
សាសនាចក្រនៃក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទនៃ្ ួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងយករោេ•ខែម្ររាឆ្នាំ២០១៩

តរឿងអុំពីភាពជាសិស្សរ្រស់មា៉ារាទុំព័រ១២

តសចក្ីជុំតនឿត�ើម្ីពយាយមទល់នឹងតសចក្ីជុំតនឿត�ើម្ីត្វើទុំព័រ២៤

យ៉ូសស្រស៊្មី្៖សិស្សននបកឹ�្យវិន័យរ្រស់បពរះនិងមនុស្សទុំព័រ២៨

យ៉ូហាន៖ស្វកអ្កទទួលវិវរណៈ

ស្ក្សីផ្ទាល់ស្្កទុំព័រ១៨

ចបាប់យចញផ្សាេ្ ្រីនាខែយៃរះ

សូមខច្រចាេ

ខផ្នែ្រ្រុមារ

យៅ្រនែនុងទស្សនាវដ្រីកបរិេមរិត្្្រី

ជាមួេ្រុមារ។



ទរីក្រុងតូ្រ្យូ
សាសនាចក្រ

យៅទរីយៃរះ ប្រតទសជ្រ៉ុន
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យៅឯទរីបញ្នុរះស្យ៉ាណារោយៅទរីក្រុងតូ្រ្យូកបយទសជប៉ុៃ

ក្ួសារមួេនៃ្ ួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងយករោេយ្មរះយសៃតូសបាៃ

យៅជួបគ្នា្រនែនុង្ រិធរីរំឭ្រែួបក្ួសាររបស់្ ួ្រយ្។សកមាប់

្ួ្រយ្្រខៃលែងយៃរះ្ ឺជា្រខៃលែងចងចាំខដលរោៃ់ខត្ រិសរិដ្ឋ

យោេសារចំយេរះដឹងរបស់្ ួ្រយ្អំ្រីដំេឹងល្អខដលថា

ក្រុមក្ួសារអាចរស់យៅជាមួេគ្នាជាយរៀងរហូត។

រោរយគ្រ្ដល់ក្រុមក្ួសារៃរិងជរីដូៃជរីតាបាៃចា្រ់ឫស

យ៉ាងយករៅយៅ្រនែនុងវប្បធម៌ជប៉ុៃយហើេ្ ួ្របរិសុទ្ធន្ងៃ

ចុងយករោេជាជៃជាតរិជប៉ុៃរី្ររាេខដលឥឡយូវយៃរះកបយទស

របស់្ ួ្រយ្មាៃ្ រយោេមាៃក្រះវិហារបរិសុទ្ធបរី៖តូ្រ្យូ

(ក្រះវិហារបរិសុទ្ធទរីមួេយៅអាស៊ីបាៃឧទ្ទរិសឆលែង្រនែនុងឆ្នាំ

១៩៨០យហើេបច្នុប្បៃនែយៃរះ្រំ្ុងជួសជួល),ហ្យូយៅរោ(បាៃ

ឧទ្ទរិសឆលែងយៅ្រនែនុងឆ្នាំ២០០០)ៃរិងសាបប៉ូរ៉ូ(បាៃឧទ្ទរិស

ឆលែងយៅ្រនែនុងឆ្នាំ២០១៦)។កបយទសជប៉ុៃ្រ៏ជាទរីតាំងនៃ

មជ្ឈមេ្ឌល្ង្សកបវត្រិអរិល.ឌរី.យអសទាំង៦៤ផ្ងខដរ។

្ួ្រអនែ្រផ្្ស្្ផ្សាេសាសនាដំបូងយ្បាៃយៅដល់កបយទស

ជប៉ុៃយៅ្រនែនុងឆ្នាំ១៩០១ខដលដឹ្រនាំយោេខអលយឌើរ

ហុរីយប៊ីរយចករោៃ្(១៨៥៦–១៩៤៥)ខដលរោលយនារះ្ ឺជា

សមាជរិ្រ្រនែនុង្រូរ៉ុមនៃ្ ួ្រសាវ្រដប់្រីរនា្រ់យហើេយករោេម្រ

រោលាេជាកបធាៃទរីកបាំ្ រីរនៃសាសនាចក្រ។ស្្ន្ងៃយៃរះមាៃ

សមាជរិ្រជរិត១៣០០០០នា្រ់យៅ្រនែនុងកបយទសជប៉ុៃ្រនែនុង

ចំយណាម២៦១ក្រុមជំៃុំ។

ការបកប្ប្្រះគម្ពីរមរមនដំបូងជាភាសាជប៉ុនចំណាយព្ល្រាំ

ឆ្នាំព�ើយរានបញ្ចប់ពៅក្នុងឆ្នាំ១៩០៩។កំបែបកប្ប្្ូវរាន

ពរារះ្ុម្ពៅក្នុងឆ្នាំ១៩៥៧។

អ្កមានសិទ្ិអំណាចទូពៅមក្ ពី្ ូជ្ង្សជនជា្ិជប៉ុនរួមមាន

បអននពីវ៉យគូមា៉ាស៊ូ(១៩២៣–២០១១)ពកើ្ពៅរដ្ឋហាវវៃ;

សាមពេស្សពីមមា៉ាប៊ូគូរៃូ(១៩២៥-២០១៥),ពកើ្ពៅរដ្ឋហាវវៃ,

យ៉ូស្សនុពី�ពីកូគពីគូឈពីបដលលាបលង្ ពី្ ំបែងគ័ឈពីពោយ៉ា�្ពី

បដលលាបលង្ ពីដំបែង,តាកាស្សនុពីវ៉ដានិងកាស្ស៊ូ�ពីកូ

យ៉ាមា៉ាសសាតា។

សាលា្បជុំអិល.ឌពី.ពអស.ដំបូងពគពៅោស៊ី្្ូវរានឧទ្ិសឆ្លង

ពៅក្នុង្បពទសជប៉ុនក្នុងឆ្នាំ១៩៦៤។

ប្រតទសជ្រ៉ុន



២ លីអាហូណា

ភាពជាសិស្ស
្រិ

ភ្យោ្រខដលយេើងរស់យៅយៃរះហា្រ់ដូចជាកតូវបាៃ

យរៀបចំយឡើងយដើម្បរីសា្រល្បងរោរលរះបង់របស់យេើង

ចំយោរះភា្ជាសរិស្ស។យៅយ្លយេើងសរិ្រសាក្រះ្ម្រីរ

សញ្ញា្ ្រីឆ្នាំយៃរះយេើងអាចទទួលបាៃរោរបំផ្ុស្ំៃរិត

តាមរេៈរោរបយកងៀៃៃរិង្ ំរូរបស់ក្រះយេស៊ូវៃរិង្ ួ្រសរិស្ស

របស់កទង់ខដល្ យាយមទាំងយរៀៃ្ រីកទង់ៃរិងខកបរោៃ់ខតដូច

យោ្រយៅហាវាេរបស់្ ួ្រយ្។

្រនែនុងនាមជាក្ូបយកងៀៃក្រះ្ម្រីរសញ្ញា្ ្រីយៅសា្រល

វិទយាល័េក្រិ្រហាំេ៉ង់សហរោរីរបស់ែ្នុំយ្មរះយហគេេរី

កសារាយធើៃៃរិងែ្នុំបាៃខច្រចាេ្ ំៃរិតមួេចំៃួៃយៅ្រនែនុងបញ្ហា

យៃរះអំ្រី្ ំរូនៃភា្ជាសរិស្សខដលយេើងអាចយរៀៃ្ រីមា៉ារា

មាតារបស់ក្រះយេស៊ូវ(ទំ្័រ១២)ៃរិងេ៉ូហាៃសំេ្្

(ទំ្័រ១៨)។បុ្គេលទាំង្រីរនា្រ់យៃរះ្ ឺយៅ្រនែនុងចំយណាម

សា្រ្សរីដ៏អសាចារ្បំផ្ុតរបស់ក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទ។យកៅ្ រីក្រះជា

ក្រះវរបរិតាកទង់ផ្រាល់គ្មៃបុ្គេលណាយទៀតខដលបាៃសាគាល់

ក្រះយេស៊ូវចបាស់ដូចមាតារបស់កទង់យឡើេថាកទង់្ ឺ្ រិតជា

ក្រះរាជបុកតារបស់ក្រះយហើេេ៉ូហាៃកតូវបាៃរាប់យៅ្រនែនុង

ចំយណាម្ ួ្រសាវ្រយដើមទាំងដប់្ រីរយហើេបង្ហាញថា្ឺជា

មរិត្ភ្រ្រិជរិតសនែរិទ្ធមានា្រ់របស់ក្រះអមាចាស់។

ភ្រ្រីភា្នៃ្ ួ្រសរិស្សទាំងយៃរះៃរិងសរិស្សយផ្្សងយទៀត

បយកងៀៃយេើងអំ្រីរយបៀបខដលយេើងអាចរោលាេជាសរិស្ស

សំេ្្របស់ក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទយោេែលែលួៃយេើងយហើេ

រ្រសាភា្ជាសរិស្សរបស់យេើងយទារះជាមាៃឧបស្គេ្រនែនុង

្រិភ្យោ្រយៃរះ្រ្រី។

យៅយ្លយេើងសរិ្រសាក្រះ្ម្រីរសញ្ញា្ ្រីកប្របយោេ

រោរអធរិសាឋាៃយនារះយេើង្ ុំកគ្ៃ់ខតអាចដឹងរោៃ់ខតយកចើៃអំពី

ក្រះយេសូ៊វក្រីស្ទប៉ុយណាណរះយទយេើងខ្មទាំងស្គាល់ ទ្រង់ កាន់តែ 

ច្បាស់ ទ្រៀែ ផង ( សូមទមើល េ៉ូហាៃ១៧:៣)។

យោេយសាមរះស័្ក្

អ៊ីរិ្រឌរីហាៃ់ខស្ៃ

មា៉ារាមាតារ្រស់បពរះតយស៊ូវ

ហ្គេយី ស្ត្រាហ�ើន

១២

តោលការណ៍ននការគ្រ្រតបមើ៖

តោល្រុំណងស�លនឹងផ្លាស់្រ្ដូរ

ការគ្រ្រតបមើរ្រស់តយើង

៨

យ៉ូហាន៖សិស្សស�ល

បពរះតយស៊ូវបសឡាញ់

អ៊ីរិក ឌី ហាន់ស្មែន

១៨

ត្រសកកម្�៏មហាអស្ចារ្យរ្រស់

ពយាការីយ៉ូសស្រស្៊មី្

ស្្រធាន ដាល្លិន ហអក អូក

២៨
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5 និមិ�្រូ្រតៅក្មុងគម្ីរសញ្ញាថ្ី

យ�ើងអាចរកយ�ើញអត្ថន័�យៅក្នុងវត្ថនុនានាវប្បធម៌បបវត្ិសាបស្និងទីកខនលែងនានាយៅក្នុងបពរះគម្ីរ

សញ្ញាថ្ី។

6 ការ្រគ្ហាញអុំពីតសចក្ីជុំតនឿ:

ផុនផ្ន—ទីបកុង្ ្ុំតពញប្រតទសកម្មុជា

យៅថថងៃបនាទាប់ពីយ្លែើងយេរះផ្រះយ�ើងបានលុតជង្គង់អធិសាឋានយហើ�ទូលសូមបពរះអម្ចាស់ឲ្យបង្ហាញយ�ើង

អំពីវីធីនិងបបទានពរឲ្យយ�ើងអាចខសវែងរកផ្រះថ្ីមួ�។

៨ តោលការណ៍ននការគ្រ្រតបមើ:

តោល្រុំណងស�លនឹងផ្លាស់្រ្ដូរការគ្រ្រតបមើរ្រស់តយើង

ម្នអវែីៗជាយបចើនខែលយ�ើងអាចយធវែើយែើម្ីបនាំមនុស្សមកកាន់បពរះបគីស្យៅយពលយ�ើងផ្ល់ការង្រ

បយបមើ។

១២ មា៉ារាមាតារ្រស់បពរះតយស៊ូវ

ដោយ ដ្គេយី ស្ត្រាដ�ើន

ម្នអវែីៗជាយបចើនខែលយ�ើងអាចយរៀនពីគំរូរបស់ម្៉ារាស្ីពីយសចក្ីជំយនឿនិងការលរះបង់។

១៨ យ៉ូហាន៖សិស្សស�លបពរះតយស៊ូវបសឡាញ់

ដោយ អ៊ីរិក ឌី ហាន់ស្មែន

ែូចជាសាវក�៉ូហានខែរយ�ើងអាចកាលា�ជាសិស្សសំណពវែរបស់បពរះយ�ស៊ូវបគីស្។

២៤ តសចកី្ជុំតនឿពីរកបមិ�

ដោយ សអលដឌើរ វិល្្វត ដបុលយូ អាន់ដឌើរ្ិន

យសចក្ីជំយនឿគឺយលើសពីការបរាន់ខតយធវែើសកម្ភាពយៅយទៀត៖វាគឺជាការសបមបេន្ទៈរបស់យ�ើងយៅ

នឹងបពរះទ័�របស់បពរះ។

២៨ ត្រសកកម្�៏មហាអស្ចារ្យរ្រស់ពយាការីយ៉ូសស្រស្៊មី្

ដោយ ស្បធាន ោល្ិន ដអក អូក

សាក្ីសនិងឯកសារបសបចបាប់ពីយែើមជួ�យ�ើងឲ្យ�ល់ពីបុគ្គលិកលក្ខណទៈរបស់�៉ូខសប

និងសមត្ថភាពរបស់យោកយែើម្ីបសយបមចកិច្ចការយៅក្នុងជីវិតរបស់យោក។

3៨ សុំតេងពួក្ររិសុទ្ធនថងៃចុងតបកាយ

សាសនាគន់ការីធ្លាក់ចុរះពីចុងយ�ើទទួលទានបន្ទូលបពរះភាលាមៗការខសវែងរកបបាក់ឡកយ្តៅផ្រះ

យ�ើងែំយណើរការយោ�សារយសចក្ីជំយនឿ។

យុវមជ្ិមវ័យ

4២
ការខថទាំសុែភាពផលែទូវចិត្និង

អារម្ណ៍របស់យ�ើងគឺជាការរក្សា

តុល្យភាពនិងអំណរននជីវិតែ៏សំខាន់។

សូមយមើលអត្ថបទខែយនរះស្ីពីភាពែលែលួន

ទីពឹងែលែលួនខផ្កផលែទូវចិត្។

យុវវ័យ

5០
សូមយរៀនរយបៀប�ល់ពីតថមលែរបស់អ្ក

យហើ�រីក្ចម្រើនដូចជា្ពរះអង្គសម្គ្ររះមៅ

ក្្នុងផ្្ក្ដ៏សំខាន់ទាំងបួន។សូមខសវែង

រកពីរយបៀបខែលការបង្ហាញយសចក្ី

បសឡាញ់របស់អ្កចំយោរះបពរះវរបិតា

សួគ៌នឹងយធវែើឲ្យអ្ករីករា�យៅយពល

អ្កសិក្សាបាវចនារ៉្ញូតឆលឆ្នាំ២០១៩៖

កុមារ
ផ្្ក្របស់ក្ុមារគឺជាមានទស្សនាវដ្ីផ្ទាល់របស់វា

គឺទស្សនាវដ្ីប្រិយមរិត្ត !យ�ើងសង្ឹមថា

ការណ៍យនរះនឹងផ្ល់សិទ្ិយ៉ាងយបចើនែល់កុម្រ

យែើម្បីយរៀនពីែំយណើរយរឿងខែលសាថាបនា

យសចក្ីជំយនឿខែលយរៀបចំយឡើងសបម្ប់ខត

ពួកយគប៉ុយណាណរះ។បបសិនយបើអ្ករាមានកុម្រ

យៅក្នុងយគហោឋានរបស់អ្កសូមឲ្យទស្សនាវែ្ី

ស្្រលិយមលិត្តថ្ីែល់កុម្រម្នាក់យៅក្នុងវួែសាខា

ឬអ្កយៅជិតខាងរបស់អ្ក។

តៅតលើបក្រមុខ

អាហារ យ្រ់ ថ្ងៃ ចុង ហស្រោយ

យោ�ខាលខហ៊នរិចបលែច

ការអានែលែីៗ

មា�ិកា

កថាកណ្ឌ



៤ លីអាហូណា

អ�្ថ្រទស�លមាន

លក្ខណៈសបមា្រ់ស�

ឌីជីថល្រ៉ុត្ណរះ

ទុំនាក់ទុំនងមកកាន់តយើងខ្មុុំ

សូមអ៊ីខម៉លសំណួរនិងមតិខកលម្អរបស់អ្កយៅកាន់

liahona@ ldschurch .org។

សូមោក់បញ្ទូនយរឿងខែលបំផុសឲ្យម្នយសចក្ីជំយនឿទាំងឡា�របស់អ្កយៅ

អ៊ីខម៉លliahona .lds .orgឬយផញើសំបុបតយៅកាន់៖

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

លីអាហូ្ឌីជីថល

រត្រៀ្រ១៤យ៉ាងត�ើម្ីត្វើឲ្យសុខភាពផ្ដូវចិ�្រ្រស់អ្កប�េ្រ់មកតលើផ្ដូវវិញ

ដោយ ្ុីដ្សើ ដេ ចន្ុន

ចំណុចគនលែឹរះទាំងយនរះអាចជួ�អ្កឲ្យទទួលអារម្ណ៍ែូចជាែលែលួនអ្កម្ងយទៀត។

សសវងរក្រសន្ថមតទៀ�

យៅក្នុងកម្វិធីGospel Libraryនិងយៅយគហទំព័រ

liahona .lds .orgអ្កអាច៖

• ខសវែងរកចបាប់យចញផសា�បច្ចនុប្បន្។

• រកយមើលអត្ថបទខែលម្នខតយលើឌីជីថល។

• ខសវែងរកយលែយចញផសា�មុនៗ។

• ោក់បញ្ទូនយរឿងនិងមតិខកលម្អរបស់អ្ក។

• ជាវឬផ្ល់ជាអំយណា�។

• ពបងីកការសិកសាជាមួ�ឧបករណ៍ឌីជីថល។

• ខចកចា�អត្ថបទនិងវីយែអូខែលចូលចិត្។

• ទាញ�ក,សាតៅប់ឬយបារះពុម្អត្ថបទខែលអ្កចូលចិត្។

ការសសវងរកអ្កមានវិជាជាជីវៈខាងសុខភាពផ្ដូវចិ�្ស�លប�ឹមប�ូវសបមា្រ់អ្ក

ដោយ ដេវីន ដ្សើរ័ត្ន

បបសិនយបើអ្កកំពុងគិតអំពីការយៅជួបអ្កម្នវិជាជាជីវទៈខផ្កសុែភាពផលែទូវចិត្

ចំណុចគនលែឹរះយនរះអាចជួ�អ្កឲ្យែឹងពីចំណុចចាប់យផ្ើម!

liahona .lds .org facebook .com/ liahona បណាណល័េដំេឹងល្អ

ផែរក្រាឆ្នាំ២០១៩វ៉ុល១8មលែ១
លីអាហូណា១86០១២58

ទស្សនាវដ្ពីជាអន្តរជា្ិរបស់សាសនាច្កវន្្រះពយស៊ូវ្គពីស្

វន្ ួកបរិសុទ្វ្ងៃចុងព្កាយ

គណៈ្បធានទីរួយ៖រ័សុលអិមែិលសុន,ដាល្លិនពអក

អូក,�ិនរីប៊ីោវរិង

ក្ូរ៉ុរននពួក្សាវក្ដប់ពីរនាក្់៖អិមរ័សុលរាឡឺដ,បជហ�្ពី

អ័រ�ូឡិន,ពឌៀព្ើរពអ�្អុជដូ�្,ពដវីឌពអបបដណា,

ឃ្ពីន្ិនអិលឃុក,ឌពី្្្គពីស្តតូ�្ឺសិន,បនលអិល

ោន់ពឌើរសិន,រៃូែលពអរ៉សរាន,ប�្រីអ៊ីស្ពីបវៃនសុន,

ពឌលជពីពរនឡាន់,ពជើរិ្ដបុលយូ�្ង,អូលពីពសសសូពរៃស

អ្ក្និពន្ធ៖�៊ូ�្តូអ៊ីមា៉ាទពីពែស្ស

អ្ក្្បរឹក្សា៖ប្បអិនពេោស្តនុន,រន់ដលពេបបែិ្,

បប៊កឃពី្កាវិន,បអ្ពវើ្ឌូប,សារៃុនអ៊ូបប៊ង,្គពីស្ពីណា

ប៊ីហហារានកូ,រ៉ន់ឌពីឌពីហារាំង,ដូែលអិល�ល្ស្តម,

អ៊ីរិចដុបយូកូ្ពីពឆកេ,លពីនជពីរៃូប៊ីន

នាយក្្គប់្គង៖រីឆ្ដោយ�ុពី្ុន

នាយក្ទស្សនាវដ្ីសាសនាច្ក្៖ោបលនអ័រឡយប៊�្

អ្ក្ចាត់ការពាណិជ្ជក្រ្ម៖ហាគាស្ខាណាន់

និពន្ធនាយក្្គប់្គង៖អ័ដាមស៊ីអូសុន

ជំនួយការនិពន្ធនាយក្្គប់្គង៖រ៉យអិនខារ

ជំនួយការមបារះពុរ្ព្សាយ៖ហហារានស៊ីសាកាអូស្លនុន

និពន្ធនិងមបារះពុរ្ព៖មា៉ារីសសាបឌននពីស,ពដវីឌឌិកសុន,

ពដវីដពអបអ៊្ពវើ្,មា៉ាធ្តូឌពី�្្លពី្ុន,ឡតូរី�្តូពលើរ,ហាគាបរ្

ពអចហាគា�្,ឡាបរៃនផ្ពទើរហាគាន,ចនរ៉យអ៊ិនជិនសិន,

ឆ្លឡនុ្ឡាការាល់,វម៉ឃលអរម៉ូរីស,អ៊ីរិកប៊ីម៉ដុក,

សាលពីចនសុនអូពដឃឺក,យ៉ូពស្ពជភឺគពី,ចានភពីនបូរ៉�្,

រីឆ្្អិមរៃមនពី,មពីនឌពីពសលូ,ឆ្កបេលវួដពឡ,មា៉ារីសា

វីឌពីសុន

នាយក្្គប់្គងផ្្ក្សិល្ៈ៖ពជសកេ្នូដស៊ិន

នាយក្ផ្្ក្សិល្ៈ៖ប្ដអ័រភពីពធើរសុន

រចនាប្លង់៖ជពីនិ្ោន់្ទូ,ព�្ភពីោន់្្ូស,បមនឌពីបិនធ្លពី,

ស៊ីឃឹមបឹលបុ្,្ូមា៉ាសឆ្ល,ចូស្័រពដននពីសពដវីឌ

ហ�្ពីន,េូលពីន�ុពីងគ្លពី,ពអរិកភពីចនសិន,ស៊ូសានឡតូហ�្ពីន,

សកេ្អិមម៉ូយ,អ៊ីមពីលពីពឆៀកូពរៃមពីង្ុន,មា៉ាកដ័បុលយូ

រៃូប៊ីសុន,្រា្ពធៀរ,ពឃនពីកូលវៃកឃិន�ូស
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អូលីវ ៖«បពរះយ�ស៊ូវបានយងយៅកាន់យជើង្ ្ំយែើមអូលីវយែើម្បី

បំយពញខផ្កែំបូងថនែង្វា�ធួន។បទង់បានយធវែើកិច្ចការយនរះយៅ

ក្នុងសួនចបារខគតយសម្៉ានី។ោក្យសែតហ្ម៉ានីមកពីោក្យយែើម

ពីរថនភាសាយហយបពើរ៖ោក្យgathម្នន័�ថា‹សង្កត់›

និងោក្យshemenម្នន័�ថា‹យបបង›ជាពិយសស គឺ

យបបងអូលីវ។

«យៅទីយនារះអូលីវបតូវបានសង្កត់យោ�ទមងៃន់ថនរងវែង់កង់ថ្ែ៏ធងៃន់

យែើម្ីបបចបាច់យបបងែ៏ម្នតថមលែយចញពីខផលែអូលីវ។ែូយច្រះបពរះបគីស្យៅក្នុង

សួនចបារខគតយសម្៉ានីគឺពិត

ជាបតូវបានសង្កត់យៅយបកាមទមងៃន់

ថនអំយពើបាបរបស់ពិ្ពយោក។បទង់បាន

បសក់ែំណក់ឈាមធំៗ—‹យបបង›ថនបពរះជន្របស់

បទង់—ខែលយចញមកពីបគប់រន្យញើស។(សូមយមើល

លូកា២២:44;គ.និងស.១៩:១៨)»។

និមិត្ត រូប នៅ ក្នុង គម្ីរ សញ្ញា ថ្ី

ព្រៅ្ពីការបព្ងៀនពនរះ

ពយើងោចរកពឃើញអ្្ថន័យ

ពៅក្នុងវ្្ថនុនានាវប្បធម៌

្បវ្្តិសា្ស្តនិងទពីកបន្លងនានា

ពៅក្នុង្្រះគម្ពីរសញ្ញា្ ្ពី។

បានដកស្រង់ចេញមកពីរ័្រុលអិម

ណិល្រុន« In This Holy Land»

Tambuli,ខែកុម្ភៈឆ្នាំ១៩៩១ទំព័រ

១៣,១៧,១៨។

ភ្នំ ៖«្្ំពុំង្�បសួលនឹង

យឡើងយឡើ�។តាំងពីមុនរហូត

ែល់ឥឡទូវយនរះបពរះអម្ចាស់បានយៅ

ពួកសិស្សរបស់បទង់ឲ្យយឡើង្ ្ំយែើម្បី

គូសបញ្ជាក់អំពីឥទ្ិពលថនកិច្ចែិតែំ

និងការយរារពបបតិបត្ិ។បទង់នឹងសុំ

យរឿងយនរះពីអ្កទាំងយោ�យបបៀបយធៀប

និងយោ�ពិតបបាកែផងខែរ»។

ទឹក ៖«ទយនលែ�័រោន់គឺជាទីកខនលែង

ខែលបពរះយ�ស៊ូវបានយបជើសយរើស

សបម្ប់ពិធីបុណ្យបជមុជទឹករបស់

បទង់យោ��៉ូហានយែើម្បី‹សយបមច

តាមបគប់ទាំងយសចក្ីសុចរិត›

[ម្៉ាថា�៣:១5]។យតើវាចាំបាច់

ខែរឬយទខែលពិធីបរិសុទ្ែ៏ពិសិែ្ឋ

យនរះបតូវបានយធវែើយឡើងយៅក្នុងទឹកទយនលែ

ែ៏បសស់បំបពងខែលរាក់បំផុតយៅយលើ

្ពខផនែីយនរះ។យតើបទង់អាចយបជើ

ស�កកខនលែងខែលបបយសើរជាងយនរះ

យែើម្បីយធវែើជានិមិត្រូបថនការបនាទាបែលែលួន

ែ៏បជាលយបរៅខែលបទង់បានយងយៅ

និងមកពីកខនលែងខែលបទង់បានម្ន

បពរះជន្រស់យឡើងវិញខែរឬយទ?»
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ភ្នំ លលាដ៏ កបាល ៖«ជាកខនលែងខែលការឆ្កាង

យកើតយឡើងយៅយលើទួលមួ�យៅថាកាល់កូថា

(ភាសាយហយបពើរ)ឬកាល់វា៉រី(ឡាតាំង)ម្នន័�

ថា‹លោែ៏កបាល›។លោែ៏កបាលជានិមិត្រូបថន

យសចក្ីសាលាប់។យៅកខនលែងែូយច្រះការពលិកម្ែ៏ធួន

បតូវបានបំយពញ។យៅយលើយ�ើឆ្កាងបពរះអង្គសយ្ង្ររះ

ថនពិ្ពយោកបតូវបានយលើកព្យលួររហូតែល់សុគត

យៅក្នុងភាពែ៏សំខាន់បំផុតថនភាពសំខាន់ៗទាំងអស់

—គឺការទទួលសារល់និងភាពពិតបបាកែថនបពរះយចសាតៅ

�្រះយលើយសចក្ីសាលាប់របស់បពរះអម្ចាស់»។



ការ្រគ្ហាញអុំពីតសចក្ីជុំតនឿ

ផុនផ្ន
ទីស្កុង ភ្នំហេញ ស្េរះ រាជា ណា ចស្ក កម្ពុជា

ែញនុំបានែឹងថាអ្កជិតខាងែញនុំក៏បកីបកែូចជាែញនុំផងខែរ។រាត់

រាមានយចតនាយធវែើឲ្យម្នយ្លែើងយេរះផ្រះយឡើ�!បបសិនយបើែញនុំចង់

ឲ្យរាត់សងការែូចខាតយនរះយនារះរាត់នឹងម្នការលំបាក

ណាស់យហើ�ែញនុំនឹងយៅខតម្នអារម្ណ៍ស្អប់យែ្ើមែខែល។ែញនុំ

បានចាំពីបពរះបន្ទូលរបស់បពរះអម្ចាស់ថាយ�ើងគួរខតបសឡាញ់

អ្កជិតខាងរបស់យ�ើង។ែញនុំបានទទួលអារម្ណ៍ថាែញនុំគួរខត

អ្័យទាស។

យៅយពលែញនុំបានសយបមចចិត្អ្័�យទាសយនារះែញនុំបាន

ទទួលអារម្ណ៍សុែសាន្។

អ្កជិតខាងរបស់ែញនុំយនារះម្នចិត្រីករា�យៅយពលែញនុំបាន

អ្័�យទាសឲ្យរាត់។បគួសាររបស់ែញនុំម្នភាពរីករា�ជាង

មុនផងខែរ។យពលែញនុំយ�ើញែូយច្រះែញនុំក៏ម្នចិត្រីករា�ខែរ។

សម្ជិកនិងអ្កជិតខាងបានបរិចាចាគអវែីៗខែលពួកយគអាច

យធវែើបានយែើម្បីជួ�បគួសាររបស់ែញនុំ។ែញនុំបានទទួលអង្ករជាយបចើន

យហើ�បានខចកវាជាមួ�មនុស្សែថទយទៀត។ពួកយគបានសួរ

ែញនុំថាយហតុអវែីែញនុំឲ្យយគយពលែញនុំកំពុងស្ថិតក្នុងសាថានភាពយ៉ាប់�ឺន

ខបបយនរះ។ែញនុំបានបបាប់ពួកយគថាយៅយពលែញនុំបយបមើមនុស្ស

ែថទយនារះែញនុំបយបមើបពរះអម្ចាស់យហើ�។ែញនុំចង់ថាវា�យៅបទង់

យោ�សារបទង់បានសខម្ងអព្ទូតយហតុជាយបចើនក្នុងជីវិតរបស់

ែញនុំ។យ�ើងម្នផ្រះែ៏បសស់សាអាតមួ�សាអាតជាងផ្រះចាស់ខែល

យេរះយនារះយៅយទៀត។

ចៅចពលច្លើងចេះផ្ះរប្រ់ផានគាត់អាេសគាន់ខតជួយ្រច្គ្រះចៅ

ទាំងបីរប្រ់គាត់ប៉ុច្ណះ។អ្ីៗស្រប់យ៉ាងសតរូវបានចេះហ្មត់ចៅ

ជាចផះ។ផានបានែឹង្រមបារនឹងអ្នកជិតខាងខដលបង្កឲ្យមាន

ច្លើងចេះ។ចៅចពលកំហឹងរប្រ់គាត់បានរាលដាលដល់ស្រួសារ

និងអ្នកជិតខាងរប្រ់គាត់ចោះផានបានដឹងថាគាត់សតរូវខតមាន

ការអ្័យចទា្រ។

តេសលីនីលសុនជាងថ�រូ្រ

សសវងរក្រសន្ថមតទៀ�

ខអលយឌើរឡារីយជអ៊ីែូហ្របយកងៀៃអំ្រីរយបៀបខដលរោរអភ័េយទាសជួេអនែ្រឲ្បៃ្

យឆ្ពរះយៅមុែយហើេនាំភា្សុែសាៃ្ម្ររោៃ់ជរីវិតរបស់អនែ្រ។សូមអាៃសារលរិែរិត

របស់យោ្រយៅយ្ហទំ្័រlds .org/ go/ 1196។

ខស្ងរ្ររោរបង្ហាញអំ្រីយសច្រ្រីជំយៃឿបខៃថែមយទៀតយៅយ្ហទំ្័រlds .org/ go/ 18។
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៨ លីអាហូណា

តោលការណ៍ននការគ្រ្រតបមើ

យរាលបំណងខែលនឹងផ្លាស់

ប្ទូរការង្របយបមើរបស់យ�ើង
េណៈ សដល មាន ដោលបំណង ជា ដស្ចើន ្ ស្មាប់ ការងារ បដស្រើ ដោះ ការ េិតេំ រប្់ ដយើង ដៅ ក្ននុង ការងារ បដស្រើ គួរ 

ស្តូវ បាន ដឹកោំ ដោយ បំណង ស្បាថ្នា រួយ ដដើរ្ី េួយ រនុ្ស ដទៃដៃៀត ឲ្យ ្ ដស្រច បាន ការ សស្បចិត្ត ដេឿ ផ្ទាល់ េ្លួន 

រួយ សដល ្ ៊ីេដស្រៅ ដ្ើយ សស្ប កាលាយ កាន់ សត ដូចជា ស្្ះអងគេ ្ ដ្ងារះ ។

ទ
ឹក

 រ្
យ់ោ

�
ស

៊ីម
៉ូន
ឌ

ីវី

នៅ
ពេលព�ើងស្រឡាញ់មនុ្រ្សដទៃដូចជាសេរះអង្គ្រព្គ្ររះពោរះព�ើងចង់ជួ�េួកពេដូចជាសៃង់ដដរ។ក្នុងោមជាអ្ក

េគ្វាលល្អសៃង់េឺជាេំរូដ៏ល្អបំផុតទនការគ្របពសមើដ៏មានន័�។

ពដើម្បីព្វើឲ្យការគ្របពសមើរប្រ់ព�ើងបានដូចជាសៃង់វាេឺជាពរឿងដ៏្រំខាន់ដដលសតូវចងចាំ

ថាការខិតខំរប្រ់សៃង់ពដើម្បីស្រឡាញ់ពលើក្រ្ទួ�ព�ើ�សបទានេរមាននូវពោលពៅដ៏ខ្ព្រ់មួ�ពលើ្រេបី

ការបំពេញតាមព្រចក្បីសតូវការភ្លាមៗពៅពៃៀត។សបាកដណា្រ់សៃង់សជាបេបីព្រចក្បីសតូវការសបចាំទ្ងៃ

រប្រ់េួកពេព�ើ�មានព្រចក្បីពមតាតាករុណាចំពោរះការរងៃុក្ខបច្នុប្ន្រប្រ់េួកពេ។ដូពច្រះសៃង់

បានេយាបាលអភ័�ពទា្រព�ើ�បានបពសងៀន។ប៉ុដនតែសៃង់្រេវសេរះៃ័�ចង់ព្វើពលើ្រេបីការ

ពមើលដ្ដល់ព្រចក្បីពស្រកឃ្លាពៅទ្ងៃពោរះពៅពៃៀត(្រូមពមើល�៉ូហាន៤:១៣–១៤)។សៃង់

្រេវសេរះៃ័�ឲ្យមនុ្រ្សដដលពៅជុំវិញសៃង់ពដើរតាមសៃង់(្រូមពមើលលូកា១៨:២២,�៉ូហាន

២១:២២)ស្រល់សៃង់(្រូមពមើល�៉ូហាន១០:១៤,ពោលលៃ្ិនិងព្រចក្បី្រញ្ញា១៣២:២២–

២៤)ព�ើ�ឈានដល់្រកាដានុេលដ៏ពៃវភ្េរប្រ់េួកពេ(្រូមពមើលមា៉ាថា�៥:៤៨)។ពរឿងពនរះ

ក៏ដូចោនាពៅ្រេវទ្ងៃពនរះដដរ(្រូមពមើលពោលលៃ្ិនិងព្រចក្បី្រញ្ញា៦៧:១៣)។

មានវិ្បីរាប់មិនអ្រ់ដដលព�ើងអាចជួ�ផ្ល់េរជ័�ដល់មនុ្រ្សដទៃបុ៉ដនតែពៅពេលពោលពៅចុង

បញ្ប់ទនការគ្របពសមើរប្រ់ព�ើងេឺពដើម្បីជួ�មនុ្រ្សដទៃឲ្យមកស្រល់សេរះអង្គ្រព្គ្ររះព�ើ�ដសបកាលា�កាន់ដត

ដូចជាសៃង់ពោរះព�ើងនឹងខិតខំព្វើការព្ពរះពៅរកទ្ងៃដដលព�ើងេុំចាំបាច់សតូវបពសងៀនអ្កជិតខាងរប្រ់ព�ើងឲ្យស្រល់សេរះអមាចា្រ់

ពោ�ស្រព�ើងទាំងអ្រ់ោនានឹងស្រល់សៃង់(្រូមពមើលព�ពរមា៣១:៣៤)។
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អ្្ថបទ«ពគ្លការែ៍វនការងារបព្មើ»មានពគ្លបំែងជួយ

ពយើងឲ្ពមើលប្គ្នាពៅវិញពៅមក—្ុំបមនយកវពៅបចកចាយជា

សារលិេិ្ពៅព្លពៅសួរទុក្ខពឡើយ។ពៅព្លពយើងសាគាល់អស់អ្ក

បដលពយើងបព្មើពនារះ្្រះវិញ្ញាែបរិសុទ្នឹងបំផុសគំនិ្ពយើងឲ្ដឹង

អំ្ពីសារលិេិ្អ្ពីេ្លរះបដល្ ួកពគោច្្ូវការបបន្ថម្ ពីពលើការពមើលប្

និងពសចក្ពីពមតាតាករុណារបស់ពយើង។

ការតផ្ដោ�សុំខាន់រ្រស់បពរះអង្គសត្គ្ររះគឺតលើសពីតសចក្ីប�ូវការភាលាមៗ

• មានមនុ្រ្សមួ�ចំនួនបានខិតខំោំមិតតែរប្រ់េួកពេពៅឯសេរះព�្រ៊ូវពដើម្បីបានជាេបីជំងឺខវិន។ពៅៃបីបញ្ប់សេរះអង្គ្រ

ព្គ្ររះបានេយាបាលបុរ្រពោរះប៉ុដនតែសៃង់ក៏្រេវសេរះៃ័�ចង់អភ័�ពទា្រដល់ោត់ឲ្យរួចផុតេបីអំពេើបាបរប្រ់ោត់

ផងដដរ(្រូមពមើលលូកា៥:១៨–២៦)។

• ពៅពេលមនុ្រ្សោំ�កស្រតែបីដដលសបសេឹតតែអំពេើកំផឹតមកឯសេរះអង្គ្រព្គ្ររះពោរះការដក

�កការផ្ោទាពទា្ររប្រ់សៃង់បាន្រព្គ្ររះដល់ជបីវិតោងខាងរូបកា�។ប៉ុដនតែសៃង់

ក៏្រេវសេរះៃ័�ចង់្រព្គ្ររះោងខាងវិញ្ញាណផងដដរពោ�មានបន្ទូលសបាប់ោងឲ្យ

«អពញជើញពៅចុរះដតកុំព្វើបាបពៃៀតព�ើ�»(្រូមពមើល�៉ូហាន៨:២–១១)។

• មា៉ារានិងមា៉ាថាបានឲ្យពេោំោក្យពៅៃូលសេរះព�្រ៊ូវពោ�្រូមឲ្យសៃង់យាង

មកេយាបាលមិតតែរប្រ់សៃង់េឺឡាស្រ។សេរះព�្រ៊ូវដដលបានេយាបាលមនុ្រ្សដទៃរាប់

មិនអ្រ់បានេយារពេលការយាងពៅដល់រប្រ់សៃង់រ�ូតទាល់ដតឡាស្របានស្លាប់

ពៅ។សេរះព�្រ៊ូវបានសជាបេបីអវបីដដលសេួស្រពោរះចង់បានប៉ុដនតែពោ�ការព្វើឲ្យឡាស្រ

រ្រ់េបីស្លាប់មកវិញពោរះសៃង់បានេសងឹងដល់ៃបីបោទាល់រប្រ់េួកពេអំេបីភ្េជាសេរះរប្រ់សៃង់

(្រូមពមើល�៉ូហាន១១:២១–២៧)។

ពតើមានឧទា�រណ៍អវបីពផ្សងពៃៀតដដលអ្កអាចបដនថែមក្នុងបញជបីពនរះ?

ត�ើតយើងអាចត្វើអវីខ្រះ?

សប្រិនពបើពោលបំណងរប្រ់ព�ើងេឺពដើម្បីជួ�មនុ្រ្សដទៃឲ្យដសបកាលា�

កាន់ដតដូចជាសេរះអង្គ្រព្គ្ររះពោរះវានឹងផ្លា្រ់ប្ទូររពបៀបដដលព�ើងព្វើការគ្រ

បពសមើ។ពនរះេឹជាវិ្បីមួ�ចំនួនដដលការ�ល់ដឹងពនរះអាចដឹកោំការខិតខំរប្រ់

ព�ើងពដើម្បីព្វើការគ្របពសមើ។

យោបល់ទី១៖តភ្ជាប់ការបយ្រើជារួយនឹង្្រះអង្គសយ្គ្ររះ

រាល់ការខិតខំរប្រ់ព�ើងពដើម្បីព្វើកិច្ការល្អមានតទមលៃខាលាំងណា្រ់ប៉ុដនតែព�ើង

អាចរកពមើលឱកា្រពដើម្បីេសងបីកការបពសមើរប្រ់ព�ើងពោ�តភ្ជាប់វាជាមួ�នឹង

សេរះអង្គ្រព្គ្ររះ។ឧទា�រណ៍សប្រិនពបើសេួស្រដដលព�ើងផ្ល់ការគ្របពសមើមានជំងឺ

អាហារមួ�ពេលសបដ�លជាមានសបពយាជន៍ប៉ុដនតែការបគ្ហាព្រចក្បីស្រឡាញ់ដ៏ស្មញ្ញរប្រ់

អ្កអាចមានកាន់ដតពសចើនតាមរ�ៈៃបីបោទាល់រប្រ់អ្កអំេបីព្រចក្បីស្រឡាញ់រប្រ់សេរះអង្គ្រព្គ្ររះមាន

ចំពោរះេួកពេ។ជំនួ�រប្រ់អ្ក្រសមាប់ការពមើលដ្ៃបីធ្លាព្មៅនឹងៃៃួលបានការអរេុណប៉ុដនតែវាសបដ�ល

ជាកាន់ដតមានន័�ពៃៀតជាមួ�នឹងការផ្ល់ឲ្យនូវការសប្រិៃ្េរបេវជិតភ្េមួ�។

ដអលព�ើរដនលអិលអាន់ព�ើរ្រិនក្នុងកូរ៉ុមទនេួកស្វកដប់េបីរោក់បានបពសងៀនថា«មនុ្រ្សមានាក់

ដដលមានចិតតែល្អអាចជួ�មនុ្រ្សមានាក់ប៉រះកង់ឡានោំមិតតែរួមបន្ប់ពៅជួបពវជជបណ្ិតៃៃួលអាហារទ្ងៃ

សតង់ជាមួ�នឹងមនុ្រ្សមានាក់ដដលពស្កព្ឬញញឹមព�ើ�និយា�ោក្យ្រួ្រ្បីដដលព្វើឲ្យោត់មានភ្េ

រីករា�។

«ប៉ុដនតែអ្កព្វើតាមបៃបញ្ញតតែិៃបីមួ�នឹងព្វើបដនថែមេបីពលើ្រកម្មភ្េដ៏្រំខាន់ទនការបពសមើទាំងពនរះពោ�

ឯកឯង»។ ១
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យោបល់ទី២៖យ្ដោតយលើផ្លូវននយសចកី្សញ្ញា

កាលសបធ្នរ័្រុលអិមណិល្រុនបានមានសបស្្រន៍ជាពលើកដំបូងពៅកាន់្រមាជិកក្នុងោមជាសបធ្ន

ស្្រោចសកពោកបានមានសបស្្រន៍ថា«្រូមបនតែពៅពលើផលៃទូវទនព្រចក្បី្រញ្ញា»។ការព្វើនិងការរកសា

ព្រចក្បី្រញ្ញា«នឹងពបើកទាវារពៅកាន់េរជ័�និងឯក្រិៃ្ិខាងវិញ្ញាណទាំងអ្រ់ដដលមាន»។ ២

ក្នុងោមជាេួកបរិ្រុៃ្ទ្ងៃចុងពសកា�ព�ើងបានសជមុជៃឹកបានបញ្ជាក់ព�ើ�បាន

ៃៃួលអំណា�ទានទនសេរះវិញ្ញាណបរិ្រុៃ្។្រមាជិកបុរ្រ្រក្ិ្រមៃៃួលបេវជិតភ្េ។

ព�ើងពៅសេរះវិហារបរិ្រុៃ្្រសមាប់អំពណា�ទានេិ្រិដ្ឋរប្រ់ព�ើងព�ើ�ពដើម្បីផសារភ្ជាប់

ជាមួ�ោនាជាសេួស្រពរៀងរ�ូត។េិ្បីបរិ្រុៃ្ទនការ្រព្គ្ររះទាំងពនរះនិងព្រចក្បី្រញ្ញា

ដដលោក់េ័ន្េឺចាំបាច់ចំពោរះព�ើងឲ្យដសបកាលា�ដូចជាសៃង់ពដើម្បីព�ើងអាចពៅជាមួ�

នឹងសៃង់។

ព�ើងអាចមានតួោៃបីដ៏្រំខាន់មួ�ពដើម្បីពដើរតួពៅក្នុងការជួ�មនុ្រ្សដទៃពៅតាម

ផលៃទូវពោរះពៅពេលព�ើងជួ�េួកពេរកសាព្រចក្បី្រញ្ញារប្រ់េួកពេព�ើ�ពរៀបចំខលៃទួនព្វើ

ព្រចក្បី្រញ្ញាោពេលអោេត។ ៣ពតើអ្កអាចជួ�បុេ្គលមានាក់ៗឬសកុមសេួស្រដដល

អ្កពសបើឲ្យៃៃួលេិ្បីបរិ្រុៃ្បោទាប់ដដលេួកពេសតូវការពោ�រពបៀបណា?ការណ៍ពនរះ

អាចមានន័�ថាការជួ�ពរៀបចំខលៃទួនឪេុកមានាក់ឲ្យសជមុជៃឹកកូនស្របីរប្រ់ោត់ការ

េន្យល់េបីេរជ័�ទនព្រចក្បី្រញ្ញាបោទាប់ដដលសតូវព្វើឬការដចកចា�វិ្បីពដើម្បីមាន

បៃេិពស្្ន៍មួ�កាន់ដតមានន័�ពោ�រំឭកព្រចក្បី្រញ្ញារប្រ់ព�ើងកាលៃៃួល

ទានស្សកាម៉ង់។

យោបល់ទី៣៖អយ្ជើញយ�ើយយលើកទឹកចិត្ត

ពៅពេល្រមរម្យ្រូមសបឹកសាអំេបីការដសបចិតតែពជឿនិងការខិតខំរប្រ់េួកពេឲ្យកាលា�កាន់ដតដូចជា

សេរះសេបី្រ្ជាមួ�នឹងមនុ្រ្សដដលអ្កពមើលដ្។ចូរសបាប់ឲ្យេួកពេដឹងេបីកមាលាំងដដលអ្កព�ើញ

េួកពេមានព�ើ�ព្រងៃើច្ររព្រើរដល់េួកពេ។្រូមដ្រវងរកចំណុចដដលេួកពេេិតថាេួកពេអាច

ដកលម្អព�ើ�េិភ្កសាេបីរពបៀបដដលអ្កអាចជួ�។(្រសមាប់ពយាបល់បដនថែម្រ្បីេបីការសបឹកសា

រួមោនាជាមួ�នឹងមនុ្រ្សដដលអ្កផ្ល់ការគ្របពសមើ្រូមពមើល«Counsel about Their 
Needs»Liahona,ដខកញ្ញា្នាំ២០១៨ៃំេ័រ៦–៩)។

្រូមកុំខាលាចពដើម្បីអពញជើញេួកពេឲ្យព្វើតាមសេរះអង្គ្រព្គ្ររះព�ើ�អញ្ញាតឲ្យសៃង់ជួ�េួកពេ

ឈានពៅដល់្រកាដានុេលដ៏ពៃវភ្េរប្រ់េួកពេ។ការអពញជើញពនរះអាចការផ្លា្រ់ប្ទូរជបីវិតពៅពេល

វារួមផ្សំនឹងការបគ្ហាញេបីភ្េពជឿជាក់រប្រ់អ្កចំពោរះេួកពេនិងព្រចក្បីជំពនឿរប្រ់អ្កពលើសៃង់។



 ខែមករាឆ្នាំ២០១៩ ១១

រត្រៀ្របរាុំមួយយ៉ាងស�លតយើងអាចជួយ

មនុស្ស�នទឲ្យរីកចតបមើនត្ពរះតៅរកបពរះបគីស្ទ

ខាងពសកាមពនរះេឺជាពយាបល់ពដើម្បីោំសៃដល់

មនុ្រ្សដទៃពៅក្នុងការព្វើឲ្យជបីវិតសបព្រើរព�ើង

ព�ើ�រីកចពសមើនពៅពលើផលៃទូវទនព្រចកតែបី្រញ្ញា។

(្រូមពមើលសបកា្រដំណឹងល្អរប្រ់ចយើងជំេូកៃបី

១១្រសមាប់េំនិតបដនថែមពៃៀត)។

ការអត្ជើញឲ្យអនុវ�្

្រូមេិចារណាេបីវិ្បីដដលការខិតខំរប្រ់អ្កពដើម្បីផ្ល់ការគ្រ

បពសមើ—ពទារះតូចឬ្ ំក្បី—អាចជួ�មនុ្រ្សដទៃឲ្យេសងឹងការដសបចិតតែ

ពជឿរប្រ់េួកពេព�ើ�ដសបកាលា�កាន់ដតដូចជាសេរះអង្គ្រព្គ្ររះ។

សូមសចកចាយ្រទពិតស្្ន៍រ្រស់អ្ក

្រូមពផញើមកកាន់ព�ើងនូវបៃេិពស្្ន៍រប្រ់អ្កពៅពេលអ្កបានផ្ល់ការគ្របពសមើដល់មនុ្រ្ស

ដទៃឬៃៃួលបានការគ្របពសមើ។្រូមចូលពៅliahona .lds .orgព�ើ�ចុចពលើ«Submit 
an Article or Feedback»។◼

កុំណ�់ចុំ្ុំ

 ១. ដនលអិលអាន់ព�ើរ្រិន«A Holier Approach to Ministering»(Brigham Young 
University devotionalទ្ងៃៃបី១០ដខពមស្្នាំ២០១៨)ៃំេ័រ៣,speeches.byu.edu។

 ២. រ័្រុលអិមណិល្រុន« As We Go Forward Together»Liahona,ដខពមស្្នាំ២០១៨ៃំេ័រ៧។

 ៣. ្រូមពមើល�ិនរីប៊ីអាវរិង«Daughters in the Covenant»Liahona,ដខឧ្រភ្្នាំ២០១៤ៃំេ័រ

១២៥–២៨។

 ៤. ្រូមពមើលោវី�ពអដប៊ដណា«ដរចិតតែពជឿចំពោរះសេរះអមាចា្រ់»Liahona,ដខវិច្ិកា្នាំ២០១២,១០៦–១០៩។

១.	 ចែកចាយ	។ចូរពៃៀងសតង់ព�ើ�កាលាហានពៅពេលដចកចា�េបីរពបៀបដដលសេរះអង្គ្រព្គ្ររះបានជួ�អ្កពៅពេលអ្កបាន

េយាយាមខិតពៅជិតសៃង់តាមរ�ៈការរ្រ់ពៅតាមពោលការណ៍ទាំងឡា�ទនដំណឹងល្អពទារះជាមានឧប្រេ្គក្បី។

២.	សូម	សន្យា	ន្ូវ	ពរជ័យ	។មនុ្រ្សសតូវការព�តុផលេិតសបាកដមួ�ពដើម្បីផ្លា្រ់ប្ទូរដដល្រំខាន់ជាងព�តុផល

មិនផ្លា្រ់ប្ទូរ។ការេន្យល់េបីេរជ័�ដដលទាក់ៃងនឹងៃពងវើមួ�អាចផ្ល់ការពលើកៃឹកចិតតែដ៏មានអនុភ្េ

(្រូមពមើលពោលលៃ្ិនិងព្រចក្បី្រញ្ញាណ១៣០:២០–២១)។

៣.	អញ្ជើញ	។ការរ្រ់ពៅតាមពោលការណ៍មួ�ទនដំណឹងល្អោំមកនូវៃបីបោទាល់មួ�ដដល

េិត(្រូមពមើល�៉ូហាន៧:១៧)ព�ើ�វាដឹកោំពៅរកការដសបចិតតែពជឿដ៏មុតមាំ។ ៤រាល់

ឥៃ្ិេលចំពោរះោនាពៅវិញពៅមកព្រ្ើរដតអាចោក់បញ្ទូលពៅក្នុងការអពញជើញដ៏ស្មញ្ញ

មួ�ពដើម្បីព្វើពរឿងមួ�ដដលនឹងជួ�េួកពេឲ្យរីកចពសមើន។

៤.	 ដាក់	ចែន្ការ	ជាមួយគ្នា	។ពតើអវបីពៅដដលចាំបាច់សតូវពកើតព�ើងចំពោរះេួកពេពដើម្បីរកសា

ការតាំងចិតតែរប្រ់េួកពេពដើម្បីផ្លា្រ់ប្ទូរសបកបពោ�ភ្េពជាេជ័�?ពតើអ្កអាចជួ�

ពោ�រពបៀបណា?ពតើវាមានពេលពវោកំណត់ដដរឬពៃ?

