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លីអាហូណាដែល
លាក់មៅក្ននុងមលខមេះ
ដែរឬមេ។�ម�រុយ៖
ជាងកា�់សក់េឹង
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«ការ�រួ�ករុមារឲ្យសាគាល់បពរះវិញ្ញាណ្ររិសរុទ្ធ»ទំ្័រ

10៖បនាទាប់្ រីអាៃេត្ថបទយៃរះយឡើងវិញសូេ្ រិចារណាៃូវ

រោរយរៀបចំខ្ៃរោរស្រេ្មភា្ជាសំយឡងជារូបភា្ៃរិង

ខាងបយ្ចេញស្រេ្មភា្ខេលៃឹងែួេេល់្រូៃយៅរបស់េ្្រ

ឲ្យយរៀៃសូកត្ រីរយបៀបខេលក្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមៃបៃ្ទនូល

េ្ររោៃ់្ ួ្រយ្។េ្្រអាចអាៃយហើេសខេដែង្រីេំយណើរយរឿង

បុណ្យក្រីស្ទម៉ាស។េ្្រអាចយរៀៃ្ រីទំៃុ្រតយេកើងក្រះៃរិង

ចយកេៀង្រុមរ្ រីរោរកបសូតរបស់ក្រះេងរេសយហគ្ររះយហើេ

យកចៀងបទយនារះេល់េរិត្ៃរិងេ្្រែរិតខាង។េ្្រអាចយេើល

រូបភា្នៃក្រះេងរេសយហគ្ររះរួេគ្នាឬោ្រ់ក្រះកបសូតរិ្រេ្ម

េួេយៅ្រ្នុង្ ្ទរះរបស់េ្្រកតង់្រខៃ្ងេួេខេលគ្េយេើល

យេើញ។េ្្រអាចយរៀបចំស្រេ្មភា្បយកេើេួេជាក្ួសារ។

េរិៃថាេ្្រយកែើសយរើសយធ្ើេ្រីយនារះយទសូេែួេ្រូៃយៅរបស់

េ្្រឲ្យសារល់្រីយ្លខេល្ ួ្រយ្ៃឹងទទួលអារេ្មណ៍
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រច
នា
រូប

្ត
យោ

េ
ោ

វីឌ
ស

ដែ្រ់យ
េ
ើរ

វ៉រុលដខ្្លូឆ្នាំ2013ចបា្រ់13ដលខ.6
លបីអាហូណា10792258
ទសសេនាវេដែរីេៃ្រជាតរិរបស់សាសនាចក្រនៃក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទនៃ្ ួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងយករោេ

េណៈប្រធានទបីមរួ�៖្ូម៉ាសយេស.េ៉ៃសុៃ,ហរិៃរីប៊ី.អាវរិង,យឌៀយ្ើរយេស្.
េុែេូហ្

កូរ៉រុមថនពរួកសាវក�្រ់ពបីរនាក់៖ប៊េេ៍យែ.ផា្រ្រវឺ,េរិល.្េខភរី,រ័សុលេរិេ.
ណរិលសុៃ,ោល្រិៃយេ្រ.េូ្រ,េរិេ.រ័សុលបាឡវឺេ,រីឆ្េែរី.សកត,រ៉ូបវឺតឌរី.
ខហ៊ល,ខែហហ្រីេ័រ.ហូឡរិៃ,យេវីឌយេ.ខបេណា,េ្រីៃ្រិៃេរិល.េុ្រ,ឌរី្ត.
ក្រីស្នូហ្វឺសរិៃ,ខៃលេរិល.អាៃ់យឌើរសរិៃ

អ្កដកសបមរួល៖យក្រ្រយេ.ខារេុៃ
អ្កប្រឹកសា៖សយេើរវីៃប៊ីអាណុល,សេយៃេរិេ.បូវិៃ,កប៊ខេលរីឌរី.ហ្នូយស្ទើរ,
ក្រីស្ទនូខហ្លហរេនូលឌរិៃែុ្្័រ

នា�កបេ្រ់បេង៖យេវីឌធរី.វ៉យៃើរ
នា�កគ្ំបទបេរួសារនិងសមា�ិក៖វីៃយសៃត៍យេ.វ៉ញ
នា�កទស្សនាវ�្តបីសាសនាចបក៖អាខលៃេ័រ.ឡេប៊ច
អ្កបេ្រ់បេងពាណិ�្ជកម្ម៖ហារស្ខាណុៃ

អ្កបេ្រ់បេងដែ្កដកសបមរួល៖េ័រ.វ៉លចៃសុៃ
�ំនរួ�ការអ្កបេ្រ់បេងដែ្កដកសបមរួល៖នរេរិៃខារ,ឡារិៃយៃ្តយធើរហកៃ
និពន្ធនិងដកសបមរួល៖ស៊ូសាៃបាខរត,កប៊ីតថាៃរីប៊ីតធរី,យេវីេឌរិ្រសុៃ,យេវីេយេ.
ខេេវ៉េ,ម៉ាថាេឌរី.ហ្លរិតតុៃ,េរិៃឌរីយរ៉ហហ្រីេខេៃ,ខហរេរីយេច.ហាកាហ្,យែៃរីយហ្ើរ
យហហរេសែូៃស៍,នេ៉យេើលេ័រ.េ៉ូរីស,សាលរីចៃសុៃេូយឌេវឺ្រ,េ៉ូយស្យែភវឺ្រី,
យែៃភរីៃប៊ូរា៉ហ្,រីឆ្េេរិេ.រ៉េៃរី,ប៉ុលខវ៉ៃេរិៃយប៊ីែ,ម៉ារីសសាវីឌរីសុៃ

នា�កបេ្រ់បេងដែ្កសិល្ៈ៖យែ.សកតៃូេស៊ិៃ
នា�កដែ្កសិល្ៈ៖ថាតេ័រ.ភរីយធើរសុៃ
រចនាម៉ូត៖យែខៃតខេៃកឌូ,នហ្ភរីខេៃយកឌើស,ស៊ី.េរិេបលប៊ុត,្ូម៉ាសឆ្លេ៍,
ែូលរីៃហុរីង្្រី,េ៊ីរី្រភរី.ចៃសរិៃ,ស៊ូហសេរិៃឡហ្័យហហរេៃ,ស្តេរិេ.េួេ,ម៉ា្រ
េបុលេូរូប៊ីសុៃ,យកបេធាយរ៉

អ្កសបម្រសបមរួលកម្មសិទ្ធ្រញ្ញា៖ែូខលតខៃយបយេើអាៃ
អ្កបេ្រ់បេងដែ្កែលិតកម្ម៖យែៃអាៃភរិយធើរស៍
ែលិតកម្ម៖យែវិៃស៊ីយប៊ងស៍,ែៃៃរីប៊ូកសូបកប៊ីែ,ែូលរីយប៊ីខេត,
កបាេខេៃេបុលេូ.ែរី្រី,យេៃរីសយ្ើនប,ហរេរីៃៃរីយែ.ៃរីលសុៃ,យហរេលរីយ្ត
រា៉យហ្ើធរី,យេៃរី្រូលវ៉្រយែៃយហាស្
អ្កពិនិត្យមរុនការដោរះពរុម្ព៖យែហ្េរិល.ម៉ាទរីៃ

នា�កដែ្កដោរះពរុម្ព៖យក្រហរេយែ.ខសតវី្
នា�កដែ្កដចកចា�៖យស្ហ្រិៃេ័រក្រីស្ទរិៃសរិៃ

ចំយោរះរោរជាវៃរិងតនេ្យៅខាងយករៅសហរេ្ឋៃរិងរោណាោសូេចូលយៅរោៃ់
យ្ហទំ្័រstore .lds .orgឬសូេទា្រ់ទងេែ្ឈេណ្ឌលខច្រចាេរបស់សាសនាចក្រ
្រ្នុងេូលោឋាៃរបស់េ្្រឬទា្រ់ទងេ្្រេឹ្រនាំវួេឬសាខារបស់េ្្រ។
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លីអា�ូណា(ោ្រ្យ្រ្នុងក្រះ្េ្រីរេរេៃមៃៃ័េថា«កតរីវិស័េ»ឬ«វត្ថនុនាំ្្នូវ»)
កតូវបាៃយបារះ្ុេ្ជាភាសាអាល់បាៃរី,អាយេៃរី,ប៊ីសាលាម,ប៊ុលហាររី,ខែ្មរ,យសប៊ូអាណូ,
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4 លរីអាហូណា

មិ
នថាអ្ន្�ស់រៅទីោរនាះរទអ្ន្ម្ន�ិត្ថែល្ ំពុងថតថសវង�្

សុភ�ង្គលែ៏កាន់ថតសបរសើ�ថែលអ្ន្បាន�្រ�ើញរៅ្ ្ននុងកា��ស់រៅ

តា�ែំណឹងល្អ�បស់សពះរយស៊ូវសគីស្ថែលបានសាដា�រ�ើងវិញ។ពួ្រគ

សបថ�លជា�ិនអាចថែ្លងពីសុភ�ង្គលរនាះរ�ើយប៉ុថន្ពួ្រគបានសាគាល់វារៅ

រពលពួ្រគរ�ើលរ�ើញវារៅ្ ្ននុងជីវិត�ស់រៅ�បស់អ្ន្។ពួ្រគនឹងម្នចិត្ចង់

រ�ៀនពីសបភពននសុភ�ង្គលរនាះជាពិរសសរៅរពលពួ្រគរ�ើលរ�ើញវារៅ

រពលអ្ន្សបឈ��ុខនឹងកា�សា្ល្ងែូចជាពួ្រគផងថែ�។

អ្ន្បានទទួលសុភ�ង្គលរៅរពលអ្ន្បានរគា�ពសពះបញ្ញត្ិ�បស់សពះ។

រនាះជាផលនផ្លថែលបានសនយាននកា��ស់រៅតា�ែំណឹងល្អ(សូ�រ�ើល

�៉ូសាយ2:41)។អ្ន្ពុំថ�នរគា�ពតា�សពះបញ្ញត្ិ�បស់សពះអម្ចាស់រោយ

រសាមះសតង់រែើ�្ីរ្វើឲ្យ�នុស្សែនទរទៀតរ�ើលរ�ើញរនាះរទប៉ុថន្ជនថែលសរង្កត

រ�ើញសុភ�ង្គល�បស់អ្ន្គឺ្ ំពុងថតរ�ៀបចំខ្លលួនរោយសពះអម្ចាស់រែើ�្ីសាដាប់ឮនូវ

រសច្្ីល្អននកា�សាដា�រ�ើងវិញននែំណឹងល្អ។

ព�ជ័យថែលអ្ន្ទទួលបានបរង្កើតនូវកាតពវ្ិច្ចនិងឱកាសែ៏អសាចា�្យ

សសម្ប់អ្ន្។្្ននុងនា�ជាសិស្ស�ួយ�ូប�បស់សពះរយស៊ូវសគីស្ថែលបានចុះ

រសច្្ីសញ្ញាអ្ន្ម្នទំនួលខុសសតូវរែើ�្ីផ្ល់ឱកាសែល់�នុស្សែនទរទៀត

រៅ្ ្ននុងកា�ថសវង�្សុភ�ង្គលថែលសបរសើ�ជាង�ុនជាពិរសសចំរោះ�ិត្និង

សម្ជិ្សគួសា��បស់អ្ន្។

សពះអម្ចាស់បានរ�ើញពីឱកាស�បស់អ្ន្រ�ើយបានរ�ៀបរាប់ពីកាតពវ្ិច្ច

�បស់អ្ន្នឹងសពះបញ្ញត្ិរនះថា៖«តស�ូវឲ្យ�នុស្សម្នា្់ៗោថែលបានសពម្ន

រនាះសតូវសពម្នអ្ន្ជិតខាង�បស់ខ្លលួន»(គ.និងស.88:81)។

សពះអម្ចាស់បានរ្វើឲ្យសពះបញ្ញត្ិកាន់ថតងាយសសួល្ ្ននុងកា�រគា�ពតា��យៈ

កា�ផ្លាស់ប្ដូ�ថែលរ្ើតរ�ើងរៅ្ ្ននុងែួងចិត្�បស់អ្ន្រៅរពលអ្ន្ទទួល

យ្រ�ើយ�ស់រៅតា�ែំណឹងល្អ�បស់សពះរយស៊ូវសគីស្។ជាលទ្ផល

រសច្្ីសសឡាញ់�បស់អ្ន្ចំរោះ�នុស្សែនទរទៀតម្នភាពចរស�ើនរ�ើង�ួ�ទាំង

្្ីសបាថានា�បស់អ្ន្រែើ�្ីឲ្យពួ្រគម្ននូវសុ�ភ�ង្គលែូចជាអ្ន្ផងថែ�។

គំ�ូ�ួយននកា�ផ្លាស់ប្ដូ�រនាះគឺ�របៀបថែលអ្ន្សាវាគ�ន៍ែល់កា�ផ្លាស់ប្ដូ�រែើ�្ី

ជួយ្ ្ននុង្ ិច្ចកា�ផ្សពវផសាយសាសនា�បស់សពះអម្ចាស់។ពួ្អ្ន្ផ្សពវផសាយ

សាសនារពញរម្ោងបានែឹងភាលា�ថាពួ្រគអាច�ំពឹងទុ្ពីអ្ន្ផ្លាស់ថសបចិត្រជឿែ៏

ពិតម្នា្់នូវចរ�្លើយែ៏្ ្់រ្ដា�ួយចំរោះកា�រស្នើ�សុំនូវរ្មះ�នុស្សម្នា្់ថែលចង់

រ�ៀនពីែំណឹងល្អ។អ្ន្ថសបចិត្រជឿ�ូបរនាះចង់ថច្ចាយសុភ�ង្គលឲ្យ�ិត្ភ្្ិ

និងសម្ជិ្សគួសា��បស់ពួ្រគ។

រៅរពលអ្ន្ែឹ្នាំរបស្្�មេវួែ�បស់អ្ន្ឬពួ្អ្ន្ផ្សពវផសាយសាសនា

សុំរ្មះ�បស់�នុស្សោម្នា្់រែើ�្ីបរសងៀនវាគឺជាោ្្យស�រសើ�ែ៏្ ំ�ួយចំរោះ

អ្ន្។ែូរច្នះរ�ើយពួ្រគែឹងថា�ិត្ថែលធាលាប់រ�ើញសុភ�ង្គល�បស់អ្ន្ជា

�ិត្ថែលបានរ�ៀបចំខ្លលួនរែើ�្ីសាដាប់រ�ើយបានរសជើសរ�ើសរែើ�្ីទទួលយ្

ែំណឹងល្អ។រ�ើយពួ្រគម្នទំនុ្ចិត្ថាអ្ន្នឹងរ្វើជា�ិត្ថែលពួ្រគសតូវកា�

រៅរពលពួ្រគចូល�្្ ្ននុងនគ�រនះ។

អ្្ន �ិនសតូវខាលាចថាអ្្ន នឹងបាត់បង់�ិត្រោយកា�អរញជើញពួ្អ្្ន ផ្សពវផសាយ

សាសនាឲ្យជួបពួ្រគរនាះរទ។ខ្នុំម្ន�ិត្ថែលបានបែិរស្ពួ្អ្្ន ផ្សពវផសាយ

សាសនាបុ៉ថន្ពួ្រគបានអ�គុណខ្នុំអស់�យៈរពលជារសចើនឆ្នាំចំរោះកា�ផ្ល់

ឲ្យពួ្រគនូវអវី�ួយថែលពួ្រគបានែឹងថាវាម្នតន�្លបំផុតសសម្ប់ខ្នុំ។អ្្ន 

ដដ្�ប្រធាន
ហិនរី្រ៊៊ីអាវរិង
ទរីកបឹ្រសាទរីេួេ្្រនុង្ ណបៈកបធាៃ
ទរីេួេ

សារលិខិតេណៈប្រធានទបីមរួ�

ក្ួសារៃរិងេរិត្

ជានិរន្តរ
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ការ្រដបងៀនដចញពបីសារលិខិតដនរះ

កបធាៃអាវរិងបាៃ្ ៃ្យល់ថាយេើងអាចបគ្ហាញរោរេឹង្ ុណ

របស់យេើងចំយោរះក្រះេងរេសយហគ្ររះយោេរោរខច្រចាេ

េំណឹងល្េល់េៃុសសេេនទយទៀត។េ្្រអាច្ រិភា្រសាជាេួេ

ៃឹងសមែរិ្រខេលេ្្របយកងៀៃ្ រីរយបៀបខេលេំយណាេទាៃ

នៃេំណឹងល្បាៃកបទាៃ្ រេល់ែរីវិតរបស់្ ួ្រគ្ត់។សូេ

្រិចារណា្រីរោរេយ្ជើញ្ ួ្រយ្ឲ្យ្ រិតកប្របយោេរោរេធរិសាឋាៃេំ្រី

េៃុសសេខេល្ ួ្រយ្ចង់ខច្រចាេេំយណាេទាៃនៃេំណឹងល្ៃរិង

្រីរយបៀបខេល្ ួ្រយ្អាចយធ្ើ្ររិចចេរោរយនារះ

អាចបរង្កើត�ិត្ភាពជានិ�ន្�បានរោយកា�ផ្ល់នូវ

ែំណឹងល្អថែលពួ្រគបានរ�ើញថាវាបាននំា�្នូវ

សុភ�ង្គលែល់អ្្ន ។សូ�្ ុំខ្ខាននូវឱកាសរែើ�្ី

អរញជើញ�ិត្ម្ន្ា ់រ�ើយជាពិរសសគឺសម្ជិ្សគួសា�

ម្ន្ា ់រែើ�្ីរសជើសរ�ើសរ វ្ើតា�ថផនកា�ននសុភ�ង្គល។

គាមនឱកាសោ�ួយ្ ំជាងឱកាសសសម្ប់

អរញជើញរនាះរៅ្ ្ននុងសពះវិហា�ប�ិសុទ្នន

សាសនាចស្រ�ើយ។រៅទីរនាះសពះអម្ចាស់អាច

ផ្ល់នូវពិ្ីប�ិសុទ្ននរសច្ី្សរ្ងាគាះែល់ែូនតា

�បស់រយើងថែល�ិនអាចទទួលពិ្ីប�ិសុទ្កាល

រៅ�ស់។ពួ្គាត់បានស�្លងឹ�្អ្្ន រោយរសច្ី្

សសឡាញ់និងរសច្ី្សង្ឹ�។សពះអម្ចាស់បាន

សនយាថាពួ្គាត់នឹងម្នឱកាសរែើ�្ីចូល�្្ ្ននុង

នគ��បស់សទង់(សូ�រ�ើលគ.និងស.137:7–8)

រ�ើយសទង់បានបណដាដះរសច្ី្សសឡាញ់�ួយចំរោះ

ពួ្គាត់រៅ្ ្ននុងចិត្�បស់អ្្ន ។

អ្ន្រាល់គានាភាគរសចើនធាលាប់ម្នរសច្្ីអំណ�

រៅ្ ្ននុងកា�រ្វើពិ្ីប�ិសុទ្្ ្ននុងសពះវិហា�ប�ិសុទ្ែល់

�នុស្សែនទអ្ន្នឹងម្នអា��មេណ៍ែូចគានាថែ�រពល

អ្ន្ឲ្យរ្មះ�នុស្សឲ្យពួ្អ្ន្ផ្សពវផសាយសាសនា

ជួប។អ្ន្កាន់ថតម្នរសច្្ីអំណ�រលើពីរនះរទៀត

រោយបានរ្វើពិ្ិប�ិសុទ្សសម្ប់ែូនតា�បស់អ្ន្។

រ�ឿងរនះបានរបើ្សថ�្ងែល់ពយាកា�ីយ៉ូថសប

សមេ៊៊ី្ថាសុភ�ង្គលែ៏រៅអស់្ ល្ជានិច្ច�បស់

រយើងគឺអាចរ្ើតម្នលុះសតាថតរយើងបានផ្ល់នូវ

ផ្លដូវ�ួយរែើ�្ីឲ្យព�ជ័យរនាះរ្ើតម្នចំរោះែូនតា

�បស់រយើងតា��យៈពិ្ីប�ិសុទ្ជំនួសរៅ្ ្ននុង

សពះវិហា�ប�ិសុទ្ប៉ុរោណះ(សូ�រ�ើលគ.និងស.

128:18)។

រពលបុណ្យសគីស្ម្ោស់បានបថងវ�ចិត្រយើងរៅ

កាន់សពះអង្គសរ្ងាគាះនិងរៅ�្រសច្្ីអំណ�ថែល

ែំណឹងល្អ�បស់សទង់បាននាំ�្ឲ្យរយើង។រយើង

បងាហាញកា�ែឹងគុណ�បស់រយើងចំរោះសទង់បានយោង

ល្អបំផុតរៅរពលរយើងផ្ល់សុភ�ង្គលែូចគានារនះ

ែល់�នុស្សែនទរទៀត។កា�ែឹងគុណបានថសបរៅ

�្រសច្្ីអំណ�រៅរពលរយើងផ្ល់រ្មះែល់

ពួ្អ្ន្ផ្សពវផសាយសាសនានិងរៅរពលរយើង

យ្រ្មះែូនតា�បស់រយើងរៅសពះវិហា�ប�ិសុទ្។

ភស្នុតាងននកា�ែឹងគុណ�បស់រយើងរនាះអាចបរង្កើត

ជា�ិត្និងស្ុ�សគួសា�ថែលម្នជានិ�ន្�។◼រច
នា
រូប
្ត

យោ
េ
រ៉ូប

៊ឺត
រោ
ស
៊ី
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ដចកចា�ទបី្រនាទាល់រ្រស់អ្ក

ករុមារ

�រុវវ័�

ដតើខ្នុំអាចដចកចា�បពរះេម្ពបីរមរមនោនដ�រឬដទ?
យោេចសសេអាយណត

នាឆ្នាំេំបូងរបស់ែ្នុំយៅវិទយាល័េក្ូបយកងៀៃ

ថានា្់រសរិរោខាសាលារបស់ែ្នុំបាៃេយ ជ្ើញ

សរិសសេ្្រនុងថានា្់រឲ្យ្ ដែល់ក្រះ្េ្រីរេរេៃយៅេរិត្ខេល

្ំុខេៃជាសមែរិ្រ។យទារះបរីជាែ្នុំមៃរោរខាមស់

យេៀៃខាលាងំ្រដែរី្៏រែ្នុំបាៃទទួលេ្ររោរេយ ជ្ើញយនារះ

្ងខេរ។

ែ្នុំបាៃចំណាេយ្ល្ រីរបរីន្ងៃយេើេ្រីបយងកើៃ

ៃូវយសច្រដែរីរោលាហាៃប៉ុខៃ្យៅយៅបំ្ុតែ្នុំបាៃ

ឲ្យក្រះ្េ្រីរយនារះយៅេរិត្របស់ែ្នុំយ្មរះកប៊ីតៃរី

េំឡនុងយ្លអាហារន្ងៃកតង់យហើេបាៃខ្្ង

ទរីបនាទាល់េួេយ៉ាងែ្រី។កប៊ីតៃរីបាៃេរ្ុណែ្នុំ

សកមប់ក្រះ្េ្រីរយនារះ។

យៅយ្លវិសសេេរោលឆ្នាំយនារះកបី៊តៃរីបាៃ

ផាលាស់ទរីលំយៅបុ៉ខៃ្យេើងយៅខតទា្់រទងគ្នា។

នាងបាៃកបាប់ែ្នុំ្ រីសាលា្ ្មរីរបស់នាងយហើេថា

េរិត្របស់នាងយស្ទើរខតទំាងេស់ជាសមែរិ្រ

សាសនាចក្របុ៉ខៃ្នាង្ ុំខេលៃរិយេ្ រីយរឿង

ខាងវិញ្ញាណជាេួេែ្នុំយនារះយទ។

យរឿងយនារះបាៃផាលាស់បដែនូរ្ រីេុៃែ្នុំបាៃយចញ

យៅយបស្រ្រេ្មរបស់ែ្នុំ។ែ្នុំបាៃទទួលសារេួេ្ រី

កប៊ីតៃរីយោេកបាប់ថានាងមៃេំណឹងេ៏រី្ររាេ

េួេសកមប់ែ្នុំ៖នាងៃឹងទទួលបុណ្យកែេុែទឹ្រ

យហើេនាងចង់េរ្ុណែ្នុំសកមប់រោរយធ្ើជាេរិត្

របស់នាងយហើេយធ្ើជា្ ំរូេួេេ៏ល្។

ក្រះបាៃេ្រេ្ររោរខាមស់យេៀៃរបស់យ្រ្មង

កបុសមនា្រ់អាេុ15ឆ្នាំខេលគ្មៃបទ្រិយសាធៃ៍

្សេ្្្សាេសាសនាយហើេបាៃេឹ្រនាំគ្ត់ឲ្យ

ខច្រចាេេំណឹងល្ជាេួេៃឹងេៃុសសេមនា្រ់ខេល

កទង់បាៃេឹងថាៃឹងទទួលេ្រេំណឹងល្យនារះ។

ែ្នុំេឹងថាតាេរេបៈរោរសាដាប់តាេក្រះវិញ្ញាណ

យនារះយេើងទាំងេស់គ្នាអាចរ្រយេើញេៃុសសេ

យៅែុំវិញយេើងខេល្រំ្ុងខតរង់ចាំយេើេ្រីយរៀៃ

្រីេំណឹងល្ខេលបាៃសាដារយឡើងវិញ។ែ្នុំេឹង

ថាកបសរិៃយបើយេើងែួេនាំសូេ្រីខតមនា្រ់េ្ររ្រ

ក្រះេមចាស់«យនារះ[យេើង]ៃឹងមៃយសច្រដែរី

េំណរេ៏េហរិមជាេួេេ្្រយនារះយៅ្រ្នុងៃ្រនៃ

ក្រះវរបរិតា[របស់យេើង]!»។(្.ៃរិងស.

18:15)។

អ្នកនិេន្ធមានាក់ដដលរស់ពៅក្នញងរដ្ឋ
វ៉ាស៊ីងពរានស.រ.អា.។

េ្្រអាចខច្រចាេេំយណាេទាៃនៃេំណឹងល្យៅបុណ្យក្រីស្ទម៉ាសយៃរះ

យោេរោរឲ្យក្រះ្េ្រីរេរេៃេួេ្រ្បលយោេមៃសរយសរៃូវទរីបនាទាល់

របស់េ្្រយៅេល់េរិត្ឬេ្្រែរិតខាងមនា្រ់។សូេយធ្ើតាេេំណា្រ់រោរទាំងយៃរះ

យេើេ្រីយរៀបចំវឲ្យរួចរាល់៖

1.សូេ្ ូសចតុយរោណខ្រងេួេខេលមៃទំហំកបមណជា

(11½x16½ស.េ.)យៅយលើក្រោសេួេសៃ្ឹ្រ

យហើេឲ្យេៃុសសេយ្ញវ័េមនា្រ់ែួេេ្្រយេើេ្រីរោត់វយចញ។

2.ោ្រ់រូបភា្របស់េ្្រ—អាចជារូប្ំៃូរឬរូប្ត—

យៅខ្្្រខាងយលើទំ្័រយនារះ។

3.សូេសរយសរទរីបនាទាល់របស់េ្្រយៅខាងយករោេរូបភា្របស់េ្្រ។

4.សុំឲ្យេៃុសសេយ្ញវ័េមនា្រ់ែួេេ្្របរិទក្រោសយនារះយៅ្រ្នុង្ កេប

ក្រះ្េ្រីរេរេៃ។
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យបស្រ្រេ្មេ៏យទវភា្របស់
ក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទ៖បុកតា
បយងកើតខតេួេ្ ត់

ក្រះអង្គសរ្ងាគាះ�បស់រយើងគឺសពះរយស៊ូវសគីស្

សតូវបានរៅថាជាបុសតាបរង្កើតថត�ួយ

គត់រោយសា�សទង់គឺជាអង្គថតម្នា្់គត់រៅរលើ

ថផនែីថែលសបសូតពីម្ដាយថែលម្នជីវិត�ថ�ង

សាលាប់និងសពះវ�បិតាថែលម្នជីវិតអ�តៈ។សទង់

បានសគងអំោចែ៏រទវភាពពីសពះជាសពះវ�បិតា

សទង់។ពីម្តាសទង់ម្ោរាសទង់បានទទួល��ត្ជា

ជីវិត�ថ�ងសាលាប់រ�ើយទទួល�ងនូវកា�រសស្ឃ្លាន

កា�រនឿយ�ត់កា�ឈឺចាប់និងរសច្្ីសាលាប់។ 1

រោយសា�សពះរយស៊ូវសគីស្ជាបុសតថត�ួយគត់

�បស់សពះវ�បិតាសទង់អាចោ្់ជីវិត�បស់សទង់ចុះ

រ�ើយអាចយ្វាសត�ប់�្វិញ�្ងរទៀត។

សពះគ�្ី�បរសងៀនថា«តា��យៈែងាវាយ្ួននន

សពះសគីស្»រយើង«ទទួលែំរណើ��ស់រ�ើងវិញ»

(យោ្ុប4:11)។រយើង្ ៏រ�ៀនផងថែ�ថា�នុស្ស

ទាំងអស់«អាចបានរសបាសពីអ�តភាពរៅ�្ជីវិត

ែ៏រៅអស់្ល្ជានិច្ច»សបសិនរបើរយើង«នឹងរជឿ»

(គ.និងស.29:43)។

រៅរពលរយើងបានយល់ទាំងសសុងពីរ�តុផល

ថែលសពះរយស៊ូវបានកាលាយជាបុសតាបរង្កើតថត�ួយ

គត់ននសពះវ�បិតារនាះរសច្្ីជំរនឿ�បស់រយើង

រលើសពះសគីស្នឹងរ្ើនរ�ើង។ថអលរឌើ�ឌីែត

សគីស្ដូ�វឺសិននន្ ូ�៉ុ�ននពួ្សាវ្ែប់ពី�នា្់

បានម្នសបសាសន៍ថា«រសច្្ីជំរនឿរលើ

សពះរយស៊ូវសគីស្គឺជាកា�រជឿស៊ប់និងកា�បញ្ជា្់ពី

(1)ឋានៈ�បស់សទង់្ ្ននុងនា�ជាបុសតាបរង្កើតថត�ួយ

គត់�បស់សពះ(2)ែងាវាយ្ួនែ៏គាមនទីបញ្ចប់�បស់

សទង់និង(3)កា��ស់រ�ើងវិញែ៏ពិតសបា្ែ�បស់

សទង់»។ 2ពួ្ពយាកា�ីស�័យទំរនើបបានថែ្លង

ទីបនាទាល់ថា៖«[សពះរយស៊ូវសគីស្]គឺជា...

បុសតាបរង្កើតថត�ួយគត់ខាងសាច់្�ជាសពះអង្គ

រសបាសរោះននពិភពរោ្»។ 3

�ក្សង់ដចញព្បី្ព្ទះគម្បីរ
យ៉ូហាន3:16,រគាលលទ្ិនិងរសច្្ីសញ្ញា

20:21–24,�៉ូរស5:6–9

កំណត់ចំណាំ
 1.សូ�រ�ើលពគាលការណ៍ោំងឡាយននដំណឃឹងល្អ(ឆ្នាំ2009)

ទំព័�52–53។
 2.D.Todd Christofferson«Building Faith in 

Christ»Liahonaថខ្ញ្ញាឆ្នាំ2012ទំព័�13។
 3.«The Living Christ: The Testimony of the 

Apostles»Liahona ថខរ�សាឆ្នាំ2000ទំព័�2–3។

សូមសិកសាឯកសារពនរះពហើយដសវងរកពដើម្ីបានដឃឹងនូវអវីដដលគ�ូវដចកោយគបកបពោយការអ្ិសាឋាន។ព�ើការយល់ដឃឹងេីឆាក
ជីវិ�និងពបសកកមមេរបស់គេរះអង្គសពហង្ររះនឃឹងេគងឃឹងដល់ពសចក្ីជំពនឿរបស់អ្នកពលើគេង់ពហើយគបោនេរដល់ជនដដលពមើលដថ
រាមរយៈការបពគងៀនរាម្ ្ទរះពោយរពបៀបណា?ចំពពារះេ័�៌មានបដន្ថមសូមចូលពៅreliefsociety.lds.org។

�ក្សង់ដចញព្បី្បវត្តិសា្ស្តរបស់ដយើង
យៅ្រ្នុងក្រះ្េ្រីរសញ្ញា្ ្មរីយេើងបាៃអាៃ្ រី

េំយណើរយរឿងរបស់កស្រីទាំងមៃយ្មរះៃរិង្ុំសារល់

យ្មរះខេលបាៃេៃុវត្យសច្រដែរីែំយៃឿយលើក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទ

បាៃយរៀៃយហើេបាៃរស់យៅតាេរោរបយកងៀៃរបស់កទង់

យហើេបាៃខ្្ងទរីបនាទាល់្ រីរោរបយកេើេ្្នូតយហតុៃរិង

ភា្េសាចារ្យរបស់កទង់។កស្រីទាំងយៃរះបាៃរោលាេជា្ ួ្រ

សរិសសេេ៏្ ំរូៃរិងជាសា្រសេរីេ៏្រិយសសយៅ្រ្នុង្ររិចចេរោរនៃ

យសច្រដែរីសយហគ្ររះ។

ឧទាហរណ៍ម៉ាថាបាៃខ្្ងទរីបនាទាល់េ៏រឹងមំ្ រី

យទវភា្របស់ក្រះេងរេសយហគ្ររះយៅយ្លគ្ត់បាៃៃរិយេ

យៅរោៃ់កទង់ថា«ែ្នុំមចាស់យែឿយហើេថាកទង់ជាក្រះក្រីស្ទ

្វឺជាក្រះរាែបុកតានៃក្រះខេលកតូវយងេ្រ្រ្នុងយលា្ររិេ

ខេៃ»(េ៉ូហាៃ11:27)។

្ួ្រេ្្រសា្រសេរីនៃយទវភា្របស់ក្រះេងរេសយហគ្ររះ

េុៃយ្បង្ស់េួេចំៃួៃមៃមតារបស់កទង់ម៉ារាៃរិង

បងប្នូៃែរីេូៃេួេរបស់គ្ត់យេលរីសាបរិត។េរិៃ

េូរប៉ុនាមៃបនាទាប់្ រីយទវតរោក្រីខេ៉លបាៃយៅែួបៃឹង

ម៉ារានាងបាៃយៅែួបៃឹងយេលរីសាបរិត។រំយ្ចខេល

យេលរីសាបរិតបាៃឮោ្រ្យែំរាបសួររបស់ម៉ារាភាលាេគ្ត់

«បាៃយ្ញជាក្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ»(លូរោ1:41)

យហើេបាៃខ្្ងទរីបនាទាល់ថាម៉ារាៃឹងរោលាេយៅជាមតា

នៃក្រះរាែបុកតានៃក្រះ។

ដសចក្បី�ំដនឿបករុមបេរួសារ
ការសដហគ្គារះ

សារលិខិតការ្រដបងៀនសរួរសរុខទរុក្ខ

ពនរះជាដ្្នកជា្ ំរូមួយអំេីសារលិខិ�បពគងៀនរាម្ ្ទរះ
ឆលែញរះបញ្ចាំងេីេិដ្ឋភាេននពបសកកមមេរបស់គេរះអង្គសពហង្ររះ។

ដតើខ្ញំអាចដធ្វើអ្វបីខ្ទះ?

1.យហតុេ្រីបាៃជារោរេល់េឹង្ រីតួនាទរីរបស់

ក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទមៃសារបៈសំខាៃ់ចំយោរះែ្នុំ?

កុុំ ពា
ល
់ ខ្ញុំ 
យោ

េ
េ
រិយៃ
ើវ៉
ធរិ្រ

យ�
ើត
ទទ

ួល
បា
ៃស

រិទ្ធរិេ
ៃុញ្

ញាតជា
្្នូវ
រោ
រ្
រីសា

រេ
ៃ្ទរីរ
វិច
រិកត
ស
រិល
្បៈយ
ៅ
សា

្រល
វិទ
យាល

័េ
ក្

រិ្រហា
ំេ
៉ង់
។

2.យតើយសច្រដែរីែំយៃឿរបស់យេើងអាចយ្រើៃយឡើងយោេរយបៀ

បណាយៅយ្លយេើងរ្រសាយសច្រដែរីសញ្ញារបស់យេើង

យនារះ?
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ពី�។រ�តុកា�ណ៍�ួយចំនួន្ ្ននុងចំរោ�រ�តុកា�ណ៍

ទាំងរនាះ�ួ�ម្ន៖

•កា�្ ្ត់សាសនាែ៏្ ំជាកា�ែ្យ្នូវរសច្្ី

ពិត(សូ�រ�ើលថែសសា�ដូនីចទី22:1–3,

្ី�៉ូរែទី24:3–4)។

•កា�សាដា�រ�ើងវិញននែំណឹងល្អនិងបពវជិតភាព

�ួ�ទំាងកា��្ែល់ននសពះគ�ី្����នផង

ថែ�(សូ�រ�ើលរអសាយ29:4–18,្ិច្ចកា�

3:19–21)។

•ែំណឹងល្អនឹងសតូវបានសបកាសរៅជុំវិញ

ពិភពរោ្(សូ�រ�ើលម្ោថាយ24:14)។

• សគាននស្ងាគា�អំរពើទុច្ច�ិតនិងរសគាះ្ �មេជាតិ

(សូ�រ�ើលម្ោថាយ24:6–7,្ី�៉ូរែទី2

3:1–7)។

•«កា�អសាចា�្យរៅរលើរ��រ�ើយរៅរលើ

ថផនែី»(យ៉ូថអល2:30,សូ�រ�ើលផងថែ�

ម្ោថាយ24:29–30,គ.និងស.29:14–16,

49:23)។

រាល់្ិច្ចកា�ថែលរយើងរ វ្ើរៅ្ ្ននុងសាសនាចស្—

ែូចជា្ិច្ចកា�ផ្សពវផសាយសាសនា្ិច្ចកា�

ពង្សសបវតិ្និងសពះវិហា�ប�ិសុទ្កា�បរសងៀន

ែំណឹងល្អកា��ស់រៅ្ ្ននុងជីវិតែូចជាសពះសគីស្—

រ�ៀបចំរយើងនិង�នុស្សែនទរទៀតសសម្ប់ជីវិតែ៏រៅ

អស់្ ល្ជានិច្ចនិងសសម្ប់កា�យង�្ជារលើ្ 

ទីពី��បស់សពះអម្ចាស់។ 1

កា�យង�្រលើ្ ែំបូង�បស់សទង់—ជីវិត�ថ�ង

សាលាប់�បស់សទង់—ម្ន�នុស្សតិចតួចោស់

ថែលបានរ�ើញ។រៅរពលសទង់សតលប់�្វិញ

«រោយសពះរចសាដានិងសិ�ីល្អែ៏្ ំ»រនាះ�នុស្ស

រោ្ទំាងអស់នឹងបានរ�ើញរ�តុកា�ណ៍រនាះ

(គ.និងស.29:11)។កា�យង�្ជារលើ្ ទីពី�

នឹងគូសចំោំនូវកា�ចាប់រផ្ើ�ននស�ស្សវត្សជា

រពលថែលសពះអង្គសរ្ងាគាះនឹង«សិ្តរៅ្ ្ននុងរសច្ី្

សុច�ិតជា�ួយ�នុស្សរោ្រៅរលើថផនែីអស់�ួយ

ោន់ឆ្នាំ»(គ.និងស.29:11)។

សពះគ�្ី�បានរ�ៀបរាប់ពីរ�តុកា�ណ៍ជារសចើន

ថែលនឹងរ្ើតម្នរ�ើងពី�ុនកា�យង�្ជារលើ្ទី

ក្រះេមចាស់ៃឹងយងកតឡប់េ្រខ្ៃេរីវិញ្រ្នុងសរិរីល្

អ្បីដ�លដ�ើងដ�ឿ

រទាះបីជារយើងអាចរ�ើលរ�ើញពីសញ្ញា

ទំាងឡាយថាកា�យង�្ជារលើ្ ទីពី��បស់សទង់

ជិតចូល�្ែល់្ ្ី្៏គាមនន�ោែឹងពីរពលរវោ

ពិតសបា្ែថែលសពះអម្ចាស់នឹងយងសតលប់�្វិញ

ថែ�៖«រម្ោងនិងនែងៃរនាះរនាះគាមនន�ោែឹងរ�ើយ

សូ�្ីថតពួ្រទវតារៅរលើសាថានសួគ៌ផងថែ�រ�ើយ

ពួ្រគនឹងពំុែឹងរ�ើយ��ូតែល់សទង់យង�្»

(គ.និងស.49:7)។

�នុស្ស�ួយចំនួននឹងពំុបានរ�ៀបចំខ្លលួនសសម្ប់កា�

យងសតលប់�្វិញ�បស់សពះអង្គសរ្ងាគាះរ�ើយ។

វានឹងកាលាយជាសគា�ួយគួ�ឲ្យភ័យខាលាចសសម្ប់ពួ្

ទុច្ច�ិតបុ៉ថន្វាជាសគា�ួយននរសច្ី្សុខសាន្និង

ជ័យជំនះសសម្ប់ពួ្សុច�ិត។ែូរច្នះសពះគ�ី្�និង

ពួ្ពយាកា�ីរៅស�័យចុងរសកាយបានបរសងៀនរយើង

ពី�របៀប�ស់រៅរែើ�្ីរយើងអាចរ�ៀបចំខ្លលួនរៅជួបនឹង

សពះអង្គសរ្ងាគាះ�បស់រយើងរៅរពលថែលសទង់នឹង

យង�្�្ងរទៀត។សពះអម្ចាស់បានបរសងៀនថា៖

«រ�ើយរៅនែងៃរនាះ្្ននុងកាលថែលរយើងនឹង

យង�្រោយនូវសិ�ីល្អ�បស់រយើងរនាះោ្្យ

រសបៀបសបែូចនឹងសតូវបានសរស�ចថែលរយើងបាន

ម្នបន្ដូលពីសសីសព�មេចា�ីែប់នា្់។

«ត្ិតពួ្អ្ន្ោថែលម្នសបាជាញារ�ើយបាន

ទទួលរសច្្ីពិតរ�ើយបានទទួលយ្សពះវិញ្ញាណ

ប�ិសុទ្ទុ្ជាអ្ន្ថណនាំ�បស់ខ្លលួនរ�ើយថែលពុំសតូវ

បានរគបរញ្ឆោតរយើងសបាប់អ្ន្ជាសបា្ែថាពួ្រគ

នឹងពុំសតូវកាប់របាះរចាលរៅ្ ្ននុងរភ្លើងរ�ើយប៉ុថន្

នឹង្ ន់រៅនែងៃរនាះ»(គ.និងស.45:56–57,សូ�

រ�ើលផងថែ�ម្ោថាយ25:1–13)។◼

សកមប់្ ័ត៌មៃបខៃ្ថេសូេយេើលលូរោ21,យ្កតុស23,យគ្លលទ្ធរិ
ៃរិងយសច្រដែរីសញ្ញា45:16–52,88:87–107,133:17–56។

កំណត់ចំណាំ
 1.ឧទា��ណ៍សូ�រ�ើលរែវីឌរអថបែោ«The Hearts 

of the Children Shall Turn»Liahonaថខ
វិច្ិកាឆ្នាំ2011ទំព័�24និងថនលអិលអាន់រឌើ�សិន
«Preparing the World for the Second 
Coming»Liahonaថខឧសភាឆ្នាំ2011ទំព័�49។
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«យេើងសូេខ្្ងទរីបនាទាល់ថា[ក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទ]ៃឹងយងកតលប់េ្រ
ខ្ៃេរីយៅន្ងៃណាេួេ។‹យនារះសរិរីល្នៃក្រះយេហូវ៉ៃឹងសខេដែងេ្រ
ក្ប់េៃុសសេទាំងឡាេៃឹងបាៃយេើញក្េគ្នា›(យេសាេ40:5)។
កទង់ៃឹងយធ្ើជាយសដែចយលើេស់ទាំងយស្ចយហើេក្ងជាក្រះេមចាស់យលើេស់
ទាំងក្រះេមចាស់យហើេក្ប់្រ្បលែងរេង់ៃឹងឱៃចុរះយហើេក្ប់េណាដាតៃឹង
ខ្្ងោ្រ្យថាវាេបងរេំយៅចំយោរះកទង់។យេើងមនា្រ់ៗៃឹង�រទទួលរោររោត់
យសច្រដែរី្ រីកទង់កសបតាេ្ររិចចេរោររបស់យេើងៃរិងបំណងកបាថានា្រ្នុងេួងចរិត្
របស់យេើង»។

«The Living Christ: The Testimony of the Apostles»Liahona
ដខដមសាឆ្នាំ2000ទំព័រ3។
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េីមុន រោ� យាង មក ជា នលើក ទី 
េី� នឹង នកើត មាន រោ� �ញ្ជួយ ដី 
ខ្យល់េ្យញះ និង េ្យញះនភលៀង ែ្គ� និង 
�ន្ទះ ន�ើយ �លក ែមុពទ នឹង មាន 
កម្ពែ់ ខ្ពែ់ « �ួែ ណា �ួែ 
ណី » ( ែូម នមើល គ. និង ែ. 
88:89–90 ) ។

« ពេះអាទិត្យ នឹង សពប នៅ ជា ងងឹត ន�ើយ ពេះច័ន្ទ 
នឹង នៅ ជា ឈាម មុន សដល ន្ងៃ ធុំ គួ� សែ្ង ខាលាច 
�បែ់ ពេះនយ�ូវ៉ បាន មក ដល់ » ( យ៉ូសអល 
2:31 ) ។

ពេះអង្គ ែន្គ្រះ នឹង យាង ពតលប់ មក វិញ ក្ញង ែិ�ី 
ល្អ ៖ « ែិ�ីល្អ នន វត្តមាន �បែ់ ពទង់ នឹង នៅ ជា ធុំ 
អស្ចា�្យ សដល ពេះអាទិត្យ នឹង ោក់ ភ័្រោរា នោយ ក្ី 
ខាមាែ » ( គ. និង ែ. 133:49 ) ។

ពេះអង្គ ែន្គ្រះ នឹង ឈ� នៅ នលើ ភ្ុំ អូលីវ 
ន�ើយ េួក យូោ នឹង ែួ� ថា « នតើ �បួែ អវី 
�្ឹង នៅ នដ អ្ក និង នៅ នជើង អ្ក ? » ពទង់ 
នឹង ន្លើយ ថា « �បួែ ទាុំងននះ គឺជា �បួែ សដល 
នយើង ពតូវ �បួែ នៅ ក្ញង ែ្ទះ �បែ់ មិត្ត ែុំឡាញ់ 
នយើង ។ . . . នយើង ជា ពេះនយែមូវ សដល 
ពតូវ នគ ឆ្កាង » ។ ( ែូម នមើល គ. និង ែ. 
45:48–52 ) ។

េួក ែុច�ិត នឹង បាន �ែ់ ន�ើង 
វិញ ន�ើយ ោុំនៅ ជួប នឹង 
ពេះអង្គ ែន្គ្រះ នៅ នលើ េេក 
(ែូ ម នមើល  គ. និង ែ. 
88:95–97) ។
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្រ្នុងនា�ជាឪពុ្ម្ដាយថែលម្ន្ ូនសបុសបួន

នា្់សាវា�ីខ្នុំនិងខ្នុំថតងថសវង�្នូវវិ្ីរែើ�្ីជួយ

្ូន�បស់រយើងឲ្យទទួលអា��មេណ៍ពីសពះវិញ្ញាណ

ប�ិសុទ្រ�ើយទទួលបានទីបនាទាល់�ួយ។រយើង

ម្នបទពិរសា្ន៍ែ៏សំខាន់�ួយរៅ្ ្ននុងកា�

យល់ែឹងតា��របៀបចថ�្ល្�ួយ។ខ្នុំបានឈ�រៅ

្្ននុងហាង�ួយរពលកា�បំផុសគំនិតរនាះបានរ្ើត

ម្នរ�ើង។

ចំោត់ថានា្់�បស់្ ូនសបុសច្ង�បស់រយើង្្ននុង

�ុខវិជាជាសង្គ�វិទយារៅឯសាោម្នកា�ធាលា្់ចុះយោង

ខាលាំង។រយើងបាននិយយជា�ួយនឹងគាត់ពីបញ្ហា

រនះរោយរលើ្ទឹ្ចិត្គាត់ឲ្យខិតខំសិ្សាបថន្�

រទៀតប៉ុថន្រៅថតគាមនភាពសបរសើ�រ�ើង។រយើង

បានអ្ិសាឋានរែើ�្ីម្នគំនិតជួយែល់គាត់។ម្ន

នែងៃ�ួយរៅ្ ្ននុងបោណគា�ខ្នុំម្ននូវអា��មេណ៍ជំ�ុញ

�ួយែ៏ខាលាំងឲ្យទិញរសៀវរៅ�ួយ្ បាល្ ្ននុងចំរោ�

រសៀវរៅ�ួយពំនូ្ថែលបានោ្់ល្់។

រសៀវរៅនិយយពី�របៀបថែលរយើងម្នា្់ៗម្ន

�របៀបរ�ៀនសូសតខុសៗគានា។ម្ន�នុស្សជារសចើន

ជាអ្ន្រ�ៀនតា��យៈច្្នុវិញ្ញាណគឺម្នន័យថា

ពួ្រគរ�ៀនបានល្អបំផុតតា��យៈអវីថែលបាន

ពួ្រគរ�ើញ។ជារ�ឿយៗពួ្អ្ន្រ�ៀនទាំងរនះ

សសឡាញ់គំនូ�និងកា�អាន។ម្ន�នុស្សខ្លះរទៀត

រ�ៀនបានល្អបំផុតតា��យៈអវីថែលពួ្រគសាតាប់ឮ។

ពួ្រគយល់ព័ត៌ម្នយោងម្នសបសិទ្ភាពបំផុត

រៅរពលពួ្រគបានសាដាប់ឮវា។ជារ�ឿយៗ�នុស្ស

ទាំងរនះសសឡាញ់ត្ន្ី។សបរភទចុងរសកាយរនាះ

គឺអ្្ន រ�ៀន�ួយចំនួនរ�ៀនបានល្អបំផុតតា��យៈកា�រ វ្ើ

ចលនា។ពួ្រគរ�ៀនបានល្អបំផុតរពលម្នចលនា

ដេហដ្ឋាននិងបករុមបេរួសាររ្រស់ដ�ើង

រោរែួេ្រុមរឲ្យសារល់ក្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
ដដ្�ដមរីលបីដបោន្រូយា៉ាក

នយើង អាច នពបើ �នបៀប ខុែ ៗ គ្នា សដល ពេះវិញ្ញាណ ប�ិែុទ្ធ ទុំោក់ទុំនង នដើម្ី ជួយ កូននៅ �បែ់ នយើង ឲ្យ អភិវឌ្ឍ ទីបោទាល់ ។

ឬស្�មេភាព។រពលខ្លះពួ្អ្ន្រ�ៀនទាំងរនះម្ន

កា�លំបា្រៅឯសាោរពលសគូបរសងៀនសបាប់ឲ្យ

ពួ្រគអង្គនុយរសងៃៀ�រនាះ។ពួ្រគរ�ៀនបានល្អបំផុត

រពលពួ្រគរ្វើចលនា។

រនាះជាចរ�្លើយ!សបា្ែោស់្ូនសបុស�បស់

រយើងពិតជាអ្ន្រ�ៀនរោយកា�សាដាប់—គាត់ចូល

ចិត្ត្ន្ីនិងកា�និយយគានា!រយើងបាន�្រ�ើញ

ថាជារ�ឿយៗគាត់សតូវបានែ្រចញពីស្�មេភាព

រផ្សងរទៀតរៅ្ ្ននុងថានា្់សង្គ�វិទយារ�ើយបនាទាប់

�្សតូវសគូបរសងៀនសបាប់រៅអានឯ្សា�រៅផ្ះ។

គាត់ម្នកា�លំបា្រោយសា�គាត់បានឮពីកា�

ពិភា្សា្ ្ននុងថានា្់។រៅរពលរៅរយើងយល់ពីបញ្ហា
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រនះរយើងបានរលើ្ទឹ្ចិត្គាត់ឲ្យអានឯ្សា�

�បស់គាត់ឮៗ�ួចរ�ើយពិភា្សាវាជា�ួយនឹង

រយើង។ពិន្នុ�បស់គាត់បានម្នភាពសបរសើ�រ�ើង

វិញ។

ការចាត់ដចង្រទពិដសា្ន៍ខាងវិញ្ញាណ

ប៉ុថន្កា�យល់ែឹង�បស់រយើងពី�របៀបននកា�

រ�ៀនសូសត�ិនបញ្ចប់សតឹ�រនះរ�ើយ។រយើងបាន

ែឹងថារៅរពលរយើងសិ្សាបញ្ហារនះកាន់ថតរសចើន

រ�ើយសរង្កតរ�ើល្ ូនរៅ�បស់រយើងរ�ើញថា

ជារ�ឿយៗសពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្បរសងៀន្ ូនរៅ�បស់

រយើងតា��របៀបថែលពួ្រគរ�ៀនបានល្អបំផុត។

ពយាកា�ីយ៉ូថសបសមេ៊៊ី្បានបរសងៀនថាសពះវិញ្ញាណ

ម្នបន្ដូល�្កាន់រយើងតា�ភាសា�បស់រយើងនិង

តា��របៀបថែលរយើងអាចយល់។សពះវិញ្ញាណ

ប�ិសុទ្សស�បសស�ួលភាសា�បស់សទង់រែើ�្ីឲ្យ

�នុស្សទាំងអស់អាចយល់សូ�្ីថត្ ុម្�តូច។

«សពះវ�បិតាសួគ៌�បស់រយើងថតងម្នរពលរវោ

សសម្ប់រយើងជានិច្ច។សទង់សស�បសស�ួលរៅនឹង

្ស�ិតននកា�យល់ែឹង�បស់រយើង។‹សបសិនរបើ

សទង់យង�្ជួបនឹង្ ុម្�តូចម្នា្់រនាះសទង់នឹង

សស�បសស�ួលខ្លលួនរៅនឹងភាសានិងស�ត្ភាពនន

្ុម្�តូច›(យ៉ូថសបសមេ៊៊ី្រៅ្ ្ននុងHistory of 
the Church,3:392)»។ 1

កា�ែឹងថាសពះវិញ្ញាណសស�បសស�ួលទំនា្់

ទំនង�បស់សទង់នឹងកា�យល់ែឹង�បស់រយើងអាច

រលើ្ទឹ្ចិត្ែល់ឪពុ្ម្ដាយឲ្យបរង្កើតនូវឱកាស

នានាសសម្ប់្ ូនរៅ�បស់ពួ្រគរែើ�្ីសាដាប់កា�

បរសងៀនពីសពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្តា��របៀបថែលពួ្រគ

នឹងយល់បានល្អបំផុត។«ឯ្ ូនរៅទាំងប៉ុនាមន

�បស់ឯងនឹងរ្វើជាសិស្ស�បស់សពះរយ�ូវា៉រ�ើយវា

រាល់គានានឹងម្នសន្ិសុខជាប�ិបូ�ណ៍»(រអសាយ

54:13)។

ែូចខ្នុំបានរលើ្រ�ើងរ�ើយថាវិ្ីសាសស្ននកា�

រ�ៀនសូសតែ៏ច�្ង�បស់្ ូនសបុសច្ងបង្អស់�បស់

រយើងគឺតា��យៈកា�សាដាប់ឮ។គាត់និង្ ូនសបុស

ទីបី�បស់រយើងចូលចិត្ត្ន្ីែូចគានាែូរច្នះជារ�ឿយៗ

រយើងបានចា្់ចរស�ៀងែ៏ពីររាះននស្ុ�ចរស�ៀង

ររាងឧរបាសែ���ននិងត្ន្ីបុរាណរៅ្ ្ននុងផ្ះ

�បស់រយើងផងថែ�។ពួ្រគបានទទួលអា��មេណ៍ពី

សពះវិញ្ញាណរៅ្ ្ននុងប�ិយកាសថបបរនះ។រយើង

្៏ម្នកា�ពិភា្សាែ៏ស្�មេជារសចើនផងថែ�ស្ីពី

ែំណឹងល្អរ�ើយ្ ិច្ចកា�រនះបានជួយពួ្រគឲ្យរ�ៀន

ពីរសច្្ីពិតថែលសតូវបានពសងឹងរោយសពះវិញ្ញាណ

រៅរពលពួ្រគសាតាប់នូវរ�ឿងទាំងរនាះ។

្ូនសបុសម្នា្់រទៀតគឺជាអ្ន្រ�ៀន

រោយច្្នុវិញ្ញាណ។គាត់ចូលចិត្អានរ�ើយនឹង

ទទួលអា��មេណ៍ពីសពះវិញ្ញាណបានល្អបំផុតរៅ

រពលអានសពះគ�្ី�ឬរសៀវរៅថែលទា្់ទងនឹង

ែំណឹងល្អ។រយើងបានផ្ល់រសៀវរៅជារសចើនឲ្យគាត់

អានរែើ�្ីជួយគាត់ឲ្យទទួលអា��មេណ៍ពីសពះវិញ្ញាណ

រ�ើយទទួលបានទីបនាទាល់។រយើង្ ៏បានោ្់

�ូបភាពននែំណឹងល្អនិងោ្្យរសាលា្រៅតា�ជញ្ជាំង

ផ្ះ�បស់រយើងរែើ�្ីផ្ះ�បស់រយើងផ្ល់កា�រ�ៀនសូសត

តា��យៈច្្នុវិញ្ញាណឲ្យបានរសចើន។

្ូនសបុសទីពី��បស់រយើងគឺជាអ្ន្រ�ៀនតា��យៈ

ច្្នុវិញ្ញាណនិងកា�រ្វើចលនា។គាត់ជារ្មេងសបុស

ថែលស្�មេរ�ើយសបបាយបំផុត្ ្ននុងកា�ជិះ្ ង់

រ�ើងភ្នំឬកា�រ�ើងភ្នំជា�ួយនឹងឪពុ្�បស់គាត់។

រយើងបាន�្រ�ើញថាគាត់ទទួលបានអា��មេណ៍ពី

សពះវិញ្ញាណបានល្អបំផុតរៅរពលគាត់រៅខាង

រស្ផ្ះរ�ើយរ្វើចលនា។រយើងម្នកា�របាះជំ�ំជា

សគួសា�ជារសចើនជាទី្ថន្លងថែលរយើងបាននិយយ

ពីសពះរយស៊ូវសគីស្កា�បង្កបរង្កើតនិងថផនកា�

ននរសច្្ីសរ្ងាគាះ។្ូនសបុសទីពី��បស់រយើង

បានទទួលសា�លិខិតទាំងរនះតា��របៀប�ួយែ៏

អសាចា�្យរៅរពលគាត់ចូល�ួ�ចំថណ្្ ្ននុងស្�មេភាព

ទាំងរនះ។

សាវា�ីខ្នុំនិងខ្នុំ្៏បាន�្រ�ើញផងថែ�ថាកា�

រ�ៀនតា��យៈកា�រ្វើចលនាអាចរ្ើតរ�ើងរពលរ្វើ

កា�បរស�ើ។ែូរច្នះរយើងបានរ្វើស្�មេភាពបរស�ើ

ជារសចើនជា�ួយនឹង្ ូនរៅ�បស់រយើងរែើ�្ីពួ្រគ

អាចរ�ើលរ�ើញសាដាប់រ�ើយចូល�ួ�។្ិច្ចកា�

រនះបានបរង្កើតប�ិយកាសែ៏ល្អ�ួយថែល្ ូនសបុស

ទាំងអស់�បស់រយើងអាចរ�ៀនរ�រ�ៀនពីរសច្្ី

សប្នុ�សនិងកា�បរស�ើែូចជាសពះសគីស្រ�ើយជា

ពិរសសគរសម្ងទាំងរនះបានែ្់ជាប់នឹង្ ូនសបុស

ទីពី��បស់រយើង។

ការសាដា្រ់និងការ�ល់�ឹង

រយើង្ ៏បានរ�ៀនផងថែ�ថា�នុស្សទូរៅ«សាដាប់»

សពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្តា��របៀបរផ្សងៗពីគានា។ខ្នុំ្ ពុំង

បរសងៀនរ�រ�ៀនថាន្ា ់សាោនែងៃអាទិត្យ�ួយរៅពួ្អ្្ន 

ផ្លាស់ថសបចិត្រជឿែមេីៗ រ�ើយខ្នុំបានសួ�សំណួ�ថា«រតើ

អ្្ន រាល់គានាទទួលអា��មេណ៍ពីសពះវិញ្ញាណរោយ�របៀប

ោ?»ចរ�្លើយ�បស់ពួ្រគគឺម្នសា�ៈសំខាន់

ោស់។ម្នម្ន្ា ់បាននិយយថា«ខ្នុំទទួល

អា��មេណ៍នូវភាពចបាស់ោស់្ ្ននុងគំនិត�បស់ខ្នុំ»។

ម្នម្ន្ា ់រទៀតនិយយថា«ខ្នុំម្នអា��មេណ៍្ ្់

រ ដ្ារៅ្ ្ននុងចិត្»ខណៈថែលម្ន្ា ់រផ្សងរទៀតបាន

ថច្ចាយថា«ខ្នុំម្នអា��មេណ៍នូវរសច្ី្សុខសាន្

យោងសជាលរសរៅ»។ម្នសសី្ម្ន្ា ់ថែលបានកាលាយជា

សម្ជិ្ពី�បីថខបាននិយយថា«ខ្នុំម្នអា��មេណ៍

សពឺរពញទំាងខ្លលួន!»រ�ើយម្នអ្្ន រផ្សងពី�បីនា្់

រទៀតបានរលើ្ រ�ើងថា�្ងម្កាលពួ្រគបាន«ឮ»

សំរ�ង�ួយនិយយ�្កាន់ពួ្រគឬថាម្នគំនិត

ែមេីៗ បានរ ើ្តម្នចំរោះពួ្រគ។

ថអលរឌើលោល្លិនរអ្អូ្្្ននុង្ ូ�៉ុ�ននពួ្

សាវ្ែប់ពី�នា្់បានបរសងៀនថា៖«្្ននុងទស�ង់

សសរែៀងគានាវិវ�ណៈឬកា�បំផុសគំនិតរ្ើតរ�ើង

តា��យៈោ្្យស�្ីឬគំនិតថែលបានទា្់ទង

រៅចិត្(សូ�រ�ើលរអណុស1:10,គ.និងស.

