាេ	ដដល	្រមអាត	និង	ផ្លា្រ់ដសប	ចោក	ឲ្យ	កាលា�	ចៅ	ជា	្រត្វ	

ចោក	ថ្មី	។	ចោក	ឈប់	េង់	ពយាយាម	បគំែ្លិេ	បគំផ្លាញ	សា្រនាេសក	

រប្រ់	សពះ	ច្រៀត	ច�ើ�	។	ែ្នុ�	ចៅវិញ	អ្រ់	មួ�	ជីវិត	រប្រ់	ចោក	

អាលម៉ា	បាន	ច្្វើ	ការ	ចដើម្បី	សាថាបនា	សា្រនាេសក	ចឡើង	ចោ�	ជួ�	

ដល់	មនុ្រ្ស	ដន្រ	ឲ្យ	ដសបេិត្	ច�ើ�	្រ្រួល	សពះវិញ្ញាណ	បរិ្រុ្រ្	។	

ការដសបេិត្ចជឿ	រប្រ់	អាលម៉ា	ជាកូន	ពី	មនុ្រ្ស	ដដល	មន	បាប	ទាគំង	

ឡា�	ចៅ	ជា	ពយាការី	រប្រ់	សពះ	គឺ	ជា	គគំរូ	មួ�	ដ៏	អសាចារ្យ	អគំពី	អគំណាេ	

នន	សពះគុណ	រប្រ់	សពះអមចា្រ់	ចដើម្បី	រាប់	្រុក	ជា	្រុេរិត	និង	ដញក	

ពួក	ច�ើង	មនាក់ៗ	។

ភាពទាបរាបសា

ចគ្លការណ៍	្រីបី	គឺ	ភាពទាប	រាបសា	។	សពះអមចា្រ់	បាន	

បចសងៀន	មរ៉ូនណ	ថ្	«	គុណ	រប្រ់	ច�ើង	មន	សគប់សគ្ន់	្រសមប់	

មនុ្រ្ស	ទាគំងអ្រ់	ដដល	បនាទាបខ្លលួន	ចៅ	េគំចោះ	ច�ើង	ដ្បិត	ចបើ្រិន	ជា	

ពួកចគ	បនាទាបខ្លលួន	ចៅ	េគំចោះ	ច�ើង	ច�ើ�	មន	ច្រេក្ីជគំចនឿ	ចជឿ	ដល់	

ច�ើង	លគំោប់	ចនាះ	ច�ើង	នឹង	ច្្វើ	ឲ្យ	អ្វី	ដដល	្រន់	ចខសា�	កាលា�	ចៅ	ជា	

ខាលាគំង	ពូដក	េគំចោះ	ពួកចគ	វិញ	»	(	ចអច្ើរ	12:27	)	។	ការច្្វើ	ឲ្យ	អ្វី	

ដដល	្រន់ចខសា�	ដសប	ចៅ	ជា	ខាលាគំង	គឺ	ជា	កិេ្ចការ	នន	សពះគុណ	។

សប្រិនចបើ	ភាពទាបរាបសា	មន	ភាព	ចាគំបាេ់	ចនាះ	ច�ើង	

គួរ	និយា�	អគំពី	អ្វី	ដដល	ជា	ភាព	ទាបរាបសា	។	និយា�	ឲ្យ	ខ្លី	

ចៅ	ភាពទាបរាបសា	គឺ	ជា	ឆន្ៈ	េុះេូល	រប្រ់	បុគ្ល	មនាក់	ចៅ	នឹង	

សពះ្រ័�	រប្រ់	សពះ	និង	ការថ្វា�	កិត្ិ�្រ	ដល់	ស្រង់	្រសមប់	អ្វី	

ដដល	បាន	្រចសមេ	មក	។	ក្នុង	សាមរតី	ចនះ	សពះច�្រ៊ូវសគី្រ្	ជា	គគំរូ	

ដ៏	លអ	បគំែុត	រប្រ់	ច�ើង	។	ភាពទាបរាបសា	និង	ការេុះេូល	រប្រ់	

នសចក្បីជុំននឿនលើ្ពះនយស៊រូវ្េបីស្ទេឺជានគាលការណ៍

ទបីមួយដ�លោុំពួកនយើងនៅរក្ពះេុណ។

ការដ្បចិត្ជានគាលការណ៍ទបីពបីរដ�លអាចន្្វើឲ្យ

្ពះេុណបុំនពញក្នុងខ្លួនរបស់នយើង។
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ស្រង់	បាន	បគ្ហាញ	យា៉ាង	លអ	ឥត	ចខាចាះ	អគំឡនុង	ចពល	ពលិកម្ម្ួន	រប្រ់	

ស្រង់	។	សពះច�្រ៊ូវ	បាន	អ្ិសាឋាន	ថ្	«	ឱ	សពះវរបិតា	នន	្រូលបង្គំ	

ចអើ�	ចបើ	្រិន	ជា	បាន	ចនាះ	្រូម	ឲ្យ	ដពងចនះ	កន្លង	�ួ្រ	ពី	្រូលបង្គំ	

ចៅ	ប៉ុដន្	កុគំ	តាម	េិត្	្រូលបង្គំ	ចឡើ�	្រូម	តាម	ដត	សពះ�ឫ្រ័�	ស្រង់	

វិញ	»	(	ម៉ាថ្�	26:39	)	។	ភាពចោរចពញ	នន	សពះគុណ	រប្រ់	

សពះ	បាន	បគំចពញ	ក្នុង	សពះសគី្រ្	ចៅក្នុង	ឱកា្រ	ចនះ	ឯង	។

ងសចក្ដីឧសសាហ៍

ចគ្លការណ៍	្រីបួន	គឺ	ភាពឧ្រសា�៍	ពយាយាម	។	ដូេ	នីន�្វ	

បាន	បចសងៀន	សបជាជន	រប្រ់	ចោក	«	មន	ដត	ចោ�	សពះគុណ	ច្រ	

ច្រើប	ច�ើង	បាន	្រច្គ្រះ	បនាទាប់	ពី	អ្វីៗ	ទាគំងអ្រ់	ដដល	ច�ើង	អាេ	ច្្វើ	

បាន	»	(	នីន�្វ្រី	2	25:23	)	។	អ្ក	ខ្លះ	ចពល	អាន	ខគម្ពីរ	ចនះ	

ច�ើ�	គិត	ថ្	សពះគុណ	រប្រ់	សពះ	សតូវបាន	្រដម្ង	ចឡើង	លុះសតា	

ច�ើង	ខគំសបឹង	ឲ្យ	អ្រ់	ពី	្រមតថែភាព	រប្រ់	ច�ើង	។	ខ្នុគំ	មិន	�ល់	

វា	តាម	រចបៀប	ចនះ	ចឡើ�	។	មន	ឧទា�រណ៍	សាម្្	ជា	ចសេើន	

អគំពី	សពះគុណ	រប្រ់	សពះ	ដដល	បាន	សបទាន	ដល់	មនុ្រ្ស	ចោ�	

បុគ្ល	ចនាះ	ពុគំ	បាន	ច្្វើ	អ្វី	ចសាះ	ចឡើ�	។	ឧទា�រណ៍	អគំណាេ	នន	

ការរ្រ់ចឡើង	វិញ	សតូវបាន	សបទាន	ដល់	មនុ្រ្ស	ទាគំងអ្រ់	ចោ�សារ	

សពះគុណ	នន	សពះ	ចោ�	មិន	គិត	ពី	កិេ្ចខិតខគំ	រប្រ់	បុគ្ល	មនាក់ៗ	

ចឡើ�	។	ខ្នុគំ	�ល់	ពី	ោក្យ	រប្រ់	នីន�្វ	ដដល	ថ្	«	អ្វីៗ	ទាគំងអ្រ់	ដដល	

ច�ើង	អាេ	ច្្វើ	»	មន	ន័�	ថ្	សពះគុណ	នន	សពះ	សតូវបាន	សបទាន	

ដល់	ពួកច�ើង	ចៅចពល	ច�ើង	មន	ច្រេក្ី	ឧ្រសា�៍	ពយាយាម	។	

ដូេ	ដអលច�ើរ	សប៊ុ្រូ	្រ៊ី	ហាដ�្វន	អតីត	្រមជិក	នន	ពួកេិត្រិប	

នាក់	បាន	្ររច្ររ	ថ្	«	អគំចណា�ទាន	នន	សពះគុណ	រប្រ់	សពះអង្	

្រច្គ្រះ	េគំចោះ	ពួកច�ើង	មិន	ចាគំបាេ់	ដត	ក្នុង	ការកគំណត់	ថ្	‹	បនាទាប់	

ពី	›	សគប់	អ្វីៗ	ទាគំងអ្រ់	ដដល	ច�ើង	អាេ	ច្្វើ	ចនាះ	ច្រ	។	ច�ើង	អាេ	

្រ្រួល	បាន	សពះគុណ	រប្រ់	ស្រង់	មុនចពល	អគំឡនុង	ចពល	និង	បនាទាប់	

ពី	ចពល	ដដល	ច�ើង	ច្្វើ	ការខិតខគំ	ផ្ទាល់	ខ្លលួន	រប្រ់	ច�ើង	ចៅ	ច្រៀត	»	។ 2

្រូម	ពិចារណា	ពី	គគំរូ	នន	បង	រប្រ់	យា៉ាចរ�	។	ចោក	សតូវបាន	

បគ្រប់	ឲ្យ	្រង់	ចភសតា	ច�ើ�	ជិះ	វា	ឆ្លង	កាត់	មហា	្រមុស្រ	។	មួ�	

ជគំហាន	ម្ងៗ	បង	រប្រ់	យា៉ាចរ�	មន	េិត្	ឧ្រសា�៍	ពយាយាម	ក្នុង	

ការច្្វើ	តាម	ការបគ្រប់	រប្រ់	សពះអមចា្រ់	។	ចៅចពល	ចោក	បាន	

្រង់	ចភសតា	រួេ	បង	រប្រ់	យា៉ាចរ�	បាន	ខ្វល់	ពី	ភាពងងឹត	ចៅក្នុង	

ចភសតា	ច�ើ�	បាន	្រូល្រុគំ	ដល់	សពះអមចា្រ់	ឲ្យ	សបទាន	ពន្លឺ	ដល់	

ពួកចគ	។	ខណៈ	ដដល	សពះអមចា្រ់	អាេ	សបទាន	មច្យាបា�	

រួេ	ជាចស្រេ	ដល់	បង	រប្រ់	ច�៉ចរ�	ែ្នុ�	ចៅវិញ	ស្រង់	បាន	្រួរ	

ថ្	«	ចតើ	អ្ក	េង់	ឲ្យ	ច�ើង	ច្្វើ	អ្វី	ចដើម្បី	ឲ្យ	អ្ក	មន	ពន្លឺ	ចៅក្នុង	

ចភសតា	ទាគំងឡា�	រប្រ់	អ្ក	?	»	(	ចអច្ើរ	2:23	)	។	ចៅក្នុង	ែ
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ការចឆ្លើ�តប	វិញ	បង	រប្រ់	យា៉ាចរ�	បាន	ចរៀបេគំ	សកួ្រ	16	ដុគំ	ោក់	

បគ្ហាញ	ដល់	សពះអមចា្រ់	ច�ើ�	បាន	្រូល	្រូម	ឲ្យ	សពះអមចា្រ់	

ោល់	វា	សបចយាជន៍	«	ឲ្យ	វា	អាេ	បាន	ភ្លឺ	ដេងចាគំង	ក្នុង	្រី	ងងឹត	»	

(	្រូមចមើល	ចអច្ើរ	3:1–4	)	។

បង	រប្រ់	យា៉ាចរ�	ពុគំ	បាន	បគំចពញ	សគប់	កិេ្ចការ	ទាគំងអ្រ់	ដដល	

សពះអមចា្រ់	បាន	សបទាន	ឲ្យ	ចោក	ច្្វើ	ចឡើ�	ប៉ុដន្	សពះអមចា្រ់	បាន	

សបទាន	សពះចេសាតា	រប្រ់	ស្រង់	ជគំនួ្រ	ឲ្យ	បង	រប្រ់	យា៉ាចរ�	ចោ�	

ោល់	សកួ្រ	នីមួ�ៗ	ច�ើ�	ច្្វើ	ឲ្យ	សកួ្រ	ចនាះ	មន	ពន្លឺ	ដដល	ចាគំបាេ់	

្រសមប់	ការច្្វើ	ដគំចណើរ	តាម	្រមុស្រ	ចោ�	បាន	គិត	គូរ	្រុក	ជាមុន	។	

ចៅក្នុង	ការច្្វើ	ដូចចានាះ	សពះអមចា្រ់	បាន	បគ្ហាញ	សពះ្រ័�	និង	

ភាពចសតៀម	រួេ	ជា	ចស្រេ	រប្រ់	ស្រង់	ចដើម្បី	សបទាន	អគំណាេ	ជា	សពះ	

រប្រ់	ស្រង់	ដល់	ពួកច�ើង	ចៅចពល	ច�ើង	ឧ្រសា�៍	ពយាយាម	ច្្វើ	

កិេ្ចការ	ឲ្យ	អ្រ់	ពី	្រមតថែភាព	រប្រ់	ច�ើង	។

ការងោរព្បតិបត្ិ

ចគ្លការណ៍	្រីសបាគំ	គឺ	ការចគ្រព	សបតិបត្ិ	។	សពះអមចា្រ់	បាន	

មន	បន្ទូល	ថ្	«	ដ្បិត	ចបើ	្រិន	ជា	អ្ក	កាន់	តាម	សពះ	ប្្ត្ិ	ទាគំង	

ឡា�	រប្រ់	ច�ើង	ចនាះ	អ្ក	នឹង	បាន	្រ្រួល	សពះ	គុណ	ដថម	ចលើ	សពះ	

គុណ	»	(	គ.	និង	្រ.	93:20	)	។	មរ៉ូនណ	បាន	្ររច្ររ	ដបប	

ចនះ	៖	«	ចបើ	្រិន	ជា	អ្ក	រាល់	គ្នា	នឹង	លះបង់	ចចាល	នូវ	អ្រ់	ទាគំង	អគំចពើ	

ដ៏	ឥត	បរិ្រុ្រ្	ច�ើ�	ស្រឡាញ់	សពះ	ឲ្យ	អ្រ់	ពី	្រមតថែ	ភាព	អ្រ់	ពី	

គគំនិត	និង	អ្រ់	ពី	កមលាគំង	រប្រ់	អ្ក	ចនាះ	សពះ	គុណ	រប្រ់	ស្រង់	ល្មម	

ដល់	អ្ក	ច�ើ�	ចោ�	សារ	សពះ	គុណ	នន	សពះ	ចនាះ	អ្ក	រាល់	គ្នា	អាេ	

បាន	លអ	ឥត	ចខាចាះ	ចៅ	ក្នុង	សពះ	សគី្រ្	»	(	មរ៉ូនណ	10:32	)	។

ចោ�	ពុគំ	បនាទាបបចនាថាក	ការបញ្ជា	រប្រ់	សពះអមចា្រ់	ឲ្យ	រកសា	

ប្រប្្ត្ិ	ឬ	ការបគ្រប់	រប្រ់	មរ៉ូនណ	ឲ្យ	ច�ើង	លះបង់	ចចាល	នូវ	

អ្រ់	ទាគំង	អគំចពើ	ដ៏	ឥត	បរិ្រុ្រ្	ចនាះ	ច�ើង	គប្បី	�ល់	ថ្	សពះគុណ	

គឺ	មិន	ពឹងដែអក	ចលើ	ការចគ្រព	តាម	ដ៏	ឥតចខាចាះ	រប្រ់	ច�ើង	ចឡើ�	។	

សប្រិនចបើ	សពះគុណ	ពឹងដែអក	ចលើ	ការចគ្រព	ប្រប្្ត្ិ	ឲ្យ	លអ	ឥតចខាចាះ	

រប្រ់	ច�ើង	ឬ	ការលះបង់	ចចាល	នូវ	អ្រ់	ទាគំង	អគំចពើ	ដ៏	ឥត	បរិ្រុ្រ្	

រប្រ់	ច�ើង	ច្្វើ	បាន	លអ	ឥតចខាចាះ	ចនាះ	ភាព	មិន	លអ	ឥតចខាចាះ	ដដល	ចៅ	

ជាប់	នឹង	ច�ើង	ក្នុង	ជីវិត	រដមង	សាលាប់	ចនះ	នឹង	រារាគំង	ច�ើង	ពី	ការ្រ្រួល	

បាន	សពះគុណ	ជា	ចរៀង	រ�ូត	។	ចលើ្រ	ពី	ចនះ	ច្រៀត	សពះគុណ	មន	

បគំណង	ច្្វើ	ឲ្យ	ច�ើង	អាេ	កាន់ដត	រកសា	ប្រប្្ត្ិ	បាន	លអ	ឥតចខាចាះ	

ច�ើ�	រ្រ់ចៅ	កាន់ដត	ដូេ	ជា	សពះសគី្រ្	រ�ូត	ច�ើង	បាន	ដល់	កគំព្រ់	

នន	ច្រេក្ី	ចោរចពញ	ែង	សពះសគី្រ្	។	

ការបញ្ជា	រប្រ់	សពះអមចា្រ់	ឲ្យ	រកសា	ប្រប្្ត្ិ	ឬ	ការបគ្រប់	



 ដែធ្ចូឆ្នាំ២០១៦ ២១

រប្រ់	មរ៉ូនណ	ឲ្យ	ច�ើង	លះបង់	ចចាល	នូវ	អ្រ់	ទាគំង	អគំចពើ	ដ៏	ឥត	បរិ្រុ្រ្	សតូវ	�ល់	ថ្	ច្្វើ	

កិេ្ចការ	ទាគំង	ចនះ	ចោ�	អ្រ់	ពី	្រមតថែភាព	រប្រ់	ច�ើង	។	ខណៈ	ដដល	្រចង្វើ	រប្រ់	ច�ើង	វា	

្រគំខាន់	ចនាះ	ចេតនា	នន	េិត្	រប្រ់	ច�ើង	កាន់ដត	្រគំខាន់	ជាង	ចនះ	ចៅ	ច្រៀត	។

ការទទរួ�្ពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិរការលស្វររកអំងណាយទានថន្ពះវិញ្ញាណ

ចគ្លការណ៍	េុងចសកា�	គឺ	ការ្រ្រួល	សពះវិញ្ញាណ	បរិ្រុ្រ្	និង	ការដ្រ្វងរក	

អគំចណា�	ទាន	នន	សពះវិញ្ញាណ	(	្រូមចមើល	ម៉ូសា�	18:16	)	។	សបាកដ	ណា្រ់	

ច�ើង	សតូវបាន	បគំចពញ	ចោ�	សពះគុណ	នន	សពះ	ចៅ	ចពល	ច�ើង	្រ្រួល	សពះវិញ្ញាណ	បរិ្រុ្រ្	

ដ្បិត	សពះវិញ្ញាណ	បរិ្រុ្រ្	ចនះ	ច�ើ�	ដដល	ែ្ល់	និង	សបទាន	ដល់	ច�ើង	នូវ	អគំណាេ	នន	

ការដញក	ការច្្វើ	ចៅ	បាន	និង	ភាពលអ	ឥតចខាចាះ	រប្រ់	សពះ	។

ទាក់្រង	នឹង	ចរឿង	ចនះ	ដអលច�ើរ	បា៉ាលី	ភី	សបាត្	(	ឆានាគំ	1807–57	)	ក្នុង	កូរ៉ុម	នន	

ពួក	សាវក	ដប់ពីរ	នាក់	បាន	បចសងៀន	ដូេ	តចៅ	ចនះ	៖	«	អគំចណា�	ទាន	នន	សពះវិញ្ញាណ	

បរិ្រុ្រ្.	.	.ោ្រ់	រាល់	សបាជាញា	ញាណ	បចង្កើន	ពសងីក	ពនាលាត	បន្សនុ្រ្	រាល់	តណាហា	និង	

ការស្រឡាញ់	ច�ើ�	្រសមប	ពួកចគ	តាមរ�ៈ	អគំចណា�ទាន	នន	សបាជាញា	េគំចោះ	

ការចសបើសបា្រ់	ស្រប	េបាប់	រប្រ់	ពួកចគ	។	សពះវិញ្ញាណ	បគំែុ្រ	អភិវ�្ឍ	បណដាដះ	និង	ច្្វើ	ឲ្យ	

មន	ភាព	ចា្រ់្រុគំ	ក្នុងការ	ដុ្រខាត់	េិត្	ឲ្យ	លអ	ក្ី	អគំណរ	រ្រជាតិ	អារម្មណ៍	សាេ់ញាតិ	

និង	ក្ីស្រឡាញ់	ពី	កគំចណើត	រប្រ់	ច�ើង	។	សពះវិញ្ញាណ	បគំែុ្រ	ឲ្យ	មន	គុណ្ម៌	េិត្លអ	

ច្រេក្ីលអ	ភាព្រន់ភ្លន់	ភាព	ដែអមដលហែម	និង	្រប្បនុរ្រ	។	សពះវិញ្ញាណ	អភិវ�្ឍ	្រសម្រ់	

រូបរាង	និង	លក្ខណៈ	រប្រ់	មនុ្រ្ស	។	សពះវិញ្ញាណ	សបទាន	្រុខភាព	កមលាគំង	ជីវេល	

និង	អារម្មណ៍	មន	្រគំនាក់្រគំនង	ក្នុង	្រង្ម	។	សពះវិញ្ញាណ	ច្្វើ	ឲ្យ	មន	ភាព	រឹងមគំ	ដល់	

្រមតថែភាព	នន	រាងកា�	និង	បញ្ញា	មនុ្រ្ស	។	សពះវិញ្ញាណ	ពសងឹង	ច�ើ�	ែ្ល់	កមលាគំង	ចៅ	

កាន់	្ររន្រ	សបសា្រ	។	្ររុប	ច្រេក្ី	ចៅ	សពះវិញ្ញាណ	ជា	ខួរឆអឹង	ជា	អគំណរ	ដល់	ដួងេិត្	

ជា	ពន្លឺ	ដល់	ដកវ	ដភ្ក	ត្ន្ី	ដល់	សតចេៀក	និង	ជីវិត	ដល់	រូបរាង	កា�	ទាគំងមូល	»	។ 3

ពរជ័�	ទាគំង	ចនាះ	ចកើត	ចឡើង	េគំចោះ	ច�ើង	ចៅចពល	ច�ើង	្រ្រួល	សពះវិញ្ញាណ	បរិ្រុ្រ្	

បនាទាប់	ពី	ពិ្ីបុណ្យ	សជមុជ្រឹក	និង	ពិ្ីបញ្ជាក់	រប្រ់	ច�ើង	។	ដអលច�ើរ	អួរ្រុន	សបាត្	

(	ឆានាគំ	1811–81	)	ក្នុង	កូរ៉ុម	នន	ពួក	សាវក	ដប់ពីរ	នាក់	បាន	បចសងៀន	ថ្	«	ចៅចពល	

ណា	ដដល	សពះវិញ្ញាណ	បរិ្រុ្រ្	មន	ចៅក្នុង	ខ្លលួន	មនុ្រ្ស	មនាក់	វា	ពុគំ	សគ្ន់ដត	្រមអាត	ដញក	

ឲ្យ	បរិ្រុ្រ្	ច�ើ�	ច្្វើ	ឲ្យ	គ្ត់	បរិ្រុ្រ្	ប៉ុចណាណះ	ច្រ	ដត	គ្ត់	្រ្រួល	បាន	នូវ	ឥ្រ្ិពល	ដល់	ខ្លលួន	

គ្ត់	ក៏	ែ្ល់	ឲ្យ	នូវ	អគំចណា�ទាន	មួ�	េគំនួន	ដដល	្រសមប់	ជា	សបចយាជន៍	រប្រ់	គ្ត់	

និង	មនុ្រ្ស	ចែ្សង	ច្រៀត	ែងដដរ	។	.	.	.	អគំចណា�	ទាន	ខាង	វិញ្ញាណ	ទាគំងចនះ	គឺ	សតូវ	បាន	

សបទាន	ឲ្យ	ដល់	្រមជិក	នន	សា្រនាេសក	ស្របតាម	ច្រេក្ីចសាមះសតង់	កាលៈច្រ្រៈ	

្រមតថែភាព	ពី	្ ម្មជាតិ	កាតព្វកិេ្ច	និង	ការ	ចៅ	បចសមើ	ទាគំងឡា�	រប្រ់	ពួកចគ	ចដើម្បី	

មនុ្រ្ស	ទាគំងអ្រ់	អាេ	សតូវ	បាន	ដណនាគំ	ចោ�	សតឹមសតូវ	បាន	បញ្ជាក់	បាន	ច្្វើ	ឲ្យ	លអ	

ឥតចខាចាះ	និង	បាន	្រច្គ្រះ	»	។ 4

ភា្ល្មមម្គប់ម្គ្ៃ់របស់ម្្រះគុណនៃម្្រះ

សពះច�្រ៊ូវសគី្រ្	ចោរចពញ	ចោ�	សពះគុណ	។	សពះសគី្រ្	បាន	្រ្រួល	សពះគុណ	

រប្រ់	ស្រង់	ដ៏	បរិបូរ	មក	ពី	សពះវរបិតា	ស្រង់	ច�ើ�	បាន	ច្្វើ	ឲ្យ	មន	«	សពះ	គុណ	ដថម	ចលើ	សពះ	

គុណ	»	(	គ.	និង	្រ.	93:12	)	។	តាម	រចបៀប	ចនាះ	ច�ើង	្រ្រួល	សពះគុណ	ដថម	ចលើ	

សពះគុណ	។	ច�ើង	នឹង	សតូវបាន	សបទាន	ឲ្យ	នូវ	សគប់	េរិតលក្ខណៈ	និង	បុគ្លិលក្ខណៈ	

រប្រ់	សពះ	។	្រីបគំែុត	អគំណាេ	នន	សពះគុណ	ដដល	អាេ	ច្្វើ	ចៅ	រួេ	និង	អគំណាេ	នន	

ភាពលអ	ឥតចខាចាះ	អាេ	ចកើត	មន	តាមរ�ៈ	ចគ្លការណ៍	នន	ច្រេក្ី	ជគំចនឿ	ការដសបេិត្	

ភាពទាបរាបសា	ច្រេក្ី	ឧ្រសា�៍	ពយាយាម	ការចគ្រពសបតិបត្ិ	និង	ការដ្រ្វងរក	

សពះវិញ្ញាណ	និង	អគំណា�	ទាន	នន	សពះវិញ្ញាណ	។

សពះគុណ	រប្រ់	សពះអមចា្រ់	គឺ	មន	សគប់សគ្ន់	ចដើម្បី	ចលើក	្រ្លួ�	បងបអទូន	ចឡើង	ចេញ	

ពី	ច្រេក្ី	សាលាប់	និង	អគំចពើ	បាប	ច�ើ�	ែ្ល់	ជីវិត	អ្រ់	កល្ប	ជានិេ្ច	ដល់	បងបអទូន	។	វា	

សគប់សគ្ន់	ចដើម្បី	ផ្លា្រ់ប្ទូរ	បងបអទូន	ផ្លា្រ់ដសប	បងបអទូន	និង	ច្្វើ	ឲ្យ	បងបអទូន	បាន	លអ	ឥតចខាចាះ	។	

វា	សគប់សគ្ន់	អាេ	ច្្វើ	ឲ្យ	បងបអទូន	ដឹង	ទាគំងស្រុង	ពី	្រកាតានុពល	នន	ភាព	ជា	សពះ	រប្រ់	បងបអទូន	

ក្នុង	នាម	ជា	បុសតា	ឬ	បុសតី	រប្រ់	សពះ	។	◼
�ក្សង់នចញមកពបីសុន្ទរកថាការ្បជុុំ្ ម្មនិដាឋានមួយនន្បព័ន្ធអប់រំស្សោច្ក«្ពះេុណរបស់្ទង់

ល្មម្េប់្គាន់ស្ម្ប់អ្ក»បានដែ្ងនៅស្កលវិទយាល័យ្ពិកហាុំយ៉ង់-ហានវៃនៅនែងៃទបី៣ដខមិែុោឆ្នាុំ

២០១៤។ស្ម្ប់សុន្ទរកថាទាុំងមរូលសរូមចរូលនៅនេ�ទុំព័រdevotional. byuh. edu។
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្ពះេុណរបស់្ពះអម្ចាស់េឺម្ន្េប់្គាន់ន�ើម្បី

នលើកស្ទលួយបងប្អចូនន�ើងនចញពបីនសចក្បីស្លាប់និងអុំនពើ

បាបន�ើយផ្ល់ជបីវិតអស់កល្ជានិច្ច�ល់បងប្អចូន។

្ពះេុណម្នភាពល្មម្េប់្គាន់ន�ើម្បីផ្លាស់ប្ចូរបងប្អចូន

ដ្បបងប្អចូននិងន្្វើឲ្យបងប្អចូនបានល្អឥតនខាចាះ។
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comp. N. Lundwall	(	ឆានាគំ	1962)	្រគំព័រ	570,	571	។



២២ លតីអា�ូណា

ជ័រអរូដ�ន�រូខុកករូស្ន់តាន់ន�្គ�ចូការចៅ

(សរូមនមើលម្៉ាថាយ៤:១៩–២០)្បនទស

អា�្សង់ទបីនជាអ្កទទួលបានពាន់រគ្វាន់ជ័យោភបី

សូមម្បាប់ែ្នុំ្ រីវរឿង

ព្រះយេស៊ូវ
ក្រតបករួ្រូបគំនូរជាអន្រជា្ិនលើកេតី១០៖



ខាង	ចសកាម	ចនះ	គឺ	ជា	គគំរូ	នន	រូបគគំនូរ	មក	ពី	

ការសបកួត	រូបគគំនូរ	ជា	អន្រជាតិ	ចលើក	្រី	

10	ដដល	សតូវបាន	ោក់	តាគំង	ពិពណ៌	នា	

ចពល	ថ្មីៗ	ចនះ	ចៅ	សារមន្ីរ	សបវត្ិសាស្រ្	សា្រនាេសក	

ចៅក្នុង	្រីសកុង	្រលត៍	ចលក	រដ្ឋ	�ូថ្�៍	។	រូបគគំនូរ	

េគំនួន	ច្្រិប	សបាគំ	បី	ផ្ទាគំង	សតូវបាន	ចសជើ្រចរើ្រ	មក	ពី	រូបគគំនូរ	

ទាគំង	944	ដដល	បាន	ោក់	សបកួត	មក	ពី	40	សបច្រ្រ	

ចៅ	ជុគំ	វិញ	ពិភពចោក	។	វិេិសតករ	អាេ	ចសជើ្រចរើ្រ	

ដគំចណើរ	ចរឿង	ណា	មួ�	អគំពី	ជីវិត	រប្រ់	សពះអង្្រច្គ្រះ	

រប្រ់	ពួកច�ើង	គឺ	សពះច�្រ៊ូវសគី្រ្	ច្្វើ	ជា	សបធ្នប្រ	

ក្នុង	ការគូរគគំនូរ	រប្រ់	ពួកចគ	។	ការបកសសា�	អគំពី	ចរឿង	

ទាគំង	ចនះ	សតូវ	បាន	ោក់	តាគំង	បគ្ហាញ	ចៅក្នុង	ការផ្ត់	ពណ៌	

ការគូរគគំនូរ	ការឆាលាក់	ការចដរបា៉ាក់	រូប	គគំនូរ	ោប	ពណ៌	ចលើ	

ក្្ចក់	និង	រូប	�ីជីថល	។	

អ្ក	អាេ	ចមើល	ការតាគំង	ពិពណ៌	ចនះ	តាម	

អ៊ិនច្ើរដណត	ចៅ	ចគ�្រគំព័រ	lds. org/ go/ 10art	។

ស្្បបីណាជបីល

ស្រយនអើរអាហារ	�ប់	នថងៃ	

េុងចសកា�	(	្រូមចមើល	

យ៉រូហាន១៣:១–៣៥)

ស�រ�្ឋអានមរិក

នមន�្គនរៃុសន�្គត

ពួកច�ើង	មក	ថ្វា�	បង្គំ	

ស្រង់(សរូមនមើលម្៉ាថាយ

២:១-២)ស�រ�្ឋអានមរិក



នម�លម្៉ាមចៅ	ជាមួ�	សពះ

(សរូមនមើលការបកដ្បនដាយ

យ៉រូដសបស្ម៊៊ី្ម្៉ាថាយ៤:១

[នៅក្នុងម្៉ាថាយ៤:១])

ស�រ�្ឋអានមរិកជាអ្កទទួល

បានពាន់រគ្វាន់ជ័យោភបី

រៃរូប៊៊ីននប៊៊ីដរៃលនាង	បាន	ដុគំ	នគំប័ុង	

និង	ចឆអើរ	សតី(សរូមនមើលយ៉រូហាន

៦:៩–១៤)ស�រ�្ឋអានមរិក

រៃុបអាដាមសុនភ្គំ	ដសបរូប(សរូមនមើល

ម្៉ាថាយ១៧:២)ស�រ�្ឋអានមរិក
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ខាតលបីនម្៉ាក្សន�្វៀល

ខុនណូលបីស្រ្ី	ដ៏	មន	

ជគំចនឿ(សរូមនមើលម្៉ាថាយ

៩:២២)ស�រ�្ឋអានមរិក

ជាអ្កទទួលបានពាន់

រគ្វាន់ជ័យោភបី

ដអលដស្ស្សយាុំងចេៀម	ដន្រ	ច្រៀត	

ដដល	ច�ើង	មន(សរូមនមើលយ៉រូហាន

១០:១៦)ស�រ�្ឋអានមរិក

ម្៉ា្្យចូន�រុមដែលដែនការ	នន	

ច្រេក្ី្រច្គ្រះ(សរូមនមើល

យ៉រូហាន៣:១៦)្បនទស

អរូ្ស្តាលបី

អ៊៊ីរីននមៀតស៍អ្វីៗ	ទាគំងអ្រ់	នន	ជីវិត	គ្ត់	៖	

សបាក់	្រ្លឹង	រប្រ់	ស្រ្ី	ចមម៉ា�(សរូមនមើល

ម្៉ាកុស១២:៤៤)ស�រ�្ឋអានមរិក
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ខាស្សលបីនភបីន្ើរសុន

សពះច�្រ៊ូវ	និង	ស្រ្ី	

ដដល	នាគំមក	កាត់ចទា្រ

(សរូមនមើលយ៉រូហាន

៨:១១)ស�រ�្ឋអានមរិក

នម�លដាយដអន

អនយ៉ុនអ្ក	គគ្វាល	

លអ(សរូមនមើលលរូកា

១៥:៤)ស�រ�្ឋអានមរិក



ដានបីដយ៉លអាលម្៉ា

វីលសុនពន្លឺ	ចៅក្នុង	្រី	

ងងឹត(សរូមនមើលយ៉រូហាន

៨:១២)ស�រ�្ឋអានមរិក

កាលាកនខលបីន្បស៍មនុ្រ្ស	

ចនះ	សបាកដ	ជា	សពះរាជបុសតា	នន	

សពះ	ដមន(សរូមនមើលម្៉ាកុស

១៥:៣៩)ស�រ�្ឋអានមរិក

កាស្ស៊រូករូខរូវីងតុន

ពិភពចោក	ដ៏	ចសេើន	ឥត	

គណនា(សរូមនមើល

ម៉រូនស២)្បនទសជប៉ុន

ន�នស្ទើរលបីយរូខុមចៅក្នុង	

្រួនេបារ(សរូមនមើល

ម្៉ាថាយ២៦:៣៦-៣៩)

ស�រ�្ឋអានមរិក



២៨ លតីអា�ូណា

វដ្យដអលវ�ើរអឈិមរ័សុល

បាឡឺែ

ក្នុងកូរ៉ុមមនេរួកស្វកែប់េតីរ

ោក់

នដា�ក្រេិកសា

សរូមឲ្យអ្កម្នអុំណរនិងភាពសុខស្ន្ដ�លនកើតម្នមកពបីការ�ឹងថា

តាមរយៈការបន្ងៀនរបស់អ្កនោះអ្កបានជះឥទ្ធិពល�ល់ជបីវិតរបស់បុេ្គលម្នាក់

ន�ើយបានជួយនលើកស្ទលួយ�ល់ករូនម្នាក់របស់្ពះវរបិតាសួេ៌

នៅនលើ�ុំនណើររបស់ពួកនេ្ត�ប់នៅកាន់វត្ម្នរបស់្ទង់វិញ។

និង

នដា�នេច្ក្តីជំននឿ

នៅ
ក្នុង	ការ	សបជុគំ	បគំោក់បគំប៉ន	អ្ក	មន	្រិ្រ្ិ	អគំណាេ	្រូចៅ	មួ�	សបធ្ន	�្រដុន	

ប៊ី	�ុិងគ្លី	(	ឆានាគំ	1910–2008	)	បាន	មន	សបសា្រន៍	ទាក់្រង	នឹង	

ការបចសងៀន	អគំពី	ចគ្លល្រ្ិ	សា្រនាេសក	ដូេចនះ	៖	«	ច�ើង	សតូវដត	មន	

ការសបុងសប�័ត្	ជា	ខាលាគំង	។	ច�ើង	សតូវដត	ចមើល	ថ្	ច�ើង	មិន	ចាក	ចេញ	ពី	[	ែ្លទូវ	]	ចឡើ�	។	ចៅក្នុង	

ការ	ខិតខគំ	រប្រ់	ច�ើង	ចដើម្បី	្រថែិត	ចៅក្នុង	ភាពចដើម	ស្រ្រ់សសា�	និង	ភាពខុ្រ	ដប្លក	ពី	ចគ	ចនាះ	

ច�ើង	អាេ	នឹង	មិន	បចសងៀន	ចរឿង	ដដល	សតូវគ្នា	ទាគំង	ស្រុង	នឹង	ចគ្លល្រ្ិ	សគឹះ	រប្រ់	សា្រនាេសក	

នន	សពះច�្រ៊ូវ	សគី្រ្	ដដល	បាន	សាដារចឡើង	វិញ	ចនះ	។	.	.	.	ច�ើង	សតូវ	ដត	�ក	េិត្	្រុក	ោក់	បដនថែម	

ច្រៀត	។	.	.	.	ច�ើង	សតូវ	ដត	ច្្វើ	ជា	អ្ក	យាម	ចៅចលើ	ប៉ម	»	។ 1

ចៅចពល	ការអប់រំ	រប្រ់	សា្រនាេសក	ចឆាពះ	ចៅ	មុខ	ចៅក្នុង	្រតវត្សរ៍	្រី	21	សគូបចសងៀន	រប្រ់	

ច�ើង	ចាគំបាេ់	សតូវ	ពិចារណា	អគំពី	ការផ្លា្រ់ប្ទូរ	នានា	ដដល	ពួកចគ	គួរ	ច្្វើក្នុង	រចបៀប	ដដល	ពួកចគ	

ចរៀបេគំ		ចដើម្បី	បចសងៀន	រចបៀប	ដដល	ពួក	ចគ	បចសងៀន	និង	អ្វី	ដដល	ពួកចគបចសងៀន	សប្រិន	ចបើ	ពួកចគ	េង់	

សាថាបនា	ច្រេក្ី	ជគំចនឿ	ដ៏	ខាជាប់ខជលួន	ចៅក្នុង	ជីវិត	រប្រ់	�ុវវ័�	ដ៏	មន	តនម្ល	រប្រ់	ច�ើង	។

ចពលចវោ	កន្លង	ែុត	ចៅ	ច�ើ�	ចពល	្រិ្រ្ស	មនាក់	បាន	្រួរ	្រគំណួរ	ចសាមះសតង់	មួ�	ច�ើ�	

សគូបចសងៀន	បាន	ចឆ្លើ�	តបថ្	«	កុគំ	បារម្	អគំពី	វា	!	»	ចពលចវោ	កន្លង	ែុត	ចៅ	ច�ើ�	ចពល	្រិ្រ្ស	

មនាក់	បាន	ចលើក	េមងៃល់	ចោ�	ចសាមះ	ចឡើង	រួេ	សគូបចសងៀន	ដថ្លង	្រីបនាទាល់	រប្រ់	គ្ត់	ជា	េចម្លើ�	មួ�	

ចដើម្បី	ចេៀ្រ	វាង	ពី	បញ្ហា	។	ចពលចវោ	កន្លង	ែុត	ចៅ	ច�ើ�	ចពល	្រិ្រ្ស	សតូវ	បាន	ការោរ	ពី	មនុ្រ្ស	

ដដល	វា�	សបហារ	ចលើ	សា្រនាេសក	។

នៅក្នុងសុន្ទរកថាទាុំងននះដ�លដែ្ងនៅកាន់្េរូបន្ងៀនស្សោក្នុង្បព័ន្ធអប់រំរបស់ស្សោច្កដអលនែើរបា�ឺ�បាន

ដចកច្យនគាលការណ៍និងការទរូោមានដ�លអនុវត្ចុំនពាះអស់អ្កដ�លបន្ងៀននៅក្នុងស្សោច្ក។
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្រគំណាង	លអ	សពះអមចា្រ់	បាន	សបទាន	ការ្រូនាមន	ចនះ	ដល់	សគូបចសងៀន	ទាក់្រង	នឹង	

សគ្	ចនះ	និង	សគ្	ចែ្សង	ច្រៀត	៖	«	ច�ើ�	ដូេ	ជា	មនុ្រ្ស	ពុគំមន	ច្រេក្ី	ជគំចនឿ	ទាគំងអ្រ់	

គ្នា	ចនាះ	េូរ	អ្ក	រាល់	គ្នា	ពយាយាម	ដ្រ្វងរក	ច�ើ�	បចសងៀន	គ្នា	ចៅ	វិញ	ចៅ	មក	នូវ	ោក្យ	

្រម្ី	នន	សបាជាញា	វាងនវ	ដមន	ច�ើ�	េូរអ្ក	រាល់	គ្នា	ដ្រ្វងរក	ោក្យ	្រម្ី	នន	សបាជាញា	វាងនវ	

ចេញ	ពីច្រៀវចៅ	ដ៏	លអៗ	បគំែុត	េូរដ្រ្វងរក	ការចរៀន្រូសត	ចោ�សារ	ការ្រិកសា	និង	

ចោ�សារ	ច្រេក្ីជគំចនឿែង	»	(	គ.	និង	្រ.	88:118	)	។

ជាពិច្រ្រ	ចរឿង	ចនះ	អនុវត្	នា	្រព្វ	នថងៃ	ចនះ	ពីចសោះ	មិនដមន	សគប់	្រិ្រ្ស	រប្រ់	អ្ក	

មន	ច្រេក្ី	ជគំចនឿ	ចាគំបាេ់	ចដើម្បី	សបឈម	មុខ	នឹង	ឧប្រគ្	ដដល	ចៅ	ខាង	មុខ	ចនាះ	ច្រ	

ចោ�សារ	មន	ពួកចគ	ជាចសេើន	បាន	ជួប	នឹង	កមលាគំង	បគំផ្លាញ	កាន់ដត	ខាលាគំង	នន	ចោកិ�	រួេ	

ចៅ	ច�ើ�	តាម	អ៊ិនច្ើរដណត	ដដល	វា	ជា	្រសតូវ	នឹង	ច្រេក្ីជគំចនឿ	សគួសារ	និង	ប្រោឋាន	

ដគំណឹងលអ	។	អ៊ិនច្ើរដណត	កគំពុង	ដត	ពសងីក	ឥ្រ្ិពល	រប្រ់	វា	ចៅ	្រូទាគំង	ពិភពចោក	ច្រ្ើរ	

ដត	សគប់	ែ្ះ	និង	សគប់	នដ	សគប់	គគំនិត	រប្រ់	្រិ្រ្ស	ច�ើង	។

អ្ក	អាេ	ជួ�	្រិ្រ្ស	ចោ�	ការ	បចសងៀន	ពួកចគ	អគំពី	អតថែន័�	នន	ការប្្ចទូល	រួម	គ្នា	នូវ	

ការ	្រិកសា	ជាមួ�	នឹង	ច្រេក្ីជគំចនឿ		ចៅចពល	ពួកចគ	ចរៀន	។	បចសងៀន	ពួកចគ	តាមរ�ៈ	

ការបគ្ហាញ	ជា	គគំរូ	នូវ	ជគំនាញ	និង	មច្យាបា�	ចនះ	ក្នុង	ថ្នាក់	ចរៀន	។

សបធ្ន	ហារ៉ូល	ប៊ី	លី	(	ឆានាគំ	1899–1973	)	បាន	្រចង្កត	ច�ើញ	ដូេ	ចនះ	៖

«	ច�ើង	នឹង	រំឭក	បងបអទូន	ថ្	តសមូវការ	ឲ្យ	មន	េគំចណះដឹង	ចោ�	ច្រេក្ីជគំចនឿ	គឺ	ពុគំ	

ដមនជា	ែ្លទូវ	គ្�ស្រួល	ចដើម្បី	ចរៀន្រូសត	ចនាះ	ច្រ	។	វា	សតូវការ	ការខិតខគំ	យា៉ាង	ខាលាគំង	ច�ើ�	

ពយាយាម	ជា	បន្	បនាទាប់	ចោ�	ច្រេក្ី	ជគំចនឿ	។	.	.	.

«	ការ	ចរៀន	្រូសត	ចោ�	ច្រេក្ីជគំចនឿ	គឺ	ពុគំ	ដមន	ជា	កិេ្ចការ	្រសមប់	បុរ្រ	[	ឬ	ស្រ្ី	]	

ខជិល	សេអូ្រ	ចនាះ	ច្រ	។	មន	មនុ្រ្ស	មនាក់	បាន	និយា�	ថ្	ដគំចណើរ	ការ	ដូចេ្ះ	តសមូវ	ឲ្យ	

មន	ការ	េុះេូល	នន	សពលឹង	ទាគំងមូល	ដដល	តភាជាប់	គគំនិត	និង	អារម្មណ៍	ក្នុង	ខ្លលួន	មនុ្រ្ស	

ចៅនឹង	សពះ—្រគំនាក់្រគំនង	សតឹមសតូវ	សតូវដត	បចង្កើត	ចឡើង	។	បនាទាប់ពី	ចនាះ	ច្រើប	ចកើត	មន	

នូវ	‹	េគំចណះដឹង	ចោ�	ច្រេក្ីជគំចនឿ	›	»	។ 2

េគំចណះដឹង	ចោ�	ច្រេក្ីជគំចនឿ	នឹង	បចង្កើត	ជា	្រីបនាទាល់	បរិ្រុ្រ្	ច�ើ�	្រីបនាទាល់	

បរិ្រុ្រ្	មន	អគំណាេ	ផ្លា្រ់ប្ទូរ	ជីវិត	ដូេ	បាន	បគ្ហាញ	ក្នុង	ចរឿង	្រចង្ខប	ដូេ	តចៅ	ចនះ	។

វរឿងបរី

�្វីប៊ី	ខាច្ើរ	បាន	ចាកចេញ	ពី	ែ្ះ	រប្រ់	នាង	ចៅ	ក្នុង	រដ្ឋ	ដម៉ន	្រ.រ.អា.	ចដើម្បី	ចៅ	

ជួបជុគំ	នឹង	ពួកបរិ្រុ្រ្	ចៅ	រដ្ឋ	អូន�អូ	ក្នុង	្រ្រវត្សរ៍	ឆានាគំ	1830	។	គ្ត់	បាន	រំឭក	ថ្	

«	មិត្	រប្រ់	ខ្នុគំ	ច្រងៃើេ	េគំចោះ	ដគំចណើរ	ជីវិត	ខ្នុគំ	ច�ើ�	ខ្នុគំ	ក៏	ច្រងៃើេ	ខ្លលួន	ឯង	ដដរ	ប៉ុដន្	មន	អ្វី	មួ�	

ក្នុង	ខ្លលួន	ខ្នុគំ	ដដល	ជសមុញ	ឲ្យ	ខ្នុគំ	ច្្វើ	វា	។	ភាព	ចសាកចៅ	រប្រ់	មដា�	ខ្នុគំ	ចៅ	ចពល	ច�ើង	

ចាក	ចេញ	ពី	ែ្ះ	គឺ	ជា	ភាព	ចសាក	ចៅ	មួ�	ដដល	ខ្នុគំ	ច្រ្ើរ	ដត	មិន	អាេ	សទាគំស្រ	បាន	ប៉ុដន្	

ចបើ	មិន	ចោ�	សារ	វិញ្ញាណ	ចៅ	ខាង	ក្នុង	ចនាះ	ច្រ	ខ្នុគំ	នឹង	មន	ភាព	រអាក់រអួល	ជា	ពុគំ	ខាន	

ចឡើ�	»	។ 3

�្វីប៊ី	បាន	ច្្វើ	តាម	ពយាការី	�៉ូដ្រប	្រ៊្មី្	ច�ើ�	បាន	ជួបជុគំ	នឹង	ពួក	បរិ្រុ្រ្	ចៅ	រដ្ឋ	



៣០ លតីអា�ូណា

អូន�អូ	ច�ើ�	្រីបគំែុត	ចៅ	រដ្ឋ	�ូថ្�៍	ជា	កដន្លង	ដដល	គ្ត់	្រ្រួល	មរណភាព	ក្នុង	នាម	

ជា	ពួកបរិ្រុ្រ្	នថងៃ	េុង	ចសកា�	ចសាមះសតង់	ច�ើ�	បាន	្រ្រួល	នឹម	ច្រ្មើ	គ្នា	ក្នុង	នាមជា	ភរិយា	

រប្រ់	សបធ្ន	សា្រនាេសក	វិល�្វទូ�	វូ�សដុព្វ	(	ឆានាគំ	1807–98	)	។

ក្នុង	នាម	ជា	និ្រិត្ស	ចៅ	មហាវិ្រយាល័�	ម៉ារ៉ុន	ជី	រ៉មនី	(	ឆានាគំ	1897–1988	)	

បាន	្រចសមេ	េិត្	ថ្	ចោក	មិន	អាេ	បចសមើ	ចប្រកកម្ម	បាន	ច្រ	ចោ�សារ	ដត	សាថានភាព	

�ិរ្្វតថែនុ	សគួសារ	រប្រ់	ចោក	។	មន	សគ្	មួ�	ចោក	បាន	សាដាប់	ឮ	ដអលច�ើរ	ដមលវិន	

ចជ	បាឡឺដ	(	ឆានាគំ	1873–1939	)	និយា�	។	ជីវសបវត្ិ	កត់	េគំណាគំ	ថ្	«	[	ម៉ារ៉ុន	]	ពុគំ	

បាន	ដឹង	ចៅចពល	ចនាះ	ថ្	ែ្លទូវ	ជីវិត	រប្រ់	ចោក	ច�ៀប	នឹង	ផ្លា្រ់ប្ទូរ	ទាគំងស្រុង	ក្នុង	ចពល	

មួ�	រំចពេ	ដភ្ក	ចនាះ	ច្រ	»	។

ចរឿង	ចនាះ	បាន	បន្	ថ្	៖	«	ចនាះជា	ចលើក	ដគំបូង	ដដល	ម៉ារ៉ុន	.	.	.	បាន	�ល់	ទាគំងស្រុង	

ថ្	[	ដូេជា	]	សតូវ	បាន	្រថែិត	ចៅ	

ចសកាម	ឥ្រ្ិពល	នន	ការ	បគំែុ្រគគំនិត	។	

អារម្មណ៍	ចាក់	ចោត	និង	ចឆះឆួល	

ក្នុង	េិត្	បាន	បគំចពញ	ក្នុង	សពលឹង	

រប្រ់	ចោក	។	ចោក	.	.	.	ពុគំ	ដដល	

រំជួល	ដួងេិត្	យា៉ាង	ខាលាគំង	ដូេ	ចពល	

ចនះ	ច្រ	ចពល	សាដាប់	ឮ	ោក្យ	្រម្ី	រប្រ់	

សាវក	ថ្មី	បគំែុត	រូប	ចនះ	។	.	.	.

