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សារលិខិតគណៈប្រធានទីមួយ ខខ សីហាឆ្នាំ 2 0 1 4

គ្រាមួយមានស្ត្រីមានាក់ឈ្មោះស្រី្ត្ទស្តាបានឈ្វើការឲ្យសករុមហ៊រុនលក់

សរាប់ពូជតូចមួយ។នាងស្តឡាញ់ការងារឈនាោះ។វា្ ួរឲ្យភ្ញាក់

ឈ្អើលណា្ត់ថាស្ប់សរាប់ពូជនរីមួយៗដែលនាងបានលក់មាន

្តមត្ថភ្ពឈែើម្រីដសបខ្លួនវាឈៅជាអវរីមួយឈ្សេងឈ�ៀតដែលអស្ចារ្យបំ្រុត—ការ៉រុតស្តពៃ

ឈកាតាបឬ្តូម្រីដតឈែើមអូកែ៍ែ៏្ ំមួយ។

ស្រី្ត្ទស្តាចូលចិត្អង្គុយឈៅមរុខករុំព្យយូ�័រខ្លួនឈែើម្រី��ួលយកការបញ្ជា�ិញ

និងឈ្្ើយ្តំណួរនានា។ប៉រុដន្ឈៅស្ងៃមួយនាងបាន��ួលបណតាតឹងមួយដែលឈ្វើ

ឲ្យនាងមានការឈងឿង្ ងៃល់។

អតិ្ិជនឈនាោះបាននិយាយថា«សរាប់ពូជឈនោះពរុំែរុោះលូតលា្ត់ឈ�»។«ខ្គុំ

បាន�ិញវាពរីរដខមកឈហើយដតរាមនអវរីឈកើតឈ�ើងឈស្ោះ»។

«ឈតើអ្នកបានដាំវាឈៅក្នគុងែរីលអឈហើយឈសស្ច�តឹកវានិងដាក់វាឲ្យសតូវពន្លឺស្ងៃ

ស្ប់សរាន់ដែរឬឈ�?»ស្រី្ត្ទស្តាបាន្តួរ។

អតិ្ិជនរូបឈនាោះបានឈ្្ើយថា«ឈ�ប៉រុដន្ខ្គុំបានឈ្វើដ្្នករប្ត់ខ្គុំ»។«ខ្គុំបាន

�ិញសរាប់ពូជទាំងឈនោះ។ឈហើយសរាប់ពូជទាំងឈនោះសតូវបានធានាថាែរុោះ»។

«ប៉រុដន្អ្នកពរុំបានដាំវាឈ�ដមនឈ�?»

«អត់្ ង។ឈនាោះមានន័យថានតឹងឈ្វើឲ្យសែខ្គុំកខវក់ឈហើយ»។

ស្រី្ត្ទស្តាបាន្ ិតអំពរីបញ្ហាឈនាោះឈហើយបាន្តឈសមចចិត្ថាឈ្តចក្រីដណនាំ

ក្នគុងការដាំែរុោះ្ ួរដតសតូវបាន្តរឈ្តរឈ�ើង។នាងបានកំណត់ពរីឈ្តចក្រីដណនាំ

ែំបូងដែល្ ួរមាន។«អ្នកសតូវដតឈ្វើតាមការដណនាំសនការដាំែរុោះឈែើម្រីឲ្យសរាប់

ពូជទាំងឈនាោះឈចញពន្ក។អ្នកពរុំអាចដាក់វាឈោលឈៅឈលើឈ្្នើរឈហើយរំពតឹងឲ្យវាែរុោះ

ឈនាោះឈ�ើយ»។

មិនយូរប៉រុនាមនមានបណតាតឹងមួយឈ្សេងឈ�ៀតដែលបានឈ្វើឲ្យនាងឈងឿង្ ងៃល់។

អតិ្ិជនមានាក់បានតអយូញដតអរថា«សរាប់ពូជទាំងឈនាោះមិនែរុោះឈស្ោះ»។

«ឈតើអ្នកបានដាំវាឈៅឈលើែរីលអឈ�?»ស្រី្ត្ទស្តាបាន្តួរ។«ឈតើអ្នកបាន

ឈសស្ច�តឹកនិងដាក់វាឲ្យសតូវពន្លឺស្ងៃស្ប់សរាន់ដែរឬឈ�?»