8:2–3)រោយកា�បំភ្លឺភាលា�ៗ
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12 លរីអាហូណា

(សូ�រ�ើលគ.និងស.6:14–15)រោយអា��មេណ៍

វិជជម្នឬអវិជជម្នចំរោះទរងវើឬសូ�្ីថតរោយ

កា�សថ�្ងែ៏បំផុសគំនិតែូចជា្ ្ននុងកា�សថ�្ង

សិល្ៈ្្ី។...‹កា�បំផុសគំនិតរ្ើតរ�ើងជា

អា��មេណ៍រសចើនជាងជាសំរ�ង›»។ 2

វាចបាស់ោស់ថារយើងម្នា្់ៗអាចសាដាប់ឮ

រ�ើយទទួលអា��មេណ៍ពីទំនា្់ទំនងននសពះវិញ្ញាណ

ប�ិសុទ្តា��របៀបរផ្សងៗគានា។រយើងគូ�ថតរ្វើឲ្យ

រសចើនរលើសពីកា�ថែលសគាន់ថតបរសងៀន្ ូនរៅថា

ពួ្រគនឹងម្នអា��មេណ៍្ ្់រ្ដា�ួយរោយសា�ពួ្

រគពុំធាលាប់ម្នបទពិរសា្ន៍ពីអា��មេណ៍រនាះពួ្រគ

អាចទទួលកា�បំផុសគំនិតតា��របៀបរផ្សងៗគានា។

ថអលរឌើ�រជអ៊៊ីថជនសិនជាអតីតគណៈសបធាន

ពួ្ចិតសិបនា្់បានរ�ៀបរាប់ែំរណើ�រ�ឿងរនះពី

សម្ជិ្ម្នា្់្ ្ននុង្ ូ�៉ុ�ននពួ្សាវ្ែប់ពី�នា្់ថែល

្ំពុងរ្វើទស្សន្ិច្ចរៅរបស្្�មេ�ួយ។រៅចរនាលាះ

សន្និសីទ�្សដូនសាវ្�ូបរនះបានងា្រៅសម្ជិ្

ននពួ្ចិតសិបនា្់ម្នា្់ថែលបាននិយយរៅ

សន្និសីទពី�ុនរ�ើយបាននិយយថា«ខ្នុំគិតថា

អ្ន្បានផ្ល់នូវគំនិត�ួយែល់ពួ្អ្ន្ផ្សពវផសាយ

សាសនាថែលបរង្កើតបញ្ហាកាន់ថតរសចើនរលើសពី

អវីថែលរោ្អាចរោះសសាយបានរៅរទៀត។

រៅរពលខ្នុំបានរ្វើែំរណើ�ទូទាំងសាសនាចស្

រនះខ្នុំបាន�្រ�ើញ�នុស្ស�ួយចំនួនថែលម្ន

បទពិរសា្ន៍ននភាពខមេលួលខាមញ់្ ្ននុងរែើ�សទូង។ជា

កា�ពិតោស់ខ្នុំធាលាប់ម្ន�នុស្សជារសចើនបានសបាប់

ខ្នុំថាពួ្រគម្នអា��មេណ៍ខ្ចិត្រោយសា�ពួ្រគ

ពុំធាលាប់ម្នបទពិរសា្ន៍ពីអា��មេណ៍រនាះរទាះជា

ពួ្រគបានអ្ិសាឋានឬបានត�អាហា��យៈរពលថវង

យោងោ្ ្ី»។ថអលរឌើ�ថជនសិនបានបន្រទៀត

ថា៖«អស់�យៈរពលជារសចើនឆ្នាំខ្នុំបានពយាយ�

រ�ៀនពី�របៀបរផ្សងគានាថែលសពះវិញ្ញាណននសពះអម្ចាស់

រ្វើកា�។សបា្ែោស់សពះម្នបន្ដូលពីសាថានសួគ៌

ពិតថ�នប៉ុថន្សទង់សថ�្ងបញ្ជា្់ឬផ្ល់កា�ថណនាំ

តា��របៀបរផ្សងៗគានា»។ 3វាជាកា�សំខាន់ោស់

រែើ�្ីបរសងៀនែល់្ ូនរៅរយើងថាពួ្រគសតូវរ�ៀន

សាដាប់សពះវិញ្ញាណតា��របៀបថែលសទង់ម្នបន្ដូល

រៅកាន់ពួ្រគ។

រៅរពលរយើងបរសងៀន្ ូនរៅ�បស់រយើងរយើង

ថច្ចាយពីរគាលកា�ណ៍ននរសច្្ីជំរនឿកា�ថសបចិត្

បុណ្យសជ�ុជទឹ្និងអំរោយទានននសពះវិញ្ញាណ

ប�ិសុទ្។កា�បរសងៀនពួ្រគឲ្យសាដាប់រ�ើយយល់

ពីកា�បំផុសគំនិតថែលរ្ើតម្នចំរោះពួ្រគគឺ

ជារ�ឿងសំខាន់ចំរោះកា�អភិវឌ្ឍខាងវិញ្ញាណ�បស់

ពួ្រគ។សបធាន�្គ�ែុនប៊៊ី�ុិងគ្លី(1910–2008)

បានសបឹ្សារយើងថា«[្ូនរៅ�បស់អ្ន្]នឹង

សតូវកា�្ ម្លាំងនិងរសច្្ីជំរនឿទាំងអស់ថែលអាច

ផ្ល់ឲ្យពួ្រគខណៈពួ្រគរៅថ្្�អ្ន្រៅរ�ើយ។

រ�ើយពួ្រគ្ ៏នឹងសតូវកា�នូវ្ ម្លាំងែ៏្ ំ�ួយថែល

រ្ើតរចញពីអំោចែ៏ខ្ស់ផងថែ�»។ 4

កា�ទទួលកា�ថណនាំនិងកា�ែឹ្នាំពីសពះវ�បិតា

សួគ៌�បស់រយើងតា��យៈសពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្គឺជា

ព�ជ័យ�ួយែ៏អសាចា�្យរៅ្ ្ននុងជីវិត�បស់រយើង។រៅ

រពលរយើងបរសងៀន្ ូនរៅ�បស់រយើងពី�របៀបទទួល

រ�ើយរផ្ដាតអា��មេណ៍រៅនឹងកា�បំផុសគំនិតនិង

កា�ថណនាំទាំងរនះរនាះពួ្រគនឹងម្នលទ្ភាព

ទទួលបានទីបនាទាល់ផ្ទាល់ខ្លលួនថែលនឹងផ្ល់្ ម្លាំង

ែល់ពួ្រគនារពលអនាគត។សពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្

អាចជានែគូែ៏ខាជាប់ខជលួន�បស់ពួ្រគរ�ើយពួ្រគនឹង

ម្នលទ្ភាពសាដាប់តា�សទង់កាន់ថតរសចើនរ�ើង។

្្ននុងនា�ជាឪពុ្ម្ដាយរយើងអាចជួយ្ ្ននុងែំរណើ�កា�

រនះរ�ើយជួយផ្ល់ព�ែល់្ ូនរៅ�បស់រយើង។◼

អ្នកនិេន្ធរស់ពៅរដ្ឋកាលីហវ័រញ៉ាស.រ.អា.។

កំណត់ចំណាំ
 1.រ�្សរា៉ល់ខូរស្ស«Even a Child Can Understand»

Liahonaថខវិច្ិកាឆ្នាំ2008ទំព័�32។
 2.ោល្លិនរអ្អូ្«Eight Reasons for Revelation»

Liahonaថខ្ញ្ញាឆ្នាំ2004ទំព័�8។
 3.រជអ៊៊ីថជនសិន«Have I Received an Answer 

from the Spirit?»Ensignថខរ�សាឆ្នាំ1989ទំព័�
21–22។

 4.�្គ�ែុនប៊៊ី�ុិងគ្លី«These, Our Little Ones»
Liahonaថខ្្នដូឆ្នាំ2007ទំព័�7។
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េងាវាយ្ ួនននសពះអង្គសរ្ងាគាះសពះរយស៊ូវសគីស្រ្វើ

ឲ្យកា�ថសបចិត្អាចរ្ើតរ�ើងបានរ�ើយរយើង

សគប់គានាសតូវថតថសបចិត្។

ថអលរឌើ�រសបែលីឌី�វស្ឺ�៍ននពួ្ចិតសិបនា្់

បានពន្យល់រៅ្ ្ននុងអត្បទ�ួយរៅទំព័�54–55្្ននុង

កា�រចញផសាយថខរនះថារពលខ្លះរយើងម្នកា�

ភ័យខាលាចរៅរពលអំរពើបាប�ួយែ៏្ ំតស�ូវឲ្យម្នកា�

សា�ភាពរៅប៊៊ីស្សពឬសបធានសាខា។ប៉ុថន្

«ជនទាំងឡាយោថែលបានរ្វើែំរណើ�រលើផ្លដូវនន

កា�ថសបចិត្នឹងសបាប់អ្ន្ថាពុំថ�នថតកា�រ្វើែំរណើ�

រនាះអាចរ្ើតរ�ើងថត�យាោងរនាះរទប៉ុថន្ថារៅរពល

អ្ន្បានរៅែល់ទីរនាះរ�ើយស្រ�្រ�ើល�្ខាង

រសកាយវិញរនះគឺជាអវីថែលអ្ន្នឹងបានរ�ើញ៖

«អ្នកអាចព្វើកិច្ចការពនរះបាន។ពហើយពៅពេល

អ្នកព្វើកិច្ចការពនរះអវីៗគ្ប់យ៉ាងនឃឹងបានគបពសើរ

ព�ើង។...

«កាលណាអ្នកោប់ព្្ើមកាន់ដ�ពលឿនពនារះអ្នក

នឃឹងមានអារមមេណ៍្ ូរគសាល។...

«ប៊ីស្សេរបស់អ្នកនឃឹងជួយអ្នកពៅក្នញងដំពណើរការ

ពនរះ។អ្នកនឃឹងគសឡាញ់គា�់ពហើយនឃឹងេុំពភលែចគា�់

ព�ើយ»។

ដយា្រល់ទាំងឡា�សបមា្រ់្រដបងៀន�រុវវ័�

សូ�អានជា�ួយនឹង្ ូនជំទង់�បស់អ្ន្នូវថផ្ន្

ពីកា�ថសបចិត្្ ្ននុងរសៀវរៅពដើម្ីកមាលាំងននយុវជន។

សូ�ពិភា្សាពីព�ជ័យថែលរយើងអាចទទួលបាន

តា��យៈែងាវាយ្ ួននិងពី�របៀបថែលកា�ថសបចិត្រ្វើ

ឲ្យព�ជ័យទាំងរនះអាចរ្ើតម្នរ�ើង។

អ្ន្្ ៏អាចថច្ចាយទីបនាទាល់�បស់អ្ន្ពីកា�

ថសបចិត្និងពីែងាវាយ្ ួននិងពីសា�ៈសំខាន់�បស់

រោរខកបចរិត្

ការ្រដបងៀនដ�ើម្បីកមាលាំងថន�រុវ�ន

វារៅ្ ្ននុងជីវិត�បស់អ្ន្។អ្ន្្ ៏គួ�សុំឲ្យ្ ូនជំទង់

�បស់អ្ន្ថច្ចាយពីទីបនាទាល់ខ្លលួនពួ្រគពីកា�

ថសបចិត្ជា�ួយនឹងអ្ន្ផងថែ�។រ�ើយសបសិនរបើ

ស���្យអ្ន្អាចអរញជើញ្ ូនជំទង់�បស់អ្ន្ឲ្យជួយ

ែល់ប្អដូនសបុសសសីជា�ួយនឹងស្�មេភាពថែលបាន

រ�ៀបរាប់ខាងរសកា�។

ដយា្រល់ទាំងឡា�ដ�ើម្បី្រដបងៀនកូនដៅ

រែើ�្ីបងាហាញពីអត្ន័យននកា�រែើ�រលើផ្លដូវថែល

សពះអម្ចាស់បានបញ្ជាែល់រយើងឲ្យរែើ�តា�រនាះសូ�

ពិចា�ោពីកា�រសបើឡានសសម្ប់រ្មេងរលង(ឬ

យន្រហាះ្បាោល់ឬ�រទះ)ជាឧប្�ណ៍សសម្ប់

រ�រ�ៀន។សូ�រសបើថផនទី�ួយរ�ើយសុំឲ្យ្ ូន�ុញ

ឡានពីចំណុច�ួយរៅកាន់ចំណុច�ួយរទៀតរៅ

រលើថផនទី។សូ�សួ�ថា«សបសិនរបើឡានរនាះចាប់

រផ្ើ�របើ្រចញពីផ្លដូវរតើចាំបាច់សតូវរ្វើអវី?»

សបា្ែោស់ថាឡាន�ួយរបើ្រចញពីផ្លដូវ

រនាះវាសតូវយ្�្ោ្់រៅរលើផ្លដូវសតូវវិញសូ�សួ�

ថារតើែំរណើ�កា�រនះែូចគានានឹងកា�ថសបចិត្យោង

ែូចរ�្ចរៅ។សូ�ពន្យល់ថារពលខ្លះរៅរពលរ្វើ

ែំរណើ�រៅ្ ្ននុងជីវិតរយើងសតូវផ្លាស់ប្ដូ�ទិសរៅ�បស់

រយើងរែើ�្ីរ្វើឲ្យសបា្ែថារយើងបានរែើ�រៅរលើផ្លដូវ

សតូវ។រពលខ្លះរយើងអាចរ្វើ្ ិច្ចកា�រនះរោយខ្លលួន

ឯង។បុ៉ថន្រពលខ្លះរយើងសតូវកា�ជំនួយ។ចូ�សុំឲ្យ

្ូនរៅសបាប់ពីរពលថែលពួ្រគបានជួយែល់ខ្លលួន

ឯងរពលថែលអ្ន្ែនទបានជួយែល់ពួ្រគនិងពី

�របៀបថែលសពះវ�បិតាសួគ៌និងសពះរយស៊ូវសគីស្អាច

ជួយពួ្រគ។រៅរពលអ្ន្បរសងៀនពីសបធានបទរនះ

សូ�ចងចាំថា្ុម្�ថែលម្នអាយុរសកា�សបាំបីឆ្នាំ

ពុំម្នទំនួលខុសសតូវនិងពំុសតូវកា�កា�ថសបចិត្រ�ើយ

ប៉ុថន្វារ�ឿងែ៏ម្នតន�្លសសម្ប់ពួ្រគរែើ�្ីរ�ៀនសូសត

ពីរគាលកា�ណ៍ននកា�ថសបចិត្។

សូ�ពិភា្សាចរ�្លើយពួ្រគជា�ួយនឹងពួ្រគ

រ�ើយពិភា្សាពី�របៀបថែលកា�ថសបចិត្គឺជា

អំរោយទាន�ួយពីសពះវ�បិតាសួគ៌និងសពះរយស៊ូវ

សគីស្ថែលវាអាចរ្វើឲ្យរយើងសតលប់រៅ�្សទង់�្ង

រទៀតបាន។◼រច
នា
រូប
្ត

យោ
េ
ថា

យេ
ៀេ

៉ល
រី

្រទេម្ពបីរអំពបីការដប្រចិត្ត

សុភាសរិត28:13

យេសាេ1:16–18

យេណុស1:2–8

េ៉ូសាេ4:1–3,26:30–31

អាលម៉ា34:32–33

យហយលេរិៃ12:23

ៃរីនហ្ទរី39:20–22

យគ្លលទ្ធរិៃរិងយសច្រដែរីសញ្ញា

18:10–13,58:42–43
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ព័ត៌មានសាសនាចក្រ
សូមមមើលមេហទំព័រnews.lds.orgសម្រាប់ព័ត៌រាននិងម្ពរឹត្ិការណ៍បននថែមមទៀត។

អែលឌ�ើលែិមរ័សុលបាឡឺដអ្លែងសុន្ទរ្រថាឌៅកាន់ពួ្របរិសុទ្ធឌៅទ្វីបឌែើរ៉ុប

អែ
លរឌើលអិ��័សុលបា�ឺែនន្ ូ�៉ុ�ននពួ្សាវ្ែប់ពី�នា្់

បានម្នសបសាសន៍រៅអំ�នុងរពលរ្វើកា�ចា្់ផសាយរៅកាន់

សម្ជិ្សាសនាចស្រៅ្ ្ននុងសបរទសស៊ុយថអតោោម្ោ្

ហាវាំង�ង់និងន័�រវ៉ថា្ ្ននុងយុគស�័យរនះរសច្្ីជំរនឿថែលបាន

បងាហាញរោយពួ្អ្ន្សតួសសតាយរៅទវីបរអើ�៉ុបពីរែើ�គឺតស�ូវឲ្យម្ន

របើសិនពួ្ប�ិសុទ្នែងៃចុងរសកាយចង់ឲ្យសាសនាចស្និងន�គននសពះ

�ី្លូតោស់។

«រតើសាសនាចស្ននសពះរយស៊ូវសគីស្ននពួ្ប�ិសុទ្នែងៃចុង

រសកាយនឹងកាលាយរៅជាយោងោ្្ននុង�យៈរពល20ឆ្នាំរៅ�ុខរទៀត

រោយគិតចាប់ពីរពលឥ�ដូវរនះរៅរៅទីរនះរៅ្ ្ននុងសបរទស�បស់

អ្ន្?»។ថអលរឌើ�បា�ឺែបានម្នសបសាសន៍យោងរនះ។«រតើ

រយើងនឹងនិយយថបបោចំរោះពួ្សម្ជិ្សាកាឌីោរវៀនពីរែើ�ៗ

ននសាសនាចស្របើសិនរយើង�ិនអាចសបកាសថារសច្្ីជំរនឿភាព

កាលាហានស្�មេភាព�បស់រយើងគឺែូចពួ្រគរនាះថារយើងបានសបឹងថសបង

អស់ពីស�ត្ភាព�បស់រយើងរែើ�្ីពសងឹងសាសនារៅសគប់វួែសាខា

រស្្និង�ណ្ឌលនិ�ួយៗ រនាះ?»

កា�ចា្់ផសាយរនះគឺជាវគ្គ�ួយននទស្សន្ិច្ចែមេីៗរនះ�បស់ថអលរឌើ�

បា�ឺែរៅកាន់ទីស្ុងស្នុ្ខូ�សបរទសស៊ុយថអតទីស្ុង�នុងែ៍

សបរទសអង់រគ្លសនិងទីស្ុងបាោ�ីសសបរទសបារាំង។

ថអលរឌើ�បា�ឺែបានជួបពួ្អ្ន្ផ្សពវផសាយសាសនាថែល្ ំពុង

បរស�ើរៅ្ ្ននុងសបរទសស៊ុយថអតនិងបានម្នសបសាសន៍រៅកាន់ពួ្

�ជ្ិ�វ័យវ័យរ្មេងរៅលីវរៅ្ ្ននុងទីស្ុងស្នុ្ខូ�។កា�សបជុំរនាះសតូវ

បានចា្់ផសាយរៅកាន់សាោសបជុំចំនួន402រៅ្្ននុងតំបន់រអើ�៉ុប។

រោ្បានម្នសបសាសន៍ពីសា�ៈសំខាន់ននអាោ�៍អាោ�៍រ�ើយ

គូសបញ្ជា្់ថាជរស�ើសទាំងឡាយថែល�ជ្ិ�វ័យរៅរ្មេងបានរ្វើរែើ�្ី

�ស់រៅតា�រគាលកា�ណ៍ទាំងឡាយននែំណឹងល្អរនាះនឹងសរស�ចពី

រជាគវាសនា�បស់សាសនាចស្នារពលអនាគត។រោ្បានអរញជើញ

ពួ្រគសគប់គានាឲ្យនាំ�នុស្សម្នា្់�្សពះវិហា�ឬនាំ�នុស្សោម្នា្់ឲ្យ

សត�ប់�្ស្�មេ្ ្ននុងសពះវិហា�វិញរៅែំោច់ឆ្នាំរនះ។

ថអលរឌើ�បា�ឺែ្៏បានថែ្លងរៅកាន់សម្ជិ្សាសនាចស្រៅ

្្ននុងសន្និសីទន័�ឌី្ថែលសតូវបានចា្់ផសាយរៅកាន់សាោសបជុំទាំង

អស់រៅ្ ្ននុងសបរទសស៊ុយថអតោោម្ោ្ហាវាំង�ង់និងន័�រវ៉។

សម្ជិ្ភាពននសាសនាចស្រៅ្ ្ននុងសបរទសន័�ឌី្ម្នចំនួនជាង

23,000នា្់រៅ្ ្ននុងស្ុ�ជំនុំចំនួន123។

រៅទីស្ុង�នុងែ៍សបរទសអង់រគ្លសថអលរឌើ�បា�ឺែនិង

ថអលរឌើ��ូរសធាស្សនុីរា៉សបធានតំបន់រអើ�៉ុបបានជួបពួ្អ្ន្

ផ្សពវផសាយសាសនា្ ំពុងបរស�ើរៅ្ ្ននុងរបស្្�មេទីស្ុង�នុងែ៍

និងរបស្្�មេទីស្ុង�នុងែ៍ភាគខាងត្ដូង។ពួ្អ្ន្ផ្សពវផសាយ

សាសនារាប់�យនា្់បានសាតាប់ទីបនាទាល់�បស់ថអលរឌើ�បា�ឺែ

រ�ើយទទួលអា��មេណ៍ននភាពរសា�នស្ស�ី្រាយចំរោះ្ ិច្ចកា�

ផ្សពវផសាយសាសនា។

រៅសបរទសបារាំងថអលរឌើ�បា�ឺែបានជួបពួ្អ្ន្ផ្សពវផសាយ

សាសនារៅរវុើថសរលស។រោ្្ ៏បានរឆ្លៀតចូលទស្សនាទីធាលានន

សពះវិហា�ប�ិសុទ្បាោ�ីសសបរទសបារាំងថែលនឹងសង់រៅរពលខាង�ុខ

ថែលសតូវបានសបកាសរៅ្ ្ននុងសន្និសីទទូរៅថខតុោឆ្នាំ2011។◼

ដំពណើរពរឿងមកេីសារា៉ាពជនពវេពវុើព័ត៌ម្នសាសនាចស្។

អែលឌ�ើលែិមរ័សុលបាឡឺដនៃកូរ៉ុមនៃពួកសាវកដប់ពីរនាក់ឈរជាមួយសមាជិក

សាសនាចកកបនាទាប់ពីការកបជុំមួយឌៅក្នុងកបឌេសស៊ុយអែតក្នុងអែមិថុនា។
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ការកបារព្ធែួបឌលើ្រទវី135ឆ្នាំននថានា្រ់ែង្គការបឋមសិ្រសា

កពរះគម្វីរមរមនបានឌបារះ
ពុម្ជាភាសាមា៉ាឌឡ

សា
សនាចក្របានកបកាសពវីការឌបារះពុម្នន

កពរះគម្វីរមរមនជាភាសាមា៉ាឌឡអដលជាភាសា

ទវី109ននកពរះគម្វីរឌនរះ។កពរះគម្វីរមរមនជាភាសា

សលែនូវ៉ាគវីបានឌបារះពុម្ឌ�ើយដា្រ់ឲ្យឌកបើកបាស់ឌៅ្រ្នុង

អែមិនាឆ្នាំឌនរះ។ភាសាមា៉ាឌឡកតូវបានឌគនិយាយ

ឌៅ្រ្នុងកបឌទសអាស៊ីភាគអាឌគ្យ៍ដូចជាកបឌទស

មា៉ាឌឡស៊ីសង្ហឹបុរីឥណ្ឌូឌនស៊ីនិងឥណ្ឌា។

ឥឡនូវឌនរះកពរះគម្វីរមរមនជាភាសាមា៉ាឌឡមាន

ល្រ់ឌៅតាមមជ្ឈមណ្លអច្រចាយសាសនាចក្រ្រ្នុង

មូលដាឋាននិងតាមស្នុ្រែ៊ីនឌធើរអណតឌៅឌគ�ទំព័រ

store.lds.org(ឌលែ35607348)នហឹងឌៅ

ឌគ�ទំព័រscriptures.lds.org។

កា
លពី135ឆ្នាំ្ ន្លងរៅរៅ្ ្ននុងទីស្ុង

ហាវា��ីងតុន�ែ្ឋយូថា�៍ស.�.អា.

ប៊៊ីស្សពចនែបុលយូរ�សបានសពួយបា��្ភពី

អា្ប្្ិ�ិយ�បស់្ុម្�រៅ្ ្ននុងវួែ�បស់គាត់។គាត់

បានសុំជួបម្តាយសគប់�ូបរៅ្ ្ននុងវួែរ�ើយពិភា្សាពី

សា�ៈសំខាន់ននកា�ថណនាំែល់្ូនរៅតូចៗ�បស់

ពួ្គាត់។

អូរ�លីយោថស្នស័��៉ូរជើ�បានសាតាប់រ�ើយ
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ជាសបធាន។

សពវនែងៃរនះ្ុម្�សបម្ណជា�ួយោន់នា្់

រៅរលើពិភពរោ្ទទួលបានផលសបរយជន៍ពី

ថានា្់អង្គកា�បឋ�សិ្សារ�ៀងរាល់សបាតា�៍។ពួ្

អ្ន្ែឹ្នាំនិងសគូបរសងៀនថានា្់អង្គកា�បឋ�សិ្សា

ពយាយ�គាំសទឪពុ្ម្តាយរៅ្ ្ននុងតួនាទី�បស់ពួ្គាត់

រែើ�្ីជួយ្ ុម្�ឲ្យទទួលបានទីបនាទាល់ពីសពះវ�បិតា

សួគ៌សពះរយស៊ូវសគីស្និងែំណឹងល្អថែលបាន

សាតា�រ�ើងវិញ។◼

ដំពណើរពរឿងមកេីរេូពសមា៉ារីអិមវ៉ាកស៊ុម,ពជនពអពស្ទវិននិង

ព�ើរីលពអអីស្ីន្ណៈគបធ្នអង្គការបឋមសិកសាេូពៅ

រច
នា

ល
ំែ
រូប

្
ត
នន

ព
័ត
៌រា

ន
សា

ស
នា

ច
ម្្រ

សារលវិខវិត គណៈបបធាន ទី មួយ ែ្ី ពី ែមាគមន៍ ថ្នាក់ អង្គការ បឋម ែវិកសាឌោយលីៃហ្វូសអសសែតៃិងហ្គរដុៃែុប។

ែ្កដឹកនាំៃិងក្ូបឌកងៀៃថ្នាក់ែង្គការបឋមសិកសាពយាយាមជួយកុមារេេួលបាៃេីបនាទាល់ពីកពរះវរបិតាសួ្៌កពរះឌយស៊ូវក្ីស្ទ

ៃិងដំណឹងល្អអដលបាៃសាតារឌឡើងវិញ។

©
IR

I
្
ត
រូប

ឌដា
យ

កគ
វីស

្ទវីណ្
ស

្ម៊ីធ
©

IR
I



16 លរីអាហូណា



 ខែធ្នូឆ្នាំ2013 17

ច្រើ
នជាង700ឆ្នាំ�ុនកា�សបសូត�្�បស់សពះរយស៊ូវសគីស្រអសាយ

បានពយា្�ពីសទង់ជាោ្្យស�្ីថែលបានរសបើរោយអ្ន្និពន្ជួច

្�វិឌឺ�ិ្ហានរឌលរៅ្ ្ននុងកា�ងា�ត្ន្ីThe Messiah(គេរះ

ដមស៊ី)ថា៖«ត្ិតម្នបុសត�ួយរ្ើតែល់រយើងសពះសទង់សបទានបុសតា�ួយ

�្រយើងរ�ើយឯកា�សគប់សគងនឹងរៅរលើសាម�បស់បុសតរនាះរ�ើយរគនឹង

រៅសពះនា�សទង់ថាសពះែ៏ជួយគំនិតយោងអសាចា�្យនិងជាម្ចាស់ននរ�សតីភាព»

(រអសាយ9:6)។

Messiah(គេរះដម៊ស៊ី)�បស់ហានរឌល្៏បានបងាហាញតា��យៈកា�សថ�្ង

ត្ន្ីែ៏អសាចា�្យនូវកា�ថណនាំែូចតរៅរនះរោយថផ្អ្រលើរអសាយ40:9ថា៖«ឱ

អ្ន្ថែលនាំែំណឹងល្អ�្ែល់ស្ុងស៊៊ីយ៉ូនរអើយ...ឱអ្ន្ថែលនាំែំណឹងល្អ

�្ែល់ស្ុងរយ�ូសា�ិ�រអើយចូ�បន្លឺសំរ�ងរ�ើងជាខាលាំងចូ�បន្លឺរ�ើង្ ុំ

ខាលាចរ�ើយចូ�សបាប់ែល់ទីស្ុងននសសុ្យូោទាំងប៉ុនាមនថារ�ើលន៎សពះនន

អ្ន្រាល់គានា!» 1

រ�ើលន៎សពះននអ្ន្រាល់គានាសបសូត�្ជាសពះឱ�ស្ ្ននុងភូ�ិរបរែ្ល�ិ�រ�ើយ

បាន�ុំនឹងសំពត់។រ�ើលន៎សពះននអ្ន្រាល់គានាបានសបសូត�្្ ្ននុងភាពស្ខ្សត់

រ�ើយសា�ញ្ញថែលសទង់សតូវយងរៅ្ ្ននុងចំរោ��នុស្សទូរៅ្្ននុងនា�ជា

�នុស្សសា�ញ្ញម្នា្់។រ�ើលន៎សពះននអ្ន្រាល់គានាជាសពះរសបាសរោះែ៏គាមន

សពំថែននិងរៅអស់្ ល្ជានិច្ចបានទទួល�ូបកាយជាសាច់្�រ�ើយបាន

យង�្�ស់រលើថផនែីថែលសទង់បានបរង្កើត។

សូ�រៅជា�ួយខ្នុំរៅកាន់បុណ្យសគីស្ម្ោសែំបូងែ៏ពិសិែ្ឋរនាះរៅ្ ្ននុងភូ�ិ

របរែ្ល�ិ�រែើ�្ីសញជឹងគិតពីកា�សបសូត�បស់សពះអម្ចាស់។សទង់បានយង�្រៅ

ដដ្�ដអលដឌើរ
ប្រ៊ូសឌបីភដទើរ៍

នៃ្ ួ្រចរិតសរិបនា្រ់

ពោរះជាមានអវីមកចងពយើងក្ី—អំពេើបាបកាលៈពេសៈ

ឬគេឃឹ�្ិការណ៍េីអ�ី�កាល—គេរះអមាចាស់គេរះពយស៊ូវគ្ីស្ទ

ជាពអមា៉ាញតូដអលដ៏អសាចារ្យបានយងមកពដើម្ីរំពោរះ

ពយើងឲ្យមានពសរីភាេ។
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រវោយប់ែ៏សងៃប់សាងាត់្្ននុងកាលែ៏ខ្ង់ខ្ស់បំផុតថែលសទង់ជា

រអម្ោញដូថអល(សូ�រ�ើលរអសាយ7:14)ជាលំពង់�បស់

អ៊៊ីសាយ(សូ�រ�ើលរអសាយ11:1)ជានែងៃជិត�ះ(សូ�

រ�ើលលូកា1:78)សពះអម្ចាស់ែ៏ម្ន��ិទ្ិឫទ្ិ(សូ�រ�ើល

្ូ�ិនែូសទី26:18)។កា�សបសូត�បស់សទង់បាន្ ត់ចំោំ

ពីកា�យង�្កាន់ថផនែីននសពះបង្កបរង្កើតជាកា�យងចុះ

�្ននសពះរ្វើជា�នុស្ស(សូ�រ�ើលនីន�វទី111:16–27)។

ែូចថែលរអសាយបានស�រស�ពីសពឹត្ិកា�ណ៍រនាះថា«ឯ

បោដាជនថែលរែើ�្ ្ននុងរសច្្ីងងឹតរគបានរ�ើញពន្លឺយោង្ ំ

ពួ្អ្ន្ថែលអាសស័យរៅ្ ្ននុងសសុ្នន�្លប់រសច្្ីសាលាប់រគម្ន

ពន្លឺភ្លឺ�្រលើរគរ�ើយ»(រអសាយ9:2)។

រយើងែឹងពីវិវ�ណៈស�័យទំរនើបថារស្ចននអ៊៊ីសសាថអល

ថែលបានថតងតាំងទុ្ជា�ុនបានយង�្កាន់ថផនែី្ ្ននុង

និទា�ៈ�ែូវ(សូ�រ�ើលគ.និងស.20:1)។�ីកាបាន

ពយា្�ណ៍ថាសទង់នឹងសបសូត�្្ ្ននុងភូ�ិរបរែ្ល�ិ�—«តូច

រៅ្ ្ននុងពួ្យូោទាំងោន់»(�ីកា5:2)។ភូ�ិថែលសទង់

សបសូតគឺរៅថ្្�នឹងទីស្ុងរយ�ូសា�ិ�គឺម្នចម្ងាយ

8គ.�.រៅភាគខាងរជើង។រយ�ូសា�ិ�ជារាជធានីននយូោ

ជាទីស្ុងថែលម្នសពះវិហា�ប�ិសុទ្រ�ើយកា�សគប់សគងរោយ

ពួ្�៉ូ�។ផ្នុយរៅវិញភូ�ិរបរែ្ល�ិ�គឺជាទីជនបទោច់

សសយលថែលសបជាជនសប្ប�ប�រ្វើថសសចម្កា�និងកា�ចិញ្ចឹ�

សតវ។រ�តុផល�ួយថែលសតូវបានរគសាគាល់គឺរោយសា�

វាជាទី្ ថន្លង្ ំរណើត�បស់ោវីឌជារស្ចអ៊៊ីសសាថអលបុរាណ

ថែលសពះសគីស្បានសបសូត�្តា��យៈពូជពង្ស�បស់រោ្

ែូរច្នះរ�ើយភូ�ិតូចរនះសតូវបានរគសាគាល់ជាទូរៅថាជាទីស្ុង

ោវីឌ។រ្មះ�បស់វាជាភាសារ�រសពើ�គឺពបពថលែហិមម្ន

ន័យថា«ែំោ្់នននំបុ័ង» 2ជារ្មះ�ួយថែលពុំម្ន

សា�ៈសំខាន់��ូតែល់សទង់ជាអង្គថែលសតូវបានរគសាគាល់ថា

ជានំបុ័ងននជីវិតបានសបសូត�្។

ទីវាលរៅជុំវិញភូ�ិរបរែ្ល�ិ�គឺជារសកាល�វដូងរចៀ�ជា

រសចើន្ បាលរ�ើយរៅរែើ�និទា�ៈ�ែូវគឺជា�ែូវកាលថែល

សតវរចៀ�រ្ើត។ពួ្អ្ន្គងាវាលសតូវរៅចាំយ�សតវរចៀ�

�បស់ពួ្រគរស្ើ�ថតរាល់យប់រៅរសកា�នផ្រ��សស�ះនា

រពលរាសតីរពលរនាះពួ្រទវតាថែលបាន�្សបកាសពីកា�

សបសូត�បស់សពះអង្គសរ្ងាគាះពំុចាំបាច់សតូវោស់ពួ្រគឲ្យភាញា្់

ពីែំរណ្រនាះរ�ើយ។

កូនដចៀមថនបពរះ

សពះឱ�សតូចថែលបានសបសូត�្នា�ែូវកាលរនាះសតូវ

បានរគសាគាល់ថាជា«្ូនរចៀ�ននសពះ»(យ៉ូហាន1:29,

នីន�វទី111:31,គ.និងស.88:106)។វាគឺជានា��ួយ

ែ៏សំខាន់ពីរសោះសទង់បានសបសូត�្ថ្្��វដូងសតវរចៀ�

រ�ើយនែងៃោ�ួយនឹងសតូវនាំយ្រៅ«ែូចជា្ ូនរចៀ�ថែល

រគែឹ្រៅសម្លាប់»(រអសាយ53:7)។បុ៉ថន្ចថ�្ល្ោស់

សទង់្ ៏ជាអ្ន្គងាវាលរចៀ�ែ៏ល្អផងថែ�(សូ�រ�ើលយ៉ូហាន

10:11)ជាអ្ន្ថែលរ�ើលថែ្ ូនរចៀ�។ែូរច្នះសញ្ញាទាំងពី�

រនះននជីវិត�បស់សទង់តំោងឲ្យទាំងអ្ន្ថែលបរស�ើនិងអ្ន្

ថែលសតូវបានរគរសបើ។រោយសា�ថតតា��យៈសិទ្ិ�បស់សទង់

ប៉ុរោណះរទើបសពះសគីស្សតូវរែើ�តួរៅ្ ្ននុងតួនាទីទាំងពី�រនះពី

រសោះរៅ្ ្ននុងជីវិតសទង់«បានយងចុះរសកា�សគប់ទាំងអស់»

(គ.និងស.88:6)រ�ើយរៅ្ ្ននុងភាពអស់្ ល្ជានិច្ចសទង់

«បានយងរ�ើងរៅសាថានខ្ស់»រ�ើយរៅ្ ្ននុងនិងតា��យៈ

និង«រៅព័ទ្ជុំវិញសគប់ទាំងអស់»(គ.និងស.88:6,

41)។សទង់បានសាគាល់ពីជីវិតរៅសគប់សជុងរសជាយ។សទង់

គេរះអង្គសពហង្ររះ

បានសារល់េី

ជីវិ�ពៅគ្ប់

គជុងពគជាយោំង

ខាងសួគា៌ានិង

ដ្នដី្ ងដដរ។

គេង់ដដលជាអង្គ

ដ៏អសាចារ្យបំ្ុ�

បានព្វើឲ្យអង្គគេង់

�ូចបំ្ុ�—ជាអ្នក

្ង្វាលពចៀមសួគា៌ា

បានកាលាយជាកូន

ពចៀម។
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ថែលជាអង្គែ៏អសាចា�្យបំផុតបានរ្វើឲ្យអង្គសទង់តូចបំផុត—ជា

អ្ន្គងាវាលរចៀ�សួគា៌ាបានកាលាយជា្ ូនរចៀ�។

កា�យង�្�បស់សទង់គឺរលើសពីកា�សបសូតជាពយាកា�ីែ៏

អសាចា�្យ�ួយអង្គរៅរទៀតកា�យង�្ននពូជ�្លលួង�ួយអង្គ

ថែលបានសនយានឹង�្សគងបល្ល័ង្កឬថែ�ទាំងជាកា�យង

�្ែល់ននអង្គែ៏ល្អបំផុតថត�ួយគត់ថែលនឹងរែើ�រៅរលើថផនែី

រនះ។វាគឺជាកា�យង�្ននសពះននសាថានសួគ៌«រែើ�្ីរែើ�រលើ

្ល់បាទសទង់ែូចជា�នុស្ស្ �មេតា»។ 3

សពះរយស៊ូវសគីស្គឺជាសពះបង្កបរង្កើតននរោ្ិយនិង

ជាសពះរយ�ូវា៉ែ៏អសាចា�្យននសពះគ�្ី�សញ្ញាចាស់។វាគឺជា

សពះបន្ដូល�បស់សទង់ថែលបន្លឺរ�ើងរៅរលើភ្នំស៊៊ីនណវាជា

សពះរចសាដាសទង់ថែលបានជួយែល់រាសស្អ៊៊ីសសាថអលថែល

បានរសជើសរ�ើសរៅរពលវរងវងរៅ្ ្ននុងទី�រហាសាថានរ�ើយវាជា

វត្ម្ន�បស់សទង់ថែលបានបងាហាញែល់រអណុសរអសាយ

និងពួ្ពយាកា�ីសគប់�ូបនូវសិ�ីល្អននរ�ឿងថែលនឹងរ្ើតម្ន។

រ�ើយរៅ្ ្ននុងរនាះគឺម្ននូវអព្ភដូតរ�តុែ៏អសាចា�្យននសពះ

សបសូតិ្�មេ៖ជារពលថែលសពះនិងសពះបង្កបរង្កើតសាថានសួគ៌

និងថផនែីបានបងាហាញអង្គសទង់ជារលើ្ែំបូងរោយអង្គសទង់

ផ្ទាល់ចំរោះពិភពរោ្សទង់បានរសជើសរ�ើសរ្វើែូរច្នះ្ ្ននុងនា�

ជាសពះឱ�ស�ួយអង្គថែលគាមនទីពំនឹងរ�ើយសតូវកា�ពឹង

អាសស័យ។

ម្នសបនពណីរ�រសពើ�ពីបុរាណ�ួយបានសបាប់ថាសពះ

ថ�ស៊៊ីនឹងសបសូតរៅបុណ្យ�ំលង។រយើងែឹងថាថខរ�សា

្្ននុងកាលែ៏ខ្ង់ខ្ស់បំផុតពិតជាស្ិតរៅ្ ្ននុងសបាដា�៍ននបុណ្យ

�ំលងថ�ន—ជាបុណ្យ�ំឭ្ខួបែ៏ពិសិែ្ឋសសម្ប់ពួ្យូោនន

កា�សរ្ងាគាះរាសស្អ៊៊ីសសាថអលពីរទវតាបំផ្លិចបំផ្លាញថែលបាន

នាំ�្នូវរសច្្ីសាលាប់ែល់ពួ្្ ូនសបុសច្ងននរអស៊៊ីព្។

សគួសា�អ៊៊ីសសាថអលនិ�ួយៗថែលបានបូជា្ ូនរចៀ�រ�ើយ

បានយ្្ �វា�្ោបរៅរលើម្ត់ទាវា�ផ្ះ�បស់ពួ្រគនឹង

បាន�ួចផុតជីវិត(សូ�រ�ើលនិ្្�នំ12:3–30)។សា�សិប

បីឆ្នាំរសកាយពីបុណ្យ�ំលងននកា�សបសូត�បស់សពះសគីស្�្សពះ

រោ�ិត�បស់សទង់សតូវបានសបឡា្់រៅរលើរឈើឆ្កាងរែើ�្ី

សរ្ងាគាះរាសស្�បស់សទង់ពីពួ្រទវតាននរសច្្ីសាលាប់និងអំរពើ

ថែលបំផ្លិចបំផ្លាញ។

បុណ្យ�ំលងរនាះសបថ�លជា�ូលរ�តុថែលរ្វើឲ្យគាមន

បន្ប់្ ្ននុងផ្ះសំោ្់សសម្ប់ម្ោរានិងយ៉ូថសប។ចំនួន

សបជាជនននទីស្ុងរយ�ូសា�ិ�បានរ្ើនែល់រៅរាប់�ុឺននា្់

រៅអំ�នុងបុណ្យ�ំលងរោយរ្វើឲ្យអ្ន្រ្វើែំរណើ�សតូវថសវង�្

្ថន្លងសសម្្រៅខាងរស្ទីស្ុង។ម្ោរានិងយ៉ូថសបបាន

រ្វើែំរណើ�រៅរបរែ្ល�ិ�ជាផ្ះែូនតា�បស់យ៉ូថសបរែើ�្ី

បំរពញតស�ូវកា�ននបញ្ជារ្វើជំរ�ឿន�បស់រស្ចរោយរសសាអូគូស។

តស�ូវកា�ននកា�រ្វើជំរ�ឿនរនាះបានអនុញ្ញាតឲ្យពួ្រគបងាហាញខ្លលួនពួ្រគរៅ

ភូ�ិរបរែ្ល�ិ�រៅរពលោ�ួយ្ ៏បានរៅអំ�នុងឆ្នាំរនាះប៉ុថន្ពួ្រគ

សបថ�លជារសជើសយ្�ែូវបុណ្យ�ំលងរោយសា�ស្ឹត្យវិន័យ�បស់�៉ូរស

តស�ូវឲ្យបុ�សទាំងអស់បងាហាញខ្លលួនរៅទីស្ុងរយ�ូសា�ិ�រៅបុណ្យ

�ំលង។ 4រោយសា�ភូ�ិរបរែ្ល�ិ�រៅថ្្�នឹងទីស្ុងប�ិសុទ្សាវា�ី

ភ�ិយ�ួយគូ�្ពីោសាថ�៉តរនះអាចរ្វើកាតពវ្ិច្ចពី�្ ្ននុងរពលថត

�ួយ។

ម្ចាស់ផ្ះសំោ្់សតូវបានរគពិចា�ោថាជាបុគ្គលម្នា្់ែ៏ម្ន

សបជាសបិយភាព្ ្ននុងសបវត្ិសាសស្សង្គ�វិទយា។ប៉ុថន្រោយសា�ថតម្ន

�នុស្សរសចើនរព្រៅ្ ្ននុងតំបន់រនាះអំ�នុងរពលបុណ្យ�ំលងរយើងពិបា្

នឹងបរនាទាសគាត់ោស់ចំរោះកា�គាមនបន្ប់ឲ្យសាវា�ីភ�ិយរនះ�្

ពីោសាថ�៉ត។ខណៈថែលម្ន�នុស្សជារសចើនបានរ្វើែំរណើ��្

សសម្ប់បុណ្យ�ំលងបានរបាះជំ�ំរាប់ោន់សតសាលរៅរលើវាលរ្មរៅ

ជុំវិញរយ�ូសា�ិ�រនាះម្ន�នុស្សរាប់ោន់នា្់រផ្សងរទៀតបានថសវង�្

ទីជស�្រៅ្ ្ននុងផ្ះសំោ្់្ ្ននុង�ូលោឋាន។ពិតោស់ផ្ះសំោ្់

រៅភូ�ិរបរែ្ល�ិ�គឺសបា្ែជារពញអស់រ�ើយរ�ើយកា�ផ្ល់នូវរសកាល

សតវ�បស់ម្ចាស់ផ្ះសំោ្់រនាះពិតជាទរងវើ�ួយននរសច្្ីរ�តាតា្ �ុោ

ែ៏រលើសលុប។

រទាះជាសាវា�ីភ�ិយ�ួយគូរនះអាច�្បន្ប់រៅ្ ្ននុងផ្ះសំោ្់បាន្ ្ី

្៏វាអាចផ្ល់ឲ្យសតឹ�ថតបន្ប់សា�ញ្ញ�ួយបុ៉រោណះ។រៅស�័យរនាះជា

្�មេតាផ្ះសំោ្់គឺរ វ្ើរ�ើងពីែមេថែលម្នបន្ប់តូចៗរ�ើយបន្ប់និ�ួយៗ

មានគបនេណី

ពហពគេើរេីបុរាណ

មួយបានគបាប់ថា

គេរះដមសី៊នឃឹងគបសូ�

ពៅបុណ្យរំលង។

ពយើងដឃឹងថាដខ

ពមសាក្នញងកាល

ដ៏ខ្ង់ខ្ស់បំ្ុ�

េិ�ជាស្ថិ�ពៅក្នញង

សបាដាហ៍ននបុណ្យ

រំលងដមន។



20 លរីអាហូណា

ម្នជញ្ជាងំថតបីខណ្ឌរ�ើយរបើ្ ឲ្យ�នុស្សែនទអាចរ�ើលរ�ើញតា��យៈខណ្ឌ

�ួយរទៀត។បុ៉ថន្រសកាលសតវរនាះគឺម្នជញ្ជាងំព័ទ្ជំុវិញឬជា�ូងែមេ�ួយថែល

រ វ្ើពីែមេ្ រំបាជា្ ថន្លងសសម្ប់ទុ្សតវោ�នៈ�បស់រភ្ៀវ។ 5�ិនថារៅតា�ទីធាលា

ផ្ះ ្្ននុង�ូងែមេឬជស�្រផ្សងរទៀតរនាះរទកា�សបសូត�បស់សពះសគីស្រៅ្ ្ននុងចំរោ�

សតវោ�នៈបានម្នភាពវិរសសវិសាលយោងពិតសបា្ែ�ួយជាងពួ្អ្្ន ថែល

សាន្ា ់រៅ្ ្ននុងផ្ះសំោ្់គឺ៖យោងរហាចោស់រៅទីរនះម្ននូវភាពសងៃប់សាងាត់

និងផ្ទាល់ខ្លលួន។រៅ្ ្ននុងទិែ្ឋភាពរនះកា�ផ្ល់ឲ្យនូវរសកាលសតវរនាះគឺជាព�ជ័យ

�ួយថែលអនុញ្ញាតឲ្យកា�សបសូតែ៏ពិសិែ្ឋបំផុតរៅ្ ្ននុងសបវតិ្សាសស្សង្គ�វិទយា

�នុស្សបានរ ើ្តម្នរ�ើង្ ្ននុងទី្ថន្លងែ៏សងៃប់សាងាត់បំផុត។

ឥស្សរភាព�ល់ពរួកអ្កជា្រ់ឃរុំឃាំង

សបំាពី��យឆ្នាំ�ុនបុណ្យសគីស្ម្ោសែំបូងរនាះពយាកា�ីរអសាយបានស�រស�

កា�ពយា្�ណ៍�ួយពីសពះថ�ស៊៊ីថែលរសកាយ�្សពះអង្គបានអានរៅកាន់ពួ្អ្្ន ភូ�ិ

ោសាថ�៉តថា៖«សពះវិញ្ញាណននសពះអម្ចាស់រយ�ូវ៉ាសទង់សណឋាតិរលើខ្នុំពីរសោះ

សពះរយ�ូវ៉ាសទង់បានចា្់រសបងតំាងខ្នុំឲ្យផសាយែំណឹងល្អែល់�នុស្សទ័លស្សទង់

បានចាត់ខ្នុំឲ្យ�្រែើ�្ីនឹងរសបាស�នុស្សថែលម្នចិត្សរសងងនឹងសបកាសសបាប់

ពីរសច្ី្រសបាសរោះែល់ពួ្អ្្ន រឈ្លើយរ�ើយពីកា�រោះថលងែល់ពួ្អ្្ន ជាប់

ចំណង»(រអសាយ61:1,សូ�រ�ើលផងថែ�លូកា4:18–19)។

រៅរពលរយើងអានពីរបស្្�មេ�បស់សពះសគីស្រែើ�្ីសបកាសឥស្ស�ភាព

ែល់ពួ្អ្ន្ជាប់�ុំឃ្ំងរ�ើយបានរោះថលងែល់អ្ន្ថែលជាប់ចំណងែំបូង

រយើងសបថ�លជាគិតពីកា�បរស�ើ�បស់សទង់្ ្ននុងពិភពវិញ្ញាណ្ ្ននុងចំរោ�ពួ្

អ្ន្សាលាប់។ប៉ាុដន្ពយើងោំងអស់គានា្ លឺជាប់�ុំឃាំង—ជាប់�ុំរោយសា�ភាព

ពុ្�លួយនិងភាពទន់រខសាយនន�ូបកាយ�ថ�ងសាលាប់រ�ើយទទួល�ងនូវកា�

ល្លួងខាងសាច់្�ទទួល�ងនូវពិកា�ភាពរ�ើយសំខាន់បំផុតគឺរសច្្ី

សាលាប់—ពហើយពយើងោំងអស់គានាគ�ូវការការមានពសរីភាេ។

រទាះជាម្នអវី�្ចងរយើង្ ្ី—អំរពើបាបកាលៈរទសៈឬសពឹត្ិកា�ណ៍ពី

អតីតកាល—សពះអម្ចាស់សពះរយស៊ូវសគីស្ជារអម្ោញដូថអលែ៏អសាចា�្យបានយង

�្រែើ�្ី�ំរោះរយើងឲ្យម្នរស�ីភាព។សទង់បានសបកាសពីឥស្ស�ភាពែល់ពួ្

អ្ន្ជាប់�ុំឃ្ំងនិងពីរស�ីភាពពីចំណងននរសច្្ីសាលាប់និងគុ្ននអំរពើបាប

ភាពលងៃង់រ្លាអំនួតនិង្ ំ�ុស។វាសតូវបានពយា្�ណ៍ថាសទង់នឹងម្នបន្ដូលរៅ

កាន់ពួ្អ្ន្ជាប់�ុំឃ្ំងថា«ចូ�រចញរៅ»(រអសាយ49:9)។ល្្ខណ្ឌថត

�ួយគត់ចំរោះរស�ីភាព�បស់រយើងគឺថារយើង�្�្សទង់រោយែួងចិត្សរសងង

និងវិញ្ញាណទន់ទាបថសបចិត្រ�ើយខិតខំរ្វើតា�សពះទ័យ�បស់សទង់។

សបថ�លជា30ឆ្នាំ�ុនខ្នុំបានជួបនឹងបុ�សម្នា្់ថែលខ្នុំនឹងរៅគាត់

ថាែូម្ោស។គាត់ម្នអាយុ45ឆ្នាំរៅរពលខ្នុំបានជួបនឹងគាត់។កាលពី

ន�្ភឆ្នាំ�ុនឪពុ្ម្ដាយ�បស់គាត់បានចូល�ួ�្ ្ននុងសាសនាចស្។ែូម្ោសពុំ

ម្នចំោប់អា��មេណ៍នឹងសាសនាែមេី�បស់ឪពុ្ម្ដាយគាត់រ�ើយ។ប៉ុថន្

ឪពុ្ម្ដាយគាត់សសឡាញ់គាត់រ�ើយពួ្រគបានសង្ឹ�ទុ្ថានែងៃោ�ួយ

្ូនសបុស�បស់ខ្លលួនអាចសតូវបាននាំឲ្យសាគាល់រសច្្ីពិតននែំណឹងល្អថែលបាន

សាដា�រ�ើងវិញ។លុះជារសចើនឆ្នាំបាន្ ថន្លងផុតរៅពួ្រគបានពយាយ�ជារសចើន

ែងរែើ�្ីថណនាំគាត់យោងរហាចោស់បានឲ្យគាត់ជួបនឹងពួ្អ្ន្ផ្សពវផសាយ

សាសនារ�ើយសាដាប់សា�លិខិត�បស់ពួ្រគ។គាត់បានបែិរស្�្ងរ�ើយ

�្ងរទៀតរ�ើយគាត់បានចំអ្ោ្់ឪពុ្ម្ដាយគាត់ចំរោះរសច្្ីជំរនឿរលើ

សាសនា�បស់ពួ្រគ។

ម្ននែងៃ�ួយម្ដាយ�បស់គាត់និយយទាំងអស់សង្ឹ�ថា«ែូម្ោសសបសិន

របើ្ ូននឹងជួបជា�ួយនឹងអ្ន្ផ្សពវផសាយសាសនាថត�្ងរទៀតរនាះម្ោ្់នឹងឈប់

និយយជា�ួយ្ ូនពីរ�ឿងសាសនាចស្រទៀតរ�ើយ»។ែូម្ោសបានគិតថារនះ

ជាកា�សព�រសពៀង�ួយែ៏ល្អរ�ើយ្ ៏សរស�ចចិត្សព�ជួបនឹងពួ្អ្ន្ផ្សពវផសាយ

សាសនា។រៅ្ ្ននុងកា�ពិភា្សាបីែំបូងគាត់សគាន់ថតអង្គនុយរៅទីរនាះរោ�រពញ

រោយអំនួតរ�ើយ�្ងម្កាលបាននិយយចំអ្ពីអវីថែលពួ្ថអលរឌើ�្ ំពុង

បរសងៀន។

រៅ្ ្ននុងកា�ពិភា្សារលើ្ទីបួនអំពីែងាវាយ្ ួនននសពះរយស៊ូវសគីស្និង

រគាលកា�ណ៍ទី�ួយននែំណឹងល្អែូម្ោសពុំបាននិយយអវីទាំងអស់ប៉ុថន្បាន

រៅរសងៃៀ�រ�ើយសាដាប់យោងយ្ចិត្ទុ្ោ្់។រៅចុងបញ្ចប់រ�រ�ៀនរនាះពួ្

ថអលរឌើ�បានថែ្លងទីបនាទាល់�បស់ពួ្រគពីសពះអង្គសរ្ងាគាះ។បនាទាប់�្អ្ន្

ផ្សពវផសាយសាសនាម្នា្់បានទទួលអា��មេណ៍បំផុសគំនិតឲ្យរបើ្សពះគ�្ី�ប៊៊ីប

�បស់ខ្លលួនរ�ើយអាននូវោ្្យទាំងរនះថា៖

«អស់អ្ន្ថែលរនឿយសពួយនិងម្នបន្នុ្្ ងៃន់រអើយចូ��្ឯខ្នុំខ្នុំនឹងឲ្យអ្ន្

រាល់គានាបាន្ ថន្លងសសម្្។

«ចូ�ទទួលនឹ�ខ្នុំរ�ើយរ�ៀននឹងខ្នុំចុះត្ិតខ្នុំស្លដូតរ�ើយម្នចិត្សុភាពរនាះ

អ្ន្រាល់គានានឹងបានរសច្្ីសសម្្ែល់សពលឹង»(ម្ោថាយ11:28–29)។

រោយពុំបានសបាប់ជា�ុនែូម្ោសបានសស�្់ទឹ្ថភ្ន្។រតើអ្ន្្ ំពុង

ពយាយ�សបាប់ថាសពះសគីស្អាចអភ័យរទាសែល់ខ្នុំពីអំរពើបាបរបស់ខ្ញំបានឬ?»

