
សាសនាចម្កនៃម្ពរះលយស៊ូវម្្រីស្ទនៃពួកបរិសុ្រ្ធន្ងៃចុងលម្ោយ•ខែលមសាឆ្នាំ២០១៧

រាៃខែម្្រង់ប៉ុល្ណរះខែលអាចោលាយ

ជាអង្គសល្គ្ររះរបស់លយើង្រំព័រ៨

លែើលសចក្រីពឈិែអ្រីែ្រះខែលលយើងលរៀៃអំពរីម្ពរះសពតាមរយៈ

ោររាៃម្ពរះជៃ្មរស់ល�ើងវិញលនារះ?្រំព័រ១៤

ោរខស្ងរកលសរីភាពពរីបៃ្ទទុកនៃោររំលោភបំពាៃលលើផ្លូវលភ្រ

្រំព័រ២២

សារល់រារសម្ែូវរបស់អ្នក៖រលបៀប្រប់្រល់ៃឹងយុ្រ្ធសាម្ស្រ

ទាំងបួៃរបស់សាតាំង្រំព័រ៣០

សម្រាប់យុវមជ្ឈិមវ័យ



ពួកកម្មករបានបង្កើតសញ្ញាមួយងៅទីតាំ្សា្ស្់ពពរះវិហារបរិសុទ្ធងប៊ើនស្ីស។ពពរះវិហារ

បរិសុទ្ធពតរូវបានឧទ្ទិសឆ្ល្ងៅខែកញ្ញាឆ្នាំ១៩៥៥ងោយពបធានងេវីឌអរូមទិកងេ។វាគឺជា

ពពរះវិហារបរិសុទ្ធទីមួយខេលបានសា្ស្់ងៅងពរៅទ្ីបអាងមរិកខា្ង�ើ្នទិ្ជាពពរះវិហារ

បរិសុទ្ធទីមួយខេលង្្ើបទបង្ហាញពទិ្ីបរិសុទ្ធនានាងពរៅពីភាសាអ្់ងគ្លស។

រូបថតទទួលរានសិទ្ិអនុញ្ញាតជាផ្លូវការពីបណាណាល័យប្បវតតែិ

សាសោច្ប្ក



 ដខនមសាឆ្នាំ២០១៧ ១

28	លសៀវលៅរូប្ែម្្ួសារចាស់ៗ៖

ឥ្រ្ធឈិពលនៃម្បវែ្រឈិម្្ួសារ

នោយដអមននើរីសពូសសាស៊ូ

រ�ឿងរ៉ាវនិងជីវិត�បស់បុព្វកា�ីជន�បស់ខ្ញុំបន្ត

ពងងរឹងដល់ខ្ញុំ។

30	ស្គ្រមលៅខែបៃ្

នោយដអលន�ើរដលរីអរ�រិន

អែលរ�ើ�ឡ�ិនអែកចាយែុំពីយុទ្ធសាងស្តែុំនួន

បួន�បស់សាតាុំងនិង�របៀបរដើម្ីទប់ទល់នរឹង

យុទ្ធសាងស្តទាុំងរោះ។

ដផ្កោោ

20	ែ្ៃ្ររី:មកមករកម្្រង់ចុរះ
នោយស្ទីវីនន�ច្ូននិងនម៉ដ�លនអហ្វម៉ូ�ី

38	ោរបគ្ហាញអំពរីលសចក្ររីជំលៃឿ:សាកាយម្្រីែបូកូរា៉ា

40	សំល�ងពួកបរិសុ្រ្ធន្ងៃចុងលម្ោយ

80	លុរះម្តាជួបល្រៀែ:ម្ពរះលចសាតានៃម្ពរះ

នោយដអលន�ើរប្ពូសអរមា៉ាក់ខន្រី

លីអាហូណាដខនមសាឆ្នាំ២០១៧

សារលិខិត

4	 សារលឈិែឈិែ្ ណៈម្បធាៃ្ររីមួយ:មៃុស្សសុចរិែៃឹង

រស់លៅលោយអាងលសចក្ររីជំលៃឿ

នោយប្បធានន�ៀនថើរនអស្វអុជែូហ្វ

7	 សារលឈិែឈិែបលម្ងៀៃសួរសុែ្រុក្ខ:សមបេ្ៃឈិងលសចក្រី

សញ្ញានៃបព្ជឈិែភាព

អត្ថបទពិនសសៗ

8	 ែគ្វាយធួៃរបស់ម្ពរះអង្គសល្គ្ររះ៖មូលោឋាៃម្្ឹរះ

នៃភាពជាម្្ឈិស្រសាសៃឈិកែ៏ពឈិែម្រាកែ

នោយដអលន�ើររ៉ូបឺត�ីដហល

រោយសា�ងទង់�ស់រោះរយើងទាុំងែស់គ្នានរឹង

បាន�ស់រឡើងវិញ។

14	ោររាៃម្ពរះជៃ្មរស់ល�ើងវិញរបស់ម្ពរះលយស៊ូវម្្រីស្ទ

ៃឈិងលសចក្ររីពឈិែអំពរីម្ពរះោយម្្រង់

នោយនែវី�នអនអែវួែ

កា�មានងពះជន្ម�ស់រឡើងវិញ�បស់

ងពះរយស៊ូវង្ីស្ទបរងងៀនរយើងែុំពីរសែក្តីពិតដ៏

សុំខាន់ែុំពីលក្ខណៈដ៏ែស់កល្និងពិសិដ្ឋនន

�ូបកាយ។

22	សាពាៃចម្ងលៅោៃ់លសចក្ររីសង្ឹមៃឈិង

ោរពយារាល

នោយណាណាន់ថាលី

រតើែ្នកឬមនុស្សអដលែ្នកងសឡាញ់អាែ

អស្វង�កភាពសុខសាន្តរសែក្តីសង្រឹមនិង

កា�ពយាបាលបានរោយ�របៀបណាបោទាប់ពី

ជួបរ�ឿងអាងកក់និងតក់ស្ញតដូែជាកា��ំរោភ

បុំពានរលើផ្លូវរភទរោះ?

លៅលលើម្កបមុែ

មា៉ារទាុំងបីរៅឯផ្នលូ�	ដោយ	វិល្លាម	អាល់ដូដ្វេ	បូ៊ដ្គើរ៉ូ
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២ លីអាហូណា

44	ោរយល់ែឹងអំពរីពររបស់លោកអយ្យលោរបស់អ្នក

នោយអាលីអាដែលនិងមា៉ាហ្គាដរ៉តវីល�ិន

ព�ននរោកែយ្យរកា្ ឺដូែជាអផនទីបង្ហាញផ្លូវ

ផ្ទាល់ខ្លួន�បស់រយើង។រនះ្ ឺជារោបល់មួយ

ែុំនួនរដើម្ីងសាវងជាវរៅក្នញងព��បស់ែ្នក។

48	ចូរកុំភ័យៃឹងោរលធ្ើែំលណើរល�ើយ

នោយការីណាមា៉ាទីននពើនរៀកាខូនរៀ�ឺលីមា៉ា

មន្ទិលសង្សស័យនិងកា�ភស័យខាលាែែុំពីកា�ចាប់រផ្តើម

ង្ួសា�ផ្ទាល់�បស់ខ្ញុំបានរ្្វើឲ្យែិត្តខ្ញុំងពួយបា�ម្ភ។

រតើខ្ញុំអាែអស្វង�កភាពសុខសាន្តរោយ�របៀប

ណា?

យុវមជ្ឈិមវ័យ

50	លែើែ្ទុំអាចសឈិកសាលៅក្នទុង្ ំៃឈិែៃឈិងលៅក្នទុងចឈិែ្រែ្ទុំយ៉ាង

ែូចលម្ច?

រតើ�របៀប�បស់ងពះែមាចាស់មានែ្វីខ្ះរដើម្ីអស្វង�ក

ែរម្ើយែុំរពាះសុំណួ��បស់ខ្ញុំនិងកា�យល់ដរឹងែុំពី

បទ្ម្ី�ឲ្យបានកាន់អតល្អងបរសើ�រឡើង?

52	សឈិកសាែំណឹងល្អតាមរលបៀបរបស់អ្នក

រ�ៀនែុំពី�របៀបអដលែ្នកអាែរ�ៀនបានរងែើនបុំផុត

តាម�យៈកា�សិកសាដុំណរឹងល្អ�បស់ែ្នក។

56	ចលម្ើយមកពរីថ្នាក់ែឹកនាំនៃសាសនាចម្ក:រលបៀប

ខស្ងរកភាពសុែសាៃ្រពឈិែម្រាកែ

នោយដអលន�ើរ�្វីនធិនអិល�ុក

57	លភ្ចលសៀវលៅប៉ុខៃ្រចងចាំ្ររីបនាទាល់

នោយអាដប៊ដហ្គល�ីនហ្វើនរើ

រៅន្ងៃអដលរ្បានសូមឲ្យខ្ញុំអែកចាយពស័ត៌មានែុំពី

សាសោែងកវា្ ឺជាន្ងៃអតមួយអដលខ្ញុំបានរភ្ែ

ឯកសា�ងពះវិហា��បស់ខ្ញុំ។រតើពាក្យសាមញ្ញ�បស់

ខ្ញុំមានងបសិទ្ធភាពង្ប់ងគ្ន់អដ�ឬរទ?

58	ពួកល្រាៃល�ើញម្្រង់

សូមអានទីបោទាល់ទាុំងរនះែុំពីងពះែង្គសរ្ង្រះ

អដលមានងពះជន្ម�ស់រឡើងវិញរ�ើយរ�ើញពី

�របៀបអដលែ្នកអាែកាលាយជាសាក្សីែុំពីកា�មាន

ងពះជន្ម�ស់រឡើងវិញ�បស់ងទង់ផងអដ�។

62	្ររីកខៃ្ងរបស់លយើង

63	ប័ណ្ណម្បោស:ចូរលៅមុែពួកម្្រីសាទាៃ

64	សំណួរៃឈិងចលម្ើយ

រតើខ្ញុំអាែដរឹងថាងពះកុំពុងសាតាប់កា�ែ្ិសាឋាន�បស់

ខ្ញុំតាម�របៀបណា?

យុវវ័យ

66	ខអៃលម្្ៃឈិងពាក្យសម្ររីអាម្កក់

នោយជូលីស៊ីែូណាសិន

ពាក្យសម្តីអាងកក់អតមួយមា៉ាត់វាពុុំអមនជាបញ្ហាែ្វី

រទអមនរទ?

68	ចលម្ើយមកពរីសាវក:លែើែ្ទុំអាចជួយម្្ួសារែ្ទុំឲ្យរឹងរាំ

រាៃយ៉ាងែូចលម្រច?

នោយដអលន�ើរោវី�នអដបែណា

69	លរៀបចំែ្លួៃសម្រាប់ម្ពរះវិហារបរិសុ្រ្ធលរៀងរាល់ន្ងៃ

នោយច្យ�ីច្ូនស៍

សូមរ�ៀនែុំពី�របៀបអដលស៊ិរស្ទើ�ែូនស៍ោក់

រគ្លរៅសុំខាន់មួយ។

70	សាតាបល្ចេញពៃ្លឺ

នោយនជនមា៉ាកប្រាយែ៍

សាតាភិតភស័យនរឹងកា�រៅថានាក់ែង្គកា�បឋមសិកសា

ជារលើកដុំបូង។រតើោងអាែ�កបានមិត្តភក្តិអដ�

ឬរទ?

72	ចូរលធ្ើជាពៃ្លឺ!

នោយនអលីសសាដបតភីនបូរូ

�របៀបងបាុំបីោ៉ាងរដើម្ីរ្្វើជាកលយាណមិត្ត។

73	រូបភាពម្បវែ្រឈិសាសនាចម្ក:ោរផសាយែំណឹងល្អ

74	្ ឈិែអំពរីម្ពរះលយស៊ូវ

នោយលីនស្នុីនថនននើរ

នម៉ារ�ៀនែុំពីសាងកាម៉ាង់។
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 ដខនមសាឆ្នាំ២០១៧ ៣

នយបល់សប្មាប់រាប្តីជួបជុំប្កុមប្្រួសារ

មានធនធានជានប្ច្ើននទៀតនៅនលើអ៊ិននធើរដែត

លីអា្រូណានិងឯកសារនផ្ងៗនទៀតរបស់សាសោច្ប្កមានជានប្ច្ើនភាសានៅន្រហទំព័រ languages. lds. org.សូម

នមើលន្រហទំព័រfacebook.com/liahona.magazine (ដែលមានជាភាសាអង់ន្រ្សភាសាព័រទុយហ្គាល់និង

ភាសានអសបា៉ាញ)នែើម្បីរកសារលិខិតែ៏បំផុស្រំនិតោោ្រំនិតសប្មាប់រាប្តីជួបជុំប្កុមប្្រួសារនិងឯកសារដែលអ្កអាច្

ដច្កចាយជាមួយមិតតែភកតែិនិងប្្រួសាររបស់អ្ក។

ម្បធាៃប្រទាំងឡាយក្នទុងចបាប់លៃរះ
រលខទាុំងឡាយ្ឺតុំណាងឲ្យទុំពស័�ទីមួយននែត្ថបទ។

ការថ្វាយបង្ុំចៅក្ញងព្រះវិហារបរិសុ�្ធ,

៦៩

ការបចពមើ,៤,៤២,៦៨

ការចពរោសឲ្យជា,២២

ការមានព្រះជន្មរស់ច�ើងវិញ,៨,

១៤,៥៨,៧៦,៧៩

ការរំចោភបុំពានច�ើផ្លូវចភ�,២២

ការ�្បួង,៣០,៦៣

ការសិកសាព្រះគម្ពីរ,៤៣,៥២,៥៧

ការអធិស្ឋាន,៤១,៦២,៦៤

ពកុមពគរួស្រ,២៨,៤២,៤៨,៦៨

គុំរូ,៧២

�ុំចេរះដឹង,៥០,៥២

ជពីវិតដ៏ចៅអស់ក�្ជានិ�្ច,៨,១៤

ដង្វាយធរួន,៨,២២,៧៤,៧៦

�ពីបន្ទា�់,៣៨,៥០,៥៧,៥៨

ប្្វជិតភា្,៧,៨០

បុេ្យអ៊ីចសទើរ,១៤,៥៨,៧៦,៧៩

ពបវត្ិស្សន្�ពក,៧៣

្ង្សពបវត្ិ,២៨

្ររបស់ចោកអយ្យចកា,៤៤

្ិធពីស្ពកាម៉ង់,៧៤,៧៦

ព្រះច�ស្តាខាងវិញ្ញាេ,៤,៣០,

៦៣,៨០

ព្រះចយស៊ូវពគពីសទ,៨,១៤,៣០,៥៦,

៥៨,៧៤,៧៦,៧៩

ព្រះវិញ្ញាេបរិសុ�្ធ,៥០

ព្រះស្,១៤

ភា្កាលាហាន,៤០,៥៧,៦៣

ភា្សុខស្ន្ដ,៤៨,៥៦,៦២,៦៦

ភាស្,៤០,៦៦

មិត្ភា្,៧០,៧២

សង្ង្រាមចៅស្ថានសរួគ៌,៣០

ចស�ក្ដពីជុំចនឿ,៤,៣៨,៤១,

៤៨,៨០

ចស�ក្ពីសង្ឹម,២២,៤៨

ចស�ក្ពីសញ្ញា,៧

«ពួកល្រាៃល�ើញម្្រង់»ទំព័រ៥៨៖នតើការនធ្វើជាសាក្ី

អំពីប្ពះប្្រីស្ទមានន័យែូច្នមតែច្?បោទាប់ពីអានអត្ថបទននះ

ជាប្្រួសារមកអ្កអាច្ពិភាកសាអំពីរនបៀបដែលអ្កអាច្នធ្វើ

ជាសាក្ីអំពីប្ពះប្្រីស្ទនទាះបីជាពុំរានន�ើញប្ពះកាយ

ប្ទង់ផ្ទាល់កតែី។អ្កអាច្្រិតអំពីនយបល់ោោនែើម្បីខិត

កាន់ដតជិតប្ពះអង្គសន្គ្គាះែូច្ជាការដស្វងរកឱកាសនែើម្បី

បនប្មើែល់ជននភៀសខ្លួននៅក្នុងសហ្រមន៍របស់អ្កនរៀន

អំពីប្ពះជន្មរបស់ប្ពះអង្គសន្គ្គាះអំ�នុងនពលសិកសាប្ពះ្រម្ីរ

ជួយនមើលកូនឲ្យ្រូសាវាមីភរិយនែើម្បីពួកន្រអាច្ច្ូលរួមនៅ

ប្ពះវិហ្របរិសុទ្ឬជួយែល់មិតតែភកតែិដែលខ្វះខាត។អ្ក

អាច្នមើលវីនែអូនៅន្រហទំព័រmormon.org/easter
នហើយពិចារណាអំពីសារៈសំខាន់របស់ប្ពះប្្រីស្ទនិង

ការមានប្ពះជន្មរស់ន�ើងវិញនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកនយើង។

«លរៀបចំែ្លួៃសម្រាប់ម្ពរះវិហារបរិសុ្រ្ធលរៀងរាល់ន្ងៃ»

ទំព័រ៦៩៖ស៊ិនស្ទើរច្យ�ីច្ូនស៍រំឮកពួកនយើងអំពី

សារៈសំខាន់ននការោក់ប្ពះវិហ្របរិសុទ្និងការនធ្វើ

កិច្្ការពង្ប្បវតតែិជាអាទិភាពក្នុងជីវិតរបស់នយើងជួយ

នយើងឲ្យនរៀបច្ំខ្លួនច្ូលប្ពះវិហ្របរិសុទ្។អ្កអាច្្រិត

អំពីការនធ្វើ«រាប្តីពង្ប្បវតតែិនិងប្ពះវិហ្របរិសុទ្»

សប្មាប់រាប្តីជួបជុំប្កុមប្្រួសារ។អ្កអាច្នរៀនអំពីរនបៀប

នធ្វើលិបិប្កមន្មះនហើយប្សាវប្ជាវរកកំែត់ប្តាប្្រួសារ

ឬពិភាកសាអំពីសារៈសំខាន់ននពិធីបរិសុទ្ក្នុងប្ពះវិហ្រ

បរិសុទ្នហើយនមើលរូបភាពននប្ពះវិហ្របរិសុទ្នៅជុំវិញ

ពិភពនោក។ប្បសិននបើអ្ករស់នៅជិតប្ពះវិហ្របរិសុទ្

អ្កអាច្នៅនលងបរិនវែប្ពះវិហ្របរិសុទ្នហើយពិភាកសា

អំពីរនបៀបដែលប្ពះវិហ្របរិសុទ្អាច្ោំនយើងឲ្យខិតកាន់ដត

ជិតប្ពះវរបិតាសួ្រ៌និងជួយនយើងឲ្យទទួលអារម្មែ៍នន

កតែីប្សឡាញ់របស់ប្ទង់។

ច្បាប់ននះមាននូវអត្ថបទនិងសកម្មភាពោោដែលអាច្យកនៅនប្បើប្រាស់សប្មាប់រាប្តីជួបជុំប្កុមប្្រួសារ។

ខាងនប្កាមននះ្រឺជាឧទាហរែ៍ពីរ។

ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៧ វ៉ុល ទី 16 មលែ ៤
លីអាហូណា 14444 258
ទស្សនាវដ្ដីជាអន្តរជាតិរបស់សាសនាចក្រននក្រះយេស៊ូវក្ដីស្ទនន្ ួ្របរិសុទ្ធន្ងៃ
ចុងយករោេ

គណៈ ប្រធាន ទីេួយ ៖្ូម៉ាសយអស.ម៉នសុន,ហិនរីប៊ី.អាវរិង,
យ�ៀយ្ើរយអស្វ.អុជដូហ្វ

កូរ៉ុេ នន ពួក សាវក ដ្រ់ពីរ នាក់ ៖រ័សុលអិមណិលសុន,ដាល្ិនយអ្រអូ្រ,
អិម.រ័សុលបាឡឺដ,រ៉ូបឺត�ដីហហ៊ល,ហជហហ្វដីអ័រហូឡិន,យដវី�យអហបដណា,
ឃ្វដីន្ិនអិលឃុ្រ,�ដី្តក្ដីស្តតូហ្វឺសិន,ហនលអិលអាន់យ�ើរសិន,រ៉ូណលយអ
រ៉សបាន,ហហគែរីអ៊ីស្ទដីហវ៉នសុន,យ�លជដីយរនឡាន់

និពន្ធ នាយក ៖េ៉ូហសបដបុលេូ.ស៊ីតាទដី
ជំនួយការ និពន្ធ នាយក ៖ហរនដលយឃបិនណ្ិត,ខារ៉ូយអហ្វម៉ា្រខន់ឃដី
អ្នកប្ររឹកសា ៖ ហកបនយខអាស្តតុន,ជដីនប៊ីប៊ីងហាំ,ឡឺហហ្រង់ឬខឺធដីសជុញ្័រ,
ក្ដីស្ទតូហហ្វលហគែតូល�ិន,ដូហគែលាស�ដីហូលហមស,អ៊ីរិ្រដុបេូរ្រូ្ដីយស្រ,ហលរីអរឡរិន,
ខារ៉ូលអិមយស្ទហ្វិន

នាយក បគ្រ់បគង ៖ភដីយធើរយអហ្វយអវ៉នស៍
នាយក ទស្សនាវដ្ី សាសនាចបក ៖អាហលនអ័រឡេប៊ហគែ
អ្នក ចាត់ការ ពាណិជ្ជកេ្ម ៖ហាគាស្វខាណាន់
អ្នកបគ្រ់បគង ខ្្នក ខកសបេួល ៖អ័រដាមស៊ីអូស្តុន
ជំនួយការ ការ បគ្រ់ បគងខ្្នក ខក សបេួល ៖រ៉េអិនខារ
ជំនួយការ មោះពុេ្ព ៖យមយហគែនស៊ីត
និពន្ធ និង ខកសបេួល មោយ ៖ហប៊តថានដីបា្ូឡតូម៉ូ,កប៊ីតថានដីប៊ីតធដី,យដវី��ិ្រសុន,
យដវីដយអហអ៊តយវើត,ម៉ាធ្តូ�ដីហ្វ្ដីតុន,ឡតូរីហ្វតូយលើរ,ហាគាហរតយអចហាគាហ្វ,ឡាហរ៉ន
ផតយទើរហាគាន,ឆាលឡតុតឡារោបាល់,នម៉ឃលអរម៉ូរីស,អ៊ីរី្រប៊ីម៉ដុ្រសាលដី
ចនសុនអូយដឃឺ្រ,េ៉ូយស្វយជភឺ្ដី,ចានភដីនបូរ៉ហ្វ,រីឆាតអិមរ៉មនដី,មដីន�ដីអាន
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៤ លីអាហូណា

ម្្ូអាចារ្យៃឈិងអ្នកផលឈិែសាប៊ូ

មាន	ដរឿង	ដ្រេង	បុរាណ	មួយ	របស់	រេួក	សាសន៍	យូោ	ដដល	និយាយ	រេី	

អ្នក	ផលិត	សាប៊ូ	ម្នាក់	ដដល	រេុំ	ដ�ឿ	ដលើ	្រេរះ	ដ�ើយ	។	ថ្ងៃ	មួយ	ដរេល	គាត់	

កំរេុង	ដដើរ	ជាមួយ	្្ូអាចារ្យ	ម្នាក់	គាត់	បាន	និយាយ	ថា	«	ម្ន	ដរឿង	

មួយ	ដដល	ខ្ញំ	រេុំ	អាច	យល់	ដសារះ	។	ដយើង	ម្ន	សាសនា	អស់	រយៈដរេល	រាប់	ពាន់	ឆ្នាំ	មក	

ដ្ើយ	។	ប៉ុដនតែ	ដល្ក	្្ូ	ដមើល	ចុរះ	្្ប់	ទីកដនលែង	សុទ្ធ	ដត	ម្ន	អំដរេើ	អា្កក់	រេុករលួយ	រេុំ	

ដទៀង្តង់	អយុតតែិធម៌	ឈឺ	ចាប់	ដ្សកឃ្លាន	និង	អំដរេើ	្ ិងសា	។	វា	ស	បញ្ជាក់	ឲ្យ	ដ�ើញ	

ថា	សាសនា	រេុំ	បាន	ដធវេើ	ឲ្យ	រេិភរេដល្ក	ដនរះ	ល្អ	្បដសើរ	ទាល់ដត	ដសារះ	។	ដូដច្នរះ	ខ្ញំ	សូម	សួរ	

ដល្ក	្្ូ	ថា	ដតើ	សាសនា	ល្អ	្តង់	ណា	ដៅ	?	»

្្ូអាចារ្យ	ដនារះ	រេុំ	បាន	ដ្លែើយ	តប	នឹង	សំណួរ	ដនារះ	ដ�ើយ	ប៉ុដនតែ	គាត់	បាន	បនតែ	ដដើរ	

ជាមួយ	អ្នក	ផលិត	សាប៊ូ	ដនារះ	។	ដៅ	ទីបំផុត	រេួកដ្	បាន	ដដើរ	ដៅ	ដល់	សួន	កុម្រ	មួយ	

កដនលែង	ដដល	ម្ន	ដកមេងៗ	្បឡាក់	សុទ្ធ	ដត	ភក់	ដដល	រេួកដ្	កំរេុង	ដលង	ដៅ	ទី	ដនារះ	។

្្ូអាចារ្យ	បាន	និយាយ	ថា	«	ម្ន	ដរឿង	មួយ	ដដល	ខ្ញំ	រេុំ	យល់	ដសារះ	»	។	ចូរ		

្កដ�ក	ដមើល	ដកមេងៗ	ទាំងដនារះ	។	«	ដយើង	ម្ន	សាប៊ូ	ដ្បើ	អស់	រយៈដរេល	រាប់	ពាន់		

ឆ្នាំ	មក	ដ្ើយ	ប៉ុដនតែ	ដកមេងៗ	ទាំង	ដនារះ	ដៅ	ដត	កខវេក់	។	ដតើ	សាប៊ូ	ម្ន	្បដយា�ន៍	្តង់		

ណា	ដៅ	?	»

អ្នក	ផលិត	សាប៊ូ	បាន	តប	វិញ	ថា	«	ដល្ក	្្ូ	ប៉ុដនតែ	វា	មិន	យុតតែិធម៌	ដទ	ដដល	ដយើង	

បដនាទោស	សាប៊ូ	ដោយសារ	ដត	ដកមេងៗ	កខវេក់	ទាំង	ដនរះ	ដនារះ	។	ដ្	្តូវ	ដ្បើ	សាប៊ូ	ដនារះ	ជា	មុន	

សិន	ដទើប	ដ្	ដឹង	រេី	្បសិទ្ធភារេ	របស់	វា	។

្្ូអាចារ្យ	ញញឹម	ដ្ើយ	និយាយ	ថា	«	្បាកដ	ណាស់	»	។

លែើលយើងៃឹងរស់លៅយ៉ាងែូចលម្ច?

ដោយ	ដក្សង់	រេី	រេយាការី	ក្នញង	្រេរះ្ម្ីរ	សញ្ញា	ចាស់	សាវក	ប៉ុល	បាន	សដងខេប	អំរេី	

អត្ថន័យ	ថន	ការដធវេើ	ជា	អ្នកដ�ឿ	កាល	ដល្ក	បាន	សរដសរ	ថា	«	មនុស្ស	សុចរិត	នឹង	រស់	ដៅ	

ដោយ	អាង	ដសចកតែី	�ំដនឿ	»	(	រ៉ូម	1:17	)	។

្បដ្ល	ជា	ដៅក្នញង	ដសចកតែីដ្លែង	ដ៏	សាមញ្ញ	ដនរះ	ដយើង	យល់	អំរេី	ភារេខុស	គានា	រវាង	

សាសនា	មួយ	ដដល	ទន់ដខសាយ	និង	គាមាន	្បសិទ្ធភារេ	ជាមួយ	នឹង	សាសនា	មួយ	ដទៀត	

ដដល	ម្ន	អំណាច	ដដើម្ី	ផ្លាស់បតែតូរ	�ីវិត	។

ប៉ុដនតែ	ដដើម្ី	យល់	អំរេី	អត្ថន័យ	ថន	ការរស់ដៅ	ដោយ	អាង	ដលើ	ដសចកតែី�ំដនឿ	ដនារះ	ដយើង	

្តូវដត	យល់	រេី	អត្ថន័យ	ថន	ដសចកតែី�ំដនឿ	ជា	មុន	សិន	។

ដសចក្ី	�ំដនឿ	្ ឺ	ដលើស	រេី	ការដ�ឿ	ដៅ	ដទៀត	។	វា	្ ឺ	ជា	ការទុកចិតតែ	ទាំង្សុង	ដៅដលើ	្រេរះ	

ជាមួយ	នឹង	ការ្ប្រេឹតតែ	តាម	។

វា	ដលើស	រេី	ការប៉ង	្បាថានា	ដៅដទៀត	។

វា	ដលើស	រេី	ការ្គាន់ដត	អងគញយ	ដបរ	ខ្នង	ងក់	កបាល	ដយើង	ដ្ើយ	និយាយ	ថា	ដយើង	យល់	

្រេម	ដៅ	ដទៀត	។	ដៅដរេល	ដយើង	និយាយ	ថា	«	មនុស្ស	សុចរិត	នឹង	�ស់រៅរោយអាង

រសែក្តីជុំរនឿ	»	ដនារះ	ដយើង	ចង់	និយាយ	ថា	ដសចកតែី�ំដនឿ	របស់	ដយើង	ដឹកនាំ	និង	ដណនាំ	

ផលែតូវ	ដយើង	។	ដយើង	ងបងពរឹត្ត	ក្នញង	រដបៀប	មួយ	ដដល	ស៊ី	ចង្វាក់	គានា	នឹង	ដសចកតែី�ំដនឿ	របស់	

ដយើង—រេុំ	ដមន	ដោយ	សាមារតី	ថន	ការដគាររេ	្បតិបតតែិ	ដដល	្រេដងើយ	កដនតែើយ	ដ�ើយ	ប៉ុដនតែ	ជា	

ការដគាររេ	្បតិបតតែិ	ដោយ	ម្ន	ទំនុក	ចិតតែ	និង	ដសចកតែី្សឡាញ់	ដសាមារះសរ	ចំដពារះ	្រេរះ	

របស់	ដយើង	និង	ចំដពារះ	្បាជាញា	ដ៏	កាត់	ថ្លែ	រេុំ	បាន	ដដល	្ទង់	បាន	ដបើក	សដមតែង	ដល់	កូន	ដៅ	

របស់	្ទង់	។

ដសចកតែី�ំដនឿ	្តូវ	ដត	ម្ន	ការ្ប្រេឹតតែតាម	ដបើ	មិន	ដូដចានារះ	ដទ	ដសចកតែី�ំដនឿ	ដនារះ	្ ឺ	សាលាប់	

ដ្ើយ	(	សូមដមើល	យា៉ាកុប	2:17	)	។	វា	រេុំ	ដមន	ជា	ដសចកតែី�ំដនឿ	ដនារះ	ដ�ើយ	។		

វា	គាមាន	អំណាច	ដដើម្ី	ផ្លាស់បតែតូរ	បុ្គល	ណា	ម្នាក់	ដ�ើយ	ដូដចានារះ	ចូរ	ទុក	ឲ្យ	រេិភរេដល្ក	

	ដៅដត	ឯង	ចុរះ	។

បុរស	និង	្សតែី	ដដល	ម្ន	ដសចកតែី	�ំដនឿ	ទុកចិតតែ	ដលើ	្រេរះវរបិតាសួ្៌	របស់	ខលែលួន	ដដល	

ម្ន	កតែីដមតាតា	ករុណា—សូម្ី	ដត	ក្នញង	្គា	អនតែរាយ	សូម្ី	ដត	ក្នញង	្គា	ថន	ការមន្ិល	សង្ស័យ	

និង	ទុកខេដវទនា	្ឺ	ជា	ដរេល	ដដល	រេួកដ្	រេុំ	អាច	ដ�ើញ	ឬ	យល់	បាន	ចបាស់	ល្ស់	ដនារះ	។

បុរស	និង	្សតែី	ដដល	ម្ន	ដសចកតែី�ំដនឿ	ដដើរ	ដោយ	ដសាមារះ្តង់	ដលើ	ផលែតូវ	ថន	ភារេ	ជា		

សិស្ស	ដ្ើយ	រេយាយាម	ដធវេើ	តាម	្ ំរូ	របស់	្រេរះអងគសដ្ង្ររះ	ជា	ទី្សឡាញ់	របស់	រេួកដ្		

្ឺ	្រេរះដយស៊ូវ្្ីស្	។	្បាកដ	ណាស់	ដសចកតែី�ំដនឿ	�ំរុញ	ចិតតែ	បំផុស	្ ំនិត	ដយើង	ឲ្យ		

បដងវេរ	ចិតតែ	ដៅ	ឋានសួ្៌	ដ្ើយ	ដោង	ដៅ	�ួយ	ដលើក	ស្លួយ	និង	ផតែល់	រេរ	ដល់	បងប្អតូន	

របស់	ដយើង	។

សាសនា	ដដល	គាមាន	ការ្ប្រេឹតតែ	តាម	្ ឺ	ដូច	ជា	សាប៊ូ	ដដល	ទុក	ដចាល	ក្នញង	

្បអប់	ដូដច្នរះ	ដដរ	។	សាប៊ូ	អាច	ម្ន	សកាតានុរេល	អសាចារ្យ	ប៉ុដនតែ	តាម	រេិត	ដៅ	វា	

ម្ន	ឥទ្ធិរេល	តិចតួច	ក្នញង	ការល្ង	�្មរះ	ប៉ុដនតែ	លុរះ្តា	ណា	ដយើង	បាន	ដ្បើ	វា	ដត	

ប៉ុដណាណរះ	។	ដំណឹងល្អ	ថន	្រេរះដយស៊ូវ្្ីស្	ដដល	បាន	សាតារ	ដ�ើង	វិញ	្ ឺ	ជា	ដំណឹងល្អ	

ថន	ការ្ប្រេឹតតែ	តាម	។	សាសនាច្ក	ថន	្រេរះដយស៊ូវ្្ីស្	បដ្ងៀន	អំរេី	សាសនា	

រេិត	ថា	ជា	សារលិខិត	ថន	ដសចកតែីសង្ឹម	ដសចកតែី�ំដនឿ	និង	ដសចក្ីសប្ញរស		

រួមជាមួយនឹងការ�ួយបងប្អតូនរបស់ដយើង	តាម	ផលែតូវ	វិញ្ញាណ	និង	សាច់	ោម	។

លោយម្បធាៃ

ល្ៀល្ើរលអស្អុជែូហ្

ទីប្បឹកសាទីពីរក្នុង្រែៈប្បធាន

ទីមួយ

មនុស្សុច្រិតនឹងរស់នៅ

ដោយអាងដេចក្តីជំដ�ឿ

សារលឈិែឈិែ្ ណៈម្បធាៃ្ររីមួយ
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ពបធានអុជដូហ្វនិងកូនពសពីរបស់ចោកអានចជរោនចៅសរួរសុខ�ុក្ខជនចភៀសខ្បួនចៅក្ញងជុំរំកក្រ�ពីពកុងអាកែនពបច�សពកិក។

រេីរបី	ដខ	កនលែង	ដៅ	ភរិយា	ខ្ញំ	ហាដរៀត	និង	ខ្ញំ	បាន	ដធវេើ	

ដំដណើរ	កមសានតែ	ជា	្្ួសារ	ជាមួយ	កូនៗ	របស់	រេួកដយើង	

ដៅ	ដលង	តំបន់	ដមឌីដទរា៉ដណ	។	ដយើង	បាន	ដៅ	ដលង	

�ំរំ	�ន	ដភៀសខលែលួន	មួយ	ចំនួន	ដ្ើយ	បាន	�ួប	្កុម្្ួសារ	

ដដល	រងទុកខេ	ដោយសារ	្បដទស	ម្ន	ស្ង្រម	។	

រេួកដ្	រេុំ	ដមន	ជា	អ្នក	ម្ន	�ំដនឿ	ដូច	ដយើង	ដ�ើយ	ប៉ុដនតែ	

រេួកដ្	្ ឺ	ជា	បងប្អតូន	្បុស្សី	របស់	ដយើង	រេួកដ្	្តូវការ	

�ំនួយ	ជា	បនាទោន់	។	រេួកដយើង	ម្ន	ចិតតែ	កតែញកកតែលួល	យា៉ាង	

ខ្លាំង	ដៅដរេល	ដយើង	បាន	ដ�ើញ	ដោយ	ផ្ទោល់	នូវ	រដបៀប	

ដដល	សម្�ិក	សាសនាច្ក	របស់	ដយើង	ម្ន	�ំដនឿ	

្ប្រេឹតតែតាម	បាន	នាំ	�ំនួយ	ការសដ្ង្ររះ	និង	ដសចក្ី	

សង្ឹម	ដល់	បងប្អតូន	របស់	ដយើង	ដដល	ខវេរះខ្ត	ដោយ	មិន	

្ិត	រេី	�ំដនឿ	សាសនា	សញ្ជាតិ	ឬ	ការអប់រំ	របស់	រេួកដ្	

ដ�ើយ	។

ដសចកតែី�ំដនឿ	ដដើរ	ទន្ឹម	គានា	ជាមួយ	នឹង	ការ្ប្រេឹតតែ	តាម	

ជាប់	ជានិច្ច	ដោយ	បំដរេញ	ដួងចិតតែ	នូវ	ចិតតែ	សប្ញរស	្ំនិត	

ដដល	ម្ន	្បាជាញា	និង	ការយល់	ដឹង	្រេមទាំង	្រេលឹង	

ដដល	ម្ន	ភារេសុខសានតែ	និង	កតែី្សឡាញ់	។

ដសចកតែី�ំដនឿ	របស់	ដយើង	អាច	ផតែល់	រេរ	និង	ម្ន	

ឥទ្ធិរេល	សុចរិត	ដល់	ទាំង	អ្នក	ដដល	ដៅ	�ុំ	វិញ	ដយើង	និង	

ខលែលួន	ដយើង	។

ដសចកតែី�ំដនឿ	របស់	ដយើង	អាច	ដធវេើ	ឲ្យ	រេិភរេ	ដល្ក	

ដពារដរេញ	ដោយ	ដសចកតែីល្អ	និង	ភារេសុខសានតែ	។

ដសចកតែី�ំដនឿ	របស់	ដយើង	អាច	បតែតូរ	ការស្អប់ដខ្ើម	ឲ្យ	ដៅ	

ជា	ការ្សឡាញ់	និង	បតែតូរ	រេី	ស្តូវ	ដៅ	ជា	មិតតែ	។

ដូដចានារះ	មនុស្ស	សុចរិត	រស់ដៅ	ដោយ	ការ្ប្រេឹតតែ	តាម	

ក្នញង	ដសចកតែី�ំដនឿ	រេួកដ្	រស់ដៅ	ដោយ	ការទុកចិតតែ	ដលើ	

្រេរះ	ដ្ើយ	ដដើរ	ដៅដលើ	ផលែតូវ	របស់	្ទង់	។

ដនារះ	ដ្ើយ	្ ឺ	ជា	�ំដនឿ	មួយ	ដបប	ដដល	អាច	

ផ្លាស់បតែតូរ	បុ្គល	ម្នាក់ៗ	្កុម	្្ួសារ	្បដទស	ជាតិ	និង	

រេិភរេដល្ក	។	◼

ោរបលម្ងៀៃលចញពរីសារលឈិែឈិែលៃរះ

ប្បធានអុជែូហ្វពន្យល់ថានសច្កតែីជំននឿ្រឺវានលើសពីការប្រាន់ដតបគ្ហាញនូវការនជឿនៅនទៀត។

នសច្កតែីជំននឿពិតប្រាកែនលើប្ពះវរបិតាសួ្រ៌និងនយស៊ូវប្្រីស្ទតប្មូវឲ្យប្បប្ពឹតតែតាមនហើយ

ការរស់នៅនោយនសច្កតែីជំននឿមានអំណាច្ផ្លាស់បតែលូរជីវិតនិងន្រហោឋាន។អ្កអាច្អន្ជើញអស់អ្ក

ដែលអ្កបនប្ងៀនឲ្យដច្កចាយប្រាោោដែលពួកន្ររានន�ើញអំពីពរជ័យនិងអំណាច្ននការរស់នៅ

នោយនសច្កតែីជំននឿ—ជាបទពិនសាធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកន្រឬបទពិនសាធន៍ពីការអនងកេតនមើលនលើ

មនុស្ែនទក៏រាន។សូមនលើកទឹកច្ិតតែពួកន្រឲ្យអធិសាឋានសុំការដែោំឲ្យែឹងអំពីរនបៀបរស់នៅតាម

ែំែឹងល្អឲ្យរានកាន់ដតប្បនសើរន�ើង។
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បលម្មើអ្នកែន្រលោយលសចក្ររីជំលៃឿ

ប្បធានអុជែូហ្វប្រាប់ពួកនយើងថានសច្កតែីជំននឿនលើប្ពះពតរូវខត«មាន

ការប្បប្ពឹតតែតាម»។នោករានពន្យល់ថានៅនពលនសច្កតែីជំននឿរបស់នយើង

«នែើរទឹមរានាជាមួយនឹងការប្បប្ពឹតតែតាមជាប់ជានិច្្នោះវា«នធ្វើឲ្យ...ប្ពលឹងនយើងនពញ

នោយនសច្កតែីសុខសានតែនិងកតែីប្សឡាញ់»។នោយមានការសនយាននពរជ័យននះនោះ

នយើងអា�នធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់បតែលូរនហើយនយើងអាច្ន�ើញការែ៍ននះនៅក្នុងជីវិតរបស់

នយើងប្បសិននបើនយើងច្ំណាយនពលនធ្វើការបនប្មើដែលនោរនពញនោយនសច្កតែីជំននឿ។

អ្កអាច្អធិសាឋាននរៀងរាល់ប្ពឹកទូលសុំជំនួយពីប្ពះអមាចាស់នែើម្បីបនប្មើែល់មនុស្ែនទ។

ឧទាហរែ៍ទូលសុំប្ទង់ឲ្យប្រាប់អ្កឲ្យែឹងពីប្រាដែលបងប្អលូនអ្កប្តូវការជំនួយក្នុងការ

គ្រនផ្ងៗឬនពលមិតតែភកតែិរបស់អ្កប្តូវការការសរនសើរ។បោទាប់មកនពលអ្កទទួលរាន

ការបំផុស្រំនិតច្ូរអ្កប្បប្ពឹតតែតាមការបំផុស្រំនិតនោះ!ប្បសិននបើអ្កអធិសាឋាននិងនធ្វើ

ការបនប្មើទាំងននះឲ្យកាលាយជាទមាលាប់នោះការប្បប្ពឹតតែតាមែ៏នសាមះប្តង់ែ៏ជាប់ជានិច្្របស់

អ្កនឹងផតែល់ពរជ័យែល់ជីវិតអ្កនិងជីវិតអ្កែនទនទៀត។ប្បធានអុជែូហ្វសនយាថាអ្ក

«អាច្ផ្លាស់បតែលូរបុ្រ្គលមានាក់ៗប្កុមប្្រួសារប្បនទសជាតិនិងពិភពនោករាន»។

យុវវ័យ

កុរារ

្រំៃុកចឈិែ្រ

សូមសាកល្បងនធ្វើសកម្មភាពននះជាមួយមិតតែណាមានាក់។អ្កប្តូវ

ទុកច្ិតតែនហើយនធ្វើតាមការដែោំរបស់ពួកន្រនោយយកច្ិតតែ

ទុកោក់។

សូមបិទដភ្កនោយមានកាន់ប៊ិច្ឬន្មនែ។ច្ូរទុកឲ្យមិតតែអ្ក

ប្រាប់អ្កពីកដន្ងដែលប្តូវ្រូរដភ្កប្ច្មុះមាត់និងសក់នៅនលើនផ្ទ

មុខននះ។បោទាប់មកនមើលវា។នតើរូបភាពននះនឹងមានសភាពែូច្

នមតែច្?អ្កអាច្ផ្ត់ពែ៌នលើរូបមុខនោះនហើយ្រូររូបមួយនទៀត

នែើម្បីនលងសារជាថ្មី!

នពលខ្ះវាពិរាកនែើម្បីនធ្វើតាមការដែោំ។ប៉ុដនតែ

នៅនពលនយើងពយាយមនធ្វើតាមប្ពះវរបិតាសួ្រ៌នោយការ

សាតាប់តាមប្ពះវិញ្ញាែបរិសុទ្នោះប្ទង់នឹងជួយនយើង។នយើង

អាច្ទុកច្ិតតែប្ទង់រានជានិច្្។

FA
CE

S 
©

 IS
TO

CK
/G

ET
TY

 IM
AG

ES



 ដខនមសាឆ្នាំ២០១៧ ៧

សារលឈិែឈិែបលម្ងៀៃសួរសុែ្រុក្ខ

សម្បថនិង
នសច្ក្ីសញ្ញានន
បព្វជិតភាព

ដរាប	ណា	ដយើង	ដដល	ជា	បងប្អតូន	្សី	យល់	

ថា	សម្្	និង	ដសចកតែីសញ្ញា	ថន	បរេវេ�ិតភារេ	

អនុវតតែ	ចំដពារះ	ដយើង	ដោយ	ផ្ទោល់	ខលែលួន	ដរាប	ដនារះ	

ដយើង	នឹង	ទទួល	បាន	រេរ�័យ	និង	ការសនយា	ថន	

បរេវេ�ិតភារេ	យា៉ាង	ដរេញដលញ	។

ដអលដឌើរ	អិម	រ័សុល	បា�ឺដ	ក្នញង	កូរ៉ុម	ថន	

រេួក	សាវក	ដប់រេីរ	នាក់	បាន	ម្ន	្បសាសន៍	

ថា	«	អស់	អ្នក	ទាំងឡាយ	ណា	ដដល	ដធវេើ	ដសចកតែី	

សញ្ញា	រេិសិដ្ឋ	ជាមួយ	្រេរះអម្ចាស់	និង	អស់	អ្នក	

ទាំងឡាយ	ណា	ដដល	ដគាររេ	តាម	ដសចកតែី	សញ្ញា	

ទាំង	ដនារះ	ម្ន	សិទ្ធិ	ទទួល	បាន	នូវ	វិវរណៈ	ផ្ទោល់	

ខលែលួន	្តូវ	បាន	្បទាន	រេរ	ដោយ	ការ	បដ្មើ	ថន	រេួក	

ដទវតា	ទាក់ទង	ជាមួយ	្រេរះ	ទទួល	បាន	នូវ	ភារេ	

ដពារដរេញ	ថន	ដំណឹង	ល្អ	ដ្ើយ	ទីបំផុត	កាលាយ	ជា	

អ្នក	្្ង	មរតក	ជាមួយ	្រេរះដយស៊ូវ្្ីស្	នូវ	អវេីៗ	

ទាំងអស់	ដដល	្រេរះវរបិតា	ម្ន	»	។ 1

រេរ�័យ	និង	ការសនយា	ថន	សម្្	និង	

ដសចកតែីសញ្ញា	ថន	បរេវេ�ិតភារេ		ជាប់	ទាក់ទង	ទាំង	

បុរស	និង	្សតែី	។	ស៊ិដស្ើរ	ដស្សើរី	អិល	ឌូ	អតីត	

ទី្បឹកសា	ដៅក្នញង	្ ណៈ្បធាន	សម្្ម	សដ្ង្ររះ	

ទូដៅ	បាន	ម្ន	្បសាសន៍	ថា	«	ភារេដពារដរេញ	

ថន	បរេវេ�ិតភារេ	ម្ន	ដៅក្នញង	រេិធីបរិសុទ្ធ	ដ៏	ខ្ស់	

បំផុត	ថន	ដំណាក់	របស់	្រេរះអម្ចាស់	អាច	ទទួល	

បាន	ដត	ចំដពារះ	បុរស	និង	្សតែី	រួម	ជាមួយ	គានា	

ប៉ុដណាណរះ	»	។ 2

ស៊ីដស្ើរ	លីនោ	ដខ	ដប៊ីតុន	្បធាន	សម្្ម	

សដ្ង្ររះ	ទូដៅ	បាន	ដចញ	នូវ	ការអំពាវ	ដនរះ	ថា	

«	ខ្ញំ	សូម	អដញជើញ	បងប្អតូន	ឲ្យ	ទដន្ញ	សម្្	

និង	ដសចកតែី	សញ្ញា	ថន	បរេវេ�ិតភារេ	ដដល	

ម្ន	ដៅ	ក្នញង	ដគាលលទ្ធិ	និង	ដសចកតែីសញ្ញា	

84:33–44	។	តាមរយៈ	ការ	ដធវេើ	ដូដច្នរះ	ខ្ញំ	សូម	

សនយា	នឹង	អ្នក	ថា	្រេរះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្ធ	នឹង	រេ្ងីក	

ការ	យល់	ដឹង	របស់	អ្នក	ស្ីរេី	បរេវេ�ិតភារេ	្រេម	

ទាំង	បំផុស	ដ្ើយ	ដលើក	តដមកើង	អ្នក	តាម	រដបៀប	ដ៏	

អសាចារ្យ	ទាំងឡាយ	»	។ 3

ការដណនាំ	របស់	យ៉ូដសប	ស៊មេីធ	ដល់	

សម្្ម	សដ្ង្ររះ	្ ឺ	ក្នញង	ដគាលបំណង	ដរៀបចំ	្សតែី	

ឲ្យ	«	កាលាយ	ជា	ម្ចាស់	ដលើ	ឯកសិទ្ធិ	រេរ�័យ	និង	

អំដណាយ	ទាន	ថន	បរេវេ�ិតភារេ	»	។	ការណ៍	

ដនរះ	អាច	សដ្មច	បាន	តាមរយៈ	រេិធីបរិសុទ្ធ	ថន	

្រេរះវិហារ	បរិសុទ្ធ	។

«	រេិធីបរិសុទ្ធ	ដៅ	ក្នញង	្រេរះវិហារ	បរិសុទ្ធ	[	្ឺ	

ជា	]	រេិធីបរិសុទ្ធ	ថន	បរេវេ�ិតភារេ	ប៉ុដនតែ	រេិធី	ទាំង	

ដនរះ	រេុំ	[	ផតែល់	]	តំដណង	សាសនា	ដលើ	បុរស	ឬ	

សូមសិកសាែត្ថបទរនះងបកបរោយកា�ែ្ិសាឋាន

និងអស្វង�កកា�បុំផុស្ ុំនិតរដើម្ីដរឹងពីែ្វីអដលងតូវ

អែកចាយ។រតើកា�យល់ដរឹងែុំពីរគ្លបុំណងនន

សមា្មសរ្ង្រះនរឹងរ�ៀបែុំបុងតីទាុំងឡាយ�បស់ងពះ

ឲ្យទទួលបានព�ជស័យននជីវិតដ៏រៅែស់កល្ជានិែ្ច

ោ៉ាងដូែរមដេែ?

សូមពឈិចារ្អំពរី

សំណួរលៃរះ

នតើអ្កអាច្នធ្វើអ្វី

ខ្ះនែើម្បីកាន់ដត

យល់និងទទួល

រានពរជ័យ

ដែលរានសនយា

អំពីសម្បថនិង

នសច្ក្ីសញ្ញានន

បព្វជិតភាពឲ្យ

រានកាន់ដតនពញ

នលញនោះ?

កំណែ់ចំ្ំ
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	 3.	លីនោ	ដខ	ដប៊ីរតុន	«	Priesthood Power—
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‹	បាន	ទទួល	្រេរះ	ដចសាដា	មក	រេី	សាថាន	ដលើ	›	[្.	

និង	ស.	38:32]	»	។ 4

ែ្ម្រីរៃឈិងព័ែ៌រាៃបខៃថែម

ដគាលលទ្ធិ	និង	ដសចកតែីសញ្ញា	84:19–40;	
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មាន	ដ្	សួរ	រេយាការី	យ៉ូដសប	សមេ៊ីធ	(	ឆ្នាំ	1805–44	)	ថា	«	ដតើ	ដគាលការណ៍	សំខ្ន់ៗ	ដៅក្នញង	សាសនា	

របស់	ដល្ក	ម្ន	អវេី	ខលែរះ	?	»	ដល្ក	បាន	ដ្លែើយ	ថា	«	ដគាលការណ៍	ដ៏	សំខ្ន់	ថន	សាសនាច្ក	របស់	ដយើង	

្ឺជា	ទីបនាទោល់	ថន	រេួក	សាវក	និង	រេួក	រេយាការី	អំរេី	្រេរះដយស៊ូវ្្ីស្	ថា	្ទង់	បាន	សុ្ត	្តូវបាន	បញ្ចញរះ	

ក្នញង	ផ្នតូរ	ដ្ើយ	បាន	ម្ន	្រេរះ�នមេ	រស់	ដ�ើងវិញ	ដៅ	ថ្ងៃ	ទីបី	ដ្ើយ	បាន	យាង	ដ�ើង	ដៅ	សាថានសួ្៌	ដ្ើយ	ដរឿង	ដផ្សងដទៀត	ដដល	

ទាក់ទង	នឹង	សាសនា	របស់	ដយើង	្ ឺ	ជា	ដរឿង	បនាទោប់	បន្សំ	ដៅ	នឹង	ដរឿង	ដនរះ	ប៉ុដណាណរះ	»	។ 1

ខ្ញំ	ចង់	ផតែល់	ការគាំ្ទ	ដល់	ដសចកតែីដ្លែង	របស់	រេយាការី	យ៉ូដសប	។	ចំណុច	ខលែឹម	ថន	ចំណុច	ទាំងអស់	ដដល	ដយើង	ដ�ឿ	ដនារះ	

្ឺ	អំរេី	្រេរះអងគសដ្ង្ររះ	របស់	ដយើង	និង	រេលិកមមេ	ធួន	របស់	្ទង់—«	ការយាង	ចុរះ	មក	ថន	្រេរះ	»	(	នីថ្វេទី	1	11:16	)	

ដ្តុដូដចានារះ	ដ្ើយ	្រេរះវរបិតា	បាន	បញជតូន	្រេរះរា�បុ្ត	្ទង់	មក	កាន់	ដផនដី	ដដើម្ី	ដធវេើ	ដង្វាយធួន	។	ដគាលបំណង	សំខ្ន់	ក្នញង	

�ីវិត	របស់	្រេរះដយស៊ូវ្្ីស្	្ ឺ	សដ្មច	ឲ្យ	បាន	នូវ	រេលិកមមេ	ធួន	។	ដង្វាយធួន	្ ឺ	ជា	មូលោឋាន	្្ឹរះ	ថន	ភារេ	ជា	្្ិសតែសាសនិក	ដ៏	

រេិត្បាកដ	។

ដ្តុអវេី	ដង្វាយធួន	របស់	្រេរះអងគសដ្ង្ររះ	្ ឺ	ជា	ដគាលការណ៍	ខលែឹម	ថន	ដំណឹង	ល្អ	ដៅក្នញង	សាសនាច្ក	និង	�ីវិត	របស់	

ដយើង	?

រាម្តានៃលសចក្រីជំលៃឿ១:៣

ខ	ទី	បី	ក្នញង	ម្្តា	ថន	ដសចកតែី�ំដនឿ	ដចង	ថា	«	ដយើង	ខ្ញំ	ដ�ឿ	ថា	តាម	រយៈ	ដង្វាយ	ធួន	ថន	្រេរះ	្្ីស្	ដនារះ	មនុស្ស	ដល្ក	ទាំង	

អស់	អាច	បាន	សដ្ង្ររះ	ដោយ	សារ	ការដគាររេ	តាម	្កឹត្យ	វិន័យ	និង	រេិធីបរិសុទ្ធ	ទាំង	ឡាយ	ថន	ដំណឹង	ល្អ	»	។

«	បាន	សដ្ង្ររះ	»	ដៅក្នញង	បរិបទ	ដនរះ	សំដៅ	ដលើ	ការដោង	ចាប់	យក	ក្មិត	ដ៏	ខ្ស់	បំផុត	ថន	សិរីល្អ	ដៅក្នញង	ន្រ	

ដសដ�សាទោល	។	ការរស់ដ�ើងវិញ	្តូវបាន	្បទាន	ដល់	អស់	អ្នក	ដដល	បាន	ដកើត	ដៅដលើ	ដផនដី	ប៉ុដនតែ	ការទទួល	បាន	�ីវិត	

អស់កល្	ជានិច្ច	រេរ�័យ	ដរេញដលញ	ថន	ការរីកចដ្មើន	អស់កល្	ជានិច្ច	ដនារះ	បុ្គល	ម្នាក់ៗ	្តូវ	ដធវេើតាម	្កឹត្យវិន័យ	ទទួល	

រេិធីបរិសុទ្ធ	ដ្ើយ	ចុរះ	ដសចកតែីសញ្ញា	ថន	ដំណឹង	ល្អ	។

ដ្តុអវេី	្រេរះដយស៊ូវ្្ីស្	អាច	ដ្ើយ	ម្ន	ដត	្ទង់	ដត	ប៉ុដណាណរះ	ដដល	ដធវេើ	ឲ្យ	ធួន	នឹង	អំដរេើ	បាប	ថន	មនុស្ស	ដល្ក	?	្ទង់	ម្ន	

លកខេណៈ	សម្តតែិ	្្ប់	ដបប	យា៉ាង	។

លោយខអលល្ើរ

រ៉ូបលឺែ្រីខហល

ក្នុងកូរ៉ុមននពួកសាវកែប់

ពីរោក់

ដង្វាយធួ�របេ់
ព្រះអង្គេដ្ង្ររះ៖

រយើងទាុំងែស់គ្នានរឹង�ស់រឡើងវិញរ�ើយកាលាយជាែមតរោយសា�អតពលិកម្ម

្ួន�បស់ងពះរយស៊ូវង្ីស្ទ។

មូលោឋានប្្រឹះននភាពជាប្្រិសតែសាសនិកែ៏ពិតប្រាកែ
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ម្ពរះរាៃម្សឡាញ់ម្្រង់លហើយរាៃ្រុកម្ពរះ្រ័យលលើម្្រង់

្រេរះដយស៊ូវ	បាន	្បសូត	មក	រេី	្រេរះម្តាបិតាសួ្៌	ដៅក្នញង	រេិភរេ	មុន	ឆ្ក	�ីវិត	ដនរះ	។	

្ទង់	្ ឺ	ជា	កូន	ច្ង	របស់	្រេរះវរបិតា	សួ្៌	ដយើង	។	្ទង់	្តូវបាន	ដរើស	តាំង	រេី	ដដើម	ដំបូង	

មក	។	្ទង់	ដគាររេ	ដធវេើ	តាម	្រេរះ	្ ឫទ័យ	របស់	្រេរះវរបិតា	្ទង់	។	ជាដរឿយៗ	្រេរះ្ម្ីរ	

្បាប់	អំរេី	អំណរ	ដដល	្រេរះវរបិតាសួ្៌	ម្ន	ចំដពារះ	្រេរះរា�បុ្តា	្ទង់	។

ដៅក្នញង	្ ម្ីរ	ម្៉ាថាយ	ដយើង	អាន	ថា	«	ដនារះ	ម្ន	ឮ	សំដ�ង	ដចញ	រេី	ដម�	ថា	ដនារះ	ជា	

កូន	សងៃលួនភាងា	របស់	ដយើង	ជា	ទី	ដរេញ	ចិតតែ	ដយើង	ណាស់	»	(	ម្៉ាថាយ	3:17	)	។

លូកា	កត់្តា	ថា	«	ដ្ើយ	ម្ន	សំដ�ង	ដចញ	រេី	រេរេក	មក	ថា	ដនរះ	ជា	កូន	សងៃលួនភាងា	

ដយើង	ចូរ	ឲ្យ	សាតាប់	តាម	ចុរះ	»	(	លូកា	9:35	)	។

ដ្ើយ	ដៅ	ឯ	្រេរះវិហារ	បរិសុទ្ធ	ទី្កុង	បរិបូរ	បនាទោប់	រេី	្រេរះអងគសដ្ង្ររះ	ម្ន	្រេរះ�នមេ	

រស់	ដ�ើង	វិញ	្បជា�ន	បាន	ឮ	សំដ�ង	របស់	្រេរះវរបិតា	៖	«	ដមើល	ន៏	បុ្តា	ដ៏	ជាទី	

្សឡាញ់	របស់	ដយើង	ដដល	ដយើង	គាប់	ចិតតែ	ណាស់	»	(	នីថ្វេទី3	11:7	)	។

ជា	រេិដសស	វា	ដធវេើ	ឲ្យ	ដួង	ចិតតែ	ខ្ញំ	កតែញកកតែលួល	ដៅដរេល	ខ្ញំ	អាន	អំរេី	្គា	ដដល	្រេរះដយស៊ូវ	កំរេុង	

រងទុកខេ	ដៅក្នញង	ចបារ	ដ្តដសម្៉ានី	ដោយសារ	ដត	ដសចកតែី្សឡាញ់	និង	កតែីអាណិតអាសូរ	

ដ៏	ខ្លាំង	ចំដពារះ	្រេរះរា�	បុ្តា	បដងកើត	ដត	មួយ	របស់	្ទង់	ដនារះ	្រេរះវរបិតា	បាន	បញជតូន	ដទវតា	ឲ្យ	

មក	លួងដល្ម	ដ្ើយ	ផតែល់	កម្លាំង	ដល់	្ទង់	(	សូមដមើល	លូកា	22:43	)	។

ម្ពរះលយស៊ូវលម្បើសឈិ្រ្ធឈិលម្ជើសលរើសរបស់ម្្រង់លែើមបេរីលោរពម្បែឈិបែ្រឈិ

្រេរះដយស៊ូវ	សមេ័្្	្រេរះទ័យ	ថាវាយ	្រេរះ�នមេ	្ទង់	ដដើម្ី	រេួកដយើង	។

ដៅក្នញង	្កុម្បឹកសា	ដ៏	ធំ	ដៅ	ឯ	ឋានសួ្៌	លូស៊ីដ្វេើរ	«	បុ្តា	ថន	ដរេល	្រេឹក	»	

(	ដអសាយ	14:12,	្.	និងស.	76:26–27	)	បាន	និយាយ	ថា	៖

«	ដមើល	ចុរះ	ទូលបងគំ	ដៅ	ឯ	ដណរះ	ដ្ើយ	សូម	ចាត់	ទូលបងគំ	ចុរះ	ទូលបងគំ	នឹង	ដធវេើ	ជា	

្រេរះ	រា�	បុ្តា	របស់	្រេរះ	អងគ	ដ្ើយ	ទូលបងគំ	នឹង	ដ្បាស	ដល្រះ	មនុស្ស	ដល្ក	ទាំង	អស់	

្បដយា�ន៍	កុំ	ឲ្យ	្រេលឹង	ណា	មួយ	្តូវ	បាត់	ដ�ើយ	ដ្ើយ	ទូលបងគំ	នឹង	្ប្រេឹតតែ	ការ	ដនារះ	

ជាមិនខ្ន	ដ្តុ	ដូដចានារះ	ដ្ើយ	សូម	្បទាន	ដល់	ទូលបងគំ	នូវ	កិតតែិយស	របស់	្រេរះ	

	អងគ	ចុរះ	។

«	ប៉ុដនតែ	ដមើល	ចុរះ	្រេរះ	រា�	បុ្តា	បដងកើត	ដត	មួយ	របស់	ដយើង	ដដល	ជាទី	សងៃលួនភាងា	និង	ជា	ទី	

�ដ្មើស	របស់	ដយើង	ចាប់	តាំង	រេី	ដដើមដំបូង	មក	បាន	ទូល	ដល់	ដយើង	ថា—្រេរះ	វរបិតា	ដអើយ	

សូម	ឲ្យ	្រេរះ	្ ឫទ័យ	របស់	្រេរះ	អងគ	បាន	សដ្មច	ដ្ើយ	សូម	ឲ្យ	សិរី	ល្អ	របស់	្រេរះ	អងគ	បាន	

ជា	របស់	ផង	្រេរះ	អងគ	រ្ូត	»	(	ម៉ូដស	4:1–2	សូមដមើល	ផងដដរ	អ័្បាហាំ	3:27	)	។

ដោយសារ	ដសចកតែី្សឡាញ់	ដ៏	អសាចារ្យ	ដដល	្រេរះរា�បុ្តា	ម្ន	ចំដពារះ	្រេរះវរបិតា	្ទង់	

និង	ដល់	រេួកដយើង	ម្នាក់ៗ	ដនារះ	្ទង់	ម្ន	្រេរះបន្តូល	ថា	«	សូម	ចាត់	ទូល	បងគំ	ចុរះ	»	។	

ដៅដរេល	្ទង់	ម្ន	បន្តូល	ថា	«	សូម	ចាត់	ទូល	បងគំ	ចុរះ	»	្ទង់	បាន	ដ្បើ	សិទ្ធិ	ដ្�ើសដរើស	

របស់	្ទង់	។

«	ដូច	ជា	្រេរះវរបិតា	្ទង់	សារល់	ខ្ញំ	ដ្ើយ	ខ្ញំ	ក៏	សារល់	្ទង់	ដដរ	ខ្ញំ	ស៊ូ	បតែតូរ	�ីវិត	ខ្ញំ	នឹង	

ដចៀម	។.	.	.

ដ្តុ	ដនារះ	បាន	ជា	្រេរះវរបិតា	្ទង់	្សឡាញ់	ខ្ញំ	រេី	ដ្ពារះ	ខ្ញំ	ោក់	�ីវិត	ខ្ញំ	ចុរះ	ដដើម្ី	ឲ្យ	

បាន	យក	មក	វិញ	។

គាមាន	អ្នក	ណា	ដក	យក	�ីវិត	រេី	ខ្ញំ	បាន	ដទ	្ឺ	ខ្ញំ	ោក់	�ីវិត	ចុរះ	ដោយ	ខលែលួន	ខ្ញំ	។	ខ្ញំ	អាច	នឹង	

ោក់	�ីវិត	ដនរះ	ចុរះ	ដ្ើយ	ក៏	អាច	នឹង	យក	មក	វិញ	បាន	ដដរ	។	ខ្ញំ	បាន	ទទួល	អំណាច	ដនរះ	រេី	

្រេរះវរបិតា	ខ្ញំ	មក	»	(	យ៉ូហាន	10:15,	17–18	)	។

្រេរះអងគសដ្ង្ររះ	ម្ន	្រេរះទ័យ	ឲ្យ	រេួក	រេល	ដទវតា	យក	្ទង់	ដចញ	រេី	ដឈើ	ឆ្កាង	ដឆ្ពរះ	

	ដៅ	ផ្រះ	របស់	្រេរះវរបិតា	វិញ	្ទង់	ដោយ	ផ្ទោល់	។	ប៉ុដនតែ	្ទង់	បាន	ដ្បើ	សិទ្ធិដ្�ើសដរើស	របស់	

្ទង់	ដដើម្ី	បូជា	្រេរះអងគ	្ទង់	ស្ម្ប់	រេួកដយើង	ដដើម្ី	បំដរេញ	ដបសកកមមេ	របស់	្ទង់	

ដៅក្នញង	�ីវិត	រដមង	សាលាប់	ដនរះ	ដ្ើយ	កាន់ខ្ជាប់	ដរាប	ដល់	ចុង	បំផុត	ដោយ	បំដរេញ	នូវ	

រេលិកមមេ	ធួន	។

្រេរះដយស៊ូវ	ម្ន	្រេរះទ័យ	យាង	មក	កាន់	ដផនដី	ដ្ើយ	្ទង់	ម្ន	្ ុណសម្តតែិ	ដដើម្ី	

ដធវេើ	ដូដចានារះ	។	ដ្ើយ	ដៅដរេល	្ទង់	បាន	យាង	មក	្ទង់	ម្ន	្រេរះបន្តូល	ថា	«	រេី	ដ្ពារះ	ខ្ញំ	

បាន	ចុរះ	រេី	សាថានសួ្៌	មក	មិន	ដមន	នឹង	ដធវេើ	តាម	ចិតតែ	ខ្ញំ	ដទ	្ឺ	តាម	បំណង	្រេរះ្ឫទ័យ	ថន	

្រេរះ	វិញ	ដដល	្ទង់	ចាត់	ឲ្យ	ខ្ញំ	មក	»	(	យ៉ូហាន	6:38	)	។

ម្ពរះលយស៊ូវម្ែូវរាៃខែងតាំងពរីមុៃខផៃែរី

ដរេ្តុស	បាន	បដ្ងៀន	ថា	្រេរះដយស៊ូវ	«	បាន	សារល់	តាំង	រេី	មុន	កំដណើត	ដល្កីយ៍	

មក	»	(	សូមដមើល	ដរេ្តុសទី	1	1:19–21	)	។

រេយាការី	ដៅ	្្ប់	្គាកាន់កាប់្តួត្តា	ទាំងអស់	បាន	រេយាករ	អំរេី	ការយាង	មក	ថន	

្រេរះដយស៊ូវ្្ីស្	និង	អំរេី	ដបសកកមមេ	របស់	្ទង់	ដដល	នឹង	ដកើត	ដ�ើង	។	តាមរយៈ	

ដសចកតែី�ំដនឿ	ដ៏	ខ្លាំង	ដនារះ	ដ្ណុក	្តូវបាន	បង្ហាញ	ឲ្យ	ដ�ើញ	ការនិមិតតែ	ដ៏	អសាចារ្យ	អំរេី	

ការ្បសូត	ការសុ្ត	ការយាង	ដ�ើង	ដៅ	ឋាន	ដលើ	និង	ការយាង	មក	ជា	ដលើក	ទី	រេីរ	

របស់	្រេរះអងគសដ្ង្ររះ	។

«	ដ្ើយ	ដមើល	ចុរះ	ដ្ណុក	បាន	ដ�ើញ	ថ្ងៃ	ថន	ការ	យាង	មក	របស់	កូន	មនុស្ស	្ឺ	ដៅ	

ក្នញង	សាច់	ោម	ដ្ើយ	្រេលឹង	គាត់	បាន	អរ	សបបាយ	ដោយ	ដពាល	ថា	៖	អ្នក	សុចរិត	្តូវ	

បាន	ដលើក	ដ�ើង	ដ្ើយ	កូន	ដចៀម	្តូវ	បាន	្បហារ	តាំងរេីកំដណើតដល្កិយមកដម៉លែរះ	។.	.	.
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 ដខនមសាឆ្នាំ២០១៧ ១១

«	ដ្ើយ	្រេរះ	អម្ចាស់	្ទង់	បាន	ម្ន	្រេរះ	បន្តូល	ដៅ	ដ្ណុក	ថា	៖	ចូរ	ដមើល	ដ្ើយ	

គាត់	ក៏	ដមើល	ដ្ើយ	បាន	ដ�ើញ	កូន	មនុស្ស	្តូវ	បាន	ដលើក	ដ�ើង	ដលើ	ដឈើ	ឆ្កាង	តាម	រដបៀប	

មនុស្ស	ដល្ក

ដ្ើយ	គាត់	បាន	ឮ	សំដ�ង	ដ៏	ខ្លាំង	ដ្ើយ	សាថាន	សួ្៌	បិទមុខ	ដ្ើយ	របស់	ទាំង	អស់	

ដដល	្រេរះ	្ទង់	បាន	បដងកើត	មក	ក៏	ទួញ	ដសាក	ដ្ើយ	ដផនដី	្ ងៃតូរ	ដ្ើយ	្ មេ	ទាំង	ប៉ុនាមាន	ក៏	ដបក	

ដ្ើយ	រេួក	បរិសុទ្ធ	បាន	ដ្កាក	ដ�ើង	ដ្ើយ	្តូវ	បាន	បំពាក់	សិរី	ល្អ	ជា	មកុដ	ដៅ	ខ្ង	សាដាំ	

ថដ	ថន	កូន	មនុស្ស	។.	.	.