អតិ្ិជនឈនាោះឈៅដត��ូចថា«អូ៎ដមនឈហើយខ្គុំបានឈ្វើែូឈោនាោះ»។«ខ្គុំបាន

ឈ្វើតាមចំណុចទាំងឈនាោះ-យា៉ាងសតតឹមសតូវតាមអវរីដែលបានសបាប់ឈៅឈលើកញ្ចប់

ឈនាោះ។ប៉រុដន្វាឈៅដតអត់ែរុោះឈ�ៀត»។

«ឈតើរាមនអវរីឈកើតឈ�ើងឈស្ោះដមនឈ�?ឈតើវាឈចញពន្កឈ�?»

អតិ្ិជនឈនាោះនិយាយថា«រាមនអវរីឈកើតឈ�ើងទាល់ដតឈស្ោះ»។«ខ្គុំបានដាំ

វា្ លឺដាំតាមការដណនាំឈនាោះ។ខ្គុំបានរំពតឹង�រុកថានតឹងបានដ្្ឈប៉ងឈបា៉ាោះ្តសមាប់

អាហារឈពលលាងាច។ឥ�យូវឈនោះខ្គុំខកចិត្ខ្លាំងណា្ត់»។

ស្រី្ត្ទស្តាបានឈ្្ើយថា«្តូមោំមួយដ្្ត»។«ឈតើអ្នកកំពរុងដតនិយាយថា

អ្នកបានដាំសរាប់ពូជទាំងឈនាោះឈៅស្ងៃឈនោះដមនឈ�?»