៥.	 គ្ំទ្រ	។សប្រិនពបើអាចព្វើបាន្រូមបពងកើតបណាដាញោំសៃមនុ្រ្សមួ�ដដលវាអាចជួ�បុេ្គលពោរះឲ្យ

បនតែៃៃួលបានការពលើកៃឹកចិតតែព�ើ�មានពជាេជ័�។ព�ើងទាំងអ្រ់ោនាសតូវការអ្កោំសៃមានាក់។

៦.	 តាមដាន្	។្រូមដចកចា�ការរីកចពសមើនជាពៃៀងទាត់។្រូមបនតែពផ្ដាតពៅពលើដផនការពោរះប៉ុដនតែ្រូមដក្រសមួល

វាសប្រិនពបើចាំបាច់។ចូរមានចិតតែអត់្្មត់ត្រ៊ូព�ើ�ពលើកៃឹកចិតតែ។ការផ្លា្រ់ប្ទូរអាចសតូវការពេលវោ។



១២ លីអាហូណា
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 ខែមករាឆ្នាំ២០១៩ ១3

មោយមហ្គយី្សាទាម�ើន

អនុសាបសាតៅចារ្យថនបពរះគម្ីរពីបុរាណសាកលវិទយាល័�បពិកហាំ�៉ង់

ម៉ា
រាមាតារប្រ់សេរះព�្រ៊ូវេឺជាស្រតែបីមានាក់ទនស្រតែបីេបីរបបីោក់ដដលបានពលើកព�ើង

ពៅក្នុងសេរះេម្ពបីរព�ើ�េឺជាស្រតែបីដតមានាក់េត់ដដលសតូវបានេយាករអំេបីជបីវិតនិង

ការគ្របពសមើសបមាណជារាប់្រតវត្សរ៍េបីមុនកំពណើតរប្រ់ោត់(្រូមពមើល

នបីទ�វៃបី១១១:១៥,១៨;ម៉ូស្�៣:៨;អាលមា៉ា៧:១០)។ ១អ្ក្ររព្ររសេរះេម្ពបីរ្រញ្ញា

្្មបីដូចជាមា៉ាថា�,មា៉ាកុ្រ,លូកានិង�៉ូហានផតែល់ការបគ្ហាញពោ�្រពង្ខបអំេបីជបីវិតនិង

ការគ្របពសមើរប្រ់ោត់ពោ�ស្រេួកពេពផ្តាតចិតតែៃុកោក់ផ្ទាល់ពៅពលើសេរះអង្គ្រព្គ្ររះដត

មតែង។ប៉ុដនតែសេរះវិហារសេិ្រតែស្្រោជំោន់ពដើមបានោក់គ្រដល់មា៉ារាថាtheotokosជា

«អ្កេរពោរះឬមាតារប្រ់សេរះ» ២េឺជាការរំឭកទនដផ្កដ៏្រំខាន់ទនតួោៃបីរប្រ់ោត់ពៅក្នុង

ដផនការរប្រ់សេរះវរបិតា។

ដអលព�ើរសបូ្រអ័រមា៉ាក់ខន់�បី(្នាំ១៩១៥–១៩៨៥)ក្នុងកូរ៉ុមទនេួកស្វកដប់េបីរោក់

បាន្ររព្ររថា៖«ពតើព�ើងអាចនិយា�ពោ�ការពោរេដ៏ខាលាំងអំេបីោត់ដដលសេរះអមាចា្រ់

បានសបទានេរពលើ្រអ្រ់េបីស្រតែបីទាំងអ្រ់បានពៃ?មានសេរះសេបី្រ្ដតមួ�អង្គេត់ព�ើ�មាន

មា៉ារាដតមានាក់េត់។បុេ្គលមានាក់ៗជាអ្កមានសតកូលខ្ព្រ់និងអស្ចារ្យពៅក្នុង[ជបីវិតមុន្ ក

ជបីវិតពនរះ]ព�ើ�មានាក់ៗសតូវបានដតងតាំងេបីមុនពោកិ�ពនរះឲ្យផតែល់ការគ្របពសមើដដលោត់បាន

ព្វើ។ព�ើងេុំអាចៃប់មិនេិតបានពៃថាសេរះវរបិតានឹងពសជើ្រពរើ្រវិញ្ញាណស្រតែបីដ៏អស្ចារ្យពដើម្បីព្វើ

ជាមាតារប្រ់សេរះរាជបុសតាសៃង់ក៏ដូចជាសៃង់បានពសជើ្រពរើ្រវិញ្ញាណបុរ្រដូចជាសៃង់ឲ្យព្វើជា

សេរះអង្គ្រព្គ្ររះព�ើ�។...ព�ើងេួរដត...ពោរេមា៉ារាពោ�ការផតែល់តទមលៃសតឹមសតូវពោរះដដល

ជារប្រ់ោត់»។ ៣

ដំពណើរពរឿងរប្រ់លូកាេឺជាពរឿង្រតែបីេបីការសបកា្រសបាប់ដល់មា៉ារា(្រូមពមើលលូកា

១:២៦–៥៦)ដដលផតែល់ជាការបគ្ហាញដល់ព�ើងពដើម្បីមានអំណរេុណកាន់ដតខាលាំងដល់

�ុវោរីដ៏អស្ចារ្យពនរះ។តាមរ�ៈៃំោក់ៃំនងរប្រ់ោត់ជាមួ�នឹងពៃវតាកាសេបីដ�៉លនិង

ពអលបីស្បិតពោរះព�ើងព�ើញ�ុវោរីមានាក់េយាយាមដ្រវង�ល់និង�ល់ដឹងអំេបីការពៅដ៏

េិព្រ្ររប្រ់ោត់មកេបីសេរះ។ការពៅដ៏្ ំព្ងពោរះសតូវដតមានៃមងៃន់្ ងៃន់្ងៃរណា្រ់ពលើបុេ្គល

មានាក់ដដលពៅពក្មងប៉ុដនតែោត់បានពសតៀមរួចជាពស្រចពដើម្បីចុរះចូលឆន្ៈរប្រ់ោត់ពៅនឹងសេរះៃ័�

រប្រ់សេរះវរបិតា។ពរឿងរប្រ់ោត់រំឭកព�ើងថាសេរះស្រល់បុសតាបុសតបីទាំងអ្រ់រប្រ់សៃង់ព�ើ�

សៃង់ពៅបុរ្រនិងស្រតែបីស្មញ្ញៗពដើម្បីចូលរួមក្នុងការជួ�ស្ថាបោនេររប្រ់សៃង់ក្នុងរពបៀបដ៏

អស្ចារ្យ។ោត់បានកាលា�ជា្រិ្រ្សដំបូងពេរប្រ់សេរះព�្រ៊ូវព�តុដូពចានារះព�ើ�ោត់េឺជាេំរូ

មួ�្រសមាប់មនុ្រ្សទាំងអ្រ់ដដលពសជើ្រពរើ្រព្វើតាមសៃង់។

្ស្សរែ�៖ផ្ទរះរ្រស់មា៉ារា

ជាអកុ្រលសេរះេម្ពបីរ្រញ្ញា្ ្មបីេុំសបាប់ព�ើងអំេបីឪេុកមាតា�រប្រ់មា៉ារាកំពណើតរប្រ់ោត់

ឬអវបីៗពផ្សងពៃៀតអំេបីជបីវិតោត់ពៅណាស្ពរ៉តព�ើ�។លូកាេិេណ៌ោេបីភូមិណាស្ដរ៉តថា

ជារដ្ឋមួ�ដដលអាចបកដសបថាជាៃបីសកុងឬជបីសបជុំជនប៉ុដនតែវាេុំដមនជាៃបីកដនលៃងដ៏្ ំដុំពៃ។

ពៅពសរៅសេរះេម្ពបីរ្រញ្ញា្ ្មបីណាស្ដរ៉តេុំសតូវបានពលើកព�ើងពៅក្នុងអតថែបៃណាព�ើ�រ�ូត

ដល់ចុង្រតវត្សរ៍ៃបីេបីរទនសេិ្រតែ្រករាជ។

ព�ើងដឹងចបា្រ់ថាណាស្ដរ៉តមានៃបីតាំងពៅពលើៃួលមួ�ក្នុងវាលៃំោបកាលបីព�

ពមើលពៅព�ើញសជលងភ្ំព�ពរៀលដដលមានដបីដ៏មានជបីជាតិចមាងា�១០៥េបី�ទូដម៉សតពៅភ្េ

ខាងពជើងទនៃបីសកុងព�រូស្�ិម។បុរាណវតថែនុវិៃយាបគ្ហាញថាពៅ្រតវត្សរ៍ៃបីមួ�ណាស្ដរ៉ត

រ�ឿង�បស់ម៉ារាគឺជាកា��ំឭកមិនចប់មិនរ�ើយអំពីតមមលៃ

និងព�ជ័យមនភាពជាសិស្ស។
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ម៉ារា

មាតារបស់្្រះពយស៊ូវ



១៤ លីអាហូណា

េឺមានលក្ខណៈជាភូមិមួ�ជាជាងជាៃបីសកុងឬៃបីសបជុំជនដដលមានសបជាជនសបដ�លជា

៤០០–៥០០ោក់។ ៤ជាមួ�នឹងការមិនរាប់បញ្ទូលមួ�ចំនួនសបជាជនភ្េពសចើនពៅៃូទាំង

ស្រុកកាលបីព�បានេុរះោរណា្រ់ក្នុងការរ្រ់ពៅពោ�សបកបរបរជាកម្មករចិញ្ឹមប្រុ្រតវ

ពនស្ៃសតបីព�ើ�ជាក្រិករពដើម្បីដ្រវងរកអាហារ្រសមាប់សេួស្ររប្រ់េួកពេនិងបង់េន្។

ភូមិពនរះោមៅនបោទា�ការោរពៃោមៅនភ្រតែនុតាងណាដដលបគ្ហាញថាវាមានផលៃទូវចាក់្រ៊ីម៉ង់ត៍ឬ

្រំណង់្ ំៗព�ើ�ព�ើ�វាក៏ោមៅនការពសបើសបា្រ់វតថែនុល្អសបណិតោោដូចជា្្មមា៉ាបរូបេំនូរឬ

េំនូរជាប់នឹងជញ្ជាំងពៅក្នុងអោរោោឬផ្រះោោមាន្រមាភារល្អៗដដលបានោំចូលេបីៃបីណា

ព�ើ�។ ៥ផ្រះពៅក្នុង្រតវត្សរ៍ៃបីមួ�ចំនួនេបីរដដលសតូវបានោ្រ់កកា�រកព�ើញេឺជាផ្រះ

ដដលេុំមានៃំ�ំ្ ំព�ើ�ដដលមានបន្ប់េបីរដំបូលសបក្រ្ទូវនិងៃបីធ្លាមុខផ្រះតូចមួ�។ ៦

ៃំពនៀមៃមាលាប់ទនការបញ្នុរះ្រេនិងបំដណក្ ូ្ ្មកំពបារមួ�ចំនួនបគ្ហាញថាសបជាជនេឺជា

េួកស្្រន៍�ូោជាជាងេួកស្្រន៍ដទៃ។

ពទារះបបីជាេំព�ើញទាំងពនរះេុំជាប់ទាក់ៃងផ្ទាល់ពៅនឹងមា៉ារាឬសេួស្ររប្រ់ោត់កតែបីេំព�ើញ

ទាំងពនរះផតែល់េំនិតមួ�ដល់ព�ើងអំេបីលក្ខណៈទនជបីវិតរប្រ់ោត់ពៅភូមិណាស្ដរ៉ត៖ជាពក្មង

ស្របីស្រុកដស្ររ្រ់ពៅក្នុងភូមិជនបៃមួ�្ងា�េបីមជ្ឈមណ្លស្្រោទនៃបីសកុងព�រូស្�ិម

ជាៃបីសកុងដដលមានសេរះវិហារបរិ្រុៃ្េួក្រង្ឃអភិជននិងសៃេ្យ្រម្តតែិ្រតែនុក្រតែម្ភ។ពទារះបបី

ោត់ពៅពក្មងកតែបីោត់បានព្វើការជាមួ�មាតា�ោត់និងស្រតែបីដទៃពៃៀតក្នុងភូមិតបាញសកណាត់

ចម្អិនអាហាររកឧ្រដងៃឹកេបីអាងឬអណតាតូងក្នុងភូមិព�ើ�ព្វើការពៅក្នុងវាលដស្រ—ព្វើអវបីៗ

ទាំងអ្រ់ពដើម្បីជួ�ចិញ្ឹមសេួស្រោត់េបីមួ�ទ្ងៃពៅមួ�ទ្ងៃ។

ការតៅរ្រស់មា៉ារា

ពរឿងរប្រ់មា៉ារាពៅក្នុងេម្ពបីរលូកាពបើកបគ្ហាញអំេបីការបគ្ហាញសេរះកា�រប្រ់ពៃវតា

កាសេបីដ�៉លជាពៃវតាដដដលពោរះដដលបានបគ្ហាញកា�កាលេបីមុនដល់ស្ការីពៅក្នុង

សេរះវិហារបរិ្រុៃ្(្រូមពមើលលូកា១:១១,១៩,២៦)។ពៅពេលពៃវតាកាសេបីដ�៉លបគ្ហាញ

សេរះកា�មា៉ារាេឺជា�ុវោរីមានាក់ដដលសតូវបានពេ្រតែបីដណតាឹងឲ្យពរៀបការនឹង�៉ូដ្រប(្រូមពមើល

លូកា១:២៧)។ពទារះបបីជាព�ើងេុំដឹងថាមា៉ារាមានអា�ុប៉ុោមៅនពៅសោពោរះកតែបីពៅ្រម័�

បុរាណការពរៀបចំ្រសមាប់កិច្្រនយាអាោ�៍េិោ�៍ពនរះអាចព្វើបានពទារះេបីមុនពេញវ័�កតែបី។

ការបគ្ហាញសេរះកា�និងការសបកា្ររប្រ់កាសេបីដ�៉លថាមា៉ារាដដល«សបកបពោ�

សេរះេុណ»ថា«សេរះអមាចា្រ់សៃង់េង់ពៅជាមួ�នឹងោង»ថា«ក្នុងបណាដាេួកស្របីៗោងជា

ស្រតែបីមានេរេិត»ព�ើ�ពយាងតាមការបកដសបរប្រ់�៉ូដ្រប្រ្ម៊ី្ទនលូកា១:២៨ោងេឺជា

«ស្រតែបីដ៏ជពសមើ្រ»(្រូមពមើលផងដដរអាលមា៉ា៧:១០)សតូវដតបណាដាលឲ្យមានសបតិកម្មទន

ការភ្ន់សច�ំដ៏សចបូកសចបល់និងភ័�ខាលាចដល់មា៉ារា។ព�ើងអាចសោន់ដតស្រទមព�ើញេំនិត

ោោដដលអាចពកើតមានក្នុងចិតតែរប្រ់ោត់ពៅសោពោរះប៉ុដនតែេំនិតពោរះអាចរួមមាននូវ្រំណួរ

ដូចជា«ព�តុអវបីសេរះចាត់ៃុកខញនុំថា‹ក្នុងបណាដាេួកស្របីៗខញនុំជាស្រតែបីមានេរេិត›?»«ព�តុអវបី

‹សេរះ្រេវសេរះៃ័�នឹងខញនុំ›ព�ើ�ពតើវាមានន័�យា៉ាងណា?»«ព�តុអវបីសេរះបញជទូនកាសេបីដ�៉ល

មកខញនុំពមតែចមិនពៅរកស្រតែបីពផ្សងពៃៀតពៅក្នុងភូមិណាស្ដរ៉តឬក្នុងៃបីសកុងព�រូស្�ិមពៅ?»

សបាកដណា្រ់ោត់េឺជាេូជេង្សោវី�(្រូមពមើលលូកា១:៣២;រ៉ូម១:៣)ប៉ុដនតែពរឿង

ពោរះវាេុំ្រូវមានន័�អវបីពៃពៅពសកាមការសតួតសតារប្រ់េួករ៉ូម។ពលើ្រេបីពោរះពៅពៃៀតោង

សោន់ដតជាពក្មងស្របីមានាក់មកេបីសេួស្រក្រិករដដលរ្រ់ពៅក្នុងភូមិតូចមួ�ប៉ុពណាណរះ។ដូច

ណាថាដណលបាន្រួរពេលពសកា�មកពៃៀតថា«ពតើមានអវបីដ៏ល្អអាចពចញេបីណាស្ដរ៉តមក

បានឬពៃ?»(�៉ូហាន១:៤៦)។

កាសេបីដ�៉លេុំពឆលៃើ�សេប់្រំណួរទាំងអ្រ់ដដលមា៉ារាអាចមានក្នុងេំនិតនិងចិតតែរប្រ់ោត់

ព�ើ�។ផ្នុ�ពៅវិញសៃង់បនតែស្រលិខិតរប្រ់សៃង់ថា៖មា៉ារានឹងេរពោរះប៉ុដនតែេុំដមនជាកូន

្ម្មតាពោរះពៃ។កូនរប្រ់ោត់នឹងសតូវបានពៅថា«សេរះរាជបុសតាទនសេរះដ៏ខ្ព្រ់បំផុត»ព�ើ�

នឹងៃៃួល«រាជ្យទន�លៃទួងោវី�ជាឰ�ុពកាសៃង់»(្រូមពមើលលូកា១:៣២–៣៣)។មយា៉ាង

ពៃៀតពៃវតាកាសេបីដ�៉លបានមានបន្ទូលសបាប់ពៅមា៉ារាថាកូនរប្រ់ោត់េឺជាសេរះរាជបុសតាទន

សេរះនិងជាសេរះដម្រ៊ីដដលបាន្រនយា។សប្រិនពបើមា៉ារាមានការភ្ន់សច�ំព�ើ�ភ័�ខាលាចពៅ

ចំពោរះការសបកា្រពនរះពោរះព�ើងសោន់ដតអាចស្រទមព�ើញេបីស្ថានភ្េតានតឹងដផ្កផលៃទូវចិតតែ

រប្រ់ោត់បោទាប់េបីពរឿងពោរះប៉ុពណាណរះ។

ចូរេិចារណាអំេបីពោលការណ៍មួ�ដដលដផ្កពនរះក្នុងពរឿងរប្រ់មា៉ារាបពសងៀនអំេបីភ្េ

ជា្រិ្រ្ស។ដផនការរប្រ់សេរះ្រសមាប់មា៉ារាេុំដមនជាអវបីដដលោត់បាន្រូមព្វើព�ើ�!

កាសេបីដ�៉លបានបគ្ហាញសេរះកា�ដល់ស្ការីពោ�ស្រពោកនិងពអលបីស្បិតបាន

អ្ិស្ឋានៃូល្រូមអេ្ភទូតព�តុឲ្យមានកូនមួ�ប៉ុដនតែកាសេបីដ�៉លបានយាងមកជួបមា៉ារាក្នុង

កាលៈពៃ្រៈមួ�ពផ្សងេបីពោរះខាលាំងណា្រ់៖េុំដមនពដើម្បីបំពេញតាមការៃូល្រូមអងវរ

ព�ើ�ប៉ុដនតែសបកា្រសបាប់អំេបីសេរះៃ័�រប្រ់សេរះ្រសមាប់ោត់វិញ។ជាមួ�នឹងការរង់ចាំពដើម្បី

ពរៀបអាោ�៍េិោ�៍មា៉ារាសបដ�លជាបានេិតអំេបីលៃ្ភ្េទនការមានកូនពៅពេលខាងមុខ

ជាក់ជាមិនខានព�ើ�។ប៉ុដនតែពទារះបបីជាមានរលកមួ�ទនការរំេឹងៃុករប្រ់សេរះពៅក្នុងេួក

ស្្រន៍�ូោពៅក្នុង្រតវត្សរ៍ៃបីមួ�កតែបីពតើមា៉ារានឹងេិតថាេឺជាោងដដលជាពក្មងស្របីស្រុកដស្រ

មកេបីភូមិណាស្ដរ៉តឬដដលនឹងកាលា�ជាមាតាទនសេរះដម្រ៊ីពោរះ?សបដ�លជាអត់ពៃ។ពរឿង

្រំខាន់ពោរះេឺថាការពៅទនភ្េជា្រិ្រ្សជាពរឿ�ៗតសមូវឲ្យមានការផ្លា្រ់បតែទូរដផនការជបីវិត

ផ្ទាល់ខលៃទួនរប្រ់ព�ើង។

លូកាពផ្តាតកំណត់សតារប្រ់ោត់ពៅពលើការសបកា្ររប្រ់កាសេបីដ�៉លព�ើ�បោទាប់

មកពអលបីស្បិត។ប៉ុដនតែមានឱកា្របបីដងពៅពេលមា៉ារាបគ្ហាញេបីេំនិតនិងអារម្មណ៍

រប្រ់ោត់។

សុំណួរស�ល្រុំផុសគុំនិ�

ដំបូងេឺ្រំណួររប្រ់ោត់ពៅកាន់កាសេបីដ�៉ល«ខញនុំមិនស្រល់សបុ្រណាផងដូពច្រះពតើព្វើ

ដូចពមតែចនឹងឲ្យការពនរះ្រពសមចបាន?»(លូកា១:៣៤)។្រំណួររប្រ់ោត់េឺជា្រំណួរ

ដ៏មានព�តុផលមួ�ពៅក្នុងកាលៈពៃ្រៈពោរះ។វារំឭកអ្កអានអំេបី្រំណួររប្រ់ស្ការីថា



 ខែមករាឆ្នាំ២០១៩ ១5

«ពតើខញនុំនឹងដឹងព្រចកតែបីពោរះបានពោ�ស្រអវបី?[ឧទា�រណ៍ថាពអលបីស្បិតនឹងបពងកើតកូន

សបុ្រមួ�]»(ខៃបី១៨)។្រំណួររប្រ់ោត់បគ្ហាញមន្ិល្រង្ស័�អំេបីការពឆលៃើ�តបរប្រ់

កាសេបីដ�៉លពៅនឹងការអ្ិស្ឋានដដលស្ការីបានៃូល្រូមពៅសេរះពោ�ផ្ទាល់ប៉ុដនតែ្រំណួរ

រប្រ់មា៉ារាវិញដ្រវងរកការបញ្ជាក់អំេបីការសបកា្រសេរះៃ័�រប្រ់សេរះ្រសមាប់ោង។ពៅពេល

មានការអពញជើញរប្រ់សេរះឲ្យេួក្រិ្រ្សពលើកកម្ព្រ់និងបតែទូរពចញេបីភ្េស្រណុក្រុខស្រួល

រប្រ់េួកពេពោរះ្រំណួរនឹងពកើតមានពចៀ្រមិនរួចព�ើ�្រំណួរដដលបំផុ្រេំនិតដឹកោំ

ពៅរកវិវរណៈ។

ចពមលៃើ�រប្រ់កាសេបីដ�៉លពៅនឹង្រំណួររប្រ់មា៉ារាមានបបីដផ្ក៖

១. ៃបីមួ�សៃង់សបាប់មា៉ារាថា«សេរះវិញ្ញាណបរិ្រុៃ្នឹងយាងមក្រណឋាិតពលើោង»

(ខៃបី៣៥)។សេរះវិញ្ញាណបរិ្រុៃ្េឺជាសេរះពចស្តាដដលេួក្រិ្រ្សពៅសេប់ជំោន់

ទាំងអ្រ់សតូវបានពលើកតពមកើងការពៅរប្រ់េួកពេ។សបធ្ន្ូមា៉ា្រពអ្រម៉ន្រុន

(១៩២៧–២០១៨)បានបពសងៀនថា«ចូរចាំថាកិច្ការគ្រពនរះេឺេុំដមនជារប្រ់អ្ក

និងខញនុំដតឯងពោរះពៃ។វាេឺជាកិច្ការរប្រ់សេរះអមាចា្រ់ព�ើ�ពៅពេលព�ើង្រថែិតពៅ

ក្នុងកិច្ការរប្រ់សេរះអមាចា្រ់ព�ើងនឹងៃៃួលបានជំនួ�េបីសេរះអមាចា្រ់។

ចូរចាំថាអ្កដដលសេរះអមាចា្រ់បានពៅសេរះអមាចា្រ់នឹងព្វើឲ្យពេ្រមនឹងកិច្ការ

ពោរះ»។ ៧បោទាប់មកពៃវតាកាសេបីដ�៉លផតែល់េ័ត៌មានជាក់ោក់ដល់មា៉ារាអំេបី

ស្ថានភ្េរប្រ់ោត់ថា៖«ព�ើ�សេរះពចស្តាទនសេរះដ៏ខ្ព្រ់បំផុតនឹងមកសេបបាំង

ោងពោ�ស្រពមាល ៨ព�តុដូពច្រះបុសតបរិ្រុៃ្ដដលនឹងសប្រូតមកពោរះសតូវពៅ

ថាជាសេរះរាជបុសតាទនសេរះ»(ខៃបី៣៥)។

២. ៃបីេបីរកាសេបីដ�៉លសបាប់មា៉ារាអំេបីពអលបីស្បិតជាមនុ្រ្សមានាក់ដដលកំេុងមាន

បៃេិពស្្ន៍ស្រពដៀងោនាពទារះជាមិនដមនជាការេរពោរះពោ�អេ្ភទូតព�តុដូចោនាកតែបី

(្រូមពមើលខៃបី៣៦)។ការេរពោរះរប្រ់ពអលបីស្បិតេឺជាៃបី្រមារល់មួ�ដល់មា៉ារា

ថាោត់េុំឯពកាព�ើ�យា៉ាងពហាចណា្រ់មានមនុ្រ្សមានាក់ពៃៀតដដលមានអារម្មណ៍

មួ�ចំនួនដដលោត់នឹងមានផងដដរ។

៣. ៃបីបបីកាសេបីដ�៉លសបកា្រយា៉ាងចបា្រ់ថា«ដ្ិតការអវបីដដលសេរះសៃង់ព្វើេុំបានពោរះោមៅន

ពស្រះព�ើ�»(ខៃបី៣៧)។សេរះបានព្វើកិច្ការដដលេុំអាចព្វើពៅបានពៅពេល

ពអលបីស្បិតមានៃមងៃន់។ ៩ការសបកា្ររប្រ់កាសេបីដ�៉លេឺជាការរំឭកមួ�ដល់

េួក្រិ្រ្សពៅសេប់ជំោន់ថាពៅពេលព�ើងពឆលៃើ�តបចំពោរះការអពញជើញរប្រ់សេរះ

ពោរះអេ្ភទូតព�តុអាចពកើតមានព�ើង។
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ចទវតាកាសពីខយ៉លបានបគ្ហាញសពះកាយដល់មា៉ារាជាមួយនឹងសារលិែិតដ៏អសាចារ្យខដលថា«ក្ននុងប្តាពួកស្រីៗោងជាស្រ្ីមានពរពិត»ចហើយថាគាត់នឹងមាន្រ៌រខដលជាសពះរាជបុសតាននសពះ។



១6 លីអាហូណា

ឆន្ទៈរ្រស់ពួកសិស្ស

ពៅក្នុងចិតតែខញនុំការពឆលៃើ�តបពលើកៃបីេបីររប្រ់មា៉ារាពៅក្នុងការ្ររុបពរឿងខលៃបីៗអំេបីការតាំងចិតតែ

និងៃ្រ្សនវិ្រ័�ទន្រិ្រ្សមានាក់៖«ពមើលខញនុំពនរះជាអ្កបពសមើរប្រ់សេរះអមាចា្រ់ដូពច្រះ្រូមឲ្យ

បាន្រពសមចដូចោក្យពោកចុរះ»(លូកា១:៣៨)។ោក្យ«អ្កបពសមើ»បគ្ហាញថាមា៉ារា

បានពសជើ្រពរើ្រៃៃួល�កការពៅដដលសេរះបានសបទានដល់ោត់។ព្រចកតែបីដ្លៃងពនរះេឺជា

រប្រ់មា៉ារា្រតែបីេបីអវបីដដលកូនរប្រ់ោត់នឹងនិយា�ពៅក្នុង្រួនចបារដេតព្រមា៉ានបី«កុំតាមចិតតែ

ៃូលបង្គំព�ើ�្រូមតាមដតសេរះ�ឬៃ័�សៃង់វិញ»(លូកា២២:៤២)។វាហាក់ដូចជា

ចបា្រ់ណា្រ់ថាពៅសតង់ចំណុចពនរះពៅក្នុងដំពណើររប្រ់ោត់ោត់អាច�ល់នូវអវបីៗទាំងអ្រ់

ដដលសតូវបានតសមូវេបីោត់—ពសកា�មក្រ៊ីម៉ូនេយាករពៅកាន់ោត់ថា«នឹងមានោវចាក់ៃំលុរះ

សេលឹងោងដដរ»(លូកា២:៣៥)—ពទារះជាយា៉ាងណាកតែបីមា៉ារាពសជើ្រពរើ្របនតែព្ពរះពៅមុខ

ពោ�ព្រចកតែបីជំពនឿ។

«រួចពៃវតាក៏្ �ពចញេបីោងបាត់ពៅ»(លូកា១:៣៨)។ពៅពេលកាសេបីដ�៉ល

ចាកពចញពៅមា៉ារាពៅដតមានាក់ឯង។ពទារះវាជាពរឿងមួ�ដដល្រិ្រ្សមានាក់សតូវបានសបកា្រសបាប់

ដូចជាពរឿងរប្រ់ោត់ពៅក្នុងវតតែមានរប្រ់ស្រៃូតទនសេរះកតែបីពតើោត់សតូវព្វើអវបីខលៃរះក្នុងពេលដដល

ពៃវតាបានយាងពចញពៅបាត់ពោរះ?ពតើោត់េន្យល់បៃេិពស្្ន៍ពនរះដល់ឪេុកមាតា�ឬ

ដល់�៉ូដ្របពោ�រពបៀបណា?ពតើវាមានតទមលៃអវបីដល់ោត់សប្រិនពបើេួកោត់ឬសបជាជនពៅ

ណាស្ដរ៉តេុំសេមពជឿោត់ពោរះ?ការរ្រ់ពៅរប្រ់ោងដដលមានអា�ុបានមួ�ភ្េបួនទន

ជបីវិតពៅក្នុងស្ណាដរ៉តពោរះអាចដសបជាលំបាកដល់ោង។

ដូពច្រះោត់បានរំឭកអំេបីដផ្កៃបីេបីរទនចពមលៃើ�រប្រ់កាសេបីដ�៉លពៅនឹង្រំណួរនិងដំពណើរ

រប្រ់ោត់ពៅផ្រះពអលបីស្បិត។ស្រជា្្មបីមតែងពៃៀតពរឿងពបើកចំ�រេបីររប្រ់លូកាេឺពវញ

សតបាញ់ចូលោនា។មិន�ូរប៉ុោមៅនបោទាប់េបីមា៉ារាជសមាប្រួរពអលបីស្បិត«ពោរះកូនក៏បសងរះ

ពៅក្នុងទផ្រួចោត់បានពេញជាសេរះវិញ្ញាណបរិ្រុៃ្៖ក៏បនលៃឺ្រំព�ងយា៉ាងខាលាំងថាក្នុង

បណាដាេួកស្របីៗេឺោងព�ើ�ជាស្រតែបីមានេរេិតសេមទាំងកូនពៅក្នុងទផ្ោងផង»(លូកា

១:៤១–៤២)។ការស្វាេមន៍រប្រ់ោត់ដដលដឹកោំពោ�សេរះវិញ្ញាណបានបញ្ជាក់ដល់អវបី

ដដលកាសេបីដ�៉លធ្លាប់បានសបកា្រអំេបីេររប្រ់មា៉ារាដដលមានក្នុងបណាដាេួកស្របីៗ។ឥ�ទូវ

មា៉ារាមានស្ក្សបីៃបីេបីរអំេបីការពៅរប្រ់ោត់ប៉ុដនតែវាពកើតព�ើងបានបោទាប់េបីោត់មានឆន្ៈៃៃួល

�កការពៅពោរះប៉ុពណាណរះ។

ដំពណើរពរឿងរប្រ់មា៉ារានិងពអលបីស្បិតេឺជាការរំឭកមួ�អំេបីៃិដ្ឋភ្េចម្ងេបីរពៅក្នុង

ជបីវិតទនេួក្រិ្រ្ស្រម័�ៃំពនើបពនរះ។វាជាការរំឭកអំេបីតទមលៃជានិមិតតែរូបដ៏អស្ចារ្យទនដួងចិតតែ

រប្រ់្រមាេម្រព្គ្ររះពៅជុំវិញេិភេពោក៖ស្រតែបីដដលមានអា�ុខុ្រៗោនានិង្រថែិតពៅក្នុង

ដំណាក់កាលជបីវិតពផ្សងៗោនាបានរួមោនាោំសៃនិងជួ�ពសជាមដសជងោនាពៅវិញពៅមកពៅក្នុងសោ

ខវរះខាត។វាក៏ជាការរំឭកមួ�ផងដដរថាសេរះេុំពបារះបង់អ្រ់អ្កដដលសៃង់បានពៅពៅក្នុងសោ

ខវរះខាតរប្រ់េួកពេព�ើ�ប៉ុដនតែជាពរឿ�ៗសៃង់ពឆលៃើ�តបពោ�ការឱបសកពស្បេួកពេពៅក្នុង

រងវង់ទដរប្រ់មនុ្រ្សដទៃជាអ្កដដលសៃង់បានពៅផងដដរ។

ការសរតសើរ�តមកើង

ការបគ្ហាញចុងពសកា�រប្រ់មា៉ារាសតូវបានពេស្រល់ថាជាការ្ររព្រើរតពមកើងព�ើ�

វាេឺជាការបគ្ហាញរប្រ់ោត់អំេបីអំណរពៅក្នុងការពឆលៃើ�តបចំពោរះការសបកា្ររប្រ់
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ចរឿងរប្រ់មា៉ារានិងចអលីសាបិត្រឺសតរូវបានចវញសតបាញ់បញ្ជូលគានាតាមរយភៈច្រេក្ីស្រឡាញ់និងការគាំសទគានា

ចៅវិញចៅមកក្ននុងសគាខដលសតរូវការគានា។
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ពអលបីស្បិត។ោត់បគ្ហាញអំេបីអារម្មណ៍រប្រ់ោត់្រតែបីេបីអវបីដដលបានពកើតព�ើងក្នុងជបីវិត

រប្រ់ោត់និងឆលៃនុរះបញ្ចាំងអំេបីការ�ល់្ ្មបីដដលោត់ដឹងអំេបីតួោៃបីរប្រ់ោត់ពៅក្នុងដផនការ

រប្រ់សេរះ។ដំបូងនិងមុនពេបង្អ្រ់ោត់មានអារម្មណ៍ពលើកតពមកើង្ររព្រើរព�ើ�្ររព្រើរ

តពមកើងសេរះរប្រ់ោត់ដដលោត់រីករា�ដូចជាសេរះអង្គ្រព្គ្ររះរប្រ់ោត់(្រូមពមើលលូកា

១:៤៦–៤៧)។ោត់ព�ើញពៅក្នុងបៃេិពស្្ន៍រប្រ់ោត់នូវព្រចកតែបីពមតាតាករុណាឥត

ឈប់ឈររប្រ់សេរះទាំងពៅក្នុងការេិតដដលសៃង់បានពសជើ្រពរើ្រនរណាមានាក់ដដលមាន

«្រណាឋានទាបពថាក»ដូចជាោត់(្រូមពមើលខៃបី៤៨–៥០)និងពៅក្នុងភ្េេិត

ដដលថាសៃង់បានពសជើ្រពរើ្រោត់ឲ្យពដើរតួយា៉ាង្រំខាន់មួ�ពៅក្នុងការបំពេញព្រចកតែបី្រញ្ញា

អ័សបាហាំ(្រូមពមើលខៃបី៥៤–៥៥)។

«មា៉ារាក៏ពៅជាមួ�នឹង[ពអលបីស្បិត]សបដ�លជា៣ដខពៃើបសត�ប់ពៅផ្រះខលៃទួន

វិញ»(ខៃបី៥៦)។ឥ�ទូវមា៉ារាបានពរៀបចំខលៃទួនកាន់ដតពសចើនពដើម្បីបំពេញការពៅមកេបីសេរះ

រប្រ់ោត់។

គុំរូរ្រស់មា៉ារាសបមា្រ់តយើង

េួក្រិ្រ្ស្រម័�ៃំពនើបេឺមិនដូចោនានឹងពរឿងរប្រ់មា៉ារាព�ើ�ទាំងតាមរ�ៈវប្្ម៌

និងទាំងរ�ៈពេល២០០០្នាំពនរះ។ពទារះជាយា៉ាងណាក៏ពោ�ពរឿងរប្រ់មា៉ារាេឺជាការរំឭក

មិនចប់មិនព�ើ�អំេបីតទមលៃទនភ្េជា្រិ្រ្ស។សេរះរំេឹងឲ្យអ្កពដើរតាមសៃង់ពបារះជំហាន

ព្ពរះពៅតាមការអពញជើញដដលសៃង់សបទានដល់េួកពេ។សបធ្នរ័្រុលអិមណិល្រុន

រំឭកព�ើងថា«សេរះបាន្រុំឲ្យបុសតាបុសតបីក្នុងព្រចកតែបី្រញ្ញារប្រ់សៃង់ព្វើកិច្ការលំបាកៗ

ជានិច្»។ ១០មា៉ារាសតូវបានរាប់បញ្ទូលព�ើ�ព�ើងក៏សតូវបានរាប់បញ្ទូលផងដដរ។

ការអពញជើញរប្រ់ព�ើងេឺការមានព្រចកតែបីជំពនឿពដើម្បីចុរះចូលឆន្ៈរប្រ់ព�ើងពៅនឹងសេរះៃ័�

សៃង់ពដើម្បីៃៃួល�កការពៅរប្រ់សៃង់ពោ�ព្រចកតែបីជំពនឿថាសេរះវិញ្ញាណរប្រ់សៃង់នឹង

តពមកើងព�ើងក្នុងការបពសមើរប្រ់សៃង់។បូនបីពអចខ័រដុនសបធ្ន�ុវោរីៃូពៅក៏រំឭកព�ើងថា

«ព�ើងអាចព្វើកិច្ការលំបាកៗបាន»ព�ើ�ពសកា�មកោត់បដនថែមពៃៀតថា«ប៉ុដនតែព�ើងក៏

អាចព្វើវាពោ�អំណរផងដដរ»។ ១១

ក្នុងោមជា្រិ្រ្ស្រម័�ៃំពនើបពតើអវបីពៅេឺជាការ្ររព្រើរតពមកើងរប្រ់ព�ើង?ពតើ

ព�ើងអាចបគ្ហាញភ្េរីករា�ពៅក្នុងសេរះរប្រ់ព�ើងពោ�រពបៀបណា?ពតើព�ើងនឹងបគ្ហាញ

ការ្ររព្រើរតពមកើងអំេបីព្រចកតែបីពមតាតារប្រ់សៃង់ពៅក្នុងជបីវិតរប្រ់ព�ើងយា៉ាងដូចពមតែច?ពតើព�ើង

នឹងរកព�ើញរពបៀបោោពដើម្បីស្ៃរដល់ដផ្ករប្រ់ព�ើងពៅក្នុងការបំពេញនូវព្រចកតែបី្រញ្ញា

ទនអ័សបាហាំពៅក្នុងជំោន់រប្រ់ព�ើងពោ�រពបៀបណា?ទាំងពនរះសបដ�លសោន់ដតជាវិ្បីមួ�

ចំនួនដដលព�ើងអាចពរៀនេបីពរឿងដ៏អស្ចារ្យរប្រ់មា៉ារា្រតែបីេបីភ្េជា្រិ្រ្ស។◼

កុំណ�់ចុំ្ុំ

 ១. មា៉ាថា�ក៏�ល់ផងដដរថាមា៉ារាេឺជាការបំពេញការេយាកររប្រ់ពអស្�អំេបីោងសេ�្មចារី�មានាក់ដដល

នឹងបពងកើតបុសតមួ�មានពឈាមៅរះថាពអមា៉ាញទូដអល(្រូមពមើលពអស្�៧:១៤)។ការដកស្រង់រប្រ់

ពោកអំេបី«ោងសេ�្មចារី�»េឺពកើតពៅ្រតវត្សរ៍ៃបីេបីរទនសេិ្រតែ្រករាជទនការបកដសបភ្ស្សកិកអំេបី

ពអស្�ដដលសតូវបានពសបើពោ�េួកសេិ្រតែស្្រនិកជំោន់ពដើមនិងសតូវបានពសបើពៅក្នុងកំដណព្រតែចពជម្រ៍

ទនពអស្�៧:១៤។

 ២. ពៅក្នុងសេរះេម្ពបីរមរមនដដលបានពបារះេុម្ព្ នាំ១៨៣០នបីទ�វៃបី១១១:១៨ក៏បានេិេណ៌ោអំេបីមា៉ារាថាជា

«មាតារប្រ់សេរះ»ដដរ។

 ៣. សប៊ូ្រអ័រមា៉ាក់ខន់�បីMortal Messiah៤វ៉ុល(្នាំ១៩៨១),១:៣២៦–២៧ពលខពយាង៤។

 ៤. ្រូមពមើលJames E. Strange, “Nazareth,” Anchor Bible Dictionary, 4:1050; 
Jonathan L. Reed, Archaeology and the Galilean Jesus: A Re- examination 
 of the Evidence(្នាំ២០០២)ៃំេ័រ១៣១។

 ៥. ្រូមពមើលReed Archaeology and the Galilean Jesusៃំេ័រ១៣១។

 ៦. ្រូមពមើលKen Dark«Has Jesus’ Nazareth House Been Found ?»Biblical 
Archaeology Reviewវ៉ុលៃបី៤១,ពលខ២(ដខមបីោ/ពមស្្នាំ២០១៥)ៃំេ័រ៥៤–៦៣្រូមពមើល

ផងដដរKen Dark« Early Roman- Period Nazareth and the Sisters of Nazareth 
Convent»The Antiquities Journalវ៉ុលៃបី៩២(្នាំ២០១២)ៃំេ័រ៣៧–៦៤។

 ៧. ្ូមា៉ា្រពអ្រ.ម៉ន្រុន« Duty Calls»Ensign,ដខឧ្រភ្្នាំ១៩៩៦ៃំេ័រ៤៤។

 ៨. ោក្យភ្ស្សកិកដដលបានបកដសបថា«សេបបាំង»(episkiazō)េឺជាោក្យដូចោនាដដលបានពសបើ

ពៅក្នុងការបកដសបជាភ្ស្សកិកពៅក្នុងសេរះេម្ពបីរ្រញ្ញាចា្រ់ពដើម្បីេិេណ៌ោអំេបីេេកបាំងដដលចុរះមក

ពលើពរាងឧពបា្រ្ពៅពេលវាសេបបាំងទាំងស្រុង។វាបានេិេណ៌ោអំេបី្រិរីល្អរប្រ់សេរះអមាចា្រ់។

 ៩. សេរះអមាចា្រ់បានមានបន្ទូលដូពច្រះពៅអ័សបាហាំពៅពេលពោកនិងស្រា៉បានដឹងថាេួកោត់នឹងមានកូន

មានាក់ពៅក្នុងវ័�ចំណា្រ់រប្រ់េួកពេ(្រូមពមើលពោកុប្តតែិ១៨:១៤;រ៉ូម៤:១៩–២១)។

១០. រ័្រុលអិមណិល្រុន«Stand as True Millennials»Liahona,ដខតុោ្នាំ២០១៦

ៃំេ័រ៤៩។

១១. «បូនបីពអចខ័រដុន៖សបធ្ន�ុវោរីៃូពៅ»Liahona,ដខឧ្រភ្្នាំ២០១៨ៃំេ័រ១២៩។
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១៨ លីអាហូណា

មោយអ៊ីរិក្ឌីហាន់ផស្មន

សា្សាតាចារ្វន្្រះគម្ពីរបុរែពៅសាកលវិទយាល័យ្្ិកហាំយ៉ង់

ប
ោទាប់េបីពេសតុ្រពោរះ�៉ូហានេឺសបដ�លមានពេស្រល់ចបា្រ់ថាជាស្វកដំបូងរប្រ់សេរះព�្រ៊ូវសេបី្រ្។

ពោកនិងយា៉ាកុបជាបងសបុ្ររប្រ់ពោកបានពៅជាមួ�ពេសតុ្រពៅក្នុងសោ្រំខាន់ៗបំផុតមួ�ចំនួនទន

ការគ្របពសមើរប្រ់សេរះអង្គ្រព្គ្ររះក្នុងជបីវិតរដមងស្លាប់ពនរះព�ើ�ពោកសតូវបានពេពលើកព�ើងពៅក្នុងេម្ពបីរ

សបាំពផ្សងៗោនាពៅក្នុងសេរះេម្ពបីរ្រញ្ញា្ ្មបី។ ១ភ្េ្រ្ិៃ្ស្នាលផ្ទាល់រប្រ់ពោកចំពោរះសេរះអមាចា្រ់សតូវបានសបាប់តាមរ�ៈ

�៉ូហាន១៣:២៣៖«មាន្រិ្រ្សមានាក់ដដលសេរះព�្រ៊ូវស្រឡាញ់ោត់អង្គនុ�ពៅតុដផ្អកពលើសេរះឱរាសៃង់»។ពេញក្នុង

សបវតតែិស្ស្រតែេំនូរេួកសេិ្រតែស្្រនិកបានបគ្ហាញអំេបីរូបភ្េពនរះជារូបភ្េដដល�៉ូហានវ័�ពក្មង្រសមាកពលើសេរះ�្រតែ

រប្រ់សេរះអង្គ្រព្គ្ររះ។ពនរះេឺជាគ្រេិព្រ្រពដើមរប្រ់ពោក�៉ូហាន្រំណេវប៉ុដនតែស្ក្សបីនិងពប្រកកម្មរប្រ់ពោកពបើក

្រដមតែងៃិដ្ឋភ្េៃូពៅអំេបីភ្េជា្រិ្រ្សដដលព�ើងទាំងអ្រ់ោនាអាចដចកចា�បាន។

យ៉ូហានកូនតសត្រត�

ពឈាមៅរះជាភ្ស្ព�ពសេើររប្រ់�៉ូហានេឺYohananមានន័�ថា«សេរះមានព្រចកតែបីពមតាតាករុណា»។េ័ត៌មានលម្អិត

បំផុតដដលព�ើងដឹងអំេបីពោកមានពៅក្នុងដំណឹងល្អបបីដំបូងដដលសបាប់អំេបីពរឿងទនការគ្របពសមើក្នុងជបីវិតរដមងស្លាប់រប្រ់

សេរះអង្គ្រព្គ្ររះយា៉ាងពសចើនមកេបីៃ្រ្សនវិ្រ័�ដូចោនា។េម្ពបីរទាំងពោរះ�ល់ស្របថា�៉ូហានេឺជាកូនរប្រ់អ្កពនស្ៃសតបី

ដ៏មាន្រតែនុក្រតែម្ភមានាក់ពៅស្រុកកាលបីព�ពឈាមៅរះព្រពបពដដដលមាន្រំពៅផ្ទាល់ខលៃទួនោត់ព�ើ�អាចជួលកម្មករព្វើការសបចាំ

ទ្ងៃពដើម្បីជួ�ោត់និងកូនសបុ្ររប្រ់ោត់ពៅក្នុងការគ្រ។�៉ូហាននិងយា៉ាកុបបងសបុ្ររប្រ់ពោកក៏មានទដេូជាមួ�

បងប្អទូនសបុ្រពេសតុ្រនិងអនពសៃផងដដរព�ើ�េួកពោកទាំងបួនោក់បានចាកពចាលេបីការពនស្ៃសតបីរប្រ់េួកពោក

ពៅពេលសេរះព�្រ៊ូវពៅេួកពោកឲ្យពដើរតាមសៃង់ពៅក្នុងភ្េជា្រិ្រ្សពេញពមា៉ាង។ ២

ពទារះបបីដំណឹងល្អេុំបានពលើកព�ើងជា្្មបីពៃៀតអំេបីព្រពបពដកតែបីក៏មាតា�រប្រ់យា៉ាកុបនិង�៉ូហានបានកាលា�ជាអ្កពដើរ

តាមសេរះព�្រ៊ូវពោ�ចូលរួមជាមួ�សេរះព�្រ៊ូវជំនួ្រឲ្យកូនៗរប្រ់ោត់ព�ើ�មានវតតែមានពៅឯការ្កាង។ ៣ជាៃូពៅ

យ៉ូហាន

សិស្សបដល្្រះពយស៊ូវ្សឡាញ់

កា�ស�រស�មនពពរះគម្ី�សញ្ញាថ្ីដែលមនទាក់ទងជាមួយ

នឹងយ៉ូហានសំណព្វបង្ហាញថារោកគឺជាពគូបរពងៀននិង

ជាគំ�ូសពមប់ភាពជាសិស្សផ្ទាល់ខលៃលួនរយើងផង។
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២0 លីអាហូណា

សតូវបាន្រមារល់ពោ�ពឈាមៅរះស្�ទូពមពោរះមាតា�រប្រ់យា៉ាកុបនិង

�៉ូហានក៏អាចជាបងស្របីរប្រ់មា៉ារាដដលជាមាតារប្រ់សេរះព�្រ៊ូវដដល

ព្វើឲ្យេួកពោកកាលា�ជាបងប្អទូនជបីដូនមួ�ដំបូងរប្រ់សេរះព�្រ៊ូវនិងជា

ស្ច់ញាតិនឹង�៉ូហានបាៃបី្រ្ដដរ។ ៤

មិន�ូរប៉ុោមៅនបោទាប់េបីការពៅរប្រ់ពោក�៉ូហានបានព�ើញ

អេ្ភទូតព�តុនិងការបពសងៀនដំបូងៗជាពសចើនរប្រ់សេរះអមាចា្រ់។ ៥

ពោ�ព�ើញអេ្ភទូតព�តុទាំងពនរះនិងស្តាប់ការដ្លៃងោោដូចជា

ពៃ្រោកថាពៅពលើភ្ំពោរះោមៅនការ្រង្ស័�ព�ើ�ដដល�៉ូហាន

សតូវបានពរៀបចំ្រសមាប់សោពោរះពៅពេលសេរះព�្រ៊ូវបានពៅពោកឲ្យ

ព្វើជាស្វកមានាក់ទនស្វកដប់េបីរោក់។ ៦្រតែបីេបីស្ក្សបីេិព្រ្រទាំងពនរះ

ពេសតុ្រ,យា៉ាកុបនិង�៉ូហានបពងកើតបានជា្រិ្រ្សដ៏្រ្ិៃ្ស្នាលបំផុត

ដដលមានវតតែមានពៅក្នុងសោ្រំខាន់ៗទនការគ្របពសមើរប្រ់សេរះព�្រ៊ូវសេបី្រ្

ពៅពលើដផនដបី៖

• ពៅពេលពសបា្រកូនស្របីរប្រ់ទ�៉រុ្រឲ្យរ្រ់ព�ើងវិញពោ�ព�ើញ

សេរះពចស្តារប្រ់សេរះអមាចា្រ់ឈ្រះពលើព្រចកតែបីស្លាប់មុនពេ។ ៧

• ពៅពលើភ្ំដសបរូបជាកដនលៃងដដលេួកពោកបានព�ើញសេរះព�្រ៊ូវ

ពបើក្រដមតែងនូវ្រិរីល្អរប្រ់សៃង់និងស្តាប់ឮ្រំព�ងរប្រ់

សេរះវរបិតាដ្លៃងៃបីបោទាល់ថាសេរះព�្រ៊ូវេឺជាសេរះរាជបុសតារប្រ់

សៃង់ដដលជាៃបីោប់សេរះៃ័�ដល់សៃង់ណា្រ់។ ៨

• ពៅពលើភ្ំពដើមអូលបីវ្រសមាប់ការេយាករចុងពសកា�រប្រ់សៃង់អំេបី

ជំោន់ចុងពសកា�ពនរះ។ ៩

• ពៅក្នុង្រួនចបារដេតព្រមា៉ានបីជាកដនលៃងដដលេួកពោកបាន

ពៅដក្រពោរះពៅពេលសេរះអង្គ្រព្គ្ររះបានចាប់ពផតែើមកិច្ការទន

ដគ្វា�្ួនដ៏អស្ចារ្យរប្រ់សៃង់។ ១០

ដូចសេរះព�្រ៊ូវសេបី្រ្បានសបទានពឈាមៅរះបដនថែមឲ្យ្រ៊ីម៉ូនឬពេសតុ្រ

នូវពឈាមៅរះចកផា្រដដលមានន័�ថា«្្ម»ពោរះសៃង់បានសបទានពឈាមៅរះ

ឲ្យយា៉ាកុបនិង�៉ូហាននូវពឈាមៅរះចបានចអ៊ើចកឬ«កូនផ្គរោន់»។ ១១

ពោ�ស្រេួកពោកបាន្រួរសេរះព�្រ៊ូវថាពតើេួកពោកេួរពៅពភលៃើងឲ្យ

ធ្លាក់ពលើភូមិមួ�រប្រ់ស្្រន៍ស្មា៉ារីដដលបានបដិព្រ្សៃង់(្រូមពមើល

លូកា៩:៥១–៥៦)ពឈាមៅរះពៅពសរៅពនរះអាចផតែល់ជាពយាបល់ថា

េួកពោកគ្�នឹងខឹងឬយា៉ាងពហាចណា្រ់មានឆន្ៈរឹងបុឹង។ប៉ុដនតែ

ៃំនងដូចជាពឈាមៅរះពនរះសតូវបានេិតៃុកជាមុនអំេបីស្ក្សបីដ៏ពោរពេញ

ពោ�អំណាចដដលេួកពោកអាចដសបកាលា�ពោរះពឈាមៅរះរប្រ់ពេសតុ្រក៏

សបដ�លជាបគ្ហាញអំេបីភ្េមិនលរះបង់ពសចើនដំបូងរប្រ់ពោកប៉ុដនតែជាភ្េ

ចេលើយតបចៅនឹងការចៅរប្រ់

សពះចយ្រ៊រូវយ៉រូហាននិងយ៉ាកុប

«ក៏លះចោលច្រចបចដជាឪពុក

ចៅក្ននុងទរូកជាមួយនឹងពួកចជើង

ឈ្ននួលរួេចដើរតាមសទង់ចៅ»

(មា៉ាកុ្រ១:២០)។
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 ខែមករាឆ្នាំ២០១៩ ២១

រឹងបុឹងនិងរឹងមាំរប្រ់ពោកបោទាប់េបីការមានសេរះជន្មរ្រ់ព�ើងវិញរប្រ់

សេរះព�្រ៊ូវ។ ១២

ពៅក្នុងការបគ្ហាញអំេបី�៉ូហានពៅក្នុងេម្ពបីរកិច្ការពោរះពេេិេណ៌ោ

េបីពោកថាជាទដេូដ៏រឹងបុឹងនិងខាជាប់ខជទួនរប្រ់ពេសតុ្រ។�៉ូហានបាន

ពៅជាមួ�ពេសតុ្រពៅពេលពោកបានេយាបាលបុរ្រខវិនមានាក់ពៅក្នុង

សេរះវិហារបរិ្រុៃ្ព�ើ�េួកពោកបានសបកា្រពោ�កាលាហានជាមួ�

ោនាពៅចំពោរះមុខថានាក់ដឹកោំស្្រន៍�ូោពៅៃបីសកុងព�រូស្�ិម។

េួកស្វកទាំងេបីរោក់បានព្វើដំពណើរជាមួ�ោនាពៅស្រុកស្មា៉ារីពដើម្បី

សបេល់អំពណា�ទានទនសេរះវិញ្ញាណបរិ្រុៃ្ពលើេួកស្្រន៍ស្មា៉ារីដដល

�វបីលបីេបានបពសងៀនព�ើ�សជមុជៃឹក។ ១៣

ប៉ុដនតែេឺពៅក្នុងការ្ររព្ររដដលទាក់ៃងជាមួ��៉ូហានពោរះព�ើ�

ដដលពោកសតូវបានពមើលព�ើញចបា្រ់បំផុតថាជាស្ក្សបីដ៏មានឥៃ្ិេលអំេបី

ភ្េជាសេរះទនពៅហាវា�និងមិតតែភកតែិរប្រ់ពោកេឺសេរះព�្រ៊ូវសេបី្រ្។េម្ពបីរ

ទាំងពនរះក្នុងសេរះេម្ពបីរ្រញ្ញា្ ្មបីបគ្ហាញ�៉ូហានថាពោកេឺជាសេូបពសងៀននិង

ជាេំរូ្រសមាប់ភ្េជា្រិ្រ្សផ្ទាល់ខលៃទួនព�ើងផង។

សិស្សសុំណពវ

េួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណា្រ់�៉ូហានេុំធ្លាប់សតូវបានពេ

ោក់ពឈាមៅរះពៅក្នុងដំណឹងល្អដដលសតូវបាន្រន្មត់ថាជា

ពោកតាមៃមាលាប់ព�ើ�។ដំណឹងល្អរប្រ់�៉ូហានពលើក

ព�ើងេបីកូនសបុ្រេបីរោក់រប្រ់ព្រពបពដដតមតែងប៉ុពណាណរះពៅក្នុង

ជំេូកចុងពសកា�បំផុតជាកដនលៃងដដលេួកពោកទាំងេបីរក្នុង

ចំពណាមេួក្រិ្រ្សទាំងសបាំេបីរបានជួបសេរះអមាចា្រ់ដដលមាន

សេរះជន្មរ្រ់ព�ើងវិញពៅជិត្រមុសៃកាលបីព�។ប៉ុដនតែ្រូម្បី

ដតពៅសតង់ពោរះពេក៏េុំបានពលើកព�ើងេបីពឈាមៅរះរប្រ់េួកពោក

ផងដដរ។ផ្នុ�ពៅវិញៃមាលាប់ដដលោំសៃពោ�ឯកស្រ

ពយាងពៅក្នុងសេរះេម្ពបីរទនការស្តារព�ើងវិញ ១៤បានកំណត់

អតតែ្រញ្ញាណថា�៉ូហានសតូវបានពៅពោ�អោមិកថាជា«្រិ្រ្សមានាក់

ដដលសេរះព�្រ៊ូវស្រឡាញ់»ដដលមានវតតែមានពៅពេលអាហារចុងពសកា�

ពេល្ កាងពេលផ្ទូរពៅៃពៃនិងពៅពេលសេរះព�្រ៊ូវបគ្ហាញសេរះកា�

ចុងពសកា�ពៅ្រមុសៃកាលបីព�។ ១៥

ពោកក៏ជា«្រិ្រ្សមានាក់ពៃៀត»ដដលពៅជាមួ�អនពសៃដដលជា

អ្កពដើរតាម�៉ូហានបាៃបី្រ្ព�ើ�ស្តាប់ឮពោកបានដ្លៃងៃបីបោទាល់អំេបី

សេរះព�្រ៊ូវថាជាកូនពចៀមទនសេរះ(្រូមពមើល�៉ូហាន១:៣៥–៤០)