ដ្ើយ	ដ្ណុក	បាន	ដ�ើញ	កូន	មនុស្ស	យាង	ដ�ើង	ដៅ	ឯ	្រេរះ	វរបិតា	។.	.	.

ដ្ើយ	ដ្តុការណ៍	បាន	ដកើត	ដ�ើង	ថា	ដ្ណុក	បាន	ដ�ើញ	ថ្ងៃ	ថន	ការ	យាង	មក	របស់	

កូន	មនុស្ស	្ឺ	ដៅ	ថ្ងៃ	ចុង	ដ្កាយ	បង្អស់	ដដើម្ី	មក	្ ង់	ដៅ	ដលើ	ដផនដី	ក្នញង	ដសចក្ី	សុចរិត	

អស់	រយៈ	ដរេល	មួយ	ពាន់	ឆ្នាំ	»	(	ម៉ូដស	7:47,	55–56,	59,	65	)	។

្បដ្ល	ជា	75	ឆ្នាំ	រេីមុន	្រេរះ្្ីស្	្បសូត	អាមូដលក	បាន	ដ្លែង	ទីបនាទោល់	ថា	៖	

«	ដមើលចុរះ	ខ្ញំ	សូម	្បាប់	អ្នក	ថា	ខ្ញំ	ដឹង	ថា្រេរះ្្ីស្នឹង	យាង	មក	ក្នញង	ចំដណាម	កូនដៅ	

មនុស្ស	ដដើម្ី	ទទួល	យក	នូវ	អំដរេើ	រំលង	ទាំងឡាយ	ថន	្បជា	រា្សតែ	របស់	្ទង់	ដ្ើយ	ថា	

្ទង់	នឹង	ដធវេើ	ឲ្យ	ធួន	នឹង	អំដរេើ	បាប	ទាំងឡាយ	ថន	មនុស្ស	ដល្ក	ដ្ពារះ	្រេរះអម្ចាស់	ដ៏	ជា	្រេរះ	

្ទង់	ម្ន	្រេរះបន្តូល	ថា	ដូដចានារះ	»	(	អាលម្៉ា	34:8	)	។

ម្ពរះលយស៊ូវរាៃ្ ុណសមបេែ្រឈិពឈិលសសៗ

ម្ន	ដត	្រេរះដយស៊ូវ្្ីស្	ប៉ុដណាណរះ	ដដល	អាច	ដធវេើ	រេលិកមមេធួន—្បសូត	មក	រេី	ម្តាយ	

ដដល	ម្ន	�ីវិត	រដមង	សាលាប់	្ ឺ	ម្៉ារា	ដ្ើយ	បាន	ទទួល	្រេរះដចសាតា	ឲ្យ	ម្ន	�ីវិត	មក	រេី	

្រេរះវរបិតា	្ទង់	(	សូមដមើល	យ៉ូហាន	5:26	)	។	ដោយសារ	ដត	្រេរះដចសាតា	ថន	�ីវិត	

ដនរះ	ដ្ើយ	ដទើប	្ទង់	អាច	ឈ្នរះ	ដលើ	ដសចកតែីសាលាប់	អំណាច	ថន	ផ្នតូរ	ដ្ប	ជា	គាមាន	្បសិទ្ធភារេ	

ដ្ើយ	្ទង់	បាន	កាលាយ	ជា	្រេរះអងគសដ្ង្ររះ	និង	ជា	អងគស្ងួប	ស្ងួម	របស់	ដយើង	

្រេមទាំង	ជា	ម្ចាស់	ថន	ការរស់ដ�ើង	វិញ—ជា	មដធយាបាយ	ដដល	ផតែល់	ដសចកតែីសដ្ង្ររះ	និង	

�ីវិត	អមត	ដល់	រេួកដយើង	ទាំងអស់	គានា	។	ដយើង	ទាំងអស់	គានា	នឹង	រស់	ដ�ើង	វិញ	ដ្ើយ	

កាលាយ	ជា	អមត	ដោយសារ	ដត	រេលិកមមេ	ធួន	របស់	្រេរះដយស៊ូវ្្ីស្	។

ម្ពរះលយស៊ូវស្ម័ម្្ម្ពរះ្រ័យលធ្ើឲ្យធួៃៃឹងលទាសលែើម

ខ	ទី	រេីរ	ក្នញង	ម្្តា	ថន	ដសចកតែី�ំដនឿ	បាន	ដចង	ថា	«	ដយើង	ខ្ញំ	ដ�ឿ	ថា	មនុស្ស	ទាំង	អស់	

នឹង	្តូវ	ទទួល	ដទាស	ចំដពារះ	អំដរេើ	បាប	របស់	ខលែលួន	ផ្ទោល់	្ឺ	មិនដមន	ចំដពារះ	អំដរេើ	រំលង	របស់	

ដល្ក	អ័ោម	ដទ	»	។

តាមរយៈ	ការដ្បើ	សិទ្ធិ	ដ្�ើសដរើស	របស់	ដយើង	ដនារះ	ដយើង	ដ្�ើស	អនុវតតែ	ដសចកតែី�ំដនឿ	

របស់	ដយើង	។	ដោយ	កតែី	រេយាយាម	ដយើង	អាច	ដ្បចិតតែ	បាន	ប៉ុដនតែ	្បសិនដបើ	គាមាន	

ដង្វាយធួន	ដទ	ដនារះ	ដយើង	រេុំ	អាច	ដ្បចិតតែ	បាន	ដ�ើយ	។

ដៅក្នញង	្ ម្ីរ	ម៉ូដស	ដយើង	្តូវបាន	បដ្ងៀន	ថា	«	មក	រេី	ការណ៍	ដនរះ	ដ្ើយ	ដទើប	ម្ន	ដ្	

និយាយ	ទូដៅ	ក្នញង	ចំដណាម	្បជា�ន	ថា	្រេរះ	រា�	បុ្តា	ថន	្រេរះ	បាន	ដធវេើ	ឲ្យ	ធួន	នឹង	ដទាស	

ដដើម	ដមលែ៉ារះ	ដ្ើយ	បាន	ជា	អំដរេើ	បាប	ទាំង	ឡាយ	ថន	ឪរេុក	ម្ដាយ	រេុំ	អាច	ធាលាក់	ដៅ	ដលើ	កបាល	

ថន	កូន	ដៅ	បាន	ដ�ើយ	»	(	ម៉ូដស	6:54	)	។

ដៅក្នញង	្ ម្ីរ	នីថ្វេ	ទី	2	ដយើង	បាន	ទទួល	ដមដរៀន	មួយ	ដ៏	អសាចារ្យ	៖

«	ដ្ិត	ដូច	ជា	ដសចក្ី	សាលាប់	បាន	មក	ដល់	មនុស្ស	ដល្ក	្្ប់រូប	ដដើម្ី	បំដរេញ	

ដផនការ	ថន	ការ	ដ្បាស្បណី	របស់	្រេរះ	បងក	បដងកើត	ដ៏	ធំ	យា៉ាង	ណា	ដនារះ	ក៏	ជា	ការ	ចាំបាច់	

ដដល	្តូវ	ដត	ម្ន	អំណាច	ថន	ដំដណើរ	រស់	ដ�ើងវិញ	យា៉ាង	ដនារះ	ដដរ	ដ្ើយ	ដំដណើរ	រស់	

ដ�ើងវិញ	ក៏	្តូវ	ដត	ម្ន	ដល់	មនុស្ស	ដល្ក	ដោយ	ដ្ពារះ	ការ	ធាលាក់	ដ្ើយ	ការ	ធាលាក់	

ដកើតដ�ើង	ដោយ	ដ្ពារះ	ដសចក្ី	រំលង	ដ្ើយ	ដោយ	ដ្ពារះ	មនុស្ស	បាន	កាលាយ	ដៅ	ជា	មនុស្ស	

ដដល	ធាលាក់	ដនារះ	រេួក	ដ្	្តូវ	បាន	កាត់	ដចញ	រេី	វតតែ	ម្ន	ថន	្រេរះ	អម្ចាស់	។

ដ្តុ	ដូដចានារះ	ដ្ើយ	្តូវ	ដត	ម្ន	ដង្វាយ	ធួន	ដ៏	និរនតែរ៍	មួយ—ដលើកដលង	ដត	ម្ន	

ដង្វាយ	ធួន	ដ៏	និរនតែរ៍	ដនារះ	ការ	រេុករលួយ	ដនរះ	ក៏	មិន	អាច	កាលាយ	ដៅ	ជា	មិន	រេុករលួយ	វិញ	

បាន	ដ�ើយ	។	ដ្តុ	ដូដចានារះ	ដ្ើយ	ដសចក្ី	�ំនុំ	�្មរះ	ទី	មួយ	ដដល	ធាលាក់	មក	ដលើ	មនុស្ស	

្តូវ	ស្ថិត	ដៅ	រ្ូត	ដោយ	មិន	ដចរះ	ចប់	មិន	ដចរះ	ដ្ើយ	។	ដ្ើយ	ដបើជា	យា៉ាង	ដនរះ	ដមន	

សាច់ោម	ដនរះ	នឹង	្តូវ	បញ្ចញរះ	ឲ្យ	រលួយ	ដ្ើយ	រល្យ	ដៅ	ក្នញង	្រេរះ	ធរណី	ដោយ	មិន	

អាច	នឹង	ដ្កាក	ដ�ើង	បាន	ដទៀត	ដ�ើយ	»	(	នីថ្វេទី2	9:6–7	)	។

ម្ពរះលយស៊ូវ្ លឺជាអង្គខែមួយខែលល្អឥែល្ចរះ

ដៅក្នញង	ដគាលលទ្ធិ	និង	ដសចកតែីសញ្ញា	្រេរះអងគសដ្ង្ររះ	ម្ន	បន្តូល	ថា	«	្រេរះវរបិតា	

ដអើយ	សូម	ទត	ដមើល	ការ	រងទុកខេទាំងឡាយ	និង	ការ	សុ្ត	របស់	អ្នក	ដដល	រេុំ	បាន	ដធវេើ	

បាប	ដ�ើយ	ជា	អ្នក	ដដល	្រេរះអងគសរេវេ	្រេរះ	្ ឫទ័យ	ចុរះ	សូម	ទត	ដមើល	្រេរះដល្្ិត	ថន	

្រេរះរា�បុ្តា	របស់	្រេរះអងគ	ដដល	បាន	្ចួច	ជា	្រេរះដល្្ិត	របស់	អ្នក	ដដល	្រេរះអងគ	បាន	

្បទាន	ឲ្យ	ដដើម្ី	ឲ្យ	្រេរះអងគ	បាន	តដមកើង	ដ�ើង	»	(	្.	និង	ស.	45:4	)	។

្រេរះដយស៊ូវ	្ ឺ	ជា	មនុស្ស	ដត	ម្នាក់	្ ត់	ដដល	ម្ន	ភារេ	ល្អ	ឥតដខ្ចារះ	ដដល	គាមាន	អំដរេើ	

បាប	។	ការបូជា	ដៅក្នញង	្ ម្ីរ	សញ្ញា	ចាស់	ជា	ការបូជា	ដោយ	ោម—ចង្អញល	បង្ហាញ	ដៅ	

រក	ការបូជា	ថន	្រេរះអម្ចាស់	និង	្រេរះអងគ	ដ្បាសដល្រះ	របស់	ដយើង	ដៅដលើ	ដឈើ	ឆ្កាង	ដដើម្ី	

បំដរេញ	រេលិកមមេ	ធួន	។	ដៅដរេល	ដធវេើ	ការបូជា	ដោយ	ោម	ដៅក្នញង	្រេរះវិហារ	បរិសុទ្ធ	រេី	
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១២ លីអាហូណា

បុរាណ	រេួកសង្	បូជា	សតវេ	ដចៀម	ដដល	ឥត	ដខ្ចារះ	្ឺ	ល្អ	ឥត	ដខ្ចារះ	្្ប់	យា៉ាង	។	ជា	ដរឿយៗ	

្រេរះអងគសដ្ង្ររះ	្តូវបាន	ដ្	ដៅ	ដៅក្នញង	្រេរះ្ម្ីរ	ថា	ជា	«	កូនដចៀម	ថន	្រេរះ	»	ដោយសារ	

ភារេដ៏	បរិសុទ្ធ	របស់	្ទង់	(	ឧទា្រណ៍	សូមដមើល	យ៉ូហាន	1:29,	36,	នីថ្វេទី	1	

12:6,	14:10,	្.	និង	ស.	88:106	)	។

ដរេ្តុស	បាន	បដ្ងៀន	ថា	ដយើង	្តូវបាន	ដ្បាសដល្រះ	«	ដោយសារ	្រេរះដល្្ិត	

ដ៏	វិដសស	របស់	្រេរះ្្ីស្	វិញ	ទុក	ដូច	ជា	ោម	ថន	កូន	ដចៀម	ឥត	ដខ្ចារះ	ឥត	សាលាក	សានាម	»	

(	ដរេ្តុសទី1	1:19	)	។

ម្ពរះលយស៊ូវម្្រីស្ទរាៃយកអំលពើរាបនៃមៃុស្សលោក

ខ្ម្ីរ	ដូច	តដៅ	ដនរះ	ដធវេើ	ឲ្យ	ដយើង	ដឹង	ចបាស់	ថា	តាមរយៈ	ដង្វាយធួន	របស់	្ទង់	

្រេរះអងគ	សដ្ង្ររះ	បាន	បង់	ថ្លែ	ស្ម្ប់	អំដរេើ	បាប	របស់	ដយើង	។

«	ដយើង	ទាំង	អស់	គានា	បាន	ទាស	ដចញ	ដូច	ជា	ដចៀម	្ឺ	ដយើង	បាន	ដបរ	ដចញ	ដៅ	តាម	ផលែតូវ	

ដយើង	ដរៀង	ខលែលួន	ដ្ើយ	្រេរះ	អម្ចាស់	្ទង់	បាន	ទម្លាក់	អំដរេើ	ទុច្ចរិត	របស់	ដយើង	ទាំង	អស់	គានា	ដៅ	

ដលើ	្ទង់	»	(	ម៉ូសាយ	14:6	)	។

«	ដត	ឯ	្រេរះ	្ទង់	សដមតែង	ដសចកតែី	្សឡាញ់	របស់	្ទង់	ដល់	ដយើង	រាល់	គានា	ឲ្យ	ដ�ើញ	

ចបាស់	ដោយ	្រេរះ្្ីស្	បាន	សុ្ត	�ំនួស	ដយើង	រាល់	គានា	ដនារះ	្ ឺ	ក្នញង	កាល	ដដល	ដយើង	ដៅ	

ម្ន	បាប	ដៅ	ដ�ើយ	ផង	។.	.	.

ដ្ិត	កាល	ដយើង	ជា	ខ្មាំងស្តូវ	ដបើ	ដយើង	បាន	ជា	ដម្តី	នឹង	្រេរះ	វិញ	ដៅ	ដ្ើយ		

ដោយ	្រេរះរា�បុ្តា	្ទង់	សុ្ត	ដូដច្នរះ	ដដល	ដយើង	បាន	ជា	ដម្តី	ដ្ើយ	ដនារះ	្បាកដ		

ជា	ដយើង	នឹង	បាន	សដ្ង្ររះ	ជា	មិន	ខ្ន	ដលើស	ដៅ	ដទៀត	ដោយ	្ទង់	ម្ន	្រេរះ�នមេ	រស់		

ដ�ើង	វិញ	។

ដ្ើយ	មិន	ដត	ប៉ុដណាណរះ	ដសាត	ដយើង	ក៏	ម្ន	ដសចកតែី	រីករាយ	ចំដពារះ	្រេរះ	ផង	ដោយ	នូវ	

្រេរះដយស៊ូវ្្ីស្	ជា	្រេរះអម្ចាស់	ថន	ដយើង	រាល់	គានា	ដដល	ឥ�តូវ	ដនរះ	ដយើង	បាន	ជា	ដម្តី	

ដោយសារ	្ទង់	ដ្ើយ	។.	.	.

ដ្ិត	ដូច	ជា	មនុស្ស	ជា	ដ្ចើន	បាន	្ត�ប់	ជា	ម្ន	បាប	ដោយសារ	មនុស្ស	ដត	ម្នាក់	

មិន	បាន	សាតាប់	បង្រប់	ជា	យា៉ាង	ណា	ដនារះ	មនុស្ស	ជា	ដ្ចើន	ក៏	បាន	្ត�ប់	ជា	សុចរិត	

ដោយសារ	ម្នាក់	បាន	សាតាប់	បង្រប់	វិញ	យា៉ាង	ដនារះ	ដដរ	»	(	រ៉ូម	5:8,	10–11,	19	)	។

«	ដដើម្ី	ឲ្យ	បាន	សំដរច	តាម	ទំនាយ	ដដល	ដហារា	ដអសាយ	បាន	ទាយ	ទុក	មក	ថា	

្ទង់	បាន	ទទួល	អស់	ទាំង	ដរាគា	ដ្ើយ	ផ្ញក	អស់	ទាំង	�ំងឺ	របស់	ដយើង	រាល់	គានា	ដៅ	ដលើ	

្រេរះអងគ	្ទង់	»	(	ម្៉ាថាយ	8:17	)	។

«	ប៉ុដនតែ	្រេរះ	្ទង់	មិន	ឈប់	ដធវេើ	ជា	្រេរះ	ដទ	ឯ	ដសចក្ី	ដមតាតាករុណា	ការពារ	ដល់	�ន	ណា	

ដដល	ដ្ប	ចិតតែ	ដ្ើយ	ដសចក្ី	ដមតាតាករុណា	បាន	មក	ដោយ	សារ	ដង្វាយ	ធួន	ឯ	ដង្វាយ	ធួន	

នឹង	នាំ	មក	នូវ	ដំដណើរ	រស់	ដ�ើង	វិញ	ដល់	មនុស្ស	សាលាប់	ដ្ើយ	ដំដណើរ	រស់	ដ�ើង	វិញ	ដល់	

មនុស្ស	សាលាប់	នឹង	នាំ	មនុស្ស	ឲ្យ	្ត�ប់	ដៅ	វតតែ	ម្ន	ថន	្រេរះ	វិញ	ដម៉លែោរះដ្ើយ	ដ្	នឹង	បាន	

សាង	ដ�ើង	វិញ	ដៅ	ឯ	វតតែ	ម្ន	របស់	្ទង់	ដដើម្ី	ទទួល	ការ	�ំនុំ�្មរះ	្សប	តាម	កិច្ចការ	

ទាំង	ឡាយ	របស់	ខលែលួន	្ឺ	្សប	តាម	ចបាប់	និង	ដសចក្ី	យុតតែិធម៌	។.	.	.

ដម៉លែោរះដ្ើយ	្រេរះ	្ទង់	បាន	នាំ	មក	នូវ	ដគាលបំណង	ទាំង	ឡាយ	ដ៏	ម្ិម្	ដ្ើយ	

	ដ៏	ដៅ	អស់	កល្	ជានិច្ច	ដដល	បាន	ដរៀបចំ	ដ�ើង	ចាប់	តាំង	រេី	កំដណើត	ដល្កិយ	មក	។		

ដម៉លែោរះដ្ើយ	ដទើប	ម្ន	ដសចក្ី	សដ្ង្ររះ	និង	ដសចក្ី	ដ្បាស	ដល្រះ	ដល់	មនុស្ស	និង		

ដសចក្ី	បំផលែិចបំផ្លាញ	និង	ដសចក្ី	ទុកខេ	ដវទនា	ដល់	ដ្	ផង	ដដរ	»	(	អាលម្៉ា		

42:23,	26	)	។

ម្ពរះលយស៊ូវរាៃោៃ់្ ជាប់ែរាបែល់ចុងបំផុែ

្រេរះដយស៊ូវ្្ីស្	បាន	ស៊ូ្ទាំ	នូវ	ការសាកល្ង	ការរងទុកខេ	ការ	រេលិកមមេ	និង	

ដសចកតែីទុកខេលំបាក	ដៅក្នញង	សួនចបារ	ដ្ត	ដសម្៉ានី	្រេមទាំង	ការឈឺចាប់	ដៅ	ដលើ	ដឈើ	

ឆ្កាង	ដៅ	ភ្នំ	គាល់កូថា	។	បនាទោប់	មក	្ទង់	បាន	ម្ន	បន្តូល	ថា	«	ការដ្សច	ដ្ើយ	»	

(	យ៉ូហាន	19:30	)	។	្ទង់	បាន	បំដរេញ	កិច្ចការ	របស់	្ទង់	ដៅក្នញង	�ីវិត	រដមង	សាលាប់	

ដ្ើយ	កាន់	ខ្ជាប់	ដរាប	ដល់	ចុង	បំផុត	ដូដចានារះ	ដ្ើយ	បាន	បំដរេញ	នូវ	រេលិកមមេ	ធួន	។

ដៅក្នញង	សួនចបារ	្ទង់	ម្ន	បន្តូល	ថា	«	ឱ	្រេរះវរបិតា	ថន	ទូលបងគំ	ដអើយ	ដបើ	សិន	ជា	

បាន	ដនារះ	សូម	ឲ្យ	ដរេងដនរះ	កនលែង	្ ួស	រេី	ទូលបងគំ	ដៅ	ប៉ុដនតែ	កុំ	តាម	ចិតតែ	ទូលបងគំ	ដ�ើយ	

សូម	តាម	ដត	្រេរះ្ឫទ័យ	្ទង់	វិញ	»	(	ម្៉ាថាយ	26:39	)	។

ដៅ	ក្នញង	ដគាលលទ្ធិ	និង	ដសចក្ី	សញ្ញា	ដយើង	បាន	ដរៀន	ថា	៖

«	្ឺជា	ដសចក្ី	រង	ទុកខេ	ដវទនា	ដដល	បណាដាល	ឲ្យ	ដយើង	្ឺជា	្រេរះ	ដដល	ម្ិម្	ដលើ	អវេីៗ	

ទាំង	អស់	្តូវ	ញ័រ	ដោយ	សារ	ដត	ការ	ឈឺ	ចាប់	ដ្ើយ	្តូវ	្ចួច	ដល្្ិត	ដចញ	រេី	្្ប់	រន្ធ	

ដញើស	ដ្ើយ	្តូវ	រង	ទុកខេ	្រេម	ទាំង	រូប	កាយ	និង	វិញ្ញាណ	ផង—ដ្ើយ	ដដើម្ី	កុំ	ឲ្យ	ដយើង	្តូវ	

ផឹក	ដរេង	លវេីង	ដ្ើយ	រួញ	ខ្លាច—

ដទារះ	ជា	យា៉ាង	ណា	ក៏	ដោយ	សូម	្រេរះ	វរបិតា	បាន	សិរី	ល្អ	ដ្ើយ	ដយើង	បាន	ទទួល	

ទាន	និង	សដ្មច	ការ	ដរៀបចំ	របស់	ដយើង	ចំដពារះ	កូន	ដៅ	មនុស្ស	»	(	្.	និង	ស.	

19:18–19	)	។

្រេរះដយស៊ូវ	បាន	ម្ន	បន្តូល	ដៅកាន់	្រេរះវរបិតា	្ទង់	ថា	«	ទូលបងគំ	បាន	តដមកើង	្ទង់	

ដៅ	ដផនដី	៖	ទូលបងគំ	បាន	បដងហើយ	ការ	ដដល	្ទង់	បាន	្ប្ល់	មក	ឲ្យ	ដធវេើ	»	(	យ៉ូហាន	

17:4	)	។
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 ដខនមសាឆ្នាំ២០១៧ ១៣

ដ្កាយ	មក	ដរេល	ដៅ	ដលើ	ដឈើ	ឆ្កាង	«	កាល	្រេរះដយស៊ូវ	បាន	ទទួល	ទឹកដខមេរះ	រួច	ដ្ើយ	

ក៏	ម្ន	្រេរះបន្តូល	ថា	ការ	ដ្សច	ដ្ើយ	ដនារះ	្ទង់	ឱន	្រេរះសិរ	្ប្ល់	វិញ្ញាណ	្ទង់	ដៅ	»	

(	យ៉ូហាន	19:30	)	។

្រេរះដយស៊ូវ	បាន	យាង	មក	កាន់	ដផនដី	រកសា	ភារេ	ជា	្រេរះ	របស់	្ទង់្បដយា�ន៍	ឲ្យ	្ទង់	

អាច	ដធវេើ	រេលិកមមេ	ធួន	និង	កាន់ខ្ជាប់	ដរាប	ដល់	ចុង	បំផុត	។

ចងចាំម្្រង់តាមរយៈពឈិធរីសាម្ោម៉ង់

សរេវេថ្ងៃ	ដនរះ	ដយើង	ចងចាំ	រេលិកមមេ	ធួន	របស់	្រេរះអងគសដ្ង្ររះ	ជាមួយ	នឹង	និមិតតែរូប	ថន	

នំបុ័ង	និង	ទឹក—ជា	និមិតតែ	សញ្ញា	ថន	្រេរះកាយ	និង	្រេរះដល្្ិត	្ទង់—ដដល	បាន	ដធវេើ	

ដ�ើង	ដៅ	អាហារ	យប់	ថ្ងៃ	ចុង	ដ្កាយ	របស់	្រេរះអម្ចាស់	ជាមួយ	រេួក	សាវក	របស់	្ទង់	។

«	រួច	្ទង់	ក៏	យក	នំបុ័ង	មក	អរ	្រេរះ្ុណ	ដ្ើយ	កាច់	្បទាន	ដៅ	ដ្	ដោយ	្រេរះបន្តូល	

ថា	ដនរះ	ដ្ើយ	ជា	រូបកាយ	ខ្ញំ	ដដល	បាន	្បទាន	មក	សំរាប់	អ្នក	រាល់	គានា	ចូរ	ដធវេើ	បុណ្យ	ដនរះ	

ដដើម្ី	រំឭក	រេី	ខ្ញំ	ចុរះ	។

ដ្កាយ	ដដល	បាន	បរិដភា្	ដ្ើយ	ដនារះ	្ទង់	យក	ដរេង	មក	ដធវេើ	ដបប	ដូដចានារះ	ដដរ	ដោយ	

្រេរះបន្តូល	ថា	ដរេង	ដនរះ	ជា	សញ្ញា	្ មេី	ដដល	តាំង	ដោយ	នូវ	ោម	ខ្ញំ	្ឺ	ជា	ោម	ដដល	្តូវ	

្ចួច	ដចញ	ស្ម្ប់	អ្នក	រាល់	គានា	»	(	លូកា	22:19–20	)	។

ដៅក្នញង	យ៉ូហាន	11:25–26	ដយើង	អាន	ថា	៖

«	ខ្ញំ	ជា	ដសចក្ី	រស់	ដ�ើង	វិញ	ដ្ើយ	ជា	�ីវិត	អ្នកណា	ដដល	ដ�ឿ	ដល់	ខ្ញំ	ដទារះដបើ	បាន	

សាលាប់	ដ្ើយ	្ ង់ដត	នឹង	រស់	ដ�ើង	វិញ	ដដរ	៖

«	ឯ	អ្នក	ណា	ដដល	រស់	ដៅ	ដ្ើយ	ដ�ឿ	ដល់	ខ្ញំ	ដនារះ	មិន	្តូវ	សាលាប់	ដ�ើយ	»។

ដយើង	ក៏	អាន	ផងដដរ	ថា	៖	«	ខ្ញំ	ជា	នំបុ័ង	ដ៏	រស់	ដដល	ចុរះ	រេី	សាថានសួ្៌	មក	ដបើ	អ្នក	ណា	

បរិដភា្	នំបុ័ង	ដនរះ	ដនារះ	នឹង	រស់	ដៅ	អស់	កល្	ជានិច្ច	ឯ	នំបុ័ង	ដដល	ខ្ញំ	ឲ្យ	្ឺ	ជា	រូប	សាច់	ខ្ញំ	

ដដល	ខ្ញំ	នឹង	ឲ្យ	�ំនួស	�ីវិត	មនុស្ស	ដល្ក	»	(	យ៉ូហាន	6:51	)	។

«	�ីវិត	មនុស្ស	ដល្ក	»	ម្ន	ន័យ	ថា	�ីវិត	ដ៏	ដៅ	អស់កល្	ជានិច្ច	។

ដយើង	្តូវ	ដរៀបចំ	ខលែលួន	និង	្្ួសារ	ដយើង	ដរៀងរាល់	សបាតា្៍	ដដើម្ី	ទទួល	ទាន	

សា្កាម៉ង់	ដោយ	សកតែិសម	ដ្ើយ	រំឭក	ដសចកតែីសញ្ញា	របស់	ដយើង	ដោយ	ដួងចិតតែ	ដដល	

ដ្បចិតតែ	។

ម្ពរះវរបឈិតាៃឈិងម្ពរះរាជបុម្តាម្សឡាញ់ពួកលយើង

្រេរះវរបិតា	បាន	បញជតូន	្រេរះរា�បុ្តា	្ទង់	មក	ដលើ	ដផនដី—ការយាង	ចុរះ	មក	ថន	្រេរះ—

ដដើម្ី	អនុញ្ញាត	ឲ្យ	្ទង់	្តូវបាន	ដ្	ឆ្កាង	ដ្ើយ	ឲ្យ	្ទង់	្ លែង	កាត់	នូវ	្្ប់	អវេី	ទាំង	អស់	ដដល	

្ទង់	បាន	ដ្ល	្ លែងកាត់	។	ដៅ	ក្នញង	យ៉ូហាន	ដយើង	អាន	ថា	៖

្រេរះដយស៊ូវ	ម្ន	្រេរះបន្តូល.	.	.ថា	ខ្ញំ	ជា	ផលែតូវ	ជា	ដសចកតែី	រេិត	ដ្ើយ	ជា	�ីវិត	ដបើ	មិន	មក	

តាម	ខ្ញំ	ដនារះ	គាមាន	អ្នក	ណា	ដៅ	ឯ	្រេរះវរបិតា	បាន	ដ�ើយ	។

«	ដបើ	អ្នក	រាល់	គានា	បាន	សារល់	ខ្ញំ	ដនារះ	បាន	សារល់	្រេរះវរបិតា	ដដរ	អំរេី	ដនរះ	ដៅ	មុខ	អ្នក	

រាល់	គានា	ក៏	សារល់	ដ្ើយ	បាន	ដ�ើញ	្ទង់	ផង	»	(	យ៉ូហាន	14:6–7	)	។

«	ដនរះ	ដ្ើយ	ជា	ដសចកតែី	្សឡាញ់	មិន	ដមន	ជា	ដយើង	បាន	្សឡាញ់	្រេរះ	ដនារះ	ដទ	្ឺ	

្ទង់	បាន	្សឡាញ់	ដយើង	វិញ	ដទ	ដតើ	ដ្ើយ	បាន	ចាត់	្រេរះរា�បុ្តា	្ទង់	មក	ទុក	ជា	

ដង្វាយ	ឲ្យ	ធួន	នឹង	បាប	ដយើង	រាល់	គានា	ផង	»	(	យ៉ូហានទី1	4:10	)	។

ដង្វាយឲ្យ្ ួន	ម្ន	ន័យ	ថា	ផ្សរះផសារ	ឬ	ដធវេើ	ឲ្យ	សងៃប់	ចិតតែ	។

លសចក្រីប្ចេប់

មនុស្ស	្្ប់	គានា	ដដល	ដកើត	មក	ដផនដី	ដ្ើយ	ទទួល	រូបកាយ	ថន	�ីវិត	រដមង	សាលាប់	ដនរះ	

នឹង	្តូវ	បាន	រស់	ដ�ើង	វិញ	ប៉ុដនតែ	ដយើង	្តូវ	ខិតខំ	ដដើម្ី	ទទួល	បាន	រេរ�័យ	ថន	ភារេតដមកើង	

ដ�ើង	តាមរយៈ	ភារេដសាមារះ្តង់	សិទ្ធិដ្�ើសដរើស	ការដគាររេ្បតិបតតែិ	និង	ការដ្បចិតតែ	

របស់	ដយើង	។	ដសចកតែីដមតាតាករុណា	នឹង	្តូវ	្បទាន	មក	ជាមួយ	នឹង	ដសចកតែី	យុតតែិធម៌	

ដដល	អនុញ្ញាត	ឲ្យ	ម្ន	ការដ្បចិតតែ	។

ដោយសារ	ដយើង	ដ្�ើស	ដរើស	ដធវេើ	តាម	និង	ទទួល	យក	្រេរះដយស៊ូវ្្ីស្	ជា	

្រេរះដ្បាសដល្រះ	របស់	ដយើង	ដនារះ	ដយើង	បាន	ដលើក	ោក់	្រេរះនាម	្ទង់	ដលើ	ដយើង	ដៅដរេល	

បុណ្យ	្�មុ�ទឹក	។	ដយើង	ទទួល	យក	្កឹត្យវិន័យ	ថន	ការ	ដគាររេ្បតិបតតែិ	។	ដយើង	បាន	

សនយា	ថា	ដយើង	នឹង	ចងចាំ	្ទង់	ជានិច្ច	ដ្ើយ	រកសា	បទបញ្ញតតែិ	ទាំងឡាយ	របស់	្ទង់	។	

ដយើង	រំឭក	ដសចកតែីសញ្ញា	របស់	ដយើង	ដរេល	ដយើង	ទទួល	ទាន	សា្កាម៉ង់	។

តាមរយៈ	ការរំឭក	ដសចកតែីសញ្ញា	របស់	ដយើង	ដនារះ	ដយើង	្តូវបាន	សនយា	ថា	នឹង	ម្ន	

្រេរះវិញ្ញាណ	របស់	្ទង់	្ ង់	ដៅ	ជាមួយ	នឹង	ដយើង	ជា	ដរាប	។	្បសិនដបើ	ដយើង	អនុញ្ញាត	

ឲ្យ	្រេរះវិញ្ញាណ	របស់	្ទង់	យាង	ចូល	មក	ដ្ើយ	ដឹកនាំ	�ីវិត	ដយើង	ដនារះ	ដយើង	អាច	

្ត�ប់	ដៅ	ទីវតតែម្ន	ថន	្រេរះវរបិតាសួ្៌	និង	្រេរះរា�បុ្តា	្ទង់	្ ឺ	្រេរះដយស៊ូវ្្ីស្	វិញ	

ដដល	ដនារះ	្ ឺ	ជា	ដផនការ	ថន	សុភមងគល	របស់	រេួក្ទង់	ស្ម្ប់	រេួកដយើង—្ឺ	ដផនការ	ថន	

ដសចកតែីសដ្ង្ររះ	។	◼
ដកងសង់រែញពីសុន្ទ�កថា«The Atonement»អដលបានអ្្ងរៅក្នញងសិកាខាសាោសងមាប់ងបធាន

របសកកម្ម្ ្មីរៅមជ្ឈមណ្ឌលបុំពាក់បុំប៉ានែ្នកផ្សព្វផសាយសាសោទីងកុងងបូវ៉ូរៅន្ងៃទី២៤អខមិ្ុោឆ្នាុំ

២០០៨។

កំណែ់ចំ្ំ

	 1.	កា�បរងងៀន�បស់ងបធានសាសោែងក៖យ៉ាូអសបស្ម៊៊ី្	(	ឆ្នាំ	2007	)	ទំរេ័រ	49	។
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លោយលែវី្លអលអែវួែ

ទស្ោវែតែីសាសោច្ប្ក

«ព្រង់	ម្ន	្រេរះបន្តូល	ថា	ការ	ដ្សច	ដ្ើយ	ដនារះ	

្ទង់	ឱន	្រេរះសិរ	្ប្ល់	វិញ្ញាណ	្ទង់	ដៅ	»	

(	យ៉ូហាន	19:30	)	។	ដៅ	្គា	ដនារះ	វិញ្ញាណ	

របស់	្រេរះដយស៊ូវ្្ីស្	បាន	ចាកដចញ	រេី	្រេរះកាយ	្ទង់—ជា	្រេរះ	

កាយ	ដដល	បាន	ស៊ូ្ទាំ	ការរងទុកខេ	្បដយា�ន៍	ឲ្យ	្ទង់	អាច	ដធវេើ	ឲ្យ	

ធួន	នឹង	អំដរេើ	បាប	របស់	មនុស្ស	ទាំងអស់	ដ្ើយ	�ួយ	រេួកដ្	តាម	

�ំងឺ	របស់	រេួកដ្	(	សូមដមើល	អាលម្៉ា	7:12–13	)	។	ឥ�តូវ	

្រេរះកាយ	ដដល	វិញ្ញាណ	បាន	ចាកដចញ	ដនារះ	្តូវ	បាន	ោក់	ចុរះ	រេី	ដលើ	

ដឈើឆ្កាង	រុំ	នឹង	សំរេត់	ដទសឯក	ដ្ើយ	ទីបំផុត	បាន	ោក់	ទុក	ក្នញង	

ផ្នតូរ	។	ដៅថ្ងៃ	ទី	បី	្សតែបីានដៅឯផ្នតូរ	ដដើម្ី	ដធវេើ	ការដរៀបចំ	ស្ម្ប់	រេិធី	

បញ្ចញរះ	្រេរះ	សរេ	ដនារះ	។

ប៉ុដន្	្រេរះសរេ	ដនារះ	មិន	បាន	ដៅ	ទីដនារះ	ដ�ើយ	។

ការដ�ើញ	ថា	ផ្នតូរ	ដៅ	ទដទ	្ ឺ	្គាន់ដត	ជា	ការចាប់	ដផ្ើម	ប៉ុដណាណរះ	។	

ដ្កាយ	មក	ដទៀត	ម្៉ារា	ម្៉ាក់ោឡា	រេួក	សាវក	និង	មនុស្ស	ដថទ	

ដទៀត	ជា	ដ្ចើន	បាន	ដ�ើញ	អរេ្តូតដ្តុ	៖	្ឺ	ដ�ើញ	្រេរះដយស៊ូវ្្ីស្	

ដដល	បាន	ម្ន	្រេរះ�នមេ	រស់	ដ�ើង	វិញ	ល្អ	ឥតដខ្ចារះ	ជា	រូប	រេិត	

ជាក់ដសតែង	និង	ក្នញង	រូបរាង	ជា	មនុស្ស	។

្រេរះអងគសដ្ង្ររះ	ដធវេើ	ឲ្យ	្បាកដ	ថា	អស់	អ្នក	ដដល	បាន	ដ�ើញ	

	្ទង់	បនាទោប់	រេី	្ទង់	ម្ន	្រេរះ�នមេរស់	ដ�ើង	វិញ	យល់	ជាក់	ចបាស់		

អំរេី	សភារេ	ថន	្រេរះកាយ	ដដល	្ទង់	ម្ន	។	ឧទា្រណ៍	្ទង់		

បាន	អដញជើញ	រេួកសាវក	ឲ្យ	ប៉រះ	្រេរះកាយ	្ទង់	ដដើម្ី	ឲ្យ	រេួកដ្	

អាច	្បាកដ	ក្នញង	ចិតតែ	រេួកដ្	ថា	្ទង់	ម្ន	្រេរះកាយ	មិន	ដមន	ជា	ែ
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វិញ្ញាណ	ដ�ើយ	(	សូម	ដមើល	លូកា	24:36–40	)	។ 1	្ទង់	

ក៏	បាន	ដសាយ	អាហារ	ជាមួយ	រេួកដ្	ផងដដរ	(	សូមដមើល	លូកា	

24:42–43	)	។

ដ្កាយ	មក	ដៅដរេល	រេួកសាវក	បាន	បំដរេញ	ការចាត់តាំង	របស់	

រេួកដ្	ដដើម្ី	ផសាយ	ដំណឹង	ល្អ	ថន	្រេរះដយស៊ូវ្្ីស្	ដនារះ	រេួកដ្	បាន	

�ួប	្បទរះ	នឹង	ការ�ំទាស់	និង	ការដបៀតដបៀន	ដដល	ការ�ំទាស់	

និង	ការដបៀតដបៀន	មួយ	ចំនួន	ដកើត	ដ�ើង	ដោយ	ដ្ពារះ	រេួកដ្	បាន	

បដ្ងៀន	ថា	ដោយសារ	្រេរះដយស៊ូវ្្ីស្	បាន	ម្ន	្រេរះ	�នមេ	រស់	ដ�ើង	

វិញ	ដនារះ	មនុស្ស	ទាំងអស់	នឹង	រស់	ដ�ើង	វិញ	ផងដដរ	(	សូមដមើល	

កិច្ចការ	4:1–3	)	។

សរេវេ	ថ្ងៃ	ដនរះ	ការម្ន	្រេរះ�នមេ	រស់	ដ�ើង	វិញ	របស់	

្រេរះដយស៊ូវ្្ីស្	្ឺ	ដៅដត	ជា	សារលិខិត	សំខ្ន់	ដដល	បាន	

្បកាស	ដល់	រេិភរេដល្ក	ដោយ	សាសនាច្ក	របស់	្ទង់	។	ដូច	

រេយាការី	យ៉ូដសប	ស៊មេីធ	បាន	ម្ន	្បសាសន៍	ថា	៖	«	ដគាលការណ៍	

ដ៏	សំខ្ន់	ថន	សាសនាច្ក	របស់	ដយើង	្ឺជា	ទីបនាទោល់	ថន	រេួក	សាវក	

និង	រេួក	រេយាការី	អំរេី	្រេរះដយស៊ូវ្្ីស្	ថា	្ទង់	បាន	សុ្ត	្តូវបាន	

កប់	ដ្ើយ	បានរស់	ដ�ើងវិញ	ដៅ	ថ្ងៃ	ទីបី	ដ្ើយ	បាន	យាង	ដ�ើង	ដៅ	

សាថានសួ្៌	ដ្ើយ	ដរឿង	ដផ្សង	ដទៀត	ដដល	ទាក់ទង	នឹង	សាសនា	របស់	

ដយើង	្ឺជា	ដរឿង	បនាទោប់	បន្សំ	ដៅ	នឹង	ដរឿង	ដនរះ	ប៉ុដណាណរះ	»	។ 2

ការម្ន	្រេរះ�នមេ	រស់	ដ�ើង	វិញ	�ួយ	ដ្លែើយ	សំណួរ	សំខ្ន់ៗ	

អំរេី	លកខេណៈ	របស់	្រេរះ	លកខេណៈ	របស់	ដយើង	និង	ទំនាក់	ទំនង	

របស់	ដយើង	ជាមួយ	្រេរះ	ដគាលបំណង	ថន	�ីវិត	ដនរះ	្រេមទាំង	

តាម�យៈកា�មានងពះជន្ម

�ស់រឡើងវិញ�បស់

ងទង់ងពះរយស៊ូវង្ីស្ទ

បានបរងងៀនរយើងែុំពី

រសែក្តីពិតដ៏សុំខាន់ែុំពី

�ូបកាយ។

ការមា�ព្រះជ�្មរេ់ដ�ើងវិញ

របស់ព្រះដយេ៊ូវព្តីេ្ទ
និងនសច្កតែីពិតអំពីប្ពះកាយប្ទង់
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ដសចកតែីសង្ឹម	ដដល	ដយើង	ម្ន	ដលើ	្រេរះដយស៊ូវ្្ីស្	។	ដនរះ	្ ឺ	ជា	

ដសចកតែីរេិត	មួយ	ចំនួន	ដដល	បាន	្ ូស	បញ្ជាក់	ដោយ	ការម្ន	្រេរះ�នមេ	

រស់	ដ�ើង	វិញ	របស់	្រេរះដយស៊ូវ្្ីស្	។

ម្ពរះវរបឈិតាសួ្៌រាៃម្ពរះោយនៃសឈិរីល្អ

្បាកដ	ណាស់	្ំនិត	ដដល	្ ិត	ថា	្រេរះ	ម្ន	រូបរាង	ដូច	ជា	មនុស្ស	

្ឺ	ម្ន	ដៅក្នញង	្រេរះ្ម្ីរ	ប៊ីប	 3	ដ្ើយ	មនុស្ស	ភា្ដ្ចើន	្ ិត	ដបប	ដនរះ	

ផងដដរ	ប៉ុដនតែ	�ំដនឿ	ខ្ង	សាសនា	វិទយា	និង	ទស្សនៈខ្ង	សាសនា	

បាន	បដិដសធ	ដរឿង	ដនរះ	ដោយ	ចូលចិតតែ	្ ិត	ថា	្រេរះ	្ ឺ	«	គាមាន	្រេរះកាយ	

បំដណក	ឬ	ចំណង់	»	ដ�ើយ 4	តាម	ទស្សនៈ	ដនរះ	ដ្	យល់	ថា	

រូបកាយ	(	ដ្ើយ	ជា	ទូដៅ	្ ឺ	ធាតុ	)	្ឺ	អា្កក់	ឬ	មិន	សុទ្ធ	ចំដណក	

	ឯ	វិញ្ញាណ	ចិតតែ	ឬ	្ំនិត	វិញ	្ ឺ	ជា	ធាតុ	រេិត	ដ៏	សំខ្ន់	ថន	រូបកាយ	ឬ		

ជា	�ីវិត	។

ឱ	!	វិវរណៈ	អំរេី	លកខេណៈ	របស់	្រេរះ	តាមរយៈ	្រេរះរា�បុ្តា	្ទង់	

្រេរះដយស៊ូវ្្ីស្	រុងដរឿង	និង	ទូលំទូល្យ	អវេី	ដម៉លែរះ	។

អំ�ញង	ដរេល	ការង្រ	បដ្មើ	របស់	្ទង់	្រេរះអងគសដ្ង្ររះ	ម្ន	

បន្តូល	ថា	«	អ្នក	ណា	ដដល	ដ�ើញ	ខ្ញំ	ដនារះ	ក៏	បាន	ដ�ើញ	្រេរះវរបិតា	

ដដរ	»	(	យ៉ូហាន	14:9	)	។	ការណ៍	ដនរះ	កាន់ដត	រេិត	ដ�ើង	បនាទោប់	

រេី	ការម្ន	្រេរះ�នមេរស់	ដ�ើង	វិញ	ដោយ	ម្ន	្រេរះកាយ	ល្អ	ឥតដខ្ចារះ	

រូបកាយ	អមត	ដដល	បង្ហាញ	ថា	«	្រេរះវរបិតា	្ទង់	ម្ន	្រេរះ	កាយ	

ជា	សាច់	និង	្្អឹង	ដដល	ជាក់ដស្ង	ដូចជា	រូបកាយ	មនុស្ស	ដ្ើយ	

្រេរះរា�បុ្តា	ក៏	ដូដចានារះ	ដដរ	»	(	្.	និង	ស.	130:22	)	។

ដូដចានារះ	ដ្ើយ	លកខេណៈ	ថន	្រេរះកាយ	របស់	្រេរះវរបិតាសួ្៌	បាន	

ដបើក	សដមតែង	ដ�ើង	។	ដ្កាយ	មក	ដូច	យ៉ូដសប	ស៊មេីធ	បាន	រេន្យល់	ថា	

«	ការគាមាន	រូបកាយ	ឬ	បំដណក	ដនារះ	្ ឺ	គាមាន	ជា	អវេី	ទាំងអស់	។	គាមាន	្រេរះ	

ដផ្សង	ដទៀត	ណា	ដៅ	ដលើ	ឋានសួ្៌	ដ�ើយ	ដ្រៅ	រេី	្រេរះ	ដដល	ម្ន	សាច់	

និង	្្អឹង	»	។ 5

ដអលដឌើរ	ដ�្្វេី	អ័រ	្ូ�ិន	ក្នញង	កូរ៉ុម	ថន	រេួកសាវក	ដប់រេីរ	នាក់	

បាន	ម្ន	្បសាសន៍	ថា	៖	«	ការម្ន	្រេរះកាយ	មិន	្តឹមដត	ជា	ដរឿង	

ចាំបាច់	ប៉ុដណាណរះ	ដទ	វា	ដ្ម	ទាំង	ជា	្រេរះរា�បំណង	របស់	្រេរះ	ដទៀត	

ផង	ដបើ	មិន	ដូដចានារះ	ដទ	ដតើ	ដ្តុអវេី	្រេរះដ្បាសដល្រះ	ថន	មនុស្ស	ដល្ក	

ដ្បាសដល្រះ	្រេរះកាយ	ងទង	់ដោយ	ដ្បាសដល្រះ	្រេរះកាយ	្ទង់	រេី	

្កញាំ	ថនដសចកតែី	សាលាប់	និង	រេី	ផ្នតូរ	ដោយ	ធានា	ថា	វា	នឹង	មិន	ដបក	ដចញ	

រេី	វិញ្ញាណ	របស់	្ទង់	មតែង	ដទៀត	ដ�ើយ	ដៅក្នញង	ដរេល	ដនារះ	ឬ	អស់កល្	

ជានិច្ច	កតែី	ដធវេើ	អវេី	?	ែស់ែ្នកអដលបដិរស្នូវ្ ុំនិតអដលថាងពះមាន

ងពះកាយរោះបដិរស្ទាុំងជីវិត�អមងសាលាប់និងកា�មានងពះជន្ម

�ស់រឡើងវិញ�បស់ងពះង្ីស្ទរ�ើយ	»	។ 6

ម្ពរះវរបឈិតាសួ្៌រាៃម្្ប់ម្ពរះលចសាតាទាំងអស់ម្ជាបែឹងទាំងអស់ៃឈិង

ម្សឡាញ់មៃុស្សទាំងអស់

លកខេណៈ	សម្តតែិ	ដ៏	្បដសើរ	បំផុត	ថន	ចរិត	លកខេណៈ	របស់	

្រេរះវរបិតាសួ្៌	ក៏	្តូវបាន	ដបើក	សដមតែង	ដៅក្នញង	ការម្ន	្រេរះ�នមេ	រស់	

ដ�ើង	វិញ	របស់	្រេរះដយស៊ូវ្្ីស្	ផងដដរ	។	ដូច	ដអលដឌើរ	ឌី	្ត	

្្ីសតែតូ្វេឺសិន	ក្នញង	កូរ៉ុម	ថន	រេួក	សាវក	ដប់រេីរ	នាក់	បាន	ម្ន	្បសាសន៍	

ថា	«	ដោយ	ម្ន	ភារេរេិត	ថន	ការ	ម្ន	្រេរះ�នមេ	រស់	ដ�ើង	វិញ	របស់	

្រេរះ្្ីស្	ដនារះ	មន្ិល	សង្ស័យ	អំរេី	្រេរះដចសាដា	ដ៏	អសាចារ្យ	ដទវភារេ	និង	

ដសចក្ី	ដមតាតា	របស់	្រេរះ	ជា	្រេរះវរបិតា—ដដល	បាន	្បទាន	្រេរះរា�បុ្តា	

ដត	មួយ	្ ត់	របស់	្ទង់	ស្ម្ប់	ជា	ដសចក្ី	ដ្បាសដល្រះ	ដល់	

រេិភរេដល្ក—្ឺ	គាមាន	មូលដ្តុ	ដ�ើយ	»	។ 7

្រេរះដចសាតា	ចំដណរះដឹង	និង	ដសចក្ី	ល្អ	សប្ញរស	ថន	្រេរះ	បាន	

បង្ហាញ	ឲ្យ	ដ�ើញ	តាមរយៈ	ការម្ន	្រេរះ�នមេ	រស់	ដ�ើង	វិញ	របស់	

្រេរះដយស៊ូវ្្ីស្	ដដល	ផតែល់	ជា	ភសតែញតាង	អំរេី	្បាជាញា	និង	ដសចក្ី	

្សឡាញ់	ដៅក្នញង	ដផនការ	របស់	្រេរះវរបិតាសួ្៌	និង	សមត្ថភារេ	របស់	

្ទង់	(	និង	របស់	បុ្តា	្ទង់	)	ដដើម្ី	សដ្មច	បាន	នូវ	ដផនការ	ដនរះ	។

លយើង្ លឺជាកូៃលៅរបស់ម្ពរះ

ដូច	្រេរះ្ម្ីរ	ប៊ីប	បដ្ងៀន	ដយើង	ថា	ដយើង	្តូវបាន	បដងកើត	ដ�ើង	

«	ឲ្យ	ចំ	នឹង	រូប	អងគ	្ទង់	ដនារះ	ឯង	.	.	.	ជា	្បុស	ជា	្សី	»	(	ដល្កុប្តតែិ	

1:27	)	។	ការម្ន	្រេរះ�នមេ	រស់	ដ�ើង	វិញ	របស់	្រេរះដយស៊ូវ	្្ីស្	

្ូស	បញ្ជាក់	អំរេី	ដសចកតែីរេិត	ដនរះ	។	្បាកដ	ណាស់	ដៅ	ចំ	ដរេល	ដដល	

្ទង់	ម្ន	្រេរះ�នមេរស់	ដ�ើង	វិញ	្រេរះដយស៊ូវ្្ីស្	បាន	្ ូស	បញ្ជាក់	

អំរេី	ទំនាក់ទំនង	របស់	ដយើង	ជាមួយ	្រេរះវរបិតាសួ្៌	ដោយ	ម្ន	

បន្តូល	ថា	«	ខ្ញំ	ដ�ើង	ដៅ	ឯ	្រេរះវរបិតា	ខ្ញំ	និងជាងពះវ�បិតាននែ្នករល់ កា
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«	អស់ែ្នកអដល

បដិរស្នូវ

្ុំនិតអដលថាងពះមាន

ងពះកាយរោះបដិរស្

ទាុំងជីវិត�អមងសាលាប់

និងកា�មានងពះជន្ម�ស់

រឡើងវិញ�បស់ងពះង្ីស្ទ

រ�ើយ»។

—អែលរ�ើ�អជ្�្វី

ែស័��ូឡិន



 ដខនមសាឆ្នាំ២០១៧ ១៧

គ្នា	្ឺ	ជា	្រេរះ	ថន	ខ្ញំ	ដ្ើយ	ជា	្រេរះ	ថន	អ្នក	រាល់	គានា	ដដរ	»	(	យ៉ូហាន	

20:17	ការ	្ ូស	បញ្ជាក់	បាន	បដន្ថម	)	។

្រេរះអងគសដ្ង្ររះ	បាន	ដបើក	សដមតែង	ថា	្រេរះ	និង	មនុស្ស	ដល្ក	

្ឺ	ម្ន	រូបរាង	រេុំ	ខុស	គានា	ដនារះ	ដទ	។	រូបរាង	ជា	មូលោឋាន	ថន	រូបកាយ	

របស់	ដយើង	្ឺ	្សដដៀង	ដៅ	នឹង	រូបរាង	ថន	វិញ្ញាណ	របស់	ដយើង 8	

ដ្ើយ	វិញ្ញាណ	របស់	ដយើង	្តូវបាន	បដងកើត	ដ�ើង	ដូច	ជា	រូប	អងគ	្ទង់	

ដោយសារ	ដនារះ	្ ឺ	ជា	លកខេណៈ	ថន	ទំនាក់ទំនង	រវាង	ឪរេុក	ម្តាយ		

និង	កូន	។

រូបោយ្ លឺជាអំ្យទាៃនៃោយសមបេទាៃឈិងភាពែ្ង់ែ្ស់

តាមរយៈ	ការម្ន	្រេរះ�នមេ	រស់	ដ�ើង	វិញ	របស់	្ទង់	

្រេរះអងគសដ្ង្ររះ	បាន	បង្ហាញ	ដយើង	ថា	ការ	ម្ន	រូបកាយ	និង	

ការរស់រាន	្ ឺ	ជា	ដផ្នក	សំខ្ន់	មួយ	ថន	រូបកាយ	អស់កល្	ជានិច្ច	របស់	

្រេរះ	និង	កូនដៅ	របស់	្ទង់	។	ដូច	្រេរះអម្ចាស់	បាន	ដបើក	សដមតែង	

ដល់	យ៉ូដសប	ស៊មេីធ	ថា	«	វត្ថញ	ធាតុ	ទាំង	ឡាយ	សុទ្ធ	ដត	ម្ន	ដៅ	

អស់	កល្	ជានិច្ច	ដ្ើយ	វិញ្ញាណ	និង	វត្ថញ	ធាតុ	ដៅ	ជាប់	គានា	ដោយ	

ឥត	ដបកបាក់	ដ�ើយ	្ឺ	បាន	ទទួល	នូវ	ភារេ	ដពារ	ដរេញ	ថន	ដសចក្ី	

អំណរ	»	(	្.	និង	ស.	93:33	)	។	ទំនាក់ទំនង	ដដល	មិន	អាច	

បំដបក	បាន	ដនរះ	ភាជាប់	វិញ្ញាណ	និង	រូបកាយ	ឲ្យ	ដៅ	ជាមួយ	គានា	ដដើម្ី	

ឲ្យ	វា	កាលាយ	ជា	រូបកាយ	ដដល	អមត	រេុំ	រេុក	រលួយ	ម្ន	សិរីល្អ	និង	

ឥតដខ្ចារះ—ជា	រូបកាយ	មួយ	ដបប	ដដល	ម្ន	សមត្ថភារេ	ទទួល	បាន	

នូវ	ភារេដពារដរេញ	ថន	ដសចកតែីអំណរ	ដដល	្រេរះ	ម្ន	។

ផ្ញយ	ដៅ	វិញ	បនាទោប់	រេី	ម្ន	រូបកាយ	សាច់	ោម	ដ្ើយ	

ដ្កាយ	មក	្តូវបាន	ដបក	ដចញ	រេី	វា	ដដើម្ី	ចូល	ដៅ	ភរេ	វិញ្ញាណ	

ដនារះ	«	រេួក	អ្នក	សាលាប់	បាន	[	្ិត	]	ថា.	.	.ការ	បាត់	វិញ្ញាណ	ដ្	

ដ៏	យូរលង់	រេី	រូប	កាយ	ដ្	ដនារះ	ជា	ដសវក	ភារេ	»	(	្.	និង	ស.	

138:50	សូមដមើល	ផងដដរ	្.	និង	ស.	45:17	)	។

ដទារះបី	ជា	រូបកាយ	រដមង	សាលាប់	របស់	ដយើង	្ឺ	ជា	ដផ្នក	មួយ	ដ៏	

សំខ្ន់	ថន	ដផនការ	របស់	្រេរះវរបិតា	សួ្៌	ដ្ើយ	ជា	អំដណាយ	ទាន	

មក	រេី	្រេរះ	កតែី	។	ដៅដរេល	វិញ្ញាណ	ថន	�ីវិត	មុន	ដផនដី	មក	កាន់	ដផនដី	

ដនរះ	វិញ្ញាណ	ទាំង	ដនារះ	្តូវបាន	«	បដន្ថម	»	(	អ័្បាហាំ	3:26	)	

រូបកាយ	ឲ្យ	។	ដូច	រេយាការី	យ៉ូដសប	ស៊មេីធ	បាន	បដ្ងៀន	ថា	៖	

«	ដយើង	មក	ដលើ	ដផនដី	ដនរះ	ដដើម្ី	ដយើង	អាច	ម្ន	រូបកាយ	ដ្ើយ	

បង្ហាញ	ថា	វា	បរិសុទ្ធ	ដៅ	ចំដពារះ	្រេរះ	ដៅ	ក្នញង	ន្រ	ដសដ�សាទោល	។	

ដគាលការណ៍	ថន	សុភមងគល	ដ៏	ម្ិម្	ម្ន	ដៅក្នញង	ការ	ម្ន	រូប	

កាយ	។	អារក្ស	គាមាន	រូបកាយ	ដទ	ដ្ើយ	ការ	គាមាន	រូបកាយ	ដនរះ	ដ្ើយ	

្ឺ	ជា	ទណ្ឌកមមេ	របស់	វា	»	។ 9

ដូច	ដអលដឌើរ	ដដវីឌ	ដអ	ដបដណា	ក្នញង	កូរ៉ុម	ថន	រេួកសាវក	ដប់រេីរ	

នាក់	បាន	បដ្ងៀន	ថា	៖	«	រូបកាយ	សាច់ោម	របស់	ដយើង	ដធវេើ	ឲ្យ	

ម្ន	បទរេិដសាធន៍	ទូលំទូល្យ	្ជាលដ្រៅ	និង	កម្លាំង	ដដល	

ជាធមមេតា	រេុំ	អាច	ទទួល	បាន	ដៅក្នញង	រូបកាយ	មុន	�ីវិត	រដមង	សាលាប់	

របស់	ដយើង	បាន	ដ�ើយ	។	ដូដច្នរះ	ទំនាក់ទំនង	របស់	ដយើង	ជាមួយ	

មនុស្ស	ទូដៅ	សមត្ថភារេ	របស់	ដយើង	ដដើម្ី	សារល់	និង	្ប្រេឹតតែ	

្សបតាម	ដសចក្ីរេិត	និង	លទ្ធភារេ	របស់	ដយើង	ដដើម្ី	ដគាររេ	តាម	

ដគាលការណ៍	និង	រេិធីបរិសុទ្ធ	ទាំងឡាយ	ថន	ដំណឹងល្អ	របស់	

្រេរះដយស៊ូវ្្ីស្	្តូវ	បាន	រេ្ងីក	ឲ្យ	កាន់ដត	ល្អ	ដ�ើង	តាមរយៈ	

រូបកាយ	សាច់ោម	របស់	ដយើង	។	ដៅដរេល	ដយើង	ដរៀន	ក្នញង	អំ�ញង	

ដរេល	ថន	�ីវិត	រដមង	សាលាប់	ដនរះ	ដយើង	ដក	រេិដសាធន៍	រេី	ភារេទន់ភលែន់	

ក្ី	្សឡាញ់	ចិតតែ	សប្ញរស	សុភមងគល	ទុកខេ្រេួយ	ការខកចិតតែ	

ការឈឺចាប់	និង	សូម្ី	ដត	ឧបស្គ	នានា	ថន	ដដន	កំណត់	ខ្ង	

សាច់ោម	ដៅក្នញង	រដបៀប	ទាំងឡាយ	ដដល	ដរៀបចំ	ដយើង	ស្ម្ប់	

ភារេអស់កល្	ជានិច្ច	។	និយាយ	ដោយ	សាមញ្ញ	ដៅ	ម្ន	ដមដរៀន	

ជា	ដ្ចើន	ដដល	ដយើង	្តូវដត	ដរៀន	និង	ដករេិដសាធន៍	ដដល	ដយើង	

្តូវដត	ម្ន	ដូច	្រេរះ្ម្ីរ	រេិរេណ៌នា	ថា	‹	្សបតាម	សាច់ោម	›	

(	នីថ្វេទី	1	19:6,	អាលម្៉ា	7:12–13	)	»	។ 10

ដ្រៅរេី	ដនារះដទៀត	រេយាការី	យ៉ូដសប	សមេ៊ីធ	បាន	បដ្ងៀន	ថា	៖	

«	្្ប់	មនុស្ស	និង	សតវេដល្ក	ទាំងអស់	ដដល	ម្ន	រូបកាយ	

ម្ន	អំណាច	ដលើ	អវេីៗ	ដដល	គាមាន	រូបកាយ	»	។ 11	សាតាំង	អាច	

ល្លួង	ដយើង	ប៉ុដនតែ	វា	មិន	អាច	បងខេំ	ដយើង	បាន	ដ�ើយ	។	«	អារក្ស	

គាមាន	អំណាច	ដលើ	ដយើង	ដទ	ដលើក	ដលង	ដត	ដយើង	អនុញ្ញាត	ឲ្យ	វា	

ប៉ុដណាណរះ	»	។ 12

ទីបំផុត	អំដណាយ	ទាន	ថន	រូបកាយ	ដ៏	ល្អ	ឥតដខ្ចារះ	ដដល	រស់	

ដ�ើង	វិញ	ដធវេើ	ឲ្យ	ដយើង	ម្ន	ឥទ្ធិរេល	ដលើ	អំណាច	របស់	សាតាំង	ជា	

ដរៀង	រ្ូត	។	្បសិនដបើ	គាមាន	ការម្ន	្រេរះ�នមេ	ដ�ើង	វិញ	ដទ	«	ដនារះ	
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ទាុំងរោះងតូវបាន«បអន្ថម»

(ែស័ងបាហាុំ៣:២៦)

�ូបកាយឲ្យ។



វិញ្ញាណ	របស់	ដយើង	នឹង	ដៅ	ក្នញង	អំណាច	ថន.	.	.អារក្ស	ដ្ើយ	មិន	អាច	ដ្កាក	ដ�ើង	ដទៀត	

ដសារះ	។	ដ្ើយ	វិញ្ញាណ	ទាំង	ឡាយ	របស់	ដយើង	នឹង	កាលាយ	ដៅ	ដូច	ជា	វា	ដដរ	ដ្ើយ	ដយើង	

នឹង	កាលាយ	ដៅ	ជា	រេួក	អារក្ស	្ឺជា	រេួក	ដទវតា	ថន	អារក្ស	ដដល	នឹង	្តូវ	បិទ	ដចញ	រេី	វតតែ	ម្ន	

ថន	្រេរះ	របស់	ដយើង	ដ្ើយ	្តូវ	ដៅ	ជាមួយ	នឹង	បិតា	ថន	ដសចក្ី	កុ្ក	ទាំង	ឡាយ	ដៅ	ក្នញង	

ដសចក្ី	ទុកខេ	ដវទនា	ដូច	វា	ដដរ	»	(	នីថ្វេទី	2	9:8–9	)	។

វិញ្ញាណៃឈិងរូបោយពុំខមៃជាសម្ែូវៃឹងោនាល�ើយ

ដទារះបីជា	វិញ្ញាណ	និង	រូបកាយ	ម្ន	ភារេ	ខុស	គានា	កតែី	ក៏	វិញ្ញាណ	និង	រូបកាយ	

ជាក់ដសតែង	រេុំដមន	ជា	ធាតុ	រេីរ	ដដល	មិន	អាច	ចុរះ	ស្មុង	នឹង	គានា	បាន	ដ�ើយ	។	ដូច	

យ៉ូដសប	ស៊មេីធ	បាន	ដរៀន	ថា	«	គាមាន	អវេី	ដដល	ជា	អរូប	ធាតុ	ដនារះ	ដ�ើយ	។	្្ប់	អស់	ទាំង	

វិញ្ញាណ	សុទ្ធ	ដត	ជា	ធាតុ	ប៉ុដនតែ	វា	ម៉ត់	ឬ	សុទ្ធសាធ	ជាង	ដ្ើយ	អាច	សម្រល់	ដ�ើញ	ដោយ	

ដភ្នក	បរិសុទ្ធ	ប៉ុដណាណរះ	ដយើង	រេុំ	អាច	ដមើល	ដ�ើញ	ដទ	ប៉ុដនតែ	កាលណា	រូប	កាយ	ដយើង	្តូវ	បាន	

ដធវេើ	ឲ្យ	បរិសុទ្ធ	ដនារះ	ដយើង	អាច	ដមើល	ដ�ើញ	ថា	វា	សុទ្ធ	ដត	ជា	ធាតុ	ទាំង	អស់	»	(	្.	និង	ស.	

131:7–8	)	។

ដៅក្នញង	សាថានភារេ	ថន	សិរី	ល្អ	និង	ម្ន	្រេរះ�នមេ	រស់	ដ�ើង	វិញ	របស់	្ទង់	ដនារះ	

្រេរះដយស៊ូវ្្ីស្	ដធវេើ	ជា	តំណាង	ឲ្យ	ការរួបរួម	ដ៏	ឥតដខ្ចារះ	ថន	វិញ្ញាណ	និង	រូបកាយ	ដោយ	

បង្ហាញ	ដល់	រេួកដយើង	ថា	«	វិញ្ញាណ	និង	រូប	កាយ	្ ឺ	ជា	្រេលឹង	ថន	មនុស្ស	»	(	្.	

