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សេចក្ដីសេឡាញ់—
គឺជាខ្លឹមសារនៃដំណលឹងល្អ
យ�ើងមិនអាចស្រឡាញ់ស្រះយោ�្ ិតសរាដករានយ�ើ�យ�ើយ�ើងមិនរាន
ស្រឡាញ់អ្នករួមដំយ�ើរនឹងយ�ើងយៅយ�ើដំយ�ើរននជីវិតរមមងស្លា�់យនរះផងយោរះ។

បងប្អូនបបរុសបសរីជាទរីបសឡាញ់កាល

ប្រះអង្គសង្គ្ររះង�ើងបងបរើក្នុង

ចំងោររនរុស្សងោកបទង់ប្រូវបាន

សួរងោ�អ្កចបាប់ម្នាក់ថា«ងោកប្រូក្នុង

បោដាបករិ្្យវិន័�ង្ើបញ្ញ្្រិោដែលសំខាន់

បំផរុ្?»

ម្៉ាថា�ក្់បរាអ្រីដែលប្រះង�ស៊រូវបាន្ ប៖

«ប្រូវឲ្យបសឡាញ់ប្រះអម្ចាស់ជាប្រះននឯងឲ្យ

អស់អំ្រីចរិ្្អស់្ រីប្លឹងង�ើ�អស់អំ្រី្ ំនរិ្

ឯង។

«ងនរះជាបញ្ញ្្រិយ៉ាងសំខាន់ទរីរួ�។

«ង�ើ�បញ្ញ្្រិទរី្ រីរក៏ដបបែរូចគ្នាដែរ្ ឺថាប្រូវ

ឲ្យបសឡាញ់អ្កជរិ្ខាងែរូចខ្លួនឯង»។ 1

ម្៉ាករុសបានបញ្ចប់ងរឿងងនរះជារួ�នឹងបន្អូល

របស់ប្រះអម្ចាស់ថា៖«គ្មានបញ្ញ្្រិោងទៀ្ធំ

ជាងបទទាំង្ រីរងនរះងទ»។ 2

ង�ើងររិនអាចបសឡាញ់ប្រះងោ�្ រិ្បបាកែ

បានង�ើ�ងបើង�ើងររិនបានបសឡាញ់អ្ករួរ

ែំង�ើរនឹងង�ើងងៅងលើែំង�ើរននជរីវិ្រដរងស្លាប់

ងនរះផងងោរះ។ែរូចគ្នាងនរះដែរង�ើង្ រិ្ជាររិន

អាចបសឡាញ់អ្កជរិ្ខាងង�ើងបានង�ើ�ងបើ

ង�ើងររិនបានបសឡាញ់ប្រះជាប្រះវរបរិរានន

ង�ើងរាល់គ្នាងោរះ។ស្វក�៉រូហានបបាប់ង�ើង

ថា«ង�ើងបានទទួលបញ្ញ្្រិងនរះ្ រីប្រះរកថា

អ្កោដែលបសឡាញ់ែល់ប្រះងោរះប្រូវដ្

បសឡាញ់ែល់បងប្អូនដែរ»។ 3ង�ើងរាល់គ្នាជា

ករូនងៅវិញ្ញា�របស់ប្រះវរបរិរាសួ្៌ង�ើ�ងបបៀប

បាននឹងបងប្អូនបបរុសបសរីនឹងគ្នា។កាលោ

ង�ើងរកសាងសចក្រី្ រិ្ងនរះក្នុងចរិ្្ការបសឡាញ់

រាល់ករូនងៅននប្រះនឹងម្នភា្គ្�បសួល។

រារ្ រិ្ក្រីបសឡាញ់ជាខ្ឹរស្រែ៏សំខាន់នន

ែំ�ឹងល្ង�ើ�ប្រះង�ស៊រូវប្រីស្្ ឺជា្ ំររូែល់

ង�ើង។ជរីវិ្បទង់្ ឺជាររ្កននក្រីបសឡាញ់។

បទង់បាន្ យាបាលអ្កឈឺបទង់បានងលើកអ្ក

ទន់ងខសា�បទង់បានសង្គ្ររះអ្កម្នបាប។

ងៅទរីបំផរុ្្ួករនរុស្សអាបកក់បានផ្ដាច់ប្រះជន្ម

បទង់។ដ្ងៅងលើភ្ំគ្ល់ករូថាបន្អូលទាំងងនរះប្រូវ

បានបន្ឺង�ើងថា៖«ឱប្រះវរបរិរាងអើ�សរូរអ្់

ងទាសែល់អ្កទាំងងនរះផងែ្រិ្ង្ររិនែឹងជាង្

ងធ្ើអ្រីងទ» 4—ងនរះជា្ ំររូែ៏អស្ចារ្យននក្រីងររាតានរិង

ក្រីបសឡាញ់ក្នុងជរីវិ្រដរងស្លាប់។

ម្នឥរិយបថជាងបចើនដែលបគ្ហាញ្ រីក្រី

បសឡាញ់ែរូចជាចរិ្្សប្នុរសភា្អ្់ធ្ម្់

ភា្ររិនអរាមានរិ�រការ�ល់ចរិ្្នរិងការ

ដោយ ប្រធាន ថូម៉ាស ដេស ម៉នសុន អ្់ងទាស។ងៅរាល់ទំោក់ទំនងរបស់ង�ើង

ឥរិយបថទាំងងនរះនរិងងផ្សងងទៀ្នឹងជួ�បគ្ហាញ

ឲ្យង�ើញ្ រីក្រីបសឡាញ់ក្នុងចរិ្្ង�ើង។

ជាធរ្មរាក្រីបសឡាញ់របស់ង�ើងនឹងបគ្ហាញ

ងៅក្នុងទំោក់ទំនងបបចាំនថងៃង�ើងជារួ�

នឹងរនរុស្សម្នាក់ងទៀ្។អ្រីដែលសំខាន់្ ឺជា

សរ្្ថភា្ង�ើងងែើរ្រីែឹង្ រីក្រីប្រូវការរបស់

រនរុស្សម្នាក់រួចង�ើ�បំង្ញងសចក្រីប្រូវការ

ងោរះ។ខ្នុំដ្ងដ្ឲ្យ្ នរ្ងៅងលើអាររ្ម�៍ដែល

បានបគ្ហាញងៅក្នុងកំោ្្យខ្រីរួ�ថា៖

ទឹកម្្នកខ្ញំស្រក់ោយ្�រាសតី

យោ�មិនរាន��់ន័�

្ីក្ីសតរូវការអ្នកដនទយ្វើឲ្យម្្នកខ្ញំងងឹត។

មតខ្ញំ្ ុំធ្លា�់គិត

ថាមានអារម្ម�៍ខកចិត្ត

ចំយោរះការយ្វើ�្អយ�ើ�។ 5

ថ្មរីៗងនរះខ្នុំប្រូវបានង្បបាប់្ រី្ ំររូននក្រីងររាតា

កររុោែ៏អស្ចារ្យរួ�—ជា្ ំររូរួ�ដែលលទ្ធផល

ែ៏្ ួរឲ្យភាញាក់ងផ្ើល។កាលងោរះ្ ឺឆ្នាំ1933

ងោ�ម្នវិប្្រិងសែ្ឋករិច្ចែ៏ធងៃន់ធងៃរងោរះឱកាស

ម្នការគ្រងធ្ើ្ ឺ្ រិបាកខាលាំងោស់។ទរីរាំង

ងោរះ្ ឺស្ថរិ្ងៅដប៉កខាងងកើ្ននស�រែ្ឋ។

អា�រិនប៊ីស៊ីកង�ើរងទើបងរៀនចប់្ រីថានាក់

វិទយាល័�។ងបកា�្ រីការដស្ងរកការគ្រងធ្ើែ៏�រូរ

រកទរីបំផរុ្ោងបានងធ្ើជាជាងកា្់ងែរងៅហាង

កា្់ងខាអាវរួ�។ករ្មករងៅហាងងោរះប្រូវបាន

បង់នថ្ឲ្យងៅរារបំដ�កងខាអាវែ៏ប្ឹរប្រូវដែល

្ួកង្ងែររួរគ្នារាល់នថងៃប៉រុងោណរះ។កាល្ ួកង្

ងែរបានងបចើនបំដ�ក្ួកង្នឹងបានបបាក់កនបរ

កាន់ដ្ងបចើន។

ងបកា�្ រីងធ្ើការងៅហាងងោរះបានរួ�នថងៃ

អា�រិនបានបបឈរនឹងការផលរិ្រួ�ដែលងធ្ើ

ឲ្យោងស្មនុ្ស្មាញង�ើ�បចបរូកបចបល់ក្នុងចរិ្្។

ោងបានអង្គនុ�ងៅឯម្៉ាស៊ីនងែរខំបស្�អំងបារះ

សារលិខិតគណៈប្រធានទីមួយខខឧសភាឆ្នាំ2014
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ងចញ្ រីបំដ�កដែលោងកំ្រុងងធ្ើងែើរ្រីបញ្ចប់វា