ព�ើ�ពោកៃំនងជា្រិ្រ្សដដលបានអមដំពណើរពេសតុ្របោទាប់េបីពេចាប់

សេរះកា�សេរះព�្រ៊ូវព�ើ�បានជួ�ពេសតុ្រឲ្យចូលពៅក្នុងស្ោ្រពមតែច

្រង្ឃ(្រូមពមើល�៉ូហាន១៨:១៥–១៦)។

ពៅក្នុងដំណឹងល្អរប្រ់�៉ូហាន្រិ្រ្ស្រំណេវសតូវបានេិេណ៌ោ

ថាជាមិតតែភកតែិជិត្រ្ិៃ្ផ្ទាល់នឹងសេរះអមាចា្រ់។ជាមួ�នឹងមា៉ាថា,ឡាស្រ

និងមា៉ារាពោរះ�៉ូហានសតូវបានេិេណ៌ោយា៉ាងចបា្រ់ពៅក្នុងដំណឹងល្អពនរះថាជាមនុ្រ្សមានាក់

ដដលសេរះព�្រ៊ូវស្រឡាញ់(្រូមពមើល�៉ូហាន១១:៣,៥)។តួោៃបីរប្រ់ពោកពៅឯពេល

ៃៃួលទានអាហារ�ប់ចុងពសកា�េុំសោន់ដតឆលៃនុរះបញ្ជាំងេបីកិតតែិ�្រប៉ុពណាណរះពៃដ្មទាំងឆលៃនុរះបញ្ជាំង

េបីភ្េ្រ្ិៃ្ស្នាលផងដដរ។

ពសរៅេបីមិតតែភ្េរប្រ់ពោកជាមួ�សេរះអង្គ្រព្គ្ររះវេ្គបៃេម្ពបីរពផ្សងពៃៀតបគ្ហាញថាពោកេឺជាស្ក្សបីដ៏

មានឥៃ្ិេលមានាក់ទនសេឹតតែិការណ៍្រំខាន់ៗបំផុតទនពប្រកកម្មរប្រ់សេរះព�្រ៊ូវ៖ពោកបានឈរពៅឯេល់

ទនដងពឈើ្ កាងពដើម្បីពមើលការ្រុេតរប្រ់សេរះអមាចា្រ់ៃុកជាការបូជាជំនួ្រអំពេើបាបបានរត់ពៅផ្ទូរបោទាប់

េបីការមានសេរះជន្មរ្រ់ព�ើងវិញពដើម្បីបញ្ជាក់ថាផ្ទូរពោរះពៅៃពៃព�ើ�បានព�ើញសេរះអង្គ្រព្គ្ររះដដលមាន

សេរះជន្មរ្រ់ព�ើងវិញ។

ដំណឹងល្អរប្រ់�៉ូហានពលើកព�ើងចំនួនេបីរដងដដលវាដផ្អកពៅពលើៃបីបោទាល់ទន្រិ្រ្ស្រំណេវព�ើ�

េូ្របញ្ជាក់ថាៃបីបោទាល់រប្រ់ពោកេឺេិត ១៦ជាអវបីមួ�ដដលបគ្ហាញពោ�ការោក់ចំណងពជើងជា្ ្មបីរប្រ់

�៉ូដ្រប្រ្ម៊ី្អំេបីដំណឹងល្អថា«ៃបីបោទាល់រប្រ់�៉ូហាន»។ ១៧

ពោ�ស្រដតេួកអ្កសបាជញពៅដតជដជកដវកដញកអំេបីអតតែ្រញ្ញាណទន្រិ្រ្ស្រំណេវសប្រិនពបើពោកេឺជា

ស្វក�៉ូហានពោរះពោកេឺជាសបភេទនឯកស្រពៅក្នុងដំណឹងល្អសប្រិនពបើពោកេុំដមនជាអ្កនិេន្ពដើម

រប្រ់េម្ពបីរពោរះពៃ។ ១៨ព�តុអវបីពោក

ពៅដតបនតែអត់មានពឈាមៅរះេុំធ្លាប់សតូវបាន

ពេកំណត់អតតែ្រញ្ញាណពោ�ផ្ទាល់ថា

ជាស្វក�៉ូហាន?ចពមលៃើ�អាចមាន

ដូចជាពោ�ស្រពោកមានពចតោឲ្យ

បៃេិពស្្ន៍ផ្ទាល់រប្រ់ពោកកាលា�

ជាបៃេិពស្្ន៍្រសមាប់អ្កពជឿនិង

េួក្រិ្រ្សពៅសេប់ជំោន់។តាមរ�ៈ

ការពៅជាអោមិកពោរះពោកអាច

ព្វើឲ្យព�ើងស្រទមថាខលៃទួនព�ើងពៅក្នុង

បៃេិពស្្ន៍រប្រ់ពោកពរៀនអំេបី

រពបៀបស្រឡាញ់និងសតូវបានសេរះអមាចា្រ់

ស្រឡាញ់ព�ើ�បោទាប់មកៃៃួលបាន

ៃបីបោទាល់ផ្ទាល់ខលៃទួនរប្រ់ព�ើងដដលពសកា�មកពៃៀតព�ើងសតូវបានពៅឲ្យដចកចា�ជាមួ�មនុ្រ្សដទៃ។

សុំ្រុប�៖ទី១ទី២និងទី3រ្រស់យ៉ូហាន

ដូចដំណឹងល្អរប្រ់�៉ូហានដដរ្រំបុសតទាំងបបីដដល្រន្មត់ថាជារប្រ់�៉ូហានក៏ោមៅន្រំបុសតណាមួ�

ដដលោក់ពឈាមៅរះពោកផ្ទាល់ដដរ។ពទារះជាយា៉ាងណាក៏ពោ��៉ូហានៃបី១ដដលមាននូវការព្ររព្ររខាង

ពោលលៃ្ិកាន់ដតពសចើនជាមួ�នឹងដំណឹងល្អពៅក្នុងរពបៀបនិងសបធ្នបៃទន្រំបុសតពោរះដដលោក់បញ្ទូល

នូវស្រៈ្រំខាន់អំេបីព្រចកតែបីស្រឡាញ់និងការពោរេសបតិបតតែិមាននូវសបធ្នបៃោោដដលសេរះអង្គ្រព្គ្ររះ

បានបពសងៀនពៅក្នុងដំពណើរពរឿងរប្រ់�៉ូហានអំេបីអាហារ�ប់ចុងពសកា�។

ពោ�បាន្ររព្ររបោទាប់េបីដំណឹងល្អពោរះ�៉ូហានៃបី១ចាប់ពផតែើមពោ�ការសបកា្រៃបីបោទាល់អំេបី

សេរះអមាចា្់រព�្រ៊ូវសេបី្រ្រប្រ់អ្កនិេន្«ឯព្រចកតែបីដដលមានតាំងេបីពដើមមកដដលព�ើងខញនុំបានឮព�ើ�ដភ្ក

បានច�ើញក៏បានពមើលចហើយនដបានប៉ះពាល់ខាងឯសេរះបន្ទូលទនជបីវិត»(�៉ូហានៃបី១១:១ការេូ្រ

បញ្ជាក់បានបដនថែម)។ពសរៅេបីដ្លៃងជា្ ្មបីអំេបីបោទាត់ចាប់ពផតែើមទនដំណឹងល្អរប្រ់�៉ូហានពោរះអ្កនិេន្បាន

«្រឺ្រិ្រ្សចោះឯងខដលច្្ើបោទាល់

ពីច្រេក្ីទាំងចនះសពមទាំងខេងចរឿង

ទាំងចនះទុកផងចយើងរាល់គានាដឹងថា

ច្រេក្ីបោទាល់រប្រ់គាត់ចោះពិត

ចហើយ»(យ៉រូហាន២១:២៤)។



២២ លីអាហូណា

្រងកត់្ងៃន់ពលើៃបីបោទាល់ដ៏មានឥៃ្ិេលផ្ទាល់ខលៃទួនខាងរូបកា�អំេបីសេរះព�្រ៊ូវសេបី្រ្ជាអង្គដដលសេរះបន្ទូលទន

សេរះបានបពងកើតមក។

េួកសេិ្រតែស្្រនិកជំោន់ពដើមដដលជាអ្កអានសេរះេម្ពបីរពនរះដំបូងពេហាក់ដូចជារងការឈឺចាប់

ពោ�ស្រការដបកបាក់ទផ្ក្នុងជាមួ�សកុមមួ�ដដលពជឿពលើជំពនឿខុ្រឆ្គងអំេបីសេរះព�្រ៊ូវបានចាកពចញេបី

ស្្រោចសក។ ១៩ពៅក្នុង�៉ូហានៃបី១អ្កនិេន្េុំសោន់ដតជាស្ក្សបីមានាក់ប៉ុពណាណរះពៃពោកដ្មទាំងជា

អ្កមាន្រិៃ្ិអំណាចដដលអំោវោវឲ្យដកតសមូវពោលលៃ្ិខុ្រឆ្គងព�ើ�សបឈមមុខនឹងការេំរាមកំដ�ង

ោោចំពោរះព្រចកតែបីជំពនឿមកេបីេួកសប្ំងនឹងសេរះសេបី្រ្សេមទាំងវិញ្ញាណខុ្រឆ្គងដដរ(្រូមពមើល�៉ូហាន

ៃបី១២:១៨–២៧;៤:១–៦)។ពប្រកកម្មរប្រ់ពោកក៏ពដើម្បីពលើកៃឹកចិតតែដល់អ្រ់អ្កដដលបនតែពស្មៅរះសតង់

តាមរ�ៈការដចកចា�ព្រចកតែបីេិតដ៏មានអតថែន័�អំេបីសេរះនិងសេរះសេបី្រ្សេមទាំងស្រៈ្រំខាន់ទនព្រចកតែបីជំពនឿ

និងព្រចកតែបី្រុចរិតដដលបនតែមាន។

ពៅក្នុង�៉ូហានៃបី១និង�៉ូហានៃបី៣ពោកបានបគ្ហាញអតតែ្រញ្ញាណរប្រ់ពោកយា៉ាងស្មញ្ញ

ថាជា«អ្កចា្រ់ៃុំ»ព�ើ�បនតែ្រងកត់្ ងៃន់ពលើស្រៈ្រំខាន់ទនព្រចកតែបីស្រឡាញ់និងការពោរេសបតិបតតែិ

និងពសោរះថានាក់ទនការបពសងៀនខុ្រឆ្គងសេមទាំងអ្រ់អ្កដដលបដិព្រ្្រិៃ្ិអំណាចសតឹមសតូវរប្រ់

ស្្រោចសក។ ២០

េម្ពបីរទាំងបបីកបាលពនរះបពសងៀនព�ើងអំេបីស្រៈ្រំខាន់ទនការបូជាដដលបនតែមានចំពោរះសេរះព�្រ៊ូវសេបី្រ្

ដដលបានពបើក្រដមតែង។

អ្កទទួលវិវរណៈ

ក្នុងចំពណាមេម្ពបីរសបាំកបាលដដលកំណត់ថាជារប្រ់ពោកមានដតេម្ពបីរវិវរណៈពៃដដលេិតជាពសបើ

ពឈាមៅរះរប្រ់�៉ូហានពោ�បគ្ហាញអំេបីអតតែ្រញ្ញាណរប្រ់អ្កនិេន្បបីដងពោ�ោក់ពឈាមៅរះពោរះពៅក្នុង

ខេម្ពបីរដំបូងរប្រ់េម្ពបីរពោរះ(្រូមពមើលវិវរណៈ១:១,៤,៩)។ពលើ្រេបីការបគ្ហាញអតតែ្រញ្ញាណខលៃទួន

ពោកថាជាអ្កបពសមើរប្រ់សេរះពោរះអ្កនិេន្ផតែល់នូវការបគ្ហាញមួ�ពផ្សងពៃៀតអំេបីតួោៃបីឬការពៅរប្រ់

ពោកប៉ុដនតែភ្េពសចើនទនេួកអ្កមាន្រិៃ្ិអំណាចសេិ្រតែស្្រនិកជំោន់ពដើមបានពជឿថាពោកេឺជា�៉ូហាន

កូនព្រពបពដ។

សេរះេម្ពបីរមរមននិងសេរះេម្ពបីរពោលលៃ្ិនិងព្រចកតែបី្រញ្ញាបញ្ជាក់ថាស្វក�៉ូហានសតូវបានសបទាន

ឲ្យនូវពប្រកកម្មេិព្រ្រមួ�ពដើម្បីៃៃួលនិង្ររព្ររការនិមិតតែដដលពោកបានៃៃួល។ ២១េម្ពបីរ

វិវរណៈដដលពោរពេញពោ�ភ្េ្រ្មនុេស្មៅញនឹងមាននិមិតតែរូបដ៏ពសចើនពលើ្រលប់ពោរះមានបំណងពដើម្បី

លួងពោមនិងបញ្ជាក់ដល់េួកសេិ្រតែស្្រនិកដដលរងការឈឺចាប់ពោ�ការពបៀតពបៀនឬការស្កល្ង

ពៅសេប់ជំោន់សេមទាំងក្នុងពេលដំណាលោនាពោរះពបើកបគ្ហាញអំេបីតួោៃបីរប្រ់សេរះព�្រ៊ូវសេបី្រ្ពេញមួ�

សបវតតែិស្ស្រតែផងដដរ។

ពទារះបបីជាកាលបរិពច្ៃេបីរពផ្សងោនាសតូវបានព្រ្ើ្រុំព�ើងអំេបីពេលពវោដដល�៉ូហានបាន្ររព្ររ

េម្ពបីរវិវរណៈកតែបី—កាលបរិពច្ៃដំបូងពៅក្នុងៃ្រវត្សរ៍្ នាំ៦០ទនេ.្រ.អំ�នុងពេលសេងរាជទនសេរះពៅ

អ្ិរាជ្យពណរូនិងកាលបរិពច្ៃចុងពសកា�ពៅៃ្រវត្សរ៍្ នាំ៩០ទនេ.្រ.អំ�នុងពេលសេងរាជទនសេរះពៅ

អ្ិរាជ្យដូមបីព្ៀន—កាលបរិពច្ៃទាំងេបីរពនរះបានមានបោទាប់េបីការស្លាប់រប្រ់ពេសតុ្រពោ�ស្រដតបុេវព�តុ

ស្្រោពោ�ៃុកឲ្យ�៉ូហានជាស្វកច្ងបនតែពៅរ្រ់រានមានជបីវិត។

ប៉ុដនតែការពៅរប្រ់ពោកេុំសោន់ដតពដើម្បីៃៃួលនិងកត់សតាការនិមិតតែដដលមានពៅក្នុងេម្ពបីរពោរះប៉ុពណាណរះ

ពៃ។ពៅក្នុងការនិមិតតែមួ�ក្នុងការនិមិតតែោោពៃវតាបានសបាប់�៉ូហានអំេបីអ្កៃៃួលវិវរណៈឲ្យ�ក

េម្ពបីរឬរមូរសកោ្រតូចមួ�ព�ើ�បរិពភ្េវា។ដំបូងវាដផ្អមពៅក្នុងមាត់រប្រ់ពោកវាព្វើឲ្យពោរះរប្រ់

ពោកលវបីងដដល�៉ូដ្រប្រ្ម៊ី្បានបកដសបថាតំណាងឲ្យពប្រកកម្មរប្រ់ពោកពដើម្បីជួ�សបមូលេួក

ស្្រន៍អ៊ីសស្ដអលជាដផ្កមួ�ទនការស្តារព�ើងវិញទនអវបីៗសេប់យា៉ាង

ទាំងអ្រ់(្រូមពមើលវិវរណៈ១០:៩–១១;ពោលលៃ្ិនិងព្រចកតែបី្រញ្ញា

៧៧:១៤)។ពប្រកកម្មពនរះអាចព្វើពៅបានពោ�ស្រការគ្របពសមើបនតែ

រប្រ់�៉ូហានបោទាប់េបីពោកបានដសបរូប។ខណៈដដលេួកអ្កអ្ិបបា�

ទាំង្រម័�បុរាណនិងៃំពនើបសតូវបានដបងដចកទាក់ៃងនឹងអតថែន័�ទន

ព្រចកតែបីដ្លៃងរប្រ់សេរះព�្រ៊ូវពៅពេសតុ្រអំេបីពជាេវា្រោរប្រ់�៉ូហាន

ពៅចុងបញ្ប់ទនដំណឹងល្អ(្រូមពមើល�៉ូហាន២១:២០–២៣)ពោរះ

�៉ូដ្រប្រ្ម៊ី្បានៃៃួលវិវរណៈមួ�បញ្ជាក់ថាពប្រកកម្មរប្រ់�៉ូហាន

នឹងបនតែក្នុងស្ថានភ្េជាបុេ្គលដដលដសបរូបរ�ូតដល់សេរះអង្គ្រព្គ្ររះ

យាងសត�ប់មកវិញ(្រូមពមើលពោលលៃ្ិនិងព្រចកតែបី្រញ្ញា៧:១–

៦)។មយា៉ាងវិញពៃៀតពោកេុំសោន់ដតបានេយាករអំេបីោៃបីចុងពសកា�

ប៉ុពណាណរះពៃប៉ុដនតែពប្រកកម្មរប្រ់ពោករួមមានទាំងការជួ�បំពេញ

ការេយាករទាំងពនរះសេមទាំងពមើលព�ើញការបំពេញទនកិច្ការទាំងពោរះ

ដដលសតូវបានពបើក្រដមតែងដល់ពោក។

ពទារះបបីពប្រកកម្មផ្ទាល់រប្រ់ព�ើងមិន្ ំដុំកតែបីេំរូរប្រ់�៉ូហានបពសងៀន

ថាព្រចកតែបីស្រឡាញ់រប្រ់ព�ើងចំពោរះសេរះព�្រ៊ូវសេបី្រ្ដឹកោំព�ើងឲ្យ

ៃៃួល�កការពៅផ្ទាល់រប្រ់ព�ើងនិងឧប្រេ្គោោក្នុងជបីវិតព�ើងមិន

ថាមានពរឿងល្អឬអាសកក់ដបបណាពោរះព�ើ�។

ការត្វើឲ្យខ្លួនតយើងកាលាយជាសិស្សសុំណពវ

�៉ូហានេឺជា្រមាជិកដឹកោំមានាក់ពៅក្នុងេួកដប់េបីរោក់ពដើមរប្រ់

សេរះព�្រ៊ូវជាបុេ្គលមានាក់ដដលមានៃំោក់ៃំនង្រ្ិៃ្ស្នាលយា៉ាងផ្ទាល់

ជាមួ�សេរះអង្គ្រព្គ្ររះព�ើ�បានបពសមើតួោៃបី្រំខាន់ៗក្នុងោមជាស្ក្សបី

រប្រ់សៃង់ជាថានាក់ដឹកោំស្្រោចសកនិងជាអ្កៃៃួលវិវរណៈ។ប៉ុដនតែ

រពបៀបដដលពោកបានពសជើ្រពរើ្រពដើម្បីបគ្ហាញខលៃទួនពោកថាជា្រិ្រ្ស

្រំណេវពៅក្នុងដំណឹងល្អដដលមានពឈាមៅរះរប្រ់ពោកព្វើឲ្យពោក

«កាល្ ចយើងស្រឡាញ់ដល់

សពះចហើយកាន់តាមអ្រ់ទាំងបញ្ញត្ិ

រប្រ់សទង់ចោះចយើងដឹងថាចយើង

ស្រឡាញ់ដល់ពួកករូនរប្រ់សពះខដរ»

(យ៉រូហានទី១៥:២)។
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កាលា�ជាេំរូមួ�្រសមាប់េួកព�ើងទាំងអ្រ់ោនាពៅក្នុងភ្េជា្រិ្រ្ស

ផ្ទាល់ខលៃទួនរប្រ់ព�ើង។ព�ើងពរៀនេបីពោកថាក្នុងោមជាអ្កពដើរតាម

សេរះព�្រ៊ូវសេបី្រ្ពោរះព�ើងទាំងអ្រ់ោនាអាច្រសមាកពៅក្នុងសេរះោ�ុទន

ព្រចកតែបីស្រឡាញ់រប្រ់សៃង់ជាព្រចកតែបីស្រឡាញ់ដដលព�ើងៃៃួលស្រល់

យា៉ាងពេញពលញតាមរ�ៈេិ្បីបរិ្រុៃ្ោោដូចជាសៃង់បានបពងកើតព�ើង

ពៅឯអាហារ�ប់ចុងពសកា�។ព�ើងក៏អាចឈរពៅេល់ទនដងពឈើ្កាង

ជានិមិតតែរូបផងដដរពោ�ដ្លៃងៃបីបោទាល់ថាសេរះព�្រ៊ូវបាន្រុេត្រសមាប់

េួកព�ើងព�ើ�រត់ពោ�កតែបី្រង្ឃឹមពដើម្បីពរៀនឲ្យដឹងពោ�ខលៃទួនព�ើង

ថាសេរះអមាចា្រ់មានសេរះជន្មរ្រ់។ដូចជា�៉ូហានដដរក្នុងោមជា្រិ្រ្ស

្រំណេវពោរះការពៅរប្រ់ព�ើងេឺពដើម្បីដចកចា�ៃបីបោទាល់ពោរះជាមួ�

មនុ្រ្សដទៃពោ�ការដ្លៃងៃបីបោទាល់អំេបីព្រចកតែបីេិតនិងការបំពេញការពៅ

ណាក៏ពោ�ដដលព�ើងសតូវបានពៅរ�ូតដល់ពេលដដលសេរះអមាចា្រ់

យាងមកមតែងពៃៀត។◼

កុំណ�់ចុំ្ុំ

 ១. េួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណា្រ់មានដតេម្ពបីរវិវរណៈមួ�េត់ដដលដ្លៃងពោ�ផ្ទាល់ថាអ្ក

្ររព្ររេម្ពបីរពោរះេឺជា�៉ូហាន(្រូមពមើលវិវរណៈ១:១,៤)។ោមៅនដំណឹងល្អណា

ពផ្សងពៃៀតរួមទាំងដំណឹងល្អរប្រ់�៉ូហានបានបគ្ហាញអតតែ្រញ្ញាណរប្រ់អ្កនិេន្

ព�ើ�។ប៉ុដនតែៃមាលាប់ទនេួកសេិ្រតែស្្រនិកជំោន់ពដើមបានកំណត់អតតែ្រញ្ញាណរូបភ្េ

ទន្រិ្រ្ស្រំណេវពៅក្នុងដំណឹងល្អរប្រ់�៉ូហានជាមួ�នឹងស្វកទនពឈាមៅរះពោរះ។

្រសមាប់ការេិភ្កសាអំេបីភ្រតែនុតាងពនរះការេិភ្កសាទនេួកអ្កសបាជញនិងការ�ល់ដឹងអំេបី

ការស្តារព�ើងវិញទាក់ៃងនឹងការបគ្ហាញអតតែ្រញ្ញាណពនរះ្រូមពមើលកំណត់ចំណាំ

ៃបី១៧។ស្រពដៀងោនាពនរះេម្ពបីរ�៉ូហានៃបី១េុំបគ្ហាញអតតែ្រញ្ញាណអ្កនិេន្េម្ពបីរពនរះ

ព�ើ�ប៉ុដនតែរពបៀប្ររព្ររនិងសបធ្នបៃក្នុងេម្ពបីរពោរះទាក់ៃងោនាយា៉ាងខាលាំងជាមួ�នឹង

ដំណឹងល្អរប្រ់�៉ូហាន។េម្ពបីរ�៉ូហានៃបី២និង�៉ូហានៃបី៣ទាក់ៃងនឹង«អ្ក

ចា្រ់ៃុំ»ប៉ុដនតែៃមាលាប់េួកសេិ្រតែស្្រនិកជំោន់ពដើមបានភ្ជាប់េម្ពបីរទាំងពនរះជាមួ�នឹង

អ្កនិេន្ទន�៉ូហាននិង�៉ូហានៃបី១។

 ២. ្រូមពមើលមា៉ាកុ្រ១:១៩–២០្រូមពមើលផងដដរមា៉ាថា�៤:២១–២២;លូកា

៥:១០–១១។េួកអ្កសបាជញភ្េពសចើន�ល់ស្របថាមា៉ាកុ្របាន្ររព្ររមុន

អំ�នុងពេលោក់កណាដាលៃ្រវត្សរ៍្ នាំ៦០ទនេ.្រជាមួ�មា៉ាថា�និងលូកាបាន

្ររព្ររអំ�នុងៃ្រវត្សរ៍្ នាំ៧០ឬពដើមៃ្រវត្សរ៍្ នាំ៨០ទនេ.្រ។ជាលៃ្ផលការអាន

ព្រចកតែបីពយាងោោមកេបីមា៉ាកុ្រដំបូងព្វើឲ្យព�ើងព�ើញអំេបីរពបៀបដដលមា៉ាថា�និង

លូកាបានបដនថែមឬដក្រសមួលដំពណើរពរឿងេបីមុនៗ។

 ៣. ខណៈដដលមា៉ាកុ្រ១០:៣៥–៣៧កត់សតាថាយា៉ាកុបនិង�៉ូហានសតូវបាន្រុំឲ្យ

អង្គនុ�ពៅខាងស្តាំនិងខាងពឆវងរប្រ់សេរះព�្រ៊ូវពៅក្នុងនេររប្រ់សៃង់ពោរះមា៉ាថា�

២០:២០–២១បដនថែមថាតាមេិតពៅ្រំពណើពនរះេឺពកើតមកេបីមាតា�រប្រ់េួកពេពៃ។

ពោ�ស្រវតតែមានរប្រ់មាតា�ោត់ពៅឯការ្កាងនិងពសកា�មកពៃៀតពៅឯផ្ទូរៃពៃ

្រូមពមើលមា៉ាកុ្រ១៥:៤០;១៦:១–៨្រូមពមើលផងដដរមា៉ាថា�២៧:៥៥–៥៦;

លូកា២៣:៤៩,៥៥;២៤:១–១០និង�៉ូហាន១៩:២៥។

 ៤. ្រសមាប់ការេិភ្កសាបដនថែមពៃៀតអំេបីៃំោក់ៃំនងទាំងពនរះដដលអាចមានរប្រ់ស្�ទូពម

សេមទាំងសបវតតែិជាពសចើនពៃៀត្រតែបីេបីសេួស្រពនរះនិងអាជបីវកម្មពនស្ៃសតបីរប្រ់ព្រពបពដ

្រូមពមើលR Alan Culpeppe,r John, the Son of Zebedee: The Life 
of a Legend(្នាំ២០០០)ៃំេ័រ៧–២៣។

 ៥. ្រូមពមើលមា៉ាកុ្រ១:២១–៣១,៤០–៤៥;២:១–១២;៣:១–៦្រូមពមើលផងដដរ

មា៉ាថា�៨:១–៤;៩:១–៨;១២:៩–១៤;លូកា៤:៣៣–៣៩;៥:១២–១៥,១៧–២៦;

៦:៦–១១។

 ៦. ្រសមាប់ពៃ្រនកថាពៅពលើភ្ំ្រូមពមើលមា៉ាថា�៥–៧។្រសមាប់ការពៅរប្រ់

�៉ូហាននិងេួកស្វកដំបូងដទៃពៃៀត្រូមពមើលមា៉ាកុ្រ៣:១៣–១៩្រូមពមើលផងដដរ

មា៉ាថា�១០:២–៤;លូកា៦:១៣–១៦។

 ៧. ្រូមពមើលមា៉ាកុ្រ៥:៣៧្រូមពមើលផងដដរមា៉ាថា�៩:២៣–២៦;លូកា៨:៥១

ពទារះបបីជាយា៉ាងណាកតែបីមា៉ាថា�េុំបានោក់ពឈាមៅរះពេសតុ្រ,យា៉ាកុបនិង�៉ូហាន

ព�ើ�។

 ៨. ្រូមពមើលមា៉ាកុ្រ៩:២–១០្រូមពមើលផងដដរមា៉ាថា�១៧:១–៨;លូកា

៩:២៨–៣៦។

 ៩. ្រូមពមើលមា៉ាកុ្រ១៣:៣–៣៧។

១០. ្រូមពមើលមា៉ាកុ្រ១៤:៣២–៣៤្រូមពមើលផងដដរមា៉ាថា�២៦:៣៦–៣៨។

១១. ្រូមពមើលមា៉ាកុ្រ៣:១៧។ចបានចអ៊ើចកេឺជាោក្យសកិកដដលពសបើជំនួ្រអក្សរអារា៉ប់

bene regeshឬr’mមានន័�ថា«កូនទនការរំពជើបរំជួលឬផ្គរោន់»។

១២. ្រូមពមើលCulpepper John, the Son of Zebedeeៃំេ័រ៣៨–៤០,៥០។

១៣.្រូមពមើលកិច្ការ៣:១–១១;៤:១–២១;៨:១៤–១៧។

១៤. ្រូមពមើលពោលលៃ្ិនិងព្រចកតែបី្រញ្ញា៧;៧៧;៨៨:១៤១។

១៥. ្រូមពមើល�៉ូហាន១៣:២៣;១៩:២៦,៣៤–៣៥;២០:២–១០;២១:១–១៤,

២០–២៥្រូមពមើលផងដដរCulpeppe,r John, the Son of Zebedeeៃំេ័រ
៥៧–៦៩។

១៦. ្រូមពមើល�៉ូហាន១៩:៣៥;២១:២៤–២៥្រូមពមើលផងដដរ�៉ូហាន

២០:៣០–៣១។

១៧.្រូមពមើលJoseph Smith’s New Translation of the Bible: Original 
Manuscriptsដក្រសមួលពោ�Scott H. Faulring, Kent P. Jackson

និងRobert J. Matthews(្នាំ២០០៤)ៃំេ័រ២៣៤។

១៨. ឧទា�រណ៍អំេបីការេិភ្កសារប្រ់េួកអ្កសបាជញ្រតែបីេបីអតតែ្រញ្ញាណទន្រិ្រ្ស្រំណេវ

្រូមពមើលCulpepper John, the Son of Zebedeeៃំេ័រ៧២–៨៥

និងRaymond E. Brow,n An Introduction to the Gospel 
of Johnដក្រសមួលពោ�Francis J. Moloney(្នាំ២០០៣)ៃំេ័រ

១៨៩–១៩៩។្រសមាប់ស្វក�៉ូហានជាសបភេឬជាអ្កនិេន្ដំណឹងល្អរប្រ់�៉ូហាន

្រូមពមើលRichard Neitzel Holzapfel, Eric D. Huntsman

និងThomas A. Wayment, Jesus Christ and the World of the 
New Testament(្នាំ២០០៦)ៃំេ័រ១២៦–១២៧និងការ្ររព្ររ្ ្មបីៗផ្ទាល់

រប្រ់ខញនុំពៅក្នុង«The Gospel of John»ពៅក្នុងNew Testament 
History, Culture, and Society(្នាំ២០១៨)ដក្រសមួលពោ�Lincoln 
Blumell។

១៩. ្រូមពមើលRaymond E. Brown, The Epistles of John(The 
Anchor Bibleវ៉ុលៃបី៣០[្នាំ១៩៨២])ៃំេ័រ៤៩–៥៥,៧១។

២០. ្រូមពមើលCulpepper John, the Son of Zebedeeៃំេ័រ៩០–៩៥និង
Holzapfel, HuntsmanនិងWayment, Jesus Christ and the 
World of the New Testamentៃំេ័រ២៧៤–២៧៧។

២១. ្រូមពមើលHolzapfel, HuntsmanនិងWaymen,t Jesus Christ and 
the World of the New Testament,ៃំេ័រ២៨១–២៨២ជាេិព្រ្រនបីទ�វៃបី១

១៤:១៨–២៧;ពអព្ើរ៤:១៦និងពោលលៃិ្និងព្រចកតែបី្រញ្ញា៧:១–៣;៧៧។

សាក្សីដ៏មានឥទ្ិពលមានាក់នន

សពឹតិ្ការណ៍្រំខាន់ៗបំផុតនន

ចប្រកកម្មរប្រ់សពះចយ្រ៊រូវចោះ

យ៉រូហានបានឈរចៅឯ្រល់ននដង

ចឈើឆ្កាងចដើម្ីចមើលការ្រុ្រតរប្រ់

សពះអមាចា្រ់បានរត់ចៅផ្នជូរបោទាប់ពី

ការមានសពះជន្មរ្រ់ច�ើងវិញចដើម្ី

បញ្ជាក់ថាផ្នជូរចោះចៅទចទចហើយ

បានច�ើញសពះអង្គ្រច្គ្រះខដលមាន

សពះជន្មរ្រ់ច�ើងវិញ។
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២៤ លីអាហូណា

រសចក្ីជំរនឿរលើពពរះរយស៊ូវពគីស្ទនិង

ែង្វាយធួន�បស់ពទង់គឺជារសចក្ីជំរនឿ

រែើម្ីពចូតកាត់។វាជារសចក្ីជំរនឿ

រៅក្នុងពពរះរចស្តា�បស់ពទង់ពុំដមនក្នុង
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លី
ទ�និងសេួស្ររប្រ់ពោកបានពៅក្នុងៃបីរពហាស្ថានអ្រ់រ�ៈពេលេបីរបបីទ្ងៃ

ពៅពេលសេរះអមាចា្រ់បានសបាប់ពោកឲ្យបញជទូនេួកកូនសបុ្ររប្រ់ពោកសត�ប់

ពៅកាន់ៃបីសកុងព�រូស្�ិមពដើម្បីៃៃួល�កផ្ទាំងលង្ិនេបីឡាបាន់។ជាពរឿ�ៗ

ព�ើងេុំ្ររព្រើរកូនសបុ្រេបីរោក់រប្រ់លបីទ�ដដលបរះពបារពោរះពៃេឺពលមិននិងពលម�ួល

ប៉ុដនតែេួកពេេិតជាមានឆន្ៈពៅ។េួកពេមានព្រចកតែបីជំពនឿសេប់សោន់ពដើម្បីស្កល្ង។

ពលមិនព�ើ�ពសកា�មកពលម�ួលជាមួ�បងប្អទូនរប្រ់ោត់បាន្រូមផ្ទាំងេបីឡាបាន់។

េួកបងប្អទូនទាំងពនរះបាត់បង់សៃេ្យ្រម្តតែិសេួស្ររប្រ់េួកពេព�ើ�ព្រ្ើរដតបាត់បង់ជបីវិតពៅក្នុង

ការប៉ុនប៉ងពោរះ។ពៅសតង់ចំណុចពនរះព្រចកតែបីជំពនឿរប្រ់ពលមិននិងពលម�ួលបានព្វើឲ្យ

េួកពេបរាជ័�ព�ើ�េួកពេបសមុងនឹងឈប់។ប៉ុដន្នបីទ�វមានជំពនឿឈ្រះពលើពសោរះថានាក់និង

ពលមិននិងពលម�ួលមានព្រចកតែបីជំពនឿពដើម្បីស្កល្ងប៉ុដនតែនបីទ�វមានព្រចកតែបីជំពនឿ

ពដើម្បីព្វើ។ពលមិននិងពលម�ួលមានព្រចកតែបីជំពនឿសេប់សោន់ពដើម្បីស្កល្ងលូកកពណតាៀវ

រប្រ់េួកពេប៉ុដនតែនបីទ�វមានព្រចកតែបីជំពនឿសេប់សោន់ពដើម្បីសចូតកាត់។

ភ្េបុិនសប្រប់ោច់ពោ�ដ�កេបីោនារវាងព្រចកតែបីជំពនឿពដើម្បីលូកកពណដាៀវរប្រ់អ្កនិង

ព្រចកតែបីជំពនឿពដើម្បីសចូតកាត់នឹងព្វើឲ្យមានការផ្លា្រ់បតែទូរពៅក្នុងជបីវិតរប្រ់អ្ក។ពដើម្បីរ្រ់ពៅមតែង

ពៃៀតជាមួ�សេរះវរបិតា្រួេ៌ព�ើងនិងពដើម្បីរ្រ់ពៅក្នុងជបីវិតដ៏មានសបពយាជន៍និងរីករា�ពៅ

ពលើដផនដបីពនរះព�ើងសតូវដតអភិវ�្ឍនូវជំពនឿពដើម្បីសចូតកាត់។

ព�ើងបានៃៃួលការ្រនយាដ៏អស្ចារ្យមកេបីសេរះអមាចា្រ់—ការ្រនយាទន្រុភមង្គលនិង

អំណរពៅក្នុងជបីវិតពនរះនិងភ្េតពមកើងព�ើងពៅក្នុងជបីវិតបោទាប់។ប៉ុដនតែឧប្រេ្គនិងបញ្ហា

ោោទនជបីវិតសបចាំទ្ងៃរប្រ់ព�ើងៃំនងជាបំផ្លាញព្រចកតែបី្រង្ឃឹមរប្រ់ព�ើង។ដដនដបី្រនយា

រប្រ់ព�ើងហាក់ដូចជាពៅដ្រន្ ងា�ដដលមិនអាចពៅដល់ព�ើ�ព�ើងចាប់ពផតែើមមានចិតតែ

្រង្ស័�។

ព�ើងេិតថា«ខញនុំេុំអាចពៅដល់ពោលពៅពោរះពៃឬៃៃួលបានេរជ័�ពោរះពៃ។

សបាកដណា្រ់សេរះអមាចា្រ់កំេុងសេរះតសមិរះអំេបីមនុ្រ្សមានាក់ពៃៀតពៅពេលសៃង់ចុរះកិច្្រនយា

ទាំងពោរះ»។

អត់ពៃសៃង់កំពុងសេរះតសមិរះេបីបងប្អទូននិងខញនុំ។ព�ើងសតូវដតមានព្រចកតែបីជំពនឿ

សេប់សោន់ពដើម្បីៃៃួលេរជ័�រប្រ់ព�ើង—ជាជំពនឿដ៏ខាលាំងថាវាអាចផ្លា្រ់បតែទូរការ្រនយា

ោពេលអោេតរប្រ់ព�ើងឲ្យពៅជាភ្េេិតសបាកដក្នុងពេលបច្នុប្ន្។ព�ើងសតូវការ

ព្រចកតែបីជំពនឿពដើម្បីសចូតកាត់។

ពតើអវបីជាព្រចកតែបីជំពនឿពនរះឲ្យេិតសបាកដព�ើ�ពតើព�ើងអាចអភិវ�្ឍវាពោ�រពបៀបណា?

ចូរមានតសចក្ីជុំតនឿតលើបពរះតយស៊ូវបគីស្ទ

ៃបីមួ�មិនដូចជាព្រចកតែបីជំពនឿពដើម្បីលូកកពណដាៀវរប្រ់អ្កព�ើ�ព្រចកតែបីជំពនឿពដើម្បី

សចូតកាត់េឺេុំដមនជាព្រចកតែបីជំពនឿពលើខលៃទួនអ្កព�ើ�។វាេុំដូចោនានឹងការមានៃំនុកចិតតែពលើ

មោយផអលមឌើរមវៀលហ្ឺដ

ដបូលយូអាន់មឌើរសិន

ក្នុង្ ួកចិ្សិបនាក់

សេចក្ីជំសនឿពីរកម្រិត

ការបាក់ៃឹកចិតតែពោរះ៖

«សបាកដដូចជាសេរះអមាចា្រ់សៃង់មានសេរះជន្មរ្រ់ពៅព�ើ�សបាកដ

ដូចជាព�ើងពៅមានជបីវិតពោរះព�ើងនឹងមិនចុរះពៅរកឪេុកព�ើងពៅ

ក្នុងៃបីរពហាស្ថានព�ើ�ទាល់ដតព�ើងបាន្រពសមចនូវកិច្ការដដលសេរះ

អមាចា្រ់សៃង់បានបញ្ជាព�ើង្រិន។

ព�តុដូពចានារះព�ើ�ចូរព�ើងមានចិតតែពស្មៅរះសតង់ក្នុងការកាន់តាម

សេរះបញ្ញតតែិទាំងឡា�ទនសេរះអមាចា្រ់»(នបីទ�វៃបី១៣:១៥–១៦)។

ពសកា�មកនបីទ�វបានអនុវតតែព្រចកតែបីជំពនឿដ៏អស្ចារ្យរប្រ់ពោក�ក

បានផ្ទាំងលង្ិនេបីឡាបាន់ព�ើ�បានសត�ប់មករកបងៗរប្រ់ពោក

វិញព�ើ�សត�ប់ពៅកាន់ឪេុករប្រ់េួកពេពៅក្នុងៃបីរពហាស្ថានវិញ។

វាហាក់បបីដូចជាមានកសមិតទនព្រចកតែបីជំពនឿេបីរោច់េបីោនា។កសមិត

ៃបីមួ�េឺព្រចកតែបីជំពនឿពដើម្បីស្កល្ងជាជំពនឿពដើម្បីលូកកពណតាៀវ

រប្រ់ព�ើង។កសមិតៃបីេបីរេឺព្រចកតែបីជំពនឿពដើម្បីព្វើ។វាមានពសចើនជាង

ព្រចកតែបីជំពនឿពដើម្បីលូកកពណដាៀវរប្រ់អ្ក—វាជាព្រចកតែបីជំពនឿពដើម្បី

សចូតកាត់។
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២6 លីអាហូណា

ខលៃទួនឯងឬមានឥរិយាប្ផលៃទូវចិតតែវិជជមានព�ើ�។វាក៏េុំដមនជាព្រចកតែបីជំពនឿពលើសេួស្រឬ

មិតតែភកតែិរប្រ់អ្កពៃ—ទាំងពនរះេឺ្រុៃ្ដតល្អ។ព្រចកតែបីជំពនឿពដើម្បីសចូតកាត់េឺជាព្រចកតែបីជំពនឿ

ពលើសេរះព�្រ៊ូវសេបី្រ្និងដគ្វា�្ ួនរប្រ់សៃង់។វាជាព្រចកតែបីជំពនឿពៅក្នុងសេរះពចស្តារប្រ់សៃង់

េុំដមនក្នុងអំណាចរប្រ់អ្កពៃ។

កាលខញនុំសតូវបានពៅឲ្យបពសមើជាសបធ្នព្រតែកពៅព្រតែកពមស្អារី្រ្សទូណាមា៉ារីកូបា៉ា

ដអលព�ើរដុបល�ូមា៉ាករ�រិនកាលពោរះជាេួកចិត្រិបោក់ដដលមាន្រិៃ្ិអំណាចៃូពៅ

បានអពញជើញខញនុំនិងភរិយាខញនុំឲ្យពៅការិយាល័�សបធ្នព្រតែកព�ើ�ផតែល់ការពៅបពសមើពោរះ។

ខញនុំបានៃៃួល�កវាពោ�ពស្មៅរះ្រ្ម័សេ។បោទាប់មកពោកបានអពញជើញព�ើងឲ្យចូលពៅក្នុង

បន្ប់សកុមសបឹកសាជាន់ខ្ព្រ់ព�ើ�េិចារណាសបកបពោ�ការអ្ិស្ឋានអំេបីបុរ្រដដលសតូវផតែល់

អនុស្្រន៍ព្វើជាៃបីសបឹកសារប្រ់ខញនុំ។ពៅពេលខញនុំចូលពៅក្នុងបន្ប់ពោរះខញនុំបានព�ើញរូប្តទន

សបធ្នព្រតែកទាំងអ្រ់ដដលបានបពសមើកាលេបីមុនពៅក្នុងព្រតែកតាំងេបីពេលដដលព្រតែកបាន

បពងកើតព�ើងព�ើ�ខញនុំបានបាត់បង់ៃំនុកចិតតែ។េួកពោកេឺជាថានាក់ដឹកោំដ៏អស្ចារ្យទាំងពៅ

ក្នុងស្្រោចសកនិងក្នុង្រ�េមន៍។

ខញនុំបានពមើលពៅភរិយារប្រ់ខញនុំព�ើ�និយា�ថា«ខា្លៃបីនបងេិតថាបងមិនអាច

បពសមើក្នុងមុខគ្រពនរះបានពៃ។បងមិនល្អដូចេួកពោកព�ើ�»។

ខា្លៃបីនបាននិយា�ថា«បងមិនបាច់សបាប់ខញនុំពៃ។បងេួរដតនិយា�សបាប់ដអលព�ើរ

�រិនពៅ»។

ពោ�កតែបីភ្ញាក់ពផ្អើលពៅពេលខញនុំបានសបាប់ពោកថាខញនុំេិតថាខញនុំេុំអាចបំពេញការពៅបពសមើ

ពនរះពៃពោរះដអលព�ើរ�រិនបានតបថា«ខញនុំេិតថាប្អទូនេិតសតូវព�ើ�»។

ប៉ុដនតែពសកា�មកពោកមានសបស្្រន៍ថា«ប្អទូនមិនអាចព្វើវាបានពៃប៉ុដនតែសេរះអមាចា្់រ

អាច។សៃង់មានសេរះពចស្តាពដើម្បីព្វើកិច្ការរប្រ់សៃង់ព�ើ�សប្រិនពបើប្អទូននឹងមាន

ភ្េ្រកតែិ្រមព�ើ�ខិតខំព្វើការពោរះសៃង់នឹងព្វើកិច្ការពោរះ។ប្អទូននឹងព�ើញពរឿងពោរះ»។

ព�ើ�សៃង់េិតជាបានព្វើពរឿងពោរះដមន។

ព្រចកតែបីជំពនឿពដើម្បីលូកកពណដាៀវរប្រ់អ្កេឺជាព្រចកតែបីជំពនឿពដើម្បីស្កល្ង។វា

ជាព្រចកតែបីជំពនឿពលើខលៃទួនឯងព�ើ�វានឹងរស្�បាត់ពៅពៅពេលដដលស្ថានភ្េពោរះវា

ដសបកាន់ដតេិបាក។បោទាប់មកព�ើងចាប់ពផតែើមមានចិតតែ្រង្ស័�។ប៉ុដនតែព្រចកតែបីជំពនឿពដើម្បី

សចូតកាត់េឺជាព្រចក្បីជំពនឿពលើសេរះអមាចា្់រសេរះព�្រ៊ូវសេបី្រ្។វាេុំពទារៃន់ព�ើ�។

សបម្រឆន្ទៈរ្រស់អ្កជាមួយនឹងបពរះទ័យរ្រស់បពរះ

ពដើម្បីអនុវតតែព្រចកតែបីជំពនឿពដើម្បីសចូតកាត់ព�ើងសតូវសបាកដចិតតែថាបំណងសបាថានានិង

ពោលបំណងរប្រ់ព�ើងសតូវោនានឹងសេរះៃ័�រប្រ់សេរះ។ព�ើងេុំអាចអនុវតតែព្រចក្បីជំពនឿពដើម្បី

សចូតកាត់បានព�ើ�សប្រិនពបើសេរះេុំ�ល់ស្របនឹងលៃ្ផលពោរះ។ពដើម្បីៃៃួលបានជំនួ�

រប្រ់សៃង់ព�ើងសតូវដត្រសមបឆន្ៈរប្រ់ព�ើងជាមួ�សេរះៃ័�រប្រ់សៃង់។

ពោ�ស្រេយាការីនបីទ�វពៅក្នុងសេរះេម្ពបីរព�ពលមិនជាមនុ្រ្ស្រុចរិតនិងពស្មៅរះសតង់

សេរះអមាចា្រ់សបាប់ពោកថា«ព�ើងនឹងសបទានេរឲ្យអ្ករ�ូតតពៅព�ើ�ព�ើងនឹងព្វើឲ្យ

អ្កខាលាំងេូដកពៅក្នុង្រម្បីនិងក្នុងចរិយាក្នុងព្រចក្បីជំពនឿនិងក្នុងកិច្ការទាំងឡា�ដមន

ព�ើ�េឺពដើម្បីឲ្យសេប់ការណ៍ទាំងអ្រ់សតូវបាន្រពសមចដល់អ្កស្របតាមោក្យរប្រ់

អ្ក»។ពោរះេឺជាការ្រនយាដ៏អស្ចារ្យ។បោទាប់មកសេរះអមាចា្រ់បដនថែមថា«ពសោរះអ្កនឹងេុំ

សបាថានាអវបីដដលផ្នុ�េបីបំណងរប្រ់ព�ើងព�ើ�»(ព�ពលមិន១០:៥)។

ព�ើ�មរ៉ូទណសបាប់ព�ើងដូពច្រះ៖«ពបើ្រិនជាអ្ករាល់ោនាមានព្រចក្បីជំពនឿពជឿដល់

ព�ើងពោរះអ្ករាល់ោនានឹងមានអំណាចសបពយាជន៍នឹងព្វើនូវអវបីៗដដលជាការចំបាច់ដល់

ព�ើង»(មរ៉ូទណ៧:៣៣)។

ចូ�អធិស្ឋានរ�ៀងរាល់មថងៃ

ទូលសូមឲ្យពពរះវ�បិតាសួគ៌

នឹងពបទានព�ែល់អ្ក

ជាមួយនឹងបំណងពរាថានា

សុច�ិតរែើម្ីសពមបឆន្ទទៈ

�បស់អ្ករៅនឹងពពរះទ័យ

�បស់ពទង់។
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ការ្រសមបបំណងសបាថានារប្រ់ព�ើងពៅនឹងសេរះៃ័�រប្រ់សេរះេឺសតូវពកើតព�ើងមុន

ព្រចកតែបីជំពនឿពដើម្បីសចូតកាត់។

កាលេួកកូនសបុ្ររប្រ់ព�ើងពៅពក្មងេួកពេបានពលងពៅក្នុងសកុមកបីឡាវា�កូនបាល់

ពៅវិៃយាល័�។កាលពោរះេួកពេធ្លាប់បានអ្ិស្ឋានជាសកុមេបីមុនចាប់ពផតែើមការសបកួត

នបីមួ�ៗ។ពៅពេលខញនុំបានពមើលេបីពលើពវៃិកាពោរះខញនុំធ្លាប់ឆងៃល់ថាពតើេួកពេអ្ិស្ឋានៃូល្រូម

អវបី។សប្រិនពបើេួកពេអ្ិស្ឋានៃូល្រូមឲ្យឈ្រះការសបកួតពោរះការអ្ិស្ឋានរប្រ់េួកពេេឺខវរះ

ព្រចកតែបីជំពនឿពដើម្បីសចូតកាត់ព�ើ�។ការណ៍ពនរះសតូវបានបគ្ហាញយា៉ាងចបា្រ់ពោ�េួកពេបាន

ចាញ់ការសបកួតជាពសចើនដង។សេរះអមាចា្រ់ៃំនងជាេុំចូលរួមនឹងបំណងសបាថានារប្រ់េួកពេថា

េួកពេចាំបាច់សតូវឈ្រះសេប់ការសបកួតពោរះពៃ។

មយា៉ាងពៃៀតសេរះនឹងជួ�េួកព�ើងឲ្យ្រពសមចបាននូវពោលបំណងដតមួ�េត់ដដលល្អ

្រសមាប់ព�ើង។ពោរះេឺពោ�ស្រសៃង់ស្រឡាញ់ព�ើងព�ើ�សៃង់ស្រល់ចបា្រ់ជាងព�ើង

នូវអវបីដដលនឹងកាលា�ជាព្រចកតែបីល្អ្រសមាប់ព�ើង។ព�ើ�ពតើព�ើងេុំមានអំណរេុណចំពោរះ

ពរឿងពនរះពៃឬ។ព�ើងេួរដតអ្ិស្ឋានពរៀងរាល់ទ្ងៃៃូល្រូមថាសេរះវរបិតា្រួេ៌នឹងសបទានេរដល់

ព�ើងជាមួ�នឹងបំណងសបាថានា្រុចរិតពដើម្បី្រសមបឆន្ៈរប្រ់ព�ើងពៅនឹងសេរះៃ័�រប្រ់

សៃង់។ព�ើងសតូវដតពរៀនអ្ិស្ឋានដូចសេរះអមាចា្រ់បានអ្ិស្ឋានពៅក្នុង្រួនចបារដេតព្រមា៉ានបី

ថា្រូមតាមដតសេរះៃ័�រប្រ់សេរះចុរះកុំតាមចិតតែព�ើងព�ើ�(្រូមពមើលលូកា២២:៤២)។

បោទាប់េបីពោរះព�ើងអាចអនុវតតែព្រចកតែបីជំពនឿពដើម្បីសចូតកាត់។

តចញតៅត្វើការ

ចំណុចៃបីបបីដដលសតូវព្វើមុនព្រចកតែបីជំពនឿពដើម្បីសចូតកាត់ពោរះេឺការព្វើការ។ស្វកយា៉ាកុប

បានដ្លៃងយា៉ាងចបា្រ់ថាព្រចកតែបីជំពនឿដដលឥតមានការសបសេឹតតែតាមពោរះពឈាមៅរះថាស្លាប់

ព�ើ�។ព្រចកតែបីជំពនឿពដើម្បីលូកកពណដាៀវរប្រ់ព�ើងតសមូវឲ្យមានជំពនឿប៉ុដនតែព្រចកតែបីជំពនឿពដើម្បី

សចូតកាត់តសមូវឲ្យមានពលើ្រេបីជំពនឿ។ស្វកយា៉ាកុប្ររព្ររថាពទារះទាំងេួកអារក្សក៏ពជឿ

ដូពចានារះសេមទាំងសេឺខាលាចដដរ(្រូមពមើលយា៉ាកុប២:១៧,១៩)។

ខញនុំបានស្តាប់ពរឿងមួ�អំេបីឪេុកមានាក់ដដលបានកត់្រមាកាល់ព�ើញកូនស្របីរប្រ់

ោត់លុតជង្គង់អ្ិស្ឋានពៅដក្រដសេរប្រ់ោងពោ�អ្ិស្ឋានៃូល្រូមឲ្យសេរះវរបិតា្រួេ៌

នឹងការោរកូនបក្សបីេបីការចូលក្នុងអោទាក់ដដលបងសបុ្ររប្រ់ោងបានព្វើព�ើ�ោក់វាពៅ

រាលហាលខាងពសកា�ផ្រះ។ពសកា�មកពៃៀតពៅទ្ងៃពោរះឪេុកពោរះកាន់ដតមានកងវល់

ព�ើង។ោត់ដឹងថាអោទាក់ពោរះេឺជាអោទាក់ល្អមួ�។ោត់បានជួ�កូនសបុ្ររប្រ់ោត់ព្វើ

អោទាក់ពោរះ។

ោត់បាននិយា�ពៅកាន់កូនស្របីរប្រ់ោត់ថា«បា៉ាឮកូនអ្ិស្ឋានសេឹកមិញ្រូមឲ្យ

សេរះវរបិតា្រួេ៌នឹងការោរកូនបក្សបីេបីការជាប់អោទាក់បងសបុ្ររប្រ់កូន។ប៉ុដនតែជួនកាលពរឿងដ៏

ពស្កព្ពកើតព�ើងពៅពេលព�ើងអ្ិស្ឋាន្រូមកុំឲ្យវាពកើតព�ើងដបបពោរះ»។

ោងបានតបថា«បា៉ាកូនដឹងថាបងសបុ្រនឹងេុំចាប់បានបក្សបីណាមួ�ព�ើ�»។

ឪេុកនិយា�ថា«បា៉ា្រូម្ររព្រើរដល់ព្រចកតែបីជំពនឿរប្រ់កូន្រំឡាញ់។ប៉ុដនតែសប្រិនពបើ

បងសបុ្រកូនចាប់បានបក្សបីមួ�ចំនួនពោរះបា៉ា្រង្ឃឹមថាបងសបុ្រកូននឹងេុំព្វើឲ្យបរះោល់ដល់

ព្រចកតែបីជំពនឿរប្រ់កូនពៃ»។

ោងបានពោលថា«បងសបុ្រនឹងេុំចាប់បានបក្សបីពៃ។ខញនុំដឹងថាោត់នឹងេុំចាប់

បានព�ើ�»។

ឪេុកបាន្រួរថា«ពតើកូនអាចមានព្រចកតែបីជំពនឿដ៏ខាលាំងដបបពោរះពោ�រពបៀបណា?»

