
សាសនាច្ពកននព្ះនយស៊ូវព្ីស្ទនន្ ួកបរិសុេ្ធន្ងៃច្ុងនពកាយ•ដខ្្នូឆ្នាុំ២០១៧

ណ�ើណយើងនឹងថ្វាយបង្ំម្្រង់

តាមរណបៀបោ?្រំព័រ៤,

១០,១៦

ណកមេងម្បុសរានាក់ដដលរានមន្ឈិល

សង្ស័យអ្នកណមើលឆុ�ដ៏ជណម្មើសរានាក់

្រំព័រ២០

ណ�ើអ្នកធ្លាប់រានអារមមេណ៍ថ្រានណេ

មឈិនសូវយកចឈិ�្ត្រុកដាក់នឹងអ្នកដដរ

ឬណ្រ?្រំព័រ២៨

ណរាលការណ៍ននដំណឹងល្អទាំង៧

ដដលផ្ដល់ការការពារ្រំព័រ៣៤



រូបថត យ៉ូសែប អេហ្វ ែ្៊មីធ 

សែល បាន បអ្រើ ជា ្បធាន 

សាែនាច្្រ ពី ឆ្នាំ  ១៩០១  

ែល់ ឆ្នាំ  ១៩១៨ សែល បាន 

បង្ហាញ អៅ ្តង់ អនះ គឺជា រូបថត 

រួយ ឆ្នាំ រុន អពល  អោ្រ បាន 

ទទួល ររណភាព ្រ្នុង វ័យ ៨០ 

ឆ្នាំ ។ ឪពុ្រ របែ់ អោ្រ អ្មះ 

ហហរុរ ែ៊្មីធ ្តូវ បាន អគ អធ្វើ 

ទុ្រ្ករ្ររ្ ជារួយ នឹង យ៉ូសែប 

ែ្៊មីធ អៅ ឆ្នាំ ១៨៤៤ ។ ្រ្នុង វ័យ 

២៧ ឆ្នាំ យ៉ូសែប អេហ្វ ែ៊្មីធ 

្តូវ បាន សតង តាំង ជា សាវ្រ ្រ្នុង 

ឆ្នាំ  ១៨៦៦ អោយ ្បធាន  

្ពរិ្រហាំ យ៉ង់ អហើយ អោ្រ បាន 

បអ្រើ ជា ទី្បឹ្រសា របែ់ ្បធាន 

សាែនាច្្រ បួន រូប ។ អោយ 

បាន បអ្រើ ជា េ្្រ មាន ែរិទ្រិ 

េំណាច ទូអៅ មានា្រ់ េែ់ 

រយៈអពល ៥២ ឆ្នាំ ការ បអ្ងៀន 

ែ៏ អ្ចើន របែ់ អោ្រ ្តូវ បាន 

អបាះពុរ្ព អៅ អ្ការ ចំណង អ�ើង 

ថា នរាលលេ្ធិននែុំណឹងល្អ ។ 

អោ្រ ្រ៏ បាន ទទួល វិវរណៈ សែល 

ឥឡូវ អនះ បាន ្រត់្តា អៅ ្រ្នុង 

អោលលទ្រិ នរិង អែច្រ្ី ែញ្ញា 

្រណ្ឌ ទី ១៣៨ ផង សែរ ។

រូប្តេេួលរានសិេ្ធិអនុញ្ញាតជាផ្នូវ

ការ្ ីបណ្ណាល័យពបវត្តិសាសនាច្ពក



 ដខ្្នូឆ្នាុំ២០១៧ ១

34	ដំណឹងល្អននម្ពរះណយស៊ូវម្េរីស្៖ជម្មក

នឈិងការការពារមួយ

នោយនេ្គេូលីយ៉ូវ៉ល្ឺចាេ្គឺអ៊ឺស៊ីលវា៉

ដកស្រង់ចេញពីចោលលទ្ធិនធិងច្រេក្ី

្រញ្ញា៖វិធីសរាំពីរយ៉ាងដដលច�ើងស្រូវរាន

្រនយាថានឹងមានការការពារចៅក្នុងជីវិ្

រប្រ់ច�ើង។

ដផ្កនានា

8	 ការបណម្ងៀនតាមរណបៀបរបស់ម្ពរះអង្សណ្គ្គារះ៖

ការណលើកកម្ពស់ដល់ការពឈិភាកសាណៅក្ននុងម្េួស្រ

របស់ណយើង

នោយែ័េ្គហាត

40	សំណេងពួកបរិសុ្រ្ធន្ងៃចុងណម្កាយ

44	ការបគ្ហាញអំពរីណសចក្តរីជំណនឿ៖យ៉ូណសហ្វរីនដស្ណរ

80	លុរះម្តាណយើងជួបណ្រៀ�៖ភាពកាលាហ្នណៅក្ននុង

បុព្វណហ�ុននម្ពរះម្េរីស្

នោយពបធ្នយ៉ូដសបស្ម៊ី្

លីអាេូណ្ដខ្្នូឆ្នាុំ២០១៧

សារលិខិត

4	 ស្រលឈិខឈិ�េណៈម្បធ្ន្ររីមួយ៖

ការដស្វងរកម្ពរះម្េរីស្ណៅបុណ្យម្េរីស្រា៉ាស់

នោយពបធ្នន�ៀន្ើរនអសវអុជែូេវ

7	 ស្រលឈិខឈិ�បណម្ងៀនសួរសុខ្រុក្ខ៖

យល់ម្ពម្រ្រួលបន្នុករានាណៅវិញណៅមក

អត្ថបេ្ ិនសសៗ

10	សរណសើរដល់ម្ពរះដ៏ខ្ពស់បំផុ�

នោយដអលន�ើររ៉ូណលនអរ៉សរាន

ច្ើអ្កនឹងចសជើ្រចដើម្ីចធវើជាសាក្ីមា្ក់រប្រ់

សពរះស្ី្រ្ទនារដរូវកាលបុណ្យឈប់្រសមាកចនរះ

យ៉ាងដរូេចម្េ?

16	ម្ពឹ�្តឈិការណ៍ទាំងដប់បួនននម្បសូ�កមមេ

នោយនជស៊ីកា្េ្គីេវី្

្ររូមរុករកសពឹ្្ធិការណ៍នានាដដលដឹកនាំចៅរក

ការសប្ររូ្រប្រ់សពរះអង្គ្រច្គ្ររះដដលមានចៅ

ក្នុងបទ្ម្ីរ។

20	យ៉ូដសបស៊មេមីធ៖ករាលាំងដដលណកើ�ណចញពរីភាព

្រន់ណខសាយ

នោយដអលន�ើរមា៉ាកឺសប៊ីណ្ស

អព្ភូ្ចេ្ុចកើ្មានចពលច�ើងសារល់ចេើ�បដងវរ

ភាពទន់ច្សោ�រប្រ់ច�ើងចៅរកសពរះអមាចា្រ់ដរូេ

ដដលវារានចកើ្ច�ើងេំចពារះពយាការី�៉រូដ្របដដរ។

28	ណយើងអាចណធ្វើបានម្បណសើរជាងភាេ២៖

ការដស្វងរកកដនលែងរបស់អ្នកណៅក្ននុងស្សនាចម្ករបស់

ម្ពរះណយស៊ូវម្េរីស្

នោយនប៊តស៊ីវា៉ន់ន�នប៊ឺេ្គនេ

ច្ើអ្កធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាមធិនេុរះ្រសមុងនឹង

ច្ដដរឬចទ?ចនរះ្ ឺជាវិធីមួ�េំនួនចដើម្ីដ្រវងរក

ដំចោរះសសា�មួ�។

ណៅណលើម្កបមុខ

ពបសូ្កម្ម	ដោយ	ប្រ៊ូស	ហីកសុន	ស្រ៊៊ីធ
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២ លីអាេូណ្

46	កមមេវិធរីម្បកួ�ម្បដជងដផ្នកណ្រពណកាសល្យរបស់

ម៉ុងណហ្គាលរី

នោយប៉ូននៀន(នេវលីនប៉)ឈូ,នភពតាឈូនិង

អូែនេ្គនរលអូនឈើចាវ

រចបៀបដដលសកុមេចសមៀង�ុវមជ្ធិមវ័�មួ�សកុម

រានចសបើេចសមៀងចដើម្ីចធវើឲ្យសបចទ្រមួ�ចាប់

អារម្មណ៍—ចេើ�ដេកចា�ដំណឹងល្អ។

48	អំណោយរបស់ខ្នុំថ្វាយណៅម្ពរះអង្សណ្គ្គារះ

នោយនឈើនស្តនភីកស្តនុន

្្នុំស្រូវឈប់្ ធិ្ពី្ ្លួនឯងចេើ�ចាប់ច្្ើម្ ធិ្ពី

បងប្អភូនសបុ្រស្រីរប្រ់្ ្នុំវិញ។

យុវមជ្ឈិមវ័យ

50	ដស្វងរកណសចក្ដរីជំណនឿរបស់នាងម្ដងណ្រៀ�

នោយនែវី��ីកសុន

ទីបនាទាល់រប្រ់ច្អរូរ៉ណូអារានេុរះច្សោ�ប៉ុដន្

នាងចៅដ្នឹកចាំពីបទពធិចសាធន៍ដ៏ដ្្អមដលហែមមក

ពីអ្ី្កាលរប្រ់នាង។

52	ឥ្រ្ធឈិពលននចណម្មៀងបុណ្យម្េរីស្រា៉ាស់

ដំចណើរចរឿងពីរអំពីពរជ័�ដ៏អសាចារ្យននការចសេៀង

េចសមៀង។

54	ណហ�ុផលម្បាំបរីយ៉ាងដដលបុណ្យម្េរីស្រា៉ាស់េឺជាម្រា

ដ៏អស្ចារ្យមួយណដើម្រីណធ្វើជាអ្នកផ្សព្វផសាយស្សនា

នោយឆ្ឡនុតឡាការាល

ច្ើមាននរោរានដឹងថាការចធវើជាអ្ក្ ្ពវ្ សោ�

សា្រនាមានាក់អាេជាចរឿងគ្�ស្រួលដដរឬចទ?

58	ប័ណ្ណម្បកាស:បន្ប់សម្រាប់ម្្រង់

59	ចណមលែើយមកពរីថ្នាក់ដឹកនាំននស្សនាចម្ក:

រណបៀប្រ្រួលអារមមេណ៍ពរីអ�្ថន័យពឈិ�ននបុណ្យ

ម្េរីស្រា៉ាស់

នោយពបធ្ន្ូមា៉ាសនអសម៉នសុន

60	សំណួរនឈិងចណមលែើយ

្្នុំរានអធធិសាឋានទរូល្រុំអវីមួ�ដដល្រំខាន់

ប៉ុដន្្ ្នុំពុំដឹងច�ើ�ថា្្នុំរានទទួលេចម្ើ�ឬអ្់

ចនារះចទ។ច្ើ្ ្នុំនឹងដឹងចរឿងចនរះយ៉ាងដរូេចម្េ?

62	្ររីកដនលែងរបស់ណយើង

យុវវ័យ

64	ណ្្ៀវណៅន្ងៃឆលែងបុណ្យម្េរីស្រា៉ាស់

នោយេូលីនខវ័រ្ីងតុន

អរូ៎អ្់ចទ!រស្ីដដលដ្្រ៉េរូលេធិ្្បំ្ុ្ចៅក្នុង

មួ�ឆ្នាំកំពុងដ្ជួបភាពេធិនចោេ។

66	ចូរកាលាហ្នណហើយដចកចាយ!

នោយដអលន�ើរប៉ូលប៊ីដផបនភើរ

ច្ើអ្កនឹងជួ�មធិ្្រប្រ់អ្កឲ្យចរៀនអំពីសពរះច�្រ៊រូវ

ស្ី្រ្ទដដរឬចទ?

67	រូបភាពម្បវ�្តឈិស្សនាចម្ក៖ស្សនាចម្កបច្នុប្ន្ន

68	សំបុម្�ពណ៌ម្កហម

នោយោស៊ីនជនសិនម័ររីស

មា៉ាច្អរូេង់កាលា�ជាមធិ្្ដ៏ល្អមួ�ដរូេជា

សពរះច�្រ៊រូវ។ច្ើោ្់អាេចធវើអវី្ ្រះ?

70	ចណមលែើយមកពរីស្វក៖ណ�ើការដម្បចឈិ�្តអាចជួយខ្នុំឲ្យ

រានចឈិ�្តរីករាយតាមរណបៀបោ?

នោយដអលន�ើរន�លជីនរនឡាន់

72	ការបណម្ងៀនរបស់ម្ពរះណយស៊ូវ

ចនរះ្ ឺជាវិធីដ៏្របបា�មួ�ចដើម្ីរប់ថ�ចសកា�

រេរូ្ដល់បុណ្យស្ី្រ្ទមា៉ា្រ់ចោ�ចធវើតាមការ

បចសងៀនមួ�េំនួនរប្រ់សពរះច�្រ៊រូវ។

74	�្ន្តរី៖ណរៀបចំបន្ប់សម្រាប់ម្្រង់

នោយឡារីេិនលើរនិងនម៉ន�ើលនអេវម៉ូ�ី

75	្រំព័ររបស់ណយើង

76	ណរឿងអំពរីម្ពរះណយស៊ូវ៖ម្ពរះណយស៊ូវម្បសូ�ក្ននុង្ ូមឈិ

ណបណ្លែហឈិម

នោយ្ីមវិបនរៀែ

79	្រំព័រផា�់ពណ៌

កុរារ

ចាំម�ើលថាម�ើអ្នក

អាចរកម�ើញរូប

លីអាហូណាដែលលាក់

មៅក្ននុងមលខមេះដែរ

ឬមេ។�ម�រុយ៖ម�ើ

ម្ះវិញ្ញាណបរិសរុេ្ធជួយ

អ្នកឲ្យម្វើជា�ិ�្តល្អម្នាក់

យ៉ាងែូចម�ដេច?

48 76
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ម្បធ្នប្រទាំងឡាយក្ននុងចបាប់ណនរះ

ចល្ទាំងឡា�្ ំោងឲ្យទំព័រទីមួ�ននអ្្ថបទ។

ការយោរ្ពប្ិប្ិ្, ៣៤

ការចូលរួមសាសនាចពក, ២៨

ការទទួលខុសព្ូវ, ៦៣, ៦៨

ការយ្វើជាឪ្ុកម្ដាេ, ៨

ការបយពងៀន, ៨

ការបនាទាបខ្លួន, ២០

ការបយពមើ, ៧, ១០, ៤១, ៤២, ៤៣, 

៥២, ៥៤, ៧៥

ការបពបចិ្្, ២៨, ៦៨, ៧០, ៧១

ការសិកសាព្រះគម្ពីរ, ១០, ៧២

ការអ្ិសាឋាន, ២០, ៦០

កិច្ចការផ្ស្វផសាេសាសនា, ៣៤, 

៤៦, ៤៨, ៥៤, ៦៤, ៦៦

យោលលទ្ធិនិងយសចក្ពីសញ្ញា, ៣៤

គំរូ, ៨, ៦២

ពគួសារ, ១០, ៥២, ៥៤

ដង្វាេមួេភាគក្នុងដប់, ៣៤

្នន្ពី, ១០, ៤៣, ៤៦, ៥២, ៧៤

បុណ្យពគពីស្ទម្៉ាស់, ៤, ១០, ១៦, 

៤០, ៤១, ៤២, ៤៣, ៤៨, ៥២, 

៥៤, ៥៨, ៥៩, ៦៤, ៧២, ៧៤, 

៧៦, ៧៩

ពាក្យសម្ពីននពបាជាញាវាងនវ, ៣៤

្យាការី, ២០, ៣៤, ៦៧

ព្រះគម្ពីរមរមន, ២០, ៥០, ៦៣, 

៦៦, ៦៧

ព្រះជាព្រះវរបិតា, ២០, ២៨, ៧៥

ព្រះយេស៊ូវពគពីស្ទ, ៤, ១០, ១៦, ៤២, 

៤៣, ៤៨, ៥៨, ៥៩, ៧២, ៧៦, 

៧៩, ៨០

ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ, ៣៤, ៤០,  

៦០, ៦៨

ព្រះវិហារបរិសុទ្ធ, ៣៤, ៤៤,  

៦៧, ៧៥

មិ្្ភា្, ៦២, ៦៨

េ៉ូបសបស៊្មមី្, ២០

យសចក្ពីជំយនឿ, ៤, ២០, ២៨, ៤៤, 

៥០, ៨០

យសចក្ពី្ិ្, ៤៤

យសចក្ពីសប្នុរស, ៧

យសចក្ពីសញ្ញា, ៧, ៣៤, ៤៤

អាពាហ៍្ិពាហ៍, ៣៤

អំយោេ, ៤១, ៤៣, ៤៨, ៥៩

អ្កពតូវរានអន្ជើញឲ្យបនងកើត្ ុំនូរ្្មីសពមាប់ការពបកួត្ ុំនូរអន្តរជាតិនលើកេី១១ដែលឧបត្ថម្ភនោយសារៈមន្ទីរ

ពបវត្តិសាពស្តសាសនាច្ពកនៅេីពកុងសលត៍នលករែ្ឋយូថ្េ៍។

• ពបធ្នបេ៖«ការស្ជឹង្ ិតអុំ្ីជុំននឿ»ដែលរានបុំផុសមក្ ីេុំនុកែុំនកើង៧៧:១១–១២។រល់ពប្័ន្ធ

ផ្ស្វផសាយរច្នាប័េ្មនិងដបបបេតាមវប្្ម៌ខាង្ ុំនូរទាុំងអស់ពតូវរានសាវា្មន៍!

• កាលបរិនច្ឆេេការោក់នស្ើ៖ន្ងៃេី១ដខកុម្ភៈរេូតែល់ន្ងៃេី១ដខមិ្ុនាឆ្នាុំ២០១៨។

• អាយុ៖អ្កច្ូលរួមពតូវមានអាយុចាប់្ ី១៨ឆ្នាុំនឡើងនៅ។

• រគ្វាន់៖នពកាយរាននពជើសនរើសនោយ្ ណៈវិនិច្ឆេ័យនេើយរគ្វាន់នឹងពតូវពបកាសនៅដខតុលាឆ្នាុំ២០១៨។

្ុំនូរដែលរានច្ូលរួមនឹងពតូវោក់បគ្ហាញនៅឯសារៈមន្ទីរពបវត្តិសាពស្តសាសនាច្ពកនិងនៅនលើអ៊ិនន្ើរដណត។

សូមច្ូលនៅន្េេុំ្័រlds .org/ artcompetitionសពមាប់ច្បាប់លម្អិតតពមូវការលក្ខខណ្ឌ

ព្ប់ពរាន់និងការច្ុះន្មះនៅនលើអ៊ិនន្ើរដណត។

ការអន្ជើញមកកាន់កម្មវិ្ីសិល្ករ
េូទាុំង្ ិភ្នលាក
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« ទូលបង្ំ នឹង រំឭ្រ ពី េែ់ ទាំង ការ ហន ្ពះអយហូវ៉ ែ្រិត ទូលបង្ំ នឹ្រ អ�ើញ េែ់ ទាំង ការ 

េសាចារ្យ សែល ្ទង់ បាន អធ្វើ កាល ពី អែើរ ។ ទូលបង្ំ នឹង រំពឹង គរិត ពី ្គប់ ទាំង ការ របែ់ ្ទង់ 

អហើយ ពរិចារណា ពី ្ររិច្ច សែល ្ទង់ អធ្វើ ទាំង ប៉ុនាមន » ( ទំនុ្រែំអ្រើង ៧៧:១១–១២ ) ។

ដខធ្ននូឆ្នាំ២០១៧វ៉ុល១៦ណលខ៦
លរីអាហូោ14452258
េស្សនាវែ្ីជាអន្តរជាតិរបស់សាសនាច្ពកននព្ះនយស៊ូវព្ីស្ទនន្ ួកបរិសុេ្ធ
ន្ងៃច្ុងនពកាយ

េណៈម្បធ្ន្ររីមួយ៖្ូមា៉ាសនអស.ម៉នសុន,េិនរីប៊ី.អាវរិង,
ន�ៀន្ើរនអសវ.អុជែូេវ

កូរ៉ុមននពួកស្វកដប់ពរីរនាក់៖រ័សុលអិមណិលសុន,ោល្ិននអកអូក,
អិម.រ័សុលរាឡឺែ,រ៉ូបឺត�ីដេ៊ល,ដជ្េវីអ័រេូឡិន,នែវី�នអ
ដបែណ្,�វីន្ិនអិល�ុក,�ី្តព្ីស្តនូេវឺសិន,ដនលអិល
អាន់ន�ើរសិន,រ៉ូណលនអរ៉សរាន,ដេ្គរីអ៊ីស្ទីដវ៉នសុន,ន�លជីនរនឡាន់

នឈិពន្ធនាយក៖េ៊ូេ្គនូអ៊ីមា៉ាេីនណ
ជំនួយការនឈិពន្ធនាយក៖ដរនែលន�បិនណ្ិត,ខារ៉ូនអេវមា៉ាកខន់�ី
អ្នកម្បឹកសា៖ដពបននខអាស្តនុន,ប៊ូនីនអច្ខ័រ�ុន,ឡឺ្េកង់ឬខឺ្ីសជុ្្័រ,
នអែវួែោប់,សសារ៉ុនអិលនអើដបង,ែូណលអិលេលពស្តម,ែូេ្គលាស�ី
េូលដមស,អ៊ីរិកែុបយូរកូ្ីនសក

នាយកម្េប់ម្េង៖រីឆ្ែអាយេុីតុន
នាយក្រស្សនាវដ្តរីស្សនាចម្ក៖អាដលនអ័រឡយប៊េ្គ
អ្នកចា�់ការពាណឈិជ្ជកមមេ៖ហារសវខាណ្ន់
អ្នកម្េប់ម្េងដផ្នកដកសម្មួល៖អ័រោមស៊ីអូស្នុន
ជំនួយការការម្េប់ម្េងដផ្នកដកសម្មួល៖រ៉យអិនខារ

ជំនួយការណបារះពុម្ព៖នរមិលោអាុំមា៉ារ៉ល់
នឈិពន្ធនឈិងដកសម្មួលណដាយ៖មា៉ារីសាដ�ននី,នែវី��ិកសុន,នែវីែនអ
ដអ៊តនវើត,មា៉ា្្យនូ�ីេវ្ីតុន,ឡនូរីេវនូនលើរ,ហារដរតនអច្ហារេវ,ឡាដរ៉ន
ផតនេើរហារន,ច្ុនរ៉យដអនដជនសិន,ឆ្លឡនុតឡាការាល់,នម៉�ល
អរម៉ូរីស,អ៊ីរីកប៊ីម៉ែុកសាលីច្នសុនអូនែ�ឺក,យ៉ូនសវនជភឺ្ី,ចាន
ភីនបូរ៉េវ,រីឆ្តអិមរ៉មនី,មីន�ីអាននសលូ,មា៉ារីសាវី�ីសុន

នាយកម្េប់ម្េងដផ្នកសឈិល្ៈ៖នជសកតនូែស៊ិន
នាយកដផ្នកសឈិល្ៈ៖ដ្ែអ័រភីន្ើរសុន
រចនាបលែង់ណដាយ៖ជីនិតអាន់ពេូ,នេវភីអាន់ពតូស,ស៊ី�ឹមបឹលបុត,
្ូមា៉ាសឆ្ល,នែវី�្េ្គីន,ខូលីនេុីង្្ី,នអរិកភីច្នសិន,ស៊ូសានឡនូ
្េ្គីន,សកតអិមម៉ូយ,នអមីលីឈីកូនរមុីងតុន,មា៉ាកែបុលយូរ៉ូប៊ីសុន,
ពរាតន្ៀរ,ន�នីកូលវ៉ក�ិនេូស
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៤ លីអាេូណ្

ជូន	ចំដោះ	អស់	អ្នក	ដែល	បរាថ្នា	ចង់	យល់	អំពី	អត្តសញ្ញាណ	រ្ស់	ដយើងក្ននុង	នាម	

ជា	សមាជិក	សាសនាចបក	នន	បពះដយសរ៊ូវ	ប្ីស្ទ	នន	ពួក	្ រិសុទ្ធ	ន្ងៃ	ចុង	ដបរោយ	ខ្នុំ	

ចង់	ផ្ដល់	ចំណុច	ចា្់ដផ្ដើម	មួយ	ដែល	កំណត់	ោក្យ	្ ី	មា៉ាត់	ដនះ		៖	ដយើង	ដសវែង	រក	

បពះប្ីស្ទ	។

ដយើងពយាយាមដែើម្ី	ដរៀន	អំពី	បទង់	។	ដែើម្ី	ដធវែើ	តាម	បទង់	។	ដែើម្ី	ដប្រោលាយ	រោន់ដត	

ែូច	ជា	បទង់	។

ដរៀង	រាល់	ន្ងៃ	ដពញ	មួយ	ឆ្នាំ	ដយើង	ដសវែង	រក	បទង់	។	្៉ុដន្ត	ជា	ពិដសស	ដៅ	បរា	ដនះ	—		

ជា	្ ុណ្យ	ប្ីស្ទមា៉ាស់	ដពល	ដយើង	សាទរ	ែល់	រោរ	ប្សូត	រ្ស់	បពះអង្គ	សដ្គ្រះ	ជា	ទី	

បសឡាញ់	រ្ស់	ដយើង	—	រោន់ដត	្ ដងវែរ	ែួង	ចិត្ត	រ្ស់	ដយើង		ដៅ	រក	បទង់	រោន់	ដត	ខ្លាំង	។

ជា	ដផ្នក	មួយ	នន	រោរ	ដរៀ្ចំ	ខ្លួន	រ្ស់	ដយើង	សបមា្់	រោរ	សាទរ	ែល់	្ ុណ្យ	ប្ីស្ទមា៉ាស់	

ចូរ	ដយើង	ពិចារណា	អំពី	រដ្ៀ្	ដែល	មនុស្ស		រោល	ពី	ពីរ	ោន់	ឆ្នាំ	មុន	រាន	ដបតៀម	ខ្លួន	

សាវា្មន៍	ែល់	រោរ	យាង	មក	រ្ស់	បពះអង្គ	សដ្គ្រះ	។

ពួកអ្នកេគ្វាល

ដយើង	ពុំ	រាន	ែឹង	ដបចើន	អំពី	ពួក	អ្នក	្ គ្វាល	ដនាះ	ដទ	អវែី	ដែល	ដយើង	រាន	ែឹង	្ ឺថ្		

ពួកដ្	កំពុង		«	ចាំ	យាម	រកសា	ហវែវូង	ដចៀម	រ្ស់	ខ្លួន	ដៅ	ឯ	វាល	ក្ននុង	ដវលា	យ្់	»	។ 1	

ពួក	អ្នក	្ គ្វាល	្ ឺ	ទំនង	ជា	ប្ជាជន	សាមញ្ញដបចើន	ជាង	ែូច	រានា	នឹង	មនុស្ស	ដែល	្ ួរ	ឲ្យ	

សរដសើរ	ជាដបចើន	ដែល	រាន	ដចញ	ដៅ	ដធវែើ	រោរ	ដែើម្ី	ចិញ្ឹម	ជីវិត	។

ពួកដ្	អាច	តំណាង	ឲ្យ	មនុស្ស	ដែល	បរា	មួយ	ដនាះ	ពុំ	រាន	ដសវែង	រក	បពះប្ីស្ទ	យា៉ាង	

សកម្ដទ	្៉ុដន្ត	ែួង	ចិត្ត	រ្ស់	ពួកដ្	រាន	ផ្លាស់	្ ្ដវូរ	ដពល	សាថានសួ្៌	រាន	ដ្ើក	ដ�ើង	ដហើយ	

រាន	ប្រោស	ែល់	ពួកដ្	អំពី	បពះប្ីស្ទ	។

្នាទា្់	ពី	រាន	សាដា្់	ឮ	សំដ�ង	រ្ស់	ពួក	ដទវតា	្ឺ	ពួក	ដ្	ទាំង	ដនះ	ដហើយ	ដែល	រាន	

ដៅ	ភូមិ	ដ្ដ្្ហិម	ភ្លាម	ដោយ	ចង់	ដ�ើញ	អំពី	បពឹត្តិរោរណ៍	ដនាះ	។ 2

ពួកណហ្រា

ពួក	ដោរា	្ ឺជា	ពួក	អ្នក	សិកសា	ដែល	រាន		សិកសា	អំពី	រោរ	យាង	មក	ែល់	នន	បពះដមសរ៊៊ី	

ជា	បពះរាជ្ុបតា	នន	បពះ	។	តាមរយៈ	រោរ	ដរៀន	សូបត	ដនះ	ពួកដ្	រាន	សារល់	អំពី	ទីសមារល់	

ដែល	ចង្នុល	្ គ្ហាញ	ដៅ	រោរ	ប្សូត	រ្ស់	បទង់	។	ដពល	ពួកដ្	រាន	សារល់		ពី	ទីសមារល់	

ទាំង	ដនាះ	ពួកដ្	រាន	ចាកដចញ	ពី	ផ្ទះ	សដម្ង	រ្ស់	ពួកដ្		ដធវែើ	ែំដណើរ	ដៅ	ទីបកុង	

ដយរូសា�ិម	ដោយ		ដចាទ	សួរ	ថ្	«	ដតើ	បពះអង្គ	ដែល	ប្សូត	មក	ដធវែើ	ជា	ដស្តច	សាសន៍	

យូោ	បទង់	្ ង់	ដៅ	ឯ	ណា	?	» 3

ចំដណះ	ែឹង	រ្ស់	ពួក	ដ្	អំពី	បពះប្ីស្ទ	ពុំ	រាន	្ ន្ត	ដៅ	ជា	រោរ	សិកសា	ដត	មយា៉ាង	ដទៀត	

ដ�ើយ	។	ដពល	ពួកដ្	រាន	ដ�ើញ	ទីសមារល់	នន	រោរ	ប្សូត	រ្ស់	បទង់	ពួកដ្	រាន	អនុវត្ត	

តាម	។	ពួកដ្	រាន	ដចញ	ដៅ	រក	បពះប្ីស្ទ	។

ពួក	ដោរា	អាច	តំណាង	ឲ្យ	អស់	អ្នក	ដែល	ដសវែង	រក	បពះប្ីស្ទ	តាមរយៈ	រោរ	ដរៀន	សូបត	

និង	រោរ	សិកសា	។	រោរ	លះ្ង់	រ្ស់	ពួកដ្	ចំដោះ	ដសចក្ដី	ពិត	ដៅ	ទី្ំផុត	ែឹកនាំ	ពួកដ្	

ឲ្យ	រក	ដ�ើញ	បពះប្ីស្ទ	ដហើយ	ថ្វាយ	្ ង្គំ	បទង់	ជា	ដស្ដច	នន	អស់	ទាំង	ដស្ដច	ជា	បពះអង្គ	

សដ្គ្រះ	នន	មនុស្ស	ដលាក	។ 4

ស៊មីម៉ូននឈិងអាណ

សរ៊៊ីម៉ូន	និង	អាណ	អាច	តំណាង	ឲ្យ	អស់	អ្នក	ដែល	ដសវែង	រក	បពះប្ីស្ទ	តាមរយៈ	

បពះវិញ្ញាណ	។	្ុ្្គល	ែ៏	អសាចារ្យទាំងអស់	ដនះ	្ ឺជា	អ្នក	ដែល	រោន់	សាសនាយា៉ាងដសាមះ	

ដហើយ	តាមរយៈ	រោរ	តម	អាោរ	និង	រោរ	អធិសាឋាន	បពមទាំង	តាម	រយៈ	រោរ	ែឹកនាំ	ជីវិត	នន	

រោរ	លះ្ង់	និង	រោរ	ដរារព	ប្តិ្ត្តិ	រាន	រង់	ចាំ	យា៉ាង	អន្ទះសារ	ចង់	ដ�ើញ	ន្ងៃ	នន	រោរ	យាង	

មក	រ្ស់	បពះរាជ្ុបតា	នន	បពះ	។

តាមរយៈ	ភ្ព	ដសាមះបតង់	ភ្ព	រា្សា	និង	ដសចក្ដី	ជំដនឿ	ពួកដ្	រាន	ទន្ទឹង	រង់	ចាំ	

ដោយ	អត់ធ្ត់	ចំដោះ	រោរ	យាង	មក	រ្ស់	បពះអង្គ	សដ្គ្រះ	។

ការដសវងរកព្ះព្ីស្ទ

នៅបុណ្យព្ីស្ទមា៉ាស់

ស្រលឈិខឈិ�េណៈម្បធ្ន្ររីមួយ

ណដាយម្បធ្នណឌៀណ្ើរ

ណអស្វអុជដូហ្វ

េីពបឹកសាេី្ីរក្នុង្ណៈពបធ្ន

េីមួយ



 ដខ្្នូឆ្នាុំ២០១៧ 5

ការបណម្ងៀនណចញពរីស្រលឈិខឈិ�ណនរះ

នតើ
នយើងអាច្ដសវងរកព្ះព្ីស្ទឲ្យកាន់ដតពបនសើរែូច្ជាអវីដែលពបធ្នអុជែូេវរានដណនាុំតាមរនបៀបណ្?

អ្កអាច្នលើេឹកច្ិត្តសមាជិកដែលអ្កបនពងៀនឲ្យសួរខ្លួនឯងថ្«នតើខ្នុុំនឹងដសវងរកព្ះព្ីស្ទតាម

រនបៀបណ្?»សូម្ ិចារណ្ន្វើការអន្ជើញ្ ួកន្ឲ្យចាប់នផ្ើមដច្កចាយរនបៀបដែល្ ួកន្មានាក់ៗនឹងដសវង

រកព្ះព្ីស្ទនៅអុំឡនុងការសិកសាព្ះ្ម្ីរពបចាុំន្ងៃជាព្ួសាររបស់្ ួកន្។អ្កក៏អាច្នមើលនៅនលើន្េេុំ្័រ

Mormon .org ផងដែរនូវវីនែអូបុណ្យព្ីស្ទមា៉ាស់ជាមួយនឹងសមាជិកដែលអ្កបនពងៀននេើយអន្ជើញ្ ួកន្ឲ្យ

ច្ូលរួមនៅក្នុងឱកាសនរៀងរល់ឆ្នាុំននះនែើម្ីដសវងរកព្ះព្ីស្ទតាមរយៈការន្វើតាមការបនពងៀនរបស់ពេង់។

ដៅ	ទី្ំផុត	ភ្ពដសាមះ	បតង់	រ្ស់	ពួកដ្	រាន	ទទួល	

នូវ	រគ្វាន់	រោល	មា៉ារា	និង	យ៉ូដស្	រាន	្ គ្ហាញ	ែល់	ពួកដ្	

នូវ	បពះឱរស	ដែល	ដៅ	ន្ងៃ	មួយ	នឹង	ដលើក	ោក់	មក	ដលើ	អង្គ	

បទង់	នូវ	អំដពើរា្	នន	មនុស្ស	ដលាក	។ 5

ពួកអ្នកណជឿណៅក្ននុងចំណោមពួកស្សន៍នរីនហ្វ

នឈិងស្សន៍ណលមឈិន

ែំដណើរ	ដរឿង	ែ៏	រំជួល	ចិត្ត	ស្ដីអំពី	រដ្ៀ្	ដែល	ពួក	អ្នក		

ដជឿ	ដៅ	ក្ននុង	ទវែី្	អាដមរិក		រាន	ទន្ទឹង	រង់	ចាំ	ទីសមារល់	នន	

រោរ	ប្សូត	រ្ស់	បពះអង្គ	សដ្គ្រះ	ដែល	មាន	ដៅ	ក្ននុង	

បពះ្ម្ីរ	មរមន	។

្ង្្វូន	ដៅចាំ	ថ្	អស់	អ្នក	ដែល	មាន	ដសចក្ដី	

ជំដនឿ	ដលើ	បពះប្ីស្ទ	បតូវ	រាន	ដ្	ដសើច	ចំអក	ដហើយ	

ដ្ៀតដ្ៀន	។	ពួក	អ្នក	ដចះែឹង	ដៅ	សម័យ	ដនាះ	រាន	

ដចាទ	ប្រោន់	ពួក	អ្នក	ដជឿ	ថ្	ដជឿដៅ	ដលើ	ដរឿង	អ្ិយជំដនឿ	

ែ៏	លងៃង់	ដ្លា	។	ពិតណាស់	ពួក	អ្នក	មិន	ដជឿ	រាន	្ ដងកើន	

សំដ�ង	ដសើច	ចំអក	រ្ស់	ពួកដ្	រហូត	ែល់	ពួកដ្	រាន	

្ដងកើត		«	ចលាចល	យា៉ាង	ធំ	»		មួយដៅ	ក្ននុង	ដែនែី	ដនាះ	

(	នីនហវែទី	3	1:7	)	។	ពួក	ដ្	រាន	ដមើល	គ្យ	ែល់	អស់	

អ្នក	ដែល	រាន	ដជឿ	ថ្	បពះអង្គ	សដ្គ្រះ	នឹង	ប្សូត	មក	។

កំហឹង	និង	អំដពើ	ដោរដៅ	រ្ស់	ពួកដ្	រាន	ដកើន	

ដ�ើង	យា៉ាង	ខ្លាំង	រហូត	ែល់	ពួកដ្	រោន់	ដត	ងងឹត	ងងល់	

ដៅ	្ ំ្ិទ	មាត់	អស់	អ្នក	ដែល	ដជឿ	ដលើ	បពះអង្គ	សដ្គ្រះ		។	ហថ
្ង ហន
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៦ លីអាេូណ្

ការរង់ចាំម្ពរះណយស៊ូវ

មានមនុស្សជានពច្ើនរានេន្ទឹងរង់ចាុំឲ្យ

ព្ះនយស៊ូវរានពបសូតមក។ឥឡនូវ

ននះនយើងេន្ទឹងរង់ចាុំឲ្យពេង់យងមកម្ងនេៀត!

នយើងអាច្នពតៀមខ្លួនជានពសច្តាមរយៈការនរៀន

អុំ្ីព្ះនយស៊ូវនេើយន្វើតាមពេង់។

នតើប្អនូនៗន្វើតាមព្ះនយស៊ូវតាមរនបៀប

ណ្?សូមសរនសរ្ ុំនិតរបស់ប្អនូនៗនៅនលើ

្កាយទាុំងននះ។

បពះ្ម្ីរ	មរមន	កត់បតា	ែំដណាះបសាយ	ែ៏	រន្ធត់	ចិត្ត	

ដនាះ	។ 6

ពួក	អ្នក	ដជឿ	ដែល	រាន	រស់	ដៅ	បរា	ដនះ	អាច	តំណាង	ឲ្យ	

អស់	អ្នក	ដែល	ដសវែង	រក	បពះប្ីស្ទ	សូម្ី	ដត	អ្នក	ដផ្សង	ដសើច	

ចំអក	�ក�ឺយឲ្យ	ក្ដី	។	ពួក	ដ្	ដសវែង	រក	បពះប្ីស្ទ	សូម្ី	

ដត	ដពល	មនុស្ស	ែនទ	ពយាយាម	និយាយ	្ ំដផ្ើស	ែល់ពួកដ្	

ថ្	ជា	មនុស្ស	មិន	្ រិសុទ្ធ	ខវែះ	សុជីវធម៌	ឬ	គ្យ	ដជឿ	។

្៉ុដន្ត	រោរ		ដមើល	គ្យ	រ្ស់	អ្នក	ែនទ	ពុំ	រាន	ដធវែើ	ឲ្យ	ពួក	

អ្នក	ដជឿ	ពិត	រាក់	ទឹក	ចិត្ត		ឈ្់	ដសវែង	រក	បពះប្ីស្ទ	ដ�ើយ	។

ណយើងដស្វងរកម្ពរះម្េរីស្

ដៅ	ក្ននុង	ឆ្នាំ	ដនះ	ដហើយ		ពិដសស	ដៅ	រែូវ	រោល	្ ុណ្យ	

ប្ីស្ទមា៉ាស់	ដនះ	វា	នឹង	ផ្ដល់	ប្ដយាជន៍	ែល់	ដយើង	ឲ្យ	សួរ	

សំណួរ	ដនះ	ម្ដង	ដទៀត	ថ្	«	ដតើ	ខ្នុំ	នឹង	ដសវែង	រក	បពះប្ីស្ទ	

តាម	រដ្ៀ្ណា	?	»

អំ�នុង	បរា	ែ៏	លំរាក	មួយ	នន	ជីវិត	រ្ស់	បទង់	ដស្ដច	

ោវីឌ	ែ៏	អសាចារ្យ	រាន	សរដសរ	ថ្	«	ឱ	បពះអង្គ	ដអើយ	បទង់	

ជា	បពះ	នន	ទូល្ង្គំ	ទូល្ង្គំ	នឹង	ដសវែង	រក	បទង់	អស់	ពី	ចិត្ត	

បពលឹង	ទូល្ង្គំ	ដបសក	រក	បទង់	រូ្	សាច់	ទូល្ង្គំ	រឭក	ចង់	

រាន	បទង់	»	។ 7

ប្ដហល	ជាឥរិយា្្		នន	រោរ	ដសវែង	រក	បពះ	ដនះ		្ ឺជា	

ដហតុផល	មួយ	ដែល	ោវីឌ	បតូវ	រាន	ពិពណ៌នា	ថ្	ជា	្ ុរស	

ដែល	ជា	ទី	រា្់	បពះទ័យ	រ្ស់	បពះ	។ 8

អំ�នុង	រែូវរោល	្ ុណ្យ	ប្ីស្ទមា៉ាស់	ដនះ	និង	ដពញ	មួយ	

ឆ្នាំ	សូម	ឲ្យ	ដយើង	ដសវែង	រក	បពះអង្គសដ្គ្រះ	ជាទីបសឡាញ់	

រ្ស់	ដយើង		ជា	បពះ	នន	ដមបតីភ្ព	ជា	បពះ	ែ៏	្ រិសុទ្ធ	នន	

សាសន៍	អរ៊៊ីបសាដអល	ឲ្យ	អស់	ពី	ែួង	ចិត្ត	និង	បពលឹង	រ្ស់	

ដយើង	។	ភ្្ដបចើន	ចំដោះ	្ ំណង	បរាថ្នា	ដនះ	ពុំ	បតឹមដត	

្គ្ហាញ	ថ្	ដតើ	ដយើង	ជា	នរណា	ក្ននុង	នាម	ជា	សមាជិក	

សាសនាចបក	នន	ពួក	្ រិសុទ្ធ	ន្ងៃ	ចុង	ដបរោយ	្ ៉ុដណាណះ	ដទ	

្៉ុដន្ត	ដលើស	ពី	ដនះ	ដទៀត	វា	កំណត់	អំពី	អត្តសញ្ញាណ	ពិត	

រ្ស់	ដយើង	ក្ននុង	នាម	ជា	ពួក	សិស្ស	រ្ស់	បពះប្ីស្ទ	។ ◼
កំណ�់ចំោំ

	 1.	លូរោ	2:8	។

	 2.	សូម	ដមើល	លូរោ	2:15	។

	 3.	សូម	ដមើល	មា៉ាថ្យ	2:1–2	។

	 4.	សូមដមើល	មា៉ាថ្យ	2:11	។

	 5.	សូមដមើល	លូរោ	2:22–38	។

	 6.	សូម	ដមើលនីនហវែទី3	1	។

	 7.	ទំនុកែំដកើង	63:1	។

	 8.	សូមដមើល	កិច្រោរ	13:22	។
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ស្រលឈិខឈិ�បណម្ងៀនសួរសុខ្រុក្ខ

្ររូម្រធិកសោអ្្ថបទចនរះសបកបចោ�ការអធធិសាឋាន

នធិងដ្រវងរកការបំ្ុ្រ្ ំនធិ្ចដើម្ីដឹងអំពីអវីដដលស្រូវ

ដេកចា�។ច្ើការ�ល់ដឹងអំពីចោលបំណងនន

្រមា្ម្រច្គ្ររះនឹងចរៀបេំបុស្ីទាំងឡា�រប្រ់សពរះ

្រសមាប់ពរជ័�ននជីវិ្ដ៏ចៅអ្រ់កល្ជានធិេ្ចរាន

យ៉ាងដរូេចម្េ?

ប្ធាន	្ូមា៉ាស	ដអស	ម៉នសុន	រាន	មាន	

ប្សាសន៍	ថ្		«	ដយើង	បតូវ	រាន	ហរ៊ុមព័ទ្ធ	

ដោយ	អ្នក	ដែល	បតូវ	រោរ	រោរយកចិត្ត	ទុក	ោក់	

រោរដលើក	ទឹក	ចិត្ត	រោរ	រាំបទ	រោរលួងដលាម	

និង	សណាតានចិត្ត	ល្		រ្ស់	ដយើង	»	។	«	ដយើង	

្ឺ	ជា	បពះហស្ដ	រ្ស់	បពះអមាចាស់	ដៅ	ដលើ	ដផនែី	

ដនះ	ដោយ	ទទួល	រាន	្ ញ្ជា	ឲ្យ	្ ដបមើ	ដហើយ	

ជួយ	ែល់	កូនដៅ	បទង់	។	បទង់	ពឹងដលើ	ដយើង	

មានាក់ៗ	»	។ 1

ប្ធាន	ហិនរី	្រ៊៊ី	អាវរិង	ជា	ទីប្ឹកសា	ទីមួយ	

ក្ននុង	្ ណៈប្ធាន	ទីមួយ	រាន	មាន	ប្សាសន៍	

ថ្	«	រោរ	ផ្លាស់្្ដវូរ	ែ៏	ធំ	មួយ	រាន	ចា្់	ដផ្ដើម	មាន	

ក្ននុង	ែួងចិត្ត	្ ង្្វូន	ដៅដពល	្ ង្្វូនរានចូល	

មក		ក្ននុង	សាសនាចបក	ដនះ	។	្ង្្វូន	រាន	ដធវែើ	

ដសចក្ដី	សញ្ញា	មួយ	ដហើយ	្ ង	្ ្វូន	រាន	ទទួល	

រោរ	សនយា	មួយ	ដែល	រាន	ចា្់	ដផ្ដើម	ផ្លាស់	្ ្ដវូរ	

ចរិត	រ្ស់		្ ង្្វូន	។	.	.	.

«	.	.	.	្ង្្វូន	រាន	សនយា	ថ្	នឹង	ជួយ	

បពះអមាចាស់	សបមាល	្ ន្ទនុក		[	រ្ស់	មនុស្ស	ែនទ	]		

និង	ទទួល	រាន	រោរ	លួងដលាមចិត្ត	។	ដពល	

្ង្្វូន	ទទួល	អំដណាយទាន		នន	បពះវិញ្ញាណ	

្រិសុទ្ធ	្ង្្វូន	បតូវ	រាន	ប្ទាន	ឲ្យ	នូវ	អំណាច	

ដែើម្ី	ជួយ	សបមាល	្ ន្ទនុក	ទាំង	ដនាះ	»	។ 2

ជីន	្រ៊៊ី	្រ៊៊ីងោំ	ជា	ប្ធាន	សមា្ម	សដ្គ្រះ	

ទូដៅ	រាន	មាន	ប្សាសន៍	ថ្	«	ដយើង	ចង់	ដប្ើ	

ពន្ឺ	នន	ែំណឹងល្	ដែើម្ី	ដមើលដ�ើញអ្នក	ែនទ	

ែូច	ជា	បពះអង្គ	សដ្គ្រះ	បទង់	ទត	ដ�ើញ	ពួកដ្	

—	ដោយ	ក្តី	អាណិត	អាសូរ	ក្តី	សង្ឹម	និង	ក្តី	

ស្្នុរស	។	«	ន្ងៃ	ដនាះ	នឹង	មក	ែល់	ដពល	ដយើង	

នឹង	មាន	រោរ	យល់	ទាំងបសុង	ែល់	ចិត្ត	អ្នក	ែនទ		

ដហើយ	ដយើង	នឹង	មាន	អំណរ	្ ុណ	ចំដោះ	ដសចក្តី	

ដមតាតា	ដែល	រាន	្ គ្ហាញែល់	ដយើង	—	្ឺ	ែូច	ជា	

ដយើង	ផ្តល់	្ ំនិត	និង	ោក្យ	សម្តី	ដោយ	ដសចក្តី	

ស្្នុរស	ដៅ	រោន់	អ្នក	ែនទ	។	.	.	.

«	រោតពវែកិច្	និង	ឯកសិទ្ធិ	រ្ស់	ដយើង	្ ឺ	បតូវ	

ទទួល	យក	រោរ	រីក	ចដបមើន	ដៅ	ក្ននុង	ខ្លួន	មនុ្រ្

ស្ប់ររូប	ដពល	ដយើង	ពយាយាម	រោលាយ	ឲ្យ	រោន់ដតែូច	

ជា	បពះអង្គ	សដ្គ្រះរ្ស់	ដយើង	»	។ 3

ដពលដយើង		ដរក	្ ន្ទនុក	រានា	ដៅ	វិញ	ដៅ	មក	

ដហើយ	រកសា	ដសចក្ដីសញ្ញា	រ្ស់	ដយើង	ដនាះ	

ដយើង	រោន់	ដត	សារល់	នូវ	បពះដចសាដា	ពយារាល	

រ្ស់	បពះដយសរ៊ូវ	ប្ីស្ទ	។	ដអលដឌើរ	ដជ្ហវែី	អ័រ	

ហូ�ិន	ក្ននុង	កូរ៉ុម	នន	ពួក	សាវក	ែ្់ពីរ	នាក់	រាន	

្ដបងៀន	ថ្		«	ដពល	ពិចារណាអំពី		តនម្	ដែល	មិន	

អាច	រោត់	ន្្	រាន	នន	រោរ	ឆ្កាង	និង	ែគ្វាយ	ធួន		

យល់ព្មេេួលបន្ទនុក

រានានៅវិញនៅមក

សូមពឈិចារោអំពរី

សំណួរណនរះ

នតើការជួយដរក

បន្ទនុកមនុស្ស

ែនេនិងការ

រកសានសច្ក្ី

សញ្ញារបស់នយើង

នបើកផ្នូវថ្វាយ

ព្ះនយស៊ូវព្ីស្ទ

នែើម្ី្ យារាល

ែល់ជនដែលខវះ

ខាតយ៉ាងែូច្

នម្ច្?

កំណ�់ចំោំ

	 1.	្ូមា៉ាស	ដអស	ម៉នសុន	«	Serve the Lord with 
Love	»	Liahona,	ដខ	កុម្ៈ	ឆ្នាំ		2014	ទំព័រ		4	។

	 2.	ហិនរី	្រ៊៊ី	អាវរីង	«	The Comforter	»	Liahona,	
ដខ	ឧសភ្	ឆ្នាំ	2015	ទំព័រ	18	។

	 3.	ដជន	្រ៊៊ី	្រ៊៊ីងោំ	«	I Will Bring the Light of 
the Gospel into My Home	»	Liahona,	
ដខ	វិច្ិរោ	ឆ្នាំ	2016	ទំព័រ	6,	8	។

	 4.	ដជ្ហវែី	អ័រ	ហូ�ិន	«	Broken Things to 
Mend	»	Liahona,	ដខ	ឧសភ្	ឆ្នាំ	2006		

ទំព័រ		71	។

ដនាះ	ខ្នុំ	សនយា	ែល់	្ ង្្វូន	ថ្	បទង់	នឹង	ពុំ	ដរាះ្ង់	

ដយើង	ដចាល	ដៅ	ដពល	ដនះ	ដ�ើយ	។	ដពល	បទង់	

មាន	្ ន្ទវូល	ដៅ	រោន់	អ្នក	កម្សត់	ខ្ង	វិញ្ញាណ	

ថ្	‹	ចូរ	មក	ឯ	ខ្នុំ	›	ដនាះ	បទង់	មាន	ន័យ	ថ្	បទង់	

សារល់	ផ្វូវ	ដចញ	ដហើយ	បទង់	សារល់	ផ្វូវ	ដែល	បតូវ	

ដ�ើង	។	បទង់	សារល់	វា	ដោយសារ	បទង់	រាន	ដែើរ	

ដលើ	ផ្វូវ	ដនាះ	ដហើយ	។	បទង់	សារល់	ផ្វូវ	ដនាះ	ដោយ	

សារ	បទង់	្ ឺ	ជា្្ភូវ»។ 4

ប្រេម្ពរីរបដន្ថម

មា៉ាថ្យ	25:40,	រោឡាទី	6:2,		

ម៉ូសាយ	2:17,	18:8–9
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៨ លីអាេូណ្

ការនលើកកម្ស់

ច្ើច�ើងអាេជួ�ករូនចៅរប្រ់ច�ើងឲ្យ

កាលា�ជាអ្កចរៀន្ររូស្កាន់ដ្្រកម្មរាន

យ៉ាងដរូេចម្េ?

ណដាយដ័ហ្ហ្�

កាល	ពីដពល	កន្ង	ដៅ	ភរិយា	រ្ស់	

ខ្នុំ	និង	ខ្នុំ	រាន	ខវែល់	ខ្វាយ	អំពី	រដ្ៀ្	នន	

រោរ	អភិវឌ្ឍ	ឥរិយា្្	មួយ	ដៅ	ក្ននុង	ខ្លួន	

កូនៗ	ដពញ	ជំទង់	មួយ	ចំនួន	រ្ស់	ដយើង		អំ�នុង	រោរ	សិកសា	

បពះ្ម្ីរ	ជា	ប្ួសារ	រាបតី	ជួ្ជុំ	បកុម	ប្ួសារ	បពមទាំង	

ដៅក្ននុង	រោរ	សន្ទនា	មួយ	ទល់	នឹង	មួយ	អំពី	ែំណឹងល្	

ដែល	ឥត	្ បមុង	ទុក	រ្ស់	ដយើងផងដែរ	។	ពួកដ្	មាន	

លក្ខណៈ	សម្ត្តិបតូវ	តាម		្ ទោឋាន	ដរៀន	សូបត	ែ៏តូច	

្ំផុត	—	រួម	មាន	វត្តមាន	រោរ	ដផ្ដាត	អារម្ណ៍	ម្ដង	មាកាល	

និង	ចដម្ើយ		ដប្ើ	ោក្យ	ដត	មួយ	មា៉ាត់	—	្៉ុដន្ត	ពួកដ្	ពុំ	រាន	

ប្�វូក	យា៉ាង	សកម្	ដៅ	ក្ននុង	រោរ	ដរៀនសូបត	ដ�ើយ	។

ដយើង	រាន	ែឹង	ថ្	ដែើម្ីឲ្យ	ពួកដ្	ទទួល	រាន	

ទី្នាទាល់	ែ៏	រឹង	មាំ	ដហើយ	មាន	្ ទ	ពិដសាធន៍	ពី	រោរ	ដប្	

ចិត្ត	ដជឿ		ែ៏	សរ៊៊ី	ជដបរៅ		ផ្ទាល់	ខ្លួន	មួយ			តាម	រយៈ		បពះដចសាដា	នន	

បពះវិញ្ញាណ	្ រិសុទ្ធ		ដនាះ	ពួកដ្	បតូវ	ដធវែើ	ដរឿង	ដបចើន	ដទៀត	។	

បពះអង្គ	សដ្គ្រះ	សពវែ	បពះទ័យ	ឲ្យ	ពួក	សិស្ស	រ្ស់	បទង់	ពុំ	

បរាន់	ដត	សាដា្់	្ ន្ទវូល	រ្ស់	បទង់	្ ៉ុដណាណះ	ដទ	—		

បទង់	សពវែ	បពះទ័យ	ឲ្យ	ពួកដ្	ដធវែើ	តាម	រោរ	្ ដបងៀន	រ្ស់	

បទង់	ដោយ	ដសចក្ដីជំដនឿ	ផង		ដែរ		(	សូម	ដមើល	ការ

បចសងៀនតាមរចបៀបរប្រ់សពរះអមាចា្រ់	[	ឆ្នាំ		2016	]	

ទំព័រ	30	)	។

មាន	យ្់	មួយ		ដយើង	រាន	និយាយ	នឹង	ពួកដ្	អំពី	

អារម្ណ៍	រ្ស់	ដយើង	។	ដរាល្ំណងរ្ស់	ដយើង	្ ឺ	

ដែើម្ី	ប្ឹកសា	នឹង	ពួកដ្	ដៅ	ក្ននុង	រោរ	ពិភ្កសា	មួយ	ដែល	

ែឹកនាំ	ដោយ	បពះវិញ្ញាណ	។	្៉ុដន្ត	រំដពច	ដនាះ		រោរ	

ពិភ្កសា	រ្ស់	ដយើង		រោលាយ	ដៅ	ជា	រោរ	និទានដោសនាដត	

ឯក	ឯង	វិញ	។	ពួក	កូន	ប្ុស	រ្ស់	ដយើង	រាន		ឮ	សារ	រ្ស់	

ដយើង	្៉ុដន្ត	វា	ពុំ	រាន	្ ៉ះោល់	ែល់	្ ំនិត	និង	ែួង	ចិត្ត	

រ្ស់	ពួកដ្	ដ�ើយ	។

្ទពិដសាធន៍	ដនាះ	រាន	ដធវែើ	ឲ្យ	ដយើង	ខវែល់	ខ្វាយ	ែូដច្នះ	

ភរិយា	រ	្ ស់	ខ្នុំ	និង	ខ្នុំ	រាន	ចា្់ដផ្ដើម	ពិចារណា	អំពី	រដ្ៀ្	

ដែល	ដយើង	អាច	ជួយ	កូន	រ្ស់	ដយើង	ឲ្យ	រោន់ដត	សកម្		

ក្ននុង	រោរ	ដរៀនសូបត	ែំណឹងល្	ដោយ	្ ំផុស	ពួកដ្	ឲ្យ	

ដធវែើ	សកម្ភ្ព	ជំនួស	ឲ្យ	រោរ	រង់ចាំ	ដយើង	និយាយ	និង	

្ដបងៀន	។	សំណួរ	រ្ស់	ដយើង	រាន	ែឹកនាំ	ដយើង	ដៅ	រក	

រោរ	្ ដងកើត	ដផនរោរ	មួយ		ដោយ	ដផ្ក	ដលើ	អវែី	ដែល	ដយើង	

រាន	ដរៀន	មក	ពី	រោរ	សិកសា	្ ទ្ម្ីរ	ប្សាសន៍	រ្ស់	

ពួក	ពយារោរី	ន្ងៃ	ចុង	ដបរោយ	និង	ធនធាន	ដផ្សង	ដទៀត	រ្ស់	

សាសនា	ចបក	ដែល	ទាក់	ទង	នឹង	រោរ	្ ដបងៀន	និង	រោរ		

ដរៀន	សូបត	។	ដផនរោរ	រ្ស់	ដយើងដចងថ្

ការដឹកនាំកូនចៅរបស់ច�ើងឲ្យសសវែងរក

ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចៅក្នុងការ្ ិភាកសាជាព្រួសារ

បណ្ដរះច្រេក្ីស្រឡាញ់នធិងការចោរព។		

ដសចក្ដី	បសឡាញ់	្ ន្ទន់	ែួងចិត្ត	។	រោរ	្ គ្ហាញ		

ដសចក្ដី	បសឡាញ់	នឹង	ជួយ	ដរៀ្ចំ	កូនៗ	រ្ស់	ដយើង		

សបមា្់	បពះ	ដចសាដា	នន	បពះវិញ្ញាណ	្ រិសុទ្ធ	។	វា	ក៏		

នឹង	្ ំោក់្ំ្៉ន្ំណង	បរាថ្នា	និង	ឆន្ទៈ	រ្ស់	ពួកដ្		

ដែើម្ី	ចូលរួមក្ននុងរោរ	ដរៀនសូបត	ខ្ង	វិញ្ញាណ	យា៉ាង		

សកម្	ផង	ដែរ		។	រោរ	ដរារព	ែល់	កូនៗ	រ្ស់	ដយើង		

ដោយរោរ	សាដា្់	និង	ដរារព	ទស្សនៈ		និង	អារម្ណ៍		

រ្ស់	ពួកដ្	នឹង	ជួយ	ពួកដ្	ឲ្យ	មាន	អារម្ណ៍	សុវត្ិភ្ព	

ដហើយ	រោន់	ដត	យល់	បពម	ដែើម្ី	ដចកចាយ	អារម្ណ៍	ដែល	

ពួកដ្	មាន	។

បចសងៀនចោ�សពរះវិញ្ញាណ។	រោរ	សដងកត	ដមើល		

និង	សាដា្់	ដោយ	ប្ុង	ប្យ័ត្ន	ែល់	កូនៗ	រ្ស់	ដយើង			

នឹង	ដរៀ្ចំ	ដយើង	ឲ្យ	ដចះ	អារោត់	តាមរយៈ	បពះវិញ្ញាណ		

នូវ	ោក្យ	សម្ដី	ដែល	បតូវ	និយាយ	្ នាទា្់	ដទៀត	សំណួរ		

ដែល	បតូវ	សួរ	ឬ	រោរ	អដញជើញ	បតូវ	ដធវែើ	ដែល	នឹង	ែឹកនាំ		

ពួកដ្	ឲ្យ	ដសវែង	រក	បពះដចសាដា	នន	បពះវិញ្ញាណ	ដៅ	ក្ននុង	រោរ	

ដរៀន	សូបត	រ្ស់	ពួកដ្	។

ែល់ការ្ ិភាកសា

ការបណម្ងៀនតាមរណបៀបរបស់ម្ពរះអង្សណ្គ្គារះ
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ពសងឹងរល់ការពធិភាកសោចៅក្នុងបន្ទភូលរប្រ់សពរះ។	

រោល	រោរដចកចាយ	្ ំនិត	និង	ទស្សនៈ	ផ្ទាល់	ខ្លួន	រ្ស់	

ដយើង	អំពី	ែំណឹងល្	រួម	រានា	អាច	ជួយ	ជា	ដរឿយៗ	្ទ្ម្ីរ	

និង	ប្សាសន៍	រ្ស់	ពួក	ពយារោរី	នន	ពួក	្ រិសុទ្ធ	ន្ងៃ	ចុង	

ដបរោយ	នឹង	ផ្ដល់	នូវ	រោរត	ភ្ជា្់	ដៅ	នឹង	បពះវិញ្ញាណឲ្យ	

រោន់ដត	មាន	ឥទ្ធិពល	ដហើយ	សរ៊៊ី	ជដបរៅ		(	សូម	ដមើល	្.	

និង	ស.	84:45	)	។

ចធវើឲ្យសពរះអង្គ្រច្គ្ររះកាលា�ជាមរូលោឋានស្ឹរះននការ

ពធិភាកសោអំពីដំណឹងល្អ។	ខ្ឹមសារ	និង	អនុភ្ព	នឹងដកើត	

មាន	ែល់	រោរ	ពិភ្កសា	រ្ស់	ដយើង	ដពល	កូនដៅ	រ្ស់	

ដយើង	ដមើល	ដ�ើញ	នូវអវែី	ដែល	ដយើង	កំពុង	ពិភ្កសា	ដនាះ		

ទាក់ទង	នឹង	បពះអង្គ	សដ្គ្រះ	និង	ែគ្វាយ	ធួន	រ្ស់	បទង់	

ដែល	ជា	«	ឫស	្ ល់	នន	ដរាលលទ្ធិ	ជា	ប្ិស្តសាសនិក	»		

(	្រ៊យែ៍	ដ�	ផ្កកឺ	«	The Mediator	»		Ensign,	
ដខ		ឧសភ្	ឆ្នាំ		1977	ទំព័រ	56	)	។

្រួរ្រំណួរបំ្ុ្រ្ ំនធិ្ទាំងឡា�។	សំណួរ	ដែល	

មាន	ប្សិទ្ធភ្ព	នឹង	ែឹកនាំ	កូនដៅ	រ្ស់	ដយើង	ដឆ្ពះ	ដៅ	

រោន់	ដសចក្ដីពិត	ដហើយ	យល់	ដោយ	ផ្ទាល់	មក	ពី	្ ទ្ម្ីរ	

និង	ប្សាសន៍	រ្ស់	ពួក	ពយារោរី	ដោយ	មាន	ជំនួយ	ពី	

បពះវិញ្ញាណ	។	អវែី	ដែល	ពួកដ្	ដរៀន	តាម	រដ្ៀ្	ដនាះ	នឹង	

មាន	ន័យ	ដបចើន	ចំដោះ	ពួកដ្	ជាង	រោរ	ពន្យល់	ែ៏	ចបាស់	

្ំផុត	រ្ស់	ដយើង	ស្ដីពី	ឯកសារ	ែូច	រានា	ដនាះ	ដៅ	ដទៀត	។

ចលើកទឹកេធិ្្្រមាជធិកស្ួសារឲ្យនធិយ�។	ដពល	

កូនដៅ	រ្ស់	ដយើង	ដប្ើ	ោក្យ	សម្ដី	រ្ស់	ពួកដ្	ផ្ទាល់	

ដែើម្ី	្ គ្ហាញ	នូវ	អវែី	ដែល	ពួកដ្	កំពុង	ដមើល	ដ�ើញ	្ិត	

ឬ	មាន	អារម្ណ៍	ដនាះ	ពួកដ្	អដញជើញ	បពះវិញ្ញាណ	

្រិសុទ្ធ	ឲ្យ	ជួយ	ពួកដ្	ែឹង	អំពីអវែី	ដែល	បតូវ	និយាយ	និង	

រដ្ៀ្	ដែើម្ី	ដប្ើ	វា	។	ែំដណើររោរ	ដនាះ	នឹង	ជួយ	ពួកដ្	

ឲ្យ	ដមើល	ដ�ើញ	ដហើយ	យល់	រោន់	ដត	ចបាស់	អំពីអវែី	ដែល	

បពះអមាចាស់	សពវែបពះទ័យ	ឲ្យ	ពួកដ្	ដរៀន	សូបត	ដហើយ	

ទទួល	អារម្ណ៍	។

េរូរអ្់ធ្ម្់!	បពះវិញ្ញាណ	្ រិសុទ្ធ	នឹង	ដធវែើរោរ		

ជាមួយ	នឹង	កូនដៅ	រ្ស់	ដយើង	ដពល	ពួកដ្	ដសវែង		

យល់	ពីដសចក្ដី	ពិត	ដៅ	ក្ននុង	្ ំនិត	និង	ែួង	ចិត្ត	រ្ស់		

ពួកដ្	។	ដយើង	បតូវ	តទល់នឹង	រោរ	ល្លួង	ដែើម្ី	្ គ្អាក់		

ែល់	រោរ	ដសវែង	រក	រ្ស់	ពួកដ្		ដោយ	រោរ	ចូល	ដៅ	្ គ្អាក់	

ភ្លាម	ជាមួយ	នឹង	ទស្សនៈ	ផ្ទាល់	ខ្លួន	និង	ែំដណាះ	បសាយ	

ដោយ	ខ្លួន	ឯង	។

ដឹកនាំចោ�្ ំររូ។	រោរ	ខិតខំ	ដរៀនសូបត	ដហើយ	រស់	

ដៅ	តាម	ែំណឹងល្	តាម	រដ្ៀ្	ែូច	រានា	ដែល	ដយើង	សុំ	ឲ្យ	

កូនដៅ	រ្ស់	ដយើង	ដធវែើ	នឹង	ជួយ	ដយើង	ឲ្យ	មាន	្ ុណ	សម្ត្តិ	

ប្្់	បរាន់	ដែើម្ី	ទទួល	រាន	រោរ	រាំបទ	និង	រោរ	ែឹកនាំ	ពី	

បពះវិញ្ញាណ	ដៅ	ក្ននុង	រោរ	ពិភ្កសា	រ្ស់	ដយើង	។

ដពល	ដយើង	រាន	ពយាយាម	អនុវត្ត	ដផនរោរ	រ្ស់	

ដយើង	ដយើង	កំពុង	ដរៀន	ថ្	រោរ	អដញជើញ	បពះដចសាដា	នន	

បពះវិញ្ញាណ	្ រិសុទ្ធឲ្យ		ចូល	មក	ក្ននុង	រោរ	ពិភ្កសា	ជា	

ប្ួសារ	រ្ស់	ដយើង	នឹង	បតូវរោរ	រោរ	ហវែឹក	ោត់	និង	

ដពលដវលា	។	្៉ុដន្ត	ដយើង	ពុំ	រាក់	ទឹក	ចិត្ត	ឬ	ដរាះ	្ ង់	

ដចាល	ដ�ើយ	។	ែូចជា	រោល	ពី	យ្់	មុន	កូនបសី	រ្ស់	

ដយើង	អាយុ	10	ឆ្នាំ	រាន	្ ំផុស	្ ំនិត	ដោយ	្ ទ្ម្ីរ	

មួយ	ដៅ	ក្ននុង	បពះ្ម្ីរ	មរមន	ដែល	ដយើង	រាន	អាន	ជា	

ប្ួសារ	រាន	សួរសំណួរ	ដោយ	ភ្ព	ដសាមះបតង់	ដផ្មដល្ម	

ថ្		«	ដតើ	រា៉ាមា៉ាក់	ដរៀន	ដោយ	បពះវិញ្ញាណ	្ រិសុទ្ធ	តាម	

រដ្ៀ្ណា	?	»	ខ្នុំ	រាន	ញញឹម	។	ខ្នុំ	រាន	ែឹង	ថ្	ដយើង	

កំពុង	មក	ែល់		ផ្វូវ	ដផ្សង	ដហើយ	! ◼

្រពវនថងៃចនរះអ្កនធិពន្កំពុងបចសមើជាសបធ្នចប្រ្រកកម្មចៅ

កឺរីទីរាសបចទ្រចសប្រ៊ីល។

នសៀវនៅដណនាុំការបនពងៀន្ ្មីការបអ្ងៀន  តារ រអបៀប របែ់ ្ពះេង្ 

ែអ្ង្រះមានោក់ប្្នូលនូវនយបល់សពមាប់ការបនពងៀនែល់នក្មងជុំេង់

និងកុមារតូច្ៗផងដែរ។សូមនមើលteaching .lds .org។

របស់នយើង
នៅក្នុងព្ួសារ



១០ លីអាេូណ្

ប្រាំ
ពីរ	រយ	ឆ្នាំ	មុន	រោរ	ប្សូត	រ្ស់	បពះដយសរ៊ូវ	ប្ីស្ទ	ដៅ	ភូមិ	ដ្ដ្្ហិម	ក្ននុង	បសុក	យូោ	ដនាះ	ពយារោរី	ដអសាយ	

រាន	ប្រោស	ថ្	«	ដមើល	នាងបពហ្ចារី	នឹងមាន	្ ភ៌	ប្សូត	រាន	្ ុបតា	មួយ	ដហើយ	នឹង	ឲ្យ	បពះនាម	ថ្	

ដអមា៉ាញវូដអល	»	(	ដអសាយ	7:14	)	។

ដៅ		125		ឆ្នាំ	មុន	រោរ	ប្សូត	រ្ស់	បពះអង្គ	សដ្គ្រះ		ដនាះ	ដស្តច	ដ្នយា៉ាមីន	រាន	ពយាករ	ថ្	«	បទង់	នឹង	បតូវ	រាន	ដៅ	

ថ្	បពះ	ដយសរ៊ូវ	ប្ីស្ទ	បពះរាជ្ុបតា	ននបពះ	បពះវរ្ិតា	នន	សាថានសួ្៌	និង	ដផនែី	បពះ	ដែល		្ ដងកើត	វត្នុ	សពវែសារដពើ	ចា្់	តាំង	

ពី	ែំ្ូង	មក	ដហើយ	មាតា	រ្ស់	បពះអង្គ	នឹង	បតូវ	រាន	ដៅ	ថ្	មា៉ារា	»		(	ម៉ូសាយ	3:8	)	។

ដៅ	មួយ	ន្ងៃ	មុន	រោរ	ប្សូត	រ្ស់	បពះឱរស	ដយសរ៊ូវ	នីនហវែ	ជា	កូន	ប្ុស	រ្ស់	នីនហវែ	រានសាដា្់	ឮ	សំដ�ង	មួយ	្ ន្ឺ	

ដ�ើង	ថ្	«	ន្ងៃដស្ក	ដ�ើង	ដយើង	នឹង	ចុះ	មក	ឯ	ដលាកិយ	»		(	នីនហវែទី	3	1:13	)	។

លុះ	ដស្ក	ដ�ើង	ដៅ	បជុង	មាខាង	ដទៀត	នន	ពិភពដលាក	បពះប្ីស្ទ	រាន	ប្សូត	។	វា	ចបាស់	ណាស់	ថ្	មាតា	បទង់	មា៉ារា	

រាន	សម្ឹង	ដមើល	ដៅ	្ ុបត	ខ្លួន	ដែល	ដទើ្	ប្សូត	ដែល	ជា	្ ុបតា	្ ដងកើត	ដត	មួយ	្ ត់	រ្ស់	បពះវរ្ិតា		ខ្ង	សាច់ឈាម	

ដោយ	ដសចក្ដី	អសាចារ្យ	។

ដៅ	ដលើ	ភ្នំ	យូោ	ជុំវិញ	ភូមិ	ដ្ដ្្ហិម	លូរោ	បរា្់	ដយើង	ថ្	ពួក	អ្នក	្ គ្វាល	រាន	ដៅ	ទី	វាល		(	សូម	ដមើលលូរោ	

2:8	)	។	ពួក	អ្នក	្ គ្វាល	ទាំងដនះ	្ ឺជា		«	មនុស្ស	សុចវិត	ដហើយ	្ រិសុទ្ធ	»		(	សូម	ដមើលអាលមា៉ា	13:26	)		ដែល	

រាន	ដធវែើ	ជាសាក្សី	ែល់	បពះប្ីស្ទ	។

«		ដនាះ	ដមើល	មាន	ដទវតា	នន	បពះអមាចាស់	មក	ឈរ	ជិត	ដ្	ឯ	សិរី	ល្	រ្ស់	បទង់	ក៏	ភ្ឺ	ឆ្វាត់ជុំវិញ	ដហើយ	ដ្	មាន	ដសចក្តី	ភ័យ	

ខ្លាច	ជា	ខ្លាំង	។

«		ដត	ដទវតា	បរា្់	ថ្	កុំ	ខ្លាច	អី	ដមើល	ខ្នុំ	មក	បរា្់	ែំណឹង	ល្	ែល់	អ្នក	រាល់	រានា	ពីដសចក្តី	អំណរ	យា៉ាង	អសាចារ្យ	ដែល	

សបមា្់	្ ណាតាជន	ទាំង	អស់	រានា	។

«	ែ្ិត	ដៅ	ន្ងៃដនះ		មាន	បពះអង្គសដ្គ្រះ	1	អង្គ	ប្សូត		ែល់	អ្នករាល់រានាដៅបកុងហ្លួងោវីឌ	្ ឺជា	បពះប្ីស្ទ	ែ៏ជា	

បពះអមាចាស់	។	.	.	.