និង	ស.	88:15	)	។	ដៅក្នញង	�ីវិត	ដនរះ	ដយើង	រេយាយាម	ឲ្យ	ម្ន	«	្ំនិត	ដដល	ជាប់	ដៅ	

ខ្ង	វិញ្ញាណ	»	ជាជាង	«	្ំនិត	ដដល	ជាប់	ខ្ង	រូបកាយ	»	(	នីថ្វេទី	2	9:39	)	

«	[	ស្ម្ត	]	ភារេ	ខ្ង	សាច់	ោម	ដចញ	»	(	ម៉ូសាយ	3:19	)	ដ្ើយ	«	ទប់	អស់	

ទាំង	តណាហា	[	របស់	ដយើង	]	(	អាលម្៉ា	38:12	)	។	ប៉ុដនតែ	ដនារះ	រេុំ	ដមន	ម្ន	ន័យ	ថា	

វិញ្ញាណ	និង	រូបកាយ	្ ឺ	ជា	ស្តូវ	នឹង	គានា	ដ�ើយ	។	ដូច	្រេរះដយស៊ូវ្្ីស្	បាន	បង្ហាញ	

ដយើង	ថា	រូបកាយ	្ ឺ	រេុំ	ដមន	្តូវបាន	ដ្	ស្អប់	ដខ្ើម	និង	ដធវេើ	ឲ្យ	ដ្ើតឆ្យ	្ ួស	ដ្តុ	ដ�ើយ	

ប៉ុដនតែ	ដយើង	្តូវ	ដធវេើ	ជា	ម្ចាស់	ដលើ	រូបកាយ	ដយើង	ដ្ើយ	ផ្លាស់បតែតូរ	វា	។

ជរីវិែលៅក្នទុងរូបោយរខមងសាលាប់រាៃលោលបំណងែ៏សំ្ៃ់

្ំនិត	ដដល	ថា	�ីវិត	ដនរះ	្ ឺ	ជា	ការសាកល្ង	ដធវេើ	ឲ្យ	វា	កាន់ដត	ម្ន	ន័យ	ដ�ើង	ដៅដរេល	

ដយើង	រេិចារណា	អំរេី	អវេី	ដដល	ដយើង	ដឹង	អំរេី	�ីវិត	របស់	ដយើង	កាល	រេីមុន	និង	បនាទោប់	រេី	

�ីវិត	ដនរះ	។	ដយើង	បាន	រស់	ដៅ	ជា	វិញ្ញាណ	រេីមុន	ដយើង	បាន	មក	កាន់	ដផនដី	ដនរះ	ដ្ើយ	

្រេរះវរបិតាសួ្៌	ដយើង	ម្ន	្រេរះទ័យ	ឲ្យ	ដយើង	កាលាយ	ដូច	ជា	្ទង់	ដ្ើយ	រស់ដៅ	ជា	ដរៀង	

រ្ូត	ជាមួយ	រូបកាយ	អមត	។	ដសចកតែីរេិត	ទាំង	ដនរះ	ម្ន	ន័យ	ថា	ដរេលដវល្	ថន	

ការសាកល្ង	របស់	ដយើង	ដៅក្នញង	រូបកាយ	រដមង	សាលាប់	ដនរះ	្ឺ	រេុំ	ដមន	ជា	ភារេថចដន្យ	ដទ	

ប៉ុដនតែ	្ ឺ	វា	ម្ន	អត្ថន័យ	និង	ដគាលបំណង	ចបាស់	ល្ស់	។

ដូច	ដអលដឌើរ	្្ីសតែតូ្វេឺសិន	បាន	រេន្យល់	ថា	៖	«	តាម	ការ	ដ្�ើសដរើស	របស់	ដយើង	

ដនារះ	ដយើង	នឹង	បង្ហាញ	ដល់	្រេរះ	(	និង	ខលែលួន	ដយើង	)	នូវ	ការ	ដបតែជាញា	ចិតតែ	និង	សមត្ថភារេ	

របស់	ដយើង	ដដើម្ី	រស់ដៅ	តាម	្កឹត្យវិន័យ	ដសដ�សាទោល	របស់	្ទង់	ខណៈ	ដដល	ដៅ	

ដ្រៅ	វតតែម្ន	របស់	្ទង់	និង	ដៅក្នញង	រូបកាយ	សាច់ោម	ដដល	ម្ន	នូវ	ថាមរេល	ការ	

ដ្សកឃ្លាន	និង	តណាហា	។	ដតើ	ដយើង	អាច	្្ប់្្ង	សាច់	ោម	ដយើង	ដដើម្ី	ដធវេើ	ឲ្យ	វា	

កាលាយ	ជា	ឧបករណ៍	ជាជាង	ឲ្យ	វា	ដធវេើ	ជា	ដៅហាវាយ	ដលើ	វិញ្ញាណ	ដយើង	បាន	ឬ	ដទ	?	ដតើ	ដយើង	

អាច	ទុកចិតតែ	បាន	ឬដទ	ទាំង	ក្នញង	ដរេលដវល្	ដនរះ	និង	ភារេអស់	កល្	ជានិច្ច	ជាមួយ	នឹង	

្រេរះដចសាដា	រេី	្រេរះ	រួមទាំង	អំណាច	ដដើម្ី	បដងកើត	�ីវិត	ដនារះ	?	ដតើ	ដយើង	ម្នាក់ៗ	អាច	យក	ឈ្នរះ	

ដលើ	អារក្ស	ដដរ	ឬដទ	?	អ្នក	ទាំង	ឡាយ	ដដល	បាន	ឈ្នរះ	នឹង	‹	ម្ន	សិរីល្អ	បដន្ថម	ដៅដលើ	

កបាល	ដ្	ជា	ដរៀង	ដរាប	រ្ូត	តដៅ	›	[អ័្បាហាំ	3:26]—ជា	សណាឋាន	ដ៏	សំខ្ន់	មួយ	

ដដល	រូបកាយ	សិរីល្អ	បាន	រស់	ដ�ើង	វិញ	ដៅ	អមត	និង	ជា	តួរអងគ	ដ៏	រុងដរឿង	»	។ 13

បទរេិដសាធន៍	របស់	ដយើង	ដៅក្នញង	រូបកាយ	បច្ចញប្ន្ន	ដនរះ	រួមទាំង	ទំនាក់ទំនង	របស់	

ដយើង	ជាមួយ	មនុស្ស	ដថទ	្ ឺ	ម្ន	អត្ថន័យ	ណាស់	ដោយសារ	វា	្សដដៀង	ដៅ	នឹង	អវេី	

ដដល	នឹង	ដកើត	ដ�ើង	ដៅក្នញង	�ីវិត	បនាទោប់	។	ដូច	យ៉ូដសប	ស៊មេីធ	បាន	ដរៀន	ថា	«	ទំនាក់	

ទំនង	ដដល	ម្ន	ដៅ	ក្នញង	ចំដណាម	រេួកដយើង	ដៅ	ទី	ដនរះ	យា៉ាង	ណា	ដនារះ	ក៏	នឹង	ម្ន	ដៅក្នញង	

ចំដណាម	ដយើង	ដៅ	ទី	ដនារះ	យា៉ាង	ដនារះ	ដដរ	្គាន់ដត	រួបរួម	ដោយ	សិរីល្អ	ដ៏	ដៅ	អស់កល្	

ជានិច្ច	្ឺជា	សិរី	ល្អ	ដដល	ដយើង	រេុំ	ម្ន	ការរេិដសាធន៍	ដៅ	ដរេល	ឥ�តូវ	ដនរះ	ប៉ុដណាណរះ	»		

(	្.	និង	ស.	130:2	)	។

លយើងរាៃលសចក្រីសង្ឹមលលើម្ពរះលយស៊ូវម្្រីស្ទ

ចាប់តាំង	រេី	ការដឹង	ថា	ផ្នតូរ	ដៅ	ទដទ	មក	ដនារះ	ការម្ន	្រេរះ�នមេ	រស់	ដ�ើង	វិញ	របស់	

្រេរះដយស៊ូវ្្ីស្	បាន	នាំ	កតែីសង្ឹម	ឲ្យ	ដកើត	ម្ន	ដ�ើង	ដោយសារ	ដយើង	ទទួល	សារល់	

ក្នញង	ការយល់	ដ�ើញ	ផ្ទោល់	របស់	ដយើង	ថា	ដៅក្នញង	ការម្ន	្រេរះ�នមេរស់	ដ�ើង	វិញ	របស់	្ទង់	
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ល្អនិងមានងពះជន្ម

�ស់រឡើងវិញ�បស់ងទង់រោះ

ងពះរយស៊ូវង្ីស្ទរ្្វើជាតុំណាង

ឲ្យកា��ួប�ួមដ៏ឥតរខាចាះននវិញ្ញាណ

និង�ូបកាយរោយបង្ហាញថា

«វិញ្ញាណនិង�ូបកាយ្ ឺជា

ងពលរឹងននមនុស្ស»(្.និង

ស.៨៨:១៥)។
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«	ភារេ	បរា�័យ	ទាំងអស់	[	របស់	ដយើង	]	នឹង	្តូវបាន	សង	មក	[	ដយើង	]	វិញ.	.	.	បាន	

ផតែល់	ឲ្យ	[	ដយើង	]	បនតែ	ដោយ	ដសាមារះ្តង់	»	។ 14

រេួកសាវក	របស់	្រេរះអងគសដ្ង្ររះ	កាល	រេី	�ំនាន់	មុនៗ	អាច	ដ្លែង	ទីបនាទោល់	យា៉ាង	

កាលាហាន	អំរេី	ការម្ន	្រេរះ�នមេ	រស់	ដ�ើង	វិញ	របស់	្ទង់	ដោយសារ	រេួកដល្ក	បាន	ដ�ើញ	

ដ្ើយ	បាន	ប៉រះ	្រេរះកាយ	របស់	្ទង់	។	ប៉ុដនតែ	វា	ម្ន	អវេី	ដ្ចើន	ដលើស	រេី	ដនារះ	ដៅ	ដទៀត	។	

ដូច	ដដល	្រេរះដយស៊ូវ្្ីស្	បាន	រេយាបាល	�ំងឺ	ថន	រូបកាយ	ឲ្យ	បាន	ជា	សរះដស្ើយ	ដដើម្ី	

បង្ហាញ	ថា	្ទង់	ម្ន	្រេរះដចសាតា	អភ័យ	បាប	បាន	(	សូមដមើល	លូកា	5:23–25	)	

ដនារះ	ការម្ន	្រេរះ�នមេ	រស់	ដ�ើង	វិញ	របស់	្ទង់—ជា	ភសតែញតាង	ជាក់ដសតែង	អំរេី	្រេរះដចសាតា	

របស់	្ទង់	ឈ្នរះ	ដលើ	ដសចកតែីសាលាប់	ខ្ង	រូបកាយ—បាន	កាលាយ	ជា	ការបញ្ជាក់	អរះអាង	របស់	

រេួក	អ្នក	ដដើរតាម	្ទង់	អំរេី	្រេរះដចសាតា	្ទង់	ដដើម្ី	ឈ្នរះ	ដលើ	ដសចកតែីសាលាប់	ខ្ង	វិញ្ញាណ	។	

ការសនយា	ដដល	្ទង់	បាន	្បទាន	ឲ្យ	ដៅក្នញង	ការបដ្ងៀន	របស់	្ទង់—ការអភ័យ	បាប	

ភារេសុខសានតែ	ក្នញង	�ីវិត	ដនរះ	�ីវិត	ដ៏	ដៅ	អស់	កល្	ជានិច្ច	ដៅក្នញង	ន្រ	របស់	្រេរះវរបិតា—

បាន	កាលាយ	ជា	ការរេិត	ដ្ើយ	ដសចកតែី�ំដនឿ	របស់	រេួកដ្	រេុំ	ដររា	ដ�ើយ	។

«	ដបើ	្រេរះ្្ីស្	មិន	បាន	រស់	ដ�ើង	វិញ	ដមន	ដនារះ	ដសចកតែី	�ំដនឿ	[	របស់	ដយើង	]	ក៏	ជា	

ការ	ឥត	អំដរេើ	(	កូរិន្ូស	ទី	1	15:17	)	។	ប៉ុដនតែ	ដោយសារ	្ទង់	បាន	ម្ន	្រេរះ�នមេ	រស់	

ដ�ើង	វិញ	រេី	ដសចកតែី	សាលាប់	ដនារះ	ដយើង	អាច	«	ម្ន	ដសចកតែីសង្ឹម	តាម	រយៈដង្វាយធួន	

ថន	្រេរះ្្ីស្	និង	អំណាច	ថន	ដំដណើរ	រស់	ដ�ើង	វិញ	របស់	្ទង់	ដដើម្ី	ឲ្យ	បាន	ដ្បាស	ឲ្យ	

ម្ន	�ីវិត	ដ៏	ដៅ	អស់កល្	ជានិច្ច	ដ្ើយ	ដនរះ	ក៏	មក	រេី	ដសចកតែី	�ំដនឿ	[	របស់	ដយើង	]	ដល់	

្ទង់	្សប	តាម	ពាក្យ	សនយា	»	(	មរ៉ូថណ	7:41	)	។

អំ�ញង	ដរេល	ថន	�ីវិត	រដមង	សាលាប់	របស់	្ទង់	្រេរះដយស៊ូវ្្ីស្	អដញជើញ	មនុស្ស	ឲ្យ	ដដើរ	

តាម	្ទង់	។	បនាទោប់	រេី	ការសុ្ត	និង	ការម្ន	្រេរះ�នមេ	រស់	ដ�ើង	វិញ	របស់	្ទង់	ដនារះ	

ដគាលដៅ	ដ្ប	កាន់ដត	ចបាស់	ដ�ើង	។	តាមរយៈ	ការដគាររេ	្បតិបតតែិ	្កឹត្យវិន័យ	និង	

រេិធីបរិសុទ្ធ	ថន	ដំណឹងល្អ	្បសិនដបើ	ដយើង	បណតាតរះ	ឲ្យ	ម្ន	«	វិញ្ញាណ	ថន	ដសដ�សាទោល	»	

ដៅក្នញង	ចិតតែ	ដយើង	ដនារះ	ដយើង	អាច	«	ទទួល	រូប	កាយ	ដដដល	ដដល	ជា	រូប	កាយ	ធមមេតា	»	

ដ្ើយ	«	ដោយ	សារ	ចំដណក	ថន	សិរី	ល្អ	ខ្ង	ដសដ�សាទោល	[	ដ្ើយ	]	ខណៈ	ដនារះ	នឹង	

បាន	ទទួល	ដដដល	្ឺ	ជា	ភារេ	ដពារ	ដរេញ	»	(	្.	និង	ស.	88:28–29	)	។	្ទង់	

បាន	បង្ហាញ	ផលែតូវ	ដ្ើយ	។	្ទង់	្ ឺ	ជា	ផលែតូវ	។	ដោយសារ	្រេរះដចសាតា	របស់	្ទង់—តាមរយៈ	

ដង្វាយធួន	និង	ការម្ន	្រេរះ�នមេ	រស់	ដ�ើង	វិញ	របស់	្ទង់—ដដល	អាច	ដធវេើ	ឲ្យ	ម្ន	

ភារេដពារដរេញ	ថន	ដសដ�សាទោល	ដនរះ	ដកើត	ម្ន	ដ�ើង	ដដល	រួម	ម្ន	នូវ	ភារេដពារដរេញ	ថន	

ដសចកតែីអំណរ	ដៅក្នញង	រូបកាយ	ដដល	បាន	រស់	ដ�ើង	វិញ	។	◼
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កា�មានងពះជន្ម�ស់រឡើងវិញ

�បស់ងពះរយស៊ូវង្ីស្ទបាន

ោុំក្តីសង្រឹមឲ្យរកើតមានរឡើង

រោយសា�រយើងទទួលសារល់

ថាកា�មានងពះជន្ម�ស់រឡើង

វិញ�បស់ងទង់្ឺជាទិដ្ឋភាព

ផ្ទាល់�បស់រយើង។

កំណែ់ចំ្ំ

	 1.	ដៅដរេល	្រេរះដយស៊ូវ្្ីស្	បង្ហាញ	្រេរះកាយ	ដល់	មនុស្ស	ដៅក្នញង	

រេិភរេ	ដល្ក	្ មេី	(	ទវេីប	អាដមរិក	)	ដនារះ	្ទង់	បាន	សុំ	ឲ្យ	រេួកដ្—មនុស្ស	

រាប់	ពាន់	នាក់—ឲ្យ	មក	«	មតែង	ម្នាក់ៗ	»	ដ្ើយ	សាទោប	្រេរះ្សតែ	

្រេរះបាទា	និង	ចំដ្ៀង	្ទង់	ដដើម្ី	ឲ្យ	រេួកដ្	អាច	ដ�ើញ	ថា	រេួកដ្	

បាន	ទាំង	សាទោប	និង	ដ�ើញ	្រេរះអម្ចាស់	ដដល	ម្ន	្រេរះ�នមេ	រស់	ដ�ើង	

វិញ	(	សូមដមើល	នីថ្វេទី	3	11:14–15,	18:25	)	។

	 2.	កា�បរងងៀន�បស់ងបធានសាសោែងក៖យ៉ាូអសបស្ម៊៊ី្		

(	ឆ្នាំ	2007	),	ទំរេ័រ	49	។

	 3.	សូមដមើល	ដល្កុប្តតែិ	1:27,	និកខេមនំ	33:11,	កិច្ចការ	

7:56	។

	 4.	ដទារះបី	ជា	្ ំនិត	្សដដៀង	គានា	ម្ន	ដៅក្នញង	�ំដនឿ	សាសនា	រេួក	

្្ិសតែសាសនា	រេី	មុនៗ	កតែី	ក៏	ការបង្ហាញ	រេិដសស	ដនរះ	ដកើត	ដ�ើង	មក	រេី	

រូបមនតែ	ក្នញង	ម្្តា	ទី	សាមសិប	្បាំបួន	ថន	្រេរះវិហារ	អង់្គលែីដខន	(	ឆ្នាំ	

1563	)	។

	 5.	Teachings: Joseph Smith	ទំរេ័រ	42	។

	 6.	ដ�្្វេីអ័រ	្ូ�ិន	«	The Only True God and Jesus 
Christ Whom He Hath Sent	»	លីអា�ូណា	ដខ	វិច្ិកា	

ឆ្នាំ	2007	ទំរេ័រ	42	។

	 7.	ឌី	្ត	្្ីសតែតូ្វេឺសិន	«	The Resurrection of Jesus 
Christ	»	Liahona	ដខ	ឧសភា	ឆ្នាំ	2014	ទំរេ័រ	113	។

	 8.	ដទារះបី	ជា	វិវរណៈ	អំរេី	្រេរះដយស៊ូវ្្ីស្	ដៅ	�ីវិតមុន	ឆ្ក	�ីវិត	ដនរះ	្ឺ	

ជា	ទីបនាទោល់	អំរេី	ដសចកតែីរេិត	ដនរះ	កតែី	ដនារះ	វា	បាន	បង្ហាញ	ថា	្រេរះកាយ	

ថន	វិញ្ញាណ	របស់	្ទង់	្ ឺ	ម្ន	សភារេ	ជា	រូបរាង	មនុស្ស	(	សូមដមើល	

ដអដធើរ	3:16	)	។

	 9.	Teachings: Joseph Smith	ទំរេ័រ	211	។

	10.	ដដវីដ	ដអ	ដបដណា	«	We Believe in Being 
Chaste	»	Liahona	ដខ	ឧសភា	ឆ្នាំ	2013	ទំរ័េរ	41	។

	11.	Teachings: Joseph Smith	ទំរេ័រ	211	។

	12.	Teachings: Joseph Smith	ទំរេ័រ	214	។

	13.	ឌី	្ត	្្ីសតែតូ្វេឺសិន	«	Why Marriage, Why 
Family	»	Liahona	ដខ	ឧសភា	ឆ្នាំ	2015	ទំរេ័រ	51	។

	14.	Teachings: Joseph Smith	ទំរេ័រ	51	។



២០ លីអាហូណា

&

?

#

#

86

86

œ œ œ ..œœ.œ

.œ .œb.˙

េ"យអស់ពីដួងចិត/     q. = ៤៤-៤៨

P
œ œ œ œ œ œ.œ

.œ ..œœb.˙

..œœ œ jœ

œ œ œ .œ.˙
ៃដ12ំ

œ œ œ œ jœ
១. %ទង់

(២. %ទង់)
(៣. %ទង់)

.œ .œ

.œ .œ.˙

&

?

#

#

..

..

œ œ œ œ jœ
មក

មក

រស់

រក

ែផន

ដូច

េយើង

ដី

េយើង

េ%9ះ

រស់

;ំង

.œ .œ

.œ .œ

៥

œ .œ œ œ jœ
%ទង់

=

>?ល់

េសAហ៍

មនុសE

Fរ

េយើង

ធមH

លំ

ៃ%ក ។

K ។

Lក ។

MNន

MNន

អស់

.œ

..œœ œ jœ.œ

œ œ œ œ œ œ
%ព

កQី

អAក

លឹង

L

Sន

T

រមU

ជំ

SWក់

ែដល

េនឿ

ែដល %ទង់

%ទង់

%ទង់..œœ ..œœ

&

?

#

#

œ .œ œ œ jœ
មិន

មិន

េ%Lស

%K

%=ប

ឲ\

%ប

េឡើយ

%>នQ

ណី

T

%>ក ។

_ល់

%ទង់

%ទង់

.œ

..œœ œ jœ.œ

៨

œ œ œ ..œœ
`ព

ភbក់

េបើក

ង

%គប់

ែភAក

ងឹត

កQី

េយើង

.œ

.œ .œ.˙

œ œ œ œ .œ œ
%ទង់

ឈឺ

%ទង់

gច

hប់

អ

បំ

;ំង

ភ័យ

ភbឺ

អស់

Lប ដល់

`ព

Fរ

អAក

.œb

..œœ œ jœ.œ

បន8យេល:ឿន

&

?

#

#

œ œ œ œœb œ œ
េ%កៀម

េ%សក

េដើរ

%កំ

klន

Kម

ទុកm

ដំ

%ទង់

%ពួយ

េo

ដ៏

%ទង់

ដួង

េ>Nះ

.œ

..œœ .œœ œb
2

១១
=តឡប់មកេល:ឿនេដើម 

œ œ œ ..œœ
េ%Lស

ចិតQ

%តង់

មិន

%ទង់

និង

ឲ\

gច

_ប

ឈឺ ។

េ%Lស ។

;ប ។..œœ ..œœ

.œ œ .œ œ
មក

មក

មក

មក

មក

មក

រក

រក

រក

%ទង់

%ទង់

%ទង់

.œ .œ

..œœ œ jœ.œ

មក មករក%ទង់ចុះ

© 2016 by Steven K. Jones and Michael F. Moody. All rights reserved. 
បទចេ%មៀងេនះ gចថតចមbងស%Sប់Fរេ%បើ%Lស់=បrsប់បនEំ 

Fរេ%បើ%Lស់េt%ពះវិwរ ឬេtេគហyzនែដលពំុSនលកmណៈ=9ណិជ|កមHេឡើយ ។

ទំនុកបទេ"យ សDីវិន េឃ ចូនស៍
ទំនុកេភKងេ"យ ៃម៉េឃើល េអហN ម៉ូឌឌី

មកមករកទ្រង់ចុះ



 ដខនមសាឆ្នាំ២០១៧ ២១

&

?

#

#

.œ ,jœ œ œ
ចុះ ។
ចុះ ។
ចុះ ។

មក រក

.œ .œ

.œ .œ.˙

១៤ 

..œœ œ œ œ
)ទង់ ។ មក េរៀន ពី

.œ

..œœ ..œœ

.œ jœ ‰ jœ
)ទង់ )ទង់

.œ .œ.˙

&

?

#

#

œ œ œ œœ .œ œ
ស3ូត 6ន )ពះ ទ័យ 9ប

.œ#

..œœ ..œœ#

១៧

œ œ œ ..œœb
;ប និង សុ =ព ។

Jœ

œ œ ..œœ
2

.œ

.œ œ .œ œ
មក មក រក )ទង់

.œ .œ

..œœ œœ jœ
&

?

#

#

..

..

.˙
ចុះ ។

œ œ œ .œ

.œ .œb.˙

២០ ..œ jœ ‰ jœ
២. )ទង់
៣. )ទង់

œ œ œ .œ

.œ œn jœ.˙

១, ២ ..œ jœ ‰ jœ
ចូរ

œ œ œ .œ

..œœ œn Jœ

៣ 

&

?

#

#

..œœ œ .œU
œ

មក មក រក )ទង់

.œ

.œ œœu jœ

២៣ .˙
ចុះ ។

œ œ œ œ œ œ

.œ .œb.˙

.˙U

.˙

..˙̇u

&

?

#

#

86

86

œ œ œ ..œœ.œ

.œ .œb.˙

េ"យអស់ពីដួងចិត/     q. = ៤៤-៤៨

P
œ œ œ œ œ œ.œ

.œ ..œœb.˙

..œœ œ jœ

œ œ œ .œ.˙
ៃដ12ំ

œ œ œ œ jœ
១. %ទង់

(២. %ទង់)
(៣. %ទង់)

.œ .œ

.œ .œ.˙

&

?

#

#

..

..

œ œ œ œ jœ
មក

មក

រស់

រក

ែផន

ដូច

េយើង

ដី

េយើង

េ%9ះ

រស់

;ំង

.œ .œ

.œ .œ

៥

œ .œ œ œ jœ
%ទង់

=

>?ល់

េសAហ៍

មនុសE

Fរ

េយើង

ធមH

លំ

ៃ%ក ។

K ។

Lក ។

MNន

MNន

អស់

.œ

..œœ œ jœ.œ

œ œ œ œ œ œ
%ព

កQី

អAក

លឹង

L

Sន

T

រមU

ជំ

SWក់

ែដល

េនឿ

ែដល %ទង់

%ទង់

%ទង់..œœ ..œœ

&

?

#

#

œ .œ œ œ jœ
មិន

មិន

េ%Lស

%K

%=ប

ឲ\

%ប

េឡើយ

%>នQ

ណី

T

%>ក ។

_ល់

%ទង់

%ទង់

.œ

..œœ œ jœ.œ

៨

œ œ œ ..œœ
`ព

ភbក់

េបើក

ង

%គប់

ែភAក

ងឹត

កQី

េយើង

.œ

.œ .œ.˙

œ œ œ œ .œ œ
%ទង់

ឈឺ

%ទង់

gច

hប់

អ

បំ

;ំង

ភ័យ

ភbឺ

អស់

Lប ដល់

`ព

Fរ

អAក

.œb

..œœ œ jœ.œ

បន8យេល:ឿន

&

?

#

#

œ œ œ œœb œ œ
េ%កៀម

េ%សក

េដើរ

%កំ

klន

Kម

ទុកm

ដំ

%ទង់

%ពួយ

េo

ដ៏

%ទង់

ដួង

េ>Nះ

.œ

..œœ .œœ œb
2

១១
=តឡប់មកេល:ឿនេដើម 

œ œ œ ..œœ
េ%Lស

ចិតQ

%តង់

មិន

%ទង់

និង

ឲ\

gច

_ប

ឈឺ ។

េ%Lស ។

;ប ។..œœ ..œœ

.œ œ .œ œ
មក

មក

មក

មក

មក

មក

រក

រក

រក

%ទង់

%ទង់

%ទង់

.œ .œ

..œœ œ jœ.œ

មក មករក%ទង់ចុះ

© 2016 by Steven K. Jones and Michael F. Moody. All rights reserved. 
បទចេ%មៀងេនះ gចថតចមbងស%Sប់Fរេ%បើ%Lស់=បrsប់បនEំ 

Fរេ%បើ%Lស់េt%ពះវិwរ ឬេtេគហyzនែដលពំុSនលកmណៈ=9ណិជ|កមHេឡើយ ។

ទំនុកបទេ"យ សDីវិន េឃ ចូនស៍
ទំនុកេភKងេ"យ ៃម៉េឃើល េអហN ម៉ូឌឌី

ែ
ក
ប្ស

ង
់នច្
ញ
ព
ីម

្តង
មា

នាក
់ៗ
ន
ោ
យ
វ
៉ល
នធ
ើរ
ដរ
៉ន
ទ
ទ
ួល
រា
ន
ស
ិទ
្ិអ
ន
ុញ្

ញាត
ព
ីសា

រម
ន
្ទីរប្
ប
វត
តែិសា

ប្ស
តែសា

ស
ោ
ច្
ប្ក



២២ លីអាហូណា



 ដខនមសាឆ្នាំ២០១៧ ២៣

លោយ្្ៃ់ថ្លរី

នសវាកម្មប្្រួសារអិល.�ី.នអសរែ្ឋតិច្សាសស.រ.អា.

ចូរ	្សថម	ថា	អ្នក	កំរេុង	ឈរ	ដៅ	ដ្ម	ចំដណាត	ភ្នំ	មួយ	ដ្ើយ	អ្នក	ចង់	្ លែង	ដៅ	ដ្តើយ	ម្ខាង	ដទៀត	ថន	្�លង	ភ្នំ	ដ៏	ដ្រៅ	ដនារះ	ជា	ទី	កដនលែង	

ដដល	ដ្	្បាប់	អ្នក	ថា	សុភមងគល	ដ៏	ម្ិម្	កំរេុង	ទន្ឹង	រង់ចាំ	អ្នក	ដៅ	ទីដនារះ	។	ដៅដរេល	អ្នក	ដសវេងរក	ផលែតូវ	ដដើម្ី	ដដើរ	្ លែង	ដនារះ	អ្នក	បាន	

�ួប	នឹង	សម្ភារ	មួយ	្ ំនរ	ដដល	នឹង	បដងកើត	បាន	ជា	សាពន	មួយ	ដដើម្ី	្ លែង	ដៅ	្�លង	ភ្នំ	ម្ខាង	ដទៀត	្បសិនដបើ	អ្នក	ផគញំ	សម្ភារ	ដនារះ	រួម	គានា	ឲ្យ	

បាន	្តឹម្តូវ	ដនារះ	។

្បសិនដបើ	អ្នក	រេុំ	ដឹង	អំរេី	រដបៀប	សាងសង់	សាពន	ដទ	ដនារះ	សម្ភារ	ទាំង	ដនារះ	នឹង	គាមាន	្បដយា�ន៍	ដ្ើយ	អ្នក	នឹង	ម្ន	អារមមេណ៍	ថា	

សមេញ្សាមាញ	ដ្ើយ	អស់	សង្ឹម	។	ប៉ុដនតែ	្បសិនដបើ	អ្នក	ទទួល	�ំនួយ	រេី	នរណា	ម្នាក់	ដដល	ម្ន	បទរេិដសាធន៍	ក្នញងការ	សាងសង់	សាពន	ដនារះ	

ចំដណរះដឹង	និង	ការយល់	ដឹង	របស់	អ្នក	អាច	ដកើន	ដ�ើង	ដ្ើយ	ទាំង	ចំដណរះដឹង	និង	ការយល់ដឹង	របស់	អ្នក	នឹង	ដធវេើ	ឲ្យ	ការសាងសង់	

សាពន	ដនារះ	បាន	សដ្មច	។

អស់	រយៈ	ដរេល	ជាង	18	ឆ្នាំ	កនលែង	មក	ដនរះ	ការង្រ	របស់	ខ្ញំ	្ ឺ	្តូវ	ផតែល់	ជា	ឧបករណ៍	និង	ការដណនាំ	ដដើម្ី	�ួយ	មនុស្ស	ឲ្យ	្ លែង	ផុត	

ឈូង	សមុ្ទ	ថន	ការរងទុកខេ	ខ្ង	សតិអារមមេណ៍	ឬ	ផលែតូវ	ចិតតែ	។	ក្នញង	ចំដណាម	អតិ្ិ�ន	ទាំងអស់	ដដល	ខ្ញំ	បាន	ផតែល់	ការ្បឹកសា	គាមាន	អតិ្ិ�ន	

ណា	ដដល	ម្ន	របួស	ផលែតូវ	ចិតតែ	ធងៃន់ធងៃរ	ជាង	�ន	រងដ្គារះ	ដោយ	ការរំដល្ភ	បំពាន	ផលែតូវ	ដភទ	ដ�ើយ	។	ខ្ញំ	បាន	ដ�ើញ	រេី	ផល	ប៉រះពាល់	ដ៏	ខ្លាំង	ដដល	

បញ្ហា	ដនរះ	�រះ	ឥទ្ធិរេល	ដលើ	សមត្ថភារេ	របស់	បុ្គល	ទាំង	ដនារះ	ដដើម្ី	ឲ្យ	រេួកដ្	កាន់ខ្ជាប់	ឲ្យ	បាន	ល្អ	ដរាប	ដល់	ចុង	បំផុត	។

ប៉ុដនតែ	ខ្ញំ	ក៏	បាន	ដឹង	យា៉ាង	ចបាស់	ថា	ការធូរដស្ើយ	ដ៏	យូរ	អដងវេង	រេី	ការរេុរះពារ	និង	ការរងទុកខេ	របស់	ដយើង	្ ឺ	អាច	ដធវេើ	ដៅ	បាន	តាមរយៈ	

្រេរះអងគសដ្ង្ររះ	របស់	រេួកដយើង	។	ដសចកតែី្សឡាញ់	របស់	្ទង់	ដលើក	ស្លួយ	មនុស្ស	ឲ្យ	ដចញ	រេី	ភារេ	ងងឹត	ដៅ	រក	រេនលែឺ	។

រោយមានជុំនួយសមងសប

រោះជន�ងរងគ្ះរោយ

កា��ំរោភបុំពានផ្លូវរភទអាែ

�ករ�ើញកា�ពយាកា�អដល

ពួករ្ែង់បានោ៉ាងខាលាុំង។
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សាពានច្ម្ងនៅកាន់

ដេចក្តីេង្ឃឹម

និងការ្យាបាល



លហែុអ្រីោររំលោភបំពាៃផ្លូវលភ្រប ត្ាលឲ្យរាៃលម្ោរះថ្នាក់្ លាំងខបបលៃរះ?

�នរង	ដ្គារះ	ដោយ	ការរំដល្ភ	បំពាន	្បាប់	ខ្ញំ	អំរេី	�ីវិត	មួយ	ដដល	ដពារដរេញ	ដោយ	

ការបាក់	ទឹកចិតតែ	ម្ន	មន្ិលសង្ស័យ	ចំដពារះ	ខលែលួន	ឯង	និង	ការឈឺចាប់	ខ្ង	ផលែតូវ	អារមមេណ៍	

យា៉ាង	ធងៃន់ធងៃរ	ជា	ដ្ចើន	។	្បធាន	្រដុន	ប៊ី	្ុីង្លែី	(	ឆ្នាំ	1910–2008	)	បាន	�ួយ	

ដយើង	ឲ្យ	យល់	រេី	មូលដ្តុ	ដដល	ការរំដល្ភ	បំពាន	ផលែតូវ	ដភទ	បណាដាល	ឲ្យ	ម្ន	ដ្គារះថានាក់	

ខ្លាំង	ដបប	ដនរះ	៖

«	ម្ន	ការ្ប្រេឹតតែ	ការរំដល្ភ	បំពាន	ផលែតូវ	ដភទ	ដ៏	អា្កក់	កាច	សាហាវ	។	វា	រេិបាក	នឹង	

យល់	ខ្លាំង	ណាស់	។	វា	ជា	ការ្បម្្	ដល់	ភារេថ្លែ្្នតូរ	ដដល	្ ួរដត	ម្ន	ដៅក្នញង	ខលែលួន	បុរស	

និង	្សតែី	្្ប់	រូប	។	វា	្ ឺ	ជា	កា��ំរោភបុំពានមួយរៅរលើែ្វីអដលពិសិដ្ឋនិងរៅរលើ

ងពះ។	វា	្ ឺ	ជា	បំផលែិចបំផ្លាញ	ដៅក្នញង	�ីវិត	របស់	ដកមេងៗ	។	វា	្ ួរ	ដត	្តូវ	ោក់	ដទាស	ដ្ើយ	

សមនរឹងកា�កាត់រទាសឲ្យ្ ងៃន់្ងៃ�បុំផុត។

«	វា	្ ឺ	ជា	ការអាម្៉ាស់	ដល់	បុរស	ឬ	្សតែី	ណា	ដដល	នឹង	្ប្រេឹតតែ	ការរំដល្ភ	បំពាន	ផលែតូវ	

ដភទ	ដលើ	កុម្រ	។	ការដធវេើ	ដបប	ដនារះ	អ្នក	្ប្រេឹតតែ	ការរំដល្ភ	បំពាន	មិន	្តឹម	ដត	រ្្វើឲ្យមាន

រងគ្ះថានាក់្ ងៃន់្ងៃ�ប៉ាុរណាណះរទ។	រេួកដ្	ដ្ម	ទាំង	្តូវ	ឈរ	ដដើម្ី	ទទួល	ការកាត់	ដទាស	ដៅ	

ចំដពារះ	មុខ	្រេរះអម្ចាស់	ផងដដរ	»	។ 1

អំណាច	ថន	ការបដងកើត	កូន	ជា	អំណាច	ដ៏	រេិសិដ្ឋ	និង	មក	រេី	្រេរះ	ដដល	្រេរះវរបិតា	

្ង់	ដៅសាថាន	សួ្៌	របស់	ដយើង	បាន	្បទាន	ដល់	កូនដៅ	របស់	្ទង់	។	ដអលដឌើរ	ដដវីឌ	

ដអ	ដបដណា	ក្នញង	កូរ៉ុម	ថន	រេួកសាវក	ដប់	រេីរ	នាក់	បាន	បដ្ងៀន	ថា	៖	«	អំណាច	ថន	

ការបដងកើត	កូន	្ ឺ	ជា	អំណាច	សំខ្ន់	ខ្ង	វិញ្ញាណ	។.	.	.	្រេរះវរបិតាសួ្៌	របស់	ដយើង	

និង	្រេរះរា�បុ្តា	សំណរេវេ	របស់	្ទង់	្ឺជា	អងគ	បងកបដងកើត	ដ្ើយ	បាន	ទុក	្រេរះទ័យ	ដលើ	

ដយើង	ម្នាក់ៗ	ឲ្យ	ម្ន	ចំដណក	មួយ	នូវ	អំណាច	ថន	ការ	បងកបដងកើត	របស់	្ទង់	ដនរះ	»	។ 2	

ដូដចានារះដ្ើយ	វា	មិន	្ ួរ	ឲ្យ	ភាញាក់	ដផ្អើល	ដ�ើយ	ថា	ការរំដល្ភបំពាន	ដៅដលើ	អំណាច	ដ៏	

រេិសិដ្ឋ	ដនរះ	្ ឺ	«	សម	នឹង	ការកាត់	ដទាស	ឲ្យ	ធងៃន់ធងៃរ	បំផុត	»	ដ្ើយ	បណាដាល	ឲ្យ	ម្ន	

«	ដ្គារះ	ថានាក់	ធងៃន់ធងៃរ	»	។

ោរយល់ែឹងអំពរីោរឈលឺចាប់

ការរំដល្ភ	បំពាន	ផលែតូវ	ដភទ	្ ឺ	ជា	ទំនាក់ទំនង	គាមាន	ការយល់	្រេម	រេី	បុ្គល	ម្ខាង	ដទៀត	

្ឺ	ពាក់រេ័ន្ធ	នឹង	ឥរិយាប្	របស់	មនុស្ស	ម្នាក់	បាន	ដ្បើ	ដោយ	ប៉រះពាល់	ឬ	មិន	ប៉រះពាល់	

ដៅដលើ	បុ្គល	ដផ្សង	ដទៀត	ក្នញង	ដគាលបំណង	ចំដអត	អារមមេណ៍	ផលែតូវ	ដភទ	។	ជាដរឿយៗ	

�នរងដ្គារះ	ដោយ	ការរំដល្ភ	បំពាន	ផលែតូវ	ដភទ	ម្ន	ការ្ិត	្ចបូក្ចបល់	និង	ម្ន	

អារមមេណ៍	ថា	រេុំ	សកតែិសម	និង	អាម្៉ាស់	ដដល	វា	ម្ន	ទំ្ំ	ធំដធង	មិន	អាច	្ទាំ	បាន	។	

ជាដរឿយៗ	ការឈឺ	ចាប់	និង	ការរងទុកខេ	ដដល	�នរងដ្គារះ	ទាំងដនារះ	បាន	�ួប	្ឺ	ដកើន	

ដ�ើង	ដោយសារ	ការនិយាយ	ដដល	ដកើត	មក	រេី	ការមិន	យល់	អំរេី	ការរំដល្ភ	បំពាន	ខ្ង	

ផលែតូវ	ដភទ	និង	ផល	ប៉រះពាល់	របស់	វា	។	�នរងដ្គារះ	មួយ	ចំនួន	្តូវបាន	ដ្	មួលបង្កាច់	

ដោយ	ដចាទ្បកាន់	ឬ	ម្ន	ដ្	្បាប់	រេួកដ្	ថា	ការ	រំដល្ភ	បំពាន	ដនារះ	្ ឺ	ជា	កំ្ុស	

របស់	រេួកដ្	។	�ន	រងដ្គារះ	មួយ	ចំនួន	ដទៀត	្តូវបាន	ដឹកនាំ	ដោយ	ការដ�ឿ	ខុស	្ គង	ថា	

រេួកដ្	្តូវដត	ដ្បចិតតែ	ដ្ពារះ	រេួកដ្	ម្ន	អំដរេើ	បាប	ដោយ	សារ	ការបដណាដាយ	ខលែលួន	ឲ្យ	កាលាយ	

ជា	�នរង	ដ្គារះ	។

អតិ្ិ�ន	ជា	ដ្ចើន	ដដល	ខ្ញំ	បាន	ដធវេើការ	ជាមួយ	ដដល	រង	នូវ	ការរំដល្ភ	បំពាន	ផលែតូវ	ដភទ	

កាល	ដៅ	កុម្រភារេ	ឬ	ក្នញង	យុវវ័យ	របស់	រេួកដ្	្តូវបាន	ដ្	្បាប់	ថា	«	ចូរ	យក	ឈ្នរះ	

ដលើ	វា	ដៅ	»	«	ចូរ	បំដភលែច	ដរឿង	ដនារះ	ដចាល	ដៅ	»	ឬ	«	ចូរ	អភ័យដទាស	ដ្ើយ	បំដភលែច	វា	

ដចាល	ដៅ	»	។	ការដ្លែង	ដបប	ដនារះ—ជារេិដសស	្ ឺ	មក	រេី	មិតតែភកតែិ	ស្និទ្ធសានាល	សម្�ិក	

្្ួសារ	ឬ	ថានាក់	ដឹកនាំ	សាសនាច្ក—អាច	ដធវេើ	ឲ្យ	�ន	រងដ្គារះ	កាន់ដត	ល្ក់	អា្៌កំបាំង	

ដ្ើយ	ម្ន	ភារេ	អាម្៉ាស់	ជាជាង	ទទួល	បាន	ការរេយាបាល	និង	ភារេសុខសានតែ	ដៅ	

វិញ	។	្សដដៀង	គានា	ដៅ	នឹង	ដំដៅ	ឬ	ការកាលាយ	ដរា្	ធងៃន់ធងៃរ	ដដរ	ដំដៅ	ផលែតូវ	ចិតតែ	ទាំងដនរះ	រេុំ	

អាច	បាន	ជា	សរះដស្ើយ	ដ�ើយ	្បសិនដបើ	ដយើង	្រេដងើយ	កដនតែើយ	នឹង	វា	។	ផ្ញយ	ដៅ	វិញ	

ភារេ្ចបូក្ចបល់	ដដល	ចាប់ដផតែើម	ម្ន	អំ�ញង	ដរេល	ថន	ការរំដល្ភ	បំពាន	ដកើន	ដ�ើង	

ដ្ើយ	រួម	ជាមួយ	នឹង	ការឈឺ	ចាប់	ខ្ង	ផលែតូវ	ចិតតែ	ដកើត	ដ�ើង	ដនារះ	្ ំនិត	របស់	បុ្គល	ដនារះ	

អាច	ម្ន	ការដ្ប្បួល	ដ្ើយ	ទីបំផុត	នាំ	ដៅរក	ឥរិយាប្	ដដល	ដ្គារះថានាក់	។	វា	ជា	ដរឿង	

ធមមេតា	ដទ	ដដល	�ន	រងដ្គារះ	ដោយ	ការរំដល្ភបំពាន	រេុំ	ដឹង	ថា	អវេី	ដដល	បាន	ដកើត	ដ�ើង	

ចំដពារះ	រេួកដ្	្ ឺ	ជា	ដរឿង	ខុសចបាប់	ផងដដរ	រេួកដ្	អាច	ដៅដត	ដកើត	ម្ន	នូវ	ឥរិយាប្	ដដល	

ដ្គារះថានាក់	និង	ដរេញ	ដោយ	ការឈឺ	ចាប់	ដផ្នក	សតិអារមមេណ៍	។

ហាន់ណា	(	ដោមារះ	្តូវបាន	ផ្លាស់ប្តូរ	)	បាន	�ួប	នូវ	ការ	រំដល្ភ	បំពាន	ផលែតូវ	ដភទ	តាំង	រេី	

កុម្រភារេ	របស់	គាត់	។	ដូច	ជា	�ន	រងដ្គារះ	ដថទ	ដទៀត	ដដរ	គាត់	បាន	ដកើត	ម្ន	អារមមេណ៍	

ថា	គាត់	ជា	មនុស្ស	អា្កក់	ដដល	គាមាន	ភារេ	សកតែិសម	។	គាត់	បាន	ចំណាយ	ដរេល	ដវល្	

ថន	�ីវិត	គាត់	ដស្ើរដត	ទាំង្សុង	ក្នញងការ	រេយាយាម	បដ្មើ	អ្នក	ដថទ	ដដើម្ី	ប៉រះប៉ូវ	នូវ	អារមមេណ៍	 រច្
ោ
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ដដល	គាត់	ម្ន	ថា	គាត់	រេុំ	«	ល្អ	្្ប់្គាន់	»	

ដដើម្ី	ឲ្យ	្រេរះវរបិតាសួ្៌	ឬ	មនុស្ស	ដផ្សង	

ដទៀត	្សឡាញ់	គាត់	។	ដៅក្នញង	ការរស់ដៅ	

របស់	គាត់	គាត់	ភ័យ	ខ្លាច	ថា	្បសិនដបើ	ម្ន	

នរណា	ម្នាក់	សារល់	គាត់	ចបាស់	រេួកដ្	នឹង	

្ិត	ថា	គាត់	ជា	មនុស្ស	អា្កក់	ដូច	គាត់	ដ�ឿ	

ថា	ខលែលួន	ជា	មនុស្ស	ដបប	ដនារះ	ដមន	។	គាត់	�ួប	

នូវ	ការភ័យ	ខ្លាច	យា៉ាង	ខ្លាំង	ថា	ដ្	បដិដសធ	

រូបគាត់	ដដល	នាំ	ឲ្យ	គាត់	ខ្លាច	មិន	ហា៊ាន	

សាកល្ង	អវេី	ដដល	្ មេីៗ	ដៅក្នញង	�ីវិត	គាត់	ឬ	ដធវេើ	កិច្ចការ	

សាមញ្ញៗ	ដូច	ជា	ទូរសរេ្	ដៅ	មនុស្ស	ណា	ម្នាក់	ដ�ើយ	។	

គាត់	ម្ន	រេរ	ដោយ	ម្ន	ដទរេដកាសល្យ	ដផ្នក	សិល្ៈ	ប៉ុដនតែ	

គាត់	បាន	ដបារះបង់	វា	ដចាល	ដោយសារ	ការភ័យខ្លាច	

ដ្ពារះ	រេុំ	អាច	ស៊ូ្ទាំ	នឹង	ការរិរះ្ន់	បាន	។

អស់រយៈដរេល	ជាង	50	ឆ្នាំ	ដ្ើយ	អារមមេណ៍	ថន	

ការគាមាន	�ំនួយ	គាមាន	អំណាច	ការភ័យខ្លាច	កំ្ឹង	

ភារេ្ចបូក្ចបល់	កតែី	អាម្៉ាស់	ភារេ	ឯដកា	និង	ការដៅ	

ោច់	រេី	សងគម	បាន	ដឹកនាំ	ការសដ្មច	ចិតតែ	្បចាំ	ថ្ងៃ	របស់	

គាត់	។

ោរជំៃួសៃូវោរឈលឺចាប់លោយភាពសុែសាៃ្រ

្រេរះអងគសដ្ង្ររះ	បាន	រង	«	ការឈឺចាប់	និង	

ទុកខេដវទនា	និង	ការល្លួង	្្ប់	ដបប	យា៉ាង	»	។	្ទង់	ដធវេើ	

យា៉ាង	ដនរះ	ដដើម្ី	្ទង់	អាច	«	ដឹង	្សប	តាម	សាច់ោម	

ថា	ដតើ	្តូវ	�ួយ	រា្សតែ	្ទង់	ដបប	ណា	»	(	អាលម្៉ា	

7:11–12	)	។	ការរងទុកខេ	របស់	្ទង់	្ ឺ	មិន	្គាន់	ដត	

ស្ម្ប់	អំដរេើ	បាប	របស់	ដយើង	ប៉ុដណាណរះ	ដទ	វា	ដ្ម	ទាំង	

ស្ម្ប់	ការរេយាបាល	ដយើង	ដរេល	អំដរេើ	បាប	របស់	មនុស្ស	

ដផ្សង	ដទៀត	ដធវេើ	ឲ្យ	ដយើង	រងទុកខេ	។

្បសិនដបើ	្ទង់	្ ង់	ដៅ	ទីដនរះ	ថ្ងៃ	ដនរះ	ខ្ញំ	្ ិត	ថា	

្រេរះអងគសដ្ង្ររះ	នឹង	្រេរះកដន្សង	ដ្ើយ	្បសិទ្ធរេរ	ដល់	

អស់	អ្នក	ដដល	្តូវ	ដ្	រំដល្ភ	បំពាន	ផលែតូវ	ដភទ	ដូច	្ទង់	

បាន	្រេរះកដន្សង	និង	្បសិទ្ធរេរ	ដល់	រេួកសាសន៍	នីថ្វេ	

ផងដដរ	(	សូមដមើល	នីថ្វេទី	3	17	)	។	ដទារះបី	

ជា	្រេរះកាយ	្ទង់	រេុំ	្ ង់	ដៅ	ទីដនរះ	កតែី	ដត	វិញ្ញាណ	របស់	

្ទង់	អាច	្ ង់	ដៅ	ជាមួយ	រេួកដយើង	ដ្ើយ	្ទង់	បាន	

ផតែល់	មដធយាបាយ	មួយ	ឲ្យ	ដយើង	បាន	ជា	សរះដស្ើយ	

ដដើម្ី	ទទួល	បាន	អារមមេណ៍	សុខសានតែ	និង	ដដើម្ី	

អភ័យដទាស	។

ស្ម្ប់	មនុស្ស	ជា	ដ្ចើន	ដដល	ម្ន	ការឈឺចាប់	

្ំនិត	ដដល	ថា	ការឈឺចាប់	ដដល	រេួកដ្	ម្ន	អាច	�ំនួស	

ដោយ	ភារេសុខសានតែ	បាន	ដនារះ	្ឺ	ជា	ដរឿងមួយ	ដដល	រេុំ	្ ួរ	

ឲ្យ	ដ�ឿ	ដ�ើយ	។	ជាដរឿយៗ	ការឈឺចាប់	មក	រេី	ការរំដល្ភ	

បំពាន	បាន	រល្យ	បាត់	អស់	ក្នញង	រយៈដរេល	ជា	ដ្ចើន	

ឆ្នាំ	ដោយ	គាមាន	ការកត់សម្រល់	និង	ដឹង	ឮ	រេី	មនុស្ស	

ដថទ	ដ�ើយ	។	ការឈឺចាប់	ដនរះ	្តូវបាន	ល្ក់	កំបាំង	

ដោយ	សានាម	ញញឹម	ម្ន	្ ន្ៈ	�ួយ	មនុស្ស	ដថទ	ដ្ើយ	

រស់ដៅក្នញង	�ីវិត	មួយ	ដោយ	្ ិត	ថា	គាមាន	ដរឿង	អា្កក់	ដនារះ	

បាន	ដកើត	ដ�ើង	ដ�ើយ	ប៉ុដនតែ	ការឈឺចាប់	ដនារះ	ដៅដត	បនតែ	

ដកើត	ម្ន	។

ចូរ	ដ្បៀបដធៀប	ដំដណើរការ	ថន	ការរេយាបាល	ដផ្នក	ផលែតូវ	

ចិតតែ	ជាមួយ	នឹង	ការដ្ទាំ	និង	ការរេយាបាល	របួស	ខ្ង	

រាងកាយ	។	ឧបម្	ថា	កាល	ដៅ	ដកមេង	អ្នក	បាន	បាក់	

ដ�ើង	។	ដោយ	រេុំ	បាន	ដៅ	�ួប	ដវ�ជបណ្ឌិត	ដដើម្ី	ោក់	្ ្អឹង	

ដ�ើង	ដនារះ	ឲ្យ	បាន	្តូវ	គានា	វិញ	អ្នក	បាន	ស៊ូ្ទាំ	ដដើរ	ដោយ	

ការឈឺចាប់	រ្ូត	ទាល់ដត	ការឈឺចាប់	ដ៏	ខ្លាំង	ដនារះ	

បាន	រសាយ	បាត់	ដៅ	ប៉ុដនតែ	វា	ដៅ	ម្ន	ការឈឺ	តិចតួច	

ដៅ	្្ប់	�ំហាន	ដដល	អ្នក	ដដើរ	ជានិច្ច	។	អស់	ជាដ្ចើន	

ឆ្នាំ	ដ្កាយ	មក	អ្នក	ចង់	ឲ្យ	ការឈឺចាប់	ដនារះ	រល្យ	បាត់	

អស់	ដូដចានារះ	អ្នក	បាន	ដៅ	�ួប	ដវ�ជបណ្ឌិត	។	ដវ�ជបណ្ឌិត	

្តូវ	ដធវេើការ	ោក់	បញជតូល	្ ្អឹង	ដ�ើង	ដនារះ	សារ	ជា	្ មេី	ជា	យក	

ដចញ	នូវ	ដកាសិកា	ដដល	បាន	ដុរះ	គាមាន	សណាដាប់ធានាប់	ដនារះ	

អប	្ ្អឹង	ដ្ើយ	បញជតូន	អ្នក	ឲ្យ	ដៅ	រេយាបាល	ជាមួយ	ដរេទ្យ	

ចលនា	ដដើម្ី	ដធវេើ	ឲ្យ	្ ្អឹង	អ្នក	រឹងម្ំ	វិញ	។

ដំដណើរការ	ថន	ការរេយាបាល	រេី	ការរំដល្ភ	បំពាន	្ ឺ	រច្
ោ
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ឥរិយប្្រូលៅរបស់ជៃរងលម្ោរះ

ជានរឿយៗជនរងនប្រាះមានការលំរាកក្នុង

ការប្រាប្ស័យទាក់ទងរានានហើយអាច្ពយាយមសូម

ការអនុញ្ញាតពីមនុស្ែនទជានិច្្ដប្បជាមនុស្

ដែលទទួលអំនពើបនងកេើតរោំងច្ិតតែនោយនៅឆ្ងាយ

ពីមនុស្ែនទនែើម្បីន្រច្កុំឲ្យទទួលការឈឺចាប់ដប្ប

ជាមានសកម្មភាពផ្លូវនភទខាលាំងកាលា(រួមមានទាំង

ការែ៍អាសប្រាមនិងការោស់អារម្មែ៍ផ្លូវនភទ

ខ្លួន)ឬនធ្វើទនង្វើោោដែលផ្ទនុយពីនរឿងទាំងអស់

នោះវិញនហើយន្រច្នច្ញពីអ្វីដែលទាក់ទងនឹង

នរឿងផ្លូវនភទ។ជានរឿយៗការអាមា៉ាស់ដែលមាន

មកជាមួយនឹងឥរិយបថទាំងននះរារាំងបុ្រ្គលទាំង

នោះពីការដស្វងរកជំនួយពីឪពុកមាតាយថានាក់ែឹកោំ

បព្វជិតភាពឬពីអ្កមានវិជាជាជីវៈនោយសារពួកន្រ

ពុំយល់ពីទំោក់ទំនងរវាងអ្វីដែលរាននកើតន�ើង

ច្ំនោះពួកន្រនិងឥរិយបថរបស់ពួកន្រ។

នៅក្នុងការរស់នៅតាមែំែឹងល្អជនរងនប្រាះ

មានទំនោរនៅរកភាពប្ជុលនិយមឬអ្វីនផ្ង

នទៀត៖អ្កខ្ះដប្បជាមានជំននឿហួសនហតុ។

ក្នុងការប៉ុនប៉ងប្្រប់ប្្រងអ្វីដែលពួកន្រ្រិតថា្រឺជា

ភាពមិនសកតែិសមរបស់ខ្លួននោះពួកន្រពយាយម

នធ្វើអ្វីប្្រប់យ៉ាងដែលប្តឹមប្តូវ។អ្កខ្ះនទៀតមាន

អារម្មែ៍ថាពួកន្រពុំសមនឹងទទួលរានជីវិត

អស់កល្បជានិច្្ន�ើយនហើយជួនកាលនរាះបង់

ការពយាយមនោះ។



២6 លីអាហូណា

្សដដៀង	នឹង	ដំដណើរ	ការ	រេយាបាល	ដនារះ	ដដរ	ដំបូង	�ន	រងដ្គារះ		

្តូវ	ទទួល	សារល់	ថា	ការឈឺចាប់	ដនារះ	ម្ន	រេិត្បាកដ	ដ្ើយ	

ម្ន	អវេី	មួយ	ដដល	អាច	បំបាត់	ការឈឺចាប់	ដនារះ	បាន	។	

ដំដណើរការ	ដនារះ	រួមម្ន	ទាំង	ការទទួលសារល់	អំរេី	អវេី	ដដល	បាន	

ដកើត	ដ�ើង	ដ្ើយ	ឲ្យ	មនុស្ស	ដថទ	យល់	ទទួល	សារល់	និង	ដ�ើញ	

រេី	អារមមេណ៍	ដដល	ម្ន	ការឈឺចាប់	ភ័យខ្លាច	និង	ដសាកដៅ	

ដនារះ	។	ជាដរឿយៗ	វា	ម្ន	្បដយា�ន៍	ក្នញងការ	�ួប	ជាមួយ	

អ្នក	ម្ន	វិជាជា�ីវៈ	ដដល	ម្ន	បទរេិដសាធន៍	ដៅក្នញង	ដំដណើរការ	

រេយាបាល	ដនរះ	។	(	សូម	សួរ	ថានាក់	ដឹកនាំ	បរេវេ�ិតភារេ	របស់	អ្នក	

ដដើម្ី	ដឹង	ថា	ដតើ	ដសវាកមមេ	្្ួសារ	អិល.	ឌី.	ដអស.	ម្ន	ដៅក្នញង	

តំបន់	របស់	អ្នក	ដដរ	ឬ	ដទ	)	។

ដទារះបី	ជា	�ន	រងដ្គារះ	បាន	ឬ	រេុំ	បាន	ទទួល	�ំនួយ	រេី	អ្នក	

ម្ន	វិជាជា�ីវៈ	ដនរះ	កតែី	វិធីល្អ	បំផុត	្ ឺ	អធិសាឋាន	ដរៀន	រេី	�ីវិត	របស់	

្រេរះអងគសដ្ង្ររះ	និង	ដង្វាយធួន	របស់	្ទង់	ដ្ើយ	�ួប	ជាមួយ	

ថានាក់	ដឹកនាំ	បរេវេ�ិតភារេ	ជា	ដទៀងទាត់	។	្ទង់	អាច	�ួយ	ស្ម្ល	

បន្ញក	ដ្ើយ	ទទួល	ការបំផុស្ំនិត	ដដើម្ី	�ួយ	�ន	រងដ្គារះ	

ឲ្យ	យល់	អំរេី	តថមលែ	និង	ទំនាក់ទំនង	ថន	ភារេ	ជា	្រេរះ	របស់	រេួកដ្	

ជាមួយ	នឹង	្រេរះវរបិតា	្ ង់	ដៅ	សាថានសួ្៌	និង	្រេរះអងគ	សដ្ង្ររះ	។	

ដូច	បង្សី	ខ្រ៉ូល	អិម	ស្ី្វេិនស៍	ជា	ទី្បឹកសា	ទី	មួយ	ដៅ	

ក្នញង្ណៈ	្បធាន	សម្្ម	សដ្ង្ររះទូដៅ	បាន	បដ្ងៀន	ដយើង	

ក្នញង	ដរេល	្ មេីៗ	ដនរះ	ថា	៖	«	ការរេយាបាល	អាច	ជា	ដំដណើរការ	មួយ	

យូរ	អដងវេង	។	វា	នឹង	ត្មូវ	ឲ្យ	អ្នក	ដសវេងរក	ការដណនាំ	និង	�ំនួយ	

សម្សប	ដោយ	ការអធិសាឋាន	រួមទាំង	ការ្បឹកសា	ជាមួយ	អ្នក	

កាន់	បរេវេ�ិតភារេ	ដដល	បាន	ដតងតាំង	្តឹម្តូវ	។	ដៅដរេល	អ្នក	

ដរៀន	និយាយ	ដោយ	ដបើក	ចំ្រ	ចូរ	ោក់	ដដន	កំណត់	សម្សប	

ដ្ើយ	អាច	ដសវេងរក	ការ្បឹកសា	រេី	អ្នក	ម្ន	វិ�ជ�ីវៈ	។	ការដ្ទាំ	

សុខភារេ	ខ្ង	វិញ្ញាណ	ដរេញ	មួយ	ដំដណើរ	ការ	ដនារះ	្ ឺ	ជា	ដរឿង	

ចាំបាច់	!	»	។ 3

ចំដពារះ	ហាន់ណា	�ីវិត	របស់	គាត់	បាន	ដ្ប	ជា	រេុំ	ង្យ	

្សួល	ដនារះ	គាត់	បាន	ដសវេងរក	�ំនួយ	។	គាត់	បាន	ដឹង	តាមរយៈ	

ទីបនាទោល់	របស់	ខលែលួន	ថា	គាត់	អាច	ម្ន	ភារេសុខសានតែ	និង	

ការសបបាយ	ដៅក្នញង	�ីវិត	គាត់	ប៉ុដនតែ	គាត់	រេុំ	ទទួល	បាន	អារមមេណ៍	

ជាប់	ជានិច្ច	ដនារះ	ដទ	។	តាមរយៈ	ការអធិសាឋាន	និង	និយាយ	

ជាមួយ	ប៊ីស្សរេ	គាត់	្តូវបាន	ដឹកនាំ	ឲ្យ	ទទួលការ	្បឹកសា	ជា	វិធី	

មួយ	ដដល	គាត់	អាច	ទទួល	បាន	មដធយាបាយ	ដដល	គាត់	្តូវការ	

ដដើម្ី	នាំ	ដសចកតែីរេិត	ដចញ	រេី	ទីងងឹត	ដ្ើយ	ដចកចាយ	រេី	បន្ញក	ដ៏	

ធងៃន់ធងៃរ	ដដល	គាត់	បាន	ដរករេន់	ដត	ម្នាក់	ឯង	ដនារះ	។	ដោយ	ដធវេើ	ដបប	

ដនារះ	គាត់	អាច	រំសាយ	កតែី	ឈឺ	ចាប់	ដ្ើយ	�ួប	នូវ	ភារេសុខសានតែ	

ដដល	្រេរះអងគសដ្ង្ររះ	បាន	សនយា	(	សូមដមើល	យ៉ូហាន	

14:27	)	។	បំណង	្បាថានា	និង	លទ្ធភារេ	ដដើម្ី	អភ័យ	ដទាស	

នឹង	ដកើត	ដ�ើង	តាមរយៈ	ភារេសុខសានតែ	និង	ការលួងដល្ម	

ដនរះ	។

ែម្មូវោរលែើមបេរីអភ័យលទាស

ជាដរឿយៗ	�ន	រងដ្គារះ	ដោយ	ការរំដល្ភ	បំពាន	រេុំ	ង្យ	

នឹង	សាតាប់	ដ្ើយ	ម្ន	ការយល់	ខុស	ចំដពារះ	្ ំនិត	ថន	ការអភ័យ	

ដទាស	។	្បសិនដបើ	រេួកដ្	្ ិត	ថា	ការអត់ដទាស	្ ឺ	ដូច	ជា	

ការអនុញ្ញាត	ឲ្យ	�ន	ដលមេើស	ដ្ច	ផុត	រេី	ទដងវេើ	ដដល	ដ្	្ប្រេឹតតែ	ឬ	

និយាយ	ថា	អវេី	ដដល	រេួកដ្	ដធវេើ	្ ឺ	គាមាន	បញ្ហា	ដទៀត	ដនារះ	�ន	រងដ្គារះ	

នឹង	គាមាន	អារមមេណ៍	ថា	យុតតែិធម៌	ដ�ើយ	។	ដទារះ	បី	ជា	ដយើង	្តូវបាន	

បង្រប់	ឲ្យ	អភ័យ	ដទាស	កតែី	(	សូមដមើល	្.	និង	ស.	64:10	)	

ដៅក្នញង	សាថានភារេ	ដដល	ដ្គារះថានាក់	ដនារះ	ម្ន	សភារេ	ធងៃន់ធងៃរ	

លមលរៀៃមកពរីលោលល្រ្ធឈិៃឈិង
លសចក្ររីសញ្ញា១២៣

អំ�នុងនពលដែលពយាការី

យ៉ូដសបស៊្មីធជាប់នៅក្នុង្រុក

លីនប៊ីទីរែ្ឋមិសសួរីនោក

រានសរនសរសំបុប្តនៅកាន់

សមាជិកសាសោច្ប្កនោយ

រួមមានកែ្ឌទី១២១–១២៤នន
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សារការនបៀតនបៀននិងរងរបួស

រូបកាយទាំងនោះឲ្យបនតែ

ការឈឺចាប់របស់ខ្លួននហើយនធ្វើ

ពុតជារាមនអ្វីនកើតន�ើងច្ំនោះ

ពួកន្រន�ើយ។ច្ូរពិចារណា

អំពីរនបៀបដែលការទូោមននោះ

ដែលរានផតែល់ឲ្យនៅក្នុងកែ្ឌទី

១២៣អាច្អនុវតតែច្ំនោះបញ្ហានន

ការរំនោភបំោន។



 ដខនមសាឆ្នាំ២០១៧ ២៧

ជាទូដៅ	ការរេយាបាល	្តូវ	ចាប់ដផតែើម	រេីមុន	�នរងដ្គារះ	

ដនារះ	អភ័យដទាស	ទាំង្សុង	ដល់	�ន	ដលមេើស	។

អស់	អ្នក	ដដល	កំរេុង	រងទុកខេ	ដោយ	ការឈឺចាប់	ដដល	

បណាដាល	មក	រេី	ការរំដល្ភ	បំពាន	អាច	ទទួល	បាន	

ការលួងដល្ម	រេី	ការទូនាមាន	ដៅក្នញង	្រេរះ្ម្ីរ	មរមន	ដនរះ	

ថា	៖	«	ខ្ញំ	យា៉ាកុប	ចង់	និយាយ	ដៅ	កាន់	អ្នក	ទាំង	ឡាយ	

ដដល	ម្ន	ចិតតែ	បរិសុទ្ធ	។	ចូរ	ដមើល	ដៅ	្រេរះ	ដោយ	ម្ន	

្ំនិត	រឹងបុឹង	ដ្ើយ	អធិសាឋាន	ដល់	្រេរះ	អងគ	ដោយ	ម្ន	

ដសចក្ី	�ំដនឿ	ដ៏	ដលើសលប់	ដនារះ	្ទង់	នឹង	លួងដល្ម		

ដល់	អ្នក	ក្នញង	្គា	ដដល	អ្នក	ម្ន	ទុកខេ	លំបាក	ដ្ើយ		

្ទង់	នឹង	អងវេរ	ដដើម្ី	្បដយា�ន៍	របស់	អ្នក	ដ្ើយ	នឹង	

ទម្លាក់	ដសចក្ី	យុតតែិធម៌	មក	ដធវេើ	ដទាស	រេួក	អ្នក	ណា	ដដល	

ដសវេងរក	បំផ្លាញ	អ្នក	»	(	យា៉ាកុប	3:1	)	។	ត្មូវការ	

ស្ម្ប់	ដសចកតែីយុតតែិធម៌	និង	សិទ្ធិ	ដដើម្ី	ទទួល	សំណង	

អាច	បដងវេរ	ថាវាយ	ដៅ	ឲ្យ	្រេរះអម្ចាស់	្បដយា�ន៍	ឲ្យ	

្ទង់	អាច	�ំនួស	ការ	ឈឺចាប់	របស់	ដយើង	ដោយ	ភារេ	

សុខសានតែ	។

ទីបំផុត	ហាន់ណា	បាន	ដ�ើញ	ថា	គាត់	អាច	

បដងវេរ	ដសចកតែី្តូវការ	ស្ម្ប់	ភារេយុតតែិធម៌	ថាវាយ	ដៅ	

្រេរះអងគសដ្ង្ររះ	ដ្ើយ	គាត់	បាន	ទទួល	្ត�ប់	មក	វិញ	

នូវ	អារមមេណ៍	ថន	ភារេសុខសានតែ	ក្នញង	�ីវិត	គាត់	ដដល	គាត់	រេុំ	

ធាលាប់	ម្ន	អារមមេណ៍	ដបប	ដនារះ	រេីមុន	ដ�ើយ	។	រេីមុន	គាត់	

ម្ន	ការភ័យខ្លាច	ក្នញងការចូលរួម	ការ�ួប�ុំ	្កុម្្ួសារ	

ដោយសារ	�នដលមេើស	នឹង	ម្ន	វតតែម្ន	ដៅ	ទីដនារះ	

ដដរ	។	ឥ�តូវ	ដនរះ	ដោយសារ	ដត	គាត់	ម្ន	្ ន្ៈ	្បឈម	

មុខ	នឹង	ដំដៅ	ខ្ង	ផលែតូវ	ចិតតែ	ដ៏	លំបាក	ដៅក្នញង	ដំដណើរ	ការ	

ថន	ការរេយាបាល	ដនារះ	គាត់	រេុំ	ខ្លាច	ដៅ	ដរេល	�នដលមេើស	

ដនារះ	ម្ន	វតតែម្ន	ដ�ើយ	ដ្ើយ	គាត់	ដ្ម	ទាំង	ម្ន	ចិតតែ	

អាណិតអាសូរ	ដល់	�នដលមេើស	ដនារះ	ដរេល	�ន	ដលមេើស	

ដនារះ	ម្ន	វ័យ	ចំណាស់	ផងដដរ	។

រាៃលសរីភាពពរីបៃ្ទទុកខែលមឈិៃចាំរាច់

ដអលដឌើរ	រីឆ្ដ	�ី	សកត	(	ឆ្នាំ	1928–2015	)	

ក្នញង	កូរ៉ុម	ថន	រេួក	សាវក	ដប់រេីរ	នាក់	បាន	ដ្លែង	ថា	

«	ការជាសរះដស្ើយ	ទាំង្សុង	នឹង	ដកើត	ម្ន	ដ�ើង	

តាមរយៈ	ដសចកតែី�ំដនឿ	របស់	អ្នក	ដលើ	្រេរះដយស៊ូវ្្ីស្	

និង	្រេរះដចសាតា	្រេមទាំង	សមត្ថភារេ	របស់	្ទង់	ដដើម្ី	

រេយាបាល	សាលាកសានាម	ថន	អវេី	ដដល	អយុតតែិធម៌	និង	មិន	

្តឹម្តូវ	។.	.	.