ពន្លឺ	នន	្រឹក	មុខ	រប្រ់	សាវក	និង	

ភាព	ចសាមះសតង់	នន	្រីបនាទាល់	រប្រ់	

ចោក	បាន	ច្្វើ	ឲ្យ	ខ្លលួន	ចោក	មន	

េិត្	ចោរចពញ	ចោ�	បគំណង	សបាថ្នា	

ដ៏	ខាលាគំង	មួ�	ចដើម្បី	ចេញ	ចៅ	បគំចពញ	

ចប្រកកម្ម	។	.	.	.	ចោក	បាន	ដឹង	

ថ្	ដែនការ	រប្រ់	ចោក	ចដើម្បី	បន្	

ការ	្រិកសា	សតូវ	ដត	ផ្អាក	»	។ 4

មិន	�ូរ	ប៉ុនាមន	ម៉ារ៉ុន	បាន	ច្្វើ	ដគំចណើរ	ចៅ	សបច្រ្រ	អូសសាតាលី	ជា	កដន្លង	ដដល	គ្ត់	

បាន	បចសមើ	ចោ�	ចសាមះសតង់	។	ចសកា�មក	ចោក	បាន	កាលា�	ជា	សាវក	ដ៏	អសាចារ្យ	មនាក់	

និង	ជា	្រមជិក	នន	គណៈ	សបធ្ន	្រីមួ�	។

ចរឿង	េុង	ចសកា�	ចនះ	បាន	មក	ពី	សបធ្ន	ប៊�ដ៏	ច�.	ផ្កកឺ	(	ឆានាគំ	1924–

2015	)	សបធ្ន	កូរ៉ុម	នន	ពួក	សាវក	ដប់ពីរ	នាក់	អគំពី	ឥ្រ្ិពល	នន	សគូបចសងៀន	វ័�	

េគំណា្រ់	ចៅចលើ	វិោលាម	អ៊ី	បាដរ៉ត	។	សគូបចសងៀន	ជា	អ្ក	ដសបេិត្ចជឿ	មនាក់	មក	ពី	សបច្រ្រ	

ណរចវ៉	មន	ជគំនាញ	ភាសា	អង់ចគ្ល្រ		ពុគំ	្រូវ	លអ	ច្រ	។	ដត	ចទាះជា	យា៉ាង	ណា	ក៏	ចោ�	មិន	ថ្	

សគូបចសងៀន	មន	កសមិត	សតឹម	ណា	ចនាះ	ច្រ	សបធ្ន	ផ្កកឺ	បាន	រំឭក	ថ្	បងសបុ្រ	បាដរ៉ត	

បាន	ដថ្លង	្រីបនាទាល់	អគំពី	សគូ	បចសងៀន	រប្រ់	ចោក	ថ្	«	ច�ើង	អាេ	កច្ដា	នដ	រប្រ់	ច�ើង	

ចោ�	ចភ្លើង	នន	ច្រេក្ីជគំចនឿ	រប្រ់	គ្ត់	បាន	»	។ 5

ចសកា�មក	វីោលាម	បាន	កាលា�	ចៅ	ជា	អ្ក	សគប់សគង	ថ្នាក់	្រិកាខាសាោ	ថ្នាក់	

វិ្រយាសាថាន	និង	សាោ	រប្រ់	សា្រនាេសក	។

េគំចោះ	�្វីប៊ី,	ម៉ារុន,	និង	វិោលាម	ដដល	បាន	សាដាប់	ឮ	្រីបនាទាល់	ដ៏	បរិ្រុ្រ្	មួ�	បាន	

កាលា�	ចៅជា	កាតាលីករ	ដដល	ផ្លា្រ់ប្ទូរ	ជីវិត	រប្រ់ពួកចគ	ជា	ចរៀង	រ�ូត	។	វា	ក៏	មន	ពិត	

ដូេ	គ្នា	ចនះ	េគំចោះ	អ្រ់	អ្ក	ដដល	អ្ក	បចសងៀន	ែងដដរ	។	ចទាះ	ជា	យា៉ាង	ណា	ក៏	ចោ�	

ចោ�សារ	ដត	ភាពពិត	នន	ពិភពចោក	្រព្វ	នថងៃ	ចនះ	្រី	បនាទាល់	បរិ្រុ្រ្	អាេ	នឹង	មិន	មន	

ល្មម	សគប់សគ្ន់	ជានិេ្ច	ចនាះ	ច្រ	។	�្វីប៊ី,	ម៉ារុន,	និង	វិោលាម	មនភាព	សាអាត្រអគំ	និង	

បរិ្រុ្រ្	ច�ើ�	គ្មន	ជាប់	ជគំោក់	នឹង	ចរឿង	អា្រសគ្ម	និង	ភាព	ចសាមគចសគ្ក	នន	ចោកិ�	

ចនាះ	ច្រ	ចៅចពល	ពួកចគ	អង្នុ�	ចៅ	ជិត	អ្ក	ែ្សព្វ	ែសា�	សា្រនា	សគូ	បចសងៀន	និង	

អ្កដឹកនាគំ	ដ៏	បគំែុ្រគគំនិត	ចនាះ	។	សពះវិញ្ញាណ	គ្�	នឹង	ចាក់េូល	ចៅក្នុង	ដួងេិត្	ដ៏	

្រន់ភ្លន់	និង	បរិ្រុ្រ្	រប្រ់	ពួកចគ	។

្រព្វនថងៃ	ចនះ	ចរឿង	ចនាះ	គឺ	ខុ្រ	គ្នា	ឆាងា�	ណា្រ់	។	្រិ្រ្ស	រប្រ់	អ្ក	មួ�	េគំនួន	អាេ	នឹង	

សតូវ	រង	ឥ្រ្ិពល	ចោ�	រូបអា្រសគ្ម	និង	ចរឿង	ចសាមគចសគ្ក	ខាង	ចោកិ�	រួេ	ចៅ	ច�ើ�	

ពីមុន	ពួកចគ	មក	ដល់	ថ្នាក់	ចរៀន	រប្រ់	អ្ក	។

សគ្ន់ដត	មួ�	ជគំនាន់	កន្លង	ចៅ	ដដល	មនុ្រ្ស	វ័�	ចក្មង	រប្រ់	ច�ើង	អាេ	េូល	ចៅកាន់	

ព័ត៌មន	អគំពី	សបវត្ិ	ចគ្លល្រ្ិ	និង	ការ	អនុវត្	រប្រ់	ច�ើង	សតូវ	បាន	កគំណត់	េគំចោះ	ដត	

ឯកសារ	ចបាះពុម្ព	ចោ�	សា្រនាេសក	ប៉ុចណាណះ	។	្រិ្រ្ស	មួ�	េគំនួន	តូេ	ជួប	នឹង	ឯកសារ	

ដដល	ការបកសសា�	ែ្នុ�	ពី	សា្រនាេសក	។	ភាគចសេើន	�ុវវ័�	រប្រ់	ច�ើង	បាន	រ្រ់ចៅ	

ក្នុង	ជីវិត	ដដល	សតូវ	បាន	ការោរ	។

កម្មវិ្ី	្រិកសា	រប្រ់	ច�ើង	ចៅចពល	ចនាះ	ចទាះ	ជា	បចង្កើត	ចឡើង	ក្នុង	បគំណង	លអ	ក្ី	ក៏	ពុគំ	

បាន	ចរៀបេគំ	្រិ្រ្ស	្រសមប់	ជគំនាន់	បេ្ចនុប្បន្	ចនះ	ដដរ—ចនះ	ជា	ជគំនាន់	មួ�	ដដល	ពួកចគ	អាេ	

េូល	ចៅ	កាន់	អ្វីៗ	ដដល	សបកប	ចោ�	គុណ្ម៌	អគំពី	សា្រនាេសក	មក	ពី	សគប់	សាថានភាព	

បាន	យា៉ាង	គ្�	។	្រព្វ	នថងៃ	ចនះ	អ្វី	ដដល	ពួកចគ	ចមើល	ច�ើញ	ចៅក្នុង	ឧបករណ៍	េល័ត	

រប្រ់	ពួកចគ	្រគំនង	ជា	ឧប្រគ្	េគំចោះ	ច្រេក្ីជគំចនឿ	ចសេើន	ដូេ	ជា	ការជគំរុញ	ឲ្យ	មន	ច្រេក្ី	

ជគំចនឿ	ែង	ដដរ	។	�ុវវ័�	រប្រ់	ច�ើង	ជាចសេើន	សារល់	Google	ចសេើនជាង	ដគំណឹងលអ	

្រ្រួល	�ក	អ៊ិនច្ើរដណត	ចសេើនជាង	ការ	បគំែុ្រគគំនិត	ច�ើ�	កាន់ដត	េូលរួម	ក្នុង	

Facebook	ចសេើន	ជាង	ច្រេក្ីជគំចនឿ	។

ចំវណរះចំណាៃខាងវគ្លលទ្ធឈិ

ចៅក្នុង	ពន្លឺ	នន	ឧប្រគ្	ទាគំងចនះ	គណៈកម្មការ	អប់រំ	សា្រនាេសក	ថ្មីៗ	ចនះ	បាន	

អនុមតិ	ឲ្យ	មន	កម្មវិ្ី	មួ�	ចៅក្នុង	ថ្នាក់	្រិកាខាសាោ	ដដល	ចៅ	ថ្	េគំចណះេគំណាន	ខាង	

ចគ្លល្រ្ិ	។	ជា	ការសាថាបនា	ចៅចលើ	អ្វី	ដដល	មន	រួេ	ចៅ	ច�ើ�	ចៅក្នុង	េគំចណះេគំណាន	

ប្រគម្ពីរ	ចនាះ	កម្មវិ្ី	ថ្មី	ចនះ	នឹង	ចផ្ដាត	ចៅចលើ	ការ	សាថាបនា	និងការ	ពសងឹង	ច្រេក្ីជគំចនឿ	

រប្រ់	្រិ្រ្ស	ច�ើង	ចៅចលើ	សពះច�្រ៊ូវ	សគី្រ្	ច�ើ�	ការោរ	ពួកចគ	ចោ�	្រមតថែភាព	

កាន់ដត	ខាលាគំង	ចដើម្បី	រ្រ់ចៅ	និង	អនុវត្	ដគំណឹងលអ	ចៅក្នុង	ជីវិត	ពួកចគ	។	ចពល	ចសបើ	

ប្រគម្ពីរ	និង	ោក្យ	្រម្ី	រប្រ់	ពួកពយាការី	ពួកចគ	នឹង	ចរៀន	អគំពី	រចបៀប	ចដើម្បី	ច្្វើ	្រកម្មភាព	

យុវវ័យរបស់ងយើរជាង្ចើនសាគា�់Google
ង្ចើនជារែំណឃឹរ�្អទទរួ�យកអ៊ិនងធើរលណត

ង្ចើនជារការបំផុសគំនិតងហើយកាន់លតចូ�ររួរក្នបុរ

Facebookង្ចើនជារងសចក្ដីជំងនឿ។



ចោ�	ច្រេក្ីជគំចនឿ	ចៅចលើ	សពះសគី្រ្	ចដើម្បី	្រ្រួលបាន	េគំចណះដឹង	

ខាងវិញ្ញាណ	និង	ការ	�ល់ដឹង	អគំពី	ដគំណឹងលអ	រប្រ់	ស្រង់	។	ច�ើ�	

ពួកចគ	នឹង	មន	ឱកា្រ	ចដើម្បី	ចរៀន	អគំពី	រចបៀប	អនុវត្	ចគ្លល្រ្ិ	នន	

សពះសគី្រ្	និង	ចគ្លការណ៍	ដគំណឹងលអ	េគំចោះ្រគំណួរ	និង	ឧប្រគ្	

នានា	ដដល	ពួកចគ	សាដាប់	ឮ	និង	ចមើល	ច�ើញ	ជា	ចរៀង	រាល់នថងៃ	ចៅក្នុង	

េគំចណាម	មិត្ភក្ិ	និង	សបព័ន្	ែ្សព្វែសា�	្រង្ម	។

កម្មវិ្ី	ចនះ	គឺ	បគំែុ្រ	គគំនិត	និង	េគំ	ចពលចវោ	។	វា	នឹង	មន	

ឥ្រ្ិពល	ដ៏	អសាចារ្យ	ចលើ	�ុវវ័�	រប្រ់	ច�ើង	។	ចទាះ	ជា	យា៉ាង	ណា	ក៏	

ចោ�	ភាពចជាគជ័�	នន	េគំចណះេគំណាន	ខាង	ចគ្លល្រ្ិ	និង	

កម្មវិ្ី	្រិកសា	ចៅក្នុង	សបព័ន្	អប់រំ	ចែ្សងៗ	ច្រៀត	រប្រ់	សា្រនាេសក	

ទាគំងអ្រ់	នឹង	ពឹងដែអក	ទាគំងស្រុង	ចៅចលើ	សគូបចសងៀន	រប្រ់	ច�ើង	។

ចៅក្នុង	ការ	សបឈម	មុខ	នឹង	ឧប្រគ្	ទាគំងចនះ	ចតើ	ឱកា្រ	

និងការ	្រ្រួលខុ្រ	សតូវ	អ្វី	ខ្លះ	ដដល	សគូបចសងៀន	ដគំណឹង	លអ	មន	

ក្នុង	្រតវត្សរ៍	្រី	21	ចនះ	?	ពិតសបាកដណា្រ់់	អ្ក	ទាគំងអ្រ់	

គ្នា	ដដល	ជា	សគូបចសងៀន	សតូវ	ដត	ស្រឡាញ់	សពះអមចា្រ់	ស្រឡាញ់	

សា្រនាេសក	ស្រង់	ច�ើ�	ស្រឡាញ់	្រិ្រ្ស	រប្រ់	អ្ក	។	អ្ក	

សតូវ	ដត	ដថ្លង	្រីបនាទាល់	បរិ្រុ្រ្	ចោ�	ចសាមះសតង់	និង	ជាញឹកញាប់	

ែងដដរ	។	ចលើ្រ	ពី	ចនាះ	ច្រៀត	ចសេើន	ជាង	ចពល	ណាៗ	ទាគំងអ្រ់	ក្នុង	

សបវត្ិសាស្រ្	រប្រ់	ច�ើង	្រិ្រ្ស	រប្រ់	អ្ក	សតូវការ	ពរជ័�	ចោ�	ការ	

ចរៀន	មតិកា	និង	បរិប្រ	ខាង	ចគ្លល្រ្ិ	និង	សបវត្ិសាស្រ្	ចោ�	ការ	

្រិកសា	និង	ចោ�	ច្រេក្ីជគំចនឿ	អម	ជាមួ�	នឹង	្រីបនាទាល់	បរិ្រុ្រ្	

ចដើម្បី	ពួកចគ	អាេ	មន	ប្រពិចសា្ន៍	ដសបេិត្ចជឿ	ដដល	មន	ភាព	

ចា្រ់្រុគំ	និង	�ូរ	អដង្វង	ក្នុង	ដគំណឹងលអ	និង	មនការ	តាគំងេិត្	េគំចោះ	

សពះច�្រ៊ូវ	សគី្រ្	ចពញ	មួ�	ជីវិត	។	ការដសបេិត្ចជឿ	ដដល	មន	ភាព	

ចា្រ់្រុគំ	និង	�ូរ	អដង្វង	មន	ន័�	ថ្	ពួកចគ	នឹង	«	្រថែិត	ចៅចលើ	្រូក	

ច�ើ�	ចតាង	ជាប់	នឹង	្រូក	»	ចពញ	មួ�	ជីវិត	រប្រ់	ពួកចគ	។ 6

ចដើម្បី	ឲ្យ	អ្ក	�ល់	អគំពី	មតិកា	និង	បរិប្រ	ខាង	ចគ្លល្រ្ិ	នន	

ប្រគម្ពីរ	និង	ខាង	សបវត្ិសាស្រ្	នន	សបវត្ិ	រប្រ់	ច�ើង	ចនាះ	អ្ក	នឹង	

ចាគំបាេ់	សតូវ	្រិកសា	ចេញ	ពី	«	ច្រៀវចៅ	លអៗ	»	ដូេ	ដដល	សពះអមចា្រ់	

បាន	ដឹកនាគំ	(គ.	និង	្រ.	88:118)	។	«	ច្រៀវចៅ	លអៗ	»	រួម	

មន	ប្រគម្ពីរ	ការ	បចសងៀន	រប្រ់	ពួក	ពយាការី	និង	ពួកសាវក	បេ្ចនុប្បន្	

និង	ការ្រិកសា	រប្រ់	ពួក	អិល.�ី.ចអ្រ	លអៗ	បគំែុត	ដដល	មន	។	

តាមរ�ៈ	ការ	ខិតខគំ	ចោ�	ឧ្រសា�៍	រប្រ់	អ្ក	ចដើម្បី	ចរៀន	ចោ�	ការ	

្រិកសា	និង	ចោ�	ច្រេក្ីជគំចនឿ	ចនាះ	អ្ក	នឹង	អាេ	ជួ�	្រិ្រ្ស	រប្រ់	

អ្ក	ចរៀន	ជគំនាញ	និង	អាកប្បកិរិយា	ដដល	ចាគំបាេ់	ចដើម្បី	ដញក	ដឹង	រវាង	

ព័ត៌មន	ដដល	អាេ	ពឹងដែអក	បាន	ដដល	នឹង	ជួ�ចលើក	ពួកចគ	ចឡើង	

ពី	ព័ត៌មន	ដដល	មន	ច្រេក្ីពិត	ោក់	កណាតាល	និងការបកសសា�	

ចគ្លល្រ្ិ	សបវត្ិសាស្រ្	និង	ការ	អនុវត្	ចោ�	ពុគំ	សតឹមសតូវ	ដដល	

នឹង	នាគំ	ពួកចគ	ឲ្យ	ធ្លាក់	េុះ	។

្រូម	បចសងៀន	ពួកចគ	អគំពី	ឧប្រគ្	នានា	ដដល	ពួកចគ	សបឈម	

មុខ	ចៅចពល	ពួកចគ	ពឹង	ដែអក	ចៅចលើ	អ៊ិនច្ើរដណត	ចដើម្បី	ចឆ្លើ�	នឹង	

្រគំណួរ	អគំពី	សារៈ្រគំខាន់	ដ៏	អ្រ់	កល្ប	ជានិេ្ច	។	្រូម	រំឭក	ពួកចគ	

ថ្	យា៉ាកុប	ពុគំ	បាន	និយា�	ថ្	«	ចបើ	អ្ក	រាល់គ្នា	ណា	មួ�	ខ្វះ	សបាជាញា	

មន	ដត	្រូម	ដល់	Google	ចនាះច្រ	!	»	(	្ូរមចមើល	យា៉ាកុប	

1:5	)	។

មនុ្រ្ស	ោលា្រនវ	ពុគំ	ពឹងដែអក	ចៅចលើ	អ៊ិនច្ើរដណត	ចដើម្បី	ច្្វើ	

ការ	វិភាគ	ច�ើ�	ពយាបាល	បញ្ហា	្រុខភាព	ខាង	្រតិអារម្មណ៍	

ខាង	សាមរតី	និង	ខាង	រូបកា�	ចនាះច្រ	ជា	ពិច្រ្រ	បញ្ហា	ដដល	

គគំរាម	គគំដ�ង	ដល់	អា�ុ	ជីវិត	។	ែ្នុ�	ចៅ	វិញ	ពួកចគ	ដ្រ្វងរក	

អ្កជគំនាញខាង	្រុខភាព	ជា	អ្ក	ទាគំងឡា�	ដដល	បាន	

បគំោក់បគំប៉ន	និង	្រ្រួល	បាន	អាជាញាបណ្ណ	ចោ�	បាន	្រ្រួល	សារល់	

មកពី	គណៈកម្មការ	ចវជជសាស្រ្	រដ្ឋ	។	ចទាះជា	យា៉ាង	ចនាះ	ក្ី	មនុ្រ្ស	

ដដល	សបុងសប�័ត្	ដ្រ្វងរក	គគំនិត	្រីពីរ	។

សប្រិន	ចបើ	ចនាះ	ជា	ែ្លទូវ	សតូវ	ចដើម្បី	ដ្រ្វងរក	េចម្លើ�	េគំចោះ	បញ្ហា	

្រុខភាព	ខាង	្រតិ	អារម្មណ៍	ខាង	សាមរតី	និង	ខាង	រូបកា�	

ច�ើ�	វា	គួរ	ដត	ដបប	ដូចចានាះ	ចៅចពល	ជីវិត	អ្រ់កល្ប	ជានិេ្ច	្រថែិត	ក្នុង	

ភាពហានិភ័�	។	ចៅចពល	មន	អ្វី	មួ�	ដដល	គគំរាមគគំដ�ង	ខាលាគំង	

ដល់	ជីវិត	ខាង	វិញ្ញាណ	រប្រ់	ច�ើង	ដល់	្រគំនាក់្រគំនង	សកុមសគួសារ	

ដ៏	មន	តនម្ល	បគំែុត	រប្រ់	ច�ើង	និង	្រមជិក	ភាព	ចៅក្នុង	នគរ	រប្រ់	

ច�ើង	ចនាះ	ច�ើង	គួរ	ដត	ដ្រ្វងរក	អ្ក	ដឹកនាគំ	សា្រនាេសក	ដដល	

�ល់េិត្	និង	ចសាមះសតង់	ចដើម្បី	ជួ�	ច�ើង	។	ច�ើ�	ចបើចាគំបាេ់	

ច�ើង	គួរ	ដត	្រុគំ	ជគំនួ�	ពី	អ្ក	ទាគំងឡា�	ដដល	មន	ការបគំោក់បគំប៉ន	

វិជាជាជីវៈ	សតឹមសតូវ	មន	ប្រពិចសា្ន៍	និង	មន	ជគំនាញ	។

ចនះ	ជា	អ្វី	ដដល	ខ្នុគំ	ច្្វើ	ចៅចពល	ខ្នុគំ	សតូវការ	េចម្លើ�	េគំចោះ	្រគំណួរ	

ផ្ទាល់ខ្លលួន	ដដល	ខ្នុគំ	ពុគំ	អាេ	ចឆ្លើ�	ចោ�	ខ្លលួន	ឯង	បាន	។	ខ្នុគំ	ដ្រ្វងរក	

ជគំនួ�	មក	ពី	បងបអទូន	សបុ្រ	ក្នុង	កូរ៉ុម	ដប់ពីរ	នាក់	រប្រ់	ខ្នុគំ	និង	មកពី	

អ្ក	ទាគំងឡា�	ដដល	មន	ជគំនាញ	ចៅក្នុង	ជគំនាញ	សបវត្ិសាស្រ្	និង	

ចគ្លល្រ្ិ	សា្រនាេសក	។

សគូបចសងៀន	ដគំណឹង	លអ	គួរ	ដត្រថែិត	ក្នុង	េគំចណាម	មនុ្រ្ស	ដគំបូង	

ចគ—ចស្ពី	សកុមសគួសារ	្រិ្រ្ស	រប្រ់	អ្ក	ផ្ទាល់	ដដល	សតូវ	ដណនាគំ	អគំពី	

សបភព	្រិ្រ្ិអគំណាេ	េគំចោះ	សបធ្ន	ប្រ	ដដល	មិន	្រូវ	មន	ចគ	សារល់	

ឬ	េសមូងេសម្រ	ដូចេ្ះ	្រិ្រ្ស	រប្រ់	អ្កនឹង	ថ្លឹងដថ្លង	តាម	អ្វី	ដដល	

នដា�ក្រេិកសាដេវងរកក្រនរៀនេូត្



៣២ លតីអា�ូណា

ពួកចគ	សាដាប់	ឮ	ឬ	អាន	ចៅចពល	ចសកា�	ចៅ	នឹង	អ្វី	ដដល	ពួកចគ	សតូវ	

បាន	បចសងៀន	រួេ	ចៅ	ច�ើ�	ចនាះ	។

រោរចាក់ថ្នាំបគ្ការខាងវិញ្ញាណ

ច�ើង	ែ្ល់	នូវ	ការ	ចាក់ថ្នាគំ	បគ្ការ	ដល់	អ្កែ្សព្វែសា�	សា្រនា	

ដ៏	មន	តនម្ល	រប្រ់	ច�ើង	ពីមុន	ប្ជទូន	ពួកចគ	ឲ្យចៅ	តគំបន់	ចប្រកកម្ម	

ដូចេ្ះ	ពួកចគ	នឹង	សតូវបាន	ការោរ	្រប់្រល់	នឹង	ជគំងឺ	ដដល	អាេ	ច្្វើ	ឲ្យ	

ពួកចគ	ចសគ្ះ	ថ្នាក់	។	ស្រចដៀង	គ្នា	ចនះ	ដដរ	ពីមុន	អ្ក	ប្ជទូន	្រិ្រ្ស	

ចៅក្នុង	ចោកិ�	្រូម	ចាក់	ថ្នាគំ	បគ្ការ	ពួកចគ	ចោ�	ការ	ែ្ល់	នូវ	ការ	

បកសសា�	ចគ្លល្រ្ិ	ដគំណឹងលអ	ប្រគម្ពីរ	សបវត្ិ	រប្រ់	ច�ើង	និង	

សបធ្នប្រ	ទាគំងឡា�	ចោ�	ចសាមះសតង់	ចេះ	គិត	គូរ	និង	សតឹមសតូវ	

ដដល	ចពលខ្លះ	មន	ការ	ភាន់សេឡគំ	។

ចដើម្បី	ចរៀបរាប់	អគំពី	សបធ្ន	ប្រ	មួ�	េគំនួន	ដដល	ពុគំ	្រូវ	មន	ចគ	

សារល់	ឬ	េសមូង	េសម្រ់	ខ្នុគំ	កគំពុង	និយា�	អគំពី	ព�ុពន្ភាព	ត្បទូង	

អ្ក	ចមើល	ឆុត	ដគំចណើរ	ចរឿង	ខុ្រគ្នា	អគំពី	ការ	និមិត្ដគំបូង	ដគំចណើរ	ការ	

នន	ការ	បកដសប	សពះគម្ពីរមរមន	ឬ	គម្ពីរ	អ័សបាហាគំ	បញ្ហា	ចរឿង	ចភ្រ	

ពូជសា្រន៍	និង	បព្វជិតភាព	និង	សពះមតា	្រួគ៌	។

កិេ្ចខិតខគំ	ចដើម្បី	ចាក់	ថ្នាគំ	បគ្ការ	ដល់	�ុវវ័�	រប្រ់	ច�ើង	

ជាញឹកញាប់	នឹង	ធ្លាក់	ចៅ	ចលើ	សគូបចសងៀន	នន	សបពន្័	អប់រំ	

សា្រនាេសក	។	ចោ�	មន	គគំនិត	ចនាះ	ក្នុង	េិត្	្រូម	រក	ចពល	គិត	

អគំពី	ឱកា្រ	និង	ការ	្រ្រួលខុ្រ	សតូវ	រប្រ់	អ្ក	។

្រព្វ	នថងៃ	ចនះ	ចោ�	បាន	ដឹង	យា៉ាង	ចពញចលញ		អគំពី	ការ	េូលចៅ	

កាន់	ព័ត៌មន	ចោ�	គ្មន	ដដន	កគំណត់	រប្រ់	ច�ើង	ចនាះ	ច�ើង	

កគំពុង	ច្្វើ	ការខិតខគំ	យា៉ាង	ខាលាគំង	បគំែុត	ចដើម្បី	ែ្ល់	នូវ	បរិប្រ	និង	

ការ	�ល់ដឹង	សតឹមសតូវ	អគំពី	ការ	បចសងៀន	អគំពី	ការ	សាដារចឡើងវិញ	។	

ឧទា�រណ៍	ដ៏	្រគំខាន់	មួ�	អគំពី	កិេ្ចខិតខគំ	ចនះ	គឺ	្រគំចណរ	សបធ្នប្រ	

ដគំណឹង	លអ	េគំនួន	11	ចៅចលើ	ចគ�្រគំព័រ	LDS.org 7	ដដល	ែ្ល់	

នូវការ	បកសសា�	ដដល	មន	តុល្យភាព	និង	ដដល	អាេ	ពឹងដែអក	

បាន	អគំពី	ភាព	ពិត	េគំចោះ		សបធ្ន	ប្រ	ដដល	ទាក់្រង	នឹង	ភាព	េសមូង	

េសម្រ់	និង	ការ	មិន	សារល់	សា្រនាេសក	។

វា	្រគំខាន់	ដដល	អ្ក	សតូវ	សារល់	មតិកា	ចៅក្នុង	្រគំចណរ	

ទាគំងចនះ	។	សប្រិន	ចបើ	អ្ក	មន	្រគំណួរ	អគំពី	វា	េូរ	្រួរ	ដល់	នរណា	

មនាក់	ដដល	បាន	្រិកសា	វា	ច�ើ�	�ល់	អគំពី	វា	។	មយា៉ាងច្រៀត	«	េូរ	

ដ្រ្វងរក	ការចរៀន	្រូសត	ចោ�សារ	ការ្រិកសា	និង	ចោ�	សារ	

ច្រេក្ី	ជគំចនឿ	ែង	»	(	គ.	និង	្រ.	88:118	)	ចៅចពល	អ្ក	ចេះ	

សាទាត់	អគំពី	មតិកា	នន	្រគំចណរ	ទាគំងចនះ	។

អ្ក	គួរ	ដតសារល់	ចគ�្រគំព័រ	អគំពី	ឯកសារ	រប្រ់	�៉ូដ្រប	្រ្ម៊ី្ 8	

ដែ្ក	សបវត្ិសា្រនាេសក	ចៅចលើ	LDS. org	និង	្នធ្ន	ដន្រ	

ច្រៀត	ចោ�	អ្ក	សបាជ្	អិល.�ី.ចអ្រ	ចសាមះសតង់	ែងដដរ	។

កិេ្ចខិតខគំ	ចដើម្បី	ច្្វើ	ឲ្យ	មន	តមលាភាព	ចលើ	ដគំណឹងលអ	និង	

ការចាក់ថ្នាគំ	បគ្ការ	ខាង	វិញ្ញាណ	តាមរ�ៈ	ការ	្រិកសា	ចោ�	គិតគូរ	

អគំពី	ចគ្លល្រ្ិ	និង	សបវត្ិសាស្រ្	គួប	ែ្សគំ	នឹង	្រីបនាទាល់	ដដល	ចឆះ	

្រចនាធោរ្រចៅធោ	ចនាះ	គឺ	ជា	ថ្នាគំ	បនសាប	ដ៏	លអ	បគំែុត	ដដល	ច�ើង	មន	

ចដើម្បី	ជួ�	ដល់	្រិ្រ្ស	ឲ្យ	ចេៀ្រវាង	និង	ចោះសសា�	្រគំណួរ	ការ	

្រង្ស័�	ឬ	វិបត្ិ	នន	ច្រេក្ីជគំចនឿ	ដដល	ពួកចគ	អាេ	សបឈម	មុខ	

ចៅក្នុង	ជគំនាន់	ដដល	ចោរចពញ	ចោ�	ព័ត៌មន	ចនះ	។

ចៅចពល	អ្ក	ជា	សគូបចសងៀន	បាន	លះបង់	ចដើម្បី	្រ្រួលបាន	ការ	

�ល់	ដឹង	កាន់ដត	លអ	សបច្រើរ	អគំពី	សបវត្ិ	ចគ្លល្រ្ិ	និង	ការ	អនុវត្	

រប្រ់	ច�ើង—ចសេើនជាង	ដដល	អ្ក	ដឹង	នា	ចពលចនះ—ចនាះ	អ្ក	នឹង	

ចសតៀម	ខ្លលួន	ចដើម្បី	ែ្ល់	នូវ	េចម្លើ�	េគំចោះ	្រគំណួរ	រប្រ់	្រិ្រ្ស	អ្ក	

ចោ�	ចេះគិតគូរ	សបុងសប�័ត្	និង	ដ៏	បគំែុ្រ	គគំនិត	។

រចបៀប	មួ�	ចដើម្បី	ដឹង	ថ្	្រិ្រ្ស	រប្រ់	អ្ក	មន	្រគំណួរ	អ្វី	ខ្លះ	ចនាះ	

គឺ	សតូវ	សាដាប់	ពួកចគ	ចោ�	�ក	េិត្	្រុក	ោក់	។	សគប់	សគូបចសងៀន	លអ	សតូវ	

ច្្វើ	ជា	អ្ក	ពូដក	សាដាប់	។	បដនថែម	ពី	ចលើ	ការ	សាដាប់	្រិ្រ្ស	រប្រ់	អ្ក	្រូម	

ចលើក	្រឹកេិត្	ពួកចគ	មនាក់ៗ	ចៅក្នុង	ថ្នាក់	ឬ	អច្ជើញ	ចោ�	ផ្ទាល់	ខ្លលួន	

ឲ្យ	្រួរ	្រគំណួរ	អ្ក	អគំពី	សបធ្ន	ប្រ	អ្វី	ក៏	បាន	។	្រគំណួរ	្រគំខាន់	បគំែុត	

មួ�	ដដល	្រិ្រ្ស	រប្រ់	អ្ក	អាេ	្រួរ	គឺ	«	ច�តុអ្វី	?	»	ចៅចពល	្រួរ	

ចោ�	បគំណង	ចសាមះ	ចដើម្បី	�ល់	ពី	«	ច�តុអ្វី	?	»	គឺ	ជា	្រគំណួរ	ដ៏	

អសាចារ្យ	មួ�	។	វា	គឺ	ជា	្រគំណួរ	ដដល	អ្ក	ែ្សព្វែសា�សា្រនា	េង់	

ឲ្យ	អ្ក	ចរៀន	រប្រ់	ពួកចគ	្រួរ	។	ច�តុអ្វី	ច�ើង	ចៅ	្រីចនះ	?	ច�តុអ្វី	ក៏	

មន	ចរឿង	អាសកក់	ចកើត	ចឡើង	េគំចោះ	មនុ្រ្ស	លអ	?	ច�តុអ្វី	ច�ើង	គួរ	ដត	

អ្ិសាឋាន	?	ច�តុអ្វី	ច�ើងគួរ	ដត	ច្្វើតាម	សពះសគី្រ្	?	ជាញឹកញាប់	

្រគំណួរ	«	ច�តុអ្វី	»	នាគំ	ចៅរក	ការ	បគំែុ្រគគំនិត	និង	វិវរណៈ	។	ការ	

សារល់	ដែនការ	នន	ច្រេក្ី្រច្គ្រះ	រប្រ់	សពះវរបិតា្រួគ៌	ច�ើង	នឹង	

ជួ�	ចឆ្លើ�	្រគំណួរ	«	ច�តុអ្វី	»	បាន	ចសេើន	បគំែុត	។

ចនះ	គឺ	ជា	កគំណត់េគំណាគំ	េុង	ចសកា�	មួ�	អគំពី	ការ	ចឆ្លើ�	្រគំណួរ	។	

វា	្រគំខាន់	ចដើម្បី	បចសងៀន	្រិ្រ្ស	រប្រ់	អ្ក	ថ្	ចទាះបីជា	ដគំណឹងលអ	

ែ្ល់	េចម្លើ�	ជា	ចសេើន	េគំចោះ	្រគំណួរ	្រគំខាន់	បគំែុត	នន	ជីវិត	ចទាះជា	

មិន	ទាគំងអ្រ់	ក្ី	ក៏	្រគំណួរ	ខ្លះ	មិន	អាេ	សតូវ	បាន	ចឆ្លើ�	ចៅក្នុង	ជីវិត	

រដមង	សាលាប់	ចនះ	ដដរ	ចោ�សារ	ច�ើង	ខ្វះ	ព័ត៌មន	ដដល	ចាគំបាេ់	ចដើម្បី	

ចឆ្លើ�	ឲ្យ	សតឹមសតូវ	។	ច�ើ�	ច�ើង	ចរៀន	ចៅក្នុង	គម្ពីរ	យា៉ាកុប	ដូេចនះ	៖	

«	ចមើល	េុះ	កិេ្ចការ	ទាគំងឡា�	នន	សពះអមចា្រ់	្រុ្រ្	ដត	្ គំ	ច�ើ�	

នដា�នេច្ក្តីជំននឿ



 ដែធ្ចូឆ្នាំ២០១៦ ៣៣

មួ�	បន្	មន	បេ្ចនុប្បន្ភាព	េគំចោះ	បញ្ហា	នានា	ចគ្លនចយាបា�	និង	ច្រេក្ីដថ្លង	

រប្រ់	សា្រនាេសក	ថ្មីៗ	តាមរ�ៈ	ចគ�្រគំព័រ	mormonnewsroom. org	និង	
LDS. org	ច�ើ�	ពិចសគ្ះ	អគំពី	កិេ្ចការ	រប្រ់	ពួក	អ្កសបាជ្	អិល.�ី.ចអ្រ		ដដល	បាន	

្រ្រួល	សារល់	គិតគូរ	និង	ចសាមះសតង់	ចដើម្បី	សបាកដ	ថ្	អ្ក	មិន	បចសងៀន	អ្វី	ដដល	មិន	ពិត	

�ួ្រ	្រម័�	ឬ	េដម្លក	និង	ខុ្រ	ពី	្ ម្មតា	។

អ្ក	និពន្	អគំពី	ការ្រិកសា	ចៅចលើ	ការ	អះអាង	�ួ្រច�តុ	បាន	កត់	េគំណាគំ	ថ្	«	្រគំចនារ	

មួ�	ចដើម្បី	អះអាង	�ួ្រច�តុ	ជាពិច្រ្រ	អ្ក	ដដល	គិត	ថ្	ខ្លលួន	ជា	អ្ក	ជគំនាញ	.	.	.	អាេ	

នឹង	បគំបាក់	្រឹកេិត្	ដល់	បុគ្ល	ចនាះ	ពី	ការ	អប់រំ	ខ្លលួន	ចគ	ចៅក្នុង	ដែ្ក	ជាក់ោក់	ទាគំងឡា�	

ដដល	ពួកចគ	គិត	ថ្	ខ្លលួន	ចគ	ចេះដឹង	ចនាះ	»	។ 10

បដនថែម	ពី	ចលើ	ការ	ច្្វើ	ជា	អ្ក	ចរៀន	ចពញ	មួ�	ជីវិត	ចនាះ	អ្ក	សតូវ	ដត	ច្្វើ	នូវ	ចរឿង	ទាគំងចនាះ	

ក្នុង	ជីវិត	ផ្ទាល់	ខ្លលួន	រប្រ់	អ្ក	ែង	ដដរ	ដដល	អនុញ្ញាត	ឲ្យ	សពះវិញ្ញាណ	បរិ្រុ្រ្	ច្្វើការ	

ចៅ	ក្នុង	ខ្លលួន	អ្ក	។	ចរឿង	ដូចចានាះ	រួមមន	ការអ្ិសាឋាន	សបចាគំនថងៃ	ចោ�	ចសាមះសតង់	ការ	

តមអាហារ	ចោ�	ចសាមះសតង់	ការ្រិកសា	និង	ការ	ពិចារណា	ប្រគម្ពីរ	និង	ោក្យ	្រម្ី	

រប្រ់	ពួកពយាការី	ចៅ	រ្រ់	ជា	ច្រៀងទាត់	ការ	ច្្វើ	ឲ្យ	នថងៃ	ឈប់	្រសមក	ជា	្រីរីករា�	េិត្	ការ	

្រ្រួលទាន	សាសកាម៉ង់	ចោ�	រាបសា	និង	ការេងចាគំ	សពះអង្្រច្គ្រះ	ជានិេ្ច	ការ	

ថ្វា�បង្គំ	ចៅក្នុង	សពះវិហា	របរិ្រុ្រ្	ឲ្យ	បាន	ញឹកញាប់	តាម	ដដល	អាេ	ច្្វើ	ចៅ	បាន	ច�ើ�	

្រី	ប្្ចប់	ការ	ចោង	ចៅ	ជួ�	ដល់	អ្ក	ខ្វះខាត	អ្ក	សកីសក	និង	ឯចកា—ទាគំង	អ្ក	ដដល	

ជិត្រ្ិត	និង	ចៅ	្រូទាគំង	ពិភពចោក	។

ចដើម្បី	បគំចពញ	នូវ	ឱកា្រ	និង	ការ	្រ្រួលខុ្រសតូវ	រប្រ់	អ្ក	ចោ�	សតឹមសតូវ	អ្ក	សតូវ	ដត	

អនុវត្	នូវ	អ្វី	ដដល	អ្ក	ែសា�	!