ដ្ររិនបានងជា្ជ័�ងស្រះ។ទំនងែរូចជាគ្មាន

នរោម្នាក់ជួ�ោងបានងទងោ�ស្រជាងងែរ

ងផ្សងងទៀ្កំ្រុងបបញ៉ាប់បបញ៉ាល់ងែរឲ្យបានងបចើន

រារដែល្ ួកង្អាចងធ្ើបាន។អា�រិនម្ន

អាររ្ម�៍ថាដ្លងរាលង�ើ�អស់សង្ឹរ។

ោងបានចាប់ងផ្ើរ�ំទាំងខ្សឹបខ្សលួល។

ងប៊ីរោ�បានអង្គនុ�ទល់ររុខនឹងអា�រិន។

គ្្់ចាស់ជាងង�ើ�ម្នបទ្រិងស្ធន៍ងបចើន

ជាងក្នុងោរជាជាងងែរ។ងោ�ង�ើញ្ រីទរុក្ខ

ប្ួ�របស់អា�រិនងោរះងប៊ីរោ�បានទរុក

ការគ្រោងងចាលង�ើ�ងៅដក្រអា�រិនងោ�

បបាប់ោងង�ើ�ជួ�ោងងោ�ចរិ្្សប្នុរស។

គ្្់បានងៅជួ�រ�រូ្ទាល់ដ្អា�រិនម្ន

ទំនរុកចរិ្្ង�ើ�អាចបញ្ចប់បំដ�កងោរះបាន

ងោ�ងជា្ជ័�។រួចងប៊ីរោ�បានប្�ប់

ងៅម្៉ាស៊ីនគ្្់វិញងោ�ខកខានឱកាសបញ្ចប់

បំដ�កជាងបចើនដែលគ្្់អាចងធ្ើបានងបើគ្្់

ររិនបានងៅជួ�ងោរះ។

ងោ�ម្នទងង្ើននក្រីងររាតាកររុោរួ�ងនរះ

ងប៊ីរោ�នរិងអា�រិនបានកាលា�ជាររិ្្ែ៏�រូរ

អដង្ង។ទរីបំផរុ្្ួកង្ម្នាក់ៗបានងរៀបការ

ង�ើ�ម្នករូនងៅងរៀងៗខ្លួន។ក្នុងឆ្នាំ1950

ងប៊ីរោ�ដែលជាសម្ជរិកស្សោចបក

បានឲ្យប្រះ្រ្រីររររនរួ�កបាលងៅអា�រិន

នរិងប្ួស្រោង។ក្នុងឆ្នាំ1960អា�រិន

នរិងស្វាររីប្រទាំងករូនងៅោងបានបជររុជទឹក

ជាសម្ជរិកស្សោចបក។ងបកា�រកងទៀ្

្ួកង្បានផសារភាជាប់ងៅក្នុងប្រះវិហារបរិសរុទ្ធនន

ប្រះ។

ជាលទ្ធផលននក្រីងររាតាដែលងប៊ីរោ�បាន

បគ្ហាញកាលគ្្់បានងៅជួ�រនរុស្សម្នាក់ដែល

គ្្់ររិនស្រល់ដ្ជាអ្កដែលម្នទរុក្ខងស្ក

ង�ើ�ប្រូវការជំនួ�ឥ�អូវងនរះម្នរនរុស្សជា

ងបចើនទាំងអ្កងៅរស់នរិងប្្ការីជនដែលស្លាប់

ងៅកំ្រុងរីករា�នឹង្ រិធរីបរិសរុទ្ធទាំងឡា�នន

ងសចក្រីសង្គ្ររះក្នុងែំ�ឹងល្។

ងៅក្នុងជរីវិ្ង�ើងរាល់នថងៃង�ើងប្រូវបាន

ផ្ល់ឱកាសឲ្យងែើរ្រីបគ្ហាញក្រីបសឡាញ់នរិង

ចរិ្្សប្នុរសែល់អ្កដែលងៅជរុំវិញង�ើង។

បបធានដស្នងស៊ីរែបរុល�រូ�ឹរបឹលបាន

ម្នបបស្សន៍ថា៖«ង�ើងប្រូវចងចាំថា

រនរុស្សដែលង�ើងជួបងៅកដន្ងច្ឡានក្នុង

ការិយល័�ជង�ដាើរ�ន្នរិងកដន្ងងផ្សងងទៀ្

្ឺជារនរុស្សដែលប្រះបានបបទានែល់ង�ើងងែើរ្រី

បសឡាញ់ង�ើ�បងបរើ។ង�ើងនឹងររិនអាច

នរិយ�្ រីភា្ជាបងប្អូនននរនរុស្សទរូងៅបាន

ង�ើ�ងបើង�ើងររិនបានចា្់ទរុករនរុស្សដែលងៅ

ជរុំវិញង�ើងថាជាបងប្អូនបបរុសបសរីរបស់ង�ើងផង

ងោរះ»។ 6

ជាងរឿ�ៗឱកាសរបស់ង�ើងងែើរ្រីបគ្ហាញ

ក្រីបសឡាញ់ងកើ្ម្នងោ�ររិនែឹងជាររុន។

ឧទា�រ�៍រួ�្ រីឱកាសដបបងនរះម្នក្នុង

អ្្ថបទស្រ្័្៌ម្នរួ�ងចញផសា�ដខ្រុោ

ឆ្នាំ1981។ងោ�ខ្នុំចាប់អាររ្ម�៍ខាលាំង្ រី

ក្រីបសឡាញ់នរិងក្រីងររាតាដែលងៅក្នុងងោរះងទើប

ខ្នុំរកសាវាទរុកក្នុងឯកស្រខ្នុំងបចើនជាង30ឆ្នាំរក

ង�ើ�។

អ ្្ថបទងោរះងលើកង�ើង្ រីងជើងងហារះង�ើរ

រួ�ននអាកាសចរ�៍អាឡាស្ការដែលងធ្ើ

ែំង�ើរ្រីងអងង�ើរងរចអាឡាស្ការងៅស៊ីអាថល

វា៉ស៊ីនងរាន—ដែលម្នអ្កែំង�ើរ150

ោក់—បានបដង្រទរិសងៅងៅបករុងោច់បសយល

រួ�ងៅអាឡាស្ការងែើរ្រីែឹកងក្មងម្នាក់ដែល

ម្នរបួសធងៃន់។ម្នងក្មងបបរុសម្នាក់អា�រុ្ រីរឆ្នាំ

បានោច់សរនសឈារក្នុងនែធងៃន់ធងៃរកាលគ្្់

ែួលររុ្នឹងអដរ្ងដកវរួ�ង្លគ្្់ងលងងៅ

ជរិ្ផ្រះគ្្់។បករុងងោរះម្នចម្ងា�725្.រ

ភា្ខាង្ ្អូងននងអងង�ើរងរចង�ើ�ររិនដរនជា

ផ្អូវននងជើងងហារះង�ើរងោរះង�ើ�។ដ្ងោ�្ ួក

ប្រូង្ទ្យដែល្ យាយរជួ�ងក្មងបបរុសងោរះប្រូវការ

ជំនួ�ជាបោទាន់ងទើប�ន្ងហារះងោរះក៏បដង្រទរិស

រក�កងក្មងងោរះង�ើ�ោំគ្្់ងៅស៊ីអាថល

ងែើរ្រីគ្្់ទទួលការ្ យាបាលងៅរន្រីរង្ទ្យ។

កាល�ន្ងហារះចរុរះដក្របករុងោច់បសយល

ងោរះ្ួកប្រូង្ទ្យបានបបាប់ោវិកថាងក្មងបបរុស

ងនរះកំ្រុង�រូរឈារខាលាំងោស់គ្្់ររិនអាច

រស់រ�រូ្ែល់ស៊ីអាថលបានង�ើ�។ម្ន

ការសងបរចចរិ្្រួ�បានងធ្ើង�ើងងែើរ្រីងហារះ

ងៅជរូងនៀរអាឡាស្ការដែលម្នចម្ងា�320

្.រ.ងទៀ្ជាទរីបករុងជរិ្បំផរុ្ដែលម្នរន្រីរ

ង្ទ្យ។

បោទាប់្ រីែឹកងក្មងបបរុសងោរះងៅែល់ជរូងនៀរ

ង�ើ��ន្ងហារះងោរះបានងហារះងៅស៊ីអាថល

ងោ�ខរុស្ រីកាលវិភា្ជាងបចើនងម្៉ាង។គ្មាន

អ្កែំង�ើរោម្នាក់បាន្ ្អូញដ្្រង�ើ�ងទារះជា

្ួកង្ភា្ងបចើនបានខកការោ្់នរិងការបន្

ងជើងងហារះង�ើរក្រី។ដ្ផ្នុ�ងៅវិញកាលងវោ

ងចរះដ្កន្ងងៅ្ួកង្បាននរអគ្រសបបាក់បាន

យ៉ាងងបចើនទរុកឲ្យងក្មងបបរុសងោរះនរិងប្ួស្រ

គ្្់។

កាល�ន្ងហារះងរៀបនឹងចរុរះច្ងៅស៊ីអាថល

្ួកអ្កែំង�ើរបានោំគ្នាដបសកង�ើងងោ�

ក្រីរីករា�ង្លោវឹកបានបបកាសថាគ្្់បាន

ទទួលែំ�ឹងរារវិទ្យនុថាងក្មងបបរុសងោរះបាន

ឆ្ងផរុ្្ រីងបគ្រះថានាក់។ 7

ម្នបទ្រ្រីររួ�បានផរុសង�ើងក្នុង្ ំនរិ្

ខ្នុំ៖«ងសចក្រីសប្នុរស្ ឺជាងសចក្រីបសឡាញ់ែ៏

សរុទ្ធស្ធននប្រះប្រីស្...ង�ើ�អស់អ្កោ

ដែលម្នងសចក្រីសប្នុរសងៅក្នុងនថងៃចរុងងបកា�

បង្ស់នរិងបានបសួលែល់អ្កងោរះង�ើ�»។ 8

បងប្អូនបបរុសបសរីឱកាសែ៏ធំបំផរុ្របស់ង�ើង

រួ�ចំនួនងែើរ្រីបគ្ហាញក្រីបសឡាញ់្ ឺស្ថរិ្ងៅ

ក្នុងផ្រះរបស់ង�ើងផ្ទាល់។ក្រីបសឡាញ់្ ួរជាករាតា

ែ៏សំខាន់បំផរុ្ននជរីវិ្ប្ួស្រដ្ជាងរឿ�ៗងរឿង

ដបបងនរះគ្មានង�ើ�។ដ្ដបរជាម្ននរូវការខ្រះ

ភា្អ្់ធ្ម្់ការទាស់សរ្រីការងឈាលារះបបដកកនរិង

ការបង្អូរទឹកដភ្កយ៉ាងងបចើនងៅវិញ។បបធាន

�្គរែរុនប៊ី�រុរិង្្រីបានសួរទាំងងស្កងៅថា៖

«ជាញឹកញប់ង� រ្ុអ្រីបានជា[រនរុស្ស]ដែល

ង�ើងបសឡាញ់[បំផរុ្]កាលា�ជាផ្ទាំងស៊ីបនន

ពាក្យសរ្រីែ៏ងបគ្្បគ្្របស់ង�ើងងៅវិញ?