កូនស្របីរប្រ់ោត់បានតបថា«ពោ�ស្របោទាប់េបីកូនបានអ្ិស្ឋានរួចកូនបានពដើរ

ពចញពៅពសកា�ផ្រះព�ើ�ទាត់អោទាក់ោក់្រតវបក្សបីរប្រ់ោត់ឲ្យដបកអ្រ់»។

វាជាពរឿងល្អពដើម្បីអ្ិស្ឋានៃូល្រូមេរជ័�េបីសេរះវរបិតា្រួេ៌។ប៉ុដនតែបោទាប់េបីព�ើង

អ្ិស្ឋានរួចព�ើងសតូវពចញពៅព្វើការ។ព�ើងមិនអាចរំេឹងថាសេរះអមាចា្រ់ដឹកោំដំពណើររប្រ់

ព�ើងព�ើ�សប្រិនពបើអ្កោមៅនឆន្ៈរំកិលពជើងរប្រ់ព�ើងពោរះ។ព�ើ�ព�ើងក៏មិនអាច្រូម

ឲ្យសៃង់ព្វើកិច្ការ្រសមាប់ព�ើងនូវអវបីដដលព�ើងអាចនិងេួរព្វើ្រសមាប់ខលៃទួនព�ើងព�ើ�។

ព�ើងសតូវព្វើការពដើម្បី្រពសមចពោលពៅ្រុចរិតរប្រ់ព�ើងព�ើ�ព�ើងសតូវដតខិតខំព្វើការ

ក្នុងការពោរេបៃបញ្ញតតែិ។អំណាចដ៏េិតពៅក្នុងព្រចកតែបី្រញ្ញារប្រ់ព�ើងនិងអំណាច

ដ៏េិតពៅក្នុងព្រចកតែបីជំពនឿពដើម្បីសចូតកាត់េឺេុំសតូវបានៃៃួលស្រល់ពៅពេលព�ើងបញ្ប់

ពោ�សបាកដសបជាថាសេរះរកសាការ្រនយារប្រ់សៃង់ព�ើ�ប៉ុដនតែផ្នុ�ពៅវិញេឺពៅពេលព�ើង

បញ្ប់ពោ�សបាកដសបជាពដើម្បីរកសាការ្រនយារប្រ់ព�ើង។ព្រចកតែបីេិតដ៏អស្ចារ្យពោរះេឺ

ជាអវបីដដលផ្លា្រ់បតែទូរការ្រនយាោពេលខាងមុខរប្រ់ព�ើងឲ្យពៅជាភ្េេិតសបាកដក្នុងពេល

បច្នុប្ន្ពនរះ។ព�ើងសតូវដតព្វើការ។

្រូមកុំបាក់ៃឹកចិតតែចំពោរះបរាជ័�ឬកំ�ុ្ររប្រ់អ្កព�ើ�ប៉ុដនតែ្រូមមានភ្េខាជាប់ខជទួន

ពៅក្នុងកិច្ខិតខំរប្រ់អ្កព�ើ�មានការពបតែជាញាចិតតែ។ព្រចកតែបីជំពនឿពដើម្បីសចូតកាត់េុំតសមូវឲ្យ

មានភ្េល្អឥតពខាចារះពោរះពៃប៉ុដនតែវាតសមូវឲ្យមានភ្េខាជាប់ខជទួន។

ខញនុំ្រូមអពញជើញអ្កឲ្យអភិវ�្ឍព្រចកតែបីជំពនឿពដើម្បីសចូតកាត់។្រូមោក់ព្រចកតែបីជំពនឿរប្រ់

អ្កឲ្យរឹងមាំពលើសេរះអង្គ្រព្គ្ររះរប្រ់ព�ើងេឺសេរះព�្រ៊ូវសេបី្រ្និងដគ្វា�្ ួនរប្រ់សៃង់។

្រូមសបាកដថាបំណងសបាថានារប្រ់អ្កស្របព�ើ�ព្វើតាមសេរះៃ័�រប្រ់សៃង់។បោទាប់មក

ពៅព្វើការពោ�អ្រ់េបីចិតតែេំនិតកមាលាំងនិងេលំរប្រ់អ្កពោ�ការពបតែជាញាចិតតែេុំចុរះចាញ់

ព�ើ�ខាជាប់ខជទួន។ោមៅនឧប្រេ្គោមៅនបញ្ហាោមៅនរោំងណាដដលនឹងមិនតសមូវឲ្យមាន

ព្រចកតែបីជំពនឿពដើម្បីសចូតកាត់ពោរះពៃ។◼

ដកស្រង់ចេញមកពី្រុន្រកថាការសបជុំ្ ម្មនិដាឋាន«The Faith to Reap»បានខ្លងចៅសាកលវិទយាល័យ

សពិកហាំយ៉ង់-នអដាហរូចៅន្ងៃទី១៧ខែមីោឆ្នាំ២០១៥។

បពងកេើនពសចក្ពីជំពនឿរបស់អ្ក

«មានអង្ប្មួយគ្់បដលក្ពីជំពនឿពយើងប្ងមានសុវ្្ថិភា្គឺពលើ

្្រះអមាចាស់្្រះពយស៊ូវ្គពីស្។ព�ើយអ្ក្្ូវបងាហាញក្ពីជំពនឿអ្ក!»

ប្រធានរ័សុលអិមណិលសុន«ចូរ្រគ្ហាញតសចក្ីជុំតនឿអ្ក»Liahona,
សខឧសភា្នាុំ២0១៤ទុំព័រ២9។



ពបសកកម្ដ៏មហាអសាចារ្របស់្ យាការី

យ៉រូខ្រប
្រ្ម៊ើ្



ខ្ញំ

បានពសជើ្រពរើ្រនិយា�អំេបី�៉ូដ្រប្រ្ម៊ី្ជាេយាការីនិងបុរ្រ

ដ៏អស្ចារ្យ។និយា�ដល់ពោកខញនុំ្រង្ឃឹមថាខញនុំនឹងដចករំដលក

ចំពណរះដឹងដល់បងប្អទូនអំេបី្រមិៃ្ិផលដ៏េិព្រ្រនិងមហាអស្ចារ្យ

រប្រ់បុេវេយាការីទនសោកាន់កាប់សតួតសតាពនរះ។

ៃំោក់ៃំនងទនចំពណរះដឹងនិងៃបីបោទាល់រប្រ់�៉ូដ្រប្រ៊្មី្

ចំពោរះកិច្ការផ្សេវផសា�ស្្រោេឺ្រំខាន់ខាលាំងណា្រ់។ព�ើង

ទាំងអ្រ់ោនាដឹងថាស្្រោេន់ការីមួ�ចំនួនៃៃួល�កពោលលៃ្ិសេឹរះទន

ដំណឹងល្អប៉ុដនតែមិនអាចៃៃួល�កការេិតដដលថាពក្មងសបុ្រអា�ុ១៤្ នាំ

សតូវបានសេរះវរបិតានិងសេរះរាជបុសតាយាងមកជួបព�ើ�ថាពោកបានបកដសប

សេរះេម្ពបីរមរមននិងបានកាលា�ជាេយាការីដដលព�ើងបានស្រល់ពោរះពៃ។មនុ្រ្ស

ទាំងឡា�ដដលមានការេិបាកក្នុងការពជឿពលើពរឿងរប្រ់េយាការី�៉ូដ្រប្រ៊្មី្

សតូវពរៀនេបីការបពសងៀនពនរះរប្រ់សបធ្នរ័្រុលអិមណិល្រុន៖

«ពប្រកកម្មរប្រ់�៉ូដ្រប្រ្ម៊ី្ពៅក្នុងជបីវិតរដមងស្លាប់េឺសតូវបាន

ដតងតាំងជាមុន។េំនិតៃៃួល�កដ៏ល្អរប្រ់ពោកបានពបើកផលៃទូវៃៃួល

ការដណោំរប្រ់សេរះអមាចា្រ់។ប៉ុដនតែពបើតាមបៃោឋានរប្រ់ពោកិ��៉ូដ្រប

្រ៊្មី្ហាក់ដូចជាមិនមានេុណ្រម្តតែិសេប់សោន់ពោរះពៃ។ព�ើ�កិច្ការ

រប្រ់ពោកក្នុងការព្វើជាេយាការីទនសោកាន់កាប់សតួតសតាចុងពសកា�ពនរះេឺ

ហាក់ដូចជាេុំអាចព្វើបានពោរះព�ើ�។េំរូពនរះបគ្ហាញេបីពោលការណ៍មួ�

ដដលជាញឹកញាប់េឺេិតអំេបីរពបៀបដដលសេរះអមាចា្់រព្វើកិច្ការ៖សៃង់ពសបើសបា្រ់

ជនដដលមិនៃំនងជាមានេុណ្រម្តតែិសេប់សោន់ឲ្យ្រពសមចបានកិច្ការដដល

មិនេួរឲ្យពជឿ!» ១

វា្រំខាន់ណា្រ់ថាអ្កផ្សេវផសា�ស្្រោរប្រ់ព�ើងមានៃបីបោទាល់អំេបី

ការពៅដ៏ពៃវភ្េនិងកិច្ការដ៏មហាអស្ចារ្យទនេយាការី�៉ូដ្រប្រ៊្មី្។

ខញនុំេឺជាកូន្រិ្រ្សអ្រ់៦៥្នាំពរៀនអំេបីជបីវិតរប្រ់េយាការី�៉ូដ្រប

្រ្ម៊ី្។ខញនុំបានពកើតពៅក្នុង្ នាំ១៩៣២ពេល

ស្្រោចសកពៃើបដតមានអា�ុជាង១០០

្នាំ។ខញនុំពជឿថាខញនុំជាេួកបរិ្រុៃ្ទ្ងៃចុងពសកា�

មោយ្បធាន

ោល្លិនមអក្អូក្

ទពី្បឹកសាទពីមួយក្នុង

គែៈ្បធានទពីមួយ

យ៉ូដសបស្៊មីធ

សរពមចរាននូវ

សមិទ្ិផលរពចើនជាង

មនុស្ស�ដមងស្លាប់

ណាៗទាំងអស់ដែល

អាចសរពមចរាន

រៅក្នុង�យទៈរពលែ៏

ខលៃី។កា�ពន្យល់ដត

មួយដែលអាចមន

គឺទទួលជំនួយពី

ស្ថានសួគ៌។
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ទៅទពល តែល ទោក ្រ្រួល មរណៈភាព 

យ៉ូតសប ស៊្មីធ កំពុង បទទមើ ជា ទៅហ្វាយទកុង 

ទៅវូ ផង និង ជា នាយ ឧែ្ដមទសនីយ៍ទោ នន 

កងពល ទៅវូ ផង ។



ដ៏ពស្មៅរះសតង់ស្មញ្ញក្នុង្រតវត្សៃបីេបីរទនស្្រោចសកពនរះ។ព�ើងេុំបានជួប

នឹង�៉ូដ្រប្រ៊្មី្ពោរះពៃដតព�ើងមានអារម្មណ៍ថាស្រល់ពោកព�ើ�ព�ើង

ស្រឡាញ់ពោកតាមរ�ៈអវបីដដលពោកបានបគ្ហាញនិងបពសងៀន។ព�ើងជា

ស្ក្សបីទនព្រចក្បីេិតទនការេយាករដូចកំណាេ្យមួ�ពោលថា«រាប់ោននឹង

ស្រល់‹បង�៉ូដ្រប›»។ ២

I.យ៉ូសស្រស៊្មី្ជាពយាការី

ព�ើងទាំងអ្រ់ោនាស្រល់�៉ូដ្រប្រ៊្មី្ថាជាេយាការីៃបីមួ�ទន

សោកាន់កាប់សតួតសតាពនរះជាឧបករណ៍ទនសេរះអមាចា្រ់ពៅក្នុងការស្ដារព�ើង

វិញរប្រ់សេរះអមាចា្រ់។ប៉ុដនតែពតើសេរះអមាចា្រ់បានស្ដារអវបីខលៃរះតាមរ�ៈេយាការី

រូបពនរះ?មិនដមនេួកបរិ្រុៃ្ទ្ងៃចុងពសកា�ទាំងអ្រ់(និងអ្កមិនដមន្រមាជិក

មួ�ចំនួន)ដឹងថាសេរះអមាចា្រ់បានបំផុ្រដល់េយាការី�៉ូដ្រប្រ៊្មី្ឲ្យព្វើ

ការសស្�បំភលៃឺនិងការបដនថែមដ៏ពសចើនទសកដលងពៅពលើពោលលៃ្ិសេឹ្រតែស្្រោ

ព�ើ�។ពនរះជាបញជបី្រពង្ខបមួ�៖

• លក្ខណៈទនសេរះវរបិតាសេរះរាជបុសតានិងសេរះវិញ្ញាណបរិ្រុៃ្។

• មុខគ្រដដលទាក់ៃងោនារប្រ់្រមាជិកទាំងបបីទនសកុមសេរះនិងៃំោក់ៃំនង

រប្រ់េួកសៃង់ចំពោរះតួអង្គរដមងស្លាប់។

• លក្ខណៈទនការធ្លាក់ទនមនុ្រ្ស។

• ពោលបំណងទនជបីវិតរដមងស្លាប់ពៅក្នុងការេពនលៃឿនពៅមុខទនដផនការ

រប្រ់សេរះវរបិតា្រសមាប់បុសតរប្រ់សៃង់ពដើម្បីៃៃួលបាននូវពជាេវា្រោដ៏

អ្រ់កល្រប្រ់េួកពេ។

• មុខគ្រទនដគ្វា�្ ួនរប្រ់សេរះព�្រ៊ូវសេបី្រ្ពៅក្នុងការធ្ោបាននូវ

អមតភ្េនិងពៅក្នុងការផ្ល់ឱកា្រឲ្យមានជបីវិតអ្រ់កល្។

• មុខគ្រទនអាោ�៍េិោ�៍ពលើដផនដបីនិងអ្រ់កល្ពៅក្នុងដផនការរប្រ់

សេរះវរបិតា។

• មុខគ្រដ៏ចាំបាច់ទនបេវជិតភ្េនិងេិ្បីបរិ្រុៃ្ទាំងឡា�ពៅក្នុងដផនការ

រប្រ់សេរះវរបិតា។

• មុខគ្រដ៏ចាំបាច់ទនសេរះវិហារបរិ្រុៃ្និងេិ្បីការជំនួ្រពៅក្នុងដផនការរប្រ់

សេរះវរបិតា។

• ចំពណរះដឹងដដលថាសេរះមានសេរះរាជបំណង្រព្គ្ររះបុសតាបុសតបីទាំងអ្រ់

រប្រ់សៃង់ព�ើ�ថាមនុ្រ្សសេប់រូបដដលបានរ្រ់ពៅពលើដផនដបីពនរះ—មិនថា

េួកពេស្រល់សេរះព�្រ៊ូវសេបី្រ្ឬអត់—េឺមានលៃ្ភ្េក្នុងការៃៃួលបាននូវ

ស្ថាន្រួេ៌កសមិតដ៏ខ្ព្រ់បំផុតពៅបរពោក។

• ៃំោក់ៃំនងទនសបភេបបីដផ្កទនព្រចក្បីេិតអំេបីមនុ្រ្សនិងស្កលពោក៖

វិៃយាស្ស្រតែសេរះេម្ពបីរនិងវិវរណៈដដលមានជាបនតែ។

នរណាក៏ពោ�ដដល្រិកសា្រូម្បីដតដផ្កដ៏តូចមួ�ទនបញជបីពនរះ—មិនថាអ្ក

ពជឿឬអ្កមិនពជឿ—សតូវដតៃៃួលស្រល់ថា�៉ូដ្រប្រ៊្មី្ឈរពៅឯកបាលៃឹកទន

អូរដ៏្ ំ្រពម្ើមទនេំនិតស្្រោដ៏រឹងមាំ ្្មបីនិងមានតទមលៃ។ដូចព�ើងអានពៅក្នុង

សបកា្រដំណឹងល្អចយើងភ្េពេញពលញទនដំណឹងល្អសតូវបានស្ដារព�ើងវិញដល់

ដផនដបីពនរះតាមរ�ៈ�៉ូដ្រប្រ៊្មី្។ ៣

អ្កអាចនឹងកត់្រមារល់ព�ើញថាបញជបីរប្រ់ខញនុំេុំបានពលើកព�ើងជាក់ោក់

នូវការោំមកទនសេរះេម្ពបីរមរមនរប្រ់�៉ូដ្របជាសេរះេម្ពបីរវ៉ុល្ ្មបីដដលេិតជាសបភេ

ទនេំនិតស្្រោ្ ្មបីៗជាពសចើនទាំងពោរះ។េម្ពបីរពោរះ្រមនឹងៃៃួលការពលើក

ព�ើងជាេិព្រ្រ។ៃំេ័របុេវកថារប្រ់វាសបកា្រេបីមុខគ្រដ៏្រំខាន់បំផុតរប្រ់វា

េឺ៖«្រក្ខបីបៃមួ�ពៃៀតអំេបីសេរះព�្រ៊ូវសេបី្រ្»។ប៉ុដនតែវាមានពសចើនជាងមុខគ្រ

សេឹរះពោរះពៅពៃៀត។ពនរះជាអវបីដដលអ្កសបាជញមានាក់ដដលព្រៀវពៅោត់លក់ោច់

បំផុតបានមានសបស្្រន៍អំេបីេម្ពបីរពនរះ៖

«សពះ្រម្ីរមរមនោក់បគ្ហាញនូវពោលបំណង្ ្មបីមួ�្រសមាប់សបពៃ្រ

អាពមរិក៖កាលា�ជាសបពៃ្រទន្រុចរិតភ្េមិនសតឹមដតជាសបពៃ្រទនព្ររីភ្េ

ពោរះពៃ។ផ្នុ�េបីសៃេ្យ្រម្តតែិនិងវិ្រមភ្េដដលពចរះដតពកើនព�ើងពោរះសពះ្រម្ីរ

មរមនោំសៃដល់បុេវព�តុទនអ្កសកបីសក។...ផ្នុ�េបីរោឋាភិបាលស្ធ្រណរដ្ឋ

ពោរះវាព្រ្ើឲ្យមានចបាប់្រុចរិតពោ�ពៅសកមនិងព្រ្ចពោ�ពៅពសកាមចបាប់

រប្រ់សេរះ។វាផ្នុ�េបីេំរូសេរះេម្ពបីរបរិ្រុៃ្និងស្្រោដដលោមៅនអេ្ភទូតព�តុ

សពះ្រម្ីរមរមនឈរជាវិវរណៈដដលពចរះដតបនតែអេ្ភទូតព�តុនិងវិវរណៈដល់សេប់

ជាតិស្្រន៍ទាំងអ្រ់។វាផ្នុ�នឹងការ្រង្ស័�វាពលើក្រ្ទួ�ជំពនឿវាផ្នុ�

នឹងជាតិនិ�មវាជំរុញឲ្យមានស្្រន៍អ៊ីសស្ដអលជាស្កល។វាេយាករេបី

ម�នតែរា�ទនជាតិស្្រន៍ពបើេួកពេស្រឡាញ់សៃេ្យ្រម្តតែិរឹងៃៃឹងមិនៃៃួល

ស្រល់វិវរណៈនិងអារ្យ្ម៌ស្្រន៍ដទៃជាជាង្រុចរិតភ្េវិវរណៈនិងស្្រន៍

អ៊ីសស្ដអលពោរះ»។ ៤

្រំខាន់ជាងពោរះពៃៀតេឺអវបីដដលសបធ្នណិល្រុនបានមានសបស្្រន៍

្្មបីៗពនរះអំេបីសេរះេម្ពបីរមរមនថា៖វា«េឺជាឧបករណ៍ដដលព្វើឲ្យការសបមូលផ្នុំទន

ស្្រន៍អ៊ីសស្ដអលដដលបាន្រនយានឹងសតូវបាន្រពសមច»។ ៥

យ៉ូតសប ស្៊មីធ បានទកើែ 

ទៅន្ងៃ្រី ២៣ តែ ធ្នូ ឆ្នាំ 

១៨០៥ ទៅ ្រីទកុង ស្រ៉ុន 

រែ្ឋ ទវើរម៉ុន ស.រ.អា. ។
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ដូចព�ើងបានអានពៅក្នុង

សបកា្រដំណឹងល្អចយើង

េយាការី�៉ូដ្រប្រ៊្មី្បាន

មានសបស្្រន៍ថាសេរះេម្ពបីរ

មរមនេឺជា«មូលោឋានទនស្្រោរប្រ់ព�ើង»។ ៦

អ្កដដលមិនដមនជាេួកបរិ្រុៃ្ទ្ងៃចុងពសកា�ភ្េពសចើនេុំដឹងេបីការរួម

ចំដណកដ៏្ ំព្ងរប្រ់�៉ូដ្រប្រ៊្មី្ដល់េំនិតខាងស្្រោពោរះពៃ។ពៅក្នុង

ការ្រិកសាៃូទាំងសបពៃ្រដ៏េួឲ្យកត់្រមារល់មួ�អ្ក្រ្ង់មតិដ�្គរី�រិន្រ៍

បានរកព�ើញថាជិតោក់កណាដាលទនមនុ្រ្សដដលោត់បាន្រិកសាបានេិត

ថាេួកបរិ្រុៃ្ទ្ងៃចុងពសកា�ពៅោច់េបីពេព�ើ�អា្៌កំបាំងនិងមាន«ជំពនឿដ៏

ចដមលៃក»។ ៧ពេលោត់បាន្រួរដល់អ្ក្រមាភា្រ«ពតើអវបីពៅជាការសបកា្រដ៏

ចម្ងទនជំពនឿមរមន?»មានដតមានាក់ក្នុងចំពណាមសបាំេបីរោក់ប៉ុពណាណរះដដល

េិេណ៌ោជិតសតូវពៅ�្ឹងការស្ដារព�ើងវិញឬការស្ថាបោព�ើងវិញទនជំពនឿ

សេបីស្ទានពដើម។ស្រពដៀងោនាពោរះដដរពេលដដលការ្រ្ង់មតិថានាក់ជាតិមួ�ពៃៀត

បាន្រូមដល់អ្កពឆលៃើ�តបឲ្យេិេណ៌ោេបីចំណាប់អារម្មណ៍រប្រ់េួកពេអំេបី

ស្្រោរប្រ់ព�ើងពោរះោមៅនមនុ្រ្សណាមានាក់ផ្ល់ពយាបល់េបីសេិ្រតែស្្រោ

ពដើមឬការស្ដារព�ើងវិញពោរះព�ើ�។ ៨

ការរកព�ើញទាំងពនរះរំឭកព�ើងថាព�ើង

មិនសតូវបពណាដា�ឲ្យេួកអ្កផ្សេវផសា�រប្រ់ព�ើងពចរះ

ដតស្មៅនៗពសចើនពេកអំេបីចំពណរះដឹងេបីជំពនឿរប្រ់ព�ើង

ពោរះពៃ។េួកអ្កទាំងឡា�ដដលេួកពេបពសងៀន

អាចធ្លាប់ឮោក្យថាមរមនប៉ុដនតែេួកអ្កផ្សេវផសា�

ស្្រោមិនសតូវស្មៅនថាមនុ្រ្សភ្េពសចើនមាន

ការ�ល់ដឹងេបីពោលការណ៍ជាពោលៗេបីជំពនឿរប្រ់

ព�ើងពោរះពៃ។

II.យ៉ូសស្រស៊្មី្្រុរស�៏អស្ចារ្យ

ពនរះជាេំនិតផ្ទាល់ខលៃទួនមួ�ចំនួនរប្រ់ខញនុំអំេបីជបីវិត

ដ៏អស្ចារ្យរប្រ់�៉ូដ្រប្រ៊្មី្។ ៩�៉ូដ្រប្រ៊្មី្ដដល

ខញនុំបានជួបពៅក្នុងការសស្វសជាវផ្ទាល់ខលៃទួនរប្រ់ខញនុំ

ភ្េពសចើនបំផុតេឺពៅរដ្ឋអិលលបីពណា�្រ.រ.អា.េឺជា

បុរ្រពៅសេំដដន—មានវ័�ពក្មងមានមពោ្រពញ្តោ

មានថាមេលព�ើ�េួរឲ្យស្រឡាញ់និងគ្�

សបាស្រ័�ទាក់ៃងពោ�មនុ្រ្សជុំវិញពោកដដល

យ៉ូដសបស៊្មីធឈ�

រៅឯកបាលទឹកមនអូ�

ែ៏ធំសរម្ើមមនគំនិត

ស្សនាែ៏�ឹងមំថ្ីនិង

មនតមមលៃ។
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ជាញឹកញាប់េួកពេពៅពោកថា«បង/ប្អទូនសបុ្រ�៉ូដ្រប»។ភ្េ�ុវវ័�

ដ៏្រមេួររប្រ់ពោកបានឈានដល់ការបពសមើរប្រ់ពោកដដលបានេយាករៃុក

ជាមុនមកពោរះ។ពោកមានវ័�១៤្នាំពៅពេលមានការនិមិតតែដំបូងពៅវ័�

២១្នាំជាពេលពោកបានៃៃួលផ្ទាំងចំណារមា្រព�ើ�ពៅវ័�២៣្ នាំជា

ពេលពោកបញ្ប់ការបកដសបសេរះេម្ពបីរមរមន(ក្នុងរ�ៈពេលតិចជាង៦០ទ្ងៃ)។

ពៅក្នុងពោលលៃ្ិនិងព្រចក្បី្រញ្ញារប្រ់ព�ើងមានវិវរណៈពសចើនជាងោក់

កណាដាលសតូវបានសបទានឲ្យតាមរ�ៈេយាការីខណៈពោកមានវ័�២៥្នាំឬ

ពក្មងជាងពនរះ។ពោកមានវ័�២៦្នាំពេលេណៈសបធ្នៃបីមួ�សតូវបាន

ពរៀបចំព�ើងព�ើ�មានវ័�ដត៣៣្នាំពេលពោកបានពេចេបីការោក់េុកពៅរដ្ឋ

មិ្រ្រួរីព�ើ�បនតែភ្េដឹកោំេួកបរិ្រុៃ្វិញ។ពោកមានវ័�ដត៣៨្នាំកនលៃរះ

ប៉ុពណាណរះពេលពោកសតូវពេព្វើឃ្ត។

ក្នុងជបីវិតដ៏ខលៃបីរប្រ់ពោក�៉ូដ្រប្រ៊្មី្បានមានការរងៃុក្ខពវៃោក្នុងជបីវិត

រដមងស្លាប់ពនរះពសចើនណា្រ់។ពេលពោកមានវ័�សបដ�លសបាំេបីរ្ នាំពោក

បានរងៃុក្ខជាមួ�នឹងការវរះកាត់ពជើងដដលឈឺចាប់យា៉ាងខាលាំងទសកដលង។

ពោ�ស្រដតភ្េសកបីសកទនសេួស្រពោកពោកៃៃួលការអប់រំជាផលៃទូវការតិចតួច

ប៉ុពណាណរះព�ើ�ពេលជា�ុវជនពោកសតូវបង្ខំឲ្យព្វើការជាពសចើនពមា៉ាងពដើម្បីជួ�

ផ្គត់ផ្គង់ដល់សេួស្រ។ពោកសតូវបានពេវា�ព្វើបាបរាងកា�ជាពសចើនដង។

ពៅកណាដាលទនការេយាយាមបំពេញៃំនួលខុ្រសតូវដ៏េួរឱ្យភ្ញាក់ពផ្អើលទនការពៅ

ដ៏េិ្រិដ្ឋរប្រ់ពោកពោកសតូវព្វើការជាអ្កចមាការឬអ្កលក់ដូរពដើម្បីផ្គត់ផ្គង់

ជបីវភ្េសេួស្រ។ពោកបានព្វើការណ៍ពនរះពោ�ោមៅនអំពណា�ទានខាង

វិញ្ញាណដដលោំសៃដល់ពោកក្នុងការពៅជាេយាការីរប្រ់ពោកពោរះព�ើ�។

សេរះអមាចា្រ់បានមានបន្ទូលសបាប់ពោកថា«ចំពោរះកិច្ការខាងស្ច់ឈាម

ពោរះអ្កនឹងេុំមានកមាលាំងពៃត្ិតកិច្ការពនរះេុំដមនជាការពៅរប្រ់អ្កព�ើ�»

(ពោលលៃ្ិនិងព្រចក្បី្រញ្ញា២៤:៩)។

ពៅក្នុងពរឿងខាងវិញ្ញាណ�៉ូដ្រប្រ៊្មី្េុំមានអ្កណាជាេំរូឲ្យពោកពរៀន

តាមេបីរពបៀបពដើម្បីព្វើជាេយាការីនិងអ្កដឹកោំមួ�រូបពោរះពៃ។ពោកសតូវដត

េឹងដផ្អកពៅពលើ្រ�ការីដដលេុំមានបៃេិពស្្ន៍។ពោកនិងេួកពេបានមាន

ការលំបាកព�ើ�បានពរៀនជាមួ�ោនា។�៉ូដ្របមានភ្េទវរ�័្រខាលាំងណា្រ់

ក្នុងការៃៃួលបានចំពណរះដឹងនិងមានភ្េចា្រ់ៃុំ្ ប់រ�័្រផងដដរ។ោមៅន

ការ្រង្ស័�ពៃថាពោកេិតជាមានអំពណា�ទានដ៏េិ្រិដ្ឋ។ដូចដដលព�ើង

នឹងនិយា�ពៅ្រេវទ្ងៃពនរះថាពោក«ជាអ្ក្រិកសាបានពលឿន»។ពោកបាន

មានសបស្្រន៍ថាពោកសតូវបានបពសងៀនពោ�ស្រៃូតស្ថាន្រួេ៌និងពោ�

វិវរណៈពផ្សងៗពៃៀតមកេបីសេរះព�ើ�ខញនុំពជឿពោក។

អំពណា�ទានផ្ទាល់ខលៃទួនមួ�រប្រ់ពោកេឺបានបគ្ហាញយា៉ាងចបា្រ់

ពោ�ក្បីស្រឡាញ់និងភក្បីភ្េទនមនុ្រ្សដ៏អស្ចារ្យទាំងឡា�ដដលបានពដើរ

តាមពោក។ពេល�៉ូដ្របបានអពញជើញអ្កពដើរតាមពោកឲ្យ�កឈ្រះពលើ

ភ្េមិនឥតពខាចារះទនជបីវិតរដមងស្លាប់រប្រ់េួកពេពោកេុំបានពលើកខលៃទួនពោក

ឲ្យខ្ព្រ់ជាងេួកពេព�ើ�ព�ើ�េួកពេស្រឡាញ់ពោកពោ�ស្រចរិតដបប

ពោរះឯង។ពៅក្នុងពៃ្រនកថាមួ�ដដល�៉ូដ្របបានសបកា្រពៅមួ�ដខជាង

មុនពេលពោកសតូវពេព្វើឃ្តពោកបានសបកា្រថា«ខញនុំេុំដដលបានសបាប់

អ្កថាខញនុំល្អឥតពខាចារះពោរះពៃប៉ុដនតែេុំមានកំ�ុ្រណាពៅក្នុងវិវរណៈទាំងឡា�

ដដលបានបពសងៀនពោរះព�ើ�»។ ១០�៉ូដ្រប្រ៊្មី្មាន«ចរិយារួ្ររា�»

(�៉ូដ្រប្រ៊្មី្—សបវតតែិ១:២៨)ដដលព្វើឲ្យពេស្រឡាញ់ពោកព្រ្ើរដត

សេប់ៗោនាដដលបានស្រល់ពោក។មានអ្កស្រល់ពោកមានាក់បាននិយា�

ថា«ក្បីស្រឡាញ់ដដលេួកបរិ្រុៃ្មានចំពោរះពោកេឺ�ួ្រេបីការបគ្ហាញ

សបាប់បាន»។ ១១ភ្េជាទដេូទនមិតតែភក្ិរប្រ់ពោកេឺជាក្បីរីករា�ដល់�៉ូដ្រប

ដដលបានព�ើញការកស្ង្រង្គមនិងស្ថាបោ្រ�េមន៍ជាពោលបំណង

្រំខាន់ទនដំណឹងល្អ។

មានម្ងខញនុំបានកត់្រមារល់ថា៖«អ្រ់មួ�ជបីវិតរប្រ់ពោក�៉ូដ្រប្រ៊្មី្

បានរ្រ់ពៅជិតសេំដដនជាកដនលៃងដដលបុរ្រសតូវមានកមាលាំងពលើ្ ម្មជាតិព�ើ�

ជួនកាលសប្ំងោនាពៅវិញពៅមក។ពោកេឺជាមនុ្រ្សមា�្ ំរឹងមាំព�ើ�

្រកម្មខាងរាងកា�។ពោករីករា�នឹងកបីឡាសបកួតសបដជងរួមទាំងទាញដំបង

ផងដដរ—ជាការស្កល្ងកមាលាំង(្រូមពមើលHistory of the Church
៥:៣០២)។បណាណស្ររប្រ់ព�ើងមាននូវការចងសកងៃុកអំេបីដល្ងពបាក

ចំបាប់រប្រ់ពោកជាមួ�មិតតែភក្ិនិងអ្កស្រល់ោនាពផ្សងៗពៃៀត។ពៅទ្ងៃបរិ្រុៃ្

មួ�ពោកនិងសេិកហាំ�៉ង់បានផ្សេវផសា�ដល់េួកបរិ្រុៃ្ពៅៃបីសកុងរា៉មូ្រ

រដ្ឋអិលលបីពណា�ដដលមានចំណា�ព្វើដំពណើរសបដ�លជាចំណា�ពេល

មួ�ទ្ងៃេបីៃបីសកុងពៅវូ។ពៅទ្ងៃចន្េបីមុនចាកពចញេបីៃបីសកុងរា៉មូ្រ�៉ូដ្រប

បានសបកួតពបាកចំបាប់នឹងបុរ្រមានាក់ដដលពេពៅថា‹បង្ំពៅៃបីសកុងរា៉មូ្រ›

(្រូមពមើលៃិោនុប្វតតែិ�៉ូដ្រប្រ៊្មី្ទ្ងៃៃបី១៣ដខមបីោ្នាំ១៨៤៣ដដល

បានកត់សតាពោ�វិល�ឺ�រី្ដJoseph Smith Collection, LDS 
Church Archives)។�៉ូដ្របបានផតែទួលោត់។ខញនុំ្របបា�ចិតតែដដល

កាលវិភ្េ្រន្ិ្របីៃបច្នុប្ន្រប្រ់ព�ើងមិនផ្ល់ឱកា្រដល់្រមាជិកក្នុង

មូលោឋានឲ្យសបកួតស្កល្ងនឹងអ្កមាន្រិៃ្ិអំណាចៃូពៅដដលមកៃ្រ្សនកិច្

តាមរពបៀបពនរះ»។ ១២

បុរ្រេបីរបបីោក់បានកាលា�ជាមុខសេួញទនការវា�សបហារកាន់ដតពសចើនពលើ

ពប្រកកម្មរប្រ់េួកពេឬការចងចាំរប្រ់េួកពេជាង�៉ូដ្រប្រ៊្មី្។ខញនុំបាន

្រពងកតពលើការពចាៃសបកាន់ទាំងពនរះពោ�ការសស្វសជាវផ្ទាល់ខលៃទួនពៅក្នុង

កំណត់សតាពដើមពៅក្នុងរដ្ឋអិលលបីពណា�ជាកដនលៃងដដល�៉ូដ្របបានរ្រ់ពៅ

ក្នុងពេលសបាំ្ នាំចុងពសកា�ទនជបីវិតរប្រ់ពោក។ការពចាៃសបកាន់មួ�ដូចពោរះ

បានពកើតព�ើងពេល�៉ូដ្រប្រ៊្មី្ពៅហាវា�សកុងព�ើ�សកុមសបឹកសាៃបីសកុងពៅវូ

បានហាមសបាមដល់Nauvoo Expositorជាស្រេ័ត៌មានសប្ំងមួ�។

យ៉ូតសប ស៊្មីធ មាន វ័យ ២១ 

ឆ្នាំ ទពល ទោក បាន ្រ្រួល 

ផ្ទាំង ច្ំណារ មាស តែល កប់ 

ទៅ ភ្ំ គូម៉ូរ៉ ទហើយ មាន វ័យ តែ 

២៣ ឆ្នាំ ទពល ទោក បញ្ចប់ 

ការបកតទប ទពរះគម្ីរ មរមន ។
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ការហាមសបាមពនរះពផ្ដាតពៅពលើសបៃូ្រភ្េទា្រ់នឹង

ស្្រោចសកព�ើ�ដដលបានោំឲ្យមានការព្វើឃ្ត

�៉ូដ្របដតមតែង។

អ្កសបវតតែិស្ស្រតែេួកបរិ្រុៃ្ទ្ងៃចុងពសកា�

ជំោន់ពដើមរួមទាំងដអលព�ើរប៊ី.ពអច.រ៉ូពប៊ីតបាន

ៃៃួលស្រល់ថាៃពងវើរពនរះេឺផ្នុ�េបីចបាប់។ពទារះ

យា៉ាងណាពេលខញនុំព្វើការសស្វសជាវពលើសបធ្នបៃ

ពនរះកាលជាស្សស្តាចារ្យដផ្កចបាប់វ័�ពក្មងពោរះ

ខញនុំមានការភ្ញាក់ពផ្អើលដដលរកព�ើញមូលោឋាន

ចបាប់មួ�្រសមាប់ៃពងវើដបបពនរះពៅក្នុងចបាប់

ទនរដ្ឋអិលលបីពណា�ក្នុង្ នាំ១៨៤៤។មាន

ការហាមសបាមជាពសចើនចំពោរះស្រេ័ត៌មានពលើ

សេំដដនក្នុងសោេបីមុន្រ្គ្រម្រ៊ីវិល។ការធ្ោ

បាននូវព្ររីភ្េស្រេ័ត៌មានពៅក្នុងរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ

្រ�រដ្ឋមិនសតូវបានសបកា្រឲ្យអនុវតតែចំពោរះ

្រកម្មភ្េោោក្នុងរោឋាភិបាលទនៃបីសកុងនិងរដ្ឋពៃេ

រ�ូតទាល់ដត្ នាំ១៩៣១ព�ើ�ពេលពោរះមានដត

ពោ�ការពបារះព្នាតសបាំពលើបួនរប្រ់តុោការកំេូល

្រ�រដ្ឋពលើវិពស្្នកម្មទនរដ្ឋ្ ម្មនុញ្ញដដលបាន

អនុម័តក្នុង្ នាំ១៨៦៨ប៉ុពណាណរះ។ ១៣មនុ្រ្សមានាក់េួរ

វិនិច្័�ពលើ្រកម្មភ្េរប្រ់�៉ូដ្រប្រ៊្មី្ពោ�ដផ្អក

ពៅពលើមូលោឋានចបាប់និងកាលៈពៃ្រៈពៅជំោន់ពោកមិនដមនពៅជំោន់

ព�ើងពៃ។

ជានិ្រ្សិតពៅមហាវិៃយាល័�ឈបីកាពហារអ្កសបវតតែិស្ស្រតែមា៉ាវិនពអ្រ.

�បីលនិងខញនុំបានចាប់អារម្មណ៍នឹងការេិតដដលមានពេដឹងដតបនតែិចបនតែទួចថាមាន

បុរ្រសបាំោក់បានពៅកាន់អង្គជំនុំជសមរះពៅរដ្ឋអិលលបីពណា�អំេបីឃ្តកម្មទន

�៉ូដ្រប្រ៊្មី្។អ្រ់រ�ៈពេលជាង១០្នាំព�ើងបានសស្វសជាវរុករកតាម

បណាណល័�និងបណាណស្រោឋានោោៃូទាំងសបពៃ្រពដើម្បីដ្រវងរកសេប់េ័ត៌មាន

ដដលពៅព្រ្រ្រល់អំេបីអង្គជំនុំជសមរះពៅ្ នាំ១៨៤៥ពនរះនិងអ្រ់អ្កដដល

ចូលរួមក្នុងពរឿងពនរះ។ព្រៀវពៅរប្រ់ព�ើងបានរំឭកេបីោក្យ្រម្បីនិង្រកម្មភ្េ

រប្រ់សបជាជនរដ្ឋអិលលបីពណា�ដដលបានស្រល់�៉ូដ្រប្រ៊្មី្ពោ�ផ្ទាល់—

អ្កខលៃរះបានស្រឡាញ់ពោកនិងបានសប្ុ�ជបីវិតរប្រ់េួកពេជួ�ពោកព�ើ�

អ្កខលៃរះពៃៀតដដល្រ្អប់ពោកនិងបានចូលរួមោក់ដផនការ្រមាលាប់ពោក។ោមៅន

អវបីដដលបគ្ហាញឲ្យព�ើញពៅក្នុងការរកព�ើញរប្រ់ព�ើងពៅក្នុងកំណត់សតាពដើម

រប្រ់តុោការឬពៅក្នុងស្ក្សបីពៅឯអង្គជំនុំជសមរះឲ្យបានដវងអោលា�ដដលឆលៃនុរះ

បញ្ចាំងេបីភ្េៃុ�៌្រពលើបុរ្រដដលសតូវបានពេព្វើឃ្តពោរះព�ើ�។ ១៤

ការដដលអាចចូលពៅពមើលកំណត់សតាតុោការរដ្ឋ

អិលលបីពណា�បានវាអាចដឹកោំពៅកាន់តំបន់សស្វសជាវ

អំេបី�៉ូដ្រប្រ៊្មី្មួ�ពផ្សងពៃៀតដដលមិនធ្លាប់មាន

នរណាប៉រះោល់េបីមុនមកពោរះ។�៉ូដ្របអា�.ប៊ិនលបី

ពេលពោរះជានិ្រិត្សចបាប់ពៅឈបីកាពហារនិងខញនុំបាន

រកព�ើញកំណត់សតាជាពសចើនអំេបី្រកម្មភ្េជំនួញរប្រ់

�៉ូដ្រប្រ៊្មី្។ព�ើងបាន្រ�ការនិេន្អតថែបៃមួ�

ពលើសបធ្នបៃពនរះដដលមានចំណងពជើងថាBrigham 
Young University Law Reviewពៅ្ នាំ

១៩៧៦។ ១៥ពៅៃ្រវត្សរ៍្ នាំ១៨៤០បានពកើតមាននូវ

សោមួ�ដដលមានការធ្លាក់ចុរះនិង្រមាព្ខាង�ិរញ្ញវតថែនុ

ពៅៃូទាំងសបពៃ្រ។ស្ថានភ្េព្រដ្ឋកិច្ពៅក្នុងរដ្ឋតាម

សេំដដនដូចជារដ្ឋអិលលបីពណា�បានមានការខូចខាតជា

ដំណំ។ឧទា�រណ៍អ្កនិេន្ជបីវសបវតតែិរប្រ់អ័សបាហាំ

លបីងខុនបានពរៀបរាប់អំេបីពរឿងអាមា៉ា្រ់ដផ្ក�ិរញ្ញវតថែនុរប្រ់JO
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១៤ ការនិមិ្្តដំបូង

២១ ផ្ទាំងចំណារមាស

២៣ រានបកប្ប្្រះគម្ពីរមរមន

រានចប់ស្្្គប់

២5 ទទួលរានវិវរែៈរានពាក់

កណាតាលពៅក្នុង្្រះគម្ពីរ

ពគ្លលទ្ិនិងពសចក្តពីសញ្ញា

២6 រានពរៀបចំគែៈ្បធាន

ទពីមួយ

៣៣ រ្់ពគចពចញ្ ពីគុកពៅរដ្ឋ

មិសសួរីរានបពងកេើ្ថានាក់

ដឹកនាំជា្ ្ពី

៣8 ្្ូវរានពគពធ្ើទុកកេរកម្

 ខែមករាឆ្នាំ២០១៩ 33



ពោកអំ�នុងពេលៃ្រវត្សពនរះពេលដដលជំនួញជួបពសោរះថានាក់កាតេវកិច្ជា

ពសចើនមានការ�ឺតយា៉ាវព�ើ�បណដាឹងពកើតមានព�ើងជាញឹកញាប់។ ១៦

្រសតូវរប្រ់�៉ូដ្រប្រ៊្មី្បានពចាៃពោកថាព្វើការដកលៃងបនលៃំកាត់ពឈាមៅរះ

សៃេ្យ្រម្តតែិោោដដលភ្េពសចើនព្វើព�ើងក្នុងោមឲ្យស្្រោចសក។ដំពណើរ

មានតៗោនាទនៃសមង់ការតុោការដដលបានបនតែអ្រ់ជិតមួ�ៃ្រវត្សបានេិនិត្យ

ពមើលការពចាៃសបកាន់ទាំងពនរះពៅក្នុងភ្េេិស្ដារយា៉ាងផ្ឹតផ្ង់។ពៅៃបីបំផុត

ក្នុង្ នាំ១៨៥២ជា�ូរពសកា�មកបោទាប់េបីការចាកពចញរប្រ់េួកបរិ្រុៃ្េបីរដ្ឋ

អិលលបីពណា�(ដូពច្រះេុំមានអ្កនពយាបា�ឬបុេវព�តុណាពផ្សងពៃៀតដដល

ជួ�ដល់េួកបរិ្រុៃ្ឬអ្កដឹកោំរប្រ់េួកពេពៃៀតពៃ)ពៅសកមកណាដាល

ក៏បាន្រពសមចក្បីពលើបណដាឹងពនរះជាមួ�នឹងវិសកឹត្យការថាេុំមានការរកព�ើញ

ការដកលៃងបនលៃំឬអំពេើខុ្រឆ្គងខាង្របីល្ម៌ណាពផ្សងពៃៀតដដលព្វើព�ើងពោ�

�៉ូដ្រប្រ៊្មី្ព�ើ�។ ១៧

អ្កសបាជញទាំងឡា�ដដលមានចំពណរះដឹងអំេបីបញ្ហាស្ធ្រណៈពៅក្នុងសោ

ពនរះបាន្ររព្ររដបបពនរះអំេបី�ុៃ្ោការរប្រ់�៉ូដ្រប្រ៊្មី្្រសមាប់ពបក្ខភ្េ

សបធ្ោ្ិបពត�្យ្រ�រដ្ឋ៖

«ខណៈដដលពោកអាចនឹងេុំមានឱកា្រសបាកដសបជាក្នុងការឈ្រះ

ការពបារះព្នាតជាតិ្ នាំ១៨៤៤ក្បីក៏ពោកបានព្វើ�ុៃ្ោការយា៉ាងវាងទវជា

ពបក្ខភ្េរប្រ់េណបក្សៃបីបបីដដលេិតជាមានភ្េសបាកដសបជាខាលាំងណា្រ់

ក្នុងការជំរុញឲ្យមានការដកៃសមង់ចបាប់ពៅក្នុង្រ�រដ្ឋ។ពោកបាន្រង្ឃឹម

ព�ើ�បានព្វើកិច្ការពដើម្បីព្វើឲ្យេំនិតស្ធ្រណៈមានការសបព្រើរព�ើងពលើ

បញ្ហា្រំខាន់ៗរួមមានទា្រភ្េព្ររីភ្េស្្រោេន្ោោរនិងដបី្លៃបី

ស្ធ្រណៈ។ពោកនិងរពប៊ីតព�វ្រ.�ិននិ�បីជនជាតិអាពមរិកដតេបីរោក់

េត់ដដលសតូវបានព្វើឃ្តខណៈពេលដដលេួកពោកពៅជាពបក្ខភ្េ្រសមាប់

តំដណងសបធ្ោ្ិបតបី្រ�រដ្ឋអាពមរិក»។ ១៨

លក្ខណៈ្រម្តតែិរប្រ់�៉ូដ្រប្រ៊្មី្សបដ�លជាអាច�ល់បានចបា្រ់

បំផុតពោ�បុរ្រទាំងឡា�ដដលស្រល់ពោកចបា្រ់បំផុតនិងអ្កដដល

បានឈរជិតពោកបំផុតពៅក្នុងថានាក់ដឹកោំស្្រោចសក។េួកពេពោរេ

ស្រឡាញ់ពោកនិងោំសៃពោកជាេយាការីមួ�រូប។«បងសបុ្ររប្រ់ពោក

ទ�រ៉ុមបាន្រុខចិតតែស្លាប់ពៅដក្រពោក។�៉ូហានព្ពលើរក៏ពៅជាមួ�នឹង

ពោកដដរពៅពេលពោកសតូវបានពេ្រមាលាប់ពោរះបានមានសបស្្រន៍៖

‹ខញនុំដ្លៃងៃបីបោទាល់ចំពោរះមុខសេរះពៃវតានិងមនុ្រ្សទាំងឡា�ថាពោក

េឺជាបុរ្រដ៏ល្អមានកិតតែិ�្រសបកបពោ�េុណ្ម៌មានាក់...—ថាលក្ខណៈ

ឯកជននិងៃូពៅរប្រ់ពោកោមៅនមន្ិល្រង្ស័�ពោរះពៃ—ព�ើ�ថាពោក

បានរ្រ់ពៅនិងស្លាប់ក្នុងោមជាបុរ្រមានាក់ទនសេរះ›(The Gospel  
Kingdom[្នាំ១៩៨៧]ៃំេ័រ៣៥៥;្រូមពមើលផងដដរេនិង្រ

១៣៥:៣)។សេិកហាំ�៉ង់បានសបកា្រថា៖‹ខញនុំមិនេិតថាមានបុរ្រ

ណាមានាក់ដដលរ្រ់ពៅពលើដផនដបីពនរះដដលបានស្រល់[�៉ូដ្រប្រ៊្មី្]ចបា្រ់

ជាងខញនុំព�ើ�ព�ើ�ខញនុំនិយា�ពោ�មុតមាំពោ�សេរះព�្រ៊ូវសេបី្រ្បានៃៃួល

�កថាោមៅនបុរ្រណាល្អជាងពនរះដដលធ្លាប់បានរ្រ់ពៅឬរ្រ់ពៅពលើដផនដបី

ពនរះព�ើ�›[“Remarks,” Deseret News,ទ្ងៃៃបី២៧ដខ្របីហា្នាំ

១៨៦២ៃំេ័រ៦៥]»។ ១៩

III.យ៉ូសស្រស៊្មី្និងចបា្់រ

ជាភ្រ្នុតាងចបា្រ់ណា្រ់ពចញេបីឧទា�រណ៍ទាំងឡា�ដដលខញនុំបាន

ដ្លៃងរួចមកព�ើ�ពនរះចំណាប់អារម្មណ៍ដ៏�ូរអដងវងរប្រ់ខញនុំពៅពលើសបវតតែិចបាប់

េឺរួមមានទាំងចំណាប់អារម្មណ៍េិព្រ្រពលើអនតែរកម្មរប្រ់�៉ូដ្រប្រ៊្មី្

ជាមួ�នឹងសបេ័ន្ចបាប់ទន្រ�រដ្ឋអាពមរិកពៅជំោន់ពោក។អ្កសបវតតែិស្ស្រតែ

បានដ្លៃងតាមៃំពនៀមថា�៉ូដ្រប្រ៊្មី្ជាបុេ្គលមួ�រូបដដលជាប់ោក់េ័ន្

នឹង្រកម្មភ្េផលៃទូវចបាប់មិនពលើ្រេបី៤០្រកម្មភ្េពោរះពៃ។្រេវទ្ងៃពនរះ

ជាមួ�នឹងអតថែសបពយាជន៍ទនកិច្ការដដលបានព្វើចំពោរះThe Joseph  
Smith Papersព�ើងដឹងថាតួពលខេឺពសចើនជាង២២០។្រកម្មភ្េ រូប
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យ៉ូតសប ស្៊មីធ បាន ឈរ 

ទ្មរះ ទធវើ ជា ទបធានាធិបែី នន 

សហរែ្ឋ អាទមរិក ទៅ ក្នុង ឆ្នាំ 

១៨៤៤ ។ លិែិែ បណ្ណ ទនរះ 

ទបកាស ពី ទបស្សន៍ តែល 

ទោក ទែូវ បាន ណាែ់ ទែើម្ី 

ទ�ើង ត្លែង សុន្ទរកថា ទៅ ទបាំ ន្ងៃ 

ពីមុន ទគ ទធវើ ឃាែ ទោក ។



ផលៃទូវចបាប់ទាំងពនរះរាប់«េបីករណបីសបមូលផ្នុំ្ ម្មតាពៅដល់បញ្ហា្រ្មនុេស្មៅញ

[បណដាឹងវិវាៃ]ដដលរួមមានសៃឹ្រ្បីចបាប់្រ្មនុេស្មៅញ។...�៉ូដ្របបានរកសា

ៃំោក់ៃំនងជាមួ�ពមធ្វីជាពសចើនពដើម្បី...ោំពៅការោរ្រកម្មភ្េ[ដបប

ពនរះ]...ទាំងបញ្ហា្រ៊ីវិលនិងបៃឧសកិដ្ឋ»។ ២០

ពោ�ទាញ�កេបីចំពណរះដឹងដ៏អស្ចារ្យ្រម្ទូរដបបអំេបីជបីវិតរប្រ់េយាការី

ពោរះព�ើងមានអ្កសបាជញេួកបរិ្រុៃ្ទ្ងៃចុងពសកា�ពជ្�វបីអិន.វ៉កព�ើរដដល

បាន្ររព្ររថា៖«ពោ�មិនអាចបដិព្រ្បាន�៉ូដ្រប្រ៊្មី្បានចូលរួម

ក្នុងសបេ័ន្ចបាប់រប្រ់អាពមរិកយា៉ាងជិត្រ្ិតយា៉ាង្រកម្មនិងពោ�ជាប់ោប់។

ការមិនពអើពេើនឹង្រកម្មភ្េដ៏្រំខាន់ទាំងពនរះេឺជាការខកខានមិនបានដឹងនូវ

រពបៀបជាពសចើនដដលពោកបានចំណា�ពេលនិងថាមេលរប្រ់ពោកយា៉ាង

ចំណាននិងមានសប្រិៃ្ភ្េ—ពសចើនណា្រ់ដដលោនបីដ�៉លពអច.ដវល្រ៍

ខលៃទួនពោកផ្ទាល់ដដលជាអ្កចបាប់ពៅសកមនិងជាពមធ្វីៃូពៅមួ�រូបដដល

បានស្រល់្រ្ម៊ី្យា៉ាងចបា្រ់បានមានពយាបល់ថា៖‹ខញនុំបានស្រល់អ្កចបាប់

ទាំងឡា�អ្រ់មួ�ជបីវិតខញនុំ។�៉ូដ្រប្រ៊្មី្ជាអ្កចបាប់ដ៏ល្អបំផុតដដលខញនុំ

ធ្លាប់ស្រល់ក្នុងជបីវិតខញនុំ›[ដូចដដលបានដកស្រង់ពៅក្នុងThe Journal  
of Jesse Nathaniel Smith: Six Decades in the Early West: 
Diaries and Papers of a Mormon Pioneer,ឆ្នាំ១៨៣៤–១៩០៦

(្នាំ១៩៥៣)ៃំេ័រ៤៥៦]»។ ២១

អ្កនិេន្េួកបរិ្រុៃ្ទ្ងៃចុងពសកា�បបីរូបព្វើការ្រពង្ខបដូចតពៅពនរះ៖

«ជាមួ�នឹងការចូលរួមដ៏ខាលាំងកាលារប្រ់ពោកក្នុងសបេ័ន្ចបាប់ពោក្រ្ម៊ី្

បានពរៀនយា៉ាង្ ប់រ�័្រេបីវិន័�រប្រ់ដល្ងពនរះព�ើ�បានពសបើសបា្រ់

វិន័�ទាំងពោរះពោ�ស្របចបាប់ឲ្យពេញសបពយាជន៍ពោ�ស្របចបាប់ពោ�

េុរះោរពសបើសបា្រ់យា៉ាងពេញពលញនូវឱកា្រនិងការការោរ្ ្មបីៗដដលផ្ល់ឲ្យ

ពោ�ចបាប់សបពៃ្រដ៏ពក្មងខ្បីពនរះ។ជពសមើ្រនិងការសបសេឹតតែខាងចបាប់រប្រ់

ពោកព្វើឲ្យព�ើញចបា្រ់ថាពោកៃៃួលេ័ត៌មានបានយា៉ាងល្អអំេបីបញ្ហាផលៃទូវ

ចបាប់ព�ើ�ថាពោកបានពបារះជំហានយា៉ាងចបា្រ់ោ្រ់ពដើម្បីពសបើសបា្រ់

រពបៀបដ៏សតឹមសតូវដដលសតូវបានអនុញ្ញាតពោ�ចបាប់មិនថាពេលពោកេយាយាម

ៃៃួលបាននូវការរកសា្រិៃ្ិ្រសមាប់សេរះេម្ពបីរមរមនពៅពសកាមចបាប់រដ្ឋ,ពរៀបចំ

អាោ�៍េិោ�៍ពសកាមចបាប់រដ្ឋអូទ�អូ,ពរៀបចំេិ្បីបរិ្រុៃ្ពៅពៅវូ,អំោវោវ

ឲ្យមានការការោរពេញពលញដល់ព្ររីភ្េស្្រោ,ព្វើឲ្យមានការពសបើសបា្រ់

ចបាប់្ ្មបីៗដដលសេប់សេងដបី្លៃបីរដ្ឋពោ�មានសប្រិៃ្ភ្េ,ោំសៃ្រិៃ្ិមនុ្រ្សមានាក់

ដដលសតូវបានពេចាប់ខលៃទួនថាមិនេួរសតូវបានោក់េុក�ូរជាងពេលពវោជាក់ោក់

មួ�ពលើកដលងដតពៅសកមបានកាត់ក្បីដបបពោរះ,តសមូវឲ្យមាន�ុតាតា្ិការ្រមរម្យ,

ឬោក់ព្រ្ើ�កការការោរពៅពសកាមចបាប់ក្ស័�្នដដលពៃើបនឹងអនុម័ត្ ្មបីៗក្បី។

ពៅក្នុងពេលៃំពនររប្រ់ពោកពោក្រិកសាព្រៀវពៅចបាប់។ពោកបានដឹង

ោក្យពេចន៍ចបា្រ់ោ្រ់ទនរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញនិងភ្ស្ចបាប់សតឹមសតូវទនលក្ខនតែិកៈ

