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« យ�ើង មិន ដែល ខាន នឹង 
យ្រោស ឯង ក៏ មិន ដែល យរោះ 
បង់ យោល ឯង យ�ើ� »
ព្រះវរបិតាសួគ៌យ�ើង...ពរាប់ដឹងថាយ�ើងយរៀននិងលូតលាស់យ�ើ�កាន់តតរឹង
មាំយ្លយ�ើងតទល់យ�ើ�ឈ្រះយលើឧបសគ្គទាំងឡា�តដលយ�ើងពតូវតត�ក
ឈ្រះ។

យៅ
ក្នុងកំណត់ហេតុខ្នុំហៅយប់ហេះខ្នុំ

េឹងសរហសរថា«សម័យបបជុំហេះគឺ

ជាសម័យបបជុំបបកបហោយការបំផុស

គំេិតហ�ើសសេ្ិសីទណាៗទាំងអស់ដែ�ខ្នុំបាេ

ចូ�រួម។អ្ីៗទាំងអស់គឺជាេិស្័យខាងវិញ្ញាណែ៏

ធំេិងទាក់ទងខាងវិញ្ញាណបំផុត»។

បងប្អូេបបុសបសីកា�ពីបបាំមួយដខមុេហព�

ហយើងបបជុំគ្នាក្នុងសេិ្សីទទូហៅភរិយាជាទី

បសឡាញ់ខ្នុំហ្រ្វាេស៊ីសបាេសបរាកហៅមេ្ីរហពទ្យ

រងទុក្ខហោយការែួ�មួយប៉ុន្មាេថ ង្ៃមុេហន្ះ។ក្នុង

ដខឧសភាបន្ទាប់ពីពុះពារយកឈ្ះហ�ើជំងឺហោយ

កាលារ្េគ្ត់បាេឆ្លងផុតហៅភាពអស់ក�្ប។ខ្នុំ

េឹកគ្ត់ខាលាំងណាស់។គ្ត់េិងខ្នុំបាេហរៀបការ

ក្នុងបពះវិរ្របរិសុទ្ធសត�៍ហ�កហៅថ្ងៃទី7ដខ

តុលាឆ្នាំ1948។ថ្ងៃដស្កជាគបមប់ខួបហរៀបការ

ហ�ើកទី65របស់ហយើង។គ្ត់ជារាចាស់ជីវិតខ្នុំ

ជាថែគូេិងមិត្តដែ�ខ្នុំទុកចិត្តេិងជិតស្ិទ្ធបំផុត។

ការេិយាយថាខ្នុំេឹកគ្ត់ហន្ះពុំអាចវាស់េឹង

ជហបរៅអារម្មណ៍ខ្នុំហ�ើយ។

សេ្ិសីទហេះបហ្ង្រប់50ឆ្នាំចាប់តាំងពីខ្នុំបតូវ

ហៅហៅក្នុងកូរ៉ុមថេពួកសាវកែប់ពីរន្ក់ហោយ

បបធាេោវីឌអូ.រា៉ាកហេ។រយៈហព�ទាំង

ប៉ុន្មាេឆ្នាំហន្ះខ្នុំមិេរាេអារម្មណ៍អ្ីហបរៅពីទទួ�

ការគ្ំបទែ៏ហពញហ�ញទាំងបសុងពីថែគូជាទី

បសឡាញ់របស់ខ្នុំហ�ើយ។គ្ត់បាេ�ះបង់យា៉ាង

ហបចើេហែើម្បីខ្នុំអាចបំហពញការហៅរបស់ខ្នុំ។ខ្នុំពុំ

ដែ�ឮពាក្យត្អូញដត្រហចញពីរាត់គ្ត់ហ�ើយហព�

ខ្នុំបតូវចំណាយហព�ហបចើេថ្ងៃហេើយហព�ខ្លះហបចើេ

សបាដាេ៍ឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្ត់េិងកូេៗ។គ្ត់គឺពិត

ជាហទពធីតាមួយអង្រ។

ខ្នុំសូមសដមដែងអំណរគុណបពមទាំងជួស

មុខឲ្យបគួសារខ្នុំដែរចំហពាះកដែីបសឡាញ់ែ៏មេិរា

ដែ�បាេផដែ�់ែ�់ពួកហយើងតាំងពីហ្រ្វាេស៊ីស

បាេដចកឋាេហៅ។រាេបណ្័េិងសំបុបតរាប់

រយបាេហផ្ើពីបណាដាបបហទសន្ន្ក្នុងពិភពហលាក

ហែើម្បីសដមដែងការហគ្រពែ�់គ្ត់េិងជួយរំដ�កទុក្ខ

បគួសារហយើង។ហយើងបាេទទួ�កហ្េ្តកផ្កាបសស់

សាអាតជាហបចើេ។ហយើងរាេអំណរគុណសបរាប់

ដោយ ប្រធាន ថូម៉ាស ដេស ម៉នសុន ការបរិចាចាគែ�់មូ�េិធិអ្កផសាយសាសន្ទូហៅ

ក្នុងសាសន្ចបកហោយហបបើហ្មាះគ្ត់។តាំងន្ម

ឲ្យអ្កដែ�ន្ងបាេលាហៅខ្នុំសូមសដមដែងការែឹង

គុណយា៉ាងបជា�ហបរៅចំហពាះសណាដាេចិត្តេិងចិត្តែ៏

ហសាមាះរបស់អ្កបគប់គ្នា។

អ្ីដែ��ួងហលាមចិត្តខ្នុំបំផុតអំ�នុងហព�

ដបកគ្នាហេះគឺទីបន្ទា�់ខ្នុំចំហពាះែំណឹង�្ថេបពះ

បគីស្េិងតបមិះដែ�ខ្នុំែឹងថាហ្រ្វាេស៊ីសជាទី

បសឡាញ់ខ្នុំហៅរាេជីវិតរស់។ខ្នុំែឹងថាហយើងដបក

គ្នាបហណាដាះអាសេ្ប៉ុហណាណះ។ហយើងបាេផសារភាជាប់

ក្នុងែំណាក់ថេបពះហោយអ្ករាេសិទ្ធិអំណាចចង

ទុកហ�ើដផេែីេិងហៅសាថាេសួគ៌។ខ្នុំែឹងថាហយើង

េឹងជួបគ្នាមដែងហទៀតថ្ងៃណាមួយហេើយេឹងពុំដបកគ្នា

ហទៀតហ�ើយ។ហេះហេើយជាចំហណះដែ�ជួយែ�់

ខ្នុំ។

បងប្អូេបបុសបសីវាអាចសេ្មត់បាេយា៉ាងចបាស់

ថាគ្មាេេរណារានាក់រស់ហ�ើដផេែីហេះរួចផុតពី

ការឈឺចាប់េិងទុក្ខបពួយហន្ះហទក៏ពុំដែ�រាេ

ហព�ណាមួយក្នុងបបវត្តិសាបស្តមេុស្ដែ�ពំុជួប

ភាពចលាច�ឬទុគ៌តភាពដែរ។

ហព�ដខ្ជីវិតជួបហរឿងគ្មាេហមតាតារាេ

ការ�្បបួងឲ្យហចាទសួរថា«ហេតុអី្ជាខ្នុំហៅវិញ?»

ហព�ខ្លះការរងទុក្ខហន្ះរ្ក់ែូចជាគ្មាេទីបញ្ចប់

ហេើយយប់ែ៏ងងឹតេឹងមិេកេ្លងផុតហៅហ�ើយ។

ហយើងបាេេ៊ុមព័ទ្ធហោយការខកចិត្តហោយសារ

កដែីបសថមេិងកដែីសង្ឹមបាេរលាយបាត់។ហយើង

សូមចូ�រួមអង្រែូចក្នុងគម្ីរបរិសុទ្ធថា«ហតើគ្មាេ

បបទា�មុខសះហៅបសុកកាឡាតហទឬអី»? 1

ហយើងរាេអារម្មណ៍ថាបតូវបាេហបាះបង់ហចា�

ហសាកហៅហេើយឯហកា។ហយើងហយើងរាេេិន្នាការ

ហមើ�ហេើញភាពអកុស�ហយើងតាមរយៈទស្េៈ

ទុទិែ្ិេិយម។ហយើងដបរជាហឆវឆ្វចំហពាះការ

ហោះបសាយបញ្ហាហោយហភ្លចថាគុណធម៌សួគ្៌ាថេ

ការអត់ធ្មត់តបមូវឲ្យរាេ។

ការ�ំបាកដែ�ហកើតរាេចំហពាះហយើងន្ំហយើង

ឲ្យរាេការ�្បងពីសមត្ថភាពបបកាេ់ខាជាប់របស់

ហយើង។សំណួរសំខាេ់មួយដែ�ហយើងរានាក់ៗបតូវ

ហឆ្លើយគឺ៖ហតើខ្នុំគួរចុះចាញ់ឬសហបមចឲ្យបាេ?