គាត់បានសួ�។«ខ្នុំបាន�ស់រៅ្ ្ននុងជីវិត�ួយែ៏អាស្្់។ខ្នុំបាន�ងទុ្្រោយកា�

ចងចាំពីអំរពើបាប�បស់ខ្នុំ។ខ្នុំនឹងរ្វើអវីសគប់យោងរែើ�្ីបាន�ួចផុតពី្ ំ�ុសថែល

ខ្នុំម្ន»។

អំនួត�បស់គាត់បានកាលាយជាអាកា�ៈខាងរស្�ួយថែលបិទបាំងនូវសពលឹង

ថែលជាប់�ុំឃ្ំងរោយអំរពើបាបនិង្ ំ�ុស។ពួ្អ្ន្ផ្សពវផសាយសាសនា

បានអះអាងែល់ែូម្ោសថាសពះសគីស្នឹងអភ័យរទាសឲ្យគាត់រ�ើយ�ំរោះគាត់

រចញពីបន្នុ្នន្ ំ�ុសសបសិនរបើគាត់ថសបចិត្រ�ើយរ្វើបុណ្យសជ�ុជទឹ្និងពិ្ី

បញ្ជា្់។បនាទាប់�្ពួ្រគបានថែ្លងទីបនាទាល់ពីអំោចននែងាវាយ្ ួន។ចាប់

ពីរពលរនាះ�្អវីៗសគប់យោងបានផ្លាស់ប្ដូ�រៅ្ ្ននុងជីវិត�បស់ែូម្ោស។គាត់

ម្នរ�ឿងជារសចើនថែលសតូវថសបចិត្រ�ើយយ្ឈ្នះប៉ុថន្តា��យៈព�ជ័យ�បស់

សពះអម្ចាស់គាត់បានម្នភាពស្្ិស�សសម្ប់បុណ្យសជ�ុជទឹ្។

រសចើនជាង20ឆ្នាំរសកាយ�្រៅរពលខ្នុំអង្គនុយរៅ្ ្ននុងររាងថាងាយបង្គនុំនន

សពះវិហា�ប�ិសុទ្រ្�វង�វឺតអាល្លឺ�៉ង់ម្នបុ�សស្់សម្នា្់ថែលរៅពី�ុខខ្នុំ

បានងា្�្�្ខ្នុំរ�ើយនិយយថា«រតើរោ្ជាថអលរឌើ�សប៊ូសឌីភរទើ�៍ថ�ន

រទ?»រោយម្នចិត្អំណ�យោងខាលាំងខ្នុំបានសាគាល់ថាជាែូម្ោស—ជាបុ�ស

ម្នា្់បាន�ួចខ្លលួនពីរសវ្ភាពរោយសពះរចសាដាននសពះរយស៊ូវសគីស្រ�ើយរៅថត

រសាមះសតង់រៅ្្ននុងសាសនាចស្�បស់សពះអម្ចាស់។
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ពស្ចននអស់ោំងពស្ចបាន្ ្ទំពៅក្នញងស្នតូក

ពៅរាល់ការសាកល្ងរបស់ពយើងគេង់គបសូ�មកព្វើជាមិ�្របស់

ពយើង។ 6

ត្នី្និងសា�លិខិតបានចា្់ទរម្លាះយោងរសរៅរៅ្ ្ននុងែួងចិត្ខ្នុំ

រ�ើយទឹ្ថភ្្ន បាន�ូ�ចុះ�្រៅរពលខ្នុំបានសញជងឹគិតពីពលិ្�មេែ៏

�ុងរ�ឿងនិងជីវិតែ៏ល្អឥតរខាចាះននសពះរសបាសរោះននអ៊៊ីសសាថអល—សទង់

បានសបសូត�្រែើ�្ីរ វ្ើជា�ិត្ននជនទន់ទាបនិង�នុស្សទន់រខសាយ។ខ្នុំ

បានគិតពីបទពិរសា្ន៍�បស់ខ្នុំរៅ្ ្ននុងរយ�ូសា�ិ�និងរសច្ី្សសឡាញ់

រសជៀតចូលរពញ្ ្ននុងចិត្�បស់ខ្នុំចំរោះសទង់ថែលបានយង�្កាន់ថផនែី

រ�ើយបានរលើ្ ោ្់�្រលើខ្លលួនសទង់នូវបន្ន្ុ �បស់រយើងទំាងអស់គានា។ខ្នុំ

បាន�ំរភើបចិត្យោងខាលាងំថែលសទង់អាចចាត់ទុ្ខ្នុំជា�ិត្ម្ន្ា ់។ខ្នុំពំុថែល

រភ្លចនូវអា��មេណ៍ែ៏ទន់ភ្លន់ននសពឹ្សពលឹ�នានែងៃអាទិត្យរនាះរ�ើយថែលវា

ជាសា្្ីស�ួយយោងចបាស់ថែលខ្នុំធាលាប់បានទទួលពី�ុន�្។

ខ្នុំសូ�ថែ្លងជាសា្្សីពីសពះអង្គសរ្ងាគាះននពិភពរោ្។ខ្នុំែឹងថាសទង់

ម្នសពះជនមេ�ស់។ខ្នុំែឹងថាសទង់សតូវបានថតងតាំងទុ្ពី�ុនកា�បង្កបរង្កើត

ថផនែី�្�្ល៉រះរែើ�្ីសបកាសពីឥស្ស�ភាពែល់ពួ្អ្ន្ជាប់�ុំឃ្ំង។ខ្នុំ

សូ�ថែ្លងពីកា�សបសូតនិងឆ្្ជីវិត�បស់សទង់ថា«ចូ�រយើងនាំគានាចូល�្

ថាវាយបង្គំសទង់»។ 7◼

ដកគសង់ពចញេីសុន្ទរកថាក្នញងការគបជុំេិពសសមួយ«A Child Is Born»ដដលបានព្វើព�ើង
ពៅនថងៃេី9ដខ្្នតូឆានាំ2008ពៅសកលវិេយាល័យគេិកហាំយ៉ាង់។សគមាប់អ�្ថបេោំងគសុងជា
ភាសាអង់ព្លែសសូមចូលពៅកាន់speeches.byu.edu។
កំណត់ចំណាំ
 1.The Messiahនិពន្រោយ្ី្ឺ្័សណូប៊ល(ឆ្នាំ1912)ទំព័�។
 2.សូ�រ�ើលរសច្្ីថណនាំែល់បទគ�្ី�«របរែ្ល�ិ�»scriptures.lds.org។
 3.«ឱសពះជាសពះវ�បិតា»េំនុក�ពមកើងគេរះទំព័�18។
 4.សូ�រ�ើលBible Dictionary«Feasts»។
 5.សូ�រ�ើល�័សុលអិ�ណិលសុន«រសច្្ីសុខសាន្និងរសច្្ីអំណ�ពីកា�ែឹងថា

សពះអង្គសរ្ងាគាះម្នសពះជនមេ�ស់»លីអាហូណាថខ្្នដូឆ្នាំ2011ទំព័�19។
 6.«Cantique de Noël»(«ឱយប់ែ៏ប�ិសុទ្»)Recreational Songs(ឆ្នាំ

1949)ទំព័�143។
 7.«Oh, Come, All Ye Faithful»Hymnsល.�.202។LIG
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េ្ង

គបដហលជាពៅរដូវ

បុណ្យគ្ីស្ទមា៉ាស

ពនរះពយើងមានាក់ៗ

អាចសពគមចចិ�្

ពដើម្ីង្កពៅរក

គេរះវរបិរាពយើង

ដដល្ ង់ពៅ

សាថានសួ្៌ពោយ

ចិ�្រាបសាពៅ

ក្នញងការអ្ិសាឋាន

និងការេូល

សុំគេរះពចសាដា

ននគេរះរាជបុគរា

សំណេវរបស់

គេង់ឲ្យ្ ង់ពៅ

ជាមួយនឃឹងេួកព្

ក្នញងជីវិ�គបោំនថងៃ

របស់ពយើងពហើយ

រំពោរះពយើងពចញ

េីការជាប់�ុំឃាំង

ផ្ទាល់ខលែបួនរបស់

ពយើងគ្ប់គបពភេ

ពោរះ�ូចឬ្ ំក្ី។

សបថ�លជារៅ�ែូវបុណ្យសគីស្ម្ោសរនះរយើងម្នា្់ៗ

អាចសរស�ចចិត្រែើ�្ីងា្រៅ�្សពះវ�បិតាថែលគង់រៅ

សាថានសួគ៌�បស់រយើងរោយចិត្រាបសារៅ្ ្ននុងកា�អ្ិសាឋាន

និងកា�ទូលសុំសពះរចសាដាននសពះរាជបុសតាសំណពវ�បស់សទង់ឲ្យ

គង់រៅជា�ួយនឹងពួ្រគ្ ្ននុងជីវិតសបចាំនែងៃ�បស់រយើងរ�ើយ

�ំរោះរយើងរចញពីកា�ជាប់�ុំឃ្ំងផ្ទាល់ខ្លលួន�បស់រយើងសគប់

សបរភទរទាះតូចឬ្ ំ្ ្ី។

ឱ�្រ់�៏្ររិសរុទ្ធ

រៅថខ្្នដូឆ្នាំ1987សបថ�លជាពី�សបាដា�៍ពី�ុនបុណ្យ

សគីស្ម្ោសខ្នុំសតូវរ្វើែំរណើ�រៅអ៊៊ីសសាថអលសសម្ប់�ុខជំនួញ

�បស់ខ្នុំ។ជាអ្ុសលវាជាសគា�ួយែ៏សចបូ្សចបល់រៅ

្្ននុងថែនែីប�ិសុទ្រនាះ។ម្នកា�រ្វើ�ួយជារសចើនរៅស្ុង

រវសថប៊ងផ្លដូវននទីស្ុងរយ�ូសា�ិ�បុរាណទាំងអស់គឺម្ន

ភាពទរទសាអាតរ�ើយហាងទាំងឡាយសតូវបានបិទទាវា�។

ភាពតានតឹងខាងនរយបាយបានោន់ខ្�រពញនផ្អាកាស

រ�ើយកា�រ្វើឲ្យបញ្ហាទាំងឡាយកាន់ថតែុនោបរៅរទៀត

គឺម្នរភ្លៀងធាលា្់រស្ើ�ថតរពញ�ួយសបាដា�៍រនាះ។រោយភ័យ

ខាលាចនូវអំរពើ�ិងសាពួ្រទសច�ណ៍បានែ្ខ្លលួនឆ្ងាយពីតំបន់

រនាះ។ប៉ុថន្រៅរពលខ្នុំបានរែើ�កាត់ទីស្ុងរយ�ូសា�ិ�

រសច្្ីសុខសាន្បានម្នរពញែួងចិត្�បស់ខ្នុំរោយែឹង

ថារនះជាទីស្ុងថែលសពះរសបាសរោះបានសសឡាញ់ខាលាំង

បំផុត។

ខ្នុំបានសតលប់�្ស��ែ្ឋវិញរៅយប់នែងៃសុស្ពី�ុន

បុណ្យសគីស្ម្ោស។ពី�នែងៃរសកាយ�្រៅនែងៃឈប់សសម្្

នា�ិកា�បស់ខ្នុំបានររាទ៍រ�ើងោស់ខ្នុំជា�ួយនឹងបទ«ឱ

យប់ែ៏ប�ិសុទ្»៖



22 លរីអាហូណា

ដដ្�ចិននបីហ្លឺរ៍ដហហ្ស�៉ូនស៍

ទសសេនាវេដែរីសាសនាចក្រ

្កោស្ ំណត់ចំោំខ្លី�ួយរៅរលើកាដា�ចុចបានស�រស�ថា«្ុំព្យដូទ័�

រនះសតូវបាន�្សាទុ្សសម្ប់សាំយ៉ូថអលរៅរម្ោង5:00សពឹ្»។ជា

កា�រឆ្លើយតបរៅនឹងសំណូ�ព��បស់សបធានរស្្គាត់សុំឲ្យរស្្រ្វើ

លិបិស្�រ្មះអ្ន្សាលាប់ឲ្យបានរ្មះ�ួយោនរនាះសាំយ៉ូថអលប៊៊ីអាយុ14

ឆ្នាំរៅ�ែ្ឋយូថា�៍បានចាប់រផ្ើ�រសកា្ពីែំរណ្រៅរម្ោង5:00សពឹ្រែើ�្ីគាត់

អាចរ្វើលិបិស្�រ្មះអ្ន្សាលាប់ពី�ុនគាត់រៅសាោរ�ៀន។រោយម្ន្ ុំព្យដូទ័�

ថត�ួយរៅ្ ្ននុងផ្ះរ�ើយម្នបងប្អដូនែល់រៅសបាំ�ួយនា្់សតូវកា�រ្វើ្ ិច្ចកា�

សាោរនាះសាំយ៉ូថអលសតូវលះបង់រពលរែ្�ួយចំនួនរែើ�្ីម្នរពលរសបើ

្ុំព្យដូទ័�រនាះ។

បុ៉ថន្ភាព�ី្រាយ�បស់សំាយូ៉ថអលបានរាលោលរៅែល់សគួសា�ទំាង�ូល។

�ិនយូ�បុ៉នាមនបងសបុស�បស់គាត់ោថាន់បានលះបង់រពលរវោរលងបាល់

របាះរ�ើយប្អដូនសសី�បស់គាត់អ៊៊ីវិល្លនីបានលះបង់រពលអានរសៀវរៅរែើ�្ី�្រ វ្ើ

លិបិស្�រ ម្ះអ្្ន សាលាប់។ឪពុ្�បស់សំាយូ៉ថអលបាននិយយថា«្ូនៗ �បស់

ខ្នុពំុំធាលាប់ថែលរលើ្ ទឹ្ចិត្យោងខាលាងំចំរោះខ្នុំថបបរនះពី�ុនរ�ើយ»។«ខ្នុំបាន

គិតថាកា�រ វ្ើលិបិស្�រ ម្ះអ្្ន សាលាប់ជារ�ឿងែ៏លំបា្��ូតែល់ពួ្រគបានរ វ្ើ

្ិច្ចកា�រនះ។ពួ្រគបានបរសងៀនខ្នុំថាវាជារ�ឿងងាយសសួលរ�ើយសបបាយ»។

លុះែល់យប់ឆ្នាំែមេីចូល�្ែល់រ ម្េងទំាងរនាះបាន�ួសរាន់បញ្ចប់រគាលរៅរ វ្ើ

លិបិស្�អ្្ន សាលាប់សបចំាឆ្នាំ�បស់ខ្លលួនឲ្យបានពី�ុនោ្់្ ោដាលអាសធាសត។

រៅចម្ងាយរាប់ោន់គី�ដូថ�៉សតសគួសា�ឡានូ�សារៅសបរទសហាគារតម្ោឡា

បានម្នភាព�ី្រាយែូចគានារនះផងថែ�។សគួសា�ថែលម្នគានាសបាំបួននា្់

រនះ—្ូនសបាំនា្់ម្ដាយឪពុ្ជីែូននិងជីតា—បានរសបើ្ ុំព្យដូទ័��ួយ�ួ�

គានា។រោយ្ ូនៗរសបើ្ ុំព្យដូទ័�រ្វើ្ ិច្ចកា�សាោម្ដាយបញ្ចប់ថានា្់�បស់ខ្លលួនរៅឯ

ស្លវិទយាល័យរ�ើយឪពុ្រៅរ្វើកា�រនាះ្ ុំព្យដូទ័�ថតងថតជាតស�ូវកា�ែ៏ខ្ស់

បំផុតរ�ើយសម្ជិ្សគួសា�ម្នា្់ៗបានប្ដូ�រវនគានារ្វើលិបិស្�រ្មះអ្ន្សាលាប់។

សគួសា�រនះបានរ្វើលិបិស្�រ្មះអ្ន្សាលាប់�ួ�គានាថែលម្នចំនួនរលើសពី

37,000្ំណត់សតា្្ននុងឆ្នាំ2011។

រ្មេងទាំងរនះនិងស្ុ�សគួសា��បស់ពួ្រគបានទទួលយ្សំណូ�ព�ថែល

ថអលរឌើ�រែវីឌរអថបែោ្្ននុង្ ូ�៉ុ�ននពួ្សាវ្ែប់ពី�នា្់បានរស្នើសុំែល់

យុវវ័យ្្ននុងសាសនាចស្កាលពីថខតុោឆ្នាំ2011៖

«ម្នអ្ន្រាល់គានាជារសចើនសបថ�លជាគិតថា្ិច្ចកា�ពង្សសបវត្ិគឺសតូវថតរ្វើ

រ�ើងរោយពួ្�នុស្សវ័យចំោស់។ប៉ុថន្ខ្នុំែឹងថាគាមនកា�្ ំណត់អាយុោ

�ួយបានរ�ៀបរាប់រៅ្ ្ននុងសពះគ�្ី�ឬរសច្្ីថណនាំោ�ួយថែលបានសបកាស

រោយពួ្អ្ន្ែឹ្នាំសាសនាចស្បានោ្់្ ំ�ិតនូវកា�បរស�ើែល់សំខាន់រនះរៅ

រលើ�នុស្សវ័យចំោស់រ�ើយ។...

«ខ្នុំសូ�អរញជើញយុវវ័យននសាសនាចស្រែើ�្ីរ�ៀនរ�ើយទទួល

បទពិរសា្ន៍ននវិញ្ញាណ�បស់រអលីយោ»។ 1

ពង្សប្រវត្តិដ�លបសរួលដហើ�រហ័ស

កា�រ្វើលិបិស្�រ្មះអ្ន្សាលាប់គឺជាវិ្ីងាយ�ួយសសម្ប់�នុស្សសគប់គានា

រែើ�្ីចាប់រផ្ើ�ជា�ួយនឹងពង្សសបវត្ិរ�ើយទទួលបទពិរសា្ន៍ពីវិញ្ញាណនន

រអលីយោ។�ោឋាភិបាលនិងសពះវិហា�បាន�្សាទុ្្ ំណត់សតា�បស់សបជាជន

និងស្ុ�សគួសា�ជារសចើនទសវត្ស�៍ប៉ុថន្្ ំណត់សតាទាំងរនះម្នកា�លំបា្

រែើ�្ីយ្�្រសបើសបាស់រ�ើយចំោយរពលរវោរែើ�្ីថសវង�្។កាលពី

�ុន�នុស្សថែលបានថប្រចញពីថែនែីែូនតា�បស់ខ្លលួនសតូវរ្វើែំរណើ�រៅកាន់

ទី្ថន្លងទាំងរនាះរ�ើយថសវង�្្ ំណត់សតារោយគាមនកា�ធានាអះអាងថា

ពួ្រគនឹង�្រ�ើញរ្មះសគួសា�រ�ើយ។

កា�ថណនាំឲ្យសាគាល់ពីកា�រ្វើលិបិស្�រ្មះអ្ន្សាលាប់្ ្ននុងFamilySearch
រៅឆ្នាំ2006បានពរន្លឿនែល់កា�សសាវសជាវពង្សសបវត្ិ។រៅរពលរ្មះជារសចើន

សតូវបានោ្់ទុ្រៅ្ ្ននុងស្ោស្ ំណត់សតាថែលស�រស�រោយនែរ�ើយបាន

ទុ្រៅ្ ្ននុងឃ្លាំងែ៏សតជា្់បាន្ ត់សតា(រ្វើលិបិស្�រ្មះអ្ន្សាលាប់)រ�ើយ

ឥ�ដូវរនះអាចថសវង�្បានរោយផ្ទាល់រៅរលើ្ ុំព្យដូទ័�។កា�សរស�ច្ ិច្ចកា�

រនះបានពួ្អ្ន្រ្វើលិបិស្�រ្មះអ្ន្សាលាប់សមេ័សគចិត្ទាញយ្«បាច់»នន

សារបៈសំខាៃ់នៃ

ការព្វើលិបិគកមព្មារះអ្នកសាលាប់បានព្វើឲ្យកំណ�់គរាជាពគចើនគ�ូវបានោក់ឲ្យពគបើពៅពលើអ៊ីន្លឺណិ�

ពដើម្ីឲ្យសមាជិកអាចដសវងរកពហើយយកព្មារះគ្ួសារពៅកាន់គេរះវិហារបរិសុេ្ធ។

ការ ច្វើ លិបិ្កម ច្មោះ អ្នក ស្លាប់
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ការ ច្វើ លិបិ្កម ច្មោះ អ្នក ស្លាប់

្ំណត់សតាថែលម្នសបម្ណជា10រៅ50រ្មះពី្ ុំព្យដូទ័�រៅផ្ះ�បស់

ពួ្រគ។ពួ្រគបានវាយរ្មះកាលប�ិរច្ទនិងព័ត៌ម្នរផ្សងរទៀតចូលរៅ្ ្ននុង

�ូលោឋានទិន្នន័យ�បស់FamilySearchកា�រ្វើែូរច្នះអាចផ្ល់លទ្ភាពននកា�

បរង្កើតលិបិស្�រ្មះអ្ន្សាលាប់ជារអ�ិចសតូនិ្ថែលអាចថសវង�្បាន។

ពី�ុនោ្់ឲ្យរសបើ្ �មេវិ្ីលិបិស្�រ្មះអ្ន្សាលាប់្ ្ននុងFamilySearchវា
អាចចំោយរពលរាប់ឆ្នាំរែើ�្ីបរង្កើតលិបិស្�រ្មះអ្ន្សាលាប់�ួយថែលអាច

ថសវង�្បានសូ�្ីថតសំណុំ្ ំណត់សតា�ួយរោយរសបើបរច្ច្រទសពី�ុនននកា�

ែ្សសង់រ្មះ។ន�៉ខលជូែសិនជានាយ្ថផ្ន្លិបិស្�រ្មះអ្ន្សាលាប់

សសម្ប់្ �មេវិ្ីFamilySearchបានម្នសបសាសន៍ថាវាសតូវចំោយរពល

អស់11ឆ្នាំរែើ�្ីរ្វើលិបិស្�រ្មះអ្ន្សាលាប់សសម្ប់ Freedman Bank 
Records(្ំណត់សតា�បស់ស��ែ្ឋពីទាស្�ថែលម្នរស�ីភាពថែលបាន

បរង្កើតគណនី្ នាគា�)។ឥ�ដូវរនះគាត់បាោន់សបម្ណវាសតូវចំោយរពលថត

�ួយថខប៉ុរោណះ។

ពួ្អ្ន្សមេ័សគចិត្ទូទាំងពិភពរោ្បានរ្វើលិបិស្�រ្មះអ្ន្សាលាប់រសចើនជាង

�ួយោន់ោន្ ំណត់សតាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006ប៉ុថន្ម្នកា�ងា�ជារសចើនរទៀត

ថែលសតូវរ្វើ។ម្ន្ ំណត់សតារាប់ោន់ោនបថន្�រទៀតថែល្ ំពុង�ង់ចាំរៅ

្្ននុងទូ�ថែ្�្សា្ ំណត់សតា្្ននុងទីស្ុងសលត៍រល្�ែ្ឋយូថា�៍។រ�ើយរលើស

ពីរនាះរទៀតគឺម្ន្ ំណត់សតាថែលបាន�្រ�ើញរៅ្ ្ននុងបោណសា�រផ្សងរទៀត

ទូទាំងស្លរោ្ថែលនាយ្ោឋានពង្សសបវត្ិ្ ំពុងរ្វើកា�ែត�ូបភាពសបម្ណ

ជា35ោន�ូបភាព្ ្ននុង�ួយថខ។

សាថានភាពជាក់លាក់ពរ�័�ជាក់លាក់

គណៈសបធានទី�ួយបានថែ្លងថា«សម្ជិ្ទាំងឡាយសតូវបានរលើ្ទឹ្ចិត្

ឲ្យចូល�ួ�រៅ្ ្ននុងកា�រ្វើលិបិស្�រ្មះអ្ន្សាលាប់្ ្ននុងFamilySearchថែលវា

ម្នសា�ៈសំខាន់ចំរោះ្ ិច្ចកា�ពង្សសបវត្ិនិងសពះវិហា�ប�ិសុទ្»។ 2សម្ជិ្
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�្ពីជុំវិញពិភពរោ្្ ំពុងរឆ្លើយតបចំរោះកា�ទូនាមនរនះរ�ើយ្ ំពុងទទួល

បានព�ជ័យយោងអសាចា�្យ។

ពួ្ប�ិសុទ្រៅ្ ្ននុងសបរទសអ៊ុយថស្ន្ំពុងខិតខំរែើ�្ីបរង្កើតលិបិស្�រ្មះ

អ្ន្សាលាប់ជារអ�ិចសតូនិ្ថែលនឹងជួយជស�ុញែល់កា�សសាវសជាវពង្សសបវត្ិរៅ

្្ននុងទវីបអឺ�៉ុបភាគខាងរ្ើត។សគួសា��ូែិន្ូរៅខីអីវ្ំពុងរ្វើជាគំ�ូ�ួយយោង

អសាចា�្យ។ពួ្រគបានចំោយរលើនែ្លអ៊៊ីន្ឺណិតរែើ�្ីពួ្រគនិង្ ូន�បស់ពួ្រគ

អាចរ្វើលិបិស្�សសម្ប់រ្មះអ្ន្សាលាប់ទាំងឡាយ។បងសសី�ូែិន្ូបានទុ្

្ុំព្យដូទ័�យួ�នែ�បស់សគួសា�រៅរលើតុផ្ះបាយរែើ�្ីគាត់អាចរ្វើលិបិស្�រ្មះ

អ្ន្សាលាប់រៅរពលគាត់ម្នរពលអំ�នុងនែងៃរនាះ។គាត់បានរសបើនែម្ខាងវាយ

រ្មះខណៈថែលរសបើនែម្ខាងរទៀតបី្ ូន។្ូនសបុសអាយុ16ឆ្នាំនិង្ ូនសសី

អាយុ12ឆ្នាំ�បស់ពួ្រគ្ ៏បានកាលាយជាអ្ន្រ្វើលិបិស្�សសម្ប់អ្ន្សាលាប់ផង

ថែ�រ�ើយរពលខ្លះសគួសា�រនះបានចូលរៅបោណសា��បស់�ោឋាភិបាលរែើ�្ី

សសាវសជាវរ្មះសគួសា�រទៀតផង។ជា្ �មេតាសគួសា��ូែិន្ូបានរផ្ើរ្មះរៅ

កាន់សពះវិហា�ប�ិសុទ្រ�ើយរ្វើពិ្ីប�ិសុទ្ឲ្យរ្មះទាំងរនាះរពលខ្លះបានរៅ

សពះវិហា�ប�ិសុទ្ជារសចើនែង្ ្ននុង�ួយសបាដា�៍។

បងសសី�ូែិន្ូបាននិយយពីព�ជ័យថែលគាត់បានទទួលតា��យៈ្ ិច្ចកា�

ពង្សសបវត្ិថា៖«ខ្នុំរជឿថាកា�រ្វើលិបិស្�រ្មះអ្ន្សាលាប់និង្ ិច្ចកា�ពង្សសបវត្ិ

កា�ោ�ែល់រយើង។ខ្នុំសតូវបានសនយារៅ្ ្ននុងព�ជ័យអយ្យរកា�បស់ខ្នុំថាកា�រ្វើនូវ

្ិច្ចកា�រនះនឹងកា�ោ�ែល់ខ្នុំនិង្ ូនរៅខ្នុំ។គំនិត�បស់ពួ្រគនឹងបានសាអាតស្អំ

រ�ើយពួ្រគនឹងម្នលទ្ភាពរែើ�្ីទប់ទល់នឹងឥទិ្ពលអាស្្់ននពិភពរោ្

រនះ។...[្ូន�បស់ខ្នុំ]បានទទួលនូវសពះរចសាដាននសពះតា��យៈ្ ិច្ចកា�

រនះ»។

ម្នសម្ជិ្ជារសចើន្ ំពុង�្រ�ើញថាកា�រ្វើលិបិស្�រ្មះអ្ន្សាលាប់បាន

ផ្ល់ឱកាសបរស�ើ�ួយែ៏ម្នន័យរោយ�ិនគិតពីជំនាញឬសាថានភាពរនាះ

រ�ើយ។ម្ោលីនោថភ�ី�្ពី�ែ្ឋយូថា�៍ស.�.អា.បានជួបនឹងរសគាះថានា្់

�ែយន្រៅរពលគាត់ម្នអាយុ24ឆ្នាំថែលរ្វើឲ្យ្ំរ�ើ្ខ្លលួន�ិន�ួចចាប់ពី-្ចុះ

រសកា�។រៅរពលគាត់បានសស�បសស�ួលរៅនឹងជីវិតែមេីរនះបងសសីថភ�ីបាន

អ្ិសាឋានថសវង�្វិ្ីថែលគាត់អាចបរស�ើ។គាត់បានទទួលចរ�្លើយ�បស់គាត់

រៅរពលរ�លីនថអនឌឺសិន�្ពីគណៈសបធានសម្គ�សរ្ងាគាះរស្្បាន�្

សួ�សុខទុ្្គាត់រ�ើយបានបរសងៀនគាត់ពី�របៀបរ្វើលិបិស្�រ្មះអ្ន្សាលាប់។

ឥ�ដូវរនះបងសសីថភ�បានចំោយរពលរៅ�ុខ្ ុំព្យដូទ័�រាល់នែងៃរោយម្នរឈើ

�ួយបិទជាប់នឹងនែ�បស់គាត់រ�ើយ�ំ្ិលវាលមេ�នឹងអាចវាយអ្្ស�បាន។គាត់

បានរ្វើលិបិស្�រ្មះអ្ន្សាលាប់រ្មះអ្ន្សាលាប់�ួយចំនួនរ�ៀងរាល់នែងៃ។

បងសសីថភ�ីនិយយថា«ជាជាងរផ្ដាតអា��មេណ៍ពីខ្លលួនខ្នុំែូចថែលខ្នុំធាលាប់បាន

រ្វើរនាះកា�រផ្ដាតអា��មេណ៍�បស់ខ្នុំបានផ្លាស់ប្ដូ�រៅ�្កា�បរស�ើអ្ន្ែនទ»។«ខ្នុំ

សសឡាញ់សពះអម្ចាស់រ�ើយខ្នុំចូលចិត្នឹងផ្ល់ព�ជ័យ�បស់សទង់រៅែល់អ្ន្ែនទ

រទៀតតា��យៈកា�រ្វើលិបិស្�រ្មះអ្ន្សាលាប់»។

ខណៈថែល្ ំពុងសាដាប់បទបងាហាញ�ួយពីពង្សសបវត្ិសបធានរស្្រែវីឌ

ភីកាប់រៅឆ័�លីសបរទសអង់រគ្លសបានទទួលអា��មេណ៍បំផុសគំនិត�ួយថា

កា�រ្វើលិបិស្�រ្មះអ្ន្សាលាប់អាចជួយសម្ជិ្រៅ្ ្ននុងរស្្�បស់រោ្ឲ្យ

បរង្កើតបំណងសបាថានា�បស់ពួ្រគរែើ�្ីថាវាយបង្គំរៅ្ ្ននុងសពះវិហា�ប�ិសុទ្។ប៉ុថន្

រោ្បានឆងៃល់ថារតើអវី�ួយថែលរ�ើលរៅែូចជាកា�វាយបញ្ចដូលទិន្នន័យទូរៅ

នឹងអាចែឹ្នាំ�នុស្សរៅ�្សពះវិហា�ប�ិសុទ្បានរោយ�របៀបោ?

រោ្បានសរស�ចចិត្សា្ល្ងរ្វើលិបិស្�រ្មះអ្ន្សាលាប់រ�ើយបាន

�្រ�ើញថាវាបាននាំនូវវិញ្ញាណ�បស់រអលីយោបថន្�រទៀត�្្ ្ននុងជីវិត�បស់ រច
នា
រូប
្ត

យោ
េ
អា

យឡ
្រស

៊ីវិ្រ
តូរ
៉ូវិច
េ
ូកប
ូវ៉ូល

ស
រេរី
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រោ្។ចំរោះរោ្កា�រ្វើលិបិស្�រ្មះអ្ន្សាលាប់បានកាលាយរៅជា្ ិច្ចកា�

«បន្សនុទ្»�ួយ។រោ្បានម្នសបសាសន៍ថា«អ្ន្�ិនអាចរ្វើលិបិស្�

រ្មះអ្ន្សាលាប់រោយគាមនកា�គិតពីរ្មះថែលអ្ន្រ្វើលិបិស្�រ្មះអ្ន្សាលាប់

ថត�យាោងរនាះរទប៉ុថន្អ្ន្្ ៏គិតពីរ្មះ�បស់សគួសា�អ្ន្ផងថែ�»។

សបធានភីកាប់បានសំណូ�ព�ែល់សម្ជិ្រៅ្ ្ននុងរស្្�បស់រោ្ឲ្យ

រសបើកា�រ្វើលិបិស្�អ្ន្សាលាប់ជាវិ្ី�ួយរែើ�្ីចូល�ួ�ចំថណ្រៅ្ ្ននុង្ ិច្ចកា�

ពង្សសបវត្ិ។្្ននុង�យៈរពល�ួយែ៏ខ្លីប៉ុរោណះរោ្និងពួ្អ្ន្ែឹ្នាំរស្្

រផ្សងរទៀតបានសរង្កតរ�ើញកា�រ្ើនរ�ើង�ួយយោង្ំរៅ្ ្ននុងភាពស្្ិស�

សសម្ប់ប័ណ្ណចូលសពះវិហា�ប�ិសុទ្និងកា�ចូល�ួ�សាសកា�៉ង់។ពួ្រគបាន

សរង្កតរ�ើញថាសម្ជិ្ថែលបានចូល�ួ�រៅ្ ្ននុងកា�រ្វើលិបិស្�សសម្ប់អ្ន្

សាលាប់្ំពុងអភិវឌ្ឍនូវបំណងសបាថានា�ួយរែើ�្ីនាំយ្រ្មះ�បស់ស្ុ�សគួសា�

�បស់ពួ្រគរៅសពះវិហា�ប�ិសុទ្។

ម្ោខិនស្សនុីរអជអាយុែប់សបាំពី�ឆ្នាំបានរ្វើតា�សំណូ�ព��បស់សបធាន

ភីកាប់រោយអស់ពីចិត្រ�ើយបានចាប់រផ្ើ�រ្វើលិបិស្�រ្មះអ្ន្សាលាប់

រ�ើយនាងបានជួយែល់បងប្អដូនឪពុ្ម្ដាយនិងរោ្តារោ្យយ�បស់

នាងចូល�ួ�ចំថណ្ផងថែ�។តិចជាងពី�ឆ្នាំម្ោខិនស្សនុីរ្វើលិបិស្�រ្មះអ្ន្

សាលាប់បានរលើសពី44,000រ្មះ។សំខាន់ជាងរនះរទៀតម្ោខិនស្សនុីនិង

សគួសា�នាងបានទទួលអា��មេណ៍បំផុសគំនិតឲ្យថសវង�្រ្មះ�បស់សគួសា�

ពួ្រគយ្រ្មះទាំងរនាះរៅសពះវិហា�ប�ិសុទ្រ�ើយចូល�ួ�រៅ្ ្ននុងពិ្ី

ប�ិសុទ្ននកា�សរ្ងាគាះ។

កា�រ្វើលិបិស្�រ្មះអ្ន្សាលាប់បានជួយសម្ជិ្្ ្ននុងរស្្ឆ័�លីរោយ

បាននូវសពះវិញ្ញាណចូល�្្ ្ននុងជីវិត�បស់ពួ្រគនិងរោយកា�ផ្ល់ែល់ពួ្រគ

នូវឧប្�ណ៍ថែលពួ្រគសតូវកា�រែើ�្ីយ្រ្មះសគួសា��បស់ពួ្រគរៅសពះវិហា�

ប�ិសុទ្។សបធានភីកាប់បានម្នសបសាសន៍ថា«អ្ន្ពំុចាំបាច់សតូវម្នភាព

ស្្ិស�ចូលសពះវិហា�ប�ិសុទ្រទើបរ្វើលិបិស្�រ្មះអ្ន្សាលាប់បានរនាះរទ

ប៉ុថន្រៅរពលអ្ន្រ្វើលិបិស្�សសម្ប់អ្ន្សាលាប់វានឹងបន្សនុទ្អ្ន្រ�ើយអ្ន្នឹង

ចង់ម្នភាពស្្ិស�រែើ�្ីរៅសពះវិហា�ប�ិសុទ្រ�ើយអ្ន្នឹងចង់រៅសពះវិហា�

ប�ិសុទ្រ�ើយអ្ន្នឹងចង់រ្វើ្ ិច្ចកា�សសម្ប់បុពវកា�ីជន�បស់អ្ន្។...ខ្នុំែឹងពី

្ិច្ចកា�រនះរោយសា�វាបានរ្ើតរ�ើងចំរោះខ្នុំ»។

ការដ្្ើលិ្រិបកមដ្មរះអ្កសាលា្រ់ោន�រួ��ល់មនរុស្សបេ្រ់គ្នា

សពះអម្ចាស់បានសនយាថា«រ�ើលចុះរយើងនឹងពរន្លឿន្ ចិ្ចកា��បស់រយើងឲ្យ

ឆ្ប់រ ើ្តរៅរពល្ ណំត់»(គ.និងស.88:73)។កា�រ វ្ើលិបិស្�រ ម្ះអ្្ន 

សាលាប់គឺជា�របៀប�ួយថែលសពះអម្ចាស់្ ពុំងបំរពញកា�សនយារនាះ។�នុស្ស

ទំាងអស់អាចថសវង�្បុពវកា�ីជន�បស់ពួ្រគរ�ើយទុ្ឲ្យអ្្ន ែនទអាចថសវង�្

បុពវកា�ីជន�បស់ពួ្រគបុ៉ថន្រ វ្ើលិបិស្�រ ម្ះអ្្ន សាលាប់ជួយសស�ួលរ�ើយជួយ

ែល់កា�សសាវសជាវ�្ពង្សសបវតិ្�បស់�នុស្សសគប់�ូប។បងសបុសជូែសិនបាន

និយយថា«សពះអម្ចាស់បានសបទានបរច្្ច វិទយាែល់រយើងសសម្ប់រ វ្ើឲ្យម្នភាព

សបរសើ�រ�ើងែ៏្ ំរៅ្ ្ននុងកា�ថសវង�្រ ម្ះ»។«ឥ�ដូវរនះអ្្ន ពំុថ�នសគាន់ថត

អាចរ វ្ើពង្សសបវតិ្សសម្ប់សគួសា�បុ៉រោណះរទកា�រ វ្ើលិបិស្�អ្្ន សាលាប់គឺកា�សប�ូល

នូវ្ ចិ្ចខិតខំ�ួយរែើ�្ីជួយរាល់្ នូរៅទំាងអស់�បស់សពះវ�បិតាសួគ៌»។◼

ដលើសពបីការវា�្រញ្លូលទិន្ន័�

េំ
បូងរោរយធ្ើលរិបរិក្រេយ្មរះេ្្រសាលាប់កបខហលជាកសយេៀងៃឹងរោរវេប្ចេនូលទរិៃ្ៃ័េធេ្មតា

ប៉ុខៃ្ជាយរឿេៗ្ ួ្រេ្្រយធ្ើលរិបរិក្រេយ្មរះេ្្រសាលាប់ខេលធាលាប់បាៃទទួលបទ្រិយសាធៃ៍

បាៃខ្្ងទរីបនាទាល់ថារោរយធ្ើលរិបរិក្រេយ្មរះេ្្រសាលាប់្ វឺជារោរខស្ងរ្រខាងវិញ្ញាណេួេខេល

កបទាៃ្ រេល់ែរីវិតទាំងខ្្្រសគ្ខាងនៃវំងៃៃ។

ខាងយករោេយៃរះជាយយបល់េួេចំៃួៃខេលៃឹងែួេេល់រោរយធ្ើលរិបរិក្រេយ្មរះេ្្រសាលាប់ឲ្យ

រោលាេយៅជាបទ្រិយសាធៃ៍ខាងវិញ្ញាណេួេ៖

1.ចាប់យ្ដែើេយោេរោរេធរិសាឋាៃ។េ្្រអាចេធរិសាឋាៃេ៏ជា្រ់លា្រ់យេើេ្រីទទួល

បទ្រិយសាធៃ៍ៃូវវិញ្ញាណនៃយេលរីយ៉ាយេើេ្រីឲ្យេួងចរិត្របស់េ្្រៃឹងបខង្រយៅរ្រ

បុ្្រោរីែៃរបស់េ្្រ។

2.លុបបំបាត់រោររំខាៃរួេទាំងទូរទសសេៃ៍ឬតហៃ្រីខេលនាំឲ្យឃ្លាតឆ្ងាេ្ រីក្រះវិញ្ញាណ។

3.យធ្ើលរិបរិក្រេយ្មរះេ្្រសាលាប់ជាេួេៃឹងក្ួសារឬេរិត្ភ្រ្រិ។រោរយធ្ើខបបយៃរះ្ ុំខេៃ

កគ្ៃ់ខត្ ដែល់ែំៃួេេល់េ្្រឲ្យអាៃៃូវេ្រសេរនេេ៏្ រិបា្រយេើលប៉ុយណាណរះយទប៉ុខៃ្វ្រ៏

កបខហលជាៃឹងយបើ្រទាវារសកមប់េ្្រយេើេ្រី្ រិភា្រសា្ រី្ ងសេកបវត្រិរបស់ក្ួសារេ្្រ។

4.សូេចងចាំថាក្ប់យ្មរះខេលេ្្រយធ្ើលរិបរិក្រេយ្មរះេ្្រសាលាប់តំណាងឲ្យបុ្រេលមនា្រ់

យទៀតខេលអាចរ្រយេើញយោេសាច់ញាតរិខេលយៅរស់យហើេទទួល្ រិធរីបរិសុទ្ធ

យោេរោរយធ្ើែំៃួសយៅ្រ្នុងក្រះវិហារបរិសុទ្ធ។

5.សូេចងចាំថាក្រះេមចាស់ៃឹងែួេេល់េ្្រ។តាេរេបៈក្រះេងរេសយហគ្ររះេ្្រអាចេ្រ

�្រះយលើឧបស្រេទាំងឡាេខេលេ្្រអាចែួបយៅ្រ្នុងរោរយធ្ើលរិបរិក្រេយ្មរះេ្្រសាលាប់

(សូេយេើល្រូរិៃ្ូសទរី212:9–10)។

រោរយធ្ើលរិបរិក្រេយ្មរះេ្្រសាលាប់មៃជាភាសាហូឡង់េង់យ្្សបារាំងអាល្វឺេ៉ង់េ៊ីតាលរី

ែប៉ុៃប៉ូឡនូញ្័រទុេហារល់រុសសេរីយេស្ប៉ាញៃរិងស៊ុេខេត។សកមប់្ ័ត៌មៃបខៃ្ថេសូេ

ចូលយៅរោៃf់amilysearch.org/indexing។

កំណត់ចំណាំ
 1.រែវីឌរអថបែោ«The Hearts of the Children Shall Turn»លីអាហូណា

ថខវិច្ិកាឆ្នាំ2011ទំព័�26។
 2.សា�លិខិតគណៈសបធានទី�ួយចុះនែងៃទី29ថខ្ុ�្ភៈឆ្នាំ2012។
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ដៅឯដោងឧដោសថនៃវិសា�ដ្ឋាៃ្ព្ទះវិហារបរិសុៃ្ធក្នញងៃបី្កុងស�ត៍ដ�ករ�្ឋ

យូថ្ហ៍ដោកបណ្ិតដ�វីឌអ័រផាកកឺជានាយករងនៃមជ្ឈមណ្�ជាតិយូៃបីស

ដខៃដណឌ្ស៊ីដវើរស្ម្ប់សម្គមៃ៍នៃការបថោំោៃដធ្វើសញ្ញាណជាភាសា-គថ្

«ចូរឲ្យម្ៃដសចក្បីសុខសាៃ្តដ�ើបផៃ�បី»ខណៈប��អ្នកចូ�ររួមកំព្ុងដ្ចៀង។

ដដ្យោៃ្ោរព្្ធដ�ើងដៅបខកុម្ៈឆ្នាំ2012្ព្រឹត្តិការណ៍ដៃទះស្ិតដៅដ្កាម

គណៈកម្មាធិការនៃការ្បជុំអៃ្តរៃិកាយដៅៃបី្កុងស�ត៍ដ�ក។



ដដ្�ដ្រ៊តស៊៊ីវា៉ន់ដឌន្រ៊ឺហ្ដហ

ជា
ញឹ្ញាប់ពួ្អ្ន្ែឹ្នាំសាសនាចស្បានអំោវនាវឲ្យសម្ជិ្ទាំងឡាយចូល�ួ�ចំថណ្

រោយរសាមះអស់ពីែួងចិត្—រោយ�ិនគិតពីសាសនា—រៅ្ ្ននុងកា�បរស�ើនិងរៅ្ ្ននុងបុពវរ�តុនន

បញ្ហាសីល្�៌។រ�ើយជារ�ឿយៗពួ្អ្ន្ែឹ្នាំសាសនាចស្បានរ្វើជាគំ�ូ។ែមេីៗរនះសបធាន

រឌៀរែើ�រអសវអុជែូ�វអ�ែំរណើ�រោយភ�ិយ�បស់រោ្គឺហា�ីតបានទទួល�ងាវាន់សបចាំឆ្នាំថផ្ន្�នុស្ស្ �៌

ពីសម្គ�កាតូលី្រោ្បានម្នសបសាសន៍ថាវាគឺជាសាថានភាពថែលគួ�ឲ្យ�ួសចិត្�ួយថែល«ជនជាតិ

អាល្លឺ�៉ង់ពី�នា្់ជាអតីតសាសនាលូរ្ើ��ិនឥ�ដូវជាពួ្���នែ៏រសាមះសតង់សតូវបានផ្ល់្ ិត្ិយសរោយពួ្

កាតូលិ្រៅ្ ្ននុងស��ែ្ឋអារ��ិ្»។ 1

សម្ជិ្រៅជុំវិញពិភពរោ្បានរឆ្លើយតបរោយកា�រលើ្តរ�្កើងចំរោះកា�អំោវនាវរែើ�្ីបរស�ើសបរ្ៀ្

សាមគានាជា�ួយនឹងសម្ជិ្ននអង្គកា�រផ្សងរទៀត។ខ្នុំបាន�ំជួលចិត្ពីែំរណើ�រ�ឿងននសម្គ�ថែល�ី្ចរស�ើន

�បស់អិល.ឌី.ថអស.រោយរ្វើសន្និសីទអន្�និកាយស្ីពីតន�្លសីល្�៌និងកា�សម្អាត្ ្ននុងស�គ�ន៍ជា�ួយនឹង

សាសនារផ្សងៗរទៀត។

រៅ្ ្ននុងកា�បរស�ើជា�ួយអ្ន្ថែលម្នជំរនឿសាសនារផ្សងៗរនាះខ្នុំបាន�្រ�ើញថាកា�រលើ្ទឹ្ចិត្ពីថអលរឌើ�

�វីនែិនអិល�ុ្្ ្ននុង្ ូ�៉ុ�ននពួ្សាវ្ែប់ពី�នា្់គឺជាកា�ពិត៖កា�បរស�ើននអន្�និកាយរោយកា�រគា�ពនិង

រសាមះសតង់�ិនសគាន់ថតសាថាបនាស�គ�ន៍�បស់រយើងប៉ុរោណះរទប៉ុថន្វា្ ៏អាចឲ្យ�ី្ចរស�ើន�ួ�គានានិងផ្ទាល់ខ្លលួនរៅ

្្ននុងរសច្្ីសសឡាញ់�បស់រយើងចំរោះសពះនិង្ ូនរៅ�បស់សទង់។ 2

ការដ្្ើឲ្យពិភពដលាកដនរះោនប្រដសើរដឡើង

ប៉ុនាមនឆ្នាំ�ុនម្នសគូគងាវាលខាងជំរនឿថសបសប៊៊ីធារានបានផ្លាស់ចូល�្្ ្ននុងស�គ�ន៍�បស់រយើងរោយចង់

បរស�ើែល់ពួ្អ្ន្ជិតខាង�បស់គាត់ទាំងអស់ពុំថ�នសគាន់ថតស្ុ�ជំនុំ្ ្ននុងសពះវិហា��បស់គាត់ប៉ុរោណះរទ។រៅរពល

គាត់បានរផ្ើ�ទំនា្់ទំនងរៅ្្ននុងស�គ�ន៍�បស់រយើងថែលភាគរសចើនជាសគួសា�អិល.ឌី.ថអស.រែើ�្ីជួយនិងកា�

រោររោលាេែ្លួៃជា្ ួ្របរិសុទ្ធេ៏កបន្តាេរេបៈ

ពៅពេលពយើងបពគមើជាមួយនឃឹងអ្នកដដលមានជំពនឿព្្សងៗពយើងមិនគគាន់ដ�សាថាបនា
ដល់សហ្មន៍របស់ពយើងពហើយព្វើឲ្យេំនាក់េំនាក់របស់ពយើងបានគបពសើរព�ើង

ប៉ាុពណាណរះពេប៉ាុដន្ពយើងក៏កាលាយជាសិស្សដ៏គបនេ្ ងដដរ។
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28 លរីអាហូណា

អរញជើញសសម្ប់ពិ្ីជប់រលៀង្ ្ននុងស�គ�ន៍រនាះសម្ជិ្វួែបានចាប់រផ្ើ�ចូល

�ួ�រៅ្ ្ននុងគរសម្ងននកា�បរស�ើ�បស់ស្ុ�ជំនុំគាត់រោយរ្វើកា��ួ�គានារនាះគាត់

និងអ្ន្ជិតខាងថែលម្នជំរនឿរផ្សងៗគានាបានរ្វើកា�ន�អងាគាស�ូលនិ្ិរែើ�្ីជួយ

ែល់សគួសា�អិល.ឌី.ថអស�ួយជា�ួយនឹងកា�ចំោយនែ្លរពទ្យបនាទាន់។

សាវ្អួសុនថអ�វវិតនី(1855–1931)បានថែ្លងថា«សពះ្ ំពុងរសបើ�នុស្ស

ជារសចើនរែើ�្ីសរស�ចនូវ្ ិច្ចកា�ែ៏្ ំរ�ើយអសាចា�្យ�បស់សទង់។...វាម្នភាព

្ំរ�ើយអសាចា�្យពន់រព្សសម្ប់�នុស្ស�ួយស្ុ�»។ 3រ�ឿងែ៏អសាចា�្យទាំងឡាយ

អាចសរស�ចរ�ើងបានរៅរពលស្ុ�នន�នុស្សល្អរ្វើកា��ួ�គានា។កា�ខំសបឹងថសបង

�បស់សគូគងាវាលថែលជាអ្ន្ជិតខាង�បស់រយើងបានែឹ្នាំរៅកា�បរង្កើតជា

គណៈ្�មេកា�ស�គ�ន៍អន្�និកាយរោយ�ួ�ជា�ួយនឹងសម្គ�សរ្ងាគាះ

រស្្�បស់រយើងផងថែ�បានបរង្កើតសន្និសីទសស្ី�ួយរោយផ្គត់ផ្គង់្ ញ្ចប់សម្ភា�

អនា�័យនិងរសៀវរៅែល់ទីភានា្់ងា�ជនរភៀសខ្លលួន។បនាទាប់�្ទំនា្់ទំនង

ខាងអន្�និកាយទាំងរនះបានផ្ល់លទ្ភាពែល់សម្ជិ្រស្្ឲ្យជួយែល់ស្ុ�

ជំនុំ�ួយផ្ល់�្ដូបអាហា�ែល់ជនរភៀសខ្លលួន�ួយស្ុ�្ ំរ�ើយបានចូលជួយរៅ

រពលសពះវិហា�រផ្សងសតូវកា�ពួ្អ្ន្សមេ័សគចិត្បថន្�រទៀតរៅទីជស�្ជនថែលគាមន

ផ្ះសថ�្ង។

សបធានែូម្ោសរអស�៉នសុនបានសបាប់ែល់សម្ជិ្ថា«រយើងម្ន

ទំនួលខុសសតូវ�ួយ...រែើ�្ីស�កា�ជា�ួយនឹងសពះវិហា�និងអង្គកា�

រផ្សងៗរទៀត» 4រ�ើយកា�រ្ងរៅជួយរនះបានសបទានព�ែល់ពិភពរោ្

រនះរលើសពីកា�បរស�ើខាងថផ្ន្�នុស្ស្ �៌រៅរទៀត។រៅ្ ្ននុងសុន្�្ថា�ួយរៅ

កាន់ពូ្អ្ន្ែឹ្នាំសគីសាទាន្្ននុងស��ែ្ឋថអលរឌើ�ថជ្�វីអ័��ូ�ិន្ ្ននុង្ ូ�៉ុ�

ននពួ្សាវ្ែប់ពី�នា្់បានរ�ៀបរាប់ពីកា�ពិភា្សាជាផ្លដូវកា��ួយជាបន្បនាទាប់

�វាងសម្ជិ្អិល.ឌី.ថអស.និងពួ្សគីសាទានរផ្សងរទៀតថែលបានរ្វើរ�ើងរៅ

ស្លវិទយាល័យសពិ្ហាំយ៉ង់។ 5លទ្ផល�ួយននសន្និសីទទាំងរនះបានរ្ើត

រ�ើងរៅរពលម្នអ្ន្ែឹ្នាំសាសនាែ៏ល្ីរ្មះម្នា្់បានរ្វើកា�សុំរទាស

ចំរោះកាយវិកា��ិនស���្យរោយពួ្�នុស្ស�ួយចំនួនរៅរលើជំរនឿ�បស់ពួ្

���នរៅ្ ្ននុងស�គ�ន៍�បស់គាត់។ 6ថអលរឌើ��ូ�ិនបានម្នសបសាសន៍

ពីកា�ចងភាជាប់�ិត្ភាពរនាះថា«ខ្នុំរជឿថា្ ិច្ចកា�រនះជាថផ្ន្�ួយននកា�រ�ៀបចំ

សពឹត្ិកា�ណ៍�ួយ�្ពីសពះរៅ្ ្ននុងសគាែ៏ម្នបញ្ញាទាំងរនះ»។ 7

ការដ្្ើឲ្យទំនាក់ទំនងរ្រស់ដ�ើងោនប្រដសើរដឡើង

រៅរពលរយើងបរស�ើជា�ួយអ្ន្ែនទរសច្្ីថណនាំែ៏ជា្់ោ្់នានា

អាចជួយរយើងឲ្យបរង្កើតទំនា្់ទំនង�បស់រយើងកាន់ថតម្នអត្ន័យរ�ើយ

រជៀសវាងកា�រ្វើឲ្យអា្់អន់ចិត្។ម្នរពល�ួយខ្នុំបាន�ស់រៅ្ ្ននុងទីស្ុង្ ំ�ួយ

រ�ើយបានរ្វើជាអ្ន្សមេ័សគចិត្សសម្ប់្ �មេវិ្ីបរសងៀន�បស់សពះវិហា��ួយ្ ្ននុង

�ូលោឋានថែលរបើ្សសម្ប់�នុស្សទូរៅ—ប៉ុថន្បាន�្រ�ើញថាអ្ន្ថែលែឹង

ពីសម្ជិ្ភាព�បស់ខ្នុំរៅ្ ្ននុងសាសនាចស្ននសពះរយស៊ូវសគីស្នែងៃចុងរសកាយ

�ិនអាចទទួលយ្បាន។បទពិរសា្ន៍រនាះបានជំ�ុញខ្នុំឲ្យផ្ល់តន�្លែល់កា�

ប�ិចាចាគ�បស់�នុស្សសគប់គានារោយ�ិនគិតពីទំនា្់ទំនង(ឬកា�ខវះខាត)ខាង

សាសនា�បស់ពួ្រគរនាះរទ។ខ្នុំបានតា�ោនរោយអំណ�គុណពីចំោប់

អា��មេណ៍�បស់�នុស្សសគប់គានាពីសាសនាចស្ប៉ុថន្ខ្នុំបានែឹងផងថែ�ថារយើងជា

ពួ្ប�ិសុទ្នែងៃចុងរសកាយបានរ្វើតា�កា�បរសងៀន�បស់សពះរយស៊ូវទាំងសសុងរៅ

្្ននុងកា�សសឡាញ់អ្ន្ជិតខាងរយើងរស្លៀ្ោ្់ែល់ជនអាសកាតផ្ល់អាហា�

ែល់ជនអត់ឃ្លានរ�ើយសួ�សុខទុ្្ែល់ជនជាប់�ុំ(សូ�រ�ើលម្ោថាយ

25:34–36)។កា�តាំងចិត្ខាងអន្�និកាយែ៏រសាមះសតង់រ�ើយម្នកា�រគា�ពពុំ

តស�ូវឲ្យស្ុ�ោ�ួយបែិរស្នូវជំរនឿ�បស់ខ្លលួនរ�ើយ�ួ�ទាំងស្ុ��បស់រយើង

ផងថែ�។ថតផ្នុយរៅវិញវាបានរលើ្ទឹ្ចិត្ែល់ពួ្អ្ន្ចូល�ួ��ិនឲ្យ«សបឆ្ំង

កម្វិធបីHolladay Matters(ដៅៃបី្កុងហូឡាដ�រ�្ឋយូថ្ហ៍ស.រ.អា.)្តូវោៃដរៀបចំ

ដ�ើងដ�ើម្បីសាវាគមៃ៍មៃុស្សមកព្បី្គប់សាសនាឬរាមាៃការចូ�ររួមខាងសាសនាចូ�មកក្នញងគដ្ម្ងៃិង