អតិ្ិជនរូបឈនាោះបានតបថា«្តូមករុំ្តួរអវរីដែលចំដ�កដបបឈនោះ»។«ខ្គុំ

បានដាំវាមួយ្តបាតាហ៍មកឈហើយ។ខ្គុំពរុំបានរំពតឹងថានតឹងឈ�ើញដ្្ឈប៉ងឈបាោះឈៅ

ស្ងៃ�រីមួយសនការដាំវាឈនាោះឈ�ខ្គុំបានរង់ោំឈដាយអត់្្មត់។្តូមឲ្យខ្គុំសបាប់អ្នកខ្គុំ

បានឈសស្ច�តឹកយា៉ាងឈសចើនឈហើយបានរង់ោំតាំងពរីឈពលឈនាោះរហូតែល់ឈពល

ឈនោះ»។

ស្រី្ត្ទរីស្តាបានែតឹងថានាង្ ួរដតបដន្ថមឈ្តចក្រីដណនាំមួយឈ្សេងឈ�ៀត៖

«សរាប់ពូជទាំងឈនោះបានឈ្វើតាមសកតឹត្យសកមសនជរីវវិ�យា។ឈបើ្តិនអ្នកដាំសរាប់ពូជ

ទាំងឈនាោះឈៅឈពលសពតឹកឈហើយរំពតឹងចង់��ួលទានដ្្ឈប៉ងឈបាោះឈៅអា�ិត្យឈសកាយ

ឈនាោះអ្នកនតឹងខកចិត្មិនខ្នឈ�ើយ។អ្នកសតូវដតអត់្្មត់ឈហើយរង់ោំឈមើល

កិច្ចការរប្ត់្ ម្មជាតិឈែើម្រីឈបើកបងាហាញឈៅចំឈោោះមរុខអ្នក»។

អវរីៗទាំងអ្ត់បានឈ្វើឈៅយា៉ាងរលូនរហូតែល់ស្រី្ត្ទស្តាបាន��ួលបណតាតឹង

មួយឈ្សេងឈ�ៀត។

អតិ្ិជនបានោប់ឈ្្ើមដ្្ងថា«ខ្គុំពិតជាខកចិត្នតឹងសរាប់ពូជរប្ត់អ្នកខ្លាំង

ណា្ត់»។«ខ្គុំបានដាំវា្លឺបានដាំតាមកញ្ចប់ឈនាោះបានសបាប់។ខ្គុំបានឈសស្ច

�តឹកវាឈហើយពិតជាបានដាក់វាឲ្យសតូវពន្លឺស្ងៃឈហើយ�រីបញ្ចប់រង់ោំរហូតែល់វាហរុច

្លឲ្យ»។

ស្រី្ត្ទស្តាបាននិយាយថា«ឈមើលឈៅអ្នកែូចជាអ្នកបានឈ្វើអវរីៗសតតឹមសតូវ

ទាំងអ្ត់»។

អតិ្ិជនឈនាោះបានតបថា«ខ្គុំបានឈ្វើតាមសតតឹមសតូវទាំងអ្ត់»។«ប៉រុដន្អវរី

ដែលខ្គុំបានឈនាោះ្ លឺជាដ្្នឈនាងបារាំងឈៅវិញ!»

ច្បាប់គ្បមូលផលរបស់គ្្រះ

ដោយ ប្រធាន ដ�ៀដ�ើរ ដេស្វ េុជដូហ្វ

ទីប្ររឹក្សាទីពីរក្្នុងគណៈប្រធានទីមួយ
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ស្រី្ត្ទស្តាបាននិយាយថា៖«បញ្រីខ្គុំបានបងាហាញថាទាំងឈនាោះ្ លឺជាសរាប់ពូជ

ដែលអ្នកបានបញ្ជា�ិញ»។

«ប៉រុដន្ខ្គុំមិនចង់បានដ្្នឈនាងបារាំងឈនាោះឈ�ខ្គុំចង់បានដ្្ឈ្ពៅ!»

«ខ្គុំពរុំឈចញដ្្ែូចអញ្ចតឹងឈ�»។

«ខ្គុំបានដាំសរាប់ពូជទាំងឈនាោះឈៅក្នគុងែរីដាំដ្្ឈ្ពៅរប្ត់ខ្គុំ—ជាែរីែូចរានាដែល

្្ល់ជាដ្្ឈ្ពៅកាលពរីឆ្នាំមរុន។ខ្គុំបាន្តរឈ្តើរឈែើមឈ្ពៅឈនាោះរាល់ស្ងៃឈហើយសបាប់

ឈែើមឈ្ពៅឈនាោះថាឈតើវា្ ួរដតលអប៉រុណាណាឈែើម្រីឲ្យខ្គុំឈពញចិត្។ប៉រុដន្ជំនួ្តឲ្យដ្្ឈ្ពៅ

ដែលមានរាងមូល្ំពណ៌�តឹកសកូចខ្គុំដបរជាបានដ្្នឈនាងបារាំងដែលដវងពណ៌

សបតងឈៅវិញ។វាមានដ្្ឈសចើនឈ�ៀត្ ង!»