ណដាយដអលណឌើរ

រ៉ូណលណអរា៉សបាន

ក្នុងកូរ៉ុមនន្ ួកសាវកែប់្ីរនាក់

សរសសើរដល់ប្្រះ
ដ៏ខ្ពស់បំផុត

ចពលោច�ើងចធវើការរួមនឹងសពរះអមាចា្រ់—ចធវើអវីដដលសទង់បញ្ជាចេើ�

បំ្ុ្រ្ ំនធិ្ដល់មនុ្រ្ជុំវិញច�ើង—ច�ើងកំពុងចធវើជាសាក្ីថាសទង់

មានសពរះជន្មរ្រ់ចេើ�ថាសទង់ស្រឡាញ់ច�ើង។
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១២ លីអាេូណ្

«		ដនាះ	បសា្់ដត	មាន	ពួក	ពល	្ រិវារកកកុញ	សាថានសួ្៌មក	ដៅ	ជាមួយ	នឹង	ដទវតា	

ដនាះ	ក៏	ដោលសរដសើរ	ែល់	បពះថ្

«	សួស្ដីែល់បពះ	ដៅ	សាថានែ៏ខ្ស់្ំផុត	ដហើយ	ដសចក្ដីសុខសាន្ត	ដៅ	ដផនែី			

ដៅ	កណាតាល	មនុស្ស	ដែល	ជាទី	រា្់	បពះហឫទ័យ	ែល់	បទង់	»	(	លូរោ	2:9–11,	

13–14	)	។

សូម	បសនម	្ ិតអំពីទិែ្ឋភ្ព	ដៅ	ក្ននុង	បសុក	យូោ	—	នផ្ទ	ដម�	ែ៏	ភ្ឺ	ដចង	ចាំង	ដោយ	

ពន្ឺ	នន	ផ្កាយ	មួយ	ែ៏	ភ្ឺ	បតចះ	បតចង់	ដហើយ	បកុម	ចដបមៀង	ពី	សាថាន	សួ្៌	រាន	អ្អរ	ែល់	

បពឹត្តិរោរណ៍	ែ៏អសាចារ្យ	ដនះ	។	រួច	ពួក	អ្នក	្ គ្វាល	រាន	ដៅ	«	ជាប្ញា្់	»	(	លូរោ	

2:16	)	ដែើម្ី	ដមើល	បពះឱរស	ដផ្ដក	ដៅ	ក្ននុង	ស្នវូក	។	ដបរោយ	មក	ពួកដ្		«	រាន	រា៉យរា៉្់	»	

(	លូរោ	2:17	)	អំពីអវែី	ដែល	ដ្	រាន	ដ�ើញ	។

ដៅ	្ ុណ្យ	ប្ីស្ទ	មា៉ាស់	ដរៀង	រាល់	ឆ្នាំ	ដយើងដធវែើ	ជាសាក្សី	្ ដន្ម	ដទៀត	ថ្	

បពះដយសរ៊ូវប្ីស្ទ	ជា្ុបតា	ពិតបរាកែនន	បពះ	ែ៏	មាន	បពះជន្	រស់	បទង់	រាន	យាង		

មក	រោន់	ដផ្នក	មួយ	នន	ដផនែី		ដែល	ដយើង		ដៅ	ថ្	ដែនែី	្ រិសុទ្ធ	។

ពួក	អ្នក្គ្វាល	រាន	ដែើរ	ចូល	ដៅ	ដោយ	រារវភ្ព	ដែើម្ី	ថ្វាយ	្ ង្គំ	ែល់	ដស្ដច	

ននអស់ទាំងដស្ដច	។	ដតើ	ដយើង	នឹង	ថ្វាយ	្ ង្គំ	បទង់	ដ្្ណាដែរ	ក្ននុង	រែូវរោលដនះ	?		

ជា	ដពល		ដែើរ	ទិញ	ទំនិញរ្ស់	មិនដចះ	ច្់	ដនាះ	ដមនដទ	?	ដតើ	ដយើង	នឹង	ថ្វាយ	្ ង្គំ	បទង់		

តាម	រយៈ	រោរ	ប្ញា្់	ប្ញាល់	តុ្ដតង	ផ្ទះ	រ្ស់	ដយើង	និង	ខ្្់	អំដណាយ	រ្ស់		

ដយើង	ដមន	ដទ	?	ដតើ	ហ្នឹង	ជា	រដ្ៀ្	ដែល	ដយើង	ថ្វាយ	្ ង្គំបទង់ឬ	?	ឬ	ថ្	ដយើង	នឹង		

នាំ	យក	សន្តិភ្ពមក	រោន់	ែួងចិត្ត	ដែល	ដសាកដៅ	ដធវែើ	ល្	ែល់	ជន	ដែល	បតូវរោរ	

បពះដចសាដាបទង់	សរដសើរ	ែល់	បពះ	ដោយ	បពម		ដធវែើ	អវែី	ដែល	បទង់	សុំ	ឲ្យ	ដយើង	ដធវែើ		វិញ	?

បពះដយសរ៊ូវ	រាន	្ ន្ទវូល	ដោយ	សាមញ្ញ	ថ្	«	ចូរ	មក	តាម	ខ្នុំ	ចុះ	»		(	លូរោ	

18:22	)	។

ែំណឹងល្	នន	បពះដយសរ៊ូវ	ប្ីស្ទ	ដែល	សាដារ	ដ�ើង	វិញ	តាមរយៈ	ពយារោរី		

យ៉ូដស្	សរ៊្៊ីធ	រាន	ជះឥទ្ធិពល	ែល់	ពួកអ្នក	ដជឿ	ជុំវិញ	ពិភពដលាក	។	ខ្នុំ	រាន	ដ�ើញ	

ផ្ទាល់ដភ្នកនូវរោរ	លះ្ង់នន	ជន	ដែល	រាន	ទទួល	យក	្ ន្ទវូល	ែ៏	ពិសិែ្ឋ	រ្ស់	បទង់		

ចា្់	តាំង	ពី	ដរោះ	ទាំងឡាយ	រហូត	ែល់	ប្ជាជាតិ	ែ៏ធំ	ក្ននុង	ប្ដទស	រុស្សី	។

ស្រលឈិខឈិ�ននបុណ្យម្េរីស្រា៉ាស់

ដៅ	ក្ននុង	ចំដណាម	ពួក	្ រិសុទ្ធ	រោល	ពី	ដែើម	ដែល	រាន	ប្មូល	ផ្ដនុំ	រានា	ដៅ	ទីបកុង	សរ៊៊ីយ៉ូន	

្ឺ	មាន	បស្តី	មានាក់	ដឈាមះ	ោន់ណា	ឡាស	ខ័រណារាយ	ដែល	រាន	តាំង	លំដៅ	ក្ននុង	បកុង		

ដស្នីស	ហវែ័ក	រែ្ឋ	យូថ្ហ៍	ស.រ.អា.	។	ដៅ	បរា	ែ៏	លំរាក	នន	រោរ	ចា្់ដផ្ដើម	សាសនាចបក	

ដែល	រាន	សាដារដ�ើង	វិញ	ដនាះ	ដពល	ខ្ះ	្ ុណ្យប្ីស្ទមា៉ាស់	្ ឺ	មាន	ដតដផ្បកូច	ឬ	តុកកតា	

ដធវែើពីដឈើ	ឬជា	កូនបកមុំ	ដធវែើ	ពីបកណាត់	—	ដត	ពុំ	ដមន	ជានិច្រោល	ដនាះដទ	។	ោន់ណា	

រាន	សរដសរ	ពី	ន្ងៃទី	25	ដខ	ធ្នវូ	ឆ្នាំ	1856	ថ្

«	យ្់	មុន	្ ុណ្យប្ីស្ទមា៉ាស់	រាន	ចូល	មក	ែល់	តាម	ជំដនឿ	រ្ស់	ដក្ង	តូច	ៗ 		កូនៗ	

ខ្នុំ	រាន	ព្យលួរ	ដបសាម	ដជើង	ដវង	រ្ស់	ពួកដ្	ដោយ	ជំដនឿ	ទាំង	ដងឿង	ឆងៃល់	ថ្	ដតើ		[	វា	]		នឹង		

[	មាន	]		រ្ស់	ដៅ	ក្ននុង	ដនាះ	ដែរដទ	។	ខ្នុំ	រាន	បរា្់	ដ្	ថ្	ដ្	នឹង	រាន	អវែី	ដែល	ដ្	ចង់	រាន	

ដោយ	ខំ	លាក់	រាំង	នូវ	ភ្ព	ដសាកដៅ	ដែល	ខ្នុំ	មាន	ក្ននុង	ចិត្ត	ដហើយ	ដ្	រាន	ដែក	លក់	

ដោយ	រោរ	ទន្ទឹង	រង់ចាំ	ដៅ	ន្ងៃ	ដស្ក	ដោយ	ភ្ព	រីករាយ	។

«	ដោយ	រាមន	ចំណី	ចំណុក	មាន	ជាតិ	សករ	ខ្នុំ	មិន	ែឹង	ថ្	ខ្នុំ	បតូវ	ដធវែើ	អវែី	ដនាះដទ	។	្៉ុដន្ត	

ដ្	មិន	បតូវ	ទទួល	រោរ	ខក	ចិត្ត	ដ�ើយ	។	រួច	ខ្នុំ	រាន	្ ិត	អំពីដផ្	ដោលាក	មួយ	ចំនួន	ដៅ	ក្ននុង	ផ្ទះ		

ដោយ	ខ្នុំ	រាន		ដសាងោរ	រួច	ចបមាញ់	ទឹកដចញ	រំគ្ស់	ទុក	ពីរ	្ ី	ដមា៉ាង	វា	នឹង	រោលាយ	ជាទឹកសករ	។	

ដោយ	មាន	ទឹក	សក	ដនះ	និង	ដប្ឿង	ដទស	តិចតួច	ខ្នុំ	រាន	ដធវែើ	ជា	ដមសៅ	នំ្ុ័ង	ដោយ	រោត់	វា	

ជា	រាង	ដផ្សងៗ	ដហើយ	ែុត	វា	ដលើ	ខ្ទះ		(	ខ្នុំ	រាមន	ដជើង	បរោន	ែុត	នំ	ដទ	)	រួច	ខ្នុំ	ោក់	នំ	ទាំង	ដនាះ	

ដពញ	ដបសាម	ដជើង	ដវង	រ្ស់	ពួកដ្	ជា	នំ	ដែល	រាន	ដធវែើ	ឲ្យ	ពួកដ្	រីករាយ	»	។ 1

អត្ន័យ	ពិត	នន	ដរឿង	ដនះ	្ឺ	ជា	ដរឿង	ែំណាល	អំពីមាដាយ	មានាក់	ដែល	រាន	ដធវែើ	រោរ	ដពញ		

មួយ	យ្់	ទាំង	រាមន	ដជើង	បរោន	ដទៀត	ផង	។	្៉ុដន្ត	រាត់	រាន	តាំង	ចិត្ត	ដធវែើ	ឲ្យ	កូនៗ	រ្ស់		

រាត់	រីករាយ	ដែើម្ី	ពបងឹង	ជំដនឿ	រ្ស់	ពួកដ្	ដែើម្ី	្ ញ្ជាក់	ថ្	ក្ននុង	ផ្ទះ	រ្ស់	ពួកដ្		

«	មាន	ភ្ព	រីករាយ	!	និង	ក្ដី	សុខ	!	»	 2	ដតើ	ដរឿង	ដនាះ	ពុំ	ដមន	ជា	សារលិខិត	នន	្ ុណ្យ		

ប្ីស្ទ	មា៉ាស់	ដទ	ឬ	អី	?

ប្ធាន	្ូមា៉ាស	ដអស	ម៉នសុន	រាន្ដបងៀន	ថ្	«	ឱរោស	នានា	រ្ស់	ដយើង	ដែើម្ី	

លះ្ង់	ខ្លួន	្ ឺ	រាមន	ទី	្ ញ្្់	ដ�ើយ	្៉ុដន្ត	ក៏	ពុំ	មាន	ជានិច្	ដែរ	។	ដយើង	្ ួរ	ជួយ	អ្នកែនទ	ឲ្យ	

មាន	អារម្ណ៍រីករាយ	។	មាន	ោក្យ	សម្តី	ល្ៗ	ជា	ដបចើន	ដែើម្ី	និយាយ	។	មាន	អំដណាយ	

ជា	ដបចើន	ដែើម្ី	ផ្តល់	»	។ 3

ដពលណា	ដយើង	ដធវែើ	រោររួម	នឹង	បពះអមាចាស់	—	ដធវែើ	អវែី	ដែល	បទង់	្ ញ្ជា		ដហើយ		

ដលើក	ស្ទលួយ	ែល់	មនុស្ស	ជុំវិញ	ដយើង	—		ដយើង	កំពុងដធវែើ	ជា	សាក្សី	ថ្	បទង់	មាន	បពះជន្		

រស់	ដហើយ	ថ្	បទង់	បសឡាញ់	ដយើង	មិន	ថ្	ដយើង	មាន	រោរលំរាក	ដ្្ណា	ដៅ	ក្ននុង		

ជីវិត	ដនះដទ	។

្នាទា្់	ពី	អ្នក	ដប្ចិត្តដជឿ	ជនជាតិ	សកនុត�ង់	ដឈាមះ	ចន	ដមនហ្សីស	មា៉ាកោវាដ�ន	

រាន	ចូល	ក្ននុង	សាសនាចបក	ជាមួយ	នឹង	មាដាយ	ជា	បស្តី	ដមមា៉ាយ	និង	្ ្វូន	ប្ុស	រ្ស់		

ខ្លួន	ដនាះ	ពួកដ្	ទាំង	្ ីនាក់	រាន	ដធវែើ	ែំដណើរ	ដៅ	ទីបកុង	សលត៍	ដលក	រែ្ឋ	យូថ្ហ៍		

ក្ននុង	ឆ្នាំ		1852	។	រាត់	មាន	អាយុ	18	ឆ្នាំ	។	ដៅ	ក្ននុង	ជីវិត	រាត់	រាត់	រាន	រោលាយ	ជា	

អ្នកស្ទង់	វាស់ែី	អ្នក	សង់	អរារ	ដ្មទាំង	ជា	ដៅ	បកម	បសុក	ដត	មនុស្ស	ទូដៅ	សារល់	រាត់	

ដោយសារ	ត្ន្តី	រ្ស់	រាត់	។

រាត់	រាន	ដរៀ្ចំ	បកុម	ចដបមៀង	ែំ្ូង	រ្ស់	រាត់	ដៅ	បកុង	ដសោ	រែ្ឋ	យូថ្ហ៍	ដហើយ	

នាំ	បកុម	ចដបមៀង	រ្ស់	រាត់	ដៅ	ដបចៀង	ដពញ	ភ្្	ខ្ង	ត្វូង	រែ្ឋ		យូថ្ហ៍	។	្នាទា្់	ពី	រោរ	

សដម្ដង	ដៅ	ដសន	ចច	ដអលដឌើរ	ដអរា៉សាតាស់	ស្នវូ	(	1818–88	)	ជា	សាវក	និង	ជា	

អ្នកែឹកនាំ	ជន	ដភៀស	ខ្លួន	រាន	ដលើក	ទឺកចិត្ត	ចន	ឲ្យ	ផ្លាស់	ដៅ	ដសន	ចច	ដហើយ	នាំ	យក	

ប្ួសារ	និងត្ន្តី	រ្ស់	រាត់	ដៅ	ជាមួយ	ផង	។

ក្ននុង	ឆ្នាំ	1869	ជាបរាមួយ	ែ៏	លំរាក	ដហើយ	ដអលដឌើរ	ស្នវូ	រាន	សុំ	្ ងប្ុស	

មា៉ាកោវាដ�ន	ឲ្យ	សដម្ដង	កម្វិធី	្ ុណ្យប្ីស្ទមា៉ាស់	ដែើម្ី	ជួយ	មនុស្ស	ទូដៅ	ឲ្យ	មាន	ចិត្ត	

រីករាយ	។	្ងប្ុស	មា៉ាកោវាដ�ន		រាន	ចង់	និពន្ធ	្ ទ	ចដបមៀង	្ ្ី	សបមា្់	កម្វិធី	ដនាះ	។	

្៉ុដន្ត	ដទាះ	ជា	រាត់	ខំ	និពន្ធ	យា៉ាង	ណា	ក្ដី	ក៏	រាត់	ដៅដត	រាមន	្ ំនិត	អវែី	ដសាះ	។	រាត់	រាន	

អធិសាឋាន	ម្ដង	ដហើយ	ម្ដង	ដទៀត	សូម	រោរ	្ ំផុស	្ ំនិត	។



 ដខ្្នូឆ្នាុំ២០១៧ ១៣

នា	យ្់	មួយ	រាត់	រាន	ោស់	ភរិយា	រាត់	ដហើយ	ដបសក	ដ�ើង		

ថ្	«	្ង	នឹក	ដ�ើញ	អំពីទំនុក	ដបចៀង	មួយ	ដហើយ	ដហើយ	្ ង	្ ិត	ថ្	

្ង	ក៏	នឹក	ដ�ើញ	អំពីទំនុក	ដភ្ង	ដែរ	!	»	រាត់	រាន	ប្ញា្់	ប្ញាល់	

ដៅ	ពយាណូ	ខ្យល់	តូច	រ្ស់	រាត់	ដហើយ	ដលង	្ ទ	ដនាះ	បពម	ទាំង		

និពន្ធ	នូវ	ទំនុកដបចៀង		ខណៈដែល	ភរិយា	រ្ស់	រាត់	រោន់	ចដងកៀង		

ែុត	ដប្ើ	ខ្លាញ់	្ ំភ្ឺ	ឲ្យ	រាត់	។	ដនះ	ជាទំនុកដបចៀង	នន	្ ទចដបមៀង	ដែល	

រាត់	រាន	នឹកដ�ើញ	៖

ឆ្ងា�ឆ្ងា�ចៅចលើទីវាលទំនាប�រូោ។

ពួក្ គ្វាលចេៀមចសេៀងបទដ៏ពធិចររះអសាចារ្យ

្ររច្រើរដល់សពរះ

្ររច្រើរដល់សពរះ

្ររច្រើរដល់សពរះដ៏្ ្្រ់បំ្ុ្។

្ររូមក្ី្រុ្មានដល់មនុ្រ្ចោក!

្ររូមក្ី្រុ្មានដល់មនុ្រ្ចោក! 4

្ងប្ុស	មា៉ាកោវាដ�ន	មិន	ដែល	ដៅ	បសុក	យូោ	ដហើយ	

ដ�ើញ	ទី	វាល	ទំនា្	ដែល	បសដែៀង	រានា	នឹង	ជាយ	ភ្នំ	ោស	ដពញ	

ដោយ	្ ្	ដ�ើយ	្៉ុដន្ត	សារលិខិត	ដែល	្ ំផុស	្ ំនិត	ក្ននុង	ចដបមៀង	

រ្ស់	រាត់	ដនាះ	រាន	ផុស	ដចញ	ពី	ែួង	ចិត្ត	រ្ស់	រាត់	ទុក	ជា	សាក្សី	

មួយ	អំពីរោរ	ប្សូត	រ្ស់	បពះប្ីស្ទ	ដៅ	ភូមិ	ដ្ដ្្ហិម	ជា	រោរ	

ចា្់ដផ្ដើម	មួយ	ដែល	រាន	ផ្លាស់្្ដវូរ	ពិភពដលាក	ដនះ	ជាដរៀង	រហូត	។	 5

ចន	ដមនហ្សីស	មា៉ាកោវាដ�ន	រាន	ដ្្ង	ទី្នាទាល់	អំពី	

បពះដយសរ៊ូវ	ប្ីស្ទ	តាម	រយៈ		ត្ន្តី	រ្ស់	រាត់	ដហើយ	ោន់ណា		

ឡាស	ខ័រណារាយ	រាន	ដ្្ង	ទី្នាទាល់	អំពី	បពះប្ីស្ទ	តាមរយៈ		

រោរ	្ ដបមើ	ែល់	កូនៗ	រ្ស់	រាត់	។	ដយើង	ក៏	ែូចរានា	ដែរ	ដយើង	អាច	

្ដបមើ	បពះអមាចាស់	ដហើយ	ដ្្ង	ជា	សាក្សី	អំពី	បទង់	តាមរយៈ	ទដងវែើ	ែ៏	

សាមញ្ញ	នន	ដសចក្ដី	ស្្នុរស	នានា	។	ដយើង	ក៏	អាច	ដធវែើ	ឲ្យ	មាន	រោរ	

ផ្លាស់	្ ្តវូរដៅ	ក្ននុង	បកុម	ប្ួសារ	វួែ	កដន្ង	ដធវែើ	រោរ	និង	ដផ្នក	ដផ្សង	ដទៀត	

នន	រោរ	ទទួល	ខុស	បតូវ	រ្ស់	ដយើង	ផង	ដែរ	។

ណធ្វើឲ្យរានភាពខុសដបលែក

រដ្ៀ្	ែ៏	សាមញ្ញ	មួយ	ដែល	ដយើង	អាច	ដធវែើ	ឲ្យ	មានរោរ	ផ្លាស់	្ ្តវូរ	

មួយ	្ ឺ	រោរ	ចូល	ប្�វូក	ដៅ	ក្ននុង	យុទ្ធនារោរ	ស្ដីអំពី្ុណ្យ	ប្ីស្ទមា៉ាស់	

ប្ចាំ	ឆ្នាំ	រ្ស់	សាសនាចបក	ដៅ	ដលើ	ប្ព័ន្ធ	ផ្សពវែផសាយ	សង្គម	។	

យុទ្ធនារោរ	ដនាះ	បតូវ	រាន	ដរៀ្ចំ	ដ�ើង	ដែើម្ី	ជួយ	ែល់	ពួក	្ រិសុទ្ធ	—	

និង	កូនដៅ	រ្ស់	បពះ	ទូទាំង	ពិភពដលាក	—	ឲ្យ	ដផ្ដាត	ដលើ	បពះអង្គ	
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១៤ លីអាេូណ្

បងពសពីរបស់ខ្នុំបានយ្វើភួេសំឡពីដ៏ពសស់សាអា្មួេយហើេបានយៅវាថា«ព្រះនាម

យលើនាមទាំងអស់»។ភួេយនារះម្នព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវពគពីស្ទចំនួន២៦។



 ដខ្្នូឆ្នាុំ២០១៧ ១5

សដ្គ្រះ	។	ដៅ	ឆ្នាំ	ដនះ		សាសនាចបក	កំពុង	ចា្់ដផ្ដើម	រោរ	ខិតខំ	ជា	សាកល	មួយ	ដទៀត	

ដែើម្ី	សាទរ	ចំដោះ	រោរ	ប្សូត	រ្ស់	បពះប្ីស្ទ	ដហើយ	ដលើក	ទឹក	ចិត្ត	មនុស្ស	ទូដៅ	ឲ្យ	ដធវែើ	

តាម	បទង់	តាមរយៈ	រោរ	្ ដបមើ	មនុស្ស	ែនទ	ដៅ	អំ�វូង	រែូវ	រោល	្ ុណ្យ	ប្ីស្ទ	មា៉ាស់	។

សាសនាចបក	នឹង	ដប្ើ	ប្ធាន	្ ទ	រ្ស់	ខ្លួន	ដែល	ទទួល	រាន	ដជា្	ជ័យ	រោល	ពី	ឆ្នាំ	

មុន	្ ឺ	៖	«	ពន្ឺ	ដលាកីយ៍	»	(	សូមដមើល	Mormon .org	)	។	ប្ធាន	្ ទ	ដនះ	ែក	

បសង់	ដចញ	ពី		យ៉ូោន	8:12		ដែល	ដចង	ថ្	«	បពះដយសរ៊ូវ	បទង់	មាន	បពះ្ន្ទវូល	ដៅ	ដ្	

ម្តង	ដទៀត	ថ្	ខ្នុំ	ជា	ពន្ឺ	ដលាកីយ៍	អ្នក	ណា	ដែល	តាម	ខ្នុំ	ដនាះ	មិន	ដែល	ដែើរ	ក្ននុង	ដសចក្តី	

ងងឹត	ដ�ើយ	្ឺ	នឹង	មាន	ពន្ឺ	នន	ជីវិត	វិញ	»	។

យុទ្ធនារោរ	ដនះ	រួម	មាន	ប្តិទិន	មួយ	និង	្ ទ្ម្ីរ	ដែល	ទាក់	ទង	ដែល	ផ្ដល់	ជា	្ ំនិត	

សបមា្់	មនុស្ស	ទូដៅ	ដែើម្ី	្ ដបមើ	ដហើយ	ដចក	ចាយ	ពន្ឺ	នន	្ ុណ្យ	ប្ីស្ទមា៉ាស់	។

ប្ធាន		ម៉នសុន		រាន	មា	នប្សាសន៍	ថ្		«	ដយើង	មានាក់ៗ	មករោន់	ដផនែី	ដនះ	ដោយ	

បតូវ	រាន	ផ្ដល់	ឲ្យ	នូវ	ពន្ឺ	បពះប្ីស្ទ	។	«	ដៅ	ដពល	ដយើង	ដធវែើ	តាម	្ ំរូ	រ្ស់	បពះអង្គ	សដ្គ្រះ	

ដហើយ	រស់	ដៅ	ែូច	ដែល	បទង់	រាន	ដធវែើ	និង	ែូច	ដែល	បទង់	រាន	្ ដបងៀន	ពន្ឺ	ដនាះ	នឹង	្ ំភ្ឺ	

ក្ននុង	ខ្លួន	ដយើង	ដហើយ	នឹង	្ ំភ្ឺ	ផ្វូវ	រ្ស់	មនុស្ស	ែនទ	ដទៀត	»	។ 6

ដយើង	សារល់	បពះអង្គ	សដ្គ្រះ	តាមរយៈ	រោរ	ដធវែើ	អវែី	ដែល	បទង់	រាន	ដធវែើ	។	ដៅ	ដពល	ដយើង	

្ដបមើ	មនុស្ស	ែនទ	ដយើង	នាំ	ពួកដ្		—	បពមទាំង	ខ្លួន	ដយើង	ដែរ	—	ខិត	ដៅ	ជិត	បទង់	។

«ម្ពរះនាមណលើនាមទាំងអស់»

អំ�នុង	្ ុណ្យ	ប្ីស្ទមា៉ាស់	ខ្នុំ	នឹក	ែល់	ដៅ	តូច	រ្ស់	ដយើង	ដឈាមះ	ផ្កស្តនុន		ជា	

ពិដសស	។	ដោយ	ដកើត	មាន	ជំងឺ	តាម	ពូជ	ដហ្សន	ែ៏	កបម	ផ្កស្តនុន	រាន	ទទួល	្ ញ្ហា	

សុខភ្ព	ជាដបចើន	។	បពះវរ្ិតាសួ្៌	រាន	្ ដបងៀន	ប្ួសារ	រ្ស់	ដយើង	នូវ	ដមដរៀន	ែ៏	

ពិដសស	ជាដបចើន	អំ�នុង	ដពល	្ ីឆ្នាំ	ដែល	ផ្កស្តនុន	រាន	នាំ	យក	ពរជ័យ	មក	ឲ្យ	ដយើង	។

្ងបសី	រ្ស់	ខ្នុំ	ដឈាមះ	ណាន	សរ៊៊ី	សកីនដលើរ	រាន	ដធវែើ	ភួយ	សំ�ី	មួយ	ដែើម្ី	ជា	

ដរោត	ដរារព	ែល់	ផ្កស្តនុន	។	រាត់	រាន	ដឈាមះ	ភួយ	ដនាះ	ថ្	«	បពះនាម	ដលើ	នាម	

ទាំងអស់	»	។	ភួយ	ដនាះ	មាន	បពះនាម	រ្ស់	បពះដយសរ៊ូវ	ប្ីស្ទ	ចំនួន		26	—	បពះនាម	

ទាំង	ដនាះ	ចា្់ដផ្ដើម	ដោយ	អក្សរ		ដអ	រហូត	ែល់	អក្សរ	ហ្សនុី	។	ភួយ	ដនាះ	រំឭក	ខ្នុំ	អំពី	រោរ	

ជួ្	ជុំ	ជា	ប្ួសារ	ែ៏	រុង	ដរឿង	នា	ដពល	អនា្ត	ជាមួយ	នឹង	ផ្កស្តនុន	អាច	ដកើត	មាន	ដ�ើង	

តាមរយៈ	រោរ	រង	ទុក្ខ	ពលិកម្	និង	រោរ	មាន		បពះជន្	រស់	ដ�ើង	វិញ	រ្ស់	បពះអង្គ	សដ្គ្រះ	។

ភួយ	ដនាះ	រាន	្ ំផុស	្ ំនិត	រ្ស់	ខ្នុំ	ឲ្យ	ចា្់	ដផ្ដើម	រោរ	សិកសា	មួយ	អំពី	បពះនាម	រ្ស់	

បពះដយសរ៊ូវ	ប្ីស្ទ	ែូច	ដែល	រាន	ដ្ើក	សដម្ដង	ដៅ	ក្ននុង	្ ទ្ម្ីរ	។	រោរ	បសាវបជាវ	បពះនាម	

រ្ស់	បទង់	រាន	រោលាយ	ជា	ដផ្នក	មួយ	នន	រោរ	សិកសា	បពះ្ម្ីរ	ផ្ទាល់	ខ្លួន	រ្ស់	ខ្នុំ	។	មក	ែល់	

ដពល	ដនះ	ខ្នុំ	រាន	រកដ�ើញ	រះនាម	រ្ស់	បពះអង្គ	សដ្គ្រះ	ចំនួន	100	។

រោរ	ទទួល	ខុស	បតូវ	មួយ	រ្ស់	ខ្នុំ	ក្ននុង	នាម	ជា	សមាជិក	មួយ	រូ្	ដៅ	ក្ននុង	កូរ៉ុម	នន	ពួក	

សាវក	ែ្់	ពីរ	នាក់	ដហើយ	ែូច	ដែល	រាន	ដ្្ង	ដៅ	ក្ននុង	ដរាលលទ្ធិ	និង	ដសចក្ដី	សញ្ញា		

្ឺ	ដែើម្ី	ដ្្ង	ជា	សាក្សី	អំពី	បពះដយសរ៊ូវ	ប្ីស្ទ	។	ដរាលលទ្ធិ	និង	ដសចក្តីសញ្ញា		

ដ្្ង	ថ្	«	ពួក	អ្នក	ប្ឹកសា		12		នាក់	ដែល	ដធវែើ	ែំដណើរ	បតូវ	រាន	ដៅ	ឲ្យ	ដធវែើ	ជា	ពួក		

សាវក		12	នាក់	ឬ	ជាពួកសាក្ីពធិច្រ្រអំពីសពរះនាមននសពរះស្ី្រ្ទ	ដៅ	ដពញ		

សពវែ	ក្ននុង	ពិភពដលាក	»	(	្.	និង	ស.	107:23,	រោរ	្ ូស	្ ញ្ជាក់	រាន	្ ដន្ម	)	។

្្ីៗ	ដនះ	ខ្នុំ	បតូវ	សូម	ឲ្យ	និយាយ	ដៅ	ក្ននុង	រោរ	ប្ជុំ	សាបរោម៉ង់	មួយ	ដៅ	ឯ	មន្ទីរ	ដពទ្យ	កុមារ	

ដៅ	ទីបកុង		សលត៍	ដលក	។	ខ្នុំ	រាន	្ ំផុស	្ ំនិត	ឲ្យ	និយាយ	អំពី	បពះដយសរ៊ូវ	ប្ីស្ទ	និង	

បពះនាម	រ្ស់	បទង់	។	ខ្នុំ	រាន	ដ្្ង	ទី្នាទាល់	អំពី	បពះអង្គ	សដ្គ្រះ	ថ្	ជា		«	ផ្កាយ	បពឹក	

ែ៏	ភ្ឺ	ចិដញ្ង	»		(	វិវរណៈ	22:16	)	«	សំដែច	សង្	ខ្ង	ឯ	ដសចក្តី	ល្	ដែល	បតូវ	មក	»		

(	ដហដបពើរ	9:11	)	«	បពះ	ននអព្វូតដហតុ	ទាំង	ឡាយ	»		ដែល	មាន	បពះ	ជន្	រស់	ដ�ើង	

វិញ	«	ដោយ	អំណាច	ដបរាស	ឲ្យ	ជា	ដៅ	ក្ននុង	ចំដអង	សាលា្	បទង់	»	(	នីនហវែទី	2	27:23,	

25:13	)	«	មាចាស់	នន	ដមបតីភ្ព	»	(	ដអសាយ	9:6,	នីនហវែទី	2	19:6	)	និង		

«	ដសចក្តី	រស់	ដ�ើង	វិញ	ដហើយ	ជា	ជីវិត	»		(	យ៉ូោន	11:25	)	។

ដៅ	្ ុណ្យ	ប្ីស្ទមា៉ាស់	ខ្នុំ	ចង់	សូបត	បពះនាម	ខុសៗ	រានា	រ្ស់	បពះអង្គ	សដ្គ្រះ		

ដពល	ខ្នុំ	ដែើរ	ដៅវិញ	ដៅមក		រោរិយាល័យ	រ្ស់	ខ្នុំ	រោត់	ដភ្ើង	្ ុណ្យ	ប្ីស្ទមា៉ាស់	ដៅ	

វិសាលោឋាន	បពះវិោរ	្ រិសុទ្ធ	។	ខ្នុំ	ចា្់	ដផ្ដើម	ជាមួយ	នឹង		«	អាល់ផ្	និង	អូដមរោ	»	

(	វិវរណៈ	1:8	)	បពះឱរស		«	នន	ភូមិ	ដ្ដ្្ហិម	»	(	លូរោ	2:12,	16	)	«	បពះ	ែ៏		

ជួយ	្ ំនិត	»	(	ដអសាយ	9:6	សូម	ដមើល	នីនហវែទី	2	19:6	)	«	បពះ	ែ៏	ដបរាស	ឲ្យ	រួច	»		

(	រ៉ូម	11:26	)	អង្គ	ដែល	រាន	«	តាំង	ដ�ើង	»	(	ទំនុកែំដកើង	89:19	)	«	មាចាស់	នន	

ដសចក្ដី	សុខសាន្ត	»	(	ម៉ូសាយ	15:18	)	។	ល	។

ដពញ	រែូវ	រោល	្ ុណ្យ	ប្ីស្ទមា៉ាស់	ដនះ	ខ្នុំ	ទន្ទឹង	រង់ចាំ	ដែើម្ី	ទដន្ទញ	ចាំ	បពះនាម	រ្ស់	

បទង់	ឲ្យ	រាន	ដបចើន	ដហើយ	រក	ដមើល	ឱរោស	ដែើម្ី	ដរារព	ថ្វាយ	បពះនាម	រ្ស់	បទង់	។	ដពល	

្ង្្វូន	ខិតខំ	ដធវែើ	ឲ្យ	មាន	រោរ	ផ្លាស់	្ ្តវូរ	មួយ	ដៅ	ក្ននុង	រែូវរោល	្ ុណ្យ	ប្ីស្ទមា៉ាស់	ដនះ	ខ្នុំ	

សង្ឹម	ថ្	្ង្្វូន	នឹង	ដធវែើ	ឲ្យ	បពះអង្គ	សដ្គ្រះ	រោលាយ	ជា	អង្គ	ែ៏	សំខ្ន់	ដៅ	ក្ននុង	រោរ	ខិតខំ	

ប្ឹង	ដប្ង	រ្ស់	្ ង្្វូន	ដហើយ	ថ្	្ ង្្វូន	នឹង	នាំ	យក	សិរី	ល្	ថ្វាយ	បទង់	ដពល	្ ង្្វូន	

្ដបមើ	ែល់	មនុស្ស	ែនទ	ដៅ	ក្ននុង	បពះនាម	រ្ស់	បទង់	។

ខ្នុំ	សូម	ដ្្ងទី្នាទាល់	ខ្នុំ	ថ្	បពះវរ្ិតា	ដយើង	មាន	បពះជន្រស់	។	ដផនរោរ	សុភមង្គល	

រ្ស់បទង់រាន	ប្ទាន	ពរ	យា៉ាង	ធំដធង	ែល់	ជីវិតកូនដៅបទង់	មានាក់ៗ	ដៅ	ប្្់ជំនាន់	។		

ខ្នុំ	ែឹង	ថ្	បពះរាជ្ុបតាបទង់	បពះ	ដយសរ៊ូវប្ីស្ទ	ជាបពះឱរស	ប្សូត	ដៅ	ភូមិ	ដ្ដ្្ហិម	

្ឺជា	បពះអង្គសដ្គ្រះ	និង	ជាបពះដបរាសដលាះ	នន	ពិភពដលាក	ដនះ	។

ោក្យ	សរដសើរ	តដមកើង	ទាំងដនះ	ដ្្ង	រោរ	ពិត	ែល់	ខ្នុំ	ថ្	«	សរដសើរ	ែល់	បពះ	ែ៏	ខ្ស់	្ ំផុត	

សូម	ក្ដី	សុខ	មាន	ែល់	មនុស្ស	ដលាក	»	។ 7 ◼

ដកស្រង់ពី្រុន្ទរកថាដដលចធវើច�ើងចៅកាន់ថានាក់ស្ប់ស្ងប៊ី.វា៉�.�រូ–ចៅទីសកុង្រល្៍ចលករដ្ឋ�រូថាេ៍

្រ.រ.អា.ចៅនថងៃទី១៣ដ្ធ្ភូឆ្នាំ២០១៦។

កំណ�់ចំោំ

	 1.	ោន់ណា	ខ័រណារាយ	Autobiography and Poems	(	ឆ្នាំ		1881	)	ទំព័រ	45–46	។

	 2.	«	មក	មក	ពួក្រិសុទ្ធ	»	ទំនុក្ចមកើង,	ដលខ	18	។

	 3.	្ូមា៉ាស	ដអស	ម៉នសុន	«	May We So Live	»	Liahona,	ដខ		តុលា	ឆ្នាំ		2008	ទំព័រ		5	។

	 4.	«	ឆ្ងោយ	ឆ្ងោយ	ដៅ	ដលើ	ទីវាលទំនា្	យូោ	»	ទំនុក្ចមកើង,	ល.រ.	132	។

	 5.	សូម	ដមើល	ខ្ដរន	លីន	ដែវីែសុន	Our Latter- day Hymns: The Stories and the 
Messages	(	ឆ្នាំ		1988	)	ទំព័រ	223–24	។

	 6.	្ូមា៉ាស	ដអស	ម៉នសុន	«	Be an Example and a Light	»	Liahona,	ដខ	វិច្ិរោ	ឆ្នាំ		

2015	ទំព័រ	86	។

	 7.	ទំនុក្ចមកើង,	ល.រ.	132	។
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១៦ លីអាេូណ្

ណដាយណជស៊មីកា្ហ្រីហ្វរីធ

ការ	ប្សូត	រ្ស់	បពះដយសរ៊ូវ	ប្ីស្ទ	បតូវ	រាន	សាទរ	ដរៀង	

រាល់	ឆ្នាំ	—	ដយើង	ដបចៀង	ទំនុក	តដមកើង	ដយើង	រីករាយ	

នឹង	ទំដនៀម	ទមាលា្់	ប្ួសារ	ដហើយ	ដយើង	ចងចាំ	ែល់	

បពះអមាចាស់	រ្ស់	ដយើង	តាម	រយៈ	រោរ	ដរារព			ប្សូតកម្	រ្ស់	បទង់	។	

្៉ុដន្ត	ដតើ	ព័ត៌មាន	លម្ិត	អវែី	ដៅ	អំពី	

ប្សូតកម្	ដែល	ដយើង	រក	ដ�ើញ	

ដៅ	ក្ននុង	បពះ្ម្ីរ	?

ព្ឹត្តិការណ៍ទាុំង១៤
 នន

យ៉ូហានរាេីស្ទ្ឺជានអលីយ៉ាសឬ

អ្កនរៀបច្ុំផ្នូវថ្វាយព្ះព្ីស្ទ។នេវតា

កាព្ីដយ៉លរានពរាប់សាការីជា

ឪ្ុករបស់យ៉ូហានថ្ពប្ន្ធរបស់

រាត់ន្មះនអលីសាបិតនឹងមានកូន

មួយនេើយថ្កូនរូបននះ្ ួរោក់ន្មះ

ថ្យ៉ូហាន។សាការីរាននែ្ើយតប

នោយការសង្ស័យដែលជាលេ្ធផល

រាត់រានកាលាយនៅជា្្ង់នេើយ្ ។

នលាកុប្ត្តិ៤៩:១០,

នអសាយ៧:១៤,

៩:១–៧,មីកា៥:២,

ម៉ូសាយ៣:៨,

អាលមា៉ា៧:១០,

នេនលមិន១៤:២–៥

ការម្បសូ�របស់ម្ពរះម្េរីស្

ម្�ូវបានពយាករ

ណ្រវតាកាម្ពរីដយ៉លយងមកជួបនឹង

ឪពុករាដាយរបស់យ៉ូហ្នបា្ររីស្

េីពកុងនយរូសាឡិមនិងេវីប

អានមរិកកាល្ ីបុរណ

យូោ

មា៉ាថ្យ១៧:១២–១៣,

លូកា១:៥–២៥(ជា

្ិនសសខេី១៧),

នរាលលេ្ធិនិង

នសច្ក្ីសញ្ញា២៧:៧,

នសច្ក្ីដណនាុំែល់

បេ្មី្រ«នអលីយ៉ាស»

ព្ឹត្តិការណ៍

្ររីតាំងនន

អ�្ថន័យពឈិ�ននបុណ្យម្េរីស្រា៉ាស់

«នយើងមានអុំណរនៅរែូវកាល

ននះនោយសារពេង់រានយងមកក្នុង

្ិភ្នលាកននះ។នសច្ក្ីសុខសាន្តដែល

នកើតមានតាមរយៈពេង់នសច្ក្ីពសឡាញ់

រាមនេីប្្ប់របស់ពេង់ដែលនយើងមានាក់ៗអាច្េេួលរាននិងអារម្មណ៍

ែ៏នលើសលុបមួយននអុំណរ្ុណដែលពេង់ពបទានឲ្យនយើងនោយនសរី

ដែលពេង់រានន្វើ្ លិកម្មយ៉ាង្ ុំន្ង—ទាុំងននះ្ឺជាអត្ថន័យ្ ិត

ននបុណ្យព្ីស្ទមា៉ាស់»។

ម្បធ្នហ្រដុនប៊មីហុឈិងេលែរី(១9១០–២០០៨)«The Wondrous and True Story 
of Christmas»Liahonaដខធ្ននូឆ្នាំ២០០០្រំព័រ៦។

ជានពច្ើនឆ្នាុំមុននឹងការពបសូតរបស់

ព្ះអង្គសន្គ្រះ្ួក្ យាការីរានេេួល

វិវរណៈអុំ្ីព្ះនយស៊ូព្ីស្ទ។្ួក

្យាការីក្នុងព្ះ្ម្ីរសញ្ញាចាស់រាន

ដ្្ង្ ីនស្ច្មួយអង្គដែលជា្ ូជេ្លួង

ោវី�ដែលនឹងពបសូតមកនៅភូមិ

នបន្្េិម—្ឺជាព្ះនមសី៊។នយង

តាមការបកពសាយរបស់សាសន៍

យូោព្ះដមសី៊អង្គននះនឹងកាលាយជា

នស្ច្មួយអង្គដែលនឹងរំនោះរពស្ត

របស់ពេង់ជា្ ួកសាសន៍យូោ្ ីការ

រាបសងកត់ខាងននយរាយនេើយ

ព្ងដផនែីនោយភា្យុត្តិ្ម៌។

ប៉ុដន្តអវីដែល្ ួកសាសន៍យូោកាល

្ីបុរណ្ ុុំរានរំ្ឹងេុក្ ឺជានស្ច្

មួយអង្គដែលនឹងរំនោះរពស្តរបស់

ពេង់ឲ្យរួច្្ ីការរាបសងកត់ខាង

វិញ្ញាណ។ផ្ទនុយ្ ីនសច្កី្សន្គ្រះ

ខាងសាច្់្ មនិងន្រនលើដផនែី

ព្ះនយស៊ូវព្ីស្ទរានពបទាននសច្ក្ី

សន្គ្រះែ៏នៅអស់កល្ជានិច្្មួយ

និងន្រននព្ះវរបិតាពេង់។

ពបសូតកម្ម



 ដខ្្នូឆ្នាុំ២០១៧ ១៧

នោយនមើលន�ើញ្ ីសាថានភា្មាន្ ត៌

របស់មា៉ារកាលនាងរានពតឡប់មក្ ីភូមិ

ណ្សាដរ៉តវិញយ៉ូដសបដែលជា្ ូែណដោឹង

របស់មា៉ារមានបុំណងច្ង់«ដលងនាងនោយ

សមាងាត់វិញ»ឬលុបនចាលការភាជាប់ពាក្យ

របស់្ ួកន្នោយនសងៃៀមសាងាត់វិញ។ប៉ុដន្ត្ ី

មុននលាកអាច្ន្វើែូនច្្ះនេវតាកាព្ីដយ៉ល

រានមកជួបនលាកក្នុងសុបិននោយដ្្ង

េីបនាទាល់ថ្បុពតរបស់មា៉ារចាប់េុុំនផ្ទមក

្ីព្ះវិញ្ញាណបរិសុេ្ធនេនេើយថ្បុពត

ននាះនឹងកាលាយជាអង្គដែលនឹងសន្គ្រះ

រពស្តពេង់នច្ញ្ ីអុំន្ើរាបរបស់្ ួកន្។

ជុំនួសឲ្យការដបកនច្ញ្ ីមា៉ារយ៉ូដសប

រានសនពមច្ច្ិត្តនរៀបការនឹងនាង។

នៅពរាុំមួយដខនពកាយមកនេៀត

កាព្ីដយ៉លរាននៅជួបមា៉ារជាបងប្អនូន

ជីែូនមួយនឹងនអលីសាបិត។ពេង់

រានពរាប់មា៉ារថ្នទាះបីនាងជាពស្តី

ព្េ្មចារិយក្ីប៉ុដន្តនាងនឹងមានបុពត

មួយនោយព្ះនច្សាដោននព្ះវិញ្ញាណ

បរិសុេ្ធនេើយបុពតននាះ្ ឺជាព្ះនយសូ៊វ

ព្ីស្ទ។មា៉ាររានេេួលយកនោយច្ិត្ត

របសាច្ុំនពាះការនៅននាះជាមាតា

របស់ព្ះរជបុពតាននព្ះ។នេវតាអង្គ

ននះក៏រានពរាប់នាងដែរថ្

នអលីសាបិតជាបងប្អនូន

ជីែូនមួយនាងរាន

មាន្ ត៌។

បនាទាប់្ ីនេវតារានមកជួបនឹងមា៉ារនាង

រាននច្ញ្ ីភូមិណ្សាដរ៉តនៅនលង

នឹងនអលីសាបិតជាបងប្អនូនជីែួននាង

នៅពសុកយូោអស់រយៈន្លបីដខ។

កាលមា៉ារសានាក់នៅេីននាះនអលីសាបិត

រានេេួលេីបនាទាល់មួយតាមរយៈ

ព្ះវិញ្ញាណបរិសុេ្ធថ្បុពតរបស់មា៉ារ

្ឺជាព្ះរជបុពតាននព្ះ។មា៉ារក៏រាន

ដ្្ងេីបនាទាល់របស់នាងអុំ្ីព្ះដែរ។

កាលយ៉ូហានរាេីស្ទរានចាប់កុំនណើត

មកពបជាជនេូនៅរាន្ ិតថ្នលាកពតូវ

រានោក់ន្មះឲ្យថ្សាការីោក់ន្មះ

តាមឪ្ុករបស់នលាក។នអលីសាបិត

រានបែិនស្ន្មះននាះនោយពរាប់

មិត្តនិងអ្កជិតខាងរបស់នាងថ្នលាក

ន្មះយ៉ូហាន។កាលមិត្តនិងអ្កជិត

ខាងទាុំងននះនចាេសួរសាការីអុំ្ីនរឿងននះ

នលាករានយល់ព្មនឹងនអលីសាបិត។

នោយនលាករានន្វើតាមបគ្រប់របស់

កាព្ីដយ៉លសពមាប់ការោក់ន្មះែល់

កូនពបុសរបស់នលាកសាការីអាច្និយយ

រានវិញនេើយនលាករាននពបើការសាតាប់ឮ

របស់នលាកនេើយដ្្ងសរនសើរព្ះ។

មា៉ាថ្យ១:១៨,

លូកា១:២៦–៣៨

ណ្រវតាកាម្ពរីដយ៉ល

បានជួបនឹងរា៉ារា

រា៉ារាណៅណលង

ណអលរីស្បឈិ�

យ៉ូហ្នបា្ររីស្

បានចាប់កំណណើ�

ណ្រវតាកាម្ពរីដយ៉លបាន

ណៅជួបនឹងយ៉ូដសប

លូកា១:៥៧–៨០ មា៉ាថ្យ១:១៨–២៣

ណ្សាដរ៉តនិងកាលីនឡ យូោ យូោ ណ្សាដរ៉ត

លូកា១:៣៩–៥៦
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១៨ លីអាេូណ្

មនុស្សទាំងអស់

ម្�ូវបង់ពន្ធ

លូកា២:១–៤,

នជមអ៊ិថ្ល់នមេ្គ,

Jesus the Christ
(ឆ្នាុំ១៩១៦)

េុំ្័រ៩១–៩២

ការបង់្ ន្ធននះមាននូវ

នរាលបុំណង្ ីរយ៉ាង

ជាការបង់្ន្ធនិងការ

ច្ុះជុំនរឿនពបជាជនដែលន្វើ

នឡើងនោយ្ ួករ៉ូម។ជា្ ម្មតា្ួករ៉ូម

រានច្ុះន្មះពបជាជនពសបតាមកដន្ង

សានាក់នៅបច្្នុប្ន្របស់្ ួកន្ប៉ុដន្តតាម

េុំននៀមេមាលាប់របស់សាសន៍យូោ្ ឺពតូវ

ច្ុះន្មះពបជាជននោយដផ្អកនៅនលើ

ពសុកកុំនណើតជីែូនជីតារបស់្ ួកន្។

នោយសារនេតុផលននះភូមិនបន្្េិម

ដែលជាពសុកកុំនណើតជីែូនជីតារបស់

យ៉ូដសបមានមនុស្សនពច្ើនកុះករនេើយ

ផ្ទះសុំណ្ក់្ ឺន្ញទាុំងអស់ផងដែរ។

យ៉ូដសបនិងមា៉ាររានន្វើែុំនណើរ

នៅភូមិនបន្្េិមនែើម្ីបង់្ ន្ធ។

កាលព្ះនយស៊ូវរានពបសូត

មកមា៉ារនច្្ដព្សពមាប់កូនដង៉ត

មួយនោយោក់ព្ះនយសូ៊វផ្ទនុុំក្នុង

ស្នូកឬច្ង្អនូរេឹកមួយសពមាប់េុកឲ្យ

សតវផឹក។្ុុំមានការនរៀបរប់្ ី

ពបនភេសតវនៅេីននាះនឡើយ។

ម្ពរះណយស៊ូវម្េរីស្

បានម្បសូ�មក

លូកា២:៦–៧

្ររីសរាគាល់ដដលបានពយាករណលច

ណចញមកណៅ្រ្វរីបអាណមរិក

នេនលមិន១៤:១–៥,

នីនេវេី៣១:១៥–២១

ែូច្ដែលរាន្ យាករេុកនៅន្ងៃពបសូត

របស់ព្ះព្ីស្ទមានមួយន្ងៃនិងមួយយប់

ដែលភ្ឺន្ញមួយន្ងៃនៅេវីបអានមរិក។

្កាយ្ ្មីមួយរានរះនឡើងនៅនលើនម�។

ពួកេគ្វាលស្ដាប់ឮពរីការ

ម្បសូ�របស់ម្ពរះម្េរីស្

លូកា២:៨–១៧

នរៀងរល់ឆ្នាុំនាន្លននះ្ួក្ គ្វាលរាន

រកសាេវនូងសតវរបស់ខ្លួននៅេីវាលទាុំង

យប់ទាុំងន្ងៃ។ននះ្ ឺជាកដន្ងដែលមាន

នេវតាមួយអង្គនលច្មកឯ្ ួកន្នេើយ

ពរាប់្ ួកន្អុំ្ីការពបសូតរបស់ព្ះអង្គ

សន្គ្រះ។បនាទាប់្ ីការពបកាសពរាប់

របស់នេវតាអង្គននាះមាន្ លនេវតារាន

នលច្មកនោយថ្វាយសិរីល្អជូនព្ះ។

បនាទាប់្ ីសាដោប់ឮនរឿងននះនេើយ្ួក្ គ្វាល

រានពបញាប់ពបញាល់នៅភូមិនបន្្េិម

នែើម្ីរានន�ើញព្ះនយស៊ូវ។ន្ល

្ួកន្រានន�ើញពេង់នេើយ្ួកន្

រានលាយ៉ូដសបនិងមា៉ារនេើយរាន

ដ្្ងេីបនាទាល់ែល់មនុស្សែនេនេៀត

អុំ្ីអវីដែល្ ួកន្រានន�ើញ។

េវីបអានមរិក ដក្រភូមិនបន្្េិមណ្សាដរ៉តនបន្្េិមនិងយូោច្ពកភ្រ៉ូម

អបអថ្ហរិរ មាន ន័យ ថា « ផ្ះ ហន 

នំបុ័ង » អហើយ គឺជា ទី ្បែូត សែល 

បាន ពយា្ររ ែ្មាប់ ្ពះសរែ៊មី ។
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ម្ពរះណយស៊ូវម្�ូវបានកា�់ដស្កដាក់

ណ្មរះណហើយនាំណៅម្ពរះវិហ្របរិសុ្រ្ធ

លូកា២:២១–៣៨,នជម

អ៊ិថ្ល់នមេ្គ,Jesus 
the Christេុំ្័រ៩៥

ពួកណហ្រារកណ�ើញម្ពរះម្េរីស្

ណហើយថ្វាយដគ្វាយ

មា៉ាថ្យ២:៩–១២;

Bible Dictionary,
«Magi»

នៅេីបុំផុត្ ួកនហាររានរកន�ើញ

ព្ះព្ីស្ទ។មា៉ាថ្យបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់

ថ្្ួកន្រានរកន�ើញព្ះនយសូ៊វ

ក្នុងផ្ទះរបស់ពេង់ជា«បុពតតូច្»

នោយច្ង់បគ្ហាញថ្្ួកន្រានមក

ែល់យ៉ាងនហាច្ណ្ស់មួយឆ្នាុំបនាទាប់

្ីការពបសូតរបស់ព្ះព្ីស្ទ។្ួកន្

រានថ្វាយែគ្វាយជាមាសជាកុំញាន

ជាជ័រលវីងនេសច្ុំនពាះពេង់—ជា

អុំនណ្យែ៏មានតនម្ដែលរានេេួល

សារល់្ ីឋានៈជាេ្លួងរបស់ព្ះនយស៊ូវ។

នៅក្នុងសុបិនមួយ្ួកនហាររាន

ពរាប់កុុំឲ្យេូលពរាប់នស្ច្នេរូ�្ ី

ការរកន�ើញរបស់្ ួកន្នឡើយ។

យ៉ូដសបម្�ូវបានម្ពរានឲ្យ

ណេចខលែលួនណៅម្សុកណអស៊មីព្

្ួកនហារ្ ុុំរានរយការណ៍ែល់នស្ច្

នេរូ�ែូច្ដែល្ ួកន្រានពរាប់ននាះ

នឡើយ។នស្ច្នេរូ�រានមានពបតិកម្ម

នោយនច្ញបញ្ជាថ្រល់កុមារទាុំងអស់

ដែលនកើតនៅភូមិនបន្្េិមមានអាយុ

្ី្ ីរឆ្នាុំច្ុះនពកាមពតូវដតសមាលាប់នចាល។

នោយពតូវរានព្មាននៅក្នុងការនិមិត្ត

មួយយ៉ូដសបរាននាុំមា៉ារនិងព្ះនយស៊ូវ

នៅពសុកនអសី៊្្ទ។្ួកន្រានសានាក់នៅ

េីននាះរេូតែល់នស្ច្នេរូ�រានសុ្ត។

ន្លនស្ច្នេរូ�រានសុ្តននាះមាន

នេវតាមួយអង្គរានមកជួបយ៉ូដសបក្នុងការ

និមិត្តមួយពរាប់នលាកថ្វាមានសុវត្ថិភា្

នែើម្ីពតឡប់នៅពសុកអ៊ីពសាដអលវិញ។

ប៉ុដន្តនោយឮថ្បុពតារបស់នស្ច្នេរូ�្ ឺជា

អ្កព្ប់ព្ងបច្្នុប្ន្ននាះយ៉ូដសបរាន

នាុំព្ួសាររបស់នលាកនៅភូមិណ្សាដរ៉ត

ពសុកកាលីនឡវិញជុំនួសឲ្យពសុកយូោ

នេតុែូនច្្ះនេើយព្ះជន្មរបស់ព្ះព្ីស្ទ

ក្នុងនាមជាព្ះនយស៊ូវននភូមិណ្សាដរ៉ត

រានចាប់នផ្ើម។នពច្ើនឆ្នាុំនពកាយមក

ពេង់រានេេួលបុណ្យពជមុជេឹកន្វើ

អ្្ភនូតនេតុជានពច្ើននេើយប្្ប់ែគ្វាយ

្ួនែ៏អសាចារ្យអស់កល្ជានិច្្របស់ពេង់។

ពួកណហ្រាសួរណស្ដច

ណហរូឌអំពរីម្ពរះម្េរីស្

មា៉ាថ្យ២:១–១០ មា៉ាថ្យ២:១៣–១៦,

១៩–២៣

នបន្្េិម នយរូសាេ្ិម នបន្្េិម នបន្្េិមនអស៊ី្្ទនិងណ្សាដរ៉ត

មានច្ុំនួន្ ុុំជាក់លាក់មួយអុំ្ី្ួក

នហារ«មក្ ីេិសខាងនកើត»រាន

មកកាន់េីពកុងនយរូសាឡិមនែើម្ីដសវង

រកព្ះព្ីស្ទ។្ួកន្រានន�ើញ្ កាយ

្្មីមួយនៅនលើនម�ដែលរានបគ្ហាញថ្

ព្ះព្ីស្ទរានពបសូតនេើយ។្ួកន្

រានេូលសួរនស្ច្នេរូ�នស្ច្ពសុកយូោ

ដែល្ ួករ៉ូមរានដតងតាុំង្ីកដន្ងនៅ

ដសវងរកព្ះរជកុមារអង្គននាះ។នស្ច្

នេរូ�មានការភ័យខាលាច្ច្ុំនពាះនស្ច្្ ្មី

អង្គននាះជាព្ះដមស៊ីដែលពេង់រាន

្ិតថ្នឹងយងមកព្ប់ព្ងន្ររបស់

ពេង់។នោយ្ ុុំរានពរាប់្ ួកនហារ្ ី

ភា្ភ័យខាលាច្របស់ពេង់ននាះពេង់រាន

បគ្រប់ឲ្យ្ ួកន្នៅនេើយពតឡប់មក

ពរាប់ពេង់វិញ្ ីកដន្ង្ ួកន្រក

ន�ើញព្ះព្ីស្ទ។ពេង់មាន

ដផនការនែើម្ីន្វើ្ ុតព្ះព្ីស្ទ។
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នពកាយ្ ីពបសូតរានពរាុំបីន្ងៃមក

ព្ះព្ីស្ទពតូវរានកាត់ដស្កនេើយ

ោក់ន្មះពសបតាមេុំននៀមេមាលាប់

របស់សាសន៍យូោ។ពេង់ពតូវ

រានថ្វាយព្ះនាមថ្នយស៊ូវឬ

«នយសវ័រ»មានន័យថ្«ព្ះអង្គ

សន្គ្រះ»ជាភាសានេនព្ើរ។

េុំននៀមេមាលាប់សាសន៍យូោច្ង្អនុល

បគ្ហាញថ្ពស្តីមានាក់ពតូវរង់ចាុំរយៈន្ល

៤០ន្ងៃបនាទាប់កុំនណើតរបស់កូននែើម្ី

ច្ូលនៅក្នុងព្ះវិហារបរិសុេ្ធ។បនាទាប់

្ីរយៈន្ល៤០ន្ងៃពតូវរានប្្ប់

មា៉ារនិងយ៉ូដសបរាននាុំព្ះនយសូ៊វនៅ

បគ្ហាញនៅព្ះវិហារបរិសុេ្ធ។នៅេី

ននាះ្ួករាត់រានជួបនឹងស៊ីម៉ូនដែល

រានសនយាថ្នលាកនឹងរានន�ើញ

ព្ះព្ីស្ទ្ ីមុននលាកសាលាប់។នលាក

រានសារល់ព្ះព្ីស្ទរានបីពតកងពេង់

ក្នុងនែនេើយរានសរនសើរតនមកើងព្ះ។

នលាកក៏រាន្ យាករផងដែរអុំ្ីនបសកកម្ម

របស់ព្ះព្ីស្ទនៅនលើដផនែី។

អាណដែលជានហារពសីមានាក់ក៏រាន

ន្វើសាក្សីអុំ្ីព្ះព្ីស្ទនៅឯព្ះវិហារ

បរិសុេ្ធដែរ។រាត់ក៏រានដ្្ងេីបនាទាល់

អុំ្ីនបសកកម្មរបស់ពេង់ផងដែរ។



២០ លីអាេូណ្



 ដខ្្នូឆ្នាុំ២០១៧ ២១

[កណំត់	ចំណាំ	រ្ស់	អ្នក	្ កដប្	៖	អត្្ទ	ដនះ	ែក	បសង់	មក	ពី	រោរ	

សរដសរ	ផ្ទាល់	រ្ស់	យ៉ូដស្	ស្រ៊៊ីធ	ជា	ដបចើន	ែង	។	ជា	ភ្សា	អង់ដ្្ស	

ោក្យ	ែក	បសង់	ទាំងឡាយ	មាន	នូវ	កំហុស	មួយ	ចំនួន	ដៅ	ក្ននុង	រោរ	ប្ក្	

សញ្ញាវណ្ណយុត្ត	រោរ	សរដសរ	ដោយ	អ្្សរ	ពុម្	ធំ	។	(	រោរ	ប្ក្	នន	ភ្សា	អង់ដ្្ស	រ្ស់	អាដមរិរោំង	ពុំ	ទាន	ចា្់ដផ្ដើម	្ ទោឋាន	បតឹមបតូវ	

ដ�ើយ	រហូត	ែល់	ចុង	ទសវត្សរ៍	ឆ្នាំ	1820	)	។	្៉ុដន្ត	ដែើម្ី	ដធវែើ	ឲ្យ	រោរ	អាន	មាន	ភ្ព	គ្យ	បសួល	ោក្យ	ែក	បសង់	ទាំងឡាយ	នឹង	បតូវ	រាន	

្កដប្	ដោយ	រាមន	កំហុស	ទាំង	ដនាះ	ជា	្ ្ី	ដ�ើយ	]	។

រា្់	ោន់	ឆ្នាំ	កន្ង	ដៅ	យ៉ូដស្	ពី	្ ុរាណ	រាន	ពយាករថ្	«	បពះ	អមាចាស់	បទង់	មាន	បពះ	្ ន្ទវូល	មក	ខ្នុំ	ែូដច្នះ		៖	មាន	អ្នក	ដមើល	ឆុត	មានាក់	

ែ៏	ជដបមើស	ដែល	ដយើង	នឹង	្ ដងកើត	ដ�ើង	ពី	ផល	នន	ដោះ	អ្នក	.	.	.	ដហើយ	ចំដោះ	អ្នក	ដនាះ	ដនាះ	ដយើង	នឹង	ប្ទាន	អំណាច	ឲ្យ	នាំ	

ោក្យ	រ្ស់	ដយើង		.	.	.	ដហើយ	ដចញ	ពី	ភ្ព	ទន់ដខសាយ	អ្នក	ដនាះ	នឹង	បតូវ	រាន	ដធវែើ	ឲ្យ	មាំមួន	»		(	នីនហវែទី	2	3:7,	11,	13	)	។