សារលិខិតគណៈប្រធានទីមួយខខវិច្ិកាឆ្នាំ2013
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មេុស្ខ្លះចុះចាញ់ហព�ហគហេើញថាពុំអាចតតាំង

េឹងឧបសគ្របាេ។ហែើម្បីសហបមចបាេតបមូវឲ្យ

បបកាេ់ខាជាប់ែ�់ចុងបំផុតថេជីវិត។

ហព�ហយើងគិតពីហេតុការណ៍ដែ�ហកើត

ហ�ើងចំហពាះមុខហយើងអាចេិយាយជាមួយយ៉ូប

ពីបុរាណថា«មេុស្ហកើតមកដតងរាេហសចកដែី

ហវទន្»។ 2យ៉ូបជា«អ្កបគប់�ក្ខណ៍ហេើយ

ហទៀងបតង់»ជាបុរសដែ�«ហគ្រពហកាតខាលាចែ�់

បពះក៏ហចៀសហចញពីហសចកដែីអាបកក់»។ 3ហបពាះដត

បបបពឹត្តហោយចិត្តធម៌រាេហជាគវាសន្ខ្ស់យ៉ូប

បតូវបបឈមមុខការសាក�្បងដែ�អាចឲ្យបគប់គ្នា

វិន្ស។ហោយការអេ្តរាយបទព្យធេការចំអកពី

មិត្តរងទុក្ខហោយការឈឺចាប់ដបកដខ្កបគួសារហន្ះ

ហលាកបតូវបង្ខំឲ្យ«បបរា្ែ�់បពះហេើយសាលាប់ហៅ

ចុះ»។ 4ហលាកតទ�់េឹងការ�្បបួងហេើយបបកាស

ហចញពីជហបរៅចិត្តែ៏មុតរាំថា៖

«ហមើ�ចុះទីបន្ទា�់របស់ខ្នុំហៅហ�ើសាថាេសួគ៌

ហេើយសាក្ីរបស់ខ្នុំហៅហ�ើសាថាេែ៏ខ្ស់»។ 5

«ខ្នុំែឹងថាអ្កដែ�ហលាះខ្នុំបទង់រាេបពះជេ្ម

រស់ហៅ»។ 6

យ៉ូបហៅដតរាេកដែីជំហេឿ។ហតើហយើងេឹងហធ្ើែូចហេះ

ហទហព�ជួបេឹងឧបសគ្ររបស់ហយើងហន្ះ?