សកម្ភាព្អ្នកជិតខាង។្ស្តបីមកព្បីៃិកាយដផ្សងៗរានាដៅក្នញងរូបថតដៃទះគឺជាសម្ជិកសាថាបៃិក។

ដៅបខធ្នលូឆ្នាំ2011កុម្រមកព្បី្ព្ទះវិហារៃស្សៃៈបរិសុៃ្ធកាតូ�បីកដៅរ�្ឋញលូវជឺស៊ីស.រ.អា.ោៃ

សបម្ងកម្វិធបី្គបីស្ម្៉ាសមរួយជាមរួយៃរឹងកុម្រមកព្បី្កុមជំៃុំនៃសាសនាច្កនៃព្រួកបរិសុៃ្ធនថងៃចុងដ្កាយ។

ការ្បគុំតហៃ្តបីវិភាគោៃដៃទះោៃជរួយ្បមូ�យកអាហារស្ម្ប់ឃ្លាំងស្ញកអាហារក្នញងមូ�ដ្ឋាៃ។



នឹងសាសនាោរ�ើយ»(គ.និងស.18:20)រ�ើយ

«បំោ្់[ខ្លលួនពួ្រគ]រោយចំណងននរសច្្ីសប្នុ�ស»

(គ.និងស.88:125)។

រសច្្ីថណនាំែ៏ម្នអត្សបរយជន៍�ួយរទៀតបាន�្

ពីអ្ន្ែឹ្នាំរស្្ែ៏្ លាសនវ�ួយ�ូបរៅ្ ្ននុងស�គ�ន៍អ្ន្

ជិតខាង�បស់រយើងថែលជាអិល.ឌី.ថអស.ភាគរសចើន។គាត់

បានថណនាំសម្ជិ្ឲ្យបរស�ើជា�ួយនឹងសាសនាែនទរផ្សង

រទៀតពុំថ�នរែើ�្ី«សគប់សគង»រោយកា�ែឹ្នាំរលើកា�

សរស�ចចិត្ឬភាពជាអ្ន្ែឹ្នាំរនាះរទប៉ុថន្រែើ�្ីរ្វើកា�

ជាស្ុ�រ�ើយអនុញ្ញាតឲ្យ�នុស្សសគប់គានា«បានសិទ្ិរសមេើ

គានា»(គ.និងស.88:122)។អ្ន្ែឹ្នាំ�ូបរនះថែលម្ន

បទពិរសា្ន៍យោងរសចើន្ ្ននុងកា�ចូល�ួ�នឹងសាសនាែនទ្៏

បានរលើ្ទឹ្ចិត្សម្ជិ្ឲ្យអភិវឌ្ឍទំនា្់ទំនងល្អ។គាត់

បាន�្រ�ើញថាសាសនា�ួយចំនួនថែលបានរ្វើជានែគូនឹង

ពួ្ប�ិសុទ្នែងៃចុងរសកាយបាន�្រ�ើញថាពួ្រគខិតខំរ្វើកា�

រ�ើយ�ី្រាយប៉ុថន្ម្នចំោប់អា��មេណ៍រសចើនរៅ្ ្ននុងកា�

បញ្ចប់កា�ងា�ជាជាងកា�អភិវឌ្ឍន៍�ិត្ភាព។

បទពិរសា្ន៍�បស់ខ្នុំរៅ្ ្ននុងស�គ�ន៍និងខាងវិស័យ

អប់�ំបានរ្វើឲ្យខ្នុំរជឿថាសពះវិញ្ញាណម្នឥទ្ិពលខាលាំងរៅរពល

�នុស្សរផ្សងគានាបាន�ួប�ួ�គានារៅ្ ្ននុងរបស្្�មេ�ួយែ៏ម្ន

តន�្ល។រសច្្ីសសឡាញ់និងភាពប�ិសុទ្ជាបងប្អដូនបានជំ�ុញ

ឲ្យកា�បរស�ើរ្វើែំរណើ�រឆ្ពះរៅ�ុខរលើសពីកា�ខិតខំរ្វើកា�រៅ

រទៀត។ 8

អ្ន្រ�ើងនិយយម្នា្់ជាអិល.ឌី.ថអសថែលបានចូល�ួ�

រៅ្ ្ននុងសន្និសីទអន្�និកាយ�ួយបានសរង្កតរ�ើញថាកា�

ម្នទំនា្់ទំនងនឹង�នុស្សែនទជួយែល់ជនថែលម្ន

ជំរនឿខុសពីរយើងយល់ពីរយើងកាន់ថតសបរសើ�ជាង�ុន។ 9

ម្នសាសសាតាចា�្យម្នា្់រទៀតរៅសាសនារផ្សងបានបរសងៀន

សន្និបាតពីសាសនា���នរៅស្លវិទយាល័យអារ��ិ្រោយ

របើ្ចំ�។គាត់បាន�្រ�ើញថានិស្សិត�បស់គាត់ចង់រ�ៀនពី

សាសនាចស្�បស់រយើង«ជាខាលាំង...រោយសា�ពួ្រគសតូវ

បានចិញ្ចឹ�បីបាច់�្ឲ្យរជឿថាសាសនារនះជាលទ្ិសាសនា

�ួយប៉ុថន្បទពិរសា្ន៍�បស់ពួ្រគជា�ួយនឹង�ិត្និង�ិត្

�ួ�កា�ងា�ជា���នគឺ�ិនែូចជាអវីថែលបានរលើ្រ�ើង

រ�ើយ»។ 10

ការដ្្ើឲ្យខ្លួនដ�ើងោនប្រដសើរដឡើង

កា�បរស�ើជា�ួយនឹងអ្ន្ែនទ�ិនសគាន់ថតជួយពួ្រគឲ្យ

យល់ពីរយើងប៉ុរោណះរទប៉ុថន្វា្ ៏រលើ្ទឹ្ចិត្រយើងឲ្យរ�ៀនពី

ពួ្រគរ�ើយែឹងកាន់ថតរសចើនថាសពះ«�ិនរ�ើស�ុខជនោ

រទ»(គ.និងស.1:35)។សទង់បានជួយ�នុស្សល្អសគប់

សាសនានិងវប្្�៌ទាំងអស់រៅ្ ្ននុង្ ិច្ចខិតខំ�បស់ពួ្រគ

រែើ�្ីរ្វើឲ្យជីវិត្ ូនរៅ�បស់សទង់បានសបរសើ�រ�ើង។

កា�ទទួលសាគាល់អំរពើល្អ�បស់អ្ន្ែនទរនះជួយរយើង

ឲ្យរៅថតម្នចិត្រាបទាប�ិនែូចជាពួ្ផ្រា៉ស៊៊ីថែល

សពះរយស៊ូវបានស្ីបរនាទាសរោយសា�ថតរសច្្ីអំនួត

ចំណុចដគ្លលទ្ធិ

•ក្រះយកបើេ្្រខេលមៃចរិត្យសាមរះកតង់

យៅក្ប់ៃរិរោេៃរិងវប្ធេ៌យេើេ្រី

្យៃ្ឿៃេល់្ររិចចេរោររបស់កទង់យលើ

ខ្ៃេរី។

•រោរយធ្ើរោរជាេួេៃឹងេៃុសសេេនទ

យទៀតខេល្ ុំយែឿេូចយេើងយេើេ្រីយធ្ើ

បុ្្យហតុនៃយសច្រដែរីល្ឲ្យបាៃកបយសើរ

យឡើងយធ្ើឲ្យយេើងយធ្ើរោរល្បាៃយកចើៃ

ជាងយេើងយធ្ើខតមនា្រ់ឯងយៅយទៀត។

•រោរចូលរួេនៃេៃ្រៃរិរោេយោេ

រោរយគ្រ្ៃរិងេរិត្ភា្រោត់បៃ្ថេ

រោរេល់ែុសនានាយហើេបយងកើត

អារេ្មណ៍នៃភា្ជាបងប្នូៃកបុស

កសរីក្េទាំងនាំយេើងែរិតយៅែរិត

ក្រះវរបរិតានៃយេើងទាំងេស់គ្នា្ ង

ខេរ។

ព្រួកអ្នកចូ�ររួមោៃព្ិភាកសាព្បីការការ

ពារ��់សិៃ្ធិដសរីភាព្ខាងសាសនាដៅ

ក្នញងសៃ្និសបីៃអៃ្តរៃិកាយមរួយប��ដធ្វើ

ដ�ើងដៅៃបី្កុងដៅផា�លូ្បដៃស

ដ្បស៊ី�ដៅបខមិនាឆ្នាំ2013។
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ខាងវិញ្ញាណ�បស់ពួ្រគ(សូ�រ�ើលម្ោថាយ23)ឬពួ្

សាសន៍សូរាំថែលសពះគ�្ី����នបានពិពណ៌នាថាជា

�នុស្ស�ិនចុះសស�ុងរ�ើយអួតអាង(សូ�រ�ើលអាលម្ោ

31)។កា�របើ្ទូោយចំរោះរសច្្ីល្អ�បស់អ្ន្ែនទអាច

ជួយរយើងឲ្យកាលាយជា�នុស្សែ៏សបរសើ�។

រសច្្ីសសឡាញ់�បស់រយើង�ិនសគាន់ថតអាចពសងី្ពីស្ុ�

តូចថែលជាសគួសា��បស់រយើងផ្ទាល់រៅែល់�ិត្ភ្្ិ�បស់

រយើងថតប៉ុរោណះរទគឺអាចថែ�ទាំងែល់អ្ន្ជិតខាងរយើង—

និងសសតូវ�បស់រយើងរទៀតផង។ម្នសម្ជិ្សាសនាចស្

ម្នា្់ថែលបរស�ើ្ ្ននុងទ័ពអារ��ិ្នា–ស្ងាគា�រោ្រលើ្ទីII
រៅសបរទសជប៉ុនបានសបាប់ពីអា��មេណ៍ែ៏ជូ�ចត់�បស់គាត់

ចំរោះសបជាជនជប៉ុន។បនាទាប់ពីគាត់សតូវបានសាវាគ�ន៍ឲ្យរៅ

្្ននុងអគា�ពិសិែ្ឋសសម្ប់ថាវាយបង្គំរោយសបជាជនជប៉ុនបុ៉ថន្

គាត់បាន�្រ�ើញថា«វិញ្ញាណ�បស់ពួ្រគបាន�ំជួលែល់

វិញ្ញាណ�បស់ខ្នុំរ�ើយខ្នុំបានទទួលអា��មេណ៍ននកា�ផ្លាស់ប្ដូ�

ែួងចិត្ែ៏អសាចា�្យ�ួយចំរោះពួ្រគ។អា��មេណ៍ែ៏ជូ�ចត់�បស់

ខ្នុំបាន�សាយបាត់។...ខ្នុំបានគិតពីអវីថែលបានរ្ើតរ�ើង

រៅ្ ្ននុងអគា�ពិសិែ្ឋរនាះនិងកា�ផ្លាស់ប្ដូ�ែ៏អសាចា�្យរនាះថែល

ខ្នុំម្នចំរោះសបជាជនរៅទីរនាះ»។ 11

ែូចគានារនះថែ�រៅរពលរយើងសាវាគ�ន៍រោយចិត្រសាមះ

ែល់�នុស្សែនទរទៀតរនាះពួ្រគអាចទទួលអា��មេណ៍នូវ

កា�ផ្លាស់ប្ដូ�ផងថែ�។ម្នអ្ន្សគីសាទានម្នា្់ថែលបញ្ចប់

កា�សិ្សាពីស្លវិទយាល័យសពិ្ហាំយ៉ង់បានស�រស�

អត្បទ�ួយពីបទពិរសា្ន៍�បស់នាងរ�ើយបានរ�ៀបរាប់

ពីកា�កា�ោ�ែំបូង�បស់នាងចំរោះនិស្សិតអិល.ឌី.ថអស.។

ប៉ុថន្រៅទីបំផុតបនាទាប់កា�ចង�ិត្ភាពែ៏ល្អ�្នាងម្ន

អំណ�គុណ«សា�ៈសំខាន់ថែលខ្នុំបានទទួលអា��មេណ៍ថា

ពួ្ប�ិសុទ្នែងៃចុងរសកាយបានរផ្ដាតរលើភាពជិតស្និទ្�បស់

សពះចំរោះ�នុស្សរោ្។ខ្នុំបានចាប់រផ្ើ�សាគាល់ថារៅ

្្ននុង្ ិច្ចខិតខំ�ួយរែើ�្ី�្សានូវភាពែ៏អសាចា�្យ�បស់សពះខ្នុំបាន

លះបង់នូវភាពរៅជិតសពះ—រ�ើយកា�យល់ែឹងរនះបាន

ឥទ្ិពល�្រលើខ្នុំយោងខាលាំង»។ 12

រៅ្ ្ននុងសុន្�្ថា�បស់រោ្រៅកាន់ពួ្អ្ន្ែឹ្នាំ

សគីសាទានថអលរឌើ��ូ�ិនបានទទួលសាគាល់«ហានិភ័យ

ថែលទា្់ទងនឹងកា�រ�ៀននូវអវី�ួយែមេីពី�នុស្សម្នា្់

រផ្សងរទៀត។គំនិតស៊៊ីជរសរៅែមេីថតងថតជះឥទ្ិពលរៅរលើ

ទស្សនៈចាស់រ�តុែូរច្នះរ�ើយកា�គិតរ�ើងវិញកា�រ�ៀបចំ

រ�ើងវិញនិងកា�បរង្កើតរ�ើងវិញ�ួយចំនួនននកា�យល់ែឹង

�បស់រយើងពីពិភពរោ្រនះគឺ�ិនរជៀសវាងបានរ�ើយ»។ 13

រៅ្ ្ននុងកា�ជួយែល់�នុស្សននជំរនឿរផ្សងជារ�ឿយៗខ្នុំបាន

�្រ�ើញខ្លលួនឯងវិភាគពីភាពខុសគានា�បស់រយើងរោយ

ពយាយ�ថញ្ភាពខុសគានាខាងវប្្�៌រចញពីភាពខុស

គានាខាងរគាលលទ្ិខណៈថែលរៅរពលែូចគានារនាះបាន

ពយាយ�ែឹងគុណែល់អវីៗសគប់យោងែ៏ម្នគុណ្�៌និងគួ�

ខាងដ្កាមព្បីខាងដ្្វង៖ព្រួកអ្នករោំ

ោោ៉តាណាៃបីយា៉ាំោៃសបម្ងដៅក្នញង

ដោងឧដោសថស�ត៍ដ�កអំ�ញង

ការ្បគំតហៃ្តបីអៃ្តរៃិកាយដៅបខកុម្ៈឆ្នាំ

2010។សម្ជិកអ្នកៃស្សនាម្នាក់

ោៃរីកោយៃរឹងការ្បគំតហៃ្តបីដនាទះ។

ដៅក្នញងបខ្សវីដ�អូមរួយរបស់សារ�ិខិត

មរមៃម្ៃព្រួកមជ្ឈិមវ័យវ័យដក្ងមក

សាសនាដផ្សងរានាព្ិភាកសាព្បីសារៈសំខាៃ់

នៃភាព្បរិសុៃ្ធផ្លូវដភៃ។ព្រួកអ្នកចូ�ររួម

ដៅក្នញង្ព្រឹត្តិការណ៍ដធ្វើភរួយស្ម្ប់

សប្ញរសធម៌ជាអៃ្តរៃិកាយ្បចាំ

ឆ្នាំប��ដធ្វើដ�ើងដៅៃបី្កុងហ៊ូស្តញៃ

រ�្ឋតិចសាសស.រ.អា.ោៃដធ្វើភរួយ

ស្ម្ប់្កុម្គរួសារប��ខ្វទះខាត។
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ឲ្យសសឡាញ់ថែលពួ្រគបានផ្ល់ឲ្យ។ពិតោស់រពលខ្លះកា�ពយាយ�រនាះ

ម្នអា��មេណ៍ថាជារ�ឿងសបែុយសបថានប៉ុថន្វាថតងម្នតន�្លជានិច្ច។រៅ្ ្ននុង

ែំរណើ�កា�ននកា�ថ្សស�ួលបទោឋាន�បស់ខ្នុំខ្នុំ�្រ�ើញថាខ្លលួនឯងបានលះបង់

យោងរសចើននូវទំរនៀ�ទម្លាប់�បស់ខ្នុំចំរោះកា�រ�ើលថតអាកា�ៈខាងរស្រ�ើយ

ខិតរៅជិតនឹងសា�ៈសំខាន់ននែំណឹងល្អ។

ម្នស្ុ�អិល.ឌី.ថអស�ួយចំនួនបានអរញជើញសគូគងាវាលថែលជា�ិត្�បស់ខ្នុំ

ឲ្យនិយយពីសបធានបទនន«កា�សសឡាញ់អ្ន្ជិតខាង�បស់រយើងរោយ�ិនគិត

ពីភាពខុសគានាខាងសាសនា»រ�ើយគាត់បានទទួលកា�គាំសទយោងខាលាំងពីអ្ន្

ថែលបានចូល�ួ�។ែូចគានារនះថែ�គាត់បានអរញជើញពួ្ប�ិសុទ្នែងៃចុងរសកាយ

�ួយចំនួន�ួ�ទាំង�ូបខ្នុំផងថែ�រែើ�្ីនិយយរៅកាន់ស្ុ�ជំនុំរផ្សងៗគានាពីសបធាន

បទែថែល។បនាទាប់ពីកា�សបជុំទាំងរនាះខ្នុំបាន�្រ�ើញថាខ្លលួនឯង�៊ុ�ព័ទ្

រៅរោយពួ្ស្ុ�ជំនុំថែលចង់�្និយយនឹងខ្នុំឱបខ្នុំរ�ើយថែ�ទាំងសស�្់

ទឹ្ថភ្ន្រោយសា�រសច្្ីសសឡាញ់និងកា�យល់ែឹងពីគានារៅវិញរៅ�្។រៅ

្្ននុងបទពិរសា្ន៍ថបបរនះខ្នុំបាន�្រ�ើញថាកា�សន្និោឋាន�បស់ថអលរឌើ��ូ�ិន

គឺជាកា�ពិត៖

«រៅរពលរយើងស�្លឹងរ�ើល�នុស្សរលើសពីពណ៌ស�្នុ�ជាតិសាសន៍ស្ុ�

សង្គ�សពះវិហា�សាោសបជុំវិហា�សាសនាជំរនឿរ�ើយរៅរពលរយើង

ពយាយ�ឲ្យអស់ពីលទ្ភាពរែើ�្ីរ�ើលរ�ើញពីអត្សញ្ញាណពិត�បស់ពួ្រគ

ជា្ូនរៅននសពះថត�ួយរនាះនឹងម្នអវី�ួយថែលល្អសបរសើ�រ្ើតរ�ើងរៅ្ ្ននុងខ្លលួន

រយើងរោយរ�តុរនះរ�ើយនឹងបានខិតរៅជិតសពះថែលជាសពះវ�បិតាននរយើង

ទាំងអស់គានា»។ 14◼

អ្នកនិេន្ធរស់ពៅក្នញងរដ្ឋយូថាហ៍ស.រ.អា.។

កំណត់ចំណាំ
 1.DieterF. Uchtdorf, in Marjorie Cortez«Catholic Community Services 

honors Uchtdorfs, Eccles as humanitarians of the year»នែងៃទី7ថខវិច្ិកា
ឆ្នាំ2012,deseretnews.com។

 2.សូ�រ�ើល�វីនែិនអិល�ុ្«“Partnering with Our Friends from Other 
Faiths»នែងៃទី9ថខសីហាឆ្នាំ2010,patheos.com។.

 3.អួសុនថអ�វវិតនីរៅ្ ្ននុងConference Reportថខរ�សាឆ្នាំ1928ទំព័�59។
 4.ែូម្ោសរអស�៉នសុនរៅ្ ្ននុង«The Mormon Ethic of Civility»នែងៃទី16ថខតុោឆ្នាំ

2009mormonnewsroom.org
 5.សូ�រ�ើលថជ្�វីអ័��ូ�ិន«Standing Together for the Cause of Christ»

Liahonaថខសីហាឆ្នាំ2012ទំព័�24–26។
 6.យ៉ូថសបវ័�រ�ើ�«Evangelical leader says LDS Church is not a cult»នែងៃទី10ថខ

តុោឆ្នាំ2011,deseretnews.com។
 7.ថជ្�វីអ័��ូ�ិន«Standing Together»Liahonaទំព័�24។
 8.សូ�រ�ើលន�៉ខលរអនណរឌើ�«The Voice of the People»Ensignថខតុោឆ្នាំ2012

ទំព័�38–40។
 9.សូ�រ�ើលប្ល៊ថ�ឌី�ចស៍«Mormons, Methodists meet to consider similari-

ties, compare cultures, theology, music»នែងៃទី25ថខ្ុ�្ភៈឆ្នាំ2012,
deseretnews.com។

10.យ៉ូថសបវ័�រ�ើ�«University of Virginia Chair in Mormon studies named 
for RichardL. Bushman»នែងៃទី12ថខតុោឆ្នាំ2012,deseretnews.com។

11.រ�វើ�៉ុនរអអុលសុន«Forgiveness at Wakayama»Ensignថខ្្នដូឆ្នាំ2011ទំព័�
57។

12.សារា៉នែរ�ើ�រៅ្ ្ននុង«An Evangelical Student’s Experience at BYU»
Meridian Magazineldsmag.com។

13.ថជ្�វីអ័��ូ�ិន«Standing Together»Liahonaទំព័�29។
14.ថជ្�វីអ័��ូ�ិន«Standing Together»Liahonaទំព័�29។

អា�ិៃោច់មិៃ្បធាៃនៃការ្បជុំអៃ្តរៃិកាយដៅៃបី្កុងស�ត៍

ដ�កោៃៃិយាយដៅក្នញងដោងឧដោសថស�ត៍ដ�កដៅបខកុម្ៈ

ឆ្នាំ2012។

្ស្តបីព្រួកបរិសុៃ្ធនថងៃចុងដ្កាយបបីនាក់ោៃចូ�ររួមព្ិធបីជប់ដ�ៀងខាងសាសនាជាអាហារដព្�ោងាចមរួយប��ដរៀបចំដ�ើងដដ្យ្កុមមរួយមកព្បី

វប្ធម៌ដផ្សងរានាដៅៃបី្កុងស្៉ូកដខៃរ�្ឋវ៉ស៊ីងដតាៃស.រ.អា.។ព្រួករាត់ៃិងអ្នកចូ�ររួមដផ្សងដៃៀតោៃដ�ើរៃស្សនាវិហារអ៊ីសាលាម

ក្នញងមូ�ដ្ឋាៃមរួយជាកបៃ្ងថ្វាយបង្គំមរួយស្ម្ប់សម្ជិកសាសនាស៊ីខៃិង្ព្ទះវិហារប្បសប៊ីធាោៃ។
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ដដ្�ដ�វីឌឌបីកសរុន

ទសសេនាវេដែរីសាសនាចក្រ

មាន
ជនចំដ�កម្នា្់រៅរលើរែើ�រឈើ?រតើជនចំដ�ក្ ំពុងរ្វើ

អវីរៅរលើរែើ�រឈើ?ចុះរតើឧប្�ណ៍អវីថែលគាត់រសបើរែើ�្ី

កាត់ថ�្រឈើបានយោង��័សរនាះ?

សំណួ�ទាំងរនះបានរ្ើតរ�ើងរៅ្ ្ននុងគំនិតននសបជាជនយូហាគាោ�ួយ

ស្ុ�ថែលឈ�រ�ើល(ជនចំដ�ក)ម្នា្់រសបើ�ោអា�តស�ឹ�រឈើរសបើែមេីពិល

កាត់តស�ឹ�ថ�្រឈើងាប់ពីរែើ�រឈើ�ួយថែលម្ន�្លប់ែ៏សតឈឹងសតនឈ្ំ។

ឧប្�ណ៍រនាះគឺម្នភាពអសាចា�្យោស់សសម្ប់សបជាជនរៅទីរនាះ។

ភាគរសចើនពួ្រគពុំធាលាប់រ�ើញអវីថបបរនះពី�ុន�្រ�ើយ។

បុ៉ថន្ជនចំដ�កម្ន្ា ់រនាះ�ឹតថតរ វ្ើឲ្យពួ្រគភាពភាញ្ា ់រផ្អើលថែ�រទៀត។

ថអលរឌើ��ូ៉�ិនថ�៊�ីសជាអ្្ន ផ្សពវផសាយវ័យចំោស់ម្ន្ា ់�្ពី�ែ្ឋយូថា�៍

ស.�.អា.បានកាត់តស�ឹ�ថ�្រឈើ�ួយរ�ើយ�ួយរទៀតរោយកាត់ថ�្ងាប់រចញ

ពីរែើ�រឈើ�ួយែ៏ខ្ស់។�នុស្សថែលរៅខាងរសកា�បានភាញ្ា ់រផ្អើលថែលជន

ប�រទសម្ន្ា ់បានរ វ្ើ្ ចិ្ចកា�ថបបរនះថែលជា្ ចិ្ចកា��ួយ�បស់ពួ្រគផ្ទាល់រនាះ។

រៅទីបំផុតទរងវើននកា�បរស�ើែ៏សា�ញ្ញ�បស់ថអលរឌើ�ហា�ីសបានគូសចំោំ

នូវកា�ចាប់រផ្ើ�នន�ិត្ភាព�ួយជា�ួយនឹង�នុស្សម្នា្់ថែល�ិនចាប់អា��មេណ៍នឹង

សាសនាចស្ឬសម្ជិ្ននសាសនាចស្រនាះរ�ើយ។

ការចា្រ់ដែ្ើមសាគាល់ហ្ត់ហហ្បី

ថអលរឌើ��៉ូ�ិនហា�ីសនិងស៊ិរស្ើ�ចារនតហា�ីស្ំពុងបរស�ើរបស្្�មេ

�យៈរពល23ថខរៅ្ ្ននុងរបស្្�មេ្ំបាោឡាអ៊ូ�្គង់ោ។ស៊ិរស្ើ�ហា�ីសជា

គិោនុបោឋាយិកាចុះរ្មះម្នា្់សតូវបានរៅជាអ្ន្សបឹ្សាថផ្ន្រវជជសាសស្ែល់

ពួ្អ្ន្ផ្សពវផសាយសាសនា។ថអលរឌើ�ហា�ីសជាអ្ន្សគប់សគងថផ្ន្សំណង់

ចូលនិវត្ន៍ម្នា្់ថែលអាចជួសជុលរស្ើ�ថតអវីៗទាំងអស់រៅ្ ្ននុងចស្វាលបាន

ថែទាំអគា�សាសនាចស្និង�ែយន្�បស់របស្្�មេ។

�ិនយូ�ប៉ុនាមនបនាទាប់ពី�្ែល់សបរទសអ៊ូ�្គង់ោថអលរឌើ�និងស៊ិរស្ើ�

ហា�ីសបានជួយសម្ជិ្សាសនាចស្រៅទីរនាះម្នា្់រ្មះម្ោ�ីរែើ�្ីជួយ

របាសសម្អាតផ្ះពួ្គាត់។

ម្ោ�ីបានសជ�ុជទឹ្កាលពីបីឆ្នាំ�ុន។ស៊ិរស្ើ�ហា�ីសបាននិយយថា

«រយើងកាន់ថតសសឡាញ់នាងខាលាំងរ�ើងៗ»។«នាងបានជួយបរសងៀន

រយើងពី�របៀប�បបននសបរទសអ៊ូ�្គង់ោ»។

កាលពួ្គាត់សាគាល់ម្ោ�ីកាន់ថតរសចើនរនាះ�ិត្ភាព�បស់ពួ្រគកាន់ថតម្ន

ភាពសជាលរសរៅ។�ួយ�ំរពចរនាះពួ្គាត់បានរ�ៀនពីសាវា�ី�បស់នាងរ្មះ

�្គត់្�វីជាបុ�សល្អម្នា្់ថត�ិនចង់ោ្់ព័ន្នឹងសម្ជិ្សាសនាចស្ជា

ពិរសសពួ្អ្ន្ផ្សពវផសាយសាសនា។ស៊ិរស្ើ�ថ�៊�ីសបានពន្យល់ថា«គាត់

�ិនអនុញ្ញាតឲ្យពួ្អ្ន្ផ្សពវផសាយសាសនាចូលផ្ះ�បស់គាត់រ�ើយ»។ប៉ុថន្

ម្ោ�ីរៅថតចង់ឲ្យ�្គត់្�វីជួបនឹងពួ្រគ។

នាងបានអរញជើញសគួសា�ហា�ីស�្រលងផ្ះនាង្ ្ននុង�យៈរពលខ្លី�ួយ។

ស៊ិរស្ើ�ហា�ីបានពន្យល់ថា«រយើងគាមនកា��ំពឹងទុ្ោ�ួយរនាះរ�ើយ»។

«រយើងបានសបាប់�្គត់្�វីថាឥ�ដូវរនះម្ោ�ីជា�ិត្សម្លាញ់�បស់រយើងរ�ើយ

រយើងចង់សាគាល់ពីសគួសា��បស់នាង»។�្គត់្�វីបាននិយយនឹងពួ្គាត់ប៉ុថន្

គាមនគំនិតចង់រាប់អានពួ្គាត់ជា�ិត្រនាះរ�ើយ។

កា�ណ៍រនាះបានផ្លាស់ប្ដូ�ទាំងសសុងរៅនែងៃថែលថអលរឌើ�ហា�ីសបានបងាហាញ

ខ្លលួនជា�ួយនឹងឧប្�ណ៍ែ៏អសាចា�្យជរណដាើ�រ�ើយសុំរ្វើកា�បរស�ើ�ួយ។

ដពលដ�លមានការផ្លាស់្រ្លូរ

ផ្ះ�បស់�្គត់្�វីនិងម្ោ�ីគឺ�៊ុ�ព័ទ្រៅរោយរែើ�រឈើខ្ស់ៗម្នសុទ្ថត

ថ�្ងាប់និងថ�្ចាស់យោងរសចើនបានសគបរលើែំបូលផ្ះ�បស់ពួ្រគ។

ថអលរឌើ�ហា�ីសបានចាប់រផ្ើ�រ្វើកា�ភាលា�។គាត់បានចំោយរពលបួន

រម្ោងរៅចុងរែើ�រឈើរនាះរែើ�្ីកាត់ថ�្រឈើថែលម្នអង្គត់ផ្ចិត��ូតែល់រៅ

25ស.�.។កា�ងា�រនះគួ�ថតម្នរគរ្វើជាយូ��្រ�ើយ។ថអលរឌើ�ហា�ីស

បាននិយយថា«យោងរហាចោស់ខ្នុំរ�ើងែល់្ �្ស់6�.ពីែី»។រៅ

រពលម្ន�នុស្សរែើ�ថ្្�ពួ្រគ�ិនចង់រជឿនឹងថភ្ន្�បស់ពួ្រគរ�ើយ។

�ីឯ�្គត់្�វីវិញបានរៅឈ�សសឡាំងកាំង។ស៊ិរស្ើ�ហា�ីសនិយយថា

«គាត់បានអ�គុណរយើងយោងខាលាំង»។សូ�្ីថតស្�មេភាពែ៏សា�ញ្ញែូចជា

េពងវើននការបពគមើដ៏សាមញ្ញមួយមកេីអ្នក
្្សេវ្សាយសាសនាវ័យចំណាស់មានាក់បាន
្ ្ទញកនូវចំណាប់អារមមេណ៍មួយជាពរៀងរហូ�។

រោលាេយៅជា មិត្ត

្រីអ្នកដទៃ
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កា�កាត់តស�ឹ�រែើ�រឈើអាចនាំ�្នូវរសគាះថានា្់ែ៏

្ំ។ស៊ិរស្ើ�ហា�ីសបានពន្យល់ថា«ពួ្រគគាមន

សបា្់សសម្ប់នែ្លរពទ្យរនាះរទ»។ឧទា��ណ៍

សបសិនរបើន�ោម្នា្់ធាលា្់ពីរលើរែើ�រឈើ

�្រ�ើយបា្់នែឬរជើងពួ្រគសបថ�ល

ជាសតូវពយាបាលរោយខ្លលួនឯង។

្ ំោត់រឈើ�ួយពំនូ្្ ំរៅរលើែីបានសាថាបនាជាសគឹះ

សសម្ប់�ិត្ភាពែ៏�ី្រាយ�ួយ។ថអលរឌើ�ហា�ីសបាននិយយ

ថា«ចាប់ពីរពលរនាះ�្�្គត់្�វីបានរចញ�្រា្់ទា្់នឹង

រយើង»។�្គត់្�វីនិងម្ោ�ី្៏បានចាប់រផ្ើ�សាវាគ�ន៍សម្ជិ្

សាសនាចស្ែនទរទៀតចូល�្្ ្ននុងផ្ះ�បស់ពួ្រគផងថែ�។

ការឆ្ងកាត់ទដន្នបីល

ថអលរឌើ�និងស៊ិរស្ើ�ហា�ីសបានម្នភាពជិតស្និទ្នឹង

�្គត់្�វីនិងម្ោ�ីកាលរពលរវោរចះថត្ ន្លងរៅ។រៅទីបំផុត

�ិត្ភាពរនះបានថសបកាលាយជា្ ម្លាំងនិងកា�គាំសទ�ួយសសម្ប់

សគួសា�ហា�ីសរៅរពលរសគាះថានា្់�ួយថែល�ិនបាន�ំពឹងទុ្

បានរ្ើតរ�ើងចំរោះពួ្គាត់រៅោ្់្ោដាលននរបស្្�មេ

�បស់ពួ្គាត់។ពួ្គាត់បានទទួលែំណឹងថា្ូនសបុសពួ្គាត់

រ្មះសបាែបានសាលាប់រោយសា�រសគាះថានា្់�ែយន្។

រៅរពល�្គត់្�វីនិងម្ោ�ីបានែឹងពីរ�ឿងរនះភាលា�ពួ្រគ

បានរស្លៀ្សំរលៀ្បំោ្់ល្អបំផុត�បស់ពួ្រគរ�ើយរ្វើ

ែំរណើ��ួយសប្បរោយរសគាះថានា្់រែើ�្ីបានរៅថ្្��ិត្ជាទី

សសឡាញ់�បស់ពួ្រគ។

រៅសបរទសអ៊ូ�្គង់ោម្ន�នុស្សពី�បីនា្់ប៉ុរោណះថែលម្ន

�ែយន្។ពួ្រគសតូវរែើ�ឬ្ ៏ជិះ�ែយន្តា្់ស៊៊ី។តា្់ស៊៊ីជាទូរៅ

គឺបូោបូោជា�៉ូតូ�ួយថែលជារ�ឿយៗម្នរគរ�ើញែឹ្�នុស្ស

ែល់រៅសបាំ�ួយនា្់្ ្ននុងរពលថត�ួយ។

ស៊ិរស្ើ�ថ�៊�ីសពន្យល់ថា«កា�ជិះបូោបូោរៅរពលយប់

គឺរសគាះថានា្់ោស់»។«ពួ្រគឆ្លងទរន្លនីលរោយបូោ

បូោរៅរពលយប់»។

បនាទាប់ពីរ្វើែំរណើ�រលើផ្លដូវែ៏រសគាះថានា្់រៅរពលយប់រោយ

ចំោយសបា្់ផ្ទាល់ខ្លលួន�្�្គត់្�វីនិងម្ោ�ីបានរៅែល់

រែើ�្ី«ទួញយំជា�ួយនឹងអ្ន្ោថែលទួញយំ»រ�ើយ

«្�សាន្ទុ្្ែល់អស់អ្ន្ោថែល្ ំពុងសតូវកា�្ �សាន្

ទុ្្»(�៉ូសាយ18:9)។រៅយប់រនាះរសច្្ីរ�តាតា្ �ុោ

និងរសច្្ីសសឡាញ់ែ៏ពិតសបា្ែបានទទួលសតលប់�្វិញ។

ម្ោ�ីនិង�្គត់្�វីគឺជាអ្ន្ថែលផ្ល់កា�បរស�ើ។ស៊ិរស្ើ�ហា�ីស

និយយថា«វាជារ�ឿងែ៏អសាចា�្យោស់»។ម្ោ�ីបានថណនាំថា

ពួ្រគទាំងអស់គួ�លុតជង្គង់ចុះអ្ិសាឋានទាំងអស់គានា។�្គត់្�វី

បានចូល�ួ�រោយគាមនភាពសាទា្់រស្ើ�។

ថអលរឌើ�និងស៊៊ីរស្ើ�ហា�ីសបានសត�ប់រៅ�ែ្ឋ

កាលី�វ័�ញាោស.�.អា.វិញរែើ�្ីចូលបុណ្យសពវ�បស់សបាែ។

រសកាយ�្ពួ្គាត់បានសត�ប់�្សបរទសអ៊ូ�្គង់ោវិញរែើ�្ី

បញ្ចប់របស្្�មេ�បស់ពួ្គាត់។ឥ�ដូវរនះរៅរពលពួ្គាត់

�ស់រៅ�ែ្ឋយូថា�៍្្ី្៏�៉ូ�ិននិងថជរនតរៅថតទា្់ទងនឹង

ម្ោ�ីនិង�្គត់្�វីថែ�។

កា�បរស�ើជា្ ូនរសា�ួយថែលអាចរបើ្ទាវា�ថែលរារាំងែល់

រយើង។ែូចជាសបធានែូម្ោសរអស�៉នសុនបរសងៀនថា«រៅ

រពលកា�បរស�ើរោយចិត្សប្នុ�សបំបាត់រចាលនូវភាព្ ំោញ់

រនាះសពះរចសាដាននសពះនឹងនាំឲ្យរគាលបំណង�បស់សទង់បានរ្ើត

រ�ើង»(«Willing and Worthy to Serve»Liahona
ថខឧសភាឆ្នាំ2012ទំព័�68)។◼រច

នា
រូប
ភា
្យ
ោ
េ
យក
្រហ

រេញ
៉នូវប
ូល
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ពសចក្ីជំពនឿនិងការ
ពគារេគប�ិប�្ិរបស់េួក
បរិសុេ្ធនថងៃចុងពគកាយ
ពៅអាហហវិកនិងគកុង
មា៉ាោហារសាកាបានព្វើជា
្ំរូមួយសគមាប់សមាជិក
សាសនាចគកពៅគ្ប់
េិសេី។

អាហ្វវិក

អអ
លរឌើ�ថជ្�វីអ័��ូ�ិន្្ននុង្ ូ�៉ុ�ននពួ្សាវ្ែប់ពី�នា្់

បានម្នសបសាសន៍រៅស្ុង្�វីរថានស៊៊ីរា៉រ�អូនអំ�នុង

រពលបំរពញកា�ងា��ួយថែល�ួ�ទាំងែំរណើ�ទស្សន្ិច្ច

រៅកាន់សបរទសលីរប�ីយោនិងសបរទសហាគាោថា«សបជាជនអា្�វិ្

ងាយនឹងសសឡាញ់ោស់» 1។

រោ្បានម្នសបសាសន៍ថារសច្្ីជំរនឿនិងកា�រគា�ពសបតិបត្ិ

�បស់ពួ្ប�ិសុទ្នែងៃចុងរសកាយជនជាតិអា្�វិ្ថែលពួ្រគទទួលបាន

រោយសា�រសច្្ីសសឡាញ់�បស់ពួ្រគចំរោះែំណឹងល្អបានរ្វើជាគំ�ូ

�ួយែល់សម្ជិ្សាសនាចស្ទាំងអស់។

្ត
រូប
យោ

េ
រីឆ្

ត
េរិេ

រ៉េ
ៃរី

ដដ្�រីឆ្តអិមរ៉មនបី

ទសសេនាវេដែរីសាសនាចក្រ

ទ្រីបនៃយសច្រដែរីសង្ឹេេ៏ភ្វឺកតចរះកតចង់



ថអលរឌើ��ូ�ិនបានម្នសបសាសន៍ថាវាគួ�ឲ្យចាប់អា��មេណ៍ោស់

«រែើ�្ីរ�ើលរ�ើញថាែំណឹងល្អម្នន័យយោងោចំរោះពួ្រគរែើ�្ីរ�ើល

រ�ើញពីអវីថែលពួ្រគបានរ្វើជា�ួយនឹងែំណឹងល្អពី�របៀបថែលពួ្រគសសឡាញ់

ែំណឹងល្អរែើ�្ីរ�ើលរ�ើញពីរសច្្ីរសាមះសតង់�បស់ពួ្រគរៅ្ ្ននុងែងាវាយ

�ួយភាគ្ ្ននុងែប់និង្ ្ននុងកា�បរស�ើ្្ននុងកា�រៅសពះវិហា�ប�ិសុទ្—ខ្នុំគិតពីសពះ

វិហា�ប�ិសុទ្ជារគាលរៅ�ួយែ៏ខ្ស់បំផុត—�ួចរ�ើយរ�ើលពួ្រគចិញ្ចឹ�្ ូនរៅ

�បស់ពួ្រគរៅ្ ្ននុងសាសនាចស្រ�ើយបញជដូន្ ូនសបុសសសី�បស់ពួ្រគរៅ

របស្្�មេ។វាគឺជាភស្នុតាងែ៏អសាចា�្យពីរសច្្ីរសាមះសតង់�បស់ពួ្រគ»។ 2

ដៅចំដពារះដភ្ករ្រស់អ្ក

ថអលរឌើ��ូ�ិនបាន្ ត់ចំោំថាជា�ួយនឹង្ �ណីរលើ្ថលងននសបរទស

អា្�វិ្ខាងត្ដូង(ថែលម្នរស្្�ួយបានរ�ៀបចំរ�ើងរៅឆ្នាំ1970)

សាសនាចស្បានរៅ្ ្ននុងទវីបអា្�វិ្តិចជាង30ឆ្នាំ។រោយសា�ថតកា�ណ៍

រនាះសាសនាចស្រៅទីរនះបាន«សាថាបនារៅចំរោះថភ្ន្�បស់អ្ន្រ�ើយ

បានសាថាបនា្ ្ននុង�យៈរពល�ួយែ៏ខ្លី»រ�ើយ«ទវីបអា្�វិ្គឺជា្ ថន្លង�ួយែ៏

ពិរសសថែលអ្ន្អាចរ�ើលរ�ើញពីសិ�ីល្អ�បស់សពះអម្ចាស់ភាពអសាចា�្យនិង

អព្ភដូតរ�តុននកា�សាដា�រ�ើងវិញបានរបើ្សថ�្ងរៅចំរោះថភ្ន្�បស់អ្ន្»។ 3

រោ្បានម្នសបសាសន៍ថារោ្ថតងថតចងចាំជានិច្ចកា�បានរៅអាសកា

សបរទសហាគាោជា�ួយនឹងសបធាន�្គ�ែុនប៊៊ី�ុិងគ្លី(1910–2008)រៅ

ដសចក្បីសញ្ញានៃបុណ្យ្ជមុជៃរឹកដបើកោវារស្ម្ប់ព្រជ័យជាដ្ចើៃ
ដហើយការសិកសា�ំណរឹង�្អដដ្យដសាមាទះ្តង់ក៏�ូចរានាប�រ។
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រពលរោ្បានសបកាសថានឹងម្នសពះវិហា�

ប�ិសុទ្សាងសង់រៅរៅរនាះ។»[សបជាជន]

បានឈ�ថសស្អបអ�សស�្់ទឹ្ថភ្ន្រ�ើយរាំឱប

គានារៅវិញរៅ�្រ�ើយយំ។រៅតា��របៀប�ួយ

ថែលអា��មេណ៍រនាះរៅថតបន្។រនាះគឺជារសច្្ី

សសឡាញ់�បស់ខ្នុំចំរោះសបជាជនអា្�វិ្—វាជា

រសច្្ីអំណ�ថែលគាមន្ ំណត់រៅ្ ្ននុងែំណឹងល្អ។

សម្ភា�ភាគរសចើនថែលម្នរៅ្ ្ននុងជីវិត�បស់ពួ្រគគឺ

តិចតួចោស់ប៉ុថន្រៅរពលពួ្រគបានែំណឹងល្អ

ពួ្រគបានទទួលរ�ើយរ្វើតា�។...រ�ើយពួ្រគ

រៅថតរ្វើែូរចានាះ។ពួ្រគ្ ំពុងរ្វើ្ ិច្ចកា�រនាះ��ូត

�្ែល់សពវនែងៃរនះ»។ 4

ការពយាករណ៍ទាំងឡា�ោន្រំដពញ

ពួ្ពយាកា�ីនិងពួ្សាវ្�បស់រយើងថែលបាន

បំរពញ្ ិច្ចកា�រៅ្ ្ននុងទវីបអា្�វិ្បាននិយយពី

ទវីបរនាះថាជាទី្ ថន្លង�ួយថែលកា�ពយា្�ណ៍�បស់

សពះអម្ចាស់្ ំពុងសតូវបានបំរពញយោងពិតសបា្ែ។

បនាទាប់ពីែំរណើ�ទស្សន្ិច្ច�ួយជា�ួយនឹង

សម្ជិ្សាសនាចស្រៅសបរទស�ូ៉សំប៊៊្ី និង

សបរទសនីរ�្ស�ីយោថអលរឌើ��ីឆ្ែជីស្កតនន្ �ុ៉ូ�

ននពួ្សាវ្ែប់ពី�នា្់បានម្នសបសាសន៍ថា

«សបជាជនអា្�វិ្ គឺជាសបជាជនថែលម្នសនាដាន

ចិត្ល្អរ�ើយអត់ ម្េត់»។«ពួ្រគគាមនសបា្់ចំណូល

ឬ្ នធានរសចើនថែលអនុញ្ញាតឲ្យពួ្រគរ វ្ើនូវរ�ឿង

ទំាងឡាយរនាះរទែូរច្នះពួ្រគសតូវរ វ្ើវារចញពីកា�

ខំសបឹងថសបងយោងខាលាងំ។ពួ្រគសតូវរែើ�រៅរលើចម្ងាយ

ផ្លដូវែ៏ថវងឆ្ងាយរែើ�្ីសរស�ចបាននូវអវី�ួយថែលពួ្រគ

បានទទួលកា�បំផុសគំនិតឲ្យរ វ្ើរោយសពះវិញ្ញាណ

ប�ិសុទ្រែើ�្ី្ ចិ្ចកា�រនាះឲ្យបានចរស�ើនរ�ើង»។ 5

ថអលរឌើ�ស្កតបាន្ ត់ចំោំថារៅឆ្នាំ1999

រៅរពលរោ្បានឧទ្ិសសបរទស�៉ូសំប៊៊ី្

សសម្ប់កា�ផ្សពវផសាយសាសនារៅទីរនាះម្ន

សម្ជិ្ថត40នា្់បុ៉រោណះរ�ើយសបរទសរនះ

គឺជាថផ្ន្ននរបស្្�មេចូហាន់រណស្នុឺគអា្�វិ្

ខាងត្ដូង។រៅ្ ្ននុងែំរណើ�ទស្សន្ិច្ចជារលើ្ទីពី�

�បស់រោ្នាថខ�្រាឆ្នាំ2011សាសនាចស្រៅ

្្ននុងសបរទស�៉ូសំប៊៊ី្បាន�ី្ចរស�ើន��ូតែល់ម្ន

សម្ជិ្រសចើនជាង5,000នា្់រៅ្ ្ននុង�ណ្ឌល

ចំនួនពី�និងសាខាចំនួន19្ថន្លងរៅ្ ្ននុងសបរទស

រនះ។សបរទស�៉ូសំប៊៊ី្្៏ជាទីសានា្់កា�្ ោដាល

ននរបស្្�មេម្ោពុតូ�៉ូសំប៊៊ី្ផងថែ�ថែល�ួ�

បញ្ចដូលទាំងសបរទសអង់រហាគាឡាផងថែ�។ 6

ដក្មងខ្បី្រ៉រុដន្តកំពរុងដតរីកចដបមើន

ខណៈថែលរ្វើទស្សន្ិច្ចរៅសបរទស

ម្ោោហាគាសាកាសបរទសម្ោឡាវីនិងសបរទសរ្នយោ

ថអលរឌើ��័សុលអិ�ណិលសុន្ ្ននុង្ ូ�៉ុ�នន

ពួ្សាវ្ែប់ពី�នា្់្៏បានម្នសបសាសន៍ផង

ថែ�ថា«សាសនាចស្គឺរៅែមេីរថាមងរៅទីរនះ»។ 7

«រយើង្ ំពុងរ�ើលសពះអម្ចាស់ពរន្លឿន្ ិច្ចកា�រៅ

រលើទវីបអា្�វិ្ែ៏អសាចា�្យរនះរែើ�្ីសបទានព�ែល់

សបជាជនជា�ួយនឹងរសច្្ីពិតពន្លឺននែំណឹងល្អ

�ួ�ទាំងពិ្ីប�ិសុទ្ននរសច្្ីសរ្ងាគាះនិងភាព

តរ�្កើងរ�ើងផងថែ�»។ 8រោ្បានម្នសបសាសន៍

ថារោ្ម្នចំោប់អា��មេណ៍ជាពិរសសនឹងភាព

�ឹងម្ំននថានា្់ែឹ្នាំសាសនាចស្្ ្ននុង�ូលោឋានរៅ

ទវីបអា្�វិ្៖«ខ្នុំ�ិនអាចសបាប់អ្ន្ថារតើរយើង

ម្នអំណ�គុណប៉ុោណរនាះរទចំរោះពួ្អ្ន្ែឹ្នាំ

ទាំងរនះរៅ្ ្ននុង�ូលោឋានថែលបានផ្ល់រពលរវោ

និងរទពរកាសល្យរៅ្ ្ននុងកា�បរស�ើសពះអម្ចាស់រែើ�្ី

សបទានព�ែល់ជីវិតននសបជាជនទាំងរនះ»។ 9

ថអលរឌើ�ណិលសុន«ម្នទំនុ្ចិត្យោង

ខាលាំង»ចំរោះអនាគតននសាសនាចស្និងសបជាជន

្្ននុងទវីបអា្�វិ្និងម្ោោហាគាសាការោយសា�

រសច្្ីជំរនឿ�បស់ពួ្រគគឺខាលាំងជាងឧបសគ្គ�បស់

ពួ្រគរៅរទៀត។រោ្បានម្នសបសាសន៍្ ្ននុង

កា�សបជុំ�ួយរៅសបរទសម្ោោហាគាសាកាថា«អ្ន្ពិត

ជា្ ូនរៅននសពះជា្ ូនរៅននអ៊៊ីសសាថអលថែលចុះ

រសច្្ីសញ្ញាបានរ�ៀបចំរែើ�្ីជួបនឹងសពះអម្ចាស់

សពះរយស៊ូវសគីស្និងសពះជាសពះវ�បិតាែ៏រៅអស់

្ល្ជានិច្ច�បស់រយើងរ�ើយ�ស់រៅ្ ្ននុងវត្ម្ន

�បស់សទង់ជា�ួយនឹងស្ុ�សគួសា�[�បស់អ្ន្]» 10។

ថអលរឌើ�ណិលសុន្៏បានម្នសបសាសន៍ផង

ថែ�ថា«សបជាជនទាំងរនះគឺសបជាជនថែលម្ន

សកាដានុពលែ៏អសាចា�្យ។ពួ្រគម្នរសច្្ីជំរនឿ។

ពួ្រគម្នរសច្្ីសសឡាញ់ចំរោះសពះអម្ចាស់

រ�ើយពួ្រគម្ននូវអវីទាំងអស់ថែលចាំបាច់រែើ�្ី

រ្វើឲ្យ�នុស្សពិតជា�ឹងម្ំ

យោងខាលាំង»។ 11

អំ�នុងបទសម្ភាសន៍�ួយរៅនណ�៉ូប៊៊ីសបរទស

រ្នយោថអលរឌើ�ថណលសុនម្នរយបល់

ថា«រយើងម្នសាោសបជុំននពួ្ប�ិសុទ្នែងៃ

ចុងរសកាយ។រយើងម្នរស្្�ួយ[រៅ្ ្ននុង]