បនាទាប់ពរីឈនាោះមកស្រី្ត្ទស្តាបានែតឹងថាឈ្តចក្រីដណនាំឈនាោះអាចមិន

ស្ប់សរាន់ឈ�ើយឈហើយថាវាោំបាច់សតូវ្តរឈ្តរនូវឈរាលការណ៍មួយថា៖

«សរាប់ពូជដែលអ្នកដាំនិងឈពលឈវលាសនការដាំវាឈនាោះនតឹងកំណត់នូវការសបមូល

្លរប្ត់វា»។

ច្បា្់រ នន ការប្រមូល ផល

ស្វកប៉រុលបានបឈសងៀនអំពរីចបាប់សបមូល្ លរប្ត់សពោះថា៖

«ករុំឲ្យសច�ំឈ�ើយនតឹងបឈញ្ឆោតសពោះមិនបានឈ�ែ្ិតពូជណាដែលមនរុ្តសេ

ឈសោោះចរុោះឈនាោះនតឹងសចូតបានពូជឈនាោះឯងវិញ។

«អ្នកណាដែលឈសោោះខ្ងឯស្ច់្ មរប្ត់ខ្លួននតឹងសចូតបានឈ្តចក្រីពរុក

រលួយពរីស្ច់្ មឈនាោះឯងដតអ្នកណាដែលឈសោោះខ្ងវិញ្ញាណឈនាោះនតឹងសចូត

បានជរីវិតអ្ត់កល្ជានិច្ចពរីសពោះវិញ្ញាណវិញ។

«ករុំឲ្យឈយើងណាយចិត្នតឹងឈ្វើការលអឈ�ើយ៖ែ្ិតឈបើមិនរស្យចិត្ឈ�ឈនាោះ

ែល់កំណត់ឈយើងនតឹងសចូតបានឈហើយ»កាឡា�រី6:7–9)។

ឈៅឈពលបច្ចគុប្ន្នឈនោះសពោះអមាចា្ត់បានសបទានែល់ឈយើងនូវសបាជាញានិង

ការយល់ែតឹងបដន្ថមឈ�ៀតឈៅឈលើសកិត្យវិន័យដែលពរុំអាចដកដសបបានឈនោះថា៖

«មានសកិត្យវិន័យមួយែ៏ពរុំអាចែកឈចញបានដែលបានឈ្វើឈៅស្ថាន្តួ្៌មរុន

កំឈណើតឈលាកិយមកឈម៉្ោះដែលស្ប់សពោះពរទាំងអ្ត់ដ្អកឈៅឈលើ—

«ឈហើយកាលណាឈយើងបានសពោះពរណាមួយពរីសពោះឈនាោះ្ លឺឈដាយស្រ

ការឈរារពែល់សកិត្យវិន័យឈនាោះដែលសពោះពរឈនាោះដ្អកឈៅឈលើ»(្.និង្ត.