ហៅហព�ដែ�ហយើងបបមុងេឹងរាេអារម្មណ៍ថា

រាេបេ្នុកក្នុងជីវិតចូរហយើងចាំថាមេុស្ឯហទៀត

ក៏ធាលាប់ឆ្លងកាត់បាេបបកាេ់ខាជាប់រួចយកឈ្ះតាម

រហបៀបែូចគ្នាហេះដែរ។

បបវត្តិសាសន្ចបកហៅសម័យថេបគ្ែ៏ហពារហពញ

ហេះគឺផ្នុកហោយបទពិហសាធេ៍ថេអ្កដែ�ជួប

បញ្ហាដតហៅខាជាប់ខ្បួេហេើយរាេសង្ឹម។ហេតុ

អ្ីហៅ?ហគបាេោក់ែំណឹង�្ថេបពះបគីស្ជាកតាតា

សំខាេ់ក្នុងជីវិតហគ។ការណ៍ហេះេឹងជបមុញហយើង

ឲ្យឆ្លងកាត់មិេថាអី្ហកើតហ�ើងក្នុងជីវិតហ�ើយ។

ហយើងេឹងហៅដតជួបបបទះការ�ំបាកដតហយើងេឹង

អាចបបឈមមុខវាបាេហោយកាលារ្េេិងទទួ�

បាេជ័យជំេះ។

ពីដបគថេការឈឺចាប់ពីហខ្ើយដែ�ហជាគជាំហោយ

ទឹកដភ្កហយើងបតូវបាេតហមកើងហឆ្ពះហៅការអះអាង

េិងការសេយាដែ�ថា៖«ហយើងមិេដែ�ខាេ

េឹងហបបាសឯងក៏មិេដែ�ហបាះបង់ហចា�ឯង

ហ�ើយ»។ 7ការ�ួងហលាមហេះរាេតថម្លែ៏ហ�ើស

�ុប។

ហព�ខ្នុំហធ្ើែំហណើរហៅហពញពិភពហលាកហែើម្បី

បំហពញការហៅរបស់ខ្នុំខ្នុំបាេែឹងហរឿងជាហបចើេ—រួម

ទាំងការពិតថាមេុស្បគប់គ្នាហសាកហៅហេើយ

រងទុក្ខ។ខ្នុំពុំអាចវាស់ដវងពីការឈឺចាប់េិងទុក្ខ

បពួយដែ�ខ្នុំហេើញហព�ខ្នុំចុះសួរសុខទុក្ខអ្កដែ�

កំពុងបបឈមមុខេឹងទុក្ខ�ំបាកជំងឺការដបកបាក់

ការ្ប់អារម្មណ៍េឹងកូេៗដែ�ពុំសាដាប់បង្គាប់ឬ

រងទុក្ខហោយសារអំហពើបាបបាេហ�ើយ។បញ្ីហេះ

អាចបេ្តសរហសរបដេ្ថមហបពាះបញ្ហាហេះរាេមិេ

ចប់មិេហចះហេើយហន្ះហទ។ហបើបគ្េ់ដតហ�ើកហរឿង

មួយហ�ើងហន្ះវាពិបាកបេ្តិចហេើយហព�ខ្នុំគិតពី

ឧបសគ្រខ្នុំេឹកហេើញបងបបុសបបីមស៍ដែ�ជាបគូ

បហបងៀេថានាក់សាលាថ្ងៃអាទិត្យកា�ខ្នុំហៅហក្មង។

គ្ត់ជាសរាជិកហសាមាះបតង់រានាក់ជាមេុស្រាេកដែី

បសឡាញ់ពិត។គ្ត់េិងភរិយាហ្មាះសសាឌី

រាេកូេបបាំបីន្ក់ភាគហបចើេរាេអាយុបសបា�ៗ

េឹងបងប្អូេខ្នុំដែរ។

បន្ទាប់ពីហ្រ្វាេស៊ីសេិងខ្នុំបាេហរៀបការហេើយ

ផ្លាស់ហចញពីវួែហយើងហេើញបងបបុសេិងបង

បសីបបីមស៍េិងសរាជិកបគួសារពួកគ្ត់ទាំងក្នុង

ពិធីមង្រ�ការេិងបុណ្យសពក៏ែូចជាការបបជុំក្នុង

វួែដែរ។

ក្នុងឆ្នាំ1968បងបបុសបបីមស៍

បាេបាត់បង់ភរិយាគ្ត់បងបសីសសាឌី

។ប៉ុន្មាេឆ្នាំហបកាយមកកូេគ្ត់ពីរ

ន្ក់ក្នុងចំហណាមកូេទាំងបបាំបីក៏បាេសាលាប់ដែរ។

រាេថ្ងៃមួយបបដេ�ជា13ឆ្នាំមុេហៅបសី

ច្បងបងបបុសបបីមស៍បាេទូរស័ព្មកខ្នុំ។ន្ង

បបាប់ថាជីតាន្ងបាេ្ េចូ�រ័យ105ឆ្នាំ

ហេើយ។ន្ងហពា�ថា«គ្ត់រស់ហៅមជ្ឈមណ្ឌ�

គ្ំពារតូចមួយដតជួបេឹងកូេហៅទាំងអស់រា�់ថ្ងៃ

អាទិត្យជាថ្ងៃគ្ត់បហបងៀេែំណឹង�្»។ន្ងបាេ

បេ្តថា«កា�ពីអាទិត្យមុេហលាកតាបបកាសបបាប់

ហយើងថា‹កូេហៅជាទីបសឡាញ់ហអើយតា

េឹងសាលាប់ក្នុងសបាដាេ៍ហេះ។សូមទូរស័ព្ហៅ្មមី

ម៉េសុេផង។ហលាកេឹងែឹងអ្ីបតូវហធ្ើហេើយ›»។

ខ្នុំបាេហៅជួបបងបបុសបបីមស៍ហៅលាងាចថ្ងៃ

បន្ទាប់។ខ្នុំខាេជួបគ្ត់យូរហេើយ។ខ្នុំពុំអាច

េិយាយជាមួយគ្ត់ហទហបពាះគ្ត់បតហចៀកធងៃេ់។

ខ្នុំពុំអាចសរហសរអ្ីឲ្យគ្ត់អាេបាេហទហបពាះដភ្ក

គ្ត់ងងឹតហេើយ។ខ្នុំឮថាកូេហៅេិយាយហៅ

គ្ត់ហោយកាេ់បរាមថែសាដាំគ្ត់ហេើយសរហសរហ�ើ

បបអប់ថែហឆ្ងគ្ត់ពីហ្មាះអ្កមកសួរសុខទុក្ខ។

បគប់ហរឿងទាំងអស់បតូវហធ្ើតាមរហបៀបហេះ។ខ្នុំបាេ

ហធ្ើតាមរហបៀបហន្ះហោយយកបរាមថែគ្ត់សរសរ

ថា«្-ម-ម-ី-1.ម៉េ-ស-ុ-េ»ជាហ្មាះដែ�គ្ត់

ធាលាប់ហៅខ្នុំ។បងបបុសបបីមស៍រំហភើបចិត្តហេើយ

ោក់ថែខ្នុំហ�ើកបា�គ្ត់។ខ្នុំែឹងថាគ្ត់រាេ

បំណងចង់បាេការបបសិទ្ធិពរបព្ជិតភាពមួយ។

អ្កហបើកឡាេដែ�ន្ំខ្នុំហៅមជ្ឈមណ្ឌ�ហន្ះបាេ

ចូ�រួមោក់ថែហ�ើកបា�បងបបុសបបីមស៍ហេើយ

ផដែ�់ការបបសិទ្ធិពរដែ�គ្ត់ចង់បាេហន្ះ។

ហបកាយមកទឹកដភ្កបាេេូរហចញពីដភ្កគ្ត់ដែ�

ហមើ�មិេហេើញ។គ្ត់ហកាដាបថែហយើងហោយរាេ

អំណរគុណ។ហទាះជាគ្ត់ពុំអាចឮការបបសិទ្ធិពរ

ហយើងកដែីក៏គ្ត់រាេអារម្មណ៍ពីបពះវិញ្ញាណជាខាលាំង

ហេើយខ្នុំហជឿថាគ្ត់បតូវបំផុសឲ្យែឹងពីអត្ថេ័យថេ

ការបបសិទ្ធពរហន្ះ។បុរសអសាចារ្យរានាក់ហេះហមើ�

ពុំហេើញហទៀតហ�ើយ។គ្ត់ពុំអាចសាដាប់ឮហទៀត

ហ�ើយ។គ្ត់សបរាកហៅក្នុងបេ្ប់តូចមួយថេ

មជ្មណ្ឌ�ហន្ះ។ដតសានាមញញឹមហ�ើថផ្មុខ

គ្ត់សមដែីគ្ត់វាចាបាេប៉ះពា�់ែួងចិត្តខ្នុំ។គ្ត់

ហពា�ថា«អរគុណ»។«បពះបិតាសួគ៌ខ្នុំពិតជា

�្ចំហពាះខ្នុំណាស់»។

ែូចដែ�បងបបុសបបីមស៍បាេែឹងទុកជាមុេ

គ្ត់បាេដចកឋាេហៅហៅមួយសបាដាេ៍ហបកាយ។

គ្ត់ពុំដែ�ហផ្ដាតហ�ើអ្ីដែ�គ្ត់ពុំរាេហន្ះហទដត

គ្ត់ដតងរាេអំណរគុណយា៉ាងបជា�ហបរៅសបរាប់

ពរជ័យជាហបចើេ។

បពះបិតាសួគ៌ហយើងដែ�បបទាេពរជ័យហបចើេ

ែ�់ហយើងឲ្យហយើងរីករាយក៏បជាបដែរថាហយើង

ហរៀេេិងរីកចហបមើេហេើយកាេ់ដតរឹងរាំហព�ហយើង

បបឈមហេើយរស់ក្នុងការសាក�្បងដែ�ហយើង

បតូវឆ្លងកាត់។ហយើងែឹងថាហព�ខ្លះហយើងេឹងជួប

ទុក្ខបពួយែ៏ខាលាំងជាហព�ហយើងហសាកហៅជាហព�

ហយើងេឹងសាក�្បងេឹងភាពអំណត់ហយើង។ដត

ការ�ំបាកដបបហន្ះអេុញ្ញាតឲ្យហយើងផ្លាស់បដែអូរឬ

កសាងជីវិត្ ្មីតាមរហបៀបដែ�បពះបិតាសួគ៌បហបងៀេ

ហេើយដបបកាលាយជាអ្ីមួយខុសពីមុេ—គឺហធ្ើកាេ់ដត

បបហសើរយ�់កាេ់ដតចបាស់យ�់ចិត្តកាេ់ដតខាលាំង

េិងទីបន្ទា�់កាេ់ដតរឹងរាំជាងពីមុេ។

ការណ៍ហេះគប្បីជាហគ្�បំណងហយើង—ហែើម្បី

រកសាេិងកាេ់ខាជាប់ដមេហេើយដបបជាបរិសុទ្ធខាង

វិញ្ញាណហ�ើសពីមុេហព�ហធ្ើែំហណើរកាត់ពេ្លឺេិង

ភាពហសាកហៅ។ហបើគ្មាេឧបសគ្រហែើម្បីយកឈ្ះ

េិងបញ្ហាហែើម្បីហោះបសាយហទហន្ះហយើងចបាស់ជា

ហៅែដែ�ហោយគ្មាេឬរាេការរីកចហបមើេដតបេ្តិច

ប៉ុហណាណះហឆ្ពះហៅជីវិតអស់ក�្ប។កំណាព្យមួយ

បង្ហាញពីគំេិតែូចគ្នាហេះថា៖

យ�ើលយឈើខ្ឹ�ល្អដុរះពតដរទាំងលំបាក

វា�ិនរំយលើងចាកពរាលំបាក្ ្យរះ្ ្មា។

លូតកាន់តតខ្ពស់�ិនខ្លាចក�្ពស់ននយ�ឃា

តែ�្ ្យរះ្ ្មាក៏្ ុំងាររឹងមាំរាក់។

យពររះតតនិត្យៅរងាយ្ដៅព្ិលយ្្ៀងធ្លាក់

យដើ�យឈើ�នុស្សរាក់ទាំង្ ីរនាក់ខ្ឹ�

អស្ចារ្។ 8

រាេដតបពះហទដែ�បជាបពីជហបរៅថេការ

សាក�្បងការឈឺចាប់េិងការរងទុក្ខហយើង។

រាេដតបទង់ហទដែ�បបទាេភាពសុខសាេ្តអស់

ក�្បហៅបគ្រងទុក្ខ។រាេដតបទង់ហទដែ�រាេ

អាេុភាពជួយបព�ឹងរាេបាបហោយបេ្អូ�

�ួងហលាមថា៖
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«អស់អ្កដែ�ហេឿយបពួយហេើយផ្នុកធងៃេ់ហអើយ