នណ�៉ូប៊៊ីរនះ។រយើងម្នសន្និសីទរស្្�ួយរៅនែងៃ

រនះ។វាជារ�ឿងែ៏�ំរភើប�ួយរែើ�្ីជួបនឹងសបជាជន

រៅទីរនះ។ម្ន�នុស្សរលើសពី�ួយោន់នា្់បាន

សប�ូលផ្នុំគានា[រ�ើយពួ្រគម្ន]គា�វភាព[រ�ើយ

ម្ន]ស្ុ�ចរស�ៀងែ៏ពីររាះម្នគណៈសបធានរស្្

ែ៏សបនព[និង]រោ្អយ្យរការៅរលើរវទិកា។រតើ

ខ្នុំអាចសថ�្ងរចញនូវរសច្្ីអំណ��បស់ខ្នុំតា�

�របៀបោរៅរពលខ្នុំរ�ើលរ�ើញពីកា��ី្ចរស�ើន

ថបបរនះរនាះ?» 12



្្បីដ្រើមានដសចក្បីលំោក

ថអលរឌើ��ូ�ិនបានម្នសបសាសន៍ថាសាសនាចស្រៅទវីបអា្�វិ្

្ំពុង�ី្ចរស�ើនរទាះបីសបឈ��ុខនឹងឧបសគ្គ្ ៏រោយ។ជាឧទា��ណ៍

�ួយរោ្បានម្នសបសាសន៍ថា«ខណៈរពលថែលម្នស្ងាគា�ស៊៊ីវិល

រៅ្ ្ននុងខូរតឌីវ៉ូ[រឆ្ន�អ៊៊ីវ័��ី]ពួ្ប�ិសុទ្នែងៃចុងរសកាយ...រៅថតបន្�្

កាន់សពះវិហា�ប�ិសុទ្។សពះវិហា�ប�ិសុទ្គឺជា្ ិត្ិយស�ួយែ៏អសាចា�្យចំរោះ

ពួ្រគ។ខ្នុំម្នកា�ភាញា្់រផ្អើល»។ 13

រោយរលើ្រ�ើងពីស៊៊ីរា៉រ�អូននិងលីប៊ឺរ�ៀថអលរឌើ��ូ�ិនបាន

ម្នសបសាសន៍ថា«រោយសា�ពួ្រគម្នស្ងាគា�ែ៏រឃ្�រៅកាល

ពីរពល្ ន្លង�្ែមេីៗរនះរនាះគឺជារ�តុផល�ួយថែលែំណឹងល្អ្ ំពុង

ថតលូតោស់យោងខាលាំង។ពួ្រគធាលាប់រ�ើញពីអវីថែលជីវិតមិនគួ�ម្ន

រ�ើយឥ�ដូវរនះជា�ួយនឹងពួ្អ្ន្ផ្សពវផសាយសាសនានិងពួ្សម្ជិ្

ថែ្លងទីបនាទាល់រនាះពួ្រគបានរ�ើញពីអវីថែលវាអាចថសបកាលាយ។សាថានសួគ៌

បានបថងវ�[កា�សា្ល្ង�បស់ពួ្រគ]រៅជាព�ជ័យរ�ើយពួ្រគ្ ំពុង

ែ្ខ្លលួនរចញពីភាព�ិនសបា្ែសបជាខាងនរយបាយនិងវិបត្ិននសង្គ�

ស៊៊ីវិល»។ 14

ថអលរឌើ��ូ�ិនបានគូសបញ្ជា្់បថន្�រទៀតពីកា��ី្ចរស�ើននន

សាសនាចស្រៅសបរទសស៊៊ី�បារវ៉បានបន្ែវីរបើម្នសគាែ៏លំបា្្ ្ននុង

ប៉ុនាមនឆ្នាំែមេីៗរនះ្ ៏រោយ៖«សាសនាចស្បាន�ី្ចរស�ើន។រយើងម្នកា�

ការខិតខំដ�ើម្បីចងចាំ្ព្ទះអង្គសដហគ្រទះជាៃិច្ចសម្ជិកោំងឡាយ្តូវ
ោៃព្្ងរឹងដហើយរំឭកដ�ើងវិញដដ្យការៃៃរួ�ោៃសា្កាម៉ង់។
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បពរះវិហារ្ររិសរុទ្ធ

 កុំេុង ដុំនណើ� រោ�

អាករោហារណាបាៃឧទ្ទរិសយៅន្ងៃទរី7ខែសរីហាឆ្នាំ2005

អាបាៃរីយហសេរីយ៉ាបាៃឧទ្ទរិសយៅន្ងៃទរី11ខែេ្ររាឆ្នាំ2004

ចូហាៃ់យណស្នុវឺ្អាហហ្រិ្រខាងត្នូងបាៃឧទ្ទរិសយៅន្ងៃទរី24–25

ខែសរីហាឆ្នាំ1985

បាន ពបរោែ

ឌវឺបាៃអាហហ្រិ្រខាងត្នូង

្រីសាហាសាសាធារណរេ្ឋកបជាធរិបយតេ្យ្រុងយហារ

តំ្រន់អាហហ្ិកភាេអាដេ្�៍និងខាងលិច*

សមែរិ្រ៖381,417

យស្្រ៖70

វួេ៖508

យបស្រ្រេ្ម៖22

េណ្ឌល៖60

សាខា៖646

ទរីសានា្រ់រោរ្រណាដាល៖ចូហាៃ់យណស្នុវឺ្កបយទសអាហហ្រិ្រខាងត្នូង

ៃរិងអាករោកបយទសហារណា

*្ិ�គ�ឃឹមដខពមសាឆានាំ2013។

លូតោស់រយើងម្នរស្្រយើងម្នរបស្្�មេ។

រនាះជាអវីថែល្ ំពុងរ្ើតរ�ើងរៅទូទាំងទវីប

អា្�វិ្»។ 15

ការែសា��ំណឹងល្អ

ថអលរឌើ��ូ�ិនបានឲ្យែឹងថាគន្លឹះែ៏សំខាន់

�ួយចំរោះរជាគជ័យ�បស់សាសនាចស្រៅ

ទវីបអា្�វិ្គឺថា«រយើង�ិនោ្់ព័ន្នឹងបញ្ហា

នរយបាយឬបញ្ហាសង្គ�្ ំៗរនាះរទ។រយើង

ផសាយែំណឹងល្អ។រយើងខវល់ខាវាយពីរសច្្ី

យុត្ិ្�៌រ�ើយរយើងខវល់ខាវាយពីឱកាសនិង

ភាពរសមេើគានា្ ្ននុងសង្គ�។ប៉ុថន្រយើងគិតថា[ចរ�្លើយ

សសម្ប់បញ្ហារនាះគឺម្នរៅ្ ្ននុងសពះគ�្ី�]ែូរច្នះ

រយើងសគាន់ថតផសាយែំណឹងល្អ។រ�ើយវាបានរ្ើត

ពិតរៅ្ ថន្លងែនទរទៀតរ�ើយវាម្នពិតរៅទវីប

អា្�វិ្ថារៅរពល�នុស្សថែលបានទទួលកា�

យល់ែឹងព�ជ័យនិងពន្លឺរៅ្ ្ននុងជីវិតពួ្រគរ�ើយ

�ំរពចរនាះរ�ឿងទាំងឡាយបានចាប់រផ្ើ�ផ្លាស់ប្ដូ�

រ�ើយជីវិត�បស់ពួ្រគបានទទួលព�ជ័យ»។ 16

ដសចក្បីសនយារ្រស់បពរះអមាចាស់

ថអលរឌើ��ូ�ិនបានែ្សសង់បន្ដូលសពះអង្គ

សរ្ងាគាះថែលម្នបន្ដូលថា«អ្ន្រសកាយនឹងបាន

រៅជា�ុនរ�ើយពួ្អ្ន្�ុននឹងរៅជារសកាយ

វិញ»(ម្ោថាយ20:16)។

រោ្បានឲ្យែឹងថា«រោយសា�វិ្ី�ួយចំនួន

ែំណឹងល្អបាន�្ែល់ទវីបអា្�វិ្រោយយឺតយោវ

យោងរហាចោស់រៅរពលរយើងអាចរ្វើវារៅតា�

រពល្ ំណត់�បស់សពះអម្ចាស់—រ�ើយវាជាកាល

្ំណត់�បស់សពះអម្ចាស់ខ្នុំម្នកា�អះអាង។ែមេីៗ

រនះវាសគាន់ថតជាកា�រសបៀបរ្ៀប�ួយថាសបជាជាន

អា្�វិ្បានចាប់រផ្ើ�ទទួលរបស្្�មេនិងអ្ន្

ផ្សពវផសាយសាសនាព�ជ័យននបពវជិតភាពនិងអវីៗ 

ជារសចើនរទៀត។វាជាទវីប�ួយែ៏្ ំរ�ើយរយើងរៅ

ម្ន្ ិច្ចកា�ជារសចើនរទៀតរែើ�្ីរ្វើ។ប៉ុថន្ខ្នុំរជឿថា

កា��ី្ចរស�ើនថែលរយើង្ ំពុងរ�ើលរ�ើញរៅ្ ្ននុង

ទវីបអា្�វិ្សពវនែងៃរនះគឺជាថផ្ន្ននកា�បំរពញ

នូវរសច្្ីសនយា�បស់សពះអម្ចាស់។ពួ្ប�ិសុទ្នែងៃ

ចុងរសកាយអា្�វិ្្ំពុងថត�ី្ចរស�ើនរ�ើងជា�ួយ

នឹងរសច្្ីជំរនឿ។ពួ្រគ្ ំពុងថត�ី្លូតោស់។

ពួ្រគ្ ំពុងសបឈ��ុខនឹងបទពិរសា្ន៍ននកា�

ទទួលយ្ែំណឹងល្អរ�ើយ្ ំពុងរ្វើឲ្យម្នភាព

ចបាស់ោស់រៅ្ ្ននុងជីវិត�បស់ពួ្រគ»។ 17◼

កំណត់ចំណាំ
 1.ថជ្�វីអ័��ូ�ិនរៅ្ ្ននុង«Emerging with Faith in 

Africa»www. lds. org/ prophets -and -apostles/ 
unto -all -the -world/ emerging -with -faith -in - 
africa។

 2.ថជ្�វីអ័��ូ�ិនរៅ្ ្ននុង«Emerging with Faith  
in Africa»។

 3.ថជ្�វីអ័��ូ�ិនរៅ្ ្ននុង«Emerging with Faith  
in Africa»។

 4.ថជ្�វីអ័��ូ�ិនរៅ្ ្ននុង«Emerging with Faith  
in Africa»។

 5.�ីឆ្ែជីស្កតរៅ្ ្ននុង«Mormons in Africa: 
A Bright Land of Hope»mormonnewsroom 
. org/ article/ mormons -africa -bright -land - 
hope ។

 6.សូ�រ�ើល«‹Jesus Christ Lives›Elder Scott 
Testifies in Mozambique»lds. org/ prophets - 
and -apostles/ unto -all -the -world/ jesus - 
christ -lives -elder -scott -testifies -in - 
mozambique។

 7.�័សុលអិ�ណិលសុនរៅ្ ្ននុងវីរែអូ«Learn of the 
Savior, Saints in Madagascar and Malawi Are 
Told,»lds. org/ prophets -and -apostles/ unto - 
all -the -world/ learn -of -the -savior -saints -in - 
madagascar -and -malawi -are -told។

 8.�័សុលអិ�ណិលសុនរៅ្ ្ននុង«Elder Nelson 
Completes Trip to Africa in Kenya»lds. org/ 
church/ news/ elder -nelson -completes -trip -to - 
africa -in -kenya។

 9.�័សុលអិ�ណិលសុនរៅ្ ្ននុងវីរែអូននរ�រ្ើ�វីតែល�ីគលី
«Elder Nelson Visits Madagascar, Dedicates 
Malawi»នែងៃទី28ថខតុោឆ្នាំ2011lds. org/ church/ 
news/ elder -nelson -visits -madagascar - 
dedicates -malawi។

10.�័សុលអិ�ណិលសុនរៅ្ ្ននុងវីរែអូ«Learn of the 
Savior, Saints in Madagascar and Malawi 
Are Told»។

11.�័សុលអិ�ណិលសុនរៅ្ ្ននុងវីរែអូ«Elder Nelson 
Visits Madagascar, Dedicates Malawi»។

12.�័សុលអិ�ណិលសុនរៅ្ ្ននុងវីរែអូ«Family Success 
Comes from Following the Savior»lds. org/ 
prophets -and -apostles/ unto -all -the -world/ 
family -success -comes -from -following -the - 
savior។

13.ថជ្�វីអ័��ូ�ិនរៅ្ ្ននុង«Emerging with Faith 
in Africa»។

14.ថជ្�វីអ័��ូ�ិនរៅ្ ្ននុង«Emerging with Faith 
in Africa»។

15.ថជ្�វីអ័��ូ�ិនរៅ្ ្ននុង«Emerging with Faith 
in Africa»។

16.ថជ្�វីអ័��ូ�ិនរៅ្ ្ននុង«Emerging with Faith 
in Africa»។

17.ថជ្�វីអ័��ូ�ិនរៅ្ ្ននុង«Emerging with Faith 
in Africa»។
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យៅ
នែងៃែ៏ភ្លឺសស�ះ�ួយនាថខ្ញ្ញា្ូនសសីរៅ

�បស់រយើងរអ�ីកាម្នរសគាះថានា្់�ែយន្

�ួយែ៏្ ងៃន់្ងៃ�។នាងសតូវបានែឹ្តា�យន្រហាះរៅ

កាន់�ន្ី�រពទ្យរ�ើយបនាទាប់ពីកា�វះកាត់សរ្ងាគាះ

បនាទាន់ជារសចើនរម្ោង�្រយើងបានទទួលែំណឹង

ែ៏�ន្ត់ថា៖្ូនសសី�បស់រយើងែ៏សសស់សាអាតរ�ើយ

�ស់�រវើ្អាយុ17ឆ្នាំបានសាលាប់រៅរ�ើយ។

ពី�បីថខបនាទាប់�្រទៀតពួ្រយើងម្នកា�

ឈឺចាប់ខាលាំងោស់។រយើងបានស៊ូសទាំ��ូតែល់

នែងៃ្ ំរណើត�បស់នាងនិងបុណ្យថែ្លងអំណ�គុណ

រ�ើយបានរ�ៀបចំខ្លលួនរយើងសសម្ប់បុណ្យសគីស្ម្ោស់

រលើ្ែំបូងរោយគាមននាង។ម្ន�នុស្សបានសបាប់

រយើងថានែងៃបុណ្យរនាះនឹងជារពល�ួយែ៏ពិបា្

ប៉ុថន្គាមនកា�សបាប់ោ�ួយថែលអាចជួយទប់ចិត្

�បស់រយើងបានរ�ើយ។

រស្ពីអា��មេណ៍រោ�រពញរោយភាពរសា្រ្

និងអស់សង្ឹ�ខ្នុំបានសចថណនចំរោះស្ុ�សគួសា�

រផ្សងរទៀតថែលរៅជុំគានារ�ើយម្នកា�អបអ�រោយ

�ី្រាយ។ខ្នុំម្នកា�រងឿងឆងៃល់ទាំងភាពជូ�ចត់ថា

«រ�តុអវីជារយើង?»រ�តុអវីបានជារយើងពុំបាន

ទទួលនូវអព្ភដូតរ�តុ�ួយែូចថែល�នុស្សែ៏នទបាន

រលើ្រ�ើង?»

រៅ្ ្ននុងភាពអស់សង្ឹ��បស់ខ្នុំខ្នុំបានចងចាំ

ពីសគា�ួយថែលវួែ�បស់រយើងបានរ្វើស្�មេភាព

�ួយរៅថា«បុណ្យសគីស្ម្ោស់រៅរបរែ្ល�ិ�»។

សម្ជិ្វួែបាន�្រ�ើយរស្លៀ្ោ្់ែូចជាពួ្រគ

្ំពុង�ស់រៅ្ ្ននុងសគាថែលសពះរយស៊ូវសបសូត។

រអ�ីការៅរពលរនាះម្នអាយុបួនឆ្នាំនាងបាន

រស្លៀ្�៉ូបថវងពណ៌សថែលបាន�្សាទុ្តៗគានា�្

និង្ ថន្សងបង់-្�ុំជុំវិញ្ បាល�បស់គាត់។ថផ្ន្

ែ៏សំខាន់នាោងាចរនាះគឺកា��ំឭ្រ�ើងវិញ�ួយពី

សបសូតិ្�មេរៅ្ ្ននុងរសកាលសិប្និ�ិត្�ួយថែលបាន

តុបថតងរ�ើងរោយម្នពំនូ្ចំរបើងនិងស្នដូ្។

ម្នសាវា�ីភ�ិយ�ួយគូ�ួ�នឹង្ ូនតូច�បស់ពួ្រគ

បានសថ�្ងថផ្ន្ម្ោរាយ៉ូថសបនិងសពះឱ�ស

រយស៊ូវ។

រៅរពលរយើងបានផ្នុំគានារៅ

ជុំវិញសបសូតិ្�មេរនាះខ្នុំបាន

សរង្កតរ�ើញថារអ�ីកាបានបាត់រចញពីខ្នុំ។

ខ្នុំបានភ័យស្លន់រសាលា��ូតែល់ខ្នុំបានស្រ�្

រ�ើញ�៉ូប-ស�បស់នាងរៅថ្្�សបសូតិ្�មេរនាះ។

បនាទាប់�្កា�ស្លន់រសាលា�បស់ខ្នុំបានប្ដូ�ពីកា�ភ័យ

ចំរោះរសច្្ីសុខ�បស់នាងរៅជាកា�ភ័យខាលាច

ថានាងនឹង�ំខានែល់កា�សថ�្ង។ខ្នុំរ�ៀបនឹងរៅ

នាងឲ្យរចញ�្ប៉ុថន្ខ្នុំបានផ្អា្រ�ើយចាំរ�ើលរៅ

រពលនាងរែើ�រៅកាន់ស្នដូ្។

រអ�ីកាបានលុតជង្គង់ភាលា�រៅថ្្�ម្ោរារ�ើយ

ស�្លឹងរ�ើល�ុខគាត់ែូចជាចង់សុំកា�អនុញ្ញាតពី

នាង។បនាទាប់�្រអ�ីកាបានលូ្នែរៅប៉ះទា�្

ថែល្ ំពុងរគងរោយែមេ�ៗ។ខ្នុំពុំថ�នជា�នុស្ស

ថតម្នា្់ថែលបានរ�ើញរនាះរទ។�ំរពចរនាះ�នុស្ស

រផ្សងរទៀតបានរៅរសងៃៀ�ចាំរ�ើលរៅរពលនាង

បានលុតជង្គង់ចុះរៅថ្្�ទា�្រនាះ។អា��មេណ៍

ែ៏ទន់ភ្លន់�ួយបានរសជៀតចូល�្្្ននុងែួងចិត្ននប

ោដាជនរៅរពលពួ្រគបានែឹងថាទា�្រនះគឺជា

សពះឱ�សសពះសគីស្សសម្ប់រអ�ីកា។

រៅ្ ្ននុងភាពរសា្រ្�បស់ខ្នុំកា�ចងចាំពី

បុណ្យសគីស្ម្ោស់រនះបាននាំ�្នូវអា��មេណ៍នន

រសច្្ីសុខសាន្និងកា�លួងរោ�រៅ

រពលខ្នុំបាននឹងរ�ើញពីកា�តាំង

ចិត្�បស់្ ូនសសីវ័យរ្មេង�បស់

ខ្នុំ។គំនិត�បស់ខ្នុំបានរោ�រពញរោយសំណួ�ពី

ជីវិតនិងរសច្្ីសាលាប់ជាសំណួ�ថែលហា្់ែូចជា

�ិនសូវសំខាន់ពី�ុនរសច្្ីសាលាប់�បស់រអ�ីកា។រៅ

រពលខ្នុំសញជឹងគិតពីកា��ស់រ�ើងវិញនិងកា�ឆ្កាង

ខ្នុំម្នអា��មេណ៍ថាខ្នុំយល់ពីអា��មេណ៍�បស់ម្ោរា។

គាត់សសឡាញ់សពះរាជបុសតា�បស់គាត់រ�ើយរសកាយ

�្គាត់បានស៊ូសទាំនឹងកា�ឈឺចាប់និងកា��ងទុ្្ែ៏

គួ�ឲ្យភ័យខាលាចរៅរពលគាត់បានរ�ើញកា��ងទុ្្

និងកា�សុគត�បស់សទង់។សពះសគីស្ពំុអាច�ួចផុត

ពីកា��ងទុ្្រៅរលើឆ្កាងបាន�ីឯម្ោរាពុំអាច�ួចផុតពី

កា��ងទុ្្�បស់គាត់បានរ�ើយ។

រៅរពលបុណ្យសគីស្ម្ោស់រយើង

ម្នអំណ�គុណនូវកា�ចាប់រផ្ើ�ននសពះជនមេរៅរលើ

ថផនែី�បស់សពះអង្គសរ្ងាគាះបុ៉ថន្ចំរោះខ្នុំកា�

សបសូត�បស់សទង់ឥ�ដូវរនះនឹងសតូវោ្់បញ្ចដូល

រៅ្្ននុងកា��ងទុ្្កា�សុគតនិងកា��ស់រ�ើងវិញ

�បស់សទង់—ជាែងាវាយ្ួន។រោយសា�សពះអង្គ

សរ្ងាគាះបានផ្ដាច់ចំណងននរសច្្ីសាលាប់ខ្នុំែឹង

ថារសច្្ីសាលាប់�បស់រអ�ីកានឹងពុំថ�នជាទីបញ្ចប់

រនាះរទ។កា�ណ៍រនាះគឺជាអព្ភដូតរ�តុរែើ�្ីម្ន

អំណ�គុណ—ជាអព្ភដូតរ�តុែ៏អសាចា�្យ

បំផុតរៅសគប់រពលទាំងអស់។◼

យេយឡៃយណលរេ្ឋេូថាហ៍ស.រ.អា.

េ្្នូតយហតុេ៏េសាចារ្យបំ្ុត

សំដឡងពរួក្ររិសរុទ្ធថ្ងៃចរុងដបកា�

េៃុសសេក្ប់គ្នាបាៃទទួល

អារេ្មណ៍េ៏ទៃ់ភ្ៃ់េួេ

យៅយ្ល្ ួ្រយ្បាៃេឹង

ថាទារ្រយៃរះ្ វឺជាក្រះឱរស

ក្រះក្រីស្ទសកមប់យេរីរោ។
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ចយេ្ើេចំយោរះរោរេធរិសាឋាៃរបស់គ្ត់

ែ្នុំ
ពុំម្នអា��មេណ៍ពីវិញ្ញាណននបុណ្យសគីស្ម្ោស់។

វាជាថខ្្នដូននឆ្នាំចុងរសកាយ�បស់ខ្នុំរៅវិទយាល័យ

ថែលរៅសតូវបញ្ចប់និងកា�ោ្់ោ្្យសុំចូលរ�ៀន

�បស់ខ្នុំរៅ�ហាវិទយាល័យនិងគរសម្ង�ដូថ�៉លចុង

រសកាយ�បស់ខ្នុំ។ខ្នុំសង្ឹ�រែើ�្ីថសវង�្ឱកាស

�ួយរ្វើកា�សមេ័សគចិត្ថែលខ្នុំអាចោ្់រៅ្ ្ននុងោ្្យ

សុំ�បស់ខ្នុំសសម្ប់�ហាវិទយាល័យរ�ើយរសបើវារៅ

្្ននុងគរសម្ង�ដូថ�៉ល�បស់ខ្នុំផងថែ�។សំោងល្អ

អ្ន្ថណនាំសសម្ប់្ ុស�សបឹ្សាសិស្ស�បស់ខ្នុំបានសុំ

ឲ្យ�ិត្�បស់ខ្នុំរជស៊៊ីកានិងខ្នុំរ�ៀបចំ្�មេវិ្ីន�អងាគាស

សបោប់សបោរ្មេងរលងឬសបា្់រែើ�្ីឧបត្�្ភែល់

អង្គកា�សប្នុ�ស្�៌�ួយ្ ្ននុង�ូលោឋាន។

ខ្នុំបានផ្ល់កា�ងា�រស្ើ�ថតទាំងអស់

ែល់គណៈ្�មេកា�សសម្ប់គរសម្ងរនះ។ខ្នុំបាន

ឲ្យពួ្រគបរង្កើតកាដា�សបកាសព័ត៌ម្នរោយោ្់

បងាហាញពី�ូបភាពថទ�៉ូថ�សតស្ង់្ ំរៅែ៏្ ំ�ួយថែល

ចង្អនុលបងាហាញពីចំនួនសបោប់សបោរ្មេងរលងថែល

បានប�ិចាចាគ។រយើងបានគិតថាកា�ណ៍រនាះគឺលមេ�

សគប់សគាន់សសម្ប់កា�ផសាយោណិជជ្�មេរ�ើយ

រយើងបានចំោយរពលបាយនែងៃសតង់រែើ�្ីសប�ូល

កា�ប�ិចាចាគ។ប៉ុថន្សិស្សទាំងឡាយបានប�ិចាចាគ

សបោប់សបោរ្មេងរលងតិចតួចរ�ើយថទ�៉ូថ�សតស្ង់

្ំរៅរៅថតម្ន្ ស�ិតទាប។

គួ�ឲ្យចថ�្្ល អ្្ន ថណនំា�បស់រយើងបាន

ចាប់រផ្ើ�ោ្់សបោប់សបោរ ម្េងរលង�ួយចំនួនរៅ

ម្ខាង។រៅរពលរជស៊៊ីកានិងខ្នុំបានសួ�ថារតើគាត់

យ្សបោប់សបោរ ម្េងរលងទំាងរនាះរៅរ វ្ើអវី

គាត់បានសបាប់រយើងថាម្នសគូបរសងៀនម្ន្ា ់រៅ

ឯសាោសតូវបាន�្រ�ើញែមេីៗ រនះថាម្នជំងឺ

�ហា�ី្។បនាទាប់ពីម្នកា�លំបា្រៅ្ ្ននុងកា�

បរសងៀនខណៈរពលថែលទទួលកា�ពយាបាលរនាះ

គាត់បានសរស�ចចិត្ោ្់ោ្្យសំុចបាប់សសម្្ពី

កា�ងា�។រៅរពលនែងៃបុណ្យខិតចូល�្ែល់រ�ើយ

ម្នវិ ្្កយបសតនែ្លរពទ្យរសចើនរនាះសគួសា��បស់គាត់

ពំុម្នបុណ្យសគីស្ម្ោស់�ួយែ៏�ី្រាយរ�ើយ។

អ្្ន ថណនំា�បស់រយើងបានឲ្យរយបល់ថារយើងខ្ចប់

�បស់ថែលបានយ្រចញរនាះជាអំរោយសសម្ប់

ពួ្រគ។

ខ្នុំម្នចិត្�ំរភើបខាលាំងោស់។ខ្នុំធាលាប់ថតថសវ

�្គរសម្ងសសម្ប់កា�បរស�ើ�បស់ខ្នុំសសម្ប់ជា

សបរយជន៍ែល់ខ្លលួនឯងថតពុំថ�ន�នុស្សែនទរនាះ

រទ។ខ្នុំបានសរស�ចចិត្រែើ�្ីបរង្កើនរគាលរៅ�បស់

រយើងយោងឆ្ប់��័សសសម្ប់កា�ប�ិចាចាគសបោប់

សបោរ្មេងរលងរ�ើយរែើ�្ីចាប់រផ្ើ�ន�អងាគាសសបា្់

សសម្ប់សគូបរសងៀនរនាះនិងសគួសា��បស់គាត់។

រជស៊៊ីកានិងខ្នុំបានរៅតា�ថានា្់រ�ៀនរ�ើយ

ផ្សពវផសាយពីរគាលបំណង�បស់រយើង។កា�រឆ្លើយ

តបគឺម្នទំ�ំ្ ំរ្ងោស់។សគូបរសងៀនបុគ្លិ្

និងសិស្សទាំងឡាយបានផ្ល់ជាសបោប់សបោរ្មេង

រលងនិងសបា្់រែើ�្ីជួយែល់សគួសា�រនាះ។�ិន

យូ�ប៉ុនាមនរយើងបានសរស�ចរគាលរៅ�បស់រយើង

ថែលរ្វើឲ្យភាញា្់រផ្អើលែល់អង្គកា��នុស្ស្ �៌

រនាះ។រយើង្ ៏បានសប�ូលសបា្់រសចើន

ជាង1,000ែុោលា�សសម្ប់សគួសា�

រនាះ។

រៅរពលរយើងខ្ចប់អំរោយ

ថែលរយើងបានសប�ូលនិងទិញ

រោយសបុងសបយ័ត្នរនាះខ្នុំបាន

ែឹងថាទីបនាទាល់ននកា�បរស�ើ

ថែលខ្នុំបានទទួលគឺវា

ម្នភាពអសាចា�្យរសមេើនឹង

អំោយថែលរយើង

យៅយ្លយេើង

ែចេប់េំយណាេ

យនារះែ្នុំបាៃេឹងថាទរីបនាទាល់

នៃរោរបយកេើខេលែ្នុំបាៃ

ទទួល្ វឺវមៃភា្េសាចារ្យយស្មើ

ៃឹងេំណាេខេលយេើងបាៃ

្ដែល់យៅយនារះខេរ។

បានផ្ល់រៅរនាះថែ�។ខ្នុំ�ិនអាចសបាប់ពីចិត្�ំរភើប

ថែលខ្នុំម្នរៅរពលរយើងលួចរ�ើលសគួសា�រនាះ

បានរ�ើញអំរោយថែលរយើងោ្់រៅរានហាល

�បស់ពួ្រគរោយ�ិនបានរចញរ្មះរ�ើយ។

ពី�បីថខរសកាយ�្រជស៊៊ីកានិងខ្នុំសតូវបានសុំឲ្យ

បរសងៀនថានា្់សិកាខាសាោ�ួយពីគរសម្ងបរស�ើ។

រយើងបានពន្យល់ពីអវីថែលរយើងបានរ្វើរោយ�ិន

បានសបាប់រ្មះ�បស់សគូបរសងៀនរនាះ។ម្នរ្មេង

សសីម្នា្់បានរលើ្នែរ�ើយរសកា្ឈ�។នាងបាន

សស្់ទឹ្ថភ្ន្រៅរពលនាងនិយយ។សគូបរសងៀន

រនាះគឺជាពូ�បស់នាងរ�ើយនាងបានរ�ៀបរាប់ថា

កា�បរស�ើ�បស់រយើងម្នន័យខាលាំងោស់ចំរោះ

គាត់។នាងបាននិយយថាវាគឺជាចរ�្លើយចំរោះ

កា�អ្ិសាឋាន�បស់គាត់។

វាគឺជារសច្្ីអំណ�ខាលាំងោស់ថែល

�ែូវបុណ្យរនាះបានរ្វើឲ្យរយើងបានជួបជុំ

គានារៅ្ ្ននុងកា�បរស�ើយោងអស់ពីែួងចិត្

រ�ើយែឹងថារយើងបានរ្វើរ�ឿង�ួយថែល

ខុសថប្ល្ពី�ុន។◼

លរីៃស៊ីលរីវិតយណវ៉ោស.រ.អា.
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វជារពលោងាចនា�ែូវបុណ្យសគីស្ម្ោស់រ�ើយ

ម្នសពិលែ៏សកាស់រៅរលើែី។អស់�យៈរពល

ជារសចើនថខថែលនែគូខ្នុំនិងខ្នុំស៊ូសទាំនឹងអាកាសធាតុ

សតជា្់ននសបរទសអាល្លឺ�៉ង់រែើ�រគាះទាវា�រ�ើយ

ថច្សពះគ�្ី����ន។រៅរពលរនាះសូ�្ីថត

ស្ងាគា�រោ្រលើ្ទីIIបានបញ្ចប់រៅ�យៈរពល

15ឆ្នាំរ�ើយ្ ្ី្៏សបជាជនអាល្លឺ�៉ង់ជារសចើនរៅ

ថតម្នកា�រនឿយោយចំរោះសបជាជនអារ��ិ្

ែថែល។

ប៉ុថន្រៅយប់រនាះអ៊៊ីងប៊គប៊៊ីន�ុល�ឺសតូវទទួល

បុណ្យសជ�ុជទឹ្។ប៉ុថន្រៅរពលជិះ�ែយន្ស្ុងរៅ

�ូលោឋាន្ ងអាកាសអារ��ិ្គាត់បានរៅរសងៃៀ�។

ខ្នុំបានែឹងពីអា��មេណ៍រសា្រ្�បស់គាត់។

រៅរពលរយើងរ�ៀបនឹងរៅែល់ចំណត�ែយន្

ស្ុងអ៊៊ីង្គប៊គបានងា្�្�្រយើងរ�ើយនិយយ

ថា«រតើអ្ន្ែឹងថារ�ឿងរនះលំបា្ចំរោះខ្នុំប៉ុោណ

ែ្នុំអាចយធ្ើ្ររិចចេរោរយៃរះបាៃ!
រទ?ទ័ពវាយសបឆ្ំងនឹងសបរទសអាល្លឺ�៉ង់បាន

សម្លាប់សាវា�ីខ្នុំរៅ្ ្ននុងស្ងាគា�រ�ើយកា�ទម្លា្់

សគាប់ថប្តា�យន្រហាះបានសម្លាប់សម្ជិ្

សគួសា�រផ្សងរទៀតជារសចើន»។

គាត់បានប៉ះរជើង�បស់គាត់។«សគាប់ថប្

បានផ្នុះសតូវរជើង�បស់ខ្នុំ។រជើង�បស់ខ្នុំនឹងពុំជា

សះរស្ើយរ�ើយ។ខ្នុំពុំែឹងថាខ្នុំអាចចូលរៅទីរនាះ

បានឬអត់រនាះរទ»។

រយើងបានអង្គនុយរសងៃៀ�សាងាត់ខណៈរយើង្ ំពុង

សញជឹងគិតពីស�ី្�បស់គាត់រ�ើយ�ែយន្ស្ុងរនាះ

្៏បានឈប់រៅសតង់ចំណត។អ៊៊ីង្គប៊គរៅអង្គនុយ

ែមេឹង។របះែូង�បស់ខ្នុំបានរោតខុសចងាវា្់។

ខ្នុំបានអ្ិសាឋានសូ�្ ុំឲ្យគាត់រគចរចញរោយ

រសច្្ីភ័យខាលាចរ�ើយ។

បនាទាប់�្គាត់បានរសកា្ពីរ្អីរ�ើយ

បានសបកាសថា«សពះវ�បិតាសួគ៌បានផ្ល់

ឲ្យខ្នុំនូវទីបនាទាល់�ួយពីរសច្្ីពិតរពញរលញ

ននកា�សាដា�រ�ើងវិញ។ខ្នុំែឹងថាសពះគ�្ី����ន

ជាសពះគ�្ី�ពិត។ខ្នុំអាចរ្វើ្ ិច្ចកា�រនះបាន!

ថអលរឌើ�អាតគីនសូ�ជួយខ្នុំឲ្យរែើ�ផង»។

រយើងបានរែើ�យោងឆ្ងាយរៅកាន់�បងសច្ចូល

កា�ែ្ែរង្ើ��បស់អ៊៊ីងប៊គកាន់ថតតឹងរៅៗរៅ

រពលរយើងរែើ�កាត់ពួ្សន្ិសុខ។រយើងបានប្ដូ�

ោ្់សំរលៀ្បំោ្់ពណ៌-សរ�ើយបាន�្រ�ើញ

អាងទឹ្�ួយរៅ្ ្ននុង�ូលោឋានរនាះ។អាងទឹ្រនាះ

បានកាលាយជាទី្ថន្លង�ួយែ៏ពិសិែ្ឋរ�ើយរសច្្ី

សុខសាន្បានសគបែណដាប់�្រលើរយើង។ភាព

រសា្រ្រៅរលើនផ្�ុខ�បស់អ៊៊ីងប៊គបានផ្លាស់ថសប

រៅជារសច្្ីអំណ�រៅរពលគាត់បាន្ នរជើង

ចូលរៅ្ ្ននុងទឹ្រ�ើយទទួលបុណ្យសជ�ុជទឹ្កាលាយ

ជាសម្ជិ្ននសាសនាចស្។

រៅរពលរយើងជិះ�ែយន្សតលប់�្ផ្ះវិញគាត់

បានសបាប់រយើងថា«រៅយប់ថែលពួ្ថអលរឌើ�

បានទុ្សពះគ�្ី����ន�ួយ្ បាលរៅនឹងខ្នុំខ្នុំម្ន

ចិត្�ំរភើបោស់»។«ខ្នុំបានរៅអាន��ូតខ្នុំអាន

ែល់�៉ូសាយ18រៅសតង់្ ថន្លងថែលអាល់ម្ោបាន

អរញជើញសបជាជនឲ្យទទួលបុណ្យសជ�ុជទឹ្ថា៖

‹រ�ើលចុះរនះជាទឹ្���ន...រ�ើយឥ�ដូវរនះ

រោយអ្ន្រាល់គានាម្នបំណងចង់ចូល�ួ�្ ្ននុងរសកាល

ននសពះរ�ើយរែើ�្ីឲ្យបានរៅថាជារាសស្�បស់

សទង់...រតើម្នអវីរៅថែលរារាំងអ្ន្�ិនឲ្យទទួល

បុណ្យសជ�ុជទឹ្?›»�៉ូសាយ18:8–10។

គាត់បានបន្រោយស�្ីទន់ភ្លន់ថា«ខ្នុំបាន

រែ្ល្់រពល្ ំពុងអាននូវបន្ដូលទាំងរនាះ

រ�ើយខ្នុំបានម្នសុបិន�ួយ។ខ្នុំបានឈ�រៅ

ថ្្�ទរន្ល�ួយែ៏សសស់សាអាតែូចជាទរន្ល���នថែ�។

រៅរសតើយម្ខាងរទៀតននទរន្លរនាះម្ន�នុស្សឈ�

រស្លៀ្ោ្់ពណ៌-ស—ជាសគួសា��បស់ខ្នុំ!សាវា�ី

�បស់ខ្នុំថែលសតូវបានរគសម្លាប់រៅ្ ្ននុងស្ងាគា�

បានញញឹ�រ�ើយបានប្់នែរៅខ្នុំឲ្យទទួលបុណ្យ

សជ�ុជទឹ្»។

រៅយប់រនាះបងសសីប៊៊ីន�ុល�ឺបានកាលាយ

ជាសម្ជិ្ននសាខាវឺស្សប៊ឺគរ�ើយជា�នុស្សម្នា្់

រៅ្ ្ននុងចំរោ�សបជាជនអាល្លឺ�៉ង់ជារសចើនថែល

រៅទីបំផុតបានយ្ឈ្នះរលើកា�ភ័យខាលាច�បស់ខ្លលួន

រ�ើយចូល�ួ�្ ្ននុងសាសនាចស្។◼

រ៉េអាត្រីៃរេ្ឋរោលរីហ្័រញា៉ាស.រ.អា.

េ៊ីងប៊្បាៃេ្ររ្រយេើងយហើេៃរិយេថា«យតើ

េ្្រេឹងថាយរឿងយៃរះលំបា្រចំយោរះែ្នុំបុ៉ណាណយទ?»



 ខែធ្នូឆ្នាំ2013 43

យៅ
រពលខ្នុំជាសម្ជិ្ននគណៈសបធាន�ណ្ឌល

�បស់រយើងខ្នុំបានជួយសស�បសស�ួល

ស្�មេភាព�ួយថែលសម្ជិ្្ ្ននុង�ណ្ឌល�បស់

រយើងបានប�ិចាចាគសបោប់សបោរ ម្េងរលងែល់្ មុ្�

ថែលរៅ�ស់្ ្ននុងទីស្ុងរ្ចាសបរទស្ូ�នុប៊ំ៊ី។

រយើងម្នកា�រឆ្លើយតប�ួយយោងអសាចា�្យពីសំោ្់

សម្ជិ្សគប់�ូប។រាល់អំរោយទំាងរនាះពំុថ�ន

សុទ្ថតែមេីរនាះរទបុ៉ថន្ភាគរសចើនរៅល្អ។

រៅរពលបានទុ្ោ្់អំរោយ�ួចរ�ើយរៅ្ ្ននុង

�ែយន្ស្ុងថែលនឹងែឹ្រយើងរៅកាន់ទីស្ុងរនាះ

រនាះម្នរ្មេងសសីតូចម្នា្់បានរែើ��្�្ខ្នុំរោយ

ម្នកាន់បាល់ជ័�ថែលម្នសានា�ឆូតជារសចើន។

យេើងេ្រេ្រេំណាេរបស់យេើង
ខ្នុំបានកាន់បាល់រនាះ្ ្ននុងនែរោយរងឿងឆងៃល់ថារតើ

ន�ោរគរៅថែលប�ិចាចាគបាល់ថែលចាស់ថបប

រនះ។រោយម្ននូវរសច្្ីរ�ើលងាយខ្នុំបានរបាះ

វាចូលរៅរសកា�រ្អី។

រៅរពលរយើងរៅែល់យុវវ័យ�បស់រយើង

បានចាប់រផ្ើ�រសចៀងទំនុ្តរ�្កើងសសម្ប់បុណ្យ

សគីស្ម្ោស់។ត្នី្ជា�ួយនឹង�ួ្សគីស្ម្ោស់

�បស់ពួ្រគបានទា្់ទាញែល់្ ុម្��ួយស្ុ�្ ំ។

រៅរពលរយើងចាប់រផ្ើ�ោ្់ព្យលួ�អំរោយ្ុម្�

ទាំងរនាះបានរៅ្ ុម្�ែនទរទៀតឲ្យ�្។�ំរពច

រនាះរយើងបានថច្អំរោយ�បស់រយើងទាំងអស់។

រៅរពលរយើងរ�ៀបនឹងរចញែំរណើ�ខ្នុំបានរ�ើញ

រ្មេងសបុសម្នា្់អាយុសបថ�លជាសបាំបីឆ្នាំបាន�ត់�្

�្រយើងរោយកាន់នែប្អដូនសបុស

�បស់ខ្លលួន។រៅរពលពួ្រគបាន�្ែល់រ្មេងសបុស

ច្ងបាននិយយថា«រយើង�្យ្អំរោយ�បស់

រយើង»។ចិត្ប�ិសុទ្�បស់គាត់បានរ្វើឲ្យខ្នុំគាមន

ោ្្យនឹងនិយយរ�ើយបានែ្់្ ្ននុងែួង

ចិត្�បស់ខ្នុំ។

ខ្នុំបានពន្យល់គាត់ថាអំរោយអស់រ�ើយ។

គាត់បានរឆ្លើយថា«វា�ិនែវីរទរបើគាមនអំរោយ

�បស់ខ្នុំប៉ុថន្�បស់ប្អដូនសបុសខ្នុំសតូវថតម្ន»។

បនាទាប់�្ខ្នុំបាននឹ្រ�ើញពីបាល់ថែលខ្នុំបាន

របាះចូលរៅរសកា�រ្អី។ខ្នុំបានសបាប់រ្មេងសបុស

រនាះថាខ្នុំរៅសល់អំរោយ�ួយរទៀតប៉ុថន្វាចាស់

បនិ្ចរ�ើយ។

គាត់បាននិយយថា«�ិនែវីរទរទាះជាអវី

្៏រោយ»។«�ួយរនាះរ�ើយ»។

ខ្នុំបានរ�ើងរៅរលើ�ែយន្ស្ុងរៅ�្

រ�ើញបាល់រនាះ។រៅរពលខ្នុំបានឲ្យវារៅរ្មេង

សបុសតូចរនាះគាត់ម្នរសច្្ីអំណ�យោងខាលាំង។

រោយរោតទាំងអំណ�គុណគាត់បាននិយយថា

«បាល់!រនាះជាអំរោយថែលខ្នុំបានសុំសពះឱ�ស

សពះសគីស្ឲ្យ�្ខ្នុំ»។គាត់បានបន្រាំរោយ�ី្រាយ

រៅរពលគាត់និងបងសបុស�បស់គាត់រែើ�រចញរៅ

ជា�ួយនឹងអំរោយែ៏ម្នតន�្ល�បស់ពួ្រគ។

ខ្នុំបានឈ�រសងៃៀ�រៅទីរនាះរ�ើយសស�្់ទឹ្

ថភ្ន្រៅរពលអា��មេណ៍ែ៏្ ្់រ្ដា�ួយននរសច្្ីសុខ

សាន្និងកា�ែឹងគុណបានរ្ើតម្នចំរោះខ្នុំ។កា�

ខវល់ខាវាយនិងកា�រ�ើលថែែ៏សប្នុ�សថែលរ្មេងសបុស

ម្នា្់រនាះបានផ្ល់ឲ្យប្អដូនសបុស�បស់គាត់បានែ្់

្្ននុងចិត្ខ្នុំរ�ើយខ្នុំបានសង្ឹ�្ ្ននុងចិត្ថាខ្នុំនឹងម្ន

បំណងចង់សបទានព�ែល់�នុស្សែនទរទៀតែូចជា

រ្មេងសបុសច្ងម្នា្់រនាះម្នបំណងចង់ផ្ល់ជាព�

ែល់ប្អដូនសបុស�បស់គាត់ផងថែ�។

រៅរពលរ្មេងសបុសទាំងពី�នា្់រនាះបានរែើ�

រចញរៅទាំង�ី្រាយខ្នុំបាននឹ្រ�ើញពីរសច្្ី

សសឡាញ់�បស់សពះអង្គសរ្ងាគាះចំរោះរយើង។សទង់

�ិនរភ្លចសូ�្ីថតរ្មេងសបុសតូចម្នា្់�ស់រៅតា�ជួ�ភ្នំ

ថែលបានសុំបាល់សា�ញ្ញ�ួយសសម្ប់បុណ្យសគីស្

ម្ោស់រនាះរ�ើយ។◼

វ៉លយធើរយេេរីលរីេ៉ូប៉ូសាោរ៉ូកឌរីយហរេសសេ្រូឡនុំប៊ី

ែ្នុំបាៃសង្ឹេ្រ្នុងចរិត្ថាែ្នុំៃឹង

មៃបំណងចង់ៀ្្ល់ជា្ រ

េល់េៃុសសេេនទយទៀតេូចជាយ្រ្មង

កបុសច្ងមនា្រ់យនារះមៃបំណងចង់

កបទាៃ្ រេល់ប្នូៃកបុសរបស់គ្ត់

្ងខេរ។
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យេើង

�ិនអាចយល់បានទាំងសសុងនូវអត្ន័យននបុណ្យសគីស្ម្ោសរ�ើយែរាបោរយើងយល់ពី

អត្ន័យននឆ្្ជីវិត�បស់សពះអង្គសរ្ងាគាះែងាវាយ្ួននិងកា��ស់រ�ើងវិញសិន។

ខ្នុំ�ិនអាចគិតពីកា�សបសូតននសពះអង្គសរ្ងាគាះរោយពុំគិតពីសពះបន្ដូល�បស់សទង់រៅ

កាន់រោ្ពីឡាត់ថា៖«ខ្នុំបានរ្ើត�្រ�ើយ្ ៏ចូល្ ្ននុងរោ្ិយរនះសសម្ប់ថតកា�ណ៍រនះឯងរែើ�្ីឲ្យខ្នុំបានរ្វើ

បនាទាល់ពីរសច្្ីពិត។អស់អ្ន្ោថែលរ្ើតពីរសច្្ីពិតរនាះ្ ៏ឮសំរ�ងខ្នុំ»(យ៉ូហាន18:37)។

រៅរពលរយើងចាប់រផ្ើ��ែូវបុណ្យសគីស្ម្ោសសូ�ឲ្យរយើងពិចា�ោរសច្្ីពយា្�ណ៍រៅ្ ្ននុងសពះគ�្ី�ពីសពះអង្គ

សរ្ងាគាះ។រសច្្ីពយា្�ណ៍ទាំងរនាះពុំថ�នសគាន់ថតជារសច្្ីថែ្លងចថ�្ល្ននភាពនចែន្យរនាះរទប៉ុថន្វាជារសច្្ី

ថែ្លងែ៏អសាចា�្យននរគាលបំណងនិងរសច្្ីសនយាពីឆ្្ជីវិតនិងរបស្្�មេ�បស់សទង់រ�ើយនិងអវីថែលសទង់ម្ន

សពះបំណងសបទានឲ្យរយើងម្នា្់ៗ។

ដសចក្បីពយាករណ៍ថនការយាងមករ្រស់បទង់

កា�យង�្�បស់សពះសគីស្សតូវបានពយា្�រាប់ោន់ឆ្នាំ�ុន។សបម្ណជា2,000ឆ្នាំពី�ុនកា�សបសូត�បស់

សពះរយស៊ូវសគីស្អ័សបាហាំបានបរសងៀនពីតួនាទី�បស់សទង់រៅ្ ្ននុងថផនកា�ននរសច្្ីសរ្ងាគាះ។សបម្ណជា1,400

ឆ្នាំ�ុនកា�សបសូត�បស់សទង់�៉ូរសបានបរសងៀនពីរសច្្ីពិតែ៏អសាចា�្យែូចគានារនះ។សបម្ណជា700ឆ្នាំ�ុនកា�

សបសូត�បស់សទង់រអសាយបានរបើ្សថ�្ងនូវសាថានភាពននកា�សបសូតឆ្្ជីវិតនិងកា�សុគត�បស់សទង់ថា៖

«សពះអម្ចាស់សទង់នឹងសបទានទីសម្គាល់�ួយ�្អ្ន្រាល់គានារោយសពះអង្គសទង់រ�ើលនាងសព�មេចា�ីនឹងម្នគត៌

សបសូតបានបុសតា�ួយរ�ើយនិងឲ្យសពះនា�ថារអម្ោញដូថអល»(រអសាយ7:14)។

្ត
រូប
យោ

េ
ម

៉ាថា
េ
យរ
ៀ

យសច្រដែរីសៃយានៃ

ដដ្�ដអលដឌើររ៉ូដ្រ៊៊ីតឌបីដហល

នៃ្រូរ៉ុេនៃ្ ួ្រសាវ្រេប់្ រីរនា្រ់

បុណ្យក្រីស្ទម៉ាស
សូមឲ្យពយើងយកពេលពវោក្នញងរដូវបុណ្យគ្ីស្ទមា៉ាសពដើម្ី
រំឭកព�ើងវិញនូវពសចក្ីសញ្ញារបស់ពយើងក្នញងការពដើររាម
គេរះអង្គសពហង្ររះនិងពដើម្ីព្វើរាមគេរះហឫេ័យរបស់គេង់ដូចដដល
គេង់បានព្វើរាមគេរះហឫេ័យរបស់គេរះវរបិរាសួ្៌ននពយើងដដរ។
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ម�្ិមវ័�
វ័�

ដក្មង
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ត្ិតម្នបុសត�ួយរ្ើតែល់រយើងសពះសទង់

សបទានបុសតា�ួយ�្រយើងរ�ើយឯកា�សគប់សគងនឹង

រៅសាម�បស់បុសតរនាះរ�ើយរគនឹងរៅសពះនា�

សទង់ថាសពះែ៏សបរសើ�អសាចា�្យសពះែ៏ជួយគំនិតសពះែ៏

ម្នសពះរចសាដាសពះវ�បិតាែ៏គង់រៅអស់្ល្និងជា

ម្ចាស់ននរ�សតីភាព»(រអសាយ9:6)។

«សទង់សតូវរគរ�ើលងាយរ�ើយសតូវ�នុស្សរបាះ

បង់រចាលសទង់ជា�នុស្សទូទុ្្រ�ើយ្ ៏ធាលាប់សាគាល់

ពីរសច្្ីឈឺចាប់។...

«សទង់បានសទាំសទ�ងអស់ទាំងរសច្្ីឈឺចាប់

�បស់រយើងរ�ើយបានទទួលផ្នុ្អស់ទាំងរសច្្ី

ទុ្្សពួយ�បស់រយើងជាពិតប៉ុថន្រយើងរាល់គានាបាន

រាប់សទង់ទុ្ជាអ្ន្ម្នរទាសវិញគឺជាអ្ន្ថែលសពះ

បានវាយជាអ្ន្ថែល�ងរវទនា។

«ថតសទង់សតូវ�បួសរោយរសោះអំរពើ�ំលង�បស់

រយើង្៏សតូវវាយជាំរោយរសោះអំរពើទុច្ច�ិត�បស់

រយើង...រ�ើយរយើងរាល់គានាបានរសបាសឲ្យជា

រោយសា�សានា��ំោត់រៅអង្គសទង់។...

«សទង់...គឺែូចជា្ ូនរចៀ�ថែលរគែឹ្រៅ

សម្លាប់រ�ើយែូចជារចៀ�ថែលគរៅចំរោះពួ្ អ្ន្

កាត់ររា�យោងោសទង់្ ៏�ិនបានរ�ើបសពះឱស្ឋ

រសាះយោងរនាះថែ�។

«សទង់សតូវែ្រចញពីអំោចកា�ោ�រ�ើយពី

រសច្្ីយុត្ិ្�៌។...