េូរ	កាលាហាន	ក្នុងការ	ដ្រ្វងរក	ការសបឹកសា	និងការ	ដកតសមូវ	មក	ពី	អ្ក	ទាគំងឡា�	ដដល	

អ្ក	្រុកេិត្—ជា	សាវាមី	ឬ	ភរិយា	ជា	អ្ក	ដឹកនាគំ	បព្វជិតភាព	ឬ	អ្ក	សគប់សគង	។	េូរ	្រួរ	

ពួកចគ	ថ្	អ្ក	អាេ	ដកលមអ	ចៅ	សតង់	េគំណុេ	ណា	ក្នុងភាព	ជា	្រិ្រ្ស	ផ្ទាល់ខ្លលួន	រប្រ់	អ្ក	។	

េូរ	ចេៀ្រវាង	ពី	អ្វីៗ	ដដល	បចណដាញ	សពះវិញ្ញាណ	ចេញ	។

បដនថែម	ពីចលើ	ចនាះ	ខ្នុគំ	្រូម	ែ្ល់	ចយាបល់	ឲ្យ	អ្ក	្រមភា្រ	ខ្លលួន	ឯង	ម្ងមកាល	ច�ើ�	រំឭក	

នីន�្វ្រី	2	26:29–32,	អាលម៉ា	5:14–30	និង	ចគ្លល្រ្ិ	និង	ច្រេក្ី្រញ្ញា	

121:33–46។	ការច្្វើ	ដបប	ចនាះ	នឹង	ជួ�	អ្ក	ឲ្យ	សារល់	សបចភ្រ	នន	ការ	ល្បលួង		ដដល	

ច�ើង	ទាគំង	អ្រ់	គ្នា	អាេ	នឹង	ជួប	។	សប្រិន	ចបើ	មន	អ្វី	មួ�	ចាគំបាេ់	សតូវ	ផ្លា្រ់ប្ទូរ	ចៅក្នុង	

ជីវិត	អ្ក	្រូម	ចោះសសា�	ចដើម្បី	ជួ្រជុល	វា	។

ចេៀ្រវាង	ពី	ការល្បលួង	ឲ្យ	ឆងៃល់	អគំពី	អារម្មណ៍	រប្រ់	អ្ក	រួម	ការគ្រ	អ្ក	។	ែ្នុ�	ចៅ	

វិញ	េូរ	ចមើល	ឲ្យ	ចសរៅ	ចៅក្នុង	ដួងេិត្	រប្រ់	អ្ក	ផ្ទាល់	ច�ើ�	សសាវសជាវ	រក	បគំណង	សបាថ្នា	

និង	អារម្មណ៍	ផ្ទាល់	ខ្លលួន	រប្រ់	អ្ក	។	មន	ដត	ចពល	ចនាះ	ច�ើ�	ដដល	សពះអង្	្រច្គ្រះ	

អាេ	ផ្លា្រ់ប្ទូរ	ដួងេិត្	អ្ក	ច�ើ�	្រសមប	បគំណង	សបាថ្នា	និង	អារម្មណ៍	រប្រ់	អ្ក	ចៅនឹង	

សពះ្រ័�	រប្រ់	ស្រង់	។

ជគំនាន់	កគំពុង	ចពញ	វ័�	ចាគំបាេ់	សតូវ	ដឹង	�ល់	ឱប	សកចសាប	�ក	និង	េូលរួម	ចៅក្នុង	

ដែនការ	នន	ច្រេក្ី្រច្គ្រះ	រប្រ់	សពះ	។	ការ	�ល់	អគំពី	ដែនការ	នឹង	ែ្ល់	ដល់	ពួកចគ	នូវ	

អសាចារ្យ	ដមន	។	ឯ	ជចស្	នន	ច្រេក្ី	អាថ៌កគំបាគំង	ទាគំងឡា�	រប្រ់	ស្រង់	ក៏	ពុគំ	អាេ	រកច�ើញ	

ដដរ	ច�ើ�	មនុ្រ្ស	គ្មន	ល្រ្ភាព	នឹង	រក	ច�ើញ	ែ្លទូវ	រប្រ់	ស្រង់	បាន	អ្រ់	ចឡើ�	។	ច�ើ�	

គ្មន	អ្ក	ណា	មនាក់	សារល់	ែ្លទូវ	ទាគំងឡា�	រប្រ់	ស្រង់	ច្រ	ចលើក	ដលង	ដត	បាន	្រដម្ង	ដល់	

អ្ក	ចនាះ	ប៉ុចណាណះ	»	(	យា៉ាកុប	4:8	្រូមចមើល	ែងដដរ	គ.	និង	្រ.	101:32–34	)	។

ពាក្យដ្ស់វ្រឿៃ៖

ឥឡទូវ	ចនះ	ខ្នុគំ	្រូម	ែ្ល់	ការ	ោ្រ់ចតឿន	មួ�	៖	្រូម	្រ្រួល	សារល់	ថ្	អ្ក	អាេ	នឹង	

ចជឿ	ដូេជា	្រិ្រ្ស	ជាចសេើន	រប្រ់	អ្ក	ដដរ	ថ្	អ្ក	គឺ	ជា	អ្ក	ជគំនាញ	ខាង	ប្រគម្ពីរ	ខាង	

ចគ្លល្រ្ិ	និង	ខាង	សបវត្ិសាស្រ្	។	ការ	្រិកសា	ថ្មីៗ	មួ�	បាន	បគ្ហាញ	ថ្	«	កាល	ណា	

មនុ្រ្ស	កាន់ដត	គិត	ថ្	ចគ	សារល់	សបធ្ន	ប្រ	មួ�	ចនាះ	ចគ	្រគំនង	ជា	អះអាង	ថ្	ចគ	�ល់	

ចសេើន	ជាង	អ្វី	ដដល	ចគ	ចេះ	ទាគំង	អះអាង	ថ្	មន	េគំចណះដឹង	.	.	.	និង	ព័ត៌មន	បគំចភ្លើ្រ	

ែង	»	។ 9

សគូបចសងៀន	ដគំណឹង	លអ	រប្រ់	ច�ើង	សតូវ	ដត	ចេៀ្រវាង	ពី	ការល្បលួង	ចនះ	ដដល	សតូវ	បាន	

ចៅ	ថ្	ការអះអាង�ួសន�តុ	ចនាះ	។	វា	នឹង	មិន	អី	ច្រ	ចដើម្បី	និយា�	ថ្	«	ខ្នុគំ	មិន	

ដឹង	ច្រ	»	។	ចទាះ	ជា	យា៉ាង	ណា	ក៏	ចោ�	ចៅចពល	ដដល	និយា�	ដូចចានាះ	អ្ក	មន	ការ	

្រ្រួលខុ្រសតូវ	មួ�	ចដើម្បី	ដ្រ្វងរក	េចម្លើ�	លអ	បគំែុត	េគំចោះ	្រគំណួរ	ដដល	្រិ្រ្ស	រប្រ់	អ្ក	

្រួរ	ចនាះ	(	្រូមចមើល	គ.	និង	្រ.	101:32–34	)	។

ចៅចពល	អ្ក	បចសងៀន	្រិ្រ្ស	រប្រ់	អ្ក	ច�ើ�	ចឆ្លើ�	្រគំណួរ	រប្រ់	ពួកចគ	ខ្នុគំ	្រូម	

សពមន	ថ្	អ្ក	មិន	សតូវ	ដេកចា�	ចរឿង	ឬ	កតាតា	ដដល	េង់	បចង្កើន	ច្រេក្ីជគំចនឿ	ប៉ុដន្	មិន	

បញ្ជាក់	អគំពី	ច្រេក្ីពិត	ឬ	ការ	�ល់	ដឹង	និង	ការ	ពន្យល់	ដដល	មិន	សតូវ	អគំពី	ចគ្លល្រ្ិ	

និង	ការអនុវត្	មក	ពី	អតីតកាល	រប្រ់	ច�ើង	ចឡើ�	។	វា	ដតងដត	ោលា្រនវ	ជានិេ្ច	ចដើម្បី	

ច្្វើ	ឲ្យ	ការ្រិកសា	ោក្យ	្រម្ី	រប្រ់	ពួកពយាការី	និង	ពួកសាវក	ចៅរ្រ់	កាលា�	ជា	ការអនុវត្	

សំងណរ្បធានបទែំណឃឹរ�្អចំនរួន១១ងៅង�ើងគហទំព័រLDS.orgលែ�ផ្ដ�់ការបក្សាយមាន

តុ�្យភាពនិរលែ�អាចពឃឹរលផ្អកបានអំពីភាពពិតចំងពាះ្បធានបទលែ�ទាក់ទរនឃឹរភាពច្រូរច្មាស់

និរការរិនសាគា�់សាសនាច្ក។



៣៤ លតីអា�ូណា

ចយាបល់	ដ៏	ច្រវភាព	មួ�	ដដល	បគ្ហាញ	ពី	ខ្លលួនចគ	ក្នុង	នាមជា	បុសតា	និង	បុសតី	រប្រ់	សពះ	

ដដល	ែ្ល់	ដល់	ពួកចគ	នូវ	ដកវ	ដភ្ក	ចដើម្បី	�ល់	ដឹង	ច្រ្ើរដត	សគប់	ចគ្លល្រ្ិ	ការអនុវត្	និង	

ចគ្លនចយាបា�	រប្រ់	សា្រនាេសក	។

ក្នុង	នាម	ជា	សគូបចសងៀន	ដគំណឹង	លអ	្រព្វនថងៃ	ចនះ	អ្ក	ចាគំបាេ់	សតូវ	្រ្រួល	�ក	ឱកា្រ	

និង	ការ្រ្រួល	ខុ្រ	សតូវ	ចដើម្បី	បចសងៀន	�ុវវ័�	្រតវត្សរ៍	្រី	21	ចនះ	នូវ	ចគ្លការណ៍	

សតឹមសតូវ	អគំពី	អាោ�៍ពិោ�៍	ដដល	អនុមតិ	ចោ�	សពះ	និង	តួនា្រី	នន	សគួសារ	ចៅក្នុង	

ដែនការ	នន	ច្រេក្ី	្រច្គ្រះ	។ 11

វគ្លលទ្ធឈិនៃអាពាហ៍្ឈិពាហ៍ែ៏វៅអស់កល្ជាៃឈិច្ច

ចគ្លល្រ្ិ	នន	អាោ�៍ពិោ�៍	អ្រ់	កល្បជានិេ្ច	និង	សគួសារ	គឺជា	ដែ្ក	ដ៏	្រគំខាន់	

មួ�	ក្នុង	ដែនការ	នន	្រុភមង្ល	រប្រ់	សពះ	។	វា	រួម	មន	សកុម	សគួសារ	ដដល	បាន	

ែសារភាជាប់	ចៅក្នុង	សពះវិហារ	បរិ្រុ្រ្	

ផ្ទាល់ខ្លលួន	រប្រ់	ច�ើង	ជា	េគំដណក	

នន	សគួសារ	ដ៏	អ្រ់កល្ប	ជានិេ្ច	

រប្រ់	សពះវរបិតា្រួគ៌		ចៅក្នុង	

នគរ	ច្រចឡសាទាល	។	ចោ�សារ	

ចគ្លល្រ្ិ	ចនះ	ទាក់្រង	ចោ�	

ផ្ទាល់	ចៅ	នឹង	សគួសារ	និង	កូនចៅ	

វិញ្ញាណ	រប្រ់	ស្រង់	ចនាះ	ច�ើង	សតូវ	

បាន	បចសងៀន	ចៅក្នុង	ចោកុប្បត្ិ	ថ្	

«	ក៏	បចង្កើត	ចគ	ចឡើង	ជា	សបុ្រ	ជា	ស្រី	»	

ច�ើ�	ថ្	ស្រង់	បាន	បញ្ជា	ឲ្យ	ចោក	

ឪពុក	អ័ោម	និង	អ្ក	មដា�	ចអវា៉	

ឲ្យ	«	បចង្កើត	កូន	ឲ្យ	េចសមើន	ជា	ចសេើន	

ចឡើង	»	(	្រូមចមើល	ចោកុប្បត្ិ	

1:27–28	)	។

ដូេ	បាន	និយា�	ថ្	ដែនការ	នន	្រុភមង្ល	ចាប់ចែ្ើម	ច�ើ�	ប្្ចប់	ជាមួ�	នឹង	

សគួសារ	។	សបាកដ	ណា្រ់	សគួសារ	បាន	ចាប់ចែ្ើម	ចៅក្នុង	ពិភព	មុន	ជីវិត	ចនះ	ដដល	ច�ើង	

បាន	រ្រ់ចៅ	ក្នុង	នាម	ជា	្រមជិក	នន	សគួសារ	រប្រ់	សពះមតាបិតា	្រួគ៌	រប្រ់	ច�ើង	។	

ច�ើ�	ចៅ	េុង	ប្្ចប់	ការ	តាគំង	េិត្	និង	្រគំនាក់្រគំនង	ក្ី	ស្រឡាញ់		ជាសគួសារ	នឹង	មិន	

សគ្ន់ដត	បន្	មន	ប៉ុចណាណះ	ច្រ	ប៉ុដន្	ក៏	នឹង	េចសមើន	ចឡើង	ចៅ	ក្នុង	ដគំចណើរការ	នន	ការបចង្កើត	

កូនចៅ	ែងដដរ	(	្រូមចមើល	គ.	និង	្រ.	131:1–4,	132:19	)	។

ធ្តុ	្រគំខាន់	ដដល	ភាជាប់	វា	ទាគំងអ្រ់	ជាមួ�	គ្នា—ចៅ	នឹង	ដែនការ	រប្រ់	សពះ	និង	

ចជាគវា្រនា	ដ៏	អ្រ់កល្ប	ជានិេ្ច	រប្រ់	ច�ើង	គឺ	វា	អាស្រ័�	និង	្រថែិត	ចៅចលើ	—

សពះអង្្រច្គ្រះ	រប្រ់	ច�ើង	គឺ	សពះច�្រ៊ូវ	សគី្រ្	។	ពលិកម្ម	ដ៏	្ ួន	រប្រ់	ស្រង់	ច្្វើ	ឲ្យ	អ្វីៗ	

សគប់	យា៉ាង	អាេ	ចកើត	ចឡើង	បាន	ចោ�	គ្មន	កគំណត់	រួមមន	ទាគំង	ច្រេក្ីស្រឡាញ់	ការ	

�កេិត្្រុកោក់	និង	អាោ�៍ពិោ�៍	និង	សគួសារ	អ្រ់កល្ប	ជានិេ្ច	។

សពះអមចា្រ់	បចសងៀន	ច�ើង	ថ្	គ្មន	មនុ្រ្ស	ចៅលីវ	ណា	មនាក់	អាេ	្រ្រួល	បាន		

នូវ	អ្វីៗ	ទាគំងអ្រ់	ដដល	សពះវរបិតា្រួគ៌	រប្រ់	ច�ើង	សបទាន	ដល់	កូនចៅ	រប្រ់	ស្រង់		

ចឡើ�	មិន	ថ្	ច្រេក្ី្រុេរិត	រប្រ់	គ្ត់	មន	កសមិត	យា៉ាង	ណា	ច្រ	។	បុគ្ល	ចៅលីវ	

បគំចពញ	តសមូវការ	បាន	ដត	ោក់	កណាតាល	ប៉ុចណាណះ	ពុគំ	អាេ	រ្រ់ចៅ	ក្នុង	កសមិត	ដ៏	ខ្ព្រ់	

បគំែុត	នន	នគរ	ច្រចឡសាទាល	ចឡើ�	(	្រូមចមើល	កូរិនថូ្រ្រី	1	11:11,	គ.	និង	្រ.	

131:1–4	)	។

្រិ្រ្ស	រប្រ់	អ្ក	ចាគំបាេ់	សតូវ	�ល់	ថ្	ចគ្លបគំណង	នន	ជីវិត	រដមង	សាលាប់	គឺ	ចដើម្បី	

ដសបកាលា�	កាន់ដត	ដូេជា	សពះ	តាមរ�ៈ	ការ	្រ្រួល	រូបកា�	សាេ់ោម	ការអនុវត្	្រិ្រ្ិ	

ចសជើ្រចរើ្រ	និង	ការបគំចពញ	តួនា្រី	ដដល	ពីមុន	គឺ	ជា	រប្រ់	ែង	សពះបិតា	មតា	្រួគ៌	ដត	

ប៉ុចណាណះ—គឺ	តួនា្រី	ជា	សាវាមី	ភរិយា	និង	ជា	ឪពុក	មដា�	។

ពយាការី	បាន	អះអាង	ថ្	អ្រ់	អ្ក	ទាគំងឡា�	ណា	ដដល	្រក្ិ្រម	ច�ើ�	ដដល	ពឹង	

ដែអក	ចៅចលើ	សពះច�្រ៊ូវ	សគី្រ្	ដត	ពុគំ	អាេ	ែសារភាជាប់	នឹង	នដគូ	ឬ	មន	កូនចៅ	ចៅ	ក្នុង	ជីវិត	

ចនះ	អាេ	នឹង មន	ឱកា្រ	ទាគំង	ចនាះ	ចៅក្នុង	ជីវិត	នា	បរចោនា�	។

្រូម	បចសងៀន	�ុវវ័�	ថ្	ចៅក្នុង	សា្រនាេសក	រប្រ់	សពះអមចា្រ់	គឺ	សាវាគមន៍	ដល់	

មនុ្រ្ស	ទាគំងអ្រ់	មក	ថ្វា�បង្គំ	បចសមើ	និង	រីក	េចសមើន	ជាមួ�	គ្នា	ក្នុង	នាម	ជា	បងបអទូន	

សបុ្រ	ស្រី	ចៅក្នុង	ដគំណឹងលអ	។	្រូម	រំឭក	ពួកចគ	អគំពី	អ្វី	ដដល	លីន�	បាន	បចសងៀន—ថ្	

ចគ្លបគំណង	និង	ច្រេក្ី	្រង្ឹម	រប្រ់	សពះ	្រសមប់	កូន	ចៅ	ទាគំងអ្រ់	រប្រ់	ស្រង់		

អាេ	សតូវបាន	្រចង្ខប	ដូេ	ចនះ	ថ្	៖	«	ចោក	អ័ោម	បាន	ធ្លាក់	ខ្លលួន	ចដើម្បី	ឲ្យ	មន	

	មនុ្រ្ស	ចោក	ច�ើ�	មន	មនុ្រ្ស	ចោក	ចដើម្បី	ឲ្យ	ចគ	អាេ	មន	ច្រេក្ីអគំណរ	»		

(	នីន�្វ្រី	2	2:25	)	។

សពះ	វរបិតា្រួគ៌	មន	សពះ្រ័�	ឲ្យ	ច�ើង	្រ្រួល	�ក	និ�មន័�	នន	អាោ�៍ពិោ�៍	

រប្រ់	ស្រង់	ច�ើ�	ចគ្រព	តាម	ប្រប្្ត្ិ	្រី	មួ�	រប្រ់	ស្រង់	ឲ្យ	«	បចង្កើត	កូន	ជា	ចសេើន	ចឡើង	

ច�ើ�	មន	ោ្រចពញ	»	(	ចោកុប្បត្ិ	1:28	)—មិន	សគ្ន់ដត	ចដើម្បី	បគំចពញ	តាម	

ដែនការ	រប្រ់	ស្រង់	ច្រ	ប៉ុដន្	ក៏	ចដើម្បី	រក	អគំណរ	ដដល	ដែនការ	ស្រង់	បាន	ចរៀបេគំ	ចឡើង	ចដើម្បី	

សបទាន	ឲ្យ	បុសតា	និង	បុសតី	រប្រ់	ស្រង់	ែងដដរ	។

ក្នុង	នាម	ជា	សគូបចសងៀន	រប្រ់	សា្រនាេសក	្រូម	ជួ�	ដល់	�ុវវ័�	រប្រ់	ច�ើង	ឲ្យ	មន	

ការ	�ល់ដឹង	េបា្រ់ោ្រ់	អគំពី	ដែនការ	នន	្រុភមង្ល	រប្រ់	សពះ	ថ្	ពិតជា	មន	អគំណរ	

ចកើត	មន	ដល់	កូនចៅ	រប្រ់	ស្រង់	។	្រូម	ជួ�	ពួកចគ	ដឹង	ចរឿង	ចនះ	ឱប	សកចសាប	�ក	វា	

េូលរួម	នឹង	វា	ច�ើ�	ការោរ	វា	។	ប្រពិចសា្ន៍	រ�ៈចពល	40	ឆានាគំ	រប្រ់	ខ្នុគំ		ក្នុង	នាម	ជា	

អ្ក	ដឹកនាគំ	ដដល	មន	្រិ្រ្ិ	អគំណាេ	្រូចៅ	ខ្នុគំ	បារម្	ថ្	្រមជិក	សា្រនាេសក	រប្រ់	ច�ើង	

ទាគំង	ចក្មង	ទាគំង	ចា្រ់	ដ៏	ចសេើន		ពុគំ	�ល់	អគំពី	ដែនការ	្រសមប់	ចជាគ	វា្រនា	ដ៏	អ្រ់កល្ប	និង	

ដ៏	ច្រវភាព	រប្រ់	ពួកចគ	ចឡើ�	។

ដូចេ្ះ	សគូបចសងៀន	រប្រ់	ខ្នុគំ	ចអើ�	ច�ើង	គួរ	ដត	ដ្រ្វងរក	ច�ើ�	រីករា�	នឹង	ឱកា្រ	

ទាគំង	ចនះ	ចដើម្បី	ពន្យល់	អគំពី	ខាង	ចគ្លល្រ្ិ	និង	ខាង	វិញ្ញាណថ្	ច�តុអ្វី	ច�ើង	ចជឿ	

ថ្	េគំចណះដឹង	អគំពី	ដែនការ	្រុភមង្ល	ដ៏	អសាចារ្យ	រប្រ់	សពះ	នឹង	ចឆ្លើ�	េគំចោះ	្រគំណួរ	

ចូរកាលាហានក្នបុរការលស្វររកការ្បឃឹកសានិរការលកត្រូវ

រកពីអ្នកទាំរឡាយលែ�អ្នកទុកចិត្—ជាសាវារីឬ

�រិយាជាអ្នកែឃឹកនាំបព្វជិតភាពឬអ្នក្គប់្គរ។

ចូរសរួរពរួកងគថ្អ្នកអាចលក�រ្អងៅ្តរ់ចំណុចណា

ក្នបុរភាពជាសិស្ស្ ទា�់ខ្លួនរបស់អ្នក។
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«	ច�តុអ្វី	»	ភាគចសេើន	ដដល	ច�ើង	សតូវ	បាន	ចគ្រួរ	។	ការបគ្ហាញ	

ពី	ជគំចនឿ	រប្រ់	ច�ើង	ចៅចលើ	ជីវិត	មុន	ជីវិត	ចនះ	ដដល	ច�ើង	បាន	

រ្រ់ចៅ	ជា	កូនចៅ	វិញ្ញាណ	រប្រ់	សពះវរបិតា្រួគ៌	និង	សពះមតា	

្រួគ៌	អនុញ្ញាត	ឲ្យ	ច�ើង	ពន្យល់	ថ្	ច�តុអ្វី	ដែនដី	ចនះ	សតូវ	បាន	បចង្កើត	

ចឡើង	។	ចគ្លបគំណង	្រគំខាន់	មួ�	នន	ជីវិត	រដមង	សាលាប់	គឺ	ថ្	ច�ើង	

អាេ	េម្លង	ប្រពិចសា្ន៍	សគួសារ	ចនាះ	មក	ខ្លលួន	ច�ើង	ក្នុងសគ្	ចនះ	

ក្នុងនាម	ជា	ឪពុក	មដា�	ជាជាង	ក្នុងនាម	ជា	កូន	។	្រូម	រកសា	្រុក	

នូវ	ការ	�ល់	ដឹង	សគឹះ	រប្រ់	អ្ក	អគំពី	ចគ្លល្រ្ិ	និង	ចគ្លបគំណង	នន	

ដែនការ	រប្រ់	សពះវរបិតា្រួគ៌	រប្រ់	ច�ើង	ចដើម្បី	្រុភមង្ល	ដ៏	អ្រ់	

កល្ប	ជានិេ្ច	រប្រ់	ច�ើង	។	ច�ើ�	បន្	បចសងៀន	អគំពី	វា	។

វសចក្រីបញ្ចប់

ដូចចានាះ	ចដើម្បី	ប្្ចប់	និង	្រចង្ខប	េគំណុេ	ទាគំងឡា�	ដដល	

ខ្នុគំបាន	ដេកចា�	ជាមួ�	នឹង	អ្ក	គឺ	៖

•		 បចសងៀន្រិ្រ្ស	ឲ្យ	ោក់ប្្ចទូល	ការចរៀន្រូសត	ចោ�ការ	

្រិកសា	និង	ច្រេក្ីជគំចនឿ	ជាមួ�	នឹង	្រីបនាទាល់	បរិ្រុ្រ្	។

•		 ្រូម	បចសងៀន	្រិ្រ្ស	ឲ្យ	បន្	ជិះ	ចៅចលើ	្រូក	ច�ើ�	ចតាង	

ឲ្យជាប់	!

•		 បចសងៀន្រិ្រ្ស	ឲ្យ	សគប់សគង	ចលើ	ឧបករណ៍	េល័ត	រប្រ់	

ពួកចគ	ច�ើ�	ចផ្ដាត	ចៅចលើ	្រគំនាក់	្រគំនង	សពះវិញ្ញាណ	បរិ្រុ្រ្	

ឲ្យ	ចសេើន	ជាង	អ៊ិនច្ើរណិត	។

•		ចាក់	ថ្នាគំ	បគ្ការ	ដល់	្រិ្រ្ស	ជាមួ�	នឹង	ច្រេក្ីពិត	នន	ដែនការ	

នន	ច្រេក្ី្រច្គ្រះ	ដដល	រកបាន	ចៅក្នុង	ដគំណឹងលអ	នន	

សពះច�្រ៊ូវ	សគី្រ្	។

•		 ្រូម	េងចាគំ	ថ្	«	ច�តុអ្វី	?	»	អាេ	ជា	្រគំណួរ	ដ៏	អសាចារ្យ	

មួ�	ដដល	ដឹកនាគំ	ចៅរក	ការ	�ល់ដឹង	អគំពីដគំណឹងលអ	។

•		 ចរៀន	ឲ្យចេះសាទាត់	អគំពីមតិកា	នន	្រគំចណរ	

សបធ្នប្រដគំណឹងលអ	។

•		 េូរ	កុគំ	អះអាង	�ួ្រច�តុ	ច�ើ�	កុគំ	ខាលាេ	នឹង	និយា�	ថ្	«	ខ្នុគំ	

មិន	ដឹង	»	។

•		 េូរ	ច្្វើជាអ្កចរៀន	្រូសត	ចពញ	មួ�	ជីវិត	។

•		 ដ្រ្វងរក	ការ	សបឹកសា	និង	ការ	ដកលមអ	មកពី	អ្ក	ទាគំងឡា�	

ដដល	អ្ក	្រុកេិត្	។

•		 ពិចារណា	ច្្វើការ	្រមភា្រ	ខ្លលួនឯង	ម្ងមដាល	ចដើម្បី	ពិនិត្យ	

ចមើល	ការ	ចរៀបេគំ	ខ្លលួន	ខាង	វិញ្ញាណ	ភាព	ឧ្រសា�៍ពយាយាម	

និង	សប្រិ្រ្ភាព	រប្រ់	អ្ក	។

•		 បចសងៀនថ្	ដែនការ	នន	្រុភមង្ល	ចាប់ចែ្ើម	ច�ើ�	ប្្ចប់	

ជាមួ�	នឹង	សគួសារ	។	ចាគំ្រុក	ក្នុងេិត្	អគំពី	ដែនការ	នន	

ច្រេក្ី្រច្គ្រះ	សគប់	ចពល	។

•		 បចសងៀន	ថ្	អាោ�៍ពិោ�៍	និង	សគួសារ	នាគំមកនូវ	អគំណរ	

ដ៏�ូរអដង្វង	។

្រូម	េងចាគំ	ការ	ោក់	ប្្ចទូល	ការ	ចរៀន្រូសត	ចោ�	ការ	

្រិកសា	ចោ�	ច្រេក្ីជគំចនឿ	និង	ចោ�	្រីបនាទាល់	បរិ្រុ្រ្	នាគំ	

មក	នូវ	ការដសបេិត្ចជឿ	ពិត	និង	�ូរ	អដង្វង	។	ចលើ្រ	ពី	ចនាះ	ច្រៀត	

ច្រេក្ីជគំចនឿ	រឹងមគំ	ចៅចលើ	ដគ្វា�្ួន	នន	សពះអមចា្រ់	សពះច�្រ៊ូវ	

សគី្រ្	គឺ	្រគំខាន់	េគំចោះ	កមលាគំង	ខាង	វិញ្ញាណ	និង	ការ	រីកេចសមើន	

រប្រ់	ច�ើង	។

្រូម	ឲ្យ	អ្ក	មន	អគំណរ	និង	ភាព	្រុខសាន្	ដដល	ចកើត	មន	

មកពី	ការ	ដឹង	ថ្	តាម	រ�ៈ	ការ	បចសងៀន	រប្រ់	អ្ក	ចនាះ	អ្ក	បាន	ជះ	

ឥ្រ្ិពល	ដល់	ជីវិត	រប្រ់	បុគ្ល	មនាក់	ច�ើ�	បាន	ជួ�	ចលើក	្រ្លួ�	

ដល់	កូន	មនាក់ៗ	រប្រ់	សពះវរបិតា	្រួគ៌	ចៅ	ចលើ	ដគំចណើរ	រប្រ់	ពួកចគ	

សតឡប់	ចៅ	កាន់	វត្មន	រប្រ់	ស្រង់	វិញ	។	◼
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	 1.	ការសបជុគំ	បគំោក់បគំប៉ន	ពួក	អ្ក	មន	្រិ្រ្ិ	អគំណាេ	
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វដ្យអ៊ីវ៉ាវ៉លវប៊ីរវហ្គើរ

បងបអទូន	បចង្កើត	រប្រ់	ខ្នុគំ	និង	រូប	ខ្នុគំ	បាន	្ គំ	ចឡើង	ចោ�	ឮ	ចរឿង	នានា	្រ្ី	អគំពី	រចបៀប	

ដដល	ឪពុកមតា�	រប្រ់	ច�ើង	បាន	បូជា	ចដើម្បី	រ្រ់ចៅ	តាម	ដគំណឹង	លអ	ច�ើ�	

ច�ើង	មន	ពរ	ចោ�សារ	ការខិតខគំ	រប្រ់	ពួកគ្ត់	។	ខ្នុគំ	បាន	បចង្កើន	សាមរតី	

នន	ការមន	អគំណរគុណ	កាន់ដត	ចសេើន	ចឡើង	្រសមប់	អ្វីៗ	ទាគំងអ្រ់	ដដល	ពួកគ្ត់	និង	

ពួកបរិ្រុ្រ្	នថងៃ	េុងចសកា�	ជនជាតិ	ចឆក	ដន្រ	ច្រៀត	បាន	ច្្វើ	សបចយាជន៍	ឲ្យ	ពូជពង្ស	រប្រ់	

ពួកចគ	អាេ	្រ្រួល	បាន	នូវ	ពរជ័�	នន	ដគំណឹង	លអ	។

មតា�	រប្រ់	ខ្នុគំ	បាន	ចកើត	ចៅក្នុង	្រីសកុង	ប៉ូសបាដ	នន	អតីត	សបច្រ្រ	ចឆកូ្រ្លទូវា៉គី	(	ឥឡទូវ	

ចនះ	ជា	សបច្រ្រ	្រ្លទូវា៉គី	)	។	ឪពុក	រប្រ់	គ្ត់	បាន	បចសមើ	ចៅក្នុង	កង្រ័ព	ចឆក	អគំឡនុង	

្រ្គ្រម	ចោក	ចលើក	្រី	II	ច�ើ�	សគួសារ	រប្រ់	គ្ត់	គឺ	ជា	សគួសារ	មួ�	បាន	ចភៀ្រ	

ខ្លលួន	ចៅក្នុង	្រីនសព	ចៅ	ជិត	ខាង	ចនាះ	ចដើម្បី	មន	្រុវតថែិភាព	ពី	ការ	កាន់កាប់	រប្រ់	ពួក	

អាល្លឺម៉ង់	។	អ្រ់	រ�ៈចពល	សបាគំនថងៃ	ជីដូន	ជីតា	រប្រ់	ខ្នុគំ	សតូវបាន	ោក់	សបចសជៀត	គ្នា	ចៅ	ក្នុង	

ភួ�	ជាមួ�	មតា�	រប្រ់	ខ្នុគំ	និង	បងស្រី	រប្រ់	គ្ត់	ដដល	មដា�	ខ្នុគំ	មន	អា�ុ	មួ�	ឆានាគំ	និង	

បងស្រី	គ្ត់	មន	អា�ុ	សបាគំ	ឆានាគំ	ចោ�	បរិចភាគ	្រ្ករ	រាង	បួន	សជុង	ដដល	ជា	េគំដណក	ចរៀងៗ	

ខ្លលួន	។

យា�តា	រប្រ់	ខ្នុគំ	មិន	ដមន	ជា	្រមជិក	សា្រនាេសក	ចឡើ�	កាល	សគ្	ចនាះ	ច�ើ�	

ពួកគ្ត់	ក៏	មិន	អ្ិសាឋាន	ញឹកញាប់	ដដរ	។	ប៉ុដន្	អគំឡនុង	ចពល	ដ៏	លគំបាក	លគំបិន	ចនាះ	

េិត្	រប្រ់	ពួកគ្ត់	បាន	ដសប	ជា	្រន់ភ្លន់	។	ជីដូន	រប្រ់	ខ្នុគំ	បាន	្ររច្ររ	ចៅក្នុង	ច្រៀវចៅ	

្រិនានុប្បវត្ិ	រប្រ់	គ្ត់	ថ្	«	នា	�ប់	ចនះ	ខ្នុគំ	មន	អារម្មណ៍	េង់	លុត	ជង្ង់	េុះ	ឲ្យ	�ូរ	ចដើម្បី	

្រុគំ	ជគំនួ�	មក	ពី	នរណា	មនាក់	ដដល	មន	្រិ្រ្ិ	អគំណាេ	ខាលាគំង	ជាង	ខ្នុគំ	។	ដូចចានាះ	ខ្នុគំ	បាន	

ចៅ	ក្នុង	នសព	លុតជង្ង់	េុះ	ច�ើ�	អ្ិសាឋាន	ចោ�	មន	ដួងេិត្	្រចសងង	និង	វិញ្ញាណ	

្រន់ទាប	។	ខ្នុគំ	បាន	្រូល	អង្វរ	្រូម	ជគំនួ�	»	។

ការអ្ិសាឋាន	រប្រ់	គ្ត់	បាន	្រ្រួល	េចម្លើ�	។	សគួសារ	មួ�	េគំនួន	ចៅក្នុង	នសព	សតូវបាន	

ចគ	្រមលាប់	ចពល	ចគ	បាន	រក	ច�ើញ	ប៉ុដន្	យា�តា	រប្រ់	ខ្នុគំ	និង	កូនស្រី	ពីរ	នាក់	រប្រ់	

នៅនពលពួកគាត់ដស្វងរកនសរីភាពស្សោនោះឪពុកម្តាយ

របស់ខ្នុុំម្នពរនដាយស្រនសចក្បីសប្នុរសនិងការទទួលយក

របស់ពួកបរិសុទ្ធនែងៃចុងន្កាយជុុំវិញខ្លួនពួកគាត់ដ�លពួកគាត់

នចញពបី្បនទសនេករូស្ចូវា៉េបីនៅ្បនទសកាណាដា។
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លេចូល

ពួកគ្ត់	សតូវបាន	ការោរ	ចោ�	អព្ទូតច�តុ	។	តាមរ�ៈ	ប្រពិចសា្ន៍	ដ៏	លគំបាក	ចនះ	

សពះអមចា្រ់	បាន	បណតាដះ	សគ្ប់	ពូជ	នន	ច្រេក្ីជគំចនឿ	និង	ការ្រុកេិត្	ចលើ	ដួងេិត្	រប្រ់	

ជីដូន	ជីតា	រប្រ់	ខ្នុគំ	។

វសចក្រីជំវៃឿៃឈិងរោរវបៀ្រវបៀៃ

បនាទាប់	ពី	្រ្គ្រម	ចោក	ចលើក	្រី	II	បាន	ប្្ចប់	ពីរបី	ឆានាគំ	ចសកា�	មក	យា�តា	

រប្រ់	ខ្នុគំ	បាន	បន្	រ្រ់ចៅ	ក្នុង	សបច្រ្រ	ចឆកូ្រ្លទូវា៉គី	កាល	អ្កែ្សព្វែសា�	សា្រនា	វ័�	

ចក្មង	ពីរ	នាក់	បាន	ចគ្ះ	ទាវារ	ែ្ះ	រប្រ់	ពួកគ្ត់	។	បនាទាប់	ពី	បាន	េូលរួម	ក្នុង	សាខា	តូេ	

មួ�	ច�ើ�	្រ្រួល	�ក	ការពិភាកសា	ចនាះ	ពួកគ្ត់	បាន	្រ្រួល	សាក្សី	នន	ច្រេក្ីពិត	

ដ៏	ចោរចពញ	រប្រ់	ដគំណឹង	លអ	ច�ើ�	បាន	្រចសមេ	េិត្	សជមុជ	្រឹក	។	ប៉ុដន្	នា	ោងាេ	នថងៃ	

្រមភា្រ	្រសមប់	បុណ្យ	សជមុជ្រឹក	អ្កែ្សព្វែសា�សា្រនា	និង	ថ្នាក់	ដឹកនាគំ	ពុគំ	បាន	មក	

ចឡើ�	។	ចៅក្នុង	ការសបជុគំ	បនាទាប់	រប្រ់	សាខា	យា�តា	រប្រ់	ខ្នុគំ	បាន	ដឹង	ថ្	ចោ�សារ	

ភាពេោេល	ខាលាគំង	ខាង	នចយាបា�	ចនាះ	អ្ក	ែ្សព្វែសា�	សា្រនា	ទាគំង	អ្រ់	បាន	តសមូវ	

ឲ្យ	ចាកចេញ	ពី	សបច្រ្រ	ចនាះ	។	ឥឡទូវ	ចនះ	ការសបតិបត្ិ	សា្រនា	ក៏	នឹង	សតូវ	ហាម	ោត់	។	

ប៉ុដន្	ពួកបរិ្រុ្រ្	មួ�	សកុម	តូេ	ចៅក្នុង	តគំបន់	បាន	បន្	ច្រេក្ីជគំចនឿ	រប្រ់	ពួកចគ	ដដល	

នភៀេែលេលួនដេវងរក

នសចក្ដីជំននឿ

និងនេរីភាេ

ក្នបុរលខសីហាឆ្នាំ១៩៦៨្គរួសាររបស់ខ្បុំបានលាផ្ទះរបស់ពរួកោត់ងៅក្នបុរទី្កុរ្បាហ្គងហើយងគចខ្លួន

ងចញងដ្យសាងាត់ៗងធ្វើែំងណើរងៅ្បងទសអូ្ទីស។





៣៨ លតីអា�ូណា

បាន	ដឹកនាគំ	ចោ�	ថ្នាក់	ដឹកនាគំ	និង	កូនចសា	បព្វជិតភាព	ក្នុង	មូលោឋាន	។	យា�តា	

រប្រ់	ខ្នុគំ	និង	មតា�	មីង	ខ្នុគំ	បាន	សជមុជ្រឹក	ចោ�	្រមងាត់	ចៅ	ក្នុង	ឆានាគំ	1950	។

បួន	សបាគំ	ឆានាគំ	ចសកា�	មក	្រមជិក	ចៅ	សាខា	ចនាះ	រួម	ទាគំង	យា�	និង	មតា�	រប្រ់	ខ្នុគំ	

(	កាល	ចនាះ	ចៅ	វ័�	ជគំ្រង់	)	មន	ជួន	កាល	សតូវបាន	ប៉ូលី្រ	នាគំ	ខ្លលួន	ចៅ	ចោ�	្រមងាត់	

ចដើម្បី	្រួរ	្រគំណួរ	អគំពី	ការសបតិបត្ិ	សា្រនា	រប្រ់	ពួកគ្ត់	។	មន	សគ្	មួ�	ចនាះ	យា�	

រប្រ់	ខ្នុគំ	សតូវបាន	្រួរ	យា៉ាង	ខាលាគំង	អ្រ់	រ�ៈចពល	សបាគំ	ចម៉ាង	។	សប្រិនចបើ	ពួកចគ	ដឹង	

ថ្	គ្ត់	កគំពុង	បចសងៀន	សា្រនា	ដល់	កូនៗ	រប្រ់	គ្ត់	ចនាះ	ពួកចគ	នឹង	ោក់	គុក	គ្ត់	

រ�ៈចពល	សបាគំ	ឆានាគំ	។

គ្ត់	បាន	កត់សតា	ថ្	«	ខ្នុគំ	បាន	ចៅ	ច្រងៃៀម	ច�ើ�	និយា�	ថ្	‹	សប្រិនចបើ	អ្ក	គិត	

ថ្	ខ្នុគំ	បចសងៀន	អគំពី	សា្រនា	ដល់	កូន	រប្រ់	ខ្នុគំ	គឺ	ជា	ចរឿង	ខុ្រ	ចនាះ	អ្ក	អាេ	ចាប់	ខ្នុគំ	ោក់	

គុក	េុះ	›	។	ពួកចគ	មិន	បាន	ចឆ្លើ�	ចឡើ�	។	ចាប់	តាគំង	ពី	ចពល	ចនាះ	មក	ពួកចគ	បាន	នាគំ	ខ្នុគំ	

ចៅ	្រួរ	េចម្លើ�	ម្ង	ច�ើ�	ម្ង	ច្រៀត	។	ពួកចគ	និយា�	សបឆាគំង	ទា្រ់	នឹង	សា្រនាេសក	

ច�ើ�	ពួកចគ	ពយាយាម	ទាញ	ពួកច�ើង	ចេញ	ពី	ជគំចនឿ	រប្រ់	ច�ើង	។	ដរាប	ណា	ពួកចគ	

កាន់ដត	ពយាយាម	ច្្វើ	ដបប	ចនាះ	ដរាប	ចនាះ	ខ្នុគំ	កាន់ដត	កាន់	ខាជាប់	នឹង	សា្រនាេសក	[	ដ្បិត	]	

សា្រនាេសក	ដដល	ពិត	សតូវ	បាន	ចគ	ចបៀតចបៀន	ជានិេ្ច	»	។

មតា�	រប្រ់	ខ្នុគំ	បាន	្ររច្ររ	ចៅក្នុង	្រិនានុប្បវត្ិ	រប្រ់	គ្ត់	ថ្	«	ចៅ	អគំឡនុង	ចពល	

ប៉ុនាមន	ឆានាគំ	ដ៏	លគំបាក	ចនះ	្រមជិក	បាន	ជួបជុគំ	គ្នា	ចៅ	នថងៃ	អា្រិត្យ	ចៅក្នុង	ែ្ះ	រប្រ់	សបធ្ន	

សាខា	ច�ើង	។	ច�ើង	ពុគំ	អាេ	ចសេៀង	ឮ	បាន	ចឡើ�	ដូចចានាះច�ើ�	ច�ើង	បាន	ចសេៀង	

ខ្សឹបៗ	។	ពួកច�ើង	មិន	េង់	ឲ្យ	ចគ	ចាប់	សបធ្ន	សាខា	រប្រ់	ច�ើង	ោក់	គុក	ចឡើ�	។	អ្រ់	

រ�ៈចពល	18	ឆានាគំ	ដដល	ច�ើង	បាន	ជួបជុគំ	គ្នា	ដបប	ចនាះ	ច�ើ�	ច�ើង	្រង្ឹម	ពី	សគ្	ដដល	

ច�ើង	ទាគំងអ្រ់	គ្នា	នឹង	អាេ	ចៅ	ភ្គំ	រ៉កគី	ច�ើ�	តាគំង្រីលគំចៅ	ចៅក្នុង	[	្រីសកុង	្រលត៍	

ចលក	]	»	។	ពួកគ្ត់	មន	្រង្ឹម	ចទាះបី	ជា	ចៅ	សគ្	ចនាះ	សកុមសគួសារ	ជាចសេើន	មិន	សតូវ	

បាន	ែ្ល់	ឯកសារ	ដដល	នឹង	អនុញ្ញាត	ឲ្យ	ពួកចគ	ចាកចេញ	ពី	សបច្រ្រ	បាន	ក៏	ចោ�	។

ចៅចពល	មតា�	រប្រ់	ខ្នុគំ	បាន	្ គំ	ចឡើង	អគំឡនុង	អា�ុ	ខ្ង់	នម្	ឆានាគំ	គ្ត់	បាន	អ្ិសាឋាន	ចោ�	

បគំណង	យា៉ាង	ខាលាគំង	ចដើម្បី	អាេ	ចរៀបការ	ជាមួ�	្រមជិក	សា្រនាេសក	ច�ើ�	អាេ	

ែសារភាជាប់	ចៅក្នុង	សពះវិហារ	បរិ្រុ្រ្	។

រោរដស្វងរកជរីវិ្រ្ ្មរី

ឪពុក	រប្រ់	ខ្នុគំ	បាន	្ គំ	ចពញ	វ័�	ចឡើង	ចៅក្នុង	ភូមិ	ដដល	មន	ដស្រ	េមការ	បាន	

រ្រ់ចៅក្នុង	្រីសកុង	ចៅ	សាោ	ចរៀន	ជា	កដន្លង	ដដល	គ្ត់	បាន	ជួប	មតា�	រប្រ់	ខ្នុគំ	។	មតា�	

រប្រ់	ខ្នុគំ	បាន	ចាប់	ចែ្ើម	អាជីព	រប្រ់	គ្ត់	ជា	អ្ក	េចសមៀង	អូចប៉រា៉	អាជីព	។	ចៅចពល	

ពួកគ្ត់	សារល់	គ្នា	មតា�	រប្រ់	ខ្នុគំ	បាន	ដណនាគំ	គ្ត់	ឲ្យ	េូល	សពះវិហារ	។	ចទាះបី	ជា	ឪពុក	

ខ្នុគំ	មិន	ទាន់	បាន	សជមុជ្រឹក	ក្ី	ឪពុក	មដា�	រប្រ់	ខ្នុគំ	បាន	ចរៀបការ	ចៅ	នថងៃ	្រី	18	ដខ	កុម្ៈ	ឆានាគំ	

1967	។

ចៅ	េុង	ឆានាគំ	ចនាះ	ពួកចគ	មន	ពរ	ចោ�	បចង្កើត	បាន	បងសបុ្រ	រប្រ់	ខ្នុគំ	។	សបាគំដខ	បនាទាប់	

ពី	បងសបុ្រ	រប្រ់	ខ្នុគំ	ចកើត	មក	សបធ្ន	សាខា	បាន	្រ្រួល	វិវរណៈ	ថ្	្រមជិក	គួរដត	ចរៀបេគំ	

ខ្លលួន	ចដើម្បី	សតូវបាន	នាគំ	ចេញ	ពី	សបច្រ្រ	ចនាះ	ចៅ	កដន្លង	មួ�	ដដល	ពួកចគ	អាេ	ថ្វា�	

បង្គំ	ចោ�	មន	ច្ររីភាព	។	ចៅក្នុង	ដខ	្រីហា	ឆានាគំ	1968	ពួក	រុ្រ្សនុី	បាន	ោលានោន	

សបច្រ្រ	ចឆកូ្រ្លទូវា៉គី	ចោ�	បចង្កើត	ឲ្យ	មន	ភាព	េោេល	ចៅ	សពគំ	ដដន	និង	្រូទាគំង	

សបច្រ្រ	។	្រមជិក	សាខា	ដដល	បាន	ចរៀបេគំ	ខ្លលួន	ចោ�	ការចគ្រព	សបតិបត្ិ	បាន	រត់	ចគេ	

ខ្លលួន	ចៅ	្រីសកុង	វីដ�ន	សបច្រ្រ	អូស្រី្រ	។

យា�	រប្រ់	ខ្នុគំ	ដដល	បាន	ចាកចេញ	ពី	សបច្រ្រ	ចនាះ	ជាមួ�	ឪពុកមតា�	រប្រ់	ខ្នុគំ	បាន	

្ររច្ររ	ដូេចនះ	៖	«	នា	�ប់	ចនាះ	ចៅចពល	មនុ្រ្ស	សគប់	គ្នា	ចៅក្នុង	ែ្ះ	បាន	ចដក	ច�ើង	

បាន	ោ	ែ្ះ	រប្រ់	ច�ើង	ច�ើ�	ចដើរ	លបៗ	សាងាត់ៗ	ចោ�	ក្ី	ភ័�	ខាលាេ	ថ្	កូនចក្មង	អាេ	

ចាប់	ចែ្ើម	ដស្រក	�គំ	។	ច�ើង	សតូវ	ចេញ	ចៅ	ចោ�	្រមងាត់	ពីចសោះ	មន	គីញ	្រមងាត់	បី	នាក់	

ចៅក្នុង	អគ្រ	រប្រ់	ច�ើង	ដដល	ច្្វើ	ការ	ឲ្យ	ប៉ូលី្រ	្រមងាត់	។	សពះអមចា្រ់	បាន	សបទាន	ពរ	

ដល់	ពួកច�ើង	។	ពួកច�ើង	បាន	ចគេខ្លលួន	ែុត	។	ចៅចពល	ច�ើង	បាន	ចាកចេញ	ច�ើង	

បាន	ដឹង	ថ្	ច�ើង	[	នឹង	]	ពុគំ	សតឡប់	ចៅ	វិញ	ចឡើ�	ប៉ុដន្	ច�ើង	ក៏	ពុគំ	ដឹង	ថ្	ច�ើង	នឹង	ចៅ	

្រី	ណា	ច្រៀត	ដដរ	បនាទាប់	ពី	ចេញ	ពី	្រីសកុង	វីដ�ន	។	កាល	សគ្	ចនាះ	ច�ើង	ពុគំ	អាេ	មិន	បារម្	

ឪពុកមាដោយរបស់ខ្បុំបានងៅែ�់ទី្កុរកា�ហាគារីងដ្យមានលតវ៉�ីររួយរទះរុញកូនររួយនិរ្បាក់លត

បន្ិចបន្លួចប៉ុងណាណះ។សមាជិកងៅ្បងទសកាណាដ្បានចាប់ងផ្ើរជរួយ្គរួសាររបស់ខ្បុំភាលារៗផរលែរ

ងដ្យផ្�់ជំនរួយែូចជារងធយាបាយងធ្វើែំងណើរទិញទំនិញនិររកផ្ទះ។
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បវម្មើែល់ជៃវ�ៀសែ្លួៃ