ង�្រុអ្រីបានជាង្លខ្រះ[ង�ើង]នរិយ�ពាក្យ

បញ្ឺដែលងធ្ើឲ្យងខ្ចខាទាំែល់ផ្អូវចរិ្្យ៉ាងខាលាំងងៅ

វិញ?» 9ង�ើងអាចនឹងម្នចងរ្ើ�ចំងពារះសំ�ួរ

ទាំងងនរះខរុសៗគ្នាដ្ការ្ រិ្្ ឺថាង�្រុផល

វា្ រុំដរនជាបញ្ហាង�ើ�។ងបើង�ើងងគ្រ្រារ

ប្រះបញ្ញ្្រិឲ្យបសឡាញ់គ្នាងៅវិញងៅរកងោរះ

ង�ើងប្រូវបបប្ឹ្្ចំងពារះគ្នាងោ�ចរិ្្សប្នុរសនរិង

ការងគ្រ្។

្រិ្ោស់ការោក់វិន័�ង្លខ្រះវាប្រូវដ្

ម្ន។ដ្ចរូរង�ើងចងចាំ្ រីការបបឹកសាដែលម្ន

ងៅក្នុងងគ្លលទ្ធរិនរិងងសចក្រីសញ្ញា—ឲ្យចបាស់

ថាង្លង�ើងចាំបាច់ប្រូវបងោទាសែល់អ្កោ

ម្នាក់ងោរះង�ើងប្រូវបគ្ហាញក្រីបសឡាញ់ឲ្យបាន

ងបចើនបោទាប់្រីងោរះ។ 10

ខ្នុំសង្ឹងថាង�ើងនឹង្ យាយរជានរិច្ចងែើរ្រី

ងធ្ើជារនរុស្សម្នចរិ្្សប្នុរសង�ើ�្ រិ្្ រី្ ំនរិ្

នរិងអាររ្ម�៍ប្រទាំងស្ថានភា្ននរនរុស្ស

ដែលងៅជរុំវិញង�ើង។ចរូរង�ើងករុំបោទាបបងោថាក

ឬរិរះ្ន់ង�ើ�។ផ្នុ�ងៅវិញចរូរង�ើងម្នចរិ្្

ងររាតាង�ើ�ងគ្រ្។ង�ើងប្រូវបបាកែថាង�ើង
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ររិនបំផ្លាញទំនរុកចរិ្្របស់រនរុស្សម្នាក់ងទៀ្

