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អ្នែក ទាំងឡាយ

8 យសៀវយៅ កត់ចំណាំ ្ រី សន្និសរីទ សពរារែ់ 
ដែ យមសា ៖ សិកសា ្ រី សុន្ទរកថា សន្និសរីទ 
ជាមួេ គ្នា
ឌោយ ឌ្គ្រេក ឌបតធី

9 ការ រែយពងៀនដ�ើម្បីកម្លាំងនៃយុវជៃ៖
សារៈសំខាន់ នន មិត្ត ល្អ

10 អ្រី ដែល យេើង យ�ឿ ៖ ព្រះវិញ្ញាណ រែរិសុទ្ធ 
លួងយោម រែំផុស និង ដ្លែង ទរីរែន្ទាល់

36 សំយេង ្ ួក រែរិសុទ្ធ ន្ងៃ ចុងយពកាេ

74 ្័ត៌រាន សាសន្ចពក

80 លុរះ ពរា �ួរែ យទៀត ៖ ផឹក ទឹក ្ រីរា៉ាស៊ីន ទឹក
ឌោយ ឌែើរ៉ុៃ ែិល. អវ៉ស

លីអា្ូណា អែ ឌមសា ឆានាំ 2013

សារលិែិត

4 សារលិែិត ្ ណៈ ពរែធាន ទរី មួេ ៖  
ពទង់ រាន ព្រះ�ន្ម រស់ យេើងវិញ
ឌោយ បបធាៃ ្ិៃរី ប៊ើ. អាវរិង

7 សារលិែិត រែយពងៀន សួរ សុែទុក្ខ ៖ 
យសចក្រីែរី សញ្ញា ព្រះវិហារ រែរិសុទ្ធ

ែត្ថបទ ពិឌសសៗ

12 យសចក្រីសាលារែ់ និង �រីវិត ៖ ទស្សនវិស័េ 
ររែស់ អ្នក ពតួសពរាេ អំ្រី ែំយណើរ រស់ 
យេើងវិញ
ពួកអ្កពតួសពតាេៃិងពួកពយាការីពី
ជំនាៃ់ចែើ្ច�វើបនាទាល់ពីការរកច�ើញចសេកដែី
សង្ឃឹ្ក្នុងែំចណើររស់ច�ើងវិញ។

18 យរែសកកម្ម និង ការរែយពមើ ររែស់ 
ព្រះយេស៊ូវព្រីស្ទ
ឌោយ អែលឌ�ើរ រ័សុល ែិម. ណិលសុៃ

ចេើងអាេេក្ ំរូតា្ទាំងពប្ំេំណុេនៃជីវិត
របស់ពពរះអង្គសច្ង្ររះចពលចេើងពយាយ្
ច�វើតា្ពទង់ៃិងពយាយ្េល់ពីែង្វាេ�ួៃ
របស់ពទង់។

26 សរោដាហ៍ នន រែុណ្យ អ៊ីយស្ទើរ
ចៅសប្ដាហ៍េុងចពកាេនៃជីវិតរបស់ពទង់
ពពរះអង្គសច្ង្ររះប្ៃសម្ដែងអព្ភូតចហតុែ៏
អស្ចារ្យបំផុតចលើសអវីៗទាំងអស់។

30 ការ�ួេកុរារយរៀរែចំែលែលួនសពរារែ់្ិធរីរែុណ្
េព�មុ�ទឹក
ឌោយ ឌជស៊ើកា ឡសិៃ ៃិង ម៉ារី្សា 
វិដសុៃ

ចតើអវីមែលឪពុករាដាេអាេច�វើចែើ្្ីច�វើឲ្យ
បុណ្យពជ្ុជទឃឹករបស់កូៃខ្លួៃកាៃ់មតរាៃ
អត្ថៃ័េច�ើងចនារះ?

34 ទាក់ទាញចិត្តយ្ពរះយៅ ព្រះវិហារ រែរិសុទ្ធ
ឌោយអែលឌ�ើរ នចរ៉ូ ម៉ាសសាហ្គា�ី

ចរៀៃពីរចបៀបមែលពពរះវិហារបរិសុទ្ធអាេជួេ
នាំឲ្យចកើតរាៃៃូវការមពបេិត្តចជឿ។

យៅ យលើ ្ ពមរែ
្កបរុខ ៖ រចនា រូបថត មោយ ធតីរ ថាហាកាត © IRI ។ ខាងខ្ង ៖ 
រចនា រូបថត មោយ មា៉ាថាយ មរៀ ។ ខាងក្នុង ្កបរុខ ៖ រូបថត មោយ 
្្តីស្តីន ស៊ុរសាកា ។

26
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52
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2 លីអា្ូណា

40 ការយព�ើសយរើសដផ្នកែ៏ល្អពរែយសើរ
ឌោយ ម៉ាថាយ �ី ្្វ្ិតតុៃ

ចែើ្្ីរាៃការតាំងេិត្តែ៏ចពញចលញេំចោរះ
ែំណឃឹងល្អនៃពពរះចេស៊ូវព្ីស្ទហ្៊ូសពតូវមត
លរះបង់ៃូវចរឿងល្អ្ ួេេំៃួៃ។

ម�្ិមវ័េ វ័េយក្មង

42 សំណួរ និង ចយមលែើេទាំងឡាេ
ចតើខ្នុំពតូវពៃ្យល់ែល់្ ិត្តភក្តិរបស់ខ្នុំពីចហតុផល
មែលថាការច�វើខុសេបាប់ពពហ្មចារីភាព្ ឺជា
្ំៃិតែ៏អាពកក់្ ួេចដាេរចបៀបណា?

44 រយរែៀរែយែើម្រី រែយពមើយៅក្ននុងការយៅទាំងឡា
េននរែ្្�ិតភា្
ឌោយ បបធាៃ ថូម៉ាស ឌែស. ម៉ៃសុៃ

ចរៀៃពី្ ៃ្ឃឹរះចែើ្្ីចោងជួេចែើ្្ីបចពងៀៃៃិង
ចែើ្្ីច�វើឲ្យរញ្លួេែល់ជីវិតអ្កទាំងឡាេមែល
អ្កបចព្ើ។

45 ទរីកដនលែង ររែស់ យេើង

46 មូលយហតុ ដែល យេើង ពតូវ ការ ព្រះ្ម្រីរ មរមន
្ូលចហតុបួៃយ៉ាងមែលពពរះ្្្ីរ្ រ្ៃ្ ឺជា
ការចាំប្េ់។

48 ការ ធំលូតោស់ក្ននុងែរីដែលរាន�រីវជាតិ ៖ 
េុវវ័េ យសាមរះ ពតង់ យៅ ពរែ យទស េូ ដហ្គន ដា
ឌោយ សិៃ�ី ស្៊ើធ

េុវជៃៃិងេុវនារីទាំងចៃរះពតូវប្ៃពពងឃឹង
ចដាេការលរះបង់មែលពួកច្ប្ៃច�វើសពរាប់
ែំណឃឹងល្អ។

52 យែើម្រី ករាលាំង នន េុវ�ន ៖ យតើ មិត្ត ្ ិត 
ពរោកែ រានាក់ ្ ឺ ជា អ្រី ?
ឌោយ ឌែលអលៃ ឌែស. ោល់ថុៃ

54 រយរែៀរែ ដែល ែ្នុំ ែឹង ៖ ការ អយ្ជើញររែស់ ែ្នុំ 
យៅ រក យសចក្តរីសយ្គ្ររះ
ឌោយ ែិម មឺ សាៃ់ ្ូឌស ោ ស៊ើល វ៉

ចៅចពលមែលខ្នុំប្ៃទទួលេកការអចញ្ើញ
របស់្ ិត្តខ្នុំចៅទីបំផុតចនារះខ្នុំប្ៃែឃឹងថាខ្នុំ
ប្ៃរកច�ើញអវីមែលសំខាៃ់។

56 រយរែៀរែ ែរែ់ យ៉ាង យែើម្រីែឹងថា អ្នក ពតូវ 
រោនផ្លាស់ ដពរែ ចិត្ត យ�ឿ
ឌោយ នថ លឺ ែរតុៃ

អវីមែលខ្នុំចរៀៃអំពីការផ្លាស់មពបេិត្តចជឿជួេខ្នុំ
តា្ដាៃការរីកេចព ើ្ៃរបស់ខ្នុំចៅក្នុងែំណឃឹង
ល្អ។

59 រែ័ណ្ណ ពរែកាស ៖ គ្មន កិច្ចការ ណា ដែល 
ហួស ្ រី សមត្ថភា្ យេើេ

េុវវ័េ

60 អ្នកផ្ស្្ផសាេ យក្មង តូចរានាក់ររែស់ 
យោកយេ ដែនរី 
ឌោយ ែ៊ើម មីឌលៀ ម៉ា ឌរៀ ហ្គា ម៉ា រា ស៍ ែូឌរៀ

ចសេកដែីពសឡាញ់របស់វិ�ឺេំចោរះែំណឃឹងល្អ
ប្ៃបញ្ចាំងពៃ្ឺែល់ការមពបេិត្តរបស់
ចោកយេគាត់។

61 សាក្សរី ្ ិយសស ៖ យតើ យហតុ អ្រី រោន ជា 
សាសន្ចពក រាន យ្មរះ ដវង យម្លែរះ ?
ឌោយ អែលឌ�ើរ ែិម. រ័សុល បាឡឺដ

62 ្ិធរី អរែអរ សាទរ ជា មួេ នឹង ព្រះ វិហារ 
រែរិសុទ្ធ !
ឌោយ ោស៊ើ ឌជៃសិៃ

ចៅទូទាំងពិភពចោកកុរារប្ៃអបអរៃឃឹង
ការរាៃពពរះវិហារបរិសុទ្ធ្ ួេចៅមក្រពួកច្។

64 សំណួរ និង ចយមលែើេ 
ទាំងឡាេអំ្រីព្រះវិហារ រែរិសុទ្ធ
េច្្ើេទាំងឡាេេំចោរះសំណួរែូេជា
ចតើចហតុអវីចេើងរាៃពពរះវិហារបរិសុទ្ធ?ចតើច្ច�វើ
អវីខ្រះចៅក្នុងពពរះវិហារបរិសុទ្ធ?

65 តន្ត្ ៖ ពកុមព្ួសារ អាច យៅ ជាមួេ គ្នា 
ជានិរន្រ៍
ឌោយ រ៉ូស ម ហ្គាតៃឺ ៃិង ឌវញ៉ា វ៉យ. 
វត់ឃីៃ

66 ការន្ំ ថានាក់ កុរារ មកក្ននុង លំយៅដាឋាន ៖  
ព្រះ យេស៊ូវ ព្រីស្ទ រោន សាតារ សាសន្ ចពក 
ររែស់ ពទង់ យេើង វិញ យៅ ក្ននុង ន្ងៃ ចុង យពកាេ

68 យៅ រាម ផលែលូវ ៖ កដនលែង ដែល សាសន្ចពក 
ពតូវ រោនយរៀរែ ចំយេើង
ឌោយ ឌជៃ ភិៃបូរា៉្្វ

70 សពរារែ់ កុរារ តូចៗ

81 រូរែ ្ ំនូរ ្ យាការ ៖ វិលហ្លូែ វូែពែុ្្

កុរារ

ចាំ មរើល ថា មតើ អ្ក អាច រក ម�ើញ រូប 

លតីអាហូណា ត្ល ោក់ មៅ ក្នុង មលខ មនរះ ត្រ 

ឬ មទ ។ ត្រុយ ៖ ចូរ ម្បើ ្កតស តភ្ក ្ ៏ អសាចារ្យ 

របស់ អ្ក ។
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គំៃិត ទាំងឡាយ សបមប់ រាបតី ជួបជុំ បកុមបគួសារ

ជា ភាសា របស់ ែនែក

លរីអាហូណា ៃិង ធៃធាៃ ឌ្សេង ឌទៀត របស់ សាសនាចបក មៃ ជា ឌបចើៃ ភាសា ឌៅ ឌលើ ឌគ្ទំព័រ 

languages.lds.org ។

ពរែធានរែទ ទាំងឡាេ ក្ននុង ចបារែ់ យនរះ

ចលខទាំងឡាេ្ ឺតំណាងឲ្យទំព័រទី្ួេនៃអត្ថបទ។

ការដោរពប្រតិ្រត្ិ, 40, 42, 56
ការចាត់ចែងសាសនាែបក, 61
ការ្រដបងៀៃ, 8, 9, 30
ការ្រដបមើ, 44, 70
ការ្រំផុសគំៃិត, 36, 38
ការចប្រែិត្ដជឿ, 34, 54, 56, 60
ការសាតារដ�ើងវិញ, 66
ការអធិសាឋាៃ, 18, 45
កិែ្ចការផ្សព្វផសាយសាសនា, 34, 

39, 48, 52, 54, 60
កិែ្ចការបពរះវិហារ្ររិសុទ្ធ, 7, 64, 

38, 65, 80
បកុមបគរួសារ, 30, 65

គំរូ, 48
�ង្វាយធរួៃ, 18, 26, 45
�ំដ�ើររស់ដ�ើងវិញ, 4, 12, 26
្រទដ្ឋាៃ, 42, 45
្រព្វជិតភាព, 44
ពលិកម្ម, 40
ពិធបី្ររិសុទ្ធទាំងឡាយ, 18
ពិធបី្រុ�្យបជមុជទឹក, 30
ពិធបីសាបកាម៉ង់, 18
បពហ្មចារីភាព, 42
បពរះគម្បីរមរមៃ, 46
បពរះដយស៊ូវបគបីស្ទ, 4, 18, 26
បពរះវិញ្ញា�្ររិសុទ្ធ, 10, 36

បពរះវិហារ្ររិសុទ្ធ, 34, 62
មិត្ភាព, 9, 52, 54
យ៉ូចស្រស្ម៊៊ីធ, 66
វិលហ្វវូឌវូឌប�ុព្វ, 81
វិវរ�ៈ, 10, 46
សៃ្ិសបីទទូដៅ, 8, 37
ដសែក្បីខ្ជា្រ់ខ្ជួៃ, 59
ដសែក្បីជំដៃឿ, 48
ដសែក្បីសង្ឹម, 12
ដសែក្បីសញ្ញាទាំងឡាយ, 7
ដសែក្បីសាលា្រ់, 4, 12, 39
ដសែក្បីអំ�រ, 37
អាទិភាព, 40

« យរែសកកម្ម និង ការរែយពមើ ររែស់ ព្រះយេស៊ូវព្រីស្ទ » ទំព័រ 

18 ៖ អែលឌ�ើរ រ័សុល ែិម. ណិលសុៃ បឌបងៀៃ ពី ចំណុច 

បបាំ យ៉ាង នៃ ជីវិត របស់ បពរះែងរេ សឌ្គគ្គារះ អដល ឌយើង អាច យក 

គំរូ តាម ។ សូម ពិចារណា ពី ការពិភាកសា ចំណុច ទាំងឌៃរះ 

ៃិង ពី រឌបៀប ឌដើម្ី ែៃុវត្ត វ ឌៅកនែនុង ជីវិត ែនែក ។ ែនែក អាច ចង់ 

អាៃ ឌរឿង មួយ កនែនុង បពរះគម្ីរ ពី ជីវិត បពរះែងរេ សឌ្គគ្គារះ ឬ ឌមើល 

វីឌដែូ បពរះគម្ីរ ប៊ើប មួយ ( biblevideos.lds.org ) អដល 

បគ្ហាញ ពី ចំណុច មួយ កនែនុង ចំឌណាម ចំណុច ទាំងឌនារះ ។ ែនែក 

អាច បញ្ចប់ ឌោយ ការ អថ្ង ទីបនាទាល់ ពី ជីវិត ៃិង ការបឌបមើ 

របស់ បទង់ ឌ្ើយ ឌបចៀង បទ “More Holiness Give 
Me” ( Hymns, no. 131 ) ។

« យតើ មិត្ត ្ ិត ពរោកែ រានាក់ ្ ឺ ជា អ្រី ? » ទំព័រ 52 ៖ ែនែក 

អាច ចង់ ចាប់ឌ្ដើម ឌោយ សួរ ថា ឌតើ មិត្ត ពិត បបាកដ មនាក់ 

គឺ ជា ែ្វី ? សូម អាៃ ៃិយមៃ័យ របស់ អែលឌ�ើរ រ៉ូបឺត �ី. 

អ្ល ឌ្ើយ ពិភាកសា ថាឌតើ ឌយើង គួរ ឌធ្វើ ជា មិត្ត អបប ណា ។ 

សូម ពិចារណា ពី ការដំណាល បបាប់ ៃូវ បទពិឌសាធៃ៍ មួយ 

ឌៅឌពល អដល ៃរណា មនែក់ សអមដង ដូច ជា មិត្ត ពិត មនាក់ ចំឌោរះ 

ែនែក ឌ្ើយ ៃិយយ ពី លក្ខណៈ ទាំងឡាយ អដល អាច ជួយ 

ដល់ សមជិក បកុមបគួសារ ឲ្យ ឌធ្វើ ជា មិត្ត អដល កាៃ់អត បបឌសើរ 

ចំឌោរះ ែនែក ដនទ ឌទៀត ។

« ្ិធរី អរែអរ សាទរ ជា មួេ នឹង ព្រះ វិហារ រែរិសុទ្ធ ! » ទំព័រ 

62 ៖ ឌមើល រូបភាព ជាមួយ បកុមបគួសារ ែនែក ពី រឌបៀប ឌ្សេងៗ 

អដល កុមរ បាៃ ឌធ្វើ ពិធី ែបែរ ចំឌោរះ បពរះវិហ្រ បរិសុទ្ធ ។ 

សូម ពិចារណា ពី ការបគ្ហាញ រូបភាព បពរះវិហ្រ បរិសុទ្ធ មួយ 

អដល ឌៅ ជិត ែនែក បំ្ុត ឌ្ើយ ៃិយយ ពី មូលឌ្តុ អដល 

បពរះវិហ្រ បរិសុទ្ធ សំខាៃ់ ។ សូម សង្កត់ ធ្ងៃ់ ថា មៃអត 

ឌៅកនែនុង បពរះវិហ្រ បរិសុទ្ធ ប៉ុឌណាណរះ អដល បកុមបគួសារ អាច 

្សារភាជាប់ បាៃ ។ ែនែក អាច ចង់ បញ្ចប់ ឌោយ ឌបចៀង បទ 

« Families Can Be Together Forever »  

( ទំព័រ 65 ) ។

ចបាប់ ទនរះ មាន នូវ អត្ថបេ និង សកម្មភាព ទាំងឡាយ ដដល អាច យក មក ទពបើពរាស់ សពមាប់ រាពតរី ជួបជុំ ពកុមព្ួសារ ។ ខាង 

ទពរោម ទនរះ ្ លឺ ជា ឧទាហរណ៍ មួយ ចំនួន ។
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ទសសេនាវដដី ែៃ្តរជាតិ របស់ សាសនាចបក នៃ បពរះឌយស៊ូវបគីស្ទ នៃ ពួក បរិសុទ្ធ នថ្ង 
ចុងឌបកាយ

្ណៈ ពរែធាន ទរីមួេ ៖ ថូម៉ាស ឌែស. ម៉ៃសុៃ, ្ិៃរី ប៊ើ. អាវរិង, 
ឌ�ៀឌថើរ ឌែស្វ. ែុជដូ្្វ

កូរ៉ុម នន ្ ួក សាវក ែរែ់្រីរ ន្ក់ ៖ ប៊យដ៍ ឌែ. ផាកកឺ, ែិល. ថម អភរី, រ័សុល ែិម. 
ណិលសុៃ, ោល្ិៃ ឌែក. ែូក, ែិម. រ័សុល បាឡឺដ, រីឆាដ ជី. ស្កត, រ៉ូបឺត �ី. 
អ្៊ល, អជ្គ្្វី ែ័រ. ្ូឡិៃ, ឌដវី� ឌែ. អបដណា, ឃ្វីៃថិៃ ែិល. ឃុក, �ី ថត. 
បគីស្តតូ្្វឺសិៃ, អៃល ែិល. អាៃ់ឌ�ើរសិៃ

អ្នក ដកសពមួល ៖ ឌបកក ឌែ. ខារដុៃ
អ្នកពរែឹកសា ៖ ឌសសេៃ ែិម. បូវិៃ, បប៊អដលី �ី. ្្វតូឌស្ទើរ, បគីស្ទតូអ្្វល ្រេតូល�ិៃ 
ជុញ្័រ, អាៃ់ថូៃី �ី. ឌភើរគីៃ

ន្េក ព្រែ់ព្ង ៖ ឌដវី� ធី. វ៉ឌៃើរ
ន្េក គ្ំពទ ព្ួសារ និង សរា�ិក ៖ វីៃឌសៃត៍ ឌែ. វ៉ញ
ន្េក ទស្សន្វែ្តរី សាសន្ចពក ៖ អាអលៃ ែ័រ. ឡយប៊ច
អ្នកព្រែ់ព្ង ពាណិ�ជកម្ម ៖ ហ្គាស្វ ខាណុៃ

អ្នកព្រែ់ព្ង ដផ្នក ដកសពមួល ៖ ែ័រ. វ៉ល ចៃសុៃ
�ំនួេការ អ្នកព្រែ់ព្ង ដផ្នក ដកសពមួល ៖ នរែិៃ ខារ, ឡារិៃឌៃ ្តឌធើរ ្្កៃ
�ំនួេការ ដផ្នក យរោរះ្ុម្ ៖ ឌមលីសសា សសេិៃឌតណូ
និ្ន្ធ និង ដកសពមួល ៖ ស៊ូសាៃ បាអរត, ឌដវីដ �ិកសុៃ, ឌដវីដ ឌែ. អែដវ៉ដ, 
ម៉ាថាយ �ី. ្្វលិតតុៃ, មិៃ�ី ឌរ៉ ្គ្្វីដអមៃ, អ្រេរី ឌែច. ហ្កា្្វ, ឌជៃីឌ្្វើរ 
ឌ្គ្រេស ជូៃស៍, ្ុីការី លូ្្វឌធើស, នម៉ឌឃើល ែ័រ. ម៉ូរីស, រីឆាដ ែិម. រ៉មៃី, ប៉ុល 
អវ៉ៃដិៃឌប៊ើជ, ជូឌលៀ វូដប័រី

ន្េក ព្រែ់ព្ង ដផ្នក សិល្ៈ ៖ ឌជ. ស្កត ៃូដស៊ិៃ
ន្េក ដផ្នក សិល្ៈ ៖ ថាត ែ័រ. ភីឌធើរសុៃ
រចន្ ម្ូត ៖ ឌជអៃត អែៃប�ូ, ន្្វ ភី អែៃឌប�ើស, ស៊ើ. ឃិមបល ប៊ុត, 
ថូម៉ាស ឆាលដ៍, ឌឃើរី លីៃ ស៊ើ. ឌ្ើរីៃ, ែូលីៃ ្ុីងគ្ី, ែ៊ើរីក ភី. ចៃសិៃ, 
ស្តត ែិម. មួយ, ឌបបដ ធាឌរ៉

អ្នកសពមរែ សពមួល កម្មសិទ្ធ រែញ្ញា ៖ ែូអលត អៃឌបឌឃើ អាៃ
អ្នកព្រែ់ព្ង ដផ្នក ផលិតកម្ម ៖ ឌជៃ អាៃ ភិឌធើរស៍
ផលិតកម្ម ៖ ែៃៃី ប៊ូបសូប បប៊ើជ, ហ្វ៉ដ ជី. ឌបបាៃ, ជូលី ឌប៊ើអដត, 
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4 លីអា្ូណា

ទរី
បនាទាល់ រួយ អំពតី ការពិត នន ្ មំណើរ រស់ មឡើងវិញ របស់ ្ពរះមយសូ៊វ្ ត្ីស្ ្ឺ ជា ្បភព 

នន មសចក្តី សង ឃ្ឹរ ផង និង ការមប្ជាញាចិត្ត ផង ។ មហើយ វា អាច ជា តបបមនរះ បាន 

ស្មាប់ បុ្ត របស់ ្ពរះ ្្ប់ គានា ។ ការណ៍ មនារះ បាន មកើតមឡើង ចំមពារះ ខ្នុ ំ្ឺ មៅ នថងៃ 

រួយ នា រ្ូវ ម ដ្ៅ ក្នុង តខ រិថុនា ឆ្នា ំ1969 មពល ត្ល មាដៅយ ខ្នុ ំបាន សាលាប់ តំាង ពតី មនារះ រក វា 

បាន កាលាយ ជា ្ មូចានារះ អស់ ជាម្ចើន ឆ្នា ំមហើយ វា នឃឹង មៅ ្ មូចានារះ រហូត ្ ល់ ខ្នុ ំជួប គាត់ រ្ង មទៀត ។

ភាពមសាកមៅ ត្ល មកើត រកពតី ការឃ្លាត បមណាដរះ អាសន្ ្តូវបាន ជំនួស មោយ មសចក្តី 

រីករាយ រួយ រំមពច ។ វា មលើស ពតី មសចក្តី សង្ឃឹរ ត្ល ថា នឃឹង បាន ការជួបជុំ ្ ៏ រីករាយ រួយ មៅ 

មទៀត ។ មោយសារ ្ពរះអមាចាស់ បាន មបើក សតរ្ង អ្តីៗ ជាម្ចើន តាររយៈ ពយាការី ទាំងឡាយ 

របស់ ្ទង់ មហើយ មោយសារ ្ពរះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ បាន បញ្ជាក់ ពតី មសចក្តីពិត នន ្ ំមណើរ រស់ 

មឡើងវិញ ្ ល់ ខ្នុំ ផង មនារះ មនារះ ខ្នុំ អាច ម�ើញ មៅក្នុង ្ ំនិត របស់ ខ្នុំ ថា ការជួបជុំ គានា រ្ងមទៀត 

ជារួយនឃឹង អ្ក ជាទតី ្សឡាញ់ របស់ មយើង ត្ល បាន សាអាង និង បាន រស់មឡើងវិញ មនារះ ្ឺ 

យា៉ាងណា ៖

« ពួកម្ មនរះមហើយ ត្ល នឃឹង មចញ រក ក្នុង ្ ំមណើរ រស់មឡើងវិញ នន 

រនុស្ស សុចរិត ។ . . .

« ពួកម្ មនរះ មហើយ ត្ល មាន ម្មរះ កត់ មៅ សាថានសួ្៌ ជា ទតី ត្ល 

្ពរះ និង ្ពរះ្្តីស្ ជា មៅ្ករ នន រនុស្ស ទាំងអស់ ។

« ពួកម្ មនរះមហើយ ត្ល រនុស្ស សុចរិត ត្ល បាន មធ្ើ ឲ្យ ល្អ 

ឥតមខាចារះ តាររយៈ ្ពរះមយស៊ូវ ្ ៏ ជា អ្ក កណាដល នន មសចក្តី សញ្ញា 

ថ្មតី ត្ល បាន នាំរក នូវ ្ ង្វាយធួន ្ ៏ ល្អ ឥតមខាចារះ មនរះ តាររយៈ ការ្ចួច 

្ពរះមោហិត របស់ ្ពរះអង្គ ផ្ទាល់ » ( ្. និង ស. 76:65, 68–69 ) ។

មោយសារ ្ពរះមយស៊ូវ្្តីស្ បាន ផ្ដៅច់ នូវ ចំណង នន មសចក្តី សាលាប់ មនារះ កូនមៅ នន 

្ពរះវរបិតាសួ្៌ ទាំងអស់ គានា ត្ល បាន មកើតរក ក្នុង ពិភពមោក មនរះ នឃឹង បាន រស់ មឡើងវិញ 

ក្នុង រូបកាយ រួយ ត្ល នឃឹង រិនត្ល សាលាប់ មទៀតមឡើយ ។ ្ូមច្រះ ទតីបនាទាល់ របស់ ខ្នុំ និង 

របស់ អ្ក អំពតី មសចក្តីពិត ្ ៏ រុងមរឿង មនារះ អាច ្ កមចញ នូវ ្ទនិច នន ការបាត់បង់ នូវ សមាជិក 

្កុរ្្ួសារ ឬ រិត្ត ្ ៏ ជាទតី ្សឡាញ់ មហើយ ជំនួយ វិញ នូវ ការរង់ចាំ ្ ល់ នថងៃ អនា្ត ត្ល 

មពញ មោយ អំណរ និង ការមប្ជាញាចិត្ត ្ ៏ រឹងមាំ ។

្ពរះអមាចាស់ បាន ្បទាន ្ ល់ មយើង ទំាងអស់ គានា នូវ អំមណាយ នន ការរស់ មឡើងវិញ មហតុ 

្ូមច្រះ មហើយ វិញ្ញាណ របស់ មយើង ្តូវបាន ោក់ ចូល ក្នុង រូបកាយ រួចផុត ពតី ភាពរិន ឥតមខាចារះ 

ខាង សាច់្រ ( សូរមរើល អាលមា៉ា 11:42–44 ) ។ មាដៅយ ខ្នុ ំនឃឹង មាន រូបរាង មក្មង មហើយ 

ភលេ ឺតចងចំាង ផល ត្ល រក ពតី អាយុ និង ចំនួន ឆ្នា ំនន ការរងទុក្ខ ខាង សាច់្រ នឃឹង ្តូវ 

្កមចញ ។ ការណ៍ មនារះ នឃឹង បាន រក ្ ល់ គាត់ និង ្ល់ មយើង ជា អំមណាយ រួយ ។

ប៉ុតន្ត ពួក មយើង ត្ល ចង់ យា៉ាង ខាលាំង ម្ើរ្តី បាន រស់មៅ ជារួយ គាត់ ជា មរៀង រហូត មនារះ 

្តូវតត មធ្ើ ការម្ជើសមរើស ទាំងឡាយ ត្ល មធ្ើ ឲ្យ មាន ភាព សក្ិសរ ម្ើរ្តី បាន ការរួបរួរ មនារះ 

្ឺ ម្ើរ្តី បាន រស់មៅ កតនលេង ត្ល ្ពរះវរបិតា និង ្ពរះរាជបុ្តា ត្ល បាន រស់ មឡើងវិញ  

្៏ ជាទតី ្សឡាញ់ របស់ ្ទង់ ្ង់ មៅ មោយ សិរី រុងមរឿង ។ មនារះ ជា កតនលេង តត រួយ ្ ត់  

ត្ល ជតីវិត ្កុរ្្ួសារ អាច បន្ត មៅ ្ ៏ អស់កល្ ជានិច្ច ។ ទតីបនាទាល់ អំពតី មសចក្តី ពិត មនារះ 

បាន បមងកើន នូវ ការមប្ជាញា ចិត្ត របស់ ខ្នុំ ម្ើរ្តី មធ្ើ ឲ្យ ខលេលួន ខ្នុំ និង អ្ក ទាំងឡាយ ត្ល ខ្នុំ ្សឡាញ់  

មាន ភាពសក្ិសរ នឃឹង ទទួល បាន ក្រិត ្ ៏ ខ្ពស់ បំផុត នន ន្រ មសមឡសាទាល តាររយៈ 

្ង្វាយធួន របស់ ្ពរះមយស៊ូវ្្តីស្ ត្ល មាន ក្នុង ជតីវិត មយើង ( សូរមរើល ្. និង ស. 

76:70 ) ។

្ពរះអមាចាស់ ្បទាន ្ ល់ មយើង នូវ ការតណនាំ រួយ ក្នុង ្ ំមណើរ តស្ងរក ជតីវិត ្ ៏ 

មៅ អស់កល្ មនរះ មៅក្នុង ការអធិសាឋាន សា្ការ៉ង់ ត្ល ជួយ ្ ល់ ខ្នុំ និង 

អាច ជួយ ្ ល់ អ្ក ។ មយើង ្តូវបាន អម្ជើញ ឲ្យ រំឭក មឡើងវិញ នូវ មសចក្តី 

សញ្ញា បុណ្យ ្ជរុជទឃឹក របស់ មយើង ក្នុង ្្ប់ ការ្បជុំ សា្ការ៉ង់ ។

មយើង សនយា ថា ចងចាំ ្ពរះអង្គ សម្ង្ររះ ជានិច្ច ។ និរិត្ត សញ្ញា នន 

ការពលិករ្ម របស់ ្ទង់ ជួយ មយើង ឲ្យ មាន ការ្ឃឹង្ុណ ចំមពារះ ទំហំ នន នថលេ 

ត្ល ្ទង់ បាន បង់ ម្ើរ្តី ផ្ដៅច់ ចំណង នន មសចក្តី សាលាប់ ម្ើរ្តី ្បទាន ្ ល់ មយើង 

នូវ មសចក្តី មរតាតា ករុណា និង ម្ើរ្តី ្បទាន ការអត់មទាស ្ ល់ អំមពើបាប របស់ មយើង 

ទាំងអស់ ្បសិនមបើ មយើង ម្ជើសមរើស ត្បចិត្ត ។

មយើង សនយា រកសា បទប្្ញត្តិ របស់ ្ទង់ ។ ការអាន ្ពរះ្រ្ពតីរ និង ពាក្យ សរ្តី របស់ ពយាការី 

ត្ល មៅ រស់ និង សាដៅប់ ្ ល់ អ្ក មឡើង និយាយ ្ ៏ បំផុស ្ ំនិត មៅក្នុង ការ្បជុំ សា្ការ៉ង់ 

រំឭក មយើង ពតី មសចក្តី សញ្ញា របស់ មយើង ក្នុង ការមធ្ើ ្ ូមចានារះ ។ ្ពរះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ នាំ បទប្្ញត្តិ 

ត្ល មយើង ចាំបាច់ ម្ើរ្តី មគារព បំផុត មៅនថងៃ មនារះ ចូល ក្នុង ្ ំនិត និង ្ួងចិត្ត របស់ មយើង ។

ក្នុង ការអធិសាឋាន សា្ការ៉ង់ ្ពរះ សនយា ថា ប ជ្វូន ្ពរះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ ឲ្យ ្ ង់ មៅ ជារួយ 

មយើង ( សូរមរើល ររូ៉នណ 4:3; 5:2; ្. និង ស. 20:77, 79 ) ។ ខ្នុ ំបាន ម�ើញ មៅក្នុង ្គា 

មនារះ ថា ្ពរះ អាច ្បទាន ្ ល់ ខ្នុ ំនូវ អ្តី ត្ល មាន អាររ្មណ៍ ្ ចូជា ការសមាភាសន៍ ផ្ទាល់ ខលេលួន 

ទទង់មានទ្រះជន្មរស់ឡ�ើងវិញ

យដាេ ពរែធាន ហិនរី រែ៊ី. អាវរិង

ទីបបឹកសា ទី មួយ កនែនុង គណៈបបធាៃ ទី មួយ

សារលិែិត ្ ណៈពរែធាន ទរី មួេ
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រួយ អ ្្ចឃឹង ។ ្ទង់ មធ្ើ ឲ្យ ខ្នុ ំបាន ្ ឃឹង ពតី អ្តី ត្ល ខ្នុ ំបាន មធ្ើ ត្ល សព្ 

្ពរះហឫទ័យ ្ទង់ ពតី មសចក្តី ្តូវការ របស់ ខ្នុ ំក្នុង ការត្បចិត្ត និង មសចក្តី 

្តូវការ ការអត់មទាស និង ម ម្រះ និង រុខ នន រនុស្ស ទំាងឡាយ ត្ល 

្ទង់ ចង់ ឲ្យ ខ្នុ ំបម្រើ ស្មាប់ ្ទង់ ។

អស់ ជា ម្ចើន ឆ្នាំ កនលេងរក បទពិមសាធន៍ ្ ត្ល មនារះ បាន បតង្រ 

មសចក្តី សង្ឃឹរ មៅជា អាររ្មណ៍ នន មសចក្តី សប្នុរស និង នាំរក នូវ 

ការរែយពងៀន យចញ ្ រី 
សារលិែិត យនរះ

ឌយើ
ង គួរ « ឌបបៀបឌធៀប 

បទបពរះគម្ីរ ទាំងែស់ ឌៅៃឹង 

ែ្លួៃ ឌយើង ឌដើម្ី ទុកជា បបឌយជៃ៍ ៃិង 

ការ ឌចរះដឹង ដល់ ឌយើង » ( ៃីន្្វទី1 

19:23 ) ។ សូម ពិចារណា កនែនុងការ 

អាៃ ពី ការែធិសាឋាៃ សាបកាម៉ង់ អដល 

មៃ កនែនុង ឌោលលទ្ធិ ៃិង ឌសចកដី 

សញ្ញា 20:76–79 ។ បនាទាប់ ពី អាៃ 

ការបឌបងៀៃ របស់ បបធាៃ អាវរិង ែំពី 

ការែធិសាឋាៃ សាបកាម៉ង់ ឌ្ើយ ែនែក 

អាច ចង់ ែឌញ្ចើញ ពួក ែនែក ទាំងឡាយ 

អដល ែនែក កំពុង បឌបងៀៃ ឲ្យ គិត ពី រឌបៀប 

ទាំងឡាយ អដល ការែធិសាឋាៃ ទាំង 

ឌៃរះ អាច ដឹកនាំ ជីវិត ពួកឌគ ៃិង ជួយ 

ពួកឌគ ឲ្យ បតឡប់ ឌៅ រស់ឌៅ ជាមួយ 

បពរះវរបិតាសួគ៌ ៃិង បពរះឌយស៊ូវបគីស្ទ 

មដងឌទៀត ។

ការធានា អរះអាង រួយ ថា មសចក្តី មរតាតា ករុណា ្ ឺ ្តូវបាន ្បទាន 

្ល់ ខ្នុំ មោយ ្ ង្វាយធួន និង ្ំមណើរ រស់ មឡើងវិញ របស់ ្ពរះអង្គ 

សម្ង្ររះ ។

ខ្នុំ តថលេង ទតីបនាទាល់ ថា ្ពរះមយស៊ូវ ្ ឺ ជា ្ពរះ្្តីស្ ្ ៏ មាន ្ពរះជន្ម រស់ 

មឡើងវិញ មហើយ ជា ្ ំរូ និង ជា អ្ក ្ ឃឹកនាំ ផលេវូវ ្ ៏ ឥតមខាចារះ របស់ មយើង 

មៅកាន់ ជតីវិត ្ ៏ មៅ អស់កល្ ជានិច្ច ។ ◼រូប
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យ៉ា
កុប កំពុង ពយាយម ឌដើម្ី « ចងចាំ [ បពរះែងរេ សឌ្គគ្គារះ ] 

ជាៃិច្ច » ( គ. ៃិង ស. 20:77 ) ។ សូម ឌមើល ជុំវិញ 

បបធាៃ អាវរិង បឌបងៀៃ ថា ឌពល ឌយើង សាដាប់ ការែធិសាឋាៃ សាបកម៉ង់ 

ឌយើង អាច មៃ អារម្ណ៍ ដូចជា ឌយើង កំពុង មៃ ការសមភាសៃ៍ 

ផាទាល់ែ្លួៃ មួយ ជាមួយ បពរះ ែញ្ចឹង ។ បបធាៃ អាវរិង គិត ែំពី ចំៃុច បី ដូច 

ខាងឌបកាម ឌៃរះ ។ សូម ពិចារណា កនែនុង ការសរឌសរ សំណួរ ទាំង ឌៃរះ ឌៅកនែនុង 

ឌសៀវឌៅ កំណត់ឌ្តុ របស់ ែនែក ឌ្ើយ សញ្ជឹង គិត ពី សំណួរ ទាំងឌៃរះ ឌៅ 

ឌរៀងរាល់ នថ្ង អាទិត្យ ឌៅកនែនុង អែ ឌៃរះ ។ ឌពល ែនែក សញ្ជឹង គិត ៃិង ទទួល 

េុវវ័េ

កុរារ

ការសរាភាសន៍ ផ្ទាល់ ែលែលួន ររែស់ អ្នក ជាមួេ ព្រះ

ចងចាំ ព្រះយេស៊ូវ ជានិច្ច

ការបំ្ុស ដល់ អារម្ណ៍ ពី បពរះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ ឌនារះ ែនែក ក៏ អាច សរឌសរ 

ការបំ្ុស ទាំងឌនារះ ឌៅកនែនុង ឌសៀវឌៅ កំណត់ឌ្តុ របស់ ែនែក ្ ងអដរ ។

• ឌតើ ែ្នុំ បាៃ ឌធ្វើ ែ្វី ែ្រះ អដល សព្វ បពរះ្ឫទ័យ ដល់ បពរះ ?

• ឌតើ ែ្វី ែ្រះ អដល ែ្នុំ បតូវ អបបចិត្ត ឬ បតូវ សុំ ការែត់ឌទាស ?

• ឌតើ បពរះ ចង់ ឲ្យ ែ្នុំ បឌបមើ ដល់ ែនែកណា ?

បៃ្ទប់ឌដក របស់ ោត់ ។ ឌតើ ែនែក កត់សមគាល់ ថា ែ្វី ែ្រះ អដល អាច ជួយ 

ោត់ ឲ្យ ចងចាំ បពរះឌយស៊ូវ ជាៃិច្ច ឌនារះ ?
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ឌសចកដី សញ្ញា 
បពរះវិហ្រ បរិសុទ្ធ

ប្រធាន ថូមា៉ាស មអស. រ៉នសុន បាន មាន 

្បសាសន៍ ថា « ពិធតី បរិសុទ្ធ ទាំងឡាយ នន មសចក្តី 

សម្ង្ររះ ត្ល បានទទួល ក្នុង ្ពរះវិហារ បរិសុទ្ធ ត្ល 

អនុញ្ញាត ឲ្យ មយើង ្តឡប់ មៅ ្ពរះវរបិតាសួ្៌ របស់ មយើង មៅ 

នថងៃ រួយ ក្នុង ទំនាក់ទំនង ្កុរ្្ួសារ ្ ៏ អស់កល្ ជានិច្ច 

រួយ និង ្តូវបាន ្បទានឲ្យ នូវ ពរជ័យ និង អំណាច 

រកពតី ទតី ខ្ពស់ ត្ល សរនឃឹង តនរលេ នន ្្ប់ ការពលិករ្ម និង 

ការខិតខំ ្បឃឹងត្បង ទាំងអស់ » ។ 1 ្បសិនមបើ អ្ក ពុំទាន់ 

បាន មៅ ្ពរះវិហារ បរិសុទ្ធ មៅមឡើយ មទ មនារះ អ្ក អាច មរៀបចំ 

ខលេលួន ម្ើរ្តី ទទួល ពិធតី បរិសុទ្ធ ្ ៏ ពិសិ្្ឋ នន ្ពរះវិហារ បរិសុទ្ធ 

មោយ ៖

•  មជឿ មលើ ្ពរះវរបិតាសួ្៌ ្ពរះមយស៊ូវ្្តីស្ និង 

្ពរះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ ។

•  បណដៅដរះ នូវ ទតីបនាទាល់ រួយ អំពតី ្ ង្វាយធួន នន 

្ពរះមយស៊ូវ្្តីស្ និង អំពតី ្ ំណឃឹងល្អ ត្ល បាន 

សាដៅរ មឡើងវិញ ។

•  គាំ្ទ និង មធ្ើតារ ពយាការី ត្ល មៅរស់ ។

•  មាន ភាពសក្ិសរ ម្ើរ្តី កាន់ ប័ណ្ណ ចូល ្ពរះវិហារ 

បរិសុទ្ធ មោយ ការបង់ ្ ង្វាយ រួយ ភា្ ក្នុង 

្ប់ មានភាព សាអាតស្អំ ខាង សតីលធរ៌ មាន ភាព 

មសាមរះ្តង់ រកសា ចបាប់ ្ តិបណ្ិត និង រស់មៅ ឲ្យ 

្សប មៅនឃឹង ការបម្ងៀន របស់ សាសនាច្ក ។

•  ផ្ល់ មពលមវោ មទពមកាសល្យ និង ធនធាន 

នានា ម្ើរ្តី ជួយ កសាង ន្រ របស់ ្ពរះអមាចាស់ ។

•  ចូលរួរ ក្នុង កិច្ចការ ពង្ស្បវត្តិ ។ 2

្បធាន រ៉នសុន បាន បម្ងៀន មទៀត ថា « មពល មយើង 

ចងចាំ មសចក្តី សញ្ញា ត្ល មយើង មធ្ើ មៅក្នុង [ ្ពរះវិហារ 

បរិសុទ្ធ ] មនារះ មយើង នឃឹង កាន់តត អាច ្ទាំ្ទ បាន ជារួយ 

្្ប់ ការលំបាក និង កាន់តត អាច យកឈ្រះ មលើ ការល្លួង 

នតីរួយៗ » ។ 3

ដែញពបីបពរះគម្បីរ
មគាលលទ្ធិ និង មសចក្តី សញ្ញា 14:7; 25:13; 109:22

កំណត់ ចំណាំ
 1. ្បធាន ថូមា៉ាស មអស. រ៉នសុន « The Holy Temple—a 

Beacon to the World » លីអាហូណា តខ ឧសភា ឆ្នាំ 
2011 ទំព័រ 92 ។

 2. សូរមរើល Daughters in My Kingdom ,៖ The 
History and Work of Relief Society ( ឆ្នាំ 2011 ), 
ទំព័រ 21 ។

 3. ថូមា៉ាស មអស. រ៉នសុន លីអាហូណា តខ ឧសភា ឆ្នាំ 2011  
ទំព័រ 93 ។

 4. Daughters in My Kingdom ទំព័រ 29–30 ។
 5. សារា៉ រីចឆ៍ មៅក្នុង Daughters in My Kingdom  

ទំព័រ 30 ។

សូ្សិកសាឯកស្រចៃរះពបកបចដាេការអ�ិស្ឋាៃចបើស្រ្្យសូ្ច�វើការពិភាកសាអំពីឯកស្រចៃរះជា្ួេៃឃឹងបងប្អភូៃពស្តីមែលអ្កចៅសួរ

សុខទុក្ខ។សូ្ចពបើសំណួរទាំងឡាេចែើ្្ីជួេអ្កពពងឃឹងែល់បងប្អភូៃពស្តីរបស់អ្កៃិងច�វើឲ្យថានាក់សរា្្សច្ង្ររះកាលាេជាមផ្ក្ ួេែ៏

សក្្មចៅក្នុងជីវិតរបស់អ្កផ្ទាល់។សពរាប់ព័ត៌រាៃបមៃ្ថ្សូ្េូលចៅកាៃ់ច្ហទំព័រreliefsociety.lds.org។

ដែញពបីប្រវត្ិសាបស្រ្រស់ដយើង

« ពួកបរិសុទ្ធ ឌបចើៃជាង 5,000 នាក់ បាៃ 

ជួបជុំ ោនា ឌៅ បពរះវិហ្រ បរិសុទ្ធ ឌៅវូ បនាទាប់ពី ពិធី 

ឧទ្ទិស�្ង រួច ។ . . .

« កមលាំង ែំណាច ៃិង ពរជ័យ នៃ ឌសចកដី 

សញ្ញា បពរះវិហ្រ បរិសុទ្ធ [ បាៃ ោំបទ ] ដល់ ពួក 

បរិសុទ្ធ នថ្ង ចុងឌបកាយ ែំឡនុងឌពល នៃ ការឌធ្វើ 

ដំឌណើរ [ ឌៅ ទិស ខាងលិច ] របស់ ពួកឌគ 

ឌពលអដល ពួកឌគ [ បាៃ រងទុក្ខ ឌវទនា ] ឌោយ 

ភាពបតជាក់ ឌរៅដា ឃ្លាៃ បកីបក ជំងឺ ឌបោរះថានាក់ 

ៃិង ឌសចកដី សាលាប់ » ។ 4

ដូចជា បងប្តូៃ បសដី ជាឌបចើៃ កនែនុង សមគម 

សឌ្គគ្គារះ អដរ សារា៉ រីច�៍ បាៃ បឌបមើ ជា ែនែក ឌធ្វើការ 

កនែនុង បពរះវិហ្រ បរិសុទ្ធ ។ ោត់ បាៃ ៃិយយ ពី 

បទពិឌសាធៃ៍ របស់ ោត់ ថា « បបសិៃឌបើ ពុំអមៃ 

ឌោយសារ ឌសចកដី ជំឌៃឿ ៃិង ចំឌណរះដឹង 

អដល បាៃ បបទាៃ ដល់ ឌយើង ឌៅកនែនុង បពរះវិហ្រ 

បរិសុទ្ធ . . . ឌោយ បពរះវិញ្ញាណ នៃ បពរះែមចាស់ 

ឌនារះ ឌទ ឌនារះ ការឌធ្វើ ដំឌណើរ របស់ ឌយើង ៃឹង 

ហ្ក់បី ដូចជា ការឌធ្វើ ដំឌណើរ មួយ អដល ឌោតឌផាលារះ 

ដ៏ ឆាងាយ កនែនុង ទី ងងឹត ដូឌចានារះ អដរ ។ . . . ប៉ុអៃ្ត 

ឌយើង មៃ ឌសចកដី ជំឌៃឿ ឌលើ បពរះវរបិតាសួគ៌ របស់ 

ឌយើង . . .ឌោយ ទទួល អារម្ណ៍ ថា ឌយើង ជា 

បបជាជៃ ជឌបមើស របស់ បទង់ . . . ឌ្ើយ ជំៃួស ឲ្យ 

ទុក្ខបពួយ ឌយើង បាៃ មៃ អារម្ណ៍ រីករាយ ថា នថ្ង 

នៃ ការរំឌោរះ របស់ ឌយើង បាៃ មកដល់ ឌ្ើយ » ។ 5

ការឌលើកោនា ទាំងបកុម ឌៅ ឌៅ ទីកអៃ្ង ឌ្សេង 

ឌៃរះ គឺ មិៃអមៃ ជា « ឌោតឌផាលារះ ដ៏ ឆាងាយ កនែនុង ទី 

ងងឹត » សបមប់ ពួក បស្តី បរិសុទ្ធ នថ្ង ចុងឌបកាយ ដ៏ 

ឌសាមរះបតង់ ឌនារះឌទ ។ ពួកឌគ បតូវបាៃ ោំបទ ឌោយ 

ឌសចកដី សញ្ញា បពរះវិហ្រ បរិសុទ្ធ របស់ ពួកឌគ ។

ដតើខ្ញំអាែដធ្វើអ្វបីបាៃ?

1. ឌតើ ែ្នុំ កំពុង ថាវាយបងរេំ កនែនុង បពរះវិហ្រ បរិសុទ្ធ ជា ឌទៀងទាត់ 

អដរ ឬ ឌទ ?

2. ឌតើ ែ្នុំ កំពុង ឌលើកទឹកចិត្ត បងប្តូៃ បស្តី របស់ ែ្នុំ ឲ្យ ទទួល ពរជ័យ 

នៃ បពរះវិហ្រ បរិសុទ្ធ អដរ ឬឌទ ?

សារលិែិត រែយពងៀន សួរ សុែទុក្ខ
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យសចក្រី �ំយនឿ ពកុមព្ួសារ 
ការសយ្គ្ររះ
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យដាេ យ្ហ្គក យរែតធរី

ែស់ ជា ម្ចើន ឆ្នាំ មយើង បាន មាន ការរីករាយ ក្នុងការ 

អាន សន្ិសតីទ ពតីម្ើរ ្ ល់ចប់ ជា ្កុរ្្ួសារ រួយ 

អត្ថបទ រ្ងៗ ។ ជា ធរ្មតា មពល មយើង ចាប់មផ្ើរ មយើង 

្បរូល ផ្នុំ គានា ជុំវិញ តុ មហើយ ោក់ មវន គានា អាន ឮៗ មានាក់ 

រួយ កថាខណ្ ៗ  ។ ប៉ុតន្ត មយើង ម�ើញ ថា មយើង អាន វា 

្គាន់តត ម្ើរ្តី ឲ្យ ចប់ មោយ រិនបាន ឈប់ ម្ើរ្តី ្ ិត ឲ្យ បាន 

ល្អិតល្អន់ ពតី សារលិខិត មនារះមទ ។

ម្ើរ្តី មរៀន ឲ្យ បាន កាន់តត ម្ចើន មចញពតី អ្តី ត្ល មយើង 

អាន ្បពន្ធ ខ្នុំ និង ខ្នុំ បាន ទិញ ចបាប់ សន្ិសតីទ ស្មាប់ 

សមាជិក ្្ួសារ មានាក់ រួយ ចបាប់ៗ មហើយ បាន ោក ់

តផនការ ថាមតើ សុន្រកថា ប៉ុនាមន ត្ល មយើង ្តូវ សិកសា 

ក្នុង រួយ សបាដៅហ៍ ម្ើរ្តី មយើង អាច អាន វា ទាំងអស់ ពតីរុន 

្ល់មពល សន្ិសតីទ បនាទាប់ មទៀត ចាប់មផ្ើរ ។ មៅ សបាដៅហ៍ 

ខលេរះ មយើង នឃឹង អាន រួយ សុន្រកថា និង សបាដៅហ៍ ខលេរះ មទៀត 

មយើង អាន ពតីរ ប៉ុតន្ត ្្ប់គានា ្តូវ សិកសា សុន្រកថា មហើយ 

្ូស ចំណាំ តផ្ក ទាំងឡាយ ត្ល ពួកម្ ចូលចិត្ត ។ 

បនាទាប់ រក ស្មាប់ រា្តតី ជួបជុំ ្កុរ្្ួសារ មយើង នឃឹង 

បម្ងៀន គានា មៅវិញ មៅរក ពតី កតនលេង ត្ល មយើង ្ ូស 

ចំណាំ ។

ជាញឃឹកញាប់ កូនៗ របស់ មយើង មាន សំណួរ នានា 

ត្ល បាន មបើក ឱកាស ស្មាប់ ការពិភាកសា របស់ មយើង ឬ 

្បពន្ធ ខ្នុំ និង ខ្នុំ បាន សួរ សំណួរ ពតី ការសិកសា របស់ មយើង ។ 

មយើង ផ្ល់ តនរលេ យា៉ាងខ្ពស់ ក្នុង ការសាដៅប់ ពតី កូនៗ របស់ មយើង 

ត្ល ជា យុវវ័យ ពន្យល់ ចមរលេើយ របស់ ពួកម្ ្ ល់ សំណួរ 

ទាំងមនារះ តចកចាយ អ្តីៗ ត្ល ពួកម្ បានមរៀន ក្នុង ថានាក់ 

សិកាខាសាោ មៅ ្ពរះវិហារ ឬ មៅក្នុង ការសិកសា ផ្ទាល់ខលេលួន 

របស់ ពួកម្ ។ ការណ៍ មនរះ បាន កាលាយ ជា រមបៀប ្ ៏ អសាចារ្យ 

ក្នុងការ ឮ ពតី ទតីបនាទាល់ សារ្្ញៗ របស់ គានា មៅវិញ មៅរក អំពតី 

អ្តី ត្ល ជា រូលោឋាន ទូមៅ ក្នុង បរិយាកាស ្ ៏ ្សួល និង 

ធូរ្សាល ។

រិន យូរ ប៉ុនាមន មយើង ម�ើញ ថា ការសិកសា ្ពរះ្រ្ពតីរ 

មពល្ពឃឹក របស់ មយើង ក៏ បានមធ្ើ តារ រមបៀប ្ ូចគានា មនារះ 

ត្រ ។ នថងៃ ខលេរះ មពលមវោ ម្ើរ មៅ មលឿន ណាស់ មហើយ មយើង 

សិកសា បាន តត ពតីរបតី ខ ប៉ុមណាណរះ ពតី ការពិភាកសា អំពតី ខ ទាំងមនារះ 

និង ពតី រមបៀប ត្ល ខ ទាំងមនារះ ្តូវ មៅ នឃឹង អ្តី ត្ល កំពុង 

មកើតមឡើង ក្នុង ជតីវិត របស់ មយើង ។

ឥឡវូវ មនរះ មពល្ពឃឹក របស់ មយើង មពញ មៅ មោយ 

ការសន្នា សំមណើច និង សារ្្គតីភាព ពតីរុនមពល មយើង 

មានាក់ៗ តបកគានា មចញ មៅ មធ្ើ កិច្ចការ មរៀងៗ ខលេលួន ។ មយើង មាន 

ទតីបនាទាល់ យា៉ាង រឹងមាំ ពតី ្ ំបូនាមន របស់ ពយាការី របស់ មយើង 

ត្ល ឲ្យ មយើង សិកសា និង អធិសាឋាន ជារួយ គានា ជា មរៀងរាល់ 

នថងៃ ។ ្កុរ្្ួសារ របស់ មយើង បាន 

ត្ប មៅ ជា ្្ួសារ រួយ ត្ល មរៀន 

និង ព្ងឃឹង គានា មៅវិញ មៅរក ។ 

ទាំងអស់ មនរះ ្ ឺជា លទ្ធផល ត្ល 

បាន រកពតី ការចង់ មរៀន តថរ បន្ិច 

មទៀត មចញពតី សន្ិសតីទ ។ ◼
ច្ហ្គកចបត�ីរស់ចៅក្នុងរែ្ឋេូថាហ៍
ស.រ.អា.។

សិកសា ពី សុៃ្ទរកថា សៃនែិសីទ ជាមួយ ោនា

រោរផាលាស់ប្ដលូរ រទបៀប របស់ ទយើង ក្នុង រោរទរៀន ទ�ើងវិញ ពរី សន្ិសរីេ រាន បទងកើន រោរពិភាកសា របស់ ទយើង 

យ៉ាង អសាចារ្យ អំពរី ដំណឹងល្អ ក្នុង ោម ជា ព្ួសារ មួយ ។

យសៀវយៅ កត់ចំណាំ ្ រី សន្និសរីទ សពរារែ់ ដែ យមសា

សិកសា និង អនុវត្ត សារលិែិត 
សន្និសរីទ

« ចូរ ចងចាំ ថា សារលិែិត អដល ឌយើង 

បាៃឮ ែំឡនុងឌពល សៃនែិសីទ ឌៃរះ ៃឹង 

បតូវបាៃ ឌបារះពុម្ ្ សាយ ឌៅកនែនុង ទសសេនាវដដី 

Ensign ៃិង លរីអាហូណា ច្បប់ ឌចញ 

កនែនុង អែ ឧសភា ។ ែ្នុំ សូម ជបមុញ ែនែក ឲ្យ 

សិកសា សារលិែិត ទាំងឡាយ ឲ្យ ពិចារណា 

ពី ការបឌបងៀៃ របស់ ពួកឌគ ឌ្ើយ បនាទាប់មក 

ែៃុវត្ត វ កនែនុង ជីវិត ែនែក » ។

ពរែធាន ្ូរា៉ាស យអស. ម្នសុន « A Word at Closing » 
លបីអាហូណា ដែ ឧសភា ្នាំ 2010 ទំ្័រ 113 ។

រូប
ថ

ត
 ឌោ

យ
 ែ

ូបប
៊ើ សា

តាធ
ីៃ

 ©
 IR

I



 អែ ឌមសា 2013 9

មិត្តភក្ិ មាន ឥទ្ធិពល ្ ៏ ខាលាំងកាលា រួយ មៅមលើ 

សករ្មភាព របស់ មយើង ជាពិមសស មៅក្នុង ភាពជា 

យុវវ័យ របស់ មយើង ។ « ពួកម្ នឃឹង ជរះ ឥទ្ធិពល មៅមលើ 

ការ្ិត និង ការ្ប្ពឃឹត្ត របស់ អ្ក មហើយ តថរទាំង ជួយ 

កំណត់ អ្ក ឲ្យ កាលាយ មៅជា រនុស្ស មានាក់ ត្ល អ្ក នឃឹង 

ត្បកាលាយ មទៀតផង » ។ 1 មហើយ មពលត្ល អ្ក ម្ជើសមរើស 

រិត្ត ល្អ « ពួកម្ នឃឹង កាលាយ ជា កមាលាំង និង ជា ពរជ័យ ្ ៏ 

អសាចារ្យ ្ ល់ អ្ក ។ . . . ពួកម្ នឃឹង ជួយ អ្ក ឲ្យ កាលាយ ជា 

រនុស្ស មានាក់ ត្ល កាន់តត ្បមសើរ មឡើង មហើយ នឃឹង មធ្ើ ឲ្យ អ្ក 

កាន់តត មាន ភាពង្យ្សួល ក្នុង ការ រស់មៅ តារ ្ ំណឃឹង ល្អ 

របស់ ្ពរះមយស៊ូវ្្តីស្ » ។ 2

មៅ ទំព័រ 52–53 នន ចបាប់ មនរះ មអតលន មអស. 