ចូរមកឯខ្នុំខ្នុំេឹងឲ្យអ្ករា�់គ្នាឈប់សបរាក។

«ចូរទទួ�េឹមខ្នុំចុះហេើយហរៀេេឹងខ្នុំចុះ2.ត្បិត

ខ្នុំស្លអូតហេើយរាេចិត្តសុភាពហន្ះអ្ករា�់គ្នាេឹង

បាេហសចកដែីសបរាកែ�់បព�ឹង។

«ពីហបពាះេឹមខ្នុំង្យហទហេើយបេ្នុកខ្នុំក៏

បសា�»។ 9

ហទាះជាក្នុងបគ្បសួ�ឬ�ំបាកយា៉ាងណាកដែី

បទង់គង់ជាមួយហយើង។បទង់បាេសេយាថាការណ៍

ហេះពុំផ្លាស់បដែអូរហ�ើយ។

បងប្អូេជាទីបសឡាញ់ហអើយសូមឲ្យហយើងហបដែជាញា

ចំហពាះបពះបិតាសួគ៌ហយើងថាកុំពេយាហព�េិង

បដណដាតបហណាដាយហៅតាមហព�ហវលាឬវិប្បិត្តិថេ

ជីវិតហ�ើយ។ហយើងពុំគួរែកពិហសាធេ៍ការ�ំបាក

ហែើម្បីចងចាំែ�់បទង់ហេើយហយើងពុំគួរន្ំឲ្យបន្ទាប

ខ្លបួេពីមុេរាេកដែីជំហេឿេិងោក់កដែីទុកចិត្តហ�ើបទង់

ហ�ើយ។

សូមឲ្យហយើងខិតខំខិតហៅជិតបពះបិតាសួគ៌

ហយើង។ហែើម្បីហធ្ើែូហចានាះបាេហយើងបតូវដតអធិសាឋាេ

េិងសាដាប់បទង់រា�់ថ ង្ៃ។ហយើងពិតជាបតូវការបទង់

ជាេិច្ចហទាះជាហព�រាេពេ្លឺថ្ងៃឬហព�រាេហភ្លៀង

ធាលាក់កដែី។សូមឲ្យហយើងចាំពីការសេយាបទង់ថា៖

«ហយើងមិេដែ�ខាេេឹងហបបាសឯងក៏មិេដែ�

ហបាះបង់ហចា�ឯងហ�ើយ»។ 10

ហោយអស់ពីករាលាំងថេបព�ឹងខ្នុំខ្នុំសូមដ្្លង

ទីបន្ទា�់ថាបពះរាេបពះជេ្មរស់ហេើយបទង់

បសឡាញ់ហយើងថាបពះរាជបុបតាសំណប់បទង់រាេ

បពះជេ្មរស់ហេើយសុគតសបរាប់ហយើងហេើយថា

ែំណឹង�្ថេបពះហយស៊ូវបគីស្បាេជះពេ្លឺបំភ្លឺភាព

អេ្ធការថេជីវិត។សូមឲ្យការណ៍ហេះហៅជាែរាបខ្នុំ

សូមអធិសាឋាេក្នុងបពះន្មពិសិែ្បពះហយស៊ូវបគីស្

អាដម៉េ។

កំណត់ ចំណាំ

 1.ហយហររា8:22។

 2.យ៉ូប5:7។

 3.យ៉ូប1:1។

 4.យ៉ូប2:9។

 5.យ៉ូប16:19។

 6.យ៉ូប19:25។

 7.យ៉ូហស្1:5–5។

 8.Douglas Malloch«Good Timber»បបសាសេ៍

ែកបសង់ហៅក្នុងSterling W. SillMaking the Most 
of Yourself (ឆ្នាំ1971)ទំព័រ23។

 9.រា៉ាថាយ11:28–30។

10.យ៉ូហស្1:5។
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ការ បយ្ងៀន ទាំងឡា� ស្រាប់ ជំនាន់  របស់ 
យ�ើង

យម
ហរៀេទាំងឡាយសបរាប់ថានាក់

បព្ជិតភាពមិ�គីសសាដែកេិង

សរាគមសហហ្ង្គាះហៅរា�់ថ្ងៃអាទិត្យ

សបាដាេ៍ទីបួេេឹងបតូវហបបើ«ការបហបងៀេ

ទាំងឡាយសបរាប់ជំន្េ់របស់ហយើង»។

ហមហរៀេេិមួយៗអាចបតូវបាេហរៀបចំមកពី

សុេ្រកថាជាហបចើេដែ�បាេដ្្លងក្នុងសេ្ិសីទ

ទូហៅ្ ្មីៗ បំផុត(សូមហមើ�តារាងខាងហបកាម)

។បបធាេហស្តកេិងបបធាេមណ្ឌ�អាចហបជើស

ហរើសសុេ្រកថាណាមួយក៏បាេដែ�គប្បីហបបើឬ

ពួកគ្ត់អាចចាត់ទំេួ�ខុសបតូវហេះែ�់ប៊ីស្ព

េិងបបធាេសាខាទាំងឡាយ។ពួកអ្កែឹកន្ំ

ទាំងឡាយគួរហផ្ដាតហ�ើតថម្លថេការសិកសាហមហរៀេ

ដែ�ែូចគ្នាហៅសបាដាេ៍ដតមួយរវាងបងប្អូេ

បបុសដែ�កាេ់បព្ជិតភាពមិ�គីសសាដែកេិង

បងប្អូេបសីក្នុងសរាគមសហហ្ង្គាះ។

អស់អ្កដែ�ចូ�ហរៀេហៅក្នុងថ្ងៃសបាដាេ៍ទី

បួេបតូវបាេហ�ើកទឹកចិត្តឲ្យសិកសាហេើយយក

ទស្ន្វែដែីថេសេ្ិសីទហ�ខចុងហបកាយហគបំផុត

មកថានាក់ហរៀេ។

ដោ្រល់ សបម្រ់ ការ ដរៀ្រចំ ដមដរៀន ដចញ ពី សុន្ទរកថា

ចូរអធិសាឋាេហែើម្បីរាេបពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

ហៅជាមួយអ្កហៅហព�អ្កសិកសាេិងបហបងៀេ

ពីសុេ្រកថាទាំងហេះ។អ្កអាចហរៀបចំហមហរៀេ

*សពមាប់យ�យរៀនយៅសបាដៅ�៍ទីបួនក្យងតខយ�ស្និងតខតុលាសុន្ទរកថាអាចពតូវបានយពរើសយរើស្ ីសន្ិសីទ្ ី�ុនឬ្ ីសន្ិសីទ
ែ្ីៗយនរះ។សុន្ទរកថាទាំងយនារះមានរាភាស្រាយពចើនយៅconference.lds.org។