ខ្នុំ	បតូវ	រាន	ដធវែើឲ្យរំដភើ្ចិត្ត	ដហើយ	បតូវ	រាន	្ ំផុស	្ ំនិត	ដោយ	រោរ	ពយាករ	ដនះ	ថ្	«	ដចញ	ពី	ភ្ព	ទន់ដខសាយ	អ្នក	ដនាះ	នឹង	បតូវ	រាន	ដធវែើ	ឲ្យ	

មាំមួន	»	។	វា	ទំនង	ែូចជា	ពុំ	សម	ដហតុផល	ដសាះ	ដែល	បពះអមាចាស់	ដតងដតដៅ	មនុស្ស	ទន់	ដខសាយ	ឲ្យ	សដបមច	កិច្រោរ	មួយ	ែ៏	ធំ	ដនាះ	។	

្៉ុដន្ត	អស់	អ្នក	ដែល	សារល់	ពី	ភ្ព	ទន់ដខសាយ	រ្ស់	ខ្លួន		អាច	បតូវរាន	ជបមុញ	ដោយ	ភ្ពទន់ដខសាយ	ដនាះ		ដែើម្ី	ដសវែងរក	កមាលាំង	រ្ស់	

បពះអមាចាស់	។	ែូដច្នះ	ដហើយ	អស់	អ្នក	ដែល	្ នាទា្	ខ្លួន	ដៅ	ក្ននុង	ដសចក្ដី	ជំដនឿ	នឹង	ទទួល	រាន	កមាលាំង	ពី	បទង់	ដែល	មាន	ប្្់	បពះដចសាដា	ដៅ	ដលើ	

សាថានសួ្៌	និង	ដផនែី		(	សូម	ដមើល	មា៉ាថ្យ	28:18,	ម៉ូសាយ	4:9	)	។ 1

តាំង	ពី	ដៅ	ជា	យុវវ័យ	យ៉ូដស្	សរ៊្៊ីធ		រាន	ដសវែង	រក	បពះអមាចាស់	តាម	លក្ខខណ្ឌ	ទាំងដនះ	។	ដពល	យ៉ូដស្	មាន	វ័យ	15	ឆ្នាំ	ដលាក	ចង់	

រាន	រោរ	អភ័យដទាស	ពី	អំដពើរា្	ដហើយ	ចង់	ែឹង	ថ្ដតើ	បពះវិោរ	ណា	មួយ	បតឹមបតូវ	។	ដលាក	រាន	សរដសរ	ថ្	«	្៉ុដន្ត	ដទាះ	ជា	ខ្នុំ	មាន	្ ំនិត	

្ិត	ែ៏	បជាលដបរៅ	ដហើយ	ជួនរោល	ែ៏	ខ្លាំង	រោលា	ក្ដី	្ង់	ដត	.	.	.	ពិរាក	ែល់	ជន	ែូច	រូ្	ខ្នុំ	ដែល	ដៅ	វ័យ	ដក្ង	ដហើយ	មិនសូវ	សារល់	មនុស្ស	និង	

ែឹង	ក្ដី	ឲ្យ	ដចះ	សដបមច	ចិត្ត	ថ្	នរណា	មួយ	បតូវ	ដហើយ	នរណា	មួយ	ខុស	ដនាះ	ដ�ើយ	»		(	សូម	ដមើលយ៉ូដស្	ស្រ៊៊ីធ	—	ប្វត្តិ	1:8	)	។

រោរ	ែឹង	អំពីភ្ព	ទន់ដខសាយ	ដនះ	យា៉ាង	ដពញដលញ	ដលាក	រាន	ចូល	ដៅ	ក្ននុង	នបព	ពិសិែ្ឋ	ដែើម្ី	ែឹង	អំពីកដន្ង	ដែល	ដលាក	អាច	រក	ដ�ើញ	

សាសនាចបក	រ្ស់	បពះ	។	ដលាក	រាន	ទូល	សូម		ដែើម្ី	ដលាក	អាច		ចធវើ	អវែី	មួយ	

ទាក់	ទង	នឹង	ដរឿង	ដនះ	ដែើម្ី	ដលាក	អាច	េរូលរួម	នឹង	បពះវិោរ	ដនាះ	(	សូម	ដមើល	

យ៉ូដស្	ស្រ៊៊ីធ—ប្វត្តិ	1:18	)	។	ជា	ចដម្ើយ	ចំដោះរោរ	ទូលសូម	ែ៏	ដសាមះ	រា្សា	

រ្ស់	ដលាក	បពះ	ជា	បពះវរ្ិតា	និង	បពះ	រាជ	្ ុបតា	រ្ស់	បទង់	បពះដយសរ៊ូវ	ប្ីស្ទ	រាន	

យាង	មក	ជួ្	នឹង	យ៉ូដស្	។	តាមរយៈ	រោរ	យាង	មក	ជួ្	ដនះ	បទង់	ទាំង	ពីរ	អង្គ	រាន	

ណដាយដអលណឌើរ

រា៉ាកឺសប៊មីដនស

ក្នុង្ ួកច្ិតសិបនាក់

យ៉ូសសបស៊្មីធ៖

ដរូេជា�៉រូដ្រប្រ្ម៊ីធដដរសប្រធិនចបើច�ើងសារល់

ភាពទន់ច្សោ�រប្រ់ច�ើងចេើ�ដបរចៅរក

សពរះអមាចា្រ់វិញចោ�ច្រេក្ីជំចនឿចនារះច�ើង

នឹងស្រូវរានចធវើឲ្យមាំមួន។នរ
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កមាលាុំងដែលនកើតនច្ញ

្ីភា្េន់នខសាយ



រំដោះ	ដលាក	ឲ្យ	រួច	ពី	អំណាច	រ្ស់	អារក្យ	ដហើយ	រាន	ដរៀ្ចំ	ផ្វូវ	សបមា្់	រោរសាដារ	ដ�ើង	វិញ	

(	សូមដមើលយ៉ូដស្ស្រ៊៊ីធ	—	ប្វត្តិ	1:14–19	)	។

យ៉ូដស្	សរ៊្៊ីធ	ពុំ	រាន	ប្ដកក	ថ្	ដលាក	្ ឺជា	មនុស្ស	មានាក់	នន		«	ពួក	កំដសាយ	ដៅ	

ពិភពដលាក	»		ដនះ	ដ�ើយ	(	្.	និង	ស.	1:19,	35:13	)	។	ដបចើន	ឆ្នាំ	ដបរោយ	មក	

ដទៀត	បពះអមាចាស់	រាន	មាន	្ ន្ទវូល	បរា្់	ដលាក	ដ្្	ដនះ	៖	«	ចំដោះ	រោរណ៍	ដនះ	ដហើយ	

ដែល	ដយើង	រាន	ដលើក	អ្នក	ដ�ើង	ប្ដយាជន៍	ឲ្យ	ដយើង	អាច	្ គ្ហាញ	នូវ	បរាជាញា	រ្ស់	ដយើង	

តាម	រយៈ	ពួក	កដមសាយ	នន	ដផនែី	»	(	្.	និង	ស.	124:1	)	។

ណកមេងម្បុសរានាក់ដដលមឈិនសូវរានណេឯងស្គាល់

យ៉ូដស្		រាន	ដរៀ្រា្់	ខ្លួន	ដលាក	ជា		«	ដក្ង	ប្ុស	មានាក់	ដែល	មិនសូវ	មាន	ដ្ឯង	

សារល់	.	.	.		ដែល	បតូវ	បទាំ	ដធវែើ	រោរ	ជា	ដរៀង	រាល់	ន្ងៃ	ដែើម្ី	បទ	បទង់	ជីវិត	»		(	យ៉ូដស្	ស្រ៊៊ីធ	

—	ប្វត្តិ	1:23	)	។	ដលាក	រាន	ដកើត	មក	ដៅ	ក្ននុង	បសទា្់		សង្គម	ថ្នាក់	ទា្	ជាមួយ		

នឹង	រោរ	អ្់រំ	តិច	តួចយា៉ាងស្តលួចដស្តើង	។	រោរ	្ ៉ុន	្ ៉ង	សរដសរ	អំពី	ប្វត្តិ	រ្ស់	ដលាក	ជា	

ដលើក	ែំ្ូង	រាន	្ ូស	្ ញ្ជាក់	ពី	សាថានភ្ព	ទន់	ដខសាយ	ដែល	ដលាក	បតូវ	រាន	ដៅ	ឲ្យ	ដធវែើ	

កិច្រោរ	ដនះ	។

«	ខ្នុំ	រាន	ដកើត	ដៅ	ភូមិឆ្រ៉ុន		[	សារ៉ុន	]		ដៅ	រែ្ឋវ័រម៉ន្ត	ខ្ង	ដជើង	ប្ដទស	អាដមរិក		

ដៅ	ន្ងៃ	ទី	23	ដខ		ធ្នវូ	្.ស.	1805	ដែល	មាន	ឪពុក	មាដាយ	ែ៏	ល្	ដែល	ខិត	ខំ	ដណនាំ		

ខ្នុំ	អំពី	ប្ិស្ដ	សាសនា	[	។	]	ដៅ	វ័យ	ប្ដហល	ជា	ែ្់	ឆ្នាំ	ដលាក	ឪពុក	រ្ស់	ខ្នុំ	យ៉ូដស្		

ស្រ៊៊ីធ		សុញ្ញ័រ	រាន	ផ្លាស់	លំដៅ	ដៅ	ភូមិ	រាល់នម៉រា		�ុំ	អុនតារីយ៉ូ		ដៅ	រែ្ឋ	នូវ	យ៉ក	ដហើយ		

ដោយ	ស្ិត	ដៅ	ក្ននុង	រោលៈដទសៈ	ខវែះខ្ត	ដលាក	បតូវ	មាន	រោតពវែកិច្	ខិត	ខំ	ដធវែើ	រោរ		

ដែើម្ី	ផ្គត់	ផ្គង់	ប្ួសារ	ែ៏	ធំ	មួយ	ដែល	មាន	កូន	បរាំ	្ ួន	នាក់	ដហើយ	ដោយ	សារ	វា	តបមូវ		

ឲ្យ	មាន	រោរ	ខិតខំ	ពី	សំណាក់	សមាជិក	ប្ួសារ	ដែល	អាច	ជួយ	ផ្គត់	ផ្គង់	ែល់	ប្ួសារ		

រាន		ដហតុែូដច្នះ	ដហើយ	ដយើង	បតូវ	រាន	ែក	យក	នូវ	អត្ប្ដយាជន៍	នន	រោរ	អ្់រំ	ប្្់		

បរាន់	និយាយ	ដៅ	ខ្នុំ	បរាន់	ដត	រាន	្ ដបងៀន	ឲ្យ	ដចះ	អាន	អក្សរ	និង	ដចះ	ចបា្់	មូលោឋាន		

នន	នពវែន្តសាបស្ត	្ ៉ុដណាណះ	»	។ 2

យ៉ូដស្		រាន	មាន	អារម្ណ៍	យា៉ាង	ចបាស់	ថ្	ដលាក	ខវែះ	រោរ	អ្់រំ		រហូត	មាន	ដពល	

មួយដនាះ		ដលាក	រាន	ធាលា្់	ទួញ	ដសាក	ថ្	«	ដលាក	ជា្់	ដៅ	ក្ននុង	្ ុក	តូច		ដែល	មាន	

ភ្ពងងឹតដស្ទើរ	ដត	ទាំង	បសុង		ដោយ	ដប្ើ	បរាស់	បកោស	្ុិច	និង	ទឹក	ដ្ម		សរសរ	ោក្យ	

មិន	ល្	ឥតដខ្ចាះ	»	។ 3	ដទាះ	្ ី	យា៉ាង	ណា	ក្តី	បពះអមាចាស់	រាន	ដៅ	ដលាក	ឲ្យ	្ ក	ដប្	

បពះ្ម្ីរ	មរមន	—	ទាំងអស់	មាន		588	ទំព័រ	នន	ចបា្់	ដែើម	ដែល	រាន	ដរាះពុម្	—	

ដែល	ដលាក	រាន	ដធវែើ	កិច្រោរ	ដនះ	តិច	ជាង	90	ន្ងៃ	។

មនុស្ស	ណា		ក៏	ដោយដែល	្ ិត	យា៉ាង	ចបាស់	នឹង		សន្និោឋាន	ថ្	វា	ពុំ	អាច	ដកើត	ដ�ើង	

រាន	ដ�ើយ	ដែល	យ៉ូដស្	ជា	្ ុ្្គល	ដែល	មាន	រោរ	អ្់រំ	តិច	តួច	អាច	សដបមច	ដរឿង	មួយ	

ដ្្	ដនះ	រាន	ដោយ	ខ្លួន	ដលាក	ដនាះ	ដហើយ	រោរ	ពន្យល់	ដែល	មនុស្ស	ខ្ះ	រាន	្ ដងកើត	

ដ�ើង	្ ឺ	ពិរាក	ដជឿ	ជាង	រោរ	ពន្យល់	ពិត	ថ្	ដលាក	្ ឺជា	ពយារោរី	ដែល	រាន	្ កដប្	ដោយ	

អំដណាយទាន	និង	បពះដចសាដា	នន	បពះ	ដៅ	ដទៀត	។

ស្ក្សរីរបស់អឈិមរា៉ា

រយៈដពល	ដបរោយមក	ដទៀត		ដៅ	ក្ននុង	ជីវិត	រ្ស់	នាង	ដនាះ		អិមមា៉ា	សរ៊្៊ីធ	រាន	នឹក		

ចាំ	ថ្	ដៅ	បរា	ដែល	សាវាមី	រ្ស់	នាង	រាន	្ កដប្	ផ្ទាំង	ចំណារ	មាស	ដនាះ	រាត់		«	មិន		

អាច	សរដសរ	ឬ	អាន	ោក្យ	រាន	ចបាស់	លាស់	ដទ	្៉ុដន្ត	បតូវ	រាន	អនុញ្ញាត	ឲ្យ	សរដសរ		

ដសៀវដៅ	មួយ	ែូច	ជា	បពះ្ម្ីរ	មរមន	ដត	មានាក់	ឯង	។	ដហើយ	ដទាះ	្ ី	ជា	ខ្នុំ	្ ឺជា	អ្នក	ចូល		

រួម	យា៉ាង	សកម្	មានាក់	ដៅ	ក្ននុង	បពឹត្តិរោរណ៍	ដែល	រាន	ដកើត	ដ�ើង	ក្ដី	ក៏	វា	ដធវែើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	មាន	រោរ		

ខាងយ្វង៖ការក្់ពតាមួេមក្ ពីពបវ្្ិរបស់េ៉ូបសបស្ម៊មី្បដលបានសរយសរយោេនដរបស់យោក

ផ្ទាល់។ទំ្័រម្ខាងយទៀ្៖ទំ្័រមួេមក្ ពីយសៀវយៅកំណ្់យហ្ុរបស់េ៉ូបសបស្ម៊មី្។សូមក្់ចំោំ

ថាម្នពាក្យយ្ចន៍គូសយោល។



 ដខ្្នូឆ្នាុំ២០១៧ ២៣

ដងឿង	ឆងៃល់	ដែរ	‹	ជា	កិច្រោរ	ធំ	និង	អសាចារ្យ	›		ដហើយ	វា	ែូច	រានា	ចំដោះ	មនុស្ស	មានាក់	ដផ្សង	

ដទៀត	ដែរ	»	។ 4

ជាមួយ	នឹង	្ រិ្ទ	នន	ប្វត្តិ	សាបស្ត	ដនះ	វា	្ ឺជា	ដរឿង	ែ៏	្ ួរ	ឲ្យ	ចា្់	អារម្ណ៍	ដែើម្ី		

ដមើល	ទំព័រ	ទី	មួយ	នន	ដសៀវដៅ	កំណត់	ដហតុ	ែំ្ូង	រ្ស់	យ៉ូដស្	ដែល	ចុះ	ដៅ	ន្ងៃ	ទី		

27	ដខ		វិច្ិរោ	ឆ្នាំ		1832	(	ែូច	រាន	្ គ្ហាញ	ដៅ	ខ្ង	សាដាំ	)	។	ដលាក	រាន	សរដសរ	

ដសៀវដៅ	ដនះ	ប្មាណ	ជា	្ ី	ឆ្នាំ	កន្ះ		្នាទា្់	ពី	ដលាក	រាន	្ ញ្្់	រោរ	្ កដប្	បពះ្ម្ីរ	

មរមន	។	សូម	កត់	ចំណាំ	ថ្	ដលាក	សរដសរ	រួចដហើយឆូត		ោក្យ	ែូច	តដៅ	ដនះ	ដចាល	៖

«	យ៉ូដស្	ស្រ៊៊ីធ	ជុញ្ញ័រ	—	ដសៀវដៅ	កំណត់បតា	ដែល	រាន	ទិញ	សបមា្់	កត់	ចំណាំ	

រាល់	រោលៈដទសៈ	ដែល	ដកើត	មាន	ដៅ	ដបរោម	រោរ	សដងកត	ដមើល	រ្ស់	ខ្នុំ	»	។

ដពល	ខ្នុំ	រោន់	ដសៀវដៅ	កំណត់	ដហតុ	ដនះ	ដហើយ	អាន	ោក្យ	ដែល	រាន	ឆូត		

ដចាល			ទាំងដនះ	ដនាះ	ខ្នុំ	រាន	នឹក	បសនម	ដ�ើញ	យ៉ូដស្	អង្គនុយ	ដៅ	ក្ននុង	មជ្ឈោឋាន		

ជន្ទ	ក្ននុង	ទវែី្	អាដមរិក	ដោយ	សរដសរ	ប្ដយា្	ចា្់ដផ្ដើម	ដនាះ	រួចដហើយ	្ ិត	ថ្		

«	ដទ	ប្ដយា្	ដនាះ	ែូចជា	មិន	បតូវ	ដទ	ខ្នុំ	បតូវ	សាកល្	ម្ដង	ដទៀត	»	។	ែូដច្នះ		ដលាក	

រាន		ឆូត		ប្ដយា្	ដនាះដចាល	ដហើយ	សរដសរ	ថ្	«	ដសៀវដៅ	កំណត់បតា	រ្ស់	យ៉ូដស្	

ស្រ៊៊ីធ	ជុញ្ញ័រ	ដែល	រាន	ទិញ	ដៅ	ន្ងៃ	ទី		27	ដខ		វិច្ិរោ	ឆ្នាំ		1832	ក្ននុង	ដរាល្ំណង	

កំណត់បតា	ែំដណើរ	ដរឿង	នន	កិច្រោរ	ទាំង	អស់	ដែល	ដកើត	មាន	ដៅ	ដបរោម	រោរ	សដងកត	ដមើល	

រ្ស់	ខ្នុំ	និង	—	—	»	។

ដៅ	ទី	្ ំផុត	ប្ដហល	ជា	ដោយ	សារ	ដត	មិន	រាន	ដពញចិត្ត	ទាំង	បសុង	ជាមួយ	នឹង	

ភ្សា	ោក្យ	សម្ដី	មិន	ចបាស់	លាស់	ដែល	ដលាក	ដទើ្	ដត	សរដសរ	ដលាក	រាន	សរដសរ	ថ្	

«	ឱ	សូម	ឲ្យ	បពះ	ប្ទាន	ពរ	ែល់	ខ្នុំ	ដែើម្ី	ខ្នុំ	បតូវ	រាន	ែឹកនាំ	នូវ	រាល់	្ ំនិត	រ្ស់	ខ្នុំ	ឱ	សូម	

ប្ទាន	ពរ	ែល់	អ្នក	្ ដបមើ	រ្ស់	បទង់	ផង	អាដម៉ន	»	។ 5	ដៅ	ក្ននុង	ប្ដយា្	ដនះ	ខ្នុំ	ទទួល	

អារម្ណ៍	ថ្	យ៉ូដស្	កំពុង	មាន	អារម្ណ៍	អំពីរោរ	ខវែះ	សមត្ភ្ព	និង	ភ្ព	ទន់	ដខសាយ	

រ្ស់	ដលាក	ដហើយ	កំពុង	ទូល	សូម	បពះ	ដោយ	ដសចក្ដី	ជំដនឿ	ដែើម្ី	ែឹកនាំ	ដលាក	ដៅ	ក្ននុង	

កិច្រោរ	ដែល	ដលាក	ដធវែើ	ដនាះ	។

ឥ�វូវ	សូម	ដមើល	ភ្ព	ខុស	រានា	រវាង	រោរ	សរដសរ	ដៅ	ក្ននុង	កំណត់	ដហតុ	ដនាះ	និង	

សំដៅ	នន	ទំព័រ	សរដសរ	នែ	ចបា្់	ដែើម	មួយ	នន	បពះ្ម្ីរ	មរមន	ដែល	រាន	កត់បតា	ដៅ	

ចដនាលាះ	ដខ		ដមសា	និង	ដខ		មិ្ុនា	ឆ្នាំ		1829		(	ែូច	រាន	្ គ្ហាញ	ដៅ	ទំព័រ	្ នាទា្់	)	។

សូម	កត់	ចំណាំ	អំពីលំហូរ	ោក្យ	រាយ	—	ដោយ	រាមន	វណ្ណយុត្តិ	ដោយ	រាមន	រោរ		

ឆូត	ដចាល	ោក្យ	។	ដនះ	ពុំ	ដមន	ជា	រោរ	ដរៀ្	អក្សរ	មួយ	ដទ	។	យ៉ូដស្	រាន	សរដសរ	វា		

មួយ	ោក្យ	ម្ដងៗ	ដពល	ដលាក	រាន	សម្ឹង	ដមើល	ដៅ	ក្ននុង	ឧ្ករណ៍	ដែល	បពះអមាចាស់		

រាន	ដរៀ្ចំ	សបមា្់	ដលាក	ែូចជា	យូរីម	និង	ធូមីម	ដហើយ	ជា	្ ្ី	អ្នក	ដមើល	ឆុត	មួយ		

ដោយ	ដប្ើ	មួក	រោរោរ	ដភ្នក	រ្ស់	ដលាក	ពី	ពន្ឺ	ចដម្ក	ដែើម្ី	ដមើល	ដ�ើញ	ចបាស់	ោក្យ		

ទាំងឡាយ	ដពល	វា	ដលច	ដ�ើង	មក		(	សូម	ដមើលនីនហវែទី	2	27:6,	19–22,	ម៉ូសាយ	

28:13	)	។	ែូច	ជា	អ្នក	ដមើល	ដ�ើញ	ដហើយ	មាន	នូវ	ភ្ព	ខុស	រានា	ែ៏	ធំ	មួយ	រវាង	រោរ		

្កដប្	បពះ្ម្ីរ	មរមន	និង	កំណត់	បតា	ដៅ	ក្ននុង	ដសៀវដៅ	កំណត់	ដហតុ	៖	មួយ	ជា		

ផលិតផល	រ្ស់	យ៉ូដស្	ស្រ៊៊ីធ		ជា	ពយារោរី	អ្នក	ដមើល	ឆុត	និង	អ្នក	ទទួល	វិវរណៈ		

មួយ	ដទៀត	ជា	ផលិតផល	រ្ស់	យ៉ូដស្	ស្រ៊៊ីធ		ជា	មនុស្ស	ធម្តា	។	ប្សិន	ដ្ើ	អ្នក	ដមើល	

ឲ្យ	ជិត	នូវ	ចបា្់ដែើមនន	រោរ	សរដសរ	ដោយ	នែ		នន	រោរ	្ កដប្	ដនាះ	អ្នក	នឹង	អាន	ោក្យ	ដែល	

រាន	ដលើក	ទឹក	ចិត្ត	ែល់	យ៉ូដស្	ថ្

«	ដហើយ	ដហតុរោរណ៍	រាន	ដកើត	ដ�ើង	ថ្	ខ្នុំ	នីនហវែ	រាន	និយាយ	ដៅ	ឪពុក	ខ្នុំ	ថ្	៖		

ខ្នុំ	នឹង	ដៅ	ដហើយ	ដធវែើ	នូវ	អវែីៗ	ដែល	បពះ	អមាចាស់	បទង់	រាន	្ ញ្ជា	ែ្ិត	ខ្នុំ	ែឹង	ថ្	បពះ	អមាចាស់	

បទង់	មិន	ដចញ	្ ញ្ជា	ែល់	កូនដៅ	មនុស្ស	ណា	ដ�ើយ	ដលើក	ដលង	ដត	បទង់	នឹង	ដរៀ្	ចំ	

ផ្វូវ	ដែើម្ី	ឲ្យ	ដ្	អាច	សដបមច	នូវ	អវែីៗ	ដែល	បទង់	រាន	្ ញ្ជា	ែល់	ពួកដ្	ទុក	ជា	មុន	សិន	»		

(	នីនហវែទី	1	3:7	)	។

ពីមុន	្ កដប្	ោក្យ	ទាំង	ដនះ	មិន	យូរ	្ ៉ុនាមន	ដលាក		រាន	្ កដប្	ោក្យ	ែូច	តដៅ	ដនះ	៖	

«	្៉ុដន្ត	ដមើលចុះ	ខ្នុំនីនហវែនឹង្គ្ហាញែល់អ្នករាល់រានាថ្	ដសចក្ដី	ដមតាតាករុណាែ៏ទន់ភ្

ន់ទាំងឡាយននបពះអមាចាស់	មានមកដលើជន	ទាំងអស់ណា	ដែលបពះបទង់រានដរើស	នរ
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២៤ លីអាេូណ្

ដោយសារដសចក្ដីជំដនឿរ្ស់ដ្	ដែើម្ី	ដធវែើឲ្យដ្ខ្លាំងពូដកដស្ើនឹងអំណាចនន	

ដសចក្ដីដោះដលងឲ្យរួចផុត	»	(	នីនហវែទី	1	1:20	)	។

ពិតណាស់	នផ្ទ	ដរឿងមួយ	នន	បពះ្ម្ីរ	មរមន	—	និង	ជីវប្វត្តិ	រ្ស់	ពយារោរី		យ៉ូដស្	

—	្ ឺ	ថ្	មនុស្ស	ទន់	ដខសាយ	ដែល	ដសវែង	រក	បពះអមាចាស់	ដោយ	រា្សា	ដៅ	ក្ននុង	ដសចក្ដី	ជំដនឿ	

បតូវ	រាន	ដធវែើ	ឲ្យ	មាំមួន	ដហើយ	ខ្លាំង	រោលា	ដៅ	ក្ននុង	កិច្រោរ	រ្ស់	បពះអមាចាស់	។	រោរ	ពបងឹង	ដនះ	

នឹង	ដកើត	មាន		សូម្ី	ដត	កិច្រោរ	ដែល	ោក់ែូចជា	ដរឿង	តូច	តាច	ក្ដី	។

ឧទាហរណ៍	យ៉ូដស្	ជា	មនុស្ស	ដែល	មិន	សូវ	ដចះ	ប្ក្	ោក្យ	បតូវ	រាន	ដក	

តបមូវ	រោរ	ប្ក្	ដឈាមះCoriantumr(ករូរីអានទុចមើរ)	(	សូមដមើល		ដហដលមិន	

1:15	)		ពី	សំណាក់	អ្នក	សរដសរ	ទីមួយ	រ្ស់	ដលាក	ដឈាមះ	អូលីដវើរ	ដ្ដឌើរី	។	ដលើក	

ទីមួយ	ដែល	យ៉ូដស្	រាន	សរដសរ	ដឈាមះ	ដនាះ	ឲ្យ	ដៅ	អូលីដវើរ	អូលីដវើរ	រាន	សរដសរ	ថ្	

Coriantummer(ករូរីអានទុចមើរ)។	ដនះ	្ ឺជាដរឿង	សមដហតុផល	ដោយសារ		

ក្ននុង	ភ្សា	អង់ដ្្ស	រាមន	ោក្យ	ណា	ដែល	្ ញ្្់	ដោយ	ោក្យ		«	mr	»		ដនាះ	ដទ	។		

្៉ុដន្ត	យ៉ូដស្	—	ដែល	ជា	មនុស្ស	មិន	ពូដក	ប្ក្	ោក្យ	យល់	បពម	ទទួល	យក	រោរ		

ប្ក្	ោក្យ	ដនាះ	ដែល	បពះអមាចាស់	រាន	ប្ទាន	ែល់	ដលាក	—	ដោយ	រាន	ដកតបមូវ		

រោរ	ប្ក្	ោក្យ	ដនាះ		ក្ននុងអំ�នុង	ដពល	ដធវែើ	រោរ	្ កដប្	។	ឥ�វូវ	ដនះ	ដយើង	ែឹង	ថ្		

ខណៈដែល	ដឈាមះ	ដនាះ	្ ឺជា	រោរ	ប្ក្	ែ៏	ចដម្ក	មួយ	ជា	ភ្សា	អង់ដ្្ស	្៉ុដន្ត		

វា	្ ឺជា	រោរ	ប្ក្	ែ៏	ល្	្ ំផុត	ជា	ភ្សា	ដអសរ៊៊ីព្ទ	ដហើយ	បតូវ	រានា	នឹង	មជ្ឈោឋាន	នន	បពះ្ម្ីរ	

សញ្ញា	ចាស់	។	យ៉ូដស្	នឹង	ពុំ	រាន	ែឹង	អំពីដរឿង	ដនះដ�ើយ	ដលើក	ដលង	ដត	តាមរយៈ	

វិវរណៈ	្ ៉ុដណាណះ	។ 6

ណយើងអាចម្�ូវបានណធ្វើឲ្យរាំមួន

អព្វូតដហតុ	នន	រោរ	្ កដប្	បពះ្ម្ីរ	មរមន	្ ឺជា	្ ំរូ	មួយ	នន	រដ្ៀ្	ដែល	យ៉ូដស្	

	បតូវ	រាន	ដធវែើ	ឲ្យ	មាំមួន	ដចញ	ពី	ភ្ព	ទន់ដខសាយ	។	មាន	នូវ	ដមដរៀន	រោន់ដតផ្ទាល់	ខ្លួន	មួយ	

ដទៀត	៖	ែូចជា	យ៉ូដស្	ដែរ	ប្សិន	ដ្ើ	ដយើង	នឹង	សារល់		ពីភ្ព	ទន់	ដខសាយ	រ្ស់	ដយើង	

ដហើយ	គ្ក	ដៅ	រក	បពះអមាចាស់	ដៅ	ក្ននុង	ដសចក្ដី	ជំដនឿ	ឲ្យ	អស់	ពី	ែួង	ចិត្ត	រ្ស់	ដយើង	ដោយ	

តាំង	ចិត្ត	ដធវែើ	តាម	បពះទ័យ	រ្ស់	បទង់	ដយើង	ក៏	នឹង	បតូវ	រាន	ដធវែើ	ឲ្យ	មាំមួន	ដចញ		ពី	ភ្ព	ទន់	

ដខសាយ	ដែរ	។	ដនះពុំ	ដមន	មាន	ន័យ	ទាំង	បសុង	ថ្	ភ្ពទន់	ដខសាយ	ទាំង	អស់	បតូវ	រាន		

លុ្	ដចាលពី	ក្ននុងជីវិត	រដមង	សាលា្់	ដនាះ	ដទ	—	្៉ុដន្ត	វា	មាន	ន័យ	ថ្	្ុ្្គល	ដ្្	ដនះ	នឹង		

បតូវ	រានបពះ	ដធវែើ	ឲ្យ	មាន	ភ្ពមាំ	មួន	។

យ៉ូដស្	រាន	សារភ្ព	ពី	ភ្ព	ពុំ	ល្	ឥត	ដខ្ចាះ	រ្ស់	ដលាក	ដោយ	ចិត្ត	រា្សា	។	

	ដលាក	រាន	កត់	សមារល់	ថ្		រោល	ដលាក	ដៅ	ជា	យុវវ័យ	ដលាក		«	រាន	សដម្ដង	នូវ	រោរ	

ទន់ដខសាយ	នន	យុវវ័យ	និង	រោរ	ឆកលួត	លីលា	នន	មនុស្ស	ដលាក	»	(	យ៉ូដស្	ស្រ៊៊ីធ	—	ប្វត្តិ	

1:28	)	។	លុះ	ដបរោយ	មក	ដទៀត	ដលាក	រាន	បរា្់	ពួក	្ រិសុទ្ធ	ដៅ		ទីបកុង	ដៅវូ		ថ្	

ដលាក		«	ជា	មនុស្ស	មានាក់	ដហើយ	ពួកដ្	កុំ	រំពឹង	ថ្		[	ដលាក	]		ល្	ឥត	ដខ្ចាះ	.	.	.	្៉ុដន្ត	ដ្ើ	

ពួកដ្	ទទួល	នូវ	ភ្ព	ទន់	ដខសាយ	រ្ស់		[	ដលាក	]	និង	ភ្ព	ទន់	ដខសាយ	រ្ស់	្ ង	្ ្វូន	

ប្ុស	ដនាះ		[	ដលាក	]		នឹង	ទទួល	នូវ	ភ្ព	ទន់	ដខសាយ	រ្ស់	ដ្	វិញ	ដែរ	»	។ 7

យ៉ូដស្	ពុំ	ដែល	ដធវែើ	ពុត	ថ្	ដលាក	ជា	មនុស្ស	ល្ឥត	ដខ្ចាះ	ឬ	មិន	ដចះ	ភ្ន់	បច�ំ	

ដនាះ	ដទ	្៉ុដន្ត	ដលាក	ទទួល	សារល់	បពះដចសាដា	រ្ស់	បពះ	ដែល	រាន	ដប្ើ	តាម	រយៈ	ដលាក	

ដពល្ំដពញ	ភ្រកិច្	ជា	ពយារោរី	៖		«	ដពល	ខ្នុំ	និយាយ	ជា	មនុស្ស	ធម្តា	មានាក់	ដនាះ	្ ឺ	ជា	

យ៉ូដស្		ដត្៉ុដណាណះ	ដែល	និយាយ	។	្៉ុដន្ត	ដពល	បពះអមាចាស់	មាន	្ ន្ទវូល	តាម	រយៈ	ខ្នុំ	

ដនាះ	្ ឺ	យ៉ូដស្	ស្រ៊៊ីធ		មិន	និយាយ	ដទៀត	ដ�ើយ	្៉ុដន្ត	្ ឺជា	បពះវិញ	»	។ 8

ែូដច្នះ	ដចញ	ពី	ភ្ព	ទន់ដខសាយ	យ៉ូដស្	បតូវ	រាន	ដធវែើ	ឲ្យ	មាំមួន	—	មាំ	មួន	ល្ម	ប្្់	

បរាន់	ដែើម្ី	«	សដបមច	ដបចើន	ជាងដ្	ដលើក	ដលងដត	បពះ	ដយសរ៊ូវ	្ ៉ុដណាណះ	សបមា្់	ដសចក្ដី	

សដ្គ្រះ	ែល់	មនុស្ស	»		(	្.	និង	ស.	135:3	)		ដបចើន	ជាង	ពយារោរី	ដផ្សង	ដទៀត	ដៅក្ននុង	

ប្វត្តិសាបស្ត	។

បពះ	ែ៏	មិន	ផ្លាស់	្ ្ដវូរ	រ្ស់	ដយើង	ក៏នឹង	ដធវែើ	ឲ្យ	អ្នក	និង	ខ្នុំ	មាំ	មួន	ដចញ	ពី	ភ្ព	ទន់	ដខសាយ	

ែូច	រានា	ដែរ	—	ប្សិន	ដ្ើ	ដយើង	នឹង	គ្ក	ដៅ	រក	បទង់	ដោយ	ដសចក្ដី	ជំដនឿ	ជាមួយ	នឹង	ែួង	

ចិត្ត	ែ៏	ដពញ	ដលញ	ែូចជា	យ៉ូដស្	រាន	ដធវែើ	។

យសចក្ពីដកពសង់មួេមក្ ពីព្រះគម្ពីរមរមនបដលសរយសរយោេនដបដលព្ូវោនានឹងនពីនហវទពី១៣:៧។
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ការអធឈិស្ឋាននឈិងណសចក្តរីរាបស្

ដយាង	តាម	រោរ	បតាស់	ែឹង	ខ្ង	ដសដ�សាទាល	រ្ស់	បទង់	បពះអមាចាស់	ប្ទាន		

ែល់	ដយើង	នូវ	ភ្ព	ទន់ដខសាយ	ដែើម្ី	ជួយ	សបម្	សបមួល	ដយើង	ឲ្យ	មាន	ភ្ព	មាំមួន		

តាម	រដ្ៀ្	មួយ	រាត់	ដែល	ចាំរាច់	ដៅ	ក្ននុង	ជីវិត	ដនះ	និង	ភ្ព	អស់	កល្	ជានិច្	—		

្ឺ	តាមរយៈ	បទង់	។	បទង់	មាន	្ ន្ទវូល	ថ្	«	ដ្ើសិនជា	មនុស្ស	ដលាក	មក	រកដយើង		

ដនាះ	ដយើង	នឹង	្ គ្ហាញ	ែល់	ពួកដ្	នូវ	ភ្ពទន់	ដខសាយ	រ្ស់	ពួកដ្	។	ដយើង	ឲ្យ	ភ្ព		

ទន់	ដខសាយ	ដៅ	មនុស្ស	ដែើម្ី	ឲ្យ	ពួកដ្	អាច	រាន	រា្សា	ដហើយ	្ ុណ	រ្ស់	ដយើង		

មាន	ប្្់បរាន់	សបមា្់	មនុស្ស	ទាំងអស់	ដែល	្ នាទា្ខ្លួនដៅ	ចំដោះ	ដយើង	ែ្ិត		

ដ្ើសិនជា	ពួកដ្	្ នាទា្ខ្លួន	ដៅ	ចំដោះ	ដយើង	ដហើយ	មាន	ដសចក្ដី	ជំដនឿ	ែល់	ដយើង		

លំោ្់	ដនាះ	ដយើង	នឹង	ដធវែើ	ឲ្យ	អវែី	ដែល	ទន់	ដខសាយ	រោលាយ	ដៅជា	ខ្លាំង	ពូដក	ចំដោះ	ពួកដ្		

វិញ	»	(	ដអដធើរ	12:27	)	។

ដយាង	តាម	្ ទ្ម្ីរ	ដនះ	ដយើង	បតូវ		រាន	ប្ទាន	ឲ្យ	នូវ	ភ្ព	ទន់ដខសាយ		ដែើម្ី	ដយើង		

អាច	មាន	ចិត្ត	រា្សា	។	អស់	អ្នក	ដែល	ដបជើស	មាន	ចិត្ត	រា្សា	ដហើយ	អនុវត្ត	ដសចក្ដី		

ជំដនឿ	ដលើ	បទង់	នឹង	បតូវ	រាន	ដធវែើ	ឲ្យ	មាំមួន	។	្នាទា្់	មក	ដសចក្ដី	រា្សា	រ្ស់	ដយើង	ដៅ	

ចំដោះ	បពះ	្ ឺជា	កតាតា	ែ៏	ចាំរាច់	មួយ	ដែើម្ី	ឲ្យ	កមាលាំង	និង	បពះដចសាដា	នន	បពះ	ដ្ើក	សដម្ដង	

ដ�ើង	ដៅ	ក្ននុង	ជីវិត	រ្ស់	ដយើង	។

មាន	មនុស្ស	ដែល		«	្ិត	សាមន	ថ្	ដ្	រាន	ែឹង	ដោយ	ខ្លួន	ដ្	សពវែប្្់	ដហើយ	ដហតុ	

ែូដចានាះ	ដហើយ	បរាជាញា	រ្ស់	ដ្	ដនាះ	្ឺជា	ដសចក្ដី	ឆកលួត	លីលា	ដហើយ	មិន	ផ្ដល់	ប្ដយាជន៍	

អវែី	ែល់	ពួក	ដ្	ដ�ើយ	ដហើយ	ពួក	ដ្	នឹង	បតូវ	វិនាស	ដៅ	»	(	នីនហវែទី	2	9:28	)	។	ថ្នាំ	

្នសា្	ចំដោះ	អំនួត	ដនះ	្ ឺ	បតូវ		«		បពម	ទទួល	ខ្លួន	ថ្	លងៃង់	ដលងៃើ	ដៅ	ចំដោះ	បពះ	ដហើយ	

្នាទា្	ខ្លួន	ចុះ	ែល់	ជដបរៅ	នន	ភ្ព	ទន់	ទា្	»	(	នីនហវែទី	2	9:42	)	។

រោល	ដលាក	ដៅ	ជា	យុវវ័យ	យ៉ូដស្	រាន	យល់	ថ្	្ន្ឹះ	ែ៏	សំខ្ន់	មួយ	ដែើម្ី	អភិវឌ្ឍ	

ដសចក្ដីរា្សា	្ ឺ	បតូវ	ដសវែង	រក	បពះវរ្ិតា	សួ្៌	រ្ស់	ដយើង	តាមរយៈ	រោរ	អធិសាឋាន		ដោយ	

ចិត្ត	ដសាមះ	អស់	ពីែួង	ចិត្ត	។	ោនីដយ៉ល	ន្ដលើរ	ជា	សមាជិក	សាសនាចបក	មានាក់	រោល	

ពី	ជំនាន់	មុន	រាន	នឹក	ចាំ	ពី	បរា	មួយ	ដៅ	ទីបកុង	ខឺត�ង់	ដែល	មាន	មនុស្ស	ជាដបចើន	រាន	

ដ្រ	មក	ទាស់	នឹង	ពយារោរី	។	្ងប្ុស	ន្ដលើរ	ដែល	មាន	វត្តមាន	ដៅ	ក្ននុង	រោរ	ប្ជុំ	មួយ	

ដែល	ពយារោរី	រាន	អធិសាឋាន	ជាមួយ	នឹង	បកុម	ជំនុំ	ទូល	សូម	ជំនួយ	រ្ស់	បពះអមាចាស់	រាន	

ដរៀ្រា្់	អំពី្ទពិដសាធន៍	ដនាះ	ដៅ	ក្ននុង	ោក្យ	ដពចន៍	ទាំង	ដនះ	ថ្

«	ខ្នុំ	ធាលា្់	សាដា្់	ឮ	្ ុរស	បស្តី	អធិសាឋាន	.	.	.	្៉ុដន្ត	ដទើ្	ដត	ដពល	ដនាះដទ	ដែល	ខ្នុំ		

រាន	សាដា្់	ឮ	្ ុរស	មានាក់	ទូល	ដៅបពះ	រ្ស់	ដលាក	ោក់	ែូចជា	បទង់	កំពុង	្ ង់	ដៅ	សាដា្់		

ដប្ៀ្	រាន	នឹង	ឪពុក	ែ៏	មាន	សនាដាន	ចិត្ត	ល្	មួយ	កំពុង	សាដា្់	អំពី	ទុក្ខដសាក	រ្ស់	កូន		

មានាក់ដែល	កំពុង	យកចិត្ត	ទុកោក់	នឹង	រោតពវែកិច្	ដែរ	។	យ៉ូដស្	ដៅ	បរា	ដនាះ	ពុំ	រាន		

ែឹង	ដនាះ	ដទ	្៉ុដន្ត	រោរ	អធិសាឋាន	ដនាះ	ដែល	ដធវែើ	ដ�ើង	ទុក	ជា	ប្ដយាជន៍	ែល់	អស់	អ្នក		

ដែល	រាន	ដចាទ	ប្រោន់	ដលាក	ថ្	រានដ្ក	វដងវែង	.	.	.	រាន	ទទួល	នូវ	រោរ	ដរៀនសូបត		

និង	ដទពដរោសល្យ	មក	ពី	សាថាន	សួ្៌	។	.	.	.	វា	្ គ្ហាញ	ឲ្យ	ខ្នុំ	ដ�ើញ	ថ្	ដលើក	ដលងដត		

វាំងនន	បតូវ	រាន	ែក	ដចញដនាះ	ែូចជា	ខ្នុំ	អាច	ដមើល	ដ�ើញ	បពះអមាចាស់	កំពុង	ឈរ	ដៅ		

ពី	មុខ	អ្នក	្ ដបមើ	ែ៏	រា្សា	្ ំផុត	ក្ននុង	ចំដណាម	ពួក	អ្នក	្ ដបមើ	រ្ស់	បទង់	ទាំងអស់	ដែល	ខ្នុំ	

ធាលា្់	រាន	ដ�ើញ	»	។ 9

ករាលាំងណចញពរីភាព្រន់ណខសាយ

ដពល	យ៉ូដស្	មាន	វ័យ	17	ឆ្នាំ	មរ៉ូនណ	រាន	បរា្់	ដលាក	ថ្	«		បពះ	បទង់	មាន		

កិច្រោរ	ឲ្យ	ខ្នុំ	ដធវែើ	ដហើយ	ថ្	ដឈាមះ	រ្ស់	ខ្នុំ	នឹង	មាន	ដែើម្ី	ដសចក្ដី	ល្	និង	ដសចក្ដី	អាបកក់	

ក្ននុង	ប្្់	ទាំង	សាសន៍	ប្្់	ពូជ	មនុស្ស	ដហើយ	ប្្់	ទាំង	ភ្សា	ឬ	ថ្	ដឈាមះ	ខ្នុំ	នឹង	បតូវ	

និយាយ	ែល់	ទាំង	ដសចក្ដី	ល្	និង	ដសចក្ដី	អាបកក់	ដៅ	ក្ននុង	ចំដណាម	្ ណាតាជន	ទាំង	អស់	»	

(	យ៉ូដស្	ស្រ៊៊ីធ	—	ប្វត្តិ	1:33	)	។

ខ្នុំ	ដជឿ	ជាក់	ថ្	ដៅ	ដពល	ដនាះ	មាន	មនុស្ស	ជា	ដបចើន	រាន	្ ិត	ថ្	រោរប្រោស	មួយ		

ដ្្	ដនះ	្ ឺជា	ភស្ដនុតាង	នន	ភ្ព	រដវើរវាយ	នន	ភ្ពអួត	អាង	្៉ុដន្ត	ដៅ	ក្ននុង	ពិភពដលាក	សពវែន្ងៃ	

ដនះ	ដោយ	មាន	នូវ	អរ៊ិនដធើរដណត	ដឈាមះ	ដក្ង	ប្ុស	បសុក	ដបស	ដែល	មិន	សូវ	មាន	ដ្	ឯង	

សារល់	ដនាះ		ស្រូវរាន	សារល់	ជុំ	វិញ	សាកលដលាក	ដហើយ	ដ្	និយាយ	អំពី	ដលាក	ទាំង	

ដសចក្ដី	ល្	និង	ដសចក្ដី	អាបកក់	។
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២៦ លីអាេូណ្

ពីមុន	យ៉ូដស្	និង	នហរុម	ស្រ៊៊ីធ		រាន	ទទួល	មរណភ្ព	ដៅ	្ ុ្រោតដធច	រែ្ឋ	

អិលលីដណាយ	្ ន្តិច	នហរុម	រាន	អាន	ឮៗ	ឲ្យ	យ៉ូដស្	និង	អ្នក	ដផ្សង	ដទៀត	ដែល	ដៅ	ក្ននុង	

្ន្ទ្់	ក្ននុង	្ ុក	ដនាះ	ជាមួយ	ពួកដលាក	សាដា្់	រួចដហើយ	រាន	្ ត់	ទំព័រ	ដនាះ	ដែល	មាន	ោក្យ	

ដពចន៍	ែូច	តដៅ	ដនះ	៖

«	ដហើយ	ដហតុរោរណ៍	រាន	ដកើត	ដ�ើង	ថ្	ខ្នុំ	រាន	អំោវនាវ	ែល់	បពះ	អមាចាស់	សូម	

ឲ្យ	បទង់	ប្ទាន	ែល់	ពួក	សាសន៍	ែនទ	នូវ	បពះ	្ ុណ	ដែើម្ី	ឲ្យ	ពួក	ដ្	អាច	មាន	ដសចក្ដី	

ស្្នុរស	។

«	ដហើយ	ដហតុរោរណ៍	រាន	ដកើត	ដ�ើង	ថ្	បពះ	អមាចាស់	បទង់	រាន	មាន	បពះ	្ ន្ទវូល	មក	

ខ្នុំ	ថ្	៖	ដ្ើ	សិន	ជា	ពួក	ដ្	រាមន	ដសចក្ដី	ស្្នុរស	ដទ	វា	មិន	ជា	សំខ្ន់	អី	ែល់	អ្នក	ដទ	្ឺ	អ្នក	

រាន	ដសាមះបតង់	ដហតុ	ែូដចានាះ	ដហើយ	សំដលៀក្ំោក់	រ្ស់	អ្នក	នឹង	បតូវ	រាន	ដធវែើ	ឲ្យ	បជះ	

សាអាត	។	ពី	ដបោះ	អ្នក	រាន	ដ�ើញ	ភ្ព	ទន់	ដខសាយ	រ្ស់	ខ្លួន	ដនាះ	អ្នក	នឹង	បតូវ	រាន	ដធវែើ	ឲ្យ	

ខ្លាំង	ពូដក	រហូត	ែល់	រាន	អង្គនុយ	ឯទី	កដន្ង	ដែល	ដយើង	រាន	ដរៀ្ចំទុក	ដៅ	ក្ននុង	វិមាន	

ទាំង	ឡាយ	នន	បពះ	វរ្ិតា	រ្ស់	ដយើង		»	(	ដអដធើរ	12:36–37	)	។

ដៅ	ក្ននុង	ន័យ	បតឹមបតូវ	មួយ	្ឺ	យ៉ូដស្	បតូវ	រាន	ដធវែើ	ឲ្យ	មាំ	មួន		ចេញពីទន់ច្សោ�	។		

ដោយ	រាន	ទាក់ទាញ	ទឹក	ចិត្ត	មួយ	ចំដណក		តាមរយៈ	ភ្ព	ទន់ដខសាយ	រ្ស់	ដលាក		

ដលាក	រាន	ដសវែង	រក	ជំនួយ	រ្ស់	បពះ	ដោយ	ដសចក្ដី	ជំដនឿ	ដោយ	រាន	តាំង	ចិត្ត	ដធវែើ		

សកម្ភ្ព	បស្	តាម	បពះទ័យ	រ្ស់	បទង់	។	ដលាក	រាន	ខិត	ដៅ	ជិត		បពះវរ្ិតា		

រ្ស់	ដយើង	ដែល	្ ង់	ដៅ	សាថាន	សួ្៌	តាម	លក្ខខណ្ឌ	ទាំងដនះ	ដពញ	មួយ	ជីវិត	រ្ស់		

ដលាក	។	ជា	លទ្ធផល	ដលាក	រាន	ែក	ពិដសាធន៍	នូវ	រោរ	និមិត្ត	ែំ្ូង	រាន	្ កដប្		

បពះ្ម្ីរ	មរមន	រាន	ទទួល	កូនដសា	្ ពវែជិតភ្ព	រាន	ដរៀ្ចំ	សាសនាចបក	រ្ស់		

បពះប្ីស្ទ	ដែល	រាន	សាដារ	ដ�ើង	វិញ	ដហើយ	រាន	នាំ	មក	រោន់	ដផនែី	ដនះ	នូវ	ភ្ព	ដពញ		

ដលញ	នន	ែំណឹងល្	រ្ស់	បពះដយសរ៊ូវ	ប្ីស្ទ	។	ពយារោរី	យ៉ូដស្	រាន	មាំមួន	ដ�ើង	ដលាក	

ពុំ	បតូវ	រានដធវែើ	ឲ្យ		ខ្លាំង	រោលា	ដត	មួយ	បរា	ដនាះ	ដទ	។	វា	រាន	ដកើត	ដ�ើង	ចំដោះ	ដលាក	ដហើយ	វា	

នឹង	ដកើត	ដ�ើង	ចំដោះ	អ្នក	និង	ខ្នុំ	ដែរ	«	មួយ	្ នាទាត់	ម្តងៗ	មួយ	សិរោខា្ទ	ម្ដងៗ	ឯដណះ	

្ន្តិច	ឯដណាះ	្ ន្តិច»		(	្.	និង	ស.	128:21,	សូម	ដមើល	ផង	ដែរ		ដអសាយ	

28:10,	នីនហវែទី	2	28:30	)	។

ែូដច្នះ	សូម	កុំ	រាក់	ទឹក	ចិត្ត	។	ែំដណើរ	រោរ	នន	រោរ	ដធវែើ	ឲ្យ	មាំមួន		មាន	្ ន្តិច	ម្ដងៗ	ដហើយ	

វា	តបមូវ	ឲ្យ	មាន	រោរ	អត់ធ្ត់	ជាមួយ	នឹង	រោរ	តាំង	ចិត្ត	ែ៏	ខ្ជា្់	ខជលួន	ដែើម្ី	ដធវែើ	តាម	បពះអង្គ	

សដ្គ្រះ	ដហើយ	ប្តិ្ត្តិតាម	បពះទ័យ	រ្ស់	បទង់		ដទាះ	ជា	មាន	អវែី	ដកើត	ដ�ើង	ក្ដី	។

អំណោយទានណនារះបានម្�េប់មកវិញណហើយ

វិលាលាម	ធីនដឌល	ដែល	រាន	្ កដប្	ដហើយ	រាន	ដរាះពុម្	បពះ្ម្ីរ	្ រ៊៊ី្	ជា	ភ្សា	

អង់ដ្្ស	ដៅ	សតវត្សរ	ទី		16	រាន	ដ្្ង	ដៅ	រោន់	្ ុរស	ដែល	មាន	ចំដណះែឹង	មានាក់	ដែល	

រាន	្ ែិដសធ	មិន	ឲ្យ	្ ដញ្ញ	បពះ្ម្ីរ	្ រ៊៊ី្	ដៅ	ែល់	មនុស្ស	សាមញ្ញថ្	«	ប្សិន	ដ្ើ	បពះ	

ទុក	ជីវិត	ឲ្យ	ខ្នុំ	ជាដបចើន	ឆ្នាំ	ដៅ	មុខ	ដទៀត	្្នុំនឹងចធវើឲ្យចក្មងសបុ្រមានាក់ដដលភ្លួររ្រ់ដស្រ

រានដឹងចសេើនអំពីបទ្ម្ីរជាងអ្កចៅចទៀ្»។ 10

ដៅ	ក្ននុង	ភ្ព	បសដែៀង	រានា	មួយ	300		ឆ្នាំ	ដបរោយ	មក	ដននសរ៊៊ី	្ូយដ�	ជា	ប្ូ្គ្វាល	

ែ៏	ល្ី	លបាញ	មានាក់	ក្ននុង	ទសវត្សរ	ឆ្នាំ		1830	រាន	មក	ទស្សនកិច្	ដៅ	ទីបកុង	ខឺត�ង់		

ដែើម្ី	សដងកត	ដមើល	ដោយ	ផ្ទាល់	អំពី	«	សាសនា	មរមន	»	។	ដៅ	ក្ននុង	រោរ	សន្ទនា	ជាមួយ	

នឹង	យ៉ូដស្	ស្រ៊៊ីធ	និង	ថ្នាក់	ែឹកនាំ	ដផ្សង	ដទៀត	ក្ននុង	សាសនាចបក	ដលាក	បសី	រាន	រិះ្ន់	

ែល់	សាសនាចបក	យា៉ាង	ខ្លាំង	។

បស្	តាម	កំណត់បតា	រ្ស់		្ ូយដ�	យ៉ូដស្	ពុំ	រាន	ដ្្ង	អវែី	ទាំងអស់	រហូត	ែល់	

ដលាក	បសី	រាន	បត�្់	មក	រក	ដលាក	វិញ	ដហើយ	រាន	ទាមទារ	ឲ្យ	ដលាក	ស្្	ថ្	មាន	

ដទវតា	មួយ	អង្គ	ដែល	រាន	្ គ្ហាញ	ដលាក	អំពីកដន្ង	ដៅ	រក	ផ្ទាំង	ចំណារ	មាស	ដនាះ	។	

ដលាក	រាន	ដឆ្ើយ	ត្	ទាំង	រីករាយ	ថ្	ដលាក	ពុំ	ធាលា្់	ស្្	ពី	មុន	ដ�ើយ	!	ដោយចា្់	

កំហុស	ដលាក	ពុំ	រាន	ដលាក	បសី	រាន	ពយាយាម	្ ង្ខវូច	កិត្តិយស	ដលាក	។	ដលាកបសី			

រាន	សួរ	ថ្	«	ដតើ	ដលាក	ពុំ	ខ្មស់	ដ្	ដទ	ឬ	អី	ដែល	លាក់	ពុត	ដ្្	ដនះ	?	«	ដលាក	រាមន	អវែី	

ដលើស	ពី	ដក្ង	បសុក	ដបស	ែ៏	លងៃង់	ដ្លា	ដៅ	ក្ននុង	ប្ដទស	ជាតិរ្ស់	ដយើង	ដ�ើយ	!	»

យ៉ូដស្	រាន	ដឆ្ើយ	ត្	ទាំង	ចិត្ត	សងៃ្់	ថ្	«	អំដណាយទាន	ដនាះ	រាន	បត�្់	មក	វិញ	

ដហើយ	ែូច	រោល	ពី	្ ុរាណ	ដែរ	្ឺ	ែល់	អ្នក	ដនសាទ	ដែល	មិន	ដចះ	អក្សរ	»	។ 11

្ពីមុនេ៉ូបសបនិងនហរុមស្ម៊មី្បានទទួលមរណភា្យៅគុគកា្យ្ចរដ្ឋអិលលពីយោេបន្ិចនហរុម

បានអានឮៗឲ្យេ៉ូបសបនិងអ្កយផ្សងយទៀ្យចញ្ ពីសំយៅននព្រះគម្ពីរមរមន។



 ដខ្្នូឆ្នាុំ២០១៧ ២៧

ែូដច្នះ	ោក្យ	សម្ដី	រ្ស់		ធីនដឌល		បតូវ	រាន	ពយាករ	ទុក	ថ្	ដក្ង	ប្ុស	បសុក	ដបស	មានាក់	

ពិត	ជាែឹង	្ ទ្ម្ីរ	ដបចើន	ជាង	ប្ដហល	ជា	ដបចើន	ជាង	មនុស្ស	ណាៗ	ទាំងអស់		ដលើក	

ដលង	ដត	បពះ	អង្គ	សដ្គ្រះ	។

ពិតណាស់	សាសនាចបក	និង	ែំណឹង	ល្	នន	បពះដយសរ៊ូវ	ប្ីស្ទ	ដែល	រាន	សាដារ		

ដ�ើង	វិញ	ពុំ	ដមន	ជា	កិច្រោរ		រប្រ់		យ៉ូដស្	ស្រ៊៊ីធ	ដែល	ជា	ដក្ង	ប្ុស	បសុក	ដបស	ដៅ		

អាដមរិក	ដនាះ	ដទ	។	្៉ុដន្ត	វា	្ ឺជា	កិច្រោរ	រ្ស់	បពះអមាចាស់	បពះដយសរ៊ូវ	ប្ីស្ទ		ដែល	រាន		

សាដារ	ដ�ើង	វិញ		តាមរ�ៈ	យ៉ូដស្	ស្រ៊៊ីធ	ជា	ពយារោរី	។	ដពល	ដលាក	សញជឹង	្ ិត	អំពីជីវិត	

រ្ស់	ដលាក	យ៉ូដស្	អាច	នឹង	្ ន្ឺ	សំដ�ង	ជាមួយ	រោរ	សដងកត	ដមើល	រ្ស់	យា៉ាកុ្	ថ្		

«	បពះអមាចាស់	ែ៏	ជា	បពះ	បទង់	រាន	្ គ្ហាញ	ដយើង	នូវ	ភ្ព	ទន់	ដខសាយ	រ្ស់	ដយើង	ដែើម្ី		

ដអាយ	ដយើង	ែឹង	ថ្	្ឺ	ដោយសារ	បពះ្ុណ		និង	រោរ	្ នាទា្	ខ្លួន	ែ៏	មហិមា	រ្ស់	បទង់	

ចំដោះ	កូន	ដៅ	មនុស្ស	ដទើ្	ដយើង	មាន	អំណាច	ដែើម្ី	ដធវែើ	នូវ	កិច្រោរ	ទាំង	ដនះ	រាន	»	

(	យា៉ាកុ្	4:7	)	។

ខ្នុំ	ែឹង	ថ្	យ៉ូដស្	សរ៊្៊ីធ		ធាលា្់		និង	ជា	ពយារោរី	រ្ស់	បពះ	ដែល	បតូវ	រាន	ដធវែើ	ឲ្យ	មាំមួន	

ដចញ	ពី	ភ្ព	ទន់	ដខសាយ	។	ប្ធាន		បពិកោំ	យ៉ង់		(	1801–77	)	រាន	ដ្្ង	ថ្		«	ខ្នុំ	

មាន	អារម្ណ៍	ែូចជា	ដបសក	ដបចៀង	្ ទ	ោដ�លូយា៉ា	រាល់	ដពល	ដែល	ខ្នុំ	្ ិត	ថ្	ខ្នុំ	ធាលា្់	

សារល់	យ៉ូដស្	ស្រ៊៊ីធ	ជា	ពយារោរី	»	។ 12	ខណៈ	ដែល	ខ្នុំ	រាមន	ឱរោស	ដ្្	ដនាះ	ដៅ	ក្ននុង	

ជីវិត	រដមង	សាលា្់	ខ្នុំ	មាន	ចិត្ត	យា៉ាង	សក្់សកល់	ក្ននុង	រោរ	ដធវែើ	រោរ	សនយា	ថ្	«	មនុស្ស	រា្់	

លាន	នាក់	នឹង	សារល់		‹	្ងប្ុស	យ៉ូដស្	›	ម្ដង	ដទៀត	»	។ 13	ខ្នុំ	មាន	អំណរ	្ ុណ	យា៉ាង	

ខ្លាំង	ចំដោះ	ពយារោរី	និង	ដសចក្ដី	រា្សា	រ្ស់	ដលាក	ដៅ	ចំដោះ	បពះ	រ្ស់	ដយើង	ជា	អង្គ	

ដែល	រាន	ដធវែើ	ឲ្យ	ដលាក	មាំមួន	។	ខ្នុំ	ក៏	ទទួល	រាន	រោរ	ដលើក	ទឹក	ចិត្ត	តាមរយៈ	ែំដណើរ	ដរឿង	

ប្វត្តិសាបស្ត	ដនះ	និង	ដរាលលទ្ធិ	ថ្	បពះអមាចាស់	នឹង	ដធវែើ	ឲ្យ	ដយើង	មានាក់ៗ	មាំមួន	ដចញ	ពី	

ភ្ពទន់ដខសាយ	ប្សិន	ដ្ើ	ដយើង	្ នាទា្	ខ្លួន	ដយើង	ដៅ	ចំដោះ	បទង់	ដោយ	រា្សា	ដហើយ	

អនុវត្ត	ដសចក្ដី	ជំដនឿ	រ្ស់	ដយើង	ដលើ	បទង់	ដោយ	មាន	រោរ	តាំង	ចិត្ត		យា៉ាង	ខ្ជា្់	ខជលួន	ដែើម្ី	ដធវែើ	

តាម	បពះទ័យ	រ្ស់	បទង់	។	◼

ដកស្រង់ចេញពី្រុន្ទរកថា«Out of Weakness He Shall Be Made Strong»(ចេញពីភាព

ទន់ច្សោ�អ្កចនារះនឹងស្រូវរានចធវើឲ្យមាំមួន)ដដលចធវើច�ើងចៅការសបជុំធម្មនធិោឋានរំឭកដល់�៉រូដ្រប្រ្ម៊ីធ

សបចាំឆ្នាំចលើកទី៧០ចៅទីសកុង�ភូដេ្គនរដ្ឋ�រូថាេ៍្រ.រ.អា.ចៅនថងៃទី១០ដ្កុម្ៈឆ្នាំ២០១៣។
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មរមន(តិច្ជាង៦០ន្ងៃ)។វិវរណៈនពច្ើនជាងពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងនរាលលេ្ធិនិង

នសច្ក្ីសញ្ញាពតូវរានពបទានឲ្យតាមរយៈ្ យាការីខណៈនលាកមានវ័យ២៥ឆ្នាុំឬនក្មង

ជាងននះ។នលាកមានវ័យ២៦ឆ្នាុំន្ល្ ណៈពបធ្នេីមួយពតូវរាននរៀបច្ុំនឡើងនេើយ

ក្នុងវ័យ៣០ឆ្នាុំន្លព្ះវិហារបរិសុេ្ធខឺតឡង់ពតូវរានឧេ្ទិសែ្ង»។

ដអលណឌើរដាលលែឈិនណអកអូកក្ននុងកូរ៉ុមននពួកស្វកដប់ពរីរនាក់«Joseph, the Man and the Prophet,»
Ensign,ដខឧសភាឆ្នាំ១99៦្រំព័រ៧១។



២៨ លីអាេូណ្

នយើងអាច្ន្វើរានពបនសើរជាងភា្២៖

្ររូមកុំបចោដោ�ឲ្យមនុ្រ្ដនទររំងអ្កពីការរីករ�នឹងពរជ័�នន្រមាជធិកភាពចៅក្នុងសា្រនាេសករប្រ់សពរះស្ី្រ្ទច�ើ�។

ការដសវងរកកដន្ងរបស់អ្ក

នៅក្នុងសាសនាច្ពករបស់ព្ះនយស៊ូវព្ីស្ទ



 ដខ្្នូឆ្នាុំ២០១៧ ២9

ណដាយណប៊�ស៊មីវ៉ន់ណឌនប៊ឺហ្ណហ

សារ្ ្ីរប្រ់នធិពន្នា�ក៖មធិនថាជំចនឿរប្រ់ច�ើងចលើដំណឹងល្អននសពរះច�្រ៊រូវស្ី្រ្ទ

ខាលាំងដល់កសមធិ្ោចទការបន្ចសាមរះស្ង់អាេនឹងមានភាពពធិរាកសប្រធិនចបើច�ើង

មានអារម្មណ៍ថាច�ើងោមនេំដណកចនារះ។ថ្មីៗចនរះថានាក់ដឹកនាំក្នុងសា្រនារាន

ចលើកច�ើងពីការសបឈមចនរះចៅក្នុងច្រ៊រីវីចដអរូដដលមានេំណងចជើងថាសាម្្គីភ្ព	

ដៅ	ក្ននុង	ភ្ពទីនទពីរានា។ចៅក្នុងការចេញ្ សោ�ដ្កញ្ញាឆ្នាំ២០១៧«ច�ើងអាេចធវើ

រានសបច្រើរ៖ការសាវា្មន៍មនុ្រ្ដនទេរូលមកក្នុងសកុម»រានកំណ្់អំពីការទទួល

្ុ្រស្រូវរប្រ់ច�ើងចដើម្ីសាវា្មន៍ដល់មនុ្រ្ដនទ។អ្្ថបទភា្២ចនរះ្រម្ឹងចមើល

អំពីរចបៀបដដលច�ើងអាេបំចពញការទទួល្ ុ្រស្រូវរប្រ់ច�ើង្រសមាប់ជំចនឿផ្ទាល់្ ្លួន

រប្រ់ច�ើងមធិនថាច�ើងមានអារម្មណ៍ថាច�ើងមានេំដណកដដរឬអ្់ចនារះចទ។

បនាទា្់	ពី	ពុំ	រាន	ដៅ	បពះវិោរ	អស់	រយៈដពល	បរាំ្ី	ឆ្នាំ	ដៅ�វូ	(	ដឈាមះ	

ទាំងអស់	បតូវ	រាន	ផ្លាស់	្ ្ដវូរ	)		រាន	ទទួល	ទូរស័ព្ទ	មួយ	មក	ពី	្ រ៊៊ីស្សព	រ្ស់	

រាត់	ដៅ	ប្ដទស	ដប្សរ៊៊ីល	ដោយ	សួរ	ថ្	រាត់	សុខទុក្ខ	យា៉ាង	ណា	។	ដៅ�វូ	

ចង់	បត�្់	ដៅ	វិញ	យូរ	ដហើយ	្៉ុដន្ត	មាន	កងវែល់	ជាដបចើន	ដែល	រារាំង	រាត់	ពី	រោរ	សកម្	ែ៏	

ដពញ	ដលញ	។	ដតើ	រាត់	អាច	ដចៀស	វាងពី	រោរ	ដប្ៀ្ដធៀ្	ខ្លួន	ឯង	ដែល	ដៅ	លីវ	ដៅ	នឹង	អ្នក	

ដែល	រាន	ដរៀ្រោរ	ដហើយ	មាន	កូន	តាម	រដ្ៀ្	ណា	?	ដតើ	រាត់	នឹង	មាន	មិត្តភក្ដិ	ណា	មានាក់	

ដៅ	ឯ	បពះវិោរ	ដែរ	ឬ	ដទ	្នាទា្់	ពី	រាត់	ពុំ	រាន	ដៅ	យូរ	ដហើយ	ដហើយ	ប្សិន	ដ្ើ	រាត់	មាន	

ដតើ	ពួកដ្	្ ិត	យា៉ាង	ែូចដម្ដច		អំពីរាត់	?	ដតើ	រាត់	ដៅ	ដត	អាច	មាន	អារម្ណ៍	អំពី	បពះវិញ្ញាណ	

ែូច	ដែល	រាត់	ធាលា្់	មា	ន	ដពល	រាត់	ដប្	ចិត្ត	ដជឿ	និង	ក្ននុង	ដ្សកកម្	ឬ	មាន	ដសចក្ដី	ជំដនឿ	

ប្្់	បរាន់	ដែើម្ី	ទទួល	រោរ	ដៅ	នានា	ដែរ	ឬ	ដទ	?