130:20–21)។

ឈយើងសចូតកាត់អវរីដែលឈយើងបានស្បឈសោោះ។

ចបាប់សបមូល្ លរប្ត់សពោះ្ លឺររុងឈរឿងអស្ចារ្យ។ចំឈោោះអ្ត់អ្នកដែលឈរារព

ស�ង់ពរជ័យែ៏មហិមារប្ត់ស�ង់បានសបទានមកជា«រងាវា្ត់យា៉ាងលអទាំងញាត់

ទាំងរលាក់ឈហើយដាក់ឲ្យឈហៀរ។...ែ្ិតឈ្នតឹងវាល់ឲ្យអ្នកតាមរងាវាល់ណា

ដែលអ្នកវាល់ឲ្យឈ្»(លូកា6:38)។

្លឺែូចជាសរាប់ពូជឈៅឈលើដ្នែរីសតូវការការខិតខំនិងការអត់្្មត់យា៉ាងណា

ឈនាោះពរជ័យជាឈសចើនសនឋាន្តួ្៌ក៏សតូវការការខិតខំនិងការអត់្្មត់យា៉ាងឈនាោះ

ដែរ។ឈយើងមិនអាច�រុកស្្តនារប្ត់ឈយើងឈៅឈលើឈ្្នើរឈហើយរពតឹងចង់សបមូល

្លសនពរជ័យខ្ងវិញ្ញាណបានឈ�ើយ។ប៉រុដន្ឈបើ្តិនឈយើងដាំឈហើយរ្ត់ឈៅ

តាមប�ដាឋានសនែំណតឹងលអឈៅក្នគុងជរីវិតសបោំស្ងៃសនស្ួស្ររប្ត់ឈយើងឈនាោះនតឹង

មានល�្ធភ្ពឈសចើនថាកូនឈៅរប្ត់ឈយើងនតឹងរីកចឈសមើនឈែើម្រីបឈងកើត្ លដ្្

ខ្ងវិញ្ញាណសនតសម្ែ៏អស្ចារ្យចំឈោោះពួកឈ្និងចំឈោោះជំនាន់ឈសកាយៗនាឈពល

អនា្ត។

ចឈម្ើយរប្ត់សពោះចំឈោោះការអ្ិស្ឋានរប្ត់ឈយើងមិនដតងដតមកភ្លាមៗឈនាោះ

ឈ�—ឈពលខ្ោះចឈម្ើយឈនាោះមិនបានមកទាល់ដតឈស្ោះ—ប៉រុដន្សពោះែតឹងពរីអវរីដែលលអ

បំ រ្ុត្តសមាប់កូនឈៅរប្ត់ស�ង់។ពិតណា្ត់ឈៅស្ងៃណាមួយឈយើងនតឹងឈមើល

ឈ�ើញចបា្ត់ជាងឈនោះឈហើយឈៅស្ងៃឈនាោះឈយើងនតឹង��ួលស្គាល់ឈ្តចក្រីលអនិង

្តប្គុរ្ត្ម៌សនឋាន្តួ្៌។

ឈៅឈពលឈនាោះឈរាលឈៅនិងឈ្តចក្រីអំណរែ៏្ ំរប្ត់ឈយើង្ លឺឈែើរតាមដាន

សពោះបា�សនឈលាកឈៅហាវាយនិងសពោះអង្្តឈ្ងាគាោះរប្ត់ឈយើងឈហើយរ្ត់ឈៅក្នគុង

ជរីវិតដែលលអនិងឈចោះដកលមអរជរីវិតខ្លួនែូឈច្នោះការសបមូល្ លនូវពរជ័យែ៏មាន

តសម្រប្ត់សពោះដែលបាន្តនយានិង្ួរឲ្យស្តឡាញ់អាចកាលាយជារប្ត់ឈយើង។

ឈយើងសចូតកាត់នូវអវរីដែលឈយើងស្បឈសោោះ។

ឈនាោះ្ លឺជាចបាប់សនឋាន្តួ្៌។

ឈនាោះ្ លឺជាចបាប់សនការសបមូល្ លរប្ត់សពោះ។

ការបង្រៀនងេញពីសារលិខិតងនះ

សូមពិភាក្សាជាមួយនរឹងមនុស្សទាំងអស់ខែលអ្ក្សួរសុខទុក្្ខពីរប្រៀ្រខែលច្បា្រ់នន

ការប្រមូលផលរ្រស់បពរះអនុវត្តច្ំបោរះទំនាក្់ទំនងការផ្លាស់ខប្រច្ិត្តប�ឿនិងទី្រនាទាល់ឬ

ការងារនិងបោល្រំណងននការអ្រ់រំ។អ្ក្អាច្អានប�ើយពិចារណាបពរះគម្ីរខែលទាក្់ទង

នរឹងច្បា្រ់បនរះែូច្ជាសុភាសិត11:18ក្ូរិនថូសទី29:6និងអាលម៉ា32។សូមបលើក្

ទរឹក្ច្ិត្តពួក្បគឲ្យរំឭក្ពីបោលបៅមុនៗប�ើយដាក្់បោលបៅថ្ីបែើម្ីសបបមច្បាននូវលទ្ធផល

សុច្រិត។សូម�ួយពួក្បគឲ្យអភិវឌ្ឍខផនការបែើម្ីប្វើតាមបោលបៅបនារះជានិច្្ចបែើម្ីសបបមច្

បាននូវបោល្រំណងរយៈបពលយូររ្រស់ពួក្បគ។

កុមារ

េូរដាក់ផែនការ្បមូលែលរបស់អ្នក
ច្បា្រ់រ្រស់បពរះស្តីអំពីការប្រមូលផលបនារះគឺថាប្រើសិនបយើងច្ង់ប្រមូលផលបៅបពលខាង

មុនបនារះបយើងបតូវខតប្វើការចា្រ់ពីបពលឥឡូវបនរះបៅ។ប្រើសិនបយើងច្ង់្របងកើតសួន្រខនលែមួយ

បនារះបយើងបតូវខតបបោរះបោ្រ់ពូ�បបសាច្ទរឹក្ប�ើយការោរែំណាំបនារះពីប្មៅច្នបងទាំងឡាយ។

ប្រើសិនបយើងមិនប្វើខ្រ្របនរះបទបនារះបយើងនរឹងពុំអាច្ប្រមូលផលបៅបពលខាងមុខបានបឡើយ!

ខាងបបកាមបនរះគឺជា្រញ្ីមួយនន«ផលខផលែ»ល្អៗមួយច្ំនួនខែលអ្ក្ប្រខ�លជាច្ង់បាន

ក្្នុង�ីវិតរ្រស់អ្ក្។សូមសរបសរច្ំណុច្មួយច្ំនួនខែលអ្ក្អាច្ប្វើក្្នុងខខបនរះបែើម្ី�ួយអ្ក្

ឲ្យទទួលបាននូវពរ�័យទាំងបនរះ។

•ឈ្ហដាឋានែ៏រីករាយមួយ

•ការអប់រំ

•កលយាណមិត្

•ពិ្រីបរុណ្យសជមរុជ�តឹកនិងពិ្រីបញ្ជាក់

•�រីបនាទាល់អំពរីសពោះឈយ្ត៊ូវស្រី្ត្ទ
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សារលិខិតបង្រៀនសួរសុខទុក្ខខខសីហាឆ្នាំ 2014