រាររ�ៈសរ្រីឬទងង្ើបបម្ថងរើលគ្�ង�ើ�។

ការអ្់ងទាស្ ួរម្នងៅវិញងៅរកងោ�

ក្រីបសឡាញ់។ក្នុងបករុរប្ួស្រង�ើងរួរទាំង

ររិ្្ង�ើងដែរម្នអាររ្ម�៍ឈឺចាប់នរិងការ

ងទើសទាល់ងែើរ្រីអ្់ងទាសអាចនឹងងកើ្ម្ន។

ជាថ្មរីរ្ងងទៀ្បញ្ហាងោរះវាររិនសំខាន់ងទ។វាររិន

អាចនរិងររិន្ ួរទរុកឲ្យែំងៅ-កងៅជាខ្នុរះង�ើ�

ងៅទរីបំផរុ្ងធ្ើឲ្យស្ច់រលួ�បានង�ើ�។ការ

បងោទាសងៅដ្ងធ្ើឲ្យស្នាររបួសងោរះអ្់ជា។

ម្នដ្ការអ្់ងទាសប៉រុងោណរះដែលអាច្ យាបាល

បាន។

ម្នបស្រីែ៏បបន្ម្នាក់ដែលងបកា�រកបាន

ដចកឋានងៅបានរកជួបខ្នុំងៅនថងៃរួ�ង�ើ�

បានងរៀបរាប់្ រីភា្ងស្កស្ដា�រួ�ចំនួន

ងោ�ររិនបានងប្ៀងទរុក។គ្្់បាននរិយ�្ រី

ប្ឹ្្រិការ�៍ដែលងកើ្ង�ើងជាងបចើនឆ្នាំររុនង�ើ�

វាទាក់ទងនឹងកសរិករម្នាក់ជាអ្កជរិ្ខាងគ្្់

ដែលបគ្រួ�្ ឺជាររិ្្ល្នឹងគ្នាដ្ជារនរុស្ស

ដែលគ្្់នរិងស្វាររីគ្្់ម្នបញ្ហាជារួ�គ្នា

ជាងបចើនែង។ម្ននថងៃរួ�កសរិករងោរះបានសរុំ

ងែើរឆ្ងកា្់ងលើែរីរបស់បងបសរីងោរះងែើរ្រីងៅែរី

របស់គ្្់។រកែល់ប្ង់ងនរះបងបសរីងោរះបាន

ផ្អាកការអធរិបបា�របស់គ្្់ង�ើ�ក៏ងពាលទាំង

រំជួលចរិ្្ថា«បងបបរុសរ៉នសរុនខ្នុំររិនបានឲ្យ

គ្្់ងែើរកា្់ែរីង�ើងង�ើ�ដ្ខ្នុំបានឲ្យគ្្់ងែើរ

ផ្អូវងវៀងែ៏ឆ្ងា�ងោ�ងថ្មើរងជើងងែើរ្រីបានងៅែល់ែរី

របស់គ្្់។ខ្នុំ្ រិ្ជាខរុសង�ើ�ខ្នុំស្ដា�ងបកា�

ោស់។ឥ�អូវគ្្់ស្លាប់ង�ើ�ដ្ខ្នុំបបាថានាឲ្យ

ខ្នុំអាចដថ្ងបបាប់គ្្់ថា‹ឲ្យខ្នុំសរុំងទាស›។ខ្នុំ

បបាថានាថាឲ្យខ្នុំម្នឱកាសជាងលើកទរី្ រីរងែើរ្រីម្ន

ចរិ្្សប្នុរស»។

កាលខ្នុំបានស្ដាប់គ្្់ខ្នុំបាន្ រិ្្ រីពាក្យែ៏

ងស្កងៅរួ�របស់ចន្�្គរីនលរី�្វីធថាងអើរ

ងពាលថា៖«រាល់ពាក្យងស្កងៅអាចងកើ្

ង�ើងងោ�ការនរិយ�ឬការសរងសរឯងរឿងែ៏

ងស្កងៅបំផរុ្ងោរះ្ ឺថា៖វារានយកើតយ�ើង

រួចយៅយ�ើ�! » 11បងប្អូនបបរុសបសរីកាលង�ើង

បបប្ឹ្្ចំងពារះអ្កែនទងោ�ក្រីបសឡាញ់នរិងការ

ងគ្រ្ងោរះង�ើងនឹងងជៀសផរុ្្ រីការងស្កស្ដា�

ដបបងនរះបាន។

ក្រីបសឡាញ់ប្រូវបានបគ្ហាញរារវិធរីជាងបចើន

ដែលស្រល់៖ែរូចជាការញញឹរការប្វីនែការ

នរិយ�ល្នរិងការសរងសើរ។ការបគ្ហាញងផ្សង

ងទៀ្រឹ្ដ្ឈាលាសនវងៅងទៀ្ែរូចជាការចាប់

អាររ្ម�៍្ រីសករ្មភា្របស់រនរុស្សម្នាក់ងទៀ្ការ

បងបងៀនងគ្លការ�៍រួ�ងោ�សប្នុរសង�ើ�

អ្់ធ្ម្់ការសួរសរុខទរុក្ខរនរុស្សម្នាក់ដែលឈឺឬ

ចាស់ជរា។សរ្រីនរិងទងង្ើទាំងងនរះនរិងអ្រីងផ្សង

ងទៀ្ជាងបចើនអាចោំងៅរកក្រីបសឡាញ់បាន។

ដែលខាងនជរីជាអ្កនរិ្ន្ធនរិងស្បស្តាចារ្យ

អាងររិកែ៏ល្រីងឈាមារះម្នាក់បានងជឿថារនរុស្ស

ម្នាក់ៗម្នងៅក្នុងខ្លួន្ ួកង្នរូវ«អំោចងែើរ្រី

បងងកើននរូវសរុភរង្គលែ៏ធំក្នុង្ រិភ្ងោកងនរះ

បានងោ�ការដថ្ងពាក្យអរ្រុ�ងោ�ចរិ្្ងស្មារះ

ងៅរនរុស្សម្នាក់ដែលឯងកាឬបាក់ទឹកចរិ្្»។

គ្្់បាននរិយ�ថា«នថងៃដស្កអ្កបបដ�លជា

ងភ្ចនរូវពាក្យល្ដែលអ្កនរិយ�ងៅនថងៃងនរះដ្

អ្កដែលឮអ្កង្អាចនឹងឲ្យ្ នរ្វាង្ញរួ�

ជរីវិ្្ ួកង្»។ 12

ឥ�អូវចាប់្រីនថងៃងនរះងៅសរូរឲ្យង�ើងចាប់ងផ្ើរ

បគ្ហាញក្រីបសឡាញ់ែល់ករូនងៅប្រះប្ប់គ្នាងទារះ

ជា្ ួកង្ជាសម្ជរិកប្ួស្រង�ើងររិ្្ភក្រិង�ើង

អ្កងទើបស្រល់ឬរនរុស្សររិនដែលស្រល់ក្រី។

កាលង�ើងងបកាកង�ើងរាល់ប្ឹកចរូរង�ើងរាំង

ចរិ្្ងែើរ្រីងឆ្ើ�្ បងោ�ក្រីបសឡាញ់នរិងចរិ្្

សប្នុរសចំងពារះអ្រីក៏ងោ�ដែលង�ើងនឹងជួប។

បងប្អូនបបរុសបសរីក្រីបសឡាញ់ននប្រះចំងពារះ

ង�ើង្ ឺ�ួស្ រីការ�ល់ែឹងរបស់ង�ើងងៅ

ងទៀ្។ងោ�ស្រក្រីបសឡាញ់ងនរះបទង់បាន

បញ្អូនប្រះរាជបរុបរាបទង់ជាអង្គដែលបសឡាញ់

ង�ើងឲ្យបរូជាប្រះជន្មបទង់សបម្ប់ង�ើងងែើរ្រី

ង�ើងអាចម្នជរីវិ្អស់កល្។កាលង�ើង�ល់

្រីអំងោ�ែ៏គ្មានអ្រីងបបៀបផ្ឹរបានងនរះងោរះចរិ្្

ង�ើងនឹងង្ញងោ�ក្រីបសឡាញ់ចំងពារះប្រះវរបរិរា

ែ៏អស់កល្ង�ើងចំងពារះប្រះអង្គសង្គ្ររះនរិង

រនរុស្សងោកទាំងអស់។ខ្នុំសរូរអធរិស្ឋានអស់្ រី

ចរិ្្សរុំឲ្យងរឿងងនរះបានងកើ្ង�ើងក្នុងប្រះោរែ៏

្រិសរិែ្ឋននប្រះង�ស៊រូវប្រីស្អាដរ៉ន។

កំណត់ សមគាល់

1.ម្៉ាថា�22:36–39។
2.ម្៉ាករុស12:31។
3.�៉រូហានទរី14:21។
4.លរូកា23:34។
5.កវីនរិ្ន្ធដែលររិនស្រល់ងឈាមារះងៅក្នុងរីឆ្ែអរិលអ៊ីវា៉ន«The 

Quality of Kindness»Improvement Eraដខ
ឧសភាឆ្នាំ1960ទំ្័រ340។

6.The Teachings of Spencer W. Kimballបាននរិ្ន្ធ
ងោ�Edward L. Kimball(ឆ្នាំ1982)ទំ្័រ483។

7.សរូរងរើល«“Injured Boy Flown to Safety” Daily 
Sitka Sentinel (Alaska),នថងៃទរី22ដខ្រុោឆ្នាំ
1981។

8.ររ៉រូន�7:47។
9.�្គរែរុនប៊ី�រុរិង្្រី«Let Love Be the Lodestar of 

Your Life»Ensignដខឧសភាឆ្នាំ1989ទំ្័រ67។
10.សរូរងរើលងគ្លលទ្ធរិនរិងងសចក្រីសញ្ញា121:43។
11.«Maud Muller»ងៅក្នុងThe Complete Poetical 

Works of Whittier(ឆ្នាំ1878)ទំ្័រ206។
12.Dale Carnegie, in, for example, Larry 

Chang, Wisdom for the Soul (ឆ្នាំ2006)ទំ្័រ
54។

©2014ងោ�Intellectual Reserve, Inc.រកសាសរិទ្ធរិ
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ការបសសងៀៃទាំងឡាយេសរាប់ជំនាៃ់របេ់សយើង

ចាប់្ រីដខឧសភាឆ្នាំ2014រ�រូ្ែល់ដខ្រុោឆ្នាំ2014ងរងរៀនថានាក់

ប្្ជរិ្ភា្ររិល្រីសសាដែកនរិងថានាក់សម្្រសង្គ្ររះងៅសបាតា�៍ទរីបួន្ួរដ្

ងរៀបចំរក្ រីសរុន្រកថារួ�ឬងបចើនដែលម្នងៅក្នុងសន្រិសរីទទរូងៅដខងរស្

ឆ្នាំ2014។ងៅក្នុងដខ្រុោឆ្នាំ2014សរុន្រកថាទាំងឡា�អាចប្រូវបានងបជើសងរើសរក្ រី

សន្រិសរីទទរូងៅដខងរស្ឆ្នាំ2014ឬដខ្រុោឆ្នាំ2014ក៏បាន។បបធានងស្កនរិងបបធាន

រ�្ឌល្ួរដ្ងបជើសងរើសសរុន្រកថាោដែលប្រូវងបបើបបាស់ងៅក្នុងររូលោឋានរបស់ខ្លួនឬ្ួកង្អាច

ដចករំដលកទំនួលខរុសប្រូវោោងៅឲ្យប៊ីស្ស្នរិងបបធានស្ខា។

សរុន្រកថាទាំងងនរះម្នជាងបចើនភាស្ងៅង្�ទំ្័រconference.lds.org។
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បងប្អូនបបរុសបសរីជាទរីបសឡាញ់អ្នក