្នាទា្់	ពី	រាន	ទទួល	ទូរសព្ទ	ដនាះ	មួយ	ដខ	មក	ដៅ�វូ	រាន	ដមើល	ប្ធាន	ដឌៀដ្ើរ	

ដអសវែ	អុជែូហវែ	ទី	ប្ឹកសា	ទីពីរ	ដៅ	ក្ននុង	្ ណៈប្ធាន	ទីមួយ	ដ្្ង	សុន្ទរកថ្	ក្ននុង	

សន្និសីទ	មួយ	ដែល	មាន	ចំណង	ដជើង	ថ្	«	មក	ចូលរួម	ជាមួយ	ដយើង	»	។ 1	រាត់	

ដៅ	ចាំ	ថ្	«	សុន្ទរកថ្	ដនាះ	ចាក់	ក្ននុង	ែួង	ចិត្ត	រ្ស់	រាត់	ខ្លាំង	ណាស់	»	ដហើយ	ដត	ពីរ	្ ី	

សរាដាហ៍	្ ៉ុដណាណះ	រាត់	រាន	ដ្ើក	រ្យន្ត	ដៅចំណត	រ្យន្ត	រ្ស់	បពះវិោរ	ដហើយ	ដធវែើ	

រោរ	អធិសាឋាន	ដោយ	ដសងៃៀម	សាងោត់	មួយ	ទាំង	ញ័រ	ខ្លួន	ចំប្្់	ទូល	សូម	កមាលាំង	ដែើម្ី	ដចញ	ពី	

រ្យន្ត	ដនាះ	ដហើយ	ដែើរ	ចូល	ដៅ	ក្ននុង	អរារ	។

រាត់	នឹក	ចាំ	ពី	ឆ្នាំ	ែំ្ូង	្ នាទា្់	ពី	រាត់	បត�្់	មក	វិញ	ថ្	«	អវែីៗ	ប្្់	យា៉ាង	ពុំ	ល្	ឥត	ដខ្ចាះ	

ដនាះ	ដទ	»	។	វា	ពុំ	គ្យ	សបម្	ខ្លួន	រាន	ដ�ើយ	។	្៉ុដន្ត	អារម្ណ៍	មួយ	នន	រោរ	ដៅ	ជា្់	នឹង	

បពះអង្គ	សដ្គ្រះ	និង	្ ំណង	បរាថ្នា	ែ៏	ដមាះមុត	មួយ	ដែើម្ី	ទទួល	រាន	្ ័ណ្ណ	ចូល	បពះវិោរ	

្រិសុទ្ធ	រាន	ជួយ	រាត់	ឲ្យយក	ឈ្នះ	ដលើ	ភ្ព	ភ័យ	ខ្លាច	រ្ស់	រាត់	។	រាត់	រាន	ចា្់ដផ្ដើម	

អាន	បពះ្ម្ីរ	រ្ស់	រាត់	ដហើយ	អធិសាឋាន	ជា	្ ្ី	ដ�ើង	វិញ	។	រាត់	ដណនាំ	ែល់	អស់	អ្នក	

ដែល	មាន	អារម្ណ៍	ថ្	ពុំ	មាន	ដ្រា្់	អានថ្	«	ប្សិន	ដ្ើ	អ្នក	ពុំ	សុខចិត្តចុះចាញ់ដទ	

អ្នកនឹង		ទទួល		រាន	កមាលាំង	ដហើយ	អាច	មាន	អារម្ណ៍	ថ្	បពះអមាចាស់	កំពុង		ប្ទាន	ពរ	ែល់	

អ្នក	»	។	«	ខ្នុំ	មាន	ទី្នាទាល់	មួយ	ថ្	ដនះ	្ ឺជា	សាសនាចបក	រ្ស់	បពះប្ីស្ទ	្៉ុដន្ត		្ ឺ	អ្នក	

នឹង	រក	ដ�ើញ	អារម្ណ៍	ពិត	នន	រោរ	មាន	ចំដណក	ដនាះ	ដៅ	ក្ននុង	បទង់	»	។

ដរឿង	រ្ស់	ដៅ�វូ	តំណាង	ឲ្យ	ចំណុច	ជាដបចើន	ដែល	ថ្នាក់	ែឹកនាំ	សាសនាចបក	

ដរៀ្រា្់	ដៅ	ក្ននុង	ដសរ៊រី	វីដែអូ	សាម្្គីភាពចៅក្នុងភាពទីនទពីោនា	។	សារលិខិត	រ្ស់	

ពួកដលាក	ផ្ដល់	នូវ	ដសចក្ដីសង្ឹម	និង	រោរ	ដណនាំ	ែល់	អស់	អ្នក	ដែល	ពុំ	មាន	អារម្ណ៍	ថ្	

ខ្លួនរាមន្ដង្ក	។	ដពល	ខ្ះ	ដយើង	មាន	អារម្ណ៍	ឯដរោ	សូម្ី	ដត	ដៅ	ក្ននុង	បពះវិោរ	្៉ុដន្ត	

ែូចដែល	ថ្នាក់ែឹកនាំ	និង	សមាជិក	ទាំង	ដនះ	ដលើក	ដ�ើង	មាន	ដរឿង	ជា	ដបចើន	ដែល	ដយើង	

អាច	ដធវែើ	ដែើម្ី	ជួយ	ខ្លួន	ដយើង	ឲ្យ	ឆ្ង	ផុត	រោរ	ប្ឈម	នានា	ដែល	មាន	ែូចជា	រោរ	មិន	រា្់	

្ញ្វូល	ឬ	រោរ	មិន	សូវ	រាក់	ទាក់	ពី	សំណាក់	មនុស្ស	ែនទ	ដទៀត	។	ដយើង	អាច	ដចៀស	វាង	ពី	

រោរ	ដប្ៀ្ដធៀ្	ដែើរ	ដឆ្ពះ	ដៅ	មុខ	ក្ននុង	ភ្ព	មិន	ចបាស់	លាស់	ទាំង	ែឹង	ថ្	ដតងដត	មានរោរ	

បត�្់	មក	វិញ	ជានិច្	ដហើយ	សំខ្ន់	ជាង	ដនះ	ដទៀត	្ ឺ	ទុក	ចិត្ត	ដលើ	បពះអង្គ	សដ្គ្រះ	។

ណចៀសវងការណម្បៀបណធៀប៖ណៅ្ររីបំផុ�ណយើងទាំងអស់រានានឹង្រ្រួលបានពរជ័យ

« អពល េ្្រ ចាប់អផ្ើរ អ្បៀប អធៀប ពី ោនា អៅវិញ អៅ រ្រ វ នាំ  អៅ រ្រ ការ បា្រ់ ទឹ្រ ចរិត្ត  

ឬ វ ែឹ្រនាំ អៅ រ្រ េំនួត ។ . . . ពរ�័យ នានា អាច អ្រើត មាន ្រ្នុង រយៈអពល ខ្ី ។ ពរ�័យ នានា 

អាច អ្រើត មាន ្រ្នុង រយៈអពល សវង ។ ខ្នុំ អ�ឿ ថា អពល ខ្ះ ពរ�័យ នានា ្រំពុង រង់ ចាំ អយើង បនាទាប់ 

ពី អយើង ឆ្ង កាត់ វំង នន អនាះ ។ . . . អៅ ទីបំផុត អយើង អាច ទទួល ការ េះអាង ថា ការ ែនយា 

ហន �ីវិត ែ៏ អៅ េែ់ ្រល្ ជានរិច្ច គឺ មានែ្មាប់ រនុែ្ស ្គប់ ោនា » ។

—ដអលន�ើរដេ្គរីអ៊ីស្ទីដវ៉នសុនក្នុងកូរ៉ុមនន្ ួកសាវកែប់្ីរនាក់



៣០ លីអាេូណ្

រ៉ូដឆល	រាន	ផ្លាស់	លំដៅ		ដៅ	រ់ស	ក្ននុង	ផ្ទះ	ែ៏	តូច	មួយ	ដៅ	តំ្ន់	អ្នក	មាន	ននភ្្	ខ្ង	

លិច	សហរែ្ឋ	អាដមរិក	្នាទា្់	ពី	ចំណាយ	ដពល	រស់	ដៅក្ននុង	ទីជបមក	រ្ស់	មនុស្ស	ដែល	

រាមន	ផ្ទះ	សដម្ង	មួយ	។	ដោយ	រាន	លះដលង	ពី	សាវាមី	ដហើយ	បតូវ	ដមើល	ដ្	កូន	្ ី	្ ួន	នាក់	

នាង	រាន	ដធវែើ	រោរគ្រ	ពីរ	ដពល	ខ្ះ	្ ី	ដែើម្ី	អាច	មាន	លទ្ធភ្ព	្ ង់	ន្្	អាោរ	និង	ន្្	ឈ្នលួល	

ផ្ទះ		ដហើយ	រាន	អសកម្	ចា្់	តាំង	ពី	នាក់	រាន	ដប្	ចិត្ត	ដជឿ	មក	។

នាង	រាន	ពន្យល់	ថ្	«	ដទាះ	ជា	មនុស្ស	ដស្ទើរ	ដត	ប្្់	រានា	ដៅ	ក្ននុង	វួែ	្ ្ី	រ្ស់	ខ្នុំ	ទំនង	ជា	

មាន	ជីវភ្ពប្ដសើរ	ជាង	ខ្នុំ	ក្ដី	ក៏	ពួកដ្	រាន	មក	រាក់ទាក់	ខ្នុំ	ដហើយ	រាន	ទទួល		យក	រដ្ៀ្	

ដែល	ខ្នុំ	ដស្ៀក	ោក់	ដែរ	។	មនុស្ស	ប្្់	រានា	រាន	ខ្វាយ	ខវែល់	ពិត	ដមន	»	។

ដទាះ្ី	ជា	ស្ិត	ដៅ	ដបរោម	សមាពធ	ខ្ង	ហិរញ្ញ	វត្នុ	ែ៏	ធំ	ក្ដី	ក៏	រ៉ូដឆលពុំ	ដែល	ខឹង	នឹង	

មនុស្ស	ែនទ	ចំដោះ	សាថានភ្ព	ែ៏	សុខបសួល	រ្ស់	ពួកដ្	ដែរ	។	នាង	នឹក	ចាំ	ថ្	«	ពិត	

ណាស់	ខ្នុំ	ចង់	មាន	ជីវភ្ពសមរម្យ	្៉ុដន្ត	ខ្នុំ	ពុំ	ដែល	បកដ�ក	ដៅ	ផ្ទះ	រ្ស់	អ្នក	ជិត	ខ្ង	

ខ្នុំ	ដហើយ	មាន	អារម្ណ៍	ថ្	បពះ	រាន	ទុក	ខ្នុំ	ដចាល	ដនាះ	ដទ	។	ខ្នុំ	អាច	ទទួល	អារម្ណ៍	ថ្	

បទង់	កំពុង	យាង	ដែើរ	ដៅ	ដក្	រ	ខ្នុំ	សូម្ី	ដត	ដៅ	ដពល	ខ្នុំ	ដធវែើ	រោរ	ដបជើស	ដរើស	ខុស	ក្ដី	»	។	

ដទាះ	ជា	រោល	វិភ្្	រោរគ្រ	រ្ស់	រ៉ូដឆលមាន	ភ្ព	មមា	ញឹក	ដៅ	ដពល	ខ្ះ	ក្ដី	ក៏ដៅ	

ទី្ំផុត	ថ្នាក់	ែឹកនាំ	វួែ	និង	មិត្តភក្ដិ	រាន	ជួយ	នាង	ឲ្យ	្ ំដពញរោរ	ទន្ទឹង	ចង់	រាន	ដែើម្ីចូល	

ដៅ	ក្ននុង	បពះវិោរ	្ រិសុទ្ធ	។	នាង	សដងកត	ដ�ើញ	ថ្	«	រោរ	ដៅ	បពះវិោរ	្ រិសុទ្ធ	ជា	ដទៀង	

ទាត់	ជួយ	ខ្នុំ	ឲ្យ	មាន	អំណរ	្ ុណដែល	ខ្នុំ	អា	ច	ដធវែើ	រាន	មក	ែល់	ដពល	ដនះ	។	ខ្នុំ	ពុំ	រារម្	ថ្	

មនុស្ស	ែនទ	ដទៀត	ទំនង	ជា	ដែើរ	ដៅ	មុន	ខ្នុំ	ដនាះ	ដទ	»	។

រ៉ូដឆល	និង	កូនបសី	រ្ស់	នាង	រាន	ជួ្	្ ញ្ហា	ស្នុ្សាមញ	ដហើយ	«	ពុំ	ដមន	ជា	ប្ួសារ	

អិល.ឌី.ដអស.	ែ៏	ល្	ឥត	ដខ្ចាះ	ដនាះ	ដទ	»	។	្៉ុដន្ត	នាង	ក៏	រាន	ដ�ើញ	ផង	ដែរ	ថ្	«	មនុស្ស	

ប្្់	រានា	មាន	្ ញ្ហា	ដហើយ	រាមន	ប្ួសារ	ណា	មួយ	ល្	ឥត	ដខ្ចាះ	ដនាះ	ដទ	»	ជា	ទស្សនៈ	មួយ	

ដែល	ជួយ	នាង	ឲ្យ	រួច	ផុត	ពី	រោរ	ដមើល	ដៅ	មនុស្ស	ែនទ	្៉ុដន្ត	ផ្ទនុយ	ដៅ	វិញ	ដផ្ដាត	ដលើ	ទំនាក់	

ទំនង	រ្ស់	នាង	ជាមួយ	នឹង	បពះ	។

នាង	ដ្្ង	ថ្	«	កូនបសី	រ្ស់	ខ្នុំ	អាចន	ដមើល	ដ�ើញ	អវែី	ខុស	រានា	មួយដែល	ែំណឹងល្	

រាន	ផ្ដល់	ឲ្យ	ដៅ	ក្ននុង	ជីវិត	រ្ស់	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	អាច	ទទួល	អារម្ណ៍	ថ្	ខុស	ដ្្ក	ផង	ដែរ	ដហើយ	

ខ្នុំ	មាន	រោរ	មមាញឺក	ល្ម	ប្្់	បរាន់	ជាមួយ	នឹង	រោរគ្រ	ប្ួសារ	និង	សាសានចបក	រហូត	

ែល់	ខ្នុំ	រាមន	ដពល	ដែើម្ី	ដប្ៀ្ដធៀ្	នឹង	មនុស្ស	ែនទ	ដ�ើយ	។	ខ្នុំ	បរាន់	ដត	រីករាយ	ដៅ	ដលើ	

ផ្វូវ	ែ៏	បតឹម	បតូវ	ដនះ	»	។

សូមរឹងរាំ៖ម្ពរះម្េរីស្អាចដកដម្បអ្នកបាន

« អទាះ ជា រនុែ្ស សែល ្រំពុង េង្នុយ ស្រ្រ ខ្នុំ ររិន អេើរអពើរ នឹង ខ្នុំ ឬ ្រ៏ ចង់ ង្្រ អចញ ឆ្ងាយ 

ពី ខ្នុំ ្រ្ី . . . វ ពុំ ផ្លាែ់ ប្ូរ ធាតុពរិត ហន េ្វី សែល ្ពះ្គីែ្ មាន ្ពះទ័យ ចំអោះ ខ្នុំ នរិង ឱកាែ 

សែល ខ្នុំ មាន អៅ ្រ្នុង ្ពះ្គីែ្ អឡើយ ។ . . . បុគ្ល ្គប់ រូប ្តូវ តាំង ចរិត្ត ថា ពួ្រអគ នឹង មាន 

្រសន្ង រួយ អៅ ្រ្នុង នគរ ្ពះ  [ នរិង អៅ ្្រនុង ]  ្ពះកាយ របែ់ ្ពះ្គីែ្ អហើយ រនុែ្ស ែហទ 

សែលររិនអចះ គរិត ឬ អធ្វែ ្បសហែ ឬ កាន់ សត អា្្រ្រ់ ជាង អនះ អទៀត ពុំ អាច បញ្ឈប់ការ តាំង 

ចរិត្ត អនាះ  អឡើយ » ។

—ដអលន�ើរ�ី្តព្ីស្តនូេវឺសិនក្នុងកូរ៉ុមនន្ ួកសាវកែប់្ីរនាក់

តាំង	ពី	ធំ	ែឹង	ក្ដីមក	មា៉ាថ្យ	រាន	ដៅ	បពះវិោរ	ក្ននុង	សាខ្	តូចៗ	។	រាត់	និង	ភរិយា	

រ្ស់	រាត់	ជា	អ្នក	ដប្	ចិត្ត	ដជឿ	មក	ពី	ប្ដទស	អរ៊ុយដបកន		ធាលា្់	មានរោរ	ដៅ	្ ដបមើជា	ដបចើន	

ដហើយ	ចូល	ប្�វូក	យា៉ាង	ដពញដលញជាមួយ	នឹង	សហ្មន៍	អិល	ឌី	ដអស	អន្តរជាតិ	្៉ុដន្ត	

ដបរោយ	មក	រាន	ផ្លាស់	ដៅ	រស់	ដៅ	សហរែ្ឋ	អាដមរិក	។	រាត់	នឹក	ចាំ	ថ្	វួែ	ែ៏	ធំ	និង	រោរ	

រំពឹង	ទុក	ខ្ង	វ្្ធម៌	ខុស	រានា	រាន	ដធវែើ	ឲ្យ	ពួករាត់	មាន	អារម្ណ៍		ថ្		«	រាមន	អ្នក	បតូវរោរ	

ពួកដ្	ដហើយ	រាមន	ដរាល្ំណង	»	។	«	ដយើង	ទំនង	ជា	ពុំ	ចុះសបមុង	នឹង	ដ្	ដទ	។	ដយើង	

រាន	មាន	អារម្ណ៍	ថ្	រាមន	អ្នក	ដអើដពើ	ដោយ	ខវែះ	នូវ	រោរ	ដលើក	ស្ទលួយ	និង	ទំនាក់ទំនង	ដៅ	

ន្ងៃ	អាទិត្យ	»	។

រោរ	ខក	ចិត្ត	រ្ស់	ពួករាត់	រានដៅ	ែល់	ចំណុច	ធងៃន់	ធងៃរ	មួយ		្នាទា្់	ពី	ផ្លាស់	ដៅ	ទីបកុង	

ដផ្សង	ដទៀត	មួយ	ដទៀត	ដពល	មា៉ាថ្យ	និង	ភរិយា	រ្ស់	រាត់	ទន្ទឹង	រង់	ចាំ	រោរ	មក	សួរ	សុខ	

ទុក្ខ	មួយ	ពី	សំណាក់	ថ្នាក់	ែឹកនាំ	្ ពវែជិតភ្ព	ក្ននុង	មូលោឋាន	មានាក់	្៉ុដន្ត	ដរាល្ំណង	

ដែល	រាត់	មក	សួរ	សុខ	ទុក្ខ	ដនាះ		្ឺ	ដែើម្ី	សុំ	ឲ្យ	ពួកដ្	ដមើល	ដ្	កូន	រពឹសរ្ស់	ពួករាត់	

កុំ	ឲ្យ	រពឹស	ក្ននុង	អំ�នុង	រោរ	ប្ជុំ	សាបរោម៉ង់	ដៅ	វិញ	។	ដោយមាន	រោរឈឺចា្់	ខ្លាំង	

ដពក	មា៉ាថ្យ	រាន	្ ិត	ថ្	ឈ្់	ដៅ	បពះវិោរ	។	រាត់	ពន្យល់	ថ្	«	អវែី	ដែល	រាន	ជួយ	

ខ្នុំ	្ ឺជា	ទី្នាទាល់	រ្ស់	ខ្នុំ		ដនះ	្ ឺជា	សាសនាចបក	រ្ស់	បពះអមាចាស់	ដហើយ	ថ្	បពះអង្គ	

សដ្គ្រះ	សពវែ	បពះទ័យ	ឲ្យ	ខ្នុំ	បត�្់	ដៅ	ទី	ដនាះ	វិញ	។	រោរ	ចូល	រួម	ដៅ	ក្ននុង	ែំណឹងល្	មាន	

សារៈសំខ្ន់	ហួស	ពី	រោរ	ឈឺចា្់	ឬ	្ ញ្ហា	ផ្ទាល់	ខ្លួន	នានា	ដែល	ខ្នុំ	នឹង	ជួ្	ដៅ	ក្ននុង	ជីវិត	

ដនះ	ដៅ	ដទៀត	»	។

ដពល	ខ្ះ	សាថានភ្ព	ក្ននុង	សាសនាចបក	អាច	ដធវែើ	ឲ្យ	ដយើង	មាន	អារម្ណ៍	ឯដរោ	រាមន	

ដ្ឯងដអើដពើ	និង	មិន	បតូវរោរ	ជា	រោលៈដទសៈ	មួយ	ដែល	ពុំ	ដមន	ជា	ដរឿង	ចដម្ក	ចំដោះ	

ពួក	្ រិសុទ្ធ	ន្ងៃ	ចុង	ដបរោយ	ដ�ើយ	។	អ្នក	និពន្ធ	និរោយ	រោតូលីក	ដឈាមះ	ដែវីឌ	មីលស៍	

ដរៀ្រា្់	ពី	រោរ	ប្ឈម	ដែល	អ្នក	ដៅ	បពះវិោរ	ជួ្	ប្ទះ	ដៅក្ននុង	ទំនាក់ទំនង	ជាមួយ	

នឹង	មនុស្ស	ដែល		«	មាន	បទព្យ	សម្ត្តិ	ដបចើន	ជាង	ឬ	បក	ជាង	មាន	រោរ	អ្់រំ	ដបចើន	ឬ	តិច	

ជាង	អ្នក	។	ពួកដ្	ប្ដហល	ជា	មាន	ពូជ	អម្វូរ		ឬ	ជាតិ	សាសន៍		ឬ	វ័យ	ខុស	ពី	អ្នក	»	។	

ដលាក	ពន្យល់	ថ្	ដយើង	អាច	នឹង	ពុំ	ដបជើស	យក	ពួកដ្	ដធវែើ	ជា	្ ណាតាញ	ដផ្សងៗ	ដៅ	ក្ននុង	

សង្គម	រ្ស់	ដយើង	ដ�ើយ	។	្៉ុដន្ត	រោរ	តាំង	ចិត្ត	ខ្ង	សាសនា	វា	ទាក់ទង	នឹង	រោរ	ចូល	រួម	



 ដខ្្នូឆ្នាុំ២០១៧ ៣១

នឹងមនុស្ស	ដែល		ដយើង	ពុំ	ដបជើស	យក	ដហើយ		«	ផ្ដល់	កដន្ង	មួយ	ដែល	វា	ដប្ៀ្	រាន	ដៅ	

នឹង	សហ្មន៍	មួយ	ជា	ជាង	្ ណាតាញ	។	.	.	.	អ្នក	បតូវ	ដរៀន	បសឡាញ់	មនុស្ស	ទាំងដនះ	ឬ	

យា៉ាង	ដោច	ណាស់	ប្បពឹត្តដោយដសចក្ដី				បសឡាញ់	ដពល	អ្នក	ពុំ	ចង់	ដធវែើ	វា	»	។ 2	ចូរ	ពឹង	

ដផ្ក	ដលើ	បពះ	ដពល	អ្នក	ពុំ	អាចទ្់	ឬ	មិនចង់	រា្់អាន	មនុស្ស	ដៅ	ក្ននុង	សហ្មន៍	សាសនា	

រ្ស់	អ្នក	ជា	ដរឿយៗ	វិធី	ល្	ដត	មួយ	្ ត់	្ ឺ	បតូវ	យក	ឈ្នះ	្ ញ្ហា	ដនាះ	។

មា៉ាថ្យ	រាន	រកដ�ើញ	រោរ	ពឹង	ដផ្ក	ដលើ		បពះ	សំខ្ន់	ណាស់	ដែើម្ី	្ ន្ត	សកម្	ដៅ	ក្ននុង	

សាសនាចបក	។	រាត់	ពន្យល់	ថ្		«	ដពល	ខ្ះ		ដរឿង	ដត	មួយ	្ ត់	ដែល	ជួយ	ខ្នុំ	ឲ្យ	ដៅ	្ ន្ត	

ដៅ	សកម្្ឺជា	ទី្នាទាល់	រ្ស់	ខ្នុំ	អំពី	បពះប្ីស្ទ	»	។	«	ែំណឹងល្	្ ឺសំខ្ន់	ជាង	ដយើង	

ទាំងអស់	រានា	។	បពះប្ីស្ទ	ទត	ដ�ើញ	អវែី	ដែល	ដយើង	ដមើល	មិន	ដ�ើញ	បតាស់	ែឹង	អំពីអវែី	

ដែល	ដយើង	អាច	ដប្	រោលាយ	ដហើយ	មាន	្ ន្ទ្់	សបមា្់	មនុស្ស	ទាំងអស់	»	។

ចាស្ីន	ជា	សមាជិក	មានាក់	ដៅ	សហរែ្ឋ	អាដមរិក	ភ្្	ខ្ង	ត្វូង	សារភ្ព	ថ្	«	ខ្នុំ	

ពិរាក	បតូវ	រានា	ជាមួយ	នឹង	្ ងបសី	មានាក់	ដៅ	ក្ននុង	វួែ	រ្ស់	ខ្នុំ	ដែល	ោក់ែូចជា	ដបជៀត	ដបជក	

ក្ននុង	ជីវិត	រ្ស់	ខ្នុំ	ខ្លាំង	ណាស់	ដហើយ	ខ្នុំ	្ ដណាតាយ	ឲ្យ	ដរឿង	ដនាះ	ទាញ	ខ្នុំ	ឲ្យ	ោលាត	ឆ្ងោយ	»	។	

្៉ុដន្ត	ដពល	ភ្ពខ្វាយខវែល់	ចំដោះ	កូន	ប្ុស	តូច	រ្ស់	នាង	រាន	ចា្់ដផ្ដើម	មាន	ទមងៃន់ធងៃន់	

ជាង	ភ្ព	មិន	ចបាស់	លាស់	អំពី	សាថានភ្ព	ដពល	បត�្់	ដៅ	វិញ	ដនាះ	ចាស្ីន	រាន	ែឹង	

ថ្	វា	្ ឺជា	ដពលដែល	មិន	បតូវ		«	្ដណាតាយ	ឲ្យ	្ ំនិត	រ្ស់	មនុស្ស	ែ	នទ	្ ិត	អំពី	រោរទាញ	

ខ្នុំ	ឲ្យ	ោលាត	ឆ្ងោយ	ពី	បពះប្ីស្ទ	—	មិន	ថ្	ខ្នុំ	មាន	អារម្ណ៍	ថ្		មនុស្ស	មានាក់	ដៅ	ក្ននុង	វួែ	ដមើល	

គ្យ	ខ្នុំ	ដែរ	ឬ	អត់	ដនាះ	ដទ	»	។

នាង	រាន	ប្មូល	ភ្ព	រោលាោន	ប្្់	បរាន់	ដែើម្ី	ដែើរ	ចូល	ដៅ	ក្ននុង	ព្យនុះ	ដភ្ៀង	ែ៏	ធំ	នា	ន្ងៃ	

អាទិត្យ	មួយ	ដឆ្ពះ	ដៅ	រោន់	កដន្ង	ដែល	ប្ួសារ	ែ៏	តូច	រ្ស់	នាង	រាន	ទទួល	អារម្ណ៍	

នូវ	រោរ	ឱ្	បកដសា្	ពី	សំណាក់	មិត្តភក្ដិ		ដែល	អាចជួយ	ពួកដ្	ឲ្យ	រីកចដបមើន	ដៅ	ក្ននុង	

សាសនាចបក	រ្ស់	បពះដយសរ៊ូវ	ប្ីស្ទ	ក្ននុង	ដពល	្ ន្តិច	ដទៀត	។	នាង	ដ្្ង	ថ្	«	ខ្នុំ	ដសាក	

សាដាយ	ដែល	ដែើរ	ដចញ	»	។	«	្៉ុដន្ត	ខ្នុំ	មាន	អំណរ្ុណ	ដែល	ខ្នុំ	ពុំ	ចុះចាញ់	ដហើយ	ថ្	ខ្នុំ	

រាន	ខិតខំ	ដឆ្ពះ	មុខ	ដោយសារ	ែំណឹងល្	្ ឺ	ពុំ		ទាក់ទង	នឹង	ដរឿង	ដែល	មនុស្ស	ែនទ	—		

ឬ	ខ្នុំ	្ ិត	ដ�ើយ	—	្៉ុដន្ត	វា	ទាក់ទង	នឹង	បពះអង្គ	សដ្គ្រះ	រ្ស់	ខ្នុំ	»	។

្នមួយជំហ្នចូលណៅក្ននុងភាពងងឹ�៖ពនលែឺនឹងរានតាមណម្កាយ

« បុរែ ្ែ្តី ខាង សាច់ ្ រ សថ្ង ថា ‹ ោមន ផ្ូវ ណាអសាះ សែល ខ្នុំ ្ ន រួយអបាះ  

�ំហាន អនះ  [ អហើយ ]  រំ្ររិល ចូល អៅ ្រ្នុង ភាព ងងឹត រហូតែល់ ពន្ឺ រំ្ររិលរ្រ អហើយ ខ្នុំ អាច 

អ�ើញ ទី្រសន្ង សែល ខ្នុំ នឹង អៅ បាន អឡើយ ។ ត្រូវការ អនាះ គឺ ថា អយើង ្តូវ ្ ន �ំហាន 

អនាះ អោយ រំពឹង ថា អពល អយើង អ�ើង របែ់ អយើង ប៉ះ នឹង ែី អនាះ ពន្ឺ នឹង រំ្ររិល រ្រ » ។

—ដអលន�ើរនែវី�នអដបែណ្ក្នុងកូរ៉ុមនន្ ួកសាវកែប់្ ីរនាក់

ដពល	ខ្ះ	វា	ពិរាក	សបមា្់	សមាជិក	្ ្ី	ដែើម្ី	្ ន្ត	ចាក់	ប្ឹះ	ក្ននុង	ែំណឹងល្	ដពល	ពួកដ្	

រាមន	រោរ	អះអាង	ដពញ	ដលញ	មួយ	អំពី	អនា្ត	ដនាះ	។	ចំដោះ	នម៉	ឈីន	ជា	បស្តី	ដមផ្ទះ	

មានាក់	ដៅ	ប្ដទស	នតវា៉ន់	ដែល	រាន	សាដា្់	តាម	រោរ	ោស់	ដតឿន	នន	ែំណឹងល្	ដែើម្ី	នាំ	

យក	កូន	ដៅ	មក	រោន់	ពិភពដលាក	ដនះ	រោរ	ដរៀន	សូបត	អំពី	កតាតា	នន	ដសចក្ដី	ជំដនឿ	ដនះ	្ ឺជា	

ជំោន	មួយ	ែ៏	លំរាក	ដោយសារ	នាង	រាន	សដងកតដ�ើញ	ថ្	«	មាន	មនុស្ស	ជាដបចើន	

ដៅ	ក្ននុង	ប្ដទស	រ្ស់	ខ្នុំ		មាន	កូន	មានាក់	ឬ	ចិញ្ឹម		សតវែ	មួយ	កបាល	ជំនួស	វិញ	»	។	រោរ	

មាន	្ ត៌	ម្ដងៗ	តបមូវ	ឲ្យ	នាង	បតូវ	មាន	ដសចក្ដី	ជំដនឿ	ដែើម្ី	ឈាន	ចូល	ដៅ	ក្ននុង	ដរឿង	ដែល	

នាង	ពុំ	ែឹង	ថ្	នឹង	មាន	អវែី	ដកើត	ដ�ើង	ដហើយ	ដពល	ខ្ះ	មិន	ដអើដពើ	នឹង	រោរ	រិះ្ន់	យា៉ាង	ខ្លាំង	ពី	

សំណាក់	សាច់	ញាតិ	និង	ពី	សង្គម	។

ជាដរឿយៗ	រោរ	ដែើរ	ដឆ្ពះ	ដៅ	មុខ	តបមូវ	ឲ្យ	មាន	រោរ	ដរាះ	ជំោន	ដៅ	ក្ននុង	ដរឿង	ដែល		

ដយើង	ពុំ	ែឹង	ថ្	នឹង	មាន	អវែី	ដកើត	ដ�ើង	ដែល	វា	អាច	ជា	ដរឿង	្ ួរ	ឲ្យ	ភ័យ	ខ្លាច	ចំដោះ		

ពួកអ្នក		្ ្ី	ដថ្មងដៅ	ក្ននុង	ដសចក្ដី	ជំដនឿ	ដនះ	។	វា	តបមូវ	ឲ្យ	មាន	រោរ	អភិវឌ្ឍ	ទំនុក	ចិត្ត	ថ្		



៣២ លីអាេូណ្

បពះអមាចាស់	នឹង	ជួយ	ពួកដ្	ដៅ	តាម	ផ្វូវ	ដនាះ	។	ដអលដឌើរ	ដ្ែណា	អះអាង	ថ្	រោរ		

មាន	ភ្ព	លំរាក	និង	ភ្ព	មិន	ចបាស់	លាស់	្ ឺជា	ដផ្នក	ធម្តា	មួយ	នន	ែំដណើរ	រោរ		

ដរៀនសូបត	និង	រោរ	រីកចដបមើន	រ្ស់	ដយើង	្៉ុដន្ត	ដពល	ខ្ះ	ជំោន	រ្ស់	ដយើង	ចូល		

ដៅ	ក្ននុង	ដរឿង	ដែល	ដយើង	ពុំ	ែឹង	ថ្	នឹង	មាន	អវែី	ដកើត	ដ�ើង	ដនាះ	—	មិន	ថ្	វា	ទាក់	ទង		

នឹង	រោរ	្ ដងកើត	ប្ួសារ	ឬ	រោរ	បត�្់	មក	ចូល	រួម	ដៅ	ក្ននុង	សាសនាចបក	វិញ	យា៉ាង	ណា		

ដនាះ	ដទ	—	វា	អាច	ជា	ដរឿង	មួយ	ែ៏	លំរាក	្ ំផុត	ដោយ	សារ	សាក្សី	ដកើត	មាន	្ នាទា្់	ពី		

រោរ	សាក	ល្ង	នន	ដសចក្ដី	ជំដនឿ	រ្ស់	ដយើង		(	សូម	ដមើល	ដអដធើរ	12:6	)	។	នម៉	ឈីន	

និង	សាវាមី	រ្ស់	នាង	រាន	ទទួល	សាក្សី	មួយ	ដនះ	្ នាទា្់	ពី	្ ដងកើត	ប្ួសារ	មួយ	។	នាង	

ដ្្ង	ថ្	«	ដយើង	មាន	ចិត្ត	រីករាយ	ដហើយ	មាន	អំណរ	្ ុណ	ជា	ខ្លាំង	ចំដោះ	កូនៗ	រ្ស់	

ដយើង	»	។	«	ដយើង	រាន	ដរៀន	រស់	ដៅ	តាម	សមត្ភ្ព	រ្ស់	ដយើង	ដែើម្ី	ជួយ	ដហើយ	

បសឡាញ់	រានា	ដៅ	វិញ	ដៅ	មក	។	ខ្នុំ	មាន	អំណរ	្ ុណ	ដែល	ដយើង	រាន	នាំ	ពួកដ្	មក	រោន់	

ពិភពដលាក	ដនះ	»	។

ជា	ដរឿយៗ	ជំោន	ចា្់ដផ្ដើម	្ ឺជា	ដរឿង	លំរាក	្ ំផុត	។	ដយាង	តាម	ដអលដឌើរ		

ដ្ែណា	«	ដលើក	ទី	មួយ	ដែល	ដយើង		[	ឈាន	ចូល	ដៅ	ក្ននុង	ភ្ព	ងងឹត	ដនាះ	]	វា	ពុំ	ជា		

រោរ	សង្ស័យ	ដទ	្៉ុដន្ត	មាន	នូវ	ភ្ព	មិន	ចបាស់	លាស់	្ ន្តិច	្ ន្តលួច	ជា	រោរ	្ ្់	ក្ននុងចិត្ត	្ ន្តិច	

្ន្តលួច	ដែល	វា	្ ឺជា	ដរឿង	ធម្តា	»	។	រោល	ែំដណើរ	រោរ	នន	រោរ	ដែើរ	ដឆ្ពះ	ដៅ	មុខ	អាច	ពុំ	មាន	

ភ្ព	រលូន	ទាំង	បសុង	ក្ដី		(	ដលាក	ពន្យល់	ថ្	«	ពុំ	ដមន	ជា	វែ្ដ	ែ៏	ល្	ឥត	ដខ្ចាះ	មួយ	ដែល	រាមន	

រោរ	រំខ្នដនាះ	ដ�ើយ	»	)	ដយើង	អាច	រីក	ចដបមើន	្ ន្តិច	ម្ដងៗ	«	មួយ	្ នាទាត់	ម្តងៗ	»	ដោយ	

មាន	ដសចក្ដី	ជំដនឿ	រ្ស់	ដយើង	ដកើន	ដ�ើង	យា៉ាង	ខ្លាំង	។

រោរ	ដែើរ	ដឆ្ពះ	ដៅ	មុខ	បតូវរោរ	រោរ	ហវែឹក	ោត់	រាន	ដណនាំ	រ្ស់	ឡាសា	ចចចារ	ជា	

អ្នក	ដប្	ចិត្ត	ដជឿ	មានាក់	ដៅ	ក្ននុង	ប្ដទស	ដែល	មាន	បពំប្ទល់	ជា្់	នឹង	ប្ដទស	រុស្សី	និង	ទវែី្	

អឺរ៉ុ្	។	រោរ	ដរៀន	ទុក	ចិត្ត	ដលើ	មិត្ត	ជា	អិលឌីដអស	្ ឺជា	ជំោន	ទី	មួយ	រ្ស់	រាត់	ដែល	

ដបរោយ	មក	រាត់	រាន	យល់	បពម	ទទួល	ពរជ័យ	មួយ	នន	្ ពវែជិតភ្ព	។	រាត់	ពន្យល់	ថ្	

«	្នាទា្់	មក	ខ្នុំ	អាច	ដែើរ	ដឆ្ពះ	ដៅ	មុខ	ជាមួយ	ទទួល	យក	រោរ	ពិភ្កសា	រ្ស់	អ្នក	ផ្សពវែផសាយ	

សាសនា	»	។	ដពល	ដសចក្ដី	ជំដនឿ	រ្ស់	ឡាសា	មាន	ភ្ព	រីក	ចដបមើន	«	ខ្នុំ	រាន	ដធវែើ	ដរឿង	ែ៏	ធំ	

្ឺ	ពិធី	្ ុណ្យ	បជមុជទឹក	សូម្ី	ដត	ខ្នុំ	មិន	បរាកែ	ចិត្ត	100	ភ្្រយ	ក្ដី	។	្៉ុដន្ត	បពះអមាចាស់	

រាន	ប្ទាន	ឲ្យ	ខ្នុំ	នូវ	ភ្ព	រោលាោន	ដៅ	ែំណាក់រោល	នីមួយៗ	ដហើយ	ខ្នុំ	មាន	អំណរ្ុណ	

ជា	ខ្លាំង	ដៅ	ដពល	ដនះ	ដែល	ខ្នុំ	រាន	ដធវែើ	ដរឿង	ដនាះ	»	។

សូមកុំណបារះបង់ណេើយ

« រនុែ្ស សែល គរិត ថា ពួ្រអគ មាន េំអពើ បាប ជាអ្ចើន ឬ អែើរ ហួែ ឬ បាន អចញ ឆ្ងាយ េែ់ 

រយៈអពល ជា យូរ អហើយ ររិន អាច ្តឡប់ ចូល រ្រ ្រ្នុង វ អនាះ វិញ បាន អទ ៖ ការ ្បកាែ របែ់ 

ខ្នុំ គឺ ថា  ោមន នរណា ធាលា្រ់ ចុះ ទាប ជាង ពន្ឺ ហន ្ពះ្គីែ្ អឡើយ ។ វ ពុំ អាច អៅ រួច អឡើយ » ។

—ដអលន�ើរដជ្េវីអ័រេូឡិនក្នុងពកុមនន្ួកសាវកែប់្ីរនាក់

ដោយ	ធំ	ែឹង	ក្ដី	ដ�ើង	ដៅ	ក្ននុង	ប្ួសារ	អិល	ឌី	ដអស	ែ៏	ដសាមះ	បតង់	មួយ	ដៅ	រែ្ឋ	យូថ្ហ៍		

ស.រ.អា.	បរាយអិន	រាន	មាន	អារម្ណ៍	ោក់	ែូចជា	រាត់	មិន	បតូវ	រោរ	សាសនាចបក		

ដទ	។	រាត់	ដ្្ង	ថ្	«	ខ្នុំ	រាន	រីករាយនឹង	ដល្ង	ដែល	ដធវែើ	ឲ្យ	បសដមើ	បសនម	ភ្ពយន្ត		

និង	ត្ន្តី	រ៉ុក	្៉ុដន្ត	ពុំ	ដមន	បកុមរោយឬទ្ធិ	បពះ្ម្ីរ	ថ្នាក់	សិរោខាសាលា	និង	កីឡា	ដទ	»	។	

រោល	រាត់	រាន	ដចញ	ពី	ផ្ទះ	ភ្លាម	រាត់	ផ្លាស់	ចូល	ដៅ	រស់	ដៅ	ក្ននុង	ផ្ទះ	ជួល	មួយ	ដហើយ			

«	ផ្ដល់	ដសរីភ្ព	ឲ្យ	ខ្លួន	ឯង	ចំដោះ	ដរឿង	ដលាកិយ	រួម	ទាំង	រោរ	រួម	ដភទ	និង	ថ្នាំដញៀន		

ផង	ដែរ	»	។	មួយ	រយៈដបរោយ	មក	នន	អវែី	ដែល	បរាយអិន	ដៅ	ថ្	«	ដល្ង	ហួស	ខ្នាត		

និង	រោរ	ែក	ពិដសាធន៍	»	រាត់	រាន	ធាលាក់	ចូល	ក្ននុង	្ ញ្ហា	ខ្ង	ហិរញ្ញវត្នុ	ដហើយ	ឪពុក		



 ដខ្្នូឆ្នាុំ២០១៧ ៣៣

មាដាយ	រ្ស់	រាត់	រាន	យក	រាត់	មក	ដៅ	ជាមួយ	ម្ដងដទៀត	ដទាះ	្ ី	ជា	រាត់	មិន	បត�្់		

ដៅ	បពះវិោរ	ក្ដី	។

កំដណើត	រ្ស់	្ ្វូន	បសី	មានាក់	រាន	ដធវែើ	ឲ្យ	បរាយអិន	វាយ	តនម្	ទស្សនៈ	រ្ស់	រាត់	ដ�ើង	

វិញ	។	ដពល	រាត់	្ ី	នាង	ជា	ដលើក	ែំ្ូង	រាត់	ដៅ	ចាំ	ថ្	«	ខ្នុំ	រាន	ែឹង	ថ្	នាង	ពុំ	ដមន	

បរាន់	ដត	ជា	សតវែ		មួយ	ប្ដភទ	ដទៀត	ដនាះ	ដទ	»។	រាត់	រាន	ចូល	រួម	រោរ	ប្សិទ្ធពរ	ទារក	

រ្ស់	នាង	ទាំង	ភ័យ	ខ្លាច	ដហើយ	ដពល	សាបរោម៉ង់	រាន	ហុច	ឲ្យ	រាត់		«	ខ្នុំ	រាន	ហុច	វា	្ ន្ត	

្៉ុដន្ត	ខ្នុំ	មាន	អារម្ណ៍	ដបសក	ោលាន	ខ្ង	វិញ្ញាណ	»	។

ដោយ	ពយាយាម	យល់	អំពីអារម្ណ៍	បច្ូល	បច្ល់	រ្ស់	រាត់	បរាយអិន	រាន	

ចា្់ដផ្ដើម	សរដសរ	កំណត់	ដហតុ	មួយ	។	រាត់	ដ្្ង	ថ្	«	មាន	យ្់	មួយ	ខ្នុំ	រាន	ដៅ	ែល់	

យ្់	ដបរៅ	សរដសរ	អំពី	្ ញ្ហា	ខ្ង	វិញ្ញាណ	រ្ស់	ខ្នុំ	ដហើយ	ខ្នុំ	រាន	មាន	្ ទពិដសាធន៍	ខ្ង	

វិញ្ញាណ	ែំ្ូង	រ្ស់	ខ្នុំ	ដទាះ	មិន	ដមន	ជា	ដរឿង	ល្	ក្ដី	»	។	រាត់	រាន	ទទួល	អារម្ណ៍	ថ្		

មាន	កមាលាំង	នន	អំដពើ	អាបកក់	រោរ	ស្្់	និង	កំហឹង	កំពុង	ពយាយាម		ចា្់	យក	បពលឹង	រ្ស់		

រាត់	។	រាត់	ពន្យល់	ថ្	«	្នាទា្់	ពី	ដនាះ	មក	ខ្នុំ	រាន	ែឹង	ថ្	ខ្នុំ	បតូវរោរ	បពះអមាចាស់	»	។		

្៉ុដន្ត	ដោយ	សារ	ដត	រោរ	វដងវែងឆ្ងោយ	បរាយអិន		រាន	ដងឿង	ឆងៃល់	ថ្	«	ដតើ	ខ្នុំ	អាច	មាន	ភ្ព		

សក្ដិសម	នឹង	ជំនួយ	និង	រោរ	រោរោរ	រ្ស់	បទង់	ដែរ	ឬ	ដទ	?	»	រាត់	ក៏	រាន	ដចាទ	សួរ	ថ្		

ដតើ	រាត់	អាច	ទទួល	សាបរោម៉ង់	ជា	្ ្ី	រាន	ដែរ	ឬដទ	។

ផ្វូវ	បត�្់	មក	វិញ	្ ឺ	លំរាក	ណាស់	។	រោរ	ឈ្់	ជក់	រារី	្ ឺ	មិន	គ្យ	ដ�ើយ	រោរ		

សារភ្ព	ដៅ	រោន់	្ រ៊៊ីស្សព	តបមូវ	ឲ្យ	មាន	ភ្ព	រោលាោន	ដហើយ	រោរ	គ្កដចញ	ពី	មិត្តភក្ដិ		

និង	សកម្	ភ្ព	ពី	មុន	្ ឺ	ជា	ដរឿង	ែ៏	លំរាក	។	ប្ួសារ	មិត្ត	បសី	និង	្ រ៊៊ីស្សព	រ្ស់	រាត់	

ពួកដ្	ទាំងអស់	រានា	រាន	រាំបទ	រាត់	្៉ុដន្ត	បរាយអិន	រាន	រកដ�ើញ	ប្ភព	ចម្ង	រ្ស់	

រាត់		ពី	កមាលាំង	ដៅ	ក្ននុង	បពះដយសរ៊ូវ	ប្ីស្ទ	។

រាត់	ចងចាំ	ថ្	«	ខ្នុំ	ដ�ើញ	ថ្	បពះអមាចាស់	អន្ទះសារ	ចង់	ជួយ	ែល់	ខ្នុំ	»	។	«	ឱរោស	

្្ីៗ	រាន	ដ្ើក	ដ�ើង	ដែើម្ី	ជំនួស	ឲ្យ	ដសវែងរក	ពីមុន	រ្ស់	ខ្នុំ	។	រោល	ណា	ខ្នុំ	ខិតខំ	រស់	

ដៅ	តាម	ែំណឹងល្	រោន់	ដត	ខ្លាំង	ផ្វូវ	រ្ស់	ខ្នុំ	រោន់	ដត	មាន	ភ្ព	បស�ះ	»	។	ែូច	ដែល	

បរាយអិន	រាន	ទុក	ចិត្ត	ដលើ	បពះអមាចាស់	ដហើយ	រាន	រក	ដ�ើញ	ពី	បពះទ័យ	ចង់	អភ័យដទាស	

និង	ពយារាល	រ្ស់	បទង់	ដនាះ	សាបរោម៉ង់	មាន	ន័យ	រោន់	ដត	ខ្លាំង	ចំដោះ	រាត់	ដហើយ	រាន	

ជួយ	នាំ	រាត់	ឲ្យ	ខិត	រោន់	ដត	ជិត	បពះអង្គ	សដ្គ្រះ	។	«	រោល	ខ្នុំ	រាន	ទទួល	នំ្ុ័ង	និង	ទឹក	

ដៅ	ឯ	បពះវិោរ	រា្់	រយ	ែង	រោល	ពី	ដក្ង	ដៅ	ទី្ំផុត	ខ្នុំ	អាច	ទទួល	ទាន	សាបរោម៉ង់	ដែើម្ី	

ទទួល	រាន	អារម្ណ៍	ែូច	ដលើក	ទី	មួយ	»	។

រាមននរោរានាក់អាចជំនួសអ្នកបានណេើយ

រោរ	ដែើរ	ដចញ	ពី	រ្យន្ត	ដហើយ	ចូល	ដៅ	ក្ននុង	បពះវិោរ	រោរ	ជួយ	ែល់	សមាជិក	ដផ្សង	

ដទៀត	រោរ	យក	ឈ្នះ	ដលើ	អារម្ណ៍	ឈឺចា្់	រោរ	រស់	ដៅ	តាម	ែំណឹងល្	ដោយ	រាមន	រោរ	

អះអាង	ដពញ	ដលញ	អំពី	អនា្ត	និង	រោរ	សារភ្ព	អំដពើ	រា្	—	ដយើង	ទាំងអស់	រានា	

ដែើរ	ដលើ	ផ្វូវ	ែ៏	លំរាក	ដហើយ	មិន	ចបាស់	លាស់	ដឆ្ពះ	ដៅ	រោន់	ដែើម	ដឈើ	ជីវិត		(	សូម	ដមើល	

នីនហវែទី	1	8	)	។

រោរ	តាំង	ចិត្ត	រ្ស់	ដយើង	ដែើម្ី	ដធវែើ	តាម	បពះអង្គ	សដ្គ្រះ		្ឺជា	ដរឿង	ចាំរាច់	សបមា្់		

រោរ	ដៅែល់	ដោយ	សុវត្ិភ្ព	។	ខណៈដែល	រោរ	ដលើក	ទឹក	ចិត្ត	ដសចក្ដីបសឡាញ់		

និង	រោរ	ទទួល	យក	ពី	សំណាក់	សមាជិក	ដផ្សង	ដទៀត	ក្ននុង	សាសនាចបក	និង	ថ្នាក់		

ែឹកនាំ	្ ឺជា	ដរឿង	សំខ្ន់	ដយើង	មានាក់ៗ	អាច	នឹង	ជួ្	នូវ	បរា	ដែល	ដយើង	បតូវ	មានឆន្ទៈ		

ដែើរ	តាម	បពះអង្គ	សដ្គ្រះ	សូម្ី	ដត	ដយើង	មាន	អារម្ណ៍	ែូចជា	ដយើង	កំពុង	ដធវែើ	វា	ដត		

មានាក់	ឯង	ក៏	ដោយ	។

សូម	ទទួល	កដន្ង	រ្ស់	អ្នក	ដៅ	ក្ននុង	សាសនា	ចបក	រ្ស់	បពះដយសរ៊ូវ	ប្ីស្ទ	។		

សូម	កុំ	ដប្ៀ្	ដធៀ្	ចូរ	ឲ្យ	បពះប្ីស្ទ	ដក	ដប្	អ្នក	សូម	ដរាះ	ជំោន	នន	ដសចក្ដី	ជំដនឿ		

ដែល	នឹង	ទទួល	រាន	រគ្វាន់	ដហើយ	ែឹង	ថ្	រោរ	វិល	បត�្់	មក	វិញ	វា	ពុំ	ដែល	យឺត	ដពល	

ដ�ើយ	។	«	ដហតុែូដចានាះ	ដហើយ	ដ្ើសិន	ជា	អ្នក	រាល់	រានា	ខិតខំ	ដជឿន	ដៅ	មុខ	ដោយ	

ទទួល	នូវ	បពះ្ន្ទវូល	នន	បពះប្ីស្ទ	ដហើយ	រោន់	ខ្ជា្់	ែរា្	ែល់	ចុង	្ ំផុត	ដមើល	ចុះ		ដនាះ	

បពះវរ្ិតា	បទង់	មាន	បពះ្ន្ទវូល	ថ្	៖	អ្នក	រាល់	រានា	នឹង	មាន	ជីវិត	ែ៏	ដៅ	អស់	កល្	ជានិច្	»	

(	នីនហវែទី	2	31:20	)	។	◼

អ្កនធិពន្រ្រ់ចៅរដ្ឋ�រូថាេ៍្រ.រ.អា.។

កំណ�់ចំោំ

	 1.	សូម	ដមើល	ដឌៀដ្ើរ	ដអសវែ	អុជែូហវែ	«	Come, Join with Us	»	Liahona,	ដខ	វិច្ិរោ	ឆ្នាំ	2013	

ទំព័រ	21–24	។

	 2.	ដែវីឌ	មីលស៍	«	Go to Church, Meet Annoying People	»	ន្ងៃ	ទី		1	ដខ		កុម្ៈ	ឆ្នាំ	2017,	

aleteia.org/2017/02/01/go- to- church- meet- annoying- people	។



៣៤ លីអាេូណ្

ដំណឹងល្អនៃ
ប្្រះសយស៊ូវប្្រីស្ទ
ជពមកនិងការការពារមួយ

ណដាយណហ្្រូលរីយ៉ូចាហ្ឺអ៊ឺស៊មីលវ៉

ថ្នាក់សិកាខាសាលានិងថ្នាក់វិេយាសាថាន

ប្្រះអមាចាស់	សពវែ	បពះទ័យ	

ចង់	រោរោរ	រាបស្ត	រ្ស់	

បទង់	។	អំ�នុងបរានន	រោរ	

ដ្ៀតដ្ៀន	ែ៏	ធំ	មួយ	ដៅ	ក្ននុង	សាសនាចបក		

បទង់	រាន	សងកត់	ធងៃន់	អំពីសារៈសំខ្ន់	នន		

រោរ	ប្មូល	ផ្ដនុំ	ដៅ	រោន់	បកុង	សរ៊៊ីយ៉ូន		«	ជា		

	ទីការពារ	និង	ជា	ទីជសមក	ពី	ព្យនុះ	សង្រា	»		

(	្.	និង	ស.	115:6	រោរ	្ ូស	្ ញ្ជាក់		

រាន	្ ដន្ម	)	។

ទីជបមក	និង	រោរ	រោរោរ	ដនះ	ដកើត		

	មាន	តាមរយៈ		រោរ	រស់	ដៅ	តាម	ែំណឹងល្	នន	

បពះដយសរ៊ូវ	ប្ីស្ទ	ដពល	ដយើង		«	ពិចារណា	

ដមើល	បពះ្ញ្ញត្តិ	ទាំង	ដនះ	»		(	្.	និង	ស.	

1:37	)	។	ដហតុែូដច្នះ	ដហើយ	ចូរ	ដយើង	

បតួតពិនិត្យ	អំពីដរាលរោរណ៍	មួយ	ចំនួន	

បពះវិញ្ញាណ	ដនាះ	អូលីដវើរ	ដ្ដឌើរី		អាច	បតូវ	

រាន	រោរោរ	ពី	ដសចក្ដី	សាលា្់	និង	អំដពើរា្	។

រោរ	ទទួល	រាន	ដសចក្ដី	ពិត	តាមរយៈ	

បពះដចសាដា	នន	បពះវិញ្ញាណ	្ រិសុទ្ធ	ក៏	នឹង	

រោរោរ	ដយើង	ពី	្ ំនិត	រ្ស់	មនុស្ស	បពមទាំង	

រោរ	កុហក	និង	រោរ	ដរាក	្ ដញ្ឆោត	នានា	

រ្ស់	សាតាំង	ផង	ដែរ	។	បពះអមាចាស់	រាន	

សនយា	ថ្		«	ែ្ិត	ពួក	អ្នក	ណា	ដែល	មាន	

បរាជាញា	ដហើយ	រាន	ទទួល	ដសចក្ដី	ពិត	ដហើយ	

រានទទួល�កសពរះវិញ្ញាណបរិ្រុទ្ទុក

ជាអ្កដណនាំរប្រ់្ ្លួន	ដហើយ	ដែល	ពុំ	បតូវ	

រាន	ដ្	្ ដញ្ឆោត	ដយើង	បរា្់	អ្នក	ជា	បរាកែ	

ថ្	ពួកដ្	នឹង	ពុំ	បតូវ	រោ្់	ដរាះ	ដចាល	ដៅ	

ក្ននុង	ដភ្ើង	ដ�ើយ	្៉ុដន្ត	នឹង	ធន់	ដៅ	ន្ងៃ	ដនាះ	»	

(	្.	និង	ស.	45:57			រោរ	្ ូស	្ ញ្ជាក់	

រាន	្ ដន្ម	)	។	បពះដចសាតា	នន	បពះវិញ្ញាណ	

្រិសុទ្ធ	សរដសរ	ដសចក្ដី	ពិត	ក្ននុង	ែួង	ចិត្ត	

រ្ស់	ដយើង	ដហើយ	រោរោរ	ដយើង	ពី	រោរ	ដរាក	

្ដញ្ឆោត	។

្៉ុដន្ត	រោរ	សាដា្់	តាម	រោរ	្ ំផុស	្ ំនិត	ពី	

បពះវិញ្ញាណ	ពុំ	ដមន	មាន	ន័យ	ថ្	ដយើង	នឹង	

បតូវ	រាន	រោរោរ	ពី	រាល់	រោរ	សាកល្ង	ដនាះ	

ដែល	មាន	ដៅ	ក្ននុង	ដរាលលទ្ធិ	និង	ដសចក្ដី		

សញ្ញា		ដរបោច�ើង�ល់ចេើ�

អនុវ្្តាម		វា	នឹង	នាំ	មក	ឲ្យ	ដយើង	នូវ	រោរ		

រោរោរ	ដហើយ	វា	នឹង	រោលាយ	ជា	ទីជបមក		

មួយ	ពី	រោរល្លួង	អំដពើ	អាបកក់	និង		

ដបរាះថ្នាក់	ដផ្សង	ដទៀត	ដែល		ដយើង	ជួ្		

ប្ទះ	សពវែ	ន្ងៃ	ដនះ	។

ណយើងម្�ូវបានការពារណពលណយើងដស្វងរក

ម្ពរះវិញ្ញាណបរិសុ្រ្ធ

រោរ	មាន	បពះវិញ្ញាណ	្ រិសុទ្ធ	្ ង់	

ជាមួយ	ដយើង	អាច	រោលាយ	ជា	ទីជបមក	និង	រោរ	

រោរោរ	មួយ	ពី	ដលាកិយ	ដនះ	។	បពះអមាចាស់	

រាន	សនយា	ថ្	ប្សិន	ដ្ើ		អូលីដវើរ	ដ្ដឌើរី		

«	អនុវត្ត	»		តាម	អំដណាយទាន	នន	វិវរណៈ	

ដនាះ	«		អំដណាយទាន	ដនះ	នឹង	ដោះ	

ដលង	អ្នក	ឲ្យ	រួច	ផុត	ពី	កណាតា្់	នែ	នន	ពួក	

ខ្មំងសបតូវ	រ្ស់	អ្នក	ដម្៉ាះ	ដហើយ	ដ្ើ	សិន	ជា	

ពុំ	ដនាះ	ដសាត	ដទ	ពួក	ដ្	នឹង	ប្ោរ	អ្នក	្ ង់	

ដហើយ	នាំ	បពលឹង	រ្ស់	អ្នក	ដៅ	រក	ដសចក្ដី	

្ំផ្ិច្ំផ្លាញ	»	(	្.	និង	ស	8:4	)	។	

តាមរយៈ	រោរ	សាដា្់	តាម	បពះសូរដសៀង	នន	
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ដ�ើយ	។	កណ្ឌ	122	ក្ននុង	ដរាលលទ្ធិ		

និង	ដសចក្តីសញ្ញា	្គ្ហាញ	ថ្	សូម្ី	ដត	

ដៅ	ដពល	ដយើង	មាន	ភ្ពសក្ដិសម	ក្ដី	ក៏	

ដយើង	អាច	ជួ្ប្ទះ	នឹង	ទុក្ខ	ដសាក	និង	

ឧ្ស្្គ	ដែរ	។	ដៅ	ក្ននុង	បពះតំរិះ	និង	

បពះបរាជាញាញាណ	រ្ស់	បពះ	ដែល	

បទង់		«		បជា្	សពវែ	ប្្់	»		(	្.	និង	ស.	

127:2	)	«	ប្្់	រោរណ៍	ទាំង	ដនះ	នឹង	

ផ្ដល់	រោរ	ពិដសាធន៍	ែល់		[	ដយើង	]	ដហើយ	

នឹង	ដៅ	ជា	រោរ	ល្	ែល់		[	ដយើង	]		ដៅ	វិញ	»		

(	្.	និង	ស.	122:7	)	។

ណយើងម្�ូវបានការពារណពលណយើងណធ្វើតាមពួក

ពយាការីណៅរស់

ដៅ	ន្ងៃ	ដែល	សាសនាចបក	បតូវ	រាន	ដរៀ្ចំ	

ដ�ើង	បពះអមាចាស់	រាន	្ គ្រ្់	ពួក	្ រិសុទ្ធ	

រ្ស់	បទង់	ឲ្យ	សាដា្់	តាម	ពយារោរី	៖

«	អ្នកបតូវសាតា្់តាម	ប្្់អស់	ទាំងោក្យ	

សម្ដី	និង	្ ញ្ញត្តិ	ទាំងឡាយ	រ្ស់	ដលាក	

ដែល	ដលាក	នឹង	ឲ្យ	ែល់	អ្នក	ដៅ	ដពល		

ដលាក	រាន	ទទួល	ោក្យ	ទាំងដនាះ	ដែើរ		

ដោយ	្ រិសុទ្ធ	ដៅ	ចំដោះ	មុខ	ដយើង	។

«	ែ្ិត	ោក្យ	សម្ដី	រ្ស់	[		ប្ធាន	

សាសនាចបក	]		ដនាះដហើយ	អ្នក	នឹង	រាន	

ទទួល	ោក់	ែូចជា	រាន	មក	ពី	បពះឱស្ឋ	

រ្ស់	ដយើង	ផ្ទាល់	ដោយ	ដសចក្ដី	អត់ធន់		

និង	ដសចក្ដី	ជំដនឿ	ប្្់	យា៉ាង	។

«	ែ្ិត	ដោយ	សារ	រោរ	ដធវែើ	រោរ	ទាំង	ដនះ	

ដហើយ	ទាវារ	សាថាន	នរក	នឹង	ពុំ	ដែល	ឈ្នះ	អ្នក	

ដ�ើយ	ដមន	ដហើយ	ដហើយ	បពះ	អមាចាស់	ែ៏	

ជា	បពះ	បទង់	នឹង	កមាចាត់	អំណាច	នន	ដសចក្ដី	

ងងឹត	ដចញ	ពី	អ្នក	ដៅ	ដហើយ	នឹង	្ ណាតាល	

ឲ្យ	នផ្ទ	ដម�	ញា្់	ញ័រ	ដែើម្ី	ដសចក្ដី	ល្	ែល់	

ការបចសងៀនចៅក្នុងចោលលទ្ធិនធិង

ច្រេក្ី្រញ្ញាអាេការពារច�ើងពីការ

លំរាកដដលច�ើងនឹងជួបសបទរះកាល

ច�ើងចរៀបេំ្ ្លួន្រសមាប់ការយងមក

ជាចលើកទីពីររប្រ់សពរះអមាចា្រ់។

អ្នក	និង	សិរី	ល្	ែល់	បពះ	នាម	រ្ស់	បទង់	»	

(	្.	និង	ស.	21:4–6	)	។

បពះអមាចាស់	បរា្់	ដយើង	ដៅ	ក្ននុង	

ដរាលលទ្ធិ	និង	ដសចក្តីសញ្ញា	ថ្	ជន	ដែល		

«		ដលង	ឮ	សំដ�ង	នន	បពះ	អមាចាស់	ឬ	សំដ�ង	

នន	ពួក	អ្នក	្ ដបមើ	រ្ស់	បទង់	ឬ	មិន	សាដា្់	

តាម		ពាក្យ្រម្ីននពួកពយាការីនធិងពួក

សាវក	ដនាះ	នឹង	បតូវ	រោត់	ដច	ញ	ពី	ចំដណាម	

ប្ជាជន	»	(	្.	និង	ស.	1:14;	រោរ	្ ូស	

្ញ្ជាក់	រាន	្ ដន្ម	)	។

រោរ	សាដា្់	និង	រោរ	អនុវត្ត	តាម	រោរ		

្ដបងៀន	រ្ស់	ពួក	ពយារោរី	ដៅ	រស់	នឹង	នាំ		

មក	នូវ	រោរ	រោរោរ	និង	សន្តិសុខ	ពីដបោះ		

ពួក	ដលាក	ដ្្ង	អំពី្ញ្ហា	នា	ដពល	្ ច្នុ្្ន្ន	

រ្ស់	ដយើង	ដហើយ	បរា្់	ដយើង	អំពីអវែី	ដែល	

ដយើង	បតូវ	ដធវែើ	ដែើម្ី	យក	ឈ្នះ	ដលើ	ឧ្ស្្គ	

ទាំងដនះ	។	ឱ		ជា	ពរជ័យ	មួយ	ែ៏	អសាចារ្យ	អវែី	

ម្៉ដះ		ដែល	ដយើង	មាន	ថ្នាក់	ែឹកនាំ	្ ច្នុ្្ន្ន	

រ្ស់	បពះអមាចាស់	។

ដៅ	ក្ននុង	ដរាលលទ្ធិ	និង		ដសចក្ដី	សញ្ញា	

101:43–62	បពះអមាចាស់	ដប្ើ	ដរឿង	ដប្ៀ្	

ប្ែូច	មួយ	អំពី	ចមាការ	ដែើម	អូលីវ	មួយ	ដែើម្ី	

្គ្ហាញ	អំពីសារៈសំខ្ន់	នន	រោរ	សាដា្់តាម		

ពយារោរីមួយ	រូ្	នាដពល	្ ច្នុ្្ន្ន	។	ដរឿង		

ដប្ៀ្	ប្ែូច	ដនាះ	ដប្ៀ្ដធៀ្	ពយារោរី	ដៅ		

នឹង	អ្នក	យាម	ដៅ	ដលើ	្ ៉ម	មានាក់	។	រោល	ពី	

្ុរាណ	មនុស្ស	សង់	្ ៉ម	ទុក	ជា	កដន្ង	ដែល	

អ្នក	យាម	មានាក់	អាច	ដមើល	ដ�ើញ	ហួស	ពី	

ទីបកុង	ដហើយ	បពមាន	ប្ជាជន	ដពល	មាន	

សបតូវ	សំដៅចូលមក	។

ដរឿង	ដប្ៀ្ប្ែូចដនះ	ចា្់ដផ្ដើម	ថ្	៖		

«	សង់	្ ៉ម	មួយ	ប្ដយាជន៍	ឲ្យ	នរណា	មួយ	

អាច	សម្ឹង	ដមើល	ជុំវិញ	ដែនែី	ដែើម្ី	ឲ្យ	ដធវែើ	ជា	



៣៦ លីអាេូណ្

អ្កយមចៅចលើប៉ម	ប្ដយាជន៍	កុំ	ឲ្យ	ដែើម	

អូលីវ	ទាំង	ឡាយ	រ្ស់	ដយើង	បតូវ	រាក់	ចុះ	ក្ននុង	

រោល	ខ្មំងសបតូវ	មក	្ ង្ខវូច	ដហើយ	ដ្ះ	យក	

ែល់	ខ្លួន	នូវ	ដផ្	នន	ចមាការ	រ្ស់	ដយើង	ដ�ើយ	»		

(	ខ	ទី	45;	រោរ	្ ូស	្ ញ្ជាក់	រាន	្ ដន្ម	)	។

ដអលដឌើរ	អិម	រ័សុល	រា�ឺែ	នន	កូរ៉ុម	

នន	ពួក	សាវក	ែ្់ពីរ	នាក់	រាន	្ ដបងៀន	អំពី	

រោរ	រោរោរ	និង	ពរជ័យ	ដែល	ដកើត	ដចញ	

ពី	រោរ	ដធវែើ	តាម	ោក្យ	ទូនាមន	រ្ស់	ពយារោរី	

្ច្នុ្្ន្ន	៖		«	្ង្្វូន	ប្ុស	បសី	រ្ស់	ខ្នុំ	

ដអើយ	វា	ពុំ	ដមន	ជា	ដរឿង	តូចតាច	ដទ	ដែើម្ី	

មាន	ពយារោរី	មានាក់	រ្ស់	បពះ	ក្ននុង	ចំដណាម	

ពួក	ដយើង	ដនាះ	។	ដៅដពល	ដយើង	សាដា្់	

តាម	រោរ	ទូនាមន	រ្ស់	បពះអមាចាស់	ដែល	

្គ្ហាញ	តាមរយៈ	ោក្យសម្ដី	រ្ស់	ប្ធាន	

នន	សាសនាចបក	ដនាះ	

រោរ	ដឆ្ើយ	ត្	រ្ស់ដយើង	្ ួរ	ដត		វិជជមាន	

និងដទៀងទាត់	។	ប្វត្តិសាបស្ត	រាន	្ គ្ហាញ	

ថ្	មាន	សុវត្ិភ្ព	សន្ដិភ្ព	ភ្ពរុងដរឿង	

និង	សុភមង្គល	ដៅក្ននុង	រោរ	ដធវែើតាម	ែំ្ូនាមន	

រ្ស់	ពយារោរី	»	។ 1

អវែី	ដែល	សំខ្ន់	ជាង	រោរ	រោរោរ	ខ្ង	

រូ្រោយ	ដែល		ដចញ	មកពី	រោរ	សាដា្់	តាម	

ពួក	ពយារោរី	្ ឺ	រោរ	រោរ	ោរ	ខ្ង	វិញ្ញាណ	។	

វា	្ ឺជា	ដរឿង	ែ៏	ចាំរាច់	ពីដបោះ		«	អារក្ស	

សាតាំង	ក៏	រាន	ពយាយាម	ដរាក	្ ដញ្ឆោត	

អ្នក	ដែើម្ី	វា	អាច	រាន	ឈ្នះ	ដលើ	អ្នក	ដែរ	»		

(	្.	និង	ស.	50:3	)	។	រោរ	សាដា្់	តាម	

ពួក	ពយារោរី	រោរោរ	ដយើង	ពី	ទស្សន	ដលាកិយ	

និង		«	ឧរាយកល	ែ៏	ប្ស្់	នន	មនុស្ស	

ដម្៉ាះ	ដហើយ	ដទើ្	ពួក	ដ្	ពួន	ចាំ	្ ដញ្ឆោត	»	

(	្.	និង	ស.	123:12	)	។

ណយើងម្�ូវបានការពារណពលណយើងណស្មរះម្�ង់

ណៅក្ននុងអាពាហ៍ពឈិពាហ៍

បពះអមាចាស់	សនយា	ដយើង	ថ្	ដសចក្តី	

សញ្ញា	្ ្ី	ដហើយ	អស់	កល្	អស់	រោល	ជានិច្	

នន	អាោហ៍ពិោហ៍	អាច	មាន	ភ្ព	អស់	

កល្	ជានិច្		(	សូម	ដមើល	្.	និង	ស.	