ោល់ថុន ្បធាន យុវនារី ទូមៅ បម្ងៀន ពតី សារៈសំខាន់ ក្នុង 

ការតស្ងរក រិត្តល្អ និង ការមធ្ើ ជា រិត្តល្អ មានាក់ ។ គាត់ បាន 

មាន ្បសាសន៍ ថា « ការតស្ងរក ្ ុណសរ្ត្តិ ្ ៏ ខ្ពង់ខ្ពស់ 

បំផុត របស់ រនុស្ស មានាក់ មផ្សងមទៀត ្ឺ ជា ការចាំបាច់ នន 

រិត្តភាព ្ ៏ ពិត » ។

ការសាង រិត្តភាព មោយ តផ្អក មលើ មគាលការណ៍ ទាំង 

មនរះ នឃឹង ជួយ យុវវ័យ កសាង ទំនាក់ទំនង ្ ៏ យូរ អតង្ង និង 

ជំនាញ ខាង សង្គរ ត្ល មលើស ពតី ការ ្គាន់ តត កាលាយ ជា 

« រិត្តភក្ិ » មៅមលើ បណាដញ សង្គរ មលើ អ៊ិនមធើរណិត មៅ 

មទៀត ។ ក្នុង នារ ជា ឪពុក ឬ មាដៅយ មានាក់ អ្ក អាច ជួយ 

កូនៗ របស់ អ្ក ឲ្យ យល់ ពតី សារៈសំខាន់ នន ការមធ្ើ ជា រិត្ត ល្អ 

និង ការម្ជើសមរើស រិត្តភក្ិ ត្ល នឃឹង មលើកទឃឹកចិត្ត ពួកម្ 

ឲ្យ រស់មៅ តារ ្ ំណឃឹងល្អ ។ មយាបល់ ខាងម្ការ មនរះ អាច 

មាន ្បមយាជន៍ ។

យយរែល់ ទាំងឡាេ សពរារែ់ រែយពងៀន េុវវ័េ

•  ចូរ ្សាវ្ជាវ ្ពរះ្រ្ពតីរ ជារួយ ្កុរ្្ួសារ 

រកមរើល ្ ំរូ ទាំងឡាយ ពតី រិត្ត ល្អ ។ ចូរ ពិភាកសា 

ពតី ្ ុណសរ្ត្តិ អ្តី ខលេរះ ត្ល បានមធ្ើ ឲ្យ រិត្តភាព 

ទាំងមនារះ បាន រឹងមាំ ។ សូរ ពិចារណា ពតី ម្វីឌ 

សារៈសំខាៃ់ នៃ មិត្ត ល្

ការ រែយពងៀន ដ�ើម្បីកម្លាំងនៃយុវជៃ

រែទ្ម្រីរ អំ្រី មិត្តភា្

សុភាសិត 17:17; 18:24
សាសាតា 4:9–10
ម៉ាថាយ 25:34–40
លូកា 22:32
ម៉ូសាយ 18:8–9

និង យ៉ូណាថាន ( សូរមរើល សាំយូតអល ទតី1 

18–23 ), នាងរស់ និង នា៉ាអូរតី ( សូរមរើល 

នាងរស់ 1–2), និង អាលមា៉ា និង បុ្តា 

ទាំងឡាយ នន រ៉ូសាយ ( សូរមរើល រ៉ូសាយ 

27–28; អាលមា៉ា 17–20 ) ។ 3

•  សូរ រំឭក ពតី តផ្ក ត្ល និយាយ ពតី រិត្តភក្ិ មៅក្នុង 

ចែើ្្ីករាលាំងនៃេុវជៃ។ សូរ តចកចាយ ជារួយ 

យុវវ័យ របស់ អ្ក ពតី រមបៀប ត្ល រិត្តភាព ជរះ 

ឥទ្ធិពល ្ ល់ ជតីវិត របស់ អ្ក ។ សូរ អម្ជើញ ពួកម្ 

ឲ្យ តចកចាយ ពតី រមបៀប ត្ល ពួកម្ ជរះ ឥទ្ធិពល ្ ល់ 

និង ទទួល ឥទ្ធិពល ពតី រិត្តភក្ិ របស់ ពួកម្ ។

•  សូរ អាន អត្ថបទ របស់ បង្សតី ោល់ថុន មៅក្នុង 

ចបាប់ មនរះ ។ សូរ និយាយ អំពតី មគាលមៅ ត្ល 

កូន្សតី របស់ គាត់ មអរតី បានោក់ ម្ើរ្តី តស្ងរក 

រិត្ត ល្អ ។ សូរ ជួយ ្ ល់ កូនៗ របស់ អ្ក ឲ្យ ោក់ 

មគាលមៅ អំពតី ្បមភទ រិត្តភកិ្ ត្ល ពួកម្ ចង់ 

តស្ងរក និង ចង់ កាលាយជា ។

•  សូរ ពិចារណា អំពតី ការមធ្ើ រា្តតី ជួបជុំ ្កុរ្្ួសារ 

ម្ើរ្តី តចកចាយ ្ ំនិត ទាំងឡាយ ក្នុង ការ កសាង 

រិត្តភាព ្ូចជា ៖ « ម្ើរ្តី មាន រិត្ត ល្អ ម្ើរ្តី មធ្ើ 

ជា រិត្ត ល្អ ។ ចូរ បង្ហាញ ពតី ចំណាប់ អាររ្មណ៍ ្ ៏ 

ពិត្បាក្ មៅ ្ ល់ អ្ក ្ នទ មទៀត ចូរ ញញឃឹរ និង 

មធ្ើ ឲ្យ ពួកម្ ្ ឃឹង ថា អ្ក ខ្ល់ខាវាយ ពតី ពួកម្ ។ ចូរ 

្ប្ពឃឹត្ត ្ ល់ រនុស្ស ្្ប់រូប មោយ សុភាព រាបសារ 

និង ការ មគារព មហើយ មចៀសវាង ពតី ការកាត់មសចក្តី 

និង ការរិរះ្ន់ អ្ក ទាំងឡាយ ត្ល មៅ ជុំវិញ 

អ្ក » ។ 4

យយរែល់ ទាំងឡាេ យែើម្រី រែយពងៀន កូន យៅ

•  ការមធ្ើ ជា រិត្ត មានាក់ ្ឺ រួរ ប្្ចវូល ទាំង ការជួយ ្ ល់ 

អ្ក ្ នទ មទៀត ។ សូរ អាន « ម្កាកឈរ មឡើង 

ម្ើរ្តី មខលិប » មៅក្នុង លីអាហូណា តខ រិនា ឆ្នាំ 

2009 មហើយ និយាយ ជារួយ កូនមៅ របស់ អ្ក អំពតី 

រមបៀប ទាំងឡាយ ត្ល ពួកម្ អាច ្ប្ពឃឹត្តិ ល្អ ្ ល់ 

រនុស្ស ្្ប់គានា ត្ល ពួកម្ ជួប ។

•  ក្នុង ្្ប់ សាថានភាព ទាំងអស់ មយើង ្តូវតត មធ្ើ 

ការសម្រច ចិត្ត ថា មតើ មយើង នឃឹង មធ្ើ ជា រិត្តភក្ិ តបប 

ណា ។ សូរ ម្ចៀង បទ “I’m Trying to  
Be Like Jesus” 5 ជារួយ គានា មហើយ 

បនាទាប់រក និយាយ ជារួយ កូនៗ របស់ អ្ក អំពតី 

រមបៀប ត្ល ពួកម្ អាច ម្ជើសមរើស ម្ើរ្តី មធ្ើ ជា រិត្ត 

ល្អ មានាក់ តារ រមបៀប មផ្សងៗ ្ូចជា ្ពរះអង្គ សម្ង្ររះ 

បាន មធ្ើ ត្រ ។ ◼

កំណត់ ចំណាំ
 1. ចែើ្្ីករាលាំងនៃេុវជៃ ( កូនមសៀវមៅ ឆ្នាំ 2011 ) ទំព័រ 12 ។
 2. ចែើ្្ីករាលាំងនៃេុវជៃ ទំព័រ 12 ។
 3. សូរមរើល តជ្ហ្តី អ័រ. ហូឡិន « Real Friendship »New 

Era, តខ រិថុនា ឆ្នាំ 1998, ទំព័រ 62–66 ។
 4. ចែើ្្ីករាលាំងនៃេុវជៃ ទំព័រ 12 ។
 5. “I’m Trying to Be Like Jesus,” Children’s 

Songbook, ទំព័រ 78–79 ។រច
នា
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អំមណាយ មនរះ ្តូវបាន ផ្ល់ ឲ្យ មោយ អ្ក កាន់ បព្ជិតភាព 

រិល្តីសសាត្ក មោយ ការោក់ ន្ មលើ ( សូរមរើល 

កិច្ចការ 19:6; ្. និង ស. 33:15 ) ។ មរៀងរាល់ នថងៃ 

សតីល បនាទាប់ ពតី មនារះ រក អ្ក អាច រំឭក មឡើងវិញ នូវ មសចក្តី 

សញ្ញា បុណ្យ ្ជរុជទឃឹក របស់ អ្ក មពល ត្ល អ្ក ទទួល 

សា្ការ៉ង់ មហើយ មោយ មធ្ើ យា៉ាង ្ ូមចានារះ ទទួល បាន នូវ 

ពរជ័យ ពតី ្ពរះអមាចាស់ ថា អ្ក អាច « បាន ្ពរះវិញ្ញាណ 

របស់ ្ទង់ » ្ង់ មៅ ជារួយ អ្ក ជា ្ រាប ( ្. និង ស. 

20:77 ) ។

ជាញឃឹកញាប់ ្ពរះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ ្តូវបាន ម្ 

សំមៅ ថា ជា ្ពរះវិញ្ញាណ ជា សមាជិក ទតី បតី នន ្កុរ្ពរះ ។ 

ពយាការី យ៉ូតសប ស្ម៊៊ីធ បាន បម្ងៀន ថា ៖ « ្ពរះវរបិតា 

្ទង់ មាន ្ពរះកាយ ជា សាច់ និង ឆ្អឃឹង ត្ល ជាក់តស្ង 

្ូចជា រូបកាយ រនុស្ស ្ពរះរាជបុ្តា ្ ៏ ្ ូមចានារះ ត្រ ប៉ុតន្ត 

្ពរះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ ពុំ មាន ្ពរះកាយ ជា សាច់ និង ឆ្អឃឹង 

មឡើយ តតមាន រូប ជា វិញ្ញាណ វិញ ។ មបើ ពុំ មនារះ មទ 

្ពរះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ ពុំ អាច សណឋាិត មៅក្នុង មយើង បាន 

មឡើយ » ( ្. និង ស. 130:22 ) ។

ែំមណាយទាន នន ្ពរះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ ្ឺ ជា ពរជ័យ 

រួយ ក្នុង ចំមណារ ពរជ័យ ្ ៏ អសាចារ្យ បំផុត ទាំងឡាយ 

ត្ល មយើង អាច ទទួល មៅក្នុង ជតីវិត មនរះ ត្ិត ្ពរះវិញ្ញាណ 

បរិសុទ្ធ លួងមោរ បំផុស ោស់មតឿន មធ្ើ ឲ្យ បរិសុទ្ធ និង 

្ឃឹកនាំ មយើង ។ ្ទង់ អាច បំមពញ ្ ល់ មយើង នូវ « មសចក្តី 

សង្ឃឹរ និង មសចក្តី ្សឡាញ់ ្ ៏ ឥតមខាចារះ » ( ររ៉ូនណ 

8:26 ) ។ ្ទង់ បម្ងៀន « មសចក្តី ពិត នន ការណ៍ ្្ប់ 

យា៉ាង » ( ររ៉ូនណ 10:5 ) ។ មយើង ទទួល វិវរណៈ និង 

អំមណាយទាន ខាង វិញ្ញាណ ពតី ្ពរះ តាររយៈ ្ពរះវិញ្ញាណ 

បរិសុទ្ធ ។ សំខាន់ បំផុត មយើង ទទួល ទតីបនាទាល់ របស់ 

មយើង អំពតី ្ពរះវរបិតាសួ្៌ និង ្ពរះមយស៊ូវ្្តីស្ តាររយៈ 

្ពរះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ ។

រុនមពល អ្ក ទទួល បុណ្យ ្ជរុជទឃឹក អ្ក អាច ទទួល 

អាររ្មណ៍ នន ្ពរះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ រ្តងមាកាល ។ ប៉ុតន្ត មាន 

តត មោយ ការទទួល អំមណាយទាន នន ្ពរះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ 

បនាទាប់ ពតី បុណ្យ ្ជរុជ ទឃឹក របស់ អ្ក ប៉ុមណាណរះ ត្ល អ្ក 

អាច រីករាយ ជារួយ នឃឹង ភាព ជា ន្្ូ នន ្ពរះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ 

យា៉ាង ខាជាប់ខជលួន ្បសិនមបើ អ្ក មាន ភាពសក្ិសរ ។ 

បពរះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ លួងឌោម បំ្ុស  
ៃិង អថ្ង ទីបនាទាល់

អ្រី ដែល យេើង យ�ឿ

យេើង មិន ពតូវ ទទួលេក អំយណាេ យនរះ យដាេ ទយទៗ យន្រះយទ
« ដូចជា ែំឌណាយ ទាំងែស់ អដរ ែំឌណាយ ឌៃរះ បតូវអត បាៃ ទទួល ៃិង បពមទទួល ឌោយ រីករាយ ។ ឌពល 

បព្វជិតភាព ោក់នដ ឌលើ ក្បល ែនែក ឌដើម្ី បញ្ជាក់ ែនែក ជា សមជិក មួយ រូប នៃ សាសនាចបក ែនែក បាៃ ឮ ោក្យ ថា ‹ ចូរ 

ទទួល បពរះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ ចុរះ › ។ ឌៃរះ មិៃអមៃ មៃៃ័យ ថា បពរះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ បាៃកាលាយ ជា នដគូ ដ៏ ខាជាប់ែ្ជលួៃ របស់ 

ែនែក ឌោយ ោមៃ លក្ខែណ្ឌ ឌនារះឌទ ។ បទគម្ីរ ទាំងឡាយ បពមៃ ឌយើង ថា បពរះវិញ្ញាណ នៃ បពរះែមចាស់ ៃឹង ‹ មិៃ តវ៉ 

ៃឹង មៃុសសេ ជា ដរាប ឌទ › ( ឌោកុប្ត្តិ 6:3 ) ។ ឌពល ឌយើង ទទួល ការបញ្ជាក់ ឌយើង បតូវបាៃ ្ ដល់ ឲ្យ ៃូវ សិេ្ ិឌដើម្ី 

មៃ ភាពជានដគូ នៃ បពរះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ ប៉ុអៃ្ត វ ជា សិទ្ធិ មួយ អដល ឌយើង បតូវអត បៃ្ត ទទួលបាៃ តាមរយៈ ការឌោរព 

បបតិបត្តិ ៃិង ភាពសកដិសម » ។

ដអលយែើរ េ្ូដសរែ រែ៊ី. វុឺតលរីន ( ្នាំ 1917–2008 ) ក្ននុង កូរ៉ុម នន ្ ួក សាវក ែរែ់ ្ រីរ ន្ក ់« The Abundant Life » លបីអាហូណា ដែ 
ឧសភា ្នាំ 2003 ទំ្័រ 28 ។

« ពតីម្ពារះ ្ពរះវិញ្ញាណ នន ្ពរះអមាចាស់ ពុំ ្ ង់ មៅក្នុង 

្ពរះវិហារ ណា ត្ល ឥត បរិសុទ្ធ » ( មហមលរិន 4:24 ) 

មនារះ មយើង ្តូវតត មាន ភាពសក្ិសរ នឃឹង ភាពជាន្្ូ របស់ 

្ទង់ ។ ក្នុង ចំមណារ អ្តីៗ មផ្សង មទៀត មយើង មធ្ើ ្ ូមចានារះ 

 មោយ ការមាន ្ ំនិត ត្ល ្បកប មោយ ្ ុណធរ៌ រស់មៅ 

មោយ មាន សច្ចភាព និង ពយាយារ រកសា បទប្្ញត្តិ 

ទាំងឡាយ ។ ◼

សបមប់ ព័ត៌មៃ បអៃ្ថម សូមឌមើល ៃី្្វទី2 31:13, 17; 
32:5; ៃីន្្វទី3 27:20; មរ៉ូនណ 10:5–8; យ៉ូអសប 
ស្៊ើធ—បបវត្តិ 1:70 ។
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អធិសាឋាន ។

ថ្វាយបងំ្ ក្នុង ពពរះវិហារ បរិសុេ្ ។

សិកសា ពពរះ្ម្រីរ ។

េេួលទាន សាពរោម៉ង់ ទោយ សក្ដិសម ។

ទមើល ពបព័ន្ ផ្សព្ផសាយ ដដល ល្អ ទពបើ 
ភាសា សាអាតស្អំ និង មាន ្ ំនិត ដដល 
ពបកប ទោយ ្ ុណធម៌ ។

រែន្ទារែ់្រី ទទួល អំយណាេទាន នន 

ព្រះវិញ្ញាណ រែរិសុទ្ធ យហើេ យេើង 

អាច យធ្ើ អ្រីៗ ជា យពចើន យែើម្រី អយ្ជើញ 

ព្រះយចសាដា ររែស់ ពទង់ ចូល ក្ននុង �រីវិត 

យេើង ៖
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ែំចណើរចរឿង្ួេរបស់ឪពុកជាពួកបរិសុទ្ធជៃជាតិចសកេៃ�ីណាចវៀ

មែលច្្ិៃស្រល់ចោមរះរានាក់មែលរាៃកូៃពបុសចៅប្ៃស្លាប់

ក្នុងការច�វើែំចណើរពីទីពកុងៃូវចយ៉ាកចៅរែ្ឋេូថាហ៍ក្នុងឆានាំ1866ថា៖

« មោយ បាន ជំនួយ ពតី រិត្ត មានាក់ មនារះ ម្ បាន ជតីក ផ្វូរ តូច រួយ មហើយ 

សាកសព ្តូវបាន ប្្ចនុរះ មៅទតី មនារះ ។ កូនតូច មនារះ សាលាប់ មោយសារ 

ជំងឺ ឆលេង រ៉យាង ពុំ មាន ការ្បរូលផ្នុំ អ្ក កាន់ទុក្ខ ពុំមាន ពិធតី ជា ផលេវូវការ អ្តី 

មនារះមទ ពុំមាន ផ្កា ពុំមាន ចម្រៀង ខាង វិញ្ញាណ ពុំមាន ពាក្យ សមសើរ តមរកើង 

មឡើយ ។ ប៉ុតន្ត ពតីរុន មពល ត្ល ឪពុក ្ ៏ មាន ទុក្ខ ចាកមចញ មៅ គាត់ 

បាន បនលេឺ ការអធិោឋាន ្ ៏ ខលេតី រួយ ជា ភាសា កំមណើត របស់ គាត់ ( ភាសា 

ោណឺមា៉ាក ) ្ូច តមៅ មនរះ ៖ . . .

« ‹ ្ពរះវរបិតាសួ្៌ ៖ ្ទង់ បាន ្បទាន ្ ល់ កូន នូវ រតនៈ សរ្ត្តិ ្ ៏ 

តូចមនរះ—ជា កូន្បុស ជា ទតី ្សឡាញ់ មនរះ មហើយ ឥឡវូវមនរះ ្ទង់ បាន មៅ 

ម្ មៅវិញ ។ សូរ ្ទង់ ្បទាន ពរ ថា សាកសព របស់ ម្ អាច មៅទតីមនរះ 

មោយ ពុំ មាន ការរំខាន រហូត ្ ល់ ្ពឃឹក នន ្ ំមណើរ រស់ មឡើងវិញ ។ សូរ 

្ពរះទ័យ ្ទង់ បាន សម្រច ។ អាតរ៉ន › ។

« មហើយ មពល ម្កាកមឡើង ពតី ្ តី ពាក្យ សរ្តី តបកគានា របស់ គាត់ ្ ឺ ៖

« ‹ ោសិនមហើយ ហានស៍ ្ ៏ តូច ជាទតី ្សឡាញ់ របស់ ឪពុក—

កូន្បុស ្ ៏ ្សស់សាអាត របស់ ឪពុក មអើយ › ។ បនាទាប់ រក មោយ កបាល 

ឱន ចុរះ និង ្ួងចិត្ត ឈឺចាប់ គាត់ បាន បន្ត ្ ំមណើរ មោយ កាលាហាន មៅកាន់ 

កតនលេង មបារះ ជំរុំ » ។ 1

ពបធាៃេូ៉មសបស្ម៊៊ី�(1805–44)៖

« មពលត្ល ពួកម្ ្តូវតត ចាកមចញ ពតី សាវារតី ភរិយា ឪពុក មាដៅយ 

កូន ឬ សាច់ញាតិ ជា ទតី ្សឡាញ់ មោយ សារ មសចក្តី សាលាប់ ឱ ! ជា 

ការលួងមោរ យា៉ាងណា មៅ ត្ល ្ ឃឹង ថា មទារះបតីជា រូបកាយ សាច់្រ 

្តូវបាន កប់ និង រោយ មៅ ក៏ ពួកម្ នឃឹង រស់ មឡើងវិញ រ្ងមទៀត ម្ើរ្តី 

មៅ ចំមពារះ ការ មឆរះ ្ ៏ មៅ អស់កល្ ជានិច្ច ក្នុង សិរី ល្អ ្ ៏ អរតៈ ពុំមាន ្ពួយ 

ការរងទុក្ខ ឬ សាលាប់ មទៀតមឡើយ ប៉ុតន្ត ពួកម្ នឃឹង កាលាយ ជា អ្ក ្្ង ររតក នន 

្ពរះ និង ជា អ្ក ្្ង ររតក ជារួយ ្ពរះមយស៊ូវ្្តីស្ ត្រ » ។ 2

ចពលមែលអ្កមពបេិត្តចជឿែល់ស្សនាេពកពីជំនាៃ់្ ុៃប្ៃច�វើែំចណើរចៅភា្ខាងលិេនៃសហរែ្ឋ

ចែើ្្ីពប្ូលផដែនុំគានាជា្ួេពួកបរិសុទ្ធចនារះពួកច្ប្ៃជួបពបទរះៃឃឹងចសេក្តីស្លាប់ប៉ុមៃ្តពតូវប្ៃគាំពទចដាេចសេកដែី

ជំចៃឿថ្មីចថាមងរបស់ពួកច្ចៅក្នុងែំណឃឹងល្អមែលប្ៃស្ដារច�ើងវិញ។ខាងចពកា្ចៃរះជាចសេកដែីែកពសង់ពីបញ្ី

ពបវត្តិរបស់អ្កពតួសពតាេមែលបង្ហាញពីចសេកដែីសង្ឃឹ្របស់ពួកបរិសុទ្ធក្នុងែំចណើររស់ច�ើងវិញ

ជា្ួេៃឃឹងការបចពងៀៃមែលពបកបចដាេការលួងចោ្ពីពបធាៃស្សនាេពកពប្ំនាក់ែំបូង។

យសចក្រីសាលារែ ់ 

និង �រីវិត
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េូ៉មសបចវតសុៃេ៉ង់(1828–73)ក្មលួេពបុសរបស់ពពិកហំាេ៉ង់មែលប្ៃច�វើែំចណើរពី

ពបចទសអង់ច្្សចៅសហរែ្ឋក្នុងឆានាំ1853៖

« វាជា មរឿង ្ ៏ មសាកសម្ងង ណាស់ ត្ល ្តូវ កប់ សាកសព 

មៅក្នុង សរុ្ទ នា រា្តតី ្ ៏ ងងឃឹត មោយ មាន សាក្សតី តត ពតីរបតី នាក់ 

មនារះ ។ . . . គាត់ គាមន សាច់ញាតិ មៅមលើ កបា៉ាល់ ឬ នរណា មានាក់ 

ត្ល កាន់ទុក្ខ ស្មាប់ គាត់ មឡើយ មលើកតលង តត អ្ក បម្រើ ត្ល 

រក ជារួយ មានាក់ ។ ទាំងមនរះ ជា មសចក្តី សង្ឃឹរ ្ ៏ ្ ួរ ឲ្យ រីករាយ បំផុត 

របស់ ធរ្មជាតិ រនុស្ស ត្ល ្តូវបាន បំផ្លាញ ភាលារ រួយ រំមពច ។ 

បុរស វ័យមក្មង មនរះ បាន លរះបង់មចាល អ្តីៗ ទាំងអស់ ម្ើរ្តី មៅកាន់ 

្កុង ស៊៊ីយ៉ូន មហើយ ្ ួងចិត្ត របស់ គាត់ ្តូវបាន បំមពញ មោយ ក្តី 

សង្ឃឹរ ថា នឃឹង មាន អនា្ត រួយ ត្ល មពញ មោយ ការរីករាយ 

និង ការរំមភើប មោយ ្គាន់តត បាន ្ ិត បន្ិតបន្តលួច ប៉ុមណាណរះ ថា 

គាត់ ្បតហល ្តូវ មបារះ រូបកាយ សាច់្រ របស់ គាត់ មៅក្នុង រលក ្ ៏ ម្សកឃ្លាន មនារះ ។ 

មទារះជា យា៉ាងណា គាត់ ពុំ បាន សាលាប់ មៅ ្ ូចជា ពួកអ្ក ទាំងឡាយ ត្ល បាន សាលាប់ មៅ ទាំង 

គាមន ក្តី សង្ឃឹរ មនារះមទ ត្ិត មសចក្តី សុខសាន្ត របស់ គាត់ បាន ជាប់ មៅ ជារួយ នឃឹង ្ពរះ របស់ 

គាត់ មហើយ គាត់ បាន មាន ការធានា អរះអាង ្ ៏ មពញមលញ ថា នឃឹង បាន ការរស់ មឡើងវិញ ្ ៏ 

មាន សិរី រុងមរឿង នា មពល ្ពឃឹក នន រនុស្ស សុចរិត » ។ 3

ពបធាៃពពិកហំាេ៉ង់(1801–77)៖

« ឱ ! វាជា ្ជលង និង ជា ្សមមាល ្ ៏ ងងឃឹត យា៉ាងណា មៅ ត្ល មយើង មៅ វា ថា ជា 

មសចក្តី សាលាប់ មនារះ ! និយាយ ពតី រូបកាយ រតរងសាលាប់ ម្ើរ្តី ឆលេងកាត់ ពតី សាថានភាព នន ជតីវិត 

រស់មៅ មនរះ មៅក្នុង សាថានភាព នន ការ ចុរះទន់មខសាយ មោយ ការ ខ្រះ អាហារ [ សាថានភាព 

ទមទ ] ឱ ! វា ចតរលេក រលេ៉មរះ ! ឱ ! ្ជលង មនរះ ងងឃឹត មរ៉លេរះ ! ឱ ! ផលេវូវ មនរះ 

អតី ក៏ អាថ៌កំបាំង រលេ៉មរះ មហើយ មយើង ្តូវតត មធ្ើ ្ ំមណើរ តារ ផលេវូវមនរះ 

តត រួយ ប៉ុមណាណរះ ។ ខ្នុំ ចង់ និយាយ មៅកាន់ អ្ក រិត្តភក្ិ និង 

បងប្អវូន របស់ ខ្នុំ មអើយ ថា ្បសិន មបើ មយើង អាច មរើលម�ើញ អ្តីៗ 

្ូច ត្ល វា មាន តបប មនារះ និង ្ូចត្ល មយើង នឃឹង ម�ើញ និង 

យល់ ពតី វា មនារះ មនារះ ្សមមាល និង ្ជលង ្ ៏ ងងឃឹត មនរះ ្ឺ ្ ួរ 

ឲ្យ រំខាន ណាស់ ត្ល មយើង នឃឹង ង្ក និង មរើល ្តឡប់ ម្កាយ 

វិញ មហើយ ្ ិត ្ឺ មពល ត្ល មយើង បាន សាលាប់ មៅ មនារះ ពិតណាស់ 

មនរះ ជា ្បមយាជន៍ ្ ៏ ធំ បំផុត ក្នុង រួយ ជតីវិត ខ្នុំ ត្ិត ខ្នុំ បាន ឆលេងផុត ពតី សាថានភាព នន ទុក្ខ្ពួយ 

មសចក្តី មសាកមៅ យំតយក មវទនា ទុ្៌ត ឈឺចាប់ ការថប់បាររ្ភ និង ការខកចិត្ត មៅក្នុង 

សាថានភាព នន មស្ថរភាព កតនលេង ត្ល ខ្នុំ អាច រីករាយ ក្នុង ជតីវិត ្ ល់ អស់ ពតី លទ្ធភាព តារ ត្ល 

អាច មធ្ើ បាន មោយ រិន បាច់ មាន រូបកាយ ។ 4

ខ្ងដ្្វង៖ប្រធាៃ
បពិកហាំយ៉ង់។
ខ្ងដលើ៖យ៉ូចស្រ
ដវតសុៃយ៉ង់។
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ច�ៃេូៃស៍(1811–62)អ្កមពបេិត្តចជឿជៃជាតិចវលស៍មែលប្ៃច�វើែំចណើរតា្កប្៉ាល់

្កកាៃ់សហរែ្ឋក្នុងឆានាំ1849ជា្ួេចោកពសីវីចល្ៀ្ស៍ៃិងសរាជិកស្សនាេពក

ែនទចទៀត៖

« មោក្សតី វីមលលេៀរស៍ ពតី ្កុង វា៉យនតីស៊៊ីប៊ុនថ៍ មៅជិត ្កុង 

ម្ទហាការុន [ ្បមទស មវលស៍ ] សុខភាព របស់ គាត់ ចុរះ មខសាយ 

យា៉ាង ឆ្ប់រហ័ស មហើយ មាន សញ្ញា ថា គាត់ ពុំ អាច រស់មៅ បាន 

យូរ មទ ។ . . . គាត់ បាន និយាយ ថា កិត្តិយស ្ ៏ ធំ បំផុត ត្ល គាត់ 

ទទួល ្ឺ ជា ការ ត្ល អាច កាលាយ ជា សមាជិក នន សាសនាច្ក ្ ៏ ពិត 

នន ្ពរះរាជបុ្តា នន ្ពរះ ថា ពុំមាន មសចក្តី ភ័យខាលាច មៅក្នុង ្ទូង គាត់ 

ត្ល ទាក់ទង មៅនឃឹង ជតីវិត មផ្សងមទៀត និង ថា ឥឡវូវមនរះ សាសនា 

របស់ គាត់ បាន បង្ហាញ ពតី កមាលាំង របស់ សាសនា មនរះ ខាលាំង ជាង មពល ពតី 

រុន ទាំងអស់ ។ . . . គាត់ បាន ផ្ល់ ្ ំបូនាមន ្ ៏ រឹងមាំ ្ ល់ កូន្បុស ទាំងឡាយ របស់ គាត់ ឲ្យ 

បន្ត មសាមរះ្តង់ រហូត ្ ល់ សាលាប់ ម្ើរ្តី ពួកម្ អាច បាន ទទួល នូវ ្ ំមណើរ រស់ មឡើងវិញ ្ ៏ កាន់តត 

្បមសើរ រួយ ជារួយ គាត់ ។ . . . គាត់ បាន បន្ត និយាយ យា៉ាង ចបាស់ោស់ អស់ មពញ 

រួយ រា្តតី មហើយ មៅ មមា៉ាង បួន និង ្ប់្បាំ នាទតី ្ពឃឹក បនាទាប់ មនារះ វិញ្ញាណ របស់ គាត់ បាន 

ចាកមចញ មៅ មោយ មសចក្តី សុខសាន្ត មោយ សន្សល់ នូវ សានារ ញញឃឹរ មៅមលើ បបូរមាត់ 

គាត់ »។ 5

ពបធាៃេូ៉ហាៃចថចលើរ(1808–87)៖

« ឱ ! វា ជា ការលួងមោរ អ្តី មរ៉លេរះ ្ល់ ពួក អ្ក ត្ល ្តូវ 

ទួញមសាក មោយសារ ការបាត់បង់ រិត្ត ជា ទតី ្សឡាញ់ មោយ 

ការសាលាប់ ត្ល ្ ឃឹង ថា មយើង នឃឹង បាន រួបរួរ ជារួយ ពួកម្ 

រ្ងមទៀត មនារះ ! ឱ ! ជា ការមលើកទឃឹកចិត្ត អ្តី មរ៉លេរះ ្ល់ អ្ក 

ទាំងអស់ ត្ល រស់មៅ តារ មគាលការណ៍ នន មសចក្តី ពិត ត្ល 

បាន មបើកសតរ្ង ្បតហល ជាពិមសស ្ ឺ ្ ល់ ពួកអ្ក ត្ល 

រស់មៅ ជិត ្ ល់ ទតីប្្ចប់ នន ជតីវិត ម្ មៅ មហើយ មនារះ ត្ល បាន 

្ទាំ្ទ នឃឹង កំមៅ និង បន្នុក នន ជតីវិត ម្ ត្ល ្ ឃឹង ថា រិន យូរប៉ុនាមន មយើង 

នឃឹង បាន ម្កាកមឡើង ពតី ផ្វូរ និង កាលាយ ជា ្ពលឃឹង ្ ៏ មៅរស់ និង អរតៈ ម្ើរ្តី បាន រីករាយ នឃឹង 

ការរួបរួរ ជារួយ រិត្តភកិ្ ត្ល បាន ទទួល ការសាកល្ង និង បាន ទុកចិត្ត ពុំ្តូវ រងទុក្ខ 

មវទនា នឃឹង មសចក្តី សាលាប់ មទៀតមឡើយ និង ម្ើរ្តី ប្្ចប់ កិច្ចការ ត្ល ្ពរះវរបិតា បាន ្បទាន ឲ្យ 

មយើង មធ្ើ ! » 6

ខ្ងសាដាំ៖ប្រធាៃ
យ៉ូហាៃដេដលើរ។
ខ្ងដលើ៖ដឌៃ
ែូៃស៍។
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មអៃព�ូវជិៃសុៃ(1850–1941)អ្កអចនាដាពបចវសៃ្តជៃជាតិដាណឺរា៉ាកមែលប្ៃច�វើ

ែំចណើរក្នុងពកុ្រចទរះមអៃព�ូវចអេ.សកេត់ពីរែ្ឋចៃពប្ស្កាស.រ.អា.ចៅរែ្ឋេូថាហ៍ក្នុង

ឆានាំ1866៖

« មពល មយើង បាន ម�ើញ សាកសព ខាង សាច់្រ របស់ 

ម្ [ អ្ក ត្ល មធ្ើ ្ ំមណើរ ជារួយ មយើង ] ្តូវបាន កប់ មៅក្នុង 

្តី មៅក្នុង ទតីវាល រមហាសាថាន មយើង ទាំងអស់ គានា ្សក់ ទឃឹកតភ្ក 

ឬ មាន មាន អាររ្មណ៍ ្ ូច ្សក់ ទឃឹកតភ្ក ត្ិត ការ្ិត ពតី ការកប់ 

អ្ក ជា ទតី ្សឡាញ់ ក្នុង រមបៀប មនរះ ្ឺ មពល ត្ល រិត្តភក្ិ និង 

សាច់ញាតិ ្តូវតត ្បញាប់ មចញ ្ ំមណើរ មៅ រួយ រំមពច មោយ 

គាមន ក្តី សង្ឃឹរ ថា នឃឹង បាន រក កតនលេង ត្ល កប់ សាច់ញាតិ ត្ល 

សាលាប់ របស់ ម្ រ្ងមទៀត មនារះ ្ឺ ជា មរឿង មសាកមៅ និង លំបាក 

ជា ទតី បំផុត ។ . . . ប៉ុតន្ត ផ្វូរ របស់ ពួកម្ នឃឹង ្តូវបាន រកម�ើញ 

មៅមពល ត្ល មទវតា កា្ពតីតយ៉ល បនលេឺ សមរលេង ត្ត របស់ ្ទង់ មៅ ្ពឃឹក នន ្ ំមណើរ រស់ មឡើងវិញ 

មលើក ទតីរួយ ។ អ្ក ត្ល បាន ឃ្លាតមៅ ទាំងមនរះ បាន មផ្ក រូបកាយ ម្ ចុរះ ្ូចជា ពួកម្ 

កំពុង មធ្ើ ្ ំមណើរ មៅ កាន់ ្កុង ស៊៊ីយ៉ូន ត្រ ។ ្ពរះអមាចាស់ បាន មៅ ពួកម្ ្តឡប់ មៅផ្រះ 

ពតីរុនមពល ត្ល ពួកម្ បាន មៅ្ល់ ទតីផ្ដៅច់្ព័្ត របស់ ម្ ពួកម្ រិន ្តូវបាន អនុ្្ញត្ត ឲ្យ 

បាន ម�ើញ ្កុង ស៊៊ីយ៉ូន មៅ មពល ជា សាច់្រ ប៉ុតន្ត ពួកម្ នឃឹង បាន ទទួល សិរីល្អ និង 

រីករាយ ចាប់ ពតី មពល មនរះ តមៅ ពួកម្ បាន សាលាប់ ខណៈត្ល កំពុង ខំ ្បឃឹងត្បង ម្ើរ្តី មគារព 

្ពរះ និង រកសា បទប្្ញត្តិ របស់ ្ទង់ មហើយ ពួកម្ ្តូវបាន ្បទានពរ មោយ បាន សាលាប់ ក្នុង 

[ ្ពរះអមាចាស់ ] » ។ 7

ពបធាៃវិលហវភូ�វូ�ពែុពវ(1807–98)៖

« មបើ គាមន ្ ំណឃឹងល្អ នន ្ពរះ្្តីស្ មនារះ ការតបកបាក់ មោយ 

មសចក្តី សាលាប់ ្ឺជា ្បធានបទ រួយ នន ្បធានបទ ្ ៏ អាប់អួរ បំផុត 

ទាំងឡាយ ត្ល វា អាច ្តូវ យករក ស្ជឃឹង្ិត ប៉ុតន្ត ភាលារៗ 

មពលត្ល មយើង ទទួលបាន ្ ំណឃឹងល្អ និង មរៀន ពតី មគាលការណ៍ 

នន ្ ំមណើរ រស់ មឡើងវិញ មនារះ ភាពអាប់អួរ ទុក្ខ្ពួយ និង 

ការរងទុក្ខ ត្ល បណាដល រកពតី មសចក្តី សាលាប់ ្តូវបាន ្ កមចញ 

ភា្ម្ចើន បំផុត ។ . . . ្ំមណើរ រស់ មឡើងវិញ នន អ្កសាលាប់ បង្ហាញ ខលេលួន វា 

មៅពតីរុខ ្ ំនិត ត្ល ្តូវបាន បំភលេឺ របស់ រនុស្ស មហើយ ម្ មាន នូវ ្្ឃឹរះ ស្មាប់ វិញ្ញាណ របស់ 

ម្ បានស្មាក ។ មនារះ ្ ឺ ជា ឥរិយាបថ របស់ ពួក បរិសុទ្ធ សព្នថងៃមនរះ ។ មយើង រិន មៅក្នុង ទតី 

ងងឃឹត មទ ចំមពារះ បញ្ហា មនរះ មយើង ពិត ជា ្ ឃឹង មោយ ខលេលួន មយើង ថា ្ពរះ បាន មបើកសតរ្ង វា ្ ល់ 

មយើង មហើយ មយើង ពិត ជា យល់ ពតី មគាលការណ៍ នន ្ ំមណើរ រស់ មឡើងវិញ នន អ្ក សាលាប់ មហើយ 

ថា ្ំណឃឹងល្អ នាំរក នូវ ជតីវិត និង ភាពអរតៈ រកកាន់ ពនលេឺ » ។ 8

កំណត់ ចំណាំ
 1. Robert Aveson, “Leaves from the Journal of a Boy 

Emigrant,” Deseret News, តខ រិនា ។ 12, 1921, 4:7; 
មានមៅ ម្ហទំព័រ lds.org/churchhistory/library/pione
ercompanysearch ។

 2. ការបចពងៀៃរបស់ពបធាៃស្សនាេពក៖េ៉ូមសបស្ម៊៊ី� ( ឆ្នាំ 
2007 ) ទំព័រ 52 ។

 3. Joseph W. Young, Journal, នថងៃទតី 6 តខ រិនា ឆ្នា ំ1853, 
Church History Library, Salt Lake City, Utah; មាន មៅមលើ 
អិ៊នមធើរណិត មលើ ម្ហទំព័រ mormonmigration.lib.byu.edu ។

 4. Teachings of Presidents of the Church: Brigham 
Young ( ឆ្នាំ 1997 ) ទំព័រ 273 ។

 5. « សំបុ្ត រក ពតី នាយ្កុរ នាវា D. Jones មៅ អ្ក តកស្រួល 
នន Udgorn Seion, » មៅក្នុង Ronald D. Dennis, The 
Call of Zion: The Story of the First Welsh Mormon 

ខ្ងដ្្វង៖ប្រធាៃ
វិលហ្វវូឌវូឌប�ុព្វ។
ខ្ងដលើ៖ចអៃបឌូវ
ជិៃសុៃ។
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វិចល្ៀ្ពដាេចវើរ(1837–1920)ជាអ្កពតួសពតាេមែលប្ៃច�វើែំចណើរពីពបចទស

អង់ច្្ស្ ករែ្ឋៃូវចយ៉ាកស.រ.អា.ក្នុងឆានាំ1866៖

« វិលលេតី កូន ជាទតី ្សឡាញ់ បំផុត របស់ ខ្នុំ បាន ឈឺ ជា ទរងៃន់ 

អស់ មពញ រួយ យប់ រហូត ្ ល់ មមា៉ាង 7:30 នាទតី ្ពឃឹក មពល 

ត្ល ម្ ្តូវបាន មោរះតលង ពតី ការរងទុក្ខ មវទនា របស់ ម្ ។ សូរ 

្ពរះ ្បទានពរ ្ ល់ ្ពលឃឹង ្ ៏ ជា ទតី ្សឡាញ់ របស់ ម្ ។ ឱ ! ម្ 

រងទុក្ខ យា៉ាង ណា ។ ម្ បាន សាលាប់ មោយសារ រមទរះ របស់ មោក 

ផូលមធើរ បាន ខូច មៅមលើ ទួល មសនថ៍ អាន ក្នុង ្សុក មវនស៍វ៉ស 

្កុង មស៊៊ីរី ្បមទស អង់ម្លេស ។ ឱ ! ខ្នុំ ទួញយំ ចំមពារះ ទុក្ខមវទនា 

្៏ ធំមធង មនរះ ខាលាំងណាស់ ។ ឱ ! ្ពរះអមាចាស់ មអើយ សូរ ជួយ កូន 

មោយ ្ពរះមចសាដៅ របស់ ្ទង់ ផង ម្ើរ្តី កូន អាច ្ទាំ្ទ វា បាន តារតត ្ពរះហឫទ័យ របស់ 

្ទង់ ចុរះ មហើយ សូរ ្បទាន កមាលាំង ្ ល់ កូន ម្ើរ្តី កូន បម្រើ ្ទង់ ឲ្យ កាន់តត នថលេថ្វូ និង កាន់តត 

មសាមរះ្តង់ មហើយ សូរ ឲ្យ កូន អាច រស់មៅ ម្ើរ្តី មរៀបចំ មៅ ជួប ម្ ក្នុង ពិភព ត្ល កាន់តត 

រីករាយ និង កាន់តត ល្អ ្បមសើរ ជាង មនរះ ជារួយ នឃឹង ប្អវូន្សតី ជាទតី ្សឡាញ់ របស់ ម្ ្ ឺ 

មអលតីសសាតបត មា៉ារីអាន មហើយ មៅឯ ្ ំមណើរ រស់ មឡើងវិញ នន រនុស្ស សុចរិត សូរ ឲ្យ 

កូន អាច មៅទតី មនារះ ម្ើរ្តី ជួប ពួកម្ » ។ 9

ពបធាៃ�ភូមរៃសូស្ភូ(1814–1901)៖

« មៅក្នុង ជតីវិត ម្កាយ មយើង នឃឹង មាន រូបកាយ ត្ល មាន 

សិរី រុងមរឿង និង គាមន ជំងឺ និង មសចក្តី សាលាប់ មឡើយ ។  

គាមនអ្តី ្សស់សាអាត ្ ូចជា រនុស្ស មានាក់ ត្ល មៅក្នុង សាថានភាព 

នន ការរស់ មឡើងវិញ និង មាន សិរី រុងមរឿង មនារះ មឡើយ ។ 

គាមនអ្តី ត្ល ្ ួរ ឲ្យ ្សឡាញ់ ជាង ការ មៅក្នុង សាថានភាព មនរះ 

និង មាន ភរិយា និង កូនមៅ និង រិត្តភក្ិ របស់ មយើង ជារួយ មយើង 

មនារះមទ » ។ 10 ◼
ចែើ្្ីភាពង្េពសួលក្នុងការអាៃចនារះការពបកបការដាក់វណ្ណេុត្តិៃិងការសរចសរអក្រ�ំ្ ួេេំៃួៃពតូវប្ៃ

ច�វើបរាណីេក្្ម។

Emigration, vol. 2 ( ឆ្នាំ 1987 ), ទំព័រ 164–65; មាន មៅ 
ម្ហទំព័រ mormonmigration.lib.byu.edu ។

 6. Teachings of Presidents of the Church: John Taylor 
( ឆ្នាំ 2001 ) ទំព័រ 50–51 ។

 7. កំណត់មហតុ នន តអន្ឌូវ ជិនសុន នថងៃទតី 20 តខ សតីហា ឆ្នាំ 1866 
មៅក្នុង Journal History of The Church of Jesus Christ of 

Latter-day Saints, Oct. 8, 1866, Church History  
Library, Salt Lake City, Utah, ទំព័រ 6; មាន មៅ ម្ហទំព័រ  
lds.org/churchhistory/library/pioneercompany 
search ។

 8. Teachings of Presidents of the Church: Wilford 
Woodruff ( ឆ្នាំ 2004 ), ទំព័រ 82–83 ។

 9. Frank Driver Reeve, ed., London to Salt Lake  
City in 1866: The Diary of William Driver ( ឆ្នាំ 1942 ), 
ទំព័រ 42; មានមៅ ម្ហទំព័រ mormonmigration.lib 
.byu.edu ។

 10. ឡវូតរនសូ ស្វូ មៅ ក្នុង Conference Report តខ តុោ ឆ្នាំ 
1900 ទំព័រ 63 ។

ខ្ងសាដាំ៖ប្រធាៃ
�វូចរៃសូស្វូ។
ខ្ងដលើ៖វិដលលៀម
បដ្យដវើរ។
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18 លីអា្ូណា

ក្ននុង នារ ជា សាក្សតី មានាក់ ក្នុង ចំមណារ « ពួក សាក្សតី ពិមសស អំពតី ្ពរះនារ នន ្ពរះ្្តីស្ មៅ មពញ សព្ ក្នុង ពិភពមោក » ( ្. 

និង ស. 107:23 ) ខ្នុំ មជឿ ថា ខ្នុំ បម្រើ បាន ល្អ បំផុត ្បសិនមបើ ខ្នុំ បម្ងៀន និង មធ្ើ ទតីបនាទាល់ អំពតី ្ទង់ ។ ទតីរួយ ខ្នុំ អាច សួរ 

សំណួរ ្ ូចគានា មនរះ ត្ល មាន រ្ង មនារះ ្ទង់ បានសួរ ្ ល់ ពួក ផ្រិស៊៊ី ថា ៖ « មតើ អ្ករាល់ គានា ្ ិត ពតី ្ពរះ្្តីស្ ្ ូចមរ្ច ? មតើ 

្ទង់ ជា ្ពរះវង្ស អ្ក ណា ? » ( មា៉ាថាយ 22:42 ) ។

ខ្នុំ បាន ្ ិត ពតី សំណួរ ទាំងមនរះ ជាញឃឹកញាប់ មពល ត្ល ខ្នុំ ជួប ជារួយ ពួក អ្ក ្ ឃឹកនាំ រោឋាភិបាល និង និកាយ សាសនា មផ្សងៗ ។ 

អ្ក ខលេរះ ទទួល សារល់ ថា « ្ពរះមយស៊ូវ ជា ្្ូ បម្ងៀន ្ ៏ អសាចារ្យ » ។ អ្ក ខលេរះមទៀត ថា « ្ទង់ ជា ពយាការី មានាក់ » ។ អ្ក មផ្សងមទៀត ្ ឺ រិន 

សារល់ ្ទង់ មសារះ តតរ្ង ។ មយើង រិន ្ ួរ មានការ ភាញាក់មផ្អើល ខាលាំង មនារះ មទ ។ មទារះមបើ យា៉ាងមនារះ ក៏ មោយ ក៏ មាន រនុស្ស រួយ ចំនួន តូច 

ត្ល មាន មសចក្តី ពិត នន ្ ំណឃឹងល្អ ត្ល សាដៅរ មឡើងវិញ ត្ល មយើង មាន មនរះ ត្រ ។ សមាជិក នន សាសនាច្ក នន ្ពរះមយស៊ូវ្្តីស្ 

នន ពួក បរិសុទ្ធ នថងៃ ចុងម្កាយ ្ឺ មាន ចំនួន តិចតួច ប៉ុមណាណរះ ក្នុង ចំមណារ ពួក អ្ក ត្ល ្បកាស ថា ជា ពួក ្្តីសាទាន ។

សាថានភាព របស់ មយើង សព្នថងៃ មនរះ ្តូវបាន ទាយទុក ជារុន ជាម្ចើន សតវត្ស រកមហើយ មោយ នតីនហ្ ៖

« មហើយ មហតុការណ៍ បាន មកើត មឡើង ថា ខ្នុំ បាន មរើល មហើយ បាន ម�ើញ សាសនាច្ក នន កូនមចៀរ នន ្ពរះ មហើយ សមាជិក នន 

សាសនាច្ក មាន ចំនួន តិច ណាស់ . . . មទារះជា យា៉ាងណា ក៏ មោយ ្ង់តត ខ្នុំ បាន ម�ើញ ថា សាសនាច្ក នន កូនមចៀរ ត្ល ជា 

ពួក បរិសុទ្ធ របស់ ្ពរះ ក៏ មាន មៅ ពាសមពញ មលើ នផ្ តផន្តី ត្រ មហើយ អំណាច របស់ ពួកម្ មៅមលើ នផ្ តផន្តី មាន ចំនួន តូច ។ . . .

« មហើយ មហតុការណ៍ បាន មកើតមឡើង ថា ខ្នុំ នតីនហ្ បាន ម�ើញ ថា ្ពរះមចសាដៅ នន កូនមចៀរ នន ្ពរះ បានយាង ចុរះ រក សណឋាិត មលើ 

ពួក បរិសុទ្ធ ក្នុង សាសនាច្ក នន កូនមចៀរ មហើយ មលើ រា្ស្ត ត្ល មៅក្នុង មសចក្តី សញ្ញា នន ្ពរះអមាចាស់ ត្ល បាន ខាចាត់ខាចាយ មលើ នផ្ 

តផន្តី មហើយ ពួកម្ ្បោប់ អាវុធ មោយ មសចក្តី សុចរិត និង មោយ ្ពរះមចសាដៅ នន ្ពរះ មោយ សិរីល្អ ្ ៏ អសាចារ្យ » ( នតីនហ្ទតី1 14:12, 

14 ) ។

មសចក្តី សុចរិត មនារះ អំណាច មនារះ និង សិរីល្អ មនារះ—្បាក្ ណាស់ ្ឺ ្្ប់ ពរជ័យ ជាម្ចើន របស់ មយើង—្ឺ បានរក ពតី 

ចំមណរះ្ឃឹង របស់ មយើង អំពតី ្ពរះអមាចាស់ មយស៊ូវ្្តីស្ ពតី ការមគារព ្បតិបត្តិ និង ការ ឃ្ឹង្ុណ និង មសចក្តី ្សឡាញ់ របស់ មយើង 

ចំមពារះ ្ពរះអមាចាស់ មយស៊ូវ្្តីស្ ។

យដាេ ដអលយែើរ រ័សុល អិម. ណិលសុន

នៃ កូរ៉ុម នៃ ពួក សាវក ដប់ពីរ នាក់

ភសដែនុតាងែ៏ល្អបំផុតនៃការចគារពរបស់ចេើងេំចោរះ

ពពរះចេស៊ូវ្ឺការេក្ ំរូតា្ពទង់។

ឌបសកកម្ ៃិង ការបឌបមើ របស់ 

ទ្រះឡេស៊ូវទ្រីស្ទ

ពព
រះទ
យ
ស
៊ូវ ទ
ច
ញ
 ទៅ

 ភ
ូម
ិ ទប
ថ្
ន
រី ក
្នុង
 ទព
ល
 ល្

ងាច
 ឌ
ោ

យ
 ឌ
ច

ម
ស

៍ ធ
ីស

ុត





20 លីអា្ូណា

អំឡនុងមពល នន ការអា្ស័យ មៅ យា៉ាងខលេតី របស់ ្ទង់ មៅក្នុង 

ភាពរតរង សាលាប់ ្ពរះអង្គ សម្ង្ររះ សម្រច បាន នូវ មគាលបំណង ្ ៏ 

ធំ ពតីរ ។ មគាលបំណង រួយ ្ ឺ « កិច្ចការ [ របស់ ្ទង់ ] និង សិរីល្អ 

[ របស់ ្ទង់ ] —ម្ើរ្តី នាំ ឲ្យ មាន អរតភាព និង ជតីវិត ្ ៏ មៅ អស់កល្ 

ជានិច្ច ្ ល់ រនុស្ស » ( រ៉ូមស 1:39 ) ។ មគាលបំណង រួយ មទៀត 

្ទង់ បាន មាន បន្វូល មោយ សារ្្ញ ថា ៖ « ខ្នុំ បានមធ្ើ ្ ំរាប់ ទុកឲ្យ អ្ក 

រាល់ គានា មហើយ ម្ើរ្តី ឲ្យ អ្ក រាល់ គានា ្តាប់តារ ការ ត្ល ខ្នុំ បាន មធ្ើ ឲ្យ 

មនារះ » ( យ៉ូហាន 13:15 ) ។

មគាលបំណង ទតីរួយ របស់ ្ទង់ ្ឺ មយើង សារល់ ថា ជា ្ ង្វាយធួន ។ 

ការណ៍ មនរះ ជា មបសកករ្ម ្ ៏ រុងមរឿង របស់ ្ទង់ ក្នុង ជតីវិត រតរង សាលាប់ ។ 

្ពរះអមាចាស់ ត្ល បាន រស់ មឡើងវិញ បាន ្បទាន នូវ មសចក្តី តថលេង ពតី 

មបសកករ្ម របស់ ្ទង់ ចំមពារះ ្បជាជន អាមររិក ពតី បុរាណ ថា ៖

« មយើង បាន រក ឯ មោកិយ មនរះ ម្ើរ្តី មធ្ើ តារ ្ពរះហឫទ័យ នន 

្ពរះវរបិតា របស់ មយើង ពតីម្ពារះ ្ពរះវរបិតា របស់ មយើង ្ទង់ បាន ចាត់ ឲ្យ 

មយើង រក។

« មហើយ ្ពរះវរបិតា មយើង ្ទង់ បាន ចាត់ ឲ្យ មយើង រក ម្ើរ្តី ឲ្យ មយើង 

អាច ្តូវបាន មលើកមឡើង មលើ មឈើ ឆ្កាង មហើយ បនាទាប់ ពតី មយើង ្តូវបាន 

មលើកមឡើង មលើ មឈើ ឆ្កាង ្ឺ ្បមយាជន៍ ឲ្យ មយើង អាចទាញ នាំ ្្ប់ 

រនុស្ស ទាំងអស់ ឲ្យ រករក មយើង » ( នតីនហ្ទតី3 27:13–14 ) ។

ក្នុង ការ បន្ត មទសនកថា របស់ ្ទង់ ្ទង់ បាន មបើក សតរ្ង នូវ 

មគាលបំណង ទតីពតីរ របស់ ្ទង់—្ឺ ម្ើរ្តី មធ្ើ ជា ្ពរះអង្គ ្ ំរូ របស់ 

មយើង ៖ « អ្ក រាល់ គានា សារល់ ការណ៍ ទាំងឡាយ ត្ល អ្ក រាល់គានា 

្តូវមធ្ើ . . . ត្ិត កិច្ចការ ទាំងឡាយ ត្ល អ្ក រាល់ គានា បាន ម�ើញ មយើង 

មធ្ើ យា៉ាងណា មនារះ អ្ក រាល់ គានា ្តូវ មធ្ើ យា៉ាង មនារះ ត្រ » ( នតីនហ្ទតី3 

27:21 ) ។

ខ្នុំ បាន កំណត់ន័យ ឲ្យ មគាលបំណង ទតីរួយ របស់ ្ទង់ ថា ជា  

ចបសកក្្មរបស់ពទង់។  ចំមពារះ មគាលបំណង ទតីពតីរ របស់ ្ទង់ ខ្នុំ ចង់ 

កំណត់ ថា ជា ការបចព្ើរបស់ពទង់។ ចូរ មយើង រំឭក មឡើងវិញ នូវ ធាតុផ្សំ 

ទាំងពតីរ មនរះ នន ជតីវិត របស់ ្ទង់—មបសកករ្ម របស់ ្ទង់ និង ការបម្រើ 

របស់ ្ទង់ ។

យរែសកកម្ម ររែស់ ព្រះយេស៊ូវព្រីស្ទ—ែគ្វាេធួន

មបសកករ្ម របស់ ្ទង់ ្  ឺ្ ង្វាយធួន ។ មបសកករ្ម មនារះ ្ ជឺា របស់ 

្ទង់ តត មានាក់ បុ៉មណាណរះ ។ មោយ បាន ្បសូត រក ជារួយ នឃឹង មាតា ត្ល 

មាន ភាពរតរងសាលាប់ និង បិតា ត្ល អរតៈ មនារះ ្ទង់ ជា អង្គ តត រួយ 

្ត់ ត្ល អាច ោក់ ជតីវិត ្ទង់ ចុរះ មោយ ស្ម័្ ្ ្ពរះទ័យ និង អាច យក 

រកវិញ បាន ( សូរមរើល យូ៉ហាន 10:14–18 ) ។ លទ្ធផល ្  ៏រុងមរឿង 

នន ្ ង្វាយធួន របស់ ្ទង់ ្ឺ គាមន ទតី បំផុត និង អស់កល្ ជានិច្ច ។ 

្ទង់ បាន ្ ក មចញ នូវ ្ទនិច នន មសចក្តី សាលាប់ និង បានមធ្ើ ឲ្យ មសចក្តី 

មសាកមៅ នន មសចក្តី សាលាប់ ្គាន់តត ជា ការបមណាដរះ អាសន្ ( សូរមរើល 

កូរិនថូស ទតី1 15:54–55 ) ។ ការទទួល ខុស្តូវ របស់ ្ទង់ ស្មាប់ 

្ង្វាយធួន ្ឺ ្តូវបាន ្ ឃឹង តំាងពតីរុន ការបងកបមងកើត និង ការ ធាលាក់ រក 

រលេម៉រះ ។ វា រិន ្តឃឹរតត ផ្ល់ នូវ ្ មំណើរ រស់ មឡើងវិញ និង អរតភាព ្ ល់ 

រនុស្ស ជាតិ ទំាងអស់ បុ៉មណាណរះ មទ បុ៉តន្ត វា ក៏ មធ្ើ ឲ្យ មយើង អាច ទទួល បាន 

ការអត់មទាស ្ ល់ អំមពើ បាប របស់ មយើង ផងត្រ—្ឺ មោយ លក្ខខណ្ 

ត្ល ្ទង់ បមងកើត មឡើង ។ មហតុ ្ មូចានារះ មហើយ ្ង្វាយធួន របស់ ្ទង់ មបើក 

ផលេវូវ ត្ល មយើង អាច រួបរួរ ជារួយ ្ទង់ និង ្កុរ្្ួសារ មយើង រ្ងមទៀត 

អស់កល្ ជានិច្ច ។ ការសង ឃ្ឹរ មៅ នថងៃ អនា្ត មនរះ មយើង ចាត់ ថា ជា 

ជតីវិត ្  ៏មៅ អស់កល្ ជានិច្ច—ជា អំមណាយ ្  ៏អសាចារ្យ បំផុត របស់ ្ពរះ 

្ល់ រនុស្ស ( សូរមរើល ្. និង ស. 14:7 ) ។

គាមន នរណា មានាក់ មផ្សងមទៀត អាច មធ្ើ ្ ង្វាយធួន បាន មឡើយ ។ 

គាមន រនុស្ស ណា មផ្សងមទៀត សូរ្តី តត ជារួយ នឃឹង ្ទព្យសរ្ត្តិ និង 

អំណាច ្ ៏ ម្ចើន បំផុត ក៏ មោយ ក៏ រិន អាច សម្ង្ររះ ្ពលឃឹង រួយ បាន 

ត្រ—្ឺ រិន អាច សូរ្តី តត ្ពលឃឹង ខលេលួនឯង ផ្ទាល់ ( សូរមរើល មា៉ាថាយ 

19:24–26 ) ។ មហើយ គាមន បុ្្គល ណា មផ្សងមទៀត នឃឹង ្តូវបាន ត្រូវ ឬ 

អនុញ្ញាត ឲ្យ បង្វូរ ្ រ ស្មាប់ មសចក្តី សម្ង្ររះ ្ ៏ អស់កល្ ជានិច្ច នន 

រនុស្ស មោក ណា មានាក់ មផ្សង មទៀត បាន មឡើយ ។ ្ពរះមយស៊ូវ បាន មធ្ើ វា 

« រួយ ្ ង ្ ឺ សម្រច » ( មហម្ពើរ 10:10 ) ។

ថ្តីមបើ ្ ង្វាយធួន ្តូវបាន សម្រច មៅ សរ័យ នន ្ពរះ្រ្ពតីរ សញ្ញា 

ថ្មតី ក៏ មោយ ក៏ ្ពឃឹត្តិការណ៍ នានា មៅក្នុង ្គា ទាំងឡាយ ក្នុង ្ពរះ្រ្ពតីរ 

សញ្ញាចាស់ បាន ្បាប់ ជារុន ពតី សារៈសំខាន់ របស់ ្ ង្វាយធួន ជា 

ញឃឹកញាប់ ផងត្រ ។ អ័ោរ និង មអវា៉ ្តូវបាន បញ្ជា ឲ្យ ថា្យ ជា 

យ្្ញបូជា ត្ល ទុកជា « និរិត្តរូប អំពតី ការបូជា នន ្ពរះរាជបុ្តា បមងកើត 

តត រួយ នន ្ពរះវរបិតា » ( រ៉ូមស 5:7 ) ។ មោយ រមបៀប ណា ? មោយ 

ការ បង្វូរ ្ រ ។ ពតី បទពិមសាធន៍ ផ្ទាល់ របស់ ពួកម្ ពួកម្ បាន 

បញ្ជាក់ ្ ល់ បទ្រ្ពតីរ ថា « ជតីវិត នន រូបសាច់ មនារះ មៅ ក្នុង ្ រ » 

( មលវីវិន័យ 17:11 ) ។

្្ូមពទ្យ ទាំងឡាយ ្ ឃឹង ថា មពលណា ត្ល ្ រ ឈប់ ហូរ 

មៅ កាន់ សរីរាង្គ រួយ មនារះ ចាប់មផ្ើរ មាន បញ្ហា មហើយ ។ ្បសិនមបើ 

្រ ត្ល ហូរ មៅ មជើង មាខាង ្តូវ រាំងស្រះ មនារះ ្ ំមៅ រលួយ អាច 

មកើត មឡើង ។ ្បសិនមបើ លំហូរ ្ រ មៅកាន់ ខួរកបាល ្តូវ បាន 

ប្្ឈប់ មនារះ អាចមកើតមាន នូវ ការោច់ សរនស្រ ក្នុង ខួរកបាល ។ 

្បសិនមបើ ្ រ ហូរ ខុស ្ប្កតតីតារ សរនស ្ រ មបរះ្ូង មនារះ 

អាចមកើត មាន មរា្ គាំង មបរះ្ូង ។ មហើយ ្បសិនមបើ រិនអាច ឃ្ត ់

ការហូរ្រ បាន មទ មនារះមសចក្តី សាលាប់ នឃឹង មកើត មាន ។

អ័រោរ មអវា៉ និង កូនមៅ ជំនាន់ បន្តៗ មទៀត បាន មរៀន ថា 
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មពលណា ត្ល ពួកម្ បង្វូរ ្ រ ពតី សត្ រួយ មនារះ ជតីវិត វា ្តូវបាន ប្្ចប់ មហើយ ។ ស្មាប់ 

ពិធតី យ្្ញបូជា របស់ ពួកម្ រិនតរន សត្ ណាក៏ប្ៃ មនារះមទ ។ វា ្តូវតត ជា កូន ្ ំបូង ត្ល 

មកើត ពតី ហ្វូង សត្ មហើយ ជា សត្ រួយ ត្ល គាមន ្បឡាក់ អ្តី មឡើយ ( សូរមរើល និក្ខរនំ 

12:5 ជា ឧទាហរណ៍ ) ។ ត្រូវការ ទាំងមនរះ ក៏ ជា តំណាង នន ការពិលករ្ម មៅ ទតីបំផុត របស់ 

កូនមចៀរ ត្ល គាមន ្បឡាក់ អ្តី មសារះ នន ្ពរះ ។

អ័ោរ និង មអវា៉ ្តូវបាន ្បទានឲ្យ នូវ បទប្្ញត្តិ រួយ ថា ៖ « មហតុ្ូមច្រះ 

 មហើយ អ្ក នឃឹង ្តូវ មធ្ើ អ្តីៗ ទាំងអស់ ត្ល អ្ក មធ្ើ មោយ នូវ ្ពរះនារ នន ្ពរះរាជបុ្តា មហើយ 

អ្ក ្តូវ ត្បចិត្ត មហើយ អំពាវនាវ ្ ល់ ្ពរះ មោយ នូវ ្ពរះនារ នន ្ពរះរាជបុ្តា ជា មរៀង ្ រាប 

រហូត តមៅ » ( រ៉ូមស 5:8 ) ។ តាំងពតី នថងៃ មនារះ រក ្ ល់ កាល ្ ៏ ខ្ពង់ខ្ពស់ បំផុត ការបូជា 

សត្ បន្ត ជា ្ ំរូ និង ជា ្សមមាល នន ្ ង្វាយធួន មៅ ទតីបំផុត នន ្ពរះរាជបុ្តា  

របស់ ្ពរះ ។

មពល ្ ង្វាយធួន ្តូវបាន សម្រច ការបូជា ្ ៏ អសាចារ្យ និង ចុង ម្កាយ មនារះ បានបំមពញ 

្ល់ ចបាប់ រ៉ូមស ( សូរមរើល អាលមា៉ា 34:13–14 ) និង ប្្ចប់ ការអនុវត្តន៍ នន ការបូជា 

សត្ ត្ល បាន បម្ងៀន ថា « ជតីវិត នន រូបសាច់ មនារះ មៅ ក្នុង ្ រ » ( មលវីវិន័យ 

17:11 ) ។ ្ពរះមយស៊ូវ បាន ពន្យល់ ពតី រមបៀប ត្ល ធាតុ នន ការបូជា ពតី បុរាណ ្តូវបាន ជំនួស 

មោយ ្ ង្វាយធួន វិញ និង ្តូវបាន រំឭក ជា តំណាង មោយ ពិធតី សា្ការ៉ង់ ។ សូរ កំណត់ 

ចំណាំ រ្ងមទៀត មលើ មសចក្តី មយាង មៅ ជតីវិត សាច់ និង ្រ ៖

« មនារះ ្ពរះមយស៊ូវ មាន បន្វូល មៅ ពួកម្ ថា ្បាក្ តរន ខ្នុំ ្បាប់ អ្ក រាល់ គានា ជា ្បាក្ 

ថា មបើ អ្ក រាល់ គានា រិន ពិសា សាច់ មហើយ រិន ផឃឹក ្ រ របស់ កូន រនុស្ស មនារះ អ្ក រាល់ គានា 