ហោយហបបើសរាភារែថទហទៀតប៉ុដេ្តសុេ្រកថាថេ

សេ្ិសីទគឺជាកម្មវិធីសិកសាដែ�បាេអេុម័ត។

ការចាត់តាំងរបស់អ្កគឺបតូវជួយអ្កែថទឲ្យ

ហរៀេេិងរស់ហៅតាមែំណឹង�្ែូចដែ�បាេ

បហបងៀេក្នុងសេ្ិសីទទូហៅ្ ្មីៗ បំផុតរបស់

សាសន្ចបក។

ចូរពិេិត្យហមើ�សុេ្រកថាទាំងហេះហ�ើងវិញ

ហោយរកហមើ�ហគ្�ការណ៍េិងហគ្��ទ្ធិ

ទាំងឡាយដែ�បំហពញហសចកដែីបតូវការអ្កហរៀេ

ក្នុងថានាក់។ហេើយក៏រកហមើ�សាច់ហរឿងហសចកដែី

ហយាងថេបទគម្ីរេិងហសចកដែីដ្្លងពីសុេ្រកថា

ទាំងហេះដែ�េឹងជួយអ្កឲ្យបហបងៀេហចញពី

ហសចកដែីពិតផងដែរ។

ចូរែកបសង់ចំណុចសំខាេ់ៗអំពីរហបៀបហែើម្បី

បហបងៀេហគ្�ការណ៍េិងហគ្��ទ្ធិទាំងឡាយ

។ចូរពិចារណាបូករួមទាំងសំណួរដែ�ជួយ

សិស្ក្នុងថានាក់ផងដែរ៖

•សូមដស្ងរកហគ្�ការណ៍េិងហគ្��ទ្ធិ

ទាំងឡាយហៅក្នុងសុេ្រកថា។

•សូមគិតអំពីអត្ថេ័យរបស់វា។

•សូមដចកចាយការយ�់ែឹងហយាប�់

បទពិហសាធេ៍េិងទីបន្ទា�់ទាំងឡាយ។

•សូមឲ្យរាេការអេុវត្តហគ្�ការណ៍េិង

ហគ្��ទ្ធិទាំងឡាយហៅក្នុងជីវិតរបស់ពួក

ហគ។

យមយរៀន ្បោំ ដែ ដែល ្្រូវ បយ្ងៀន សរាភារៈ ស្រាប់ យមយរៀន  សរោដាហ៍ ទី បួន

ដែ ្ុលា ឆ្នាំ 2013–ដែ  យមសា ឆ្នាំ 
2014

សុន្ទរកថា ដែល រោន ផ្ដល់ ឲ្យ យៅ ក្នុង សន្ិសីទ ទរូយៅ ដែ 
្ុលា ឆ្នាំ 2013 *

ដែ  យមសា ឆ្នាំ 2014  –ដែ  ្ ុលា ឆ្នាំ 
2014

សុន្ទរកថា ដែល រោន ផ្ដល់ ឲ្យ យៅ ក្នុង សនិ្សីទ ទរូយៅ ដែ 
យមសា ឆ្នាំ 2014 *
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គ្
រាមួយមានបុរសមានាក់សុបិន្តថាគាត់នៅក្នុង

សាលធំមួយដែលមានអ្កតំណាងសាសនា

ទូទាំងពិភពនោកជួបបបជុំគានា។គាត់យល់

ថាសាសនានិមួយៗបនបងៀនអ្វីនបរើនដែលគួរឲ្យ

បរាថានារង់រាននិងមានតមមលៃ។

គាត់ជួបនឹងសាវាមវីភរិយាមួយគូជាតំណាងពវី

សាសនារបកមនបពរះនយស៊ូវបគវីស្ទមនពួកបរិសុទ្ធ

ម្ងៃរុងនបរោយន�ើយរានសួរថា«នតើអ្កតបមូវឲ្យ

សមាជិកអ្កនធ្ើអ្វីខលៃរះ?»

ពួកនគន្លៃើយថា«នយើងពុំតបមូវអ្វីនទ»«គឺបពរះនទ

នតើដែលនយើងថាវាយខលៃលួនរំនោរះ»។

ពួកនគពន្យល់ពវីរោរនៅក្នុងសាសនារបក

រោរបនបងៀននិងសួរសុខទុក្ខតាមផ្ទរះនបសកកម្ម

នពញនមាោងរាបតវីជួបជុំបគួសារកិរ្ចរោរបពរះវិហារ

បរិសុទ្ធនសវាកម្មសុខុមាលភាពនិងសប្នុរសធម៌

និងរោរចាត់តាំងឲ្យបនបងៀន។

«នតើអ្កនធ្ើកិរ្ចរោរទាំងននរះទទួលរានបរាក់

រង្វាន់ឬនទ?»បុរសននារះរានសួរ។

ពួកនគពន្យល់ថា«អូ៎អត់នទ»។«នគស្មម័បគរិត្ត

លរះបង់នពលនវោរបស់នគ»។

ពួកនគបន្តថា«មិនដតប៉ុនណាណរះសមាជិកនយើង

រំណាយនពលរុងសរាដា�៍នមើលសន្ិសវីទទូនៅរយៈ

នពល10នមាោងនរៀងរាល់បរាំមួយដខម្ដង»។

«ពួកនគន�ើងនិយាយរយៈនពលែប់នមាោងឬ?»

បុរសននារះរាននងឿង្ ងៃល់។

«រុរះនតើរោរបបជុំរាល់ម្ងៃអាទិត្យែូរនម្ដរដែរ?

មានរយៈនពលប៉ុនាមាន?»

«បវីនមាោងរាល់ម្ងៃអាទិត្យ!»

បុរសននារះបនលៃឺថា«មាចាស់ម្លៃនអើយ»។«នតើ

សមាជិកសាសនារបកអ្កពិតជានធ្ើអ្វីដែលអ្ក

និយាយឬ?»

«ដមនន�ើយនិងមាននបរើននទៀត។នយើង

ពុំទាន់រាននិយាយពវីពង្សបបវត្តិនរារះជំរុំយុវវម័យ

ធម្មនិដ្ឋានសិកសាគម្វីររោរបបជុំបំោក់បំប៉នអ្ក

ែឹកនាំសកម្មភាពយុវវម័យថានាក់សិរោខាសាោ

នពលបពឹករោរដ្ទាំអគារបពរះវិហារនិងដមនន�ើយ

នយើងមានរបាប់សុខភាពរបស់បពរះរោរតមអាហារ

នែើម្វីជួយទុរគតជននិងែង្វាយមួយភាគក្នុង

ែប់»។

បុរសននារះវាចាថា«ខ្នុំពំុយល់នសារះឥ�ូវននរះ។

ន�តុអ្វីមាននគរង់រូលរួមសាសនារបកដបបននរះ

នៅ�្៎?»

សាវាមវីភរិយាញញឹមន�ើយដ្លៃងថា«នយើងគិត

ថាអ្កនឹងសួរែូរននរះ?»

ហេតុអ្វីមានហេចូលរួមសាសនាចក្របែែហនះ?

រោលដែលសាសនារបកជានបរើននលើពិភព

នោកកំពុងរុរះអន់្ យរំនួនសមាជិកដត

សាសនារបកមនបពរះនយស៊ូវបគវីស្ទមនពួកបរិសុទ្ធ

ម្ងៃរុងនបរោយ—្្វីនបើតូរនបបៀបនធៀបនឹងបពរះវិហារ

នផ្សងនទៀតជានបរើនក្ដវី—ជាសាសនារបកមួយដែល

រីករនបមើននលឿនជាងនគនលើដផនែវីននរះ។គិតបតឹម

ដខកញ្ញាឆ្នាំ2013សាសនារបកមានសមាជិក

នបរើនជាង15ោននាក់ជុំវិញពិភពនោក។

មានន�តុផលនបរើនប៉ុដន្តខ្នុំសូមនលើកន�ើងពវីរ

បវីរាននទ?

