
សាសោចបក្ នន បពេះយ�ស៊ូវបគីស្ទ នន ពួក្្ររិសុទ្ ន្ងៃ ចុងយបកា� • ចខ ្ននូ ្នាំ 2014

ការនាំអ្ន្ដទៃឲ្យ
ម្្រឡប់ម្រ្កសច្្ដីជំក�ឿក�ើ

ម្្រះម្្ដីស្ទៃំ្័រ12
កមករៀ�ទាំងបួ�កៅ្ ្ននុងទម្្្ឈិសឈិដ្ឋៃំ្័រ24

ការស្គា�់្ដីធា្រុ្ឈិ្រទ�បុណ្យម្្ដីស្ទរា៉ាស់ៃំ្័រ36

្មមេវិធដីសឈិ្សាសម្រាប់យុវវ័យ៖រកបៀបដដ�អ្ន្អាចជួយ
្ួ្អ្ន្ដម្បចឈិ្រ្តកជឿថមេដីៃំ្័រ50



ប្រធាន យ�ៀយ្ើរ យអស្វ អុជដូហ្វ ទីប្ររឹក្សាទី ពីរ 

ក្ននុងគ�ៈប្រធានទីមួ� « Grateful in 
Any Circumstances » Liahona 

ចខ ឧសភា ្នាំ 2014 ទំពស័រ 75 ។

« ការ ដឹងគុណ ផ្លាស់ប្ដូរ 

អ្វីគគប់យ៉ាង ដដលកំពុង កកើត 

ជុំវិញ ក�ើង ។ វា កលើស ពវី ការ 

ខកចិត្ត ការ បាក់ទឹកចិត្ត និង 

ភាពអស់សង្ឹម ។ វា នឹង 

រីកយ៉ាង គសស់បំគពង ទាំង កៅ ក្នុង 

ទវីវាលទឹកកក នារ ដូវ រងា និង កំកៅ 

ដ៏រីករា� នា រដូវក្ដៅ » ។
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ចផនក្ ទាំងឡា�

8	 អ្ដីដដ�កយើងកជឿ:ដង្វាយមួយភា្្្ននុងដប់ជួយ
ស្ថាបនា�្រម្្រះ

10	 ការ្ ឈិចារណា:អ្្ភូ្រកែ្រុទ�បុណ្យម្្ដីស្ទរា៉ាស់
យោ�  �ីនស៊ី អា�់យ�ើរ

11	 ្ួ្្ យាការី្ ម្ដីរសញ្ញាចាស់:រា៉ាឡា្ដី

40	 សំកឡង្ ួ្បរិសុៃ្ធទថងៃចុងកម្កាយ

80	 �ុរះម្តាកយើងជួបកៃៀ្រ:ខ្នុំដឹងថាម្ៃង់រា�ម្្រះជ�មេ
រស់។
យោ�ចអ�យ�ើរ យម�វិន យជ បា�ឺដ

ព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះអម្ចាស់របស់យេើងដែលម្ន
ព្រះជន្មរស់យ�ើងវិញយ�ើេព្រង់អយ្ជើញយេើង
ទាំងអស់គ្នាឲ្យមករកព្រង់។

លីអាហូណាដែធ្នូឆ្នាំ2014

សារ�ិខិ�

4	 ស្រ�ឈិខឈិ្រ្ ណៈម្បធា�ៃដីមួយ:បំក្ញ
្ឈិភ្កោ្ក�រះកោយកសច្្ដីម្សឡាញ់
របស់ម្្រះម្្ដីស្ទ
យោ�  ប្រធាន យ�ៀយ្ើរ យអហ្វ អុជដូហ្វ

7	 ស្រ�ឈិខឈិ្របកម្ងៀ�សួរសុខៃុ្្ខ:កបស្្មមេដ៏
កៃវភា្ទ�ម្្រះកយស៊ូវម្្ដីស្ទ៖ម្្រះអរាចាស់ទ�
កមម្្រដីភា្

អ�្ថ្រទ ពិយសសៗ

12	 ការជួយអ្ន្ដទៃដស្ងរ្កសច្្ដីជំក�ឿក�ើម្្រះម្្ដីស្ទ
យោ� ចអ�យ�ើរ អិ� ្មចភរី

អ្នកអាច្ ពងរឹងយសចក្ដីជំយនឿរបស់អ្នកយៅយ្ល
យនរះយ�ើេជួេអ្នកែទ្រឲ្យព្រ�ប់មករកពគរឹរះ
ែ៏រឹងម្ំទនយសចក្ដីជំយនឿយលើព្រះអង្គសយ្គ្ររះ។

18	 អ្ន្ម្្រួសម្តាយផ្ភូវកៅម្្ប់ដដ�ដដី:ស្សនាចម្្
កៅ្ ្ននុងម្បកៃសស៊ុយដអ្រ—ការរី្ចកម្មើ�ការកធ្ើ
អកនាតោរម្បកវស�៍�ឈិងភា្រឹងរាំ
យោ� អ៊ីងហ្គឺរ ហុគឡាន់ដ៏

ថ្ដីយបើម្នឧបសគ្គជាយពចើនក្ដីក៏ព្រះអម្ចាស់
កំ្ុង្ យនលឿនកិច្ចការរបស់ព្រង់យៅក្ននុងពបយ្រស
ពសស់បំព្ងយនរះដែរ។

24	 កមករៀ�កៅ្ ្ននុងទម្្្ឈិសឈិដ្ឋ
យោ�ចអ�យ�ើរ ម៉ា�ីន យេ ចជនសិន

តាមរេៈការសយងកេ្រយមើលយ�ើញគំរូទនការ
រីកលូ្រលាស់ទនយែើមយ�ើទាំងឡាេ
យេើងអាចយរៀន្ ដីរយបៀបយែើម្ដីរកសាខលលួនយេើង
ឲ្យចាក់ឫសយ៉ាងរឹងម្ំយៅក្ននុងយសចក្ដី្ិ្រ
ែ៏អស់កល្។

30	 ការរវកង្ងរយៈក្�500ឆ្នាំ៖ចាប់តាំង្ដី
រា៉ាឡា្ដីរែូ្រដ�់យ៉ូហា�បាៃដីស្ទ
យោ� យអស យខន យបបាន និង រី្ដ នី�យហ្� 
ហុ�ហសាពយហ្វ�

យ្រើម្នអ្ដីបានយកើ្រយ�ើងក្ននុងអំ�នុងឆ្នាំរវាង
ព្រះគម្ដីរសញ្ញាចាស់និងព្រះគម្ដីរសញ្ញាថ្មដី?

36	 ធា្រុ្ ឈិ្រទ�បុណ្យម្្ដីស្ទរា៉ាស់
យោ� ្រ៊ីស្ព ចហ្គរី អ៊ី ស្ទីវិនសុន

ចូរយេើង្រ្រួលស្រល់ថាព្រះឱរសដែល
បានពបសូ្រយៅភូមិយបយថល�ិមគឺជា
ព្រះយពបាសយលារះែ៏្ិ្រពបាកែ។

កៅក�ើ្ ម្មប
ខាងមុខ ៖ រចោ រូ្រ្� យោ� ម៉ាថា� យរៀ ។ ខាង ក្ននុង គបម្រ 
ខាង មុខ ៖ រូ្រភាពរក្សា សិទ្ិ យោ� Johnér/offset.com។
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63

44	 ចកម្ើយចំកោរះសំណួរ្ ឈិបា្ៗ
យោ� អស័រ វ៉� ចនសុន

ពបសិនយបើការសង្ស័េចាប់យ្្ើមពជាបចូលយៅ
ក្ននុងែួងចិ្រ្តរបស់អ្នកសូមចងចាំ្ដីយគ្លការណ៍
ទាំងពបាំយ៉ាងយនរះ។

មជ្ឈិមវ័យវ័យក្មេង

48	 ម្្រះអង្គសក្ង្គារះ�ឈិង្ឈិធដីស្ម្កាម៉ង់
យោ� យដវី� យអ� យ្រ៊ក្

កាលព្រះអង្គសយ្គ្ររះបានចាប់យ្្ើម
្ិធដីស្ពកាម៉ង់ព្រង់បានម្នបន្ទូលថា
«ចូរយធ្ើបុណ្យយនរះយែើម្ដីរំឭក្ ដីខ្នុំចុរះ»។

50	 ក្រើការកធ្ើជាសរាជឈិ្ដ៏ថមេដីម្សឡាងរានា្់រា�អារមមេ
ណ៍ដបបណាដដរ?
យោ� �ូយស្វ យជ ភឺខី

យរៀន ដ្ីរយបៀបដែលអ្នកអាចជួេ្ួកអ្នកដពបចិ្រ្ត
យជឿថ្មដីឲ្យសពមបខលលួនយៅនរឹងភា្ជាសម្ជិកយៅ
ក្ននុងស្សនាចពក។

54	 សំណួរ�ឈិងចកម្ើយទាំងឡាយ

យ្រើខ្នុំគួរយធ្ើអ្ដីខលរះយៅយ្លខ្នុំព្រូវបានយគយសើចចំអក
យៅឯស្លាយោេស្រយធ្ើតាមប្រោឋាន
ស្សនាចពកយនារះ?

56	 ម្្ដី្រំប�់កបស្្មមេ:មឈិ�ម្្រូវការ្ ួ្កៃវតាកឡើយ
យោ� យជយនៀន យជនសិន យនៀ�សិន

57	 ប័ណ្ណម្បកាស:ករៀបចំ្ដ�្ងមួយ

58	 ក្រើខ្នុំកៅៃដីណា?រកបៀបកដើម្ដីដស្ងរ្កែើយ
អភឈិវ�្ឍអំកណាយទា�ខាងវិញ្ញាណ�ឈិង
កៃ្កកាស�្យរបស់អ្ន្
យោ� ចអ�យ�ើរ យមើរវីន ្រ៊ី អា�ុ�

យ្រើ្ ូរបស់ខ្នុំអាចយធ្ើអ្ដីបានខលរះជាមួេនរឹងបំដណក
យលា�ធា្រុែ៏ចាស់មួេយនរះ?

62	 រកបៀបករៀបចំខ្លួ�សម្រាប់ការយាងម្ជាក�ើ្ៃដី្ដីរ
យោ� ចអ�យ�ើរ ោ�្ិន យអច អូក្ស៍

យ្រើអ្នកនរឹងយធ្ើែូចយម្តចពបសិនយបើអ្នកបានែរឹងថា
អ្នកនរឹងជួបព្រះអម្ចាស់យៅទថងៃដសអែក?

63	 អំកណាយបុណ្យម្្ដីស្ទរា៉ាស់របស់ខ្នុំ
យោ� ោស្ទីន វួដ

យទារះជាខ្នុំបានពជមុជ្ររឹកតាំង្ដីអាេុពបាំបដីឆ្នាំក្ដី
ខ្នុំមិនដែលបានយៅព្រះវិហារយ�ើេ—រ�ូ្រម្ន
អ្ដីមួេបានផ្លាស់ប្ទូរជដីវិ្ររបស់ខ្នុំជាយរៀងរ�ូ្រ។

64	 កម្្រៀមខ្លួ�ជាកម្សចកដើរកឆ្ពរះកៅមុខ
យោ� រី្� អិម រ៉ូមនី

កុម្រអាេុ12ឆ្នាំចំនួនពបាំ្ដីរនាក់ពបាប់្ដី
អារម្មណ៍ទនការយ�ើងថានាក់្ ដីថានាក់កុម្រយៅ
ថានាក់េុវជនឬេុវនារី។

យុវវ័យ

67	 ស្្្ដី្ ឈិកសស:ក្រើម្្រះកយស៊ូវ្ ឈិ្រជាបា�សុ្្រ
កែើយរា�ម្្រះជ�មេកឡើងវិញម្ងកៃៀ្រដម�កៃ?
យោ�ចអ�យ�ើរ �ី ្� បគីសតែនូហ្វឺសិន

68	 ការនាំថានា្់្ ុរារម្្្ននុង�ំកៅោឋា�:កយើងចងចាំ
កែើយថាវាយបង្គំដ�់ម្្រះអង្គសក្ង្គារះរបស់កយើង
្ឺម្្រះកយស៊ូវម្្ដីស្ទ
យោ� យអរីន សាន់យ�ើរសុន និង ជីន ្រ៊ីងហាំ

70	 ដយ៉�ស៊ី
យោ� ចអ�យ�ើរ យប្រន យអច យនៀ�សិន

ពបសិនយបើយសរះយេើងស្ដាប់បគ្រប់វាអាចម្ន
ជដីវិ្រមួេែ៏រីករាេ។

71	 ៃំ្័ររបស់កយើង

72	 មឈិ្រ្តភា្កៅជុំវិញ្ ឈិភ្កោ្:ខ្នុំក្មរះមដី�ណា
ម្្ ដីម្បកៃសស៊ុយដអ្រ
យោ� យអមី យជន �ីវិ�

74	 បុណ្យម្្ដីស្ទរា៉ាស់ដំបូង
យោ� យជន វិ�ក្ស៍

សូមចងចាំ្ដីការពបសូ្ររបស់ព្រះយេស៊ូវ
យៅយ្លអ្នកសដម្ងយរឿងយនរះ។

76	 សូមកមើ�កៅខាង្ ្ននុង!
យោ�  សូយហ្វៀ ស៊ី

77	 រូបភា្បៃ្ម្ដីរ្ ្ននុងម្្រះ្ម្ដីរសញ្ញាចាស់:
ោវី��ឈិង្ូ�ដីយា៉ា្រ

78	 សម្រាប់្ ុរារ្រូចៗ:បុណ្យម្្ដីស្ទរា៉ាស់ប�្ឈិចម្ងៗ
ជាករៀងរា�់ទថងៃ
យោ� យខ� បសតែងអ៊ីន

្ុរារ

ចាំម�ើលថាម�ើអ្នកអាច
រកម�ើញរូបលីអាហូណា
ដែលលាក់មៅក្ននុងមលខ
មេះដែរឬមេ។�ម�រុយ៖

ម�ើស�្វអាចបមមងៀេមយើងពី
ការមោរពមប�ិប�្ិបាេ
មោយរមបៀបណា?
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គំនិតទាំងឡាយសពមាប់រាពតីជួបជុំពកុ្ពគួសារ

ជា ភាសា រ្រស់ អនក្

លវីអាហូណា និង ឯក្សារ យផ្ង យទៀ� រ្រស់ សាសោចបក្ មន ជាយបចើន ភាសា យៅ languages. lds. org ។

ម្បធា�បៃទាំងឡាយ្ ្ននុងចបាប់ក�រះ

យលខទាំងឡាេគឺ្រំណាងឲ្យ្រំ្ស័រ្រដីមួេទនអ្រ្ថប្រ។

ការក្បត់សាសនា 30

ការគោរពប្រតិ្រត្ ិ30, 54, 70

ការដឹងគុណ 10

ការ្រគបរើ 4, 10, 12, 41, 43, 56, 
78

ការបប្រចិត្គ�ឿ 42, 50, 63

ការយាងរកជាគ�ើកទីពីរ 62

ការសង្ស័យ 44

ការសាតារគ�ើងវិញ 24

កិច្ចការផ្ព្វផសាយសាសនា 12, 18, 
50, 56, 76

បគរួសារ 10, 40, 42

ដង្វាយររួយភាគក្នុងដ្រ ់8

ដំគណើររស់គ�ើងវិញ 67

ទី្រនាទា� ់44

ទុក្ខគវទនា 24, 54

្រុណ្យបគីស្ទម៉ាស ់4, 10, 36, 40, 42, 
43, 57, 63, 74, 76, 78

ពិធីសាបការ៉ង ់48

បពរះគរ្ីរ 30

បពរះគរ្ីរសញ្ញាចាស ់11, 30

បពរះគយស៊ូវបគីស្ទ 4, 7, 12, 36, 48, 
57, 67, 68, 74, 80

ភាពសុខសាន ្7

រិត្ភាព 50

គសចក្ី�ំគនឿ 12, 24, 44, 80

គសចក្ីបសឡាញ ់4, 40, 50

គសចក្ីសាលា្រ ់40

ស៊ុយបែត 18, 72

ែំគោយទាំងឡាយខាងវិញ្ញាណ 58

ែ្កបតរួសបរាយផ្លូវ 18

«ការចូ�រួម្ ្ននុងស្សនាចម្្អាចជាករឿងដ៏�ំបា្៖ករឿង

កម្្ងរបស់្ ួ្អ្ន្ដម្បចឈិ្រ្តកជឿ»ទំពស័រ 50 ៖ សូ មពិចារ ណា 

យដើម្ី មន ការពិភាក្សា មួ� ជាមួ� បគួសារ អនក្ អំពី ដំយ�ើរយរឿង 

នន ការចប្រចិ�តែយជឿចដ� បាន ចចក្ចា� យោ� សមជិក្ យៅ ក្ននុង 

អ�្ថ្រទ យនេះ ។ អនក្ ក្៏អាច អាន ស្ីពី ្រញ្ី នន ឧ្រសគ្គទាំង 10 

យ៉ាងចដ� ពួក្ អនក្ ចប្រចិ�តែយជឿ បាន ជួ្រប្រទេះ (រួម ្រញ្ចនូ� ទាំងយៅ 

ក្ននុង អ�្ថ្រទ) ផងចដរ ។ សូម ក្�់សមរ�់ ជាបគួសារ ពី សមជិក្ 

្្មី យៅ ក្ននុង វួដ ឬ សាខា រ្រស់ អនក្ ឬ សមជិក្ ចដ� ក្ំពុង ចា្រ់យផ្ើម 

ប��្រ់ មក្ សក្ម្មភាពក្ននុង សាសោចបក្ វិញ ។ រួច យ្្វើ ការរួម 

គានាយដើម្ី ្រយង្កើ� ចផនការ មួ�យ្្វើជា មិ�តែ នរឹង សមជិក្ ទាំងយោេះ 

យហើ� ជួ� ពួក្យគ កា� ពួក្យគ ពយាយម ចស្វងរក្ នូវក្មលាំង យដើម្ី 

សបម្រខ្លួន ទាំង ខាង សង្គម និង ខាង វ្រ្្ម៌ បពមទាំងយដើម្ី 

រីក្ចយបមើន ខាង វិញ្ញា� ផងចដរ ។

«កយើងចងចាំកែើយថាវាយបង្គំដ�់ម្្រះអង្គសក្ង្គារះរបស់

កយើង្ឺម្្រះកយស៊ូវម្្ដីស្ទ» ទំពស័រ 68 និង «បុណ្យម្្ដីស្ទរា៉ាស់

ដំបូង»ទំពស័រ 74 ៖ អ្រអរ ដ�់ ការ ប្រសូ� រ្រស់ 

បពេះអង្គសយ្ង្រេះ ជាមួ� នរឹង គំនិ� មួ� សបម្រ់ សក្ម្មភាព  

យផ្ដា� យ�ើ ្រុ�្យបគីស្ទម៉ាស់  យៅ ក្ននុង យ�ខ យនេះ ។ ឧទាហរ�៍ 

អនក្ អាច កា�់ប្រអ្រ់យៅ ទំពស័រ 69 យហើ�យ្្វើការ សយបមចចិ�តែ 

ជា បគួសារ ពី រយ្រៀ្រចដ� អនក្ នរឹង ្រង្ហាញ យសចក្្ីបសឡាញ់ 

រ្រស់អនក្  ដ�់ បពេះអង្គសយ្ង្រេះអំ�នុងយព� នន រដូវ កា� 

្រុ�្យបគីស្ទម៉ាស់យនេះ និង យពញ មួ� ្ នាំ ។ អនក្ ក្៏អាច 

ពិចារណា យប្រើ អ�្ថ្រទយរឿង យៅ ទំពស័រ 74 ជា ការច�ោំ មួ� 

យដើម្ី ជួ� បគួសារ អនក្ ឲ្យ សចម្ងពី ការ ប្រសូ� រ្រស់ បពេះយ�ស៊ូវ 

ផងចដរ ។ សក្ម្មភាពទាំងពីរយនេះ អាច ជួ� ក្ូនយៅ អនក្ ឲ្យ យរៀន 

ពី រយ្រៀ្រ យផ្ដា� គំនិ�រ្រស់ពួក្យគ យៅយ�ើ បពេះអង្គសយ្ង្រេះ យៅ បគា 

្រុ�្យបគីស្ទម៉ាស់ ។

ចបាប់ កនះ មាន នូវ អត្ថបទ និង សកម្មភាព នានា ដដល អាច �ក កៅ កគបើ គបាស់ សគមាប់ រាគតវី ជួប ជុំ គកុម គគួសារ ។ កៅ ខាង កគកាម ជា គំនិត 

ចំនួន ពវីរ ។

ដខធ្នភូឆ្នាំ2014វ៉ុ�13ក�ខ6
�ដីអាែូណា10992258
ទស្ោវដ្ី អនតែរជា�ិ រ្រស់ សាសោចបក្ នន បពេះយ�ស៊ូវបគីស្ទ នន ពួក្ ្ររិសុទ្ ន្ងៃ ចុងយបកា�

្ណៈម្បធា�ៃដីមួយ៖ ្ូម៉ាស យអស. ម៉នសុន, ហិនរី ្រ៊ី. អាវរិង, យ�ៀយ្ើរ យអស្វ. 
អុជដូហ្វ

្ូរ៉ុមទ�្ ួ្ស្វ្ដប់្ដីរនា្់៖ ្រ៊�ដ៍ យខ. ផ្ក្ក្ឺ, អិ�. ្ម ចភរី, រស័សុ� អិម. 
�ិ�សុន, ោ�្ិន យអក្. អូក្, អិម. រស័សុ� បា�ឺដ, រី្ដ ជី. ស្ក�, រ៉ូ្រឺ� �ី. 
ចហ៊�, ចជ្ហ្វី អស័រ. ហូ�ិន, យដវី� យអ. ច្រដណា, េ្វីន្ិន អិ�. េុក្, �ី ្�. 
បគីសតែនូហ្វឺសិន, ចន� អិ�. អាន់យ�ើរសិន

អ្ន្ដ្សម្មួ�៖ យបក្ក្ យអ. ខារដុន
អ្ន្ម្បឹ្សា៖សយមើរវីន ្រ៊ី អា�ុ�, ឡារី អស័រ �ស័ររិន, យជមស៍ ្រ៊ី ម៉ាទី�ូ,  
�៉ូចស្រ ដ្រុ��ូ ស៊ីតាទី បគីស្ទនូចហ្វ� ហ្គនូ��ិន

នាយ្ម្្ប់ម្្ង៖យដវី� ្ី. វ៉យនើរ
នាយ្គាំម្ៃម្្ួស្រ�ឈិងសរាជឈិ្៖ វីនយសន�៍ យអ. វ៉ញ
នាយ្ៃស្នាវដ្តដីស្សនាចម្្៖ អាច�ន អស័រ. ��្រ៊ច
អ្ន្ម្្ប់ម្្ងោណឈិជ្ជ្មមេ៖ហារស្វ ខា�ុន

អ្ន្ម្្ប់ម្្ងដផ្ន្ដ្សម្មួ�៖អស័រ. វ៉� ចនសុន
ជំ�ួយការអ្ន្ម្្ប់ម្្ងដផ្ន្ដ្សម្មួ�៖ នរអិន ខារ
ជំ�ួយការដផ្ន្កបារះ្ុម្៖�ីសសា ស៊ី �នូយ្រ៉ស្
�ឈិ្�្ធ�ឈិងដ្សម្មួ�៖ ប្រ៊ី�ថានី ្រ៊ី�្ី, យដវីដ �ិក្សុន, យដវីដ យអ. ចអដវ៉ដ, 
ម៉ាថា� �ី. ហ្វ�ិ��ុន, �នូរី ហ្វនុ�យ�ើរ ចហ្គរី យអច. ហាកាហ្វ, ឡារិនយន ផ�យ្ើរ ហ្កន, 
មីន�ី អាន់ យ�វិ� នម៉យេើ� អស័រ. ម៉ូរីស, សា�ី ចនសុន អូយ�េឺក្, �៉ូយស្វ យជ ភឺគី, 
យជន ភីន្រ៊ូរា៉ហ្វ, រី្ដ អិម. រ៉មនី, ្រ៉ុ� ចវ៉នដិនយ្រ៊ីជ, ម៉ារីសសា វី�ីសុន

នាយ្ម្្ប់ម្្ងដផ្ន្សឈិ�្ៈ៖ យជ. ស្ក� នូដស៊ិន
នាយ្ដផ្ន្សឈិ�្ៈ៖ថា� អស័រ. ភីយ្ើរសុន
រចនាម៉ូ្រ៖ជីនិ� អាន់បទូ, យហ្វ ភី. អាន់ប�ូស, ចមន�ី អរឹម. ច្រ៊ន�ី, ស៊ី. េរឹម្ររឹ� 
្រុ�, ្ូម៉ាស ្�, ណា� ហ្គីយនស, ខូ�ីន ហុីងគ្ី, យអរិក្ ភី. ចនសិន, ស៊ូសាន �នូ 
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4 �ីអាហូណា

កោយម្បធា�
ក�ៀកថើរកអែ្អុជដូែ្

ទីប្ររឹក្សាទីពីរក្ននុងគ�ៈប្រធានទីមួ�

ស្រ�ឈិខឈិ្រ្ ណៈម្បធា�ៃដីមួយ

បំន្ញ្ ិភ្នោកននះនោយ
សេចក្ដីសេឡាញ់របេ់ស្រះស្ដីេ្ទ

កាល	ណា	យ�ើង	គិតពី	បុណ្យគគីស្ទម៉ាស់	ជាយ�ឿ�ៗ	យ�ើង	គិតពី	

កា�	ផ្ដល់ឲ្យ	និង	កា�ទទួល	បាន	នូវ	អំយណា�	។	អំយណា�	

អាច	ជាផផនែក	មួ�	នន	ទមលាប់ដ៏ល្អមួ�	បុ៉ផនតែវា	ក៏អាច	ជា	កា�ឲ្យ	

ឃ្លាតយចញពី	យសចក្ដីន្លៃ្នែនូ�	ដ៏សាមញ្ញ	នន	�ដូវកាលយនះ	យ�ើ�	បផងវែ�	ចិតតែ	យ�ើង	

ឲ្យ	ឃ្លាតយចញពី	កា�	អបអ�	ដល់	កា�គបសូត	�បស់	គពះអង្គសយ្គ្រះ	យ�ើង	តាម	

�យបៀបដ៏សំខាន់		មួ�ផងផដ�	។

ខ្ញំ	ដឹង	យៅ	កនែញង	បទពិយសាធន៍	ផ្ទាល់ខលៃលួន	ថា	បុណ្យគគីស្ទម៉ាស់ផដលគួ�	ឲ្យ	ចងចាំ	

បំផុត	អាច	ជា	គរាដ៏រាបសាបំផុត	។	អំយណា�	ផដល	ខ្ញំ	មន	កាលពី	យកមេង	បាន	

កាលា�	យៅជា	�បស់	ដ៏សាមញ្ញ	សគមប់បទដ្ឋាន	នា	បច្ញប្បននែយនះ	។	យពលខលៃះ	ខ្ញំ	បាន	

ទទួលអាវ	មួ�	ផដល	មន	បំណាស់	ឬ	យគសាមនដ	ឬ	យគសាម	យ�ើង	មួ�គូ	។	ខ្ញំយៅ	

ចាំពី	បុណ្យគគីស្ទម៉ាស់ដ៏ពិយសស	មួ�	កាល	បងគបុស	ខ្ញំ	បាន	ឲ្យ	កាំបិតយ�ើផដល	

រាត់យធវែើ	មក	ឲ្យ	ខ្ញំ	។

វា	ពុំចាំបាច់មន	នូវ	អំយណា�	ផដល	មនតនមលៃ	ន្លៃ	យដើម្បី	មន	បុណ្យគគីស្ទម៉ាស់	

ដ៏មន	អត្ថន័�	យនាះយទ	។	ខ្ញំ	បាន	នឹកយ�ើញ	ពី	ដំយណើ�យ�ឿងមួ�	ផដល	បាន	យលើក	

យ�ើង	យដ្�	ផអលយ�ើ�	យគលៃន	អិល	រា៉ត់	ផដល	បយគមើ	ជា	សម�ិក	កនែញង	ពួកចិតសិបនាក់	

ពីឆ្នាំ	1987	ដល់ឆ្នាំ	1992	។	ជា�ូ�យា�ណាស់មកយ�ើ�	យៅ	ន្ងៃមួ�	ពីមុនន្ងៃ	

បុណ្យគគីស្ទម៉ាស់	កាល	យោក	កំពុង	គគប់គគង	ឃ្លាំង	�បស់	ប៊ីស្សព	យោក	បានដឹង		ពី	

អនែកដឹកនាំខាង	សាសនា	មនាក់	ស្ដីពី	គគួសា�	គកីគកមួ�	ផដល	យទើប	ផ្លាស់	ទីលំយៅ	ចូល	

មកទីគកុងយនាះ	។	កាល	យោក	បាន	យចញយៅ	ដល់	ផ្ទះ�ួលដ៏តូច	�បស់ពួកយគ	យោក	

បាន	យ�ើញ	មន	មដា�	យមម៉ា�មនាក់	និង	កូន	បួននាក់	អា�ុ	យគកាម		10	ឆ្នាំ	។

គគួសា�	យនះ	មន	យសចក្ដីគតូវកា�	ខាលាំងណាស់	��ូត	ដល់	មដា�មិនអាច	ទិញ	

អាហា�	ឬ	អំយណា�	សគមប់	កូន	នាង	យៅន្ងៃ	បុណ្យគគីស្ទម៉ាស់	ឆ្នាំយនាះ	បាន—នាង	

រាមាន	លទ្ធភាព	សូម្បី	ផត	ទិញ	យដើមយ�ើគគីស្ទម៉ាស់	មួ�	យដើមផង	។	បងគបុស	

រា៉ត់	បាន	និយា�	ជាមួ�	គគួសា�	យ�ើ�	បាន	ដឹង	ថា	យកមេងគសីតូច	បីនាក់	យនាះ	

ចូលចិតតែ	កូនគកមុំ�័�	ឬ	�បស់	យលង		ជាតុក្កតា	�ូប	សតវែ	។	កាល	រាត់បាន	សួ�ដល់	

កូន	គបុស	ផដល	មន	អា�ុ	គបាំមួ�ឆ្នាំពី	អវែីផដល	រាត់ចង់បាន	យកមេង	គបុស	តូច	

ដ៏យគសកឃ្លានយនះបាន	តបថា	«	ខ្ញំ	ចង់បាន	បប�	យមសៅគរាប់ធញ្ញជាតិមួ�	ចាន	»	។

បងគបុស	រា៉ត់	បាន	សនយា	នឹង	យកមេងគបុស	តូច	យនាះថា	នឹង	�ក	បប�យមសៅគរាប	់

ធញ្ញជាតិ	យនាះ	ឬ	គបផ�ល	ជាអវែី	មួ�	យផ្សង	យទៀត	មក	ឲ្យ	រាត់	ផង	ផដ�	។	�ួច	រាត់បាន	

យៅ	ឃ្លាំង	�បស់	ប៊ីស្សព	យ�ើ�	គបមូល	អាហា�		និង	សមភា�	យផ្សងយទៀត	យដើម្បី	បំយពញ	

ដល់	យសចក្ដីគតូវកា�	ភាលាមៗ	�	បស់គគួសា�	យនាះ	។

យៅ	គពឹកយនាះ	មន	ពួក	ប�ិសុទ្ធន្ងៃចុងយគកា�	ដ៏សប្បញ�ស	មនាក់	បាន	ឲ្យ	យោក	50	

ដុោលា�	«	សគមប់ឲ្យ	យៅ	មនុស្ស	ផដល	ខវែះខាត	»	។	យដ្�	យគបើ	នូវកា�	ប�ិចាចាគយនាះ	

បងគបុសរា៉ត់នាំ	កូន	យោក	បីនាក់យៅទិញ	ឥវា៉ន់សគមប់បុណ្យគគីស្ទម៉ាស់—កូន	

រាត់បាន	យ�ើស	�ក	�បស់យលងសគមប់យកមេងគកខ្សត់	ទាំងយនាះ	។

បនាទាប់ពី	�ក	អាហា�	សំយលៀកបំពាក់	អំយណា�យដើម		គគីស្ទម៉ាស់	និង	

យគគឿងតុបផតង	មួ�	ចំនួន	ដ្ក់កនែញង	ឡាន	�ួចយ�ើ�	គគួសា�	រា៉ត់	បាន	យបើ	ក	ឡាន	សំយៅ	

យៅ	ផ្ទះ	�បស់	គគួសា�	យនាះ	។	ពួកយគ	បាន	�ួ�	មដា�	និង	កូន	�បស់	រាត់	យ�ៀបចំ	តំយ�ើង	

យដើមគគីស្ទម៉ាស់	។	�ួច	ពួកយគបាន	ដ្ក់	អំយណា�	យៅ	យគកាម	យដើម	គគីស្ទម៉ាស	យនាះ	

យ�ើ�បាន	ឲ្យ	យកមេងគបុស	តូចយនាះ	នូវ	បប�យមសៅ	គរាប់	ធញ្ញជាតិ	មួ�	កញ្ប់ធំ	។

មដា�	បាន	គសក់ទឹកផ្នែក	កូន	ៗ បាន	�ីករា�	យ�ើ�	ពួកយគ	ទាំងអស់	រានាបាន	

យគចៀងចយគមៀង	បុណ្យគគីស្ទម៉ាស់មួ�	បទ	។	យៅ	�ប់យនាះ	កាល	គគួសា�រា៉ត់បាន	

គបមូល	ផ្ដញំរានា	សគមប់	អាហា�	យពលោងាច	ពួកយគបាន	ផ្លៃង	អំណ�	គុណ		ផដល	ពួកយគ	

អាច	នាំ	�ក	ភាព	�ីករា�	មួ�	ចំនួន	កនែញង	បុណ្យគគីស្ទម៉ាស់	យៅ	ឲ្យ	គគួសា�	មួ�យទៀត	

យ�ើ�	�ួ�	យកមេងគបុស	តូច	មនាក់	ឲ្យ	ទទួលបាន	នូវ	បប�	យមសៅ	គរាប់	ធញ្ញជាតិ	មួ�	

ចាន	។ 1

ម្្រះម្្ដីស្ទ�ឈិងវិញ្ញាណទ�ការផ្�់ឲ្យ

សូម	គិត	ពី�យបៀបដ៏សាមញ្ញ	យ�ើ�	ន្លៃ្នែនូ�	ផដល	គពះវ�បិតាសួគ៌	យ�ើង		

បាន	យគ�ើស	យដើម្បី	ផ្ដល់	កិតតែិ�ស	ដល់	កា�	គបសូត	នន	គពះរា�បុគតា	គទង់	។		
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ការបកម្ងៀ�កចញ្ ដីស្រ�ឈិខឈិ្រក�រះ

ប្រធាន អុជដូហ្វ ្រយបងៀន ថា យ�ើង គួរ យ្្វើ តាម គំរូ នន ការ ផ្�់ ឲ្យ រ្រស់បពេះអង្គសយ្ង្រេះ ។ សូម ពិចារណាសួរ ដ�់ សមជិក្ 

ចដ� អនក្ យៅ សួរ សុខទុក្្ខ យដើម្ី ្រ្នូរ យវ�គានា បបា្រ់ ពី  អំយណា�ទាន  មួ� ចដ� បពេះអង្គសយ្ង្រេះ បាន ប្រទាន ដ�់ ពួក្យគ យហើ� 

ពិភាក្សាពីរយ្រៀ្រចដ� ពួក្យគ អាច យប្រើ អំយណា� ទាន យោេះ ្រយបមើ ដ�់ អនក្ដនទ ។ ឧទាហរ�៍  ប្រសិន យ្រើ សមជិក្ មនាក្់ប�ូវបាន 

ប្រទានពរ ឲ្យ នូវការ ្រំោក្់្រំ្រ៉ន  ចផនក្�្នតែី គា�់អាចយៅយបចៀង ចយបមៀង ្រុ�្យបគីសាទាម៉ាស់ ដ�់ អនក្ជិ�ខាង មួ� ចំនួន ។ អនក្អាចសូម 

�ុ�ជង្គង់អ្ិសាឋាន ជាមួ� នរឹង សមជិក្ ចដ� អនក្យៅ សួរសុខទុក្្ខ យោ� សុំ ការ ្រំផុសគំនិ� អំពី អំយណា�ទាន ណាមួ�យដើម្ី ចចក្ 

ចា� ពីរយ្រៀ្រ យដើម្ី ចចក្ចា� វ និង មនុស្ចដ�ប�ូវចចក្ចា� ។ តាមោននូវ រា�់ ការ្រំផុសគំនិ� ចដ�អនក្បាន ទទួ� ។

សបម្រ់ យយ្រ�់ ោោសតែី ពី ការ ្រយបងៀន សារ�ិខិ� យនេះ សបម្រ់ �ុវវស័� និង យក្្មងៗ សូម យមើ� ទំពស័រ ទី 6 ។
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សេចក្ដីសេឡាញ់របេ់ស្រះស្ដីេ្ទ

យៅ	�ប់	ដ៏	ប�ិសុទ្ធយនាះ	ពួកយទវតា	មិន		

បានយលច	មក	ឯ	ពួកអនែក	មន	យទ	ប៉ុផនតែ	ដល់		

ពួក	គគ្វាលយចៀម	។	គពះឱ�ស	ជា	គពះគគីស្ទមិន		

បាន	គបសូត	មក	កនែញង	វិមនយទ	ប៉ុផនតែ	យៅ	កនែញង	សនែនូក	។	

គទង់	មិន	គតូវ	បាន	យគ�ុំ	នឹង	គកណាត់សូត	យទ	ប៉ុផនតែ		

នឹង	សំពត់	។

ភាពដ៏សាមញ្ញ	នន	បុណ្យគគីស្ទម៉ាស់	ដំបូង	យនាះ	

បានបគ្ហាញ	ពី	�ីវិត	ននគពះអង្គសយ្គ្រះ	។	យទាះជាគទង់	

បាន	បយង្កើត	ផផនដី	បាន	យាងយដ្�	ឫទាធានុភាព	

និង	សិ�ីល្អ	យ�ើ�បាន	គង់	យៅ	ខាង	សាដាំគពះ�ស្ដ	

ននគពះវ�បិតា	ក៏	យដ្�	គទង់បានយាងមក	ផផនដី	

ជា	យកមេង	មនាក់ដ៏រាបសា	។	�ីវិត	គទង់គឺជា	គំ�ូ	មួ�	

នន	ភាពរាបសា	ដ៏ន្លៃ្នែនូ�	យ�ើ�	បាន	យាង	យដើ�	កនែញង	

ចំយណាម	ពួក�នគកីគក	អនែក�ឺ	អនែកយសាកយៅ		

និង	អនែកផដល	មន	បន្ទញក	ធងៃន់	។

យទាះជា	គទង់ជាយស្ដចមួ�	អង្គ	កតែី	ក៏	គទង់មិន	

ផដល	ខវែល់ខាវា�ពី	កិតតែិ�ស	ឬ	គទព្យសម្បតតែិ	�បស់	

មនុស្ស	យ�ើ�	។		�ីវិតគទង់	គពះបន្ទនូល	គទង់	និង	

សកមមេភាពគបចាំន្ងៃ	�បស់គទង់គឺ	ជា		គគឹះ	ននភាពន្លៃ្នែនូ�	

ដ៏សាមញ្ញ	យ�ើ�	អសាចា�្យ	។

គពះយ�ស៊ូវ	ជាគពះគគីស្ទ	ជាអង្គផដល�ល់ដឹង	

យា៉ាងល្អឥតយខាចាះ	ពី�យបៀបគបទាន	ឲ្យ	បាន	បគ្ហាញ	

គំ�ូដល់យ�ើង	ពី	�យបៀប	នន	កា�	ផ្ដល់	ឲ្យ	។	ចំយពាះ	�ន	

ផដល	មន	ដួងចិតតែ	យពា�យពញ	យដ្�	ភាពឯយកា	និង	

ទុក្ខយសាក	គទង់បាន	នាំ	មក	នូវ	យសចក្ដីយមតាតាក�ុណា	

និង	កា�	លួងយោម	។	ចំយពាះ	�ន	ផដល	មន	�ូបកា�	

និង	គំនិត�ងទុក្ខ	យដ្�	�ំងឺ	និងកា�	�ឺចាប់	

គទង់	នាំ	មក	នូវ	យសចក្ដីគសឡាញ់	និង	កា�	

ពយាបាល	។	ចំយពាះ	�ន	ផដល	មន	គពលឹងយពា�យពញ	

យដ្�	អំយពើបាប	គទង់	បាន	ផ្ដល់	យសចក្ដីសង្ឹម	

កា�អត់យទាស	និង	កា�	យគបាស	យោះ	។

គបសិន	យបើ	គពះអង្គសយ្គ្រះគង់យៅ	កនែញង	ចំយណាម	

យ�ើង	សពវែន្ងៃ	យ�ើង	នឹង	�ក	យ�ើញ	គទង់	យៅ	កផនលៃង	

ផដល	គទង់	ផតង	គង់យៅ—យដ្�	បយគមើ	ដល់	

អនែកទន់យខសោ�	អនែក	យសាកយៅ	អនែករាបសា	អនែក	

មនទុក្ខគពួ�	និង	អនែកខ្សត់	យខសោ�	ខាង	វិញ្ញាណ	។	

អំ�ញង	�ដូវ	កាល	បុណ្យគគីស្ទម៉ាស់	យនះ	និង	

ជាយ�ៀង��ូតតយៅ	សូម	ឲ្យ	យ�ើង	ថាវា�ដល់គទង់តាម	

��ៈ	យសចក្ដីគសឡាញ់ដូចផដល	គទង់មន	។		

សូម	ឲ្យ	យ�ើង	ចងចាំ	ពីយសចក្ដីន្លៃ្នែនូ�	ដ៏រាបសានន	កា�	

គបសូត	អំយណា�	និង	�ីវិត	�បស់គទង់	។	យ�ើ�	

សូម	ឲ្យ	យ�ើង	បំយពញ	ពិ្ពយោកយនះ	ជាមួ�	នឹង	

ពនលៃឺ	នន	យសចក្ដីគសឡាញ់	និង	គពះយចសាតា	នន	កា�	

ពយាបាល		�បស់គទង់	តាម��ៈ	ទយងវែើនន	យសចក្ដីទន់ ល្ៃន់	

សប្បញ�សធម៌	និង	យសចក្ដីយមតាតា	ក�ុណា	

	ដ៏សាមញ្ញ	។	◼

្ំណ្រ់ចំណាំ

	 1.	សូម	យមើល	យគលៃន	អិល	រា៉ត់	Pure Religion: The Story 
of Church Welfare since 1930	(ឆ្នា	ំ1995)	ទំព័�	
352–53	សូមយមើល	ផងផដ�	យគលៃន	អិល	រា៉ត់	«	A Bowl of 
Oatmeal	»	Church News	ន្ងៃទី	2	ផខ	ធនែនូ	ឆ្នាំ	2006	ទំព័�	
16	។
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អំកណាយ្ ដីម្្រះកយស៊ូវម្្ដីស្ទ

មន មនុស្ មួ�ចំនួន យប្រើ យដើមបគីស្ទម៉ាស់ យដើម្ីអ្រអរ ដ�់ ការ ប្រសូ� រ្រស់ 

បពេះយ�ស៊ូវបគីស្ទ ។ យព�ខ្េះ មនុស្ បាន ោក្់ អំយណា� 

សបម្រ់អនក្ដនទ យៅ យបកាម យដើមយ�ើយោេះ ។ យ�ើ អំយណា�អ្វីខ្េះចដ� 

បពេះអង្គសយ្ង្រេះ បានប្រទាន ដ�់ អនក្ ? សូម អាន ្រទគម្ីរនីមួ�ៗដូចមន 

ខាង យបកាម យនេះ យហើ�ផ្�់ព�៌អំយណា�យោេះ ។ អនក្ អាច ថាវា� 

អំយណា� ប��្រ់យៅ បពេះយ�ស៊ូវ វិញ តាមរ�ៈការ រក្ វិ្ី ជួ� 

ដ�់ អនក្ដនទ ។

ករៀ�្ ដីបៃ្ឈិកស្ធ�៍របស់អ្ន្ដទៃ

ប្រធាន អុជដូហ្វ យ�ើក្ យ�ើង ពី ្រទពិយសា្ន៍ ផ្ទា�់ខ្លួន  កា� យោក្ ្រយបងៀន ថា 

« ្រុ�្យបគីស្ទម៉ាស់ចដ�គួរ ឲ្យ ចងចាំ ្រំផុ� អាច ជា បគាដ៏រា្រសា្រំផុ� » ។ យ�ើងអាច 

យរៀន យ៉ាងយបចើន ពី ជំោន់ មុន មន មនុស្ យពញវស័�ជាយបចើនបាន រស់យៅ ឆ្ងកា�់ បគាស្ង្រម 

ភាពអ�់ការង្រ យ្្វើ ជំងឺ ឬ ការសាក្�្ង យផ្ង យទៀ� ។ សូម សមជិក្ ចំណាស់ៗ យៅ ក្ននុង 

យុវវ័យ

្ុរារ

ទំនុក្ដំយក្ើង 33:6

�
៉ូហា

ន 
14

:2
7

�
៉ូហា

ន 
15

:9

 ន
ីនហ

្វទី 
2 

2:
8

នីនហ្វទី3 15:9

វួដ ឬ សាខា រ្រស់អនក្ បបា្រ់អនក្ ពី ្រុ�្យបគីស្ទម៉ាស់ ដ៏មនអ�្ថនស័�្រំផុ� រ្រស់ ពួក្គា�់ ។ អនក្ 

អាច សរយសរ ពី ដំយ�ើរយរឿង រ្រស់ពួក្យគ ។ សូម ពយាយម យរៀន ពី គំរូ រ្រស់ពួក្យគយោ� យផ្ដា� 

ឲ្យ បាន យបចើន យៅ ្រុ�្យបគីស្ទម៉ាស់ យនេះ យៅយ�ើ ការ ផ្�់ នូវ ការ ្រយបមើ ដ៏យសាមេះ យហើ� ការ ចងចាំ 

ដ�់ បពេះអង្គសយ្ង្រេះ ។
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យ្រសក្ក្ម្ម ដ៏ យទវភាព 
នន បពេះយ�ស៊ូវ បគីស្ទ ៖ 
បពេះអមចាស់នន យមប�ីភាព

យនរះជាដ្្នកទនគំរូមួេអំ្ដីស្រលិខិ្របយពងៀនសួរសុខ្រុក្ខដែល

ឆលនុរះបញ្ចាំង្ ដី្រិែ្ឋភា្ទនយបសកកម្មរបស់ព្រះអង្គសយ្គ្ររះ។

ចអ
លយ�ើ�	�វែីនធិន	អិល	�ុក	កនែញង	

កូ�៉ុមននពួកសាវក	ដប់ពី�នាក់បាន	ផ្លៃង	ថា	

«	គពះអង្គសយ្គ្រះ	គឺជាគប្ព	នន	យសចកតែីសុខសានតែ	

ដ៏ពិត	»	។	«	យដ្�	សា�	ដគ្វា�	ធួន	�បស់	គពះអង្គ	

សយ្គ្រះ	និងគពះគុណ	គទង់	យទាះ	ជា	ស្ថិត	កនែញង	កា�	

សាកល្បង	នន	�ីវិត	ក្ដី	កា�	�ស់យៅ	សុច�ិត	នឹង	ទទួល	

បាន	�គ្វាន់	នន	ក្ដី	សុខសានតែ	ផ្ទាល់	ខលៃលួន»	។ 1	កា�	

�ល់ដឹង	ថា	គពះយ�ស៊ូវគគីស្ទ	គឺជា	គពះអមចាស់នន	

យមគតីភាពអាច�ួ�	យ�ើង	ឲ្យ	មន	យសចក្ដីសុខសានតែ	

យៅ	កនែញង	ចិតតែ	យ�ើ�	បយង្កើន	យសចក្ដី�ំយនឿ	យ�ើង	យលើ	

គទង់	។

គពះយ�ស៊ូវគគីស្ទ	មន	បន្ទនូលថា	៖	«	ខ្ញំ	គបាប់	

យសចក្ដីទាំងយនះ	យដើម្បីឲ្យអនែករាល់រានាបានយសចក្ដី	

សុខសានតែ	។	យដ្�សា�យៅយោកិ�យនះ	យនាះអនែក

រាល់រានាមនយសចក្ដីយវទនាផមន	ប៉ុផនតែគតូវសង្ឹមយ�ើង	

ត្បិតខ្ញំបាន�នែះយោកិ�យ�ើ�	»	(�៉ូហាន	

16:33)	។	យដ្�	ផ្លៃងទីបនាទាល់	ពីយសចក្ដីពិត	

យនាះ	លីនដ្	យអស	�ីវស៍ន	ជាទី	គបឹកសោទីពី�	កនែញង	

គណៈគបធាន	សមគមសយ្គ្រះ	ទូយៅ	បាន	ផ្លៃង	

ថា	៖	«	គពះអមចាស់	មន	ក្ដីយមតាតា	ចំយពាះ	ខ្ញំ	យ�ើ�	បាន	

�ួ�	សគមលដល់	បន្ទញកខ្ញំ	។	គទង់បាន	�ួ�	ខ្ញំ	មន	

អា�មមេណ៍សុខសានតែ	យា៉ាងខាលាំង	»	។ 2

ផអលយ�ើ�	�ីឆ្ដ	�ី	ស្កត	កនែញង	កូ�៉ុម	នន	ពួក	

សាវក	ដប់ពី�	នាក់បាន	បយគងៀន	ថា	៖	«	កផនលៃង	

ដ៏ឥតយខាចាះ	សគមប់	ភាពសុខសានតែ	គឺ	ស្ថិត		យៅកនែញង	

�ងវែង់	�ញ្ជាំង	នន	យគ�ដ្ឋាន		យ�ើង	ផ្ទាល់	ជា	កផនលៃង	

ផដល	យ�ើងខំអស់ពីសមត្ថភាព		យដើម្បី	យផ្ដាត	យៅ	យលើ	

គពះអមចាស់	យ�ស៊ូវគគីស្ទ»	។ 3

បពរះគរ្ីរ្របនថែរ
យអសា�	9:6,	លូកា	2:14,	�៉ូហាន	14:27,	

នីន�វែទី	1	13:37,	យរាលលទ្ធិ	និង	យសចក្ដីសញ្ញា	

59:23	

សូមសិកសាឯកស្រយនរះយោេការអធិស្ឋានយ�ើេ្ យាយមេល់ែរឹងនូវអ្ដីដែលព្រូវដចកចាេ។យ្រើការេល់ែរឹង្ ដីឆ្ក
ជដីវិ្រនិងយបសកកម្មរបស់ព្រះអង្គសយ្គ្ររះនរឹង្ ពងរឹងយសចក្ដីជំយនឿរបស់អ្នកយលើព្រង់យ�ើេពបទាន្ រែល់អ្នកទាំងឡាេ
ដែលអ្នកយមើលដថតាមរេៈការបយពងៀនសួរសុខ្រុក្ខបានយោេរយបៀបណា?ចំយោរះ្ ស័្រ៌ម្នបដន្ថមសូមចូលយៅ
reliefsociety.lds.org ។

ដកបសង់គចញពីបពរះគរ្ីរ

យអសា� បាន ពយាក្រ ពីការ ប្រសូ� 

រ្រស់ បពេះយ�ស៊ូវបគីស្ទ ជា បពេះអមចាស់ នន 

យមប�ីភាព (សូមយមើ� យអសា� 9:6) ។ យៅ 

ទ្វី្រអាយមរិក្ សាំ�ូចអ� សាសន៍ យ�មិន 

បាន បបា្រ់ពីសញ្ញា ចដ� មន យៅឯ ការ ប្រសូ� 

រ្រស់ បពេះបគីស្ទបបាំ្នាំយបកា� មក្ (សូមយមើ�  

យហយ�មិន 14:3, 5) ។ កា� ន្ងៃ ចដ� បាន 

ពយាក្រ បាន មក្ ដ�់ ពួក្ អនក្ ឥ�ជំយនឿ បាន គបមម 

�ក្ ជីវិ� ពី ពួក្ អនក្យដើរ តាម បពេះបគីស្ទទាំងអស់ 

ប្រសិន យ្រើ សញ្ញា ទាំងយនេះ មិន បាន យក្ើ� យ�ើង ។ 

ពយាការី នីនហ្វ « បាន អំោវោវ យ៉ាងខាលាំង ដ�់ 

បពេះយពញ មួ� ន្ងៃ យហើ�  យមើ� ចុេះ សំយ�ង នន 

បពេះអមចាស់ បាន ្រន្ឺ មក្ កាន់ យោក្ ថា ៖ . . . 

ន្ងៃចស្ក្យ�ើង យ�ើង នរឹង ចុេះ មក្ ឯ យោក្ិ� » 

(នីនហ្វទី 3 1:12–13) ។ សញ្ញាទាំងឡា� 

បាន យ�ច យចញ មក្ យហើ� ជាមួ� នរឹងការ 

ប្រសូ� រ្រស់ បពេះ បគីស្ទ « ប្រជាជន ចា្រ់យផ្ើម មន 

សនតែិភាព ជា្្មី យៅ យ�ើ ចដនដី » (ខទី 23) ។

យៅ ឯ ភូមិយ្រយ្្ហិម ម៉ារា « ប្រសូ� បាន 

្រុបតា មួ�ជាចម្ង មក្ រួច រុំ នរឹង សំព�់ យផ្ក្ ក្ននុង 

សននូក្ » (�ូកា 2:7) ។

កសច្្ដីជំក�ឿម្្ុមម្្ួស្រ
ការសក្ង្គារះ

ពស័�
៌ម

ន �
ម្ិ�

 ដក្
បស

ង់យ
ចញ

ពី  
A 

SA
VI

O
R 

IS
 B

O
RN

, យ
ោ

�
�

៉ូចស
្រ 

ប្រ
៊ីេ

ី

សូរពិចារោចំណុចគនរះ
យ�ើ បពេះអង្គសយ្ង្រេះ ោំ � ក្ នូវ យសចក្្ីសុខសានតែ មក្ ក្ននុង ជីវិ� 

អនក្ តា មរយ្រៀ្រណា ?