រប្រ់រដ្ឋ។ោមៅនការ្រង្ស័�ពៃថាពោកបានដឹង

យា៉ាងចបា្រ់នូវការអភិវ�្ឍខាងចបាប់ជាពសចើនពៅ

កសមិតរដ្ឋនិង្រ�េ័ន្ពៅក្នុងជបីវិតពោក»។ ២២

េិតជា្រំខាន់ដដលអ្កនិេន្ទាំងបបីោក់ពោរះ

បដនថែមព្រចក្បីដ្លៃងពនរះ៖«ក្នុងោមជាចុងពចាៃ

មានាក់ពោកមិនដដលសតូវបានផ្ោទាពទា្រពោ�ស្រ

បៃពល្មើ្រឧសកិដ្ឋណាព�ើ�។ពេលណាដដលពោក

សតូវបានផ្ល់ឲ្យនូវ្រវោការដ៏�ុតតែិ្ម៌ពោរះពោកសតូវ

បានពេរកព�ើញថាជាេលរដ្ឋ្រុចរិតនិងពៃៀងសតង់

មួ�រូប»។ ២៣

ការ្រពង្ខបដ៏េិស្ដារទនបណដាឹងវិវាៃរប្រ់េយាការី

ដដលសតូវបានពសជើ្រពរើ្រនិងវិភ្េពៅក្នុងព្រៀវពៅ

ពោរះដដលខញនុំបានដកស្រង់េឺដផ្អកពលើកិច្ការដ៏

្រន្ឹក្រោធាប់ដដលនិ្រ្សិតចបាប់ពោកពជ.រូបឹន

កាលាកដដលបាន្រិកសាពលើសបធ្នបៃពោរះព�ើ�

បានព្វើកិច្ការយា៉ាងេិស្ដារដដលដឹកោំពៅកាន់

ព្រៀវពៅដដលនិេន្ពោ�អ្កនិេន្បបីរូបពនរះ។ខញនុំមាន

ការទាក់ចិតតែជាខាលាំងនឹងការេិេណ៌ោទនេំនិតរប្រ់

និ្រ្សិតចបាប់ទាំងពនរះ៖

«និ្រ្សិតចបាប់ដដលបានពសបើសបា្រ់ចបាប់

្្មបីេបីមុនទនព្រៀវពៅពនរះជាព្រៀវពៅ្រិកសារប្រ់

េួកពេបានមានេំនិតមិនផ្លា្រ់ប្ទូរថា�៉ូដ្របមាន

ការៃៃួលខុ្រសតូវ,ពស្មៅរះសតង់,សបុងសប�័ត្,មានក្បី

ពមតាតា,ល្អិតល្អន់,ពោរេចបាប់,អត់្្មត់,វិជជមាន,

«យ៉ូដសបស៊្មីធជាអ្ក

ចបាប់ែ៏ល្អបំផុតដែលខ្នុំ

ធ្លាប់ស្គាល់ក្នុងជីវិតខ្នុំ»
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—អែលឌ�ើរ ដានីអយែល  

ឌែច អែលស៍ ែគ្គឌេធាែី  

ព្រចាំ រដ្ឋ យូថា



ពយាការី យ៉ូតសប ស៊្មីធ 

មានវ័យ ៣៨ ឆ្នាំ ទពល ទោក 

ទែូវទគ ទធវើ ្រុក្ករកម្ ជាមួយ 

នឹង បងទបុស ទោក គឺ នហរុម 

ទៅឯ គុក កាែទធច្ ទៅន្ងៃ្រី 

២៧ តែ មិ្ុនា ឆ្នាំ ១៨៤៤ ។

សបកបពោ�្ នធ្ន,វាងទវ,�ល់ដឹង,មានលក្ខណៈវិនិច្័�ល្អ,និងេូដក

ដផ្កចបាប់(ពសបើោក្យ្រម្បីផ្ទាល់រប្រ់េួកពេ)ជាេិព្រ្រពេលវាទាក់ៃង

នឹងការការោរស្្រោនិង្រិៃ្ិ្រ៊ីវិលរប្រ់អ្កដទៃពៃៀតឬបំពេញភ្រកិច្

ដដលោត់សតូវបានសបេល់ឱ្យ។...�៉ូដ្រប្រ៊្មី្មិនដដលបាត់បង់ព្រចក្បី

ជំពនឿពលើរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញពោរះពៃព�ើ�បានេុរះោរព្វើកិច្ការយា៉ាងមាំមួនពៅពសកាម

ការឧបតថែម្ភោំសៃវា្រូម្បីពោកមានចិតតែ្ុញ្ប់ខកចិតតែនិងការសបុងសប�័ត្

ចំពោរះមនុ្រ្សដដលផ្ល់ការបពសមើព្រវាពនរះក្បី»។ ២៤

IV.តសចក្ី្រ្្ច្រ់

ពៅក្នុងជបីវិតពោក�៉ូដ្រប្រ៊្មី្្រពសមចបានពសចើនជាងមនុ្រ្សរដមងស្លាប់

ណាៗទាំងអ្រ់អាច្រពសមចបានពៅក្នុងរ�ៈពេលដ៏ខលៃបី។ការេន្យល់ដតមួ�

ដដលអាចមានេឺៃៃួលជំនួ�េបីស្ថាន្រួេ៌។ខញនុំចូលចិតតែការ្រពង្ខបពនរះ៖

«ពោកបានបកដសបនិងពបារះេុម្ពសេរះេម្ពបីរមរមនពៅក្នុងៃបីសកុងនូវពយា៉ាក,

បានពរៀបចំស្្រោចសកពៅក្នុងៃបីសកុងនូវពយា៉ាក,ព�ើ�បោទាប់មកបានតាំង

ៃបីលំពៅពៅអូទ�អូមិ្រ្រួរីនិងអិលលបីពណា�ម្ងពៃៀត,បានស្ថាបោៃបីសកុង

ទាំងឡា�រួមមានខឺ�ង់ហាវារដវ្រ្និងពៅវូ,បានពៅនិងបគ្ហាត់បពសងៀន

ដល់អ្កដឹកោំស្្រោរាប់រ�ោក់,បាន្រិកសាភ្ស្ព�ពសេើរនិងេម្ពបីរប៊ីប,

បានបពងកើត្រមាេម្រព្គ្ររះពៅពៅវូ,បានព្វើជំនួញជាលក្ខណៈឯកជននិង

ជាទដេូរពសចើន,បានបពងកើតអចលនសៃេ្យនិងកស្ងសេរះវិហារបរិ្រុៃ្,បាន

្ររព្ររនិងពបារះេុម្ពអតថែបៃនិងវិចារណកថាោោ,មានសកុមសេួស្រដ៏្ ំ

ព�ើ�បានស្រឡាញ់រាប់អានមិតតែភក្ិជាពសចើនព�ើ�បានបពសមើក្នុង្រមា្រភ្េ

្រ៊ីវិលមួ�ចំនួនរួមមានកងពមបញ្ជាការទនកងជបីវេលបុរ្រមួ�កងដ៏្ ំ,ក៏

ដូចជាបានព្វើជាពៅហាវា�សកុងនិងពមពៅសកមទនៃបីសកុងពៅវូផងដដរ។

ពោកបានដ្លៃងជាសបចាំពៅក្នុងការថាវា�បង្គំ,ការឧៃ្ិ្រសបចាំ្របាដា�៍និង

ពៅឯេិ្បីបុណ្យ្រេដដលមានជាញឹកញាប់,ពោកបានទាក់ទាញជនដដល

មានព្រចកតែបីជំពនឿរាប់ោន់ោក់បំផុ្រឲ្យមានកំពណើនអ្កដសបចិតតែពជឿឲ្យព្វើ

អពោតាសបពវ្រន៍មក្រ�រដ្ឋ»។ ២៥

ពៅក្នុង្រុន្រកថា្រន្ិ្របីៃៃូពៅមួ�ដដលបានដ្លៃងកាលេបីជាង២០្ នាំមុន

ខញនុំបាននិយា�ថា៖

«ដូចជាេួកបរិ្រុៃ្ទ្ងៃចុងពសកា�ដ៏ពស្មៅរះសតង់ដទៃពៃៀតដដរខញនុំបាន

ស្ថាបោជបីវិតរប្រ់ខញនុំពលើៃបីបោទាល់និងពប្រកកម្មរប្រ់េយាការី�៉ូដ្រប

្រ្ម៊ី្។ពៅក្នុងការអាននិងការសស្វសជាវពដើមរប្រ់ខញនុំខញនុំមិនដដលបាន

បដិព្រ្ៃបីបោទាល់រប្រ់ខញនុំអំេបីការពៅជាេយាការីរប្រ់ពោកនិងទន

ដំណឹងល្អសេមទាំងការស្ដារព�ើងវិញទនបេវជិតភ្េដដលសេរះអមាចា្រ់បាន

ចាប់ពផ្ើមតាមរ�ៈពោកពោរះព�ើ�។ខញនុំ្រូមអរះអាងពោ�រឹងមាំេបីៃបីបោទាល់

ដដល�៉ូដ្រប្រ៊្មី្បានបគ្ហាញពៅក្នុង្រំបុសតជូនពោកដវនតែពវើ្ដ៏ល្បីលបាញ

ពៅ្ នាំ១៨៤២៖

«‹...បៃោឋានទនព្រចកតែបីេិតសតូវបានបពងកើតព�ើងោមៅនទដដដលមិន

ស្អាត្រ្អំណាអាចបញ្ឈប់កិច្ការពនរះេបីការរីកចពសមើនព�ើ�ការពបៀតពបៀនអាច

កពសញ្ជាលព�ើងេួកមនុ្រ្សកំណាចអាចសបមូលផ្នុំោនាេួកទាហានអាចសបជុំោនា

េួកអ្កមួលបគ្កាច់អាចបង្ខទូចពករ្តិ៍ពឈាមៅរះដតព្រចក្បីេិតទនសេរះនឹងព្ពរះពៅមុខ

ពោ�ពកលៃៀវកាលាទ្លៃ្្ទូរនិងឯករាជ្យរ�ូតទាល់ដតវាបានដល់សេប់ទាំងៃវបីបសេប់

តំបន់សេប់សបពៃ្រនិងបានឮដល់សេប់សតពចៀករ�ូតដល់ពោលបំណងទន

សេរះនឹងបាន្រពសមចព�ើ�សេរះព��ូវា៉ដ៏ម�ិមានឹងមានបន្ទូលថាកិច្ការ

បានចប់្រេវសេប់ព�ើ�›(Times and Seasons,ទ្ងៃៃបី១ដខមបីោ

្នាំ១៨៤២ៃំេ័រ៧០៩;ការដកស្រង់ពៅក្នុងDaniel H. Ludlow, 
ed., Encyclopedia of Mormonism,វ៉ុល៥[្នាំ១៩៩២],

៤:១៧៥៤)»។ ២៦

បងប្អទូនសបុ្រស្របីខញនុំ្រូមដ្លៃងៃបីបោទាល់េបីសេរះព�្រ៊ូវសេបី្រ្សេរះអង្គ្រព្គ្ររះ

រប្រ់ព�ើងដដលបានយាងមកជាមួ�នឹងសេរះវរបិតាពដើម្បីជួបនឹងេយាការី

វ័�ពក្មងដដលសេរះវរបិតាបានមានសេរះបន្ទូល៖«ចនះជាសពះរាជបុសតាដ៏្រងៃនួនភ្ងា

រប្រ់ចយើង។េរូរសាដាប់សទង់េុះ! »(�៉ូដ្រប្រ្ម៊ី្—សបវតតែិ១:១៧)។ព�ើង

បានឮសេរះអមាចា្រ់សេរះព�្រ៊ូវសេបី្រ្រប្រ់ព�ើងពៅក្នុងវិវរណៈចាប់តាំងេបីពេល

ពោរះមក។ពនរះេឺជាស្្រោចសករប្រ់សៃង់។ព�ើងជាអ្កកាន់្រិៃ្ិអំណាចទន

បេវជិតភ្េដ៏បរិ្រុៃ្រប្រ់សៃង់។ព�ើងពដើរព្ពរះពៅមុខពៅក្នុងបុេវព�តុរប្រ់

សៃង់។ខញនុំ្រូមដ្លៃងៃបីបោទាល់អំេបីការពៅរប្រ់េយាការី�៉ូដ្រប្រ៊្មី្និងអំេបី

ការពៅរប្រ់េួកេយាការីទាំងឡា�ដដលបាន្រ្ងតំដណងេបី

ពោកពៅក្នុងកិច្ការដ៏អស្ចារ្យពនរះដដលអ្កបានចូលរួម។◼

ដកស្រង់ចេញពី្រុន្រកថា«យ៉រូខ្រប្រ៊្មើ្៖ពយាការីនិងបុរ្រដ៏អសាចារ្យ»ខដលបាន

ខ្លងចៅឯ្រិកាខាសាលាថានាក់ដឹកោំចប្រកកម្មចៅន្ងៃទី២៥ខែមិ្ុោឆ្នាំ២០១៨។



កុំណ�់ចុំ្ុំ

 ១. រ័្រុលអិមណិល្រុនAccomplishing the Impossible(្នាំ២០១៥)ៃំេ័រ១–២។

 ២. «្ររព្រើរដល់ពោក»ទំនុកដំចកើងសពះពលខ១៦។

 ៣. ្រូមពមើលសបកា្រដំណឹងល្អរប្រ់ចយើង៖ម្រ្គនុចទ្រន៍េំចពាះការបចសមើជាអ្នកផ្សព្ផសាយ

សា្រោ(្នាំ២០០៤)ៃំេ័រ៣៧។

 ៤. Richard Lyman Bushman, Joseph Smith: Rough Stone Rolling
(្នាំ២០០៥)ៃំេ័រ១០៥។

 ៥. រ័្រុលអិមណិល្រុនពៅក្នុងSarah Jane Weaver,«President Nelson 
Shares the‹Hopes of My Heart›with New Mission Leaders,»
Church News,ទ្ងៃៃបី២៦ដខមិ្ុោ្នាំ២០១៨news .lds .org។

 ៦. សបកា្រដំណឹងល្អចយើងៃំេ័រ១០៣្រូមពមើលផងដដរបុេវកថាទនសេរះេម្ពបីរមរមន។

 ៧. Gary C. Lawrence, How Americans View Mormonism: Seven Steps 
to Improve Our Image(្នាំ២០០៨)ៃំេ័រ៣២។

 ៨. ្រូមពមើលGary C. Lawrence How Americans View Mormonism

ៃំេ័រ៤២។

 ៩. ដផ្កពនរះពៅក្នុងអតថែបៃពៅកំណត់ចំណាំៃបី១០សតូវបានដក្រសមួលមកេបីោលលៃិនពអកអូក

« Joseph Smith in a Personal World,»ពៅក្នុងកំដណរប្រ់JohnW. 
Welch, The Worlds of Joseph Smith: A Bicentennial Conference  
at the Library of Congress(្នាំ២០០៦)ៃំេ័រ១៥៩។

១០. Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith(្នាំ២០០៧)

ៃំេ័រ៥២២។

១១. Mary Alice Cannon Lambert,ពៅក្នុង«Joseph Smith, the 
Prophet,»Young Woman’s Journal,ដខ្្ទូ្នាំ១៩០៥ៃំេ័រ៥៥៤។

១២. ោលលៃិនពអកអូក«The Relief Society and the Church»Ensign,
ដខឧ្រភ្្នាំ១៩៩៦ៃំេ័រ៧២។

១៣.្រូមពមើលោលលៃិនពអកអូក« The Suppression of the Nauvoo Expositor,»
Utah Law Review,វ៉ុល៩ពលខ៤(្នាំ១៩៦៥)ៃំេ័រ៨៦២–៩០៣។

១៤. ្រូមពមើលDallin H. Oaks and Marvin S. Hill, Carthage Conspiracy: 
The Trial of the Accused Assassins of Joseph Smith(្នាំ១៩៧៥)។

១៥. ្រូមពមើលDallin H. Oaks and Joseph I. Bentley,«Joseph Smith 

and Legal Process: In the Wake of the 
Steamboat Nauvoo, »BYU Law Review,
វ៉ុល១៩៧៦,ពលខ៣(្នាំ១៩៧៦)ៃំេ័រ៧៣៥–៨២។

១៦. ្រូមពមើលDavid Herbert Donald, Lincoln

(្នាំ១៩៩៥)ៃំេ័រ៩៤–១១៨។

១៧.្រូមពមើលDallin H. Oaks and Joseph I. 
Bentley,«Joseph Smith and Legal 
Process,»ៃំេ័រ៧៨១។

១៨. Gordon A. Madsen, Jeffrey N. Walker, and 
John W. Welch, eds., Sustaining the Law: 
Joseph Smith’s Legal Encounters(្នាំ២០១៤)

ៃំេ័រx–xi។
១៩. ោលលៃិនពអកអូក« Joseph, the Man and the 

Prophet»ៃំេ័រ៧៣។

២០. Jeffrey N. Walker in Gordon A. Madsen 
and others, eds., Sustaining the Law,ៃំេ័រvi។

២១. Jeffrey N. Walker in Gordon A. Madsen 
and others, eds., Sustaining the Law,
ៃំេ័រvii។

២២.Gordon A. Madsen and others, eds., 
Sustaining the Law,ៃំេ័រxvii។

២៣.Gordon A. Madsen and others, eds., 
Sustaining the Law,ៃំេ័រxvii–xviii។

២៤. Gordon A. Madsen and others, eds., 
Sustaining the Law,ៃំេ័រxviii។

២៥. Gordon A. Madsen and others, eds., 
Sustaining the Law,ៃំេ័រxi–xii។

២៦. ោលលៃិនពអកអូក« Joseph, the Man and the 
Prophet»ៃំេ័រ៧៣។

«រសចក្ីពិតមនពពរះ

នឹងរ្ពរះរៅមុខរោយ

រកលៃៀវកាលាមថលៃថ្នូ�និង

ឯករាជ្យ��ូតទាល់ដតវា

រានែល់ពគប់ទាំងទ្វីប

ពគប់តំបន់ពគប់ពបរទស

និងរានឮែល់ពគប់

ពតរចៀក��ូតែល់

រោលបំណងមនពពរះ

នឹងរានសរពមច

រ�ើយពពរះរយ�ូវា៉ែ៏

ម�ិមនឹងមនបន្ទនូល

ថាកិច្ចកា�រានចប់

សព្វពគប់រ�ើយ»។
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—Joseph Smith, ឌៅក្នុង 

សំ្រុពត ជូន ឌោក អែន្ឌែើធ 

ថ្ងៃទី ១ អែ េីនា ឆ្នាំ ១៨៤២
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សុំតេងពួក្ររិសុទ្ធនថងៃចុងតបកាយ

ស្សនាគន់ការីធាលាក់ពីតលើចុងត�ើ

ចំ
ពោរះអ្កផ្សេវផសា�វ័�ពក្មងេបីរោក់ដដលផ្សេវផសា�

ពៅតាមដងផលៃទូវទនៃបីសកុងប៊ុ�ណូដ្រ៊សបពៃ្រ

អា�្សង់ៃបីនក្នុង្ នាំ១៩៩៥ពោរះការ្រនយាដដលេួកពេ

បានៃៃួលមកេបី្រមាជិកមានាក់ក្នុងេណៈសបធ្នតំបន់ដដល

ហាក់ដូចជាចដមលៃក៖«សប្រិនពបើអ្កខិតខំព្វើការព�ើ�

ពោរេសបតិបតតែិទាំងស្រុងពោរះស្្រោេន់ការីនឹងធ្លាក់េបីពលើ

ចុងពឈើមកពដើម្បីៃៃួលបុណ្យសជមុជៃឹក»។មិន�ូរប៉ុោមៅន

ពសកា�មកព�ើងបាន�ល់អំេបីការ្រនយាពោរះ។

ឪេុករប្រ់ខញនុំកំេុងកាត់តសមឹមពដើមពឈើពៅតាម

ចិញ្ឹមផលៃទូវពៅខាងមុខផ្រះរប្រ់ព�ើង។ពៅពេលដដល

ោត់បានព�ើងពដើមពឈើពោរះពដើម្បីកាត់តសមឹមវាោត់បាន

ព�ើញ�ុវជនេបីរោក់ពដើរតសមង់មករកោត់ពៅតាមផលៃទូវ។

បៃេិពស្្ន៍រប្រ់ឪេុកខញនុំកាលេបីមុនជាមួ�

ដផ្កស្្រោបានព្វើឲ្យោត់មានកតែបីអំេល់ប៉ុដនតែ

ស្រលិខិតទនដំណឹងល្អដដលបានស្តារព�ើងវិញពនរះ

បានបំផុ្រដល់ចិតតែរប្រ់ោត់។ោត់បានរ្រ់ពៅឆលៃង

កាត់សោដ៏លំបាកោោព�ើ�ោត់បានដឹងថាោត់

សតូវការការផ្លា្រ់បតែទូរ។ោត់បានស្តាប់ពោ��កចិតតែ

ៃុកោក់ពៅពេលអ្កផ្សេវផសា�ស្្រោបានបពសងៀន

ោត់មាតា�ខញនុំជបីដូនរប្រ់ខញនុំនិងរូបខញនុំ។

ខញនុំមានអា�ុដត១១្នាំប៉ុពណាណរះប៉ុដនតែព្រចកតែបីេិតដដល

េួកពេបពសងៀនក៏បំផុ្រេំនិតខញនុំ—សេមទាំងមាតា�និងជបីដូនខញនុំ

ដដរ។ជាលៃ្ផលេួកព�ើងទាំងអ្រ់ោនាបានសជមុជៃឹកពៅ

រ�ៈពេលេបីរបបីដខពសកា�មកេឺពៅដខកញ្ញា្ នាំ១៩៩៥។

ពៅពេលេួកពេពដើរកាត់ពសកាមពដើមពឈើពោរះោត់បានពៅ

េួកពេេបីពលើចុងពឈើពោ�ពសបើភ្ស្អង់ពេលៃ្រ។

ឪេុករប្រ់ខញនុំេុំ្រូវពចរះនិយា�ភ្ស្អង់ពេលៃ្រពៃ

ប៉ុដនតែោត់ពចរះេបីរបបីោក្យព�ើ�ោត់ចង់ពចរះចង់ដឹង។ពតើ

�ុវជនទាំងេបីរោក់ពោរះជានរណាព�ើ�េួកពេកំេុងព្វើអវបី

ពៅក្នុងភូមិរប្រ់ព�ើងពនរះ?

េួកអ្កផ្សេវផសា�ស្្រោបានឈប់ព�ើ�ឆងៃល់

ថា្រំព�ងពោរះបនលៃឺពចញមកេបីណា។បោទាប់មក

ឪេុករប្រ់ខញនុំបានចុរះេបីចុងពឈើពោរះព�ើ�និយា�

ជាមួ�េួកពេ។ពោ�ភ្ញាក់ពផ្អើលចំពោរះស្រលិខិត

និងអតតែចរិតរប្រ់េួកពេពោរះោត់បានអពញជើញេួកពេឲ្យ

ចូលផ្រះ។

យៅចពលខដលឪពុកែ្នុំបានច�ើងចដើមចឈើចោះ

ចដើម្ីកាត់តសមឹមវាគាត់បានច�ើញយុវជន

ពីរោក់ចដើរតសមង់មករកគាត់ចៅតាមផលជូវ។
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ែ្នុំ្រកម្មក្នុងស្្រោចសកអ្រ់ពេញជបីវិតខញនុំ។ខញនុំបានបពសមើ

ពប្រកកម្មពេញពមា៉ាងបានពរៀបការពៅក្នុងសេរះវិហារ

បរិ្រុៃ្ព�ើ�បានជួ�ចិញ្ឹមកូនស្របីបួនោក់ដ៏អស្ចារ្យ។

ប៉ុដនតែ�ូរៗពៅខញនុំបានកត់្រមារល់ព�ើញថាមិតតែភកតែិរប្រ់

ខញនុំមួ�ចំនួនបានពបារះបង់ពចាលភ្េជា្រមាជិករប្រ់

េួកពេេបីស្្រោចសក។្រមាជិកសេួស្រមួ�ចំនួន

មិន�ូរប៉ុោមៅនពសកា�មកសោប់េូជទនព្រចកតែបីជំពនឿដដល

េួកអ្កផ្សេវផសា�ស្្រោបានោំពៅក្នុងចិតតែរប្រ់ព�ើង

សតូវបានចិញ្ឹមបបីបាច់ពោ�ការរាប់អានមកេបីមិតតែភកតែិពៅ

សេរះវិហារពសរៅេបីការបពសងៀនដំណឹងល្អនិងបៃេិពស្្ន៍

ល្អជាមួ�ថានាក់ដឹកោំដ៏រឹងមាំរប្រ់ស្្រោចសក។

ពោ�ស្រការស្វាេមន៍ដ៏កក់ពរៅតាដដលព�ើងបានៃៃួល

ពោរះសោប់េូជទនព្រចកតែបីជំពនឿរប្រ់ព�ើង«ធ្លាក់ពៅក្នុង

ដបីល្អក៏េនលៃកដុរះព�ើងបពងកើតផលដផលៃបានមួ�ជាមួ�រ�

ភ្េ»(លូកា៨:៨)។

ផលដផលៃទនព្រចកតែបីជំពនឿរប្រ់ព�ើងដដលព�ើង

រីករា�ោពេលបច្នុប្ន្ពនរះ—េឺជិត២៥្នាំពសកា�

មក—រួមទាំងការតាំងចិតតែដ៏រឹងបុឹងចំពោរះដំណឹងល្អទន

សេរះព�្រ៊ូវសេបី្រ្ដដលបានស្តារព�ើងវិញចំពោរះេរជ័�

ទនសេរះវិហារបរិ្រុៃ្និងជបីវិតដដលពេញពលញនិងរីករា�

ជាមួ�នឹងជំោន់្ ្មបីមួ�ទន្រមាជិកសេួស្រដដលរួបរួមោនា

អ្រ់កល្ជានិច្។

ព�ើងនឹងមានអំណរេុណជានិច្ចំពោរះអ្កផ្សេវផសា�

ស្្រោដ៏ពស្មៅរះសតង់ទាំងេបីរោក់ពោរះដដលបានោក់

ការ្រនយាដ៏បំផុ្រេំនិតមួ�ឲ្យពៅជាការស្កល្ង។◼

យ៉ារីឡាការីណូសទី្ក្ុងប៊ុយណូផស៊្បមទសអាហ្សង់ទីន

ជញ្ជាំង។ខញនុំបានសបមូលសេរះេម្ពបីររប្រ់ខញនុំព្មៅទដនិងព្រៀវពៅ

កំណត់ចំណាំមួ�។ខញនុំបានចាប់ពផតែើមការ្រិកសារប្រ់ខញនុំ

ពោ�ការអ្ិស្ឋាន។

េបីរបបី្របាតា�៍ពសកា�មកខញនុំបានអភិវ�្ឍៃមាលាប់សបចាំ

ទ្ងៃមួ�។ដំបូងខញនុំស្តាប់្រុន្រកថាទន្រន្ិ្របីៃៃូពៅបោទាប់

មក្រិកសាសបធ្នបៃដំណឹងល្អជាក់ោក់មួ�។បោទាប់

មកខញនុំអានេបីរបបីជំេូកមកេបីសេរះេម្ពបីរមរមនព�ើ�បញ្ប់

ការ្រិកសារប្រ់ខញនុំពោ�ការអ្ិស្ឋានដ៏ពស្មៅរះ្ររពៅកាន់

សេរះវរបិតា្រួេ៌។

ពទារះបបីជាមានការបំដបរអារម្មណ៍ជាពសចើនកតែបីខញនុំកសមនឹង

ខកខាន្រិកសាដំណឹងល្អមួ�ទ្ងៃណាព�ើ�អ្រ់រ�ៈពេល

សបាំមួ�ដខ។ខញនុំបានៃៃួលការ�ល់ដឹងកាន់ដតសបព្រើរអំេបី

សបធ្នបៃដំណឹងជាពសចើនព�ើ�បានេសងឹងៃំោក់ៃំនង

រប្រ់ខញនុំជាមួ�សេរះវរបិតា្រួេ៌តាមរ�ៈការអ្ិស្ឋានជា

ពៃៀងទាត់និងពោ�ពស្មៅរះ្ររ។

ៃបីបោទាល់រប្រ់ខញនុំបានដសបជាអវបីមួ�ដដលខញនុំអាចេឹងដផ្អក

បាន។មន្ិល្រង្ស័�រប្រ់ខញនុំបានរោ�បាត់ពោ�ស្រ

ៃបីបោទាល់្ ្មបីៗដដលខញនុំបានៃៃួលេបីដំណឹងល្អដដលបាន

ស្តារព�ើងវិញ។ខញនុំបានព�ើញថាខញនុំេុំ្រូវបារម្ភព�ើ�

ពោ�ស្រខញនុំបានៃុកចិតតែពលើសេរះកាន់ដតពសចើនព�ើង។ខញនុំ

ៃៃួលអារម្មណ៍ថាព្រចកតែបីភ័�ខាលាចនិងភ្េអ្រ់្រង្ឃឹម

បានពចញ្ ងា�េបីខញនុំ។ខញនុំក៏បាត់បង់ចំណាប់អារម្មណ៍ពលើ

្រកម្មភ្េដដលខជរះខាជា�ពេលពវោព�ើ�កត់្រមារល់

ព�ើញថាខញនុំដសបកាន់ដតមានចិតតែ្រប្នុរ្រនិង្រុភ្េចំពោរះ

មនុ្រ្សដទៃ។

ពៅពេលខញនុំស្តាប់តាមការៃូោមៅនរប្រ់សបធ្នព្រតែកខញនុំ

ពោរះសេរះអាចផ្លា្រ់បតែទូរខញនុំបាន។ខញនុំសតូវបានេយាបាលព�ើ�

ស្តារព�ើងវិញពោ�ពោកពៅហាវា�ផ្ទាល់ពៅពេលខញនុំបាន

ៃៃួលទានសេរះបន្ទូលរប្រ់សៃង់។◼

មា៉ាតមា៉ាក្ផស្លរដ្ឋយូថាហ៍ស.រ.អា

តចញពីភាព្័យខាលាច

តៅជាការទទួលទាន

អាហារ�៏្ ុំមួយ

ែ្នុំបានចរៀបេំតុតរូេមួយជាមួយចៅអីមួយខដល

មានផា្រុកភ្ពចហើយោប់ចផ្ើមការ្រិកសា

ដំណឹងល្អរប្រ់ែ្នុំជាមួយនឹងការអ្ិសាឋាន។

ពសបើសបា្រ់សបេ័ន្ផ្សេវផសា�្រង្គមពដើម្បី្រួរ្រំណួរនិង

រិរះេន់ថានាក់ដឹកោំសេរះវិហារ។ព�ើ�ខញនុំក៏ចាប់ពផតែើមមានមន្ិល

្រង្ស័�អំេបីស្្រោចសកពៅក្នុងសោដំបូងទនជបីវិតរប្រ់

ខញនុំ។មន្ិល្រង្ស័�រប្រ់ខញនុំបានបណាដាលឲ្យខញនុំភ័�ខាលាចនឹង

អោេត។ពេលខលៃរះខញនុំមានអារម្មណ៍អ្រ់្រង្ឃឹម។

អំ�នុងសោលំបាកពនរះខញនុំបានបង្ខំចិតតែខលៃទួនឯងពដើម្បី

ចូលរួម្រន្ិ្របីៃព្រតែក។ពៅពេលសបធ្នព្រតែកបាននិយា�

ោត់បានដ្លៃងថា«សប្រិនពបើព�ើងសតូវរ្រ់រានតែមានជបីវិតពៅ

ក្នុងសោដ៏លំបាកពៅពេលខាងមុខពោរះព�ើងសតូវចាកពចញ

េបីការៃៃួលទាន្ ម្មតារប្រ់ព�ើងពៅរកការៃៃួលទាន

សេរះបន្ទូលទនសេរះសេបី្រ្ជាបោទាន់។ព�ើងសតូវដត្រិកសា

សេរះេម្ពបីរឲ្យបានពៃៀងទាត់ព�ើ�ពផ្តាតចិតតែពលើការ្រិកសា

សេរះេម្ពបីរពោ�ព្វើឲ្យវាកាលា�ជាអាៃិភ្េពៅក្នុងជបីវិត

រប្រ់ព�ើង។សប្រិនពបើព�ើងព្វើដូពច្រះពោរះខញនុំ្រនយាថា

ព�ើងនឹងមិនភ័�ខាលាចព�ើ�»។

ខញនុំបានចាប់អារម្មណ៍នឹងោក្យ«ភ័�ខាលាច»។ខញនុំបាន

ដឹងថាខញនុំបានបពណាដា�ឲ្យការ្រិកសាដំណឹងល្អរប្រ់ខញនុំពៅជា

ពរឿង្ ម្មតា។ជាលៃ្ផលភ្េភ័�ខាលាចបានសេប់សេង

ជបីវិតរប្រ់ខញនុំ។ខញនុំបាន្រពសមចចិតតែេយាយាមស្កល្ងតាម

ការៃូោមៅនរប្រ់សបធ្នព្រតែករប្រ់ខញនុំ។

ខញនុំបានពៅផ្រះវិញព�ើ�បានព្វើកាលវិភ្េ្រសមាប់

ការ្រិកសាដំណឹងល្អ។ពៅសជុងមាខាងក្នុងបន្ប់ខញនុំបាន

ោក់តុតូចមួ�ជាមួ�នឹងពរៅអបីដដលមានផ្្រុកភ្េ

មួ�។ខញនុំបានេ្យទួររូបភ្េសេរះអង្គ្រព្គ្ររះេបីរបបីពៅពលើ
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ទ្ងៃដដលមានពភលៃៀងធ្លាក់មួ�ក្នុងពប្រកកម្មរប្រ់

ខញនុំក្នុងសបពៃ្រកូ�នុំប៊ីទដេូខញនុំនិងខញនុំពៅ្រល់

ពេលមួ�ពមា៉ាងពៃៀតេបីមុនព�ើងពៅផ្រះ។ព�ើងឃ្លាន

ព�ើ�អ្រ់កមាលាំងពោ�ស្រពដើរពេញមួ�ទ្ងៃព�ើ�។

ព�ើងេុំបានជួបនរណាមានាក់ពដើម្បីបពសងៀនព�ើ�។

ព�ើងក៏ោមៅនសបាក់ពៅជាប់នឹងខលៃទួនព�ើ�ព�ើងក៏

េុំបានពៅហាងៃិញពសេឿង្រលៃរ្រលៃនុកព�ើ�។ព�ើងដឹងថា

ព�ើងនឹងពៅផ្រះព�ើ�ោមៅនអវបីបរិពភ្េពៃ។ខញនុំបានេយាយាម

មិនេិតេបីអារម្មណ៍អវិជជមានពនរះពៃព�ើ�ពផ្តាតពៅពលើ

កិច្ការវិញ។

ភ្លាមពោរះទដេូរប្រ់ខញនុំដស្រកព�ើងថា«ពមើលពនរះដន៎!»

ោត់ពរើ្របានលុ�មួ�ចំនួនេបីពលើដបី។ការបគ្ហាញ

ពៅពលើៃឹកមុខរប្រ់ោត់ពោរះខញនុំអាចសបាប់ថាោត់កំេុង

េិតអវបីដដលខញនុំបានេិត។ព�ើងអាចៃិញអាហារបរិពភ្េ

ព�ើ�!

ប៉ុដនតែមួ�្រន្នុរះពសកា�មកទដេូរប្រ់ខញនុំនិយា�ថា

«អត់ពៃពនរះេុំដមនជាលុ�រប្រ់ព�ើងពៃ!»

ខញនុំបានេិតថា«ប៉ុដនតែខញនុំឃ្លាន!»

្រ៉ុសន្ខ្មុុំឃ្លាន!

ខញនុំបានសបាប់ោត់ថា«ពទារះវាជារប្រ់នរណាក៏ពោ�

ព�ើងេុំអាចរកមាចា្រ់វាព�ើញពៅពមា៉ាង�ប់ដបបពនរះព�ើ�»។

ោត់បានផតែល់ពយាបល់ឲ្យព�ើងអ្ិស្ឋាន។ខញនុំដឹង

ថាពោរះេឺជាពរឿងសតឹមសតូវប៉ុដនតែខញនុំមានកូនចិតតែមួ�ថាវាឆកទួត

ណា្រ់។ព�ើងបានខិតខំព្វើការពេញមួ�ទ្ងៃ។េួកព�ើង

ឃ្លាន។ការពរើ្រលុ�បានសបដ�លជាេរជ័�្រសមាប់

ការបពសមើរប្រ់ព�ើង។

បោទាប់មកខញនុំបានចាំអំេបីមាតា�រប្រ់ខញនុំ។កាលខញនុំពៅតូច

ោត់បានបពសងៀនបងស្របីរប្រ់ខញនុំនិងខញនុំឲ្យមានចិតតែពៃៀងសតង់

ជានិច្។ោត់េឺជាេំរូមួ�្រសមាប់េួកព�ើងព�ើ�ោត់

បានអ្ិស្ឋានថាព�ើងនឹងមានចិតតែកាលាហានពដើម្បីមានចិតតែ

ពៃៀងសតង់។ខញនុំបានដឹងថាសប្រិនពបើោត់បានពៅៃបីពោរះ

ពោរះោត់ចបា្រ់ជាពកើតៃុក្ខសប្រិនពបើខញនុំេុំព្វើការ្រពសមចចិតតែ

សតឹមសតូវពោរះ។

ដូពច្រះព�ើងបានអ្ិស្ឋាន។ព�ើងបានៃូល្រូមដល់

សេរះវរបិតា្រួេ៌ឲ្យជួ�ព�ើងរកព�ើញមាចា្រ់លុ�ពោរះវិញ។

បបីបួនោៃបីពសកា�មក�ុវជនមានាក់បានមករកអវបីមួ�។ោត់

បាន�ំព�ើ�ពមើលពៅដូចជាេិបាកចិតតែ។ខញនុំនិងទដេូរប្រ់

ខញនុំបានពៅរកោត់ព�ើ�ដឹងថាព�ើងមានអវបីដដលោត់កំេុង

ដតរកពោរះ។

ព�ើងបានសបេល់លុ�ពោរះពៅឲ្យោត់វិញព�ើ�

ោត់បានអរេុណព�ើងមតែងព�ើ�មតែងពៃៀត។ោត់បាន

និយា�ថាោត់សតូវការវាពដើម្បីបង់ទ្លៃស្ោ។សប្រិនពបើ

ោមៅនលុ�ពោរះពៃពោរះោត់នឹងេុំអាចចុរះពឈាមៅរះចូលពរៀន

បានព�ើ�។ខញនុំបាន�ំព�ើ�ខញនុំបានដសបចិតតែេបីចំណង

សបាថានាមុនដំបូងរប្រ់ខញនុំពដើម្បីចា�លុ�ពោរះ។ព�ើងបាន

េ័ត៌មានៃំោក់ៃំនងរប្រ់ពក្មងសបុ្រពោរះព�ើ�ព�ើងអាច

ពៅបពសងៀនោត់និងមនុ្រ្សសបាំោក់ពផ្សងពៃៀត។ពៅ�ប់

ពោរះខញនុំបានដ្លៃងអំណរេុណដល់ទដេូរប្រ់ខញនុំ្រសមាប់េំរូល្អ

រប្រ់ោត់។

ខញនុំដឹងថាសេរះសបទានេរដល់ព�ើងពៅពេលព�ើង

មានចិតតែពៃៀងសតង់។ព�ើងោមៅនអវបីបរិពភ្េព�ើ�ពៅ

�ប់ពោរះប៉ុដនតែខញនុំេុំចាំថាខញនុំបានចូលពដកទាំងពស្រកឃ្លាន

ព�ើ�។ការពរើ្រលុ�បានពោរះេឺជាេរជ័�ជាងអវបីៗ

ទាំងអ្រ់។◼

អ៊ីសាដូរា៉មា៉ាគរឹសហារមសៀទី្ក្ុងមៅផ្ឡញូ្បមទសម្បស៊ីល

យេើ
ងបានែិតែំច្្ើការចពញមួយន្ងៃ។ពួកចយើង

ឃ្លាន។ការចរើ្រលុយបានសបខហលជាពរជ័យ

្រសមាប់ការបចសមើរប្រ់ចយើង។
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យៅ
ពេលស្វាមបីរប្រ់ខញនុំមា៉ាកនិងខញនុំបានរ្រ់ពៅជាមួ�

កូនតូចសបាំោក់រប្រ់ព�ើងពៅពឆ្រភ្េខាងពកើត

ទន្រ�រដ្ឋអាពមរិកព�ើងបានរ្រ់ពៅក្នុងផ្រះមួ�ដដលមាន

�កព្តាដដលពសបើពសបង។ពដើម្បីពមើលកសមិតពសបងពោរះព�ើង

សតូវោក់កសមិតវា៉្រ់មួ�ពៅក្នុង្ ុងពសបង។ព�ើ�សប្រិនពបើ

ពសបងពោរះវាជិតអ្រ់ព�ើងនឹងៃូរ្រេ្ពៅសកុម�៊ុនពសបង

្រសមាប់�កព្តាពោរះឲ្យមកចាក់បំពេញ្ ុងពសបងពោរះ។

ពៅអំ�នុងពេលរដូវរគ្ដ៏ខាលាំងមួ�ោដខមករាព�ើងមាន

បញ្ហា�ិរញ្ញវតថែនុពកើតព�ើង។ខញនុំបានព្វើការពសរៅពមា៉ាងពៅពេល

ោងាចពៅហាងមួ�ពដើម្បីជួ�ដល់ចំណូលព�ើងប៉ុដនតែព�ើង

ពៅដតេុំអាចបំពេញព្រចកតែបីសតូវការរប្រ់ព�ើងព�ើ�។

ៃបីបំផុតខញនុំបានឈានដល់ការ្រពសមចចិតតែថាពតើសតូវថាវា�

ដគ្វា�មួ�ភ្េក្នុងដប់ឬសតូវបង់លុ�ទ្លៃពសបង។ព�ើង

បានវា៉្រ់កសមិតពសបងពោរះព�ើ�វាបានចុរះមកដល់កសមិត

៥្រង់ៃបីដម៉សត។ចំណុរះពោរះអាចពសបើបានដតមួ�ឬេបីរទ្ងៃ

ប៉ុពណាណរះ។ប៉ុដនតែព�ើង្រពសមចចិតតែោក់ៃបីៃុកចិតតែរប្រ់ព�ើង

ពៅពលើសេរះអមាចា្រ់ព�ើ�បានថាវា�ដគ្វា�មួ�ភ្េក្នុងដប់

រប្រ់ព�ើង។

ពៅទ្ងៃបោទាប់មកមា៉ាកបានវា៉្រ់កសមិតពសបងមតែងពៃៀត។

វាពៅដតមានចំណុរះសបាំ្រង់ៃបីដម៉សតដដដល។មា៉ាកបានវា្រ់

វាមតែងពៃៀតពៅទ្ងៃបោទាប់ពៃៀតព�ើ�វាពៅដតមានចំណុរះសបាំ

្រង់ៃបីដម៉សតដដដល។ការដុតកព្តាពៅដតបនតែប៉ុដនតែកសមិត

ពសបងេុំបានចុរះព�ើ�។េបីរទ្ងៃបោទាប់មកកសមិតពសបងពោរះ

ពៅដតមានចំណុរះសបាំ្រង់ៃបីដម៉សតដដដល។ខញនុំចាំេបីការ�ំ

ពោ�អំណរពេល�ប់កាលខញនុំបានឮ្រំព�ងមា៉ា្រ៊ីនកព្តា

បានពឆរះព�ើង។�កព្តារប្រ់ព�ើងេុំដមនដំពណើរការពោ�

ពសបងព�ើ�ប៉ុដនតែដំពណើរការពោ�ស្រព្រចកតែបីជំពនឿវិញ។

ខញនុំមានអារម្មណ៍ដូចជាស្រតែបីពមមា៉ា�ដដលបានផតែល់

អាហារដល់េយាការីពអលបីយា៉ាព�ើ�បានព�ើញថា«ពមសៅ

ក្នុងខាប់ពោរះមិនដដលអ្រ់ពៅព�ើ�ពសបងក្នុងដបក៏មិន

ពចរះរពោរះព�ើ�»(េងសាវតារក្សសតៃបី១១៧:១៦)។

ៃបីបំផុតពៅពេលដល់ទ្ងៃសតូវបង់សបាក់មា៉ាកបានវា៉្រ់កសមិត

ពសបងមតែងពៃៀត។ពលើកពនរះវាមានចំណុរះេបីរ្រង់ៃបីដម៉សត

កនលៃរះ។ឥ�ទូវពសបងបានចុរះប៉ុដនតែព�ើងមានសបាក់ពដើម្បី

ចាក់បំពេញ្ ុងពសបងពោរះ។

សេួស្ររប្រ់ព�ើងបានស្កល្ងការ្រនយារប្រ់សេរះ

ដដលមានពៅក្នុងមា៉ាឡាេបី៣:១០៖«ព�ើ�ល្ងលព�ើង

ឥ�ទូវពបើព�ើងមិនពបើកទាវារស្ថាន្រួេ៌ពដើម្បីចាក់សេរះេរមកពលើ

ឯងដដលនឹងោមៅនកដនលៃងល្មមៃុកបានពៃ»។

ជូនចំពោរះអ្រ់អ្កដដលមានចិតតែ្រង្ស័�ចំពោរះេរជ័�

េបីការថាវា�ដគ្វា�មួ�ភ្េក្នុងដប់ពោរះខញនុំ្រូមពលើកៃឹកចិតតែ

េួកពេឲ្យៃៃួល�កការអពញជើញរប្រ់សេរះអមាចា្រ់ពដើម្បី

«ល្ងលព�ើងឥ�ទូវ»។ការថាវា�ដគ្វា�មួ�ភ្េក្នុងដប់

ចាក់ពបើកបង្អទួចស្ថាន្រួេ៌ព�ើ�តាមរ�ៈការពោរេសបតិបតតែិ

និងភ្េពស្មៅរះសតង់ចំពោរះសកឹត្យវិន័�រប្រ់សេរះអមាចា្រ់ពោរះ

ព�ើងបានេរក្នុងរពបៀបជាពសចើន។

សេួស្ររប្រ់ព�ើងនឹងេុំពភលៃចព�ើ�កាលពសបងទន

�កព្តារប្រ់ព�ើងដំពណើរការពោ�ព្រចកតែបីជំពនឿជាជាង

ពោ�ពសបង។◼

ល្ីសផរនមសៀសរដ្ឋតិចសាសស.រ.អា

េកត្តៅផ្ទរះ

តយើង�ុំតណើរការ

តោយស្រ

តសចក្ីជុំតនឿ

យេើ
ងបានវា៉្រ់កសមិតចសបងចោះចៅក្ននុង

�កច្តៅចហើយវាបានេុះមកដល់កសមិត៥

្រង់ទីខម៉សត។េំណុះចោះអាេចសបើបានខតមួយឬពីរ

ន្ងៃប៉ុច្ណះ។



៤២ លីអាហូណា

នរៀន នដើម្ី ន្វើ កិច្ចការ លនំបាក

បចកចាយពរឿងរបស់អ្ក

ព្ើអ្កមានពរឿងអសាចារ្ពដើម្បពីបចកចាយឬពទ?ឬព្ើអ្កចង់ពឃើញអ្្ថបទអ្ពីេ្លរះអំ្ពី្បធានបទជាក់លាក់នានា?

ដូពច្រះពយើងចង់ឮ្ ពីអ្ក!សូមពផញើអ្្ថបទឬម្ិបកលម្អរបស់អ្កពៅliahona .lds .org។

យៅ
យពលែញនុំគិតអំពីោក្យភាពែលែលួនទីពឹងែលែលួនឃ្លាមួ�មកពីបបធ្ន

យបសកកម្ែញនុំបានផុសយឡើងក្នុងចិត្ែញនុំ៖«សូមយធវែើកិច្ចការ

លំបាកៗយោ�ែលែលួនឯង»។ខមនយហើ�វាគឺជាយសចក្ីខថលែង

មួ�ែ៏ចខមលែកប៉ុខន្ម្នយសចក្ីពិតជាយបចើនយៅក្នុងគំនិតខែល

ថាមានតរឿងលុំរាកៗជាតបចើនតៅក្មុងជីវិ�តយើងយ�ើងពុំអាចសូម

ឲ្យមនុស្សែថទយធវែើវាជំនួសយ�ើងបានយឡើ�។

ែូយច្រះយតើយ�ើង«យធវែើកិច្ចការលំបាកៗយោ�ែលែលួនឯង»ទាក់ទងនឹងភាពែលែលួនទីពឹងែលែលួនខផ្កផលែទូវ

ចិត្យ៉ាងែូចយម្ច?យតើយ�ើងអាចយោរះបសា�ការែកចិត្និងតរៀនតោរះបស្យនូវបគ្រ់្រញ្ហាសផ្ក

ផ្ដូវចិ�្រ្រស់តយើងតោយរត្រៀ្រ្ ?

យោ�អំណរគុណយ�ើងពុំបតូវទុកឲ្យយៅក្នុងទីងងឹតយឡើ�—ធនធ្ននានាម្នយៅជុំវិញ

យ�ើង។យ�ើងអាចរកយ�ើញធនធ្នមួ�ចំនួនយនរះយៅក្នុង«រយបៀប១4យ៉ាងយែើម្ីបយធវែើឲ្យ

សុែភាពផលែទូវចិត្របស់អ្កបតឡប់មកយលើផលែទូវវិញ»។កាន់ខតសំខាន់បំផុតយនារះតយើងអាចត្វើឲ្យ

ជីវិ�តយើងមានភាពគ្យបសួលយៅយពលយ�ើងយរារពបទបញ្ញត្ិ(សូមយមើលទំព័រ44)។

ការយរៀនយេលែើ�តបចំយោរះអវែីៗខែលយកើតយឡើងយៅក្នុងជីវិតយ�ើងគឺជាែំយណើរការមួ�។

ការម្នភាពែលែលួនទីពឹងែលែលួនខផ្កផលែទូវចិត្ពុំខមនម្នន័�ថាយ�ើងនឹងម្នអារម្ណ៍តាមអវែីខែល

យ�ើងចង់ម្នជានិច្ចយនារះយទ។វាម្នន័�ថាតាមរ�ទៈបពរះគុណថនបពរះយ�ស៊ូវបគីស្និង

កិច្ចែិតែំផ្ទាល់របស់យ�ើងតនារះតយើងអាចបគ្រ់បគងផ្ដូវចិ�្ក្មុងរត្រៀ្រមួយស�លមានសុខភាពល្អ

និងប្រក្រតោយភាពនច្ប្រឌិ�។បបធ្នអិមរ័សុលបាឡឺែផ្ល់ការទូនាមានមួ�ចំនួនែល់

យ�ើងឲ្យអនុវត្យែើម្ីបសយបមចបាននូវតុល្យភាពយនរះ(សូមយមើលទំព័រ4៨)។

យៅយពលយ�ើងសសវងរកភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនសផ្កផ្ដូវចិ�្យ�ើងអាចទទួលអារម្ណ៍ថាយ�ើង

ែូចជាចាបតូចមួ�(សូមយមើលទំព័រ4៦)ប៉ុខន្យពលយ�ើងអនុវត្កិច្ចែិតែំយនរះ

និងម្នភាពជាថែគូជាមួ�បពរះវរបិតាសួគ៌យនារះយ�ើងអាចម្នទំនុកចិត្ថាថថងៃណា

មួ�យ�ើងនឹង«យហើរយឡើងយៅយលើយោ�សាលាបែូចជាឥ្ន្ី»(យអសា�4០:៣១)ខែលជាវិធី

មួ�យទៀតថនការនិយ�ថាយ�ើងនឹងម្នកម្លាំងយែើម្ីបយធវែើកិច្ចការលំបាកៗយោ�ែលែលួនឯងបាន។

សូមជូនពរឲ្យអ្កបានសយបមច



 ខែមករាឆ្នាំ២០១៩ ៤3

ពាក្ទូនាមានល្អបំផុ្...

យុវមជ ល្ិមវ័យ សចកចាយ ពាក្យ ទូន្មាន ល្អ ្រនំផុត 

សែល េួកហែ ធាល្រ់ បាន ទទួល អនំេី រោរ ហមើល ស្ ែល់ 

្ុខភាេ ផ្នូវ ចលិត្ត នលិង ែនំនលិត រ្រ្់ េួកហែ ៖

«សូមយេលែៀតយពលហាត់បបាណ�ប់បពួ�បារម្

និងកម្ចាត់យចាលនូវគំនិតនិងអារម្ណ៍អវិជ្ម្ន

ខែលអ្កម្ន»។

—ស្បាយអលិន ណា ្្័រហរេ្ហ្្ទើរ រែ្ឋ វ៉្៊ីនហោ 

្. រ. អា.

«សូមកុំខាលាចយែើម្ីបយៅជួបបគូយពទ្យ។ជាមួ�នឹង

ការរួមផ្សំរានាបតឹមបតូវថនការពយាបាលខាងវិញ្ញាណ

និងសាច់ឈាមយនារះែញនុំអាចរស់យៅយហើ�រង់ចាំ

ការយៅបយបមើយបសកកម្យែើម្ីបែញនុំអាចបយបមើ

បពរះអម្ចាស់»។

—សែត ហ្ៀល រែ្ឋ យូថា្៍ ្.រ.អា.

«ចូរយធវែើកិច្ចការល្អៗក្នុងកបមិតសមរម្យយហើ�យផ្តៅត

ជីវិតរបស់អ្កយលើបពរះបគីស្»។

—ណាន ស្ែូ រែ្ឋ ល្ី្៊ីអាណា ្ .រ.អា.

«សូមចាំថាសបម្កឲ្យបានបគប់បរាន់។សាតៅប់

យៅវាកំខបលែងប៉ុខន្វាពិតជាសំខាន់ណាស់!»

—្៊ីែនី ្មែ៊ី� រែ្ឋ រោលី្្័រញ៉ា ្.រ.អា.