សាសនាចក្ររបស់ក្រះអង្គសង្គ្ររះ

ទវីមួយសាសនារបកននរះរានសាងន�ើងវិញ

នៅជំនាន់ននរះនដ្យបពរះបគវីស្ទបទង់ផ្ទាល់។នៅ

សាសនារបកននរះអ្កនឹងន�ើញថាមានសិទ្ធិ

អំណារបបបពឹត្តតំណាងឲ្យបទង់—នែើម្វីបជមុជ

ទឹកសបមាប់រោរផ្ដារ់រាបផ្ដល់អំនណាយទាន

បពរះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងភាជាប់នៅដផនែវីនិងនៅ

សាថានសួគ៌។ 1

អស់អ្កដែលរូលសាសនារបកននរះបសឡាញ់

បពរះសន្ង្ររះនយស៊ូវបគវីស្ទន�ើយនគរង់នធ្ើតាម

បទង់។នគអរសបបាយនឹងតបមិរះដែលបពរះមាន

បន្ទូលមកមនុស្សសារជា្ ្មវី។នពលនគទទួលរាន

ពិធវីបរិសុទ្ធបព្ជិតភាពែ៏ពិសិែ្ឋនិងនធ្ើក្ដវីសញ្ញា

ជាមួយបពរះនគមានអារម្មណ៍ទទួលបពរះនរសាដាពវីបទង់

នៅក្នុងជវីវិតនគ។ 2នពលនគរូលបពរះវិហារបរិសុទ្ធ

នគមានអារម្មណ៍ថានៅក្នុងវត្តមានបពរះ។នពល

នគអានគម្វីរែ៏បរិសុទ្ធ 3និងរស់តាមរោរបនបងៀន

មនពយារោរីនគខិតរោន់ដតជិតបពរះសន្ង្ររះដែលនគ

បសឡាញ់បំផុត។

ងសច្រ្ដីជំង�ឿដែលស្រម្ម

ន�តុផលមួយនទៀតគឺនបោរះដតសាសនារបក

ផ្ដល់ឱរោសឲ្យនធ្ើល្អ។

រោរនជឿនលើបពរះគឺគួរឲ្យសរនសើរដតមនុស្សភាគ

នបរើនរង់នធ្ើនលើសជាងរោរបគាន់ដតសាដាប់នទសនកថា

បំផុសគំនិតឬសុបិនមនវិមានសាថានសួគ៌របស់

នគ។ 4ពួកនគរង់ដ្ក់នសរក្តវីជំននឿនៅជាសកម្ម

ភាព។នគរង់នធ្ើឲ្យជំននឿរោលាយជាទនង្ើ។នគរង់មូរ

មែអាវន�ើងនធ្ើរោរនិងជាប់សនយាក្នុងកិរ្ចរោរអសាចារ្យ

ននរះ។

ននារះន�ើយជាអ្វីដែលនកើតន�ើងរោលនគរូលរួម

នឹងនយើង—នគមានឱរោសនបរើននែើម្វីបំដបលៃង

នទពនរោសល្យនមតាតាធម៌និងនពលនវោរបស់នគនៅ

ជាកិរ្ចរោរល្អ។នបោរះនយើងពុំបង់បរាក់ឲ្យពួកបព្

មក ចូល រួម ជាមួយ យយើង
ពុំខ្វល់ពីកាលៈទេសៈប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនឬភាពរឹងមាំននេី្រន្ទាល់ទេមានកនន្ង
សបមា្រ់អ្នកក្ននុងសាសន្ចបកទនះ។

ហោយកែធានហ�ៀហ�ើរហអេ្អុជដូេ្

ទីប្រឹកសាទីពីរក្នុងគណៈប្ធានទីមួយ

សារលិខិតការបង្រៀនសួរសុខទុក្ខខខវិច្ិកាឆ្នាំ2013
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ជិតក្នុងតំបន់ក្នុងបកុមជំនុំទូទាំងពិភពនោកននារះ

សមាជិកបតូវនធ្ើរោរបនបមើនដ្យខលៃលួននគ។នគបតូវនៅ

នដ្យរោរបំផុសគំនិត។ជួនរោលនយើងស្មម័បគ

រិត្តជួនរោលនយើងគឺ«បតូវរានចាត់»។នយើងពុំ

ចាត់ទុករោរចាត់តាំងជាបន្ទនុកននារះនទដតជាឱរោស

បំនពញក្ដវីសញ្ញាដែលនយើងនធ្ើនែើម្វីបនបមើបពរះនិង

កូននៅបទង់។

្រជ័យរត�សម្បត្តិ

ន�តុផលទវីបវីមូលន�តុដែលមនុស្សរូល

សាសនារបកគឺនបោរះដតរោរនែើរតាមមាគា៌ាជាសិស្ស

នាំនៅពរជម័យម្លៃថាលា។

នយើងចាត់ទុកបុណ្យបជមុជទឹកជារំណុរនផ្ដើម

មនជវីវិតជាសិស្ស។រោរនែើរតាមបពរះបគវីស្ទនាំនយើង

នៅរកសន្តិភាពនិងនគាលបំណងក្នុងជវីវិតនិងក្ដវី

អំណរខ្លាំងនិងរោរសន្ង្ររះអស់កល្នៅនោក

ខ្ងមុខ។

អស់អ្កនែើរតាមមាគា៌ាននរះយាោងនសាមារះបតង់នរៀស

ផុតពវីអនលៃង់នបគារះថានាក់ទុក្ខបពួយនិងវិប្ែិសារីមន

ជវីវិត។

អ្កកំសត់ខ្ងវិញ្ញាណនិងនទៀងបតង់រកន�ើញ

សម្ត្តិនលើសលប់មនតបមិរះនៅទវីននរះ។

អ្ករងទុក្ខឬនសាកសនបងងរានកមសាន្តរិត្តនៅ

ទវីននរះ។

អ្កមានអំនពើរាបរានអត់នទាសនដ្រះដលងនិង

សបមាក។

ចំហោះអ្ន្របដលហដើរហចញ

រោរដស្ងរកក្ដវីពិតនាំមនុស្សរាប់ោននាក់មក

សាសនារបកមនបពរះនយស៊ូវបគវីស្ទមនពួកបរិសុទ្ធ

ម្ងៃរុងនបរោយ។ប៉ុដន្តមានមនុស្សខលៃរះនែើរនរញពវី

សាសនារបកដែលនគធ្លាប់បសឡាញ់នៅវិញ។

មាននគអារសួរថា«នបើែំណឹងល្អអសាចារ្យ

ន�តុអ្វីមាននគនែើរនរញនៅវិញ?»