ស្រ�ឈិខឈិ្របកម្ងៀ�សួរសុខៃុ្្ខ

្ំណ្រ់ចំណាំ

	 1.	�វែីនធិន	អិល	�ុក	«	Personal Peace: The Reward 
of Righteousness,	»	Liahona,	ផខ	ឧសភា	ឆ្នាំ	2013	
ទំព័�	35	។

	 2.	លីនដ្	យអស	�ីវស៍ន	«	Claim the Blessings of Your 
Covenants,	»	Liahona,	ផខ	វិច្ិកា	ឆ្នាំ	2013	ទំព័�	120	។

	 3.	�ីឆ្ដ	�ី	ស្កត	«	For Peace at Home,	»	Liahona,	
ផខ	ឧសភា	ឆ្នាំ	2013	ទំព័�	29	។
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យ�ើងវិញ	នូវ	បទបញ្ញតតែិ	យនះ	តាម��ៈ	ពយាកា�ី	�៉ូផសប	

ស៊មេីធ	(សូមយមើល	គ.	និង	ស.	119)	។

យដើម្បីបំយពញ	បទបញ្ញតតែិ	យនះ	យ�ើង	ថាវា�	

មួ�ភាគ	កនែញង	ដប់	នន	គបាក់	ចំណូល		យ�ើង	ដល់	

គពះអមចាស់		តាម��ៈ	អនែកដឹកនាំបពវែ�ិតភាព	កនែញង	

មូលដ្ឋាន	។	មូលនិធិយនះ	គតូវបាន	បញ្នូន	យៅ	ទី	

សានាក់កា�	កណាតាល�បស់សាសនាចគក	ជាកផនលៃង	

ផដល	គកុមគបឹកសោ	មួ�		ផដល	�ួមមន	គណៈ	

គបធាន	ទីមួ�	កូ�៉ុមននពួកសាវកដប់ពី�នាក់	និង	

គណៈប៊ីស្សពជាអធិបតីកំណត់	ពី�យបៀបផដល	

មូលនិធិដ៏ពិសិដ្ឋ	យនះ	នឹង	គតូវបាន	យគបើគបាស់	

(សូមយមើល	គ.	និង	ស.	120)	។

ដគ្វា�មួ�ភាគកនែញងដប់	អនុញ្ញាត	ឲ្យ	

សាសនាចគក	សាងសង់	យ�ើ�	ផ្�កសោ	

គពះវិហា�	ប�ិសុទ្ធ	និង	សាោគប�ុំ	�ួ�	ដល់	

ថានាក់សិកាខាសាោ	និង	ថានាក់វិទយាសាថាន	ផ្ដល់	សមភា�	

សគមប់	សម�ិក	សាសនាចគក	និង	�ួ�	រាំគទ	

ដល់កិច្កា�		អនែកផ្សពវែផសោ�សាសនា	គពះវិហា�	

ប�ិសុទ្ធ	និង	ពង្សគបវតតែិ	។

 យ�ើ
ង	យ�ឿ	យលើ	កា�	ថាវា�	មួ�ភាគ	កនែញង	ដប់	

នន	គបាក់ចំណូល	�បស់	យ�ើងដល់	

គពះអមចាស់		យដើម្បី	�ួ�	សាថាបនា	នគ�	គទង់	។	

ចបាប់ដគ្វា�មួ�ភាគកនែញងដប់តគមូវ	ឲ្យ	យ�ើង	លះបង់	

សមភា��បស់	យ�ើង	មួ�ចំនួន		យដើម្បី	�ីករា�	នឹង	

ព��័�ខាងវិញ្ញាណកាន់ផតយគចើន	។

យរាលកា�ណ៍	នន	ដគ្វា�មួ�ភាគកនែញងដប់	

បាន	អនុវតតែ	ចាប់តាំង	ពីដំណឹងល្អ	គតូវបាន	

បយគងៀន	ជាយលើក	ដំបូង	យៅ	យលើ	ផផនដី	មកយម៉លៃះ	។	

ឧទា��ណ៍	អ័គបាហាំបាន	បង់ដគ្វា�មួ�ភាគ	

កនែញងដប់	ដល់	សង្ជាន់ខ្ពស់	មិលគីសសោផដក	

(សូមយមើល	យោកុប្បតតែិ	14:18–20)	។	

គពះអមចាស់	បាន	បគ្រប់	ម៉ូយស	ឲ្យ	បយគងៀន	ដល់	

គបជា�ន		អំពី	ដគ្វា�មួ�ភាគកនែញងដប់	(សូម	

យមើល	យលវីវិន័�	27:30–34)	។	យគកា�	មក	

យទៀត	កាល	គពះអង្គសយ្គ្រះ	បាន	យាងយៅ�ួប	

នឹង	សាសន៍នីន�វែ	គទង់បាន	គបទាន	ដល់	ពួកយគ	នូវ	

ចបាប់ដគ្វា�មួ�ភាគកនែញងដប់	(សូមយមើល	នីន�វែទី	3	

24)	។	យ�ើ�	យៅ	កនែញង	�ំនាន់	យ�ើង	គទង់បាន	សាដា�	

ដង្វា�មួ�ភាគក្ននុងដ្រ់ជួ�សាថា្រោ នគរ បពេះ

អ្ដីដដ�កយើងកជឿ

« ដង្វា�មួ�ភាគក្ននុងដ្រ់ 
អភិវ�្ឍ យហើ�សាក្�្ង 
យសចក្្ីជំយនឿ រ្រស់ យ�ើង ។ 
តាមរ�ៈការ �េះ្រង់ថាវា� 
បពេះអមចាស់  នូវ អ្វីចដ� យ�ើងអាច 
គិ� ថាយ�ើង ប�ូវ ការ ឬ ចង់បាន 
សបម្រ់ខ្លួន ឯង យ�ើង យរៀន 

ពរឹងចផ្ក្យៅយ�ើ បទង់ ។ យសចក្តែីជំយនឿ រ្រស់ យ�ើង យៅ យ�ើ បទង់ 
យ្្វើ ឲ្យ ការ រក្សា យសចក្តែីសញ្ញាននបពេះ វិហារ ្ររិសុទ្ និងការ 
ទទួ�ពរជស័�ដ៏អស់ក្�្ ក្ននុង បពេះវិហារ ្ររិសុទ្អាច យក្ើ� 
យ�ើង បាន ។ . . .

យ�ើង	យ�ឿ	យលើ	កា�	បង់ដគ្វា�មួ�ភាគកនែញងដប់	

យដ្�	ចិតតែ	យសាមាះ	«	ត្បិត	គពះគទង់គសឡាញ់	ដល់	

អនែកណាផដល	ថាវា�	យដ្�	អំណ�	»	(កូ�ិន្ូសទី	2	

9:7)	។	កា�	បង់ដគ្វា�មួ�ភាគកនែញងដប់	គឺជា	វិធី	មួ�	

ផដល	យ�ើងអាច	�ួ�	សាថាបនា	នគ�គពះ	យៅ	យលើ	ផផនដី	

យ�ើ�	បគ្ហាញអំណ�គុណដល់	គពះវ�	បិតាសួគ៌	ចំយពាះ	

កា�	គបទាន	ព�ដល់	យ�ើង	នូវ	អវែីៗទាំងអស់		ផដល	យ�ើង	

មន	។	ប៉ុផនតែ	កា�	បង់	ដគ្វា�មួ�ភាគកនែញង	ដប់	នាំ		

ព��័�	កាន់ផតយគចើនមក	កនែញង	�ីវិត	យ�ើង	។	ដូចផដល	

ម៉ាឡាគីបាន	បយគងៀន	ថា	៖	«	ចូ�	នាំ	�ក	ដគ្វា�	មួ�	

ភាគ	កនែញង	ដប់	ទាំងអស់	មកដ្ក់	កនែញង	ឃ្លាំង	ចុះ	យដើម្បី	ឲ្យ	

មន	យស្បៀង	អាហា�	យៅកនែញង	ដំណាក់	នន	អញ	យ�ើ�	

ល្បង	ល	អញ	ឥ�នូវ	យនះ	យបើ	អញ	មិន	យបើក	ទាវា�	សាថានសួគ៌	

យដើម្បី	ចាក់	គពះព�	មកយលើ	ឯង	ផដល	នឹង	រាមាន	កផនលៃង	

លមេម	ទុក	បាន	យទ	យនះ	យ�ើ�	ជា	គពះបន្ទនូល	�បស់	

គពះយ��ូវា៉	នន	ពួក	ពល	ប�ិវា�	»	(	ម៉ាឡាគី	3:10)	។	

ព��័�	ខាង	វិញ្ញាណ	និង	ខាង	សាច់ឈាម	អាច	យកើត	

មន	ដល់	�នគគប់�ូប	ផដល	បង់ដគ្វា�	មួ�		ភាគ		កនែញង	

ដប់	យដ្�	យសាមាះគតង់	យទាះ	ជា	ចំនួន	ទឹកគបាក់យនាះ	

តិចតួច	ក្ដី	។	◼

សពម្ប់្ ស័្រ៌ម្នបដន្ថមយ្រៀ្រសូមយមើលយលាកុប្្រ្តិ28:20–

22,ម្៉ាឡាគដី3:8–11និងជំ្ូក្រដី12យៅក្ននុងTeachings 
of Presidents of the Church: Lorenzo Snow 
(ឆ្នាំ2012)។

« ដង្វា�មួ�ភាគក្ននុងដ្រ់ ក្៏ ្រយបងៀន យ�ើង យដើម្ី 
បគ្រ់បគង ្រំ�ង បបាថានា យ�ើង  និង មហិច្ឆតា រ្រស់ យ�ើង 
សបម្រ់ រ្រស់ ក្ននុង យោក្ិ� យនេះ ផងចដរ ។ ការ ្រង់ 
ដង្វា�មួ�ភាគក្ននុងដ្រ់យ�ើក្ ទរឹក្ចិ�តែ យ�ើង ឲ្យ យសាមេះប�ង់  យៅ 
ក្ននុង ទំោក្់ទំនង រ្រស់ យ�ើង ជា មួ� អនក្ ដនទ ។ យ�ើង យរៀន 
ទុក្ចិ�តែ ថា អ្វីចដ� យ�ើង ប�ូវបាន ប្រទាន  ឲ្យ  តាមរ�ៈពរជស័� 
រ្រស់ បពេះអមចាស់ និង ក្ិច្ចខិ�ខំយោ� ឧសសាហ៍ពយាយម 
រ្រស់ យ�ើង ផ្ទា�់ គឺ បគ្រ់បគាន់ សបម្រ់ យសចក្្ីប�ូវការ រ្រស់ 
យ�ើង ។ . . .

« បពេះអមចាស់ សនយា នូវ ពរជស័�យ៉ាងយបចើន ្ររិ្រូរ�៍ 
ចំយោេះ ជន ទាំងឡា�ណាចដ� រស់យៅ យោ� យសាមេះប�ង់ 

យហើ� យទៀងប�ង់នរឹង ចបា្រ់ដង្វា�មួ� ភាគ ក្ននុងដ្រ់ ។ 
ពរជស័� ទាំងយនេះ មួ�ចំនួន គឺជា ពរជស័� ខាង សាច់ឈាម 
ដូចជា ដង្វា�មួ�ភាគក្ននុងដ្រ់ជាយរឿង ខាង សាច់ឈាម 
ចដរ ។ ្រ៉ុចនតែ ដូចជា ពិ្ី្ររិសុទ្ ខាង សាច់ឈាមខាង  
យបរៅនន ពិ្ី្រុ�បជមុជទរឹក្ និង ពិ្ីសាបកាម៉ង់ចដរ ្រទ 
្រញ្ញ�តែិ  យដើម្ី្រង់ ដង្វា�មួ�ភាគក្ននុងដ្រ់  �បមូវ ឲ្យ មន ការ 
�េះ្រង់ខាង សាច់ឈាម ចដ� យៅ ទី្រំផុ� វ នរឹង ដរឹក្ោំ យៅរក្ 
ពរជស័�ដ៏្ំយ្ង ខាងវិញ្ញា� » ។

ដអ�ក�ើររ៉ូបឺ្រ�ដីដែ�្្ននុង្ ូរ៉ុមទ�្ ួ្ស្វ្ដប់្ដីរនា្់«Tithing: A 
Test of Faith with Eternal Blessings,»Liahona,ដខ
វិច្ឈិកាឆ្នាំ2002ៃំ្័រ27។

្រជ័យទ�ការបង់ដង្វាយមួយភា្្ ្ននុងដប់
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 មូល និធិដងាវា�មួ�ភាគក្នុងដប់ គតូវបាន បញ្ដូន ពវី 

វួដ និង សាខា កៅ កាន់ ទវីសានាក់ការកណាតាលរបស់ 

សាសនាចគក ជាកដនលែង ដដល គកុម គបឹកសា មួ�  

ដដល រួម មាន គណៈគបធានទវីមួ� បាន សកគមច 

ចិត្ត ពវី រកបៀប ដដល មូលនិធិដ៏ពិសិដ្ឋ ទាំងកនះ 

នឹងគតូវបាន កគបើគបាស់ ។

 ដងាវា�មួ�ភាគក្នុងដប់ បង់ថ្លែ 

សគមាប់ថ្លែ សាងសង់ និងការ 

ដ្រកសា គពះវិហារ បរិសុទ្ធ និង 

សាលាគបជុំ ។ 

ដងាវា�មួ�ភាគក្នុងដប់ និង ដងាវា� ក្សេងកទៀត 

គតូវបាន ថ្វា� ដល់ គពះ អមាចាស់  តាមរ�ៈ សមាជិក 

មានាក់ ថន គណៈប៊ីសសេព ឬ គណៈគបធាន សាខា របស់ 

អ្ក ។

រច្
នា
រូប
ភា
្
នោ

យ
ន
ែ
វិែ
ហា

ប
៊ិន

ដងាវា�មួ�ភាគក្នុងដប់ ជួ� 

បង់ថ្លែ សគមាប់ ការ អប់រំរបស់ 

សមាជិក  ដដលជា�ុវវ័�ក្នុង 

សាលាករៀន របស់ សាសនាចគក 

ថ្នាក់សិកាខា សាលា និង 

ថ្នាក់វិទយាសាថាន ថន សាសនា ។

 ដងាវា�មួ�ភាគក្នុងដប់ បង់ថ្លែ 

សគមាប់ ការ បកដគប និង ការ 

កបាះពុម្ព គពះគម្ពវីរ និង សមាភារ 

កមករៀន ។
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ចិ
តតែខ្ញំមនភាពកក់យ្ដា	នា	�ប់យនះ	។	ពិតណាស់វា	

បាន	យខ្ទចខាទាំ	យ�ើ�	មន	�បួសសានាម	។	ប៉ុផនតែ	

វា	ទទួល	បាន	នូវ	ភាពកក់យ្ដាយា៉ាងអសាចា�្យ	។	ខ្ញំ	

មនអា�មមេណ៍	នូវកា�	ដឹងគុណជាខាលាំង	—ជាកា�	

ដឹងគុណយា៉ាងគជាលយគរៅផដលវា	ហាក់	ដូចជាមន	

ចយនាលាះ	្ មេី	មួ�	គតូវបាន	យបើកចំ��យៅ	កនែញងគពលឹង	

�បស់	ខ្ញំ		យដើម្បីទុកយ�ឿងយនះ	វាជាកា�	ដឹងគុណ	យា៉ាង	

ខាលាំង��ូត	យធវែើ	ឲ្យ		ខ្ញំ	មិន	អាច	ហាម	ឃ្ត់ទឹកផ្នែក	បាន	។	

សាវាមីខ្ញំ	យៅផតដកដយងហើម	។	ខ្ញំ	អាច	ឮរាត់ដកដយងហើម	

ផវងៗ	យ�ើ�	យសងៃៀមសាងាត់	។

យទើបផត	ប៉ុនាមាន	យម៉ាងមុនយនះ	ខ្ញំ	�ត់សំយៅ		

យៅ�ក	ផគគ�បស់	រាត់	កនែញង	មន្ទី�យពទ្យ	យដ្�	មិន		

ខវែល់	ពីកា�	ធាក់្មេមៗ	ននទា�កតូច	�បស់	យ�ើង	កនែញង		

នផ្ទ		ផដល	នឹង	យកើត	មក	កនែញង	យពល	ឆ្ប់ៗ	យ�ើ�		

ផសវែង�ក	កផនលៃងមួ�	ផដល	ខ្ញំអាច	យផ្ដក	កបាល	ខ្ញំ		

យៅ	យលើ	យដើមគទូងរាត់	ផដល	មន	សុទ្ធ	ផត	ផខ្សផដល		

តភាជាប់យៅនឹង	ឧបក�ណ៍ពយាបាល	។		កា�			

យដក	សាដាប់	ចគ្វាក់យបះដូង	�	បស់រាត់គឺជា		

បទពិយសាធន៍មួ�	ផដល	បាន	យេះ	េួលយៅ		

កនែញងចិតតែ	ខ្ញំ	ជាយ�ៀង��ូត	។

យបះដូងរាត់យៅ	ផត	យោត	។	ប៉ុផនតែ	មិន	

ដូចពីមុនយពល	មន	�ំងឺរាំង	យបះដូង	យ�ើ�	។		

ប៉ុផនតែ	វា	យៅ	យោត	។

យ្លៃើង	បុណ្យគគីស្ទម៉ាស់ដ៏គសទន់	ផដល	បាន	ព្យលួ�	យៅ	

គ�ុង	មខាង	យទៀត	នន	បន្ទប់	បាន	យធវែើ	ឲ្យ	ខ្ញំ	មន	អា�មមេណ៍	

កក់យ្តានា	�ប់	យនះ	។	ពនលៃឺគពាងៗ	�បស់	ពួកយគ	បយង្កើត	

អព្នូ�យហ�ុ នន ្រុ�្យបគីស្ទម៉ាស់
កោយ�ដី�កសអា�់ក�ើរ

កបះដូងគាត់កៅ ដត កលាត ។ ប៉ុដន្ត មិន ដូចពវីមុនកពល មាន ជំងឺគាំងកបះដូង ក�ើ� ។ ប៉ុដន្ត វា កៅ ដត កលាត ។

ការ្ ឈិចារណា
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នូវ	ប�ិយាកាស	ដ៏កក់យ្តា	មួ�	ប៉ុផនតែ	ភាពកក់យ្តា	ដ៏ពិត	

យកើត	យចញពី	កា�	ដឹង	ថា	មនមិតតែ	ពិតជាយគចើន		បាន	

សុខចិតតែ	លះបង់	ោងាច	មុន	ន្ងៃ	បុណ្យ	គគីស្ទម៉ាស់	�បស់	

ពួកយគមក	តុបផតងឲ្យ	យ�ើង	យៅយពល	គបា�អិ៊ន	

ផ្លាស់មក	ពី	បន្ទប់សយ្គ្រះ	បនាទាន់	។	យដើមយ�ើ	

បុណ្យគគីស្ទម៉ាស់	កម្ពស់	មួ�ផម៉គត	បាន	ដ្ក់តាំង	

យៅគតង់មត់បង្អលួច	ជា	សញ្ញា	ននយសចក្ដី	គសឡាញ់	

�បស់ពួកយគ	។

យតើ	ខ្ញំ	អាច	អ�គុណ	ដល់	មិតតែ	យ�ើង	តាម�យបៀបណា	

បាន	?	យតើ	ពួកយគ	បាន	ដឹងយទ	ថាខ្ញំ	គតូវកា�	

ពួកយគ	យ�ើ�	មន	អំណ�គុណចំយពាះ	ពួកយគ	

ប៉ុណាណាយទ	?	កាល	ផដល	គំនិត	ខ្ញំ	យផ្ដាតផតយៅ	

យលើ	សាវាមី	ខ្ញំ	យនាះពួកយគ	បាន	យមើល	ផ្	ដល់	

កូនៗខ្ញំ	យបាសសមអាតផ្ទះខ្ញំ	ទិញមហនូបដ្ក់	បំយពញ	

ទូ�ទឹកកកខ្ញំ	យបាកយខាអាវ	ឲ្យ	ខ្ញំ	�ុំ	អំយណា�	បុណ្យ	

គគីស្ទម៉ាស់ឲ្យយ�ើង	យ�ើ�	ផ្ដល់	យសចក្ដីគសឡាញ់	

ដល់	ខ្ញំ	តាម��ៈកា�	ឱប	អាហា�យពលោងាច	

ប័ណ្ណអំយណា�	គបាក់	តាម	ទូ�សព្ទ	យផ្ើសា�	

យផ្ើអ៊ីផម៉ល	ផផលៃយ�ើយឈាមាះស៊ិណាណាមិនមួ�្ង់		

និង	យគគឿងតុបផតងមួ�វា៉លី	យពញ	។	ពួកយគបាន	

�ំ	ជាមួ�	នឹង	ខ្ញំ	យ�ើ�	បាន	អធិសាឋាន	និង	

តមអាហា�	។	យ�ើ�	យដ្�កា�យធវែើទយងវែើទាំងអស់យនះ	

ពួកយគ	បាន	ផ្ដល់	ឲ្យ	ខ្ញំ	នូវ	អំយណា�ដ៏	

មនតនមលៃបំផុត	ផដល	ពួកយគ	អាចយធវែើបានគឺ	៖	

យពលយវោ	�បស់ពួកយគ	។	ខ្ញំ	គសឡាញ់ពួកយគ	

ទាំងអស់រានាខាលាំងណាស់!

ខ្ញំ	គិត	ថា	ខ្ញំ	នឹង	យដកយា៉ាងលង់លក់នា�ប	់

យនះ	យដ្�	សា�	ខ្ញំ	យពា�យពញយៅយដ្�កា�ដឹងគុណ	

យា៉ាងយពញ	យលញ	ចំយពាះ	ពួកយគ	ទាំងអស់រានា	។

ប៉ុផនតែខ្ញំ	មន	កា�ដឹងគុណ	ជាខាលាំង	ចំយពាះ	

គពះអមចាស់	សគមប់�ីវិត	�បស់សាវាមីខ្ញំ—

សគមប់	កា�ដកដយងហើមផវងៗ	�បស់	រាត់	

សគមប់យបះដូងរាត់ផដលសប់ឈាម	សគមប់	

�ូបកា�ដ៏	មន	�ីវិត	និង	គពលឹង	�បស់រាត់	។		

�ីវិត	�បស់រាត់គឺជា	អព្នូតយ�តុ	នន	បុណ្យគគីស្ទម៉ាស់	

�បស់	ខ្ញំ	។	◼

អ្នកនិ្ន្ធរស់យៅរែ្ឋខារ៉ូឡាញណាខាងយជើងស.រ.អា.។
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យឈាមេះខ្ញំ	មន	ន័�ថា	«	ទូត	យ�ើង	»	

យ�តុដូយចនែះយ�ើ�	ខ្ញំ	បាន	យផ្ើ	«	គពះបន្ទនូល	

យា៉ាងធងៃន់	នន	គពះអមចាស់	ដល់	អ៊ីគសាផអល	»	។ 1	

យៅ	កនែញង	�ំនាន់	ខ្ញំ	គបមណ	ជា		450	ឆ្នាំ	ពីមុន	កា�	

គបសូត	�បស់	គពះគគីស្ទ 2	មន	ពួក	សាសន៍	�ូដ្	

ជាយគចើន	បាន	បាក់ទឹកចិតតែ	យ�ើ�	បាន	�ប់�ស់យៅ	

យដ្�	សុច�ិត	។ 3	គពះអមចាស់	បាន	ស្ដីបយនាទាស	ដល់	

ពួកយគតាម��ៈ	កា�	បយគងៀន	�បស់	ខ្ញំ	។

ពួក	សង្សាសន៍	�ូដ្មក	ពី	ពូ�អម្បនូ�	

យលវីជាធមមេតា	គតូវ	បាន	ផតងតាំង	យដើម្បី	ផ្ដល់	

ពិធីប�ិសុទ្ធនានា	ប៉ុផនតែសាសន៍យលវី	បាន	

គបគពឹតតែអំយពើពុក�លួ�	យៅ	កនែញង	�ំនាន់	ខ្ញំ	។	

ពួកយគខវែះកា�	ដឹងគុណ	មិន	យរា�ពដល់	គពះ	

យ�ើ�ថាវា�	នំបុ័ងខូច	និង	កា�	បូជាសតវែ	ផដល	មិន	

ប�ិសុទ្ធ	។ 4	ពួក	យគបាន	បំពានយលើ	យសចក្ដីសញ្ញា	

ននបពវែ�ិតភាព	ផដល	គពះបាន	យធវែើ	ជាមួ�	នឹង	យលវី	។	

គបជា�នយនាះ—មិនគតឹមផតពួក	

សង្ប៉ុយណាណាះយទ—ក៏	បាន	

គបគពឹតតែអំយពើពុក�លួ�	ផងផដ�	។		

ពួកយគ	បាន	យ�ៀបកា�	យគ្		

យសចក្ដីសញ្ញា	

ផលងលះគបពន្ធតាំង	

ពីយកមេង	យ�ើ�	មិន	គពម	

បង់ដគ្វា�មួ�ភាគ	កនែញង	

ដប់	និង	ដគ្វា�យផ្សងយទៀត	

�បស់ពួកយគយទ	។ 5

ប៉ុផនតែយទាះជា	

គពះអមចាស់	បាន	

មនបន្ទនូល	ទាស់	នឹង	

ទយងវែើដ៏ទុច្�ិតទាំងយនះក្ដី	

ក៏	គទង់យៅផតមន	

គពះទ័�អត់ឱនយទាសផងផដ�	យដ្�សា�	គទង់	

គសឡាញ់	រាគសតែ	�បស់គទង់	៖	«	ចូ�	វិល	មក	ឯ	យ�ើង	

វិញ	ចុះ	យនាះ	យ�ើង	នឹង	គត�ប់	មក	ឯ	ឯង	វិញ	ផដ�	»	។ 6	

វិធីមួ�	យដើម្បី	គត�ប់	យៅ�ក	គពះអមចាស់វិញគឺកា�	នាំ	

�ក	«	ដគ្វា�	មួ�ភាគ	កនែញងដប់ទាំងអស់	មក	ដ្ក់	

កនែញង	ឃ្លាំង	»	។ 7

គបជា�ន	យនាះ	បាន	ត្អនូញផត្អ�ថា	«	កា�	ផដល	

ខំយរា�ពតាមគពះ	យនាះ	ឥតអំយពើយទ៖	.	.	.	ពួក	អនែក	ផដល	

គបគពឹតតែ	កា�	អាគកក់បាន	តាំង	យ�ើង	[យា៉ាងយគចើន]	» 8	

ប៉ុផនតែ	ខ្ញំ	បាន	បយគងៀន	ថា	យឈាមាះ	�ន	ផដល		«	យកាត	

ខាលាច	ដល់	គពះអមចាស់	.	.	.	និងពួក	អនែកផដល	នឹក	ដល់	

គពះនាម	គទង់»	គតូវបាន	ស�យស�	យៅ	កនែញង	«	យសៀវយៅ		

�ំឭក	»	។ 9

ខ្ញំ	ក៏បាន	ពយាក�	ផងផដ�	ថា	យៅ	កា�យាងមកជា	

យលើកទីពី�	�បស់	គពះអមចាស់	មនុស្សទុច្�ិត	«	នឹង	

ម៉ាឡាគី
« [គពះក�ស៊ូវ] បាន បញ្ជា ឲ្យ ពួកកគ សរកសរ ទុក នូវគពះ បន្ដូល ទាំងឡា�ដដល គពះវរបិតា គទង់បាន គបទាន ឲ្យមា៉ាឡាគវី » 

(នវីថហ្ទវី 3 24:1) ។

្ួ្្ យាការីទ�្ ម្ដីរសញ្ញាចាស់

ដូចជា	�ញ្ជាំង	»	ប៉ុផនតែ	�នផដល	យកាតខាលាច	ដល់	

គពះនាមគទង់	«	គពះអាទិត្យ	នន	យសចក្ដីសុច�ិត	នឹង	

�ះយ�ើង	មនទាំងអំណាច	យគបាស	ឲ្យ	ជា	យៅ	កនែញង	

ចំយអងសាលាប	»។ 10

ខ្ញំ	បាន	ពយាក�ថា	ពីមុន	កា�យាងមកជាយលើកទីពី�	

ពយាកា�ី	យអលីយា៉ា	នឹង	មក	យដើម្បី	សាដា�	យ�ើងវិញ	នូវ	

កូនយសាននបពវែ�ិតភាព	ផដល	នឹង		«	បផងវែ�ចិតតែ	ពួក	

ឪពុក	មក	ឯកូន	និង	ចិតតែ	កូន	មក	ឯ	ឪពុក	វិញ	»	។ 11

តាម��ៈកា�	បយគងៀន	�បស់	ខ្ញំ	យ�ើង	យ�ើញ	

ថាគពះអមចាស់	ចងចាំ	រាគសតែ	�បស់	គទង់	យ�ើ�	�កសោកា�	

សនយា	ចំយពាះ	កូនយៅ	ដ៏យសាមាះគតង់	�បស់	គទង់	។	

គទង់សពវែគពះទ័�	ឲ្យ	យ�ើងមន	យសចក្ដី�ំយនឿ	យលើ	

កា�	សនយា	ទាំងយនះ	យ�ើ�	គត�ប់មក�ក	គទង់វិញ	

តាម��ៈ	កា�	ផគបចិតតែ	។ 12	◼
្ំណ្រ់ចំណាំ

	 1.	ម៉ាឡាគី	1:1	។
	 2.	សូមយមើល	Bible Dictionary	«	Malachi	»	ទំព័�	728	។

	 3.		សូមយមើល	ព្រះគម្ដីរសញ្ញាចាស់យសៀវយៅការ
ដណនាំការសិកសាសពម្ប់សិស្សិកាខាស្លា		
(ឆ្នាំ	2002)	ទំព័�	226	។

4.		សូមយមើល	ម៉ាឡាគី	1:	2,	6–14,	សូមយមើល	
ផងផដ�	Old Testament Instructor’s 
Guide, Religion	301–2	(ឆ្នាំ	1994)		

ទំព័�	109–110	។
5.	សូមយមើល	ម៉ាឡាគី	2:11,	14–16,	3:8	។
6.	ម៉ាឡាគី	3:7	។
7.		ម៉ាឡាគី	3:10,	សូមយមើល	ផងផដ�	

LeGrand Richards	«	The 
Second Coming of Christ,	»	

Ensign,	ផខ	ឧសភា	ឆ្នាំ	1978	ទំព័�	
75	។
8.	ម៉ាឡាគី	3:14–15	។
9.	ម៉ាឡាគី	3:16	។

10.	ម៉ាឡាគី	4:1–2	។
11.		ម៉ាឡាគី	4:6,	

សូមយមើលផងផដ�	
យរាលលទ្ធិ	និង	
យសចក្ដីសញ្ញា	110	។

12.		សូមយមើល	Old Testament 
Teacher Resource Manu-
al	(ឆ្នា	ំ2003)	ទំព័�	215	។
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សោ
�	ភាពយសាកយៅ	នឹង	ភាពទន់យខសោ�នន	គពះវិហា�	គគីសាទាន	យៅ	ទវែីបអ៊ឺ�៉ុប	អូគសាតាលី	និង	ស��ដ្ឋអាយម�ិក	

គពះសង្ប៉ូប	យប៊យណ�ីក	បាន	យពាលថា	«	រាមាន្ស្ដញតាង	ចំយពាះ	កា�គតូវកា�	គពះយទៀត	យ�ើ�	សូម្បីផត	

គពះគគីស្ទផងផដ�	»	។	យោកបាន	បផន្ថម	យទៀត	ថា	«	គពះវិហា�ពីយដើម	យមើលយៅដូចជាវាកំពុងផត�ិត	

ផុត�លត់យៅយ�ើ�	»	។ 1

យ�ើងបានគ្កយចញពីកា�ថាវា�បង្គំតាមទំយនៀមទំោប់	។	មន	មនុស្សជាយគចើន	បាន	យពាលថា	ពួកយគជា	មនុស្សមនយសចកតែី�ំយនឿ	

�ឹងមំ	ជាជាង	អនែក	កាន់	សាសនាយៅយទៀត	។	គបសិន	យបើ	មន	កា�	បយគងៀន	មួ�	គសប	តាម	�ចនាបទ�ីវិត	ពួកយគ	យនាះ	ពួកយគ	នឹង	ទទួល	

វា	យ�ើ�	វា	នឹង	កាលា�	យៅជា	ផផនែក	មួ�	នន	យសចក្ដី�ំយនឿ	ពួកយគ	។	យបើសិនជាមិនដូយចានាះ	ពួកយគ	បយង្កើតយសចកតែី�ំយនឿយដ្�	ខលៃលួន	ឯង	។	

យសចកតែី�ំយនឿ	និង	�ីវភាពខាងវិញ្ញាណ	ឥ�នូវយនះគតូវបានគិតថា	ជាផលិតផលយគបើគបាស់	គបចាំ	ន្ងៃ	។	គទព្យសម្បតតែិ�បស់យោកិ�គតូវ	

បាន�កមក�ំនួសគពះវិញ	។

កនែញងនាមជា	ពួកប�ិសុទ្ធ	ន្ងៃចុងយគកា�	សំយ�ង�បស់	យ�ើង	គតូវ	ផតបនលៃឺយ�ើងកនែញងកា�តតាំងនឹង	និនានាកា�	ដ៏យគរាះថានាក់	ទាំងយនះផដល	

បាន	យ�ៀបចំយ�ើងយដើម្បីបំផ្លាញ	យសចក្ដី�ំយនឿ	�បស់	មនុស្ស	។	គពះគម្ពី�ម�មនគពមន	យ�ើង	ម្ដងយ�ើ�	ម្ដងយទៀតអំពី	

កា�	�ក	យ�ឿងមិន្ិតយ្�	មក	�ំនួស	នឹងទំនុក	ចិតតែ	�បស់	យ�ើង	យៅ	យលើ	គពះ	។	មនកា�ពិពណ៌នាអំពីគរាមួ�ផដល	

គបជា�ន	នីន�វែជា	យគចើនបានគ្កយចញពីយសចកតែី�ំយនឿ�បស់ពួកយគ	យោកម�មនបានផ្លៃងថា	៖		

«	ពួកយគបានយៅ	ជាយេមេើងនេមេយៅវិញ	យដ្�យលើកខលៃលួនយ�ើងកនែញងចិតតែ�បស់យគយដ្�	យគពាះ	គទព្យ	ដ៏	

យគចើនយលើសលប់�បស់យគ	យ�តុដូយចនែះយ�ើ�	ពួកយគបានយៅជាអនែកមនយៅចំយពាះផ្នែក�បស់យគផ្ទាល់	

យ�ើ�ពុំសាតាប់បគ្រប់តាម	ពាក្យយពចន៍�បស់ពួកពយាកា�ី	យដើម្បីយដើ�យដ្�គតង់យៅចំយពាះគពះយ�ើ�	»		

(អាលម៉ា	45:24)	។

កាល	អនែក	យមើល	យ�ើញ	ពី	ភាពទន់យខសោ�	នន	យសចក្ដី�ំយនឿ	�បស់	ពួក	គគីសាទាន		យៅ	កនែញង	សង្គម	យសចកតែី�ំយនឿ		

�បស់	អនែកផ្ទាល់	គតូវ	ផត	មន	ភាព�ឹងមំ	យ�ើ�ចបាស់ោស់	។	យ�យលមិនបានគបកាស	ថា៖	«	ចូ�ចងចាំចុះ		

ចូ�ចងចាំចុះថា	គឺយៅយលើសិោននគពះដ៏យគបាសយោះននយ�ើង	គឺគពះគគីស្ទជាគពះ	រា�	បុគតាននគពះ	ផដលកូនគតូវ	

កោយដអ�ក�ើរអឈិ�ថមដភរី

នន ក្ូរ៉ុម នន ពួក្ សាវក្ ដ្រ់ ពីរ ោក្់

រារជួយអ្កែទៃដសវែងរក
សេចក្ដីជំស�ឿស�ើស្រះស្ដីេ្ទ

ខ្នុំសំណូម្រអ្នកឲ្យជួេែល់កូនយៅរបស់ព្រះឲ្យព្រ�ប់មករកយសចក្ដីជំយនឿជា្ួកពគដីស្ទាន
របស់្ួកយគវិញនិងមករកពគរឹរះស្សនាែ៏រឹងម្ំដែលសំខាន់បំ្ុ្រសពម្ប់យសចក្ដីសុខស្ន្តទន

គំនិ្រនិងសុភមង្គល្ិ្រ។
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បដ�បានកត់បរាទុក

គៅក្នុងប្រវត្ិសាបស្

គឺជាដំគណើរគរឿងននការ

ប្រសូតនិងគ្រសកករ្ម

រ្រស់បពរះែមចាស់

បពរះគយស៊ូវបគីស្ទគៅ

គ�ើបផនដី។
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សង់គគឹះ�បស់កូន	យដើម្បីកាលណាអា�ក្សបយញ្ញខ្យល់ដ៏	

ខាលាំងកាលា�បស់វា	មក	ផមនយ�ើ�	គពួញ�បស់	

វាយៅកនែញងខ្យល់គួច	ផមនយ�ើ�	កាលណាគពិល	និង	

ខ្យល់ព្យញះកំណាចទាំង	អស់�បស់វាយបាកបក់មកយលើកូន	

យនាះវានឹងរាមានអំណាចមកយលើកូនយ�ើ�	

យដើម្បីទាញកូនចុះយៅកនែញង	�ងហញក	ននយសចកតែីយវទនា	

និងទុក្ខលំបាកដ៏មិនយចះចប់មិនយចះយ�ើ�	

ពីយគពាះមកពីសិោផដលកូនបាន	សង់យៅយលើយនាះ		

ផដលជាគគឹះដ៏ខាជាប់ខ្លួនមួ�ជាគគឹះមួ�	យបើសិនណាម	

នុស្សសង់យៅយលើយនាះ	យនាះ	ពួកយគមិន	អាច	�លំ	បាន	យ�ើ�	»	

(យ�យលមិន	5:12)	។	នីន�វែបាន	�ំឭក	យ�ើង	ថា	៖	

«	យ�ើងនិយា�អំពីគពះគគីស្ទ	យ�ើងអ��ីករា�កនែញងគពះគគីស្ទ		

យ�ើងផសោ�អំពីគពះគគីស្ទ	យ�ើងពយាក�អំពីគពះគគីស្ទ	យ�ើ�យ�ើង	

ស�យស�	គសប	តាមពាក្យពយាក�ណ៍ទាំងឡា��បស់យ�ើង	

យដើម្បីឲ្យកូនយៅយ�ើងអាចដឹងថា	យតើគតូវផសវែង�កគប្ព	ណាមួ�	

យដើម្បីឲ្យបានផ្តាច់បាប�បស់ពួកយគ	និង	�ីវិតផដលយៅកនែញង	

គពះគគីស្ទ	។	.	.	.

«.	.	.	យគពាះផលៃនូវគតឹមគតូវ	គឺយ�ឿដល់គពះគគីស្ទ	»	(នីន�វែទី	2	

25:26–28)។

យតើយ�ើងមនគគឹះយដើម្បីរាំគទនូវ	កា�អះអាងដូយចនែះយទ	?

គេតុដូគច្រះព�ិករ្មបតូវបាន

្រគងកើតគ�ើងគៅគ�ើបផនដីជា

ពិធី្ររិសុទ្ធដំណឹង�្អររួយ

គដើរ្បីបតូវបានែនុវត្និងគធ្វើគ�ើង

គោយសិទ្ធិែំោចនន្រព្វ�ិតភាព

ជាតរួយា៉ាងែំពីការព�ិ

ករ្មននកូនរនុស្បដ�

នឹងប្រទាន�ីវិតរ្រស់បទង់សបម្រ់

ែំគពើបា្រននពិភពគោក។
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�ឈិមឈិ្រ្តសញ្ញាទ�ការ�រះបង់របស់ម្្រះម្្ដីស្ទ

យ�ឿងពិតដ៏ល្អបំផុត	ផដលបាន	កត់គតា	ទុក		យៅ	កនែញង	គបវតតែិសាគសតែគឺជាដំយណើ�	យ�ឿង	

នន	កា�	គបសូត	និង	យបសកកមមេ	�បស់	គពះអមចាស់	គពះយ�ស៊ូវគគីស្ទ	យៅ	យលើ	ផផនដី	។	

យបសកកមមេ	�បស់	គទង់	គតូវបាន	ពយាក�តាំងពី	�ំនាន់	ឪពុកមដា�	ទីមួ�	�បស់	យ�ើង	មក	

យម៉លៃះ	។	កនែញង	គពះគម្ពី�ម៉ូយស	យ�ើងអាន	ថា	៖

«	យ�ើ�អ័ដ្ម	និងនាងយអវា៉	ជាគបពន្ធរាត់បាន	អំពាវនាវដល់គពះនាម	

ននគពះអមចាស់	យ�ើ�ពួកយគបានឮសយមលៃងននគពះអមចាស់យចញពីផលៃនូវយឆ្ពះយៅ	

សួន	ចបា�យអផដនមនបន្ទនូលមកពួកយគ	យ�ើ�ពួកយគយមើលមិនយ�ើញគទង់យសាះ	

ត្បិតពួកយគគតូវបានបិទយចញ	ពីវតតែមន�បស់គទង់	។

«	យ�ើ�គទង់បាន	គបទានដល់ពួកយគនូវគពះបញ្ញតតែិទាំងឡា�ថា	ពួកយគគប្ប	ី

ថាវា�បង្គំគពះអមចាស់ជាគពះ�បស់ពួកយគ	យ�ើ�គប្បី�កកូនសតវែច្បងនន�វែនូងយចៀម	

�បស់យគមកថាវា�ជា�ញ្ញបូជាទាំងឡា��បស់	គពះអមចាស់	។	យ�ើ�អ័ដ្មបាន	

យរា�ពតាមគពះបញ្ញតតែិទាំងឡា�ននគពះអមចាស់	។

«	យ�ើ�ជាយគចើនន្ងៃកនលៃងមក	យនាះមនយទវតាមួ�ពីគពះ	អមចាស់បានយលចមក	

ឲ្យអ័ដ្មយ�ើញយដ្�សួ�ថា	៖	យ�តុអវែីបានជាអនែកថាវា��ញ្ញបូជាទាំងឡា�	

ដល់គពះអមចាស់	?	យ�ើ�អ័ដ្មបានទូលតបយៅយោកថា៖	ខ្ញំមិនដឹងយទ	យលើក

ផលងផតគពះអមចាស់គទង់បញ្ជាខ្ញំ	ប៉ុយណាណាះ	។

«	យ�ើ�ខណៈយនាះយទវតា	គបាប់	ថា៖	កា�ណ៍យនះគឺជានិមិតតែ�ូបអំពីកា�បូជានន

គពះរា�បុគតាបយង្កើតផតមួ�ននគពះវ�បិតា	ផដល	យពា�	យពញ	យៅយដ្�គពះគុណ	និង	

យសចកតែីពិត	។

«	យ�តុដូយចានាះយ�ើ�	អនែកនឹងគតូវយធវែើអវែីៗទាំងអស់	ផដលអនែកយធវែើយដ្�នូវ	

គពះនាមននគពះរា�បុគតា	យ�ើ�អនែក	គតូវផគបចិតតែ	យ�ើ�អំពាវនាវដល់គពះ	

យដ្�នូវគពះនាមននគពះរា�បុគតាជាយ�ៀងដរាប��ូតតយៅ	»	(ម៉ូយស	5:4–8)	។

យ�តុដូយចនែះ	ពលិកមមេគតូវបាន	បយង្កើតយ�ើង	យៅយលើផផនដី	ជាពិធីប�ិសុទ្ធ	

ដំណឹងល្អមួ�	យដើម្បីអនុវតតែ	និងយធវែើយ�ើងយដ្�សិទ្ធិអំណាចនន	បពវែ�ិតភាព		

ជាតួយា៉ាងអំពីកា�ពលិកមមេននកូនមនុស្សផដលនឹងគបទាន�ីវិត�បស់គទង់	សគមប់	

អំយពើ	បាបននពិ្ពយោក	។

ទគមង់ននពិធីប�ិសុទ្ធយនះគតូវបានយ�ៀបចំ	យ�ើង			យដើម្បីបយង្កើត	ជា	ចំណុចជាក	់

ោក់ននកា�ពលិកមមេ�បស់គពះអមចាស់	យៅយពលគទង់នឹងយាងមកយៅ	កនែញង	

កាលដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត	។	ឧទា��ណ៍	ដគ្វា�	ថាវា�	នន	បុណ្យ�ំលង	យគកា�	

មក	យទៀត	បាន	ផចងលក្ខខណ្ឌ	ថា	យចៀមយឈាមាល	មួ�	នន	ឆ្នាំដំបូងផដល	រាមាន	

គបឡាក់	ឬ	សានាម	ជាំ	គតូវបាន	យគ�ើស	ជា	ដគ្វា�	ថាវា�	។	យោ�ិតគតូវបានបងហនូ�ចុះ	

យ�ើ�កា�យមើលផ្កុំឲ្យមន	កា�បាក់េ្អឹង		ណាមួ�	ទាំងអស់—ជានិមិតតែ�ូបននកា�	

សុគត�បស់គពះអង្គសយ្គ្រះ	។

វាគឺជាយ�ឿងអសាចា�្យណាស់	ផដលកា�ថាវា��ញ្ញបូជា	បានបនតែមនគគប់សម័�	

កាល	ចាប់តាំងពីអ័ដ្ម��ូតដល់�ំនាន់�បស់គពះអង្គសយ្គ្រះ	។	យទាះជា	កូនយៅ	

អ៊ីគសាផអល	បាន	េលៃងកាត់នូវ	គរា	នន	កា�ក្បត់សាសនា	ជាយគចើនយលើកយគចើនគរា	ក្ដី		

ក៏	យសចក្ដីសង្ឹម	ថាគពះរា�បុគតាបយង្កើតផតមួ�នឹង	យាង	មក	យធវែើឲ្យធួននឹងអំយពើបាប	

�បស់	មនុស្សយោក	យ�ើ�ថា	គពះយោ�ិត	ផដលយធវែើ	ឲ្យ	ធួន	�បស់	គទង់	នឹង	យធវែើឲ្យ	

អមតភាពយកើតយ�ើង		យដ្�បាន	ដក់ជាប់យៅ	កនែញង	ដួងចិតតែ	�បស់	មនុស្ស	ជាយគចើន	

ផដ�	។

ជាទូយៅ	កា�	ថាវា��ញ្ញបូជា	យនះបាន	�ប់	អនុវតតែ		បនាទាប់	ពី	មន	ដគ្វា�ធួន	

�បស់	គពះអង្គ	សយ្គ្រះ	។	ពិធី	សាគកាម៉ង់គតូវបានបយង្កើតយ�ើង	យដើម្បី�ំឭក	ដល់អនែកយដើ�	

តាមគទង់ថា	គទង់បានយាងមកយលើផផនដី	យ�ើ�បានយធវែើកា�បយគមើយលើផផនដី	។	

យ�ើងអានយៅកនែញងលូកាថា	៖

«	�ួចគទង់ក៏�កនំបុ័ងមក	អ�	គពះ	គុណ	យ�ើ�កាច់គបទានយៅយគយដ្�បន្ទនូលថា		

យនះយ�ើ�ជា�ូបកា�ខ្ញំផដលបានគបទានមក	សគមប់	អនែករាល់រានា	ចូ�យធវែើបុណ្យយនះ

យដើម្បី�ំឭកពីខ្ញំចុះ	។

«	យនាះគទង់បាន�កផពងមកយធវែើផបប	ដូយចានាះផដ�	យដ្�បន្ទនូលថា	ផពងយនះជា	

សញ្ញា្មេីផដលតាំងយដ្�នូវឈាមខ្ញំ	គឺជាឈាមផដលគតូវ	គចួច	យចញសគមប	់

អនែករាល់រានា	»	(លូកា	22:19–20)	។

ជា្មេីមតែងយទៀត	ខ្ញំមនភាពអសាចា�្យណាស់	ផដល	កា��ំឮកយនះ	្វែីយបើយៅកនែញងគរាដ	៏

ងងឹតននកា�ក្បត់សាសនាក្ដី	វា	គតូវបានអនុវតតែតាមទគមង់	និងវិធី	ជា		យគចើន	គបយ្ទយៅ	

គគប់�ំនាន់��ូតមកដល់កា�សាតា�យ�ើងវិញននដំណឹងល្អ	យៅយពលអំណាចបពវែ�ិត	

ភាព	គតូវបានមនសាតា�ជា្មេីយៅយលើផផនដី	យដើម្បីយធវែើពិធីប�ិសុទ្ធដ៏សយ្គ្រះយនះ	។

យៅគគប់គរាននគបវតតែិសាគសតែផដលបានកត់គតា	យ�ើង�កយ�ើញនូវកា��ំឭកយា៉ាង	

ខាជាប់	ខ្លួនអំពីយបសកកមមេ�បស់គពះអង្គសយ្គ្រះ�បស់យ�ើង	។	គទង់បានយាងមក	

យលើផផនដី	កនែញងនាមជាមនុស្សមនាក់ផដលមនសញ្ជាតិពី�—មួ�មកពីគពះ	

យ�ើ�មួ�យទៀតមកពីមនុស្ស	។	កា�ណ៍	យនះផ្ដល់	លទ្ធភាព	ដល់	គទង់	យដើម្បីយធវែើ	នូវ	

កា�	លះបង់	ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់	បំផុត	�បស់	គទង់	សគមប់	យ�ើង	រាល់រានាតាម��ៈ	ដគ្វា�ធួន	

�បស់	គទង់	។	យតើ	មន្សតែញតាងដ៏	�ឹងមំ	ណាមួ�ផដល	ថា		គពះយ�ស៊ូវ	គឺជា	

គពះគគីស្ទ	ជា	គពះអង្គសយ្គ្រះ	នន	ពិ្ពយោក	ជាជាងកា�	សិកសោ	និង	កា��ស់យៅ	

តាម	យរាលលទ្ធិ	ដ៏សយ្គ្រះ	�បស់	គទង់	ផដល	គទង់បាន	យបើក	សផម្ដង	យៅ	គគប់	

គរាកាន់កាប់គតួតគតា	នន	ពិ្ពយោកយនះផដ�ឬយទ	?	គទង់	បានគបទាន	

ដំណឹងល្អ�បស់គទង់យដើម្បីដឹកនាំ	និងផណនាំផលៃនូវយ�ើង	អំ�ញងយពលនន		

កា�សានាក់	អាគស័�	�បស់	យ�ើង	យលើ	ផផនដីយនះ	។

ដំណឹង�្អ្ ឺជាដំកណារះម្ស្យ

គបធានយដវី�	អូ	ម៉ាក់យ�	(1873–1970)	បានផ្លៃង	ថា	៖

«	កា�ទទួលខុសគតូវកនែញងកា�បគ្ហាញ	ដល់ពិ្ពយោកថា	ដំណឹងល្អននគពះយ�

ស៊ូវគគីស្ទនឹងយដ្ះគសា�បញ្ហា	គឺមន	ចំយពាះ	�ន	ផដល	មន	ដំណឹងល្អយនះ	។	.	.	.	

ខ្ញំយ�ឿផងផដ�	ថារាល់	បញ្ហារបស់យលាកិេអាចនរឹងព្រូវយោរះពស្េបានតាមរេៈ

ការយគ្រ្ពប្រិប្រ្តិចំយោរះយគ្លការណ៍ទនែំណរឹងលអែរបស់ព្រះយេស៊ូវពគដីស្។

«	ដំយណាះគសា�ចំយពាះបញ្ហាដ៏ធំននយោកិ�	គឺមនយៅទីយនះ	កនែញង	

សាសនាចគកននគពះយ�ស៊ូវ	គគីស្ទ	។	កា�ឧបត្ថម្ដ៏គគប់គរាន់គតូវបានយធវែើ

យ�ើង	មិនគរាន់ផតសគមប់យសចកតែី	គតូវ	កា��បស់បុគ្គលមនាក់ៗប៉ុយណាណាះយនាះ

យទ	ប៉ុផនតែក៏សគមប់ជាតិសាសន៍	និងគកុមននជាតិសាសន៍ទាំង	ឡា�ផងផដ�	។	

.	.	.	ខ្ញំចង់សា�ភាពថា	យ�ើងហាក់ដូចជាអួតយក្អងកាអាងចំយពាះ		ខលៃលួន		យ�ើង	

នូវគបាជាញាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់	បុ៉ផនតែយនាះពុំផមនជា	កា�ណ៍ពិតយទ	។	វាគរាន់ផតជាកា�យគបើ	គបាស់	

ផផនកា��បស់គពះយដើម្បីយដ្ះគសា�បញ្ហាននពិ្ពយោកប៉ុយណាណាះ	។	អនែកផដល	

កាន់បពវែ�ិតភាពមនកា�ទទួលខុសគតូវកាន់ផតធំម�ិមជាងយៅសពវែន្ងៃយនះ	

កនែញងយពលយនះផដលអនែក	�ស់យៅកនែញង	គរានេនែគប�ិតយ�ឿនយលឿនខ្ពស់	កនែញង	
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16 �ីអាហូណា

គបវតតែិសាគសតែពិ្ពយោកយនះជាង		ផដល	សាសនាចគក	ធាលាប់មនពីមុនមក	។	

ខ្ញំសូមនិយា�ម្ដងយទៀត	។	គបសិនយបើយ�ើងគបកាសថាកាន់តាមយសចកតែីពិត	

យនាះវាគឺជា	កាតពវែកិច្�បស់ពួកប�ិសុទ្ធន្ងៃចុងយគកា�គគប់�ូបយដើម្បីអនុវតតែតាម	

នឹងថាយៅយពល	មនុស្ស	�បស់យោកិ�ចូលមក	តាមកា�ដយគ្ហា�យៅឲ្យមក	

យដើម្បី្លៃក់ផផលៃយ�ើ	នន	យដើម	យ�ើ	�ីវិត	យនាះពួកយគនឹងយ�ើញ	ថា	វាមន�ស់ជាតិល្អ	

	យ�ើ�	ឆ្ងាញ់	»	។ 2

សា�លិខិតដ៏ម�ិមផដលយ�ើង�កយៅផចក�ំផលក	នឹង	ពិ្ពយោក	

គឺជាដំណឹងល្អ	�បស់គពះអមចាស់	និង	គពះអង្គសយ្គ្រះននយ�ើង	ផដល	គតូវបាន	

សាតា�ជា្មេីយ�ើង	វិញមកយលើផផនដី	។	សាសនាចគក�បស់គទង់មនយៅយលើផផនដ	ី

សា�ជា្មេីយទៀត	គពមជាមួ�នឹងអំណាច	និង	សិ�ីល្អននបពវែ�ិត	ភាពដ៏ប�ិសុទ្ធ	។

	ចំយពាះអស់អនែកផដលគតូវបានផតងតាំង	គឺគតូវបានផតែល់អំណាចយដើម្បីយធវែើ	

កិច្កា��ំនួសគទង់	កនែញង	នាមជាភានាក់គ្��បស់គទង់	យដើម្បីនាំយរាលលទ្ធិ		

ពិធីប�ិសុទ្ធ	យរាលកា�ណ៍	និងអំណាច	យដើម្បីចងទុក	យៅ		យលើផផនដី	ក៏ដូចជា	

យៅយលើសាថានសួគ៌ផដ�	។	យនះគឺជាសាសនាចគក�បស់គពះអង្គសយ្គ្រះ	។		

យ�ើ�គទង់ដឹកនាំ	កិច្កា�ននសាសនាចគក�បស់គទង់	តាម��ៈពួកពយាកា�ីដ៏	

�យគមើស�បស់គទង់	។	ពួកពយាកា�ីបយគងៀនដំណឹងល្អដល់អនែកដនទ	យ�ើ�ផ្លៃង	

ទីបនាទាល់អំពីគពះ	យ�ស៊ូវ	ថាជាគពះអង្គសយ្គ្រះ	និង	គពះយគបាសយោះ�បស់យ�ើង	។	

�ុគសម័�យនះ	គឺជាគរាកាន់កាប់គតួតគតា	នន	យពលយពញកំណត់	ផដលគតូវ

បាននិយា�យដ្�ពួកពយាកា�ីចាប់តាំងពីដំបូងមក	។	វាគឺជាយពល	ននកា�	

បំយពញយៅរាល់អវែី	ផដល	បាន	យលើកយ�ើងយដ្�	ពួក	ពយាកា�ី	�បស់	គពះអមចាស់	យ�ើ�	

បាន	កត់គតាយៅ	កនែញង	គពះគម្ពី�ប�ិសុទ្ធ	។	សាសនាចគកននគពះយ�ស៊ូវគគីស្ទននពួក	

ប�ិសុទ្ធន្ងៃចុង	យគកា�ពុំ	ផមន	ជា	គពះវិហា�	មួ�្មេី	យនាះយទ	ប៉ុផនតែ	ជា	សាសនាចគក	

	ផដល	បានសាដា�	យ�ើងវិញ	ដល់ពិ្ពយោក	យៅ	�ំនាន់យនះ	។

អនែករាល់រានាជា�ំនាន់ផដល	គពះអមចាស់បាន�កសោ	ទុកសគមប់ន្ងៃយនះ	។	អនែកបាន	

យងើបយចញមកពីទឹក	នន	ពិធី	បុណ្យ	គ�មុ�ទឹកជាមួ�នឹងយសចកតែីសញ្ញា	និងកា�	

សនយាមួ�ចំយពាះគពះអមចាស់�បស់អនែក	យដើម្បីយធវែើជា	តំណាង�បស់គទង់	កនែញងកា��ួ�	

ដល់មនុស្សឲ្យយបាះបង់ផលៃនូវខាងយោកិ��បស់ពួកយគ	យ�ើ�គត�ប់មក	�កព��័�	

ទាំងឡា�ផដលបានសនយាសគមប់យ�ើង	យបើសិនជាយ�ើងនឹងយធវែើតាមគទង់	

យ�ើ��ស់យៅតាម	ដំណឹងល្អ�បស់គទង់	។	អនែកអាច�ួ�ដល់កូនយៅ�បស់

គពះវ�បិតាសួគ៌ឲ្យគត�ប់	មក�កយសចកតែី�ំយនឿជាពួកគគីសាទាន�បស់យគវិញ	

យ�ើ�អ្ិវ�្ឍយសចកតែី�ំយនឿយៅយលើគទង់	និងគត�ប់យៅ	ផលៃនូវ	�បស់គទង់វិញ	។

អ្ដីដដ�កយើងអាចកធ្ើ

អនែកអាចសួ�ថា	«យតើខ្ញំអាចយធវែើអវែីខលៃះ	?	»	កាលពីប៉ុនាមានផខកនលៃងយៅ	គបធាន	

យសតែក�បស់យ�ើងបាននិយា�	យៅកនែញងកា�គប�ុំសាគកាម៉ង់យដ្�	ផតែល់ជាយយាបល់	

នូវយ�ឿងបួន	យា៉ាងផដល	យ�ើងអាចយធវែើ		យដើម្បី	នាំអនែកដនទឲ្យគត�ប់	មក	�ក	យសចក្ដី�ំយនឿ	

ជាពួកគគីសាទាន	�បស់ពួកយគ	វិញ	៖	

1.អធិស្ឋានរាល់ទថងៃ។

គបធាន	្ ូម៉ាស	យអស	ម៉នសុន	បាន	ផ្លៃង	ថា	៖	«	អស់អនែកទាំងឡា�ណាផដល	

សាតាប់ឮពាក្យខ្ញំ	ផដលកំពុងផតពុះពា�នឹងឧបសគ្គ	និងបញ្ហាលំបាកយទាះតូចឬ	

ធំក្ដី	កា�អធិសាឋានគឺជាអនែក	ផតែល់នូវកមលាំងខាងវិញ្ញាណ	។	.	.	.កា�អធិសាឋានគឺ

ជាមយធយាបា�ផដលយ�ើងនិយា�យៅកាន់គពះវ�បិតា	ផដលគង់យៅសាថានសួគ៌	

�បស់យ�ើងផដលគសឡាញ់យ�ើង	។	សូមទូលគបាប់	គទង់	យៅ	កនែញង	កា�អធិសាឋាន	

យ�ើ�សាតាប់ចយមលៃើ�	។	អព្នូតយ�តុជាយគចើន	យកើតមនតាម��ៈ	កា�អធិសាឋាន	។	.	.	.	