សេចក្ដីជំស�ឿកករុមក្រួសារការេស្គ្រោះ

នេះជាផ្នែកនេគំរូមួយអំពីសារលិខិតបន្រៀេសួរសុខទុក្ខ

ផែលឆ្លះបញ្ចាំរពីទិែ្ឋភាពនេនបសកកម្មរបស់្ពះអរ្គ

សន្គ្រះ។

្្រះគម្ពីរបង្រៀនថាង�ើរអាចស្ថិតងៅក្នុរ

វត្តមានរបស់្្រះបាន«តាមរ�ៈបុណ្យ

គុណនថិរងសចក្តពីងមតាតាករុណានថិរ្្រះគុណ

នន្្រះមមស៊ីដ៏បរិសុទ្ធ»(នពីន្វៃទពី22:8)។

ផមស៊ីគឺជា«ពាក្យមួ�ននភាសាអារ៉ាប់នថិរ

ង្ង្្ើរមានន័�ថា<អ្កមដលបានចាក់

ង្បរតាំរ>។...ងៅក្នុរ្្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្ពី

្្រះង�ស៊ូវ្តូវបានងៅថាជា្្រះ្គពីស្ទមដលជា

ភាសា្កថិចមានន័�ដូច្ពះផមស៊ី។គឺមានន័�

ថាជា្យាការីសរ្ឃងស្តចនថិរជាអ្ករំងោរះមដល

បានចាក់ង្បរតាំរ។ 1

មអលង�ើរមែហ្វៃពីអ័រ្ូឡថិនននកូរ៉ុមនន្ ួក

សាវកដប់្ ពីរនាក់បានមថលែរទពីបនាទាល់ថា៖«ខ្នុំ

ដឹរថា[្្រះង�ស៊ូវ្គពីស្ទ]គឺជា្្រះដ៏បរិសុទ្ធមត

មួ�គត់ននសាសន៍អ៊ី្សាមអលគឺជា្្រះមមស៊ី

មដលជាអរ្គមួ�មដលនឹរយារមកងៅនថងៃខារ

មុខងៅក្នុរងសរីរុរងរឿរចុរង្កា�ងដើម្ពី្គររែ្យ

ងលើមែនដពីក្នុរនាមជា្្រះអស់ទាំរ្្រះនថិរងស្តច

អស់ទាំរងស្តច។ខ្នុំដឹរថាគ្មាននាមណាមួ�

ងែសេរងទៀតងៅង្កាមងមឃងនរះមដលមនុសសេ្បុស

[ឬមនុសសេ្សពី]ណាមានាក់អាច្តូវបានសងហគ្ររះ

បានងឡើ�»។ 2

«[្្រះង�ស៊ូវ្គពីស្ទ]គឺជាអរ្គ

សងហគ្ររះនថិរ្្រះង្បាសងោរះនន្ ថិភ្

ងបសកកម្មដ៏ងទវភា្រនន្្រះងេស៊ូវ្្ីស្ទ៖្្រះខមស៊ី
សូមសិកសាឯកសារនេះនោយការអធិសាឋាេន�ើយពយាយាមយល់ែឹរេូវអ្ីផែល្តូវផែកចាយ។នតើការយល់ែឹរពី

ឆាកជីវិតេិរនបសកកម្មរបស់្ពះអរ្គសន្គ្រះេឹរព្រឹរនសែក្ីជំនេឿរបស់អនែកនលើ្ទរ់ន�ើយ្បទាេពរែល់អនែក