ហតើ ពាក្យ ទូន្មាន ល្អ ្រនំផុត អ្ី សែល អ្ក ធាល្រ់ បាន 

ទទួល អនំេី រោរេុនំ រិរះែន់ ហលើ ខ្លួន រ្រ្់ អ្ក ? ្ូម ហផញើ 

ចហម្ើយ រ្រ្់ អ្ក ហៅ  liahona .lds .orgថថងៃទី

៣១ខែមករាឆ្នាំ២០១៩។

េដូរីហវដូតលើរគឺជាអ្កយបារះពុម្

សបម្ប់ទស្សនាវែ្ីFriend

។រាត់ចូលចិត្ខសវែងរក

បកុមចយបមៀងថ្ីៗសាតៅប់

ព័ត៌ម្នតាមវិទ្យនុនិងចម្អិន

ម្ទូបមកពីជុំវិញពិ្ពយោក។ជួនកាលរាត់

សរយសរអត្ថបទបន្ិចបន្លួច។

វ៉តលើរី�ូរា៉ន់មកពីរែ្ឋ

កាលីហវែ័រញ៉ាស.រ.អា.បាន

យរៀបការនឹងសាវាមីរាត់យឈាមារះ

រា៉�អិនអស់រ�ទៈយពលបួន

ឆ្នាំយហើ�។ថ្ីៗយនរះរាត់

យទើបខតម្នកូនបបុសម្នាក់។រាត់ចូលចិត្កីឡា

�៉ូកាការគូររូបការអាននិងការយឡើង្ ្ំ។

ហុីតស្សើតជចនសុនគឺជាអ្ក

អ្កនិពន្និងអ្កខកសបមួល

អត្ថបទ។រាត់ចូលចិត្

កីឡាជិរះស្គីយលើទឹកយហើ�

យធវែើែំយណើរផ្សពវែយបពងយៅយលើ

្្ំយពលរែូវរង្។រាត់ចូលចិត្អក្សរសាបស្

អង់យគលែសយហើ�ផ្ល់អនុសាសន៍ឲ្យយបបើោក្យ

« y’all(អ្កទាំងអស់រានា)»យៅក្នុងការសន្នា

បបចំាថថងៃ។

ោវីកាលាកចូលចិត្

ចំណា�យពលជាមួ�

្រិយនិងកូនបសីរបស់

រាត់។យពលរាត់ពុំយធវែើការ

ក្នុងនាមជាគណយន�្យករ

យនារះរាត់ចំណា�យពលក្នុងសកម្ភាពខាងយបរៅ

ផ្រះយលងកីឡារត់ជិរះកង់ឬយមើលកីឡាវា�

កូនបាល់។

យុវរជ្ិរវ័យ

មានព្ចើនពទៀ្ស្មាប់អ្ក

សូមពមើល«យុវមជ្ិមវ័យ្បចាំសរាតា�៍»បដលមានពៅក្នុងវគ្យុវមជ្ិមវ័យពៅពលើកម្វិធពីGospel Libraryស្មាប់

មា្ិកាឌពីជពី្ល្ ្ពីបដលមានពរៀងរល់សរាតា�៍ព�ើយសូមតាមដាន្ ួកពយើងពៅពលើfacebook .com/ liahona

ពដើម្បពីបស្ងរកអ្្ថបទនានាបដលមានពៅពលើអ៊ិនពធើរបែ្ប៉ុពណាណរះនិងមា្ិកាបបន្ថម។

44�ុំណឹងល្អ៖តយ្រល់�៏មាន

ប្រតយជន៍អស់កល្

យោ�ឡទូរីហវែទូយលើរ

4៦្រតបងៀនខ្មុុំឲ្យតហារះតហើរ៖ការសតបមចរាន

នូវភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនសផ្កផ្ដូវចិ�្តាមមាោ៌ារ្រស់

បពរះអមាចាស់

យោ�វា៉យលើរីឌូខរ៉ន

4៨តយ្រល់ចុំនួន៨យ៉ាងត�ើម្ីត្វើឲ្យ�បមូវការ

ជីវិ�មានលុំនឹង

យោ�បបធ្នអិមរ័សុលបាឡឺែ

មានស�តលើអ៊ិនត្ើរសណ�្រ៉ុត្ណរះ

ការសសវងរកអ្កមានវិជាជាជីវៈខាងសុខភាពផ្ដូវចិ�្

ស�លប�ឹមប�ូវសបមា្រ់អ្ក

យោ�យែវីនយស្សើរ័ត្

រត្រៀ្រ១៤យ៉ាងត�ើម្ីត្វើឲ្យសុខភាពផ្ដូវចិ�្

រ្រស់អ្កប�េ្រ់មកតលើផ្ដូវវិញ។

យោ�ហុីយស្សើយជចនសុន

មូលតហ�ុស�លខ្មុុំមិន្័យខាលាចតទៀ�ចុំតោរះ

ការប្រឹកសាអុំពីសុខភាពផ្ដូវចិ�្

យោ�យែវីកាលាក

នៅក្នុង វគ្គ ននះ



៤៤ លីអាហូណា

តោយេដូរីហវដូតលើរ

ទស្សនាវដ្តពីសាសនាច្ក

កា
លពីខែមុនមិត្្ក្ិមួ�ចំនួននិងែញនុំបាននិយ�បបាប់រានាអំពីកិច្ចការខែលយ�ើងយធវែើយៅ

សបាតៅហ៍យនារះ។មិត្ម្នាក់បានខចកចា�ថារាត់បានយោរះបសា�បន្នុកមួ�ែ៏លំបាកគឺ

ការជាសរះយស្បើ�ពីការយញៀនបសារបស់ម្តៅ�រាត់។រាត់ម្នអា�ុយក្ងជាងែញនុំបន្ិច

សាតៅប់យៅវាជាកិច្ចការែ៏លំបាកមួ�។

យពល�ប់កាន់ខតយបរៅបន្ិចយ�ើងបានជខជករានាអំពីថថលែចំណា�យលើការជក់បារីនិងរយបៀបខែល

មនុស្សម្នាក់ខែលយ�ើងជក់បារីអស់មួ�កញ្ចប់ក្នុងមួ�ថថងៃ។(យបើគិតលុ�វិញគឺអស់យបចើនណាស់!)រាត់

បានពយាយម�ប់ជក់យហើ�រាត់កំពុងេលែងកាត់ការផ្តៅច់បារី។កូនបបុសរបស់រាត់រីករា�ណាស់ខែល

រាត់�ប់ជក់បារី។ឪពុករបស់រាត់បានសាលាប់យោ�សារហូបថានាំយលើសកបមិតខែលយធវែើឲ្យរាត់្ ័�យបចើន

ក្នុងការយបបើបបាស់ថានាំនានា។

ទីបំផុតការសន្នារបស់យ�ើងបញ្ចប់បតឹមយរឿងកាយហវែ—យតើមនុស្សផឹកកាយហវែយបចើនប៉ុនាមាន

យរៀងរាល់បពឹក(និងយពលរយសៀលយហើ�ជួនកាលយពល�ប់យទៀត)និងរយបៀបខែលពួកយគ

ែកខានមិនបានផឹកកាយហវែយោ�សារខតពួកយគរាមានបបាក់ទិញផឹកយរៀងរាល់ថថងៃយទៀត។

យពលែញនុំយបើកឡានយៅផ្រះវិញយោ�គិតអំពីការសន្នាទាំងយនរះយនារះែញនុំបានគិតថា«ោក្យសម្ីថន

បបាជាញាវាងថវគឺជាយយបល់បគឹរះែ៏ម្នបបយយជន៍ចម្បងែ៏ធំបំផុតថនជីវិត។(បបសិនយបើអ្កពុំសារល់

«យយបល់ែ៏ម្នបបយយជន៍»គឺជារយបៀបមួ�ខែលយធវែើឲ្យជីវិតរបស់អ្កល្អបបយសើរយឡើងរស់យៅកាន់ខត

ដនំណឹង ល្អ   

ពតើអ្កធ្លាប់េិតអំេបីរពបៀប

ដដលការពោរេបៃបញ្ញតតែិ

ព្វើឲ្យជបីវិតមានភ្េកាន់ដត

គ្�ស្រួលដដរឬពៃ?

យុវមជ្ិមវ័យ

យោបល់ ដ៏ មាន 
បបយោជន៍ អស់កល្ប
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ម្នបបសិទ្ិភាពជាយែើម។ែូចម្នាក់យៅយលើអ៊ិនយធើរខណត

បានពិពណ៌នាវាថាយយបល់ែ៏ម្នបបយយជន៍គឺជាអវែីខែល

យគធ្លាប់យៅថា«គំនិតល្អ»)។វាែូចជាអវែីខែលបពរះបាន

ម្នបន្ទូល«យនរះជារយបៀបមួ�យែើម្បី

សន្សំបបាក់របស់អ្កជួ�អ្កឲ្យម្ន

សុែភាពល្អការោរកូនរបស់អ្ក

យហើ�យចៀសផុតពីបន្នុកខាងផលែទូវចិត្ែ៏

លំបាករួមទាំងការយញៀនផ្ទាល់ែលែលួន

និងការយញៀនរបស់មនុស្សែថទ។វា

យស្ើរខតែូចជាអវែីខែលបពរះបានយរៀបចំទុកជាមុននូវរាល់បញ្ហា

ទាំងអស់ខែលយ�ើងជួបយហើ�បបទានែល់យ�ើងនូវវិធីមួ�

យែើម្បីយចៀសវាងោក់កណាតាលពីវា។...

ជាមួ�នឹងបទបញ្ញត្ិណាមួ�របស់បពរះយនារះយ�ើង

ម្នជយបមើសយែើម្បីយធវែើតាមឬបពយងើ�កយន្ើ�នឹងបទបញ្ញត្ិ

ទាំងយនារះ។ប៉ុខន្យៅយពលែញនុំគិតអំពីោក្យសម្ីថនបបាជាញា

វាងថវថាជាយសចក្ីខណនាំមកពីបពរះខែលយរៀបចំទុកជាមុន

និងការោរយ�ើងពីឧបសគ្គជាយបចើនយនារះែញនុំបានគិត

ថា«ចុរះម្នអវែីយកើតយឡើងបបសិនយបើបទបញ្ញត្ិរបស់បពរះ

ទាំងអស់ែំយណើរការតាមរយបៀបយនារះ?»ចុរះម្នអវែីយកើត

យឡើងបបសិនយបើបពរះវរបិតាសួគ៌ជាទីបសឡាញ់ខែលម្ន

បទពិយសាធន៍ថនជីវិតយនរះនិងឧបសគ្គនានាបានបបទាន

យសៀវយៅខណនាំមួ�យែើម្បីជួ�យ�ើងឲ្យរស់យៅយោ�រាមាន

ការ�ឺចាប់?យហើ�យតើម្នអវែីយកើតយឡើងបបសិនយបើបទង់

បបទានយសៀវយៅខណនាំយនារះែល់យ�ើងយោ�សារបទង់

បសឡាញ់ពួកយ�ើងយហើ�ម្នបពរះទ័�ការោរយ�ើង?

យតើអ្កយពញចិត្នឹងអវែីខែលអ្កម្នយែើម្បីរីករា�និង

ម្នអំណរខែរឬយទ?«កុំឲ្យយោ្ចង់បានផ្រះអ្កជិតខាង

ែលែលួនឲ្យយសារះ»(និក្ខមនំ២០:១៧)។

យតើអ្កចង់យចៀសវាងពីកំហុសការជាប់�ុំឃ្ំងការបង់

បបាក់ធ្នាយបចើនយែើម្បីរួចពីការ�ុំឃ្ំងនិងថថលែយៅបកម

ខែរឬយទ?យតើអ្កចង់រកសាទំនុកចិត្និងការយរារព—និង

ការង្ររបស់អ្កឬយទ?«កុំឲ្យលួចបលែន់ឲ្យយសារះ»(និក្ខមនំ

២០:១5)។

យតើអ្កចង់បន្យៅជិតបពរះយែើម្បីឲ្យបទង់អាចខណនាំ

និងែឹកនាំអ្កយហើ�ជួ�អ្កឲ្យខរកបន្នុករបស់អ្កខែរឬ

យទ?«បតូវឲ្យបសឡាញ់បពរះអម្ចាស់ជាបពរះថនឯងឲ្យអស់

អំពីចិត្អស់ពីបពលឹងយហើ�អស់អំពីគំនិតឯង»(ម្៉ាថា�

២២:៣៧)។

បញ្ីយនរះយៅម្នបន្យទៀត។បទបញ្ញត្ិនីមួ�ៗអាច

ការោរយ�ើងពីការ�ឺចាប់យធវែើឲ្យជីវិតយ�ើងកាន់ខតង្�

បសួលយធវែើឲ្យយ�ើងយចៀសវាងពីក្ីអំពល់ឬជួ�យ�ើងឲ្យ

រកយ�ើញភាពសុែសាន្។យហើ�យ�ើងទទួលពរជ័�ទាំង

យនរះយោ�កិច្ចែិតែំឬភាពពុំង្�បសួលតិចតួចប៉ុយណាណរះ។

(យហើ�រាមានតថមលែខែលោក់បាំងយឡើ�!)

ែញនុំពិតជាពុំចង់បនាទាបបទបញ្ញាត្ិ

ទាំងឡា�របស់បពរះមកបតឹមខតជា

យសចក្ីខណនាំឬយយបល់ែ៏ម្ន

បបយយជន៍ថនជីវិតយនារះយឡើ�។

បទបញ្ញត្ិរបស់បពរះគឺម្នទំហំធំ

ជាងយនរះឆ្ងា�ណាស់។ប៉ុខន្បទបញ្ញត្ិរបស់បពរះក៏ម្ន

លក្ខណទៈសាមញ្ញផងខែរ។បពរះវរបិតាសួគ៌ពុំអាចការោរ

យ�ើងពីបគប់កិច្ចការទាំងអស់យឡើ�។ប៉ុខន្ក្នុងនាមជាឪពុក

ម្តៅ�ជាទីបសឡាញ់បទង់សពវែបពរះទ័�យរៀបចំយ�ើងយហើ�

ការោរយ�ើងពីឥទ្ិពលថនជយបមើសរបស់យ�ើង—តាមរ�ទៈ

ការខណនាំយ�ើងឲ្យយធវែើជាមនុស្សបបយសើរយឡើង។

បបាកែណាស់យ�ើងអាចរកសាបទបញ្ញត្ិយហើ�

យៅខតម្នយរឿងអាបកក់យកើតយឡើង។អញ្ចឹងយ�ើងយរារព

បទបញ្ញត្ិយធវែើអវែី?

យោ�សារយ�ើងនឹងពុំែឹងយសារះយឡើ�ថាយតើយ�ើងនឹង

ស្តូវបានការោរពីអវែីែលែរះយឡើ�តាមរ�ទៈការយរារពបបតិបត្ិ

របស់យ�ើង។យោ�សារវាជួ�រំយោរះយ�ើងយចញពីជីវិត

ខែលយធវែើឲ្យ�ឺចាប់។យោ�សារការយរារពបបតិបត្ិជួ�

យ�ើងឲ្យបន្យៅជិតបពរះ។យោ�សារវាោក់យ�ើងយៅក្នុង

កខនលែងមួ�យែើម្បីខបបចិត្យៅយពលយ�ើងយបជើសយរើសែុស។

យោ�សារយ�ើងទុកចិត្បពរះថាបទង់បតាស់ែឹងអំពីរយបៀប

បបទានពរនិងការោរយ�ើង។

បញ្ីយនរះយៅម្នបន្យទៀត។វាគឺជាបញ្ីមួ�ខែលខវង

ជាងបញ្ីថនយហតុផលខែលយ�ើងមលិន យរារពបទបញ្ញត្ិ

យៅយទៀត។

យទារះម្នលទ្ផលល្អឬអាបកក់ក្ីបពរះទុកឲ្យែញនុំ

យបជើសយរើសថាែញនុំចង់យរារពបបតិបត្ិខាលាំងប៉ុណាណ។ខញពុនំអាច

យបជើសយរើសថាយតើែញនុំយបើកែលែលួនែញនុំចំយោរះពរជ័�ខែលបទង់ម្ន

សបម្ប់ែញនុំធំប៉ុណាណ។ែូយច្រះយហតុអវែីបតូវយរារពបទបញ្ញត្ិ?

យោ�សារែញនុំចង់ឲ្យជីវិតែញនុំទទួលបានជំនួ�ខែលបពរះកំពុង

ពយាយមបបទានឲ្យយោ�ឥតខែនកំណត់។◼



៤6 លីអាហូណា

តោយវ៉តលើរីឌូសរែន

តៅ
យពលយ�ើងគិតអំពីកូនចាបកំពុងខតយរៀនយហើរយនារះយ�ើងបសថមយ�ើញរូបភាពថនការពយាយម

ែ៏កាលាហានចុងយបកា�របស់វា៖កូនចាបយោតយចញពីសំបុកវាោសាលាបវាយឡើងយហើ�

យហារះយៅយលើយម�។ពីមុនយជាគជ័�យនារះវាទំនងជាជួបនូវបរាជ័�ជាយបចើនខែលយធវែើឲ្យ

កូនចាបយនារះពុំអាចយហារះយៅយលើយម�បានប៉ុខន្ធ្លាក់ខាពាក់យៅយលើែីវិញ។

ែូចជាចាបខែលយរៀនយហើរខែរយ�ើងក៏ធ្លាក់ចុរះម្ងយហើ�ម្ងយទៀតខែរយៅយពលយ�ើងចង់សយបមចឲ្យបាន

ភាពែលែលួនទីពឹងែលែលួនខផ្កផលែទូវចិត្ផ្ទាល់ែលែលួនរបស់យ�ើង។ប៉ុខន្បបសិនយបើយ�ើងខបរយៅរកបពរះអម្ចាស់យែើម្បីសូម

ជំនួ�យហើ�អនុវត្កិច្ចែិតែំយនារះយ�ើងអាចយរៀនអំពីរយបៀបទទួលបានយជាគជ័�ម្ងយទៀតយៅយពលខែលជីវិត

ហាក់ែូចជាពុំយកើតយឡើងែូចការយបរាងទុក្ខយហើ�ពឹងខផ្អកយៅយលើបទង់និងយពលខែលការសាកល្បងបានខបបជា

ខាលាំងកាលាយពកចំយោរះយ�ើងឲ្យស៊ូបទាំយោ�ែលែលួនយ�ើងបានយនារះ។

ការញរៀន្	ញ�ើរ

បបសិនយបើការយរៀនយហើរគឺជាែំយណើរការមួ�ែ៏�ឺចាប់យហតុអវែីសតវែចាបចាកយចញពីសំបុកវាខែលជាកខនលែង

ែំបូងរបស់វាយធវែើអវែី?ពីយបោរះយោ�សារខតយមវា។យៅខផ្កែំបូងថនជីវិតកូនៗរបស់វាយមចាបនឹង�កចំណីយៅ

យោ�ផ្ទាល់ឲ្យពួកយគែល់សំបុក។ប៉ុខន្យៅយពលណាមួ�យមចាបចាប់យផ្ើមទុកចំណីយៅខាងយបរៅសំបុកែូយច្រះ

កូនចាបបតូវយធវែើែំយណើរយចញពីកខនលែងសុែបសួលរបស់វាយែើម្បីទទួលបានការចិញ្ចឹមបីបាច់។

វាគឺជាែំយណើរការែូចរានាខែលយ�ើងស៊ូបទាំយៅយពលយ�ើងយរៀនខបបកាលា�ជាម្នភាពែលែលួនទីពឹងែលែលួនខផ្កផលែទូវ

ចិត្—ប៉ុខន្យ�ើងពុំអាចរំពឹងទុកថាអាចយហើរបានទាំងបសុងយោ�ែលែលួនយ�ើងយៅយឡើ�យទ។

ែូចរានាយៅនឹងយមចាបខែលអនុញ្ញាតឲ្យកូនវាយចញពីសំបុកខែរយនារះបពរះវរបិតាសួគ៌ទុកឲ្យយ�ើងេលែង

កាត់ការសាកល្បងនិងបទពិយសាធន៍នានាខែលអាចម្នភាព�ឺចាប់ស្នុគសាមាញនិងបាក់ទឹកចិត្។

ខផនការថនយសចក្ីសយ្ង្ររះរបស់បទង់បតូវបានយរៀបចំយឡើងយែើម្បីជួ�យ�ើងឲ្យខបបកាលា�ែូចបទង់ែូយច្រះបគប់

ឧបសគ្គទាំងអស់ខែលយ�ើងជួបអាចជាឱកាសយែើម្បីយរៀននិងរីកចយបមើន។ែូចជាយមចាបខែរបពរះវរបិតាសួគ៌

យៅខតបបទានែល់យ�ើងនូវការលួងយោមនិងការខណនាំយោ�សារម្នខតតាមជំនួ�របស់បទង់ប៉ុយណាណរះ

្រតបងៀនខ្មុុំឲ្យតហារះតហើរ 

ព�ើងសតូវេឹងដផ្អកពលើ

សេរះវរបិតា្រួេ៌និង

សេរះព�្រ៊ូវសេបី្រ្ព�ើ�សតូវ

អនុវតតែកិច្ខិតខំផ្ទាល់ខលៃទួនរប្រ់

ព�ើងពៅពេលព�ើងមាន

ពោលបំណងចង់មានភ្េ

ខលៃទួនៃបីេឹងខលៃទួនដផ្កផលៃទូវចិតតែ។

យុវមជ្ិមវ័យ

ការែន្មចបាននូវភាព

ែ្លួនទមីពឹងែ្លួនស្នែក្្ញូវចឈិត្តតាម

មាគ៌ារបែ់្ពរះអមាចាែ់
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ខែលយ�ើងអាចសយបមចនិងរកសាសុែភាពផលែទូវចិត្និង

អារម្ណ៍យ�ើងបាន។

ការញ�ើរ	ញដាយ	ស្លាប	របស់	ញយើង	ផ្ទាល់

យទារះបីជាបពរះវរបិតាសួគ៌ជាថែគូរបស់យ�ើងក្ីយ�ើង

ពុំគួររំពឹងឲ្យបទង់យធវែើអវែីបគប់យ៉ាងសបម្ប់យ�ើងយឡើ�។បទង់

សពវែបពរះទ័�ឲ្យយ�ើងយបបើបបាស់សិទ្ិយបជើសយរើសរបស់យ�ើង

និងធនធ្ននានាខែលបទង់បានបបទានឲ្យយ�ើងយៅយលើផលែទូវ

របស់យ�ើងយែើម្បីម្នភាពែលែលួនទីពឹងែលែលួនខផ្កផលែទូវចិត្។

ឧទាហរណ៍យពលយ�ើងម្នការ�ឺចាប់ក្នុងចិត្

កំហឹងឬការបាត់បង់យនារះបទង់សពវែបពរះទ័�ឲ្យយ�ើងបបឹកសា

ជាមួ�បទង់ប៉ុខន្យ�ើងពុំគួរ�ប់យៅបតឹមយនរះយទ—យ�ើង

បតូវការយធវែើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់យ�ើងយែើម្បីអនុវត្

តាមការបំផុសគំនិតខែលបទង់បានបបទានែល់យ�ើង

រកសាបទបញ្ញត្ិចូលរួមបពរះវិហារបរិសុទ្យែើម្បីខសវែងរក

ភាពសុែសាន្ការលួងយោមនិងចយមលែើ�គិតគូរអំពី

ការទូនាមានរបស់ពយាការីយហើ�ទុកចិត្យលើខផនការរបស់

បទង់សបម្ប់ពួកយ�ើង។

បពរះវរបិតាសួគ៌បានបបទានឧបករណ៍ជាយបចើនែល់

យ�ើងយែើម្បីសយបមចបាននូវភាពែលែលួនទីពឹងែលែលួនខផ្កផលែទូវចិត្

ប៉ុខន្បបសិនយបើយ�ើងែំបបឹងអស់ពីសមត្ថភាពយហើ�យៅខត

យ�ើញថាយ�ើងយៅជាប់រាំងឬម្នការលំបាកជាមួ�

សុែភាពផលែទូវចិត្យទៀតយនារះធនធ្នបខន្ថមយទៀតគឺម្នភាព

ចាំបាច់ណាស់។ពិតណាស់ម្នបរាជាយបចើនខែលអ្ក

បតូវខតង្កយៅរកអ្កម្នវិជាជាជីវទៈខផ្កសុែភាពផលែទូវចិត្ឬ

ទទួលការទូនាមានពីប៊ីស្សពរបស់អ្កសបម្ប់ការខណនាំ

បខន្ថមយទៀតយែើម្បីបន្ែំយណើរយឆ្ពារះយៅមុែយទៀត។

ចូរែឹងថាបបសិនយបើយ�ើងសូមការទូនាមានពីមនុស្សែថទ

បគប់យពលខែលយ�ើងជួបឧបសគ្គយនារះយ�ើងអាចបាត់បង់

ឱកាសែ៏ម្នតថមលែយែើម្បីយរៀនយហើ�រីកចយបមើនយោ�

ែលែលួនយ�ើង។ជាថ្ីម្ងយទៀតយ�ើងបតូវខតែិតែំឲ្យអស់ពី

សមត្ថភាពរបស់យ�ើងយែើម្បីបន្យឆ្ពារះយៅមុែយទៀត។

ញ�ើរ	តាម	លំនាំ	របស់	ទពរះអម្ចាស់

យៅក្នុងយរាលលទ្ិនិងយសចក្ីសញ្ញាកណ្ឌទី៩អូលីយវើរ

យៅយឌើររីបតូវបានស្ីបយនាទាសចំយោរះការពយាយមបកខបប

ផ្ទាំងបពរះគម្ីរមរមនយោ�ពុំបាន«�កមកគិតយសារះយបរៅ

ពីសុំពី[បពរះ]»(ែទី៧)។យបកា�មកបទង់បានោស់យតឿន

ឲ្យ«សិកសាក្នុងគំនិត[របស់យោក]»យែើម្បីឈានែល់ការ

សន្ិោឋានរបស់រាត់បនាទាប់មក«សូមែល់[បពរះ]យបើសិន

ជាការណ៍យនារះបតឹមបតូវ»(ែទី៨)។

យៅយពលយ�ើងយធវែើតាមលំនាំយនរះបពរះវរបិតាសួគ៌

ពុំយបារះបង់យ�ើងឲ្យពឹងខផ្អកយលើសមត្ថភាពនិងគំនិត

ផ្ទាល់ែលែលួនយ�ើងទាំងបសុងយឡើ�យៅយពលយ�ើងខាវា�ែវែល់

នឹងសុែភាពផលែទូវចិត្របស់យ�ើងយនារះ។បទង់កំពុងបបទាន

ឱកាសឲ្យយ�ើងយរៀនសូបតអំពីរយបៀបយែើម្បីអនុវត្សិទ្ិ

យបជើសយរើសរបស់យ�ើង។ការខសវែងរកចយមលែើ�ចំយោរះសំណួរ

របស់យ�ើងនិងការខសវែងរកែំយណារះបសា�របស់យ�ើង

ចំយោរះបញ្ហានានាជាមួ�នឹងជំនួ�របស់បទង់គឺជាអវែីខែល

នឹងជួ�យ�ើងឲ្យខបបកាលា�ែូចជាបទង់យៅទីបំផុត។យោ�

ចាំការណ៍យនរះក្នុងចិត្យនារះយ�ើងអាចសូមឲ្យបទង់បង្ហាញ

យ�ើងអំពីរយបៀបខែលយ�ើងអាចខបបកាន់ខតម្នតុល្យភាព

ខផ្កផលែទូវចិត្ជំនួសឲ្យការសូមយ៉ាងសាមញ្ញពីបទង់យែើម្បីយធវែើ

ឲ្យយ�ើងបានបបយសើរយឡើង។

យៅយពលយ�ើងអនុវត្សិទ្ិយបជើសយរើសរបស់យ�ើង

ម្ងយហើ�ម្ងយទៀតយៅក្នុងលំនាំយនរះយទារះជាយ�ើងម្ន

ការសាកល្បងខផ្កផលែទូវចិត្ខបបណាក្ីយនារះយ�ើងនឹងខបប

កាន់ខតបបយសើរយឡើងយហើ�ម្នទំនុកចិត្កាន់ខតយបចើន

យោ�សន្សឹមៗ។ែណទៈខែលយ�ើងពុំទាន់យចរះយហើរសាទាត់

យៅយឡើ�យនារះយ�ើងអាចបបាកែថាបទង់គង់យៅជាមួ�

យ�ើងយៅតាមផលែទូវយហើ�រីករា�យៅក្នុងយសចក្ីពិតថាបទង់

កំពុងជួ�យ�ើងឲ្យខបបកាន់ខតបបយសើរយឡើងបន្ិចម្ងៗ។

ម្នឱកាសយផ្សងយទៀតយរៀងរាល់ថថងៃយែើម្បីខបបែលែលួនកាន់ខត

បបយសើរយឡើង—ខែលយរៀបចំយ�ើងសបម្ប់ថថងៃខែលយ�ើងនឹង

អាចយហើរយោ�ែលែលួនយ�ើងបាន។◼

អ្នកនិ្ន្ធរស់យៅរដ្ឋកាលី�្លូញ៉ាស.រ.អា.។រច
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យយបល់ចំនួនបបាំបីយ៉ាងយែើម្បី

ត្វើឲ្យ�បមូវការជីវិ�មាន
�ុល្យភាព

ប្រធាន

អិមរ័សុលរាេឺ�

បបធ្នស្ីទីក្នុង

កូរ៉ុមថនពួកសាវក
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ទីេួយ សូេ គតិត ែំ្ី ជីែិត រ្រស់ ែ្ក ឌ�ើយ ដាក់ អាទតិភា្ រ្រស់ ែ្ក ។សូមខសវែងរកយពល

សងៃប់សាងាត់ជាយទៀងទាត់យែើម្បីគិតឲ្យស៊ីជយប្អំពីកខនលែងខែលអ្កនឹងយៅនិងអវែីខែលអ្កនឹងបតូវការ

យែើម្បីយធវែើយៅែល់ទីយនារះ។បពរះយ�ស៊ូវជាគំរូរបស់យ�ើងជាយរឿ�ៗបទង់«បានថ�យចញយៅឯទីសាងាត់យែើម្បី

អធិសាឋានវិញ»(លូកា5:១៦)។�ូរៗម្ងយ�ើងបតូវខតយធវែើែូយច្រះខែរយែើម្បីរំឭកែលែលួនរបស់យ�ើងខាងវិញ្ញាណ

ែូចជាបពរះអង្គសយ្ង្ររះបានយធវែើខែរ។សូមសរយសរកិច្ចការនានាខែលអ្កចង់សយបមចបានយៅថថងៃនីមួ�ៗ។

សូមចាំក្នុងចិត្នូវយសចក្ីសញ្ញាពិសិែ្ឋែ៏សំខាន់បំផុតខែលអ្កបានចុរះជាមួ�បពរះអម្ចាស់យៅយពលអ្កសរយសរ

កាលវិភាគបបចាំថថងៃរបស់អ្ក។

ទី្ីរ ដាក់ ឌោលឌៅ ែ្ីៗ អដល ែ្ក ចង់ សឌពេច បាន ។សូមោក់យរាលយៅខែលអ្កអាចយធវែើឲ្យម្ន

តុល្យភាពបានល្អ—កុំោក់យរាលយៅយបចើនយពកឬតិចយពកយហើ�កុំោក់យរាលយៅែ្ស់យពកឬទាប

យពក។សូមសរយសរយរាលយៅខែលអ្កអាចសយបមចបានយហើ�ែិតែំយធវែើវាបសបតាមសារទៈសំខាន់របស់វា។

អធិសាឋានទូលសូមការខណនាំពីបពរះយៅក្នុងការោក់យរាលយៅរបស់អ្ក។

ទី្រី តាេរយៈ ការចាត់អចង ្ ែិកា ឌដាយ ឈ្លាសថែ សូេ ពគ្រ់ពគង តពេូែការ ្ តិតពបាកដ រ្រស់ ែ្ក 

ឌ�ើយ វាស់អែង វា ឌដាយ ព្រុង ព្រយ័ត្ អដល វា ផ្នុយ ឌៅ នរឹង ចំណង់ចង់ បាន ជា ឌពចើន រ្រស់ ែ្ក ឌៅក្នុង 

ជីែិត ។ម្នបុគ្គលនិងបគួសារជាយបចើនបានជួបនឹងការជំោក់បំណុលែ៏យលើសលុប។សូមបបុងបប�័ត្នឹង

ការផ្ល់ឲ្យែ៏ទាក់ទាញជាយបចើនយែើម្បីែ្ចីបបាក់។ែ្ចីបបាក់គឺង្�ជាងការសងបបាក់វិញឆ្ងា�ណាស់។រាមានផលែទូវ

កាត់យែើម្បីម្នសុវត្ថិភាពខាងហិរញ្ញវត្ថនុយឡើ�។យ�ើងនឹងរាមានលំនឹងក្នុងជីវិតយ�ើងយឡើ�លុរះបតាខតហិរញ្ញវត្ថនុ

របស់យ�ើងបតូវបានបគប់បគងយោ�សុវត្ថិភាព។

សូមចាំជានិច្ចថាបតូវថាវា�ែង្វា�មួ�ភាគក្នុងែប់ឲ្យយពញយលញ។

�ុវមជ្ិមវ័�

១.

៣.

២.

ខញនុំមានពយាបល់មួ�ចំនួន

ដដលខញនុំ្រង្ឃឹមថានឹង

មានតទមលៃដល់អ្កដដល

ខាវា�ខវល់នឹងការព្វើឲ្យ

តសមូវការទនជបីវិតមាន

តុល្យភ្េ។
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ទី្រួន សូេ ្រន្ ឌៅ អកបែរ នរឹង ស្វាេី ឬ ភរិយា 

កូនៗ ស្ច់ញាតតិ នតិង េតិត្តិភក្តិ ។ពួកយគនឹង

ជួ�អ្កឲ្យរកសាតុល្យភាពយៅក្នុងជីវិតអ្ក។សូមបយង្កើត

ទំនាក់ទំនងជាមួ�បគួសារនិងមិត្្ក្ិរបស់អ្កតាមរ�ទៈ

ទំនាក់ទំនងយបើកចំហរនិងយសាមារះបតង់។

ទំនាក់ទំនងអាោហ៍ពិោហ៍និងបគួសារល្អអាចបតូវបាន

រកសាតាមរ�ទៈទំនាក់ទំនងទន់្លែន់យោ�ក្ីបសឡាញ់និង

យចរះគិតយចរះគូរ។សូមចាំថាការបកយឡកយមើលការមិចខ្្ក

ោក់ការងក់កបាលឬការសាទាបអខង្អលនឹងម្នឥទ្ិពលខាលាំង

ជាងោក្យសម្ីយៅយទៀត។ការកំខបលែងយលងនិងការសាតៅប់ែ៏

ល្អក៏ជាខផ្កសំខាន់មួ�ថនទំនាក់ទំនងល្អផងខែរ។

ទីពបាំ ការសតិកសា ព្រះគេ្ីរ ។បពរះគម្ីរផ្ល់

បប្ពមួ�ែ៏ល្អបំផុតខែលយ�ើងម្នយែើម្បី

ទាក់ទងជាមួ�បពរះវិញ្ញាណថនបពរះអម្ចាស់។រយបៀបមួ�

ខែលែញនុំបានទទួលចំយណរះែឹងពិតបបាកែថាបពរះយ�ស៊ូវ

គឺជាបពរះបគីស្គឺតាមរ�ទៈការសិកសាបពរះគម្ីររបស់ែញនុំ។

បបធ្នរ័សុលអិមណិលសុនបានអយញ្ើញសម្ជិក

សាសនាចបកទាំងអស់ឲ្យសិកសាបពរះគម្ីរមរមនបបកប

យោ�ការអធិសាឋានយរៀងរាល់ថថងៃ។

ទី ពបាំ េួយ ឌយើង ពតូែ ដាក់ កាលែិភាគ ឌលើ 

ព្រតតិទតិន ព្រចាំ ថ្ងៃ រ្រស់ ឌយើង ឌដើេបែី សពរាក ឲ្យ 

បាន ពគ្រ់ពោន់ ហាត់ ពបាណ នតិង សពរាក លំអ�រ កាយ

បបសិនយបើយ�ើងចង់រីករា�នឹងជីវិតខែលម្នសុែភាពល្អ

និងម្នតុល្យភាព។សុែភាពរូបកា�ល្អពបងីកភាពថថលែថ្ទូរ

របស់យ�ើងនិងការយរារពែលែលួនឯង។

ទី ពបាំ្ីរ ឌធវើ រាពតី ជួ្រ ជុំ ពកុេ ពគួស្រ ។

យ�ើងពុំបតូវបាត់បង់ឱកាសពិយសសយនរះយែើម្បី

«បយបងៀនរានាយៅវិញយៅមកអំពីយរាលលទ្ិថននគរ»យឡើ�

(គ.និងស.៨៨:៧៧)ខែលនឹងែឹកនាំបគួសារយៅកាន់ជីវិត

អស់កល្បជានិច្ច។

សាតាំងខតងខតយធវែើការយែើម្បីបំផ្លាញទីបនាទាល់

របស់អ្កប៉ុខន្វានឹងរាមានអំណាចយែើម្បីល្បលួងឬរំខាន

យ�ើងយលើសពីកម្លាំងរបស់យ�ើងយែើម្បីទប់ទល់យឡើ�

យៅយពលយ�ើងកំពុងសិកសាែំណឹងល្អនិងរស់យៅតាម

បទបញ្ញត្ិថនែំណឹងល្អ។

ឌយា្រល់ ចុង ឌពកាយ រ្រស់ ែ្នុំ គឺ ែធតិស្ឋាន ឲ្យ 

បាន ញរឹកញា្រ់ ។អ្កអាចែឹងអំពីការសយបមច

ចិត្បតឹមបតូវយែើម្បីយធវែើកិច្ចការនានាបបចាំថថងៃតាមរ�ទៈ

ការអធិសាឋានយោ�ខាជាប់ែ្លួនយសាមារះសរជានិច្ច។យៅយពល

ែញនុំរស់យៅបសបតាមែំណឹងល្អយនារះែញនុំយ�ើញថាែញនុំអាច

យធវែើឲ្យអវែីៗយៅក្នុងជីវិតរបស់ែញនុំម្នតុល្យភាពកាន់ខតង្�

បសួល។

ែញនុំបានែឹងថាយយបល់យផ្សងយទៀតអាចបតូវបាន

បខន្ថមយលើយយបល់ទាំងយនរះខែរ។ប៉ុខន្ែញនុំយជឿថាយៅយពល

យ�ើងយផ្តៅតយៅយលើយរាលបំណងបគឹរះពីរឬបីយនារះយ�ើង

ទំនងជាអាចបគប់បគងតបមូវការជាយបចើនខែលយ�ើងរំពឹង

ចង់បាន។ចូរចាំថាការចំណា�យពលយបចើនយពកយលើ

សកម្ភាពខតមួ�ឬពីរអាចយធវែើឲ្យយ�ើងបាត់បង់តុល្យភាព

យៅក្នុងជីវិត។យៅក្នុងយពលែំណាលរានាយនារះខែរយបើយ�ើង

ចំណា�យពលមិនបគប់បរាន់ក្នុងការយធវែើសកម្ភាពអវែីមួ�

ខែលសំខាន់យនារះក៏អាចយធវែើឲ្យបាត់បង់តុល្យភាពក្នុងជីវិត

ផងខែរ។យស្ចយបនយ៉ាមីនបានបបឹកសាថា«ការណ៍ទាំង

យនរះបតូវបានបបបពឹត្យឡើងក្នុងបបាជាញានិងរយបៀបយរៀបរ�»

(ម៉ូសា�4:២៧)។

ជាយរឿ�ៗការែវែរះនូវការខណនាំនិងយរាលយៅ

ចបាស់ោស់អាចែ្រះខាជា�យពលយវោនិងកម្លាំងរបស់

យ�ើងបពមទាំងរួមចំខណកយធវែើឲ្យជីវិតយ�ើងរាមានតុល្យភាព។

យរាលយៅចម្បងរបស់យ�ើងគួរខតយែើម្បីខសវែងរក

«អមតភាពនិងជីវិតែ៏យៅអស់កល្បជានិច្ច»(ម៉ូយស

១:៣៩)។យោ�ម្នចំណុចយនរះជាយរាលយៅរបស់យ�ើង

យហតុអវែីក៏យ�ើងមិនកម្ចាត់យចាលនូវអវែីៗខែលបខងវែរអារម្ណ៍

និងបំភាន់បពមទាំងយបបើគំនិតអារម្ណ៍កម្លាំងរបស់យ�ើង

ខែលពុំរួមចំខណកក្នុងការយធវែើឲ្យសយបមចយរាលយៅរបស់

យ�ើងយចញពីជីវិតយ�ើងយៅ?

ចូរយធវែើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់អ្កយរៀងរាល់ថថងៃ។

ចូរយធវែើកិច្ចការបគឹរះនានាយហើ�ពីមុនអ្កែឹងពីវាយនារះជីវិត

របស់អ្កនឹងយោរយពញយោ�ការ�ល់ែឹងខាងវិញ្ញាណ

ខែលនឹងបញ្ជាក់ែល់អ្កថាបពរះវរបិតាសួគ៌បសឡាញ់

អ្ក។យៅយពលបុគ្គលម្នាក់ែឹងអំពីយរឿងយនរះយនារះជីវិតនឹង

យោរយពញយោ�យរាលបំណងនិងអត្ថន័�ខែលនឹងយធវែើឲ្យ

តុល្យភាពកាន់ខតង្�បសួលយែើម្បីរកសាវាទុក។◼

ដក្សង់យចញ្ ីសុន្ទរកថាសន្និសីទទូយៅ

ខែយរសាឆ្នាំ១៩៨៧។

៤.

៦.

៧.

៥.
៨.
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ចុរះត្រើខ្មុុំតចញតៅ?


យ្លខដលែ្នុំផ្លាស់ម្រយៅទរីយៃរះជាយលើ្រដំបូងមាៃខតេុវនារី្ រីរនា្រ់យផ្្សងយទៀត

ប៉ុយណាណរះយៅ្រនែនុងសាខារបស់ែ្នុំ។យេើងបាៃរោលាេជាមរិត្ៃឹងគ្នាយហើេែ្នុំបាៃ

សាគាល់្ួ្រយ្យ៉ាងចបាស់។ប៉ុខៃ្្ ួ្រយ្បាៃឈប់ម្រក្រះវិហារ។

មាៃកគ្មួេយ្លែ្នុំយៅក្រះវិហារបរិសុទ្ធែ្នុំបាៃយ�ើញកបធាៃយបស្រ្រម្។ែ្នុំ

បាៃកបាប់គ្ត់្ រីមរិត្របស់ែ្នុំយហើេសួរថាយតើែ្នុំអាចយធ្ើអ្រីែលែរះយដើម្បរីជួេ្ ួ្រយ្ឲ្

កតឡប់ម្រ្រនែនុងសាសនាចក្រវិញ។គ្ត់បាៃកបាប់ែ្នុំឲ្យៅ្រខៃលែងខដលែ្នុំយៅចូរ

រឹងមាំយហើេអធរិសាឋាៃឲ្្ ួ្រយ្។

បនារាប់្ រីកគ្យនារះម្រមរិៃេូរប៉ុនាមៃែ្នុំបាៃយ�ើញមរិត្ែ្នុំមានា្រ់យហើេែ្នុំរី្ររាេខាលាំង

ណាស់ខដលបាៃជួបៃឹងនាង។យ្លែ្នុំកតឡប់ម្រផ្្ទរះវិញយៅេប់យនារះែ្នុំបាៃ

អធរិសាឋាៃយហើេបាៃទទួលអារម្េ៍យ៉ាងមុឺងមា៉ាត់ថាែ្នុំកតូវបៃ្យៅកតង់្រខៃលែង

ខដលែ្នុំយៅយហើេបៃ្យៅក្រះវិហារបៃ្យៅថានា្រ់សរិរោខាសាោយហើេបៃ្យធ្ើជា្ ំរូ

ដល់មរិត្របស់ែ្នុំ។ចុរះយបើែ្នុំយចញយៅយហើេមរិៃកតឡប់ម្រវិញយហើេមរិត្ែ្នុំមានា្រ់

បាៃកតឡប់ម្រក្រះវិហារវិញ?យតើបាៃៃរណាយធ្ើមរិត្របស់្ ួ្រយ្យហើេជួេ្ួ្រយ្

ឲ្កតឡប់ម្រវិញ?

យរឿងទាំងឡាេមាៃភា្ង្េកសួលយៅយ្លយេើងយធ្ើវារួមគ្នា។

អាលីអូ្

ខាគីវអូបាលាសបបយទសអ៊ុ�ខបកន

តៅក្មុងវគ្គតនរះ

យុវវ័យ

5២�ូចបពរះអង្គសត្គ្ររះ៖ការរីកចតបមើនតៅក្មុង

ចុំណុចសុំខាន់្រួន

យោ�ឌីអានថូម្៉ាស

5៦តសចក្ីសណនាុំរ្រស់កីឡាករតលើកទមងៃន់ត�ើម្ី

�រឲ្យរឹងមាុំ

យោ�យគៀនីនីម្៉ាណូយ្៉ា

5៨រាវចនាម៉្ដូ�ឆល្ នាុំ២0១9:

«ត្រើអ្ករាល់ោនាបសឡាញ់ខ្មុុំចូរកាន់តាម

្រ្្ញ�្ិរ្រស់ខ្មុុំចុរះ»

យោ�គណទៈបបធ្ន�ុវជននិង�ុវនារីទូយៅ

៦០ចតបមៀងរាវចនា

ម៉្ដូ�ឆលប្រចាុំ

្នាុំ២0១9:ត្រើ

បសឡាញ់បទង់

យោ�នីែយែ�៍

៦4ោក្យចុងតបកាយ:ពិ្ីស្បកាម៉ង់និងការសប្រ

ឲ្យកាន់ស��ូចបពរះបគីស្ទ

យោ�ខអលយឌើរឌីថតបគីស្ទូហវែឺសិន



5២ លីអាហូណា

ដូច្ពរះអង្គែន្គ្ររះ 

នយើងពុំដឹងនបចើៃអំពីរនបៀបខដលបពះនយស៊ូវបគីស្ទ

ចនបមើៃវ័យធំន�ើងន�ើយបុ៉ខៃ្តលូកា២:៥២ផ្តល់

តបមុយដ៏ធំដល់នយើង។

«ដូនចនែរះែ្ញំនឹង...នធវើអវមី?»ែ្ញំបានស្តាប់។ែ្ញំពឈិតជាបាន

ស្តាប់សមន។្្ូបងវឹកបានពឈិនឈិត្យនមើលសែសែចង

ចុរះចំនោតរបែ់ែ្ញំបានបគ្ហាញែ្ញំយ៉ាងចបាែ់

លាែ់អំពមីរនបៀប្ស្យសែសែននារះន�ើយសថមទាំង

នមើលចំសកវស្នែករបែ់ែ្ញំន�ើយនឈិយយថា«ែ្ញំ

នឹងមិនឲ្យអនែកធ្លាក់ន�ើយ!»

ប៉ុសន្តនៅ្គដ៏ចាំបាច់ននារះែ្ញំបានឈរនៅ

ទមីននារះ៖ញមីញ័រន�ើយសបកនញើែនជាកែ្លួន

នពលែ្ញំនមើលនៅនលើស្មានឈិងខាងន្កាមែ្លួនែ្ញំ

...នមើលចុរះនៅឆ្ងាយនោយដឹងថាែ្ញំ្តូវសតនធវើ

ជំហានដំបូងននារះ។

នលាតចុរះតាមជ្មាល្ នែំ។

ការរីកចន្មើននៅកនែញងចំណុចែំខាន់បួន

តោយឌីអានថូមា៉ាស

ថានាក់ែឈិកាខាស្លានឈិងថានាក់វិទយាស្ថាន
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ឥ�ទូវពនរះអ្កសបដ�លជាមិនធ្លាប់្រថែិតពៅក្នុងស្ថានភ្េ

ដូចខញនុំព�ើ�េឺការព�ៀបនឹងឈានពជើងពោតចុរះតាម

ជសមាលភ្ំពោ�្រង្ឃឹមថាអ្កបានពរៀបចំខលៃទួនសេប់សោន់ពដើម្បី

ពោតចុរះេបីពលើពៅពសកាមតាមជសមាលភ្ំពោ�្រុវតថែិភ្េ។

ប៉ុដនតែអ្កហាក់ដូចជាជួបបៃេិពស្្ន៍ពោរះពៅក្នុងស្ថានភ្េ

ខាងវិញ្ញាណ។អ្កដឹងពៃពេលអ្កបាន្រិកសាសេរះេម្ពបីរ

ពោ�ខលៃទួនឯងនិងពេលអ្កបានស្តាប់សេូបពសងៀនដ្លៃង

ៃបីបោទាល់អំេបីពោលលៃ្ិនិងពោលការណ៍េិត។អ្កៃៃួល

អារម្មណ៍ថាសេរះវិញ្ញាណអពញជើញអ្កឲ្យអនុវតតែក្នុងរពបៀប

ោោដដលនឹងជួ�អ្កឲ្យដសបកាលា�កាន់ដតដូចសេរះអង្គ

្រព្គ្ររះ។អ្កមានចិតតែរំពភើបពដើម្បីព្វើកិច្ការពនរះព�ើ�

បគ្ហាញសេរះអមាចា្រ់ថាអ្កមានការតាំងចិតតែខាលាំងប៉ុណាណចំពោរះ

ដំណឹងល្អរប្រ់សៃង់។

បោទាប់មកអ្កេិតថា«ពតើខញនុំព្វើកិច្ការពោរះពោ�

រពបៀបណា?»

ព�ើ�អវបីដដលៃំនងដូចជាចបា្រ់ោ្រ់និងអាចព្វើ

ពៅបានកាលេបីសោមួ�ដភលៃតមុនពនរះពៃើបដតបានកនលៃងផុត

ពៅព�ើ�ពោរះ។អ្កកំេុងឈរពៅដេមទនជសមាលភ្ំខាង

វិញ្ញាណពោ�េុំសបាកដចិតតែថាពតើអ្កមានឧបករណ៍ឬមាន

ការពរៀបចំសតឹមសតូវពដើម្បីអនុវតតែតាមព្រចកតែបីេិតដដលអ្កបាន

ៃៃួលពោរះឬពៃ។

ពដើម្បីដសបកាលា�ដូចជាសេរះព�្រ៊ូវសេបី្រ្៖ពតើអ្កច្្ើវា

ពោ�រពបៀបណា?

ែូមចាប់ន្្តើមពមីនដើម្គ

សេរះអង្គ្រព្គ្ររះបានចាប់ពផតែើមជបីវិតរដមងស្លាប់រប្រ់

សៃង់ដូចអ្កនិងខញនុំផងដដរ៖េឺជាទារកមួ�។ព�ើ�

ៃបីបំផុតដូចជាព�ើងដដរសេរះព�្រ៊ូវបានចាប់ពផតែើម្ ំព�ើង

(្រូមពមើលពោលលៃ្ិនិងព្រចកតែបី្រញ្ញា៩៣:១១–

១៧)។សៃង់បានពរៀនរពបៀបពដើម្បីពដើរនិយា�និងព្រើច។

សៃង់បានពរៀនរពបៀបពដើម្បីព្វើការអាននិងមានៃំោក់ៃំនង

ជាមួ�មនុ្រ្ស។

សបាកដណា្រ់រពបៀបដដលសេរះអមាចា្រ់«ចពសមើន

វ័�្ ំព�ើង»េឺសតូវបានកត់សតាពៅក្នុងលូកា២:៥២៖

«សេរះព�្រ៊ូវក៏កាន់ដត្ ំសបកបពោ�សបាជាញារឹតដតពសចើន

ព�ើងព�ើ�ជាៃបីោប់សេរះ�ឫៃ័�ដល់សេរះនិងចិតតែ

មនុ្រ្សផង»។

សប្រិនពបើព�ើងចង់កាលា�ដូចជាសេរះអង្គ្រព្គ្ររះពោរះ

ព�ើងសតូវព្វើតាមេំរូរប្រ់សៃង់។

ដូពច្រះចូរពមើលលំោំពនរះព�ើ�រកពមើលខលៃទួនព�ើងអំេបី

រពបៀបកាលា�ដូចជាសេរះព�្រ៊ូវសេបី្រ្ជាពរឿងអាេព្វើពៅបាន!

អ្នកកំពុងឈរនៅខគមនៃ

ជបមលភ្នំខាងវិញ្ញាណ

នោយពុំបរាកដចិត្តថានតើ

អ្នកមៃឧបករណ៍ឬមៃ

ការនរៀបចំបតឹមបតូវនដើម្ី

អៃុវត្តតាមនសចក្តីពិតខដល

អ្នករាៃទទួលននាះឬនទ។

សូមតរៀន្រសន្ថមតទៀ�៖

ែូមនមើលនមីហ�វទមី២

៩:២៨–២៩;នគលលទ្ឈិ

នឈិងនែចក្តមីែញ្ញា

១៣០:១៨–១៩។

«្បាជាញារឹតសតន្ចើនន�ើង»

សេរះបពងកើតេំនិតរប្រ់ព�ើងឲ្យមានលៃ្ភ្េដ៏អស្ចារ្យ

មួ�ពដើម្បីវា�តទមលៃដំពណើរការនិងអនុវតតែចំពណរះ

ដឹង។ព្រចកតែបីេិតការេណោជំោញដំពណើរការ

ោោ—េ័ត៌មានជាពសចើនដដលព�ើងអាចសបមូលបានេឺ

ព្រ្ើរដតោមៅនកំណត់!

ប៉ុដនតែដូចសេរះអង្គ្រព្គ្ររះដដរព�ើងដ្រវងរកសបាជាញារឹត

ដតពសចើនព�ើងេុំដមនសោន់ដតេ័ត៌មានពោរះពៃ។សបាជាញា

អាចពសបើេ័ត៌មានពោ�សតឹមសតូវ�ល់ជពសមើ្ររប្រ់ព�ើង

ព�ើ�ព្វើការ្រពសមចចិតតែបានល្អ។

ដអលព�ើរពជមអ៊ីថាលពម៉�្គក្នុងកូរ៉ុមទនេួកស្វក

ដប់េបីរោក់(១៨៦២–១៩៣៣)បានបពសងៀន

ថា«ការពសបើសបា្រ់ចំពណរះដឹងសតឹមសតូវបពងកើតឲ្យមាន

សបាជាញា»។ ១ពោកក៏បានេន្យល់អំេបីរពបៀបដដល

សេរះអង្គ្រព្គ្ររះបានៃៃួលសបាជាញាផងដដរ៖«សៃង់បាន

សបមូលចំពណរះដឹងតាមរ�ៈការ្រិកសានិងៃៃួលបាន

សបាជាញាតាមរ�ៈការអ្ិស្ឋានការេិតនិងកិច្ខិតខំ»។ ២

អាលមា៉ាបានបពសងៀនព�ពលមិនកូនសបុ្ររប្រ់ពោក

ថា«ចូរចងចាំព�ើ�ឲ្យពចរះមានសបាជាញាពៅក្នុង�ុវវ័�

រប្រ់កូនចុរះដមនព�ើ�ចូរពរៀនពៅក្នុង�ុវវ័�រប្រ់កូន

ឲ្យពចរះកាន់តាមសេរះបញ្ញតតែិទាំងឡា�ទនសេរះ»(អាលមា៉ា

៣៧:៣៥ការេូ្របញ្ជាក់បានបដនថែម)។្រូមេិតអំេបី

ពរឿងពនរះ៖ព្រចកតែបីជំពនឿ្រិកសានិងការពោរេសបតិបតតែិ

េសងបីក្រមតថែភ្េរប្រ់ព�ើងឲ្យៃៃួលបានចំពណរះដឹង

និងមានសបាជាញារឹតដតពសចើនព�ើង!

បរាជាញា
នតើអនែកអាចអនុវត្តនគលការណ៍ហននែចក្តមីជំននឿ

នឈិងការនគរព្បតឈិបត្តឈិនដើម្មីជួយអនែកឲ្យមាន

្បាជាញារឹតសតន្ចើនន�ើងនោយរនបៀបោ?

នតើការនធវើឲ្យមាន្បាជាញារឹតសតន្ចើនន�ើងអាចជួយ

អនែកឲ្យកាលាយកាន់សតដូចជា្ពរះអង្គែន្គ្ររះ

នោយរនបៀបោ?