«	្ទង់	្សឡាញ់	អ្នក	។	្ទង់	បាន	្បទាន	្រេរះ�នមេ	

្ទង់	្បដយា�ន៍	ឲ្យ	អ្នក	អាច	ម្ន	ដសរីភារេ	រេី	បន្ញក	ដដល	

មិន	ចាំបាច់	។	្ទង់	នឹង	�ួយ	អ្នក	ឲ្យ	ដធវេើ	ការដនរះ	បាន	។	ខ្ញំ	

ដឹង	ថា	្ទង់	ម្ន	្រេរះដចសាតា	ដដើម្ី	រេយាបាល	អ្នក	»	។ 4

បចាចាមិតតែ	ចង់	ឲ្យ	មនុស្ស	ដៅ	ជាប់	�ុំឃ្ំង	ក្នញង	

ការឈឺចាប់	និង	រងទុកខេ	ដោយសារ	វា	ម្ន	ទុកខេដវទនា	

(	សូមដមើល	នីថ្វេទី	2	2:27	)	។	ដោយ	ម្ន	�ំនួយ	

រេី	្រេរះអងគសដ្ង្ររះ	្រេរះដយស៊ូវ	្្ីស្	ការឈឺចាប់	

រេិតជា	�ំនួស	ឲ្យ	ម្ន	ភារេសុខសានតែ	ដ្ើយ	ម្ន	ដត	

្រេរះអងគសដ្ង្ររះ	ប៉ុដណាណរះ	ដដល	្ទង់	អាច	្បទាន	ឲ្យ	

ដយើង	បាន	ដ្ើយ	ដយើង	អាច	រស់ដៅ	ដោយ	អំណរ	។	

«	ដល្កអ័ោម	បាន	ធាលាក់	ខលែលួន	ដដើម្ី	ឲ្យ	ម្ន	មនុស្ស	

ដល្ក	ដ្ើយ	ម្ន	មនុស្ស	ដល្ក	ដដើម្ី	ឲ្យ	ដ្	អាច	ម្ន	

ដសចក្ីអំណរ	»	(	នីថ្វេទី2	2:25	)	។	ការរស់ដៅ	

ដោយ	អំណរ	នឹង	ដធវេើ	ឲ្យ	្គា	ថន	ការសាកល្ង	អាច	

្តូវបាន	ស៊ូ្ទាំ	បាន	ដ្ើយ	ដធវេើ	ឲ្យ	ដយើង	ដរៀន	និង	

រីកចដ្មើន	្រេមទាំង	កាលាយ	កាន់ដត	ដូច	្រេរះវរបិតា	្ ង់	ដៅ	

សាថានសួ្៌	របស់	ដយើង	។

ខ្ញំ	ម្ន	ភារេ	រាបសា	ដោយសារ	រេរ�័យ	ដដល	ខ្ញំ	ម្ន	

ដៅក្នញង	�ីវិត	ខ្ញំ	ដដើម្ី	អងគញយ	ជាមួយ	អស់	អ្នក	ដដល	ម្ន	

ដ្គារះថានាក់	ដោយ	ការ	រំដល្ភបំពាន	ដ្ើយ	ដមើល	ដ�ើញ	

រេី	អរេ្តូតដ្តុ	ថន	ការរេយាបាល	ដដល	ដកើត	ដ�ើង	យា៉ាង	

រេិត្បាកដ	តាមរយៈ	្រេរះអងគសដ្ង្ររះ	ដត	ប៉ុដណាណរះ	។	

្បសិនដបើ	អ្នក	កំរេុង	រងទុកខេ	សូម	ដបរ	មក	រក	�ំនួយ	

	ដោយ	ការ្ិត	រេិចារណា	។	អ្នក	រេុំ	ចាំបាច់	ស៊ូ្ទាំ	ដរករេន់	

បន្ញក	ដ៏	ធងៃន់	ដនារះ	ដត	ឯង	ដ�ើយ	។	ខ្ញំ	ដឹង	ថា	្ទង់	អាច	

រេយាបាល	ដយើង	បាន	ដ្ិត	ខ្ញំ	បាន	ដ�ើញ	ដរឿង	ដនរះ	ដ្ចើន	

	ដង	ដ្ើយ	។	◼

កំណែ់ចំ្ំ

	 1.	្គរដុន	ប៊ី	្ុិង្លែី	«	Save the Children	»	Ensign	ដខ	

វិច្ិកា	ឆ្នាំ	1994	ទំរេ័រ	54	ការ	្ ូស	បញ្ជាក់	បាន	បដន្ថម	។

	 2.	ដដវីដ	ដអ	ដបដណា	«	We Believe in Being Chaste	»	
Liahona	ដខ	ឧសភា	ឆ្នាំ	2013	ទំរ័េរ	42	។

	 3.	ខ្រ៉ូល	អិម	ស្ី្វេិន	«	The Master Healer	»		
Liahona	ដខ	វិច្ិកា	ឆ្នាំ	2016	ទំរេ័រ	11	។

	 4.	រីឆ្ដ	�ី	សកត	«	To Be Free of Heavy Burdens »	
Liahona	ដខ	វិច្ិកា	ឆ្នាំ	2002	ទំរេ័រ	88	។

ែំបូនាមាៃសម្រាប់ថ្នាក់ែឹកនាំម្កុមម្្ួសារ
ៃឈិងមឈិែ្រភក្រឈិ

នៅនពលជនរងនប្រាះទុកច្ិតតែនលើអ្កល្មម

ប្្រប់ប្រាន់នែើម្បីដច្កចាយការរងទុក្ខនិង

ការរំនោភបំោននោះជាមួយអ្កសូមសន្ទោ

ជាមួយពួកន្រ្រប្បីចាប់នផតែើមនោយកតែីប្សឡាញ់

និងច្ិតតែអាែិតអាសូរច្ំនោះពួកន្រ។កន្ងមក

ជនរងនប្រាះរានដច្កចាយជាមួយខ្នុំថានៅនពល

ពួកន្ររានជួបជាមួយប៊ីស្ពរបស់ពួកន្រសុំ

ជំនួយនោះការនផ្តាតច្ិតតែទុកោក់ែំបូង្រឺនៅនលើ

តប្មូវការនែើម្បីអភ័យនទាសឲ្យជននល្មើស។នរឿង

ននះអាច្ទុកឲ្យជនរងនប្រាះមានអារម្មែ៍ថាអ្វី

ដែលសំខាន់បំផុតនោះ្រឺជាជននល្មើសនៅវិញ។

ប្បសិននបើនរឿងននះនកើតមានន�ើងបុ្រ្គលដែល

រងនប្រាះនោះកប្មនឹងដបរនៅរកប៊ីស្ពរបស់

ពួកន្រសុំជំនួយនហើយពុំរានទទួលការពយារាល

ខាងវិញ្ញាែដែលអាច្នកើតន�ើងរានតាមរយៈ

នសច្កតែីប្សឡាញ់និងការរាំប្ទពីថានាក់ែឹកោំ

បព្វជិតភាពន�ើយ។

ការអភ័យនទាស្រឺជាដផ្កសំខាន់មួយនៅក្នុង

ែំនែើរការននការពយារាលនហើយ្រឺជាបទប្្ញតតែិ

មួយ—ប៉ុដនតែសូមទុកច្ិតតែថាការនធ្វើឲ្យបុ្រ្គលមានាក់

ទទួលសាគាល់ជាមុននូវការរងទុក្ខរបស់ពួកន្រ

ទទួលសាគាល់អារម្មែ៍របស់ពួកន្រនហើយនិយយ

អំពីពួកន្រជាមួយមនុស្ដែល្រួរឲ្យទុកច្ិតតែនឹង

ោំនៅរកការពយារាលទាន់នពលដែលនកើតមកពី

ការដែលអាច្អភ័យនទាសែល់ជននល្មើស។

ថានាក់ែឹកោំអាច្ច្ូលនៅន្រហទំព័រ

ministering. lds. orgនែើម្បីដស្វងរក

« Abuse: Help for the Victim»

សប្មាប់ជាព័ត៌មានបដន្ថម។



២៨ លីអាហូណា

រក�ដុំអណល�បស់បុព្វកា�ីជនខ្ញុំ�ស់រនមានជីវិតតាម�យៈ�ូបខ្ញុំ

រ�ើយបន្តរ្្វើឲ្យជីវិត�បស់ខ្ញុំកាន់អតល្អងបរសើ�ផងអដ�។

លោយខអមលៃើរីសពូសសាស៊ូ

នា	្រេឹក	មួយ	ក្នញង	រដូវ	ដរៅតា	រេីមុន	ស្ង្រម	ដល្ក	ដលើក	ទី	II	�ីតាទួត	របស់	ខ្ញំ	

បាន	ដ្កាក	រេី	ដំដណក	ដ�ើង	ដូច	សរេវេ	មួយ	ដង—រេីមុន	្រេរះអាទិត្យ	ររះ	។	

គាត់	បាន	ដចញ	ដៅ	ដ្រៅ	ផ្រះ	ដៅដលើ	ទួលមួយ	ដោយ	ដមើលដៅ	្�លង	

ភ្នំ	និង	ភូមិ	របស់	គាត់	ដដល	ម្ន	ដទសភារេ	រេណ៌	ថបតង	ដៅក្នញង	្បដទស	រូម្៉ានី	ដ្ើយ	

អងគញយ	ដលើ	វាល	ដៅមា	ដដល	្្ប	ដណតាប់	ដោយ	ទឹក	សដន្សើម	ដរេល	្រេឹក	្រេលឹម	ដោយ	សលែញង	

្ំនិត	របស់	គាត់—ជា	្ ំនិត	ដដដល	ដដល	គាត់	បាន	្ ិត	មួយ	រយៈ	ដរេល	មក	ដ្ើយ	។	

គាត់	ជា	បុរស	ម្នាក់	ម្ន	ការសិកសា	អប់រំ	ដដល	ម្ន	ចិតតែទូល្យ	និង	ម្ន	្ ំនិត	ដតង	ចង់	

ដចរះ	ចង់	ដឹង	មនុស្ស	្្ប់	គានា	ដៅក្នញង	ភូមិ	្សឡាញ់	និង	ដគាររេ	គាត់	។	ភូមិ	របស់	គាត់	

ម្ន	ទីតាំង	ដៅ	ក្នញង	ដដនដី	ថន	ទដនលែ	បុរាណ	មួយ	ដោមារះ	អុល	ជា	្ ំរូ	ដដើម	ថន	ទិដ្ឋភារេ	ភូមិ	

ដៅ	្បដទស	រ៉ូម្៉ានី	ជា	ដ្ចើន	�ំនាន់	ដដល	ម្ន	ដទសភារេ	ដ៏	្សស់	បំ្រេង	ជា	រតនៈសម្តតែិ	

ដ៏	្ ួរ	ឲ្យ	ចាប់	អារមមេណ៍	ដ្ើយ	្បជា�ន	ដៅ	ភូមិ	ដនារះ	ម្ន	

ការទទួលខុស្តូវ	ចង់	ដ្រកសា	វត្ថញ	និង	ទំដនៀមទម្លាប់	នានា	ថន	ដករដំដណល	ទាំងដនារះ	រេី	

�ំនាន់	ដូនតា	របស់	ខលែលួន	បនតែ	ដៅ	�ំនាន់	បនតែបនាទោប់	ដទៀត	។

បនាទោប់	រេី	្រេរះអាទិត្យ	ររះ	ដ្ើយ	គាត់	បាន	ដៅ	ផ្រះ	វិញ	ដ្ើយ	្បាប់	ភរិយា	របស់	គាត់	ថា	

គាត់	ចង់	ដឹង	ចង់	ដ�ើញ	ថា	ដតើ	រេិធីបុណ្យ	សរេ	របស់	គាត់	នឹង	ម្ន	សភារេ	ដបប	ណា	ដ្ើយ	

គាត់	ចង់	ដធវេើ	រេិធីបុណ្យ	សរេ	មួយ	ជា	ការហាត់សម	ដោយ	ម្ន	ដសលែៀក	សដមលែៀកបំពាក់	

សរេ	។	គាត់	បាន	កំណត់	ថ្ងៃ	បានទិញមឈូស	�ួល	រេួកសង្	និង	អ្នក	យំ	អា�ីរេ	

ដ្ើយ	គាត់	បាន	ទិញ	នូវ	សម្ភារ	ដផ្សងៗ	ដទៀត	ទាំងអស់	ដដល	ត្មូវ	ឲ្យ	ទិញ	តាម	្បថរេណី	

របស់	រេួក	្កិក	អ័ស្សតូដុស្ស	។	ថ្ងៃ	បុណ្យ	សរេ	ហាត់សម	ដោយ	ដសលែៀក	សដមលែៀកបំពាក់	

សរេ	ដនារះ	បាន	មក	ដល់	។	ដ្	ដរៀបចំ	ោក់តុ	ដៅ	ចំ	កណាដាល	ភូមិ	ស្ម្ប់	រេិធី�ប់ដលៀង	

ការចងចាំ	ដ្ើយ	្្ួសារ	ទាំងអស់	បាន	ដសលែៀក	សដមលែៀកបំពាក់	រេណ៌ដ្មា	រេួកសង្	បាន	

មក	ដល្កតាទួតរបស់ខ្ញំបានចូលដដកក្នញងមឈូស	ដោយ	ដរៀបចំ	ដខ្នើយ	មតែង	ដទៀត	ដដើម្ី	

ឲ្យ	គាត់	អាច	ដមើល	ដ្ឯង	ដ�ើញ	ដ្ើយ	ដំដណើរការ	ថន	រេិធីបុណ្យ	សរេ	បាន	ចាប់ដផតែើម	។	

ដៅដរេល	រេិធី	ដនារះ	បាន	ចប់	អ្នក	ភូមិ	ទាំងអស់	្តូវបាន	អដញជើញ	ឲ្យ	ទទួល	ទាន	អាហារ	

ដ្ើយ	�ីតាទួត	ខ្ញំ	បាន	បំដរេញ	កតែីសុបិន	របស់	គាត់	ដោយ	បាន	រាំ	ដៅក្នញង	រេិធីបុណ្យ	សរេ	

របស់	គាត់	ផ្ទោល់	។	គាត់	រស់ដៅ	បាន	20	ឆ្នាំ	ដទៀត	ជាដរឿយៗ	គាត់	ដតងដត	រេិនិត្យ	ដមើល	

មឈូសដនារះ	ថា	ដតើ	វា	ដៅ	្តូវ	លមេម	នឹង	ខលែលួន	គាត់	ដទៀត	ដដរ	ឬ	ដទ	។

ពុំខមៃម្ោៃ់ខែល្មារះៃឈិងោលបរិលចឆេ្រប៉ុល្ណរះល្រ

ខ្ញំ	រេុំ	ធាលាប់	�ួប	�ីតាទួត	របស់	ខ្ញំ	ដទ	ប៉ុដនតែ	្បវតតែិ	របស់	គាត់	្ ឺ	ជា	ដរឿង	ដដល	ខ្ញំ	ដរេញ	ចិតតែ	

ដដល	ដល្ក	តា	ដល្ក	យាយ	ខ្ញំ	បាន	ដំណាល	្បាប់	ខ្ញំ	។	ជា	ដរៀងរាល់	ថ្ងៃ	រេួកដល្ក	

ដតងដត	្បាប់	បងប្អតូន	បដងកើត	របស់	ខ្ញំ	និង	ខ្ញំ	អំរេី	បុរេវេការី�ន	របស់	ដយើង	៖	ទីកដនលែង	

ដដល	រេួកគាត់	ដចញ	មក	ថា	ដតើ	រេួកគាត់	ដូច	នរណា	ដ្	អំរេី	្ ុណ	តថមលែ	កតែីសុបិន	និង	

កតែីសង្ឹម	របស់	រេួកគាត់	។	រាល់	ថ្ងៃ	អាទិត្យ	បនាទោប់	រេី	បរិដភា្	អាហារ	រួច	ដល្កតាដល្ក	

ឥទ្ិពលននប្បវតតែិប្្រួសារ

ដេៀវដៅរូបថត
ព្ួសារចាេ់ៗ៖



យាយ	ខ្ញំ	បាន	យក	ដសៀវដៅ	រូប្ត	ចាស់ៗ	របស់	្្ួសារ	ដយើង	ដចញ	មក	ដ្ើយ	ដបើក	វា	

ដមើល	្្ប់	ទំរេ័រ	ថន	ដសៀវដៅ	រូប្ត	និង	្បវតតែិ	ទាំង	ដនារះ	ដ្ប	ជា	ម្ន	ភារេរស់រដវើក	ទាំង	

កាល	រេី	អតីតកាល	និង	បច្ចញប្ន្នកាល	ដ្ើយ	ដួងចិតតែ	របស់	ដយើង	បាន	រួមគានា	ដៅក្នញង	

ដសចកតែី្សឡាញ់	ដដល	យក	ឈ្នរះ	ដលើ	ការសាកល្ង	ថន	�ីវិត	ដនរះ	។	រូប្ត	ទាំង	ដនារះ	

រេុំ	្គាន់ដត	ជា	រូប្ត	ចាស់ៗ	ដដល	ម្ន	ដោមារះ	និង	កាលបរិដច្ទ	ដដល	បាន	សរដសរ	

ដៅ	ខ្ង	ខ្នង	វា	ប៉ុដណាណរះ	ដ�ើយ	។	មនុស្ស	្្ប់	គានា	ដៅក្នញង	រូប្ត	ដដល	ខ្ញំ	បាន	ដ�ើញ	្ ឺ	

ជា	ឪរេុក	ឬ	ម្តាយ	កូន្បុស	ឬ	កូន្សី	បង្បុស	ឬ	បង្សី	។	ចំដពារះ	រេួកដយើង	

រេួកគាត់	្ ឺ	ជា	មនុស្ស	ដដល	ម្ន	�ីវិត	ដដល	ម្ន	កតែី	សង្ឹម	និង	កតែីសុបិន	�ួប	ឧបស្គ	

និង	ការខកចិតតែ	ភារេដជា្�័យ	និង	បរា�័យ	។	ដទារះបី	ជា	រេួកដ្	សាលាប់	ដៅដ្ើយ	កតែី	ដត	

ដរឿង	របស់	រេួកដ្	បនតែ	រស់រាន	ម្ន	�ីវិត	ដករដំដណល	របស់	រេួកដ្	បនតែ	ភលែឺ	ដចងចាំង	ដ្ើយ	

ទឹកមុខ	របស់	រេួកដ្	បនតែ	ញញឹម	ដចញ	រេី	ដសៀវដៅ	រូប្ត	ចាស់ៗ	របស់	្្ួសារ	ដយើង	ដដល	

សរេវេថ្ងៃ	ដនរះ	បាន	ចង	្កង	ឲ្យ	ម្ន	ដសចកតែី្សឡាញ់	ដៅក្នញង	ដួងចិតតែ	របស់	កូនដៅ	ទាំង	្បាំ	

មួយ	�ំនាន់	។

ភាពរឹងរាំលៅក្នទុងម្ោនៃោរសាកលបេង

ដៅដរេល	ខ្ញំ	អាយុ	19	ឆ្នាំ	ឪរេុក	ម្ដាយ	និង	សាច់ញាតិ	�ិតដិត	របស់	ខ្ញំ	ដស្ើរដត	

ទាំងអស់	បាន	សាលាប់	ដ្ើយ	្ទរេ្យ	សម្តតែិ	ជា	ដ្ចើន	ដដល	ខ្ញំ	បាន	ទទួល	ជា	មរតក	ដនារះ	

បាន	បាត់បង់	ឬ	ម្ន	ដ្	លួច	យក	។	ប៉ុដនតែ	ម្ន	អវេី	មួយ	ដដល	ដរេលដវល្	ដ្គារះ	ធមមេជាតិ	

ឬ	សូម្ី	ដត	ដសចកតែីសាលាប់	ក៏	រេុំ	អាច	បំផ្លាញ	វា	បាន	ដ�ើយ	៖	្ឺ	សាពន	ថន	ដម្តី	ភារេ	តាំងរេី	

អតីតកាល	បច្ចញប្ន្នកាល	និង	អនា្តកាល	ដដល	សម្�ិក	្្ួសារ	្្ប់	រូប	បាន	សាង	

ដ�ើង	។	ដោយសារ	ដត	ភារេឧសសា្៍	រេយាយាម	របស់	រេួកដ្	ចំណង	ដដល	ចងភាជាប់	

ដួងចិតតែ	ដយើង	ជាមួយ	គានា	បាន	បង្ហាញ	ថា	វា	ខ្លាំង	ជាង	ការសាកល្ង	នានា	ថន	�ីវិត	រដមង	

សាលាប់	ដនរះ	ដ្ើយ	ផតែល់	ភារេរឹងម្ំ	ដល់	ខ្ញំ	ឲ្យ	យក	ឈ្នរះ	ដលើ	្គា	ដ៏	លំបាក	នានា	។

ដៅដរេល	ឪរេុកម្តាយ	និង	ដល្កតាដល្ក	យាយ	ខ្ញំ	សាលាប់	ខ្ញំ	ម្ន	អារមមេណ៍	

ដសាកដៅ	ជា	ខ្លាំង	ដដល	ដធវេើ	ឲ្យ	ខ្ញំ	្ ងៃល់	ថា	ដតើ	ខ្ញំ	នឹង	ម្ន	ភារេរឹងម្ំ	ដដើម្ី	បនតែ	ដំដណើរ	�ីវិត	

ដៅ	មុខ	ដទៀត	ដដរ	ឬ	ដទ	។	ប៉ុដនតែ	ខ្ញំ	បាន	ទទួល	អារមមេណ៍	អំរេី	ឥទ្ធិរេល	រេី	រេួកគាត់	ដទារះបី	

ជា	រេួកគាត់	បាន	ដចកឋាន	ដៅ	ដ្ើយ	កតែី	ដ្ើយ	ការណ៍	ដនរះ	បាន	�ួយ	ខ្ញំ	ឲ្យ	ទទួល	បាន	

ទីបនាទោល់	ដដល	មិន	ង្កដរ	អំរេី	�ីវិត	បនាទោប់	រេី	សាលាប់	ដ្ើយ	ដ្កាយ	មក	ដធវេើ	ឲ្យ	ខ្ញំ	ទទួល	បាន	

ទីបនាទោល់	អំរេី	រេិធីបរិសុទ្ធ	ក្នញង	្រេរះវិហារ	បរិសុទ្ធ	។	ខ្ញំ	រេុំ	ចាំ	ថា	ម្តាយ	របស់	ខ្ញំ	ម្ន	មុខម្ត់	

ដបប	ណា	ដ�ើយ	ដ្ើយ	ខ្ញំ	ក៏	រេុំ	ធាលាប់	បាន	�ួប	�ីតា�ីដូន	ទួត	របស់	ខ្ញំ	ដដរ	ប៉ុដនតែ	រាល់	ដរេល	

ដដល	ខ្ញំ	បាន	យក	ដសៀវដៅ	រូប្ត	្្ួសារ	ដនារះ	មក	ដមើល	ដនារះ	ខ្ញំ	បាន	ដ�ើញ	ថា	មុខ	ម្ត់	

របស់	ខ្ញំ	ដូច	រេួកគាត់	។	ខ្ញំ	ជា	មនុស្ស	ដដល	ម្ន	្ ុណសម្តតែិ	ដបប	ដនរះ	ដោយសារ	ដត	

អស់	អ្នក	ដដល	បាន	ដកើត	មក	មុន	ខ្ញំ	ដ្ើយ	បទរេិដសាធន៍	និង	្បាជាញា	របស់	រេួកគាត់	បាន	

ដរៀបចំ	អតតែចរិក	ខ្ញំ	និង	ដឹកនាំ	ខ្ញំ	ក្នញង	ដំដណើរ	�ីវិត	ដនរះ	។

ខ្ញំ	ក៏	ដឹង	ផងដដរ	ថា	ខ្ញំ	ដកើត	មក	ដលើ	ដផន	ដី	ដនរះ	ដដើម្ី	រស់ដៅ	ដ្ើយ	ម្ន	្បវតតែិ	ផ្ទោល់		

ខលែលួន	ផងដដរ—ដដើម្ី	ដសវេងយល់	ដ្ើយ	ដក	រេិដសាធន៍	និង	រីករាយ	នឹង	�ីវិត	ដនរះ	។		

ចំដណរះ	ដឹង	អំរេី	្បវតតែិ	្្ួសារ	ខ្ញំ	ដនរះ	ដ្ើយ	ដដល	គាំ្ទ	ខ្ញំ	ដរេញ	មួយ	�ីវិត	ថន	ការសាកល្ង	

របស់	ខ្ញំ	។

ជា	ដរឿយៗ	ខ្ញំ	្ ិត	អំរេី	្្ួសារ	ខ្ញំ	ដដល	បាន	ដចកឋាន	ដៅ	និង	រេលិកមមេ	ដដល	រេួកគាត់	

បាន	ដធវេើ	ស្ម្ប់	ខ្ញំ	ដដើម្ី	ឲ្យ	ខ្ញំ	ម្ន	�ីវិត	កាន់ដត	្បដសើរ	ដ�ើង	។	ខ្ញំ	្ ិត	អំរេី	រេិធីបរិសុទ្ធ	

ដៅក្នញង	្រេរះវិហារ	បរិសុទ្ធ	ដដល	ដធវេើ	ឲ្យ	ដយើង	អាច	រស់ដៅ	ជាមួយ	គានា	ជា	្កុម	្្ួសារ	មតែង	

ដទៀត	នា	ថ្ងៃ	ខ្ង	មុខ	។	ដ្ើយ	ខ្ញំ	្ ិត	អំរេី	ដង្វាយធួន	របស់	្រេរះ្្ីស្	ដដល	អាច	ដធវេើ	ឲ្យ	

ដរឿង	ទាំង	ដនរះ	ដកើត	ដ�ើង	បាន	។	្ទង់	បាន	បង់	ថ្លែ	្បដយា�ន៍	ឲ្យ	ដយើង	អាច	បាន	រស់	។	

ដោយសារ	ដរឿង	ដនរះ	ដយើង	្សឡាញ់	្ទង់	ដ្ើយ	ថាវាយ	បងគំ	្ទង់	ដោយ	ការដឹង	្ ុណ	ក្នញង	

ដរេល	បច្ចញប្ន្ន	ដនរះ	និង	ដរាប	តដៅ	។	◼
ែ្នកនិពន្ធ�ស់រៅ�ដ្ឋនូវរោ៉ាកស.�.អា.។
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អ្នក	ដដល	តាមោន	រេ័ត៌ម្ន	អនតែរជាតិ	នឹង	យល់	្សប	ថា	ដយើង	រស់ដៅក្នញង	សម័យ	មួយ	ថន	

«	ស្ង្រម	និង	ពាក្យ	ចចាម	អារាម	អំរេី	ស្ង្រម	»	(	្.	និង	ស.	45:26	)	។	សំណាង	

ល្អ	ណាស់	ដដល	មនុស្ស	្្ប់	រូប	ដៅ	ដលើ	ដផនដី	្ ឺ	ជា	អតីត	យុទ្ធ�ន	ដៅក្នញង	ស្ង្រម	។	ដយើង	

កំរេុង	្បយុទ្ធ	ជាមួយ	រេួក	ទ័រេ	អារក្ស	ដៅក្នញង	ស្ង្រម	ដដល	កំរេុង	ដត	បនតែ	ដកើតម្ន	ជា	ស្ង្រម	ដដល	បាន	

ចាប់ដផតែើម	ដៅក្នញង	រេិភរេ	មុន	ដផនដី	រេីមុន	រេួកដយើង	ដកើត	ដម៉លែរះ	។

ដោយសារ	ដយើង	រេុំ	ទាន់	ទទួល	បាន	រូបកាយ	សាច់	ោម	ដនារះ	ដយើង	បាន	វាយ	្បយុទ្ធ	ស្ង្រម	ដៅ	

ឋានសួ្៌	ដោយ	មិន	ដ្បើ	ោវ	កាំដភលែើង	ឬ	្គាប់	ដបក	ដ�ើយ	។	ប៉ុដនតែ	ការ្បយុទ្ធ	ដនារះ	្ ឺ	ម្ន	សភារេតានតឹង	

ដូច	ជា	ស្ង្រម	បច្ចញប្ន្ន	ដនរះ	ដ្ើយ	ម្ន	ដ្គារះថានាក់	រាប់រយ	ល្ន	ដង	។

ស្ង្រម	ដៅក្នញង	�ីវិត	មុន	ដផនដី	បាន	្បយុទ្ធ	ដោយ	ដ្បើ	ពាក្យសមតែី	្ំនិត	ការតស៊ូ	មតិ	និង	

ការបញ្ចញរះបញ្ចតូល	(	សូមដមើល	វិវរណៈ	12:7–9,	11	)	។	យុទ្ធសា្សតែ	របស់	សាតាំង	្ ឺ	បំភ័យ	

មនុស្ស	។	វា	ដឹង	ថា	ការភ័យ	ខ្លាច	ជា	វិធី	ដ៏	ល្អ	បំផុត	ដដើម្ី	បំផ្លាញ	ដសចកតែី�ំដនឿ	។	វា	អាច	ដ្បើ	ដ្តុផល	ដបប	

ដនរះ	ថា	៖	«	វា	រេិបាក	ខ្លាំង	ណាស់	។	វា	រេុំ	អាច	ដធវេើ	ឲ្យ	ម្ន	ការ្�រះសាអាត	វិញ	ដ�ើយ	។	ម្ន	ហានិភ័យ	ដ្ចើន	

ដរេក	ដ្ើយ	។	ដតើ	អ្នក	ដឹង	ថា	អ្នក	អាច	ទុក	ចិតតែ	ដលើ	្រេរះដយស៊ូវ្្ីស្	យា៉ាង	ដូចដមតែច	?	»	វា	្ចដណន	្រេរះអងគ	

សដ្ង្ររះ	ខ្លាំង	ណាស់	។

សំណាង	ណាស់	ដផនការ	របស់	្រេរះ	ម្ន	�័យ�ម្នរះ	ដលើ	ការកុ្ក	របស់	សាតាំង	។	ដផនការ	្រេរះ	

ម្ន	ទាក់ទង	នឹង	សិទ្ធិដ្�ើសដរើស	ខ្ង	សីលធម៌	ស្ម្ប់	មនុស្ស	ដល្ក	និង	ការបូជា	ដ៏	ធំ	ម្ិម្	។	

្រេរះដយ្ូវា៉	ដដល	ដយើង	សារល់	ថា	ជា	្រេរះដយស៊ូវ្្ីស្	បាន	សមេ័្្	្រេរះទ័យ	ដធវេើ	ការបូជា	ដនារះ—្ឺ	រងទុកខេ	

ចំដពារះ	អំដរេើ	បាប	របស់	រេួក	ដយើង	ទាំងអស់	គានា	។	្ទង់	សមេ័្្	្រេរះទ័យ	្បទាន	្រេរះ�នមេ	្ទង់	ស្ម្ប់	

បងប្អតូន	្បុស	្សី	របស់	្ទង់	្បដយា�ន៍	ឲ្យ	អស់	អ្នក	ដដល	បាន	ដ្បចិតតែ	អាច	ដ្ប	ជា	្�រះសាអាត	ដ�ើង	វិញ	

ដ្ើយ	ទីបំផុត	ដ្បកាលាយ	ដូច	ជា	្រេរះវរបិតាសួ្៌	របស់	រេួកដ្	។	(	សូម	ដមើល	ម៉ូដស	4:1-4,	អ័្បាហាំ	

3:27	)	។

េ្ង្រមដៅតតប�្ដ
ស្ង្រមអដលបានចាប់រផដេើមរៅរលើសាថានសួ្៌បន្តមានមកដល់បែ្ចញប្ន្នរនះ។

ងបាកដណាស់ែមបាុំងរនះកុំពុងអងបជាតានតរឹងរឡើងរោយសា�ពួកប�ិសុទ្ធ
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្ុណសម្តតែិ	ដផ្សង	ដទៀត	ដដល	បាន	�ួយ	ឲ្យ	្រេរះដយ្ូវា៉	

យក	ឈ្នរះ	ដលើ	ដួងចិតតែ	របស់	កូនដៅ	្រេរះ	ដនារះ	្ឺ	ទីបនាទោល់	

ដ៏	ម្ន	ឥទ្ធិរេល	ដដល	បាន	ដកើត	ដ�ើង	រេី	អ្នក	គាំ្ទ	របស់	

្ទង់	ដដល	បាន	ដឹកនាំ	ដោយ	មីដកល	ដដល	ជា	ដមទ័រេ	

រេួកដទវតា	(	សូមដមើល	វិវរណៈ	12:7,	11,	្.	និង	ស.	

107:54	)	។	ដៅក្នញង	�ីវិត	មុន	ដផនដី	អ័ោម	្តូវបាន	

ដៅ	ថា	មីដកល	ដ្ើយ	សាតាំង	្តូវបាន	ដៅ	ថា	លូស៊ីដ្វេើរ	

ដដល	ម្ន	ន័យ	ថា	«	អ្នក	កាន់	រេនលែឺ	»	។ 1	ដោមារះ	ដនារះ	

ហាក់បី	ដូច	ជា	ដោមារះ	ចដមលែក	ស្ម្ប់	ដម	ថន	ដសចកតែី	ងងឹត	

ដនរះ	(	សូមដមើល	ម៉ូដស	7:26	)	ប៉ុដនតែ	្រេរះ្ម្ីរ	បដ្ងៀន	

ថា	សាតាំង	្ ឺ	ជា	«	ដទវតា	មួយ	ថន	្រេរះ	ដដល	ម្ន	សិទ្ធិ	

អំណាច	ដៅ	ក្នញង	វតតែ	ម្ន	ថន	្រេរះ	»	រេីមុន	វា	ធាលាក់	ចុរះ	មក	

(	សូមដមើល	្.	និង	ស.	76:25–28	)	។

ដតើ	វិញ្ញាណ	ដដល	ដពារដរេញ	ដោយ	ការដចរះដឹង	និង	

បទរេិដសាធន៍	ដបប	ដនារះ	អាច	ធាលាក់	ចុរះ	បាន	ដោយ	រដបៀប	

ណា	?	វា	ដកើត	ដ�ើង	ដោយសារ	ដត	ភារេដ្មេើងថ្មេ	របស់	វា	។	

លូស៊ីដ្វេើរ	បាន	បរះដបារ	្បឆ្ំង	នឹង	្រេរះវរបិតា	្ ង់ដៅ	

សាថានសួ្៌	របស់	ដយើង	ដ្ពារះ	វា	ចង់	បាន	ន្រ	របស់	្រេរះ	ដធវេើ	ជា	

របស់	វា	ផ្ទោល់	។

ដៅក្នញង	សុន្រកថា	ចាស់	មួយ	សតែី	រេី	«	ចូរ	្បយ័ត្ន	

នឹង	ភារេដ្មេើងថ្មេ	»	្បធាន	ដអ៊សរា៉	ថា្វេ	ដប៊នសឹន	

(	1899–1994	)	បាន	បដ្ងៀន	ថា	លូស៊ីដ្វេើរ	«	ម្ន	

ចិតតែ	ចង់	បាន	កិតតែិយស	ដលើ	អ្នក	ដថទ	ដផ្សង	ដទៀត	ទាំងអស់	»	

ដ្ើយ	ថា	«	ភារេដ្មេើងថ្មេ	របស់	វា	្ ឺ	ម្ន	ចិតតែ	ទម្លាក់	្រេរះ	ចុរះ	

រេី	បលលែ័ងក	»	។ 2	អ្នក	ក៏	ធាលាប់	បាន	ឮ	ផងដដរ	ថា	សាតាំង	ចង់	

បំផ្លាញ	សិទ្ធិដ្�ើសដរើស	របស់	មនុស្ស	ប៉ុដនតែ	ដនារះ	រេុំ	ដមន	ជា	

ដ្តុផល	ដត	មួយ	្ ត់	ដដល	ដធវេើ	ឲ្យ	្រេរះ	រេុំ	សរេវេ្រេរះទ័យ	នឹង	វា	

ដ�ើយ	។	វា	្តូវបាន	បដណតាញ	ដចញ	រេី	ឋានសួ្៌	ដោយសារ	

�័យ�ម្នរះ	។	រេីរ	ភា្	បី	ថន	រេលបរិវារសាថានសួ្៌	បាន	ដ្�ើសដរើស	ដធវេើ	តាម	្រេរះវរបិតា	

(	សូមដមើល	្.	និង	ស.	29:36	)	។	សាតាំង	និង	រេួករេលបរិវារ	ទាំងឡាយ	របស់	

វា	្តូវ	បាន	បដណតាញ	ដចញ	រេី	សាថានសួ្៌	ប៉ុដនតែ	រេួកវា	មិន	្តូវបាន	បញជតូន	ដៅក្នញង	រេិភរេ	

ងងឹត	ខ្ង	ដ្រៅ	ភាលាម	ដនារះ	ដទ	។	ដំបូង	រេួកវា	្តូវបាន	បញជតូន	មក	កាន់	ដផនដី	(	សូមដមើល	

វិវរណៈ	12:7–9	)	ជា	កដនលែង	ដដល	្រេរះដយស៊ូវ្្ីស្	្តូវ	បាន	្បសូត	ដ្ើយ	ជា	កដនលែង	

ដដល	្ទង់	នឹង	ដធវេើ	រេលិកមមេធួន	ផងដដរ	។

ដ្តុអវេី	រេួករេល	បរិវារ	របស់	សាតាំង	្តូវ	បាន	អនុញ្ញាត	ឲ្យ	មក	កាន់	ដផនដី	ដនរះ	?	

រេួកវា	មក	កាន់ដផនដី	ដនរះ	ដដើម្ី	បដងកើត	ឲ្យ	ម្ន	ភារេផ្ញយ	ដល់	អស់	អ្នក	ណា	ដដល	កំរេុង	

្តូវ	បាន	សាកល្ង	ដៅ	ដផនដី	ដនរះ	(	សូមដមើល	នីថ្វេទី2	2:11	)	។	ដតើ	ទីបំផុត	រេួកវា	

នឹង	្តូវ	បានបដណតាញ	ដចញ	ដៅក្នញង	ភរេ	ងងឹត	ខ្ង	ដ្រៅ	ឬ	ដទ	?	្បាកដ	ណាស់	។	បនាទោប់	

ចៅក្ញងសង្ង្រាមចៅស្ថានសរួគ៌ចយើងពសឡាញ់ចហើយគាុំព�ព្រះវរបិតា

គង់ចៅស្ថានសរួគ៌របស់ចយើង។ចយើង�ង់កពបដូ�ព�ង់។

ដត	ការបរះដបារ	្បឆ្ំង	នឹង	្រេរះវរបិតា	និង	្រេរះរា�បុ្តា	(	សូមដមើល	្.	និង	ស.	

76:25,	ម៉ូដស	4:3	)	។

ដ្តុអវេី	អ្នក	និង	ខ្ញំ	្បយុទ្ធ	្បឆ្ំង	នឹង	អារក្ស	?	ដយើង	្បឆ្ំង	ដោយ	ដ្ពារះ	ដត	

ភារេដសាមារះ្តង់	។	ដយើង	្សឡាញ់	ដ្ើយ	គាំ្ទ	្រេរះវរបិតា	្ ង់ដៅ	សាថានសួ្៌	របស់	

ដយើង	។	ដយើង	ចង់	ដ្ប	ដូច	្ទង់	។	លូស៊ីដ្វេើរ	ម្ន	ដគាលដៅ	ដផ្សង	រេី	ដនារះ	។	វា	ចង់	

�ំនួស	តំដណង	របស់	្រេរះវរបិតា	(	សូមដមើល	ដអសាយ	14:12–14,	នីថ្វេទី	

2	24:12–14	)	។	សូម	្ ិត	អំរេី	រដបៀប	ដដល	ការក្ត់	របស់	សាតាំង	ដធវេើ	ឲ្យ	

្រេរះម្តាបិតាសួ្៌	របស់	ដយើង	ម្ន	ការឈឺ	ចាប់	។	ដៅក្នញង	្រេរះ្ម្ីរ	ដយើង	អាន	ថា	

«	សាថាន	សួ្៌	បាន	យំ	ដោយ	សារ	វា	»	(	្.	និង	ស.	76:26	)	។

បនាទោប់	រេី	ម្ន	ការរេុរះពារ	យា៉ាង	ខ្លាំងកាលា	មក	មីដកល	និង	ទ័រេ	របស់	្ទង់	បាន	ទទួល	
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រេី	ស្ស្សវត្សរ៍	សាតាំង	និង	រេួករេលបរិវារ	របស់	វា	នឹង	្តូវបាន	បដណតាញ	ដចញ	ជា	

ដរៀងរ្ូត	។

សាតាំង	ដឹង	ថា	ដរេល	ដវល្	របស់	វា	ម្ន	កំណត់	។	ដៅ	ដរេល	ការយាង	មក	ជា	ដលើក	

ទី	រេីរ	របស់	្រេរះដយស៊ូវ	សាតាំង	និង	រេួក	ដទវតា	របស់	វា	នឹង	្តូវបាន	ចង	អស់	រយៈដរេល	

1000	ឆ្នាំ	(	សូមដមើល	វិវរណៈ	20:1–3,	នីថ្វេទី1	22:26,	្.	និង	ស.	

101:28	)	។	ដៅដរេល	ថ្ងៃ	ផុត	កំណត់	ដនារះ	មក	ដល់	រេួក	ទ័រេ	របស់	អារក្ស	កំរេុង	វាយ	

្បឆ្ំង	ដោយ	អស់	សង្ឹម	ដដើម្ី	្ ក់	យក	្រេលឹង	មនុស្ស	ឲ្យ	បាន	ដ្ចើន	តាម	ដដល	វា	អាច	

ដធវេើ	បាន	។

យ៉ូហាន	ជា	អ្នក	ទទួល	វិវរណៈ	្តូវបាន	បង្ហាញ	ឲ្យ	ដ�ើញ	អំរេី	ស្ង្រម	ដៅ	សាថានសួ្៌	

ដដល	ជា	ដផ្នក	មួយ	ថន	ការនិមិតតែ	ដ៏	ធំ	។	ដល្ក	្តូវបាន	បង្ហាញ	ឲ្យ	ដ�ើញ	រេី	រដបៀប	ដដល	

សាតាំង	្តូវបាន	បដណតាញ	ចុរះ	មក	កាន់	ដផនដី	ដដើម្ី	ល្លួង	មនុស្ស	ដល្ក	។	ដនរះ	្ ឺជា	

្បតិកមមេ	របស់	យ៉ូហាន	៖	«	ដវទនា	ដល់	រេួកអ្នក	ដដល	ដៅដលើ	ដផនដី	និង	សមុ្ទ	វិញ	រេី	

ដ្ពារះ	អារក្ស	បាន	ចុរះ	មក	ឯ	អ្នក	រាល់	គានា	ទាំង	ម្ន	ដសចកតែី	ដឃ្រដៅ	ជា	ខ្លាំង	ដោយ	វា	ដឹង	

ថា	ដរេល	ដវល្	វា	ខលែី	ណាស់	»	(	វិវរណៈ	12:12	)	។

ដូដចានារះ	ដតើ	សាតាំង	ចំណាយ	ដរេលដវល្	វា	យា៉ាង	ដូច	ដមតែច	ដោយសារ	វា	ដឹង	ថា	វា	

គាមាន	ដរេល	សល់	ដ្ចើន	ដនារះ	?	សាវក	ដរេ្តុស	បាន	សរដសរ	ថា	«	ដ្ពារះ	អារក្ស	ដដល	ជា	

ខ្មាំងស្តូវ	របស់	អ្នក	រាល់	គានា	វា	ដតង	ដដើរ	្កដវល	ទាំង	្្្ឹម	ដូច	ជា	សិងហ	ដដើម្ី	នឹង	រក	អ្នក	

ណា	ដដល	វា	នឹង	្តបាក់	ដលប	បាន	»	(	ដរេ្តុសទី1	5:8	)	។

ដតើ	អវេី	ដៅ	ដដល	�ំរុញ	ចិតតែ	របស់	សាតាំង	?	វា	នឹង	គាមាន	រូបកាយ	ដ�ើយ	វា	នឹង	គាមាន	

ភរិយា	ឬ	្្ួសារ	ដទ	ដ្ើយ	វា	នឹង	គាមាន	អំណរ	ដ៏	ដពារដរេញ	ដ�ើយ	ដូដចានារះ	វា	ចង់	ឲ្យ	បុរស	

និង	្សតែី	ទាំងអស់	«	ម្ន	ទុកខេដវទនា	ដូច	វា	ដដរ	»	(	នីថ្វេទី2	2:27	)	។

ដគាលដៅ	របស់	អារក្យ	្ ឺ	យក	មនុស្ស	ទាំងអស់	គានា	ជារេិដសស	្ ឺ	អស់	អ្នក	ដដល	ម្ន	

សកាតានុរេល	ដ្ចើន	បំផុត	ក្នញងការ	ទទួល	បាន	សុភមងគល	អស់កល្	ជានិច្ច	។	វា	រេិត	ជា	

្ចដណន	នឹង	អស់	អ្នក	ដដល	កំរេុង	ដធវេើ	ដំដណើរ	ដៅដលើ	ផលែតូវ	ដឆ្ពរះ	ដៅ	រក	ភារេ	តដមកើង	ដ�ើង	។	

្រេរះ្ម្ីរ	បដ្ងៀន	ថា	សាតាំង	«	ដធវេើ	ស្ង្រម	ជាមួយ	នឹង	រេួក	បរិសុទ្ធ	ថន	្រេរះ	ដ្ើយ	

រេ័ទ្ធ�ុំវិញ	រេួកដ្	»	(	្.	និង	ស.	76:29	)	។

ស្ង្រម	ដដល	បាន	ចាប់ដផ្ើម	ដៅដលើ	សាថានសួ្៌	បនតែ	ម្ន	មក	ដល់	បច្ចញប្ន្ន	ដនរះ	។	

្បាកដ	ណាស់	ចមបាំង	ដនរះ	កំរេុង	ដ្ប	ជា	តាន	តឹង	ដ�ើង	ដោយសារ	រេួកបរិសុទ្ធ	ដរៀបចំ	ខលែលួន	

ស្ម្ប់	ការយាង	្ត�ប់	មក	វិញ	របស់	្រេរះអងគសដ្ង្ររះ	។

្បធាន	្រេិកហាំ	យ៉ង់	(	ឆ្នាំ	1801–77	)	បាន	រេយាករ	«	ថា	សាសានច្ក	ដនរះ	

នឹង	រីកសាយ	រុងដរឿង	រីកចដ្មើន	ដ្ើយ	កាន់ដត	ធំ	រី	ឯ	អំណាច	របស់	សាតាំង	ក៏	ដកើន	ដ�ើង	

ក្នញង	ក្មិត	ដូចគានា	ដដល	ដំណឹងល្អ	នឹង	រីកសាយ	ដៅក្នញង	ចំដណាម	្បជាជាតិ	ថន	ដផនដី	

ដនរះ	ដដរ	»	។ 3

ខ្ញំ	្ ិត	ថា	អ្នក	ទាំងអស់	យល់្សប	ថា	ការរេយាករ	ដនរះ	កំរេុង	បំដរេញ	ដៅដរេល	ដយើង	

ដ�ើញ	ដសចកតែីអា្កក់	បាន	ដ្�ៀត	ចូល	ក្នញង	សងគម	នានា	ថន	រេិភរេដល្ក	ដនរះ	។	្បធាន	

យាំង	បាន	បដ្ងៀន	ថា	ដយើង	្តូវ	សិកសា	អំរេី	ល្ិចកល	របស់	ម្រស្តូវ	ដដើម្ី	យក	

ឈ្នរះ	ដលើ	វា	។	ខ្ញំ	សូម	ដចកចាយ	យុទ្ធសា្សតែ	ជាក់ដសតែង	ចំនួន	បួន	របស់	សាតាំង	និង	

ដយាបល់	មួយ	ចំនួន	អំរេី	រដបៀប	ដដើម្ី	ទប់ទល់	នឹង	យុទ្ធសា្សតែ	ទាំងដនារះ	។

យុ្រ្ធសាម្ស្ររបស់សាតាំង

1.	ការល្បួង	។	អារក្ស	វា	អង់អាច	ណាស់	ដៅដរេល	វា	ោក់	្ ំនិត	ទុច្ចរិត	ដៅក្នញង	ចិតតែ	

របស់	ដយើង	។	្រេរះ្ម្ីរមរមន	បដ្ងៀន	ថា	សាតាំង	ខ្សឹប	្បាប់	្ ំនិត	ដដល	មិន	សាអាតស្អំ	

និង	មិន	ល្អ	ដ្ើយ	សាបដ្ពារះ	្ ំនិត	ដដល	ម្ន	មន្ិល	សង្ស័យ	។	វា	�ំរុញ	ចិតតែ	ដយើង	

មតែង	ដ្ើយ	មតែង	ដទៀត	ឲ្យ	ដធវេើ	តាម	ចំណង់	ដញៀន	ដ្ើយ	រីករាយ	នឹង	ភារេ	អតាមានិយម	និង	

ភារេដល្ភលន់	។	វា	រេុំ	ចង់	ឲ្យ	ដយើង	ទទួល	សារល់	ថា	្ំនិត	ទាំង	ដនរះ	ដកើត	មក	រេី	ណា	

ដ�ើយ	ដូដចានារះ	វា	ខ្សឹប	្បាប់	ថា	«	ខ្ញំ	មិនដមន	ជា	អារក្ស	ដទ	ដ្ិត	គាមាន	អារក្ស	ឯ	ណា	»	

(	នីថ្វេទី2	28:22	)	។

ដតើ	ដយើង	អាច	ទប់ទល់	នឹង	ការល្លួង	ផ្ទោល់	ដនរះ	ដោយ	រដបៀប	ណា	?	ឧបករណ៍	ដ៏	ម្ន	

្បសិទ្ធភារេ	បំផុត	មួយ	្ ឺ	ឲ្យ	សាតាំង	ដចញ	ឲ្យ	ឆ្ងាយ	។	ដនារះ	ជា	អវេី	ដដល	្រេរះដយស៊ូវ	បាន	

ដធវេើ	។

ដំដណើរដរឿង	ដៅក្នញង	្រេរះ្ម្ីរ	សញ្ញា	្ មេី	សតែី	រេី	្រេរះអងគសដ្ង្ររះ	្ ង់ដៅ	ដលើ	ភ្នំ	ថន	ការល្លួង	

្ឺ	ម្ន	្បដយា�ន៍	ណាស់	។	បនាទោប់	រេី	ការល្លួង	នីមួយៗ	ដដល	អារក្ស	បាន	ល្លួង	្ទង់	

្រេរះដយស៊ូវ	បាន	ដ្បើ	ដស្នៀត	ការពារ	រេីរ	�ំហាន	៖	ទីមួយ	្ទង់	បាន	បញ្ជា	ឲ្យ	សាតាំង	

ចាកដចញ	ដ្ើយ	ដ្កាយ	មក	្ទង់	បាន	ដក្សង់	ខ្ម្ីរ	។

ខ្ញំ	សូម	ផតែល់	ឧទា្រណ៍	មួយ	ដល់	អ្នក	៖	្រេរះដយស៊ូវ	បាន	បង្រប់	ថា	«	ដន	សាតាំង	

ចូរ	ឯង	្ យ	ដចញ	រេី	ដយើង	ដៅ	ដ្ិត	ម្ន	ដសចកតែី	ដចង	ទុក	មក	ថា	ឯង	្តូវ	ថាវាយ	បងគំ	

ដល់	្រេរះអម្ចាស់	ជា	្រេរះ	ថន	ឯង	ដ្ើយ	្តូវ	ដគាររេ	ដល់	្ទង់	ដត	មួយ	្រេរះអងគ	ប៉ុដណាណរះ	»	

(	ម្៉ាថាយ	4:10	)	។	ខ្ម្ីរ	បនាទោប់	កត់្តា	ថា	«	ដូដច្នរះ	អារក្ស	ក៏	្ យ	ដចញ	រេី	្ទង់	

ដៅ	រួច	ម្ន	រេួក	ដទវតា	មក	បដ្មើ	្ទង់	»	(	ម្៉ាថាយ	4:11	)	។	ដស្នៀត	ការពារ	របស់	

្រេរះអងគសដ្ង្ររះ	ម្ន	្បសិទ្ធភារេ	ណាស់	!

�ីវ្បវតតែិ	របស់	្បធាន	្ុីដប៊ីរ	ដច	្កានតែ	(	1856–1945	)	ផតែល់	ការយល់ដឹង	អំរេី	

រដបៀប	ដដល	្បធាន	្កានតែ	បាន	ទប់ទល់	នឹង	អារក្យ	កាល	ដៅ	រេី	ដកមេង	។	ដៅដរេល	្បធាន	

្កានតែ	បាន	ដឹង	ថា	សាតាំង	កំរេុង	ខ្សឹប	្បាប់	ដល្ក	ដោយ	រេយាយាម	បណតាតរះ	ភារេសង្ស័យ	

ដៅក្នញង	ចិតតែ	របស់	ដល្ក	ដនារះ	ដល្ក	បាន	និយាយ	ដោយ	្សួល	ដ្ើយ	ខ្លាំងៗ	ថា	

«	អារក្ស	ដអើយ	ចូរ	បិទ	ម្ត់	ឯង	ដៅ	»	។ 4

អ្នក	ម្ន	សិទ្ធ	្បាប់	សាតាំង	ឲ្យ	ចាកដចញ	ដៅដរេល	អ្នក	�ួប	នឹង	ការល្លួង	។	

្រេរះ្ម្ីរ	បដ្ងៀន	ថា	«	តស៊ូ	នឹង	អារក្ស	វិញ	ចុរះ	ដនារះ	វា	នឹង	រត់	ដចញ	រេី	អ្នក	រាល់គានា	ដៅ	»	

(	យា៉ាកុប	4:7	)	។

ដស្នៀត	ការពារ	ដផ្សង	ដទៀត	របស់	្រេរះអងគសដ្ង្ររះ	្ ឺ	ដក្សង់	ខ្ម្ីរ	។	ម្ន	អំណាច	ដ៏	

ខ្លាំង	អសាចារ្យ	ក្នញង	ការទដន្ញ	ខ្ម្ីរ	ដូច	្រេរះដយស៊ូវ	បាន	ដធវេើ	។	ខ្ម្ីរ	អាច	កាលាយ	ជា	អាវុធ	

្គាប់	រំដសវ	ខ្ង	វិញ្ញាណ	។

ដៅដរេល	អ្នក	្តូវបាន	ល្លួង	ដនារះ	អ្នក	អាច	សូ្ត	បញ្ញតតែិ	ដូចជា	«	ចូរ	ឲ្យ	នឹក	ចាំ	រេី	

ថ្ងៃ	ឈប់	ស្ម្ក	ដដើម្ី	ដញក	ថ្ងៃ	ដនារះ	ដចញ	ជា	បរិសុទ្ធ	ចូរ	អ្នក	រាល់	គានា	្សឡាញ់	រេួក	

ខ្មាំងស្តូវ	ឬ	សូម	ឲ្យ	្ ុណធម៌	តុបដតង	្ ំនិត	អ្នក	ដោយ	ឥត	ឈប់	ឈរ	ដ�ើយ	»	

(	និកខេមនំ	20:8,	លូកា	6:27,	្.	និង	ស.	121:45	)	។	អំណាច	ថន	្រេរះ្ម្ីរ	រេុំ	

្គាន់ដត	បំភ័យ	សាតាំង	ប៉ុដណាណរះ	ដទ	វា	ដ្ម	ទាំង	យាង	្រេរះវិញ្ញាណ	មក	្ ង់	ដៅក្នញង	ចិតតែ	

របស់	ដយើង	បញ្ជាក់	ដល់	ដយើង	ដ្ើយ	រេ្ងឹង	ដយើង	្បឆ្ំង	ទាស់	នឹង	ការល្លួង	ផងដដរ	។
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2.	ការកុហក	និង	ការបោកបប្ឆោត	។	្រេរះ្ម្ីរ	ដបើក	សដមតែង	ថា	សាតាំង	្ ឺ	

ជា	«	បិតា	ថន	ដសចកតែីកុ្ក	»	(	នីថ្វេទី2	9:9	)	។	ចូរ	កុំ	ដ�ឿ	វា	ដៅដរេល	វា	ខ្សឹប	សារ	

ដូចជា	«	អ្នក	មិន	ធាលាប់	ដធវេើ	អវេី	ដដល	្តឹម្តូវ	ដ�ើយ	អ្នក	ម្ន	អំដរេើ	បាប	ខ្លាំង	ដដល	មិន	អាច	

អភ័យដទាស	ឲ្យ	បាន	ដ�ើយ	អ្នក	នឹង	មិន	ផ្លាស់បតែតូរ	ដ�ើយ	គាមាន	នរណា	ម្នាក់	ខវេល់ខ្វាយ	នឹង	

អ្នក	ដទ	និង	អ្នក	គាមាន	ដទរេដកាសល្យ	អវេី	ដ�ើយ	»	។

ការកុ្ក	ដផ្សង	ដទៀត	ដដល	វា	ដ្បើ	ជា	ដរឿយៗ	ដនារះ	ម្ន	ដូច	ជា	«	យា៉ាង	ដហាច	

ណាស់	អ្នក	្តូវ	សាកល្ង	អវេីៗ	្្ប់	យា៉ាង	សូម្ី	ដត	មតែង	ក៏	បាន	ដដរ—ដដើម្ី	ទទួល	បាន	

បទរេិដសាធន៍	រេី	វា	។	ដធវេើ	វា	ដត	មតែង	វា	នឹង	មិន	ដធវេើ	ឲ្យ	អ្នក	ដ្គារះ	ថានាក់	ដទ	»	។	ដរឿង	សម្ងាត់	

ដថាកទាប	ដដល	វា	រេុំ	ចង់	ឲ្យ	អ្នក	ដឹង	ដនារះ	្ ឺ	ថា	អំដរេើ	បាប	្ ឺ	ដញៀន	។

ការកុ្ក	ដ៏	ម្ន	្បសិទ្ធភារេ	ដផ្សង	ដទៀត	ដដល	សាតាំង	នឹង	រេយាយាម	្បាប់	អ្នក	ដនារះ	

្ឺ	ដបប	ដនរះ	៖	«	មនុស្ស	្្ប់	គានា	ដធវេើ	ដរឿង	្ ្នឹង	។	វា	មិន	អី	ដទ	»	។	វា	មិនដមន	អត់	បញ្ហា	ដនារះ	

ដទ	!	ដូដច្នរះ	សូម	្បាប់	ដៅ	អារក្ស	វិញ	ថា	អ្នក	មិន	ចង់ដៅ	ន្រ	ដទដ�សាទោល—ដបើ	ដទារះបី	ជា	

មនុស្ស	ដផ្សង	ដទៀត	នឹង	ដៅ	ន្រ	ដនារះ	កតែី	។

ដទារះបី	ជា	សាតាំង	នឹង	កុ្ក	អ្នក	កតែី	អ្នក	អាច	រេឹងដផ្អក	ដលើ	្រេរះវិញ្ញាណ	ឲ្យ	្បាប់	អ្នក	

អំរេី	ដសចកតែីរេិត	។	មូលដ្តុដនារះ	ដ្ើយ	ដដល	អំដណាយទាន	្រេរះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្ធ	

ចាំបាច់	ខ្លាំង	ណាស់	។

អារក្ស	្តូវបាន	ដៅ	ថា	«	អ្នកដបាក	បដញ្ឆោត	ដ៏	អសាចារ្យ	»	។ 5	វា	រេយាយាម	ដកលែង	បនលែំ	

្្ប់	ដគាលការណ៍	រេិត	ទាំងអស់	ដដល	្រេរះអងគសដ្ង្ររះ	បាន	បង្ហាញ	។

ចូរចងចាំ	ថា	ការដកលែង	បនលែំ	រេុំ	ដូច	គានា	នឹង	ការផ្ញយ	ដ�ើយ	។	រេណ៌-ស	ផ្ញយ	នឹង	

រេណ៌	ដ្មា	ប៉ុដនតែ	ការដកលែងបនលែំ	របស់	រេណ៌-ស	អាច	ជា	រេណ៌	រាង	ស	ឬ	រេណ៌	្បដផរះ	។	

ការដកលែងបនលែំ	ម្ន	លកខេណៈ	្បហាក់្បដ្ល	នឹង	ការរេិត	ដដើម្ី	ដបាក	បដញ្ឆោត	មនុស្ស	

ដដល	គាមាន	ការសង្ស័យ	។	វា	ជា	អវេី	ដដល	្សដដៀង	នឹង	វត្ថញ	ល្អៗ	ដ្ើយ	ដូចជា	្កោស	្បាក់	

ដកលែងកាលាយ	ដដរ	វា	គាមាន	តថមលែ	អវេី	ទាំងអស់	។	ខ្ញំ	សូម	បង្ហាញ	ដល់	អ្នក	។

ការដកលែងបនលែំ	មួយ	របស់	សាតាំង	អំរេី	ដសចកតែី�ំដនឿ	ដនារះ	្ ឺ	ការដ�ឿ	ដបក	ដ្វេង	។	

ការដកលែងបនលែំ	របស់	វា	អំរេី	ដសចកតែី្សឡាញ់	ដនារះ	្ ឺ	តដ្មក	សដ្មើប	។	វា	ដកលែងបនលែំ	រេួក	

បរេវេ�ិតភារេ	ដោយ	ការដណនាំ	អំរេី	ឧបាយកល្	ដផ្នក	សង្	ដ្ើយ	វា	ដកលែង	ដធវេើ	្តាប់	តាម	
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អរេ្តូតដ្តុ	របស់	្រេរះ	តាម	មដធយាបាយ	ថន	រេួក	អាប	ធមេប់	។

អាពា្៍រេិពា្៍	រវាង	បុរស	ម្នាក់	និង	្សតែី	ម្នាក់	្តូវបាន	ដតងតាំង	ដ�ើង	ដោយ	្រេរះ	

ប៉ុដនតែ	អាពា្៍រេិពា្៍	ដភទ	ដូច	គានា	្ ឺ	្គាន់ដត	ជា	ការដកលែងបនលែំ	ដត	ប៉ុដណាណរះ	។	វា	រេុំ	បដងកើត	ឲ្យ	

ម្ន	កូនដៅ	និង	ភារេតដមកើងដ�ើង	ដ�ើយ	។	ដទារះបីជា	ការដកលែង	ដធវេើ	តាម	របស់	វា	ដបាក	

បដញ្ឆោត	មនុស្ស	ជាដ្ចើន	កតែី	អវេី	ទាំង	ដនារះ	រេុំ	ដមន	ជា	ការរេិត	ដ�ើយ	។	វា	រេុំ	អាច	នាំ	មក	នូវ	

សុភមងគល	ដ៏	ដៅ	អស់កល្	ជានិច្ច	បាន	ដ�ើយ	។

្រេរះ	បាន	្រេម្ន	ដយើង	អំរេី	ការដកលែងបនលែំ	ដៅ	ក្នញង	ដគាលលទ្ធិ	និង	ដសចកតែី	សញ្ញា	។	

្ទង់	ម្ន	បន្តូល	ថា	«	អវេី	ដដល	រេុំ	បាន	សាអាង	ដ�ើង	ដនារះ	រេុំ	ដមន	មក	រេី	្រេរះ	ដទ	ដត	មក	រេី	

ដសចក្ី	ងងឹត	វិញ	»	(	្.	និង	ស.	50:23	)	។

3.	ការទាស់ទែងគ្នា	។	សាតាំង	្ ឺ	ជា	បិតា	ថន	ការទាស់ដទង	គានា	។	្រេរះអងគសដ្ង្ររះ	

បដ្ងៀន	ថា	«	វា	ចាក់រុក	ចិតតែ	មនុស្ស	ឲ្យ	ម្ន	កំ្ឹង	ទាស់	ដទង	នឹង	គានា	ដៅ	វិញ	ដៅ	មក	»	

(	នីថ្វេទី	3	11:29	)	។

អារក្ស	បាន	ដឹង	រេី	បទរេិដសាធន៍	ជា	ដ្ចើន	សតវត្សរ៍	ដ្ើយ	ថា	ទីណា	ម្ន	ការទាស់	

ដទង	គានា	ដនារះ	្រេរះវិញ្ញាណ	ថន	្រេរះអម្ចាស់	នឹង	យាង	ដចញ	រេី	ទីដនារះ	។	តាំង	រេី	វា	បាន		

ល្លួង	កាអ៊ីន	ឲ្យ	សម្លាប់	ដអបិល	មក	សាតាំង	ម្ន	ឥទ្ធិរេល	ដលើ	�ដម្លារះ	រវាង	បងប្អតូន	

បដងកើត	។	វា	ក៏	ចាក់រុក	ឲ្យ	ម្ន	បញ្ហា	ដៅក្នញង	អាពា្៍រេិពា្៍	ក្នញង	ចំដណាម	សម្�ិក	

	វួដ	និង	ថដ្ូ	អ្នក	ផ្សរេវេផសាយ	សាសនា	។	វា	រីករាយ	ដដើម្ី	ដ�ើញ	មនុស្ស	ល្អៗ	ដោលារះ		

គានា	។	វា	រេយាយាម	ចាប់ដផតែើម	ឲ្យ	្្ួសារ	ម្ន	�ដម្លារះ	រេីមុន	ដៅ	្រេរះវិហារ	ដៅ	ថ្ងៃ	អាទិត្យ	

រេីមុន	រា្តី	�ួប�ុំ	្កុម្្ួសារ	នា	យប់	ថ្ងៃ	ច័ន្	និង	្្ប់	ដរេល	ដដល	្ ូសាវាមី	ភរិយា	ដ្គាង	

ដៅ	ចូលរួម	សម័យ	្ប�ុំ	ដៅ	្រេរះវិហារ	បរិសុទ្ធ	។	ដរេលដវល្	របស់	វា	អាច	ទាយ	ទុក	ជា	

	មុន	បាន	។

ដៅដរេល	ម្ន	�ដម្លារះ	ដៅក្នញង	ផ្រះ	ឬ	កដនលែង	ដធវេើការ	របស់	អ្នក	ចូរ	ឈប់	ជា	បនាទោន់	នូវ	អវេី	

ដដល	អ្នក	កំរេុង	ដធវេើ	ដ្ើយ	រេយាយាម	ផ្សរះផសា	គានា	វិញ	។	វា	រេុំ	សំខ្ន់	ថា	នរណា	ជា	នាំ	អាទិ៍	

ដនារះ	ដ�ើយ	។

ជាដរឿយៗ	�ដម្លារះ	ដកើត	ដ�ើង	មក	រេី	ការដសវេងរក	កំ្ុស	គានា	។	យ៉ូដសប	ស៊មេីធ	បាន	

បដ្ងៀន	ថា	«	អារក្ស	បដញ្ជារ	ដយើង	ថា	ដយើង	សុចរិត	ណាស់	ដៅដរេល	ដយើង	ដផ្តាត	ដលើ	

កំ្ុស	របស់	មនុស្ស	ដថទ	ដនារះ	»	។ 6	ដៅដរេល	អ្នក	្ ិត	អំរេី	វា	ដនារះ	ការ្ិត	ថា	ខលែលួន	សុចរិត	

្ឺ	្គាន់ដត	ជា	ការដកលែងបនលែំ	អំរេី	ដសចកតែីសុចរិត	រេិត្បាកដ	ប៉ុដណាណរះ	។

សាតាំង	ចូលចិតតែ	ដធវេើ	ឲ្យ	ការទាស់ដទង	គានា	រីករាល	ោល	ដៅក្នញង	សាសនាច្ក	។	វា	

�ំនាញ	ក្នញងការ	ចង្អញល	ឲ្យ	ដ�ើញ	កំ្ុស	របស់	ថានាក់	ដឹកនាំ	សាសនាច្ក	។	យ៉ូដសប	

ស៊មេីធ	បាន	្រេម្ន	រេួកបរិសុទ្ធ	ថា	ការចាប់ដផតែើម	ដៅ	រក	ការក្ត់	សាសនា	្ ឺ	ការបាត់បង់	

ទំនុកចិតតែ	ដលើ	ថានាក់	ដឹកនាំ	សាសនាច្ក	។ 7

ឯកសារ	របស់	រេួក	្បឆ្ំង	នឹង	រេួកមរមន	ភា្	ដ្ចើន	ដផ្តាត	ដៅដលើ	ការកុ្ក	អំរេី	

អតតែចរិត	របស់	យ៉ូដសប	ស៊មេីធ	។	ម្រ	ស្តូវ	ខិតខំ	យា៉ាង	ខ្លាំង	ដដើម្ី	បនាទោបបដនាថាក	

កិតតែិយស	របស់	យ៉ូដសប	ដ្ពារះ	សារលិខិត	ថន	ការសាតារ	ដ�ើងវិញ	ដផ្អក	ដៅដលើ	ដំដណើរ	

ដរឿង	របស់	រេយាការី	សតែី	រេី	អវេី	ដដល	បាន	ដកើត	ដ�ើង	ដៅក្នញង	ថ្រេ	រេិសិដ្ឋ	។	អារក្ស	កំរេុង	ខិតខំ	

កាន់ដត	ខ្លាំង	ដ�ើង	នា	ដរេល	បច្ចញប្ន្ន	ដនរះ	ជាង	ដរេល	មុនៗ	ដៅ	ដទៀត	ដដើម្ី	ដធវេើឲ្យ	សម្�ិក	

ម្ន	ចមងៃល់	អំរេី	ទីបនាទោល់	របស់	រេួកដ្	អំរេី	ការសាតារ	ដ�ើង	វិញ	។

ដៅ	�ំនាន់	ដំបូង	ថន	ការ	កាន់	កាប់	្តួត	្តា	របស់	ដយើង	ដនរះ	រេួកបងប្អតូន្បុសកាន់ប

រេវេ�ិតភារេមួយចំនួនម្នវិប្ដិសារីដដល	រេុំ	បាន	បនតែ	ដសាមារះ្តង់	ចំដពារះ	រេយាការី	។	ក្នញង	