គាមន ជតីវិត មៅ ក្នុង ខលេលួន មទ ។

« អ្កណា ត្ល បរិមភា្ សាច់ និង ្រ របស់ ខ្នុំ មនារះ មាន ជតីវិត ្ ៏ មៅ អស់កល្ ជានិច្ច 

មហើយ ខ្នុំ នឃឹង ឲ្យ អ្ក មនារះ រស់មឡើង វិញ មៅ នថងៃ ចុង បំផុត » ( យ៉ូហាន 6:53–54 ) ។

មោយសារ ្ ង្វាយធួន នន ្ពរះមយស៊ូវ្្តីស្ មនារះ រនុស្ស មោក ទាំងអស់—មទារះ 

ម្ចើន យា៉ាងណា ក៏ មោយ—នឃឹង បាន ម្បាសមោរះ ។ ្ពរះអង្គ សម្ង្ររះ បាន ចាប់មផ្ើរ បង្វូរ 

្ពរះមោហិត របស់ ្ទង់ ស្មាប់ រនុស្សមោក ទាំងអស់ គានា រិនតរន មៅមលើ មឈើឆ្កាង 

មនារះមទ ប៉ុតន្ត បាន ចាប់មផ្ើរ តាំងពតី មៅក្នុង សួនចបារ ត្តមសមា៉ានតី ។ មៅ ទតីមនារះ ្ទង់ 

បាន យក ោក់ មលើ ្ពរះអង្គ ្ទង់ នូវ ទរងៃន់ នន អំមពើ បាប របស់ រនុស្ស ទាំងអស់ ត្ល នឃឹង 

ធាលាប់ រស់មៅ ។ មៅម្ការ បន្នុក ្ ៏ ធងៃន់ មនារះ ្ទង់ បាន ហូរ ្ពរះមោហិត ពតី ្្ប់ រន្ធ មញើស 

( សូរមរើល ្. និង ស. 19:18 ) ។ ការឈឺចាប់ ត្ល រិន អាច ពណ៌នា បាន នន ្ ង្វាយធួន 

្តូវបាន ប្្ចប់ សព្្្ប់ មៅមលើ មឈើឆ្កាង ្តង់ កាលវា៉រី ។

សារៈសំខាន់ នន ្ ង្វាយធួន ្តូវបាន ពណ៌នា សមង្ខប មោយ ពយាការី យ៉ូតសប ស្ម៊៊ីធ ។ 

មោក បាន មាន ្បសាសន៍ ថា « មគាលការណ៍ ្ ៏ សំខាន់ នន សាសនាច្ក របស់ មយើង ្ឺជា 

ទតីបនាទាល់ នន ពួក សាវក និង ពួក ពយាការី អំពតី ្ពរះមយស៊ូវ្្តីស្ ថា ្ទង់ បានសុ្ត ្តូវបាន 

កប់ មហើយ បានរស់ មឡើងវិញ មៅ នថងៃ ទតីបតី មហើយ បាន យាង មឡើង មៅ សាថានសួ្៌ មហើយ មរឿង 

មផ្សងមទៀត ត្ល ទាក់ទង នឃឹង សាសនា របស់ មយើង ្ឺជា មរឿង បនាទាប់ បន្សំ មៅ នឃឹង មរឿង មនរះ 

ប៉ុមណាណរះ » ។ 1

មោយ មាន សិទ្ធិ អំណាច មនារះ និង មោយ ការ្ឃឹង្ុណ ្ ៏ ្ជាលម្រៅ ខ្នុំ បម្ងៀន និង 

តថលេង ទតីបនាទាល់ យា៉ាង ្ ូមចានារះ អំពតី ្ទង់ ។



22 លីអា្ូណា

ការរែយពមើ ររែស់ ព្រះយេស៊ូវព្រីស្ទ—ព្រះអង្គ ្ ំរូ

មគាលបំណង ្  ៏អស់កល្ ទតីពតីរ របស់ ្ពរះអមាចាស់ មៅក្នុង ជតីវិត រតរង 

សាលាប់ ្ឺ ម ើ្រ ត្ី បម្រើ ជា ្ រូំ រួយ ស្មាប់ មយើង ។ ជតីវិត ្  ៏ជា ្ រូំ របស់ ្ទង់ 

្តូវបាន ចាត់ទុក ថា ជា ការបម្រើ ក្នុង ភាព រតរង សាលាប់ របស់ ្ទង់ ។ វា 

រួរមាន ការបម្ងៀន មរឿង ម្បៀបមធៀប និង មទសនកថា ទំាងឡាយ 

របស់ ្ទង់ ។ វា រួរ ប ្្ចវូល ទំាង អព្ភវូតមហតុ មសចក្តី មរតាតា ករុណា និង 

មសចក្តី អត់ធ្មត់ របស់ ្ទង់ ចំមពារះ កូនមៅ រនុស្ស ( សូរមរើល នតីនហ្ទតី1 

19:9 ) ។ វា រួរ ទំាង ការម្បើ្ បាស់ នូវ សិទ្ធ ិអំណាច បព្ជិតភាព ្  ៏

មពារមពញ មោយ មសចក្តី មរតាតា ករុណា របស់ ្ទង់ ។ វា រួរ ទំាង មសចក្តី 

តូច ចិត្ត ្  ៏សុចរិត របស់ ្ទង់ មពលត្ល ្ទង់ បាន កាត់មទាស អំមពើ បាប 

( សូរមរើល រូ៉រ 8:3 ) និង មពលត្ល ្ទង់ ផ្កាប់ តុ នន ពួក អ្ក ប្វូរ ្បាក់ 

( សូរមរើល មា៉ាថាយ 21:12 ) ។ វា ក៏ រួរ ប ្្ចវូល ទំាង ការឈឺចាប់ ក្នុង 

្ពរះហឫទ័យ របស់ ្ទង់ ផងត្រ ។ ្ទង់ ្តូវ ម្ ចំអក វាយ និង រិន 

ទទួល សារល់ មោយ ្បជារា្ស្ត របស់ ្ទង់ ផ្ទាល់ ( សូរមរើល រូ៉សាយ 

15:5 )—រហូត ្ ល់ ថានាក់ ្តូវ ក្ត់ មោយ សិស្ស មានាក់ របស់ ្ទង់ និង ្តូវ 

ប្ិមសធ មោយ សិស្ស មានាក់ មផ្សងមទៀត ( សូរមរើល យូ៉ហាន 18:2–3, 

25–27 ) ។

មទារះបតី ជា ទមង្ើ ត្ល ្ទង់ បាន មធ្ើ អំឡនុង ការបម្រើ របស់ ្ទង់ ល្អ 

្បនព យា៉ាងណា ក៏ មោយ ក៏ ការណ៍ ទាំងមនារះ រិន បាន ជា និង មៅតត 

រិនតរន ជា ការណ៍ ្ ៏ ពិមសស ត្ល មាន ចំមពារះ តត ្ទង់ រួយ អង្គ មនារះ 

មទ ។ ពំុមាន នូវ ការកំណត់ ចំមពារះ ចំនួន នន រនុស្ស ត្ល អាច មធ្ើ តារ 

្ំរូ របស់ ្ពរះមយស៊ូវ មនារះមទ ។ ទមង្ើ ្សម្ៀង គានា មនរះ ្តូវបាន មធ្ើ មឡើង 

មោយ ពួក ពយាការី និង ពួក សាវក របស់ ្ទង់ និង អ្ក មផ្សងៗ មទៀត ក្នុង 

ចំមណារ ពួក អ្ក បម្រើ របស់ ្ទង់ ត្ល មាន សិទ្ធិ អំណាច ។ រនុស្ស 

ជាម្ចើន បាន តស៊ូ នូវ ការមធ្ើ ទុក្ខ បុកមរ្ញ ម្ើរ្តី ្ទង់ ( សូរមរើល 

មា៉ាថាយ 5:10; នតីនហ្ទតី3 12:10 ) ។ ក្នុង ជំនាន់ របស់ មយើង អ្ក 

សារល់ បងប្អវូន ្បុស្សតី ត្ល បាន ពុរះពារ ពយាយារ យា៉ាង មសាមរះ អស់ 

ពតី ចិត្ត—មទារះ លំបាក យា៉ាងណា ក៏ មោយ—ម្ើរ្តី មធ្ើ តារ ្ ំរូ របស់ 

្ពរះអមាចាស់ ។

ការណ៍ មនារះ ្ ឺ វា ្តូវ តបប ្ ូមចានារះ មហើយ ។ មនារះ មហើយ ្ ឺ ជា មសចក្តី 

សង្ឃឹរ របស់ ្ទង់ ចំមពារះ មយើង ។ ្ពរះអមាចាស់ បាន សុំ មយើង ឲ្យ មធ្ើ តារ 

្ំរូ ្ទង់ ។ ការអំពាវនាវ របស់ ្ទង់ ្ ឺ ចបាស់ ្ ូច ត្វូង ្្តីសាទាល់ ។

•  « មតើ អ្ក រាល់ គានា ្ ួរ មធ្ើ ជា រនុស្ស តបបណា មៅ ? . . . ្តូវ ឲ្យ 

បាន ្ ូច ជា មយើង » ( នតីនហ្ទតី3 27:27; សូរមរើល ផងត្រ 

នតីនហ្ទតី3 12:48 ) ។

•  « ចូរ រកតារ ខ្នុំ ខ្នុំ នឃឹង តាំង អ្ក ឲ្យ ជា អ្ក មនសាទ រនុស្ស វិញ » 

( មា៉ាថាយ 4:19 ) ។

•  « ខ្នុំ បាន មធ្ើ ត្មាប់ ទុក ឲ្យ អ្ក រាល់ គានា មហើយ ម្ើរ្តី ឲ្យ អ្ក រាល់ 

គានា ្តាប់ តារ ការ ត្ល ខ្នុំ បាន មធ្ើ ឲ្យ មនារះ » ( យ៉ូហាន 13:15; 

សូរមរើល ផងត្រ យ៉ូហាន 14:6 ) ។

បទ្រ្ពតីរ ទាំងមនរះ និង បទ្រ្ពតីរ ្សម្ៀង មនរះ ពុំ បាន ្តូវ កត់្តា ទុក 

ជា មយាបល់ មនារះ មទ ។ វា ជា បង្រប់ ្ ៏ ចាំបាច់ ្តូវ មធ្ើ ! មយើង ្តូវ មធ្ើ តារ 

្ំរូ របស់ ្ទង់ !

ម្ើរ្តី ស្រប ស្រួល មសចក្តី ្បាថានា របស់ មយើង ឲ្យ មធ្ើ តារ ្ទង់ 

្បតហល ជា មយើង អាច ពិចារណា មៅមលើ ចំណុច ្បាំ យា៉ាង នន ជតីវិត របស់ 

្ទង់ ត្ល មយើង អាច យក ្ ំរូ តារ ។

ដសែក្បីបសឡាញ់

្បសិនមបើ ខ្នុ ំសួរ ថា មតើ លក្ខណៈ សរ្ត្ត ិរួយ ណា នន ជតីវិត របស់ ្ទង់ 

ត្ល អ្ក នឃឹង រកម�ើញ រុនម្ មនារះ ខ្នុ ំ្ តិ ថា អ្ក ្បតហល ជា និយាយ ថា 

លក្ខណៈ សរ្ត្ត ិនន មសចក្តី ្សឡាញ់ របស់ ្ទង់ ។ មនារះ រួរ ប ្្ចវូល ទំាង 

មសចក្តី អាណិត អាសូរ មសចក្តី មរតាតា មសចក្តី សប ន្ុរស ការលរះបង់ 

ការអត់មទាស មសចក្តី ករុណា មសចក្តី យុត្តធិរ៌ របស់ ្ទង់ និង ម្ចើន 

តថរមទៀត ។ ្ពរះមយសូ៊វ ្សឡាញ់ ្ពរះវរបិតា និង ្ពរះមាតា របស់ ្ទង់ 

( សូរមរើល យូ៉ហាន 19:25–27 ) ។ ្ទង់ ្សឡាញ់ ្កុរ្្ួសារ និង 

ពួក បរិសុទ្ធ របស់ ្ទង់ ( សូរមរើល យូ៉ហាន 13:1; តថសសាឡវូនតីច ទតី2 

2:16 ) ។ ្ទង់ ្សឡាញ់ អ្ក មាន បាប តត ពំុ បាន មលើកតលង អំមពើ បាប 

មនារះមទ ( សូរមរើល មា៉ាថាយ 9:2; ្. និង ស. 24:2 ) ។ មហើយ ្ទង់ 

បាន បម្ងៀន មយើង ពតី រមបៀប ត្ល មយើង អាច បង្ហាញ មសចក្តី ្សឡាញ់ 

របស់ មយើង ចំមពារះ ្ទង់ ។ ្ទង់ បាន មាន បន្វូល ថា « មបើ អ្ក រាល់ គានា 

្សឡាញ់ ខ្នុ ំចូរ កាន់តារ ប ្្ញត្ត ិរបស់ ខ្នុ ំចុរះ » ( យូ៉ហាន 14:15 ) ។ 

បនាទាប់រក ម ើ្រ ត្ី ្ សូ បញ្ជាក់ ថា មសចក្តី ្សឡាញ់ របស់ ្ទង់ ពំុតរន 

គាមៃពពំមែៃ មនារះ ្ទង់ បាន បតន្ថរ ថា « មបើ អ្ក រាល់ គានា កាន់តារ ប ្្ញត្ត ិខ្នុំ 

មនារះ នឃឹង មៅ ជាប់ ក្នុង មសចក្តី ្សឡាញ់ របស់ ខ្នុ ំ្ូច ជា ខ្នុ ំបាន កាន់តារ 

ប ្្ញត្ត ិនន ្ពរះវរបិតា ខ្នុ ំមហើយ ក៏ មៅ ជាប់ ក្នុង មសចក្តី ្សឡាញ់ របស់ 

្ទង់ ត្រ » ( យូ៉ហាន 15:10; សូរមរើល ផងត្រ ្. និង ស. 95:12; 

124:87 ) ។

ការបង្ហាញ រួយ មទៀត នន មសចក្តី ្សឡាញ់ របស់ ្ពរះអង្គ សម្ង្ររះ 

្ឺ ការបម្រើ របស់ ្ទង់ ។ ្ទង់ បាន បម្រើ ្ពរះវរបិតា ្ទង់ មហើយ ្ទង់ 

បាន បម្រើ ្បជាជន ត្ល ្ទង់ បាន រស់មៅ និង បាន មធ្ើការ ជារួយ ។ 

មយើង ្តូវ មធ្ើ តារ ្ ំរូ របស់ ្ទង់ តារ រមបៀប ទាំងពតីរ មនរះ ។ មយើង ្តូវ បម្រើ 

្ពរះ « ម្ើរ តារ ្្ប់ ទាំង ផលេវូវ របស់ ្ទង់ មហើយ ឲ្យ ្សឡាញ់ ្ទង់ » 

( មចាទិយកថា 10:12; សូរមរើល 11:13; យ៉ូមស្ 22:5; ្. និង ស. 

20:31; 59:5 ) ។ មហើយ មយើង ្តូវ ្សឡាញ់ អ្ក ជិតខាង មយើង មោយ 

ការបម្រើ ពួកម្ ( សូរមរើល កាឡាទតី 5:13; រ៉ូសាយ 4:15–16 ) ។ 
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មយើង ចាប់មផ្ើរ ជារួយ ្កុរ្្ួសារ មយើង ។ មសចក្តី ្សឡាញ់ យា៉ាង ្ជាលម្រៅ ត្ល 

ចងភាជាប់ ឪពុកមាដៅយ មៅ នឃឹង កូនមៅ របស់ ពួកម្ ្ឺ ្តូវបាន បមងកើត មឡើង មោយ ការបម្រើ ្ ល់ 

ពួកម្ ក្នុង ្គា ត្ល ពួកម្ មៅ ក្នុង បន្នុក ។ ម្កាយរក មៅក្នុង ជតីវិត កូនមៅ ត្ល យកចិត្ត 

ទុកោក់ នឃឹង ករណតីកិច្ច របស់ ខលេលួន អាច មាន ឱកាស ក្នុង ការតបស្ង មសចក្តី ្សឡាញ់ មនារះ 

វិញ មពលត្ល ពួកម្ បម្រើ ឪពុកមាដៅយ ជរា របស់ ពួកម្ ។

ពិធបី្ររិសុទ្ធទាំងឡាយ

ចំណុច ទតីពតីរ នន ជតីវិត ្ ៏ ្ ួរ ឲ្យ យក ្ ំរូ តារ របស់ ្ពរះអង្គ សម្ង្ររះ ្ឺ ការសងកត់ បញ្ជាក់ 

របស់ ្ទង់ មៅមលើ ពិធតីបរិសុទ្ធ ្ ៏ ពិសិ្្ឋ ទាំងឡាយ ។ អំឡនុង មពល នន ការបម្រើ ក្នុង ជតីវិត រតរង 

សាលាប់ របស់ ្ទង់ ្ទង់ បាន បង្ហាញ នូវ សារៈសំខាន់ នន ពិធតី បរិសុទ្ធ នន មសចក្តី សម្ង្ររះ ។ ្ទង់ 

ទទួល  បុណ្យ ្ជរុជ ទឃឹក ពតី យូហាន មៅក្នុង ទមនលេ យ័រោន់ ។ សូរ្តីតត យ៉ូហាន បាន សួរថា 

« មហតុអ្តី ? »

្ពរះមយស៊ូវ បាន ពន្យល់ ថា « ត្ិត ្ ួរ ឲ្យ ចេើង មធ្ើ សម្រច តារ ្្ប់ ទាំង មសចក្តី សុចរិត 

យា៉ាង ្ ូមច្រះ » ( មា៉ាថាយ 3:15; ការសងកត់ បញ្ជាក់ ្តូវបាន បតន្ថរ ) ។ រិន្តឃឹរតត ពិធតី 

បរិសុទ្ធ មទ ត្ល ចាំបាច់ មនារះ ប៉ុតន្ត ្ ំរូ ត្ល បាន ោក់ មោយ ្ពរះមយស៊ូវ និង យ៉ូហាន ក៏ 

ចាំបាច់ ផងត្រ ។

ម្កាយរក ្ពរះអមាចាស់ បាន បម្ងៀន ពតី ពិធតី បរិសុទ្ធ នន ពិធតី សា្ការ៉ង់ ។ ្ទង់ បាន 

ពន្យល់ ពតី តំណាង នន សា្ការ៉ង់ មហើយ បាន មធ្ើ ការតចក តំណាង ្ ៏ ពិសិ្្ឋ មនរះ មៅ សិស្ស 

របស់ ្ទង់ ( សូរមរើល មា៉ាថាយ 26:26–28; មា៉ាកុស 14:22–24; លូកា 24:30 ) ។

្ពរះវរបិតាសួ្៌ របស់ មយើង បាន ្បទាន ការតណនាំ ផងត្រ អំពតី ពិធតី បរិសុទ្ធ ទាំងឡាយ ។ 

្ទង់ បាន មាន បន្វូល ថា ៖ « មនារះ អ្ក រាល់ គានា ្តូវតត បាន មកើត រ្ងមទៀត មៅក្នុង ន្រ 

សាថានសួ្៌ មោយសារ ទឃឹក និង មោយសារ ្ពរះវិញ្ញាណ មហើយ ្តូវបាន សមាអាត មោយសារ 

្រ ្ឺ ជា ្ពរះមោហិត នន ្ពរះរាជបុ្តា បមងកើត តតរួយ របស់ មយើង យា៉ាងមនារះ ត្រ 

្បមយាជន៍ ឲ្យ អ្ក អាច បាន តញក ជា បរិសុទ្ធ មចញពតី អស់ ទាំង អំមពើបាប មហើយ មាន មសចក្តី 

អំណរ ចំមពារះ ្ពរះបន្វូល អំពតី ជតីវិត ្ ៏ មៅ អស់កល្ ជានិច្ច មៅ នា មោកិយ មនរះ និង ជតីវិត ្ ៏ មៅ 

អស់កល្ ជានិច្ច មៅ ឯ នា បរមោក ្ឺជា សិរីល្អ ្ ៏ មៅ អរតៈ » ( រ៉ូមស 6:59 ) ។

អំឡនុងមពល នន ការបម្រើ ក្នុង ជតីវិត បនាទាប់ ពតី ការសុ្ត របស់ ្ទង់ ពិធតី បរិសុទ្ធ ត្ល កាន់តត 

ខ្ពង់ខ្ពស់ ជាងរុន នន ភាពមលើក តមរកើង មឡើង ្តូវបាន មបើក សតរ្ង ( ្. និង ស. 124:40–

42 ) ។ ្ទង់ បាន ្បទាន ្ពរះវិហារ បរិសុទ្ធ របស់ ្ទង់ ស្មាប់ ពិធតី បរិសុទ្ធ ទាំងមនរះ ។ ក្នុង 

ជំនាន់ របស់ មយើង ការោង ការោបម្បង និង អំមណាយទាន ពិសិ្្ឋ ្តូវបាន ផ្ល់ មៅ 

បុ្្គល ទាំងឡាយ ត្ល បាន មរៀបចំ ខលេលួន យា៉ាង ្តឃឹរ្តូវ ( សូរមរើល ្. និង ស. 105:12, 18, 

33; 110:9; 124:39 ) ។ មៅក្នុង ្ពរះវិហារ បរិសុទ្ធ បុ្្គល មានាក់ អាច ផសារភាជាប់ ជារួយ សាវារតី 

ឬ ភរិយា ជារួយ ជតី្ូនជតីតា និង ជារួយ កូនមៅ ( សូរមរើល ្. និង ស. 132:19 ) ។ 

មោក្្ូ របស់ មយើង ្ឺ ជា ្ពរះ នន ្កិត្យវិន័យ និង នន រមបៀប មរៀបរយ ( សូរមរើល ្. និង ស. 

132:18 ) ។ ការមផ្ដៅត របស់ ្ទង់ មៅមលើ ពិធតី បរិសុទ្ធ ្ឺជា តផ្ក ្ ៏ មាន ្ពរះមចសាដៅ នន ្ ំរូ របស់ 

្ទង់ ចំមពារះ មយើង ។

ការអធិសាឋាៃ

ចំណុច ទតីបតី នន ការបម្រើ ្ ៏ ្ ំរូ របស់ ្ពរះអមាចាស់ ្ ឺ ការអធិសាឋាន ។ ្ពរះមយស៊ូវ បាន 

អធិសាឋាន មៅកាន់ ្ពរះវរបិតា របស់ ្ទង់ ត្ល ្ ង់ មៅ សាថានសួ្៌ មហើយ ក៏ បម្ងៀន មយើង ពតី 
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រមបៀប អធិសាឋាន ផងត្រ ។ មយើង ្តូវ អធិសាឋាន មៅ ្ពរះ ជា ្ពរះវរបិតា ្ ៏ មៅ អស់កល្ ជានិច្ច 

ក្នុង ្ពរះនារ នន ្ពរះរាជបុ្តា ្ឺ ្ពរះមយស៊ូវ្្តីស្ តាររយៈ ្ពរះមចសាដៅ នន ្ពរះវិញ្ញាណ 

បរិសុទ្ធ ( សូរមរើល មា៉ាថាយ 6:9–13; នតីនហ្ទតី3 13:9–13; ការបកត្ប មោយ យ៉ូតសប 

ស្ម៊៊ីធ មា៉ាថាយ 6:9–15 ) ។ ខ្នុំ ្សឡាញ់ ការអធិសាឋាន ស្របស្រួល ត្ល ្ពរះអមាចាស់ 

បាន អធិសាឋាន ត្ល បាន កត់្តា ទុក ក្នុង ្ រ្ពតីរ យ៉ូហាន ជំពូក 17 ។ ក្នុង ការអធិសាឋាន 

្ពរះរាជបុ្តា មធ្ើ ការទំនាក់ទំនង មោយ មសរី ជារួយ នឃឹង ្ពរះវរបិតា ្ទង់ ជំនួស ឲ្យ សិស្ស 

របស់ ្ទង់ ជា អ្ក ត្ល ្ទង់ ្សឡាញ់ ។ វា ្ ឺជា ្ ំរូ នន ការអធិសាឋាន ្ ៏ មាន ្បសិទ្ធិភាព និង 

មពញ មោយ ក្តី អាណិត អាសូរ ។

ែំដ�រះ�ឹង

ចំណុច ទតីបួន នន ្ ំរូ របស់ ្ពរះអមាចាស់ ្ឺ ការម្បើ្បាស់ ចំមណរះ្ឃឹង ្ ៏ មទវភាព របស់ ្ទង់ ។ 

្ូចត្ល បាន និយាយ ពតី ខាងម្ើរ ពួក អ្ក ត្ល រិនតរន ជា ពួក ្្តីសាទាន ជាម្ចើន បាន 

ទទួលសារល់ ថា ្ពរះមយស៊ូវ ជា ្្ូបម្ងៀន ្ ៏ អសាចារ្យ ។ ្បាក្ណាស់ ្ទង់ ្ ឺ ្្ូបម្ងៀន 

្៏ អសាចារ្យ ។ ប៉ុតន្ត មតើ អ្តី មៅ ត្ល ពិតជា បាន តញក ការបម្ងៀន របស់ ្ទង់ ពតី ការបម្ងៀន 

មផ្សងៗ មទៀត ? មតើ ្ទង់ ជា ្្ូ បម្ងៀន តផ្ក វិស្ករ្ម តផ្ក ្ ណិតសា្ស្ត ឬ តផ្ក វិទយាសា្ស្ត 

្៏ សាទាត់ ជំនាញ ឬ ? ក្នុង នារ ជា អ្ក បងកបមងកើត តផន្តី មនរះ និង ភព មផ្សងៗ មទៀត ( សូរមរើល 

រ៉ូមស 1:33 ) ្ទង់ ពិត ជា អាច មធ្ើ ជា អាច មធ្ើ ជា ្្ូ បម្ងៀន តផ្ក ទាំងមនារះ មោយ សាទាត់ 

ជំនាញ បាន ។ ឬ ក្នុង នារ ជា អ្ក និពន្ធ ្ពរះ្រ្ពតីរ ្ទង់ អាច បម្ងៀន ការតតង មសចក្តី តផ្ក 

អក្សរសា្ស្ត បាន យា៉ាងល្អ ។

លក្ខណៈ ត្ល តញក ការ បម្ងៀន របស់ ្ទង់ មចញពតី ការបម្ងៀន ទាំងអស់ របស់ 

្្ូបម្ងៀន ្ នទ មទៀត ្ឺ ្ទង់ បាន បម្ងៀន មសចក្តី ពិត នន ភាពចាំបាច់ ែ៏ចៅអស់កល្

ជាៃិេ្ច ។ មានតត ្ទង់ ប៉ុមណាណរះ ត្ល អាច មបើក សតរ្ង ពតី មគាលបំណង របស់ មយើង ក្នុង 

ជតីវិត ។ មានតត តារ រយៈ ្ទង់ ប៉ុមណាណរះ ត្ល មយើង អាច មរៀន ពតី ជតីវិត របស់ មយើង ្ ុៃមផៃែ ី

និង ពតី សកាដៅនុពលភាព របស់ មយើង ចពកាេពីជីវិតចៃរះ ។

ក្នុង ឱកាស រួយ មោក្្ូ បាន ្បាប់ ្ ល់ អ្កសាដៅប់ របស់ ្ទង់ ត្ល មាន ការសង្ស័យ ថា 

ពួកម្ មាន ទតីបនាទាល់ បតី យា៉ាង អំពតី ្ទង់ ៖

•  យ៉ូហាន បាទតីស្ ។

•	 កិច្ចការ ទាំងឡាយ ត្ល ្ពរះមយស៊ូវ បាន មធ្ើ សម្រច ។

•	 ្ពរះបន្វូល របស់ ្ពរះ ជា ្ពរះវរបិតា ្ ៏ មៅ អស់កល្ ជានិច្ច ( សូរមរើល  

យ៉ូហាន 5:33–37 ) ។

បនាទាប់រក ្ទង់ បាន ផ្ល់ នូវ ទតីបនាទាល់ ទតីបួន ៖ « អ្ក រាល់គានា ស្ង់មរើល ្ រ្ពតីរ មោយ សាមន 

ថា បាន ជតីវិត ្ ៏ មៅ អស់កល្ ជានិច្ច អំពតី ្ រ្ពតីរ មនារះរក ្ឺជា ្ រ្ពតីរ មនារះឯង ត្ល មធ្ើ បនាទាល់ ពតី 

ខ្នុំ » ( យ៉ូហាន 5:39 ) ។

ពាក្យ ស្មៃ មៅក្នុង ឃ្លា មនារះ ពតី ្ ំបូង អាច ហាក់បតី ្ ូច ជា រិន ្តូវ មទ ។ ប៉ុតន្ត វា  

សំខាន់ ខាលាំងណាស់ ចំមពារះ អត្ថន័យ ត្ល ្ពរះមយស៊ូវ ពយាយារ តណនាំ ។ ្ទង់ បាន ្ ឃឹង 

ថា មាន អ្ក សាដៅប់ របស់ ្ទង់ ជាម្ចើន ពិតជា បាន ស្មៃ ថា ជតីវិត ្ ៏ មៅ អស់កល្ ជានិច្ច ្ ឺ

មៅក្នុង ្ពរះ្រ្ពតីរ ទាំងឡាយ ។ ប៉ុតន្ត ពួកម្ ខុស មហើយ ។ ្ពរះ្រ្ពតីរ តត រួយ រុខ ពុំអាេ ផ្ល់ 

ជតីវិត ្ ៏ មៅ អស់កល្ ជានិច្ច បានមទ ។ ពិតណាស់ មាន អំណាច មៅក្នុង ្ពរះ្រ្ពតីរ ប៉ុតន្ត 

អំណាច មនារះ ្ឺ រក ពតី ្ពរះមយស៊ូវ ផ្ទាល់ ។ ្ទង់ ្ ឺជា ្ពរះបន្វូល ៖ Logos។ អំណាច 

នន ជតីវិត ្ ៏ មៅ អស់កល្ ជានិច្ច ្ឺ មៅក្នុង ្ទង់ ត្ល « កាល ម្ើរ ្ ំបូង មាន ្ពរះបន្វូល 

្ពរះបន្វូល ក៏ ្ ង់ មៅ ជារួយ នឃឹង ្ពរះ មហើយ ្ពរះ បន្វូល មនារះឯង ជា ្ពរះ » ( យ៉ូហាន 1:1; 

សូរមរើល ផងត្រ នតីនហ្ទតី2 31:20; 32:3 ) ។ បនាទាប់រក មោយសារ តត ជំហរ ្ ៏ រឹងទទឃឹង 

របស់ ពួក អ្ក សង្ស័យ មនារះ ្ពរះមយស៊ូវ្្តីស្ បាន ស្តី បមនាទាស ពួកម្ ថា ៖ « អ្ក រាល់ គានា រិន 

សុខចិត្ត រកឯ ខ្នុំ ឲ្យ បាន ជតីវិត [ ្៏ មៅ អស់កល្ ជានិច្ច ] មទ » ( យ៉ូហាន 5:40 ) ។

មោក្្ូ អាច មធ្ើ ឲ្យ មយើង រន្ធត់ ជារួយ នឃឹង ចំមណរះ្ឃឹង ្ ៏ ខ្ពង់ខ្ពង់ បំផុត របស់ ្ទង់ ប៉ុតន្ត 

្ទង់ រិន មធ្ើ ្ ូមចានារះ មទ ។ ្ទង់ មគារព ្ ល់ សិទ្ធិ ម្ជើសមរើស របស់ មយើង ។ ្ទង់ ទុក ឲ្យ មយើង 

មាន ភាពរីករាយ នន ការរុករក របក្ំមហើញ ។ ្ទង់ មលើកទឃឹកចិត្ត មយើង ឲ្យ ត្បចិត្ត ពតី កំហុស 

ផ្ទាល់ ខលេលួន របស់ មយើង ។ ្ទង់ អនុញ្ញាត ឲ្យ មយើង ទទួល បទពិមសាធន៍ នន មសរីភាព ត្ល រក 

ពតី ការ មគារព ្បតិបត្តិ មោយ ស្ម័្្ចិត្ត របស់ មយើង ចំមពារះ ្កិត្យវិន័យ ្ ៏ មទវភាព របស់ ្ទង់ ។ 

តរនមហើយ រមបៀប ត្ល ្ទង់ ម្បើ្បាស់ ចំមណរះ្ឃឹង របស់ ្ទង់ ផ្ល់ ្ ំរូ ្ ៏ អសាចារ្យ ្ ល់ មយើង ។

ការស៊ូបទាំ

ចំណុច ទតី ្បាំ នន ការបម្រើ របស់ ្ពរះអមាចាស់ ្ឺ ការតាំង ្ពរះទ័យ របស់ ្ទង់ ម្ើរ្តី ស៊ូ្ទាំ 

្ល់ ទតីបំផុត ។ ្ទង់ រិនត្ល ្ ក ខលេលួន មចញ ពតី ការចាត់តាំង របស់ ្ទង់ មឡើយ ។ មទារះជា 

្ទង់ បាន ទទួល បទពិមសាធន៍ នន ការរងទុក្ខ មវទនា មលើស ពតី មយើង អាច យល់ បាន ក៏ ្ទង់ 

រិនតរន ជា អ្ក មបារះបង់ ត្រ ។ ឆលេងកាត់ ការសាកល្ង ្ ៏ ្ជាលម្រៅ ្ទង់ បាន តស៊ូ ្ ល់ 

ទតីប្្ចប់ នន ការចាត់តាំង របស់ ្ទង់ ក្នុង ការ មធ្ើ ្ ង្វាយធួន ស្មាប់ អំមពើបាប នន រនុស្សមោក 

ទាំងអស់ ។ ្ពរះបន្វូល ចុងម្កាយ របស់ ្ទង់ កាលត្ល ្ទង់ ្តូវ ព្យលួរ មៅ មឈើឆ្កាង ្ ឺ 

« ការម្សចមហើយ » ( យ៉ូហាន 19:30 ) ។

ការអនុវត្តន៍ ចំយពារះ �រីវិត ររែស់ យេើង

ចំណុច ទាំង ្បាំ នន ការបម្រើ របស់ ្ទង់ អាច ្តូវបាន អនុវត្ត ក្នុង ជតីវិត របស់ មយើង ផ្ទាល់ ។ 

ចបាស់ណាស់ ភស្នុតាង ្ ៏ ល្អ បំផុត នន ការមគារព របស់ មយើង ចំមពារះ ្ពរះមយស៊ូវ ្ឺ ការយក ្ ំរូ 

តារ ្ទង់ របស់ មយើង ។

មពល មយើង ចាប់មផ្ើរ ្ ឃឹង ថា ្ពរះមយស៊ូវ ជា នរណា និង អ្តី ត្ល ្ទង់ បាន មធ្ើ ស្មាប់ 

មយើង មនារះ មយើង អាច យល់ បាន ក្នុង ក្រិត រួយ ពតី ភាពជាក់ោក់ នន បទប្្ញត្តិ ទតី រួយ 

និង ធំ បំផុត ត្ល ថា ៖ « ឯង ្តូវ ្សឡាញ់ ្ ល់ ្ពរះអមាចាស់ ជា ្ពរះ នន ឯង ឲ្យ អស់ អំពតី 

ចិត្ត អស់ អំពតី ្ពលឃឹង អស់ អំពតី ្ ំនិត មហើយ អស់ អំពតី កមាលាំង នន ឯង » ( មា៉ាកុស 12:30 ) ។ 

និយាយ រយា៉ាង មទៀត ្ ឺថា អ្តី ទាំងអស់ ត្ល មយើង ្ ិត និង មធ្ើ និង និយាយ ្ួរតត មចញរក 

ពតី មសចក្តី ្សឡាញ់ របស់ មយើង ចំមពារះ ្ទង់ និង ្ពរះវរបិតា របស់ ្ទង់ ។

ចូរ សួរ ខលេលួន ឯង ថា ៖ « មតើ មាន នរណា មានាក់ ត្ល ខ្នុំ ្សឡាញ់ ជាង ្ពរះអមាចាស់ មទ ? » 

បនាទាប់រក ម្បៀបមធៀប ចមរលេើយ របស់ អ្ក មៅនឃឹង បទោឋាន ទាំងមនរះ ត្ល បាន ោក់ មោយ 

្ពរះអមាចាស់ ៖

•  « អ្កណា ត្ល ្សឡាញ់ ឪពុក ឬ មាដៅយ ជាជាង ខ្នុំ មនារះ រិន ្ ួរ នឃឹង ខ្នុំ មទ » ។

•  « អ្កណា ត្ល ្សឡាញ់ កូន្បុស ឬ កូន្សតី ជាជាង ខ្នុំ មនារះ ក៏ រិន ្ ួរ នឃឹង ខ្នុំ ត្រ » 

( មា៉ាថាយ 10:37 ) ។ ឯ
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ចសេកដែីពសឡាញ់ ស្មាប់ ្កុរ្្ួសារ និង រិត្តភក្ិ ្សឡាញ់ ខាលាំង ្ ូច ត្ល អាច 

្សឡាញ់ ្ ូចមនារះ ្ឺ កាន់តត ្ជាលម្រៅ ខាលាំង ជាងរុន មៅមទៀត មៅមពល ត្ល មសចក្តី 

្សឡាញ់ មនារះ មបារះ ជា យុថាកា ជាប់ មៅក្នុង មសចក្តី ្សឡាញ់ នន ្ពរះមយស៊ូវ្្តីស្ ។ មសចក្តី 

្សឡាញ់ របស់ ឪពុកមាដៅយ ចំមពារះ កូនមៅ កាន់តត មាន អត្ថន័យ មៅមពលមនរះ និង ចាប់ ពតី 

មពល មនរះ តមៅ មោយសារ តត ្ទង់ ។ ្្ប់ ទំនាក់ទំនង ្ ៏ ជាទតី ្សឡាញ់ ទាំងអស់ ្ ឺ ្តូវបាន 

សាថាបនា មឡើង មៅក្នុង ្ទង់ ។ មសចក្តី ្សឡាញ់ របស់ ្ពរះវរបិតាសួ្៌ របស់ មយើង និង របស់ 

្ពរះមយស៊ូវ្្តីស្ ផ្ល់ នូវ ការបំភលេឺ ការបំផុស និង ការជ្រុញ ទឃឹកចិត្ត ឲ្យ ្សឡាញ់ អ្ក មផ្សង 

មទៀត តារ រមបៀបរួយ ត្ល កាន់តត ្បមសើរ ជាងរុន មៅមទៀត ។

ពិ�ីបរិសុទ្ធ ផ្ល់ នូវ ការមផ្ដៅត មៅមលើ ការបម្រើ ស្មាប់ តនរលេ ្ ៏ អស់កល្ ជានិច្ច ។ 

ឪពុកមាដៅយ ្ ួរ តត ពិចារណា ថា ពិធតី បរិសុទ្ធ ណារួយ ត្ល កូន របស់ ខលេលួន ្តូវការ បនាទាប់ 

មទៀត ។ ្្ូបម្ងៀន តារ ផ្រះ ្ ួរតត ្ ិត ពតី ពិធតី បរិសុទ្ធ ្ ៏ ្តឃឹរ្តូវ ត្ល ្កុរ្្សារ ត្ល ពួកម្ 

បម្រើ មនារះ ្តូវការ បនាទាប់ មទៀត ។

្ំរូ របស់ ្ពរះអង្គ សម្ង្ររះ អំពតី ការអ�ិស្ឋាៃ រំឭក មយើង ថា ការអធិសាឋាន ផ្ទាល់ ខលេលួន 

ការអធិសាឋាន ជា ្កុរ្្ួសារ និង ការពយាយារ បំមពញ ការចាត់តាំង របស់ មយើង ក្នុង 

សាសនាច្ក ្បកប មោយ ការអធិោឋាន ្ួរតត កាលាយ ជា តផ្ក នន ជតីវិត របស់ មយើង ។ ការ្ឃឹង 

និង មធ្ើ តារ ្ពរះទ័យ ្ពរះវរបិតា ផ្ល់ នូវ កមាលាំង និង ទំនុកចិត្ត ខាង វិញ្ញាណ ្ ៏ អសាចារ្យ 

( សូរមរើល ្. និង ស. 121:45 ) ។ មៅ ខាង ្ពរះ ្ឺ ជា កតនលេង ត្ល មយើង ចង់ មៅ ។

េំចណរះែឃឹង « មរឿង ទាំងឡាយ តារ ត្ល មាន មៅមពល មនរះ មហើយ អំពតី មរឿង ទាំងឡាយ 

តារ ត្ល នឃឹង មាន មៅ មពល ខាងរុខ » ( យា៉ាកុប 4:13 ) អនុញ្ញាត ឲ្យ មយើង ្ប្ពឃឹត្តិ តារ 

មគាលការណ៍ និង មគាលលទ្ធិ ្ ៏ ពិត ។ ចំមណរះ្ឃឹង មនារះ នឃឹង មលើក ក្រិត នន ការ្ប្ពឃឹត្តិ របស់ 

មយើង មឡើង ។ តាររួយ តបប មផ្សង ទមង្ើ ទាំងឡាយ ត្ល អាច មធ្ើ មឡើង មោយ មចញ ពតី ចំណង់ 

្៏ អាតាមនិយរ និង អាររ្មណ៍ មនារះ នឃឹង ្តូវ ជំនួស មោយ ទមង្ើ ទាំងឡាយ ត្ល ្ ឃឹកនាំ មោយ 

មហតុផល និង ភាព ្តឃឹរ្តូវ ។

ការតាំងចិត្ត ម្ើរ្តី តស៊ូែល់ទីបញ្ចប ់មានន័យ ថា មយើង នឃឹង រិន សុំ ឲ្យ មាន ការមោរះតលង 

ពតី ការមៅ បម្រើ មនារះ មទ ។ វា មានន័យ ថា មយើង នឃឹង ខំ ពយាយារ ក្នុង ការ្ន មៅ រក 

មគាលមៅ ្ ៏ សក្ិសរ រួយ ។ វា មានន័យ ថា មយើង នឃឹង រិនត្ល មបារះបង់ អ្ក ជាទតី 

្សឡាញ់ មានាក់ ត្ល បាន វមង្ង មនារះ មទ ។ មហើយ វា មានន័យ ថា មយើង នឃឹង តតងតត ្សឡាញ់ 

មលើកតមរកើង ្ ល់ ទំនាក់ទំនង ្្ួសារ ្ ៏ អស់កល្ របស់ មយើង សូរ្តីតត ឆលេងកាត់ មពលមវោ ្ ៏ 

លំបាក នន ការឈឺសាកាត់ ពិការភាព ឬ មសចក្តី សាលាប់ ក៏ មោយ ។

មោយ អស់ ពតី ្ ួងចិត្ត របស់ ខ្នុំ ខ្នុំ អធិសាឋាន ថា ឥទ្ធិពល នន ការតកត្ប របស់  

្ពរះអមាចាស់ អាច មធ្ើ ឲ្យ មាន ការផ្លាស់ប្វូរ រួយ ្ ៏ អសាចារ្យ ក្នុង ជតីវិត របស់ អ្ក ។ មបសកករ្ម  

និង ការបម្រើ របស់ ្ទង់ អាច ផ្ល់ ពរជ័យ ្ ល់ មយើង មានាក់ៗ នា មពល ឥឡវូវ មនរះ និង រហូត 

តមៅ ។ ◼

ពីចសេកដែីមថ្ងការណ៍ចៅក្នុងការពបជុំ�្្មៃិដាឋាៃនថងៃទី18មខសីហាឆានាំ1998
ចៅស្កលវិទយាល័េពពិកហាំេ៉ង់។សពរាប់អត្ថបទទាំង្ូលជាភាស្អង់ច្្ស
សូ្េូលចៅកាៃ់ច្ហទំព័រspeeches.byu.edu។
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្ពរះអង្គសម្ង្ររះ្ពរះមយស៊ូវ្្តីស្ននមយើងបានមធ្ើ្ង្វាយធួន—ត្លមានរួរជារួយនឃឹងការរងទុក្ខមៅ 

ក្នុងសួនចបារត្តមសមា៉ានតី ការឆ្កាងរបស់្ទង់មៅមលើភ្ំគាល់កូថា និង ការមាន្ពរះជន្មរស់មឡើងវិញ របស់ 

្ទង់ពតី ផ្វូរ —មៅក្នុងសបាតាហ៍ ចុងម្កាយននជតីវិតរបស់្ទង់ ។

មៅក្នុងការ្បឃឹកសាមៅសាថានសួ្៌រុននឃឹងតផន្តី្តូវបានបមងកើតរក ្ពរះវរបិតាសួ្៌បានបង្ហាញតផន

ការរបស់ ្ទង់ ស្មាប់មយើង ត្លជាបុ្តរបស់្ទង់ ។ មយើងត្សកមឡើងមោយមសចក្តតីអំណរ 

ក្នុងមពលត្ល្ពរះវរបិតាសួ្៌បានម្ជើស្ពរះមយស៊ូវ្្តីស្ ម្ើរ្តី 

បំមពញតផនការននមសចក្តតីសម្ង្ររះ (សូរមរើល យ៉ូប 38:7 និង អ័្បាហាំ 

3:27) ។ ្ពរះមយស៊ូវបាន្បសូតរកពតីមា៉ារា ក្នុង្កុងមបមថលេហិរ ្ទង់បានរស់

មៅក្នុងជតីវិតត្លគាមនអំមពើបាប ។ មោយម្ពារះតត្ង្វាយធួនរបស់្ទង់ 

មយើងអាច្តឡប់មៅរស់មៅជារួយ្ពរះវរបិតាសួ្៌របស់មយើង មហើយ 

អាចទទួលជតីវិត្៏អស់កល្ជានិច្ច ។ ្ពរះមយស៊ូវ្្តីស្នឃឹងយាងរក 

រ្ងមទៀត ក្នុង្ពរះមចសាតា និង សិរីល្អ ម្ើរ្តីនឃឹង្ង់មៅមលើតផន្តី ក្នុង 

សហស្សវត្សរ៍ មហើយ្ទង់នឃឹងឈរជាមៅ្កររបស់រនុស្ស្្ប់រូប 

ក្នុងនថងៃចុងម្កាយ ។

រូប្ំនូរទាំងមនរះ ្ឺជារូប្ំនូរ មចញពតីវីម្អូ្ពរះ្រ្ពតីរបរិសុទ្ធ  ត្ល

បង្ហាញមៅសបាតាហ៍ចុងម្កាយននជតីវិតរបស់ ្ពរះមយស៊ូវ ្្តីស្ ។ 

សូរ្ិតអំពតីការអានវ្្គនានានន្ពរះ្រ្ពតីរត្លផ្តល់ឲ្យស្មាប ់

រូបភាពមនរះ ។ ស្មាប់តារាងលំោប់មពលនន្ពឃឹត្តិការណ៍្៏

មពញមលញ សូរមយាងមៅភាពចុរះស្រុងគានានន្ពរះ្រ្ពតីរទាំង

បួន មៅក្នុងមវចនានុ្ករ្ពរះ្រ្ពតីរបរិសុទ្ធ  ឬ មសចក្តតី តណនាំ ្ ល់ 

បទ្រ្ពតីរទាំងឡាយ ។ វីម្អូ ្ពរះ្រ្ពតីរបរិសុទ្ធ ្ ឺ អាច រក បាន មៅ 

biblevideos.lds.org  ។រូប
ភា

ព
 ©

 IR
I

សប្ដាហ៍ននបុណ្យអ៊ីឡស្ទើរ
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ដៅនេងៃទបីបបាំពបីមុៃ្រុ�្យរំលងបពរះ

ដយស៊ូវបាៃគង់ដលើសត្វលាែូលដៅ

ក្ញងទបីបកុងដយរូសា�ិម�ូែច�ល

បាៃពយាករទុកជាមុៃ។ប្រជាជៃ

បាៃទទរួលសាគាល់បទង់ជាដស្ែរ្រស់

ពរួកដគពរួកដគបាៃចបសកដ�ើងថា

«ហូសាណា»

ដហើយបាៃដ្ក់អាវៃិង

ចមកដ�ើរដៅដលើ�បីែំពបីមុខសត្វលា។

(សូមដមើលម្៉ាថាយ21:1–11

ម្៉ាកុស11:1–11;

សាការី9:9)។

ជាដលើកទបីពបីរដៅក្ញងការ្រដបងៀៃក្ញងជបីវិតរចមងសាលា្រ់រ្រស់បទង់បពរះដយស៊ូវបាៃសំអាតទបីធាលានៃបពរះវិហារ

្ររិសុទ្ធ។បទង់បាៃម្ៃ្រៃ្ទវូលដៅពរួកអ្ក�ូរបបាក់ថា«�ំណាក់អញបតូវដៅថាជាទបីសបម្្រ់អធិសាឋាៃ

ចតអ្ករាល់ោនាបាៃយកដធ្វើជាដរាងដចារវិញ»(ម្៉ាថាយ21:13)។ររួែដហើយម្ៃមៃុស្សខ្វាក់ៃិងពិការជា

ដបែើៃបាៃមករកបទង់ដៅក្ញងបពរះវិហារដហើយបទង់បាៃដបបាសពរួកដគឲ្យជា។្រ៉ុចៃ្ដៅដពលពរួកដមអាចារ្យ

ៃិងអ្កចែងែបា្រ់ជាដបែើៃោនាបាៃដ�ើញភាពអសាចារ្យរ្រស់បទង់ពរួកដគបាៃខឹងដហើយពយាយាមរកវិធបី

ដ�ើម្បីៃឹងរកសម្លា្រ់បទង់។សូមដមើលម្៉ាថាយ21:12–17;ម្៉ាកុស11:15–19។

បពរះដយស៊ូវបគបីស្ទច�លជាបពរះរាជ្រុបរាចតមរួយរ្រស់បរះ

វរ្រិរាបាៃយាងែុរះមកចផៃ�បីដ�ើម្បីដបសាែបសង់ប្រ

ជាជៃរ្រស់បទង់ពបីការធាលាក់ែុរះ។(សូមដមើលៃបីនហ្វទបី1

11:16–22,26–33;

អាលម្៉ា7:10–13។)



ដពញមរួយសបាតាហ៍ដនារះបពរះអង្គសដ្ង្គារះបាៃផ្ល់ឲ្យៃូវការ្រដបងៀៃ�៏

ល្អវិដសសជាដបែើៃររួមម្ៃទាំងការប្រដងៀៃអំពបីរ្រស់បស្បីដម៉ម្៉ាយផង។

(សូមដមើលម្៉ាកុស12:41–44;លូកា21:1–4.)

ដៅក្ញងសរួៃែបារដគតដសម្៉ាៃបី

បពរះអង្គសដ្ង្គារះបាៃលុតជង្គង់ែុរះ

ដហើយបាៃអធិសាឋាៃ្រង្ហាញការ�ឺចា្រ់រ្រស់

រ្រស់បទង់ែំដោរះអំដពើបា្រនៃពិភពដលាកដធ្វើ

ឲ្យបទង់«បតូវញ័រដដ្យសារចតការ�ឺចា្រ់

ដហើយបតូវបែរួែដលាកហិតដែញពបីបគ្រ់រៃ្ធដញើស

ដហើយបតូវរងទុក្ខបពមទាំងរូ្រកាយៃិង

វិញ្ញា�ដទៀតផង»(គ.ៃិងស.19:18)

។មិៃយូរ្រ៉ុនាមាៃយូដ្សដអសាការីយ៉ូតដហើ

យៃឹងហ្វវូងមៃុស្សច�លប្រដ្្រ់ដដ្យអាវុធ

បាៃមកចា្រ់បពរះដយស៊ូវដហើយពរួកសិ

ស្សសទាំងអស់បាៃដបារះ្រង់ដចាលបទង់

ដហើយដគែអស់ដៅ។(សូមដមើលម្៉ាថាយ

26:36–56;ម្៉ាកុស14:32–50;

លូកា22:39–53)។

កាលដៅបោទទរួលទាៃអាហារែុងដបកាយរ្រស់បទង់

បពរះដយស៊ូវបាៃសៃយាជាមរួយពរួកសាវករ្រស់បទង់ថា

ពរួកដគៃឹងទទរួលបពរះ�៏ជាជំៃរួយឬបពរះវិញ្ញា�្ររិសុទ្ធ

ដៅដពលបទង់យាងចាកដែញដៅ។

បទង់បាៃ្រដបងៀៃពរួកដគឲ្យចាំអំពបីបទង់

ដដ្យការទទរួលសាបកាម៉ង់។ដៅលាងាែដនារះបពរះ

ដយស៊ូវបគបីស្ទបាៃផ្ល់ៃូវការអធិសាឋាៃអង្វរ

គឺជាទបីកចៃលងច�លបទង់បាៃអធិសាឋាៃសុំ

ឲ្យពរួកសិស្សរ្រស់បទង់កាលាយដៅជាចត

មរួយក្ញងសាមគ្គបីភាព។(សូមដមើល

ម្៉ាថាយ26:17–30;ម្៉ាកុស

14:12–26;លូកា22:14–32;

យ៉ូហាៃៈ13–17)។
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្រនាទា្រ់ពបីរការកាត់ដសែក្បីខុសែបា្រ់ៃិង

ការដធ្វើទុក្ខ�៏កាែសាហាវមកបពរះដយស៊ូវបគបីស្ទបាៃសុខែិត្

ឲ្យដគឆ្កាងបទង់ដ�ើម្បី្រំដពញរាម«ការ្រូជា�៏មហិម្ៃិង

ែុងដបកាយ្រង្អស់»ច�លដធ្វើឲ្យដសែក្បីសដ្ង្គារះអាែដកើតម្ៃដ�ើង

�ល់កូៃដៅរ្រស់បទង់បាៃ(សូមដមើលអាល់ម្៉ា34:14–15)។ពបីមុៃ

ដពលរាបតបីកាលែូលមក�ល់ដនារះអ្កដ�ើររាមបពរះដយស៊ូវបគបីស្ទបាៃ

យកបពរះសពរ្រស់បទង់ែុរះពបីដលើដ�ើរឆ្កាងបាៃោក់សំដលៀកោក់បទង់

ដៅក្ញងសំពត់ដទសឯកៃិងដបគឿងបកអូ្រដហើយបាៃដ្ក់បទង់ដៅក្ញង

ផ្វូរ។(សូមដមើលម្៉ាថាយ27;លូកា23;ម្៉ាកុស15;យ៉ូហាៃ19)។

បពឹកនេងៃអាទិត្យបាៃមក�ល់ដហើយម្៉ារាម្៉ាកដ្លបីៃដហើយៃិងបស្បី�៏ដសាមារះស្ម័បគបាៃមក�ល់ម្ត់ផ្វូរ

ដ�ើម្បីៃឹងចាក់បដងដលើបពរះសពរ្រស់បពរះដយស៊ូវបគបីស្ទ។ពរួកដគបាៃរកដ�ើញ�ុំេ្មបតូវបាៃរដមៀលដែញ

ដហើយម្ៃដទវរាពបីរអង្គច�លបាៃប្រកាស�ំ�ឹងល្អ�៏ដបតកអរថា៖«បទង់មិៃគង់ដៅទបីដៃរះដទត្ិត

បទង់បាៃម្ៃប្រជៃ្មរស់ដ�ើងវិញដហើយ»(ម្៉ាថាយ28:6)។បពរះអង្គសដ្ង្គារះច�លបាៃរស់ដ�ើងវិញ

បាៃ�្រះដលើដសែក្បីសាលា្រ់ខ្ងរូ្រកាយដហើយជរួយឲ្យដយើងអាែរស់ពបីសាលា្រ់ដ�ើងវិញ៖«ដបោរះ

�ូែជាបគ្រ់មៃុស្សទាំងអស់បាៃសាលា្រ់ក្ញងដលាកអ័ដ្មជាយា៉ាងណាដនារះបគ្រ់ោនាក៏ៃឹងដបបាសឲ្យរស់

ក្ញងបពរះបគបីស្ទយា៉ាងដនារះច�រ»(កូរិៃេូសទបី115:22)។(សូមដមើលម្៉ាថាយ28;ម្៉ាកុស16;

លូកា24;យ៉ូហាៃ20)។◼
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យដាេ យ�ស៊ីកា េសិន និង រា៉ារីហសា វិែសុន

ទសសេនាវដដី សាសនាចបក

កុមារភាព ្ឺជាវ័យ ្៏រីករាយ្ំបូង ។ ្គា្ំបូងននការជិរះកង់ 

ការមៅសាោមរៀន ឬការសាកអាហារថ្មតី ្ឺជាការសាកល្ង 

្៏រីករាយរួយ ត្ល មរៀបចំជតីវិតរបស់កុមារ ។ ក្នុង នារ ជា រជ្ឈិរវ័យ  

មយើងមានឱកាសម្ើរ្តីជួយមក្មងៗឆលេង កាត់ ផលេវូវមឆ្ពរះមៅរក បទ ពិមសាធន៍ ទាំង មនារះ ។ ក្នុង 

នារ ជា រជ្ឈិរវ័យ ក្នុងសាសនាច្ក មយើងក៏មានឱកាសម្ើរ្តីនឃឹងជួយពួកម្ ឲ្យធំមឡើង 

ក្នុង្ំណឃឹងល្អ ផងត្រ ( សូរមរើល ្. និង ស. 68:25) ។ មតើមយើងអាចមធ្ើអ្តីខលេរះ 

ម្ើរ្តី្បាក្ ថា  ពិធតីបុណ្យ្ជរុជទឃឹករបស់កុមារមានាក់— ជា មសចក្តតីសញ្ញា្ំបូង ត្ល

រនុស្សមានាក់មធ្ើជារួយ្ពរះវរបិតាសួ្៌ជាទតី្សឡាញ់—កាលាយមៅជា្ពឃឹត្តិការណ៍្៏្សស់ 

បំ្ពង និង មានអត្ថន័យមនារះ ?