ន�ើងេង្ឃឹមថាបងប្អចូននឃឹង

តាំងច្ិ្្នដា�ក្រអធិស្ឋានថា

បងប្អចូនអាច្នធវើអវតីែលេះ—នៅតាម

នេលនវោនិងស្ថានភាេ

្ទាល់ែលេលួនរបេ់បងប្អចូន—នែើម្តី

បនតមើែល់ជននភៀេែលេលួននិង

ជនអនោដេតបនវេ្ន៍រេ់នៅក្នុង

េ�គមន៍របេ់បងប្អចូន។

ននះគឺជាឱក្េមរួ�នែើម្តី

បនតមើនដា�្ ទាល់ក្នុងតកុម

តគរួស្រនិងតាមអង្គក្រនែើម្តី

ផ្ល់មិ្្ភាេក្រតបឃឹកសានិង

ក្របនតមើនផ្សងៗនេៀ្ែូច្

តេះតគតីេ្ទ»។

លរីៃដ្វែវប៊ី្រុៃម្បធាៃសរាគមសវ្គ្ររះ

ទូវៅ« I Was a Stranger»
Liahonaដែឧសភាឆ្នាំ២០១៦

ទំ្័រ១៤។

អគំពី	ចរឿង	ចនាះ	ចឡើ�	។	សពះអមចា្រ់	បាន	បគ្ហាញ	ដល់	សបធ្ន	សាខា	

នូវ	ការ្រនយា	រប្រ់	ស្រង់	េគំចោះ	ពួកច�ើង	សប្រិនចបើ	ច�ើង	បន្	ចៅ	

ចសាមះសតង់	េគំចោះ	ស្រង់	»	។

ទឹកែរី្ ្មរីសូមសាវាគមៃ៍

យា�	ឪពុក	មដា�	រប្រ់	ខ្នុគំ	និង	សគួសារ	ពីរ	ចែ្សង	ច្រៀត	បាន	

រ្រ់ចៅ	ក្នុង	បន្ប់	ជាន់ដី	ចៅ	ប៉ក�្លីន	សសាតា្រ	អគ្រ	សា្រនាេសក	

ចៅ	្រីសកុង	វីដ�ន	អ្រ់	រ�ៈចពល	មួ�	ដខ	។	អគំឡនុង	ដខ	ចនាះ	ឪពុក	

រប្រ់	ខ្នុគំ	បាន	ចរៀន	ជាមួ�	អ្ក	ែ្សព្វែសា�	សា្រនា	ច�ើ�	បាន	

សជមុជ្រឹក	។	្រមជិក	ជាចសេើន	នន	សគួសារ	ទាគំង	បី	រក	ការគ្រ	បាន	

ច្្វើ	ច�ើ�	ពួកចគ	បាន	ោក់	សបាក់	ដដល	រក	បាន	ជាមួ�	គ្នា	រ�ូត	ដល់	

ពួកចគ	ទាគំងអ្រ់	គ្នា	អាេ	ច្្វើ	អចនាតាសបចវ្រ្ន៍	ចៅ	្រីសកុង	កាលហាររី	

អាល់ចប៊ីរតា	សបច្រ្រ	កាណាោ	។	ចោ�សារ	ដត	អាកា្រ	ធ្តុ	មិន	

លអ	ចៅ	្រីសកុង	កាលហាររី	�ន្ចហាះ	រប្រ់	ពួកគ្ត់	បាន	េុះ	េត	ចៅ	

្រីសកុង	ដអតមុនតុន	ចៅ	នថងៃ	្រី	5	ដខ	វិេ្ិកា	ឆានាគំ	1968	។

ចោ�	បាន	ចាកចចាល	សាេ់	ញាតិ	វប្ប្ម៌	និង	្រឹកដី	ដដល	

ពួកគ្ត់	ស្រឡាញ់	ចនាះ	គឺ	ជា	ការបូជា	ដ៏	ចលើ្រលុប	មួ�	ប៉ុដន្	

ការលគំបាក	ជា	ចសេើន	វា	សគ្ន់ដត	ជា	ការចាប់	ចែ្ើម	ប៉ុចណាណះ	។	ចពល	

ចៅ	ដល់	្រីសកុង	កាលហាររី	ចោ�	មន	ដត	វា៉លី	មួ�	រ្រះរុញ	កូន	

មួ�	និង	សបាក់	32	ដុោលារ	កាណាោ	ចនាះ	ឪពុកមតា�	រប្រ់	ខ្នុគំ	

មន	ការខ្វះខាត	ខាលាគំង	ណា្រ់	។

្រមជិក	ចៅ	សបច្រ្រ	កាណាោ	បាន	ចាប់ចែ្ើម	បចសមើ	សគួសារ	

រប្រ់	ខ្នុគំ	ភាលាមៗ	ែងដដរ	ចោ�	ែ្ល់	ជគំនួ�	្រប្បនុរ្រ	ដូេ	ជា	

មច្យាបា�	ច្្វើ	ដគំចណើរ	្រិញ	្រគំនិញ	និង	រក	ែ្ះ	ជួល	។	ក្នុង	អគំឡនុង	

ចពល	មួ�	្របាតា�៍	ឪពុក	មដា�	និង	យា�	រប្រ់	ខ្នុគំ	រក	បាន	ែ្ះ	

ដដល	មន	ដសគ	តុ	និង	ច្អី	ដសគ	្រចសមត	កូន	ដសគ	មុងភួ�	ចាន	

កបាន	និង	មន	អាហារ	មួ�	េគំនួន	ចៅក្នុង	្រូ	។	មតា�	រប្រ់	ខ្នុគំ	បាន	

្ររច្ររ	ចៅក្នុង	្រិនានុប្បវត្ិ	រប្រ់	គ្ត់	ពី	ក្ី	រំចភើប	និង	ក្ី	ញាប់ញ័រ	

េគំចោះ	ការច�ើញ	ចសគឿង	្រគ្ហារិម	ដ៏	អសាចារ្យ	ទាគំង	ចនាះ	ច�ើ�	មន	

អគំណរគុណ	េគំចោះ	ការបចសមើ	ដដល	គ្ត់	បាន	្រ្រួល	។

ប៉ុដន្	ជាមួ�	នឹង	អារម្មណ៍	នន	ការដឹង	គុណ	ក៏	មន	នូវ	ការរំជួល	

េិត្	ែងដដរ	។	ការ្រមលាប់	នឹង	វប្ប្ម៌	ថ្មី	ចនាះ	គឺ	មន	ការលគំបាក	

ណា្រ់	។	ការរ្រ់ចៅ	ក្នុង	ឆានាគំ	ដគំបូង	ចៅ	ក្នុង	្រីសកុង	កាលហាររី	គឺ	

មន	ដត	ការខគំ	សបឹងចរៀន	ភាសា	អង់ចគ្ល្រ	ប៉ុចណាណះ	ច�ើ�	ឪពុក	រប្រ់	

ខ្នុគំ	សតូវ	ចដើរ	ចៅ	ច្្វើ	ការ	ក្នុង	អាកា្រ	ធ្តុ	ដ៏	សតជាក់	។	ពួកគ្ត់	បាន	

ច្្វើ	អ្វីៗ	សគប់	ដបប	យា៉ាង	ចដើម្បី	បចង្កើត	អារម្មណ៍	មួ�	ថ្	វា	ជា	ែ្ះ	ច�ើង	

ប៉ុដន្	វា	ចៅ	ដត	ជា	សគ្	មួ�	នន	ការសាកល្បង	ជាមួ�	នឹង	ការផ្លា្រ់ប្ទូរ	

យា៉ាង	ខាលាគំង	។	ពួកបរិ្រុ្រ្	ចៅ	វួដ	ថ្មី	រប្រ់	ពួកគ្ត់	ចៅ	កាលហាររី	

បាន	ច្្វើ	ការខិតខគំ	�ក	ជគំនះ	ចលើ	រនាគំង	នន	ភាសា	ចដើម្បី	គ្គំស្រ	ដល់	

្រមជិក	ថ្មី	ដដល	ច្រើប	នឹង	មក	ដល់	។	ចរៀងរាល់	នថងៃ	អា្រិត្យ	សគួសារ	

រប្រ់	ខ្នុគំ	បាន	្រ្រួល	កមលាគំង	ចៅចពល	ពួកគ្ត់	បាន	េូលរួម	ការសបជុគំ	

សាសកាម៉ង់	ចដើម្បី	រំឭក	ពី	ច្រេក្ី្រញ្ញា	រប្រ់	ពួកគ្ត់	ចោ�	

ដែអកចលើ	សពះវិញ្ញាណ	បចសងៀន	ភាសា	អង់ចគ្ល្រ	ដល់	ពួកគ្ត់	។

្រជ័យនៃភា្អស់កល្ជាៃឈិច្ច

សគួសារ	រប្រ់	ច�ើង	ដដល	មន	គ្នា	សបាគំ	នាក់	បាន	ែសារភាជាប់	ជាមួ�	

គ្នា	ចៅក្នុង	សពះវិហារ	បរិ្រុ្រ្	ខាត្រ្នុន	អាល់ចប៊ីរតា	ចៅ	ក្នុង	ដខ	

តុោ	ឆានាគំ	1976	។	មតា�	រប្រ់	ខ្នុគំ	បាន	ោក់	ដែនការ	ចៅ	នថងៃ	ចនះ	

កាល	ពី	20	ឆានាគំ	មុន	ច�ើ�	្រីបគំែុត	ចៅក្នុង	សបច្រ្រ	មួ�	និង	ក្នុង	

ភាសា	មួ�	ដដល	គ្ត់	មិន	ធ្លាប់	ស្រនម	កាល	ពី	�ុវវ័�	ចនាះ	គ្ត់	

បាន	្រ្រួល	េចម្លើ�	េគំចោះ	ការអ្ិសាឋាន	រប្រ់	គ្ត់	។	កាល	ចនាះ	

ខ្នុគំ	មន	អា�ុ	ជិត	សបាគំបី	ឆានាគំ	ច�ើ�	ខ្នុគំ	បាន	ចាគំ	េបា្រ់	ពី	ដកវដភ្ក	ដ៏	ភ្លឺ	

ថ្លា	និង	សានាម	ញញឹម	រប្រ់	ឪពុកមតា�	ខ្នុគំ	ចៅចពល	កូនៗ	បាន	េូល	

ចៅក្នុង	បន្ប់	ែសារភាជាប់	។

យា�	រប្រ់	ខ្នុគំ	ក៏	បាន	ចៅ	សពះវិហារ	បរិ្រុ្រ្	ចៅ	នថងៃ	ចនាះ	ែងដដរ	។	

ខ្នុគំ	បាន	ចាគំ	ពី	ក្ី	រំចភើប	រប្រ់	គ្ត់	ចពល	ច�ើញ	ពន្លឺ	ចភ្លើង	សពះវិហារ	

បរិ្រុ្រ្	ចៅចពល	ច�ើង	បាន	ចៅ	ដល់	្រីសកុង	ខាត្រ្នុន	។	ជាចសេើន	

ឆានាគំ	ចសកា�	មក	បនាទាប់	ពី	េូល	និវត្ន៍	ពី	ការគ្រ	រប្រ់	គ្ត់	ចៅ	្រីសកុង	

កាលហាររី	មតា�	រប្រ់	ខ្នុគំ	បាន	ប្ទូរ	ចៅ	ចៅ	្រីសកុង	ខាត្រ្នុន	ច�ើ�	

បាន	េគំណា�	ចពល	ចសេើន	ក្នុង	ការបចសមើ	ចៅ	សពះវិហារ	បរិ្រុ្រ្	។	

គ្ត់	េូលេិត្	ចលង	ពយាណូ	ខ្យល់	ច�ើ�	ជួ�	ឲ្យ	មន	ការបគំែុ្រ	

នូវ	គ្វរភាព	ចៅ	្រី	ចនាះ	។	្រីបនាទាល់	និង	ច្រេក្ី	ស្រឡាញ់	រប្រ់	

គ្ត់	េគំចោះ	សពះ	អង្	្រច្គ្រះ	គឺ	បាន	បញ្ជាក់	បគ្ហាញ	តាមរ�ៈ	

ច្រេក្ី្រប្បនុរ្រ	រប្រ់	គ្ត់	េគំចោះ	មនុ្រ្ស	ចៅ	ជុគំវិញ	ខ្លលួន	រប្រ់	

គ្ត់	។	េគំចោះ	ខ្នុគំ	គ្ត់	គឺ	ជា	គគំរូ	មួ�	ដ៏	រឹងមគំ	នន	ស្រ្ី	ពួកបរិ្រុ្រ្	នថងៃ	

េុងចសកា�	។

ខ្នុគំ	មន	អគំណរគុណ	យា៉ាង	សជាលចសរៅ	េគំចោះ	ឪពុកមតា�	រប្រ់	

ខ្នុគំ—ជា	អ្ក	សតួ្រសតា�	ក្នុង	សគួសារ	រប្រ់	ខ្នុគំ—េគំចោះ	ការបូជា	

ក្នុង	ការគ្រ	សាេ់ញាតិ	្រឹកដី	កគំចណើត	និង	ស្រព្យ្រម្បត្ិ	រប្រ់	

ពួកគ្ត់	។	ពួកគ្ត់	បាន	លះបង់	យា៉ាង	ចសេើន	ប៉ុដន្	សពះអមចា្រ់	

បាន	សបទានពរ	ដល់	ពួកគ្ត់	យា៉ាង	ចលើ្រលុប—និង	ពូជពង្ស	រប្រ់	

ពួកគ្ត់—ចោ�សារ	ការរ្រ់ចៅ	តាម	ចគ្លការណ៍	នន	ដគំណឹង	

លអ	។	◼
អ្កនិពន្ធរស់នៅរ�្ឋនអដា�រូស.រ.អា
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មាតា�	និង	ឪពុក	ខ្នុគំ	ពុគំ	�ល់	ស្រប	គ្នា	នឹង	រចបៀប	

តុបដតង	ែ្ះ	រប្រ់	ពួកគ្ត់	ចៅ	ចពល	បុណ្យ	

សគី្រ្ម៉ា្រ់	ចឡើ�	។	ឪពុក	រប្រ់	ខ្នុគំ	មន	ជគំងឺ	ងងឹត	ពណ៌	

ដូចចានាះ	េគំចោះ	គ្ត់	ពណ៌	សក�ម	នបតង	និង	ពណ៌	ចតានាត	

គឺ	គ្ត់	ចមើល	ចៅ	វា	ស្រចដៀង	គ្នា	ច�ើ�	ស្រអាប់	។	ប៉ុដន្	

គ្ត់	ចមើល	ច�ើញ	ពណ៌	ចខៀវ	ថ្	ជា	ពណ៌	ដដល	ភ្លឺ	និង	

ស្រ្រ់	សាអាត	។	គ្ត់	ក៏	ជា	អ្ក	គ្គំស្រ	ដ៏	ខាលាគំង	ដល់	សកុម	

បាល់	ឱប	នន	សាកល	វិ្រយាល័�	សពិកហាគំ	�៉ង់	ដដល	មន	

ឯក្រណាឋាន	ពណ៌	ចខៀវ	ដដរ	។

ចោ�សារ	ពណ៌	ចខៀវ	គឺ	ជា	ពណ៌	ដដល	គ្ត់	េូលេិត្	

ចនាះ	គ្ត់	េង់	ោក់	តាគំង	ចភ្លើង	ដដល	មន	ពណ៌	ចខៀវ	។	

ប៉ុដន្	មតា�	រប្រ់	ខ្នុគំ	បាន	និយា�	ថ្	ពណ៌ចខៀវ	មិន	ដមន	

ជា	ពណ៌	្រសមប់	បុណ្យ	សគី្រ្ម៉ា្រ់	ច្រ	ដូចចានាះ	ចរៀងរាល់	

ឆានាគំ	បា៉ា	បាន	េង	ដខ្ស	ចភ្លើង	បុណ្យ	សគី្រ្ម៉ា្រ់	ពណ៌	សក�ម	

នបតង	និង	ពណ៌	្រ	ចៅចលើ	ដគំបូល	ែ្ះ	រប្រ់	ពួកគ្ត់	។	

ចដើម្បី	�ឺដង	ោក់	ម៉ាក់	គ្ត់	ជគំនួ្រ	អគំពូល	ចភ្លើង	មួ�	ចោ�	

ោក់	អគំពូល	ចនាះ	ពណ៌	ចខៀវ	។	សប្រិនចបើ	អ្ក	ចមើល	វា	ឲ្យ	

ចកៀក	អ្ក	នឹង	ច�ើញ	អគំពូល	ពណ៌	ចខៀវ	មួ�	ក្នុង	េគំចណាម	

អំេូលនភលេើងេណ៌នែៀវមរួ�
អគំពូល	ចភ្លើង	ពណ៌	សក�ម	នបតង	និង	្រ	។

ចរៀងរាល់	ឆានាគំ	អគំពូល	ចភ្លើង	ពណ៌	ចខៀវ	ចនាះ	បាន	ភ្លឺ	ចៅ	

្រីតាគំង	ចែ្សងៗ	គ្នា	។	ជួលកាល	វា	ភ្លឺ	ចៅ	ជុគំវិញ	តគំបន់	កាេ់	

សជុង	ដដល	គ្មន	នរណា	ចាប់	អារម្មណ៍	នឹង	ច�ើញ	វា	ចឡើ�	

ប៉ុដន្	ជួនកាល	គ្ត់	បាន	ោក់	វា	ចៅ	ចលើ	កដន្លង	េត	ឡាន	ឬ	

ចៅ	មុខ	ចហាណ័ង	។	វា	ជា	ដល្បង	កមសាន្	ដ៏	្របបា�	រវាង	

ម៉ាក់	និង	បា៉ា	។

នា	សគ្	មួ�	ចនាះ	បា៉ា	បាន	សាលាប់	ចោ�	នេដន្យ	ពីរ	នថងៃ	

ពី	មុន	បុណ្យ	សគី្រ្ម៉ា្រ់	។	ចៅ	ក្នុង	ពិ្ី	បុណ្យ	្រព	រប្រ់	

គ្ត់	មន	អ្ក	និយា�	សបាប់	ចរឿង	មួ�	អគំពី	អគំពូល	ចភ្លើង	

ពណ៌	ចខៀវ	ដដល	បា៉ា	បាន	ោក់	វា	ចរៀងរាល់	ឆានាគំ	។	�ប់	

ដ្រអក	ចឡើង	មតា�	រប្រ់	ខ្នុគំ	បាន	្រម្លឹង	ចមើល	ចៅ	ចស្	តាម	

បងអលួេ	។	ចៅ	ែ្លទូវ	មខាង	ច្រៀត	ក្នុង	េគំចណាម	អគំពូល	ចភ្លើង	

ពណ៌	្រ	មន	អគំពូល	ចភ្លើង	ពណ៌	ចខៀវ	មួ�	ចៅ	ខាង	ចលើ	

ចហាណ័ង	រប្រ់	អ្ក	ជិត	ខាង	រប្រ់	ម៉ាក់	។	ក្នុង	អគំឡនុង	

ចពល	ពីរ	បី	នថងៃ	ចនាះ	មន	អ្ក	ជិត	ខាង	និង	មិត្ភក្ិ	ជា	

ចសេើន	បាន	បដនថែម	អគំពូល	ចភ្លើង	ពណ៌	ចខៀវ	ចលើ	ដខ្ស	អគំពូល	

ចភ្លើង	បុណ្យ	សគី្រ្ម៉ា្រ់	រប្រ់	ពួកចគ	។	មន	អ្ក	ខ្លះ	បាន	

តបេិននបើអ្កនមើលវាឲ្យនកៀកអ្កនឃឹងន�ើញ

អំេូលនភលេើងេណ៌នែៀវមរួ�ក្នុងច្ំនណាមអំេូល

នភលេើងេណ៌តក�មមប្ងនិងេ។

តុបដតង	ចដើម	ចឈើ	រប្រ់	ពួកចគ	ជា	ពណ៌	ចខៀវ	្រុ្រ្	។

ខ្នុគំ	មន	អគំណរគុណ	ដដល	មិត្ភក្ិ	រប្រ់	មតា�	ខ្នុគំ	បាន	

បគ្ហាញ	ច្រេក្ីស្រឡាញ់	េគំចោះ	គ្ត់	ចោ�	ការតុបដតង	

ែ្ះ	ជាមួ�	អគំពូល	ចភ្លើង	ពណ៌	ចខៀវ	។	ពួកចគ	បាន	ជួ�	

ខ្នុគំ	ដឹង	ពី	អតថែន័�	នន	ការ	«	្រួញ�គំ	ជាមួ�	នឹង	អ្ក	ណា	

ដដល	្រួញ	�គំ	.	.	.	ច�ើ�	កមសាន្	្រុក្ខ	ដល់	អ្រ់	អ្ក	ណា	

ដដល	កគំពុង	សតូវ	កមសាន្	្រុក្ខ	»	(	ម៉ូសា�	18:9	)	។	ខ្នុគំ	

មន	អគំណរគុណ	ដដល	សពះវរបិតា្រួគ៌	ចពញ	ចោ�	ក្ី	

ស្រឡាញ់	សបទាន	សពះរាជបុសតា	រប្រ់	ស្រង់	ជា	អគំចណា�	

ដល់	ច�ើង	។	ចោ�សារ	ដត	សពះច�្រ៊ូវ	សគី្រ្	ចនាះ	ខ្នុគំ	នឹង	

អាេ	ជួប	បា៉ា	ខ្នុគំ	ម្ង	ច្រៀត	។	◼
ដអមមតីនតបានរែ្ឋ�ូថា�៍េ.រ.អា.
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ដច្កចា�ក្តីអំណរ

នៅនេលគ្្់នែើរនច្ញនៅវិញន�ើងបាន

ន�ើញគ្្់�កគម្តីរឱបនឃឹងនែើមតេូង

គ្្់។

ស្វាមី	ខ្នុគំ	និង	ខ្នុគំ	គឺ	ជា	អ្ក	ែ្សព្វែសា�	សា្រនា	

បចសមើ	ចៅ	ថ្ដប្រ	សបច្រ្រ	បារាគំង	ចៅ	ភ្គំ	

នែដរ៉នចណ្រ	។	វា	គឺ	ជា	�ប់	មុន	នថងៃ	បុណ្យ	សគី្រ្ម៉ា្រ់	

ច�ើ�	ច�ើង	បាន	្រចសមេ	េិត្	ចៅ	្រីសកុង	ចៅ	ចវើរដុន	

ផ្លា្រសា	ចដើម្បី	ដេក	សពះគម្ពីរ	មរមន	។	ចៅ	តាម	ែ្លទូវ	គ្មន	

មនុ្រ្ស	ចឡើ�	ច�ើ�	ច�ើង	បាន	ចាប់ចែ្ើម	្រួរ	ខ្លលួន	ឯង	ពី	

អ្វី	ដដល	ច�ើង	នឹង	ច្្វើ	ជាមួ�	នឹង	សពះ	គម្ពីរ	ដ៏	ចសេើន	ចនះ	។	

ភាលាម	ចនាះ	ច�ើង	បាន	ច�ើញ	�ុវជន	មនាក់	ដដល	្រគំនង	ជា	

មិន	ដឹង	ថ្	សតូវ	ចៅ	ណា	។

ច�ើង	បាន	ចដើរ	ចៅ	រក	គ្ត់	ច�ើ�	ឲ្យ	សពះគម្ពីរ	មរមន	

មួ�	កបាល	ដល់	គ្ត់	។	គ្ត់	បាន	ដសប	ជា	មន	អគំណរ	

ចៅចពល	គ្ត់	បាន	សាតាប់	ពួកច�ើង	និយា�	អគំពី	ដគំណឹង	

លអ	។	គ្ត់	បាន	សបាប់	ថ្	គ្ត់	ចៅ	ឯចកា	ដត	ឯង	នា	�ប់	

បុណ្យ	សគី្រ្	ម៉ា្រ់	ចនាះ	ច�ើ�	ថ្	គ្ត់	នឹង	អាន	សពះគម្ពីរ	

មរមន	ច�ើ�	គ្មន	អារម្មណ៍	ឯចកា	ច្រៀត	ចឡើ�	។

បនាទាប់	ពី	គ្ត់	បាន	ចាក	ចេញ	ចៅ	ច�ើង	បាន	ចមើល	

ចៅ	តាម	ដង	ែ្លទូវ	ម្ង	ច្រៀត	ច�ើ�	បាន	ច�ើញ	ស្រ្ី	មនាក់	

ចដើរ	�ឺតៗ	្រគំចៅ	មក	ច�ើង	ក្នុង	រាសតី	ដ៏	សតជាក់	ចនាះ	។	

ច�ើង	អាេ	ច�ើញ	ភាពរីករា�	ចៅចលើ	នែ្	មុខ	រប្រ់	គ្ត់	

ចៅចពល	ច�ើង	បាន	បគ្ហាញសពះគម្ពីរ	មរមន	ដល់	គ្ត់	។	

គ្ត់	បាន	សបាប់	ច�ើង	ថ្	គ្ត់	ច្រើប	ដត	កាលា�	ជា	ស្រ្ី	

ចមម៉ា�	ច�ើ�	គ្ត់	្របបា�	េិត្	ដដល	ច�ើង	ខាវា�ខ្វល់	

ពី	គ្ត់	។	គ្ត់	បាន	និយា�	ថ្	គ្ត់	មន	អគំណរគុណ	

េគំចោះ	ពួក	ច�ើង	ខាលាគំង	ណា្រ់	។	ចៅចពល	គ្ត់	ចដើរ	ចេញ	

ចៅ	វិញ	ច�ើង	បាន	ច�ើញ	គ្ត់	�ក	គម្ពីរ	ឱប	នឹង	ចដើម	ស្រូង	

គ្ត់	។

នា	រាសតី	ចនាះ	ច�ើង	បាន	ដេក	សពះគម្ពីរ	មរមន	ទាគំងអ្រ់	

ដដល	ច�ើង	បាន	�ក	ចៅ	ជាមួ�	ច�ើង	។	ភាគ	ចសេើន	

មនុ្រ្ស	ដដល	ច�ើង	បាន	ដេក	សពះគម្ពីរ	ឲ្យ	គឺ	ជា	អ្ក	ដដល	

ចៅ	ឯចកា	បាក់	្រឹកេិត្	និង	សតូវការ	ក្ីស្រឡាញ់	ជា	

ខាលាគំង	។	ច�ើង	បាន	សតឡប់	ចៅ	ែ្ះ	វិញ	នា	រាសតី	ចនាះ	ចោ�	

ច្រេក្ី	រំចភើប	ថ្	ច�ើង	បាន	្រ្រួល	អគំណា�	បុណ្យ	

សគី្រ្ម៉ា្រ់	ដ៏	អសាចារ្យ	បគំែុត	ចោ�សារ	អគំណរ	ដដល	ច�ើង	

បាន	ដេក	ឲ្យ	មនុ្រ្ស	ដន្រ	។	◼

ជិនណាញដែននតីេ្វានតបនេនអននតេនលេនវើរន�្គើរតបនេេ

បារាំង



បនាទាប់	ពី	ប៉ុនាមន	្របាតា�៍	នន	ការ	ចសតៀម	្រុក	

ជាមុន	ចនាះ	�ប់	មុន	នថងៃ	បុណ្យ	សគី្រ្	បាន	មក	

ដល់	។	សគួសារ	ច�ើង	ទាគំង	អ្រ់	គ្នា	បាន	ចៅ	ជាមួ�	ពួក	

ច�ើង—ជីដូន	និង	ជីតា	ដ�្វ្លតចឈើ	កូនស្រី	ទាគំងបី	រប្រ់	

ពួកច�ើង	និង	សាវាមី	សពម	ទាគំង	កូនៗ	រប្រ់	ពួកចគ	។	វា	

ជិត	�ប់	ចៅច�ើ�	ច�ើ�	ចៅ	តាម	ែ្លទូវ	មន	ចភ្លើង	សតូវបាន	

ចបើក	បគំភ្លឺ	ចឡើង	។	ែ្ះ	នានា	មន	ពន្លឺ	ចភ្លើង	សោកៗ	ចោ�	

ការតុបដតង	យា៉ាង	ស្រ្រ់	សាអាត	មន	ចដើម	សគី្រ្ម៉ា្រ់	ជះ	

ពន្លឺ	ភ្លឹបដភ្លតៗ	ចៅ	តាម	បងអលួេ	។

ច�ើង	បាន	ចសតៀម	ខ្លលួន	រួេ	ជាចស្រេ	ចដើម្បី	ចៅ	កម្មវិ្ី	

្រដម្ង	ចោខាន	អគំពី	សពះសប្រូតកម្ម	ដដល	សា្រនាេសក	

បាន	ច្្វើ	ការ្រដម្ង	អ្រ់រ�ៈចពល	ជា	ចសេើន	ឆានាគំ	មក	

ច�ើ�	ចៅក្នុង	្រីសកុង	កាលហាររី	អាល់ចប៊ីរតា	សបច្រ្រ	

កាណាោ	។	ចរៀងរាល់	�ប់	មុន	នថងៃ	បុណ្យ	សគី្រ្ម៉ា្រ់	

ច�ើង	អន្ះសារ	េង់	ចៅ	កម្មវិ្ី	្រដម្ង	ចោខាន	ចនាះ	ដដល	

មន	្រុ្រ្ដត	្រត្វ	ោ	ចេៀម	ពួកចហារា	អ្កគគ្វាល	

ចេៀម	ទាហាន	រ៉ូម	ពួក	ច្រវតា	និង	សបព័ន្	្រគំចឡង	ដ៏	

ស្វាគមន៍ែល់តេះន�េ៊ូវ
ជា	្រី	ជាប់	េិត្	។	កម្មវិ្ី	ចនះ	បាន	នាគំ	វិញ្ញាណ	នន	ភាព	

្រុខសាន្	ច្រេក្ីស្រឡាញ់	និង	អតថែន័�	ពិត	នន	បុណ្យ	

សគី្រ្ម៉ា្រ់	មក	កាន់	ការសបារព្	ពិ្ី	ដ៏	រំចភើប	រប្រ់	ច�ើង	។

ច�ើង	បាន	មក	ដល់	្រួន	ឧ្រយាន	ច�ើរីចថក	ជា	កដន្លង	

ដដល	មន	ការ្រដម្ង	ចោខាន	ច�ើ�	បាន	រីករា�	នឹង	

ត្ន្ី	ដ៏	ពិចរាះ	នន	សកុម	េចសមៀង	ចរាង	ឧចបា្រថ	មរមន	និង	

ការ្រដម្ង	ចរឿង	អគំពី	ការសប្រូត	រប្រ់	សពះអង្្រច្គ្រះ	។	

ឡដរ៉ន	ចៅេ្បង	រប្រ់	ច�ើង	មន	អា�ុ	បី	ឆានាគំ	កាល	សគ្	

ចនាះ	។	នាង	ជក់	េិត្	នឹង	ការ្រដម្ង	្រគំចឡង	និង	ចរឿង	

ដដល	បាន	្រដម្ង	ចៅ	េគំចោះ	មុខ	ច�ើង	។	ដចងហែើម	ច�ើង	

ដក	ចេញ	មក	ដូេ	ជា	ដែ្សង	ចោ�	អាកា្រធ្តុ	សតជាក់	

ចៅចសកាម	ចម�	ស្រឡះ	ដដល	មន	ផ្កា�	រះ	ចសោងសោត	។	

ច�ើង	ចមើល	ចៅចពល	ចគ	្រដម្ង	តួ	�៉ូដ្រប	និង	ម៉ារា	

បាន	ច្្វើ	តាម	សពះរាជ	សកឹត្យ	រប្រ់	ច្រ្េ	ច្រសារ-	អូគូ្រ្	

ឲ្យ	ចៅ	ចបចថ្ល�ិម	ចដើម្បី	បង់	ពន្	។	ស្រ្ី	ចដើរ	តួ	ជា	ម៉ារា	ជា	

ស្រ្ី	«	មន	គភ៌	»	(	្រូមចមើល	លូកា	2:5	)	ច�ើ�	

មន	កដន្លង	ដត	មួ�	គត់	ដដល	ពួកចគ	អាេ	រក	បាន	ចដើម្បី	

សានាក់	ចៅ	ចនាះ	គឺ	ចៅ	ចសកាល	្រត្វ	ដ៏	រាបទាប	។	ចៅ	្រីចនាះ	

«	នាង	សប្រូត	បាន	បុសតា	ជា	េម្បង	មក	រួេ	រុំ	នឹង	្រគំពត់	

ចែ្ក	ក្នុង	្រ្ទូក	»	(	្រូមចមើល	លូកា	2:7	)	។	ពន្លឺ	បាន	

បាញ់	ចាគំង	ចៅ	ចលើ	កូនភ្គំ	ជា	កដន្លង	ដដល	ច�ើង	អាេ	ច�ើញ	

មនុ្រ្ស	ដដល	ចដើរ	តួ	ជា	អ្ក	គគ្វាល	ចេៀម	កគំពុង	«	ចាគំ	យាម	

រកសា	�្វទូង	ចេៀម	រប្រ់	ខ្លលួន	ក្នុង	ចវោ	�ប់	»	(	្រូមចមើល	

លូកា	2:8	)	។	សសាប់ដត	មន	តួ	មួ�	ដដល	ច្រ្លៀកោក់	

ជា	ច្រវតា	បាន	បគ្ហាញ	ខ្លលួន	ភាលាម	ចៅ	ចលើ	អាកា្រ	ចោ�	

មន	ពន្លឺ	ចភ្លើង	បាន	បាញ់	បញ្ចាគំង	េគំ	គ្ត់	។	ឡដរ៉ន	បាន	

ដស្រក	ចឡើង	ភាលាម	ដ៏	គួរ	ឲ្យ	ស្រឡាញ់	ថ្	«	សពះច�្រ៊ូវ	គឺ	ខ្នុគំ	

មចា្រ់	ចោមះ	ឡដរ៉ន	!	»

មនុ្រ្ស	សគប់	គ្នា	ចៅ	ជុគំវិញ	ច�ើង	បាន	ឮ	ោក្យ	សាវាគមន៍	

រប្រ់	នាង	ច�ើ�	ច្រើេ	តិេៗ	ចោ�	រីករា�	នឹង	ការភាញាក់	

ចែអើល	ចនាះ	។	នាង	ពុគំ	បាន	ដឹង	ថ្	ច្រវតា	ចនាះ	ជា	នរណា	

ច្រ	ប៉ុដន្	្រសមប់	ពួកច�ើង	វា	បាន	បចង្កើន	នូវ	ការេងចាគំ	

អគំពី	ការ្រដម្ង	ចោខាន	នា	ឆានាគំ	ចនាះ	។	ឡដរ៉ន	បាន	ដឹង	ថ្	

សពះច�្រ៊ូវ	បា	នសារល់	នាង	ច�ើ�	ច�ើង	សតូវ	បាន	រំឭក	 រច្
ោ
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 ដែធ្ចូឆ្នាំ២០១៦ ៤៣

តស្ប់ដ្មាន្ រួមរួ�ដែលនេលេៀកពាក់ជា

នេវតាបានបគ្ហាញែលេលួនភាលាមនៅនលើ

អាក្េនដា�មានេនលេឺនភលេើងបានបាញ់បញ្ចាំងច្ំ

គ្្់។

ក្រតបជុំស្តក្ម៉ង់មនេរួកនេវតា
អគំពី	ការចេះ	ដឹង	រប្រ់	ច�ើង	ថ្	ស្រង់	សារល់	ពួកច�ើង	

មនាក់ៗ	។	ច�ើង	ឆងៃល់	សប្រិន	ចបើ	ឡដរ៉ន	មន	ការេងចាគំ	

ខ្លះៗ	អគំពី	សពះអង្	្រច្គ្រះ	រប្រ់	នាង	ដដល	នាង	ច្រើបដត	

បាន	ចាកចេញ	ពី	ស្រង់	បី	ឆានាគំ	យា៉ាង	ខ្លី	មុន	ចនះ	ប៉ុចណាណះ	។	

ការសាវាគមន៍	ចោ�	ឯកឯង	រប្រ់	ឡដរ៉ន	បាន	ែ្ល់	

ក្ី្រង្ឹម	ដល់	ពួកច�ើង	ថ្	ច�ើង	ក៏	នឹង	្រ្រួល	សារល់	ស្រង់	

ដដរ	ចៅចពល	ច�ើង	ជួប	ស្រង់	។	ច្រេក្ី	ស្រឡាញ់	រប្រ់	

នាង	េគំចោះ	សពះអង្្រច្គ្រះ	និង	ច្រេក្ីស្រឡាញ់	

រប្រ់	ស្រង់	េគំចោះ	ឡដរ៉ន	ច្្វើ	ឲ្យ	ច�ើង	មន	េិត្	កក់ច្តា	ចៅ	

�ប់	មុន	នថងៃ	បុណ្យ	សគី្រ្	ដដល	ធ្លាក់	សពិល	ចនាះ	។	◼
ន�្គច្តេតីនេ៍អាល់ប៊ឺតាតបនេេក្ណាដា

េតី
របី	នថងៃ	បនាទាប់	ពី	បុណ្យ	ដថ្លង	អគំណរគុណ	កូនសបុ្រ	

អា�ុ	បី	ឆានាគំ	រប្រ់	ខ្នុគំ	ស�ូ	ចាប់	ចែ្ើម	ឈឺ	។	គ្ត់	ភាញាក់	

ដឹង	ខ្លលួន	ចឡើង	ចរៀងរាល់	សពឹក	ស្រ្រ់ស្រូប	អាហារ	ចពល	

សពឹក	ច្រ្លៀក្រចម្លៀក	បគំោក់	ច�ើ�	្រគំនង	ដូេ	ជា	គ្មន	អ្វី	

ចកើត	ចឡើង	ចឡើ�	ប៉ុដន្	ពី	មួ�	នថងៃ	ចៅ	មួ�	នថងៃ	គ្ត់	ដសប	

កាន់ដត	ចខសា�	ចៅៗ	ច�ើ�	មិន	បរិចភាគ	អាហារ	។

ការណ៍	ចនះ	បន្	អ្រ់រ�ៈចពល	បួន	សបាគំ	្របាតា�៍	។	

្រីបគំែុត	ចៅ	នថងៃ	្រុសក	្រី	18	ដខ	្្ទូ	ខ្នុគំ	បាន	�ក	ស�ូ	ចៅ	

ការិយាល័�	ចវជជបណ្ិត	ចៅ	អគំឡនុង	ចម៉ាង	3	រច្រៀល	។	

ស�ូ	ពុគំ	អាេ	ឈរ	ឬ	ចដើរ	បាន	ចឡើ�	ច�ើ�	ដ្រ្បក	រប្រ់	

គ្ត់	មន	្រភាព	ច្រ្លកសាលាគំង	។

ខ្នុគំ	បាន	ចមើល	ចៅ	ចវជជបណ្ិត	ច�ើ�	និយា�	ថ្	

«	គ្ត់	មន	្រភាព	ដបប	ចនះ	ចរៀងរាល់	ចពល	រច្រៀល	

និង	ោងាេ	អ្រ់	រ�ៈចពល	បី	្របាតា�៍	មក	ច�ើ�	»	។	

ចវជជបណ្ិត	បាន	សកចឡក	ចមើល	ចៅ	ស�ូ	ច�ើ�	បាន	ោក់	

ឲ្យ	គ្ត់	្រសមក	ចព្រ្យ	ភាលាម	។	ពួកគ្ត់	បាន	ច្្វើ	ចត្រ្	

ជាចសេើន	ប៉ុដន្	ពុគំ	អាេ	រកច�ើញ	ថ្	គ្ត់	ឈឺ	អ្វី	ចឡើ�	។

នថងៃ	ដ្រអក	ចឡើង	ស�ូ	សតូវ	បាន	ប្ជទូន	ចៅ	មន្ីរចព្រ្យ	ចែ្សង	

មួ�	ច្រៀត	។	នា	សពឹក	នថងៃ	អា្រិត្យ	ចនាះ	ខ្នុគំ	មន	អារម្មណ៍	

បាក់	្រឹកេិត្	ជា	ខាលាគំង	។	បនាទាប់	ពី	ច្្វើ	ចត្រ្	ជា	ចសេើន	

អ្រ់	រ�ៈចពល	ពីរ	នថងៃ	ចសកា�	មក	ពី	មន្ីរចព្រ្យ	ទាគំង	ពីរ	

ចនាះ	គ្មន	មន្ីរចព្រ្យ	ណា	ដឹង	ថ្	កូន	សបុ្រ	រប្រ់	ខ្នុគំ	ឈឺ	អ្វី	

ចឡើ�	។	ចលើ្រ	ពី	ចនះ	ច្រៀត	វា	គឺ	ជា	នថងៃ	អា្រិត្យ	មុន	បុណ្យ	

សគី្រ្ម៉ា្រ់	។	ការសបជុគំសាសកាម៉ង់	ដដល	ខ្នុគំ	ចពញ	េិត្	

ចពញ	មួ�	ឆានាគំ	ចនាះ	គឺ	ជា	កម្មវិ្ី	បុណ្យ	សគី្រ្ម៉ា្រ់	ច�ើ�	

ខ្នុគំ	នឹង	នឹក	ប្រ	េចសមៀង	ពិចរាះៗ	ទាគំងអ្រ់	និង	ការចឡើង	

និយា�	ចៅក្នុង	វួដ	រប្រ់	ច�ើង	។

ចៅចពល	សាវាមី	រប្រ់	ខ្នុគំ	និង	ខ្នុគំ	កគំពុង	ចដើរ	ជាមួ�	

ស�ូ	ចៅ	កាន់បន្ប់	ចៅក្នុង	មន្ីរចព្រ្យ	ជា	កដន្លង	ដដល	

ការសបជុគំសាសកាម៉ង់	បាន	ច្្វើ	ចឡើង	ខ្នុគំ	ពិបាក	េិត្	ណា្រ់	។	

ខ្នុគំ	បាន	ចៅ	ដល់	តុ	ដដល	មន	សកោ្រ	កម្មវិ្ី	សបជុគំ	បាន	

�ក	សកោ្រ	ចនាះ	មួ�	្រន្លឹក	ចឡើង	ច�ើ�	បន្	ចដើរ	

ចៅមុខ	ច�ើ�	ឱន	មុខ	េុះ	ចៅចពល	ខ្នុគំ	ជួប	នឹង	មនុ្រ្ស	

មនាក់	។

ខ្នុគំ	បាន	ចងើ�	មុខ	ចឡើង	ច�ើ�	និយា�	ថ្	«	ខ្នុគំ	្រុគំ	

ចទា្រ	»	ប៉ុដន្	គ្មន	នរណា	មនាក់	ចៅ	្រីចនាះ	ចឡើ�	។	

ចៅចពល	ខ្នុគំ	បាន	ចមើល	ចៅក្នុង	បន្ប់	ជា	កដន្លង	ដដល	

ពិ្ី	សាសកាម៉ង់	សតូវ	សបារព្	ចឡើង	វា	ហាក់	បី	ដូេ	ជា	ចរាង	

ភាព�ន្	។	ចៅ	ចលើ	ចវ្រិកា	មន	ច្អី	្រសមប់	អ្ក	

និយា�	ពយាណូ	និង	តុ	ដដល	បាន	ចរៀបេគំ	្រសមប់	

សាសកាម៉ង់	ចោ�	មន	ច្អី	ពីរ	បី	ចៅ	ពី	ចសកា�	តុ	ចនាះ	។	

បន្ប់	ចនាះ	មន	ចក្មងៗ	ដដល	ឈឺ	និង	ឪពុក	មដា�	រប្រ់	

ពួកចគ	មន	ចក្មងៗ	ជា	ចសេើន	ព្យទូរ	សារ៉ូម	ដដល	អាេ	េល័ត	

បាន	។

ចៅចពល	ខ្នុគំ	្រម្លឹង	ចមើល	ក្នុង	បន្ប់	ចនាះ	ខ្នុគំ	្រ្រួល	

អារម្មណ៍	នន	វត្មន	រប្រ់	ពួកច្រវតា	។	ច�ើង	បាន	

អង្នុ�	ច�ើ�	បាន	�គំ	ចៅចពល	ខ្នុគំ	្រ្រួល	អារម្មណ៍	នន	

ច្រេក្ីស្រឡាញ់	រប្រ់	សពះ	េគំចោះ	កូនចៅ	រប្រ់	ស្រង់	

ដដល	មន	ជគំងឺ	និង	រង្រុក្ខ	សានាក់	ចៅ	មន្ីរចព្រ្យ	ចោ�	

មន	ជគំងឺ	សគប់	ដបប	យា៉ាង	ចៅ	ក្នុង	សគ្	ដ៏	អសាចារ្យ	បគំែុត	នន	

ឆានាគំ	ចនាះ	។

វា	បាន	កាលា�ជា	ការសបជុគំ	សាសកាម៉ង់	ដ៏	អសាចារ្យ	បគំែុត	

ក្នុង	ជីវិត	ខ្នុគំ	។

ចវជជបណ្ិត	ពុគំ	បាន	រកច�ើញ	ថ្	ស�ូ	ឈឺ	អ្វី	ចឡើ�	។	

គ្ត់	្រ្រួល	ថ្នាគំ	ចដើម្បី	ពយាបាល	ចរាគ	្រញ្ញា	រប្រ់	គ្ត់	

ច�ើ�	គ្ត់	បាន	ចេញ	ពី	មន្ីរចព្រ្យ	ចៅ	នថងៃ	បនាទាប់	។	គ្ត់	

គ្មន	ែល	ប៉ះោល់	អវិជជមន	អ្វី	ចឡើ�	ចាប់	តាគំង	ពី	ចពល	

ចនាះ	មក	ប៉ុដន្	ការសបជុគំ	សាសកាម៉ង់	នា	បុណ្យ	សគី្រ្ម៉ា្រ់	

ចនាះ	នឹង	ចៅ	ដក់	ជាប់	ក្នុង	េិត្	ខ្នុគំ	ជា	ចរៀង	រ�ូត	។	◼
ដ�រីដែ្ឈឃឹមនណវា៉ដាេ.រ.អា.