132:19	)	។	ដរាលលទ្ធិ	នន	

ភ្ពតដមកើង	ដ�ើង	ដនះ	្ ឺជា	ទី	ជបមក	មួយ	

ពី	ទំនាក់	ទំនង	ខុសឆ្គង	ដែល	្ ំផ្លាញ	

ពិភពដលាក	រ្ស់	ដយើង	។	ដទាះ	ជា	

មាន	សំដ�ង	ខ្ង	ដលាកិយ	ជាដបចើន	

ប្រោសអះអាង	ថ្	អាោហ៍ពិោហ៍	

្ឺ	ជា	ដរឿង	ហួស	សម័យ	មិន	បសួល	ឬ	

ពុំ	ចាំរាច់ក្ដី		ក៏សំដ�ង	រ្ស់	បពះអមាចាស់	

រាន	ប្រោស	ថ្	«	អស់	អ្នក	ណា	ដែល	

ោមបរាម	មិន	ឲ្យ	ដរៀ្រោរ	ដនាះ	ពុំ	ដមន	រាន	

ដតងតាំង	ពី	បពះ	ដទ	ែ្ិត	អាោហ៍ពិោហ៍	

បតូវ	រាន	ដតងតាំង	មក	ពី	បពះ	ែល់	មនុស្ស	»	

(	្.	និង	ស.	49:15	)	។

បពះអមាចាស់	្ ដបងៀន	ដយើងអំ	ពី	រដ្ៀ្	

រោរោរ	អាោហ៍ពិោហ៍	រ្ស់	ដយើង	៖	«	បតូវ	

បសឡាញ់	ប្ពន្ធ	ខ្លួន	ឲ្យ	អស់	ពី	ចិត្ត	ដហើយ	

បតូវ	ដៅ	ជា្់	នឹង	នាង	ដហើយ	រាមន	នរណា	

ដទៀត	ដ�ើយ	»		(	្.	និង	ស.	42:22	)	។

ប្ធាន	ដស្នដសរ៊៊ីរ	ែ្ុលយូ	�ឹម្ឹល		

(	1895–1985	)		រាន	ពន្យល់	អំពី	

លក្ខណៈ	យា៉ាងដពញដលញទាំងអស់	នន	

្ទ្ញ្ញត្តិ	ដនះ	៖

«	ដពល	បពះអមាចាស់	មាន	្ ន្ទវូល	ថ្		

អ្រ់ព	ីែួង	ចិត្ត	រ្ស់	អ្នក	វា	រាមន	រោរ	ដចក	

រំដលក	ឬ	ដ្ង	ដចក	ឬ	ក៏	រោរ	ែក	ហូត	ដ�ើយ	។	

ដហើយ	ចំដោះ	បស្តី	វា	បតូវ	រាន	ដ្្ង	ប្ដយា្	ថ្		

‹	បតូវ	បសឡាញ់	្ ្ដី	ខ្លួន	ឲ្យ		អ្រ់ព	ីចិត្ត	ដហើយ	

បតូវ	ដៅ	ជា្់	នឹង	រាត់	ដហើយ	រាមន	នរណា	

ដទៀត	ដ�ើយ	›	។

«	ោក្យ	ថ្ោមននរោចទៀ្ច�ើ�	

្ឺ	ែក	យក	មនុស្ស	ប្្់រានា	និង	អវែីៗ	ប្្់	

យា៉ាង	។	្នាទា្់	មក	សាវាមី	និង	ភរិយា	រោលាយ	

ជា	ដៅ	អាទិភ្ព	ដៅ	ក្ននុង	ជីវិត	រ្ស់	សាវាមី	ឬ	

ភរិយា	ដហើយ	មិនថ្	ជា	ជីវិត	សង្គម	ឬ	ជីវិត	

រោរគ្រ	ឬ	ជីវិត	នដយារាយ	ឬ	ចំណា្់		

អារម្ណ៍	ណា	មួយ	ដផ្សង	ដទៀត	ឬ	្ ុ្្គល		

ឬ	វត្នុ	ដ�ើយ	វា	ពុំ	បតូវ	មាន	អាទិភ្ព	ជាង	្ ូ	

សាវាមី	ភរិយា	ដ�ើយ	»	។ 2

អវែី	ដែល	ដយើង	ដមើល	ដ�ើញ	ជះឥទ្ធិពល	

យា៉ាង	ខ្លាំង	មក	ដលើ	ដយើង	សបមា្់	ដសចក្ដី	

ល្	ឬ	ដសចក្ដី	អាបកក់	។	ខ្នុំ	្ ិត	ថ្	ដនាះ	ជា	

ដហតុផល	ដែល	បពះអមាចាស់	បពមាន	ដយើង	ដៅ	

ក្ននុង	ខ្ម្ីរ	ែូច	តដៅ	ដនះ	ថ្	«	អ្នកណា	ដែល	 នរ
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 ដខ្្នូឆ្នាុំ២០១៧ ៣៧

ដនាះ	នឹង	ពុំ	មាន	ភ្ព	ទន់	ដខសាយ	ខ្ង	្ ំនិត	ឬ	

ក៏	ងងឹត	ដែរ	ឬ	ខ្ង	រូ្	រោយ	ខ្ង	នែ	ដជើង	ឬ	

ខ្ង	សនាលាក់	ឆ្ឹង	ដែរ	ដហើយ		សក់	កបាល	មួយ	

សរនស	រ្ស់	អ្នក	ដនាះ	ក៏	នឹង	មិន	បជុះ	ដៅ	ែល់	

ែី	ដោយ	មិន	ែឹង	ដនាះ	ដ�ើយ	។	ដហើយ	ពួក	ដ្	

នឹង	ពុំ	ោលាន	ឬ	ដបសក	ដ�ើយ	»		(	្.	និង	ស.	

84:80	)	។	សូម	កត់	ចំណាំ	ថ្	បពះអមាចាស់	

ពុំ	រាន	ដលើក	ដលង	ឲ្យ	ផុត	ពី	ភ្ព	លំរាក	ដនាះ	

ដទ	្៉ុដន្ត	សនយា	ថ្	ដយើង	នឹង	ស្ិត	ដៅ	ក្ននុង	រោរ		

ដ្ទាំ	រ្ស់	បទង់	។

បទង់	រាន	្ ដន្ម	ថ្	«	ដយើង	នឹង	ដៅ	ខ្ង	

សាដាំ	នែ	អ្នក	ដហើយ	ខ្ង	ដឆវែង	នែ	អ្នក	ដហើយ	

បពះវិញ្ញាណ	រ្ស់	ដយើងនឹង	សណឋាិត	ដៅក្ននុង	

ែួងចិត្ត	រ្ស់	អ្នក	ដហើយ	ពួក	ដទវតារ្ស់	

ដយើង	ដៅ	ព័ទ្ធ	ជុំ	វិញ	អ្នក	ដែើម្ី	បទ	អ្នក	ដ�ើង	»	

(	្.	និង	ស.	84:88	)	។	ប្សិន	ដ្ើ	

ដយើង	្ ដបមើ	បទង់	«		ដហតុរោរណ៍	នឹង	ដកើត	

ដ�ើង	ថ្	អំណាច	នឹង	ស្ិត	ដៅ	ដលើ	អ្នក	អ្នក	

នឹង	បតូវ	មាន	ដសចក្ដី	ជំដនឿ	ែ៏	ធំ	ដហើយ	ដយើង	

នឹង	ដៅ	ជាមួយ	អ្នក	ដហើយ	ដៅ	ពីមុខ	អ្នក	»		

(	្.	និង	ស.	39:12	)	។	អស់	អ្នក	ដែល	

្ដបមើ	ដ្សកកម្	ដោយ	អស់	ពី	ែួង	ចិត្ត	

រ្ស់	ពួកដ្	មាន	នូវ	រោរ	សនយា	ថ្	ពួកដ្		

«	នឹង	រាន	ពរ	ទាំង	ខ្ង	វិញ្ញាណ	និង	ខ្ង	

សាច់ឈាម	»		(	្.	និង	ស.	14:11	)	។

បពះអមាចាស់	ក៏	ពបងីក	រោរ	រោរោរ	ែល់	

បកុម	ប្ួសារ	រ្ស់	អស់អ្នក	ដែល	្ ដបមើ	ដែរ	៖		

«	ដយើង	ជា	បពះ	អមាចាស់	ប្ទាន	ែល់	ពួក	ដ្	

នូវ	ដសចក្ដី	សនយា	មួយ	ថ្	ដយើង	នឹង	ផ្គត់ផ្គង់	

ែល់	បកុម	ប្ួសារ	រ្ស់	ពួក	ដ្	ដហើយ	ទាវារ	ែ៏	

មាន	ផល	ប្ដយាជន៍	នឹង	បតូវ	រាន	ដ្ើកចំហ	

ែល់	ពួក	ដ្	ចា្់	ពី	ដពល	ដនះ	ត	ដៅ	»		

(	្.	និង	ស.	118:3	)	។

សកច�កច�ើញ		បស្តី	ដហើយ	មាន	តដបមក	

សដបមើ្	ចង់	រាន	ដនាះ	នឹង	ដរាះ្ង់	ដចាល	

ដសចក្ដី	ជំដនឿ	ដហើយ	នឹង	មិន	បតូវ	មាន	បពះ	

វិញ្ញាណ	ដ�ើយ	ដហើយ	ដ្ើ	សិន	ជា	អ្នក	ដនាះ	

មិន	ដប្	ចិត្ត	ដទ	ដនាះ	នឹង	បតូវ	្ ដណដាញ	ដចញ	»		

(	្.	និង	ស.	42:23;	រោរ	្ ូស	្ ញ្ជាក់	

រាន	្ ដន្ម	)	។

ដែើម្ី	ទទួល	រាន	រោរ	រោរោរ	ពី	រោរ	វាយ	

ប្ោរ	ពី	សំណាក់		មារសបតូវ	ដភ្នក	និង	ែួង	

ចិត្ត	រ្ស់	ដយើង	្ ួរ	គ្ក	ដត	ដៅ	រក	សាវាមី	ភរិយា	

រ្ស់	ដយើង	និង	បពះអមាចាស់	្ ៉ុដណាណះ	។	

ដយើង	មិន	បតូវ	អនុញ្ញាត	ឲ្យ	ដភ្នក	រ្ស់	ដយើង	

វដងវែង	ឬ	ចង់	រាន	មនុស្ស	មានាក់	ដទៀត	ដបរៅ	ពី	

សាវាមី	ភរិយា	រ្ស់	ដយើង	ដ�ើយ	។	ដយើង	

បតូវ	្ ិទែួង		ចិត្ត	និង	្ ំនិត	រ្ស់	ដយើង	ដែើម្ី	

ទទួល	រាន	រោរ	រោរោរ	ពី	រោរ	ល្លួង	ដនាះ	។	

ដនះ	្ ឺជា	រូ្មន្ត	រ្ស់	បពះអមាចាស់	សបមា្់	

ភ្ព	ដជា្ជ័យ	ដៅ	ក្ននុង	អាោហ៍ពិោហ៍	។

ណយើងម្�ូវបានការពារណពលណយើងបណម្មើ

ណបសកកមមេ

ដយើង	មាន	ឱរោស	ជាដបចើន	ដែើម្ី	្ ដបមើ	

ដៅ	ក្ននុង	សាសនាចបក	ដហើយ	បពះអមាចាស់		

«	សពវែ	បពះ	ហឫទ័យ	នឹង	ឲ្យ	កិត្តិយស	

ែល់	អស់	អ្នក	ណា	ដែល	្ ដបមើ		[	បទង់	]	»		

(	្.	និង	ស.	76:5	)	។	ដរាលរោរណ៍	ែ៏	

អសាចារ្យ	ទាំងឡាយ	អំពី	រោរ	្ ដបមើ	ដ្សកកម្	

បតូវ	រាន	្ ដបងៀន	ដៅ	ក្ននុង	ដរាលលទ្ធិ	និង	

ដសចក្ដី	សញ្ញា	។

បពះអមាចាស់	សនយា	ថ្	«	មនុស្ស	ណា	

មួយ	ដែល	នឹង	ដៅ	ដហើយ	ផសាយ	ែំណឹង	ល្	

ដនះ	ពី	ន្រ	ដហើយ	មិន	ខកខ្ន	ដែើម្ី	មាន	

ចិត្ត	ដសាមះបតង់	រហូត	ត	ដៅ	ក្ននុង	ប្្់	ទាំង	អស់	

ដហើយ	ពួក	អ្នក	ផ្សពវែផសាយ	សាសនា	ែ៏	

ដសាមះ	បតង់	បតូវ	រាន	សនយា	ថ្	«	រា្	ទាំង	

ឡាយ	រ្ស់	អ្នក	បតូវ	រាន	អត់	ដទាស	ឲ្យ	

ដហើយ	ដហើយ	អ្នក	នឹង	រាន	ផ្ទនុក	កណាតា្់	

បសូវ	ពីដលើ	ខ្នង	រ្ស់	អ្នក	»	(	្.	និង	ស.	

31:5	)	។	ពរជ័យ	ដនះ	្ ឺជា	ទីជបមក	មួយ	

សបមា្់	បពលឹង	រ្ស់	ដយើង	។

ណយើងម្�ូវបានការពារណពលណយើងណរារពតាម

ចបាប់ដគ្វាយមួយភាេក្ននុងដប់

ដៅ	ក្ននុង	ដរាលលទ្ធិ	និង	ដសចក្តីសញ្ញា	

ដយើង	រក	ដ�ើញ	រោរ	្ ដបងៀន	ែូច	ត	ដៅ	ដនះ	

ទាក់	ទង	នឹង	ែគ្វាយ	មួយ	ភ្្	ក្ននុង	ែ្់	៖		

«	ដមើល	ចុះ	ឥ�វូវ	បតូវ	រាន	ដៅថ្	ន្ងៃ	ដនះ	

រហូត	ែល់	រោរ	យាង	មក	នន	កូន	មនុស្ស		

ដហើយ	បរាកែ	ដមន	្ឺជា	ន្ងៃ	នន	រោរ	្ ូជា	

	និង	ជា	ន្ងៃ	សបមា្់	ែគ្វាយ	1		ភ្្		10	

នន	រាបស្ត	រ្ស់	ដយើង	»		(	្.	និង	ស.	

64:23	)	។

ខ្នុំ	ចង់	និយាយ	ថ្	ចបា្់	ែគ្វាយ		

មួយ	ភ្្	ក្ននុង	ែ្់	្ ឺ	ផ្ទនុយ	ពី	្ ណិតវិទយា		

ដោយសារ	90	នឹង	ធំ	ជាង		100	។	

	ដពល	ដយើង	ថ្វាយ	បពះអមាចាស់		10	ភ្្រយ	

នន	បរាក់	ចំណូល	រ្ស់	ដយើង	បទង់	សនយា		

នឹង		«	ដ្ើក	ទាវារ	សាថានសួ្៌	ដែើម្ី	ចាក់	បពះពរ	

មក	ដលើ	ឯង	ដែល	នឹង	រាមន	កដន្ង	ល្ម	ទុក	

រាន	ដទ	»		(	មា៉ាឡា្ី	3:10,	សូម	ដមើល		

ផង	ដែរ	នីនហវែទី	3	24:10	)	។

ដែើម្ី	វាយ	តនម្	ថ្ដតើ	ដសចក្ដី	ជំដនឿ		

រ្ស់	ដយើង	ខ្លាំង	ែល់	កបមិត	ណា	ដយើង		

អាច	បកដ�ក	ដមើល	ដៅ	ឥរិយា្្	រ្ស់		

ដយើង	ចំដោះ	ចបា្់	ែគ្វាយ	មួយ	ភ្្	ក្ននុង	

ែ្់	។	រោរ	្ ង់	ែគ្វាយ	មួយ	ភ្្	ក្ននុង	ែ្់	្ ឺ	នរ
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៣៨ លីអាេូណ្

ពុំដមនជា	្ ញ្ហា	ខ្ងបរាក់រោស	ដនាះ	ដទ		

វា	្ ឺជា	្ ញ្ហា	នន	ដសចក្ដី	ជំដនឿ	។

ប្ធាន	ហិនរី	្រ៊៊ី	អាវរិង	ទីប្ឹកសា	ទីមួយ	

ក្ននុង	្ ណៈប្ធាន	ទីមួយ	្ដបងៀន	ដយើង	

ថ្	«	តាម	រយៈ	រោរ	សដបមច	ចិត្ត	រ្ស់	ដយើង	

ដៅ	ដពល	ដនះ	ដែើម្ី	ដធវែើ	ជា	អ្នក	្ ង់	ែគ្វាយ	

មួយ	ភ្្	ក្ននុង	ែ្់	ដពញ	ដលញ	និង	រោរ	

ខិតខំ	ែ៏	ខ្ជា្់	ខជលួន	រ្ស់	ដយើង	ដែើម្ី	ដរារព	

តាម	ដនាះ	ដយើង	នឹង	ទទួល	រាន	រោរ	ពបងឹង	

ដៅ	ក្ននុង	ដសចក្ដី	ជំដនឿ	រ្ស់	ដយើង	ដហើយ	ដៅ	

ដពល	ដនាះ	ដែរ		ែួង	ចិត្ត	រ្ស់	ដយើង	នឹង	មាន	

ភ្ព	ទន់	ភ្ន់	។	វា	្ ឺជា	រោរ	ផ្លាស់	្ ្ដវូរ	ែួង	

ចិត្ត	រ្ស់	ដយើង	តាមរយៈ	ែគ្វាយ	ធួន	រ្ស់	

បពះដយសរ៊ូ	វ	ប្ីស្ទ	្ឺ	ដលើស	ពី	រោរ	ថ្វាយ	បរាក់	

ឬ	សមាភារ	រ្ស់	ដយើង	ដៅដទៀត	ដែល	អាច	

ដធវែើ	ឲ្យ	បពះអមាចាស់	សនយា	ែល់	ពួក	អ្នក	្ ង់	

ែគ្វាយ	មួយ	ភ្្	ក្ននុង	ែ្់	ដពញ	ដលញ	នូវ	រោរ	

រោរោរ	ដៅ	ន្ងៃ	ចុង	ដបរោយដនាះ		[	សូម	ដមើល		

្.	និង	ស.	64:23	]	។	ដយើង	អាច	មាន	

ទំនុក	ចិ្ត	ថ្	ដយើង	នឹង	មាន	្ ុណ	សម្ត្តិ	ប្្់	

បរាន់	ទទួល	រាន	ពរជ័យ	នន	រោរ	រោរ	ោរ	ដនាះ	

ប្សិន	ដ្ើ	ដយើង	តាំង	ចិត្ត	ដៅ	ដពល	ដនះ	ដែើម្ី	

្ង់	ែគ្វាយ	មួយ	ភ្្	ក្ននុង	ែ្់	ដពញ	ដលញ	

ដហើយ	ខ្ជា្់	ខជលួន	ក្ននុង	រោរ	ដរារព	តាម	វា	»	។ 3

ណយើងម្�ូវបានការពារណពលណយើងណរារពតាម

ពាក្យសម្ដរីននម្បាជាញាវងនវ

ដយើង	រស់	ដៅ	ក្ននុង	បរា	មួយ	ដែល	

សុខភ្ព	រ្ស់	ដយើង	អាចបតូវរាន	្ បមាម	

កំដហង	ដោយ	សារធាតុ	ដបរាះ	ថ្នាក់	ជា	

ដបចើន	។	ដោយ	បតាស់	ែឹង	អំពី	អវែី	ដែល	ដយើង	

ជួ្	ប្ទះ	បពះអមាចាស់	រាន	្ ដបងៀន	ែល់	

ពយារោរី	យ៉ូដស្	សរ៊្៊ីធ	ដៅ	ឆ្នាំ		1833	

ថ្	«	ពី	ដបោះ	ដត	អំដពើ	អាបកក់	ទាំង	ឡាយ	

និង	ដផនរោរ	ទាំង	ឡាយ	ដែល	មាន	ដហើយ	

នឹង	មាន	ដៅ	ក្ននុង	ែួង	ចិត្ត	មនុស្ស	ដែល	រួម	

្ំនិត	ប្បពឹត្ត	អំដពើ	ទុច្រិត	ដៅ	ន្ងៃ	ចុង	ដបរោយ	

្ង្ស់	ដទើ្	ដយើង	រាន	បពមាន	ែល់	អ្នក	

ដហើយ	ោម	អ្នក	ទុកជាមុន	ដោយ	ប្ទាន	

ែល់	អ្នក	នូវ	ោក្យ	សម្ដី	នន	បរាជាញា	វាងនវ	ដនះ	»	

(	្.	និង	ស.	89:4	)	។

ជន	ដែល	ដរារព	តាម	ចបា្់	សុខភ្ព	

រ្ស់	បពះអមាចាស់	មាន	នូវ	រោរ	សនយា	ថ្	

ពួកដ្		«	នឹង	រាន	ទទួល	ដសចក្ដី	សុខ	បសួល	

ែល់	ផ្ិត	ពួក	ដ្	ដហើយ	ជា	ខួរ	ែល់	ឆ្ឹង	ពួក	

ដ្		[	សុខភ្ព	ខ្ង	រូ្រោយ	]		ដហើយ	នឹង	

រក	ដ�ើញ	បរាជាញា	និង	ផល	ន្្	វិដសស	នន	

ចំដណះវិជាជា	្ឺជា	សម្ត្តិ	ដែល	លាក់	ទុក		

[	ពរជ័យ	ខ្ង	បរាជាញា	និង	ខ្ង	វិញ្ញាណ	]		

ដហើយ	នឹង	រត់	ដៅ	ឥត	ដែល	ហត់	ដហើយ	នឹង	

ដែើរ	ឥត	ដែល	ដលវែើយ	ដ�ើយ		[	សុខភ្ព	ខ្ង	

រូ្រោយ	]	»	។

ដហើយ	បពះអមាចាស់	សនយា	នូវ	សុវត្ិភ្ព	

ែល់	អស់	អ្នក	ណា	ដែល	ដរារព	តាម	ចបា្់	

ដនះ	៖		«	ដហើយ	ដយើង	ជា	បពះ	អមាចាស់	ប្ទាន	

ែល់	ពួក	ដ្	នូវ	ដសចក្ដី	សនយា	មួយ	ថ្	ដទវតា	

ដែល	្ ំផ្លាញ	នឹង	្ ង្លួស	ពួក	ដ្	ែូច	ជា	កូន	

ដៅ	អរ៊៊ី	បសា	ដអល	ដែរ	ដហើយ	មិន	ប្ោរ	ពួក	ដ្	

ដ�ើយ	»		(	្.	និង	ស.	89:18–21	)	។

រោរ	សនយា	ដនះ	ពុំ	ដមន	មាន	ន័យ	ថ្	ដយើង	

នឹង	ពុំ	សាលា្់	ដនាះដទ	ដោយសារ	ដសចក្ដី	

សាលា្់	្ ឺជា	ដផ្នក	មួយ	នន	ដផនរោរ	ែ៏	ដៅ	

អស់	កល្	ជានិច្	។	្៉ុដន្ត		«	ដទវតា	្ ំផ្ិច	

្ំផ្លាញ	ដែល	វា	មក	ដែើម្ី	ោក់	ដទាស	ែល់	

មនុស្ស	ទុច្រិត	សបមា្់	អំដពើ	រា្	រ្ស់	ពួកដ្	

ដពល	ែូច	ដែល	វា	រាន	ដធវែើ	រោល	ពី	្ ុរាណ	

ដូចជាអ្កយាមយៅយលើប៉មម្នាក់បដរ្ួក្ យាការី

យមើលយៅឆ្ងាេយហើេព្ម្ន្ ពីការដល់របស់

ម្រសព្ូវ។
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ែល់	ពួក	សាសន៍	ដអសរ៊៊ីព្ទ	ដែល	ពួក	រលួយ	

ដៅ	ក្ននុង	ដសចក្ដី	ទុច្រិត	រ្ស់	ពួកដ្		[	សូម	

ដមើលនិក្ខមនំ	12:23,	29	]	នឹង	ដែើរ	រោត់	

ពួក	្ រិសុទ្ធ	»	។ 4

ណយើងម្�ូវបានការពារណពលណយើងឈរណៅ

ក្ននុង្ររីបរិសុ្រ្ធ

បពះអមាចាស់	្ គ្រ្់	ដយើង	ជា	្ ្ី	ម្ដង	

ដទៀត	ឲ្យ		«	ដៅ	ក្ននុង	ទី	្ រិសុទ្ធ	»		(	សូម	

ដមើល	្.	និង	ស.	45:32,	87:8,	

101:22	)	។	ពិតណាស់	បពះវិោរ្រិសុទ្ធ	

រ្ស់	ដយើង	្ ឺជា	ទី	្ រិសុទ្ធ	។	ប្ធាន	យ៉ូដស្	

ហវែីលឌីង	ស្រ៊៊ីធ	(	1876–1972	)	រាន	

្ដបងៀន	៖

«	ដ្ើ	ដយើង	ែឹង	អំពី	អវែី	ដែល	ដយើង	កំពុង	ដធវែើ	

ដនាះ	អំដណាយទាន	ែ៏	ពិសិែ្ឋ	នឹង	រោលាយ	ដៅ	ជា	

រោររោរោរ		ែល់	ដយើង	អស់	មួយ	ជីវិត	ដយើង	—	

ជា	រោររោរោរ	ដែល	មនុស្ស	មានាក់	ដែល	មិន	រាន	

ដៅ	បពះវិោរ	្ រិសុទ្ធ	ពុំ	មាន	។

«	ខ្នុំ	ធាលា្់	រាន	ឮ	ឪពុក	រ្ស់	ខ្នុំ	[	ប្ធាន	

យ៉ូដស្	ដអហវែ	ស្រ៊៊ីធ	]	មាន	ប្សាសន៍	ថ្	

ដៅ	ក្ននុង	បរា	នន	រោរសាកល្ង	ដៅក្ននុង	បរា	នន	

រោរល្លួង	ដលាក	នឹង	្ ិត	អំពី	ដសចក្ដី	សនយា	

ដសចក្ដី	សញ្ញា	ដែល	ដលាក	រាន	ដធវែើ	ដៅក្ននុង	

បពះែំណាក់	នន	បពះអមាចាស់	ដហើយ	វា	ជា	

រោររោរោរ	មួយ	ែល់	ដលាក	»	។ 5

រួម	ជាមួយ	នឹង	បពះវិោរ	្ រិសុទ្ធ	ដរាង	ថ្វាយ	

្ង្គំ	និង	ថ្នាក់	ដរៀន	ដៅ	ក្ននុង	សាលាប្ជុំ	រ្ស់	

សាសនាចបក	និង	ផ្ទះ	រ្ស់	ដយើង	បតូវ	រាន	

ឧទ្ទិស	ឆ្ង	ជា	ទី	្ រិសុទ្ធ	។	កដន្ង	ទាំង	ដនះ	

្រិសុទ្ធ	ប្សិន	ដ្ើ	មនុស្ស	ដែល	ដៅ	ក្ននុង	ដនាះ	

មាន	ចិត្ត	្ រិសុទ្ធ	ដហើយ	រស់	ដៅ	តាម	្ ទ្ញ្ញត្តិ	

រ្ស់	បពះ	។	ដពល	ដយើង	ដរារព	្ ទ្ញ្ញត្តិ	

ដយើង	រីករាយ	នឹង	ភ្ព	ជា	នែ	្ ូ	រោរ	ែឹកនាំ	

និង	រោរ	លួង	ដលាម	ចិត្ត		មក	ពី	បពះវិញ្ញាណ	

្រិសុទ្ធ	។	ប្សិន	ដ្ើ	បទង់	អាច	រោលាយ	ជា	

នែ	្ ូ	ែ៏	ខ្ជា្់	ខជលួន	ដនាះ		ដយើងពិតជា	នឹង	

ឈរ	ដៅ	ក្ននុង	ទី	្ រិសុទ្ធ	។

ណសចក្ដរីបញ្ប់

ដយើង	ធាលា្់	ដ�ើញ	ដៅ	ក្ននុង	ដរាលលទ្ធិ	

និង	ដសចក្តី	សញ្ញា	នូវ	ទបមង់	ខុសៗ	រានា	នន	

រោរ	រោរ	ោរ	ដែល	ែំណឹងល្	នន	បពះដយសរ៊ូវ	

ប្ីស្ទ	ប្ទាន	ឲ្យ	ដយើង	ដពល	ដយើង	ខិត	ខំ	ដរៀន	

សូបត	ដហើយ	រស់	ដៅ	តាម	ដរាលរោរណ៍	

ទាំងដនះ	។	ដយើង	អាច	នឹង	សួរ	ថ្ដតើ	បតូវ	រក	

រោរ	រោរោរ	ដនះ	ដៅ	ឯណា	។

ដោយ	្ គ្ហាញ	ដសចក្ដី	បសឡាញ់	និង	

ដសចក្ដី	ដមតាតា	ករុណា	រ្ស់	បទង់	ែល់	ពួក	

្រិសុទ្ធ	បពះអមាចាស់	រាន	សនយា	ថ្	បទង់	នឹង	

្ង់	ជាមួយ	ដយើង	៖		«	ចូរ	សង្ឹម	ដ�ើង	កូន	

ដក្ង	តូច	ដអើយ	ត្ិត	ដយើង	ដៅ	កណាតាល	ពួក	

អ្នក	ដហើយ	ដយើង	ពុំ	រាន	ដរាះ្ង់	ដចាល	អ្នក	

ដ�ើយ	»		(	្.	និង	ស.	61:36	)	។	«	ចូរ	

ប្ុង	សាដា្់	.	.	.	បពះ	អមាចាស់	ជា	បពះ	រ្ស់	អ្នក	

បទង់	មាន	បពះ	្ ន្ទវូល	ថ្	ែូដចានាះ	្ឺជា	បពះ	ប្ីស្ទ	

ជា	បពះ	រាំបទ	រ្ស់	អ្នក	ដែល	បជា្	នូវ	ដសចក្ដី	

កដមសាយ	នន	មនុស្ស	និង	ដចះ	ជួយ	ពួក	ដ្	

ដែល	បតូវ	ល្លួង	»		(	្.	និង	ស.	62:1	)	។

ដពល	ដយើង	អនុវត្ត	ែគ្វាយធួន	និង	រោរ	

្ដបងៀន	រ្ស់	បពះអង្គ	សដ្គ្រះ	បពះដយសរ៊ូវ	

ប្ីស្ទ	ដៅ	ក្ននុង	ជីវិត	រ្ស់	ដយើង	ដនាះ	ដយើង		

អាច	ទទួល	រោរ	រោរោរ	និង	ទី	ជបមក	ដែល	

ផ្ដល់	កមាលាំង	ែល់	ដយើង	ដែើម្ី	សបមាល	្ ន្ទនុក	

រ្ស់	ដយើង	យក	ឈ្នះ	ដលើ	អំដពើ	រា្	និង	រោរ	

លំរាក	ទាំងឡាយ		រ្ស់	ដយើង	ដហើយ	ដធវែើ	ឲ្យ	

ដយើង	រោលាយ	ជា	

ពួក	្ រិសុទ្ធ	។	◼

អ្កនធិពន្រ្រ់ចៅទីសកុងកឺរីទីរាសបចទ្រ

ចសប្រ៊ីល។

កំណ�់ចំោំ

	 1.	អិម	រ័សុល	រា�ឺែ	«	His Word Ye Shall 
Receive	»	Liahona,	ដខ		កកកោ	ឆ្នាំ		

2001	ទំព័រ	80	។

	 2.	Teachings of Presidents of the 
Church: Spencer W. Kimball	
(	ឆ្នាំ	2006	)	ទំព័រ	199	។

	 3.	ហិនរី	្រ៊៊ី	អាវរិង	«	Spiritual 
Preparedness: Start Early and Be 
Steady	»Liahona,	ដខ		វិច្ិរោ	ឆ្នាំ	2005	

ទំព័រ	40	។

	 4.	ដជ	រ៉ូ្រ៊៊ីន	រោលាក	ជុញ្ញ័រ	ដៅ	ក្ននុង	Conference 
Report	ដខ	តុលា	ឆ្នាំ		1940	ទំព័រ	17,	សូម	

ដមើល	ផង	ដែរ	Doctrine and Covenants 
Student Manual	(	Church 
Educational System manual	ឆ្នាំ	

2001	)	ទំព័រ		211	។

	 5.	យ៉ូដស្	ហវែីលឌិង	សរ៊្៊ីធ	«	The Pearl of 
Great Price	»	Utah Genealogical 
and Historical Magazine,	
ដខ	កកកោ	ឆ្នាំ		1930	ទំព័រ		103,	សូម	ដមើល	

ផង	ដែរ	Doctrine and Covenants 
Student Manual	ទំព័រ	259	។



៤០ លីអាេូណ្

សំណេងពួកបរិសុ្រ្ធន្ងៃចុងណម្កាយ

ខ្នុុំ	មាន	ចិត្ត	រំដភើ្	ដែើម្ី	ចូល	រួម	ដៅ	ក្ននុង	យុទ្ធនារោរ	្ ុណ្យ	

ប្ីស្ទ	មា៉ាស់	ឆ្នាំ	2016	រ្ស់	សាសនាចបក	ស្ដី	ពី	

«	្ំភ្ឺពិភពដលាក	»	។	ខ្នុំ	រាន	ទន្ទឹង	រង់ចាំ	ដែើម្ី	្ ំដពញ	

សំណូមពរ	ប្ចាំ	ន្ងៃ	ទាំងដនាះ	ជាពិដសស	សបមា្់	ន្ងៃ	ទី	

បរាំ	៖	«	បពះដយសរ៊ូវ	រាន	ជួយ	ែល់	អ្នក	ឈឺ	ដហើយ	អ្នក	ក៏	

អាច	ដធវែើ	ែូច	រានា	ដែរ	»	។

ដៅ	ន្ងៃ	ដនាះ	ខ្នុំ	រាន	ដចញ	ដៅ	ដធវែើ	រោរ	ដហើយ	រាន	

ដែើរ	រោត់ផ្វូវ	ក្ននុង	បកុង	ជាដបចើន		ដោយ	មាន	្ ដបមាង	ដៅ	

ដលង	នឹង	ដលាក	យាយ	ដលាក	តា	រ្ស់	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	រាន	

មាន	ចិត្ត	រីករាយ	ណាស់	។	វា	ជា	រែូវ	្ ុណ្យ	ប្ីស្ទមា៉ាស់	

ដហើយពិភពដលាក	ដនះ	មាន	ភ្ព	បសស់	សាអាត	។	

សំដ�ង	កណដាឹង	នន	ដសចក្ដី	ស្្នុរស	រាន	ដរាទិ៍	ដ�ើង	ដៅ	

នផ្ទ	ដវោ	។	ដពល	ខ្នុំ	រាន	ចូលដៅជិត	នឹង	ចំណត	រ្យន្ត	

បកុង	សំដ�ង	កណដាឹង		ដស្ទើរ	ដត	សាដា្់	ពុំ	ឮ	ដ�ើយ	ដោយ	

សារ	មាន	បស្តី	រាមន	ទី	ជបមក	មានាក់	រាន	ដបសក	ឲ្យ	អ្នក	ដរាទិ៍	

កណដាឹង	ដនាះ	។

រាត់	រាន	ដបសក	ថ្	«	អ្នក	ឯង	ជា	មនុស្ស	មាន	ពុត	!	»	

«	ខ្នុំ	ដបសក	ោលាន	ខ្នុំ	រគ្រ	្៉ុដន្ត	អ្នក	ឯង	្ ិត	ដត	ពី	ខ្លួន	ឯង	!	

អ្នក	ឯង	ជា	មនុស្ស	មាន	ពុត	!	»

មនុស្ស	ភ្្	ដបចើន	ពុំ	រាន	ដអើដពើ	នឹង	រាត់	ដទ	ដហើយ	

អ្នក	ដរាទិ៍	កណដាឹង	ដនាះ	រាន	្ ន្ត	ដរាទិ៍	កណដាឹង	រ្ស់	រាត់	្ ន្ត	

ដទៀត	។	ខ្នុំ	រាន	យក	រោស	មក	សាដា្់	្៉ុដន្ត	ខ្នុំ	ដៅ	ដត	ឮ	បស្តី	

ដនាះ	ដបសក	ដ�ើង	ថ្	«	អ្នក	ឯង	ជា	មនុស្ស	មាន	ពុត	!	ខ្នុំ	

ោលាន		។	ខ្នុំរគ្រ	»	។

ខ្នុំ	រាន	ចាំ	ថ្	ខ្នុំ	មាន	បកោស	បរាក់	20	ែុលាលារ	ដៅ	

ក្ននុង	ដោដ៉៉ា	រ្ស់	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	រាន	ពិចារណា		ឲ្យ	វា	ដៅ	បស្តី	

ដនាះ	។	ខ្នុំ	រាន	្ ិត	ថ្	«	ដទ	»	។	«	ប្សិន	ដ្ើ	ខ្នុំ	ចង់	

ឲ្យ	បរាក់	ដនះ	ដៅ	នរណា	មានាក់	ខ្នុំ	្ ួរ	ឲ្យ	ដៅ	មនុស្ស	មានាក់	

ដែល	មាន	សណាតាន	ចិត្ត	ល្	»	។	្នាទា្់	មក	បពះវិញ្ញាណ	

រាន	រំឭក	ខ្នុំ	ពី	សំណូម	ពរ	ដនាះ	និង	តួអង្គ	ដែល	ខ្នុំ	កំពុង	

ពយាយាម	ដធវែើ	ខ្លួន	ឲ្យ	ែូច	។	បពះដយសរ៊ូវ	្ ឺ	ជា	ដស្ដច	នន	អស់	

ទាំង	ដស្ដច	្៉ុដន្ត	បទង់	រាន	្ ដបមើ	ែល់	មនុស្ស	ែ៏	ទន់ទា្	

្ំផុត	។	ខ្នុំ	រាន	ែឹង	នូវ	អវែី	ដែល	ខ្នុំ	្ ្្ី	នឹង	ដធវែើ	។

ខ្នុំ	រាន	ដែើរ	ដៅ	រក	បស្តី	ដនាះ	។	ឥ�វូវ	ដនះ	រាត់	រាន	

ឈ្់	ដបសក	ដទៀត	ដហើយ	្៉ុដន្ត	រាត់	រាន	្ ិទដភ្នក	ដហើយ	

រាន	សបមក់	ទឹក	ដភ្នក	។	ខ្នុំ	រាន	យក	បរាក់	20	ែុលាលារ	

ដនាះ	ដចញ	ពី	ដោដ៉៉ា	មក	រួច	ក៏	ហុច	ដៅ	ឲ្យ	រាត់	។

ខ្នុំ	រាន	សួរ	ថ្	«	ពិរាក	ចិត្ត	ដមន	ដទ	?	»

រាត់	រាន	ដមើល	មុខ	ខ្នុំ	។		រាត់	រាន	ត្	ថ្	«	ដមន	

ដហើយ	»	។

	ខ្នុំ	រាន	និយាយ	ថ្	«	ខ្នុំ	សុំ	ដទាស	»	។	ខ្នុំ	រាន	ឱ្	

រាត់	ដហើយ	រាត់	រាន	ដផ្ដក	កបាល	ដលើ	សាម	រ្ស់	ខ្នុំ	ទាំង	

សបមក់	ទឹក	ដភ្នក	រហូត	ែល់	រ្យន្ត	បកុង	រាន	មក	ែល់	។

ការដច្កចាយនសច្ក្ីពសឡាញ់របស់ព្ះអង្គសន្គ្រះនៅបុណ្យព្ីស្ទមា៉ាស់

ខ្នុុំរាននែើរនៅរកពស្តីននាះ។ឥឡនូវននះរាត់រានឈប់

ដពសកនេៀតនេើយប៉ុដន្តរាត់រានសពមក់េឹកដភ្ក។

ដពល	ដយើង	និយាយ	លា	រានា	បស្តី	ដនាះ	រាន	និយាយ	ថ្	

«	អរ្ុណ	»	។	«	ដហើយ	ពុំ	ដមន	សបមា្់	ដត	បរាក់	ដនះ	ដទ	។	

្៉ុដន្ត	អរ្ុណដែល	រាន	មក	ឱ្	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	បតូវរោរ	រោរ	ឱ្		

លួង	ដលាម	ចិត្ត	មួយ	»	។

រោរ	ឱ្	មនុស្សមិន	ដែល	សារល់	រានា	មានាក់	ដៅ	តាម	ែង	ផ្វូវ	

ពុំ	ដមន	ជា	អវែី	មួយ	ដែល	ខ្នុំ	មាន	្ ដបមាង	នឹង	ដធវែើ	ដ�ើយ	្៉ុដន្ត	

ខ្នុំ	ែឹង	ថ្	វា	្ ឺជា	អវែី	មួយ	ដែល	បពះដយសរ៊ូវ	នឹង	ដធវែើ	ែូច	រានា	។	

ខ្នុំ	មាន	អំណរ	្ ុណ	ដែល	បពះអមាចាស់	រាន	ប្ទាន	ឱរោស	

ដនះ	ឲ្យ	ខ្នុំ	ដែើម្ី	រាន		្ ដបមើ	ែូចជា	បទង់	។	បពះដយសរ៊ូវ	រាន	

ជួយែល់	អ្នក	ឈឺ	ជន	បកី	បក	និង	ជន	ខវែះខ្ត	។	ែូដច្នះ	ខ្នុំ	ក៏	

អាច	ដធវែើ	រាន	ដែរ	។	◼

យ័រោន់រ៉យត៍រែ្ឋយូថ្េ៍ស.រ.អា.
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ខ្នុុំ	ធាលា្់	្ ដបមើ	ដៅ	ក្ននុង	ដ្សកកម្	សាបរោម៉ង់តូ		

រោលីហវែ័រញា៉ា	អំ�នុង	្ ុណ្យ	ប្ីស្ទមា៉ាស់	នា	ឆ្នាំ	

2003	។	នែ្ូ	រ្ស់	ខ្នុំ	និង	ពួក	អ្នក	ផ្សពវែផសាយ	

សាសនា	ជា	សរ៊ិដស្ទើរ	ពីរ	នាក់	ដផ្សង	ដទៀត	ដែល	ដៅ	រស់	ដៅ	

ក្ននុង	ផ្ទះ	ជាមួយ	រានា	រាន	ចា្់ដផ្ដើម	ទទួល	អំដណាយ	និង	

សំ្ុបត	មក	ពី	សាច់	ញាតិ	និង	មិត្ត	ភក្ដិ	រ្ស់	ពួកដ្	។		

ខ្នុំ	រាន	ែឹង	ថ្	ដរឿង	ដនាះ	ពុំ	ដកើត	ដ�ើង	ចំដោះ	ខ្នុំ	ដ�ើយ	។

ប្ួសារ	រ្ស់	ខ្នុំ	ដៅ	ប្ដទស	អាហ្សង់ទីន	មាន		

ធនធាន	ស្ដលួច	ដស្ដើង	ដហើយ	ជា	ធម្តា	សំ្ុបត	រ្ស់		

ពួកដ្	បតូវ	រាន	ពនយារ	ដពល	ពីរ	ដៅ	្ ី	ដខ	។	ខ្នុំ	ដៅ	ឆ្ងោយ	

ពី	ប្ួសារ	រ្ស់	ខ្នុំ	្៉ុដន្ត	មាន	ចិត្ត	រីករាយ	ដែើម្ី	ចំណាយ	

ដពល	ក្ននុង	្ ុណ្យ	ប្ីស្ទ	មា៉ាស់	ដៅ	ក្ននុង	កិច្រោរ	្ ដបមើ	រ្ស់	

បពះដយសរ៊ូវ	ប្ីស្ទ	។

ដៅ	ន្ងៃ	ឆ្ង	្ ុណ្យ	ប្ីស្ទ	មា៉ាស់	ដយើង	រាន	ដបតៀម	ខ្លួន	

ចូល	ដែក	មាន	សរ៊ិដស្ទើរ	មានាក់	រាន	បរា្់	ខ្នុំ	ថ្	មាន	មនុស្ស	

មានាក់	រាន	ទុក	កញ្្់	មួយ	ចំនួន	ដៅ	មាត់	ទាវារ	ដោយ	មាន	

ដឈាមះ	រ្ស់	ខ្នុំ	ដៅ	ដលើ	កញ្្់	ទាំង	ដនាះ	ដែរ	។

នតើជាក្្ប់បុណ្យព្ីស្ទមា៉ាស់សពមាប់ខ្នុុំដមននេ?

«	សបមា្់	ខ្នុំ	ដមន	ឬ	?	វា	មិន	ពិត	ដ�ើយ	!	ខ្នុំ	ដោល	

ទាំង	ភ្ញាក់	ដផ្ើល	។

មាន	ប្អ្់	ធំ	ពីរ	ោក់	ដឈាមះ	រ្ស់	ខ្នុំ	ដៅ	ដលើ	ដនាះ	

្៉ុដន្ត	រាមន	អាស័យោឋាន	អ្នក	ដផ្ើ	ដ�ើយ	។	ខ្នុំ	មាន	ចិត្ត	រំដភើ្	

ដហើយ	សរ៊ិដស្ទើរ	ដផ្សង	ដទៀត	ក៏	មាន	ចិត្ត	រំដភើ្	ជំនួស	ខ្នុំ	ដែរ	។	

ខ្នុំ	រាន	ដ្ើក	កញ្្់	ទាំងដនាះ	ដែល	មាន	សុទ្ធ	ដត	អំដណាយ	

សករបរា្់	្ំនូរ	ជាដបចើន	ពី	កុមារ	និង	សមាភារ	ដផ្សង	ដទៀត	!	

ខ្នុំ	ពុំ	អាច	ទ្់	ទឹក	ដភ្នក	រាន	ដទ	។

«	ដតើ	នរណា	ដៅ	រាន	ដផ្ើ	កញ្្់	ទាំង	ដនះ	មក	ឲ្យ	ខ្នុំ	?	»	

ខ្នុំ	មាន	រោរដងឿងឆងៃល់	។	ដយើងទាំង	អស់	រានា	រាមន	នរណា	

មានាក់	ែឹង	ដ�ើយ	្៉ុដន្ត	ដយើង	ទាំងអស់	មាន	ចិត្ត	រីករាយ	

ដោយសារ	ដត	ដសចក្ដី	ស្្នុរស	ដនាះ	។

ដបរោយ	ពី	្ ុណ្យ	ប្ីស្ទមា៉ាស់	្ ី្ួន	ន្ងៃ	មក	ខ្នុំ	ដៅ	ដត	

ចង់ែឹង	ថ្		នរណា	ដៅ	ដែល	រាន	ដផ្ើ	កញ្្់	ទាំងដនាះ	

មក	។	ែូដច្នះ	ខ្នុំ	រាន	ទូរសព្ទ	ដៅ	រោរិយាល័យ	ដ្សកកម្	

ដហើយ	សាកសួរ	ដលខ្	ប្សិន	ដ្ើ	រាត់	អាច	បរា្់	ខ្នុំ	ពី	

ដឈាមះអ្នក	ដផ្ើ	ែ៏	អា្៌កំរាំង	ដនាះ	។	រាត់	រាន	បរា្់	ខ្នុំ	

មានពបអប់្ ុំ្ ីរោក់

ន្មះរបស់ខ្នុុំនៅនលើ

ននាះប៉ុដន្តរាមនអាស័យោឋាន

អ្កនផ្ើនឡើយ។

ថ្	សមាជិក	ដៅ	ក្ននុង	វួែ	មួយ	ដែល	មិន	ចង់	ឲ្យ	ដ្	សារល់	

ដឈាមះ	រាន	សដបមច	ចិត្ត	ដផ្ើ	កញ្្់	មក	ឲ្យ	ខ្នុំ	សបមា្់ជា	

អំដណាយ	ក្ននុង		្ ុណ្យ	ប្ីស្ទមា៉ាស់	។	ខ្នុំ	ដតង	អរ្ុណ	

ជានិច្	ចំដោះ	ដសចក្ដី	ស្្នុរស	រ្ស់	សមាជិក	វួែ	ដនាះ		

ដែល	រាន	នាំ	មក	នូវ	ដសចក្ដី	បសឡាញ់ជា	ខ្លាំង		ដៅ	ន្ងៃ	ឆ្ង	

្ុណ្យ	ប្ីស្ទ	មា៉ាស់	ដនាះ	និង	ចំដោះ	រោរ	រាំបទ	ដែល	ខ្នុំ	រាន	

ទទួល	អំ�នុង	ដ្សកកម្	រ្ស់	ខ្នុំ	។

ខ្នុំ	រាន	ដរៀន	ថ្	សមាជិក	សាសនាចបក	ប្្់	រូ្	អាច	

ដធវែើ	ឲ្យ		ពួក	អ្នក	ផ្សពវែផសាយ	សាសនា		—	ដទាះ	ជា	ដៅ	ឆ្ងោយ	

ពី	ផ្ទះ	ក្ដី	—	ឲ្យ	មាន	អារម្ណ៍	ែូច	ជា	រាន	ដៅ	ផ្ទះ	តាមរយៈ	

រោរ	ដលើក	ទឹកចិត្ត	និង	រោរ	្ ដបមើ	រ្ស់	ពួកដ្	។	វា	្ ឺ	ជា	

្ុណ្យ	ប្ីស្ទ	មា៉ាស់	មួយ	ែ៏	ល្	្ ំផុត	ក្ននុង	ជីវិត	រ្ស់	ខ្នុំ	។		

ខ្នុំ	ធាលា្់	្ ដបមើ	បពះអង្គ	សដ្គ្រះ	ដហើយ	រាន	ទទួល	អារម្ណ៍	

នូវ	ដសចក្ដី	បសឡាញ់	រ្ស់	បទង់	តាម	រយៈ	សមាជិក	ក្ននុង	

សាសនាចបក	រ្ស់	បទង់	។	◼

នអលីេសាដបតអាន់ន�ើរសិនបូហារែូេីពកុងនូនកនពបនេស
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មាន	ភ្ព	សងៃ្់	សាងោត់	មួយ	រាន	ដកើត	មាន	ចំដោះ		

ប្ួសារ	រ្ស់	ខ្នុំ	និង	រូ្ខ្នុំ	ដពល	ដយើង	រាន		

ដែើរ	ចូល	ដៅ	ក្ននុង	ដបរោល	ដសះ	មួយ	ដែើម្ី	ដមើល	រោរ	សដម្ដង	

អំពី	ប្សូតកម្	។	មាន	សតវែ	ោហនៈ	ោក់	តដបមៀ្	ជួរ	រានា	

ដៅ	ក្ននុង	្ ន្ទ្់	នីមួយៗ	ដហើយ	មាន	្ ុរស	និង	បស្តី	មានាក់	

ដែលរាន	ដស្ៀក	ោក់	ជា	យ៉ូដស្	និង	មា៉ារា	រាន	ឈរ	

ដោយ	មាន	ទារក	មានាក់	បតូវរាន	រុំ	នឹង	សំពត់	ដៅ	ក្ននុង	នែ	

រ្ស់	បស្តី	ដនាះ	។	ពួករាត់	ដសងៃៀម	សាងោត់	ដហើយ	ដផ្ដាត	ដភ្នក	

ដៅដលើ	ទារក	តូច	ដនាះ	។	្រិយារោស	ទាំង	មូល	មាន	

ភ្ព	សុខសាន្ត	ខ្លាំង	ណាស់	។

កូន	ធំៗ	រ្ស់	ខ្នុំ	ភរិយា	រ្ស់	ខ្នុំ	និង	ខ្នុំ	រាន	ឈរ		

ខណៈ	ដែល	កូន	បសី	ដៅ	រ្ស់	ខ្នុំ	រាន	អង្គនុយ	ដៅ	ដលើ		

្ំនរ		ចំដ្ើង	ដៅ	ពី	មុខ	ដយើង	។	នាង	ដៅ	ដសងៃៀម	ដហើយ	

ដកវដភ្នក	រ្ស់	នាង	រាន	ដផ្ដាត	ដលើ	ទារក	ដនាះ	។	ដពល	

ដែល	សមាជិក	ប្ួសារ	រ្ស់	ខ្នុំ	រាន	ដបតៀម	ខ្លួន	ដចញ	ពី	

ដបរោល	ដសះ	ដនាះ	ខ្នុំ	រាន	ោក់	នែ	ដលើ	សាម	រ្ស់	កូន	បសី	

ខ្នុំ	ដហើយ	ខ្សឹ្	បរា្់	នាង	ថ្	ែល់ដពល	ដយើង	បតូវ	ដៅ	

ដហើយ	។	នាង	រាន	ដោល	ថ្	នាង	ចង់	ដៅ	ជាមួយ	នឹង	

បពះឱរស	ដយសរ៊ូវ		។	ោក្យ	សម្ដី	រ្ស់	នាង	រាន	្ ៉ះ	ោល់	

ែល់	ែួង	ចិត្ត	រ្ស់	ខ្នុំ	ដហើយ	ខ្នុំ	រាន	សដបមច	ចិត្ត	ដៅ	

ជាមួយ	នឹង	នាង	។

បុណ្យព្ីស្ទមា៉ាស់តាមរយៈដកវដភ្ករបស់កូនពសីខ្នុុំ

ពីរ	្ ី	នាទី	ដបរោយ	មក	ខ្នុំ	រាន	ចា្់	នែ	កូន	បសី	រ្ស់	ខ្នុំ	

្្មៗ	ដហើយ	បរា្់	នាង	ថ្	ដយើង	បតូវ	ដត	ដៅ	ផ្ទះ	ដហើយ	។	

នាង	រាន	ដោល	ថ្	នាង	ពុំ	ចង់	ដៅ	ដទ	។	ខ្នុំ	រាន	លុត	

ជង្គង់	ចុះ	ដហើយ	ឱ្	នាង	។

មិន	យូរ	្ ៉ុនាមន		ខ្នុំ	មាន	អារម្ណ៍	ោក់	ែូចជា	ខ្នុំ	រាន	

បត�្់	ដៅ		សម័យ	ដនាះ	ដហើយ	រាន	ដៅ		ជាមួយនឹង	មា៉ារា	

និង	យ៉ូដស្	។	្នាទា្់	មក	ខ្នុំ	រាន	យល់	ពី	ដហតុផល	

ដែល	កូនបសី	រ្ស់	ខ្នុំ	ចង់	ដៅ	្ ន្ត	។	ខ្នុំ	រាន	ទទួល		

អារម្ណ៍	ថ្	បពះវិញ្ញាណ	រាន	ប្្់	ែណដា្់	មក	ដលើ	ខ្នុំ	។		

ដៅ	កដន្ង	ដនាះ	ខ្នុំ	មាន	អារម្ណ៍	ថ្	ខ្នុំ	រាន	ស្ិត	ដៅ		

ក្ននុង	វត្តមាន	រ្ស់	បពះអង្គ	សដ្គ្រះ	។	ទឹក	ដភ្នក	រាន		

ហូរ	បសក់	ចុះ	មក	ដពល	ខ្នុំ	រាន	ទទួល	អារម្ណ៍	ពី	ដសចក្ដី	

បសឡាញ់	រ្ស់	បទង់	។	លុះ	ែល់	ដពល	ដែល	បតូវ	ចាក	

ដចញ	ខ្នុំ	រាន	ដលើក	្ ី	កូន	បសី	តូច		រ្ស់	ខ្នុំ	។	ដពល	ខ្នុំ	ដ្រ	

ខ្លួន	គ្ក	ដៅ	រក	បចក	ដចញ	ខ្នុំ	រាន	ឮ	នាង	និយាយ	លា	

បពះឱរស	ដយសរ៊ូវ	និង	ពី	ទំហំ	នន	ដសចក្ដី	បសឡាញ់	ដែល	

នាង	មាន	ចំដោះ	បទង់	។

ដៅ	លាងោច	ដនាះ	ខ្នុំ	រាន	ដចកចាយ	្ ទពិដសាធន៍	មួយ	

ជាមួយ	នឹង	កូន	បសី	រ្ស់	ខ្នុំ		ដែល	ខ្នុំ	នឹង	

រកសា	ទុក	ដពញ	មួយ	ជីវិត	ដហើយខ្នុំ	

ដស្ទើរ	ដត	ដភ្ច		ពី	វា	។	ដៅ	យ្់	ដនាះ	ខ្នុំ	

រាន	ទទួល	នូវ	អំដណាយ	មួយ	។	

កូនពសីរបស់ខ្នុុំនៅនសងៃៀម

នេើយដកវដភ្ករបស់

នាងរានន្ដោតនលើទារក

ននាះ។



 ដខ្្នូឆ្នាុំ២០១៧ ៤៣

ខ្នុំ	រាន	ទទួល	អារម្ណ៍	ដៅ	រោន់	ដត	ជិត	នឹង	បពះ	ដហើយ	

រាន	ទទួល	ដសចក្ដី	បសឡាញ់	រ្ស់	បទង់	ចំដោះ	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	

មាន	អំណរ	្ ុណ	ចំដោះ	បពះអង្គ	សដ្គ្រះ	និង	ឱរោស	

ដែើម្ី	ចងចាំ	ែល់	រោរ	ប្សូត	រ្ស់	បទង់	។	ខ្នុំ	ែឹង	ថ្	

បពះជន្	្ំរូ	និង	ែគ្វាយ	ធួន	រ្ស់	បពះអង្គ	សដ្គ្រះ	្ ដងកើត	

នូវ	អំដណាយ	ែ៏	អសាចារ្យ	មួយ	នន	ដសចក្ដី	បសឡាញ់		ដែល	

រាមន	ទី្ញ្្់	មក	ពី	បពះ	ដៅ	ែល់	កូនដៅ	រ្ស់	បទង់	ប្្់	

រូ្	។	ខ្នុំ	នឹង		បសឡាញ់	អំដណាយ	ដនះ	ជានិច្	ឲ្យ	អស់	ពី	

ជដបរៅ	ែួង	ចិត្ត	

រ្ស់	ខ្នុំ	។	◼

អឺរ៉ុនអាោមខារ៉ូនឡណ្

ខាងត្នូងស.រ.អា.

អុំនណ្យជាព្ួសារមួយសពមាប់ថ្វាយព្ះអង្គសន្គ្រះ

កាល	ដខ	ធ្នវូ	រាន	ជិត	ឈាន	ចូល	មក	ែល់	ខ្នុំ	រាន			

រវល់	ដរៀ្ចំ	សបមា្់	កិច្រោរ	ែ៏	មមាញឹក	នា	រែូវ	

្ុណ្យ	ប្ីស្ទមា៉ាស់	។	្ុណ្យប្ីស្ទមា៉ា	ស់	រាន	ដធវែើ	ដ�ើង	

ដៅ	ក្ននុង	ផ្ទះ	រ្ស់	ដយើងអស់	រយៈដពល	្ ួន	ឆ្នាំដហើយ	្៉ុដន្ត		

ឆ្នាំដនះ		ខ្នុំ	មាន	រោរ	រារម្	ដបចើន	។	ដពល	ខ្នុំ	រាន	ពិភ្កសា	

នឹង	សាវាមី	រ្ស់	ខ្នុំ	អំពីអវែីៗ	ប្្់	យា៉ាង	ដែល	ដយើង	បតូវ	ដធវែើ	—	

ែូចជា	ទិញ	អំដណាយ	ដរៀ្ចំ	អាោរ	និង	ដធវែើ	ដរឿង	ជាដបចើន	

ដផ្សង	ដទៀត	—	ដយើង	រាន	សដបមច	ចិត្ត	លុ្	ដចាល	ពិធី	

ជ្់	ដលៀង	្ ុណ្យ	ប្ីស្ទមា៉ាស់	ដហើយ	ដធវែើ	ដរឿង	មួយ	ដផ្សង	ដៅ	

្ុណ្យ	ប្ីស្ទ	មា៉ាស់	ដនះ	។	ដយើង	ចង់	ដធវែើ	អវែី	មួយ	ដែល	ដយើង	

អាច	ថ្វាយ	ជា	អំដណាយ	មួយ	ជូន		ែល់	បពះអង្គ	សដ្គ្រះ	។

មួយ	ដខ	ធ្នវូ	ដពញ	ដយើង	រាន	ដធវែើ	រាបតី	ជួ្	ជុំ	បកុម	ប្ួសារ	

អំពី	បពះជន្	រ្ស់	បពះដយសរ៊ូវ	ប្ីស្ទ	រាន	ដៅ	បពះវិោរ	

្រិសុទ្ធ	ដហើយ	រាន	ោក់	ដផន	រោរ	ដធវែើ	្ ដបមាង	្ ដបមើ	ជា	

ប្ួសារ	។	សាវាមី	រ្ស់	ខ្នុំ	្ ឺជា	្ រ៊៊ីស្សព	ដៅ	ដពល	ដនាះ	

ដហើយ	ដយើង	រាន	សដបមច	ចិត្ត	ថ្	ដៅ	ន្ងៃ្ុណ្យ	ប្ីស្ទ	

មា៉ាស់	ដយើង	នឹង	ដបចៀង	ដៅ	រោន់	បស្តី	ដមមា៉ាយ	ទាំង	អស់	ដៅ	

ក្ននុង	វួែ	។	ដយើង	រាន	ចា្់ដផ្ដើម	ោត់	ដបចៀង	ទំនុកតដមកើង	

មួយ	ចំនួន	ដែល	ដយើង	នឹង	ដបចៀង	ជា	ប្ួសារ	។	កូនៗ	

រ្ស់	ខ្នុំ	ចូល	ចិត្ត	ដបចៀង	្ ទ	«	ផ្ទនុំ	ដៅ	ក្ននុង	ស្នវូក	ទី	ឆ្ងោយ	»	

(	ទំនុក្ចមកើងល.រ.	127	)	។

ដៅ	ន្ងៃ	ឆ្ង	្ ុណ្យ	ប្ីស្ទមា៉ាស់	ដយើង	រាន	ដធវែើ	្ ័ណ្ណ	

ដោយ	មាន	ោក់	នូវ	សារលិខិត	ពិដសស	អំពី	្ ុណ្យ	

	ប្ីស្ទមា៉ាស់	ដហើយ	រាន	ដរៀ្ចំ	នំ	ចំណី	យក	ដៅ	ជាមួយ		

នឹង	ដយើង	។	ដយើង	មាន	ចិត្ត	រីករាយ	ដោយ	ដ�ើញ	ប្ួសារ	

រ្ស់	ដយើង	មាន	សាម្្គីភ្ព	ជា	ខ្លាំង	ដហើយ	រីករាយ		

ដែើម្ី	្ ដបមើ	ដោយ	ដសចក្ដី	បសឡាញ់	ដ្្	ដនះ	ែល់		

មនុស្ស	ែនទ	។	ខ្នុំ	អាច	ទទួល	អារម្ណ៍	ពីអត្ន័យ	នន	

្ុណ្យ	ប្ីស្ទមា៉ាស់	។	

ដៅ	ន្ងៃ្ុណ្យ	ប្ីស្ទមា៉ាស់	កូនៗ	រ្ស់	ដយើង	រាន	មាន	

ចិត្ត	រីករាយចង់	ដៅ	ដធវែើ	រោរ	សួរ	សុខ	ទុក្ខ	ទាំង	ដនាះណាស់	។	

ដៅ	ផ្ទះ	នីមួយៗ	ដែល	ដយើង	រាន	ដៅ	សួរ	សុខ	ទុក្ខ	ដយើង	

មាន	ចិត្ត	រីករាយ	ដហើយ	វា	ោក់ែូច	ជា		ទំនុកតដមកើង		

ទាំងដនាះ	ឮ	រោន់	ដត	ពីដរាះ		រណដាំ	ដ�ើង	រាល់	ដពល	ដែល		

ដយើង	ដបចៀង	វា	។	ដពល	ដយើង	រាន	មក	ែល់	ផ្ទះ	ចុង	ដបរោយ	

វា	ទំនង	ែូច	ជា	រាមន	មនុស្ស	ដៅ	ដទ	។	ដយើង	រាន	រង់ចាំ	ពីរ		

្ី	នាទី	ដហើយ	កូនៗ	រ្ស់	ដយើង	រាន	ចា្់ដផ្ដើម	អន្ទះសារ	។	

ដៅ	ទី្ំផុត	មាន	បស្តីដមមា៉ាយ	វ័យ	ចំណាស់	មានាក់	រាន		

ដចញ	មក		ជួ្	ដយើងដោយ	ដស្ៀក	ោក់	សដម្ៀក		្ ំោក់	

ន្ងៃ	អាទិត្យ	រ្ស់	រាត់	ដហើយ	រាត់	រាន	សឹត	សក់	យា៉ាង	

សាអាត	។	ដពល	រាត់		រាន	ដ�ើញ	ដយើង	រាត់	រាន	សបមក់	

ទឹក	ដភ្នក	។	ខ្នុំ	រាន	ចា្់ដផ្ដើម	ក្ដនុកក្ដលួល	ក្ននុង	ចិត្តែូចរានា	

ដហើយ	ដបចៀង	ដស្ទើរ	ដត	ពុំ	រួច	។

ដពល	ដយើង	បត�្់	មក	ផ្ទះវិញ	កូន	បសី	រ្ស់	ដយើង	

អាយុ	បរាំ	ឆ្នាំ	រាន	បរា្់	ដយើង	ថ្	នាង	ពុំ	ចង់	ដៅ	ផ្ទះ	ដទ		

្៉ុដន្ត	នាង	ចង់	្ ន្ត	ដបចៀង	ដទៀត	។	ពីមុន	ខ្នុំ	ត្	បសា្់	ដត		

កូន	រ្ស់	ខ្នុំ	អាយុ	បរាំ្ួន	ឆ្នាំ	រាន	និយាយ	ថ្	«	មិន	អី	ដទ	

ចាំ	ដធវែើ	វា	ម្ដង	ដទៀត		ដៅ	ឆ្នាំ	ដបរោយ	!	»

ចំដោះ	ប្ួសារ	រ្ស់	ដយើង	ដនះ	្ ឺជា	្ ុណ្យ	ប្ីស្ទ	មា៉ាស់		

ដែល	ពុំ	អាច	្ ំដភ្ច	រាន	ដោយសារ	ដយើង	រាន	ដលើក	ស្ទលួយ	

ែល់	មនុស្ស	ែនទ	ដហើយ	រាន	្ គ្ហាញ	ដសចក្ដីបសឡាញ់	

រ្ស់		ដយើង	ចំដោះ	បពះដយសរ៊ូវ	ប្ីស្ទ	។	ដពល	ខ្នុំ	បតិះរិះ	អំពី	

បពឹត្តិរោរណ៍	ដៅ	ន្ងៃ	ដនាះ	ខ្នុំ	ទទួល	រាន	ដសចក្ដី	បសឡាញ់	

រ្ស់	បពះអមាចាស់	ដហើយ	រាន	ចងចាំ	អំពី្ន្ទវូល	រ្ស់	បទង់	

ថ្	«	ដែល	អ្នក	រាល់	រានា	រាន	ដធវែើ	រោរ	ទាំងដនះ	ែល់	អ្នក	តូច	

្ំផុតក្ននុង	ពួក	្ ង្្វូន	ដយើង	ដនះ	ដនាះ	ដឈាមះ	ថ្	រាន	ដធវែើ	

ែល់	ដយើង	ដែរ	»	(	មា៉ាថ្យ	25:40	)	។	◼

មា៉ារីយ៉ាអារា៉ានរស៊ីោោ្ីយ៉ាមា៉ាស៊ីលវា៉េីពកុងនៅ

ប៉ូឡនូពបនេសនពបស៊ីល
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ការបគ្ហាញអំពរីណសចក្តរីជំណនឿ

យ៉ូដសហវែីន	ដស្គដរ
រដ្ឋដ្ន្រីលចវញ៉ា្រ.រ.អា.