សូមចងចាំយដើម្បីអធិសាឋានជាញឹកញាប់	»	។ 3

សូមយធវែើកា�អធិសាឋាន	ជាយ�ៀងរាល់ន្ងៃ	�ួចយ�ើ��ួ�អនែក	ដនទ	ឲ្យគត�ប់មក�ក		

យសចកតែី�ំយនឿ�បស់ពួកយគជាពួកគគីសាទាន	តាម��ៈកា�យលើកទឹកចិតតែឲ្យពួកយគ	លត	់

�ង្គង់ចុះយ�ើ�អធិសាឋានដល់គពះ	។

2.សូមសិកសាព្រះគម្ដីរជាពបចាំទថងៃ។

យតើមនទីបនាទាល់	អំពីគពះយ�ស៊ូវគគីស្ទណា	ខាលាំងកាលា	ជាង	ទីបនាទាល់	ទាំងឡា�	

ផដលយ�ើង	�កយ�ើញមនយៅកនែញងគពះគម្ពី�ម�មនឬយទ	?	កនែញងចំយណាម�ំពូកចំនួន	239	

មន	�ំពូកចំនួន	233	បានគបាប់អំពីគពះអង្គសយ្គ្រះ	។ 4	យតើវាមិន	អសាចា�្យយទឬអី	?

	យធវែើយា៉ាងណា	សិកសោគពះគម្ពី�ផ្ទាល់ខលៃលួនជាយ�ៀងរាល់ន្ងៃ	។	�ួចយ�ើ��ួ�អនែកដនទ	

ឲ្យគត�ប់មក�កយសចកតែី�ំយនឿជាពួកគគីសាទាន�បស់យគ	តាម��ៈកា�យលើកទឹកចិតតែ		

ឲ្យពួកយគសិកសោគពះគម្ពី�ជាយ�ៀងរាល់ន្ងៃ	។

3.ចូរបន្តម្នភា្សក្ិសមជានិច្ចយែើម្ដីចូលរួមក្ននុងព្រះវិហារបរិសុ្រ្ធ។

អនែករាល់រានាខលៃះបានយៅគពះវិហា�ប�ិសុទ្ធ�ួចយ�ើ�	យ�ើ�អនែករាល់ខលៃះយទៀត	

មិនទាន់បាន	យៅ	យៅយ�ើ�។	វាជាកា�ចាំបាច់ណាស់	យដើម្បី�ល់នូវលក្ខណៈ	

សម្បតតែិ	ផដល	តគមូវ	ឲ្យ	មន	យដើម្បី	ទទួល	បាន	ប័ណ្ណ	ចូល	គពះវិហា�ប�ិសុទ្ធ	។		

យ�ើងបាន�ល់យា៉ាងចបាស់អំពីដំយណើ�កា�	ផដលយ�ើងយៅ�ួបនឹងយៅគកម	

នន	អ៊ីគសាផអល�បស់យ�ើង	យ�ើ�បញ្ជាក់គបាប់ពួកយគអំពីភាពស័កតែិសម�បស់យ�ើង	

កនែញងកា�កាន់ប័ណ្ណចូល	គពះវិហា�ប�ិសុទ្ធផដលមនសុពលភាព	�ួចយ�ើ��ស់យៅ	

តាមបទដ្ឋានទាំងឡា�ផដលតគមូវឲ្យមន	សគមប់		កា�កាន់ប័ណ្ណយនាះ	។

�ស់យៅតាម�យបៀបណាមួ�	ផដលនឹងបគ្ហាញនូវគំ�ូសុច�ិត�បស់អនែក			

អំពី�យបៀប	យដើម្បី�ស់យៅយដ្�ភាពស័កតែិសម	កនែញងកា�ទទួលបានព��័�ននគពះវិហា�

ប�ិសុទ្ធ	។

4.្្ល់ការបយពមើរាល់ទថងៃ។

សូមចងចាំនូវពាក្យ�បស់យសតែច	យបនយា៉ាមីន៖	«យ�ើ�យមើលចុះ	យ�ើងសុំគបាប់អនែក	

នូវកា�ណ៍ទាំងយនះ	យដើម្បីឲ្យអនែករាល់រានាអាចមនគបាជាញា	យដើម្បីឲ្យអនែករាល់រានាអាច	

បានដឹងថា	កាល	ណា	អនែករាល់រានា	យៅ	កនែញង	កា�	បយគមើ	ដល់	មនុស្ស	ទូយៅ	យនាះអនែក	រាល	់

រានាគរាន់ផតយៅកនែញងកា�បយគមើដល់គពះ�បស់អនែកផតប៉ុយណាណាះ	»	(ម៉ូសា�	2:17)	។		

គពះអមចាស់ពិត	ជាយេលៃើ�តបកា�អធិសាឋាន�បស់យ�ើង	តាម��ៈកា�បយគមើផដលយ�ើង	

ផតែល់ដល់អនែក	ដនទ	។

យធវែើជា	គំ�ូ	ននកា�	បយគមើ	ដូចជាគពះគគីស្ទ	យ�ើ�	�ួ�	អនែកដនទ	ឲ្យ	គត�ប់	មក	�ក	យសចក្ដី	

�ំយនឿ	ជាពួកគគីសាទាន	�បស់ពួកយគវិញ	តាម��ៈកា�	យលើក	ទឹកចិតតែពួកយគ	ឲ្យ	បយគមើ	ដល់	

អនែកដនទ	។

កម្កា្ឈរកឡើងចំកោរះអា្ប្្ឈិរិយាថមេដីទ�ការកប្តជាញាចឈិ្រ្ត

ខ្ញំដឹងថា	គពះមនគពះ�នមេ�ស់យៅ	។	ខ្ញំដឹងថា	យ�ើងទាំងអស់	រានា	

គឺជាកូនយៅ�បស់គទង់	យ�ើ�គទង់គសឡាញ់យ�ើង	។	ខ្ញំដឹង	ថា	គទង់	បាន	
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បញ្នូន	គពះរា�បុគតាគទង់	មក	កាន់	ពិ្ពយោកយនះ		យដើម្បី	

យធវែើ	ពលិកមមេដ៏ធួន	សគមប់	មនុស្សយោក	។	ខ្ញំដឹង	ថា	

�នផដល	ឱបគកយសាប	ដំណឹងល្អ	�បស់គទង់	យ�ើ�	យធវែើ	

តាម	គទង់		នឹង	�ីករា�	នូវ	�ីវិតដ៏យៅអស់កល្បជានិច្	ជា	

អំយណា�ទាន	ដ៏ធំជាងយគបំផុត	�បស់គពះ	។	ខ្ញំដឹង	ថា	

គពះអង្គសយ្គ្រះ	បាន	ដឹកនាំ	កា�សាតា�យ�ើងវិញ	ននដំណឹងល្អ	

យៅ	យលើ	ផផនដី		តាម��ៈ	កិច្កា�បយគមើ	�បស់	ពយាកា�ី	�៉ូផសប	

ស៊មេីធ	។	ខ្ញំដឹងថាយសចកតែីអំណ�	និងសុ្មង្គល�ូ�អផងវែង	

ផដលយ�ើងនឹង�កយ�ើញយៅកនែញង	បទពិយសាធន៍នន	�ីវិត�ផមង	

សាលាប់យនះ	នឹងយកើត	មន	ផតតាម��ៈកា�យធវែើតាមគពះអង្គសយ្គ្រះ		

យរា�ពតាមចបាប់�បស់គទង់	និង�កសោបទបញ្ញតតែិ�បស	់

គទង់ប៉ុយណាណាះ	។

ខ្ញំ	សូម	អយញ្ើញ	ឲ្យ	អនែកយគកាកយ�ើងយឆ្ពះយៅ�ក	អាកប្បកិ�ិយា	

ននកា�	តាំងចិតតែ	្ មេីមួ�	។	ខ្ញំអយញ្ើញ	អនែក	ឲ្យ	�ួ�	ដល់	កូនយៅ	

�បស់	គពះឲ្យ	គត�ប់មក�ក	យសចក្ដី�ំយនឿ	ជាពួក	គគីសាទាន	

�បស់ពួកយគវិញ	និង	មក	�ក	គគឹះសាសនាដ៏�ឹងមំផដល	

សំខាន់	បំផុត	សគមប់	យសចក្ដីសុខសានតែនន	គំនិត	និង	

សុ្មង្គលពិតយៅ	កនែញង	គរា	នន	កា�សាកល្បង	នន	�ីវិត	

�ផមងសាលាប់យនះ	។

សូមឲ្យគពះអមចាស់គបទានព�ដល់អនែក		នូវ	ភាពកាលាហាន	

ភាពអង់អាច	និងបំណងគបាថានាយដើម្បីសាតា�យសចកតែី�ំយនឿយ�ើង	

វិញតាម��ៈដំណឹងល្អ�បស់	គពះអមចាស់	និងគពះអង្គ	

សយ្គ្រះ�បស់យ�ើង	។	◼

ែកពសង់យចញ្ដីសុន្រកថាយៅឯការពបជុំ្ិយសសសពម្ប់ពប្ន្ធស័អប់រំស្សនាចពក
«We Were the Greatest Generation»ដែលយធ្ើយ�ើងយៅ
ស្កលវិ្រយាលស័េព្ិកហាំេ៉ង់យៅទថងៃ្រដី6ដខមិនាឆ្នាំ2011។សពម្ប់
សុន្រកថាទាំងពសុងសូមចូលយៅcesdevotionals. lds. org។

្ំណ្រ់ចំណាំ

	 1.	ប៉ូប	យប៊យណ�ីកទីដប់គបាំមួ�	យៅកនែញង	Noelle Knox	«	Religion 
Takes a Back Seat in Western Europe,	»	USA Today,	
ន្ងៃទី	10	ផខ	សីហា	ឆ្នាំ	2005,	usatoday.com/news/world/
2005- 08- 10- europe- religion- cover_x.htm	។

	 2.	យដវី�	អូ	ម៉ាក់យ�	Gospel Ideals,	(ឆ្នាំ	1953)	ទំព័�	5	កា�	គូសបញ្ជាក់	
យៅ	កនែញង	ចបាប់យដើម	។

	 3.	្ូម៉ាស	យអស	ម៉នសុន	«	Be Your Best Self,	»	Liahona,	ផខ	
ឧសភា	ឆ្នាំ	2009	ទំព័�	68,	69	។

	 4.	សូមយមើល	�៉ូប៊ឺត	យ�	ម៉ាថា�	យៅ	កនែញង	The Book of Mormon: The 
Keystone Scripture, យ�ៀបយ�ៀង	យដ្�		ផល	អ័�	�ីសមិន	និង	អនែកដនទ	
យទៀត	(ឆ្នាំ	1988)	ទំព័�	33	។

គតើមនទី្រនាទា�់ែំពី

បពរះគយស៊ូវបគីស្ទោ

ខាលាំងកាលាជាងទី្រនាទា�់ទាំង

ឡាយបដ�គយើងរកគ�ើញ

មនគៅក្នុងបពរះគរ្ីររររនឬ

គទ?ក្នុងចំគោរ�ំពូកចំនរួន

239មន233�ំពូក

បានបបា្រ់ែំពីបពរះែង្គសគ្ង្ររះ។
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កោយអ៊ីងែ្គឺរែុ្ឡា�់ដ៏

ក្នុង	ឆ្នាំ	1849	គបធាន	គពិកហាំ	�៉ង់	បាន	យៅ	ពួក	បុ�ស	មួ�ចំនួន	តូច	

យធវែើដំយណើ�	យៅ	កាន់ផផនែកយផ្សងៗរានា	នន	ពិ្ពយោក	យដើម្បី	ផសោ�ដំណឹងល្អ	។	

មន	អតីតអនែកយនសាទសាសន៍ស៊ុ�ផអត	មនាក់	យឈាមាះ	ចន	�វែ័�គស្គិន	ផដល	

បាន	ចូល	�ួម	នឹង	សាសនាចគក	យៅ�ដ្ឋ	ម៉ាសសោ�ូយសត	ស.�.អា.	យ�ើ�	បាន	យធវែើ	

ដំយណើ�យៅគ�លង្នែំ	សលត៍	យលក	បានសូម	ឲ្យ	គបធាន	�៉ង់ឲ្យ	បញ្នូន	រាត់យៅ	

គបយទស	ស៊ុ�ផអត	យធវែើ	ជា	អនែក	ផ្សពវែផសោ	�	សាសនា	។	រាត់គតូវបាន	យៅ	ឲ្យ	បយគមើ		

យ�ើ�	បាន	យៅ	ដល់	គបយទស	ស៊ុ�ផអត	យៅ	ផខ	មិ្ុនា	ឆ្នាំ	1850	។

ដំបូង	ផអលយ�ើ�	�វែ័�គស្គិន	បាន	យៅយលង	នឹង	ប្អនូនៗ�បស់	រាត់	យៅ	ទីគកុង	

យ�វលឹ	។	ប្អនូន	គបុស	រាត់	យឈាមាះ	្ីយធើ�		បាន	�ឺ	យ�ើ�ពួក	យវ�្បណ្ឌិត	បាន	និយា�	

ថា	ពួកយគ	មិន	អាច�ួ�	រាត់បានយទ	។	ផអលយ�ើ�	�វែ័�គស្គិន	បាន	ពន្យល់	ពី	យរាល	

បំណង	នន	យបសកកមមេ	�បស់	រាត់យៅ	ដល់	ប្អនូនៗ	រាត់	�ួចបានោបយគបង		យ�ើ�	

គបសិទ្ធព�ដល់	្ ីយធើ�	ផដល	គតូវបាន	យធវែើ	ឲ្យ	មន	សុខភាពយពញយលញ	យ�ើងវិញ	។	

យៅន្ងៃទី	19	ផខ	កក្កដ្	ឆ្នាំ	1850	ផអលយ�ើ�	�វែ័�គស្គិន	បាន	គ�មុ�ទឹក	ឲ្យ	ប្អនូនគបុស	

រាត់	ផដល	បាន	កាលា�	ជា	អនែកផគបចិតតែយ�ឿ	ដំបូង	យគ	យៅ	គបយទស	ស៊ុ�ផអត	។

ប្អនូន	គសី	�បស់	ផអលយ�ើ��វែ័�គស្គិនមនាក់	យឈាមាះ	យអ�ីកា	មន	បទពិយសាធន៍	មួ�	

ផដល	គួ�	ឲ្យ	ចាប់អា�មមេណ៍ផដល	បាន	យ�ៀបចំ	នាង	និង	្ីយធើ�	ទទួល	ដំណឹងល្អ	។	

ប៉ុនាមាន	ផខពីមុន	បងគបុស	នាង	បាន	មកដល់	នាង	បាន	យៅ	គពះវិហា�តាម	ទមលាប់	�បស់	

អ្ន្ម្្រួសម្តាយផ្ភូវកៅម្្ប់ដដ�ដដី
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រាររីកច្នព្ើនរារនធវែើ
អននាតោរបនវសន៍និងភា្រឹងមាំ

សាសនាច្ពក
នៅក្នុង

សបសេេេ៊ុយអែត ៖

ស្សនាចពកយៅក្ននុងពបយ្រសស៊ុេដអ្របានពទាំព្រនរឹងការយធ្ើ
អយនាតោពបយវសន៍របស់សម្ជិកែ៏យស្មរះព្រង់ជាយពចើនរបាេការណ៍រិរះគន់
្ដីសំណាក់ពប្ស័ន្ធ្្្្្សាេនិងកំយណើនទនមជ្ឈោឋានយលាកិេប៉ុដន្ត
ព្រះអម្ចាស់កំ្ុង្ យនលឿនកិច្ចការរបស់ព្រង់យៅក្ននុងដែនែដីែ៏ជយពមើសយនរះ។

នាង	។	យៅ	យពលកំពុង	យគចៀង	ទំនុកតយម្កើង	នាង	បាន	យ�ើញ	មនុស្ស	

	មនាក់��	យៅ	ពីមុខ	នាង	យ�ើ�	យពាលថា	«	យៅន្ងៃទីគបាំ	ផខ	កក្កដ្	នឹងមន	

បុ�សមនាក់មក	�កអនែកជាមួ�	នឹង	គពះ	គម្ពី�		បីកបាល	យ�ើ�	អស់	អនែកផដល	យ�ឿ	យលើ	

យ�ឿង	ផដល	បាន	ស�យស�	យៅ	កនែញង	គពះគម្ពី�ទាំងយនាះ	នឹង	គតូវបាន	សយ្គ្រះ	»	។	កាល	

បងគបុសនាង	បាន	មកដល់	យដ្�	មន	គពះគម្ពី�	ប៊ីប	គពះគម្ពី�ម�ម	និង	គពះគម្ពី�	

យរាលលទ្ធិ	និង	យសចក្ដីសញ្ញា	នាង	បាន	យ�ឿ	យលើ	ទីបនាទាល់	រាត់យដ្�	រាមាន	កា�	

សង្ស័�	។ 1

ជាអកុសល	ផអលយ�ើ�	�វែ័�គស្គិនគតូវ	ផតចាកយចញ	ពី	គបយទសយនះ	បីផខយគកា�	

មក	។	ផតពី�បីឆ្នាំប៉ុយណាណាះ	មនពួក	អនែកផ្សពវែផសោ�	សាសនា	យផ្សងយទៀត	គតូវបាន	

បញ្នូន	យៅ	គបយទស	ស៊ុ�ផអត	។	ពួកយគបាន	�កយ�ើញ	មនុស្ស	យៅ	ស្កនូណាផប៊ក	

កនែញង	យខតតែយស្កន	ផដល			ផដលគពម	ទទួល	�ក	ដំណឹងល្អ	។	មនមនុស្សជាយគចើន	

បានផគបចិតតែយ�ឿ��ូតដល់	សាខា	ដំបូង	គតូវបាន	យ�ៀបចំយ�ើង	យៅ	ទីយនាះកនែញង	ឆ្នាំ	

1853	យដ្�	មន	សម�ិកចំនួន	36	នាក់	។	ថានាក់ដឹកនាំដំបូង	យៅ	យស្កន	គឺ	ខាល	

ខាបសិន	គតូវបាន	យៅ	ជា	គបធាន	សាខា	យៅទីគកុង			យ�នដ៍	។	មន	សម�ិក	

គបមណជា	100	នាក់	បាន	ចូល	�ួម	សននែិសីទដំបូង	�បស់	សាសនាចគក	យៅ	

កសិដ្ឋាន	�បស់	ខាល	ផដល	បាន	យធវែើយ�ើង	យៅយពល	�ប់	យដើម្បី	យ�ៀសវាង	ពី	កា�យបៀត	

យបៀន	។	 2



20 �ីអាហូណា

ម្ស្តដីទ�កសច្្ដីជំក�ឿ

គសតែីផដល	បាន	ទទួល	ដំណឹងល្អបាន	កាលា�	ជា	គគឹះ	ននភាព�ឹងមំ	យៅ	គបយទស	

ស៊ុ�ផអត	។	ឧទា��ណ៍	មួ�	គឺ	គប៊ីតា	អ៊ុលស្ដញតយធើ�	យ្ើសុន	ជា	មនុស្ស	ទីមួ�	

ផដល	ទទួល	�ក	ដំណឹង	ល្អ	យៅតំបន់	វីងហារយ�ើ�	។	កនែញង	ឆ្នាំ	1877	យដើម្បី	�ួ�	

ផ្គត់ផ្គង់ដល់	គគួសា�	នាង	នាង	បាន	យធវែើ	ដំយណើ�	យៅ	សតែញកខុលយដើម្បី	លក់	យគគឿង	តមបាញ	

�បស់	នាង	។	យៅ	ទីយនាះ	នាង	បាន�ួប	នឹង	ពួក	អនែកផសោ�	សាសនា	យ�ើ�	បាន	ដឹង	

ថាពួកយគ	កំពុង	បយគងៀន	ពីយសចក្ដីពិត	យ�ើ�	បាន	គ�មុ�ទឹក	យៅអា�ុ	50	ឆ្នាំ	។

យៅទីបំផុត	កា�ផគបចិតតែយ�ឿ	�បស់នាង	និង		ពលិកមមេដ៏កាលាហាន		យដើម្បី	

យលើក	កម្ពស់	ដល់	កិច្កា�	�បស់គពះអមចាស់បាន	ដឹកនាំ	យៅ�ក	បុណ្យគ�មុ�ទឹក	

កាន់ផតយគចើន	យ�ើ�	សាខា	មួ�	គតូវបាន	សាថាបនា	យ�ើង	យៅ	តំបន់វីងហារយ�ើ�	។	

កូនយៅ	�បស់រាត់	យៅផត	សកមមេ	កនែញង	សាសនាចគក	។	យៅលួត	�បស់	បងគសី	

យ្ើ�សុន	យឈាមាះ	យ�ឡា	គគីលប៊ន	បានផ្លៃង	ថា	«	វា	គឺជាកា�	អសាចា�្យ	

ណាស់យដ្�យមើល	យ�ើញ	នូវអវែីផដល	បាន	យកើត	យ�ើងយៅ	កនែញង	�ំនាន់កូន	និង	យៅៗ	

�បស់	យ�ើង	។	ឥ�នូវយនះ	គកុម	គគួសា�	�បស់	យ�ើង	មន	ពួកអនែកកាន់បពវែ�ិតភាព	និង	

អនែកផសោ�សាសនា	មួ�ចំនួន	»	។

គសតែី	ជា	អនែកគតួសគតា�ផលៃនូវ	មនាក់យទៀតគឺ	�នូវីសសោ	ម៉ាន់យធើ�	�ស់យៅ	កនែញង	ទីគកុង	

អ៊ុបសាឡា	។	រាត់បាន	កាលា�	ជា	សម�ិក	កនែញង	ឆ្នាំ	1886	យ�ើ�	បាន	យសាមាះគតង់	

កា
�
ម្ប
វ្រ
្តឈិ

1850៖អ្នក្សាេស្សនា
ែំបូងយ្មរះចន
�្ស័រពស្គិនមកែល់ពបយ្រស
ស៊ុេដអ្រ។្ួកអ្នកដពបចិ្រ្ត
ែំបូងយ្មរះភដីយធើរ►និង
យអរីកា�្ស័រពស្គិនបាន
ពជមុជ្ររឹក

1853៖ស្ខាែំបូង
ស្ខាសកេទូណាដប៊កបាន
បយងកេើ្រយ�ើងយោេម្ន
សម្ជិក36នាក់

សម�ិកគៅវ៉គស្ទើរ៉សបាន�រួ្រ�ុំោនាក្នុងផ្ទរះគនរះគៅឆ្នាំ1950។

1854៖
ស្ខាស្តនុកខុលបាន
បយងកេើ្រយ�ើង

◄1878៖
ព្រះគម្ដីរមរមនបានបកដពប
យ�ើេយបារះ្ុម្ជាភាស្
ស៊ុេដអ្រ

►1904៖បាន
ោក់យ្មរះតាម
អាសេោឋាន្លទូវ
ស្វាយ្រនស៍គ្៉ាតាន់3
អគ្រស្សនាចពកែំបូង
បាន្រិញយៅពបយ្រស
ស៊ុេដអ្រ(បានបគ្ហាញ
យៅ្រដីយនរះក្ននុងឆ្នាំ1946)

បនាទាប់ពីយបសកកមមេ	—ជា	គបធាន	យបសកកមមេ	អនែកតំណាង្ូមិភាគ	និងគបធាន	

គពះវិហា�	ប�ិសុទ្ធ	។	គគួសា�	យ�នសុនក៏	បាន	បយង្កើត	្ �ិយា	�បស់	ពយាកា�ីផងផដ�		

គឺ	ស៊ិយស្ទើ�	យ្�វែនយសស	ម៉នសុន	។

ការយ្ឈ្នរះក�ើការកបៀ្រកបៀ�

អស់��ៈយពលជាយគចើនទសវត្ស		កា�យបៀតយបៀនដល់សម�ិក	សាសនាចគក	

មន	ភាពធងៃន់ធងៃ�	។	ពួក	អនែកផសោ�សាសនា	ជាយគចើន	គតូវបាន	ចាប់�ុំ	�ួមមន	

មីផកល	ចនសុន	ជា�នជាតិ	ស៊ុ�ផអត	។	រាត់គតូវបាន	ឃ្ត់ខលៃលួន	យៅ	ឆ្នាំ	

1852	យ�ើ�	គតូវបាន	នាំ	យៅម៉ាលមូ៉	ចមងា�	770	គ.ម.	ទាំងជាប់គចវា៉ក់	

ជាកផនលៃងផដលរាត់គតូវ	បាន	ដ្ក់យៅ	កនែញង	គុកដ៏ធំ	ទុកឲ្យ	យគសកឃ្លាន	យ�ើ�	�ងទុក្ខ	

លំបាក	។	មន	សង្មនាក់បាន	មក	�ួប	រាត់	យ�ើ�	�កយ�ើញ	ថា	ផអលយ�ើ�ចនសុន	

គឺជា	បុ�ស	មនាក់	មនគបាជាញាឈាលាសនវយដ្�	មន	កា�	អប់�ំមួ�ចំនួន	។	សង្	យនាះ	

បាន	គបកាស	ថារាត់គពម�ួ�		យ�ើ�	ផ្ម	ទាំង	បាន	សនយា	ឲ្យ	រាត់យ�ៀនបផន្ថម	

យទៀត	ផងផដ�—	យដ្�			ដ្ក់	លក្ខខណ្ឌ	ថា	រាត់	គតូវ	ចូល�ួម	នឹង	សាសនា	លូយធើ�ិន	

យ�ើ�	បដិយសធ	«	សាសនា	ម�មន	»	។	ផអលយ�ើ�	ចនសុន	មិន	បាន	បដិយសធ	

យសចក្ដី�ំយនឿ	�បស់រាត់យទ	ដូយចនែះ	រាត់គតូវបាន	យគ	និ�យទស	។ 4

អនែកផ្សពវែផសោ�សាសនាដ៏យសាមាះគតង់មនាក់យទៀតគឺ	ខាល	យអ	ខាល�វែីសតែ៍	

��ូតដល់	រាត់បាន	ទទួលម�ណភាព	កនែញង	វ័�	91	ឆ្នាំ	។	ជាយគចើន	អាទិត្យ	

រាត់បាន	យៅសាោគប�ុំ	យបើកយ្លៃើង	យ�ើ�	�ង់ចាំ	សម�ិក	យផ្សងៗយទៀតមក	។	

ជាយ�ឿ�ៗ	រាមាន	ន�ណាមក	យទ	។	យៅ	យម៉ាង	11:00	គពឹក	រាត់បាន	គបាប់ខលៃលួន	

ឯងថា	«	គពះមិនគួ��ង់ចាំ	យនាះយទ	»	។	រាត់បាន	យគចៀងចយគមៀង	មួ�	បទ	អធិសាឋាន	

យ�ើងផ្លៃងសុន្ទ�កថា	ខលៃី	មួ�	�ួច	បញ្ប់	ជាមួ�	ចយគមៀង	និង	កា�អធិសាឋាន	។

កាលរាត់មន	ឱកាស	យធវែើដំយណើ�	យៅ	សតែញកខុល	តាម�្យ្លៃើង	យនាះ	

បងគសី	ម៉ាន់យធើ�	បាន	យដើ�	ផចក	កូនយសៀវយៅ	អំពីសាសនាចគក	។	ម�តកនន		

យសចកតែី�ំយនឿ	�បស់	រាត់បាន	បនតែ	៖	កូនយៅ�បស់រាត់មួ�	ចំនួន	បាន	គត�ប់	មក	

គបយទសស៊ុ�ផអតវិញ	ជា	ពួក	អនែកផសោ�សាសនា	។ 3

ពួក	អនែកផសោ�	សាសនា	ក៏បាន	យៅ	តំបន់	យសមេដយ�បាគិន	កនែញង	យខតតែ	

ដ្ឡាណា	ផងផដ�	។	កនែញងចំយណាម	គគួសា�	យផ្សងយទៀត	គគួសា�	យ�នសុន	បាន	

កាលា�ជាសម�ិក	សាសនាចគក	កនែញង	ឆ្នាំ	1886	។	កូនយៅ	នន	គគួសា�	យនាះ	គឺ	�ីដ	

ចនសុន	ជា	អនែកផសោ�សាសនា	មនាក់ផដល	បាន	មកដល់	គបយទស	ស៊ុ�ផអត	

យគកា�	ពី	ស្គ្រម	យោក	យលើកទីពី�	។	រាត់បាន	គត�ប់មក	ជាយគចើន	ដង	
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យកើត	យៅ	ផក្ប�	វា៉យណើ�	យស្បើក	កនែញង	ឆ្នាំ	1857	។	កនែញង	វ័�	17		ឆ្នាំរាត់មន	បំណង	

យា៉ាងខាលាំងយដើម្បី	ផសោ�ដំណឹងល្អ	យ�ើ�	គតូវបាន	យៅ	ឲ្យ	ផចកចា�	អត្ថបទគបកាស	

�បស់សាសនាចគក	យៅ�ុំវិញ	ចុនកុ្ីង	។	រាត់គកីគក	ដូយចនែះ	សម�ិកកនែញង	សាខា	

រាត់	�ួម	មន	គសតែីយមម៉ា�គបាំពី�នាក់	និង	កូនៗពួកយគ	បាន	ទិញអាវធំ	និង	

ផស្បកយ�ើង	ឲ្យ	រាត់	។	កាល	�ដូវ�គ្�	បាន	មក	ដល់	ខាល	រាមាន	អាវ	�គ្�យទ	ប៉ុផនតែ	

រាត់គតូវបានសម�ិក	មួ�ចំនួន		អនុញ្ញាត	ឲ្យ	ខ្ីពី�	យៅបីយម៉ាងជាយ�ៀងរាល់ន្ងៃ	យៅ	

យពល	ពួកយគ	មិន	គតូវកា�	វា	។ 5

យគកា�	មក		ខាល	បានយធវែើ	អយនាតាគបយវសន៏	យៅ�ដ្ឋ	�ូថា�៍	យ�ើ�	យ�ៀបកា�	នឹង	

�៊ុលដ្	អុយស្ទើ�គគិន	ជា�នអយនាតាគបយវសន៏	�ន�ន	ស៊ុ�ផអត	មនាក់	។	រាត់បាន	

គត�ប់យៅ	គបយទស	ស៊ុ�ផអត	វិញជាយគចើន	ដង		យៅ	កនែញង	យបសកកមមេ	�បស់	រាត់	

�ួមទាំង	ជា	គបធានយបសកកមមេនន	យបសកកមមេ	យស្កន�ិណាយវៀន	ផងផដ�	។	ភាគយគចើន	

នន	យបសកកមមេ	ចុងយគកា�	�បស់រាត់	គតូវបាន	ចំណា�យពលយៅយលើកា�	ផកតគមូវ	

�បា�កា�ណ៍	ផកលៃងបនលៃំ	ផដល	បាន	យចញផសោ�	អំពី	សាសនាចគក	យដ្�បពវែ�ិត	

្ី	អ៊ី	អាយសលៃវ	ជា	គគូគគ្វាល	មនាក់	ផដល	បាន	�ស់យៅ	កនែញង	ទីគកុង	សលត៍	យលក	យ�ើ�	

គតូវបាន	�ួល	ឲ្យផ្សពវែផសោ�បញ្នូលមយនាគម	គបឆ្ំង	នឹង	ពួក	ម�មន	យៅ	កនែញង	គបយទស	

ស៊ុ�ផអត	។	ឧទា��ណ៍ដូចជា	កនែញង	ឆ្នាំ	1912	អាយសលៃវ		បាន	ស�យស�	អត្ថបទ	មួ�	

យៅ	កនែញង	សា�ព័ត៌មន		Svenska Dagbladet	យដ្�	បាន	គបកាសថា	បងគបុស		

ខាល�វែីសតែ៍	គឺជា	បុ�ស	ផដល	មន	គបពន្ធ	យគចើន	។ 6	កិច្ខិតខំ	�បស់	ខាល�ួម	មន	

ទាំងកា�	�ួប	ជាមួ�	នឹង	យស្ដច	ហារសាតា�វែ	ទីគបាំ	និង	កា�	យេលៃើ�	បដិយសធ	យៅនឹង	កា�	

គបកាស	�បស់	អាយសលៃវ	យៅ	កនែញងកា�	គប�ុំ	ជា	សាធា�ណៈ	។ 7

យដើម្បី	�ួ�	តតាំង	នឹង	កា�យឃ្សនា	�បស់	អាយសលៃវ	មនសម�ិក	កនែញង		

មូលដ្ឋាន	មនាក់	យឈាមាះ	អ៊ីណា	ចូហាន់សុន	បាន	ផ្ដល់កា�	យ�ើងនិយា�	កា�	ពា�	

សាសនាចគក	។	រាត់បាន	យផ្ដើមកិច្ដំយណើ�កា�	តាម	និតិវិធីចបាប់	យដ្�សា�		

អាយសលៃវ	ក៏បាន	ផ្លៃង	ផងផដ�	ថា	កា�ិយាល័�យបសកកមមេ	�បស់	សាសនាចគក	«	គឺជា	

�ំនួញ	ទាសក�	ពួក	ផស្បក	-	ស	»	ជាពាក្យបណដាឹង	បង្ខនូច	យឈាមាះ	មួ�	។ 8	បងគបុស	

ចូហាន់សុនបាន	កាលា�	ជា	អនែកដឹកនាំដ៏សំខាន់	យ�ើ�	ដ៏មនគបសិទ្ធភាពមនាក់	

សគមប់	សាសនាចគក	យៅ	គបយទស	ស៊ុ�ផអត�ួមទាំង	ជា	គបធានសាខា	យៅ	សតែញកខុល	

យទៀត	ផង	។ 9

្វែីយបើ	មន	កា�	យបៀតយបៀន	យៅកនែញង	សម័�	យនះ	ក្ដី	ក៏	មន	មនុស្ស	ជាយគចើ	នបាន	

ផគបចិតតែយ�ឿ	ដល់	ដំណឹងល្អផដ�	។	ឆ្នាំដ៏យជាគ�័�	បំផុត	��ូ	ត	មក	ដល់	យពលយនះ	

គឺឆ្នាំ	1862	យពលផដលមន	មនុស្ស	640	នាក់បាន	ទទួលបុណ្យគ�មុ�ទឹក		

យ�ើ�គតូវបាន	បញ្ជាក់	។	ប៉ុផនតែមិន	�ូ�	ប៉ុនាមាន	ពូកអនែកផគបចិតតែ	យ�ឿ	ភាគយគចើនបាន	

យធវែើ	ដំយណើ�	យៅ	�ដ្ឋ	�ូថា�៍	។	យៅ	យពល	យនាះ	ថានាក់ដឹកនាំបាន	យលើក	ទឹកចិតតែ	ឲ្យ	មន	

កា�យធវែើ	អយនាតាគបយវសន៍	យនះ		យដើម្បីពគងឹង	សាសនាចគក	យៅ	ទីយនាះ	។	លទ្ធផលនន		

កា�យធវែើ	អយនាតាគបយវសន៍		យនាះ	គឺអាច	យមើល	យ�ើញ	យៅ	សពវែន្ងៃយនះ	៖	គបផ�លជា	

ពាក់កណាតាលននគបជា�ន	កនែញ	ង�ដ្ឋ	�ូថា�៍មន	ដូនតាមកពី	យស្កន�ីណាយវៀន	។

ប៉ុផនតែកនែញង	ឆ្នាំ	1910	គបធាន	�៉ូផសប	យអ�វែ	សមេ៊ីធ	បានយៅទស្សនកិច្	

យៅ	សតែញកខុល	យ�ើ�	បាន	យលើក	ទឹកចិតតែ	សម�ិកឲ្យ�ស់យៅ	យ�ើ�		សាថាបនា	

សាសនាចគក	យៅ	គបយទស	ស៊ុ�ផអត	។

ស្សនាចម្្កម្កាយ្ដីស្ង្គាមកោ្ក�ើ្ៃដី្ដីរ

កាល	ស្គ្រម	យោក	យលើក	ទីពី�	បាន	ផ្ទញះយ�ើង	ពួកអនែកផសោ�សាសនា	

�នជាតិអាយម�ិក	ទាំងអស់	គតូវផត	គត�ប់	មក	ផ្ទះវិញ	។	បនាទាប់មក	បុ�សអនែកគសុក	

សាសន៍	ស៊ុ�ផអតគតូវបាន	សូម	ឲ្យ	បយគមើ	ជាអនែកផសោ�សាសនា	។	ស៊ី	្�វែីតស្ស៍	

ចូហាន់សុន	ផដល	បាន	ចូល	កនែញង	សាសនាចគក	យៅឆ្នាំ	1931	គតូវបាន	យៅ	ឲ្យយធវែើជា	

►1905៖
យបសកកម្មស៊ុេដអ្រ
បានយរៀបចំយ�ើង

1926៖ស្សនាចពក
្រ្រួលការអនុញ្ញា្រ
ពសបចបាប់យែើម្ដីយធ្ើការ
ប្្ចនុរះស្ែល់សម្ជិកខលលួន

1914៖
សម្ជិកស្ភាស៊ុេដអ្រ
បានយបារះយឆ្នា្រពបឆ្ំងសំយណើ
មួេយែើម្ដីបយណដាញ
«ភានាក់គ្រមរមន»
យចញ្ដីពបយ្រស។

គបធានយបសកកមមេ	្ មេី	។		មួ�	ឆ្នាំមុននឹង	ស្គ្រម	យនាះ	រាត់បាន	លក់ហាង	

អាហា�	�បស់	រាត់	យ�ើ�	កាលា�	ជា	អនែកផសោ�សាសនា	ជាមួ�	នឹង	្ �ិយារាត់	

គពមទាំងកូន	បីនាក់	។		យៅយពល	ស្គ្រមបាន	បញ្ប់យៅ	គបធាន	ចូហាន់សុន	

និង	ពួក	អនែកផសោ�សាសនា	គបាំពី�នាក់មកពី	គបយទស	ស៊ុ�ផអត	គតូវបាន	យៅ		ឲ្យ	

យបើក	កិច្កា�ផ្សពវែផសោ�សាសនា	យ�ើង	វិញយៅ	គបយទស	ហាវាំង�ង់	ផដល	បាន	បិទ	

យដ្�សា�	ស្គ្រម	។

យៅយពល	អនែកផសោ�សាសនា	អាយម�ិក	បាន	គត�ប់	មក	គបយទស	ស៊ុ�ផអត	

កនែញង	ឆ្នាំ	1946	ពួកយគ	បាន	យបើក	ថានាក់ភាសា	អង់យគលៃស	ជាផផនែក	មួ�	នន	

កិច្កា�ផ្សពវែផសោ�សាសនា	�បស់	ពួកយគ	យ�ើ�		សិស្ស	�បស់	ពួកយគ	ជាយគចើន	

បាន	កាលា�	ជា	សម�ិក	សាសនាចគក	។	ប៉ុផនតែកា��ីកចយគមើន	យនាះ	មិន	បាន�ូ�	

យទ	យដ្�សា�	មន	សម�ិក	ស៊ុ�ផអត	ជាយគចើនបាន	យធវែើ	អយនាតាគបយវសន៍	យៅ	�ដ្ឋ	

�ូថា�៍	។	យដ្�	្ ័�ខាលាចចំយពាះ	ម�សគតូវ	ពីមុន	�បស់	ពួកយគ	យ�ើ�	យដ្�	

ទទួល	កា�យលើក	ទឹកចិតតែ	ពី	គបធានយបសកកមមេ	និង		ឱកាស	យដើម្បី	ទទួល	បាន	

ពិធីប�ិសុទ្ធ	ទាំងឡា�	យៅ	កនែញង	គពះវិហា�ប�ិសុទ្ធ	បាន�ំ�ុញ	ឲ្យ	សម�ិកសកមមេ	ចំនួន	

250	នាក់	ចាកយចញ	ពី	គបយទស	ស៊ុ�ផអត	យៅ	ចយនាលាះ	ឆ្នាំ	1948	និង	1950	។

កនែញង	ចំយណាម	សម�ិក	ទាំងយនាះ	មន	គគួសា�	មួ�គឺ	អូសាកា�	និង	អាល់យបី៊�ទីណា	

អាន់យ�ើ�សិន	ផដល	បាន	កាលា�	ជា	សម�ិក	សាសនាចគក	កនែញង	ឆ្នាំ	1915	។	

1952៖ចបាប់ថ្មដីសពម្ប់ធានា
យសរីភា្ព្រះវិហារទាំងអស់
ដែលមិនដមនជារបស់រែ្ឋ។
ស្ស្នចពក្រ្រួលការអនុញ្ញា្រ
ពសបចបាប់យែើម្ដីយរៀបការឲ្យ
សម្ជិកខលលួន។
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យគកា�	ពី	ស្គ្រម		យោកយលើកទីពី�	អូសាកា�	អាល់យប៊ី�ទីណា	

និង	កូនគបាំពី�នាក់	�បស់ពួកយគផដល	បាន	យ�ៀបកា�	នឹង	

សម�ិក	សាសនាចគក		បាន	សយគមច	ចិតតែ	ដ៏ពិបាកយដើម្បី	

លក់គទព្យសម្បតតែិ�បស់ពួកយគ	យ�ើ�	«	យធវែើដំយណើ�	យៅ	

ទីគកុងស៊ី�៉ូន	»	។	ពីឆ្នាំ	1949	��ូតដល់	1950	មន	

សម�ិក	គគួសា�	អាន់យ�ើ�សិនចំនួន	29	នាក់	បាន	

ចាកយចញពី	គបយទស	ស៊ុ�ផអត	។	អូសាកា�	និង	អាល់យប៊ី�តា	

បាន	ចាកយចាលផ្ទះ	សផម្បង	កូនបីនាក់	និង	យៅបួន	នាក់	

�បស់ខលៃលួន	យ�ើ�	មិន	បាន	យ�ើញ	ពួកយគ	ម្ដងយទៀត	យ�ើ�	។	

ពួកយគបាន	យៅ	ដល់	ទីគកុង	វាលខសោច់	មួ�	ផដល	មន	

មនុស្ស	និយា�	ភាសាផដល	ពួកយគ	មិន	�ល់	។	ប៉ុផនតែ	ចំយពាះ	

សម�ិកដ៏យសាមាះគតង់ទាំងយនះ	កា�បាន	យៅ	ផក្ប�	គពះវិហា�	

ប�ិសុទ្ធគឺជា	យ�ឿង	សំខាន់	ជាងអវែីៗយផ្សងយទៀត	។

ចាប់តាំងពីយពលយនាះមក	សម�ិកគគួសា�	

�្�នតែ	គកុង	តាម	�្�នតែ	និងតាម	�នតែយហាះយទៀតផង—

យពលខលៃះ	ពី�យៅបីដងកនែញងមួ�ឆ្នាំ	។

សម�ិក	ទាំងយនាះ	មន	យសចក្ដីអំណ�យា៉ាងខាលាំង		យៅយពល	

គពះវិហា�	ប�ិសុទ្ធ	គតូវបាន	សាង	សង់យៅ	សតែញកខុល	យ�ើ�	បាន	

ឧទ្ទិសេលៃង	កនែញង	ឆ្នាំ	1985	។	យប៊ី�ិត	យវនយណើ��ូម	ជា	សម�ិក	

មនាក់	កនែញង	វួដ	វា៉យស្ទើ�ហានីង	បាន	ពិពណ៌នាពីកា�	ឧទ្ទិសេលៃង	

យនាះថា	ជា	«	បទពិយសាធន៍	មួ�	ផដល	ទន្ទឹង�ង់ចាំមក	

ជា�ូ�	យ�ើ�	អសាចា�្យ	។	អវែីផដលខ្ញំចងចាំបំផុតយនាះ		គឺ	យពល	

យ�ើង	ទាំងអស់	គគវីកូនកផន្សងនដពណ៌-	ស	�បស់	យ�ើង		យ�ើ�	

ផគសកយ�ើង	ថា	‹	�ូសាណា	!	›»

�យគមើស	នន	ទីតាំង	គពះវិហា�	ប�ិសុទ្ធ	បគ្ហាញ	ពី	គពះ�ស្ដ	

�បស់	គពះអមចាស់	យៅ	កនែញង	ដំយណើ�កា�យនះ	។	បនាទាប់ពីមន	

កា�	ពិភាកសោ	ជាយគចើន	ជាមួ�	នឹង	សាោគកុង	មួ�	ចំនួន	យៅ	

កនែញង	តំបន់	សតែញកខុល	ទីតាំងសម�ម្យ	ពី�គតូវបាន�កយ�ើញ	។	

អាន់យ�ើ�សិនបាន	បយគមើ	ជា	អនែកផសោ�	សាសនា	និង	ជាថានាក់ដឹក

នាំសាសនាចគកយៅ�ុំវិញពិ្ពយោក	�ួម	ទាំងជាគបធានតំបន់	

យៅ	គបយទស	អា្�វែិក	និង	ជាគបធាន	គពះវិហា�	ប�ិសុទ្ធយៅ	

គបយទស	ស៊ុ�ផអត	ផងផដ�	។

ប៉ុផនតែសម�ិក	សាសនាចគក	ដនទយទៀត	បាន	សយគមចចិតតែ	

�ស់	យៅ	កនែញងគបយទសស៊ុ�ផអត	យ�ើ�	បាន	កាលា�	ជា	

ថានាក់ដឹកនាំ	។	ដូចជា	បូ	យវនយណើ��ញន	ជាឪពុកវ័�យកមេង	

មនាក់ផដល	បាន	គ�មុ�ទឹក	កនែញង	ឆ្នាំ	1949	។	រាត់បាន	

កាលា�	ជា	អនែកដឹកនាំដ៏សំខាន់	មួ��ូប	�បស់	សាសនាចគក	

កនែញងគបយទស	ស៊ុ�ផអត	យដ្�	បយគមើ	ជា	គបធានយបសកកមមេ	

អនែកតំណាង្ូមិភាគ	និង	គបធាន	គពះវិហា�	ប�ិសុទ្ធ	។

្រជ័យទ�ម្្រះវិហារបរិសុៃ្ធ្ ្ននុងម្បកៃសស៊ុយដអ្រ

កា�	យធវែើ	អយនាតាគបយវសន៍	គតូវ	បាន	បញ្ឈប់	យៅ	យពល	មន	គពះវិហា�	

ប�ិសុទ្ធ	គតូវបាន	ឧទ្ទិសេលៃង	យៅ	គបយទស	សវែ៊ីសកនែញង	ឆ្នាំ	1955	។	

អស់��ៈយពល		30	ឆ្នាំផដល	សម�ិក	ស៊ុ�ផអត	បាន	យធវែើ	

ដំយណើ���ៈយពល	ជាយគចើ	នន្ងៃយៅកាន់ទីយនាះ	តាម�្យ្លៃើង	តាម	

បកុរចគបរៀងគរងឧគបាសថរររនបានសបរ្ងគៅក្នុងរគោបសពត្ន្ីស្នុកខុ�

ក្នុងឆ្នាំ1982។

◄1955៖សម្ជិក
ស៊ុេដអ្រពកុមែំបូង
បានយធ្ើែំយណើរយៅ
ព្រះវិហារបរិសុ្រ្ធយៅ
ប៊ឺនពបយ្រសស្៊៊ីស

1965៖ស្លាពបជុំែំបូង
បានសង់យោេស្សនាចពក
ព្រូវបានឧ្រ្ិសឆលងក្ននុង
�្គទូបបាន់យជនស្តនុកខុល

ស្សនាចម្្្ ្ននុង
ម្បកៃសស៊ុយដអ្រ
យ្រសក្ក្ម្ម ៖ 1
យសតែក្ ៖ 4
ម�្ឌ� ៖ 1
វួដ ៖ 24 
សាខា ៖ 16
សមជិក្ ៖ 9,463 ោក្់

1953៖សម្ជិកែំបូងជាស្វាមដីនិង
ភរិយយប៊ង្រ៍-អានម្៉ាន់ហាំម្៉ានិង
យ�ើរស្ដីនសកេទូគបានយរៀបការឲ្យយោេ
ពបធានយបសកកម្មដ�លយរនស៍យអ�្
ចនសុន
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1975៖យស្តកែំបូង
បានយរៀបចំយ�ើងក្ននុង
ស្តនុកខុល
យោេយៅយ្លយនារះ
ជាដអលយ�ើរ
ថូម្៉ាសយអស
ម៉នសុន

1991៖សម្ជិកែំបូង
្ដីពបយ្រសរុស្ដីបានមក
ព្រះវិហារបរិសុ្រ្ធស្តនុកខុល។
រុស្ដីនិងរែ្ឋបាល់្រិក
គឺស្ថិ្រយៅក្ននុងមណ្ឌលទន
ព្រះវិហារបរិសុ្រ្ធយនរះ

◄1985៖
ព្រះវិហារបរិសុ្រ្ធស្តនុកខុល
បានឧ្រ្ិសឆលងយោេ
ពបធាន�្គរែុនប៊៊ី�ុិងគលដី

◄1995៖យស្តក
ខាល្រដីែប់ពបាំមួេ
ហារស់ស្តោ�្និង
ម្ចាស់ក្ព្រដីស៊៊ីវីយ៉ាព្រូវបាន
ពបធានថូម្៉ាសយអសម៉នសុន
នាំយែើរ្រស្នកិច្ចបរិយវណ
ព្រះវិហារបរិសុ្រ្ធស្តនុកខុល

គណៈកមមាកា��បស់	ថានាក់ដឹកនាំ	សាសនាចគក	កនែញង	មូលដ្ឋានបានផតែល់ជា	

យយាបល់អំពីទីតាំងមួ�		ប៉ុផនតែ	គបធានសាសនាចគកបាន	សយគមច	ថាទីតាំងមួ�	

យទៀត	គឺ	គបយសើ�	ជាង	។	កា�	សយគមចចិតតែ	យនះ	បាន	បគ្ហាញ	ពី	កា�	ទទួល	បាន	កា�	

បំផុស	គំនិត	យដ្�សា�	ទីតាំងមួ�	យទៀត	យគកា�	មក	បាន	បគ្ហាញថា	មិន	សក្ដិសម	

សគមប់គពះវិហា�	ប�ិសុទ្ធ	។

យទាះជា	សាសនាចគកមន	កា�	ពិបាក	យដើម្បី	ទទួលបានកា�ចាប់	អា�មមេណ៍	ជា	

វិ�្មន	យៅ	កនែញងគបព័ន្ធ	ផ្សពវែ	ផសោ�	�បស់	ស៊ុ�ផអត	ក្ដី		គរាមួ�	វា	បាន	យកើត	យ�ើង	កនែញង	

ឆ្នាំ	1984	កាល	បងប្អនូន	គបុស	វ័�	យកមេង	កនែញង	គគួសា�	ផ�៊យ�	�នែះកា�	គបកួតចយគមៀង	

ដ៏ធំបំផុត	យៅ	កនែញង	ទវែីបអ៊ឺ�៉ុប	។	កា�បគ្ហាញខលៃលួន	�បស់	ពួកយគ	តាម	ទូ�ទស្សន៍	និង	តាម	

សា�ព័ត៌មន	បាន	ផ្ដល់	នូវកា�ផ្សពវែផសោ�វិ�្មន	ដល់	សាសនាចគក	យ�ើ�មន	

�ុវវ័�	ជាយគចើន	បាន	ចូល�ួម	នឹង	សម�ិក	យៅ	យពល	យនាះ	។

យៅ	ចុងទសវត្ស�៍ឆ្នាំ	1980	មន	សម�ិក	មនាក់យទៀតផដល	បាន		ទទួល		

កា�អធិបបា�	ល្អយនាះ	គឺជា	ឯកអគ្គ�ដ្ឋ	ទូត	អាយម�ិក	គបចាំ	គបយទស	ស៊ុ�ផអត	

វ័�	35	ឆ្នាំ	យឈាមាះ	យគគ�្គនូ�ី	ញ៉នូយវ៉ល	ផដលជាយ�ឿ�ៗ	បាន	យ�ើញយៅ	កនែញង	

គពឹតតែិកា�ណ៍សាធា�ណៈជាយគចើន	។	រាត់	និង្�ិយា	បាន	គត�ប់មក	

គបយទស	ស៊ុ�ផអតវិញកនែញង	ឆ្នាំ	2011	យដើម្បី	គគប់	គគង	យបសកកមមេ	សតែញកខុល	

ស៊ុ�ផអត��ូតដល់	ផខ	កក្កដ្	ឆ្នាំ	2014	។

គបធាននូយវ៉លបាន	គគប់គគង	ចំនួន	អនែកផសោ�សាសនា	ផដល	យកើន	យ�ើង	ពី	84	

នាក់	យៅ	205	នាក់	។	យដ្�យគពាះផតផ្ទះ�ួលពិបាកនឹង�ក	យ�ើ�	មនតនមលៃន្លៃយៅ	

កនែញងគបយទស	ស៊ុ�ផអត	រាត់បាន	ពិពណ៌នា	ថា	វា	ជា	«	អព្នូតយ�តុ	មួ�ផដល	

យបសកកមមេ	អាច	�ក	ផ្ទះ�ួលចំនួន	56	កផនលៃង	បផន្ថមយទៀត	សគមប់ពួកអនែកផសោ�	

សាសនា	មក	ដល់្មេី	»	។

ការរី្ចកម្មើ�ដ៏្ឈិ្រ

យៅ	គរា	យគកា�		ពី	ស្គ្រម	គបយទស	ស៊ុ�ផអតបានកាលា�	ជា	គបយទស	មួ�	

ដ៏ខាលាំង	។	ប៉ុផនតែ	មន	�ន	អយនាតាគបយវសន៍ជាយគចើនផដល	កំពុង	ផសវែង�ក	គពះ	។	

សពវែន្ងៃយនះ	កនែញង	ចំយណាម	�នជាតិ	ស៊ុ�ផអត	គបាំមួ�	នាក់	មន	មនាក់	មិនបានយកើត	

កនែញង		គបយទសស៊ុ�ផអតយទ	។	ភាគយគចើន	នន	ចំនួន	គបជា�នផដល	ចូល	�ួម	

សាសនាចគក	កនែញង	គបយទស	ស៊ុ�ផអត	គឺជា	�ន	អយនាតាគបយវសន៍	។	គបធានញ៉នូយវ៉លបាន	

យ�ៀបរាប់ពី	ពួកអនែក	ផគបចិតតែយ�ឿ	្ មេីៗ	មួ�	ចំនួន	ថា	៖	«	បងប្អនូនគបុស	គសីមកពី	គបយទស	