5៤ លីអាហូណា

«កាន់សតធំ»

នបីទ�វមានមា�្ ំព�ើ�ខាលាំង។ពោកេឺជាមនុ្រ្សដដលសេរះេម្ពបីរពៅថា

«មានមា�្ ំ»(នបីទ�វៃបី១២:១៦)។ខញនុំេុំមានមា�្ ំព�ើ�។មា�រប្រ់នបីទ�វ

សតូវបានបពងកើតព�ើងពដើម្បី្រពសមចបាននូវ្រកម្មភ្េពផ្សងជាងមា�រប្រ់ខញនុំពោ�ស្រ

សេរះអមាចា្រ់មានកិច្ការពផ្សង្រសមាប់នបីទ�វ។នបីទ�វបាន្រង់្រំពៅដ្រវងរកអាហារ

្រសមាប់សេួស្រពោកព�ើ�ជួ�េួកពេព្វើដំពណើរឆលៃងកាត់

ៃបីរពហាស្ថាន។

រូបកា�រប្រ់ព�ើងមាននូវអវបីដដលព�ើងសតូវការពដើម្បី

រ្រ់ពៅព�ើ�រីករា�នឹងជបីវិតរដមងស្លាប់។ពោ�ស្រ

ការពរៀបចំរប្រ់សេរះទារកដដលពៃើបនឹងពកើតនឹងកាន់ដត្ ំបនតែិចមតែងៗ។

ព�ើងេុំចាំបាច់អភិវ�្ឍ្ររីរាង្គឬទដពជើងបដនថែមពៃៀតពេលព�ើងចា្រ់ពៅពោរះពៃ—ធ្តុទាំង

ពោរះបានបពងកើតរួចព�ើ�ដដលជាដផ្កមួ�ទនរូបកា�រប្រ់ព�ើង។េុំតសមូវឲ្យមានការោក់

ផ្គនុំអវបីពៃៀតព�ើ�!ប៉ុដនតែពដើម្បីឲ្យព�ើងបពសមើសេរះនិងអ្រ់អ្កដដលពៅជុំវិញព�ើងពោរះព�ើង

សតូវរកសា្រុខភ្េរូបកា�រប្រ់ព�ើង។

រូបកា�រប្រ់ព�ើងេឺជាសេរះវិហារបរិ្រុៃ្ឬជាផ្រះដដលបានបពងកើតយា៉ាងល្អឥតពខាចារះ

្រសមាប់វិញ្ញាណរប្រ់ព�ើង(្រូមពមើលកូរិន្ូ្រៃបី១៣:១៦–១៧;៦:១៩–២០)។

សបធ្នរ័្រុលអិមណិល្រុនបានបពសងៀនថា«អវបីក៏ពោ�ដដលជាអំពណា�ទានេបី

្ម្មជាតិពោរះរូបកា�រប្រ់អ្កេឺជាការបពងកើតដ៏្រំខាន់រប្រ់សេរះ។វាជាពរាងឧពបា្រ្

រប្រ់ស្ច់ឈាម—សេរះវិហារបរិ្រុៃ្្រសមាប់វិញ្ញាណអ្ក»។ ៣

រូបកា�រប្រ់ព�ើងអាចជួបនឹងឧប្រេ្គរូបកា�្ ងៃន់្ងៃរេិការភ្េនិងការឈឺចាប់

ពោ�ស្រព�ើងមានបៃេិពស្្ន៍ទនជបីវិតរដមងស្លាប់ប៉ុដនតែសេរះវរបិតា្រួេ៌បពងកើតរូបកា�

រប្រ់ព�ើងយា៉ាងល្អឥតពខាចារះពដើម្បី្រពសមចបាននូវឱកា្រដ៏មានពជាេជ័�ពៅក្នុងជបីវិត

ព�ើង។

សូមតរៀន្រសន្ថមតទៀ�៖

ែូមអានែុន្ទរកថាែននែឈិែមីទទូនៅនោយ្បធ្ន

រ័ែុលអឈិមណឈិលែុនសដលមានចំណងនជើង

ថា«ែូមថាវាយអំណរ្ុណដល់្ពរះ»។

«នពលនយើងនរៀនន្ចើនអំពមី្ពរះនយែ៊ូវ

្្មីែ្ទនយើងអ្ឈិវឌ្ឍជំននឿនលើ្ទង់ន្ចើន

ជាងមុនន�ើយចង់នធវើតាម្ ំរូ្ទង់

នោយឯកឯង»។

ជមីនប៊មីប៊មីងហាំ«នដើម្មីឲ្យអំណរ

បងប្ញូនបាននពញនលញ»Liahona,
សែវិច្ឈិកាឆ្នាំ២០១៧ទំព័រ៨៧។

សូមតរៀន្រសន្ថមតទៀ�៖

ែូមនមើលម៉ូស្យ២:២២,៤១។

រូ្ររាងកាយ
នតើការសថទាំរូបរាងកាយរបែ់អនែកទាក់ទង

នឹងការសថទាំវិញ្ញាណអនែកដូចនម្តចែ្រះ?

នតើអនែកនឹងផ្លាែ់ប្តញូរឬសកលម្អវមីែ្រះកនែញងការ

សថទាំដល់រូបកាយរបែ់អនែក?

«នកើននូវទមីគប់្ពរះ�ឫទ័យដល់្ពរះ»

ដអលព�ើរដជ្�វបីអ័រ�ូ�ិនក្នុងកូរ៉ុមទនេួកស្វកដប់េបីរោក់បាន

បពសងៀនថា«ច្រេក្ីពិតដ៏្ ំបំផុតដំបូងពេទនអ្រ់ទាំងភ្េអ្រ់កល្

ជានិច្ពោរះេឺថាសេរះស្រឡាញ់ចយើងពោ�អ្រ់េបីសេរះៃ័�សេរះកា�

សេរះបញ្ញាញាណនិងសេរះពចស្ដារប្រ់សទង់»។ ៤

សេរះស្រឡាញ់អ្នក។្រូម្បីដតពៅពេលអ្កមានអារម្មណ៍

ថាអ្កមិនល្អបំផុតកតែបីសៃង់ស្រឡាញ់អ្នក—ពោ�អ្រ់េបីកមាលាំង

ភ្េៃន់ពខសា�ចមងៃល់និងព្រចកតែបី្រង្ឃឹមរប្រ់អ្ក។ដូពច្រះពតើអ្ក

«ពកើននូវៃបីោប់សេរះ�ឫៃ័�ដល់សេរះ»ពោ�រពបៀបណា?អ្ក

បគ្ហាញសៃង់ថាអ្កស្រឡាញ់សៃង់វិញ!

មានសោមួ�ពោរះសេរះព�្រ៊ូវបានសបាប់េួក្រិ្រ្សសៃង់ថា

«ពបើអ្ករាល់ោនាស្រឡាញ់ខញនុំចូរកាន់តាមបញ្ញតតែិរប្រ់ខញនុំចុរះ»(�៉ូហាន

១៤:១៥)។ការពោរេសបតិបតតែិរប្រ់អ្កបគ្ហាញព្រចកតែបីស្រឡាញ់រប្រ់

អ្កចំពោរះសេរះ។ឆន្ៈរប្រ់អ្កពដើម្បីពោរេសបតិបតតែិក្នុង្រកម្មភ្េ

តិចតួចសបចាំទ្ងៃអាចពរៀបចំអ្កឲ្យពឆលៃើ�តបព�ើ�្រពសមចបាននូវពរឿង

កាន់ដតសបព្រើរព�ើងពៅពេលការអពញជើញរប្រ់សៃង់មានព�ើងពៅពេល

អោេត។

ជាទីោ្រ់បពរះហឫទ័យ�ល់បពរះ
នតើ្ពរះអង្គែន្គ្ររះបានបគ្ហាញថា្ទង់្ែឡាញ់

្ពរះវរបឈិតែួ្៌នោយរនបៀបោ?នតើនរឿងននរះ

បន្ងៀនអនែកអំពមី្ពរះនយែ៊ូវយ៉ាងដូចនម្តច?

នតើែកម្ភាពសដលមាន្បែឈិទ្ភាពែុចរិតអវមីែ្រះ

សដលអនែកអាចនធវើនៅន្ងៃនៃះនដើម្មីបគ្ហាញ

នែចក្តមី្ែឡាញ់របែ់អនែកចំនោរះ្ពរះ?
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កុំណ�់ចុំ្ុំ

 ១. ពជមអ៊ិថាល់ពម�្គThe Articles of Faith 12thបានពបារះេុម្ព

(្នាំ១៩២៤)ៃំេ័រ៩០។

 ២. ពជមអ៊ិថាល់ពម�្គJesus the Christ(្នាំ១៩១៦)ៃំេ័រ១១២។

 ៣. រ័្រុលអិមណិល្រុន« We Are Children of God»
Ensign,ដខវិច្ិកា្នាំ១៩៩៨ៃំេ័រ៨៥។

 ៤. ដជ្�វបីអ័រ�ូ�ិន« Tomorrow the Lord Will Do 
Wonders among You»Liahona,ដខឧ្រភ្្នាំ២០១៦

ៃំេ័រ១២៧។

 ៥.�ិនរីប៊ីអាវរីង«True Friends»Liahona,ដខឧ្រភ្្នាំ

២០០២ៃំេ័រ២៩។

 ៦. ពដើម ប្ីកមាលាំងទន�ុវជន(កូនព្រៀវពៅ្ នាំ២០១១)ៃំេ័រ១៦។

«នកើននូវទមីគប់ចឈិត្តមនុែសែ»

េួរឲ្យភ្ញាក់ពផ្អើលណា្រ់!ការមានអ្កតាមអ្កពសចើនបំផុតពៅក្នុងសបេ័ន្ផ្សេវផសា�

្រង្គមពុំដមនមានន័�ថាអ្ក«ពកើននូវៃបីោប់ចិតតែមនុ្រ្ស»ពៃ។

សេរះព�្រ៊ូវបានបគ្ហាញនូវរពបៀបមួ�ពផ្សងអំេបីការជរះឥៃ្ិេលដល់មនុ្រ្ស

ដទៃ—និងអ្កដដលសៃង់បានអនុញ្ញាតឲ្យជរះឥៃ្ិេលពលើសៃង់។សៃង់«យាង

ចុរះព�ើងព្វើការល្អ»...ដ្ិតសេរះបានេង់ជាមួ�នឹងសៃង់»

(កិច្ការ១០:៣៨)។

មានមតែងពោរះសបធ្ន�ិនរីប៊ីអាវរិងៃបីសបឹកសាៃបីេបីរក្នុង

េណៈសបធ្នៃបីមួ�មានសបស្្រន៍ដូពច្រះ«ខញនុំពៅដតចាំហាក់

ដូចវាជាទ្ងៃពនរះអញ្ឹងអំេបីមិតតែិភកតែិដដលមានឥៃ្ិេលព្វើឲ្យជបីវិតរប្រ់ខញនុំ

មានព្រចកតែបីល្អតាំងេបី�ូរមកព�ើ�។េួកពេបានស្លាប់អ្រ់ព�ើ�ប៉ុដនតែអនុ្រសាវរី�៍ទន

ព្រចកតែបីស្រឡាញ់េំរូព្រចកតែបីជំពនឿនិងៃបីបោទាល់រប្រ់េួកពេពៅដតពលើក្រ្ទួ�ដល់ខញនុំ»។ ៥

អ្កអាចបពងកើននូវឥៃ្ិេលរប្រ់អ្កតាមរ�ៈការព្វើជាមិតតែមានាក់ដដលមានឥៃ្ិេលពលើ

អ្កដទៃ្រសមាប់ព្រចកតែបីល្អ!ចដើម្ីកមាលាំងននយុវជនបពសងៀនអ្កអំេបីរពបៀប៖«បគ្ហាញេបី

ចំណាប់អារម្មណ៍ដ៏េិតសបាកដពៅដល់អ្កដទៃពៃៀតចូរញញឹមនិងព្វើឲ្យេួកពេដឹងថាអ្ក

ខវល់ខាវា�េបីេួកពេ។ចូរសបសេឹតតែិជាមួ�មនុ្រ្សសេប់រូបពោ�ការពោរេនិង្រុភ្េរាបស្

ពចៀ្រវាងេបីការកាត់ព្រចកតែបីនិងការរិរះេន់អ្កទាំងឡា�ដដលពៅជុំវិញអ្ក...ចូរខំព្វើជា

មិតតែភក្ិនឹងអ្កទាំងឡា�ដដលមានការពអៀនខាមៅ្រឬឯពកាអ្កដដលមានតសមូវការេិព្រ្រ

ឬមានអារម្មណ៍ថាសតូវបានពេពបារះបង់ពចាល»។ ៦

្រូមេិតអំេបីបុេ្គលមានាក់ៗពៅពេលអ្ក្ររព្រើរនិងពោរេពោ�ពស្មៅរះ—ចំពោរះបុេ្គល

ដដលអ្កគាប់េិត្។ពតើមានបុេ្គលិកលក្ខណៈអវបីខលៃរះដដលេួកពេបានអភិវ�្ឍដដលរំឭកអ្ក

អំេបីសេរះព�្រ៊ូវសេបី្រ្?ពោ�ស្រដូចជាមិតតែល្អរប្រ់ព�ើងដដរពោរះមិតតែដ៏ល្អបំផុតរប្រ់

ព�ើងេឺសេរះព�្រ៊ូវសេបី្រ្និងេំរូរប្រ់សៃង់េឺជាបុេ្គលមានាក់ដដលព�ើងចង់ព្វើតាម!

អវមីៗទាំងអែ់មានទំនាក់ទំនងគនា

«សេរះព�្រ៊ូវក៏កាន់ដត្ ំសបកបពោ�សបាជាញារឹតដតពសចើន

ព�ើងព�ើ�ជាៃបីោប់សេរះ�ឫៃ័�ដល់សេរះនិងចិតតែមនុ្រ្ស

ផង»(លូកា២:៥២)។ពៅពេលអ្កព្វើតាមលំោំរប្រ់

សេរះអង្គ្រព្គ្ររះ្រតែបីេបីការរីកចពសមើនពោរះអ្កនឹងរកព�ើញថាធ្តុ

ទាំងពោរះព្វើការរួមោនាយា៉ាងល្អឥតពខាចារះព�ើ�អ្កនឹងដសបកាលា�

កាន់ដតដូចសៃង់។េំនិតរូបកា�និងវិញ្ញាណរប្រ់អ្កនឹងព្វើ

ការរួមោនា្រសមាប់ព្រចកតែបីល្អរប្រ់អ្កព�ើ�អ្កអាចនឹងផតែល់េរ

ដល់មនុ្រ្សជាពសចើនព�ើ�«បពសមើ[សេរះ]ឲ្យអ្រ់េបីចិតតែអ្រ់

េបីេលំអ្រ់េបីេំនិតព�ើ�អ្រ់េបីកមាលាំង»!(ពោលលៃ្ិនិង

ព្រចក្បី្រញ្ញា៤:២)។◼
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ជាទីោ្រ់ចិ�្មនុស្ស
នតើអនែកអាចកាលាយជាមឈិត្តកាន់សត្បនែើរន�ើងចំនោរះ

អែ់អនែកសដលនៅជុំវិញអនែកតាមរនបៀបោែ្រះ?

នតើការនធវើតាម្ ំរូរបែ់្ពរះអង្គែន្គ្ររះែ្តមីពមី«យង

ចុរះន�ើងនធវើការល្»បនងកើនឥទ្ឈិពលែុចរិតរបែ់អនែក

ជាមួយមនុែសែដហទនោយរនបៀបោ?

សូមតរៀន្រសន្ថម៖

ែូមនធវើជាមឈិត្តដូចជាអាំម៉ូននធវើ

ចំនោរះនែ្តចឡាម៉ូហណ។ែូមនមើល

អាលមា៉ា១៧:១៩–១៨:៤១។
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តោយតគៀនីនីមា៉ាណូត្៉ា

កា
លែ្នុំយរៀៃយៅវិទយាល័េក្ូបង្ឹ្រយលើ្រទមងៃៃ់

បាៃសូមែ្នុំឲ្ចូលរួម្ររីឡាយលើ្រទមងៃៃ់។

ែ្នុំបាៃៃរិយេថា«អត់យទសូម

អរ្ុេ!យនារះ្ ុំខមៃជាអ្រីខដលែ្នុំចង់យធ្ើយទ»។

ប៉ុខៃ្គ្ត់យៅខតបៃ្សួរែ្នុំ្ រីយរឿងយនារះ។អស់យ្ល

ជាយកចើៃសបាដាហ៍។

យៅទរីបំផ្ុតែ្នុំបាៃសា្រល្បង្ររីឡាយលើ្រទមងៃៃ់

យនារះ។គ្ត់ៃរិយេកតូវណាស់៖ែ្នុំ្ រិតជាចូលចរិត្

្ររីឡាយលើ្រទមងៃៃ់ណាស់។កបា្រដណាស់យៅកគ្ដំបូង

វាចខមលែ្របៃ្រិចសកមាប់ែ្នុំែលែលួៃកបាេរបស់ែ្នុំ្ ុំធាលាប់យធ្ើ

អ្រីដូចយៃរះ្ រីមុៃយឡើេ។ប៉ុខៃ្ែ្នុំរិតខតមាៃអារម្េ៍

ចូលចរិត្រោរហាត់កបាេខបបយនារះ។ែ្នុំ្រ៏ចូលចរិត្មរិត្

រួមក្រុមរបស់ែ្នុំៃរិងរោរកប្រួតផ្ងខដរ។យហើេែ្នុំបាៃ

ចាប់យផ្្ើមយធ្ើវាបាៃយ៉ាងល្អ។

ឥឡយូវយៃរះ្ររីឡាយលើ្រទមងៃៃ់្ ឺជាខផ្នែ្រដ៏ធំមួេនៃជរីវិត

ែ្នុំ។ែ្នុំបាៃហាត់សមវាយរៀងរាល់ន្ងៃយ៉ាងយហាចណាស់

្រីរយៅបរីយមា៉ាងយោេយលើ្រទមងៃៃ់អងគេនុេយងើបៗរោរយលើ្រ

ទមងៃៃ់កតឹមសាមបនារាប់ម្រយទៀតយលើ្រឲ្ផ្ុតនដៃរិង

រោរយលើ្រទមងៃៃ់ឲ្ផ្ុតនដៃឹងោ្រ់ចុរះម្រវិញ។(យហើេ

កបសរិៃយបើអនែ្រ្ ុំដឹង្ រីរោរយលើ្រទាំងយនារះសូម្រុំបារម្ភ—

្រីដំបូងែ្នុំ្រ៏អត់ដឹងផ្ងខដរ!)

ដូចជា្ររិច្រោរជាយកចើៃខដរ្ររីឡាយលើ្រទមងៃៃ់កតូវរោរ

យ្លយវោៃរិងរោរអត់ធ្ត់យហើេជួៃរោលអាចមាៃ

តសចក្ីសណនាុំរ្រស់កីឡាករតលើកទមងៃន់
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ែគរ្ីររួយអាចយ្្ើឲ្យមានការ្លាស់ប្តលូររួយដ៏្ ំ—សូរ្ីខតយៅក្ននុងការ្បកួតកីឡាយលើកទរ្ងន់ក្តី។

រោរ្រិបា្រ។សំណាងល្អក្ួសាររបស់ែ្នុំយលើ្រទឹ្រចរិត្

ែ្នុំជាៃរិច្យទារះបរីយៅយ្លែ្នុំរអ៊ូរទាំអំ្រីរោរឈឺែលែលួៃកបាេ

ខដលែ្នុំមាៃ្រ្រី(វាយ្រើតយឡើងញឹ្រញាប់)។ឪ្ុ្ររបស់

ែ្នុំយកតៀម្ ង់ទឹ្រ្រ្រៃរិងោ្រ្យលើ្រទឹ្រចរិត្ដល់ែ្នុំជាៃរិច្

យ្លែ្នុំម្រដល់ផ្្ទរះវិញបនារាប់្ រីរោរហាត់សម។យហើេ

មាតាេរបស់ែ្នុំលរះបង់ជាៃរិច្យដើម្បរីែ្នុំអាចយៅចូលរួម្រនែនុង

រោរកប្រួតបាៃ។

្រីរបរីឆ្នាំមុៃែ្នុំបាៃយៅចូលរួមរោរកប្រួតមួេយៅ

ហ្រីឡាយដហ្រីយ៉ារដ្ឋភរីលស៊ីយៃៀៃស.រ.អា.។ែ្នុំមាៃ

្រ្រីរំយភើបយដើម្បរីកប្រួតជាមួេ្ររីឡា្ររយលើ្រទមងៃៃ់ម្រ

្រីក្ប់កបយទសទាំងអស់ប៉ុខៃ្ែ្នុំក្ួេបារម្ភបៃ្រិចអំ្រី

រោរយៅឆ្ងាេ្ រីក្ួសាររបស់ែ្នុំ។យដើម្បរីយធ្ើវាឲ្ង្េ

កសួលមាតាេរបស់ែ្នុំបាៃសៃយាថាយផ្្ើសារជាែ្ម្រីរៃរិង

សារលរិែរិតដ៏បំផ្ុស្ំៃរិតយរៀងរាល់ន្ងៃឲ្ែ្នុំ។

យៅេប់្ រីមុៃរោរកប្រួតយ្រ្ងៗមួេចំៃួៃបាៃយធ្ើ

្រីធរីជប់យលៀងមួេ។ែ្នុំបាៃ្ រិតថាវាជារោរល្អយដើម្បរីយៅ

្រិធរីជប់យលៀងយនារះដូយចនែរះមរិត្រួមបៃ្ទប់របស់ែ្នុំៃរិងែ្នុំបាៃ

យៅ្ រិធរីជប់យលៀងយនារះ។ប៉ុខៃ្រំយ្ចយនារះែ្នុំបាៃដឹងថា

វា្ ុំខមៃជា្ រិធរីជប់យលៀងខដលែ្នុំចូលចរិត្យឡើេ។មាៃ

េុវវ័េខដលផ្ឹ្រយក្ឿងកសវឹងជ្រ់បារីៃរិយេោ្រ្

អសុរសៃរិងរាំមរិៃសមរម្។ែ្នុំបាៃដឹងថាែ្នុំមរិៃ្ ួរយៅ

ទរីយនារះយឡើេប៉ុខៃ្ែ្នុំបារម្ភខាលាចមរិត្រួមបៃ្ទប់្ រិតចខមលែ្រ្ រី

ែ្នុំ។ឬ្ររីឡា្ររយផ្្សងយទៀតអាច្ រិតចខមលែ្រ្ រីែ្នុំ។

ៃរិយេៃូវអ្រីទាំងយនារះយហើេយេើងបាៃយចញ្ រី្ រិធរី

ជប់យលៀងយនារះ។

យៅក្ឹ្របនារាប់ម្រយេើងបាៃដឹងថាមរិៃេូរប៉ុនាមៃ

បនារាប់្ រីយេើងបាៃចា្រយចញម្រយ្រ្ងៗខដលយៅ្រនែនុង

្រិធរីជប់យលៀងយនារះកតូវបាៃចាប់ែលែលួៃយហើេដ្រយចញ្ រី

រោរកប្រួតយោេសាររោរផ្ឹ្រកសាៃរិងជ្រ់ថានាំយញៀៃ។

កបសរិៃយបើែ្នុំ្ ុំកតូវបាៃបំផ្ុស្ំៃរិតឲ្ចាំែ្ម្រីររបស់

មាតាេែ្នុំយទយនារះែ្នុំអាចកតូវបាៃដ្រយចញ្ រីរោរកប្រួត

ផ្ងខដរ។ទរីបំផ្ុតែ្នុំបាៃឈនែរះចំណាត់ថានា្រ់យលែមួេ

ដូយចនែរះែ្នុំ្ រិតជាមាៃអំេរ្ុេណាស់ខដលែ្នុំបាៃចូល

រួមរោរកប្រួតយនារះ។(ែ្នុំ្ រិតថាែ្នុំខ្លែងអំេរ្ុេដល់

មាតាេែ្នុំយរៀងរាល់ន្ងៃសកមាប់រោរយផ្្ើសារយៅែ្នុំ)។

រោរឈនែរះរោរកប្រួតយលើ្រទមងៃៃ់្ ឺជា្ រជ័េដ៏ចបាស់

ក្រខឡតៃរិងភាលាមៗម្រ្រីរោររ្រសាបទបញ្ញត្រិ។ប៉ុខៃ្

យគ្លលទ្ធរិៃរិងយសច្រ្រីសញ្ញា៨៧:៨្ុំបាៃខចងថា

«ចូរឈរយៅ្រនែនុងទរីបរិសុទ្ធទាំងឡាេដូយចនែរះអនែ្រអាច

ឈនែរះរោរកប្រួតយលើ្រទមងៃៃ់យនារះយទ»។យហើេេ៉ូហាៃ

១៤:១៥្ុំបាៃខចងថា«កបសរិៃយបើអនែ្រចង់បាៃ្ រជ័េ

ភាលាមៗចូររោៃ់តាមបញ្ញត្រិរបស់ែ្នុំ»យទ។ក្រះអមាចាស់

កបទាៃ្ រដល់យេើងយោេសារកទង់កសឡាញ់យេើង។

យហើេយេើង្ យាយមឲ្បរិសុទ្ធយហើេយគ្រ្កបតរិបត្រិ

យោេសារយេើងទុ្រចរិត្ៃរិងកសឡាញ់ក្រះអមាចាស់។◼

អ្នកនិពន្រ្រ់ចៅរដ្ឋកាលីហ្ជូញ៉ា្រ.រ.អា.។

ប៉ុខៃ្យករោេម្រមាៃអ្រីមួេបាៃផ្ុស្រនែនុងចរិត្ែ្នុំ៖

«ចូរឈរយៅ្រនែនុងទរីបរិសុទ្ធ»។

ឃ្លាយនារះវាយៅ្រនែនុងែ្ម្រីរខដលែ្នុំយ្ញចរិត្យហើេជា

ែ្ម្រីរមួេខដលមាតាេរបស់ែ្នុំបាៃយផ្្ើឲ្ែ្នុំរោល្ រីក្ឹ្រ៖

យគ្លលទ្ធរិៃរិងយសច្រ្រីសញ្ញា៨៧:៨៖«ឈរយៅ្រនែនុង

ទរីបរិសុទ្ធទាំងឡាេយហើេសូម្រុំយរើយឡើេរហូតដល់

ន្ងៃនៃក្រះអមាចាស់ម្រដល់ដ្បរិតយមើលចុរះន្ងៃយនារះៃឹងម្រ

ដល់យ៉ាងឆ្ប់រហ័ស។អាខម៉ៃ»។

ែ្នុំ្ ុំដឹង្ រីមូលយហតុខដលមាតាេែ្នុំយផ្្ើែ្ម្រីរយនារះឲ្ែ្នុំ

យៅន្ងៃយនារះយឡើេប៉ុខៃ្វាជាែ្ម្រីរមួេខដលែ្នុំចូលចរិត្

យ្ញមួេជរីវិតរបស់ែ្នុំ។ែ្នុំបាៃទយៃ្ទញវាចាំតាំង្ រី

អាេុកបាំបរីឆ្នាំយហើេវារំឭ្រែ្នុំម្ងយហើេម្ងយទៀតយហើេ

មាៃចរិត្រោលាហាៃយគ្រ្កបតរិបត្រិៃរិងឈររោរោរអ្រីខដល

ែ្នុំយជឿ។

«ចូរឈរយៅ្រនែនុងទរីបរិសុទ្ធ»។

ែ្នុំបាៃៃរិយេយៅមរិត្រួមបៃ្ទប់របស់ែ្នុំថា«ែ្នុំយៅ

យហើេ»។ែ្នុំបាៃ្ ៃ្ល់អំ្រីែ្ម្រីរខដលមាតាេែ្នុំបាៃយផ្្ើ

ឲ្ែ្នុំរោល្ រីក្ឹ្រមរិញ។«យៃរះ្ ុំខមៃជា្រខៃលែងខដលែ្នុំ

្ួរយៅយទ»។

មរិត្របស់ែ្នុំបាៃកបាប់ែ្នុំថានាង្រ៏្ ុំចង់យៅទរីយនារះ

ផ្ងខដរ។គ្ត់្ ុំមាៃអារម្េ៍ល្អខដរប៉ុខៃ្យោេ្ ុំចង់

យៅខតឯងយហើេកតូវបាៃយ្យមើលយ�ើញថាជាមៃុស្ស

យៅយកៅសងគេម។នាងបាៃអរ្ុេែ្នុំខដលែ្នុំបាៃ

នដ ើម្ី ឈរ ឲ្យ រងឹមានំតសចក្ីសណនាុំរ្រស់កីឡាករតលើកទមងៃន់



5៨ លីអាហូណា

ទបើ អ្ក រល់ គ្នា ទសឡាញ់ ែ្នុំ
ទោយ គណៈទបធាន យុវនារី ្រូទៅ

រាវចោ�ុវវ័�សបចាំ្ នាំ២០១៩េឺជាការពៅឲ្យ

ព្វើ្រកម្មភ្េ—ជាការអពញជើញពោ�ផ្ទាល់េបី

សេរះអង្គ្រព្គ្ររះរប្រ់ព�ើង។ពតើអ្កមានការតាំងចិតតែ

ទាំងស្រុងដដរឬពៃ?ពតើអ្កស្រឡាញ់សៃង់ដដរឬពៃ?

ពតើអ្កមានឆន្ៈពដើរតាមស្នាមសេរះបាៃសៃង់ដដរឬពៃ?

សេរះអង្គ្រព្គ្ររះព�្រ៊ូវសេបី្រ្រប្រ់ព�ើងបានព្វើអវបីៗ

្រសមាប់ព�ើងដដលព�ើងេុំអាចព្វើ្រសមាប់ខលៃទួនព�ើង

បាន។ពតើសៃង់បានព្រ្ើឲ្យព�ើងព្វើអវបីខលៃរះពដើម្បីតប្រ្ងវិញ

ពោរះ?សៃង់បានព្រ្ើថាព�ើងសតូវពោរេបៃបញ្ញតតែិរប្រ់

សៃង់ពដើម្បីព�ើងអាចបានេរពោ�មានសេរះវិញ្ញាណ

រប្រ់សៃង់េង់ពៅជាមួ�េួកព�ើងជានិច្(្រូមពមើល

មរ៉ូទណ៤:៣)។

បៃបញ្ញតតែិេឺជាអំពណា�ទនព្រចកតែបីស្រឡាញ់។

សេរះអង្គ្រព្គ្ររះបានមានសេរះបន្ទូលយា៉ាងស្មញ្ញថា

«ពបើអ្ករាល់ោនាស្រឡាញ់ខញនុំចូរកាន់តាមបញ្ញតតែិរប្រ់ខញនុំ

ចុរះ»ប៉ុដនតែចហតុអ្ី?ពោ�ស្រសៃង់ស្រឡាញ់ប្អទូនៗ!

សៃង់្រេវសេរះៃ័�ឲ្យប្អជូនៗ្របបា�រីករា�។សៃង់្រេវ

សេរះៃ័�ឲ្យជបីវិតរប្រ់ប្អជូនៗពោរពេញពោ�អំណរនិង

លៃ្ភ្េោោរាប់មិនអ្រ់។សៃង់្រេវសេរះៃ័�ឲ្យប្អជូន

មាន្រុវតថែិភ្េព�ើ�សតូវបានការោរេបីព្រចកតែបីអាសកក់

ទនេិភេពោក។សៃង់្រេវសេរះៃ័�ចាក់សេរះេរពលើប្អជូន

ដដលពសចើនពលើ្រលុប«ដដលនឹងោមៅនកដនលៃងល្មមៃុក

បានពៃ»(នបីទ�វៃបី៣២៤:១០)។សៃង់្រេវសេរះៃ័�

ឲ្យប្អជូនសត�ប់ពៅព�ើ�រ្រ់ពៅជាមួ�សៃង់មតែងពៃៀត

និងកាលា�ជាអ្កៃៃួលទាននូវេរជ័�ទាំងអ្រ់ដដល

សេរះវរបិតា្រួេ៌បាន្រនយា។

្រូមចាំជានិច្េបីៃំ�ំដដលសេរះវរបិតា្រួេ៌ស្រឡាញ់

បុសតាបុសតបីរប្រ់សៃង់។សៃង់មានព្រចកតែបីស្រឡាញ់

ដ៏ល្អឥតពខាចារះ្រសមាប់ប្អទូន។ប្អទូនអាចបគ្ហាញ

ព្រចក្បីស្រឡាញ់រប្រ់ប្អទូនចំពោរះសេរះតាមរ�ៈការពោរេ

បៃបញ្ញតតែិរប្រ់សៃង់។្រកម្មភ្េ្រុចរិតរប្រ់ប្អទូននឹង

ោំមកនូវេរជ័�ដ៏ម�ិមាដល់ប្អទូននិងអ្រ់អ្កដដល

ពៅជុំវិញប្អទូន។

ដូចេយាការីរប្រ់ព�ើងសបធ្នរ័្រុលអិម

ណិល្រុនបានមានសបស្្រន៍ថា៖«េួកព�ើង

សតូវការប្អទូនៗពៅជាមួ�ព�ើងពៅក្នុងកងៃ័េ�ុវវ័�

រប្រ់សេរះអមាចា្រ់ពនរះ។អវបីៗនឹងមិនពៅដដដលពៃពបើ

ោមៅនប្អទូនៗ!»ពោកបានអពញជើញប្អទូនឲ្យ«ពសកាកឈរ

ព�ើង[ព�ើ�]ព្វើពផ្សងេបីេិភេពោក»តាមរ�ៈ

ការរ្រ់ពៅតាមបៃោឋានពៅក្នុងចដើម្ីកមាលាំងននយុវជន

និងតាមរ�ៈការពោរេតាមបៃបញ្ញតតែិ—ពដើម្បី«ពមើល

ឲ្យដូចមាន្រំព�ងដូចព្វើ្រកម្មភ្េដូចនិង

ព្រលៃៀកោក់ដូច្រិ្រ្សដ៏េិតរប្រ់សេរះព�្រ៊ូវសេបី្រ្»

(«Hope of Israel»[ការសបជុំ្ម្មនិោឋាន

�ុវវ័�ទ្ងៃៃបី៣ដខមិ្ុោ្នាំ២០១៨]ៃំេ័រ៨

HopeOfIsrael .lds .org)។

រាវចនាម៉្ដូ�ឆល្ នាុំ២0១9

ទបធាន យុវនារី ្រូទៅ ស៊មីទស្ទើរ បូនី ទអច្ ែ័រែុន ( កណាតាល ),  

ស៊មីទស្ទើរ មីតែល លីន ទទកក ្រីទបឹកសា ្រី មួយ ( ខាង ទែវង )  

និង ស៊មីទស្ទើរ ទរ៉ទបកា លីន ទកាវិន ្រីទបឹកសា ្រី ពីរ ( ខាង ស្តាំ ) ។

ទបធាន យុវជន ្រូទៅ ស្ទីវិន ែ័បុលយូ អូវិន ( កណាតាល ),  

បងទបុស ែូកាលាស ឌី ហូមស៍ ្រីទបឹកសា ្រីមួយ ( ខាងទែវង ),  

អិម យ៉ូតសប ទទបាហវ ្រីទបឹកសា្រីពីរ ( ខាង ស្ដាំ ) ។

ទបើ អ្ក រល់ គ្នា ទសឡាញ់ ែ្នុំ  

ច្ូរ កាន់ តាម បញ្ញែ្ិ របស់ ែ្នុំ ច្ុរះ 
យ៉ូហ្ន ១៤:១៥
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ពៅពេលប្អទូនេយាយាមពោរេតាមសេរះអមាចា្រ់និង

េួកេយាការីរប្រ់សៃង់ពោរះអំណាចទនសេរះវិញ្ញាណបរិ្រុៃ្

នឹងបំពេញប្អទូនពោ�ព្រចកតែបីស្រឡាញ់រប្រ់សេរះព�ើ�

ដ្លៃងៃបីបោទាល់ដល់ប្អទូនអំេបីអតតែ្រញ្ញាណដ៏ពៃវភ្េរប្រ់

ប្អទូនថាជាបុសតាឬបុសតបីរប្រ់សេរះ។េរជ័�ទាំងពោរះ

រីកចពសមើនពៅពេលប្អទូនេយាយាមរ្រ់ពៅពោ�្រុចរិត។

សេរះអមាចា្រ់និងេយាការីៃុកចិតតែពលើប្អទូន។សៃង់និងពោក

ស្រឡាញ់ប្អទូន។ព�ើង្រនយាថាៃំនុកចិតតែការធ្ោ

អរះអាងដល់ខលៃទួនឯងនិងការលួងពោមដ៏អស្ចារ្យពកើតមាន

ព�ើងពៅពេលប្អទូនពោរេនិងរកសាបៃបញ្ញតតែិ។

ច្ូរ កាន់ តាម បញ្ញែ្ិ របស់ ែ្នុំ ច្ុរះ
ទោយ គណៈទបធាន យុវជន ្រូទៅ

ព្ើ
ប្អទូនធ្លាប់េិតថា«ពតើខញនុំអាចបគ្ហាញសេរះវរបិតា្រួេ៌

ថាខញនុំេិតជាចង់ឲ្យសៃង់ពឆលៃើ�តបការអ្ិស្ឋាន

និងសបទានេរដល់ខញនុំពោ�រពបៀបណា?»ដដរឬពៃ?

សេរះអង្គ្រព្គ្ររះសេរះព�្រ៊ូវសេបី្រ្បានសបទានេនលៃឹរះមួ�

ពៅពេលសៃង់មានបន្ទូលថា«ពបើអ្ករាល់ោនាស្រឡាញ់ខញនុំ

ចូរកាន់តាមបញ្ញតតែិរប្រ់ខញនុំចុរះ»(�៉ូហាន១៤:១៥)។

និយា�មយា៉ាងពៃៀតេឺព�ើងបគ្ហាញព្រចក្បីស្រឡាញ់

រប្រ់ព�ើងចំពោរះសេរះវរបិតា្រួេ៌ពោ�ការពោរេតាម

សេរះបញ្ញតតែិរប្រ់សៃង់។

ជួលកាលចពមលៃើ�េុំសតូវបានពឆលៃើ�តបពៅតាម

ពេលពវោឬតាមរពបៀបដដលព�ើងរំេឹងចង់បានព�ើ�

ព�ើ�ព�ើងអាចសតូវបានល្ទួងឲ្យពបារះបង់ឬឈប់ពោរេ

សបតិបតតែិ។ប៉ុដនតែសប្រិនពបើព�ើងអត់្្មត់ព�ើ�ស្តាប់

ពោរះសេរះអមាចា្រ់នឹងពឆលៃើ�តបតាមពេលពវោនិងតាម

រពបៀបរប្រ់សៃង់។សៃង់ពឆលៃើ�តបការអ្ិស្ឋានដ៏្រុចរិត

ជានិច្។សៃង់សបទានេរដល់មនុ្រ្សដដលពោរេសបតិបតតែិ

ជានិច្(្រូមពមើលម៉ូស្�២:២១–២៤)។

េិភេពោកបពសងៀនថាព្រចកតែបីស្រឡាញ់េុំមាន

ការៃៃួលខុ្រសតូវព�ើ�។ផ្នុ�ពៅវិញការពោរះមិនេិត

ពៃ។ព្រចកតែបីស្រឡាញ់រប្រ់ព�ើងចំពោរះសេរះសតូវបាន

បគ្ហាញតាមរ�ៈឆន្ៈនិងភ្េឧ្រសា�៍រប្រ់ព�ើងក្នុង

ការកាន់តាមបៃបញ្ញតតែិរប្រ់សៃង់។

សេរះអង្គ្រព្គ្ររះបានបពសងៀនថា«ព្រចក្បីេិត

ពោរះនឹងពសបា្រឲ្យអ្ករាល់ោនាបានរួច»(�៉ូហាន

៨:៣២)។េយាការីអាលមា៉ាបានសបកា្របដនថែមថា

«ព្រចក្បីៃុច្រិតេុំដដលជា្រុភមង្គលព�ើ�»(អាលមា៉ា

៤១:១០)។ព�ើ�តាមរ�ៈេយាការី�៉ូដ្រប្រ្ម៊ី្

ពោរះសេរះអមាចា្រ់បានបពសងៀនថា«មានសកឹត្យវិន័�មួ�

ដ៏េុំអាចដកពចញបានដដលបានព្វើពៅឋាន្រួេ៌មុន

កំពណើតពោកិ�មកពម៉លៃរះដដលសេប់សេរះេរទាំងអ្រ់ដផ្អក

ពៅពលើ—ព�ើ�កាលណាព�ើងបានសេរះេរណាមួ�

េបីសេរះពោរះេឺពោ�ស្រការពោរេដល់សកឹត្យវិន័�

ពោរះដដលសេរះេរពោរះដផ្អកពៅពលើ»(ពោលលៃ្ិនិង

ព្រចកតែបី្រញ្ញា១៣០:២០–២១)។

្រុភមង្គលេរជ័�និងការដណោំពកើតព�ើង

តាមរ�ៈការពោរេសបតិបតតែិ។សេរះវរបិតា្រួេ៌

្រេវសេរះៃ័�ឲ្យអ្ករីករា�ព�ើ�មានព្ររីភ្េ

ពោ�ស្រសៃង់ស្រឡាញ់អ្កព�ើ�ថាពោរះជាមូលព�តុ

ដដលសៃង់បានសបទានបៃបញ្ញតតែិរប្រ់សៃង់។ពដើម្បី

ដ្រវងរកភ្េ្រុខស្នតែដដលេិភេពោកពនរះោមៅន

ព�ើងសតូវដតពរៀនថាការចុរះចូលពៅនឹងសេរះៃ័�រប្រ់

សេរះវរបិតា្រួេ៌េឺជារពបៀបដតមួ�េត់ព្ពរះពៅកាន់

្រុភមង្គល។

សេរះវរបិតា្រេវសេរះៃ័�ឲ្យប្អទូនដ្រវងរក្រុភមង្គល

អ្រ់កល្ជានិច្។េួកេយាការីរប្រ់សៃង់ចង់ឲ្យប្អទូន

រកព�ើញអំណរដ៏ពសចើនពលើ្រលុប។ព�ើងចង់ឲ្យប្អទូនរក

ព�ើញភ្េ្រុខស្នតែដដលព�ើងបានរកព�ើញពៅក្នុង

ការព្វើតាមសេរះអង្គ្រព្គ្ររះ។ពដើរពលើផលៃទូវដដលសៃង់បាន

េូ្រ(្រូមពមើល«ខញនុំនឹងពដើរតាមសេរះអង្គ»ទំនុកតចម្កើង

ពលខ១៣៥)។ចូរពសជើ្រពរើ្រពោរេសបតិបតតែិឆន្ៈរប្រ់

ប្អទូនពដើម្បីពោរេសបតិបតតែិនឹងដឹកោំពៅរកព្ររីភ្េនិង

្រុភមង្គល។◼
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រាៃនធ្វើការជា

មេធាវី

នឈិ
មិតតែ្រញ្ញាទនេិ្បីស្សកាម៉ង់ក្នុងពេលៃៃួល

ទានអាហារ�ប់ចុងពសកា�រប្រ់សេរះអមាចា្រ់េឺ

ជាពរឿងដ៏អស្ចារ្យពដើម្បី្រញជឹងេិត។នំបុ័ងនិង

ៃឹកតំណាងឲ្យសេរះកា�និងពោ�ិតរប្រ់សៃង់ដដល

ជានំបុ័ងជបីវិតនិងជាៃឹករ្រ់(្រូមពមើល�៉ូហាន

៤:១០)ដដលរំឭកព�ើងយា៉ាងៃន់ភលៃន់អំេបីតទមលៃដដល

សៃង់បានបង់ទ្លៃក្នុងការពសបា្រពោរះព�ើង។ពៅពេល

កាច់នំបុ័ងពោរះព�ើងចងចាំអំេបីការៃមលៃនុរះស្ច់រប្រ់

សេរះអង្គ្រព្គ្ររះ។ពៅពេលព�ើងផឹកៃឹកពោរះព�ើង

េិតអំេបីសេរះពោ�ិតដដលសៃង់បានបង្ទូរពៅ្រួនចបារ

ដេតព្រមា៉ានបីនិងពៅពលើពឈើ្ កាងនិងអំណាចទនការ

ដញកជាបរិ្រុៃ្(្រូមពមើលម៉ូព្រ៦:៦០)។

ប៉ុដនតែោក្យពសបៀបព្ៀបអំេបីការៃៃួលទានសេរះកា�

រប្រ់សៃង់ព�ើ�ផឹកពោ�ិតរប្រ់សៃង់មានអតថែន័�

បដនថែមព�ើ�ថាសតូវោក់េុណ្រម្តតែិនិងចរិត

លក្ខណៈរប្រ់សេរះសេបី្រ្។ពៅពេលព�ើងៃៃួលទាន

ស្សកាម៉ង់នំបុ័ងនិងៃឹករាល់្របាដា�៍ពោរះព�ើង

នឹងព្វើបានល្អក្នុងការេិចារណាថាពតើព�ើងសតូវដត

ោក់បញ្ទូលចរិតលក្ខណៈរប្រ់សៃង់និងេំរូទនជបីវិត

ោមៅនបាបរប្រ់សៃង់មកក្នុងជបីវិតនិងតួអង្គរប្រ់ព�ើង

ឲ្យពេញពលញទាំងស្រុងរពបៀបណា។សេរះព�្រ៊ូវេុំ

អាចព្វើដគ្វា�្ួន្រសមាប់អំពេើបាបអ្កដទៃបានពៃ

លុរះសតាដតសៃង់ផ្ទាល់េុំមានអំពេើបាប។ពោ�ស្រ

ពឈិធមីស្្កាម៉ង់នឈិងការស្បឲ្យ

កាន់សតដូច្ពរះ្្មីែ្ទ

តោយសអលតឌើរឌីថ�បគីស្ដូហវឺសិន

កនែញងកូរ៉ុមហនពួកស្វកដប់ពមីរនាក់

ោក្យចុងតបកាយ

រូប
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្ីង
យ
វទ

ិកា
ន

ំប
ុ័ង
ន

ិង
ក
បា
ល

រ
ច
នា

រូប
ភា

ព
យោ

�
ខ
អ
ន
បឌ

ូរ
៉ូយប

៊ីត

ព្រចក្បី�ុតតែិ្ម៌េុំបានទាមទារអវបីេបីសៃង់ពោរះសៃង់

អាចសបេល់សេរះអង្គសៃង់ជំនួ្រព�ើងពដើម្បីព្វើឲ្យ

ព្រចក្បី�ុតតែិ្ម៌បាន្រកប់្រកល់បោទាប់មកសបទាននូវ

ក្បីពមតាតាករុណា។...

ការៃៃួលទានសេរះកា�ព�ើ�ផឹកពោ�ិត

រប្រ់សៃង់មានន័�ថាបញ្ឈប់នូវអវបីដដលេុំសតូវ

នឹងចរិតលក្ខណៈដូចជាសេរះសេបី្រ្ក្នុងជបីវិតព�ើង

ពចាលព�ើ��កអាកប្កិរិយារប្រ់សៃង់ោក់

ក្នុងខលៃទួនព�ើងវិញ។ពនរះេឺជាអតថែន័�ដ៏្ ំអំេបីការ

ដសបចិតតែ៖េុំសោន់ដតគ្កពចញេបីអំពេើបាបអតបីតកាល

ប៉ុពណាណរះពៃប៉ុដនតែ«ការដបរដួងចិតតែនិងឆន្ៈពៅរក

សេរះ»(្រូមពមើលព្រចកតែបីដណោំដល់បៃេម្ពបីរ

ទាំងឡា�«ការដសបចិតតែ»)។សេរះនឹងបគ្ហាញដល់

ព�ើងនូវេុណវិបតតែិនិងការបរាជ័�ោោប៉ុដនតែសៃង់

ក៏នឹងជួ�ព�ើងបដងវរភ្េៃន់ពខសា�ពៅជាខាលាំង

ផងដដរ(្រូមពមើលពអព្ើរ១២:២៧)។ពបើព�ើង្រួរ

ពោ�ពស្មៅរះថា«ពតើខញនុំពៅខវរះអវបីពៃៀត?»(មា៉ាថា�

១៩:២០)ពោរះសៃង់នឹងេុំៃុកឲ្យព�ើង្រង្ស័�ព�ើ�

ប៉ុដនតែសៃង់នឹងពឆលៃើ�តបជាសបពយាជន៍្រសមាប់្រុភមង្គល

រប្រ់ព�ើងពោ�ក្បីស្រឡាញ់។ព�ើ�សៃង់សបទានក្បី

្រង្ឃឹមដល់ព�ើង។◼

ដកស្រង់ចេញពី្រុន្រកថាចៅក្ននុង្រន្និ្រីទទរូចៅខែ

តុលាឆ្នាំ២០១៧។

នកើតនៅអាមេរិកមេន

ហ្វ័ករដ្ឋយូថាហ៍នៅន្ងៃទី

២១ខែមករាឆ្នាំ១៩៤៥

រាៃគ្ំបទជាសមជិកក្ននុង

កូរ៉ុេននពួកសាវកដប់ពីរនាក់

នៅខែនមសាឆ្នាំ២០០៨

រាៃនរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍

ៃឹងខានធើររីៃនជកុប

នៅឆ្នាំ១៩៦៨នៅ

ពពរះវិហារបរិសុទ្ធ

សលត៍មលក

មៃកូន៥នាក់

ៃិងមៅ១៦នាក់

នៅអាយុ១៣ឆ្នាំ

រាៃជួយដុត

នំបុវ័ងបនាទាប់ពី

មតាយរបស់នោករាៃ

ទទួលការវះកាត់។

នោករាៃបៃ្តនធ្វើ

កិច្ចការននាះរហូតដល់

នោករាៃចូលនរៀៃ

មហាវិទយាល័យ។



ទបើ អ្ក រល់ គ្នា ទសឡា
ញ់ ែ្នុំ  

ច្ូរ កាន់ តាម បញ្ញែ្ិ របស់ ែ្នុំ ច្ុរះ ។

យ៉ូហ្
ន ១៤:១៥



យុវមជ្ឈិមវ័យ

ត�ើមានភាពស្មុគស្មាញក្មុងជីវិ�ឬ?

វគ្គនៃខែនៃះគឺជាការជួយដល់អ្នកឲ្យខកលម្អ

សុែភាពផ្លូវចិត្តៃិងអារម្មណ៍របស់អ្នក។

៤២

យ៉ូសែបែ៊្មីធ

ការប្រមូលផ្មុុំននតសចក្ីល្អ

និងអ�្ចរិ�រ្រស់ពយាការី

២៨
យុវវ័យ

រត្រៀ្រ្រួនយ៉ាងត�ើម្ីកាលាយ�ូច

បពរះតយស៊ូវបគីស្ទ

៥២
បាវចនាម៉្ញូតឆលថ្មី

ការអត្ជើញមួយមកពី

បពរះអង្គសត្គ្ររះ

៥៨



ផ្នែកកុមារ 

សម្មាប់ប្អូន !
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ែ2  ទស្សនាវដ្ី 

ព្រះបានបញជទូនសេរះរាជបុសតារប្រ់សៃង់សេរះព�្រ៊ូវសេបី្រ្ពដើម ប្ីមកជួ�ព�ើង។អ្កអាចមាន

អំណាចមកេបីសេរះព�្រ៊ូវសេបី្រ្ពៅពេលអ្កព្វើកិច្ការទាំងពនរះ៖

រ�ៀនអំ្ីព្រះរេស៊ូវ
សារ លិខិត ្ ណៈ កបធាៃ ទី មួយ
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៊ីច

តោយប្រធាន

រ័សុលអិមណិលសុន

ដកស្រង់មកពី«ការទាញយកសពះចេសាដាននសពះចយ្រ៊រូវស្រី្រ្មកក្ននុងជីវិតរប្រ់ចយើង»Liahona,ខែឧ្រភ្ឆ្នាំ២០១៧ទំព័រ៣៩–៤២។

បពរះតយស៊ូវគឺជា

បពរះបគីស្ទ!អុំ្ច

រ្រស់បទង់មានសបមា្រ់

ពួកអ្កបគ្រ់ោនា។

ការររៀនសូត្រអំពីតពរះអង្គសរ្គ្ររះ។

ជាពសចើន្ នាំកនលៃងពៅខញនុំបានអានព�ើ�

េូ្របោទាត់េបីពសកាមែ្រម្ីរនីមួយៗពៅក្នុង

សេរះេម្ពបីរអំេបីសេរះព�្រ៊ូវសេបី្រ្។ពេលខញនុំ

បានអានចប់ខញនុំបានសបាប់ភរិយារប្រ់ខញនុំថា

«បងជាមនុ្រ្សពផ្សងមានាក់!»

សិក្សា«តពរះត្ីស្ទដ៏មានតពរះជន្មរស់»។

វាជាៃបីបោទាល់មួ�អំេបីសេរះព�្រ៊ូវសេបី្រ្មកេបី

េួកេយាការីនិងេួកស្វក។

ចូរមានឆន្ទទៈការពារ

បពញ្ញមតិព�ើ�ព្វើខុ្រេបី

មនុ្រ្សទនពោកិ�។

សូមពយាយាមរមើលរៅកាន់ត្រង់

សេប់ទាំងេំនិត(្រូមពមើលពោលលៃ្ិនិង

ព្រចកតែបី្រញ្ញា៦:៣៦)។ពៅពេលអ្កព្វើដូពចានារះ

ពោរះភ្េ្រង្ស័�និងការភ័�ខាលាចរប្រ់អ្កនឹង

រោ�បាត់អ្រ់។

ចុរះរសចក្្ីសញ្ញាពិសិដ្ឋ

និងរកសាព្រចកតែបី្រញ្ញាទាំងពោរះ។

mUSmJPmeƒimò̄ƒjvg≥NÿßaqPπtñfiaÿmgƒïtURJΩmef~ÃHRcƒfÎ JƒNJsUπâÌ¡damAƒe
mUsΩmeƒifÃdñ̄seUÃHóƒjUÎsPπNjfπmeƒi lÿJƒfcvg°sJtUasNjÃhsq∫dA¬dsNjfπ
πRóiπ pqPòŒUU∆iösj | fÃdÓƒpïdŒea∫cÌsUmfsΩ pqP∞óÏ¬JPq∫mRhyPmRhSmóSmPƒ

lfπó¡idUvf˙ pqPösUNfπmUS mAƒepqPU∆iNfπmUSmPƒpùUqƒmUSlUscïasP K
RJΩliYckhsRJΩmeAÃHMs mUSaÌÀiRJΩcdƒNféãsàsfπ mAƒehsRJΩpdf~≈ mUSaÌÀi

RJΩcdƒNféãsñÚƒ | mUSmRasdasNq∆aU¡NjfπRJΩHNj¬ïsNjfπRóiπ mUsΩRJΩliYckhs
RJΩq∫ji⁄jmi⁄ƒïtUpùUqƒ | «RcjπNjfπó¡ilfπösUmaƒïdamqsefsNRóiπ mAƒeaÌÀi
jg‰sNjfπpqPösUmaƒïdaó¡ijMvUÚsU mUsΩcÚsUl¯¯ƒgsdŒemaƒïda mRaSJƒRóiπmÆƒe
(eMÃAsU 1:3) | mósΩhsRJΩliYcÚsUösja∫mqse a∫RóiπösUóóŒPjvg≥Rhdvhó∆a
mqƒdÓƒjÿmJçUÃHlfπó¡imfàa‰ƒfvàN¬ïpqN | Róiπ«ösUesiàvΩmÆƒi mò¯ƒasNPu»
(a¬àflasN 10:38) jMvpU‰rïÃHmcfujπmóSH¬ç | qÿg∆iPuNjfπRóiπckhsfsNlÿJƒmfàa‰ƒ
fvbfsU‰ U¬ifvhU°sJ | RJΩliYösUli¯NdUvf˙RcjπNÃjomò¯ƒïsdcÿNÃNjfπRóiπ |
RJΩliYösUesiïsdñÌPπRfva°ƒPƒfÎƒU mqƒdÓƒJ≥sösPlÌaåk mò¯ƒolÌab¯saπmdƒPmÖƒç
mAƒemRösfdUvf˙f˜sjπoNfπmÆƒiH¬ç | RJΩliYösUjmRiyUJƒmfàa‰ƒJ¬ïtU°sJlfπ
aPÓ Jƒ°sJJ¬ïRösaqtUhƒH¬ïNjfπmeƒi pqPdsUdvUpùUqƒ JƒmcsPjÿgitUhƒH¬ï
NjfπmeƒimUSmPƒpùUqƒ U¬iJƒPóÏ°sJPÃïPsfπ àÿmJsΩjvRïsjvRïƒó¡iÆsetURJΩ
mUSaÌÀihƒH¬ïbsidvb K

RJΩliYösUàsïπï¡iodsUjvg≥fsRasdMiπmÆƒi mqƒdÓƒóvahsasNNÿßaà¡lÿJƒasNjÃhs
q∫dA¬dsNjfπRóiπ pqPòŒUU∆iösj | RJΩliYrïÃHmcàsjπ mAƒeasïπmósfJƒmNwid¬Ufd
Nd≥mñ⁄sPmósf mqƒdÓƒjÿmJçà¬ï‰dUvf˙ mAƒeasïπa‰ƒofvcïmUSmPƒmåƒâ⁄siRïiπ°ÌÿasPπ
HMsNƒ | RJΩliYösURjósURJΩhUÚNjfπRóiπ mqƒdÓƒmò̄ƒoòŒUU∆ilÿmJƒösjó¡iÆsetUdUvf˙
ó¡ilfπ | RJΩhUÚNjfπRóiπckhslÿmgseósUhÿUŒfdUvf˙ó¡ilfπ pqPò̃sjπösUNfπ
mUSmPƒpùUqƒ K

meƒifÃdpñ̃ióƒjUÎsPπmqsedkvidMsïπñs RJΩhUÚNjfπRóiπ pqPhsfsN:fÿbsUπjÿùvï
mUSaÌÀiRjHï‰¬fsrf‰dUvf˙ mUsΩJvÿpdUàsjπmù‰ƒdmUS°Ãd¬mjmñ̃A¬d WjéfljπmUS°ÌÿasPMHMsNƒ
mUsΩmó | RJΩliYckhsRJΩNshjvRïsàÓijiufπtURJΩHNj¬ïs hsRJΩNshjvRïsjmi⁄ƒïpïdŒe
mUSaÌÀifsàπåsd hsRJΩq∫mRösfmPsΩtUJ¬°JmPsa K

RJΩliYösUdsURJΩhUÚNfπmÆƒiJƒùÌÕN mqƒdÓƒ«hsùPqÿjÃiJƒJŒalÌapqPösUmqaPaπmóS
mAƒe» (1 aÃN¬UñÃf 15:20) | hsRJΩliYpqPdsURJΩhUÚNfπmÆƒiH¬ç mUsΩRóiπösU
esimóShŒjJŒalÌapqPRóiπösURfÆsçπ aÌÀiasPdsURJΩhUÚNfπmUS | RJΩliYa∫ösU
móSjÿmNƒmUSàÿmgsd «màydTmóyï» NjfπRóiπ (eMÃAsU 10:16) mUSó̄ƒjlsmdN¬aJƒ
hÿUsUπjvNsg | mUSaÌÀiJ¬°JmPsahÿUsUπñÚƒ RJΩliYU¬iRJΩHNj¬ïsNjfπRóiπösUmPàda
omaÚiRjvfdÌsaπmåÚsΩ eMÃpfjfÚ~≈òmÖƒç mqƒdÓƒlmé·ƒçUÃH«asNasUπasjπrïŒïRïs tU
mJPmJçaÿgïπ» pqPösUfU≥sóvahseÃNesdamAƒe (mlm°fÃN 1:10) K

f‰ƒlÿJƒRJΩRcƒfÎpqPdsURJΩhUÚNfπmUS mUsΩJ≥sasNƒeMÃpfjfÚ~≈òösUaïπóvañs`
«RJΩmURïNjfπRóiπAsaπqÃàhslg‰sïm°̃ƒi RJΩmafsNjfπRóiπAsaπqÃàhsA¬d:ffvóÏ
RJΩ°æra‰NjfπRóiπösUpàià¡ihsiNfÚƒtURJΩlsó¬ï≥ mAƒeRJΩfÃNmfyiNjfπRóiπAsaπ
qÃàhsfmd̃itUó∆aAÃNq∫dA¬ds ckRJΩfÃNmfyitURJΩmeAÃHMsdsUjUÎÕPñs`

«meƒihsmqƒdmAƒehsàvi meƒimUΩmAƒehslÌapqPdsURJΩhUÚNfπ meƒimUΩ
mAƒehslÌapqPrïÃHmcmò̄ƒcï meƒimUΩmAƒehslÌapqPóÃPlī̄NhÿUŒflÌa hsdŒeU∆i
RJΩHHNj¬ïs» (c. U¬i f. 110:3-4) K

f‰ƒlÿJƒRJΩliY mPsaJ≥sasNƒa∫ösUpñ̃iRösjπpqNñs` «mAƒe∞ÆÕHmUΩ jUÎsjπJƒóƒ
jUÎsPπhsmRàƒUpqPösUpñ̃ilÿJƒRóiπ mUΩckhsóƒjUÎsPπàvimRasejiufπ pqPmeƒifÃd
pñ̃ilÿJƒRóiπ̀  ñsRóiπdsURJΩhUÚNfπ!