្បធាន ប៊យ្៍ ម� ផ្កកឺបានបម្ងៀនថា « វា្ឺជាមគាលការណ៍រូលោឋាន 

របស់ សាសនាច្កមនរះ ម្ើរ្តី  បម្ងៀនយុវវ័យ ៖ ្ំបូងមៅក្នុងផ្រះ រួច មហើយ មៅ ក្នុង 

សាសនាច្ក » ។ 1

្ំរូខាង ម្ការ មនរះ ឪពុកមាតាយ រួយ ចំនួនបាន  តចករំតលកអំពតីរមបៀប 

ត្លពួកម្បានមរៀបចំកូនៗរបស់ ពួកម្ ស្មាប់ពិធតីបរិសុទ្ធ ្ ៏ពិសិ្្ឋ និង 

មសចក្តតីសញ្ញាននបុណ្យ្ជរុជទឃឹក និង ពិធតីបញ្ជាក់ ។

យេើងចារែ់យផ្តើមរាំង្រី្ួកយ្យៅយក្មង

ឡរី ជា មាតាយ ត្ល មាន កូន បួន មានាក់ បាន និយាយ ថា « មៅ ឆ្នាំ ត្ល កូន មានាក់ៗ បាន 

្ន ចូល ្ ល់ អាយុ ្បាំពតីរ ឆ្នាំ ្ឺ ជា មពល ម្ើរ្តី នឃឹង មធ្ើ ពិធតី ជប់មលៀង » ។ គាត់ និង 

សាវារតី បម្ងៀនកូនៗរបស់ពួកម្ អំពតីបុណ្យ្ជរុជទឃឹក ចាប់តាំងពតីនថងៃត្លពួកម្បាន 

មកើត រករលេ៉មរះ ។ ប៉ុតន្ត មៅមពលកូនមានាក់ៗ្ន ចូល ្ ល់អាយុ្បាំពតីរឆ្នាំ ្្ួសារប

ស់ម្ចាប់មផ្តើរនូវការមរៀបចំកាន់តត ជាក់ោក់ ជាង រុន ។ ពួកម្បម្ងៀន មរមរៀនក្នុង 

រា្តតីជួបជំុ្កុរ ្្ួសារមរៀងរាល់តខ អំពតី្បធានបទមផ្សងត្ល ទាក់ ទង មៅ នឃឹង 

បុណ្យ្ជរុជទឃឹក ្ូចជាមសចក្តតីសញ្ញា និង ្ំរូរបស់្ពរះមយស៊ូវ ។

ឡរី និយាយថា មរមរៀនទាំងឡាយត្ល បម្ងៀន ក្នុងអំឡនុងតខននបុណ្យខួប 

កំមណើតអាយុ ្បាំបតីឆ្នាំ របស់ កូនៗ ្ឺជាមរមរៀន ្ ៏ ចាប់ អាររ្មណ៍ យា៉ាង ខាលាំង ។ គាត ់

បង្ហាញ្ល់កូនៗនូវសមរលេៀកបំពាក់ពួកគាត់បានពាក់ មៅមពលពួកគាត់បានទទួលម ម្រះ 

និង ការ ្បសិទ្ធពិរ មហើយ គាត់និយាយអំពតីនថងៃត្លពិធតីបរិសុទ្្ធ តូវបានមធ្ើមឡើង ។

ឡរី  មលើកមឡើង ត្រ ថា « វា្ឺជាមពលមវោ្៏ល្អបំផុតម្ើរ្តីនឃឹងមផ្តាតការ ចាប់ 

អាររ្មណ៍ មៅមលើពរជ័យទាំង ឡាយ ននមសចក្តតីសញ្ញា្ពរះវិហារបរិសុទ្ធ » ។  

« មយើងតតងតតបញ្ជាក់អំពតីសារសំខាន់ននការបម្ងៀនថា ជម្រើសម្ើរ្តីនឃឹងទទួលបុណ្យ 

្ជរុជទឃឹក ្ឺជា ជំហាន្ំបូងមៅក្នុងការមរៀបចំស្មាប់ពរទាំងឡាយ នន្ពរះ 

វិហារបរិសុទ្ធ ។ »

យេើងយធ្ើវាជា កិច្ចការ ព្ួសារមួេ

រ៉ូនតីកា ជា មាតាយ មានាក់ ត្ល មាន កូនបួននាក់ បាន ផ្តល់ មយាបល់ អំពតី ការ ឲ្យ កូន 

ធំៗចូលរួរ  ជួយប្អវូនៗឲ្យមរៀប ចំ ខលេលួន មៅមពលណាត្លអាចមធ្ើបាន ។ គាត់ បាន និយាយ 

ថា « ការសាតាប់ឮបងបងៗ មពញ វ័យ របស់ ពួកម្តថលេងទតីបនាទាល់ និង តចកចាយបទ 

ពិមសាធន៍របស់ពួកម្ ពិតជាបតន្ថរ ឥទ្ធិពល្៍ អសាចារ្យ » ។ ឡរី បតន្ថរមទៀតថា ជួនកាល 

ពួកម្ បានសុំ្ល់ កូនត្ល កំពុង មរៀប ចំ ខលេលួន ម្ើរ្តី ទទួល បុណ្យ្ជរុជទឃឹក ឲ្យ បម្ងៀន នូវ អ្តី 

ត្ល ម្ បាន មរៀនមៅប្អវូនៗ របស់ ម្ ។

ការ�ួេកុរារ 

ឌរៀបចំែ្លួៃសបមប់ពិធីបុណ្យបជមុជទឹក
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យេើងយពរែើមយធយារោេយនរះ ជា កិច្ចការ ផ្ស្្ផសាេសាសន្

មៅមពលកូនរបស់ោនតីតយ៉ល្ន ្ ល់អាយុ្បាំបតីឆ្នាំ 

គាត់្ឃឹងថានាងនឃឹងចង់តចកចាយ អំពតីនថងៃបុណ្យ ្ជរុជ ទឃឹក របស់នាងជារួយនឃឹងរិត្តភក្តិ 

ត្លពុំតរនជាសមាជិកននសាសនាច្ក ។ មហតុ្ូមច្រះមហើយ ្្ួសាររបស់ពួក

ម្បានមធ្ើនូវការអម្ជើញ ្ល់រិត្តភក្តិពតីសាោមរៀន និង អ្ក ជិត ខាងម្ើរ្តី ចូល 

រួរ  បុណ្យ្ជរុជទឃឹករបស់អាលតីសុន ។ រិត្តភក្តិទាំងមនរះ្តូវបានមស្ើសុំឲ្យតចកចាយ 

ខ្រ្ពតីរត្ល ម្ មពញចិត្ត រក ពតី ្ពរះ ្ រ្ពតីរ បរិសុទ្ធ មៅ ក្នុង ពិធតី បុណ្យ្ជរុជទឃឹក មនារះ ។ 

បនាទាប់ពតីបុណ្យ្ជរុជទឃឹក អាលតីសុនបាន្ូសបនាទាត់មៅ ពតី ខាង ម្ការ ខ្រ្ពតីរ ទាំងមនារះ មៅ 

ក្នុង ្ពរះ្រ្ពតីរ ថ្មតី  របស់នាង មហើយបានសរមសរម្មរះរិត្តភក្តិរបស់នាងត្ល តចក ចាយ 

ខមនារះ មៅមលើត្រទំព័រ ។

« ជាការពិតណាស់ ក្នុងនារជាសមាជិក្្ួសារ មយើងពិតជាបានចូលរួរជា ម្ចើន 

ក្នុង ការមរៀបចំ មៅក្នុងនថងៃមនារះ ។ ោនតីតយ៉លបាននិយាយ « ប៉ុតន្តមយើងក៏អនុញ្ញាតឲ្យ 

នាងមៅជារួយនឃឹងរិត្តភក្តិរួយរយៈ បនាទាប់ពតីបុណ្យ ្ជរុជ ទឃឹក មហើយនិយាយជារួយពួ

កម្អំពតីអាររ្មណ៍របស់នាង » ។ « វា្ឺ ជាមវោ រួយ  ្៏តផ្អរតល្រ មោយបាន ម�ើញ កូន 

របស់ មយើងបាន មធ្ើ  ជា ្ ំរូ្៏ ល្អ រួយ ។ »

យេើងហាត់យធ្ើការសរាភាសន៍ររែស់រែ៊ីស្ស្

្ិរបឺលតី ជា មាតាយ ត្ល មានកូនជិត្ល់អាយុទទួលបុណ្យ្ជរុជទឃឹក គាត់ បាន 

ចាំនូវការម្ើរចូលមៅក្នុង ការិយាល័យរបស់ប៊៊ីស្សព ស្មាប់ការសមាភាសន៍បុណ្យ្ជរុជ 

ទឃឹក មៅមពលគាត់មានអាយុ្បាំបតីឆ្នាំ ។ « ខ្នុំមាន អាររ្មណ៍ បុក មពារះ ខាលាំង ណាស់! » 

្ិរបឺលតីនិយាយថា

ឥឡវូវមនរះ គាត់ពយាយារមធ្ើយា៉ាងណា កុំ ឲ្យ កូនរបស់គាត់ មានអាររ្មណ៍ភ័យខាលាច 

្ូច អ្្ចឃឹង ។ គាត់ និង សាវារតីរបស់គាត់បាន និយាយមៅកាន់កូនៗរបស់ពួកម្ 

អំពតីការសមាភាសន៍របស់ប៊៊ីស្សព មហើយបានសួរ សំណួរ្ល់ពួកម្ អំពតីបុណ្យ្ជរុជទឃឹក 

ត្ល មាន លក្ខណៈ ្សម្ៀង គានា ្ ូច មៅ នឃឹង ការ សំភាសន៍ ពិត ្បាក្្ូមចានារះ ។ 

ការសមាភាសន៍ទាំងមនរះរិន្គាន់ តត ជួយ មក្មងៗ ឲ្យ យល់ ្ ឃឹង អំពតី ្ ំមណើរ ការសមាភាសន៍ 

ប៉ុមណាណរះមទ— ការសមាភាសន៍ទាំងមនរះក៏បាន មលើកទឃឹកចិត្តកុមារឲ្យស្ជឃឹង្ិតយា៉ាងជ 

្ជាលម្រៅអំពតី អត្ថន័យននមសចក្តតី សញ្ញា បុណ្យ្ជរុជទឃឹកចំមពារះ ពួកម្ផងត្រ ។

យេើងរានឱកាសែ៏អសាចារ្យ មួេ

ឪពុកមាតាយ ទាំងមនរះរហ័សនឃឹងចង្អនុលបង្ហាញថា ពួកម្រិនបានមធ្ើអ្តី ហួសមហតុ 

មៅក្នុងការមរៀប ចំកូនៗ របស់ ពួកម្ស្មាប់បុណ្យ្ជរុជទឃឹក និង ពិធតីបញ្ជាក់ ប៉ុន្ត 

ពួកម្ជាម្ចើនរូបបានម្បើពាក្យ្ូច ជា « ហ្មត់ចត់ » និង « ជាប់ ោប់ » ម្ើរ្តី ពិពណ៌

នាអំពតីមរមរៀនត្លពួកម្បានបម្ងៀនជាម្ចើនឆ្នាំមនារះមទ ។ ្ិរបឺលតី បាន និយាយថា 

« មយើងបានមធ្ើយា៉ាងណាឲ្យកូនៗរបស់មយើងយល់ថា មនរះ្ឺជាជំហាន្៏សំខាន់ មៅ ក្នុង 

ជតីវិតរបស់ពួកម្ មហើយថាវា្ឺជា្ពឃឹត្តិការណ៍្៏ធំរួយ » ។ « មយើងតតងតតមធ្ើយា៉ាងណា 

ម្ើរ្តី្បាក្ថា មយើង ្ ឺ ជា អ្កមរៀបចំពួកម្ មហើយរិន្តូវ សង្ឃឹរចាំ តត ឲ្យ 

្្ូបឋរសិកសារបស់ ពួកម្ បម្ងៀនពួកម្ប៉ុមណាណរះមទ ។ »

មនរះ្ឺជាឱកាស្៏ល្អ ត្លបានផ្តល់រកមយើង ម្ើរ្តីនឃឹងជួយ 

មរៀបចំកូនៗត្លមយើង្សឡាញ់ស្មាប់ ពិធតីបុណ្យ្ជរុជទឃឹក និង 

ពិធតីបញ្ជាក់ ! ក្នុងមពលត្លមយើងមធ្ើតបបមនរះ្បកប មោយការ អធិសាថាន 

្ពរះអមាចាស់នឃឹង្ង់មៅជារួយមយើង  ម្ើរ្តី នឃឹងជួយ ្ទាំ្ទ បទពិមសាធន៍ននការមធ្ើ

មសចក្តតីសញ្ញា្ំបូងមនរះ ឲ្យកាលាយមៅជា្ ឃ្ឹរះ្៏រឹងមាំ ស្មាប់ ការលូតោស់ខាង 

វិញ្ញាណនាអនា្ត ។ ◼
ចៅទំព័របនាទាប់ចៃរះៃឃឹងច្្ើេសំណួរខ្រះៗមែលកូៃៗរាៃអំពីពិ�ីបុណ្យពជ្ុជទឃឹក

ៃិងពិ�ីបញ្ជាក់។

កំណត់ ចំណាំ
 1. ប៊យ្៍ ម� ផ្កកឺ “Teach the Children,” លីអាហូណា, តខឧសភា ឆ្នាំ 2000, 16 ។រច
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ការេល់អំ្រី្ិធរីរែុណ្យព�មុ�ទឹក
ឌោយ ម៉ារីសសា វីដ�ីសុៃ 

ទសសេនាវដដី សាសនាចបក

កុរារ

ដតើខ្ញំបតូវជបមុជែូលដៅក្ញងទឹក

ដ�ើម្បីៃឹងទទរួល្រុ�្យបជមុជទឹក

ចមៃច�រឬដទ?

បពរះឌយស៊ូវ 

បាៃបជមុជទឹកឌោយការបជមុជចុរះ 

គឺមៃៃ័យថាបទង់បាៃ

ជបមុជចូលទាំងបសុងឌៅ 

កនែនុងទឹក ឌ្ើយភាលាម ៗ  ឌនារះ បទង់ 

បាៃឌងើបឌឡើងពីទឹកម្តងឌទៀត 

(សូមឌមើល ម៉ាថាយ 3:16) ។ 

ឌៃរះគឺជារឌបៀបអដលែនែកៃឹងទទួ

លបុណ្យបជមុជទឹក ។ ឌោយការ 

បជមុជទឹកអបបឌៃរះ វ រំលឹកឌយើងថា 

ឌយើងៃឹង ចាកឌចញ ពី ជីវិត ចាស់ 

របស់ ឌយើង  ឌ្ើយចាប់ឌ្្តើម ជីវិត ថ្ី 

ឌោឌបដជាញាចិត្តថាៃឹងបឌបមើបពរះែម្

ចាស់ ៃិង បពរះរាជបុបតារបស់បទង់ ។ 

ដតើៃរណាៃឹងដធ្វើ្រុ�្យបជមុជទឹ

កឲ្យខ្ញំ?

ៃរណាក៏ឌោយអដល

ឌធ្វើបុណ្យបជមុជទឹកឲ្យែនែក 

បតូវអតកាៃ់បព្វជិតភាព—

ែំណាចឌដើម្ីៃឹងបបបពឹត្ត 

ឌៅកនែនុងបពរះនាមរបស់បពរះ ។ 

ឌៅឌពលបពរះឌយស៊ូវចង់

ទទួលបុណ្យបជមុជទឹក 

បទង់បាៃយងឌៅឯយ៉ូហ្ៃបាទីស្ទ 

អដលមៃបព្វជិត ភាព (សូមឌមើល 

ម៉ាថាយ 3:13) ។

ែនែកអដលឌធ្វើបុ

ណ្យបជមុជទឹកឲ្យែនែក 

ៃឹងទទួលការែៃុញ្ញាតពីប៊ើសសេព 

ឬបបធាៃសាខារបស់ែនែក ។ 

ដតើខ្ញំបាៃដធ្វើដសែក្បីសៃយាអ្វបីខលរះ

ដៅដពលខ្ញំទទរួល្រុ�្យបជមុជទឹក?

ឌៅឌពលែនែកបាៃ ទទួលបុណ្យបជមុជទឹក 

ែនែកឌធ្វើឌសចក្តីសញ្ញាមួយ ឬឌសចក្តីសៃយាឌៅវិញឌៅមក 

ជាមួយ បពរះវរបិតាសួគ៌ ។ ែនែកសៃយាដល់បទង់ថា 

ែនែកៃឹងឌធ្វើតាម ៃូវ ែ្វីជាក់ោក់ មួយ ចំៃួៃ ឌ្ើយបទង់សៃយា 

ៃឹងបបទាៃពរដល់ែនែក ។ ឌសចក្តីសញ្ញាឌៃរះបតូវបាៃឌរៀបរាប់  

ឌៅកនែនុងការែធិសាឋាៃសាបកាម៉ង់ 

អដលបតូវបាៃសូបតជាឌរៀងរាល់នថ្ង អាទិត្យ (សូមឌមើល គ. ៃិង   

ស. 20:77–79) ។ ែនែកសៃយាថា៖

•  ឌដើម្ី ចងចាំ ែំពី បពរះឌយស៊ូវបគីស្ទ ។

•  រកសាបញ្ត្តិ របស់ បទង់ ។

•  ឌដើម្ី ឌលើកោក់ ឌលើែ្លួៃឌយើងៃូវបពរះនាមរបស់

បពរះបគីស្ទ អដលមៃៃ័យថា ឌធ្វើកិច្ចការរបស់ 

បទង់ ជាមុៃ កនែនុងជីវិត របស់ឌយើង ឌ្ើយឌធ្វើែ្វី

អដលបទង់ចង់ឲ្យឌយើងឌយើងជាងែ្វីអដលឌោ

កីយចង់ឲ្យយឌយើងឌធ្វើ ។

ឌៅឌពល ែនែករកសាឌសចក្តសីៃយាឌៃរះ បពរះវរបិតាសៃយាថា 

បពរះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ៃឹងគង់ជាមួយែនែក ឌ ើ្យ ថាែំឌពើរបស់ែនែក 

ៃឹងបតូវែភ័យឌទាសឲ្យ ។

រូបថត © DYNAMIC GRAPHICS; រចនារូបថតឌោយោវី� ស្តតូែឺ ម៉ាថាយ ឌរៀ ឌ្ើយៃិងសារា្៍ 
ជិៃសុៃ ។
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ដតើបពរះវិញ្ញា�្ររិសុទ្ធគឺជាអ្វបី?

ែំឌណាយនៃបពរះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាែំឌណាយ 

មួយ អដលមៃតនម្បំ្ុតរបស់បពរះវរបិតាសួគ៌ ។  

បុណ្យបជមុជទឹកឌោយទឹករបស់ែនែកគឺមិៃបគប់បោៃ់ឌទ 

រ្ូតដល់ពួកបុរសអដលកាៃ់បព្វជិតភាព មិលគីសសាអដក 

បបសិទ្ធពរ ដល់ ែនែក ឲ្យទទួលបពរះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ 

(សូមឌមើល  យ៉ូហ្ៃ 3:5) ។

បពរះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាសមជិកមួយែងរេ 

នៃបកុមបពរះ ។ បទង់អថ្ងទីបនាទាល់ែំពីបពរះវរបិតាសួគ៌ ៃិង 

បពរះឌយស៊ូវបគីស្ទ ឌ្ើយជួយឌយើងឲ្យដឹងែ្វីអដលពិត ។ 

បទង់ជួយឌយើងឲ្យរឹងមំខាងវិញ្ញាណ ។ 

បទង់បពមៃឌយើងែំពីឌបោរះថានាក់ ។ បទង់ជួយឌយើងឲ្យឌរៀៃ ។ 

បពរះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចជួយឌយើងឲ្យមៃអារម្ណ៍ែំពីឌសចក្តី

បសឡាញ់របស់បពរះ ។

ឌៅឌពលែនែក បតូវបាៃបញ្ជាក់ជាសមជិកនៃសាសនា

ចបក បពរះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចគង់ឌៅ ជាមួយ ែនែក ជាៃិច្ច 

បបសិៃឌបើែនែកឌបជើសឌរើសបតូវ ។

ដតើដហតុអ្វបីខ្ញំបតូវចតយា៉ាងដហាែណាស់ម្ៃអាយុ

បបាំ្របីឆ្នាំដ�ើម្បីៃឹងទទរួល្រុ�្យបជមុជទឹក?

បពរះែមចាស់បឌបងៀៃថា កូៃឌក្ងមិៃបតូវ 

ទទួលបុណ្យបជមុជទឹក រ្ូតដល់ពួកឌគមៃអាយុ 

បគប់បោៃ់ ឌដើម្ីៃឹងយល់ែំពីភាព ែុស ោនា 

រវង ែុស ៃិង បតូវ អដលបពរះគម្ីរអថ្ងថា 

អាយុបបាំបីឆានាំ (សូមឌមើល មរ៉ូនណ 8:11–12; គ. 

ៃិង   ស. 29:46–47; 68:27) ។
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រ្ីរុន ខ្នុំ្ តូវបានមៅជាសមាជិកមានាក់ក្នុង កូរុ៉រទតីពតីរននពួក ចិតសិបនាក់ ខ្នុ ំ

និង  ភរិយារបស់ ខ្នុ ំបាន ចំណាយ មពល ពតីរបតីឆ្នា ំបម្រើមៅក្នុង្ពរះវិហារបរិសុទ្ធ 

កាពតីណាស់និង មៅ បូ៉ឡវូ ម្បស៊៊ីល  ។ មៅក្នុង្ពរះវិហារបរិសុទ្ធទំាង ពតីរ មនារះ  ជា 

ញឃឹកញាប់ ខ្នុ ំមានការ អសាចារ្យ មៅ ក្នុង ចិត្តមោយ មាន រនុស្សជា ម្ចើន ត្លមធ្ើ ្ មំណើរ មៅតក្រ 

្ពរះវិហារបរិសុទ្ធ មហើយ ្តូវបានទាក់ទាញចិត្តឲ្យ មឆ្ពរះមៅរក ្ពរះវិហារ បរិសុទ្ធ មនារះ ត្លមធ្ើ 

ឲ្យ ពួកម្ ឈប់រថយន្ត  ម ើ្រចូល និង សាកសួរ អំពត្ី ពរះវិហារ បរិសុទ្ធ មនារះ ។

មៅមពលពួកម្បានចូលរក មយើងបាន្បាប់ពួកម្ថា 

ពួកម្រិនអាចចូលមៅក្នុងមទៀត មោយគាមនការមរៀបចំ្៏្តឃឹរ្តូវមឡើយ ។ រួចមហើយ 

មយើងបានពន្យល់អំពតីមគាលបំណងនន្ពរះវិហារបរិសុទ្ធ បានតចកចាយអំពតីរូលោឋាន 

នន មគាលលទ្ធិ នន្ំណឃឹងល្អ មហើយបានអម្ជើញពួកម្ឲ្យជួបជារួយពួកអ្

កផ្សព្ផសាយសាសនា ។ ចំមពារះរនុស្ស្៏ល្អជាម្ចើន្ពរះវិហារមនរះ បាន មធ្ើ  

ជាអ្កផ្សព្ផសាយសាសនា្៏ពូតក ពតីម្ពារះវា បំផុស អាររ្មណ៍ត្លអាចម្ជៀតចូលមៅក្នុង

្ួងចិត្តរួយរំមពច ។

ខ្នុំ និង ភរិយារបស់ខ្នុំ ម្មរះមអលតីសាមបត ឃ្ឹងនូវអំណាចននអាររ្មណ៍តបបមនារះតាំង 

ពតី្ំបូង  ។ ជាង 40 ឆ្នាំកនលេងមៅ មហើយ រិត្តភក្តិ  និង ជាអ្ក រួរ ការង្រ្៏ ល្អមានាក់ 

ត្លជា សមាជិកននសាសនាច្ក បានចាប់មផ្តើរមលើកយក ្ ំណឃឹងល្អរកក្នុង ការ 

សន្នា ្ ៏ សារ្្ញ រួយ  ជារួយនឃឹងមយើង  ។ គាត់បានប្ជវូនពួកអ្កផ្សព្ផសាយ

សាសនារកជួបនឃឹងមយើង ពតីរបតី្ង ។ មយើងមពញចិត្តនឃឹងពួកផ្សព្ផសាយសាសនា 

យដាេដអលយែើរ នចរ៉ូ រា៉ាសសាហារែរី

នៃ ពួក ចិតសិបនាក់

េំចោរះ្ ៃុស្ល្អជាចពេើៃពពរះវិហារបរិសុទ្ធបំផុសអារ ្្មណ៍

មែលអាេចពជៀតេូលចៅក្នុងែួងេិត្ត្ួេរំចពេ។

ទ្រះវិហារបរិសុទ្ធ

ទាក់ទាញចិត្តឡ្ពរះឡៅ
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មហើយបានយល់្ពរនឃឹងទទួលការពិភាកសា ប៉ុតន្តមយើងពិតជា  

រិនចាប់អាររ្មណ៍នឃឹងអ្តីត្លពួកម្បម្ងៀនមទ ។

ការណ៍មនារះបានផ្លាស់ប្តវូរមៅក្នុងតខតុោ ឆ្នា ំ1978 មៅមពលរិត្ត 

រួរ ការង្រ   របស់ខ្នុបំានអម ជ្ើញរិត្តភក្ត ិរួយ ចំនួន  ត្ល រួរមាន ទំាង 

ពួក មយើង ផង ម ើ្រ ត្ី ចូល រួរ ពតីធតី មបើក សមមាពធ  ្ពរះវិហារបរិសុទ្ធ មៅ 

បូ៉ឡវូ ម្បស៊៊ីល  ។ គាត់បានជួលឡាន្កុងពតីរបតីម្្ឿង មោយ ម្បើ 

្បាស់ ការ ចំណាយផ្ទាល់ខលេលួនគាត់ ្ូមច្រះ រិត្តរបស់គាត់អាច ចូលរួរនឃឹង 

គាត់មធ្ើ្ មំណើរមៅ្ពរះវិហារបរិសុទ្ធត្លមានចមាងាយ្បតហលជា 50 

តរ៉ល (80 ត្ីឡវូតរ៉្ត) ។

មៅមពល មអលតីសាមបត បានចូលក្នុងអាង 

ជ្រុជទឃឹក នាងបានទទួល នូវ  អាររ្មណ៍នន បទពិមសាធន៍  

រួយត្លនាងរិនធាលាប់ មាន ពតីរុនរក ត្ល ម្កាយ រកនាង 

បាន ្ ឃឹង  ថាជា្ពរះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ។ អាររ្មណ៍មនារះ្ឺជាមស

ចក្តតីអំណរ្៏រហិមា មៅក្នុង្ួងចិត្តរបស់នាង ។ មៅ រំមពច មនារះ 

នាងបាន្ឃឹងភាលារ ថា សាសនាច្កមនារះ ្ ឺជា សាសនាច្ក ្ ៏ ពិត 

មហើយថាវា្ឺជាសាសនា ច្ក ត្លនាងចង់ចូលរួរ ។

អាររ្មណ៍្សម្ៀងគានាមនារះបានមកើត មាន ចំមពារះ ខ្នុំ 

មៅឯចុងប្្ចប់ននពិធតី សមមាពធ មនារះ   មៅមពល មយើង  ្តូវ បាននាំចូល 

មៅក្នុងបន្ប់ផសារភាជាប់ និង ្តូវបានបម្ងៀនអំពតីមគាលលទ្ធិនន

្កុរ្្ួសារ្៏ អស់ កល្ ជានិច្ច មនារះ  ។ មគាលលទ្ធិមនារះ បាន  

បានប៉រះ្ល់្ួងចិត្តរបស់ខ្នុំ ។ ខ្នុំទទួលបានមជា្ជ័យមៅក្នុងអាជតីព

ករ្មរបស់ខ្នុំ ប៉ុតន្តខ្នុំមាននូវ អាររ្មណ៍ទមទសាអាត  មៅក្នុង្ពលឃឹង របស់ខ្នុំ 

។ ខ្នុំរិន្ឃឹងថា មតើ មាន អ្តីអាច នឃឹងរក បំមពញភាពទមទសាអាត មនារះបាន 

មទ  ្គាន់ តត្ឃឹងថា វាជា អ្តី រួយ ត្ល  ពាក់ព័ន្ធមៅនឃឹង្្ួសារ ។ 

មៅក្នុងបន្ប់ផសារភាជាប់មនារះ អ្តីៗបានចាប់មផ្តើរបំមពញ  មៅក្នុង្ួងចិត្ត 

និង ្ំនិតរបស់ខ្នុំ ។

ក្នុងអំឡនុងពតីបតីនថងៃម្កាយរក ពួកអ្កផ្សព្ផសាយសាសនាបាន 

ទាក់ទងនឃឹងមយើងរ្តងមទៀត ។ មៅ មពល មនរះ មយើងពិតជាចាប់អាររ្មណ៍ 

ចង់សាតាប់សារ្ំណឃឹងរបស់ពួកម្ ។

ពួកតអលមឌើរបានអម្ជើញមយើងឲ្យអធិសាឋានយា៉ាង

មសាមរះ អំពតីការពិត ។ ខ្នុំបានសម្រចចិត្តថា មនរះ្ឺជា

រមបៀបតតរួយត្លខ្នុអំាេអធិសាថាន ។ ខ្នុំបាន្ឃឹងថា 

ខ្នុំរិនអាចមធ្ើការមប្តជាញាចិត្ត ម្ើរ្តីនឃឹងចូលរួរក្នុងសាសនាច្ក 

មោយគាមនទតីបនាទាល់្៏ពិត រួយមនារះមឡើយ ។ ខ្នុំមានចិត្តអន្រះសា

អំពតីការចូលមៅឯ្ពរះវរបិតាសួ្៌ ម្ើរ្តីនឃឹងទូលសុំនូវការបញ្ជាក់

ពតី្ទង់ ប៉ុតន្តក្នុងមពលជារួយគានាមនារះ ខ្នុំ ឃ្ឹង យា៉ាង ពិត្បាក្ថា 

្ទង់នឃឹងមឆលេើយតបរកខ្នុំ ។ ខ្នុំបានតចករំតលកជារួយ្ទង់នូវមសច

ក្តតី្បាថានា្៏ម្រៅនន្ួងចិត្តរបស់ខ្នុំ មហើយបានទូលសុំ្ទង់ឲ្យ្បទាន 

នូវចមរលេើយ្ល់ខ្នុំ ត្លនឃឹងបញ្ជាក់្ល់ខ្នុំថា ការចូលរួរក្នុងសាសនា

ច្ក្ឺជាផលេវូវរួយ ្ ៏ ្តឃឹរ្តូវ ។

សបាតាហ៍ម្កាយរក មៅក្នុងសាោនថងៃអាទិត្យ 

រិត្តភក្តិ របស់ខ្នុំត្លបានអម្ជើញមយើងមៅចូលរួរ ពិធតី 

សមមាពធ ្ពរះវិហារបរិសុទ្ធ បាន អង្គនុយពតីខាងម្កាយខ្នុំ ។ 

គាត់បានឱនរកខាងរុខ មហើយបានចាប់មផ្តើរនិយាយជារួ

យខ្នុំ ។ ពាក្យមពចន៍ទាំងឡាយ ត្លគាត់បាននិយាយ មនារះ 

បាន មឆលេើយ ចំមពារះ អ្តី ត្ល ខ្នុំ បាន អធិសាឋាន ចង់ ្ ឃឹង យា៉ាង ពិត  ។ 

ខ្នុំរិនសង្ស័យមឡើយថា ្ពរះវរបិតាសួ្៌បាន កំពុងតតមាន ្ពរះ  

បន្វូល  រកកាន់ ខ្នុំតាររយៈគាត់ ។ មៅមពលមនារះ 

ខ្នុំ្ឺជារនុស្សរឹងចមចស ប៉ុតន្ត្ួងចិត្តរបស់ខ្នុំ្តូវបានបន្ន់ 

មហើយខ្នុំបានចាប់មផ្តើរយំ ។ មៅមពលរិត្តរបស់ខ្នុំបានប្្ចប់មហើយ 

គាត់បានអម្ជើញខ្នុំ និង ្បពន្ធខ្នុំ ឲ្យ ទទួល បុណ្យ ្ជរុជ ទឃឹក  ។ 

មយើងបានយល់ ្ពរ  ។

ក្នុងនថងៃទតី 31 តខ តុោ ឆ្នាំ 1978 រិន ្ ល់ រួយ តខ 

ផង បនាទាប់ពតីបទពិមសាធន៍របស់មយើងមៅឯព្ពរះវិហាមៅ 

ប៉ូឡវូមយើងបានទទួលបុណ្យ្ជរុជទឃឹក និង ្តូវបាន  

មធ្ើពិធតីបញ្ជាក់ ។ នថងៃបនាទាប់រក មយើងបានចូលរួរមៅក្នុង 

មរៀនឧទិ្សឆលេងទតីពតីនន្ពរះវិហារបរិសុទ្ធមៅ បូ៉ឡវូ ម្បស៊៊ីល  ។ 

រួយឆ្នាំម្កាយរក មយើងបាន្តឡប់មៅ្ពរះវិហារបរិសុទ្ធ 

ជារួយកូន្បុសពតីរនាក់របស់មយើង មហើយបាន 

ផសារភាជាប់ជា្្ួសាររួយ ។ ឱកាស ្ ៏ ល្អន្កតលងទាំង បតី មលើក 

មនារះ  ពិត ជាបទពិមសាធន៍្៏្ួរឲ្យចងចាំ  ។ មយើងបានបន្តម្ើរ្តី 

ឲ្យ មានអាររ្មណ៍ទាំងមនារះ មោយ  ការថាវាយបង្គំក្នុង 

្ពរះវិហារបរិសុទ្ធយា៉ាងមទៀងទាត់ ជាម្ចើនឆ្នាំម្កាយរក ។

អស់ រយៈ មពល នរ្ភ្បាំបតីឆ្នាំចាប់ ពតី នថងៃ ្ជរុជ ទឃឹក របស់ មយើង ខ្នុំ 

និង  ភរិយា  បាន ឈរ រ្តង មទៀត មៅ ក្នុង្ពរះវិហារបរិសុទ្ធ មៅ ប៉ូឡវូ 

ម្បស៊៊ីល  ។ ខ្នុំមទើបតត្តូវបានមៅជា្បធាននន្ពរះបរិសុទ្ធ ។ 

្ឺជាបទពិមសាធន៍្៏តផ្អរ តល្អរ ស្មាប់ពួក មយើង ម្ើរ្តីម្ើរ ក្នុង សាល 

នន្ំណាក់របស់្ពរះអមាចាស់ ម្ើរ្តីនឃឹងរំលឃឹកមឡើងវិញនូវអាររ្មណ៍្៏ 

មសារនស្ស ទាំងឡាយ ត្លជាជំហរននការត្បចិត្តមជឿរបស់ មយើង ។

្ពរះវិហារបរិសុទ្ធបន្តនាំរក្ល់ខ្នុំ  និង ភរិយារបស់ខ្នុំ នូវ 

សុភរង្គល្៏រហិមា ។ មៅមពលមយើងមរើលម�ើញ្ូសាវារតីភរិយា 

វ័យ មក្មង ចូលមៅក្នុង្ពរះវិហារបរិសុទ្ធ ម្ើរ្តីនឃឹងផសារភាជាប់ជា 

្្ួសារ្៏អស់កល្ជានិច្ចរួយ មយើងមានអាររ្មណ៍ននមសចក្តតីសង្ឃឹ

រ្៏ធំ ។

មានរនុស្សជាម្ចើនមៅ ទូទាំងពិភពមោក ត្ល្តូវបានមរៀបចំ  

ម្ើរ្តីនឃឹងសាតាប់សារលិខិតនន្ំណឃឹង ល្អ ។ ពួក ម្មានអាររ្មណ៍ម្សក

ឃ្លាន្សម្ៀងមៅនឃឹងអ្តីត្លខ្នុំបានមាន ពិមសាធន៍ជាង 30 រុន  ។ 

្ពរះវិហារបរិសុទ្ធ និង ពិធិបរិសុទ្ធទាំងឡាយ មៅ ក្នុង ្ពរះវិហារ បរិសុទ្ធ  

្ឺមានអានុភាពយា៉ាងមពញមលញ ម្ើរ្តីនឃឹងចំតអតនូវការម្សកឃ្លាន 

និង បំមពញភាព ទមទសាអាតរបស់ពួកម្ ។ ◼

ទាក់ទាញចិត្តឡ្ពរះឡៅ



យៅ
 ោងាច រួយ ខណៈ ត្ល ខ្នុំ មបើក បរ យន្តមហារះ 

របស់ ខ្នុំ មៅ មលើ ផលេវូវ រត់ ត្ល មាន អ្ក មធ្ើ ្ ំមណើរ 

អង្គនុយ មពញ មនារះ ខ្នុំ បាន មាន អាររ្មណ៍ ថា ្បព័ន្ធ ចងកវូត 

របស់ យន្តមហារះ ្ ូច ជា រិន សូវ ្សួល មទ ។ ម្ើរ្តី បញ្ជាក់ 

អំពតី ចំណាប់ អាររ្មណ៍ ខាង វិញ្ញាណ របស់ ខ្នុំ ខ្នុំ បាន មបើក បរ 

យន្តមហារះ មចញ ពតី ផលេវូវ មហើយ ខ្នុំ បាន មបើក បរ វា ជា រង្ង់ ។  

វា ហាក់ ្ ូច ជា គាមន បញ្ហា អ្តី មសារះ ។

ខ្នុំ ពិចារណា ថា « មតើ ខ្នុំ ្ ប្តី ្ ួរ តត  មហារះ មឡើង នាំ  អ្ក មធ្ើ 

្ំមណើរ មៅ ្ ល់ មគាលមៅ របស់ ពួកម្ ឲ្យ បាន ទាន់ មពល 

មវោ ឬ ក៏ ្ ប្តី ្តឡប់ មៅ ឯទាវា ចំណត វិញ ? » ខ្នុំ បាន ្ ឃឹង 

ថា ការ្តឡប់ មៅ វិញ នឃឹង មធ្ើ ឲ្យ មាន ការពនយា មពល ្ ៏ យូរ 

រួយ ។ ផលេវូវ យន្តមហារះ បរ មនារះ មាន តត ទិស រួយ ប៉ុមណាណរះ  

ខ្នុំ ្តូវ តត រង់ចាំ ្ ល់ អ្ក ្្ប់្្ង ចរាចរណ៍ មលើ ផលេវូវ រត់ របស់ 

យន្ត មហារះ មនារះ មធ្ើ អន្តរា្រន៍ ម្ើរ្តី ឲ្យ មយើង អាច បរ យន្ត 

មហារះ ប្ញ្ចាស ទិស ចរាចរណ៍ បាន  ។ បនាទាប់ រក មយើង 

សំយេង ្ ួក រែរិសុទ្ធ ន្ងៃ ចុងយពកាេ

នឃឹង ្តូវ តត រង់ចាំ ស្មាប់ ពួក ្តួត ពិនិត្យ ម្ើរ្តី រក ពិនិត្យ 

យន្តមហារះ មនារះ ។ ការពនយា មពល អាច បណាដល ឲ្យ មាន 

បញ្ហា ជា ម្ចើន ចំមពារះ មជើង យន្តមហារះ និង ចំមពារះ អ្ក មធ្ើ 

្ំមណើរ ត្ល មាន បង ប្អវូន រង់ចាំ ពួកម្ និង នឃឹង មជើង 

យន្តមហារះ ត្ល មធ្ើ ្ ំមណើរ បន្ត មៅ មទៀត ។ ខ្នុំ ក៏ បាន ្ ិត 

ថាអំពតី រមបៀប ត្ល ការិយាល័យ ្តួតពិនិត្យ នឃឹង មាន 

្បតិករ្ម យា៉ាង ណា ចំមពារះ ការ រាយកាណ៍ របស់ ខ្នុំ មោយ 

សារ យន្តមហារះ ហាក់ ្ ូច ជា រិន មាន បញ្ហា អ្តី មសារះ ម្្ តត 

ពតី អាររ្មណ៍ ត្ល ខ្នុំ មាន ប៉ុមណាណរះ ។

ក្នុង នារ ខ្នុំ ជា ្បធាន ្្ប់្្ង មលើ យន្តមហារះ ខ្នុំ មាន 

ទំនួលខុស ្តូវ ចំមពារះ សុវត្ថិភាព របស់ មយើង ្ូមច្រះ មហើយ 

ខ្នុំ បាន សម្រច ចិត្ត មធ្ើ តារ អាររ្មណ៍ ត្ល ខ្នុំ មាន មហើយ 

្តឡប់ រក ចំណត វិញ ។

មៅមពលមយើងមៅ្ល់ទាវារចំណត ខ្នុំបាន្បាប់ជាង 

ជួសជុលថា ខ្នុំមានអាររ្មណ៍ថា យន្តមហារះ មនរះ មាន អ្តី រួយ 

រិន ្សួល ប៉ុតន្ត ខ្នុំ រិន ្ ឃឹង ថា បញ្ហា មនារះ ជា អ្តី មនារះមទ ។ 

គាត់ រិន មជឿ ថា មាន បញ្ហា អ្តី មនារះ មទ ។

គាត់ បាន និយាយ « ្បតហល ជា ផលេវូវយន្តមហារះ 

មសើរ មហើយ មរើល មៅ » ។ « អ្ក្បតហលជារំអិល

មៅមលើ្តី្កួសមហើយ ។ » ប៉ុតន្តគាត់បានយល់្ពរ 

ម្ើរ្តីនឃឹងពិនិត្យមរើលចងកវូត ្តង់កង់ ខាង រុខ យន្ត 

មហារះ ។ បនាទាប់ ពតី ការពិនិត្យ មរើល គាត់ បាន ្បាប់ ខ្នុំ ឲ្យ យក 

អ្កមធ្ើ្ំមណើរ មចញ ម្ើរ្តី គាត់ អាច មបើកយន្ត មហារះ សាក 

មរើល ។

30 នាទតីម្កាយ រក មៅ មពល គាត់ បាន ្តឡប់ រក វិញ 

គាត់ ហាក់ ្ ូច ជា មាន ការ ្ពួយ បាររ្ភ ខាលាំង ណាស់ ។ ក្នុង 

អំឡនុង នន ការមបើក សាក មនារះ គាត់ បាន ឮ សំមឡង កកិត 

ចតរលេក រួយ ។ មៅ មពល គាត់ ចាប់្ហាវាំង ក្នុង មពល គាត់ 

កំពុង តត បត់ យន្តមហារះ ថយ ម្កាយ ម្ើរ្តី ្តឡប់ រក ទាវារ 

ចំណត វិញ គាត់ សឃឹង តត រិន អាច ទប់ ចងកវូត យន្តមហារះ បាន 

មហើយ មស្ើរ តត រត់ ធាលាក់ ពតី ផលេវូវ យន្តមហារះ មទៀត ផង ។

ការពិនិត្យ យា៉ាង ផ្ចិតផ្ចង់ បាន បង្ហាញ ថា ្ហាវាំង រិន ្តូវ 

បាន ជួសជុល ្តឃឹរ្តូវ មៅ យប់ ពតី រុន ពតី មហារះ មហើរ មនរះ ។ 

្បសិន មបើ ខ្នុំចុរះ ចត បនាទាប់ ពតី ការមហារះ របស់ មយើង ្ហាវាំង 

នឃឹង រិន ្ ំមណើរ មហើយ ខ្នុំ នឃឹង រិន អាច បញ្ជា យន្ត មហារះ បាន 

មឡើយ ។

ខ្នុំ បាន ទទួល យន្តមហារះ រួយ មទៀត ម្ើរ្តី មបើក មហើយ ខ្នុំ 

បាន ្ ឃឹក ជូន អ្ក មធ្ើ ្ ំមណើរ របស់ ខ្នុំ មៅ ្ ល់ មគាល មៅ របស់ 

ពួកម្ មោយ សុវត្ថិភាព តត យឺត បតី មមា៉ាង ។

ខ្នុំ មាន អំណរ្ុណ ណាស់ ត្ល ខ្នុំ បាន សាតាប់ តារ 

ការខ្សិត ្បាប់ នន ្ពរះវិញ្ញាណ ។ ខ្នុំ ្ ឃឹង ថា ្ពរះវិញ្ញាណ នឃឹង 

្ឃឹកនាំ មយើង ្បសិន មបើ មយើង តស្រ រកការតណនាំ និង សាតាប់ 

តារ ការ បំផុស ្ ំនិត ត្ល មកើត មាន ។ ◼
ឌបគ្រេ វីលលី រដ្ឋយូថា ស.្.រ.

រាន អ្រី ែុស ពរែពកតរី ចំយពារះ េន្តយហារះ ររែស់ ែ្នុំ

ែ្នុំរោន ្ ិត ថា  យតើ ការិយល័េ ពតួត ្ ិនិត្យ 

នឹង រាន ពរែតិកម្ម យ៉ាង ណា ចំយពារះ 

ការរាេកាណ៍រ រែស់ ែ្នុំ យដាេ សារ េន្តយហារះ 

ហាក់ ែូច ជា មិន រាន រែញ្ហា អ្រី យសារះ យពរៅ ដត ្ រី 

អារម្មណ៍ ដែល ែ្នុំ រាន រែ្ុយណាណរះ ។ រច
នា
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យៅ
ក្នុង្គារួយ ខ្នុំកំពុងតតអានសន្រកថាក្នុងស

ន្ិសតីទទូមៅ តថលេងមោយតអលមឌើរ រីឆ្្ ជតី 

សកតននកុរ៉ុរ ពួកសាវក្ប់ពតីរនាក់ ។ ថ្តីមបើខ្នុំបានសាតាប់ 

និង អានសន្រកថាមនរះពតីរុនរកក្តតី ឃ្លារួយបានទាក់ 

ទាញសតិអាររ្មណ៍របស់ខ្នុំ មហើយ បាន្ក់ 

ជាប់ក្នុង្ំនិតរបស់ខ្នុំ ។

ពតីរបតីមមា៉ាងម្កាយរក កូន្បុសរបស់ខ្នុំ ត្លកំពុង

តតរស់ក្នុងផ្រះជួលជារួយរិត្តរបស់គាត់ បានរក មលង ។ 

គាត់បានបម្រើមបសកករ្មមពញមមា៉ាង មហើយបានមៅមរៀន 

ពតីរបតីឆមាសមៅរហាវិទយាល័យ ។ គាត់រិន ្បាក្ថា 

មតើគាត់ ្ ួរ មរៀន រុខ វិជាជា អ្តី  និង មតើ អាជតីព អ្តី ត្ល គាត់ ្តូវ 

បន្ត មនារះ មទ ។ ម្ពារះតតម្មានចិត្តស្មនុ្សាមញមហើយមាន

អាររ្មណ៍ថាសាោមរៀន ហាក់្ូចជាការចំណាយ មពល 

មវោ និង   ្បាក់ ឥត ្បមយាជន៍ ្ូមច្រះ គាត់ បាន ព្យលួរ ការ 

សិកសា របស់ គាត់ រួយ រយៈ មហើយបានចាប់មផ្តើរ មធ្ើការ 

មពញមមា៉ាង ។

គាត់បាន្បាប់ខ្នុំថារិត្តមានាក់របស់

គាត់ បានផ្តល់មយាបលថា 

ពួកម្្តូវមៅមលងមការះរួយ មៅក្នុង្កុរមការះ 

បាហា មា៉ាស ឬ ការីមប៊ៀន រកការង្រមធ្ើ មហើយ

មលងកំសាន្តមៅទតីមនារះស្មាប់បតីបួនតខសិន ។ 

កូន្បុសរបស់ខ្នុំមានចិត្តរំមភើប ចំមពារះ ការ រំពឃឹង ទុក 

មនារះ ។ ខ្នុំអាចមរើលម�ើញយា៉ាងង្យ្សួល អំពតីការ 

អូស ទាញ  ចំមពារះយុវជន មានាក់ ត្ល រិន ទាន់ មចរះ ្ ិត តវង 

ឆ្ងាយ មនារះ ។

រំមពច មនារះ សារលិខិត ្ ៏ បំផុស ្ ំនិត 

របស់តអលមឌើរសកត បានចូលរកក្នុង្ំនិតរបស់ 

ខ្នុំ ។ ខ្នុំបានចាប់មលើកទស្សនាវ្្តតី Ensign 
មហើយអានឃ្លា្ូចតមៅមនរះ  មៅកូន្បុសរបស់ខ្នុំ ៖ 

« អ្ក រាល់ គានារស់ មៅមលើតផន្តីមនារះ 

ស្មាប់មគាលបំណង្៏ មទវភាព រួយ ។ វាពុំតរនស្មាប់  

ការមលងកំសាន្តឥតឈប់ឈរ ឬរិន តរន ជា ការ បំមពញ នូវ 

ភាព រីករាយ ជានិច្ច មនារះ មឡើយ ។ អ្ករាល់គានារក កាន់ តផន 

្តី  មនរះ្ឺ ម្ើរ្តីទទួល នូវ ការ  សាកល្ង ម្ើរ្តី បង្ហាញថា 

អ្ក អាច នឃឹង  ទទួល បាន នូវ ពរជ័យ ត្ល ្ពរះ មាន ស្មាប់ 

អ្ក បតន្ថរ មទៀត ។ ការ អត់ធ្មត់ ចំមពារះ អាររ្មណ៍  ្ ឺ ត្រូវ 

ការរកយ�ើញយសចក្តរីអំណរយៅក្ននុង�រីវិត
ឲ្យ មាន » (“Finding Joy in Life,” Ensign, 
តខឧសភា ឆ្នាំ 1996, ទំព័រ 25) ។

កូន្បុសរបស់ខ្នុំបានយក ទស្សនាវ្្តីមនារះ  មោយ រិន 

និយាយតប រួយ មា៉ាត់ មសារះ មហើយបានអាន សន្រក  ថាពតី 

ម្ើរ ្ ល់ ចប់ ។ ម្កាយរក អ្តី ត្ល គាត់ បាន និយាយ មនារះ 

្ឺ ថា គាត់នឃឹងរិនមៅ ផ្សង ម្ពង មៅ មលើ មការះមទៀតមឡើយ ។

មពល មនារះ គាត់ បាន មរៀន ខាង តផ្កន្របាល ្ឺ ជា 

មពល រួយ ត្ល មធ្ើ ឲ្យ គាត់ បាន ជួប ជា រួយនឃឹង អនា្ត 

ភរិយា របស់ គាត់ ។ ពួកម្បានមរៀបការមៅក្នុង្ពរះវិហា 

ររបរិសុទ្ធ មរសា អារីស្សវូណា មហើយសព្នថងៃមនរះកំពុ 

តងចិ្្ចឃឹរកូន្៏ ល្អបតីនាក់ ។ មៅក្នុងឆ្នាំ  2010 កូន 

្បុសរបស់ខ្នុំបានប្ជប់បរិញ្ញាប្ត មហើយពិតជាបាន  

« រកម�ើញមសចក្តតីអំណរក្នុងជតីវិត ។ »

ការផ្សងម្ពង ត្លកូនខ្នុំបាន

មលើកយកពិភាកសាជារួយខ្

ញនុ ំ្បតហលអាចជាបទពិមសាធន៍្៏ល្អរួយ បុ៉តន្តវាក៏អាចជា 

បទពិមសាធន៍ ្ ៏  ម្គារះថានាក់ខាងវិញ្ញាណផងត្រ ។ 

មរៀងរាល់មពលត្ល ខ្នុំស្ជឃឹង្ិតអំពតីបទពិមសាធន៍ 

្ពរះវិញ្ញាណប៉រះ្ួងចិត្តរបស់ខ្នុំ ។

ខ្នុំមានអំណរ្ុណចំមពារះពាក្យមពចន៍របស់ពួកពយា

ការី ត្ល មធ្ើ ឲ្យ ខ្នុំ្តូវបានបំផុស្ំនិត ឲ្យនឃឹកចាំពតី ស 

ន្រកថា រួយ ត្លជួយផ្តល់្ល់ខ្នុំនូវមគាលការណ៍្ឃឹក

នាំ ។ ខ្នុំក៏មានអំណរ្ុណត្លកូន្បុសរបស់ខ្នុំបាន

សាតាប់តារសារទូតរបស់្ពរះអមាចាស់ មហើយអនុញ្ញាតឲ្យ 

្ពរះវិញ្ញាណមានអានុភាពចំមពារះគាត់ ។ ខ្នុំ្ឃឹងថា 

ពរជ័យ និង មសចក្តតីមរតាតាករុណា្៏្សទន់្៏ម្ចើននឃឹង 

មកើត មាន  មៅមពលមយើងសាតាប់ និង អនុវត្តតារ 

 ការ្បមងៀនទាំងឡាយបស់្ពរះសម្ង្ររះ និង 

អ្កបម្រើរបស់្ទង់ ។ ◼
ការិៃ រ៉កវូដ រដ្ឋនែោ្ូ ស.្.ែ

យៅ
យ្លកូនពរែុសររែស់ែ្នុំរោន

ពរោរែ់ែ្នុំថា មិត្តររែស់គ្ត់ 

រានាក់រោនផ្តល់យយរែល់ថា 

្ួកយ្យៅពកុមយការះ រោហារា៉ាស 

ឬយការះការីយរែ៊ៀនយែើម្រីនឹងយែើ 

យែើរយលងកំសាន្ត្រីររែរីដែ 

សារលិែិត 

ររែស់ដអលយែើរស្កតរោន ចូល 

មកក្ននុង្ំនិតររែស់ែ្នុំ ។

រច
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យៅ
ក្នុងតខរិនា ឆ្នាំ 1997 ខណៈ មពល 

កំពុងរស់មៅក្នុងទតី្កុង រ៉ូស្តវូវអុន្ន ្បមទស 

រុស្សតី ខ្នុំ និង ប្តតីរបស់ ខ្នុំបានទទួលបុណ្យ្ជរុជទឃឹក  

ចូលក្នុងសាសនាច្កនន្ពរះមយស៊ូវ្្តីស្ននពួកបរិសុទ្ធនថងៃ 

ចុងម្កាយ ។

មៅ មពល ត្ល ខ្នុបំានសិកសាមគាលលទ្ធនិនសាសនាច

្ក មនារះ សំណួរ របស់ខ្នុជំាម្ចើន្តូវបានបក ្សាយ  ។ វា ្ រួ 

ឲ្យ ចំណាប់អាររ្មណ៍ខាលាងំ ណាស់ ម ើ្រ ត្ីតីមរៀនអំពតីតផនការនន

មសចក្តតីសម្ង្ររះ មោយ មាន រួរ ទំាង  ការមធ្ើពិធតីបុណ្យ្ជរុ

ជទឃឹកស្មាប់ពួកសាលាប់ ។ ខ្នុរំំមភើប ចិត្តណាស់ មោយ ឃ្ឹងថា 

មយើងអាចមធ្ើ ពិធតី បុណ្យ្ជរុជទឃឹក ជំនួស្ូនតារបស់ មយើង 

ទូរស័្្ទរោនរែិទ
ត្លបានតចក ឋាន មៅ មហើយ មនារះ ។

រួយឆ្នាំបនាទាប់ពតីបុណ្យ្ជរុជទឃឹករបស់ មយើង  ប្បធាន 

មបសកករ្មបានអម្ជើញមយើងឲ្យមរៀបចំ ខលេលួនមៅ្ពរះ 

វិហារបរិសុទ្ធ ។ ជាតផ្កននការមរៀបចំរបស់មយើង មយើង

បានចាប់មផ្តើរមធ្ើការ្សាវ្ជាវ្បវត្តិ្កុរ្្ួសារ ។ 

នថងៃរួយ មៅមពលខ្នុំកំពុងតត្ិតអំពតីការមធ្ើការមនរះ ្សាប់ 

តត ទូរស័ព្បានមរាទិ៍មឡើង ។ ្ឺជាមាតាយមក្មករបស់ខ្នុំ ។ 

ខ្នុំបានសួរគាត់ ្បសិនមបើគាត់អាច នឃឹងមផ្ើប្ជតី 

ម្មរះ្ូនតាខាង សាវារតី របស់ ខ្នុំ ត្លបានតចក ឋាន 

មៅ ។ គាត់មានមាន ការ ភាញាក់ មផ្អើល មហើយបាន្បាប់

ខ្នុំថាបុណ្យជ្រុជទឃឹកស្មាប់រនុស្សសាលាប់ ពុំតរនជា 

មគាលលទ្ធិរបស់្ពរះ្្តីស្មទ ្ឺ ជាអ្តីរួយត្លពួករររន 

បាន្បឌិតមឡើងវិញតត ប៉ុមណាណរះ ។ ខ្នុំរិន្ឃឹងថា្តូវ 

មឆលេើយតបនឃឹងគាត់្ូចមរ្តចមទ ពតីម្ពារះខ្នុំរិនសារល់វ្្គ្ពរះ្

រ្ពតីរនានា ត្លអាចគាំ្ទ្ល់ មគាលលិទ្ធិមនរះ ។

ខណៈ ត្ល ខ្នុំកំពុងតត្ិតរមបៀបនឃឹងមឆលេើយតប  

្សាប់ តត ទូរស័ព្ក៏ បាន ោច់ មៅ ។ មៅ នាទតី 

មនារះ  ខ្នុំរិន ចបាស់ ក្នុង ចិត្ត ថា មាន អ្តី បាន មកើត មឡើង 

មនារះ មទ  ប៉ុតន្តខ្នុំបានបិទទូរស័ព្ មហើយបានចូល 

មៅក្នុងបន្ប់ម្ករបស់ខ្នុំ ។ ខ្នុំបានកាន់្ពរះ្រ្ពតីររ្ពតី

រសញ្ញាថ្មតីមៅក្នុងន្របស់ខ្នុំ លត់ជង្គង់ចុរះអធិសាឋាន 

មហើយបានទូលសុំ្ពរះវរបិតាសួ្៌ សូរបង្ហាញ្ល់ខ្នុំ មតើខ្នុំ

អាចរកម�ើញចមរលេើយមៅទតីណាបាន ។

ក្នុងចុងប្្ចប់ននការអធិសាឋានរបស់ខ្នុំ  

ខ្នុំបានមបើក្ពរះ្រ្ពតីរបរិសុទ្ធ  ។ ខ្នុំបានមានអាររ្មណ៍ថា 

ហាក់្ូចជាមាននរណាមានាក់បាន្បាប់ខ្នុំ ឲ្យ ខទតី 29 មៅ 

្្ប់ ទំព័រត្លខ្នុំ បានមបើក ។ ខ្នុំបានមបើក ្ ល់ ជំពូកទតី 15 

នន កូរិនថូសទតី 1 ត្លនិយាយអំពតីមគាលលទ្ធិននពិធតី 

បុណ្យ្ជរុជទឃឹក ស្មាប់ពួកអ្កសាលាប់ ។

ខ្នុំ្តូវបានរំជួល ចិត្ត  និង ភាញាក់មផ្អើល ត្ល្ពរះវរបិតា 

បានមឆផើយនឃឹងសំណួររបស់ខ្នុំ មៅក្នុង្គាមនារះតត រ្តង ។ 

វា្ឺជាអាររ្មណ៍្៏អសាចារ្យ ។

មៅ មពល ខ្នុំបានកំពុង ស្ជឃឹង្ិតយា៉ាងម្រៅអំពតីបទពិ

មសាធន៍ន៍មនរះ ្សាប់តតទូរស័ព្បានមរាទិ៍មឡើង រ្តងមទៀត ។ 

្ឺជាមាតាយមក្មករបស់ខ្នុំ បានសួរខ្នុំថាមហតុអ្តីបានជាោ

ច់ទូរស័ព្អ្្ចឃឹង ។ ខ្នុំបាន្បាប់គាត់ថា ខ្នុំរិន្ឃឹងមទ ប៉ុ

តន្តខ្នុំបានសុំគាត់ឲ្យមបើក្ពរះ្រ្ពតីររបស់គាត់ មហើយអាន  

កូរិនថូសទតី 1 15:29 ។

ពតីរបតីនថងៃម្កាយរក ប្ជតីម្មរះ ននញាតិត្ល 

បាន តចក ឋាន មៅមនារះ  បានស្ថិតមៅមលើតុរបស់ខ្នុំ ។ 

មាតាយមក្មករបស់ ខ្នុំ បានអានវ្្គ្ពរះ្រ្ពតីរ 

មហើយឥឡវូវមនរះគាត់ មជឿថា្ពរះអង្គសម្ង្ររះ 

បានបម្ងៀនមគាល លទ្ធិ នន ពិធតីបុណ្យ 

ទឃឹកស្មាប់ពួកអ្កសាលាប់ តាររយៈសាវកបុ៉ល ។ 

្ពរះអមាចាស់បានសនយានូវពរ្៏ធំចំមពារះអស់អ្កត្ល

មធ្ើការម្សាច្សង់មនរះ ។ ខ្នុំ្ឃឹងថាមនរះ្ឺពិត ។ ◼
ឌសោ ឌមលិកឌសថយាៃ អាមុិឌៃៀ

រាដាេ យក្មកររែស់ែ្នុំ

រោនពរោរែ់ែ្នុំថារែុណ្យ�

ពមុ�ទឹកសពរារែ់ារែ់មនុស្សសាលារែ ់

្ុំដមនជាយគ្លលទ្ធិ ររែស់ ព្រះព្រីស្ទ 

រែ្ុដន្តជាអ្រីមួេដែល្ួកមរមនរោន 

ពរែែិតយេើងដត រែ្ុយណាណរះ ។
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ក្ននុងងុងអំឡនុងមពលមធ្ើ្ំមណើរជារួយ្្ួសាររបស់ខ្នុំពតី

រ្្ឋណាវា៉ោស.ហ.រ. មៅរ្្ឋ អាឡាសាកា ស.ហ.រ. ខ្នុំ

បានមានការសន្នាជារួយនឃឹង្ស្តតី្៏ខ្ពស់ ្សស់ សាអាត  

រាក់ទាក់មានាក់ ត្ល អង្គនុយ មៅ ម្ អតី មាខាង មទៀត ។

គាត់បានសួរខ្នុំថា មតើខ្នុំកំពុងតតមធ្ើ្ំមណើរមៅណា 

មហើយខ្នុំបាន្បាប់គាត់ថា 

មយើងកំពុងតតមធ្ើ្ំមណើរមៅ ្កុងជូណ្ណវូ រ្្ឋអាឡាសាកា 

ម្ើរ្តីមៅមលងកូន្បុសរបស់មយើង និង 

្្ួសាររបស់គាត់ ។ គាត់បាន្បាប់ខ្នុំថា នាង 

រកពតី្កុងឡាស មវ៉ហារស ។ បនាទាប់ រក មោយ 

មាន អាររ្មណ៍ ខ្សឃឹបខ្សលួល គាត់បាននិយាយមទៀតថា  

គាត់កំពុងតតមធ្ើ្ំមណើរមៅជូណ្ណវូ ម្ើរ្តី មៅមលងញាតិ 

ខាងសាច់នថលេ ម្ើរ្តីនឃឹងមធ្ើពិធតីរំឭក ខួប ររណភាព 

សាវារតីរបស់គាត់ ត្លគាត់បាន មរៀបការ ជារួយអស់រយៈ 

20 ឆ្នាំរកមហើយ ។ ថ្មតី ៗ  គាត់បាន ទទួលររណភាពមោយ 

សារ  ជរងៃឺរហារីក ។

ខ្នុំបានសរលេឃឹងមៅ គាត់ ពតី ម្អតី មាខាង មទៀត  មហើយ បាន 

្ិត មៅ ក្នុង ចិត្ត ថា មតើ ខ្នុំមានសំណាង អ្តី មរ៉លេរះ មោយ បាន 

្ឃឹងអំពតី តផនការននមសចក្តតីសម្ង្ររះ និង មធ្ើជាអ្កមធ្ើការមៅ 

ក្នុង ្ពរះវិហារបរិសុ់ទ្ធ ណាវា៉ោ ។ ខ្នុំបាន្ិតថា 

មតើខ្នុំអាចមធ្ើអ្តី ស្មាប់្ស្តតីមនរះ ម្ើរ្តីនឃឹងមលើកស្លួយវិញ្ញា

ណរបស់គាត់មឡើង ។

រំមពចមនារះ  ខ្នុំបានចាំយា៉ាង ចបាស់  

នូវពាក្យ្ក្សង់រួយ រក ពតី ពយាការី យ៉ូតសប  

ស្ម៊៊ីធ ត្លខ្នុំបានតចករំតលកមៅក្នុងសមា្រសម្ង្ររះ ។  

មៅមពលគាត់បានមរៀបចំសមា្រសម្ង្ររះ 

គាត់បានសមងកតម�ើញថា បងប្អវូន្សតីៗ « នឃឹងមចញ មៅ 

ម្ើរ្តីស្មាល ទុក្ខ  ននជនចតរលេក ពួកម្នឃឹងស្មាល  

និង ម្សាច្សង់្ួងចិត្តត្លរបួសបាក់តបក នន  

អ្ករង ម្គារះ ពួកម្នឃឹងជូតទឃឹកតភ្កកុមារកំ្ពា  

និងមធ្ើឲ្យ្ួងចិត្តរបស់្ស្តតីមរ៉មា៉ាយរីករាយមឡើង »  

(ការបចពងៀៃរបស់ពបធាៃនៃស្សនាេពកេ៉ូមសបស្ម៊៊ី� 

[2007], 452) ។

ខ្នុំបានសរលេឃឹងមរើល មៅគាត់ រ្តងមទៀត ។ ខ្នុ ំ

បានម�ើញជនចតរលេកមានទុក្ខ្ពួយ ជា្ស្តតីមរ៉មា៉ា 

យត្លមានសានាររបួស្ួងចិត្ត ។ ខ្នុំបានចាំថា  

យតើែ្នុំអាចទទួលរោនទស្សន្ 
វែ្រីដរែរែយនរះ្រីទរីកដនលែងណា?

ខ្នុបំានអានមៅក្នុងទស្សនាវ្្តី Ensign តខកកកោ ឆ្នាំ 

2011 ្ពឃឹក  នថង្ៃ ត្រ មនារះ ។ ទស្សនា វ ្្តតីមនារះមាននូវអត្ថបទ 

្៏មលើកទឃឹកចិត្ត ត្លខ្នុំបាន្ិតថា ្បតហលជាវា អាច 

ផ្តល់្ល់គាត់នូវការមលើកទឃឹក ចិត្ត  និង ការលួងមោរ ។

ខ្នុំបាន្បរូល នូវ មសចក្តតី កាលាហាន របស់ 

ខ្នុំ មបើកទស្សនាវ្្តីមៅរកអត្ថបទមនារះ  

មហើយបានសុំ ឲ្យគាត់អាន ។ ខ្នុំបានសំឡឃឹង 

មរើលគាត់យា៉ាងយកចិត្តទុកោក់ មហើយវា 

ជា ការណ៍ រួយ ្ ៏ ្ ួរ ឲ្យ ភាញាក់ មផ្អើល មោយសារ 

គាត់បានអាន —យា៉ាងហ្មត់ចត់ពតីបនាទាត់ រួយ 

មៅ បនាទាត់ រួយ ។ មៅមពលគាត់អានចប់មហើយ 

គាត់បានអានអត្ថបទរួយមផ្សងមទៀត ។

មរើល មៅ ហាក់្ូចជាមានអ្តីត្លគាត់

បានអានរំជួល្ល់្ួងចិត្តរបស់គាត់យា៉ាង

ពិត ។ គាត់បានឱបទស្សនាវ្្តីយា៉ាងតណន 

មៅ នឃឹងម្ើរ្ទូងរបស់គាត់ 

មហើយបានជូតទឃឹកតភ្កមចញពតីតភ្ករបស់ គាត់ ។

« មតើខ្នុំអាចទទួលបានទស្សនាវ្្តីតប

បមនរះពតីកតនលេងណា? » គាត់បានសួរខ្នុំ ។ 

ខ្នុំបាន្បាប់គាត់ថាគាត់អាចយក វា បាន ។ 

រួចមហើយគាត់បានអានតថរមទៀត ។

មៅមពលមយើងមៅ្ល់្កុងជូណ្ណវូ គាត់បានចាប់ន្ខ្នុំ 

បានសរលេឃឹងមរើលចំតភ្ករបស់ខ្នុំ មហើយបាននិយាយ ថា 

« សូរអរ្ុណ ។ »

ខ្នុបំានមរៀននូវមរមរៀន្៏អសាចារ្យ  រួយពតីបទពិមសា 

ធន៍មនារះ ។ ជនចតរលេកត្លមានសានារ របួស ្ ងួចិត្តរស់ 

មៅ ជំុ វិញ មយើង ជា រនុស្ស ត្ល្តូវការពាក្យសរ្តតី ល្ៗអ  

ននការមលើកទឃឹកចិត្ត  និង ជាអ្កត្ល្តូវការ ឃ្ឹងអំពតីអ្តីត្ល

មយើងជាពួកបរិសុទ្្ធ ឃឹង ។ ◼
្សេ៊អរុៃ អរដឺរ៍ រដ្ឋឌៃវ៉ោ ស.្.រ.