ខ្នុុំរាននកើតមកជួបនឹងនរឿងលុំរាកខាលាុំងណ្ស់។

មាដោយរបស់ខ្នុុំ្ ឺជាជនអននាតាពបនវសន៍មានាក់មក្ ី

ពបនេសលីនបរីយ៉ានយើងមានជីវភា្ពកខ្សត់នេើយ

កាល្ ីនក្មងខ្នុុំពតូវរានន្រំនលាភបុំពានន្លមាដោយ

ខ្នុុំរានេុកខ្នុុំឲ្យនៅជាមួយនឹងមនុស្សដែលរាត់េុក

ច្ិត្តឲ្យនមើលដ្ខ្នុុំ។បេ្ិនសា្ន៍ននាះ្ ិតជារានន្វើ

ឲ្យនរឿងខ្ះមានភា្្ ិរាកនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្នុុំ។

អវីដែលន្វើឲ្យខ្នុុំបន្តតាុំងច្ិត្តរស់នៅតាមែុំណឹងល្អ

្ឺការសាកល្ងរបស់ខ្នុុំ។

ជីវិត្ ិតជាលុំរាកណ្ស់មិនថ្អ្កជា្ ួក

បរិសុេ្ធន្ងៃច្ុងនពកាយឬ្ ុុំដមនននាះនេ។កមាលាុំង

របស់ខ្នុុំនកើតមានមក្ ីេុំនាក់េុំនងរបស់ខ្នុុំនឹង

ព្ះអង្គសន្គ្រះរបស់ខ្នុុំនិងជាមួយនឹងកូនពបុស

របស់ខ្នុុំន្មះនអណុក។ការរកសានសច្ក្ីសញ្ញា

ដែលខ្នុុំរានន្វើនៅក្នុងព្ះវិហារបរិសុេ្ធក៏ផ្ល់កមាលាុំង

ែល់ខ្នុុំដែរ។

នសច្ក្តី្ិត្ ឺជានសច្ក្ី្ ិតមិនថ្មាននរឿងអវី

ននាះនេ។អ្ក្ ុុំចាុំរាច្់ពតូវជដជកដវកដញកអុំ្ីវា

ននាះនេ។អ្ក្ ុុំចាុំរាច្់ពតូវបគ្ហាញ្ ីវាននាះនេ។

វា្ ឺជានរឿង្ ិត។វាមាន្ ិតនេើយវាមាន្ ិត

ច្ុំនពាះមនុស្សព្ប់រានា។វាមាន្ ិតច្ុំនពាះមនុស្ស

ដែលរស់នៅេីពកុងសលត៍នលករែ្ឋយូថ្េ៍នេើយ

វាមាន្ ិតច្ុំនពាះមនុស្សដែលរស់នៅតុំបន់ពកីពកនន

េវីឡាដ�លនេវៀននះដែរ។ខ្នុុំ្ ិតថ្នរឿងននាះ្ ឺជា

អវីដែល្ ួរនលើកស្ទលួយនយើង។

ការឧទ្ទធិ្រឆ្ងសពរះវិោរបរិ្រុទ្េវីឡាដែលចេវៀដ្ន្រីលចវញ៉ា

នាឆ្នាំ២០១៦រាន្ ្ល់ឱកា្រឲ្យ�៉រូច្រេវីនចៅេរូលសពរះវិោរ

បរិ្រុទ្ចរៀងរល់្ររា្េ៍។ចៅក្នុងសពរះវិោរបរិ្រុទ្ោ្់រានរក

ច�ើញកមាលាំងនធិងការចោរះសសា�េំចពារះការសបឈមមុ្នឹងការ

សាកល្ងននជីវិ្។

ណេសលរីនរីលសុនជាង្ �រូប



៤៦

ណដាយប៉ូណនៀន(ណហ្វលរីណប៉)ឈូ,ណ្ម្តាឈូនឈិងអូដណហ្ណរល

អូណឈើចាវ

កាល	ពី	ដខ	ធ្នវូ	ឆ្នាំ	មុន	មាន	បកុម	ចដបមៀង	

មួយ	បកុម	មក	ពី	ដស្តក	អរ៊ូ�ង់រាតា	

ម៉ុងដោរលី		ដស្ដក	ខ្ង	ដកើត	និង	ខ្ង	

លិច	រាន	ឈាន	ចូល	ែល់	វ្្គ	ោក់	កណាតាល់	ផ្ដាច់	ព័បត	នន	

កម្វិធី	ទូរទស្សន៍	ថ្នាក់	ជាតិ	ដែល	ដៅ	ថ្	កម្មវិធីសបកួ្

សបដជងដ្្កចទពចកា្រល្យរប្រ់ម៉ុងចោរលី	។	បកុម	

ចដបមៀង	ដនះ	—	រួម	មាន	នូវ	សិស្ស	ថ្នាក់	សិរោខាសាលា	និង	

ថ្នាក់	វិទយាសាថាន		ដែល	ចំនួន	ោក់	កណាតាល្ឺជា	អ្នក	ដែល	

បត�្់	មក	ពីដ្សកកម្	វិញ	—	ពុំ	ធាលា្់	្ ិត	ថ្	ពួកដ្	

នឹង	មាន	ឱរោស	ដ្្	ដនះ	ដែើម្ី	ដចកចាយ	ជំដនឿ	និង	

ដទពដរោសល្យ	រ្ស់	ពួកដ្	ដនាះ	ដ�ើយ	។

ដៅ	ឆ្នាំ	2015	មាន	ពួក	ចិត	សិ្	នាក់	ប្ចាំ	តំ្ន់	

មួយ	រូ្	រាន	មក	ទស្សនកិច្	ដៅ	ប្ដទស	ម៉ុងដោរលី	

ដហើយ	រាន	ផ្ដល់	រោរ	្ ំោក់	្ ំ្៉ន	ស្ដីពី	រោរ	ខិតខំ	ប្ឹង	

ដប្ង	នន	កិច្រោរ	សាធារណៈ	រ្ស់	សាសនាចបក	។	

អូែដហ្គដរល	អូដឈើចាវ	ជា	ប្ធាន	ដស្តក	អរ៊ូ�ង់រាទ័រ		

ម៉ុងដោរលី	ខ្ង	លិច		ពុំ	បរាកែ	ពី	រដ្ៀ្	ចា្់ដផ្ដើម	

កិច្រោរ	ដនះដ�ើយ	។	្នាទា្់	មក	ដៅ	ដខ		មករា	ឆ្នាំ		

2016	្ងន្្	រ្ស់	រាត់	រាន	ទូរសព្ទ	មក	ដហើយ	

និយាយ	ថ្	«	្ង	កំពុង	ដមើល	កម្មវិធីសបកួ្សបដជង

ដ្្កចទពចកា្រល្យរប្រ់ម៉ុងចោរលី	។	.	.	.	្ង	

មាន	ចំណា្់	អារម្ណ៍	ែ៏ខ្លាំង	មួយ	ថ្	បកុម	ចដបមៀង	

សាសនាចបក	រ្ស់	្ ្វូន	្ ួរ	ចូល	រួម	កម្វិធី	ដនះដែរ	»	។

ប្ធាន	អូដឈើចាវ	រាន	ពិភ្កសា		ពី	្ ំនិត	ដនះ	ជាមួយ	

នឹង	នាយក	បកុម	ចដបមៀង	្ ឺ	្ ងបសី	អរ៊ូដនើរចាោរល់	

ពូដរវ	។	រាត់	និង	សមាជិក	បកុម	ចដបមៀង	មាន	ចិត្ត	

សាទរ	ចំដោះ	ឱរោស	ដនះ	។	បកុម	ចដបមៀង	ដនះ		ដ្	សារល់		

ដឈាមះថ្	ជា	បកុម	ចដបមៀង	សរ៊៊ីយ៉ូន	ឬ	«	SION	»	ជា	

ោក្យ	រោត់	មួយ	ក្ននុង	ភ្សា	ម៉ុងដោរលី	ដែល	វា	មាន	ន័យ	

ថ្	សាមរ្ីច្រេក្ីជំចនឿ្ំនធិ្	និង	សាម្្គីភាព	។

ជុំ្ររីមួយ

សបមា្់	ជុំ	ទីមួយ	នន	រោរ	ប្កួត	ដៅ	ដខ	មីនា	ឆ្នាំ		

2016	បកុម	សរ៊៊ីយ៉ូន	រាន	សដម្ដង	ដោយ	ដបចៀង	

ចដបមៀង	ពីរ	្ ទ	លាយ្ញ្វូល	រានា	។	មាន	ដៅ	បកម	

មានាក់	រាន	និយាយ	ថ្	«	ខ្នុំ	ដ�ើញ	ទឹក	មុខ	្ ្វូនៗ	រីករាយ	

ណាស់	!	.	.	.	ដយើង	បតូវ	ោក់	វីដែអូ	រ្ស់	្ ្វូន	ដៅ	ដលើ	

យូធូ្	ដែើម្ី	ផ្សពវែផសាយ	កម្វិធី	ដនះ	ែល់	ពិភពដលាក	»	។

ដៅ	បកម	មានាក់	ដទៀត	រាន	សួរ	បកុម	ចដបមៀង	ដនះ	ថ្	

ដតើ	ពួកដ្	នឹង	ដធវែើ	អវែី	ខ្ះ	ប្សិន	ដ្ើ	ពួកដ្	ឈ្នះ	រគ្វាន់	ធំ	

ដែល	មាន	ទឹក	បរាក់	ចំនួន	50,000	ែុលាលារ	ដនាះ	។	

រាត់រាន	មាន		ចំណា្់	អារម្ណ៍	ជា	ខ្លាំង	ដពល	ពួកដ្	

រាន	និយាយ	ថ្	ពួកដ្	ចង់	្ រិចាចា្	បរាក់	ដនាះ	ទាំង	

អស់	ទុក	ជា	អំដណាយ	ពិដសស	មួយ	សបមា្់	្ ុណ្យ	

ប្ីស្ទមា៉ាស់	ដៅ	ែល់	មជ្ឈមណ្ឌល	កុមារ	កំបោ	មួយ	។

ជុំ្ររីពរីរ

ក្ននុង	ចំដណាម	អ្នក	ចូល	រួម	ប្កួត	ចំនួន	400	នាក់	

បកុម	សរ៊៊ីយ៉ូន	ស្ិត	ដៅ	ក្ននុង	ចំដណាម	មនុស្ស	ពីរ	រយ	នាក់	

ដែល	រាន	ឈាន	ដៅ	ជុំទីពីរ	្៉ុដន្ត	រោរ	សដម្ដង	រ្ស់	

ពួកដ្	បតូវ	នឹង	ន្ងៃ	ជាមួយ	រានា	នឹង	ន្ងៃ	សន្និសីទ	ពហុ	

ដស្តក	សបមា្់	យុវវ័យ	ដែល	បតូវរោរ	សមាជិក	ោក់	

កណាតាល	នន	បកុម	ចដបមៀង	ដនះ	ដែល	មាន	រានា	35	

នាក់	។	បកុម	ចដបមៀង	ដនះ	រាន	សដបមច	ចិត្ត	

ដៅ	រោរ	ប្កួត		ជុំ	ទីពីរ	ែូដច្នះ	ពួកដ្	រាន	ជួល	

រ្យន្ត	បកុង	មួយ	ដហើយ	្ នាទា្់	ពី	រោរ	សដម្ដង	រ្ស់	ពួកដ្	

ពួកដ្	រាន	ដធវែើ	ែំដណើរ	រយៈដពល	បរាំ្ី	ដមា៉ាង	ដៅ	ចូល	រួម	

សន្និសីទ	យុវវ័យ	ដនាះ	។

ក្ននុង	ចំដណាម	រោរ	សដម្ដង	ចំនួន	200	បកុម	សរ៊៊ីយ៉ូន	

្ឺ	ស្ិត	ដៅ	ក្ននុង	ចំដណាម	32	បកុម	ដែល	ឈាន	ដៅ	

វ្្គ	ោក់	កណាតាល	ផ្ដាច់	ព័បត	។	បកុម	

ណបើនឈិយយណៅរាន

ម្បជាជនម៉ុងណហ្គាលរី�ឈិច

�ួចោស់ដដលឮអំពរី

ស្សនាចម្កប៉ុដន្តម្កុម

ចណម្មៀងមួយណនរះបានជួយ

ផាលាស់ប្ដនូរស្ថានភាពណនារះ។

កម្មវិ្ីពបកួតពបដជងដផ្កនេ្នកាសល្យ

របស់ម៉ុងនហារលី
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ចដបមៀង	ដនះ	រាន	ចា្់	ដផ្ដើម	មាន	ដ្	សារល់	ដៅ	ដលើ	ប្ព័ន្ធ	

ផ្សពវែផសាយ	សង្គម	ទាក់	ទង	នឹង		កម្មវិធីសបកួ្សបដជងដ្្ក

ចទពចកា្រល្យរប្រ់ម៉ុងចោរល	ី។

វេ្ពាក់កោដាលផាដាច់ព័ម្�

ពួកដ្	រាន	ហវែឹក	ោត់	ពី	ដខ		មិ្ុនា		រហូត	ែល់	ដខ		

កញ្ញាដែើម្ី	ដបតៀម	ខ្លួន	សបមា្់	វ្្គ	ោក់	កណាតាល	ផ្ដាច់		

ព័បត	។	ដៅ	ន្ងៃ	នន	រោរ	សដម្ដង	ដនាះ	ពួកដ្	រាន	ដបរោក		

ពី	ែំដណក		ដៅ	ដមា៉ាង	4:00	បពឹក	ក្ននុង	សីតុណហាភ្ព	-	34	

អងសា	។	្្វូន	បសី	ណូមូអូដងដរល	ដអនខ្ទវូវឈីន	ជា	

សមាជិក	បកុម	ចដបមៀង	មានាក់	រាន	និយាយ	ថ្	«	សមាជិក	

បកុម	ដយើង	ជាដបចើន	មាន	ជំងឺ	ផ្ដាសាយ	»	។	្៉ុដន្ត	ពួកដ្	

មាន	អារម្ណ៍	ប្ដសើរ	ដ�ើង	ដពល	ដយើង	រាន	អធិសាឋាន		

ឲ្យ	ពួកដ្	»	។

ប្ជាជន	ដៅ	ក្ននុង	ប្ដទស	ម៉ុងដោរលី	ទាំង	មូល	រាន	

ទស្សនា	កម្វិធី	ដនះ	ដហើយ	ដផ្ើ	សារ	ចូល	ដែើម្ី	ដធវែើ	រោរ	ដរាះ	

ដឆ្នាត	រ្ស់	ពួកដ្	។

្្វូន	ប្ុស	ឈឺជឺ	ពូដរវឌ័ជ	រាន	និយាយ	ថ្	

«	ដោយសារ	ដត	កម្វិធី	ទូរទស្សន៍	មួយ	ដនះ	មាន	

មនុស្ស	ជាដបចើន	កំពុង	មាន	ឥរិយា្្	វិជជមាន	ចំដោះ	

សាសនាចបក	»	។

ពរជ័យ

សមាជិក	បកុម	ចដបមៀង	ផ្ទាល់	ក៏	រាន	ទទួល	ពរជ័យ	

ផង	ដែរ	។	្្វូន	ប្ុស	អូែដហ្គដរល	តូដមើរសូក	រាន	

និយាយ	ថ្	«	ដយើង	រាន	ដផ្ដាត	អារម្ណ៍	រ្ស់	ដយើង	

ដហើយ	រាន	លះ្ង់	ដពលដវលា	ដពញ	មួយ	ឆ្នាំ	ខណៈ	ដែល	

ដយើង		ប្្់	ប្ង	រោរគ្រ	រ្ស់	ដយើង	និង	ធុរៈ	ដផ្សង	ដទៀត	

ដៅ	ក្ននុង	ជីវិត	រ្ស់	ដយើង	។	ដទាះ	ជា	វា	មាន	ភ្ព	លំរាក	

ក្ដី	ក៏	ដយើង	រាន	ទទួល	ពរជ័យ	ជាដបចើន	ដែរ	។	ខ្នុំ	រាន	ដរៀន	

ប្្់	ប្ង	ដពល	ដវលា	រ្ស់	ខ្នុំ	ដហើយ	ដធវែើ	រោរ	លះ្ង់	ថ្វាយ	

បពះអមាចាស់	»	។

្ដន្ម	ពី	ដលើ	រោរ	្ ដងកើន	ដសចក្ដី	ជំដនឿ	រ្ស់		

ពួកដ្	សមាជិក	បកុម	ចដបមៀង	ដនះ	រាន	ទទួល	នូវ		

ទំនុក	ចិត្ត	ខ្លួន	រាន	អភិវឌ្ឍ	មិត្តភ្ព	ដហើយ	រាន	ដរៀន		

ដែើម្ី	មាន	សាម្្គីភ្ព	។	្្វូន	ប្ុស	ោរនរាអាតា		

អូលហ្សីឌូអូដរន	រាន	និយាយ	ថ្	«	រោរ	ដបចៀង	ដៅ		

ក្ននុង	បកុម	ចដបមៀង	រាន	ជួយ	ដយើង	ឲ្យ	ដរៀន	ពី	រដ្ៀ្		

អភ័យដទាស	ដហើយ	រាំបទ	រានា	ដៅ	វិញ	ដៅ	មក	»	។		

«	ដយើង	មាន	សាម្្គីភ្ព	រោន់	ដត	ខ្លាំង	ដ�ើង	»	។	្្វូន		

បសី	្រ៊ិលហ្គវូអូនហសាយា៉ា	តូគ្៉ាឡាកតូអូល	រាន	ដរៀន		

ថ្	«	ខ្នុំ	ពុំ	្ ួរ	សង្ស័យ	ដលើ	ខ្លួន	ឯង	ឬ	្ ិត	ថ្	ខ្នុំ	ពុំ	អាច		

ដធវែើ	អវែី	មួយ	រាន	ដ�ើយ	»	។

្្វូន	ប្ុស	រាយា៉ាតសុ្	ឡារោវាចាវ	រាន		

និយាយ	ថ្	«	រោរ	ដបចៀង	ដៅ	ក្ននុង	បកុម	ចដបមៀង	រាន		

នាំ	យក	ពរជ័យ	ជាដបចើន	ែល់	ប្ួសារ	រ្ស់	ខ្នុំ	ដហើយ		

វា	ក៏	ជួយ	ខ្នុំ	ឲ្យ	ទទួល	រាន	ចដម្ើយ	ដែល	ខ្នុំ	រាន	ដសវែង	រក	

ជា	យូរ	មក	ដហើយ	ដែរ	។	ថ្នាក់	ែឹកនាំ	រ្ស់	ដយើង	រាន	

ជួយ	ផ្ដល់	ែំដណាះ	បសាយ	ែល់	ដយើង	។	.	.	.	វា	រាន	

្ញ្ជាក់ែល់		ទី្នាទាល់	រ្ស់	ខ្នុំ	ថ្	ថ្នាក់	ែឹកនាំ	រ្ស់		

ដយើង	បតូវ	រាន	ដៅ	មក	ពី	បពះ	»	។

្្វូន	បសី	អូណុន	ោន��ូអូ	រាន	ពន្យល់	ថ្	

«	ដពល	ខ្នុំ	រាន	ចូល	រួម	ដៅ	ក្ននុង	កម្មវិធីសបកួ្សបដជង

ដ្្កចទពចកា្រល្យរប្រ់ម៉ុងចោរលី	ខ្នុំ	រាន	ដរៀន	ថ្		

រោរ	ដលើក	ទឹក	ចិត្ត	និង	រោរ	រាំបទ	រានា		[	្ឺជា	]		្ ន្ឹះ	

ដឆ្ពះ	ដៅ	រក	ដជា្ជ័យ		[	រ្ស់	ដយើង	]	»	។	រោរ	ទទួល	

ខុស	បតូវ	រ្ស់	្ ្វូន	បសី	ោន��ូអូ	រួម	មាន	រោរ	ដរៀ្ចំ	

សមាជិក	បកុម	ដែល	រាន	ជួយ	ពបងឹង	សមត្ភ្ព	ភ្ព	

ជា	អ្នក	ែឹកនាំ	រ្ស់	នាង	។	នាង	រាន	្ ដន្ម	ថ្	«	ដយើង	

មាន	អារម្ណ៍	ថ្	បពះអមាចាស់	រាន	ែឹកនាំ	ដហើយ	រាន	

មាន	ឥទ្ធិពល	មក	ដលើ	ដយើង	។	ពួក	ដយើង	ភ្្ដបចើន	មាន	

ជំងឺ	រវល់	អស់	កមាលាំង	ដហើយ	មាន	រោរ	្ ្់	រារម្	។	្៉ុដន្ត	

ដពល	ដយើង	រាន	អធិសាឋាន	រួម	រានា	ដយើង	ោក់	ែូចជា	រក	

ដ�ើញ	នូវ	ថ្មពល	និង	្ ំណង	បរាថ្នា	រោន់	ដត	ខ្លាំង	ដ�ើង	

ដែើម្ី	សរ៊ូបទាំ		»	។

ដទាះ	្ ី	ជា	បកុម	ចដបមៀង	ដនះ	ពុំ	រាន	ទទួល	រោរ	ដរាះ	

ដឆ្នាត	ឲ្យ	ប្្់	បរាន់	ដែើម្ី	ឈាន	ដៅ	វ្្គ	ផ្ដាច់	ព័បត	ក្ដី	ក៏	រោរ	

សដម្ដង	រ្ស់	ពួកដ្	រាន	ផ្ដល់	នូវ	រោរ	ផ្សពវែផសាយ	យា៉ាង	

សំខ្ន់	អំពី	សាសនាចបក	ដៅ	ក្ននុង	ប្ដទស	ម៉ុងដោរលី	។	

ប្ធាន	អូដឈើចាវ	ពន្យល់	ថ្	«	ដយើង	រាន	ដរារព		

ប្តិ្ត្តិ	ចំដោះ	រោរ	ចាត់	តាំង	មួយ	មក	ពី	ថ្នាក់	ែឹកនាំ	

្ពវែជិតភ្ព	រ្ស់	ដយើង	ដហើយ	បពះអមាចាស់	រាន	ដរៀ្	ចំ	

ផ្វូវ	មួយ		ឲ្យ	ដយើង	។	.	.	.	ឥ�វូវ	ដនះ	ទីបកុង	[	អរ៊ូ�ង់រាទ័រ	]	

ទាំងមូល	និយាយ	អំពី	រោរ	ចូល	រួម	រ្ស់	បកុម	ចដបមៀង	

មរមន	ដៅ	ក្ននុង		កម្មវិធីសបកួ្សបដជងដ្្កចទពចកា្រល្យ

រប្រ់ម៉ុងចោរល	ី»	។	◼

អ្កនធិពន្រ្រ់ចៅក្នុងរដ្ឋ�រូថាេ៍្រ.រ.អានធិងអ៊រូ�ង់រាតា

សបចទ្រម៉ុងចោរលី។



៤៨ លីអាេូណ្

ណដាយណឈើណស្តន្រីកស្តនុន

នៅ
	ប្ដទស	រុស្សី	្ ឺ	មាន	អារោសធាតុ		

បតជាក់	ណាស់		និង	ដម�	ងងឹត	ជា		

ដរឿយៗ	ដៅ	រែូវ	រគ្	ដែល			រាន	ដធវែើ		

ឲ្យ	ន្ងៃ	នីមួយៗ	មាន	ភ្ព	អា្់អួរ	ដហើយ	កម្សត់		្ ន្តិច	។		

វា	ស្ិត	ដៅ	ចុង	ដខ	វិច្ិរោ	ដហើយ	ដលើស	ពី	អារោសធាតុ		

ែ៏	អា្់	អួរ	ដនាះ	ដទៀត	្ឺ	ខ្នុំ	រាន	មាន	អារម្ណ៍	ឯដរោ	ខវែះ	

សមត្ភ្ព	ដហើយ	រាមន	សមត្ភ្ព	ដែើម្ី	ដធវែើ	ជា	អ្នក		

ផ្សពវែផសាយ	សាសនា	ែ៏	ល្		មានាក់	។	ខ្នុំ	ដទើ្	តាម	បតូវ	រាន	

ចាត់	តាំង	ឲ្យ	្ ំោក់	្ ំ្៉ន	ែល់	នែ	្ ូ	្ ្ី	មានាក់	ដហើយ	រោល	

សរ៊ិដស្ទើរ	ោត	្ឺជា	មនុស្ស	ែ៏	ល្	មានាក់	ដនាះ		សមាពធ		

ធាលាក់មក	ដលើ	ខ្នុំ	ដែើម្ី	ដរៀន	ភ្សា	ឲ្យ	ប្ដសើរ	ជាង	មុន		

ដធវែើ	ជា	្ ំរូ	ដហើយ	រក	មនុស្ស	មានាក់		—		នរណា		ក៏	រាន	—		

ដែើម្ី	្ ដបងៀន	។

ដយើង	ដទើ្	ទទួល	រាន	ែំណឹង	ថ្	ប្ធាន		

ដ្សកកម្	្ ្ី	រ្ស់	ដយើង	នឹង	ដធវែើ	សន្និសីទ	ហ្សវូន	ដៅ		

ទីបកុង	ដយរោដធើរិនដ្រ៊ក	ដែល	មាន	ចមាងោយ	ដធវែើ	ែំដណើរ		

បរាំ	ដមា៉ាង	ពី	តំ្ន់	រ្ស់	ដយើង	ដៅ	ដពម	។	នា	បពឹក	បពលឹម	

ដខ	ធ្នវូ	ែ៏	បតជាក់	មួយ	សរ៊ិដស្ទើរ	ោត	និង	ខ្នុំ	រាន	ដធវែើ	ែំដណើរ	

ដៅ	សាថានីយ	រ្ដភ្ើង	។

ដពល	ដយើង	រាន	រង់ចាំ	ខ្នុំ	រាន	ពិចារណា	អំពី		

អារម្ណ៍	ដែល	ខ្នុំ	កំពុង	មាន	។	ខ្នុំ	រាន	្ ិត	អំពី	ន្ងៃ		

្ុណ្យ	ឈ្់	សបមាក	ដែល	ខិត	ចូល	មក	ែល់	និង	រោរ	

ដែល	ខ្នុំ	ចង់	ដៅ	ដក្រ	នឹង	ប្ួសារ	រ្ស់	ខ្នុំ	។	ចិត្ត	រំដភើ្		

ដែើម្ី	ដធវែើ	ដ្សកកម្	រាន	រសាយ	រាត់	ដហើយ	ដពល		

ដនះ	ខ្នុំ	មាន	អារម្ណ៍	ែូចជា	ខ្នុំ	ពុំ	រាន	សដបមច	កិច្រោរ		

ដបចើ	នដទ	ក្ននុង	នាម	ជា	អ្នក	ផ្សពវែផសាយ	សាសនា	មានាក់	ក្ននុង	

រយៈដពល	បរាំ្ួន	ដខ	ដែល	ខ្នុំ	រាន	ដចញ	មក	ផ្សពវែផសាយ	។	

ដៅ	ទី	្ ំផុត	សដបមកនន	រោរ	មក	ែល់	រ្ស់	រ្ដភ្ើង	រាន		

្ន្ឺ	ដ�ើង	ែូដច្នះ	ដយើង	រាន	ដ�ើង	ដលើ	រ្ដភ្ើង	ដនាះ	ដហើយ		

អង្គនុយ	ដៅ	ដរៅ	អី	រ្ស់	ដយើង	។	ខ្នុំ	រាន	ដ�ើញ	ថ្	ខ្នុំ		

កំពុង	្ ិត	អំពី	បពះអង្គ	សដ្គ្រះ	។	ខ្នុំ	រាន	្ ិទដភ្នក		

អធិសាឋាន	ឲ្យ	ខ្នុំ	អាច	ែឹង	អំពី	រដ្ៀ្	ដែល	លុ្	្ ំរាត់		

អារម្ណ៍	ទាំងដនះ	ដហើយ	ដផ្ដាត	ដៅ	ដលើ	បទង់	ឲ្យ	រាន	

ប្ដសើរ	ជាង	មុន	។

លុះ	ដស្ក	ដ�ើង	ដៅ	ឯ	សន្និសីទ	ហ្សវូន	សុន្ទរកថ្		

រ្ស់	ប្ធាន	រា៉ស់			មាន	ខ្ឹម	សារ	ល្	ណាស់	។	ដពល	

សរ៊ិដស្ទើរ	រា៉ស់	ដ�ើង	និយាយ	រាត់	រាន	ដចកចាយ		

ែំដណើរ	ដរឿង	សាមញ្ញ	មួយ	អំពី	រដ្ៀ្	ដែល	បពះអង្គ		

សដ្គ្រះ	្ ឺជា	អ្នក	្ គ្វាល	ដែល	នឹង	ដៅ	រក	ដចៀម	មួយ		

ដែល	វដងវែង	ផ្វូវ	ដហើយ	នាំ	ដចៀម	ដនាះ	បត�្់	មក	ដបរោល	

វិញ	។	រាត់	រាន	និយាយ	អំពី	ពលិកម្	ដែល	បពះអង្គ		

សដ្គ្រះ	រាន	ដធវែើ	សបមា្់	ដយើង	ដហើយ	ដៅ	ទី្ំផុត		

រាត់	រាន	ដ្្	ងទី្នាទាល់	ែ៏	មាន	អនុភ្ព	មួយ	អំពី		

ឱរោស	ដែល	ដយើង	ជា	អ្នក	ផ្សពវែផសាយសាសនា	មាន		

ដែើម្ី	្ ដបមើ	បទង់	ដោយ	រោរ	នាំ	ដចៀម	វដងវែង	រ្ស់	បទង់	មក	

រោន់	ហវែវូងវិញ	។	សរ៊ិដស្ទើរ	រា៉ស់	រាន	សំណូមពរ	ឲ្យ	ដយើង	

្ិត	ថ្	ដតើ	អំដណាយ	អវែី	ដៅ	ដែល	ដយើង	អាច	ថ្វាយ	ែល់		

បពះអង្គ	សដ្គ្រះ	សបមា្់	្ ុណ្យប្ីស្ទមា៉ាស់	។

ដពល	រាត់	រាន	សំណូមពរ	ដ្្	ដនាះ	ខ្នុំ	មាន		

អារម្ណ៍	្ ំផុស	្ ំនិត	យា៉ាង	ខ្លាំង	្ ំផុតថ្	អំដណាយ		

ដែល	ខ្នុំ	បតូវ	ថ្វាយ	បពះអង្គ	សដ្គ្រះ	្ ឺ	បរាន់	ដត	និយាយ		

នឹង	មនុស្ស	ឲ្យ	រាន	ដបចើន	។	រហូត	មក	ែល់	ចំណុច		

ដនាះ	ខ្នុំ	រាន	ភ័យ	ខ្លាច	ដែើម្ី	ចា្់ដផ្ដើម	សន្ទនា	នឹង	

មនុស្ស	ចដម្ក	—	ជា	ពិដសស	ដៅ	ក្ននុង	ប្ដទស	

ខ្នុំរានអារមមេណ៍ខ្វរះសម�្ថភាព

ក្ននុងនាមជាអ្នកផ្សព្វផសាយ

ស្សនារានាក់។ណ�ើខ្នុំអាចណធ្វើ

អ្វរីខលែរះណដើម្រីឈប់ណផាដា�ណលើខលែលួន

ឯងណហើយចាប់ណផ្ដើមណផាដា�ណលើ

ម្ពរះអង្សណ្គ្គារះវិញ

អំណោយរបស់ខ្នុុំថ្វាយ
ព្ះអង្គសន្គ្រះ
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រុស្សី	!	ខ្នុំ	ពុំ	ចង់	ឲ្យ	ពួកដ្	្ ិត	ថ្	ខ្នុំ	្ ឺជា	មនុស្ស	លងៃង់	ដ្លា	

ចំដោះ	រោរ	មិន	យល់អំ	ពី	ពួកដ្	ែូដច្នះ	អវែី	ដែល	ល្្ឺ	មិន		

បតូវ	និយាយ	អវែី	ទាំងអស់	។	្៉ុដន្ត	ដៅ	បរា	ដនាះ	ខ្នុំ	រាន		

ែឹង	យា៉ាង	បរាកែ	នូវ	អវែី	ដែល	ខ្នុំ	បតូវ	ដធវែើ	។	ខ្នុំ	បតូវ	ឈ្់		

្ិត	អំពីខ្លួន	ឯង	ដហើយ	ចា្់	ដផ្ដើម	្ ិត	អំពី្ង្្វូន	ប្ុស		

បសី	រ្ស់	ខ្នុំ	វិញ	។	ខ្នុំ	រាន	ោក់	ដរាលដៅ	មួយ	ដែើម្ី		

និយាយអំពី	ែំណឹងល្	នឹង	មនុស្ស	ប្្់	រូ្	ដរៀងរាល់		

ដពល	ដយើង	ជិះក្ននុង	រ្យន្ត		រហូត	ែល់	ចុង	ដខ	ដហើយ		

ខិតខំ	ដធវែើ	កិច្រោរ	ដនាះ	ទុក	ជា	អំដណាយ	្ ុណ្យ	ប្ីស្ទ		

មា៉ាស់	ថ្វាយ	បពះអង្គ	សដ្គ្រះ	។

ដពល	សរ៊ិដស្ទើរ	ោត	និង	ខ្នុំ	រាន	ដ�ើង	ជិះ	រ្ដភ្ើង	

មួយ	ដទៀត	បត�្់	មក	ទីបកុង	ោដរម	វិញ	ដៅ	បពឹក	ដស្ក	

ខ្នុំ	រាន	ចា្់	ដផ្ដើម	ដរាលដៅ	

រ្ស់	ខ្នុំ	ដោយ	និយាយ	

នឹង	មនុស្ស	ដែល	

ខ្នុំ	អង្គនុយ	ដក្រ	។	ពួកដ្	ពុំ	មាន	ចំណា្់	អារម្ណ៍	នឹង	អវែី	

ដែល	ខ្នុំ	រាន	ដចក	ចាយ	ដ�ើយ	្៉ុដន្ត	យា៉ាងដោច	ណាស់	

ខ្នុំ	ក៏	រាន	ពយាយាម	ដែរ	!

ដរៀង	រាល់	ន្ងៃ	ដតង	ដត	មាន	ឧ្ស្្គ	ដពល	ខ្នុំ	រាន	ខិតខំ	

ថ្វាយ	អំដណាយ	រ្ស់	ខ្នុំ	ចំដោះ	បពះអង្គ	សដ្គ្រះ	្៉ុដន្ត	

្ន្តិច	ម្ដងៗ	ខ្នុំ	រាន	ដ�ើញ	ថ្	ខ្នុំ	មាន	អារម្ណ៍	រីករាយ		

ដហើយ	មាន	ទំនុក	ចិត្ត	ជាង	មុន	—	ខ្នុំ	មាន	អារម្ណ៍	ថ្		

ខ្នុំ	រាន	្ ំពញ		រោន់	ដត	ប្ដសើរ	ចំដោះរោរ	ដៅ	រ្ស់	ខ្នុំ	ឲ្យ		

ដធវែើ	ជា	អ្នក	ផ្សពវែផសាយ	សាសនា	មានាក់	។	្ុណ្យប្ីស្ទ		

មា៉ាស់	រាន	មក	ែល់	ដហើយ	ក៏	កន្ង	ផុត	ដៅ	្៉ុដន្ត	ខ្នុំ		

រាន	សដបមច	ចិត្ត	ថ្	ខ្នុំ	នឹង	្ ន្ត	និយាយ	នឹង	មនុស្ស		

ែនទ	ដទៀត	។	ខ្នុំ	រាន	ចា្់	ដផ្ដើម	និយាយ	នឹង	ពួកដ្	

ពុំ	ដមន	ដត	ដៅ	ដពល	ដែល	ដយើង	ដៅ	

ដលើ	មដធយារាយ	

ដធវែើ	ែំដណើរ	

សាធារណៈ	្ ៉ុដណាណះ	ដទ	្៉ុដន្ត	ក៏	ដធវែើ	វា	ដៅ	តាម	ផ្វូវ	ដៅ	ក្ននុង	

ផសារ	ដៅ	ឯ	្ ណាណល័យ	និង	ដៅ	ប្្់	ទីកដន្ង	ដផ្សង	ដទៀត	

ដែល	ដយើង	ដៅ	ផង	ដែរ	។

ដយើង	ពុំ	រាន	រក	ដ�ើញ	មនុស្ស	ណា	មានាក់	ដែើម្ី		

្ដបងៀន	ដ�ើយ	តាមរយៈ	រោរ	និយាយ	រ្ស់	ខ្នុំ	នឹង		

មនុស្ស	ជាដបចើន	្៉ុដន្ត	ខ្នុំ	មាន	អារម្ណ៍	ថ្	ខ្នុំ	រាន		

្ណដាដះ	បរា្់	ពូជ	នន	ែំណឹងល្	។	ដយើង	រាន	្ ដងកើត		

មិត្ត	ភ្ព	នឹង	ពួក	អ្នក	ដ្ើក	រ្យន្ត	បកុង	មនុស្ស	ដៅ		

ោង	លក់	ដប្ឿង	ដទស	ក្ននុង	មូលោឋាន	និង	មនុស្ស	ដផ្សង	

ដទៀត	។	ដរឿង	ដែល	ល្	្ ំផុត	្ ឺ	ថ្	ដពល	ដយើង	ដ�ើញ		

នរណា	មានាក់	ម្ដង	ដទៀត	ជាដរឿយៗ	ដយើង			ដ�ើញ	ពួកដ្	

ញញឹម	ដហើយ	ពួកដ្	ដតង	និយាយ	ោក្យ		សួស្ដី	មក	ពួក	

ដយើង	មុន	។	ខ្នុំ	មាន	ជំដនឿ	ថ្	បរា្់	ពូជ	ទាំងដនាះ	ដែល	

ដយើង	រាន	ោំ	នឹង	ដចញ	ជា	ផ្កា	ដៅ	ន្ងៃ	ណា	មួយ	ដពល		

ឱរោស	្ ្ី	រាន	មក	ែល់	សបមា្់	មនុស្ស	ទាំងដនាះ	ដែើម្ី	

ដរៀន	អំពី	ែំណឹងល្	។	បពះវរ្ិតាសួ្៌	ដធវែើ	រោរ	តាម	រដ្ៀ្	

តូច	ដហើយ	សាមញ្ញ	ដហើយ	ដពល	ខ្ះ	វា	ចា្់ដផ្ដើម	

ជាមួយ	នឹង	ោក្យ	ែ៏	សាមញ្ញ	មួយ	មា៉ាត់	ថ្	

«	សួស្ដី	»	។

ឥ�វូវ	ដនះ	ដពល	នឹក	្ ិត	ដ�ើង	វិញ	អំពី	

បរា	ដនាះ	ដៅ	ដលើ	រ្ដភ្ើង	ដៅ	រោន់	ទីបកុង	

ដយរោដធើរិនដ្រ៊ក	ខ្នុំ	ែឹង	ថ្	បពះវរ្ិតាសួ្៌	

រាន	ដឆ្ើយ	ត្	ែល់	រោរ	អធិសាឋាន	រ្ស់	ខ្នុំ	។		

បទង់	រាន	ជួយ	ខ្នុំ	ឲ្យ	ដមើល	ដ�ើញ	ថ្	កិច្រោរ	ផ្សពវែផសាយ	

សាសនា	ពុំ	ដមន	ដត	អំពី		ខ្លួន	ខ្នុំ	ដនាះ	ដទ	—	្៉ុដន្តអំពី		

មនុស្ស	ែនទ	ដហើយ	ដពល	ដយើង	្ ិត	ែល់	មនុស្ស		

ែនទ	ដបចើន	ជាង	ខ្លួន	ឯង	បពមទាំង	កងវែល់	និង	ភ្ព		

ដសាកដៅ	រ្ស់	ដយើង	ដនាះ	ដយើង	រក	ដ�ើញ	សុភមង្គល		

ដែល	ដយើង	កំពុង	ដសវែង	រក	។	ខ្នុំ	មាន	ចិត្ត	សងៃ្់ដសងៃង		

ចំដោះ	បពះហឫទ័យ	ែ៏	ស្្នុរស	រាមន	បពំដែន	រ្ស់		

បពះអង្គ	សដ្គ្រះ	ដទាះ	ជា	ដពល	ដយើង	ខិតខំ	ថ្វាយ		

អវែីៗប្្់	យា៉ាង	ចំដោះ	បទង់	តាម	ដែល	ដយើង	អាច	ដធវែើ		

រាន	ក៏	បទង់	ប្ទាន	ពរ	យា៉ាង	ដបចើន	ដលើស	លុ្		

ែល់	ដយើង	វិញ	ដែរ	។	◼

អ្កនធិពន្រ្រ់ចៅរដ្ឋនអោេរូ្រ.រ.អា។
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ណដាយណដវីឌឌរីកសុន

េស្សនាវែ្តីសាសនាច្ពក

ពាក្យ		«	[	រោរ	ធាលាក់	]		តាម	ផ្វូវ	ោម	ោត់	

និង		[	រោរ	រោលាយ	ជា	]	វដងវែង	រាត់	អស់	

ដៅ	»	(	នីនហវែទី	1	8:28	)	ប្ដហល	

ភ្្	ដបចើន	ដយើង	សាដា្់	ដៅ	ែូចជា	ដរឿង	អស់	សង្ឹម	ណាស់	

ដពល	ដយើង	អាន	ោក្យ	ទាំង	ដនះ	ដៅ	ក្ននុង	បពះ្ម្ីរ	មរមន	។	

ដរឿង	ដែល	រាន	ដកើត	ដ�ើង	ែល់	ខ្នុំ	្ឺ	ផ្ទនុយ	រានា	ពី	បពះ្ម្ីរ	

មរមន	។	វា	គ្យ	បសួល	ណាស់	ដោយ	បសនម	ដ�ើញ	

អំពី	លទ្ធផល	ែ៏	បសងូត	បសគ្ត់	មួយ	ប្ដភទ	សបមា្់	

មនុស្ស	មួយ	បកុម		ដែល		បតូវ	រាន	ពិពណ៌នា	ដៅ	ក្ននុង	រោរ	

និមិត្ត	រ្ស់	លីនហ	អំពី	ដែើម	ដឈើ	ជីវិត		—	ជា	មនុស្ស	មួយ	

បកុម	ដែល	រាន	ភ្ក់	រសជាតិ	ដផ្	នន	ដែើម	ដឈើ	ដនាះ	ដហើយ	

ដបរោយ	មក		រាន	ដរាះ	្ ង់	ដចាល	ដៅ	ដនាះ	។

្៉ុដន្ត	ដត	អូរា៉ណូអា	អិម	អាយុ	17	ឆ្នាំ	មក	ពី	

ប្ដទស	នូដវលដស�ង់	មាន	រោរ	យល់	ដផ្សង	មួយ	អំ	ពី	ដរឿង		

ទាំងឡាយ	។	នាង	និយាយ	ថ្	«	អវែី	ដែល	ដធវែើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	ភ្ញាក់	

ដផ្ើល	អំពី	្ ទ្ម្ីរ	ដនះ	្ ឺ	វា	ពុំ	រាន	ដចង	ថ្	ពួកដ្	បតូវ	រាន	

វដងវែងរាត់	្ ង់ដៅ	ជាដរៀង	រហូត	ដនាះ	ដទ	»	។

ឱ	ជា	រោរ	វិនិច្័យ	ែ៏	អសាចារ្យ	អវែី	ដម៉្ះ	!	ដហើយ	វា	្ ឺជា	

រោរ	វិនិច្័យមួយ	ដែល	ដកើត	មក	ពី	្ ទពិដសាធន៍	ផ្ទាល់	

ខ្លួន	។	នាង	និយាយ	ថ្	«	ចំដោះ	រូ្	ខ្នុំ	ផ្ទាល់	ខ្នុំ	រាន	

វដងវែង	ដចញ	ពី	សាសនាចបក	ដនះ	្៉ុដន្ត	ខ្នុំ	អាច	បត�្់	មក	

វិញ	រាន	»	។

ការចុរះ្រន់ណខសាយ

ដត	អូរា៉ណូអា	រាន	ធំ	ែឹង	ក្ដី	ដ�ើង	ដៅ	ក្ននុង	

សាសនាចបក	ដហើយ	និយាយ	អំពី	រោរ	ទទួល	រាន	

ទី្នាទាល់	រ្ស់	នាង	បពមទាំង	រោរ	ោក់	ដរាល	ដៅ	នានា	

ខ្ង	វិញ្ញាណ	។	នាង	និយាយ	ថ្	«	្៉ុដន្ត		ទី្នាទាល់		

ដនាះ	រានចុះទន់ដខសាយ	»	។
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តាម	រ	ដ្ៀ្	មួយ	ចំនួន	នាង	រាន	រក	ដ�ើញ	ខ្លួន	

ឯង	មាន	អាក្្កិរិយា	បសដែៀង	រានា	នឹង	អាមូដលក	

ជាពិដសស	តាម	រដ្ៀ្	ដែល	រាត់	រាន	ពិពណ៌នា	អំពី	ខ្លួន	

ឯង	បរា្់	ែល់	ប្ជាជន	អាំម៉ូនណោ	ថ្	«	ខ្នុំ	បតូវ	រាន	

ដៅ	ជា	ដបចើន	ែង	ដត	ខ្នុំ	ដធវែើ	ជា	មិន	ឮ	ដហតុែូដច្នះ	ដហើយ	

ខ្នុំ	រាន	ែឹង	អំពី	រោរណ៍	ទាំងដនះ	ដត	ខ្នុំ	ដធវែើ	ជា	មិន	ែឹង	»	

(	អាលមា៉ា	10:6	)	។

ចំដោះ	ដត	អូរា៉ណូអា	្ទ្ម្ីរ	ដនាះ	មាន	ន័យ		

ខ្លាំង	ណាស់	ចំដោះ	នាង	។	«	ែូចជា	អាមូដលក	ដែរ		

ខ្នុំ	រាន	ែឹងអំ	ពី	ដរឿង	ខ្ង	វិញ្ញាណ	ទាំងអស់	ដនះ	ដហើយ		

បពះវិញ្ញាណ	រាន	បរា្់	ខ្នុំ	ឲ្យ	ដធវែើ	នូវ	ដរឿង	ជាក់	លាក់	មួយ	

ចំនួន	្៉ុដន្ត	ដោយសារ	ដត	ខ្នុំ	ចដចស	ដហើយមាន		អំនួត	

្ន្តិច	ខ្នុំ	ពុំ	រាន	ដធវែើ	ដរឿង	ទាំងដនាះ	ដ�ើយ	។	ដបរោយ	មក	

ដទៀត	ទី្នាទាល់	រ្ស់	ខ្នុំ	ោក់	ែូច	ជា	ចុះ	ដខសាយ	»	។

ដៅ	ទី	្ ំផុត	ែំដណើរ	ដរឿង	រ្ស់	អាមូដលក	នឹង	មាន	

ន័យ	រោន់	ដត	បជាល	ដបរៅ	ដលើស	ពី	រោរ	បរាន់	ដត	មាន	ភ្ព	

បសដែៀង	រានា	នឹង	ែំដណើរ	ដរឿង	រ្ស់		ដត	អូរា៉ណូអា		ដៅ	

ដទៀត	។	វា	ក៏	រោលាយ	ជា	បរា	ផ្លាស់	្ ្ដវូរ	ែ៏	សំខ្ន់	មួយ	ដែល	

រាន	ែឹកនាំ	នាង	ឲ្យ	បត�្់	មក		រោន់	សាសនាចបក		វិញ	។

ការដស្វងរកអនុសសាវរីយមួយដ៏កក់ណ្ដា

សូម្ី	ដត	ដៅ	អំ�នុង	បរា	ដែល	ដសចក្ដី		ជំដនឿ		

រ្ស់	នាងរាន	ចុះ	ទន់ដខសាយ	ក្ដី	ក៏	នាង	ដៅ	ដត		

ចងចាំ	ពី	្ ទពិដសាធន៍	ែ៏	ដផ្ម	ដល្ម		នានា	ពី	មុន		

ដែរ	។	ដត	អូរា៉ណូអា	ពុំ	ដែល	ដភ្ច	ពី	អារម្ណ៍		

រ្ស់	នាង	ដ�ើយ	ដពល	ចូល	ដៅ	ក្ននុង	បពះវិោរ	្ រិសុទ្ធ	

ជាមួយ	នឹង	បកុម	យុវ័យ	រ្ស់	នាង	ឬ	រោរ	ដៅ	សន្និសីទ	

សបមា្់	យុវវ័យ	។

នាង	និយាយ	ថ្	«	មាន	្ ន្ង	មួយ	»	។		

«	ខ្នុំ	មាន	អារម្ណ៍	ល្	ណាស់	ដពល	ខ្នុំ	រាន	មក		

បពះវិោរ	្៉ុដន្ត	ខ្នុំ	មាន	អារម្ណ៍	មិន	ល្	ដសាះ	ដពល			

ខ្នុំ	ពុំ	រាន	ដៅ	បពះវិោរ	»	។

ដៅ	ទី្ំផុត	ន្ងៃ	មួយ	ក៏	រាន	មក	ែល់	ជា	ដពល	ដែល		

ដត	អូរា៉ណូអា		រាន	សដបមច	ចិត្ត	សាកល្ង	ថ្ដតើ	នាង		

អាច	ភ្ជា្់	ដៅ	នឹង	អារម្ណ៍	ល្	ទាំង	ដនាះ		ម្ដង	ដទៀត	រាន	ដែរ	

ឬ	ដទ	។	ដរឿង	ែំ្ូង	ដែល	នាង		រាន	ដធវែើ	្ ឺ	អាន	សុន្ទរកថ្	

សន្និសីទ	្ ្ីៗ	។

សុន្ទរកថ្	មួយ	ក្ននុង	សន្និសីទ	ទូដៅ	ឆ្នាំ	2016	

ដែល	មាន	ចំណង	ដជើង	ថ្	«	ចូរ	ដរៀន	អំពីអាលមា៉ា	និង	

ផ្ូវ ្តឡប់ អ្កាយ វិញ វ ពុំ ង្យ ្ែួល ជានរិច្ច 

អនាះ អទ ប៉ុសន្ត វ សតង សត  នៅេីននាះ ។

ការសសវែររកងសចក្ដីជំងនឿ
របស់នាងម្ងនេៀត
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អាមូដលក	»	ដោយ	ប្ធាន	ដឌៀដ្ើរ	ដអសវែ	អុជែូហវែ	ទីប្ឹកសា	ទី	ពីរ	

ក្ននុង	្ ណៈប្ធាន	ទីមួយ	រាន	ោស់	អារម្ណ៍	ដៅ	ក្ននុង	បពលឹង	រ្ស់	

ដត	អូរា៉ណូអា	។	នាង	រាន	ទទួល	សារល់	ដបចើន	អំពី	ជីវិត	និង	អារម្ណ៍	

រ្ស់	នាង	ផ្ទាល់	ដពល	ប្ធាន	អុជែូហវែ	រាន	ពិពណ៌នា	អំពី	រដ្ៀ្	

ដែល	ដសចក្ដី	ជំដនឿ	រ្ស់	អាមូដលក	រានចុះទន់ដខសាយ	។	នាង	ក៏	រាន	

ចាំ	យា៉ាង	ដបចើន	អំពី	សុភមង្គល	ដែល	នាង	ធាលា្់	មាន	ពី	មុន	ដពល	ដសចក្ដី	

ជំដនឿ	រ្ស់	នាង	មាន	ភ្ព	រឹង	មាំ	។	ភ្លាមៗ	ដនាះ	នាង	រាន	ចង់	ដធវែើ	រោរ	

ផ្លាស់	្ ្ដវូរ	ដរឿង	មួយ	ចំនួន	។

នាង	ពន្យល់	ថ្	«	ខ្នុំ	សង្ឹម	ថ្	នឹង	រក	ដ�ើញ	អវែី	មួយ	ដែល	ដធវែើ	

ឲ្យ	ទី្នាទាល់	រ្ស់	ខ្នុំ	ដឆះឆួល	ដ�ើង	វិញ	ែូដច្នះ	ខ្នុំ	ក៏	អាន	សុន្ទរកថ្	

រ្ស់	ប្ធាន	អុជែូហវែ	ដហើយ	ពិត	ណាស់	ខ្នុំ	រាន	មាន	អារម្ណ៍	

ដឆះឆួល	!	»

ការសង្ឹមចំណពារះភាពអស់កល្ជានឈិច្

ផ្វូវ	បត�្់	ដៅ	រក	ដសចក្ដី	ជំដនឿ	វិញ	រ្ស់	ដត	អូរា៉ណូអា	វា	ពុំ	គ្យ	

បសួល	ជានិច្	ដនាះ	ដទ	្៉ុដន្ត	មាន	ពន្ឺ	ពិដសស	មួយ	ដៅ	ឯ	ចុង	នន	ផ្វូវ	ដបរោម	

ែី	ដែល	រារាំង	ែំដណើរ	រ្ស់	នាង	៖	្ឺ	ជា	ដសចក្ដី	សង្ឹម	នន	ប្ួសារ	អស់	

កល្	ជានិច្	មួយ	។

នាង	និយាយ	ថ្	«	បកុម	ប្ួសារ	អាច	រស់	ដៅ	ជា	និរន្ដរ	»	។		

«	ដនាះ	្ ឺជា	ក្ដី	បសនម	ែ៏	ធំ	្ ំផុត	រ្ស់	ខ្នុំ	វា	្ ឺជា	ក្ដីសង្ឹម	ែ៏	ធំ	្ ំផុត		

រ្ស់	ខ្នុំ	ដៅ	ក្ននុង	ជីវិត	ដនះ	។	ដពល	ណា	ខ្នុំ	ចង់	ដរៀន	អំពី	ដរឿង	មួយ		

ឬ	ខ្នុំ		ដ�ើញ	ថ្		ដរាលលទ្ធិ	មួយ	ដែល	ពិរាក	យល់	ខ្នុំ	ប្ឹង	ដប្ង			

អនុវត្ត	តាម	វា		ដហើយ	្ ដងវែរវា	ដៅ	រក	បកុម	ប្ួសារ	អស់កល្	ជានិច្		

វិញ	។	ឧទាហរណ៍	ដហតុអវែី	ែគ្វាយ	ធួន	រ្ស់	បពះដយសរ៊ូវ	ប្ីស្ទ	មាន		

សារៈសំខ្ន់	ចំដោះ	ខ្នុំ	?	ចំណុច	មួយ	្ ឺ	ខ្នុំ	បតូវរោរ	ែគ្វាយ	ធួន	រ្ស់		

បទង់	ដៅ	ក្ននុង	ជីវិត	រ្ស់	ខ្នុំ	ដែើម្ី	ខ្នុំ	អាច	មាន	ភ្ព	សក្ដិសម	ចូល	ដៅ		

ក្ននុង	បពះវិោរ	្ រិសុទ្ធ	ដហើយ	រាន	ផសារភ្ជា្់	នឹង	ប្ួសារ	រ្ស់	ខ្នុំ	សបមា្់	

ភ្ព	អស់	កល្	ជានិច្	»	។

ការគ្កមករកម្ពរះ

ប្ដហល	ជា	វា	មាន	តនម្	ដែើម្ី	ចងចាំ	ថ្	មនុស្ស	ដៅ	ក្ននុង	រោរ		

និមិត្ត	រ្ស់	លីនហ	ដែល	រាន	វដងវែង	្នាទា្់	ពី	ភ្ក់	រសជាតិដផ្	ដឈើ	ដនាះ	

ពិត	ណាស់	ពួកដ្	ដៅ	ដត	ភ្ក	់	វា	។	ពួកដ្	ប្ដហល	ជា	រាន	ែឹង	អំពី	

ដសចក្ដី	ល្	រ្ស់	វា	សូម្ី	ដត	មួយដភ្ត	ក្ដី	។	ដហើយ	ពួកដ្	អាច	រក	ដ�ើញ	

វា	ម្ដង	ដទៀត	។	ដនាះ	្ ឺជា	ដសចក្ដី	សង្ឹម	ដែល	ដត	អូរា៉ណូអា	ដតាង	ខ្ជា្់	

សបមា្់	ខ្លួន	នាង	និង	សបមា្់	មនុស្ស	ែនទ	ដទៀត	។

នាង	និយាយ	ថ្	«	អ្នក	ពុំ	ចាំ	រាច់	្ ន្ត	ដែើរ	ដៅ	ដលើ	ផ្វូវ	ោម	ោត់	

ទាំងដនាះ	ដពញ	មួយ	ជីវិត	ដ�ើយ	»	។	«	អ្នក	អាច	បត�្់	មក	រក	

បពះអមាចាស់	វិញ	ដៅ	ដពល	ណា	ដែល	អ្នក	ចង់	មក	វិញ	»	។	◼

« អ្នក អាច ត្រឡប់ មក 

រក ត្រះអម្ចាស់ វិញ 

នៅ ន្ល ណា ដែល 

អ្នក ចង់ មក វិញ »
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ច្នពមៀងបុណ្យព្ីស្ទមា៉ាស់មួយច្ុំនពាះចា្វីន

រច្
នា
រូប
ភា
្
នោ

យ
ន
ម
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ម
ូឡា

ន

ការ	ដបចៀង	ចដបមៀង	្ ុណ្យ	ប្ីស្ទមា៉ាស់	ពុំ	

ដមន	ជា	ទំដនៀម	ទមាលា្់	សបមា្់្ុណ្យ	

ប្ីស្ទមា៉ាស់	ដៅ	ប្ដទស	អាហ្សង់ទីន	

ដនាះ	ដទ	។	ពិតណាស់	្ុណ្យប្ីស្ទមា៉ាស់	ដៅ	ទីដនះ	្ ឺ	

ខុស	ដ្្ក	ពី	ទិែ្ឋភ្ព	មាន	បពិល	ធាលាក់	តាម	ទមាលា្់	ដែល	អ្នក	

អាច	្ ិត	ដ�ើញ	។	ដោយសារ	ដយើង	រស់	ដៅ	អឌ្ឍដរាល	

ទិសអាដ្្នយ៍	្ុណ្យប្ីស្ទមា៉ាស់	ដធវែើ	ឲ្យ	្ ្នុំ្ ិត	ពី	សាឡាត់		

ដផ្ដឈើ	យា៉ាងដបចើន	!

ែូដច្នះ		ដពល	ឪពុក	មាដាយ	រ្ស់	ខ្នុំ	ផ្ដល់	ដយា្ល់	ឲ្យ	

ដយើង	សាក	ដបចៀង	ចដបមៀង	្ ុណ្យ	ប្ីស្ទ	មា៉ាស់	ជា	ប្ួសារ	

្ង្្វូន	រ្ស់	ខ្នុំ	និង	ខ្នុំ	មាន	អារម្ណ៍	បច្ូក	បច្ល់	រានា	

រវាង	ភ្ព	ភ្ន់	បច�ំ	និង	រោរ	រំដភើ្	ចិត្ត	។	ដយើង	ពុំ	បរាកែ	

ពី	សមត្ភ្ព	ខ្ង	ត្ន្តី	រ្ស់	ដយើង	ដនាះ	ដទ	ែូដច្នះ	ដយើង	

រាន	សដបមច	ចិត្ត	ដធវែើ	នំ	�ុក	�ី	មួយ	ចំនួន	ដហើយ	យក	វា	

ដៅ	ឲ្យ	មនុស្ស	ដែល	ដយើង	ដៅ	ដលង	ដែល	យា៉ាងដោច	

ណាស់	វា	អាច	ដធវែើ	ឲ្យ	ពួកដ្	ញញឹម	រាន	។

មាន	្ ុរស	មានាក់	ដឈាមះ	ចា្វែីន	ជា	សមាជិក	ដៅ	ក្ននុង	

វួែ	រ្ស់	ដយើង	យូរ	ដហើយ	។	ក្ននុង	ដខ	ធ្នវូ	ដនាះ	រាត់	រាន	ធាលាក់	

ខ្លួន	ឈឺ	ធងៃន់	ដហើយ	ពុំ	អាច	ចូល	រួម	រោរ	ប្ជុំ	សាបរោម៉ង់	

រាន	ដទៀត	ដ�ើយ	។	ឪពុក	និង	្ ង្្វូន	ប្ុស	រ្ស់	ខ្នុំ	្ ឺ	

ដៅ	ក្ននុង	ចំដណាម	អ្នក	ដែល	យក	សាបរោម៉ង់	ដៅ	ឲ្យ	រាត់	

ដៅ	ឯ	មន្ទីរ	ដពទ្យ	្នាទា្់	ពី	បពះវិោរ	ដៅ	ន្ងៃ	អាទិត្យ	។

ដៅ	ន្ងៃ	អាទិត្យ	មួយ		ពីមុន	្ ុណ្យ	ប្ីស្ទមា៉ាស់		

ប្ួសារ	រ្ស់	ដយើង	ទាំង	មូល	រាន	ជិះ	រ្យន្ត	ដៅ	សួរ	

ឥេ្ធិ្លនន

ចម្រៀងបុណ្យ

សុខ	ទុក្ខ	ចា្វែីន	ដោយ	សង្ឹម	ថ្	ដយើង	នឹង	នាំ	យកមក	

ជាមួយ	នូវ	វិញ្ញាណ		្ ុណ្យ	ប្ីស្ទមា៉ាស់	ែ៏	កក់	ដរៅដា	មួយ	។	

ដពល	ដយើង	រាន	មក	ែល់	្ិលានុ្្ោឋាយិរោ	រាន	នាំ	

ដយើង	ដៅ	្ ន្ទ្់	សបមាក	រ្ស់	រាត់	។	រាត់	មាន	បពះ្ម្ីរ	

និង	ដសៀវដៅ	ទំនុក	តដមកើង	ដៅ	ដក្រ	ដប្	រ្ស់	រាត់	ោក់	

ែូចជា	រាត់	កំពុង	រង់	ចាំ	ដយើង	ែូដចានាះ	ដែរ	។

រាត់	ពិត	ជា	មាន	ចិត្ត	រីករាយ	ខ្លាំង	ណាស់		

ដោយ	ដ�ើញ	ដយើង	ដៅ	ទីដនាះ	ដហើយ	រំដពច	ដនាះ		

ដយើង	ទាំងអស់	រានា	រាន	មាន	អារម្ណ៍	នន	ដសចក្ដី	

បសឡាញ់	ជា	ខ្លាំង		ចំដោះ	រាត់	។	្ង្្វូន	ប្ុស	រ្ស់	

ខ្នុំ	រាន	ដរៀ្ចំ	ប្សិទ្ធពរ	ដហើយ	ដចក	សាបរោម៉ង់	។	ពី	

មុនដយើង	រាន		ចាក	ដចញ	ដយើង	រាន	ដបចៀង	ទំនុក	ដបចៀង	

ដៅ	ក្ននុង		«	ឆ្ងោយ	ឆ្ងោយ	ដៅ	ដលើ	ទីវាល	ទំនា្		យូោ	»	៖	

«	សរដសើរ	ែល់	បពះ	ែ៏	ខ្ស់	្ ំផុត	សូម	ក្ដី	សុខ	មាន	ែល់	

មនុស្ស	ដលាក	»	(	ទំនុក្ ចមកើង	ល.រ.	132	)	។

ពិត	ណាស់		វា	្ ឺជា	ដសចក្ដី	សុខ		និង	ឆន្ទៈល្		

ដែល	រាន	ចូល	មកក្ននុង	ែួង	ចិត្ត	រ្ស់	ដយើង	ដពល	រាត់	

រាន	ដៅ	ដយើង	ថ្	«	ពួក	ដទវតា	»	ដហើយ	រាន	អរ្ុណ		

ដយើង	ចំដោះ	រោរ	មក	សួរ	សុខ	ទុក្ខ	ដពល	ដយើង	ទាំងអស់		

រានា	ចង់	នាំ	យក	អារម្ណ៍	ទាំងដនាះ	មក	ឲ្យ	រាត់	។

ជូោជពីប៊ុេណូបស៊អាហ្សង់ទពីន

េុវវ័េទាំរងនរះ្ ុំបានដឹរ្ ដីទំហំននភា្រីករាេសដល្ ួកងេអាចនាំមកនូវជាមួេនឹរចង្មៀរដ៏សាមញ្ញ្ ដីរបដីបទងនារះង�ើេ។

្្រីស្ទម៉ាស់
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ផ្ទះច្ុងនពកាយនារពតីននាះ

វា
	្ ឺជា	ន្ងៃ	ឆ្ង	្ ុណ្យ	ប្ីស្ទមា៉ាស់	ដហើយ	ខ្នុំ		ពុ	ំ

ចង់	ដចញ	ដៅ	ដបចៀង	ចដបមៀង	ដទ	។

្៉ុដន្ត	មាដាយ	រ្ស់	ខ្នុំ	រាន	្ ិត	ថ្	វា	្ ឺជា	ដរឿង	

ែ៏	ស្បាយ	រីករាយ	មួយ		ប្សិន	ដ្ើ	ប្ួសារ	រ្ស់		ដយើង	

ប្ដបជៀតរានា	ជិះ	ក្ននុង	រ្យន្ត	ែ៏	ចាស់	រ្ស់		ដយើង	ដហើយ	

ដ្ើក	ដៅតាម	ផ្វូវ	សគ្កាត់ដែល	មាន	សុទ្ធ	ដត	បពិល	ដែើម្ី	

ដបចៀង	ចដបមៀង	្ ុណ្យ	ប្ីស្ទមា៉ាស់	ែល់	បស្តី	ដមមា៉ាយ	្ ី	នាក់	

ដៅ	ក្ននុង	វួែ	រ្ស់	ដយើង	ដហើយ	រា៉ា	រ្ស់	ខ្នុំ	រាំបទ	ដយា្ល់	

រ្ស់	អ្នក	មាដាយ	ខ្នុំ		ដនះ	ដោយ	ក្ដី	រីករាយ	។

ខ្នុំ	មាន	អារម្ណ៍	មិន	បសួល	ចិត្ត	ដសាះ	។	ដតើ	នរណា	

ចង់	សាដា្់	ដយើង	ដៅ	?	ខ្នុំ	នឹង	មាន	រោរ	ដអៀន	ខ្មស់	មិន	ខ្ន		

ប្សិន	ដ្ើ	ខ្នុំ	រាន	ដ�ើញ	មនុស្ស	ដែល	ខ្នុំ	សារល់	ដនាះ	។	

ដោយ	រអរ៊ូរទាំ	ដហើយ	មិន	និយាយ	ស្ដី	អវែី	ដសាះ	ខ្នុំ	រាន	លូន	

ចូល	ដៅ	អង្គនុយ	ដៅ	ដរៅ	អី	ខ្ង	ដបរោយ	ជាមួយ	នឹង	្ ង្្វូន	

ប្ុស	បសី	រ្ស់	ខ្នុំ	។

រោរ	ដធវែើ	ែំដណើរ	ដៅ	ផ្ទះ	ទីមួយ	្ ឺ	មាន	ចមាងោយ	ដត	ពីរ	្ ី	ផ្វូវ	

ជិតៗ	ដនាះ	្ ៉ុដណាណះ	។	រាមន	នរណា	មានាក់	ដ្ើក	ទាវារ	ដទ	។	

ដយើង	រាន	ដ្ើក	រ្យន្ត	ដៅ	ផ្ទះ	ទី	ពីរ	។	រាមន	មនុស្ស	ដ្ើក	

ទាវារ	ដទៀត	។	អារម្ណ៍	រ្ស់	ខ្នុំ	រាន	ធូរ	បសាល	។

ដពល	ដយើង	រាន	ដ្ើក	ចូល	ដៅ	ផ្វូវ	តូច	មួយ	នន	ផ្ទះ	

ចុង	ដបរោយ	រ្ស់	ដយើង	ខ្នុំ	រាន	្ ិត	ថ្	«	សូម	កុំ	ឲ្យ	មាន	

មនុស្ស	ដៅ	ផ្ទះ	អី	»	។

ដពល	ដនះ	ដៅ	ខ្ង	ដបរៅ	មាន	ភ្ព	ងងឹត	។	ដពល	អ្នក	

មាដាយ	រ្ស់	ខ្នុំរាន	ដរាះ	ទាវារ	ដហើយ	រាន	រង់	ចាំ	ដៅ	ខ្ង	មុខ	

មាត់	ទាវារ	ផ្ទះ	ដៅ	ដត	មាន	ភ្ព	ងងឹត	។	ល្	។	មិន	យូរ	ដទ	

ដយើង	នឹង	ដៅ	ផ្ទះ	វិញ	ដហើយ	ជា	កដន្ង	ដែល	ខ្នុំ	អាច	ដ្ច	

ខ្លួន	ចូល	ដៅ	្ ន្ទ្់	ដែក	រ្ស់	ខ្នុំ	។

រំដពច	ដនាះ	ដភ្ើង	ដៅ	មាត់	ទាវារ	រាន	ភ្ឺ	ដ�ើង	ដហើយ		

ទាវារ	ក៏	ដ្ើក	។	ខ្នុំ	មាន	ភ្ព	អាមា៉ាស់	ខ្លាំង	ណាស់	។		

ខ្នុំ	មាន	អារម្ណ៍	ថ្	ដយើង	រាន	មក	រំខ្ន	ែល់	រាត់	។

បស្តី	មាឌ	តូច	ស្គមរូ្	ដនាះ	រាន	និយាយ	ថ្	«	សូម	

ចូល	មក	ក្ននុង	ផ្ទះ	មក	»	។	រាត់		រាន	ចង្នុល	ដៅ	ពយាណូ	

្ញ្ឈរ	ចំណាស់	រ្ស់	រាត់	។

រាត់	រាន	សួរ	អ្នក	មាដាយ	ខ្នុំ	ថ្	«	ដតើ	អ្នក	បសី	ដចះ		

ដលង	ពយាណូ	ដទ	?	»	«	ដតាះ	ដយើង	ឈរ	ដបចៀង	ជុំ	វិញ	

ពយាណូ	ដនះ	»	។

ឥេ្ធិ្លនន

ចម្រៀងបុណ្យ
ភ្ព	រាក់	ទាក់	និង	ភ្ព	រីករាយ	រ្ស់	រាត់	រាន	្ ន្ទន់	

ចិត្ត	ខ្នុំ	។	ប្ដហល	ជា	រាត់	មិន	ប្រោន់	ដទ	ដែល	ដយើង	រាន	

ដៅទី	ដនាះ	។	ដយើង	រាន	ដបចៀង	ចដបមៀង	ពីរ	្ ី	្ ទ	ដពល	

រាត់	រាន	ដធវែើ	ទឹក	សូកូឡា	ដរៅដាៗ	សបមា្់	ដយើង	។

រាត់រាន	សួរ	ខ្នុំ	ថ្	«	ដតើ	ក្លួយ	អាច	មក	ជួយ	អរ៊ំ		

រាន	ដទ	?	»	ដពល	ដយើង	ចូល	ដៅ	ក្ននុង	ផ្ទះ	រាយ	ខ្នុំ		

មាន	ចិត្ត	ភ្ញាក់	ដផ្ើល	ដោយ	ដ�ើញ	តុ	ែ៏	បសស់	សាអាត	មួយ	

ដែល	រាន	តុ្ដតង		យា៉ាង	បសស់	្ ំបពង	សបមា្់	្ ុណ្យ	

ប្ីស្ទមា៉ាស់	។	វា	ដមើល	ដៅ		ស្បាយ	ខ្លាំងណាស់	!	ដៅ	

កដន្ង	នីមួយៗ	មាន	នូវ	កញ្្់	តូចៗ	ដែល	រាន	ដវច	ខ្្់	

យា៉ាង	ប្ុង	ប្យ័ត្ន	។

ខ្នុំ	រាន	សួរថ្	«	ដតើ	កញ្្់	ដនះ	សបមា្់	នរណា	?	»		

ខ្នុំ	រាន	ែឹង	ថ្	រាត់	រស់	ដៅ	ដត	មានាក់	ឯង	។

រាត់	រាន	ពន្យល់	ថ្	«	សបមា្់	អ្នក	ជិត	ខ្ង	រ្ស់	

អរ៊ុំ	»	។	«	រាល់	្ ុណ្យ	ប្ីស្ទមា៉ាស់	អរ៊ុំ	អដញជើញ	បស្តី	ដមមា៉ាយ	

ែូច	ជា	អរ៊ុំ	—	អ្នក	ដែល	រាមន	ប្ួសារ	ដៅ	ដក្រ	—	ឲ្យ	មក	

្រិដភ្្	អាោរ	ដពល	បពឹក	និង	្ ដង្ម	្ ន្តិច	្ ន្តលួច	សបមា្់	

្ុណ្យ	ប្ីស្ទមា៉ាស់	»	។

្ំនិត	ដនាះ	រាន	ផុស	ដ�ើង	ក្ននុង	្ ំនិត	ខ្នុំ	ដែល	មាន	វ័យ		

13	ឆ្នាំ	។	រោរ	សងៃ្់	ដសងៃង	រាន	ប្្់	ែណដា្់	ែួង	ចិត្ត	រឹង	រូស	

រ្ស់	ខ្នុំ	។	្ន្ទ្់	ដនះមាន	ភ្ព	បសស់	សាអាត	ណាស់	។	អរ៊ុំ	

បសី	មាឌ	តូច	វ័យ	ចំណាស់	មានាក់	ដនះ	បសស់	សាអាត	ណាស់	។	

រោល	ដែល	មាដាយ	រ្ស់	ខ្នុំ	នាំ	ដយើង	មក	ទី	ដនះ	្ ឺជា	ដរឿង	ែ៏	

រីករាយ	ណាស់	។	ដៅ	ទី	្ ំផុត	ខ្នុំ	រាន	មាន	ចិត្ត	រីករាយ	។

លុះ	មួយ	ដខ	ដបរោយ	មក	ដៅ	ឯ	បពះវិោរ	អរ៊ុំ	បសី	រូ្	

ដនះរាន	អរ្ុណ	ដយើង	ម្ដង	ដទៀត	ដែល	រាន	ដៅ	សួរ	សុខ	

ទុក្ខ	រាត់	។	រាត់	រាន	បរា្់	ដយើង	ថ្	ដយើង	្ ឺជា	ប្ួសារ	

ដត	មួយ	្ ត់	ដៅ	ឆ្នាំ	ដនាះ	ដែល	រាន	ចងចាំ	ែល់		ររូបោ្	់។	

ពីរ	្ ី	ដខ	ដបរោយ	មក	រាត់	រាន	ដចក	ឋាន	ដៅ	ដោយ		ពុំ	រាន	

រំពឹង	ទុក	។

ខ្នុំ	្ ិត	បត�្់	ដៅ	វិញ	ពី	្ ុណ្យ	ប្ីស្ទមា៉ាស់	ដពល		

ដនាះ	ដហើយ	មាន	នូវ	អំណរ	្ ុណ	ចំដោះ	ឪពុក	មាដាយ	ែ៏		

ល្	និង	ចំដោះ	អរ៊ុំ	បសី	ចំណាស់	រូ្	ដនះ	ដែល	ពួករាត់		

មានាក់ៗ	ចង់	នាំ	យក	ភ្ព	រីករាយ	នន	្ ុណ្យ	ប្ីស្ទ	មា៉ាស់	ដៅ	

ែល់	មនុស្ស	ែនទ	។	◼

ពប៊ូកយេរដ្ឋេូថាហ៍ស.រ.អា.