ចំនួន		28	យផ្សងរានា	បាន	ផគបចិតតែយ�ឿ	ដល់	សាសនាចគក	កនែញង	គបយទស	ស៊ុ�ផអត	។		

យ�ើង	ឲ្យ	ពគងឹង	ពួកយគ	យ�ើ�	ទទួល	បាន	ទំនុកចិតតែ	�បស់ពួកយគ	»	។

្វែីយបើមន		ម�្ឈដ្ឋានយោកិ�	និង	កា�	អូសទាញដ៏	អាគកក់មួ�ចំនួនក្ដី	ក៏មន	

សម�ិក	យសាមាះគតង់	និង	ថានាក់ដឹកនាំ	សាសនាចគក	ដ៏�ឹងមំជាយគចើន	�ស់យៅ	កនែញង	

គបយទស	ស៊ុ�ផអតផងផដ�	។	សម�ិក	មន	អំណ�គុណចំយពាះ	�ំនួ�	ផដល	កា�	

បយគងៀន	និង	សកមមេភាពសាសនាចគក	បាន	ផ្ដល់	ដល់	គកុមគគួសា�		និង	បុគ្គលមនាក់ៗ	

យ�ើ�	វា	គឺជា	កា�	ប៉ងគបាថានាដ៏ធំ�បស់ពួកយគថា	នឹងមន		មនុស្ស	ជាយគចើនគពមទទួល	

�ក	សា�លិខិត	ដ៏អំណ�	នន	គពះយ�ស៊ូវគគីស្ទ	និង	ដគ្វា�ធួន	គទង់	។	◼

អ្នកនិ្ន្ធរស់យៅពបយ្រសស៊ុេដអ្រ

្ំណ្រ់ចំណាំ

	 1.	សូមយមើល	Box Elder Lore of the Nineteenth Century,	(ឆ្នាំ	1951)	ទំព័�	58	។
	 2.	សូម	យមើល	អាន់គ�ូ	យ�នសិន	History of the Scandinavian Mission,	(ឆ្នា	ំ1979)		

ទំព័�	81	។
	 3.	សូមយមើល	Inger Höglund	and Caj- Aage Johansson,	Steg i tro	(ឆ្នា	ំ2000)		

ទំព័�	122	។
	 4.	សូម	យមើល	យ�នសិន	History of the Scandinavian Mission	ទំព័�	53	។
	 5.	សូមយមើល	Myrtle McDonald,	No Regrets: The Life of Carl A. Carlquist,		

(ឆ្នាំ	1985)	ទំព័�	19–21	។
	 6.	សូមយមើល	McDonald,	No Regrets,	ទំព័�	219	។
	 7.	សូម	យមើល	អាន់គ�ូ	យ�នសិន	History of the Scandinavian Mission,	ទំព័�	331	។
	 8.	សូមយមើល	McDonald,	No Regrets,	ទំព័�	239	។
	 9.	សូមយមើល	McDonald,	No Regrets,	ទំព័�	219	។

ខ្ញំ	បាន	បគ្ហាញទស្សនៈ�បស់	ខ្ញំ	ថា	គពះអមចាស់	កំពុង	គបមូល	អ៊ីគសាផអល	យដ្�យធវែើ	ឲ្យ	

ពួកយគផបកផខ្កយចញ	ពី	ផដនដីកំយណើត�បស់ខលៃលួន	។	មន	កា�	ពយនលៃឿនដ៏	ពិតមួ�	នន	

កិច្កា�យៅ	�ំនាន់	យ�ើង			កនែញង	ផដនដីដ៏�យគមើស	យនះ	»	។

សាសនាចគក	ក៏	�ីកចយគមើន	កនែញង	ចំយណាម	សម�ិក	ផងផដ�	។	សននែិសីទព�ុយសតែក	

បាន	ទាក់ទាញ	�ុវវ័�	ជាយគចើន	ពី	គបយទស	�ិតខាង	យ�ើ�ចូល�ួមចំផណក	ដល់	កា�	

បយង្កើត	គកុមគគួសា�	្ មេី	។	គបាក់បុយ�គបទានសគមប់	កូន	និង	កា�	បង់ន្លៃ	�ប់សគមក	

សគមប់	ឪពុកមដា�្មេី		គបកបយដ្�	យសចក្ដីសប្បញ�ស	ពី	�ដ្ឋា្ិបាល	បាន	យធវែើ	ឲ្យ	សាវាមី	

្�ិយា	អាច	មន	គកុម	គគួសា�	ធំ	លមេម	បាន	។

សពវែន្ងៃយនះ	សម�ិក	វ័�	យកមេងសកមមេ	ភាគយគចើន	បាន	បយគមើ	យបសកកមមេ	

យៅ�ុំវិញពិ្ពយោក	។	មន	អនែកផសោ�សាសនាផដលបាន	គត�ប់មក	វិញ		

មនាក់យឈាមាះ	យដវី�	�លយ�ន	ជាអនែកផសោ�សាសនា	ដំបូង	យៅ	យ�កាយទើ�ិនប៊ឺគ		

គបយទស	�ុស្សី	សពវែន្ងៃយនះ	មន	គគួសា�	មួ�	ដ៏ល្អ	យដ្�	មន	កូន	គបាំមួ�នាក់	។		

រាត់គបាប់ពី�យបៀបផដល	ដំណឹងល្អ	�ួ�	ដល់	គគួសា�	រាត់ថា	៖	«	មន		

សំយ�ងយគចើន	ណាស់ផដល	អាច	នាំ	កូនយៅ	យ�ើង	ឲ្យវយងវែង	។	ដំណឹងល្អ	�ួ�		
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ក្នុង		ឆ្នាំ	1993	បួន	ឆ្នាំ	បនាទាប់	ពី	កា�យៅ	�បស់	ខ្ញំ	កនែញង	ពួកចិតសិប	គគួសា�	ខ្ញំ		និង	ខ្ញំ		គតូវបាន	យសនែើសុំ	

ឲ្យ	បយគមើ	កនែញង	យបសកកមមេ	នូវ�៉ក	�៉ូយេស្ទ័�	។	យបសកកមមេ	យនាះ	�ួម	មន	ទីគកុង	បា៉ាលនម៉រា៉	(កផនលៃង	

ផដលភាគយគចើន		�៉ូផសប	ស៊មេីធ	និង	គគួសា�	យោក	បាន	�ស់យៅ		កនែញង	ទសវត្ស	1820)	និង		ហាវាផ�៉តតែ	

(កផនលៃង	ផដល	សាសនាចគក	គតូវបាន	សាថាបនា	កនែញង	ផខ	យមសា	ឆ្នាំ	1830)	។

វា	ជា	គសុក	ដ៏	វិចិគត	ផដល	យពញ	យដ្�	ទី�គមល	ទីទួល	ផដល	មន	នគព	ដុះ	ពាសពាញ	ទយនលៃ	និង	អូ�	ផដល	

មន	ទឹក	ថាលា	េវែង់	យ�ើ�	គបជា�ន	គសស់សាអាត	និង	�ួសរា�	។	វា	ក៏	ជា	កផនលៃង	មួ�	ផដល	ពិសិដ្ឋ	យដ្�	យគពាះ	

អវែី	ផដល	បាន	យកើតយ�ើង	យៅទីយនាះ	ផងផដ�	។

កនែញង	នគព	មួ�	ផដល	មន	យដើម	ប៊ីច	យដើម	អូក	យដើម	យម៉ផល	និង	យដើមយ�ើ	យផ្សងយទៀតខ្ពស់ៗ	គបផ�ល		�ិត	

កនលៃះ	គី�នូផម៉គត	ខាងលិច	ផ្ទះ	�បស់	គគួសា�	�៉ូផសប	និង	លូស៊ី	ម៉ាក	ស៊មេីធ	�ិតបា៉ាលនម៉រា៉	យនាះ	�៉ូផសប	

ស៊មេីធ	ផដល	មន	អា�ុ	14	ឆ្នាំ	បាន	យ�ើញ	គពះ	ជា	គពះវ�បិតា	និង	គពះរា�បុគតា	គទង់	គឺ	គពះយ�ស៊ូវគគីស្ទយៅ	

កនែញង	កា�	និមិតតែ	។	កា�យបើកសផម្ដង	ដ៏	យទវភាព	យនះ	ផដល	ជា	កា�យេលៃើ�តប	យៅ	នឹង	កា�អធិសាឋាន	�បស់	�៉ូផសប	

ស៊មេីធ	យដើម្បី	ដឹងកា�	ពិត	ទាក់ទងនឹង	សាសនា	បាន	ចាប់យផ្ដើម	កា�សាដា�	យ�ើងវិញ	នន	ដំណឹងល្អ	កនែញង	

សម័�	កាន់កាប់	គតួតគតា	ចុងយគកា�	យនះ	។	វា	ក៏	បាន	យធវែើឲ្យ	នគព	យនាះ	កាលា�	ជា	កផនលៃង	ដ៏	គួ�ឲ្យ	យរា�ព	កនែញង	

គបវតតែិសាគសតែ	សាសនាចគក	ផងផដ�—	ជាកផនលៃងមួ�ផដលយ�ើងឲ្យយឈាមាះ	ថានគព	ពិសិដ្ឋ	។

គគួសា�	ខ្ញំ	និង	ខ្ញំ	បានជាប់ចិតតែ	គសឡាញ់	នគព	យនាះ	យ�ើ�	ទទួល	អា�មមេណ៍	នន	ភាពពិសិដ្ឋ	�បស់	វា	។	

យ�ើង	បាន	យៅ	ទីយនាះ	ជាញឹកញាប់	។	យ�ៀងរាល់	ផខ	យពល	ផដល	មន	ពួកអនែក	ផ្សពវែផសោ�	្ មេី	មកដល់	និង	យៅ	

យពល	ផដល	ពួក	អនែក	ផ្សពវែផសោ�	ផដល	ចប់	គតូវចាកយចញ	យ�ើង	បាន	នាំ	ពួកយគ	យៅ	ទីយនាះ	។

កាលផដល	ខ្ញំ	បាន	យដើ�កាត់	នគពពិសិដ្ឋ	យដ្�	រា�វភាព		ឬ	អង្គញ�	យដ្�	សញ្ឹង	គិតយៅយលើ	យ្អី	ផដល	

យគ	ដ្ក់	យៅទីយនាះ	ជាញឹកញាប់	ខ្ញំ	សញ្ឹង	គិត		ពី	កា�	យគបៀបយធៀប	កនែញង		គពះ	គម្ពី�ទាក់	ទង	នឹង	យដើមយ�ើ	

គរាប់ពូ�	ផផលៃ	ឫសយ�ើ	និង	នគពគបឹកសោ	។	អនែក	សយង្កត	ពី	ធមមេជាតិ	ដ៏�កចិតតែទុក	ដ្ក់		មនាក់			អាចយ�ៀន	នូវ	

យមយ�ៀនដ៏		ចាំបាច់	មួ�	ចំនួនពី	គបព័ន្ធ	ប�ិសាថានយៅទីយនាះ	។	ខ្ញំ	សូម	ផចកចា�	យដ្�	សយង្ខប	នូវ	យមយ�ៀន	

ចំនួន	បួន	នន	យមយ�ៀន	ទាំងឡា�	យនាះ	។ 1

ដអ�ក�ើរ
រា៉ា�ដី�កេដជ�សឈិ�

បាន្រយបមើ ជា សមជិក្ នន 
ពួក្ចិ�សិ្រ ោក្់ ពី ្ នាំ 1989 
ដ�់្នាំ 2012

ពស្្ិេិដ្ឋ
ន្នរៀននៅក្នុង
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26 �ីអាហូណា

1.កដើមកឈើដ្រងដ្រដុរះកឡើងកឆ្ពរះកៅរ្្ �្ឺ។

កនែញង	នគពពិសិដ្ឋ		យដើមយ�ើ	ផដល	ដុះ	យលើ	ជា�	នគព	ពីយដើមមក	គពម	ទាំង	យដើម		

ទាំងឡា�ផដល	ដុះយៅកនែញងប�ិយវណនគព	ជា	�ួ�	ផខវែងខាវាត់គគបបាំង	ដុះយឆ្ពះតគមង	់

យៅយលើ	យដើម្បី	គសូប	�ក	ពនលៃឺ	ន្ងៃ	ល្អ	បំផុតននគពះអាទិត្យ	។	យដើម	និង	ផមក	ដ៏	យកាង	

�បស់	ពួក	វា		ដុះ	ខុស	ពី	យដើម	�ិតៗ	យនាះ	ផដល	ដុះ	យស្ទើ�ផត	គតង់	ឥតយខាចាះ	ផតម្ដង	។	

យដើមយ�ើ�	យស្ទើ�ផត	ទាំងអស់	គឺជាយស�ី�ៈផដលមន�ីវិត	ផដលគតូវកា�ពនលៃឺន្ងៃ	

យដើម្បីអាចមន�ីវិតនិងលូតោស់យ�ើង	។	យដើមយ�ើ�ទាំងយនាះនឹងខំគបឹងផគបង	

គគប់ផបបយា៉ាង	យដើម្បី	គសូប	ពនលៃឺ	ន្ងៃ	ឲ្យ	បាន	យគចើន	តាម	ផដល	អាច	យធវែើបាន	យដើម្បី	�គមុញ	

ឲ្យ	មន	�សមេី	សំយយាគ—ផដល	ជា	ដំយណើ�	កា�	នន	កា�	ផ្លាស់	បតែនូ�យៅជា	ថាមពល	ពនលៃឺ	យៅ	

ជា	ថាមពល	គីមី	។

ពនលៃឺ	គឺ	ជា	កតាតា		គបតិកមមេគីមីកាន់ផត	សំខាន់		កនែញង	ពិ្ព	វិញ្ញាណជាជាងប�ិសាថាន	

ធមមេជាតិ	។	វា	អញ្ឹង	ផមន	យគពាះ	ពនលៃឺ	យនាះចាំបាច់	ដល់	កា�លូតោស់	ខាង	វិញ្ញាណ	

និង	កា��ល់ដឹង	ពី	សកាដានុពល	ដ៏	យពញយលញ	�បស់	យ�ើងកនែញងនាម	ជា	បុគតា	និង	បុគតី	

នន	គពះ	។

ភាពងងឹតគឺ	ផ្ទញ�	ពី	ពនលៃឺ	យ�ើ�	តំណាង	ឲ្យ	ឋាមពល	កនែញង	យោកិ�	ផដល	

ពយាយាម	បផងវែ�យ�ើង	ពី	គពះ	និង	បគ្អាក់	ផផនកា�	ដ៏	យទវភាព	�បស់	គទង់	សគមប់	

�ីវិតយ�ើង	។	ជា	ធមមេតា	គឺ	បនាទាប់	ពី	ភាពងងឹត	ឬ	យៅកនែញង	ទីងងឹតផដល	កងកមលាំង	

អា�ក្ស	យគបើ	ឥទ្ធិពល	ដ៏	ខាលាំង	បំផុត	�បស់	វា	។	កា�បំពានយលើ	ចបាប់	គព�មេចា�ីភាព		

ទយងវែើ	នន	កា�លួច		កា�	បំពានពាក្យសម្ដី	ននគបាជាញាវាងនវ	និង	ឥ�ិយាប្	យផ្សងៗ	

	យទៀត	ផដលគតូវបាន	ហាមឃ្ត់	យដ្�	គពះបិតាសួគ៌	យ�ើង	គឺ	ជានិច្កាល	គតូវ	

	បាន	យធវែើ	យ�ើង	យៅយគកាម	កា�គគបបាំង	នន	ភាពងងឹត	។	សូម្បី	យពល	យ�ើង	យគ�ើសយ�ើស	

យធវែើ	ខុស	កនែញងយពលន្ងៃកតែី	យ�ើង	មិនអាច	ទប់	មិន	ឲ្យ	មន	អា�មមេណ៍	នន	ភាពងងឹត	

បានយទ	។

ជាកា�	ល្អ	គពះវិញ្ញាណ	នន	គពះគគីស្ទ	«	គបទាន	ពនលៃឺ	ដល់	មនុស្ស	គគប់	�ូប	ណាផដល	

មក	កនែញង	យោកិ�	យ�ើ�	គពះវិញ្ញាណ	បំ្លៃឺ	គគប់	មនុស្ស	ពាសយពញ	យោកិ�ផដល	

គបុងសាដាប់	តាម	សយមលៃង	នន	គពះវិញ្ញាណ	។

«	យ�ើ�	មនុស្ស	គគប់	�ូបណា	ផដល	គបុងសាដាប់	តាម	សយមលៃង	នន	គពះវិញ្ញាណ	យនាះ	

មក�ក	គពះ	គឺ	គពះវ�បិតា	»	(គ.	និង	ស.	84:46–47)	។

បទគម្ពី�	យនះពិពណ៌នា	យា៉ាង	ល្អពី	កា�យឈាង	នដ�បស់	មនុស្សយឆ្ពះ	យៅយលើ	ជា	

សភាវ		គតិ	ខាង	វិញ្ញាណ	ផដល	គពះ	គបទាន	ផដល	យ�ើង	ទាំងអស់	រានា	មន—យបើ	យ�ើង	

មិន	រារាំង	វា—យ�ើ�	កនែញងកា�	យធវែើ	ដូយចានាះ	គឺ	យដើម្បី	យឆ្ពះយៅឯ	ពនលៃឺគឺ	យឆ្ពះ	យៅ	គពះ	និង	

គពះរា�បុគតា	គទង់	និង	កាលា�	កាន់ផត	ដូច	ពួកគទង់ផដ�	។	គពះយ�ស៊ូវគគីស្ទបានមន	

គពះបន្ទនូលថា	«	ខ្ញំជាពនលៃឺយោកី�	អនែកណាផដលតាមខ្ញំ	យនាះមិនផដលយដើ�កនែញង	

យសចកតែីងងឹតយ�ើ�គឺនឹងមនពនលៃឺនន�ីវិតវិញ»	(�៉ូហាន	8:12)	។

ខ្ញំ	សូម	អងវែ�	អនែក	ឲ្យ	អនែក	យ�ៀសវាង	ពី	យសចក្ដី	ងងឹត	នន	អំពីបាបយៅកនែញង	គគប់	

ទគមង់	ដ៏	អាគកក់	�បស់	វា	យ�ើ�	សូម	បំយពញ		�ីវិត	អនែក	នូវគពះវិញ្ញាណ	យសចក្ដី	ពិត	

និង	ពនលៃឺ	នន	គពះអង្គ	សយ្គ្រះ	គឺ	គពះយ�ស៊ូវគគីស្ទ	។	អនែក	យធវែើ	ផបប	យនះ	បាន	យដ្�		

កា�ផសវែង�កបានមិតតែផដល	ន្លៃ្នែនូ�	ត្ន្ដី	និង	សិល្បៈ	ផដល	បំផុស	គំនិត	ចំយណះដឹង	

យចញពី	យសៀវយៅ	ផដល	ល្អ	បំផុត	(ជាពិយសស	គពះគម្ពី�)	យពលយវោ	អធិសាឋាន	យដ្�	

យសាមាះគតង់	យពល	សងៃប់	សាងាត់	កនែញង	ធមមេជាតិ	សកមមេភាព	និង	កា�សន្ទនា	ល្អៗ	និង	�ីវិត	

ផដល	យផ្ដាត	យលើ	គពះគគីស្ទ	និង	កា�បយគងៀន	�បស់	គទង់	ពី	ក្ដី	គសឡាញ់	និង	កា�បយគមើ	។

2.កដើមកឈើម្្រូវការភា្ផ្ទនុយកដើម្ដីបំក្ញតាមសកាតោ�ុ្�ទ�ការបង្កបកង្កើ្ររបស់វា។

មនទស្សនៈ	ជាយគចើនគបយ្ទ		អំពី	កា�គគប់គគង	ផ្ទាំនគពយ�ើ	ផដល	គតូវបាន	

�កមកអនុវតតែ	អស់	ជាយគចើន	ឆ្នាំ	កនែញងកា�	ផ្�កសោ	នគព	ពិសិដ្ឋ	។	មន	ម្ដង	យនាះ	យគ	

បាន	យគ�ើសយ�ើស	តំបន់	សាកពិយសាធន៍	មួ�	យ�ើ�	យគបើគបាស់	កា�អនុវតតែ	មួ�ផដល	

គតូវយគ	សារល់	ថា	រំយោរះភា្ពកិន។ពួកអនែកផ្	�កសោនគព	បាន�កយ�ើញ	អវែី	ផដល	ពួកយគ	

មន	អា�មមេណ៍	ថា	ជា	កូនយ�ើង	ដ៏មនសកាតានុភាពផដលអាច	កាលា�	ជា	យដើមយ�ើ	ដ៏	

ធំ	បំផុត	និង	មន	សុខភាព	ល្អបំផុត	យៅកនែញង	តំបន់	សាកពិយសាធន៍	យនាះ	បនាទាប់មក	

ពួកយគ	បាន	កាត់	យចាល	និង	តគមឹមផមក	នន		យដើមណា	ផដល	មិន	សូវ	ដុះធំល្អ	និង	យដើម	

តូចៗ	ផដល	ខំគបឹង	ដុះគបកួតគបផ�ង	យគកាម	យដើម	ធំៗ	។	តាមកា�សនមេត់យនាះ		គឺ	ថា	

យដ្�	កា�	កាត់យចញ	នូវយដើមយ�ើណា	ផដលកំពុង	ផត	គបកួត	ដយណតាើម	�ក	ជាតិទឹក	

និងពនលៃឺន្ងៃ	�ីវជាតិ�ីននដី		យដើម្បី	ឲ្យ	យដើម	�យគមើស	ទាំងយនាះ	អាច	គតូវបានរំយោរះ	ឲ្យ	ដុះ	

និង	លូតោស់កនែញង	�យបៀប	ដ៏	អសាចា�្យ	។

វា	ជាក់ផស្ដង	ណាស់	ថា	ជាយគចើន	ឆ្នាំ	កនលៃងយៅ	អវែី	ផដលកំពុងផត	យកើតយ�ើង	

ផដលមនដំយណើ�កា�	ផ្ទញ�	ពី	អវែី	ផដល	យគ	បាន	សនមេត់	។	យពល	ផដល	ពុំ	មន	កា�	គបផ�ង	

ពី	យដើមយផ្សងៗ	យនាះ	យដើម	ផដល	យគ	យគ�ើសយ�ើស	ទាំងយនាះ	បានកាលា�យៅជាមិនខំលូត	

ោស់	យៅវិញ	។	ជាជាង	កា�លូត	យៅយលើយឆ្ពយៅ	កាន់ពនលៃឺ	ពួកវា	ពន្យឺត	កា�ដុះ	

គតង់	�បស់	វា	វិញ	យដ្�	វា	មន	ដុះ	ផមក	យៅទាបៗ	ជាយគចើន	ផដល	យៅទីបំផុត	វា	

នឹងរាមាន		គបយយា�ន៍	យទ	យៅយពល	ផដល	សលៃឹក	ធំៗ	ដុះ	គគប	�ិត	យ�ើ�	យពល	យដើមយ�ើ	

យនាះកាន់ផត	យតឿ	។	រាមាន		យដើម	ណាមួ�	យៅកនែញង	តំបន់	សាកពិយសាធន៍	យនាះ	អាច	

យគបៀបយធៀប	ជាមួ�	នឹង	យដើម	ទាំងឡា�	ផដល	យគ	ទុកឲ្យដុះ	តាម	ធមមេជាតិ	យនាះយទ	

ទាំង	ទំ�ំ	ឬ	ភាព�ឹងមំ	ក៏	យដ្�	។
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យរាលលទ្ធិ	សំខាន់	មួ�	នន	គពះគម្ពី�	ម�មន	គឺ	ថា	គតូវផត	មន	

«	កា�ផ្ទញ�	គគប់	កា�ណ៍	ទាំងអស់	»	(នីន�វែទី	2	2:11)	។		

ពិ្ពយោក	មួ�	ផដល	មន	កា�ផ្ទញ�	ផ្ដល់	នូវ	�យគមើស	�វាង	ល្អ		

និង	អាគកក់	យដើម្បី	ឲ្យ	សិទ្ធិ	យគ�ើសយ�ើស	អាច	អនុវតតែយ�ើងបាន	។	

វាសំខាន់	យសមេើរានា	គឺ	យរាលកា�ណ៍	ផដល	ថា	គតូវផតមន	កា�ផ្ទញ�	

យដើម្បី	មន	កា�	លូតោស់	ខាង	វិញ្ញាណ	។	កា��ល់	ដឹង		

និងកា�ឱប	គកយសាប	�ក	យរាលកា�ណ៍	យនះ	គឺ	ជា	គនលៃឹះ	មួ�កនែញង	

កា�	ទទួល	�ក	យ�ើ�	មន	ភាព�ីករា�	ជាទូយៅ	កនែញង	�ីវិត	។	វា	

ក៏	ចាំបាច់	បាច់ផងផដ�	ចំយពាះ	កា�ទទួល	បទពិយសាធន៍	ផដល	

គតូវកា�	ដល់	កា�	�ីកចយគមើន	និង	កា�អ្ិវ�្ឍន៍	ផ្ទាល់	ខលៃលួន	។

មិន�ូ�	មិនឆ្ប់	យ�ើង	ទាំងអស់	រានានឹង	�ួបគបទះ	កា�ផ្ទញ�	

និងទុក្ខលំបាក	។	កា�ផ្ទញ�	និង	ទុក្ខលំបាក	ខលៃះ	យកើតយ�ើង	

ជាលទ្ធផលនន	កា��ស់យៅ	ទីយនះ	កនែញង�ីវិត�ផមងសាលាប់	យៅកនែញង	

ពិ្ព	ដ៏	ធាលាក់ចុះយនះ	។	វា		អាច	ជាប់	ទាក់ទង	និង		កមលាំងនានា	

នន	ធមមេជាតិ	�ំងឺ	យរាយផ្សងៗ	កា�ល្បលួង		ភាពឯយកា	ឬ	ភាពមិន	

ល្អ	ឥតយខាចាះខាង	�ូបកា�	ឬ	ខាង	ផលៃនូវ	ចិតតែ	។	�ួនកាល	កា�ផ្ទញ�	

និង	ទុក្ខលំបាក	យកើតយ�ើង	យដ្�យគពាះ	�យគមើស	ផដល	នាំ	

យៅផលៃនូវខុស	�បស់	យ�ើង	ផ្ទាល់	។	យ�ើង	ទាំងអស់	រានា	គួ�	មន	

អំណ�គុណ	យា៉ាងខាលាំងចំយពាះគពះអង្គ	សយ្គ្រះ	យ�ើង	ផដល		

ដគ្វា�ធួន�បស់គទង់	ផតែល់	ជា	�យបៀបមួ�	យដើម្បី	យ�ើងអាច	

�ួស�ុល	នូវអវែី	ផដល	ខូចបង់	វិញ	បាន	។

ខ្ញំ	ទទួល	នូវ	អា�មមេណ៍	ននកា�ធូ�យស្បើ�	ដ៏ខាលាំង	ពី	ពាក្យ	សម្ដី	

�បស់	គពះអមចាស់	ដល់	�៉ូផសប	ស៊មេីធយៅ	កនែញង	គុកលីយប៊ីទី	កនែញង	

គរា	ផដល	បន្ទញក	�បស់	�៉ូផសបយស្ទើ�ផត	គទាំគទ	ផលង	បាន	យនាះ	៖	

«	បុគត	យ�ើង	យអើ�	ចូ�	អនែក	ដឹង	ថា	គគប់កា�ណ៍	ទាំងយនះ	នឹង	

ផ្ដល់	កា�ពិយសាធន៍	ដល់	អនែក	យ�ើ�	នឹង	យៅ	ជាកា�ល្អ	ដល់	អនែក	

យៅវិញ	»	(គ.	និង	ស.	122:7)	។

យដើម	យ�ើមួ�ចំនួនយៅកនែញងនគពពិសិដ្ឋ			បគ្ហាញ	ថា	កា�ផ្ទញ�	

អាច	ផតែល់ជា	គបយយា�ន៍	ដល់	យ�ើង	យ�ើ�	ថាយៅកនែញង	យពល	

ដ៏	លំបាក	នគកផលង	�បស់	យ�ើង	យនាះ	ជាញឹកញាប់	មន	

អវែី	ជាយគចើនផដលយ�ើងអាច	បាន	យកើនយ�ើង	។	យដើមយ�ើ	

ទាំងយនះ	គតូវផត	បាន	ធូ�យស្បើ�ពី	ទគមង់យផ្សងៗ	នន	កា�ផ្ទញ�	ឬ	

ទុក្ខលំបាកជាយគចើនគបយ្ទ	—�ន្ទះបាញ់	សន្ទញះ	ខ្យល់	យា៉ាង	ខាលាំង	

ឬ	គពឹលទឹកកក		ផដល	កក	យលើ	យដើម		យា៉ាងធងៃន់	កា�យបៀតយបៀន	និង	

កា�បំពាន	ពី	មនុស្ស	ផដល	មិន	យចះ	�ិះគិត	និង	�ួនកាល	សូម្បីផត	

ជា	កា��ុករាន	ពី	យដើមយ�ើ	ផដល	យៅ�ិត	។	យចញពី	សាថានភាព	

មិន	អនុយគរាះ	ទាំងយនះ	ក៏	មន	នូវ	យដើមយ�ើ	ផដល	�ឹងមំ	បំផុត	

និងយមើលយ�ើញយៅថា	គួ�	ឲ្យ	ចាប់អា�មមេណ៍	បំផុត	យៅកនែញង	នគព	

យនាះ	។

3.កដើមកឈើដុរះ�្អបំផុ្រកៅ្្ននុងទម្្មឈិ�ដម�្ ្ននុង្ ដ�្ងោច់្ដីក្
កនារះកៃ។

កនែញង	ធមមេជាតិ	វា	ចផមលៃកណាស់	ផដល	យ�ើញ	យដើមយ�ើ	

មួ�	ដុះ	ផតឯង	យនាះ	។	ជានិច្កាល	ពួកវា	ដុះ	ផ្ដញំ	រានា	កនែញង	នគព	

តូចៗ	យ�ើ�	�ូ�ៗយៅនគពតូចៗ	អាច	កាលា�	ជា	នគព	ធំៗ	។	

យទាះយា៉ាងណា	កតែី	នគពពិសិដ្ឋ	គឺ	ពុំគរាន់ផតជា	គកុម	យដើមយ�ើ	

ទាំងឡា�ប៉ុយណាណាះយនាះយទ	។	វា	ជា	គបព័ន្ធ	យអកូ	ដ៏	សមេញគសាមាញ	

មួ�	ផដល	�ួមមន	អំបូ�	�ុក្ខជាតិ	និង	សតវែ	ជាយគចើនយា៉ាង	។

មន	ភាពពាក់ព័ន្ធតភាជាប់រានា	យៅវិញ	យៅមក	មួ�	

ផដលអាចសយង្កតយមើលយ�ើញនឹងផ្នែក	កនែញង	ចំយណាមពពួក	

ផ្កានគព	គុម្ពនគព	�ុក្ខជាតិ	យដើមយ�ើ	ផ្សិត	ផសលៃ	សតវែសាលាប	

សតវែកយក�	ទនសោ�	កាដាន់	និង	

ផលបយង្កើតយផ្សងៗយទៀត	ខុសៗ	

រានាផដល	យៅទីយនាះ	។	អំបូ�	

ទាំងយនះ	យធវែើអនតែ�កមមេ	និង	ពឹង	

ផផ្អក	យលើរានា	យៅវិញ	យៅមក	

យដើម្បី	មន	អា�ហា�	�គមក	

និង	ប�ិយាកាសសង្គម	និង	

ស៊ីសគ្វាក់រានា	មួ�	ផដល	

អំបូ�ទាំងអស់	អាច	ទទួល	

បទពិយសាធន៍	នន	វដ្ដ	�ីវិត	�បស់	

ពួកវា	។

ផផនកា�	�បស់	គពះ	

សគមប់	�ីវិត	យ�ើង	គឺ	គិត	គូ�	

ពី	ភាពទាក់ទងរានា	យៅវិញ	

យៅមក	គសយដៀង	រានា	មួ�	និង	ពីសង្គម	�បស់	យ�ើង	។	យ�ើង	

គតូវ	យធវែើ	ឲ្យ	យសចក្ដី	សយ្គ្រះ	�បស់	យ�ើង	យកើតយ�ើង	�ួមជាមួ�រានា	

មិនផមន	ដ្ច់យដ្�ផ�ក	យនាះយទ	។	សាសនាចគក	កសាង	

សាោ	�ំនុំ	មិនផមន	អាគសម	ឥសី	យទ	។

តាំងពី	យដើមដំបូង	នន	កា�	សាដា�	យ�ើងវិញ	គពះបញ្ញតតែិ	

សគមប់យ�ើងរាល់រានា	គឺឲ្យយ�ើង	គបមូលផ្ដញំ	រានា	កនែញង	ស�គមន៍	

នានា	ផដល	យ�ើង	អាច	យ�ៀន	�ស់យៅកនែញងភាពសុខដុម	

និង	រាំគទ	រានា	យៅវិញយៅ	មក	យដ្�	កា�	យរា�ពដល់	

យសចក្ដី	សញ្ញា	បុណ្យ	គ�មុ�	ទឹក	�បស់	យ�ើង	(សូមយមើល	

ម៉ូសា�	18:8–10)	។	កនែញង	នាម	ជា	បុគត	នន	គពះ	

យ�ើង	មិនអាច	�ីកចយគមើនយដ្�ឯកឯងបានយ�ើ�	

យគបៀបដូចជាយដើមយ�ើផដលដុះផតឯងផដ�	។	យដើមយ�ើ	ផដល	

មន	សុខភាពល្អ	គតូវកា�	គបព័ន្ធ	ប�ិសាថាន	�ុំ	វិញ	មួ�	មនុស្ស	ផដល	

មន	សុខភាពល្អក៏	គតូវកា�រានា	យៅវិញ	យៅមកផដ�	។

យែើមយ�ើយៅក្ននុងទព្្ិសិែ្ឋ

ទាំងយនរះបគ្ហាញថាការ្្នុេ

អាចជាពបយយជន៍ែល់យេើង

យ�ើេថាយៅក្ននុងយ្លែ៏លំបាក

ទពកដលងរបស់យេើងយនារះ

ជាញរឹកញាប់ម្នអ្ដីជាយពចើន

ដែលយេើងអាចរីកចយពមើន។



អ�គុណ	ណាស់	ផដល	កនែញង	ខលៃលួន	យ�ើង	ទាំងអស់	រានា		

មននូវបំណងចង់�ស់យៅកនែញង	សង្គម	ភាពជានដគូ	មិតតែ	ផដល	

យសាមាះគតង់	។	យដ្�	ជា	សម�ិក	កនែញង	គគួសា�	ដ៏	អស់កល្ប	នន	

គពះ	យ�ើង	ទាំងអស់	រានាមនបំណងប៉ងចង់បាននូវ	យសចក្ដី	

យសាមនស្ស	និង	សុវត្ថិភាព	ផដល	ទំនាក់ទំនងដ៏	�ិតសនែិទ្ធ	និង	

�ូ�អផងវែង	អាច	ផ្ដល់	ឲ្យយនាះ	។	្វែីយបើ	បណាតាញ	សង្គមពិតជាផ្ដល់	

នូវ		ទគមង់	មួ�		ននសង្គមភាព	ក៏	បណាតាញ	ទាំងយនាះ	មិន	

អាច�កមកដ្ក់	�ំនួស	ឲ្យ	មន	កា�	ទាក់ទង	ដ៏	យសាមាះគតង់	

យដ្�ឥតោក់ោម	និង	យដ្�	ផ្ទាល់	យនាះបាន	យទ	ផដល	គតូវ	

ផត	យធវែើយ�ើង	យដើម្បី	បយង្កើត	ទំនាក់ទំនង	ដ៏	ពិតគបាកដ	និង	�ូ�អផងវែង	

មួ�	យនាះ	។

គបាកដណាស់	មន្ទី�	ពិយសាធន៍	ដំបូង	បំផុត	និង	ល្អបំផុត	

យដើម្បី	យ�ៀន	ចុះសគមុង	នឹងរានា	គឺ	ផ្ទះ	យនាះឯង	។	យៅ	ផ្ទះ	យ�ើង	យ�ៀន	

យមយ�ៀន	នន	កា�បយគមើ	ភាពមិនអាតាមានិ�ម	កា�	អ្័�យទាស	

និងកា�		អត់ធមេត់	ផដល	ចាំបាច់	ដល់	កា�បយង្កើត	ទំនាក់ទំនង	ដ៏	

�ូ�អផងវែង	ជាមួ�	អនែកដនទយទៀត	។

ជាកា�	ល្អ	អង្គកា�		ដ៏បំផុសគំនិត�បស់	សាសនាចគក		

យនះ	ក៏	បានផ្ដល់		នូវ	ប�ិយាកាស	ផដល		យ�ើង	អាច	អ្ិវ�្ឍ	ខាង	

ផផនែក	សង្គម	ផងផដ�	។	កនែញង	កា�យៅ	បយគមើ	កា�គប�ុំ	ថានាក់យ�ៀន	

កូ�៉ុម	គកុមគបឹកសោ	សកមមេភាព	និង	ឱកាស	យផ្សងៗ	សគមប់	

កា�គបាគស័�	ទាក់ទង	កនែញង	សាសនាចគក	យ�ើង	អ្ិវ�្ឍ		

លក្ខណៈ	សម្បតតែិ	និង	�ំនាញ	ខាង	សង្គម	ផដល	�ួ�	យ�ៀបចំ	

យ�ើង	សគមប់	�យបៀប	យ�ៀប��	កនែញង	សង្គមផដល	នឹង	មនយៅ		

សាថានសួគ៌	។

និយា�	ពី	�យបៀប	យ�ៀប��	ផដល	ខ្ពស់ជាងយនះ	គពះអមចាស់	

បាន	មន	បន្ទនូល	តាម��ៈ	�៉ូផសប	ស៊មេីធ	ថា	៖	«	យ�ើ�	

ទំនាក់ទំនង	ផដល	មន	យៅកនែញង	ចំយណាម	ពួកយ�ើង	យៅទីយនះ	

យា៉ាងណា	យនាះ	ក៏	នឹង	មន	កនែញង	ចំយណាម	យ�ើង	យៅទីយនាះ	យា៉ាង	

យនាះផដ�	គរាន់ផត	�ួប�ួម	យដ្�	សិ�ីល្អ	ដ៏	យៅ	អស់កល្ប	ជានិច្	គឺ	

ជា	សិ�ីល្អ	ផដល	យ�ើង	ពុំ	មន	កា�ពិយសាធន៍	យៅយពល	ឥ�នូវ	យនះ	

ប៉ុយណាណាះ	»	(គ.	និង	ស.	130:2)	។

4.កដើមកឈើទាញយ្ភា្រឹងរាំ្ ដីជដីជា្រឈិដដ�បកង្កើ្រកោយកដើមកឈើ
្ដី្រំណមុ�ៗ។

កនែញងគរា	មួ�យនាះ	យៅយពលផដលពួកអនែកផដលទទួល	

ភា�កិច្	នន	កា�ផ្ទាំ	នគពពិសិដ្ឋ		បាន	សយគមច	ថា	នគព	យនាះ	

គួ�	មនយគកាត់តគមឹមនិងយមើលផ្ទាំយា៉ាង	គសស់សាអាត	។	

យៅយពលយនាះ	គយគមងយធវែើ	កា�	បយគមើ	គតូវបាន	យ�ៀបចំយ�ើង	

យដើម្បីសមអាតយដើមយ�ើដួល�លំ	និងផមកយ�ើ	ផដល	បាក់	

គពមទាំង	យដើមយ�ើតូចៗ	ផដល	ដុះ	ពីយគកាម	យដើមយ�ើ	ធំៗ	និង	

កំណាត់យ�ើ	យ�ើ�និង	សលៃឹក	គ្ប់ៗផងផដ�	។	មិន	�ូ�ប៉ុនាមាន	

តាមកា�	អនុវតតែ	យនះ	ភាព�ឹងមំ	នន	នគពយ�ើ	យនាះ	ចាប់យផ្ដើម	

ចុះអន់្�យៅ	។	យដើមយ�ើ	លូតោស់	�ឺត	មន	យដើម	្ មេី	

យថាមាងផត	បនតែិច	បនតែលួច	លិច	ពនលៃក	យ�ើង	អំបូ�	ផ្កា	និង	�ុក្ខជាតិ	នគព	

ខលៃះ	ចាប់យផ្ដើម	បាត់បង់	និង	ចំនួន	នន	សតវែនគព	និង	សតវែសាលាប	

បាន្�ចុះតិចយៅៗ	។

យគកា�	មក	យទៀត	យដ្�	បាន	ទទួល	អនុសាសន៍ថា	គតូវទុក	

ឲ្យ	នគព	យនះ	ដុះ	តាម	ធមមេជាតិ	ចុះ		យដើម	និង	ផមក	ផដល	�លំធាលាក់	ចុះ	

គតូវបាន	ទុក	ឲ្យ	�លួ�	និង	ផ្ដល់�ីជាតិ	ដល់	ដី	។	សលៃឹក	គតូវទុក	

ឲ្យ	យៅ	កផនលៃង	ផដល	វា	

ធាលាក់មក	។	អនែក	ទស្សនា	

គតូវបាន	សុំ	ឲ្យ	យដើ�យៅ	យលើ	

ផលៃនូវ	ផដល	មន	គំនូស	យដើម្បី	

កាត់បន្ថ�	កា��ំខាន	ដល់	

នគពយ�ើ	និង	កា�	យធវែើ	ឲ្យ		ដី		

យៅកនែញង	នគព	ហាប់ផណន	

យពក	។	កនែញង	��ៈយពល	

ផត	ពី�បីឆ្នាំប៉ុយណាណាះ	នគព	

បានចាប់យផ្ដើម		ដុះ	យ�ើងវិញ	

យដ្�	ខលៃលួន	វាកនែញង	�យបៀប	

មួ�	ដ៏	អសាចា�្យ	។	សពវែន្ងៃ	

យនះ	វា	លូតោស់	�ិត	ដូច	

សាថានភាព	ដ៏ល្អដូចយដើម	

យដ្�	មន	�ុក្ខជាតិ	

សម្បនូ�ផបប	និង	សតវែនគព	ជាយគចើន	។

យមយ�ៀន	ផដល	គតូវយ�ៀន	ពី	បទពិយសាធន៍	កនែញង	កា�គគប់គគង	

នគពយ�ើ	យនះ	គឺ	យពញចិតតែ	ខ្ញំ	ណាស់	។	គបាំពី�	ឆ្នាំ	យ�ើ�	ផដល	ខ្ញំ	

មន	ឯកសិទ្ធ	បយគមើ	ជា	អនែកគបវិតតែសាគសតែ	និង	អនែក	កត់គតា	�បស់	

សាសនាចគក	។	យ�តុអវែី	បានជា	កា��កសោ	បញ្ី	និង	កា�គបមូល	

ផ្ដញំ	កា��កសោទុក	និង	កា�ផចក�ំផលក	គបវតតែិ	ជា	កា�	សំខាន់	យម៉លៃះ	កនែញង	

សាសនាចគក	នន	គពះយ�ស៊ូវ	គគីស្ទ	?	យ�តុអវែីបាន	ជាវា	សំខាន់	

សគមប់យ�ើង	យដើម្បី	យចះគិតគូ�	យ�ើ�	ទទួល	បាន	កមលាំង	ពី	

�ំនាន់	មុន	?	(សូម	យមើល	គ.	និង	ស.	21:1,	69:3,	8)	។

ខ្ញំ	សូមផណនាំ	ថា	វា	មិន	អាច	យៅ�ួច	យទ	យដើម្បី	�ស់យៅ	ឲ្យ	

បាន	យពញយលញ	កនែញង	យពល	បច្ញប្បននែ	យនះ—គពមទាំង	យគរាង		

យរាលយៅ	អនាគត	�បស់	យ�ើង	—យបើ	រាមាន	គគឹះ	ពីអតីតកាល	យទ	

យនាះ	។		កា�	�ល់ដឹង	នូវ		ទំនាក់ទំនងពី		អតីតកាលយៅនឹង	

បច្ញប្បននែ	និងយៅយពល		អនាគត	�ួ�	យ�ើង	ឲ្យ	កាន់ផត	មន	

អ្នកសយងកេ្រ្ ដីធម្មជា្រិ

ែ៏េកចិ្រ្ត្រុកោក់ម្នាក់

អាចយរៀននូវយមយរៀនែ៏ម្ន

្រទមលមួេចំនួន ដ្ីពប្ស័ន្ធ

បរិស្ថានដែលម្នយៅ

ក្ននុងទព្្ិសិែ្ឋយនារះ។
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អំណ�គុណ	ចំយពាះ	អត្ថន័�	នន	យសចក្ដី	ពិត	�បស់	គពះអមចាស់	ផដល	បាន	

យបើកសផម្ដង	ដល់	�៉ូផសប	ស៊មេីធ		ថា	៖	«	យសចក្ដីពិត	គឺ	ជា	កា�យចះដឹង	អំពី	

កា�ណ៍	ទាំងឡា�	ផដល	មន	យៅយពលយនះ	និង	កា�ណ៍	ទាំងឡា�	ផដល	

មន	មកយ�ើ�	យ�ើ�	និង	កា�ណ៍	ទាំងឡា�	ផដល	នឹង	មន	ខាងមុខ	»	

(គ.	និង	ស.	93:24)	។

កា�យចះដឹង	ផដល	យ�ើង	មន	ពី	អតីតកាល	យដ្�សា�ផត	បញ្ី	

ទាំងឡា�	ផដលបាន	�កសោទុក	និង	ពី	អនាគត	យ�ើង	យដ្�សា�ផត	គពះគម្ពី�	

និង	កា�បយគងៀន		�បស់	ពយាកា�ី	យៅ�ស់	ផ្ដល់	ដល់	យ�ើង	នូវប�ិបទ	ផដល	�ួ�	

យ�ើង	យគបើគបាស់	សិទ្ធិយគ�ើសយ�ើស	�បស់	យ�ើង	យដ្�	ឈាលាសនវ	យពល	យ�ើង	

មន	�ីវិត	។

នូវ	ក្ដី	គសឡាញ់	និង	កា��ល់ចិតតែ	និង	កា�អះអាង	�បស់	ខ្ញំ	ថា	យបើពួកយគ	

យតាងជាប់	នឹង	យរាលកា�ណ៍	ទាំងឡា�	នន	ដំណឹង	ល្អ	យ�ើ�ពយាយាម	

សិកសោ	ពី	គបវតតែិ	សាសនាចគក	គបកប	យដ្�កា�	អធិសាឋាន—គឺ	សិកសោ	

	ឲ្យ	បាន	គគប់គរាន់	យដើម្បី	ទទួល	បាន	កា��ល់ដឹង	ដ៏គជាលយគរៅ	បផន្ថមយទៀត	

ជាជាង	កា�យចះដឹង	ផត	មួ�	ផផនែក	ឬ	មិន	យពញយលញ—យនាះ	គពះវិញ្ញាណ	

ប�ិសុទ្ធ	នឹង	បញ្ជាក់	ពី	�ំយនឿ	�បស់	យគ	កនែញង	គពឹតតែិកា�ណ៍	សំខាន់ៗ	នន		

គបវតតែិ	សាសនាចគក	យដ្�		បន្ទនូល	ដ៏	សុខសានតែ	ចូលកនែញង	គំនិត	ពួកយគ	។		

កនែញង	�យបៀបយនះ	ពួកយគ	អាច	មន	ភាពនឹងន�	កនែញង	កា�គបាកដគបជា	

�បស់ពួកយគ	ទាក់ទងនឹង	គបវតតែិសាគសតែ	នន	សាសនាចគក	ផដល	បាន	

សាដា�យ�ើងវិញ	។

កសច្្ដីបញ្ចប់

យពល	យ�ើង	កំពុង	បយគមើ	យបសកកមមេ	�ិត	បា៉ាល់នម៉រា៉	�ួនកាល	ខ្ញំ	

ធាលាប់	យៅ	កនែញង	នគពពិសិដ្ឋ	មនាក់ឯង	យ�ើ�	��	យដ្�	រា�វភាពយៅ�ិត		

«	យដើមយ�ើសាក្សី	»		ផដល	ខ្ញំ	ចូលចិតតែ	ជាងយគ—ជា	យដើមយ�ើ	មួ�	កនែញង	

ចំយណាម	យដើមយ�ើ	បីយដើម	យៅ	គរា	នន	កា�	និមិតតែដំបូង	ផដល	កំពុង	លូតោស់	

យៅ	កនែញងនគព	យនាះ	។	ខ្ញំ	ធាលាប់	ប៉ងគសនម	ថា	យបើ	យដើម	យនាះ	អាច	និយា�	បាន	

យនាះ	វា	នឹង	គបាប់	ខ្ញំ	ពី	អវែី	ផដល	វា	បាន	យ�ើញ	យៅ	ន្ងៃ	មួ�	នា	និទា��ដូវ	កនែញង	

ឆ្នាំ	1820	យនាះ	។	ផត	ខ្ញំ	ពិត	ជា	មិន	គតូវ	កា�	យដើម	យនាះ	គបាប់	ខ្ញំ	យទ—ខ្ញំ	បាន	ដឹង	

�ួច	យៅយ�ើ�	។

យដ្�គុណ	គបយយា�ន៍	នន	បទពិយសាធន៍	ខាងវិញ្ញាណ	និង	អា�មមេណ៍	

ផដល	បាន	ចាប់យផ្ដើម	កនែញង	�ុវវ័�	�បស់	ខ្ញំ	និង	បនតែ	ដល់	យវោ	យនះ	យនាះ	ខ្ញំ	បាន	

ដឹង	យដ្�	មិនបាច់	ពឹង	ផផ្អក	យលើ	ទីបនាទាល់	�បស់អនែក	យផ្សងយទ	ថា	គពះ	ជា	

គពះវ�បិតា		យ�ើង	មន	គពះ�នមេ	�ស់	។	ខ្ញំ	ក៏	ដឹង	ផង	ផដ�	ថា	គពះរា�បុគតា	គទង់	

គឺ	គពះយ�ស៊ូវគគីស្ទ	ជា	គពះអង្គ	សយ្គ្រះ	និង	អង្គ	យគបាសយោះ	នន	មនុស្ស	

យោក	ទាំងអស់	។	ខ្ញំ	ដឹងថា	តួអង្គ	ដ៏	មន	សិ�ី	�ុងយ�ឿង	ទាំងពី�	អង្គ	យនះ	បាន	

យាង	មក	�ួប	�៉ូផសប	សមេ៊ីធ	។

យសចក្ដីពិត	ដ៏	�ុងយ�ឿង	ទាំងយនះ	មន	ដំយណើ�យ�ឿងយផតែើម�បស់វា	

យៅកនែញង	នគព	ពិសិដ្ឋ	។	ខ្ញំ	សូម	យលើក	ទឹកចិតតែ	អនែក	ឲ្យ	��	ជានិច្		កនែញង	នគព		

ដ៏	ពិសិដ្ឋយនះយៅកនែញង	គំនិត	អនែក	និង	កនែញង	ដួងចិតតែ	អនែក	យ�ើ�	�ស់យៅ	

យដ្�យសាមាះគតង់	ចំយពាះ	យសចក្ដី	ពិត	ផដល	គពះ	បាន	យផ្ដើម	យបើកសផម្ដង	

យៅទីយនាះ	។	◼

ែកពសង់យចញ្ដីសុន្រកថាក្ននុងការពបជុំធម្មនិោឋានស៊៊ី.អ៊៊ី.យអស.«�រយៅក្ននុងទព្្ ិសិែ្ឋ»យធ្ើ
យ�ើងយៅរែ្ឋកាលដី�្ញា៉ាស.រ.អា.ទថងៃ្រដី6ដខឧសភាឆ្នាំ2012។សពម្ប់សុន្រកថាទាំងពសុង
សូមចូលយៅcesdevotionals. lds. org។

្ំណ្រ់ចំណាំ

	 1.	ខ្ញំ	មន	អំណ�គុណចំយពាះ	�៉ូប៊ឺត	ផ្�៉ុត	ជា	បុគ្គលិកផ្ក�កសោ	នគពយ�ើ	និង	ធមមេជាតិ	�បស់	
សាសនាចគក	ផដល	�ស់យៅ	កនែញង	បា៉ានម៉រា៉	ផដលបានយធវែើ	ឲ្យ	ខ្ញំទទួល	បាន	នូវចំយណះដឹង	
មួ�ចំនួន	ស្ដីពី	នគពពិសិដ្ឋ	ផដល	ខ្ញំ	បាន	ផចកចា�	។

វា	គឺជា	កតាតា	សំខាន់	ផដល	យ�ើង	គតូវ	ផត�ល់ដឹងនូវ	គបវតតែិសាគសតែ	

�បស់	សាសនាចគក	យ�ើង	ជា	ពិយសស	ជាមួ�	នឹង	ដំយណើ�យ�ឿង	សំខាន់ៗ	

�បស់	សាសនាចគក	។	ដំយណើ�យ�ឿងទាំងយនះ		ដូចជា—ទស្សននិមិតតែ	

ដំបូង	�បស់	�៉ូផសប	សមេ៊ីធ	កា�	យលច	យចញ	មក	នន	គពះគម្ពី�ម�មន	

ទស្សនកិច្ននយទវតា		�៉ូហាន	បាទីស្ទ	យពគតុស	យា៉ាកុប	�៉ូហាន	

យអលីយា៉ា	យអលីយា៉ាស	និង	អនែកយផ្សងយទៀត—�ួម	មន	នូវ	យសចក្ដីពិត	

ផដលជាគគឹះនន	កា�	សាដា�	យ�ើងវិញ	។

ជា	កា�	គួ�ឲ្យ	យសាកសាដា�	យៅ	កនែញង	�ំនាន់	បយច្កវិជាជា		ជា	ទី	ផដល	

មន	ព័ត៌មន	ផ្សពវែផសោ�	ដ៏	យគចើន	សន្ធឹកសនាធាប់	យនះ—មន	ព័ត៌មន	

ខលៃះ	បាន	�ិះគន់ចាប់	កំ�ុស	នូវគពឹតតែិកា�ណ៍	និង	មនុស្ស	សំខាន់ៗ	មួ�	

ចំនួន	កនែញងគបវតតែិ		សាសនា	ចគក—ផដល	បាន	យធវែើ	ឲ្យ	ពួកប�ិសុទ្ធ	មួ�	

ចំនួន	ផប�	យៅជាមនមន្ទិលសង្ស័�	ចំយពាះ	�ំយនឿ	�បស់	ពួកយគ	យ�ើ�	

ចាប់យផ្ដើម	យងឿងេងៃល់ចំយពាះ�ំយនឿ		ផដល	មន	ជា�ូ�	យ�ើ�	យនាះ	។	ចំយពាះ	

បុគ្គល	ទាំងឡា�	ផដល	មន	កា�សង្ស័�	ផបបយនាះ	ខ្ញំ	សូមសំផដង	
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រេៈយ្ល500ឆ្នាំរវាង
ព្រះគម្ដីរសញ្ញាចាស់និង
សញ្ញាថ្មដីអាចបយពងៀន
យេើង្ ដីស្ថានភា្យៅ
ក្ននុងពបយ្រសបា៉ាយ�ស្ដីន
សមស័េបុរាណ្ដីមុន
ការយងមករបស់
ព្រះយេស៊ូវពគដីស្យ�ើេ
ជួេយេើងឲ្យយធ្ើការ
តាំងចិ្រ្តរបស់យេើង
យ�ើងវិញយែើម្ដីយធ្ើតាម
ព្រះអង្គសយ្គ្ររះ។

កោយកអសកខ�កម្បា�

អ�ី� សាបសារាចារ្យ ចផនក្ បពេះគម្ីរ ្រុរា�

�ឈិងរីឆ្ដ�ដី្រកែ្�ែុ�ែសា្កែ្�

សាបសារាចារ្យ ចផនក្ ប្រវ�តែិសាបសតែ សាសោចបក្ និង យគា��ទ្ិ យៅ សាក្�វិទយា�ស័� 
បពិក្ហាំ �៉ង់

សៅ
យពល	ពយាកា�ី	ម៉ាឡាគី	បាន	ទទួល	ម�ណភាព	

គបមណជា	ឆ្នាំ	450	មុន	គ.ស.	រាមាន	

សំយ�ង	ពយាកា�ី	ដ៏យសាមាះគតង់ណាមួ�	គតូវ	

បាន	យគ	ឮយទៀត	យ�ើ�អំ�ញងយពល		គបមណ	ជា		500	ឆ្នាំ	។	

យ�ើង	សារល់គរាយនះ	ថាជា	គរាអនតែ�សញ្ញា—ជាចយនាលាះនន		

គរា	កាន់កាប់គតួតគតា�វាង	គពះគម្ពី�	សញ្ញាចាស់	និង	

គពះគម្ពី�សញ្ញា្មេី	។	យដ្�	រាមាន	ពយាកា�ី	គបជា�ន	យៅ	កនែញង	

ផដនដីយនះ	បាន	ចាប់យផ្ដើម	បំផបក	ខលៃលួន	យៅជា	បក្សពួក	និងគកុម	

ជាយគចើន	យ�ើ�	គកុម	នីមួ�ៗ	បាន	គបកាស	អះអាងពីសិទ្ធិ	

យដើម្បី	បកផគប	គពះគម្ពី�	យ�ើ�	ដឹកនាំ	គបជា�ន	។	កា�	�ល់ដឹង	

ដ៏ពិតគបាកដ	អំពី	គពះយ��ូវា៉គតូវបាន	ធាលាក់ចុះ	អន់្�យៅ	កនែញង	

ចំយណាម	គកុម	ទាំងយនះ	។	យគកា�មក	ភាពគចបូកគចបល់	ដ៏�ូ�	

អផងវែង	បាន	យកើតយ�ើង	យ�ើ�	វា	គតូវបាន	បញ្ប់	យៅយពល	គពះ	បាន	

បញ្នូន	ពយាកា�ី	្ មេី	មួ�	�ូប	គឺ		�៉ូហាន	បាទីស្ទ	យដើម្បី	ចាប់យផ្ដើម	

គរាកាន់កាប់គតួតគតា ម្េី	មួ�	។	ប៉ុផនតែយទាះ	ជា	មន	�៉ូហាន	

700 B.C.

រាររវនងវែងរយៈន្ល500ឆ្នាំ៖
ចាប់តាំង្ីមា៉ាឡាគីរហូតែល់យ៉ូហានបាៃីស្ទ

700មុ�.្.ស. 600មុ�.្.ស. 500  មុ�.្.ស.