ែ្នុំរោន្ិតថាយតើែ្នុំ្រែ្រីនឹងយធ្ើអ្រីយែើម្រី 

យលើកស្ទលួេវិញ្ញាណររែស់ពស្តរីយនរះ 

ដែលរែ្តរីររែស់ែលែលួនយទើរែដត រោនសាលារែ់ ្ ្មរីៗយនរះ ។
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យដាេរា៉ាថាេ ែរី ហ្លែិតតុន

ទសសេនាវដដី សាសនាចបក

្ងៃៃ 
រួយ ហ្សវូលតាន់ ហ្ស័កស៍់នន្កុរ មស្សច 

្បមទសហុង្្តី បានមធ្ើឲ្យ្្ូបង្ឃឹក 

អុំទូក្បមភទនខយា៉ាកភាញាក់ មផ្អើល មោយគាត់ បាន ្បាប់ មៅ 

្្ូ បង្ឃឹក មនារះថា គាត់នឃឹងរិនមៅ្បមទសអាឡឺរ៉ង់ស្មាប់

ការ្បកួត អុំទូតមទ ។

ហ្សវូលតាន់និយាយថា « ការ ្បកួត មនារះ ្ ឺមៅចំនថងៃ

បុណ្យ្ជរុជទឃឹករបស់ខ្នុំ ្ូមច្រះមហើយមទើបខ្នុំនិយាយថា 

រិនមៅមទ » ។ 

ហ្សវូលតាន់មានអាយុ 17 ឆ្នាំបានឈ្រះមៅក្នុងការ 

្បកួតអុំទូក នខយា៉ាកជាម្ចើនមលើក ។ ការ្បណាំង ទូក 

មនារះ ្ ឺជាកតីឡា្៏ល្តីលបាញរួយ មៅក្នុង្បមទសហុង្្តី 

មហើយ ហ្ស័កស៍្ឺកតីឡាករល្អឯក —្ឺ ល្អ្្ប់ ្គាន់ ម្ើរ្តី 

អាច នឃឹង កាលាយ ជា កតីឡាការ ជំនាញមានាក់ ្ ៏ ពិត ្បាក្  ។  

រិន ្តឃឹរ តត  ការសម្រចចិត្តរិនចូលរួរក្នុងការ្បកួត

រួយមនរះមនារះមទ  រិន យូរ រិន ឆ្ប់  ហ្ស័កស៍ និង លរះបង់  

មចាលកតីឡាអុំទូកនខយា៉ាកមនរះ ទាំង្សុង ។ គាត់មានអ្តី 

រួយ ត្ល ្តូវ មធ្ើ ្បមសើរ ជាង មនរះ ។

ហ្សវូលតាន់ ្ឺជា កតីឡាករ ្ ៏ ល្អ មានាក់ ស្មាប់ កតីឡាអុំ 

ទូក នខ យា៉ាក់ ។ ជាម្ចើនឆ្នាំរកមហើយ ការមធ្ើការជារួយនឃឹ

ង្្ូបង្ហាត់របស់គាត់ គាត់បានមរៀននូវ ការ  មធ្ើ ជា មាចាស់ ខលេលួន 

ឯង ការមគារព្បតិបត្តិ និង ការខំ្បឃឹងមធ្ើការ ។ ហ្ស័កស៍ 

ក៏បានមរៀនមជៀសវាងពតីម្្ឿងមញៀន និង ទមាលាប់ទាំងឡាយ 

ត្លអាចប៉រះពាល់្ល់ការ្បកួត របស់គាត់ ។ 

វាពំុតរនជាជតីវិតង្យ្សួលមទ មហើយវាអាចឯមកា 

មហើយការ កាលាយមៅជាកតីឡាករជំនាញមានាក់ ្ ឺ ត្រូវមពល 

មវោម្ចើនតថរ មទៀត ។ ម្ើរ្តី មធ្ើ ជា កតីឡា ករ ជំនាញ មានាក់ 

្តូវ ហាត់ 12 មមា៉ាងក្នុងរួយនថងៃ មហើយ្តូវតត្បកួតមៅនថងៃ

អាទិត្យមទៀត ។

ហ្សវូលតាន់និយាយថា « កតីឡាទូកនខយា៉ាក បាន យក  

មពល មវោ របស់ ខ្នុំ ម្ចើន ណាស់ » « ខ្នុំនិយរ្ជុលមពក ។ 

ពតីម្ពារះតតកតីឡាមនារះ ខ្នុំបានមបារះបង់ មចាល នូវ កិច្ចការ 

ជាម្ចើន ពតីជតីវិតរបស់ខ្នុំ ។ »

មហតុផល មនរះ មហើយ ត្លមធ្ើ ឲ្យ ហ្សវូលតាន់ 

បានសម្រចចិត្តថា គាត់រិន អាច ចាប់ យក ្ ំណឃឹង ល្អ ផង 

និង  កតីឡា នខ យា៉ាកផង មនារះ មទ ។ មៅក្នុងឆ្នាំ 2004 គាត ់

បាន្បាប់្្ូបង្ហាត់របស់គាត់ថា គាត់នឃឹងរិន្បកួតទូកនខ

យា៉ាកមទៀតមទ ។

ក្នុងម្ើរឆ្នាំមនារះ ពួកអ្កផ្សព្ផសាយបានចាប់មផ្តើរ 

បម្ងៀនមាតាយរបស់ហ្ស័កស៍ ។ គាត់រិនបានរួរ 

ចំតណកក្នុងមរមរៀនមទ ។ គាត់បានទទួលការអម្ជើ

ញរបស់មាតាយគាត់ទាំង រិន មពញ ចិត្ត  ម្ើរ្តី ចូល រួរ 

បុណ្យ្ជរុជ ទឃឹក របស់ មាតាយ គាត់ ។ ប៉ុតន្្ួងចិត្តរបស់គា

ត់្តូវបានប៉រះពាល់  មោយអ្តីរួយត្លគាត់មានអាររ្មណ៍ 

កាលត្លគាត់បានម្ើរ ចូលក្នុង អគារ្ពរះវិហារ ។ ហ្សវូ

លតាន់បានយល់្ពរជួបជារួយពួកអ្កផ្សព្ផសាយសា

សនា មោយម្ពារះតតគាត់ មពញចិត្តនឃឹងពួកម្ ។

គាត់បាននិយាយថា « ពួកអ្កផ្សព្ផសាយសាស

នា្ឺ្ួរឲ្យចាប់អាររ្មណ៍ណាស់ចំមពារះខ្នុំ ពតីម្ពារះ ពួកម្ 

្ឺ ជា រនុស្សសារ្្ញ ប៉ុតន្តបាន រស់មៅក្នុង បទោឋានរួយ 

ខ្ពស់ខ្ពស់ ។ »

ពតីម្ពារះតត ហ្សវូលតាន់បាន រស់ មៅ ក្នុង បទោឋាន ខ្ពស់ 

កាល មៅ ជា កតីឡាករ នខយា៉ាក គាត់ បាន  ម្តៀរ ខលេលួនរួចជា 

ម្សច ម្ើរ្តី ទទួលយក ការបម្ងៀន្ំណឃឹងល្អថា ជា អ្តី រួយ 

្៏ មានតនរលេ ។ គាត់បានទទួលបុណ្យ្ជរុជទឃឹកពតីតខម្កា

យរក ។

្ំបូង គាត់បាន្ិតថាគាត់អាចបន្តអុំទូកនខយា៉ាក 

ការឌបជើសឌរើស 

ចពលខ្រះអ្កពតូវមតចប្រះបង់ៃូវ

អវី្ួេមែលល្អសពរាប់អវី្ួេចទៀត

មែលល្អពបចសើរជាងចៃរះ។

ប៉ុតន្ិនមធ្ើការ្បកួតមៅក្នុងនថងៃអាទិត្យមទ ។ ប៉ុតន្តមោយ

ម្ពារះតតគាត់ជារនុស្សរួយ្បមភទ ត្លកាលណា

បានមប្តជាញាចិត្តមៅនិងសករ្មភាព ឬរុខវិជាជា ណារួយ 

គាត់ចង់មធ្ើវាយា៉ាងល្អ្បណិត គាត់បានម្ជើសម ើ្រ្តីនឃឹង

មបារះបង់មចាលទូកនខយា៉ាកទាំង្សុង ។

្គារួយ គាត់បានសាកអុំទូកនខយា៉ាកជាកតី

ឡាកំសាន្តបនាទាប់ពតីបុណ្យ្ជរុជទឃឹករបស់គាត់ ។ 

មៅមពលត្លគាត់បានសាកមធ្ើតបបមនារះ ្្ ូ

បង្ហាត់បស់គាត់បានសុំឲ្យគាត់ជួយបម្ងៀនអ្

កឯមទៀត មហើយ មរៀបចំការមធ្ើ្ំមណើរទាំងឡាយ 

ម្ពារះថាគាត់រិន្បកួតមទៀតមឡើយ ។ ប៉ុន្ត 

គាត់ពុំចង់មធ្ើការមប្តជាញាចិត្តនឃឹងអុំទូកនខយា៉ាក—

ឬសករ្មភាពណាមទៀត—ត្លអាចរារាំងក្នុង 

កិច្ចការភាពជាសិស្សរបស់គាត់មឡើយ ។

្ូមច្រះមហើយហ្ស័កស៍បានព្យលួរចង្វារបស់គាត់ មហើយ

បានតាំងចិត្តរបស់គាត់ចំមពារះការបម្រើ សាសនាច្កជា  

ការសម្រចចិត្ត មោយនឃឹក្ល់នូវការសម្រចចិត្តត្

ល្បធាន ហាមវើ្ ្បុលយូ ហឃឹនមធើរ (1907–95) 

បាន សម្រច ចិត្ត មៅមពលគាត់បានមរៀបការ។ ្បធាន 

ហឃឹនមធើរ ្ឺជាអ្កមលងមភលេងល្អឯកមានាក់ ត្លបានមល

ងឧបករណ៍ត្ន្តតីជាម្ចើន្បមភទ ។ មៅក្នុងមពល រា្តតី 

គាត់បានមលងមៅក្នុងវង់ត្ន្តតីរួយ ប៉ុតន្តការ រស់ មៅ 

របស់ ពួក  អ្កត្លគាត់មសព ្ ប់ ជារួយ ្ឺ ្បាសចាក 

មៅ នឃឹងបទោឋាននន្ំណឃឹងល្អ ។ មហតុ្ូមច្រះមហើយ 

្បធានហឃឹនមធើរ បានទុក ឧបករណ៍មភលេងរបស់គាត់ 

ទាំងមនារះ  មហើយ យក រក មលង តត ស្មាប់ 

្កុរ្្ួសារម្ចៀង កំ្រ តតប៉ុមណាណរះ ។ 1

ហ្ស័កស៍នឃឹកការអុំទូកនខយា៉ាកណាស់ ប៉ុតន្តគាត់បាន្ឃឹ

ដផ្នក ដ៏ល្បបឌសើរ
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 វ័េ
យក
្មង

ហ្សវូលរាៃ់ស្សញលរាៃ់ពបី

បកុងដស្សែប្រដទសហុងបគបី

បាៃលរះ្រង់ដចាលការអុំទូកនខយា៉ាក

ដ�ើម្បីម្ៃដពល

កាៃ់ចតដបែើៃែំដោរះ�ំ�ឹងល្អ។

ងថាមសចក្តតី្សឡាញ់របស់គាត់ចំមពារះការអុំ ទូក នខយា៉ាក 

មពល ខលេរះ អាច នឃឹង ខាលាំង ជាង មសចក្តតី្សឡាញ់របស់គាត់

ចំមពារះ្ពរះអមាចាស់ ្បសិនមបើគាត់មៅ ពាក់ ព័ន្ធ នឃឹង កតីឡា 

មនារះ មទៀត ។

មគាលការណ៍្ត្លមនរះ 

អាចយករកអនុវត្តមលើសករ្មភាពណារួយ ត្លអាច 

នាំមយើង មចញឆ្ងាញពតី អ្ក ទាំង ឡាយ ណា ត្ល ្ពរះ សព្ 

្ពរះទ័យ មយើង ឲ្យ មយើង មៅ តក្រ ។ ចំមពារះមយើងមានាក់ៗ 

វា្បតហលជា្បមសើរជាង ម្ើរ្តីនឃឹងឆលេងកាត់ជតីវិតមោយ

មបារះបង់មចាលនូវអ្តីរួយ— មទារះ បតី ជា អ្តី រួយមនារះ ល្អ ក៏ 

មោយ —ជាជាងឲ្យការទុកឲ្យ ជតីវិត្៏អស់កល្របស់យ

មយើងស្ថិតមៅក្នុង ភាពម្គារះថានាក់ ត្រ ។ 

ហ្សវូលតាន់និយាយថា « សាសនាច្កបានកាលា

យមៅជាជតីវិតរបស់ខ្នុំ » « ្បសិនមបើខ្នុំចង់សករ្មក្នុ

ងព្ពរះវិហារ ខ្នុំ្ឃឹងថាការអុំទូកនខយា៉ាកពុំអាចជាជតីវ

ភាពស់មៅ មហើយមបើវា ្គាន់តតជាកតីឡាមលងកំសាន្ត 

វា្ឺង្យនឃឹងមបារះបង់មចាល។ ផ្នុយមៅវិញ ខ្នុំចង់មធ្ើឲ្យ្ពរះ

វរបិតាសួ្៌ជាអាទិភាពរបស់ខ្នុំ ។»

ហ្សវូលតាន់បានចបាប់មផ្តើរសិកសា្ំណឃឹងល្អមោយ 

យក ចិត្ត ទុក ោក់  ក៏ ្ ូច គានា ចំមពារះ ការង្រ ្ នទ មទៀត 

ត្ល គាត់ មធ្ើ ផង ត្រ ។ គាត់បានោក់ជាមគាលមៅរួយ 

ម្ើរ្តីបម្រើមបសកករ្ម។ គាត់ចង់បម្រើ 

មៅក្នុង្បមទសរបស់គាត់ និង បម្ងៀនអ្ក្នទ ។

គាត់បានបម្រើមៅក្នុង្បមទសហុង្្តី មហើយឥ

ឡវូវមនរះមធ្ើការជា្្ូបម្ងៀនភាសាអង់ម្លេសមានាក់មៅ 

វិទយា ល័យ ។ គាត់បានបន្តោក់  ្ំណឃឹងល្អជា អទិភាព 

របស់ គាត់ ។ គាត់និយាយថា « មានអ្តីៗជា ម្ចើន 

ត្លមយើង្តូវតតលរះបង់  មោយម្ពារះវា្បាសចាក 

ពតី  ្ ំណឃឹង ល្អ របស់ ្ពរះ » ។ « វា្ឺង្យ្សួលម្ើ

រ្តីនឃឹងលរះបង់អ្តីត្លរិនល្អ កាលណាមយើង្ឃឹង

ថាមយើង្តូវតតមធ្ើ្ូ្ូមច្រះរះ ។ ជា ញឃឹក ញាប់ មយើង ពុំ 

បាន ្ ឃឹងមទថា   មយើង ្ ួរ លរះបង់ អ្តី រួយ ល្អ  ម្ើរ្តី អ្តី 

រួយ ្បមសើរ ជាង មនារះ ។ មយើងមជឿថា កិច្ចការ មនារះ  

រិនអា្កក់មទ មយើងអាច មធ្ើ កិច្ចការ មនារះ ផង និង បន្ត 

មធ្ើតារតផនការរបស់ ្ពរះផង » ។ ប៉ុតន្ត ហ្សវូលតាន់្ឃឹងថា 

មយើង្តូវតតលរះបង់អ្តីត្លល្អ ្បសិនមបើវាមធ្ើ ឲ្យ មយើង ចាក 

ឆ្ងាយ ពតី  តផនការរបស់្ពរះ ត្ល មាន ស្មាប់មយើង ។ ◼
កំណត់ ចំណាំ
 1. សូរមរើលមអលិនន័រ ណូល ហាចវើែែបុលេូហឃឹៃច�ើរ (1994), 

ទំព័រ  81 ។



	
					

42 លីអា្ូណា

«  យតើ ែ្នុំ ពតូវ ្ ន្យល់ ែល់ មិត្តភក្តិ ររែស់ ែ្នុំ 

្រី យហតុផល ដែលថា ការយធ្ើ ែុស ចបារែ់ 

ព្ហ្មចារី ភា្ ្ ឺ ជា ្ ំនិត ែ៏ អាពកក់ មួេ 

យដាេរយរែៀរែណា ? »

ព្រះវរបិតាសួ្៌ចង់ឲ្យមយើងរីករាយ មហើយមាន 

ភាពសក្តិសរ ទទួល្ពរះវិញ្ញាណរបស់្ទង់ ្ូមច្រះមហើយ 

្ទង់បានផ្តល់្ពរះប្្ញត្តិ្ល់មយើង ម្ើរ្តីនឃឹងជួយមយើងឲ្យរកសារ្ំនិត 

ពាក្យសំ្តី និង សករ្មភាពមៅក្នុង កំរិត រួយ ្ ៏ សរររ្យ ។ ចបាប់្ពហ្មចារីយភាពជួយរកសាអំណា

ចននការបមងកើតជតីវិតមៅក្នុងរង្ង់ននចំណង អាពាហ៍ពិពាហ៍។ រូលមហតុរួយត្ល្ទង់បញ្ជាថាអំ

ណាចននការបមងកើតជតីវិត្តូវបានម្បើ ្បាស់ តតរវាងប្តតី និង ្បពន្ធ្ឺ មោយ ម្ពារះតត « កូនៗមានឯ

កសិទ្ធិម្ើរ្តីនឃឹងមកើតរកមៅក្នុងរង្ង់ននចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍។ » 1

មយើងអាចតចករំតលកមសៀវមៅចែើ្្ីករាលាំងនៃេុវជៃរួយកបាលជារួយរិត្តរបស់អ្ក។ 

វាផ្តល់ជារូលមហតុរួយ ចំនួន  ថាមហតុអ្តីបាន ជា វាល្អ ម្ើរ្តីរកសារចបាប់្ពហ្មចារីយភាព ៖  

« មៅមពលអ្ក មាន  បរិសុទ្ធភាព ខាង ផលេវូវ មភទ អ្កមរៀបចំខលេលួនអ្កម្ើរ្តីនឃឹងមធ្ើមហើយរកសារមសច

ក្តតីសញ្ញាពិសិ្្ឋមៅក្នុង្ពរះ វិហារ បរិសុទ្ធ។ អ្ក មរៀបចំ ខលេលួន ម្ើរ្តី សាថាបនា អាពាហ៍ពិពាហ៍ ត្ល 

រឹងមាំ មហើយ នាំ កូន មៅ រក កាន់ ពិភពមោក ត្ល ជា តផ្ក រួយ នន ្្ួសារ ្ ៏ អស់កល្ និង ជា 

ទតី ្សឡាញ់ ។ អ្ក ការពារ ខលេលួន ពតី ការ ខូច ខាត  តផ្កវិញ្ញាណ   និង  តផ្កសតិ អាររ្មណ៍ ត្ល មកើត 

រកពតីការ មាន ទំនាក់ទំនងស្ិទសានាល ខាងផលេវូវ  មភទ  មៅ ម្្ ចំណង អាពាហ៍ ពិពាហ៍ ។ អ្ក ក៏ 

ការពារ ខលេលួន ពតី ជរងៃឺ ្ ៏ ម្គារះថានាក់ ផងត្រ ។ ការ រកសា ភាព បរិសុទ្ធ ខាង ផលេវូវ មភទ ជួយ អ្ក ឲ្យ មាន ទំនុក 

ចិត្ត និង  ភាព រីករាយ ្ ៏ ពិត និង  ព្ងតីក សរត្ថភាព របស់ អ្ក ម្ើរ្តី មធ្ើ ការ សម្រច ចិត្ត បាន ល្អ នា 

មពល បច្ចនុប្ន្ និង  មពល អនា្ត ។ » 2

ព្រះវិហាររែរិសុទ្ធ

្ពរះវរបិតាសួ្៌មានមគាលបំណង្៏មទវភាពស្មាប់មយើងទាំង អស់គានា 

មហើយមគាលបំណងមនារះ្ឺ្តូវ អាច បំមពញបានមៅក្នុង្ពរះវិហារបរិសុទ្ធ។ 

មយើង្តូវតតមាន ភាព សក្តិសរម្ើរ្តី នឃឹងចូលក្នុង្ពរះវិហារបរិសុទ្ធ ម្ើរ្តីឲ្យ្្

រួសាររបស់មយើង្តូវអាចផសារ ភាជាប់ជារួយគានាជានិច្ច។ មយើងនឃឹងរស់មៅជារួ

យ្ពរះវរបិតាសួ្៌រ្តងមទៀត មហើយត្លសំខាន់បំផុតមនារះ ្ ឺថា 

មយើងនឃឹងមាននូវ មសចក្តតីអំណរត្ល គាមន ទតីបំផុត ត្លជនរិនសក្តិសររិនអាចទទួលបាន ។

អា�ភូហាវាអិ្.អាេុ18ឆានាំចការះស្្៉ូ

អាពាហ៍្ិពាហ៍ និង ពកុមព្ួសារ

មយើង្តូវបានមលើក ទឃឹក ចិត្ត ម្ើរ្តី រកសា 

ភាពបរិសុទ្ធខាងផលេវូវមភទ 

ម្ើរ្តីឲ្យមយើងអាចមាន 

ភាពសក្តិសរម្ើរ្តី 

ចូលមៅក្នុង្ពរះវិហារបរិសុទ្ធ 

មហើយរកសាមសចក្តតីសញ្ញាពិសិ្្ឋ។ ្បសិនមយើងមធ្ើតារចបា

ប់្ពហ្មចារីយភាព មយើងអាចសាថាបនាអាពាហ៍ពិពាហ៍  

និង ្្ួសារ្៏រឹងមាំ មៅក្នុង អនា្ត។ 

សាតាំងតតងតតល្លួងមយើង តតតាររយៈការអធិសាឋាន 

្ពរះ្រ្ពតីរ និង រិត្តភក្តិ ល្អៗ មយើងអាចឈ្រះវាបាន។

ចរស្ទីអិ្អាេុ16ឆានាំពបចទសពីលីពីៃ

លទ្ធផលអវិ�ជរានទាំងឡាេ

មានលទ្ធផលអវិជជមានជាម្ចើនចំមពារះការបំពាន

មលើចបាប់្ពហ្មចារីយភាព បុ៉តន្តអ្កពុំអាចមរៀនអំពតី 

លទ្ធផល ទាំងអស់មនារះមៅក្នុងថានាក់ខាង តផ្ក 

សុខភាព មឡើយ។ ការបំពានមលើចបាប់្ពហ្មចារីភា

ពអាចបមណតាញ្ពរះវិញ្ញាណមចញពតីជតីវិតរបស់អ្ក 

មហើយមធ្ើឲ្យឈឺចាប់ ចំមពារះអ្កត្លជិតស្ិទ្ធនឃឹងអ្ក 

មហើយមធ្ើឲ្យអ្កមានអាររ្មណ៍រិន ល្អ អំពតីខលេលួនរបស់ 

អ្ក។ ខ្នុំចង់ឲ្យអ្កមរើលវីឌតីអូ Mormon 
Messages ត្លមៅថា « Chastity: What 
Are the Limits?» [មៅឯ youth.lds.
org ក្នុងភាសាអង់ម្លេស ភាសា ព័រទុយហារយនិង 

ភាសាមអសបាញ]។

រា៉ាថាេ�ី.អាេុ17ឆានាំចៅរែ្ឋេូថាហ៍ពបចទសស.ហ.អ

រែរិសុទ្ធភា្ និង ការយគ្រ្

មោយការមធ្ើតារចបាប់្ពហ្មចារីយភាព មយើង

មានបរិសុទ្ធភាពមៅចំមពារះ្ពរះមន្តរបស់្ពរះ 

មយើងមគារព ខលេលួនមយើង មហើយមយើងជួយអ្ក្នទឲ្យ

មគារព្ល់មយើងត្រ។ ្បសិនមបើមយើងមគារពចបាប់្ព

ហ្មចារីយភាព មយើងបង្ហាញថាមយើងជាកូនរបស់្ពរះ 

មហើយថាមយើង្បកាន់ ភាជាប់តារបទោឋានខ្ពស់។ 

មយើងនឃឹងមជៀស ផុត ពតីការសាតាយ ម្កាយ ។ មៅ មពល 

មយើងមគារព្បតិបត្តិ តារ ្ពរះវរបិតាសួ្៌របស់មយើង 

សំណួរ និង ចយមលែើេទាំងឡាេ

េច្្ើេទាំងឡាេ្ឺរាៃបំណងទុកជាជំៃួេៃិងជាទស្ៃវិស័េ្ិៃម្ៃជាការពបកាសអំពីចគាលលទ្ធិស្សនាេពកជាផ្ភូវការចនារះចទ។



េ
ុវវ័េ

ជាពិមសសទាក់ ទង នឃឹងចបាប់មនរះ មនារះ 

ជតីវិតរបស់មយើងនឃឹងកាន់ តតរីករាយមៅមលើតផន្តីមនរះ មហើយ

មៅក្នុងពិភពមោកត្លនឃឹងរក្ល់ត្រ។

អាលីយ៉ាណាជី.អាេុ19ឆានាំ្កពីពបចទសពីលីពីៃ

អំយណាេទាន្ិសិែ្ឋមួេ

្បសិនមបើអំមណាយទានននការបមងកើតជតីវិតយករក 

ម្បើមោយខជតីខាជា មនារះ អំមណាយទាន្៏មានតនរលេ រកពតី 

្ពរះមនរះ នឃឹង្តូវបាន្ប្ពឃឹត្ត្ូច ជា អ្តី រួយត្លសរ្្ញ ។ 

ការផ្តល់អំមណាយរួយ  ្ ល់ នរណា មានាក់ ត្ល ពុំ បាន ្ ិត 

ថា វា ពិមសស មនារះ មទ មនារះ មយើង មាន អាររ្មណ៍ ថា ការ ឲ្យ 

មនារះពុំ មាន្បមយាជន៍មទ ។ មយើង្តូវតត្បតិបត្តិ ចំមពារះ

ការបមងកើតជតីវិតមនារះឲ្យពិសិ្្ឋ ្្ិតមយើងរាល់គានា្ឺជាព្

ររះវិហាររបស់្ពរះ មហើយ្ួរ តត រកសា ឲ្យ បាន សាអាត និង 

បរិសុទ្ធ្ូច ជា្ពរះវិហារបិរុសទ្ធ អ្្ចឃឹង ។

យ៉ារុៃហ្នុីអាេុ15ឆានាំ្កពីរែ្ឋនអដាហូពបចទសស.ហ.អ

ព្រះវិញ្ញាណ្ង់ជាមួេយេើង

មៅមពលអ្កសាអាតពតីអំពតីបាប 

អ្កនឃឹងកាន់តតរីករាយ 

មហើយអ្កនឃឹងបានពរមទៀតផង។ រូប

កាយរបស់មយើង្ឺ្ូចជា្ពរះវិហារបរិ

សុទ្ធ  មហើយ្ពរះវរបិតាសួ្៌ « រិន ្ ង់ 

ក្នុង ្ពរះវិហារ រិន បរិសុទ្ធ មឡើយ  » (អាលមា៉ា 7:21)។ 

្ូមច្រះមហើយ មៅមពលមយើងសាអាតពតីអំមពើបាប 

្ពរះវិញ្ញាណអាច្ង់ជារួយមយើង។

រា៉ារីអាៃភីអាេុ14ឆានាំ្កពីរែ្ឋអាខាៃ់ស្សពបចទសស.ហ.អ

សំណួរែ៏សំខាន់ន្ន្

មឆលេើយនឃឹងសំណួររបស់រិត្តអ្ក មោយសួរសំណួរខលេរះៗ ៖  

« ចុរះ្បសិនមបើអនា្ត ប្តតី ឬ ្បពន្ធ របស់អ្ក កំពុង 

សរលេឃឹងមរើលអ្កមៅមពលមនរះវិញមនារះ » ? រនុស្ស្្ប់រូប

ត្លខ្នុំបានសាតាប់ឮ អំពតីអស់អ្កត្លបានបំពានចបាប ់

្ពហ្មចារីយភាព បានមានចិត្តមសាកមៅនឃឹងអំមពើមនារះ។ 

« ចុរះ្បសិនមបើកូនរបស់អ្កមៅ មពល អនា្ត  

សួរសំណួរថា ្បសិនមបើបា៉ា ឬ មា៉ាក់ បាន  បំពានមលើចបាប់ 

្ពហ្ម ចារីយភាពវិញត្រ ឬ មទ » ? រិត្តភក្តិ របស់អ្ក្តូវកា

រមរៀនអំពតីសារៈសំខាន់ននចបាប់្ពហ្មចារីយភាព ឥឡវូវមនរះ 

រុនកូនៗ សួរនូវសំណួរ តបប មនរះ ។ អ្ក្តូវតតរកសាខលេលួនអ្ក

ឲ្យបានសាអាតស្អំ និង បរិសុទ្ធម្ើរ្តីនឃឹងរស់មៅក្នុងជតីវិត្៏រីក

ការរែំពានយលើចបារែ់ព្ហ្ម

ចារីភា្អាចយធ្ើឲ្យរានកា

រែូចខាតយ៉ាងធងៃន់ធងៃរ

« ជាមួយ ៃឹង ការ 

បបកាៃ់ ខាជាប់ៃូវ ឌសចក្តី 

សញ្ញាអាោ្៍ពិោ្៍ ឌនារះ 

បពរះែមចាស់បាៃ ែៃុញ្ញាតឲ្យប្តី ៃិង បបពៃ្ធឌបបើបបាស់ 

ៃូវ  ែំណាចនៃការបឌង្កើតជីវិតដ៏ពិសិដ្ឋឌៃរះ  

ឌៅកនែនុងឌសចក្តី  បសឡាញ់ ៃិង ភាពបសស់ សាអាត  

របស់ឌគ ឌៅកនែនុងចំណង អដល បទង់បាៃតាំងឌឡើង 

ប៉ុឌណាណរះ ។ . . .

« ឌទារះ ជា យ៉ាង ឌនារះ ក្តី  

ទឌង្វើដ៏សនែិទ្ធសានាលទាំងឌនារះអដល ឌៅ ឌបរៅ ចំណង 

អាោ្៍ ពិោ្៍ អដល បាៃ ឌប្តជាញាចិត្ត បបកាៃ់ 

ខាជាប់ បតូវបាៃហ្មឃ្ត់ឌោយបពរះែមចាស់ 

ឌោយ សារ ទឌង្វើ ទាំង ឌៃរះ  បគ្អាប់បឌគ្អាៃ 

ឌោលបំណង របស់បទង់។ ឌៅកនែនុងឌសចក្តីសញ្ញា

ពិសិដ្ឋនៃអាោ្៍ពិោ្៍ ទំនាក់ទំៃងអបបឌៃរះ 

គឺសមបសបតាមអ្ៃការរបស់បទង់។ អត 

ឌៅឌពលបបបពឹត្តិ ែុស  ពីឌៃរះ ទឌង្វើទាំងឌៃរះគឺបបាសចាក 

ៃឹង�ៃ្ទៈរបស់បទង់ឌ្ើយ។ ទឌង្វើទាំងឌៃរះគឺ

ជាភាពឌបោរះថានាក់ដ៏ធ្ងៃ់ធ្ងរខាង្្តូវចិត្ត ៃិង 

ខាង្្តូវវិញ្ញាណ្ងអដរ។ ឌទារះបី ជា  ែនែកអដលបបបពឹត្តិ 

ឌនារះ  ដឹងថា វពុំ ឌកើតឌឡើងឌៅឌពលឌៃរះក៏ 

ឌោយ  អតវៃឹងឌកើតឌឡើងឌៅ ឌពលឌបកាយ។ 

ភាពែសីលធម៌ខាង្្តូវឌភទបឌង្កើតជារនាំងបាំង 

អាៃុភាពនៃបពរះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ »

ដអលយែើរ រី្ែ �រី ស្កតននកុរ៉ូម្ួកសាវកែរែ់្រីរន្ក់  
« Making the Right Choices » Ensign,  ដែវិច្ចកា ្នាំ 
1994 ទំ្័រ 38។

រាយ និង សុខសាន្ត មោយគាមនវិប្្ិសារីននការបំពានមលើ

ចបាប់្៏ពិសិ្្ឋមនរះ ។

រ៉ប៊ិៃច�អាេុ13ឆានាំចៅរែ្ឋេូថាពបចទសស.ហ.អ

្ុណធម៌ និង ព្ហ្មចារីេភា្

្ពរះអមាចាស់សព្្ពរះហឫទ័យចំមពារះ្ុ

ណធរ៌ និង ្ពហ្មចារីយភាព មហើយ  

អ្តីៗទាំងអស់វា នឃឹងមកើតមឡើងមៅ 

តារមពល មវោ ្ ៏្តឃឹរ្តូវរបស់វា។ 

ចបាប់្ពហ្មចារីយភាព្ឺជា្ពរះប្្ញត្តិ

ពតី្ពរះអមាចាស់។ ការ រួរគានា ្ ៏ ឥតមខាចារះនន ការអធិសាឋាន និង 

ភាពជាន្្ូនន្ពរះវិញ្ញាណ មធ្ើ ឲ្យ ្ ឃឹង ថា ការ រស់ មៅ ្បកប 

មោយ បរិសុទ្ធភាព ្ ឺ ជា ពរជ័យ រួយ ។

ស្លីៃអរ៍អាេុ18បឆានាំពចទសៃីការ៉វា៉

ស្ថិតក្ននុងចំណងននអាពាហ៍្ិពាហ៍

ខ្នុំនឃឹងពន្យល់្បាប់រិត្តភក្តិ របស់ខ្នុំថា 

ការបំពានមលើចបាប់្ពហ្មចារីយភាព ្ឺជាទមង្ើរិនល្អមទ 

មោយសារ អំណាចននការបមងកើតជតីវិត្ឺ្តូវបានផ្តល់ 

ឲ្យ  ស្មាប់តតប្តតី្បពន្ធត្លបានមរៀបការ្សបចបាប់ប៉ុណ្

មណារះ។ មៅមពលមយើងបំពានមលើចបាប់្ពហ្មចារីយភាព 

មយើងបាត់បង់្ពរះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ មៅក្នុងជតីវិតរបស់មយើង។

អហ្គ័ស្ទីណាអាអាេុ15ឆានាំចៅពបចទសហារណា

កំណត់ ចំណាំ
 1. « The Family៖ មសចក្តតី្បកាសចំមពារះពិភពមោក » 

Liahona, Nov. 2010, ទំព័រ 129 ។
 2. ចែើ្្ីករាលាំងនៃេុវជៃ( កូនមសៀវមៅ ឆ្នាំ 2011 ) 9 ។

 ឌ្្ើចឌម្ើយរបស់ែនែកបតឹម  នថ្ងទី 15 អែឧសភា liahona@ldschurch.
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ចឌម្ើយ អាច ៃឹង បតូវបាៃ អកសបមួល ឌឡើង វិញ ឌបើ វ អវង ឌពក ឬមិៃ សូវ   ច្បស់ 

ោស់ ។

ព័ត៌មៃ ៃិង ការែៃុញ្ញាតខាងឌបកាមបតូវអតបញ្ចតូល ឌៅកនែនុងែ៊ើអម៉ល ឬ 

សំបុបតរបស់ែនែក ៖ (1) ឌ្មរះឌពញ, (2) នថ្ង អែ ឆានាំ កំឌណើត, (3) វួដ 

ឬ សាខា, (4) ឌស្តក ឬ មណ្ឌល, (5) សំបុបតែៃុញ្ញាតអដលមៃជា

ោយលក្ខណ៍ែកសេររបស់ែនែក, បបសិៃឌបើ ែនែកអាយុឌបកាម 18 ឆានាំឌនារះ 

បតូវមៃសំបុបតែៃុញ្ញាតពីឪពុកមដាយែនែក ជាោយលក្ខណ៍ែកសេរ 

( ែ៊ើអម៉លអាចទទួលយកបាៃ ) ឌដើម្ីឌធ្វើការឌបារះពុម្ចឌម្ើយ ៃិង 

រូបថតរបស់ែនែក ។

សំណួរយចញ យលើក យពកាេ

«  ឌតើែ្នុំបតូវអតឌធ្វើដូចឌម្តចឌៅឌព
លអដលមៃ បបធាៃបទមួយ 
បតូវបាៃឌលើកយកមកពិភាកសា  
ឌៅឯសាោ 
ឌរៀៃអដល ជំទាស់ៃឹង 
ការបឌបងៀៃនៃដំណឹងល្ 
ដូចជាការពៃ្តូតកូៃជាឌដើម? 



44 លីអា្ូណា

« ការដឹងថាបពរះែមចាស់គឺស្ថិតឌៅជាមួយែ្

ញនុំ ជួយែ្នុំឲ្យចាំែំពីមូលឌ្តុអដលែ្នុំឌៅបឌបមើ

ឌបសកកម្  ៖ ឌដើម្ី បឌបមើ បពរះែមចាស់ 

ៃិង នាំែនែកដនទមករកបពរះែងរេសងរេ្

ឌរារះរបស់ឌយើង បពរះឌយស៊ូវបគីស្ទ។ 

ែ្នុំដឹងថា បទង់ៃឹងទុកឲ្យែ្នុំ�្ងកាត់ែ្វី 

អដលែ្នុំមិៃអាចឌធ្វើបាៃ 

ែណៈអដលែ្នុំកំព ុ

ងអតបឌបមើឌបសកកម្ 

របស់ែ្នុំឌនារះឌឡើយ។ »

ែរីេិន អិម. 
យៅរែ្ឋេូថាហ៍ 
ពរែយទសស.ហ.អ

ឌតើ
អ្កធាលាប់បានស្ជឃឹង្ិតអំពតីតនរលេនន្ពលឃឹងរ 

បស់រនុស្ស ត្រ ឬមទ? មតើអ្កត្លស្ជឃឹង្ ិ

តអំពតីេកាតានរុពលត្លស្ថិតមៅក្នុងមយើង 

មានាក់ៗឬមទ ?

្គារួយមនារះ ខ្នុំបានចូលរួរក្នុងសនិ្សតីទ 

មតករួយ  ត្លអតតីត្បធានមស្តករបស់ខ្នុំ 

ម្មរះប៉ុល ស៊៊ី ឆ្ល្៍បានមបើកមៅ មគាលលទ្ធិ 

និង មសចក្តតីសញ្ញា កណ្ទតី 18មហើយបានចាប់មផ្តើរ 

អាន ថា៖ « ចូរចាំចុរះថា តមម្មនដពលឹងទាំងឡាយ 

្ឺរហិមាណាស់ចំមពារះ្ពរះមន្តនន ្ពរះ » (ខទតី 10)។

បនាទាប់ រក ្បធានឆ្ល្៍ បានសួរថា « មតើតនរលេនន្ព

លឃឹងរបស់រនុស្ស្ឺជាអ្តី » ? គាត់រិន បាន  មៅឲ្យប៊៊ីស្សព 

្បធានមស្តក ឬ ទតី្បឃឹកសាជាន់ខ្ពស់មឆលេើយ នូវ សំណួរ មនារះ 

មទ ។ ផ្នុយមៅវិញ គាត់បានម្ជើសយក្បធានកូរ៉ុរ 

តអលមឌើរវិញ។

បុរសមនារះ ភាញាក់មផ្អើលមោយ រិនបាន 

មឆលេើយតបអ្តីមសារះអស់ រយៈមពល រួយ សន្នុរះ ធំ មហើយ បនាទាប់ 

រក បាន ្បកាស ថា « តនរលេនន្ពលឃឹងរបស់រនុស្ស្ឺជា

េមត្ថភាពរបេ់ដពលឹង សោះ ស្ើម្តីនឹងកាលាយសៅ្ូចជា 

ដពះ។» 

អស់អ្កត្លមានវត្តមានបានស្ជឃឹង្ិតមៅចមរលេើ

យមនារះ។ ្បធានឆ្ល្៍បានបន្តតមៅមទៀតជារួយនឃឹង

រឌបៀបឌដើម្ី  
រែយពមើយៅក្ននុងការ 
យៅទាំងឡាេនន 
រែ្្�ិតភា្

្ំណឃឹងរបស់គាត់ បុ៉តន្តខ្នុំបានបន្តស្ជឃឹង្ិតអំពតីចមរលេើយ  

្៏បំផុស្ំនិតមនារះ។

ស ើ្ម ត្ីសោងសៅ ស ើ្ម ត្ីបសដងៀន ស ើ្ម ត្ីប៉ះ្ល់ 

្ពលឃឹង្៏មានតនរលេ ត្ល្ពរះវរបិតាមយើងបាន 

មរៀបចំស្មាប់សារ្ំណឃឹងរបស់្ទង់ 

្ឺជាភារកិច្្ច ធំ៏រហិមា។ ជ័យជំនរះពិតជាពំុតរនង្ 

យ្សួលមឡើយ។ ជាទូមៅ ជ័យជំនរះមកើតមចញ ពតីទឹកភ ន្ែក 

ទរុក្ខលំបាក ទំនរុកចិត្ សហើយនិងទតីបោទាល់។

អ្កបម្រើរបស់្ពរះ ទទួល បាន នូវ 

ការលួងមោរពតីការអរះអាង របស់្ពរះអមាចាស់ 

« ខ្នុំនឃឹងមៅជារួយនឃឹងអ្ក រាល់ គានា ជារាល់នថងៃត្រ » 

(មា៉ាថាយ 28:20)។ មសចក្តតីសនយា្៏រហិមាមនរះគាំ្ទ

អ្ករាល់គានា បងប្អវូន្បុសននបព្ជិតមអើរ៉ុនទាំងឡាយ 

ត្ល្តូវបាន មៅ មៅក្នុងរុខតំតណងននថានាក់្ឃឹកនាំ 

មៅក្នុងកូរ៉ុរឌតីកុន ្្ូបម្ងៀន និង សង្មអើយ។ ការ 

សនយា មនរះ មលើកស្លួយអ្កមឡើង ក្នុងការមរៀបចំម្ើរ្តី

នឃឹងបម្រើមៅក្នុងតំបន់មបសកករ្ម។ ការ សនយា មនរះ 

លួងមោរអ្ក ក្នុងអំឡនុង្គាននការបាក់ទឃឹកចិត្តទាំង

មនារះ ត្លមកើត មាន ្ ល់រនុស្ស្្ប់ ៗ រូប។

្ពរះអមាចាស់មានបន្វូលថា « មហតុ្ូ

មច្រះមហើយចូរករុំណាយចិត្នឹងស្្ើ

ការល្អស�ើយ ត្ិតអនែករាល់គ្នា 

កំពរុងភតដាក់ដ្ឹះមន កិច្ច្៏្ំ » ។ 

មហើយមចញពតីការណ៍្៏តូចតាច 

មនារះបណាដលឲ្យមានការណ៍្ ៏

ធំមធងមឡើង។

មរើលចុរះ 

្ពរះអមាចាស់្ទង់ត្រូវចិត្ត និង 

្ំនិតត្លស្ម័្្តារ » ( ្. និង ស. 

64:33–34) ។ សេចក្តី្រំសនឿឋិតសឋរ 

នឹងទំនរុកចិត្ខ្ជាប់ខ្ជួន សហើយនិងសេចក្តី

ដបាថានា្៏រឹងមាតំតងតតជា អត្តចរិក នន អ្ក 

ទាំង ឡាយ ណា ត្លបម្រើ្ពរះអមាចាស់ 

យា៉ាងអស់ពតី្ួងចិត្តរបស់ពួកម្។

្បសិនជាបងប្អវូន្បុសណាមានាក់ 

ត្លសាតាប់ ឮ សំមឡងរបស់ខ្នុំ មានអាររ្មណ៍

ថារិនទាន់បានមតៀរខលេលួនមៅ មឡើយ សូរ្តី 

តត រិន សរត្ថភាព ក្នុង ការ មឆលេើយតប មៅ  

នឃឹងការមៅឲ្យបម្រើ លរះបង់ និងផ្តល់ពរជ័យ្ល់ជតីវិត 

របស់អ្ក្នទ ចូរ ចាំអំពតីការពិតមនរះ ថា ៖ 

« នរណាភ្លដពះអមាចាេ់ដទង់សៅ ដពះអមាចាេ់នឹងស្្ើ ឲ្យ 

ស្ មាន េមត្ថភាព »  ។ ◼
ែកពសង់ចេញពីសុៃ្ទរកថាចៅក្នុងសៃ្ិសីទទូចៅមខច្ស្ឆានាំ1987។

យដាេ ពរែធាន ្ូ 
រា៉ាស យអស ម្នសុន
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យតើអ្នកនឹង អនុវត្ត រាម យគ្ល 
ការណ៍យដាេ រយរែៀរែ ណា ?
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ទរីកដនលែង ររែស់ យេើង

ពរែឹកសាជាមួេនឹងព្រះអរាចាស់

យៅមពលខ្នុំមានអាយុ 15 ឆ្នាំ ខ្នុំ

បានចាប់ចិត្តនឃឹងយុវនារី

មានាក់មៅក្នុងថានាក់របស់ខ្នុំមៅឯសាោ

មរៀន មហើយចង់មៅម្ើរលងជារួយនាង។ 

នាងមានរូបរាង ្សស់សាអាត ប៉ុតន្តខ្នុំ្ិតថា  មតើ ខ្នុំ្ួរ 

សុំនាងមៅម្ើរមលងជារួយ រុននឃឹងខ្នុំចូល្ល់ 

អាយុ 16 ត្រ ឬមទ ។ ខ្នុំបានចាំអំពតីអាល់មា៉ា 

37:37 ត្លនិយាយថា « ចូរ្បឃឹកសាជារួយនឃឹង

្ពរះអមាចាស់នូវ្្ប់កិច្ចការ របស់កូន មហើយ្ទង់

នឃឹង្ឃឹកនំាកូនមៅរកការល្អ។ » មហើយ មនារះ ជា 

អ្តី ត្ល ខ្នុំ បាន មធ្ើ ។ ខ្នុំបានអធិសាឋានមហើយបាន 

រង់ចាំពតីរបតីនថងៃស្មាប់  ចមរលេើយរបស់្ពរះអមាចាស់ 

រុននឃឹងមធ្ើការសម្រចចិត្ត។

នថងៃរួយ មៅឯ្ពរះវិហារ ប៊៊ីស្សព

របស់ខ្នុំបានមៅខ្នុំចូលមៅក្នុងបន្

ទប់ មហើយបានអម្ជើញខ្នុំឲ្យនិយាយ មៅ 

នថងៃអាទិត្យបនាទាប់។ សាមន មៅ មរើល  

ថា្បធានបទមនារះ្ឺជាអ្តីមទ? សូរ កុំ ម្ើរ មលង ជា 

្ូ រហូត ្ ល់ អ្ក មាន អាយុ យា៉ាងមហាចណាស់ 

16  ឆ្នាំ សិន ។ ខ្នុំ បាន មាន អាររ្មណ៍ថាមនរះ

្ឺជាចមរលេើយរបស់្ពរះអមាចាស់ចំមពារះខ្

ញនុំ មហើយ្ឺជាចមរលេើយថារិន បាន មទ ។ មតើខ្នុំអាច 

បម្ងៀនអ្តីរួយ ត្លខ្នុំរិនបាន អនុវត្តមោយ 

រមបៀប ណា ?

ពតីម្ពារះខ្នុំបាន្បឃឹកសានឃឹង្ពរះអមាចាស់ 

ខ្នុំអាចមរៀនអំពតីឆន្ៈរបស់្ពរះ ស្មាប់ជតីវិតរបស់ខ្នុំ 

មហើយក៏ម្ចមវស មចញពតីមសចក្តតីល្លួង។ ខ្នុំ ឃ្ឹងថា 

្បសិនមបើមយើង្បឃឹកសាជារួយនឃឹង្ពរះអមាចាស់ ្ទ

ង់នឃឹង្បាប់មយើងនូវឆន្ៈរបស់្ទង់ មហើយថា 

មយើងនឃឹងទទួល បាន នូវ ពរជ័យ ្ ៏ រហិមា ។

ឌែ�្វ័រដូ ែូលីអវរា៉ បកុងឌសរា៉ បបឌទសឌបបស៊ើល

ែ ្ ម្រីរ ដែល ជាទរី យ្ញចិត្ត ររែស់ ែ្នុំ
យគ្លលទ្ធិ និង យសចក្តរី សញ្ញា 24:8

ែបពរះគម្ីរឌៃរះឌធ្វើឲ្យែ្នុំមៃអារម្ណ៍ល្ ឌៅឌពលែ្នុំកំពុងអត�្ងកាត់ទុក្ខលំបាកមួយ 

ឌបោរះែឌៃរះៃិយយ ថា « ឌយើងៃឹងឌៅជាមួយៃឹងែនែក គឺដរាបដល់ែស់មួយជីវិតរបស់ែនែក។ » 

ែឌៃរះ មៃៃ័យចំឌោរះែ្នុំថា បបសិៃឌបើែ្នុំអស្វងរកបទង់ បពរះវរបិតាសួគ៌ៃឹងអតងអតគង់ឌៅទី

ឌនារះ ជាមួយែ្នុំ ដរាបដលែស់មួយជីវិតរបស់ែ្នុំ។

អាឡិច ែូធីសសេ ឌៅបកុងៃូវ៉ូ កាសាស អបគៃឌដស 

បបឌទសមីសីកូ

កាលត្លពួកអ្កផសាយសាសនា

បានតចកចាយ្បធានបទមនរះ ខ្នុំបាន 

មាន អាររ្មណ៍ ្ ៏រំមជើបរំជួលមៅក្នុង ចិត្ត 

ត្លបានតថលេងទតីបនាទាល់្ល់ខ្នុំថា  វា្ឺជា 

ការពិត មហើយខ្នុំបានសម្រចចិត្តចូលរួរក្នុង

សាសនាច្ក។

ម្កាយរក ខ្នុំបានសម្រចចិត្តបម្រើ

មបសកករ្ម ពតីម្ពារះខ្នុំចង់ជួយអ្កឯមទៀត 

ឲ្យ្ឃឹងអំពតីអំមណាយទាន្៏ 

វិមសសមនរះ។ មោយការបម្ងៀន និង 

ការតចករំតលកអំពតី្ង្វាយធួន ខ្នុំបានម�ើ

ញអ្កឯមទៀតផ្លាស់ប្តវូរមៅក្នុងផលេវូវថ្មតីនន ជតីវិត។ 

ការផ្លាស់ប្តវូរទាំង្សុងបានរក  ការ ផ្លាស់ 

ប្តវូរ មនរះ រិន តរន មកើត មឡើង មោយ សារ តត បាន 

សាតាប់ពតី្ង្វាយធួន តតប៉ុមណាណរះមទ ្ឺមោយ ការអ

នុវត្តន៍វាមៅក្នុងជតីវិតរបស់ខ្នុំផងត្រ។

ខ្នុំ្ឃឹងថា្ង្វាយធួន្ឺមាន ពិត តរន ។ 

មៅមពលមយើងអនុញ្ញាតឲ្យអានុភាពនន ្ ង្វាយ 

ធួន  ចូលរកក្នុងជតីវិតរបស់មយើងរិនថា  

កាលៈមទសៈតបប ណាត្ល មយើង ្បឈរ 

រុខ មនារះ មទ អ្តីៗទាំងអស់្តូវបានមោរះ្សាយ 

មហើយមយើងនិងមានអាររ្មណ៍នន 

មសចក្តតីអំណរ។

នែែូរីធី ថាបូរូឌែៀ , គីរីបាទី

អំណាច នន ែគ្វាេ ធួន

យៅមពលពួកអ្កផ្សព្ផសាយ

សាសនាបានបម្ងៀនខ្

ញនុំ នូវ្បធានបទ្៏សំខាន់ននមរមរៀនរបស់ពួ

កម្ ្ឺតតងតតអំពតី្ពរះមយស៊ូវ្្តីស្ និង 

្ង្វាយធួនរបស់្ទង់។ ពួកម្បានពន្យល់ថា 

្ង្វាយធួន្ឺជាអំមណាយទានរួយ រក 

ពតី្ពរះមយស៊ូវ្្តីស្ស្មាប់ មយើងមានាក់ៗ ។ 

វា្ឺជាអំមណាយត្លមយើងអាចម្បើ្បាស់ 

មៅក្នុងជតីវិត្បចាំនថងៃរបស់មយើង 

មៅមពលមយើង្តូវបាន ្បឈរ 

រុខនឃឹងទុក្ខលំបាក ឬមៅមពលមយើងមធ្ើបាប។ 

អំណាចនន្ង្វាយធួនមលើកស្លួយ ម្បាសឲ្យជា 

មហើយនិងជួយមយើង ឲ្យ្តឡប់មៅតារផលេវូវតូច 

និង ចមង្អៀត វិញ ត្លនាំមឆ្ពរះមៅជតីវិត្៏អស់ក

ល្ជានិច្ច។
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មូលឌ្តុ អដល ឌយើង បតូវ ការ 

ម
នុស្ស រួយ ចំនួន អាច សួរ អ្ក ថា មតើ មហតុ អ្តី 

មយើង ្តូវការ ្ពរះ ្ រ្ពតីរ រររន មៅមពល ត្ល 

មយើង មាន ្ពរះ ្ រ្ពតីរ បរិសុទ្ធមហើយ មនារះ ។ តារ 

ពិត មៅ ្ពរះ មយស៊ូវ ្្តីស្ បាន មធ្ើ ទតីបនាទាល់ ថា ការណ៍ 

មនរះ នឃឹង មកើត មឡើង ( សូរ មរើល នតីនហ្ ទតី 2 29:3 ) ។ មាន 

មហតុផល  ជា ម្ចើន ត្លជារូល មហតុ មធ្ើ ឲ្យ ្ពរះ ្ រ្ពតីរ 

រររន មាន សារៈ សំ ខាន់ ក្នុង សរ័យ របស់ មយើង ( ស្មាប់ 

ឧទាហរណ៍ សូរមរើល នតីនហ្ ទតី 2 29:7–11 ) ។  មនរះ ្គាន់ 

តតជា រូលមហតុ ខលេរះ ៗ  ត្ល បង្ហាញ ថា   ្ពរះ ្ រ្ពតីរ រររន ្ ឺ 

មានសារៈសំខាន់ ខាលាំង ណាស់ ។

សក្ខរី រែទ មួេ  យទៀ ត អំ្រី ព្រះ យេស៊ូវ ព្រីស្ទ

បទ ្ រ្ពតីរ  ទាំងឡាយ បានបង្ហាញ  មយើង នូវ  លំនាំ  នន 

ការ ម្បើ ្បាស់ សាក្សតី ចំរុរះ   ម្ើរ្តី បមងកើត មសចក្តតី ពិត មៅក្នុង  

សាសនា ច្ក  របស់្ពរះ ្្តីស្ ។ ្ពរះ ្ រ្ពតីរ រររន ប្្ចវូល 

បតន្ថរ  ជា សាក្សតី ទតី ពតីរ  ចំមពារះ ្ពរះ ្ រ្ពតីរ  បរិសុទ្ធថា  ជាសក្ខតី 

បទ រួយ របស់ ្ពរះ ្្តីស្ ។ មៅ្គា រួយមនារះ តអលមឌើរ 

  សាក្សរី  ្ រីរន្ក់

« បពរះ គម្ីរ បរិសុទ្ធ គឺ ជា សាកសេី មួយ  ែំពីបពរះឌយស៊ូវបគីស្ទ ឌ្ើយ បពរះ គម្ីរ មរមៃគឺ 

ជា សាកសេីមួយ ឌទៀត ។ ឌតើឌ្តុែ្វី សាកសេី ទី ពីរ ឌៃរះមៃសារៈសំខាៃ់ែ្វីម្៉ឌរះ ?  

គំៃូសរចនា  ខាងឌបកាម ឌៃរះ អាច ជួយបាៃ ៖ ឌតើែនែក អាចគូរបនាទាត់ បតង់ 

បាៃ ប៉ុនាមៃឌៅ តាម ចំណុច អតមួយ ឌៅ  ឌលើបកោស មួយ ស ៃ្ឹក ? ចឌម្ើយ គឺ 

មិៃឌចរះចប់មិៃឌចរះឌ្ើយ ។ សូម គិត មួយ អភ្ត ថា បនាទាត់ អតមួយ ឌៃរះ គឺ តំណាង ឲ្យ បពរះ គម្ីរ បរិសុទ្ធ 

ឌ្ើយថា មៃបនាទាត់ បតង់ រាប់រយ ទាំងឌនារះ បតូវ បាៃ គូសតាម ចំណុចឌៃរះ អដល តំណាង ឲ្យ ការបក បសាយ  

ែុស ៗ ោនា នៃ បពរះគម្ីរបរិសុទ្ធ ឌ្ើយ ថា រាល់ការបក បសាយ ៃិមួយ ៗ  តំណាង  ឲ្យ បពរះ វិហ្រ  ែុសៗ ោនា ។

« ប៉ុអៃ្ត ឌតើ មៃ ែ្វី ឌកើត ឌឡើង បបសិៃឌបើឌៅឌលើ  បកោស មួយ សៃ្ឹក ឌៃរះ  មៃ ៃូវ ចំណុច  ទី ពី រ ឌទៀត អដល 

តំណាង ឲ្យ បពរះគម្ីរ មរមៃ ? ឌតើ ែនែក អាច គូសបនាទាត់បតង់បាៃ ប៉ុនាមៃ ឌៅ   ចឌនាលារះ  ចំណុចនៃឌសចក្តី ឌយង  

ទាំង  ពី រ ឌៃរះ គឺ ៖ បពរះគម្ីរបរិសុទ្ធ  ៃិង បពរះគម្ីរ មរមៃ ? គូរ បាៃ អត មួយ ។ មៃ អត ការ បក បសាយ  នៃ 

ឌោលល ទ្ធិ  របស់ បពរះ បគីស្ទ  អត មួយ ប៉ុឌណាណរះ   អដល  ឌធ្វើ ឲ្យ ទីបនាទាល់  នៃ សាកសេី ទាំង ពីរ ឌៃរះ ឌៅ អតបៃ្ត មៃ ។

បពរះគម្ីរ មរមៃ បាៃ ឌដើរ តួនាទី ម្តង ឌ្ើយ ម្តង ឌទៀត ជាសាកសេី     ោំ បទ បញ្ជាក់ ៃិង បបងួប បបងូម នៃ 

ឌោលលទ្ធិ ទាំង ឡាយ អដល បតូវ បាៃ បឌបងៀៃ ឌៅ កនែនុង  បពរះ  គម្ីរ បរិសុទ្ធ »។

ដអល យែើរ ថាត អរ. ខាលរីយស្ទើរ នន ្ ណៈ ពរែធាន នន ្ ួក ចិត សិរែ ន្ក់ « The Book of Mormon—a Book from God » 
លបីអាហូណា ដែ វិច្ិកា ្នាំ 2011 ទំ្័រ 75 ។
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មា៉ាក អ៊៊ី. ភតីមធើរសិន ( ឆ្នាំ 1900 ទំព័–84 ) នន កូរ៉ុរ នន 

ពួកសាវក្ប់ ពតីរ នាក់ បានមាន  ្បសាសន៍ ថា « រូល មហតុ 

សំខាន់ បំផុតត្ល មយើង មាន ្ពរះ ្ រ្ពតីរ រររន្ឺ ថា ្្ប់ការ 

ណ៍ ទាំងអស់ នឃឹង ្តូវ បាន សាថាបនាមឡើងមោយ នូវមាត់ 

ពួកស្មរ បនាទាល់ ពតីរ  ឬបតីនាក់ ។ ( សូរ មរើល កូរិនថូសទតី 2 

13:1 ) ។ មយើង មាន ្ពរះ្រ្ពតីរ បរិសុទ្ធ មហើយមយើង ក៏មាន 

្ពរះ្រ្ពតីរ រររនត្រ ។ ្ពរះ្រ្ពតីរ ទាំង ពតីរ មនរះបមងកើត មឡើង នូវ 

ប្ជតី ពតីរចបាប់—ជា ្ពរះ ្ រ្ពតីរ ពតីរ ភា្— បាន រក ពតី រនុស្ស 

បុរាណពតីរ ្កុរត្លមៅ  ោច់ ឆ្ងាយ ពតី គានា ពួកម្ ទាំង 

ពតីរ ្កុរ  តថលេង ទតីបនាទាល់  អំពតី មទវភាព នន ្ពរះអមាចាស់  ្ពរះ 

មយស៊ូវ ្្តីស្ » ។   1 ្បធាន តអ៊សរា៉ ថាហ្ តប៊នសឃឹន 

( ឆ្នាំ 1899–1994 ) បាន មាន្បសាសន៍ បតន្ថរ មទៀតថា 

« មយើង រិន្តូវ មភលេចថា ្ពរះអមាចាស់  ្ទង់ ផ្ទាល់    បាន ្បទាន 

្ពរះ ្ រ្ពតីរ រររន   ជា សាក្សតី សំខាន់ បំផុត    របស់ ្ទង់ »។ 2

ភា្ យ្ញយលញ ននែំណឹង ល្អ

មយើង ្ ឃឹង ថា « មសចក្តតី ្ ៏ចបាស់ និង ពិមសសៗ. . . 

្តូវ បាន ្ ក យក ពតី ្ពរះ ្ រ្ពតីរ បរិសុទ្ធក្នុង អំឡនុង មពញ រួយ 

សរ័យកាល ( នតីនហ្ ទតី 1 13:40) ។ ្ពរះ្រ្ពតីរ រររន 

បង្ហាញយា៉ាង ចបាស់នូវ មគាល លទ្ធិ  នន្ពរះ្្តីស្  និង នាំ រក 

នូវ ភាព មពញមលញ  នន មសចក្តតី ពិត រក កាន់ តផន្តី រ្តង មទៀត 

( សូរ មរើល  នតីនហ្ ទតី 1 13:38–41 ) ។ ជា ឧទាហរណ៍ 

្ពរះ  ្ រ្ពតីរ រររន ជួយ មយើងឲ្យ  ្ ឃឹង ថា ពិធតីបុណ្យ ្ជរុជទឃឹក 

្តូវ តត មធ្ើ មឡើងមោយ ការ ្ជ រុជ មៅ ក្នុង ទឃឹក ( សូរមរើល 

នតីនហ្ ទតី 3 11:26 ) មហើយ កូន មក្មង តូច ៗ  រិន ចាំបាច់ 

្តូវ  ទទួល បុណ្យ ្ជរុជ ទឃឹកមឡើយ ( សូរ មរើលររ៉ូនណ 

8:4–26 ) ។

ចំណុច កណាតាល នន សាសន្ចពក ដែល ពតូវរោនសាតារ 
យេើង វិញ

យ៉ូតសប ស៊្ម៊ីធ បាន មធ្ើ ទតីបនាទាល់ ថា ្ពរះ ្ រ្ពតីរ រររន 

្ឺជា « រូល ោឋាន ននសាសនារបស់ មយើង » ។3 ម្ពារះតត 

មយើង ្ ឃឹង មរឿង មនរះ វា ហាក់ ្ ូច រិន តរន ជាមរឿង នច្ន្យ ត្ល 

ថា សាសនាច្ក នន  ្ពរះ មយស៊ូវ ្្តីស្ ននពួក បរិសុទ្ធ នថងៃ 

ចុងម្កាយ ្តូវ បាន មរៀប ចំមឡើង មៅ នថងៃ ទតី 06 តខ មរសា ឆ្នាំ 

1830 ្ឺ ្គាន់តត  11  នថងៃ បនាទាប់ ពតី ្ពរះ្រ្ពតីរ រររន ្តូវ បាន 

ោក់ លក់ ជាសាធារណៈ មៅនថងៃ ទតី 26 តខ រិនា ឆ្នាំ 1830 

តត ប៉ុមណាណរះ ។ សាសនាច្ក រិន ្តូវ បាន មរៀប ចំមឡើង 

លុរះ្តាតត ្ពរះ ្ រ្ពតីរ ្ ឃ្ឹរះ របស់ សានាច្កបាន មាន មឡើង 

ស្មាប់ សមាជិក ក្នុងសាសនាច្ក ។ 

្រ�័េ មួេ សពរារែ់ �រីវិត ររែស់ យេើង

ទាក់ ទងមៅនឃឹង ្ពរះ ្ រ្ពតីរ រររន យ៉ូតសប ស៊្ម៊ីធ បាន 

មាន បម្ងៀន ថា « បុ្្គល មានាក់ ៗ  អាច ខិតមៅ ជិត ្ពរះ 

បាន មោយ សារ មធ្ើ តារ សិកាខាបទទាំងឡាយ នន ្ពរះ 

្រ្ពតីរ មនរះ ជាជាង ្ពរះ ្ រ្ពតីរ ្ នទមទៀត » ។ 4 ្ពរះ ្ រ្ពតីរ មនរះ 

មានឥទ្ធិពល ម្ើរ្តី ផ្លាស់ ប្តវូរជតីវិតរនុស្ស ជាម្ចើន  រួរ ទាំង 

ខលេលួនអ្ក  និង អ្ក ទាំង ឡាយ ណាត្លអ្ក តចកចាយ 

្ពរះ្រ្ពតីរ រររន មនរះជារួយពួកម្ ។     ្បធាន ហិនរី ប៊៊ី. 