ទាំរឡាយផែលនមើលផែគ្នាកនែលរការបន្រៀេសួរសុខទុក្ខបាេនោយរនបៀបណា?ែំនោះព័ត៌មាេបផេថែមសូមែូលនៅ

reliefsociety.lds.org។

ងោក»្បសាសន៍របស់្បធានង�ៀងថើរងអសវៃ

អុែដូ្វៃទពី្បឹកសាទពី្ ពីរក្នុរគណៈ្បធានទពីមួ�។

«្ទរ់គឺជា្្រះមមស៊ីមដលបានសនយា។្ទរ់

បានរស់ងៅក្នុរែពីវិតដ៏ល្អឥតងខាចរះង្ើ�ង្វៃើឲ្យ

្ួននឹរអំង្ើបាបរបស់ង�ើរ។្ទរ់នឹរគរ់ងៅ

ខារង�ើរជានថិច្ច។្ទរ់នឹរ្ប�ុទ្ធក្នុរសមរភូមថិ

ែំនួសង�ើរ។្ទរ់គឺជាងសចក្តពីសរ្ឃឹមរបស់

ង�ើរ្ទរ់គឺជាងសចក្តពីសងហគ្ររះរបស់ង�ើរ្ទរ់គឺ

ជាែលែលូវ»។ 3

ព្រះគម្ពីរបន្ថែម
�៉ាូហាន1:38–414:25–26,40–42នពីន្វៃ

ទពី26:1325:16–17

ដកព្រង់ចេញ្ ពីព្រះគម្ពីរ
កូនសថិសសេ្សពីៗរបស់្្រះង�ស៊ូវ្គពីស្ទ្តូវ

បានបគ្ហាញឲ្យសារល់្ ពីតួនាទពីរបស់្ទរ់ក្នុរនាម

ជា្្រះមមស៊ី។មា៉ារីជាអ្ក្សុកមា៉ាក់ោឡាគឺជា

កូនសថិសសេមានាក់របស់្្រះង�ស៊ូវ្គពីស្ទ។នារគឺ

ជាមនុសសេមុនងគមដលបានងឃើញ«ថ្�កងចញ

្ពីមាត់ែ្លូរង្ើ�»ងៅ្្ឹកននការមាន្្រះែន្រស់

ងឡើរវិញរបស់្្រះ្គពីស្ទ។នារ«បានឈរ�ំ

ងៅខារង្រៅែ្លូរ»បនាទាប់្ ពីបានដឹរថា្្រះស្

របស់្ទរ់មថិនងៅក្នុររូរែ្លូរងទៀតងទ។

បនាទាប់មក«នារមបរខលែលួនងៅង្កា�ង្ើ�

ងឃើញ្្រះង�ស៊ូវ្ទរ់ឈរមតមថិនដឹរថាជា

្្រះង�ស៊ូវងទ។

«្្រះង�ស៊ូវមានបន្ទលូលថានារងអើ�

ង្តុអវៃពីបានជា�ំ?នាររកអ្កណា?នារ

សាមានថា្ទរ់គឺជាអ្កមថចបារងទើបនថិយា�

ងៅថាងោកនា�ងអើ�ងបើងោកបាន�ក

្្រះស្ងចញងៅឯណាងនារះសូម្បាប់ខ្នុំឲ្យ

ដឹរកមនលែរមដលបានទុកែរខ្នុំនឹរងៅនាំ�ក

ងៅ។

«្្រះង�ស៊ូវមានបន្ទលូលងៅនារថា

មា៉ារងអើ�។ងនារះនារមបរខលែលួនងៅទូល

្ទរ់ជាភាសាង្ង្្ើរថារ៉ាបូនពីមដល

្សា�ថាងោក្គូងអើ�»។មា៉ារបានដឹរ

ថា្ទរ់មថិនមមនជាអ្កមថចបារងទប៉ាុមន្តគឺជា

្្រះង�ស៊ូវ្គពីស្ទគឺជា្្រះមមស៊ី។(សូម

ងមើល�៉ាូហាន20:1–17)។

កំណត់ចំណាំ
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Sent»លីអា�ូណាមខវិច្ថិកាឆ្នាំ2007ទំ្័រ42។

3.ង�ៀងថើរងអសវៃអុែដូ្វៃ«The Way of the 
Disciple»លីអា�ូណាមខឧសភាឆ្នាំ2009ទំ្័រ
76។

្រូម្ ិចារណាេំណុេច្រះ

ង្តុអវៃពីបានជាវាសំខាន់ងដើម្ពី�ល់្ ពីតួនាទពីរបស់
្្រះអរ្គសងហគ្ររះថាជា្្រះមមស៊ី?
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