ការ្្្រ់ស្សនាកៅម្សុ្យូោ
្ួ្បាប៊ីឡភូ�ឆ្នាំ597មុ�្.ស.

អាណាចម្្ក្ើស៊ីឆ្នាំ539 មុ�្.ស.

● ● ●
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បាទីស្ទ	និង	គពះអង្គសយ្គ្រះ	បយគងៀន	ដល់	គបជា�ន	

យនះក្ដី	ក៏	មន	មនុស្ស	ជាយគចើន	មិន	អាច	យបាះបង់យចាល	

នូវ	ទំយនៀមទមលាប់	និង	�ំយនឿផដល	បានបយង្កើតយ�ើង	

យ�ើ�	មន	កា�	�ីកចយគមើន	យៅ	អំ�ញង	គរាអនតែ�សញ្ញា	។	

ដូចផដល	យ�ើង	�ល់ដឹង	ពី	��ៈយពល	500	ឆ្នាំ	

យនះ	និង	ភាពគចបូកគចបល់	ផដល	យកើត	មន	កនែញង	

អំ�ញងយពលយនាះ	យ�ើង	អាច	�ល់ដឹង	កាន់ផតយគចើន	

អំពី	កា�	បយគមើ	�បស់	គពះអង្គសយ្គ្រះ	យ�ើ�	បនតែកា�	

តាំង	ចិតតែ		ជា្មេី	�បស់	យ�ើង	យដើម្បី	យដើ�	តាម	គទង់	។

�ឈិរកៃស�ឈិងកសវ្ភា្៖្រទម្ទ�ការមឈិ�កគារ្ម្ប្រឈិប្រ្តឈិ

ពួក	ពយាកា�ី	ដូចជា	យអសា�	និង	យ�យ�ម	បាន	

គពមន	ដល់	គបជា�ន	កនែញង	យ��ូសា�ឹម	ថា	គបសិន	យបើ	

ពួកយគ	បនតែ	បំពាន	យសចក្ដីសញ្ញា	�បស់	ពួកយគ	ជាមួ�	

នឹង	គពះអមចាស់	ទីគកុង	យនះ	និង	គពះវិហា�ប�ិសុទ្ធ	

�បស់	ពួកយគ	នឹង	គតូវបាន	បំផ្លាញយចាល	។	

ពយាក�ណ៍យនះ	បាន	បគ្ហាញថាពិត	យៅ	យពល	

បាប៊ី�នូនដំបូងយ�ើ�	បាន	គគប់គគង	យដ្�	សាសន៍	

�ូដ្គបមណជាឆ្នាំ	600	គ.ស.	យដ្�	បំផ្លាញ	្ ូមិ	

ទីគកុង	និង	�ីវិត	ខាង	សាសនា�បស់	វា	។

យៅទីបំផុត	យ��ូសា�ឹមបាន	ធាលាក់ចុះ	កនែញង	

ឆ្នាំ	587	មុន.គ.ស.	យ�ើ�	សាសន៍�ូដ្	ផដល	យគ	

និ�យទស	គតូវបានបង្ខំ	ឲ្យ	ចាកយចញ	ពីផដនដីកំយណើត	

�បស់ខលៃលួន	ផដល	គតូវបាន	បំផលៃិចបំផ្លាញ	យចាល	

អស់	(សូមយមើល	ទំនុកដំយកើង	137:1)	។	មន	

មនុស្ស	មួ�ចំនួនបាន	បនតែ	�ស់	យៅកនែញង	យ��ូសា�ឹម	

និង	តំបន់�ុំវិញយនាះ—�ួម	មន	

សាសន៍សាម៉ា�ី	ផដល	យៅ	ទីបំផុតបាន	

300 B.C.

យ�ៀបកា�	នឹង	អនែកផដល	មិន	ផមន	ជា	សាសន៍	អ៊ីគសាផអល	

(សូមយមើល	យ�យ�ម	40:7,	11–12)	។	យគកា�	

មក	និ�យទស�ន	ទាំងយនាះ	បានចាប់យផ្ដើម	គត�ប់មក	

គបយទស	បា៉ាយ�ស្ទីន	វិញ	យ�ើ�បាន	សង់	ផ្ទះ	និង	

សាសនា	�បស់ខលៃលួន	យ�ើងវិញ	(សូមយមើល	ផអសរា៉	3)	។	

យៅទីបំផុត		គពះវិហា�	ប�ិសុទ្ធ	យៅ	យ��ូសា�ឹម	គតូវបាន	

សង់យ�ើងវិញគតឹមឆ្នាំ	515	មុន.គ.ស.	ជា្មេីម្ដងយទៀត		

គពះវិហា�	ប�ិសុទ្ធ	យនះ	បាន	កាលា�ជាគគឹះដ៏សំខាន់	នន	កា�	

ថាវា�បង្គំ	�បស់	ពួក	�ូដ្	។

យដ្�សា�	សាសន៍�ូដ្	បាន	បដិយសធកា�	�ួ�	�បស់	

សាសន៍	សាម៉ា�ី	យដើម្បី	សង់គពះវិហា�	ប�ិសុទ្ធយ�ើងវិញ	

សាសន៍	សាម៉ា�ី	បាន	សង់	គពះវិហា�	ប�ិសុទ្ធ	មួ�យទៀត		

យៅ	ចុង	សតវត្ស�៍ទីបួន	យៅ	យលើ	្ នែំយក�ិស៊ីមគបមណជា	

64	គ.ម.	ភាគខាង	យ�ើង	ននទីគកុង	យ��ូសា�ឹម	។		

ដូយចនែះ	កា�	ថាវា�បង្គំ	និង	�ំយនឿ	យលើគពះយ��ូវា៉គតូវ	

បានបំផបកយចញពីរានា	�វាង	គពះវិហា�	ប�ិសុទ្ធ	្ មេី	

យៅ	្ នែំ	យគ�ិស៊ីម	និង	គពះវិហា�	ប�ិសុទ្ធ	យ��ូសា�ឹម	

យដ្�សា�	ពួកយគបាន	យធវែើជាយសចកតែីគបកាសអះអាង		

ពី	កា�	មនភាពយពញយលញ	នន	អនែកដឹកនាំបពវែ�ិតភាព	

(សូមយមើល	�៉ូហាន	4:20)	។

ប៉ុផនតែ	បដិវតតែស៍	យនះ	មិន	យៅ	បាន	�ូ�	យ�ើ�	។	

បនាទាប់ពី	ម៉ាឡាគី	ដូចផដល	ពយាកា�ី	យអម៉ុស	បាន	

ពយាក�	គពះអមចាស់	បាន	ចាត់	«	អំណត់	មក	កនែញង	

គសុកមិន	ផមន	ជាអំណត់ផដល	អត់អាហា�	ឬ	ផដល	

យគសក	ទឹក	យទ	គឺ	ជាអំណត់	ខាង	ឯ	កា�	ឮគពះ	បន្ទនូល	

ននគពះយ��ូវា៉វិញ	»	(យអម៉ុស	8:11)	។	កា�	ផ្លាស់ប្ដនូ�	

ដ៏សំខាន់	យនះ	បាន	បយង្កើត	នូវផលវិបាកដ៏ធំ	កាល	

គបជា�នចង់�ល់ដឹង	យ�ើ�	�ស់យៅ	តាម	គកិត្យវិន័�	

រាររវនងវែងរយៈន្ល500ឆ្នាំ៖
ចាប់តាំង្ីមា៉ាឡាគីរហូតែល់យ៉ូហានបាៃីស្ទ
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ពយាការី យអសា� និង យ�យរម បាន បពមន 

ដ�់ ប្រជាជន �ូោ ថា ពួក្យគ នរឹង ប�ូវ 

បគ្រ់បគង យោ� សាសន៍ ដនទ ។ ការ ពយាក្រ 

រ្រស់ ពួក្យោក្ បាន យក្ើ� យ�ើង យៅ យព� 

ភូមិភាគ យោេះ ប�ូវបាន បគ្រ់បគង យោ� 

យសតែចជាយបចើន អង្គមក្ ពី ប្រយទស យផ្ងៗគានា ៖ 

យសតែច យន្រ៊ូយក្នសា នន បា្រ៊ី�នូន ស៊ីរូដ៏អសាចារ្យ 

នន យពើស៊ី យស្ច ោរី�ុស នន យពើស៊ី និង 

អា�ិចសាន់យ�ើរដ៏អសាចារ្យ នន បក្ិក្ ។ កា� 

អា�ិចសាន់យ�ើរ បាន យសា� ទីវង្គ�់យៅ 

ចដនដី រ្រស់ បទង់ ប�ូវបាន ច្រងចចក្ ជា យបចើន 

បក្ុម យោ� ពួក្ យមទស័ព រ្រស់ បទង់ ។ �ូយ�មីទី 

1 បាន បគ្រ់បគងប្រយទស បា៉ាយ�ស្ទីន ។

500  មុ�.្.ស. 400មុ�.្.ស. 300មុ�.្.ស.

អាណាចម្្ក្ើស៊ីឆ្នាំ539 មុ�្.ស.

្ួ្ម្្ឈិ្ឆ្នាំ332មុ�្.ស.

● ● ●
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យដ្�រាមាន	កា�	បយគងៀន	និង	កា�	បកផគប	ដ៏គតឹមគតូវ	

�បស់	ពយាកា�ី	។

ស្ថា�ភា្ទ�ការ្្្រ់ស្សនា

ជាលទ្ធផល	ននកា�	ក្បត់សាសនា	យនះ	គបជា�ន	

បាន	បំផបកខលៃលួន	យៅជា	យគចើន	គកុម	យដ្�	មន	

�យបៀបវា�ៈខាង	នយយាបា�	ខាងសាសនា	និង	

ខាង	សង្គម	យផ្សងៗរានា	។	ពួកយគ	ក៏	មន	�ំយនឿ	និង	

ទំយនៀមទមលាប់	អំពី	គពះផមស៊ី	ខុសរានា	ផដ�	។	គកុម	

សាសនាទាំងយនាះ	បាន	ពយាយាម	�ស់យៅតាម	ចបាប់	

�បស់	ម៉ូយសតាម�យបៀបផដល	ពួកយគ	�ល់	ពីចបាប់យនាះ	

យ�ើ�	គកុម	នីមួ�ៗ	បាន	បកផគប	គពះគម្ពី�	យដ្�	មន	

ទស្សនៈយផ្សងៗពីរានា	��ូតយធវែើ	ឲ្យ	សង្គម	�បស់	សាសន៍	

�ូដ្ផបកផខ្ក	រានា	កាន់ផត	យគចើន	យ�ើង	។	ជាលទ្ធផល	

កា�	�ល់ដឹង	ដ៏ពិតស្ដីពី	គពះអង្គសយ្គ្រះបាន	

គចបូកគចបល់	ទាំងគសុង	។

កាលផដល	សំយ�ង	�បស់	ពួក	ពយាកា�ី	បាន	

សងៃប់សាងាត់យៅ	ពួកសង្ទាំង	យនាះ	និង	អនែកយធវែើ	កា�	យៅ	

កនែញងគពះវិហា�	ប�ិសុទ្ធ	�	បស់ពួកយគផដលជាសាសន៍	

យលវី	បាន	កាលា�	ជាម្នតែីដ៏	សំខាន់បំផុត	យៅ	

កនែញង	ចំយណាម	ពួក	�ូដ្	យ�ើ�	បានគបកាស	

យដ្�ខលៃលួន	ឯងពី	សិទ្ធិអំណាច	យដើម្បី	បកផគប	

គពះគម្ពី�	។	ប៉ុផនតែ	តំផណង	ននសង្ជាន់ខ្ពស់យនាះ	

បានកាលា�យៅជាពុក�លួ�	យដ្�	សា�	វា	គតូវបាន	

យគទិញដូ�យៅ	អំ�ញង	គរាយនាះ	។

ពួក	�ូដ្	ជាយគចើន	បានមនអា�មមេណ៍ថា	

ពួកសង្	និង	ពួកយលវី	មិន	បាន	បំយពញ	

ទំនួលខុសគតូវ	�បស់ពួកយគ		យដើម្បីបយគងៀន	ពីចបាប់	

ឲ្យ	បាន	គតឹមគតូវ	យនាះយទ	(សូមយមើល	យចាទិ�កថា	

33:10)	ដូយចនែះយធវែើ	ឲ្យ	គកុម	្ មេី	មួ�ផដល	ខិតខំ	យដើម្បី	

បយគងៀន	ពីចបាប់យនះ	គតូវបានបយង្កើត	យ�ើង	។	យដ្�	

មននាមតំផណងជាពួកអាចា�្យ	ពួកយគ	បាន	

តាំងខលៃលួនយគយ�ើង	តាមគំ�ូ�បស់	ផអសរា៉	ជាអនែក	ផដល	

បាន	�ួ�	គបជា�ន	យនះ	ឲ្យ	មន	អា�មមេណ៍ចង់យ�ៀន	

យ�ើ�	យរា�ព	តាម	ចបាប់	(សូមយមើល	ផអសរា៉	7:25,	

យនយ�ម	8:1–8)	។

អា�ិចសាន់យ�ើ�ដ៏អសាចា�្យ	បាន	គគប់គគង	

សាសនាយនះ	កនែញង	ឆ្នាំ	332	មុន	គ.ស.	។	

កាល	រាត់បានទទួល	ម�ណភាពយៅ	

ន�គ�បស់រាត់គតូវបានបំផបក	ជាយគចើន	គកុម	យដ្�	

ពួកយមទ័ព	�បស់	រាត់	។	យៅយពល	យនាះ	គបយទស	

បា៉ាយ�ស្ទីន	ស្ថិតយៅយគកាម	អាណាចគក	យស�ឺស៊ីដ	

ផដល	និយា�	ភាសា	គកិក	។	កនែញង	ឆ្នាំ	167	មុន	គ.ស.	

អនែកដឹកនាំ	�បស់	យស�ឺស៊ីដបំពាន	យលើ	យសចក្ដី�ំយនឿ	

�បស់	ពួក	�ូដ្	យដ្�	ហាមគបាមមិន	ឲ្យ	មនកា�កាត់	

ផស្បក	យ�ើ�	គបម្	ដល់	គពះវិហា�	ប�ិសុទ្ធ	យដ្�	កា�	

ថាវា�	សតវែគ�ូក	ជា	ដគ្វា�យៅ	យលើ	អសនៈ	។	ពួក	�ូដ្	

ជាយគចើន	បាន	យគកាក	តស៊ូ	ផដល	ដឹកនាំ	យដ្�	គគួសា�	

មួ�	ផដល	យគយៅថា	ម៉ាកាប៊ីស	ឬហាស់ម៉ូនាន	។	

កា�	បះយបា�យនាះ—ផដល	បាន	យៅថា	ស្គ្រម	

ម៉ាកាប៊ីន—យៅទីបំផុត	បាននាំ	�ក	យស�ីភាពមក	ឲ្យ	

ពួក	�ូដ្	យ�ើ�	បាន	បយង្កើត	ជាគបជាជាតិ�ូដ្មួ�	

ជា	យលើក	ដំបូង	ចាប់តាំងពី	កា�	ធាលាក់ចុះ	�បស់	

យ��ូសា�ឹម	។	យៅ	គរាយនាះផដ�	មន	គកុម	សាសនា	

មួ�គកុមយទៀត		គតូវបាន	បយង្កើត	យ�ើង	ផដល	មន	

យឈាមាះថា	ហាស៊ីឌាន	មនន័�	ថា	«	គុណធម៌	»	។	

ពួកយគបាន	បគ្ហាញ	កា�	លះបង់�បស់	ពួកយគ	ចំយពាះ	គពះ	

តាម��ៈកា�	�ស់យៅ	តាម	គគប់ចបាប់�បស់	ម៉ូយសយៅ	

កនែញង	�យបៀបផដល	ពួកយគ	�ល់	។

គកុម	សាសនាយផ្សងយទៀត	ក៏បាន	យកើត	យ�ើង	

យៅ	កនែញង	គរាអនតែ�សញ្ញាយនាះផដ�	គកុម	នីមួ�ៗ	

បានគបកាសពីសិទ្ធិយដើម្បី	បកផគបគពះគម្ពី�	។	ពួក	

ផ្រា៉ស៊ីគឺជាគកុម	សាសនា	ឯករា�្យមួ�ផដល	បាន	

បយង្កើតយ�ើង	យគកា�	ពី	ស្គ្រម	ម៉ាកាប៊ីន	មិន	�ូ�	

ប្រយទស បា៉ាយ�ស្ទីន បាន ស្ថិ� យបកាម ការ 

បគ្រ់បគង រ្រស់យសតែច យស�ឺស៊ីដ ក្ននុង ចំយណាម 

យស្ច ទាំងយោេះ មន យស្ច មួ� អង្គ យឈាមេះ 

អាន់ទីអូខាស់ទី 4 យអពីហាវាយ�ស ។ 

អាន់ទីអូខាស់ បាន ្រយង្កើ� វ្រ្្ម៌ រ្រស់ បក្ិក្ 

យៅ ក្ននុង សង្គម �ូោ យោ� ្រង្ខំ យព� ខ្េះយោ� 

ការ  សមលា្រ់ ពួក្ �ូោ ជាយបចើន ោក្់ យោ� 

ហាម ឃា�់ ការយគារព ខាង សាសោ �ូោ 

និង ្រំផ្លាញ បពេះវិហារ ្ររិសុទ្ ។ �ូោស 

ម៉ាកា្រ៊ីស ជា អនក្ដរឹក្ោំ �ូោ ប្រ្ំង នរឹង បក្ិក្ 

បាន ដរឹក្ោំ ការ ្រេះយបារ មួ� យហើ� ឧទ្ទិស 

ឆ្ង បពេះវិហារ ្ររិសុទ្ យ�ើងវិញ ។ ប្រជាជន 

បានបបារព្ឋ្រុ�្យ ហានុកា ដំ្រូង ។

200មុ�.្.ស. 150មុ�.្.ស. 100  មុ�.្.ស.

កសឡឺស៊ីដឆ្នាំ198មុ�្.ស. ការបរះកបារឆ្នាំ164មុ�្.ស.

ឯ្រាជ្យរបស់ម្បជាជា្រឈិយូោឆ្នាំ142មុ�្.ស.
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ប៉ុនាមាន	។	ពួកយគ	បាន	កាលា�	ជាមនុស្ស	មន	ឥទ្ធិពល	

យា៉ាងខាលាំង	យៅ	កនែញង	សង្គម	ពួក	�ូដ្	យដ្�មន	កា�	

យផ្ដាតអា�មមេណ៍	ដ៏តូច	មួ�	យៅ	យលើ	ចបាប់អាហា�	និង	

យលើភាពប�ិសុទ្ធខាង	សាសនា	និង	កតាតា	នានាផដល	

គតូវបាន	ចាក់ឫស	ជាចម្បង	យដ្�	ស្ថិត	យៅ	យលើ	

ផតទំយនៀមទមលាប់	បបូ�	មត់	�បស់ពួកយគ	ប៉ុផនតែ	មិន	ផមន	

យៅ	យលើ	គពះគម្ពី�	យ�ើ�	។	យៅ	កនែញង	ផ្ទះ	�បស់ពួកយគ	

ពួកយគពយាយាមយ�ៀបចំអាកប្បកិ�ិយា	ដូចជា	ពួកយគ	

�ស់យៅ	កនែញង	គពះវិហា�	ប�ិសុទ្ធ	។

�ីឯពួកសា�ូស៊ីផដល	រាមាននូវកា�សារល់ពីគប្ព	

យដើម�បស់ពួកយគ	បាន	បដិយសធយៅរាល់	ទំយនៀមទមលាប	់

ផ្ទាល់មត់	យ�ើ�គបកាន់ខាជាប់យា៉ាងមុឺងម៉ាត់		

តាម	គម្ពី�	ទាំងគបាំ�បស់	ម៉ូយស	យដ្�	បដិយសធ	យចាល	

នូវ	កា�ស�យស�	នានា	�បស់ពួកពយាកា�ី	យផ្សងយទៀត	។	

ភាគយគចើន	គកុម	យនះមន	សុទ្ធ	ផតពួក	អនែកមន	

មុខមត់យៅ	កនែញង	សង្គមយ��ូសា�ឹម	។	លុះដល់	គរា	

គពះយ�ស៊ូវ	គបសូត	ពួកយគបាន	ពគងីក	អំណាច	�	បស	់

ខលៃលួន	តាម��ៈ	កា�អះអាងយដើម្បី	គគប់គគង	គពះវិហា�	

ប�ិសុទ្ធ	យ��ូសា�ឹម	។

កនែញងចំយណាម	គកុម	សាសនាទាំងយនះ	គកុម	

នីមួ�ៗបាន	�កសោ	ទំយនៀមទមលាប់	និង	យរាលលទ្ធិផដល	

ពួកយគ	យ�ឿ	ថា	វា	ចាំបាច់ចំយពាះ	�ីវិត	នន្ក្ដីភាព	។	

ប៉ុផនតែយដ្�សា�	ពួកយគខវែះ	នូវកា�	ដឹកនាំ	ពី	ពយាកា�ីពិត	

ពួកយគបានយធវែើ	កា�	បកផគបនានាយដ្�	ខលៃលួនឯង	។

ការៃ�្ទឹងរង់ចាំម្គាកា�់កាប់ម្្រួ្រម្តាថមេដីមួយ

្វែីយបើ	មន	កា�បញ្ញះបញ្នូល	តាមសាសនា	

�បស់ខលៃលួនយគ	ក្ដី	ក៏មន	បុ�ស	និង	គសតែី	សុច�ិត	

យៅ	ផតទន្ទឹង�ង់ចាំ	ដល់	កា�	យាងមក	�បស់	

គពះផមស៊ី	យៅអំ�ញង	គរា	អនតែ�សក្ខីភាពយនាះផដ�	។	

ពួកកវីបានយគចៀង	ទំនុកដំយកើង	យ�ើ�	គបជា�នទូយៅ	

បាន	អធិសាឋាន	បាន	�ផ�ករានា	យ�ើ�	បាន	សុបិន	

ពី	កា�យាង	មក	ដល់	�បស់គទង់—ជាពូ��លៃនូង	

ដ្វី�ជាអង្គផដល	គតូវបាន	កំណត់	ឲ្យ	មក	សយ្គ្រះ	ដល់	

រាគសតែ	គទង់	។

គកុម	មួ�ផដល	បាន	�ង់ចាំគពះផមស៊ីគឺគកុម	

យអយសយណស	ផដល	បានបយង្កើត	យ�ើង	យៅ	កនែញងគរា	

វិបិតតែ	ម៉ាកាប៊ីន	។	ពួក	យអយសយណសបាន	យ�ឿ	ថា	

ពួក	សង្កនែញងគពះវិហា�	ប�ិសុទ្ធ	យៅ	យ��ូសា�ឹម	

មនភាពពុក�លួ�	យ�ើ�	គពះវិហា�	ប�ិសុទ្ធ	គតូវកា�	

ផកទគមង់យ�ើងវិញ	។	យៅ	កនែញងទស្សនៈពួកយគ	កា�	

យាងមក	�បស់	គពះផមស៊ី�ិត	មក	ដល់	យ�ើ�	។	

ពួកយគ	បាន	យ�ឿ	ថា	គទង់	នឹង	ចូល	�ួម	នឹង	ពួកយគ		យដើម្បី	

ផ្ដលួល	�ំលំ	ពួក	�៉ូម	ផដល	ជាអនែកគគប់គគងយលើ	ពួក	

បា៉ាយ�ស្ទីនគបមណជា		60	ឆ្នាំ	ពីមុន	កា�	គបសូត	

�បស់គពះយ�ស៊ូវ	។

ដូចរានា	នឹង	កា�យធវែើ	កំផណទគមង់	ផដល	នាំយៅ�ក	

កា�សាតា�យ�ើងវិញផដ�	គរាអនតែ�សញ្ញា	ក៏	ផស្ដងឲ្យ	

យ�ើញពីគពឹតតែិ	កា�ណ៍ផដល	បាន	យ�ៀចំ	ពិ្ពយោក	

សគមប់កា�	យាង	មក	�បស់	គពះយ�ស៊ូវគគីស្ទ	។	

យៅគរាយនះមន	កា�ផលិត	នន	អត្ថបទ	ជាយគចើន		

ខាង	សាសនា	�ួម	មន	កា�	បកផគប	នន	គពះគម្ពី�	

	ប៊ីប	ភាសា	យ�យគពើ�ជាភាសា	គកិក	និង	កា�	

ចាប់យផ្ដើម	ននកា�	បយង្កើតនូវ	គកាំង�មូល	និង	អត្ថបទ	

អនាមិកដ៏អសាចា�្យ	បំផុត	។	កនែញងយពលយនះគំនិតស្ដីពី	

ពួកយទវតា	កា��ស់យ�ើងវិញ	និង	ទស្សនៈស្ដីពី	

សាថានសួគ៌	និង	សាថានន�គ	បានគប�ិតយ�ើង	

យា៉ាងយគចើន	។

ប៉ុផនតែ	យដ្�រាមាន	ពយាកា�ីដឹកនាំ	ពួកយគ	ពួក	�ូដ្	

	បាន	�ផ�កពិភាកសោ	រានា	ពី	អត្ថន័�	�បស់	គពះគម្ពី�និងថា	

យតើ	គពះផមស៊ី	ជា	ន�ណា	។	កាលមនុស្ស	ភាគយគចើន	

បាន	�ង់ចាំ	គពះផមស៊ី	ផដល	ជាពូ�ពង្ស	�បស់	ដ្វី�		

(ជាអង្គ	ផដល	ជាប់	ផខ្សគសឡា�	នឹង	យស្ដច	ដ្វី�)		

មន	មនុស្ស	យផ្សងយទៀត	បាន	រាំគទ	ដល់គពះ	

្រោទា្រ់ពី បាន ឯក្រាជ្យ ក្ននុង រ�ៈយព� មួ� 

ដ៏ខ្ី យ�រូសា�រឹម បាន ធាលាក្់ យៅ យបកាម ការ 

បគ្រ់បគង រ្រស់ រ៉ូម កា� ្រ៉មយព  ដ៏អសាចារ្យ 

វ��ុក្មក្ យ�ើ ទីបក្ុង យនេះ ។ ពួក្ រ៉ូមបាន 

ថាវា� �ំច�ងជូនយសតែច យហរូ�ដ៏អសាចារ្យ ជា 

ពូជពង្ រ្រស់ យអយៅ យ្្វើ ជា យសតែច ចដ� 

ពរឹងចផ្ក្ យ�ើ អំណាច រ្រស់រ៉ូម ឲ្យ បគ្រ់បគង 

បសុក្ �ូោ ។ បទង់បាន សង់ យ�រូសា�រឹម 

យ�ើងវិញ យហើ� បាន ពបងីក្្ររិយវ� បពេះវិហារ 

្ររិសុទ្ ។ យសសារ អូគូស្ទ បាន ្រញ្ច្រ់ ការ 

បគ្រ់ បគង រ្រស់ ពួក្ សាធារ�រដ្ឋ យៅ ក្ននុង រ៉ូម 

យហើ� បាន កាលា� ជា យស្ចរ៉ូម ទីពីរ ្រោទា្រ់ពី 

ជូ�ីអុស យសសារ ។
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34 �ីអាហូណា

ក្ននុង ការ បគ្រ់ បគង រ្រស់ យសសារ អូគូស្ទ 

និង យហរូ�ដ៏អសាចារ្យ បពេះអង្គសយ្ង្រេះ 

បពេះយ�ស៊ូវបគីស្ទបាន ប្រសូ� យៅ ភូមិ 

យ្រយ្្ហិម ។ បទង់ បាន ប្រសូ�ជាយសតែចនន 

អស់ទាំងយស្ច និង ជា បពេះអមចាស់នន អស់ ទាំង 

បពេះអមចាស់ (សូមយមើ� យអសា� 44:6) ។

ផមស៊ីផដល	ជាពូ�ពង្ស		�បស់យអើ�៉ុន—ជាសង្	ផមស៊ី	។	

មនមនុស្ស	យផ្សងយទៀតយៅផត		គិត	ថា	គពះផមស៊ី	

នឹងមិន	យាងមក	យ�ើ�	។

មន	កា�	�ំពឹងទុកជាយគចើន	បាន	យកើត	មន	យៅ	កនែញង	

គកុម	យផ្សងៗរានាអំ�ញងគរា	អនតែ�សញ្ញាយនាះ��ូត	

យធវែើ	ឲ្យ	គកុម	ទាំងយនាះ	មិន	ដឹង	ពី	�យបៀបយដើម្បី	សារល់ពី	

គពះផមស៊ីពិត		កាលគទង់	បាន	យាង	មក	កាន់	ពួកយគ	។	

រាមាន	គកុម	ណាមួ�	—ទាំង	ពួក	អាចា�្យ	ពួក	ផ្រា៉ស៊ី	

ពួក	យអយសយណស	ឬពួក	សា�ូស៊ី—បានទទួលសារល់	

�៉ូហាន	បាទីស្ទ	ជា	ពយាកា�ី	ឬ	គពះយ�ស៊ូវ	គគីស្ទ	ជា	

គពះផមស៊ី	យ�ើ�	។	មន	សម�ិក	មួ�	ចំនួន	កនែញង	គកុម	

យនះ	បាន	កាលា�	ជា	សគតូវ	ដ៏សំខាន់	�បស់	�៉ូហាន	និង	

គពះយ�ស៊ូវ	កាលគទង់បយគមើ	យៅ	យលើ	ផផនដី	(សូម	យមើល	

ម៉ាថា�	21:23–46)	។

កា�	�ផ�កពិភាកសោ	និង	កា�	គបផកករានា		

កនែញងចំយណាម	គកុម	យផ្សងៗរានា		អំពី	គពះផមស៊ី	យចះ		

ផតយកើតជាបនតែ	បនាទាប់	។	ពយាកា�ី	ដំបូង	នន	គរាកាន់		

កាប់គតួតគតា្មេី	�៉ូហាន	បាទីស្ទ	បាន	គបកាស	ពី		

កា�	យាង	មក	�បស់	គពះផមស៊ីដ៏ពិត	យ�ើ�		

បាន	បញ្ជាក់	ពី	គបយ្ទនន	យសចក្ដីសយ្គ្រះផដល		

គទង់នឹងគបទាន	ឲ្យ	។	�៉ូហាន	បាន	ផ្លៃង	បញ្ជាក់		

ពី	គពះយ�ស៊ូវគគីស្ទ	ថា	«	នុះន៏	កូន	យចៀម		ននគពះ		

ផដល	យដ្ះបាបមនុស្ស	យោក	»	(�៉ូហាន	1:29)	។	

ពួក	�ូដ្	ជាយគចើន	បាន	ទទួល	សារល់	�៉ូហានកាល	

រាត់បាន	យ�ៀបចំគបជា�ន	សគមប់យាងមក	�បស់គពះ	

គគីស្ទ	។

កាល	គពះយ�ស៊ូវគគីស្ទ	ចាប់យផ្ដើម	កា�	បយគមើ	�បស់	

គទង់	គទង់បាន	បយគងៀន	ដល់	គបជា�នយនះ	«	ដូចជា	

មន	អំណាច	មិន	ផមន	ដូចពួក	អាចា�្យ	�បស់	យគយទ	»	

(ម៉ាថា�	7:29)	។	គទង់មន	កា�	ពិភាកសោ	ជាយគចើន	

នឹង	ពួក	អនែកដឹកនាំ	សាសនា	យដ្�	បញ្ជាក់ពី	

យរាលលទ្ធិនន	អាពា�៍ពិពា�៍	កា��ស់យ�ើងវិញ	

គកុមគពះ	និង	តួនាទី	គទង់	ជា	គពះអង្គសយ្គ្រះ	។	

យដ្�	សា�	មន	ពួក	អនែកដឹកនាំ	សាសនា	ជាយគចើន	

បាន	បដិយសធ	គទង់	(សូមយមើល	ម៉ាថា�	

26:4)	គពះយ�ស៊ូវ	មន	បន្ទនូល	គបាប់ពួកយគ	ថា	៖	

«	អនែករាល់រានា	មិន	សារល់ខ្ញំ	ឬ	គពះវ�បិតា	ខ្ញំ	យទ៖		

យបើសិន	ជាអនែក	រាល់រានា	បាន	សារល់ខ្ញំ	យនាះ	នឹង	

សារល់ដល់	គពះវ�បិតា	ខ្ញំផដ�	»	។	គទង់បាន	

បផន្ថមយទៀតថា	«	យបើ	គពះជា	គពះវ�បិតា	�បស់	

អនែករាល់រានា	ផមន	យនាះ	អនែក	នឹង	បាន	គសឡាញ់	ខ្ញំ	»	

(�៉ូហាន	8:19,	42)	។

យដ្�	សា�	ពួកយគ	បានគិត	ថា	គពះផមស៊ីខុសរានាពី	

គពះយ�ស៊ូវ	យនាះ	ពួកយគបាន	បដិយសធ	គទង់	។	

ជា្័ពវែសំណាង	ណាស់	ផដល	យ�ើង	�ស់យៅ	កនែញង	សម័�	

មួ�	ផដល	យសចក្ដីពិត	នន	ដំណឹងល្អ	គតូវបានសាថាបនា		

យៅ	យលើកា�	បយគងៀន	ផដលជា	គគឹះ	�បស់	ពួក	ពយាកា�ី	និង	

ពួក	សាវក	(សូមយមើលយអយ្សូ�	2:20)	។	យ�ើង	ពុំ	ចាំ	

បាច់	គតូវ	យគ�ើសយ�ើសយៅ	កនែញង	ចំយណាម	ឥទ្ធិពល	ផ្ទញ�រានា	

ខាង	វិញ្ញាណផដល	យកើតយ�ើង		យដ្�សា�	ផត	រាមាន	កា�	

ដឹកនាំ	ពី	ពួក	ពយាកា�ី	និង	ពួក	សាវក	យ�ើ�	។	កាល	

យ�ើង	យធវែើ	តាម	ពួក	ពយាកា�ី	និង	ពួក	សាវក	ន្ងៃចុងយគកា�		

យ�ើងនឹង	�ល់ដឹង	ពី	យរាលលទ្ធិពិត	នន	គពះអង្គ	

សយ្គ្រះ	គពះយ�ស៊ូវគគីស្ទ	ដូចផដលបាន	យបើក	សផម្ដង	

ដល់	ពយាកា�ី	�៉ូផសប	ស៊មេីធ	ថា	៖

«	ត្បិត		[ខ្ញំ]	បាន	យ�ើញ	គទង់	គង់	យៅ	ខាង	សាដាំ	

គពះ	�ស្ដ	នន	គពះ	យ�ើ�		[ខ្ញំ]	បាន	ឮសំយ�ងផដល	

ផ្លៃងទីបនាទាល់	ថា	គទង់គឺជា	បុគតា	បយង្កើត	ផតមួ�	នន	

គពះវ�	បិតា—

«	ថាយដ្�សា�	គពះអង្គ	និង	តាម��ៈគពះអង្គ	

យ�ើ�	ពីយគពាះ	គពះអង្គ	យនាះ	ពិ្ពយោក	ទាំងឡា�	

មន	យ�ើង	យ�ើ�	បាន	បយង្កើត	មក	យ�ើ�	បណាតា	

�ន	យៅ	ទីយនាះគឺជាបុគតាបុគតីបយង្កើត	ចំយពាះគពះ	»	

(គ.	និង	ស.	76:23–24)	។	◼

4មុ�.្.ស.

កែរូ�ដ៏អស្ចារ្យ

កសស្រអូ្ូស្ទ

ប៉ុ�ទាស្ដីឡា្រ់

●
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ប៊ីប	(ដូចជា	គម្ពី�	យអណុក	ណូយអ	មិលគីសសោផដក	និង	គម្ពី�	យា៉ាកុប	�ូដ្	

និងយលវី)	។	យៅ	កនែញង	គពះគម្ពី�	ប៊ីប	បាន	យ�ៀបរាប់តិចតួច	ណាស់ពីយអណុក	បុ៉ផនតែ		កនែញង	

គកាំង�មូ�ទាំងយនាះ	យអណុក	គឺជា	តួអង្គដ៏សំខាន់មនាក់—ជា	ពយាកា�ីដ៏អសាចា�្យយដ្�	

មន	នូវ	អំយណា�ទានដ៏ពិយសស	ជាយគចើន	។

គកាំង�មូ�	ទាំងភាគយគចើន	គតូវបានពុក�ផ�ក	យខ្ចខ្ទី	យដ្�	អា�ុកាល	និង	

អាកាសធាតុ	ប៉ុផនតែ	ពួក	អនែកគបា�្អាច	យ�ៀន	នូវ	ព័ត៌មន	ជាយគចើន	អំពី	�យបៀបផដល	

ពួកអាចា�្យ	បាន	យធវែើ	កិច្កា�	�បស់ពួកយគ	។	កិច្កា�	ដ៏គបុងគប�័តនែ	យ�ើ�	

ផ្ិតផ្ង់បំផុត	�បស់	ពួកអាចា�្យចង្អញលបគ្ហាញពី	កគមិត	ដ៏ខ្ពស់	មួ�	នន	�ំនាញ	និង	

សមត្ថភាព	កាល	ពួកយគ	ចមលៃង	យ�ើ�គបគល់	អត្ថបទដ៏ពិសិទ្ធទាំងឡា�	ពី	�ំនាន់	

មួ�	យៅ�ំនាន់	មួ�	យទៀត	។	ពួក	យ�ើង	ផដល	គសឡាញ់		យ�ើ�	មន	អំណ�គុណ	

ចំយពាះ	គពះគម្ពី�	ប�ិសុទ្ធ	បាន	�ំពាក់	គុណ	យា៉ាង	ធំ	ចំយពាះ	ពួក	អាចា�្យ	ទាំងយនះ	សគមប់	

កិច្កា�	ដ៏ផ្ិតផ្ង់�បស់	ពួកយគ	។

យៅយពល	យ�ើង	គិត	ពិចា�ណា	ពី	វិធីសាគសតែននកា�កត់ចមលៃង	អត្ថបទ	នានា	

យដ្�នដ	កាល	ពី	បុរាណ	យ�ើង	បាន	ដឹង	ថាគពះគម្ពី�	ប៊ីបបាន	េលៃងកាត់	នូវ	ដំយណើ�កា�	

ដ៏អសាចា�្យ	មួ�		យដើម្បីបាន	គង់វង្ស	��ូត	មក	ដល់	សតវត្ស�៍		យនះ	។	គកាំង�មូ�	យៅ	

សមុគទសាលាប់	បាន	��ជា	សាក្សី	ថា	គពះគម្ពី�សញ្ញាចាស់	បាន	គបគល់	តៗរានា	

ជាយគចើន	សតវត្ស�៍ជាមួ�	នឹង	កគមិត	នន	ភាពគតឹម	គតូវមួ�ផដល	គួ�	ឲ្យ	យរា�ព	។	យដ្�	

យ�តុផលយនះ	យ�ើង	គតូវ	ផត	មន	អំណ�គុណ	ចំយពាះ	ពួកពយាកា�ី	ពួក	អាចា�្យ	និង	

អនែក	ចមលៃង	យដ្�នដ	និង	មនុស្ស	គគប់រានា	ផដល	មន	ទំនួលខុសគតូវ	កនែញងកា�កត់ចមលៃង	

គពះគម្ពី�	ប៊ីប	យ�ើ�	គបគល់បនតែ	ពី	មួ�	�ំនាន់យៅ	មួ�	�ំនាន់យទៀត	។	◼

*ែំយណើរយរឿងស្ដី្ដីរយបៀបដែលពកាំងរមូរទាំងឡាេព្រូវបានយគរកយ�ើញយោេស្រ្ ួកគគ្វាលបាន្ រឹងដ្អែក
យៅយលើការចងចាំរបស់្ ួកយគយ�ើេពបាប់្ដីែំយណើរយរឿងយនារះយ�ើងវិញយៅយពចើនឆ្នាំយពកាេមក។

កោយដូណា�់ដបុ�យូផារី

សាបសតែចារ្យ ចផនក្ បពេះគម្ីរ ្រ៊ី្រយហយបពើរ យៅ សាក្�វិទយា�ស័� បពិក្ហាំ �៉ង់

ពៅ	យដើម	ឆ្នាំ	1947	មន	ពួកគគ្វាល	បីនាក់ផដល	ជា	កុលសម្ព័ន្ធតាអាមីយ�	

យប�ូអិនបាន	យដើ�	ផសវែង�កសតវែ	មួ�	កបាល	ផដល	បាត់	។	មន	ពួកយគ	មនាក់	

បាន	យចាល្មេ	មួ�	ដុំ	ចូល	យៅកនែញង	�ូងមួ�	យ�ើ�	ឮសូ�សំយ�ងដូចជា	ក្អមផបក	។	

កាល	ពួកយគ	បាន	ចូល	យៅ	កនែញង	�ូងយនាះ	ពួកយគ	បាន	យ�ើញមន	ក្អម	ធំៗ	មួ�ចំនួន	

យ�ើ�	ខលៃះ	មន	គកាំង�មូ�	ដ្ក់យៅ	កនែញង	យនាះ	។ *	យគចើន	ឆ្នាំ	យគកា�	មក		ពួក	យប�ូអិន	

និង	បុរាណវិទូ�	បាន	�កយ�ើញគកាំង	�មូ�	ជាយគចើន	យៅ	កនែញង	�ូង	ចំនួន		11	កផនលៃង	យៅ	

យេនែ�ទិសពា�ព្យនន	សមុគទសាលាប់យនាះ។

មន	ពួក	អនែកគបា�្ជាយគចើន	យ�ឿ	ថា	គកាំង�មូ�	យៅ	សមុគទ	សាលាប់គឺជា		កា�	�ក	យ�ើញ	

ផផនែក	វត្ថញបុរាណដ៏ធំជាងយគបំផុត	កនែញង	សតវត្ស�៍ទី	20	។	គកាំង�មូ�	ទាំងយនាះ	បាន	ផ្ដល់	

ជា	បណាណាល័�	បុរាណ	មួ�	ផដល	មនចំនួន	យគចើន	ជាង	900	អត្ថបទ	ភាគយគចើន	

គតូវបាន	ស�យស�	ជា	ភាសា	យ�យគពើ�	យដើម	នន	គពះ	គម្ពី�		សញ្ញា	ចាស់	។	មន	គកាំង�មូ�	

គបមណជា	225	�មូ�ផដល	មននូវ	ចបាប់ចមលៃងដ៏ចំណាស់បំផុត	នន	គពះគម្ពី�សញ្ញា	

ចាស់	(យលើកផលង	ផត	គម្ពី�	នាងយអសយធើ�)	ផដល	ចាស់	ជាង	ចបាប់ចមលៃងផដល	

បា	ន	យគបើ	យៅ	កនែញង	គរានន	គបវតតែិ	សាគសតែ	�បស់	ទវែីបអ៊ឺ�៉ុបដល់	យៅ		1,00	ឆ្នាំ	។	

គកាំង�មូ�ទាំងយនាះ	ភាគយគចើនមន	កាល	ប�ិយច្ទ	ចយនាលាះឆ្នាំ	150	មុន	គ.ស.	

និង	គ.ស.	68	យទាះជាយា៉ាង	ណា	មន	អត្ថបទមួ�	ចំនួន	មន	កាល	ប�ិយច្ទ	

��ូតដល់	ទសវត្ស�៍ទីបី	មុន	គ.ស.	។

បផន្ថមពី	យលើ	អត្ថបទ	គពះគម្ពី�ប៊ីបពីបុរាណ	គកាំង�មូ�	យៅ	សមុគទសាលាប់ក៏មន	

នូវ	គកាំង�មូ�	�បស់គពះវិហា�	ប�ិសុទ្ធ	(កា�យ�ៀបរាប់ពីគពះវិហា�	ប�ិសុទ្ធ	មួ�គតូវបាន	

សង់យៅ	យ��ូសា�ឹម	និង		សង្គមនន	យសចក្ដីសញ្ញាដ៏ល្អ	បំផុត)	គកាំង�មូ�	យៅ	

យពល	ស្គ្រម	(យ�ៀបរាប់ពីន្ងៃបញ្ប់វិបតតែិ)	និង	អត្ថបទគសយដៀង	រានា	នឹង	គពះគម្ពី�	

ពរាំងរ្ូរនៅស្ុពៃសាលាប—់

ជាឧបករណ៍ជួយនយើងឲ្យយល់្ ីព្ះគ្្ីរប៊ីបស្័យៃំននើប
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កោយប៊ីស្្
ដែ្គរីអ៊ីស្ទដីវិ�សុ�

្រ៊ីស្ពជាអ្ិ្រ�ី

យបើគ្មនការពបសូ្រ

និងែគ្វាេធួនរបស់

ព្រះអង្គសយ្គ្ររះយនារះយ្រ

យេើងនរឹងគ្មនព្រះអង្គ

សពមបសពមួល

ព្រះអង្គគ្ំព្រជាមួេនរឹង

ព្រះវរបិតានិងគ្មន

អង្គកណាតាលដែលអាច

យធ្ើឲ្យយេើងអាច

ព្រ�ប់យៅវ្រ្តម្នទន

ព្រះវរបិតាសួគ៌ជា្រដី

ពសឡាញ់របស់យេើង

យ�ើេរស់យៅរួមគ្នាជា

ពកុមពគួស្រែ៏អស់កល្

បានយ�ើេ។

ធាតុ្ ិត
ទនបុណ្យពគីស្ទមា៉ាស់

កាល	ឪពុក	ខ្ញំ	យៅ	ពី	យកមេង	រាត់បាន�ស់យៅ	

កនែញង	គកុងតូច	មួ�យៅ	កណាតាល�ដ្ឋ	

�ូថា�៍ផក្ប�	បឹង	�ូថា�៍	។	យៅ	�ំនាន់ពី	

មុន	ពួក	អនែកគតួសគតា�	ផលៃនូវ	�នជាតិអាយម�ិកយដើមបាន	

យធវែើ	កា�	បបាញ់សតវែ	និង	កា�	ស្ទលួចគតី	យៅ	តំបន់យនះ	។	

មន	កផនលៃង	ជាក់ោក់	ជាយគចើន	យៅ�ុំវិញបឹងយនះ		បាន	

កាលា�យៅជាល្បីលបាញចំយពាះ	អស់	អនែក	ផដលចង់ផសវែង�ក	

កបាលគពួញ	ពី	បុរាណ	។

យៅ	កនែញងសកមមេភាព	សគមប់ឪពុក	និង	កូនគបុស	កាល	

ឪពុកខ្ញំ	មន	អា�ុគបាំឆ្នាំ	វួដ	�បស់	រាត់បាន	យៅ	បឹង	

�ូថា�៍យដើម្បី	ផសវែង�ក	កបាលគពួញ	ពីបុរាណ	។	បនាទាប់ពី	

គកុម	យនះបាន	ចំណា�	យពល	យពញ	មួ�	ន្ងៃ	យដើ�	�ក	កបាល	

គពួញ	យោកតា	ខ្ញំ	បាន	សួ�	ដល់	ឪពុកខ្ញំ	ថាយតើរាត់	មន	

បាន�ក	យ�ើញ	កបាលគពួញ	ផដ�ឬយទ	។

ឪពុកខ្ញំ	តបថា	«	យទ	កូន	មិន	បាន	�កយ�ើញ	យសាះ	សូម្បី	

ផត	មួ�	»	។	�ួច	រាត់បាន	លូក	នដចូល	កនែញង	យៅយ៉៉ារាត់	

យ�ើ�យពាលថា	«	ផត	កូន	បាន	�កយ�ើញ	ដុំ្មេ	ដ៏គសស់សាអាត	

យនះផដល	មន	រាង	ដូចជា	យដើមយ�ើ	គគីស្ទម៉ាស់	»	។

តាម	ពិត	យៅ	ឪពុក	ខ្ញំ	បាន	�កយ�ើញ	កបាលគពួញ	មួ�	

ប៉ុផនតែ	រាត់មិន	បាន	សារល់វា	យនាះយទ	។	រាត់បាន		កាន់វាយៅ	

កនែញង	នដ	ប៉ុផនតែ	រាត់	មិន	បាន	សារល់យទ	។

ការស្គា�់ម្្រះដ៍កម្បាសកោរះ

សពវែន្ងៃ	យនះ	សគមប់មនុស្ស	ជា	យគចើន	ទស្សនៈ	

�	បស់	ខលៃលួន	ស្ដីពី	អវែីផដល	ពិត	យ�ើ�	សំខាន់បំផុត—	

គពះយ�ស៊ូវគគីស្ទ	ជាគពះអង្គ	សយ្គ្រះ	ននពិ្ពយោក—	

គតូវបានយធវែើ	ឲ្យ	គសពិចគសពិល	យដ្�	យ�ឿង	ទាំងឡា�		

ផដល	មិន	ពិត	។

្មេីៗយនះ	ខ្ញំ	បាន	យ�ើញ	កមមេវិធី	ទូ�ទស្សន៍	មួ�	ស្ដីពី	

គពះយ�ស៊ូវគគីស្ទ	ផដល	បាន	យចាទសួ�	ថាយតើ	គទង់ពិត	ជា		បាន	

គបសូត	មក	ពី	គសតែីគព�មេចា�ីយឈាមាះម៉ារាផមនឬ	។	សូម្បី	ផត	

ពួក	សាគសាតាចា�្យ	មក	ពី	សាថាប័នអប់�ំដ៏ល្បីៗជាយគចើន	ក៏យៅ	

មន	កា�	យងឿងេងៃល់	ពី	បញ្ហា	យនះផដ�	។

គបធាន		ផអ៊សរា៉	ថា�វែ	ផប៊នសឹន	(1899–1994)		

បាន	ផ្លៃងយៅកាន់	ពួក	អនែកមន	កា�	សង្ស័�	ផបបយនះ		

ថា	៖	«	�ន		ផដល	យៅខលៃលួន		ថា	ជា	ពួក	អនែកគបាជាញា	

យនាះ	បាន	ខិតខំ	យធវែើ	ឲ្យ	យ�ើង	យ�ឿ	ថា	កា�	គបសូត	

ដ៏យទវភាព	�បស់គពះគគីស្ទ	ផដល	បាន	គបកាស	យៅ	កនែញង	

គពះគម្ពី�សញ្ញា្មេីពុំ	ផមន	ជាយ�ឿង	ដ៏	យទវភាព	យ�ើ�	ថាម៉ារាពំុ	

ផមនជា	គសតែីគព�មេចា�ីយៅ	គរា	នន	កា�	ចាប់បដិសន្ធិ	�បស់	

គពះយ�ស៊ូវយនាះ	យទ	។	ពួក	យគ	ចង់	ឲ្យ	យ�ើង	យ�ឿ	ថា	�៉ូផសប	

ផដល	ជា	ឪពុកចិញ្ឹម	�បស់	គពះយ�ស៊ូវ		គឺជា	ឪពុក	

បយង្កើត	�បស់គទង់	យ�តុដូយចនែះយ�ើ�	គពះ	យ�ស៊ូវ	គឺជា	

មនុស្សយោក	ទាំងអតតែច�ិក	និង	បុគ្គលិកលក្ខណៈ	។	

ពួក	យគ	បគ្ហាញយសចក្ដីសប្បញ�ស	យៅ	កនែញងកា�	យកាត	

ស�យសើ�	�បស់	ពួកយគ	ចំយពាះគទង់	កាល	ពួកយគផ្លៃង	

ថា	គទង់គឺជា	ទស្សនវិទូខាង	សីលធម៌	ដ៏អសាចា�្យ	

មួ��ូប	ឬគពមទាំង		អសាចា�្យ	ជាងយគបំផុតយទៀតផង	។	

ប៉ុផនតែ	យរាលបំណង	ដ៏សំខាន់	នន	កិច្ខិតខំគបឹងផគបង	

�បស់	ពួកយគ	គឺ	យដើម្បី	បដិយសធ	នូវ	ភាពជា	គពះរា�បុគតា	

ដ៏យទវភាព	�បស់	គពះយ�ស៊ូវ	យដ្�	យគពាះថា	យរាល	

លទ្ធិយនះ		ជាគគឹះ	នន	កា�អះអាងនានាឯយទៀតនន	

ពិ្ពសាសនាគគីស្ទទាំងអស់	»	។	 1

ខ្ញំ	ធាលាប់	�ិះស្គី	យៅ	យលើទឹកកក	សប្បនិមមេិត	យ�ើ�	

ធាលាប់តុបផតង	យដើម	គគីស្ទម៉ាស់�័�ជាមួ�	នឹង	ដុំទឹក	

កក	ផកលៃងកាលា�	។	យពល	ខលៃះវា	ពិបាកណាស់	យដើម្បី	
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ការដស្ងរ្ម្្រះអង្គសក្ង្គារះ

« យព�ខ្េះ 
យរឿងដ៏មន�នម្ យហើ� 
សំខាន់្រំផុ�យោេះ 
គឺស្ថិ� យៅ ចំយោេះ 
មុខយ�ើង ឲ្យ យ�ើង 
យេើញ យ៉ាងចបាស់  
្រ៉ុចនតែ យ�ើង មិន អាច 

ឬយមើ� វ មិន យេើញយ�ើ� . . .។
« ខ្នុំ សូម សនយា ថា ប្រសិនយ្រើ យ�ើង ពបងរឹងជីវិ� 

រ្រស់ យ�ើង ្រនតែិច យហើ�ចស្វង រក្បពេះបគីស្ទដ៏្ររិសុទ្ 
យហើ� ទន់ភ្ន់យោ�អស់ពីចិ�តែ យ�ើង យៅ ក្ននុង 
ភាពយសាមេះប�ង់ យហើ� រា្រសារ យោេះ យ�ើង នរឹង  
យេើញ បទង់—យៅ ន្ងៃ ្រុ�្យបគីស្ទម៉ាស់ និងយពញ 
មួ� ្ នាំ » ។

ម្បធា�ក�ៀកថើរកអស្អុជដូែ្ជាៃដីម្បឹ្សាៃដី្ដីរ្ ្ននុង
្ណៈម្បធា�ៃដីមួយ«How to See the Christ 
in Christmas, » New Era,ដខធ្នភូឆ្នាំ2013
ៃំ្័រ48។

�ល់សារល់នូវអវែីផដល	ពិត	គបាកដ	ជាពិយសស	យៅ	

កនែញង	�ំនាន់	នន	�ីវិតនិមមេិត	យនះ	។	ដូយចនែះ	យតើ	យ�ើង	សារល់	

អវែីផដល	ពិត	ជាក់ផសតែងតាម	�យបៀប	ណា	បាន	?	យតើ	យ�ើង	

ទទួលបាន	ទីបនាទាល់	មួ�		អំពីភាព	ពិតជាក់ផសតែង	

�បស់	គពះយ�ស៊ូវគគីស្ទ	តាម�យបៀប	ណា	?