៤៤ លតីអា�ូណា

�វតី
ដ្បិត	ដត	គម្ពីរ	មរ៉ូនណ	ចៅក្នុង	សពះគម្ពីរ	មរមន	បាន	

្ររច្ររ	ខ្លី	ដូេ	ជា		មន	ដត	10	ជគំពូកប៉ុចណាណះ	

ប៉ុដន្	វា	ែ្ល់	នូវ	ការ្រូនាមន	ដ៏	អសាចារ្យ	បគំែុត	។	ទាគំង	

មរ៉ូនណ	និង	មរមន	បចសងៀន	ចគ្លការណ៍	ដ៏	មន	តនម្ល	

អគំពី	ដគំណឹង	លអ	។	ចៅចពល	មរ៉ូនណ	កគំពុង	្ររច្ររ	ប្្ចប់	

នូវ	ការ្រចង្ខប	សពះគម្ពីរ	មរមន	រប្រ់	ឪពុក	ចោក	ចនាះ	

ចោក	បាន	រំឭក	ម្ង	ច�ើ�	ម្ង	ច្រៀត	អគំពី	ការបចសងៀន	

រប្រ់	ឪពុក	ចោក	អគំពី	្រគំនាក់្រគំនង	រវាង	ច្រេក្ីជគំចនឿ	

ច្រេក្ី្រង្ឹម	និង	ច្រេក្ី្រប្បនុរ្រ	។	មរមន	និង	

មរ៉ូនណ	េង់	គូ្រ	បញ្ជាក់	ឲ្យ	េបា្រ់	អគំពី	សារៈ្រគំខាន់	នន	

ចគ្លការណ៍	ទាគំង	បី	ចនះ	។

កាល	ពី	សគ្	ដគំបូង	ដដល	ខ្នុគំ	្រិកសា	សពះគម្ពីរ	មរមន	ខ្នុគំ	

ដតងដត	គិត	ថ្	ចគ្លការណ៍	ទាគំង	បី	ចនះ	ហាក់បី	ដូេ	ជា	

ដុគំ	ឥដ្ឋ	តចសមៀប	ត	ចលើ	គ្នា	។	ច្រេក្ីជគំចនឿ	សតូវ	ចកើត	ចឡើង	

ជា	មុន	បនាទាប់	មក	ច្រេក្ី្រង្ឹម	ច�ើ�	បនាទាប់	ច្រៀត	

គឺ	ច្រេក្ី្រប្បនុរ្រ	។	វា	ហាក់	បីដូេ	ជា	ដគំចណើរការ	

ជា	េចគ្កាម	ជាប់	គ្នា	។	ចៅចពល	ច្រេក្ីជគំចនឿ	រប្រ់	

ច�ើង	រីកេចសមើន	ចនាះ	ការ្រិកសា	និង	េគំចណះ	ដឹង	

រប្រ់	ច�ើង	ចកើន	ចឡើង	ច�ើ�	ច�ើង	ចាប់	ចែ្ើម	អនុវត្	

ចគ្លការណ៍	នន	ច្រេក្ី្រង្ឹម	។	ច្រេក្ីជគំចនឿ	និង	

ច្រេក្ី្រង្ឹម	រួម	គ្នា	ចរៀបេគំ	ច�ើ�	ដឹកនាគំ	ច�ើង	ចៅចលើ	

ែ្លទូវ	ដដល	សពះអង្្រច្គ្រះ	បាន	ចដើរ	ច�ើ�	ច�ើង	ចាប់ចែ្ើម	

្រ្រួលបាន	បុគ្លិក	លក្ខណៈ	នន	ច្រេក្ី្រប្បនុរ្រ	។

ប៉ុដន្	ចៅក្នុង	ការ្រិកសា	បដនថែម	ច្រៀត	ក្នុង	ចពល	ថ្មីៗ	

ចនះ	ខ្នុគំ	បាន	�ល់	អគំពី	ច្រេក្ីជគំចនឿ	ច្រេក្ី្រង្ឹម	និង	

ច្រេក្ី្រប្បនុរ្រ	តាម	រចបៀប	មួ�	ចែ្សង	ច្រៀត	។	ឥឡទូវ	ចនះ	

ខ្នុគំ	គិត	អគំពី	ោក្យ	ទាគំង	បីចនះ	កាន់ដត	ចសេើន	ថ្ជា	គុណ្ម៌	

ដដល	ចវញ	សតបាញ់	េូល	គ្នា	គុណ្ម៌	នីមួ�ៗ	ចដើរ	តួ	យា៉ាង	

្រគំខាន់ចៅក្នុង	ការ	បចង្កើន	និង	ការេងអនុលបគ្ហាញ	ពី	

្រីបនាទាល់	រប្រ់	ច�ើង	។

េ�	កូនស្រី	រប្រ់	ពួកច�ើង	េូលេិត្	ច្្វើ	រូប្រត្វ	និង	

វតថែនុ	ចែ្សងៗ	ចោ�	ការកាេ់	បត់ដបន	ចប៉ងចបា៉ាង	េូល	គ្នា	។	

នថងៃ	មួ�	ចៅចពល	ខ្នុគំ	បាន	ចមើល	នាង	ច្្វើ	វា	ខ្នុគំ	បាន	គិត	អគំពី	

រចបៀប	ដដល	ដខ្ស	ពួរ	មួ�	សតូវបាន	បចង្កើត	ចឡើង	ចោ�	ការ	

ចវញ	សតបាញ់	នន	ដខ្ស	តូេ	ឆាមៗ	ជា	ចសេើន	េូលគ្នា	។	ការណ៍	

ចនះ	បាន	ជួ�	ខ្នុគំ	ឲ្យ	គិត	ដល់	ការ�ល់ដឹង	ថ្មី	រប្រ់	ខ្នុគំ	អគំពី	

ច្រេក្ីជគំចនឿ	ច្រេក្ី្រង្ឹម	និង	ច្រេក្ី្រប្បនុរ្រ	ថ្	

ជា	ដខ្ស	តូេ	ឆាមៗ	ដដល	ចវញ	សតាបាញ់	ជាមួ�	គ្នា	ចដើម្បី	

បចង្កើត	បាន	ជា	ដខ្ស	ពួរ	ដ៏	មគំ	មួ�	។

វសចក្តរីជំវៃឿ៖«អ្ករាល់គ្នាៃឹងរាៃអំណាច»

ច្រេក្ីជគំចនឿ	ចលើ	សពះវរបិតា្រួគ៌	និង	សពះអមចា្រ់	

ច�្រ៊ូវសគី្រ្	គឺ	មិនដមន	សគ្ន់ដត	ជា	ការចាប់	ចែ្ើម	ដគំបូង	

ចដើម្បី	្រ្រួល	បាន	ជីវិត	អ្រ់	កល្ប	ជានិេ្ច	ចនាះ	ចឡើ�	ប៉ុដន្	

ដថម	ទាគំង	ជា	ការចាប់ចែ្ើម	ជីវិត	រប្រ់	ច�ើង	ចៅចលើ	ដែនដី	

ចនះ	ែងដដរ	។	«	ច�ើ�	សពះសគី្រ្	ស្រង់	មន	សពះបន្ទូល	

ថ្	៖	ចបើ្រិន	ជា	អ្ក	រាល់	គ្នា	មន	ច្រេក្ីជគំចនឿ	ចជឿ	ដល់	

ច�ើង	ចនាះ	អ្ក	រាល់គ្នា	នឹង	មន	អគំណាេ	សបចយាជន៍	

នឹង	ច្្វើ	នូវ	អ្វីៗ	ដដល	ជា	ការចាគំបាេ់	ដល់	ច�ើង	»	(	មរ៉ូនណ	

7:33	)	។	ខ្នុគំ	បាន	អនុវត្	អគំណាេ	ចនះ	តាមរ�ៈ	

ច្រេក្ីជគំចនឿ	ជា	ចសេើន	ដង	ចៅក្នុង	ជីវិត	រប្រ់	ខ្នុគំ	។	ច�ើ�	

ខ្នុគំ	បាន	ពឹង	ដែអក	ចលើ	ច្រេក្ីជគំចនឿ	ចដើម្បី	នាគំ	ខ្នុគំ	ឆ្លង	កាត់	សគ្	

ដ៏	លគំបាក	លគំបិន	ជា	ចសេើន	។ រូប
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វៅវ្លវយើងវវញភាជាប់

វសចក្តរីជំវៃឿវសចក្តរីសង្ឹម

ៃឈិងវសចក្តរីសប្នុរសចូលវៅក្នុង

ជរីវិ្រម្បចាំន្ងៃរបស់វយើងវនារះ

វយើងដម្បរោលាយជាអ្កវែើរតាម

ែ៏្ ឈិ្ររបស់ម្្រះអងកសវ្គ្ររះ

ម្្រះវយស៊ូវម្គរីស្ទ។

វដ្យដអលវ�ើរឈរីហុង

(សាំ)វុង

មនេរួកច្ិ្េិបោក់

នេច្ក្តីជំននឿនេច្ក្តីេង្ឃឹមនិងនេច្ក្តីេប្នុរេ៖

គុណធម៌ដែលនវញ
ត្បាញ់ច្ូលគ្នា
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៤៦ លតីអា�ូណា

កាល	កគំពុង	ចរៀន	ចៅ	សាកលវិ្រយាល័�	សពិកហាគំ	

�៉ង់–ហានវ៉	ខ្នុគំ	បាន	្រថែិតចៅ	ក្នុង	បរិយាកា្រ	មួ�	ថ្មី	

ស្រឡាង	ច�ើ�	ភាសា	អង់ចគ្ល្រ	មិនដមន	ជា	ភាសា	

កគំចណើត	រប្រ់	ខ្នុគំ	ចឡើ�	។	វា	ជា	ឧប្រគ្	ណា្រ់	ច�ើ�	

ខ្នុគំ	បាន	ដឹង	ថ្	ខ្នុគំ	សតូវការ	ជគំនួ�	ពី	ការ្រិកសា	ច្រើប	ខ្នុគំ	អាេ	

្រ្រួល	បាន	អាហា	រូបករណ៍	្រិកសា	បន្	ច្រៀត	។	ចបើ	គ្មន	

អាហារូបករណ៍	ចនះ	ច្រ	ខ្នុគំ	នឹង	មិន	អាេ	សានាក់	ចៅក្នុង	

សាោ	បាន	ច្រៀត	ចឡើ�	។	ចលើ្រ	ពី	ចនះ	ចៅ	ច្រៀត	ខ្នុគំ	

បាន	តាគំងេិត្	ថ្	ខ្នុគំ	នឹង	មិន	្រិកសា	ចៅ	នថងៃ	អា្រិត្យ	ចឡើ�	។

នា	នថងៃ	មួ�	ចពល	ខ្នុគំ	កគំពុង	អាន	ចគ្លល្រ្ិ	និង	

ច្រេក្ី្រញ្ញា	មន	ខគម្ពីរ	ពិច្រ្រ	មួ�	បាន	ទាក់េិត្	

ខ្នុគំ	យា៉ាង	ខាលាគំង	។	ចៅចពល	ខ្នុគំ	អាន	ចៅក្នុង	កណ្	្រី	

109	ខ	្រី	7	ខ្នុគំ	បាន	ជួប	នឹង	ោលា	មួ�	៖	«	េូរ	ដ្រ្វងរក	

ការ	ចរៀន	គឺ	ចោ�	ការ្រិកសា	និង	ចោ�	ច្រេក្ីជគំចនឿ	

ែង	»	។	ខគម្ពីរ	ចនាះ	បាន	ដសប	ជា	គន្លឹះ	្រគំខាន់	េគំចោះ	

ភាពចជាគជ័�	នន	ការ្រិកសា	រប្រ់	ខ្នុគំ	។	ចោ�	

ច្រេក្ីជគំចនឿ	និង	ការ្រិកសា	ចោ�	ឧ្រសា�៍	ពយាយាម	

រ�ៈចពល	សបាគំមួ�	នថងៃ	ក្នុង	្របាតា�៍	ចនាះ	ខ្នុគំ	មន	ពរ	ចៅក្នុង	

ការ្រិកសារ	រប្រ់	ខ្នុគំ	។	មិត្ភក្ិ	មួ�	េគំនួន	ចៅក្នុង	ថ្នាក់	

រប្រ់	ខ្នុគំ	បាន	ឆងៃល់	ពី	រចបៀប	ដដល	ខ្នុគំ	បាន	ចរៀន	ពូដក	ចោ�	

មិន	ចាគំបាេ់	្រិកសា	ចៅ	នថងៃ	អា្រិត្យ	ដូេ	ពួកចគ	បាន	ច្្វើ	។	

អ្វី	ដដល	ខ្នុគំ	បាន	ចរៀន	ចនាះ	គឺ	ថ្	ការ	ចរៀន	ចោ�	ការ្រិកសា	

និង	ចោ�	ច្រេក្ីជគំចនឿ	អាេ	�ក	ឈ្ះ	ចលើ	ឧប្រគ្	ជា	

ចសេើន	។

មន	ប្រពិចសា្ន៍	ស្រចដៀង	គ្នា	ចនះ	បាន	ចកើត	ចឡើង	

ចៅចពល	ខ្នុគំ	កគំពុង	អភិវ�្ឍ	អាជីព	រប្រ់	ខ្នុគំ	ចៅក្នុង	ដែ្ក	

ជគំនួញ	។	មន	ឱកា្រ	ការគ្រ	ដ៏	លអ	បគំែុត	មួ�	បាន	

ែ្ល់	ដល់	ខ្នុគំ	ប៉ុដន្	ការគ្រ	ចនាះ	្រគំនង	ដូេ	ជា	តសមូវ	ឲ្យ	ខ្នុគំ	ច្្វើ	

ការ	ចៅ	នថងៃ	អា្រិត្យ	។	ខ្នុគំ	បាន	តាគំងេិត្	មិន	ច្្វើ	ការ	ចៅ	នថងៃ	

ឈប់	្រសមក	ច្រ	។	្រីបគំែុត	ខ្នុគំ	បាន	បដិច្រ្	ការែ្ល់	

ឲ្យ	ចនាះ	។	ខ្នុគំ	ពុគំ	អាេ	បង្ខទូេ	ការតាគំងេិត្	រប្រ់	ខ្នុគំ	ក្នុងការ	

រកសា	នថងៃ	ឈប់	្រសមក	ឲ្យ	បាន	បរិ្រុ្រ្	ចឡើ�	។	ដូេ	ជា	

ការតាគំងេិត្	ដដល	ខ្នុគំ	បាន	ច្្វើ	ចៅ	មហាវិ្រយាល័�	ដដរ	

ចសកា�	មក	ចនាះ	ខ្នុគំ	បាន	្រ្រួល	ពរ	ឲ្យ	ជួប	ឱកា្រ	ដន្រ	ច្រៀត	

ជា	ចសេើន	ក្នុង	ជគំនួញ	ដដល	មិន	តសមូវ	ឲ្យ	ខ្នុគំ	បង្ខទូេ	ការ	តាគំង	

េិត្	រប្រ់	ខ្នុគំ	ច�ើ�	ដដល	អនុញ្ញាត	ឲ្យ	ខ្នុគំ	្រុក	នថងៃ	អា្រិត្យ	

ចដើម្បី	ថ្វា�	បង្គំ	សពះអមចា្រ់	។

ចៅចពល	ច�ើង	បចង្កើត	ដខ្សពួរ	ដ៏	មគំ	រប្រ់	ច�ើង	ដដល	

េង់	ភាជាប់	ច�ើង	ចៅ	នឹង	ពរជ័�	មក	ពី	សពះ	េូរ	ច�ើង	

ចាប់ចែ្ើម	ជាមួ�	នឹង	ដខ្ស	តូេ	ឆាមៗ	នន	ច្រេក្ីជគំចនឿ	។

វសចក្តរីសង្ឹម៖«វែើម្រីឲ្យបាៃវម្បាសឲ្យរាៃជរីវិ្រែ៏វៅ

អស់កល្ជាៃឈិច្ច»

ច�ើង	្រង្ឹម	េង់	បាន	អ្វីៗ	ជា	ចសេើន	៖	ថ្	ច�ើង	

អាេ	បាន	រីកេចសមើន	ោន	មុខ	ចៅក្នុង	អាជីព	រប្រ់	

ច�ើង	ថ្	កូនចៅ	រប្រ់	ច�ើង	នឹង	បាន	្រម	សបកប	ថ្	

ច�ើង	នឹង	បគំចពញ	តាម	ការរំពឹង	្រុក	េគំចោះ	ការបចសមើ	

ក្នុង	សា្រនាេសក	រប្រ់	ច�ើង	ថ្	ច�ើង	នឹង	បន្	មន	

្រុខភាព	លអ	ថ្	ច�ើង	នឹង	មន	នូវ	អ្វីៗ	ដដល	ច�ើង	សតូវការ	

ចដើម្បី	ស្រស្រង់	ជីវិត	និង	ែ្ត់ែ្ង់	ដល់	សគួសារ	រប្រ់	ច�ើង	។	

ប៉ុដន្	ចតើ	ច្រេក្ី្រង្ឹម	ដ៏	ខ្ព្រ់	បគំែុត	ចនាះ	ចកើត	ចឡើង	មក	ពី	

ណា	ច�ើ�	ចតើ	វា	អាេ	នាគំ	ច�ើង	ពី	សតង់	េគំណុេ	ណា	ចៅ	?

មរមន	បាន	មន	សបសា្រន៍	ថ្	«	ខ្នុគំ	េង់	និយា�	ចៅ	

កាន់	អ្ក	រាល់	គ្នា	ដដល	ចៅ	ក្នុង	សា្រនាេសក	ចនះ	ដដល	

ជា	អ្ក	ចដើរ	តាម	សពះ	សគី្រ្	ចោ�	្រុខសាន្	ច�ើ�	ដដល	

បាន	្រ្រួល	ច្រេក្ី	្រង្ឹម	សគប់	សគ្ន់	ដដល	ច្្វើ	ឲ្យ	អ្ក	

រាល់	គ្នា	អាេ	បាន	េូល	ចៅ	ក្នុង	ច្រេក្ី	្រសមក	នន	សពះ	

អមចា្រ់	»	(	មរ៉ូនណ	7:3	)	។

ចៅចពល	មរមន	បន្	ការអច្ជើញ	រប្រ់	ចោក	ឲ្យ	

ពួកច�ើង	កាលា�	ជា	អ្ក	ចដើរ	តាម	ដ៏	ពិត	នន	សពះសគី្រ្	ចនាះ	

ចោក	បាន	សតឡប់	ចៅ	និយា�	ម្ង	ច្រៀត	អគំពី	សបធ្ន	ប្រ	

នន	ច្រេក្ី្រង្ឹម	ចៅចពល	ចោក	្រួរថ្	«	ច�ើ�	ចតើ	អ្វី	

ចៅ	ដដល	អ្ក	រាល់	គ្នា	្រង្ឹម	េង់	បាន	?	»	ចសកា�	មក	

ចោក	ចឆ្លើ�	្រគំណួរ	ដ៏	្រគំខាន់	ចនះ	៖	«	ចមើលេុះ	ខ្នុគំ	្រូម	

សបាប់	អ្ក	ថ្	អ្ក	រាល់	គ្នា	នឹង	មន	ច្រេក្ី្រង្ឹម	តាម	

រ�ៈដគ្វា�្ួន	នន	សពះសគី្រ្	និង	អគំណាេ	នន	ដគំចណើរ	

រ្រ់	ចឡើង	វិញ	រប្រ់	ស្រង់	ចដើម្បី	ឲ្យ	បាន	ចសបា្រ	ឲ្យ	មន	

ជីវិត	ដ៏	ចៅ	អ្រ់កល្ប	ជានិេ្ច	ច�ើ�	ចនះ	ក៏	មក	ពី	ច្រេក្ី	

ជគំចនឿ	អ្ក	ដល់	ស្រង់	ស្រប	តាម	ោក្យ	្រនយា	»	(	មរ៉ូនណ	

7:41	)	។

ច្រេក្ី្រង្ឹម	ដបប	ចនះ	គឺ	វា	ខុ្រ	ពី	ច្រេក្ី្រង្ឹម	

្ម្មតា	។	ច្រេក្ី្រង្ឹម	មក	ពី	សពះ	ចនះ	នឹង	ចកើត	មន	

ចឡើង	តាមរ�ៈ	ដគ្វា�្ួន	រប្រ់	សពះច�្រ៊ូវ	សគី្រ្	។	វា	

គឺ	ជា	ច្រេក្ី្រង្ឹម	ដ៏	អ្រ់កល្ប	ជានិេ្ច	។	សប្រិនចបើ	

គ្មន	ច្រេក្ី្រង្ឹម	ដបប	ចនះ	ច្រ	ច�ើង	នឹង	មក	សពះវិហារ	

រាល់	្របាតា�៍	ចោ�	ពុគំ	ដឹង	ថ្	ពរជ័�	ដ៏	អសាចារ្យ	ទាគំង	ចនះ	គឺ	

ចៅក្នុង	រង្វង់	នដ	រប្រ់	ច�ើង	ចឡើ�	។	តាម	រ�ៈ	សពះសគី្រ្	

ច្រេក្ី្រង្ឹម	រប្រ់	ច�ើង	អាេ	នាគំ	ច�ើង	សតឡប់	ចៅ	

សពះវរបិតា	្រួគ៌	និង	ជីវិត	ដ៏	ចៅ	អ្រ់	កល្ប	ជានិេ្ច	។

ចៅក្នុង	្រុន្រកថ្	នន	្រន្ិ្រី្រ	្រូចៅ	ថ្មីៗ	ចនះ	សបធ្ន	

�ិនរី	ប៊ី	អាវរិង	្រីសបឹកសា	្រីមួ�	ក្នុង	គណៈសបធ្ន	្រី	

មួ�	បាន	ដថ្លង	ថ្	«	[	សពះវរបិតា	]	អនុញ្ញាត	ឲ្យ	បុសតា	

ស្រង់	សបទាន	ក្ី	្រង្ឹម	លួងចោម	ច�ើង	តាមរ�ៈ	 រូប
�
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ពលិកម្ម្ួន	មិន	ថ្	ការសតឡប់	ចៅ	ស្រង់	វិញ	លគំបាក	

យា៉ាង	ណា	ចឡើ�	»	។ 1	តាមរ�ៈ	ច្រេក្ី្រង្ឹម	ច�ើង	

អាេ	ចមើល	ច�ើញ	ពរជ័�	និង	ឱកា្រ	នានា	ដដល	រង់ចាគំ	

ច�ើង	ចៅចពល	ច�ើង	បន្	ចសាមះសតង់	េគំចោះ	ដគំណឹង	លអ	នន	

សពះច�្រ៊ូវសគី្រ្	ច�ើ�	បចសមើ	ស្រង់	ចោ�	អ្រ់	ពី	ដួងេិត្	

ពលគំ	គគំនិត	និង	កមលាគំង	រប្រ់	ច�ើង	ែងដដរ	។

ជាមួ�	នឹង	ការ�ល់	ដឹង	ចនាះ	េូរ	បដនថែម	នូវ	ដខ្ស	តូេ	

ឆាមៗ	បនាទាប់	ចៅ	នឹង	ដខ្ស	ពួរ	រប្រ់	ច�ើង	ច្រៀត	គឺ	ជា	ច្រេក្ី	

្រង្ឹម	។

វសចក្តរីសប្នុរស៖ម្បទាៃែល់អ្កវែើរតាមែ៏្ ឈិ្រ

គុណ្ម៌	្រី	បី	ចដើម្បី	ពសងឹង	ដខ្ស	ពួរ	រប្រ់	ច�ើង	ដថម	

ច្រៀត	ចនាះ	គឺ	ច្រេក្ី្រប្បនុរ្រ	។	ច�ើង	ចាប់ចែ្ើម	

អភិវ�្ឍ	អគំចណា�	ទាន	នន	ច្រេក្ី្រប្បនុរ្រ	តាមរ�ៈ	

ការខគំ	ខ្ះដខ្ង	ចោ�	ចសាមះ្ររ	រប្រ់	ច�ើង	ចដើម្បី	ច្្វើ	

តាម	គគំរូ	រប្រ់	សពះ	អង្្រច្គ្រះ	។	ប៉ុដន្	ភាពចោរចពញ	

នន	អគំចណា�	ទាន	ចនះ	សតូវបាន	សបទាន	ដល់	ពួកច�ើង	

តាមរ�ៈ	សពះ	ចៅចពល	ច�ើង	ពយាយាម	ដ្រ្វងរក	

អគំចណា�	ទាន	ចនះ	ក្នុង	ការអ្ិសាឋាន	។	ចៅចពល	

ច�ើង	ច្្វើ	តាម	ស្រង់	ដដល	ជា	អង្	ដដល	សបទាន	ជីវិត	ដល់	

ពួកច�ើង	ចនាះ	ច�ើង	ចាប់ចែ្ើម	ចរៀន	ពី	អតថែន័�	ពិត	នន	

ច្រេក្ី្រប្បនុរ្រ	ដដល	វា	ជា	«	ច្រេក្ី	ស្រឡាញ់	ដ៏	

្រុ្រ្សា្	នន	សពះ	សគី្រ្	»	(	មរ៉ូនណ	7:47	)	។

ចៅចពល	មរមន	បចសងៀន	៖	«	េូរ	អ្ិសាឋាន	ដល់	

សពះវរបិតា	ចោ�	អ្រ់	ពី	កមលាគំង	េិត្	ចដើម្បី	ឲ្យ	អ្ក	រាល់	គ្នា	

បាន	ចោរចពញ	ចោ�	ច្រេក្ី	ស្រឡាញ់	ចនះ	ដដល	ស្រង់	

បាន	សបទាន	ដល់	អ្រ់	អ្ក	ណា	ដដល	ជា	អ្ក	ចដើរ	តាម	ដ៏	

ពិត	នន	សពះរាជបុសតា	រប្រ់	ស្រង់	គឺ	សពះច�្រ៊ូវ	សគី្រ្	ចដើម្បី	

ឲ្យ	អ្ក	រាល់	គ្នា	អាេ	កាលា�	ចៅ	ជា	កូន	សពះ	»	(	មរ៉ូនណ	

7:48	)	។	ក្នុង	នាម	ជា	អ្ក	ចដើរ	តាម	នដាយសុខស្ន	្

ចនាះ	ច�ើង	អាេ	្រ្រួល	បាន	ច្រេក្ី្រង្ឹម	សគប់សគ្ន់	

ប៉ុដន្	ចដើម្បី	សតូវបាន	សបទាន	ឲ្យ	នូវ	ច្រេក្ី្រប្បនុរ្រ	ចនាះ	

ច�ើង	សតូវ	កាលា�	ជា	អ្ក	ចដើរ	តាម	ដ៏	ពិត	។	សប្រិនចបើ	ច�ើង	

ជា	អ្ក	ចដើរ	តាម	ដ៏	ពិត	ចនាះ	ច�ើង	នឹង	ដសប	កាន់ដត	ដូេ	ស្រង់	

ដដល	ចនាះ	គឺ	ជា	ចគ្លបគំណង	នន	ជីវិត	ចនះ	។

តាមរ�ៈ	ការបណតាដះ	ចៅក្នុង	េិត្	រប្រ់	ច�ើង	នូវ	

ច្រេក្ីស្រឡាញ់	ដ៏	្រុ្រ្សា្	នន	សពះសគី្រ្	ចនាះ	ច�ើង	

កាន់ដតអភិវ�្ឍបុគ្លិកលក្ខណៈននច្រេក្ី្រប្បនុរ្រ

ដូេជា	សពះ—ចដើម្បី	បចសមើ	ទាគំង	បងបអទូន	និង	សពះ	រប្រ់	

ច�ើង	។	«	ចបើ	្រិន	ជា	មនុ្រ្ស	ចនាះ	្រ្លទូតបូត	ច�ើ�	

្រុភាព	រាបសា	ច�ើ�	្រ្រួល	សារល់	ចោ�	នូវ	សពះចេសាដា	

នន	សពះវិញ្ញាណ	បរិ្រុ្រ្	ថ្	សពះច�្រ៊ូវ	គឺ	ជា	សពះសគី្រ្	អ្ក	

ចនាះ	សតូវ	ដត	មន	ច្រេក្ី	្រប្បនុរ្រ	ដ្បិត	ចបើ	្រិន	ជា	ចគ	គ្មន	

ច្រេក្ី	្រប្បនុរ្រ	ច្រ	អ្ក	ចនាះ	គ្មន	ជា	អ្វី	ទាគំង	អ្រ់	ច�តុ	

ដូចចានាះ	ច�ើ�	អ្ក	ចនាះ	សតូវ	ដត	មន	ច្រេក្ី	្រប្បនុរ្រ	»	

(	មរ៉ូនណ	7:44	)	។

ឥឡទូវ	ចនះ	ច�ើង	មន	ដខ្ស	តូេ	ឆាមៗ	ចាគំបាេ់	េគំនួន	បី	

ចៅក្នុង	ដខ្ស	ពួរ	រប្រ់	ច�ើង	។	េូរ	ចមើល	ពី	រចបៀប	វា	ច្្វើការ	

រួមគ្នា	។

គុណធម៌ទាំងបរីវៃរះវធ្វើរោររួមគ្នា

«	ច�តុ	ដូចចានាះ	ច�ើ�	សតូវ	ដត	មន	ច្រេក្ី	ជគំចនឿ	

ច�ើ�	ចបើ	្រិន	ជា	មន	ច្រេក្ី	ជគំចនឿ	ចនាះ	សតូវ	ដត	មន	

ច្រេក្ី	្រង្ឹម	ែង	ច�ើ�	ចបើ	្រិន	ជា	មន	ច្រេក្ី	្រង្ឹម	

ចនាះ	សតូវ	ដត	មន	ច្រេក្ី	្រប្បនុរ្រ	ែង	ដដរ	។

ច�ើ�	ចលើក	ដលង	អ្ក	រាល់	គ្នា	មន	ច្រេក្ី	្រប្បនុរ្រ	

ចបើ	ពុគំ	ចនាះ	ចសាត	ច្រ	អ្ក	រាល់	គ្នា	នឹង	ពុគំ	អាេ	បាន	្រច្គ្រះ	

ចៅ	ក្នុង	នគរ	សពះ	ចឡើ�	ច�ើ�	អ្ក	រាល់	គ្នា	ក៏	ពុគំ	អាេ	បាន	

្រច្គ្រះ	ចៅ	ក្នុង	នគរ	សពះ	ដដរ	ចបើ	្រិន	ជា	អ្ក	រាល់	គ្នា	

គ្មន	ច្រេក្ី	ជគំចនឿ	ច�ើ�	អ្ក	ក៏	ពុគំ	អាេ	បាន	្រច្គ្រះ	ចៅ	

ក្នុង	នគរ	សពះ	ដដរ	ចបើ	្រិន	ជា	អ្ក	គ្មន	ច្រេក្ី	្រង្ឹម	»	

(	មរ៉ូនណ	10:20–21	)	។

ចៅចពល	ច្រេក្ីជគំចនឿ	ច្រេក្ី្រង្ឹម	និង	

ច្រេក្ី្រប្បនុរ្រ	រួម	ប្្ចទូល	គ្នា	វា	ដលង	ជា	ដុគំ	ឥដ្ឋ	តចសមៀប	

ត	ចលើ	គ្នា	ដូេ	ខ្នុគំ	�ល់	កាល	ពីមុន	ច្រៀត	ច�ើ�	ែ្នុ�	ចៅ	

វិញ	វា	មន	្រគំនាក់្រគំនង	ជាមួ�	គ្នា	យា៉ាង	្រអិត	រមួត	។	

ច�ើង	មិន	ប្្ប់	ការសាថាបនា	ច្រេក្ី	ជគំចនឿ	ច�ើ�	បនាទាប់	

មក	ច្រើប	មន	ច្រេក្ី	្រង្ឹម	ឬ	បនាទាប់	ពី	មន	្រង្ឹម	

ច�ើ�	ជា	េុងចសកា�	អភិវ�្ឍ	ច្រេក្ី្រប្បនុរ្រ	ចនាះ	ច្រ	។	

គុណ្ម៌	ទាគំងបី	ចនះ	ច្្វើការ	រួមគ្នា	។	ច�ើ�	ចៅចពល	វា	

ចវញ	សតបាញ់	ប្្ចទូល	គ្នា	ចនាះ	គុណ្ម៌	ទាគំង	អ្រ់	ចនះ	

ជួ�	បចង្កើត	បុគ្លិក	លក្ខណៈ	និង	្រីបនាទាល់	រប្រ់	

ច�ើង	។	◼
កំណ្រ់ចំណាំ

	 1.	�ិនរី	ប៊ី.	អាវរីង	«	The Comforter	»	Liahona	ដខ	

ឧ្រភា	ឆានាគំ	2015	្រគំព័រ	20	។



៤៨ លតីអា�ូណា

វដ្យយូរីែូវ្រ្ូវ

ែ្នុំ	បាន	កាលា�	ជា	្រមជិក	សា្រនាេសក	អ្រ់	

រ�ៈចពល	10	ឆានាគំ	ច�ើ�	កាល	ខ្នុគំ	បាន	្រ្រួល	

ការបញ្ជាក់	ថ្	ខ្នុគំ	សតូវដត	ចាប់ចែ្ើម	រកចមើល	

នដគូ	។	ខ្នុគំ	បាន	�ល់	ពី	ចគ្លល្រ្ិ	នន	អាោ�៍ពិោ�៍	

ច្រចឡសាទាល	ច�ើ�	ខ្នុគំ	បាន	អ្ិសាឋាន	ចោ�	ចសាមះសតង់	

ចដើម្បី	មន	អាោ�៍ពិោ�៍	ដបប	ចនាះ	និង	អាេ	មន	

សគួសារ	មួ�	។	ខ្នុគំ	មិន	ដឹង	ថ្	ចតើ	ខ្នុគំ	អាេ	ដ្រ្វងរក	ស្រ្ី	

ពួកបរិ្រុ្រ្	នថងៃ	េុងចសកា�	ចៅក្នុង	្រីសកុង	សាម៉ារា៉	

សបច្រ្រ	រុ្រ្សនុី	ជា	កដន្លង	ដដល	ខ្នុគំ	រ្រ់	ចៅ	ចោ�	រចបៀប	ណា	

ចឡើ�	ប៉ុដន្	ខ្នុគំ	បាន	្រុកេិត្	ថ្	សពះអមចា្រ់	នឹង	ជួ�	ខ្នុគំ	

(	្រូមចមើល	នីន�្វ្រី	1	3:7	)	។

កាល	ពី	ឆានាគំ	2009	ខ្នុគំ	សតូវបាន	អច្ជើញ	ឲ្យ	េូលរួម	

ចៅក្នុង	្រន្ី្រី្រ	�ុវមជ្ិមវ័�	ជា	បន្	បនាទាប់	ដដល	បាន	

សបារព្	ច្្វើ	ចឡើង	ចៅក្នុង	្រីសកុង	10	្រូទាគំង	ចប្រកកម្ម	

សាម៉ារា៉	រុ្រ្សនុី	។	ខ្នុគំ	រំពឹង	្រុក	ថ្	្រកម្មភាព	ទាគំង	ចនះ	អាេ	

ជា	មច្យាបា�	ដដល	ខ្នុគំ	អាេ	ជួប	នដគូ	អ្រ់	កល្ប	ជានិេ្ច	

រប្រ់	ខ្នុគំ	។

ខ្នុគំ	មន	េិត្	រីករា�	េូលរួម	្រន្ិ្រី្រ	ទាគំង	ចនាះ	

ការអ្ិសាឋាន	បាន	ចឆ្លើ�តប	តាម	រចបៀប	ជា	ចសេើន	ប៉ុដន្	

អ្រ់	ចពល	ជា	ចសេើន	ដខ	ច�ើ�	ខ្នុគំ	ចៅដត	គ្មន	ការរីកេចសមើន	

អ្វី	ចសាះ	ក្នុង	្រគំនាក់្រគំនង	ការចដើរចលង	ជាគូ	។

ខ្នុគំ	បាន	ចាប់ចែ្ើម	បារម្	ច�ើ�	បាន	្រូល	្រូម	

សពះអមចា្រ់	ឲ្យ	ជួ�	ខ្នុគំ	។	ជា	េចម្លើ�	គគំនិត	នានា	បាន	

ែុ្រ	ចឡើង	ក្នុង	គគំនិត	ខ្នុគំ	ចោ�	សពមន	ខ្នុគំ	ថ្	ខ្នុគំ	អាេ	

សតូវបាន	ល្បលួង	ឲ្យ	មន	្រគំនាក់្រគំនង	ជាមួ�	អ្ក	ដដល	

មិនដមន	ជា	្រមជិក	សា្រនាេសក	។

ខ្នុគំ	បាន	ដឹង	ថ្	ពយាការី	បាន	បចសងៀន	ថ្	ច�ើង	គប្បី	

ពយាយាម	ចរៀបការ	ចៅក្នុង	សពះវិហារ	បរិ្រុ្រ្	ច�ើ�	ខ្នុគំ	បាន	

ដឹង	ថ្	វា	មិន	អាេ	មន	ច្រេក្ីរីករា�	ដ៏	ចពញចលញ	

ចឡើ�	សប្រិនចបើ	ភរិយា	រប្រ់	ខ្នុគំ	និង	ខ្នុគំ	ពុគំ	បាន	រួម	សាមគ្ី	

គ្នា	ចៅក្នុង	ការពយាយាម	ច្្វើ	តាម	សពះអង្	្រច្គ្រះ	។	ខ្នុគំ	

បាន	បន្	អ្ិសាឋាន	ឲ្យ	្រ្រួល	បាន	កមលាគំង	ខាង	វិញ្ញាណ	

ចដើម្បី	្រប់្រល់	នឹង	ការល្បលួង	ដបប	ចនាះ	ច�ើ�	មន	ជគំនួ�	

ពី	សពះអមចា្រ់	ក្នុង	ការច្្វើ	តាម	ដែនការ	ដដល	ស្រង់	មន	

្រសមប់	ខ្នុគំ	។

ចៅ	ក្នុង	អគំឡនុង	ចពល	ចនាះ	ខ្នុគំ	បាន	ចាប់ចែ្ើម	ចរៀបេគំ	ខ្លលួន	

រប្រ់	ខ្នុគំ	្រសមប់	ការច្្វើ	ដគំចណើរ	ជា	ច្រៀង	ទាត់	ចៅ	សពះវិហារ	

បរិ្រុ្រ្	ច�ល្រ៊ីនគី	ហាវាគំងឡង់	ជា	កដន្លង	ដដល	ខ្នុគំ	នឹង	

្រសមក	ចៅ	្រីចនាះ	មួ�	្របាតា�៍	។

ចៅ	ចពល	ច្្វើ	ដគំចណើរ	តាម	រថ	ចភ្លើង	ខ្នុគំ	បាន	ជួប	នឹង	

អ្ក	ដគំចណើរ	បី	នាក់	ចែ្សង	ច្រៀត	រួម	ទាគំង	ស្រ្ី	មនាក់	ចោមះ	

ម៉ារីយា៉ា	ដដល	ខ្នុគំ	បាន	ដឹង	ថ្	នាង	ចៅ	លីវ	។	នាង	មន	

ភាព	ទាក់ទាញ	េគំចោះ	ខ្នុគំ	ទាគំង	ខាង	រូប	្រម្ផ្រ្ស	និង	ខាង	

វិញ្ញាណ	ច�ើ�	ខ្នុគំ	ឆងៃល់	ពី	មូលច�តុ	ដដល	ខ្នុគំ	ពុគំ	ធ្លាប់	បាន	

ជួប	មនុ្រ្ស	ស្រី	ណា	មនាក់	ដូេ	នាង	កាល	ពីមុន	ចឡើ�	។	

ខ្នុគំ	បាន	គិត	ពី	ការសពមន	ពីមុន	ដដល	មន	េគំចោះ	ខ្នុគំ	អគំពី	

ការល្បលួង	ដដល	ខ្នុគំ	នឹង	អាេ	មន	្រគំនាក់្រគំនង	ជាមួ�	អ្ក	

ដដល	មិនដមន	ជា	្រមជិក	សា្រនាេសក	។

ខ្នុគំ	បាន	គិត	ថ្	«	េូរ	រឹងបុឹង	ចឡើង	»	។	«	េូរ	ចសាមះសតង់	

េគំចោះ	ចគ្លការណ៍	រប្រ់	អ្ក	។	អ្ក	នឹង	ជួប	បងបអទូន	

ស្រី	ដដល	្រក្ិ្រម	និង	អសាចារ្យ	ចៅក្នុង	សា្រនាេសក	។

ចោ�	គិត	ថ្	យា៉ាង	ចហាេ	ណា្រ់	ខ្នុគំ	អាេ	ច្្វើ	ជា	

្រមជិក	លអ	មនាក់	ដដល	ច្្វើ	កិេ្ចការ	ែ្សព្វែសា�	សា្រនា	

ច�ើ�	អាេ	ដេកចា�	ដគំណឹង	លអ	ជាមួ�	នាង	និង	

សតូវការ	ការបគំែុ្រ	គគំនិត	ចនាះ	ខ្នុគំ	បាន	លូក	�ក	សពះគម្ពីរ	 រច្
ោ
រូប
ភា
េ
នដា
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៉ូនេ
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ន
តីេ

ែ្នុំបាៃអធឈិសាឋាៃវែើម្រីជួប

ៃឹងនែគូអស់កល្ជាៃឈិច្ច

របស់ែ្នុំប៉ាុដៃ្តែ្នុំ្ ុំរំ្ឹងថ្ជួប

នាងអង្គនុយដក្រែ្នុំវៅវលើ

រ្វ�្ើងវែើម្រីវៅម្្រះវិហារ

បរិសុទ្ធវឡើយ!

ក្របនងកើ្ឲ្យមានជតីវិ្ែ៏រីករា�ដែលគ្មានេតីបញ្ប់
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ដផៃទរីរបស់ម្្រះវៅរក

សុ�មង្គល

«ន�ើងទាំងអេ់គ្នាដេវងរក

េុភមង្គលន�ើ�ន�ើង

ទាំងអេ់គ្នាេយាោមដេវងរក

‹ភាេរីករា�ជានរៀងរ�ូ្

្នៅ›្ទាល់ែលេលួនរបេ់

ន�ើង។ក្រេិ្នោះគឺថាតេះែឃឹងេតីរនបៀបនែើម្តីនៅ

ែល់េតីនោះ!ន�ើ�តេង់បានបនងកើ្ដផនេតីេតមាប់

អ្កតេង់ស្រល់ផលេចូវនោះ។តេង់គឺជាតេះវបិតាេរួគ៌

ដែលនេញនដា�ក្តីតេឡាញ់របេ់អ្កដែលដេវងរក

នេច្ក្តីល្អេុភមង្គលរបេ់អ្ក។តេង់មានតេះេ័�មន

នេច្ក្តីតេឡាញ់ទាំងអេ់របេ់តេះវរបិតាែ៏ល្អឥ្នខាចាះ

និងបរិេុេ្ធដែលអ្កឈានែល់នគ្លនៅែ៏ែ្េ់

បំផុ្របេ់អ្ក។ដផនេតីននះគឺមានេតមាប់មនុេ្ស

ទាំងអេ់គ្នា»។

ម្បធាៃវ�ៀវ្ើរវអស្វអុជែូហ្វទរីម្បឹកសាទរី្ រីរវៅក្នុងគណៈម្បធាៃទរីមួយ

«Your Happily Ever After»Liahonaដែឧសភាឆ្នាំ

២០១០ទំ្័រ១២៦–១២7។

មរមន	មក	អាន	ចោ�	ចាគំ	ចមើល	ថ្	ចតើ	នាង	នឹង	ចាប់	

អារម្មណ៍	ដដរ	ឬ	ច្រ	។	ខ្នុគំ	មន	ការ	ភាញាក់ចែអើល	ចពល	ម៉ារីយា៉ា	

បាន	និយា�	ថ្	«	ខ្នុគំ	ដឹង	ថ្	អ្ក	កគំពុង	ចៅ	ណា	ច�ើ�	!	»

ខ្នុគំ	បាន	ចងើ�	ចមើល	ចៅ	ច�ើញ	នាង	កគំពុង	កាន់	

សពះគម្ពីរ	មរមន	រប្រ់	នាង	។	នាង	ជា	្រមជិក	នន	

សា្រនាេសក	ច�ើ�	នាង	ក៏	កគំពុង	ច្្វើ	ដគំចណើរ	ចៅ	

សពះវិហារ	បរិ្រុ្រ្	ែងដដរ	។

នា	សពឹក	ដ្រអក	ចឡើង	ច�ើង	បាន	បន្	ដគំចណើរ	រប្រ់	

ច�ើង	ចៅ	្រីសកុង	ដ�ល្រ៊ិនគី	ចោ�	ជិះ	ឡាន	សកុង	។	ខ្នុគំ	

បាន	ដឹង	ថ្	ម៉ារីយា៉ា	មក	ពី	្រីសកុង	វ៉ូរ៉ុន	ចណ្រ្ស	ជា	្រីសកុង	

មួ�	ចៅក្នុង	ចប្រកកម្ម	មូ្រ្ទូ	ភាគ	ខាង	លិេ	រុ្រ្សនុី	។	ខ្នុគំ	

េូលេិត្	នាង	ភាលាម	ច�ើ�	បាន	អ្ិសាឋាន	ចោ�	ចសាមះ្ររ	

្រសមប់	ការដណនាគំ	។	ជា	េចម្លើ�	ខ្នុគំ	បាន	មន	អារម្មណ៍	

លអ	ចៅក្នុង	ដួងេិត្	ខ្នុគំ	។

ខ្នុគំ	បាន	អ្ិសាឋាន	ថ្	«	សពះអមចា្រ់	ចអើ�	ពួកច�ើង	

មន	ចពល	ដត	មួ�	្របាតា�៍	ប៉ុចណាណះ	ចៅ	សពះវិហារ	

បរិ្រុ្រ្	។	្រូម	ជួ�	ពួក	្រូលបង្គំ	ឲ្យ	សារល់	គ្នា	បាន	

កាន់ដត	េបា្រ់	ចឡើង	ចៅក្នុង	អគំឡនុង	ចពល	ចនះ	»	។

ច�ើ�	ច�ើង	ពិត	ជា	សារល់	គ្នា	បាន	េបា្រ់	ដមន	។	

ចៅចពល	្រសមក	ពី	ការច្្វើ	ពិ្ី	នានា	ចៅ	សពះវិហារ	

បរិ្រុ្រ្	ច�ើង	បាន	ចដើរ	កមសាន្	ដេក	អាហារ	គ្នា	បរិចភាគ	

បាន	ចៅ	ហាង	្រគំនិញ	និង	បាន	និយា�	គ្នា	ចលង	។	

ចៅ	េុង	្របាតា�៍	ចនាះ	ច�ើង	ទាគំង	ពីរ	នាក់	បាន	ចៅ	ែ្ះ	

វិញ—ម៉ារីយា៉ា	ចៅ	្រីសកុង	វ៉ូរ៉ុនចណ្រ្ស	ច�ើ�	ខ្នុគំ	ចៅ	្រីសកុង	

សាម៉ារា៉	។	ប៉ុដន្	ច�ើង	បាន	ច្្វើ	ដគំចណើរ	ចៅ	្រីសកុង	រប្រ់	

គ្នា	ចៅ	វិញ	ចៅ	មក	ចដើម្បី	សារល់	គ្នា	បាន	កាន់ដត	េបា្រ់	

ច�ើ�	ចៅ	នថងៃ	្រី	14	ដខ	កញ្ញា	ឆានាគំ	2010	ចនាះ	ច�ើង	

បាន	ចរៀប	អាោ�៍ពិោ�៍	ចៅ	ក្នុង	សពះវិហារ	បរិ្រុ្រ្	�ីវ	

អ៊ុ�ដសកន	ដដល	ច្រើប	ដត	បាន	ឧ្រ្ិ្រ	ឆ្លង	។

ឥឡទូវចនះ	ម៉ារីយា៉ា	និង	ខ្នុគំ	រ្រ់ចៅ	ក្នុង	្រីសកុង	

វ៉ូរ៉ុនចណ្រ្ស	ច�ើ�	មន	ភាព	រីករា�	។	ច�ើង	�ល់	ថ្	

វា	ជា	ចរឿង	និទាន	រប្រ់	កូន	ចក្មង	មួ�	ដដល	ប្្ចប់	ចោ�	

ោលា	ថ្	«	ច�ើ�	ពួកចគ	បាន	រ្រ់ចៅ	យា៉ាង	រីករា�	ជា	ចរៀង	

ត	ចៅ	»	។	ចៅក្នុង	ជីវិត	ពិត	ច�ើង	បចង្កើត	ជីវិត	ដ៏	រីករា�	

ដដល	គ្មន	្រីប្្ចប់	រប្រ់	ច�ើង	ផ្ទាល់	តាម	រ�ៈ	ការបន្	

ែ្ល់	នូវ	ភាពចសាមះសតង់	រប្រ់	ច�ើង	េគំចោះ	សពះអមចា្រ់	

ចោ�	ការ	ចគ្រព	ច្រេក្ី្រញ្ញា	ក្នុង	សពះវិហារ	បរិ្រុ្រ្	

រប្រ់	ច�ើង	ចោ�	បន្	ច្្វើ	ការ	ពសងឹង	អាោ�៍ពិោ�៍	

រប្រ់	ច�ើង	ច�ើ�	ពយាយាម	ចដើម្បី	កាលា�	ដូេ	ជា	

សពះច�្រ៊ូវសគី្រ្	។

ច�ើង	មន	អគំណរគុណ	េគំចោះ	ការជួបជុគំ	គ្នា	រប្រ់	

ច�ើង	និង	ច្រេក្ី្រង្ឹម	ដ៏	មន	អព្ទូតច�តុ	ថ្	ចរឿង	

រប្រ់	ច�ើង	នឹង	នាគំ	ច្រេក្ី្រង្ឹម	និង	ែ្ល់	កមលាគំង	

ដល់	មនុ្រ្ស	ដន្រ	ដដល	កគំពុង	ដ្រ្វងរក	នដគូ	អ្រ់	កល្ប	

ជានិេ្ច	រប្រ់	ពួកចគ	។	ចរឿង	រប្រ់	អ្ក	ដន្រ	ចែ្សងៗ	ច្រៀត	

អាេ	ពុគំ	ចកើតចឡើង	ដូេ	ជា	ចរឿង	រប្រ់	ច�ើង	ចនាះ	ច្រ	ប៉ុដន្	

ម៉ារីយា៉ា	និង	រូប	ខ្នុគំ	ដឹង	ថ្	ចទាះបី	ជា	មន	ឧប្រគ្	យា៉ាង	

ណា	ក្ី	សពះអមចា្រ់	សាតាប់	ការអ្ិសាឋាន	ដ៏	ចសាមះ្ររ	រប្រ់	

ច�ើង	។	ស្រង់	ស្រឡាញ់	ច�ើង	សគប់	គ្នា	ច�ើ�	មន	

សពះ្រ័�	ខ្វល់ខាវា�	េគំចោះ	ច�ើង	មនាក់ៗ	។	សប្រិនចបើ	

ច�ើង	អនុញ្ញាត	ដល់	ស្រង់	ចនាះ	ស្រង់	នឹង	ដឹកនាគំ	ែ្លទូវ	

រប្រ់	ច�ើង	ច�ើ�	េូរ	ឲ្យ	សគប់	ការណ៍	ទាគំងអ្រ់	ែ្សគំ	គ្នា	

្រសមប់	ច្រេក្ីលអ	ដល់	អ្ក	(	្រូមចមើល	គ.	និង	្រ.	