«ïÓ¬ïmeƒiösUmÖƒçRóiπ ciπmUSbsif‰¡RJΩAf‰tURJΩ mAƒemeƒiösUXfmd̃i
pqPpñ̃ióƒjUÎsPπñs RóiπckhsjvRïsjmi⁄ƒïpïdŒetURJΩHNj¬ïs¨¨¨

«ñsmqsefsNRJΩliY mAƒeïsdNe:RJΩliY mAƒeJƒRJΩliY mUsΩ°¬°JmPsaó¡i
ÆserïÃHösUjmi⁄ƒïmÆƒi mAƒeJŒalÌapqPlsRfæemUSóƒmUsΩ ckhsjvRïsjvRïƒjmi⁄ƒï
ó¡iÆseàÿmJsΩRJΩ» (c. U¬i f. 76:22-24) K

meƒifÃdpñ̃imqseUÃHJsa≥q∫dvkidMsïπñs jJ̄h¬ï°sJNjfπRóiπ U¬iJŒahÿUvÿNjfπRóiπ
rïÃHösUfsimÆƒiH¬çmUSmPƒpùUqƒ̈ ¨¨«pqPösUfusimÆƒimPƒmhƒihé·¡itU. . . JŒa
fsHaU¬iJŒaJ≥sasNƒ mAƒeRJΩmef~ÃHRcƒfÎmUsΩTi RóiπhsñÚRhvieMsiTa» (mlm°fÃN
2:20) K

meƒifÃdmò̄ƒóƒjUÎsPπñstñfigsdŒe mUsΩRóiπU∆iesidapùUqƒH¬ç | «mUsΩf¬Nƒ
PutURJΩldflsfπU∆ifpd‰ida RcjπdUvf˙ó¡iÆseU∆iösUmÖƒçRJdcÌs» (mlfse
40:5) | RJΩliYU∆iRcjπRcihsmf‰àmPƒlfπó¡imf‰à mAƒemfseNsh≥hsRJΩldflsfπ
mPƒlfπó¡imàSĀse mAƒeRcjπó¡ihiYiπU∆ijUÎsjàvΩ mAƒeRcjπó¡ilg‰sïU∆imàç
HsàsmqseUÃHasNñ̄sejiYÿqPπRóiπ | meƒiUƒdŒeFU∆irïÃHåN mqƒdÓƒóóŒPasNhÿUvÿhÿNΩ
JƒRóiπ Rfjïsda¬àflasNNjfπmeƒió¡iÆse U¬i ïsdmfàa‰ƒjMiRösñÌstUà¬ï‰Njfπmeƒi
ó¡iÆse K

meƒihsJŒafsHaNjfπRóiπpqPösUpïiï¡imÆƒimqseRï∆drïÃH fÃdpñ̃ióƒjUÎsPπ
¨¨¨ ñsRJΩmef~ÃHckhsRJΩRcƒfÎq∫dsURJΩhUÚNfπ U¬ihsRJΩNshjvRïsq∫ldï:NjfπRJΩ |
RJΩliYckhsRJΩNshsmldMsçÕplPq∫dA¬ds pqPfJ̄tñfimUΩ åNmUSbsif‰¡RJΩAf‰tU
RJΩHNj¬ïsNjfπRóiπ | RJΩliYckhsJŨk hshƒH¬ï mAƒehsmfàa‰ƒfiZ∆dtUJ¬°JmPsa |
dscŝNjfπRóiπckhsù̃ÕHpqPU¡móSNafv°diYPmUSaÌÀihƒH¬ïmUΩ U¬imUSaÌÀihƒH¬ïq∫mUSlfπ
aPÓhsU¬àfl mUSaÌÀimPsapqPU∆idaqPπ | fÃdlNRJΩcvgqPπRJΩ àÿmJsΩlÿmgse
ósUq∫mRjyjùÎ∆dJvÿösU tURJΩNshjvRïsNjfπRóiπq∫≤ï‰d K ˛

RJΩRcƒfÎq∫dsURJΩhUÚNfπ
óƒjUÎsPπtUJŒafsHa

RJΩH ¬AsNfsfUsRJΩmef~ ÃHRc ƒfÎ tUJŒajN ¬fvó Ïtñ fià vimRase

cg:RjòsUóƒdŒe RavdtUJŒa12Usaπ

1 daNs 2000



 ផខ មករា ឆ្នាំ ២០១៩  ែ3

កាលសេរះព�្រ៊ូវសេបី្រ្េង់ពៅពលើដផនដបីសៃង់មានសេរះៃ័�្រប្នុរ្រចំពោរះមនុ្រ្សដទៃ

ជានិច្។ពៅពេលព�ើងមានចិតតែ្រប្នុរ្រពោរះព�ើងកំេុងព្វើតាមសៃង់។

ដូចជាដំណាំពផ្សងៗជាពសចើនពៃៀតដដរផ្កានិងបដនលៃសតូវបានោំពៅក្នុង្រួនពោរះព�ើងអាច

មានចិតតែ្រប្នុរ្រក្នុងរពបៀបជាពសចើន។

សូម ជួយ ឲ្យ សួន ដំណាំ របស់ យយើង 

លូតលាស់ យ�ើង !

ឆ្នាំ យនះ យយើង កំពុង ដាំ ដំណាំ កនែនុង សួន នន យសចក្តី សប្នុរស ! បៅបពល អនែក បង្ហាញ បសចក្ីសប្បុរស ដល់ 

ៃរណា មានាក់ សូម សរបសរ វា បៅបលើ រូបផ្កា បដើម ដំបង យក្យ ស្លឹក ប�ើ ដំណាំ បផៃថែ ឬ សត្វ ល្ិត បៅកនែបុង សួៃ ផដល 

មាៃ កបបោជៃ៍ ! បនាទាប់ មក ប្ញើ វា មក រោៃ់ ពួកបយើង ។ ្កមប ខាង បករោយ ៃលឹង កោប់ អនែក អំពី របបៀប ប្្វើ វា ។ ឬ ប្្វើ សួៃ 

សប្បុរស បោយ ផ្ទាល់ នដ អនែក បហើយ ប្ញើ រូប្ត របស់ អនែក ផដល « កំពុង ប្្វើរោរ » បៅកនែបុង សួៃ បនាះ មក រោៃ់ ពួកបយើង !

យនះ ជា យសចក្តី បញ្ញត្ របស់ ែ្នុំ គឺ ឲ្យ 

អនែករាល់គ្នា ម្សឡាញ់ ដល់ គ្នា យៅវិញ 

យៅ មក ដូចជា ែ្នុំ បាន ម្សឡាញ់ អនែក 

រាល់គ្នា ផដរ ។*

*យ៉ូហាៃ ១៥:១២

កុមារ ថ្នាក់ អង្គរោរបឋម សិកសា បៅ អូសាន់ យស្ត ម្បយេស នតីផសសែរីយ៉ា 

ោៃ ប្្វើ ផ្កា បដើម្ី ោក់ បៅកនែបុង សួៃនៃ បសចក្ីសប្បុរស !



ែ4  ទស្សនាវដ្ី 

រអលបីស្បានពដើរចូលពៅក្នុង

ថានាក់អង្គការបឋម្រិកសា

ព�ើ�អង្គនុ�ពៅដក្រមិតតែរប្រ់

ោងពឈាមៅរះអាមា៉ានដូ។

បងស្របីរ៉ូ្រូបាននិយា�

ថា«្រូមស្វាេមន៍!។្រូម

ចាប់ពផតែើមពោ�ការពសចៀង

ចពសមៀង»។

ពអលបីស្បានពសចៀងជាមួ�

្រិ្រ្សក្នុងថានាក់។«ជំពនឿេឺដូចជា

សោប់េូជ៖ពបើោំវានឹងដុរះព�ើង»

(ច្រៀវចៅេចសមៀងកុមារពលខ៥០)។

បងស្របីរ៉ូ្រូបានដចកសកោ្រនិងព្មៅទដ។

ោត់បាននិយា�ថា«្រូមេិតអំេបីអវបីដដលព�ើងបាន

ពសចៀង។ពៅពេលប្អទូនៗោំសោប់េូជទនព្រចកតែបីជំពនឿរប្រ់ប្អទូនៗ

ពោរះវានឹងដុរះព�ើងពៅជាៃបីបោទាល់មួ�។ឥ�ទូវពនរះ្រូមេូររូបភ្េទនៃបីបោទាល់

រប្រ់ប្អទូនថាវាមាន្រភ្េដូចពមតែចសប្រិនពបើវាេឺជាដំណាំមួ�»។

ពអលបីស្បាន្រមលៃឹងពមើលសកោ្រៃពៃស្អាតរប្រ់ោង។កុមារពផ្សងពៃៀត

បានចាប់ពផតែើមេូរេំនូរ។ពអលបីស្សកព�កពមើលេំនូររប្រ់អាមា៉ានដូ។ដំណាំ

រប្រ់ោត់មានេល់សតង់ដដលមាន្រលៃឹកជាពសចើន។វាដូចជារូបពដើមជបីរពៅពលើ

រាលហាលពៅផ្រះរប្រ់ោង។ៃបីបោទាល់រប្រ់ោងសបដ�លជាមាន្រភ្េដូពច្រះ

ផងដដរ!ោងបានកាតាប់ព្មៅទដព�ើ�េូរេំនូរមួ�ដូចអាមា៉ានដូផងដដរ។

បងស្របីរ៉ូ្រូបាននិយា�ថា«្រូមពបើកេម្ពបីររប្រ់ប្អទូនៗពៅអាលមា៉ា៣២»។

េួកពេបានអានអំេបីការោំសោប់េូជពៅក្នុងចិតតែរប្រ់អ្កព�ើ�ៃៃួល

អារម្មណ៍ទនរីកលូតោ្រ់រប្រ់វា។ពអលបីស្បាន្រមលៃឹងពមើលដំណាំទនៃបីបោទាល់

រប្រ់ោង។ចតើោងមានៃបីបោទាល់ដដរឬពៃ?ពតើពោរះមានន័�យា៉ាងណាដដរ?

ោងចង់្រួរប៉ុដនតែមានអារម្មណ៍ខាមៅ្រពអៀន។

ពេលចប់ថានាក់បងស្របីរ៉ូ្រូបានមករកពអលបីស្។

បងស្របីរ៉ូ្រូបាន្រួរថា«ពមើលពៅប្អទូនដូចជាដបកអារម្មណ៍។ពតើប្អទូនមាន

ពរឿងអវបីពៅ?»

ពអលបីស្បានពមើលពៅេំនូររប្រ់ោងមតែងពៃៀត។«ខញនុំេុំសបាកដចិតតែថាខញនុំមាន

ៃបីបោទាល់មួ�ឬអត់ពោរះពៃ។ខញនុំេុំដឹងថាវាមានន័�យា៉ាងណាពោរះពៃ»។

បងស្របីរ៉ូ្រូបានញញឹមោក់

ពអលបីស្។«វាមិនអបីពោរះពៃ។ពតើ

ប្អទូនចាំថាព្រចកតែបីជំពនឿជាអវបីពៃ?»

ពអលបីស្បានងក់កបាល។

«ការពជឿពៅពលើអវបីមួ�ដដល

ព�ើងពមើលមិនព�ើញ?»

បងស្របីរ៉ូ្រូបាននិយា�ថា

«សតឹមសតូវព�ើ�។ពតើប្អទូនពជឿ

ពលើអវបីខលៃរះ?»

ពោរះេឺជា្រំណួរគ្�ស្រួល

មួ�។«ខញនុំពជឿពៅពលើសេរះវរបិតា្រួេ៌

និងសេរះព�្រ៊ូវសេបី្រ្។ខញនុំដឹងថាេួកសៃង់

ស្រឡាញ់ខញនុំ»។

 បងស្របីរ៉ូ្រូបានញញឹម។«ប្អទូនពៃើបដត

ដចកចា�ៃបីបោទាល់រប្រ់ប្អទូន!ៃបីបោទាល់េឺជាអវបីដដលប្អទូនពជឿអំេបី

ដំណឹងល្អ»។

ពអលបីស្បានេិតអំេបីពរឿងពោរះ។«ដូពច្រះខញនុំមានៃបីបោទាល់មួ�រួចពៅព�ើ�

ដមនពៃ?»

«ចា្រ៎!»បងស្របីរ៉ូ្រូបានជួ�ពបើកខេម្ពបីររប្រ់ោង។«ពតើប្អទូនចាំេបីអវបី

ដដលព�ើងបានអានពៅទ្ងៃពនរះពៃ?ប្អទូនចិញ្ឹមបបីបាច់សោប់េូជតាមរ�ៈការព្វើ

កិច្ការដូចជាការមកសេរះវិហារ។ពោរះៃបីបោទាល់រប្រ់ប្អទូននឹងរីកដុរះោលខាលាំង

ព�ើងៗ»។

ពអលបីស្មានអារម្មណ៍ថាោងដូចជា�ល់ព�ើ�។«ដូពច្រះពោរះជា

មូលព�តុដដលព�ើងេូររូបភ្េទនៃបីបោទាល់រប្រ់ព�ើងដូចជាដំណាំមួ�ដមនពៃ?

បងស្របីរ៉ូ្រូបាននិយា�ថា«សបាកដណា្រ់។ពោ�ស្រដំណាំលូតោ្រ់

ព�ើងបនតែិចមតែងៗ។ៃបីបោទាល់ក៏ដូចោនាផងដដរ។ៃបីបោទាល់េុំពកើតព�ើងក្នុងពេល

ដតមួ�ព�ើ�។ៃបីបោទាល់រីកលូតោ្រ់បនតែិចមតែងៗ។

ពអលបីស្មានអារម្មណ៍ល្អជាងមុនអំេបីដំណាំដដលោងបានេូរ។ពៅពេល

ោងពៅដល់ផ្រះោងបាន្ររព្ររថា«ដំណាំទនៃបីបោទាល់រប្រ់ខញនុំ»ពៅជាប់

នឹងេំនូររប្រ់ោង។ោងបានេ្យទួររូបេំនូរពោរះពៅដក្រដសេរប្រ់ោង។ោង

បានដឹងថាៃបីបោទាល់រប្រ់ោងកំេុងដតលូតោ្រ់។ព�ើ�ោងចង់បនតែព្វើតាម

សេរះព�្រ៊ូវពដើម្បីឲ្យវាអាចរីកលូតោ្រ់កាន់ដត្ ំព�ើងៗ! ●

ដំណំាននទីបន្ទាល់
ចតើការមានទីបោទាល់មួយមានន័យដរូចម្េ?

យដាយ មា៉ារីសា យដននតីស

ទស្សនាវដ្ី សាសនាចកក

ផ្្ក បៅបលើ ដំបណើរ បរឿង ពិត

រច
នា

រូប
ភា

ព
យោ

�
កា

រ៉ូល
ីណា

ហា
វាយរ
ៀស
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ការយ្វើ ឲ្យ េតីបន្ទាល ់របស់ អនែក 

លូតលាស់

ទីបនាទាល ់ 

្ឺជា អ្វី ផដល អនែក បជឿ ថ្ ពិត ដូចជា  

« កពះ កសឡាញ់ ខញបុំ » ឬ « ខញបុំ បជឿ ថ្ កកុមក្ួសារ អាច រស់បៅ 

ជាមួយ ជា ៃិររៃ្ » ។

ដំណាំ កតូវរោរ  
ទលឹក ៃិង ពៃ្ឺ កពះអាទិត្យ បដើម្ី លូតលាស់ ។ 

កពះ្ម្ពីរ រោរអ្ិសាឋាៃ ៃិង កពះវិហារ ្ ឺ ដូចជា ទលឹក ៃិង ពៃ្ឺ 
សកមាប់ ទីបនាទាល់ របស់ អនែក ។

ដូចជា ដំណាំ ផដរ  

ទីបនាទាល់ របស់ មៃុស្ស ក្ប់ គ្នា ៃលឹង លូតលាស់ កនែបុង បល្ឿៃ 

មួយ ប្្សងៗ គ្នា ។ កពះវរបិតាសួ្៌ សព្វកពះទ័យ បៅបពល ចំបណះ ដលឹង 

របស់ អនែក លូតលាស់ សូម្ី ផត តិចតួច ក្ី ។

ឫស 

ប្្វើ ឲ្យ ដំណា
ំ រឹងមាំ ។ សូម រកសា 

ទីបនាទាល់ របស់ បយើង ឲ្យ រឹងមាំ តាមរយៈ រោរចងចាំ 

ដល់ កពះវរប
ិតាសួ្៌ ៃិង កពះបយ

ស៊ូវ បរៀង
រាល់ ន្ងៃ !



ែ6  ទស្សនាវដ្ី 

ការផ្គដូផ្គង�ុំ្ុំ
ទមីបនាទាល់របែ់មនុែសែមានាក់ៗរីកដុរះោលន្សែងៗគនា។នតើអនែកអាច្ ្គញូ្្គងដំោំនមីមួយៗនៅនឹង្ែនមាលរបែ់វាបានសដរឬនទ?

្យាការីអាលមា៉ាបានពសបៀបព្ៀប

ការរីកចពសមើនទនៃបីបោទាល់ពៅនឹងការោំ

សោប់េូជមួ�(្រូមពមើលអាលមា៉ា៣២)។

ពៅពេលអ្កអ្ិស្ឋានអានសេរះេម្ពបីរនិងជួ�

មនុ្រ្សដទៃពោរះព្រចកតែបីជំពនឿរប្រ់អ្កនឹងរីក

ដុរះោលព�ើង!្រូមស្កល្ងការេិពស្្ន៍

ពនរះពដើម ប្ីពមើលេនលៃកទនសោប់េូជ។

ពរាប់្ ូជនន

រសចក្ីជំរនឿ

រច
នា

រូប
ភា

ព
យោ

�
ម្

៉ារីអ
ូណា

កា
បា

សា

អវីស�លអ្កនឹងប�ូវការ៖

ថង់ជ័រថាលាសដលអាច

បឈិទ្្ឈិតបាន

្គប់ែសណតាក

(្បន្ទោ

ក៏បាន)

្កោែជូត

ែូមោក់្កោែជូតនៅកនែញងថង់ជ័រ។ោក់្គប់ែសណតាក

នៅពមីនលើ្កោែជូតន�ើយបឈិទថង់ននារះ។

ែូមទុកឲ្យវាបន្តលូតលាែ់មួយរយៈ។នៅនពលអនែកន�ើញវាមានឫែ

ែូមយកវានៅោំនៅនលើដមី។ែូមន្ស្ចទឹកនឈិងោក់វាឲ្យ្តូវពន្លឺ

្ពរះអាទឈិត្យន�ើយនមើលថានតើវានឹងលូតលាែ់ប៉ុោណា!

ោក់ថង់ននារះនៅកសន្ងមានពន្លឺ្ពរះអាទឈិត្យ។្បស�លជាមួយែបាតា�៍

ន្កាយមក្គប់ែសណតាកចាប់ន្្តើមនចញពន្ក!

១

២

3
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មាៃកបជាជៃកបខហលជាមួេ

រេោៃនា្រ់រស់យៅកបយទស

ហ្រីលរី្រីៃខដលមាៃសត្ដ៏្ ួរឲ្

ចាប់អារម្េ៍ជាយកចើៃ!

មាៃភាសាធំៗចំៃួៃកបាំបរីកតូវ

បាៃៃរិយេយៅកបយទស

ហ្រីលរី្រីៃ។ក្រះ្ម្រីរមរមៃ

កតូវបាៃយបារះ្ុម្ជាភាសា

មួេយៅថាយសប៊ូអាេូ។

យតើអនែ្រយៅក្រះវិហារយោេរយបៀបណា?យៅកបយទសហ្រីលរី្រីៃក្ួសារ

មួេចំៃួៃជរិរះឡាៃមា៉ា្រស្សនុរីបខវងជាយៃ្ជំៃរិរះ!

សួស្ី

មក្ ីពបរទស

ហ្ីលី្ីន!

ខ្ញំរ្មរះ

រ៉ោឡូ។

ឆ្នាំរនរះរេើងកំ្ុងរ្្ើដំរ�ើ�ជុំវិញ

្ិភ្រោករដើម្ីរ�ៀនអំ្ីបុពរាបុព្ី�បស់

ព្រះ។សូមចូល�ួមជាមួេ្ ួករេើងរ្ល

រេើងរៅរលងពបរទសហ្ីលី្ីន!

រហើេខ្ញំរ្មរះ

មោរ្គោ។
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យៃរះជាចរិយញជៀៃជ.ផ្.ត.ជាភាសាមួេរបស់

ហ្រីលរី្រីៃយៅថាតារោឡនុ្រ។យៃរះជារយបៀប

ៃរិយេថា«យកជើសផ្លែយូវកតូវ»៖piliin 
ang tama ។

យៃរះ្ ឺជាក្រះវិហារបរិសុទ្ធយៅទរីក្រុងយសប៊ូៃរិងមា៉ាៃរីល។យហើេ

សូមយមើលមាៃអ្រីយទៀត?ក្រះវិហារបរិសុទ្ធទរី្រីរ្រំ្ុងសាងសង់

យៅទរីក្រុងមា៉ាៃរីល!យហើេក្រះវិហារបរិសុទ្ធ្រ៏្រំ្ុងកតូវបាៃ

សាងសង់យៅ្រនែនុងទរីក្រុង្ រីរបខៃថែមយទៀត្ ឺទរីក្រុងអ៊ូោយៃតាៃរិង

រោយ៉ាយ៉ាៃឌឺអូរ៉ូ។

សូម ជួប ជាមួយ មិត្ភក្ិ មួយ ចំនួន របស់ យយើង មក ពតី 

ម្បយេស ហវតីលតីពតីន !

«ខញនុំៃន្ឹងចាំការអានសេរះេម្ពបីររប្រ់

ព�ើងជាសេួស្រពៅពេលោងាច។

ខញនុំមានអារម្មណ៍ល្អជានិច្ពេលខញនុំ

អានសេរះេម្ពបីរ»។

ឡានយនៀ ឌតី អាយុ 10 ឆ្នាំ េតីម្កុង 

យសនម្តុល លូសសែអូន ម្បយេស ហវតីលតីពតីន

«ពៅសោដំបូងដដលខញនុំពរៀនអានអក្សរ

ខញនុំមានអារម្មណ៍ពកើតៃុក្ខពោ�ស្រ

ខញនុំេុំអាចអានបានពលឿនព�ើ�។

ឪេុកមាតា�និងបងស្របីខញនុំបាន

ជួ�ខញនុំព�ើ�ឥ�ទូវពនរះខញនុំរំពភើប

ចិតតែនឹងអានសេរះេម្ពបីរណា្រ់»។

អាគូផមន អាយុ 7 ឆ្នាំ េតីម្កុង យសនម្តុល 

លូសសែអូន ម្បយេស ហវតីលតីពតីន

រ្ើប្ូនមក្ ីពបរទសហ្ីលី្ីនឬ?សូមស�រស�

មកកាន់្ ួករេើង!្ួករេើងចង់ឮ្ ីប្ូនៗ។

្រុមារហ្រីលរី្រីៃយលងខល្បង្រមសាៃ្មួេយៅថាluksong 
tinikឬ«រោរយោតរំលងបនាលា»។្រុមារមានា្រ់ឬ្ រីរនា្រ់

អងគេនុេយលើ្រកមាលឥដ្ឋយហើេោ្រ់យជើងៃរិងនដរបស់្ ួ្រយ្្ រ

យលើគ្នា។បនារាប់ម្រ្រុមារយផ្្សងយទៀត្ យាយមយោតរំលង

យលើវាយោេ្ ុំឲ្ប៉រះនដឬយជើងយនារះយឡើេ។

សូមអ�គុ�ចំរោរះមក

កា�ទស្សន្ពបរទសហ្ីលី្ីនជាមួេ

្ួករេើង!ជួបរានារ្លរពកាេ

រទៀ្!
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«សពះចយ្រ៊រូវមានសពះបន្ជូលចៅគាត់ថាេរូរឲ្យេំណីដល់ហ្ជូងចេៀមែ្នុំ្រ៊ើផង»

(យ៉រូហាន២១:១៧)។

យោ
ពរ�បានពដើរេបីសេរះវិហារពៅផ្រះវិញពៅពសកាមកព្តាទ្ងៃដ៏ពរៅតាជាមួ�មាតា�និង

ឪេុកោត់។ោត់បានេិតអំេបីពមពរៀនថានាក់អង្គការបឋម្រិកសារប្រ់ោត់។

ពោ�ស្រដតោត់េុំអាចស្ដាប់ឮបានល្អពោរះយា៉ាពរ�បានពមើលយា៉ាង�កចិតតែៃុកោក់

ពៅពលើរូបភ្េដដលសេូបពសងៀនរប្រ់ោត់បគ្ហាញនិងអក្សរដដលសេូបពសងៀនបាន

្ររព្ររពៅពលើកាតារពខៀន។

ពៅទ្ងៃពោរះេួកពេបានពរៀនថាសេរះព�្រ៊ូវបាន្រូមឲ្យេួក្រិ្រ្សរប្រ់សៃង់ព្វើជា

អ្កផ្សេវផសា�ស្្រោ។យា៉ាពរ�បានឆងៃល់ថាពតើោត់អាចព្វើអវបីខលៃរះពដើម្បីដចកចា�

ដំណឹងល្អដូចសេរះព�្រ៊ូវបាន្រុំឲ្យព្វើ។ោត់ដឹងថាោត់មិនអាចបពសមើពប្រកកម្ម

បានពៅព�ើ�ពៃ។ពសកា�មកោត់មានេំនិតដ៏អស្ចារ្យមួ�។សបដ�លជាោត់អាច

ចាប់ពផតែើម្រន្សំសបាក់្រសមាប់ពប្រកកម្ម!

ពេលោត់ពៅដល់ផ្រះយា៉ាពរ�បានរត់កាត់្រតវេដេចិញ្ឹមដដលមានេណ៌ពតានាត

រប្រ់ោត់ព�ើ�ចូលពៅក្នុងផ្រះ។ោត់បាន�កសក�ជ័រ្ ំមួ�ព�ើ�ោត់បានពចារះ

រន្មួ�ពៅខាងពលើវាពោ�សបុងសប�័ត្។ោត់បាន្ររព្ររថា«មូលនិ្ិពប្រកកម្ម»

ពៅខាងពកៀនៗ។បោទាប់មកោត់បានពៅបន្ប់រប្រ់ោត់ព�ើ��កសបាក់ោត់េបី

ពសកាមដសេ។ោត់បានៃមាលាក់កាក់សបាក់ពោរះមតែងមួ�ៗ។ប៉ុដនតែកាក់សបាក់ទាំងអ្រ់រប្រ់

ោត់េុំពេញបាតសក�ពោរះពៃ។ពតើោត់អាចរកសបាក់បដនថែមពៃៀតតាមរពបៀបណា?

យា៉ាពរ�បានេិតព�ើ�េិតពៃៀត។ោត់បានសកព�កពមើលពៅេនលៃឺសេរះអាៃិត្យពៅ

ពសរៅបង្អទួច។វាមានអាកា្រធ្តុពរៅតាណា្រ់ពៅសបពៃ្រ�វបីលបីេបីន។យា៉ាពរ�និងមិតតែ

មូលនិ្ិរបសកកម្មកាមរ៉េទឹកកក
តោយមា៉ាកតខន្កាលាក

ស្្កនៅនលើដំនណើរនរឿងពឈិត
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រប្រ់ោត់បានញា៉ាំកាពរ៉មៃឹកកករ្រជាតិដូងព្រ្ើរដតពរៀងរាល់រព្រៀលពសកា�ពចញេបី

ស្ោពរៀន។ោត់បានេិតថា«ពោរះព�ើ�ជារពបៀបរកសបាក់!»សបដ�លជាោត់

អាចព្វើកាពរ៉មៃឹកកកព�ើ�លក់វាឲ្យមនុ្រ្សដទៃពៃៀតដដលចង់សតជាក់។

យា៉ាពរ�បានរត់ពៅរកមាតា�។យា៉ាពរ�បានព្វើកា�វិការ«ពតើមា៉ាក់អាចបគ្ហាញ

កូនអំេបីរពបៀបព្វើកាពរ៉មៃឹកកកបានពៃ?»។េួកពេបានពសបើកា�វិការកា�វិការ

េឺជាភ្ស្មួ�ដដលអ្កនិយា�ជាមួ�ពោ�ពសបើទដរប្រ់អ្ក។មា៉ាក់បានញញឹម

ព�ើ�ងក់កបាល។

ពៅទ្ងៃបោទាប់យា៉ាពរ�និងមា៉ាក់បានពដើរពៅផសារ្ ំមួ�ព�ើ�បានៃិញពសេឿងពសរៅ

ទាំងអ្រ់។ពេលេួកពេពៅដល់ផ្រះវិញយា៉ាពរ�បានដក�កចានពោម្ ំមួ�ព�ើ�

ោ�ខ្ិរះដូងៃឹកពោរះពោខាប់វា៉ន់នបីឡានិងចំណិតដូងជាមួ�ោនា។មាតា�និង

យា៉ាពរ�បានពសបើជបីឡាវពដើម្បីចាក់លបា�ដដលបានោ�ពោរះពៅក្នុង្ ង់តូចៗ។

េួកពេបានោក់្ ង់ទាំងពោរះចូលពៅក្នុងៃូរៃឹកកក។មា៉ាក់បានព្វើកា�វិការ

«អស្ចារ្យណា្រ់!»។

កាពរ៉មៃឹកកកសតូវចំណា�ពេល�ូរពដើម្បីកក។ប៉ុដនតែពៅទ្ងៃបោទាប់ពសកា�េបី

មកេបីស្ោវិញកាពរ៉មបានកក!យា៉ាពរ�បានព�ើងពលើពរៅអបីព�ើ�បាន�ក

្ុងៃឹកកកេណ៌្រេបីពលើដំបូលៃូរៃឹកកក។ោត់បានោក់សកោ្រមួ�ចំនួន

ពៅបាត្ ុងៃឹកកកពោរះព�ើ�តពសមៀបកាពរ៉មពៅេបីពលើវា។ោត់ៃន្ឹងរង់ចាំ

ពដើម្បីលក់វា។

យា៉ាពរ�បានរត់ពចញពៅផលៃទូវដដលមានដបី�ុ�។មិតតែរប្រ់ោត់កំេុងពលងដខលៃង

ដដលេួកពេព្វើនិងពលងេប់កំប៉ុងពោ�ដ្រ្កពជើងផ្ទាត់។

ពៅចិពញ្ើមផលៃទូវពោរះោត់បានពរៀបតុមួ�ពោ�ោក់ស្លាកថា«កាពរ៉មៃឹកកក

១ទ្លៃ៥ពប៉្រូ»។មិតតែរប្រ់ោត់ពឈាមៅរះចូដណលបានរត់មកព�ើ�ចង្អនុលពៅ្ ុង

ៃឹកកកពោរះ។ោត់បានឲ្យកាក់សបាក់៥ពប៉្រូពៅយា៉ាពរ�ព�ើ�យា៉ាពរ�បានឲ្យ

កាពរ៉មខលៃរះពៅោត់។េួកពេបានពលើកទដហា�ហាវា�។

មិន�ូរប៉ុោមៅនពសកា�មកមិតតែភកតែិជាពសចើនពៃៀតរប្រ់យា៉ាពរ�បានមកៃិញកាពរ៉ម

ពោរះដដរ។េបីរបបីពមា៉ាងពសកា�មកពេលមា៉ាក់បានពៅយា៉ាពរ�ញា៉ាំអាហារពេលោងាច

ពោរះពៅ្រល់កាពរ៉មដតេបីរបបី្ ង់ប៉ុពណាណរះ។

យា៉ាពរ�បានពលើក្ ុងៃឹកកកដដលជិតអ្រ់កាពរ៉មពោរះនិងកាក់សបាក់។ពៅ

ក្នុងពហាព៉៉ាមួ�រប្រ់ោត់ោត់បានោក់កាក់សបាក់មួ�ចំនួន្រសមាប់ថាវា�ដគ្វា�

មួ�ភ្េក្នុងដប់រប្រ់ោត់។ោត់បានោក់កាក់សបាក់ដដលពៅ្រល់ងពៅក្នុងពហា

ព៉៉ាមាខាងពៃៀតរប្រ់ោត់។ោត់ៃន្ឹងរង់ចាំព�ើញ្ ោោរមូលនិ្ិពប្រកកម្មរប្រ់

ោត់ពេញ។

ពៅផ្រះោត់បានៃមាលាក់កាក់សបាក់មូលនិ្ិពប្រកកម្មរប្រ់ោត់ពលើេំនរកាក់សបាក់

ពៅបាតសក�ពោរះ។ពៅមានកដនលៃងពសចើនពៃៀតដដលសតូវបំពេញ!ប៉ុដនតែយា៉ាពរ�មាន

អារម្មណ៍កក់ពរៅតាក្នុងចិតតែពៅពេលោត់េិតអំេបីការបពសមើពប្រកកម្មពៅទ្ងៃខាងមុខ។

ោត់បាន្រពសមចចិតតែថាោត់នឹងលក់កាពរ៉មៃឹកកកពរៀងរាល់ទ្ងៃរ�ូតដល់មានសបាក់

ពេញសក�រប្រ់ោត់។វាជាអារម្មណ៍ល្អមួ�ពដើម្បីរកសបាក់ដូពច្រះោត់អាចកាលា�ជា

អ្កផ្សេវផសា�ស្្រោដូចសេរះព�្រ៊ូវបាន្រូមឲ្យោត់ព្វើ។ ●
អ្នកនិពន្បានបចសមើជាអ្នកផ្សព្ផសាយសា្រោចៅសបចទ្រហ្ីលីពីនចហើយឥ�ជូវចនះរ្រ់ចៅក្ននុងរដ្ឋ

វីជីញ៉ា្រ.រ.អា.។
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រារាងអំណានព្រះគម្ី�សញ្ញាថ្មី
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យៅ
ឆ្នាំពនរះអ្កោចសាគាល់្្រះពយស៊ូវកាន់ប្ច្បស់ពឡើងៗពៅព្លអ្កោន្្រះគម្ពីរសញ្ញា្្ពី!ពរៀងរល់សរាតា�៍អ្កោចព្្ៀមេ្លលួន

រួចជាព្សចស្មាប់ពមពរៀនថានាក់អង្ការបឋមសិកសារបស់អ្កតាមរយៈការោនេគម្ពីរនានាបដលមានពៅពលើទំ្័រេ១៤។សូមផ្្់

្ែ៌ពៅក្នុង្បពលារះនានាបនាទាប់្ ពីអ្កោនរួច។
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 ១. មា៉ាថាយ២៥:១–៤,8–១៣

 ២. លូកា១:៣០–៣8

 ៣. លូកា២:៤០–៤៩,៥២

 ៤. យ៉ូហាន១:១–៥

 5. មា៉ាថាយ៣:១១–១៧

 6. មា៉ាថាយ៤:១–១០

 ៧. យ៉ូហាន៣:១–៥,១៤–១៧

 8. មា៉ាថាយ៥:១៤–១៦

 ៩. មា៉ាថាយ៦:៥–8

១០. មា៉ាកុស៤:៣៥–៤១

១១. មា៉ាថាយ១២:៦–១៣

១២. មា៉ាថាយ១៣:១–៩

១៣. មា៉ាថាយ១៤:២២–៣១

១៤. មា៉ាថាយ១៦:១៣–១៩

១5. មា៉ាថាយ១៧:១៤–២០

១6. យ៉ូហាន២០:១០–១8

១៧. លូកា១០:៣០–៣៧

១8. យ៉ូហាន១០:៩–១8

១៩. លូកា១៧:១១–១៩

២០. មា៉ាកុស១០:១៣–២២

២១. មា៉ាថាយ២១:១២–១៧

២២. មា៉ាថាយ២៥:៣១–៤០

២៣. យ៉ូហាន១៣:៣៣–៣៥

២៤. មា៉ាកុស១៤:២២–២៤

២5. លូកា២៣:៣២–៣៤,៣៩–៤៣

២6. យ៉ូហាន២០:២៤–២៩

តារាង អំណាន ម្ពះគម្តីរ សញ្ញា ថ្តី

២៧. កិច្ចការ៩:១–៦,១8–២០

២8. កិច្ចការ៣:១–១០

២៩. កិច្ចការ១២:៥–១១

៣០. កិច្ចការ១៧:២២–៣១

៣១. កិច្ចការ២៦:១២–២០

៣២. រៃូម៦:៣–១១

៣៣. រៃូម១០:១៣–១៧

៣៤. កូរិន្ូសទពី១២:១១–១៤

៣5. កូរិន្ូសទពី១១៣:១–8

៣6. កូរិន្ូសទពី១១៥:១៣–២២

៣៧. កូរិន្ូសទពី២១:៣–៧

៣8. កូរិន្ូសទពី២៩:៦–៩

៣៩. កាឡាទពី៦:១–១០

៤០. ពអពភសូរ២:៤–១០

៤១. ពអពភសូរ៦:១០–១8

៤២. កូល៉ុស២:២–៧

៤៣. ប្សសាឡតូនពីចទពី២៣:៧–១៣

៤៤. ធពីម៉ូព្ទពី២៣:១៤–១៧

៤5. ព�ព្្ើរ១:២–១០

៤6. ព�ព្្ើរ៧:១–៦

៤៧. យ៉ាកុប៣:១–១០

៤8. ព្្្ុសទពី១៣:១២–១8

៤៩. យ៉ូហានទពី១៥:២–៥

5០. វិវរែៈ៥:១–១០

5១. លូកា២:៤–១២

5២. វិវរែៈ១២:៧–១១

េគម្ពីរទាំងពនរះ្្ូវគ្នានឹងការោន្បចាំសរាតា�៍ស្មាប់កម្វិធពីសិកសាឆ្នាំ២០១៩។
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ខ្ញំអាចអ្ិស្ឋានពគប់រ្លពគប់ទីកននលែងអំ្ីអ្ីៗ

ទាំងអស់។ព្រះវ�បិរាសួគ៌ព្រះសណាដាប់រហើេ

រ្លែើេ្បកា�អ្ិស្ឋាន�បស់ខ្ញំ។
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រៅ
រ្ល្ ្ញរះដ៏ខ្លាំងនដលរៅថារហើ�ីរខន្វី៉នរ៉កបក់រៅទីពកុងហូស្ញន�ដ្ឋ

្ិចស្សស.�.អា.មនផ្រះ�បស់មនុស្សជារពចើនព្ូវ៉នជន់លិចលង់ឬព្ូវ៉ន

បំផ្លាញ។សបធ្នអិមរ័្រុលបា�ឺដបានព្វើដំពណើរពៅៃបីពោរះពដើម ប្ីជួ�!

ពបធាន៉ ឡឺដទស្សនកិច្ចរៅ�ដ្ឋ្ ិចស្សស.�.អា
ពួកស្វកតៅជុុំវិញពិ្ពតោក

ពួកសាវកច្្ើដំចណើរជុំវិញពិ្ពចលាកចដើម្ីផ្ល់ការគ្របចសមើដល់មនុ្រ្សចហើយបចសងៀនពួកច្រអំពីសពះចយ្រ៊រូវស្រី្រ្។
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មិនយូរ្រ៉ុនាមាន្រនាទា្រ់ពីយន្តហារះរ្រស់តោករានចុរះច�តោករានតៅមជ្មណ្ឌលតម

្រញ្ជាការភាលាមជាកសន្ងស�លស្សនាចបកប្រមូលតបគឿង្ររិកាខារនានាតហើយ្រ្ជដូនឲ្យតៅ

ពួកស្័បគចិ�្ន�ជុំនួយមរមន។

្រនាទា្រ់មកតោករានតៅសួរសុខទុក្ខប្រជាជនស�លមានផ្ទរះជាតបចើនប�ូវជនលិច

លង់។មានផ្ដូវមួយចុំនួនប�ូវរានកកស្ទរះ�ូតច្រះតោករានត�ើរពីផ្ទរះមួយតៅផ្ទរះមួយ

តទៀ�។តោករានស្តៅ្រ់មនុស្សទាុំងតនារះតហើយសចកចាយតសចក្ីបសឡាញ់រ្រស់

បពរះវរ្រិតាសួគ៌ជាមួយពួកតគ។

តោករានជួ្រពួកអ្កផ្សពវផសាយស្សនានិងសមាជិក

�នទតទៀ�ននស្សនាចបកស�លកុំពុងជួយ។
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ត�ើការគ្រ្រតបមើមានអ�្ថន័យយ៉ាង្ ?

្ពរះនយែ៊ូវ្្មីែ្ទ្ ្តល់ការគ្រដល់មនុែសែដហទន�ើយ

ពួកស្វករបែ់្ទង់ក៏ដូនចានារះសដរ។ែូម្ ្គញូ្្គងោក្យ

ទាំងននរះនៅនឹងរូបភាពសដលបគ្ហាញអំពមីរនបៀបសដល

មនុែសែ្ ្តល់ការគ្របន្មើនៅហថងៃននរះ!
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តពលតោករានជួ្រ្រុរសចុំ្ស់មានាក់ស�ល

ផ្ទរះរ្រស់ោ�់ប�ូវរាន្រុំផ្ិច្រុំផ្លាញតនារះ

ប្រធានរាេឺ�រានសថ្ងថា៖

តោករានសថ្ងតៅក្មុងការប្រជុុំ្ ម្និោឋានមួយនិងការប្រជុុំ

ស្បកាម៉ង់ចុំនួន្រី�ូតច្រះតោកអាចសចកចាយតសចក្ីបសឡាញ់

រ្រស់បពរះវរ្រិតាសួគ៌ជាមួយមនុស្សជាតបចើន!

ការជួយ

ការស្ដោ្រ់

ការប្រសិទ្ធពរ

ការសចកចាយ

ការមានចិ�្ល្អ

នតើអនែកអាចជួយនរោមានាក់នៅហថងៃននរះយ៉ាងដូចនមដេច?

ែ្ញំជាស្វកមានាក់ហនស្ែនាច្កហន្ពរះនយែ៊ូវ

្្មីែ្ទហនពួកបរិែុទ្ហថងៃចុងន្កាយ។...ពួកនយើង

ចង់ឲ្យអនែកដឹងថានយើង្ែឡាញ់អនែក។ន�ើយ

នយើងនៅទមីននរះនោយស្រ្ពរះនយែ៊ូវ្្មីែ្ទ

ែពវ្ពរះទ័យឲ្យនយើងនៅទមីននរះ។
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រដើម្ីនចកចាេ

�្នសម្្្ិដ៏ល្ឥ្រខ្ចរះ

តោយអ៊មីរិក្រ៊មីម៉�ុក

ស្្កនៅនលើដំនណើរនរឿងពឈិត

ពគូបពសងៀនរប្រ់�បីពអពហារបាននិយា�ថា«ទ្ងៃដ្រ្អកេឺជា

ទ្ងៃេិព្រ្រណា្រ់។ព�ើងនឹងមានកម្មវិ្បីការបគ្ហាញ

និងការសបាប់!»

�បីពអពហារបានញញឹម។ោត់ចូលចិតតែកម្មវិ ប្ីការបគ្ហាញ

និងការសបាប់!ោត់ៃន្ឹងរង់ចាំបគ្ហាញអវបីមួ�េិព្រ្រដល់

មិតតែភកតែិរប្រ់ោត់។

បោទាប់េបីពចញេបីពរៀន�បីពអពហារបានសបាប់មា៉ាក់អំេបីដំណឹងដ៏

អស្ចារ្យពនរះ។

ោត់បាន្រួរថា«ពតើកូនេួរដត�កអវបីពៅបគ្ហាញ?»

មា៉ាក់ោត់បាននិយា�ថា«អវបីមួ�ដដលេិព្រ្រចំពោរះ

កូន»។

«ខញនុំអាច�កដឆកពៅ!»

មា៉ាក់បាននិយា�ថា«មា៉ាក់េិតថាព�ើងេុំអាច�កដឆកពៅ

ស្ោបានពៃ។ប៉ុដនតែមានរតន្រម្តតែិេិព្រ្រជាពសចើនពផ្សង

ពៃៀតដដលកូនអាចដចកចា�បាន»។

មិន�ូរប៉ុោមៅនពសកា�មកការតាមរករតន្រម្តតែិរប្រ់�បី

ពអពហារបានចាប់ពផតែើម!ោត់បានរកព�ើញតុកកតាស្វាមួ�។

ពតើោត់េួរដត�កវាពៅពៃ?បុ៉ដនតែ�បីពអពហារបានបនតែដ្រវងរក

ពមើលពៃៀត។
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ោត់បានរកពមើលពៅខាងពសកា�ពរៅអបីពៅផ្រះបា�។ោត់

បានពមើលពលើព្្ើរោក់ព្រៀវពៅ។ោត់េុំបានឈប់ព�ើ�រ�ូត

ដល់ោត់រកព�ើញអវបីមួ�ដដលសតឹមសតូវ។

បោទាប់មកោត់បានរកពមើលពៅដក្រដសេរប្រ់ោត់។ោត់

បានរកព�ើញអវបីមួ�ដ៏ល្អឥតពខាចារះ!

�បីពអពហារបានរត់ពៅបគ្ហាញមា៉ាក់។ោត់បានឱបរតន្រម្តតែិ

រប្រ់ោត់យា៉ាងដណន។

ោត់បាននិយា�ថា«មា៉ាក់!ពមើលដន៎!កូនបាន

រកព�ើញវតថែនុមួ�ដ៏ល្អបំផុត»។

ោត់បានពលើករូបភ្េតូចមួ�ឲ្យមា៉ាក់ពមើល។

វាជារូបភ្េរប្រ់សេរះព�្រ៊ូវកាលសៃង់ពៅ

តូច។�បីពអពហារមានអារម្មណ៍ល្អពៅពេល

ោត់បានពមើលពៅរូបភ្េពោរះ។ោត់ចង់

ឲ្យមិតតែរប្រ់ោត់ពៅស្ោពរៀនមានអារម្មណ៍

ល្អដដរ។

មា៉ាក់បាននិយា�ថា«ពោរះេឺជាវតថែនុមួ�ដ៏េិព្រ្រ្រសមាប់

កម្មវិ្បីការបគ្ហាញនិងការសបាប់។ពតើកូននឹងសបាប់ដល់្រិ្រ្ស

ពៅថានាក់កូនអវបីខលៃរះអំេបីសេរះព�្រ៊ូវ?»

ោត់បាននិយា�ថា«ពដើម្បីឲ្យមនុ្រ្សសេប់រូបអាចរីករា�

បាន។ពោ�ស្រសេរះព�្រ៊ូវស្រឡាញ់មនុ្រ្សសេប់រូប!» ●
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ព្រះរេស៊ូវ៉ នរ�ៀនរហើេចរពមើនវ័េ្ ំរឡើង
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សេរះព�្រ៊ូវបានសប្រូតមកជា

សេរះឱរ្រតូចមួ�។ខញនុំក៏ធ្លាប់

ជាទារកមានាក់ផងដដរ!

មា៉ារានិង�៉ូដ្របបានជួ�ពមើលដ្

សេរះព�្រ៊ូវ។ពតើនរណាជួ�ខញនុំ?

សេរះព�្រ៊ូវបានចពសមើនវ័�្ ំព�ើងតាម

រពបៀបដដលខញនុំ្ ំព�ើងផងដដរ។សៃង់បាន

មានសបាជាញាច�ើង។ពោរះមានន័�ថា

សៃង់បានពរៀនអវបី្ ្មបីៗ។

តោយមា៉ារីសសាវី�ឌីសុន

ទែសែនាវដដេមីស្ែនាច្ក

ការត្វើតាមបពរះតយស៊ូវ
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សៃង់បានមានសពះកាយ្ ំច�ើង។ពោរះ

មានន័�ថារូបរាងរប្រ់សៃង់បាន្ ំព�ើង។

សៃង់ពកើននូវៃបីោប់សេរះ�ឫៃ័�ដល់សពះ។ពោរះមាន

ន័�ថាសៃង់បានពរៀនអំេបីសេរះវរបិតា្រួេ៌។សៃង់បានពរៀន

អ្ិស្ឋាន។សៃង់បានអានសេរះេម្ពបីរ។

សៃង់ពកើននូវៃបីោប់ចិតតែដល់

មនុ្រ្ស។ពោរះមានន័�ថាសៃង់

បានរាប់អានមិតតែភកតែិ្ ្មបីៗ។សៃង់

មានសេរះ�ឫៃ័�ល្អចំពោរះមនុ្រ្ស

ដទៃ។សៃង់បានជួ�សេួស្ររប្រ់

សេរះអង្គ។
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ខញនុំអាចជួ�ឲ្យេំនិតនិងរូបកា�ខញនុំលូតោ្រ់បាន។ខញនុំអាចពរៀនព្វើតាមសេរះ។ខញនុំអាចកាលា�ជាកលយាណមិតតែ

ល្អមានាក់។ខញនុំអាចរីកចពសមើនតាមរពបៀបល្អៗដូចសេរះព�្រ៊ូវបានព្វើដដរ! ●

្ររូមអានអំពីសពះចយ្រ៊រូវកាលចៅតរូេចៅក្ននុងលរូកា២:៤០–៥២។
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ទុំព័រផ្�់ពណ៌
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ខ្ញំ្ ំរ្ញវ័េ



Happy ethnic family reading the Friend Worldwide   

ព�ើងរីករា�ពដើម ប្ីដណោំៃ្រ្សោវដតែបីសបិយមិត្្ ្មបី!ៃ្រ្សោវដតែបីពនរះនឹងមានមកជាមួ�

លីអាហរូ្រប្រ់អ្ក។សប្រិនពបើអ្កេុំមានកូនពៅផ្រះពៃពោរះព�ើង្រង្ឃឹមថាអ្កនឹងដចកចា�វាជាមួ�ពៅ

អ្កជិតខាងឬកុមារពៅថានាក់អង្គការបឋម្រិកសា។

ពនរះេឺជាអវបីដដលអ្កនឹងព�ើញមានពៅក្នុងៃ្រ្សោវដតែបីសបិយមិត្្្មបី៖

• មានពរឿងចពសមៀងនិង្រកម្មភ្េពសចើនជាង២០ៃំេ័រ

• សកោ្រ្ ្មបីដដលគ្�ស្រួលផ្ត់េណ៌េូររូបនិងកាត់រូប

• ស្រលិខិតេណៈសបធ្នៃបីមួ�

• ពរឿងោោអំេបីការគ្របពសមើៃូទាំងស្កលពោកមកេបីកូរ៉ុមទនេួកស្វកដប់េបីរោក់

• ពរឿងោោមកេបីកុមារពៅជុំវិញេិភេពោក។

• ្នធ្នោោ្រសមាប់រាសតបីជួបជុំសកុមសេួស្រនិងការ្រិកសាសេរះេម្ពបីរជាសេួស្រ។

ព�ើងចង់បានពយាបល់រប្រ់អ្ក្រតែបីេបី៖

• បៃេិពស្្ន៍រប្រ់សេួស្រអ្កក្នុងការពសបើៃ្រ្សោវដតែបីសបិយមិត ្្្មបី។

• បៃេិពស្្ន៍រប្រ់អ្កដចកចា�ជាមួ�មនុ្រ្សដទៃ។

• ពយាបល់ដកលម្អោោ។
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ពោ�កតែបីស្រឡាញ់

ៃ្រ្សោវដតែបីសបិយមិត្

ជូនចំរោរះឪ្ុកមតាេ
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សូម ផសវងរក រូប លតីអាហូណា ផដល លាក់ យៅ ខាង កនែនុង !

យៅ យលើ ម្កប េសសែន្វដ្តី ប្រិយមរិត្ត 

រចនា រូបភាព បោយ បមលីសា ផមៃ វីល ។

មាតិកា

ខ2  សារ លិខិត ្ ណៈ កបធាៃ ទី មួយ: បរៀៃ អំពី កពះបយស៊ូវ

ែ4  ដំណាំ នៃ ទីបនាទាល់

ែ6  សកម្មភាព: កគ្ប់ ពូជ នៃ បសចក្ីជំបៃឿ

ែ7  តនៃ្ី: ជំបៃឿ

ែ8  សួស្ី មក ពី កបបទស ហ្វីលីពីៃ !

ែ10  មូលៃិ្ិ បបសកកម្ម រោបរេម ទលឹក កក

ែ12  តារាង អំណាៃ កពះ្ម្ពីរ សញ្ញា ្ ្មី

ែ15  ប័ណ្ណ កបរោស ្ ំៃិតឈ្លាស នវរោរ អ្ិសាឋាៃ

ែ16  ពួក សាវក បៅ ជុំ វិញ ពិភពបលាក: 

កបធាៃ ោឡឺដ ទស្សៃកិច្ច បៅ រដ្ឋ តិចសាស ស.រ.អា

ែ18  រតៃសម្ត្ិ ដ៏ ល្ ឥតបខាចះ បដើម្ី ផចកចាយ

ែ20  រោរ ប្្វើ តាម កពះបយស៊ូវ: កពះបយស៊ូវ ោៃបរៀៃ បហើយ ចបកមើៃ វ័យ ្ ំ បឡើង

ែ23  ទំព័រ ផ្ត់ ពណ៌: ខញបុំ ្ ំ បពញ វ័យ