រាល់គ្នាមួយចំនួនប្រូវបានអញ្ជើញឲ្យ

មកកាន់ការបបជរុំញនះញោយពួកអ្នក

ផ្សព្វផសាយសាសនាននសាសនាចបកននបពះញយស៊រូវ

ប្រីស្ទននពួកបរិសរុទ្ធន្ងៃចរុងញបកាយ។អ្នកផ្សព្វផសាយ

សាសនាទាំងញនាះបបហែលជាបានអញ្ជើញអ្នក

ឲ្យញ្្វើការសញបមចចិ្្តញ្្វើញសចក្រីសញ្ញាជាមួយបពះ

តាមរយៈការទទួលបរុណ្យបជមរុជទឹករួចញែើយ។

អ្នកដនទញទៀ្ហដលកំពរុងសាដាប់ញោយសារអ្នក

បានទទួលយកការអញ្ជើញរបស់ឪពរុកម្ដាយភរិយា

ឬករូនៗហដលបានអញ្ជើញអ្នកញោយសង្ឹមថា

អ្នកនឹងញបជើសញរើសោក់ញសចក្រីសញ្ញាហដលអ្នកបាន

ចរុះជាមួយបពះរួចញែើយមកជាចំណុចសំខាន់ក្ននុង

ជរីវិ្អ្នកវិញ។អ្នករាល់គ្នាមួយចំនួនហដលកំពរុង

សាដាប់បានញ្្វើការសញបមចចិ្្តរួចញែើយញដើម្រីប្ឡប់

មកញដើរតាមបពះអង្គសញ្គ្រះញែើយទទួលអារម្មណ៍

ននក្រីអំណរននការសាវា្មន៍របស់បទង់ញៅន្ងៃញនះ។

មិនថាអ្នកជានរណាឬញៅកហនលែងណាញនាះញទ

សរុភមង្គលមនរុស្សជាញបចើន្ឺស្ិ្ញៅក្ននុងកណាតាប់

នដអ្នកញលើសពរីអ្វរីហដលអ្នកនឹកសាមានដល់នាញពល

ញនះ។ជាញរៀងរាល់ន្ងៃនិងរាល់ញម្ោងអ្នកអាច

ញបជើសញរើសញ្្វើឬរកសាញសចក្រីសញ្ញាជាមួយបពះ។

មិនថាអ្នកញៅកហនលែងណាញលើផលែអូវញៅកាន់មរ្ក

ននអំញណាយទានននជរីវិ្ដ៏អស់កល្ជានិច្ចញនាះញទ

អ្នកម្នឱកាសញដើម្រីបគ្ហាញផលែអូវដល់មនរុស្សជាញបចើន

ញៅកាន់សរុភមង្គលកាន់ហ្អសាចារ្យ។ញៅញពលអ្នក

ញបជើសញរើសថាប្រូវញ្្វើឬរកសាញសចក្រីសញ្ញាមួយ

ជាមួយបពះញនាះអ្នកញបជើសញរើសថាអ្នកនឹងបន្សល់

ទរុកនរូវញករដំហណលននញសចក្រីសង្ឹមមួយដល់អ្នក

ទាំងឡាយហដលអាចនឹងញ្្វើតាម្ ំររូអ្នក។

អ្នកនិងខ្នុំប្រូវបានបបទានពរនរូវការសនយា

ននញករដំហណលមួយដរូញច្នះ។ខ្នុំជំពាក់្ រុណបរុរស

ម្នាក់ហដលខ្នុំពរុំហដលជួបក្ននុងជរីវិ្ញនះនរូវសរុភមង្គល

ក្ននុងជរីវិ្យាោងញបចើនរបស់ខ្នុំ។គ្្់ជាញក្មងកំបពា

ម្នាក់ហដលប្រូវជាជរីតាទួ្ម្នាក់របស់ខ្នុំ។គ្្់បាន

បន្សល់ទរុកញករដំហណលននញសចក្រីសង្ឹមហដលពរុំ

អាចកា្់ន្លែបាន។ខ្នុំសរូមបបាប់អ្នកអំពរីហផ្នកខលែះៗ

ហដលគ្្់បានញ្្វើក្ននុងការបញងកើ្ញករដំហណលញនាះ

សបម្ប់ខ្នុំ។

ញ្មាះរបស់គ្្់្ ឺញែនរីកអាវរិង។គ្្់បាន

ញកើ្មកក្ននុងប្ួសារស្នុកស្ម។ឪពរុកគ្្់ញ្មាះ

ញអឌវួដម្នដរីយាោង្ ំមួយកហនលែងញៅខរូប៊ឺកហដល

ឥឡអូវញនះជាបបញទសអាលលែឺម៉ង់។ម្ដាយគ្្់ញ្មាះ

វីសញខានញ្សខាឡនុ្វ៉រុនបលែមប៊ឺក។ឪពរុកគ្្់ជា

ឆ្មាំដរីឲ្យញស្ចបពរុសញសៀ។

ញែនរីក្ឺជាករូនបបរុសច្ងរបស់ខាឡនុ្

និងញអឌវួដ។ខាឡនុ្បានសាលាប់ញៅអាយរុ31

ឆ្នាំបនាទាប់ពរីកំញណើ្ករូនទរីបរីរបស់គ្្់។មិនយរូរ

ប៉រុនាមានញអឌវួដក៏បានសាលាប់ហដរញោយបា្់បង់បទព្យ

សម្្្តិនិងអចលនបទព្យរបស់គ្្់ទាំងអស់ញពល

វិនិញយា្បានបរាជ័យ។គ្្់ម្នអាយរុហ្40ឆ្នាំ

ប៉រុញណាណះ។គ្្់បានបន្សល់ទរុកករូនកំបពាបរីនាក់។

ញែនរីកជាជរីតាទួ្របស់ខ្នុំហដលបានបា្់បង់

ទាំងឪពរុកនិងម្ដាយគ្្់និងញករដំហណលខាង

ញោកិយដ៏ញបចើនញនាះ។គ្្់គ្មានអ្វរីញសាះក្ននុងខលែលួន។

គ្្់បានក្់បតាក្ននុងទិនានានរុប្វ្្តិគ្្់ថាគ្្់បាន

ដឹងថាក្រីសង្ឹមដ៏្ ំបំផរុ្របស់គ្្់្ឺស្ិ្ញៅញលើ

ការញ្្វើដំញណើរញៅអាញមរិក។ញទាះជាគ្្់ពរុំម្ន

ប្ួសារឬមិ្្តភក្ិញៅទរីញនាះក្រីគ្្់ទទួលអារម្មណ៍

នរូវក្រីសង្ឹមមួយអំពរីការញ្្វើដំញណើរញៅអាញមរិក។

ដំបរូងញឡើយគ្្់បានញៅកាន់ទរីបករុងនរូវញយាោក។

ញបកាយមកគ្្់បានផ្លាស់ទរីលំញៅញៅញសនលរូវីស

មិសសួរី។

ញៅញសនលរូវីសគ្្់ម្នអ្នករួមការគ្រម្នាក់

ជាពួកបរិសរុទ្ធន្ងៃចរុងញបកាយ។គ្្់បានទទួលករូន

ញសៀវញៅមួយកបាលពរីសែការីញនាះហដលសរញសរ

ញោយហអលញឌើរបាោលរីភរីបបា្្ត។គ្្់បាន

អានញែើយសិកសាប្ប់ពាក្យសម្រីហដលគ្្់អាច

ទទួលបានអំពរីពួកបរិសរុទ្ធន្ងៃចរុងញបកាយ។គ្្់

បានអ្ិសាឋានញដើម្រីដឹងថាញបើពិ្ជាម្នពួកញទវតា

ហដលបានញលចមកកាន់មនរុស្សហមនឬញទថាញ្ើម្ន

ពយាការីញៅរស់ហមនឬញទញែើយថាញ្ើគ្្់បានរក

ញ�ើញសាសនាពិ្និងការញបើកសហម្ងហមនឬញទ។

បនាទាប់ពរីបានសិកសានិងអ្ិសាឋានញោយយក

ចិ្្តទរុកោក់រយៈញពលពរីរហខមកញែនរីកបាន

សរុបិនញ�ើញថាគ្្់ប្រូវបបាប់ឲ្យទទួលបរុណ្យ

បជមរុជទឹក។ខ្នុំចាំយាោងចបាស់អំពរីបរុរសម្នាក់ញ្មាះ

ហអលញឌើរវីោលាមញបបានហដលម្នបព្វជិ្ភាពគ្្់

ជាអ្នកញ្្វើពិ្រីបរិសរុទ្ធ។ញែនរីកបានទទួលបរុណ្យ

បជមរុជទឹកក្ននុងអាងទឹកញភលែៀងមួយញៅន្ងៃទរី11ហខ

មិនាឆ្នាំ1855ញវោញម្ោង7:30នាទរីបពឹក។

ខ្នុំញជឿថាញែនរីកអាវរិងបានដឹងនាញពលញនាះ

នរូវអ្វរីហដលខ្នុំកំពរុងបញបងៀនដល់អ្នកញៅន្ងៃញនះថា

កេរដំណែលនៃកេចេ្ដីេង្ឃឹម
ដ៏ពុំអាចកាត់ន្លៃបាៃ

ដោយ ប្រធាន ហិនរី ្រ៊ី អាវរិង
ទដីបបឃឹេសាទដីមួយេ្នុងគែៈបបធាៃទដីមួយ

សារលិខិតបង្រៀនសួរសុខទុក្ខខខឧសភាឆ្នាំ2014
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ជាការពិ្។គ្្់បានដឹងថាសរុភមង្គលននជរីវិ្