យ�ើង	ទទួលបាន	ទីបនាទាល់មួ�	ស្ដីពី	អវែីផដលពិត		

កាល	ណា	យ�ើង	អាន	គពះ	បន្ទនូល		ននគពះ	យៅ	កនែញង	គពះគម្ពី�	

—ទាំងសម័�បុរាណ	និង	សម័�	ទំយនើប	។		

យ�ើង	យ�ៀន	ពី	ភាព	ពិតជាក់ផសតែង	�បស់	គពះអង្គសយ្គ្រះ	

កាល	ណា	យ�ើង	សាដាប់	យ�ើ�	អាន	ទីបនាទាល់	�បស់		

ពួក	ពយាកា�ី	និង	ពួកសាវកផដល	�ស់យៅ	សពវែន្ងៃ	។	

យ�ើង	�កយ�ើញ	កា�ពិត		កាល	ណា	យ�ើង	អធិសាឋាន	

«	យដ្�	ចិតតែ	យសាមាះស	គឺ	យដ្�	យសាមាះ	អស់	ពី	ចិតតែ	

យដ្�	មន	យសចក្ដី�ំយនឿ	យ�ឿ	ដល់	គពះគគីស្ទ	»		

(ម�៉ូនណ	10:4)	។	យ�ើង	�កយ�ើញ	«	ផលៃនូវគតឹមគតូវ	»	

កាល	ណា	យ�ើង	«	យ�ឿដល់	គពះគគីស្ទ	យ�ើ�	

មិន	បដិយសធគទង់	»	យ�ើ�	កាល	ណា	យ�ើង	

«	គកាបចំយពាះគទង់	យ�ើ�	ថាវា�បង្គំឲ្យ	អស់	ពី	

សមត្ថភាព	អស់ពី	គំនិត	អស់	ពី	កមលាំង	[�បស់	

យ�ើង]	យ�ើ�	អស់	ពី	គពលឹង	ទាំងមូល	[�បស់យ�ើង]	»	

(នីន�វែទី	2	25:29)	។

ការ្ យា្រអំ្ដីការម្បសូ្ររបស់ម្្រះម្្ដីស្ទ

គពះគម្ពី�	បាន	ផចងដូចៗរានា	ពី	កា�	ពយាក�យនាះ	

ស្ដីពីកា�	គបសូ	ត�បស់គពះគគីស្ទ—ជា	

បុណ្យគគីស្ទម៉ាស់	ដំបូង	។	យ�ើង	អាចនឹង	យ្លៃចនូវ	

គរា	ផដល	យ�ើងអានកា�	ពយាក�	ទាំងយនះ	កនែញងបទគម្ពី�		

ថាវាពិតជា	ការ្ យាករ។	វាផ្ដល់នូវ	ព័ត៌មនលម្អិត	

ជាយគចើន	អំពីអវែីផដល	នឹង	យកើត	យ�ើង		ប៉ុផនតែមិន	ទាន់	បាន	

យកើត	យ�ើង	យៅយ�ើ�	។

កា�ពយាក�	៖	យោកយអសា�បានពយាក�អំព	ី

កំយណើត�បស់គពះ	គគីស្ទ	ថា	៖	«	ដ្បិតមនបុគតមួ�	

យកើតដល់យ�ើង	គពះគទង់គបទានបុគតាមួ�មកយ�ើង	

យ�ើ�ឯកា�គគប់គគងនឹង	យៅយលើសាមា�បស់បុគតយនាះ	

យ�ើ�យគនឹងយៅគពះនាមគទង់ថា	គពះ	ដ៏�ួ�គំនិត	

យា៉ាងអសាចា�្យ	គពះដ៏មន	គពះ	យចសាតា	គពះវ�បិតាដ៏គង	់

យៅអស់កល្ប	និងជាមចាស់ននយមគតីភាព	»		

(យអសា�	9:6)	។

គបាំមួ���	ឆ្នាំពីមុន	គពះអង្គសយ្គ្រះ	បាន	គបសូត	

នីន�វែ	បាន	យ�ៀបរាប់ពី	កា�និមិតតែ	មួ�	ផដល	យោក	បាន	

យ�ើញ		អំពី	គពះមតា	�បស់	គពះរា�បុគតាននគពះ	ថា	៖

«		ខ្ញំ	បាន	យ�ើញ	.	.	.	យ�ើ�	យៅ	្ ូមិណាសាផ�៉ត	ខ្ញំ	

បាន	យ�ើញ	នាង	គព�មេចា�ីមនាក់	យ�ើ�	នាង	គសស់	ល្អ	

យ�ើ�	សដ៏យលើសលប់	។	.	.	.

«	យ�ើ�	យទវតា	មន	បន្ទនូល	មក	ខ្ញំ	ថា	៖	យមើលចុះ	

នាង	គព�មេចា�ី�៍ផដល	អនែក	យ�ើញ	យនាះគឺជា	មតា	�បស់	

គពះរា�បុគតា	នន	គពះ	។	.	.	.

«	យ�ើ�	ខ្ញំ	ក៏	យមើល	យ�ើ�	បាន	យ�ើញ	នាង	

គព�មេចា�ីមតែង	យទៀត	នាង	កំពុង	ផត	បី	គពះ	ឱ�ស	កនែញង	នដ	

�បស់	នាង	។

«	យ�ើ�	យទវតា	មន	បន្ទនូល	មក	ខ្ញំ	ថា	៖	យមើលន៏	

កូនយចៀម	ននគពះ	»	(នីន�វែទី	1	11:13,	18,	20–21)	។

	មួ���នម្បួនឆ្នាំ	ពីមុន	កា�	គបសូត	�បស់		

គពះអង្គសយ្គ្រះ		យសតែច	យប៊នយា៉ាមីន	បាន	មន		

បន្ទនូល	ថា	៖

«	យមើល	ចុះ	ន្ងៃយនាះ	នឹងមក	ដល់	គឺ	មិន	�ូ�	

ប៉ុនាមាន	យទ	គឺ	យដ្�	គពះយចសាដា	យនាះគពះអមចាស់	

ដ៏	មន	គគប់គពះយចសាដា	.	.	.	នឹង	យាង	ចុះ	មក	ពី	

សាថានសួគ៌មក�ស់យៅ	កនែញង	ចំយណាម	កូន	យៅមនុស្ស	

យ�ើ�	នឹង	គង់	យៅ	កនែញង	យរាងឧយបាស្ឥដ្ឋ	យ�ើ�	

	នឹង	យាង	យៅ	កនែញង	ចំយណាម	មនុស្ស		យដ្�	សផម្ដង	

អព្នូតយ�តុ	យផ្សងៗ	។	.	.	.

«	យ�ើ�	គទង់	នឹង	គតូវ	បាន	យៅ	ថា	គពះយ�ស៊ូវ	

គគីស្ទ	គពះរា�បុគតា	ននគពះ	គពះវ�បិតា	នន	សាថានសួគ៌	

និង	ផផនដី	គពះ	ផដល		បយង្កើត	វត្ថញ	សពវែសា�យពើ	ចាប់	តាំង	ពី	

ដំបូង	មក	យ�ើ�	មតា	�បស់	គពះអង្គ	នឹង	គតូវ	បាន	យៅ	

ថា	ម៉ារា	»	(ម៉ូសា�	3:5,	8)	។

ផប៉តសិបបីឆ្នាំ	ពីមុន	កា�	គបសូត	�បស់	គពះគគីស្ទ		

អាលម៉ា	បាន	ផ្លៃង	ថា	«	យ�ើ�	យមើលចុះ	[គពះរា�បុគតា	

	ននគពះ]		នឹងគបសូត	មក	ពី	នាង	ម៉ារាយៅ	កនែញង		

យ��ូសា�ិម	ផដលជា	ផដនដី�បស់ពួក	

អ�្យយកាយដើម�បស់	យ�ើង	នាង	ជាគសតែី	គព�មេចា�ីគឺជា	

គបដ្ប់ដ៏	�ំយ�ើស	»	(អាលម៉ា	7:10)	។

	យ�ើ���ៈយពលផត	គបាំមួ�	ឆ្នាំពីមុន	បុណ្យ	

គគីស្ទម៉ាស់ដំបូង	ប៉ុយណាណាះ	សាំ�៉ូផអលសាសន៍	

យលមិន	បាន	គបកាស	ថា	៖

«	យ�ើ�	យមើល	ចុះ	យនះ	ខ្ញំ	នឹង	ឲ្យ	ទីសំរាល់	

មួ�	ដល់	អនែក	រាល់រានាគឺ	យៅយពលគទង់	នឹង	យាង	

មក	ត្បិត	យមើល	ចុះ	គឺ	នឹង	មន	ពនលៃឺ	ដ៏ម�ិម	យៅ	យលើ	

យម�ដរាបដល់	កនែញង	យពល	�ប់មុន	គទង់	នឹង	យាង	មក	

គឺ	ពុំមន	ភាពងងឹត	យ�ើ�	។	.	.	.

«	យ�ើ�	យមើល	ចុះ	នឹង	មន	ផ្កា�	្ មេី	មួ�	�ះយ�ើង	

គឺជា	ផ្កា�	មួ�	ផដល	អនែករាល់រានា	ពុំ	ផដល	បាន	

យ�ើញយសាះ	»	(យ�យលមិន	14:3,	5)	។

គបជា�ន	�ូដ្បាន	ទន្ទឹង�ង់ចាំ	យា៉ាងអន្ទះសា�	

ចំយពាះគពឹតតែិកា�ណ៍	ដ៏អសាចា�្យ	យនះ	។	ពួក	យគ	បាន	ដឹង		

ថាគពះផមស៊ី	នឹ	ង	យាង	មក	យ�ើ�	ពួកយគ	�ំពឹងទុក		

ថាគទង់	នឹង	យាង	មក	កនែញង	សិ�ីល្អ	�ួ�សគមល	

បន្ទញកពួកយគ	សាថាបនា	នគ�	យលើ	ផផនដី	យ�ើ�	

គគងរា�យធវែើ	ជា	យស្ដច	�បស់ពួកយគ	។

យតើ	ន�ណា	បាន	ដឹងមុនយគ	ពី	កា�	គបសូត	�បស់	
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គពះផមស៊ី	?	យតើវា	គួ�	ជា	គកុមគបឹកសោ	�បស់ពួក	

�ូដ្	ឬ	គកុម	យផ្សងយទៀត	ផដល	មន	អំណាច	និង	

ឥទ្ធិពលផមនយទ	?

គពះគម្ពី�	ប៊ីប	គបាប់	យ�ើង	ថា	គឺជា	ពួកគគ្វាលដ៏	

ទន់ទាប	ផដល	យដកយៅ	ទីវាលយៅវិញយទ	ផដល	

យទវតា	បាន	គបកាស	គបាប់ពី	«	ដំណឹងល្អនន	

យសចក្ដីអំណ�យា៉ាងអសាចា�្យ	»	(លូកា	2:10)	

និង	ពួកយហារា	មក	ពី	ទីឆ្ងា�	ផដល	បានយ�ើញ	

«	ផ្កា��បស់	គទង់	ពីទិស	ខាង	យកើត	មក	យ�ើ�[មក]

ថាវា�បង្គំគទង់	»	(លូកា	2:10)	។	ពួក	អនែកមន	

អំណាច	និង	ឥទ្ធិពល	ផដល	ទស្សនៈ�បស់	

ខលៃលួនគតូវបាន	យធវែើឲ្យគសពិចគសពិល	យដ្�	សា�	ផត	

ទស្សនវិជាជា	ខាង	យោកិ�	មិន	ស្ថិត	យៅ	ជាមួ�	នឹង	

គពះអង្គសយ្គ្រះ	កាល	គទង់បាន	គបសូតមក	ឬកនែញងគរា	

ននកា�	បយគមើ	�បស់គទង់យ�ើ�	។	ពួកយគបាន	យ�ើញ	

យ�ឿងពិត	យៅចំយពាះមុខ	ប៉ុផនតែ	ពួកយគផប�ជាមិន	សារល់		

ឬ	មិនទទួល�ក	យៅវិញ	។

ការដម្បកាលាយកា�់ដ្រដូចជាម្្រះម្្ដីស្ទ

គបធាន	ផប៊នសឹនបាន	ផ្លៃង	ថា	យ�ឿងដ៏អសាចា�្យ	បំផុត	

មួ�	អំពី	គរាបុណ្យគគីស្ទម៉ាស់	គឺថា	វា	បយង្កើនកា�	

�ល់ដឹង	�បស់	យ�ើង	ពី	យ�ឿង	នន	គពះ	៖

«	វា	យធវែើ	ឲ្យ	យ�ើងសញ្ឹងគិត	ពី	ទំនាក់ទំនង	�បស់	

យ�ើង	ជាមួ�	នឹង	គពះវ�បិតា	និង	ពី	កគមិត	នន	កា�	

លះបង់ផដល	យ�ើង	មន	ចំយពាះគពះ	។

«	វា	បំផុស	គំនិត	យ�ើង	ឲ្យកាន់ផត	យចះអត់ឱន	

យ�ើ�ផចក�ំផលក	គិតគូ�ពីអនែកដនទ	ឲ្យ	បាន	យគចើន	មន	

យសចក្ដីសប្បញ�ស	និង	យសចក្ដីយសាមាះគតង់កាន់ផតយគចើន	

យពា�យពញយដ្�	យសចក្ដីសង្ឹម		យចះ�ួ�	ទុក្ខធុ�ៈ	

និងមន	យសចក្ដីគសឡាញ់	ឲ្យបាន	យគចើន—ផដល	

ជា	លក្ខណៈដូចជាគពះគគីស្ទទាំងអស់	។	ពិត	

ណាស់	វិញ្ញាណននបុណ្យគគីស្ទម៉ាស់	បាន	ប៉ះដល់	

ដួងចិតតែ	�បស់	មនុស្ស�ុំវិញពិ្ពយោក	។	.	.	.	

ពីយគពាះ	យា៉ាងយហាចណាស់		យពលខលៃះ	វា	�ួ�	

បយង្កើន	កា�	�កចិតតែទុកដ្ក់	និង	កា�លះបង់	�បស់	

យ�ើង	ចំយពាះ	គពះអមចាស់	និង	គពះអង្គសយ្គ្រះ	

គពះយ�ស៊ូវគគីស្ទ	»	។ 2

កាល�ដូវកាលយនះបាន	បំផុសគំនិត	យ�ើង	ឲ្យ	មន	

ចិតតែ	សប្បញ�ស	យគចើនជាងមុន	យៅ	បុណ្យគគីស្ទម៉ាស់	

យនះ	ចូ�	ឲ្យ	យ�ើង	យធវែើ	នូវអវែីមួ�ផដល	បគ្ហាញឲ្យ	យ�ើញ		

ពី	អា�មមេណ៍	�បស់	យ�ើង		យដ្�	ផស្ដងគបាប់ថាយ�ើង	

�ល់ដឹង		ថាគពះឱ�ស		ផដល	បាន	គបសូត	យៅ	

យបយ្លៃ�ិមគឺជា	គពះដ៍	យគបាសយោះ	ដ៏ពិត	។	គបធាន	

ហាយវើដ	ដបុល�ូ	�ឹនយធើ�	(1907–95)	បាន	ផ្ដល់នូវ	

ដំបូនាមាន	សគមប់កា�	អនុវតតែ	ជាក់ផស្ដង	ផដល	�ួ�យ�ើង	

ឲ្យ	យធវែើ	កិច្កា�យនាះ	៖

«	បុណ្យគគីស្ទម៉ាស់យនះ		បាន	សាដា�យ�ើងវិញ	

នូវ	ទំនាក់ទំនង	ល្អមួ�	។	សូម	ផសវែង�ក	មិតតែមនាក់	

ផដល	យ�ើង	មិន	បាន	គិត	ដល់	។	�ប់សង្ស័�		

យ�ើ��ំនួសវិញ	យដ្�	កា�ទុកចិតតែ	។	សូម	ស�យស�	

សំបុគត	មួ�ចបាប់	។	សូម	យេលៃើ�	យដ្�	ទន់្លៃន់	។	

សូម	យលើក	ទឹកចិតតែ	�ុវវ័�	។	សូម	បគ្ហាញនូវ	

ភាពយសាមាះគតង់�បស់អនែកទាំង	ពាក្យសម្ដី	និង	ទយងវែើ	។	

សូម	�កសោ	សនយា	។	សូម	បំយ្លៃចយចាលគំនុំគុំគួន	។	

សូម	អ្័�ដល់ម�សគតូវ	។		សុំ	យទាស	។	ពយាយាម	

�ល់ចិតតែ	។	សញ្ឹងគិតអំពី	តគមូវកា�	យៅយលើ	

អនែកដនទ�បស់អនែក	។	គិត	ពី	អនែកដនទជាមុនសិន	។	

ចូ�មនចិតតែល្អ	។	ចូ�ទន់្លៃន់	។	យសើច	ឲ្យ	យគចើន	ជាង	

មុន	។	បគ្ហាញ	អំណ�គុណ	�បស់អនែក	។	សាវាគមន៍		

ដល់	�នចផមលៃក	។	យធវែើ	ឲ្យ	ដួងចិតតែកុម�	មនាក់បាន	

�ីករា�	។	�ីករា�	នឹងភាពគសស់សាអាត	និង		

ភាពអសាចា�្យ	នន	ផផនដី	។	បគ្ហាញយសចក្ដីគសឡាញ់	

�បស់	អនែក	�ួច	បនលៃឺ	វា	យ�ើង	ម្ដង	យទៀត	»	។ 3

យបើ	រាមាន	គពះគគីស្ទ	យនាះរាមាន	បុណ្យ	គគីស្ទម៉ាស់	

យ�ើ�	។	យបើរាមាន	គពះគគីស្ទ	យនាះរាមានភាពយពញយលញ	

	នន	យសចក្ដីអំណ�យ�ើ�	។	យបើ	រាមាន	កា�	គបសូត	និង	

ដគ្វា�ធួន	�បស់	គពះអង្គសយ្គ្រះ	យនាះយទ	យ�ើង	នឹង	

រាមានគពះអង្គ	សគមបសគមួល	គពះអង្គរាំគទជាមួ�នឹង	

គពះវ�បិតា	និងរាមាន	អង្គកណាតាល	ផដលអាច	យធវែើ	ឲ្យ	

យ�ើងអាច	គត�ប់	យៅ	វតតែមន	នន		គពះវ�បិតាសួគ៌ជាទី	

គសឡាញ់	��បស់	យ�ើង		យ�ើ�	�ស់យៅ	�ួមរានា	ជា	គកុម	

គគួសា�	ដ៏អស់កល្ប	បាន	យ�ើ�	។

ខ្ញំសូមផ្លៃងយសចកតែី	អបអ�	ជាមួ�	នឹង	អនែកនូវ	

កា�ពិត	ដ៏មនអត្ថន័�	យ�ើ�ភាពពិត	ជាក់	ផសតែង	

យា៉ាងអសាចា�្យ	នន	កា�	គបសូត	និង	យបសកកមមេ	�បស់	

គពះរា�បុគតា	ននគពះ	យ�ើ�	ខ្ញំ	សូម	ផ្លៃងទីបនាទាល់	

�បស់ខ្ញំ	ថា	គពះយ�ស៊ូវគគីស្ទគឺជា	គពះអង្គសយ្គ្រះ		និង	

ជាគពះដ៏យគបាសយោះ	�បស់	យ�ើង—ជា	គពះ	ផមស៊ីផដល	

បាន	សនយា	។	◼

្ំណ្រ់ចំណាំ

	 1.	The Teachings of Ezra Taft Benson,		
(ឆ្នាំ	1988)	ទំព័�	128	។

	 2.	ផអ៊សរា៉	ថា�វែ	ផប៊នសឹន	យៅ	កនែញង		ឡា�ី	ស៊ី	ផតយ្ើ�		
«	Remembering Christmas Past: Presidents  
of the Church Celebrate the Birth of the  
Son of Man and Remember His Servant  
Joseph Smith,	»	BYU Studies,	�៉ុល	40	ល.�.		
3	(ឆ្នា	ំ2001)	ទំព័�	108	។

	 3.	ហាយវើដ	ដបុល�ូ	�ឹនយធើ�	«	The Gifts of 
Christmas,	»	Ensign,	ផខ	ធនែនូ	ឆ្នាំ	2002	ទំព័�		
18–19	។



្រទពិយសាធន៍	ដ៏លំបាកបំផុត	មួ�	យៅ	កនែញង	�ីវិត	

ខ្ញំ	បាន	យកើត	យ�ើង		យគកា�	ពី	កូនគសី	�បស់	

យ�ើងអា�ុ	10	ដប់ឆ្នាំ	ផដល	មន	�ំងឺ	មហា�ីក	

ខួ�កបាល	បាន	ទទួល	ម�ណភាព	មិន	�ូ�	ប៉ុនាមាន	។	

ពាក្យ	មួ�	ឃ្លាផដល	ថា	«	យពល	អនែក	សាលាប់យៅអនែក	មិន	

អាច	�ក	អវែីយៅ	ជាមួ�	បានយទ	»	បាន	សបញ្ជាក់	

យា៉ាងចបាស់	កា	លយ�ើង	គកយ�ក	យមើល	�ុំវិញ	

បន្ទប់�បស់	នាងយៅ	�យសៀលន្ងៃ	យៅ�៍	មួ�	។

ផ�លៃ�ីសសោបាន	ផចកឋានយៅយ�ើ�	ប៉ុផនតែ	

បន្ទប់�បស់នាងបាន	បន្សល់ទុក	នូវ	សមភា�ៈមួ�	

ចំនួន		ផដល	�ំឭក	កាល	នាង	យៅមន�ីវិត	។	

ឥ�នូវយនះ	យ�ើងពិបាកសយគមចចិតតែ	ថានឹងគតូវ	

យធវែើយា៉ាងណា		ជាមួ�	នឹង	សមភា�	ផ្ទាល់ខលៃលួន	

�បស់	នាង	។	ខ្ញំដឹង	ថា	កា�	�ក�បស់	ផតមួ�	

យចញពុំផមនជាយ�ឿងគ្�គសួលយនាះយទ	ជាពិយសស	

ចំយពាះ	្ �ិយា	�បស់ខ្ញំ	។

យដ្�	មន	កា�	បនាទាន់ជាយគចើន	ជាមួ�នឹង	

យ�ឿង	មន្ទី�យពទ្យ	កា�ពយាបាល	យដ្�	សា�ធាតុគីមី	

និង	វិទ្យញសកមមេ	បាន	យធវែើ	ឲ្យ	យ�ើង	មន	យពល	តិចតួច	

ណាស់យដើម្បី	សមអាត	យ�ើ�	យ�ៀបចំ	។

អនុសសោវ�ី�៍ជាយគចើន	គតូវបាន	នឹកយ�ើញ	

កាល	យ�ើង	បានយ�ៀបចំសមភា�	ផដល	នាង	បាន	

យ�ៀប	យៅ	យលើ	កបាលដំយណក	ឬយធនែើ�យសៀវយៅ	�បស់	

នាងទុក	។	សមភា�ទាំងអស់យនាះ	មនអត្ថន័�	

ដក់ជាប់នឹងដួងចិតតែ—មនតាំងពី	្ ួ�	យសៀវយៅ		

ឬ	ផខ្ស-	ក	�ូបសតវែ	យសៀវយៅយ�ៀន	និង	បាល់ឱប		

ផដល	នាង	គសឡាញ់	។	្�ិយា	�បស់	ខ្ញំ	បាន	�ំ		

កាល	យ�ើង	បាន	សួ�	រាត់	ថា	យតើ	យ�ើង	គតូវ	យធវែើ		

យា៉ាងយម៉ច	ជាមួ�	នឹង	សមភា�ទាំងយនះ	។

យ�ើង	បាន	គបមូល	យសៀវយៅជាយគចើន	�បស់	

ផ�លៃ�ីសសោ	យ�ើ�	�ក	វា	យៅឲ្យ	សាោបឋមសិកសោ	

�បស់	នាង	ទុក	ឲ្យកុម�	ដនទយទៀត	យគបើគបាស់	។	យ�ើង	

បាន	ឲ្យ	ទូ�សំយលៀកបំពាក់នាង	យៅ	អនែក�ិតខាង	។	

សំយលៀកបំពាក់	នាង	មួ�	ចំនួន	គតូវបាន	ឲ្យ	យៅ	បងប្អនូន	

�ីដូន	មួ�	នាង	។	កា�	យផ្ដាតចិតតែយៅយលើ	អនែកដនទ	បាន	

�ួ�	យធវែើ	ឲ្យ	សាថានភាព	ដ៏	លំបាក	នន	កា�ផចក�ំផលក	សមភា�	

�បស់	នាង	មន	ភាពគ្�គសួល	ជាង	បនតែិច	។

ប៉ុនាមាន	សបាដា�៍	យគកា�មក	កាលបុណ្យគគីស្ទម៉ាស់		

ខិត	�ិត	មក	ដល់	កូនគសី	�ំទង់ខ្ញំ	ពី�នាក់	បាន	សុំ	មដា�	

ពួកយគ	ថា	យតើ	ពួកយគ	អាច	យគបើ	សំយលៀកបំពាក់	មួ�ចំនួន	

�បស់	ផ�លៃ�ីសសោ	យធវែើ	ជា	អំយណា�	ពិយសស	មួ�	សគមប់	

បុណ្យ	គគីស្ទម៉ាស់	បានផដ�ឬយទ	។	ពួកយគ	យគ�ើស	�ក	 រច
ោ

 យោ
�

 យប
្រដ

�
ី យអ

ជ 
ខា

លាក្

ភួ�សំ�ី្រុ�្យបគីស្ទម៉ាស់ រ្រស់ មដា� ខ្នុំ

សំកឡង្ ួ្បរិសុៃ្ធទថងៃចុងកម្កាយ

ែ្នុំនៅចាំជានិច្្ច្ីអារ្្មណ៍ដែល

ភរិយាែ្នុំមានរាលគាត់បាន

នបើកអំនណាយននាះនហើយបាន

ន�ើញនូវអវែីដែលកូនពសីគាត់បាន

នធវែើសពមាប់គាត់។
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សំយលៀកបំពាក់	នីមួ�ៗផដល	មន	អនុសសោវ�ី�៍	

យា៉ាងសំខាន់	សគមប់គគួសា�	យ�ើ�	កាត់វា	ជា	

រាងបួនគ�ុង	យដ្�	គបុងគប�័តនែយដើម្បីបគ្ហាញ	ពី	

គរាដ៏មនតនមលៃបំផុត	យៅ	កនែញង	�ីវិត	នាង	។

ពី�បីន្ងៃ	មុនន្ងៃ	បុណ្យ	គគីស្ទម៉ាស់ពួកយគ	

និង	ថានាក់ដឹកនាំ�ុវនា�ី	�បស់	ពួកយគ	ផដល	

បាន�ួ�ពួកយគយផតែើមគំនិតផបបយនះ	បាន	បគ្ហាញ	

ខ្ញំនូវ	្ ួ�សំ�ីមួ�ផដល	ពួកយគ	កំពុងយធវែើ	។	ខ្ញំ	

បាន	យមើល	យៅ		គកណាត់បួនគ�ុងយនាះ	ម្ដងមួ�ៗ	

ផដល	វា	បានបគ្ហាញ	ពី	គពឹតតែិកា�ណ៍	មួ�	យៅ	កនែញង	

�ីវិត	�បស់	ផ�លៃ�ីសសោយដ្�	ក្ដីភាញាក់យផ្អើល	៖	វា	មន	

គកណាត់បួនគ�ុង	មួ�	បំផណក	នន	ឯកសណាឋានកីឡា	

បាល់ទាត់�បស់នាង	នន	អាវ�ឺតផដល	យ�ើងបាន	

ទិញ	ឲ្យ	កាលយធវែើ	ដំយណើ�	កមសោនតែ	ជាគគួសា�	នន	យខាអាវ	

យដក�ប់ផដល	នាង	ពាក់	កាល	សានាក់យៅ	មន្ទី�	យពទ្យ	។	

បំផណក	នីមួ�ៗមន	តនមលៃ	យ�ើ�	គសស់សាអាត	

ខាលាំងណាស់	វា	បាន	�ំឭកខ្ញំ	ពី	យពលយវោ	ផដល	

យ�ើងមន	ជាមួ�	នឹងនាង	។	ខ្ញំ	បាន	គបាប់ដល់	កូន	

គសី	ខ្ញំ	ទាំង	ពី�នាក់	ថា	វា	ល្អនគកផលង	។	ខ្ញំ	បាន	ដឹង	ថា	

មដា�	�បស់ពួកយគ	នឹង	គសឡាញ់		្ ួ�	សំ�ី	យនះ	។

យៅគពឹក		បុណ្យគគីស្ទម៉ាស់យនាះ	ខ្ញំបាន	យ�ើញ	

អំយណា�	មួ�ផដល	បាន	ផ្ដល់	ឲ្យ	យចញពីដួងចិតតែ	។	

ខ្ញំ	យៅ	ចាំជានិច្ពី	អា�មមេណ៍ផដល	្ �ិយាខ្ញំ	មន	កាល	

រាត់	បាន	យបើក	អំយណា�	យនាះ	យ�ើ�បាន	យ�ើញ	

នូវអវែីផដល	កូនគសី	រាត់បាន	យធវែើ	សគមប់រាត់	។	

ចាប់ពីយពលយនាះ	មក	ជាយ�ៀងរាល់�ប់	រាត់បាន�ក	

្ួ�		សំ�ីអំយណា�គគីស្ទម៉ាស់	�បស់រាត់	មក	

ដណដាប់	យដើម្បី	�ំឭកពី	អនុសសោវ�ី�៍	យ�ើ�	គសនម	ពី	គរា	

ផដល	គគួសា�នឹង	�ួម	�ស់	ជាមួ�	រានា	ម្ដង	យទៀត	—	យ�ើង	

សូម	អ�គុណ	ដល់	ដគ្វា�ធួន	និង	កា��ស់យ�ើងវិញ	

�បស់	គពះយ�ស៊ូវគគីស្ទ	។	◼

យជដ ផ្ក្ក្ឺ រដ្ឋ �ូថាហ៍ ស.រ.អា.

ខ្នុ	ំអង្គញ�យៅឯ	ម៉ាស៊ីនយដ�	យ�ើ�យដ�សំពត់ផ�ន	។	

ខ្ញំ	កំពុងយដ�	្ ួ�សំ�ី	សគមប់	ទា�ក	យទើ	ប	នឹង	យកើត		

ផដល	មន	ពណ៌	គសស់ៗយ�ៀបចគមុះតាមគំ�ូតុបផតងយៅ	

ផផនែកខាង	យលើ	សមគសប	នឹង	ពណ៌	យៅ	ផផនែក	ខាង	

យគកា�	។

	សមគម	សយ្គ្រះ	កនែញង	វួដ	យ�ើង	បាន	យ�ៀបចំសមភា�	

សគមប់ទា�ក	្ មេី		យដើម្បី	ផ្ដល់	យៅ	ឲ្យ	តំបន់គកីគក		និង	

តំបន់	ផដល	មន	យគរាះ	ម�នតែរា�	។	ខ្ញំ	ជា	ជាងយដ�	

មនាក់ផដល	មិនសូវសាទាត់�ំនាញ	ប៉ុផនតែ	ខ្ញំ	បាន	តាំងចិតតែ	

ចូល�ួម	កនែញង	កិច្កា�	យនះ	។	ខ្ញំ	�ីករា�	នឹងកា�	យ�ើស	

គកណាត់	សគមប់គយគមងយនះ	យ�ើ�កាត់វា	

ជាបួនគ�ុង	ឲ្យ	ប៉ុនទំ�ំ្ួ�	។

ខ្ញំ	បាន	ដ្ក់	ផផនែកមខាងៗគសបគតឹមគតូវនឹង	រានា	យដ��ុំ	

វិញ	យ�ើ�	ទុក	មួ�	ផផនែក	ទំយន�យដើម្បី	គត�ប់្ួ�	យនាះ	

មខាងយទៀត	។	�ួច	ខ្ញំ	យដ�តាម	ជា�ៗ	កាត់គតង់គ�ុងៗ	

�បស់វា	គត�ប់្ួ�យៅមខាងយទៀតយដើម្បី	ឲ្យ	ផផនែក	ផដល	

មន	ពណ៌គសស់ៗយៅខាងយគ្	យ�ើ�	យដ�	ផផនែក	ផដល	

ទុកចំ�យចាល	យនាះ	។

ខ្ញំ	បាន	យដ�	តាមជា�	ខាង	យលើ	យដើម្បី	ឲ្យ	មន	

យ្នែ�មំ	។	ខ្ញំ	បាន	បញ្នូលបន្ទះគកណាត់យនាះ	យៅកនែញង	

ម៉ាស៊ីនយដ�្នែមៗ	យ�ើ�	បាន	ចាប់យផ្ដើម	យដ�វា	។	កាល	

ខ្ញំ	គបញាប់គបញាល់បញ្ប់កិច្កា�យដើម្បីខ្ញំ	អាច	យធវែើ	

កិច្កា�	ផ្ទះ	យនាះ	ខ្ញំ	គិត	យ�ើញ	នូវ	គំនិត	មួ�	ថា	៖	

«	ចុះយបើ	ខ្ញំ	យដ�	្ ួ�	យនះ	សគមប់គពះឱ�ស	យ�ស៊ូវ	

វិញយនាះ	?	»

យដ្�	មន	គំនិត	យនាះដក់ជាប់កនែញង	ចិតតែ		

ខ្ញំបាន	ចាប់យផ្ដើម	យដ�	យ្នែ�យនាះ	យដ្�	គបុងគប�័តនែ	។	

ប៉ុផនតែ	យទាះ	ជា	មន	កា�	គបុងគប�័តនែ	ក្ដី	ក៏យ្នែ�យនាះ	

	យៅ	ផត	យវៀច	។

	បនាទាប់មក	យទៀត	ខ្ញំ	បាន	យដ�	គកណាត់បួនគ�ុង		

គបផវង	25	ស.ម.	យៅ	ចំកណាតាល	យដើម្បីភាជាប់ផផនែកខាង	

មុខ	យៅផផនែកខាង	យគកា�	។	ខ្ញំ	�ក	គកដ្ស�ឹង		

មួ�	មក	យធវែើ	គំ�ូ	ដ្ក់វា	យៅកណាតាល្ួ�យនាះ	

យ�ើ�បាន	គូស្នែមៗយៅ	�ុំវិញ	វា	។	

ខ្ញំដ្ក់គកណាត់យនាះ	ចូល	ម៉ាស៊ីនយដ�	យ�ើ�	បាន	

យដ�វា	យដ្�	គបុងគប�័តនែ	។

យពល	ខ្ញំយធវែើ	ចប់	ខ្ញំ	បាន	កាត់យ្នែ�	យ�ើ�	

�ក្ួ�ផដលយធវែើ	យ�ើ�	យនាះ	មក	យមើល	។	វា	មិន	

យចញ	រាងបួនគ�ុង	យទ—វា	មន	រាង	គសយដៀង	នឹង	

ចតុយកាណពានា�ផកង	និង	ចុតយកាណពានា�គសបយៅ	

វិញ	។

ខ្ញំ	បាន	ដ្ក់្ួ�យនាះ	ទុក	មួ�	អយនលៃើ�	�ក	

គកណាត់្មេីមក	យ�ើ�	ចាប់យផ្ដើម	ម្ដងយទៀត—យដ្�	

ផ្ិតផ្ង់ជាងមុន	យដើម្បី	ឲ្យ	អំយណា�យនះ	មន	តនមលៃ	

សក្ដិសម	សគមប់ថាវា�	ដល់	គពះអាទិយទព	។	

ប៉ុផនតែយទាះជា	មន	កា�	ខិតខំបផន្ថមយទៀត	យា៉ាងណា	

ក៏លទ្ធផល	យចញ	មក	បាន	គបយសើ�	ជាងមុន	

ផតបនតែិចប៉ុយណាណាះ	។	្ួ�នីមួ�ៗផដលខ្ញំយដ�	គឺ	មន	

រាងមិន	សាអាត	ឥតយខាចាះ	យនាះយទ	។

ខ្ញំ	មន	អា�មមេណ៍ថា	ខ្ញំ	មិន	អាច	�ក	

្ួ�ទាំងយនះយៅ	ដ្ក់	យៅ	កផនលៃង	គបមូល	្ ួ�	បាន	

យទ	គឺ	មិន	ផមន	យៅ	ឆ្នាំ	យនះ	ផដ�	។	ខ្ញំ	នឹង	ខំ	ហាត់	យ�ើ�	

គបផ�ល	យៅន្ងៃមួ�	ខ្ញំ	អាច	ចូល	�ួម	បាន	។

�ួច	គំនិត	មួ�	យទៀត	បាន	ផុត	យ�ើង	កនែញង	គំនិត	

	ខ្ញំ	ថា	៖	«	គបសិនយបើ	ឯង	ចាំ		ដល់	យចះ	យដ�សាទាត់	យនាះ	

គពះឱ�ស	គពះគគីស្ទ	នឹង	គង់យៅ	គបយទស	យអ�្សញីបយៅ	

យ�ើ�	»	។	

ខ្ញំ	បាន	�ល់	ពី	បញ្ហាយនះ	។	ឱកាស	សគមប់កា�	

បយគមើ	នឹង	កនលៃង	�ួស	យៅ	។	គពះអង្គសយ្គ្រះ	

ទទួល	ដគ្វា�	�បស់		យ�ើង	កាល	ណា		យ�ើង	ខិតខំ	ឲ្យ	

អស់ពីលទ្ធភាព	យទាះជា	វា	មិន	ល្អឥតយខាចាះក្ដី	។	ខ្ញំ	ដឹង	

ថា	ទា�ក	យទើបនឹងយកើត	យដ្�បាន	�ុំយៅ	កនែញង	្ ួ�ទន់	

យ�ើ�	សាអាត	នឹង	យគងយា៉ាងលុងលក់	យដ្�សា�គ�ុង	

�បស់វា	មិន	ផមន	រាងបួនគ�ុង	។

កាល	ខ្ញំ	គិតថាយតើ	កា�	ខិតខំ�បស់	ខ្ញំ	�ួ�ដល់	

យសចក្ដីគតូវកា�	យៅ�ុំវិញពិ្ពយោក	ផដ�ឬអត់	

យនាះខ្ញំបាន	នឹកយ�ើញ	ពី	កា�	គបឹកសោ	�បស់	គពះគគីស្ទ	

ថា	៖	«	ផដល	អនែករាល់រានា	បាន	យធវែើ	កា�	ទាំងយនះ	ដល់	

អនែក	តូចបំផុត	កនែញង	ពួក	បងប្អនូន	យ�ើង	យនះ	យនាះ	យឈាមាះ	

ថាបាន	យធវែើ	ដល់	យ�ើងផដ�	»	(ម៉ាថា�	25:40)	។

ដូយចនែះ	ខ្ញំ	បានបនតែ	យដ�្ួ�ទាំងយនាះ	យដ្�	ខំយធវែើឲ្យ	

វា	មន	ភាពសាអាតល្អតាមផដលខ្ញំអាចយធវែើ	បាន	។	ខ្ញំ	

ដឹង	ថា	មន	នូវ	យសចក្ដីគតូវកា�	មួ�យៅ	យពល	ឥ�នូវយនះ	

មិនផមន		យពល	ណា	មួ�	នា	អនាគត	កាល	ខ្ញំ	អាច	យដ�	វា	

ឲ្យ	យា៉ាងល្អ	យនាះយ�ើ�	។	◼

ជីន យហយ�នយ្ហ្គន ម៉ូ�បទី រដ្ឋ វ៉ស៊ីងយតាន ស.រ.អា.

បទង់ប�ូវការ ការ ្រយបមើ រ្រស់ ខ្នុំ យៅយព�យនេះ



វ	ជា	ោងាច	មុន	បុណ្យគគីស្ទម៉ាស់	យ�ើ�	គគួសា�	

យ�ើង	បាន	�ួប�ុំ	រានាយដើម្បីអបអ�សា�ទ�		

ដូច	យ�ៀងរាល់	ឆ្នាំ	។	គទនិចនា�ិកាយ�ៀបនឹង		

ចង្អញលដល់យម៉ាងដប់ពី�ពាក់កណាតាល�ប់	យៅ		

យ�ើ�	កាល	យោកបា៉ាផគសក	យៅយ�ើង	មក	�ួប�ុំរានា	

យដ្�	យពាលថា	រាត់មន	អវែីមួ�ចង់បគ្ហាញដល់	

យ�ើង	។

យដ្�	មនកា�	យ�ៀបចំ	និង	ភាព�ីករា�ផដល	

មន	មក	ជាមួ�	នឹង	ោងាចន្ងៃ	បុណ្យគគីស្ទម៉ាស់	ពួក	

បងប្អនូន	គសីខ្ញំ	មដា�ខ្ញំ	និង	ខ្ញំ	មិន	បាន	សយង្កតយមើល	

នូវអវែីផដល	យោកបា៉ាបាន	យ�ៀបចំសគមប់ឱកាស	យនះ	

យនាះយ�ើ�	។	កាល	យ�ើង	បាន	មក	�ួប�ុំរានាភាលាម	

រាត់បាន	ចាប់យផ្ដើម	បគ្ហាញពី	បទបគ្ហាញ	មួ�ចំនួន	។

យៅ	កនែញង	បទបគ្ហាញ	�បស់រាត់	ផដល	មន	�ូបភាព	

�បស់	គពះអង្គសយ្គ្រះ	ទិដ្ឋភាពបុណ្យគគីស្ទម៉ាស់	

និង	ពាក្យ	ផដល	បាន	�ចនា	យដ្�	�កចិតតែទុកដ្ក់	

យោកបា៉ាបគ្ហាញ	យសចក្ដីគសឡាញ់�បស់	រាត់ដល់	

យ�ើង	។	បទបគ្ហាញ	�បស់រាត់	ក៏�ំឭក	យ�ើង	ពី	

អំយណា�្រុ�្យបគីស្ទម៉ាស់ដ៏�្្រំផុ� 

អត្ថន័�	ដ៏ពិត	នន	បុណ្យគគីស្ទម៉ាស់	និង	សុ្មង្គល	

គពមទាំងអំណ�គុណ	ផដល	យ�ើង	គួ�	មន	ចំយពាះ	កា�	

គបសូត	�បស់	គពះអង្គសយ្គ្រះ	ផដ�	។	�ូបភាព	មួ�	

នន	បទបគ្ហាញ	គឺ	ជា	យដើមយ�ើគគីស្ទម៉ាស់	ផដល	មន	

ចគមុះពណ៌	ក៏	មន	នូវ	ពាក្យ	ថា	«	បុណ្យគគីស្ទម៉ាស់	

យនះជា	យសចក្ដីគសឡាញ់	�បស់	គពះ	យ�ស៊ូវគគីស្ទ	នឹង	

នាំ	�ីវិត	្ មេី	មក	ឲ្យ	ខ្ញំ	»	ផដ�	។

បនាទាប់មក	យទៀត		ផផនែកដ៏សំខាន់	បំផុត	នន	

បទបគ្ហាញ�បស់	យោក	បា៉ា	គឺ		រាត់	បាន	យគបើ	បទបគ្ហាញ	

ស្ដីពី	�ូបគំនូ�	នន	គពះអង្គសយ្គ្រះ	យដើម្បី	គបាប់	ដំណឹង	

មួ�	ចំនួន	ដល់	យ�ើង	។	វា	មិន	ដូច	ជាដំណឹងនានា	

យនាះយទ	ប៉ុផនតែ	វា	ជាដំណឹងដ៏អសាចា�្យ	បំផុត	ផដល	មិន	

ធាលាប់ឮ	។	យៅខាង	យលើ	�ូបគពះអង្គសយ្គ្រះ	មន	

ដ្ក់ពាក្យ	ថា	«	ខ្ញំ	បាន	សយគមចចិតតែយដើម្បីគ�មុ�ទឹក	

យៅ	កនែញង	សាសនាចគក	នន	គពះយ�ស៊ូវគគីស្ទ	នន	

ពួកប�ិសុទ្ធន្ងៃចុង	យគកា�	»	។		

យៅទីបំផុត	យោក	បា៉ាយ�ើងបាន	សយគមចចិតតែ	

ចូល	កនែញង	សាសនាចគក	!	កា�	សយគមច	ចិតតែ	

មួ�ផបបយនះអាចជាយ�ឿងមួ�គ្�គសួល	

សគមប់មនុស្ស	មួ�ចំនួន	ប៉ុផនតែ	វា	ជាយ�ឿង	

ដ៏ពិបាកសគមប់	យោកបា៉ាយ�ើង	។	រាត់បាន	សិកសោ	

ដំណឹងល្អ	យ�ើ�	យ�ៀន	ពី	សាសនាចគក	អស់��ៈយពល	

25	ឆ្នាំ	។	្វែីយបើ	យ�ើងខិតខំយធវែើអស់ពីលទ្ធភាព		

និងមនកា�	ពិភាកសោ	�បស់	អនែកផ្សពវែផសោ�សាសនា	

ជាយគចើន	ក្ដី	ក៏	រាត់យៅផត	មិន	គពមទទួលពិធីបុណ្យ	

គ�មុ�ទឹកផដ�	។	យ�ើង	មិន	បាន	ដឹង	ពី	យ�តុផល	

យទ	ប៉ុផនតែយ�ើង	បាន	ដឹង	ថា	រាត់	មិន	ទាន់យ�ៀបចំខលៃលួន	

យៅយ�ើ�	។

ខ្ញំ	សា�ភាពថា	មនយពលខលៃះ	ខ្ញំ	មនអា�មមេណ	៍

ថា	ឪពុកខ្ញំ	នឹង	មិន	ទទួល	�ក	ពិធីបុណ្យគ�មុ�ទឹក	

យ�ើ�	។		បុ៉ផនតែយៅ	កនែញងចិតតែ	ខ្ញំ	មិន	ផដល	

អស់សង្ឹមយ�ើ�	យ�ើ�យ�ើងទាំងអស់រានាបាន	

បនតែ	អធិសាឋាន	សគមប់រាត់	។	យៅ	ោងាចមុន	ន្ងៃ	

បុណ្យគគីស្ទម៉ាស់	គពះអមចាស់	បា	នយេលៃើ�	តប	នឹង	

កា�អធិសាឋាន	�បស់	យ�ើង	។

កាល	យោក	បា៉ាបានយធវែើ	យសចក្ដីគបកាស	�បស់រាត់	

ដំបូងយ�ើ�	យ�ើងបាន	គសក់ទឹកផ្នែកយដ្�	

យសចក្ដីអំណ�	។	យ�ើង	មន	អា�មមេណ៍យគចើន	

ោ�លំរានា—	�ំយ្ើបភាញាក់	យផ្អើល	យ�ើ�	យលើស	ពី	យនាះ	

យៅយទៀត	គឺជា	អា�មមេណ៍	ដ៏មន	សុ្មង្គល	បំផុត	ផដល	

មិន	អាច	យ�ៀបរាប់	បាន	។

កា�	គបកាស	�បស់	យោកបា៉ាមិន	គរាន់ផត	បាន	

ផ្លាស់ប្ដនូ�	ោងាច	មុនន្ងៃ	បុណ្យគគីស្ទម៉ាស់ប៉ុយណាណាះ	យទ—

វា	ក៏បាន	ផ្លាស់ប្ដនូ�	ដល់�ីវិតគគួសា�	យ�ើងទាំងមូល	

ផងផដ�	។	កនែញងនាមជាបុគ្គលមនាក់ៗ	និង	ជាគគួសា�		

យ�ើង	យៅផតអាច	មន	កា�	�ីកចយគមើន	បាន	ប៉ុផនតែខ្ញំដឹង	

ថាអនាគតមន	ភាពល្អគបយសើ�	យៅយពលយនះ	

យដ្�	សា�	យ�ើង	បាន�ួម�ស់ជាមួ�នឹងរានា	កនែញង	

សាសនាចគក	។

ខ្ញំមនអំណ�គុណជាខាលាំង	ចំយពាះគពះអមចាស់	

សគមប់ព��័�យនះ	។	យៅប៉ុនាមានផខយទៀតយនះ	

យ�ើងនឹង		គតូវបានផសោ�ភាជាប់ជាគគួសា�	យៅ	កនែញងគពះវិហា�	

ប�ិសុទ្ធ	។	កា�	គបកាស	�បស់	យោក	បា៉ាគឺពិត	ជា	

អំយណា�	ន្ងៃបុណ្យគគីស្ទម៉ាស់	ដ៏ល្អបំផុត	ផដល	

ពុំធាលាប់មន	។	◼

អាន់ប�ីយ៉ាណា ណាវ៉ ណាវ៉រ៉ូ ប្រយទស ្រូ�ីវី

បនាទាប់្កនៃៀតដផ្កែ៏សំខាន់បំផុតទនបៃបគ្ហាញ

របស់នោកបា៉ាគឺរាលដែលគាត់បាន

នពបើបៃបគ្ហាញ្ួយស្ី្ីរូបគំនូររបស់ព្ះអង្គសន្គ្រះ

នែើ្្ីពបាប់ែំណឹង្ួយច្ំនួនែល់នយើង។



្រុ�្យបគីស្ទម៉ាស់យៅយបកាមដំ្រូ�សស័ង្កសី

�កកូនយ�ើបនតែិចបនតែលួចយដើម្បី	�ក	មកតុបផត	

ផមកយ�ើយនាះ	។

អានីយសតា	និង	គគួសា�	រាត់	បាន	យមើល	

យដ្�	ក្ដីអំណ�	យ�ើ�	យសងៃើចស�យសើ�អសាចា�្យ	។	

យៅយពល	ពួកយគបាន	យ�ើញ	អំយណា�	ផដល	

យ�ើងបាន�ក	យៅ	ក្ដីអំណ��បស់ពួកយគ	

បាន	កាលា�យៅជាទឹកផ្នែកនន	សុ្មង្គល	និង	

កា�ដឹងគុណ	។	ពួកយគហាក់ដូចជារាមានអាហា�	

�ូបគគប់គរាន់ជា�ូ�មកយ�ើ�	យ�ើ�	ពួកយគបាន	

�ំយា៉ាងខាលាំង��ូត	ដល់	ពួកយគមិនអាច	និយា�	យចញ	

មួ�សន្ទញះ	។

យដ្�	សា�	វា	ជាោងាច	មុន	ន្ងៃបុណ្យគគីស្ទម៉ាស់	

គំនិត	�បស់	យ�ើងបាន	នឹកដល់	គគួសា�	និង	

ញាតិមិតតែជាទី	គសឡាញ់	។	ខ្ញំបានគិត	ពី	ទូ�យលខ	

ផដល	ខ្ញំបានទទួលកាលពីពី�ន្ងៃមុន	យដ្�	

គបាប់ខ្ញំថា	ខ្ញំ	បាន	កាលា�ជាឪពុកយគយ�ើ�	។	

យ�ើង	បាន	ផចកចា�	អា�មមេណ៍	�បស់យ�ើង	យ�ើ�	

បានបញ្ប់យដ្�	ទីបនាទាល់�បស់យ�ើងអំពីគពះអង្គ	

សយ្គ្រះ	និង	ដំណឹងល្អផដលបានសាដា�យ�ើងវិញ	។

យ�ើងបានគបាប់ដល់	គគួសា�	ដ៏ល្អយនះ	

ពីយសចក្ដីគសឡាញ់	�បស់	គពះអង្គសយ្គ្រះ	

កាលខ្ញំ	�ស់យៅ	កនែញង	ទីគកុង	ម៉ានីល	គបយទស	

�វែីលីពីន	កាល	ស្គ្រមយោកយលើក	ទី	2	

ជាយ�ឿ�ៗខ្ញំផតង�ួបនឹង	គកុមតូចមួ�នន	ពួ	ក	អិ	ល.�ី.	