អាវរិង ទតី្បឃឹកសា ទតីរួយ មៅក្នុង ្ ណៈ្បធាន ទតីរួយ បាន  

តថលេង ទតី បនាទាល់ ថា « អនុភាព   នន  ្ពរះ  ្ រ្ពតីរ រររន ត្ល មាន 

មៅ មលើ ចរិត អំណាច  និង  ភាព កាលា ហានរបស់ អ្ក ម្ើរ្តី 

កាលាយ ជា សាក្សតី មានាក់  ស្មាប់ ្ពរះ ្ឺ   ពិត ្បាក្ ណាស់ ។ 

មគាលលទ្ធិ និង ្ំរូ ្ ៏ មសាមរះ ្តង់  ទាំងឡាយ មៅក្នុង 

្ពរះ ្ រ្ពតី រ មនារះ នឃឹងមលើក តមរកើង  ្ឃឹក នាំ និង  មធ្ើ ឲ្យ អ្ក 

កាលាហាន ។ . . . ការសិកសាមៅក្នុង ្ពរះ ្ រ្ពតីរ រររន្បកប 

មោយ ការ អធិសាឋាន នឃឹង សាថាបនា មសចក្តតី ជំមនឿមៅ មលើ ្ពរះ 

ជា ្ពរះវរបិតា មៅមលើ ្ពរះ រាជបុ្តាជាទតី ្សោញ់ របស់ 

្ទង់ និង មៅមលើ ្ ំណឃឹង ល្អ របស់ ្ទង់ ។ ្ពរះ្រ្ពតីរ រររន  

នឃឹង សាថាបនា មសចក្តី ជំមនឿ របស់ អ្ក មៅ មលើ ពយាការីរបស់ 

ពទាំង ពតីបុរាណ និង សរ័យ ទំមនើប ។ . . . ្ពរះ្រ្ពតីរ 

រររនអាច នាំ អ្ក ខិត មៅ ជិត ្ពរះ ជាជាង ្ រ្ពតីរ ណា ៗ  

ទាំងអស់ ។ ្ពរះ្រ្ពតីរ រររន អាច ផ្លាស់ ប្តវូរ ជតីវិត ឲ្យ កាន់តត 

្បមសើរ មឡើង » ។ 5 ◼

កំណត់ ចំណាំ
 1. មា៉ាក អ៊៊ី. ភតីមធើរសិន « Evidence of Things Not Seen » 

Ensignតខ ឧសភា ឆ្នាំ 1978 ទំព័រ 63 » ។
 2. The Teachings of Ezra Taft Benson ( ឆ្នាំ 1988 ) ទំព័រ 

204 ។
 3. យ៉ូតសប ស៊្ម៊ីធ មៅក្នុង បុព្កថានន ្ពរះ្រ្ពតីរ រររន ។
 4. យ៉ូតសប ស៊្ម៊ីធ មៅក្នុង បុព្កថានន ្ពរះ្រ្ពតីរ រររន ។
 5. ហិនរី ប៊៊ី. អាវរិង « A Witness » លីអាហូណាតខ  វិច្ិកា ឆ្នាំ 2011 

ទំព័រ 69–70 ។

ចូលរួមកនែនុង ការ សៃ្ទនា

យៅ
 ែំឡនុង អែ ឌមសា ែនែក ៃឹង  សិកសា ែំពី 

ការ ក្ត់ សាសនា ៃិង ការ សាតារ ឌឡើង 

វិញ   ឌៅ កនែនុង ថានាក់ កូរ៉ុម បព្វ ជិត ភាព ៃិង ថានាក់ យុវនារី 

ៃិង ថានាក់ សាោ នថ្ង អាទិត្យ ( ឌបើ សិៃ វួដ ឬ សាខា 

របស់ ែនែក មៃ ឌមឌរៀៃ ថ្ី ៗ   ជា ភាសា របស់ ែនែក ) ។ 

ការ ឌលច ឌចញ មក  ៃូវ បពរះគម្ីរ មរមៃ គឺ ជា អ្នែក មួយ 

ដ៏ សំខាៃ់  នៃ ការ សាតារ ឌឡើង វិញ ។ បនាទាប់ ពី កា រអាៃ 

ែត្ថ បទ ឌៃរះ សូម គិតថា ឌតើជិវិត   របស់ ែនែក  មៃ ការ 

ផាលាស់ ប្តតូរ យ៉ាងណាែ្រះ    ឌោយ សារអត ែនែក  មៃ បពរះ 

គម្ីរ មរមៃឌៃរះ ។ ែនែក អាច សរឌសរ ែំពីអារម្ ណ៍ 

របស់ ែនែក ទុក ឌៅកនែនុង ឌសៀវ ឌៅ កំណត់ ឌ្តុ របស់ ែនែក 

ឌ្ើយ  សូម អស្វង រក ការ   អចក ចាយ  អារម្ណ៍ ទាំង ែស់ 

ឌៃរះ  ជាមួយ ែនែក ដ នទ ឌោយ ការ អថ្ង ទី បនាទាល់ ឌៅ 

កនែនុង ឌគ្ោឋាៃ ឌៅ បពរះវិហ្រ   ឬ ឌៅតាម បបព័ៃ្ធ ្ សេព្វ 

្សាយ សងរេម ។ 

យមយរៀនទាំងឡាេ យៅ ន្ងៃ អាទិត្យ
ពបធាន បេ សពមាប់ដែ ទនរះ ្ លឺ ៖  
ការ ក្ត់ សាសន្ និង  ការ សាតារ យេើងវិញ
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ប្រទេស
យូហ្

គែនដាការធំលូតោស់ក្ននុងែរីរា
ន�រីវ

ជាតិ ៖ យុវវ័យ ឌសាមរះ បតង់ឌៅ 
យដាេ សិនែរី ស

្ម៊ីធ

ប្រទេស យូហ្គែនដា



េ
ុវវ័េ

ទៅ ទពល ដដល ពួកទ្ េេួល យក និង រស់ ទៅ តាម ដំណឹង ល្អ របស់ ពពរះទយស៊ូវ ព្រីស្ទ ទោរះយុវវ័យ   ទៅ ក្នុង ពបទេស  

យូ ដហ្នោទនរះកំពុង  ទមើល ទ�ើញ ទសចក្រី ជំទនឿ  និង ទសចក្រី សង្ឹមដដល រីក ចទពមើន ជុំវិញ ពួកទ្ ។  

យៅ
 ចំ កណាដលទតី តាំងននអា្ហ្ិកខាង មកើត 

ត្ល ជា្បមទស យូ តហ្គនោ ្៏ ្សស់ 

សាអាតមនរះមាន សរ្វូរ មៅមោយ ជំរាល 

ភ្ំតូច ៗ ត្ល មាន ទាំង ម្ើរ អំមៅ និង ម្ើរ មចក ជា ម្ចើន—

មហើយ មាន រនុស្ស វ័យ ជំទង់   ជា ម្ចើនត្ល ម្តៀរ ខលេលួន រួច ជា 

ម្សច  ម្ើរ្តីទទួល យក និង រស់ មៅ តារ ្ ំណឃឹង ល្អរបស់ 

្ពរះ មយស៊ូវ ្្តីស្ ។  

មស្តក ្ ំបូង ម្ មៅ ្បមទស យូ តហ្គនោ ្តូវ បាន បមងកើត  

មឡើង មៅ ឆ្នាំ 2010 ។ សាសនាច្ក កំពុង រីកចម្រើន 

យា៉ាង ឆ្ប់រហ័ស មោយ មាន យុវ ជន និង យុវនារីជាម្ចើន 

មៅតារ បណាដវួ្ និង សាខា និរួយៗ ។

ការ យរៀរែ ចំ រែទ ដាឋាន មួេ ដែលកាលាេ ជា ្ ំរូមួេ

ពួកយុវនារី មៅក្នុង វួ្ រួយ ្តូវ បានបំផុស 

្ំនិតរកពតីការ បម្ងៀនអំពតី្ុណ ធរ៌ មោយស៊ិមស្ើរ 

មអតលន មអស. ោល់ថុន ជា ្បធាន យុវនារី ទូ មៅត្ល 

មាន ្ប សាសន៍ ថា ៖ « ឥ ឡវូវ មនរះ ្ ឺ ជា មពល ស្មាប់ពួក 

មយើង មានាក់ ៗ ម្ើរ្តីម្កាកឈរ មឡើង មហើយ មលើក  

ទង់រួយមឡើង មៅ កាន់ ពិភព មោក មនរះ មោយ អំពាវនាវ ឲ្យ 

្តឡប់ មៅ រក ្ ុណ ធរ៌ វិញ » ។ 1 ពួក យុវនារី ទាំង មនរះបាន 

មឡើង មៅ មលើ កំពូល ភ្ំ តូច រួយ ម្ើរ្តី  អាចមរើល ម�ើញ  

ទតី ្កុង របស់ ខលេលួន មហើយ  ម្ើរ្តីមលើក បង្ហាញ នូវ ទង់ ពណ៌  

មាសទាំង ឡាយ  ត្ល ជានិរិត្តរូប ននការ សនយា របស់ ពួក 

ម្ ម្ើរ្តីមធ្ើ ជា ្ ំរូ  ទាំង ឡាយ អំពតី ្ ុណធរ៌ ។    ពួកម្ បាន 

ម្ចៀង រួរ គានា « មៅ មលើ កំពូល ភ្ំ ខ្ពស់ » ( ទំៃុកតច្កេើងទំព័រ 

30 )។

ពួក យុវនារី ទាំង មនរះ  បាន មលើក មឡើង នូវ បទោឋាន នន 

មសចក្តតី សុចរិត  ផ្ទាល់  ខលេលួន រប ស់ពួកម្ ។ ការ មគារព្បតិបត្តិ 

របស់ ពួកម្  បាន ព្ងឃឹង ទតីបនាទាល់ របស់ ពួកម្ មហើយ 

បាន ជរះ ឥទ្ធិ ពល ្ ល់ អ្ក ្ នទ មទៀត ។  ស៊ិមស្ើរ ោល់ថុន 

មាន ្ប សាសន៍ ថា ៖ « រិន្ួរបនាទាបបមនាថាក អំណាចនន 

ឥទ្ធិពល សុចរិត របស់ អ្កមឡើយ » ។ 2មហើយ ្ ំរូ នន ពួក 

នារីទាំង អស់មនរះ ្ឺ    ្ ូច ជាទង់ រួយ ត្ល កំពុង តតមលើក្្វី 

ឲ្យ ពិភព មោក ទាំង រូលម�ើញ ។

្ូច ជាពួក យុវនារីមៅក្នុង ្បមទស យូតហ្គន ោ ត្រ 

មាន នារី មានាក់ម្មរះ សាន់្ោ ម្ើរ មៅកាន់ ្ពរះវិហារ 

ត្ល មាន ចមាងាយ ផលេវូវជាង   1500 តរ៉្ត ម្ើរ្តីមៅ ជួយ 

សំអាត សាោ្បជុំ  មៅ រាល់នថងៃ សុ្ក  និង ចូល មរៀន ថានាក់ 

សិកាខាសាោ មៅរាល់ នថងៃ មៅរ៍ ។ អំឡនុងមពលមពញរួយ 

សបាតាហ៍ នាង ភាញាក់ មៅ រុន មមា៉ាង  5:00 ្ពឃឹក ម្ើរ្តី អាន 

មសៀវ មៅត្ល មរៀនមៅ សាោ មហើយ បនាទាប់ រក នាង ម្ើរ 

មៅ សាោ មហើយ្តឡប់ រក ផ្រះ វិញ មៅម្កាយមមា៉ាង 

6:00 ោងាច ។ នាង រិនបាន មៅ មរៀន អស់ រយៈមពល 

រួយ ឆ្នាំ មោយសារ វិបត្តិហិរ្្ញវត្ថនុ ប៉ុតន្ត ្បឈរ រុខនឃឹង  

ឧបស្្គ ទាំងឡាយ របស់ នាង  ជារួយ នឃឹង អាកប្កិរិយា   

វិជជមានថា ៖ « ្ំណឃឹង ល្អ ពិត ជា បានជួយ ខ្នុំ ឲ្យ បន្ត ខាជាប់ ខជលួន 

និង ឥត តបរ ចិត្ត » ។ 

នាង សាន់ ្ោ្ឺ ជា សមាជិកសាសនាច្កតត មានាក់ 

្ត់ មៅ ក្នុង ផ្រះ របស់ នាង ប៉ុតន្ត ឪពុក មាតាយ របស់ នាង គាំ 

្ទនាង ចំមពារះ ការ បម្រើ ក្នុង សាសនា ច្ក ្ូច ជាការ ជួយ 
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មៅមពល វួ្ បាន មបាស សំអាតទតីធាលា រណ្ល កុមារ កំ្ពា 

មៅ តារ រូល ោឋាន ។ ្្ួសារ របស់ នាងមរើល ម�ើញ រមបៀប 

ត្ល ្ ំណឃឹង ល្អ បាន ជួយ នាង ឲ្យ រឹងមាំ សូរ្តី តត មៅ មពល 

ត្ល ្បឈរ រុខ នឃឹង បញ្ហាទាំងឡាយ ត្ល រិន ទាន់ 

មោរះ ្សាយ ។ សូរ ស្្ចឃឹង ្ ិត អំពតី ្បភព  នន កំោំងមនារះ  

សាន់ ្ោ និយាយ  ថា « មៅមពល ខ្នុំ មៅ ្ពរះ វិហារ ខ្នុំ មាន 

អាររ្មណ៍ ្ ូច ជា កំពុង ពាក់ ម្្ឿ សឃឹក របស់  ្ពរះ » ( សូរ 

មរើល  មអមភសូរ 6:11–17 )។ 

ស៊ូសាន ជាអ្កត្បចិត្តមជឿថ្មតីមានាក់ មទៀត ត្ល្សោញ់ 

សាសនា ច្ក ។ រកពតី ្ប មទស ស៊ូ្ង់ ភា្ខាង ត្វូង 

្្ួសារ របស់ នាង បាន មភៀស ខលេលួនមចញ  ពតី មសចក្តតី មវទនា 

មហើយ្តូវបាន ្បទាន ពរ  ឲ្យ ជួប ជារួយ  ពួក អ្ក ផ្សព្ ផសាយ 

សាសនា មៅក្នុង ្បមទស  យូតហ្គន ោ ។ មៅមពល ត្ល 

នាង មៅក្នុង ជំរុំ មភៀសខលេលួន រួយ នាង បាន រកម�ើញ សន្តិភាព 

និង ការការពារ មៅក្នុង្ំណឃឹង ល្អ ។ មៅ រាល់ នថងៃ អា ទិត្យ 

នាង នឃឹង នាំ ប្អវូន ៗ បមងកើតរបស់ នាង មៅ្ពរះ វិហារ ្ពរ ទាំង 

នាំ មក្មង ្ ប់ នាក់ មផ្សង មទៀត ត្ល រិន តរន ជា សមា ជិក  

មៅ ជារួយ ត្រ ។  បនាទាប់ ពតី ការ សាលាប់ មោយយថាមហតុ នន 

សមាជិក ្្ួសារ មានាក់ មនារះ នាង បាន ្តឡប់ មៅ ្បមទស 

ស៊ូ្ង់ ភា្ ខាង ត្វូង វិញ   ត្ល ជា កតនលេង ត្ល នាង រង់ ចាំ 

ឲ្យ ម្ បមងកើត សាសនា ច្កសាសនា ច្ករួយមៅក្នុង តំបន់ 

របស់ នាង ។ ទាំង ស៊ូ សាន និង សាន់្ោ ្បឈររុខនឃឹង 

ឧបស្្គ ទាំងឡាយ ប៉ុតន្តពួកម្  ពឃឹង តផ្អក មលើ ្ពរះ  និង អរ 

រីករាយ នឃឹង ផល តផលេ ននការ រស់ មៅ តារ ្ ំណឃឹង ល្អ របស់្ពរះ 

មយស៊ូវ ្្តីស្ ( សូរមរើល  អាលមា៉ា 32:6 –8,43 ) ។

ការលរះ រែង់ យែើម្រី រែយពមើ យរែសកកម្ម 

យុវជន មៅក្នុង ្ប មទស យូតហ្គន ោ ចាប់ មផ្តើរ មលង 

បាល់ ទាត់ តាំងពតី ពួកម្មៅមក្មង តូច ៗ  រករលេ៉មរះ មោយ 

ម្បើបាល់ រួយត្ល មធ្ើ អំពតី តរក មឈើ ត្ល ចាក់ ម្សរះ 

ចូល គានាឲ្យ កាលាយ ជាបាល់ ។ ចាប់តាំង ពតី តឌននតីស មៅ 

មក្មង គាត់មាន មទពមកា សល្យ ខាងមលង កតីឡា មហើយ 

វិទយាល័យ របស់ គាត់ បាន ផ្តល់ ្បាក់ ឧបត្ថរ្ភ្ល់ 

គាត់ម្ើរ្តីមលងកតី ឡាមនរះ មៅក្នុង ្កុរ របស់ 

ពួកម្ ។ បនាទាប់ ពតី គាត់ បាន មរៀន 

ខ្ងដលើ៖យុវវ័យែូលររួមក្ញងការ

ប្រជុំពិដសសររួមោនាដៅក្ញងដស្កមរួយ។

ខ្ងដលើ៖ស៊ូសាៃ(កណាតាល)

ជាជៃដភៀសខលជួៃម្នាក់ដៅក្ញងប្រទស

យូចហ្គៃដ្បាៃរកដ�ើញដសែក្បី

សុខសាៃ្ដៅក្ញង�ំ�ឹងល្អដហើយ

ដៅដពលដៃរះកំពុង�ឹកនាំ្រង្រ្អវូៃ

្រដងកើតទាំងឡាយរ្រស់នាងៃិងកូៃ

ដក្មង�នទដទៀតដៅបពរះវិហារ។

កណាតាល៖យុវនារីដៅក្ញងវរួ�ដៃរះ

អររីករាយៃឹងការប្របពឹត្ិរាមកម្មវិធបី

ការអភិវឌ្ឍៃ៍ខលជួៃរ្រស់បកុមយុវនារី។

ខ្ងសាតាំ៖ចឌៃៃបីសបាៃដបារះ

្រង់ឱកាសកាលាយជាសម្ជិកម្នាក់

ដៅក្ញងបកុមបាល់ទាត់អាជបីពដ�ើម្បី

ដៅផ្សព្វផសាយ�ំ�ឹងល្អ។ោត់

ៃិងយុវជៃ�នទដទៀតដៅក្ញង

កូរ៉ុមសង្បាៃលរះ្រង់

ដហើយបាៃយក�្រះដលើ

ឧ្រសគ្គទាំងឡាយដ�ើម្បី

្រដបមើដ្រសកកម្ម។



េ
ុវវ័េ

ចប់ មៅ វិទយាល័យ មាន ្កុរកតីឡាវិជាជាជតីវៈរួយ្កុរ បាន 

ឲ្យ លុយ និង ផ្តល់ ទតីជំរក ្ ល់ គាត់ ។ ក្តតីសុបិន របស់ គាត់ 

បាន កាលាយ ជា ការ ពិត ប៉ុតន្ត តឌននតីស បាន ្ ឃឹង ថា ការ ណ៍ 

មនរះ ទំនងជា រារាំង តផនការ ណ៍ របស់ គាត់ ម្ើរ្តី មចញ បម្រើ 

មបសកករ្ម មៅ ក្នុង ឆ្នាំ ខាង រុខ មនរះ ។

តឌន នតីស មានបំណង ្បាថានា យា៉ាងខាលាំង ម្ើរ្តី មធ្ើ តារ 

អ្តី ត្ល ្ពរះ វរបិតា មាន ្ពរះ ទ័យ ចង់ ឲ្យ គាត់ មធ្ើ ត្ល មធ្ើ ឲ្យ 

គាត់ពុំមាន បំណង ្តូវបានទាញ ល្លួង ម្ើរ្តី បន្តមៅ ក្នុង 

្កុរ មនរះ មៅមពល ត្ល ការ បម្រើ មបសកករ្ម នឃឹង រក ្ ល់ 

ស្មាប់គាត់ ។ មាន រនុស្ស ជា ម្ចើន បាន ឆងៃល់  នឃឹង ជម្រើស 

របស់ គាត់ ប៉ុតន្ត  តឌន នតីស ្ឃឹង យា៉ាង ្បាក្ ថា គាត់ បាន 

ម្ជើស មរើស ្តឃឹរ្តូវស្មាប់ ខលេលួន គាត់  និង អ្ក ្ នទ ។ គាត់ 

បាន និយាយថា « ប្អវូន ្បុស ពតីរ នាក់ និង ប្អវូន សមានាក់ របស់ 

ខ្នុំ មទើប តត បានទទួល បុណ្យ ្ជរុជ ទឃឹក » ។ « ខ្នុំ រិន ត្ល 

្ិត ថា ប្អវូន ្សតី របស់ ខ្នុំ នឃឹង សាតាប់ តារ ្ ំណឃឹង ល្អមនារះ មទ ។ 

មៅមពល ខ្នុំ មរើល ម�ើញ ្ពរះកំពុងប ង្ហាញ អព្ភវូតមហតុមៅក្នុង 

្្ួសារ របស់ខ្នុំ មនារះ វាផ្តល់ ក្តតីសង្ឈឃឹរ ្ ៏ ភលេឺចិត្្ចងចិ្្ចច 

ស្មាប់ អនា្ត របស់ ខ្នុំ » ។

មៅក្នុង សាខារបស់ តឌននតីស យុវជនទាំងឡាយ 

សិកសាពបកាសែំណឃឹងល្អពទង ់មៅ សបាតាហ៍ នតីរួយៗ ពួកម្ 

បាន កាលាយ ្ ូច ជា ្កុរ រួយ មោយ មធ្ើការ រួរគានាជារួយពួក 

អ្ក ផ្សព្ផសាយ សាសនា មពញ មមា៉ាង និង នាំ រិត្តភក្តិ មៅ 

កាន់ ការ្បជុំ នថងៃ អាទិត្យ និង សករ្មភាព មផ្សង ៗ ទាំងឡាយ 

្ពរ ទាំង មលង បាល់ មបារះ និង បាល់ ទាត់មៅអំឡនុងមពល 

នថងៃ ្បចាំ សបាតាហ៍ផងត្រ ។ ពួក សង្បាន មធ្ើ បុណ្យ ្បរុជ 

ទឃឹក ឲ្យ រិត្តភក្តិ និង អ្ក ្ នទ មទៀត ពួកម្ បា នជួយ បម្ងៀន 

ជារួយ ពួក អ្ក ផ្សព្ ផសាយ សាសនា ។ អស់រយៈមពល 

ពតីរ បតី ឆ្នាំម្កាយ រក ្កុរ យុវជនមនរះបាន ព្ងឃឹង សាខា 

ទាំងរូល មហើយ ពួកម្ ទាំងបួននាក់ មោយ មាន រួរ ទាំង  

តឌន នតីស ផង បានទទួលការ មៅ បម្រើមបសកករ្ម  មៅ 

ក្នុង មបសកករ្ម នន ្បមទស  កិន យា៉ា នណរ៉ូ ប៊៊ី ។

ពួកម្ បាន មធ្ើ តារ ពាក្យ ទូនាមនរបស់ តអល មឌើរ 

ម្វីឌ មអ. តប្ណា នន កូរ៉ុរ នន ពួក សាវក ្ ប់ ពតីរ នាក់ 

ម្ើរ្តី « កាលាយ ជា ពួក អ្ក ផ្សព្ ផសាយ សាសនាយា៉ាងយូររុន 

អ្កោក់ ទ្រង់ តបប បទសុំបម្រើ មបសកករ្ម របស់ អ្ក » ។ 3 

ពួកម្ បាន មធ្ើ តបបមនរះ មោយ ការ មធ្ើ ការ រួរគានាជា កូរ៉ុរ ត្ល 

ជា ្កុរ រួយ ្ ៏្បមសើរជាង ្កុរ មផ្សង មទៀត ។

ពួកអ្ក ផ្សព្ ផសាយសាសនា ទាំង បួន នាក់ មនរះបាន 

ឈ្រះ មលើ ឧបស្្គ ទាំងឡាយ ម្ើរ្តីបម្រើ ។ មោក  វិល 

ប៊ឺ ហ្័ស៍ បានពន្យ ល់ ថា « ខ្នុំ មស្ើរតត អស់ សង្ឈឃឹរ ក្នុង ការ 

មចញមៅបម្រើ មបសកករ្ម [មោយ សារការ ចំណាយ ម្ចើន] 

ប៉ុតន្ត បនាទាប់ ពតី ខ្នុំ បាន អានមា៉ាថាយ 6:19–20  ៖ ‘ កុំ ឲ្យ 

្បរូល ្ទព្យ សរ្ត្តិ ទុក ស្មាប់ ខលេលួនមលើ តផន ្ តី . . . ប៉ុតន្ត 

្តូវ ្បរូល ្ទព្យ សរ្ត្តិ ទុក ស្មាប់ ខលេលួន  មៅ ឯ សាថាន 

សួ្៌វិញ ’ ។ ្ូមច្រះ មោយ មាន ការ ឧសសាហ៍ពយាយារ និង 

ការ តាំងចិត្ត ខ្នុំ អាច សម្រច បាន នូវ មគាល មៅ របស់ ខ្នុំ 

ក្នុង ការ មចញ បម្រើមបសកករ្ម មពញ មមា៉ាង ។ ខ្នុំ ្សឡាញ់ 

ការបម្រើ មបសកករ្ម ។ គាមន អ្តីត្ល ្បមសើរ ជាង ការ តស្ង 

រក ន្រ សាថាន សួ្៌ជារុន មនារះ មទ » ។

យសចក្តរី សង្ឹម សពរារែ់ យ្ល អន្្ត

យុវវ័យ របស់ ្បមទស យូតហ្គនោ កំពុង កសាង ន្រ 

នន ្ពរះ មៅទតីមនរះ មោយ មាន មសចក្តតី សង្ឈឃឹរ ស្មាប់ មពល 

អនា្ត ។ មបើ មទារះជា រិន ទាន់ មាន ្ពរះ វិហារ បរិសុទ្ធ មៅ 

ក្នុងភូរិភា្ អា្ហ្ិក ភា្ ខាង មកើត ក៏មោយ ក៏យុវវ័យ 

ទាំង អស់ មនារះ កំពុង រង់ ចាំមោយ រីក រាយ ថា នឃឹង មាន 

មពលណារួយ ត្ល ពួកម្ នឃឹង មរៀបការ មៅក្នុង្ពរះវិហារ 

បរិសុទ្ធ ្ ៏ឆ្ងាយ ។ មាន សករ្ម ភាពរួយ មៅក្នុង មស្តក 

ត្ល បាននិយាយ មផ្តាត មៅមលើ ការ មរៀបចំ ខលេលួន ម្ើរ្តីចូល 

្ពរះ វិហារ បរិសុទ្ធ មហើយ មៅ ចុង ប្្ចប់ សមាជិក មានាក់ នន 

្ណៈ្បធាន មស្តក បាន តថលេង ទតីបនាទាល់ របស់ គាត់ ថា ៖ 

« ្ពរះ ្សោញ់ អ្ក ។ អ្ក ្ ឺ ជា អនា្ត នន សាសនាច្ក 

មៅក្នុង ្បមទស យូតហ្គនោ មនរះ » ។ យុវវ័យ ត្ល សុចរិត 

ទាំង មនរះ មាន ឥទ្ធិពល ្ ៏រឹង មាំ រួច មៅ មហើយ ។

យុវជន និង យុវនារីរបស់ ្បមទស យូតហ្គនោ 

កំពុងលរះ បង់ មរឿង ខាង មោក កិយ ទាំងឡាយ ម្ើរ្តីទទួល 

ពរជ័យ ត្ល នឃឹង មៅ ស្ថិតមស្ថរ ជារួយ ពួកម្ ជាមរៀង រហូត ។ 

ពួកម្ បាន ោំ ្គាប់ ពូជ នន មសចក្តតីជំមនឿ មហើយ តថ ទាំ វា 

មោយ ថានាក់ថ្រ ( សូរ មរើលអាលមា៉ា  32:33–37 ) ។ ្ូច 

ជា ម្ើររួយ ត្ល សរ្វូរ មៅ មោយ តផលេ ជា ម្ចើន ( សូរមរើល 

អាលមា៉ា 32:42 ) យុវវ័យ ទាំង មនរះ តចករំតលក នូវ មសចក្តតី 

អំណរ នន ្ ំណឃឹង ល្អមៅមលើ ្ តីត្ល មាន ជតីវជាតិ មនរះ ។ ◼
សិៃ�ីស្ម៊៊ី�ប្ៃរស់ចៅក្នុងពបចទសេូមហ្គៃដាខណៈ

មែលប្តីរបស់នាងប្ៃច�វើការចៅទីចនារះចហើេចៅចពល

ចៃរះពួកច្ប្ៃ្ ករស់ចៅក្នុងរែ្ឋេូថាហ៍ស.រ.អា.។

កំណត់ ចំណាំ
 1. មអតលន មអស. ោល់ថុន « A Return to Virtue » 

លីអាហូណា តខ វិច្ិកា ឆ្នាំ 2008 ទំព័រ 80 ។
 2. មអតលន មអស. ោល់ថុនលីអាហូណាតខ វិច្ិកា ឆ្នាំ 2008 ទំព័រ 

80 ។
 3. ម្វីឌ មអ. តប្ណា « ការកាលាយ ខលេលួ ន ជាអ្ក ផ្សព្ផសាយ សាសនា 

មានាក់ »លីអាហូណាតខ វិច្ិកា ឆ្នាំ 2005 ទំព័រ 45 ។

ប្រទេស យូហ្គែនដា
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ែត្ថ ន័យ អំពតី រិត្តមានាក់បាន ផ្លាស់ ត្ប មៅក្នុង 

ពិភពមោក រួយ មោយ ការទំនាក់ ទំនងគានា 

តារ រយៈ បមច្ចក វិជាជាមៅមពល បច្ចនុប្ន្ មនរះ ។ 

មៅមពល បច្ចនុប្ន្ មនរះ មយើង អាច ្ ិតថា មយើង មាន « រិត្ត »  

ជាម្ចើន ។ វា ជាការពិត ៖ មយើង ពិត ជារីករាយ នឃឹង 

លទ្ធភាព ម្ើរ្តី ទទួល ពត៌មាន មហើយ បន្ត ្ ឃឹង នូវ អ្តី ៗ  ត្ល 

កំពុង មកើត មឡើងចំមពារះ ជតីវិត រស់ មៅ របស់ អស់អ្ក ត្ល 

មយើង សារល់ ្ពរ ទាំង រិត្តថ្មតីៗ និង រិត្ត ពតី អតតីត ផងត្រ 

មបើ មទារះ ជា មយើង រិន បាន ជួប ពួកម្មោយ ផ្ទាល់ តត មយើង 

មៅតត រាប់ ថាពួកម្ ជា រិត្ត របស់ មយើង ។

មៅក្នុង បរិបទ នន ្បព័ន្ធ ផ្សព្ ផសាយសង្គរ ពាក្យ 

ថា « រិត្ត » ្តូវ បានម្បើ ្បាស់ ជា ញឃឹកញាប់ ម្ើរ្តី 

ពិពណ៌នាអំពត្ី ៃុស្មែលចេើងអាេទាក់ទងជាជាង 

ទតើ មិត្ ពិតពរាកដ្ឺ ជា អ្រី ?

របស់ ខ្នុំជាយូរ រកមហើយ ។ គាត់ បាន មាន ្បសាសន៍ 

ថា « រិត្តភក្តិ ្ ឺជា រនុស្ស ទាំងឡាយណា ត្ល មធ្ើ 

ឲ្យមយើងកាន់តត ង្យ ្សួល ម្ើរ្តី រស់ មៅ តារ ្ ំណឃឹង ល្អ 

នន្ពរះ មយស៊ូវ ្្តីស្ » ។ 1 មៅក្នុង ន័យ មនរះ ការ ខ្ល់ ខាវាយ 

ចំមពារះ សុខមាលភាព របស់ រនុស្ស ណាមានាក់ ្ ឺ ជា ខលេឃឹរ 

សារនន រិត្តភក្តិ ពិត ្បាក្ ។ វា ្ ឺ ជការ យកចិត្តទុកោក់ 

ចំមពារះ សុខមាលភាព របស់ រនុស្ស ណាមានាក់ រុន នឃឹងខលេលួន 

មយើង ។ វា ្ប ្ពឃឹត្ត មឡើង មោយ ភាព មសាមរះ្តង់ ភក្តតី ភាព 

និង បរិសុទ្ធភាព យា៉ាង ចបាស់ ោស់ នូវ រាល់ ទមង្ើ ទាំង 

អស់ ។ ្បតហល វា ្ ឺ ជា ពាក្យ ថាការតាំងេិត្តត្ល ជួយ 

មយើង ឲ្យ យល់ នូវ អត្ថន័យ ពិត នន រិត្តភាព ។

មៅមពល ត្ល កូន ្សតី របស់ ខ្នុំ ម្មរះ  អ៊ិរ រតី មាន អាយុ 

15 ឆ្នាំ នាង បាន មធ្ើ ការ សម្រចិត្ត ពតីរិត្ត្បមភទ ណា ត្ល 

នឃឹង មសព្ប ។ មៅ្ពឃឹករួយ ខ្នុំ អមងកត ម�ើញថា នាង 

បាន អាន ្ពរះ ្ រ្ពតី ររររនមៅ ្តង់  អាលមា៉ា 48 ។ នាង បាន 

្ូស ចំណាំ ខ្រ្ពតីរ មនារះ ត្ល ពិពណ៌នា អំពតី មរទ័ពររ៉ូនណ ៖ 

« ររ៉ូនណ  ជាបុរស្៏ មាន កមាលាំង មហើយ ខាលាំង កាលា មោក 

ជា រនុស្ស មានាក់ ត្ល ្បកប មៅមោយមយាបល់ ្ ៏ ឥត 

មខាចារះ ។ . . . តរន មហើយ មហើយ មោក ជារនុស្ស មានាក់ 

ត្ល រឹងបុឃឹង មៅក្នុង មសចក្តតីជំមនឿ មជឿ ្ ល់ ្ពរះ្្តីស្ »  

(  ខ្រ្ពតីរ ទតី 11, 13 ) ។ មៅ ត្រ ្ពរះ្រ្ពតីរ នាង បាន 

សរមសរ ថា « ខ្នុំ ចង់មាន ការ ណាត់ ម្ើរមលង និង 

មរៀបការ ជារួយ បុរស មានាក់ ្ ូច ជា ររ៉ូនណ » ។ ខណៈ 

ត្ល ខ្នុំ បានឃ្លាំ មរើល អ៊៊ីរ រតី និង ្បមភទ បុរស 

ទាំងឡាយត្ល នាង បានទាក់ ទង ជារួយ មហើយ 

ម្កាយ រក បាន ណាត់ ម្ើរ មលង ជារួយ មៅមពល 

នាង បាន ្ ន ្ ល់អាយុ  16 ឆ្នាំ ខ្នុំ បាន យល់ ម�ើញថា 

នាង កំពុង ពយាយារ មាន ្ ុណ សរ្ត្តិ ទាំង អស់មនារះ  

មហើយ កំពុង ជួយ អ្ក ្ នទ ឲ្យ បំមពញ តារ តួនាទតី របស់ 

យដាេ យអលដលន យអស. ដាល់្ុន

បបធាៃយុវនារីទូឌៅ

្ៃុស្មែលចេើងទំនាក់ទំៃង។អ្ក មាន សរត្ថ ភាព 

ម្ើរ្តីមផ្ើ សារ លិខិត មៅរិត្ត ទាំង ឡាយ របស់ អ្ក ប៉ុតន្ត មនរះ 

រិនតរន ្ ូច គានា មៅ នឃឹង  ការ មាន ទំនាក់ ទំនង ជារួយ  

រនុស្ស មានាក់និង រនុស្ស មានាក់មទៀត មនារះមទ ។

មពល ខលេរះ កង្ល់ របស់ មយើង្កឺាររាៃ រិត្តភក្តិ ម្ចើន ។ 

្បតហលជា មយើង ្ ួរតត មផ្តាតមលើការច�វើជារិត្តភក្តិ មានាក់ ។

ពាក្យ ថា រិត្តភក្តិ្ឺមាន អត្ថន័យ ម្ចើនយា៉ាង ។ ខ្នុំ 

នឃឹង រិនត្ល បំមភលេច ការនិយាយ របស់ តអល មឌើររ៉ូបឺត ឌតី. 

តហល នន កូរ៉ុរ នន ពួកសាវក ្ ប់ ពតីរ នាក់ អំពតី អត្ថន័យ 

ម្ើរ្តី មធ្ើជារិត្ត ភក្តិ និង ឥទ្ធិពលយា៉ាងខាលាំងកាលា របស់រិត្ត 

ភក្តិ ត្ល មាន អំណាច មៅ មលើ ជតីវិត រស់ មៅ របស់ មយើង ។ 

ការ ពន្យល់ របស់គាត់បានជរះឥទ្ធិពល រកមលើ ជតីវិតរស់ មៅ 

យែើម្រី ករាលាំង នន េុវ�ន
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ពួកម្  ក្នុង នារ ជា បុ្តា ទាំងឡាយ របស់ ្ពរះ ជាអ្ក កាន់ 

បព្ជិតភាព និង ជាឪពុក  មហើយ ជា អ្ក ្ ឃឹកនាំ នាមពល 

អនា្ត ។

រិត្តពិត្បាក្ មាន ឥទ្ធិពលមលើ អ្ក ទាំងឡាយ 

ណា ត្ល ពួកម្ មសព្ប់ ជារួយម្ើរ្តី « មលើក គានា 

មឡើង មៅរកក្រិត ខ្ពស់ បន្តិច [ មហើយ ] ្បមសើរ មឡើង 

បន្តិច » ។ 2 អ្ក អាច ជួយ គានា មៅវិញមៅរក ជា ពិមសស ្ឺ 

ជួយ យុវជន ម្ើរ្តី មរៀបចំខលេលួន មហើយ បម្រើ មបសកករ្ម ្បកប 

មោយ កិត្តិយស ។ អ្ក អាច ជួយ គានា មៅវិញមៅរក ឲ្យ បន្ត 

មានភាព សាអាតស្អំ ខាង សតីលធរ៌ ។ ឥទ្ធិពល សុចរិត និង 

រិត្តភាព អាច មាន អនុភាព្៏ អស់ កល្ ជានិច្ច  រិន ្តឃឹរតត 

មៅ មលើ ជិវិត រស់ មៅ របស់អ្ក ទាំង ឡាយ ណា ត្ល អ្ក 

មសព្ប់ មនារះមទ ប៉ុតន្ត ក៏ មាន អនុភាព មៅមលើ ជំនាន់ ម្កាយ 

ៗ មទៀត ត្រ ។

្ពរះអង្គសម្ង្ររះ បាន មៅ សាវកទាំងឡាយ របស់ ្ទង់ 

ថាជារិត្តរបស់្ទង់ ។ ្ទង់ បានមាន្ពរះ បន្វូលថា ៖

មនរះ ្ ឺ ជា មសចក្តតីបញ្ញាត្តិ របស់ ខ្នុំ ្ឺ ឲ្យ អ្ក រាល់ គានា 

្សោញ់្ល់ គានា មៅវិញ មៅរក ្ូច ជា ខ្នុំ បាន ្សោញ់ 

អ្ក រាល់ គានា ត្រ ។

« គាមន អ្កណា មាន មសចក្តី ្សឡាញ់ ធំជាង មនរះ ្ឺ 

ត្ល អ្កណា នឃឹង ប្វូរ ជតីវិត ជំនួស ពួក សមាលាញ់ របស់ ខលេលួន 

មនារះ មទ ។

« មបើ អ្ករាល់ គានា មធ្ើតារ មសចក្តតី ត្ល ខ្នុំ បង្រប់ មនារះ អ្ក 

រាល់ គានា ជា សមាលាញ់ ខ្នុំ មហើយ ។

« ខ្នុំ រិន មៅជាអ្ក បម្រើ មទ ពតីម្ពារះ អ្ក បម្រើ ម្ 

រិន ្ ឃឹងថា មៅហាវាយ មធ្ើ អ្តី មទ ្ឺ ខ្នុំ មៅ អ្ក រាល់ គានាថា 

ជា សរាលាញ់ខ្នុំ ៖ ពតីម្ពារះ ខ្នុំ បាន ឲ្យ អ្ក រាល់ គានា្ឃឹង ្្ប់ 

ការទាំងអស់ ត្ល ខ្នុំ ឮពតី្ពរះ វរបិតា ខ្នុំរក » ( យ៉ូហាន 

15:12–15 បញ្ជាក់ បតន្ថរ ) ។

មៅមពល អ្ក រស់ មៅតារ មហើយ តចកចាយ ្ ំណឃឹង 

ល្អ របស់ ្ពរះ មយស៊ូវ្្តីស្ មនារះ អ្ក នឃឹង ទាក់ ទាញ ចិត្ត 

ពួកម្ ឲ្យ រក រកអ្ក ត្ល នឃឹង ចង់ ចង រិត្ត ជារួយ អ្ក—

រិន្គាន់តតជាអ្ក ត្ល អ្ក  ទាក់ ទង តារ ្បព័ន្ធ ផ្សព្ផសាយ 

សង្គរ មនារះមទ តត ក៏្ូចជា សមាលាញ់ ត្ល ្ពរះ អង្គ សម្ង្ររះ  

បាន  បង្ហាញ ជា្ំរូ   តាររយៈ ្ពរះបន្វូល និង ្ំរូ របស់ ្ទង់ 

ផងត្រ ។ មៅមពល អ្ក ពយា យារ ចង រិត្ត ជា រួយ អ្ក ្ ៏ នទ 

មហើយបមណាដយ ឲ្យ ពនលេឺ របស់អ្ករាល់ គានា បាន ភលេឺ មឡើង មនារះ 

ឥទ្ធិពល របស់ អ្ក រាល់គានា នឃឹង ផ្តល់ជាពរ ្ ល់ ជតីវិត រស់ មៅ 

របស់ រនុស្ស ជាម្ចើន ត្ល អ្ក មសព្ប់ ជារួយ ។ ខ្នុំ ្ ឃឹង 

ថា  មៅមពលអ្ក មផ្តាត មលើការ ចង រិត្ត ជា រួយ អ្ក ្  នទ ្ ូច 

ជា អ្តី ត្ល ពួក ពយា កា រី និង ្ំរូ ទាំងឡាយ មៅក្នុង បទ ្ រ្ពតីរ 

បាន ពន្យល់ ្បាប់អំពតីរិត្ត  មនារះ អ្ក នឃឹង សបបាយរីករាយ  

មហើយ អ្ក នឃឹង កាលាយ ជា ឥទ្ធិពល រួយ ស្មាប់ មសចក្តតី 

ល្អមៅក្នុង ពិភព មោក មនរះ មហើយនថងៃ ណារួយ 

អ្ក នឃឹង ទទួល បាន ការ សនយា្៏ រុង មរឿងរួយ 

ត្ល ពិពណ៌នា មៅក្នុង ្ពរះ្រ្ពតីរ អំពតី រិត្ត 

ភាពពិត ្បាក្ថា ៖ « មហើយ ទំនាក់ 

ទំនងត្ល មាន  ក្នុង ចំមណារ មយើង 

មៅ ទតីមនរះយា៉ាង ណា មនារះ ក៏នឃឹង មាន 

ក្នុង ចំមណារ មយើង មៅទតី មនារះ យា៉ាង 

មនារះ ត្រ ្គាន់ តត រួបរួរ មោយ សិរីល្អ 

្៏មៅអស់ កល្ ជានិច្ច » ( ្. និង 

ស.130:2 ) ។ ◼
កំណត់ ចំណាំ
 1. រ៉ូបឺត ឌតី. តហល « This Is the Way; 

and There Is None Other Way » 
មៅក្នុងBrigham Young University 
1981–82 Speeches ( ឆ្នាំ 1982 ) ទំព័រ 67 ។

 2. ហ្គរ្ុន ប៊៊ី. ហុិង្លេតី « The Quest for 
Excellence » លីអាហូណាតខ កញ្ញា ឆ្នាំ 1999 
ទំព័រ 8 ។

អត្ថន័េ ្ នលែឹរះ អំ្រី មិត្ត ភា្

« ចូរ ឌបជើសឌរើស មិត្តភក្តិ ណា អដល ឲ្យ តនម្ 

ដល់ែនែក ឌដើម្ី ែនែក អាច ពបងឹង ៃិង ឌលើក ទឹកចិត្ត 

ោនាឌៅវិញ ឌៅមក កនែនុង ការ រស់ ឌៅ តាម មបតោឋាៃ 

ដ៏ ែ្ង់ែ្ស់ ។

« ឌដើម្ី មៃ មិត្តភក្តិ ល្ ចូរ ឌធ្វើ ជា មិត្ត 

ល្មនាក់ ។ . . .

« ឌៅឌពល អដល ែនែក ពយាយម ឌធ្វើ មិត្តភក្តិ 

ជាមួយ ៃឹង ែនែក ដនទ ចូរ កុំ បនាទាប បទោឋាៃ របស់ 

ែនែកឌឡើយ » ។

ដ�ើម្បីកម្លាំងនៃយុវជៃ ( កូនយសៀវយៅ ្នាំ 2011 ) ទំ្័រ 9 ។រច
នា
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យដាេ អិម មឺ សាន់ ហូយស ដា ស៊ីល វា្

កា
ល មៅ មក្មង ខ្នុំបាន មៅ ចូល រួរ្ពរះវិហារ ជាម្ចើន មហើយ មានការ យល់ ្ចឡំ ម្ចើន 

ពតីម្ពារះ តត ្ពរះវិហារ នតីរួយៗ បាន បម្ងៀនអំពតី ការ បក្សាយ បទ ្ រ្ពតីរ ខុស ៗ គានា ។  

ខ្នុំ គាមន អាររ្មណ៍ ល្អ មនារះមទ មៅមពល ត្ល ខ្នុំ ្បទរះ ម�ើញ ពួកម្ រួយ ចំនួន ត្ល គាមន 

គាវរភាព ្ូមច្រះ ខ្នុំ បាន មបារះ បង់ ការ ពយាយារ ម្ើរ្តី តស្ង រក ្ពរះ វិហារ ណារួយ ត្ល ខ្នុំ អាច ចូល រួរ ។

អស់ រយៈមពល ពតីរ បតីឆ្នាំ ម្កាយ រក មានរិត្ត ភក្តិ ខ្នុំ មានាក់ម្មរះ មខលេ តុន លតីមា៉ា បាន ទទួល ពិធតី បុណ្យ 

្ជរុជ ទឃឹក ក្នុង សាសនា ច្ក នន្ពរះ មយស៊ូវ្្តីស្  នន ពួកបរិសុទ្ធ នថងៃចុង ម្កាយ ។ គាត់ រិន បាន្បាប់ ខ្នុំ 

អំពតី បុណ្យ ្ជរុជ ទឃឹក របស់ គាត់មនរះ មទ  ថ្តីមបើ មយើង ្ ឺ ជា រិត្ត ល្អ នឃឹង គានា ប៉ុតន្ត មៅ មពល ត្ល មពល មវោ មចរះ 

តត កនលេង ផុត មៅ ខ្នុំ បាន ចាប់ មផ្តើរ មរើល ម�ើញ ការ ផ្លាស់ ប្តវូរ មៅក្នុង ខលេលួន គាត់ ។ ជាធរ្មតា រាល់ នថងៃ អាទិត្យ 

ខ្នុំ បាន មៅ ផ្រះ របស់ គាត់មៅមពល ្ពឃឹក ម្ើរ្តី មយើង អាច មលង បាល់ ទាត់ ប៉ុតន្ត ខ្នុំ អត់ ម�ើញ គាត់ មៅ ផ្រះ 

មទ ។  ខ្នុំ អត់ ម�ើញ គាត់ មៅ ផ្រះ   ពតីរ ឬ បតីអាទិត្យជាប់ ៗ គានាតតរ្តង ។ មៅទតីប្្ចប់ ខលេតីតុន បាន្បាប់ ខ្នុំ 

រយរែៀរែ ដែល ែ្នុំ ែឹង

ការ អយ្ជើញរបស់ ែ្នុំ ឌៅ 

រក យសចក្តរីសយ្គ្ររះ
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ថា គាត់ រិន អាចមលង បាល់ ទាត់ មៅនថងៃ អាទិត្យ បាន ត មៅ 

មទៀត មទ មោយ សារ គាត់ មគារព នថងៃ របស់ ្ពរះ អមាចាស់ ។ ខ្នុំ 

បាន ្បាប់ គាត់ ថា « ្ពរះវិហារ មនរះ មធ្ើ ឲ្យ អ្កមជឿ ហួស មហតុ 

មពកមហើយ » ។

ម្កាយរក ខលេតីតុន បាន អម្ជើញ ខ្នុំ ឲ្យ មៅ ចូល រួរ 

្ពរះវិហារ ។ ខ្នុំ បាន មោរះ សារ ជារួយ គាត់ ថា  មោយសារខ្នុំ 

មៅតត រិន មពញចិត្ត ជា រួយ នឃឹង សាសនា ។ អស់រយៈមពល 

10 តខ រកមហើយ ត្ល ខលេតីតុន  បាន នាំពួក អ្ក ផ្សព្ផសាយ 

សាសនា ឲ្យ រកបម្ងៀន ខ្នុំ ប៉ុតន្ត ខ្នុំ តតងតត និយាយ មោរះ សារ 

ឬ ្បាប់ ពួកម្ថា ខ្នុំ រវ ល់ ណាស់ ។ ប៉ុតន្ត គាត់ រិនត្ល 

មបារះ បង់ ការ ពយាយារ មនារះមទ ។

នថងៃ រួយ មៅ ក្នុង តខ រិថុនា គាត់ បាន អម្ជើញ ខ្នុំ ឲ្យ 

មៅចូលរួរ ការ រាំកំសាន្ត មលង មៅ្ពរះ វិហារ ។ ខ្នុំ មធ្ើ ជា សួរ 

គាត់មលងៗ ថា « មតើ នឃឹងមានរ្វូប អាហារ ញនុំ និង មាន ្សតី 

ៗ ម្ចើន មៅទតីមនារះមទ ? » គាត់ បានមសើច មហើយ និយាយ 

ថា បាទ ! មាន

ខ្នុំ ្តូវ តត សារភាព ថា ខ្នុំ បា នចុរះ ចាញ់ មហើយ សុខចិត្ត 

មៅ មោយ សាតតការ ទាក់ ទាញ នឃឹង រ្វូប អាហារ មនារះ ។ ខ្នុំ 

បាន មៅ មលង ្ពរះ វិហារ មហើយបាន ្សឡាញ់ ្ពរះ វិហារ 

មនរះ ។  រនុស្ស ្្ប់ គានា បាន សាវា្រន៍ខ្នុំ ខ្នុំ បានបរិមភា្ 

ម្ចើន មហើយខ្នុំបាន ចាប់ មផ្តើរ ចាប់ អាររ្ម ណ៍ អំពតី 

ការចូល រួរ មៅ ្ពរះវិហារ ។ មៅ មពល 

ខ្នុំ បាន មៅ្ល់ ្ពរះវិហារ មៅនថងៃ អាទិត្យ ខ្នុំ បាន ជួប រនុស្ស 

ជាម្ចើន មហើយ បាន ឮ ទតីបនាទាល់ ជាម្ចើន របស់ ពួកម្ ។ ខ្នុំ 

រិន សារល់ ្ពរះ្រ្ពតីរ រររន មទ ប៉ុតន្ត ខ្នុំ បាន ទទួល អាររ្មណ៍ 

ពតី ្ពរះវិញ្ញាណ នន ្ពរះ អមាចាស់ មៅមពល ត្ល សមា ជិក 

នានាក្នុង សាសនាច្កមនរះ បាន មធ្ើ ទតីបនាទាល់ ថា « ខ្នុំ 

្ឃឹង ថា ្ពរះ ្ រ្ពតីរ រររន ្ ឺ ជា ្ពរះ ្ រ្ពតីរ ពិត  ថា មនរះ ្ ឺ ជា 

សាសនាច្ក របស់ ្ពរះ ្្តីស្ មហើយ ថា យ៉ូតសប ស៊្ម៊ីធ ្ឺ 

ជាពយា ការី មានាក់ ត្លបាន មៅ មោយ ្ពរះ » ។ ខ្នុំ ពុំ ធាលាប់ 

មាន អាររ្មណ៍ ល្អ តបប មនរះ មនារះ មទ ។ ខ្នុំ មៅតត រិនចង់ 

ជួបពួកអ្ក ផ្សព្ ផសាយ សាសនា ប៉ុតន្ត ទតី បនាទាល់ ក្នុង ការ 

្បជំុមនារះបាន មធ្ើ ឲ្យ ខ្នុំ រ្ជលួលចិត្ត ។

មៅសបាតាហ៍ បនាទាប់ ខលេតី តុន បាន អម្ជើញ ខ្នុំ ឲ្យ មៅ 

្ពរះវិហារ រ្តង មទៀត ។ ខ្នុំ រិន អាច មៅ បាន មទ មោយសារ 

ខ្នុំ មាន កិច្ចការរួយ មទៀតត្ល ្តូវ មធ្ើ ។ មនារះ ខ្នុំ អាច ្ជាប 

្ឃឹង នូវ ភាព មសាក មៅ មៅមលើ នផ្ រុខ របស់ គាត់ មៅមពល 

ខ្នុំ បាន ្បាប់ គាត់ ថា ខ្នុំ រិន ្ ឃឹង ថា មតើ ខ្នុំ អាច មៅ បាន ឬ 

អត់មនារះមទ ។

មទារះជា យា៉ាង ណា ក៏មោយ មៅ្ពឃឹក ្ព លឃឹរ នថងៃ អាទិត្យ 

ខ្នុំ បាន ភាញាក់ ពតីម្ក មឡើង មោយ មាន បំណង ្បាថានា ចង់ 

មៅ្ពរះ វិហារ ។ វា ជា ការ ពិបាក ស្មាប់ ខ្នុំមោយ ភាញាក់ 

ពតីម្ក មៅមមា៉ាង  6:30 មហើយ ខ្នុំ បានម្តៀរ ខលេលួន រួចជាម្សច 

ម្ើរ្តីរង់ចាំ  ខលេតីតុន រក ។ គាត់ មាន ការ ភាញាក់ មផ្អើល មៅមពល 

ត្ល គាត់ បាន ម�ើញ ខ្នុំ មសលេៀក ពាក់ ជាម្សច ម្ើរ្តីរង់ ចាំ 

គាត់ ។ មៅនថងៃអាទិត្យ មនារះ ប៊៊ីស្សព បាន បម្ងៀន អំពតីបព្ 

ជិត ភាព ។ ខ្នុំ បាន ទទួល អាររ្មណ៍ ពតី្ពរះវិញ្ញាណជាខាលាំង 

មហើយមាន អាររ្មណ៍ ថា ខ្នុំ ្ ួរ តត មរៀ ន មរ មរៀន របស់អ្ក ផ្សព្ 

ផសាយ សាសនា ។ មៅ ចុង ប្្ចប់ នន ការ ្បជុំ ថានាក់យុវជន 

ខ្នុំ បាន ្ ឃឹង ថា ខ្នុំ នឃឹង ទទួល ពិធតីបុណ្យ ្ជរុជទឃឹក ។

មៅមពល ការ ្បជុំមៅ្ពរះ វិហារ ចប់ ខ្នុំ បាន ្បាប់ មៅ 

ខលេតីតុន ថា « ខ្នុំ ចង់ ទទួលពិធតីបុណ្យ ្ជរុជ ទឃឹក ! »

គាត់ បាន ្ ិត ថា ខ្នុំ និយាយ មលង ។ ប៉ុតន្ត បនាទាប់ រក 

គាត់និយាយថា « មបើ ខ្នុំ អម្ជើញ ពួកតអល មឌើរ រក មតើ អ្ក 

នឃឹង ជួប ជា រួយ ពួកម្ មទ ? » ខ្នុំ បាន មឆលេើយ តប ថា បាទ ។

 ពួកតអល មឌើរ ្ ៏ មឆ្ើរបាន បម្ងៀន ខ្នុំ ។ មៅមពល ខ្នុំ 

បាន ឮ សារលិខិត  នន ការ សាតារ មឡើង វិញ មនារះ ខ្នុំ ទទួល 

បាន  ការបញ្ជាក់ កាន់ តត អសាចារ្យ  ថា ខ្នុំ ្ ួរ តត ទទួល បុណ្យ 

្ជរុជទឃឹក ។ ប៉ុតន្ត ខ្នុំ ចង់្ឃឹង មសចក្តតី ពិត ្ ៏មពញ មលញ 

នន ្ពរះ្រ្ពតីររររនមោយ ខលេលួន ខ្នុំ ផ្ទាល់ ។ ពួក តអលមឌើរ 

បាន ្ ូស ចំណាំ មៅក្នុងររ៉ូនណ 10:3–5 មៅក្នុង  ្ពរះ្រ្ពតីរ 

រររនរបស់ខ្នុំ មហើយ អម្ជើញ ខ្នុំ ឲ្យ អធិសាឋាន  និង ទូល សួរ 

្ល់ ្ពរះ ថា មតើ ្ពរះ ្ រ្ពតីរ រររន មនរះ ពិត ត្រ មទ ។

មៅមពល ោងាច បនាទាប់ ខ្នុំ បាន នឃឹកម�ើញថា ខ្នុំ រិនទាន់ 

បាន អាន ្ពរះ្រ្ពតីរ រររន មនរះមៅមឡើយ មទ ។ មៅមពល 

ខ្នុំចាប់ មផ្តើរ អាន ខ្នុំ បានទទួល អាររ្មណ៍ ពតី្ពរះវិញ្ញាណ 

ជា ខាលាំង ។ ខ្នុំ បាន អធិសាឋាន មហើយ ពតីរុន ខ្នុំ ប្្ចប់ ការ 

អធិសាឋាន ខ្នុំ បាន ្ ឃឹង ថា ្ពរះ្រ្ពតីរ រររន ្ ឺ ជា ្ពរះ្រ្ពតីរ ពិត ។ 

ខ្នុំមាន អំណរ្ុណ ចំមពារះ ្ពរះត្ល បាន មឆលេើយ តប  ចំមពារះ 

ការ អធិសាឋាន របស់ ខ្នុំ ។ ខ្នុំ បាន ទទួល បុណ្យ ្ជរុជទឃឹកមៅ 

តខ កកកោ ឆ្នាំ 2006 ។

ម្កាយរក ខ្នុំបានបម្រើជាអ្កផ្សព្ផសាយសាសនា

មានាក់មៅក្នុង្បមទសម្បស៊៊ីល ននមបសកករ្ម្ួយអាបា 

មហើយរិត្តរបស់ខ្នុំ ខលេតីតុន បានបម្រើមបសកករ្មមៅក្នុង 

្បមទសម្បស៊៊ីល ននតំបន់មបសកករ្ម សាន់តាមា៉ារីយា៉ា 

។ មយើងបានមធ្ើ អ្តីត្លខលេតីតុនបានមធ្ើស្មាប់ខ្នុំ្ឺ ៖ 

អម្ជើញរនុស្ស្នទឲ្យរកកាន់្ពរះ្្តីស្ មហើយជួយពួ

កម្ឲ្យទទួលយក្ំណឃឹងល្អត្លបានសាដៅរមឡើងវិញ 

តាររយៈមសចក្តតី ជំមនឿមៅមលើ ្ពរះ្្តីស្ និង ្ ង្វាយ ធួន 

របស់ ្ទង់ ការ ត្បចិត្ត ពិធតីបុណ្យ ្ជរុជ ទឃឹក និង ការទទួល 

អំមណាយ ទាន នន ្ពរះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ ។ មនរះ ពិត ជា រមបៀប 

មៅ រក មសចក្តតី សម្ង្ររះ ។

សូរ មយើង ទំាង អស់ គានា អម ជ្ើញ រិត្ត ភក្ត ិនិង សាច់ 

ញាតិទំាង ឡាយ របស់ មយើង ឲ្យ មរៀនពតី ្ ណំឃឹង ល្អ មនរះ 

ជានិច្ច ត្ិត ្ពរះអង្គ សម្ង្ររះ  បាន អម ជ្ើញ រនុស្ស្្ប់ 

រូប មៅមពល ្ទង់ មាន ្ពរះ បន្វូល ថា « ចូរ រក ឯខ្នុ ំ» 

( មា៉ាថាយ 11:28 ) ។ ខ្នុ ំ្ ឃឹង ថា មនរះ ្ ជឺា សាសនាច្ក នន 

្ពរះមយសូ៊វ្ ត្ីស្ មហើយថា ឥឡវូវ មនរះវា ្ ជឺា មពល ត្ល្តូវ 

អម ជ្ើញ រនុស្ស្្ប់ រូប ឲ្យរក រក ្ពរះ្ ត្ីស្ ។ ◼
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យដាេ ន្ លឺ អរតុន

ែ្នុំ
 
បាន មរៀន មៅក្នុង ការ្បជុំ ថានាក់ បព្ ជិតភាពថា មាន មគាល បំណងរួយក្នុង ចំមណារ 

មគាល បំណង ទាំងឡាយ នន បព្ ជិតភាពមអើរ៉ុន ្ ឺ ម្ើរ្តី ជួយ មយើង « ផ្លាស់ត្ប ចិត្ត 

មៅរក ្ ំណឃឹង ល្អរបស់  ្ពរះមយស៊ូវ្្តីស្ និង រស់ មៅតារ ការបម្ងៀន ទាំងឡាយ 

នន ្ ំណឃឹង ល្អ » ។ 1  ខ្នុំ រិន្បាក្ ថា មតើវាមានន័យ យា៉ាងណាមនារះ មទ ម្ើរ្តី  « ផ្លាស់ត្ប 

ចិត្ត មៅរក ្ ំណឃឹង ល្អ របស់  ្ពរះមយស៊ូវ ្្តីស្ » ។ ខ្នុំ បាន សួរ ឪពុក មាតាយ របស់ ខ្នុំ និង ពួក 

បងៗបមងកើត របស់ ខ្នុំ ថា មតើ ពួកម្ បាន ្ ិត ថា  វា មាន អត្ថ ន័យ តបបណា មហើយមយើង បាន 

ពិភាកសា រួរ គា្ អំពតីរមបៀប រួយ ចំនួន ត្ល អ្ក អាច ្ ឃឹងថា មបើសិន អ្ក កំពុង ផ្លាស់ត្ប ចិត្ត 

មជឿ ។

្បតហល ជា មានរមបៀប  មផ្សង មទៀត ប៉ុតន្ត មនរះ្ឺជា រមបៀប ទាំង  10 ត្ល មយើង បា ន ្ ិត 

្ល់ ។ មោយសារ ការ ផ្លាស់ត្បចិត្ត មជឿ ្ ឺជា ្ ំមណើរ ការ ណ៍ មពញ រួយ ជតីវិត មនារះ មយើង រិន 

ចាំបាច់ មាន លក្ខណៈ ឥត មខាចារះ តារ រមបៀប ទាំងអស់ មនរះ មៅ មពល ឥឡវូវ មនរះ មទ ប៉ុតន្ត រមបៀប 

ទាំងមនរះ អាច ជួយ មយើង ឲ្យ្ឃឹង ថា មបើ សិន ជា មយើង កំពុង តតមបារះជំហាន មៅរុខ ។

1. មៅមពល អ្ក ្តូវ បាន ផ្លាស់ ត្ប ចិត្ត មជឿ មនារះអ្ក រិន្តឃឹរតត ែឃឹងនូវ អ្តីៗ ត្ល អ្ក 

្ួរ  មធ្ើមនារះមទ អ្កក៏  ្ ឃឹង នូវបំណងពប្ថានាចែើ្្ីច�វើអវីមែលពតឃឹ្ពតូវផងមែរ ។ វា រិន 

្្ប់្គាន់ មទ មោយ ្គាន់តត មជៀសវាងពតី ការមធ្ើ ខុស  មោយម្ពារះ អ្ក ខាលាច ម្ ចាប់ កំហុស អ្ក 

បាន ឬ មធ្ើ មទាស មនារះ ។ មៅមពល មាន ការផ្លាស់ ត្បចិត្ត មជឿ្៏ពិត មនារះ អ្ក ពិតជា ចង់ ម្ជើស 

មរើស ម្ើរ្តីមធ្ើអ្តីត្ល ្តឃឹរ ្តូវ ។

2. សញ្ញាបង្ហាញ រួយ មទៀតអំពតី ការ ផ្លាស់ ត្ប ចិត្ត មជឿ ្ ឺ ថា អ្ក គាមន បំណង ្បាថានា 

ម្ើរ្តីមធ្ើ ខុស ។ ពួកសាសន៍ អាន់នត-នតីនហ្-លតីនហ្ឺ ជា ្ ំរូ ្ ៏ អសាចារ្យ អំពតី មរឿង មនរះ ។ 

មៅមពល ពួកម្ ្តូវ បាន ផ្លាស់ ត្ប ចិត្ត មជឿតារ ្ ំណឃឹង ល្អ របស់ ្ពរះ ្្តីស្ « ពួកម្ បាន ចូល 

ក្នុង មសចក្តតី សញ្ញា ជារួយ នឃឹង ្ពរះ ម្ើរ្តី បម្រើ ្ទង់ មហើយ កាន់តារ ្ពរះ បញ្ញាត្តិ ទាំងឡាយ 

របស់្ទង់ » (  រ៉ូសាយ 21: 31 ) ។ ្ូច ជា ពូកសាស៍ នតីនហ្ ្តូវ បាន បម្ងៀន មោយ 

រយរែៀរែ ែរែ់ យ៉ាងយែើម្រីែឹងថា អ្នក ពតូវ រោន 

ផ្លាស់ ដពរែ ចិត្ត យ�ឿ 



 

5.