«រ�ើយ្ ្ននុងកាលថែលសទង់សុគតរនាះរគ្ ៏

បញ្ចនុះសពសទង់រៅជា�ួយនឹងពួ្អាស្្់រ�ើយរៅ

្្ននុងផ្នដូ��បស់អ្ន្ម្នម្នា្់រទាះរបើសទង់�ិនថែលរ្វើ

អំរពើទុច្ច�ិតោ�ួយ្ ៏រោយ្៏�ិនថែលម្នកា�

បរញ្ឆោតរៅ្ ្ននុងសពះឱស្ឋសទង់រ�ើយផង»(រអសាយ

53:3–5,7–9)។

�ិនយូ�ប៉ុនាមនបនាទាប់ពីរសច្្ីពយា្�ណ៍�

បស់រអសាយពយាកា�ីលីន�ម្នសុបិន�ួយែ៏

អសាចា�្យរ�ើយបានបរសងៀនែល់សគួសា��បស់គាត់

ពីអវីថែលគាត់បានរ�ៀន។នីន�វបាន្ ត់សតាថា៖

«សបាំ�ួយ�យឆ្នាំចាប់តាំងពីរពលថែលឪពុ្ខ្នុំចា្

រចញពីស្ុងរយ�ូសា�ិ��្រនាះនឹងម្នពយាកា�ី

ម្នា្់ថែលសពះអម្ចាស់ែ៏ជាសពះសទង់នឹងរលើ្រ�ើង

រៅ្ ្ននុងចំរោ�ពួ្សាសន៍យូោ—គឺសពះថ�ស៊៊ី

ឬោ្្យ�យាោងរទៀតថាសពះអង្គសរ្ងាគាះនន

ពិភពរោ្»(នីន�វទី110:4)។

លីន�្ ៏បាននិយយពីពួ្ពយាកា�ីែ៏រសចើនថែល

បានថែ្លងទីបនាទាល់ស្ីពីកា�យង�្ននសពះអង្គ

រសបាសរោះននពិភពរោ្ផងថែ�(សូ�រ�ើល

នីន�វទី110:5)។

ដសចក្បីសនយាថន្ររុណ្យបេបីស្មា៉ាស

ែំណឹងល្អននលូកា្ ត់សតាថាពី�ុនកា�សបសូត

�បស់សពះអង្គសរ្ងាគាះម្តា�បស់សទង់បានរ្វើែំរណើ�

យោងសបញាប់សបញាល់រៅរលងបងប្អដូនជីែូន�ួយ

�បស់ខ្លលួនរ្មះរអលីសាបិត។

«កាលរអលីសាបិតបានឮោ្្យម្ោរាជសម្ប

សួ�រនាះ្ ូន្ ៏បសងះរៅ្ ្ននុងនផ្�ួចគាត់បានរពញជា

សពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្៖

«្៏បន្លឺសំរ�ងយោងខាលាំងថា្្ននុងបោដាពួ្

សសីៗគឺនាងរ�ើយជាសស្ីម្នព�ពិតសព�ទាំងរៅ

្្ននុងនផ្នាងផង»(លូកា1:41–42)។

រៅរពលសពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ថែ្លងទីបនាទាល់រៅ

កាន់រអលីសាបិតរនាះសទង់ថែ្លងទីបនាទាល់�្កាន់

រយើងថាោ្្យស�្ី�បស់ពួ្ពយាកា�ីសតូវបានបំរពញ

រ�ើយ។សពះអង្គសរ្ងាគាះបានយង�្រ�ើយបាន

រ្វើ្ ិច្ចកា�ថែលសពះវ�បិតាសទង់បានបញជដូនសទង់ឲ្យ

�្រ្វើ។

នីន�វបាន្ ត់សតាពីសពះអង្គសរ្ងាគាះថា៖

«រ�ើយខ្នុំ្ ៏រ�ើលរ�ើយបានរ�ើញនាងសព�មេចា�ី

�្ងរទៀតនាង្ ំពុងថតបីសពះឱ�ស្ ្ននុងនែ�បស់នាង។

«រ�ើយរទវតាម្នបន្ដូល�្ខ្នុំថា៖រ�ើលន៍

្ូនរចៀ�ននសពះថ�នរ�ើយគឺជាសពះរាជបុសតានន

សពះវ�បិតាែ៏រៅអស់្ល្ជានិច្ច!»(នីន�វទី1

11:20–21)។

រៅរពលសពះអង្គសរ្ងាគាះម្នសពះជនមេ12

សពះវសសាសទង់បានបរសងៀនរៅ្ ្ននុងសពះវិហា�

ប�ិសុទ្។សទង់បានពន្យល់រៅកាន់ឪពុ្ម្ដាយ�បស់

សទង់ថែល្ ំពុងម្នកា�សពួយបា��្ភថាសទង់បានរៅ

រ្វើ្ ិច្ចកា��បស់សពះវ�បិតាសទង់(សូ�រ�ើលលូកា

2:42–49)។

្ិច្ចកា�រនាះសតូវបានសរស�ចរៅរពលសទង់រចញ

រៅបំរពញរបស្្�មេរៅរលើថផនែី�បស់សទង់។

សពះអង្គសរ្ងាគាះបានពិពណ៌នាពីលទ្ផលនន

ជាដរៀងោ�់សោដាហ៍ដៅដព្�ដយើងចូ�ររួមដៅក្នញងព្ិធបីបរិសុៃ្ធ

នៃសា្កាម៉ង់ដយើងរំឭកចាំព្បីដសចក្បីសៃយានៃការ្បសូត

របស់្ព្ទះអង្គសដហគ្រទះដៅក្នញងជបីវិតរបស់ដយើង។
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ម�្ិមវ័�
វ័�

ដក្មងរបស្្�មេរនាះរៅ្ ្ននុងបន្ដូលែ៏្ ្ន្ុ ្្លួលទំាងរនះថា៖

«រយើងបាន�្�្រាសស្រយើងថតរាសស្រយើង�ិន

បានទទួលរយើងរសាះ។រ�ើយបទគ�្ី�ទាំងឡាយ

ថែលស្ីអំពីកា�យង�្�បស់រយើងរនាះសតូវបាន

បំរពញរ�ើយ។

«រ�ើយអស់អ្ន្ោថែលបានទទួលរយើង

អ្ន្រនាះរ�ើយថែលរយើងបានឲ្យកាលាយរៅជា្ ូន

សពះរ�ើយែូចគានារនះរយើង្ ៏នឹងឲ្យែល់អស់អ្ន្

ោថែលនឹងរជឿែល់នា��បស់រយើងត្ិតរ�ើលចុះ

រោយសា�រយើងរទើបម្នរសច្្ីរសបាសរោះរ្ើត

រ�ើងរ�ើយរៅ្ ្ននុងរយើងរនាះស្ិត្យវិន័យរោ្

�៉ូរសសតូវបានបំរពញ»(នីន�វទី39:16–17)។

រសច្្ីសនយា�បស់សទង់ថារយើងអាចកាលាយជា

បុសតាបុសតី�បស់សទង់នឹងសតូវបានយល់ែឹងរៅរពល

រយើងរជឿរលើសទង់រ�ើយអនុវត្រសច្្ីជំរនឿរលើ

សទង់រោយកា�រគា�ពសបតិបត្ិ។បនាទាប់�្រយើងនឹង

បានរ�ៀបចំខ្លលួនរែើ�្ីទទួលអំរោយទានននជីវិតែ៏

រៅអស់្ល្ជានិច្ច។

សទង់បានម្នបន្ដូលថា៖«រ�ើលចុះរយើងគឺជា

តួអង្គថែលសតូវបានរ�ៀបចំទុ្ចាប់តាំងពី្ ំរណើត

រោ្ិយ�្រែើ�្ីរសបាសរោះរាសស្រយើង។រ�ើល

ចុះរយើងជាសពះរយស៊ូវសគីស្។...រោយសា�ខ្នុំ

រនាះ�នុស្សរោ្ទាំងអស់នឹងម្នជីវិតឯជីវិតរនាះ

គឺរៅអស់្ ល្ជានិច្ចគឺពួ្អ្ន្ថែលនឹងរជឿែល់

នា�រយើងរ�ើយពួ្រគនឹងកាលាយរៅជា្ ូនសបុស

និង្ ូនសសី�បស់រយើង»(រអរ្ើ�3:14)។

អត្ថន័�ថន្ររុណ្យបេបីស្មា៉ាស

បុណ្យសគីស្ម្ោស់គឺជារពល�ួយរែើ�្ីថច្ចាយ

អំរោយ�បស់រយើងពសងឹងែល់�នុស្សែនទរ�ើយ

រ្វើថផ្ន្�បស់រយើងរៅ្ ្ននុងនគ��បស់សពះ។បុណ្យ

សគីស្ម្ោស្៏ជារពលរវោ�ួយរែើ�្ីសថ�្ងនូវ

រសច្្ីសសឡាញ់�បស់រយើងែល់�នុស្សែនទនិង

រែើ�្ីថែ្លងទីបនាទាល់�បស់រយើងពីសពះអង្គសរ្ងាគាះ។

វិ្ី�ួយថែលរយើងអាចថច្ចាយទីបនាទាល់

�បស់រយើងគឺសតូវម្នសបសូតិ្�មេរៅ្ ្ននុងផ្ះ�បស់

រយើងរែើ�្ីរយើងអាចរ្វើឲ្យម្នកា�សន្នាពីកា�

សបសូត�បស់សពះអម្ចាស់។វិ្ី�ួយរទៀតគឺសតូវ

រលើ្រ�ើងពីែំរណើ�រ�ឿង�បស់យ៉ូហានរវ៉តថ�ន

រៅ្ ្ននុងThe Mansion(វិមាន)។

យ៉ូហានរវ៉តថ�នជាបុ�សែ៏រជាគជ័យម្នា្់ថែល

បានទទួលកា�ចាប់អា��មេណ៍និងរ្�្តិ៍រ្នាះ

រោយសា�ថតរសច្្ីសប្នុ�ស�បស់គាត់។នា

យប់�ួយបនាទាប់ពីរ�ើលអត្បទែ៏រសចើនរៅ្ ្ននុង

សា�ព័ត៌ម្ន�ួយថែលបានរកាតស�រសើ�ែល់

ចំរោះចិត្សប្នុ�ស�បស់គាត់�្គាត់្ ៏ចាប់យ្

សពះគ�្ី�ប៊៊ីប�បស់គាត់។�ិនយូ�ប៉ុនាមនគាត់្ ៏បាន

សសម្ន្ល្់រៅរសកាយពីអានបន្ដូល�បស់សពះអង្គ

សរ្ងាគាះថា៖«្ុំឲ្យសប�ូលសទព្យស�្ត្ិទុ្សសម្ប់

ខ្លលួនរៅថផនែីជា្ ថន្លងថែលម្ន្ នាលាតនិងថសចះស៊៊ី

បំផ្លាញរ�ើយរចា�ទ�្លនុះប្លន់រនាះរ�ើយ»(ម្ោថាយ

6:19)។

រៅរពលគាត់សសម្ន្ល្់យ៉ូហានបាន�្

រ�ើញថាខ្លលួនគាត់រៅ្ ្ននុង«ទីស្ុងសួគា៌ា»រោយរ្វើ

ែំរណើ�ជា�ួយនឹង�នុស្សែនទរទៀតរៅរពលពួ្រគ

បានទទួលវិម្ន�បស់ខ្លលួន។រៅរពលអ្ន្យ�

ទាវា�បានឈប់រៅ�ុខខ្�តូច�ួយថែលសង់រ�ើងពី

សម្ភា�ថែលរគរបាះរចាលរនាះគាត់បាននិយយរៅ

កាន់ចនថា«រនះជាវិម្ន�បស់អ្ន្»។

យ៉ូហានបានតវា៉រោយរ�ៀបរាប់ពីកា�ប�ិចាចាគជា

សាធា�ណៈជារសចើនថែលគាត់បានរ្វើ។

«រតើរ�ឿងទាំងអស់រនះ�ិនសតូវបាន្ ត់សតារោយ

សបុងសបយ័ត្នរៅរលើថផនែីជាទី្ថន្លងថែលអ្ន្បាន

ទទួលរ្�្តិ៍�បស់អ្ន្រទឬអី?»អ្ន្យ�ទាវា�បាន

សួ�។«អ្ន្បានទទួល�ងាវាន់ពី្ ិច្ចកា�រនាះរ�ើយ។

រតើអ្ន្គិតថាអ្ន្គួ�ទទួលបាន�ងាវាន់រទវ�ជាពី�ឬ?» 1

អំ�នុងរពលបុណ្យសគីស្ម្ោស់រនះខ្នុំសង្ឹ�ថា

រយើងម្នា្់ៗម្នឱកាសរែើ�្ីផ្ល់ឲ្យរោយ�ិនរចញ

�ុខ។

ការទទរួលដសចក្បីសនយា

ជារ�ៀងរាល់សបាដា�៍រៅរពលរយើងចូល�ួ�រៅ

្្ននុងពិ្ីប�ិសុទ្ននសាសកា�៉ង់រយើង�ំឭ្ចាំពីរសច្្ី

សនយាននកា�សបសូត�បស់សពះអង្គសរ្ងាគាះរៅ្ ្ននុង

ជីវិត�បស់រយើង។រយើងរលើ្ោ្់សពះនា��បស់

សទង់�្រលើខ្លលួនរយើងរ�ើយរយើង�ំឭ្ចាំពីរសច្្ី

សនយា�បស់រយើងពីកា�រគា�ពសបតិបត្ិនិងរសច្្ី

សនយា�បស់រយើងថារយើងនឹងចងចាំសទង់ជានិច្ច។

ែូចថែលបាន្ ត់សតារៅ្ ្ននុងរគាលលទ្ិនិង

រសច្្ីសញ្ញាណែំណឹងល្អគឺែូរច្នះ៖

«ថាសទង់បានយង�្ ្ ្ននុងពិភពរោ្គឺ

សពះរយស៊ូវរែើ�្ីសតូវរគឆ្កាងជំនួសពិភពរោ្

រ�ើយរែើ�្ីផ្នុ្អំរពើបាបទាំងឡាយននពិភពរោ្

រ�ើយរែើ�្ីថញ្ពិភពរោ្រចញជាប�ិសុទ្រ�ើយ

រែើ�្ីជំ�ះពិភពរោ្ឲ្យសាអាតរចញពីអំរពើែ៏ឥត

សុច�ិតទាំងអស់។

«ថាតា��យៈសពះអង្គរនាះ�នុស្សទាំងអស់នឹង

អាចបានសរ្ងាគាះ»(គ.និងស.76:41–42)។

សូ�ឲ្យរយើងយ្រពលរវោ្ ្ននុង�ែូវបុណ្យ

សគីស្ម្ោសរែើ�្ី�ំឭ្រ�ើងវិញនូវរសច្្ីសញ្ញា

�បស់រយើង្ ្ននុងកា�រែើ�តា�សពះអង្គសរ្ងាគាះនិងរែើ�្ី

រ្វើតា�សពះ�ឫទ័យ�បស់សទង់ែូចថែលសទង់បាន

រ្វើតា�សពះ�ឫទ័យ�បស់សពះវ�បិតាសួគ៌ននរយើង

ថែ�។រៅរពលរយើងរ្វើែូរច្នះោ្្យស�្ីននរាសស្

�បស់រស្ចរបនយោ�ីនថែលបាន្ ត់សតា125ឆ្នាំ

�ុនកា�សបសូត�បស់សពះអង្គសរ្ងាគាះនឹងសតូវបាន

បំរពញចំរោះរយើងរៅនែងៃរនះថា៖«ឱសូ�រ�តាតា

ផងរ�ើយសូ�សបទាននូវសពះរោ�ិតែ៏្ ួននន

សពះសគីស្រែើ�្ីឲ្យរយើងអាចបានទទួលនូវកា�អភ័យ

រទាសចំរោះអំរពើបាបទាំងឡាយ�បស់រយើងរ�ើយ

រែើ�្ីឲ្យចិត្រយើងអាចបានសជះប�ិសុទ្ផងចុះរសោះ

រយើងរជឿែល់សពះរយស៊ូវសគីស្ជាសពះរាជបុសតានន

សពះថែលបានបរង្កើតនផ្រ��និងថផនែីនិងវត្នុ

សពវសា�រពើសពះអង្គនឹងយងចុះ�្្ ្ននុងចំរោ�

្ូនរៅ�នុស្ស»(�៉ូសាយ4:2)។

ខ្នុំថែ្លងទីបនាទាល់ថាសពះអង្គសរ្ងាគាះបានយង

ចុះ�្្ ្ននុងកាលែ៏ខ្ង់ខ្ស់បំផុតរ�ើយថានឹងយង

�្�្ងរទៀត។ខ្នុំថែ្លងជាសា្្សីថាសាសនាចស្

�បស់សទង់ថែលបានសាដា�រ�ើងវិញរៅសគាកាន់កាប់

សតួតសតាចុងរសកាយរនះពី�ុនកា�យង�្ជារលើ្

ទីពី��បស់សទង់គឺជា«កា�ណ៍�ួយយោងអសាចា�្យ

រ�ើយចថ�្ល្»(នីន�វទី225:17)ថែលរយើង

្្ននុងនា�ជាពួ្ប�ិសុទ្នែងៃចុងរសកាយ្ ំពុងចូល�ួ�

ចំថណ្។◼
កំណត់ចំណាំ
 1.រ�ន�ីវ៉ាន់នែ្៍«The Mansion»រៅ្ ្ននុង

Inspirational Classics for Latter-day Saints 
និពន្រោយចា្អិ�លីអូន(ឆ្នាំ2000)ទំព័�54–57,
62–63។
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យេើង
្ ំពុងបងាហាញខ្លលួនរយើងរៅសគាននជីវិត�ថ�ងសាលាប់្ ្ននុងសគា

កាន់កាប់សតួតសតាននែំណឹងល្អែ៏អសាចា�្យជាងរគបំផុតននែំណឹ

ងល្អថែលបានសបទាន�្ែល់�នុស្សរោ្រ�ើយរយើង

សតូវឱបស្រសាបវាយោងជិតស្និទ្បំផុត។

ខ្នុំសសឡាញ់នូវឃ្លា�ួយថែលពយាកា�ីយ៉ូថសបសមេ៊៊ី្បានម្នសបសាសន៍ថា

ពួ្ពយាកា�ីពួ្សង្និងពួ្រស្ចកាលពីជំនាន់�ុន«បានទន្ឹង�ង់ចាំរោយ

រសច្្ីសង្ឹ�ែ៏�ី្រាយចំរោះស�័យថែលរយើង�ស់រៅរ�ើយបាន�ី្រាយ

រោយរសច្្ីសង្ឹ�ពីសួគា៌ារោយអំណ���ូតែល់ពួ្រគបានរសចៀងរ�ើយ

ស�រស�សព�ទាំងបានពយា្�ណ៍ពីជំនាន់�បស់រយើងរនះ»។ 1្៏ម្នកា�

គូសបញ្ជា្់សសរែៀងគានារនះផងថែ�ពីសបធានវិល�វដូឌវូឌសែុពវថា៖«សពះរនសត

ននសពះនិងពួ្ពយាកា�ីប�ិសុទ្ទាំងអស់្ ំពុងទតរ�ើល�្រយើង។រនះជាសគាកាន់

កាប់សតួតសតាែ៏អសាចា�្យថែលបានរោលរ�ើងចាប់តាំងពីពិភពរោ្បានចាប់រផ្ើ

��្�្ល៉រះ»។ 2

ខ្នុំម្នសទឹស្ី�ួយពីសគាកាន់កាប់សតួតសតានិងពួ្អ្ន្ែឹ្នាំស្ុ�សគួសា�

និងសបជាជនពីជំនាន់�ុនថែលបាន�ស់រៅនារពលរនាះ។ជារ�ឿយៗខ្នុំបាន

គិតពីពួ្គាត់និងពីកាលៈរទសៈបំផ្លិចបំផ្លាញថែលពួ្គាត់បានជួបសបទះ។

ភាគរសចើនពួ្រគបានសបឈ��ុខនឹងសគាែ៏លំបា្ថែលគួ�ឲ្យភ័យខាលាច

ពួ្គាត់ពុំទទួលបានរជាគជ័យរៅ្ ្ននុងសគាកាន់កាប់សតួតសតា�បស់ខ្លលួនរ�ើយ។

ពិតោស់ចំណុចសំខាន់ននកា�សាដា�រ�ើងវិញននែំណឹងល្អរៅ្ ្ននុងនែងៃចុងរសកាយ

រនះគឺថាែំណឹងល្អពុំអាច�ស់រានរៅ្ ្ននុងជំនាន់�ុនរ�ើយរ�តុែូរច្នះរ�ើយ

ែំណឹងល្អសតូវថតសាថាបនារ�ើង្ ្ននុងជំនាន់ែ៏រជាគជ័យចុងរសកាយ�ួយ។

រោ� ន�ៀបចុំ ខលជួន ែពមាប់  

បគ្កាន់កា្រ់បតរួតបរាដ�លនឹងមិន្ររា�័�

និយយឲ្យខ្លីរៅកា�្ ្ត់សាសនានិងកា�បំផ្លិចបំផ្លាញទាំងឡាយគឺជា

រជាគវាសនារៅចុងបំផុតននសគាកាន់កាប់សតួតសតាទូរៅថែលរយើងធាលាប់រ�ើញ

រៅសគប់ជំនាន់។ប៉ុថន្រនះជាសទឹស្ី�បស់ខ្នុំ។សទឹស្ី�បស់ខ្នុំគឺថាបុ�សសស្ីែ៏

អសាចា�្យទាំងរនាះជាពួ្អ្ន្ែឹ្នាំរៅ្ ្ននុងជំនាន់�ុនអាចម្នលទ្ភាពរែើ�្ី

ខិតខំបន្រៅរទៀតខិតខំថែ្លងទីបនាទាល់ខិតខំពយាយ�រ្វើអស់ពីលទ្ភាព�បស់

ខ្លលួនពុំថ�នរោយសា�ពួ្គាត់ែឹងថាេួកគា�់នឹងទទួលបានរជាគជ័យរនាះរទ

ប៉ុថន្រោយសា�ពួ្គាត់បានែឹងថាអ្នកនឹងទទួលបានរជាគជ័យ។ខ្នុំរជឿថា

ពួ្គាត់ម្នចិត្កាលាហាននិងរសច្ី្សង្ឹ�ពុំថ�នរចញពីកាលៈរទសៈផ្ទាល់

ខ្លលួន�បស់ពួ្គាត់ែូចជាកា�សង្ឹ�យោងរសចើនពីកាលៈរទសៈ�បស់អ្ន្រនាះ

រ�ើយ—ជាស្ុ�ជំនុំ�ួយែ៏អសាចា�្យននយុវវ័យថែលបានសប�ូលផ្នុំគានារាប់�ុឺនរាប់

ថសននា្់ជុំវិញពិភពរោ្រៅ្ ្ននុង្ ិច្ចខិតខំែ៏�ឹងម្ំ�ួយរែើ�្ីរ�ើលរ�ើញ

ែំណឹងល្អទទួលបាននូវភាពរជាគជ័យ។

រោយរលើ្រ�ើងពីរយើងទាំងអស់គានាថែលនឹងបានទទួល្ ំណត់សតា�បស់

គាត់រៅនែងៃចុងរសកាយម្នរពល�ួយ��៉ូនណបាននិយយថា៖

«រ�ើលចុះសពះអម្ចាស់សទង់បានបងាហាញែល់ខ្នុំនូវកា�ណ៍ែ៏្ ំរ�ើយអសាចា�្យ

ទាំងឡាយអំពីអវីថែលសតូវ�្ែល់រៅរពលយោងខ្លីរៅ្ ្ននុងនែងៃថែលកា�ណ៍ទាំង

រនះនឹងរ្ើតរ�ើងរៅ្ ្ននុងចំរោ�ពួ្អ្ន្។

«រ�ើលចុះខ្នុំនិយយរៅកាន់អ្ន្រាល់គានាហា្់បីែូចជាអ្ន្រាល់គានារៅទីរនះ

ប៉ុថន្អ្ន្រាល់គានាពុំរៅទីរនះរទ។ប៉ុថន្រ�ើលចុះសពះរយស៊ូវសគីស្សទង់បងាហាញអ្ន្

រាល់គានាែល់ខ្នុំរ�ើយខ្នុំែឹងនូវអវីៗថែលអ្ន្រាល់គានារ្វើ»(���ន8:34–35)។

ដដ្�ដអលដឌើរ
ដ�ហហ្បីអ័រហូឡិន

នៃ្រូរ៉ុេនៃ្ ួ្រសាវ្រេប់្ រីរនា្រ់
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ការយាងមកជាដលើកទបីពបីរ

រោល េី បុរាណ បុ�ែពែ្តី ដ៏ អស្ចា�្យ ជានពចើន ជុំោន់  បាន ខិតខុំ នធវើ តនៅនទៀត បាន ខិតខុំ ស្លង ទីបោទាល់  
បាន ខិតខុំ នធវើ អែ់ េី លទ្ធភាេ �បែ់ ខលជួន េុុំ សមន នោយស្� េួកនគ បាន ដឹង ថា េួកនគ នឹង ទទួលបាន នជាគជ័យ នោះ នទ 

ប៉ុសន្ត នោយស្� េួកនគ បាន ដឹង ថា អ្ក នឹង ទទួល បាន នជាគជ័យ ។
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�ិនថាតា�វិ្ីោរនាះរទខ្នុំគិតថារាល់ពួ្

ពយាកា�ីរស្ើ�ថតោំងអស់និងពួ្សាវ្ជំនាន់�ុន

បានរ�ើលរ�ើញពីជំនាន់�បស់រយើង—ជាទិែ្ឋភាព

�ួយថែលផ្ល់រៅឲ្យពួ្គាត់រែើ�្ីរលើ្ទឹ្ចិត្

ពួ្គាត់រៅ្ ្ននុងជំនាន់ផ្ទាល់�បស់ពួ្គាត់ថែលម្ន

រជាគជ័យតិចតួច។បងប្អដូនសបុសទាំងរនាះកាលពី

ជំនាន់�ុនបានែឹងជារសចើនអំពីរយើង។ពួ្ពយាកា�ី

ែូចជា�៉ូរសនីន�វនិងបងសបុសយោរ�ឌបានរ�ើញ

ពីនែងៃចុងរសកាយរៅ្ ្ននុងកា�និ�ិត្ជារសចើនែ៏អសាចា�្យ។

អវី�ួយចំនួនថែលពួ្គាត់បានរ�ើញគឺបានរ្វើឲ្យ

ពួ្គាត់�ិនសូវរពញចិត្ប៉ុថន្ពិតោស់�នុស្ស

ទាំងអស់ថែល�ស់រៅពីជំនាន់�ុនបានយល់ែឹងថា

រៅទីបំផុតនឹងម្នសគាកាន់កាប់សតួតសតា�ួយថែល

នឹង�ិនបរាជ័យរ�ើយ។

វាជាជំនាន់�បស់រយើងថែលរ្វើឲ្យពួ្គាត់ម្ន

ភាព«�ី្រាយពីសួគា៌ារោយរសច្្ីអំណ�»គឺពុំ

ថ�នជាជំនាន់�បស់ពួ្រគរនាះរទរ�ើយវាបានរ្វើ

ឲ្យពួ្គាត់រសចៀងរ�ើយពយា្�ណ៍ពីជ័យជំនះ។

និយយ�ួ�រៅជំនាន់�បស់រយើងគឺជាជំនាន់រឆ្ពះ

រៅ�្អវីថែលពួ្ពយាកា�ីបានស�្លឹងរ�ើលតាំងពីរែើ�

ែំបូង�្�្ល៉រះរ�ើយបងប្អដូនសបុសទាំងរនាះពីជំនាន់

�ុនថែលរៅទីរនាះរៅថតអបអ�សាទ�ចំរោះរយើង!

តា��របៀបែ៏ពិតសបា្ែ�ួយឱកាស�បស់ពួ្គាត់

រែើ�្ីគិតថាពួ្គាត់ទទួលបានរជាគជ័យយោង

រពញរលញគឺអាសស័យរៅរលើរសច្្ីរសាមះសតង់និង

ជ័យជំនះ�បស់រយើង។ខ្នុំចូលចិត្នូវគំនិតននកា�

ចូលរៅរ្វើច�បាំងនានែងៃចុងរសកាយរោយតំោង

ឲ្យអាលម្ោនិងអ័ប៊៊ីោនែនិងអវីថែលពួ្គាត់បាន

ទទូចអងវ�និងតំោងឲ្យរពសតុសនិងប៉ុលនិងកា�

លះបង់ថែលពួ្គាត់បានរ្វើ។សបសិនរបើអ្ន្គាមន

រសច្្ីរសត្អ�រៅ្ ្ននុង្ ិច្ចកា�ថបបរនះរៅ្ ្ននុងែំរណើ�

រ�ឿងននសបវត្ិសាសស្រនាះរទរនាះអ្ន្នឹងគាមនរសច្្ី

រសត្អ�រ�ើយ!

ការដរៀ្រចំសាសនាចបករ្រស់បពរះបេបីស្
សបមា្រ់ការយាងមករ្រស់បទង់

ខ្នុំសូ�បថន្�នូវ្ តាតា�ួយរទៀតរៅនឹងទិែ្ឋភាព

ននសគាកាន់កាប់សតួតសតារនះថែលខ្នុំថាវារ្ើតរ�ើង

រោយសវ័យសបវត្ិ។រោយសា�ជំនាន់រយើងគឺជា

សគាកាន់កាប់សតួតសតាចុងរសកាយរ�ើយអសាចា�្យជាង

រគបំផុតរោយសា�សគប់្ ិច្ចកា�ទាំងអស់រៅទីបំផុត

នឹងសតូវបានបញ្ចប់រ�ើយបំរពញរៅ្ ្ននុងជំនាន់�បស់

រយើងែូរច្នះរ�ើយទំនួលខុសសតូវែ៏ពិរសសរ�ើយ

ជា្់ោ្់�ួយបានធាលា្់�្រលើរយើងរាល់គានា្ ្ននុង

សាសនាចស្នារពលឥ�ដូវរនះថែលវាពុំតា��របៀប

ែូចគានារៅរលើសាមននសម្ជិ្សាសនាចស្កាល

ពីជំនាន់�ុនរ�ើយ។�ិនែូចជាសាសនាចស្រៅ

ជំនាន់អ័សបាហាំឬ�ូ៉រសរអសាយឬរអរសគាលឬ

សូ�្ីថតរៅ្ ្ននុងជំនាន់សពះគ�្ី�សញ្ញាែមេីននយោ្ុប

និងយ៉ូហានរនាះរទពយើងមានេំនួលខុសគ�ូវមួយ

ពដើម្ីពរៀបចំសាសនាចគកននកូនពចៀមរបស់គេរះពដើម្ី

េេួលកូនពចៀមននគេរះ—រោយផ្ទាល់រៅ្ ្ននុងសិ�ីល្អ

ែ៏�ុងរ�ឿងរៅកា�សគងរាជ្យ�ួយោន់ឆ្នាំ�បស់សទង់

ជាសពះអម្ចាស់រលើអស់ទាំងសពះអម្ចាស់និងរស្ច

រលើអស់ទាំងរស្ច។គាមនសគាកាន់កាប់សតួតសតា

រផ្សងរទៀតោ�ួយពី�ុន�្ថែលម្ននូវ

កាតពវ្ិច្ចរនាះរ�ើយ។

រៅ្ ្ននុងភាសាបទគ�ី្�រយើងជា�នុស្សថែលបាន

រសជើសរ�ើសរៅ្ ្ននុងអស់ទំាងសបវតិ្សាសស្ថែលសតូវ

រ�ៀបចំ្ូនស្�ំុសសម្ប់កា��្ែល់�បស់្ នូ្ រំោះ

រ�ើយម្នភាពស្ិ្ស�សសម្ប់កា�អរញជើញ�ួយ

ឲ្យចូល�ួ�ទទួលទានអាហា�្ ្ននុងពិ្ី�ង្គលកា�រនាះ

(សូ�រ�ើលម្ោថាយ25:1–12,22:2–14,គ.និងស.

88:92,96)។និយយ�ួ�រៅ—វា�ិនសិ្តរៅ្ ្ននុង

ជំនាន់�បស់រយើងឬជំនាន់្ នូរៅ�បស់រយើងឬរៅ

រពលោរនាះរទ—រទាះយោងោរយើងម្នទំនួល

ខុសសតូវជាសាសនាចស្ទំាង�ូលនិងជាសម្ជិ្

សាសនាចស្ម្ន្ា ់ៗ រែើ�្ីម្នភាពស្ិ្ស�អរញជើញ

សពះសគីស្ឲ្យ�្�្រយើងម្នភាពស្ិ្ស�រែើ�្ីឲ្យ

សទង់បានសាវាគ�ន៍ែល់រយើងរ�ើយរែើ�្ីឲ្យសទង់បាន

ទទួលយ្រ�ើយឱបស្រសាបរយើង។ជីវិតថែល

រយើងបងាហាញែល់សទង់រៅសគាែ៏ពិសិែ្ឋរនាះគ�ូវដ�

ម្នភាពស្ិ្ស�ចំរោះសទង់!

ដ�ើងបតូវដតសក្តិសមចំដពារះបទង់

ខ្នុំរោ�រពញរោយភាពភាញា្់រផ្អើលនិងអា��មេណ៍ែ៏

រលើសលុបននកាតពវ្ិច្ចរែើ�្ីរ�ៀបចំជីវិត�បស់ខ្នុំ

(និងរែើ�្ីជាវិសាលភាពថែលថាខ្នុំអាចរ្វើបាន

រែើ�្ីជួយរ�ៀបចំជីវិតននសម្ជិ្សាសនាចស្)

សសម្ប់នែងៃថែលបានពយា្�ណ៍ជាយូ��្រ�ើយរនាះ

សសម្ប់កា�រផ្�សិទ្ិអំោចសសម្ប់សគាថែលរយើង

នឹងរ្វើបទបងាហាញ�ួយពីសាសនាចស្រៅកាន់សទង់

ថែលសគប់សគងសាសនាចស្រនះ។

រៅរពលបុណ្យសគីស្ម្ោសចូល�្ែល់

សម្ជិ្សាសនាចស្�បស់សទង់សតូវបងាហាញរ�ើយ

រ្វើឲ្យែូចជាសម្ជិ្សាសនាចស្�បស់សទង់ថែល

គួ�ថតបងាហាញរ�ើយរ្វើសបសិនរបើរយើងសតូវបាន

ទទួលយ្ចំរោះសទង់។រយើងសតូវថតរ្វើ្ ិច្ចកា�

�បស់សទង់រ�ើយសតូវថត�ស់រៅតា�កា�បរសងៀន

�បស់សទង់។សទង់សតូវថតសាគាល់រយើងយោង��័ស

រ�ើយរោយងាយ្្ននុងនា�ជាសិស្ស�បស់សទង់ែ៏

ពិតសបា្ែរនាះ។ែូចជាសបធានរជ�៉ូប៊៊ីនកាលា្

ជុញ្ញ័�(1871–1961)អតីតទីសបឹ្សាទី�ួយរៅ

្្ននុងគណៈសបធានទី�ួយម្នសគា�ួយរោ្បាន

ថណនាំថា៖រសច្្ីជំរនឿ�បស់រយើងមិនសតូវឲ្យម្ន

កា�លំបា្រែើ�្ីសាគាល់រ�ើយ។ 3

ពិតោស់សបសិនរបើស្ិតរៅ្ ្ននុងសគាចុងរសកាយ

ែ៏អសាចា�្យរនាះរយើងនិយយថារយើងជាពួ្អ្ន្រជឿ

រនាះរយើងសតូវថតបងាហាញឲ្យរ�ើញយោងពិតសបា្ែ។

អ្ន្គងាវាលសាគាល់រចៀ��បស់សទង់រ�ើយរយើងសតូវ

ថតបានទទួលសាគាល់រៅ្ ្ននុងនែងៃែ៏អសាចា�្យរនាះ្្ននុង

នា�ជាពួ្អ្ន្រែើ�តា��បស់សទង់ទាំងស្�មេភាព

និងោ្្យស�្ី។

�ិត្វ័យរ្មេងជាទីសសឡាញ់�បស់ខ្នុំរនះជានែងៃ រច
នា
យោ

េ
េ
រិេេ

រីល
រីេ

រីង,
រច

នា
រូប
្ត

យោ
េ
យក
្រហ

រេោ
េ
េរិៃ

©
IR

I

ដយើងម្ៃៃំៃរួ�ខុស្តូវមរួយដ�ើម្បីដរៀបចំ

សាសនាច្កនៃកូៃដចៀមរបស់្ព្ទះដ�ើម្បី

ៃៃរួ�កូៃដចៀមនៃ្ព្ទះ—ដដ្យផាទា�់ដៅក្នញង

សិរី�្អ�៏រុងដរឿងដៅការ្គងោជ្យមរួយពាៃ់ឆ្នាំ

របស់្ៃង់។
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�
រុវវ័�

ចុងរសកាយរ�ើយអ្ន្រាល់គានានិងខ្នុំសតូវថតកាលាយខ្លលួន

ជាេួកបរិសុេ្ធនែងៃចុងរសកាយែ៏រឆ្នើ�បំផុតតា�ថែល

រយើងអាចរ្វើបាន។សូ�រផ្ដាតយ្ចិត្ទុ្ោ្់

បថន្�រទៀតរៅរលើោ្្យថាេួកបរិសុេ្ធ។

រតើរ�ឿងទំាងរនះនឹងបញ្ចប់រៅរពលោ?

រតើសពះសគីស្នឹងបងាហាញអង្គសទង់ជាសាធា�ណៈ

រោយភាព�ុងរ�ឿងនិងស�ស្សវត្សនឹងចាប់រផ្ើ�រៅ

រពលោ?ខ្នុំ�ិនែឹងរនាះរទ។អវីថែលខ្នុំែឹងគឺ

ថាសគាែំបូងននសពឹតិ្កា�ណ៍រនះបានចាប់រផ្ើ�រ�ើង

កាលពី193ឆ្នាំ�ុន។ខ្នុំពិតជាែឹងថារោយសា�

ថតលទ្ផលននកា�និ�ិត្ែំបូងនិងអវីថែលបាន

រ ើ្តរ�ើងរសកាយពីរនាះរយើង�ស់រៅ្ ្ននុងសគា�ួយនន

ព�ជ័យថែលពំុធាលាប់ម្នពី�ុន�្—ជាព�ជ័យថែល

បានសបទានឲ្យរយើងសសម្ប់រគាលបំណងននកា�

�ស់រៅរោយរសាមះសតង់និងប�ិសុទ្រែើ�្ីរៅរពល

្ូន្ំរោះបាន�្ែល់រោយភាព�ុងរ�ឿងរៅរពល

ចុងរសកាយរនាះសទង់អាចអរញជើញរយើងឲ្យចូលទទួល

ទានអាហា�្ ្ននុងពី្ី�ង្គលកា�រនាះរោយផ្ទាល់។

បងប្អដូនសបុសសសីវ័យរ ម្េងជាទីសសឡាញ់�បស់ខ្នុំខ្នុំ

សូ�បន្សល់ទុ្ជា�ួយអ្្ន នូវរសច្ី្សសឡាញ់និង

ខ្ញំចូ�ចិត្តៃូវគំៃិតនៃការចូ�ដៅដធ្វើចមបាំង

នានថងៃចុងដ្កាយដដ្យតំណាងឲ្យអា�ម្៉ា

ៃិងអ័ប៊ីណាន�ៃិងអ្វបីប��ព្រួករាត់ោៃៃៃូច

អង្វរសុំៃិងតំណាងឲ្យដព្្តុសៃិងប៉ុ�ៃិងការ

�ទះបង់ប��ព្រួករាត់ោៃដធ្វើ។្បសិៃដបើអ្នក

រាមាៃដសចក្បីដ្តកអរដៅក្នញងកិច្ចការបបបដៃទះដៅក្នញង

�ំដណើរដរឿងនៃ្បវត្តិសា្ស្តដនាទះដៃដនាទះអ្នកៃរឹង

រាមាៃដសចក្បីដ្តកអរដ�ើយ!

ទីបនាទាល់�បស់ខ្នុំថាសពះ�ិនសគាន់ថតម្នសពះជនមេ�ស់

បុ៉រោណះរទបុ៉ថន្សទង់្ ៏សសឡាញ់រយើងផងថែ�។សទង់

សសឡាញ់អ្នករាល់គានា។អវីសគប់យោងថែលសទង់រ វ្ើ

គឺសសម្ប់រសច្ី្ល្អ�បស់រយើងរ�ើយកា�ោ�ែល់

រយើង។រៅ្ ្ននុងពិភពរោ្ម្ននូវអំរពើអាស្្់និង

រសច្ី្រសា្រ្បុ៉ថន្រៅ្ ្ននុងសទង់គឺគាមនអំរពើអាស្្់

ឬភាពអន្រាយរ�ើយ។សទង់គឺជាសពះវ�បិតា�បស់

រយើង—ជាសពះវ�បិតាែ៏ល្អឥតរខាចាះ—រ�ើយសទង់នឹង

ផ្ល់ទីជស�្ឲ្យរយើងរែើ�្ីបាន�ួចផុតពីព្យនុះរភ្លៀង។

ពិតោស់្ងវល់ថត�ួយគត់ថែលខ្នុំនឹងឲ្យ

រយើងគិតគឺជាបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លលួន�ួយ៖រតើរយើងអាច

�ស់រៅឲ្យបានរពញរលញរ�ើយកាន់ថតរសាមះសតង់

រែើ�្ីឲ្យរាល់ព�ជ័យននសគាកាន់កាប់សតួតសតារនះអាច

សតូវបានបងាហាញរៅរលើរយើងម្នា្់ៗនិងរៅរលើជីវិត

ននជនទាំងឡាយោថែលរយើងបានជួបរោយ

�របៀបោ?

«្ំុខាលាច�វដូងតូចរអើយ។...ចូ�រ�ើល�្ឯ

[សពះសគីស្]រោយនូវសគប់ទំាងគំនិតចូ�្ ុំសង្័សយ្ំុ

ខាលាចរ�ើយ»។«អ្្ន រាល់គានាពំុទាន់យល់រៅរ�ើយ

រទអំពីសពះព�ែ៏្ ំោស់�្ន៎ថែលសពះវ�បិតា...រ�ៀបចំ

សសម្ប់អ្្ន »(គ.និងស.6:34,36,78:17)។

ខ្នុំសូ�បន្សល់ទុ្ព�ជ័យ�បស់ខ្នុំរសច្្ី

សសឡាញ់�បស់ខ្នុំនិងសា្្សីជាសាវ្ពីរសច្្ីពិតែ៏

រពញរលញននរ�ឿងទាំងរនះថាសគាកាន់កាប់សតួតសតា

�បស់រយើងនឹង�ិនបរាជ័យរ�ើយរ�ើយថាអស់

អ្ន្ថែល�ស់រៅតា�កា�បរសងៀន�បស់សពះសគីស្

រ�ើយរ្វើ្ ិច្ចកា��បស់សទង់នឹងម្នភាពស្្ិស�នន

កា�អរញជើញ�ួយឲ្យចូលរៅទទួលទានអាហា�្ ្ននុង

ពិ្ី�ង្គលកា�រនាះរៅរពល្ ូន្ ំរោះយង�្។

ដកគសង់ពចញេីការគបជុំេិពសសមួយននគបេ័ន្ធអប់រំសាសនាចគក
សគមាប់េួកមជ្ិមវ័យវ័យពកមេង«Terror, Triumph, and 
a Wedding Feast»ដដលព្វើព�ើងពៅនថងៃេី12ដខកញ្ញាឆានាំ
2004។សគមាប់អ�្ថបេោំងគសុងជាភាសាអង់ព្លែសសូមចូល
ពៅកាន់speeches.byu.edu។

កំណត់ចំណាំ
 1.យ៉ូថសបសមេ៊៊ី្រៅ្្ននុងHistory of the Church

4:609–10។
 2.វិល�វដូឌវូឌសែុពវរៅ្ ្ននុងMessages of the First 

Presidency of The Church of Jesus Christ of 
Latter-day Saintsវ៉ុល6និពន្រោយរជ�ស៍អ័�កាលា្។
(1965–75),3:258,សូ�រ�ើលផងថែ��្គ�ែុនប៊៊ី�ុិងគ្លី
«The Dawning of a Brighter Day»Ensign
ថខឧសភាឆ្នាំ2004ទំព័�83។

 3.សូ�រ�ើលរជ�៉ូប៊៊ីនកាលា្ជុញ្ញ័�The Charted Course of 
the Church in Education្.ស.។្.ណ.
(ឆ្នាំ1994)ទំព័�7។
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«ដតើខ្នុំទ្រ់ទល់នឹងការល្លួង
ដដ្�រដ្រៀ្រណា?»

វា
ចថ�្ល្ោស់ថែលថាកា�ល្លួងគឺជាកា�ចាំបាច់សសម្ប់កា��ី្លូតោស់ខាង

វិញ្ញាណ�បស់រយើង។សបសិនរបើរយើង�ិនសតូវបានល្លួងរទរនាះរយើងនឹង

�ិនអាចរសជើសរ�ើស�វាងរសច្្ីល្អនិងរសច្្ីអាស្្់បានរ�ើយ(សូ�រ�ើល

គ.និងស.29:39)។រ�ើយសបសិនរបើរយើង�ិនអាចរសជើសរ�ើសរសច្្ីល្អ

រៅរពលបានផ្ល់ឲ្យនូវជរស�ើសរផ្សងរទរនាះរយើង�ិនអាចលូតោស់ខាង

វិញ្ញាណរ�ើយ(សូ�រ�ើលនីន�វទី22:11–30)។

គន្លឹះ�ួយរែើ�្ីទប់ទល់នឹងកា�ល្លួងគឺជាកា�រគា�សបតិបត្ិឲ្យបានរទៀងទាត់។

រៅរពលខ្លះសបសិនរបើអ្ន្ចុះញ៉�រនាះកា�ល្លួងគឺពិបា្នឹងទប់ទល់ជាងរៅរពល

អនាគត។សបសិនរបើអ្ន្ទប់ទល់ជារទៀងទាត់រនាះអ្ន្កាន់ថត�ឹងម្ំរ�ើយងាយរែើ�្ី

ទប់ទល់នារពលអនាគត។្ម្លាំងទប់ទល់ែ៏ខាលាំងរ្ើតរចញពីែងាវាយ្ ួន�បស់សពះអង្គ

សរ្ងាគាះរ្វើកា�រៅ្ ្ននុងជីវិត�បស់អ្ន្។រៅរពលអ្ន្រ្វើឲ្យអស់ពីលទ្ភាព�បស់អ្ន្រែើ�្ី

រ�ៀនពីកា�បរសងៀន�បស់សពះអង្គសរ្ងាគាះរ�ើយរ្វើតា�កា�បរសងៀនទាំងរនាះសពះអម្ចាស់

ពសងឹងអ្ន្ឲ្យទប់ទល់នឹងកា�ល្លួង។

សពះគ�្ី�បរសងៀនពី�របៀបរផ្សងរទៀតរែើ�្ីទប់ទល់នឹងកា�ល្លួង៖

«ចូ�អ្ិសាឋានជានិច្ចសបរយជន៍ឲ្យអ្្ន អាចកាលាយរៅជាអ្្ន ជំនះបាន

ថ�នរ�ើយសបរយជន៍អ្្ន អាចយ្ឈ្នះរលើអា�្្សសាតំាងបាន»(គ.និងស.10:5)។

«អស់អ្ន្ោថែលសបុងសាដាប់តា�សពះបន្ដូលននសពះរ�ើយរតាងជាប់តា�សពះបន្ដូល

ននសពះរនាះនឹង�ិនសតូវវិនាសរ�ើយសូ�្ីថតកា�ល្លួងទាំងឡាយនិងសពួញរភ្លើង

ទាំងឡាយ�បស់ម្�សសតូវ្ ៏�ិនអាចឈ្នះរលើពួ្រគថែ�»(នីន�វទី115:24)។

«តស៊ូនឹងអា�្្សវិញចុះរនាះវានឹង�ត់រចញពីអ្ន្រាល់គានារៅ។សតូវចូលរៅជិតសពះ

រនាះសទង់នឹងចូល�្ជិតអ្ន្រាល់គានាថែ�»(យោ្ុប4:7–8)។

វា្ ៏ជាកា�សំខាន់ផងថែ�រែើ�្ីែឹងថាកា�ថែលសតូវបានល្លួងពុំថ�នជារ�ឿងខុសឆ្គង

រនាះរ�ើយ។សូ�្ីថតសពះរយស៊ូវ្ ៏សតូវបានល្លួងថែ�។«សទង់បាន�ងទុ្្រសច្្ីល្លួង

ទាំងឡាយប៉ុថន្�ិនបាន�វី�វល់ែល់រសច្្ីទាំងរនាះរ�ើយ»(គ.និងស.20:22)។

អ្ន្អាចរ�ើលពីគំ�ូ�បស់សទង់—និងគំ�ូនន�នុស្សជារសចើននា្់រផ្សងរទៀតរៅ្ ្ននុង

សពះគ�្ី�—រែើ�្ីជួយអ្ន្។

េធរិសាឋាៃសុំ្រមលាំង

រែើ�្ីទប់ទល់នឹងរសច្្ីល្លួងែំបូងរយើងសតូវកា�ឆន្ៈនិងបំណង

សបាថានាែ៏រសាមះសតង់រែើ�្ីរសជើសរ�ើសផ្លដូវសតូវ។វាជួយខ្នុំយោងរសចើន

សបសិនរបើខ្នុំសសន�ពីសាថានភាព�ួយទុ្ជា�ុន�ួចរ�ើយរសជើសរ�ើសផ្លដូវ

សតូវរនាះ។រ�ឿង�ួយរទៀតថែលជួយខ្នុំគឺកា�អ្ិសាឋាន។សបសិនរបើ

រយើងអ្ិសាឋានសុំ្ ម្លាំងថសវង�្កា�ចិញ្ចឹ�បីបាច់ខាងវិញ្ញាណរ�ើយ

រសជើសរ�ើសរោយសបុងសបយ័ត្នពីទី្ថន្លងថែលរយើងរចញរៅរែើ�រលងរៅខាងរស្រនាះ

សពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្អាចកាលាយនែគូែ៏ខាជាប់ខជលួន�បស់រយើងរែើ�្ីគង់រៅជា�ួយនឹងរយើង

និងរែើ�្ីសពម្នែល់រយើង។

ពអសព្ើរជីអាយុ18ឆានាំ�តូពវើរសាហ្សក់នីគបពេសអាលលែលឺម៉ាង់

គ្ំកទគ្នាយៅវិញយៅេ្រ

ខ្នុំគិតថាតា��យៈកា�អានសពះគ�ី្�

កា�អ្ិសាឋានកា�អនុវត្កា�

សគប់សគងរលើខ្លលួនឯងនិងកា�រ វ្ើ

តា�សបសាសន៍�បស់ពយាកា�ីសបចំា

នែងៃរនាះរយើងអាចទប់ទល់នឹងកា�

ល ល្ួងបាន។កា�ទប់ទល់នឹងកា�ល ល្ួងពសងឹងរសច្ី្

ជំរនឿ�បស់អ្្ន រ�ើយបងាហាញពីកា�តំាងចិត្�បស់អ្្ន 

ចំរោះសពះវ�បិតាសួគ៌រែើ�្ី�្សារសច្ី្សញ្ញា

ទំាងឡាយថែលអ្្ន បានរ វ្ើ។កា�ម្ន�ិត្រៅ្ ្ននុង

សាសនាចស្្ ៏អាចជួយរយើងផងថែ�ពីរសោះរយើង

អាចគំាសទគានារៅវិញរៅ�្។វាសតូវកា�រសច្ី្

កាលាហានរសចើនរែើ�្ីនិយយោ្្យថារទ។សូ�ចងចំា

ថា«ត្ិតសពះសទង់�ិនបានសបទានឲ្យរយើងម្ន

វិញ្ញាណថែលថតងថតខាលាចរ�ើយគឺឲ្យម្នវិញ្ញាណែ៏

ម្នអំោចរសច្ី្សសឡាញ់និងសបាជាញានឹង្ ងឹ

វិញ»(្ី�ូ៉រែទី21:7)។រៅរពលរយើងយ្ឈ្នះ

កា�ល ល្ួងរនាះរយើងខិតកាន់ថតជិតនឹងសពះរយសូ៊វសគីស្

រ�ើយនឹងសពះវ�បិតាសួគ៌�បស់រយើង។

ណាន់ស៊ីពអសអាយុ19ឆានាំ�ុលេី�ឡាន់គបពេសមុិចស៊ិក

ខច្រចាេែំយៃឿរបស់េ្្រ

រៅវិទយាល័យ�ិត្�ួ�ថានា្់�បស់ខ្នុំភាគរសចើនបាន

អរញជើញខ្នុំឲ្យផឹ្សសារ�ើយរ�ើលរ�ឿងអាសសគា�។

ខ្នុំថតងថតនិយយថារទរោយសា�ខ្នុំរ្វើអវីថែល

សពះអង្គសរ្ងាគាះសពវសពះឫទ័យចង់ឲ្យខ្នុំរ្វើ។ខ្នុំ

ចងចាំសទង់រ�ើយ�្សារសច្្ីសញ្ញាទាំងឡាយ�បស់

ខ្នុំ។រពលខ្លះ�ិត្និង�ិត្�ួ�ថានា្់�បស់ខ្នុំ�ិនបាន

ល្លួងខ្នុំរ�ើយរោយសា�ពួ្រគបានែឹងពីសាសនា

�បស់ខ្នុំ។កា�ថច្ចាយជំរនឿនិងទីបនាទាល់�បស់

រយើងជា�ួយនឹងអ្ន្ែនទ—ជាពិរសសជា�ួយនឹង

�ិត្�ិត្�ួ�ថានា្់អ្ន្ជិតខាងនិងសគួសា�—នឹងកាត់

បន្យនូវកា�ល្លួងរៅ្ ្ននុង�ជ្ោឋានជុំវិញរយើង។

ខ្នុំែឹងថាតា��យៈកា��ស់រៅតា�ែំណឹងល្អ

រយើងអាចយ្ឈ្នះរលើកា�ល្លួងទាំងឡាយរៅ

្្ននុងជីវិត�បស់រយើង។

រេពូមអូពប៉ាអាយុ19ឆានាំពនហហ្គតូសដប៉ាកបស្ចមិគបពេសហវលីីេីន

ចពមលែើយោំងឡាយ្ លឺមានបំណងេុកជាជំនួយនិងជាេស្សនៈវិស័យមិនដមនជាការគបកាសរាម្លែតូវការអំេីពគាលលេ្ធិសាសនាចគកពនារះពេ។

សំណួរនិងចដម្ើ�



�
រុវវ័�

ចូរសាតាប់តាេក្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

ខ្នុំបាន�្រ�ើញថារៅរពលរសច្្ីល្លួងរ្ើតរ�ើង

រនាះសពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្បានពយាយ�សពម្នែល់

ខ្នុំឲ្យរសជើសរ�ើសផ្លដូវសតូវ។សូ�រ្វើរ�ឿងទាំងឡាយ—

ែូចជាកា�អ្ិសាឋាននិងកា�អានសពះគ�្ី��បស់

អ្ន្—រែើ�្ី�្សាសពះវិញ្ញាណឲ្យគង់ជា�ួយនឹងអ្ន្

រ�ើយរជៀសវាងពីទី្ថន្លងថែលសពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្

�ិនអាចយង�្បាន។

រា៉ាដជលអូអាយុ13ឆានាំរដ្ឋព្នស៊ីលពវញ៉ាស.រ.អា.

�រយៅ្រ្នុងទរីបរិសុទ្ធ

បងសបុស�បស់ខ្នុំថតងថតសបាប់

ខ្នុំឲ្យ«ឈ�រៅ្ ្ននុងទីប�ិសុទ្»។

ខ្នុំបាន�្រ�ើញថាឃ្លារនះម្ន

ន័យថាឈ�រៅទី្ថន្លងថែល

រសច្្ីល្លួងទាំងឡាយម្ន

តិចតួចឬ�ិន្ ងៃន់្ ងៃ�។សបធានរស្្�បស់ខ្នុំបាន

និយយថា«្ុំសគាន់ថតទប់ទល់នឹងកា�ល្លួង—

ប៉ុថន្សតូវរជៀសវាងពីកា�ល្លួងផង»។នឹងម្នរពល

ថែលអ្ន្សតូវទប់ទល់នឹងរសច្្ីល្លួងនឹងរ្ើត

ម្នប៉ុថន្វាកាន់ថតងាយសសួលរែើ�្ី�ស់រៅតា�

ែំណឹងល្អរៅរពលរសច្្ីល្លួង�ិនបានរៅទីរនាះ

រែើ�្ីល្លួងអ្ន្។

ពអើរេុនអិលអាយុ18ឆានាំរដ្ឋយូថាហ៍ស.រ.អា.

យេើងកតូវខតសយកេចចរិត្ជាៃរិចចេ

អំរោយទានននសពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ជួយរយើង

ឲ្យសាគាល់ពីភាពខុសគានា�វាងរសច្្ីល្អនិងរសច្្ី

អាស្្់រ�ើយជួយរយើងឲ្យែឹងពីរពលថែល

រយើងនឹងសតូវបានល្លួង។រយើងគួ�ចងចាំថា

រសច្្ីល្លួងទាំងឡាយគឺជាកា�សា្ល្ងថែល

ជួយរយើងឲ្យែឹងរពលរយើងរ្វើរ�ឿងសតឹ�សតូវនិង

រពលរយើងរ្វើរ�ឿងខុសឆ្គងរ�ើយរយើងគួ�ែឹងថា

សបសិនរបើរយើងរ្វើតា�សពះអម្ចាស់រនាះសទង់នឹងពុំ

អនុញ្ញាតឲ្យរយើងសតូវបានល្លួងរលើសពីអវីថែល

រយើងអាចទប់ទល់បានរ�ើយ(សូ�រ�ើល្ូ�ិនែូស

ទី110:13)។រយើងសតូវថតរ្វើកា�សរស�ចចិត្

សម្រច្ច្ិត្តជារុៃមដើរ្ី
អៃុវត្តមសច្ក្ីជំមៃឿ

« វា នឹង ត រ្ូវ ការ នរូវ សេចក្ដី 
ជំសនឿ មិន ងាកសរ ពដីតពរះអម្ចាេ់ 
តពរះសេេ៊រូវត ដ្ីេ្ទ  ស�ើម ដ្ី 
សតជើេសរើេ ផ្លូវ សៅ កាន់ ជដីវិ្ �៏ សៅ 

អេ់កល្ ជានិច្ច ។ . . . តាមរេៈ ការ ស វ្ើតាម សេចក្ដី 
ជំសនឿសោរះ សេើង ស្ថាបោ កម្លាងំ ស�ើម ដ្ី ស វ្ើ តាម  តពរះឫទ័េ 
នន តពរះ ។ ស�ើេ តាមរេៈ ការ អនុវ ្្ត សេចក្ដី ជំសនឿ សលើ 
តពរះសេេ៊រូវត ដ្ីេ្ទ សទើប សេើង អាច ទប់ទល់ នឹង សេចក្ដី 
ល ប្ួង ស�ើេ ទទួល បាន ការអភ័េ សោេ តាមរេៈ 
�ងាវាេ ្ នួ ។ . . .

«កគ្េ៏ល្បំ្ុតយេើេ្រីទប់ទល់ៃឹងយសច្រដែរីល្លួង
្វឺេុៃយហតុរោរណ៍យនារះយ្រើតយឡើង។កគ្េ៏ល្បំ្ុត
យេើេ្រីខកបចរិត្យៅយ្លឥឡនូវយៃរះ។មរសកតូវនៃ
ក្លឹងរបស់យេើងៃឹងោ្រ់្ ំៃរិត្រ្នុងចរិត្របស់យេើង
យេើេ្រីល្លួងយេើង។យេើងអាចសយកេចចរិត្ជាេុៃ
យេើេ្រីេៃុវត្យសច្រដែរីែំយៃឿយេើេ្រីបយណដាញ្ ំៃរិតអាក្រ្រ់
្រីេុៃយេើងយធ្ើវ»។

ប្រធានហិនរី្រ៊៊ីអាវរិងទបីប្រឹកសាទបីមរួ�ដៅក្នុងេណៈប្រធានទបីមរួ�
«Spiritual Preparedness: Start Early and Be 
Steady»Liahonaដខវិច្ិកាឆ្នាំ2005ទំព័រ38,40។

សំ�ួរបនាទាប់

ជានិច្ច�ិនថាសតូវរសជើសរ�ើសផ្លដូវសតូវជំនួសឲ្យផ្លដូវខុស

�ួយរនាះរ�ើយ។

ជួន្ីអាយុ19ឆានាំម៉ាុងព�វីពដអូគបពេសអ៊ុយរូហារយ

រោរសខេដែងយកែើសយរើស្ ្នូវកតូវ

ខ្នុំគិតថាវាជាកា�សំខាន់

រែើ�្ីសរស�ចចិត្ទុ្ជា�ុនពីកា�

រសជើសរ�ើសថែលខ្នុំនឹងសបឈ�

�ុខ។រោយពុំបានែឹងទុ្ជា

�ុនខ្នុំបានជួបនឹងសាថានភាពែ៏

លំបា្�ួយរ�ើយលទ្ផលម្នភាពវិជជម្នរោយ

សា�ខ្នុំបានគិត�ួចរសសចរ�ើយថាខ្នុំនឹង�ិនបនាទាប

បទោឋាន�បស់ខ្នុំរ�ើយ។រទាះជារពលខ្លះខ្នុំ�ិន

សសណុ្រៅ្ ្ននុងចិត្្ ្ីសគួសា��បស់ខ្នុំបាន

ហាត់នូវកា�រែើ�តួរែើ�្ីឲ្យខ្នុំែឹងពីអវីថែលសតូវនិយយ

ឬរ្វើរៅរពលជួបនឹងរសច្្ីល្លួងទាំងឡាយ។

ពអពមលីនភីអាយុ14ឆានាំរដ្ឋវ៉ាយអូមុីងស.រ.អា.

មៃេរិត្ភ្រដែរិល្

កា�ម្ន�ិត្ភ្្ិល្អថែលរសជើសរ�ើសផ្លដូវសតូវគឺជា

អវី�ួយថែលអ្ន្អាចរ្វើរែើ�្ីទប់ទល់នឹងរសច្្ី

ល្លួង។ពួ្រគរ្វើគំ�ូល្អ�ួយ។អ្ន្អាចរៅពួ្រគ

សបសិនរបើអ្ន្សតូវបានល្លួង។ពួ្រគនឹងជួយអ្ន្ឲ្យ

រ�ើសផ្លដូវសតូវ។�ិត្ល្អអាច�ំឭ្អ្ន្ឲ្យអ្ិសាឋានអាន

សពះគ�្ី�រ�ើយរគា�ពសបតិបត្ិ។

ដសមអ៊ីអាយុ17ឆានាំរដ្ឋវ៉ាស៊ីងពរានស.រ.អា.

«យតើែ្នុំ្ ួរយធ្ើេ្រីយៅយ្លែ្នុំកតូវបាៃយ្
យេើលគ្េយៅឯសាលាយោេសារ
យធ្ើតាេបទោឋាៃសាសនាចក្រ
យនារះ?»