នពលខលៃរះនយើងអារសន្ិដ្ឋានថានបោរះនគរាក់

ទឹករិត្តឬខ្ិលឬបបបពឹត្តរាប។បរាកែណាស់វា

ពុំង្យអញ្ឹងនទ។តាមពិតវាពុំបគាន់ដតជាន�តុ

ផលដតមួយននារះនទដែលអនុវត្តរំនោរះសាថានភាពផ្

នសងគានា។

សមាជិកជាទវីបសឡាញ់របស់នយើងខលៃរះស្មនុគ

សាមាញជានបរើនឆ្នាំន�ើយសួរខលៃលួនឯងថានតើនគគួរែក

ខលៃលួននរញពវីសាសនារបកឬនទ។

ក្នុងសាសនារបកននរះដែលនគារពែល់សិទ្ធិ

នបជើសនរើសផ្ទាល់ខលៃលួនយាោងខ្លាំងដែលរានសាដារ

ន�ើងវិញនដ្យយុវជនមានាក់ដែលមានសំណួរនិង

រករនមលៃើយននារះនយើងនគារពអ្កដែលដស្ងរកក្ដវីពិត

យាោងនសាមារះ។វាអារនឹងបំរាក់ែួងរិត្តនយើងនពល

ជវីវិតនគបតូវែកនរញពវីសាសនារបកដែលនយើង

បសឡាញ់និងក្ដវីពិតដែលនយើងមានដតនយើងផ្ដល់

កិត្តិយសែល់សិទ្ធិនែើម្វីថាវាយបងំ្បពរះបសបតាម្ ន្ទៈ

មនសតិសម្ជញ្ៈខលៃលួនែូរនយើងបបរោសពវីសិទ្ធិននារះ

សបមាប់ខលៃលួននយើងដែរ។ 5

សំណួរបដលពុំទាន់ហ្លើយ

មនុស្សខលៃរះស្មនុគសាមាញពវីសំណួរដែលគាមានរនមលៃើយ

ពវីអ្វីដែលរាននធ្ើឬនិយាយពវីអតវីតរោល។នយើង

ទទួលសារល់យាោងនបើករំ�រថាជិត200ឆ្នាំមន

បបវត្តិសាបស្តសាសនារបក—អមនដ្យរោរបំផុស

គំនិតពុំនររះនស្ើយភាពម្លៃ្្ូរនិងបពឹត្តិរោរណ៍ែ៏

នទវភាព—មាននរឿងខលៃរះដែលរាននិយាយនិងនធ្ើ

ដែលអារបណាដាលឲ្យមនុស្សនចាទជាសំណួរ។

នពលខលៃរះសំណួរនចាទន�ើងនបោរះដតនយើងពុំ

មានពម័ត៌មានទាំងបសុងន�ើយនយើងបគាន់ដតបតូវ

អត់ធ្មត់បន្តិរនទៀត។នពលនសរក្ដវីពិតទាំងបសុងបតូវ

រានសារល់ែល់នយើងននារះនរឿងដែលពុំរបាស់ពវីមុន

នឹងបតូវរាននដ្រះបសាយបំនពញរិត្តនយើង។

ជួនរោលមាននយាបល់ខុសគានាថានតើ«ភាព

ពិត»មាននម័យយាោងណា។សំណួរមួយដែល

បនងកើតមន្ទិលក្នុងគំនិតមនុស្សខលៃរះអារសាងក្ដវី

ជំននឿក្នុងមនុស្សែមទបនាទាប់ពវីរោរបសាវបជាវយាោង

ល្អិតល្អន់។

្រំេុសននមនុស្សពុំកេែ់ល្រ្ខណ៍

ន�ើយនបើតាមបតង់នៅមាននពលដែល

សមាជិកឬអ្កែឹកនាំសាសនារបកជាធម្មតានធ្ើ

កំ�ុស។ធ្លាប់មាននរឿងដែលបតូវរាននោលនិង

នធ្ើដែលពុំរុរះសបមុងនឹងតមមលៃនគាលរោណ៍ឬ

នគាលលទ្ធិនយើង។

ខ្នុំគិតថាសាសនារបកនឹងរានបគប់

លក្ខណ៍នបើសាសនារបកែឹកនាំនដ្យមនុស្ស

ដែលបគប់លក្ខណ៍។បពរះល្អបគប់លក្ខណ៍ន�ើយ

នគាលលទ្ធិបទង់បរិសុទ្ធ។ដតបទង់នធ្ើរោរតាម

រយៈនយើង—ដែលជាកូននៅពុំបគប់លក្ខណ៍—

ន�ើយជាមនុស្សពុំល្អឥនខ្ចារះនិងមានកំ�ុស។

ក្នុងបពរះគម្វីរមរមនដ្លៃងថា«ន�ើយនបើសិនជា

មានកំ�ុសអ្វីនសាតកំ�ុសទាំងននារះគឺជារបស់ផង

មនុស្សន�តុែូនរ្រះន�ើយសូមកុំនថាកោលនទាសែល់

វត្នុដែលជារបស់ផងបពរះន�ើយនែើម្វីឲ្យអ្ករាល់គានា

អាររានន�ើញថាគាមាននទាសនៅរំនោរះនវទិរោជំនុំ

ជំររះមនបពរះបគវីស្ទ»។ 6

ននរះជារនបៀបដែលធ្លាប់មានន�ើយនឹងនៅដត

មានែរាបែល់ម្ងៃអសាចារ្យដែលបពរះបគវីស្ទបទង់ផ្ទាល់

នសាយរាជ្យនលើដផនែវី។

ជាអកុសលដែលមនុស្សខលៃរះជំពប់ែួលនដ្យ

សារកំ�ុសនធ្ើន�ើងនដ្យមនុស្ស។ប៉ុដន្តនដ្យពុំ

គិតពវីកំ�ុសននរះនទននារះក្ដវីពិតអស់កល្មនែំណឹង

ល្អសាដារន�ើងវិញដែលមានក្នុងសាសនារបកមនបពរះ

នយស៊ូវបគវីស្ទមនពួកបរិសុទ្ធម្ងៃរុងនបរោយពុំអាប់រស្មវី

រុរះ្ យឬបតូវបំផ្លាញន�ើយ។

ក្នុងនាមជាសាវកមនបពរះនយស៊ូវបគវីស្ទនិង

ជាបុគ្លដែលរានន�ើញែំបូនាមាននិងកិរ្ចរោរ

សាសនារបកននរះមុននគខ្នុំសូមដ្លៃងទវីបនាទាល់ជា

ឱឡារិកថាគាមានរោរសនបមររិត្តែ៏សំខ្ន់ណា

ដែលជរះឥទ្ធិពលនលើសាសនារបកននរះឬសមាជិក

ដែលរាននធ្ើន�ើងនដ្យពុំមានរោរដស្ងរក

រោរបំផុសគំនិតរោរែឹកនាំនិងរោរយល់បពមពវីបពរះ

បិតាអស់កល្នយើងន�ើយ។ននរះជាសាសនារបក

មនបពរះនយស៊ូវបគវីស្ទ។បពរះនឹងពុំអនុញ្ញាតឲ្យ

សាសនារបកបទង់រសាត់ឆ្ងាយពវីទិសនៅដែល

កំណត់ឬបរាជម័យក្នុងនជាគវាសនាែ៏នទវភាព

ន�ើយ។

មាន្របនលងសកមាែ់អ្ន្រ

ឱរំនោរះអ្កដែលរានែកខលៃលួនពវីសាសនារបក

នៅន�ើយខ្នុំសូមជបមាបថាឱមិត្តជាទវីបសឡាញ់

របស់ខ្នុំនអើយនៅមានកដនលៃងសបមាប់បងប្អូននៅទវី

ននរះ។

សូមមកន�ើយបូកបញ្ចូលនទពនរោសល្យ

អំនណាយទាននិងកមាលាំងជាមួយនឹងនយើង។ជា

លទ្ធផលនយើងនឹងរោន់ដតបបនសើរទាំងអស់គានា។

មនុស្សខលៃរះអារសួរ«រុរះនតើមន្ទិលរបស់ខ្នុំយាោង

នម៉រដែរ?»

ធម្មតានទដែលមានសំណួរននារះ—បគាប់ពូជ

មនសំណួរនសាមារះបតង់ដតងនលរពនលៃកន�ើងនិង

លូតោស់ជានែើមន�ើយល់ែឹងមួយែ៏ធំ។មាន

សមាជិកសាសនារបកខលៃរះពុំស្ិតសាវាញនឹងសំណួរ

បរាកែបបជាឬនធ្ើឲ្យអន់រិត្តន�ើយនៅនពលមួយឬ

នផ្សងនទៀត។នគាលបំណងរម្ងមនសាសនារបក

គឺបវីរារ់និងបណដាដរះបគាប់ពូជមនក្ដវីជំននឿ—សូម្វី

នពលខលៃរះជាែវីខសារ់មនមន្ទិលនិងភាពមិនបរាកែ

ក្ដវី។នសរក្ដវីជំននឿគឺបតូវសង្ឹមនលើរោរណ៍ដែល

នមើលពុំន�ើញដតពិត។ 7

ែូនរ្រះបងប្អូនបបុសបសវីជាទវីបសឡាញ់របស់

ខ្នុំ—មិត្តជាទវីបសឡាញ់របស់ខ្នុំ—សូមសង្សម័យក្តវី

មន្ទិលអ្កពវីមុនសង្សម័យក្ដវីជំននឿអ្ក។ 8នយើងពុំ

បតូវអនុញ្ញាតឲ្យមន្ទិលចាប់នយើងជារំណាត់ខ្មាំង

ន�ើយបនញ្ចៀសនយើងពវីក្ដវីបសឡាញ់មនបពរះពវីភាព

សុខសាន្តនិងអំនណាយទានដែលរានមកពវីក្ដវី

ជំននឿនលើបពរះនយស៊ូវបគវីស្ទជាដ្រ់ខ្ត។

មនុស្សខលៃរះអារដ្លៃងថា«ខ្នុំពុំសមនៅជាមួយ

នឹងអ្កក្នុងសាសនារបកននរះនទ»។

នបើអ្កអារនមើលក្នុងរិត្តនយើងរានអ្កមុខជា

យល់ថាអ្កសមជាងអ្វីដែលសាមាននៅនទៀត។អ្ក

អារភាញាក់នផ្អើលនៅនពលដែលែឹងថានយើងមាន
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រំណង់និងរោរពុរះោរនិងក្ដវីសង្ឹមបសនែៀងនឹង