5៤ លីអាេូណ្

មាន អរឿង ែ៏ េសាចារ្យ រួយ េំពី បុណ្យ ឈប់ 

ែ្មា្រ  សែល អធ្វើ ឲ្យ ការ សច្រចាយ 

ែំណឹងល្អ កាន់ សត ្បអែើរ អឡើង !

នេតុផលពរាុំបីយ៉ាងដែល

បុណ្យព្ីស្ទមា៉ាស់្ ឺជាម្រា

ដ៏អស្ចារ្យមួយនែើម្ីន្វើជា

អ្នកផ្សព្វផសាយស្សនា
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យ
ុវវ័យ

ណដាយឆ្េនុ�ឡាកាបាល

េស្សនាវែ្តីសាសនាច្ពក

អ្ក	បសឡាញ់	មិត្តភក្ដិ	រ្ស់	អ្នក	។	អ្នក	បសឡាញ់	

ែំណឹង	ល្	។	ដហើយ	អ្នក	ពុំ	ែឹង	ពី	រដ្ៀ្	ដណនាំ	

អំពី	ែំណឹងល្	ដ�ើយ	។

ប្សិន	ដ្ើ	អ្នក	មាន	្ ញ្ហា	ែូចរានា	ដនះ	អ្នក	ពុំ	ជួ្	ដរឿង	

ដនះ	ដត	មានាក់	ឯង	ដ�ើយ	។	មាន	មនុស្ស	ជាដបចើន	ចង់	

ដចកចាយ	ែំណឹងល្	ជាមួយ	មិត្តភក្ដិ	រ្ស់	ពួកដ្	្៉ុដន្ត	

ភ័យ	ខ្លាច	អំពី	រោរ	្ ង្ខំ	ឬ	អារម្ណ៍	ពុំ	បសណុក	ចិត្ត	។	

រោរ	ដចកចាយ	ែំណឹងល្	អាច	ដធវែើ	ឲ្យ	មាន	រោរ	បពួយ	រារម្	

ជាដបចើន	។

្៉ុដន្ត	សូម	កុំ	ខ្លាច	ដ�ើយ	!	សូម្ី	ដត	អ្នក	ពុំ	ធាលា្់	ដលើក	

ដ�ើង	អំពី	សាសនា	ចបក		ែល់	នរណា	មានាក់	ពី	មុន	មក	ក្ដី		

ក៏	រែូវរោល	នន	្ុណ្យ	ឈ្់	សបមាក	រ្ស់	អ្នក	អាច	

្ំដពញ	ជាមួយ	នឹង	ដពលដវលា	ជា	អ្នក	ផ្សពវែផសាយ	

សាសនា	ធម្តា	គ្យបសួល	ដហើយ	អាច	ដធវែើ	រាន	ជា	

ដបចើន	រា្់	មិន	អស់	ដែរ	។	ដតើ	ដោយ	រដ្ៀ្	ណា	?

ដរឿង	ែំ្ូង	ដែល	បតូវ	ដធវែើ	្ ឺ		អធិសាឋាន	។	សូម	

សាកល្ង	ទូល	សូម	បពះវរ្ិតា	សួ្៌	សបមា្់	ឱរោស	

ដចកចាយ	ែំណឹងល្	។	សូម	អធិសាឋាន	ដែើម្ី	ែឹង	

អំពីមនុស្ស	ដែល	បតូវ	និយាយ	ជាមួយ	ឬ	អដញជើញ	

	ដហើយ	អធិសាឋាន	សូម	ភ្ព	រោលាោន	ដែើម្ី	ដធវែើ	វា	ឲ្យ	រាន	!

ដរឿង	ទីពីរ	្ ឺ	បតូវ	ចា្់ដផ្ដើម	។	ដហើយ	ចា្់ដផ្ដើម		

	ឥ�ភូវចនរះ	។	ដនះ	្ ឺជា	្ ន្ឹះ	៖	កិច្រោរ	ផ្សពវែ	ផសាយ	

សាសនា	្ ឺ		គ្�ស្រួល		ដធវែើ	ខ្លាំង	ណាស់	ក្ននុង	អំ�នុង	

្ុណ្យ	ប្ីស្ទមា៉ាស់	។	ដហតុអវែីដៅ	?	ដយើង	មាន	

ដហតុផល	បរាំ្ី	យា៉ាង	។

ដ�ងដ�រាំម្្រជានឈិច្

ខ្នុុំធ្លាប់និយយនឹងអ្កជិតខាងមានាក់ដែលមានច្ុំណ្ប់

អារម្មណ៍យ៉ាងខាលាុំងអុំ្ីែុំណឹងល្អ។ខ្នុុំរានអន្ជើញ

នាងនៅកម្មវិ្ីម៉្នូតែលប៉ុដន្តដតងដតមាននរឿងររុំងនាង

ជានិច្្។មានយប់មួយខ្នុុំរាននឹកន�ើញថ្ខ្នុុំ្ ុុំរាន

អ្ិសាឋានអុំ្ីនរឿងននាះនឡើយ។ភាលាមៗននាះខ្នុុំរានលុត

ជង្គង់ច្ុះអ្ិសាឋានេូលសូមព្ះវិញ្ញាណបរិសុេ្ធឲ្យ្ ង់នឹង

ខ្នុុំនេើយែឹកនាុំខ្នុុំ។បនាទាប់្ ីខ្នុុំរានអ្ិសាឋាននេើយខ្នុុំ

រានរង់ចាុំច្នម្ើយប៉ុដន្ត្ ុុំរានេេួលនសាះ។នោយភា្

ពច្បូកពច្បល់ខ្នុុំរានសាកល្ងម្ងនេៀតប៉ុដន្តន្លននះ

ខ្នុុំរានេេួលអារម្មណ៍ផុស្ ុំនិតនែើម្ីដ្្ងអុំណរ្ ុណព្ះ

សពមាប់រល់្ រជ័យដែលខ្នុុំមាន។ខ្នុុំក៏រានអ្ិសាឋានផង

ដែរថ្ខ្នុុំអាច្ជួយមនុស្សែនេឲ្យសារល់្ រជ័យជានពច្ើន

ដែល្ ួកន្មាននិងរល់្ រជ័យដែល្ ួកន្អាច្ដ្្ង

អុំណរ្ ុណច្ុំនពាះព្ះនច្សាដោរបស់ព្ះអង្គសន្គ្រះ។

ខ្នុុំមានអារម្មណ៍យ៉ាងខាលាុំងថ្មិនថ្វាពតូវច្ុំណ្យន្ល

ប៉ុនាមននេព្ះវរបិតារបស់ខ្នុុំដែល្ ង់នៅន្រសាថានសួ្៌

នឹង្ ង់ជាមួយខ្នុុំរាុំពេខ្នុុំជានិច្្នោយពបទានែល់ខ្នុុំនូវការ

អត់ ្្មត់និង្ រជ័យយ៉ាងនពច្ើន។នពកាយ្ ីការអ្ិសាឋាន

ទាុំងននាះមិនយូរប៉ុនាមនមិត្តភក្ិរបស់ខ្នុុំរានមកកម្មវិ្ី

ម៉្នូតែលជាមួយនឹងខ្នុុំ!

មអឡូរ៉ាស៊ីអាយរុ១៤ឆ្នាំរែ្ឋអារីហ្ូណាស.រ.អា.

២.ការអច្ជើញមនុស្សចៅកាន់ព្រះវិហារចៅបុណ្យ

ព្រីស្ទម៉ាស់្ ឺជាចរឿងដ៏សាម្្ញបំផុត។

្ុណ្យប្ីស្ទមា៉ាស់	មាន	នូវ	ដរឿង	ែ៏	អសាចារ្យ	មួយ	

ដែល	ដធវែើ	ឲ្យ	មនុស្ស	ចង់	ដៅ	បពះវិោរ	!	ដនះ	្ ឺជា	

ដពល	ែ៏	អសាចារ្យ	មួយ	ដែើម្ី	អនុញ្ញាត	ឲ្យ	មិត្ត	រ្ស់	

អ្នក	ែឹង	ថ្	ពួកដ្	បតូវ	រាន	សាវាម្ន៍	ដែើម្ី	ដមើល	

ដ�ើញ	អំពី	រដ្ៀ្	ដែល	សមាជិក	ក្ននុង	បពះវិោរ	

្រិសុទ្ធ	អ្នក	ថ្វាយ	្ ង្គំ	បពះអង្គ	សដ្គ្រះ	។

១.មនុស្សព្ប់គ្នាចូលចិត្តមន្ ិធរីជប់ចលៀងដ៏

សបបា�។

ឱរោស	នានា	មាន	ែូចជា	វួែ	រ្ស់	អ្នក	ឬ	

ប្ដហល	ជា	ប្ួសារ	រ្ស់	អ្នក	នឹង	មាន	ដផនរោរ	

ដរៀ្ចំ	ពិធី	ជ្់ដលៀង	មួយ	សបមា្់	្ ុណ្យ	

ប្ីស្ទមា៉ាស់	។	សូម	អដញជើញ	មិត្ត	ភក្ដិ	មានាក់	ឲ្យ	ចូល	

រួម	រោរ	ជួ្	ជុំ	ដនាះ	!	ប្ដហល	ជា	មាន	ដត	ចដបមៀង	

មួយ	្ ទ	ឬ	សារលិខិត	មួយ	អំពី	បពះអង្គ	សដ្គ្រះ	

ដហើយ	វា	្ ឺជា	អវែី	ដែល	មិត្តភក្ដិ	រ្ស់	អ្នក	បតូវរោរ	

សាដា្់	ឮ	។
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ណទារះវពុំដូចជាការណ៍ធំក៏ណដាយ

មិ
នយូរប៉ុនាមនកន្ងនៅមិត្តភក្ិរបស់ខ្នុុំក្នុងព្ះវិហាររាន្ លាស់លុំនៅនៅនៅឆ្ងាយនេើយនៅសាលានរៀនសល់ដតខ្នុុំមានាក់្ ត់

ដែលជាមរមន។្្មីៗននះព្ូបនពងៀនសាលាន្ងៃអាេិត្យរបស់ខ្នុុំរាននិយយនឹងនយើងអុំ្ីរនបៀបដែលនយើងអាច្ដច្កចាយ

ែុំណឹងល្អជាមួយនឹងមិត្តភក្ិរបស់នយើង។ខ្នុុំរានអ្ិសាឋាននែើម្ីែឹងអុំ្ីរនបៀបដែលខ្នុុំអាច្ន្វើកិច្្ការននះរាននេើយខ្នុុំ្ ិតជា

រានេេួលច្នម្ើយ។ខ្នុុំរាននិយយនឹងមិត្តរបស់ខ្នុុំមានាក់នេើយនយើងរានចាប់នផ្ើមនិយយអុំ្ីជុំេររបស់រាត់ទាក់េងនឹងការ

នែើរនលងជា្ ូ។ខ្នុុំរាន្ ន្យល់ថ្ខ្នុុំ្ ុុំនជឿនលើការនែើរនលងជា្ ូរេូតែល់អាយុ១៦ឆ្នាុំនេើយខ្នុុំមានការភាញាក់នផ្អើលន្លរាត់

មានបេោឋានមួយច្ុំនួនែូច្រានា។នទាះវា្ ុុំែូច្ជាការណ៍្ ុំក៏នោយប៉ុដន្តវា្ ិតជាច្នម្ើយមួយច្ុំនពាះការអ្ិសាឋានរបស់ខ្នុុំនេើយ

េីបនាទាល់របស់ខ្នុុំអុំ្ីការអ្ិសាឋានពតូវរាន្ ពងឹង។

មែវីឌមអសអាយរុ១៣ឆ្នាំរែ្ឋ�ិចសាសស.រ.អា.

៥.ច្លើងនិងសូកូឡាច្ដៅ្ ឺច្ញនិ�ម

ណាស់។

រោរ	ទទួល	ទាន	សូកូឡា	ដរៅដា	ឬ	ដមើល	រោរ	តុ្	

ដតង	្ ុណ្យ	ប្ីស្ទមា៉ាស់	ដៅ	ជុំ	វិញ	បកុង	សបមា្់	

រាបតី	ជួ្	ជុំ	បកុម	ប្ួសារ	ឬ	សកម្ភ្ព	ម៉្វូតឆល	

មួយ	។	សកម្ភ្ព		្ ុណ្យ	ឈ្់	សបមាក	្ ឺ	

មាន	ភ្ព	ស្បាយ	រីករាយ	សបមា្់	មនុស្ស	ប្្់	

រានា	ដហើយ	វា	្ ឺជា	វិធី	ែ៏	ល្	មួយ	សបមា្់	មិត្តភក្ដិ	

មានាក់	ដមើល	ដ�ើញ	អំពីដ្ៀ្	ដែល	អ្នក	រស់	ដៅ	តាម	

សាសនា	រ្ស់	អ្នក	។

៤.ពកុមព្រួសារចពចើនសតជរួបជុំគ្នា។

រោរ	ចំណាយ	ដពល	ជាមួយ	នឹង	ប្ួសារ	្ ឺជា	

ដផ្នក	ែ៏	ធំ	មួយ	នន	ទំដនៀម	ទមាលា្់	្ ុណ្យ	ប្ីស្ទមា៉ាស់	

ែូដច្នះ	វា		គ្យ	បសួល	ណាស់	ដែើម្ី	និយាយ	នឹង	

ប្ួសារ	រ្ស់	អ្នក	ទំដនៀម	ទមាលា្់	្ ុណ្យ	ឈ្់	

សបមាក	រ្ស់	អ្នក	និង	ជំដនឿ	រ្ស់	អ្នក	អំពី	បកុម	

ប្ួសារ	។

៣.ចំណរីចំណុកសពមប់បុណ្យព្រីស្ទម៉ាស់្ ឺជា

រចបៀបដ៏ល្អឥតច្ចរះមរួ�ចដើម្រីចធវែើឲ្យការអច្ជើញ

មរួ�ឬសារលិខិតននដំណឹងល្អមរួ�មនរសជាតិ

កាន់សតសផ្អមសលហែម។

ចុះ	ប្សិន	ដ្ើ	ផ្ដល់	ឲ្យ	នូវ	នំ	�ុក	�ី	មួយ	ចាន	

ជាមួយ	នឹង	្ ទ្ម្ីរ	មួយ	ដែល	អ្នក	ចូល	ចិត្ត	

វិញ	ដតើ	វាយា៉ាង	ណា	ដែរ	?	ចុះ	ប្សិន	ដ្ើ	ផ្ដល់	ឲ្យ	

នូវ	្ ដង្ម	ដហើយ	មាន	ោក្យ	ែក	បសង់	មួយ	អំពី	

្ុណ្យ	ប្ីស្ទ	មា៉ាស់	វិញ	ដតើ	វា	យា៉ាង	ណា	ដែរ	?		

ពិត	ជា	្ ំនិត	ល្	ណាស់	!
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យ
ុវវ័យ

រដូវកាលននការស្្ររ

«ននះ្ ឺជារែូវកាលននភា្រីករយ!រែូវកាល

ននការសាេរ!ន្លែ៏ល្អមួយដែលនយើងេេួល

សារល់ថ្ព្ះែ៏មានមេិេ្ធិឫេ្ធិរបស់នយើងរាន

ប្ជលួនព្ះរជបុពតាបនងកើតដតមួយ្ ត់របស់

ពេង់ព្ះនយស៊ូវព្ីស្ទនែើម្ីនពរាសនលាះែល់

នលាកិយ!នែើម្ីនពរាសនលាះនយើង!»

ពបធ្នន�ៀន្ើរនអសវអុជែូេវជាេីពបឹកសាេី្ ីរក្នុង្ ណៈពបធ្ន

េីមួយ«Can We See the Christ in Christmas?»
(ការពបជុុំ្ ម្មនិោឋានបុណ្យព្ីស្ទមា៉ាស់្ ណៈពបធ្នេីមួយន្ងៃេី

៦ដខ្ ្នូឆ្នាុំ២០០៩),broadcasts.lds.org។

៧.បុណ្យព្រីស្ទម៉ាស់្ ឺជាការសាទរចំចោរះ

ព្រះអង្គសច្គ្ររះ។

នតើអ្កកុំ្ុងរង់ចាុំអវី?

ដោយសារ	ែំណឹងល្	អ្នក	សារល់	អំពី	បពះដយសរ៊ូវ	ប្ីស្ទ	និង	ដសចក្ដីសង្ឹម	ទាំងឡាយ	ដែល	បទង់	នាំ	មក	។	ដនាះ	

្ឺជា	អំដណាយ	ែ៏	អសាចារ្យ	មួយ	ដហើយ	វា	្ ឺជា	អំដណាយ	មួយ	ដែល	អ្នក	អាច	ផ្ដល់	ឲ្យ	មនុស្ស	ែនទដទៀត	។	ប្សិន	ដ្ើ	

អ្នក	ទូល	បពះវរ្ិតា	សួ្៌	សូម	ឱរោស	ដចកចាយ	ែំណឹងល្	ដោយ	ចិត្ត	ដសាមះ	ដនាះ	បទង់	នឹង	្ ំផុស	្ ំនិត	អ្នក	ឲ្យ	ែឹង	អំពី	

មនុស្ស	ដែល	អ្នក	បតូវ	និយាយ	ជាមួយ	។	្ុណ្យប្ីស្ទមា៉ាស់	្ ឺជា	ដពល	មួយ	នន	រោរ	ដចក	រំដលក	រោរ	ផ្ដល់	ឲ្យ	និង	រោរ	

ចងចាំ	អំពី	បពះដយសរ៊ូវ	ប្ីស្ទ	។	◼

៨.មនរចបៀបជាចពចើនចដើម្រីផ្ដល់ច�ើ�បចពមើ

ក្នុងអំឡនុងបុណ្យព្រីស្ទម៉ាស់!

៦.សារលិខិតរបស់្ រួកមរមនអំ្រីបុណ្យ

ព្រីស្ទម៉ាស់្ ឺមនភា្អសាចរ្យណាស់ច�ើ�

គ្�នឹងសចកចា�។

រោរ	្ ដបមើ	្ ឺជា	រដ្ៀ្	ែ៏	អសាចារ្យ	មួយ	ដែើម្ី	

ដធវែើ	ជា	អ្នក	ផ្សពវែផសាយ	សាសនា	មានាក់	ដហើយ	

មាន	ឱរោស	ជាដបចើន	ដែើម្ី	្ ដបមើ	មនុស្ស	

ែនទ	ដៅ	អំ�នុង	្ ុណ្យ	ឈ្់	សបមាក	ដនះ	។	

អ្នក	អាច	ដៅ	ដលង	មជ្ឈមណ្ឌល	ចាស់ជរា	

ដបចៀង	ចដបមៀង	្ ុណ្យ	ប្ីស្ទមា៉ាស់	ែល់	អ្នក	

ជិត	ខ្ង	ឬ	ដចក	សមាភារ	ែល់	ជន	រាមន	ផ្ទះ	

សដម្ង	ក្ននុង	មូលោឋាន	មានាក់	។	អ្នក	អាច	ដសវែង	

រក	្ ំនិត	្ ដបមើ	សបមា្់		25		ន្ងៃ	ែំ្ូង	ក្ននុង	

ដខ		ធ្នវូ	រាន	តាមរយៈ	រោរ	ចូល	ដៅ	ដ្ហទំព័រ	

Mormon.org	។

មាន	ប្ិស្តសាសនិក	ជាដបចើន	នឹង	ដផ្ដាត	

ទុក	ោក់	ខ្លាំង	ដលើ	បពះអង្គ	សដ្គ្រះ	ក្ននុង	អំ�នុង	

្ុណ្យ	ប្ីស្ទមា៉ាស់	។	្ដន្ម	ពី	ដលើ	រោរ	

ដចកចាយ	្ ំនិត	្ ដបមើ	ប្ចាំ	ន្ងៃ	ដ្ហទំព័រ		

Mormon.org	ក៏	្ គ្ហាញ	អំពី	ចំណុច	

សំខ្ន់ៗ	នន	រោរ	្ ដបងៀន	និង	រដ្ៀ្	រ្ស់	

បពះអង្គ	សដ្គ្រះ	ដែើម្ី	ជា		«	ពន្ឺដលាកីយ៍	»		

ដែរ	។	រោរណ៍	ដនាះ	អាច	ជា	អវែី	ដែល	មិត្ត	ភក្ដិ	

រ្ស់	អ្នក	កំពុង	ដសវែង	រក	ដែើម្ី	សាទរ	ចំដោះ	

បពះប្ីស្ទ	ដៅ	្ ុណ្យ	ប្ីស្ទមា៉ាស់	។

រោរ	នាំ	យក	អារម្ណ៍	្ ុណ្យ	ប្ីស្ទមា៉ាស់	ដៅ	

ប្ព័ន្ធ	ផ្សពវែផសាយ	សង្គម	ដោយ	ដចកចាយ	«	វីដែអូ	

្ុណ្យ	ប្ីស្ទ	មា៉ាស់	—	បពះអង្គសដ្គ្រះ	រាន	

ប្សូត	ដហើយ	»	!	ដតើ	មាន	មិត្ត	ភក្ដិ	រ្ស់	អ្នក	្ ៉ុនាមន	

នាក់	ដៅ	ដលើ	ដហវែស្រ៊ុក	ដែល	ចង់	ដមើល	ដ�ើញ	

កុមារ	តូច	មានាក់	ជួយ	អ្នក	រកសា	អរា	មួដរៅ៉ា	មានាក់	ដៅ	

ក្ននុង		«	ដហតុផល	អំពី្ុណ្យ	ប្ីស្ទមា៉ាស់	»		ឬ	ដរឿង	

ែ៏	ដផ្មដល្ម	មួយ	អំពី	ភ្ព	ពុំ	អាតាមនិយម	ដៅ	ក្ននុង		

«	អាវរគ្៖	ែំដណើរ	ដរឿង	អំពី	ដសចក្ដី	ស្្នុរស	»	?	

សូម	ដសវែង	រក	ដលើ		LDS.org	ឬ	្ ៉ុស្តិ៍	មរមន	

សបមា្់	វីដែអូ	ទាំងដនះ	និង	សារលិខិត	ែ៏	អសាចារ្យ	

ដផ្សង	ដទៀត	សបមា្់	្ ុណ្យ	ប្ីស្ទមា៉ាស់	ដែើម្ី	

ដចកចាយ	។
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នយើងមានាក់ៗ្ ឺជា

ដអលន�ើរដនលនអមា៉ាក់ដសវល(១៩២៦–២០០៤)
«Settle This in Your Hearts»សន្ិសីេេូនៅដខតុលាឆ្នាុំ១៩៩២

ម្ចាស់ ផ្រះ សំណាក់
ដែលសនពមច្ច្ិត្តថ្

សតម្ប់ ត្រះនេស៊ូវ 
នតើមានបន្ទប់

ដែរឬអត់!
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បុណ្យប្ីស្ទមា៉ាស់	ជា	រែូវរោល	មួយ	ែ៏រុងដរឿង	។		

វា	ក៏	ជា	ដពល	មួយ	ែ៏	មមាញឹក	សបមា្់	ដយើង		

ផង	ដែរ	។	ខ្នុំ	សង្ឹម	ដហើយ	អធិសាឋាន	ថ្		

ដយើង	នឹង	មិន	វក់វី	នឹង	ភ្ព	មមាញឹក	នន	រែូវរោលដនះ		

រហូត	ដធវែើ	ឲ្យ	ដយើង	ដផ្ដាតដៅ	ដលើ	ដរឿង	ដែល	មិន	សំខ្ន់		

ដហើយ	ខក	ខ្ន		មិន	រាន	ទទួល		ក្ដី	អំណរ	ែ៏សាមញ្ញ		

នន	រោរ	ចងចាំ	ែល់	រោរ	ប្សូត	នន	បពះែ៏្រិសុទ្ធ	ដៅភូមិ	

ដ្ដ្្ហិម	ដនាះដ�ើយ	។

រោរ	ដសវែង	រក	អំណរ	ពិត	នន	្ ុណ្យប្ីស្ទមា៉ាស់	ពុំ	

ដមន	ដកើត	ដចញ	ពី	រោរប្ញា៉ា្់ប្ញា៉ាល់	ដធវែើ	កិច្រោរ	ឲ្យ	

រាន	ដបចើន	ដនាះ	ដទ	។	ដយើង	រកដ�ើញ	ក្ដីអំណរ	ពិត	

នន្ុណ្យប្ីស្ទមា៉ាស់	ដពល	ដយើង		ន្ដោតែួងច្ិត្ត
នយើងនៅនលើព្ះអង្គសន្គ្រះ។

រោរអ្អរ	រ្ស់	ដយើង	ចំដោះ	្ ុណ្យប្ីស្ទមា៉ាស់		

្្្ី	ជា	រោរ	ឆ្នុះ្ញ្ចាំង	មួយ	ពី	ដសចក្ដីបសឡាញ់	និង	

ដសចក្ដីស្្នុរស	ដែល	បពះអមាចាស់	រាន	្ ដបងៀន	។	

រនបៀប

ណដាយម្បធ្ន

្ូរា៉ាសណអសម៉នសុន

ចណមលែើយមកពរីថ្នាក់ដឹកនាំស្សនាចម្ក

ការផ្ល់អុំនណ្យ	ឥត	សំណង	នាំ	ឲ្យ	

្ុណ្យប្ីស្ទមា៉ាស់	រោន់ដត	មាន	ភ្ព	រីករាយ	។	ដយើង	

មានច្ិត្តសប្នុរស		ចំដោះ	រានា	ដបចើន	ជាង	មុន	។	

ដយើង	ដឈាង	នែ	ដៅ	ជួយ	ជនដែល	ទាល់	ខវែះខ្ត		។		

ច្ិត្ត		រ្ស់	ដយើង	មាន	ភ្ពទន់ភ្ន់	។	ដយើង	អត់ដទាស		

ឲ្យ	សបតូវ	ដយើង	នឹក	ចាំ	ពី	មិត្តភក្ដិ	ដហើយ	ដរារព	តាម		

បពះ	។	វិញ្ញាណ	្ ុណ្យប្ីស្ទមា៉ាស់	្ ំភ្ឺ	ឲ្យ	ដយើង	ដ�ើញ		

យា៉ាង	ចបាស់	ដៅ	រោន់	ែួង	បពលឹង	ដហើយ	ដពល	ដយើង		

ដមើល	ដៅ	ជីវិត	ែ៏	មមាញឹក	ក្ននុង	ពិភពដលាក	ដនះ		ដយើង		

រោន់	ដត	មាន	រោរ	ចា្់	អារម្ណ៍	ដៅ	ដលើ	មនុស្ស		ដបចើន		

ជាង	រ្ស់	រ្រ		ទាំងឡាយ	។	ដែើម្ី	យល់	ពី	អត្ន័យ	ពិត		

នន	ប្ីស្ទមា៉ាស់	ដយើង	បតូវ	ដសវងរកដតព្ះវិញ្ញាណ
ននព្ះព្ីស្ទ	្៉ុដណាណះ	។

សូម	ឲ្យ	ដយើងផ្ល់ែូច្ជាព្ះព្ីស្ទរាន
ពបទាន។	រោរ	លះ្ង់ខ្លួន		ឯង	ជា	អំដណាយ	មួយ		

ែ៏	្ រិសុទ្ធ	។	ដយើង	ផ្ដល់	អំដណាយ	ទុក	ជា	រោរ	ចងចាំ		

មួយ	នូវ	អវែី	ៗ 	ទាំងអស់់	ដែល	បពះប្ីស្ទ	រាន	ប្ទាន		។		

សូម	ឲ្យ	ដយើង	ផ្ដល់	អំដណាយ	ដែល	មាន	តនម្	ែ៏	អស់កល្	

រួម	នឹង	អំដណាយ	ដែល	អាច	រាក់	ដ្ក	ឬ	្ ំដភ្ច	ដចាល		

រាន	ដៅ	ន្ងៃ	ណា	មួយ	ផងដែរ	។	ដតើ	ពិភពដលាក	ដនះ		

នឹង	ប្ដសើរ	ដ�ើង	ខ្លាំង	្ ៉ុណាណ	ដៅ	ដ្ើ	ដយើង	ផ្ដល់	អំដណាយ	

នន	រោរ	យល់	ចិត្ត	និង	ក្ដីដមតាតា	នន	រោរ	្ ដបមើ		និង	មិត្តភ្ព	

នន	ក្ដីស្្នុរស		និង	ភ្ពទន់ភ្ន់	ដនាះ	។

ខណៈ	ដែល	្ ុណ្យប្ីស្ទមា៉ាស់	ដនះ	រុំព័ទ្ធ	ដោយ	សិរី	

រ្ស់	ខ្លួន	សូម	ឲ្យ	ដយើង	ដសវែងរក	ពន្ឺ	ផ្កាយ	មួយ	ដែើម្ី	ែឹក	

នាំ	ដយើង	ក្ននុង	រោរ	អ្អរ	ែល់	រោរ	ប្សូត	រ្ស់	បពះអមាចាស់	

ែូចជា	ពួកដោរា	ដែរ	។	សូម	ឲ្យ	ដយើង	ដធវែើ	ែំដណើរ	ដៅ	ភូមិ	

ដ្ដ្្ហិម	ដោយ	វិញ្ញាណ	ដោយ	យក	ជា្់	នឹងខ្លួន	ដយើង	

នូវ	ចិត្តទន់ទា្	ដហើយ	ខវែល់ខ្វាយ	ជា	អំដណាយ	ថ្វាយ	

ែល់	បពះប្ីស្ទ	។	◼

ដកស្រង់ចេញពីការសបជុំធម្មនធិោឋានបុណ្យស្ី្រ្ទមា៉ា្រ់រប្រ់្ ណៈសបធ្ន

ទីមួ�ឆ្នាំ២០១៣។

្រ្រួលអារមមេណ៍ពរីអ�្ថន័យ
ពឈិ�ននបុណ្យម្េរីស្រា៉ាស់



៦០ លីអាេូណ្

«ខ្នុុំរានអ្ិសាឋានេូលសុុំអវីមួយ

ដែលសុំខាន់ប៉ុដន្តខ្នុុំ្ ុុំែឹងនឡើយ

ថ្ខ្នុុំរានេេួលច្នម្ើយឬអត់

ននាះ។នតើខ្នុុំនឹងែឹងនរឿងននះ

យ៉ាងែូច្នម្ច្?»

កា
រ	ទទួល	រាន	ចដម្ើយ	ចំដោះ	រោរ	អធិសាឋាន	បតូវ	រាន	ពិពណ៌នា	ថ្	

ជា	ែំដណើរ	រោរ	មួយ	៖	ែំ្ូង	អ្នក	សិកសា	សំណួរ	រ្ស់	អ្នក	ដៅ	ក្ននុង	

្ំនិត	្នាទា្់	មក	អ្នក	ទូល	សួរ	បពះ	ថ្	ដតើ	ចដម្ើយ	រ្ស់	អ្នក	បតឹមបតូវ	

ដែរ	ឬដទ	។	ប្សិន	ដ្ើ	ចដម្ើយ	រ្ស់	អ្នក	បតឹមបតូវ	បពះអមាចាស់	នឹង		

«	និយាយ	ដោយ	ភ្សា	សុខសាន្ត	»	(	្.	និង	ស.	6:23	)	។

ចុះ	ប្សិន	ដ្ើ	អ្នក	ពុំ	មាន	អារម្ណ៍	នន	ភ្ព	សុខសាន្ត	ែ៏	ដលើស	ល្់	មួយ	វិញ	?	ឬ	ចុះ	

ប្សិន	ដ្ើ	អ្នក	មាន	អារម្ណ៍	ែូចជា	អ្នក	មាន	ចដម្ើយ	មួយ	ដហើយ	្៉ុដន្ត	អ្នក	ពុំ	បរាកែ	ថ្		វា	

្ឺជា	្ ំនិត	រ្ស់	អ្នក	ឬ	មក	ពី	បពះវិញ្ញាណ	្ រិសុទ្ធ	?

ដយាង	តាម	ដអលដឌើរ	ដែវីឌ	ដអ	ដ្ែណា	ក្ននុង	កូរ៉ុម	នន	ពួក	សាវក	ែ្់ពីរ	នាក់		«	វិវរណៈ	

ដកើត	ដ�ើង	ដៅ	ក្ននុង	ចំនួន	ែ៏	តូច	្ ន្តិច	ម្ដងៗ	ដហើយ	បតូវរាន	ផ្ដល់	ឲ្យ	បស្	តាម	្ ំណង	បរាថ្នា	

ភ្ពសក្ដិសម	និងរោរ	ដរៀ្ចំ	ខ្លួន	រ្ស់	ដយើង	»	។ 1	ជានិច្រោល	វា	ពុំ	ដកើត	ដ�ើង	ភ្លាមៗ	

ដនាះ	ដទ	ភ្្ដបចើន	វា	ដកើត	ដ�ើង	«	មួយ	្ នាទាត់	ម្តងៗ	មួយ	សិរោខា្ទ	ម្ដងៗ	»	(	នីនហវែទី	2	

28:30	)	ដហើយ	ជា	ដរឿយៗ	អ្នក	បតូវ	ចា្់	ដផ្ដើម	ជា	មុន	សិន	ពីមុន	អ្នក	មាន	អារម្ណ៍	ថ្	

អ្នក	ែូចជា	មាន	ចដម្ើយ	មួយ	ដពញ	ដលញ	មួយ	ែូដច្នះ	ដែរ	។	ដពល	ខ្ះ	អ្នក	អាច	នឹង	ពុំ	ទទួល	

រាន	ចដម្ើយ	ដសាះ		—	ដនាះ	្ ឺជា	ដពល	ដែល	អ្នក	បតូវ	ដធវែើ	ដោយ	ដសចក្ដី	ជំដនឿ	ថ្	បពះ	នឹង	

ដឆ្ើយ	ត្	ក្ននុងដពលដវលា	បតឹមបតូវ	។

ប្សិន	ដ្ើ	អ្នក	បពួយ	រារម្	ចង់	ែឹង	ថ្	ដតើ	ចដម្ើយ	រ្ស់	អ្នក	មក	ពី	អ្នក	ឬ	មក	ពី	

បពះវិញ្ញាណ	្ រិសុទ្ធ	ដនាះ	សូម	ចងចាំ	ថ្	ចដម្ើយ	ែ៏	ល្	្ ំផុត	នឹង	ជា	ចដម្ើយ	មួយ	ដែល		

«	អដញជើញ	ដហើយ	ញនុះញង់		[	អ្នក	]		ឲ្យ	ដធវែើ	ល្	ដហើយ	ឲ្យ	បសឡាញ់	បពះ	ដហើយ	ឲ្យ	្ ដបមើ	

បទង់	»	។	(	មរ៉ូនណ	7:13	)	។

កំណ�់ចំោំ

	 1.	ដែវីឌ	ដអ	ដ្ែណា	«	The Spirit of Revelation	»	សន្និសីទ	ទូដៅ		ដខ		ដមសា	ឆ្នាំ	2011	។

សណម្មចចឈិ�្តណហើយរង់ចាំ

ម្ពរះវិញ្ញាណ

នា	រែូវ	ដរៅដា	មួយ	ខ្នុំ	រាន	មាន		

អារម្ណ៍	ថ្	ែូចជា	បពះអមាចាស់		

ពុំ	រាន	ប្ទាន	ចដម្ើយ	ែល់	ខ្នុំ		

អំពី	រោរ	សដបមច	ចិត្ត	ែ៏	សំខ្ន់	មួយ	ដ�ើយ	។	ខ្នុំ	រាន	

អធិសាឋាន	ដោយ	ចិត្ត	ដសាមះ	ដរៀង	រាល់	ន្ងៃ	ដែើម្ី	ែឹង	ពី		

បពះទ័យ	រ្ស់	បទង់	ចំដោះ	ខ្នុំ	ដហើយ	ខ្នុំ	រាន	ទូល	បរា្់		

បទង់	អំពី	អវែី	ដែល	ខ្នុំ	មាន	្ ំណង	ចង់	ដធវែើ	។	ដោយ	ដៅ		

ដត	រាមន	ទទួល	រាន	ចដម្ើយ	ជាក់	លាក់	មួយ	ខ្នុំ	រាន	ដធវែើ		

រោរ	សដបមច	ចិត្ត	រ្ស់	ខ្នុំ	។	ភ្លាម	ដនាះ	ខ្នុំ	រាន	ទទួល		

អារម្ណ៍	ពី	បពះវិញ្ញាណ	ដ្្ង	សាក្សី	ចំដោះ	ខ្នុំ	ថ្	រោរ		

សដបមច	ចិត្ត	ដែល	ខ្នុំ	ដធវែើ	នឹង	ជួយ	ខ្នុំ	ឲ្យ	រីកចដបមើន	ដហើយ		

ដប្	រោលាយ	រោន់	ដត	ែូចជា	បពះវរ្ិតា	រ្ស់	ខ្នុំ	ដែល	្ ង់		

ដៅ	សាថានសួ្៌	។	ដពល	ខ្ះ	ដយើង	បតូវ	ដធវែើ	សកម្ភ្ព		

ដែើម្ី	ទទួល	រាន	ចដម្ើយ	មួយ	—	បពះវរ្ិតា	សួ្៌	ដរារព	

ែល់	សិទ្ធិ	ដបជើស	ដរើស	រ្ស់	ដយើង	និង	្ ំណង	បរាថ្នា	ែ៏	

សុចរិត	រ្ស់	ដយើង	។	ប្សិន	ដ្ើ	ដយើង	នឹង	រស់	ដៅ	ដោយ	

សក្ដិសម	ដនាះ	បពះវិញ្ញាណ	រ្ស់	បទង់	នឹង	ែឹកនាំ	ដយើង	

ដៅ	ក្ននុង	្ ំណង	បរាថ្នា	រ្ស់	ដយើង	ដោយសារ	វា	នឹង	បស្	

តាម	បពះទ័យ	រ្ស់	បទង់	។

អាបមនោយអជអាេុ១៦ឆ្នាំរដ្ឋេូថាហ៍ស.រ.អា

អ�់ធមេ�់ណហើយខ្ជាប់ខ្ជលួន

មួយ	រយៈ	រោល	ពី	មុន	ខ្នុំ	រាន		

តាំង	ចិត្ត		ខ្លួន	ឯង	ឲ្យ	អធិសាឋាន	ទូល	

សូម	ឱរោស	្ ដបមើ	។	ខ្នុំ	រាន	្ ិត	

អំពី	រដ្ៀ្	ដែល	ខ្នុំ	អាច	ជួយ	ែល់	

មនុស្ស	ែនទ	្៉ុដន្ត	ខ្នុំ	ពុំ	រាន	ទទួល	នូវ	អវែី	ដែល	ខ្នុំ	រាន	ដជឿ		

ថ្	ជា	រោរ	្ ំផុស	្ ំនិត	មួយ	ដនាះ	ដ�ើយ	។	ខ្នុំ	រាន	ចា្់	

ដផ្ដើម	រាក់	ទឹក	ចិត្ត	្នាទា្់	មក	អ្នក	មាដាយ	រ្ស់	ខ្នុំ	រាន		

ដចកចាយ	នឹង	ខ្នុំ	នូវ	អាលមា៉ា	5:40	៖		«	អវែី	ក៏	ដោយ		

ដែល	ល្	ដចញ	មក	ពី	បពះ	»	។	ខ្នុំ	រាន	ែឹង	ថ្	្ំនិត	សងៃ្់	

សាងោត់	នន	រោរ	្ ដបមើ	ដែល	ខ្នុំ	មាន	ពិត	ជា	រោរ	្ ំផុស	្ ំនិត		

មក	ពី	បពះវិញ្ញាណ	្ រិសុទ្ធ	។	ខ្នុំ	ែឹង	ថ្	រោរ	អធិសាឋាន		

ការអឆ្ើយ តប ទាំងឡាយ អធ្វើ អឡើង ្រ្នុង អោល បំណង ទុ្រ ជា �ំនួយ នរិង ទែ្សនវិែ័យ ររិន សរន ជា ការ្បកាែ េំពី អោលលទ្រិ សាែនាច្្រ ជា ផ្ូវការ អនាះ អទ ។

សំណួរនឈិងចណមលែើយ



យ
ុវវ័យ

រ្ស់	ដយើង	ដតង	ដត	ទទួល	រាន	ចដម្ើយ	ជានិច្	ដយើង		

បរាន់ដត	បតូវ	មាន	ចិត្ត	អត់ធ្ត់	ខ្ជា្់	ខជលួន	ដហើយ	ទុក	ចិត្ត		

ដលើ	បពះអមាចាស់	។

លពីប៊មីប៊មីអាេុ១៦ឆ្នាំអូរីហ្ិនស.រ.អា.

អធឈិស្ឋានសូមជំនួយ

ខ្នុំ	ធាលា្់	រាន	អធិសាឋាន	ដហើយ	រាន	ទទួល	ចដម្ើយ		

ចំដោះ	ដរឿង	ជាដបចើន	្៉ុដន្ត	ដរឿង	ដែល	ខ្នុំ	ចងចាំ	្ ំផុត		

្ឺជា	ដរឿង	ទាក់ទង	នឹង	កិច្រោរ	សាលា	។	ពីមុន	រោរ		

ប្�ង	ខ្នុំ	រាន	អធិសាឋាន	ឲ្យ	មាន	ចិត្ត	សងៃ្់	សាងោត់	ដហើយ		

អាច	នឹក	ចាំ	អវែីៗ	ដែល	ខ្នុំ	រាន	សិកសា	។	ជាដបចើន	ែង	ខ្នុំ		

រាន	ចាំ	អំពី	ោលា	ទាំង	បសុង	នន	ដមដរៀន	ដែល	ខ្នុំ	ែឹង	ថ្		

ខ្នុំ	នឹង	ពុំ	អាច	ចងចាំ	វា	ដោយ	រាមន	ជំនួ	យ	រ្ស់	បទង់		

រាន	ដ�ើយ	។	បទង់	រាន	ប្ទាន	ពរ	ែល់	ជីវិត	រ្ស់	ខ្នុំ	

ដហើយ	ខ្នុំ	ឲ្យ	តនម្	ចំដោះ	អនុភ្ព	នន	រោរ	អធិសាឋាន	និង	

បពះដចសាដា	រ្ស់	បទង់	ដែល	ខ្នុំ	រាន	ទទួល	តាមរយៈ	រោរ	

អធិសាឋាន	ដនាះ	។

យអមិលពីប៊មីអាេុ១៨ឆ្នាំេវពីនយស្នពបយទសអូពសារាលពី

្រុកចឈិ�្តណលើម្ពរះវិញ្ញាណ

ដពល	អ្នក	ដរៀន	ទុក	ចិត្ត	ដលើ	

បពះវិញ្ញាណ	្ រិសុទ្ធ	ដហើយ	អភិវឌ្ឍ	

សមត្ភ្ព	ដែើម្ី	សារល់	អំពី	រដ្ៀ្	

ដែល	បពះវរ្ិតា	សួ្៌	ដឆ្ើយ	ត្	ែល់	

អ្នក	ដនាះ	អ្នក	នឹង	ដ�ើញ	ថ្		អ្នក	អាច	មាន	បពះវិញ្ញាណ	

ប្្់	ដពល	។	សូរដសៀង	រ្ស់	បទង់	្ ំផុស	ដយើង	យា៉ាង	ទន់	

ភ្ន់	ថ្	ប្សិន	ដ្ើ	ដយើង	្ ិត	ដត	អំពី	ដរឿង	ដលាកិយ	ដនាះ	

ដយើង	ពុំ	សដងកត	ដ�ើញ	នូវ	រោរ	ខ្សឹ្	បរា្់	និង	អារម្ណ៍	

ដែល	មក	ពី	សាថាន	សួ្៌	ដ�ើយ	។	្៉ុដន្ត	ប្សិន	ដ្ើ	ដយើង	នឹង	

រស់	ដៅ	តាម	រ	ដ្ៀ្	ដែល	ដយើង	្ ួរ	រស់	ដៅ	ដនាះ	ដយើង	នឹង	

មាន	រោរ	សនយា	ដនះ	ជានិច្	ថ្	ដយើង	នឹង	ែឹង	ដៅ	ក្ននុង	ែួង	

ចិត្ត	រ្ស់	ដយើង	នូវ	អវែី	ដែល	បពះវិញ្ញាណ	នឹង	មាន	្ ន្ទវូល		

ជា	រោរ	ដឆ្ើយ	ត្	ចំដោះ	រោរ	ទូល	អងវែរ	រ្ស់	ដយើង	។

ស៊ិយស្ទើររីប៊មីរ៉ូអាេុ២៤ឆ្នាំយបសកកម្ម្ ័រ្ូ

អាយឡយពគយពបស៊មីលខាង្ ្លួង

ការបំផុសេំនឈិ�ណកើ�ណេើង

មួយចំដណកម្ដងៗ

«នៅន្លនយើងដសវងរក

ការបុំផុស្ ុំនិតនែើម្ី

ជួយន្វើការសនពមច្ច្ិត្ត

ព្ះអមាចាស់ពបទានការ

បុំផុស្ ុំនិតែ៏ដផ្អមដលហែមេន់ភ្ន់។ការណ៍ទាុំងននះ

តពមូវឲ្យនយើង្ ិតអនុវត្តនសច្ក្ីជុំននឿន្វើតាម

ន្លខ្ះ្ ុះពារនេើយន្វើសកម្មភា្។វាកពម

ណ្ស់ដែលច្នម្ើយទាុំងពសុងច្ុំនពាះបញ្ហាែ៏សុំខាន់

ឬស្មនុ្សាមញបុំផុតនកើតមាននឡើងក្នុងន្លដតមួយ

ននាះ។ជានិច្្កាលវានកើតនឡើងមួយបន្តិច្ម្ងៗ

នោយមាន្ ុំនិតមិននច្ះច្ប់នឡើយ»។

ដអលន�ើររីឆ្ែជីសកត(១៩២៨-២០១៥)ក្នុងកូរ៉ុមនន្ ួកសាវក

ែប់្ ីរនាក់«Learning to Recognize Answers to 
Prayer»សន្ិសីេេូនៅដខតុលាឆ្នាុំ១៩៨៩។

សំណួរបនាទាប់

ស្កល្ងវណហើយចាំណមើល!

ដពល	ខ្ះ	បពះអមាចាស់	តបមូវ	ឲ្យ	

ដយើងដធវែើ	សកម្ភ្ព	បស្	តាម	

ដសចក្ដី	ជំដនឿ	រ្ស់	ដយើង	ពីមុន	

ដយើង	ទទួល	រាន	ចដម្ើយ	ែ៏	ដពញ	

ដលញ	មួយ	។	ដតើ	អ្នក	ចង់	ែឹង	ថ្		ោក្យ	សម្ដី	នន	បរាជាញា	

វាង	នវ	ពិត	ជា	្ ទ្ញ្ញត្តិ	មួយ	មក	ពី	បពះ	ដែរ	ឬ	ដទ	?	ែូដច្នះ	

សូម	រស់	ដៅ	តាម	្ ទ្ញ្ញត្តិ	ដនាះ	។	ដតើ	អ្នក	ចង់	ែឹង	ថ្	

បពះ្ម្ីរមរមន	ពិត	ដែរ	ឬ	ដទ	?	ែូដច្នះ	សូម	អាន	បពះ្ម្ីរ	

ដនះ	!	សូម	ទុក	ចិត្ត	ដលើ	រោរ	សនយា	ដៅ	ក្ននុង	យ៉ូោន	

7:17៖	«	ដ្ើ	អ្នក	ណា	ចង់	ដធវែើ	តាម	បពះហឫទ័យ	បទង់	

ដនាះ	នឹង	រាន	ែឹង	ជា	ដសចក្ដី	្ ដបងៀន	ដនះ	មកពី	បពះ	ឬ	ជា	

ខ្នុំ	និយាយ	ដោយ	អាង	ខ្លួន	ខ្នុំ	»	។

យព្ស្នុនអូអាេុ១៩ឆ្នាំរដ្ឋេូថាហ៍ស.រ.អា.

ណដាយម្ពរះណចស្ដាននម្ពរះម្េរីស្

ខ្នុំ	រាន	ទស្សនា	រោរ	ចាក់	ផសាយ	

កម្វិធី	ជួ្	សំដណះ	សំណាល		

ជាមួយ	នឹង	ដអលដឌើរ	រា៉សរាន	

និង	សរ៊ិដស្ទើរ		អូសាកាសុន	ដពល	

យុវវ័យ	មានាក់	រានសួរ	សំណួរ	ែូច	រានា	ដនះ	អំពី	រោរ	ទទួល	

រាន	ចដម្ើយ	នានា	។	សរ៊ិដស្ទើរ		អូសាកាសុន		រាន	ែកបសង់	

ពី	មរ៉ូនណ	7:16៖	តាមរយៈ	«	បពះដចសាដា	និង	

«ន្លខ្ះខ្នុុំ្ ុុំមានអារម្មណ៍

ថ្សក្ិសមនែើម្ីេេួលរាន

នសច្ក្ីពសឡាញ់្ ីព្ះអង្គ

សន្គ្រះនឡើយ។នតើខ្នុុំអាច្

យកឈ្ះនលើអារម្មណ៍ននះ

នេើយសារល់តនម្របស់ខ្លួនឯង

តាមរនបៀបណ្?»

ពបសិននបើអ្កមានបុំណងនែ្ើយនឹងសុំណួរននះសូមនផ្ើច្នម្ើយ

របស់អ្កនិងរូប្តច្បាស់មួយសន្ឹកឲ្យរានពតឹមន្ងៃេី១៥

ដខមករឆ្នាុំ២០១៨នៅកាន់ន្េេុំ្័រliahona .lds .org
(សូមច្ុច្«Submit an Article»)។

ច្នម្ើយអាច្នឹងពតូវរានដកសពមួលនឡើងវិញពបសិននបើវាដវងន្ក

ឬមិនសូវច្បាស់លាស់។

អំដណាយ	ទាន	នន	បពះប្ីស្ទ	.	.	.	អ្នក	រាល់រានា	អាច		

ែឹង	ដោយ	ែំរិះ	ែ៏	ឥត	ដខ្ចាះ	ថ្	មក	ពី	បពះ	»	។	្ទ្ម្ីរ		

ដនាះ	្ គ្ហាញ	ដយើង	ថ្	ដយើង	នឹង	មាន	លទ្ធភ្ព	ែឹង	អំពី	

បពះទ័យ	រ្ស់	បពះ	ចំដោះ	ដយើង	ជាមួយ	នឹង	ែំរិះ	ែ៏	ឥត	

ដខ្ចាះ	។	សូម	សាដា្់	តាម	បពះវិញ្ញាណ	ដហើយ	អ្នក	នឹង	ែឹង	

អំពី	ចដម្ើយ	។

សារ៉យអសអាេុ១៧ឆ្នាំសាន់តាកាតារីោពបយទសយពបស៊មីល



៦២ លីអាេូណ្

េីកដន្ងរបស់នយើង

ការបនងកើតមិត្តភក្តិ្ ្មី

ណពល	ឪពុក	មាដាយ	រ្ស់	ខ្នុំ	បរា្់	ខ្នុំ	ថ្	ប្ួសារ		

រ្ស់	ខ្នុំ	នឹង	ផ្លាស់	្ ្ដវូរ	លំដៅោឋាន	ខ្នុំ	មាន	

ចិត្ត	រំដភើ្	ខ្លាំង	ណាស់	ដែើម្ី	មាន	មិត្ត	ភក្ដិ	្ ្ី	។	ដពល	

ដយើង	រាន	ដៅ	ែល់	ទីបកុង	្ ្ី	រ្ស់	ដយើង	ដយើង	រាន	ដៅ	

បពះវិោរ	។	ខ្នុំ	អាច	មាន	អារម្ណ៍	ពី	បពះវិញ្ញាណ	យា៉ាង	

ខ្លាំង	ដៅ	ទី	ដនាះ	ដហើយ	ខ្នុំ	រាន	ែឹង	ថ្	ដរឿង	ប្្់	យា៉ាង		

នឹង	រាន	ល្	ប្ដសើរ	។

មិន	យូរ	្ ៉ុនាមន	ខ្នុំ	រាន	ចា្់ដផ្ដើម	ដៅ	សាលា	ដរៀន	្ ្ី	

រ្ស់	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	្ ឺជា	ពួក	មរមន	ដត	មានាក់	្ ត់	ដៅ	ក្ននុង	សាលា	

ដនាះ	។	ដពល	ខ្នុំ	រាន	ដែើរ	ចូល	ដៅ	ខ្នុំ	មាន	អារម្ណ៍	ពុំ	

បសណុក	ចិត្ត	ដសាះ	។	ខ្នុំ	អាច	ែឹង	ថ្	ខ្នុំ	ខុស	ដ្្ក	ពី	

សិស្ស	ដផ្សង	ដទៀត	។

្៉ុនាមនសរាដាហ៍	ែំ្ូង	ខ្នុំ	រាន	ពយាយាម	រកមិត្ត		

ភក្ដិ	។	្៉ុដន្ត	ខ្នុំ	មាន	អារម្ណ៍	ពុំ	បសណុក	ក្ននុង	ចិត្ត	ដទ	!		

ខ្នុំ	រាន	ពយាយាម	អង្គនុយ	ដក្រ	មនុស្ស	ខុសៗ	រានា	ដៅ	មុខ		

វិជាជា	នីមួយៗ	ដហើយ	អង្គនុយ	ញាដំ	អាោរ	ន្ងៃ	បតង់	ដៅ	តុ	

ខុសៗ	រានា	ដរៀង	រាល់	ន្ងៃ	។	វា	ទំនង	ែូច	ជា	ខ្នុំ	ចំណាយ	

កមាលាំង	ដោយ	ឥត	ប្ដយាជន៍	។

ខ្នុំ	រាន	សដបមច	ចិត្ត	ខិត	ខំ	ដធវែើ	ជា	្ ំរូ	ល្	មួយ	ែល់	សិស្ស	

រួម	ថ្នាក់	រ្ស់	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	រាន	ដផ្ដាត	ដលើ	រោរ	អភិវឌ្ឍ	ខ្លួន	រ្ស់	

បកុម	យុវនារី	និង	រោរ	សិកសា	បពះ្ម្ីរ	ដោយ	ឧសសាហ៍	។	

ដពល	ខ្នុំ	រាន	ខិត	ខំ	ពយាយាម	ខ្នុំ	រាន	យល់	ែឹង	យា៉ាង	

ចបាស់	ថ្	ខ្នុំ	្ ឺជា	្ ុបតី	មានាក់	រ្ស់	បពះ	ដហើយ	ថ្	បទង់	

បសឡាញ់	ខ្នុំ	។

រោល	ដពល	ដវលា	ដចះ	ដត	កន្ង	ដៅ	ដហើយ	ខ្នុំ	រាន	្ ន្ត	

ដធវែើ	ទដងវែើ	ទាំងដនះ	ខ្នុំ	រាន	សមារល់	ដ�ើញ	ដរឿង	មួយ	្ ឺ	៖		

ខ្នុំ	រាន	ចា្់ដផ្ដើម	មាន	មិត្ត	ដៅ	ឯ	សាលា	ដរៀន	។	វា	ោក់	

ែូចជា	មនុស្ស	ជាដបចើន	បតូវ	រាន	ទាក់ទាញ	ឲ្យ	ចូលមក	ជិត	

ខ្នុំ	។	ពួកដ្	រាន	និយាយ	ថ្	ខ្នុំ	មាន	អំពី	ឥរិយា្្	យា៉ាង	

ល្បតឹមបតូវ	។	ខ្នុំ	រាន		ែឹង	ថ្	វា	ដកើត	ដ�ើង	ដោយសារ	ខ្នុំ	

ដធវែើ	ឲ្យ	ពន្ឺ	រ្ស់	ខ្នុំ	រាន	ភ្ឺ	ដ�ើង	។	ខ្នុំ	មាន	ឥរិយា្្	ខុស	

ពី	មិត្ត	រួម	ថ្នាក់	រ្ស់	ខ្នុំ	ខ្នុំ	រាន	ដស្ៀក	ោក់	សមរម្យ	ខ្នុំ	រាន	

ដប្ើ	ោក្យ	សម្ដី	ល្ៗ	ដហើយ	ខ្នុំ	មាន	សណាតាន	ចិត្ត	ល្	ចំដោះ	

មនុស្ស	ែនទ	។

ដយើង	ទាំងអស់	រានា	្ ឺជា	កូនដៅ	រ្ស់	បពះ	។	ខ្នុំ	មាន	

អំណរ	្ ុណ	ខ្លាំង	ណាស់	ដែល	ខ្នុំ	រាន	ដធវែើ	ឲ្យ	ពន្ឺ	រ្ស់	

ខ្នុំ	រាន	ភ្ឺ	ដ�ើង	ដទាះ	ជា	ខ្នុំ	មាន	អារម្ណ៍	ពុំ	បសណុក	ក្ននុង	

ចិត្ត	ក្ដី	។	ខ្នុំ	ែឹង	ថ្	ដយើង	ពុំ	ដែល	ទុក	ឲ្យ	ដៅ	ដត	ឯង	ដ�ើយ	

ប្សិន	ដ្ើ	ដយើង	ដៅ	ខ្ង	បពះអមាចាស់	!	◼

អរអបកា ែ៊មី អកាះ ្ពីនែ៍ អេែអវើឌ ្បអទែ កាណាោ
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អំ
�នុង	កម្វិធី	ម៉្វូតឆល	ដយើង	រាន	ទទួល	កិច្រោរ	មួយ	

ដែើម្ី	រោលាយ	ជា	អ្នក	ផ្សពវែ	ផសាយ		សាសនា	តាមរយៈ	

រោរ	មាន	នែ	្ ូ	មានាក់	ដោយ	ដចកចាយ	ទី្នាទាល់	រ្ស់	ដយើង	

ជាមួយ	នឹង	្ ុ្្គល	មានាក់	ដែល	ពុំ	ដមន	ជា	សមាជិក	និង	

ដោយ	រោរ	ឲ្យ	បពះ្ម្ីរ	មរមន	មួយ	កបាល	ែល់	មិត្ត	រ្ស់	

ដយើង	ដែល	ពុំ	ដមន	ជា	សមាជិក	។

្នាទា្់	ពី	កម្វិធី	ម៉្វូតឆល	ខ្នុំ	រាន	សូម	ោក្យ	ទូនាមន	

ខ្ះៗ	ពី	អ្នក	មាដាយ	រ្ស់	ខ្នុំ	។	រាត់	រាន	សនយា	ែល់	ខ្នុំ	ថ្	

ប្សិន	ដ្ើ	ខ្នុំ	រាន	អធិសាឋាន	ដោយ	ដសចក្ដី	ជំដនឿ	ដហើយ	

សូម	បពះវរ្ិតា	សួ្៌	ដនាះ	បទង់	នឹង	ដឆ្ើយ	ត្	ជា	បរាកែ	។

ខ្នុំ	រាន	ចំណាយ	ដពល	ពីរ	សរាដាហ៍	ដទើ្	រាន	រក	

ដ�ើញ	មនុស្ស	មានាក់	ដែល	សុខចិត្ត	ទទួល	យក	បពះ្ម្ីរ	

មរមន	។	ែំ្ូង	ដ�ើយ	ខ្នុំ	បតូវរានដ្		្ ែិដសធ	ម្ដង	ដហើយ	

ម្ដង	ដទៀត	។	ខ្នុំ	មាន	ចិត្ត	ធុញ	បទាន់	នឹង	រោរ	ឈឺចា្់	រហូត	

ែល់	ខ្នុំ	ដស្ទើរ	ដត	មិនចង់	ដធវែើ	ដទៀត	ដ�ើយ	។

មាន	យ្់	មួយ	ខ្នុំ	រាន	សុ្ិន	ដ�ើញ	បស្តី	មានាក់	ដែល	ជា	

មិត្ត	ជិត	ស្និទ្ធ	នឹង	ប្ួសារ	រ្ស់	ខ្នុំ	។	ដពល	ខ្នុំ	រាន	សុ្ិន	ខ្នុំ	

រាន	ែឹង	ថ្	រាត់	្ ឺជា	មនុស្ស	មានាក់	ដែល	ខ្នុំ	និង	នែ	្ ូ	រ្ស់	

ខ្នុំ	បតូវ	ដៅ	ជួ្	។	ដពល	ខ្នុំ	រាន	ដបរោក	ពី	ែំដណក	ខ្នុំ	រាន	

អរ្ុណ	បពះអមាចាស់	ដែល	រាន	ជួយ	ែល់	ខ្នុំ	។

ដៅ	កម្វិធី	ម៉្វូតឆល	្ នាទា្់	ដទៀត	នែ	្ ូ	រ្ស់	ខ្នុំ	និង	ខ្នុំ	

រាន	សរដសរ	ទី្នាទាល់	រ្ស់	ដយើង	ដៅ	ទំព័រ	ខ្ង	មុខ	នន	

បពះ្ម្ីរ	ដនាះ	ដហើយ	រាន	ដរៀ្ចំ	ដផ្	ដឈើ	មួយ	ក្ន្តក	យក	

ដៅ	ជូន	បស្តី	ដនាះ	។	ដយើង	រាន	ដៅ	ផ្ទះ	រ្ស់	រាត់	រាន	

ដរាះ	ទាវារ	រ្ស់	រាត់	ដហើយ	រាន	រង់	ចាំ	។	ដទាះ	្ ី	ខ្នុំ	មាន	

រោរ	ភ័យ	ខ្លាច	ថ្	រាត់	នឹង	្ ែិដសធ		ក្ដី	ក៏	ខ្នុំ	រាន	បរា្់	

ខ្លួន	ឯង	ឲ្យ	មាន	ដសចក្ដី	ជំដនឿ	ខ្ះ	ផងដែរ	។	ដៅ	ទី	្ ំផុត	

រាត់	រាន	ដចញ	មក	ដោយ	ទឹក	មុខ	រីករាយ	ដហើយ	រាន	

បពមទទួល	បពះ្ម្ីរ	មរមន	។

តាម	រយៈ	្ ទពិដសាធន៍	ដនះ	ខ្នុំ	រាន	ដរៀន	ថ្	

	ដពល	អ្នក	មាន	ដសចក្ដី	ជំដនឿ	្ ន្តិច	ដទៀត	ដហើយ	អ្នក		

ែឹង	ថ្	បពះវរ្ិតាសួ្៌	បទង់	្ ង់	ដៅ	ទីដនាះ	អ្នក	អាច		

គ្យ	នឹង	ទទួល	អារម្ណ៍	ថ្	ដរឿង	ដែល	ពុំ	ដធវែើ	ដៅ	រាន			

វា	នឹង	អាច	ដធវែើ	រាន	។	◼

រា៉ផ្ន់អហ្សល េរិល សារ័រ អាអររិ្រ

ខ្នុំ	រាន	សដបមច	ចិត្ត	យក	ដពល	មួយ	សរាដាហ៍	ដែើម្ី	សបមាក	ពី	រោរ	ហវែឹក	ោត់	ពយាណូ	។	ប្ូ	្ ដបងៀន	ពយាណូ	រ្ស់	

ខ្នុំ	ពុំ	រាន	អនុញ្ញាត	ចំដោះ	រោរ	ឈ្់សបមាក	ដនះ	ដទ	ដហើយ	អ្នក	មាដាយ	រ្ស់	ខ្នុំ	ក៏	ពុំ	អនុញ្ញាត	ែូច	រានា	ដែរ	។	អស់	

រយៈដពល	មួយ	សរាដាហ៍	ដពញ	ខ្នុំ	ពុំ	រាន	ហវែឹក	ោត់	ដសាះ	។	ខ្នុំ	រាន	្ ិត	ថ្	វា	ជា	ដពល	ែ៏	អសាចារ្យ	ណាស់	ដោយសារ	ខ្នុំ	

មាន	ដពល	ែ៏	ល្	មួយ	ដែើម្ី	សបមាក	ដហើយ	ដធវែើ	ដរឿង	ដផ្សង	ដទៀត	។

ភ្ព	រីករាយ	រាន	្ ញ្្់	ដៅ	យ្់	ន្ងៃ	បពហស្តិ៍	ដពល	អ្នក	មាដាយ	រ្ស់	ខ្នុំ	រាន	រំឭក	ខ្នុំ	ថ្	ខ្នុំ	នឹង	មាន	ដមដរៀន	ពយាណូ	

ដៅ	បពឹក	ដស្ក	។	ខ្នុំ	រាន	្ ិត	ថ្	ខ្នុំ	មាន	ែំដណាះ	បសាយ	មួយ	៖	ខ្នុំ	រាន	ដបរោក	ពី	ដែក	មួយ	ដមា៉ាង	មុន	ដហើយ	រាន	

ចា្់ដផ្ដើម	ហវែឹក	ោត់	។	្៉ុដន្ត	ខ្នុំ	រាន	ែឹង	ថ្	រោរ	ខិតខំ	រ្ស់	ខ្នុំ	មាន	តិច	តួច	ដហើយ	យឺត	ដពល	។	ខ្នុំ	រាន	រីករាយ	នឹង	

ដសរីភ្ព	ក្ននុង	រោរ	ដបជើស	ដរើស	្៉ុដន្ដ		ខ្នុំ	ពុំ	រាន	្ ិត	ពី	ផល	វិរាក	ដនាះ	ដទ	។

លុះ	ដស្ក	ដ�ើង	ដពល	ខ្នុំ	រាន	ជួ្	នឹង	ប្ូ	្ 	ដបងៀន	រ្ស់	ខ្នុំ	ផល	វិរាក	រាន	ចា្់ដផ្ដើម	ដ្ើក	្ គ្ហាញ	។	ខ្នុំ	បតូវ	សារភ្ព	

ថ្	ខ្នុំ	ពុំ	រាន	ហវែឹក	ោត់	ដទ	ដហើយ	ប្ូ	្ ដបងៀន	រ្ស់	ខ្នុំ	រាន	បរា្់	ខ្នុំ	ថ្	ខ្នុំ	្ ួរ	្ ដន្ម	ដមា៉ាង		រោរ	ហវែឹក	ោត់	ដែល	ខ្នុំ	រាន	ខក	

ខ្នដនាះ		ពី	ដលើ	ដមា៉ាង	ហវែឹក	ោត់	ធម្តា	រ្ស់	ខ្នុំ	។

ខ្នុំ	មាន	អំណរ	្ ុណ	ចំដោះ	ដមដរៀន	ដែល	ខ្នុំ	រាន	ដរៀន	អំពី	សិទ្ធិ	ដបជើស	ដរើស	ភ្រកិច្	និង	រោរទទួល	ខុសបតូវ	។	រាល់	

រោរ	ដបជើស	ដរើស	មាន	នូវ	ផល	មួយ	ដហើយ	ខ្នុំ	រាន	ដរៀន	ថ្	ខ្នុំ	នឹង	ដធវែើ	រោរ	សដបមច	ចិត្ត	រាន	ប្ដសើរ	ប្សិន	ដ្ើ	ខ្នុំ	ចំណាយ	

ដពល	ពិចារណា	ពី	ផល	វិរាក	ដនាះ	ជា	មុន	សិន	។	◼

អប្្រ អេ� រែ្ឋ យូថាហ៍ ែ.រ.អា.