ផអស.	យផ្សងយទៀត	យដើម្បីយធវែើ	កា�គប�ុំសាគកាម៉ង់	។	

យៅ	កនែញងកា�	គប�ុំ	មួ�	ខ្ញំ	បាន	សយង្កត	យ�ើញ	គសតែី	

�វែីលីពីនមនាក់	យៅខាងយគកា�		អរា�	ផដល	គតូវ	បាន	

បំផ្លាញ	យដ្�គរាប់យផ្លាង	កំពុង	យមើល	មក	យ�ើង	តាម	

គចកទាវា�	ផដល	ធាលាប់	មន	ទាវា�	កាល	ពី	មុន	យនាះ	។	ខ្ញំ	

បាន	គិត	ថា	គបផ�ល	ជា	កា�យគចៀង	�បស់	យ�ើង	បាន	

ទាក់ទាញ	ដល់	ចិតតែ	រាត់	។	កាល	យ�ើង	បិទ	ផ្នែក	

សគមប់	កា�អធិសាឋាន	បិទ	រាត់	បាន	យដើ�	យចញ	យៅ	

យដ្�	យសងៃៀមសាងាត់	។

កាល	រាត់	បាន	មក	យលើក	យគកា�	យ�ើងបាន		

អយញ្ើញ	រាត់	ឲ្យ	ចូល�ួម	នឹង	យ�ើង	។	រាត់		

មនយឈាមាះ	ថា	អានីយសតា	ហាវាចា��ូ	យ�ើ�		

រាត់	បាន	គពម	ទទួល	យ�ើង	យធវែើ	ជាមិតតែ	។	កាល	

រាត់បនតែចូល�ួ	ម	កនែញងកា�	គប�ុំ	�បស់យ�ើង	

រាត់បានយ�ៀនអំពី	ដំណឹងល្អននគពះយ�ស៊ូវ	

គគីស្ទផដលបាន	សាដា�យ�ើងវិញ	។

លុះ	បុណ្យគគីស្ទម៉ាស់	ខិត�ិត	ចូល	មក		

ដល់	យ�ើងបាន	សយគមចចិតតែយ�ៀបចំ	អំយណា�		

មួ�ចំនួន	ឲ្យ	អានីយសតា	និង	គគួសា�	រាត់សគមប់	

បុណ្យគគីស្ទម៉ាស់	។	យ�ើង	គបមូល	ទឹកយដ្ះយរា	

កំប៉ុង	សាច់	និង	បផនលៃ	្ួ�ពី�បី	និង	ថានាំយពទ្យមួ�	

កញ្ប់	�ួមមន		យប៉នីយសលីន	ផងផដ�	យដើម្បី	

�ួ�ដល់យៅគបុស	�បស់		អានីយសតា	ផដលមន	

�ំងឺ	។

យៅ	ោងាច	មុន	ន្ងៃ	បុណ្យគគីស្ទម៉ាស់	យ�ើង	

បានយ�ៀបចំអំយណា�ទាំងយនាះ	យ�ើ�យចញយៅផ្ទះ	

�បស់អានីយសតា	។	រាត់�ស់យៅ	ជាមួ�		នឹង	

កូនគសីរាត់	និង	យៅគបុស	រាត់	យៅ	យគកាម	

ដំបូលផដល	យគបើ	បន្ទះ	ស័ង្កសី	ដ្ក់ផផ្អ	ក	នឹង	

�ញ្ជាំង្មេី—ជាសំណល់ននអរា�ផដល	បាន	

បាក់ផបក	។	យ�ើង	បាន	យងឿងេងៃល់ថាយតើ	

ពួកយគអាច�ស់យៅ	ផបបយនះយា៉ាងយម៉ចបាន	កនែញង	

�ដូវយ្លៃៀងដ៏ខាលាំងផបបយនះ	។

មនបុ�ស�បស់	យ�ើងមនាក់បាន	កាច់ផមក	

សាវា�មួ�	មក	យ�ើ�	យដ្តវាយៅនឹងដី	។	យ�ើងបាន	

ចំយពាះពួកយគ	។	ពួកយគ	ទទួលបានកា�	លួងយោម	

យដ្�	ពាក្យសម្ដី	�បស់យ�ើង	និងអា�មមេណ៍

ននក្ដីសុខសានតែដ៏កក់យ្ដានា�ប់	ដ៏គតជាក់	។	

�ួចយ�ើងបាន	ោមិតតែជាទីគសឡាញ់�បស់យ�ើង	

យ�ើ��ូនព�ដល់ពួកយគសគមប់	ន្ងៃបុណ្យគគីស្ទម៉ាស់	។

យគកា�មក	មិន	�ូ�ប៉ុនាមាន	ខ្ញំ	គតូវបាន	ផ្លាស់យៅ	

តំបន់្មេី	យ�ើ�	ខ្ញំ	មិន	�ួប	នឹង	អានីយសតា	ឬ	គគួសា�	

រាត់ម្ដងយទៀតយ�ើ�	។	ប៉ុផនតែ	យគចើនឆ្នាំយគកា�	

	មក	ខ្ញំ	បាន	យបើកយសៀវយៅកំណ្រ់យ�្រុរបស់

ស្សនាចពក	គតង់ផផនែកគបយទស	�វែីលីពីន	យ�ើ�	

បាន	ដឹង	ថា	អានីយសតា	បា៉ាប៊ី�នូណា	ហាវាចា��ូ	

គឺជា	�នជាតិ�វែីលីពីនដំបូងយគផដលបាន	

ចូល�ួម	កនែញង	សាសនាចគក	យៅ	យលើ	យកាះយនាះ	។ 1	

វាជាព��័�មួ�ដ៏អសាចា�្យណាស់	យដ្�	គិត	ពី	

គរាប់ពូ�ផដល	បាន	ដ្ំយៅ	កនែញង	គរាន្ងៃបុណ្យគគីស្ទម៉ាស់	

កនែញង	1945	យនាះ	។	◼

យអើរវីន អ៊ី យវើរខាស់ រដ្ឋនអោហូ ស.រ.អា.

្ំណ្រ់ចំណាំ

	 1.	សូមយមើល	«	Philippines	»	Deseret News 1991–
1992 Church Almanac,	ទំព័�	157,	recent issues 
of the Church Almanac, spell Sister Fajardo’s 
first name Aneleta	។

មាន្ួកនយើងមានាក់បានរាច្់ដ្ក

សាវាយ្ួយ្ កនហើយ

នោតវានៅនឹងែី។អានីនសតានិង

ពគួសារគាត់បានន្ើលនោយក្ីអំណរ

នហើយនសងើច្សរនសើរ។



ច្ន្លើយ
ចំពោះ
សំណួរ្ ិបាកៗ
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មជ្ឈិមវ័យ
វ័យ

ក្មេង

កោយអ័រវា៉�ច�សុ�

ទស្ោវដ្ី សាសោចបក្

សំ
ណួ�		ផដលយ�ើង	�ួប	កនែញង�ីវិត	វាពំុផមន			

ជា	សំណួ�ផដលគ្�	នឹង	យេលៃើ�	

ជានិច្	យនាះយទ	។		ឧបសគ្គផ្ទាល់ខលៃលួន	

មួ�ចំនួ	នផដល	យ�ើង	មន—	ឧទា��ណ៍ដូចជា	

កា�	សាលាប់កូនមនាក់	កា�	ក្បត់ចិតតែ�បស់មិតតែ	ឬ	

បញ្ហាអកុសល	ផផនែក	�ិ�ញ្ញវត្ថញ—ជា	យ�ឿ�		ៗ 	វា	

មិន	គ្�	យដើម្បី	យដ្ះគសា�យនាះយទ	យ�ើ�	

យ�ើង	គតូវ	កា�	កា�រាំគទ	យដ្�	យសចក្ដីយមតាតា	

ក�ុណា	ពី	មនុស្សផដលយៅ�ុំវិញ	យ�ើង	។	

យពលខលៃះ	អវែី	ផដល	ជា	ឧបសគ្គ	ដ៏	លំបាកបំផុត	

យៅ	កនែញង	សាថានភាពទាំងយនះគឺយដើម្បីដឹង	ថា	

គពះវ�បិតាសួគ៌	គសឡាញ់	យ�ើង	យ�ើ�	ថា	

គទង់	មិនផមន	កំពុងផត	ដ្ក់ទណ្ឌកមមេដល់	

យ�ើង	យនាះយទ	្វែីយបើ	វា	ជាមូល	យ�តុសគមប់	

កា�សាកល្បងក្ដី	យបើ	យទាះបី	វា	មន	មូលយ�តុ	

ណា	មួ�		ក៏	យ�ើង	មិន	អាច	�ល់	បាន	យ�ើ�	យៅ	

យពល	យនះ	។

សំណួ�ដ៏ពិបាកបំផុត	មួ�ចំនួន	យកើត	

យ�ើងយៅយពលអវែីផដល	យ�ើង	យ�ឿ	គតូវបាន	

សាកល្បង	យដ្�	កា�	ផ្លាស់ប្ដនូ�	ទំយនា�	ខាង	វប្បធម៌	

ឬ	យដ្�	ព័ត៌មន	្ មេី	យពលខលៃះ		ជា	ព័ត៌មន	ខុស	

ផដលអនែក�ិះគន់ននសាសនាចគក�កមកតទល់

នឹងយ�ើង	។	កនែញងយពល	ផបបយនាះ	វា	ហាក់ដូចជា	

គគឹះខាង	យរាលលទ្ធិ	ឬ	ខាង	គបវតតែិសាគសតែ	

�បស់យ�ើង	រាមានភាព�ឹងមំដូចផដល	យ�ើងបាន	

គិត	។	យ�ើង	គបផ�លជាគតូវបាន	ល្បលួង	ឲ្យ	

សង្ស័�ពី	យសចក្ដីពិត	ផដល	យ�ើង	មិនសូវបាន	ឲ្យតនមលៃ	

និង	បទពិយសាធន៍ខាងវិញ្ញាណ	ផដល	បានបយង្កើត	

យសចក្ដី�ំយនឿ�បស់យ�ើង	។

យតើ	យ�ើង	គួ�យធវែើអវែីខលៃះយៅយពល	ផដល	ភាពសង្ស័�	

គជាតផគ�កចូលយៅកនែញង	ដួងចិតតែ	�បស់យ�ើង	?	យតើ	

ពិតជា	មន	ចយមលៃើ�ចំយពាះសំណួ�	ដ៏ពិបាកៗទាំងយនាះ	

ផមនឬ	?

ផមនយ�ើ�	វាពិតជាមន	។	ពិតណាស់	

ចយមលៃើ�ទាំងអស់—ចយមលៃើ�	ដ៏គតឹមគតូវ	ទាំងអស់—

ផផ្អកយៅយលើ	ចយមលៃើ�	សគមប់សំណួ�	ផតមួ�គត់	៖	យតើ	

ខ្ញំ	ទុកចិតតែគពះយលើសពី	មនុស្សដនទយទៀតផដ�ឬយទ	?

ស្មញ្ញប៉ុដ�្តមឈិ�ង្យម្សួ�

យតើ	�យបៀប	យដ្ះគសា�យនាះវា	សាមញ្ញយពកឬ?	

យ�ើ�	គ្�ផបប�នែឹងផមនឬ	?

គបផ�លជាអញ្ឹង	។	តាម	ពិតយៅវា	ពុំផមន	

ជានិច្យនាះយទ	ជា	ពិយសស	យពល	ផដលវា	គតូវ		

គបកួតគបផ�ង	នឹង	កា�	ផ្លាស់ប្ដនូ�ផដលបានបគ្ហាញ	

តាម�យបៀបផដល	ទាក់ទាញយនាះ	។	ជាយ�ឿ�ៗ	

យ�ើង	�ល់ពីយសចក្ដីពិត	យនាះផតមួ�ផផនែកប៉ុយណាណាះ	

កាល	ផដល	ទិដ្ឋភាពទាំងមូល	មិនទាន់	

បានផសវែង�ល់យៅយ�ើ�	។	យ�ើ�	យៅ	

កនែញងកា�	ផសវែង�ល់យនាះ	យ�ើង	គប�មមុខ	នឹង	

ទិដ្ឋភាពយា៉ាង�សាប់�សល់នន	កា�	ចាកយចញពី	

ភាពមិន	ល្អ	ឥតយខាចាះ	យ�ើ�យៅ�កកា�	

�ល់	ដឹង	ផដលបានផ្ដល់នូវកា�	លួងយោម	

��ូតមកដល់	យពលយនះ	។	ប៉ុផនតែ	កា�	ទុកចិតតែ	ថា	

គពះមននូវរាល់ចយមលៃើ�	ថាគទង់គសឡាញ់យ�ើង	

យ�ើ�	ថាគទង់	នឹងយេលៃើ�នូវរាល់សំណួ�	�បស់	យ�ើង—	

តាម�យបៀប�បស់គទង់	តាម	កាលយវោ�បស់គទង់—

អាច	យធវែើ	ឲ្យកា�	ផសវែង�ក�បស់	យ�ើងមន	ភាព	គ្�	

គសួល	។	វា	មិន	ផមនគ្�គសួល	ជានិច្យនាះយទ	

ប៉ុផនតែកា�	ទុកចិតតែ	យលើ	ដំបូនាមាន	�បស់	គពះ	អាច		�ួ�	យ�ើង	

ឲ្យ	�ក	�នែះ	អា�មមេណ៍ននកា�	គចបូកគចបល់យដ្�	

សុវត្ថិភាព	។

កនែញង	សននែិសីទទូយៅ	�បស់	សាសនាចគក	ផខ	តុោ	

ឆ្នាំ	2013	គបធាន	យ�ៀយ្ើ�	យអសវែ	អុ�ដូ�វែ	ជាទីគបឹកសោ	

ទី	ពី�		កនែញង	គណៈគបធានទីមួ�	បានផ្ដល់នូវគំនិត	

ដ៏មនខលៃឹមសា�យនះថា	៖

«	កា�	មន	សំណួ�ទាំងយនះ	គឺជាយ�ឿងធមមេតាយទ—

គរាប់	ពូ�	នន	សំណួ�	យសាមាះគតង់	ផតង	យលចយចញជា	

ពនលៃក	យ�ើង	និង	លូតោស់	ជា	យដើម	យ�ើ	

ននកា��ល់ដឹង	មួ�	ដ៏	ធំ	។	មន	សម�ិក	

	តិចណាស់	ផដលពុំធាលាប់គប�មមុខនឹងសំណួ�	

ដ៏លំបាក	យ�ើ�	ពិបាក	យដ្ះគសា�ទាំងយនះ	

យៅកនែញង�ីវិត�បស់ខលៃលួនយៅយ�ើ�។	យរាល	បំណង	នន	

សាសនាចគក	គឺ	បីបាច់	និង	បណដាដះ	គរាប់	ពូ�	នន	យសចក្ដី	

�ំយនឿ—សូម្បី	យពល	ខលៃះ	ជា	ដី	ខសោច់	នន	មន្ទិល	និង	ភាព	

មិន	គបាកដ	ក្ដី	។	យសចក្ដី	�ំយនឿ	គឺ	គតូវ	សង្ឹម	យលើ	កា�ណ៍	

ផដល	យមើល	ពុំ	យ�ើញផត	ពិត	។

«	ដូយចនែះ	បងប្អនូន	គបុស	គសី	ជា	ទីគសឡាញ់	�បស់	

ខ្ញំ—ជា	មិតតែ	ជា	ទីគសឡាញ់	ខ្ញំ	យអើ�—សូម	សង្ស័�	

មន្ទិលពីខលៃលួន	អនែក	ពី	មុន	សង្ស័�	យសចក្ដី	�ំយនឿ	អនែក	។	

យ�ើង	ពុំ	គតូវ	អនុញ្ញាត	ឲ្យ	មន្ទិល	ចាប់	យ�ើង	ជា	អនែក	យទាស	

យ�ើ�	បយញ្ៀស	យ�ើង	ពីយសច	ក្ដី	គសឡាញ់	គពះ	ភាព	

សុខសានតែ	និង	អំយណា�	ទាន	ផដល	បាន	មក	ពីយសច	

ក្ដី	�ំយនឿ	យលើ	គពះ	យ�ស៊ូវគគីស្ទ	ជា	ដ្ច់	ខាត	»	។ 1

កគា�ការណ៍ដ៏រា�អ្រ្ថម្បកយាជ�៍មួយចំ�ួ�

ដូយចនែះយតើ	យ�ើងអាច	លុបបំបាត់	ភាពសង្ស័�	

�បស់	យ�ើងតាម�យបៀបណាបាន	?	យតើ	

យ�ើងអាចពគងឹងយសចក្ដី�ំយនឿ	�បស់យ�ើង	យៅ	

យលើសិោដ៏�ឹងមំ	នន	វិវ�ណៈ	យ�ើ�	មិន	ផមនយៅយលើ	

ដីខសោច់នន	កា�	�ល់ដឹង	�បស់មនុស្ស	បាន	យដ្�	

�យបៀបណា	?	សូមចងចាំ	ថា	យរាលកា�ណ៍ខាង	

យគកាម	យនះ	អាច�ួ�	យ�ើងបាន	។

កគា�ការណ៍ៃដី1៖ ព្រះពរាបបាន 

វែងឆ្ងាយរាងយយើង ។	កាល	យ�ើង	គប�មមុខនឹង	

សំណួ�នានា—មិនថាជាសំណួ�ផ្ទាល់ខលៃលួន	

ទាក់ទងនឹង	សង្គម	ឬ	យរាលលទ្ធិយនាះយទ—យ�ើង		

អាច	ពឹងផផ្អកយៅយលើ	កា�ពិតផដល	ថា	គពះដ៏បង្កបយង្កើត	

នន	សកលយោកគជាប�ល់អវែីៗផវង	ឆ្ងា�		ជាង	

យ�ើង	។	គបសិនយបើ	គទង់	បាន	យលើ	កគបធានបទ	

មួ�មកគបឹកសោ	(យ�ើ�	យពលខលៃះ	គទង់មិន	បានយធវែើ	

កា�ជួប�ឹងសំណួរ្ឈិបា្ៗ 
រា�ដ្រករឿងមួយប៉ុកណាណរះដដ�

សំខា�់បំផុ្រ។
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ភា្កាលាហា�កដើម្ដីឈរការោរកគា�ការណ៍

« វ មន ការ ពិបាក្ខាលាំងណាស់យដើម្ី �រ ឲ្យ 
រឹងមំ  កា� ្រុគ្គ�មនាក្់ចាក្់ ឫស រ្រស់ខ្លួនយៅ 
ក្ននុង ទីចដ� គាមនយស្ថរភាពនន ទស្នៈ និង 
ការអនុម�ិដ៏យពញនិ�ម ។ . . . យ�ើង នរឹង ជួ្រ 
ការភស័�ខាលាច ការ ចំអក្ និង ឧ្រសគ្គ ។ ចូរ យ�ើង 
—យ�ើងទាំងអស់គានា—មន ចិ�តែ កាលាហាន �តាំង នរឹង 
ម�ិនិ�មទូយៅ យហើ� ការោរ យគា�ការ�៍ រ្រស់ 
យ�ើង » ។

ម្បធា�ថូរា៉ាសកអសម៉�សុ�«Be Strong and of a 
Good Courage,»Liahona,ដខឧសភាឆ្នាំ2014ៃំ្័រ
66–69។

ដស្ងរ្ចកម្ើយនានា
យដើម្ីពបងីក្ការ សិក្សា រ្រស់អនក្ស្ីពី សំ�ួរពិបាក្ៗ សូម ចូ� យៅ 
lds. org/ topics និង history. lds. org ក្ននុងចំយណាម ្ នធាន 
ជំនួ�តាមអ៊ិនយ្ើរច��យផ្ងយទៀ� ។

ដូយចនែះយទ)	យ�ើងអាចទុកចិតតែ	ថា	គពះតំ�ិះ�បស់គទង់គឺ

មនភាពចបាស់ោស់ជាង	យ�ើង	។

«	ពី	យគពាះ	គពះ	យ��ូវា៉	គទង់	មន	បន្ទនូល	ថា	

គំនិតយ�ើងមិន	ផមន	ដូច	ជា	គំនិត	�បស់អនែក		រាល់	រានា	

យទ	ឯ	ផលៃនូវ	�បស់	អនែក		រាល់	រានា	ក៏	មិន	ផមន	ជា	ផលៃនូវ	�បស់យ�ើង	

ផដ�	។

«	ត្បិត	ផដល	នផ្ទ	យម�	ខ្ពស់	ជាង	ផផន	ដី	យា៉ាង		

ណា		យនាះអស់	ទាំង	ផលៃនូវ	�បស់	អញ	ខ្ពស់	ជាង		

ផលៃនូវ	�បស់	ឯង	យ�ើ�	គំនិត	�បស់	អញ	ក៏	ខ្ពស់	ជាង	

គំនិត	�បស់	ឯង	រាល់	រានា	យា៉ាង	យនាះ	ផដ�	»	(យអសា�	

55:8–9)	។

កគា�ការណ៍ៃដី2៖ ព្រះវែករំវែកែំយេរះដឹង 

មួយែំនួន របស់ព្រង់ ។	លទ្ធផលននយរាល	

កា�ណ៍ទី	1	គឺថា	គពះផចក�ំផលកជាមួ�	នឹង	

យ�ើងនូវអវែីផដល	គទង់គជាប�ល់	កាលណា	

យ�ើងបានយ�ៀចំខលៃលួន	យដើម្បីទទួល	យ�ើ�	

គទង់បានយគតៀមយដើម្បីគបទានមក	ដល់	យ�ើង	។	

អវែីផដលយ�ើងគតូវយធវែើ		គរាន់	ផត	គតូវយ�ៀបខលៃលួនទទួល	

�ួច	ផសវែង�កវា	ប៉ុយណាណាះ	។	គពះគម្ពី�	យេលៃើ�តប	

នឹង	សំណួ�	ជាយគចើន	។	ក្ដី�ីករា�ដ៏អសាចា�្យ	មួ�	

យៅ	កនែញង	�ីវិត	យនះ	គឺកា�	គតូវបានបយគងៀន	យដ្�	

គពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធ	យៅយពលគទង់បានយគបើ	

បទគម្ពី�យដើម្បីយបើក	សផម្ដង	«	មួ�បនាទាត់ម្ដងៗ	

មួ�សិកាខាបទម្ដងៗ	ឯយណះបនតែិច	ឯយណាះបនតែិច	»	

(នីន�វែទី	2	28:30)	យដើម្បីយេលៃើ�	តបចំយពាះ	កា�សិកសោ	

ដ៏ឧសសោ�៍ពយាយាម	�បស់យ�ើង	។

សំណួ�	មួ�	ចំនួន	ជាពិយសសស្ដីពី	

គបវតតែិសាគសតែ	មននូវកា�ពន្យល់ដ៏សមយ�តុផល	

យ�ើ�កាលណាព័ត៌មនផដល	បណ្ឌិតដ៏យសាមាះគតង់

បានយបើកសផម្ដងកាន់ផតយគចើន	យនាះទស្សនៈ�បស់	

យ�ើង	ក៏បានយ�ើញ	កាន់ផតចបាស់	ផដ�	។

យ�ើង	ក៏បានព�ផងផដ�	យដ្�មន	ពួកពយាកា�ី	

និង	ពួកសាវកផដលយៅ�ស់យដើម្បី	បយគងៀន		យ�ើង	

យគកាមកា�	បំផុសគំនិតពីសាថានសួគ៌	។		យ�ើង	មិន	

គតូវយធវែើជា	«	កូនតូច	យទៀត	ទាំង	គតូវ	គគប់	អស់	ទាំង	ខ្យល់	

នន	យសចក្ដីបយគងៀន	យបាក	យ�ើ�	ផ្ត់	យ�ើង	ចុះ	យ�ើង	»	

យនាះយទ	។	យ�ើង	អាច	ទុកចិតតែ	ថា	កា�ដឹកនាំ�ួម	

�បស់	ពួកយោក	នឹង	�ួ�	យ�ើង	«	រាល់រានាបាន	

�ួប�ួមខាង	ឯ	យសចក្ដី�ំយនឿ�ួចជាយគសច	យ�ើ�	បាន	

សារល់គពះរា�បុគតានន	គពះ	»	។	(សូមយមើល	យអយ្សូ�	

4:11–15)	។

កគា�ការណ៍ៃដី3៖ យយើង អាែ្រុកែិត្ត យែើ 

យសែក្ដីពសឡាញ់ របស់ព្រះ ។ គពះគសឡាញ់យ�ើង	

យគចើនជាង	យ�ើងអាច		នឹកគិតដល់យៅយទៀត	។	យ�ើង	

គឺជា	កូនយៅ�បស់គទង់	យ�ើ�	សពវែគពះទ័�	ឲ្យ	យ�ើង	

គត�ប់យៅវតតែមនគទង់វិញជាមនុស្ស�ុងយ�ឿង	យ�ើ�	

ចាស់ទុំ	ជាបុគ្គលដ៏	�ុង	យ�ឿងផដលមនលទ្ធភាព	

ផគប	កាលា�	ដូចជាគទង់	(សូមយមើល	ម៉ូយស	1:39)	។	

រាល់	កា�	ទូនាមានផដល	គទង់គបទាន	ដល់យ�ើង		គឺយធវែើ	

យ�ើង	យដ្�	យសចក្ដីគសឡាញ់យា៉ាងគជាលយគរៅបំ

ផុត	យដើម្បី	គបទានព�មក		យ�ើង	អស់កល្បជានិច្	។	

យ�ើងអាចទុកចិតតែ	យលើ	យសចក្ដីគសឡាញ់យនាះទាំង	

គសុង	។

«	ឱគពះអង្គយអើ�	យសចក្ដីសប្បញ�ស	ននគទង់ន្លៃ	

វិយសសយា៉ាណា�នែន៎	!	ពួក	មនុស្ស	យោក	ក៏គ�ក	យៅមលៃប់	

ននសាលាបគទង់	»	(ទំនុកដំយកើង	36:7)។

កគា�ការណ៍ៃដី4៖ យយើង ពតរូែវសវែងរក ការ បញ្ជាក ់

ខាង ែិញ្ញាេ ។ គបសិនយបើ	គបាជាញា�បស់	យោកិ�	

យា៉ាងយគចើន		ហាក់ដូចជា	ផ្ទញ�ពីគបាជាញា�បស់គពះ	យ�ើង	

មិន	គួ�	ភាញាក់យផ្អើលយ�ើ�	។	យៅទីបំផុតគសបតាម	



មជ្ឈិមវ័យ
វ័យ

ក្មេង

កា�យ�ៀបចំ�បស់គពះ	យ�ើង�ស់យៅ	កនែញង		

ពិ្ពយោក	មួ�	ផដល	ធាលាក់	ជាកផនលៃង	ផដល	យ�ើង	

គតូវកាត់យចញពី	វតតែមន		និង	គពះទ័��បស់គទង់	។	

សាថានភាពមួ�ផបបយនះអាច	យធវែើ	ឲ្យ	កា�	�ល់ដឹងព	ី

យ�ឿងននគពះមនកា�	លំបាក	«	ត្បិត	យបើ	មិន	ផមន	

ជាវិញ្ញាណ	ផដល	យៅ	កនែញង	ខលៃលួន	មនុស្ស	យទ	យនាះ	យតើ	មនអវែី

នឹងសារល់សណាឋានមនុស្សយនាះបាន	?	យ�ើ�	យបើ	មិន	

ផមន	ជា	គពះវិញ្ញាណ	នន	គពះ	យនាះ	ក៏	រាមាន	អនែក	ណា	សារល់	

សណាឋាន	គពះ	បាន	ផដ�	។

«	មនុស្សខាង	សាច់ឈាម	យគ	មិន	ទទួល	

យសចក្ដីខាង	ឯវិញ្ញាណននគពះយទ	ពីយគពាះ	ជា	

យសចក្ដីលងៃង់យលងៃើដល់	យគ	ក៏�ក	សារល់មិន	បាន	ផដ�		

ត្បិត	គតង់ឯ	យសចក្ដី	ទាំង	យនាះគតូវពិចា�ណា�ល់ខាង	

វិញ្ញាណវិញ	»	(កូ�ិន្ូសទី	1	2:11,	14)	។

គបសិនយបើ	យ�ើង	គតូវ�ល់ដឹងពីយ�ឿង�បស់គពះ		

យ�ើង	មិន	អាចពឹងផផ្អក	យលើ	គបាជាញា�បស់	មនុស្ស		

ផតមួ�គត់យដើម្បីយធវែើកិច្កា�យនះបានយ�ើ�	។		

យ�ើង	គតូវ	ផសវែង�ក	គពះវិញ្ញាណននគពះ	«	យដើម្បី	ឲ្យ		

បាន	សារល់អស់ទាំងគពះគុណផដល	គពះបានផ្ដល់		

មក	យ�ើង	។	.	.	.	ផដលគពះវិញ្ញាណវិញ	គពមទាំងផ្ទឹម	

ពន្យល់	យសចក្ដីខាងឯ	វិញ្ញាណ	យដ្�សា�	

យសចក្ដីខាង	ឯវិញ្ញាណ	ផង	»	(កូ�ិន្ូសទី	1	

2:12–13)	។

កាលយ�ើងទទួលបុណ្យគ�មុ�ទឹក	

យ�ើ�	បញ្ជាក់ជាសម�ិក	នន	សាសនាចគក	

�បស់គពះគគីស្ទ	យ�ើងគតូវបាន	គបទាន	ឲ្យ	នូវ	

អំយណា�ទានគពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធ	។	ជាមួ�	នឹង	

អំយណា�ទានយនាះ	យ�ើងអាចយ�ៀនពីគពះវិញ្ញាណ	

យ�ើ�	ទទួលកា�	បញ្ជាក់�បស់	គទង់ពីយសចក្ដីពិត	។	

កា�	ទទួលបាន	កា�បញ្ជាក់ខាងវិញ្ញាណយនះបាន		

បយណតាញនូវ	ភាពសង្ស័�យា៉ាងគបាកដ	យលើសពី	

យ�តុផលដ៏គួ�ឲ្យទុកចិតតែ	បំផុតយៅយទៀត	យ�ើ�	

វា	មន	សគមប់អស់អនែកផដល	ផសវែង�ក	យសចក្ដីពិត	

តាម��ៈកា�អធិសាឋាន	យដ្�	ចិតតែ	យសាមាះ	កា�	សិកសោ		

យដ្�	ឧសសោ�៍ពយាយាម	និងកា�យរា�ពគបតិបតតែិ		

ដល់	គពះបញ្ញតតែិ	�បស់គពះអមចាស់	។

«	ចូ�	សូម	យនាះ	ផតង	នឹងឲ្យ	មក	អនែក	ចូ�	�ក		យនាះ	

ផតង	នឹង	យ�ើញ	ចូ�	យរាះ	យនាះ	ផតង	នឹង	យបើក	ឲ្យ	អនែក	៖	

(ម៉ាថា�	7:7)	។

កគា�ការណ៍ៃដី5៖យយើង ពតរូែរង់ចាំយមើែ 

 ព្រះអម្ចាស់ ។	យពលខលៃះ	យ�ើង�យវើ�វា�កាល	

យ�ើងពិបាកនឹង�ល់ពី	កា�	សាកល្បង	

នានា	និង	សំណួ�ផដល	យ�ើងមន	។	

្វែីយបើយ�ើងខិតខំអស់ពីលទ្ធភាព	ក្ដី	ក៏យ�ើងយៅផតមិន	

អាច	�ល់បានផដ�	។	សាថានសួគ៌ហាក់ដូចជា	

បិទទាវា�	។	យនាះគឺ	ជា		យពល	ផដល	កា�ទុកចិតតែ	

�បស់	យ�ើង	យៅយលើ		គពះអាច�ួ�ឲ្យ	យ�ើងមន	

កា�អត់	ធមេត់	យដើម្បី�ង់ចាំ	យមើល	គទង់	។		មិន	ផមន	

គគប់	អស់ទាំងសំណួ�	នឹងនឹងគតូវបានចយមលៃើ�តប	

ភាលាមៗ	ឬ	សូម្បីផតយៅ	កនែញង�ីវិត	យនះ	យនាះ	យទ	។	

មិន	ផមនគគប់អស់ទាំង	ឧបសគ្គ	ទាំង	អស់នឹង	

កាលា�	មក	ជា	គ្�គសួលមុននឹង	�ូបកា�	និង	

វិញ្ញាណផបកយចញពីរានាយនាះ	យទ	។	ប៉ុផនតែគបសិនយបើ	

យ�ើង	គសឡាញ់គពះ	យលើសពីអវែីៗទាំងអស់	

គបសិនយបើ	យ�ើង	ទុកចិតតែ	យលើ	យសចក្ដីគសឡាញ់	

�បស់គទង់ចំយពាះ	យ�ើង	យ�ើង	នឹង	អាច	ស៊ូគទាំយដ្�	

យសចក្ដី�ំយនឿ��ូតដល់	ន្ងៃយនាះ	នឹងមក	ដល់	

ជាយពល	ផដល	វាំងនន	គតូវបាន	យលើកយ�ើង	យ�ើ�	

អវែីៗទាំងអស់គតូវបាន	យបើកបគ្ហាញ	។

«	ចូ�	ទុក	ដ្ក់ផលៃនូវអនែក	នឹង	គពះយ��ូវា៉ចុះ	ផ្មទាំង	

ទុកចិតតែ	ដល់គទង់ផង	។

«	គទង់នឹង	ឲ្យ	យសចក្ដីសុច�ិត	�បស់អនែកបាន	ផសោ�	

យចញ	ដូចជាពនលៃឺ	យ�ើ�	យសចក្ដី�ុតតែិធម៌	�បស់	អនែក	

ដូចជា	យវោន្ងៃ	គតង់ផង	។

«	ចូ�	យសងៃៀម	យៅចំយពាះ	គពះយ��ូវា៉	យ�ើ�	

�ង់ចាំគទង់ចុះ	»	(ទំនុកដំយកើង	37:5–7)	។	◼

្ំណ្រ់ចំណាំ

	 1.	យ�ៀយ្ើ�	យអសវែ	អុ�ដូ�វែ	«	Come, Join with Us,	»	
Liahona,	ផខ	វិច្ិកា	ឆ្នាំ	2013	ទំព័�	23	។



នៅនេលអ្នកទទួលទាន
សាក្រាម៉ង់អ្នករំឭកេី
នេចក្ីេញ្ញារបេ់
អ្នកន�ើម្ីចងចាំ�ល់
ក្េរះអង្គេន្គ្ររះជានិច្ច។

ព្ះអង្គសន្គ្រះ

បទពិពោធន៍របស់ខ្ញំក្ញង
ពិធីោក្រាម៉ង់

តា្ដែលែ្នុំអាច្ចាំបាន

គឺែ្នុំពតូវបានពបាប់ឲ្យ

គិត្ីព្ះនយស៊ូវពគីស្ទនៅក្នុង

្ិធីសាពរា្៉ង់។នៅន្លែ្នុំ

ដច្កសាពរា្៉ង់ជានលើកែំបូង

នៅដែធ្នូឆ្នាំ្ុនែ្នុំពតូវបានពគប

ែណ្ដប់នោយអារ្្មណ៍សុែសាន្ត

នហើយបរិសុៃ្ធ។ែ្នុំមានអារ្្មណ៍ថា

ព្ះវិញ្ញាណពបាប់ែ្នុំថាែ្នុំកំ្ុងជួយ

ែល់អ្កែទៃឲ្យ្ ករកព្ះពគីស្ទ។

ែ្នុំមានអំណរគុណដែលព្ះវរបិតា

សួគ៌បានៃុកព្ះៃ័យនលើែ្នុំ

រហូតែល់ពៃង់អនុញ្ញាតឲ្យែ្នុំបនព្ើ

ពៃង់នហើយជួយែល់អ្កែទៃ។

ពេកុបអ័រអាយុ12ឆ្នាំរដ្ឋអអដាហូ
ស.រ.អា.

កោយកដវី�អឈិ�កប៊្

ប្រធាន �ុវជន ទូយៅ

និង្ិធីសាពរា្៉ង់
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យ
ុវវ័យ

យ�ើង	ឮហាក់ដូចជាពាក្យ	ថាចងចាំ។.	.	.	អវែីផដល	

បានសង្កត់ធងៃន់	យៅ	កនែញង	កា�អធិសាឋានទាំងពី�	យនះ	

គឺថាកិច្កា�	យនះគតូវ	បានយធវែើ	យ�ើង	យដ្�	ចងចាំ	ដល់	

គពះគគីស្ទ	។	យៅ	កនែញង	កា�	ចូល�ួម	ផបបយនះ	យ�ើង	យធវែើ	

ជា	សាក្សីថា	យ�ើង	នឹង	ចងចាំគទង់	ជានិច្	យដើម្បី	ឲ្យ	

យ�ើងអាច	បាន	គពះវិញ្ញាណ	�បស់គទង់គង់ជាមួ�	

យ�ើង	»		។ 1

គពះអង្គ	សយ្គ្រះ	បាន	យលើកយ�ើង	ពី	

ចំណុចដផដលយនះ	កាលគទង់ចាប់យផ្ដើម	យធវែើ	

ពិធីសាគកាម៉ង់	ជាមួ�	នឹង	ពួក	សាវក	គទង់យៅ	

បុណ្យ�ំលង	កនែញង	ទីគកុងយ��ូសា�ឹមនា	

�ប់ចុងយគកា�	នន	កា�	បយគមើ	�បស់	គទង់	យៅ	យលើ	ផផនដី	

—ជា	�ប់ផដល	គទង់បាន	�ងទុក្ខ	សគមប់	យ�ើង		កនែញង	

សួនចបា�	ចបា�ផគតយសម៉ានីពីមុន	កា�	�ងទុក្ខ	ម្ដង	យទៀត		

យៅ	យលើ	យ�ើ	ឆ្កាង	។	ឧទា��ណ៍	បនាទាប់ពី	�៊ុច	

នំបុ័ង	ឲ្យ	ពួកយគ	ប�ិយភាគមក	គទង់បានមនបន្ទនូលថា	

«	យនះយ�ើ�	ជា�ូបកា�	ខ្ញំផដល	បាន	គបទាន	

សគមប់អនែករាល់រានា	ចូ�យធវែើ	បុណ្យយនះ	យដើម្បី	�ំឭកពី	ខ្ញំ	

ចុះ	»	(លូកា	22:19–20	សូមយមើល	ផងផដ�	ម៉ាថា�	

26:26–28)	។

យៅ	ន្ងៃ	ដំបូង	�បស់	គពះអង្គសយ្គ្រះ	យៅ	កនែញង	

ចំយណាម	សាសន៍	នីន�វែ	យៅទវែីបអាយម�ិក	គទង់ក៏បាន	

បយគងៀន	ពួកយគ	ពី	ពិធីប�ិសុទ្ធ	នន	ពិធីសាគកាម៉ង់	

យនះ	ផងផដ�	។	ជា្មេីម្ដងយទៀត	គទង់បាន	

ផណនាំ	ពួកយគ	ឲ្យ	ទទួលទានយដ្�	ចងចាំ	ដល់	

គពះកា�	និង	គពះយោ�ិត	�បស់គទង់	យ�ើ�	

មនបន្ទនូលគបាប់ពួកយគ	ថា	កាលពួកយគយធវែើ	

ដូយចនែះ	«	កា�	ណ៍យនះ	នឹងយៅជាទីបនាទាល់ដល់	

គពះវ�បិតា	ថា	អនែករាល់រានាចងចាំដល់	យ�ើង	ជានិច្	»	

(នីន�វែទី	3	18:7)	។	�ួចគទង់បាន	សនយានឹងពួកយគ	

ថា	«	យបើសិនជាអនែករាល់រានា	ចងចាំដល់	យ�ើង	ជានិច្	

យនាះ	អនែករាល់រានា	នឹង	មន	គពះវិញ្ញាណ	�បស់	យ�ើង	

យៅជាមួ�	នឹងអនែក	»	(នីន�វែ	ទី	3	18:7,	11)	។

ឱជា	ព��័�ដ៏ម�ិមយម៉លៃះ�នែន៎!	យៅ	កនែញង	

ពិ្ពយោក	មួ�ផដល	យពា�យពញ	យដ្�	ឧបសគ្គ	

ភាពគ�ួលគចបល់	និង	កា�	ល្បលួងផដល	ខំ	ពយាយាម	

ដឹកនាំ	យ�ើង	ឲ្យ	វយងវែង	យនាះ	យតើ	មន	អំយណា�ទាន	

ឯណា	យទៀត	យៅ	ផដលសំខាន់	ផដល	យ�ើង	អាច	មន	?	

		យដ្�	មន	គពះវិញ្ញាណគង់ជាមួ�	នឹងយ�ើង	

យ�ើងអាច	«	សារល់យសចក្ដីពិត	នន	គគប់កា�	ណ៍	

រារចងចាំដល់ក្ពះអង្គសព្គ្រះ

នែើ
្្ីជួយអ្កនិងពគួសារអ្កឲ្យច្ងចាំ

ែល់ព្ះអង្គសន្គ្រះសូ្្ ិចារណា

អំ្ីរារសិកសាក្នុងនសៀវនៅCome, Fol-
low Me(ច្ូរ្កតា្ែ្នុំ)នៅន្នរៀនដែល

មានច្ំណងនជើងថា«How can I help 
others have a meaningful experience 
with the sacrament?(នតើែ្នុំអាច្ជួយ

អ្កែទៃឲ្យមានបៃ្ិនសាធន៍ែ៏មានតទ្លនៅ

ក្នុង្ ិធីសាពរា្៉ង់បាននោយរនបៀបណា?)»

នៅlds. org/ go/ 491214។វីនែអូនៅនលើ

ៃំ្័រននាះដែលមានច្ំណងនជើងថា«Always  
Remember Him,(ច្ងចាំពៃង់ជានិច្្ច)»

អាច្នពបើជាធនធានែ៏មានតទ្ល្ ួយសពមាប់រាពតីជួប

ជុំពកុ្ពគួសារ។

និង្ិធីសាពរា្៉ង់
នតើ

	អនែកគិតពីអវែីខលៃះ	យៅយពលអនែក	ទទួលទាន	

នំបុ័ង	និងទឹកននពិធីសាគកាម៉ង់	ឬ	

យពល	អនែក	យ�ៀបចំខលៃលួន	គបសិទ្ធព�	ឬ	

ផចកសាគកាម៉ង់	?	យ�ើង	ភាគយគចើន	គិតពី	យសចក្ដី	

សញ្ញា�បស់	យ�ើង	និង	�យបៀបផដលយ�ើងកំពុង	

�ស់យៅ	។	យ�ើង	គិត	ពី	អំយពើបាប	យ�ើង	យ�ើ�	

អធិសាឋាន	សូម	កា�	អត់យទាស	យ�ើ�	តាំងចិតតែ	យធវែើ	ឲ្យ	

គបយសើ�	យ�ើង	។

ទាំងយនះជា	កតាតាដ៏	សំខាន់	នន	ពិធីប�ិសុទ្ធនន	

ពិធីសាគកាម៉ង់	។	យលើសពីយនះយទៀត	

មនអវែីមួ�យផ្សង	យទៀត	យដើម្បីសញ្ឹងគិត—

ជាអវែីមួ�ដ៏គជាលយគរៅ	យ�ើ�	ជាក់ោក់បំផុត	

ផដល	វា	ជាផផនែក	មួ�	នន	កា�	អធិសាឋានសាគកាម៉ង់	។	

វាគឺជាកា�	�ំឭក	ចាំពី	គពះយ�ស៊ូវគគីស្ទ	គពះរា�បុគតា	

ននគពះ	ជាគពះអង្គសយ្គ្រះននពិ្ពយោក	។	

�នផដល	ទទួលទាននំបុ័ងសនយាថានឹង«	ទទួលទាន	

យដ្�	នូវកា�	ចងចាំដល់	គពះកា�ននគពះរា�បុគតា	»	

យ�ើ�	«	ចងចាំគទង់ជានិច្	»	(គ.	និង	ស.	

20:77)	។	គសយដៀងរានាយនះផដ�	�នផដលទទួល	

ទានទឹកសនយាថាទទួលទាន	«	យដ្�	នូវកា�	

ចងចាំ	ដល់	គពះយោ�ិតននគពះរា�បុគតា	»	យ�ើ�	

«	ថាពួកយគ	នឹង		ចងចាំគទង់ជានិច្	»	(គ.	និង	ស.	

20:79)	។

�យគមើសយដើម្បី	ចងចាំដល់គពះអង្គសយ្គ្រះ	

គពមទាំងដគ្វា�ធួន	និង	កា�		ពលិកមមេ	�បស់	គទង់	

គឺជា	យ�ឿងដ៏សំខាន់	នន	ពិធីប�ិសុទ្ធយនះ	។	ដូចជា	

ផអលយ�ើ�	ផ�្�វែី	អ័�	�ូ�ិន	កនែញង	កូ�៉ុមននពួក	

សាវកដប់ពី�នាក់	បាន	បយគងៀន		ថា	«	យៅ	

កនែញង	ភាសាដ៏សាមញ្ញ	និង	ដ៏		មនអត្ថន័�	នន	

កា�អធិសាឋានសាគកាម៉ង់	.	.	.	ពាក្យ	ដ៏សំខាន់ផដល	

ទាំងអស់	»	(ម�៉ូនណ	10:5)	។	កា�	ណ៍	យនាះ	នឹង	ផ្ដល់	

អំណាច	និង	គបាជាញាដល់	យ�ើង	យដើម្បី	�ស់យៅ	តាម	

�យបៀបផដល	គពះអមចាស់សពវែគពះទ័�	យដើម្បី	យធវែើកា�	

យគ�ើសយ�ើសគតូវ	យដើម្បីបយគមើ	យដ្�	យសាមាះគតង់	និងយដើម្បី	

ផគបកាលា�ដូចជាគទង់	។

កាលអនែកចូល�ួម	យៅ	កនែញងពិធីសាគកាម៉ង់យ�ៀងរាល់

សបាដា�៍	យតើ	អនែកអាចយធវែើអវែីខលៃះយដើម្បីចងចាំដល់គទង់	?	

យតើអនែកអាចយធវែើអវែីខលៃះយដើម្បីចងចាំដល់គទង់ជានិច្ច—

យពញមួ�	សបាដា�៍	និង	យពញ	មួ��ីវិត	�បស់អនែក	?

ខ្ញំសូម	អយញ្ើញអនែកឲ្យ	គិត	នូវសំណួ�ទាំងយនាះ	

យ�ើ�	យធវែើកា�	តាំងចិតតែ	មួ�យដើម្បីចងចាំ	ដល់	គពះអង្គ	

សយ្គ្រះជានិច្	។	អនែក	នឹង	ភាញាក់យផ្អើលពី�យបៀបផដល	

កា�ណ៍	យនះ	នឹង	ផ្លាស់ប្ដនូ�	�ីវិត	អនែក	។	◼

្ំណ្រ់ចំណាំ

	 1.	Jeffery R. Holland, «	This Do in Remem-
brance of Me,	»	Ensign,	ផខ	វិច្ិកា	ឆ្នាំ	1995		
ទំព័�	68	។
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ពបសិនយបើ	អនែក	ធំយ�ើងយៅ	កនែញង	សាសនាចគក	កិច្កា�	

ទាំងឡា�យៅ	កនែញង	គពះវិហា�គឺជាយ�ឿងធមមេតា	។	

អនែក	�ល់សារល់ពីភាពយទៀងទាត់ននកា�	គប�ុំ	នានា	

អរា�ផដលអនែកចូល�ួម	គបយ្ទសំយលៀកបំពាក់ផដល	មនុស្សទូ

យៅយសលៃៀកពាក់យៅគពះវិហា�	។	យ�ឿងដូចជា	កា�	យ�ើងនិយា�	

កនែញង	កា�គប�ុំសាគកាម៉ង់	កា�	បង់ដគ្វា�	មួ�ភាគកនែញងដប់	និង	

ដគ្វា�តមអាហា�	គពមទាំងកា�	តមអាហា�មួ�ផខម្ដងគឺជា	

ផផនែកមួ�	នន�ីវិត	។	កា�	�ស់យៅតាមចបាប់	នន		ពាក្យសម្ដីនន	

គបាជាញាវាងនវ	កា�	ទទួល�ក	កា�យៅបយគមើ	និង	កា�	�ស់យៅតាម	

ចបាប់គព�មេចា�ីភាពគឺជាអវែីផដលអនែកយ�ៀនយធវែើ	។

ប៉ុផនតែ	សគមប់	ពួក	អនែក	ផគបចិតតែយ�ឿ	វា	អាច	ជា		កា�សគមបខលៃលួន	

មួ�ដ៏ធំយដើម្បីទទួល�កកិច្កា�	ទាំងយនាះ	។	ពិតណាស់	

កា�ទទួល	បានទីបនាទាល់មួ�ពីយសចក្ដីពិត	ននដំណឹងល្អ	គឺជា	

�ំហានដំបូង	យដើម្បីកាលា�ជា	សម�ិក	កនែញង	សាសនាចគក	�បស់	

គពះគគីស្ទ	។	ប៉ុផនតែកា�	មន	ទីបនាទាល់មួ�	ពុំផមន	មនន័�ថា	

ដំយណើ�		ផ្លាស់ប្ដនូ�យដើម្បី�ស់យៅ	កនែញង	�ីវិត	ជា	សម�ិក	សាសនាចគក	

មនភាពគ្�គសួល	យនាះយទ	។

ោសនាចក្កអាចទំនងជាអ្ីមួយខុសបបលែកពីពេ។

ឧទា��ណ៍ដូចជា	�ូបខ្ញំ	៖	ខ្ញំ	មន	មិតតែ	ជា	ពួក	ប�ិសុទ្ធន្ងៃ	

ចុងយគកា�ចាប់តាំងពីខ្ញំ	មនអា�ុ	13	ឆ្នាំ	យ�ើ�	យៅទីបំផុត		

ខ្ញំ	បាន	ចូ	លកនែញង	សាសនាចគក	កាលខ្ញំ	មនអា�ុ	19	ឆ្នាំ	។		

ប៉ុផនតែ	យទាះ	ជាបាន	យ�ៀន	យគចើន	អំពី	វប្បធម៌សាសនាចគកអស់��ៈ	

យពល	ជាយគចើន	ឆ្នាំក្ដី	ក៏ខ្ញំយៅផតមន	កា�	ផ្លាស់ប្ដនូ�	ដ៏លំបាកផដ�	។	

ចំយពាះខ្ញំ	វប្បធម៌	និង	កា�អនុវតតែ	�បស់សាសនាចគកមន	

ភាពខុសរានា	យា៉ាងខាលាំងផដលវា	ហាក់ដូចជាយ�ឿងដ៏ចផមលៃក	។

ខ្ញំ	បាន	ធំ	យ�ើងយៅ	កនែញងគពះវិហា�មួ�ផដល	មនភាពខុសរានា	

យា៉ាងខាលាំងជាមួ�	នឹងគពះវិហា�	ផដល	អនែកសារល់	ឬនឹងសារល់	។		

យៅឯគពះវិហា�	ពួក	គគូគគ្វាល	និង	គកុម	ចយគមៀងយសលៃៀក�៉ូប	

គសយដៀងនឹង�៉ូប	សគមប់កា�	បញ្ប់កា�សិកសោ	យៅ	វិទយាល័�	។	

កនែញងកមមេវិធីថាវា�បង្គំ—ជា	កា�	គប�ុំ	សាគកាម៉ង់�បស់ពួកយគ	—	

ពួក	គគូគគ្វាលបាន	យ�ើងបយគងៀនដល់	គកុម	�ំនុំទាំងមូល	។		

យ�ៀងរាល់ន្ងៃអាទិត្យ	យ�ើងបានសូគតពាក្យ	អធិសាឋាន�បស់គពះ	

អមចាស់	�ួមរានា	យ�ើ�	ផតង	យគចៀង	ទំនុកតយម្កើងបទ	

«	Praise God from Whom All Bles s
ings Flow	(ស�យសើ�ដល់គពះផដលជា	អង្គគបទាន	

នូវព��័�ទាំងពួង)	»	។	ទា�កគតូវបាន	យគ	គ�មុ�ទឹក	ឲ្យ	

អ្នកអាចជួយេមាជិកតាមរយៈរារនរៀនយល់�ឹងេីអ្ីដ�លេួកនេ
កំេុងជួបក្បទរះ។

ព�ើ

រារពធ្ើជា

មានអារម្មណ៍បបបណាបដរ?