ដ៏អស់កល្ជានិច្ចញកើ្ម្នតាមរយៈចំណង

ប្ួសារហដលបន្ម្នជាញរៀងរែរូ្។សរូម្រីហ្ញពល

គ្្់បានរកញ�ើញហផនការននសរុភមង្គលរបស់

បពះអម្ចាស់ភាលាមៗញនាះក្រីគ្្់បានដឹងថាក្រីសង្ឹម

របស់គ្្់ញដើម្រីម្នក្រីអំណរដ៏អស់កល្ជានិច្ច

្ឺអាបស័យញលើញសរីភាពននការសញបមចចិ្្តរបស់

មនរុស្សជំនានញបកាយញដើម្រីញដើរតាម្ ំររូរបស់គ្្់។

ក្រីសង្ឹមននសរុភមង្គលដ៏អស់កល្របស់គ្្់ពឹង

ហផ្កញៅញលើករូនញៅហដលពរុំទាន់ញកើ្មក។

ជាចំហណកមួយននញករដំហណលននក្រីសង្ឹមរបស់

ប្ួសារញយើងញនាះគ្្់បានបន្សល់ទរុកទិនានានរុប្វ្្តិ

មួយដល់ករូនញៅរបស់គ្្់។

ញៅក្ននុងកំណ្់បតាញនាះខ្នុំអាចដឹងពរីក្រីបសឡាញ់

របស់គ្្់ចំញពាះញយើងរាល់គ្នាហដលនឹងញដើរតាម

គ្្់។ញៅក្ននុងពាក្យសម្រីគ្្់ខ្នុំដឹងពរីក្រីសង្ឹម

របស់គ្្់ថាករូនញៅគ្្់អាចនឹងញបជើសញរើសញដើរ

តាមគ្្់ញៅញលើផលែអូវប្ឡប់ញៅកាន់ដំណាក់សួគ្៌ា

របស់ញយើង។គ្្់បានដឹងថាវានឹងពរុំហមនជាការ

ញបជើសញរើស្ ំមួយញដើម្រីញ្្វើដរូញចានាះបានញទប៉រុហន្តជា

ការញបជើសញរើស្ រូចៗជាញបចើន។ខ្នុំដកបសង់ពរីបបវ្្តិ

គ្្់ថា៖

«ចាប់តាំងពរីញពលហដលខ្នុំបានសាដាប់ឮហអលញឌើរ

អាន់បឌរុសនិយាយជាញលើកដំបរូង...ខ្នុំហ្ងហ្

ចរូលរួមការបបជរុំរបស់ពួកបរិសរុទ្ធន្ងៃចរុងញបកាយ

ញែើយកបមថាមិនបានចរូលរួមណាស់ញបពាះវាជា

កា្ព្វកិច្ចរបស់ខ្នុំ។

«ខ្នុំសរញសរញរឿងញនះក្ននុងកំណ្់ញែ្រុខ្នុំញដើម្រី

ឲ្យករូនៗខ្នុំញ្្វើតាម្ ំររូខ្នុំញែើយពរុំញ្្វសបបហែសនឹង

កា្ព្វកិច្ចដ៏សំខាន់ញនះក្ននុងការចរូលរួមជាមួយពួក

បរិសរុទ្ធញឡើយ»។ 1

ញែនរីកបានដឹងថាញៅក្ននុងការបបជរុំសាបកាម៉ង់

ញយើងអាចរំឭកការសនយាញយើងញឡើងវិញញដើម្រីចងចាំ

បពះអង្គសញ្គ្រះជានិច្ចញែើយម្នបពះវិញ្ញាណរបស់

បទង់្ង់ញៅជាមួយញយើង។

្ឺបពះវិញ្ញាណញនាះញែើយហដលបានគ្ំបទ

គ្្់ញៅក្ននុងញបសកកម្មហដលគ្្់ប្រូវបានញៅឲ្យ

ញ្្វើបគ្ន់ហ្រយៈញពលពរីរបរីហខបនាទាប់ពរីគ្្់ទទួល

ញសចក្រីសញ្ញាននពិ រ្ីបរុណ្យបជមរុជទឹកញនាះ។គ្្់

បានបន្សល់ទរុកញករដំហណលរបស់គ្្់នរូវ្ ំររូរបស់

គ្្់ននការបន្ញសាមាះប្ង់ចំញពាះញបសកកម្មរបស់

គ្្់រយៈញពលបបាំមួយឆ្នាំហដលកាលពរីជំនាន់

ញនាះញៅថាបពំបបទល់ឥណាឌា។ញដើម្រីទទួលការ

ញោះហលងពរីញបសកកម្មរបស់គ្្់គ្្់បានញដើរ

ពរីអរូកាលាែរូម្ោញៅទរីបករុងសល្៍ញលកហដលម្ន

ចម្ងាយបបហែលជា1,770្.ម.។

មិនយរូរប៉រុនាមានគ្្់ប្រូវបានញៅញោយពយាការីនន

បពះឲ្យផ្លាស់មកកាន់រដ្ឋយរូថាែ៍ភា្ខាង្ ្អូង។

ញៅទរីញនាះគ្្់បានញ្លែើយនឹងការញៅមួយញទៀ្ឲ្យ

បញបមើញបសកកម្មជាភាសាកំញណើ្គ្្់្ឺភាសា

អាលលែឺម៉ង់។បនាទាប់មកគ្្់ទទួលការអញ្ជើញពរី

សាវកម្នាក់ននបពះអម្ចាស់បពះញយស៊រូវប្រីស្ទឲ្យជួយ

សាថាបនាអណានិ្មពួកបរិសរុទ្ធន្ងៃចរុងញបកាយញៅ

ក្ននុងបបញទសមរុិកស៊ីករូភា្ខាងញជើង។ញៅទរីញនាះ

គ្្់ប្រូវបានញៅឲ្យបញបមើញៅទរីបករុងមរុិកស៊ីករូជាអ្នក

ផ្សព្វផសាយសាសនាញពញញម្ោងម្ងញទៀ្។គ្្់

បានបំញពញការញៅទាំងញនាះ។គ្្់ប្រូវបានប្្ចនុះ

ញៅកហនលែងប្្ចនុះសព្ រូចមួយក្ននុងករូឡអូញនៀជួញរ៉ែ្ស

ទរីបករុងឈរីែួអាែួអាបបញទសមរុិកស៊ីករូ។

ខ្នុំញរៀបរាប់ញរឿងញនះពរុំហមនបបកាសពរីភាពអសាចារ្យ

របស់គ្្់ឬពរីអ្វរីហដលគ្្់បានញ្្វើឬករូនញៅ

គ្្់បានញ្្វើញនាះញទ។ខ្នុំញរៀបរាប់កតាដាទាំងញនាះ

ញដើម្រីញកា្សរញសើរគ្្់ចំញពាះ្ ំររូននញសចក្រីជំញនឿ

និងក្រីសង្ឹមហដលម្នក្ននុងដួងចិ្្តគ្្់។

គ្្់បានទទួលយកការញៅទាំងញនាះញោយ

សារជំញនឿគ្្់ថាបពះប្រីស្ទហដលបានម្នបពះជន្ម

រស់ញឡើងវិញនិងបពះវរបិតាសួ្៌ញយើងបាន

ញលចមកឯយ៉រូហសបស្ម៊ី្ញៅក្ននុងនបពមួយញៅរដ្ឋ

នរូវញយាោក។គ្្់បានទទួលយកញោយសារគ្្់

ម្នជំញនឿថាករូនញសាបព្វជិ្ភាពក្ននុងសាសនាចបក

របស់បពះអម្ចាស់បានសាដារញឡើងវិញជាមួយនឹង

អំណាចញដើម្រីផសារភាជាប់បករុមប្ួសារជាញរៀងរែរូ្

ញបើពួកញ្បគ្ន់ហ្ម្នជំញនឿប្ប់បគ្ន់ញដើម្រីរកសា

ញសចក្រីសញ្ញាពួកញ្ញនាះ។

ដរូចជាញែនរីកអាវរិងជរីតាទួ្ខ្នុំអ្នកក៏អាចញ្្វើ

ជាមនរុស្សដំបរូងក្ននុងប្ួសារអ្នកញដើម្រីដឹកនាំផលែអូវញៅ

កាន់ជរីវិ្ដ៏អស់កល្តាមផលែអូវននញសចក្រីសញ្ញាដ៏

ពិសិដ្ឋហដលបានញ្្វើនិងរកសាញោយភាពឧសសាែ៍

ពយាយាមនិងញសចក្រីជំញនឿ។ញសចក្រីសញ្ញា

នរីមួយៗនាំមកជាមួយនរូវកា្ព្វកិច្ចនិងការសនយា

របស់វា។សបម្ប់ញយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដរូចជា

ចំញពាះញែនរីកហដរកា្ព្វកិច្ចទាំងញនាះញពលខលែះវា

សាម្្ញប៉រុហន្តជាញឹកញាប់វាលំបាក។ប៉រុហន្តសរូម

ចាំថាកា្ព្វកិច្ចទាំងឡាយញពលខលែះប្រូវហ្ពិបាក

ញោយសារញគ្លបំណងវា្ឺញដើម្រីនាំញយើងញៅ

តាមផលែអូវញៅរស់ញៅជាញរៀងរែរូ្ជាប្ួសារជាមួយ

បពះវរបិតាសួ្៌និងបពះរាជបរុបតាសំណប់បទង់្ឺ

បពះញយស៊រូវប្រីស្ទ។

អ្នកញៅចាំពាក្យសម្រីមកពរី្ ម្រីរអ័បបាហាំញទថា៖

«ញែើយក៏ម្នម្នាក់ឈរក្ននុងចំញណាមពួកញ្

ហដលញមើលញៅដរូចជាបពះញែើយបទង់បានម្នបពះ

បន្ទអូលញៅកាន់អស់អ្នកហដលញៅជាមួយបទង់ថា៖

ញយើងនឹងចរុះញៅដ្ិ្ម្នកហនលែងទំញនរញៅទរីញនាះ

ញែើយញយើងនឹងយកវ្្នុទាំងឡាយញនះញៅញែើយ

ញយើងនឹងញ្្វើហផនដរីញដើម្រីឲ្យពួកញ្ទាំងញនះអាចរស់

ញៅញលើ

«ញយើងនឹងសាកល្ងពួកញ្ញមើលញបើសិន

ជាពួកញ្នឹងបបបពឹ្្តនរូវអ្វរីៗប្ប់យាោងហដល

បពះអម្ចាស់ដ៏ជាបពះរបស់ពួកញ្នឹងបញ្ជាដល់

ពួកញ្

«ញែើយអស់អ្នកណាហដលរកសាសណាឋានទរីមួយ

របស់ខលែលួនញនាះនឹងប្រូវបានបហន្មញឡើងញែើយអស់

អ្នកណាហដលមិនរកសាសណាឋានទរីមួយរបស់ខលែលួនញទ

ញនាះនឹងពរុំបានសិរីល្ញៅក្ននុងន្រជាមួយគ្នានឹងអស់

អ្នកណាហដលរកសាសណាឋានទរីមួយរបស់ញ្ញនាះ

ញឡើយញែើយអស់អ្នកណាហដលរកសាសណាឋានទរីពរីរ

របស់ខលែលួនញនាះនឹងបានសិរីល្បហន្មញៅញលើកបាល

ញ្ជាញរៀងដរាបរែរូ្្ ញៅ»។ 2

ការរកសាសណាឋានទរីពរីររបស់ញយើងអាបស័យញៅ

ញលើការចរុះញសចក្រីសញ្ញារបស់ញយើងជាមួយ

បពះនិងការញ្្វើកា្ព្វកិច្ចហដល្ បមរូវពរីញយើង

ញោយញសាមាះប្ង់។វាប្រូវការញសចក្រីជំញនឿញៅញលើ

បពះញយស៊រូវប្រីស្ទជាបពះអង្គសញ្គ្រះរបស់ញយើង

ញដើម្រីរកសាញសចក្រីសញ្ញាពិសិដ្ឋអស់មួយជរីវិ្។

ញោយសារអ័ោមនិងញអវា៉បានធ្លាក់ចរុះញនាះ

ញយើងម្នការល្លួងការសាកល្ងនិងញសចក្រី

សាលាប់ហដលជាញករដំហណលជាសាកលរបស់

ញយើង។ញទាះជាយាោងណាបពះវរបិតាសួ្៌ជា

ទរីបសឡាញ់របស់ញយើងបបទានដល់ញយើងនរូវ

អំញណាយននបពះរាជបរុបតាសំណប់របស់បទង់

បពះញយស៊រូវប្រីស្ទជាបពះអង្គសញ្គ្រះរបស់ញយើង។

អំញណាយដ៏អសាចារ្យញនាះនិងពរជ័យននដគ្វាយ្ួន

របស់បពះញយស៊រូវប្រីស្ទនាំមកនរូវញករដំហណលជា

សាកលមួយ្ ឺ៖ការសនយាននការរស់ញឡើងវិញនិង

លទ្ធភាពននជរីវិ្ដ៏អស់កល្ជានិច្ចដល់មនរុស្ស

ទាំងអស់ហដលបានញកើ្មក។

ពរជ័យដ៏មែិម្បំផរុ្ននពរជ័យទាំងអស់របស់

បពះ្ឺជរីវិ្ដ៏អស់កល្ជានិច្ចនឹងញកើ្ម្នចំញពាះ

ញយើងហ្ញៅញពលញយើងចរុះញសចក្រីសញ្ញាហដលម្ន

ក្ននុងសាសនាចបកពិ្ននបពះញយស៊រូវប្រីស្ទតាមរយៈ

ពួកអ្នកបញបមើហដលម្នសិទ្ធិអំណាចរបស់បទង់

ប៉រុញណាណះ។ញោយសារការធ្លាក់ញនាះញយើងទាំងអស់
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គ្នាប្រូវការនរូវអានរុភាពននការសម្អា្ននពិ្រី