កបសរិៃយបើេ្្រមៃបំណងសូេយ្្ើចយេ្ើេរបស់េ្្រៃរិងរូប្តច្បស់េួេ
សៃ្ឹ្រកតឹេន្ងៃទរី15ខែេ្ររាឆ្នាំ2014យៅliahona.lds.orgយោេ
េ៊ីខេ៉លយៅliahona@ldschurch.orgឬយ្្ើសំបុកត(សូេយេើល
អាសេោឋាៃយៅទំ្័រទរី3)។

ចយេ្ើេអាចៃឹងកតូវបាៃយធ្ើរោរខ្រសកេួលយឡើងវិញយោេយកោរះខវងយ្្រ
ឬយេើេ្រីភា្ច្បស់លាស់។

្័ត៌មៃៃរិងរោរេៃុញ្ញាតខាងយករោេកតូវខតប្ចេនូលយៅ្រ្នុងេ៊ីខេ៉លឬសំបុកត
របស់េ្្រ៖(1)យ្មរះយ្ញ,(2)ន្ងៃខែឆ្នាំ្រំយណើត,(3)វួេឬសាខា,
(4)យស្្រឬេណ្ឌល,(5)សំបុកតេៃុញ្ញាតខេលមៃជាលាេល្រ្ខណ៍េ្រសេរ
របស់េ្្រយហើេយបើសរិៃេ្្រមៃអាេុយករោេ18ឆ្នាំយនារះកតូវមៃសំបុកត
េៃុញ្ញាត្ រីឪ្ុ្រមដាេរបស់េ្្រជាលាេល្រ្ខណ៍េ្រសេរ(េ៊ីខេ៉លអាចទទួល
េ្របាៃ)យេើេ្រីយធ្ើរោរយបារះ្ុេ្ចយេ្ើេៃរិងរូប្តរបស់េ្្រ។
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«ែ្នុំ

នឹង�ិនរភ្លចរោ្រ�ើយប៊៊ីស្សព។រោ្

បានសរ្ងាគាះជីវិតខ្នុំ»។

បុ�សថែលបានថែ្លងនូវោ្្យទាំងរនាះរៅ

រពលរនះ�ិនបានម្នអា��មេណ៍ថបប�្នឹងកាលពី

ែំបូងរ�ើយ។កាលពីវ័យជំទង់គាត់ម្នកា�ភ័យ

ខាលាច។គាត់បានែឹងថាគាត់សតូវកា�ថសបចិត្។ខ្នុំជា

ប៊៊ីស្សព�បស់គាត់រៅរពលរនាះរ�ើយគាត់បានែឹង

ថារយើងសតូវកា�និយយគានា។ប៉ុថន្គាត់រោ�រពញ

រោយភាពសង្ស័យ។

«រតើអវីខ្លះរៅថែលប៊៊ីស្សពនឹងគិតពីខ្នុំ?»

«រតើគាត់នឹង�្សាកា�សម្ងាត់រនះថែ�រទ?»

«រតើខ្នុំនឹងហា៊ានរ�ើល�ុខគាត់�្ងរទៀតបាន

រោយ�របៀបោ?»

កា�សពួយបា��្ភថបបរនះអាចទទួលអា��មេណ៍

នូវភាពរលើសលុបរោយរ្វើឲ្យវាហា្់ែូចជា

រស្ើ�ថត�ិនអាចរ្វើរៅបានរែើ�្ីសប�ូលនូវភាព

កាលាហានថែលចាំបាច់រែើ�្ីរ្វើែំរណើ�រៅកាន់ផ្លដូវនន

កា�ថសបចិត្។

ការសម្ឹងដមើលែ្លូវ

ប៉ុថន្ចូ�រយើងស�្លឹងរ�ើលផ្លដូវរនាះ។ថផ្ន្�ួយ

ចំនួនននកា�ថសបចិត្គឺងាយជាងថផ្ន្រផ្សងរទៀត។

ជំហាន�ួយគឺកា�ទទួលសាគាល់។ជា្ �មេតារយើង

ែឹងរៅរពលរយើង្ ំពុងរ្វើអវីខុសសពះវិញ្ញាណ

ប�ិសុទ្ជួយរយើងឲ្យទទួលអា��មេណ៍ពីកា�ណ៍រនាះ។

ទរិេ្ឋភា្្ រីចុងផ្លូវ

រយើងសតូវថតថ្ថសបរ�ើយបំណងសបាថានារែើ�្ីថ្ថសប

ជា្ �មេតាម្នភាព�ឹងម្ំ។

បនាទាប់�្ជំហានទាំងឡាយនឹងកាន់ថត

ពិបា្រៅៗ។សពះអម្ចាស់ម្នបន្ដូលថារយើង

សតូវថតសា�ភាពរ�ើយលះបង់រចាល។វាហា្់

ែូចជាងាយរែើ�្ីសា�ភាពចំរោះសពះវ�បិតាសួគ៌រៅ

្្ននុងកា�អ្ិសាឋាន�បស់រយើង។រយើងអាចថ្តស�ូវ

អំរពើបាបជារសចើនតា��របៀបរនះរោយថសវង�្

កា�អភ័យរទាសកា�ជួសជុលឲ្យែូចរែើ�វិញនិង

កា�រ្វើឲ្យអា្ប្្ិ�ិយបានសបរសើ�រ�ើង��ូតែល់

សពះវិញ្ញាណបញ្ជា្់ថារយើងបានរ្វើនូវរាល់្ ិច្ចកា�

ថែលរយើងអាចរ្វើបានរ�ើយ។

បុ៉ថន្កា�សា�ភាព�ួយចំនួនតស�ូវឲ្យអ្្ន 

ពិភា្សានឹងប៊៊ីស្សពឬសបធានសាខា�បស់អ្្ន ។

រ�ើយរនាះជាចំណុចថែលយុវជនរនះបាន�្រ�ើញ

ខ្លលួនឯង។គាត់សតូវកា�ជំនួយរលើសពីស�ត្ភាព

ផ្ទាល់�បស់គាត់រ�ើយគាត់សតូវែឹងថាែំរណើ�រនាះ

អាចរ វ្ើរៅបាន។

ដសចក្បីសង្ឹមដៅដលើែ្លូវ�៏្ ំ

អស់អ្ន្ថែលបានរ្វើែំរណើ�រៅរលើផ្លដូវននកា�

ថសបចិត្នឹងសបាប់អ្ន្ថាពុំថ�នថតែំរណើ�រនាះអាចរ្វើ

រ�ើងរៅបានប៉ុរោណះរទប៉ុថន្ថារៅរពលអ្ន្បាន

រៅែល់ទីរនាះរ�ើយស្រ�្រ�ើល�្រសកាយវិញ

រនះគឺជាអវីថែលអ្ន្នឹងរ�ើលរ�ើញ៖

អ្ក អាច នធវើ កិច្ចរោ� ននះ បាន ។ ន�ើយ នៅ នេល អ្ក នធវើ  

អវីៗ ពគប់ យាោង នឹង បាន ពបនែើ� ន�ើង ។

សពះអម្ចាស់បញ្ជាឲ្យរយើងថសបចិត្រោយសា�

សទង់សសឡាញ់រយើង។តា��យៈែងាវាយ្ ួន�បស់

សទង់សទង់បានបង់នែ្លសសម្ប់អំរពើបាប�បស់រយើង

រ�តុែូរច្នះរ�ើយរទើបសទង់ែឹងថាកា�ថសបចិត្

អាចរោះថលងរយើងឲ្យម្នរស�ីភាពបាន។សទង់

នឹងពសងឹង�នុស្សសគប់គានាថែលថប��្�្សទង់។

អាលម្ោបានបរសងៀនថារែើ�្ីទទួលបានសបរយជន៍

ពីែងាវាយ្ួនរយើងសតូវថតថសបចិត្—រយើងសគប់គានា

(សូ�រ�ើលអាលម្ោ5:33–34)។ផ្លដូវរនាះសបថ�ល

ដ�ើម្បីកមាលាំងថន�រុវ�ន

ដអលដឌើរ
ដប្រ�លបីឌបីហ្ស្តលឺរ៍

នៃ្ ួ្រចរិតសរិបនា្រ់

ស្�លិខិត េី ចុង ែលលូវ នោះ បាន បគ្ហាញ យាោង ចបាែ់ ថា ៖ « អ្ក អាច នធវើ កិច្ចរោ� ននះ បាន ។  
ន�ើយ នៅ នេល អ្ក នធវើ អវីៗ ពគប់ យាោង នឹង បាន ពបនែើ� ន�ើង » ។

មយើ្គួរតត��ឹរ

«រោរខកបចរិត្្ វឺជាេំយណាេទាៃេួេេ្រ្ រីក្រះ
យហើេយៅយលើន្្ទេុែរបស់យេើង្ ួរខតមៃសានាេ
ញញឹេយៅយ្លយេើងៃរិយេ្ រី្ររិចចេរោរយៃរះ»។

ដអលដឌើរឌបី្តបេបីស្តលូហ្លឺសិនថនកូរ៉រុមថនពរួកសាវក�្រ់ពបីរនាក់
«The Divine Gift of Repentance»Liahona
ដខវិច្ិកាឆ្នាំ2011ទំព័រ38។
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ជាម្នកា�លំបា្ប៉ុថន្ប៊៊ីស្សពនឹងរែើ�រៅរលើផ្លដូវ

រនាះជា�ួយនឹងអ្ន្។មានជំនួយរៅតា�ផ្លដូវរនាះ។

រោល ណា អ្ក ចាប់នែ្ើម រោន់ សតឆ្ប់��័ែ  

នោះ អ្ក នឹង ទទួល បាន អា�ម្ណ៍ ធូ� ពស្ល ។

សូ�រៅ�្ប៊៊ីស្សព�បស់អ្្ន ។អ្្ន នឹង�្រ�ើញ

បុ�សម្ន្ា ់ថែលសសឡាញ់អ្្ន រ�ើយរគា�ពអ្្ន ។

រសច្ី្ទុ្ចិត្ថែលអ្្ន ម្នចំរោះប៊៊ីស្សព�បស់អ្្ន 

គឺម្នជរសរៅែ៏�ឹងមំ្។វានឹងម្នជារ�ៀង��ូតរ�ើយ

វានឹងជួយអ្្ន ឲ្យម្នអា��មេណ៍សុខសាន្ជា�ួយ

នឹងប៊៊ីស្សពរផ្សងៗរទៀតនារពលអនាគត។អ្្ន នឹង

សតូវបានផ្ល់ឲ្យនូវគំនិតរផ្សងៗគានាពី្ ងវល់�បស់អ្្ន ។

តា��យៈសបាជាញានិងបទពិរសា្ន៍�បស់គាត់និង

ជា�ួយកា�បំផុសគំនិតពីសពះអម្ចាស់រនាះប៊៊ីស្សពនឹង

ជួយែ្លងឹថែ្លងឲ្យអ្្ន នូវអវីថែលអ្្ន បានគិតថាវាគាមន

ែំរោះសសាយរៅរពលវាសបថ�លសគាន់ថតទួល

�ួយរៅតា�ផ្លដូវរនាះថតបុ៉រោណះ។

គាត់នឹងជួយអ្ន្ឲ្យយល់យោងចបាស់ថា

សពះអង្គសរ្ងាគាះគឺជាពន្លឺននរោ្ិយ។តា��យៈកា�

ទាញយ្សបរយជន៍�បស់អ្ន្ពីែងាវាយ្ ួនរនាះ

ជីវិត�បស់អ្ន្នឹងម្នភាពភ្លឺថចងចាំងអនាគត

�បស់អ្ន្នឹងម្ន្ី្សង្ឹ�រ�ើយអ្ន្នឹងយល់

ថាកា�ទទួលបានរសច្្ីជំរនឿរលើសពះអម្ចាស់

សពះរយស៊ូវសគីស្គឺជារគាលបំណងែ៏្ ំ�ួយ

សសម្ប់កា��្�ស់រៅរលើថផនែីរនះ។

បម៊ីែ្សេ�បែ់ អ្កនឹង ជួយ អ្កនៅ ក្ញង កិច្ចរោ� ននះ ។  

អ្កនឹង ពែឡាញ់ គ្ត់ ន�ើយ នឹង មិន នភលច គ្ត់ ន�ើយ ។

ខ្នុំម្នជំរនឿយោង�ុតមំ្ថា�នុស្សថែលជួយអ្្ន 

រៅ្ ្ននុងសគាននវិបតិ្នឹងែ្់ជាប់រៅ្ ្ននុងែួងចិត្�បស់

អ្្ន ។ែូរច្នះរតើប៊៊ីស្សពម្ន្ា ់នឹងែ្់ជាប់រៅ្ ្ននុង

ចិត្អ្្ន កាន់ថតខាលាងំបុ៉ោណរៅរៅរពលគាត់ជួយអ្្ន 

រៅ្ ្ននុងវិបតិ្ខាងវិញ្ញាណ�ួយរនាះ?សពះអម្ចាស់អាច

បរង្កើនចិត្សប ន្ុ�ស�បស់ប៊៊ីស្សពនិងស�ត្ភាព�បស់

គាត់រែើ�្ីែឹ្នំាអ្្ន ។ប៊៊ីស្សព�បស់អ្្ន នឹងកាលាយរៅ

ជា�ិត្�បស់អ្្ន ជារ�ៀង��ូត។

រ�ើយសសម្ប់អ្ន្រាល់គានាថែលជាយុវជនថែល

នឹងកាលាយជាប៊៊ីស្សពឬសបធានរស្្រៅនែងៃោ

�ួយបទពិរសា្ន៍�បស់អ្ន្ជា�ួយនឹងប៊៊ីស្សព

នឹងបរសងៀនអ្ន្សសម្ប់រពលរវោរនាះថែលអ្ន្

សបថ�លជាអង្គនុយរៅឯសជុងតុម្ខាងរទៀត។

ខ្នុំសូ�បញ្ចប់រោយសបាប់អ្ន្បន្ិចរទៀតពីកា�

ជួប�បស់ខ្នុំជា�ួយនឹងយុវជនម្នា្់រនាះ។គាត់បាន

និយយថា«ប៊៊ីស្សពរោ្នឹងស្អប់ខ្នុំរោយសា�

ថតអវីថែលខ្នុំសតូវសបាប់ែល់រោ្។រោ្នឹង�ិន

ចង់រ�ើល�ុខខ្នុំរទៀតរ�ើយរ�ើយសបសិនរបើរោ្

ថច្ចាយអវីថែលខ្នុំបាននិយយនឹងអ្ន្រផ្សងខ្នុំនឹង

សម្លាប់ខ្លលួនឯង»។

ខ្នុំបាននិយយថា«ខ្នុំសនយាថាខ្នុំនឹង�ិន

្្ត់នឹងរ�ឿងសម្ងាត់�បស់ប្អដូនរ�ើយ។ខ្នុំនឹងោ្់

ទុ្វា��ូតែល់ខ្នុំសាលាប់»។រច
នា
រូប
ភា
្យ
ោ
េ
យក
្រហ

រេញ
៉នូវប
ូល

គាត់បានសបាប់ខ្នុំពីសាថានភាពតូចៗ�ួយចំនួន

រ�ើយរ�ើលពីសបតិ្�មេ�បស់ខ្នុំ។រៅរពលខ្នុំ

និយយថា«ខ្នុំែឹងនូវអវីថែលប្អដូន្ ំពុងឆ្លងកាត់។

ខ្នុំអាចជួយែល់ប្អដូនបាន»គាត់បានចាប់រផ្ើ�

បន្ិច�្ងៗ��ូតគាត់រៅែល់ចំណុចថែលគាត់

ចង់ពិភា្សា។ខ្នុំបាន�ំឭ្គាត់�្ងរ�ើយ�្ង

រទៀតថាខ្នុំបានរកាតស�រសើ�គាត់ចំរោះកា�

សា�ភាពនិងកា�ចង់ថ្ថសប។រទាះជាគាត់ហា្់

ែូចជាម្នភាព�ួចរាល់រែើ�្ី�ត់រចញរៅរពលោ

្ ៏បាន្ ្ី្៏រយើងបានពិភា្សា�ួ�គានានូវអវីថែលគាត់

សតូវថច្ចាយថែ�។

រតើវាជារ�ឿង្ ំែុំថែ�រទ?វាជារ�ឿង្ ំែុំចំរោះ

គាត់។ប៉ុថន្រៅរពលរយើងបានពិភា្សាគានាគាត់

យល់បានសបរសើ�ជាងនូវរសច្្ីរ�តាតា្ �ុោថែល

សពះអម្ចាស់សបទានែល់អស់អ្ន្ោថែលថសបចិត្

រោយរសាមះសតង់។បនាទាប់ពីកា�ជួបគានារលើ្ែំបូង

រយើងបានរ្វើកា��ួ�គានារ�ើយរសកាយ�្ កា�ថសបចិត្

�បស់គាត់សតូវបានបញ្ចប់។សពវនែងៃរនះគាត់រៅថត

ទូ�ស័ព្សួ�សុខទុ្្ខ្នុំរ�ើយរយើងបានសន្នា

ជា�ួយនឹងគានាយោង�ី្រាយ។

ខ្នុំម្នអភ័យឯ្សិទ្ិរែើ�្ីជួយគាត់ឲ្យ

រ�ៀនយល់ថារយើងទាំងអស់គានាសតូវពឹងថផ្អ្រលើ

ែងាវាយ្ួន។រ�ើយខ្នុំចូល�ួ�ជា�ួយនឹងគាត់រែើ�្ី

ស�រសើ�ែល់សពះរយស៊ូវសគីស្ជាអង្គថែលបាន

សរ្ងាគាះជីវិត�បស់គាត់ពិតថ�ន។◼
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ឈប់ម�ៀៃមទៀតម�ើយ៖
េំយណើររបស់ែ្នុំយេើេ្រី
េ្រ�្រះយលើរូបអាសកគ្េ

ខ្នុំ

ពុំធាលាប់គិតថាកា�រញៀននូវ�ូបភាព

អាសសគា�អាចជាបញ្ហា�បស់រ្មេងសសីម្នា្់រនាះ

រ�ើយ។ខ្នុំបានគិតខុសរៅរពលខ្នុំម្នអាយុ

សបថ�លជា16ឆ្នាំ។ខ្នុំបានរ�ើញវីរែអូអាសសគា�

�ួយរ�ើយចាប់ពីរពលរនាះ�្ខ្នុំបានរៅថតឯង

រ�ើយចង់រចះចង់ែឹងខ្នុំបានរ�ើលវា។បនាទាប់ពី

រលើ្ែំបូងរនាះ�្ខ្នុំម្នអា��មេណ៍ហា្់ែូចជាខ្នុំ

សតូវថតរ�ើលអវី�ួយជារ�ៀងរាល់នែងៃ។ខ្នុំបានរញៀននឹង

�ូបភាពអាសសគា�។

កា�រ�ើល�ូបភាពអាសសគា�បានរ្វើឲ្យខ្នុំម្ន

អា��មេណ៍�ិនល្អ។ខ្នុំបានែឹងថាវាជារ�ឿងខុសឆ្គង

ក្ញង ោម ជា យុវោ�ីមានាក់ ខ្ញុំ េុុំ ធ្លាប់ 
គិត ថា ខ្ញុំ នឹង ជួប បញ្ហា ជាមួយ 
នឹង �ូបភាេ អាែពគ្ម ន�ើយ ។

ដ្មរះបតូវោន�កដចញ
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ប៉ុថន្ខ្នុំ�ិនបានរ្វើកា�ផ្លាស់ប្ដូ�អវីរ�ើយ។ខ្នុំថតងថត

ពិបា្ចិត្រ�ើយខ្នុំម្នអា��មេណ៍្ ខវ្់រ�ើយឆ្លង

រាលោលរោយសា�ថតកា�ល្លួងែ៏រសាម្រសគា្�បស់

សាតាំង។ប៉ុថន្ខ្នុំរៅថត�្វិ្ីរែើ�្ីរ�ើលវារែើ�្ីខ្នុំ

អាចបំរពញនូវចំណង់�បស់ខ្នុំ។កា�រញៀន�បស់ខ្នុំ

បានែឹ្នាំរៅ�្កា�រ្វើខុសកាន់ថតរសចើនរ�ើងៗ។

ខ្នុំបាន្ ុ�្�នុស្សសគប់គានា៖បងសបុសខ្នុំម្ដាយខ្នុំ

រ�ើយរលើសពីរនះរទៀតគឺសពះអម្ចាស់និងខ្លលួនឯង។

ខ្នុំបានសបាប់ខ្លលួនឯងថារ�ើលវីរែអូ�ួយរទៀតនឹង�ិន

រ្វើឲ្យខ្នុំឈឺចាប់រ�ើយរ�ើលរ�ឿង្ ខវ្់�ួយរទៀតនឹង

�ិនអាស្្់រនាះរទ។

ខ្នុំរៅថតរៅសពះវិហា�ចូល�ួ��៉្ដូតឆលនិង

ថានា្់សិកាខាសាោប៉ុថន្ខ្នុំគាមនឥ�ិយបែសតឹ�សតូវ

ឬម្នសពះវិញ្ញាណគង់ជា�ួយខ្នុំរ�ើយ។ខ្នុំ�ិន

សបបាយចិត្ែូរច្នះខ្នុំ�ិនបានរ�ៀនអវីពីរ�រ�ៀននានា

រ�ើយ។ខ្នុំបានឈប់បង់ែងាវាយ�ួយភាគ្ ្ននុងែប់

ឈប់អ្ិសាឋាននិងអានសពះគ�្ី�។ខ្នុំម្នអា��មេណ៍

ថារ្វើខុសប៉ុថន្ខ្នុំរៅថត�ិនអាចបញ្ប់ខ្លលួនឯង

បាន។ខ្នុំបានរ្វើឲ្យខ្លលួនឯងធាលា្់ចុះជារ�ៀងរាល់នែងៃ។

រៅទីបំផុតកា�ចូលរ�ើល�ួបភាពអាសសគា�

�បស់ខ្នុំសតូវបានោ្់្ ំ�ិត។ែំបូងខ្នុំម្នអា��មេណ៍

ថាអត់�ូបភាពអាសសគា�ិនបានប៉ុថន្រសកាយ�្ខ្នុំ

បានែឹងថារ�ឿងទាំងឡាយបានផ្លាស់ប្ដូ�រែើ�្ីរ្វើឲ្យ

សបរសើ�រ�ើង។ទម្លាប់�បស់ខ្នុំម្នភាពខុសថប្ល្។

ខ្នុំ�ិនបានរ�ើល�ូបភាពអាសសគា�រាល់នែងៃរនាះរទ។

ខ្នុំរៅថតម្នបំណងរែើ�្ីរ�ើលវាប៉ុថន្ខ្នុំបានសបរសើ�

ជាង�ុនរៅ្ ្ននុងកា�ទប់ទល់នឹងវា។រៅទីបំផុត

បនាទាប់ពីរញៀននឹង�ូបភាពអាសសគា��យៈរពលពី�

ឆ្នាំខ្នុំបានចាប់រផ្ើ�អ្ិសាឋានជារទៀងទាត់សុំ្ ម្លាំង

រ�ើយបានឈប់រ�ើលវាទាំងសសុង។ប៉ុថន្ខ្នុំរៅថត

ម្នអា��មេណ៍្ ខវ្់រៅ្ ្ននុងចិត្។ខ្នុំបានែឹងថាខ្នុំ

សតូវជួបនឹងប៊៊ីស្សព។ខ្នុំ�ិនអាចនាំខ្លលួនឯងឲ្យរ្វើ

្ិច្ចកា�រនះបានរ�ើយ។

រៅទីបំផុតបនាទាប់ពីសាដាប់ឮ�នុស្សជារសចើន

និយយពីកា�ឆ្លងកាត់ែំរណើ�កា�ននកា�ថសបចិត្

និងកា�សា្ល្ងថែលពួ្រគបានយ្ឈ្នះខ្នុំ

ម្នអា��មេណ៍ថាខ្នុំពិតជាសតូវរៅជួបនឹងប៊៊ីស្សព

�បស់ខ្នុំ។ខ្នុំ្ ៏បានែឹងថាខ្នុំ្ ំពុងបាត់បង់នូវ

ព�ជ័យែ៏្ ំ�ួយរៅ្ ្ននុងសាសនាចស្៖ជាព�នន

រោ្អយ្យរកា។

ខ្នុំបានរ្វើកា�ោត់ជួប�ួយរែើ�្ីជួបនឹងប៊៊ីស្សព

�បស់ខ្នុំ។

ខ្នុំម្នអា��មេណ៍ខាមស់រអៀនរៅរពលរែើ�រៅកាន់

កា�ិយល័យ�បស់ប៊៊ីស្សពខ្នុំសសម្ប់កា�សម្ភាសន៍

នាយប់រនាះ។ខ្នុំភ័យខាលាចថាគាត់សគាន់ថតរ�ើល�ុខ

ខ្នុំរ�ើយសបាប់ខ្នុំថា្�ណី�បស់ខ្នុំគឺគាមនសង្ឹ�រទ

រ�ើយថាខ្នុំបានជី្�រៅដា�ួយយោងរសរៅ្ ប់ខ្លលួនឯង

រ�ើយ�ិនអាចរចញ�្�ួចរ�ើយ។ខ្នុំភ័យខាលាចថា

គាត់នឹង�ិនរ�ើលខ្នុំែូចពី�ុនរទៀត។ប៉ុថន្រៅរពល

ខ្នុំសបាប់គាត់ពីែំរណើ�រ�ឿងទាំង�ូល�បស់ខ្នុំគាត់

បានញញឹ�ោ្់ខ្នុំរ�ើយបានសាដាប់រោយយ្ចិត្

ទុ្ោ្់។គាត់ពិតជាខវល់ខាវាយអំពីខ្នុំ។បនាទាប់

ពីនិយយនឹងប៊៊ីស្សព�បស់ខ្នុំរ�ើយរោះសសាយ

បញ្ហាទាំងឡាយរៅទីបំផុតគាត់បានសបាប់ខ្នុំថាខ្នុំ

សាអាតស្អំរ�ើយ។

កា�រញៀននឹង�ូបភាពអាសសគា�បុ៉នាមនឆ្នាំ

�បស់ខ្នុំរនះគឺជារពលែ៏ថសនលំបា្�ួយរៅ្ ្ននុង

ជីវិត�បស់ខ្នុំប៉ុថន្ខ្នុំម្នអា��មេណ៍ល្អោស់រោយ

ចា្រចញពីកា�ិយល័យ�បស់ប៊៊ីស្សពខ្នុំរ�ើយម្ន

អា��មេណ៍សាអាតស្អំ។បន្នុ្ថែលខ្នុំបានសាពយជា

រសចើនឆ្នាំសតូវបានែ្រចញពីរលើសាម��បស់ខ្នុំ។ខ្នុំម្ន

ចិត្�ី្រាយថែលខ្នុំអាចទទួលព�ជ័យរោ្អយ្យរកា

�បស់ខ្នុំរ�ើយទទួលទានសាសកា�៉ង់រោយស្្ិស�

រ�ើយម្នសពះវិញ្ញាណ�្ងរទៀត។ខ្នុំម្នអា��មេណ៍

ែូចជា�នុស្សែមេីម្នា្់។ម្ន�នុស្សជារសចើនថែ�

ទាំងបានសបាប់ខ្នុំថាខ្នុំហា្់ែូចជាថប្ល្ជាងពី�ុន

រ�ើយថាទឹ្�ុខ�បស់ខ្នុំគឺម្នភាពភ្លឺខុសពី�ុន។

ខ្នុំ�ី្រាយជាង�ុនរៅសគប់រពលរវោរ�ើយម្ន

ឥ�ិយបែល្អអំពីសគប់រ�ឿងទាំងអស់។

ខ្នុំែឹងថារោយម្នជំនួយ�បស់សពះអម្ចាស់

រយើងអាចថ្ថសបរ�ើយយ្ឈ្នះរលើកា�រញៀន

ទាំងឡាយ។រ�ើយ�ិនចាំបាច់សពួយបា��្ភពីកា�

និយយជា�ួយនឹងប៊៊ីស្សពរ�ើយរោយសា�គាត់

នឹងជួយរយើងរៅរពលរយើងថសបចិត្រែើ�្ីរយើង

អាចទទួលអា��មេណ៍សាអាតស្អំ�្ងរទៀតតា��យៈ

ែងាវាយ្ួនននសពះរយស៊ូវសគីស្។◼

មតើការត្បច្ិត្តគឺជាអ្ី?

«តាេរេបៈេគ្វាេធួៃេ្្រអាចទទួលបាៃ
រោរេភ័េយទាសយហើេកតូវបាៃសាអាត្ រីេំយ្ើ
បាបទាំងឡាេរបស់េ្្រយៅយ្លខេលេ្្រ
ខកបចរិត្។

«រោរខកបចរិត្្ វឺសំខាៃ់ជាងរោរទទួលសារល់
្រំហុសេ៏សាេ្្។...វរួេមៃរោរខបរ
យចញ្ រីេំយ្ើបាបយហើេខបរយៅរ្រក្រះសកមប់
រោរេភ័េយទាស។...

«...កបសរិៃយបើេ្្របាៃយធ្ើបាបយហើេ
ឆ្ប់ខកបចរិត្យនារះេ្្រឆ្ប់ចាប់យ្្ើេកតឡប់
េ្ររ្រក្រះេមចាស់វិញយហើេខស្ងរ្រយសច្រ្រី
សុែសាៃ្ៃរិងយសច្រ្រីេំណរខេលភាជាប់េ្រ
ជាេួេៃឹងរោរេភ័េយទាស។...

យៅយ្លខេលេ្្រ្ យាយេខកបចរិត្ចូរ
ខស្ងរ្រែំៃួេៃរិងរោរកបឹ្រសា្ រីឪ្ុ្រមតាេ
របស់េ្្រ។េំយ្ើបាបធងៃៃ់ធងៃរេូចជាេំយ្ើរំលង
ខាង្ ្នូវយភទឬរោរយកបើរូបអាសកគ្េតកេូវឲ្យ
សារភា្េល់ប៊ីសសេ្របស់េ្្រ។ចូរមៃយសច្រ្រី
យសាមរះកតង់យ្ញយលញជាេួេៃឹងគ្ត់។គ្ត់
ៃឹងែួេេ្្រឲ្យខកបចរិត្»។

ដ�ើម្បីកម្លាំងនៃយុវជៃ(កូនដសៀវដៅឆ្នាំ2011)
ទំព័រ28,29។
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េ្្រធាលាប់បានរ�ើញកា�ណ៍រនះរៅ្ ្ននុង

សបរោ�រោ្និងថខ្សវីរែអូជារសចើន

�្រ�ើយ។ម្នបញ្ហា្ ំ�ួយគួ�

ឲ្យភ័យខាលាច្ំពុងរ ើ្តម្នែូចជាពព្រ ម្ងងឹត

ពីចម្ងាយ។រសគាះ��ន្រាយហា្់ែូចជារជៀស�ិន

�ួច។បនាទាប់�្្ ៏ម្នវី�ៈបុ�សបានម្នជំនះរលើ

ឧបសគ្គរ�ើយបានរោះសសាយបញ្ហារនាះ។

ពួ្វី�ៈបុ�សថបបរនះជារ�ឿយៗបាន�ួ�ែំរណើ�

រោយនែគូម្នា្់។តួអង្គរនះជា្ �មេតាម្ន

ជំនាញ�ូលោឋានបន្ិចបន្លួចប៉ុថន្រែើ�តួយោង

សំខាន់រែើ�្ីជួយែល់វី�ៈបុ�ស�ូបរនាះរពល

ខាមំងសសតូវវាយសស�ុ្�្រលើគាត់។

្្ននុងនា�ជានែគូបរសងៀនតា�ផ្ះវ័យរ្មេងម្នា្់វា

អាចនឹងសតូវបានល្លួងឲ្យគិតថាខ្លលួនអ្ន្ជានែគូម្នា្់

នឹងនែគូរ�ៀ�ច្ង។រទាះជាយោងោ្្ីនែគូ�បស់

អ្ន្ថែលម្នអាយុរសចើនជាងធាលាប់បានឆ្លងកាត់នូវ

បទពិរសា្ន៍រសចើនជាងអ្ន្។ែូរច្នះវាគឺអាសស័យ

រៅរលើគាត់រែើ�្ីរោះសសាយបញ្ហារតើសតឹ�សតូវរទ?

�ិនពិតរនាះរទ។

ចំរោះកា�បរសងៀនតា�ផ្ះគឺគាមន�ហាវី�ៈបុ�ស

(នែគូវ័យចំោស់�បស់អ្្ន )និងនែគូ�បស់គាត់

ដលើសព
បី

នេ្ូ

(អ្្ន )រនាះរទ—គឺម្នថត�ហាវី�ៈបុ�សពី�នា្់ថែល

អាចផ្លាស់ប្ដូ�ពិភពរោ្រនះ�ួ�គានាថតបុ៉រោណះ។

�ិនថាអ្ន្ជាន�ោរ�ើយបទពិរសា្ន៍�បស់

អ្ន្ជាអវីរនាះរទអ្ន្ផ្ទាល់ម្ននូវអវីថែលសតូវកា�

រែើ�្ីរ្វើឲ្យម្នកា�ផ្លាស់ប្ដូ�ែ៏្ ំ�ួយរៅ្ ្ននុងជីវិត

�បស់�នុស្សថែលអ្ន្បានរៅសួ�សុខទុ្្។

គ្មនការដៅណា្ ំជាងដនរះដឡើ�

សបធានថអ៊សរា៉ថា�វថប៊នសឹន(1899–1994)

បានម្នសបសាសន៍ថា«គាមនកា�រៅ្ ្ននុងសាសនា

ចស្ោ�ួយថែល្ ំជាងកា�រ្វើជាសគូបរសងៀនតា�

ផ្ះម្នា្់រ�ើយ»។ 1

ពួ្សគូបរសងៀនតា�ផ្ះរ្វើរលើសពីកា�ថច្ចាយ

សា�លិខិត�ួយខាងវិញ្ញាណរៅរទៀត។ពួ្រគជួយ

សគួសា�នី�ួយៗឲ្យែឹងថាពួ្រគម្ន�ិត្ថែលពួ្រគ

អាចពឹងោ្់បាន។

សបធានែូម្ោសរអស�៉នសុនបានម្ន

សបសាសន៍ថា«�ិត្ម្នា្់រ្វើរលើសពីកា�សួ�សុខ

�ួយរោយយ្ចិត្ទុ្ោ្់�ួយជារ�ៀងរាល់ថខរៅ

រទៀត»។...�ិត្ម្នា្់សតូវរចះខាវាយខវល់។�ិត្

ម្នា្់សតូវរចះសសឡាញ់។�ិត្ម្នា្់សតូវរចះសាដាប់។

រ�ើយ�ិត្ម្នា្់សតូវរចះជួយយ្អាសា�»។ 2

ពិតោស់�ិត្ភាពែ៏អសាចា�្យទាំងឡាយអាច

សតូវបានបរង្កើតរ�ើងរៅសគប់វ័យទាំងអស់។

ការ្រដបមើជាមិត្តមានាក់

ស្សនស៊៊ីអាយុ16ឆ្នាំ�្ពី�ែ្ឋយូថា�៍ភាគ

ខាងត្ដូងស.�.អា.សាគាល់ពី�របៀបរែើ�្ីរ្វើជា�ិត្

«ែ្នុំេឹង្ រីរយបៀបយធ្ើជាេរិត្មនា្រ់្រ៏េូចជាក្ួបយកងៀៃ
តាេ្ ្ទរះមនា្រ់្ ងខេរ។ែ្នុំចូលចរិត្យេើលយេើញៃូវេ្រី
ខេលែ្នុំអាចយធ្ើយេើេ្រីែួេេល់េៃុសសេេនទ»។

នតើ អ្ក គិត
 ថានៅ នេល អ្ក 

 នៅ បនពងៀន តា
ម ែ្ទះ គឺ  អ

្ក ពគ្ន់ សត �ួម 

ដុំនណើ�  នឹង  មនុែ
្ស  មានាក់ នដើម្ី  

នៅ ែួ� ែុខទុក្ខសមន
នទ ?  

ែូម គិតម្ង
នទៀត ។
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�
រុវវ័�

ម្នា្់្៏ែូចជាសគូបរសងៀនតា�ផ្ះផងថែ�។ស្សន

ម្នចំោប់អា��មេណ៍ជារសចើនរផ្សងៗពីគានាថែល

�ួ�បញ្ចដូលទាំងកា�សប្ួតជិះរសះកា�របា្ចំបាប់

កា�ថែទាំ�វដូងរគានិងកា�ជួសជុល�ែយន្។គាត់

្៏សសឡាញ់កា�បរង្កើត�ិត្ភាពជា�ួយនឹង�នុស្ស

ថែលគាត់រៅបរសងៀនតា�ផ្ះផងថែ�។

ស្សននិយយថា«ខ្នុំចូលចិត្និយយនឹង

�នុស្សទូរៅរ�ើយរ�ើលពីអវីថែលខ្នុំអាចរ្វើរែើ�្ី

ជួយពួ្រគ»។

នែគូបរសងៀនតា�ផ្ះ�បស់គាត់គឺជាប៊៊ីស្សពននវួែ

�បស់ពួ្រគ។រៅផ្ះ�ួយថែលពួ្រគរៅសួ�សុខ

ទុ្្សស្ីជាភ�ិយគឺជាសម្ជិ្ននសាសនាចស្

ប៉ុថន្សាវា�ីពុំថ�នជាសម្ជិ្រនាះរទ។ស្សនបាន

ម្នទំនា្់ទំនងល្អនឹងសាវា�ីរ្មះភ្លយរៅ

រពលពួ្រគរៅសួ�សុខទុ្្ជារលើ្ែំបូង។រៅ

រពលភ្លយបានចាប់រផ្ើ�និយយពី�ែយន្Jeep
�បស់គាត់ស្សនបានម្នកា�ចាប់អា��មេណ៍ភាលា�។

ស្សននិយយថា«រយើងម្នចំោប់អា��មេណ៍

ែូចគានា»។

រៅ្ ្ននុងឆ្នាំថែលស្សននិងប៊៊ីស្សពបានរៅសួ�

សុខទុ្្ភ្លយនិងភ�ិយ�បស់គាត់ស្សនបានពសងឹង

�ិត្ភាពទាំងរនាះ—�ួ�ទាំងកា�ជួយភ្លយរ្វើកា�ថផ្ន្

ម្ោស៊៊ីនពី�ួយសគារៅ�ួយសគា។

ខគ�ី្��ួយថែលស្សនចូលចិត្គឺពីកា�បរស�ើ៖

«កាលោអ្ន្រាល់គានារៅ្ ្ននុងកា�បរស�ើែល់�នុស្ស

ទូរៅរនាះអ្ន្រាល់គានាសគាន់ថតរៅ្ ្ននុងកា�បរស�ើែល់

សពះ�បស់អ្ន្ថតប៉ុរោណះ»(�៉ូសាយ2:17)។

ស្សនពន្យល់ថា«�នុស្សសគប់�ូបសតូវស�្លឹងរ�ើល

�្វិ្ីរែើ�្ីបរស�ើ»។

អំដណា�ទានខាងវិញ្ញាណរ្រស់អ្ក

រយើងទាំងអស់គានាម្ននូវអំរោយទានខាង

វិញ្ញាណនិងរទពរកាសល្យ។ជាងរនះរទៀតរយើង

ម្ននូវចំោប់អា��មេណ៍និង្ ិច្ចកា�្ំសាន្ថែល

ថប្ល្ពីរគ។រយើងម្នា្់ៗម្នអវី�ួយពិរសសរែើ�្ី

ផ្ល់ឲ្យថែលគាមនន�ោម្នា្់រផ្សងរទៀតអាចរ្វើ

តា��របៀបែូចគានាបានរនាះរ�ើយ។

សបធាន�ិន�ីប៊៊ីអាវ�ិងទីសបឹ្សាទី�ួយរៅ្ ្ននុង

គណៈសបធានទី�ួយបានបរសងៀនថា«�នុស្ស

សគប់គានាគឺខុសពីគានារ�ើយម្នកា�ប�ិចាចាគរផ្សងៗ

ពីគានា»។«គាមនន�ោម្នា្់សតូវបាន្ំណត់ឲ្យ

បរាជ័យរនាះរទ»។ 3កា�បរសងៀនតា�ផ្ះអាចជា

ឱកាស�ួយសសម្ប់អ្ន្រែើ�្ីរសបើអំរោយទាន

ទាំងរនាះរែើ�្ីជាសបរយជន៍ែល់�នុស្ស

ែនទរទៀត។

ឧទា��ណ៍រៅរពលរវន�បស់អ្ន្រែើ�្ី

ថច្ចាយសា�លិខិតខាងវិញ្ញាណ�ួយអ្ន្គប្ីគិត

ពិចា�ោរែើ�្ីរ្វើកា�អ្ិសាឋានទុ្ជា�ុនពីអវីថែល

អ្ន្អាចនិយយថែលវានឹងផ្ល់ជាសបរយជន៍យោង

រសចើនែល់�នុស្សថែលអ្ន្រៅសួ�សុខទុ្្។

ជារ�ឿយៗអ្ន្នឹងម្នបទពិរសា្ន៍ផ្ទាល់ខ្លលួន

�ួយទា្់ទងនឹងសបធានបទថែលរលើ្រ�ើងថែល

អ្ន្អាចសបាប់រៅសគួសា�រនាះ។ចូ�រ្វើឲ្យពន្លឺ�បស់

អ្ន្បានភ្លឺរ�ើង!សូ�ថច្ចាយអវីថែលអ្ន្ែឹង។

អ្ន្្៏អាចថសវង�្�របៀបែ៏នច្នសបឌិតរ�ើយម្ន

អត្ន័យរែើ�្ីបរស�ើែល់ស្ុ�សគួសា�ថែលអ្ន្រៅ

សួ�សុខទុ្្។ឧទា��ណ៍ឧបម្ថាម្ន�នុស្ស

ម្នា្់រៅ្្ននុងសគួសា��ួយថែលអ្ន្បរសងៀនចង់រ�ៀន

រលង�្គីតា។នចែន្យអីអ្ន្រចះរលង�្គីតាជាយូ�

�្រ�ើយ។រៅ្ ្ននុងសាថានភាពរនះគន្លឹះត្ន្ី�ួយ

ចំនួនពី�ួយសគារៅ�ួយសគាអាចម្នអត្សបរយជន៍

ែូចជាកា�ចូ្សពិលរចញពីផ្លដូវ�បស់ពួ្រគឬកាត់

តស�ឹ�រែើ�រឈើ�បស់ពួ្រគផងថែ�។

រៅរពលនិយយពីកា�បរសងៀនតា�ផ្ះនែគូ

រ�ៀ�ច្ង�បស់អ្ន្អាចជា�នុស្សម្នជំ��ខាងវិញ្ញា

ណយោង�ឹងម្ំម្នា្់។ប៉ុថន្្ុំយល់ខុសឲ្យរសាះ។

អ្ន្ជា្ ូនរៅននសពះរ�ើយម្នស�ត្ភាពរែើ�្ី

បំរពញតួនាទី�បស់អ្ន្ជាសគូបរសងៀនតា�ផ្ះ។

អ្ន្នឹងថតងថតម្នអវីថែល�ួយអសាចា�្យរែើ�្ី

បថន្�ប្ង្គប់ពីរលើរនាះ។◼

កំណត់ចំណាំ
 1.ថអ៊សរា៉ថា�វថប៊នសឹន«To the Home Teachers of 

the Church»Ensignថខឧសភាឆ្នាំ1987ទំព័�50។
 2.ែូម្ោសរអស�៉នសុន«Home Teaching—a Divine 

Service»Ensignថខវិចិ្កាឆ្នាំ1997ទំព័�47។
 3.�ិន�ីប៊៊ីអាវ�ិង«Help Them Aim High»

Liahonaថខវិច្ិកាឆ្នាំ2012ទំព័�60។
 4.លីនោរខរប៊៊ី�តុន«First Observe, Then Serve»

Liahonaថខវិច្ិកាឆ្នាំ2012ទំព័�78។

សូេចូលរួេរោរសៃ្ទនាយៃរះ

រច
នា
យោ

េ
ស

ល
យវ
៉ល
ឡ
នូតូ

យេយរៀៃន្ងៃអាទរិត្យពបធ្ន បទ ែពមាប់ សខ ននះ ៖ 
រោរសាថាបនាៃ្រក្រះយៅន្ងៃចុងយករោេ

ដពញេួេខែធ្នូយៃរះយេយរៀៃរបស់េ្្រយៅន្ងៃ

អាទរិត្យៃឹងយផាដាតសំខាៃ់យលើរោរសាថាបនា

ៃ្រនៃក្រះ។រោរបយកងៀៃតាេ្ ្ទរះ្ វឺជារយបៀបេួេយេើេ្រី

យធ្ើ្ររិចចេរោរយៃរះប៉ុខៃ្េៃុសសេក្ប់គ្នាអាចសាថាបនាៃ្រនៃ

ក្រះតាេរេបៈទយង្ើរនៃរោរបយកេើកបចាំន្ងៃ។យៅយ្លេ្្រ

េធរិសាឋាៃឲ្យេ្្រេនទយនារះក្រះវិញ្ញាណអាចនាំឲ្យេ្្រៃឹ្រ

យេើញៃូវេ្រីេួេខេលេ្្រអាចយធ្ើ។សូេចងចាំរោរកបឹ្រសា

យៃរះេ្រ្ រីស៊ិយស្ទើរលរីៃោយែយប៊ីរតុៃជាកបធាៃសម្េ

សយហគ្ររះទូយៅថា៖«េំបូងសយងកតយេើលបនាទាប់េ្រ

បយកេើ»។ 4យតើេ្្របាៃរ្រយេើញរយបៀបយេើេ្រីសយងកើតយេើល

រួចយហើេបយកេើយៅ្រ្នុងរោរសាថាបនាៃ្ររបស់ក្រះយោេ

រយបៀបណា?សូេយរៀបចំែ្លួៃយេើេ្រីខច្រចាេបទ្រិយសាធៃ៍

របស់េ្្រយៅ្រ្នុងវួេរបស់េ្្រជាេួេក្ួសារេ្្រឬជាេួេ

េុវវ័េរបស់េ្្រយ្សេងយទៀត។
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រោរ�រយៅ្រ្នុង

ទីដ៏បរិសុទ្ធ

1យៅក្ប់យ្លខេលែ្នុំយធ្ើៃូវស្រេ្មភា្ល្ៗជា្រិយសសជាេួេ

ក្ួសាររបស់ែ្នុំែ្នុំ្រំ្ុង�រយៅទរីេ៏បរិសុទ្ធ។

ឡាបរែអ័រអាយុ16ឆ្នាំ្ប៊ីធបីសកូ�ញំប៊ី្បដៃសកាណាដ្

2 ែ្នុំ�រយៅ្រ្នុងទរីបរិសុទ្ធយៅយ្លែ្នុំឲ្យតនេ្យៅយលើ

េ្រីៗទាំងឡាេខេលមៃតនេ្េស់្រល្ជាៃរិចចេយលើស

្ រី្ររិចចេរោរនៃយលា្ររិេ។

ដ�ើកអិមអាយុ18ឆ្នាំដៃហហ្គលូសខាង�ិច្បដៃសហ្វបី�បីព្បីៃ

3ចំយោរះែ្នុំរោរ�រយៅទរីបរិសុទ្ធមៃៃ័េថារោរយធ្ើរោរបយកេើ។

រយបៀបខេលែ្នុំយ្ញចរិត្យេើេ្រីយធ្ើរោរបយកេើ្ វឺយៅ្រ្នុងក្រះវិហារ

បរិសុទ្ធ។ែ្នុំអាចទទួលអារេ្មណ៍េួេេ៏រឹងមំខបបយៃរះយៅយ្លែ្នុំ

យធ្ើ្ររិចចេរោររបស់ក្រះេមចាស់យៅ្រ្នុងេំណា្រ់របស់កទង់។

�បីអាណាប៊ីអាយុ15ឆ្នាំរ�្ឋយូថ្ហ៍ស.រ.អា.

ទែ្សោវដ្ី ស្ែោចពក ឆ្នាុំ ននះ អនញ្ើញ 
យុវវ័យ នៅ ជុុំវិញ េិភេនោក  ឲ្យ នែ្ើ 
�ូបភាេសដល បគ្ហាញ េី �នបៀប សដល េួកនគ  ឈ� 
នៅ ក្ញង ទីដ៏ប�ិែុទ្ធ ។ ែូម នមើល នូវ �ូបភាេ 
មួយ ចុំនួន សដល បាន នែ្ើមក ន�ើយ នមើល េី 
អវី សដល យុវវ័យ បាន នធវើ  នដើម្ី �ែ់ នៅ តាម 
បាវចោែពមាប់ ម៉្លូ្ល 2013 ។
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4ែ្នុំ្រំ្ុង�រយៅខ្រ្រអាងកែេុែទឹ្រខេលែ្នុំបាៃទទួល

បុណ្យកែេុែទឹ្រ។ែ្នុំចាត់ទុ្រអាងយៃរះជាទរីបរិសុទ្ធេួេ

យោេសារវជា្រខៃ្ងខេលេៃុសសេទូយៅយធ្ើយសច្រដែរីសញ្ញាជាេួេ

ៃឹងក្រះយហើេរោលាេែ្លួៃជាេៃុសសេ្ ្មរី។

ចូ-ស្៊ីធអ៊ីអាយុ17ឆ្នាំអាកវ៉អ៊ីប៊ម្បដៃសៃបីដហ្សរីយា៉ា

5យៅយ្លណាែ្នុំយឡើងយៅយលើភ្ំយហើេេ្រែ្លួៃយចញ្ រី

្រិភ្យលា្រយៃរះែ្នុំេឹងថាវអាចជាទរីបរិសុទ្ធយហើេ

សុែសាៃ្។

អិមម្៉ាភបីអាយុ17ឆ្នាំរ�្ឋអូដរហ្គិៃស.រ.អា.

6 ែ្នុំចូលចរិត្យចញយៅខាងយករៅយហើេយៅយ្លណាែ្នុំយៅ

 ទរី្រខៃ្ងេួេខបបយៃរះ(យេឡាែរិតអាែេ៏កបណរិតយៅេ៉ូអាប

រេ្ឋេូថាហ៍)ែ្នុំទទួលអារេ្មណ៍រោៃ់ខតយៅៃឹងក្រះវរបរិតាសួ្៌។

រោរអាចយេើលយេើញៃូវរោរណ៍េ៏េសាចារ្យទាំងឡាេខេល

ក្រះវរបរិតាសួ្៌បាៃបយងកើតសកមប់យេើងែួេែ្នុំឲ្យទទួលអារេ្មណ៍្ រី

ក្រះវិញ្ញាណ។

ចៃធបី អាយុ18ឆ្នាំរ�្ឋយូថ្ហ៍ស.រ.អា.

7្្ទរះរបស់ែ្នុំ្ វឺជាទរីបរិសុទ្ធយហើេ្ រិសរិេ្ឋេួេយោេសារែ្នុំមៃ

អារេ្មណ៍រី្ររាេយហើេសុែសាៃ្ខាលាំងណាស់យៅទរីយនារះ។

យហើេយៅយ្លែ្នុំអាៃក្រះ្េ្រីរេរេៃែ្នុំមៃអារេ្មណ៍សងៃប់សុែសាៃ្

តាេរេបៈក្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។

ដម�បីសសាឌបីអាយុ13ឆ្នាំកូសូវែូ
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8យៃរះជារូបភា្េួេ្ រីរោរចាប់យ្ដែើេ្ ្មរី។ចំយោរះែ្នុំេគ្រ

សាសនាចក្រ្ វឺជាទរីបរិសុទ្ធេួេខេលែ្នុំយរៀៃ្ រីតនេ្របស់

េុវនារីៃរិងយគ្លរោរណ៍ទាំងឡាេនៃេំណឹងល្។យៅឯ

ក្រះវិហារែ្នុំ្រ៏្ កងឹងេរិត្ភា្ខេលែ្នុំមៃជាេួេៃឹងេុវនារីខេល

ខច្រចាេរំខល្រែំយៃឿេូចគ្នាខេរ។

តាអ៊ីសសដអសអាយុ12ឆ្នាំដៅរីអូហហារៃដឌ�ូស៊ូ�

្បដៃសដ្បស៊ី�

9ែ្នុំ�រយៅទរីបរិសុទ្ធយៅយ្លែ្នុំែួេេៃុសសេទូយៅយហើេ

សប្បេរី្ររាេជាេួេៃឹងេរិត្ល្ៗ។

ដជមស៍អ័រអាយុ17ឆ្នាំរ�្ឋប�រែូឡាយណាស.រ.អា.

10 ែ្នុំ�រយៅទរីបរិសុទ្ធេួេយៅយ្លែ្នុំយៅជាេួេៃឹង

 េរិត្ខេលរស់យៅតាេេំណឹងល្។្ួ្រយ្ែួេែ្នុំ

ឲ្យមៃទំនា្រ់ទំៃងែរិតស្រិទ្ធរិៃឹងក្រះវរបរិតាសួ្៌របស់ែ្នុំយហើេមៃ

ភា្សុែេុេេ៏េហរិមជាេួេៃឹងក្រះវិហារបរិសុទ្ធ។

ចូណាថ្ៃ់អិៃអាយុ17ឆ្នាំប៊ូណូសបអ៊ដរែស្បដៃសអាហ្សង់ៃបីៃ

11ែ្នុំ�រយៅទរីបរិសុទ្ធេួេយៅយ្លែ្នុំយលង្ យាណូ្រ្នុងរោរ

កបែុំសាករោេ៉ង់។បទយភ្ងៃរិងទំៃុ្រយកចៀងនៃទំៃុ្រ

តយេកើងក្រះបាៃ្ កងឹងេល់យសច្រដែរីែំយៃឿៃរិងទរីបនាទាល់របស់ែ្នុំ។

ប្�ស៊ីដអអាយុ13ឆ្នាំោៃធិៃ្បដៃសឥណ្ឌូដណស៊ី

12ែ្នុំ�រយៅទរីបរិសុទ្ធេួេយៅយ្លែ្នុំេឹ្រនាំយភ្ងយៅ្រ្នុង

រោរកបែុំសាករោេ៉ង់យោេសារែ្នុំមៃចរិត្រំយភើបយោេរោរ

យកចៀងេ៏្ រិយរារះនៃក្រុេែំៃុំ។

អបីអាវែៃ្នបី�បុ�យូអាយុ15ឆ្នាំោៃធិៃ្បដៃសឥណ្ឌូដណស៊ី

13ែ្នុំ�រយៅទរីបរិសុទ្ធេួេយៅយ្លែ្នុំបយកងៀៃ្រូរ៉ុេរបស់ែ្នុំ

យៅន្ងៃអាទរិត្យ ។ ខ្ញុំ ចូល ចិត្ត សចកចាយ ដុំណឹងល្អ ។

ោ៉ម៉ូៃអិមអាយុ16ឆ្នាំរ�្ឋកា�បីហ្វ័រញ៉ាស.រ.អា.

ទបី្ររិសរុទ្ធដែ្សងដទៀត

ដនរះជារយបៀបខេលេុវវ័េយ្សេងយទៀតបាៃបំយ្ញៃូវកបយយ្ថា

«ែ្នុំ�រយៅទរីបរិសុទ្ធយៅយ្ល...»

•«ែ្នុំខច្រចាេេំណឹងល្ជាេួេេរិត្របស់ែ្នុំ»។ចៃប៊ីអាយុ17ឆ្នាំ,

ស៊ីបអ៊ោ៉្បដៃសដ្បស៊ី�

•«ែ្នុំ�រជាេួេៃឹង្ ួ្រេ្្រ្ សេ្្្សាេសាសនាយោេសារយធ្ើរោរជាេួេ

ៃឹង្ ួ្រគ្ត់្ ដែល់បទ្រិយសាធៃ៍េល់ែ្នុំបខៃ្ថេយទៀត្ រីរោរខច្រចាេេំណឹងល្

យហើេេរិៃេូរប៉ុនាមៃែ្នុំៃឹងរោលាេជាេ្្រ្ សេ្្្សាេសាសនាយ្ញយម៉ាង

មនា្រ់»។យ៉ូបសបដអជអាយុ18ឆ្នាំ,ហសាការតា្បដៃសឥណ្ឌូដណស៊ី

•«ែ្នុំយៅទរីលាៃយលង្ររីឡាបាល់យបារះយហើេបាៃែួេេល់េរិត្រួេក្រុេរបស់ែ្នុំ

យហើេបគ្ហាញរោរយគ្រ្េ៏ល្េល់្ររីឡា្ររទាំងឡាេសូេ្រីខតចំយោរះក្រុេ

យ្សេង្រ៏យោេ»។ដអមបី�បីស៊ីអាយុ12ឆ្នាំ,រ�្ឋយូថ្ហ៍ស.រ.អា.

•«យេើងសខេដែងយៅ្រ្នុងក្រុេចយកេៀងយៅវិទយាល័េរបស់យេើងយហើេខច្រ

ចាេៃូវយទ្យរោសល្យរបស់យេើង»។បថៃណឺអិមអាយុ17ឆ្នាំ,

ដ��ិៃដអសអាយុ15ឆ្នាំ,�ិចហ្សញបីដជអាយុ17ឆ្នាំ,ដស្ៃដស៊ីរ

អិមអាយុ17ឆ្នាំ,រ�្ឋនអដ្ហូស.រ.អា.

•«ែ្នុំយៅរោរយបារះែំរំសកមប់េុវនារី។ែ្នុំមៃឱរោសយេើេ្រីែួបៃឹងេុវនារី

យ្សេងយទៀតខេលខច្ររំខល្របទោឋាៃៃរិងតនេ្េូចគ្នាយហើេែួបៃឹង្ ួ្រេ្្រ

េឹ្រនាំខេលបយកងៀៃយេើង្ រីយគ្លរោរណ៍ទាំងឡាេយេើេ្រីយេើងអាចយរៀៃយធ្ើ

េ្រីខេលកតឹេកតូវ»។ៃ័រម្៉ាវីអាយុ17ឆ្នាំ,ហារយា៉ាស្បដៃសដអកាវា�័រ

•«ែ្នុំចូលយរៀៃថានា្រ់សរិរោខាសាលា។វែួេែ្នុំឲ្យរ្រសាក្រះវិញ្ញាណយៅ្រ្នុងែរីវិត

របស់ែ្នុំ!»សាវណាណាដអហ្វអាយុ17ឆ្នាំ,រ�្ឋអារីហ្សលូណាស.រ.អា.