2.

6.
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មស្តចមបនយា៉ា រតីនថា ពួកម្ « ពុំ មាន បំណង នឃឹង ្ប្ពឃឹត្ត 

អំមពើ ទុច្ចរិតមទៀត មឡើយ »  (  រ៉ូសាយ 5:2 ) ។ ពួកម្ 

ពិតជាផ្លាស់ត្ប ចិត្តមជឿ តារ ្ ំណឃឹង ល្អ របស់ ្ពរះ្្តីស្ 

មហើយ ការ ល្លួង ទាំងឡាយ របស់ សាតាំងនឃឹង គាមន ឥទ្ធិពល 

មលើ ពួកម្ មនារះមទ ។

3. មៅមពល អ្ក ្តូវ បាន ផ្លាស់ ត្ប ចិត្ត មជឿ មនារះ អ្ក 

កាន់ តត ខ្ល់ ខាវាយ អំពតី អ្តី ត្ល ្ពរះ ្ ិតជាជាងអ្តី 

ៗត្ល អ្ក ្  នទ ្ ិត អំពតីអ្ក ។ មៅ សាោមរៀន របស់ ខ្នុំ ក្នុង 

្បមទស ឥណ្ឌូមណស៊៊ី សិស្ស ទាំង ឡាយ ចូល ចិត្ត ផឃឹក 

្សាម្ចើន ។ ជួនកាល វា អាច នឃឹងល្លួងឲ្យ ចូលរួរ ក្នុង ពិធតី 

ជប់ មលៀង ខាងម្្ត្ល រិន សរររ្យ មៅមពល ត្ល អ្ក 

មផ្សង មទៀត កំពុងទទួល រង ការ ល្លួង  មហើយ មសើច ចំអក 

្ល់ អ្ក មោយ សារ តតអ្ក រិន មៅ ជារួយ នឃឹងពួកម្ ។ 

បង្បុស របស់ ខ្នុំ ្តូវ បាន ម្បបួលឲ្យ ផឃឹក ្សា និង ចូលរួរ 

ពិធតី ជប់ មលៀង  ជាម្ចើន ្ ង  ប៉ុតន្ត គាត់ រិន ត្ល ផឃឹកមនារះមទ 

គាត់ បាន ឈរ យា៉ាងរឹងបុឃឹង  និង រស់ មៅ តារ អ្តី ត្ល គាត់ 

បាន មជឿ ។ វា ជា ការលំបាក មហើយ គាត់ មៅផ្រះ តតមានាក់ ឯង 

ជាម្ចើន យប់ ។ មៅមពល សិស្ស ទាំងឡាយ បាន និយាយ 

ោគានា មៅឯពិធតី តចក សញ្ញាប្ត មនារះ មាន សិស្ស រួយ ចំនួន 

បាន ភាញាក់មផ្អើល នឃឹង គាត់ មោយ សារ គាត់អាចត ស៊ូ ពតីការ រង 

សំពាធ ពតីសមាលាញ់ របស់ គាត់ មហើយ មៅ មសាមរះ ពិតនឃឹង បទ 

ោឋាន ខាង សតីល ធរ៌ ។ ពួកម្ បាន ្បាប់ គាត់ថា ពួកម្ សូរ 

សរមសើរ ជាខាលាំង ចំមពារះ គាត់ មោយ សារ តត មរឿង មនរះ ។ គាត់ 

បាន បង្ហាញ ថា គាត់ ្តូវ បាន ផ្លាស់ត្ប ចិត្ត មជឿ មោយការ 

តស៊ូ  ពតីការ រង សំពាធ ពតីសមាលាញ់ របស់ គាត់ ។   

4. មៅមពល បាន ផ្លាស់ ត្ប ចិត្ត មជឿ មនារះអ្ក 

ពយាយារអស់ពតី សរត្ថ ភាព របស់ អ្ក ម ើ្រ ត្ី ររស់មៅ 

មនា តារ ្ ណំឃឹង ល្អ ជានិច្ច— រិន តរន ្គាន់តត មៅរាល់ 

អាទិត្យ មនារះមទ  ឬ មៅមពល វា មានជតីវិត ង្យ ្សួលមនារះត្រ 

បុ៉តន្ត ពយាយារ អស់ សរត្ថភាព ្្ប់ មពល មវោ ។ សករ្ម 

ភាព របស់ អ្ករិន បានផ្លាស់ ប្តវូរ ការ ្បា្ស័យ ទាក់ ទង ថា មតើ 

អ្ក ណា ត្ល អ្ក មៅជារួយ ឬ ថាមតើ អ្ក ណាអាចកំពុង 

ឃ្លា ំមរើល  អ្កមនារះមទ ។ មៅមពល សមាលាញ់ របស់អ្ក ្បាប់ 

នូវ មរឿងកំតបលេង អាស ្គារ ឬ ចង់ មរើលមរឿង អាស្ការ 

មនារះអ្ក រិន ្តូវ ចូលរួរ ជា រួយ នឃឹង ពួកម្ មោយសារគាមន 

នណារមរើល មនារះមទ ផ្នុយ មៅវិញ អ្ក្តូវ ឈរយា៉ាង រឹងបុឃឹង 

ចំមពារះ អ្តី ត្ល អ្កបាន មជឿ ។

5. មៅមពល អ្ក ្តូវបាន ផ្លាស់ ត្ប ចិត្ត មជឿ មនារះ អ្ក 

កាន់ តត មាន ចិត្ត សប្នុរស និង មរតាតាករុណាក្នុង 

ការ ្បា្ស័យ ទាក់ ទង ជារួយ អ្ក ្ នទ ។ អ្ក រិន្តូវ 

វិនិច្យ ឬ រិរះ ្ ន់ ឬ  និយាយ ម្ើរ ម្មនារះមឡើយ ។ អ្ក 

កាន់ តត យល់ ពតី អាររ្មណ៍ របស់ អ្ក ្ នទ មហើយ វា នឃឹង កាលាយ 

មៅ ជា លក្ខណៈសរ្ត្តិ រួយ ម្ើរ្តី តស្ង រក រមបៀប ម្ើរ្តី 

បម្រើ និង ជួយ ។ មបើ សិន អ្ក កំពុង ម្ើរ មចញ ពតី សាល ធំ 

ក្នុង សាោ មរៀន របស់ អ្ក មហើយ មាន អ្ក ណា មានាក់ បាន 

ផលែលូវ ែ៏ ចបាស់ ោស់ យៅ កាន់ 
សុភមង្គល

« បពរះ ែមចាស់ ចង់ ឲ្យ សមជិក ទាំងឡាយ 

នៃ សាសនាចបក បតូវ បាៃ អបប ចិត្ត ឌជឿ 

ទាំង បសុង ឌៅ ឌលើ ដំណឹង ល្ ។ ឌៃរះ គឺ ជា 

្្តូវ ច្បស់ ោស់ អត មួយ គត់ ឌដើម្ី មៃ សុវត្ថិភាព ខាង វិញ្ញាណ ៃិង 

មៃ សុភមងរេល ជាឌរៀង រ្ូត » ។

ដអលយែើរ ែូណល អិល. ហលពស្តម នន ្ ណៈពរែធាន នន្ួក ចិតសិរែ អ្នក « ដពរែ ចិត្ត យ�ឿ 
រាម ែំណឹង ល្អ ររែស់ ពទង់ រាមរេៈ សាសន្ចពក ររែស់ ពទង់ »លបីអាហូណា ដែ ឧសភា 
្នាំ 2012 ទំ្័រ 15 ។

ដ�ើម្បី្រង្ហាញថាពរួកដគៃឹងដសាមារះពិតែំដោរះដសែក្បី

សញ្ញារ្រស់ពរួកដគដ�ើម្បីរស់ដៅរាម�ំ�ឹងល្អ

ដនារះពូកសាសៃ៍ដលមិៃបាៃក្រ់ដបគឿងសបសាតាវុធ

ពិជ័យស្ង្គាមរ្រស់ពរួកដគ(សូមដមើលអាលម្៉ា

24)។
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10.

9.

58 លីអា្ូណា

្ជុរះ មសៀវ មៅ របស់ គាត់ មនារះ អ្ក រិន្តូវ្ិត អំពតី អ្តី ត្ល 

្តូវ មធ្ើ មនារះ មឡើយ ។ អ្ក ឈប់ ជួយ មរើស មសៀវមៅ មនារះ មោយ 

ស្័យ្បវត្តិ ។

6. មៅ មពល អ្ក ្តូវ បាន ផ្លាស់ ត្ប ចិត្ត មជឿ មនារះ 

បំណង ្បាថានា របស់ អ្ក ម្ើរ្តី អធិសាឋាន នឃឹង 

មកើនមឡើង មហើយ អ្ក នឃឹង មាន អាររ្មណ៍ ្ ូច ជា អ្ក កំពុង 

ទំនាក់ ទំនង ជារួយ ្ពរះ មៅ មពល អ្ក អធិសាឋាន ។ អ្ក 

នឃឹង មរៀប ចំ មពល ម្ើរ្តី អធិសាឋាន ជានិច្ច រិន ថា អ្ក ទទួល 

អាររ្មណ៍ តបប ណា ឬ អ្តី នឃឹង មកើត មឡើង មៅ ក្នុង ជតីវិត របស់ 

អ្ក មនារះ មទ ។ ្បធាន តអ៊សរា៉ ថាហ្ តប៊នសឃឹន ( ឆ្នាំ 

1899–1994 ) បាន ្បាប់ មយើង ថា « មបើសិន មយើង រិន មាន 

អាររ្មណ៍ ថា ចង់  អធិសាឋាន មទ មនារះ មយើង ្ ួរ តត អធិសាឋាន 

រហូត ្ ល់ មយើង មាន អាររ្មណ៍ ថា ចង់ អធិសាឋាន » ។ 2

7. មៅ មពល អ្ក ផ្លាស់ត្ប ចិត្ត មជឿ មនារះ អ្ក នឃឹង ទន្ឃឹង 

រង់ចាំ នថងៃ អាទិត្យ រក ្ ល់ មោយ រីករាយ   មោយ សារ 

វា ជានថងៃ បរិសុទ្ធ ។ មៅមពលនថងៃ អាទិត្យ រក្ល់ ជាជាង 

ការ ្ ិតថា « អូ ! អត់ មទ  វាជា នថងៃ ត្ល ខ្នុំ រិន អាច ម្ើរ មលង 

ខាង ម្្ ជារួយ រិត្ត ភក្តិ ទាំង ឡាយ របស់ ខ្នុំ ឬ  មៅ មរើល 

មរឿង ភាព យន្ត » បាន មឡើយ តតអ្ក្ួរតត ្ ិតតបបមនរះ 

វិញ ថា « ល្អណាស់ ! វា ជា នថងៃ ត្ល ខ្នុំ អាច ចូលរួរ មៅ ្ពរះ 

វិហារ មហើយ មផ្តាត មលើមរឿងទាំងឡាយ ខាងវិញ្ញាណ និង 

ចំណាយ មពល មៅជារួយ ្្ួសារខ្នុំ វិញ ! »

8. មៅមពលបាន ត្ប ចិត្ត មជឿ មនារះអ្ក កាន់ តារ 

្ពរះ ប្្ញត្តិ  ទាំងឡាយ មហើយ អ្ក រិន ពយាយារ 

រក មលស មោរះសារ បង្ហាញ នូវ អាកប្ កិរិយា  ខុស ឆ្គង 

ឬ ពយា យារ តស្ង រកមហតុ ផល ត្ល បំពាន ្ពរះបញ្ញាត្តិ 

ទាំងឡាយ មនារះមទ ។ អ្ក រិន ្តូវ ពយាយារ បំពាន 

មលើ បទោឋាន មឡើយ អ្ក ្គាន់ តត កាន់ តារ ្ពរះបញ្ញាត្តិ 

ទាំងឡាយ មោយ សារ អ្ក ្ ឃឹង ថា វា ្ ឺ ជា វិធតី ត្ល ្បមសើរ 

ជាង វិធតី មផ្សង ។

9. មៅមពលបាន ផ្លាស់ ត្ប ចិត្ត មជឿ អ្ក នឃឹង មពញ 

ចិត្ត ម្ើរ្តី បង់ ្ ង្វាយ រួយភា្ក្នុង្ប់ ។ អ្ក 

យល់ ម�ើញថា ជា ឯកសិទ្ធិ រួយ មហើយ ទទួល អាររ្ម ណ៍ 

ថា ចំនួន  10 ភា្រយ ្ឺ រិន ជាម្ចើន មនារះមទ ជា ពិមសស 

មបើម្បៀប មធៀប មៅ នឃឹង ពរជ័យ   និង ការ ចាក់បំមពញ រក 

វិញនូវ អ្តី ត្ល អ្ក នឃឹង ទទួល ។ ពរជ័យទាំង មនរះ ្ ឺមាន តនរលេ 

ម្ចើនជាងលុយ ត្ល អ្ក បង់  មៅមទៀត ។

10. មៅមពលអ្ក ផ្លាស់ត្ប ចិត្ត មជឿ មនារះអ្ក 

មានបំណង ្បាថានាយា៉ាង ខាលាំង ម្ើរ្តីជួយ 

អ្ក ្ នទឲ្យ សារល់ មសចក្តតី ពិត និង សុភរង្គល ត្ល អ្ក 

បាន រក ម�ើញ ។ មាន្ំរូ ល្អ រួយ ពតី្ពរះ្រ្ពតីរ ្ ឺ ជាការ សុបិន 

របស់ លតីនហ ត្ល មោក បាន មាន បំណង ្បាថានាយា៉ាង 

ខាលាំង ម្ើរ្តី តចករំតលក នូវ តផលេ ្ ៏ ឆ្ងាញ់ នន ម្ើរ ជតីវិត មនារះជារួយ 

្្ួសារ របស់ មោក ។ មៅមពល គាត់ ទទួល ទាន តផលេ មឈើ 

មនារះ មនារះ ្ ំនិត ្ ំបូងរបស់ គាត់  ្ឺ រិន ្តូវ ទទួល ទាន តផលេ 

មឈើមនារះ តមៅ មទៀត មទ ប៉ុតន្ត រកមរើល ្្ួសាររបស់ មោក 

ម្ើរ្តី ឲ្យពួកម្ អាច ទទួល ទានតផលេ មឈើ មនារះ ត្រ  មហើយ មាន  

សុភរង្គល ្ ូច មោក ត្រ ( សូរ មរើល  នតីនហ្ ទតី 1 8:12 ) ។

និយាយ ឲ្យ ខលេតី មៅ អ្ក ្ ឃឹង ថា អ្ក កំពុង ត្ប ចិត្ត 

មជឿមៅមពល អ្ក ចាប់មផ្តើរ រស់ មៅតារ្កឃឹត្យវិន័យ 

ខ្ពស់បំផុត  ្ឺ ្ ំណឃឹង ល្អរបស់ ្ពរះ មយស៊ូវ ្្តីស្ ។ អ្ក រស់ 

មៅតារ ការមគារព្បតិបត្តិយា៉ាង រុឃឹង មា៉ាត់ ប៉ុតន្ត ស្មាប់ 

រូល មហតុ ្ ៏ ្តឃឹរ ្តូវ ។ អ្ ក រស់មៅតារ ្ ំណឃឹង ល្អក្នុង 

ទស្សនៈ វិស័យ ទាំង អស់នន ជតីវិត របស់ អ្ក ។ អ្ក រស់មៅ 

តារ ្ ំណឃឹង ល្អ ទាំង ្សុង រិន តរន មោយសារ អ្ក ្តូវ 

តត រស់ មៅ តារ មនារះមទ តត មោយសារ អ្ក ចង់ មធ្ើ តារ ។ 

អ្ក ្ ឺ ជា រនុស្ស មានាក់ ត្ល កាន់តតមាន សុភរង្គល និង 

កាន់តតល្អ្បមសើរ មហើយ អ្កចង់ កាលាយ ជា រនុស្ស មានាក់ ត្ល 

្ពរះ វរបិតា ចង់ ឲ្យ អ្ក ត្បកាលាយ ។ អ្ក ចង់ កាលាយ ្ ូច ជា 

្ពរះមយស៊ូវ ្្តីស្ មហើយមធ្ើ តារ ្ ំរូ របស់ ្ទង់ ។ មៅមពល 

អ្កកាលាយជា រនុស្ស មានាក់ មនារះ អ្ក ពិត ជា ត្បចិត្ត មជឿ យា៉ាង 

ពិត ្បាក្ ។ ◼
នថលឺអរតុៃរស់ចៅក្នុងតំបៃ់យ៉ាវា៉ពបចទសឥណ្ឌូចណស៊៊ី។

កំណត់ ចំណាំ
 1. ក្លួៃខានាតភា្2៖ការព្ប់ព្ងស្សនាេពក ( ឆ្នាំ 2010 )  

ចំណុច 8.1.3 ។
 2. តអ៊សរា៉ ថាហ្ តប៊នសឃឹន « Pray Always » លីអាហូណាតខ 

រិថុនា ឆ្នាំ 1990 ទំព័រ 4 ។ ខា
ង
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ការែិតែំឌធ្វើការ ពិតជា 
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( សូមទមើល ទដើម្រីកមាលាំងននយុវជន [ កូនទសៀវទៅ ឆានាំ 2011] ទំព័រ 40-41 ។ )

ែនែកៃឹងរំឌភើបៃឹងែ្វីអដលែនែកអាចសឌបមចបាៃ  

បបសិៃឌបើបៃដែិតែំឌធ្វើវឌនារះ ។

សមនឹងតនមលែវា
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យដាេ អី៊ម មរីយលៀ រា៉ា យរៀ ហារ រា៉ា រា ស៍ ែូយរៀ

«ត្ិតកាលណា្ ៃុស្ណា្ួេៃិយេចដាេ

ពពរះចេស្តានៃពពរះវិញ្ញាណបរិសុទ្ទចនារះពពរះចេស្តានៃ

ពពរះវិញ្ញាណបរិសុទ្ទៃឃឹងនាំោក្យទាំងចនារះេូលចៅក្នុង

េិត្តនៃកូៃចៅ្ ៃុស្»(ៃីនហវទី233:1)។

វិ
ធឺ បាន រស់មៅ ជា រួយ មាតាយ និង បងប្អវូន្សតី របស់ 

គាត់ មៅ ឯ ម្ហោឋាន របស់ មោក យាយ តឌនតី ។ 

មោក យាយ របស់ វិធឺ បាន ធាលាក់ ខលេលួន ឈឺ មហើយ 

រិន អាចម្កាក  ពតី ត្្ របស់ គាត់ អស់ រយៈមពល ជា ម្ចើន 

សបាតាហ៍ ។ គាត់ មៅ ក្នុង បន្ប់ តត មានាក់ ឯង ។

វិធឺ បាន សម្រច ចិត្ត ថា គាត់ អាច មៅ មលង ្កុរ 

ហ៊ុន របស់ មោក យាយ តឌនតី បាន ។ ជា មរៀង រាល់ 

នថងៃ មៅ មពល គាត់ មចញ ពតី មរៀន គាត់ យក ទស្សនាវ្្តី 

លីអាហូណា រួយ ចបាប់ ចូលមៅក្នុង បន្ប់ របស់ មោក 

យាយ មហើយ អាន មរឿង មផ្សងៗ ពតី ក្នុង ទំព័រ របស់ កុមារ ។ 

ម្កាយ ពតីគាត់ អាន ទស្សនាវ្្តីលីអាហូណាអស់ជា 

ម្ចើន ចបាប់  ត្ល ្្ួសារ គាត់មាន  មនារះ គាត់  បានចាប់ 

មផ្តើរ អាន ្ពរះ្រ្ពតីរ រររន និង ្ពរះ្រ្ពតីរបរិសុទ្ធ ឲ្យ មោក 

យាយ  តឌនតី សាតាប់ ។ មោកយាយ តឌនតី រិន តរន 

ជាសមាជិក នន សាសនាច្ក ប៉ុតន្ត គាត់ ចូលចិត្ត ឲ្យ 

វិធឺ អាន ឲ្យ គាត់ សាតាប់ ។ គាត់ សបបាយ ចិត្ត ម្ើរ្តី មរៀន 

្ំណឃឹង ល្អ ។

មោកយាយ បាន សួរ សំណួរ ជា ម្ចើន ។ មបើ សិន 

វិធតី រិន បាន ្ ឃឹង ចមរលេើយ មទ មនារះ គាត់ សួរ ្្ូ បម្ងៀន ក្នុង 

ថានាក់ បឋរ សិកសា ឬ រក មរើល មៅ ក្នុង ្ពរះ ្ រ្ពតីរ ។ មោក 

យាយ បាន មៅ វិធឺ ថា ជា អ្ក ផ្សព្ផសាយ សាសនា មក្មង 

តូចមានាក់ របស់ គាត់ ។

មោក យាយ តឌនតី បាន ្បាប់ វិធឺ ថា គាត់ បាន 

មរៀន ម្ចើន ពតី វិធឺ ។ គាត់ បាន សនយា ថា គាត់ នឃឹង ចូលរួរ 

្ពរះ វិហារ ជា រួយ វិធឺ មៅ មពល គាត់ ជា សរះ មស្ើយ ។ អ្តី 

ត្ល គាត់ បាន មរៀន បាន មធ្ើ ឲ្យ គាត់ កាន់ តត ល្អ ្បមសើរ 

មឡើង មហើយ សិកសា ្ ំណឃឹង ល្អ បតន្ថរ មទៀត ។

មៅ មពល មោក យាយ មាន សុខ ភាព ល្អ គាត់ 

នឃឹង រកសា ការ សនយា របស់ គាត់ ។ គាត់ បាន មៅ្ពរះ 

វិហារជារួយ វិធឺ ម្ើរ្តី មរៀន បតន្ថរ មទៀត នូវ អ្តី ត្ល 

គាត់ បាន បម្ងៀន ្ ល់ មោក យាយ ។ វា រិន ជា យូរ 

ប៉ុនាមន មទ ពតី រុន មពល ត្ល មោក យាយ ទទួល ពិធតី 

បុណ្យ ្ជរុជ ទឃឹក និង ទទួល ពិធតី បញ្ជាក់ ។ វីធឺ បាន 

ជួយ គាត់ ឲ្យ មរៀន ថា ្ំណឃឹង ល្អ មនរះ ្ ឺ ជាការពិត ។

មៅ មពល វីធឺ បាន ធំ មឡើង មនារះ គាត់ បាន 

កាលាយ ជា អ្ក ផ្សព្ផសាយ សាសនា មពញ មមា៉ាង មានាក់ 

មៅ ក្នុង មបសកករ្ម បូស្តនុន មា៉ាសសាឈុសសិត។ 

ពតី រុន មពល គាត់ មចញ មបសកករ្ម គាត់ បាន មៅ 

្ពរះវិហារបរិសុទ្ធ— ជារួយ 

មោកយាយ តឌនតី ។ ◼
មោយ អ៊៊ីរ រតីមលៀ មា៉ា មរៀ ហារ មា៉ា រាស៍ 

ខូមរៀ រស់មៅ សង្កាត់  ហ្តីឌឺ រ៉ល ្បមទស  

ម្បស៊៊ីល ។

រូបភាព ទាំងឡាយ បាៃ មក ពី ែ៊ើម មិលីយ៉ា ម៉ារីយ៉ា ្្វីម៉ា រាស៍  ែូឌរៀ

 យក្មង តូច រានាក់ ររែស់ យោក 
 យេ ដែនរី

អ្នក ផ្ស្្ផសាេ
 សាសន្
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ទ្រះ មយស៊ូវ ្្តីស្ ផ្ទាល់ បាន ឲ្យ នារ ្ ល់ 

សាសនាច្ក ( សូរមរើលមគាលលទ្ធិ 

និង មសចក្តតី សញ្ញា 115:4 ) ។

ពាក្យ ថាស្សនាេពកនៃពពរះចេស៊ូវព្ីស្ទ្បកាស 

ថា វា្ឺជា សាសនាច្ករបស់ ្ទង់ ។

នៃនថងៃេុងចពកាេពន្យល់ ថា វា ្ ឺ ជា សាសនាច្ក ្ ូច 

ឡតើឡហតុអ្រីប្នជាសាសនាចទក
មានឡ្មរះវវងឡ៉្លរះ?

សាក្សរី ្ ិយសស

យដាេ ដអលយែើរ អិម. រ័សុល រោេឺែ

នៃ កូរ៉ុម នៃ ពួក សាវក ដប់ ពីរ នាក់

សរាជិកនៃកូរ៉ុ្នៃពួកែប់ពីរនាក់្ឺជា

ស្ក្ីពិចសសរបស់ពពរះចេស៊ូវព្ីស្ទ។

រច
នា

 រូប
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ៀ

គានា នឃឹង សាសនាច្ក ត្ល ្ពរះ មយស៊ូវ្្តីស្  

បាន សាថាបនា មៅ មពល ្ទង់ បាន រស់ មៅមលើ  

តផន្តី មនរះ ប៉ុតន្ត ្តូវ បាន សាតារមឡើង វិញ មៅនថងៃ ចុង ម្កាយ 

មនរះ ។

ពួកបរិសុទ្ធមាន ន័យ ថា មយើង មធ្ើតារ ្ទង់ និង 

ពយារយារមធ្ើ តារ ្ពរះហឫទ័យ ្ទង់ ។

ពួក សមាជិក របស់ មយើង ្តូវ បាន ម្ មៅថា 

ពួក្រ្ៃមោយសារ មយើង មជឿ មលើ ្ពរះ ្ រ្ពតីរ រររន ប៉ុតន្ត 

មយើង ្ ួរ តត ម្បើ្បាស់ ម្មរះ មពញ របស់ សាសនាច្ក មៅ 

មពល ណា ត្ល អាច ម្បើ បាន ។ ◼

្កពី«ស្រៈសំខាៃ់នៃចោមរះ»លតីអាហូណាមខវិេ្ិកាឆានាំ
2011ទំព័រ79–82។
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យដាេ ដាស៊ី យ�នសិន

ឡៅ
 មពល ្ពរះវិហារ បរិសុទ្ធ សលត៍ មលក 

្តូវ បាន សាង សង់ ចប់ ទាំង ្សុង 

មៅ ឆ្នាំ 1983 មនារះ ពួក បរិសុទ្ធ នថងៃ ចុង 

ម្កាយ បាន អររីករាយ ជា ខាលាំង ។ ពួកម្ បាន ចំណាយ 

មពល 4០ ឆ្នាំ ម្ើរ្តី កសាង ្ពរះបរិសុទ្ធ មនរះ ។ មោយ សារ 

កុមារ ទាំងឡាយ បាន បរិចាចា្ លុយ ម្ើរ្តី ជួយ កសាង 

្ពរះវិហារបរិសុទ្ធ មនារះ ្បធាន  វិលហ្វូឌ វូឌ្្ុព្ បាន 

សម្រច ចិត្ត ម្ើរ្តី ្បារព្ធ សរ័យ ្បជុំ ខួប ឧទ្ិសឆលេង 

ពិមសស ចំនួន ្បាំ ្ ង ស្មាប់ ឲ្យ កុមារ ចូលរួរ ។

មាន ្ពរះវិហារបរិសុទ្ធ ជា ម្ចើន មៅ មលើ តផន្តី មនរះ មៅ 

មពល បច្ចនុប្ន្ មនរះ មហើយ កុមារ ទាំងឡាយ មៅ តត ជួយ 

្បារព្ធ ពិធតី ប្្ចប់ ្ពរះ វិហារ បរិសុទ្ធ ទាំងឡាយ ។ សូរ 

មរើល រមបៀប ត្ល កុមារ ទាំងឡាយ បាន ចូលរួរ មៅកាល 

ពតី អតតីតកាល និង មៅមពល ឥឡវូវ មនរះ ។ ◼
ដាស៊៊ីជិៃសិៃរស់ចៅរែ្ឋកាលីហវភូញ៉ាស.រ.អា.។

ម្ៃកុម្រជាង12,000នាក់ច�លបាៃមកកាៃ់ព្រះវិហារ រែរិសុទ្ធ  សលត៍ 

យលកដ�ើម្បីែូលរូមពិធបីឧទ្ទិស្លង។កុម្រទាំងអស់ដៃរះមកពបីវរួ�ស៊ូដហ្គើ

ដហាស៍ច�លបាៃដធ្វើ�ំដ�ើររាមរដទរះដភលើង។

ពិធីអបអរសាទរជាមួយ
នឹងពពរះវិហារបរិសុទ្ធ!

សំ្រុបតដធ្វើ�ំដ�ើរដៃរះបាៃអៃុញ្ញាតឲ្យកុម្រទាំងឡាយច�លម្ៃអាយុរហូត�ល់

16ឆ្នាំដ�ើម្បីែូលររួមសម័យប្រជុំនៃពិធបីឧទ្ទិស្ លងពិដសសសបម្្រ ់ព្រះវិហារ រែរិសុទ្ធ   

សលត៍ យលក យនរះ ។ពរួកសាវកៃិងសម្ជិកទាំងឡាយនៃគ�ៈប្រធាៃទបីមរួយ

បាៃៃិយាយដៅកាៃ់កុម្រទាំងឡាយដៅក្ញងបពរះវិហារ្ររិសុទ្ធ។

ដៅអំ�ញងដពលសបាតាហ៍ៃិមរួយៗ ច�លព្រះវិហារ រែរិសុទ្ធ  ហ្គិលរែ៊ឺត អារីស្សលូណាកំពុងកសាងដនារះកុម្រទាំងឡាយក្ញង

ថានាក់្រឋមសិកសាច�លមកពបីដស្កហ្គិល្រ៊ឺតអារីស្សវូណាហាយច�ៃ�៍បាៃដ្ក់ដោលដៅដ�ើម្បី្រដបមើអ្កណាម្នាក់

ដៅក្ញងវរួ�ទាំងឡាយរ្រស់ពរួកដគ។

ជរួៃកាលបពរះវិហារ្ររិសុទ្ធបតូវបាៃ

ឧទ្ទិស្ លងដ�ើងវិញ្រនាទា្រ់ពបីម្ៃការ

សាងសង់ដ�ើងវិញច�លម្ៃបទង់

បទាយធំ។កុម្រទាំងឡាយក្ញងថានាក់

្រឋមសិកសាបាៃដបែៀងៃិងនាំពៃលឺ

ទាំងឡាយមកកាៃ់ការសចម្ងច�ល

បាៃបបារព្ធៃូវពិធបីឧទ្ទិស្ លងដ�ើង

វិញនៃព្រះវិហារ រែរិសុទ្ធ  ដអ៊ងយ�ើរយរ៉ច 

អាឡាសាកា ។

ដៅដពលច�លព្រះវិហារ រែរិសុទ្ធ  

សាន់ែរីអាហ្គលូ កាលរីហ្លូញ៉ាកំពុងសាងសង់

ដនារះកុម្រទាំងឡាយក្ញងថានាក់្រឋម

សិកសាច�លមកពបីប្រដទសមុិកស៊៊ីកូបាៃ

ដធ្វើកបម្លបពំច�លម្ៃព�៌ែំរុរះសាអាត

សបម្្រ់បពរះវិហារ្ររិសុទ្ធ។ពរួកអ្ក

ម្ៃសិទ្ធអំណាែទូដៅបាៃ�រដៅដលើ

កបម្លបពំអំ�ញងដពលពិធបី្រឋមសិលា

ដៅឯកចៃលងឧទ្ទិស្ លងដនារះ។
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រូបភាព ( ពីខាង ឌ�្វង ) ៖ ទទួល បាៃ មកពីឌស្តក  ្រេីប៊ឺត  អារីសសេតូណា ហ្យអឡៃដ៍, ទទួល បាៃ មកពី បណាណ ល័យ សាសនាចបក, ទទួល បាៃ មកពី រី ឆាត ែិៃ. ្ូលសសាពអ្្វល ,  
ឌោយ  ឡីៃ ៃ៍  ហ្វ លិត, ឌោយ  ម៉ា បិល ៃិង អ�ល ប៊ឺត ផាលឌមើ, ទទួលបាៃ មក ពី រ័សុល ឌែ. អាៃ�ឺសាៃ់, ឌោយ ឌដវិត អែម. ដុបលយូ ភិកខាប់, ឌោយ ឡរី ហ្គារឌសៀ, ឌោយ 
្រេឺរី អាអវៃត៍ ៃិង ឌោយ ជូលី ដក់សាតាត�ឺ ្ុិបស៍, រចនា រូបភាព ឌោយ អបប៊ត ឌធៀ

កុម្រទាំងឡាយក្ញងថានាក់្រឋមសិកសាដៅក្ញងតំ្រៃ់

ចមៃៃបីតូបាប្រដទសកាណាដ្បាៃជិរះឡាៃ

អស់រយៈដពល្របីដម្៉ាងដៅកាៃ់ព្រះវិហារ រែរិសុទ្ធ  

រីហ្គិណា សាសារត ឈូដវនដ�ើម្បីពរួកដគអាែដៅ្រ៉រះ

ជញ្ជាំងដហើយរាំងែិត្ថាៃឹងែូលដៅខ្ងក្ញងបពរះ

វិហារ្ររិសុទ្ធដៅនេងៃណាមរួយ។

កុម្រទាំងឡាយក្ញងថានាក់្រឋមសិកសា

ដៅឯព្រះវិហាររែរិសុទ្ធ  �រីវ អ៊ុេ ដពកន

បាៃដធ្វើពិធបីដ្រើកឲ្យែូលទស្សនា�ំណាក់

េ្មបីច�លបាៃទទរួលសាវាគមៃ៍�ល់អ្ក

ទស្សនាទាំងឡាយដដ្យការដបែៀង

«I Love to See the Temple»។

កុម្រទាំងឡាយក្ញងថានាក់្រឋមសិកសាច�លម្ៃជាង

800នាក់ច�លមកពបីប្រដទសអា្ហ្វិកភាគខ្ងលិែ

បាៃដបែៀង្រទ«ខ្ញំជាកូៃរ្រស់បពរះ»ដៅក្ញងកម្ម

វិធបីសិល្ៈពបីមុៃដពលច�ល ព្រះវិហារ រែរិសុទ្ធ អាក ពកា 

ហារ ណាបតូវបាៃឧទ្ធិស្ លង។

កុម្រទាំងឡាយក្ញងថានាក់្រឋមសិកសាបាៃ

ដបែៀងែដបមៀងសបម្្រ់ប្រធាៃហ្គរ�ុៃ្រ៊៊ី.

ហុិងគលបីដៅដពលដលាកមក�ល់ដ�ើម្បីឧទ្ធិស

្លងព្រះ វិហារ រែរិសុទ្ធ អារោ នរីយហ្សរីយ៉ា ។

បពរះវិហារ្ររិសុទ្ធៃិមរួយៗ ម្ៃ្រឋមសិលាមរួយច�ល្រង្ហាញៃូវឆ្នាំច�លបពរះវិហារ

្ររិសុទ្ធដៃរះបតូវបាៃឧទ្ទិស្ លង។ដៅកចៃលងឧទ្ទិស្ លងពរួកអ្កម្ៃសិទ្ធិអំណាែ

ទូដៅ្រិទភាជា្រ់េ្មបជុងដៃរះជាមរួយៃឹងបាយអរ។អ៊៊ីសាក្រ៊៊ី.អាយុ9ឆ្នាំបាៃជរួយដ្ក់

បាយអរដៃរះដៅដលើេ្មបជុងនៃបពរះវិហារ្ររិសុទ្ធខាន សាស  ស៊ីធរី មិសសួរី ។ 
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យតើយហតុអ្រី យេើង រាន ព្រះវិហារ រែរិសុទ្ធ ?

្ពរះ វិហារ បរិសុទ្ធ ទាំងឡាយនន សាសនាច្ក នន ្ពរះ 

មយស៊ូវ្្តីស្ នន ពួក បរិសុទ្ធ នថងៃចុងម្កាយ ្ ឺជា ទតីកតនលេង 

្៏ពិសិ ្្ឋ ត្ល មយើង មរៀន អំពតី មសចក្តតី ពិត ្ ៏ អស់ កល្ 

ជានិច្ច និង ចូលរួរ  ក្នុង ពិធតីបរិសុទ្ធ ទាំងឡាយ ។

យតើយៅក្ននុងព្រះវិហាររែរិសុទ្ធរានសភា្ដរែរែណា
ដែរ ?

្ពរះវិហារ បរិសុទ្ធ ្ ឺជា ្ ំណាក់ ្ ៏ សុខ សាន្ត 

្បកបមោយគាវរភាព និង ្សស់ សាអាត ។ អ្តី 

ៗទាំងអស់ត្ល មាន មៅក្នុង ្ពរះ វិហារ បរិសុទ្ធ ្ ឺ 

្សស់ សាអាត និង មាន រមបៀបមរៀប រយ ។ រនុស្ស រាល់ 

គានា មសលេៀកសំមលៀក បំពាក់ ពណ៌ ស មហើយនិយាយ 

ខ្សឃឹបតិចៗ ។

យតើ យ្ យធ្ើ អ្រី ែលែរះ យៅ ក្ននុង ព្រះ វិហារ រែរិសុទ្ធ ?

ភរិយា អាច ្តូវ បាន ផសារភាជាប់ ជារួយ សាវារតី របស់ 

នាង មហើយកូនៗអាច ្តូវ បាន ផសារភាជាប់ ជារួយ នឃឹង 

ឪពុក មាតាយ របស់ ពួកម្ ។ ពិធតី ផសារភាជាប់អាច មធ្ើ ឲ្យ ្កុរ 

្្ួសារ រស់ មៅជារួយ គានា្៏ អស់ កល្ ជា និច្ចបាន ។ 

មៅក្នុង ្ពរះ វិហារ បរិសុទ្ធ បុរស និង ្ស្តតី ទាំងឡាយ 

ក៏ទទួល នូវ អំមណាយ ទាន នន ពរជ័យ ខាងវិញ្ញាណត្ល 

្តូវ បានមៅថា អំមណាយទានពិសិ្្ឋផងត្រ ។ ពួកម្ 

ក៏ អាចទទួល បាននូវអំមណាយ ទាន ពិសិ្្ឋ មហើយ្តូវ  

បាន ផសារភាជាប់ជំនួស អ្ក ទាំងឡាយ ណា ត្ល  

ត្លបានសាលាប់មៅ មោយរិនបាន ចុរះ មសចក្តតី សញ្ញានន 

្ពរះ វិហារ បរិសុទ្ធ ។

យតើរាន អ្រី យទៀត ដែល យធ្ើ យេើង យៅក្ននុង ព្រះវិហារ 
រែរិសុទ្ធ ?

ម្្ពតី ពិធតី ផសារភាជាប់ និង អំមណាយ ទាន ពិសិ្្ឋ 

ក៏ មាន ពិធតី បរិសុទ្ធ ្ ៏នទ មទៀត ត្ល ្តូវ បានមធ្ើ មឡើង 

មៅក្នុង ្ពរះវិហារ បរិសុទ្ធ ផងត្រ ។ រនុស្ស ទាំងឡាយ 

អាច្តូវ បានទទួល ពិធតីបុណ្យ ្ជរុជ ទឃឹក និង មធ្ើ 

ពិធតីបញ្ជាក់ស្មាប់ អ្ក ទាំងឡាយ ណា ត្លរិនអាច 

ចូល រួរ ក្នុង សាសនាច្ក ខណៈត្ល ពួកម្ មៅរស់ ។  

មៅមពល អ្ក ្ ន ្ ល់ អាយុ 12 ឆ្នាំ មហើយ មាន ភាព 

សក្តិសរ ម្ើរ្តី ចូល ្ពរះ វិហារបរិសុទ្ធ មនារះ អ្ក អាច មាន 

ឱកាស រួយ ម្ើរ្តីមធ្ើ ពិធតី បុណ្យ្ជរុជ ទឃឹក និង ទទួល 

ពិធតីបញ្ជាក់ ស្មាប់ អ្ក ទាំងឡាយណា ត្ល បាន សាលាប់ 

មៅមោយ គាមន ្ ំណឃឹង ល្អ ។

សំណួរនិងចឡ៉លើេ
ទាំងឡាេអំ្រីទ្រះវិហារបរិសុទ្ធ

« ពួក យុវ មិត្ត របស់ ែ្នុំឌែើយ . . . សូម ឌផាតាតចិត្ត 

របស់ ែនែក ឌៅឌលើ បពរះវិហ្រ បរិសុទ្ធ ជាៃិច្ច ។ 

សូម កុំ ឌធ្វើ ែ្វី អដល បគ្ខាំង ែនែក ពី ការ ចូល ឌៅ  តាម 

ទាវារនៃ បពរះ វិហ្រ បរិសុទ្ធ  ឌ្ើយ ទទួល ៃូវ ពរ 

ជ័យ ដ៏ ពិសិដ្ឋ ៃិង ែស់ កល្ ជាៃិច្ច ឌៅទី ឌនារះ 

ឌឡើយ » ។

ពរែធាន ្ូរា៉ាស យអស. ម្នសុន « The Holy Temple—a 
Beacon to the World » លបីអាហូណា ដែ ឧសភា ្នាំ 
2011 ទំ្័រ 93 ។

យតើរានអ្រីយកើត យេើង យរែើ ព្ួសារ ររែស់ ែ្នុំមិនរោន 
យៅព្រះវិហារ រែរិសុទ្ធយន្រះ ? 

្ពរះវរបិតាសួ្៌ ្ទង់ ្ជាប ្ ឃឹង និង ្សោញ់ 

អ្ក និង ្្ួសារ របស់ អ្ក ។ ្ទង់ ចង់ ឲ្យ អ្ករាល់ គានា 

ទទួលបាន ពរជ័យ នន ពិធតីបរិសុទ្ធ ទាំងឡាយ នន ្ពរះវិហារ 

បរិសុទ្ធ ។ សូររស់មៅឲ្យសក្ិសរម្ើរ្តីចូលមៅក្នុងព្

ររះវិហារបរិសុទ្ធ ។ ចូរោក់ មគាលមៅ មៅមពល ឥឡវូវ មនរះ 

ត្លអ្ក នឃឹង ទទួល បាន នូវ អំមណាយ ទានពិសិ្្ឋ មហើយ 

មរៀប ការ មៅ ក្នុង ្ពរះ វិហារ បរិសុទ្ធមៅនថងៃ ណារួយ ។ 

្ពរះវរបិតា សួ្៌ របស់អ្ក នឃឹង ្បទានពរ អ្ក និង ្្ួសារ 

របស់អ្ក ។ ◼
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សូរ ្សនរ ្ ិត ថា កំពុងមៅ តស្ង រក 

រតនសរ្ត្តិ ។ មតើ អ្ក នឃឹង រក រតនសរ្ត្តិមនរះ 

មៅកតនលេង ណា ? មតើអ្ក នឃឹង តស្ង រក 

រតនសរ្ត្តិមនរះ មោយ រមបៀប ណា ? មតើនឃឹង មាន ្បអប់ 

រតនសរ្ត្តិ ឬ មទ ? មតើ មាន អ្តី មៅក្នុង ្បអប់ មនរះ ?

្បអប់ រតនសរ្ត្តិ រួយ ចំនួន មាននូវម្្ឿង អលងកការ 

្៏ ្សស់ សាអាត និង កាក់ ្ ៏ មាន តនរលេ ។ ប៉ុតន្ត ក្នុង នារ ជា 

សមាជិក នន សាសនាច្ក នន ្ពរះមយស៊ូវ ្្តីស្ នន ពួក បរិសុទ្ធ 

នថងៃ ចុង ម្កាយ មយើង មាន នូវ រតនសរ្ត្តិ ត្ល មាន តនរលេ 

ម្ចើន ជាង មនរះ ្ ឺ ៖ ្ំណឃឹង ល្អ របស់ ្ពរះមយស៊ូវ ្្តីស្ ។

មាន រនុស្ស ជា ម្ចើន រិន ្ ឃឹង អំពតី រតនសរ្ត្តិ មនរះមទ 

្ូមច្រះ ក្នុង ចំមណារកាតព្កិច្ច រួយ របស់ មយើង្ឺ ្តូវ តចក 

រំតលក រតនសរ្ត្តិមនរះ មៅ កាន់ រនុស្ស ឲ្យ កាន់ តត ម្ចើន តារ 

ត្ល មយើង អាច មធ្ើ មៅ បាន ។

បនាទាប់ ពតី ្ពរះ មយស៊ូវ និង ពួកសាវករបស់ ្ទង់ បាន 

ទទួល ររណភាព មៅ មនារះ ការ បម្ងៀន  និង ពិធតីបរិសុទ្ធ 

សំខាន់ ៗ  រួយ ចំនួន នន្ំណឃឹង ល្អ ្តូវ បាន បាត់បង់ ឬ  

្តូវបាន តកត្ប មោយមាន រួរ ទាំង ពិធតី បុណ្យ្ជរុជ ទឃឹក, 

សិទ្ធ អំណាច បព្ជិត ភាព, ្ពរះវិហារ បរិសុទ្ធ, ពួក ពយាការី 

ត្ល រស់  មៅ , និង ពិធតី សា្ការ៉ង់ ។

រាល់ រតនសរ្ត្តិនន ្ ំណឃឹង ល្អ ទាំងអស់ ្តូវ បាន សាតារ 

មឡើង វិញ តាររយៈ ពយាការី យ៉ូតសប ស៊្ម៊ីធ ។ ្ពរះវរបិតាសួ្៌ 

និង ្ពរះ មយស៊ូវ ្្តីស្ បានមលច រកជួប យ៉ូតសប ស៊្ម៊ីធ 

មៅន្ព ពិសិ្្ឋ  រួយ មៅមពល ត្ល មោក អធិសាឋានម្ើរ្តី ្ ឃឹង 

មសចក្តតីពិត ។

ម្កាយរក យ៉ូតសប បានទទួល ផ្ទាំង មាស 

ទាំងឡាយ មហើយ បាន បកត្ប ផ្ទាំង មាស ទាំង មនរះ 

មៅជា ្ពរះ ្ រ្ពតីររររន ។ ្ពរះ្រ្ពតីរ រររន មាន នូវ ការ 

បម្ងៀនទាំងឡាយត្ល មយើង ឲ្យ តនរលេ ខ្ពស់ មោយ 

សារ្ពរះ្រ្ពតីរ រររន មនរះ ពន្យល់ នូវ មសចក្តតី ពិត ទាំងឡាយ 

ត្ល ្តូវ បាន បាត់ បង់ មៅ្គា រួយ មនារះ ។ មយើង ទទួល 

បាន ពរជ័យជាម្ចើន មោយសារ តត មយើង មាន មសចក្តតី ពិត នន 

្ំណឃឹង ល្អ ទាំង មនរះ ។

ទាំងមនរះ ្ ឺជា រតនសរ្ត្តិ ្ ៏មាន តនរលេ ! ◼

ទ្រះឡេស៊ូវទ្រីស្ទប្នសាតារសាសនាចទករបស់ទទង់

ឡ�ើងវិញឡៅក្នុងន្ងៃចុងឡទរោេ

ការន្ំ ថានាក់ កុរារ មកក្ននុង លំយៅដាឋាន

ែនែក អាច ឌបបើ ឌមឌរៀៃ ៃិង សកម្ភាព ឌៃរះ ឌដើម្ី ឌរៀៃ សូបត 

បអៃ្ថម ឌទៀត ពី បាវចនា ថានាក់ កុមរ សបមប់ អែ ឌៃរះ ។

រច
នា

 រូប
ភា

ព
 ឌោ

យ
 ប
បា

យ
ែ

ិៃ
 ប

៊ើច

ព្រះ ្ ម្រីរ និង រែទចយពមៀង

•  ឌោលលទ្ធិ ៃិង ឌសចក្តី សញ្ញា 35:17

•  « The Sacred Grove » Children’s 
Songbook ទំព័រ 87 ( បទ ចឌបមៀង មួយ 

ឌ្សេង ឌទៀតែំពី ការសាតារ ឌឡើង វិញ នៃ ដំណឹង 

ល្ )

សូម យេើង ្ ិភាកសា គ្នា
សូម អចក ចាយ ៃូវ រឌបៀប អដល 

រតៃសម្ត្តិទាំងឡាយនៃ ដំណឹង ល្ របស់ 

បពរះឌយស៊ូវ បគីស្ទ បបទាៃពរ ដល់ បគួសារ 

របស់ែនែក ។ 
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សូម យធ្ើ ពរែអរែ់ រតនសម្ត្តិនន 

ែំណឹង ល្អ មួេ
សូម បត់ បបែប់រតៃសម្ត្តិនៃ ដំណឹង ល្ឌៃរះ 

ដូច ជា គំៃូស បពួញ ឌៅ បាត របស់ វ ។ សូម 

កាត់បកោស ជារាង កាក់ មូលៗ ឌោយ សរឌសរ 

ឌ្មរះ រតៃសម្ត្តិ មួយ ចំៃួៃ អដល ដំណឹង ល្ 

បាៃ បបទាៃ ពរ ដល់ែនែក ឌ្ើយ ោក់ បកោស 

កាក់ ទាំង ែស់ ឌៃរះ ឌៅកនែនុង បបែប់ឌៃរះ ។ សូម 

រកឌមើលរតៃសម្ត្តិទាំងឡាយ ឌៅកនែនុង បប 

ែប់ ឌៃរះ ជាញឹកញប់ ឌដើម្ី ជួយ រំឭក ែនែក ែំពី 

ពរជ័យទំាងឡាយ នៃដំណឹង ល្ ។

រតនស៉្បត្តិទាំងឡាេ

្ិធរី រែុណ្យ ព�មុ�ទឹក  

និង ្ិធរី រែញ្ជាក់
រែ្្�ិតភា្ ព្រះវិហារ រែរិសុទ្ធ

្ួក ្ យាការីដែល រស់ យៅ 

យសចក្តរី ្ ិត នន ែំណឹង ល្អ

្ិធរី សាពកាម្ង់

ព្រះ្ម្រីរ មរមន

រតន
ស៉្បត

្តិទាំងឡា
េ



យដាេ យ�ន ភិនរូែរ៉ូហ្

ទសសេនាវដ្តីសាសនាចបក

េូរ្ កតា្ចេើងចែើ្្ីមសវងរកទីតាំង

សំខាៃ់្ ួេចៅក្នុងពបវត្តិស្ពស្តរបស់

ស្សនាេពក!

កននលែងនែលសាសនាចពកព្រូវបាន

ររៀបចំរ�ើង

យៅ រាម ផលែលូវ
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ពយាការី យ៉ូតសប  ស្ម៊៊ីធ បាន រក សានាក់ មៅទតីមនារះ ជា រួយ 

្្ួសារ  វិតមរើរ មៅ ក្នុងឆ្នាំ 1829 ។ ផ្រះ ពតី ម្ើរ ្ ឺ តលង 

មាន ត មៅ មទៀត មហើយ ប៉ុតន្ត ខ្រ មឈើហ៊ុប មនរះ ្ ឺ ោក់ តាំង 

មៅ កតនលេង ្ ត្ល ។

អគារ របស់ សាសនាច្ក ត្ល តរ៉្្តី និង លតីលតី  

មៅ ចូល រួរ ្ពរះវិហារ មនារះ មាន រជ្ឈរណ្ល របស់ ពួក 

អ្ក ទស្ស នាត្ល ោក់ តាំង មាន រួរទាំង ផ្រះរបស់ វិតមរើរ  

និង មរឿងពិមសស ទាំងឡាយ ត្ល បានមកើត មាន មៅ ទតី 

មនារះ ។ ◼

ឡបើ
សិន តរ្្តី និង លតីលតី អ៊៊ី. ចង់ ម�ើញ 

កតនលេង ត្ល សាសនាច្ក ្តូវ បាន មរៀប 

ចំមឡើងមលើក្ំបូង មនារះ ពួកម្ រិន ្តូវ មៅ 

រក ឯណា មនារះមទ ។  វា មៅ ខាងសាតាំ ន្ តក្រ មៅ នឃឹង សាោ 

្បជុំ មៅក្នុង តំបន់ ហាវាយិត រ ្្ឋ នូវយ៉ក ជា កតនលេង ត្ល 

ពួកម្ មៅ ្ពរះវិហារ ជាមរៀង រាល់ តថងៃ អាទិត្យ !

សាសនាច្ក រិន ្តូវ បាន មរៀប ចំ មឡើង មៅក្នុង 

អគារ ្ពរះ វិហារ មនរះមទ ប៉ុតន្ត មៅក្នុងផ្រះ មឈើហ៊ុបរួយ ។ 

1.យ៉ូចស្រស្ម៊៊ីធបាៃ្រញ្ច្រ់ការ្រកចប្រ

បពរះគម្បីរមរមៃដៅទបីដៃរះ។
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្ិធរី រែុណ្យ ព�មុ� ទឹកយៅយ្ល 
យន្រះ និង យៅយ្ល យនរះ

អមគគី អាយុ 11 ឆានាំ ៃិង លីលី អាយុ 9 

ឆានាំ បាៃ ទទួលបុណ្យ បជមុជ ទឹក ឌៅ ខាង មុែ 

អក្រ ឌៅៃឹងកអៃ្ង មួយ អដល ពួក សមជិក កនែនុង 

សាសនាចបក ដំបូង ឌគ បាៃ ទទួល បុណ្យ បជមុជ ទឹក ។ 

ឌក្ង បសី ទាំង ពី រនាក់ ឌៃរះ មៃ មៃចិត្ត រំឌភើបជា 

ខាលាំង ឌៅឌពល ទទួល  បុណ្យ បជមុជ ទឹក ។ ឌៅឌពល 

អដល ដល់ ឌវៃ របស់ លីលី ឌដើម្ីទទួល បុណ្យ 

បជមុជ ទឹក ឌនារះ នាង បាៃមៃការ សមភាសៃ៍ ជាមួយ 

ៃឹង ប៊ើសសេព របស់ នាង ។ លីលី បាៃ ៃិយយថា 

« ប៊ើសសេព បាៃ សួរ ែ្នុំ ថា ឌតើ ែ្នុំ មៃ ទីបនាទាល់ ែំពី  ពយាការី 

ឌ្ើយ ថា ឌតើ ែ្នុំ បាៃ បង់ ដគ្វាយ មួយ ភាគកនែនុង ដប់ អដរ 

ឬឌទ » ។

ឌក្ង បសី ទាំង ពីរ នាក់ ឌៃរះ មៃការ ចង ចាំដ៏ល្ 

ែំពី នថ្ង បុណ្យ បជមុជ ទឹក របស់ ពួកឌគ ។ អមគគី បាៃ 

ៃិយយថា  « ឌៅឌពល ែ្នុំ ឌងើបឌចញ ពី ទឹក ែ្នុំ បាៃ 

មៃអារម្ណ៍ ថា ែ្នុំ អាច ឌធ្វើែ្វី ៗ  ក៏ បាៃអដរ » ។ 

ឌក្ង បសី ទាំង ពីរ នាក់ បាៃទិញ  ឌសៀវ ឌៅ កំណត់ 

ឌ្តុ  ឌដើម្ី ពួកឌគ អាច កត់ បតាៃូវ អារម្ណ៍ របស់ 

ពួកឌគ ែំពី នថ្ង ដ៏ ពិឌសស របស់ ពួកឌគ ។
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2.ដៅខ្ងដបរៅមិៃឆ្ងាយពបីផ្ទរះរ្រស់

ោត់ដនារះម្ៃ្រុរស្របីនាក់បាៃដ�ើញ

ដទវរាមរ៉ូន�ៃិងផ្ទាំងម្ស។

ពរួកដគបតូវបាៃដៅថាជាពរួកសាក្សបី

្របីនាក់ដដ្យសារពរួកដគបាៃដធ្វើ

ទបី្រនាទាល់ឬបាៃដ�ើញផ្ទាំងទាំង

ដនារះ។អ្កអាែចស្វងរកទបី្រនាទាល់

រ្រស់ពរួកដគដៅចផ្កខ្ងមុខនៃបពរះ

គម្បីរមរមៃ។

3.ដៅនេងៃទបី6ចខដមសាឆ្នាំ1830ម្ៃមៃុស្សប្រចហលជា60នាក់

បាៃមកែូលររួមការប្រជុំពិដសសមរួយ។យ៉ូចស្រស្ម៊៊ីធបាៃដរៀ្រែំ

សាសនាែបកជាផលវូវការ�៍ដហើយពិធបីសាបកាម៉ង់បតូវបាៃប្រសិទ្ធិពរៃិង

បាៃចែក�ល់ពរួកដគ។ដៃរះគឺជាការប្រជុំពិធបីសាបកាម៉ង់ជាដលើក�ំ្រូង!

្រនាទា្រ់ពបីការប្រជុំភាលាមដនារះឪពុកម្តាយរ្រស់យ៉ូចស្រ

ស្ម៊៊ីធៃិងមៃុស្សមរួយែំៃរួៃដផ្សងដទៀតបតូវបាៃទទរួល

្រុ�្យបជមុជទឹកដៅទបីធាលាខ្ងដបរៅ។
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សពរារែ់ កុរារ តូចៗ

តរខស៍ បាន ម្តៀរ ខលេលួន រួច រាល់ ម្ើរ្តី ម្ើរ តួ ជា  

រហាវីរបុរស ។ គាត់ បានពាក់ អាវ យឺត ពណ៌ ្កហរ ។ 

គាត់ បាន ពាក់ អាវ្ណដៅប់ននរហាវីរបុរស របស់ គាត់ ។ 

បនាទាប់ រក គាត់ បាន មៅបន្ប់ ប្អវូន ្សតី របស់ គាត់ ។

យដាេ ព រ្ីស យែៀវឺ រដ្ឋ តិចសាស ស.រ.អា. 
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នមខស៍និងរមៀអាពយាយាមរធវើឲ្យបានសរពមច

តរខស៍ បាន និយាយ ថា « រក មនរះ មរៀអា » ។ « មតារះ មយើង មធ្ើ ឲ្យ សម្រច ! »
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តរខស៍ និង មរៀអា បាន ជួយ  មា៉ាក់ បត់  

សំមលៀកបំពាក់ ទាំង អស់  មហើយ ោក់ សំមលៀក 

បំពាក់ មនារះ តារលំោប់ ។

បនាទាប់ រក តរខស៍ បាន ម�ើញ សំរារ 

មៅមលើក្មាល ឥ្្ឋ ។ តរខស៍ បាន និយាយ 

ថា « មតារះ មយើង មរើស សំរារ ទាំង អស់ មនារះ » ។ 

« បនាទាប់រក មយើង អាចពយាយារ មធ្ើ ឲ្យ បាន 

សម្រច » ។ 

តរខស៍ និង មរៀអា បាន ចូល ក្នុង បន្ប់ 

ទទួល មភ្ៀវ ។ ពួកម្ បាន ម�ើញ កត្្្ចង រួយ 

ត្ល មាន  សំមលៀក បំពាក់មពញ ។

« មតើកូនយល់ ្ពរ ជួយ មា៉ាក់ មទ ? » មា៉ាក់ 

បាន សួរ ។

តរខស៍  បាន មឆលេើយ ថា 

« យល់ ្ពរ » ។ « បនាទាប់រក 

មយើង អាច ពយាយារ មធ្ើ ឲ្យ បាន 

ស ម្រច » ។ 
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តរខស៍ បាន និយាយ ថា « ឥឡវូវ មនរះ 

ចូរ មយើង ពយាយារ មធ្ើ ឲ្យ បាន ស ម្រច » ។ 

មា៉ាក់ បាន សរលេឃឹង មរើល ជុំវិញ ផ្រះ ្ ៏ 

សាអាត ។ បនាទាប់ រក មា៉ាក់ បាន ឱប តរខស៍ 

និង មរៀអា ។ « មា៉ាក់ ្ ិត ថា កូនៗ បាន មធ្ើ  

រួច រាល់ មហើយ ! » ◼

តរខស៍ និង មរៀអា បាន រត់ជុំ វិញ ផ្រះ ម្ើរ្តី រក មរើល 

សំរារ ។ ពួកម្ បាន មបារះ  មចាល សំរារ ទាំង អស់ត្ល  

ពួកម្ រក ម�ើញក្នុង ធុង សំរារ ។ 

ពួកម្ បាន ម�ើញ មា៉ាក់ កំពុង មបាស សំអាត ផ្រះ 

បាយ ។ តរខស៍ បាន និយាយ ថា « ពួក កូន អាច 

ជួយ សំអាត មា៉ាក់ បាន » ។

មរៀអា កាន់ ្បោប់ ចូក សំរារ ខណៈ ត្ល 

តរខស៍ មបាស សំអាត មៅ មលើ ក្មាល 

ឥ្្ឋ ។
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ព្រះ យេស៊ូវ យែើរ យៅ យលើ ទឹក
« កាល ពួក សិស្ស ម�ើញ ្ទង់ យាង មលើ ទឃឹក ្ ូមច្រះ មនារះក៏ ភ័យ វល់ មហើយ និយាយ ថា មខាមច លង មហើយ រួច ពួកម្ ត្សក 

មឡើង មោយ មសចក្តតី តក់ សលេនុត ។

« តត ្ពរះ មយស៊ូវ ្ទង់មាន បន្វូល្ល់ម្ ភាលារ ថា ចូរសង្ឃឹរ មឡើង ្ឺ ខ្នុំ មទមតើ កុំឲ្យ ភ័យមឡើយ »( មា៉ាថាយ 14:26–27 ) ។

ទំ្័រផ្ត់្ណ៌
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fÃdmdƒPmcAóÿJæN news.lds.org fRdsjπJæïndsU U¬i RJΔï‰¬asNgBjpUÍdmó¥ïNjfπfsfUsàRa | 

asNRjhvÿjÿJsaπjÿjMUñÌsaπqΔaUsÿóÃósÿiJ¬°JmPsa—H¬òƒfsrf‰ñÚƒ

mUSjMvUÚsUpbbsidvbmUΩ fdsh¬afsfUsàRaósÿiÆse 

hvÿH¬çJ¬°JmPsa UΔiàÃPNŒdaÌÀiH¬òƒfsrf‰ñÚƒdŒeq∫jÿùvfcÿU¬ï

JƒasNRjhvÿjÿJsaπjÿjMUñÌsaπqΔaUsÿóÃósÿiJ¬°JmPsa |

d¬UqÃàhsasNRjhvÿjÿJsaπjÿjMUdvUFmÆƒe asNRjhvÿjÿJsaπjÿjMUñÌsaπ-

qΔaUsÿóÃósÿiJ¬°JmPsaâÌsÿmUΩ UΔid¬URïÕHösUàsaπù˙sehsRJΔï‰¬asNgBpï-

TaTifRdsjπlÌaqΔaUsÿHŒq U¬i mf‰amó | ùÎÀemóSH¬ç asNRjhvÿjÿJsaπjÿjMU-

mUΩRïÕHösUjÿpjahsRösÿjŒUHcYb̃ƒF—pqPdsUhs ëƒ.Hƒ.ëƒ. U¬i dsUmUSmPƒ-

mcAóÿJæN LDS.org—pqPmPƒaóΔaà¬ï‰ämò̄ƒasNJ¬°sa˙smqselÌaqΔaUsÿ,

fdsh¬a U¬i RaÀdRcœfsNósÿilfπ fRdsjπâÌsÿñÚƒmUΩ U¬i âÌsÿjUÎsjπFmó¥ï |

asNmù‰sïeMsihsaπàÓsfπtUasNRjhvÿjÿJsaπjÿjMUmUΩck « asNJRiΔi

RaÀdRcœfsN U¬i fsfUsàRaïsdNeüjJ̄h¬ï°sJ » | mUSaÌÀi-

asNRjhvÿjÿJsaπjÿjMUmUΩ fdsh¬atUcgüRjòsUóƒdŒe U¬i aÃNMvdtUJŒa

fsHaqjπJƒNUsaπ NŒdhsdŒe U¬i JŒalÌadsUf¬óÏ¬lÿgsàóÃmóS U¬i lÌadsU-

ïÿpgióÃmóSósÿiÆse ù‰PπUÃHasNpgUsÿq∫jÿùvfcÿU¬ïf‰ƒlÿJƒ ü

• Nmj¥jpqPRaÀdRcœfsNlsàpf̄iNa°sJNΔidsÿ U¬i fU‰¬°sJïsdNeü-

lÿgsàjJ̄h¬ï°sJ |

• Nmj¥jmqƒdÓƒhŒeRcœfsNUƒdŒeF äJ¬mfsòUBJNhæeósÿiÆsetU-

jJ̄h¬ï°sJ |

• Nmj¥jpqPlfπlÌapqPasUπaÃUmfsjJ̄h¬ï°sJ JRiΔimcAqÂsU 

U¬i RaÀdRcœfsN |

• Nmj¥jmqƒdÓƒjmRdƒïsdcÿNÃósÿiÆsetURJΩRcƒfÎ |

• Nmj¥jmqƒdÓƒà¬JsflΔdaÃUmàSmUSaÌÀiJŨk U¬i mfàa‰ƒJ¬ï |

RcjπliY°sJtUfsfUsàRaósÿilfπUΔióóŒPösU ëƒ.Hƒ.ëƒ. ósÿimUsΩ

mAƒeRaÀdRjΔa˙sHŒq U¬i mf‰a RïÕHösUmfÌƒfvÿmqƒdÓƒmdƒPëƒ.Hƒ.ëƒ.mUΩ pqPdsU-

asNRjhvÿjÿJsaπjÿjMUósÿilfπmUSaÌÀimUsΩ | jUÎsjπdaJŒamccŒNpïRjΔa˙shs-

dŒecÌs lÿJƒNmj¥jpqPJŒamclsàhŒefdsh¬aósÿiÆsetUHŒq U¬i

mf‰aäóóŒPösURjmeshUBJƒasNpgUsÿmUΩ |

mUSaÌÀiasNRjhvÿ U¬i ñÌsaπmN¥Umù˙iFmó¥ï fdsh¬aósÿiÆselsàmdƒP

U¬i J¬°sa˙sHcYUƒdŒeFtUëƒ.Hƒ.ëƒ.mUΩösU | RaÀdRcœfsN U¬i jvcYPósÿiÆse

lsàmdƒPHcYtUasNRjhvÿjÿJsaπjÿjMUmUΩ NŒdósÿiòUòsUjpUÍdmù˙imó¥ï mqƒdÓƒ-

pf̄iePπasNf¬a˙sNjfπJŒamcmUSmcAóÿJæN wwlt.lds.org |

RcjπasNRjhvÿUƒdŒeF pùÌapqPdsU∞óÏ¬JPb̃sÿijÿùvïtU-

asNRjhvÿjÿJsaπjÿjMUmUΩ UΔimaƒïdsUmÆƒijUÎsjπJƒmdƒPHcYdŒeàjπ mAƒe-

a∫àsjπmù‰ƒdasNJ¬°sa˙scÌspïd‰i | mUSmJPJŒalÌaqΔaUsÿ, fdsh¬a U¬i 

RaÀdRcœfsNósÿiÆsec¬ïJ¬àsNgs pàaàse U¬i pñ̃ióƒjUÎsPπlÿJƒl̄ƒpqP-

JŒamcösUJº U¬i óóŒPlsNdÚgB mUsΩRJΩH¬JsãsgjN¬fvóÏUΔijÿùvfcÿU¬ï 

U¬i jmRi≠UJŒamc JƒNmj¥jmqƒdÓƒlUvHï‰asNpgUsÿmUΩmUSaÌÀiasPümófü-

ùÎsPπb̃œUósÿiÆseNjfπJŒamc | ïsdNeüjóJ¬mfsòUBósÿimUΩ mUsΩ-

asNRjhvÿjÿJsaπjÿjMUñÌsaπqΔaUsÿóÃósÿiJ¬°JmPsa UΔihŒeJRiΔiRaÀdRcœfsN 

U¬i fsfUsàRamUSóÃósÿiJ¬°JmPsa | ■

åNmUSbsimRaSùÎΩ dMsNƒ mĀ≠Pëƒi fÚÀƒò mUSaÌÀi This Is the Place

Heritage Park, plPmëƒN l¬d. NæfvP ösÆkq, PƒUqs mb. mj~≈ïUπ,

plPmëƒN NMsgvP ml. NMsfösU, mlpPU mlf. qsPπñvU, NMÃf dMsNƒ l¬d.