អ្កដែរ។បបវត្តិឬរោរអប់រំអ្កអារហាក់ែូរជា

ខុសពវីអ្វីដែលអ្កសនងកតន�ើញក្នុងពួកបរិសុទ្ធម្ងៃ

រុងនបរោយដតននារះអារជាពរជម័យ។បងប្អូនបបុស

បសវីមិត្តជាទវីបសឡាញ់នយើងបតូវរោរនទពនរោសល្យ

និងទស្សនវិសម័យខុសៗគានារបស់អ្ក។ភាពដបលៃកពវី

គានាមនបុគ្លនិងបកុមមនុស្សនពញពិភពនោកគឺជា

កមាលាំងមនសាសនារបកននរះ។

មនុស្សខលៃរះអារដ្លៃងថា«ខ្នុំពុំគិតថាអាររស់

តាមបទដ្ឋានអ្ករាននទ»។

អ្វីៗទាំងអស់នាំឲ្យមានជាន�តុផលអ្កបតូវ

មក!សាសនារបកបនងកើតន�ើងនែើម្វីបវីរារ់មនុស្ស

មិនបគប់លក្ខណ៍ស្មនុគសាមាញនិងអ្កអស់កមាលាំង។

វានពញនដ្យមនុស្សដែលមានបំណងបរាថានាក្នុង

រិត្តនែើម្វីរកសាបញ្ត្តិសូម្វីដតនគពុំធ្លាប់នធ្ើវាក្ដវី។

មនុស្សខលៃរះអារនិយាយថា«ខ្នុំសារល់សមាជិក

ោក់ពុតមានាក់ក្នុងសាសនារបកអ្ក។ខ្នុំពុំអារ

រូលសាសនារបកដែលមានមនុស្សែូរជាមានាក់�្ឹង

នធ្ើជាសមាជិកន�ើយ»។

នបើអ្កនលើកន�ើងពវីរោរោក់ពុតែូរនរណា

មានាក់ដែលបរាជម័យក្នុងរោររស់នៅតាមរានបគប់

យាោងនិងបគប់លក្ខណ៍រំនោរះអ្វីដែលនយើងនជឿននារះ

នយើងទាំងអស់សុទ្ធដតជាមនុស្សោក់ពុត។គាមាន

នយើងណាមានាក់ែូរបពរះបគវីស្ទនទនទារះជានយើងែឹងថា

នយើងគួរដតនធ្ើឲ្យែូរក្តវី។ដតនយើងមានបំណងអស់

ពវីរិត្តនែើម្វីយក�្រះកំ�ុសនិងបំណងនធ្ើរាប។

ជាមួយនឹងែួងរិត្តនិងបពលឹងនយើងនយើងដបបរោលាយ

រោន់ដតបបនសើរនដ្យជំនួយមនែង្វាយធួនរបស់បពរះ

បគវីស្ទ។

នបើទាំងននរះជាបំណងអ្កន�ើយពុំខ្ល់ពវី

រោលៈនទសៈបបវត្តិផ្ទាល់ខលៃលួនឬភាពរឹងមាំមនទវី

បនាទាល់នទមានកដនលៃងសបមាប់អ្កក្នុងសាសនារបក

ននរះ។មករូលរួមជាមួយនយើង!

ម្រចូលរួមជាមួយហយើង!

នដ្យពុំគិតពវីភាពមិនបគប់លក្ខណ៍មនមនុស្សខ្នុំ

នជឿជាក់ថាអ្កនឹងរកន�ើញបពលឹងអសាចារ្យជានបរើន

ក្នុងរំនណាមសមាជិកសាសនារបកននរះដែលដផនែវី

ននរះបតូវផ្ដល់។សាសនារបកមនបពរះនយស៊ូវបគវីស្ទ

ហាក់ែូរជាទាក់ទាញមនុស្សរិត្តល្អនិងខ្វាយខ្ល់

ពួកនសាមារះបតង់និងពួកឧសសា�៍។

នបើអ្ករង់រកមនុស្សបគប់លក្ខណ៍នៅទវីននរះ

អ្កនឹងខករិត្ត។ដតនបើអ្ករកនគាលលទ្ធិពិតមន

បពរះបគវីស្ទជាបន្ទូលមនបពរះ«ដែលនបរាសបពលឹង

មានរបួស�ឺចាប់» 9និងឥទ្ធិពលបន្សនុទ្ធរិត្តមន

បពរះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធននារះអ្កនឹងរកន�ើញនៅទវី

ននរះ។នៅបគាមនក្ដវីជំននឿតិរ—នៅបគាដែលមនុស្ស

នបរើនមានគិតថានៅឆ្ងាយពវីសាថានសួគ៌—នៅទវីននរះ

អ្កនឹងរកន�ើញមនុស្សដែលខ្រះដខ្ងសារល់និង

ខិតរោន់ដតជិតបពរះសន្ង្ររះនដ្យរោរបនបមើបពរះនិង

មនុស្សជុំវិញគឺែូរជាអ្កដែរ។មករូលរួមជា

មួយនយើង!

ហតើអ្ន្រនឹងដ្រ�យបដរឬ?

ខ្នុំនឹកន�ើញពវីបគាដែលបពរះសន្ង្ររះបតូវនគនរារះ

បង់នចាល។ 10បពរះនយស៊ូវរានសួរពួកសិស្សទាំង

ែប់ពវីររូបថា៖

«នតើអ្កនឹងែក្ យដែរឬ?

«ស៊ីម៉ូននពបតុសន្លៃើយថាបពរះអមាចាស់នអើយនតើ

នយើងខ្នុំនឹងនៅឯណាវិញ?គឺបទង់ន�ើយដែលមាន

បពរះបន្ទូលពវីជវីវិតែ៏អស់កល្ជានិរ្ច»។ 11

មាននពលដែលនយើងបតូវន្លៃើយនឹងសំណួរ

ែដែលៗ។នតើនយើងនឹងែក្ យដែរឬ?ឬនតើ

នយើងនឹងនធ្ើែូរជានពបតុសដែលរោន់ខ្ជាប់នឹងបពរះ

បន្ទូលមនជវីវិតែ៏អស់កល្?

នបើអ្កដស្ងរកក្ដវីពិតអត្នម័យនិងមាគា៌ា

បំដបលៃងក្ដវីជំននឿនៅជាទនង្ើនបើសិនអ្ករក

កដនលៃងជាកម្មសិទ្ធរបស់អ្ក៖មករូលរួមជាមួយ

នយើង!

នបើអ្ករានទុកក្ដវីជំននឿដែលអ្កធ្លាប់ឱប

បកនសាប៖សូមបត�ប់មកវិញ។រូលរួមជាមួយ

នយើង!

នបើអ្កបតូវល្លួងឲ្យរុរះចាញ់៖សូមនៅបន្តិរ

នទៀតរុរះ។មានកដនលៃងសបមាប់អ្កនៅទវីននរះ។

ខ្នុំសូមអង្រអ្កដែលឮឬអានោក្យទាំងននរះ៖

មករូលរួមជាមួយនយើង។មកសាដាប់រោរនៅមន

បពរះបគវីស្ទែ៏ទន់ភលៃន់។លវីន�ើឆ្កោងរបស់អ្កន�ើយ

នែើរតាមបទង់។ 12

មករូលរួមជាមួយនយើង!ត្ិតទវីននរះអ្កនឹង

រកន�ើញអ្វីដែលម្លៃថាលាដែលមិនអាររោត់ម្លៃរាន។

ខ្នុំសូមដ្លៃងទវីបនាទាល់ថានៅទវីននរះអ្កនឹង

រកន�ើញបន្ទូលមនជវីវិតអស់កល្រោរសនយាមន

រោរនបរាសនោរះនិងមាគា៌ានឆ្ពរះនៅភាពសុខសាន្ត

និងសុភមង្ល។

ខ្នុំសូមអធិសាឋាននដ្យនសាមារះថារោរដស្ងរកក្ដវី

ពិតរបស់អ្កនឹងែិតដ្មក្នុងរិត្តនូវបំណងនែើម្វីមក

ន�ើយរូលរួមជាមួយនយើង។នៅក្នុងបពរះនាមែ៏ពិ

សិែ្ឋមនបពរះនយស៊ូវបគវីស្ទអាដម៉ន។

្រំណត់ចំណាំ

 1.សូមនមើលមាោថាយ16:18–19;ន�នលមិន10:7។

 2.សូមនមើលនគាលលទ្ធិនិងនសរក្តវីសញ្ញា84:20។

 3.សូមនមើលនវីម�្ទវី233:10។

 4.សូមនមើល«Have I Done Any Good?»Hymns 

ទំពម័រ223។

 5.សូមនមើលមាបតាមននសរក្ដវីជំននឿ1:11។

 6.ទំពម័ររំណងនជើងមនបពរះគម្វីរមរមនសូមនមើលមរមិន8:17។

 7.សូមនមើលន�នបពើរ11:1;អាលមាោ32:21។

 8.សូមនមើលF. F. BosworthChrist the Healer
(1924),23។

 9.យាោកុប2:8។

10.សូមនមើលយ៉ូហាន6:66។

11.យ៉ូហាន6:67–68។

12.សូមនមើលមាោថាយ16:24។
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