90:24	)	។	◼
អ្កនិពន្ធរស់នៅវៃរូរៃុនដណស្ស្បនទសរុស្សនុបី។
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វដ្យនម៉ាែល�រីកដែ្រ

ែ្នុំ	មន	ក្ី	រំចភើប	ចៅចពល	បុរ្រ	មនាក់	បាន	្រូរ្រព្	មក	ខ្នុគំ	នា	នថងៃ	មួ�	ច�ើ�	និយា�	

ថ្	គ្ត់	បាន	ច�ើញ	កម្មវិ្ី	កា�	វប្បកម្ម	រប្រ់	ខ្នុគំ	ច�ើ�	គ្ត់	េង់	ឧបតថែម្	ដល់	ខ្នុគំ	។	

គ្ត់	នឹង	បង់	នថ្ល	្រចម្លៀកបគំោក់	និង	អាហារ	សបូចតអ៊ីន	និង	នថ្ល	្រគំបុសត	�ន្ចហាះ	

ចៅ	្រ្វីប	ចអើរ៉ុប	ចដើម្បី	ច្្វើ	កម្មវិ្ី	បគ្ហាញ	ចៅ	្រីចនាះ	។	គ្ត់	ដថម	ទាគំង	បាន	និយា�	ថ្	ខ្នុគំ	

នឹង	អាេ	សតូវបាន	បគ្ហាញ	មុខ	ចៅក្នុង	្រ្រ្សនាវដ្ី	។	កា�	វប្បកម្ម	គឺ	ជា	េគំណង់េគំណូល	

េិត្	ច�ើ�	វា	គឺ	ជា	ក្ី	្រុបិន	រប្រ់	ខ្នុគំ	!	បញ្ហា	ដត	មួ�	គត់	ចនាះ	គឺ	ថ្	ខ្នុគំ	បាន	ចែ្ើ	្រសមង់	

ដបបប្រ	ចប្រកកម្ម	រប្រ់	ខ្នុគំ	កាល	ពី	ពីរបី	នថងៃ	មុន	។	ខ្នុគំ	បាន	សបាប់	បុរ្រ	ចនាះ	វិញ	ថ្	ខ្នុគំ	នឹង	

គិត	អគំពី	ការែ្ល់	ជូន	រប្រ់	គ្ត់	ច�ើ�	នឹង	្រូរ្រព្	សបាប់	គ្ត់	ចៅ	ចពល	

ចសកា�	។

ខ្នុគំ	បាន	សបឈម	នឹង	ការ្រចសមេ	េិត្	ដ៏	លគំបាក	បគំែុត	ចៅ	

ក្នុង	ជីវិត	ខ្នុគំ	។	េគំចោះ	ឪពុក	មតា�	ខ្នុគំ	ការ្រ្រួល	�ក	អ្ក	

ឧបតថែម្	គឺ	ជា	ចរឿង	ដដល	មិន	សតូវ	្រ្រួល	�ក	ចឡើ�	។	

ពួកគ្ត់	បាន	និយា�	ថ្	«	សបដ�ល	ជា	កូន	នឹង	

មន	ឱកា្រ	ចនះ	បនាទាប់	កូន	េប់	ចប្រកកម្ម	»	។	

ប៉ុដន្	ខ្នុគំ	មិន	អាេ	ឈប់	គិត	ពី	វា	ចឡើ�	។	ខ្នុគំ	ដឹង	ថ្	ខ្នុគំ	

គប្បី	ចៅ	បចសមើ	ចប្រកកម្ម	ច�ើ�	បចសមើ	សពះអមចា្រ់	

ប៉ុដន្	ក្ី	្រុបិន	រប្រ់	ខ្នុគំ	កគំពុង	ចៅ	នឹង	មុខ	រប្រ់	ខ្នុគំ	

ច�ើ�	។

ខ្នុគំ	បាន	្រួរ	មិត្ភក្ិ	រប្រ់	ខ្នុគំ	ជា	ចសេើន	នូវ	អ្វី	ដដល	ពួកចគ	

គិត	ថ្	ចតើ	ខ្នុគំ	គួរច្្វើ	ដូេចម្េ	។	មន	អ្ក	ខ្លះ	បាន	និយា�	ថ្	ខ្នុគំ	

គួរដត	្រ្រួល	�ក	អ្ក	ឧបតថែម្	ចនាះ	ច�ើ�	អ្ក	ខ្លះ	ច្រៀត	បាន	និយា�	

ថ្	វា	គឺ	ជា	កិេ្ចការ	រប្រ់	សាតាគំង	សបឆាគំង	នឹង	រូប	ខ្នុគំ	ចោ�សារ	វា	មិន	េង់	ឲ្យ	ខ្នុគំ	ចៅ	បចសមើ	

ចប្រកកម្ម	ចឡើ�	។

នថងៃ	មួ�	មិត្ភក្ិ	ដ៏	អសាចារ្យ	រប្រ់	ខ្នុគំ	មនាក់	បាន	ដេកចា�	ការដកស្រង់	មួ�	មក	ពី	

សបធ្ន	ដអ៊្ររា៉	ថ្�្វ	ដប៊ន្រឹន	(	ឆានាគំ	1899–1994	)	ជាមួ�	ខ្នុគំ	ដូេ	ចនះ	៖	«	បុរ្រ	

និង	ស្រ្ី	ដដល	បដង្វរ	ជីវិត	ខ្លលួន	មក	រក	សពះ	នឹង	រក	ច�ើញ	ថ្	ស្រង់	អាេ	ច្្វើ	ឲ្យ	ជីវិត	រប្រ់	ពួកចគ	

បាន	សបច្រើរ	ជាង	។	ស្រង់	នឹង	ច្្វើ	ឲ្យ	ច្រេក្ី	អគំណរ	ចាក់	េូល	យា៉ាង	ចសរៅ	ក្នុង	េិត្	ពួកចគ	

ពសងីក	្រ្រ្សន	វិ្រ័�	រប្រ់	ពួកចគ	ពចន្លឿន	គគំនិត	ពួកចគ	ព្ងឹងកម្លាុំងពួកនេ	ចលើក	

វិញ្ញាណ	ពួកចគ	ចឡើង	េចសមើន	ពរជ័�	ពួកចគ	បចង្កើន	ឱកា្រ	ពួកចគ	លួងចោម	សពលឹង	

ពួកចគ	បចង្កើត	មិត្ភាព	ច�ើ�	ចាក់	ចសសាេ	នូវ	ច្រេក្ី	្រុខសាន្	»	។ 1

ការដកស្រង់	ចនះ	បាន	ទាក់	េិត្	ខ្នុគំ	យា៉ាង	ខាលាគំង	។	ដូេ	ជា	ខគម្ពីរ	មួ�	ដដល	ខ្នុគំ	បាន	អាន	

ចៅក្នុង	សពះគម្ពីរ	មរមន	ថ្	៖	«	ច�ើ�	ចបើ	្រិនជា	កូនចៅ	មនុ្រ្ស	កាន់	តាម	សពះប្្ត្ិ	

ទាគំងឡា�	នន	សពះ	ចនាះ	ស្រង់	នឹង	េិ្្ចឹម	ចគ	ច�ើ�	ែ្ល់	កមលាគំង	ដល់	ចគ	សពមទាគំង	ែ្ល់	ែ្លទូវ	

ឲ្យ	ចដើម្បី	ចគ	អាេ	្រចសមេ	នូវ	អ្វី	ដដល	ស្រង់	បាន	បញ្ជា	ពួកចគ	»	(	នីន�្វ្រី	1	17:3	)	។

ចោ�	មន	ជគំនួ�	មក	ពី	ការដកស្រង់	និង	ខគម្ពីរ	ចនះ	សពមទាគំង	ការគ្គំ	ស្រ	ពី	មិត្ភក្ិ	

និង	សគួសារ	រប្រ់	ខ្នុគំ	ចនាះ	ខ្នុគំ	បាន	្រចសមេ	េិត្	បចសមើ	ចប្រកកម្ម	ច�ើ�	ខ្នុគំ	

សតូវ	បាន	ចៅ	ឲ្យ	បចសមើ	ចៅ	ក្នុង	ចប្រកកម្ម	បូលីវី	កូឆាបាមបា	។

ការ	បចសមើ	ចប្រកកម្ម	គឺជា	ជចសមើ្រ	ដ៏	លអ	បគំែុត	ដដល	ខ្នុគំ	

បាន	ចរើ្រ	�ក	។	ខ្នុគំ	បាន	ច�ើញ	ពរជ័�	ជាចសេើន	ខណៈ	

កគំពុង	បចសមើ	រួមទាគំង	ពរជ័�	ដដល	បាន	ចរៀន	ភាសា	

ចអ្របា៉ាញ	ឆាប់	ចេះ	។

សពះអមចា្រ់	បាន	សបទាន	ពរ	ដល់	សគួសារ	ខ្នុគំ	

ែងដដរ	។	អគំឡនុង	ចពល	ក្នុង	ចប្រកកម្ម	រប្រ់	

ខ្នុគំ	ខ្នុគំ	បាន	្រ្រួល	អ៊ីដម៉ល	មួ�	ពី	ឪពុក	មតា�	រប្រ់	

ខ្នុគំ	ចោ�	សបាប់	ខ្នុគំ	ថ្	បងសបុ្រ	រប្រ់	ខ្នុគំ	បាន	ចៅ	

សពះវិហារ	វិញ	ជា	ចលើក	្រីមួ�	ចសកា�	ពី	អ្រកម្ម	អ្រ់	

12	ឆានាគំ	។	ចសកា�	មក	គ្ត់	បាន	ប្ទូរ	កាលវិភាគ	ច្្វើការ	

រប្រ់	គ្ត់	សបចយាជន៍	ឲ្យ	គ្ត់	អាេ	ចៅ	សពះវិហារ	ចរៀងរាល់	នថងៃ	

អា្រិត្យ	ច�ើ�	គ្ត់	ោក់	ចគ្លចៅ	មួ�	អាន	សពះគម្ពីរ	មរមន	។	ច�ើ�	

បអទូន	សបុ្រ	រប្រ់	ខ្នុគំ	ក៏	បាន	ពុះោរ	ច្្វើ	ការផ្លា្រ់ប្ទូរ	មួ�	េគំនួន	ចៅក្នុង	ជីវិត	រប្រ់	គ្ត់	ច�ើ�	

ពសងឹង	ច្រេក្ីជគំចនឿ	រប្រ់	គ្ត់	ែងដដរ	។	បងបអទូន	ជីដូន	មួ�	រប្រ់	ខ្នុគំ	បាន	សតឡប់	មក	ជា	

្រកម្មវិញ	ច�ើ�	ចាប់ចែ្ើម	ចៅ	សពះវិហារ	បរិ្រុ្រ្	ចរៀងរាល់	្របាតា�៍	ចដើម្បី	ច្្វើ	បុណ្យ	សជមុជ	

្រឹក	ដល់	មរណជន	។	ច�ើង	ពិត	ជា	បាន	្រ្រួល	ពរ	។	◼
អ្កនិពន្ធរស់នៅរ�្ឋកាលបី�្វចូញ៉ាស.រ.អា.។

កំណ្រ់ចំណាំ

	 1.	Teachings of Presidents of the Church: Ezra Taft Benson	(	ឆានាគំ	2014	)	

្រគំព័រ	42–43	ការ	គូ្រ	បញ្ជាក់	បាន	បដនថែម	។

ភា្រឹងរាំវែើម្រីវម្ជើសវរើស

ហតើ ពតូវ ្រហពមើ ហ្រសកកម្ម ឬ កាលាយ ជា 

កដីឡាករ កាយ វ្រ្បកម្ម អា�ដី្ ? ខគម្ដីរ 

មួយ និង ការដកពសង់ លដល មិត្តភក្តិ 

រ្រស់ ខ្នុំ រាន លចក្យ វា ជាមួយ ខ្នុំ 

រាន �ួយ ខ្នុំ ហ្វើ ការសហពមច ចិត្ត ។
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ច្ូរនធវើជាវីរបុរេែ៏

វដ្យឆ្ឡនុ្រឡារោបាល

េេ្សោវែ្តីស្េោច្តក

សូម	គិត	អគំពី	្រចង្វើ	រប្រ់	វីរបុរ្រ	ដដល	អ្ក	េូលេិត្	។	

ឥឡទូវ	ចនះ	!	ចតើ	អ្ក	បាន	គិត	អគំពី	ការែ្សងចសពង	រប្រ់	

វីរបុរ្រ	មួ�	េគំនួន	ដដល	ពយាយាម	�ក	ឈ្ះ	ចលើ	

ការជគំទា្រ់	ដ៏	ខាលាគំង	ចលើ្រលុប	ដដរ	ឬ	ច្រ	?	ឬ	សបដ�ល	ជា	គិត	ពី	អ្ក	

ែ្សងចសពង	ដ៏	មន	មន្	ច្រ្�៍	ដដល	មន	ម៉ូដ	្រក់	ដ៏	ស្រ្រ់	សាអាត	ដដរ	

ឬ	ច្រ	?	ចតើ	អ្ក	បាន	គិត	អគំពី	នរណា	មនាក់	មក	ពី	ប្រគម្ពីរ	ឬ	ច្រ	?

នីន�្វ,	ណូចអ,	អ័ប៊ី្រ	ឬ	ចពសតុ្រ	?	ពួកចោក	មិន	សគ្ន់ដត	

វា�	សបឆាគំង	នឹង	្រសតូវ	រប្រ់	ខ្លលួន	ចោ�	កណាតាប់	នដ	និង	ចោ�	

ោក្យ	្រម្ី	ដ៏	ោលា្រនវ	ចនាះ	ច្រ	ប៉ុដន្	ពួកគ្ត់	គឺ	មនុ្រ្ស	ដដល	អ្ក	

អាេ	ចៅ	បាន	ថ្	ជា	វីរបុរ្រ	ដ៏	ពិត	។	ពួកចោក	អនុវត្	ច្រេក្ី	

ជគំចនឿ	្រុកេិត្	ចលើ	សពះ	និង	ោន	ចៅ	មុខ	។	ពួកចោក	មន	

ការសបសពឹត្	។

ចតើ	អ្ក	ធ្លាប់	ពុគំ	បាន	ចាប់	ចែ្ើម	ច្្វើ	កិេ្ចការ	ចោ�សារ	អ្ក	ពុគំ	បាន	

្រ្រួល	ការដណនាគំ	េបា្រ់ោ្រ់	ពី	មួ�	ជគំហាន	ចៅ	មួ�	ជគំហាន	

ដដរ	ឬ	ច្រ	?	សបដ�ល	ជា	មន	អ្ក	ខ្លះ	ចៅក្នុង	ថ្នាក់	ចរៀន	ឬ	កូរ៉ុម	

រប្រ់	អ្ក	ដដល	ពុគំ	មក	សពះវិហារ	។	ចតើ	អ្ក	មន	េិត្	សាទាក់ច្រ្ើរ	

ចៅ	រក	ពួកចគ	ចោ�សារ	អ្ក	ពុគំ	ដឹង	សបាកដ	ពី	រចបៀប	ច្្វើ	វា	ឬ	?	

ការបគំែុ្រគគំនិត	គឺ	មន	សារៈ្រគំខាន់	ច�ើ�	ច�ើង	គប្បី	ដ្រ្វងរក	

ពិត
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ការឈានងៅរុខគឺរិនលរនែូចជាការអរ្គបុយងរើ�កីឡាង�ើយ។្តូវង្កាកង�ើរងហើយងធ្វើសករ្មភាព។

ច្ូរនធវើជាវីរបុរេែ៏
ការបគំែុ្រ	គគំនិត	ជានិេ្ច	។	ប៉ុដន្	ចនាះ	ពុគំ	ដមន	មន	ន័�	ថ្	អង្នុ�	

ច�ើ�	រង់ចាគំ	សារលិខិត	មក	ពី	ច្រវតា	មួ�	អង្	ពីមុន	ច�ើង	ចៅ	េុះ	

ចឡើង	ច្្វើ	ការ	លអ	ចឡើ�	។	សពះវរបិតា្រួគ៌	មន	សពះ្រ័�	ឲ្យ	អ្ក	ច្្វើ	ជា	

មិត្	ជាមួ�	នឹង	បុគ្ល	មនាក់	ចនាះ	។	ស្រង់	មន	សពះ្រ័�	ឲ្យ	ច�ើង	មន	

េិត្	កាលាហាន	ច�ើ�	សបពឹត្	វា	!

េុះ	សប្រិនចបើ	នីន�្វ,	ណូចអ,	អ័ប៊ី្រ	ឬ	ចពសតុ្រ	បាន	រង់ចាគំ	

ចោ�	មិន	ច្្វើ	អ្វី	ចសាះ	ចនាះ	?	ពួកចោក	ទាគំង	អ្រ់	គ្នា	មន	កិេ្ចការ	

លគំបាកៗ	ដដល	សតូវ	ច្្វើ	។	ឧបម	ថ្	ពួកចោក	បាន	ចសជើ្រ	�ក	

ការអង្នុ�	ច្រងៃៀម	ែឹក	ចភ្រជជៈ	និង	បរិចភាគ	នគំ	�ុក�ី	លុះ	សតា	

ពួកចគ	្រ្រួល	បាន	ការដណនាគំ	បន្	ច្រៀត	ចដើម្បី	ច្្វើ	កិេ្ចការ	ចែ្សងៗ	។	

ចនាះ	អ្វីៗ	សគប់	យា៉ាង	នឹង	មន	ភាពខុ្រ	ដប្លក	គ្នា	យា៉ាង	ខាលាគំង	.	.	.

រង់ចាំវហើយវមើលឬ?

«ខ្នុុំនឹង	រង់ចាគំ	ន�ើយន្្វើនរូវអ្វបីៗដ�ល្ពះអម្ចាស់្ទង់បាន

បញ្ជា�្ិតខ្នុុំ�ឹងថា្ពះអម្ចាស់្ទង់មិននចញបញ្ជា�ល់ករូននៅ

មនុស្សណាន�ើយនលើកដលងដត្ទង់នឹងនរៀបចុំផ្ចូវ	ដូចចានាះ	ខ្នុគំ	នឹង	

មិន	ច្្វើ	អ្វី	ចឡើ�	រ�ូត	ដល់	ខ្នុគំ	ដឹង	សបាកដ	េបា្រ់	ពី	ែ្លទូវ	ចនាះ	្រិន»

(គាមានខេម្បីរនបីន�្វទបី១៣:៧ដបបននះន�ើយ)។

មិន	�ូរ	ប៉ុនាមន	ចសកា�	ពី	សគួសារ	លីន�	បាន	ចាកចេញ	ពី	

ែ្ះ	្រដម្បង	រប្រ់	ពួកចោក	ដដល	ចៅ	សកុង	ច�រូសាឡិម	ចនាះ	

សពះអមចា្រ់	បាន	បញ្ជា	ឲ្យ	កូនសបុ្រ	រប្រ់	លីន�	សតឡប់	ចៅ	�ក	ផ្ទាគំង	

មក	ពី	ឡាបាន់	។	ប៉ុដន្	ច�ើង	ដឹង	ថ្	ចោក	ពុគំ	បាន	ែ្ល់	ចយាបល់	

ដល់	ពួកចគ	អគំពី	រចបៀប	ចដើម្បី	ចៅ	�ក	ផ្ទាគំង	ចនាះ	ចឡើ�	។	អ្វី	ដដល	

នីន�្វ	និង	ពួក	បងសបុ្រ	រប្រ់	ចោក	បាន	ដឹង	គឺ	ថ្	សពះ	បាន	បញ្ជា	

ឲ្យ	ពួកចគ	សតឡប់	ផ្ទាគំង	ចនាះ	។	ចតើ	អ្ក	ធ្លាប់	មន	អារម្មណ៍	ថ្	អ្ក	

គ្មន	គគំនិត	ចដើម្បី	ច្្វើ	អ្វី	មួ�	ដដល	អ្ក	គួរដត	ច្្វើ	ដដរ	ឬ	ច្រ	?	(	សបដ�ល	

ចនាះ	ច�ើ�	ជា	ច�តុែល	មួ�	ដដល	ចលមិន	និង	ចលម�ួល	

បាន	រអ៊ូរទាគំ	!	)	វា	អាស្រ័�	ចលើ	គគំនិត	រប្រ់	នីន�្វ	ច�ើ�	អនុវត្	

ច្រេក្ីជគំចនឿ	ចដើម្បី	ចៅ	ច�ើ�	ច្្វើ	វា	។	ប៉ុដន្	ចតើ	មន	អ្វី	ចកើត	ចឡើង	

សប្រិនចបើ	ចោក	ចៅ	ច្រងៃៀម	ច�ើ�	េគំណា�	ចពលចវោ	ខជះខាជា�	

ចនាះ	?	េុះ	សប្រិនចបើ	នីន�្វ	បាន	បដិច្រ្	ច្្វើ	កិេ្ចការ	ចនាះ	ចោ�	

រង់ចាគំ	ឲ្យ	សពះ	សបទាន	ដែនការ	ដល់	ចោក	ចនាះ	?	ការចៅ	�ក	ផ្ទាគំង	

គឺ	ជា	ចរឿង	លគំបាក	ណា្រ់	!	ចោក	និង	បងបអទូន	រប្រ់	ចោក	បាន	

ពយាយាម	ពីរ	ដង	ច�ើ�	បរាជ័�	!	េុះ	មន	អ្វី	ចកើត	ចឡើង	សប្រិនចបើ	

នីន�្វ	សគ្ន់ដត	អង្នុ�	ដែអក	នឹង	ជញ្ជាគំង	សកុង	ច�រូសាឡិម	ច�ើ�	

រង់ចាគំ	ឲ្យ	សពះ	សបាប់	ចោក	ពី	អ្វី	ដដល	ចោក	សតូវ	ច្្វើ	ចនាះ	?

ផ្ទាគំង	ទាគំង	ចនាះ	គឺ	បន្	ចៅ	ដត	ក្នុង	ោលាគំង	រប្រ់	ឡាបាន់	ដដដល	។	

្រគំណាង	ណា្រ់	នីន�្វ	ពុគំ	បាន	អង្នុ�	រង់ចាគំ	ចនាះ	ច្រ	។

ែ្នុ�	ចៅ	វិញ	ចោក	បាន	ច្្វើ	តាម	សពះវិញ្ញាណ	«	ចោ�	មិន	បាន	

ដឹង	ជា	មុនចសាះ	ចឡើ�	ថ្	ចតើ	ខ្នុគំ	នឹង	សតូវ	ច្្វើ	អ្វីខ្លះ	។	នទាះយា៉ាងណា

ក៏នដាយេង់ដតខ្នុុំន�ើរត្មង់នៅមុខ	»	(	នីន�្វ្រី	1	4:6–7	ការ	

គូ្រ	បញ្ជាក់	បាន	បដនថែម	)	។	ចោក	ពុគំ	បាន	អង្នុ�	រង់ចាគំ	ចនាះ	ច្រ	

ចោក	ពុគំ	បាន	បចណាតា�	ឲ្យ	ចរឿង	ដដល	ចោក	មិន	ដឹង	ប្្ប់	ចោក	

ចឡើ�	។	ចោក	បាន	ដឹង	ថ្	សពះ	នឹង	សបទាន	មច្យាបា�	មួ�	

ច�ើ�	ចោក	ពិត	ជា	គិត	សតឹមសតូវ	ដមន	។	ចៅចពល	នីន�្វ	បន្	ចៅមុខ	

ច្្វើ	កិេ្ចការ	ចនាះ	ច�ើ�	ោន	ចៅ	មុខ	ចនាះ	សពះអមចា្រ់	បាន	ដណនាគំ	

និង	ជួ�	ដល់	ចោក	។

ប៉ាុដៃ្តវ្រើវដ្យសារមូលវហ្រុអ្វរី?

«នោះណូនអ	បាន	្រួរ	្េប់ទាុំងនសចក្បីដ�ល្ពះនយ�រូវា៉

បានបញ្ជា�ល់នោក»(គាមានខេម្បីរនោកុប្ត្ិ៧:៥ដបបននះ

ន�ើយ)។

ជួនកាល	សពះ	សបទាន	នូវ	ការដណនាគំ	ជាក់ោក់	។	េូរ	ចមើល	

ណូចអ	ជា	គគំរូ	អគំពី	ចរឿង	ចនះ	។	ចៅចពល	សពះ	បាន	បញ្ជា	ណូចអ	ឲ្យ	

្រង់	្រូក	សពះ	បាន	សបទាន	នូវ	្រគំ�គំ	ខានាត	ចោ�	ពន្យល់	ពី	វតថែនុធ្តុ	

នានា	ចដើម្បី	ចសបើ	ច�ើ�	ដថម	ទាគំង	បាន	ែ្ល់	ប្ជី	នន	អ្ក	ដដល	សតូវ	

ច្្វើ	ដគំចណើរ	ដល់	ណូចអ	ែងដដរ	។	អ្ក	សបដ�ល	ជា	បាន	្រ្រួល	

ការបគំែុ្រ	ជាក់ោក់	ដបប	ចនាះ	ច�ើ�	ច�ើង	ទាគំងអ្រ់	គ្នា	បាន	

្រ្រួល	ប្រប្្ត្ិ	ជាក់ោក់	ដូេ	ជា	ចគ្លការណ៍	នានា	ចៅក្នុង	

កូនច្រៀវចៅ	ន�ើម្បីកម្លាុំងននយុវជន	។	ប៉ុដន្	ចទាះបី	ជា	អ្ក	ដឹង	



5៤ លតីអា�ូណា

េបា្រ់	ោ្រ់	ពី	អ្វី	ដដល	អ្ក	គប្បី	ច្្វើ	ក្ី	ចតើ	អ្ក	ធ្លាប់	នៅដត	មន	េិត្	សាទាក់ច្រ្ើរ	ចដើម្បី	ច្្វើ	វា	

ដដរ	ឬ	ច្រ	?	ចតើ	អ្ក	ធ្លាប់	មន	ការល្បលួង	ឲ្យ	្រួរ	សពះអមចា្រ់	ជាជាង	ច្្វើ	តាម	ស្រង់	ដដរ	ឬ	ច្រ	?

េុះ	មន	អ្វី	ចកើត	ចឡើង	សប្រិនចបើ	ណូចអ	បាន	សាតាប់	ឮ	សពះអមចា្រ់	ច�ើ�	និយា�	

ថ្	«	ប៉ុដន្	ចតើ	ចោ�សារ	មូលច�តុ	អ្វី	?	ខ្នុគំ	មិន	�ល់	វា	ចឡើ�	»	។	េុះ	មន	អ្វី	ចកើត	ចឡើង	

សប្រិនចបើ	ចោក	ចដក	្រចសមត	ចលើ	ដសគ	ច�ើ�	បដិច្រ្	មិន	ច្្វើ	អ្វី	ចសាះ	រ�ូត	ដល់	ចោក	

បាន	�ល់	េបា្រ់	ពី	មរូលន�តុ	ដដល	សពះអមចា្រ់	បាន	ច្្វើ	ឲ្យ	មន	្រឹក	ជគំនន់	ចោ�	ឆងៃល់	

សគប់	ចពល	ចវោ	ទាគំងអ្រ់	ថ្	ចតើ	ការដណនាគំ	ចនាះ	ពិត	ជា	មក	សពះ	ដមន	ឬ	?

នឹង	មន	្រឹក	ជគំនន់	ប៉ុដន្	ចតើ	នឹង	មន	្រូក	ដដរ	ឬ	ច្រ	?	េុះ	ពូជ	មនុ្រ្ស	វិញ	?	វា	ពិតជា	

្រគំណាង	ណា្រ់	ដដល	ណូចអ	មិន	អង្នុ�	ច�ើ�	្រួរ	សគប់	្រគំណួរ	ចនាះ	។

ែ្នុ�ចៅវិញ	ចោក	បាន	«	ច្្វើ	្រចសមេ	តាម	សគប់	ទាគំង	ច្រេក្ី	ដដល	សពះច��ូវា៉	បាន	

បគ្រប់	មក	»	(	ចោកុប្បត្ិ	7:5	)	។	ចោក	គ្មន	្រគំណួរ	ចឡើ�	ចោក	បាន	សបសពឹត្	

តាម	ចោ�	ជគំចនឿ	។	សប្រិនចបើ	្រួរ	ក្នុង	សាមរតី	មួ�	សតឹមសតូវ	ការមន	្រគំណួរ	គឺ	ជា	ចរឿង	

លអ	។	្រគំណួរ	ចនាះ	អាេ	ជួ�	ច�ើង	ឲ្យ	រីកេចសមើន	ច�ើ�	នាគំ	ច�ើង	្រ្រួល	ច្រេក្ីពិត	

កាន់ដត	ចសេើន	ចឡើង	។	ប៉ុដន្	ចៅចពល	ច�ើង	បដិច្រ្	មិន	ច្្វើ	អ្វី	ចសាះ	លុះ	សតា	ច�ើង	

្រ្រួល	បាន	េចម្លើ�	ដដល	េង់	បាន	្រិន	ចនាះ	ការ្រួរ្រគំណួរ	ចនាះ	អាេ	រារាគំង	ច�ើង	មិន	ឲ្យ	

រីកេចសមើន	ចឡើ�	។	ណូចអ	អាេ	មន	្រគំណួរ	ប៉ុដន្	ចោក	ពុគំ	បាន	បចណាតា�	ឲ្យ	្រគំណួរ	

ទាគំង	ចនាះ	ប្្ប់	ចោក	ចឡើ�	។	វា	ចរៀង	េដម្លក	បន្ិេ	ដដល	ចោក	បាន	្រង់	្រូក	ចៅចលើ	

ដី	ចគ្ក	ច�ើ�	សបមូល	�្វទូង	្រត្វ	ទាគំងអ្រ់	សពមទាគំង	បាន	នាគំ	សគួសារ	ចោក	េូល	ក្នុង	្រូក	

ចនាះ	ចោ�	បិ្រជិត	ឈឹង	។	ច�ើ�	ចៅចពល	វា	ចាប់ចែ្ើម	ចភ្លៀង	ចនាះ	ចោក	សបដ�ល	ជា	

្របបា�	េិត្	ណា្រ់	ដដល	ចោក	បាន	ច្្វើ	ការចនាះ	។	ណូចអ	បាន	សបសពឹត្	ចោ�	ជគំចនឿ	

ច�ើ�	សពះ	បាន	សបទាន	ពរ	ដល់	ចោក	និង	សគួសារ	ចោក	ទាគំង	មូល	។

វ្រើែកែ្លួៃ្ យវម្រោយវហើយចាំវមើលឬ?

«កាលដ�លោងន�ើញថាពួកអ្កបន្មើទាុំងអស់របស់ឡាម៉រូនណបាន�ួល

នៅនលើ�បី...នោះោង�ឹងថាននះន�ើយជា្ពះនចស្ដៅនន្ពះន�ើយោងបានេិត

ថា...នដាយន�ើញឥទ្ធិពលននះ...នឹងបណាដាលឲ្យ[មនុស្ស�នទ]នជឿ�ល់្ពះ

នចស្ដៅនន្ពះន�តុ�រូនច្ះន�ើយោងបាន	ដក	ខ្លលួន	ថ�	ចសកា�	ច�ើ�	រំពឹង	ថ្	មន	

នរណា	មនាក់	នឹង	សបមូល	មនុ្រ្ស	ទាគំង	ចនាះ	មក»(គាមានខេម្បីរអាលម្៉ា១៩:១៧ដបប

ននះន�ើយ)។

អ័ប៊ី្រ	ជា	ស្រ្ី	សា្រន៍	ចលមិន	។	គ្ត់	បាន	ដសបេិត្	ចជឿ	ចៅចលើ	សពះអមចា្រ់	អ្រ់	

រ�ៈចពល	ជាចសេើន	ឆានាគំ	មក	ច�ើ�	ប៉ុដន្	ចោ�សារ	គ្ត់	បាន	រ្រ់ចៅ	ក្នុង	េគំចណាម	សា្រន៍	

ចលមិន	ដដល	គ្មន	ជគំចនឿ	ចនាះ	គ្ត់	បាន	រកសា	ច្រេក្ីជគំចនឿ	រប្រ់	ខ្លលួន	ជា	្រមងាត់	។	

ចៅចពល	អាគំម៉ូន	បាន	បចសងៀន	ដគំណឹង	លអ	ដល់	ច្រ្េ	ឡាម៉ូនណ	សពះរាជា	នឹង	សាេ់	

សានុវង្ស	រប្រ់	ស្រង់	សតូវបាន	សគប	្រន្ប់	ចោ�	សពះចេសាដា	នន	សពះអមចា្រ់	។	អ័ប៊ី្រ	បាន	

្រ្រួល	សារល់	ថ្	ចនះ	ជា	ឱកា្រ	មួ�	្រសមប់	ឲ្យ	មិត្ភក្ិ	និង	អ្ក	ជិត	ខាង	រប្រ់	គ្ត់	

ចមើល	ច�ើញ	ច�ើ�	ចជឿ	ចលើ	សពះចេសាតា	រប្រ់	សពះ	។	វា	អាស្រ័�	ចលើ	គ្ត់	ចដើម្បី	ចៅ	សបមូល	

សបជាជន	ឲ្យ	មក	ចមើល	អព្ទូតច�តុ	ចនាះ	។

េុះ	មន	អ្វី	ចកើត	ចឡើង	សប្រិនចបើ	គ្ត់	មិន	បាន	ច្្វើ	ចរឿង	ចនះ	ចនាះ	?	បនាទាប់	ពី	អ្រ់	

រ�ៈចពល	ជាចសេើន	ឆានាគំ	ដដល	គ្ត់	បាន	ោក់បាគំង	ច្រេក្ីជគំចនឿ	រប្រ់	ខ្លលួន	ចោ�	រត់	ពី	

ែ្ះ	មួ�	ចៅ	ែ្ះ	មួ�	ចដើម្បី	សបាប់	មនុ្រ្ស	សគប់	គ្នា	វា	សបដ�ល	ជា	ចរឿង	មួ�	ដដល	ភិតភ័�	

បន្ិេ	!	ចតើ	អ្ក	ធ្លាប់	សតូវ	បាន	បគំែុ្រគគំនិត	ឲ្យ	ហា៊ាន	និយា�	ប៉ុដន្	ចសកា�	មក	មន	

អារម្មណ៍	ភិតភ័�	អគំពី	ចរឿង	ចនាះ	ដដរ	ឬ	ច្រ	?	ការដេកចា�	ជគំចនឿ	រប្រ់	អ្ក	អាេ	ជា	ចរឿង	

លគំបាក	!	ចតើ	មន	អ្វី	ចកើត	ចឡើង	សប្រិនចបើ	អ័ប៊ី្រ	សគ្ន់ដត	ដក	ខ្លលួន	ថ�	ចសកា�	ច�ើ�	

្រង្ឹម	ថ្	សបជាជន	នឹង	ច�ើញ	អព្ទូតច�តុ	ចនាះ	ចោ�	ខ្លលួន	ពួកចគ	ផ្ទាល់	ចនាះ	?	ឬ	ថ្	មន	

នរណា	មនាក់	ដដល	នឹង	និយា�	ចរឿង	ចនាះ	?

សបាកដ	ណា្រ់	គ្មន	នរណា	មនាក់	នឹង	ជួបជុគំ	គ្នា	ចដើម្បី	ចមើល	ច្រ្េ	ឡាម៉ូនណ	និង	

សាេ់សានុវង្ស	រប្រ់	ស្រង់	ែ្នុគំ	្រ្ទូក្រ្ឹង	ដូេជា	្រុគត	ឬ	ច�ើញ	ពី	ការភាញាក់	ដឹង	ខ្លលួន	ចឡើង	

វិញ	ចោ�	អព្ទូតច�តុ	ចនាះ	ចឡើ�	។	ពួកចគ	នឹង	ពុគំ	មន	វត្មន	ចៅ	្រីចនាះ	ចដើម្បី	សាតាប់	

ច្រ្េ	ឡាម៉ូនណ	មចា្រ់ក្សសតី	និង	អាគំម៉ូន	បចសងៀន	ដគំណឹង	លអ	ចឡើ�	។

្រគំណាង	ណា្រ់	គ្ត់	ពុគំ	បាន	ដកខ្លលួន	ថ�	ចសកា�	ចឡើ�	។	ែ្នុ�	ចៅវិញ	

គ្ត់	«បានរត់	ពី	ែ្ះ	មួ�	ចៅ	ែ្ះ	មួ�	ចៅ	សបាប់	ឲ្យ	សបជាជន	បាន	ដឹង	»	(	អាលម៉ា	

19:17	ការ	គូ្រ	បញ្ជាក់	បាន	បដនថែម	)	។	គ្ត់	មន	្រីបនាទាល់	អគំពី	សពះអមចា្រ់	ច�ើ�	

គ្ត់	ពុគំ	បណាតាល	ឲ្យ	ភាពភ័�	ខាលាេ	ប្្ប់	គ្ត់	ចឡើ�	។	គ្ត់	ពុគំ	បាន	រង់ចាគំ	ឲ្យ	នរណា	

មនាក់	ច្រៀត	និយា�	អ្វី	ចឡើ�	។	ចៅចពល	គ្ត់	មន	ឱកា្រ	ចនាះ	ច�ើ�	គ្ត់	គ្មន	េិត្	

សាទាក់ច្រ្ើរ	ចឡើ�—គ្ត់	បាន	រត់	!	អ័ប៊ី្រ	បាន	សបសពឹត្	តាម	ច�ើ�	សពះអមចា្រ់	បាន	

សបទាន	ពរ	ដល់	គ្ត់	ឲ្យ	ច�ើញ	ពី	សបជាជន	រប្រ់	គ្ត់	បាន	ដសបេិត្	ចជឿ	ចលើ	ដគំណឹង	លអ	

(	្រូមចមើល	អាលម៉ា	19	)	។

វ្រើសាដាប់្ ឈិ�្វលាកវៃរះឬ?

«ន�ើយ[្ពះនយស៊រូវ]ម្ន្ពះបន្ទចូលថាចរូលមកចុះ។នព្តុសក៏	អង្នុ�	

ចៅក្នុង	ទរូកនោក	ពុគំ	ចដើរ	នលើទឹកនៅន�ើម្បីនៅឯ្ពះនយស៊រូវន�ើយ»(គាមានខេម្បីរ

ម្៉ាថាយ១៤:២៩ដបបននះន�ើយ)។

ក្នុង	នាម	ជា	អ្ក	ចនសា្រ	សតី	ចពសតុ្រ	ដឹង	ចសេើន	អគំពី	្រូក	។	ឧទា�រណ៍	ចពសតុ្រ	បាន	

ដឹង	ថ្	ចៅចពល	មន	ព្យនុះ	ចបាកបក់	ចៅ	ចលើ	្រមុស្រ	ចនាះ	អ្ក	សតូវ	ចៅ	ក្នុង	្រូក	។	ចោក	

បាន	ដឹង	ថ្	អ្ក	ដដល	ោន	ចជើង	ចដើរ	ចលើ	្រឹក	នឹង	លិេ	េូល	ចៅក្នុង	្រឹក	ភាលាម	។	ចតើ	អ្ក	

អាេ	ស្រនម	ថ្	ចតើ	ចោក	បាន	គិត	អ្វី	ខ្លះ	កាល	ចោក	បាន	ច�ើញ	សពះសគី្រ្	យាង	ចលើ	្រឹក	

ចនាះ	?

ប៉ុដន្	មន	អ្វី	ចកើត	ចឡើង	សប្រិនចបើ	ចោក	បន្	ចៅ	ចលើ	្រូក	ចនាះ	?	មនុ្រ្ស	សគប់	គ្នា	ដឹង	

ថ្	មនុ្រ្ស	្រូចៅ	ពុគំ	អាេ	ចដើរ	ចលើ	្រឹក	បាន	ចឡើ�	។	ចតើ	មន	អ្វី	ចកើត	ចឡើង	សប្រិនចបើ	ចពសតុ្រ	

សគ្ន់ដត	ចផ្តាត	ចលើ	អ្វី	ដដល	ពិភពចោក	ចនះ	«	បាន	ដឹង	»	ចនាះ	?	ជួនកាល	ការបចសងៀន	

រប្រ់	សពះសគី្រ្	និង	ពយាការី	រប្រ់	ស្រង់	្រគំនង	ជា	ជគំទា្រ់	សបឆាគំង	នឹង	អ្វី	ដដល	ពិភពចោក	

កគំពុង	បចសងៀន	។	ច�ើ�	មនុ្រ្ស	ចោក	គឺ	គ្�	ប្្ចនុះប្្ចទូល	និង	គ្�	សាតាប់	តាម	។	

ចតើ	មន	អ្វី	ចកើត	ចឡើង	សប្រិនចបើ	ចពសតុ្រ	បាន	សបាប់	សពះសគី្រ្	ថ្	ការចដើរ	ចលើ	្រឹក	គឺ	ជា	ចរឿង	
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ខុ្រ	នឹង	ចគ្លការណ៍	វិ្រយាសាស្រ្	ឬ	មិន	្រមច�តុ	ែល	ចនាះ	?	

ចតើ	មន	អ្វី	ចកើត	ចឡើង	សប្រិនចបើ	ចពសតុ្រ	មន	ការភ័�	ខាលាេ	ខាលាគំង	

ចដើម្បី	ោន	ចជើង	ចេញ	ពី	្រូក	ច�ើ�	ចដើរ	ចៅ	រក	សពះសគី្រ្	ចនាះ	?

ចោក	នឹង	ខកខាន	មន	នូវ	ប្រពិចសា្ន៍	ដ៏	អសាចារ្យ	រួម	គ្នា	

ជាមួ�	នឹង	ចោក	ចៅហាវា�	។	ចោក	នឹង	ខកខាន	មន	ឱកា្រ	

ពសងឹង	ច្រេក្ីជគំចនឿ	រប្រ់	ចោក	ច�ើ�	ចោក	អាេ	មន	មន្ិល	

្រង្ស័�	ពី	ច្រេក្ីជគំចនឿ	រប្រ់	ចោក	នា	ចពល	អនាគត	កាល	ចោក	

សតូវការ	ដគំចណាះសសា�	។	្រគំណាង	ណា្រ់	ដដល	ចពសតុ្រ	ពុគំ	បន្	

ចៅ	ក្នុង	្រូក	ចឡើ�	។	ចទាះជា	មន	រលក	ព្យនុះ	ច�ើ�	ចោក	មន	

ប្រពិចសា្ន៍	ចៅ	្រមុស្រ	ក្ី	ចពសតុ្រ	េង់	ចេញ	ពី	្រូក	ច�ើ�	ចដើរ	

ចៅ	រក	សពះសគី្រ្	។	ចទាះជា	អ្វីៗ	សគប់	យា៉ាង	ដដល	ពិភពចោក	ចនះ	

«	បាន	ដឹង	»	ក្ី	ចពសតុ្រ	បាន	ចដើរ	ចលើ	្រឹក	។	ចទាះបី	ជា	ចោក	បាន	

ចាប់ចែ្ើម	លិេ	េុះ	ចៅ	ក្នុង	្រឹក	ក្ី	សពះសគី្រ្	បាន	គង់	ចៅ	្រីចនាះ	ចាប់	

ចោក	ចឡើង	(	្រូមចមើល	ម៉ាថ្�	14:28–31	)	។

វ្រើែ្នុំឬ?ជាវីរបុរសែ៏្ ឈិ្រវនារះ?

អ្ក	សតូវបាន	ប្ជទូន	មក	កាន់ដត	ដែនដី	ចនះ	ចដើម្បី	ច្្វើ	ជា	វីរបុរ្រ	

នន	ជីវិត	ដ៏	រំចភើប	រប្រ់	អ្ក	ផ្ទាល់	!	ចនាះ	ពុគំ	ដមន	មន	ន័�	ថ្	ជា	

ការចោតចផ្លាះ	ចេញ	ពី	អគ្រ	ដដល	ចឆះ	ែ្នុះ	ឬ	ចបើក	រថ�ន្	ចគេ	

ពី	ការតាម	ចាប់	ខ្លលួន	ជា	ចរៀងរាល់	នថងៃ	ចឡើ�	។	វា	គឺ	មន	ន័�	ថ្	ជា	

ការចសជើ្រចរើ្រ	សបសពឹត្តាម	ច�ើ�	ោន	ចៅមុខ	។

សពះអមចា្រ់	បចសងៀន	ថ្	ច�ើង	«	សតូវ	ឧ្រសា�៍	េូល	រួម	ក្នុង	

សបចយាជន៍	លអ	»	។	ស្រង់	ពុគំ	មន	សពះបន្ទូល	ជាក់េបា្រ់	ថ្	អ្វី	ខ្លះ	

ជា	សបចយាជន៍	លអ	ដដល	គួរ	ច្្វើ	ចនាះ	ចឡើ�	ែ្នុ�	ចៅវិញ	ស្រង់	មន	

សពះ្រ័�	ឲ្យ	ច�ើង	«	សបសពឹត្	អ្វីៗ	ជា	ចសេើន	តាម	បគំណង	េិត្	[	រប្រ់	

ច�ើង	]	ច�ើ�	នាគំ	មក	នូវ	ច្រេក្ី	្រុេរិត	ដ៏	ចសេើន	»	(	គ.	និង	្រ.	

58:27	)	។	ចនះ	មន	ន័�	ថ្	ស្រង់	្រុក	សពះ្រ័�	ចលើ	អ្ក	ឲ្យ	ច្្វើ	

ការ្រចសមេ	េិត្	ផ្ទាល់	ខ្លលួន	ច�ើ�	្រចសមេ	េិត្	ពី	រចបៀប	ដដល	អ្ក	នឹង	

នាគំ	មក	នូវ	ច្រេក្ី្រុេរិត	ដ៏	ចសេើន	។	ជាញឹកញាប់	ជគំនួ�	ចកើត	ចឡើង	

បនាទាប់	ពី	ច�ើង	អនុវត្	ច្រេក្ីជគំចនឿ	ច�ើ�	ោន	ចដើរ	ចាប់ពី	ជគំហាន	

ដគំបូងៗ	ទាគំង	ចនាះ	។

សពះអមចា្រ់	គង់	ចៅ	្រី	ចនាះ	ជានិេ្ច	ចដើម្បី	នាគំ	ែ្លទូវ	ច�ើង	ចៅចពល	

ច�ើង	សតូវការ	ប៉ុដន្	សប្រិនចបើ	ច�ើង	បដិច្រ្	ចដើម្បី	សបសពឹត្	តាម	

ច�ើ�	ោន	ចៅ	មុន	ចោ�	ខ្លលួន	ឯង	ច�ើ�	រំពឹង	ថ្	សពះ	សបាប់	អ្ក	

ឲ្យ	ច្្វើ	នូវ	សគប់	អ្វីៗ	ទាគំងអ្រ់	ដដល	តូេតាេ	ចនាះ	អ្ក	នឹង	កាលា�	ជា	

«	បាវ	ខជិលសេអូ្រ	ច�ើ�	មិន	មន	សបាជាញា	ចៅ	វិញ	»	(	្រូមចមើល	

គ.	និង	្រ.	58:26	)	។	ច�ើ�	ចតើ	នរណា	ដដល	េង់	កាលា�	ជា	បាវ	

ខជិលសេអូ្រ	កាល	អ្ក	អាេ	កាលា�	ជា	វីវរបុរ្រ	ចនាះ	?	◼
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ែ្នុំមានក្រលំបាកក្នុងក្រេិកសា

តេះគម្តីរ។ន�្ុអវតីវាេំខាន់

នែើម្តីេិកសាតេះគម្តីរ?

នច្
ញ	ពី	បាវេនា	ម៉្ទូឆល	ឆានាគំ	ចនះ	ច�ើង	បាន	ចរៀន	អគំពី	រចបៀប	ចដើម្បី	

«	ោន	ចៅ	មុខ	ចោ�	ខាជាប់ខជលួន	ចៅ	ក្នុង	សពះសគី្រ្	»	(	នីន�្វ្រី	

2	31:20	)	។	ខគម្ពីរ	ចនះ	បចសងៀន	ថ្	ការោន	ចៅ	មុខ	រួម	

មន	ទាគំង	ការ	«	្រ្រួលទាន	នូវ	សពះបន្ទូល	នន	សពះសគី្រ្	»	។	

ច�តុអ្វី	វា	្រគំខាន់	?	ចនះ	គឺ	ជា	វិ្ី	មួ�	េគំនួន	ដដល	ការ្រិកសា	

សពះគម្ពីរ	ជួ�	ច�ើង	ឲ្យ	ោន	ចៅ	មុខ	៖

•		 សបធ្ន	ថូម៉ា្រ	ចអ្រ	ម៉ន្រុន	បាន	បចសងៀន	ថ្	«	សប្រិន	ចបើ	អ្ក	្រិកសា	សពះគម្ពីរ	ចោ�	

េិត្	ឧ្រសា�៍	ពយាយាម	ចនាះ	អគំណាេ	រប្រ់	អ្ក	ចដើម្បី	ចេៀ្រវាង	ពី	ការល្បលួង	និង	ចដើម្បី	្រ្រួល	

ការដឹកនាគំ	ពី	សពះវិញ្ញាណ	បរិ្រុ្រ្	ចៅ	ក្នុង	កិេ្ចការ	ដដល	អ្ក	ច្្វើ	នឹង	រីកេចសមើន	ចឡើង	»	(	«	Be 
Your Best Self	»	Liahona	ដខ	ឧ្រភា	ឆានាគំ	2009	្រគំព័រ	68	)	។

•		 អ្ក	អាេ	្រ្រួល	បាន	្រីបនាទាល់	និង	ពសងឹង	ច្រេក្ីជគំចនឿ	រប្រ់	អ្ក	ចពល	អ្ក	្រិកសា	សពះគម្ពីរ	

សបកប	ចោ�	ការ	អ្ិសាឋាន	។	ជាពិច្រ្រ	ការ្រិកសា	សពះគម្ពីរ	មរមន	និង	ការ្រ្រួល	បាន	

្រីបនាទាល់	នន	ច្រេក្ីពិត	ដ៏	ចោរចពញ	រប្រ់	វា	នឹង	ជួ�	អ្ក	ឲ្យ	ដឹង	ថ្	សពះច�្រ៊ូវ	គឺ	ជា	

សពះសគី្រ្	ថ្	�៉ូដ្រប	្រ្ម៊ី្	គឺ	ជា	ពយាការី	ច�ើ�	ថ្	សា្រនា	េសក	នន	សពះច�្រ៊ូវ	សគី្រ្	នន	

ពួក	បរិ្រុ្រ្	នថងៃ	េុង	ចសកា�	ជា	សា្រនាេសក	ពិត	។	(	អ្ក	អាេ	ចរៀន	បដនថែម	ច្រៀត	អគំពី	ការ្រនយា	

ទាគំង	ចនះ	ចៅក្នុង	បុព្វកថ្	នន	សពះគម្ពីរ	មរមន	)	។

•		 អ្ក	អាេ	្រ្រួល	បាន	ការបគំែុ្រ	គគំនិត	និង	េចម្លើ�	ផ្ទាល់	ខ្លលួន	េគំចោះ	្រគំណួរ	រប្រ់	អ្ក	

តាមរ�ៈ	សពះ	គម្ពីរ	។	ចៅចពល	សពះ	ទាក់្រង	ជាមួ�	អ្ក	តាម	រ�ៈ	សពះគម្ពីរ	និង	សពះវិញ្ញាណ	

បរិ្រុ្រ្	ចនាះ	អ្ក	អាេ	មន	្រគំនុកេិត្	និង	កមលាគំង	ចដើម្បី	ោន	ចៅ	មុខ	ចទាះបី	ជា	អ្ក	ជួប	

ឧប្រគ្	អ្វី	ក៏	ចោ�	។

•		 សបដ�ល	ជា	ច�តុែល	្រគំខាន់	បគំែុត	ចដើម្បី	្រិកសា	សពះគម្ពីរ	ចនាះ	គឺ	ថ្	សពះគម្ពីរ	បចសងៀន	

អគំពី	សពះច�្រ៊ូវសគី្រ្	និង	រចបៀប	ដដល	អ្ក	អាេ	ច្្វើ	តាម	គគំរូ	និង	ការបចសងៀន	រប្រ់	ស្រង់	។	

ការរ្រ់ចៅ	តាម	ចគ្លការណ៍	ដដល	អ្ក	ចរៀន	នឹង	ជួ�	អ្ក	ឲ្យ	ដសបកាលា�	ដូេ	ជា	សពះអង្	

្រច្គ្រះ	។

ជាចវម្ើយចំវពារះសំណួររបស់ែ្នុំ

សប្រិនចបើ	ខ្នុគំ	មន	្រគំណួរ	ខ្នុគំ	ដឹង	ថ្	ខ្នុគំ	អាេ	ចបើក	សពះគម្ពីរ	

ច�ើ�	ដ្រ្វងរក	េចម្លើ�	។	សពះគម្ពីរ	មន	សពះបន្ទូល	

រប្រ់	សពះអមចា្រ់	និង	ចគ្លល្រ្ិ	រប្រ់	ស្រង់	ដដល	គ្មន	

ការផ្លា្រ់ប្ទូរ	។	ខ្នុគំ	ដឹង	ថ្	ចទាះ	ខ្នុគំ	ជួប	ឧប្រគ្	្ គំ	ប៉ុណាណ	

ក្ី	សពះគម្ពីរ	ជួ�	ែ្ល់	េចម្លើ�	ដល់	ខ្នុគំ	ជានិេ្ច	។	សពះគម្ពីរ	

ក៏	ចឆ្លើ�	្រគំណួរ	អគំពី	ចគ្លជគំ�រ	រប្រ់	សា្រនាេសក	

ចលើ	សបធ្ន	ប្រ	ជាចសេើន	។	ខ្នុគំ	ដឹង	ថ្	សប្រិនចបើ	ខ្នុគំ	អាន	

សពះគម្ពីរ	ចោ�	�កេិត្	្រុក	ោក់	ចនាះ	វា	នឹង	ជួ�	ខ្នុគំ	ឲ្យ	

មន	សពះវិញ្ញាណ	គង់	ចៅ	ជាមួ�	ខ្នុគំ	ដដល	ជួ�	ខ្នុគំ	ឲ្យ	ដឹង	

ខុ្រ	និង	សតូវ	។

លអរី�ីអាយុ១៧ឆ្នាំរែ្ឋវ៉ស៊ីរងរានស.រ.អា.