ចំដណាម	ដនារះ	ម្ន	ម្នាក់	ដោមារះ	ថ�ម្៉ាន	អ៊ី	ចនសុន	ដដល	្តូវបាន	កាត់	កាល	ដចញ	

រេី	សាសនាច្ក	ដោយសារ	ដត	ទដងវេើ	ដដល	ឥត	សុចរិត	។	ដ្កាយ	មក	ដោយ	្តូវ	ដចញ	រេី	

សាសនាច្ក	គាត់	បាន	ទួញយំ	ដូដច្នរះ	ថា	៖	«	ខ្ញំ	ស៊ូ	នឹង	កាត់	ថដ	សាតាំ	របស់	ខ្ញំ	ដបារះ	ដចាល	

្បសិនដបើ	ខ្ញំ	នឹង	ដ�ឿ	វា	មតែង	ដទៀត	។	រេីមុន	ខ្ញំ	ដពារដរេញ	ដោយ	អំណរ	និង	ភារេរីករាយ	។	

ខ្ញំ	ម្ន	សុបិន	្ ួរ	ឲ្យ	ដរេញ	ចិតតែ	ណាស់	។	ដៅដរេល	ខ្ញំ	ដ្កាក	រេី	ដំដណក	ដរេល	្រេឹក	ដ�ើង	

វិញ្ញាណ	របស់	ខ្ញំ	ម្ន	កតែី	រីករាយ	។	ខ្ញំ	ម្ន	ចិតតែ	សបបាយ	ទាំង	យប់	ទាំង	ថ្ងៃ	ដពារដរេញ	

ដោយ	ភារេសុខសានតែ	និង	អំណរ	្រេមទាំង	ម្ន	អំណរ្ុណ	។	ប៉ុដនតែ	ឥ�តូវ	ដនរះ	វា	ដ្ប	ជា	

ងងឹត	សូន្យ	ឈឹង	ម្ន	ដត	ការឈឺចាប់	ដសាកដៅ	ដវទនា	ជា	ខ្លាំង	រេន់	ដរេក	។	ដ្ពារះ	ខ្ញំ	រេុំ	

ដដល	បាន	យល់	រេី	្គា	រីករាយ	ដ�ើយ	»	។ 8

សូម	្ ិត	អំរេី	ពាក្យ	សមតែី	ទាំងដនារះ	។	ពាក្យ	សមតែី	ទាំង	ដនារះ	្ ួរដត	ជា	ការ្រេម្ន	មួយ	

ដល់	សម្�ិក	សាសនាច្ក	ទាំងអស់	។

អ្កអា�្ ឹងកផអែកច�ើព្រះវិញ្ញាេឲ្យពរោប់

អ្កអុំ្ពីចស�ក្ពី្ិត។មូ�ចហតុចន្រះ

ចហើយកដ�អុំចោយទានព្រះវិញ្ញាេ

បរិសុ�្ធចាុំរោ�់ខាលាុំងោស់។
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ខ្ញំ	ជា	អ្នក	ដ្បចិតតែដ�ឿ	ចូល	សាសនាច្ក	។	ខ្ញំ	បាន	

្�មុ�	ទឹក	កាល	ខ្ញំ	អាយុ	23	ឆ្នាំ	ជា	យុវម�្ិមវ័យ	

ដដល	កំរេុង	ដរៀន	ដផ្នក	ដវ�ជសា្សតែ	ដៅ	រដ្ឋ	អារី្្សតូណា	

ស.រ.អា.	។	ខ្ញំ	ដឹង	ជា	មុន	អំរេី	រដបៀប	ដដល	សាតាំង	ល្លួង	

សាសនា្ន់ការី	ឲ្យ	យល់	្ច�ំ	និង	បំបាក់	ទឹកចិតតែ	រេួកដ្	

ដៅដរេល	រេួកដ្	កំរេុង	ដសវេងរក	ដសចកតែីរេិត	។

ក្នញង	អំ�ញង	ដរេល	យុវវ័យ	របស់	ខ្ញំ	ខ្ញំ	បាន	ដមើល	្ ំរូជា	

ដ្ចើន	របស់	មិតតែភកតែិ	ដដល	ជា	រេួក	បរិសុទ្ធ	ថ្ងៃ	ចុងដ្កាយ	។	

ខ្ញំ	ម្ន	ការដកាត	សរដសើរ	ចំដពារះ	រដបៀប	ដដល	រេួកដ្	បាន	

្ប្រេឹតតែ	ដៅក្នញង	�ីវិត	របស់	ខលែលួន	។	ខ្ញំ	បាន	សដ្មច	ចិតតែ	ដរៀន	

បដន្ថម	ដទៀត	អំរេី	សាសនាច្ក	ប៉ុដនតែ	ខ្ញំ	រេុំ	ចង់	្បាប់	នរណា	

ម្នាក់	ថា	ខ្ញំ	កំរេុង	ដរៀន	អំរេី	សាសនា	រេួកមរមន	ដ�ើយ	។	

ដដើម្ី	ដ្ច	រេី	សម្ពធ	ផលែតូវ	ចិតតែ	រេី	សំណាក់	មិតតែភកតែិ	របស់	ខ្ញំ	ដនារះ	

ខ្ញំ	បាន	សដ្មច	ចិតតែ	ដធវេើ	ការ្សាវ្ជាវ	អំរេី	សាសនា	ដនរះ	ដត	

ម្នាក់	ឯង	។

ដរឿង	ដនរះ	ដកើត	ដ�ើង	ជា	ដ្ចើន	ឆ្នាំ	មុន	ម្ន	អ៊ិនដធើរដណត	

ដូដច្នរះ	ខ្ញំ	បាន	ដៅ	បណាណល័យ	សាធារណៈ	។	ខ្ញំ	បាន	ដ�ើញ	

្រេរះ្ម្ីរ	មរមន	មួយ	កបាល	និង	ដសៀវដៅ	មួយ	កបាល	ដទៀត	

ដដល	ម្ន	ចំណង	ដ�ើង	ថា A Marvelous Work 
and a Wonder	ដដល	និរេន្ធ	ដោយ	ដអលដឌើរ	�ឺ្្គង់	

រីឆ្ដ	(	1886–1983	)	ក្នញង	កូរ៉ុម	ថន	រេួកសាវក	ដប់រេីរ	

នាក់	។	ខ្ញំ	បាន	ចាប់ដផតែើម	អាន	ដសៀវដៅ	ទាំង	ដនរះ	ដោយ	ម្ន	

បំណង	្បាថានា	យា៉ាង	ខ្លាំង	ដ្ើយ	ខ្ញំ	បាន	ដ�ើញ	ថា	ដសៀវដៅ	

ទាំង	ដនារះ	បំផុស	្ ំនិត	ខ្ញំ	។

អំ�ញង	ដរេល	ដដល	ចិតតែ	របស់	ខ្ញំ	ចង់	ដរៀន	បដន្ថម	ដទៀត	

ដនារះ	សាតាំង	បាន	ចាប់ដផតែើម	ខ្សឹប	ោក់	្តដចៀក	ខ្ញំ	។	វា	

បាន	្បាប់	ខ្ញំ	ថា	ដដើម្ី	ម្ន	ភារេ	្តឹម្តូវ	ទាំង្សុង	ដនារះ	

បាន	អដញជើញ	ខ្ញំ	ឲ្យ	ដៅ	សួរសុខទុកខេ	នាង	ដៅ	រដ្ឋ	យូថា្៍	ដោយ	សនយា	ថា	ខ្ញំ	នឹង	ចូលចិតតែ	

ការដធវេើ	ដំដណើរ	ដមើល	ដទសភារេ	ដ៏	សាអាត	ដនារះ	។	នាង	រេុំ	ដឹង	ដសារះ	ថា	ខ្ញំ	កំរេុង	សិកសា	អំរេី	

សាសនាច្ក	របស់	នាង	ដោយ	សម្ងាត់	ដនារះ	ដ�ើយ	។

ខ្ញំ	បាន	្រេម	ទទួល	ការអដញជើញ	ដនារះ	។	មិតតែ	របស់	ខ្ញំ	បាន	ផតែល់	ដយាបល់	ថា		

ដយើង	ដៅ	ទី្កុង	សលត៍	ដលក	ដដើម្ី	ដៅ	ដលង	វិសាលោឋាន	ថន	្រេរះវិហារ	បរិសុទ្ធ	។		

គាត់	ម្ន	ចិតតែ	រំដភើប	ចំដពារះ	ចដមលែើយ	ដ៏	រំដភើបរីករាយ	របស់	ខ្ញំ	។	នាង	រេុំ	ដឹង	ថា	ខ្ញំ	

ចាប់	អារមមេណ៍	ខ្លាំង	ប៉ុណាណ	ដ�ើយ	ក្នញង	ការដរៀន	ដសចកតែីរេិត	អំរេី	យ៉ូដសប	ស៊មេីធ	និង	

ការសាតារដ�ើងវិញ	។

ស៊ិដស្ើរ	ដដល	ជា	អ្នកផ្សរេវេផសាយសាសនា	ដៅ	វិសាលោឋាន	ថន	្រេរះវិហារ	បរិសុទ្ធ	

រេិតជា	�ំនួយ	ដ៏	ធំ	។	រេួកដ្	បាន	ដ្លែើយ	សំណួរ	ជា	ដ្ចើន	ដដល	ខ្ញំ	ម្ន	ដោយ	រេុំ	បាន	ររេឹង	

ទុក	។	ទីបនាទោល់	របស់	រេួកដ្	ម្ន	ឥទ្ធិរេល	ដលើ	ខ្ញំ	ចំដពារះ	«	សង្ស័យ	មន្ិល	[	របស់	

ខ្ញំ	្តូវដត	អាន	ឯកសារ	នានា	ដដល	រេួក	អ្នក	រិរះ្ន់	អំរេី	សាសនាច្ក	ដនរះ	បាន	សរសរ	

ផងដដរ	។	ខ្ញំ	បាន	្ត�ប់	ដៅ	បណាណល័យ	សាធារណៈ	ដនារះ	វិញ	ដ្ើយ	ចាប់ដផតែើម	រកដមើល	

ឯកសារ	ទាំងដនារះ	។	្បាកដណាស់	ខ្ញំ	បាន	រកដ�ើញ	ដសៀវដៅ	មួយ	ដដល	បាន	សរដសរ	

បនាទោបបដនាថាក	កិតតែិយស	របស់	យ៉ូដសប	សមេ៊ីធ	។

ការអាន	ដសៀវដៅ	ដដល	្បឆ្ំង	នឹង	រេួក	មរមន	ដនារះ	បាន	ដធវេើ	ឲ្យ	ខ្ញំ	ម្ន	ចិតតែ	

្ចបូក្ចបល់	។	ខ្ញំ	បាន	បាត់បង់	វិញ្ញាណ	និង	ឥទ្ធិរេល	ដផ្អមដលហម	ដដល	បាន	ដឹកនាំ	

ក្នញងការ្សាវ្ជាវ	របស់	ខ្ញំ	ដនារះ	។	ខ្ញំ	ដ្ប	ជា	ម្ន	ចិតតែ	សមេញ្សាមាញ	ដ្ើយ	ដស្ើរដត	ដបារះបង់	

ការដសវេងរក	ដសចកតែីរេិត	របស់	ខ្ញំ	ដចាល	។	ខ្ញំ	បាន	អធិសាឋាន	ទូល	សូម	ចដមលែើយ	អំ�ញង	

ដរេល	អាន	ឯកសារ	ដដល	សរដសរ	្បឆ្ំង	នឹង	រេួក	មរមន	ដនារះ	។

ខ្ញំ	ម្ន	ការភាញាក់ដផ្អើល	ណាស់	មិតតែភកតែិ	របស់	ខ្ញំ	កាល	ដរៀន	ដៅ	វិទយាល័យ	បាន	ទូរសរេ្	

មក	ខ្ញំ	ដដល	ដរេល	ដនារះ	គាត់	កំរេុង	ដរៀន	ដៅ	សាកលវិទយាល័យ	្រេិកហាំ	យ៉ង់	។	នាង	 រូប
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ខ្ញំ	]	» 9	ដ្ើយ	ដសចកតែី�ំដនឿ	របស់	ខ្ញំ	បាន	ចាប់ដផតែើម	រីកចដ្មើន	ដ�ើង	។	អំណាច	ថន	

ទីបនាទោល់	ដ៏	ដសាមារះសរ	រេុំ	អាច	្តូវ	បាន	ដមើល	្សាល	បាន	ដ�ើយ	។

មិតតែ	របស់	ខ្ញំ	ក៏	បាន	ដចកចាយ	ទីបនាទោល់	របស់	នាង	ដល់	ខ្ញំ	ដ្ើយ	បាន	អដញជើញ	

	ខ្ញំ	ឲ្យ	អធិសាឋាន	រួច	សួរ	ដល់	្រេរះ	ថា	ដតើ	សាសនាច្ក	ដនរះ	រេិត	ដដរ	ឬ	ដទ	។	ដៅ	តាមផលែតូវ	

ដរេល	�ិរះ	ឡាន	្ត�ប់	មក	រដ្ឋ	អារី្្សតូណា	វិញ	ខ្ញំ	បាន	ចាប់ដផតែើម	អធិសាឋាន	ដោយ	

ដសចកតែី�ំដនឿ—ជា	ដលើក	ដំបូង	«	ដោយ	ចិតតែ	ដសាមារះសរ	្ឺ	ដោយ	ដសាមារះ	អស់	រេី	ចិតតែ	»	

(	មរ៉ូថណ	10:4	)	។	ដៅដរេល	ដធវេើ	ដំដណើរ	ដនារះ	ឡាន	របស់	ខ្ញំ	ទាំងមូល	ហាក់បី	ដូច		

ជា	ដពារដរេញ	ដោយ	រេនលែឺ	។	ខ្ញំ	បាន	ដរៀន	ដោយ	ខលែលួន	ឯង	ថា	រេនលែឺ	អាច	បដណតាញ	នូវ		

ភារេងងឹត	ដចញ	។

បនាទោប់មក	ខ្ញំ	បាន	សដ្មច	ចិតតែ	្�មុ�ទឹក	អារក្ស	បាន	ោក់	ឧបស្គ	ជា	ដលើក	

ចុងដ្កាយ	មួយ	ដទៀត	។	វា	បាន	ចាក់	រុក	្្ួសារ	របស់	ខ្ញំ	ដធវេើ	ឲ្យ	រេួកដ្	ដធវេើ	អវេី	្្ប់	យា៉ាង	ក្នញង	

អំណាច	របស់	រេួកដ្	ដដើម្ី	បង្អាក់	ចិតតែ	ខ្ញំ	ដ្ើយ	រេួកដ្	បដិដសធ	មិន	ចូល	រួម	រេិធីបុណ្យ	

្�មុ�	ទឹក	របស់	ខ្ញំ	ដ�ើយ	។

ដទារះជា	យា៉ាង	ណា	ខ្ញំ	បាន	្�មុ�	ទឹក	ដ្ើយ	ដោយ	សន្សឹមៗ	រេួកដ្	បាន	ទន់ចិតតែ	។	

រេួកដ្	បាន	�ួយ	ខ្ញំ	ដសវេងរក	រេង្ស្បវតតែិ	របស់	ខ្ញំ	។	រេីរបីឆ្នាំ	ដ្កាយ	មក	ខ្ញំ	បាន	្�មុ�ទឹក	

ប្អតូន្បុស	របស់	ខ្ញំ	។	ឥ�តូវ	ដនរះ	មិតតែភកតែិ	ដដល	បាន	អដញជើញ	ខ្ញំ	ឲ្យ	ដៅ	សួរសុខទុកខេ	នាង	ដៅ	

រដ្ឋ	យូថា្៍	កាលាយ	ជា	ភរិយា	របស់	ខ្ញំ	។

4.	ការោក់	ែឹកចិត្ត	។	សាតាំង	ដ្បើ	ឧបករណ៍	ដនរះ	យា៉ាង	ម្ន	្បសិទ្ធភារេ	ដលើ	

រេួកបរិសុទ្ធ	ដសាមារះ្តង់	ជា	ដ្ចើន	ដៅដរេល	វិធី	ដផ្សងៗ	ដទៀត	បរា�័យ	។	ស្ម្ប់	ខ្ញំ	

ដៅដរេល	ខ្ញំ	ចាប់ដផតែើម	ម្ន	អារមមេណ៍	បាក់	ទឹកចិតតែ	ដនារះ	ខ្ញំ	បាន	្ ិត	ថា	ដតើ	នរណា	ដដល	

កំរេុង	រេយាយាម	ដធវេើ	ឲ្យ	ខ្ញំ	បាក់	ទឹកចិតតែ	។	ការដធវេើ	ដបប	ដនរះ	ដធវេើ	ឲ្យ	ខ្ញំ	ម្ន	ចិតតែ	រីករាយ	ដ�ើង—្ឺ	

្គាន់ដត	ដធវេើ	ដ�ើង	ដដើម្ី	ស្អប់ដខ្ើម	អារក្ស	ប៉ុដណាណរះ	។

ជាដ្ចើន	ឆ្នាំ	កនលែង	មក	ដ្ើយ	្បធាន	ដប៊នសឹន	បាន	ដ្លែង	សុន្រកថា	មួយ	ដដល	ម្ន	

ចំណង	ដ�ើង	ថា	«	ចូរ	កុំ	អស់	សង្ឹម	»។	ដៅក្នញង	សុន្រកថា	ដ៏	ចបាស់ល្ស់	ដនារះ	ដល្ក	

បាន	្រេម្ន	ថា	«	សាតាំង	កំរេុង	បដងកើន	ការរេយាយាម	យក	ឈ្នរះ	ដលើ	រេួកបរិសុទ្ធ	ដោយ	

ដធវេើ	ឲ្យ	រេួកដ្	អស់	សង្ឹម	បាក់	ទឹកចិតតែ	រងទុកខេ	និង	្គាំ្គា	ក្នញង	ចិតតែ	»	។ 10	្បធាន	

ដប៊នសឹន	បាន	�ំរុញ	ឲ្យ	សម្�ិក	សាសនាច្ក	្បុង្បយ័ត្ន	ដ្ើយ	ដល្ក	បាន	ផតែល់	

ដយាបល់	ចបាស់ៗ	ចំនួន	12	ដដើម្ី	ទប់ទល់	នឹង	ការបាក់	ទឹកចិតតែ	។

ដយាបល់	របស់	ដល្ក	រួមម្ន	ការបដ្មើ	អ្នក	ដថទ	ខិតខំ	ដធវេើ	ការង្រ	និង	ដចៀសវាង	

	រេី	ភារេខជិល្ចអូស	អនុវតតែ	ទម្លាប់	ដដល	នាំ	ឲ្យ	ម្ន	សុខភារេ	ល្អ	ដដល	រួម	ម្ន	

	ដូច	ជា	ការហាត់	្បាណ	និង	ការបរិដភា្	អាហារ	ធមមេជាតិ	ការសុំ	ការ្បសិទ្ធរេរ	

បរេវេ�ិតភារេ	ការសាតាប់	ត្នតែី	ដដល	បំផុស	្ ំនិត	ការរាប់	្រេរះរេរ	របស់	អ្នក	និង	

	ការោក់	ដគាលដៅ	នានា	។	ដ្រៅរេីដនារះ	ដទៀត	ដូច	្រេរះ្ម្ីរ	បដ្ងៀន	ដយើង	្តូវ	អធិសាឋាន	

ជានិច្ច	្បដយា�ន៍	ឲ្យ	ដយើង	អាច	យកឈ្នរះ	ដលើ	អារក្ស	សាតាំង	បាន	(	សូមដមើល		

្.	និង	ស.	10:5	)	។ 11

សាតាុំងញាប់ញស័�រៅរពលវារ�ើញ

ពួកប�ិសុទ្ធអដលទន់រខសាយបុំផុតលុតជង្គង់ែុះែ្ិសាឋាន។ 12

វា	ជា	ការ	សំខ្ន់	ដដើម្ី	ដឹង	ថា	អំណាច	របស់	សាតាំង	ម្ន	ដដន	កំណត់	។	្កុម្រេរះ	

កំណត់	រេី	ដដនកំណត់	ទាំង	ដនារះ	ដ្ើយ	សាតាំង	រេុំ	្តូវបាន	អនុញ្ញាត	ឲ្យ	្ លែង	កាត់	ដដន	

កំណត់	ដនារះ	ដ�ើយ	។	ឧទា្រណ៍	្រេរះ្ម្ីរ	បញ្ជាក់	ដល់	ដយើង	ថា	«	អំណាច	រេុំ	បាន	

្បទាន	ឲ្យ	អារក្ស	សាតាំង	ដដើម្ី	ដៅ	ល្លួង	កូន	ដកមេង	តូច	ដទ	»	(	្.	និង	ស.	29:47 )	។

ដដន	កំណត់	សំខ្ន់	មួយ	ដផ្សង	ដទៀត	្ ឺ	ថា	សាតាំង	រេុំ	ដឹង	អំរេី	្ ំនិត	របស់	ដយើង	

លុរះ្តា	ណា	ដយើង	្បាប់	វា	អំរេី	្ ំនិត	ដនារះ	។	្រេរះអម្ចាស់	បាន	រេន្យល់	ថា	«	គាមាន	នរណា	

ដ�ើយ	ដ្រៅ	រេី	្រេរះ	ដដល	្ជាប	នូវ	្ ំនិត	របស់	អ្នក	និង	បំណង	ដដល	ដៅ	ក្នញង	ចិតតែ	របស់	

អ្នកដនារះ	ដទ	»	(	្.	និង	ស.	6:16	)	។

្បដ្ល	ដនារះ	្ ឺ	ជា	មូលដ្តុ	ដដល	្រេរះអម្ចាស់	បាន	្បទាន	បញ្ញតតែិ	ដល់	ដយើង	ដូចជា	

«	ចូរ	កុំ	រអ៊ូរទាំ	ដ�ើយ	»	(	្.	និង	ស.	9:6	)	ដ្ើយ	«	កុំ	ឲ្យ	និយាយ	អា្កក់	រេី	អ្នក	�ិត	

ខ្ង	ខលែលួន	ឲ្យ	ដសារះ	ឬ	ដធវេើ	ទុកខេ	អវេី	ដល់	គាត់	ដ�ើយ	»	(	្.	និង	ស.	42:27	)	។	្បសិនដបើ	

អ្នក	អាច	ដរៀន	ទប់	អណាដាត	របស់	អ្នក	(	សូមដមើល	យា៉ាកុប	1:26	)	ដនារះ	អ្នក	នឹង	រេុំ	ភលែយ	

ម្ត់	ផតែល់	រេ័ត៌ម្ន	ដ្ចើន	ដល់	សាតាំង	ដ�ើយ	។	ដៅដរេល	វា	ឮ	ការរអ៊ូរទាំ	ការត្អតូញដត្អរ	

និង	ការរិរះ្ន់	ដនារះ	វា	កត់្តា	ដរឿង	ទាំងដនារះ	យា៉ាង	យកចិតតែ	ទុកោក់	។	ពាក្យ	សមតែី	

អវិ�ជម្ន	របស់	អ្នក	បង្ហាញ	រេី	ភារេទន់ដខសាយ	របស់	អ្នក	ដល់	ម្រស្តូវ	។

ខ្ញំ	ម្ន	ដំណឹង	ល្អ	មួយ	ស្ម្ប់	អ្នក	។	កងទ័រេ	របស់	្រេរះ	ម្ន	ដ្ចើន	ជាង	កងទ័រេ	របស់	

លូស៊ីដ្វេើរ	។	អ្នក	អាច	ដមើល	�ុំ	វិញ	ខលែលួន	អ្នក	ដ្ើយ	្ ិត	ថា	«	រេិភរេដល្ក	ដនរះ	កំរេុង	ដ្ប	

កាន់ដត	ទុច្ចរិត	ខ្លាំង	ដ�ើងៗ	។	សាតាំង	្តូវដត	ឈ្នរះ	ស្ង្រម	ដនរះ	»	។	ចូរ	កុំ	ឲ្យ	វា	បំភាន់	

អ្នក	ដ�ើយ	។	ដសចកតែីរេិត	ដនារះ	្ ឺ	ថា	ដយើង	ម្ន	ចំនួន	ដ្ចើន	ជាង	រេួក	ម្រស្តូវ	។	សូម	ចាំ	

អំរេី	កូនដៅ	រេីរ	ភា្បី	របស់	្រេរះ	ដដល	បាន	ដ្�ើសដរើស	ដផនការ	របស់	្រេរះវរបិតា	។

បងប្អតូន្បុស	្សី	សូម	្បាកដ	ថា	អ្នក	កំរេុង	តយុទ្ធ	ដៅ	ខ្ង	របស់	្រេរះអម្ចាស់	។	សូម	

្បាកដ	ថា	អ្នក	កំរេុង	កាន់	ោវ	ថន	្រេរះវិញ្ញាណ	។

ខ្ញំ	សូម	អធិសាឋាន	ថា	ដៅ	ចុង	បញ្ចប់	ថន	�ីវិត	របស់	អ្នក	អ្នក	អាច	និយាយ	ដូច	សាវក	

ប៉ុល	និយាយ	ថា	«	ខ្ញំ	បាន	តយុទ្ធ	យា៉ាង	ល្អ	ខ្ញំ	បាន	រត់	្បណាំង	ជា	ដ្សច	ខ្ញំ	បាន	រកសា	

ដសចកតែី	�ំដនឿ	ដៅ	ដ្ើយ	»	(	ធីម៉ូដ្ទី2	4:7	)	។	◼
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ដរេញចិតតែ	បំផុត	រេិធីករ	ប៉ុសតែិ៍	វិទ្យញ	ដដល	ដឹកនាំ	កមមេវិធី	ដនារះ	

ជា	យុវ�ន	។

ដយើង	បាន	ចាប់ដផតែើម	សាតាប់	ឮ	បទចដ្មៀង	ដ៏	ដរេញ	

និយម	មួយ	។	ដៅដរេល	ខ្ញំ	ចាប់ដផតែើម	ដផ្តាតយក	ចិតតែ	

ទុក	ោក់	សាតាប់	ទំនុកបទ	ថន	ចដ្មៀង	ដនារះ	ខ្ញំ	បាន	ដឹង	

អំរេី	អត្ថន័យ	ថន	ចដ្មៀង	ដនារះ	ដទារះបី	វា	គាមាន	ពាក្យ	

ដ្គាត្គាត	កតែី	ប៉ុដនតែ	វា	ដឹកនាំ	ដៅ	រកភារេ	ដ្គាត្គាត	និង	

អាសអាភាស	។

ខ្ញំ	បាន	និយាយ	ដោយ	មុឹងម្៉ាត់	ដៅ	កាន់	កូនៗ	របស់	ខ្ញំ	

ថា	«	ដយើង	រេុំ	អាច	សាតាប់	ពាក្យ	សមតែី	ដបប	ដនរះ	ដ�ើយ	»	។	

្បដ្ល	រេួកដ្	រេុំ	បាន	ដផ្តាត	អារមមេណ៍	ដលើ	ទំនុកបទ	

ចដ្មៀង	ដនារះ	ដ�ើយ	ប៉ុដនតែ	រេួកដ្	បាន	ដផ្តាតអារមមេណ៍	លមេម	

សូមកុំចាក់បទច្នប្មៀងនោះ

្្ប់្គាន់	បនលែឺ	សំដ�ង	ដ្ចៀង	្្្ឹម	តាម	ចង្វាក់	ដភលែង	

ដនារះ	។

រេួកដ្	បាន	ដ�ើញ	ខ្ញំ	បិទ	សំដ�ង	វិទ្យញ	ដ្ើយ	រេួកដ្	

បាន	សួរ	ខ្ញំ	ថា	ម្៉ាក់	ដ្តុអវេី	បិទ	វា	។	«	ម្៉ាក់	នឹង	្បាប់	

រេិធីករ	វិទ្យញ	ដនរះ	ឲ្យ	ដក	បទ	ចដ្មៀង	ដនរះ	ដចញ	រេី	កមមេវិធី	»	។	

ការ	ភាញាក់ដផ្អើល	របស់	រេួកដ្	បាន	�ំរុញ	ចិតតែ	ខ្ញំ	ឲ្យ	ចាត់	

វិធានការណ៍	ដនារះ	បនតែ	ដទៀត	។

រេួកដ្	ដស្ើរ	ដត	រេុំ	ដ�ឿ	ដសារះ	ដ្ើយ	ខ្ញំ	ខលែលួន	ឯង	ក៏	ដស្ើរ	ដត	

រេុំ	ដ�ឿ	ដដរ	ថា	ខ្ញំ	បាន	យក	ទូរសរេ្	ដ្ើយ	ទូរសរេ្	ដៅ	កាន់	

សាថានីយ	វិទ្យញ	ដនារះ	។	ខ្ញំ	រេុំ	រំរេឹង	ថា	នឹង	ទទួល	បាន	ការដ្លែើយ	

តប	ដ�ើយ	ប៉ុដនតែ	ខ្ញំ	ភាញាក់ដផ្អើល	យា៉ាង	ខ្លាំង	ដដល	រេិធីករ	ប៉ុសតែិ៍	

វិទ្យញ	ដដដរ	ដដល	ដយើង	បាន	សាតាប់	កមមេវិធី	ដនារះ	បាន	ដ្លែើយ	

ទូរសរេ្	របស់	ខ្ញំ	ភាលាមៗ	។

ខ្ញំ	បាន	្បាប់	គាត់	ថា	ខ្ញំ	រេុំ	យល់	្សប	ចំដពារះ	ការ	សាតាប់	

បទចដ្មៀង	ដនារះ	ដទ	ដោយសារ	្្ួសារ	ជា	ដ្ចើន	បាន	ដបើក	

សាតាប់	វិទ្យញ	ប៉ុសតែិ៍	ដនរះ	ដៅ	ដម្៉ាង	ដនរះ	ដរៀងរាល់	្រេឹក	។	គាត់	

បាន	សួរ	ខ្ញំ	ថា	ដតើ	ខ្ញំ	ចង់	ឲ្យ	គាត់	ចាក់	បទចដ្មៀង	ណា	

វិញ	ប៉ុដនតែ	ឥរិយាប្	របស់	គាត់	ម្ន	សភារេ	ល្អ	ធមមេតា	ដទ	

ដ្ើយ	ខ្ញំ	្គាន់ដត	សូម	ថា	កុំ	ឲ្យ	គាត់	ចាក់	បទ	ចដ្មៀង	ដនារះ	

អំ�ញង	ដរេល	ដដល	ដកមេងៗ	ដៅ	ផ្រះ	។

ខ្ញំ	រេុំ	បាន	ដឹង	ដ�ើយថា	ដតើ	ការសន្នា	តាម	ទូរសរេ្	

របស់	ខ្ញំ	ដនារះ	កំរេុង	ផសាយ	ផ្ទោល់	ឬ	អត់	ដនារះ	ដទ	ប៉ុដនតែ	ខ្ញំ	ម្ន	

អំណរ្ុណ	ណាស់	ដដល	រេិធីករ	ប៉ុសតែិ៍	វិទ្យញ	ដនារះ	បាន	សាតាប់	

ខ្ញំ	។	រេីរបី	ថ្ងៃ	ដ្កាយ	មក	ខ្ញំ	សូម	្បាប់	ថា	ការដស្នើសុំ	

របស់	ខ្ញំ	្តូវ	បាន	ទទួល	យក	។

បទរេិដសាធន៍	ដនារះ	បាន	បញ្ជាក់	ខ្ញំ	ថា	ដយើង	្តូវ	

ម្ន	ចិតតែ	កាលាហាន	ដៅដរេល	ការសដ្មច	ចិតតែ	ដៅក្នញង	

កណាដាប់ថដ	ដយើង	ដ្ើយ	ដធវេើ	អវេីៗ	ដដល	ចាំបាច់	ដដើម្ី	

ការពារ	កូនៗ	របស់	ដយើង	រេី	ឥទ្ធិរេល	អវិ�ជម្ន	។	

ដៅដរេល	ដយើង	ដធវេើ	ដបប	ដនរះ	្រេរះ	វិញ្ញាណ	បរិសុទ្ធ	អាច	បនតែ	

ដធវេើ	ជា	្ ូកន	របស់	ដយើង	ជាប់	ជានិច្ច	។	◼
មា៉ានរៀនហើណាន់ន�សរែ្ឋតិច្សាសស.រ.អា.

នៅនពលនយើងរានសាតាប់ឮបទច្នប្មៀង

ែ៏នពញនិយមមួយតាមវិទ្យនុនោះខ្នុំរាន

ចាប់នផតែើមនផ្តាតយកច្ិតតែទុកោក់សាតាប់ទំនុកបទ

ច្នប្មៀងនោះ។
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ថ្មីៗ	ដនរះ	ខ្ញំ	បាន	បតែតូរ	ដៅ	ដៅ	ផ្រះ	្ មេី	ដ្ើយ	ខ្ញំ	បាន	សុំ	

ឲ្យ	សម្�ិក	សាសនាច្ក	មួយ	ចំនួន	

�ួយ	ក្នញង	្ ដ្ម្ង	មួយ	ដៅ	ផ្រះ	របស់	

ខ្ញំ	។	ដៅ	ពាក់កណាដាល	ថន	្ ដ្ម្ង	

ដនារះ	ខ្ញំ	បាន	ដៅ	ទិញ	សម្ភារ	មួយ	

ចំនួន	ដដល	ដយើង	្តូវការ	ដដើម្ី	

បញ្ចប់	្ ដ្ម្ង	ដនារះ	។	បនាទោប់រេី	ដយើង	

បាន	បញ្ចប់	្ ដ្ម្ង	ខ្ញំ	្សាប់	ដត	ដឹង	ថា	

ខ្ញំ	បាន	បាត់	កាបូប	លុយ	។	ខ្ញំ	សលែន់ដសាលា	

ណាស់	ដ្ពារះ	ដៅក្នញង	កាបូប	លុយ	ដនារះ	ម្ន	ឯកសារ	

ផ្ទោល់	ខលែលួន	របស់	ខ្ញំ	ទាំងអស់	រួម	ទាំង	ម្ន	លុយ	ដដល	ខ្ញំ	

ដទើប	ដត	ទទួល	បាន	រេី	អតិ្ិ�ន	ម្នាក់	កាល	រេី	្រេឹក	ដនារះ	។	

ខ្ញំ	បាន	បក	ដ្កាយ	ដៅ	កដនលែង	ដដល	ខ្ញំ	បាន	ទិញ	សម្ភារ	

ដនារះ	ប៉ុដនតែ	ខ្ញំ	រក	វា	រេុំ	ដ�ើញ	ដ�ើយ	។	ខ្ញំ	បាន	្ត�ប់	

ដៅ	ផ្រះ	វិញ	ដ្ើយ	រក	ដមើល	្បសិនដបើ	ខ្ញំ	បាន	្�ុរះ	វា	ដៅ	

កដនលែង	ណា	មួយ	ប៉ុដនតែ	ខ្ញំ	ដៅដត	រក	វា	រេុំ	ដ�ើញ	ដសារះ	។	ខ្ញំ	

បាន	ចាប់ដផតែើម	្ ិត	អំរេី	អវេី	ដដល	អាច	ដធវេើ	ដដើម្ី	ទទួល	បាន	

ឯកសារ	ទាំងអស់	ដនារះ	សារ	ជា	្ មេី	វិញ	។	ដ្កាយ	មក	

រេីមុន	ដចញ	រេី	ផ្រះ	ម្ន	មតតែិភកតែិ	ម្នាក់	បាន	សួរ	ខ្ញំ	ថា	«	ដតើ	

ឯង	បាន	អធិសាឋាន	ដ្ើយ	ឬ	ដៅ	?	»

ភាលាម	ដនារះ	ខ្ញំ	បាន	្ ិត	ថា	«	្បាកដ	ណាស់	ខ្ញំ	បាន	

អធិសាឋាន	រួច	ដ្ើយ	!	»

ប៉ុដនតែ	តាម	រេិត	ដៅ	ខ្ញំ	រេុំ	បាន	អធិសាឋាន	ដោយ	អស់	រេី	

ចិតតែ	ដ�ើយ	។	ផ្ញយ	ដៅ	វិញ	ខ្ញំ	ចង់	បងខេំ	្ ន្ៈ	របស់	ខ្ញំ	ដលើ	

្រេរះទ័យ	របស់	្រេរះវរបិតាសួ្៌	ដ្ើយ	ឲ្យ	្ទង់	បំដរេញ	

កាតរេវេកិច្ច	្ទង់	យា៉ាង	ណា	ក៏	បាន	ដដើម្ី	�ួយ	ខ្ញំ	ឲ្យ	រក	

កាបូប	លុយ	ដនារះ	។	ប៉ុដនតែ	ដ្កាយ	មក	ខ្ញំ	បាន	ចាំ	ខ្ម្ីរ	

ដៅក្នញង	ដអសាយ	55:8	៖	«	រេី	ដ្ពារះ	្ ំនិត	ដយើង	មិន	

ដមន	ដូច	ជា	្ ំនិត	របស់	ឯង	រាល់	គានា	ដទ	ឯ	ផលែតូវ	របស់	ឯង	រាល់	

គានា	ក៏	មិន	ដមន	ជា	ផលែតូវ	របស់	ដយើង	ដដរ	»	។

ដៅ	ថ្ងៃ	អាទិត្យ	ខ្ញំ	បាន	ដៅ	្រេរះវិហារ	ដ្ើយ	សម្�ិក	

ម្នាក់	ដដល	បាន	ដៅ	ជាមួយ	ខ្ញំ	កាល	រេី	ថ្ងៃ	មុនដនារះ	បាន	

្បាប់	ខ្ញំ	ថា	គាត់	បាន	អធិសាឋាន	ដោយ	ដសាមារះ	ទូលសូម	

កាបូបលុយដែលរាត់

ដល់	្រេរះវរបិតាសួ្៌	ឲ្យ	ខ្ញំ	អាច	រក	កាបូប	លុយ	ដនារះ	

ដ�ើញ	វិញ	។	គាត់	បាន	និយាយ	ថា	គាត់	ម្ន	អារមមេណ៍	

ថា	ខ្ញំ	នឹង	រក	ដ�ើញ	កាបូប	លុយ	ដនារះ	វិញ	។	ដ្កាយ	មក	

ដៅដរេល	ខ្ញំ	អងគញយ	សិកសា	ផ្ទោល់	ខលែលួន	ដនារះ	ខ្ញំ	បាន	ចាប់ដផតែើម	

អាន	អត្ថបទ	មួយ	ដដល	ម្ន	ចំណង	ដ�ើង	ថា	កា�ទទួល

ែរម្ើយពីកា�ែ្ិសាឋាន�បស់រយើង	ដដល	ដ្លែង	ដោយ	

ដអលដឌើរ	�ីន	អ័រ	�ុក	ដដល	បាន	ដោរះដលង	រេី	សម្�ិក	

ថន	រេួក	ចិតសិប	នាក់	។	ទំរេ័រ	ដំបូង	បាន	្បាប់	អំរេី	ដរឿង	

មួយ	ដដល	្សដដៀង	ដៅនឹង	ដរឿង	របស់	ខ្ញំ	ដបរះបិទ	៖	កូន	

្បុស	របស់	ដអលដឌើរ	�ុក	បាន	បាត់	កាបូប	លុយ	របស់	

គាត់	ដូដចានារះ	្្ួសារ	ទាំងមូល	បាន	្ប�ុំ	គានា	ដ្ើយ	

អធិសាឋាន	ទូល	សូម	្រេរះអម្ចាស់	ឲ្យ	រេួកដ្	រក	កាបូប	លុយ	

ដនារះ	ដ�ើញ	វិញ	។

បនាទោប់	រេី	អាន	អំរេី	បទរេិដសាធន៍	ដនារះ	មក	ខ្ញំ	បាន	

អនុវតតែ	អវេី	ដដល	ខ្ញំ	បាន	អាន	ដនារះ	ដ្ើយ	បាន	្បមូល		

្បរេន្ធ	និង	កូនៗ	របស់	ខ្ញំ	មក	�ុំ	គានា	។	ដយើង	ឈរ	ជា	

រងវេង់	ដ្ើយ	រេួក	ដយើង	ម្នាក់ៗ	បាន	ដពាលពាក្យ	អធិសាឋាន	

អងវេរករ	សូម	ឲ្យ	្រេរះអម្ចាស់	�ួយ	រេួកដយើង	រក	កាបូប		

លុយ	ដនារះ	ដ�ើញ	វិញ	្បសិនដបើ	វា	ជា	្រេរះទ័យ	របស់	

្ទង់	។

កាល	រេីមុន	ខ្ញំ	បាន	ដ�ើញ	រេី	អំណាច	ថន	ការអធិសាឋាន	

ដ្ើយ	ប៉ុដនតែ	ដ្កាយ	មក	ដៅ	ដរេល	ខ្ញំ	បាន	អធិសាឋាន	ដត	

ឯង	ដនារះ	ខ្ញំ	បាន	ទូល	សូម	្រេរះវរបិតាសួ្៌	ដ្លែើយតប	

ការអធិសាឋាន	របស់	ដយើង	ដដើម្ី	រេ្ងឹង	ដសចកតែី�ំដនឿ	របស់	

ភរិយា	និង	កូនៗ	របស់	ខ្ញំ	។

ថ្ងៃ	ដស្អក	ដ�ើង	ម្ន	បុរស	ម្នាក់	បាន	ទូរសរេ្	មក	ខ្ញំ	។	

គាត់	បាន	និយាយ	ថា	គាត់	ដរើស	បាន	កាបូប	លុយ	របស់	ខ្ញំ	

រួម	ទាំង	លុយ	ដដល	ម្ន	ដៅក្នញង	កាបូប	ដនារះ	ផងដដរ	។	ខ្ញំ	

បាន	យំ	ដូច	ជា	កូនដកមេង	ដោយសារ	ការអធិសាឋាន	របស់	ខ្ញំ	

បាន	ទទួល	ចដមលែើយ	ដ្ើយ	ដសចកតែី�ំដនឿ	របស់	្្ួសារ	ខ្ញំ	

្តូវ	បាន	រេ្ងឹង	ដ�ើង	។

ខ្ញំ	ដឹង	ថា	្រេរះវរបិតាសួ្៌	ដ្លែើយតប	ការអធិសាឋាន	

របស់	ដយើង	ម្នាក់ៗ	ដៅតាម	ដរេល	ដវល្	របស់	្ទង់	និង	

តាម	រដបៀប	របស់	្ទង់	ដទារះ	ម្ន	កូនដៅ	្ទង់	ជាដ្ចើន	

បាន	អធិសាឋាន	ដៅ	រក	្ទង់	កតែី	។	◼
ល្វីស្មា៉ាដសលីែូទីប្កុងហ្គយអាសប្បនទសនប្បស៊ីល

ខ្នុំរានទូលសូមឲ្យប្ពះវរបិតាសួ្រ៌ន្្ើយតបការអធិសាឋានរបស់នយើង

នែើម្បីពប្ងឹងនសច្កតែីជំននឿរបស់ភរិយនិងកូនៗរបស់ខ្នុំ។
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ជាដរឿយៗ	សាវាមី	ខ្ញំ	្តូវ	ដធវេើការ	ដៅ	ថ្ងៃ	អាទិត្យ	ដោយ	

ទុក	ឲ្យ	ខ្ញំ	យក	កូន	្បុស	ទាំងបួន	នាក់	របស់	ដយើង	

ដៅ	្រេរះវិហារ	ដត	ម្នាក់	ឯង	។	នា	ថ្ងៃ	អាទិត្យ	មួយ	អំ�ញង	

ដរេល	្ប�ុំ	សា្កាម៉ង់	កូន	្បុស	រេីរ	នាក់	របស់	ខ្ញំ	បាន	

ដោលារះ	គានា	។	្បសិនដបើ	ខ្ញំ	ឲ្យ	ដសៀវដៅ	ដៅ	កូន	ណា	ម្នាក់	

ដនារះ	កូន	ដផ្សង	ដទៀត	នឹង	ដដណតាើម	គានា	យក	ដសៀវដៅ	ដនារះ	

ដដរ	។	ខ្ញំ	បាន	សាកល្ង	ឲ្យ	នំ	្បោប់ដលង	និង	ឲ្យ	

ផ្ត់	រូបភារេ	ប៉ុដនតែ	គាមាន	្បដយា�ន៍	ដសារះ	។	ខ្ញំ	សមេញ្សាមាញ	

ណាស់	ជាមួយ	កូន្បុស	របស់	ខ្ញំ	ដ្ពារះ	រេួកដ្	រេុំ	

អាច	អងគញយ	ឲ្យ	សាងាត់ដសងៃៀម	បាន	សូម្ី	ដត	មួយ	ដម្៉ាង	

ប៉ុដណាណរះ	។

ខ្ញំ	បាន	លូក	យក	្បោប់	ដលង	តូច	មួយ	រេី	កាបូប	ខ្ញំ	

រួច	្ ុច	វា	ឲ្យ	ដៅ	កូន	របស់	ខ្ញំ	ដដល	ម្ន	អាយុ	មួយ	ឆ្នាំ	។	

រំដរេច	ដនារះ	ថាយសុន	កូន	្បុស	ខ្ញំ	ដដល	ម្ន	អាយុ	បី	

ឆ្នាំ	បាន	ដ្សក	ដ�ើង	ខណៈ	ដដល	ដ្	បាន	ស្ងគប់	ដលើ	

ប្អតូន្បុស	របស់	ដ្	រេយាយាម	ដដណតាើម	យក	្បោប់	ដលង	

ដនារះ	។	ខ្ញំ	ម្ន	កតែី	ខ្មាសដអៀន	ដរេល	ខ្ញំ	បី	កូនតូច	ទាំងរេីរ	

នាក់	ដដល	ដ្សក	យំ	ដោលារះ	គានា	ដនារះ	យក	ដចញ	ដៅ	បន្ប់	

ទទួល	ដភ្ៀវ	។

រំដរេច	ដនារះ	ខ្ញំ	បាន	យំ	។	ដ្តុអវេី	វា	លំបាក	ដម៉លែរះ	?	ខ្ញំ	

បាន	ដធវេើ	អវេី	ដដល	្រេរះវរបិតាសួ្៌	សរេវេ្រេរះទ័យ	ឲ្យ	ខ្ញំ	ដធវេើ	

ដ្ើយ	ដោយ	នាំ	្្ួសារ	ខ្ញំ	មក	្រេរះវិហារ	ដមនដទ	?	ប៉ុដនតែ	

ខ្ញំ	រេុំ	អាច	ដធវេើ	កិច្ចការ	ដនរះ	បនតែ	ដទៀត	បាន	ដ�ើយ	។	វា	

្ត់ដនឿយ	ដ្ើយ	ខ្មាសដអៀន	ដដល	្តូវ	្្ប់្្ង	

កូន្បុស	របស់	ខ្ញំ	ដរេញ	មួយ	ការ្ប�ុំ	សា្កាម៉ង់	រាល់	

សបាតា្៍	ដត	ម្នាក់	ឯង	ដូដចានារះ	។	ខ្ញំ	រេុំ	ចង់	្ត�ប់	មក	វិញ	

ដ�ើយ	។

ខ្ញំ	បាន	អងគញយ	ទាំង	ម្ន	អារមមេណ៍	្ ិត	ដបប	ដនារះ	

្បដ្ល	ជា	15	វិនាទី	្សាប់	ដត	ម្ន	្សតែី	ម្នាក់	ដដល	ខ្ញំ	

ដទើប	ដត	សារល់	បាន	ដដើរ	ចូលមក	បន្ប់	ទទួល	ដភ្ៀវ	ដនារះ	

តាម	ដ្កាយ	ខ្ញំ	ដដរ	។	គាត់	ដោមារះ	ដប៊ីស	។	គាត់	ដតងដត	

អងគញយ	ម្នាក់	ឯង	ដោយសារ	សាវាមី	របស់	គាត់	បដ្មើ	ដៅក្នញង	

្ណៈ	ប៊ីស្សរេ	ដ្ើយ	កូនៗ	របស់	គាត់	ធំៗ	អស់	ដ្ើយ	។	

គាត់	បាន	និយាយ	ថា	«	ប្អតូន្សី	មក	្រេរះវិហារ	ដត	ម្នាក់	ឯង	

រានសន្គ្គាះនៅក្នុងបន្ទប់ទទួលនភ្ៀវ

ខ្នុំស្មនុ្រសាមញណាស់ជាមួយ

កូនប្បុសរបស់ខ្នុំនប្ោះ

ពួកន្រពុំអាច្អង្គនុយឲ្យ

សាងាត់នសងៃៀមរានសូម្បីដតមួយ

នមា៉ាងប៉ុនណាណាះ។
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នៅ
	រដសៀល	ថ្ងៃ	អាទិត្យ	មួយ	ក្នញង	អំ�ញងដរេល	

សម្ភាស	របស់	ខ្ញំ	ក្នញង	នាម	ជា	ប៊ីស្សរេ	ខ្ញំ	ម្ន	

កតែីដសាមនស្ស	រីករាយ	អងគញយ	ជាមួយ	មិតតែ	ល្អ	របស់	ខ្ញំ	

ម្នាក់	ដដើម្ី	�ដ�ក	គានា	អំរេី	ឧបស្គ	មួយ	ចំនួន	ដដល	គាត់	

បាន	�ួប	។	បនាទោប់រេី	បាន	សាតាប់	កងវេល់	របស់	គាត់	មួយ	

សន្ញរះ	មក	ខ្ញំ	ម្ន	អារមមេណ៍	ថា	អវេី	ដដល	គាត់	្តូវការ	

ដនារះ	្ ឺ	ការអាន	្រេរះ្ម្ីរ	ឲ្យ	បាន	ជាប់ល្ប់	។	ក្នញង	

នាម	ជា	ប៊ីស្សរេ	ខ្ញំ	ក៏	្តូវបាន	រំឭក	ថា	ខ្ញំ	ក៏	្ ប្ី	សិកសា	

្រេរះ្ម្ីរ	ឲ្យ	បាន	ជាប់ល្ប់	ផងដដរ	ដដល	ជា	ដរឿង	មួយ	

ដដល	ខ្ញំ	ម្ន	ការលំបាក	នឹង	អនុវតតែ	តាម	។	ដូដច្នរះ	ខ្ញំ	បាន	

ផតែល់	ដយាបល់	ថា	ដយើង	្តូវ	កាលាយ	ជា	«	ថដ	្ ូ	ដដល	ម្ន	

ការទទួលខុស្តូវ	ចំដពារះ	គានា	»	ក្នញង	ការរេយាយាម	សិកសា	

្រេរះ្ម្ីរ	ឲ្យ	បាន	កាន់ដត	ជាប់	ល្ប់	ដ�ើង	។

ដរៀងរាល់	ថ្ងៃ	បនាទោប់	រេី	អាន	្ ម្ីរ	របស់	ដយើង	ចប់	ដយើង	

បាន	ដផ្ើ	សារ	ឲ្យ	គានា	ដៅវិញ	ដៅមក	ដោយ	សរដសរ	ពាក្យ	

ថា	អានែប់រ�ើយ!	ការដឹង	ថា	ម្ន	ម្នាក់	ដទៀត	កំរេុង	

រង់ចាំ	សាតាប់	ថា	ដតើ	ដយើង	បាន	អាន	ឬ	មិន	ទាន់	បាន	អាន	

្ម្ីរ	នា	ថ្ងៃ	ដនរះ	កាលាយ	ជា	ការ�ំរុញ	ចិតតែ	យា៉ាង	ខ្លាំង	ចំដពារះ	

ដយើង	ទាំង	រេីរ	នាក់	។	្បសិនដបើ	ម្ន	រេួកដយើង	ណា	ម្នាក់	

ដភលែច	អាន	ដនារះ	ការ	ទទួល	សារ	ជា	ការ	ដ្កើន	រំឭក	មួយ	។	

្បសិនដបើ	ដយើង	រេុំ	បាន	ដផ្ើសារ	ដទ	ដនារះ	ដយើង	រេុំ	សតែី	

បដនាទោស	ឲ្យ	គានា	ដទ	។	ដយើង	បាន	ដធវេើ	ដបប	ដនរះ	ដោយ	រេុំ	ដធវេើ	ឲ្យ	

នរណា	ម្នាក់	ម្ន	អារមមេណ៍	ថា	ខលែលួន	ឯង	ខុស	ដ�ើយ	។

ឥ�តូវ	ដនរះ	ដយើង	បាន	ចាប់ដផតែើម	ដធវេើ	ដបប	ដនរះ	អស់	

រយៈដរេល	្បាំមួយ	ដខ	ដ្ើយ	ខ្ញំ	បាន	ចាំ	ថា	គាមាន	មួយ	

ថ្ងៃ	ណា	ដដល	ដយើង	ខកខ្ន	រេុំ	បាន	អាន	្រេរះ្ម្ីរ	របស់	

ដយើង	ដ�ើយ	។	បង្បុស	រូបដនរះ	បាន	

ដ�ើង	និយាយ	ដៅក្នញង	ការ្ប�ុំ	តមអាហារ	

និង	ដ្លែងទីបនាទោល់	កាល	រេី	រេីរ	ដខ	មុន	ដ្ើយ	បាន	

ដចកចាយ	ទីបនាទោល់	របស់	គាត់	អំរេី	ឥទ្ធិរេល	វិ�ជម្ន	

ដដល	ការសិកសា	្រេរះ្ម្ីរ	្បចាំ	ថ្ងៃ	ម្ន	ដលើរូប	គាត់	និង	

្្ួសារ	គាត់	។

ខ្ញំ	ម្ន	អំណរ្ុណ	ចំដពារះ	បង្បុស	រូប	ដនរះ	និង	

មិតតែភារេ	របស់	គាត់	រួម	ទាំង	ការដផ្ើសារ	ជា	្បចាំ	ថ្ងៃ	របស់	

គាត់	។	ខ្ញំ	បាន	ដ�ើញ	រេី	រដបៀប	ដដល	បដច្ចកវិទយា	អាច	

រេ្ងីក	ការយល់	ដឹង	ក្នញង	�ីវិត	ដយើង	ដៅដរេល	ដយើង	ដ្បើ	

វា	ដោយ	្តឹម្តូវ	។	ខ្ញំ	ម្ន	អំណរ្ុណ	ចំដពារះ	្រេរះ្ម្ីរ	

និង	រដបៀប	ដដល	្រេរះ្ម្ីរ	ដ្លែង	ទីបនាទោល់	អំរេី	្រេរះ្្ីស្	។	

ខ្ញំ	ដឹង	ថា	ការរេលិកមមេ	ធួន	របស់	្រេរះអងគសដ្ង្ររះ	អាច	ដធវេើ	

ឲ្យ	ដយើង	ម្នាក់ៗ	្ត�ប់	ដៅ	រស់ដៅ	ជាមួយ	្ទង់	វិញ	ដៅ	

ថ្ងៃ	ខ្ង	មុខ	។	◼
អា�ិច្វីប្ីប្ប៊ីសទីសខូ�លូមនប៊ៀប្បនទសកាណាោ

អានច្ប់នហើយ!

ជានិច្ច	!	ខ្ញំ	អាច	ដ�ើញ	ថា	ប្អតូន	កំរេុង	ដត	រេយាយាម	យា៉ាង	

ខ្លាំង	។	ដតើ	អាច	ឲ្យ	ថាយសុន	អងគញយ	ជាមួយ	បង	បាន	

ដទ	?	»	ខ្ញំ	រេុំ	អាច	រកនឹក	ដ្លែើយតប	វិញ	ដ�ើយ	!	ខ្ញំ	្គាន់ដត	

ងក់	កបាល	ដៅដរេល	គាត់	បាន	យក	ថាយសុន	រេី	ថដ	ខ្ញំ	ដៅ	

ដ្ើយ	ដឹកថដ	គាត់	្ត�ប់	ដៅក្នញង	សាល្�ំនុំ	វិញ	ដោយ	

សងៃប់សាងាត់	និង	រីករាយ	។

ខ្ញំ	បាន	�ូត	ទឹក	ដភ្នក	ខ្ញំ	ដចញ	ដលើក	កូន	ខ្ញំ	ដ�ើង	

ដ្ើយ	បាន	ដដើរ	ដោយ	ចិតតែ	រាបសា	្ត�ប់	ចូល	ដៅ	ក្នញង	

សាល្�ំនុំ	វិញ	ដដើម្ី	រីករាយ	នឹង	ភារេសុខសានតែ	ថន	

ការ្ប�ុំ	ដនារះ	បនតែដទៀត	។

ដៅ	ថ្ងៃ	អាទិត្យ	បនាទោប់	ដៅដរេល	ដយើង	បាន	ដដើរ	

ចូល	ដៅ	ការ្ប�ុំ	សា្កាម៉ង់	ថាយសុន	បាន	សមលែឹង	

រកដមើល	មិតតែភកតែិ	្ មេី	របស់	គាត់	។	ដៅ	ដរេល	យប់	គាត់	បាន	

អធិសាឋាន	ថា	«	ឱ	្រេរះវរបិតាសួ្៌	ដអើយ	សូម	អរ្ុណ	

្ទង់	ចំដពារះ	អ៊ំ្សី	ដប៊ីស	។	ខ្ញំ	្សឡាញ់	គាត់	ខ្លាំង	

ណាស់	!	»

អស់	រយៈដរេល	ជាង	បី	ឆ្នាំ	ដ្ើយ	ជាដរឿយៗ	ថាយសុន	

ដៅ	ដត	សមលែឹង	រកដមើល	បង្សី	ដប៊ីស	ដរេល	ដៅក្នញង	

សាល្�ំនុំ	។	ឆ្នាំ	មុន	គាត់	្តូវបាន	ដៅ	បដ្មើ	ជា	្្ូ	

បដ្ងៀន	ថានាក់	បឋមសិកសា	របស់	ថាយសុន	។	ថាយសុន	

រេិត	ជា	ដកមេង	ដ៏	រីករាយ	ម្នាក់	។

ខ្ញំ	ម្ន	អំណរ្ុណ	ចំដពារះ	បង្សី	ដប៊ីស	និង	្ន្ៈ	

របស់	គាត់	ដដើម្ី	្សឡាញ់	និង	បដ្មើ	អ្នក	ដថទ	។	ខ្ញំ	

ដឹង	ថា	ដយើង	អាច	ផតែល់រេរ	ដល់	មនុស្ស	ដផ្សង	ដទៀត	ដរេល	

ដយើង	បដ្មើ	រេួកដ្	ដូច	ជា	្រេរះអងគសដ្ង្ររះ	បាន	ដធវេើ	។	◼
ប្្រីស្ទីនលវីសរែ្ឋយូថាហ៍ស.រ.អា.

នយើ
ងរានកាលាយជា«នែ្រូដែល

មានការទទួលខុសប្តូវ

ច្ំនោះរានា»ក្នុងការពយាយមសិកសា

ប្ពះ្រម្ីរឲ្យរានកាន់ដតជាប់ោប់

ន�ើង។

អានច
ប់ហ�

ើយ!

អានចប់ហ�ើយ!
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ជាលរីអាហូ្ផ្ទាល់ែ្លួៃរបស់អ្នក

«ពររបស់អ្ក្រឺមិនប្តូវបត់ទុកឲ្យសាអាតនហើយញាត់

ទុកនចាលនោះនទ។ក៏មិនដមនយកវាោក់ស៊ុមតាំង

ទុកឬនរាះពុម្ផសាយនោះដែរ។ប៉ុដន្ប្តូវយកវាមក

អាន។ប្តូវប្សឡាញ់វា។ប្តូវនធ្វើតាមវា។ពររបស់

នោកអយ្យនការបស់អ្កនឹងជួយអ្កក្នុងប្រាលំរាក

ោោ។ពររបស់នោកអយ្យនកានឹងែឹកោំអ្កឲ្យ្ ្ង

កាត់ប្រានប្រាះថានាក់ទាំងឡាយក្នុងជីវិត។...ពររបស់

នោកអយ្យនការបស់អ្ក្រឺផតែល់ឲ្យអ្កជាលីអាហូណា

ផ្ទាល់ខ្លួនមួយនែើម្បីបគ្ហាញទិសនិងែឹកោំផ្លូវរបស់

អ្ក»។

ម្បធាៃ្ូរា៉ាសលអស«Your Patriarchal Blessing: A 
Liahona of Light»Ensignខែវិចឆេឈិោឆ្នាំ១9៨6្រំព័រ66។
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យ
ុវម
ជ
្ឈិម
វ័យ

ការយល់ែឹងអំពីពររបស់
លោកអយ្យលោរបស់អ្នក
លោយអាលរីអាខណលៃឈិងរា៉ាហារខរ៉ែវិល្ឈិៃ

ជី
វិត	ដនរះ	ដពារដរេញ	ដៅ	ដោយ	ការសដ្មច	ចិតតែ	៖	រតើ

ខ្ញុំ្ ួ�អតែូលរ�ៀនសាោណាមួយ?រតើខ្ញុំ្ ួ�អត

សិកសាមុខវិជាជាែ្វី?រតើខ្ញុំ្ ួ�បរងមើរបសកកម្មឬ

រទ?រតើខ្ញុំ្ ួ�រ�ៀបកា�ជាមួយន�ណា?	្បសិនដបើ	ដ្	ឲ្យ	

ដផនទី	ផ្ទោល់	ខលែលួន	មួយ	ដល់	អ្នក	ដដើម្ី	ដសវេងរក	ការសដ្មច	

ចិតតែ	នានា	អំរេី	�ីវិត	ដនរះ	ដតើ	អ្នក	នឹង	ដធវេើ	តាម	ដផនទី	ដនារះ		

ដដរ	ឬ	ដទ	?

្រេរះវរបិតាសួ្៌	និង	្រេរះដយស៊ូវ្្ីស្	បាន	

្បទាន	ដផនទី	ដបប	ដនារះ	ដល់	ដយើង—្ឺ	រេរ	របស់	ដល្ក	

អយ្យដកា—ដដើម្ី	ផតែល់	ការដណនាំ	ដល់	�ីវិត	របស់	

ដយើង	។	ដទារះបី	ជា	ដយើង	្តូវបាន	្បទាន	ឲ្យ	នូវ	អំដណាយ	

ទាន	ថន	សិទ្ធិដ្�ើសដរើស	ដដើម្ី	ដធវេើ	ការសដ្មច	ចិតតែ	ដោយ	

ដសរី	ដោយ	ផ្ទោល់ខលែលួន	កតែី	ក៏	រេរ	របស់	ដល្ក	អយ្យដកា	អាច	

ផតែល់	ការយល់	ដឹង	អំរេី	ផលែតូវ	នានា	ដដល	នឹង	នាំ	សុភមងគល	

ដ៏	ម្ិម្	មក	ដល់	ដយើង	។

ប៉ុដនតែ	ការ	ម្ន	ដត	ដផនទី	ដត	មួយ	មុខ	ដនារះ	្ ឺ	រេុំ	្្ប់្គាន់	

ដ�ើយ	។	ដយើង	្តូវដត	សិកសា	យល់	ដ្ើយ	អនុវតតែ	

អត្ថន័យ	នានា	ដដល	ម្ន	ដៅ	ក្នញង	ដផនទី	ដនារះ	។	ដូច	គានា	

ដនរះ	ផងដដរ	ដៅដរេល	អ្នក	យល់	ចបាស់	អំរេី	ពាក្យ	ដរេចន៍	

ដដល	បាន	ដ្បើ	ដៅ	ក្នញង	រេរ	របស់	ដល្ក	អយ្យដកា	របស់	

អ្នក—ជា	ម្គដទសក៍	ផ្ទោល់ខលែលួន	អំរេី	�ីវិត	របស់	អ្នក—ដនារះ	

អ្នក	អាច	ដញក	ដឹង	ថា	អ្នក	ជា	នរណា	ដ្ើយ	ថា	អ្នក	នឹង	

កាលាយ	ជា	មនុស្ស	ដបប	ណា	ដៅក្នញង	្រេរះដន្ត	ថន	្រេរះ	។

ោរយល់ែឹងអំពរីពូជពង្សរបស់អ្នក

ដំបូង	ដ្ើយ	សំខ្ន់	បំផុត	រេររបស់ដល្កអយ្យដកា	

របស់	អ្នក	្បកាស	អំរេី	រេូ�រេង្ស	របស់	អ្នក	ឬ	បញ្ជាក់	

្បាប់	ថា	អ្នក	ដៅក្នញង	កុលសម្័ន្ធ	ជាក់ល្ក់	ណា	មួយ	ថន	

កុលសម្័ន្ធ	ទាំង	ដប់	រេីរ	របស់	យា៉ាកុប	(	ដដល	ដ្កាយ	មក	

្តូវ	បាន	ដៅ	ថា	ជា	អ៊ី្សាដអល	)	។	ដទារះបី	ជា	ដយើង	

ទាំងអស់	គានា	រេុំ	ដមន	ជា	រេូ�អំបូរ	រេិត្បាកដ	របស់	យា៉ាកុប	

កតែី	្រេរះ្ម្ីរ	បដ្ងៀន	ដយើង	ថា	សម្�ិក	សាសនាច្ក	

្ឺ	្តូវ	បាន	យក	មក	ចិញ្ចឹម	ដៅក្នញង	វង្សអ៊ី្សាដអល	៖	

«	ចំដពារះ	មនុស្ស	ជាដ្ចើន	ដដល	ទទួល	ដំណឹង	ល្អ	ដនរះ	

ដនារះ	នឹង	្តូវ	បាន	ដៅ	តាម	ដោមារះ	អ្នក	ដ្ើយ	នឹង	្តូវ	បាន	

រាប់	ថា	ជា	រេូ�	អ្នក	ដ្ើយ	នឹង	ដ្កាក	ដ�ើង	ដ្ើយ	�ូន	រេរ	

ដល់	អ្នក	ជា	ឪរេុក	របស់	ដ្	»	(	អ័្បាហាំ	2:10	)	។

ដស្សលីសា	្សគតូដរេល	មក	រេី	រដ្ឋ	យូថា្៍	ស.រ.អា.	