បរុណ្យបជមរុជទឹកនិងការោក់នដញលើញដើម្រីទទួល

អំញណាយទានននបពះវិញ្ញាណបរិសរុទ្ធ។ពិ្រីបរិសរុទ្ធ

ទាំងញនះប រ្ូវហ្ញ្្វើញឡើងញោយអ្នកទាំងឡាយហដល

ម្នសិទ្ធិអំណាចបព្វជិ្ភាពប្ឹមប្រូវ។បនាទាប់

មកញោយជំនួយពរីពនលែឺននបពះប្រីស្ទនិងបពះវិញ្ញាណ

បរិសរុទ្ធញនាះញយើងអាចរកសារាល់ញសចក្រីសញ្ញា

ហដលញយើងបានចរុះជាមួយបពះជាពិញសសញសចក្រី

សញ្ញាហដលបានញ្្វើក្ននុងបពះវិហារបរិសរុទ្ធបទង់។

ម្នហ្តាមវិ្រីញនាះនិងជំនួយញនាះប៉រុញណាណះហដល

មនរុស្សប្ប់គ្នាអាចបបកាសញករដំហណលញពញសិទ្ធិ

របស់ពួកញ្ក្ននុងនាមជាករូនបពះក្ននុងប្ួសារដ៏និរន្ន៍

មួយ។

ចំញពាះអ្នកហដលកំពរុងសាដាប់ខ្នុំហដលញស្ទើរហ្

បា្់បង់ក្រីសង្ឹមអស់រលរីង។

អ្នកបានញ�ើញឪពរុកម្ដាយញសាមាះប្ង់ញសាកញៅ

ចំញពាះករូនៗហដលបានបដិញស្ឬហដលបានញបជើស

ញរើសបំពានញសចក្រីសញ្ញាហដលពួកញ្បានចរុះជាមួយ

បពះ។ប៉រុហន្តឪពរុកម្ដាយទាំងញនាះអាចទទួលបាន

ការលួងញោមនិងក្រីសង្ឹមមកពរីបទពិញសា្ន៍

ឪពរុកម្ដាយញផ្សងញទៀ្។

ករូនរបស់អាលម្ោនិងករូនបបរុសរបស់ញស្ច

ម៉រូសាយបានឈប់បះញបារជំទាស់ដ៏ខាលាំងនឹង

ញសចក្រីសញ្ញានិងបទប្្ញ្្តិរបស់បពះ។អាលម្ោ

្រូចបានញ�ើញករូនបបរុសរបស់គ្្់្ ឺករូរីអាន់្រុន

គ្កញចញពរីអំញពើបាបដ៏កខ្វក់ញៅរកការបញបមើដ៏

ញសាមាះប្ង់។បពះ្ម្រីរមរមនក៏បានក្់បតានរូវ

អព្អូ្ញែ្រុរបស់សាសន៍ញលមិនញបាះញចាលទំញនៀម

ទំោប់ននការស្ប់ញសចក្រីសរុចរិ្គ្កញៅចរុះ

ញសចក្រីសញ្ញាស៊រូសាលាប់ញដើម្រីការពារសន្ិភាពវិញ។

ម្នញទវតាមួយអង្គប្រូវបានប្ជអូនឲ្យញៅជួប

អាលម្ោ្ រូចនិងករូនបបរុសរបស់ម៉រូសាយ។ញទវតា

បានយាងមកញោយសារហ្ញសចក្រីជំញនឿនិងការ

អ្ិសាឋានរបស់ឪពរុកម្ដាយពួកញ្និងរាបស្តរបស់

បពះ។មកពរី្ ំររូននអំណាចននដគ្វាយ្ួនទាំងញនាះ

ហដលញ្្វើការញៅក្ននុងដួងចិ្្តមនរុស្សញនាះអ្នកអាច

ទទួលបានភាពកាលាហាននិងការលួងញោមចិ្្ត។

បពះអម្ចាស់បានបបទានដល់ញយើងនរូវរាល់បបភព

ននញសចក្រីសង្ឹមញៅញពលញយើងពរុះពារជួយដល់

អ្នកទាំងឡាយហដលញយើងបសឡាញ់ឲ្យទទួលញករ

ដំហណលដ៏អស់កល្ជានិច្ចរបស់ពួកញ្។បទង់

បានសនយាជាញបចើននឹងញយើងញៅញពលញយើងបន្

ពយាយាមបបមរូលមនរុស្សឲ្យមករកបទង់ញទាះជា

ញពលពួកញ្បដិញស្នឹងការអញ្ជើញរបស់បទង់ឲ្យ

ញ្្វើដរូញចានាះក្រី។ការបដិញស្របស់ពួកញ្ញ្្វើឲ្យបទង់

បពួយបពះទ័យប៉រុហន្តបទង់ពរុំឈប់ញឡើយញែើយញយើង

ក៏មិន្ួរឈប់ហដរ។បទង់បានញ្្វើជា្ ំររូដ៏ឥ្ញខាចាះ

សបម្ប់ញយើងញោយក្រីបសឡាញ់ដ៏ខាជាប់ខជលួនបទង់

ថា៖«ញែើយជា្ ្មរីញទៀ្ជាញឹកញាប់យាោងណាញៅ

ហដលញយើងបានបបមរូលអ្នករាល់គ្នាដរូចជាញមម្ន់

បបមរូលករូនរបស់វាញៅញបកាមសាលាបវាហមនញែើយ

ឱអ្នករាល់គ្នាហដលជាបបជាជនននវង្សអ៊ីបសាហអល

ហដលបានដួលចរុះញអើយហមនញែើយឱអ្នករាល់គ្នា

ហដលជាបបជាជនននវង្សអ៊ីបសាហអលញអើយអ្នករាល់

គ្នាហដលអាបស័យញៅឯបករុងញយររូសាឡិម្ឺអ្នករាល់

គ្នាញនះហដលបានដួលចរុះហមនញែើយជាញឹកញាប់

យាោងណាញៅហដលញយើងបានបបមរូលអ្នករាល់គ្នា

ដរូចជាញមម្ន់បបមរូលករូនរបស់វាហ្អ្នករាល់គ្នាមិន
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ញយើងអាចពឹងហផ្កញលើបំណងបបាថានាដ៏ខាជាប់ខជលួន