•«ែ្នុំបាៃកបាប់េរិត្រួេក្រុេរបស់ែ្នុំ្ រីេ្រីខេលែ្នុំយែឿយៅ្រ្នុងរោរហាត់សេ

គ្ំកទយៅឯសាលារបស់ែ្នុំ»។ម្៉ាដខៃណាដអហ្វអាយុ15ឆ្នាំ,

រ�្ឋកា�បីហ្វ័រញ៉ាស.រ.អា.

•«ែ្នុំបាៃខច្រសាករោេ៉ង់យហើេចងចាំ្ រីេគ្វាេធួៃរបស់

ក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទ»។អាដហ្ស�ដអសអាយុ14ឆ្នាំ,

ហសាការតា្បដៃសឥណ្ឌូដណស៊ី

•«ែ្នុំបាៃរ្រសាែ្លួៃែ្នុំឲ្យសាអាតស្ំយហើេយរើស្ ្នូវកតូវ

យោេសារែ្នុំេឹងថាកបសរិៃយបើែ្នុំបៃ្យធ្ើខបបយនារះយៅន្ងៃ

ណាេួេែ្នុំអាចយរៀបរោរយៅ្រ្នុងក្រះវិហារបរិសុទ្ធ។»

វិតៃបីដអជអាយុ15ឆ្នាំ,រ�្ឋយូថ្ហ៍ស.រ.អា.

•«ែ្នុំរ្រសាយសច្រដែរីសញ្ញារបស់ែ្នុំជាេួេៃឹងក្រះ»។

ម្៉ាកអិមអាយុ17ឆ្នាំ,រ�្ឋអូដរហ្គិៃស.រ.អា.

ឥឡនូវយៃរះសូេ្ រិត្ រីេ្រីខេលអ្នកបាៃយរៀៃ្ រីបាវចនា

េ៉្នូែលសកមប់ឆ្នាំយៃរះ។យតើទរីបរិសុទ្ធេួេចំៃួៃរបស់

េ្្រ្ វឺជាេ្រីយៅ?យតើេ្្រអាចបៃ្�រយៅ

ទរីបរិសុទ្ធបាៃយោេរយបៀបណា?សូេ

្រិចារណា្រត់កតា្ ំៃរិតរបស់េ្្រយៅ្រ្នុង

យសៀវយៅ្រំណត់យហតុរបស់េ្្រ។
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ទាំងភិតភ័យរៅ�្ម្ដាយ�បស់រគថែលបានចាប់រផ្ើ�រ�ៀប

រោទរភ្លងយោងសាងា�សាងាត់។រ្មេងសបុសរនាះបានែ្ែរង្ើ�

្ំបានងា្រៅ�្ពយាណូរ�ើយរលងនូវបទ�បស់គាត់គឺ

«Up on the Housetop»។
្�មេវិ្ីបនាទាប់រទៀតគឺចរស�ៀងសគីស្ម្ោស់�ួយថែលខ្នុំ

ចូលចិត្—«C-h-r-i-s-t-m-a-s»(សគីស្ម្ោស់)។

ខ្នុំបានស�្លឹងរ�ើលរៅរ�ើញបងសសីម្នា្់រែើ�រឆ្ងា្�ុខ

រ�ើយោ្់នែម្ខាងឱបខ្លលួន�បស់នាងរោយសបឹងរែើ�រៅថ្្�

ពយាណូ។គាត់បានឈ�រផ្អៀងខ្លលួនរៅម្ខាងរ�ើយបានរ វ្ើ�ុខ

ពី�ុនគាត់ចាប់រផ្ើ�។ខ្នុំសា�ភាពថាខ្នុំរងឿងឆងៃល់រោយ�ិន

ែឹងថាចរស�ៀងរនាះពិររាះថែ�ឬអត់រនាះរទ។

គាត់បានរសចៀង«កាលខ្នុំរៅរ្មេងបុណ្យសគីស្ម្ោស់ម្ន

អត្ន័យ�៉យាង»ចរស�ៀងរនាះបានបន្រែើ�្ីសបាប់ពី�របៀបថែល

រ្មេងម្នា្់រ�ៀនពី�របៀបសប្បោ្្យChristmasរ�ើយបាន

�្រ�ើញពីអត្ន័យែ៏ពិតនននែងៃបុណ្យរនាះ។

ម្ត់�បស់គាត់រវៀចចុះម្ខាងរ�ើយគាត់ម្នកា�ពិបា្

្្ននុងកា�និយយ។

ខ្នុំបានស�្លឹងរ�ើលជុំវិញបន្ប់រនាះរោយយ្ចិត្ទុ្

ោ្់រ�ើយសិ្សាពីទឹ្�ុខននសម្ជិ្្ ្ននុងវួែ�បស់គាត់។

គាមនន�ោម្នា្់ខាមស់រអៀនរ�ើយ។ផ្នុយរៅវិញពួ្រគបាន

អង្គនុយញញឹ�រ�ើយសាដាប់រោយយ្ចិត្ទុ្ោ្់។

គាត់បានបន្រសចៀងរ�ើយរងើយ�ុខ�បស់ខ្លលួនរៅ

រលើទាំងស�្លឹងថភ្ន្រៅរលើពិោន។�ិនយូ�ប៉ុនាមនខ្នុំ្ ៏បាន

ស�្លឹងរ�ើលរៅរលើថែ�ប៉ុថន្ខ្នុំបានរ�ើញថតពិោន។ប៉ុថន្

ដដ្�ស៊៊ី�បីលបីនបស្តលូម

ចយកេៀង

ខ្ញុំ េុុំ បាន មាន អុំណ� 
គុណ ចុំនពាះ ចនពមៀង 
�បែ់ោង ��ូត ដល់ ខ្ញុំ 
បាន ដឹងថា  ោង កុំេុង 
នពចៀង ចនពមៀង នៅរោន់  
ន�ណា ។

ែ្នុំ
ចងចាំថាវាជាពិ្ីជប់រលៀងបុណ្យសគីស្ម្ោស់្ ្ននុងវួែ

្�មេតា៖រៅរលើតុម្នសកាលស្ោសពណ៌ស្��និង

ពណ៌នបតងម្នបរស�ើអាហា�រពលោងាចោ្់រលើចាន

  ស្ោសម្នរ្មេងតូចៗ�ត់រលងនិងសំរ�ងជថជ្គានា

រោយ�ី្រាយននសម្ជិ្វួែ។រនាះម្ន�នុស្សម្នា្់បាន

រ្វើឲ្យរ�ឿងទាំងឡាយសងៃប់សាងាត់រែើ�្ីសបសិទ្ព�ែល់អាហា�

�ួចរ�ើយ�នុស្សសគប់គានាចាប់រផ្ើ�ប�ិរភាគ។្�មេវិ្ីរនះរ�ៀប

នឹងចាប់រផ្ើ�។

វាពុំថ�នវួែ�បស់ខ្នុំរនាះរទ។ខ្នុំបានរៅជា�ួយនឹង�ិត្ភ្្ិ

រៅ្ ្ននុងពិ្ីជប់រលៀង្ ្ននុងវួែ�បស់នាងែូរច្នះខ្នុំពុំបានសាគាល់

�នុស្សរសចើនរនាះរទ។រយើងបានចង់រចញ�ុនប៉ុថន្ម្ដាយ

�បស់នាងបានលួងរោ�រយើងឲ្យរៅរ�ើល្ �មេវិ្ីរនាះ។

ចរស�ៀងែំបូងសសម្ប់្ �មេវិ្ីរនាះគឺរសចៀងរោយ្ ុម្�

បឋ�សិ្សាថែលបានរែើ��្រលើឆ្្រោយរស្លៀ្

ោ្់បន្ះរោ�ៈភ្លឺពណ៌ម្នរាងជា�ងវង់រៅរលើ្ បាល

�បស់ពួ្រគ។ពួ្រគបានរសចៀងចរស�ៀង�ួយបទ�ួចរ�ើយ

រៅរពលពួ្រគរែើ�ចុះពីឆ្្វិញពួ្រគបានរែើ�ទង្គិចគានា

រ�ើយរសើច្ ្្អឹ្រោយបន្សល់នូវ្ រ�្ចននបន្ះរោ�ៈភ្លឺ

ពណ៌រនាះរៅពីខាងរសកាយពួ្រគ។

បនាទាប់�្ម្នអ្ន្រលងពយាណូពី�នា្់បានរលងនូវបទែ៏

�ី្រាយ។អ្ន្រលងពយាណូទី�ួយរលងបទ«Oh, Come, 
All Ye Faithful»(Hymnsល.�.202)រោយគាមន

បាត់�ួយខ្ង់ោរ�ើយ។អ្ន្រលងម្នា្់រទៀតជារ្មេងសបុស

ម្នា្់បានអង្គនុយចុះរៅសតង់ពយាណូរនាះរ�ើយស្រ�្រ�ើល

បុណ្យក្រីស្ទម៉ាស់�៏ដពញចិត្ត



 ខែធ្នូឆ្នាំ2013 65

�
រុវវ័�

រៅរពលខ្នុំស�្លឹងរ�ើលរៅគាត់វិញខ្នុំបានសរង្កតរ�ើញគាត់

្ំពុងសស�្់ទឹ្ថភ្ន្។

រៅរពលគាត់បញ្ចប់�នុស្សសគប់គានារៅ្ ្ននុងបន្ប់រនាះ

បាននាំគានាទះនែ។ថាពល់�បស់គាត់រ�ើងស្��។

រៅរពលគាត់រែើ�រៅ្ ថន្លងអង្គនុយ�បស់គាត់វិញសម្ជិ្

វួែបានសថ�្ងកា�ែឹងគុណែ៏្ ំរ្ងរោយកា�ចាប់នែគាត់

ឬយ្នែទះសាម��បស់គាត់។ម្នបងសសីម្នា្់អង្គនុយថ្្�

ខ្នុំបានសបាប់គាត់ថាគាត់រ្វើបានល្អោស់រ�ើយគាត់

បានតបវិញថា«អ�គុណ។ខ្នុំសង្ឹ�ថាសទង់ចូល

ចិត្វា»។

គេង់? រតើគាត់រសចៀងរៅកាន់ន�ោ?រទាះជាខ្នុំសួ�ខ្លលួន

ឯងនូវសំណួ�រនះ្ ្ី្៏ខ្នុំបានែឹងពីចរ�្លើយ�ួចរ�ើយ។ខ្នុំបាន

ែឹងថាគាត់�ិនបានរសចៀងរៅ�នុស្សសគប់គានារៅ្ ្ននុងបន្ប់រនាះ

រទ។គាត់�ិនបានសថ�្ងសសម្ប់កា�អបអ�ពីអ្ន្សាដាប់រនាះ

រទ។គាត់បានរសចៀងរៅកាន់សពះអង្គសរ្ងាគាះរែើ�្ីស�រសើ�

តំរ្ើងែល់សទង់។

ចាប់តាំងពីពិ្ីជប់រលៀង្ ្ននុងវួែរនាះ�្បុណ្យ

សគីស្ម្ោស់បាន្ ន្លងផុតរៅជារសចើនែងរ�ើយខ្នុំបាន

ឮចរស�ៀង«C-h-r-i-s-t-m-a-s»រសចៀងរោយអ្ន្

ចរស�ៀងែ៏រឆ្នើ�ជារសចើននា្់។ប៉ុថន្បទថែលខ្នុំបានឮរៅ

បុណ្យសគីស្ម្ោស់រនាះបានរសចៀងរោយ�នុស្សម្នា្់ថែលកា�

សថ�្ង�បស់គាត់រសាះស្រសកាះបន្ិចប៉ុថន្វារចញពីចិត្រសាមះ

គឺជាចរស�ៀង�ួយថែលខ្នុំចងចាំជាងរគបំផុត។◼

អ្កនិេន្ធ  �ែ់ នៅ �ដ្ឋ វ៉ែម៊ីងនតាន ែ.�.អា. ។រច
នា
រូប
ភា
្
យោ

េ
ោ

ៃ
ប៊ឺ

បុណ្យក្រីស្ទម៉ាស់�៏ដពញចិត្ត
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ដដ្�ដខវិនវីអា�រុ11ឆ្នាំប្រដទសមរុិកស៊ិក

«ខ្ញំសង្ឃឹមថាខ្ញំអាចដចកោយដំណឃឹងល្អដល់អ្នក

ដដលចង់ដឃឹងេីពសចក្ីេិ�»(«I Hope They 
Call Me on a Mission»Children’s 
Songbookេំេ័រ169)។

គ រ្ួសារ�បស់រយើងម្ន—

ឪពុ្ម្ដាយខ្នុំបង

សបុសខ្នុំនិងខ្នុំ—បាន

រ�ៀបចំខ្លលួនយូ�រ�ើយរែើ�្ីឲ្យបងសបុសខ្នុំបរស�ើ

របស្្�មេ។រៅរពលោរយើងនិយយពីគាត់

រ្វើជាអ្ន្ផ្សពវផសាយសាសនាខ្នុំបាននិយយ

រលងោ្់គាត់រោយនិយយថាខ្នុំនឹង�ិននឹ្

គាត់រទរ�ើយខ្នុំនឹង�ី្រាយថែលបានរៅថតឯង។

រៅទីបំផុតនែងៃរនាះបាន�្ែល់សសម្ប់គាត់

រែើ�្ីរផ្ើថបបបទរបស្្�មេ�បស់គាត់។គាត់បាន

ពយាយ�រ្វើយោងល្អរៅឯសាោរ�ើយរយើង

ទាំងអស់គានាបានខិតខំរ្វើកា�រែើ�្ីសន្សំ

សបា្់សសម្ប់របស្្�មេ�បស់គាត់។

ម្ននែងៃ�ួយសបធានរស្្បានទូ�ស័ព្រៅរយើង

រ�ើយបាននិយយថាកា�រៅ�បស់គាត់បាន

�្ែល់រ�ើយ។បងសបុសខ្នុំបានសរស�ចចិត្

របើ្សំបុសតរនាះរៅផ្ះបនាទាប់ពីអាហា�រពល

ោងាច។គាត់សតូវបានរៅឲ្យបរស�ើរៅរបស្្�មេ

�ុិចស៊ិ្ូស៊៊ី្ីខាងរ្ើត។

រសកាយពីរនាះ�ិនយូ�ប៉ុនាមនរយើងបានជួន

គាត់រៅអាកាសយន្ោឋានរ�ើយោគានា។តា�

ផ្លដូវសត�ប់�្ផ្ះវិញម្ដាយ�បស់ខ្នុំយំ��ូតប៉ុថន្ខ្នុំ

�ិនបានយំរនាះរទ។បុ៉ថន្សគាន់ថតពី�រម្ោងរសកាយ

ប៉ុរោណះរៅរពលខ្នុំបានរៅ្ ្ននុងបន្ប់ថែលខ្នុំ

ធាលាប់រៅជា�ួយនឹងបងសបុស�បស់ខ្នុំ�ំរពចរនាះខ្នុំ

បានែឹងថាខ្នុំ�ិនបានរ�ើញគាត់�្ងរទៀត្ ្ននុង

�យៈរពលែ៏យូ�។បនាទាប់�្ខ្នុំជា�នុស្សម្នា្់

ថែលយំ�ិនឈប់រសាះរ�ើយខ្នុំ្ ៏បរោដាយឲ្យ

ខ្លលួនឯងយំតរៅរទៀត។ឪពុ្ម្ដាយខ្នុំបាន�្

បងបបរុសខ្ញុំជាអ្នកផ្សព្វផសាយសាសនា

ឱបខ្នុំរ�ើយលួងរោ�ខ្នុំរ�ើយរយើងទាំងអស់

គានាម្នរសច្្ីអំណ�និងរសច្្ីរសា្រ្យោង

ខាលាំង្្ននុងរពលជា�ួយគានារនាះ។

ចាប់តាំងពីនែងៃរនាះ�្ខ្នុំអ្ិសាឋានរៅ

សពះវ�បិតាសួគ៌រ�ើយសុំសទង់ឲ្យរ�ើលថែែល់បង

សបុស�បស់ខ្នុំរៅរពលគាត់បរស�ើ។

បងសបុស�បស់ខ្នុំបានបរសងៀនខ្នុំថាខ្នុំ្ ៏សតូវរ�ៀប

ចំខ្លលួនសសម្ប់របស្្�មេថែ�។ខ្នុំសតូវម្នភាព

ស្្ិស�រែើ�្ីទទួលបពវជិតភាពចូលរ�ៀនថានា្់

សិកាខាសាោរ�ើយសរស�ចរគាលរៅនានារៅ

្្ននុងការបំពេញកា�េវកិច្ចរបស់ខ្ញំចំពពារះគេរះ។

គាត់បានបរសងៀនខ្នុំឲ្យរ្វើកា�រ�ើយសន្សំសបា្់

អានសពះគ�្ី�រ�ើយរគា�ពតា�ពួ្អ្ន្ែឹ្នាំ

�បស់ខ្នុំ។

ខ្នុំចង់បរស�ើរបស្្�មេផងថែ�រែើ�្ីឲ្យ�នុស្ស

ែនទរទៀតអាចម្នព�ជ័យននែំណឹងល្អរ�ើយែឹង

ថាវាជាកា�ពិត។◼ រច
នា
រូប
ភា
្យ
ោ
េ
កបា

េ
ធា
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ករុមា
រ

យ្លយវលាជាក្ួសារ្ វឺជាយ្លយវលាេ៏្រិសរិេ្ឋ។

ខ្ៃរោរនៃសុភេងរេល្ វឺជាខ្ៃរោរេួេសកមប់ក្រុេក្ួសារ។

ក្ួសារ្ វឺជាេងរេភា្េ៏សំខាៃ់្រ្នុងរោលយវលាយៃរះៃរិង្រ្នុងភា្េ៏យៅេស់្រល្ជាៃរិចចេ។

យេើងែកេុញឲ្យសមែរិ្រយេើងបគ្ហាញៃូវរោរលរះបង់ចំយោរះក្ួសាររបស់ែ្លួៃ។

ែ្នុំសូេេធរិសាឋាៃថាក្រុេក្ួសារនៃសាសនាចក្រយៃរះៃឹងទទួលបាៃ្ រទាំងឪ្ុ្រមដាេៃរិង្រូៃយៅ។

ដដ្�ប្រធាន
្រ៊��៏ដឃផ្កកលឺ

កបធាៃ្រូរ៉ុេនៃ
្ ួ្រសាវ្រេប់្រីរនា្រ់

សមាជិកននកូរេុមនន
េួកសាវកដប់េីរនាក់
្លឺជាសាក្សីេិពសសរបស់
គេរះពយស៊ូវគ្ីស្ទ។

សាក្សបីពិដសស

រច
នា
យោ

េ
យេ

រី្រ
បា

យ្រ
្

ហេតុអ្វីការចំណាយ
ហេលជាមរួយគ្ុមគ្រួសារ
របស់ហយើងសំខាន់?

ប៊យដ៍ព�ផ្កកលឺ«And a Little Child Shall Lead Them»លីអា�ូោដខឧសភាឆានាំ2012េំេ័រ9។
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ហតើ
អ្ន្អាចសសរ�ើសសន�រ�ើញសពះរយស៊ូវ

ឱបស្រសាបអ្ន្រ�ើយសបទានព�ែល់

អ្ន្ថែ�ឬរទ?រនាះជាអវីថែលសទង់បាន

រ្វើសសម្ប់្ ុម្�សាសន៍នីន�វរៅ្្ននុងសពះគ�្ី�

���នបនាទាប់ពីសទង់បាន�ស់រ�ើងវិញ។

«រ�ើយរ�តុកា�ណ៍បានរ្ើតរ�ើងថា

សទង់បានបញ្ជាឲ្យរគនាំ្ ូនរ្មេងតូចៗ�្�្

សពះអង្គ។

«រ�៉្លោះរ�ើយរគបាននាំ្ ូនរ្មេងតូចៗ

�្អង្គនុយរៅរលើទីែីជុំវិញសពះអង្គរ�ើយ

សពះរយស៊ូវសទង់ឈ�រៅ្ ោដាល។...

«...សទង់បានយ្្ ូនរ្មេង�បស់ពួ្រគ

�្ងម្នា្់ៗរ�ើយបានសបទានព�ែល់ពួ្វា

រ�ើយបានអ្ិសាឋានែល់សពះវ�បិតាសសម្ប់ពួ្

រគ(នីន�វទី317:11–12,21)។

រយើងែឹងថាសពះរយស៊ូវនឹងយង�្�្ងរទៀត

រ�ើយគង់រៅរលើថផនែីជា�ួយនឹងរយើង។សទង់

នឹងរ្វើជារស្ចនិងជាអ្ន្ែឹ្នាំ�បស់រយើង។

វានឹងកាលាយជារពលរវោ�ួយននរសច្្ីសុខសាន្

និងសុភ�ង្គលសសម្ប់ជនថែលបាន

ខ្ញំដឹងថា

គេរះហយស៊ូវគ្វីស្ទនឹងយាងម្ម្តងហ�ៀត

ការអនរុវត្តន៍កម្មវិ្បីថ្នាក់ករុមារដៅក្នុងដេហដ្ឋាន

ខា
ងយ
ករោ

េ
៖
រច
នា
យោ

េ
យែ

រី្
េស

ុៃ©
IR

I,
ខា
ងសា

ដាំ៖
រច

នា
យោ

េ
យប

៊ធ
េរិេ

វ
ិតយ
ធយ
េ
ើរ

េ្្រអាចយកបើយេយរៀៃៃរិងស្រេ្មភា្យៃរះយេើេ្រីយរៀៃសូកត
បខៃ្ថេយទៀត្ រីបាវចនានៃថានា្រ់្រុមរសកមប់ខែយៃរះ។

េំនិតដយា្រល់សបមា្រ់ការនិយា�ក្នុងបេរួសារ
សូេៃរិយេៃឹងក្ួសាររបស់េ្្រថាយតើខ្ៃេរីៃឹងមៃទរិេ្ឋភា្ខបបណាយៅយ្លក្រះយេស៊ូវ្ ង់យៅទរីយៃរះជាេួេៃឹង

យេើងយនារះ។េ្្រអាចអាៃៃរីនហ្ទរី221:6–9។បនាទាប់េ្រេ្្រអាច្ រិភា្រសាថាយតើេៃុសសេៃឹងកបក្ឹត្ចំយោរះគ្នាខបបណា

យតើ្ ្ួ្រសត្ៃឹងមៃចរិតខបបណាយហើេថាយតើ្ រិភ្យលា្រនៃៃឹងមៃសុវត្ថរិភា្េល់្រកេរិតណា។សូេ្ ដែល់យវៃេល់

សមែរិ្រក្ួសារមនា្រ់ៗយេើេ្រីកបាប់្ រីេ្រីខេលយ្រំ្ឹងរង់ចាំ្ រីកគ្ខេលក្រះយេស៊ូវយងេ្រេដែងយទៀត។

ចដបមៀងនិងបពរះេម្ពបីរ
•«When He Comes Again»

(Children’s Songbook82–83)
•ម៉ាថាេ16:27

រ�ៀបចំខ្លលួនរែើ�្ីជួបនឹងសទង់។

សពះរយស៊ូវសសឡាញ់អ្ន្ែូចជាសទង់

បានសសឡាញ់ែល់្ ុម្�សាសន៍នីន�វផង

ថែ�។អ្ន្អាចរ�ៀបចំខ្លលួនរែើ�្ីជួបសទង់រៅ

រពលសទង់យង�្�្ងរទៀតរោយកា�រ្វើល្អ

ចំរោះ�នុស្សែនទរទៀតរោយកា�រគា�ពសបតិបត្ិ

រោយកា�រោលោ្្យអ្ិសាឋាន�បស់អ្ន្

និងរោយកា�រ�ើសផ្លដូវសតូវ។បនាទាប់�្អ្ន្

នឹងរ�ៀបចំខ្លលួនជារសសចរៅរពលសទង់យង

�្�្ងរទៀត!◼



ដពលបទង់យាងមកម្ងដទៀត
យោេេុវឺឡាហហរេរីៃវួេយធៃ

យោេសារកទង់បាៃមៃបៃ្ទនូលរោល្ រីេុៃថា
«ទុ្រឲ្យ្រូៃយ្រ្មងេ្ររ្រែ្នុំចុរះ»។

ែ្នុំយងឿងែងៃល់ថាកបសរិៃយបើមៃផាកាេេួេ
ររះយៅទរីឆ្ងាេភ្វឺជាងផាកាេទាំងេស់

យតើ្ៃ្វឺនៃយ្លន្ងៃៃឹងយៅរហូត
េល់យ្លេប់ខេរយទ?



ែ្នុំយែឿជា្រ់ថាកទង់ៃឹងយៅយ្រ្មងតូចៗរបស់
កទង់ឲ្យេ្រែុំគ្នាយៅែុំវិញកទង់

ែ្នុំយងឿងែងៃល់ថាយៅយ្លកទង់យងេ្រេដែងយទៀត
យតើ្ ួ្រយទវតាៃឹងយកចៀងខេរយទ?

យតើខ្ៃេរីៃឹងក្បេណដាប់យោេ
ក្រិល្ណ៌សឬយតើ្រិភ្យលា្រ
យៃរះៃឹងមៃៃរិទាេរេូវខេរយទ?

យតើ្ួ្រប្រសាប្រសេរីៃឹងចា្រយចញ្រី
កទៃំរបស់វខេរយទ?
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ករុមា
រទំ្័ររបស់យេើង

ែ្នុំចូលចរិត្អាៃទំ្័ររបស់្រុមរេំ្រីែរីវិតរបស់្ ួ្រ
្យារោរីៃរិងក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទ។វ្ កងឹងទរីបនាទាល់របស់
ែ្នុំយៅយ្លែ្នុំអាៃទរីបនាទាល់របស់េៃុសសេេនទយទៀត។
លីអា�ូណាែួេែ្នុំឲ្យយរើស្ ្នូវកតូវយហើេរ្រសាបទោឋាៃ
របស់សាសនាចក្រ។វ្រ៏ែួេែ្នុំ្ ងខេរឲ្យមៃ
អារេ្មណ៍រោៃ់ខតែរិតស្រិទ្ធរិៃឹងក្រះវរបរិតាសួ្៌។

ខាមបីឡាដខអា�រុ11ឆ្នាំមា៉ាដឡស៊៊ីខាងលិច

ថអលបីនស៊៊ីអា�រុ8ឆ្នាំប្រដទសកាវាដតមា៉ាឡា

យៅន្ងៃេួេយនារះថានា្រ់
បឋេសរិ្រសារបស់យេើងបាៃយៅ
ទសសេនាក្រះវិហារបរិសុទ្ធយៅ
ប៉ូឡនូយកបស៊ីល។សួៃច្បរ
ទាំងយនារះ្ រិតជាកសស់សាអាត
ជាង្រខៃ្ងណាៗយ្សេងយទៀត

ខេលែ្នុំធាលាប់យេើញ។្ួ្រយេើងបាៃយរៀៃថាតាេរេបៈ
យសច្រ្រីសញ្ញាខេលយេើងយធ្ើយៅ្រ្នុងក្រះវិហារបរិសុទ្ធ
យនារះយេើងអាចរស់យៅជាេួេក្រុេក្ួសាររបស់យេើងេស់
្រល្េស់រោលជាៃរិចចេ។កបធាៃក្រះវិហារបរិសុទ្ធបាៃ
ៃរិយេេ្ររោៃ់យេើងយៅ្រ្នុងបៃ្ទប់រង់ចាំជា្រខៃ្ងខេល
យេើងបាៃយេើញរូប្ ំៃូរេ៏កសស់សាអាតទាំងឡាេ។ែ្នុំ
មៃអារេ្មណ៍្រ្រ់យរៅតាៃរិងរី្ររាេយហើេមតាេរបស់
ែ្នុំបាៃកបាប់ែ្នុំថាយៃរះ្ វឺេ្រ្ រីក្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធខេល
ខ្្ងទរីនាទាល់េល់ែ្នុំថាេ្រីខេលែ្នុំ្រំ្ុងយរៀៃ្ វឺ្ រិត។ែ្នុំ
ទទួលទរីបនាទាល់េួេថាក្រះវិហារបរិសុទ្ធ្វឺជាេំណា្រ់នៃ
ក្រះេមចាស់។

ដរ៉ណាតូ្រ៊៊ីអា�រុ8ឆ្នាំប្រដទសដប្រស៊៊ីល

ដ៉៉ារីស្យ៉ូដអជអាយុ7ឆ្នាំមកព្បី្បដៃសមុិចស៊ិកូម្ៃក្បី្ោថ្នាមរួយ

ដ�ើម្បីៃៃរួ�បុណ្យ្ជមុជៃរឹកដហើយម្ៃការដរារព្្បតិបត្តិដ�ើម្បីដៅ

នថងៃមរួយរាត់អាចចូ�្ព្ទះវិហារបរិសុៃ្ធោៃ។រាត់ោៃព្យាយាមដធ្វើជា

គំរូ�្អ��់ប្អលូៃ្បុសរបស់ខ្បួៃដ្ៃបីបយ៉�។

ដ្ៃបីបយ៉�អាយុ3ឆ្នាំ

មកព្បីហុងកុងគឺជាកូៃដៅ

ក្នញង្គរួសាររបស់រាត់។

រាត់ចិត្ត�្អដហើយបតង

ញញរឹមដហើយរាត់ចូ�ចិត្ត

បដ្មើ��់អ្នក�នៃ។រាត់

បតងស្័្គចិត្តអធិសាឋាៃោំង

ដៅ្ព្ទះវិហារៃិងដៅផ្ទះ

ដហើយរាត់ចូ�ចិត្តឈរជាមរួយៃរឹងឪព្ុករបស់រាត់សាវាគមៃ៍��់

សម្ជិកវរួ�ព្បីមុៃការ្បជុំសា្កាម៉ង់។រាត់ក៏ចូ�ចិត្ត្បមូ�

ដសៀវដៅៃំៃុកតដមកើង្ព្ទះដហើយសម្អាតសា�្បជុំដ្កាយដម្៉ាង

្ព្ទះវិហារ។ម្ៃនថងៃមរួយរាត់ោៃដធ្វើគំរូ�្អមរួយ��់ម្ដាយរាត់

ដៅដព្�រាត់ោៃអដ្ជើញដក្ង្បុសតូចម្នាក់ប��រាត់ោៃជរួប

តាមផ្លូវដៅ្ព្ទះវិហារឲ្យមក្ព្ទះវិហារជាមរួយៃរឹងរាត់។

កុម្រដៅក្នញងសាខាខាន�៉យបីៃោោំងចូ�ចិត្តបគ្ហាញការ្បជុំសា្កាម៉ង់ថ្នាក់បឋមសិកសារបស់ព្រួកដគ។ព្រួកដគរីកោយអាៃបផ្នករបស់ព្រួកដគដហើយព្រួកដគ

ដ្ចៀងោៃយា៉ាងព្ិដោទះ។ព្រួកដគ្សឡាញ់ថ្នាក់កុម្រ។ចដ្មៀងមរួយប��ព្រួកដគចូ�ចិត្តគឺបៃ«ខ្ញំជាកូៃរបស់្ព្ទះ»(ទំនរុកតដមកើងបពរះៃំព្័រ58)។

្បីមា៉ា្រ៊៊ីអា�រុ6ឆ្នាំប្រដទសអ៊រុ�ដបកន

ដរែណាតូៃិង្គរួសារដៅដព្�បុណ្យ្ជមុជៃរឹករបស់រាត់
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ដដ្�មា៉ាថ្�ឌបីហ្្ិតតរុន

ទសសេនាវេដែរីសាសនាចក្រ

ការរង់ចាុំ
បពរះយយស៊ូវ

រច
នា
យោ

េ
យេ

ៃក
ឌូ
ប៊ូស

្រី

«ពគពារះកូនមនុស្សនឃឹងមកក្នញងសិរីល្អននគេរះវរបិរា

ជាមួយនឃឹងេួកពេវរារបស់ពោក»(មា៉ាថាយ

16:27)។

ហខធវី
បាន្ កាយ�្រៅ្ ្ននុងសបអប់�ួយ

រោយយ្ចិត្ទុ្ោ្់រែើ�្ី�្

រ�ើលស្ោសសសម្ប់ខ្ចប់កាែូ។

នាងរៅថត�្�ិនរ�ើញនូវអវីថែលនាង្ ំពុង

ថសវង�្។

នាងបានសប�ូលអ៊៊ីវា៉នោ្់្ ្ននុងសបអប់វិញ

រ�ើយរែើ�រៅ�្ម្ដាយ។

រខ្ីបាន�្រ�ើលរៅខាងរសកាយពយាណូរៅ

រសកា�សា�នុងគឺរៅរលើថសគទា�្�បស់ែូម្ោស។

វាបានបាត់។នាងសតូវថតសបាប់ែល់ម្ដាយ។

«ម្ោ្់សពះឱ�សរយស៊ូវបានបាត់រ�ើយ»។

រខ្ីបាននាំម្ដាយរៅ្ ថន្លងោ្់សបសូតិ្�មេ

្្ននុងបន្ប់ទទួលរភ្ៀវ។យ៉ូថសបនិងម្ោរាសព�

ទាំងពួ្គងាវាលគឺរៅទីរនាះ។ពួ្រហារា–សូ�្ី

សតវអូែ្ឋនិងសតវោ—្៏រៅទីរនាះថែ�។�ូប

ទាំងរនាះសតូវបានោ្់រៅជុំវិញស្នដូ្�ួយថែល

ទរទសាអាត។

«វារ�ើលរៅថបប�្នឹងរ�ើយថ�នរទ?»

ម្ោ្់បាននិយយ។

«ថ�នរ�ើយ្ូន�ិនអាច�្សទង់រ�ើញរសាះ

រៅសគប់ទី្ថន្លង។្ូនខំរ�ើលរ�ើយរ�ើល

រទៀត»។សបសូតិ្�មេរនាះនឹងឥតម្នន័យរបើ

គាមនសពះឱ�សរយស៊ូវ។

ម្ដាយបានរែើ�រៅរ្្នើ�ោ្់រសៀវរៅ។រៅ

រពលគាត់រ្ងនែរៅយ្អវី�ួយរៅថផ្ន្ខាង

រលើននរ្្នើ�រនាះគាត់បាននិយយថា«សទង់ពំុបាន

បាត់រទ»។

រខ្ីបាន្ ូ�រៅ្ ្ននុងចិត្។«សទង់រៅ

ទីរនាះ!»ម្ោ្់បាននិយយ។«្ូននឹងោ្់

សទង់រៅ្ ្ននុងស្នដូ្»។

នាងបានរ្ងនែយ្�ូបរនាះប៉ុថន្ម្ដាយ

បានោ្់វារៅរលើរ្្នើ�វិញ។ម្ដាយបាននិយយ

ថា«ឆ្នាំរនះរយើងនឹងោ្់សពះឱ�សរយស៊ូវរៅ

្្ននុងស្នដូ្រៅសពឹ្នែងៃបុណ្យសគីស្ម្ោស់»។«វាជា

ទំរនៀ�ទម្លាប់�ួយថែលបាោបានរ�ៀនរៅសបរទស

បារាំង»។

«រ�តុអវី?�នុស្សសគប់គានារ�ើលរៅហា្់

ែូចជារសា្រ្ោស់»។

«ម្ោ្់�ិនែឹងថាពួ្រគរសា្រ្ថែ�ឬអត់

រនាះរទ»។ម្ោ្់បាននិយយ។«ចំរោះម្ោ្់

វារ�ើលរៅហា្់ែូចជាពួ្រគ្ ំពុង�ង់ចាំ»។

រខ្ីបានពិនិត្យរ�ើល�ូបទាំងរនាះ។នាង

បានរ�ើលរ�ើញស្នដូ្ទរទសសម្ប់ោ្់សពះឱ�ស

រយស៊ូវ។ម្ន�ូប�ួយចំនួនបានោ្់រៅ�្

្ថន្លងរនាះរ�ើយ។
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ករុមា
រ

រខ្ីបាននិយយថា«្ូន្ ៏គិតថាអញ្ចឹង

ថែ�»។

«រៅចាំរទពី�ុនែូម្ោសរ្ើត្ូន�ី្រាយ

ប៉ុោណ�ង់ចាំគាត់រ្ើត�្?»ម្ោ្់បានសួ�។

រខ្ីបានញញឹ�ោ្់ប្អដូនសបុសតូច�បស់នាង

ថែល្ ំពុងរលងរៅរលើភួយ។«ថ�នរ�ើយវា

ម្នអា��មេណ៍ថាយូ�ោស់»។

«រតើ្ ូនែឹងរទថាពួ្ពយាកា�ីបាន

�ង់ចាំសពះរយស៊ូវយង�្ជួយរយើងឲ្យសត�ប់

រៅ�ស់រៅជា�ួយនឹងសពះវ�បិតាសួគ៌វិញែល់រៅ

រាប់ោន់ឆ្នាំ?»

រខ្ីបានរៅចាំថាបានរ�ើញ�ូបភាព�ួយ

រៅ្ ្ននុងថានា្់្ ុម្�ស្ីពីពយាកា�ីម្នា្់ស�រស�ពីកា�

សបសូត�បស់សពះអង្គសរ្ងាគាះ។នាងបាននិយយ

ថា«្ូនគិតអញ្ចឹងថែ�»។

ម្ដាយបាននិយយថា«ពួ្ពយាកា�ី

ែូចជារអសាយបានគិតរ�ើយស�រស�ពី

អវីថែលសពះអង្គសរ្ងាគាះនឹងរ្វើរពលសទង់យង

�្»។«ពួ្រគបានចំោយរពលរពញ

�ួយជីវិត�ង់ចាំសទង់នឹងសបសូត�្។រនាះជា

រ�តុផល�ួយថែលរយើងរ�ៀបចំសបសូតិ្�មេ

ែូចរនះរែើ�្ី�ំឭ្រយើងថាម្ន�នុស្សជារសចើន

បាន�ង់ចាំយោងយូ�សសម្ប់សពះអង្គសរ្ងាគាះ

យង�្»។

រោយស�្លឹងរ�ើលរៅពួ្គងាវាលរចៀ�ថែល

្ំពុង�ង់ចាំសពះរយស៊ូវរខ្ីបាននិយយថា«

្ូននឹងម្នភាព្ុញសទាន់្ ្ននុងកា��ង់ចាំរពញ

�ួយជីវិត�បស់្ ូន»

ម្ោ្់បាននិយយថា«ប៉ុថន្្៏ម្នរ�តុផល

�ួយរទៀតថែលរយើងរ្វើថបបរនះ»។

«អវីរៅម្ោ្់?»

«រតើ្ ូនរៅចាំរទ្្ននុងរាសតីជួបជំុស្ុ�សគួសា�

រពលរយើងនិយយពីកា�យង�្ជារលើ្ទីពី�

រនាះ?»

រខ្ីបានគិត�ួយសន្នុះ។«រតើរនាះជារពល

ថែលសពះរយស៊ូវយង�្�្ងរទៀតថ�នរទ?

ម្ដាយបាននិយយថា«សតឹ�សតូវរ�ើយ»។

«រតើវានឹងរ្ើតរ�ើងរៅរពលោ?»

«រយើង�ិនែឹងរនាះរទ។ប៉ុថន្រយើង្ ំពុង

�ង់ចាំសពះរយស៊ូវយង�្ែូចជាពួ្គងាវាលរចៀ�

រៅ្ ្ននុងសបសូតិ្�មេនិងែូចជាពួ្ពយាកា�ីពីបុរាណ

ថែ�។រនាះជារ�តុផល�ួយរទៀតថែលរយើង

្ំពុង�ង់ចាំ��ូតែល់បុណ្យសគីស្ម្ោស់រែើ�្ីោ្់

សពះឱ�សរយស៊ូវរៅ្ ្ននុងសបសូតិ្�មេរនះ—រែើ�្ី

�ំឭ្រយើងថារយើង្ ំពុង�ង់ចាំសពះរយស៊ូវថែ�»។

«រតើសទង់នឹងយង�្្ ្ននុងស្នដូ្�្ងរទៀតឬ?»

រខ្ីបានសួ�។

«រទសទង់នឹង�ិនកាលាយជាសពះឱ�ស�្ងរទៀត

រ�ើយ។រពលសពះរយស៊ូវយង�្�្ងរទៀត

សទង់នឹងកាលាយជាអង្គថែលបាន�ស់រ�ើងវិញ។

ប៉ុថន្ស្នដូ្ទរទសាអាតរៅ្ ្ននុងសបសូតិ្�មេរនះ�ំឭ្

រយើងថាែូចជារយើង្ ំពុង�ង់ចាំសពឹ្នែងៃបុណ្យ

សគីស្ម្ោស់ែូរចានាះថែ�រ�ើយែូចជា�នុស្សបាន

�ង់ចាំសពះរយស៊ូវយង�្ថផនែីថែ�ឥ�ដូវរនះ

រយើង្ ំពុង�ង់ចាំសទង់យង�្�្ងរទៀត។រយើង

�ិនបានបាត់សពះឱ�សរយស៊ូវរទ។រនះជាថផ្ន្

នន�របៀប�ួយថែលសគួសា��បស់រយើងចងចាំែល់

សទង់»។

រខ្ីបាននិយយទាំងញញឹ�ថា«រយើងសតូវ

ថត�ងចាំ»។

ម្ដាយនិយយថា«សតឹ�សតូវរ�ើយ»។

«ខណៈថែលរយើង្ ំពុង�ង់ចាំរតើរយើងអាច

រ្វើនំ�ុ្�ីខ្លះបានរទ?»◼

«យេើងសូេកបរោស
ថាកទង់ៃឹងយងេ្រ
ខ្ៃេរីេដែងយទៀតកគ្
យៃរះកទង់ៃឹងយងេ្រ
យោេេំណាចភា្
េសាចារ្យៃរិងសរិរីល្យេើេ្រី
ក្ងរាែជាយសដែចនៃ

េស់ទាំងយស្ចៃរិងជាក្រះេមចាស់នៃេស់ទាំងក្រះ
េមចាស់»។

ដអលដឌើរដ�ហហ្បីអ័រហូឡិនក្នុងកូរ៉រុមថនពរួកសាវក�្រ់ពបីរនាក់
«Standing Together for the Cause of 
Christ»Liahonaដខសបីហាឆ្នាំ2012ទំព័រ28។
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ដៅរាមែ្លូវ

សូមមករាមពយើងពដើម្ីដសវងរកេីរាំងសំខាន់មួយពៅក្នញងគបវ�្ិសាគស្ននសាសនាចគក!

ជាងកាត់សក់ដៅក្នញង្កុងោៃប្ជលូៃសក់

ប��ោៃមកព្បីការកាត់សក់ៃិងដការសក់

ដៅឲ្យព្រួកអ្នកដធ្វើ្បដ្ប់្បដ្រដក្ងដ�ង

ដ�ើម្បីដ្បើវដធ្វើសក់ស្ម្ប់តុកកតា។

ហអលីសនិងខាលរអជអាយុ9និង6ឆ្នាំ្ំពុងរែើ�រៅរលើផ្លដូវថែលរោ�រពញរោយសពិលនន
សំោ្តុបថតឲ្យែូចជាភូ�ិអ្ន្សតួសសតាយ�ួយថែលបានសាងសង់រ�ើងវិញ្្ននុងទីស្ុងសលត៍រល្�ែ្ឋយូថា�៍។
វារ�ើលរៅហា្់ែូចជាពួ្រគបានវិលសត�ប់រៅ�្រពលរវោរៅោ្់្ោដាលទសវត្ស�៍ឆ្នាំ1800។រពលរនាះគឺជា

រពលថែលពួ្អ្ន្សតួសសតាយ្ ំពុងតាំងលំរៅ្ ្ននុងសជលងភ្នំសលត៍រល្។សូ�ចូល�ួ�នឹងរអលីសនិងខាលរៅរពលពួ្រគ
�ុ្�្រៅ្ ្ននុងសួន�ួយរ្មះ«This Is the Place Heritage Park»រែើ�្ីថសវងយល់ថារតើកា�រ្វើជា្ ុម្�សតួសសតាយម្នា្់ម្ន

សភាពថបបោ។◼

ន្នលែងហនរះហេើយ!

ដដ្�អាន់នបីដ្រៀរ
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ឆ្ងាញ់បមៃ!កុម្រ

្តរួស្តាយចូ�ចិត្ត

សករ្រាប់ផងប�រ!

កុម្រ្តរួស្តាយផ្លូវជាដរឿយៗោៃដៅសាោដរៀៃដៅអរារប��ម្ៃ

បៃ្ប់បតមរួយ។កុម្រ្គប់វ័យោៃជរួបជុំរានាដៅក្នញងបៃ្ប់បតមរួយ—ថ្វបីដបើ

ព្រួកដគដរៀៃដរឿងដផ្សងៗព្បីរានាក្បី។

ព្រួក្តរួស្តាយ្កុម�ំបូងោៃប្្ចប់

�ំដណើររបស់ខ្បួៃដៅៃិសខា�ិចក្នញង

ឆ្នាំ1847។ដៅដព្�្ព្ិកហាំ

យ៉ង់ោៃដ�ើញ្ជ�ងភ្នំស�ត៍

ដ�កជាដ�ើក�ំបូងដោកោៃម្ៃ

្បសាសៃ៍ថ្«ដៃទះជាៃបីកបៃ្ង

�៏្តរឹម្តូវ»។រូបសំណាកដៃទះ

ោៃគូសប្ង់ដដ្យដៅ្បុសរបស់

្ព្ិកហាំយ៉ង់ដ�ើម្បីផ្�់កិត្តិយស

��់ព្រួក្តរួស្តាយ�៏អង់អាច

ោំងដនាទះ។

្គរួសារមរួយម្ៃរានា12នាក់

ោៃរស់ដៅក្នញងផ្ទះ្តរួស្តាយ

�៏តូចដៃទះ។កុម្រោំងឡាយ

្តូវដចញដៅខាងដ្រៅដហើយ

ដ�ើងតាមកាំជដណដាើរដៅ

កបៃ្ងដ�កដៅជាៃ់�ំបូ�។

បនាទាប់ព្បីការគ្រ្បចាំនថងៃរបស់ព្រួកដគកុម្រ្តរួស្តាយដ�ងជាមរួយៃរឹង្បដ្ប់ដ�ងរបស់ព្រួកដគ។

របស់ដ�ងប��ខា�ចូ�ចិត្តដនាទះគឺសត្វខាលា�្ញំដធ្វើព្បី្កណាត់មរួយប��ម្ៃបខ្សោញព្បីរ។វោៃ

ជរួយ��់កុម្រ្តរួស្តាយដរៀៃព្បីរដបៀបយកៃរឹកដដ្ទះព្បីសត្វដរា!
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គេរះហយសូ៊វបានគបសូតហេើយ
សបមា្រ់ករុមារតូចៗ

រច
នា
យោ

េ
រោ

ស
រីយណ

ៀល
ស
ុៃ

ដដ្�ឆ្ឡនុតដមហ្សិ្រ្ររុលឺ�

ម្ោរានិងយ៉ូថសបបានរ្វើែំរណើ�រៅភូ�ិ

របរែ្ល�ិ�។វាជាកា�រ្វើែំរណើ�រលើផ្លដូវែ៏ថវង

ឆ្ងាយ។�ិនយូ�ប៉ុនាមនរទៀត

ម្ោរានឹងម្នបុសត�ួយអង្គ។

ផ្ះសំោ្់រពញអស់

រ�ើយ។ម្ោរានិងយ៉ូថសប

បានសានា្់រៅ្ ្ននុងរសកាលសតវ

�ួយ។ខណៈថែលពួ្រគរៅ

ទីរនាះសពះរយស៊ូវបានសបសូត

�្។
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ករុមា
រ

រៅថ្្�រនាះម្នពួ្អ្ន្គងាវាលរៅឯទីវាល្ ំពុងយ�

រចៀ��បស់ខ្លលួន។ម្នរទវតា�ួយអង្គបានយង�្សបាប់

ពួ្រគឲ្យរៅភូ�ិរបែ្ល�ិ�រែើ�្ីរៅរ�ើលសពះឱ�សថែល

រទើបនឹងសបសូត។

ពួ្គងាវាលបាន�្រ�ើញរសកាលរនាះជាទី

្ថន្លងថែលម្ោ�ីនិងយ៉ូថសបសានា្់រៅ។រៅ្ ្ននុង

ស្នដូ្ម្នសពះឱ�សរយស៊ូវថែល�ុំនឹងសំពត់។

សទង់នឹងកាលាយជាសពះអង្គសរ្ងាគាះននពិភពរោ្

ទាំង�ូល។
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រពលខ្លះរៅបុណ្យសគីស្ម្ោស់សគួសា�និង�ិត្ភ្្ិរយើងបាន

ផ្ល់អំរោយែល់រយើង។ប៉ុថន្អំរោយែ៏្ ំជាងរគបំផុតគឺ

ជាអំរោយ�ួយថែលសពះវ�បិតាសួគ៌បានសបទានែល់រយើង។

សទង់បានបញជដូនសពះរាជបុសតាផ្ទាល់�បស់សទង់ជាសពះរយស៊ូវសគីស្

ឲ្យសបសូតរៅរលើថផនែី។◼
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ករុមា
រហេតុផលសគរាប់រដូវហនរះ

ដដ្�វ៉លឆ្�វីេោេ្បី

សូេខស្ងរ្រយហើេ្ ូសរង្ង់យលើវត្ថនុខេលបាៃលា្រ់្រំបាំង្រ្នុងរូបភា្យៃរះ។

រច
នា
យោ

េ
វ៉ល

ឆ្
េវ
ី្
បា
្្រី



80 លរីអាហូណា

រោរជិះរលើ�ែយន្ស្ុងពី្ ថន្លងរ្វើកា�សត�ប់រៅផ្ះ�បស់

ខ្នុំវិញគឺែថែលជាែថែល។្្ននុង�យៈរពលសបាំនាទីខ្នុំ

បានថផ្អ្្ បាល�បស់ខ្នុំនឹងបង្អលួចរ�ើយ�ិនយូ�ប៉ុនាមនកា�ឈប់

និងចាប់រផ្ើ�នន�ែយន្ស្ុងរនាះបានអសងួនខ្នុំឲ្យរែ្។ខ្នុំ្ ំពុង

ថតសស�បខ្លលួននឹងទំនួលខុសសតូវែមេីៗថែលរ្ើតម្នជា�ួយនឹង

កា�រ�ៀបកា�ែមេីរថាមង�បស់ខ្នុំខណៈថែលខ្នុំរ្វើកា�និងរ�ៀនរពញ

រម្ោងរនាះ។នែងៃខ្លះខ្នុំបានរែ្រៅ�ែយន្ស្ុង��ូតចាប់តាំងពី

រពលជិះរៅរ្វើកា�រ�ើយសត�ប់ពីរ្វើកា�វិញ។

រៅរពលខ្នុំរែ្ល្់ស្លនុងខ្នុំបានឮសំរ�ងសបាប់ថាខុសផ្លដូវ

រ�ើយ។�ំរពចរនាះខ្នុំបានែឹងថាអ្ន្របើ្�ែយន្ស្ុងែមេីសតូវកា�

កា�សបាប់ផ្លដូវថែលម្នចម្ងាយ80គ.�.។

រោយែឹងថាវាសបថ�លជាចំោយរពល�ួយរម្ោង

្ន្លះរលើស្ �មេតារែើ�្ីរៅែល់ផ្ះរនាះខ្នុំបានចាប់រផ្ើ�

ម្នចិត្�ួ�ររៅោ។គំនិត�ិនល្អចំរោះស�ត្ភាព�បស់អ្ន្របើ្

�ែយន្រនាះបានរ្ើតម្នរពញ្ ្ននុងគំនិត�បស់ខ្នុំ។សំរ�ង

សបាប់ថាខុសផ្លដូវរ�ើយបានបន្�ំខានែល់កា�រែ្�បស់ខ្នុំ។

ប៉ុថន្�ិនយូ�ប៉ុនាមនខ្នុំបានសរង្កតរ�ើញថាកា�ថសស្រនាះ

បានឈប់។ខ្នុំបានរងើប�ុខរ�ើងរ�ើញសស្ីម្នា្់បានសបាប់ផ្លដូវ

ែល់អ្ន្របើ្�ែយន្ស្ុងរនាះរោយទន់ភ្លន់ពី្ ថន្លងអង្គនុយ�បស់

នាងគឺរៅពី�ជួ�ពី�ុខខ្នុំ។ខ្នុំបានរ�ើលរៅរពលគាត់សបាប់

ផ្លដូវែល់បុ�សរនាះរោយទន់ភ្លន់ថផ្អ�ថល្�ពី�ុនឈប់រៅសតង់

្ថន្លង�បស់គាត់គាត់បានសបាប់បុ�សរនាះពីចំណុចបនាទាប់�ួយ

ចំនួនរទៀតថែលឡានរនាះសតូវឈប់។រសកាយ�្ខ្នុំបាន�្

ែល់ផ្ះខ្នុំម្នចិត្�សាប់�សល់រោយសា�ថតទរងវើ�ិះគន់�បស់ខ្នុំ

រោយរសបៀបរ្ៀបនឹងកា�ថណនាំែ៏គួ�ឲ្យសសឡាញ់�បស់

សស្ីរនាះ។

ខ្នុំបានែឹងថាខ្នុំែូចជាអ្ន្របើ្�ែយន្ស្ុងរនាះថែ�—ខ្នុំ�ិន

បានសាគាល់ផ្លដូវរៅ្ ្ននុងជីវិត�បស់ខ្នុំសបរសើ�ជាងអ្ន្របើ្�ែយន្

ស្ុងរនាះបានែឹងពីផ្លដូវែមេី�បស់គាត់រ�ើយ។រយើងទាំងពី�នា្់គឺ

ស្ិតរៅរលើផ្លដូវថែលពុំធាលាប់សាគាល់។ខ្នុំរជឿយោងសបា្ែថាគាត់

ម្នអំណ�គុណថែលម្ន�នុស្សម្នា្់ថែលធាលាប់ជិះតា�ផ្លដូវរនាះ

ពី�ុនម្នឆន្ៈសបាប់ផ្លដូវថែលរៅខាង�ុខរោយអត់្មេត់។

សពះសគីស្រ្វើែូចគានារនះសសម្ប់រយើង។រៅរពលរយើង

�ិនែឹងសតូវបានថប�តា�ផ្លដូវោរនាះគំ�ូ�បស់សទង់បងាហាញផ្លដូវ

ែល់រយើង។រៅរពលរយើងម្នសំណួ�សទង់ផ្ល់ចរ�្លើយ

រោយរសច្្ីសសឡាញ់។រតើប៉ុនាមនែងរ�ើយថែលសទង់

បានរនឿយ�ត់បនាទាប់ពីរ្វើែំរណើ�រលើផ្លដូវែ៏ថវងឆ្ងាយខិតខំ

បំរពញរសច្្ីសតូវកា��បស់�នុស្សែនទរនាះ?

ចាប់តាំងពីនែងៃរនាះ�្រយើងបានម្នអ្ន្របើ្�ែយន្ស្ុង

ែមេីពី�បីនា្់។�្ងម្កាលពួ្រគសតូវកា�កា�សបាប់ផ្លដូវខ្លះៗរ�ើយ
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យ៉ូសែប ហ្វិលឌីង ែ្ម៊ីធ យ៉ូសែប ហ្វិលឌីង ែ្ម៊ីធបានរ�ៀនខិតខំរ្វើកា�តាំងពីរ្មេង។ម្ដាយ�បស់រោ្រ�ើលថែសស្ីថែលសសម្ល

្ូនរ�ើយយ៉ូថសបប�រទេះ ជូនគាត់រៅរពលគាត់រៅរ�ើលអ្ន្ជំងឺ។រៅរពលរោ្្ ំរ�ើងយ៉ូថសប

បានអភិវឌ្ឍរសច្្ីសសឡាញ់�ួយចំរោះសពះគ�្ី�។រោ្បានស�រស� ទែៀវទៅ ជារសចើនអំពីរគាលលទ្ិនន

សាសនាចស្។្្ននុងនា�ជាសបធានសាសនាចស្រោ្បានស�រស�កា�អ្ិសាឋានរែើ�្ីឧទ្ិសឆ្លង  

ព្ះវិហារ បរិែុេ្ធ ពបូវ៉ូ យូថាហ៍។



ពួកទេវតាបាននាំដំណឹងពីការប្រសូតរ្រស់បពរះអង្គ

សទ្គ្ររះបបា្រ់ដល់ពួកអ្នកគគ្វាលដដលកំពុងចាំ

យាមកូនទ�ៀមទកើតថ្ីរ្រស់ខ្លួនក្ននុងេីវាលទៅដកបែរ

ភូមិទ្រទថ្ហិម។ដអលទ�ើរប្ររ៊ូស�ីភទេើរ៍ននពួក�ិតសិ្រ

នាក់សរទសរថា«្រុបតាតូ�ដដលប្រសូតមកក្ននុងរដូវដដល

កូនទ�ៀមទកើតគឺបតូវបានទគស្រល់ថាជា‹កូនទ�ៀមននបពរះ›»។

«វាគឺជាគ្រមួយដ៏សំខាន់ពីទបររះបេង់បានប្រសូតមក

ដកបែរហ្វូងសត្ទ�ៀមទហើយនថងៃណាមួយនឹងបតូវនាំយកទៅ

‹ដូ�ជាកូនទ�ៀមដដលទគដឹកទៅសម្លា្រ់›។...បេង់ដដល

ជាអង្គដ៏អស្ចារ្យជាងទគ្រំផុតបានទ្្ើឲ្យអង្គបេង់តូ�្រំផុត—ជា

អ្នកគគ្វាលទ�ៀមសួគ៌ាបានកាលាយជាកូនទ�ៀម»។សូមទមើល

«�ូរទយើងនាំគនា�ូលមកថាវាយ្រង្គំបេង់»េំព័រ16។