និយាយ	ថា	«	ការដឹង	ថា	ខ្ញំ	មក	រេី	វង្ស	ថន	ដល្ក	យា៉ាកុប	

�ួយ	ខ្ញំ	ឲ្យ	យល់	អំរេី	ដគាលបំណង	ដៅក្នញង	�ីវិត	ដនរះ	និង	

មូលដ្តុ	ដដល	ខ្ញំ	្តូវបាន	ដៅ	ឲ្យ	បដ្មើ	ក្នញង	មុខង្រ	

ជាក់ល្ក់	នានា	ដៅក្នញង	្រេរះវិហារ	»	។

រេររបស់	ដល្ក	អយ្យដកា	របស់	អ្នក	ក៏	រេិរេណ៌នា	អំរេី	

រេរ�័យ	ដដល	ទាក់ទង	នានា	ដដល	ដកើត	ម្ន	មក	ជាមួយ	

នឹង	កុលសម្័ន្ធ	ជាក់ល្ក់	របស់	អ្នក	។	ឧទា្រណ៍	

សម្�ិក	សាសនាច្ក	ជាដ្ចើន	្ ឺ	ដៅក្នញង	កុលសម្័ន្ធ	

ដអ្បាអិម	ជា	កុលសម្័ន្ធ	ដដល	ម្ន	ការទទួលខុស្តូវ	

រេិដសស	ដដើម្ី	ផសាយ	សារលិខិត	ថន	ដំណឹងល្អ	ដដល	

បាន	សាតារ	ដ�ើង	វិញ	ដល់	រេិភរេដល្ក	(	សូមដមើល	

ដចាទិយកថា	33:13–17,	្.	និង	ស.	133:26–

34	)	។

ខស្ងរកែំបូនាមាៃផ្ទាល់ែ្លួៃ

ដៅដរេល	ដ្បើ	ដផនទី	បាន	្តឹម្តូវ	ដនារះ	វា	�ួយ	ឲ្យ	អ្នក	

ដធវេើ	ដំដណើរ	មិន	វដងវេង	ផលែតូវ	ដ�ើយ	។	្សដដៀង	គានា	ដនរះ	ដដរ	

ដៅក្នញង	ដំដណើរ	ថន	�ីវិត	ដនរះ	រេររបស់ដល្កអយ្យដកា	របស់	

អ្នក	អាច	ផតែល់	ដំបូនាមាន	និង	ការដណនាំ	ដល់	�ីវិត	របស់	

អ្នក	។	រេររបស់ដល្កអយ្យដកា	របស់	អ្នក	រេុំ	្គាន់ដត	

្បាប់	អ្នក	អំរេី	អវេី	ដដល	អ្នក	្តូវ	ដធវេើ	ដ�ើយ	ប៉ុដនតែ	វា	អាច	ផតែល់	M
AN

 IN
 M

AZ
E 

©
 D

IG
ITA

L 
VI

SI
O

N 
VE

CT
IO

NS
/G

ET
TY

 IM
AG

ES

ោរសារល់ពរីខផ្នកនានានៃ

ពរជ័យរបស់អ្នកអាចជួយ

អ្នកឲ្យរកល�ើញោរែឹកនាំ

លៅក្នទុងជរីវិែរបស់អ្នក។
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ការយល់ដឹង	ផ្ទោល់	ខលែលួន	អំរេី	ផលែតូវ	ណា	មួយ—្បសិនដបើ	ដដើរ	

ដោយ	ដសចកតែី�ំដនឿ—ដនារះ	អាច	�ួយ	អ្នក	ឲ្យ	ដឹង	ថា	ដៅ	

ដរេល	ណា	ដដល	�ីវិត	របស់	អ្នក	កំរេុង	ដធវេើ	អវេីៗ	្សប	តាម	

្រេរះ្ន្ៈ	របស់	្រេរះវរបិតា	សួ្៌	។	ដៅដរេល	អ្នក	សិកសា	

រេរ	របស់	ដល្ក	អយ្យដកា	របស់	អ្នក	ដ្ើយ	រេយាយាម	

រស់	ដៅ	ក្នញង	ឥរិយាប្	មួយ	ដដល	យាង	្រេរះវិញ្ញាណ	ថន	

្រេរះអម្ចាស់	ដនារះ	អ្នក	អាច	រកដ�ើញ	នូវ	សុវត្ថិភារេ	អំណរ	

និង	ការដណនាំ	។

ហារ្រេីដយ៉ល	បា៉ាដរដឌស	មក	រេី	ទី្កុង	លីម្៉ា	

្បដទស	ដរេរ៉ូ	និយាយ	ថា	«	ដំបូនាមាន	មួយ	ចំនួន	ដដល	

បាន	ផតែល់	ដល់	ខ្ញំ	ដៅក្នញង	រេរ�័យ	ដនារះ	្ឺ	ថា	ខ្ញំ	អាច	អនុវតតែ	

វា	បាន	ដរេញដលញ	ជាមួយ	្្ួសារ	ខ្ញំ	និង	បនាទោប់	រេី	ខ្ញំ	

្តូវបាន	ផសារភាជាប់	ជាមួយ	ភរិយា	ខ្ញំ	ដត	ប៉ុដណាណរះ	។

្មេីៗ	ដនរះ	ដយើង	ម្ន	ចមងៃល់	ថា	ដតើ	រេួកដយើង	អាច	ដធវេើ	

អវេី	ខលែរះ	ដដើម្ី	រេ្ងឹង	និង	កសាង	្្ួសារ	ដថាមាង្មេី	របស់	

ដយើង	។	ដយើង	បាន	ទទួល	ចដមលែើយ	តាមរយៈ	រេរ	របស់	

ដល្ក	អយ្យដកា	របស់	ខ្ញំ	។	ដៅក្នញង	រេរ�័យ	ដនារះ	បាន	

ដណនាំ	ខ្ញំ	ឲ្យ	ផតែល់	អាទិភារេ	ដលើ	ការដគាររេ	គានា	ការអត់ធមេត់	

និង	ម្ន	ដសចកតែី្សឡាញ់	ដៅក្នញង	្្ួសារ	ដោយសារ	

ដនរះ	្ ឺ	ជា	្្ឹរះ	សំខ្ន់	មួយ	ចំនួន	ថន	ដំណឹង	ល្អ	របស់	

្រេរះដយស៊ូវ្្ីស្	។

«	ដៅដរេល	ដយើង	បាន	ដផ្តាត	ចិតតែ	ទុកោក់	ដលើ	ដរឿង	

ដនរះ	ភរិយា	របស់	ខ្ញំ	និង	ខ្ញំ	បាន	យក	ឈ្នរះ	ដលើ	បញ្ហា	

នានា	។	ដយើង	ដៅដត	ម្ន	ឧបស្គ	មតែងម្កាល	ជា្្ួសារ	

ប៉ុដនតែ	ដយើង	ម្ន	ភារេ	រីករាយ	។	ខ្ញំ	ម្ន	អារមមេណ៍	

ថា	្រេរះអម្ចាស់	កំរេុង	រំឭក	ខ្ញំ	អំរេី	រដបៀប	ដដល	ខ្ញំ	អាច	

ម្ន	្្ួសារ	ដដល	្ទង់	បាន	សនយា	ដល់	ខ្ញំ	។	ខ្ញំ	ដឹង	

ថា	្រេរះអម្ចាស់	ម្ន	បន្តូល	តាមរយៈ	រេរ	របស់	ដល្ក	

អយ្យដកា	ដ្ើយ	ថា	ដំបូនាមាន	ដៅក្នញង	រេរ�័យ	ដនារះ	្ ឺ	

្តូវបាន	ដ្បើ្បាស់	ដៅក្នញង	�ីវិត	របស់	ដយើង	»	។

សូមសាតាប់តាមោរម្ពរាៃ

ដផនទី	នឹង	រេុំ	្ ូស	បង្ហាញ	អំរេី	ដ្គារះថានាក់	ទាំងអស់	

ដដល	ដៅ	តាម	ផលែតូវ	ដោយ	សវេ័យ្បវតតែិ	ដនារះ	ដទ	ប៉ុដនតែ	

សំណាង	ណាស់	ជាដរឿយៗ	រេររបស់ដល្កអយ្យដកា	

្បាប់	អំរេី	ការ្រេម្ន	នានា	ដដើម្ី	ការពារ	ដយើង	ដៅ	តាម	

ផលែតូវ	ដនារះ	។	ការ្រេម្ន	ទាំង	ដនរះ	�ួយ	ការពារ	ដយើង	រេី	

ឥទ្ធិរេល	របស់	សាតាំង	ការ្រេម្ន	ដផ្សង	ដទៀត	អាច	បំភលែឺ	

ដយើង	អំរេី	រដបៀប	ដដល	ដយើង	អាច	យក	ឈ្នរះ	ដលើ	ភារេ	ខ្ង	

សាច់	ោម	ដដល	ម្ន	ដៅក្នញង	ខលែលួន	ដយើង	។

ស្ម្ប់	ខ្ធលែីន	ខ្រ	មក	រេី	រដ្ឋ	យូថា្៍	ការ្រេម្ន	

មួយ	ចំនួន	ដៅក្នញង	រេររបស់ដល្ក	អយ្យដកា	របស់	នាង	រេុំ	

ម្ន	ភារេ	ចបាស់	ល្ស់	ភាលាមៗ	ស្ម្ប់	នាង	ដ�ើយ	ប៉ុដនតែ	

ដ្កាយ	រេី	ការសិកសា	អំរេី	រេរ�័យ	របស់	ខលែលួន	ដនារះ	នាង	

ទទួល	បាន	ការយល់	ដឹង	្ មេី	។

«	ដរេល	ខ្ញំ	បាន	ទទួល	រេររបស់ដល្កអយ្យដកា	

ខ្ញំ	្តូវបាន	្រេម្ន	អំរេី	មនុស្ស	ដដល	រេយាយាម	និង	

ទាក់ទាញ	ខ្ញំ	ឲ្យ	ដចញ	រេី	ដសចកតែីរេិត	ដោយ	ការនិយាយ	

អវេីៗ	ដដល	ផ្រប់	ចិតតែ	ខ្ញំ	។	ខ្ញំ	រេុំ	បាន	្ ិត	ដ្ចើន	អំរេី	ដរឿង	ដនារះ	

ដ�ើយ	ខ្ញំ	ម្ន	�ំដនឿ	រឹងម្ំ	ដលើ	ដគាលលទ្ធិ	ដដល	បាន	

បដ្ងៀន	ដល់	ខ្ញំ	។

«	ប៉ុដនតែ	ដៅ	ឆ្នាំ	បនាទោប់	មក	ដនារះ	ដំបូង	ខ្ញំ	បាន	�ួប	្ ំនិត	

និង	ទស្សនៈ	ដដល	ហាក់បី	ដូច	ជា	បាន	ដផ្តាត	ដៅដលើ	

ភារេយុតតែិធម៌	និង	ដសចកតែី្សឡាញ់	ប៉ុដនតែ	តាម	រេិតដៅ	

វា	មិន	ដូដចានារះ	ដទ	។	្ំនិត	និង	ទស្សនៈ	ទាំង	ដនរះ	ហាក់បី	

ដូចជា	មក	រេី	្្ប់	ទិសទី	៖	្បរេ័ន្ធ	ផ្សរេវេផសាយ	សាល្	

ដរៀន	សូម្ី	ដត	មិតតែភកតែិ	ស្និទ្ធសានាល	។	ដទារះបីជា	យា៉ាង	ណា	

កតែី	ខ្ញំ	បាន	ដឹង	ថា	ទស្សនៈ	ទាំង	ដនរះ	ផ្ញយ	ដៅ	នឹង	ដផនការ	

របស់	្រេរះ	ខ្ញំ	បាន	ដ�ើញ	ថា	ខ្ញំ	ចង់	គាំ្ទ	ទាំង	្ ំនិត	្ មេី	ដបប	

ដល្កិយ	ទាំង	ដនរះ	និង	សាសនាច្ក	។	មិនយូរ	ប៉ុនាមាន	

ដ្កាយ	មក	ខ្ញំ	បាន	ដឹង	ថា	‹	គាមាន	អ្នក	ណា	អាច	នឹង	

បដ្មើ	ដៅហាវាយ	រេីរ	នាក់	បាន	ដទ	›	(	ម្៉ាថាយ	6:24	)	

ដ្ើយ	ថា	ខ្ញំ	រេុំ	្ ួរ	រេឹង	ដផ្អក	ដលើ	្បាជាញា	របស់	មនុស្ស	

ដ�ើយ	។	្រេរះវរបិតាសួ្៌	បាន	ដោរះ្សាយ	ចមងៃល់	របស់	ខ្ញំ	

តាមរយៈ	្រេរះ្ម្ីរ	និង	ម្ន	បន្តូល	នាំ	ភារេសុខសានតែ	មក	

ក្នញង	្ ំនិត	និង	ដួងចិតតែ	របស់	ខ្ញំ	។	ជា	លទ្ធផល	ទីបនាទោល់	

របស់	ខ្ញំ	បាន	ដ្ប	ជា	រឹងម្ំ	ដ្ើយ	ខ្ញំ	បាន	ដ្ប	កាន់ដត	រឹងបុឹង	

ដៅក្នញង	ការការពារ	នូវ	អវេី	ដដល	ខ្ញំ	ដឹង	ថា	ជា	ការរេិត	»	។

ោរអភឈិវ្្ឍអំល្យទាៃៃឈិងល្រពលោសល្យ

រេររបស់ដល្កអយ្យដកា	របស់	អ្នក	ក៏	្បាប់	អ្នក	អំរេី	

អំដណាយ	ទាន	ខ្ង	វិញ្ញាណ	និង	ដទរេដកាសល្យ	ដដល	

្រេរះអម្ចាស់	បាន	្បទាន	ឲ្យ	អ្នក	ដដើម្ី	កសាង	ន្រ	

របស់	្ទង់	។	្បសិនដបើ	រេរ�័យ	របស់	អ្នក	្បាប់	អំរេី	

្ៃ្ឹរះសម្រាប់ោរសឈិកសា

• ដស្វងរកែំបូោមនការប្ពមាន

នទពនកាសល្យនិងការសនយាដែលមាន

នៅក្នុងពររបស់នោកអយ្យនកាអ្ក។

អធិសាឋានអំពីរនបៀបដែលច្ំែុច្ទាំងនោះ

អនុវតតែច្ំនោះអ្កនៅក្នុងែំណាក់កាលនន

ជីវិតអ្ក។

•សិកសាឲ្យលម្អិតអំពីពរជ័យរបស់អ្កនហើយ

សិកសាវាជានរឿយៗនពញមួយជីវិតអ្ក។

ប្បនយ្រែដែលៗនោះអាច្មានអត្ថន័យ

នប្ច្ើនច្ំនោះអ្កនៅប្រានផ្ងៗរានា។

•ច្ងចាំថាពររបស់នោកអយ្យនកាពុំ

នរៀបរាប់ពីប្្រប់ទិែ្ឋភាពននជីវិតអ្កន�ើយ។

នទាះបីនរាលនៅសំខាន់ពុំរាននរៀបរាប់

នៅក្នុងពរជ័យរបស់អ្កកតែីនរាលនៅ

នោះអាច្នៅដតជានរឿងសំខាន់ដែលប្តូវ

ស្វះដស្វងរក។

•នរារពប្បតិបតតែិតាមែំែឹងល្អ។ពរជ័យ

នៅក្នុងពររបស់នោកអយ្យនកា្រឺដផ្អកនលើ

ភាពសុច្រិតរបស់អ្ក។

•ោក់នរាលនៅដស្វងរកអំនណាយទាន

នហើយអភិវ�្ឍនទពនកាសល្យដែលរាន

ប្រាប់នៅក្នុងពរជ័យរបស់អ្ក។

•្រិតអំពីកដន្ងដែលអ្កនឹងប្តូវោំនៅ

នៅក្នុងជីវិតននះនហើយទីបំផុតនតើ

អ្កច្ង់ឲ្យជីវិតអ្កដប្បជាដបបណា?

នតើនរានៅរបស់អ្កប្សបនៅនឹង

ពររបស់នោកអយ្យនកាអ្កយ៉ាងែូច្

នមតែច្?

•សូម្រិតអំពីការថតច្ម្ង

ពររបស់នោកអយ្យនកាអ្កនែើម្បី

សិកសាវា។អ្កអាច្សរនសរការយល់

ែឹងែកប្សង់ោក្យនពច្ន៍ដែលអ្កចាប់

អារម្មែ៍និងកត់ប្តាខ្រម្ីរដែលទាក់ទង

នឹងពររបស់អ្ក។



 ដខនមសាឆ្នាំ២០១៧ ៤៧

យ
ុវម
ជ
្ឈិម
វ័យ

ដទរេដកាសល្យ	ដដល	អ្នក	មិន	សារល់	ដនារះ	អាច	មក	រេី	អ្នក	

រេុំ	ទាន់	ម្ន	ឱកាស	រក	ដ�ើញ	ឬ	អភិវឌ្ឍ	ដទរេដកាសល្យ	

ដនារះ	។	អ្នក	អាច	ដ្បើ	និង	ដធវេើ	ឲ្យ	ដទរេដកាសល្យ	ដនរះ	

និង	ដទរេដកាសល្យ	ជា	ដ្ចើន	ដផ្សង	ដទៀត	រីកចដ្មើន	បាន	

តាមរយៈ	ការដសវេងរក	និង	សូម	�ំនួយ	រេី	្រេរះអម្ចាស់	

ដោយ	ឧសសា្៍	រេយាយាម	។

ការអភិវឌ្ឍ	ដទរេដកាសល្យ	�ួយ	អ្នក	ឲ្យ	ទទួល	សារល់	

អវេីៗ	ដដល	រេិដសស	ដដល	អ្នក	អាច	រួម	ចំដណក	ក្នញង	កិច្ចការ	

របស់	្រេរះ	អម្ចាស់	។	ចូហាន់ណា	ដបលែកដវល	មក	រេី	រដ្ឋ	

កាលី្វេតូញា៉ា	ស.រ.អា.	រេិចារណា	អំរេី	អំដណាយ	ទាន	

និង	ដទរេដកាសល្យ	នានា	ដៅក្នញង	រេរ�័យ	របស់	នាង	ដរេល	

នាង	ម្ន	អារមមេណ៍	ថា	្តូវបាន	ល្លួង	ឲ្យ	ដ្បៀបដធៀប	ខលែលួន	

នាង	ជាមួយ	មនុស្ស	ដថទ	ដទៀត	៖	«	ដៅដរេល	ខ្ញំ	អាន	

ពាក្យដរេចន៍	ទាំងដនារះ	ដៅក្នញង	រេររបស់ដល្កអយ្យដកា	

របស់	ខ្ញំ	វា	រំឭក	ខ្ញំ	ថា	ខ្ញំ	្តូវបាន	្បទាន	រេរ	ឲ្យ	ម្ន	

អំដណាយ	ទាន	ដដល	ខ្ញំ	្តូវការ	ចាំបាច់	ផ្ទោល់	ខលែលួន	ខ្ញំ	ដដើម្ី	

យក	ឈ្នរះ	ដលើ	ការសាកល្ង	និង	ការចូលរួម	ដៅក្នញង	

ការរេដនលែឿន	កិច្ចការ	របស់	្រេរះអម្ចាស់	។

រេរ�័យ	របស់	ខ្ញំ	្បាប់	ខ្ញំ	អំរេី	សមត្ថភារេ	របស់	ខ្ញំ	ឲ្យ	

្សឡាញ់	អភ័យដទាស	និង	ម្ន	ចិតតែ	កាលាហាន	ដដើម្ី	

្បា្ស័យ	ទាក់ទង	ជាមួយ	អ្នក	ដៅ	�ុំ	វិញ	ខ្ញំ	។	ដៅដរេល	

ខ្ញំ	បាន	អនុវតតែ	តាម	អំដណាយ	ទាន	ទាំង	ដនរះ	្រេរះអម្ចាស់	

បាន	្បទាន	រេរ	ដល់	ខ្ញំ	ឲ្យ	ម្ន	បំណង	្បាថានា	កាន់ដត	

ខ្លាំង	ដដើម្ី	្បឈម	មុខ	និង	ទាក់ទង	ជាមួយ	មនុស្ស	

និង	វប្ធម៌	្ មេីៗ	។	ជា	លទ្ធផល	ទីបនាទោល់	របស់	ខ្ញំ	បាន	

ដកើន	ដ�ើង	ថា	ដយើង	ទាំងអស់	គានា	្ ឺ	ជា	កូនដៅ	របស់	

្រេរះវរបិតាសួ្៌	ដដល	ដរេញ	ដោយ	កតែី្សឡាញ់	ដ្ើយ	ខ្ញំ	

អាច	បដ្មើ	អ្នក	ដថទ	ដរេល	ដយើង	ម្នាក់ៗ	រេយាយាម	កាលាយ	ឲ្យ	

ដូច	ជា	្រេរះ្្ីស្	»	។

ខស្ងរកពរជ័យខែលរាៃសៃយា

ជាចុង	ដ្កាយ	រេររបស់ដល្កអយ្យដកា	របស់	

ដយើង	ដបើក	បង្ហាញ	អំរេី	រេរ�័យ	ដដល	បាន	សនយា	របស់	

្រេរះវរបិតាសួ្៌ដល់ដយើង	្បសិនដបើ	ដយើង	ដៅ	បនតែ	

ដសាមារះ្តង់	ចំដពារះ	្ទង់	។	គាមាន	ការធានា	ថា	ដតើ	ការសនយា	

ទាំង	ដនរះ	នឹង	្តូវបាន	បំដរេញ	ដៅដរេល	ណា	ដនារះ	ដទ	ប៉ុដនតែ	

ដយើង	អាច	ដឹង	ដរាប	ណា	ដយើង	រស់ដៅ	ដោយ	ដគាររេ	

្បតិបតតែិ	តាម	ដំណឹង	ល្អ	ដនារះ	ការសនយា	ទាំង	ដនារះ	នឹង	

្តូវបាន	បំដរេញ	ដទារះបី	ជា	ដៅក្នញង	�ីវិត	ដនរះ	ឬ	ដៅ	�ីវិត	

បនាទោប់	ដទៀត	កតែី	។

ដសើ�ីអូ	្គតូធាដរ៉ស	មក	រេី	រដ្ឋ	ណាវា៉ោ	

ស.រ.អា.	រេឹងដផ្អក	ដលើ	ការសនយា	ដដល	ម្ន	ដៅក្នញង	

រេររបស់ដល្កអយ្យដកា	របស់	គាត់	ដៅដរេល	គាត់	ម្ន	

អារមមេណ៍	ភ័យ	្រេួយ	អំរេី	ដផនការ	ក្នញង	វិជាជា�ីវៈ	នា	ដរេល	

អនា្ត	របស់	គាត់	៖	«	ដៅដរេល	ណា	ខ្ញំ	ម្ន	អារមមេណ៍	

សមេញ្សាមាញ	អំរេី	ភារេ	មិន	្បាកដ	្បាជា	អំរេី	អនា្ត	ខ្ញំ	

ដនារះ	ម្ន	រេរ�័យ	មួយ	ដៅក្នញង	រេររបស់ដល្ក	អយ្យដកា	

ដដល	បាន	លួងដល្ម	ចិតតែ	ខ្ញំ	ឲ្យ	ម្ន	ភារេសុខសានតែ	

ជានិច្ច	។	ការសនយា	ដនរះ	�ួយ	ខ្ញំ	ឲ្យ	ដឹង	ថា	ដរាប	ណា	ខ្ញំ	

ខិតខំ	ដ្ើយ	បនតែ	ដសាមារះ្តង់	ដនារះ	ខ្ញំ	នឹង	ម្ន	ធនធាន	

ចាំបាច់	នានា	ដដល	អាច	ដមើល	ដ្	ដល់	្្ួសារ	របស់	ខ្ញំ	

និង	ដដើម្ី	កសាង	សាសនាច្ក	។	ខ្ញំ	រេុំ	ដឹង	រេិត្បាកដ	

ដៅ	ដ�ើយ	ដទ	ថា	ដតើ	វិជាជា�ីវៈ	ណា	មួយ	ដដល	ខ្ញំ	ចង់	ដធវេើ	ដនារះ	

ដទ	ប៉ុដនតែ	ការម្ន	ការសនយា	ដនរះ	�ួយ	ខ្ញំ	ឲ្យ	ម្ន	�ំដនឿ	និង	

ទំនុកចិតតែ	»	។

្បសិនដបើ	អ្នក	ធាលាប់	្ ងៃល់	ថា	ដតើ	្រេរះវរបិតាសួ្៌	

ម្ន	្រេរះទ័យ	យា៉ាង	ណា	ខលែរះ	ចំដពារះ	អ្នក	ដនារះ	អ្នក	មិន	

ដៅ	ឯដកា	ដ�ើយ	។	្រេរះអម្ចាស់	បាន	្ជាប	ដឹង	ថា	អ្នក	

នឹង	�ួប	នូវ	�ដ្មើស	ដផ្សងៗ	ជា	ដ្ចើន	ដដល	អ្នក	អាច	ចាប់	

យក	ដៅក្នញង	�ីវិត	ដនរះ	ដូដចានារះ	្ទង់	បាន	្បទាន	ដផនទី	

ផ្ទោល់	ខលែលួន	មួយ	ដល់	អ្នក	ដដើម្ី	រកសា	�ីវិត	អ្នក	ឲ្យ	្សប	ដៅ	

នឹង	ដំណឹង	ល្អ	របស់	្ទង់	។	រេររបស់ដល្កអយ្យដកា	

រេុំ	អាច	ដធវេើ	ការសដ្មច	ចិតតែ	ឲ្យ	ដយើង	ដ�ើយ	ប៉ុដនតែ	រេរ�័យ	

ដនរះ	អាច	នាំ	ដយើង	ដៅ	រក	វិវរណៈ	ផ្ទោល់	ខលែលួន	។	តាមរយៈ	

រេររបស់ដល្កអយ្យដកា	របស់	ដយើង	ដនារះ	ដយើង	្តូវបាន	

បង្ហាញ	អំរេី	រដបៀប	ដដល	ដយើង	្ ឺ	ជា	ដផ្នក	មួយ	ថន	ដផនការ	

របស់	្រេរះអម្ចាស់	ដដើម្ី	្បមូល	រេួក	អ៊ី្សាដអល	

តាមរយៈ	ការដរៀន	អំរេី	កុលសម្័ន្ធ	របស់	រេួកដយើង	ដយើង	

្តូវបាន	ផតែល់	ឲ្យ	នូវ	ការទូនាមាន	ផ្ទោល់	ខលែលួន	ការ្រេម្ន	និង	

ការសនយា	ដ្ើយ	ដយើង	្តូវបាន	បដ្ងៀន	អំរេី	អំដណាយ	

ទាន	និង	ដទរេដកាសល្យ	រេិដសសៗ	ដដល	្រេរះវរបិសួ្៌	

បាន	្បទាន	ដល់	រេួកដយើង	ដដើម្ី	បដ្មើ	្ទង់	។	ដរាប	

ណា	អ្នក	រេយាយាម	រស់ដៅ	្សប	តាម	ចំណុច	ទាំងអស់	

ដដល	ម្ន	ដៅក្នញង	រេររបស់	ដល្កអយ្យដកា	របស់	អ្នក	

ផ្ទោល់	ដនារះ	អ្នក	អាច	ដឹង	ថា	ការសដ្មច	ចិតតែ	របស់	អ្នក	្ ឺ	

ដៅក្នញង	្រេរះទ័យ	របស់	្រេរះអម្ចាស់	ដដល	បាន	សដ្មច	ឲ្យ	

អ្នក	។	◼

ែ្នកនិពន្ធ�ស់រៅ�ដ្ឋែិលលីរណាយស.�.អា.និងនូវរោ៉ាក

ស.�.អា.។

ព្រះអមាចាស់រោនពបទានកផន�ពីផ្ទា�់ខ្បួនមរួយដ�់អ្កចដើម្ពីរកសាជពីវិតអ្កឲ្យពសបចៅនឹងដុំេឹង�អែរបស់ព�ង់។



លោយោរី្រា៉ា្ររីៃលពើលរៀោែូលរៀ្លឺលរីរា៉ា

នៅ
ប៉ុនាមាន	អាទិត្យ	រេី	មុន	ខ្ញំ	ដរៀបការ	និង	

ផសារភាជាប់	ដៅ	្រេរះវិហារ	បរិសុទ្ធ	ខ្ញំ	បាន	

ចាប់ដផតែើម	ម្ន	ចិតតែ	ភ័យ្រេួយ	បនតែិច	អំរេី	

អវេីៗ	្្ប់	យា៉ាង	ដដល	ខ្ញំ	ចាំបាច់	្តូវ	ដធវេើ	រេីមុន	ខ្ញំ	ចាប់ដផតែើម	

្្ួសារ	្ មេី	របស់	ខ្ញំ	។	ដទារះបី	ជា	ម្ន	អំណរ	ក្នញង	្គា	ដនារះ	កតែី	

ខ្ញំ	បាន	ម្ន	អារមមេណ៍	ថា	តានតឹង	ក្នញង	ចិតតែ	អំរេី	ការដរៀបចំ	

ទម្លាប់	្ មេី	របស់	ដយើង	ការទុកោក់	្ ិរញ្ញវត្ថញ	ការដសវេងរក	

កដនលែង	ដដើម្ី	ទុកោក់	ឥវា៉ន់	របស់	ដយើង	និង	ការទទួល	

ខុស្តូវ	្ មេី	ទាំង	អស់	ដដល	ខ្ញំ	នឹង	ដធវេើ	ក្នញង	នាម	ជា	ភរិយា	មួយ	

រូប	។	ខ្ញំ	ចង់	្បាកដ	ថា	ដយើង	ចាប់ដផតែើម	អាពា្៍រេិពា្៍	

ដយើង	តាមរដបៀប	្តឹម្តូវ	ដោយ	ទុក	ដរេល	របស់	ដយើង	

ឲ្យ	ម្ន	សកមមេភារេ	សំខ្ន់ៗ	ដូចជា	ការរកសា	្រេរះបញ្ញតតែិ	

និង	ចំណាយ	ដរេល	ជាមួយ	គានា	ក្នញង	នាម	ជា	សាវាមី	និង	

ភរិយា	ដទារះបី	ជា	ដយើង	រវល់	យា៉ាង	ណា	កតែី	។

កាល	ថ្ងៃ	ដរៀបការ	ខិត	�ិត	ចូល	មក	ដល់	ខ្ញំ	ភាញាក់ដផ្អើល	

ដោយ	ម្ន	សុបិន	អា្កក់	ជាប់ៗ	គានា	ទាក់ទង	នឹង	

្្ប់	បញ្ហា	ដដល	អាច	ប៉រះពាល់	ដល់	្្ួសារ	។	សុបិន	

អា្កក់	ដនារះ	បាន	ប៉រះពាល់	អារមមេណ៍	ខ្ញំ	កាន់ដត	ខ្លាំង	

ដ�ើង	ដោយសារ	ខ្ញំ	បាន	ដកើត	មក	រេី	្្ួសារ	ដដល	ដចរះ	

្សឡាញ់	គានា	ប៉ុដនតែ	ក៏	ម្ន	ការរងទុកខេ	លំបាក	ផងដដរ	

ដដល	្តូវបាន	ដ្	្ ំរាម	កំដ្ង	ការដោលារះ	្បដកក	ជា	

្បចាំ	និង	ខ្លាំង	កាលា	្រេមទាំង	ការខូច	ចិតតែ	ដទៀតផង	។	នា	

រា្តី	មួយ	បនាទោប់	រេី	ម្ន	សុបិន	ដបប	ដនរះ	ដ្ចើន	ដង	មក	ខ្ញំ	

បាន	ដ្កាក	ដ�ើង	ទាំង	ដបកដញើស	ដរេញ	ខលែលួន	ដ្ើយ	ខ្ញំ	

បាន	សដ្មច	ចិតតែ	ដធវេើ	តាម	ដំបូនាមាន	ដដល	ស៊ីដស្ើរ	នីល	

ដអ្វេ	ម្៉ារ៉ត	ទី្បឹកសា	ទីរេីរ	ដៅក្នញង	្ ណៈ្បធាន	យុវនារី	

ទូដៅ	បាន	ដ្លែង	ដៅក្នញង	សុន្រកថា	ដដល	ម្ន	ចំណង	ដ�ើង	

ថា	«	បន្ន់	ចិតតែ	របស់	ដយើង	ដៅ	រក	្រេរះ	»	(	Liahona	
ដខ	វិច្ិកា	ឆ្នាំ	2015	ទំរេ័រ	30–32	)	។	ខ្ញំ	បាន	បិទ	

ដភ្នក	ដ្ើយ	អធិសាឋាន	ថា	«	ឱ	្រេរះវរបិតាសួ្៌	ដអើយ	

ដតើខ្ញំម្ចាស់អាចដធវេើ	អវេី	ដៅ	ដដើម្ី	ឲ្យ	ដរឿង	អា្កក់ៗ	ទាំង	ដនរះ	

ដចញ	ឆ្ងាយ	រេី	្្ួសាររបស់ខ្ញំម្ចាស់	?	»

ចដមលែើយ	ដនារះ	បាន	មក	ភាលាមៗ	ដូច	ម្ន	នរណា	ម្នាក់	

ដបើក	ទាវារ	ដ្ើយ	ោក់	្ ំនិត	ដនារះ	ដៅក្នញង	ខួរ	កបាល	របស់	

ខ្ញំ	អញ្ចឹង	។	សំដ�ង	តូច	រដ្ៀងៗ	បាន	ខ្សឹប	្បាប់	ខ្ញំ	ថា	

«	ចូរ	ដធវេើ	នូវ	អវេី	ដដល	អ្នក	្ ួរដត	ដធវេើ	ដៅ	។	ចូរ	ដសាមារះ្តង់	្្ប់	

�ំហាន	ទាំងអស់	»	។	្រេរះវិញ្ញាណ	បាន	ខ្សឹប	្បាប់	ខ្ញំ	នូវ	

ឱវាទ	ជាក់ល្ក់	មួយ	ចំនួន	ដ្ើយ	ខ្ញំ	ម្ន	អារមមេណ៍	ថា	

្បសិនដបើ	ខ្ញំ	បាន	ដធវេើ	កិច្ចការ	ទាំង	ដនារះ	ដនារះ	្្ប់	យា៉ាង	នឹង	

ដំដណើរការ	ល្អ	»	។

ខ្ញំ	បាន	ញញឹម	ដ្ើយ	ខ្ញំ	ម្ន	ភារេកក់ដរៅតា	ក្នញង	

ចិតតែ	។	រាល់	កតែី	បារម្	ទាំងអស់	បាន	រសាយ	បាត់	ដៅ	

មួយ	រំដរេច	ដោយសារ	ខ្ញំ	ដឹង	ថា	វា	្ ឺជា	ការរេិត	។	ខ្ញំ	

បាន	ទទួល	អារមមេណ៍	រេី	្រេរះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្ធ	រេី	មុន	ប៉ុដនតែ	

អារមមេណ៍	ដនារះ	រេុំ	ធាលាប់	ម្ន	ខ្លាំង	ដូច	យប់	ដនារះ	ដ�ើយ	។	

ខ្ញំ	ទទួល	អារមមេណ៍	ថន	កតែី្សឡាញ់	រេី	្រេរះវរបិតាសួ្៌	និង	

្រេរះអងគសដ្ង្ររះ	របស់	ដយើង	្ ៊ុម	រេ័ទ្ធ	ខ្ញំ	ដ្ើយ	ខ្ញំ	ដឹង	ថា	

ភារេលួងដល្ម	និង	ដសចកតែីសដ្ង្ររះ	របស់	្្ួសារ	ខ្ញំ	

សំខ្ន់	ចំដពារះ	រេួក្ទង់	ដូច	ជា	វា	សំខ្ន់	ចំដពារះ	រូប	ខ្ញំ	ដដរ	។

ម្ន	ដរឿង	មួយ	មក	រេី	្រេរះ្ម្ីរ	ដដល	ខ្ញំ	ចាំ	បាន	បដន្ថម	

ការបញ្ជាក់	ដល់	ខ្ញំ—ដៅដរេល	្រេរះអម្ចាស់	បាន	បញ្ជា	ឲ្យ	

ែូចៃរីនហ្រាៃជឈិរះសំលៅ

លៅកខៃ្ងខែលលោកពុំ

សារល់លនារះែ្ទុំម្ែូវអៃុវែ្រ

លសចក្រីជំលៃឿលលើម្ពរះអរាចស់

អំពរីោរចាប់លផ្រើមម្្ួសារ។

ោរលធ្ើែំលណើរ
ការនរៀបច្ំខ្លួនសប្មាប់

ថ្មីមួយ
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នីថ្វេ	សង់	សំដៅ	ថា	៖	«	ដ្ើយ	ដ្តុការណ៍	បាន	ដកើត	

ដ�ើង	ថា	្រេរះ	អម្ចាស់	្ទង់	ម្ន	្រេរះ	បន្តូល	មក	ខ្ញំ	ថា	៖	អ្នក	

្តូវ	សង់	សំដៅ	មួយ	តាម�របៀបអដលរយើងនរឹងបង្ហាញ

ែ្នក	ដដើម្ី	ដយើង	អាច	នាំ	្្ួសារ	របស់	អ្នក	្ លែង	កាត់	ទឹក	

ទាំង	ដនរះ	»	(	នីថ្វេទី1	17:8	ការ	្ ូស	បញ្ជាក់	បាន	

បដន្ថម	)	។

នីថ្វេ	និង	្្ួសារ	របស់	ដល្ក	បាន	ដៅ	ក្នញង	

ទីរដហាសាថាន	អស់	ជា	ដ្ចើន	ឆ្នាំ	ដោយ	បាន	ស៊ូ	្ទាំ	នឹង	

ដសចកតែីទុកខេលំបាក	្្ប់	ដបប	យា៉ាង	។	ដល្ក	អាច	ម្ន	

អារមមេណ៍	ភ័យខ្លាច	ក្នញង	ការចាប់ដផតែើម	ការដធវេើ	ដំដណើរ	្ លែង	

សមុ្ទ	ដ្ើយ	បណាដាល	ឲ្យ	ការភ័យ	ខ្លាច	របស់	ដល្ក	

ម្ន	ខ្លាំង	ជាង	ដសចកតែី�ំដនឿ	ដល្ក	។	ប៉ុដនតែ	ដល្ក	រេុំ	ដធវេើ	

ដបប	ដនារះ	ដទ	។	ដល្ក	បាន	ទទួល	យក	ដ្ើយ	ដធវេើ	តាម	

ការដណនាំ	រេី	្រេរះ	។	ដល្ក	ម្ន	ដសចក្ី	�ំដនឿ	ថា	្រេរះ	

នឹង	បំដរេញ	ការសនយា	របស់	្ទង់	។	្រេរះអម្ចាស់	រេុំ	បាន	

្បាប់	នីថ្វេ	ថា	នឹង	គាមាន	ខ្យល់	រេ្យញរះ	ឬ	រលក	ដដល	នឹង	

បក់ដបាក	ប៉រះ	សំដៅ	ដ�ើយ	។	ប៉ុដនតែ	្ទង់	បាន	្បាប់	នីថ្វេ	

ថា	្បសិនដបើ	ដល្ក	ដធវេើ	តាម	ការដណនាំ	របស់	្ទង់	ដនារះ	

ដល្ក	នឹង	អាច	នាំ	្្ួសារ	្ លែង	មហាសមុ្ទ	ដៅកាន់	

ដដនដី	សនយា	ដោយ	សុវត្ថិភារេ	។

ខ្ញំ	បាន	ដឹង	ថា	ខ្ញំ	ក៏	បាន	ដធវេើ	ដំដណើរ	្ លែង	កាត់	

ទីរដហាសាថាន	អស់	ជា	ដ្ចើន	ឆ្នាំ	ផងដដរ	ប៉ុដនតែ	ឥ�តូវ	ដនរះ	ខ្ញំ	

កំរេុង	ដៅ	មុខ	សមុ្ទ	ដ្ើយ	្តូវ	ដរៀបចំ	ខលែលួន	ស្ម្ប់	

ការដធវេើ	ដំដណើរ	្ មេី	មួយ	៖	្ឺ	អាពា្៍រេិពា្៍	។	ខ្ញំ	្តូវបាន	

ដៅ—ដ្ើយ	ខ្ញំ	្ ិត	ថា	ដនរះ	្ ឺ	ជា	កាដៅ	ដល់	្កុម្្ួសារ	

ថន	រេួកបរិសុទ្ធ	ថ្ងៃ	ចុងដ្កាយ	ទាំង	អស់—ឲ្យ	សង់	សំដៅ	

ដោយ	ដធវេើ	តាម	ការដណនាំ	របស់	្រេរះអម្ចាស់	។

ដៅដរេល	សាវាមី	ខ្ញំ	និង	ខ្ញំ	បាន	ដរៀបការ	រួច	ដនារះ	បញ្ហា	

ក៏	បាន	ដកើត	ម្ន	ដ�ើង	។	ខ្ញំ	ម្ន	�ំងឺ	ដ្ើយ	ដយើង	ម្ន	

ការលំបាក	ដដើម្ី	រកសា	្ ិរញ្ញវត្ថញ	របស់	ដយើង	ឲ្យ	ម្ន	លំនឹង	

និង	រេិបាក	អនុវតតែ	នូវ	ទម្លាប់	ល្អៗ	ទាំងអស់	ដដល	ដយើង	

បាន	សដ្មច	ចិតតែ	ដធវេើ	តាម	ដនារះ	។

ប៉ុដនតែ	្រេរះ	ឱវាទ	ដដល	ខ្ញំ	បាន	ទទួល	កាល	រេី	យប់	ដនារះ	

បាន	រំឭក	ចាំ	ក្នញង	ចិតតែ	ខ្ញំ	។	ដយើង	បាន	រេយាយាម	ដរៀន	និង	

រកសា	្រេរះ	បន្តូល	របស់	្រេរះ	ទុក	ដៅ	ក្នញង	ចិតតែ	របស់	ដយើង	

ដធវេើតាម	្ ំរូ	ល្អៗ	របស់	ថានាក់	ដឹកនាំ	ជា	ទី្សឡាញ់	របស់	

ដយើង—រួម	ទាំង	្រេរះ្្ីស្—ដ្ើយ	ដកលម្អ	ឥរិយាប្	

ផ្ទោល់	ខលែលួន	របស់	ដយើង	ឲ្យ	បាន	្បដសើរ	ដ�ើង	។	ខ្ញំ	បាន	

ទទួល	ទីបនាទោល់	រឹងម្ំ	អំរេី	ការអធិសាឋាន	ដ្ើយ	បាន	

ភលែក់	នូវ	ដសចកតែី្សឡាញ់	ដ៏	រេិត្បាកដ	របស់	្រេរះវរបិតា	

ដដល	្ទង់	ម្ន	ចំដពារះ	រេួកដយើង	។	ខ្ញំ	បាន	ចាប់ដផតែើម	

ទុកចិតតែ	ដ្ចើន	ជាង	ការភ័យ	ខ្លាច	។	ដយើង	បាន	ដឹង	ថា	

ទុកខេ	លំបាក	ដដល	ដយើង	បាន	�ួប្បទរះ	ដ្ប	ជា	�ំហាន	

ដឆ្ពរះ	ដៅ	រកការដកលម្អ	ឲ្យ	បាន	្បដសើរ	ដ�ើង	។	សរេវេ	

ថ្ងៃ	ដនរះ	ផ្រះ	របស់	ដយើង	ហាក់បី	ដូច	ជា	ដផ្នក	តូច	មួយ	ថន	

សាថានសួ្៌	។

ដយើង	កំរេុង	ដៅ	ក្នញងការចាប់ដផតែើម	ថន	ដំដណើរ	

របស់	ដយើង	ប៉ុដនតែ	ការដរៀបការ	និង	ការចាប់ដផតែើម	

្្ួសារ	្ ឺ	ជា	�ដ្មើស	ល្អ	បំផុត	ដដល	ខ្ញំ	បាន	

សដ្មច	ចិតតែ	ដធវេើ	។	ដួងចិតតែ	ខ្ញំ	ដពារដរេញ	

ដោយ	អំណរ	ដរេល	ខ្ញំ	្ ិត	អំរេី	រេិធីបរិសុទ្ធ	ក្នញង	្រេរះវិហារ	

បរិសុទ្ធ	ដដល	ដយើង	បាន	ទទួល	ដ្ើយ	ដឹង	ថា	វា	្តូវបាន	

ផសារភាជាប់	ដោយ	សិទ្ធិ	អំណាច	របស់	្រេរះ	។	ដរាប	ណា	ខ្ញំ	

យល់	កាន់ដត	ដ្ចើន	អំរេី	សារៈសំខ្ន់	ថន	្្ួសារ	ដៅក្នញង	

ដផនការ	របស់	្រេរះវរបិតាសួ្៌	និង	ភារេរេិសិដ្ឋ	ថន	

ដសចកតែីសញ្ញា	ដដល	ដយើង	បាន	ដធវេើ	ដរាប	ដនារះ	ខ្ញំ	កាន់ដត	

ចង់	�ួយ	្្ួសារ	ដផ្សង	ដទៀត	ឲ្យ	ទទួល	រេិធីបរិសុទ្ធ	ទាំង	

ដនារះ	ដដរ	។

ខ្ញំ	បាន	ដរៀន	ថា	ដយើង	រេុំ	ចាំបាច់	បារម្	អំរេី	អវេី	ដដល	នឹង	

ដកើត	ដ�ើង	ដនារះ	ដ�ើយ	ដោយសារ	្រេរះ	«	្ទង់	មិន	បាន	

្បទាន	ឲ្យ	ដយើង	ម្ន	វិញ្ញាណ	ដដល	ដតង	ដត	ខ្លាច	ដ�ើយ	

្ឺ	ឲ្យ	ម្ន	វិញ្ញាណ	ដ៏	ម្ន	អំណាច	ដសចក្ី្សឡាញ់	

និង	្បាជាញា	នឹង	ធឹង	វិញ	»	(	ធីម៉ូដ្ទី2	1:7	)	។	ដយើង	

្គាន់ដត	ដគាររេ	្បតិបតតែិ	តាម	ដធវេើ	តាម	ការដណនាំ	ដដល	

បាន	្បទាន	មក	តាមរយៈ	្រេរះ្ម្ីរ	និង	្បសាសន៍	

របស់	រេយាការី	សម័យ	ទំដនើប	ដនរះ	ដ្ើយ	អធិសាឋាន	

ទូលសូម	ការដណនាំ	ផ្ទោល់ខលែលួន	បដន្ថម	ដទៀត	។	្បសិនដបើ	

ដយើង	ដធវេើ	ដរឿង	ទាំង	ដនរះ	ដនារះ	ដយើង	អាច	្ លែង	កាត់	

មហា	សមុ្ទ	ថន	ថ្ងៃ	ចុង	ដ្កាយ	ដនរះ	ដោយ	ម្ន	

ទំនុកចិតតែ	ថា	មិន	ថា	ម្ន	ការលំបាក	ដបប	

ណា	ដកើត	ដ�ើង	ចំដពារះ	ដយើង	ដនារះ	ដទ	ដនារះ	

មនុស្ស	ជា	ទី្សឡាញ់	របស់	ដយើង	នឹង	ម្ន	

សុវត្ថិភារេ	។	◼

ែ្នកនិពន្ធ�ស់រៅទីងកុងបា៉ារ៉ាណាងបរទស

រងបស៊៊ីល។
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យ�ើ
	អ្នក	្ ួរ	ដធវេើ	ដូចដមតែច	ដៅដរេល	អ្នក	ម្ន	សំណួរ	អំរេី	ដគាលលទ្ធិ	្បវតតែិសា្សតែ	ឬ	សំណួរ	ផ្ទោល់	ខលែលួន	ដនារះ	?	ដតើ	អ្នក	រក	ចដមលែើយ	

យា៉ាង	ដូចដម្ច	?	្រេរះអម្ចាស់	សនយា	ថា	«	ដយើង	នឹង	្បាប់	អ្នក	ដៅក្នញង	្ ំនិត	របស់	អ្នក	និង	ដៅក្នញង	ចិតតែ	របស់	អ្នក	ដោយ	

្រេរះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្ធ	»	(	្.	និង	ស.	8:2	)	។	ដតើ	អ្នក	ដ្បើ	្ ំនិត	និង	ចិតតែ	របស់	អ្នក	យា៉ាង	ដូចដមតែច	ដដើម្ី	ទទួល	សារល់	

ការបំផុត	្ ំនិត	ដនារះ	?	ដនរះ	្ ឺជា	្ ំនិត	មួយ	ចំនួន	។

ខស្្យល់អំពីអ្ីខេលអ្កអា�ង្្ើងពលអ្កម្នសំណួរ។

ងតើែ្នុំអា�សទិកសាងៅក្នុ្គំនិតនទិ្ងៅក្នុ្ចិត្តែ្នុំយា៉ា្

រច្
ោ
រូប
ភា
ព
នោ

យ
ច្
ស
ថា

ល
ប
ុត

សិក្សា

អធិស្ឋាន

ស្ដាប់

និយាយ

គំនិត

សិក្សា អធិស្ឋាន ស្តាប់

ដអលន�ើររ៉ូបឺត�ីដហលក្នុងកូរ៉ុមននពួកសាវកែប់ពីរោក់រានមានប្បសាសន៍ថានពលនយើងកំពុងនធ្វើ«ការសនប្មច្

ច្ិតតែសំខាន់ៗ...នោះប្ពះវរបិតាសួ្រ៌រំពឹងឲ្យនយើងនប្បើប្រាស់សិទ្ិនប្ជើសនរើសរបស់នយើងសិកសាពីសាថានភាពនោះក្នុង

្រំនិតនយើងប្សបនៅតាមនរាលការែ៍ែំែឹងល្អនហើយយកការសនប្មច្ច្ិតតែនោះថាវាយែល់ប្ទង់នៅក្នុងការអធិសាឋាន»

(«The Holy Ghost»Liahonaដខឧសភាឆ្នាំ២០១៦ទំព័រ១០៥)។

នរឿងននះវាអនុវតតែែូច្រានានៅនឹងប្្រប់សំែួរទាំងអស់។នៅនពលអ្កសិកសាសូមអធិសាឋាននោយច្ិតតែនសាមះ

អំពីច្នម្ើយដែលអ្កនឹងរកន�ើញោនពលខាងមុខ។ប្ពះវិញ្ញាែបរិសុទ្នឹងបំផុស្រំនិតអ្ក—នទាះជាតាមរយៈ

្រំនិតោក្យសមតែីនៅក្នុង្រំនិតអ្កឬការរំឭកផ្ទាល់ខ្លួននផ្ងនទៀតកតែី—នែើម្បីែឹកោំអ្កនៅរកច្នម្ើយដែលអ្ក

ប្តូវការោនពលខាងមុខ។

ប្បើ ធនធាន នានា

ដស្វងរកខ្រម្ីររួមទាំងនសច្ក្ីដែោំែល់បទ្រម្ីរទាំងឡាយនិងជំនួយសិកសានផ្ងនទៀត។អ្កក៏អាច្ដស្វងរក

ធនធានអិល.�ី.នអស.នផ្ងនទៀតផងដែរែូច្ជាសុន្ទរកថាសន្ិសីទទូនៅប្បធានបទែំែឹងល្អនៅនលើន្រហទំព័រ

LDS.orgទស្ោវែតែីសាសោច្ប្កJoseph Smith Papers Projectនិងធនធានជានប្ច្ើននទៀត។

(សូមនមើលទំព័រ៥៤សប្មាប់ប្ជីធនធានសាសោច្ប្កសំខាន់ៗ)។

និយាយ អំពី វា

សូមកុំខាលាច្នែើម្បីសុំជំនួយន�ើយ។ដអលន�ើររ៉ូែលនអរា៉សរានននកូរ៉ុមននពួកសាវកែប់ពីរោក់រាននលើកទឹកច្ិតតែថា«ខ្នុំនឹងផតែល់

ការអន្ជើញមួយែល់អ្ក។...អ្កប្តូវ្រិតអំពីមនុស្មានាក់[ដែលអាច្ជួយអ្កឲ្យដស្វងរកច្នម្ើយ]—ជាមិតតែភកតែិដែលទុកច្ិតតែឪពុកមាដាយ

យយតាប្្រូបនប្ងៀន្រែៈប៊ីស្ព[ឬ]អ្កផតែល់ប្បឹកសា។...—នហើយអ្កនឹងទទួលរានច្នម្ើយដែលអ្កប្តូវការ»(ការចាក់ផសាយកម្មវិធី

Face to Faceនថងៃទី២០ដខមករាឆ្នាំ២០១៦)។សូមសាកល្បងវា!សូមនិយយជាមួយនរណាមានាក់ដែលអ្កទុកច្ិតតែអំពីសំែួរដែល

អ្កមាននហើយរកច្នម្ើយនោះជាមួយរានា។
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យ
ុវវ័យ

ចលម្ើយមកពរីម្ពរះ

«ការសួរសំែួរនោយនសាមះប្តង់្រឺជាដផ្កសំខាន់មួយនន

ការសាថាបោនសច្កតែីជំននឿនហើយនយើងនប្បើទាំងប្រាជាញានិង

អារម្មែ៍របស់នយើង។ប្ពះអមាចាស់មានបន្ទលូលថា‹នយើង

នឹងប្រាប់អ្កនៅក្នុង្រំនិតរបស់អ្កនិងនៅក្នុងច្ិតតែរបស់

អ្ក›[្រ.និងស.៨:២]។ពុំដមនប្្រប់ច្នម្ើយទាំងអស់

នឹងរានទទួលភាលាមៗនោះនទប៉ុដនតែនស្ទើរដតប្្រប់សំែួរទាំងអស់អាច្ទទួលរានច្នម្ើយ

តាមរយៈការសិកសានិងការស្វះដស្វងរកច្នម្ើយពីប្ពះ»។

ដអលន�ើរដនលអិលអាន់ន�ើរសិនក្នុងកូរ៉ុមននពួកសាវកែប់ពីរោក់«នសច្កតែីជំននឿពុំដមននកើតមកពីភាពនច្ែន្យនោះ

នទប៉ុដនតែមកពីជនប្មើសវិញ»Liahonaដខវិច្្ិកាឆ្នាំ២០១៥ទំព័រ៦៦។

េរូ�ងម្ដ�?

សិក្សា

សិក្សា

អធិស្ឋាន

ស្ដាប់

អត់ធ្មត់

ចិត្ត

សិក្សា អធិស្ឋាន ស្តាប់

ជំហ្នទាំងននះមានសារៈសំខាន់ក្នុងការពិចារណាទាំងនៅក្នុង្រំនិតនទិ្ច្ិតតែរបស់អ្ក។ប្បធានន�ៀនថើរនអស្វ

អុជែូហ្វទីប្បឹកសាទីពីរនៅក្នុង្រែៈប្បធានទីមួយរានមានប្បសាសន៍ថា«ប្បសិននបើអ្កច្ង់សាគាល់នសច្ក្ីពិត

ខាងវិញ្ញាែអ្កប្តូវនប្បើឧបករែ៍ប្តឹមប្តូវ។អ្កពុំអាច្បនងកេើនការយល់ពីនសច្ក្ីពិតខាងវិញ្ញាែនោយឧបករែ៍

ដែលពុំអាច្រកន�ើញភស្នុតាងរាននោះនទ»(«Receiving a Testimony of Light and Truth»
Liahonaដខវិច្្ិកាឆ្នាំ២០១៤ទំព័រ២២)។ប្ពះវិញ្ញាែបរិសុទ្ជាឧបករែ៍ដែលនយើងនប្បើនែើម្បីនរៀន

អំពីនរឿងខាងវិញ្ញាែ។ែូនច្្ះនៅនពលអ្កអធិសាឋាននិងសាតាប់តាមប្ពះវិញ្ញាែនៅនពលណាមួយនោះអ្កនឹង

អាច្រកន�ើញច្នម្ើយ។

ចូរ អត់ធ្មត់

ប្បធានអុជែូហ្វក៏រានពន្យល់ផងដែរថា«ែរាបណានយើងកាន់ដតដបរច្ិតតែនិង្រំនិតនយើងនៅរកប្ពះែរាបនោះពន្ឺសា្ថនសួ្រ៌នឹង

កាន់ដតបំភ្ឺែល់ប្ពលឹងនយើងកាន់ដតខាលាំង។...ែំបូងន�ើយនរឿងទាំងឡាយដែលទំនងជាប្សនពច្ប្សពិលងងឹតនហើយោច្់ប្សយលវា

រានដប្បនៅជាច្បាស់មានរស្មីនហើយនយើងអាច្យល់រានបនតែិច្ម្ងៗ»(«Receiving a Testimony of Light and Truth»ទំព័រ
២២)។ការដស្វងរកច្នម្ើយអាច្ជាែំនែើរការែ៏យូរអដង្វង។ប៉ុដនតែប្បសិននបើអ្កមាន្ ន្ទៈសាតាប់នែើម្បីរកច្នម្ើយនទាះបីវាប្តូវច្ំណាយនពលនប្ច្ើនកតែី

អ្កនឹងរកន�ើញច្នម្ើយទាំងនោះ។

អនុវត្ត ការទទួលស្គាល់ ការបំផុស គំនិត

ែរាបណាអ្កទទួលសាគាល់ការបំផុស្រំនិតនហើយមាន្ ន្ទៈនែើម្បីនធ្វើតាមនពលប្ពះវិញ្ញាែខ្ឹបប្រាប់ច្ិតតែអ្កែរាបនោះវាកាន់ដតគ្យប្សួលទទួលសាគាល់

ការបំផុស្រំនិតបដន្ថមនទៀតោនពលខាងមុខ។អ្កអាច្«មានអារម្មែ៍ថាការែ៍នោះប្តឹមប្តូវ»ឬមានអារម្មែ៍ថា«អាប់្រំនិត»ប្បសិននបើវាខុស

(សូមនមើល្រ.និងស.៩:៨–៩)។អ្កក៏អាច្មានអារម្មែ៍រំឭកែ៏ប្សទន់អារម្មែ៍ននភាពសុខសានតែឬអារម្មែ៍នផ្ងនទៀតដែលពិនសសច្ំនោះអ្ក។

ប្ពះអមាចាស់សាគាល់អ្កនហើយប្ទង់ប្ជាបែឹងពីរនបៀបដែលអ្កនឹងយល់អំពីប្ពះវិញ្ញាែ។ប្ទង់នឹងប្បទានការដែោំែ៏ជាទីនពញច្ិតតែដែលពិនសសច្ំនោះអ្ក។

ែូនច្្ះសូមបនតែសាតាប់នហើយបនតែអនុវតតែតាម។◼



សរូមងមើលគន្លឹរះទាំ្ងនរះអំពី

ការសទិកសាេំណឹ្ល្អនទិ្ការខស្្រក

�ងម្លើយ�ំងោរះសំណួរខា្វិញ្ញាណ

របស់អ្ក។

សិកសាែំែឹងល្អ  
តាម របបៀប របស់អ្ក

នតើ
	អ្នក	សិកសា	ដោយ	រដបៀប	ណា	ដៅដរេល	អ្នក	

កំរេុង	ដសវេងរក	ចដមលែើយ	ចំដពារះ	សំណួរ	ខ្ង	

វិញ្ញាណ	ឬ	កំរេុង	រេយាយាម	យល់	្រេរះ្ម្ីរ	

ឲ្យ	កាន់ដត	ចបាស់	ដនារះ	?	ខ្ញំ	ចង់	និយាយ—អំរេី	ការសិកសា	

តាម	រដបៀប	ផ្ទោល់ខលែលួន	របស់	អ្នក	។	មនុស្ស	ម្នាក់ៗ	ម្ន	

ទម្លាប់	សិកសា	ដផ្សងៗ	គានា	ស្ម្ប់	ការសិកសា	ដៅ	សាល្	

ប៉ុដនតែ	�ួនកាល	ដយើង	ដភលែច	ថា	ដយើង	អាច	សិកសា	ដំណឹងល្អ	

របស់	ដយើង	តាម	រដបៀប	ដនារះ	ផងដដរ	។	ដៅដរេល	ដ្កាយ	

្បសិនដបើ	អ្នក	ម្ន	សំណួរ	ខ្ង	វិញ្ញាណ	ឬ	ខ្ង	

ដគាលលទ្ធិ	សូម	រេយាយាម	ដធវេើ	តាម	្ នលែឹរះ	ទាំងដនរះ	ដដើម្ី	

ដសវេងរក	ដមើល	ថា	ដតើ	្ នលែឹរះ	ណា	មួយ	ដដល	ល្អ	បំផុត	

ស្ម្ប់	អ្នក	។

លោយខបថ្ៃរីរាស្សលូ�លូមូ៉

ទស្ោវែតែីសាសោច្ប្ក
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យ
ុវវ័យ

លធ្ើប្្រីតារាងឬខផៃ្ររីមួយ

ជួនកាលវាមានប្បនយជន៍នែើម្បីនមើលន�ើញពីការនរៀបច្ំ្រំនិតរបស់អ្កអំ�នុងនពលសិកសាែំែឹងល្អនោយ្រូសវា

នច្ញោក់នលើប្ជីតារាងឬដផនទីដបបណាក៏រាន។ននះ្រឺជា្រំរូអំពីតារាងដែលអ្កអាច្បនងកេើតនៅនពលសិកសា

សំបុប្តរបស់សាវកប៉ុលនៅក្នុង្រម្ីរសញ្ញាថ្មី។អ្កអាច្បនងកេើតប្ជីតារាងឬដផនទីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្កនោយនប្បើ

ទប្មង់មួយណាក៏រានដែលវាជួយអ្កនប្ច្ើនបំផុត។សូមនច្ះនច្្ប្ប�ិត!ដស្វងរកវិធីោោដែលសបបាយនែើម្បីនរៀបច្ំ

ការសិកសាែំែឹងល្អរបស់អ្ក។

សំបុម្ែ ជាមួយនែ្ូឬ?
លែើសរលសរមកពរី
កខៃ្ង្ ...? ម្បធាៃប្រចមបេងនៃសំបុម្ែ

ឧទាហរែ៍៖

ធីម៉ូនថទី១

ពុំរាននិយយនទ នៅ�ីនស(សូមនមើល

កំែត់សមាគាល់នៅច្ុង

ប្្ប់ននធីម៉ូនថទី១៦)

នរាលលទ្ិពិតប្ពះអង្គសន្គ្គាះការអធិសាឋាននសច្កតែីជំននឿ

និងនសច្កតែីសប្បនុរស្រុែសម្បតតែិននថានាក់ែឹកោំ

ការក្បត់សាសោការនមើលដថែល់ជនទ័លប្កការបនតែនៅ

នសាមះប្តង់ការនច្ៀសវាងពីការមានរានខាងនោកិយ

២.សរយសរ

កត់្តា	្ ំនិត	និង	អារមមេណ៍	ដដល	អ្នក	ទទួល	បាន	

អំ�ញង	ដរេល	សិកសា	្រេរះ្ម្ីរ	របស់	អ្នក	ដៅក្នញង	ដសៀវដៅ	

កំណត់ដ្តុ	សិកសា	ដ្ើយ	ដមើល	្ ំនិត	ទាំង	ដនារះ	ឲ្យ	បាន	

ញឹកញាប់	។

កត់្តា	្ ំនិត	និង	អារមមេណ៍	របស់	អ្នក	បនាទោប់	រេី	អ្នក	

អធិសាឋាន	ដទារះបី	ជា	អារមមេណ៍	ដនារះ	មិន	ទាក់ទង	ផ្ទោល់	

ដៅ	នឹង	្បធានបទ	ដដល	អ្នក	កំរេុង	សិកសា	កតែី	។	ចាំ	ដមើល	

ថា	ដតើ	្រេរះវិញ្ញាណ	បដ្ងៀន	អ្នក	អវេី	ខលែរះ	ដរេល	អ្នក	ដធវេើ	ដបប	

ដនរះ	។

កត់្តា	សំណួរ	របស់	អ្នក	ដៅក្នញង	ដសៀវដៅ	

កំណត់ដ្តុ	ក្នញង	ទូរសរេ្	ឬ	ដៅដលើ	ទំរេ័រ	កំណត់	

ចំណាំ	ដដល	ោក់	ដៅ	�ិត	ដ្្	ដដក	ដដើម្ី	រំឭក	អ្នក	

ដ្ើយ	�ួយ	អ្នក	បនតែ	្ ិត	អំរេី	អវេី	ដដល	អ្នក	កំរេុង	ដរៀន	

ដរៀងរាល់	ថ្ងៃ	។

១.្រយងកើ�

ដធវេើ	បញជី	តារាង	ឬ	ដផនទី	មួយ	។	(	សូមដមើល	

ឧទា្រណ៍	ខ្ង	ដ្កាម	ដនរះ	)	។

ដធវេើ	ការសិកសា	ដបប	បណាដាញ	។	សរដសរ	ពាក្យ	

និង	្ំនិត	នានា	បនាទោប់	មក	្ ូសបនាទោត់	ភាជាប់	និង	្ ូរ	

រងវេង់	ដលើ	ពាក្យ	និង	្ំនិត	ទាំងដនារះ	ដដើម្ី	បង្ហាញ	ថា	វា	

ទាក់ទង	គានា	។

សំបុប្តរបស់ប៉ុល។
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៤.ពសាវពរាវ

ដសវេងរក	�ំនួយ	សិកសា	ដៅក្នញង	្រេរះ្ម្ីរ	

និង	តាម	អ៊ិនដធើរដណត	(	សូមដមើល	បញជី	ខ្ង	

ដ្កាយ	ស្ម្ប់	បញជី	ថន	ធនធាន	អិល.ឌី.ដអស.	

សំខ្ន់ៗ	)	។

សូម	្សាវ្ជាវ	រក	វីដដអូ	និង	ចដ្មៀង	អំរេី	អវេី	ដដល	

អ្នក	កំរេុង	សិកសា	ដៅក្នញង	ដ្្ទំរេ័រ	LDS.org	។
សូម	សិកសា	អំរេី	បរិបទ	។	្សាវ្ជាវ	្បវតតែិ	ឬ	

�ំរេូក	ដដល	ទាក់ទង	នឹង	្បធានបទ	ឬ	ខ្ម្ីរ	ដដល	

អ្នក	កំរេុង	សិកសា	។

៣.សាតា្រ់យ�ើេ្ ិភាកសា

និយាយ	ជាមួយ	ឪរេុក/ម្ដាយ	ឬ	ថានាក់	ដឹកនាំ	ដដល	

អ្នក	ទុកចិតតែ	។	ដសវេងរក	ចដមលែើយ	ជាមួយ	គានា	។	វា	្តូវ	

ចំណាយ	ដរេល	បនតែិច	ប៉ុដនតែ	អ្នក	នឹង	រីកចដ្មើន	ដៅក្នញង	

ដំដណើរការ	ដនរះ	។

បដ្ងៀន	ដល់	អ្នក	ដថទ	ដផ្សង	ដទៀត	។	ដចក	ដវន	គានា	

ដចកចាយ	រេី	អវេី	ដដល	អ្នក	ដឹង	ពិតងបាកដ	។	រេិភាកសា	

អំរេី	អវេី	ដដល	អ្នក	បាន	ដរៀន	រេី	គានា	។

សាតាប់	្រេរះ្ម្ីរ	ដដល	អាន	ជា	សំដ�ង	ឬ	ដរឿង	អិល.

ឌី.ដអស	ដផ្សងៗ	ដទៀត	និង	ធនធាន	នានា	ដោយ	ចាក់	

វា	ឲ្យ	ឮៗ	។

្រុកឲ្យជំៃួយោរសឈិកសាជួយអ្នក

មានធនធានែ៏មានតនម្ជានប្ច្ើនដែលមាន

នៅក្នុងប្ពះ្រម្ីរនិងនៅតាមអ៊ិននធើរដែត

នែើម្បីជួយអ្កនៅនពលអ្កសិកសាប្បធានបទសំខាន់ៗ។

ននះ្រឺជាប្ជីននធនធានមួយច្ំនួនដែលមានសប្មាប់

អ្កនិងទីតាំងនែើម្បីរកវា៖

លៅក្នទុងម្ពរះ្ម្រីរ

• នសច្ក្ីដែោំែល់បទ្រម្ីរទាំងឡាយ

• លំោប់នពលប្ពះ្រម្ីរប៊ីប(ប្ពឹតតែិការែ៍ោោ

ែកប្សង់ពី្រម្ីរសញ្ញាចាស់និងសញ្ញាថ្មីោក់តាម

លំោប់នពលជាមួយកាលបរិនច្្ទប្បហ្ក់ប្បដហល)

• Harmony of the Gospels(នរឿងោោ

អំពីប្ពះអង្គសន្គ្គាះែកប្សង់នច្ញពី្រម្ីរ

មា៉ាថាយមា៉ាកុសលូកានិងយ៉ូហ្នរាននរៀបច្ំ

តាមប្ពឹតតែិការែ៍ទីតាំងនិងកាលបរិនច្្ទ

ប្បហ្ក់ប្បដហល)

• ការបកដប្បប្ពះ្រម្ីរបរិសុទ្នោយយ៉ូដសបស៊្មីធ

• ដផនទីនិងរូបថត

• នសច្កតែីដែោំអក្រកាត់

លៅលលើល្ហ្រំព័រLDS.org
• ប្ពះ្រមី្រ(scriptures. lds. org)
• សន្ិសីទទូនៅ(conference. lds. org)
• ប្បធានបទែំែឹងល្អ(topics. lds. org)
• ទស្ោវែ្ី(liahona. lds. org)
• ប្បវតតែិសាសោច្ប្ក(history. lds. org)
• ជំនួយការសិកសា(scriptures. lds. org)
• ធនធាននននមនរៀននិងការបនប្ងៀន

(lds. org/ go/ 41754a)
• LDS Media Library

(lds. org/ media -library)
• ជំនួយច្ំនោះឧបស្រ្គោោ

(lds. org/ go/ 41754b)

ធៃធាៃតាមអ៊ិៃលធើរខណែលផ្សងល្រៀែ

• ពង្ប្បវតតែិ(familysearch. org)
• Mormon Channel(mormonchannel. org)
• ខ្រម្ីរដែលរានែកប្សង់ពីសន្ិសីទទូនៅ

(scriptures. byu. edu)
• Mormon Newsroom

(mormonnewsroom. org)
• កិច្្ការផ្ព្វផសាយសាសោនិងការដច្កចាយ

ែំែឹងល្អ(mormon. org)
• Joseph Smith Papers Project

(josephsmithpapers. org)
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សដមតែង	តាម	ដរឿង	នានា	ដដល	ម្ន	ដៅក្នញង	្រេរះ្ម្ីរ	

ឬ	ធនធាន	ដផ្សង	ដទៀត	។	ដតើ	ការោក់	ខលែលួន	របស់	អ្នក	

ដៅ	ក្នញង	សាថានភារេ	របស់	បុ្គល	ដនារះ	�ួយ	អ្នក	ឲ្យ	យល់	

កាន់ដត	ចបាស់	អំរេី	អវេី	ដដល	អ្នក	កំរេុង	សិកសា	យា៉ាង	

ដូចដមតែច	?	ដតើ	ម្ន	សាថានភារេ	ណា	ខលែរះ	ដៅក្នញង	�ីវិត	អ្នក	

ដដល	្សដដៀង	នឹង	សាថានភារេ	ដនារះ	?