៦៤ លីអាេូណ្

ណដាយហូលរីណខវ័រធរីង�ុន

ដផ្អកនៅនលើែុំនណើរនរឿង្ ិត

«ចសេៀងេចសមៀងអំពីសពរះរជកុមារសពរះស្ី្រ្ទ៖េរូរឲ្យអ្កជធិ្ខាងរប្រ់អ្កដឹងថា

អ្ក្ វល់ខាវា�»(Children’s Songbook,ល.រ.៥១)។

សេលែរា៉		ចូល	ចិត្ត	ទំដនៀម	ទមាលា្់	ន្ងៃ	ឆ្ង	្ ុណ្យ	ប្ីស្ទ	មា៉ាស់	រ្ស់	ប្ួសារ	នាង		

ណាស់	។	ែំ្ូង	ពួកដ្	រាន	្ រិដភ្្	បតីែុត	សបមា្់	អាោរ	ដពល	លាងោច		

និង	នំ	�ុក	�ី	្ ុណ្យ	ប្ីស្ទមា៉ាស់	ជា	្ ដង្ម	។	្នាទា្់	មក		ពួកដ្	រានដៅ	ដែើរ			

ដលងដៅ		ផសារ		្ ុណ្យ	ប្ីស្ទមា៉ាស់	។	ដពល	ពួកដ្	រាន	មក	ែល់	ផ្ទះ	ពួកដ្	រាន		

អាន	ែំដណើរ	ដរឿង	អំពី	្ ុណ្យ	ប្ីស្ទមា៉ាស់	ដៅ	ក្ននុង	បពះ្ម្ីរ	្ រ៊៊ី្	រួម	រានា	។	ដហើយ	ពី	មុន	

ដពល		ចូល	ដែក	ពួកដ្	្ ំភ្ឺ	ដែើម	ប្ីស្ទមា៉ាស់	ជា	ដលើក	ែំ្ូង	ដហើយ	ដ ើ្ក	អំដណាយ		

ម្ដង	មួយៗ	។	វា	្ ឺ	ជា	រាបតី	ដែល	ដ្្រា៉	ចូល	ចិត្ត	្ ំផុត		ក្ននុង	មួយ	ឆ្នាំ	។	នាង	ដស្ទើរ	ដត	ពុំ		

អាច	រង់ចាំ	វា	រាន	ដទ	!

រហូត	ែល់	អ្នក	មា៉ាក់	រាន	ដធវែើ	រោរ	ប្រោស	មួយ	ដ�ើង	។

«	ដៅ	ឆ្នាំ	ដនះ	ដយើង	នឹង	មាន	ដភ្ៀវ	ពិដសស	មានាក់	សបមា្់	ន្ងៃ	ឆ្ង	្ ុណ្យ	

ប្ីស្ទមា៉ាស់	។	ដតើ	ដៅ	ចាំ	ដលាក	បសី	ដរនដណើរ	រាន	ដទ	?	»

ដ្្រា៉	រាន	្ ងៃវូរ	។	«	ដតើ	រាត់	ជា		អ្នក	ជិតខ្ង		ដែល	ដលាក	រា៉ា	រាន	អដញជើញ	ដៅ	

បពះវិោរ	រោល	ពី	សរាដាហ៍	មុន	ដមន	ដទ	?	»

«	បតឹមបតូវ	ដហើយ	។	ឥ�វូវ	ដនះ	ដលាក	រា៉ា	កំពុង	ដត	ដៅ	ទទួល	រាត់	»	។

ដ្្រា៉	រាន	ទមាលាក់	ខ្លួន	អង្គនុយ	ចុះ	ដលើ	ដរៅអី	។	ដតើ	នាង	អាច	្ ន្ធវូរ	ចិត្ត	ដហើយ	រីករាយ		

ដពល		មាន	មនុស្ស	ដ្្ក	មុខ	មានាក់	រាន	យា៉ាង	ែូច	ដម្ដច	?	ន្ងៃ	ឆ្ង	្ ុណ្យ	ប្ីស្ទ	មា៉ាស់	ពិត	ជា			

បតូវ	្ ំផ្លាញ	អស់	ដហើយ	!	ដមនដហើយ	ដលាក	បសី	ដរ៉ដណើរ		ពុំ	រាន	ដៅ	បពះវិោរ	ដទ	ដពល	

រា៉ា	រាន	អដញជើញ	រាត់	ដនាះ	។		ប្ដហល	ជា	រាត់	ក៏	ពុំ	មក	ដពលដនះ	ដែរ	ក៏	ថ្	រាន	។

្៉ុដន្ត	ដពល	ដលាក	រា៉ា	ចូល	មក	ក្ននុង	ផ្ទះ	«	ដភ្ៀវ	ពិដសស	»		រូ្	ដនាះ	រាន	មក	ជាមួយ	

នឹង	រាត់	។	ដលាក	បសី		ដរ៉ដណើរ	ទំនង	ជា	ដនឿយ	ហត់	ដហើយ	ពុំ	ស្បាយ	ចិត្ត	ដទ	។	ដ្្រា៉	

រាន	និយាយ	ោក្យ	សួស្ដី	។	្៉ុដន្ត	នាង	ពុំ	ចង់	និយាយ	អវែី	ដផ្សង	ដទៀត	ដទ	។	ែល់	ដពល		

អាោរ	ដពល	លាងោច	នាង	ដផ្ដាត	ដត	ដលើ	ចានអាោរ	រ្ស់	នាង	ខណៈ	ដែល		មា៉ាក់	និង	រា៉ា	

ជដជក	ជាមួយ	នឹង	ដលាក	បសី		ដរ៉ដណើរ	។

មាន	សំដ�ង	ែ៏	បសទន់	មួយ	រាន	សួរ	ដ�ើង	ថ្		«	ដតើ	ក្លួយ	ធាលា្់	ចូល	ដរៀន	ថ្នាក់		

ររាំ	ដទ	?	»	។	ដ្្រា៉	រាន	សដងកតដ�ើញ	ថ្	ដលាក	បសី		ដរ៉ដណើរ	កំពុង	រង់ចាំ	ចដម្ើយ		

ង្ញៀវងៅ

ន្ងៃឆលែរបុណ្យ្េដីស្ទម៉ាស់

វាដ្ងដ្ជារស្ីដ៏ល្អបំ្ុ្ក្នុងមួ�ឆ្នាំ។

ឥ�ភូវចនរះវាបំផ្លាញអ្រ់ចេើ�!
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រ្ស់	នាង	។	នាង	រាន	ងក់	កបាល	ដហើយ	ដមើល	ដៅ	ចាន	អាោរ	រ្ស់	នាង	វិញ	។

ដលាក	បសី		ដរ៉ដណើរ		រាន	ខ្សឹ្ៗ	ថ្	«	អរ៊ំ	ក៏	ធាលា្់	ដរៀន	ដែរ	»	។	«	ដតើ	រដ្ៀ្	រាំ	អវែី	ដៅ	

ដែល	ក្លួយ	ចូល	ចិត្ត	ជាង	ដ្	?	»

ដ្្រា៉	រាន	ញាក់	សាម	ដហើយ	រុញ	្ ដន្	ដលង	ក្ននុង	ចាន	រ្ស់	នាង	។

ដលាក	បសី	ដរ៉ដណើរ		រាន	ត្	ថ្	«	អរ៊ំ	ចូល	ចិត្ត	ររាំ	រាដ�	»	។	«	រោល	ពី	ដៅ	ដរៀន	

សាកលវិទយាល័យ	អរ៊ំ	ដៅ	ក្ននុង	បកុម	ររាំ	មួយ	។	មាន	ឆ្នាំ	មួយ		ដយើង	រាន	ដធវែើ	ែំដណើរ	

ជុំវិញ	ទវែី្	អឺរ៉ុ្	។	វា	អសាចារ្យ	ណាស់	»	។

ដ្្រា៉	រាន	ដងើ្	មុខ	ដ�ើង	។	ដរឿង	ដនាះ	ពិត	ជា	អសាចារ្យ	ដមន	។

ដ្្រា៉	រាន	សួរ	ថ្	«	ដតើ	អរ៊ំ	ចូល	ចិត្ត	អវែី	ដផ្សង	ដទៀត	ដែរ	ដទ	?	»

ដលាក	បសី	ដរ៉ដណើរ	រាន	ញញឹម	្ ន្តិច	។	«		ដលង	ពយាណូ	។	និង		្ ណិត	វិទយា	»	។

ដ្្រា៉	រាន	ដ ើ្ក	ដភ្នក	ធំៗ	។	«	ពិតដមន	ឬ	?	្ណិត	វិទយា	្ ឺជា	មុខវិជាជា	ដែល	ខ្នុំ		

ចូល	ចិត្ត	!	»

សបមា្់	ដពលដវលា	ដែល	ដៅ	សល់	អំ�នុង	អាោរ	ដពល	លាងោច	ដនាះ	ដ្្រា៉	រាន	

និយាយ	នឹង	ដលាក	បសី		ដរ៉ដណើរ	រហូត	។	នាង	រាន	ែឹង	ថ្	ដលាក	បសី	ដរ៉ដណើរ		មាន	

ខ្នុុំបគ្ហាញនសច្ក្ីពសឡាញ់ែល់អ្កជិតខាងរបស់ខ្នុុំដែលរស់នៅ

មានាក់ឯងនោយនៅសួរសុខេុក្ខរាត់នេើយ្ ូររូបឲ្យរាត់នមើល!

ជឈិលណ�អាយុ១០ឆ្នាំរដ្ឋកាលរីហ្វនូញ៉ាស.រ.អា

សញ្ញា្បត	ដផ្នក	្ ណិតវិទយា	ពី	មោវិទយាល័យ	ដហើយ	រាន	សិកសា	ដែើម្ី	រោលាយ	ជា		

សាបសាតាចារ្យ	ដផ្នក	្ ណិត	វិទយា	ដពល	រាត់	រាន	ជួ្	នឹង	សាវាមី	រ្ស់	រាត់	។	សាវាមី	

រ្ស់	រាត់	រាន	ដធវែើ	រោរ	ដបជើស	ដរើស	មិន	ល្	មួយ	ចំនួន	ដហើយ	ឥ�វូវ	ដនះ	ដៅ	ក្ននុង	មន្ទីរ		

�ុំ	ោំង	។

្នាទា្់	ពី	អាោរ	ដពល	លាងោច	រួច	ដ្្រា៉	រាន	ដៅ	ដក្រ	ដលាក	បសី		ដរ៉ដណើរ	រោល	ពួកដ្	

ដែើរ	ដមើល	ផសារ	លក់	រ្ស់	រ្រ្ុណ្យ	ប្ីស្ទមា៉ាស់	។	ដហើយ	ដពល	ពួកដ្	រាន	អាន	

ែំដណើរ	ដរឿង	អំពី	្ ុណ្យ	ប្ីស្ទមា៉ាស់	នាង	រាន	ដចកបពះ្ម្ីរ	ជាមួយ	នឹង	ដលាក	បសី		

ដរ៉ដណើរ	ដែើម្ី	រាត់	អាច	ដមើល	តាម	។

មិន	យូរ	្ ៉ុនាមន	ដពលដវលា		ដ្ើក	អំដណាយ	ក៏	មក	ែល់	។	ដ្្រា៉	ទទួល	រាន	សដម្ៀក	

្ំោក់	ដែក	យ្់	ែ៏	កក់ដរៅដា	ពណ៌	សាវាយ	មួយ	ចំនួន	។	នាង		អន្ទះសារ	ចង់	ោក់	វា	!	

្៉ុដន្ត	នាង		មាន	អារម្ណ៍	អាណិត	ែល់	ដលាក	បសី		ដរ៉ដណើរ	ដោយ	សារ	រាត់	រាមន	រាន	

អំដណាយ	អវែី	ដសាះ	។

រំដពច	ដនាះ	មា៉ាក់រាន	ហុច	អំដណាយ	មួយ	ដៅ	ដលាក	បសី		ដរ៉ដណើរ	។	ដលាក	

បសី	ដរ៉ដណើរ	រាន	ញញឹម	ទាំង	ដអៀន	ខ្មស់	ដហើយ	ដ្ើក	រាន	ដបសាម	ដជើង	ពណ៌	ដខៀវ		

មួយ	្ ូ	។	រាត់	រាន	ដងើយ	ដមើល	មុខ	អ្នក	មា៉ាក់	ទាំង	ទឹក	ដភ្នក	រលីង	រដលាង	។	«	សូម	

អរ្ុណ	។	ដលាក	បសី	ពុំ	ចាំ	រាច់		ឲ្យអវែី	មក	ខ្នុំ	ដនាះ	ដទ	»	។

ដ្្រា៉	រាន	ដៅ	្ ន្ទ្់	ដែក	រ្ស់	នាង	ដហើយ	ោក់	ដខ្អាវ	ដែក	យ្់	្ ្ី	រ្ស់		

នាង	។	នាង	ពុំ	អាច	ឈ្់	្ ិត	ពី	ដលាក	បសី		ដរ៉ដណើរ		រាន	ដ�ើយ	។	រាត់	ទំនង	

ជា	មាន	អំណរ	្ ុណ	ខ្លាំង	ណាស់	ដែល	ទទួល	រាន	ដបសាម	ដជើង	សបមា្់	្ ុណ្យ	

ប្ីស្ទមា៉ាស់	!

ដពល	នាង	ោក់	ដបសាម	ដជើង	រ្ស់	នាង	នាង	រាន	ឮ	ត្ន្តី	ែ៏	ពីដរាះ	ចា្់	ដផ្ដើ	ម	

ដលង	។	នាង	រាន	រត់	ចុះ	ដៅ	ដបរោម	ផ្ទះ	ដ�ើញ	អ្នក	មា៉ាក់	និង	ដលាក	រា៉ា	ដបចៀង	ចដបមៀង	

្ុណ្យ	ប្ីស្ទ	មា៉ាស់	រោល	ដលាក	បសី		ដរ៉ដណើរ		ដលង	ពយាណូ	។	ដ្្រា៉	រាន	ចូល	រួម	។	

ដពល	នាង	រាន	ដបចៀង	អារម្ណ៍	ែ៏	កក់	ដរៅដា	មួយ	រាន	ផុស	ដ�ើង	ដៅ	ក្ននុង	ែួង	ចិត្ត	រ្ស់	

នាង	។	នាង	រាន	្ ិត	ថ្	«	ខ្នុំ	្ ិត	ថ្	វា	មិន	អាបកក់	ដទ	ដែល	មាន	ដភ្ៀវ	ដៅ	ន្ងៃ	ឆ្ង	

្ុណ្យ	ប្ីស្ទមា៉ាស់	»	។

ដៅ	ន្ងៃ	អាទិត្យ	ដលាក	បសី	ដរ៉ដណើរ	រាន	មក	បពះវិោរ	ដហើយ	អង្គនុយ	ជាមួយ		

ប្ួសារ	រ្ស់	ដ្្រា៉	អំ�នុង	រោរ	ប្ជុំ	សាបរោម៉ង់	។	រាត់	ដមើល	ដៅ	ែូចជា	រីករាយ		

ណាស់	។	ដ្្រា៉	រាន	ញញឹម	ដពល	នាង	រាន	ដចក	ដសៀវដៅ	ទំនុក	តដមកើង	ដមើល		

ជាមួយ	នឹង	ដលាកបសី		ដរ៉ដណើរ	។	ប្ដហល	វា	ែល់	ដពល	ដែើម្ី	្ ដន្ម	ទំដនៀម		

ទមាលា្់	្ ្ី	មួយ	ដៅ	ន្ងៃ	ឆ្ង	្ ុណ្យ	ប្ីស្ទមា៉ាស់	ដហើយ	។	◼

អ្កនធិពន្រ្រ់ចៅរដ្ឋនអោេរូ្រ.រ.អា។
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្េួសារ	រ្ស់	ដយើង	រាន	រស់ដៅ	កដន្ង	ជាដបចើន	ជុំ	វិញ	ពិភពដលាក	។	ដយើង	រាន	ជួ្	នឹង	មនុស្ស		

ជាដបចើន	ប្ដភទ	ដហើយ	មាន	ឱរោស	ជាដបចើន	ដែើម្ី	ដចក	ចាយ	ែំណឹងល្	។	កូនៗ	រ្ស់	ដយើង		

រាន	ផ្ដល់	ពរជ័យ	ែល់	មនុស្ស	ែនទដទៀត	តាមរយៈ	រោរ	ដចកចាយ	ទី្នាទាល់	រ្ស់	ពួកដ្	។

ដពល	កូនៗ	រ្ស់	ដយើង	ដៅ	ដក្ង	ដយើង	រាន	រស់ដៅ	ប្ដទស	រោហសាក់សាថាន	។	ដៅ	ដពល	ដនាះ	រាមន	

ពួក	អ្នក	ផ្សពវែផសាយ	សាសនា	ដៅ	ក្ននុង	ប្ដទស	ដនាះ	ដទ		។	ដពល	មិត្តភក្ដិ	និង	អ្នក	ជិត	ខ្ង	ចង់	សាដា្់	

អំពី	ែំណឹងល្	ដនាះ		ច�ើង	បតូវ	ដធវែើ	ជា	ពួក	អ្នក	ផ្សពវែផសាយ	សាសនា	!

កូន	បសី	រ្ស់	ដយើង	ដឈាមះ	មា៉ាដណ	រាន	ដចកចាយ	ែំណឹងល្	នឹង	មិត្ត	រ្ស់	នាង	ដឈាមះ	

អាលីយ៉ូណា	។	អាលីយ៉ូណា	រាន	សដបមច	ចិត្ត	បជមុជ	ទឹក	ដោយ	មាន	រោរ	អនុញ្ញត	ពី	

មាដាយ	រ្ស់	នាង	ដែល	ដបរោយ	មក	ដទៀត	រាត់	រាន	បជមុជទឹក	ជាមួយ	នឹង	្ ្វូន	បសី	រ្ស់	

អាលីយ៉ូណា	។	្ី្ៗ	ដនះ	អាលីយ៉ូណា	រាន	ដរៀ្រោរ	នឹង	យុវជន	ែ៏	សុចរិត	មានាក់	ដៅ	ក្ននុង	

បពះវិោរ	្ រិសុទ្ធ	ដមនដហរ៊ត្ិន	នូវដយា៉ាក	ដហើយមា៉ាដណ	បតូវ	ដៅ	ចូល	រួម	ដៅ	ទីដនាះ	!	

នាង	មាន	ចិត្ត	រីករាយ	ជា	ខ្លាំង	ដោយសារ	នាង	រាន	ជួយ	មិត្ត	រ្ស់	នាង	ឲ្យ	ដរៀន	អំពី	

បពះដយសរ៊ូវ	ប្ីស្ទ	។

ដពល	ដយើង	រស់ដៅ	រែ្ឋ	ដវើរជីញា៉ា	ស.រ.អា.	កូនប្ុស	រ្ស់	ដយើង	ដឈាមះ	ប្ីស		ស្ិត	

ដៅ	ក្ននុងថ្នាក់		កុមារ	។	មិត្ត	មានាក់	រ្ស់	ប្ីស	និង	ប្ួសារ	រ្ស់	រាត់	រាន	ចា្់	ដផ្ដើម	ជួ្	

នឹង	ពួក	អ្នក	ផ្សពវែផសាយ	សាសនា	។	ប្ីស	រាន	ជួយ	្ ដបងៀន	ប្ួសារ	ដនាះ	។	រាត់	រាន	

ដបតៀម	ខ្លួន	ពី	មុន	ដមដរៀន	នីមួយៗ	ដហើយ	រាន	ជួយ	ដឆ្ើយ	សំណួរ	្ ស់	ពួកដ្	។	ប្ួសារ	

ដនាះ		រាន	សដបមច	ចិត្ត	បជមុជទឹក	។	្នាទា្់	ពី	ដនាះ	មក	ប្ីស	ពុំ	ដែល	រារម្	ថ្	រាត់	ពុំ	

អាច	្ ដបមើ	ដ្សកកម្	រាន	ដ�ើយ	។	រាត់	រាន	ែឹង	ថ្	រាត់	អាច	ដធវែើ	កិច្រោរ	ដនះ	រាន	!

ដៅ	បរា	មួយ	ដទៀត	មាន	្ ុរស	មានាក់	រាន	មក	ដធវែើ	រោរ	ដៅ	ផ្ទះ	រ្ស់	ដយើង	។	ភរិយា	

រ្ស់	ខ្នុំ	រាន	អរ្ុណ	ែល់	រាត់	ដពល	រាត់	រាន	ដធវែើ	កិច្រោរ	ច្់	។	នាង	រាន	ដោល	ថ្	

«	ដយើង	ចង់	ឲ្យ	អំដណាយ	មួយ	ែល់	ដលាក	»	។	នាង	រាន	ឲ្យ	បពះ	្ ម្ីរ	មរមន	មួយ	កបាល	

ដៅ	្ ុរស	ដនាះ	។

្ុរស	ដនាះ	ពុំ	ស្បាយ	ចិត្ត	ដ�ើយ	។	រាត់	ពុំ	រាន	យល់	អំពី	អវែី	ដែល	ដយើង	ដជឿ	ដនាះ	

ដទ	។	រាត់	រាន	្ ិត	ថ្	ដយើង	ពុំ	ដជឿ	ដលើ	បពះដយសរ៊ូវ	ប្ីស្ទ	ដទ	។

ប្ីស	មានចិត្ត	រោលាោន	ដហើយ	រាន	ដចក	ទី្នាទាល់	រ្ស់	រាត់	ជាមួយ	នឹង	្ ុរស	ដនាះ	។	

ប្ីស	រាន	បរា្់	ថ្	រាត់	្ ឺ	ជា	សមាជិក	នន	សាសនាចបក	នន	បពះដយសរ៊ូវ	នន	ពួក្រិសុទ្ធ	ន្ងៃ	

ចុងដបរោយ	។	រាត់	រាន	និយាយ	ថ្	រាត់	ដជឿ	ដលើ	បពះដយសរ៊ូវ	។

មាន	កូនដៅ	ជាដបចើន	រ្ស់	បពះវរ្ិតា	សួ្៌	ពុំ	ែឹង	អំពី	ែំណឹងល្	ដនះ	ដទ	។	មាន	មនុស្ស	ខ្ះ	

ដទៀត	ពុំ	ែឹង	ថ្	ដយើង	ដជឿ	ដលើ	បពះដយសរ៊ូវ	ដ�ើយ	។	មនុស្ស	ទាំងដនះ	បតូវ	រោរ	មនុស្ស	មានាក់	ដែល	

មាន	សណាតាន	ចិត្ត	ល្	ដហើយ	និយាយ	នឹង	ពួកដ្	។	ដយើង	អាច	មានភ្ពរោលាោន	ដហើយ	

ដចកចាយ	ទី្នាទាល់	រ្ស់	ដយើង	។	ដយើង	អាច	ជួយ	មនុស្ស	ែនទ	ដទៀត	ឲ្យ	ដរៀន	អំពី	បពះដយសរ៊ូវ	

ប្ីស្ទ	រាន	!	◼

ចូរកាលាហានងហើេ
ណដាយដអលណឌើរ

ផលប៊មីដផបណ្ើរ

ក្នុង្ ួកច្ិតសិបនាក់

សចកចាេ!
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ពួក	្ រិសុទ្ធ	រាន	សា	ង	សង់ទីបកុង	ែ៏	បសស់	សាអាត	មួយ	ដៅ	បជលង	ភ្នំ		សលត៍	ដលក	ដហើយ	រាន	ចំណាយ	ដពល	40	ឆ្នាំ	ក្ននុង	រោរ	សាង	សង់	បពះវិោរ	

្រិសុទ្ធ		សលត៍	ដលក	ដនះ	។	សាសនាចបក	រាន	រីកចដបមើន	យា៉ាង	ខ្លាំង	ចា្់	តាំង	ពី	ដពល	ដនាះ	មក	។	ឥ�វូវ	ដនះ	មាន	បពះវិោរ	្ រិសុទ្ធ	ចំនួន	156	

កដន្ង	ដែល	រាន	សាងសង់	ច្់	សពវែ	ប្្់	ដៅ	ជុំវិញ	ពិភពដលាក	ដហើយ	បពះ្មី្រ	មរមន	បតូវ	រាន	្ កដប្	ជា	110	ភ្សា	!	ប្ធាន	្ូមា៉ាស	ដអស	

ម៉នសុន	្ឺ	ជា	ពយារោរី		រ្ស់		ដយើង	ដៅ	សពវែន្ងៃ	ដនះ	។	ដតើ	អ្នក	អាច	ជួយ	សាសនាចបក	ឲ្យ	្ ន្ត	រីកចដបមើន	តាម	រដ្ៀ្ណា	?

សាសនាច្កបច្ចុប្បន្ន
្ររូមចសបើររូបភាពទាំងចនរះចដើម្ីដេកចា�

ចរឿងនានាអំពីសបវ្្ធិសា្រនាេសក!

រូបភាពម្បវ�្តឈិស្សនាចម្ក

រច្
នា
រូប
ភា
្
នោ

យ
ន
ប
ត
អ
ិម
វា
យ
ន្
ក
ន�

ើរ

នយើងសង្ឹមថ្អ្ករានរីករយនឹងលុំោប់ននរូបភា្ពបវត្តិសាសនាច្ពកក្នុងឆ្នាុំននះ!

អ្កអាច្ដសវងរករូបភា្កាល្ ីមុននៅនលើន្េេុំ្័រ liahona .lds .org ។

ពបធ្នម៉នសុន
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ណដាយដាស៊មីណជនសឈិនម័ររីស

ដផ្អកនៅនលើែុំនណើរនរឿង្ ិត

«ចពលោ្ ្នុំមានេធិ្្ល្អ្រប្នុរ្រចេើ�ជួ�មនុ្រ្មានាក់ដដល្ ្នុំច�ើញ្្នុំមាន

អារម្មណ៍រីករ�ខាលាំងោ្រ់»(Children’s Songbook,	ល.រ.197)។

ម៉ា
ដតអូ		រាន	ដមើល	លំោត់	្ ណិត	វិទយា	ដៅ	ដលើ	រោដារ	ដខៀន	ដហើយកត់		វា	យា៉ាង	

ដលឿនចូល		ក្ននុង	ដសៀវ	ដៅ	រ្ស់	រាត់	។	្ណិត	វិទយា	្ ឺជា	មុខ	វិជាជា	ដែល	រាត់	

ចូល	ចិត្ត	ែូដច្នះ	រាត់	ពិត	ជា	ចង់	ដផ្ដាត	រោរ	យក	ចិត្ត	ទុក	ោក់	ខ្លាំង	ណាស់	។	្៉ុដន្ត	រាត់	

សាដា្់	ពុំ	សូវ	ឮ	នូវ	អវែី	ដែល	ដលាកបសី	សាន់តូស		កំពុង	និយាយ	ដ�ើយ	ដោយ	សារ	មិត្ត	

រ្ស់	រាត់	ដឈាមះ	ោនីដយ៉ល	កំពុង	ដតជដជក	រានា		ដែរ	។

«	សាងោត់	!	ោនីដយ៉ល	រានា	សាដា្់	មិន	ឮ	ដទ	!	»	មា៉ាដតអូ	រាន	និយាយ	ខ្សឹ្ៗ	។	

្៉ុដន្ត	ោនីដយ៉ល	ដៅ	ដត	និយាយ	ដទៀត	។	ដៅ	ទី	្ ំផុត	អ្នក	បសី	សាន់តូស	រាន	

ឮរាត់	។

ដលាក	បសី	សាន់	តូ	រាន	និយាយ	ថ្	«	ោនីដយ៉ល	កូន	រំខ្ន	ដទៀត	ដហើយ	»	។	

«	កូន	រាន	ទទួល	រោរ	បពមាន	មួយ	រួច	ដហើយ	។	ឥ�វូវ	កូន	បតូវ	ឲ្យ	សំ្ុបត	មួយ	ែល់	

អ្នក	ប្ូ	»	។

ោនីដយ៉ល	រាន	ែក	យក	សំ្ុបត	ពណ៌	បកហម	ដចញ		ពី	តុ	រ្ស់	រាត់	យឺតៗ	ដហើយ	

ឲ្យ	វា	ដៅ	ដលាកបសី	សាន់	តូស	។	រាត់	រាន	ទមាលាក់	សាម	ចុះ	ដហើយ	សម្ឹង	ដមើល	ដៅ	

កបមាលឥែ្ឋ	។	ដលាកបសី	សាន់តូស	រាន	ឲ្យ	សំ្ុបត	ដៅ	សិស្ស	ដែល	មាន	ឥរិយា្្	

សំបុ្្រ្ណ៌ តកហម
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ល្	ដហើយ	សាដា្់	្ គ្រ្់	។	សិស្ស	ទាំង	ឡាយ	រាន	សរដសរ	ដឈាមះ	រ្ស់	ខ្លួន	ដៅ	ដលើ	

សំ្ុបត	ដហើយ	ោក់	វា	ដៅ	ក្ននុង	្ ូ	មួយ	ជា	ដរៀង	រាល់	ន ង្ៃ	។	្៉ុដន្ត	បតូវ	ឲ្យ	សំ្ុបត	មួយ	ដៅ	

វិញ	ប្សិន	ដ្ើ	មាន	ឥរិយា្្	មិន	ល្	។	ដរៀងរាល់	ន្ងៃ	សុបក	ដលាក	បសី	សាន់តូស	

រាន	លូក	យក		សំ្ុបត		មួយ			ពី	្ ូ	មក	ដហើយ	អ្នក	ដែល	ឈ្នះ	អាច	ដបជើស	យក	រគ្វាន់	ដៅ	

ក្ននុង	ហិ្	រគ្វាន់	រ្ស់	ថ្នាក់	!	ោនីដយ៉ល	រាន	ឲ្យ	សំ្ុបត	ជាដបចើន	បត�្់	ដៅ	វិញ	ដោយ	

សារ	ដត	រោរ	និយាយ	ដបចើន	ែូដច្នះ	ជា	ដរឿយៗ	ដឈាមះ	រ្ស់	រាត់	មិន	បតូវ	រាន	ទាញ	ចា្់	

រាន	ដ�ើយ	។	មា៉ាដតអូ	មិន	ស្បាយ	ចិត្ត	ដសាះ	ដោយ	ដ�ើញ	ោនីដយ៉ល	រាត់	្ ង់	

សំ្ុបត	មួយ	ដទៀត	។

លុះ	ែល់	ដពល	សបមាក	មា៉ាដតអូ	រាន	រត់	ដចញ	ដៅ	ដលង	រាល់	ដៅ	ដលើ	ទីលាន	

រាល់	ទាត់	។	រាត់	រាន	ដ�ើញ	ោនីដយ៉ល	កំពុង	ឈរ	ដត	មានាក់	ឯង	ដៅ	ដក្រ	ដទាង	។	

រាត់	អាច	ែឹង	ថ្	ោនីដយ៉ល	កំពុង	ដត	យំ	។	មា៉ាដតអូ	ចង់	ជួយ	រាត់	ឲ្យ	មាន	អារម្ណ៍	

ល្	វិញ	។

មា៉ាដតអូ	រាន	សួរ	ថ្	«	ដតើ	ឯង	ចង់	ដលង	រាល់	ទាត់	ដទ	?	»

ោនីដយ៉ល	មិន	និយាយ	អវែី	ទាំងអស់	។	មា៉ាដតអូ	រាន	ពយាយាម	និយាយ	នឹង	រាត់	

ដ្ម	ដទៀត	្៉ុដន្ត	ោនីដយ៉ល	រាន	គ្ក	ដចញ	។

«	មិន	អី	ដទ	រានា	នឹង	ដៅ	ឯ	ទីលាន	រាល់	ទាត់	ប្សិន	ដ្ើ	ឯង	្ ្ដវូរ	ចិត្ត	»	។

មា៉ាដតអូ	រាន	ដៅ	ដលង	រាល់	ជាមួយ	នឹង	មិត្ត	រ្ស់	រាត់	ដផ្សងដទៀត	្៉ុដន្ត	រាត់		

ដៅ	ដត	្ ិត	ែល់	ោនីដយ៉ល	។	មា៉ាដតអូ	ដទើ្	ដត	មាន	អាយុ	បរាំ្ី	ឆ្នាំ	ដហើយ	មិន	យូរ		

្៉ុនាមន	នឹង	បតូវ	បជមុជ	ទឹក	។	រាត់	ចង់	រោលាយ	ែូចជា	បពះដយសរ៊ូវ	ដហើយ	ដធវែើ	ជា	មិត្ត	ែ៏		

ល្	មានាក់	។	ដតើ	មាន	អវែី	មួយ	ដែល	រាត់	អាច	ដធវែើ	ដែើម្ី	ជួយ	ែល់	ោនីដយ៉ល	កុំ	ឲ្យ	ជួ្នឹង	

្ញ្ហា	ដទៀត	រាន	ដទ	?

លុះ	ដស្ក	ដ�ើង	សិស្ស	ទាំង	អស់	កំពុង	អាន	ែំដណើរ	ដរឿង	មួយ	ជា	បកុម	តូចៗ	។		

្៉ុដន្ត	ជំនួស	ឲ្យ	រោរ	អាន		ោនីដយ៉ល	រាន	ដរាះ	ដសៀវដៅ	រ្ស់	រាត់	ដ�ើង	ដៅ	ដលើ		

យា៉ាង	ខ្ស់	។

ម្ពរះណយស៊ូវបានបង់ន្លែជួសណយើង
មា៉ានតអូរានឲ្យសុំបុពតជុំនួសោនីដយ៉លនោយសាររាត់ខវល់ខាវាយ្ ី

ោនីដយ៉ល។នយើង្ ុុំអាច្បង់ន្្ជួសអុំន្ើរាបរបស់មនុស្សមានាក់នផ្សង

នេៀតរាននឡើយប៉ុដន្តព្ះនយស៊ូវព្ីស្ទអាច្!នោយសារពេង់ពសឡាញ់

នយើងព្ះនយស៊ូវរានបង់ន្្ជួសនៅរល់អុំន្ើរាបទាុំងឡាយរបស់

នយើង។ន្លនយើងន្វើអវីមួយខុសនយើងអាច្ដពបច្ិត្តនេើយេេួលរាន

ការអភ័យនទាស។ព្ះនយស៊ូវអាច្ជួយនយើងឲ្យពបព្ឹត្តកាន់ដតពបនសើរ!

មា៉ាដតអូ	រាន	ពយាយាម	្ ញ្ឈ្់	រាត់	។	«	ោនីដយ៉ល	ដយើង	បតូវ	អាន	ដសៀវដៅ		

កុំ	ដលង	ដបចើនដពក	»	។

ោនីដយ៉ល	រាន	ដរាះ	ដសៀវដៅ	ដនាះ	ម្ដង	ដទៀត	។	ដលាកបសី	សាន់តូស	រាន	

ដ�ើញ	វា	ដស្ទើរ	ដត	្ ៉ះ	នឹង	ពិោន	។	រាត់	រាន	ដែើរ	មក	រក	ោនីដយ៉ល	ដហើយ	រាន	ហុចនែ	

រាត់ទា	រសុំ	សំ្ុបត	មួយ	។	ោនីដយ៉ល	រាន	លូក	នែ	ចូល	ដៅ	ក្ននុង	តុ	រ្ស់	រាត់	។	រាត់	

មាន	ទឹក	មុខ	តក់	ស្នុត	រោល	រាត់		្ ន្ត	រាវ	រក	សំ្ុបត	ដនាះ	។

«	យា៉ា្់	ដហើយ	!	រាត់	បរាកែ	ជា	អស់	សំ្ុបត	ដហើយ	!	»	មា៉ាដតអូ	រាន	្ ិត	។	

ប្សិន	ដ្ើ	រាមន	សំ្ុបត	មាន	ន័យ	ថ្	ោនីដយ៉ល	បតូវ	ដៅ	ក្ននុង	ថ្នាក់	ដពល	សបមាក	។	

មា៉ាដតអូ	ចា្់	ដផ្ដើម	្ ិត	។	ដតើ	រាត់	អាច	ដធវែើ	អវែី	ខ្ះ	?	រួច	រាត់	មាន		្ ំនិត	ល្	មួយ	។

ដលាកបសី	សាន់តូស	រាន	និយាយ	ថ្	«	ោនីដយ៉ល	ប្សិន	ដ្ើ	កូន	រាមន	សំ្ុបត	

ឲ្យ	អ្នក	ប្ូ	ដទ	អញ្ឹង	—	»

មា៉ាដតអូ	រាន	ែក	ែដង្ើម	ដវងៗ	។	រាត់	រាន	សួរ	ថ្	«	អ្នក	ប្ូ	សាន់តូស	ដតើ	ខ្នុំ	អាច	

ឲ្យ	ជំនួស	រាត់	រាន	ដទ	?	»

សិស្ស	ដផ្សង	រាន	សាងោត់	។	រាមន	សិស្ស	ណា	មានាក់	ធាលា្់	សួរ	អ្នក	ប្ូ	ដ្្	ដនះ	ពី	មុន	

ដនាះ	ដ�ើយ	។	មា៉ាដតអូ	មិន	បរាកែ	ក្ននុង	ចិត្ត	ថ្	អ្នក	ប្ូ	នឹង	ត្	វិញ	យា៉ាង	ណា	ដទ	។

ដលាកបសី	សាន់តូស	ទំនង	មាន	រោរ	ភ្ញាក់	ដផ្ើល	។	្នាទា្់	មក	រាត់	រាន	ញញឹម	។	

«	កូន	ជា	មិត្ត	ែ៏	ល្	មានាក់	។	ពិត	ជា	រាន	កូន	អាច	ឲ្យ	សំ្ុបត	ជំនួស	ោនីដយ៉ល		

រាន	»	។	មា៉ាដតអូ	រាន	ហុច	សំ្ុបត	រ្ស់	រាត់	មួយ	ឲ្យ	ដៅ	ដលាកបសី	សាន់តូស	។

ោនីដយ៉ល	រាន	និយាយ	ថ្	«	អរ្ុណ	មា៉ាដតអូ	។

មា៉ាដតអូ	រាន	ត្	ថ្	«	មិន	អី	ដទ	!	»	«	ដតើ	ឥ�វូវ	ដនះ	ឯង	ចង់	អាន	ជាមួយ	រានា	ដទ	?	»

ោនីដយ៉ល	រាន	ងក់	កបាល	ដហើយ	រាន	ដរើស	ដសៀវដៅ	រាត់	ដ�ើង	។

រោល	ោនីដយ៉ល	រាន	ចា្់ដផ្ដើម	អាន	មា៉ាដតអូ	រាន	មាន	អារម្ណ៍	កក់ដរៅតា	ដហើយ	

រីករាយ		ដៅ	ក្ននុង	ចិត្ត	។	្ំនិត	ល្	ដនាះ	ដកើត	ដចញ	មក	ពី	បពះវិញ្ញាណ	្ រិសុទ្ធ	!	មា៉ាដតអូ	

រាន	ែឹង	ថ្	បពះដយសរ៊ូវ	សពវែ	បពះទ័យ	ឲ្យ	រាត់	ជួយ	ែល់	ោនីដយ៉ល	—	ដោយសារ	

បទង់	ក៏	បសឡាញ់	ោនីដយ៉ល	។	ដហើយ	មា៉ាដតអូ	ទទួល	អារម្ណ៍	ពី	ដសចក្ដីបសឡាញ់	

រ្ស់	បពះដយសរ៊ូវ	ផង	ដែរ	!	◼

អ្កនធិពន្រ្រ់ចៅរដ្ឋ�រូថាេ៍្រ.រ.អា.។
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ដកស្រង់ពី« Repentance:  
A Joyful Choice » Liahona,
ដ្វិេ្ធិកាឆ្នាំ២០១៦ទំព័រ១២១–១២៤។

ង្រើការស្បចិ្រ្តអាចជួេខញចុំឲ្យមនចិ្រ្ត

រីករាេតាមរងបៀបណា?

ចណមលែើយមកពរីស្វក

ណដាយដអលណឌើរ

ណឌលជរីណរនឡាន់

ក្នុងកូរ៉ុមនន្ ួក

សាវកែប់្ីរនាក់

ន្លពេង់អភ័យនទាសឲ្យនយើងននាះនយើង

អាច្មានអារម្មណ៍រីករយផងដែរ។

ពេង់មានព្ះេ័យរីករយន្លនយើង

នពជើសនរើសនែើម្ីដពបច្ិត្ត។

ព្ះនយស៊ូវអាច្អភ័យនទាសឲ្យនយើងរាន

នោយសារពេង់រានបង់ន្្អុំន្ើរាបរបស់នយើង

រួច្នេើយ។ពេង់មានព្ះេ័យច្ង់អភ័យនទាសឲ្យ

នយើងនោយសារពេង់ពសឡាញ់នយើង។

ការដពបច្ិត្តមានន័យថ្នយើងគ្កនច្ញ្ ីអុំន្ើរាប

នេើយបដងវរែួងច្ិត្តរបស់នយើងមករកព្ះវិញ។
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ក
ុមា
រ

ង្ល	ដអលដឌើរ	ដឌល	ជី	

ដរនឡាន់	មាន	អាយុ	

12	ឆ្នាំ	ប្ួសារ	រ្ស់	ដលាក	រាន	

រស់	ដៅ	ក្ននុង	ប្ដទស	សរ៊ុយដអត	។	ដៅ	ន្ងៃ	

អាទិត្យ	មួយ	មិត្ត	រ្ស់	ដឌល	ដឈាមះ	ដស្តោវាន	

រាន	យក	ផ្វែ៏	ធំ	មួយ	និង	ដឈើ	្ ូស	ចូល	ដៅ	ក្ននុង	

អរារ	សាសនាចបក	។	ដឌល	រំដភើ្	ចិត្ត	ណាស់	។	ដឌល	រាន	

យក	ផ្វដនាះ	មក	ដហើយ	ែុត	ឆ្នលួន	រ្ស់	វា	។	ដលាក	ចង់	ពន្ត់	ឆ្នលួន	ដនាះ	្៉ុដន្ត	ដលាក	

រាន	ដធវែើ	ឲ្យ		រលាក	បមាម	នែ	ដហើយ	ក៏	បជុះ	ផ្វ	ដនាះ	ដៅ	នឹង	ឥែ្ឋ	!	ដឌល	និង	ដស្តោវាន	

រាន	ដមើល	ដោយ	រោរ	ភ័យ	ស្នុត	ដពល	ឆ្នលួន	ដនាះ	្ ន្ត	ដឆះ	។

ផ្វដនាះ	ក៏	រាន	ផ្ទនុះ	ដ�ើង	!	ក្ិន	ែ៏	អាបកក់	មួយ	រាន	សាយ	ភ្យ	ដពញ	សាល	

ប្ជំុ	។	រំដពច	ដនាះ		ដឌល	និង	ដស្តោវាន	រាន	ដរើស	កដម្ទច	ផ្វ	ដនាះ	ដហើយ	រាន	ដ្ើក	

្ង្លួច	ឲ្យ	ក្ិន	ដហើរ	ដចញ	។	ពួករាត់	រាន	សង្ឹម	ថ្	នឹង	រាមន	នរណា	មានាក់	កត់	

សមារល់	ពួករាត់	ដ�ើយ	។

ដពល	មនុស្ស	រាន	មក	រោរ	ប្ជុំ	សាបរោម៉ង់	ពួកដ្	រាន	ែឹង	។	ក្ិន	ដនាះ	ខ្លាំង	

ណាស់	រហូត	ដធវែើ	មនុស្ស	ទាំងដនាះ	ពុំ	អាច	ដផ្ដាត	អារម្ណ៍	ដលើ	រោរ	ប្ជុំ	រាន	ដ�ើយ	។	

ដឌល	មាន	អារម្ណ៍	ខ្មស់	ដអៀន	និង	អាមា៉ាស់	ជា	ខ្លាំង	។	ដលាក	រាន	ែឹង	ថ្	អវែី	ដែល	

ដលាក	រាន	ដធវែើ	ដនាះ	្ ឺ	ដធវែើ	ឲ្យ	បពះវរ្ិតា	សួ្៌	អាក់	អន់	បពះទ័យ	។

្នាទា្់	ពី	ដមា៉ាង	បពះវិោរ	ប្ធាន	លីន្រ៊ឺក	ជា	ប្ធាន	សាខ្	រាន	សុំ	ឲ្យ	ដឌល	

ដៅ	រោរិយាល័យ	រ្ស់	រាត់	ដោយសារ	រាត់	ែឹង	ថ្	មាន	ដរឿង	អវែី	មួយ	ដែល	មិន	

ប្បកតី	។	ដឌល	រាន	បរា្់	ប្ធាន	លីន្រ៊ឺក	ពី	រោរ	ដសាកសាដាយ	ដែល	រាត់	មាន	

ចំដោះ	ដរឿង	ផ្វ	ដនាះ	។

ប្ធាន	លីន្រ៊ឺក	ជា	មនុស្ស	មាន	សណាតាន	ចិត្ត	ល្	។	រាត់	រាន	ដ្ើក	បពះ្ម្ីរ	

ដហើយ	រាន	សុំ	ឲ្យ	ដឌល	អាន	ខ្ម្ីរ	មួយ	ចំនួន	ដែល	មាន	្ ូស	្ នាទាត់	ពី	ដបរោម	។	

ដឌល	រាន	អានថ្	«	ដមើលចុះ	អ្នកណា	ដែល	ដប្ចិត្ត	ពី	អំដពើ	រា្	ទាំងឡាយ	

រ្ស់ខ្លួន	អ្នក	ដឈាមះ	ថ្	រាន	អត់ដទាស	ឲ្យ	

ដហើយ	ដហើយ	ដយើង	ជា	បពះអមាចាស់	មិន	ចាំ	ពី	

អំដពើ	រា្	ទាំង	ដនាះ	ដទៀត	ដទ	។	តាម	រដ្ៀ្	ដនះ	

អ្នក	រាល់	រានា	អាច	ែឹង	ដ្ើ	សិន	ជា	មនុស្ស	ណា	មានាក់	

ដប្ចិត្ត	ពី	អំដពើ	រា្	ទាំងឡាយ	រ្ស់	ខ្លួន	ដមន	ឬ	អត់	—	

ដមើល	ចុះ	អ្នក	ដនាះ	នឹង	សារភ្ព	អំពី	អំដពើ	រា្	ទាំងឡាយ	ដហើយ	

លះ្ង់	ដចាល	អំដពើ	រា្	ទាំងដនាះ	»	(	្.	និង	ស.	58:42–43	)	។

ដពល	ដឌលរាន	្ ញ្្់	រោរ	អាន	ដលាក	រាន	ដ�ើញ	ប្ធាន	លីន្រ៊ឺក	ញញឹម	។	

ដពល	ដឌល	រាន	ចាកដចញ	ពី	រោរិយាល័យ	ដនាះ	ដលាក	រាន	មាន	ចិត្ត	រីករាយ	។	

ដលាក	រាន	ទទួល	អារម្ណ៍	ថ្	ដលាក	ទទួល	រាន	រោរ	អភ័យដទាស	ឲ្យ	។

ដអលដឌើរ	ដរនឡាន់	រាន	ដរៀន	ថ្	ដលាក	អាច	ទទួល	រាន	រោរ	អភ័យដទាស		

ដពល	ដលាក	រាន	ដធវែើ	អវែី	មួយ	ខុស	ឆ្គង	។	ដលាក	អាច	មាន	ចិត្ត	រីករាយ	ដពល	ដលាក	

រាន	ដប្ចិត្ត	ដហើយ	ដរារព	្ ទ្ញ្ញត្តិ	រ្ស់	បពះវរ្ិតា	សួ្៌	។	◼

ផាវ
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យេើងបាននិយាេអំ្ពីសារៈសំខាន់ននព្រះវិហារ

បរិសុទ្ធយៅក្នុងជពីវិ្និងពគួសាររបស់យេើង។យេើង

បានសង់គំរូននព្រះវិហារបរិសុទ្ធជាមួេនឹងពកុម

ពគួសាររបស់យេើង។

កុរារននអង្ការបឋមសឈិកសាក្ននុងវួដមួយណៅ្ររីម្កុង

ណៅប៉ូេនូម្បណ្រសណម្បស៊មីល

េុំ្័ររបស់នយើង

យេើងបានយៅយលងយៅយ្្រសមុពទយ្លវិស្សមកាលរបស់យេើង

យហើេបានយ្វើបខលរ.ផ.្.មួេយៅយលើខសាច់។

សូណហ្វៀ,រា៉ាធរីអាសនឈិង្ ូរា៉ាសអូម្បណ្រសអាហ្សង់្ររីន

ខ្នុំប្ងប្បង្ហាញយសចក្ពីពសឡាញ់ចំយពារះ

បងប្អូនពបុសពសពីរបស់ខ្នុំជានិច្ចតាមរេៈ

ការជួេ្ ួកយគឲ្យយ្វើកិច្ចការសាោរបស់

្ួកយគ។សូមញញឹម!

ណប៊នយ៉ាមរីនណអសអាយុ១១ឆ្នាំ

ម្បណ្រសណកនយ៉ា

ម្ពរះដ៏រានមហឈិ្រ្ធឈិឫ្រ្ធឈិ
មនុស្សពគប់ោនាបានសួរខ្លួនឯងថា«យ្ើព្រះដ៏ម្ន

មហិទ្ធិឫទ្ធិពទង់គឺជានរោ?»

មនុស្សជាយពចើន្ ុំដឹង្ ពីយរឿងយនរះយទ។

្ួកយគ្ ុំដឹងថាពទង់គង់យៅក្នុងបកវបភ្ករបស់កុម្រយឡើេ។

យ្លអ្កម្នអារម្មណ៍្ ពីការខ្សឹបពបាប់យលវើេៗ

យៅក្នុងដួងចិ្្ននភា្អង់អាច

យៅក្នុងសានាមញញឹមននមនុស្សជាទពីពសឡាញ់របស់អ្ក

យហើេអ្ក្ ុំពោន់ប្យៅពទង់ថា«ព្រះ»ឬ

«ព្រះដ៏ម្នមហិទ្ធិឫទ្ធិ»ប៉ុយោណរះយទ

ប៉ុបន្អ្កក៏យៅពទង់ថា...«ព្រះវរបិតាសួគ៌

របស់ខ្នុំ»ផងបដរ។

អាម្ឌរីយ៉ាោជរីអាយុ9ឆ្នាំម្បណ្រសឈរីលរី
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្្រះងេស៊ូវ្បសូ្រក្នចុរ្ ូមិងបង្លែហិម
ណរឿងអំពរីម្ពរះណយស៊ូវ

រច្
នា
រូប
ភា
្
នោ

យ
អា

ប
រីល

ស
្តនុត

មា៉ារា	និងយ៉ូដស្	រាន	ដធវែើ	ែំដណើរ	ដៅ	

ភូមិ	ដ្ដ្្ហិម	។	វា	ដហៀ្	នឹង	ែល់	

ដពល	ដវលា	ដែល	បពះដយសរ៊ូវ	ប្សូត	មក	

ដហើយ	។	ែូដច្នះ	មាន	មនុស្ស	ជា	ដបចើន	

រាន	ដៅ	ដលង	ភូមិ	ដ្ដ្្ហិម	រហូត	ែល់	

មា៉ារា	និង	យ៉ូដស្	ពុំ	អាច	រក	្ ន្ទ្់	សានាក់	

ដៅ	រាន	។	មាន	មាចាស់	ផ្ទះ	សំណាក់	

មានាក់	រាន	ទទួល	ឲ្យ	ពួក	រាត់		សានាក់	ដៅ	

ក្ននុង	ដបរោល	សតវែ	មួយ	។

មាន	ដទវតា	មួយ	អង្គ	រាន	មក	ជួ្	នឹង	មា៉ារា	ដហើយ	រាន	

បរា្់	នាង	ថ្	បពះសពវែ	បពះទ័យ	នឹង	នាង	។	នាង	នឹង	

រោលាយ	ជា	មាតា	រ្ស់	បពះដយសរ៊ូវ		!

ណដាយេរីមណវបរីដ
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មាន	ដទវតា	មួយ	អង្គ	រាន	បរា្់	ែល់	

ពួក	្ គ្វាល	មួយ	ចំនួន	ថ្	បពះដយសរ៊ូវ	

រាន	ប្សូត	មក	ដហើយ	។	ពួកដ្	រាន	

ប្ញា្់ប្ញាល់	ដៅ	ដមើល	បពះឱរស	

ដយសរ៊ូវ	កំពុង	ផ្ទនុំ	ដៅ	ក្ននុង	ស្នវូក	។

មិន	យូរ	្ ៉ុនាមន	បពះដយសរ៊ូវ	រាន	ប្សូត	មក	។	ផ្កាយ	្ ្ី	ែ៏	ភ្ឺ	បតចះ	បតចង់	មួយ	រាន	ដលច	

ដ�ើង	ដែើម្ី	បរា្់	ែល់	មនុស្ស	ប្្់	រានា	ថ្	បទង់	ដែល	ជា	ពន្ឺ	នន	ដលាកិយ	រាន	យាង	មក	

រោន់	ដផនែី	ដហើយ	។
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បពះដយសរ៊ូវ	រាន	យាង	មក	ដផនែី	ដោយសារ	បទង់	បសឡាញ់	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	នឹង	ដែើរ	តាម	ពន្ឺ	រ្ស់	បទង់	ដៅ	្ ុណ្យ	

ប្ីស្ទមា៉ាស់	ដនះ	និង	ដពញ	មួយ	ឆ្នាំ	!	◼

ដកស្រង់ពីលរូកា១:២៦–៣៨,២:១–២០
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៨០ លីអាេូណ្

ខ្នុុំ	្ ឺ	ជា	មនុស្ស	មានាក់	ដែល	បសឡាញ់	្ ុពវែដហតុ	នន	

បពះប្ីស្ទ	និង	នន	្ ុណធម៌	បពហ្ចារីភ្ព	បពមទាំង	

លំនាំ	អាក្្កិរិយា	ដែល	ខ្ជា្់ខជលួន	និង	រោរ	ដែើរដោយ	

្រិសុទ្ធ	។

ខ្នុំ	ដជឿ	ដលើ	រោរ	រស់	ដៅ	ក្ននុង	ជីវិត	មួយ	ដែល	មាន	

្ុណធម៌	ស្វូតបតង់	ដហើយ	្ រិសុទ្ធ	ចំដោះ	បពះ	ដហើយ	

មាន	អារម្ណ៍	ថ្	វា	្ ឺជា	ករណីយកិច្	រ្ស់	ខ្នុំ	ដែើម្ី	

ទាក់ទាញ		[	មនុស្ស	]		ទាំង	អស់	ឲ្យ	អស់	ពី	លទ្ធភ្ព	

រ្ស់	ខ្នុំ	ដែើម្ី	ដធវែើ	ដរឿង	ែូចរានា	ដនះ	ដែើម្ី	ពួកដ្	អាច	ឈ្់	

ដធវែើ	អំដពើ	អាបកក់	ដហើយ	ដរៀន	ដធវែើ	ល្	វិញ	ដហើយ	្ ញ្ឈ្់	

អំដពើរា្	ដោយ	ដសចក្ដី	សុចរិត	។

តាមរយៈ	រោរ	ពបងឹង	ដសចក្ដី	ជំដនឿ	រ្ស់	ដយើង	ដោយ	

ោក់	្ ដន្ម	នូវ	រាល់	្ ុណ	សម្ត្តិ	ល្ៗ	ដែល	្ ំោក់	ដលើ	

កូនដៅ	នន	បពះដយសរ៊ូវ	ែ៏	មាន	ពរ	ដនាះ	ដយើង	អាច	អធិសាឋាន	

ដៅ	ក្ននុង	បរា	នន	រោរ	អធិសាឋាន	ដយើង	អាច	បសឡាញ់	អ្នក	ជិត	

ខ្ង	រ្ស់	ដយើង	ឲ្យ	ែូច	ខ្លួន	ដយើង	ដហើយ	ដសាមះ	បតង់	ដៅ	

ក្ននុង	ដសចក្ដី	ទុក្ខ	លំរាក	ដោយ	ែឹង	ថ្	រគ្វាន់	នន	កិច្រោរ		

ដ្្	ដនះ	្ ឺ	ធំ	ជាង	ដៅ	ក្ននុង	ន្រ	សាថានសួ្៌	។	ឱ	វា្ឺជា	

រោរ	លួង	ដលាម	ចិត្ត	មួយ	អវែី	ម្៉ដះ	!	ឱ	វា	្ ឺជា	អំណរ	មួយ	អវែី	

ម្៉ដះ	!	ចូរ	ឲ្យ	ខ្នុំ	រស់	ដៅ	ក្ននុង	ជីវិត	នន	មនុស្ស	សុចរិត	ដហើយ	

ចូរ	ឲ្យ	រគ្វាន់	រ្ស់	ខ្នុំ	រាន	ែូចជា	បទង់	!	.	.	.

ក្ននុង	នាម	ជា	មនុស្ស	មានាក់	ដែល	បរាថ្នា	ចង់	រាន	

ដសចក្ដី	សដ្គ្រះ	ែល់	មនុស្ស	យា៉ាង	ខ្លាំង	ចូរ	ឲ្យ	ខ្នុំ	រំឭក	

ែល់	អ្នកទាំងអស់	រានា	ឲ្យ	ខិតខំ	ដោយ	ភ្ព	រដវៀស	រនវ	មក	

ពី	បពះ	សបមា្់	្ ុណធម៌	្រិសុទ្ធភ្ព	និង	្ ទ្ញ្ញត្តិ	

រ្ស់	បពះអមាចាស់	។	ចូរ	ដធវែើ	ជា	មនុស្ស	ល្	ឈាលាសនវ	មាន	

យុត្តិធម៌	មាន	ដសរីភ្ព		[	តាម		មដធយារាយ	រ្ស់	អ្នក	]	

ដហើយ	សំខ្ន់	្ ំផុត	ដនាះ	ចូរ	មាន	ចិត្ត	ស្្នុរស	ដែល	

សម្វូរ	ដៅ	ដោយ	រាល់	កិច្រោរ	ល្	ជានិច្	។	.	.	.

ចូរ	មាន	ចិត្ត	រា្សា	ដហើយ	ទន់ភ្ន់	ស្វូតបតង់	ដហើយ	

្រិសុទ្ធ	ផ្ដល់	អំដពើ	ល្	ជំនួស	ឲ្យ	អំដពើ	អាបកក់	។	.	.	.	ចូរ	

មាន	ចិត្ត	រា្សា	ដហើយ	អត់ធ្ត់	ដៅ	ប្្់	រោលៈដទសៈ	នន	

ជីវិត	ដនាះ	ដយើង	នឹង	មាន	ជ័យ	ជំនះ	រោន់	ដត	រុង	ដរឿង	។

ដយើង	ទទួល	អារម្ណ៍	ឲ្យ	ោស់ដតឿន	ែល់	្ ង្្វូន	

ប្ុស		[	និង	្ ង្្វូន	បសី	]	រ្ស់	ដយើង	ដោយ	ភ្ព	

កាលាហាននៅក្នុង

បុ្វនេតុននព្ះព្ីស្ទ
េ្្រ ្តូវ អធ្វើ ជា រនុែ្ស ល្អ ។

លុរះម្តាជួបណ្រៀ�

អង់អាច	ឲ្យ	ពួកដ្		មាន	ចិត្ត	រា្សា	និង	ប្ក្	ដោយ		

រោរ	អធិសាឋាន	ឲ្យ	ដែើរ	ដោយ	ពិត	ក្ននុង	នាម	ជា	កូនដៅ		

នន	ពន្ឺ	និង	នន	ន្ងៃ	ដែើម្ីឲ្យ		ពួកដ្	អាច	មាន	បពះ្ុណ	

ដែើម្ី	បទាំបទ	រាល់	រោរ	ល្លួង	ដហើយ	យក	ឈ្នះ	នូវ	រាល់	អំដពើ	

អាបកក់	ដៅ	ក្ននុង	បពះនាម	ែ៏	សក្ដិសម	នន	បពះអមាចាស់	រ្ស់	

ដយើង		្ឺ	បពះដយសរ៊ូវ	ប្ីស្ទ	។

្ំនិត	ដែល	មនុស្ស	ប្្់	រូ្	បតូវ	ទទួល	បស្	តាម	ភ្ព	

ឧសសាហ៍	និង	កិច្	ខិតខំ	ជា	្ ន្ត	រ្ស់	ខ្លួន	រោល	ដៅ	ក្ននុង	

ចមាការ	ទំោំង	រាយ	ជូរ	្ួរ	្ ំផុស	្ ំនិត	ែល់	មនុស្ស	ប្្់	

រូ្	ដែល	បតូវ	រាន	ដៅ	ឲ្យ	ដធវែើ	ជា	អ្នក	្ ដបមើ	មានាក់	ដៅក្ននុង		

ែំណឹងែ៏		រីករាយ	ទាំងដនះ	។	.	.	.

រោរ	ទុក	ចិត្ត	រ្ស់	ដយើង	្ ឺ	ដៅក្ននុង		បពះ	ដហើយ		

ដយើង	បតូវ	តាំង	ចិត្ត	ដោយ	មាន	បពះ្ុណ	រ្ស់	បទង់		

ជួយ	ែល់	ដយើង	ដែើម្ី	ដ្ទាំ	្ ុពវែដហតុ	ដនះ	ដហើយ	ដៅ		

ដសាមះ	បតង់	រហូត	ចុង	្ ញ្្់	ដែើម្ី	ដយើង	អាច	ទទួល		

រាន	មកុែ	នន	សិរីល្	ដសដ�សាទាល	ដហើយ	រាន	ចូល		

ដៅ	ក្ននុង	ទី	សបមាក	ដែល	រាន	ដរៀ្ចំ	សបមា្់	កូនដៅ		

រ្ស់	បពះ	។	.	.	.

អ្នក	បតូវ	ដធវែើ	ជា	មនុស្ស	ល្	។	ភ្ព	អត់ធ្ត់	មាន	ភ្ព		

ល្	វិដសស	រោរ	ដរារព	ប្តិ្ត្តិ	មាន	ភ្ព	ន្្	្ ្នវូរ	រោរ		

អភ័យដទាស		ភ្ព	ដមតាតា	ដហើយ	ភ្ព	តដមកើង	ដ�ើង		មាន		

ភ្ព	្ រិសុទ្ធ	ដហើយ	ជន	ណា	ដែល	ដៅ	ដសាមះ	បតង់	ែល់		

ចុង	្ ំផុត	នឹង	ពុំ	រាត់	្ ង់	រគ្វាន់	រ្ស់	ខ្លួន	ដ�ើយ	។	្ុរស	

[	ឬ		បស្តី	]		ែ៏	ល្	មានាក់	នឹង	សរ៊ូបទាំ	ប្្់	រោរណ៍	ទាំងអស់	

ដែើម្ី	ដរារព	ឲ្យ	តនម្	ែល់		បពះប្ីស្ទ	។	◼

ដកស្រង់ពីTeachings of Presidents of the Church: 
Joseph Smith	(ឆ្នាំ២០១១)ទំព័រ៣៥២–៥៦។

ណដាយយ៉ូដសបសមេ៊មីធ

(១៨០5–៤៤)

ពបធ្នេីមួយននសាសនាច្ពក



« ឥឡូវ អនះ ឱ ្ពះ ែ៏ ជា មាចាែ់ អេើយ ែូរ អបើ្រ ឲ្យ បាវ បំអរើ ្ទង់ អៅ អោយ ែុខសាន្ត តារ ្ពះបន្ូល ្ទង់ ចុះ

« ែ្រិត ស្្្រ ទូលបង្ំ បាន អ�ើញ អែច្រ្តីែអ្ង្រះ របែ់ ផង ្ទង់

« សែល ្ទង់ បាន អរៀបចំ អៅរុខ បណាតា�ន ទាំងឡាយ

« ជា ពន្ឺ ែំរាប់ បំ្្ឺ ែល់ សាែន៍ែហទ  អហើយ  ជា ែរិរីល្អ របែ់ េ៊មី្សាសេល ជា រា្ែ្ត ្ទង់ » ។

— លូកា ២:២៩–៣២, ែូរ អរើល ផង សែរ ខ ទី ២៥–៣៥ ។

ព្រះយេស៊ូវព្ូវបានេកយៅបង្ហាញយៅក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធ

ណដាយម្េរីស្ឈិនឌលហ្គាដ



មាននៅក្នុងច្បាប់ននះផងដែរ
សម្រាប់យុវមជ្ឈិមវ័យ

អំណោយរបស់ខ្នុុំថ្វាយ
ព្ះអង្គសន្គ្រះ

នេតុផលពរាុំបីយ៉ាងដែលបុណ្យ

ព្ីស្ទមា៉ាស់្ ឺជាម្រាដ៏អស្ចារ្យមួយ

នែើម្ីន្វើជាអ្នកផ្សព្វផសាយស្សនា

សម្រាប់យុវវ័យ

នតើអ្កធ្លាប់ច្ង់ដច្កចាយែុំណឹងល្អជាមួយនឹងមិត្តភក្ិរបស់អ្កប៉ុដន្ត

្ុុំែឹង្ ីរនបៀបនែើម្ីន្វើវាដែរឬនេ?ននះ្ ឺជានេតុផលដែលរែូវកាល

បុណ្យព្ីស្ទមា៉ាស់្ ឺជាពរាែ៏គ្យពសួលបុំផុតមួយនៅក្នុងឆ្នាុំនែើម្ីន្វើ

ជាអ្កផ្ស្វផសាយសាសនាមានាក់!

ក្នុងនាមជាអ្កផ្ស្វផសាយសាសនាមានាក់ខ្នុុំមានអារម្មណ៍ថ្ខ្នុុំនៅ

មានភា្េន់នខសាយ។បនាទាប់មកខ្នុុំរានែឹងថ្ខ្នុុំពតូវឈប់ន្ដោត

នលើខ្លួនឯងនេើយចាប់នផ្ើមន្ដោតនលើព្ះអង្គសន្គ្រះវិញ។

េុំ្័រ
៤៨

េុំ្័រ
៥៤

សម្រាប់កុរារ

ការបង្រៀនរបស់
្្រះងេស៊ូវ
សូមនរៀបច្ុំសពមាប់បុណ្យព្ីស្ទមា៉ាស់នៅដខននះ

នោយនពបើ្ កាយទាុំងននះនែើម្ីន្វើតាមការបនពងៀន

របស់ព្ះនយស៊ូវ។

េុំ្័រ
៧២