បៃ្ទនុករបស់ែ្នុំបាៃម្សាល

មន	សគ្	មួ�	ក្នុង	ឆានាគំ	្រិកសា	ខ្នុគំ	

បាន	ចាប់ចែ្ើម	មន	អារម្មណ៍	ថ្	

មន	បន្នុក	ដ៏	្ ងៃន់	ដដល	ចកើត	មក	ពី	

ភាពតានតឹង	ក្នុង	ជីវិត	។	អគំឡនុង	

ចពល	នន	សគ្	ដ៏	តានតឹង	ចនាះ	ខ្នុគំ	បាន	អ្ិសាឋាន	ច�ើ�	

្រិកសា	សពះគម្ពីរ	មរមន	អ្រ់	រ�ៈចពល	10	នា្រី	។	

ចពល	ខ្នុគំ	បាន	អាន	ខ្នុគំ	បាន	មន	អារម្មណ៍	យា៉ាង	កក់	ច្តា	

ក្នុង	ដួងេិត្	ខ្នុគំ	។	ខ្នុគំ	បាន	មន	អារម្មណ៍	នន	ក្ីស្រឡាញ់	

ចលើក	្រ្លួ�	េិត្	ចឡើង	ច�ើ�	មន	ភាពរីករា�	ចទាះបី	ខ្នុគំ	

មន	ការសាកល្បង	ក្ី	។	ខ្នុគំ	មន	អារម្មណ៍	្រុខសាន្	

ជា	ខាលាគំង	ជា	អារម្មណ៍	ដដល	ខ្នុគំ	មិន	ធ្លាប់	មន	ពី	មុន	។	

ចេញ	ពី	ប្រពិចសា្ន៍	ចនះ	្រីបគំែុត	ខ្នុគំ	�ល់	ថ្	អ្វី	ដដល	

សពះអង្្រច្គ្រះ	មន	បន្ទូល	ចៅ	ចពល	ស្រង់	មន	បន្ទូល	

ថ្	«	ខ្នុគំ	្រុក	ច្រេក្ី	្រុខ	ចៅ	នឹង	អ្ក	រាល់	គ្នា	គឺ	ខ្នុគំ	ឲ្យ	

ច្រេក្ី	្រុខសាន្	រប្រ់	ខ្នុគំ	ដល់	អ្ក	រាល់	គ្នា	»	(	�៉ូហាន	

14:27	)	។	ពីរបី	្របាតា�៍	បនាទាប់	មក	ច្រៀត	ខ្នុគំ	បាន	មន	

ប្រពិចសា្ន៍	ចនះ	ជា	ចសេើន	ដង	ច�ើ�	វា	បគំែុ្រ	គគំនិត	ខ្នុគំ	ឲ្យ	

ោន	ចៅ	មុខ	តាមរ�ៈ	ការពុះោរ	រប្រ់	ខ្នុគំ	។

ក្លូងអងខអាយុ១៨ឆ្នាំវីស្បុនសិនស.រ.អា.

អំណាចវែើម្រីផាលាស់ប្នូរ

ពីមុន	ខ្នុគំ	ពិត	ជា	គ្មន	្រីបនាទាល់	អគំពី	សពះគម្ពីរ	មរមន	

ចឡើ�	ប៉ុដន្	ចៅចពល	ខ្នុគំ	បាន	អ្ិសាឋាន	ចោ�	ចសាមះ្ររ	

ការនេ្ើយតបទាុំងឡាយន្្វើន�ើងក្នុងនគាលបុំណងទុកជាជុំនួយនិងទស្សនវិស័យមិនដមនជាការ្បកាសអុំពបីនគាលលទ្ធិស្សោច្កជាផ្ចូវការនោះនទ។

សំណួរៃឈិងចវម្ើយ
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្រសមប់	ការដណនាគំ	ពី	សពះវិញ្ញាណ	បរិ្រុ្រ្	ចនាះ	ខ្នុគំ	មន	

អារម្មណ៍	អសាចារ្យ	យា៉ាង	ខាលាគំង	អគំពី	សពះគម្ពីរ	មរមន	។	ខ្នុគំ	មន	

ចគ្លបគំណង	រួេ	ជា	ចស្រេ	ចដើម្បី	ដឹង	ថ្	សពះគម្ពីរ	ចនាះ	ពិត	

ដូចចានាះ	ខ្នុគំ	បាន	ចាប់ចែ្ើម	អាន	និង	្រិកសា	ចោ�	គិតគូរ	ពី	

វា	។	មួ�	បនាទាត់	ម្ងៗ	មួ�	្រិកាខាប្រ	ម្ងៗ	ចនាះ	ខ្នុគំ	បាន	

្រ្រួល	វិវរណៈ	ផ្ទាល់	ខ្លលួន	ថ្	សពះគម្ពីរ	ចនាះ	គឺ	ជា	សពះគម្ពីរ	

ពិត	(	្រូមចមើល	នីន�្វ្រី	2	28:30	)	។	ខ្នុគំ	ស្រឡាញ់	

សពះគម្ពីរ	មរមន	។	ខ្នុគំ	រកសា	ការបចសងៀន	នានា	ដដល	ខ្នុគំ	

្រ្រួល	បាន	អគំឡនុង	ចពល	្រិកសា	សពះគម្ពីរ	។	សពះគម្ពីរ	

មរមន	មន	អគំណាេ	មួ�	ដដល	អាេ	នាគំ	ច�ើង	ឲ្យ	ផ្លា្រ់ប្ទូរ	

កាន់ដត	សបច្រើរ	ចឡើង	។

អាងរៀ�ខានដ្វ៉ន់ធីអាយុ១៨ឆ្នាំ្បងទសហ្វី�ីពីន

វសចក្តរីម្សឡាញ់របស់ម្្រះ

ឧទា�រណ៍	តាមរ�ៈ	សពះចេសាតា	

និង	ការបចសងៀន	ចៅ	ក្នុង	សពះគម្ពីរ	

ខ្នុគំ	អាេ	គ្�	នឹង	្រ្រួល	ឥ្រ្ិពល	ពី	

សពះវិញ្ញាណ	បរិ្រុ្រ្	។	សពះគម្ពីរ	

មន	សពះចេសាតា	មក	ពី	សពះ	ក្នុង	រចបៀប	មួ�	ដដល	សពះ	អាេ	

ដណនាគំ	និង	បចសងៀន	ពួកច�ើង	។	ដូចេ្ះ	ចៅចពល	អ្ក	

មន	អារម្មណ៍	ឯចកា	ឬ	ចគ	ចបាះបង់	ចចាល	្រូម	អាន	

សពះគម្ពីរ	។	បនាទាប់	មក	្រូម	េងចាគំ	ថ្	សពះវរបិតា	គង់	

ចៅ	សាថាន្រួគ៌	បាន	រកសា	្រុក	នូវ	អ្វីៗ	ទាគំង	ចនាះ	ជា	ពិច្រ្រ	

្រសមប់	អ្ក	សបចយាជន៍	ឲ្យ	អ្ក	អាេ	ដឹង	ថ្	ស្រង់	

ស្រឡាញ់	អ្ក	។

ស្តងអចអាយុ១៩ឆ្នាំវីស្បុនសិនស.រ.អា.

ភា្ល្អៃឈិង្ៃ្ឺ

ខ្នុគំ	បាន	ចាប់ចែ្ើម	អាន	សពះគម្ពីរ	មរមន	ជា	ចលើក	ដគំបូង	

ចៅចពល	ខ្នុគំ	សគប់	អា�ុ	េូល	ក្នុង	សកុម	ប៊ីន�	។	ខ្នុគំ	បាន	

អាន	វា	តាគំង	ពី	ចដើម	រ�ូត	ដល់	េប់	ច�ើ�	បាន	គិត	ថ្	វា	

េប់	ច�ើ�	។	ប៉ុដន្	ខ្នុគំ	គិត	ខុ្រ	ទាគំង	ស្រុង	។	ជីវិត	រប្រ់	

ខ្នុគំ	ហាក់	ដូេ	ជា	ខ្វះ	អ្វី	ម៉យាង	។	ដូចចានាះ	ខ្នុគំ	បាន	្រចសមេ	េិត្	

ចាប់ចែ្ើម	អាន	សពះគម្ពីរ	ម្ង	ច្រៀត	ម្ង	ចនះ	ខ្នុគំ	បាន	ចផ្តាត	

េិត្	្រុកោក់	កាន់ដត	ខាលាគំង	។	ចៅចពល	ខ្នុគំ	ច្្វើ	ដបប	ចនះ	ជីវិត	

រប្រ់	ខ្នុគំ	បាន	ចោរចពញ	ចោ�	ពន្លឺ	ដដល	បគំភ្លឺ	ភាពស្រអាប់	

ដដល	ខ្នុគំ	មន	តាគំង	ពី	ខ្នុគំ	បាន	ឈប់	អាន	វា	មក	។	ខ្នុគំ	បាន	

ម្ប�្នៃចំវណរះែឹង

«ន�ើងគរួរដ្ដតេកឃ្លានដេវងរកច្ំនណះែឃឹង

ខាងវិញ្ញាណនរៀងរាល់ម�ង។ក្រអនុវ្្្ ទាល់ែលេលួន

ននះនធវើន�ើងតាមរ�ៈក្រេិកសាក្រេមាមាធិនិង

ក្រអធិស្ឋាន។ជរួនក្លន�ើងអាច្េេរួលក្រល្លួង

ឲ្យគិ្ថា‹ែ្នុំមិនត្ូវក្រេិកសាតេះគម្តីរជានរៀងរាល់

ម�ងនេែ្នុំអានអេ់ន�ើ�›។...

ប៉ុដន្ែំណឃឹងល្អគឺជាតបភេមនច្ំនណះែឃឹង

ដែលមិននច្ះរីងេងលួ្នេ។មានអវតីដែលត្ូវនរៀន

និងេេរួលអារម្ណ៍�្តីៗជានិច្្...នៅក្នុងតគប់

ែគម្តីរទាំងអេ់»។

ប៊ីស្ស្ដហ្គរ៉លកូសដសប៊ីស្ស្ជាអធឈិប្ររី«Is It Still 
Wonderful to You ?»Liahonaដែឧសភាឆ្នាំ២០១5

ទំ្័រទំ្័រ99–១០០។

�ល់	កាន់ដត	ចសេើន	ដថម	ច្រៀត	ច�ើ�	កាន់ដត	េូលេិត្	វា	

ចឡើង	។	្រូម	អាន	វា	សគប់	ចពលចវោ	ចនាះ	អ្ក	កគំពុង	ច្្វើ	

ឲ្យ	សបាកដ	ថ្	ខ្លលួន	អ្ក	មន	ជីវិត	មួ�	ដដល	មន	ភាព	លអ	

និង	ពន្លឺ	។

ងខ�ីអិរអាយុ១៥ឆ្នាំរែ្ឋយូថ្ហ៍ស.រ.អា.

យកឈ្រះវលើវសចក្តរីល្លួង

ការ	្រិកសា	សពះគម្ពីរ	ជួ�	ខ្នុគំ	ឲ្យ	

រ្រ់ចៅ	តាម	ដគំណឹង	លអ	ចៅ	សាោ	

ចរៀន	។	ខ្នុគំ	ច្រើប	ដត	ចាប់ចែ្ើម	

េូលចរៀន	ចៅ	អនុវិ្រយាល័�	ច�ើ�	

មន	ចរឿង	អាសកក់ៗ	និង	ការល្បលួង	ជាចសេើន	។	ចៅចពល	

ខ្នុគំ	មន	សគ្	ដ៏	លគំបាក	ក្នុង	ការ្រប់្រល់	នឹង	ការល្បលួង	ចនាះ	

ខ្នុគំ	ពយាយាម	អាន	ចរឿង	ក្នុង	សពះគម្ពីរ	ចដើម្បី	ដ្រ្វងរក	េចម្លើ�	

េគំចោះ	បញ្ហា	ខ្នុគំ	។	វា	ជួ�	បចណតាញ	ការល្បលួង	ច�ើ�	គ្ក	

ដបរ	ចៅ	រក	ដគំណឹង	លអ	។

លប្កស៊ីអាយុ១២ឆ្នាំរែ្ឋថអដ្ហូស.រ.អា.

ម្្រះវចសាដានៃម្្រះគម្រីរ

ចនះ	ជា	ចលើក	ដគំបូង	ដដល	ខ្នុគំ	ពយាយាម	អាន	សពះគម្ពីរ	

មរមន	។	ជគំពូក	ដដល	ខ្នុគំ	ចពញ	េិត្	ចនាះ	គឺ	នីន�្វ្រី	2	

25–33	។	មក	្រល់	នឹង	ចពល	ចនះ	សពះគម្ពីរ	បាន	ពសងឹង	

ខ្នុគំ	ខាលាគំង	បគំែុត	។	េចសមៀង	ថ្នាក់	កុមរ	ប្រ	«	អគំណាេ	នន	

សពះគម្ពីរ	»	ពុគំ	ដដល	មន	ភាពេបា្រ់	ោ្រ់	េគំចោះ	ខ្នុគំ	ជាង	

ចពល	ចនះ	ចឡើ�	។	ខ្នុគំ	្រូម	ដថ្លង	្រីបនាទាល់	អគំពី	ភាពពិត	

តបេិននបើអ្កមានបំណងេូមនផ្ើច្នមលេើ�របេ់អ្កនិងរូប�្ច្បាេ់

មរួ�េនលេឃឹកត្ឃឹមម�ងេតី១៥ដែមករាឆ្នាំ២០១៧នៅនគ�េំេ័រ

liahona. lds. org(េូមច្ុច្« Submit an Article»)ឬ
អ៊ីដម៉លនៅក្ន់liahona@ ldschurch. org។

េូមនផ្ើេ័្៌មានែូ្្ នៅននះ៖(១)ោមនិងនគ្្្ោម(២)ម�ងដែ

ឆ្នាំកំនណើ្(៣)វរួែឬស្ខា(៤)នេ្កឬមណ្ឌល(៥)េំបុត្

អនុញ្ញា្ដែលមានជាោ�លក្ខណ៍អក្សររបេ់អ្កន�ើ�តបេិននបើ

អ្កអា�ុនតក្ម១៨ឆ្នាំនោះត្ូវមានេំបុត្អនុញ្ញា្េតីឪេុកមាដេ�

អ្កជាោ�លក្ខណ៍អក្សរ(អ៊ីដមលអាច្េេរួល�កបាន)នែើម្តីនធវើ

ក្រនបាះេុម្ច្នមលេើ�និងរូប�្របេ់អ្ក។

ច្នមលេើ�អាច្នឃឹងត្ូវបានដកេតមរួលន�ើងវិញតបេិននបើវាដវងនេកឬ

មិនេូវច្បាេ់ោេ់។

ចពញចលញ	នន	សពះគម្ពីរ	មរមន	ច�ើ�	ែ្ល់	ចយាបល់	យា៉ាង	

ខាលាគំង	ដល់	អ្ក	ឲ្យ	្រិកសា	សពះគម្ពីរ	ចរៀងរាល់	នថងៃ	។

សារា៉យងជអាយុ១៣ឆ្នាំរែ្ឋអារីហ្សលូណាស.រ.អា.

សំណួរបនាទាប់

«ែ្នុំបានអធិស្ឋានេូលេុំអវតីមរួ�

ដែលេំខាន់ប៉ុដន្ែ្នុំេុំែឃឹងន�ើ�

ថាែ្នុំបានេេរួលច្នមលេើ�ឬអ្់

នោះ។ន្ើែ្នុំនឃឹងែឃឹងនរឿងននះ

ោ៉ាងែូច្នម្ច្?»



5៨ លតីអា�ូណា

វដ្យដអមរា៉ាលរីៃអ័រវីលសុៃ

ហតើ អ្នក ចង់ ហ្វើ ជា អ្នក ្ររិ្ចាគ ល្រ្រ ណា ?

ការផ្តល់ឲ្យបដលលលើសពរីអំលោយលៅល�ៀត

រដូវ	បុណ្យ	សគី្រ្ម៉ា្រ់	គឺ	ជា	អ្វីៗ	ទាគំង	អ្រ់	អគំពី	សពះអង្្រច្គ្រះ	សពះច�្រ៊ូវ	សគី្រ្	និង	វិញ្ញាណ	នន	ការែ្ល់	ឲ្យ	។	ចោ�សារ	វា	ជា	ចរឿង	អសាចារ្យ	ចដើម្បី	ែ្ល់	និង	

្រ្រួល	អគំចណា�	្រូម	ចាគំ	ថ្	ច�ើង	អាេ	ែ្ល់	អគំចណា�	ដដល	វា	ចលើ្រ	ពី	អគំចណា�	ចៅ	ច្រៀត	។	ចរៀងរាល់	នថងៃ	ច�ើង	អាេ	លះបង់	ចពលចវោ	ច្រពចកា្រល្យ	និង	

ច្រេក្ី្រប្បនុរ្រ	រប្រ់	ច�ើង—ច�ើ�	អ្វីៗ	ទាគំង	ចនាះ	គឺ	ជា	មច្យាបា�	ដ៏	មន	ខ្លឹមសារ	មួ�	េគំនួន	ដដល	ច�ើង	អាេ	បចសមើ	បាន	។

ដូចេ្ះ	ចតើ	អ្ក	ច្្វើ	បាន	លអ	កសមិត	ណា	ចលើ	ការចផ្តាត	ចៅ	ចលើ	ការែ្ល់	អគំចណា�	ចោ�	មិន	គិត	ពី	ខ្លលួន	ឯង	ចនាះ	?	្រូម	ច្្វើ	លគំហាត់	ចនះ	ចដើម្បី	ដ្រ្វង�ល់	ពី	ចរឿង	ចនះ	។
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អ្នក	កគំពុង	ចរៀបេគំ	ខ្លលួន	ចៅ	សាោ	ចរៀន	។	ម៉ាក់	រប្រ់	អ្ក	្រុគំ	អ្ក	ឲ្យ	មក	ស្រ្រ់ស្រូប	អាហារ	ចពល	សពឹក	ច�ើ�	គ្ត់	បាន	ចឆ្លៀត	ចពល	ចរៀបេគំ	អាហារ	ដដល	អ្ក	េូលេិត្	។		

ចតើ	អ្ក	ច្្វើ	យា៉ាង	ដូេចម្េ	?

ក.  ដតេកថាចាំេិន«កូនមិនទាន់នរៀបច្ំ

ែលេលួនន�ើ�នេ!»ន�ើ�បោទាប់មក

ច្ំណា�នេលនរៀបច្ំែលេលួនឲ្យបានររួច្តេេ់

តេូបអា្រនេលតេឃឹក�ឺ្ន�ើ�

ែកនជើងឡានតកុងែូនចានាះគ្្់ត្ូវជូន

អ្កនៅស្ោនរៀន។

ខ. តេេ់តេូបអា្រនេលតេឃឹកោ៉ាងនលឿន

ន�ើ�រ្់នច្ញនៅោ៉ាងរ�័េគ្្់នធវើ

កិច្្ក្រទាំងននះជានិច្្—វាជាកិច្្ក្រដែល

មាតា�ត្ូវនធវើ។

គ. អរគុណមា៉ាក់នរៀបច្ំែលេលួនឲ្យររួច្ោ៉ាងរ�័េ

ន�ើ�ច្ំណា�នេលតេេ់តេូបអា្រ

ជាមរួ�តគរួស្ររបេ់អ្ក។
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ក. មិនែវល់នឃឹងោង។អ្កក៏មាន

ភាេតាន្ឃឹងផងដែរន�ើ�បង្ខំនរៀន

េតមាប់ក្រតបលង។

គ. េរួរោងតបេិននបើោងកំេុងរកនមើលអវតី

មរួ�។នៅនេលអ្កឮថាោងត្ូវក្រ

ន្មាមែនោះអ្កឲ្យន្មាមែអ្កនៅ

ោង។អ្កតបាប់ោងនដា�ញញឃឹមថា

«េុកវានតបើច្ុះ»។

៣

ក. វាកិច្្ក្រគ្�ណាេ់។អ្កបាននៅេិញបាល់នបាះ�្តីដែលអ្ក

បានចាប់អារម្ណ៍ជានតច្ើនដែមុនមកន�ើ�។...ោងតបដ�ល

ជាច្ូលចិ្្្បាល់ននះផងដែរដមននេ?

ខ. នតជើេនរើេវ្្ថនុដែលនថាកបំផុ្ដែលមាននៅក្នុងបញ្តីរបេ់

ោង—ោងនឃឹងមិនអាក់អន់ច្ិ្្ន�ើ�ន�ើ�អ្កមិន

អេ់លុ�នតច្ើនន�ើ�។

គ. ដេវងរកនេៀវនៅ�្តីបំផុ្មរួ�ដែលមានអ្កនិេន្ធដែលោង

នេញច្ិ្្។អ្កេន្ទឃឹងរង់ចាំន�ើញេតីក្តីរំនភើបនៅនលើេឃឹកមុែរបេ់

ប្អចូនតេតីរបេ់អ្កនៅនេលោងនបើកកញ្ប់អំនណា�នោះ!

លម៉ា
ង	10	សពឹក	ច�ើ�	សគូ	បចសងៀន	រប្រ់	អ្ក	ច�ៀប	នឹង	ដេក	សកោ្រ	កិេ្ចការ	ច�ើ�	។	អ្ក	ពុគំ	សារល់	មនុ្រ្ស	ដដល	អង្នុ�	ជាប់	អ្ក	េបា្រ់	ច្រ	ប៉ុដន្	អ្ក	ច�ើញ	ថ្	នាង	

អន្ះសារ	រក	ចមើល	អ្វី	មួ�	ពី	កាបូប	រប្រ់	នាង	។	ចតើ	អ្ក	ច្្វើ	យា៉ាង	ដូេចម្េ	?

ខ. ជូនេរោងឲ្យមានេំណាងល្អ។

ក. តបាប់គ្្់ថាអ្ករវល់ណាេ់។តបដ�លជាចាំម�ងនតក្�។

ខ.  �ល់តេមទាំងស្ទាក់នេ្ទើរច្ិ្្ន�ើ�បញ្ចូនបាល់ឲ្យគ្្់បានេតីរបតី

ែងបនតងៀនគ្្់េតីរបតីនេ្ៀ្ោ៉ាងនលឿនេតីមុនតបញាប់នច្ញនៅ

នែើរនលងជាមរួ�មិ្្ភក្ិរបេ់អ្ក។

គ.  ច្ំណា�នេលនតច្ើនជាមរួ�គ្្់នដា�បនតងៀនគ្្់ជានតច្ើននេ្ៀ្

ន�ើ�ណា្់នមា៉ាងនេលនតក្�នេៀ្នែើម្តី្ ្់េមជាមរួ�គ្នា។

បនាទាប់	ពី	ចម៉ាង	ចរៀន	មន	មនាក់	ចៅក្នុង	សកុម	បាល់	ឱប	រប្រ់	អ្ក	មន	

ការលគំបាក	ក្នុង	ការ	ប្ជទូន	បាល់	បាន	សតឹមសតូវ—ដត	អ្ក	ជគំនាញ	ខាង	

ប្ជទូន	បាល់	ចនះ	។	គ្ត់	បាន	មក	បនាទាប់	ពី	ហាត់	្រម	ច�ើ�	្រួរ	សប្រិន	ចបើ	

អ្ក	អាេ	ជួ�	គ្ត់	។	ចតើ	អ្ក	និយា�	ដូេចម្េ	?

លៅ
	ចម៉ាង	5:30	ោងាេ	ច�ើ�	ម៉ាក់	រប្រ់	អ្ក	បាន	ោក់	អ្ក	េុះ	ចៅ	

ហាង	្រគំនិញ	ចដើម្បី	្រិញ	អគំចណា�	្រសមប់	បុណ្យ	សគី្រ្ម៉ា្រ់	

្រសមប់	បអទូនស្រី	រប្រ់	អ្ក	។	ចតើ	អ្ក	្រិញ	អ្វី	ខ្លះ	?

៤



៦០ លតីអា�ូណា

ចូរផ្តល់ឲ្យវដ្យវសរី

«ែ្នុំេូមអធិស្ឋានថាមនុេ្សែមេនឃឹងនធវើឲ្យ

ន�ើងរំជរួលច្ិ្្ថាន�ើងនឃឹងផ្ល់ឲ្យនដា�គ្មាន

អារម្ណ៍មនក្របង្ខិ្បង្ខំឬរំេឃឹងច្ង់បាន

តបនោជន៍ន�ើ�ថាន�ើងនឃឹងែឃឹងថាក្របូជា

ត្ូវបាននធវើន�ើងោ៉ាងមានន័�ច្ំនពាះន�ើង

នៅនេលន�ើងមានអំណរដែលបាននកើ្ន�ើង

នៅក្នុងច្ិ្្របេ់មនុេ្សែមេនេៀ្»។

ម្បធាៃហឈិៃរីប៊ី.អាវរិងទរីម្បឹកសាទរីមួយក្នុងគណៈម្បធាៃទរីមួយ

« Preparing Gifts for Your Future Family»
Liahonaដែមករាឆ្នាំ២០១៤ទំ្័រ៤9។

វា	ដល់	ចម៉ាង	ចដក	ច�ើ�	អ្ក	អ្រ់	កមលាគំង	ជា	ខាលាគំង	។	អ្ក	ពុគំទាន់	បាន	អាន	សពះគម្ពីរ	ចៅ	ចឡើ�	។		

ចតើ	អ្ក	ច្្វើ	យា៉ាង	ដូេចម្េ	?

5

ក.  រាប់ែគម្តីរដែលអ្កបានអានក្លេតីម�ង

អាេិ្្យជំនរួេវិញ។

ខ.  អំ�នុងនេលតស្វតជាវតេះគម្តីរអ្កបាន

ន�ើញនរឿងតបនោមនោកដែលអ្ក

ច្ូលច្ិ្្។ស្មេិបោេតីនតក្�មកអ្ក

បានចាំថាត្ូវអានតេះគម្តីរន�ើ�អ្កបាន

អានវគ្គបេគម្តីរមរួ�ោ៉ាងនលឿនេតីមុន

បិេនភលេើងច្ូលនែក។

គ. អានទាំងតេះគម្តីរនិងនរឿងតបនោមនោក

ដែលអ្កនេញច្ិ្្នោះប៉ុដន្េនតមច្ច្ិ្្

ផ្ល់អាេិភាេែំបូងែល់តេះវរបិតាេរួគ៌

ន�ើ�អធិស្ឋានមរួ�ែលេតីេតីមុនអ្កចាប់នផ្ើម

អាន។អ្កក្់គំនិ្មរួ�ច្ំនរួនរបេ់

អ្កនៅនេលអ្កេិកសាន�ើ�អ្កដ�លេង

អំណរគុណតេង់ម្ងនេៀ្នេលអធិស្ឋាន

េតីមុនអ្កច្ូលនែក។

លទ្ធផល !

សប្រិនចបើ	អ្ក	បាន	ចឆ្លើ�	េចម្លើ�	(ក)	ភាគចសេើន	ចនាះ	អ្ក	អាេ	បដង្វរ	ការចផ្តាត	េិត្	រប្រ់	អ្ក	ដថម	បន្ិេ	

ច្រៀត	េគំចោះ	មនុ្រ្ស	ដន្រ	។	្រូម	េងចាគំ	ថ្	ការែ្ល់	និង	ការបចសមើ	មនុ្រ្ស	ដន្រ	នឹង	នាគំ	មកនូវ	្រុភមង្ល	ដ៏	

អសាចារ្យ	ដល់	មនុ្រ្ស	សគប់	គ្នា	ដដល	ោក់ព័ន្	(	្រូមចមើល	ម៉ាថ្�	25:34–46	)	។

សប្រិនចបើ	អ្ក	បាន	ចឆ្លើ�	េចម្លើ�	(ខ)	ភាគចសេើន	ចនាះ	្រូម	ពិចារណា	ថ្	«	អ្ក	រាល់	គ្នា	បាន	្រ្រួល	្រច្រ	

សតូវ	ឲ្យ	្រច្រ	ដដរ	»	(	ម៉ាថ្�	10:8	)	។	្រូម	គិត	អគំពី	រចបៀប	ដដល	ការែ្ល់	ឲ្យ	កាន់ដត	ចសេើន	ចោ�	មន	ឆន្ៈ	

អាេ	ជួ�	អ្ក	ដ្រ្វងរក	អគំណរ	កាន់ដត	ចសេើន	ចឡើង	។

សប្រិនចបើ	អ្ក	បាន	ចឆ្លើ�	េចម្លើ�	(គ)	ភាគចសេើន	្រូម	បន្	ច្្វើ	វា	ច្រៀត	េុះ	!	្រចង្វើ	រប្រ់	អ្ក	បគ្ហាញ	ពី	

វិញ្ញាណ	ដ៏	ពិត	នន	បុណ្យ	សគី្រ្ម៉ា្រ់	ដ៏	ពិត	។

្រូម	ពិចារណា	អគំពី	រចបៀប	ដដល	អ្ក	អាេ	ែ្ល់	អគំចណា�	ទាន	ចោ�	េិត្	្រប្បនុរ្រ	ដល់	អ្រ់	អ្ក	ដដល	

ចៅ	ជុគំវិញ	ខ្លលួន	អ្ក	នា	រដូវ	បុណ្យ	សគី្រ្ម៉ា្រ់	ចនះ	។	មិន	ថ្	អ្ក	មន	ច្រពចកា្រល្យ	ដបប	ណា	ចនាះ	ច្រ	អ្ក	អាេ	

ដ្រ្វងរក	រចបៀប	មួ�	ចដើម្បី	បគ្ហាញ	ច្រេក្ីស្រឡាញ់	រប្រ់	អ្ក	និង	អគំណរ	គុណ	េគំចោះ	អ្ក	ដន្រ	តាមរ�ៈ	ទាគំង	

អគំចណា�	ដដល	អ្ក	ែ្ល់	និង	រចបៀប	ដដល	អ្ក	ែ្ល់	អគំចណា�	ចនាះ	ចរៀងរាល់	នថងៃ	។	ការែ្ល់	ឲ្យ	កាលា�	ជា	ពរជ័�	

ច�ើ�	មិនដមន	ជា	ការសាកល្បង	ដ៏	លគំបាក	ចឡើ�	ចៅចពល	ច�ើង	�ល់	ថ្	តាមរ�ៈ	ការបចសមើ	មនុ្រ្ស	ដន្រ	

ចនាះ	ច�ើង	ពិតជា	បចសមើ	ដល់	សពះវរបិតា្រួគ៌	រប្រ់	ច�ើង	(	្រូមចមើល	ម៉ូសា�	2:17	)	។	◼

អ្កនិពន្ធរស់នៅរ�្ឋយរូថា�៍ស.រ.អា.។
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ដអលច�ើរ	ថ្មី	ចនះ	ដដល	បាន	ប្ទូរ	មក	តគំបន់	ច�ើង	ច�ើ�	

ខ្នុគំ	បាន	បន្	េគំណា�	ចពល	ជាមួ�	អ្ក	ែ្សព្វែសា�	

សា្រនា	។	ពួកចគ	បាន	ចលើក	្រឹកេិត្	បចសងៀន	និង	

គ្គំស្រ	ដល់	ខ្នុគំ	។	ពួកចគ	បាន	ជួ�	ខ្នុគំ	ឲ្យ	មន	អារម្មណ៍	

សបច្រើរ	ចឡើង	នា	នថងៃ	ដដល	ខ្នុគំ	មន	ការលគំបាក	។	ចទាះបី	

មន	ភាសា	ជា	រនាគំង	ច�ើ�	មន	កាលវិភាគ	ដ៏	មមញឹក	

ក្ី	អ្កែ្សព្វែសា�សា្រនា	បាន	ខិតខគំ	ជួ�	ខ្នុគំ	។	

អ្កែ្សព្វែសា�	សា្រនា	បាន	ជួ�	ខ្នុគំ	ឲ្យ	ដឹង	ថ្	ខ្នុគំ	មិន	

ឯចកា	ចឡើ�	។	សពះវរបិតា្រួគ៌	និង	សពះរាជបុសតា	ស្រង់	គឺ	

សពះច�្រ៊ូវសគី្រ្	កគំពុង	្រតចមើល	ច�ើង	ច�ើ�	ជួ�	ច�ើង	

តាមរ�ៈ	មនុ្រ្ស	ដន្រ	។

ចៅចពល	ដអលច�ើរ	ថ្មី	ចនាះ	បាន	ប្ទូរ	តគំបន់	ខ្នុគំ	បាន	

អរគុណ	គ្ត់	េគំចោះ	ការច្្វើ	ជា	ឧបករណ៍	ក្នុង	សពះ�្រ្	

រប្រ់	សពះអមចា្រ់	ចដើម្បី	្រច្គ្រះ	ខ្នុគំ	។	ខ្នុគំ	មន	អគំណរគុណ	

ដដល	គ្ត់	បាន	មក	ចប្រកកម្ម	ដ៏	ពិច្រ្រ	ចនះ	ចោ�សារ	

គ្ត់	ជា	ពរជ័�	មួ�	្រសមប់	ខ្នុគំ	។

កាល	ពីមុន	ខ្នុគំ	គ្មន	បគំណង	បចសមើ	ចប្រកកម្ម	ទាល់ដត	

ចសាះ	ប៉ុដន្	ចៅចពល	ខ្នុគំ	បាន	ចមើល	អ្ក	ែ្សព្វែសា�	

សា្រនា	ទាគំង	ចនះ	ចនាះ	បគំណង	សបាថ្នា	រប្រ់	ខ្នុគំ	ចដើម្បី	បចសមើ	

បាន	ចកើន	ចឡើង	។	ខ្នុគំ	នឹង	ចៅ	បចសមើ	ចប្រកកម្ម	ក្នុង	ចពល	

ឆាប់ៗ	ចនះ	ច�ើ�	ខ្នុគំ	រីករា�	ចដើម្បី	ថ្វា�	អ្វីៗ	ដដល	ខ្នុគំ	មន	

េគំចោះ	សពះអមចា្រ់	ដូេ	អ្ក	ែ្សព្វែសា�	សា្រនា	ទាគំង	ចនាះ	

បាន	ច្្វើ	។

នា	�ប់	មួ�	មុន	ចពល	អ្កែ្សព្វែសា�	សា្រនា	

មួ�	គូ	ចនាះ	មក	ែ្ះ	រប្រ់	ខ្នុគំ	ខ្នុគំ	ចាគំ	ពី	អារម្មណ៍	ឯចកា	ច�ើ�	

ខ្នុគំ	បាន	អ្ិសាឋាន	។	ខ្នុគំ	បាន	្រូល	្រុគំ	សពះ	ចោ�	អ្រ់	ពី	

េិត្	រប្រ់	ខ្នុគំ	្រូម	ឲ្យ	ស្រង់	សគ្ន់ដត	ប្ជទូន	មិត្ភក្ិ	មនាក់	

ជួ�	ច�ើ�	គ្គំស្រ	ខ្នុគំ	។	សពះអមចា្រ់	បាន	ចឆ្លើ�	តប	េគំចោះ	

ការអ្ិសាឋាន	រប្រ់	ខ្នុគំ	តាម	រចបៀប	មួ�	ដ៏	អសាចារ្យ—ចោ�	

ប្ជទូន	អ្ក	ែ្សព្វែសា�	សា្រនា	មក	។	ខ្នុគំ	ដឹង	ថ្	

សពះច�្រ៊ូវសគី្រ្	មន	សពះជន្ម	រ្រ់	ច�ើ�	ថ្	ពួក	អ្ក	

ែ្សព្វែសា�	សា្រនា	គឺ	ជា	អ្ក	បចសមើ	រប្រ់	ស្រង់	។	◼
អ្កនិពន្ធរស់នៅនៅប៉រូ�ចូន្បស៊៊ីល។

ក្របនតមើរបេ់អ្កផ្សេវផសា�ស្េោដែល
ខ្ញុំ ត្រូវការ

វដ្យរោម្្រីវយ៉ាលែុសាតាស៊ីលវ៉ា

នៅ
ចពល	ខ្នុគំ	ោន	ដល់	អា�ុ	17	ឆានាគំ	

មិត្ភក្ិ	រប្រ់	ខ្នុគំ	ទាគំងអ្រ់	បាន	ចេញ	

	ពី	ខ្នុគំ	។	ពួកចគ	បាន	ប្ទូរ	ចៅ	រ្រ់ចៅ	

កដន្លង	ឆាងា�	ចៅ	បចសមើ	ចប្រកកម្ម	ឬ	ឈប់	ច្្វើ	ជា		

មិត្ភក្ិ	រប្រ់	ខ្នុគំ	ច្រៀត	។	ចទាះបី	ជា	ខ្នុគំ	មន	សគួសារ	ក្ី		

ខ្នុគំ	ចៅ	ដត	មន	អារម្មណ៍	ថ្	ឯចកា	។	ខ្នុគំ	មន	អារម្មណ៍	ថ្	

គ្មន	នរណា	គ្គំស្រ	ខ្នុគំ	ចឡើ�	ចស្	ពី	អ្ក	ែ្ះ	រប្រ់	ខ្នុគំ		

ច�ើ�	ខ្នុគំ	មិន	សតូវ	នឹង	មនុ្រ្ស	ដន្រ	ចឡើ�	ចទាះបី	ជា	ខ្នុគំ	បាន	

ពយាយាម	ក៏	ចោ�	។

នថងៃ	មួ�	អ្ក	ែ្សព្វែសា�	សា្រនា	ថ្មី	ដដល	បាន	ចាត់	

ឲ្យ	មក	វួដ	រប្រ់	ច�ើង	បាន	មក	ែ្ះ	ច�ើង	ចដើម្បី	ដណនាគំ	ខ្លលួន	

ពួកចគ	ឲ្យ	ច�ើង	សារល់	។	ពួកចគ	បាន	្រួរ	ថ្	ចតើ	ពួកច�ើង	

មន	អ្វីខ្លះឲ្យ	ពួកចគជួ�	។	ខ្នុគំ	ពុគំ	បាន	ខ្វល់	នឹង	អ្វី	ដដល	

ពួកចគ	បាន	និយា�	ចឡើ�	ចោ�សារ	ខ្នុគំ	កគំពុង	ដត	គិត	

ពី	្រុក្ខសពួ�	និង	ភាពឯចកា	ដដល	ខ្នុគំ	មន	ដត	ប៉ុចណាណះ	។	

ចសកា�	មក	អ្ក	ែ្សព្វែសា�	សា្រនា	បាន	និយា�	ថ្	

ពួកចគ	េង់	ឲ្យ	ខ្នុគំ	ជួ�	បចសងៀន	ចមចរៀន	មួ�	េគំនួន	។	ខ្នុគំ	

មន	ការភាញាក់	ចែអើល	ជាខាលាគំង	។	ច�តុអ្វី	ពួកចគ	្រុគំ	ជគំនួ�	ពី	

មនុ្រ្ស	មនាក់	ដដល	បគ្ហាញ	យា៉ាង	េបា្រ់	ពី	សាថានភាព	ដដល	

គ្មន	អារម្មណ៍	លអ	ចសាះ	ចនាះ	?

ខ្នុគំ	បាន	�ល់	សពម	ច�ើ�	ខ្នុគំ	បាន	ចៅ	បចសងៀន	ជាមួ�	

ពួកចគ	។	អ្កែ្សព្វែសា�	សា្រនា	មិន	សគ្ន់ដត	ជួ�	

មនុ្រ្ស	ដដល	ពួកចគ	បចសងៀន	ប៉ុចណាណះ	ច្រ	ប៉ុដន្	ពួកចគ	ក៏	

មន	ឥ្រ្ិពល	យា៉ាង	លអ	ចលើ	ខ្នុគំ	ែងដដរ	។

ចៅចពល	ដអលច�ើរ	មនាក់	បាន	ប្ទូរ	តគំបន់	ខ្នុគំ	បាន	ដឹង	ថ្	

ជីវិត	រប្រ់	ខ្នុគំ	បាន	ផ្លា្រ់ប្ទូរ	កាន់ដត	សបច្រើរ	ចឡើង	ចាប់តាគំង	

ពី	ខ្នុគំ	បាន	េគំណា�	ចពល	ជាមួ�	ពួក	អ្ក	ែ្សព្វែសា�	

សា្រនា	។	ខ្នុគំ	មន	េគំណុេ	ជាចសេើន	ដដល	ដូេ	ចៅ	នឹង	

ខ្នុំ ជា សមា�ិក ស្សោចពក ្រ៉ុលន្ត ខ្នុំ ក៏ ពតូវការ អ្នក ផ្ស្វផសាយ ស្សោ លដរ ។
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េរួកអ្កគគ្វាលបានស្តាប់ឮស្រលិែិ្ន�ើ�បាន«នៅជា

តបញាប់»រកតេះន�េ៊ូវ។អ្កក៏អាច្នធវើែូច្ននះផងដែរ។
(េូមនមើលលូក្២:១៥–១៦)។

ចូរកុំ្ ៃយារវ្ល
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ក្ររង់ចាគំ	អាេ	ជា	ការលគំបាក	។	កុមរ	ដឹង	

ថ្	វា	លគំបាក	ច�ើ�	មនុ្រ្ស	ចពញ	វ័�	

ក៏	ដឹង	ដូចចានាះ	ដដរ	។	ច�ើង	រ្រ់ចៅ	ក្នុង	

ពិភពចោក	មួ�	ដដល	មន	ចភាជនី�ោឋាន	លក់	អាហារ	

ចលឿន	ទាន់	េិត្	ការចែ្ើ	សារ	បនាទាន់	ដខ្សភាព�ន្	ដដល	

អាេ	ចរើ្រ	បាន	តាម	េិត្	និង	ចឆ្លើ�តប	ភាលាមៗ	ចលើ	្រគំណួរ	

ចសរៅៗ	ឬ	្រគំណួរ	រាក់	កគំដែល	។	ច�ើង	មិន	េូលេិត្	រង់ចាគំ	

ចនាះ	ច្រ	។	មន	អ្ក	ខ្លះ	មន	អារម្មណ៍	ថ្	្រមព្	ោម	

រប្រ់	ពួកចគ	បាន	ចឡើង	ចៅចពល	ពួកចគ	ឈរ	តសមង់	ជួរ	

្រិញ	អីវា៉ន់	ចៅ	ហាង	លក់	ចសគឿង	ច្រ្រ	ចោ�	រំកិល	ចៅ	

មុខ	�ឺត	ជាង	អ្ក	ដដល	ចៅជុគំវិញ	ពួកចគ	។

ភាពអត់្្មត់—ជាលេ្ធភាេនែើម្តីដាក់
ច្ំណង់របេ់ន�ើងឲ្យនៅនេងៀមក្នុងរ�ៈ
នេលមរួ�—គឺ	ជា	គុណ្ម៌	ដ៏	មន	តនម្ល	និង	កសម	

រក	បាន	។	ច�ើង	េង់	បាន	អ្វី	ដដល	ច�ើង	េង់	បាន	ច�ើ�	

ច�ើង	េង់	បាន	វា	ឥឡទូវ	ចនះ	។	ច�តុដូចចានាះ	ច�ើ�	គគំនិត	

នន	ភាពអត់្្មត់	ចនាះ	ឯង	ដដល	វា	ហាក់	ដូេជា	មិន	្រ្រួល	

បាន	ការចពញ	េិត្	ច�ើ�	មន	រ្រជាតិ	ល្វីង	ជូរេត់	។

យា៉ាង	ណា	ក្ី	គ្មន	ការអត់្្មត់	ច�ើង	មិន	អាេ	ច្្វើ	

ឲ្យ	សពះ	្រព្វ	សពះ�ឫ្រ័�	ចឡើ�	ច�ើង	មិន	អាេ	្រ្រួល	

បាន	ភាពសគប់	លក្ខណ៍	ចឡើ�	។	សបាដកណា្រ់	

ការអត់្្មត់	គឺ	ជា	រចបៀប	ច្្វើ	ឱ្យ	មន	បរិ្រុ្រ្ភាព	ដដល	

ដុ្រខាត	ឲ្យ	មន	ការ�ល់	ដឹង	បចង្កើន	្រុភមង្ល	

ចផ្តាតចលើ	្រចង្វើ	ច�ើ�	និង	ែ្ល់	ច្រេក្ី្រង្ឹម	្រសមប់	

ភាព្រុខសាន្	។

រនបៀបអ្រ់ធ្ម្រ់

វដ្យម្បធាៃវ�ៀវ្ើរវអស្វអុជែូហ្វ

េតីតបឃឹកសាេតីេតីរក្នុងគណៈតបធានេតីមរួ�

ចវម្ើយមក្ រីថ្នាក់ែឹកនាំនៃសាសនាចម្ក

ភាពអត់្្មត់	មិនដមន	សគ្ន់ដត	ជា	ការរង់ចាគំ	ចនាះ	ច្រ។	

ការ	អត់្្មត់	ពុគំ	ដមន	ជា	ការ	ចាគំ	រង	ដត	អគំចពើ	ឬ	ក៏	ពុគំ	ដមន	ជា	ការ	

ពុគំ	ច្្វើ	អ្វី	ចសាះ	ចោ�សារ	ដត	ការ	ភ័�	ខាលាេ	រប្រ់	ច�ើង	ចនាះ	

ចឡើ�	។	ការអត់្្មត់	មន	ន័�	ថ្	ជា	ក្ររង់ចាំ	និង	
ក្រក្ន់ខាជាបយ់ា៉ាង	្រកម្ម	។	វា	មន	ន័�	ថ្	សទាគំស្រ	

នឹង	អ្វី	មួ�	ច�ើ�	ច្្វើ	ឲ្យ	អ្រ់	ពី	្រមតថែភាព—ចោ�	ខិតខគំ	

្រង្ឹម	ច�ើ�	អនុវត្	ច្រេក្ី	ជគំចនឿ	្រ្រួល	បន្នុក	ចោ�	

អត់្ន់	ចទាះ	ជា	បគំណង	ក្នុង	េិត្	ច�ើង	សតូវបាន	ពនយារ	

ចពល	ក៏	ចោ�	។	ការអត់្្មត់	ពុគំ	សគ្ន់	ដត	ជា	ការ	សបកាន់	

ខាជាប់	ចោ�	្ ម្មតា	ចនាះ	ច្រ	វា	គឺ	ជា	ក្រតបក្ន់ខាជាប់
បានោ៉ាងល្អ!	ការអត់្្មត់	មន	ន័�	ថ្	បន្	្រ៊ូសទាគំ	

ជាមួ�	អ្វី	មួ�	រ�ូត	ដល់	្រី	បញ្ចាប់	។	វា	មន	ន័�	ថ្	

ជា	ការពនយារ	នូវ	ការេង់	បាន	ភាលាមៗ	ចដើម្បី	បាន	ពរជ័�	

	នា	ចពល	អនាគត	។	វា	មន	ន័�	ថ្	ជា	ការ្រប់	កគំ�ឹង	

និង	មិន	ចោល	ោក្យ	អ្រុរ្រ	។	វា	មន	ន័�	ថ្	ជា	

ការត្រល់	នឹង	ច្រេក្ី	អាសកក់	ចទាះបី	វា	្រគំនង	ចមើល	ចៅ	

ដូេ	ជា	លអ	ក្ី	។

ការអត់្្មត់	មន	ន័�	ថ្	ការ្រ្រួល	�ក	អ្វី	ដដល	ពុគំ	

អាេ	ផ្លា្រ់ប្ទូរ	បាន	ច�ើ�	សបឈម	មុខ	នឹង	វា	ចោ�	េិត្	

កាលាហាន	សពះគុណ	និង	ច្រេក្ី	ជគំចនឿ	។	វា	មន	ន័�	ថ្	

«	សពម	្រ្រួល	នូវ	អ្វីៗ	ទាគំងអ្រ់	ដដល	សពះអមចា្រ់	ស្រង់	

្រត	ច�ើញ	ថ្	លអ	េគំចោះ	[	ច�ើង	]	ដូេជា	កូនចក្មង	សពម	

ច្្វើតាម	ឪពុក	ខ្លលួន	ដូចចានាះ	»	(ម៉ូសា�	3:19)	។	ចៅ	

្រីប្្ចប់	ការអត់្្មត់	មន	ន័�	ថ្	«រឹងបុឃឹងនិង
ខាជាប់ែ្លួនន�ើ�ឥ្ដបរនច្ញក្នុងក្រក្ន់

តាមបញ្ញ្្ិទាំងឡា�មនតេះអមាចាេ់»	
(	នីន�្វ្រី	1	2:10	)	ចរៀងរាល់	ចពល	ចរៀងរាល់	នថងៃ	

ចទាះជា	វា	លគំបាក	ក្នុង	ការច្្វើ	យា៉ាង	ណា	ក៏	ចោ�	។

កិេ្ចការ	នន	ការអត់្្មត់	គឺ	មន	ន័�	ខ្លឹម	សារ	ជា	កិេ្ចការ	

ទាគំង	អ្រ់	ចនះ	ថ្	៖	រកសា	សពះប្្ត្ិ	្រុកេិត្	ចលើ	សពះ	ជា	

សពះវរបិតា្រួគ៌	រប្រ់	ច�ើង	បចសមើ	ស្រង់	ចោ�	ភាព្រន់ភ្លន់	

និង	ចោ�	ច្រេក្ីស្រឡាញ់	ដូេ	ជា	សពះសគី្រ្	អនុវត្	

ច្រេក្ីជគំចនឿ	និង	្រង្ឹម	ចលើ	សពះអង្	្រច្គ្រះ	ច�ើ�	

្រូម	កុគំ	េុះ	ចាញ់	ចឡើ�	។	ចមចរៀន	ដដល	ច�ើង	ចរៀន	ពី	

ច្រេក្ីអត់្្មត់	នឹង	បណតាដះ	បុគ្លិក	លក្ខណៈ	រប្រ់	

ច�ើង	ចលើក	្រ្លួ�	ជីវិត	ច�ើង	ចឡើង	ច�ើ�	ចលើក	កម្ព្រ់	

្រុភមង្ល	រប្រ់	ច�ើង	។	វា	នឹង	ជួ�	ច�ើង	ឲ្យ	ដសបកាលា�	

ជា	្រិ្រ្ស	ចសាមះសតង់	រប្រ់	ចោក	ចៅហាវា�	ច�ើង	គឺ	

សពះច�្រ៊ូវសគី្រ្	។	◼

�ក្សង់នចញពបីសុន្ទរកថានៅក្នុងសន្ិសបីទទរូនៅដខនមស្ឆ្នាុំ

២០១០។



៦៤ លតីអា�ូណា

«ចរូរច្ុំពបី្ទង់នៅនពលអ្ក្សនមពបីបុណ្យ្េបីស្ទម្៉ាស់ឆ្នាុំននះ»(ច្រៀវចៅ	េចសមៀង	

កុមរទុំព័រ៥០ភាស្អង់នេ្ស)។

វា	ជិត	ដល់	បុណ្យ	សគី្រ្ម៉ា្រ់	ច�ើ�	ប៉ុដន្	�ីអាចហារ	គ្មន	េិត្	រំចភើប	អ្វី	ចឡើ�	។	

ចនះ	គឺ	ជា	បុណ្យ	សគី្រ្ម៉ា្រ់	ឆានាគំ	ដគំបូង	ចាប់តាគំង	ពី	ឪពុកមតា�	រប្រ់	គ្ត់	បាន	

ដលងលះ	គ្នា	មក	។	ច�ើ�	គ្ត់	គ្មន	អារម្មណ៍	ដូេ	មុន	ច្រ	។	គ្ត់	និង	បអទូនសបុ្រ	

គ្ត់	សាគំ�ូដអល	នឹង	មិន	ច�ើញ	ម៉ាក់	ច្រៀត	ចឡើ�	ចៅ	បុណ្យ	សគី្រ្ម៉ាក់	ចនះ	។

�ីអាចហារ	បាន	និយា�	ចៅ	បា៉ា	ថ្	«	អ្វីៗ	សគប់	យា៉ាង	វា	ផ្លា្រ់ប្ទូរ	ច�ើ�	»	។

«	បា៉ា	ដឹង	»	។	បា៉ា	មន	្រឹក	មុខ	ចសាកចៅ	។	«	ជួលកាល	ចរឿង	រា៉វ	

នានា	ផ្លា្រ់ប្ទូរ	មុន	វា	បាន	សបច្រើរ	ចឡើង	»	។	គ្ត់	សាងាត់	មួ�	

្រន្នុះ	ច�ើ�	បាន	ញញឹម	។	«	បុណ្យសគី្រ្ម៉ា្រ់	ឆានាគំ	

ចនះ	នឹង	ដប្លក	ប៉ុដន្	ពុគំ	ដមន	មន	ន័�	ថ្	ច�ើង	ពុគំ	

អាេ	្របបា�	រីករា�	ចនាះ	ច្រ	។	ច�ើង	

ចៅដត	អាេ	សបារព្	ពិ្ី	សប្រូត	រប្រ់	សពះអង្្រច្គ្រះ	បាន	»	។

�ី	អាចហារ	បាន	ងក់	កបាល	។	វា	មន	ការលគំបាក	ណា្រ់	ដដល	ពុគំ	ច�ើញ	ម៉ាក់	ប៉ុដន្	

បុណ្យ	សគី្រ្ម៉ា្រ់	អាច	ចៅដត	្របបា�	ដូេ	បា៉ា	ច្រើប	បាន	និយា�	។	�ី	អាចហារ	េង់	

ច្្វើ	ឲ្យ	បុណ្យ	សគី្រ្ម៉ា្រ់	ចនះ	ជា	សគ្	មួ�	ដ៏	រីករា�	។

គ្ត់	បាន	ចៅ	បន្ប់	រប្រ់	គ្ត់	ចដើម្បី	គិត	ពី	ចរឿង	ចនាះ	។	ជួនកាល	ចពល	បុណ្យ	

សគី្រ្ម៉ា្រ់	ពួកចគ	ច្្វើ	ការបចសមើ	ជា	សគួសារ	។	ចតើ	ឆានាគំ	ចនះ	ពួកចគ	នឹង	ច្្វើ	អ្វី	?