ដធវេើ	ខ្ម្ីរ	្បទាក់	គានា	ដដល	ទាក់ទង	នឹង	ចដមលែើយ	

ដដល	អ្នក	រកដ�ើញ	ដៅក្នញង	្រេរះ្ម្ីរ	។	(	សូមដមើល	

ឧទា្រណ៍	ខ្ង	ដ្កាម	ដនរះ	)	។

ែ្ម្រីរសឈិកសាខែលម្បទាក់ោនា

គម្ីរអំពីងស�ក្តីស្្ឹម៖

លធ្ើែ្ម្រីរសឈិកសាឲ្យម្បទាក់ោនា

ជួនកាលវាមានប្បនយជន៍នែើម្បីកត់ប្តាខ្រម្ីរ

មួយច្ំនួនដែលមានប្បធានបទប្សនែៀងរានា។

សូមនមើលនសច្ក្ីដែោំែល់បទ្រម្ីរទាំងឡាយ

សប្មាប់ខ្រម្ីរដែលទាក់ទងនឹងប្បធានបទដែល

អ្កកំពុងសិកសា។បោទាប់មកនប្បើនលខនយងនិង

បរិបទនែើម្បីភាជាប់ខ្រម្ីរនៅនឹងព័ត៌មានបដន្ថមនទៀត

នៅនលើប្បធានបទែដែរនោះ។សរនសរខ្រម្ីរដែល

រកន�ើញជាបនតែបោទាប់នៅក្នុងប្ច្វា៉ក់នៅដ្រមនប្កាម

ននខ្រម្ីរមុននិងនធ្វើបនតែបោទាប់នទៀត។អ្កក៏អាច្

ប្សាវប្ជាវរកសុន្ទរកថាសន្ិសីទសតែីពីប្បធានបទ

ជាក់ោក់នែើម្បីជួយអ្កនៅក្នុងការប្សាវប្ជាវរបស់

អ្ក(សូមនមើលប្ជីប្បធានបទនៅន្រហទំព័រ

conference.lds.org)។ខ្រម្ីរសិកសាដែល

ប្បទាក់រានាអំពីប្បធានបទសតែីពីនសច្កតែីសង្ឹម្រឺជា

ឧទា្រណ៍។

សុន្រកថាអំពីងស�ក្តីស្្ឹម៖

• ប៊ីស្ព�ីនអិមនែវីស«ពរជ័យនន

ការថាវាយបង្គំ»សន្ិសីទទូនៅដខតុោឆ្នាំ

២០១៦។

• ដអលន�ើរប៉ុលវីច្នសុន«នហើយរាមន

នសច្កតែីសាលាប់ណានទៀតន�ើយ»សន្ិសីទទូនៅ

ដខនមសាឆ្នាំ២០១៦។

• ប្បធានន�ៀនថើរនអស្វអុជែូហ្វ«ប្ទង់នឹងនលើក

អ្កោក់នលើសាមប្ទង់នហើយោំអ្កនៅផ្ទះ»

សន្ិសីទទូនៅដខនមសាឆ្នាំ២០១៦។

• ដអលន�ើរអិលវិតនីនក្តុន«នប្ជើសនរើសនជឿ»

សន្ិសីទទូនៅដខនមសាឆ្នាំ២០១៥។

• ប្បធានប៊យែ៏ន�ផ្កកឺ(ឆ្នាំ១៩២៤-

២០១៥)«នហតុផលនសច្កតែីសង្ឹមរបស់

នយើង»សន្ិសីទទូនៅដខតុោឆ្នាំ២០១៤។

• ប្បធានហិនរីប៊ីអាវរិង«នករែំដែល

នននសច្ក្ីសង្ឹមែ៏ពុំអាច្កាត់នថ្រាន»

សន្ិសីទទូនៅដខនមសាឆ្នាំ២០១៤។◼

ចាប់ចផ្ដើម៖មរ៉ូនែ៧:៤០

មរ៉ូនែ៧:៣

នអនធើរ១២:៤

នរាលលទ្ិនិងនសច្កតែីសញ្ញា១៣៨:១៤

មរ៉ូនែ៧:៤១

�ប់៖អាលមា៉ា៤៦:៣៩(សូមសរនសរ

មរ៉ូនែ៧:៤០នៅក្នុងដ្រមខាងនប្កាមជាប់នឹង

ខ្រម្ីរននះ)។
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នសចកតែី្បាថានា	ដ៏	សុចរិត	ថន	មនុស្ស	

ល្អ	្្ប់	ទីកដនលែង	នឹង	បាន	ដ្ើយ	

នឹង	កាលាយ	ដៅ	ជា	ក្ី	សុខសានតែ	

ក្នញង	រេិភរេដល្ក	ដនរះ	។	ដយើង	មិន	្តូវ	ដបារះបង់	ដចាល	

ចំដពារះ	ការ	សដ្មច	ដគាលដៅ	ដនរះ	ដ�ើយ	។	ប៉ុដនតែ	្បធាន	

យ៉ូដសប	ដអ្វេ	ស៊មេីធ	(	1838–1918	)	បាន	បដ្ងៀន	

ថា	«	វិញ្ញាណ	ថន	ក្ី	សុខសានតែ	និង	ក្ី	្សឡាញ់	នឹង	មិន	

ដកើត	ម្ន	ក្នញង	រេិភរេដល្ក	ដនរះ	បាន	ដ�ើយ.	.	.ដរាប	ណា	

មនុស្ស	ដល្ក	ទទួល	ដសចក្ីរេិត	និង	សារ	លិខិត	របស់	

្រេរះ.	.	.ដ្ើយ	ទទួល	សារល់	្រេរះដចសាដា	និង	សិទ្ធិ	អំណាច	

របស់	្ទង់	ដដល	មក	រេី	្រេរះ	»	។

ដយើង	សង្ឹម	ដ្ើយ	អធិសាឋាន	ដោយ	ដសាមារះ	ស្ម្ប់	

ក្ី	សុខសានតែ	ជាសកល	ដត	វា	ជា	តួ	នាទី	ដយើង	ក្នញង	នាម	

ជា	បុ្គល	និង	្្ួសារ	ដដើម្ី	ដយើង	សដ្មច	បាន	នូវ	ក្ី	

សុខសានតែ	ដនរះ	ដដល	វា	ជា	រគ្វាៃ់នៃក្រីសុចរិែ
ខែលរាៃសៃយា។	ក្ី	សុខ	សានតែ	ដនរះ	ជា	

អំដណាយ	មួយ	ដដល	បាន	សនយា	អំរេី	ដបសកកមមេ	និង	

ការរេលិកមមេធួន	របស់	្រេរះអងគ	សដ្ង្ររះ	។

ក្ី	សុខសានតែ	រេុំ	ដមន	្គាន់ដត	ជា	ការ	ម្ន	សុវត្ថិភារេ	

ដ្ើយ	គាមាន	ស្ង្រម	ការ	រំដល្ភបំពាន	វិបតតែិ	និង	�ដម្លារះ	

ដនារះ	ដទ	។	ក្ី	សុខសានតែ	ដកើត	ដចញ	រេី	ោរែឹងថ្
ម្ពរះអង្គសល្គ្ររះម្ជាបថ្លយើងជាៃរ្	

ដ្ើយ	ដឹង	ថា	ដយើង	រាៃលសចក្ររីជំលៃឿលលើ
ម្្រង់ម្សឡាញ់ម្្រង	់និង	លោរពប្្ញែ្រឈិ
ម្្រង	់ដ្ើយ	រេិដសស	ដទារះដៅ	ក្នញង	្គា	ថន	ការសាកល្ង	

និង	ដសាកនាដកមមេ	ដ៏	រន្ធត់	ថន	�ីវិត	កតែី	(	សូមដមើល	្.		

រនបៀប
ខស្ងរកភាពសុែសាៃ្រពឈិែម្រាកែ

លោយខអលល្ើរ

�្រីៃធឈិៃអឈិល�ុក

ក្នុងកូរ៉ុមននពួកសាវកែប់ពីរោក់

ចលម្ើយមកពរីថ្នាក់ែឹកនាំសាសនាចម្ក

និង	ស.	121:7–8	)	។

«	ខ្ញំ	រក	កតែីសុខ	ឯណា	?	ឯ	ណា	កតែីរីករាយ	ដរេល	

អវេីៗ	ដទៀត	មិន	អាច	ឲ្យ	ខ្ញំ	បាន	ជា	?	»	(	«	ខ្ញំ	រក	កតែីសុខ	

ឯណា	?	»	ទុំនុកតរមកើង	ដលខ	69	)	។	ចលម្ើយ
្លឺម្ពរះអង្គសល្គ្ររះ	្ទង់	ជា	្បភរេ	ដ្ើយ	ជា	

្រេរះ	ថន	ក្ី	សុខសានតែ	។	្ទង់	ជា	«	ម្ចាស់	ថន	ដម្តីភារេ	»	

(	ដអសាយ	9:6	)	។

ោរបនាទាបែ្លួៃលយើង	ចំដពារះ	្រេរះ	ោរ
អធឈិសាឋាៃ	ជានិច្ច	ោរខម្បចឈិែ្រ	រេី	អំដរេើ	បាប	ការ	

ចូល	ដៅ	ក្នញង	ទឹក	ថន	បុណ្យម្ជមុជ្រឹក	ដោយ	

ម្ន	ចឈិែ្រសលម្ងង	និង	វិញ្ញាណ្រៃ់ទាប	និង	

ោរោលាយជាសឈិស្សែ៏ពឈិែ	ថន	្រេរះដយស៊ូវ្្ីស្	

ជា	្ ំរូ	ដ៏	្បថរេ	ថន	ក្ី	សុចរិត	ដដល	្តូវ	បាន	ផ្ល់	រង្វាន់	ឲ្យ	

ដោយ	ក្ី	សុខសានតែ	ជា	និរនតែរ៍	។

សាសនាច្ក	ជាទី	្�ក	ដកាន	មួយ	ដដល	រេួក	អ្នក	ដដើរ	

តាម	្រេរះ្្ីស្	ទទួល	បាន	ក្ី	សុខសានតែ	។	ម្ន	មនុស្ស	

វ័យ	ដកមេង	មួយ	ចំនួន	ក្នញង	រេិភរេដល្ក	ដនរះ	និយាយ	ថា	

រេួកដ្	ជា	មនុស្ស	បរិសុទ្ធ	ដត	មិន	ដ�ឿ	សាសនា	ដ�ើយ	។	

ការ	ម្ន	អារមមេណ៍	បរិសុទ្ធ	ជា	�ំហាន	ចាប់	ដផ្ើម	មួយ	ដ៏	

ល្អ	។	ដត	ម្ន	ដត	ដៅ	ក្នញង	សាសនាច្ក	ប៉ុដណាណរះ	ដដល	

ដយើង	្តូវ	បាន	រាប់អាៃបលម្ងៀៃ	និង	ចឈិ្ចេឹម
បរីរាច់លោយបៃ្ទលូលល្អ	ថន	្រេរះ	។	សំខ្ន់	ជាង	

ដនរះ	ដទៀត	ដៅ	ក្នញង	សាសនាច្ក	ម្ន	នូវ	សិទ្ធិ	អំណាច	

បរេវេ�ិតភារេ	ដដល	ផ្ល់	ស្ម្ប់	ពឈិធរីោរៃឈិង
លសចក្រីសញ្ញាពឈិសឈិែ្ឋ	ដដើម្ី	រួបរួម	្្ួសារ	ដ្ើយ	

ដធវេើ	ឲ្យ	ដយើង	ម្នាក់ៗ	ម្ន	្ ុណសម្តតែិ	្្ប់្គាន់	ដដើម្ី	

្ត�ប់	ដៅ	្រេរះ	ជា	្រេរះវរបិតា	និង	្រេរះដយស៊ូវ	្្ីស្	វិញ	

ក្នញង	ន្រ	ដសដ�សាទោល	។	រេិធីបរិសុទ្ធ	ទាំងដនរះ	នាំ	មក	នូវ	

ដសចក្ី	សុខសាន្	ដោយសារ	វា	ជា	ដសចក្ីសញ្ញា	ជាមួយ	

នឹង	្រេរះអម្ចាស់	។

្រេរះវិហារ	បរិសុទ្ធ	ជាទី	ដដល	រេិធីបរិសុទ្ធ	រេិសិដ្ឋ	

ទាំង	ដនរះ	ដធវេើ	ដ�ើង	ដ្ើយ	ក៏	ជា	្បភរេ	មួយ	ថន	ទី�្មក	ដ៏	

សុខសានតែ	រេី	រេិភរេដល្ក	ដនរះ	ផង	ដដរ	។	អស់	អ្នក	ដដល	

លៅលលងបរិលវណម្ពរះវិហារបរិសុ្រ្ធ	ឬ	
ចូលរួម	ក្នញង	ការ	សដម្ពធ	្រេរះវិហារ	បរិសុទ្ធ	ក៏	ម្ន	អារមមេណ៍	

ថន	ក្ី	សុខសានតែ	ដនរះ	ដដរ	។

ងពះែង្គសរ្ង្រះជាងបភពននកដេីសុខសាន្តពិត។	

ដោយសារ	ដង្វាយ	ធួន	របស់	្រេរះអងគ	សដ្ង្ររះ	និង	

្រេរះ្ុណ	្ទង់	ដទារះជា	ស្ថិត	ក្នញង	ការ	សាកល្ង	ថន	�ីវិត	ក្ី	

ក៏	ការ	រស់ដៅ	សុចរិត	នឹង	ទទួល	បាន	រង្វាន់	ថន	ក្ី	សុខសានតែ	

ផ្ទោល់	ខលែលួន	(	សូមដមើល	យ៉ូហាន	14:26–27,	

16:33	)	។	◼

ដកងសង់រែញពីសុន្ទ�កថារៅក្នញងសន្និសីទទូរៅអខរមសាឆ្នាុំ

២០១៣។
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យ
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លោយអាខប៊ខហ្គល្រីលហ្ើលរើ

នា	ឆ្នាំ	ណា	មួយ	ដនារះ	ខ្ញំ	ម្ន	ដគាលដៅ	

បដងកើន	ការដរៀន	សូ្ត	ខ្ង	វិញ្ញាណ	របស់	

ខ្ញំ	។	ខ្ញំ	បាន	យក	ដសៀវដៅ	កូន	ដសៀវដៅ	

ដសៀវដៅ	សិកសា	និង	្រេរះ្ម្ីរ	របស់	សាសនាច្ក	ដៅ	

្្ប់	ទីកដនលែង	ទាំង	ដៅ	សាល្	ដរៀន	ដោយសារ	ខ្ញំ	ដ្សក	

ឃ្លាន	ចង់	ដឹង	្រេរះ	បន្តូល	របស់	្រេរះ	។	ប៉ុដនតែ	ការខិតខំ	

របស់	ខ្ញំ	បាន	្ យ	ចុរះ	ដៅដរេល	ខ្ញំ	រវល់	សិកសា	ស្ម្ប់	

ការ្ប�ង	ដដល	នឹង	មក	ដល់	ឆ្ប់ៗ	។

ម្ន	ថ្ងៃ	មួយ	្្ូបដ្ងៀន	របស់	ដយើង	បាន	ដឹកនាំ	

ការរេិភាកសា	ដដល	ដៅ	ក្នញង	ដនារះ	គាត់	បាន	ដស្នើសុំ	ឲ្យ	

រេួកសិស្ស	ដៅក្នញង	ថានាក់	ដដល	មិន	កាន់	សាសនា	

កាតូលិក	ដ្កាក	ឈរ	ដ�ើង	។	ខ្ញំ	្ ឺ	ជា	រេួកបរិសុទ្ធ	ថ្ងៃ	ចុង	

ដ្កាយ	ដត	ម្នាក់	ឯង	្ ត់	ដៅ	ក្នញង	ថានាក់	។	សិស្ស	្បាំមួយ	

នាក់	ដផ្សង	ដទៀត	ក៏	បាន	ដ្កាក	ឈរ	ផងដដរ	។

បនាទោប់	មក	ដ្	សួរ	រេួកដយើង	ថា	៖	ដតើ	អ្នក	ជា	សម្�ិក	

្រេរះវិហារ	មួយ	ណា	?	ដតើ	នរណា	ជា	អ្នក	បដងកើត	្រេរះវិហារ	

ដនារះ	?	ដតើ	្រេរះវិហារ	របស់	អ្នក	បដងកើត	ដ�ើង	តាម	រដបៀប	

ណា	?

ខ្ញំ	ជា	អ្នក	ដ្លែើយ	សំណួរ	ដនារះ	ចុង	ដ្កាយ	ដ្	។		

ខ្ញំ	ម្ន	អារមមេណ៍	្ចបូក្ចបល់	ណាស់	ដៅដរេល	ខ្ញំ	បាន	

ដឹង	ថា	ខ្ញំ	រេុំ	បាន	យក	ដសៀវដៅ	របស់	សាសនាច្ក	មក	

ជាមួយ	ខ្ញំ	ប៉ុដនតែ	ខ្ញំ	បាន	រេយាយាម	ចងចាំ	អវេី	ដដល	ខ្ញំ	បាន	

សិកសា	។	ម្ន	ខ្ម្ីរ	ក្នញង	្ ម្ីរ	ប៊ីប	មួយ	បាន	ផុស	ដ�ើង	

ក្នញង	្ ំនិត	ខ្ញំ	៖

«	ចូរ	ទី	រេឹង	ដល់	្រេរះដយ្ូវា៉	ឲ្យ	អស់	អំរេី	ចិតតែ	កុំ	ឲ្យ	

រេឹងដផ្អក	ដលើ	ដយាបល់	របស់	ខលែលួន	ដ�ើយ	។

្តូវ	ឲ្យ	ទទួល	សារល់	្ទង់	ដៅ	្្ប់	ទាំង	ផលែតូវ	ឯង	ចុរះ		

ដនារះ	្ទង់	នឹង	ត្មង់	អស់	ទាំង	ផលែតូវ	្ចក	របស់	ឯង	»		

(	សុភាសិត	3:5–6	)	។រច្
ោ
រូប
ភា
ព
នោ

យ
ប្
ប
ូក
សា

មត

ខ្ញំ	បាន	ឈរ	ដៅ	រេី	មុខ	សិស្ស	ក្នញង	ថានាក់	ដោយ	កាលាហាន	

ដ្ើយ	បំដភលែច	ការភ័យ	ខ្លាច	របស់	ខ្ញំ	។	ខ្ញំ	បាន	ដ្លែង	ថា	

ខ្ញំ	្ ឺ	ជា	សម្�ិក	ថន	សាសនាច្ក	ថន	្រេរះដយស៊ូវ	ថន	

រេួកបរិសុទ្ធ	ថ្ងៃ	ចុង	ដ្កាយ	។	ខ្ញំ	បាន	ដចកចាយ	ដរឿង	របស់	

ដកមេង	្បុស	យ៉ូដសប	ស៊មេីធ	ដដល	បាន	�ួប	្រេរះ	។	ខ្ញំ	ម្ន	

អារមមេណ៍	ខមេលួលខ្មាញ់	ក្នញង	្ទូង	របស់	ខ្ញំ	ដ្ើយ	ខ្ញំ	បាន	្សក់	

ទឹកដភ្នក	។	ខ្ញំ	បាន	ដចកចាយ	ថា	សាសនាច្ក	បាន	

បដងកើត	ដ�ើង	ដៅ	ថ្ងៃ	ទី	6	ដខ	ដមសា	ឆ្នាំ	1830	ដ្ើយ	

ខ្ញំ	បាន	ដ្លែង	ទីបនាទោល់	ថា	ម្ន	រេយាការី	របស់	្រេរះ	មួយ	

រូប	្តូវបាន	ដៅ	ដ្ើយ	បរេវេ�ិតភារេ	្តូវបាន	សាតារ	ដ�ើង	

វិញ	។	ខ្ញំ	បាន	ដ្លែង	ទីបនាទោល់	ថា	ដរឿង	ទាំង	ដនរះ	រេិត	។

ការសិកសា	ដំណឹង	ល្អ	អស់	ជា	ដ្ចើន	ដម្៉ាង	ដនារះ	្ ឺ	

រេិតជា	ម្ន	តថមលែ	ណាស់	។	វា	បាន	�ួយ	ខ្ញំ	ឲ្យ	ការពារ	

ដសចកតែី�ំដនឿ	ខ្ញំ	ដ្ើយ	ឲ្យ	ខ្ញំ	ដចកចាយ	ដំណឹង	ល្អ	។	

បួន	្បាំ	សបាតា្៍	ដ្កាយ	មក	ខ្ញំ	ម្ន	ដម្ទភារេ	ណាស់	

ដោយសារ	ម្ន	មិតតែភកតែិ	បួន	នាក់	មក	រេី	ថានាក់	ដរៀន	របស់	ខ្ញំ	

បាន	ដៅ	្រេរះវិហារ	ជាមួយ	ខ្ញំ	។

បទរេិដសាធន៍	ដនារះ	បាន	បដ្ងៀន	ខ្ញំ	អំរេី	សារៈសំខ្ន់	

ថន	ទីបនាទោល់	។	ដំបូង	ខ្ញំ	បាន	្ ងៃល់	ថា	ដ្តុអវេី	្រេរះអម្ចាស់	

រេុំ	បាន	បំផុស	្ ំនិត	ឲ្យ	ខ្ញំ	យក	ដសៀវដៅ	របស់	្រេរះវិហារ	ដៅ	

ជាមួយ	ខ្ញំ	ដៅ	ថ្ងៃ	ដនារះ	។	ដសៀវដៅ	ទាំង	ដនារះ	នឹង	�ួយ	ឲ្យ	

ខ្ញំ	ដ្លែើយ	សំណួរ	ដដល	បាន	សួរ	ដនារះ	បាន	ល្អ	បំផុត	។	ប៉ុដនតែ	

ដ្កាយ	មក	ខ្ញំ	បាន	ដឹង	ថា	ដយើង	រេុំ	ចាំបាច់	ទដន្ញ	អវេី	្្ប់	

យា៉ាង	អំរេី	សាសនាច្ក	ឬ	រេឹង	ដៅដលើ	ឯកសារ	ដយាង	

ដ�ើយ—ដយើង	្ ួរដត	សិកសា	រស់ដៅ	និង	ដចកចាយ	

ដំណឹង	ល្អ	ដោយ	ដផ្អក	ដលើ	្រេរះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្ធ	។	ខ្ញំ	អាច	

គាមាន	ដសៀវដៅ	ទាំង	ដនារះ	បាន	ប៉ុដនតែ	ខ្ញំ	រេុំ	អាច	គាមាន	ទីបនាទោល់	

បាន	ដ�ើយ	។	◼
ែ្នកនិពន្ធ�ស់រៅទីងកុងកាហារោ៉ានងបរទស�្វីលីពីន។

ភ្លេចភ�ៀវភៅ

ប៉ុខន្ត�្ចាំទីបនាទាល់
មនុសសេពគប់ោនាបានងមើលមកែ្នុំ។ងតើែ្នុំអា�ការោរសាសនា�ពកជាមួយនឹ្ទីបនាទាល់

េ៏សាមញ្ញរបស់ែ្នុំបានខេរឬងទ?
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យ�ើ
	អ្នក	្ ិត	ថា	វា	ម្ន	សភារេ	ដបប	ណា	ដដល	បាន	ដ�ើញ	្រេរះអងគសដ្ង្ររះ	ដដល	

ម្ន	្រេរះ�នមេ	រស់	ដ�ើង	វិញ	ដនារះ	?	ដ្ិត	មនុស្ស	រាប់	រយ	នាក់	ដៅក្នញង	�ំនាន់	របស់	

្រេរះដយស៊ូវ	រេុំ	បាន	្សថម	្ ិត	អំរេី	ដរឿង	ដនរះ	ដ�ើយ—រេួកដ្	បាន	រស់ដៅ	ក្នញង	

សាថានភារេដនារះដតមតែង	។	យា៉ាងដហាច	ណាស់	ម្ន	ការកត់្តា	ចំនួន	ដប់រេីរ	ដង	ដដល	បាន	

ដរៀបរាប់ដៅ	ក្នញង	្រេរះ្ម្ីរ	ដៅដរេល	្រេរះអម្ចាស់	ដដល	បាន	ម្ន	្រេរះ�នមេ	រស់	ដ�ើង	វិញ	បាន	បង្ហាញ	

្រេរះកាយ	្ទង់	ដល់	មនុស្ស	ឧទា្រណ៍	ដៅក្នញង	្រេរះ្ម្ីរ	សញ្ញា	្ មេី	និង	កដនលែង	មួយ	ចំនួន	

ដទៀត	ដៅក្នញង	្រេរះ្ម្ីរ	មរមន	។	រេួកដ្	ម្នាក់ៗ	បាន	ដ�ើញ	អរេ្តូតដ្តុ	ដ៏	អសាចារ្យ	បំផុត	ដៅក្នញង	

្បវតតែិសា្សតែ	៖	្រេរះដយស៊ូវ្្ីស្	បាន	ឈ្នរះ	ដលើ	ដសចកតែីសាលាប់	ដ្ើយ	ដធវេើ	ឲ្យ	រេួកដយើង	ម្នាក់ៗ	អាច	

រស់	ដ�ើង	វិញ	មតែង	ដទៀត	។	វា	្ ួរ	ឲ្យ	អសាចារ្យ	ណាស់	ដមន	ដទ	?

ដូដច្នរះ	ដតើ	ការដធវេើ	ជា	សាក្សី	អំរេី	្រេរះ្្ីស្	ម្ន	ន័យ	រេិត្បាកដ	យា៉ាង	ដូចដមតែច	?	សូម	ដមើល	រេី	

្គា	ទាំង	ដនរះ	ដៅក្នញង	្រេរះ្ម្ីរ	ដ្ើយ	្ ិត	អំរេី	រដបៀប	ដដល	ដយើង	អាច	ដធវេើ	ជា	សាក្សី	អំរេី	្រេរះ្្ីស្	

ដបើដទារះបី	ដយើង	រេុំ	បាន	ដ�ើញ	្ទង់	ដោយ	ផ្ទោល់	កតែី	។

||||||||
||||||||

្ួកយ្បានយឃើញ

ម្្រង់

PENNANT©ISTOCK/GETTY IMAGES

ពបាកេណាស់បុគ្គលទាំ្ងនរះបានងេើញពពរះអ្្គសង្ង្ររះ

ខេលម្នពពរះ�ន្មរស់ង�ើ្វិញប៉ុខន្តអ្កក៏អា�កាលាយជាសាកសេី

ម្នាក់របស់ពពរះពគីស្តាមរងបៀបផ្ទាល់របស់អ្ក្ ្ខេរ។

រា៉ារារា៉ាក់ោឡា

មា៉ារាមា៉ាក់ោឡា្រឺជាសាក្ីែំបូងន្រ។នៅប្ពឹកនថងៃអាទិត្យបោទាប់ពីការឆ្កាងរាត់រាននៅ

ផ្លូរជាមួយប្សតែីពីរបីោក់នែើម្បីោបនប្បងនលើប្ពះសពប្ពះអមាចាស់។នៅនពលមា៉ារារានន�ើញ

ថាផ្លូរនៅទនទនោះោងរានយំ។មានមានាក់រានមកពីនប្កាយខ្ងោងនហើយសួរថា«ោង

នអើយនហតុអ្វីរានជាយំ?»សូមប្សនម្រិតអំពីកតែីរំនភើបដែលោងមាននពលោងរានន�ើញ

ថានោះ្រឺជាប្ពះនយស៊ូវរានមានប្ពះជន្មរស់ពីសុ្រតន�ើងវិញ។(សូមនមើលយ៉ូហ្ន

២០:១–១៨)។
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ុវវ័យ

ពទ្់ម្នពពរះ�ន្មរស់ង�ើ្វិញង្ើយនោយន្ហ្គកនខអុលសិនហ្មថតច្ម្ង

ងៅតាម្ ្លនូវងៅទីពកុ្ងអងម្៉ាសនោយច្នមា៉ាក់នូតុន

�រូរមកងមើលពពរះ្ស្តនទិ្ពពរះបាទាងយើ្�ុរះនោយហ្រីដអនន�ើរសិន

ពួកសឈិស្សពរីរនាក់លៅលលើផ្លូវលៅ្ររីម្កុងលអលរា៉ាស

នក្វរា៉ាសនិងសិស្មានាក់កំពុងនែើរនៅតាមផ្លូវនៅទីប្កុងនអនមា៉ាសកាល

មានបុរសច្ដម្កមានាក់រាននែើរជាមួយពួកន្រ។ពួកន្រពុំសាគាល់នែ្រូថ្មីរបស់

ពួកន្រន�ើយប៉ុដនតែអំ�នុងនពលបរិនភា្រអាហ្រនពលោងាច្ជាមួយរានាបុរស

ច្ដម្កនោះរានកាច្់នំបុ័ង។នោះដភ្កន្ររាននបើកន�ើងនហើយន្ររានែឹង

ថាពួកន្ររាននធ្វើែំនែើរជាមួយប្ពះអង្គសន្គ្គាះយូរមកនហើយ។ពួកន្ររាន

សួររានាថា«នតើនយើងមិនមាននសច្កតែីខ្មលួលខាមញ់នៅក្នុងច្ិតតែនទឬ...?នោយ

ពិចារណាអំពីការបញ្ជាក់ដែលពួកន្ររានទទួលអារម្មែ៍ថាប្ទង់រាន្រង់នៅ

ជាមួយពួកន្រពិតប្រាកែដមន។(សូមនមើលលូកា២៤:១៣-៤៣)។

សាវកែប់នាក់

ពួកសិស្ពីរោក់ដែលរាន

នធ្វើែំនែើរនៅទីប្កុងនអនមា៉ាស

ជាមួយប្ពះប្្រីស្ទរានប្ត�ប់មក

ទីប្កុងនយរូសា�ិមវិញនហើយរាន

ប្រាប់ពួកសាវកែប់ោក់នទៀតអំពី

បទពិនសាធន៍នោះ។កាលពួកន្រ

កំពុងែំណាលនរឿងនោះប្រាប់រានា

ប្សាប់ដតប្ពះអង្គសន្គ្គាះរានបគ្ហាញ

ប្ពះកាយប្ទង់ែល់ពួកន្រនោយមានប្ពះបន្ទលូលថា«ច្ូរនមើលមកនែនិងនជើង

ខ្នុំឲ្យរានែឹងថាននះ្រឺខ្នុំពិតដមនច្ូរោល់ខ្នុំនមើលែ្បិតនខាមច្រាមនសាច្់ឬ្ ្អឹង

ែូច្ជាន�ើញខ្នុំននះនទ»។(សូមនមើលលូកា២៤:៣៦-៤១,៤៤–៤៩)។
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សាវក្ ូរា៉ាស

សាវកថូមា៉ាសរានអវតតែមាននៅនពលប្ពះអង្គសន្គ្គាះ

រានបគ្ហាញប្ពះកាយប្ទង់ែល់ពួកសាវកនផ្ងនទៀតនៅ

នលើកែំបូងនោះែូនចានាះនោកពុំនជឿថាប្ពះប្្រីស្ទមានប្ពះជន្ម

រស់ន�ើងវិញន�ើយ។មួយសរាតាហ៍នប្កាយមកប្ពះប្្រីស្ទ

រានបគ្ហាញប្ពះកាយប្ទង់ែល់ពួកសាវកមតែងនទៀត។មតែង

ននះថូមា៉ាសម្នវត្តម្ននៅទីនោះនហើយនោយសារនោក

រានន�ើញប្ពះប្្រីស្ទនោករាននជឿថាប្ទង់មានប្ពះជន្មរស់

ន�ើងវិញដមន។ប្ពះអង្គសន្គ្គាះរានោស់នតឿនថូមា៉ាស

ដែលរាននជឿបោទាប់ពីនោករានន�ើញប្ទង់ថា៖«អ្កនជឿ

នោយនប្ោះរានន�ើញខ្នុំនទនតើ៖មានពរនហើយអ្កណា

ដែលនជឿឥតន�ើញនសាះ»។(សូមនមើលយ៉ូហ្ន

២០:២៤-២៩)។

ពួកសាវកែប់មួយនាក់លៅសមុម្្រ្ររីលបរាស

ោនថងៃមួយដែលមិនយូរប៉ុោមនបោទាប់ពីការមាន

ប្ពះជន្មរស់ន�ើងវិញពួកសាវកមួយច្ំនួនរាន

នៅននសាទប្តីនៅសមុប្ទទីនបរាសប៉ុដនតែពុំរានប្តី

នប្ច្ើននទ។នៅប្ពឹកដស្អកន�ើងប្ពះអង្គសន្គ្គាះ

រានបគ្ហាញប្ពះកាយប្ទង់នហើយបគ្គាប់ឲ្យពួកន្រ

ទមាលាក់សំណាញ់ច្ុះនៅខាងសាតាំទូក។នៅនពល

ពួកន្រនធ្វើែូច្នោះប្តីជាប់សំណាញ់យ៉ាងនប្ច្ើន

ដែលនធ្វើឲ្យពួកន្រពិរាកនឹងទាញសំណាញ់ន�ើង

ពីទឹកមកវិញ។បោទាប់ពីបរិនភា្រអាហ្រជាមួយ

រានានហើយប្ពះអង្គសន្គ្គាះរានបនប្ងៀនអំពី

សារៈសំខាន់ននការបនប្មើរានានៅវិញនៅមកនោយ

មានប្ពះបន្ទលូលថា«ច្ូរឲ្យច្ំែីែល់ហ្វលូងនច្ៀមខ្នុំ

ស៊ីផង»។ពួកសាវករានច្ំណាយនពលនវោ

នពញមួយជីវិតរបស់ពួកនោកនែើម្បីនធ្វើកិច្្ការ

នោះ—្រឺបនប្ងៀនមនុស្អំពីប្ពះប្្រីស្ទ—នហើយ

ក្នុងករែីមួយច្ំនួនពួកន្ររានលះបង់ជីវិតរបស់

ពួកនោកនែើម្បីបុព្វនហតុនោះ។(សូមនមើល

យ៉ូហ្ន២១:១–២២)។



យ
ុវវ័យ

ពួកសាសៃ៍ៃរីនហ្លៅក្នទុង្រ្រីបអាលមរិក

អំ�នុងនពលការឆ្កាងដែនែីនៅក្នុងទ្វីបអានមរិកប្តូវរានបំផ្ិច្បំផ្លាញនោយការរំ្ជលួយែីនភ្ើងន្ះនប្រាះធម្មជាតិ

ែនទនផ្ងនទៀតនិងងងឹតអស់បីនថងៃនែើម្បីបញ្ជាក់អំពីការសុ្រតរបស់ប្ពះអង្គសន្គ្គាះ។នប្កាយមកប្ពះប្្រីស្ទ

រានយងច្ុះមកពីសាថានសួ្រ៌នហើយរានជួបហ្វលូងមនុស្២៥០០ោក់ដែលប្បជុំរានានៅដក្បរប្ពះវិហ្របរិសុទ្នៅ

ទីប្កុងបរិបូរ។ប្ទង់រានអន្ជើញប្បជាជនទាំងនោះមកសាទាបសានាមរបួសនៅប្ពះហសតែនិងប្ពះរាទាប្ពមទាំង

ច្ំនហៀងរបស់ប្ទង់រាននធ្វើនទសនកថានហើយរានប្បសិទ្ពរកូននក្មងរបស់ពួកសាសន៍នីនហ្វមតែងមានាក់ៗ។ជាង

នោះនៅនទៀតប្បជាជនរានប្បមូលរានាមកនៅនថងៃបោទាប់នហើយប្ពះអង្គសន្គ្គាះរានសួរសុខទុក្ខនិងបនប្ងៀន

ពួកន្រ។ទីបំផុតពួកសិស្រានសាថាបោសាសោច្ប្ករបស់ប្ពះប្្រីស្ទនហើយពួកសាសន៍នីនហ្វរានទទួលសាក្ីែ៏

មានឥទ្ិពលដបបននះថាពួកន្រនិងពួកសាសន៍នលមិនផងដែររានដប្បច្ិតតែនជឿច្ំនោះប្ពះអមាចាស់។(សូមនមើល

នីនហ្វទី៣១១–១៨សូមនមើលផងដែរនីនហ្វទី៣៨–១០,នីនហ្វទី៤១)។

សាក្សរីពរីមុៃៃឈិងបចចេទុបបេៃ្នលៃរះ

្រេរះ្្ីស្	ក៏	បាន	បង្ហាញ	្រេរះកាយ	្ទង់	ដល់	មនុស្ស	ជាដ្ចើន	ដផ្សង	ដទៀត	រួមម្ន	្សតែី	មួយ	ចំនួន	ដដល	

បាន	មក	ឯ	ផ្នតូរ	ដដើម្ី	�ួយ	ម្៉ារា	ម្៉ាក់ោឡា	ល្ប	ដ្បង	ដលើ	្រេរះសរេ	្រេរះ្្ីស្	មនុស្ស	មួយ	្កុម	ម្ន	គានា	

ជាង	500	នាក់	យា៉ាកុប	និង	ប៉ុល	។	(	សូមដមើល	ម្៉ាថាយ	28:9,	កិច្ចការ	9:4–19,	កូរិន្ូសទី1	

15:6–7,	សូមដមើល	ផងដដរ	នីថ្វេទី3	19,	26:13	)	។

ដយើង	្បដ្ល	ជា	គាមាន	ឱកាស	ដមើល	ដ�ើញ	្រេរះអងគសដ្ង្ររះ	ដូច	សាក្សី	ទាំង	ដនរះ	ដ�ើយ	ប៉ុដនតែ	អ្នក	អាច	

ដៅដត	ដធវេើ	ជា	សាក្សី	អំរេី	្រេរះ្្ីស្	។	អ្នក	អាច	ដសវេងរក	្រេរះអងគសដ្ង្ររះ	ដោយ	ខលែលួន	អ្នក	ផ្ទោល់	ដូច	ជា	ម្៉ារា	បាន	

ដធវេើ	ដៅដរេល	គាត់	បាន	ដៅ	ឯ	ផ្នតូរ	តាមរយៈ	ការដរៀន	អំរេី	្ទង់	បដន្ថម	ដទៀត	។	ឬ	អ្នក	អាច	អនុវតតែ	ដសចកតែី�ំដនឿ	

របស់	អ្នក	ដលើ	្ទង់	តាមរយៈ	ការដគាររេ	បទបញ្ញតតែិ	ដ្ើយ	ដធវេើតាម	ដំបូនាមាន	របស់	រេយាការី	។	ឬ	អ្នក	អាច	

ទទួល	សារល់	រេរ�័យ	របស់	្រេរះអងគសដ្ង្ររះ	ដៅក្នញង	�ីវិត	អ្នក	ដូច	ដដល	រេួកសាវក	ទាំងរេីរ	នាក់	ដៅដលើ	ផលែតូវ	ដៅ	

ទី្កុង	ដអដម្៉ាស	ដនារះ	បាន	ដធវេើ	។	រដូវកាល	បុណ្យ	ដអដស្ើរ	ដនរះ	សូម	្ ិត	អំរេី	អត្ថន័យ	ថន	ការដធវេើ	ជា	សាក្សី	អំរេី	

្រេរះ្្ីស្	។	មនុស្ស	ទាំងដនរះ	្ ឺ	ជា	សាក្សី	រេិត្បាកដ	ដដល	រេិត	ជា	បាន	ដ�ើញ	្រេរះ្្ីស្	ដដល	ម្ន	្រេរះ�នមេ	

រស់	ដ�ើង	វិញ—ប៉ុដនតែ	ដនារះ	រេុំ	ដមន	្គាន់ដត	ជា	រដបៀប	មួយ	ដដល	អ្នក	អាច	ដធវេើ	ជា	សាក្សី	អំរេី	្ទង់	ដៅក្នញង	�ីវិត	

របស់	អ្នក	ដ�ើយ	។	◼

លរៀៃអំពរីម្្រង់

«នៅនពលអ្កទទួលអារម្មែ៍ពីទីបោទាល់ននប្ពះវិញ្ញាែបរិសុទ្អំពី

[ប្ពះប្្រីស្ទ]នោយរានបញ្ជាក់និងបញ្ជាក់ជាថ្មីែល់វិញ្ញាែអ្កតាម

រនបៀបនផ្ងៗជានប្ច្ើននៅនពលអ្កពយាយមអនុវតតែតាមពន្ឺនន្រំរូរបស់ប្ទង់

នៅក្នុងជីវិតផ្ទាល់របស់អ្កជាប្បចាំនិងនៅនពលអ្កដថ្ងទីបោទាល់ែល់

មនុស្ែនទប្ពមទាំងជួយពួកន្រឲ្យនរៀនអំពីប្ទង់នហើយនធ្វើតាមប្ទង់នោះ

អ្ក្រឺជាសាក្ីអំពីប្ពះនយស៊ូវប្្រីស្ទនហើយ»។

ដអលន�ើរ�ីថតប្្ីរសតែលូហ្វឺសិនក្នុងកូរ៉ុមននពួកសាវកែប់ពីរោក់«Becoming a Witness of Christ»Liahonaដខមិោឆ្នាំ

២០០៨ទំព័រ៦៣។
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6២ លីអាហូណា

ទីកដន្ងរបស់នយើង

ម្ពរះម្បទាៃឧបករណ៍នានាែល់លយើង

ឪ
រេុក	ម្	របស់	ខ្ញំ	្ ឺ	ជា	វិចិ្តករ	ដ្ើយ	គាត់	ដធវេើ	សំដៅ	ដឈើ	តូចៗ	ោក់	ក្នញង	ដប	កញ្ចក់	។	វា	្តូវ	

ចំណាយ	ដរេល	ជាដ្ចើន	ការផ្ចិតផ្ចង់	និង	ការខិតខំ	ដដើម្ី	ដធវេើវា	។

ថ្ងៃ	មួយ	ខ្ញំ	បាន	ដ�ើញ	ឧបករណ៍	ទាំងអស់	របស់	គាត់	ដ្ើយ	សម្រល់	ដមើល	រេី	រដបៀប	ដដល	

ឧបករណ៍	នីមួយៗ	្តូវបាន	ដ្បើ្បាស់	ស្ម្ប់	ដធវេើ	ជា	ដ្្ឿង	សំខ្ន់ៗ	ឬ	ដធវេើ	ដផ្នក	ថន	សំដៅ	។	

ដៅដរេល	ខ្ញំ	ដមើល	គាត់	ដធវេើ	ការ	ខ្ញំ	ភាញាក់ដផ្អើល	រេី	រដបៀប	ដដល	គាត់	ដ្បើ	ឧបករណ៍	ទាំងដនារះ	ដដើម្ី	សង់	

សំដៅ	។	ខ្ញំ	បាន	ចាំ	អំរេី	ដរឿង	ដដល	នីថ្វេ	សង់	សំដៅ	(	សូមដមើល	នីថ្វេទី1	17–18	)	។	ដល្ក	

បាន	សង់	សំដៅ	តាម	រដបៀប	របស់	្រេរះអម្ចាស់	រេុំដមន	តាមរដបៀប	របស់	មនុស្ស	ដ�ើយ	។	្រេរះ	្បទាន	

ឧបករណ៍	នានា	ដល់	ដយើង	ឲ្យ	សង់	សំដៅ	ផ្ទោល់	របស់	ដយើង	តាម	រដបៀប	្ទង់	។	្ រេរះ្ម្ីរ	ដសចកតែី�ំដនឿ	

និង	ដសចកតែី្សឡាញ់	របស់	្រេរះ	្ ឺ	ជា	ឧបករណ៍	ដដល	ខ្ញំ	្តូវដត	ដ្បើ	ដៅក្នញង	�ីវិត	ខ្ញំ	ផ្ទោល់	ដដើម្ី	សង់	

សំដៅ	ផ្ទោល់	ខលែលួន	ខ្ញំ	ដោយ	្បុង្បយ័ត្ន	ដោយ	គាមាន	ចដនាលារះ	្បដហាង	។	ខ្ញំ	កំរេុង	ដរៀន	ដរៀងរាល់	ថ្ងៃ	ដដើម្ី	ដធវេើ	ជា	

សិស្ស	របស់	្រេរះអម្ចាស់	។	◼
មា៉ានរៀនមើនសនែសជីមូណាហ្គាសប្បនទសនវ៉នែស៊ុយនអឡា
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អារម្មណ៍ឯលោ

វា	ជា	រដូវ	រំដ្ើយ	ដៅក្នញង	្បដទស	ោណឺម្៉ាក	។	ខ្ញំ	

ដទើប	ដត	ចាប់ដផតែើម	ដបសកកមមេ	ដរេញដម្៉ាង	ដ្ើយ	

ទីបនាទោល់	របស់	ខ្ញំ	កំរេុង	ម្ន	ភារេ្បទាញ្បទង់	។	ខ្ញំ	

្ឺ	ជា	អ្នក	ដ្បចិតតែ	ដ�ឿ	បាន	ដត	19	ដខ	ប៉ុដណាណរះ	ដ្ើយ	

ម្ន	ការភ័យ	ខ្លាច	ក្នញង	ការរស់ដៅ	្បដទស	ដថទ	និយាយ	

ភាសា	ដថទ	ដដល	ខ្ញំ	មិន	ដចរះ	និង	ការដធវេើ	ដំដណើរ	ដលើ	ផលែតូវ	

ដដល	ម្ន	ចរាចរណ៍	ខ្វាត់ដខវេង	ដដល	ខ្ញំ	មិន	សារល់	។	

ការអធិសាឋាន	របស់	ខ្ញំ	ដដល	រេីមុន	ដពារដរេញ	ដោយ	

អំណរ្ុណ	ដនារះ	បាន	ដ្ប	ជា	ពាក្យ	ដចាទ្បកាន់	

យា៉ាងលវេីង�ូរចត់	ដល់	្រេរះ	ថា	៖	«	ឱ	្រេរះដអើយ	ដ្តុអវេី	

្ទង់	ទុក	ឲ្យ	ខ្ញំ	ដៅ	ឯដកា	ដត	ឯង	?	»

នា	្រេឹក	មួយ	ខ្ញំ	បាន	ទូលអងវេរ	្ទង់	ដោយ	

ការអធិសាឋាន	។	�ំនួស	ដោយ	ការ	សួរ	ថា	«	ដ្តុអវេី	»	

ជាមួយ	នឹង	កំ្ឹង	ដដល	ដៅក្នញង	ចិតតែ	ខ្ញំ	ដនារះ	ខ្ញំ	បាន	ទូល	

ែល់លវៃអ្នកលហើយ

ទស្ោវែតែីលីអា្រូណាសូមសាវា្រមន៍បទពិនសាធន៍

និងការយល់ែឹងរបស់អ្កក្នុងការរស់នៅតាម

ែំែឹងល្អ។សូមនផ្ើនរឿងរបស់អ្កនៅliahona. lds. 
orgឬអ៊ីដម៉លនៅកាន់liahona@ ldschurch. 
org។សូមោក់ន្មះនពញរបស់អ្កន្មះវួែឬនសតែក

និងការអនុញ្ញាតរបស់ឪពុកមាតាយ។

សូម	្ទង់	នូវ	សាក្សី	អំរេី	ដសចកតែីរេិត	ថន	ដំណឹង	ល្អ	ដ្ើយ	

យក	ឈ្នរះ	ដលើ	ការសង្ស័យ	របស់	ខ្ញំ	។

បនាទោប់	រេី	អធិសាឋាន	ខ្ញំ	បាន	ដបើក	្រេរះ្ម្ីរ	អាន	។	ខ្ញំ	

បាន	ដបើក	ចំ	ខ្ម្ីរ	ដចាទិយកថា	31:6	៖	«	ដូដច្នរះ	ចូរ	

ម្ន	កម្លាំង	ដ្ើយ	ចិតតែ	កាលាហាន	ដ�ើង	កុំ	ឲ្យ	ខ្លាច	ឬ	ម្ន	

ដសចកតែី	ភ័យ	ញ័រ	ចំដពារះ	ដ្	ដ�ើយ	ដ្ិត	្ ឺ	្រេរះដយ្ូវា៉	

ជា	្រេរះ	ថន	ឯង	ដដល	យាង	ដៅ	ជា	មួយ	នឹង	ឯង	្ទង់	មិន	

ដដល	ខ្ន	នឹង	ដ្បាស	ឯង	ដទ	ក៏	មិន	ដដល	លរះ	ដចាល	ឯង	

ដដរ	»	។

ចិតតែ	ខ្ញំ	ដរេញ	ដោយ	អំណរ	ដៅដរេល	ខ្ញំ	បាន	ដឹង	

ចដមលែើយ	ចំដពារះ	ការអធិសាឋាន	របស់	ខ្ញំ	៖	ថា	្រេរះ	្ទង់	្ ង់	

ដៅ	ជាមួយ	ខ្ញំ	ជានិច្ច	។	្ទង់	រង់ចាំ	ការអធិសាឋាន	ដោយ	

ដសាមារះសរ	ជាជាង	ការដចាទ្បកាន់	ថា	្ទង់	បាន	ដបារះបង់	

ខ្ញំ	ដចាល	។

្រេរះ	នឹង	មិន	ទុក	ឲ្យ	ខ្ញំ	ដៅ	ដត	ឯង	ដ�ើយ	ដទារះបី	ជា	ដរឿង	

្្ប់	យា៉ាង	ហាក់បី	ដូច	ជា	គាមាន	សង្ឹម	។	ដ្ើយ	ដយើង	

អាច	ទទួល	អារមមេណ៍	ថន	ដសចកតែី្សឡាញ់	របស់	្ទង់	

តាមរយៈ	ការអធិសាឋាន	និង	្រេរះ្ម្ីរ	របស់	្ទង់	។	◼
នក្តុនអ៊ីរែ្ឋតិច្សាសស.រ.អា.



ចូរលៅមុែ

រច្ោរូបថតនោយោវី�សតែលូ�ឺ

«បុរសនិងប្សតែីទាំងឡាយណាដែលមានបំែងច្ូលនៅក្នុងន្ររនសន�សាទាលនឹងយល់ថាពួកន្រប្តូវ

តយុទ្នឹងភាពទន់នខសាយនិងអំនពើរាបរបស់ខ្លួននរៀងរាល់នថងៃ»។
( Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young[ឆ្នាំ១៩៩៧]ទំព័រ២៩៤)។

ពួកប្្រីសាទាន



6៤ លីអាហូណា

«នតើខ្នុំអាច្ែឹងថាប្ពះកំពុងសាតាប់

ការអធិសាឋានរបស់ខ្នុំតាមរនបៀប

ណា?»

កា
រអធិសាឋាន	្ ឺ	ជា	រេរ�័យ	មួយ	ដ៏	ម្ិម្	ដ្ើយ	ដយើង	្តូវបាន	

សនយា	ថា	្រេរះវរបិតា	សួ្៌	្ទង់	្រេរះសណាដាប់	ដយើង	ជានិច្ច	ប៉ុដនតែ	

ជា	ដរឿយៗ	វា	ត្មូវ	ឲ្យ	ដយើង	ដធវេើ	កិច្ចការ	មួយ	ចំនួន	ដដើម្ី	ទទួល	

សារល់	ចដមលែើយ	របស់	្ទង់	។ 1

សូម	្ ិត	អំរេី	ដរឿង	ដនរះ	៖	្រេរះ	្ទង់	្រេរះសណាដាប់	អ្នក	ឬ	្ទង់	

មិន	្រេរះសណាដាប់	អ្នក	។	្បសិនដបើ	្ទង់	មិន	្រេរះសណាដាប់	អ្នក	្បាកដ	ណាស់	ដនារះ	អ្នក	គាមាន	

ដគាលបំណង	ក្នញងការអធិសាឋាន	ដ�ើយ	។	ប៉ុដនតែ	្បសិនដបើ	្ទង់	្រេរះសណាដាប់	វិញ	ដនារះ	(	ដ្ើយ	

ដមន	ដ្ើយ	្ទង់	រេិតជា	្រេរះសណាដាប់	ដមន	!	)	ដ្ើយ	្តូវដត	ដរៀន	អំរេី	រដបៀប	ដដើម្ី	ទាក់ទង	

ពិតងបាកដ	ជាមួយ	្ទង់	ដៅក្នញង	ការអធិសាឋាន	ទទួលសារល់	ចដមលែើយ	ដ្ើយ	បនតែ	ដបារះ�ំហាន	ដៅ	

មុខ	ដោយ	ដសាមារះ្តង់	។

ដៅដរេល	ដយើង	ម្ន	អារមមេណ៍	ថា	្ទង់	មិន	្រេរះសណាដាប់	ដយើង	ដទ	ដនារះ	្បដ្ល	ជា	ដយើង	

្តូវ	ដក	រេិដសាធន៍	នូវ	ការរីកចដ្មើន	ផ្ទោល់	ខលែលួន	មួយ	ចំនួន	។	អ្នក	អាច	សួរ	ខលែលួន	ឯង	នូវ	សំណួរ	មួយ	

ចំនួន	ថា	៖	ដតើ	ខ្ញំ	សាអាតស្អំ	ឬ	ដទ	?	ដតើ	បំណង	របស់	ខ្ញំ	សកតែិសម	ឬ	ដទ	?	ដតើ	ខ្ញំ	ម្ន	្ ន្ៈ	ដធវេើ	តាម	អវេី	

ដដល	្ទង់	ដស្នើ	ឲ្យ	ដធវេើ	ដដរ	ឬ	ដទ	? 2	្បសិនដបើ	ចដមលែើយ	ដ្លែើយ	ថា	ដមន	ចំដពារះ	សំណួរ	នីមួយៗ	ដនារះ	

អ្នក	អាច	ទុកចិតតែ	ថា	«	្រេរះអម្ចាស់	ជា	្រេរះ	របស់	អ្នក	នឹង.	.	.	្បទាន	ចដមលែើយ	ដល់	បទ	អធិសាឋាន	

ទាំង	ឡាយ	របស់	អ្នក	»	(	្.	និង	ស.	112:10	)	។	ចូរ	ចាំ	ថា	�ួនកាល	ចដមលែើយ	ដកើត	ដ�ើង	ក្នញង	

រដបៀប	មួយ	ដោយ	សម្ងាត់	ឬ	មិន	បាន	រំរេឹង	ទុក	។

្បសិនដបើ	ចដមលែើយ	របស់	អ្នក	ដ្លែើយ	ថា	ដទ	ចំដពារះ	សំណួរ	មួយ	ចំនួន	ថន	សំណួរ	ទាំង	ដនារះ	ដនារះ	

វា	មិន	ទាន់	យឺត	ដរេល	ដ�ើយ	!	សូម	ដធវេើ	ការផ្លាស់បតែតូរ	ចាំបាច់	នានា	ដៅក្នញង	�ីវិត	របស់	អ្នក	ដដើម្ី	ឲ្យ	

អ្នក	អាច	ម្ន	្រេរះវិញ្ញាណ	។	សូម	ម្ន	្ ន្ៈ	ដធវេើ	តាម	ការបំផុស	្ ំនិត	ដដល	អ្នក	ទទួល	បាន	។

ដ្ើយ	សូម	កុំ	ដភលែច	ថា	មនុស្ស	ម្នាក់ៗ	ទទួល	ចដមលែើយ	តាម	រដបៀប	ដផ្សងៗ	គានា	។	សូម	អធិសាឋាន	

ថា	្រេរះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្ធ	នឹង	បដ្ងៀន	អ្នក	អំរេី	រដបៀប	ដដល	ែ្នក	អាច	ទទួល	សារល់	ចដមលែើយ	ទាំង	

ដនារះ	។	វា	្បដ្ល	ជា	រេុំ	ង្យ	្សួល	ដ�ើយ	ក្នញងការ	ទទួល	សារល់	ចដមលែើយ	ដៅដរេល	ដំបូង	ប៉ុដនតែ	វា	

ដូច	ជា	�ំនាញ	ដផ្សងៗ	ដទៀត	ដដរ	្ ឺ	ថា	៖	ការអនុវតតែ	ដធវេើ	ឲ្យ	សាទោត់	�ំនាញ	។	សូម	ម្ន	ដសចកតែី�ំដនឿ	

និង	ការទុកចិតតែ	ថា	្រេរះវរបិតាសួ្៌	្រេរះសណាដាប់	ដយើង	ជានិែ្ច	។

សូមសាដាប់ម្ពរះវិញ្ញាណ

សូម	រេយាយាម	សាដាប់	្រេរះវិញ្ញាណ	

បរិសុទ្ធ	។	មនុស្ស	ដយើង	សាតាប់	ឮ	

្រេរះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្ធ	តាម	រដបៀប	

ដផ្សងៗ	គានា	ដូដចានារះ	អ្នក	្តូវ	សាតាប់	

សំដ�ង	តូច	រដ្ៀង	ដរេល	ការបំផុស្ំនិត	ដនារះ	អាច	ដកើត	

ដ�ើង	ជា	អារមមេណ៍	។	ខ្ញំ	ដឹង	ថា	្រេរះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្ធ	នឹង	

្បាប់	ដល់	អ្នក	នូវ	្្ប់	អវេី	ទាំង	អស់	ដដល	អ្នក	្តូវ	ដឹង—អ្នក	

្គាន់ដត	សាតាប់	្ទង់	ប៉ុដណាណរះ	។

អ៊ី�ពីសជពីអាយុ១៣ឆ្នាុំអា�់ចប៊ីតាពបច�សកាោដា

ចលម្ើយលៅក្នទុងសាសនាចម្ក

កាល	ខ្ញំ	ម្ន	មន្ិលសង្ស័យ	យា៉ាង	ខ្លាំង	ថា	ដតើ	ខ្ញំ	្ ួរ	ណាត់	

ដដើរដលង	ជា	្ ូ	ជាមួយ	អ្នក	មិន	ដមន	ជា	សម្�ិក	ដដរ	

ដទ	។	ថ្ងៃ	អាទិត្យ	មួយ	ដរេល	ដៅ	ដម្៉ាង	្ប�ុំ	សា្កាម៉ង់	

ម្ន	្សតែី	ម្នាក់	បាន	ដ�ើង	និយាយ	ដ្ើយ	ការនិយាយ	

ដនារះ	ហាក់ដូច	ជា	និយាយ	ចំ	នឹង	ដរឿង	របស់	ខ្ញំ	។	ដៅ	

្គា	ដនារះ	ខ្ញំ	បាន	ទទួល	ការបញ្ជាក់	ថា	្រេរះអម្ចាស់	បាន	

ដ្លែើយតប	ការអធិសាឋាន	របស់	ខ្ញំ	។	កាល	រេីមុន	ខ្ញំ	ម្ន	

ភារេសមេញ្សាមាញ	អំរេី	អវេី	ដដល	្តូវ	ដធវេើ	ប៉ុដនតែ	បនាទោប់	រេី	ខ្ញំ	បាន	

សាតាប់	តាម	្រេរះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្ធ	ដ្ើយ	្ទង់	បាន	្បទាន	

អំណរ	និង	ចិតតែ	កាលាហាន	ដល់	ខ្ញំ	។	្រេរះ	ដ្លែើយ	តប	មក	

កាន់	ដយើង	តាមរយៈ	អារមមេណ៍	្ំនិត	ខ្ម្ីរ	និង	អ្នក	

ដ�ើង	និយាយ	ដៅ	្រេរះវិហារ	!

កាករែនវីអាយុ១៩ឆ្នាុំ�ពីពកុងមពីោសចហ្ើចរស

ពបច�សចពបស៊ី�

សូមចងចាំថ្អ្នក្ លឺជាៃរ្

ខ្ញំ	ដឹង	ថា	្រេរះ	្ទង់	្រេរះសណាដាប់	

ដយើង	ដោយសារ	ការអធិសាឋាន	

បដងកើត	ឲ្យ	ម្ន	អារមមេណ៍	

សុខសានតែ	ការធូរដស្ើយ	និង	

ដសចកតែី្សឡាញ់	ដកើត	ម្ន	ក្នញង	ចិតតែ	ខ្ញំ	។	ខ្ញំ	ដ�ើញ	ថា	

្ទង់	ដោរះ	ខ្ញំ	ឲ្យ	រួច	រេី	ដ្គារះថានាក់	ជា	ដ្ចើន	រេី	មួយ	ថ្ងៃ	ដៅ	មួយ	

ថ្ងៃ	ដ្ើយ	ថា	្ទង់	ការពារ	្្ួសារ	របស់	ខ្ញំ	ដ្ើយ	ខ្ញំ	ទទួល	

អារមមេណ៍	ថា	្ទង់	្សឡាញ់	ខ្ញំ	។	រេីមុន	ខ្ញំ	ដៅ	សាល្	

កា�រ្្ើយតបទាុំងឡាយរ្្វើរឡើងក្នញងរគ្លបុំណងទុកជាជុំនួយនិងទស្សនវិសស័យពុុំអមនជាកា�ងបកាសែុំពីរគ្លលទ្ធិសាសោែងកជាផ្លូវកា�រោះរទ។

សំណួរៃឈិងចលម្ើយ

កំណែ់ចំ្ំ

	 1.	សូមដមើល	ម្៉ាថាយ	7:7,	យា៉ាកុប	1:5–6,	អាលម្៉ា	33:4–11,	ដគាលលទ្ធិ	និង	ដសចកតែីសញ្ញា	8:1–2	។

	 2.	សូមដមើល	រីឆ្ដ	�ី	សកត	«	Learning to Recognize Answers to Prayer	»	Ensign	ដខ	វិច្ិកា	
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ដរៀន	ខ្ញំ	ដតងដត	សូ្ត	បាវចនា	យុវនារី	វា	�ួយ	ខ្ញំ	ឲ្យ	ចាំ	ថា	

ខ្ញំ	្ ឺ	ជា	បុ្តី	របស់	្រេរះវរបិតាសួ្៌	ដ្ើយ	្ទង់	្សឡាញ់	

ខ្ញំ	។

នពីកូ�អិមអាយុ១៩�ពីមា៉ាពបច�សចប៉រូ

ោរអធឈិសាឋាៃរបស់កុរារ

ខ្ញំ	ដឹង	ថា	្រេរះវរបិតាសួ្៌	្ទង់	

្រេរះសណាដាប់	ការអធិសាឋាន	របស់	

ខ្ញំ	ដោយសារ	ទំនុកបទ	ដៅក្នញង	

ចដ្មៀង	ថានាក់	កុម្រ	«	ការអធិសាឋាន	

របស់	កុម្រ	»	(	រសៀវរៅែរងមៀងកុមា�	ដលខ	6	)	៖	

្រេរះវរបិតា	ដអើយ	្ទង់	ដៅទី	ដនរះ	ឬ	?	ដតើ	្រេរះ	អងគ	នឹង	

ដ្លែើយ	ការអធិសាឋាន	កូន	ឬដទ	?	អ្នក	ខលែរះ	និយាយ	ថា	

សាថានសួ្៌	ដៅ	ឆ្ងាយ	ដត	កូន	ដឹង	ថា	�ិត	បដងកើយ	ដរេល	

អធិសាឋាន	»	។	ដរេល	ខ្ញំ	ចាំ	ចដ្មៀង	ដនារះ	ខ្ញំ	ដឹង	ថា	្ទង់	

កំរេុង	្រេរះសណាដាប់	ដោយសារ	ខ្ញំ	ទទួល	អារមមេណ៍	រេី	

្រេរះវិញ្ញាណ	និង	ដសចកតែី្សឡាញ់	គាមាន	ដដន	កំណត់	

របស់	្ទង់	ចំដពារះ	ខ្ញំ	។	ដៅដរេល	ខ្ញំ	ចាំ	ថា	្ទង់	្សឡាញ់	

ខ្ញំ	ដនារះ	ខ្ញំ	ទទួល	អារមមេណ៍	លួងដល្ម	ដ្ើយ	ដឹង	ថា	្ទង់	

្រេរះសណាដាប់	ការអធិសាឋាន	របស់	ខ្ញំ	។

អ៊ីក�នប៊ីអាយុ១៦ឆ្នាុំរដ្ឋេសខារែូ�ពីោស.រ.អា.

សូម្រុកចឈិែ្រលលើម្្រង់

្រេរះវរបិតាសួ្៌	្ទង់	្រេរះសណាដាប់	ការអធិសាឋាន	របស់	

ដយើង	ប៉ុដនតែ	�ួលកាល	វា	ហាក់ដូច	ជា	្ទង់	រេុំ	ដ្លែើយតប	

ការអធិសាឋាន	របស់	ដយើង	ដោយសារ	្ទង់	អាច	រេុំ	

ដ្លែើយតប	មក	ដយើង	តាម	រដបៀប	ឬ	ដរេលដវល្	ដដល	

ដយើង	ចង់	ឲ្យ	្ទង់	ដ្លែើយ	។	ដយើង	្តូវ	ម្ន	ចិតតែ	ចុរះចូល	

្ន្ៈ	របស់	ដយើង	ដៅ	នឹង	្រេរះទ័យ	្ទង់	ដ្ើយ	ម្ន	�ំដនឿ	

ថា	្ទង់	្ជាប	ដឹង	អំរេី	អវេី	ដដល	ល្អ	បំផុត	ស្ម្ប់	ដយើង	។	

្រេរះវរបិតាសួ្៌	្សឡាញ់	ដយើង	ដ្ើយ	្ទង់	នឹង	រេយាយាម	

�ួយ	ដយើង	ជានិច្ច	ឲ្យ	ដរៀន	ដ្ើយ	រីកចដ្មើន	ដៅដរេល	

្ទង់	ដ្លែើយ	តប	ការអធិសាឋាន	របស់	ដយើង	។

ម៉ូស្យអិមអាយុ១៧ឆ្នាុំរដ្ឋយូថ្ហ៍ស.រ.អា.

សូមកុំលរារះបង់ល�ើយ

«ច្ូរនរារពប្បតិបតតែិច្ូរ

ច្ងចាំប្រាទាំងឡាយ

នៅនពលអ្ករាន

ទទួលអារម្មែ៍ពី

ប្ពះវិញ្ញាែក្នុងនពល

អតីតកាលនហើយសុំនោយនសច្ក្ីជំននឿ។អ្ក

នឹងទទួលច្នម្ើយនហើយអ្កនឹងទទួលអារម្មែ៍

ននក្ីប្សឡាញ់និងភាពសុខសានតែននប្ពះអង្គ

សន្គ្គាះ។ច្នម្ើយនោះអាច្នឹងមិនទទួលរាន

នលឿនឬតាមរនបៀបដែលអ្កច្ង់រានដតច្នម្ើយ

នោះនឹងរានទទួល។សូមកុំនរាះបង់ន�ើយ!»

ដអលន�ើរនច្មស៍ប៊ីមា៉ាទីែូក្នុងពួកច្ិតសិបោក់«Turn to 
Him and Answers Will Come»Liahonaដខវិច្្ិកាឆ្នាំ

២០១៥ទំព័រ៥៩។

សំណួរបនាទាប់

ចូរសូមលនារះអ្នកៃឹងរាៃ្រ្រួល

តាម	រយៈ	្រេរះ្ម្ីរ	ដយើង	្តូវ	បាន	បដ្ងៀន	ថា	្រេរះ	នឹង	

្រេរះសណាដាប់	ការអធិសាឋាន	ដយើង	ជានិច្ច	ដ្ើយ	្ទង់	

នឹង	ដ្លែើយតប	្បសិនដបើ	ដយើង	អធិសាឋាន	ដៅ	្ទង់	ដោយ	

ដសចកតែី�ំដនឿ	និង	ដសាមារះ	អស់	រេី	ចិតតែ	។	ដយើង	នឹង	ទទួល	

អារមមេណ៍	បញ្ជាក់	មក	ក្នញង	ចិតតែ	របស់	ដយើង	ថា	្ទង់	

រេិតជា	្រេរះសណាដាប់	ដយើង	ថា	ដយើង	នឹង	ម្ន	អារមមេណ៍	

សុខសានតែ	និង	សងៃប់	។	ដយើង	ក៏	អាច	ទទួល	អារមមេណ៍	ថា	

អវេីៗ	្្ប់	យា៉ាង	នឹង	ដំដណើរ	ការ	ល្អ	ដៅដរេល	ដយើង	ដធវេើ	តាម	

្រេរះទ័យ	របស់	្រេរះវរបិតា	។	្បសិនដបើ	ដយើង	សង្ស័យ	ថា	

្ទង់	្រេរះសណាដាប់	ដយើង	ឬ	អត់	ដនារះ	ដយើង	្ ួរដត	ដសវេងរក	

ការដណនាំ	រេី	ក្នញង	្រេរះ្ម្ីរ	ដ្ើយ	បនាទោប់	មក	សូម	ទូល	

សួរ	្បសិនដបើ	អវេី	ដដល	ដយើង	បាន	អាន	ដនារះ	រេិត	ឬ	ដទ	។

ខុនកសទនសសាអិ�អាយុ២០ឆ្នាុំ�ពីពកុងប៊យប៊យ

ពបច�សឈពី�ពី

ចូរម្សាវម្ជាវរកវា

ម្ន	្គា	មួយ	ដនារះ	ខ្ញំ	បាន	្ ងៃល់	ថា	ដតើ	្រេរះ	្ទង់	

្រេរះសណាដាប់	ការអធិសាឋាន	របស់	ខ្ញំ	ឬ	ដទ	ដ្ើយ	ដ្កាយ	

មក	ខ្ញំ	ម្ន	អារមមេណ៍	ថា	ទទួល	ចដមលែើយ	ក្នញង	ចិតតែ	ខ្ញំ	។	ខ្ញំ	ឮ	

ដ្	ដ្លែង	ទីបនាទោល់	អំរេី	ការអធិសាឋាន	ដ្ើយ	ខ្ញំ	បាន	ទទួល	

អារមមេណ៍	រេី	្រេរះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្ធ	។	ខ្ញំ	សូម	ផតែល់	ដយាបល់	

ដផ្សង	ដទៀត	ថា	សូម	សួរ	ឪរេុកម្តាយ	ប៊ីស្សរេ	ឬ	សម្�ិក	

ដផ្សង	ដទៀត	ក្នញង	វួដ	របស់	អ្នក	។	អ្នក	ក៏	អាច	អធិសាឋាន	ទូល	

សូម	�ំនួយ	ស្ម្ប់	្បធាន	បទ	ដនរះ	ផងដដរ	!

យ៉ូចស្វចអសអាយុ១៣ឆ្នាុំអូរីហ្ិនស.រ.អា.

«នតើខ្នុំអាច្សូមមិតតែភកតែិរបស់

ខ្នុំមិនឲ្យនិយយអាប្កក់ឬ

និយយមិនសមរម្យអំពីអ្កែនទ

រានយ៉ាងែូច្នមតែច្?»