Hƒf À̇d U¬i j~≈f˙J AYsNƒ lvƒ. fÎƒHH¬UfvU J¬°sa˙scÌslÿJƒJNhæeósÿiÆsetU

asNdsUlÌaasUπjJ̄h¬ï°sJmUSaÌÀiùÎΩUƒdŒeF |

JæïndsUlÿJƒfsfUsàRa

plPmëƒN l¬P. ñd p°Nƒ, plPmëƒN qÃgP l¬P. APrf‰d U¬i j~≈f˙J mqU l¬d. mqHƒf qΔaUsÿHcYtU

asNJ¬°sa˙sf‰ƒlÿJƒfsNüfÿbsUπtUasNmRjƒRösfπaÃUmfsósÿiÆsetUjJh̄¬ï°sJ |
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asNmẫƒeïjàÿmJsΩasNmAS mqƒdÓƒädsUlÌaù˙J̄ù˙sefsfUsjpUÍdmó¥ï ü

asNjg‰ÀΩcÿU¬ïtUasNmò̄ƒhslÌaù˙J̄ù˙sefsfUsmUST
mcAqÂsU U¬i mUSaÌÀifsfUsàRa |
mqse AvƒïmòƒN H¬ïòP rĀƒàPƒ

JæïndsU U¬i RJΔï‰¬asNgBUsUslÿJƒfsfUsàRa

j~≈f˙J Hv¬àóæN gÃmAYPfB tU HŒq ùsa âsasj~ÃaÃ 

tUmf‰a j~vegÃ pl~mNf lsA˙iπóƒU avimAYfÃ

liYÀemUSJƒdvb a‰sNmb¥Uj¬óRjasf pqPdsUmJç

mqseNÃjñïNjfπevHhU U¬i evHUsNƒàÿUŒU £Ñ UsaπmUS

aÌÀiHŒqNjfπcsïπ | mUSmJPdsUUNgsdÌsaπmàçjmRdƒ

mjfaadÚ mUsΩcsïπfNmfNaÿgïπfdYsPπmUSpaÓN

NÃjñïmUsΩ |

csïπösUU¬eseñs « evHHæeNjfπI dsU

lsNdÚgBNƒaNsetRapPi mUSmJPJŒamcösUda-

asN¬esPæeNjfπI mAƒemdƒPNÃjñï U¬i aÿgïπfdYsPπ-

ósÿimUsΩ | NÃjñï U¬i aÿgïπfdYsPπósÿimUsΩ

hRdÀçäJŒamcmN¥jàÿb̃œUfRdsjπmjfaadÚùÎsPπ

NjfπJŒamc » |

HŒqmUΩmUSaÌÀióƒRaÀi j~vegÃ pl~mNf ji̊sçJƒ-

H¬JsãsgtUa¬àflasNlÌaù˙J̄ù˙sefsfUs | mUSaÌÀi-

RösÿdŒepbqÿjÃiaÌÀiâÌsÿ ÉÄÅÉ dsUevHHæe Åõ Usaπ—

aÌÀimUsΩdsU Å¢ UsaπhslÌapRjà¬ï‰mhÇ—ösU

àsamàçJƒùÎΩNjfπJŒamc móSjmRdƒmjfaadÚmJç

mdMsimUSaÌÀiRjmófàÿUŒURösÿjƒ | dsUevHHæepqP

dsUfdïÍ°sJmRàƒUhsi ´Ä °scNe ösUmj‰h„sà¬ï‰mqƒdÓƒ-

jmRdƒmjfaadÚ |

mUSaÌÀijMvUÚsUâÌsÿñÚƒFmUΩ lÌaqΔaUsÿfsfUsàRaösU-

mfÌƒfvÿjƒjŒUqiñs fvÿäevHHæejpUÍdmó¥ïjmRdƒmjfaadÚ |

lÿÆÀifUÌ¬fƒóóÃmóSpb mdfs âÌsÿ ÉÄÄ® 

jUÎsjπJƒfsfUsàRaösUmösΩJvdmàçmf¥Hm°S 

RjasfqÿgΔiPuNjfπmeƒi°̃sdF ü mfàa‰ƒpgUsÿ-

àÿmJsΩasNjmRdƒNjfπlÌaù˙J̄ù˙sefsfUs plPmëƒN

l¬d. NæfvP ösÆkq tUaÃNMvdtUJŒafsHaqjπJƒNUsaπ ösU-

óÃUÚsURaÀdRcœfsN U¬i lÌaqΔaUsÿósÿiÆse äjg‰ÀΩ

cÿU¬ï tUasNù˙J̄ù˙sefsfUs U¬i mN¥jàÿevHhU 

U¬i evHUsNƒjpUÍdmó¥ï mqƒdÓƒjmRdƒmqsea¬ï‰¬ef 

aÌÀihŒeJŒamcäePπñsmïƒJŒamcckhsUNgs mAƒe

mqsejmRi≠UmcsPPóÏ¬qPπJŒamc (fÃdmdƒP 

« jpUÍdmó¥ï » PƒlsAÃgs pb ≤f°s âÌsÿ ÉÄÄ® 

óÿJæN ìõ) |

asNRjasfNjfπRjòsU ñÃdMsf mlf. dMUfvU

lÿÆÀifUÌ¬fƒóóÃmóSpb ïvPs âÌsÿ ÉÄÅÉ ösUU¬eseñs

asNaÿgïπlsevlÌaù˙J̄ù˙sefsfUsäï¬àhsidvUmUsΩ

ckhsasNNÿJ„adŒemó¥ïñs RJΩldflsfπaÿJvijmi̊ƒea¬àflasN-

NjfπRóiπ |

fJ̄tñÈmUΩ dsURaÀdRcœfsN U¬i

lÌaqΔaUsÿfsfUsàRa hsmRàƒU aÿJviJsÿUsÿ

fsNP¬b¬ïósÿimUΩmóSasUπqŒià¬ï‰ U¬i jmi⁄ƒïRjtJgƒ

q∫NvimNÇidŒetUa¬àflasNù˙J̄ù˙sefsfUs mUSaÌÀiïÿjUπ-

NjfπJŒamc |

asNhŒeäevHHæeePπñs mïƒJŒamcckhsUNgs

àmd̃ƒeàÿmJsΩfÿgŒNmUΩ « mïƒlÌalsà

mN¥jàÿevHHæehsmRàƒUNjfπlÌa ädsUjÿgijmRdƒ

mqseNmj¥jgs ? » j~≈f˙J gÃmAYPfB ösU

mẫƒeñs « mUSmJPIRïÕHösUmASmò̄ƒhs j~≈f˙J 

aīPπóƒdŒeNjfπImUsΩck evHHæemUSaÌÀiHŒqNjfπI 

mAƒeIösUmò̄ƒälÌaqΔaUsÿHŒqqtómù˙imó¥ï

qΔiàÓsfπñs meƒiàsÿösàπRïÕHpïmò̄ƒhsàÿpgadŒe

tUhƒH¬ïNjfπJŒamc » |

≤ósANgB RcjπlÌaù˙J̄ù˙sefsfUs

ósÿilfπtUHŒq âsasj~ÃaÃ dsUasNmASjmRdƒmUSaÌÀiHŒq 

dvUmJPasNmàçjmRdƒNjfπJŒamc | hsçΔaçsjπ

fdsh¬apRjà¬ï‰mhÇñÚƒF U¬i fdsh¬ad¬UfÃHfadÚ RïÕHösU-

lmJs·ƒçmqƒdÓƒjmRdƒhs RcÕjmRi≠U pqPhŒeJŒamcämN¥jàÿ-

b̃œU mqƒdÓƒjmRi≠UqÿgΔiPu |

j~≈f˙J gÃmAYPfB a∫ösUmN¥jàÿfRdsjπ

evHHæe ämN¥jàÿbsiH¬Jsãsg fRdsjπmjfaadÚ 

mqsemò̄ƒasNhsdŒelÌaù˙J̄ù˙sefsfUsmJç

mdMsiaÌÀidÃPqÂsU |

mUSmJPlÌaqΔaUsÿ U¬i fdsh¬afsfUsàRa-

ósÿiÆseösUmj‰h„sà¬ï‰NjfπJŒamc àÿmJsΩevHHæeaÌÀiHŒq

mUsΩJŒamcösUNƒaNse mqsemÖƒçH¬JsãsgtU-

asNù˙J̄ù˙sefsfUsösUNƒaqvΩqsPmÆƒi |

RcœfsNmù‰sïà¬ï‰mPƒa¬àflasNù˙J̄ù˙sefsfUs

AYsñ U¬i mlÆÕlvƒf plURqæf daJƒ óƒRaÀi 

Rïsjm°ƒN NqÂ eÃñsAB f.N.ls. qΔiJƒlïÍUæetUÖ̃sñs

RcœfsNmù‰sïà¬ï‰mPƒa¬àflasNù˙J̄ù˙sefsfUs | 

JŒacsïπdsUmàS ÅÑ UsaπpqPösUjmRdƒmjfaadÚ 

mAƒeJŒacsïπösUjmRdƒmjfaadÚNjfπcsïπRösÿdŒe

qimAƒe |

jiRjÀf plURqæf ösUU¬eseñs asN jmi⁄ƒï

H¬JsãsgtUa¬àflasNù˙J̄ù˙sefsfUs mUSaÌÀiRcœfsN

NjfπlÌa ckhsl̄ƒdŒepqPàsjπmù‰ƒdïsÿiJƒaÃUFmUSïÃà |

jiRfƒ plURqæf ösUePπRfj | csïπösU

U¬eseñs « lÌad¬UpdUmóSjmRdƒmjfaadÚ mqse

d¬UösUU¬eseJƒmjfaadÚmUsΩmó jMvpU‰lÌaU¬ese

RösjπaÃU U¬i màSFNjfπlÌalÿJƒmjfaadÚ mqse

NÿJΔiñsJŒamcUΔijmRdƒmjfaadÚ mqsed¬Uàsÿösàπ

fŒNñsmïƒ—mUSmJPgs aÃUFmóSjmRdƒmjfaadÚ 

mAƒea∫d¬UfŒNñsmjƒf¬Uhs JŒamcàiπmóSjmRdƒmjfaadÚ

jºlïπmUsΩmó » |

asNjmRi≠UevHHæe äqΔiñsJŒamchsUNgs

mqseasNmò̄ƒhscÿNÃtUa¬àflasNù˙J̄ù˙sefsfUs ckhs

àÿgvàdŒefÿbsUπùipqN | jiRjÀf U¬i jiRfƒ plU

Rqæf ösUóóŒPasNmASqÿjÃiNjfπJŒamcmUSaÌÀiâÌsÿ Åõ´Ä

ckmUSàÿmJPpqPaÃURjÀfmJSNjfπJŒamcmàçjmRdƒ-

mjfaadÚNjfπcsïπ |

màSRjÀfdÌsaπösUfNmfNmóSJŒamc jUÎsjπJƒösU
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j~≈f˙J Hv¬àóæN gÃmAYPfB åNmUSa‰sNmb¥Uj¬óRjasf pqPjis̊çJƒevHHæeósÿilfπmUSaÌÀiHŒqNjfπcsïπ NŒdósÿilÌa

pqPaÿJvijmRdƒmjfaadÚUsmJPjàflÀjÓUÌmUΩ |

óóŒPlÿmgsedŒe pqPJŒamcösUmù„ƒ mqƒdÓƒhŒecsïπä-

mN¥jàÿfRdsjπmjfaadÚNjfπcsïπ | jiRfƒ plURqæf 

ösUU¬eseñs « csïπösUlNcvgmeƒi [fRdsjπ

lÿmgsemUsΩ] jMvpU‰ csïπösUU¬eseñs ‘ l̄ƒpqP

fÿbsUπhsimUsΩck màSfÃdlNcvgàÿmJsΩcÿNÃPupqPese-

ïsösUù‰PπämàS ’» |

asNjmRi≠UmcsPPóÏ¬

plPmëƒN ösÆkq ösUdsURjfsfUBñs 

« evHHæeNjfπmeƒidsUf¬óÏ¬mqƒdÓƒfiZΔdñs ¸Jvad‰se 

U¬i lÌaqΔaUsÿfsfUsàRa U¬i RcÕjmRi≠UNjfπJŒamc 

UΔimÖƒçñs JŒamcqΔi U¬i ePπJƒqÿgΔiPuNjfπ

RJΩmef~ÃHRcƒfÎ | RJΩH¬JsãsgjN¬fvóÏ UΔijJs·saπmfàa‰ƒJ¬ï

qPπqŒià¬ï‰NjfπJŒamc mAƒeUΔijmJs‡ΩJŨktURJΩRcƒfÎ

mUSaÌÀiRJPΔiósÿiÆseNjfπJŒamc | mAƒejUÎsjπ

dalÌaUΔidsUlÌamRï≠dù˙J̄ù˙sefsfUseMsi

mJçmPçdÌsaπmó¥ï » (l¬d. NæfvP ösÆkq 

« jpUÍdmó¥ï » óÿJæN ÑÅ) |

mUSàdÈseRjdsghs ìÄÄÄ dMse 

(õìÄÄ cƒÆÕpdMRï) Jƒ j~ÃgÃf pl~mNf hsïÿjUπ

hUjótUfsbs AfBf~Ã pjU mUSpaÓN j~efvƒ 

NqÂ tlqsAÃ f.N.ls. a∫ösUmÖƒçdsUasNmaƒU

mÆƒiaÌÀia¬àflasNù˙J̄ù˙sefsfUseMsib̃sÿi 

mUSmJPpqPRaÀdRcœfsN U¬i lÌaqΔaUsÿösUJRiΔi

a¬àflb¬ïbÿmqƒdÓƒjmRi≠U qÿgΔiPuqPπevHHæe

NjfπJŒamc |

màçdaJƒfsbsq∫ïÃàdŒepqPdsU

fdsh¬a Ñ® Usaπ mUsΩdsUevHHæeRösÿjŒUUsaπ

aÿJvijmRdƒmjfaadÚ |

plPmëƒN NæfvP l¬d. g¬PfvU tUaÃNMvdtUJŒa

fsHaqjπJƒNUsaπ ösUcÃfjJs·saπJƒmAïvùP U¬i 

fsNüRjmeshUBtUasNjmRdƒ | mPsadsU

RjfsfUBñs « lÌaù˙J̄ù˙sefsfUsósÿilfπ 

. . . jmRdƒmqsea‰ƒfiZΔdñs UΔihŒeädUvf˙qtó

óóŒPösUhƒH¬ïRjmfƒNmÆƒi | asNfmRdàà¬ï‰mqƒdÓƒ

jmRdƒmjfaadÚ UΔidsU∞óÏ¬JPmPƒmhscHsfUs

bsiH¬Jsãsg NjfπlÌaù˙J̄ù˙se mAƒe UΔiçsï¬

fU‰sUb̃œU fRdsjπhÿUsUπbsidvb | âUÎümqƒdÓƒjmRdƒ 

ckhs°f‰ÀïsiòdÚïsdŒeNjfπlÌapRjà¬ï‰mhÇ fa‰¬fd 

U¬i mN¥jàÿ » (« fÃdfŒNlÌaù˙J̄ù˙semóS ! JŒamc

lsàhŒelÌaösU ! » PƒlsAÃgs pb H¬à‡¬as âÌsÿ ÉÄÅÉ

óÿJæN ÅÑ) |

dMsóƒU HMamÖƒN RjòsUmf‰a lvƒdpdï tlqsAÃ 

ösUePπRfj | csïπösUU¬eseñs « asNjmRdƒ-

mjfaadÚ ckqsaπevHHæedÌsaπämUSmPƒù̃ÕHdŒe pqP

UΔihΩ∞óÏ¬JPmPƒhÿUsUπhsmRàƒUmó¥ï | aÌÀiUsd 

meƒihsfdsh¬amf‰a meƒimò̄ƒl̄ƒFRcjπeMsi pqPmeƒi-

lsàmò̄ƒösU mqƒdÓƒmN¥jàÿevHHæefRdsjπa¬àflasNù˙J̄ù˙se-

fsfUs » |

pùÌadŒetUasNmN¥jàÿmUsΩ NŒddsUa asNjmRi≠U

evHHæeJƒmcsPPóÏ¬mUΩ | evHHæemUSaÌÀifsbs 

AfBf~Ã pjU ösUàÃPNŒdñÌsaπmN¥jàÿlÌaù˙J̄ù˙se

fsfUsRjàsÿfös‰AB pqPjmRi≠UmqselïƒïRjòsU-

mjfaadÚdÌsaπ—ckhsasNRjhvÿjÿJsaπjÿjMUpqP 

jpUÍdmPƒasNRjhvÿjÿJsaπjÿjMUlÌaù˙J̄ù˙sefsfUs

pqP mò̄ƒmÆƒimqseasNRjhvÿmN¥jàÿlÌaù˙J̄ù˙se-

fsfUsevHHæeNjfπmf‰amN¥iNsPπpb U¬i asNmösΩhÿNvÿ-

RjàsÿâÌsÿNjfπjJ̄h¬ï°sJmlƒNMvU |

ÆspNU læqsd—pqPaÃUdÌsaπaÌÀiàÿmgsd-

aÃURösÿdŒeUsaπNjfπjiRjÀf U¬i jiRfƒ plURqæf

—ösUjmRdƒhsdŒef̄sdƒNjfπcsïπ ck hƒd mUSaÌÀi-

mjfaadÚ bÃ°¬UmAAY¬U qsgsdMsa àsjπJƒâÌsÿ 

ÉÄÄÑ qPπ ÉÄÄõ | csïπösUpñ̃ióƒjUÎsPπJƒ

fsNfÿbsUπ tUasNjmRi≠UqÿgΔiPuqPπaÃUFmUS

aÌÀiùÎΩ |

csïπU¬eseñs « l̄ƒdŒepqPlfflsN≥jÿùvï 

pqPlÌalsàmò̄ƒösU mqƒdÓƒhŒeaÃUFNjfπlÌa fsi-

óƒjUÎsPπtUa¬àflasNù˙J̄ù˙sefsfUs ckmò̄ƒNsRïƒhŒjhvÿ

RaÀdRcœfsN U¬i f¬a˙sRJΩcdƒNhsRcœfsNNjfπlÌa |

mjƒf¬UlÌaösUù‰PπUÃHRcΔΩq∫NΔidsÿtUasNf¬a˙s

qÿgΔiPu U¬i àÿmgΩqΔitUqÿgΔiPumUΩmAƒe 

mUsΩJŒamcUΔimN¥jàÿb̃œU U¬i qΔiösUasUπpïmRhSRhΩ

lÿJƒqÿgΔiPu » | ■
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lÌaù˙J̄ù˙sefsfUsHæemaÚipùÌamfHsadÚfsfUsàRa
NamÖƒçmfàa‰ƒlÿgNaÌÀiasNjmRdƒ
mqse bsNMÃPƒU bsmòƒN

JæïndsU U¬i RJΔï‰¬asNgBUsUslÿJƒfsfUsàRa

plPmëƒN lvƒpgf‰Õ fsNMsmj¥ fseasjÃjlÌa

ù˙J¯ù˙seJgnmbÚSNsPπtñÈaÌÀimjfaadÚNjfπcsïπ |

jMvpU‰asNàsïπïsÿimjfaadÚNjfπcsïπ ckpj˜aJƒ

asNàsïπïsÿimjfaadÚmù˙iF—plPmëƒN fsNMsmj¥

ösUjmRdƒhslÌaù˙J¯ù˙sefsfUspùÌamfHsadÚ

fsfUsàRa (YCSM) mUSaÌÀiasN¬esPæe

mjfaadÚ mAvƒNdMÃfvƒÆÕ dv¬afvƒaÃ |

plPmëƒN l¬d. NæfvP ösÆkq tUaÃNMvdtUJŒafsHa-

qjπJƒNUsaπösUdsURjfsfUBñs « meƒióóŒPfYsPπñs

HsRjpAPhscÚsU°sJtHẫsïfRdsjπevHhU U¬i evHUsNƒ-

dŒeàÿUŒUNjfπmeƒi mqƒdÓƒ-

hŒjRjóΩUΔi-

asNcsjπfi⁄ïπ U¬i

≤jcYfósÿiÆsetU-

mjffadÚmJç-

mdMsimUsΩmó » |

jMvpU‰l̄ƒpqPmPsaösUdsU-

RjfsfUBd¬UpdUdsUUæe-

ñs JŒamcd¬UlsààÃPNŒd-

mUSaÌÀiJNhæetU-

a¬àflasNù˙J̄ù˙se-

fsfUsmÆƒe

(« jpUÍdmó¥ï »

PƒlsAÃgs pb

≤f°s âÌsÿ ÉÄÄ®

óÿJæN ìõ) |

plPmëƒN NæfvP l¬d. g¬PfvU tUaÃNMvdtUJŒa

fsHaqjπJƒNUsaπösUdsURjfsfUBñs « mjfaadÚ

ckhsómīƒfÚæRcà¬ï‰mqƒdÓƒjmRdƒqPπRJΩ U¬i dUvf -̇

hsï¬ » (fÃdfŒNlÌaù˙J̄ù˙semóS ! JŒamclsà

hŒelÌaösU ! » PƒlsAÃgs pb H¬à‡¬as âÌsÿ ÉÄÅÉ 

óÿJæN Å´) mAƒedsUNmj¥jhsmRàƒUtUasNù‰Pπ

asNjmRdƒmUsΩ |

fRdsjπlfπlÌapqPRïÕHösUmqsΩpPimqse

a¬ï‰¬efJƒasNjmRdƒmjfaadÚù˙J̄ù˙semJçmdMsi jº

fRdsjπlfπlÌapqPRïÕHpïRïÆjπdaùÎΩH¬çdvUasP-

aÿgïπ mUsΩadÚH¬òƒ YCSM lsàù‰PπjóJ¬mfsòUB-

mjfaadÚeMsidsUlïÍUæe |

cvgfdÓï‰¬ósÿiÆsemqƒdÓƒjmRdƒ

lÌaù˙J̄ù˙sefsfUsHæemaÚipùÌamfHsadÚ

fsfUsàRa RïÕHpïlsàjÿmJçasïJ̄a¬àfltU

asNmASjmRdƒNjfπJŒamcmqsedsUfvb°sJPu,

fï¬fÚsNïƒUΔiòΔi, H¬JsãsgNΔidsÿ U¬i dsUlsNdÚgB

Nÿm°ƒj pqPJŒamcRïÕHösUùÎÀaù‰saπeMsiea

à¬ï‰óvaqsaπ |

lÌaù˙J̄ù˙sefsfUsHæemaÚipùÌamfHs-

adÚfsfUsàRa jmRdƒàmŨsΩmJPàsjπJƒ ì móS 

É¢ pb mAƒelsàjmRdƒàsjπJƒJƒNtñÈaÌÀidŒefös‰AB 

móS jmRdƒmJçmdMsi | dsU∂asfhsmRàƒUmqƒdÓƒ

jmRdƒmUSaÌÀifAcdUB RJdósÿiasNjmRdƒdaJƒùÎΩ |

asNàsïπïsÿiq∫dsUfa‰sUvJPNjfπlÌaù˙J̄ù˙se-

fsfUsHæemaÚipùÌamfHsadÚfsfUsRàa 

NŒddsU asNRfsHRhsHa¬àflasNJi˙RjHï‰¬,

JæïndsUjmàflamófH¬ó≥s, hÿUŒeasNasN¬esPæe-

mjfaadÚ, Ö̃sÿiNjfπj~≈f˙J mAƒeUΔidsU

mRàƒUpñdmó¥ï |

asNcsÿRóRcœfsN U¬i jJ̄h¬ï°sJ

¸Jvad‰se, JŒalÌaqΔaUsÿjJ̄h¬ï°sJ U¬i fdsh¬a-

fsfUsàRaósÿiÆse lsàhŒelÌaù˙J̄ù˙sefsfUsHæe-

maÚipùÌamfHsadÚfsfUsRàapqPdsUfa‰sUvJPä-

mN¥jàÿb̃œUmqƒdÓƒjmRdƒmjfaadÚ |

RcœfsNNjfπ fvƒmfÎƒN lvƒPƒf˙s he eÿsi ösUmò̄ƒ-

asNcsÿRóeMsib̃sÿiqPπcsïπ mqsehÃUqÿmgƒNcsïπósÿimóS

ósÿida móSasUπasN¬esPæefsfUsàRamUSaÌÀióƒRaÀi

fvƒqUƒ Rjmóf lÃrf‰sPƒ |

plPmëƒN tdMmÖƒP AƒPÆsd pqPmò̄ƒasN

mUSaÌÀidh‚dgÊPpàaàsetUóƒRaÀi Aviavi ösU

U¬eseñs « RcÕjmRi≠UñÌsaπf¬a¤sfsPsmJPRJΔa

RJPΔdNjfπI U¬i lÌaqΔaUsÿñÌsaπevHhUösUhŒemN¥jàÿ

IämRï≠db̃œU » |

asNPΩjiπUsÿdaUÃHJNhæe

fvƒmfÎƒN eÿsi ösUPΩjiπtñÈåjπfRdsaJƒ

asNisNmRaSmdMsiNjfπcsïπ mqƒdÓƒjmRdƒmjfaadÚpùÌa

mfHsadÚfsfUsàRa | csïπU¬eseñs « IdsU

lsNdÚgBasUπpïb¬ïh¬ïRJΩHNj¬ïsfŒcnNjfπI mqseqΔi

ñsIaÿJvihŒeRóiπ » |

mPƒfJƒJNhæebsiH¬Jsãsg asNjmRdƒmjfaadÚ

pùÌamfHsadÚfsfUsàRa ù‰Pπ∂asfbsifiYd 

U¬i H¬h·shƒHüq∫dsUïtd̃hsmRàƒUqPπlÌaù˙J̄ù˙se-

fsfUsHæemaÚi | fvƒmfÎƒN eÿsi ösUU¬eseñs

« mjfaadÚNjfπIösUji̊sçIñs Ilsàmò̄ƒasNmqse-

TaNsh≥ » | (asPJƒdvUcsïπò̃sjπmò̄ƒasNmqsefsN

pïdsUhÿUŒe) |

mjƒmósΩjƒhsdh‚¬dHæeHæemaÚiósÿilfπpqPlsàjmRdƒ-

mAƒed¬UàiπjmRdƒ mò̄ƒasNb¬ïbÿq∫lfflsN≥mqƒdÓƒfRdÀΩfRdœP-

dh‚¬dHæeHæemaÚiRcjπNÃj | evHhU U¬i evHUsNƒósÿiÆse

pqPàiπjmRdƒïsdNmj¥jmUΩ lsàU¬esehsdŒej~≈f˙J jº

RjòsUfsbsNjfπJŒamc pqPlsàNa∂asffdNd≥hs-

mRàƒUfRdsjπJŒamc |

fÃdlsUjpUÍdmó¥ïmUSmcAóÿJæN news.lds.org

mqsepf̄iNa « young church-service 

missionaries » | ■
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lÌaqΔaUsÿevHUsNƒ U¬i fdscdfmriYsΩóÃmóSmò̄ƒóf˙Ua¬àflmóSïÿjUπlsfvƒ
mqse pRjUqs prĀUf¬U lÌahÿUsçRjJæUÏù˙J̄ù˙seïÿjUπlsfvƒ

mqsedsUhÿUŒedaJƒ mqHƒë lÃ. AƒJ, ùP fÎƒHHƒU U¬i PƒUqs pN ùU fÚÀƒò

lfπNeüRösÿjŒUtñÈaÌÀipb H¬à‡¬as âÌsÿ ÉÄÅÉ dMsNƒ l¬U. Öva óƒRjΔa˙sóƒdŒe

aÌÀicgüRjòsUevHUsNƒóÃmóS U¬i PƒUqs mlf. NƒHfBóƒRjΔa˙sóƒJƒNaÌÀi

cgüRjòsUfdscdfmriYsΩóÃmóS ösUpgUsÿ U¬i jÿùvfjijuÕURfƒósÿimaÚi

ósÿiàsfπmUSóÃósÿiïÿjUπlsfvƒósÿidÃP |

qÿmgƒNasNmUΩ hŒUmJPUΔiasNRjasftUadÚH¬òƒevHhUpapRjñÚƒ 

Come, Follow Me pqPevHhU evHUsNƒ U¬i ñÌsaπfsPsñÌsaπ

fsPstñÈlsó¬ï≥NjfπevHhU UΔiàsjπmù‰ƒdmRjƒmUSaÌÀipb daNs âÌsÿ ÉÄÅ£ |

adÚH¬òƒf¬a˙sñÚƒmUΩ RïÕHösUmN¥jàÿmÆƒi mqƒdÓƒhŒeRcÕjmRi≠UäjmRi≠UasUπpï

qÃàhsRJΩRcƒfÎösUjmRi≠U mAƒel°¬HëÁóÿUsaπóÿUiasUπNΔidsÿhsdŒefdsh¬a-

ósÿiÆseaÌÀiñÌsaπmN¥U |

jUÎsjπJƒóf˙Ua¬àflNjfπfvƒmfÎƒN Öva U¬i fvƒmfÎƒN NƒHfBmóSasUπïÿjUπ

lsfvƒ mUsΩdsUevHHæelsfvƒhsmRàƒU U¬i ¸Jvad‰seNjfπJŒamcösUc¬ïñs 

∞ÆÕHmUΩJŒacsïπasUπpïhRdÀçà¬ï‰ ädsU°sJjN¬fvóÏ U¬i mù‰sïà¬ï‰óvaqsaπ-

mÆƒiH¬çmPƒhƒH¬ïNjfπJŒamc mAƒeãsehscÿNÃqPπlÌamUSaÌÀifAcdUBaÌÀi

dÃPqÂsUNjfπJŒamc |

fvƒmfÎƒN NƒHfBösUfU≥shsdŒeevHHæe mUSaÌÀióƒRaÀi Aviavi ñs « mjƒf¬U-

lÌamUSpïNa˙shƒH¬ïNjfπlÌaäösUfusïfuÿ mUsΩlÌalsàåNmqsedsUóÿUvaà¬ï‰-

mUSdvbdUvf˙RcjπcÌs ! »

mqseösUóóŒPasNjÿùvfcÿU¬ïmqseJsa≥fd‰ƒNjfπcsïπmUsΩ 

ïsi asa bƒ lsev ÅÉ âÌsÿ ösUU¬esejUÎsjπJƒasNRjhvÿmUsΩñs 

« IqΔiñs IRïÕHpïRJΩcdƒNdNdUNsPπtñÈ | mN¥UmqƒdÓƒpRjà¬ï‰ U¬i 

NfπmUSmqsefvàN¬ïckhsl̄ƒpqPmf¥Hm°SmqƒdÓƒad̃sÿitUevHhU ösU 

jmRi≠U asNmò̄ƒqÃmàÌsΩ JŨktURJΩRcƒfÎ U¬i fv°diYPJ¬ïlsàRhœïRhsjmJç-

qŒià¬ï‰I » |

mUSaÌÀiRjmóf ∞gÊs fvƒmfÎƒN Öva ösUhŒjhsdŒefdsh¬a

hsmRàƒUmUSaÌÀifsPsRjhvÿmUSaÌÀi dgÊP h¬UUs ∞gÊs U¬i fdsh¬a

hsmRàƒUdaJƒmf‰a tARqsösq ∞gÊs U¬i ösUqsfπmïÇUdh‚¬dHæe

HæemaÚi ämRï≠db̃œUfRdsjπmJPlUscï | csïπösUhRdÀçmqse

óóŒàñs « fÃdù‰PπcvgfdÓï‰¬RcjπRcsUπfRdsjπb̃œUTi mqse

asNljπNÿ hsdŒeUΔihÿUsçósÿiÆse mqƒdÓƒhŒelÌaaÌÀiasNfÍsjUs

UcN | fÃdmù‰sïà¬ï‰mPƒRcœfsNNjfπlÌa U¬i l̄ƒpqPlÌalsàmò̄ƒmqƒdÓƒ

RjósUJNqPπfdsh¬aRcœfsNNjfπlÌa mAƒemqsefsNasN

mN¥jàÿbsiH¬JsãsgNjfπlÌa qÃmàÌΩlÌaUΔifa‰¬fdàÿmJsΩasNjÿùvf

bsiH¬JsãsgósÿimUsΩ mAƒelÌaUΔiqΔiapŨipqPRïÕHmóS U¬i

l̄ƒpqPRïÕHmò̄ƒ » |

mUSaÌÀiRjmóf ∞gÊÕmUfvƒ fvƒmfÎƒN NƒHfBösUàÃPNŒd 

fUÌ¬fƒómf‰aqÿjÃimc tUmf‰añÚƒmåÚsΩ f~ÃNMsasïs ∞gÊÕmUfvƒ | 

« meƒidsUlsNdÚgBtUH¬Jsãsgq∫Nsjósj U¬i hsóƒRfÆsçπNjfπ

JŒamc | ∂fdsh¬aq∫mfÚsΩRïiπósÿiÆsemlƒe ! » csïπösUdsU-

RjfsfUBñsqÃmàÌΩ |

jUÎsjπdamó¥ï fvƒmfÎƒN NƒHfBösUmóSmò̄ƒóf˙Ua¬àflmUSRjmóf dMsmÆfvƒ

hsapŨipqPcsïπösUJ¬°sa˙shsdŒejijuÕURfƒfdscdfmriYsΩdŒeRaÀd

lÿJƒjJs̊sfÿbsUπjÿùvï fRdsjπfdscdfmriYsΩaÌÀiUsdhsliYasNdŒeaÌÀi-

Rjmóf dMsmÆfvƒ U¬i Nmj¥jpqPfsfUsàRalsàù‰PπasNpgUsÿ U¬i

asNjÿùvfcÿU¬ï |

mUSaÌÀiRjmóf tïHMsUπ fvƒmfÎƒN NƒHfBösUdsURjfsfUBf‰ƒlÿJƒad̃sÿi 

U¬i asNPΩjiπNjfπfdsh¬aósÿiÆseaÌÀidÃPqÂsUmUsΩ | csïπösU

dsURjfsfUBñs « meƒidsU°sJNƒaNse mqƒdÓƒqΔiJƒasNNfπmUSq∫-

mfÚsΩRïiπNjfπJŒamc U¬i asNjU‰àÃPNŒdRJΩH¬AsNjN¬fvóÏ | . . .

fdsh¬aósÿiÆseckhscÿNÃq∫cŒNäRfÆsçπàÿmJsΩd¬ï‰°a‰¬ U¬i lÌah¬ïbsi-

NjfπJŒamc » | ■

mUSaÌÀiRjmóf 

tïHMsUπ dMsNƒ plU. 

Öva U¬i PƒUqs mlf. 

NƒHfB ösUhŒjhsdŒe

JŒalÌadsUf¬óÏ¬

lÿgsàaÌÀiïÿjUπ U¬i 

lÌaqΔaUsÿjJ̄h¬ï°sJ 

U¬i fdsh¬a

hUhsï¬tïHMsUπ |
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mfàa‰ƒlò¬jÓsemUShvÿH¬çfsfUsàRa

asNlÿJsHUsHNañïNÃjósÿiÆseNjfπevHHæe

ösHàUsd„MÕïâPâÌsÿmUΩck « àÃNlÌaNsPπcÌsåNaÌÀióƒjN¬fvóÏ-

ósÿiÆse mAƒeàÃNavÿmNƒmÆƒe » (c. U¬i f. ´Ñ:´) |

evHhU U¬i evHUsNƒósÿiÆsemlƒe ! óf˙UsHq‰ƒ PƒlsAÃgs

aÿJvipïpf̄iNaNÃjñïósÿiÆseNjfπlÌa pqPåNmUSmPƒ-

óƒjN¬fvóÏósÿiÆse | NÃjñïósÿimUsΩ lsàhsNÃjñïpqP-

ji̊sçñslÌaàÿgsemJPhsdŒeRcœfsN, asNjmRdƒ, mò̄ƒ-

a¬àflasNù˙J̄ù˙sefsfUs, cÃNcÿUÃN, asNf¬a˙sqÿgΔiPu, asN-

mò̄ƒqÿmgƒNNvaNaaÌÀiòdÚhsï¬ U¬i l̄ƒFhsmRàƒUmó¥ï ! mUΩhsN-

mj¥jmqƒdÓƒjJs·ÕUNÃjñïNjfπlÌa ü

• fvÿäUNgsdÌsaπñïNÃjNjfπlÌa pqPåNmUSaÌÀi

óƒjN¬fvóÏdŒe |

• fÃdmù„ƒNlvƒpdMPNÃjñïq∫àÓsfπPuNjfπlÌamóSasUπ 

liahona@ldschurch.org |

• fÃdjpUÍdfsNP¬b¬ïdŒelÿJƒdÃPmAïv pqPapŨimUsΩ

hsóƒjN¬fvóÏfRdsjπlÌa |

• mUSaÌÀilvƒpdMPNjfπlÌa fvÿfNmfNmåÚsΩmJçNjfπlÌa, tñÈ-

pbâÌsÿaÿmgƒï, måÚsΩHŒq U¬i mf‰a (jº fsbs U¬i dgÊP)

U¬i lsfeqÂsUlvƒpdMPNjfπ̧ Jvad‰seNjfπlÌa |

NÃjñïNjfπevHHæedaJƒhvÿH¬çJ¬°JmPsa UΔiRïÕHösUqsaπ-

ji̊sçmUSaÌÀióf˙UsHq‰ƒàÓsjπjUÎsjπ |

fsHamò̄ƒóf˙Ua¬àflmUSRjmóf dMsNMva

asPJƒpb òÌÕ âÌsÿ ÉÄÅÉ jUÎsjπJƒösUjmi⁄ƒïmf‰aóƒ £ÄÄÄ

NjfπfsfUsàRamUSaÌÀiRjmóf fvƒmlƒNMs PƒlÃU mUSaÌÀió̄ƒj

lsrĀ¬a pjabsiP¬à plPmëƒN phrĀƒ læN. AÃÆ¬U tUaÃNMvdtU-

JŒafsHaqjπJƒNUsaπ ösUmò̄ƒóf˙Ua¬àflJ¬mffdŒemóSasUπ-

RJΩH¬JsãsgjN¬fvóÏjmRi≠UI

àsjπïsÿiJƒRcœfsNNjfπIàÃPNŒdaÌÀifsfUsàRa

IösUmÖƒçJƒ∞óÏ¬JPpqPösUdaJƒasNlsU

PƒlsAÃgs | ïsdNeüJsa≥fd‰ƒq∫jÿùvfcÿU¬ïósÿimUΩ-

mAƒe pqPIRïÕHösUjÿùvfmqƒdÓƒjmRdƒmjfaadÚ | 

dsURjòsUjóhsmRàƒURïÕHösUJ¬°sa˙smUSaÌÀióf˙UsHq‰ƒ

jMvpU‰jJs̊sàÿmJsΩI mUsΩckhsl̄ƒpqPRJΩH¬JsãsgjN¬fvóÏ

jmRi≠UIRcjπmJPpqPIlsU | hsasNJ¬ïgsfπ 

meƒiUΔiRïÕHösUNÿmqsΩäNŒà—mósΩjƒmUSaÌÀi « pqUqƒ-

NjfπfRïÕH » a∫mqse (fÃdmdƒP j~eq∫ mÖ. 

ùsaak « Nmj¥jmqƒdÓƒNfπNsUaÌÀipqUqƒNjfπfRïÕH »

PƒlsAÃgs pb ïvPs âÌsÿ ÉÄÅÉ óÿJæN £¢)—mUSmJP-

pqPmeƒif¬a˙s lsU U¬i lUvHï‰mcsPasNgBpqPösU-

jmRi≠UósÿimUsΩ | RJΩliYfmriYsΩdsURJΩhUÚNfπmUS

jJ̄h¬ï°sJdsUmUSmPƒpùUqƒmUΩ mAƒeRJΩciπmUS-

êsUfŒcn |

çvÕïvU òƒ. mfUeÿsi Rjmóf l~ÃAYiπqs

asNpaïRdÕH

óf˙UsHq‰ƒ PƒlsAÃgs pb ïvPs âÌsÿ ÉÄÅÉ 

dsUasNfUÚïπbvfmPƒNÃjñïdŒeàÿUŒUmUSaÌÀilïÍjó 

« mf‰aóƒdŒepqPösUjmi⁄ƒïmÆƒimUSaÌÀiRjmóf∞gÊs »

óÿJæN Ñì–ÑÑ | NÃjñïósÿimUΩckñïmqsejiRfƒ AYs̃ëƒ

HƒAY | meƒifvÿl°æemósfàÿmJsΩaÿAvfâYimUΩ |

mUSaÌÀióf˙UsHq‰ƒ PƒlsAÃgs pb òÌÕ âÌsÿ 

ÉÄÅÉ RcœfsN H¬h¬P pqPösUJ¬°sa˙smUSaÌÀilïÍjó

« asNù̃sfπj‰ÕNq∫J¬f¬qÂ » mUSóÿJæN Éì ösURhdvhóΔamUS-

pb aa⁄qs ÉÄÅÄ d¬UpdUpb d¬ñvUs âÌsÿ ÉÄÅÅ mó |

mAƒe plURës H¬h¬P maƒïmUSpb aa⁄qs âÌsÿ ÉÄÅÅ d¬U-

pdUpb fƒAs âÌsÿ ÉÄÅÉ mó |

mUSaÌÀiasNjmRi≠UtURjòsUfsfUsàRa ü ÆÕpNUfÃ

fÌÕ, NÃj°sJmUSóÿJæN É pqPd¬UösUqsaπmåÚsΩ | ïsdJ¬ï

HsckhsNÃj°sJdŒetUaÃURjÀfàÓiNjfπRjòsU ÆÕpNUfÃ fÌÕ

ck lÃPƒHmHƒ AYïqsï fÌÕ | ùipqN mUSaÌÀiàÿgimhƒi mUS-

mPƒóÿJæN É´ dsUmåÚsΩ RJ¬aAsÿ eMiπ hvJsãæN U¬i RĀsÿi-

fvƒf mld. PƒmdU RïÕHj‰ÕNcÌs |

fsbsq∫ïÃà mAƒeâÈseqsàπRfesPdŒeNjfπfsfUsàRa-

mUSaÌÀióƒRaÀi NMsösïπ Rjmóf dMsNMva |

mUSaÌÀiasNRjhvÿòdÚU¬qÂsUJ¬mffUsPÈsàtñÈlsó¬ï≥dŒe

plPmëƒN AÃÆ¬U ösUpàaàsemfàa‰ƒRfÆsçπpqPJŒa-

lÌaqΔaUsÿfsfUsàRadsU fRdsjπfdsh¬aRcjπNÃjtU-

fsfUsàRaóÃósÿiJ¬°JmPsa mósΩjƒhsdsUfdsh¬aï¬à 

jº fÍ¬ïmUSóƒïsÿiâÈseqsàπRfesPa∫mqse |

mPsadsURjfsfUBñs « lÌaósÿilfπcÌsd¬URïÕHösU-

jÿm°̃àmàsPmÆƒe mAƒelÌaósÿilfπcÌsckhspùÌadŒetUa¬àflasN-

q∫lfflsN≥dŒemUΩ mUSmJPpqPRJΩldflsfπaÿgïπlï‰fJsãsg

U¬i jmi̊ƒeasNRjdÃPù‰ÀÿtUHi˙lvƒRfsplPmUSaÌÀifdæe-

asUπasjπRïœïRïsq∫òÿàvimRasemUΩ » |

RJΩH¬AsNjN¬fvóÏ mïAYÕåƒAYsPösM 

AvUëÃNMsf ösU≤óÎ¬fẫi

asPJƒtñÈ lsó¬ï≥ óƒ ÅÑ pb d¬Us âÌsÿ ÉÄÅ£ jUÎsjπJƒ-

asNRösNJÏJ¬òƒHjÓòdn U¬i asNmjƒafmdsòNeümJPjƒfös‰AB

mUsΩRJΩH¬AsNjN¬fvóÏ mïAYÕåƒAYsPösM AvUëÃNMsf RïÕHösU-

≤óÎ¬fẫihsjƒHcY pqPRïÕHösUàsaπù˙semóSasUπliY°sJ-

fsfUsàRaósÿilfπmUSaÌÀi Rjmóf AviëÃNMsf U¬i Rjmóf

UƒasNMsAYs |

fdsh¬aAvUëÃNMsfósÿiÆse pqPdsUód̃sjπmò̄ƒ-

qÿmgƒNjƒjŒUmdMsimóSasUπRJΩH¬AsNjN¬fvóÏ AYÕmïdMsÆs fvƒ.òƒ.

AYÕmïdMsÆs ösUNƒaNsemqƒdÓƒmÖƒçRJΩH¬AsNjN¬fvóÏqÿjÃimcmUS-

aÌÀiRjmófRïÕHösU≤óÎ¬fẫi | RJΩH¬AsNjN¬fvóÏmUΩRïÕHösU-

RjasfqÿjÃiaÌÀifsNP¬b¬ïmqse cgüRjòsUóƒdŒemUStñÈóƒ

õ pb d¬ñvUs âÌsÿ ÉÄÄì mAƒeRïÕHösUmjƒafmdsòfsifiπ-

mUSóƒïsÿijàflÀjÓUÌmUΩmUStñÈóƒ ÅÉ pb aJsãs âÌsÿ ÉÄÄõ |

RjòsU dMUfvU mò̄ƒóf˙Ua¬àflmóSRjmóf lsP̃kdMiπ

mUSaÌÀiàviâÌsÿ ÉÄÅÉmUΩ RjòsU ñÃdMsf mlf. dMUfvU

ösUmò̄ƒqÿmgƒNmóSasUπRjmóflsP̃kdMiπ mqƒdÓƒhŒjhsdŒeUΔi-

fdsh¬aósÿiÆsetUfsfUsàRamUSaÌÀióƒRaÀi Asdmj~≈N,

mj~≈Æsÿi, dMÃUƒà U¬i óƒRaÀi prĀimĀƒï Rjmóf lsP̃kdMiπ 

mAƒemqƒdÓƒóÃUÚsUJŒamcämò̄ƒïsdRJΩmef~ÃHRcƒfÎ |

mPsaösURösjπfdsh¬aósÿiÆsemUSaÌÀióƒRaÀi prĀi-

mĀƒï ñs « RóiπösUjmRi≠UlÿJƒasNl°æemósf mqse-

l°æemósf | RóiπösUjmRi≠Umfàa‰ƒmdï‰saNvgs mqse

dsUmfàa‰ƒmdï‰saNvgs | RóiπösUjmRi≠UasNPΩjiπ 

mqsePΩjiπNÃjliYRóiπùÎsPπ » |

evHHæemUShvÿH¬ç

J¬°JmPsajis̊ç JƒNmj¥jpqP

JŒamcaÿJviåNmUSaÌÀióƒjN¬fvóÏósÿiÆse |
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80 លីអា្ូណា

យដាេ យអើរ៉ុន អិល. ដវ៉ស
ែនែក ឌបារះ ពុម្ភ ្ សាយ ឌសវកម្ ឌបារះ ពុម្ភ របស់ សាសនាចបក

យៅមពល មយើង និយាយ អំពតី មសាភ័ណភាពនន ្ពរះវិហាបរិសុទ្ធ 

ទាំងឡាយ មយើងមរៀប រាប់ ជា តួយា៉ាង ្ ូចជា កំពូល 

្សួចៗបង្អលួច និរួយៗ និង ផ្ទាំង ្ ំនូរ ធំ ៗ  ជាម្ចើន ។ មយើង និយាយ ្បក្ 

មោយ គាវរភាពអំពតី អាង ្ជរុជ ទឃឹក បន្ប់ អំមណាយ ទានពិសិ្្ឋ បន្ប់ 

ផសារ ភាជាប់  និង បន្ប់មសមឡសាទាល នតីរួយៗ ។

ប៉ុតន្ត មៅមពល  ត្ល ពយាការី មានាក់ ឧទ្ិស ឆលេង ្ពរះ វិហារបរិសុទ្ធ ថាវាយ 

្ពរះ អមាចាស់ មនារះ មោក ឧទ្ិស ឆលេង អគារ ទាំង រូល រិនតរន ្គាន់ តត 

តផ្ក ្ ៏ ្សស់ សាអាត នានា ត្ល រនុស្ស រាល់ គានា មរើល ម�ើញ មនារះ មទ ។ 

មៅក្នុង ពាក្យ អធិសាឋាន នន ការ ឧទ្ិស ឆលេង  ្ពរះ វិហារ បរិសុទ្ធ  ខាន់ សាស 

ស៊៊ីធតី រិសសួរី មនារះ  ្បធាន  ថូមា៉ាស មអស. រ៉នសុន បាន មាន 

្បសាសន៍ ថា ៖ « មយើង ឧទ្ិស ឆលេង បរិមវណ ត្ល ្ពរះវិហារ បរិសុទ្ធ មនរះ 

តាំង មៅ ។ មយើង ឧទ្ធិស ឆលេង នូវ រាល់ តផ្ ក រចនា សរ្ព័ន្ធ្៏ ្សស់ សាអាត មនរះ 

ចាប់ ពតី ្្ឃឹរះ នន អគារ មៅ ្ ល់ រូប សំណាក ្ ៏ខ្ពស់ នន មទវតា ររ៉ូនណ ត្ល 

ោក់ចំពតីមលើ កំពូល ឮ ្ ៏ ខ្ពស់ បំផុត របស់អគារ មនរះ » ។ 1 មៅមពល ្បធាន 

យ៉ូតសប ហនុ្តីលឌតីង ស៊្ម៊ីធ សូ្តការ អធិសាឋាននន ការ ឧទ្ិស ឆលេង ្ពរះ វិហារ 

បរិសុទ្ធ  អូហ្គឌិន យូថាហ៍ មោក បាន ឧទ្ិស ឆលេង  « ្្ឃឹរះ ទាំងឡាយ 

ជញ្ជាំង ទាំងឡាយ ក្មាល ឥតទាំងឡាយ ពិោន ទាំងឡាយ  កំពូល 

ទាំងឡាយ  មហើយនិង តផ្ក នន អាគារ ទាំងអស់ » មហើយ មោក បាន 

អធិសាឋានសុំ ការ ការពារ នន « តផ្ក មា៉ាស៊៊ីន ទាំង អស់  ្បព័ន្ធ បញ្ជានិងភាជាប់ 

មភលេើងទាំង អស់ ្ប ព័ន្ធ ខ្យល់ មចញ ចូល និង ជមណតាើរ យន្តទាំងឡាយ និង 

របស់ របរ ទាំង អស់ ត្ល មាន មៅក្នុង អាគារ មនរះ » ។ 2

ខ្នុំ មានអំណរ ្ ុណ ត្ល ្ពរះ អមាចាស់ បំផុស ្ ំនិត ពួក ពយាការី 

មៅមពល ឧទ្ិស ឆលេងរាល់  តផ្ក នានានន ្ពរះ វិហារ បរិសុទ្ធទាំង អស់ ។ មបើ 

មទារះជា ្តមចៀក ទាវា ឬ ្បព័ន្ធចមងកៀងមភលេើងពិតជា មាន មគាល បំណង 

សំខាន់ តិចតួចជាង អាសនាមៅក្នុង បន្ប់ ផសារ ភាជាប់ក៏ មោយ ក៏របស់ របរ 

រិន សូវ សំខាន់ ទាំងអស់ មនរះ បាន ជួយបំមពញ មគាល បំណង មលើក តមរកើង 

្៏ ខ្ពស់ បំផុត របស់្ពរះ វិហារ បរិសុទ្ធត្រ ។

របស់ រួយ ក្នុង ចំមណាររបស់ របរ  រិន សូវ សំខាន់ ទាំងអស់ មនរះ 

បានជួយ ខ្នុំ ឲ្យ មរៀន អំពតី មរមរៀន ្ ៏ ឋិតមថរ រួយ ។  មាននថងៃ រួយ ខ្នុំ បាន 

មៅក្នុង ្ពរះ វិហារ បរិសុទ្ធ សលត៍ មលក មៅមពល មរៀប ចំ ខលេលួន ម្ើរ្តី 

ចាកមចញ ពតី បន្ប់ ផ្លាស់ សំមលៀក បំពាក់បនាទាប់ ពតី ការ ចូលរូរ មៅ ក្នុង 

ពិធតីបរិសុទ្ធ ស្មាប់ រនុស្ស សាលាប់ ។ មោយ ម�ើញ មា៉ាស៊៊ីនទឃឹកផឃឹក រួយ ខ្នុំ 

ក៏ មានអាររ្មណ៍ ថា ម្សកទឃឹក ្ូមច្រះ ខ្នុំ បាន បន្ន់ ខលេលួន  ម្ើរ្តី ផឃឹក ទឃឹក រួយ 

តភលេត ។ ្សាប់តតមាន សារ រួយ បាន ចូល រក ក្នុង ្ ំនិត ខ្នុំថា ៖

អ្កផឃឹកទឃឹកចៃរះចៅក្នុងពពរះវិហារបរិសុទ្ធប៉ុមៃ្តចតើអ្កពិតជាផឃឹកទឃឹក

រស់មែលរាៃចៅទីចៃរះឬ?

វា រិន តរន ជា ការ មថាកាល មទាស ្ ៏ ធងៃន់ ធងៃរ មនារះមទ ្ឺ្គាន់ ជា ការ ស្តតី 

បមនាទាស ្សាល ៗ  និង ជាសំណួរ ត្ល ្ជាប ចូល ក្នុង សតិ អាររ្មណ៍ ខ្នុំ 

ប៉ុមណាណរះ ។

ចមរលេើយ របស់ ខ្នុំ ចំមពារះ សំណួរ មនារះ ្ ឺ ថា មទ ។ ខ្នុំ រិន កំពុង ផឃឹក ទឃឹក 

រស់ នន ្ពរះ វិហារ បរិសុទ្ធ មនរះ ទាំង ្សុង មនារះ មទ ។ ខ្នុំ ្តូវ តត សារភាព ថា 

ចិត្ត របស់ ខ្នុំ កំពុង ្ ិត មរឿង មផ្សង ខណៈត្ល ខ្នុំ បានទទួល ពិធតី បរិសុទ្ធ 

ទាំង ឡាយ ស្មាប់ អ្ក សាលាប់មនារះ ។ ថ្តីមបើ ខ្នុំ បាន មធ្ើ ការ ង្រល្អ ស្មាប់ 

រនុស្ស ត្ល ្តូវ ការ ជំនួយបស់ ខ្នុំ ក៏មោយ ក៏ ខ្នុំ រិន បាន អនុញ្ញាតឲ្យ ខលេលួន 

ខ្នុំ ទទួលបាននូវ ជំនួយ ទាំង អស់ត្ល ខ្នុំ ្តូវ ការ មនារះ ត្រ ។

ឥឡវូវមនរះ មរៀង រាល់មពល ត្ល ខ្នុំ មៅ ្ពរះ វិហារ បរិសុទ្ធ ខ្នុំតតង តត រក 

មរើលមា៉ាស៊៊ីន ទឃឹកផឃឹក មហើយ ឈប់រួយ តភលេត ម្ើរ្តី ផឃឹក ទឃឹក មនារះ ។ ខ្នុំ បាន 

សួរ ខលេលួន ឯងថា មតើខ្នុំ កំពុង ផឃឹកទឃឹក ពតី កបាល ទឃឹករស់មនរះ បាន ្ជាល ម្រៅ 

ប៉ុណាណ ។ ចមរលេើយ របស់ ខ្នុំ ៖ មៅតត រិន ទាន់បាន ្ជាល ម្រៅ ្្ប់ ្គាន់ 

មៅមឡើយ មទ ។ ប៉ុតន្ត កា រម្សក របស់ ខ្នុំ មៅតតមកើន មឡើង ។ ◼

កំណត់ ចំណាំ
 1. ថូមា៉ាស មអស. រ៉នសុន មៅក្នុង  « Kansas City Missouri Temple: 

‘Beacon of Divine Light’—an Offering of Hands and Hearts » 
Church News នថងៃ ទតី 12 តខ ឧសភា ឆ្នាំ 2012 ldschurchnews.com ។

 2. យ៉ូតសប ហនុ្តីលឌតីង ស៊្ម៊ីធ មៅក្នុង « Ogden Temple Dedicatory Prayer » 
Ensignតខ រិនា ឆ្នាំ 1972 ទំព័រ 12 ។ 

ផឹកទឹក ្ រីរា៉ាស៊ីន ទឹក

លុរះ ពរា �ួរែ យទៀត
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ពពរះចេស៊ូវព្ីស្ទ្ ឺជា

ពបភពទឃឹករស់។



វិលហ្វូឌ វូឌដ្រុព្ បាន បម្រើ មបសកករ្ម រួយ  មៅក្នុង ច្ក ភព អង់ ម្លេស មៅ អំឡនុងទសវត្សរ៍ ឆ្នាំ 1840 ។ មោយ សារ តត ការ 

បម្រើ របស់ គាត់ មទើប មាន រនុស្ស ជាង 1000 នាក់ បាន ទទួល បរុណ្យ ដ្រមរុ្រ ទឹក ។ ម្កាយ រក វិលហ្វូឌ វូឌ្្ុព្ បាន បម្រើ 

ជា ្បធាន នន ្ពរះវិហារ បិសុទ្ធសេន ចច យូថាហ៍ ។ ក្នុង នារ ជា ្បធាន នន សាសនាច្ក  មោកបានជ្រុញឲ្យ  យូថាហ៍ 

កាលាយ ជា រ្្ឋ ផលេវូវ ការ ណ៏ រួយ ។  គាត់ ក៏ បាន ទទួល បាន វិវរណៈ មហើយ បាន្បកាសនូវសេចក្តីដបកាេ ជា ផ្វូវការ 1 តណនាំ ឲ្យ 

ពួក បរិសុទ្ធ ឈប់ អនុវត្ត ការមរៀប អាពាហ៍ពិពាហ៍ ត្ល មានភរិយា ម្ចើន ។
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វិលហ្វូឌ វូឌដ្រុព្

មសចក្តតី ្បកាស ជា ផលេវូវការ



តួសម្ដែងបង្ហាញពីឈុតឆាកមែលចេញ្ កពី

ជីវិតនៃពពរះចេស៊ូវព្ីស្ទសពរាប់វីចែអូដាក់

ចៅចលើអ៊ិៃច�ើរណិតរាៃចៅចលើច្ហទំព័រ

biblevideos .lds .orgឈុតឆាក្ ួេេំៃួៃពីជីវិតរបស់

ពពរះអង្គសច្ង្ររះកាលពីសប្ដាហ៍្ ុៃចៃរះរាៃបង្ហាញក្នុង

អត្ថបទចៅទំព័រ26។ចៅក្នុង«ចបសកក្្មៃិងការបចព្ើ

របស់ពពរះចេស៊ូវព្ីស្ទ»(ទំព័រ18)មអលច�ើររ័សុលអិ្

ណិលសុៃបចពងៀៃពីេំណុេពប្ំយ៉ាងនៃការបចព្ើរបស់

ពពរះអង្គសច្ង្ររះមែលចេើងអាេេក្ ំរូតា្ចៅក្នុងជីវិត

ចេើងផ្ទាល់។