របស់បពះអង្គសញ្គ្រះញដើម្រីនាំករូនវិញ្ញាណរបស់

បពះវរបិតាសួ្៌ទាំងអស់ប្ឡប់ញៅផ្ទះរបស់ញ្វិញ

ជាមួយបទង់។ឪពរុកម្ដាយជរីដរូនជរីតានិងជរីដរូន

ជរីតាទួ្ញសាមាះប្ង់ប្ប់ររូបក៏ម្នក្តរីបបាថានាដរូញចានាះ

ហដរ។បពះវរបិតាសួ្៌និងបពះអង្គសញ្គ្រះ្ឺជា

្ំររូដ៏ឥ្ញខាចាះរបស់ញយើងអំពរីអ្វរីហដលញយើងអាចនឹង

ប្រូវហ្ញ្្វើ។បទង់ពរុំហដលបង្ំឲ្យញ្្វើញសចក្រីសរុចរិ្

ញឡើយញោយសារញសចក្រីសរុចរិ្ប្រូវហ្ម្នការ

ញបជើសញរើស។បទង់ញ្្វើឲ្យញយើងយល់ពរីញសចក្រីសរុចរិ្

ញែើយបទង់បានឲ្យញយើងញ�ើញថាផលហផលែរបស់វា

ម្នរសជា្ិឆ្ងាញ់។

មនរុស្សប្ប់ររូបហដលញកើ្ក្ននុងញោកិយញនះ

ទទួលបានពនលែឺននបពះប្រីស្ទហដលជួយញយើងញមើល

ញ�ើញនិងដឹងនរូវអ្វរីប្រូវនិងអ្វរីខរុស។បពះបាន

ប្ជអូនអ្នកបញបមើក្ននុងជរីវិ្រហមងសាលាប់ញនះមកហដល

អាចជួយញយើងឲ្យសារល់នរូវអ្វរីហដលបទង់នឹងឲ្យញយើង

ញ្្វើនិងអ្វរីហដលបទង់ហាមតាមរយៈបពះវិញ្ញាណ

បរិសរុទ្ធ។បពះបានញ្្វើឲ្យវាទាក់ទាញញដើម្រី

ញបជើសញរើសប្រូវញោយការទរុកឲ្យញយើងដឹងពរីឥទ្ធិពល

ននការញបជើសញរើសរបស់ញយើង។ញបើញយើងញបជើសញរើស

ប្រូវញនាះញយើងនឹងរកបានសរុភមង្គល—ញៅ

ទរីបំផរុ្។ញបើញយើងញបជើសញរើសញសចក្រីអាបកក់ញនាះ

នឹងម្នភាពញសាកញៅនិងការសាដាយញបកាយ—

ញៅទរីបំផរុ្។ឥទ្ធិពលទាំងញនាះម្នពិ្ហមន។

ហ្ជាញឹកញាប់វាប្រូវបានពនយាញពលសបម្ប់

ញគ្លបំណងមួយ។ញបើពរជ័យញកើ្ម្នភាលាមៗ

ញនាះការញបជើសញរើសប្រូវនឹងពរុំសាថាបនាញសចក្រីជំញនឿ

ញទ។ញោយសារញពលខលែះភាពញសាកញៅប្រូវ

បានពនយាញពលយាោងយរូរផងហដរវា្ បមរូវឲ្យម្ន

ញសចក្រីជំញនឿញដើម្រីដឹង្ បមរូវការននការហស្វងរកការ

អភ័យញទាសចំញពាះអំញពើបាបពរីមរុនជាជាងបនាទាប់

ពរីញយើងដឹងពរីឥទ្ធិពលននអំញពើបាបបបកបញោយការ

ញសាកញៅនិងឈឺចាប់ញនាះ។

ឪពរុកលរីនែបានម្នទរុក្បពួយចំញពាះការ

ញបជើសញរើសហដលករូនបបរុសគ្្់មួយចំនួននិង

ប្ួសារពួកញ្បានញ្្វើ។គ្្់ជាបរុរសដ៏ល្និង

អសាចារ្យម្នាក់—ជាពយាការីម្នាក់របស់បពះ។ជា

ញឹកញាប់គ្្់ហ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីបពះអង្គសញ្គ្រះ

្ឺបពះញយស៊រូវប្រីស្ទចំញពាះពួកញ្។គ្្់្ ឺជា្ ំររូនន

ការញគ្រពបប្ិប្្តិនិងការបញបមើញពលបពះអម្ចាស់

ញៅគ្្់ឲ្យចាកញចាលបទព្យខាងញោកិយរបស់

គ្្់ទាំងអស់ញដើម្រីជួយប្ួសារគ្្់ពរីញបគ្ះថានាក់។

ញៅចរុងប្្ចប់ននជរីវិ្គ្្់គ្្់ញៅហ្ហ្លែងទរីបនាទាល់

ដល់ករូនៗរបស់គ្្់។ដរូចជាបពះអង្គសញ្គ្រះ—

ញទាះជាអំណាចរបស់គ្្់អាចញមើលញ�ើញពរីដួងចិ្្ត

របស់ញ្ញែើយញមើលញ�ើញអនា្្របស់ញ្ទាំង

ញសាកញៅនិងអសាចារ្យក្រី—លរីនែបន្ោ្សន្ធឹង

នដរបស់គ្្់ញដើម្រីនាំប្ួសារគ្្់ញៅរកញសចក្រី

សញ្គ្រះ។

សព្វន្ងៃញនះករូនញៅរបស់ឪពរុកលរីនែរាប់ោន

នាក់កំពរុងរកញែ្រុផលននក្រីសង្ឹមរបស់គ្្់

សបម្ប់ពួកញ្។

ញ្ើអ្នកនិងខ្នុំអាចញ្្វើអ្វរីខលែះញដើម្រីញរៀនពរី្ ំររូរបស់

លរីនែ?ញយើងអាចញរៀនពរី្ ំររូរបស់គ្្់តាមរយៈ

ការសិកសា្ ម្រីរញោយការអ្ិសាឋាននិងញោយការ

សញងក្។

ខ្នុំឲ្យញយាបល់ថាអ្នក្ ិ្ទាំងរយៈញពលខលែរីនិង

រយៈញពលហវងញពលអ្នកពយាយាមផ្ល់ញករដំហណល

ននក្រីសង្ឹមដល់ប្ួសាររបស់អ្នក។ក្ននុងរយៈញពល

ខលែរីញនាះនឹងម្នបញ្ហាជាញបចើនញែើយសាតាំង

នឹងល្លួងញយើង។ញែើយម្នញរឿងជាញបចើនប្រូវ

រង់ចាំញោយអ្់្្ម្់ញោយជំញនឿញោយដឹងថា

បពះអម្ចាស់ញ្្វើកិច្ចការតាមញពលញវោនិងរញបៀប

ផ្ទាល់របស់បទង់។

ម្នញរឿងជាញបចើនហដលអ្នកអាចញ្្វើឲ្យឆ្ប់ញពល

មនរុស្សហដលអ្នកបសឡាញ់ញៅញក្មង។ចរូរចងចាំ

ថាការអ្ិសាឋានជាប្ួសារជាបបចាំការសិកសា្ ម្រីរ

ជាប្ួសារនិងការហចកចាយទរីបនាទាល់របស់ញយើង

ក្ននុងការបបជរុំសាបកាម៉ង់ម្នឥទ្ធិពលនិងគ្យ

បសួលញ្្វើជាងញពលករូនៗញៅ្ រូច។ករូន្ រូចៗជា

ញឹកញាប់ឆ្ប់ដឹងបពះវិញ្ញាណជាងការសាមានរបស់

ញយើង។
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ញពលពួកញ្្ ំញឡើងពួកញ្នឹងចាំទំនរុក្ ញមកើង

ហដលពួកញ្ញបចៀងជាមួយអ្នក។ពួកញ្នឹងចាំ

ពាក្យននបទ្ ម្រីរនិងទរីបនាទាល់ញបចើនជាងនឹកចាំពរី

្្ន្តរី។បពះវិញ្ញាណបរិសរុទ្ធអាចនាំញរឿងប្ប់យាោង

ញៅក្ននុងការចងចាំរបស់ពួកញ្ប៉រុហន្តពាក្យននបទ្ម្រីរ

និងទំនរុក្ ញមកើងនឹងស្ិ្ញៅយរូរអហង្វងបំផរុ្។

ការចងចាំទាំងញនាះនឹងម្នឥទ្ធិពលញលើពួកញ្

ញពលពួកញ្វញង្វងមួយបគ្បបហែលជារាប់ឆ្នាំញចញ

ពរីផលែអូវញៅផ្ទះញៅកាន់ជរីវិ្ដ៏អស់កល្ជានិច្ចញនាះ។

ញយើងនឹងចាំបាច់្ ិ្រយៈញពលហវងញពលមនរុស្ស

ហដលញយើងបសឡាញ់ទទួលឥទ្ធិពលននញោកិយ

និងពពកននភាពសង្ស័យប្បដណដាប់ញលើជំញនឿ

ពួកញ្។អ្នកម្នញសចក្រីសង្ឹមញសចក្រីជំញនឿនិង

ញសចក្រីសប្នុរសញដើម្រីដឹកនាំញយើងនិងពបងឹងដល់

ពួកញ្។

ខ្នុំបានញ�ើញថាក្ននុងនាមជាទរីបបឹកសាម្នាក់របស់

ពយាការីញៅរស់របស់បពះទាំងពរីរនាក់។ពួកញោក

ម្នាក់ៗម្នលក្ណៈពិញសសញរៀងៗខលែលួន។ប៉រុហន្ត

ពួកញោកហាក់ដរូចជាហចកចាយភាពសរុទិដ្ឋិនិយម

ដ៏ខាជាប់ខជលួនមួយ។ញពលនរណាម្នាក់ញលើកញឡើង

អំពរីបញ្ហាអ្វរីមួយញៅក្ននុងសាសនាចបកចញមលែើយជា

ញឹកញាប់បំផរុ្របស់ពួកញោក្ ឺថា«អរូ៎!វានឹង

អាចញោះបសាយបាន»។ជាទរូញៅពួកញោកដឹង

ញបចើនអំពរីបញ្ហាទាំងញនាះជាងអ្នកហដលបានញលើក

បញ្ហាញនាះញឡើង។

ពួកញោកក៏សារល់ម្គ្៌ារបស់បពះអម្ចាស់

ផងហដរញែើយដរូញច្នះពួកញោកហ្ងហ្សង្ឹម

អំពរីន្របទង់។ពួកញោកដឹងថាបទង់ដឹកនាំ

សាសនាចបក។បទង់ម្នប្ប់បពះញចសាដាញែើយ

បទង់ញមើលហ្។ញបើអ្នកទរុកឲ្យបទង់ញ្្វើជាអ្នកដឹកនាំ

ប្ួសារអ្នកញនាះញរឿងប្ប់យាោងនឹងញោះបសាយ

បាន។

ករូនញៅរបស់ញែនរីកអាវរិងមួយចំនួនហាក់

ដរូចជាវញង្វងផលែអូវ។ប៉រុហន្តញៅលួ្ញៅោរបស់គ្្់

ជាញបចើននាក់បានញៅបពះវិហារបរិសរុទ្ធរបស់បពះញៅ

ញម្ោង6:00បពឹកញដើម្រីញ្្វើពិ្រីបរិសរុទ្ធសបម្ប់ជរីដរូន

ជរីតាហដលពួកញ្ពរុំធ្លាប់ជួបមរុខ។ពួកញ្បានញៅ

ញោយសារហ្ញករដំហណលននញសចក្រីសង្ឹមហដល

គ្្់បន្សល់ទរុកឲ្យ។គ្្់បន្សល់ទរុកញករដំហណល

ហដលករូនញៅរបស់គ្្់ជាញបចើនបានបបកាស។

បនាទាប់ពរីអ្វរីៗទាំងអស់ហដលញយើងអាចញ្្វើញោយ

ញសចក្រីជំញនឿញនាះបពះអម្ចាស់នឹងញ្្វើឲ្យញសចក្រី

សង្ឹមរបស់ញយើងកាន់ហ្ម្នពរជ័យដ៏មែិម្

សបម្ប់បករុមប្ួសារញយើងជាងហដលញយើងអាច

នឹកសាមានដល់។បទង់ចង់បបទានអ្វរីដ៏ល្បំផរុ្ដល់

ពួកញ្និងញយើងក្ននុងនាមជាបរុប្របស់បទង់។

ញយើងទាំងអស់គ្នាជាករូនញៅរបស់បពះដ៏ម្ន

បពះជន្មរស់។បពះញយស៊រូវននណាសាហរ៉្្ឺជា

បពះរាជបរុបតាសំណប់បទង់និងជាបពះអង្គសញ្គ្រះ

ហដលម្នបពះជន្មរស់ញឡើងវិញរបស់ញយើង។ញនះ

្ឺជាសាសនាចបកបទង់។ញៅក្ននុងសាសនាចបក

ម្នករូនញសាទាំងឡាយននបព្វជិ្ភាពដរូញចានាះបករុម

ប្ួសារអាចញៅជានិរន្ន៍។ញនះ្ ឺជាញករដំហណល

ននញសចក្រីសង្ឹមដ៏ពរុំអាចកា្់ន្លែបានរបស់ញយើង។

ខ្នុំហ្លែងទរីបនាទាល់ថាញរឿងញនាះជាការពិ្ញៅក្ននុងបពះ

នាមននបពះអម្ចាស់្ ឺបពះញយស៊រូវប្រីស្ទអាហម៉ន។

កំណត់ សម្គាល់

1.សរូមញមើលការសំញណះសំណាលែិនរីប៊ីអាវរិងឆ្នាំ1896
អក្សរតាមលំោប់បណាណល័យបបវ្្តិសាបស្តសាសនាចបកទំព័រ
16–21។

2.អ័បបាហាំ3:24–26។
3.នរីនែ្វទរី310:5។
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