ប្បសិននបើអ្កមានបំែងសូមនផ្ើច្នម្ើយរបស់អ្កនិងរូបថតច្បាស់

មួយសន្ឹកប្តឹមនថងៃទី១៥ដខឧសភាឆ្នាំ២០១៧នៅន្រហទំព័រ

liahona.lds.org(សូមច្ុច្« Submit an Article»)ឬ
អ៊ីដម៉លនៅកាន់liahona@ ldschurch. org

សូមនផ្ើព័ត៌មានែូច្តនៅននះ៖(១)ោមនិងនរាតតែោម(២)នថងៃដខ

ឆ្នាំកំនែើត(៣)វួែឬសាខា(៤)នសតែកឬមែ្ឌល(៥)សំបុប្ត

អនុញ្ញាតដែលមានជាោយលក្ខែ៍អក្ររបស់អ្កនហើយប្បសិននបើ

អ្កអាយុនប្កាម១៨ឆ្នាំនោះប្តូវមានសំបុប្តអនុញ្ញាតពីឪពុកមាដាយ

អ្កជាោយលក្ខែ៍អក្រ(អ៊ីដមលអាច្ទទួលយករាន)នែើម្បីនធ្វើ

ការនរាះពុម្ច្នម្ើយនិងរូបថតរបស់អ្ក។

ច្នម្ើយអាច្នឹងប្តូវរានដកសប្មួលន�ើងវិញប្បសិននបើវាដវងនពកឬមិន

សូវច្បាស់ោស់។

អធឈិសាឋាៃលោយលសាមារះសរ

បនាទោប់	រេី	អធិសាឋាន	អ្នក	អាច	សាតាប់	អារមមេណ៍	និង	្ំនិត	

ដដល	ផុស	ដ�ើង	ក្នញង	ចិតតែ	របស់	អ្នក	។	អារមមេណ៍	និង	

្ំនិត	ដនារះ	អាច	ជា	ចដមលែើយ	ចំដពារះ	ការអធិសាឋាន	ដនារះ	។	

ដៅដរេល	ដយើង	អធិសាឋាន	ដោយ	ចិតតែ	ដសាមារះសរ	្ឺ	ដោយ	

ដសាមារះ	អស់	រេី	ចិតតែ	ដនារះ	្រេរះវរបិតាសួ្៌	របស់	ដយើង	ដ្លែើយ	

តប	មក	ដយើង	្សបតាម	ដសចកតែី�ំដនឿ	ដដល	ដយើង	

ម្ន	ដលើ	្ទង់	។	្ទង់	រេុំ	ដ្លែើយ	ដោយ	្គាន់ដត	បំដរេញ	

ការចង់ដឹង	ចង់	ឮ	របស់	ដយើង	ដនារះ	ដទ	។

ច�ៀនចខាលាឌអិនអាយុ១៦ឆ្នាុំកាស្ចសនពត�់

ស្ធារេៈរដ្ឋពបជាធិបចតយ្យកុងចហារា
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លោយជូលរីស៊ីែូណុលសុៃ

ដផ្អកនៅនលើែំនែើរនរឿងពិត

« I’ll try to repent, to do better, to pray»

(	Children’s Songbookរលខ៩៨)។

យៅ
ដរេល	ដម្៉ាង	ស្ម្ក	នីកូឡាយ	និយាយ	ថា	«	ឯង	្ ិត	ថា	ឯង	

ល្អ	្បដសើរ	ជាង	មនុស្ស	ដផ្សង	ដទៀត	ដោយសារ	ឯង	រេុំ	ដ្បើ	ពាក្យ	ដ�រ	

ដមន	ដទ	»	។

ដអនដ្ឌ	បាន	និយាយ	ថា	«	មិនដមន	ដទ	»	។

«	អញ្ចឹង	ដ្តុអវេី	បាន	ជា	ឯង	រេុំ	ដ�រ	?	ដ�រ	ដត	

មតែង	?	វា	មិន	សាលាប់	ដទ	។	ដ្	ដ�រ	្្ប់ដត	គានា	

្្នឹង	»	។

ដអនដ្ឌ	ញាក់	សាមា	។	«	ខ្ញំ	រេុំ	ចង់	ដ�រ	

ដទ	»	។

ដអនដ្ឌ	បាន	ដឹង	ថា	ការដ�រ	្ ឺ	ជា	

កំ្ុស	ដ្ើយ	ដធវេើ	ឲ្យ	្រេរះវិញ្ញាណ	

យាង	ដចញ	ឆ្ងាយ	។	ដអនដ្ឌ	ចង់	

ឲ្យ	្រេរះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្ធ	្ ង់	ដៅ	

ជាមួយ	គាត់	។	ដូដចានារះ	គាត់	រេុំ	ដ�រ	

ដ្	ដ�ើយ	។

ដអនដ្ឌ	្ឺ	ជា	សិស្ស	្ មេី	

ម្នាក់	ដៅ	ឯ	សាល្	ដរៀន	

ដ្ើយ	នីកូឡាយ	្ ឺ	ជា	

មនុស្ស	ម្នាក់	ដរៀន	ថានាក់	

ទី	្បាំមួយ	ជាមួយ	

គាត់	ដដល	ចង់	ដធវេើ	

ជា	មិតតែ	នឹង	គាត់	។	

ដ្ើយ	នីកូឡាយ	

បនតែ	សួរ	គាត់	អំរេី	

ការដ�រ	ជា	ដរៀងរាល់	

ថ្ងៃ	។	ដ្ើយ	រាល់	ថ្ងៃ	

ដអនដ្ឌ	កាន់ដត	ធុញ្ទាន់	

នឹង	ការនិយាយ	ថា	មិន	ដ�រ	

ដទ។	ដ្រៅ	រេី	ដនារះ	ដទៀត	ដអនដ្ឌ	

ខ្លាច	ថា	នីកូឡាយ	នឹង	ឈប់	ដធវេើ	ជា	

មិតតែ	របស់	គាត់	ដនារះ	គាត់	្បាកដ	ជា	ឯដកា	។

នីកូឡាយ	បាន	និយាយ	បនាទោប់	រេី	ដចញ	

រេី	ដរៀន	ថា	«	ដ�រ	ដត	មួយ	ម្៉ាត់	

ដៅ	។	ដបើ	មិន	អញ្ចឹង	ដទ	

ខ្ញំ	នឹង	មិន	រាប់	អាន	ឯង	

ដទៀត	ដទ	»	។

ទីបំផុត	ដអនដ្ឌ	

ធុញ្ទាន់	នឹង	

ការរំខ្ន	ដនារះ	គាត់	ក៏	

បាន	ដ�រ—ដ�រ	ដត	

មតែង	វា	មិន	ជា	បញ្ហា	

្ងៃន់ ង្ៃ�	អី	ដទ	។

នីកូឡាយ	បាន	ងក់	កបាល	។	

«	ល្អ	ណាស់	ឥ�តូវ	ឯង	្ ឺ	ជា	្ ្នីគានា	ដយើង	

ដ្ើយ	»	។

បនាទោប់	រេី	ដរេល	ដនារះ	មក	មិតតែភកតែិ	ដផ្សង	

ដទៀត	របស់	នីកូឡាយ	បាន	និយាយ	រក	

ដអនដ្ឌ	ផងដដរ	។	រេួកដ្	បរិដភា្	

អាហារ	ជាមួយ	គាត់	ដ្ើយ	បាន	ដលង	

បាល់ឱប	ជាមួយ	គាត់	ដៅ	ដម្៉ាង	

ស្ម្ក	។	ប៉ុដនតែ	ការដធវេើ	ជា	

មិតតែភកតែិ	ដៅក្នញង	្កុម	របស់	

អអនយពរេ
និង

ពាក្យសម្តរីអាពកក់
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នីកូឡាយ	ដូច	ជា	កំរេុង	ដដើរ	ដៅ	រក	ភារេដ្គារះថានាក់	។	ដរាប	ណា	ដអនដ្ឌ	ដដើរ	ដលង	

ជាមួយ	រេួកដ្	ដរាប	ដនារះ	គាត់	កាន់ដត	និយាយ	និង	ម្ន	ឫកពា	ដូច	ជា	រេួកដ្	ដដរ	។	

ដ្ើយ	រេួកដ្	ទាំងអស់	គានា	ដចរះ	ដ�រ	។	ដចរះ	ដ�រ	ដ្ចើន	ដទៀត	ផង	។	រេួកដ្	បាន	ដសើច	

ដ្ើយ	ដ�រ	គានា	ដៅ	វិញ	ដៅមក	។	រេួកដ្	និយាយ	ពាក្យ	ដឈលែើយៗ	អំរេី	្្ូបដ្ងៀន	របស់	

ខលែលួន	។	រេួកដ្	ខឹង	ដ្ើយ	ដធវេើ	ទដងវេើ	ដកាងកាច	ជាដ្ចើន	។	យូរៗ	ដៅ	ដអនដ្ឌ	បាន	

ចាប់ដផតែើម	ម្ន	អារមមេណ៍	ខឹង	កាន់ដត	ញឹកញាប់	ដ�ើង	ដ្ើយ	ដចរះ	ដត	ដ�ើញ	ដ្តុផល	

ដនរះ	ដ្តុផល	ដនារះ	ដដើម្ី	ដ�រ	។

នា	យប់	មួយ	ដរេល	ម្៉ាក់	និង	បា៉ា	មិន	ដៅ	ផ្រះ	ដអនដ្ឌ	និង	បង្សី	របស់	គាត់	

ដោមារះ	ខ្ត់យា៉ា	បាន	ដោលារះ	ដដណតាើម	គានា	ដមើល	កមមេវិធី	ទូរទស្សន៍។	រេីមុន	ដអនដ្ឌ	

បាន	្ ិត	្សាប់	ដត	គាត់	របូត	ម្ត់	ដ�រ	។

ខ្ត់យា៉ា	បាន	សមលែឹង	ដោយ	កតែី	ភាញាក់ដផ្អើល	យា៉ាង	ខ្លាំង	។	«	‹	បង	›	នឹង	្បាប់	ម្៉ាក់	

ដ្ើយ	»។

ដអនដ្ឌ	បាន	រត់	ដៅ	បន្ប់	ខលែលួន	ដ្ើយ	ទាញ	ទាវារ	បិទ	្គាំង	។	ដតើ	ម្ន	ដរឿង	អវេី	ដកើត	

ដ�ើង	ចំដពារះ	អ្នក	ទាំងអស់	គានា	?	ដ្តុអវេី	រេួកដ្	ដធវេើ	ឲ្យ	គាត់	ខឹង	្្ប់	ដរេល	?	ដរេល	

ឪរេុក	ម្តាយ	របស់	គាត់	មក	ផ្រះ	វិញ	ដអនដ្ឌ	បាន	ដបើក	ទាវារ	បន្ប់	របស់	គាត់	បនតែិច	

ដ្ើយ	ឮ	ខ្ត់ធី	និយាយ	ថា	«	ម្៉ាក់	ដអនដ្ឌ	ដ�រ	ខ្ញំ	»	។

«	ដមន	ឬ	?	»	ម្៉ាក់	បាន	ដ្សក	ដោយ	ភាញាក់	ដផ្អើល	។	«	ដអនដ្ឌ	មិន	ដចរះ	ដ�រ	

ដទ	»	។

ដអនដ្ឌ	បានបិទទាវារបន្ប់គាត់	ដ្ើយ	ទម្លាក់	ខលែលួន	គាត់	ដៅដលើ	ដ្្	។	គាត់	បាន	

្ិត	អំរីេ	ភារេខុស	គានា	ដដល	គាត់	បាន	ម្ន	ចាប់តាំង	រេី	គាត់	ចាប់ដផតែើម	ដ�រ	។	គាត់	

ធាលាប់	ទទួល	អារមមេណ៍	រេី	្រេរះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្ធ	យូរ	ណាស់	មក	ដ្ើយ	។

ដអនដ្ឌ	បាន	លុត�ងគង់	ចុរះ	ដៅដក្រ	ដ្្	របស់	គាត់	ដ្ើយ	អធិសាឋាន	។	«	ឱ	

្រេរះវរបិតាសួ្៌	ដអើយ	ឲ្យ	ទូលបងគំ	សូម	ដទាស	ដដល	ខ្ញំ	បងគំ	ម្ន	ចិតតែ	ដកាង	កាច	និង	

ម្ន	កំ្ឹង	។	ទូល	បងគំ	សូម	ដទាស	ដដល	ទូលបងគំ	បាន	ចាប់	ដផតែើម	ដ�រ	។	ទូលបងគំ	

នឹង	ដកខលែលួន	ឲ្យ	បាន	្បដសើរ	ដ�ើង	»	។

ដរេល	ដអនដ្ឌ	អធិសាឋាន	ចិតតែ	គាត់	ដពារដរេញ	ដោយ	អារមមេណ៍	កក់ដរៅតា	។	ដនារះ	

គាត់	ម្ន	អារមមេណ៍	រីករាយ	ណាស់	ដ្ិត	ដនរះ	្ ឺ	ជា	អារមមេណ៍	ដដល	គាត់	បាន	ម្ន	

មុន	នឹង	គាត់	ចាប់ដផតែើម	ដចរះ	ដ�រ	ជា	ដលើក	ដំបូង	។	គាត់	បាន	ដឹង	ថា	្រេរះ	្សឡាញ់	

គាត់	ដ្ើយ	គាត់	ម្ន	អារមមេណ៍	រេី	្រេរះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្ធ	។	គាត់	ទទួល	អារមមេណ៍	បាន	

ការអភ័យដទាស	ដ្ើយ	ដឹង	ថា	គាត់	អាច	ផ្លាស់បតែតូរ	ដ្ើយ	ដកដ្ប	ខលែលួន	ឲ្យ	បាន	្បដសើរ	

ដ�ើង	។

បនាទោប់	រេី	អធិសាឋាន	ដ្ើយ	គាត់	បាន	្បាប់	ម្តាយ	គាត់	អំរេី	ការរេិត	្រេម	ទាំង	សូម	

ដទាស	ខ្ត់យា៉ា	។	ដអនដ្ឌ	ម្ន	អារមមេណ៍	ល្អ	ជាង	មុន	បនាទោប់	រេី	ដធវេើ	ដបប	ដនារះ	។	វា	

ម្ន	អារមមេណ៍	ល្អ	ដដើម្ី	ដ្បចិតតែ	។

នា	ថ្ងៃ	បនាទោប់	ដៅ	ឯ	សាល្	ដរៀន	ដអនដ្ឌ	រេុំ	បាន	ញាតំ	អាហារ	ដរេល	ដ្ងៃ	្តង់	ជាមួយ	

្កុម	របស់	នីកូឡាយ	ដ�ើយ	។	ផ្ញយ	ដៅវិញ	គាត់	បាន	អងគញយ	ជាប់	ដកមេងៗ	មួយ	

ចំនួន	ដដល	គាត់	មិន	សារល់	។	វា	នឹង	ចំណាយ	ដរេល	យូរ	ប៉ុដនតែ	ដអនដ្ឌ	បាន	ដឹង	ថា	

គាត់	នឹង	រក	បាន	មិតតែភកតែិ	ដដល	ល្អ	ដ្ើយ	រីករាយ	្រេមទាំង	មិន	ដ្បើ	ពាក្យ	ដ�រ	។	ដូច	

ជា	រូប	គាត់	ដដរ	។	◼

ែ្នកនិពន្ធ�ស់រៅ�ដ្ឋយូថា�៍ស.�.អា.។

ោរអល្្ើញឲ្យជ.ផ.ែ

(លម្ជើសលរើសផ្លូវម្ែូវ)

 សូមសរនសរឬ្រូររូបនលើប្កោសមាខាងអំពីរនបៀបដែលោក្យសមតែីល្អ

អាច្ឲ្យអ្កមានអារម្មែ៍ដបបណាខ្ះ។នៅនលើប្កោសមាខាងនទៀតសូម

សរនសរឬ្រូររូបអំពីរនបៀបដែលោក្យសមតែីអាប្កក់អាច្ឲ្យអ្កមាន

អារម្មែ៍យ៉ាងណាខ្ះ។

 សូមអាននលវីវិន័យ១៩:១២។នហតុអ្វីវាសំខាន់ក្នុងការនប្បើប្ពះោម

របស់ប្ពះវរបិតាសួ្រ៌និងប្ពះនយស៊ូវប្្រីស្ទនោយមានរារវភាព?

 សូមសួរឪពុកមាតាយឬថានាក់ែឹកោំអំពីមូលនហតុដែលនយើង្រប្បីនប្បើ

ោក្យសមតែីល្អនិងរនបៀបដែលការនប្បើោក្យសមតែីល្អទាំងនោះផតែល់ពរែល់

ពួកន្រ។

 ខ្នុំនបតែជាញាច្ិតតែខ្លួនខ្នុំថា...

«ខ្នុំនឹងនប្បើប្ពះោមរបស់ប្ពះវរបិតាសួ្រ៌និងប្ពះនយស៊ូវប្្រីស្ទ

នោយមានរារវភាព។ខ្នុំនឹងមិននជរឬនប្បើោក្យនប្រាតប្រាត

ន�ើយ»(បទោឋានែំែឹងល្អរបស់ខ្នុំ)។



6៨ លីអាហូណា
ដកងសង់មកពី«More Diligent and Concerned at Home»Liahonaអខវិែ្ិកាឆ្នាុំ២០០៩ទុំពស័�១៧–២០។

យ�ើខ្ញុំអាចជួេព្ួសារ

ខ្ញុំឲ្យរឹងមាុំយ៉ាងដូចយម្តច?

ចលម្ើយមកពរីសាវក
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៉ម
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លោយខអលល្ើរ

ោវី្លអខបែ្

ក្នុងកូរ៉ុមននពួកសាវក

ែប់ពីរោក់

ប្រាប់ប្្រួសារអ្កថាអ្កប្សឡាញ់ពួកន្រនហើយបគ្ហាញ

នសច្កតែីប្សឡាញ់នោះតាមរយៈទនង្វើរបស់អ្ក។

មាន្ន្ទៈច្ូលរួមជាមួយប្្រួសារអ្កក្នុងការអធិសាឋាន

និងសិកសាប្ពះ្រម្ីរ។ច្ូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងរាប្តីជួបជុំ

ប្កុមប្្រួសារនហើយនធ្វើឲ្យវាមានភាពសបបាយរីករាយ។

ដថ្ងទីបោទាល់របស់អ្កអំពីអ្វីៗដែលអ្កែឹងថាជាការពិត

តាមរយៈប្ពះវិញ្ញាែបរិសុទ្។ដច្កចាយទីបោទាល់របស់អ្

កជាមួយមនុស្ដែលអ្កប្សឡាញ់ខាលាំងបំផុត។

មានច្ិតតែនសាមះប្តង់ក្នុងការនរៀនសូប្តរស់នៅនិងប្សឡាញ់ែំ

ែឹងល្អននប្ពះនយស៊ូវប្្រីស្ទដែលរានសាតារន�ើងវិញ។
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រាល	ខ្ញំ	ម្ន	អាយុ	្បាំបួន	ឆ្នាំ	ខ្ញំ	ម្ន	្្ូ	បដ្ងៀន	ថានាក់	បឋម	សិកសា	ដ៏	អសាចារ្យ	

ម្នាក់	ដោមារះ	កូល័រ	។	ខ្ញំ	ដអៀន	ដ្ចើន	ណាស់	ដ្ើយ	គាត់	សុភារេ	រាបសា	

ដដល	ដធវេើ	ឲ្យ	ខ្ញំ	ចូលចិតតែ	ដៅ	ជាមួយ	គាត់	។	ថ្ងៃ	មួយ	គាត់	បាន	ឲ្យ	្កោស	មួយសនលែឹក	

ដល់	រេួកដយើង	្្ប់	គានា	។	ដយើង	ទាំងអស់	គានា	បាន	សរដសរ	អំរេី	អវេី	ដដល	រេួកដយើង	

ចង់	ដធវេើ	ដរេល	ដយើង	ធំ	ដ�ើង	។	ខ្ញំ	បាន	សរដសរ	ដូចដនរះ	៖	«	ដៅ	ដរៀន	មហាវិទយាល័យ	

ដ្ើយ	ដរៀបការ	ដៅក្នញង	្រេរះវិហារ	បរិសុទ្ធ	»	។	ខ្ញំ	បាន	បិទ	្កោស	របស់	ខ្ញំ	ដនារះ	ដៅ	

ដលើ	ទាវារ	ទូរ	របស់	ខ្ញំ	។	ដៅដរេល	យប់	រេនលែឺ	រេី	អំរេូល	ដភលែើង	ដៅ	តាម	ផលែតូវ	បាន	ចាំង	្ លែញរះ	កាត់	

តាម	បង្អលួច	ខ្ញំ	។	ខ្ញំ	បាន	សមលែឹង	ដមើល	្កោស	ដនារះ	។	វា	រំឭក	ខ្ញំ	ថា	ខ្ញំ	ចង់	ដៅ	្រេរះវិហារ	

បរិសុទ្ធ	។

កាល	ដនារះ	ម្ន	្រេរះវិហារបរិសុទ្ធ	ដត	12	ប៉ុដណាណរះ	ដៅ	ទូទាំង	រេិភរេដល្ក	។	ខ្ញំ	

ចង់	ដៅ	្្ប់	្រេរះវិហារ	បរិសុទ្ធ	ទាំងអស់។

ដរេល	ណា	ដដល	ម្តាយ	ឪរេុក	ខ្ញំ	ដ្គាង	ដផនការ	ដៅ	វិស្សមកាល	ដនារះ	រេួកគាត់	យក	

្កុម្្ួសារ	ដយើង	ដៅ	្រេរះវិហារ	បរិសុទ្ធ	ជានិច្ច	។	ដយើង	រស់ដៅ	ក្នញង	ទី្កុង	អូរិដ្គន	រដ្ឋ	

យូថា្៍	ស.	្ .	អា.	្ រេរះវិហារបរិសុទ្ធ	ដដល	�ិតជាង	ដ្	បំផុត	ដនារះ	្ ឺ	ម្ន	ចំណាយ	

965	្ ី�តូ	ដម៉្ត	ដដល	ម្ន	ទីតាំង	ដៅ	ខ្តសតែញន	អាល់ដប៊ីរតា	្ បដទស	កាណាោ	។	

ឡាន	របស់	រេួកដយើង	គាមាន	ម្៉ាស៊ីន	្តជាក់	ដទ	។	បងប្អតូន	្បុស	្សី	ខ្ញំ	និង	ខ្ញំ	អងគញយ	ដៅ	

ដរៅអី	ដ្កាយ	។	ដយើង	បាន	រេ្យលួរ	្កណាត់	ដសើម	ដៅខ្ងដ្រៅកញ្ចក់ឡាន	។	បនាទោប់	

មក	យក	្កណាត់	ដនារះ	មក	រុំ	ក	ដយើង	ដដើម្ី	ឲ្យ	បាន	្តជាក់	។

វា	ជា	ដរឿង	ដ៏	រំដភើប	ណាស់	ដៅដរេល	ដយើង	បាន	ដ�ើញ	្រេរះវិហារ	បរិសុទ្ធ	។	ខ្ញំ	រេុំ	

បាន	ដឹង	ដ្ចើន	អំរេី	អវេី	ដដល	ដធវេើ	ដ�ើង	ដៅ	ទីដនារះ	ដទ	ប៉ុដនតែ	ឪរេុក	ម្តាយ	ខ្ញំ	រីករាយ	ជានិច្ច	

ដរេល	រេួកគាត់	ដចញ	មក	រេី	្រេរះវិហារ	បរិសុទ្ធ	វិញ	។	ខ្ញំ	ដឹង	ថា	្រេរះវិហារ	បរិសុទ្ធ	

សំខ្ន់	ណាស់	។	ខ្ញំ	ដឹង	ថា	្រេរះវិហារ	បរិសុទ្ធ	្ ឺ	ជា	ដំណាក់	ថន	្រេរះអម្ចាស់	។		

(	ដៅក្នញងរូប្ត,	ខ្ញំពាក់អាវរេណ៌-ស	)	។

ដរេល	ខ្ញំ	ម្ន	អាយុ	12	ឆ្នាំ	ខ្ញំ	បាន	ដធវេើ	រេិធីបុណ្យ	្�មុ�ទឹក	ស្ម្ប់	

មរណ�ន	ដៅ	ក្នញង	្រេរះវិហារ	បរិសុទ្ធ	ជា	ដ្ចើន	។	ដ្កាយ	មក	ដរេល	ខ្ញំ	បាន	�ួប	

អនា្ត	សាវាមី	របស់	ខ្ញំ	ខ្ញំ	បាន	ដឹង	ថា	គាត់	ក៏	្សឡាញ់	្រេរះវិហារ	បរិសុទ្ធ	ផងដដរ	!	

រេួកខ្ញំ	បាន	ដរៀបការ	ដៅក្នញង	្រេរះវិហារ	បរិសុទ្ធ	ម្៉ានថត	យូថា្៍	។

ប្អតូនៗ	អាច	ដរៀបចំ	ខលែលួន	ស្ម្ប់	្រេរះវិហារ	បរិសុទ្ធ	ដរៀងរាល់	ថ្ងៃ	។	សូម	ដៅ	

្រេរះវិហារ	បរិសុទ្ធ	ដៅដរេល	ណា	ដដល	ប្អតូនៗ	អាច	ដៅ	បាន	។	សាទោប	�ញ្ជាំង	្រេរះវិហារ	

បរិសុទ្ធ	។	ដរេលដៅ្បុសខ្ញំដោមារះ	ចាដរឌ	ម្ន	អាយុ	11	ឆ្នាំ	គាត់	ដធវេើ	កិច្ចការ	

រេង្ស្បវតតែិ	ដរៀងរាល់	ថ្ងៃ	អាទិត្យ	ជាមួយ	ឪរេុក	របស់	គាត់	។	គាត់	បាន	រកដ�ើញ	ដោមារះ	

បុរេវេការី�នជាដ្ចើន	។	ឥ�តូវដនរះគាត់អាយុ	12	ឆ្នាំដ្ើយ	គាត់កំរេុងដធវេើបុណ្យ្�

មុ�ទឹកដៅក្នញង្រេរះវិហារបរិសុទ្ធ	ស្ម្ប់បុរេវេការី�នទាំងដនរះ	!

ដៅដរេល	ប្អតូន	ដៅក្នញង	្រេរះវិហារ	បរិសុទ្ធ	ដនារះ	ប្អតូន	អាច	ដដើរ	ដៅ	កដនលែង	ដដល	

្រេរះដយស៊ូវ	បាន	យាង	ដដើរ	។	វា	ជា	ដំណាក់	របស់	្ទង់	។	ខ្ញំ	សង្ឹម	ថា	ប្អតូនៗ	នឹង	

អធិសាឋាន	រាល់	ថ្ងៃ	ដល់	្រេរះវរបិតាសួ្៌	ទូល	សូម	�ំនួយ	ឲ្យ	ប្អតូន	ដរៀបចំ	ខលែលួន	ដដើម្ី	ចូល	

្រេរះវិហារ	បរិសុទ្ធ	ដ្ើយ	ទទួល	អារមមេណ៍	ថន	កតែី្សឡាញ់	របស់	្ទង់	។	◼

យរៀ្រចុំខ្លួនសពមា្រ់

ព្រះវិហារ្ររិសុទ្ធ

យរៀងរាល់ថ្ងៃ
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លោយចយ្រីចូៃស៍

ប្បធានអង្គការបឋមសិកសា

ទូនៅ



៧០ លីអាហូណា

« It’s nice to be here with you 
in Primary»(ដសៀវដៅ	ចដ្មៀង	

កុម្ររលខ២៥៤)។

សាតា	បាន	សាដរ៉	សដមលែៀក	បំពាក់	របស់	

នាង	។	នាង	ដៅ	ដត	ម្ន	អារមមេណ៍	

ចដមលែក	ដដើម្ី	ពាក់	រ៉ូប	ដៅ	្រេរះវិហារ	។	កាល	

ដៅ	្រេរះវិហារ	ចាស់	របស់	នាង	ដកមេង	្សីៗ	

ដសលែៀក	ដខ្	ដវង	ឬ	ដខ្	ខលែី	ដៅ	ថ្ងៃ	អាទិត្យ	។	

ប៉ុដនតែ	ដៅ	្រេរះវិហារ	្ មេី	ដនរះ	ដ្	មិន	ដសលែៀកពាក់	

ដបប	ដនារះ	ដ�ើយ	។	នាង	និង	ម្តាយ	

នាង	ដទើប	ដត	្�មុ�ទឹក	ចូល	

សាសនាច្ក	ថន	្រេរះដយស៊ូវ	ថន	

រេួកបរិសុទ្ធ	ថ្ងៃ	ចុង	ដ្កាយ	។

សាតា	បាន	ដក	ដដងហើម	ធំ	

ដៅដរេល	នាង	្ លែញរះ	កញ្ចក់	។	នាង	

រំដភើប	ដដើម្ី	ដៅ	្រេរះវិហារ	នា	ដលើក	

ដំបូង	ក្នញង	នាម	ជា	សម្�ិក	ដរេញ	សិទ្ធិ	

ប៉ុដនតែ	នាង	ក៏	ម្ន	អារមមេណ៍	ភិតភ័យ	

ផងដដរ	។	កាលរេីមុន	ដរេល	ដៅ	្រេរះវិហារ	

នាង	ដៅ	ជាមួយ	ម្តាយ	នាង	ជាប់	ជានិច្ច	។	

ប៉ុដនតែ	ដរេល	ដនរះ	នាង	នឹង	ចូល	ថានាក់	អងគការ	

បឋម	សិកសា	។

សាតា	បាន	មិច	ដភ្នក	ដរេល	្ លែញរះ	កញ្ចក់	។	ដតើ	

វា	ម្ន	សភារេ	ដបប	ណា	ដៅ	្បសិនដបើ	នាង	មិន	ចុរះ	ចំដណាម	នឹង	ដ្	ដនារះ	?	ដតើ	ម្ន	

អវេី	ដកើត	ដ�ើង	្បសិនដបើ	ដកមេងៗ	ដថទ	ដទៀត	រេុំ	ចូលចិតតែ	នាង	?

«	សាតា	?	ដ្ើយ	ឬ	ដៅ	កូន	?	»	ម្៉ាក់	បាន	ដ្សក	ដៅ	។

សាតា	បាន	ដដើរ	ចុរះ	�ដណតាើរ	។	

នាង	បាន	សួរ	ថា	«	ដតើ	កូន	

ដសលែៀកពាក់	សមរម្យ	ដដរ	ឬ	ដទ	?	»

ម្៉ាក់	បាន	ញញឹម	។	«	កូន	

សាអាត	ណាស់	»	។

សាតា	បាន	ដធវេើ	មុខ	្កញ៉តូវ	។	

«	ម្៉ាក់	្តូវដត	និយាយ	ដបប	ដនរះ	។	

ដោយសារ	ម្៉ាក់	ជា	ម្៉ាក់	របស់	

ខ្ញំ	»	។

«	កូន	និយាយ	្តូវ	។	ម្៉ាក់	

ពិត	ជា	្តូវ	និយាយ	ដបប	ដនរះ	

ដមន	។	ដោយសារ	វា	ជាការ	

រេិត	»	។

សាតា	បាន	ញញឹម	បនតែិច	។	ម្៉ាក់	

ម្ន	វិធី	ដធវេើ	ឲ្យ	នាង	ម្ន	អារមមេណ៍	

ល្អ	្បដសើរ	ជានិច្ច	។	ប៉ុដនតែ	នាង	ដៅដត	ម្ន	អារមមេណ៍	ភ័យ	បុក	ដពារះ	។	ដតើ	ម្ន	អវេី	ដកើត	

ដ�ើង	្បសិនដបើ	ដកមេងៗ	ទាំង	ដនារះ	រេុំ	និយាយ	រក	នាង	?	នាង	ម្ន	មិតតែភកតែិ	ដៅ	សាល្	

ដរៀន	ប៉ុដនតែ	រេួកដ្	រេុំ	ដមន	ជា	សម្�ិក	ថន	្រេរះវិហារ	្ មេី	របស់	នាង	ដ�ើយ	។	នាង	្បាថានា	

ចង់	ម្ន	មិតតែភកតែិ	សូម្ី	ដត	ម្នាក់	ឲ្យ	ដៅ	្រេរះវិហារ	ជាមួយ	នាង	។

នាង	បាន	្បាប់	ម្តាយ	ថា	«	ខ្ញំ	ដទើប	ដត	ចាំ	អំរេី	អវេី	មួយ	ដដល	ខ្ញំ	្តូវ	ដធវេើ	»	។

នាង	បាន	រត់	ដៅ	ជាន់	ដលើ	វិញ	ដ្ើយ	លុត	�ងគង់	ចុរះ	ដក្រ	ដ្្	របស់	នាង	។	«	ឱ	

្រេរះវរបិតាសួ្៌	ដអើយ	សូម	�ួយ	ខ្ញំ	ម្ចាស់	ឲ្យ	ម្ន	មិតតែភកតែិ	ផង	។	ខ្ញំ	ដ�ឿ	ដលើ	អវេី	ដដល	

អ្នកផ្សរេវេផសាយ	សាសនា	បាន	បដ្ងៀន	ថា	រេិត	ប៉ុដនតែ	ខ្ញំ	ម្ន	ការភ័យ	ខ្លាច	។

សាតា	បាន	បនតែ	លុត	�ងគង់	ដ្ើយ	សាតាប់	។	មួយ	សន្ញរះ	ដ្កាយ	មក	នាង	ម្ន	

អារមមេណ៍	ដរេញចិតតែ	សុខសានតែ	ដ្ើយ	នាង	គាមាន	អារមមេណ៍	ភិតភ័យ	ដទៀត	ដ�ើយ	។

ដៅ	្រេរះវិហារ	សាតា	និង	ម្៉ាក់	បាន	អងគញយ	ដក្រ	្្ួសារ	មួយ	ដដល	ម្ន	កូន	្សី	តូច	 រច្
ោ
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សាតា្រយ្ចេញ្ ន្លឺ

លោយលជៃរា៉ាកម្រាយែ៍

ដផ្អកនៅនលើែំនែើរនរឿងពិត



 ដខនមសាឆ្នាំ២០១៧ ៧១
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បី	នាក់	។	ឪរេុក	ម្ដាយ	បាន	ដណនាំ	ខលែលួន	រេួកដ្	

ដ្ើយ	បាន	ចាប់	ដផតែើម	និយាយ	ជាមួយ	ម្៉ាក់	រេីមុន	

ការ្ប�ុំ	ចាប់ដផតែើម	។	សាតា	បាន	�ួយ	ដកមេង	្សីៗ	ផ្ត់	

រេណ៌	ដលើ	រូបភារេ	របស់	្រេរះដយស៊ូវ	។

ប៊ីស្សរេ	ដអន្ឌូ	បាន	ដដើរ	សំដៅ	មក	រក	

រេួកដ្	។	«	សួសតែី	បង្សី	ខ្ន់នីងហាំ	!	

សាតា	!	រីករាយ	ណាស់	ដដល	បាន	�ួប	អ្នក	ទាំង	

អស់	គានា	ថ្ងៃ	ដនរះ	»	។	គាត់	បាន	ញញឹម	យា៉ាង	

្សស់្សាយ	ដ្ើយ	ចាប់	ថដ	រេួកដ្	។	សាតា	

បាន	ដភលែច	ថា	មនុស្ស	្្ប់	គានា	ដៅ	្រេរះវិហារ	

ល្អ	ខ្លាំង	ប៉ុណាណ	។	្បដ្ល	ជា	នាង	នឹង	ដធវេើ	

ជា	មិតតែ	ជាមួយ	រេួកដ្	។

បនាទោប់	រេី	ការ្ប�ុំ	សា្កាម៉ង់	សាតា	បាន	ដៅ	ថានាក់	អងគការ	បឋម	សិកសា	។	នាង	បាន	

្កដ�ក	ដមើល	ដកមេង	ដផ្សងៗ	ដទៀត	ដោយ	ភ័យខ្លាច	ខណៈ	នាង	កំរេុង	អងគញយ	។	រេួកដ្	

កំរុេង	និយាយ	គានា	ដ្ើយ	ហាក់	ដូច	ជា	មិន	ចាប់	អារមមេណ៍	នឹង	នាង	ដទ	។	សាតា	ម្ន	

អារមមេណ៍	បាក់	ទឹក	ចិតតែ	។	នាង	នឹង	ដៅដត	ឯង	។

បនាទោប់	មក	ម្ន	ដកមេង	្សី	ម្នាក់	អាយុ	្បដ្ល	នឹង	សាតា	បាន	ដដើរ	ចូល	មក	ក្នញង	

បន្ប់	។	សាតា	បាន	្ ិត	ថា	«	នាង	ដមើល	ដៅ	ដូច	ជា	ភិតភ័យ	ផងដដរ	។	ខ្ញំ	អាច	ដៅ	

និយាយ	ជាមួយ	នាង	»	។

សាតា	បាន	ដក	ដដងហើម	ធំ	ដ្ើយ	ដដើរ	ដៅ	រក	ដកមេង	្សី	ដនារះ	។	«	សួសតែី	ខ្ញំ	ដោមារះ	សាតា	។	

ខ្ញំ	ជា	សម្�ិក	្ មេី	។	ដតើ	ឯង	ចង់	អងគញយ	ដក្រ	ខ្ញំ	ឬ	ដទ	?	»	សាតា	បាន	ឈប់	ដៅ	ដសងៃៀម	។	

ដតើ	ដកមេង	ដនារះ	ចង់	ដធវេើ	ជា	មិតតែ	របស់	នាង	ដដរ	ឬ	ដទ	?

ដកមេង	្សី	ដនារះ	បាន	និយាយ	ទាំង	ញញឹម	តិចៗ	ថា	។	«	ខ្ញំ	ដោមារះ	សារា៉	។	ខ្ញំ	ក៏	ជា	

សម្�ិក	្ មេី	ដដរ	។	្្ួសារ	ខ្ញំ	ដទើប	ផ្លាស់	រេី	អនដទរីយ៉ូ	មក	រស់ដៅ	ទីដនរះ	»	។

សាតា	និយាយ	ថា	«	ម្តាយ	ខ្ញំ	នឹង	ខ្ញំ	ដទើប	ដត	្�មុ�	ទឹក	កាល	រេី	រេីរ	សបាតា្៍	មុន	។	ខ្ញំ	

រេុំ	្បាកដ	ថា	ខ្ញំ	្តូវ	ដធវេើ	អវេី	ដ�ើយ	»	។

សារា៉	បាន	ញញឹម	កាន់ដត	ខ្លាំង	។	«	រេួកដយើង	

នឹង	ដសវេងយល់	ជាមួយ	គានា	»	។

សាតា	និង	សារា៉	បាន	អងគញយ	ជាមួយ	សិស្ស	

ក្នញង	ថានាក់	របស់	រេួកដ្	។	�ួនកាល	សាតា	បាន	

ដមើល	មុខ	សារា៉	ដ្ើយ	ញញឹម	។	សារា៉	

បាន	ញញឹម	ោក់	នាង	វិញ	។	សាតា	ម្ន	

អារមមេណ៍	សងៃប់	ដ្ើយ	រីករាយ	។	នាង	ដឹង	ថា	

្រេរះវរបិតាសួ្៌	បាន	ដ្លែើយ	តប	ការអធិសាឋាន	

របស់	នាង	ដ្ើយ	បាន	�ួយ	នាង	ឲ្យ	

រកដ�ើញ	មិតតែភកតែិ	ម្នាក់	។

ដៅក្នញង	ថានាក់	្្ូបដ្ងៀន	បាន	សុំ	

ឲ្យ	សាតា	និង	សារា៉	ដណនាំ	ខលែលួន	របស់	

រេួកដ្	។

សាតា	បាន	ដ្កាក	ឈរ	។	«	ខ្ញំ	ដោមារះ	សាតា	ខ្ន់នីងហាំ	។	ម្តាយ	ខ្ញំ	នឹង	ខ្ញំ	ដទើប	ដត	

្�មុ�	ទឹក	កាល	រេី	រេីរ	សបាតា្៍	មុន	»	។	នាង	បាន	ឈប់	មួយ	សន្ញរះ	ដ្ើយ	នាង	បាន	

ញញឹម	ដៅដរេល	នាង	បាន	្កដ�ក	ដមើល	មិតតែភកតែិ	្ មេី	របស់	នាង	។	«	ដ្ើយ	ដនរះ	ជា	

មិតតែភកតែិ	្ មេី	របស់	ខ្ញំ	ដោមារះ	សារា៉	»	។	◼

ែ្នកនិពន្ធ�ស់រៅក្នញង�ដ្ឋខូឡលូរ៉ាដូស.�.អា.។

សាតា្រយ្ចេញ្ ន្លឺ

យ�ើអ្នកអាចសាវា្មន៍នរណាមានាក់្ ្រីអដលមកព្រះវិហារយោេរយ្រៀ្រណា?

សូម្ ឈិែអំពរីសំណួរលៃរះ



៧២ លីអាហូណា

«ែូ�រលើកពន្ឺ�បស់ែ្នករល់គ្នារឡើងងបរោជន៍ឲ្យបានភ្ឺដល់មនុស្សរោក។រមើលែុះរយើងជាពន្ឺអដល

ែ្នករល់គ្នានរឹងរលើករឡើង»(នីន�្វទី៣១៨:២៤)។

យេើ
ង	អាច	កាលាយ	ជា	រេនលែឺ	ដល់	មនុស្ស	ដថទ	តាមរយៈ	ការដធវេើ	ជា	កលយាណ	មិតតែ	។	សូម	អាន	ដយាបល់	ខ្ង	

ដ្កាម	ដនរះ	ដ្ើយ	បដន្ថម	ដយាបល់	ផ្ទោល់	របស់	អ្នក	។	្្ប់ដរេល	ដដល	អ្នក	សរដសរ	ដោមារះ	នរណា	

ម្នាក់	ដដល	អ្នក	ចង់	បង្ហាញ	ដសចកតែី្សឡាញ់	ចំដពារះ	គាត់	សូម	ផ្ត់	រេណ៌	ដដញ	មក	ក្នញង	រូប	្រេរះអាទិត្យ	។

ចូរយ្វើរា្ ន្លឺ!

រាប់អា
នមិតតែភកតែិ

អន្ជើញ

រាំប្ទ

មិន
និយ

យ
នែ
ើមន
្រ

សា
ដាប់

នលើកទឹកច្
ិតតែ

អភ័យនទាស

នស
ច្ក្ីប្ស

ឡា
ញ
់

លោយលអលរីសសាខបែភរីៃបូរូ

១.ម្សឡាញ់មៃុស្សែន្រ៖អ្កអាច្នធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់បតែលូរយ៉ាងធំក្នុងជីវិតរបស់

ពួកន្រ!ប្ពះប្្រីស្ទមាននសច្កតែីប្សឡាញ់ច្ំនោះពួកន្រែូនច្្ះសូមពយាយមបគ្ហាញ

នសច្កតែីប្សឡាញ់នោះែល់ពួកន្រ។

ល្មារះ៖___________________________________________

២.អភ័យលទាស៖ប្បសិននបើនរណាមានាក់នធ្វើឲ្យអ្កឈឺចាប់សូមពយាយមយល់ពី

ទស្នៈរបស់ពួកន្រ។អ្កអាច្ជួយបន្ទន់ច្ិតតែពួកន្រប្បសិននបើអ្កអភ័យនទាស។

ល្មារះ៖___________________________________________

៣.លលើក្រឹកចឈិែ្រ៖សរនសើរមិតតែរបស់អ្កនូវភាពខាលាំងរបស់ពួកន្រ។នមើលច្ំែុច្ល្អ

បំផុតរបស់ពួកន្រនទាះបីជាពួកន្រមានច្ំែុច្ដែលប្តូវដកលម្អកតែី។ការនធ្វើឲ្យអស់

សមត្ថភាពរបស់អ្កជួយែល់ពួកន្រផងដែរ!

ល្មារះ៖___________________________________________

៤.សាតាប់តាមម្ពរះវិញ្ញាណបរិសុ្រ្ធ៖ោក្យសមតែីរបស់អ្កអាច្ផ្លាស់បតែលូរសាថានភាពអាប្កក់

ឲ្យនៅជាល្អរាន។ប្ពះវិញ្ញាែបរិសុទ្អាច្ជួយអ្កឲ្យែឹងពីអ្វីដែលប្តូវនិយយ

និងរនបៀបបគ្ហាញអំពីច្ិតតែសប្បនុរស។

ល្មារះ៖___________________________________________

៥.មឈិៃៃឈិយយលែើមល្៖ោក្យសមតែីអាប្កក់អាច្នធ្វើឲ្យឈឺចាប់។សូម្រិតថាមនុស្

ទូនៅមានបំែងច្ិតតែល្អនហើយនអើនពើនឹង្រំនិតអវិជជមាន។

ល្មារះ៖___________________________________________

៦.ោំម្្រមឈិែ្រភក្រឈិរបស់អ្នក៖សូមនៅប្ពឹតតែិការែ៍កីឡារបស់មិតតែអ្កឬការនលងនៅ

សាោអាច្ជួយពួកន្រទទួលអារម្មែ៍ននកតែីប្សឡាញ់ពីអ្ក។

ល្មារះ៖___________________________________________

៧.អល្្ើញមៃុស្សែន្រឲ្យលរៀៃអំពរីែំណឹងល្អ៖នទាះបីជាពួកន្រពុំទទួលយកអ្វីដែល

អ្កនិយយកតែីអ្ករានបគ្ហាញថាអ្កខ្វល់ខាវាយក្នុងការដច្កចាយវា។

ល្មារះ៖___________________________________________

៨.រាប់អាៃមឈិែ្រភក្រឈិជាមួយមៃុស្សម្្ប់ជំពូក៖មនុស្នផ្ងនទៀតមាននសច្កតែីល្អជា

នប្ច្ើននែើម្បីដច្កចាយ។ប្ពះប្្រីស្ទរានជួយនិងប្សឡាញ់មនុស្ទាំងអស់មិនថា

ពួកន្រជាមនុស្ដបបណានោះនទ។

ល្មារះ៖___________________________________________



 ដខនមសាឆ្នាំ២០១៧ ៧៣

ក
ុមា
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សាំយូដអលស៊្មីធ

រារផ្សាេដុំណឹងល្អ
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ើរ

រូបភាពម្បវែ្រឈិសាសនាចម្ក

សូមរងបើ�ូបភាពទាុំងរនះរដើម្ីអែកចាយរ�ឿងោោែុំពីងបវត្តិសាសោែងក!

ដស្វងរករូបភាពប្ពះ្រម្ីរអំពីប្បវតតែិសាសោច្ប្កបដន្ថមនទៀតនៅន្រហទំព័រliahona. lds. org។

បន្ទាប់្ ពីស្សន្�ពករោនចរៀប�ុំច�ើងព្រះវរបិតាសរួគ៌មានព្រះ�័យឲ្យមនុស្សពគប់គានាស្តាប់ឮអុំ្ពីដុំេឹង�អែ។្យាការីដុំបូងចគគឺជាបងពបុសរបស់យ៉ូកសបស៊្មីធច្មរះស្ុំយូកអ�។

ហហរុមជាបងពបុស�្ងរបស់យ៉ូកសបក៏រោនបចពងៀនមនុស្សដហ�អុំ្ពីដុំេឹង�អែផងកដរ។ហែងៃមរួយបុរសមានាក់ច្មរះរោ៉ា�ពីភពីពរោត្រោនពរោប់ហហរុមថ្ចោករោន�ុំោយច្�ច្ញមរួយ

ហែងៃអានព្រះគម្ពីរមរមន។ហហរុមរោនបចពងៀនចោកបកនថែមច�ៀតអុំ្ពីស្សន្�ពកចហើយចោករោន��រួ�បុេ្យពជមុជ�ឹក។ចពកាយមករោ៉ា�ពីរោនបចពមើចបសកកម្ម!ចោករោនកាលាយជា

ថ្នាក់ដឹកន្ុំចៅក្ញងស្សន្�ពក។

រា៉ាលីភីប្រាតតែនហរុមស៊្មីធ
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លោយលរីៃស្សទុរីល្ៃលៃើរ

ដផ្អកនៅនលើែំនែើរនរឿងពិត

ថម៉
រំដភើប	ចិតតែ	ណាស់	។	វា	ជា	ដលើក	ដំបូង	ដដល	នាង	

មក	្រេរះវិហារ	!	រេួក	អ្នកផ្សរេវេផសាយសាសនា	បាន	

្បាប់	្្ួសារ	នាង	អំរេី	សាសនាច្ក	ដនរះ	។	រេួកដ្	បាន	

សដ្មច	ចិតតែ	មក	។

ថម៉	បាន	្កដ�ក	ដមើល	�ុំ	វិញ	ខលែលួន	នាង	។	នាង	បាន	

ដ�ើញ	្កណាត់	រេណ៌-ស	ដៅ	ដលើ	តុ	។	ម្ន	អវេី	មួយ	ដៅ	

ដ្កាម	្កណាត់	ដនារះ	។

«	ដតើ	ម្ន	អវេី	ដៅ	ដ្កាម	្កណាត់	ដនារះ	?	»	ថម៉	បាន	សួរ	

អ្នក	ផ្សរេវេផសាយ	សាសនា	។

ស៊ិដស្ើរ	ហាន់សុន	បាន	ញញឹម	។	«	វា	្ ឺ	ជា	

សា្កាម៉ង់	»	។

សាងកាម៉ាង់។	ដនារះ	្ ឺ	ជា	ពាក្យ	ម្ន	ន័យ	ដ្រៅ	ណាស់	។	

ថម៉	បាន	សាតាប់	អ្នកផ្សរេវេផសាយ	សាសនា	្បាប់	ម្តាយ	និង	

ឪរេុក	នាង	អំរេី	វា	។	ប៉ុដនតែ	នាង	រេុំ	ដឹង	្បាកដ	ថា	វា	ជា	អវេី	

ដនារះ	ដទ	។

្្ប់	គានា	បាន	ដ្ចៀង	ចដ្មៀង	។	បុរស	រេី	នាក់	បាន	ដលើក	

្កណាត់	ស	ដនារះ	ដ�ើង	។	ថាស	នំបុ័ង	ដៅ	ដ្កាម	្កណាត់	

ដនារះ	!	ថម៉	បាន	ដមើល	រេួកដ្	ដ្ក	នំបុ័ង	ដនារះ	ជា	ចំណិត	

តូចៗ	។

បនាទោប់	រេី	ដ្ចៀង	ចប់	បុរស	ម្នាក់	បាន	អធិសាឋាន	។	បុរស	

ដផ្សងៗ	ដទៀត	បាន	្ ុច	នំប័ុង	ដនារះ	ដៅ	ឲ្យ	មនុស្ស	្្ប់	គានា	។

ស៊ិដស្ើរ	ហារដសៀ	ខ្សឹប	ថា	«	នំបុ័ង	�ួយ	ដយើង	ឲ្យ	ចងចាំ	

យរឿងអុំ្រី

ព្រះយេស៊ូវ
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អំរេី	្រេរះកាយ	របស់	្រេរះដយស៊ូវ	។

ថម៉	បាន	ចាប់	យក	ចំណិត	នំបុ័ង	។	នាង	្ ិត	ក្នញង	ចិតតែ	ថា	

្រេរះដយស៊ូវ	្ ង់	ដៅ	រេី	មុខ	នាង	។

ដ្កាយ	មក	ម្ន	ការអធិសាឋាន	មួយ	ដទៀត	។	បុរស	ទាំង	

ដនារះ	បាន	្ ុច	ថាស	ដដល	ម្ន	ដរេង	ទឹក	តូចៗ	ដៅក្នញង	

ដនារះ	។

ស៊ិដស្ើរ	ហារដសៀ	ខ្សឹប	ថា	«	ទឹក	�ួយ	ដយើង	ឲ្យ	ចងចាំ	

អំរេី	្រេរះដល្្ិត	របស់	្រេរះដយស៊ូវ	។	្ទង់	បាន	សុ្ត	

ដដើម្ី	ដយើង	ដោយសារ	្ទង់	្សឡាញ់	រេួកដយើង	»	។

ថម៉	បាន	ចាប់	យក	ដរេង	ទឹក	។	នាង	បាន	្ ិត	អំរេី	ដសចកតែី	

្សឡាញ់	ដ៏	ខ្លាំង	ដដល	្រេរះដយស៊ូវ	ម្ន	ចំដពារះ	នាង	។	

នាង	ម្ន	អារមមេណ៍	ថា	្ទង់	កំរេុង	ឱប	នាង	យា៉ាង	ខ្លាំង	។

ដ្កាយ	មក	ស៊ិដស្ើរ	ហាន់សុន	បាន	ឲ្យ	រូបភារេ	

្រេរះដយស៊ូវ	តូចមួយ	ដៅ	ថម៉	។	«	ដយើង	ទទួល	ទាន	នំបុ័ង	

និង	ទឹក	ដដើម្ី	ចងចាំ	ដល់	្រេរះដយស៊ូវ	និង	ការសនយា	

ដដើម្ី	ដធវេើ	តាម	្ទង់	»	។	នាង	បាន	ញញឹម	។	«	ដតើ	ប្អតូន	្ ិត	

យា៉ាង	ណា	អំរេី	សា្កាម៉ង់	?	»

ថម៉	បាន	សមលែឹង	ដមើល	រូបភារេ	របស់	្រេរះដយស៊ូវ	។	នាង	

បាន	ចាំ	រេី	អារមមេណ៍	កក់ដរៅដា	ដដល	នាង	បាន	ទទួល	។	

នាង	បាន	ញញឹម	។	«	វា	អសាចារ្យ	ណាស់	!	ខ្ញំ	្សឡាញ់	

្រេរះដយស៊ូវ	»	។	◼
ែ្នកនិពន្ធ�ស់រៅ�ដ្ឋកាលី�្វលូញា៉ាស.�.អា.។

ព្រះយេស៊ូវ
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ព្រះយេស៊ូវព្រីស្ទបានព្រទានសាពរាម៉ង់ដល់្ ួកយេើង

លរឿងអំពរីម្ពរះលយស៊ូវ
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លោយ្រីមលវបលរៀែ

្រេរះដយស៊ូវ	បាន	យាង	ដៅ	សួនចបារ	ដដើម្ី	អធិសាឋាន	។	

្ទង់	បាន	រង	ការឈឺចាប់	ចំដពារះ	អំដរេើ	បាប	ទាំងអស់	និង	

ភារេដសាកដៅ	ទាំងអស់	ដៅក្នញង	�ីវិត	មនុស្ស	្្ប់	រូប	។	

បនាទោប់	មក	្ទង់	បាន	សុ្ត	ដៅដលើ	ដឈើ	ឆ្កាង	ដ្ើយ	

្រេរះសរេ	្តូវបាន	ោក់	ដៅ	ក្នញង	ផ្នតូរ	។

្រេរះដយស៊ូវ	បាន	្ជាប	ដឹង	ថា	ដរេលដវល្	ដៅ	ដលើ	ដផនដី	របស់	្ទង់	�ិត	អស់	ដ្ើយ	។	្ទង់	បាន	្បមូល	រេួកសាវក	របស់	

្ទង់	ឲ្យ	�ួប�ំុ	គានា	ស្ម្ប់	អាហារ	យប់	ថ្ងៃ	ចុងដ្កាយ	។	្ទង់	បាន	្បទាន	សា្កាម៉ង់	ដ្ើយ	សុំ	ឲ្យ	រេួកដ្	ចង	ចាំ	្ទង់	

ជានិច្ច	។
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្ទង់	បាន	ម្ន	្រេរះ�នមេ	រស់	ដ�ើង	វិញ	!	ម្៉ារា	ម្៉ាក់ោឡា	បាន	ដ�ើញ	្រេរះដយស៊ូវ	។	្ទង់	បាន	�ួប	

រេួកសាវក	្ទង់	ដដើម្ី	រេួកដ្	អាច	ដ្តៀម	ខលែលួន	ដៅ	បដ្ងៀន	ដំណឹងល្អ	បនាទោប់	មក	្ទង់	បាន	យាង	្ត�ប់	

ដៅ	សាថានសួ្៌	វិញ	។

ដៅ	្រេឹក	ថ្ងៃ	អាទិត្យ	បនាទោប់	រេី	្រេរះដយស៊ូវ	បាន	

សុ្ត	្សតែី	មួយ	ចំនួន	បាន	ដៅ	ឯ	ផ្នតូរ	។	្មេ	ដៅ	

ឯ	ទាវារ	ផ្នតូរ	បាន	រដមៀល	ដចញ	ដ្ើយ	ផ្នតូរ	ដនារះ	ដៅ	

ទដទ	!	ដតើ	្រេរះដយស៊ូវ	្ ង់	ដៅ	ទីណា	?
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ដៅដរេល	ខ្ញំ	ទទួលទាន	សា្កាម៉ង់	ខ្ញំ	ចងចាំ	អំរេី	្រេរះដយស៊ូវ	។	ខ្ញំ	ចងចាំ	ថា	្ទង់	បាន	

រស់ដៅ	ដ្ើយ	បាន	សុ្ត	្រេមទាំង	ម្ន	្រេរះ�នមេ	រស់	ដ�ើង	វិញ	ស្ម្ប់	ខ្ញំ	្បដយា�ន៍ឲ្យខ្ញំ

អាចរស់ដ�ើងវិញមតែងដទៀត	!	◼
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ផ្កា	លីលី	ថន	បុណ្យ	អ៊ីដស្ើរ	រេណ៌-ស	ដ៏	្សស់សាអាត	អាច	រំឭក	ដយើង	អំរេី	ថ្ងៃ	ដ៏	អសាចារ្យ	ដៅដរេល	្រេរះដយស៊ូវ	ម្ន	្រេរះ�នមេ	រស់	ដ�ើង	វិញ	។	

ម្ន	រូបភារេ	ផ្កា	លីលី	រេណ៌-ស	ចំនួន	្បាំ	ដដល	ល្ក់	ដៅ	ក្នញង	រូបភារេ	ដនរះ	។	សូម	និយាយ	អវេី	មួយ	ដដល	អ្នក	បាន	ដឹង	អំរេី	្រេរះដយស៊ូវ	

្្ប់	ដរេល	ដដល	អ្នក	រក	ដ�ើញ	ផ្កា	ដនារះ	មតែងៗ	។



៨០ លីអាហូណា

ប្ពះ	្ ឺ	ជា	្រេរះ	ដោយសារ	្ទង់	្ ឺ	ជា	អងគ	ដដល	

តំណាង	ឲ្យ	្្ប់	�ំដនឿ	ទាំងអស់	និង	

្្ប់	អំណាច	ទាំងអស់	្រេមទាំង	្្ប់	បរេវេ�ិតភារេ	

ទាំងអស់	។	�ីវិត	ដដល	្ទង់	រស់ដៅ	្ ឺ	ជា	�ីវិត	មួយ	ដៅ	

ថា	�ីវិត	ដ៏	ដៅ	អស់កល្	ជានិច្ច	។

ដ្ើយ	វិសាលភារេ	ដដល	ដយើង	អាច	កាលាយ	ដូច	ជា	្ទង់	

្ឺ	ជា	វិសាលភារេ	ដដល	ដយើង	ទទួល	បាន	ដសចកតែី�ំដនឿ	

របស់	្ទង់	ទទួល	បាន	្រេរះដចសាតា	របស់	្ទង់	និង	អនុវតតែ	

បរេវេ�ិតភារេ	របស់	្ទង់	។	ដ្ើយ	ដៅដរេល	ដយើង	កាលាយ	

ដូច	ជា	្ទង់	ដៅក្នញង	សាថានភារេ	មួយ	ដដល	ដរេញ	ដលញ	និង	

រេិត្បាកដ	ដនារះ	ដយើង	ក៏	នឹង	ម្ន	�ីវិត	ដ៏	ដៅ	អស់	កល្	

ជានិច្ច	ផងដដរ	។

ដសចកតែី�ំដនឿ	និង	បរេវេ�ិតភារេ	្ ឺ	ដដើរ	រួម	គានា	។	

ដសចកតែី�ំដនឿ	្ ឺ	ជា	អំណាច	ដ្ើយ	អំណាច	្ ឺ	ជា	

បរេវេ�ិតភារេ	។	បនាទោប់	រេី	ដយើង	ទទួល	បាន	ដសចកតែី�ំដនឿ	

ដនារះ	ដយើង	ទទួល	បរេវេ�ិតភារេ	។	បនាទោប់	មក	តាមរយៈ	

បរេវេ�ិតភារេ	ដនារះ	ដសចកតែី�ំដនឿ	របស់	ដយើង	រីកចដ្មើន	

រ្ូត	ដល់	ដយើង	ម្ន	្្ប់	ទាំង	អំណាច	ទាំងអស់	ដដល	

ដយើងនឹង	កាលាយ	ដូច	ជា	្រេរះអម្ចាស់	របស់	ដយើង	។

ដរេលដវល្	របស់	ដយើង	ដៅក្នញង	�ីវិត	រដមង	សាលាប់	

ដនរះ	្ ឺ	្តូវ	បាន	ដញក	ដចញ	ទុក	ជា	ដរេលដវល្	ថន	

ការសាកល្ង	។	វា	្ ឺ	ជា	ឯកសិទ្ធិ	របស់	ដយើង	

អំ�ញងដរេល	ដៅ	ដលើ	ដផនដី	ដនរះ	ដដើម្ី	ដធវេើ	ឲ្យ	ដសចកតែី�ំដនឿ	

របស់	ដយើង	បាន	ល្អ	ឥតដខ្ចារះ	និង	ដធវេើ	ឲ្យ	អំណាច	

បរេវេ�ិតភារេ	របស់	ដយើង	បាន	រីកចដ្មើន	ដ�ើង	។.	.	.

ដ្ណុក	(	សូមដមើល	្.	និង	ស.	76:57	)	វា	្ ឺ	

ជា	អំណាច	ដដល	ដល្ក	និង	្បជា�ន	ដល្ក	បាន	

ដ្បរូប	។	ដ្ើយ	រេួកដ្	បាន	ដ្បរូប	ដោយសារ	រេួកដ្	ម្ន	

ដសចកតែី�ំដនឿ	ដ្ើយ	បាន	អនុវតតែ	អំណាច	បរេវេ�ិតភារេ	។

្រេរះអម្ចាស់	បាន	ដធវេើ	ដសចកតែីសញ្ញា	អស់កល្	ជានិច្ច	

ជាមួយ	ដ្ណុក	ថា	តាមរយៈ	ដសចកតែី�ំដនឿ	អស់	អ្នក	

ដដល	បាន	ទទួល	បរេវេ�ិតភារេ	នឹង	ម្ន	អំណាច	ដធវេើ	ជា	

អធិបតី	និង	្្ប់្្ង	ដលើ	អវេីៗ	្្ប់	យា៉ាង	ដៅដលើ	ដផនដី	

មិន	ចុរះចាញ់	ម្រស្តូវ	ដ្ើយ	ឈរ	យា៉ាង	រឹងបុឹង	ដៅក្នញង	

សិរីល្អ	និង	ភារេតដមកើងដ�ើង	ដៅ	ចំដពារះ	្រេរះភ្កតែ	របស់	

្រេរះអម្ចាស់	។

មិល្ីសសាដដក	្ ឺ	ជា	មនុស្ស	ម្នាក់	ដដល	ម្ន	

ដសចកតែី�ំដនឿ	ដបប	ដនរះ	«	ដ្ើយ	្បជារា្សតែ	ដល្ក	បាន	

នាំ	មក	នូវ	ដសចក្ី	សុចរិត	ដ្ើយ	បាន	ទទួល	សាថាន	សួ្៌	

ដ្ើយ	ដសវេងរក	ទី	្កុង	ដ្ណុក	»	(	ការបកដ្ប	ដោយ	

យ៉ូដសប	ស៊មេីធ	ដល្កុប្តតែិ	14:34	)	។.	.	.

្បសិនដបើ	ដូដចានារះ	ដតើ	អវេី	ដៅ	្ ឺ	ជា	ដគាលលទ្ធិ	ថន	

បរេវេ�ិតភារេ	?	ដ្ើយ	ដតើ	ដយើង	នឹង	រស់ដៅ	ក្នញង	នាម	ជា	

អ្នក	បដ្មើ	របស់	្រេរះអម្ចាស់	តាម	រដបៀប	ណា	?

ប្ពះនច្សាតាននប្ពះ
ងស�ក្តី�ំងនឿគឺជាអំណា�ង្ើយអំណា�គឺជា

បព្�ទិតភាព។

លុរះម្តាជួបល្រៀែ

ដគាលលទ្ធិ	ដនរះ	្ ឺ	ថា	្រេរះ	ជា	្រេរះវរបិតា	របស់	ដយើង	្ ឺ	

ជា	អងគ	ដដល	ម្ន	្រេរះកាយ	ថន	សិរីល្អ	ដដល	ម្ន	ភារេល្អ	

ឥតដខ្ចារះ	និង	ម្ន	ភារេតដមកើងដ�ើង	្ទង់	ម្ន	្្ប់	ទាំង	

អនុភារេ	្្ប់	ទាំង	្រេរះដចសាតា	និង	្្ប់ទាំង	អំណាច	

្្ប់្្ង	ជា	អងគ	ដដល	្ជាប	ដឹង	នូវ	ដរឿងរា៉វ	្្ប់	យា៉ាង	

ដ្ើយ	ជា	អងគ	ដដល	្្ប់	លកខេណ៍	្រេមទាំង	ជា	អងគ	ដដល	

រស់ដៅ	ជា	រងវេង់	្្ួសារ	។

្រេរះវរបិតា	ដ៏	អស់	កល្	ជានិច្ច	របស់	ដយើង	

សរេវេ	្រេរះទ័យ	នឹង	សាថានភារេ	ដ៏	ខ្ស់	ថន	សិរីល្អ	និង	

ភារេល្អឥតដខ្ចារះ	្រេមទាំង	្រេរះដចសាតា	ដនរះ	ដោយសារ	

្ទង់	ម្ន	ដសចកតែី�ំដនឿ	ល្អ	ឥតដខ្ចារះ	ដ្ើយ	បរេវេ�ិតភារេ	

របស់	្ទង់	គាមាន	ដដន	កំណត់	។

បរេវេ�ិតភារេ	្ ឺ	ជា	ដោមារះ	ថន	្រេរះដចសាតា	របស់	្រេរះ	

ដ្ើយ	ថា	្បសិនដបើ	ដយើង	កាលាយ	ដូច	ជា	្ទង់	ដនារះ	ដយើង	

្តូវ	ទទួល	ដ្ើយ	អនុវតតែ	បរេវេ�ិតភារេ	ឬ	អំណាច	របស់	

្ទង់	ដូច	្ទង់	បាន	ដធវេើ	។.	.	.

តាមរយៈ	ដសចកតែី�ំដនឿ	ដយើង	ម្ន	អំណាច	ដដើម្ី	ដធវេើ	

ជា	អធិបតី	និង	្្ប់្្ង	អវេីៗ	្្ប់	យា៉ាង	ទាំង	ខ្ង	សាច់	

ោម	និង	ខ្ង	វិញ្ញាណ	សដមតែង	អរេ្តូតដ្តុ	និង	ដធវេើ	ឲ្យ	

�ីវិត	បាន	ល្អឥតដខ្ចារះ	ឈរ	យា៉ាង	រឹងបុឹង	ដៅក្នញង	វតតែម្ន	

របស់	្រេរះ	ដ្ើយ	កាលាយ	ដូច	្ទង់	ដោយសារ	ដយើង	ទទួល	

បាន	ដសចកតែី�ំដនឿ	របស់	្ទង់	ភារេល្អ	ឥតដខ្ចារះ	របស់	្ទង់	

និង	្រេរះដចសាតា	្ទង់	ឬ	និយាយ	មយា៉ាង	ដទៀត	ថា	្ឺ	ទទួល	

បាន	ភារេដពារដរេញ	ថន	បរេវេ�ិតភារេ	របស់	្ទង់	។

ដ្ើយ	គាមាន	អវេី	ដដល	្បដសើរ	ជាង	ដគាលលទ្ធិ	

ថន	បរេវេ�ិតភារេ	ដ�ើយ	។	វា	្ ឺ	ជា	អំណាច	ដដល	

ដយើង	អាច	ទទួល	បាន	តាមរយៈ	ដសចកតែី�ំដនឿ	និង	

ដសចកតែីសុចរិត	។.	.	.

្បាកដ	ណាស់	ម្ន	អំណាច	ដៅក្នញង	បរេវេ�ិតភារេ—

ជា	អំណាច	ដដល	ដយើង	រេយាយាម	ទទួល	ឲ្យ	បាន	ដដើម្ី	

ដ្បើ្បាស់	វា	ជា	អំណាច	ដដល	ដយើង	អធិសាឋាន	ដោយ	

ដសាមារះសរ	ឲ្យ	ម្ន	មក	ដលើ	ដយើង	និង	រេូ�រេង្ស	របស់	ដយើង	

ជា	ដរៀង	រ្ូត	។	◼

ដកងសង់រែញមកពីសុន្ទ�កថាក្នញងសមស័យងបជុុំបព្វជិតភាពទូរៅអដល

មានែុំណងរជើងថា«The Doctrine of the Priesthood»
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លោយខអលល្ើរ

ម្ប៊ូសអ័ររា៉ាក់ែៃ់�រី

(ឆ្នាំ១9១5–១9៨5)

ក្នុងកូរ៉ុមននពួកសាវកែប់ពីរោក់

បរេវេ�ិតភារេ	ដ៏	បរិសុទ្ធ	បាន	ដធវេើ	ឲ្យ	មនុស្ស	ដ្ប	កាន់ដត	

ល្អ	ឥតដខ្ចារះ	ដៅក្នញង	�ំនាន់	របស់	ដ្ណុក	ជាង	�ំនាន់	

ណាៗ	ទាំងអស់	។	ដដល	ដយើង	សារល់	ថា	ដធវេើ	តាម	រដបៀប	



ពពរះអម្ចាស់ខេលម្នពពរះ�ន្មរស់ង�ើ្វិញបានយា្ងៅ�ួប«ង�ៀមឯងទៀត»របស់ពទ្់(នីហ្្ទី៣១៥:២១)ងៅក្នុ្

ទ្ីបអាងមរិកនទិ្កខន្ល្ង្សេ្ងទៀត។សាសន៍នីហ្្«បានសាទាបសានាមខេកងោលងៅពត្់ពពរះ្ ស្តនទិ្ពពរះបាទារបស់ពពរះ

អ្្គង្ើយពួកងគបានយា៉ា្ងនរះគឺបានងេើរងៅមុែម្ដ្ម្នាក់ៗរ្រូតេល់ទាំ្អស់ោនាបានងៅង្ើយបានងេើញងោយខ្្ក

ងគផ្ទាល់ង្ើយបានសាទាបងោយហេងគផ្ទាល់នទិ្បានេឹ្យា៉ា្ជាក់�បាស់នទិ្បានង្្ើបនាទាល់ថាគឺជាពពរះអ្្គខមនខេលពួក

ពយាការីបានសរងសរទុកពីមុនថាពទ្់នឹ្យា្មក»(នីហ្្ទី៣១១:១៥)។

ខ្ញុំមានច�ៀមឯច�ៀត
លោយអឈិលលសបេែយ៉ុង



មាននៅក្នុងច្បាប់ននះផងដែរ
សម្រាប់យុវមជ្ឈិមវ័យ

សម្រាប់យុវវ័យ

សម្រាប់កុរារ

ទំព័រ
៤៤

ទំព័រ
៥៨

ទំព័រ
៧៦

ការយល់ែឹងអំពី

ពររបស់នោកអយ្យនកាពុំប្រាប់នយើងអំពីនរឿងប្្រប់យ៉ាងដែលនកើតន�ើង

នៅក្នុងជីវិតរបស់នយើងន�ើយប៉ុដនតែពរទាំងនោះពិតជាផតែល់ដផនទីផ្ទាល់

ខ្លួនននផ្លូវដែលអាច្ជួយែឹកោំនយើងនៅរកសុភមង្គលែ៏មហិមាដែល

ប្ពះវរបិតាសួ្រ៌រានទុកសប្មាប់នយើងមានាក់ៗ។

ពួកន្ររានន�ើញ

ម្្រង់
ពួកន្រ្រឺជាសាក្ីអំពីប្ពះប្្រីស្ទដែលមានប្ពះជន្មរស់ន�ើង

វិញ។នតើនយើងអាច្ឈរជាសាក្ីអំពីប្ទង់ោនពលបច្្នុប្បន្ននះ

តាមរនបៀបណា?

ព្រះយេស៊ូវព្រីស្ទបានព្រទានសាពរាម៉ង់ដល់្ ួកយេើង
នយើងទទួលទានសាប្កាម៉ង់នរៀងរាល់

សរាដាហ៍។ប៉ុដនតែនតើកូនៗរបស់អ្ក

ែឹងអំពីមូលនហតុនោះដែរឬនទ?

ពររបស់លោកអយ្យលោរបស់អ្នក