�ីអាចហារ	បាន	ចមើល	ជុគំវិញ	បន្ប់	រប្រ់	ខ្លលួន	។	គ្ត់	បាន	ច�ើញ	ឡាន	ជ័រ	មួ�	

ដដល	គ្ត់	ឈប់	ចលង	វា	។	គ្ត់	បាន	ចរើ្រ	វា	ចឡើង	ច�ើ�	បង្វិល	

កង់	ឡាន	ចនាះ	។	ឡាន	ចនាះ	ពុគំ	ទាន់	ខូេ	ចៅ	ចឡើ�	ច្រ	។	

សបដ�ល	ជា	គ្ត់	និង	បា៉ា	សពមទាគំង	សាគំ�ូដអល	

អាេ	ឲ្យ	សបោប់សបោ	ចក្មង	ចលង	មួ�	េគំនួន	ចៅ	

ចក្មងៗ	ដដល	គ្មន	សបោប់	ចលង	ទាគំង	ចនាះ	!	

បុណ្យគ្រីស្ទម៉ាស់ដ៏បបលែកមួយ

រច្
ោ
រូប
ភា
េ
នដា
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់

វាម្នការលុំបាកណាស់ដ�លពុុំន�ើញម្៉ាក់ប៉ុដន្បុណ្យ

្េបីស្ទម្៉ាស់នៅដតសបបាយ។
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រោរវធ្វើជាគំរូ

បា៉ា	រប្រ់	ខ្នុគំ	ពុគំ	ចៅ	សពះវិហារ	ប៉ុដន្	ខ្នុគំ	ពយាយាម	ចគ្រព	

ប្រប្្ត្ិ	ចៅចពល	ខ្នុគំ	ចៅ	ែ្ះ	រប្រ់	គ្ត់	តាម	រ�ៈ	គគំរូ	

រប្រ់	ខ្នុគំ	អគំពី	រចបៀប	ដដល	ខ្នុគំ	រ្រ់ចៅ	តាម	ដគំណឹង	លអ	នន	

សពះច�្រ៊ូវសគី្រ្	។

ដ្ដស្សល�រីអាយុ៦ឆ្នាំរែ្ឋែូឡនូរា៉ាែូស.រ.អា.

គ្ត់	បាន	រក	ច�ើញ	សបោប់សបោ	ចក្មង	ចលង	មួ�	

េគំនួន	ច្រៀត	ច�ើ�	ោក់	វា	ចៅក្នុង	កាបូប	ជាមួ�	នឹង	

ឡាន	ជ័រ	ចនាះ	។

ចៅចពល	�ីអាចហារ	បាន	សបមូល	វា	ច�ើ�	គ្ត់	

បាន	�ក	កាបូប	ចនាះ	ចៅ	បន្ប់	រប្រ់	សាគំ�ូដអល	។	

គ្ត់	បាន	្រួរ	ថ្	«	ចតើ	បង	អាេ	ជួ�	្រមអាត	បន្ប់	បអទូន	

បាន	ច្រ	?	វា	នឹង	ច្្វើ	ឲ្យ	បា៉ា	មន	ការភាញាក់ចែអើល	»	។

សាគំ�ូដអល	បាន	គ្ក	ចេញ	ពី	រូបភាព	ដដល	គ្ត់	

កគំពុង	គូរ	។	«	បា្រ	បាន	»	។

ចក្មង	សបុ្រ	ទាគំង	ពីរ	បាន	ច្្វើ	ការ	រួម	គ្នា	្រមអាត	បន្ប់	

រប្រ់	សាគំ�ូដអល	។	�ីអាចហារ	បាន	សបាប់	គ្ត់	អគំពី	

ដែនការ	ចនាះ	។	ពួកចគ	បាន	រក	ច�ើញ	សបោប់សបោ	

ចក្មង	ចលង	មួ�	េគំនួន	ដដល	សាគំ�ូដអល	ឈប់	ចលង	វា	

ច�ើ�	ោក់	វា	បដនថែម	េូល	ចៅក្នុង	កាបូប	។

ចពល	ពួក	ចគ	បាន	្រមអាត	េប់	ច�ើ�	ចនាះ	ពួកចគ	បាន	�ួរ	កាបូប	េុះ	មក	ជាន់	

ចសកាម	។	�ីអាចហារ	បាន	និយា�	ថ្	«	បា៉ា	ពួកកូន	មន	សបោប់សបោ	ចក្មង	ចលង	មួ�	

េគំនួន	ដដល	ពួកកូន	ឈប់	ចលង	វា	ច្រៀត	ច�ើ�	។	ចតើ	ពួកកូន	អាេ	ឲ្យ	វា	ចៅ	ចក្មងៗ	

ដដល	គ្មន	សបោប់សបោ	ចលង	ទាគំង	ចនះ	បាន	ច្រ	?	»

បា៉ា	បាន	ចមើល	ចោ�	ក្ី	រំចភើប	ច�ើ�	រីករា�	។	«	ចនាះ	ជា	ចយាបល់	លអ	ណា្រ់	!	

េូរ	ច�ើង	�ក	វា	ចៅ	មជ្មណ្ល	ដដល	ចមើល	ដថ	អ្ក	ដដល	គ្មន	ែ្ះ	នា	រច្រៀល	ចនះ	»	។

ការចៅ	ចលង	មជ្មណ្ល	ចនាះ	្របបា�	ណា្រ់	។	�ីអាចហារ	និង	សាគំ�ូដអល	

ចលង	ជាមួ�	ចក្មងៗ	ទាគំង	ចនាះ	ចពល	បា៉ា	បាន	និយា�	ជាមួ�	មនុ្រ្ស	ចពញ	វ័�	។

ចៅ	តាម	ែ្លទូវ	ចៅ	ែ្ះ	វិញ	បា៉ា	បាន	្រួរ	ថ្	ចតើ	មន	អ្វី	ខ្លះ	ច្រៀត	ដដល	ពួកចគ	អាេ	ច្្វើ	

ចដើម្បី	ឲ្យ	បុណ្យ	សគី្រ្ម៉ា្រ់	ចនះ	ពិច្រ្រ	ចនាះ	។

�ីអាចហារ	បាន	និយា�	ថ្	«	កាល	ពី	បុណ្យ	សគី្រ្ម៉ា្រ់	ឆានាគំ	មុន	ច�ើង	បាន	ច្្វើ	នគំ	ឲ្យ	

អ្ក	ជិតខាង	ច�ើង	»	។

បា៉ា	បាន	និយា�	ថ្	«	ច�ើង	អាេ	ច្្វើ	វា	បាន	។	ចតាះ	ច�ើង	ចៅ	្រិញ	ចសគឿង	មក	ច្្វើ	នគំ	

�ុក�ី	»	។

សាគំ�ូដអល	បាន	គិត	ថ្	ច្្វើ	នគំ	�ុក�ី	ជា	ចយាបល់	�៏ល្អ	មួ�	។

កូនសបុ្រ	ទាគំងពីរ	នាក់	បាន	ជួ�	បា៉ា	្រិញ	ចសគឿង	ែ្សគំ	ចៅ	ហាង	្រគំនិញ	។	ចៅែ្ះ	

ពួកចគ	បាន	ោ�	ចមសៅ	ច�ើ�	កាត់	វា	ជា	រាង	រូប	ផ្កា�	និង	រូប	ចដើម	ចឈើ	។	�ីអាចហារ	

និង	សាគំ�ូដអល	បាន	ោក់	ដសកម	នគំ	�ុក�ី	ជា	ពណ៌	ចលឿង	និង	ពណ៌	នបតង	។	

ចសកា�	មក	ពួកចគ	បាន	�ក	ថង់	នគំ	�ុក�ី	ទាគំង	ចនាះ	ចៅ	ឲ្យ	អ្ក	ជិតខាង	រប្រ់	

ពួកចគ	។

ចៅ	�ប់	ចនាះ	�ីអាចហារ	អ្រ់	កមលាគំង	ប៉ុដន្	មន	េិត្	រីករា�	។	គ្ត់	និង	

សាគំ�ូដអល	សពមទាគំង	បា៉ា	បាន	ច្្វើ	កិេ្ចការ	លអៗ	ជាមួ�	គ្នា	ជា	សគួសារ	ច�ើ�	បាន	ជួ�	

មនុ្រ្ស	ដន្រ	។	បា៉ា	មន	សបសា្រន៍	សតូវ	ណា្រ់	។	បុណ្យសគី្រ្ម៉ា្រ់	ចនះ	ដប្លក	ពី	មុន	

ប៉ុដន្	វា	ចៅដត	្របបា�	។	◼

អ្កនិពន្ធរស់នៅក្នុងរ�្ឋខរូ�ចូរា៉�រូស.រ.អា.។

វដ្យវជៃរា៉ាកម្បាយែ៍េូ្រ

ដផ្អកនៅនលើែំនណើរនរឿងេិ្



ខ្នុគំ	រ្រ់ចៅ	សបច្រ្រ	ឥណាឌា	ជាមួ�	សគួសារ	ខ្នុគំ	។	ខ្នុគំ	សតូវ	ោក់	ដែនការ	

្រកម្មភាព	ពិច្រ្រ	មួ�	្រសមប់	សាោ	ចរៀន	រប្រ់	ខ្នុគំ	ច�ើ�	

ដេកចា�	ដគំណឹង	លអ	ជាមួ�	នឹង	មិត្	ភក្ិ	រប្រ់	ខ្នុគំ	!

ពរជ័យ  

មក ពី  

ប្លេះស៊ី

កុរារដែលឈររឹងបុឹង

អ្កផ្ស្្វផសាយសាសនា
វ័យវក្មង

អ្នកែឃឹកនាំថ្នាក់បឋរសិកសា

របស់ខ្បុំបង្រៀនថ្ងយើរ

គរួរងធ្វើជាអ្នកផ្សព្វផសាយ

សាសនា។ជរួនកា�ខ្បុំ

អង្ជើញរិត្�ក្ិរបស់ខ្បុំឲ្យ

ងៅ្ពះវិហារ។ភាគង្ចើន

ពរួកងគបែិងសធខ្បុំ។ខ្បុំ

គិតថ្្បលហ�ជាខ្បុំងៅ

ងក្មរងពកងែើរ្បីងធ្វើជាអ្នក

ផ្សព្វផសាយសាសនា។

រោរអវញជើញជាម្គួសារ

ង្កាយរកងៅក្នបុររា្តីជរួបជុំ្កុរ្គរួសារបា៉ាបាន

សំណូរពរែ�់្គរួសាររបស់ងយើរឲ្យនាំរនុស្ស

មានាក់រក្ពះវិហារងរៀររា�់លខ។ខ្បុំចរ់ងធ្វើវប៉ុលន្

វពិបាកណាស់!ខ្បុំបានសូរជំនរួយពីបា៉ា។ោត់

បាន្បាប់ថ្ឲ្យខ្បុំអធិសាឋាន។ែូងចានាះខ្បុំក៏បាន

អធិសាឋាន។

ជំរាបសួរ!
ែ្នុំវ្មារះ

វប្រះស៊ី។

២

១
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វយាបល់របស់វប្រះស៊ីវែើម្រីឈរយា៉ាងរឹងបុឹង

• អធិស្ឋានេូមជំនរួ�។

• អនញ្ើញមនុេ្សឲ្យមកតេះវិ្រនទាះបតីអ្កគិ្ថាេរួកនគបែិនេធអ្កក៏នដា�។

• ច្ូរចាំថាតេះវរបិតាេរួគ៌នឃឹងជរួ�អ្ក។

វយាបល់

ថ្ងៃលស្អកង�ើរងៅឯសាលាងរៀននាយកសាលាបានសរួរងយាប�់ស្មាប់សករ្មភាពបុណ្យ

្គីស្ទមា៉ាស់ងៅសាលា។ខ្បុំមានគំនិតអសាចារ្យររួយ!ខ្បុំបាន្បាប់ោត់ថ្កុមារងៅក្នបុរថ្នាក់

បឋរសិកសាទាំរអស់អាចរកង�រ្ពះវិហាររបស់ខ្បុំ។ោត់បានទូរសព្ទងៅឪពុកមាតាយ

របស់ខ្បុំងហើយពរួកោត់បាននិយាយជាររួយប៊ីស្សពងែើរ្បីដ្ក់លផនការពីសករ្មភាពងនាះ។

ពរួកអ្នកែឃឹកនាំថ្នាក់អរ្គការបឋរសិកសានិរអ្នកផ្សព្វផសាយសាសនាបានជរួយកិច្ចការងនាះ

ផរលែរ។

ទាំងអស់គ្នាវៅម្្រះវិហារ

ងៅ្ពះវិហារងយើរបានងរើ�

វីងែអូររួយអំពីការ្បសូតរបស់

្ពះងយស៊ូវ្គីស្ទ។យុវរជ្ិរវ័យនិរ

អ្នកផ្សព្វផសាយសាសនាបានង្ចៀរ

ចង្រៀរបុណ្យ្គីស្ទមា៉ាស់។ប៊ីស្សព

និរបា៉ារបស់ខ្បុំបាននិយាយអំពីរងបៀប

លែ�្ពះងយស៊ូវ្សឡាញ់ងក្មរតូចៗនិរ

អំពីងសចក្ី្សឡាញ់ចំងពាះោនាងៅវិញ

ងៅរក។ខ្បុំបាននិយាយអំពីបុណ្យ

្គីស្ទមា៉ាស់។អ្នកទាំរអស់ោនាមាន្ោ

ែ៏រីករាយររួយ!នាយកសាលានិរ្គូ

បង្រៀនរបស់ខ្បុំបានសរួរសំណួរនានាែ�់

អ្នកផ្សព្វផសាយសាសនា។

ន្ងៃែ៏រំវ�ើប

រិនយូរប៉ុនាមានថ្ងៃងនាះបានរកែ�់។ខ្បុំមាន

អាររ្មណ៍�ិត�័យនិររំង�ើបក្នបុរងព�ជាររួយ

ោនា។ងៅងព�បា៉ាបានយកខ្បុំងៅសាលាងរៀនខ្បុំ

បានង�ើញពរួកងគងៅទីងនាះងហើយង្តៀរខ្លួន

ររួចជាង្សច។មានសិស្សនិរ្គូបង្រៀនជិត

៥០០នាក់បានរក!

៣

5

៤



បនាទាប់	ពី	ឪពុក	រប្រ់	ចោក	គឺ	មរមន	បាន	សាលាប់	ចៅ	មរ៉ូនណ	បាន	្ររច្ររ	ចលើ	ផ្ទាគំង	ម្រ	។	គ្ត់	បាន	្ររច្ររ	អគំពី	បព្វជិតភាព	សាសកាម៉ង់	និង	បុណ្យ	សជមុជ	្រឹក	។	

គ្ត់	បាន	អច្ជើញ	ច�ើង	ឲ្យ	អាន	សពះគម្ពីរ	មរមន	ច�ើ�	្រូល្រួរ	សពះវរបិតា្រួគ៌	សប្រិនចបើ	វា	ជា	សពះគម្ពីរ	ពិត	។	សប្រិនចបើ	ច�ើង	អ្ិសាឋាន	ច�ើ�	សាតាប់	រកចមើល	

េចម្លើ�	ចនាះ	សពះវិញ្ញាណ	បរិ្រុ្រ្	អាេ	សបាប់	ច�ើង	ថ្	គម្ពីរ	ចនះ	ពិត	។	មរ៉ូនណ	បាន	កប់	ផ្ទាគំង	ចនាះ	្រុក	ក្នុង	ដី	ចដើម្ីប	រកសា	្រុក	វា	ឲ្យ	មន	្រុវតថែិភាព	។

ការអល្ជើញរបស់មរ៉ូណណ
វីរបុរសក្នុងម្្រះគម្រីរមរមៃ
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វង
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ភា
េ
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ដា
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ោ

៉ានរ
៉ឌ
ន
ប
ក
នត
េ
្ន

□េនន្ទញមរ៉ូមណ១០:៥។

□នធវើតាមក្រអនញ្ើញរបេ់មរ៉ូមណ!អធិស្ឋានេូលេូម

តេះវិញ្ញាណបរិេុេ្ធនែើម្តីជរួ�អ្កឲ្យែឃឹងថាតេះគម្តីរ

មរមនគឺជាតេះគម្តីរេិ្។

□េូមនមើលនគ�េំេ័រscripturestories. lds. org
នែើម្តីនមើលវីនែអូ៥៣–៥៤មននរឿងក្នុងតេះគម្តីរ

មរមន។

□ែ្នុំនប្ជាញាច្ិ្្ែលេលួនែ្នុំនែើម្តី...

ែ្នុំបានអានតេះគម្តីរជាមរួ�បា៉ារបេ់ែ្នុំ

នរៀងរាល់ម�ង។ក្រនធវើដបបននះជរួ�

ឲ្យែ្នុំេេរួលបានេតីបោទាល់។ែ្នុំនឃឹង

មិននបាះបង់វានចាលន�ើ�!

ដស្ៃវស៊ីរ�រីអាយុ១០ឆ្នាំរែ្ឋវីសកនុៃសឈិៃ

ស.រ.អា.

ែ្នុំអាចទទួលយករោរអវញជើញវនារះ!

មរ៉ូនណ

ក្្់ប្់ន�ើ�រកសាក្្នប្ជាញាច្ិ្្ននះ!
«្ទាំរមាស»ងជកុបឌីអាយុ១១ឆ្នាំណូវ៉ស្បុងធៀ្បងទសកាណាដ្
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លៅ
ចពលម៉ារា	និង	�៉ូដ្រប	បាន	ច្្វើ	ដគំចណើរ	ចៅ	ចបចថ្ល�ិម	មន	កដន្លង	ដត	មួ�	ប៉ុចណាណះ	ដដល	

ពួកគ្ត់	អាេ	សានាក់	ចៅ	បាន	គឺ	ចសកាល	្រត្វ	។	សពះច�្រ៊ូវសគី្រ្	បាន	សប្រូត	ចៅក្នុង	

ចសកាល	្រត្វ	ចនាះ	ច�ើ�	បាន	ោក់	ចៅក្នុង	្រ្ទូក	។	ពួក	អ្ក	គគ្វាល	និង	ពួកចហារា	បាន	ចដើរតាម	

ផ្តា�	មួ�	ចៅ	រក	សពះច�្រ៊ូវ	។	ពួកសា្រន៍	នីន�្វ	ក៏	បាន	ច�ើញ	ផ្កា�	ចនះ	ដដរ	ច�ើ�	បាន	ដឹង	ថ្	

សពះច�្រ៊ូវ	បាន	សប្រូសត	ច�ើ�	។	ច�ើង	សបារព្	ពិ្ីបុណ្យ	សគី្រ្ម៉ា្រ់	ចដើម្ីប	េងចាគំ	ពី	ការសប្រូត	

រប្រ់	ស្រង់	។	◼

រូប
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អ្កអាច្នបាះេុម្ជានតច្ើនច្បាប់នេៀ្តាមរ�ៈនគ�េំេ័រliahona. lds. org។

ចូរម្សនម្ រីវម្រោលស្រ្វ

បទគម្រីរសម្រាប់ដែវៃរះ
បោទាប់េតីអ្កអានវគ្គបេគម្តីរមរួ�ន�ើ�េូម្ ្់េណ៌នលើ

ដផ្កមានច្ុះនលែដែលត្ូវគ្នានលើនរឿងតេះតបេូត្កម្!

១ នតីម�វេតី១១១:១៤-២៨

២ នតីម�វេតី២១៩:៦

៣ ម៉ូស្�១៥:១-៤

៤ អាលមា៉ា៥:៤៨

5 នតីម�វេតី៣៩:១៥

៦ មា៉ាថា�១:១៩-២៥

7 មា៉ាថា�២:៧-១១

៨ លូក្១:២៧-៣១

១

២២

៣

៥

៧

៤

៨

៦

ែ្នុំអាចអាៃម្្រះគម្រីរមរមៃ



7០ លតីអា�ូណា

�ក្សង់នចញពបី«That I Might Draw All Men unto 
Me»Liahonaដខឧសភាឆ្នាុំ២០១៦ទុំព័រ៣៩-៤២។

ចវម្ើយមក្ រីសាវក

វដ្យដអលវ�ើរវ�លជរី

វរៃឡាៃ់

ក្នុងកូរ៉ុមមនេរួកស្វកែប់េតីរោក់

វយើងអាចែឹងថ្
ម្្រះអង

្គសវ្គ្ររះ

គង់វៅដក្រវយ
ើងជាៃឈិច្ច។

វយើងអាចចងចា
ំថ្ម្ទង់បា

ៃរងទ
ុក្ខ

ខាលាំងប៉ាុណា
ណាសម្រាប់វយើងម្បវ

យាជៃ៍ឲ្យ


វយើងអាចទទួល
រោរអ�័យ

វទាស។

វយើងអាចចងចាំម្ទង់វៅវ្ល
វយើងទទួលទាៃសាម្រោម៉ាង់។

វយើងអាចម្សនមគឈិ្រ្ រីវម្រោ
លស្រ្វវៅ�ូមឈិ

វបវ្្ហឈិមជាទរីកដៃ្ងដែ
លម្ទង់បាៃម្បសូ្រ។

លតើខ្ញំអាចមនអារម្មណ៍កាន់បតខិតជិត

គពរះអង្គសល្គ្ររះតាមរលបៀបោ?
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«ម្្រះអង្គមួយអង្គបាៃម្បសូ្រ»វដ្យស៊ូហ្វរីយា៉ាអឈិមអាយុ7ឆ្នាំទរីម្កុងែ្រវធសម្បវទសហុង�ូរា៉ាស

េំេ័ររបេ់ន�ើង

ងរៀររា�់ថ្ងៃងបា៉ាឡាសាតាប់បទចង្រៀរថ្នាក់អរ្គការបឋរ

សិកសារាររយៈស៊ីឌីងហើយបានងរៀនងចះចង្រៀរររួយ

ចំនរួន។នារពិតជាចូ�ចិត្បទ«ងធ្វើរារពយាការី»។

នារក៏ចូ�ចិត្អានវរឿងក្នុងម្្រះគម្រីរមរមៃជាររួយមាតាយ

នារផរលែរ។្្មីៗងនះនារបានងៅសរួរសុខទុក្ខសាច់ញាតិ

ររួយចំនរួនរបស់នារងហើយបាន្បាប់ពរួកងគអំពីងរឿររបស់

អាំរ៉ូននិរពរួកសាសន៍ង�រិន។

វបា៉ាឡាស៊ីអាយុ៣ឆ្នាំអូសារោម្បវទសមុឈិកស៊ីកូ

វដ្យលូហាៃប៊ីអាយុ9ឆ្នាំទរីម្កុងវៅប៉ាូឡនូម្បវទសវម្បស៊ីល

វដ្យដ្ៃរីដយ៉ាលឡាអឈិមអាយុ9ឆ្នាំទរីម្កុងែ្រវធស
ម្បវទសហុង�ូរា៉ាស

កុរារថ្នាក់អង្គរោរបឋមសឈិកសាវៅក្នុងទរីម្កុងរ៉ូមម្បវទសអ៊ីតាលរីបាៃវធ្វើវែើមម្គរីស្ទរា៉ាស់វដ្យនែជំៃួយរបស់្ ួកវគ។
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ការសនយាដ៏ពិលសសរបស់មរ៉ូណណ
វរឿងវចញ្ រីម្្រះគម្រីរមរមៃ

រច្
ោ
រូប
ភា
េ
នដា

�
អា

ប
រីល

េ
្នុ្

មរ៉ូនណ	បាន	្ររច្ររ	អគំពី	ការអ្ិសាឋាន	

សប្រិ្រ្ពរ	សាសកាម៉ង់	។	ចោក	បាន	

្ររច្ររ	ថ្	អ្វីៗ	ទាគំងអ្រ់	ដដល	លអ	គឺ	មក	ពី	

សពះ	។

មរមន	មន	កូន	សបុ្រ	មនាក់	ចោមះ	

មរ៉ូនណ	។	បនាទាប់	ពី	មរមន	បាន	សាលាប់	

ចៅ	មរ៉ូនណ	បាន	្ររច្ររ	ចលើ	ផ្ទាគំង	

ម្រ	។
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មរ៉ូនណ	បាន	ច្្វើ	ការ្រនយា	ដ៏	ពិច្រ្រ	

មួ�	។	ចោក	បាន	្ររច្ររ	ថ្	

សប្រិនចបើ	ច�ើង	អាន	សពះគម្ពីរ	មរមន	

ច�ើ�	្រូល	្រួរ	ដល់	សពះ	ចនាះ	សពះវិញ្ញាណ	

បរិ្រុ្រ្	នឹង	សបាប់	ច�ើង	ថ្	គម្ពីរ	ចនះ	ពិត	។	

ចសកា�មក	មរ៉ូនណ	បាន	កប់	ផ្ទាគំង	ចនាះ	

្រុក	ក្នុង	ភ្គំ	គូម៉ូរា៉	ចដើម្ីប	រកសា	្រុក	វា	ឲ្យ	មន	

្រុវតថែិភាព	។

មរ៉ូនណ	បាន	្ររច្ររ	ថ្	សពះច�្រ៊ូវ	

ស្រឡាញ់	កុមរ	ទាគំងអ្រ់	។	

ចោក	មន	សបសា្រន៍	ថ្	

ច�ើង	អាេ	អ្ិសាឋាន	ចដើម្ីប	មន	

ច្រេក្ីស្រឡាញ់	ក្នុង	ដួងេិត្	

ច�ើង	។



7៨ លតីអា�ូណា

ចសេើន	ឆានាគំ	ចសកា�	មក	មរ៉ូនណ	បាន	មក	កាន់	ដែនដី	វិញ	ក្នុង	្រភាព	ជា	ច្រវតា	។	ច្រវតា	មរ៉ូនណ	បាន	បគ្ហាញ	�៉ូដ្រប	្រ៊្មី្	

នូវ	កដន្លង	ដដល	បាន	កប់	ផ្ទាគំង	ម្រ	ចនាះ	។	សពះ	បាន	សបទាន	ពរ	ដល់	�៉ូដ្រប	នូវ	សពះចេសាតា	ចដើម្ីប	បកដសប	ោក្យ	ចៅ	ចលើ	

ផ្ទាគំង	ចនាះ	។	្រព្វ	នថងៃ	ចនះ	ច�ើង	អាេ	អាន	ោក្យ	រប្រ់	មរ៉ូនណ	ចៅក្នុង	សពះគម្ពីរ	មរមន	បាន	!	◼
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ទំ្័រផា្រ់្ ណ៌

ខ្ញំគសឡាញ់គ្ួសារខ្ញំ

រច្
ោ
រូប
ភា
េ
នដា

�
អា

ប
រីល

េ
្នុ្



៨០ លតីអា�ូណា

ព្ោះហយស៊ូវ ពគដីស្ទ គឺ ជា ភស្តនុតាង ដ៏ ល្អ ឥតហខាចាោះ នន 

ការខវល់ខាវាយ ដ៏ ខាលាំងកាលា រ្រស់ ព្ោះ វរ្រិតា ។

បនាទាប់	ពី	ពយាការី	ជា	ចសេើន	ជគំនាន់	បាន	ពយាយាម	

បចសងៀន	សគួសារ	នន	មនុ្រ្ស	ចោក	ពី	សពះឆន្ៈ	និង	

រចបៀប	រប្រ់	សពះវរបិតា	ដដល	ដតងដត	មន	ចជាគជ័�	

តិេតួេ	ចនាះ	ចៅក្នុង	កិេ្ចខិតខគំ	ដ៏	ខ្ពង់ខ្ព្រ់	រប្រ់	ស្រង់	សពះ	

បាន	ឲ្យ	ច�ើង	សារល់	ស្រង់	ច�ើ�	បាន	ប្ជទូន	សពះរាជ	បុសតា	

បចង្កើត	ដត	មួ�	និង	ឥតចខាចាះ	រប្រ់	ស្រង់	ដដល	បាន	បចង្កើត	

ចឡើង	ដូេ	និង	មន	រូបកា�	ដូេ	ស្រង់	ចដើម្បី	រ្រ់ចៅ	

ច�ើ�	បចសមើ	ចៅក្នុង	ជីវិត	រដមង	សាលាប់	ដ៏	លគំបាក	ចរៀង	រាល់	

នថងៃ	ចនះ	។

ចោ�	យាង	មក	ចលើ	ដែន	ដី	ជាមួ�	នឹង	

ការ្រ្រួលខុ្រសតូវ	ដបប	ចនះ	ចដើម្បី	ឈរ	ជគំនួ្រ	ឲ្យ	

ចអឡទូ�ីម—មន	បន្ទូល	ដូេ	ដដល	ស្រង់	មន	បន្ទូល	

ជគំនុគំជសមះ	និង	បចសមើ	ស្រឡាញ់	ច�ើ�	សពមន	អត់្្មត់	

សពមទាគំង	អភ័�ចទា្រ	ដូេ	ដដល	ស្រង់	នឹង	ច្្វើ—ចនះ	គឺ	ជា	

កាតព្វកិេ្ច	ដ៏	ម�ិម	ដដល	អ្ក	និង	ខ្នុគំ	ពុគំ	អាេ	�ល់	នូវ	

ចរឿង	ដបប	ចនះ	បាន	ច្រ	។	ប៉ុដន្	ចៅ	ក្នុង	ភាពចសាមះសតង់	និង	

ការចប្ជាញា	េិត្	ដដល	ជា	បុគ្លិក	លក្ខណៈ	នន	កូន	រប្រ់	សពះ	

ចនាះ	សពះច�្រ៊ូវ	អាេ	�ល់	ពី	វា	ច�ើ�	ស្រង់	បាន	ច្្វើ	វា	។	

ចៅចពល	ការចកាត	្ររច្រើរ	និង	កិត្ិ�្រ	បាន	ចាប់ចែ្ើម	

ចកើត	ចឡើង	ចនាះ	ស្រង់	បាន	ដឹកនាគំ	ការចកាត្ររច្រើរ	ទាគំង	

អ្រ់	ចោ�	រាបសា	ចៅ	កាន់	សពះវរបិតា	។

ស្រង់	មន	បន្ទូល	ចោ�	ចសាមះ	អ្រ់	ពី	សពះ្រ័�	ថ្	

«	សពះវរបិតា	.	.	.	ច្្វើ	កិេ្ចការ	ចនះ	»	។	«	សពះរាជបុសតា	

ពុគំ	អាេ	នឹង	ច្្វើ	ការ	អ្វី	ចោ�	សពះអង្	ស្រង់	បាន	ច្រ	ច្្វើ	បាន	

ដត	ការ	អ្វី	ដដល	ច�ើញ	សពះវរបិតា	ច្្វើ	ដ្បិត	ការណ៍	អ្វី	ក៏	

ចោ�	ដដល	[	សពះវរបិតា	]	ច្្វើ	ចនាះ	សពះរាជបុសតា	ក៏	ច្្វើ	

ដូចចានាះ	ដដរ	»	[	�៉ូហាន	14:10;	�៉ូហាន	5:19	]	។	

មន	សគ្	មួ�	ចនាះ	ស្រង់	បាន	មន	បន្ទូល	ដូេ	ចនះ	៖	«	ឯ	

ខ្នុគំៗ	និយា�	ដត	ច្រេក្ី	ណា	ដដល	ខ្នុគំ	បាន	ច�ើញ	ចៅ	ឯ	

សពះវរបិតា	ខ្នុគំ	»	[	�៉ូហាន	8:38	]	។	.	.	.

.	.	.	មនុ្រ្ស	មួ�	េគំនួន	ចៅក្នុង	្រម័�	ជាមួ�	គ្នា	

ចនះ	រង្រុក្ខ	មក	ពី	ការ	អន់េិត្	នឹង	ការភាន់សេឡគំ	អគំពី	[	សពះ	

ជា	សពះវរបិតា	ដ៏	អ្រ់	កល្ប	ជានិេ្ច	រប្រ់	ច�ើង	]	។	ក្នុង	

េគំចណាម	ការ�ល់	សេឡគំ	ទាគំង	ចនាះ	មន	្រគំចនារ	មួ�	

ដដល	មន	អារម្មណ៍	ចៅ	ឆាងា�	ពី	សពះវរបិតា	គឺ	ច្្វើ	ឲ្យ	ដលង	

មន	្រគំនាក់្រគំនង	ជាមួ�	ស្រង់	សប្រិនចបើ	ពួកចគ	ចជឿ	ចលើ	

ស្រង់	ចនាះ	។	.	.	.	តាមរ�ៈ	ការអាន	ចោ�	�ល់	ខុ្រ	

ចនះ	(	ច�ើ�	សបាកដ	ណា្រ់	ក្នុង	ករណី	មួ�	េគំនួន	គឺ	

ចោ�	ការបកដសប	ខុ្រ	)	រប្រ់	សពះគម្ពីរ	ប៊ីប	ទាគំង	ចនះ	

ច�ើ�	ដដល	នាគំ	ឲ្យ	�ល់	ច�ើញ	ថ្	សពះ	ជា	សពះវរបិតា	និង	

សពះច�្រ៊ូវសគី្រ្	ជា	សពះរាជបុសតា	ស្រង់	មន	បុគ្លិក	

លក្ខណៈ	ចែ្សង	គ្នា	យា៉ាង	ខាលាគំង	ចទាះបី	ការពិត	ថ្	ទាគំង	

សពះគម្ពីរ	្រញ្ញា	ចា្រ់	និង	សពះគម្ពីរ	្រញ្ញា	ថ្មី	ក្ី	បចសងៀន	ថ្	

សពះរាជបុសតា	នន	សពះ	គឺ	ជា	អង្	ដត	មួ�	ច�ើ�	ដូេ	គ្នា	ច្្វើ	

និេ្ស័�ែ៏េិ្មនតេះ

លុរះម្តាជួបវទៀ្រ

កិេ្ចការ	នានា	ដូេ	ដដល	ស្រង់	ដតងដត	ច្្វើ	ចសកាម	ការដឹកនាគំ	

រប្រ់	សពះវរបិតា	ដដល	សពះអង្	ស្រង់	ផ្ទាល់	គឺ	ចៅ	ដត	ដដដល	

«	ពី	នថងៃ	ម្សិល	នថងៃ	ចនះ	ច�ើ�	ចៅ	ដល់	អ្រ់	កល្ប	ជានិេ្ច	ត	

ចៅ	»	។ 1	.	.	.

ដូចេ្ះ	ការ	ឲ្យ	អាហារ	ដល់	អ្ក	ចស្រក	ោលាន	ការ	

ពយាបាល	អ្ក	ឈឺ	ការ	វា�	ផ្ចាល	ដល់	មនុ្រ្ស	ោក់	

ពុត	ការ	្រូលអង្វរ	្រុគំ	ច្រេក្ីជគំចនឿ—គឺ	ជា	រចបៀប	ដដល	

សពះសគី្រ្	បាន	បគ្ហាញ	ច�ើង	ពី	មគ្៌ា	នន	សពះវរបិតា	

ស្រង់	ដដល	ជា	អង្	«	សបកប	ចោ�	ក្ីចមតាតា	ករុណា	និង	

សពះគុណ	កសម	នឹង	សពះពិចរា្	អត់្្មត់	និង	ចោរ	ចពញ	

ចោ�	ច្រេក្ីលអ	»	។ 2	ចៅក្នុង	ជីវិត	រប្រ់	ស្រង់	និង	

ជាពិច្រ្រ	ចៅក្នុង	ការ្រុគត	រប្រ់	ស្រង់	ចនាះ	សពះសគី្រ្	

កគំពុង	សបកា្រ	ថ្	«	ចនះ	គឺ	ជា	ច្រេក្ី	ចមតាតា	ករុណា	របស់

្ពះ	ដដល	ច�ើង	កគំពុង	បគ្ហាញ	ដល់	អ្ក	សពមទាគំង	វា	ក៏	

ជា	ច្រេក្ីចមតាតា	ករុណា	រប្រ់	ច�ើង	ផ្ទាល់	ែងដដរ	»	។	

ចៅក្នុង	ការបគ្ហាញ	ដ៏	លអ	ឥត	ចខាចាះ	រប្រ់	សពះរាជបុសតា	

អគំពី	ការខ្វល់ខាវា�	ដ៏	ខាលាគំង	កាលា	រប្រ់	សពះវរបិតា	ចៅក្នុង	

ការរង្រុក្ខ	រួម	គ្នា	រប្រ់	ស្រង់	ច�ើ�	បាន	ដេក	រំដលក	

ក្ី	្រុក្ខសពួ�	េគំចោះ	អគំចពើ	បាប	និង	ការខូេ	េិត្	រប្រ់	

ពួកច�ើង	ទាគំងអ្រ់	គ្នា	ចនាះ	ច�ើង	ច�ើញ	ពី	អតថែន័�	ដ៏	

្គំច្ង	បគំែុត	ចៅក្នុង	សបកា្រ	ដូេ	ចនះ	៖	«	ដ្បិត	សពះ	ស្រង់	

ស្រឡាញ់	មនុ្រ្ស	ចោក	ដល់	ម្ល៉ចះ	បាន	ជា	ស្រង់	សបទាន	

សពះរាជ	បុសតា	ដត	មួ�	ចដើម្បី	ឲ្យ	អ្ក	ណា	ដដល	ចជឿ	ដល់	

សពះរាជ	បុសតា	ចនាះ	មិន	សតូវ	វិនា្រ	ចឡើ�	គឺ	ឲ្យ	មន	ជីវិត	

អ្រ់កល្ប	ជានិេ្ច	វិញ	។	ពី	ចសោះ	សពះ	ស្រង់	មិន	បាន	

ចាត់	សពះរាជបុសតា	ស្រង់	ឲ្យ	មក	ក្នុង	ចោកិ�	ចដើម្បី	នឹង	

ជគំនុគំជសមះ	ចោកិ�	ចនាះ	ច្រ	គឺ	ឲ្យ	ចោកិ�	បាន	្រច្គ្រះ	

ចោ�សារ	ស្រង់	វិញ	»	[	�៉ូហាន	3:16–17	]	។	◼
�ក្សង់មកពបី«The Grandeur of God»Liahonaដខវិច្ិកា

ឆ្នាុំ២០០៣ទុំព័រ៧០–៧៣។

កំណ្រ់ចំណាំ

	 1.	ឧទា�រណ៍	នីន�្វ្រី	1	10:18;	នីន�្វ្រី	2	27:23;	មរ៉ូនណ	

10:19;	ចគ្លល្រ្ិ	និង	ច្រេក្ី្រញ្ញា	20:12	។

	 2.	Lectures on Faith	(	ឆានាគំ	1985	)	្រគំព័រ	42	។ ពស
្តដី លដ
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វដ្យដអលវ�ើរដជ្ហ្វរីអ័រហូឡឈិៃ

ក្នុងកូរ៉ុមមនេរួកស្វកែប់េតីរោក់



រោរយល់ែឹង

«តកុមតគរួស្រមិនតគ្ន់ដ្ជាមនធយាបា�នែើម្តីនធវើឲ្យអវតីៗែំនណើក្រនៅនដា�រលូននលើដផនែតីននះនិងមិនត្ូវបានបនណដេញនច្ញេតីស្ថានេរួគ៌

ប៉ុនណាណះនេ។ផ្ទនុ�នៅវិញវាគឺជារនបៀបមនស្ថានេរួគ៌។វាគឺជានិមិ្្រូបមរួ�មនលំោំនេន�ស្ទាលឲ្យបានែូច្តគរួស្រអេ់កល្ជានិច្្របេ់

តេះ»។

ម្កុមម្គួសារ៖លំនាំវសវឡសាទាល

ម្បធាៃវ�ៀវ្ើរវអស្វអុជែុហ្វ, េតីតបឃឹកសាេតីេតីរក្នុងគណៈតបធានេតីមរួ�, “In Praise of Those Who Save,” Liahona, ដែឧេភាឆ្នាំ២០១៦េំេ័រ៧៧។
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មាននៅក្នុងច្បាប់ននះផងដែរ
សម្រាប់យុវមជ្ឈិមវ័យ

សម្រាប់យុវវ័យ

សម្រាប់កុរារ

នេច្ក្តីជំននឿនេច្ក្តីេង្ឃឹមនិងនេច្ក្តីេប្នុរេ៖
គុណធម៌ដែលវវញម្្របាញ់ចូលគ្នា
នៅនេលន�ើងមិនដាក់នេច្ក្តីជំននឿត្រួ្នលើនេច្ក្តីេង្ឃឹមន�ើ�

នេច្ក្តីេង្ឃឹមត្រួ្នលើនេច្ក្តីេប្នុរេែូច្ន�ើង្ នតមៀបែុំឥែ្ឋ—នោះ

គុណធម៌ែ៏េំខាន់ទាំងននះត្ូវដ្នវញត្បាញ់បញ្ចូលគ្នានៅក្នុងជតីវិ្

របេ់ន�ើងនែើម្តីជរួ�ន�ើងឲ្យដតបក្លា�ជាអ្កនែើរតាមែ៏េិ្របេ់

តេះអង្គេន្គ្រះ។

ច្ូរនធវើជាវីរបុរេែ៏ពិត
េូមគិ្តេមមបន្ិច្ថាមានអវតីនកើ្ន�ើងតបេិននបើេយាក្រីេតី

បុរាណេុំបាននគ្រេតប្ិប្្ិែូច្ដែលេរួកនោកបាននធវើនោះ។

េំណាងណាេ់េតមាប់េរួកន�ើងដែលេរួកនោកេុំបានអង្គនុ�នៅ

នេងៀមប៉ុដន្េរួកនោកបាននធវើក្រ—ែូច្ជាវីរបុរេែ៏អស្ចារ្យ—។

អ្កក៏អាច្នធវើបានដែរ។

បុណ្យគ្រីស្ទម៉ាស់ដ៏
បបលែកមួយ
ឌតីអាន្រេុំែឃឹងថាបុណ្យតគតីេ្ទមា៉ាេ់ដែលគ្មានវ្្មានរបេ់

មាតា�គ្្់នោះនឃឹងែូច្មុនដែរឬនេប៉ុដន្នតក្�មកគ្្់

មាននោបល់មរួ�នែើម្តីជរួ�ឲ្យបុណ្យតគតីេ្ទមា៉ាេ់ក្លា�ជា

តគ្ក្ន់ដ្តបនេើរន�ើងេតមាប់មនុេ្សែមេនេៀ្!
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