រារបក្បចិ�្តពេឿថ្មីសុទ្ធោធ

ពមពរៀនទាំងឡាយពៅអថងៃ

អាទិ�្យ

ក្បធានបទេក្មាប់ដែននរះ៖


រារសាថាបនានគរព្ះ

កោយយូកស្កជភឺខដី

ទស្ោវដតែី សាសោចបក្
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ពុំផមនគរាន់ផត	យ�ៀនយរាលលទ្ធិ ម្េី	ដូចជា	�ីវិតមុនឆ្ក�ីវិតយនះ	និង	

បុណ្យគ�មុ�ទឹកសគមប់	មនុស្សសាលាប់ប៉ុយណាណាះយទ	វា	ជាកា�	ផ្លាស់ប្ដនូ�	មួ�	ខាង	

វប្បធម៌	�ចនាបទ�ីវិត	និង	កា�	�ំពឹងទុក	។	កា�	យដ្ះគសា�ភាពខុសរានាទាំង	យនាះ	

គឺជាផលៃនូវ	មួ�ផដល	ពិបាកយដើ�	។

គបាំមួ�ផខដំបូងបនាទាប់ពីខ្ញំគ�មុ�	ទឹកគឺពិតជា	លំបាកផមន	។	ខ្ញំ	យស្ទើ�ផត	

សគមបខលៃលួន	តាមមិនបាន	។	អវែីទាំងអស់	មនភាពខុសផបលៃ	ករានាខាលាំងណាស់	

ជាពិយសស	យដ្�សា�	ខ្ញំចូល�ួមគពះវិហា�យដ្�រាមាន	គគួសា�	ខ្ញំ	។	ខ្ញំ	យៅផត	មន	

កា�	លំបាក	នឹង	ចំណុចយរាលលទ្ធិជាក់ោក់	ក៏ដូចជាអា�មមេណ៍នន	កា�	ឃ្លាត	ឆ្ងា�	

ពីអតីតកាល�បស់ខ្ញំ	។

ជាសំណាងល្អ	មិតតែ	ខ្ញំ	កនែញង	សាសនាចគក	មន	ចិតតែ	អត់ធមេត់	ចិតតែល្អ		យ�ើ��នែឹងធឹង	

		ជានិច្។	ពួក	យគ	បាន	នាំ	ខ្ញំ	ចូល	�ួម	សកមមេភាព	យផ្សងៗ	អយញ្ើញ	ខ្ញំ	យៅ	ផ្ទះ	ពួកយគ	

សគមប់	អាហា�	យពលោងាច	និង	រាគតី	�ួប	�ុំ	គកុម	គគួសា�	យ�ើ�	បាន	អធិសាឋាន	

ជាមួ�	ខ្ញំ	។	កា�ណ៍យនាះ	បាន	យធវែើ	ឲ្យ	មន	ភាពខុសផបលៃក	យា៉ាងខាលាំង	មិន	គរាន់ផត	យៅ	

កនែញង	កា�	ចូល	�ួម�បស់ខ្ញំ	នឹង	សាសនាចគក	ប៉ុយណាណាះយទ	ប៉ុផនតែចំយពាះកា�	បនតែសកមមេ	

បនាទាប់្ីែ្នុំបានពជ្ុជៃឹក។ែ្នុំនស្ទើរដត្ិនអាច្ពទាំពៃបាន។

អ្ីៗក្េប់យ៉ាងមានភាពខុសបបលែក
គ្នាខ្លាំងណាស់...។

យដ្�	កា�	យគបាះទឹក	យៅ	យលើ	កបាល�បស់	ពួកយគ	ប៉ុផនតែ	ពីធីបញ្ជាក់បានយកើតយ�ើង	

យៅយពលមនអា�ុគបផ�ល	14	ឆ្នាំ	។

យ�ើង	ទទួលទានទឹកទំពាំងបា��ូ�ំនួស	ឲ្យ	ទឹក	សគមប់ពិធីសាគកាម៉ង់	យ�ើ�	

យកមេងៗ	យៅ	អនុវិទយាល័�	ចូល�ួម	សាោ	ន្ងៃអាទិត្យជាមួ�	នឹងពួក	មនុស្សយពញវ័�	

កនែញង	ថានាក់មួ�ផដល	និយា�ពី	យ�ឿងរា៉វ	បច្ញប្បននែ	កនែញង	សង្គម	។

សូម្បីផតអរា�	�បស់យ�ើង	ក៏ខុសផបលៃក	ពី	អរា�ពួកប�ិសុទ្ធន្ងៃចុងយគកា�	ផដល	ខ្ញំ		

ធាលាប់យៅផដ�	។	យ�ើង	មន	យរាងថាវា�បង្គំធំមួ�យ�ៀបចំយ�ើងតាម	គពះវិហា�	ពួក		

គគីសាទានយៅផប៉ក	អឺ�៉ុប	យដ្�មន	ដំបូលគសួចខ្ពស់	និង	បង្អលួចកញ្ក់�ូបភាពខ្ពស់ៗ	។		

មន	យ�ើឆ្កាងយៅ	យលើ	យវទិកា�បស់គកុម	ចយគមៀង	។	មន	ប៉ម	�ួង	ដ៏	ខ្ពស់	យា៉ាង	

គសស់សាអាត	យៅ	ពី	មុខ	អរា�	។	ខ្ញំចូលចិតតែ	វា��ួងយនាះយគកា�ពី	កមមេវិធី	គពះវិហា�	។	

វា	មនទមងៃន់ធងៃន់លមេមអាចយលើក	យកមេង	តូច	មនាក់ផុតពីដី	កាល	ផខ្ស�៉ូបយនាះគតូវបានទាញ	

យ�ើងចុះ	។

ទំយនៀមទមលាប់		និង	�ំយនឿខាង	សង្គម	�បស់	យ�ើងក៏ខុសរានាផដ�	។	យ�ើងគតូវបាន	

បយគងៀនថា	កា�	�ូបគសា	ឬ	បា�ីគឺរាមានបញ្ហាអវែីយទ	។	កា�មនមិតតែគបុស	ឬ	មិតតែគស	ី

	កនែញងវ័��ំទង់	គឺរាមានបញ្ហាអវែីយនាះយទ	។	យ�ើង	ក៏គតូវបាន	បយគងៀន	ថា	អនែក	អាច	

មនទំនាក់ទំនងខាង	ផលៃនូវយ្ទ	ពីមុន	អាពា�៍ពិពា�៍បានផដ�	ដរាបណា	

អនែកយ�ឿ	ថាអនែក	គសឡាញ់រានា	។	យ�ើង	មិន	ផដល	និយា�	រានាពី	កា�	មនទីបនាទាល់	

យ�ើ�	។	គរាដំបូងផដល	ខ្ញំ	បាន	យ�ើញ	កា�	គប�ុំ	តមអាហា�	និង	ទីបនាទាល់—ខ្ញំ	

មនកា�ភាញាក់យផ្អើល!	ខ្ញំ	មិន	យ�ឿ	ថា	វា	ចផមលៃក	ផបបយនះយទ	។	រាមានន�ណាមនាក់យគកាក		

��	យ�ើង	ផចកចា�	�ំយនឿ�បស់ពួកយគ	ដូចជាយៅ	កនែញង	គពះវិហា�	ខ្ញំ	យ�ើ�	។

កា�	មក	សាសនាចគក	ននគពះយ�ស៊ូវគគីស្ទននពួកប�ិសុទ្ធន្ងៃចុងយគកា�	

វា្ិបាកខាលាំងនៅពបាំ្ួយដែែំបូង
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�បស់	ខ្ញំ	យ�ើ��កយ�ើញកមលាំងកនែញងយពលផដលទីបនាទាល់�បស់ខ្ញំ		បានយ�រា	។	

ខ្ញំ�ំពាក់គុណពួកយគយគចើនណាស់	សគមប់	កា�	�ួ�	ខ្ញំ	ឲ្យ	�ក	�នែះនូវយ�ឿង	

ទាំងយនះ	។

កនែញង	ដំយណើ�យ�ឿង	បនាទាប់យទៀត	មន	សម�ិកវ័�យកមេង	ពី��ូបបានផចកចា�	

បទពិយសាធន៍ផ្ទាល់	�បស់ពួកយគស្ដី	ពី	កា�	ចូល�ួម	កនែញង	សាសនាចគក	និង	

ពី	�យបៀបផដលពួកយគបាន�កយ�ើញ	កមលាំងយដើម្បីសគមបខលៃលួន	ពួកយគ	។	

យៅយពលអនែកអានពី	បទពិយសាធន៍�បស់ពួកយគ	សូម	គិតពីអវែីផដល	អនែកអាចយធវែើ	

យដើម្បី�ួ�	ដល់	អនែកផគបចិតតែយ�ឿ្មេីមនាក់	ឬ	ន�ណាមនាក់ផដលគត�ប់មកសកមមេវិញ	

កា��កយ�ើញ	កមលាំងយដើម្បី	សគមប	ខលៃលួន	ខាង	សង្គម	និង	ខាង	វប្បធម៌	យ�ើ�		

�ីកចយគមើន	ខាង	វិញ្ញាណ	។

រាររង់ចាំអស់ជាពក្ចើនឆ្នាំពដើម្ីទទួលបុណ្យក្េមុេទឹក

កាលខ្ញំយ�ៀន	យៅ	អនុវិទយាល័�	ខ្ញំ	បាន	សយគមចចិតតែចូល	�ួម		នឹង	សាសនាចគក	

បនាទាប់ពីកា��ួប	ពួ	កអនែកផ្សពវែផសោ�សាសនាយៅ	កនែញង	ថានាក់ភាសាអង់យគលៃស	

យ�ើ�	សិកសោ	ជាមួ�	នឹងពួកយគ	។	ឪពុកមដា�	ខ្ញំ	បាន	គបតិកមមេយា៉ាងខាលាំង	

កាលខ្ញំ	បានគបាប់ដល់	ពួករាត់ថាខ្ញំ	ចង់ទទួលបុណ្យគ�មុ�ទឹក	។	ពួក	

ែ្នុំពតូវដតោថាបនាពសចកី្េំពនឿ

រាត់មិន	បាន	ដឹង	យគចើន	ពីសាសនាចគក	យនាះយទ	យ�ើ�ពួករាត់បាន្័�ខាលាច	

ថា		ខ្ញំគតូវបានទាក់ទាញ	យៅ�កអវែីមួ�ផដល	យគរាះថានាក់	។	ពួករាត់	បាន	គិត	ថា	

សាសនាចគក	រារាំងដល់កា�	អប់�ំ	�បស់ខ្ញំ	យ�ើ�	ថាយដ្�សា�	ចបាប់ទាំងអស់		

ខ្ញំ	នឹង	រាមានភាព�ីករា�	កនែញង	�ីវិត	។	ពួករាត់មិន	អនុញ្ញាត	ឲ្យ	ខ្ញំ	គ�មុ�ទឹក	

អស់��ៈយពល	ពី�ឆ្នាំកនលៃះ	។

ខ្ញំគតូវបាន	សាកល្បង	តាំង	ពីដំបូង	មក	។	ពីមុន	ខ្ញំ	អាច	ទទួលបុណ្យគ�មុ�ទឹក	

ខ្ញំបានអធិសាឋាន	អស់	��ៈយពល	ជាយគចើន	ឆ្នាំ	ម្ដងយ�ើ�	ម្ដងយទៀត	ទូលសូម	កមលាំង	និង	

យសចក្ដី�ំយនឿដ៏ចាំបាច់យដើម្បី	�កសោ	កា�	យ�ឿយនះ	។	ខ្ញំ	មិន	អាច	យៅ	គពះវិហា�	ឬ	យសពគប់	

នឹង	សម�ិក	ឬ	ពួកអនែកផ្សពវែផសោ�សាសនា	បាន	យទ	។	ខ្ញំ	គតូវ	សាថាបនាយសចក្ដី�ំយនឿ	

និង	ទីបនាទាល់	�បស់ខ្ញំ	យដ្�	កា�	អធិសាឋាន	កា�	អាន	គពះគម្ពី�	និង	គបសាសន៍	

ននពួកពយាកា�ី	សម័�ទំយនើប—យដ្�	ខលៃលួន	ឯង	។	ខ្ញំ	បាន	ខកខានចូល�ួម	កមមេវិធីល្អៗ	

និងកមមេវិធី	កមសោនតែ	សបបា�	ជាយគចើន	។

យៅយពល	ខ្ញំ	ផ្លាស់យៅទីគកុង	�៉ូមយៅយ�ៀន	យៅ	មហាវិទយាល័�	ប៊ីស្សព		�បស់	ខ្ញំ	បាន	

កាលា�	យៅជា	មិតតែ	ពិត	មនាក់ផដល	បាន	��	ផក្ប�	ខ្ញំ	កាលឪពុកមតា�ខ្ញំ	មន	កំ�ឹង	

ជាខាលាំង	។	រាត់បានបយគងៀន	ខ្ញំ	ថា	កា�	គសឡាញ់	ឪពុកមដា�	ខ្ញំ	យដ្�	ឥតលក្ខខណ្ឌ	

គឺជា	យ�ឿង	ដ៏ចាំបាច់	។

យៅទីបំផុត	កាល	ខ្ញំ	បាន	ទទួល	បុណ្យ	គ�មុ�ទឹក	មន	សម�ិកវួដ	ជាយគចើន	បាន	

មក	យ�ើ�	�ួ�	រាំគទដល់	ខ្ញំ	។	ខ្ញំ	បាន	ចូល�ួម	នឹង	គកុម	ចយគមៀង	យ�ើ�មនមិតតែ	

ជាយគចើន	យៅ	ទីយនាះ	។	មិតតែភាព	និង	យសចក្ដីសប្បញ�ស	�បស់ពួកយគ	បាន	យធវែើ	ឲ្យ	ខ្ញំ	មន	

អា�មមេណ៍	ដូចជា	គគួសា�	។

យៅយពល	យ�ើង	យសាមាះគតង់ចំយពាះ	កា�	បយគងៀន	�បស់	គពះយ�ស៊ូវគគីស្ទ	យ�ើ�	យធវែើ	

តាម	គំ�ូ	�បស់គទង់យដ្�មនចិតតែ	គសឡាញ់	យ�ើ�	យមើលផ្ដល់	អនែកដនទ	យនាះ	

អ្ីបដលពួកអ្កបក្បចិ�្តពេឿក្បឈមមុខ
ននះជាឧបសគ្គ្ ួយច្ំនួនដែលអ្កដពបច្ិត្តនជឿថ្មីជួបពបៃះ។នតើ្ ិត្តភា្

របស់អ្កអាច្ជួយ្ ួកនគពបឈ្នឹងឧបសគ្គរបស់្ួកនគបាននោយ

រនបៀបណា?

1. រារ្ ិបាកយល់នូវនគាលលៃ្ធិថ្មី។

2. រារនពជើសនរើសពប្័ន្ធផ្ស្វែផសាយត្ន្តីដែ្សភា្យន្ត

និងនសៀវនៅែុសគានា។

3. រារយល់ែឹង្ីភាសាក្នុងបៃគ្្ីរ។

4. រារពបឈ្្ុែនឹងរារែវែះភា្ៃៃួលយក្ ីពគួសារនិង្ិត្តដែល្ ុំដ្ន

ជា្ួកបរិសុៃ្ធទថងច្ុងនពរាយ។

5. រារនសលៀកពាក់សំនលៀកបំពាក់ែុសគានា។

6. រារលះបង់ន្លនវោនែើ្្ីនៅព្ះវិហារនិងថានាក់សិរាខាសាោ។

7. រារនរៀន្ ីរារអនុវត្តនិងពបទ្ណីថ្មីក្នុងក្្មវិធីថាវាយបង្គំ។

8. រារពតូវផ្លាស់ប្នូរៃមាលាប់ភាសានិងរារគិត។

9. រារសព្បែលលួននៅនឹងវប្ធ្៌ខាងសង្គ្របស់្ួកបរិសុៃ្ធទថងច្ុងនពរាយ។

10.រារនរៀននូវពាក្យជាក់ោក់របស់្ួកបរិសុៃ្ធទថងច្ុងនពរាយ

ែូច្ជា�ំណឹងល្អរារក្ត់សាេនានិងរារសាដារន�ើងវិញ។

និងទីបនាទាល់របសែ់្នុំនោយរារអធិសាឋាន

រារអានព្ះគ្្ីរនិង

ពាក្យន្ច្ន៍ទន្ួក្យារារីស្័យៃំននើប

—ពដាយខលែលួនឯង។
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យ
ុវវ័យ

ពួក		អនែកផគបចិតតែយ�ឿ	្ មេី	និង	ពួក	អនែកយ�ៀន	នឹង	យ�ើញ	

ថា	យ�ើងមិនគតឹមផតនិយា�នឹងបបូ�មត់យ�ើង	

ផតយ�ើងពិតជាអនុវតតែយទៀតផង	។

អូតាវីេ៉ូការូសូមក្ ដីពបយ្រសអ៊៊ីតាលដីយ�ើេបច្ចនុប្ន្នយនរះកំ្ុង
បយពមើយបសកកម្មយ្ញយម្៉ាង។

រារចូលចំពណាមពេមិនចុះ

ខ្ញំ	បានចូល�ួម	នឹង	សាសនាចគក	កាលខ្ញំ	មនអា�ុ	

13	ឆ្នាំ	។	ខ្ញំ	មន	ទីបនាទាល់	ពីដំណឹងល្អ	ប៉ុផនតែ	ខ្ញំ	មន	

អា�មមេណ៍តានតឹងថា	ខ្ញំ	ចូលចំយណាមមិនចុះកនែញង	

សាសនាចគកយ�ើ�	។	មនុស្សយផ្សងយទៀត	

បាន	សារល់ពីចយគមៀង	និង	ដំយណើ�យ�ឿងបទគម្ពី�	

យលើកផលងផតខ្ញំមនាក់ឯងគត់	។	មនុស្ស	យផ្សងយទៀត	

មនអនុសសោវ�ី�៍នន	សកមមេភាពថានាក់កុម�	ឬ	

យមយ�ៀន	រាគតី�ួប�ំុគកុ	ម	គគួសា�	យដ្�	ផលក	ផតខ្ញំ	ពុំ	

ធាលាប់មនយ�ឿងទាំងយនាះយ�ើ�	។

ប៉ុផនតែ	យលើសពីយនាះយទៀត	មនុស្ស	គគប់រានាហាក់	

ដូចជា	មន	ចំណាប់អា�មមេណ៍	ឬ	ទស្សនៈដូចរានា—

យពលខលៃះ		ជាទស្សនៈផដល	ផ្ទញ�យា៉ាងខាលាំងពីទស្សនៈ	

�បស់	ខ្ញំ—ស្ដីពី	អវែីៗគគប់យា៉ាងតាំងពី	ផខ្សភាព�នតែ	

និង	នយយាបា�គ្កយៅ�ក	កា�	បក	គសា�	ពី	បទគម្ពី�	

នានាណាមួ�	។	ខ្ញំបាន	សមលៃឹងយមើល�ុំវិញនូវកា�	

ងក់កបាលទាំងអស់	យ�ើ�	គិតថា	«	អនែកទាំង	

អស់	រានា		ជា	មនុស្សល្អ	យ�ើ�	ខ្ញំ	ក៏ជា	មនុស្ស	

ល្អ	។	ប៉ុផនតែយ�ើងមន	គំនិត	ខុសរានា	។	ខ្ញំមិនសម	

យៅទីយនះយសាះ	»	។

ខ្ញំមនអា�មមេណ៍ផបបយនាះអស់��ៈ

យពល	ពី�យៅបីឆ្នាំ	។	�ួចខ្ញំ	បាន	ចាំ	យ�ើ�	បាន	

អានយ�ើងវិញនូវ	ដំយណើ�យ�ឿងកនែញង		លូកា	19	

ស្ដីពី	សាយខ	។	យដ្�សា�	រាត់ជាពួក	

អនែក�កពន្ធ	រាត់រាមាន	ភាពល្បីលបាញ	យ�ើ�	

គតូវបានចាត់ទុកថា	ជាអនែកមនបាប	។	ប៉ុផនតែ	

កាល	គពះយ�ស៊ូវបាន	យាងកាត់ទីគកុងយនាះ	

សាយខ	បាន	យ�ើងយដើមយ�ើយដើម្បីយមើលយ�ើញ	

គទង់	។	រាត់មិន	បានខវែល់ពីអវែីផដលអនែកដនទគិតពី	

រាត់យនាះយទ	។	កា�	យ�ើងយដើមយ�ើ	យនះ—កា�	ផញកខលៃលួន	

រាត់យចញ	ពី	បណាតា�ន—បាន	�ួ�	រាត់ឲ្យ	មន	

បទពិយសាធន៍ផ្ទាល់ខលៃលួន	ដ៏មន	តនមលៃ	បំផុត	ជាមួ�	

នឹង	គពះអង្គសយ្គ្រះ	។	កាលខ្ញំ	អាន	ខ្ញំ	បាន	ដឹង	

ថា	អា�មមេណ៍ផដលថាខ្ញំ	ដូចជា�នចំផ�កមនាក់យនាះ	

គឺមិន	ផមន	មកពីគពះគគីស្ទយនាះយទ	។		គពះយ�ស៊ូវមន	

នូវកា�	រាប់បញ្នូល	និងកា�	អ្័�	យទាស	។	

គទង់ផតងផតផសវែង�ក�នផដលគតូវបាន	យគ	យថាកាលយទាស	

យ�ើ�	បយណដាញយចញ—ជា	�ន	ទាំងឡា�ផដលយមើល	

យៅ	ហាក់	ដូច	ជាខុសពីយគ	។

ខ្ញំ	មិន	អា	ច	និយា�	ថា	ខ្ញំមិន	ធាលាប់មនអា�មមេណ៍	ឃ្លាត	

ឆ្ងា�មតែងយទៀតយ�ើ�	។	ខ្ញំ	មន	។	ប៉ុផនតែ	ខ្ញំបាន	យ�ៀន	ថា	អវែី	

ផដល	យធវែើ	ឲ្យ	ខ្ញំ	ខុសផបលៃក—	ទស្សនៈ�បស់ខ្ញំ	�យបៀបផដល	

អនែកដនទ	យមើល	មក	ខ្ញំ	អវែីផដលយធើវែឲ្យ	ខ្ញំ	ចាប់អា�មមេណ៍	

ទស្សនៈ�បស់ខ្ញំអំពីពិ្ពយោកយនះ—ទាំងយនះ	ពុំផម

នជាយ�តុផលយដើម្បីផប�ចិតតែយចញ		យនាះយ�ើ�	។	មន	

យ�តុផលជាយគចើន	ផដល	សាសនាចគក	គតូវកា�	យ�ើង	

រាល់រានា	ទាំង	ជាមួ�	នឹង	យទពយកាសល្យ		កមលាំង	និង	

ទស្សនៈយផ្សងៗរានា�បស់យ�ើង	។	◼

យអយ�នវីយ�ើរស៍រស់យៅរែ្ឋេូថា�៍ស.រ.អា.។

សានែបានន�ើងន�ើមន�ើន�ើម្ីនមើលន�ើញក្ទង់រាល

ក្េរះក្េីេ្ទយាងន�ើររាត់ទីក្កុងរបេ់គាត់។
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ចូលរួមក្ញងរារសន្ទនា

នរឿងគួរ្ិចារណា

• នតើរារផ្លាស់ប្នូរដបបណាែលះដែលនធវែើឲ្យមានបៃ្ិនសាធន៍លំបាកសពមាប់្ នុស្ស្ ួយច្ំនួនក្នុងរារ

ច្ូលរួ្ក្នុងសាសនាច្ពក?

• នតើ្ ិត្តភា្របស់អ្កអាច្ជួយ្ នុស្សមានាក់ឲ្យពតឡប់្ កឬមានភា្រឹងមាំនៅក្នុង

សាសនាច្ពកបាននោយរនបៀបណា?

នរឿងទាំងឡាយដែលអ្កអាច្នធវែើ

• សូ្សរនសរ្ ីឧបសគ្គនានាដែល្ ួកអ្កដពបច្ិត្តជានរឿយៗពតូវជំនះនលើនហើយោក់

នគាលនៅនែើ្្ីរកវិធីដែលអ្កជួយែល់្ ួកនគបាន។

• អន្ជើញអ្កដពបច្ិត្តនជឿថ្មីមានាក់ឬ្ ិត្តមានាក់ដែល្ ិនសូវសក្្មឲ្យជួយអ្កនធវែើសក្្មភា្សពមាប់ថានាក់

ឬកូរ៉ុ្របស់អ្ក។

• ដច្កចាយបៃ្ិនសាធន៍របស់អ្កនៅឯព្ះវិហារនៅផ្ទះឬតា្អ៊ិននធើរដណត។

អ្កទាំងអស់គានាជា្ នុស្សល្អ

នហើយែ្នុំក៏ជា្ នុស្សល្អ។

ប៉ុបន្តពយើងមានលក្ខណៈខុស
គ្នាឆ្ងាយណាស់។

ែ្នុំ្ិនស្នៅៃីននះនសាះ។
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«នតើែ្នុំគួរនធវែើអវែីនៅន្លែ្នុំពតូវ

បាននគច្ំអកឲ្យនៅឯសាោ

នោយសារនធវែើតា្បៃោឋាន

សាសនាច្ពកននាះ?»

ពបសិនយបើ	អនែក	គតូវបាន	យគ	យសើច	ចំអកយដ្�សា�កា�	យធវែើតាម	បទដ្ឋាន	

សាសនាចគក	អនែក	អាច	ចាប់�ក	ឱកាសយនាះ	យដើម្បី	យធវែើ	ជា	តំណាង	

ឲ្យ	គពះយ�ស៊ូវគគីស្ទ	។	ចូ�	មនកា�យរា�ព	និង	យសចក្ដីសប្បញ�ស	។	

គបសិន	យបើ	គតូវបាន	បំផុសគំនិត	អនែក	អាច	ពន្យល់	ពីយ�តុផល	ផដល	អនែក	

�ស់យៅតាម�យបៀបផដល	អនែកយធវែើ	។	សូម	ពិចា�ណាពីកា�យគបើយសៀវយៅយែើម្ដី

កម្លាំងទនេុវជនយដើម្បី	�ួ�	អនែក	ពិភាកសោ	ពី	បទដ្ឋាន	�បស់	អនែក	។	សូម	អយញ្ើញ	

គពះវិញ្ញាណចូល	កនែញង	�ីវិត	អនែក	យដើម្បី	ឲ្យ	គទង់អាច	ប៉ះដល់	ដួងចិតតែ�បស់	មិតតែ	អនែក	។	

គពះវិញ្ញាណ	អាច	�ួ�	អនែក	ឲ្យ	ដឹង	ពីអវែីផដលគតូវ	និយា�	។

អនែក	ក៏អាចសុំ	ពាក្យ	ទូនាមាន	ពី	ឪពុកមដា�	�បស់	អនែក	ថានាក់ដឹកនាំ	សាសនាចគក	ឬ	ពួក	

អនែកផ្សពវែផសោ�	សាសនាយពញយម៉ាងផងផដ�	។	សូម	សួ�	ពួករាត់ពី	�យបៀបផដល	ពួករាត់	

តបត	ចំយពាះ	សាថានភាពគសយដៀងរានាយនះ	។

យពលខលៃះ	អនែក	គបផ�លជា	គតូវបាន	ល្បលួងឲ្យ	យឈាលាះគបផកក	នឹង	អនែកដនទអំពី	�ំយនឿ	�បស់	

អនែក	។	បុ៉ផនតែ	សូម	ចងចាំ	ថា	«	អស់អនែកណាផដល	មន	វិញ្ញាណ	នន	កា�ទាស់ផទង	រានាគឺពុំផមន	

ជា	�បស់	ផង	[គពះគគីស្ទ]យទ	»	(នីន�វែទី	3	11:29)	។

យៅយពលខលៃះយទៀត	អនែក	អាច	មន	សមពធឲ្យ	ចុះចាញ់	យ�ើ�	�ប់យធវែើតាម	បទដ្ឋាន	

សាសនាចគក	។	ចូ�	�ឹងមំ	។	កា�	��	ដ៏�ឹងមំ	នឹង	មិន	គរាន់ផត	គបទាន	ព�ដល់	�ីវិត	អនែកនូវ	

យសចក្ដីសុខសានតែប៉ុយណាណាះយទ	ប៉ុផនតែ	វា	ក៏អាច	គបទានព�	ដល់	�ីវិត	�បស់	មិតតែ	្ ក្ដិ	អនែក	ផងផដ�	។	

គំ�ូ�បស់អនែក	អាច	យលើក	ទឹកចិតតែ	ពួកយគឲ្យ	យធវែើ	កា�	សយគមចចិតតែ	ដ៏គតឹមគតូវ	។

សូម	យមើលយៅគំ�ូ�បស់	គពះអង្គសយ្គ្រះ	សគមប់	ជាកមលាំង	។	គពះអង្គ	សយ្គ្រះ	

គតូវបាន	យគ	ចំអកយដ្�សា�	កា�	គទង់កា�ពា�	យសចក្ដីពិត	(សូមយមើល	យអសា�	53)	។	

គទង់គជាបយា៉ាងចបាស់ពី	អា�មមេណ៍	�បស់	អនែក	។	គទង់បាន	យធវែើ	ដគ្វា�ធួន	សគមបអ់្នកយ�ើ�	

�ួប	ពិយសាធន៍នឹង	កា�	សាកល្បង	ដូច	អនែកផដ�	។	គទង់គង់	យៅ	ជាមួ�	នឹងអនែក	។	សូម	សិកសោ	

ពី	�ីវិត	គទង់	ឲ្យ	បាន	យគចើនយដើម្បី	ឲ្យ	អនែក	អាច	ផគបកាលា�	ដូចជាគទង់	យៅ	កនែញង	សាថានភាពទាំងយនះ	។

រាន់ខ្ជាប់នឹងដំបងបដក

កាល	មនុស្ស	ទូយៅ	

យសើចចំអកឲ្យខ្ញំយៅ	ឯ	

សាោយ�ៀន	ខ្ញំ	គិតពី	កា�និមិតតែ	

ផដល	លីន�	មន	ស្ដីពី	អរា�		

ដ៏ធំ		យ�ើ�	ទូោ�	៖	«	អរា�យនាះ	យពញ	យៅ		

យដ្	�មនុស្សទាំង	ចាស់ទាំងយកមេង	ទាំងគបុសទាំង	

គសី	យ�ើ�	�យបៀប	យសលៃៀក	ពាក់�បស់	ពួកយគសុទ្ធផត	

ល្អគបយសើ�	យ�ើ�	ពួកយគ	កំពុង	ផត	យៅ	កនែញង	

អាកប្បកិ�ិយាចំអក�ក�ឺ�	យ�ើ�	ចង្អញល	នដខលៃលួន	

យៅ�ក	ពួក	អនែកផដលបាន	យៅដល់	យ�ើ�កំពុងផត	

ទទួល	ទាន	ផផលៃយ�ើ	យនាះ	»	(នីន�វែទី	1	8:27)	។		

ខ្ញំ	នឹង	យធវែើ	ដូចជា	លីន�វែ	។	ខ្ញំ	នឹង	មិន	ផលង	នដយចញ	ពី	

ដំបង	ផដក	យនះយទ��ូតដល់វាបានដឹកនាំ	ខ្ញំ	យៅ	ដល់	

�ីវិតដ៏យៅអស់កល្បជានិច្	។

ភាយអសអាេុ18ឆ្នាំពបយ្រសទ�្រដី

បចកចាយដំណឹងល្អ

កនែញងនាម	ជា	មិតតែ	មនាក់	យ�ើ�	

ខ្ញំ	បាន	បញ្ប់ផផនែក	គយគមង	

តនមលៃគុណធម៌	សគមប់កា�	

អ្ិវ�្ឍន៍ខលៃលួន�បស់គកុម�ុវនា�ី	

យ�ើង	បាន	អាន	គពះគម្ពី�ម�មនយៅ	សាោកនែញង	

យម៉ាងសគមក	។	គគូ	និង	មិតតែ�ួមថានាក់យ�ើងបាន	

ចាប់យផ្ដើម	យសើចចំអក	យ�ើង	។	យពលខលៃះ	ខ្ញំ	

ចង់�ប់អាន	ប៉ុផនតែខ្ញំ	មិន	អាច	ទុក	គពះគម្ពី�ខ្ញំ	

យៅ	ផ្ទះ	បាន	យទ	។	យ�ើងបាន	បនតែ	អាន	យៅ	

សាោយ�ៀន	យ�ើ�ទីបំផុត	យ�ើង	មិន	គតូវបាន	

យគយសើចចំអក	យទៀត	យ�ើ�	។	មន	មិតតែ	យ�ើង	មនាក់	

បាន	មន	ចំណាប់អា�មមេណ៍នឹង	ដំណឹងល្អ	និង	

កា�អ្ិវ�្ឍន៍ខលៃលួន�បស់គកុម	�ុវនា�ី	។	យ�ើង	បាន	

ឲ្យ	កូន	យសៀវយៅយនាះ	និង	បណដាដំគពះគម្ពី�យៅនាង	

យ�ើ�	ចាប់ពី	យពល	យនាះមក	យ�ើង	បានបនតែ	

គបាប់នាង	អំពីដំណឹងល្អ	។	បងគបុស	នាង	ក៏មន	

ចំណាប់អា�មមេណ៍	នឹង	ដំណឹងល្អផដ�	។	ពួកយគទាំងពី�	

កំពុងអានគពះគម្ពី�ម�មន	។

�ដីមយប៊៊ីលដីយអអាេុ16ឆ្នាំពបយ្រសយពបស៊៊ីល

ចយមលើេទាំងឡាេគឺម្នបំណង្រុកជាជំនួេនិងជា្រស្នវិសស័េមិនដមនជា
ការពបកាសអំ្ដីយគ្លល្រ្ធិស្សនាចពកជា្ លទូវការយនារះយ្រ។

សំណួរ�ឈិងចកម្ើយទាំងឡាយ



យ
ុវវ័យ

ពធ្ើជាេំរូ

យៅ	សាោយ�ៀន	ខ្ញំ	សិស្ស	

ភាគយគចើនមិនសារល់ដំណឹង	

ល្អយ�ើ�	។	ខ្ញំ	គិត	ថា	

យ�ឿងដ៏ល្អបំផុត	ផដល	អនែក	យធវែើគឺ	

បគ្ហាញដល់	មនុស្សទូយៅពី�យបៀបផដល	កា��ស់យៅ	

តាម	ដំណឹងល្អបាន	�ះឥទ្ធិពល	វិ�្មនមក	យលើ	អនែក	។	

តាម��ៈកា�	មនចិតតែល្អ	យ�ើ�	យរា�ព	មិន	ថាពួកយគ	

និយា�អវែីមក	កាន់អនែក	យនាះយទ	អនែក	គតូវយធវែើជាគំ�ូល្អ	

យ�ើ�	ពួកយគ	នឹង	មន	កា�	យរា�ពយគចើន	យ�ើង	ចំយពាះ	

អនែក	និង	�ំយនឿ	�បស់អនែក	។	កា�	ចងចាំពី	គំ�ូ�បស់អនែក	

មនុស្សដផដល	យនាះ	អាច	នឹង	យបើកដួងចិតតែ	ចំយពាះ	

កា�យ�ៀន	បផន្ថមយទៀត	ពី	ដំណឹងល្អ	យៅ	យពល	យគកា�	!

យខលស៊៊ីភដីអាេុ14ឆ្នាំរែ្ឋ្លស័ររីោស.រ.អា.

បចកចាយទីបនាទាល់របស់អ្ក

យៅយពល	អនែកសារល់ពី	ព��័�ផដល	យកើតមន	

តាម��ៈកា��ស់យៅតាម	បទដ្ឋានទាំងឡា�	អនែក	

នឹងរាមាន	អា�មមេណ៍ខាមាស់យអៀន	យៅយពល	យគ	យសើចចំអក	

ឲ្យ	យនាះយ�ើ�	។	អនែកអាចបយគងៀន	បទដ្ឋាន	ទាំងយនាះ	

យ�ើ�	ផចកចា�ទីបនាទាល់មួ�ននកា�	�ស់យៅតាម	

បទដ្ឋានទាំងយនាះ	។	មិតតែ	�បស់	អនែក	អាច	យ�ៀន	

យ�ើ�យពា�យពញយដ្�	គពះវិញ្ញាណ	ចាប់តាំងពីអនែក	

បានផចក	ចា�	ទីបនាទាល់	ពីដំណឹងល្អ	។

យអម្៉ាញ៉ទូដអលយអអាេុ16ឆ្នាំពបយ្រសហារណា

ចងចាំថាអ្កជានរណា

សគមប់	កមមេវិធីយៅ	សាោយ�ៀន	

មិតតែ�ួម	ថានាក់ខ្ញំ	ឬសូម្បីផត	

មិតតែ	ខ្ញំ	បាន	គបាប់	ខ្ញំ	ឲ្យ	

យសលៃៀកពាក់សំយលៀកបំពាក់ផដល	

មិន	សម�ម្យ	ចំយពាះ	គពះយនគត	�បស់គពះ	។	

ពួកយគនិយា�ថា	«	ឯង	គតូវផត	សាអាត	។	ឯងគតូវ	

ផត	យមើលយៅ	ឲ្យខុសពីយគ	»	។	យពលខលៃះ	ពួកយគ	

និយា�	ថា	ខ្ញំ	គតូវបំយ្លៃចពី�ំយនឿ	�បស់ខ្ញំយដើម្បី	

សគមបខលៃលួន	យៅ	នឹង	ពិ្ពយោកយនះ		។	ប៉ុផនតែខ្ញំ	ផតង	

យេលៃើ�បដិយសធជានិច្	។	ខ្ញំ	ដឹង	ថា	យដើម្បីយធវែើ	ជាខលៃលួន	ខ្ញំ	

ចិញ្ឹមបីបាច់ទីបនាទាល់អ្ក

«សូ្មានច្ិត្តរាលាហាន

នែើ្្ីឈរឲ្យរឹងមាំ

រារពារនសច្ក្ី្ិតនិង

នសច្ក្តីសុច្រិត។នោយ

សារដតនិនានារារនៅ

ក្នុងសង្គ្ស វ្ែទថងននះគ្កឆ្ងាយ្ីតទ្លនិង

នគាលរារណ៍ដែលព្ះអមាចាស់បានពបទានែល់

នយើងអ្កនឹងពតូវបាននៅឲ្យរារពារនូវអវែីដែល

អ្កនជឿ។នលើកដលងដតឫសគល់ទនៃីបនាទាល់

របស់អ្កមានភា្រឹងមាំនបើ្ិនែូនចានាះនៃ

អ្កនឹងមានរារលំបាកនែើ្្ីស៊ូពទាំនឹងរារ

ច្ំអកឡកឡឺយ្ីសំណាក់ជនដែល

ច្ង់សាកល្ងនូវនសច្ក្ីជំននឿអ្ក។...

ៃីបនាទាល់របស់អ្កពតូវបានច្ិ្្ចឹ្បីបាច់្

ជានៃៀតទាត់វានឹងរកសាអ្កឲ្យ

មានសុវត្ិភា្»។

ពបធានថូមា៉ាសនអស្៉នសុន« May You Have  
Courage,»Liahona, ដែឧសភាឆ្នាំ2009ៃំ្័រ126។

សំណួរពចញពលើកពក្រាយ

ពិត		ខ្ញំគតូវផតមនច�ិកលក្ខណៈខុសពីពិ្ពយោក

យនះ	។	វាមិន	ជាអវែីយទ	គបសិនយបើ	ពួកយគ	មិន	ចូលចិតតែ	

ខ្ញំយដ្�យគពាះផតលក្ខណៈសម្បតតែិ�បសខ្ញំយនាះ	។	វា	

មិន	សំខាន់	ថាអនែកដនទ	និយា�អវែីយនាះយទ	ផត	អវែី	ផដល	

សំខាន់	គឺ	កា�យធវែើតាមមរា៌ា	�បស់គពះវ�បិតាសួគ៌	។

យជស្នុដីស៊៊ីអាេុ19ឆ្នាំពបយ្រស�្ដីលដី្ដីន

ពធ្ើជាអ្កផ្សព្ផសាយោសនា

ខ្ញំ	មន	បទពិយសាធន៍ជាយគចើន	

ទាក់ទងនឹងកា��ស់យៅតាម	

បទដ្ឋាន	ននដំណឹងល្អយៅ	

សាោយ�ៀន	។	ខ្ញំ	បាន	យ�ៀន	

ថា	យនះគឺជា	យពលមួ�ដ៏ល្អបំផុត	សគមប់យ�ើង	

យដើម្បីពគងឹង	ទីបនាទាល់�បស់យ�ើង	យ�ើ�	ចូល	�ួម	

កនែញង	កិច្កា�ផ្សពវែផសោ�សាសនា	។	យៅយពលណា	

ខ្ញំដឹង	ថាខលៃលួន	ខ្ញំ	ស្ថិតយៅកនែញង	សាថានភាព	មួ�ដូចយនះ	

យ�ើ�	បាន	បនតែយលើក	កម្ពស់	ដល់	បទដ្ឋាន	�បស់	

ខ្ញំ	ខ្ញំមនអា�មមេណ៍�ីក	រា�កនែញងខលៃលួនយដ្�	បាន	យធវែើ	

ដូចផដល	គពះសពវែគពះទ័�	ឲ្យ	ខ្ញំ	យធវែើ	។	សូម	កុំ	ឲ្យ	មន	

ចិតតែសង្ស័�ថាយតើអនែកជាន�ណា	និង	អវែីផដល	អនែកយ�ឿ	

ឲ្យ	យសាះ	។

ហាេរា៉ម�ដីអាេុ18ពបយ្រសយពបស៊៊ីល

ពបសិននបើអ្កមានបំណងសូ្នផ្ើច្ន្លើយរបស់អ្កនិងរូបថត
ច្បាស់្ ួយសនលឹក្ កពតឹ្ទថងៃី15ដែ្ករាឆ្នាំ2015នៅ
liahona. lds. org(សូ្ចុ្ច្«Submit Your Work,)»
តា្អ៊ីដ្៉លនៅliahona@ ldschurch. orgឬនផ្ើសំបុពត
(សូ្ន្ើលអាសយោឋាននៅៃំ្័រៃី3)។

្័ត៌មាននិងរារអនុញ្ញាតខាងនពរា្ពតូវដតប្្ចនូលនៅក្នុង
អ៊ីដ្៉លឬសំបុពតរបស់អ្ក៖(1)ន្មះន្ញ(2)ទថងដែឆ្នាំ
កំនណើត(3)វួែឬសាខា(4)នស្តកឬ្ណ្ឌល(5)សំបុពត
អនុញ្ញាតដែលមានជាោយលក្ខណ៍អក្សររបស់អ្កនហើយ
នបើសិនអ្កមានអាយុនពរា្18ឆ្នាំននាះពតូវមានសំបុពត
អនុញ្ញាត្ ីឪ្ុកមា្ដយរបស់អ្កជាោយលក្ខណ៍អក្សរ(អ៊ីដ្៉ល
អាច្ៃៃួលយកបាន)នែើ្្ីនធវែើរារនបាះ្ុ្្ច្ន្លើយនិងរូបថត
របស់អ្ក។

ច្ន្លើយអាច្នឹងពតូវបានដកសព្ួលនឡើងវិញនបើវាដវងន្ក
ឬ្ ិនសូវច្បាស់ោស់។

«ែ្នុំមានអារ្្មណ៍ភ័យខាលាច្
នែើ្្ីនធវែើជាពបធាន
ថានាក់ទ្៉ន្៉ត។នតើែ្នុំអាច្រាលាយ
ជាអ្កែឹកនាំែ៏ល្អពបនសើរមានាក់
បាននោយរនបៀបណា?»
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កោយកជក�ៀ�កជ�សឈិ�ក�ៀ�សឈិ�

នភលើ
ងកាំគ�ួច	ទិដ្ឋភាពដ៏គសស់បំគពងនន	កា�គបសូតិ	ដ៏ចគមុះពណ៌	និង		

អាហា�	យឈាមាះថាតាម៉ាយ�ស—យនាះ	គឺជា	បុណ្យគគីស្ទម៉ាស់	កនែញង	គបយទស	

កាវាយតម៉ាឡា	។	កនែញងនាម	ជា	អនែកផសោ�សាសនាយពញយម៉ាង	មនាក់		ខ្ញំ	

�កយ�ើញ	ថាទំយនៀមទមលាប់យនះ	ខុស	ផបលៃក	រានា	យា៉ាងខាលាំង	ពី	ទំយនៀមទមលាប់�បស់	ខ្ញំ	យៅ	

ស��ដ្ឋអាយម�ិក	។	ខ្ញំ	បាន	នឹកផ្ទះ	យ�ើ�	បាន	គិត	ថាបុណ្យគគីស្ទម៉ាស់�បស់ខ្ញំ	

យធវែើឲ្យខ្ញំតប់គបមល់កនែញងចិតតែ	ណាស់	។

នដគូ�បស់	ខ្ញំ	ស៊ិយស្ទើ�	អាណាយា៉ា	បាន	និយា�	ថា		យ�ើង	នឹង	�កយ�ើញ	ក្ដីអំណ�	

កនែញង	បុណ្យគគីស្ទម៉ាស់	តាម��ៈកា�	បយគមើ	ដល់	អនែកដនទ	។	នាងបាន	ឲ្យ	យយាបល់ថា	

យ�ើង	ចំណា�យពលយពញ	មួ�	គពឹក	យៅ	មន្ទី�	យពទ្យ	យដើម្បី	យគចៀងចយគមៀង	យ�ើ�	យ�ើង	

អយញ្ើញ	អនែកផសោ�សាសនា	យផ្សង	យទៀត	ឲ្យ	ចូល	�ួម	នឹង	យ�ើង។

កាល	យ�ើង	�ិត	យៅដល់យកាលាងទាវា�ចូល	ខ្ញំ	បាន	យមើល	មនុស្សផដល	

កំពុង��តគមង់�ួ�	យដើម្បី	�ួប	នឹង	មនុស្សផដល	ខលៃលួន	គសឡាញ់	។	នផ្ទមុខ	

ពួកយគយសាកយៅ	យ�ើង	ពាក់ផស្បកយ�ើងផ្ទាត់គបឡាក់សុទ្ធផតដី	យ�ើ�	

ពាក់យខាអាវចាស់ៗ	។	យ�ើងបាន�ង់ចាំជាមួ�	នឹងពួកយគ	។	យៅទីបំផុត	កាល	

យ�ើង	គតូវបាន	អនុញ្ញាត	ឲ្យ	ចូល	យៅ	កនែញងអរា�	យនាះ	យ�ើង	បាន	យដើ�	តាម	គចកយដើ�	

តូចៗយដ្�	មន	�ញ្ជាំងោបថានាំពណ៌យខៀវ	�បក	អស់	និង	កគមល	ស៊ីម៉ង់	។		

កលៃិនថានាំយពទ្យ	និង	�ំងឺបានយធវែើ	ឲ្យ	ខ្ញំ	�ន្ធត់កនែញង	ចិតតែ	។

កនែញងបន្ទប់ដ៏ធំមួ�ផដល	មនយ្លៃើង្លៃឺគពឹមៗ	ខ្ញំ	អាច	យមើល	យ�ើញ	អនែក	�ំងឺយដក	

យៅ	យលើ	ផគគផដល	មន	ខ្យល់យចញចូល	ឬ	ភាពឯក�នតិចតួចបំផុត	។	ពួកយគបាន	

យដកសគមកយៅទីយនាះ	ខលៃះមន	បិទបង់�ុំ�បួស	ខលៃះ	មន	ព្យលួ�	

ស៊ី�៉ូម	ខលៃះដ្ក់ម៉ាស៊ីន	បញ្នូលអុកស៊ីផសន	។	ខលៃះ	បាន	

�ំ្ងៃនូ�តិចៗ	។	ឯខលៃះ	យទៀត	កំពុងសំរាន	។	ខ្ញំយងឿងេងៃ

ល់ថាយ�តុអវែីបានជាយ�ើងមក	ទីយនះ	។		គកុមដ៏តូច	

នន	ពួក	ផសោ�សាសនា	�បស់	យ�ើង	ភាគយគចើន	

បាន	��យៅ	មត់ទាវា�	យដ្�	មិនដឹង	ថាគតូវយធវែើ	

អវែីយនាះយទ	។
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ប៉ុផនតែ	មិនផមនជា	ស៊ិយស្ទើ�	អាណាយា៉ា	យ�ើ�	។	នាង	បាន	យដើ�	

យៅផគគអនែក�ំងឺនីមួ�ៗ	សួ�សុខទុក្ខ	ដល់	ពួកយគ	សួ�	ថា	យតើពួកយគ	មន	អា�មមេណ៍	

យា៉ាងណាផដ�	យ�ើ�	និយា�	ពាក្យ	សួស្ដីបុណ្យគគីស្ទម៉ាស់យៅដល់	ពួកយគ	។		

ភាពកាលាហាន	�បស់នាងបាន�ំឭក	ដល់		យ�ើងទាំងអស់រានា	ពី	យ�តុផលផដល	

យ�ើង	មក	យ�ើ�	បាន	ចាប់យផ្ដើម	យគចៀង	បទគគីស្ទម៉ាស់	ដំបូង	យ�ើង	យដ្�	

សំយ�ង	តិចៗ	ប៉ុផនតែ	យគកា�	មក	យទៀត	យ�ើង	បាន	បនតែ	យគចៀង	យដ្�	ចិតតែ	កាលាហាន	។		

មនអនែក�ំងឺខលៃះបានញញឹម	ខលៃះយដកយដ្�	មិន	យអើ�យពើ�	យ�ើ�	ខលៃះយទៀតបាន	

គគ�ឹម	តាម	។

ស៊ិយស្ទើ�	អាណាយា៉ា	បានយដើ�សំយៅយៅ	គសតែីមនាក់ផដល	មន	បិទបង់�ុំ�បួស	យដ្�	

យគចៀង		យ�ើ�កាន់យសៀវយៅទំនុកតយម្កើង	កនែញង	នដនាង	។	គសតែីយនាះ	បាន	ចាប់យផ្ដើម	

�ំ	យដ្�	យសងៃៀមសាងាត់	យ�ើ�	នដគូខ្ញំ	បាន	អផង្អល	សក់នាង្នែមៗ	។	គសតែីយនាះ	បាន	

យពាលទាំងទឹកផ្នែក	ថា	«	អនែកគឺជាពួកយទវតា	។	អនែក	គឺជាពួកយទវតា	»	។

ខ្ញំ	មិន	អាច	យ្លៃច	ពី	ចយមលៃើ�	�បស់	ស៊ិយស្ទើ�	អាណាយា៉ា	បាន	យ�ើ�	។	

នាងបានតបថា	«	មិនផមនយទ	អនែក	មិនផមន	កំពុងសាដាប់ឮពួក	យទវតា	យនាះយទ	»	។	

«	អនែក	កំពុង	សាដាប់ឮពីពួកប�ិសុទ្ធន្ងៃចុងយគកា�	»	។	

កាល	គពះយ�ស៊ូវ	គគីស្ទបានគបសូត	មក	មន	យទវតា	មួ�អង្គ	បាន	គបកាស	ពីកា�	

គបសូត	�បស់គទង់	យ�ើ�	ពលសាថានសួគ៌បាន	យគចៀងស�យសើ�ដល់គពះ	(សូមយមើល	

លូកា	2:8–14)	។	ខ្ញំ	គិត	ពី	ពួកយទវតា	ទាំងយនាះរាល់បុណ្យគគីស្ទ	ម៉ាស់	។

ប៉ុផនតែ	ខ្ញំ	ក៏គិត	ដល់	ស៊ិយស្ទើ�	អាណាយា៉ា	ផដ�	។	ខ្ញំ	យៅ	ចាំ	នាង	បាន	យលើក	ទឹកចិតតែ	

យ�ើង	យដើម្បីយគចៀង	យៅ	ឯ	មន្ទី�យពទ្យ	យនាះ	និងពីអា�មមេណ៍នន	ក្ដី	អំណ�	ផដល	យ�ើង	មន	

តាម��ៈកា�	ផចកចា�	ក្ដីអំណ�	។	ខ្ញំ	យៅចាំ	ពីកាលផដល	នាង	បាន	អផង្អល	

សក់គសតែីផដល	មន�ំងឺ	មនាក់យនាះ	។	យ�ើ�	ខ្ញំ	យៅចាំថា	ខ្ញំ	មិន	ចាំបាច់	

កាលា�	ជា	យទវតា	យដើម្បីបយគមើដល់	មនុស្សដនទយនាះយទ	។	ខ្ញំ	អាច	បយគមើ	

ពួកយគ	កនែញងនាម	ជា	ពួក	ប�ិសុទ្ធន្ងៃចុង	យគកា�		មនាក់	។	◼

អ្នកនិ្ន្ធរស់យៅក្ននុងរែ្ឋេូថា�៍ស.រ.អា.។

នៅក្េឹកថ្ងៃបុណ្យក្េីេ្ទមា៉ាេ់ក្ននុងមន្ទីរនេទ្យមួយនៅក្បនទេរាវានតមា៉ាឡា
នយើងមិនអាចអំពាវនាវឲ្យេួកនទវតាមកនក្ចៀងបានន�ើយ។ប៉ុដនតែនយើងបានន្្ើវា
នោយែ្លួនឯង។

្ិនពតូវរារពួកពទវតានឡើយ

ម្្ដី្រំប�់កបស្្មមេ
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្ី ពរៀបចំកបនលែងមួយ
ដអលន�ើរដនលនអមា៉ាក់ដសវែល(1926–2004)ក្នុងកូរ៉ុ្ទន្ួកសាវកែប់្ីរនាក់«Settle This in Your Hearts,»

Ensign,ដែវិច្្ិរាឆ្នាំ1992ៃំ្័រ66។

«នយើងមានាក់ៗគឺជាមាចាស់ផ្ទះសំណាក់ដែលសនព្ច្ច្ិត្តថានតើនឹងមានបន្ទប់្ួយសពមាប់ព្ះនយស៊ូវដែរឬអត់!»
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ពៅ
	កនែញង	គពះគម្ពី�	យ�ើង	�កយ�ើញ	នូវ	

សំណួ�	ជាយគចើន	ផដល	យធវែើ	ឲ្យ	យ�ើង	គិត	

ពី	�ីវិត	�បស់	យ�ើង	។	សំណួ�	ដំបូង	

ទីមួ�		យៅ	កនែញង	គពះគម្ពី�	ប៊ីប	ផដល	យចាទសួ�យៅ	អ័ដ្ម		

បនាទាប់ពី	យោក	បាន	ទទួលទានផផលៃផដលហាមឃ្ត់	។	

ខ្ញំ	សូម	អយញ្ើញ	អនែក	ឲ្យ	សញ្ឹង	គិតពី	�យបៀបផដល	

សំណួ�យនះ	អាច	អនុវតតែ	ចំយពាះ	�ីវិត	�បស់	អនែក	៖

«	អ័ដ្ម	និងគបពន្ធរាត់ក៏	ពួន	នឹង	

គពះយ��ូវា៉ដ៏ជាគពះ	យៅ	កណាតាល	យដើមយ�ើ	កនែញង	

សួនចបា�	។

	«	គពះយ��ូវា៉ដ៏ជាគពះ	គទង់	យៅ	�ក	អ័ដ្ម	យដ្�	

បន្ទនូល	ថា	អ្នកយៅឯណា?	»(យោកុប្បតតែិ	3:8–9	

កា�គូសបញ្ជាក់	បាន		បផន្ថម)	។

គពះអមចាស់	គទង់គជាបរាល់កិច្កា�	ទាំងអស់	ដូយចនែះ	

យ�ើងអាច	យ�ឿជាក់ថា	គទង់	បាន	គជាប	ពីទីកផនលៃង	

ផដល	អ័ដ្ម	និង	នាងយអវា៉	ោក់ខលៃលួន	។	គបសិន	យបើ	

គទង់បាន	គជាបពីទីកផនលៃងផដលពួករាត់យៅ	ដូយចនែះយតើ	

គពះអមចាស់ចង់សួ�ពីអវែីយៅ	?

សំណួ�យនះហាក់ដូចជា	បាន	បំផុស	ដល់	អ័ដ្ម	

និង	យអវា៉	ឲ្យ	គិត	ពីអវែីផដល	កំពុងផត	យកើតយ�ើង	យៅ	កនែញង	

�ីវិត	�បស់ខលៃលួន	។	យ�ើង	អាច	សួ�	ខលៃលួន	ឯង	នូវ	សំណួ�	

គសយដៀង	រានា	យនះ	។	ឧទា��ណ៍	៖	យតើ	យ�ើងស្ថិត	

យៅគតង់ណា	កនែញង	ដំយណើ�	យៅយលើ	ផលៃនូវ	ននយសចក្ដីសញ្ញា	

យឆ្ពះ	យៅ	�ក	�ីវិតដ៏យៅអស់កល្បជានិច្យនាះ	?	

យតើ	អំយណា�ទាន	និង	យទពយកាសល្យនានា	

អវែីខលៃះផដល	គពះវ�បិតាសួគ៌	បាន	គបទាន	ដល់	

យ�ើង	យៅ	កនែញង	�ីវិតមុនឆ្ក�ីវិតយនះ	យដើម្បី�ួ�	

យ�ើង	ឲ្យ	យដើ�	យលើ	ផលៃនូវ	យនះ	?	យតើ	អំយណា�ទាន	និង	

យទពយកាសល្យនានា	អវែីខលៃះ	យទៀត	ផដល	យ�ើងគតូវ	មន		

កាលផដល	យ�ើង	ខិតខំផគបកាលា�	យៅជាមនុស្សផដល	

គពះអមចាស់សពវែគពះទ័�	ឲ្យ	យ�ើង	ផគបកាលា�	យនាះ	?

គបធាន	�៉ូផសប	យអ�វែ	ស៊មេីធ	(1838–1918)	

បាន	ផ្លៃង	ថា	«	កនែញងនាម	ជាវិញ្ញាណមួ�	

មនុស្សគតូវបាន	គពះមតាបិតាសួគ៌	បយង្កើត	យ�ើ�	

ឲ្យ	កំយណើត	គពមទាំង	គតូវបាន	ចិញ្ឹម	បីបាច់	

��ូតដល់	យពញវ័�	យៅ	កនែញង	វិមនដ៏អស់កល្បជានិច្	

�បស់	គពះវ�បិតាពីមុនកា�មក	កាន់ផផនដី	យៅ	កនែញង	

�ូបកា�	[ខាង	សាច់ឈាម]	បយណាតាះអាសននែ	

មួ�	»		។ 1	យសៀវយៅសិកសោយគ្លការណ៍ទាំងឡាេ

ទនែំណរឹងលអែបយគងៀន	យ�ើង	ថា	«	គពះវ�បិតាផដល	

គង់យៅសាថានសួគ៌គជាប	ថាយ�ើង	ជា	ន�ណា	យ�ើ�	

យ�ើងបានយធវែើ	អវែីខលៃះពីមុន	យ�ើង	មក	កាន់	ទីយនះ	។	

គទង់បាន	យគ�ើសយ�ើស	យពលយវោ	និងទីកផនលៃងសគមប់	

យ�ើង	មនាក់ៗ	យដើម្បី	ឲ្យ	ចាប់	កំយណើត	យដើម្បី	ឲ្យ	យ�ើង	

អាច	យ�ៀន	យមយ�ៀន	ផដល	ចាំបាច់សគមប់	យ�ើង	ផ្ទាល់ខលៃលួន	

យ�ើ�យធ្ើយសចក្ដីលអែឲ្យយពចើនបំ្ុ្រជាមួេនរឹង

យ្រ្យកាសល្យនិងបុគ្គលិកលក្ខណៈផ្ទាល់ខលលួនរបស់

យេើង។	» 2

គពះវ�បិតាសួគ៌បាន	ដ្ក់អនែក	យៅ	

ទីកផនលៃងដ៏ល្អបំផុត	យដើម្បីយគបើ	គបាស់	អំយណា�ទាន	

វិញ្ញាណ�បស់អនែក	យ�ើ�ពគងីក	យទពយកាសល្យ	

�បស់	អនែក	។	មិនថា	អនែក	�ស់យៅ	ទីណា	ឬ	អនែក	មន	

សាថានភាពផបបណា	យៅ	កនែញង	�ីវិតយនះ	យនាះយទ	អនែក	

អាចយធវែើ	កា�	យគ�ើសយ�ើសយដើម្បីទទួលបាន	យជាគ�័�	

មិនថា	ឧបសគ្គ	�បស់អនែក	គឺជាអវែីយនាះ	យទ	។	កុំរា្�	។	

ចូ�	បនតែយធវែើ	វា	។	កុំ	ចុះចាញ់	។	សូម	ចងចាំថា	

អវែីផដលអនែកបាន	យធវែើ	ជាមួ�	នឹងអវែីផដល	អនែកមន		

វា	បគ្ហាញពី	អតតែសញ្ញាណពិត	�បស់	អនែក	។

គំ�ូ	�បស់	អ័ដ្ម	និង	នាងយអវា៉	អាច	ផ្ដល់	

យសចក្ដីសង្ឹមដល់	យ�ើង	យា៉ាងយគចើន	។	

បនាទាប់ពីពួករាត់បាន�ំលង	គពះបញ្ញតតែិ	

មិន	ឲ្យ	ទទួលទាន	ផផលៃផដលហាមឃ្ត់	

មក	ពួករាត់គតូវបាន	បយណដាញយចញ	ពី	

សួនចបា�	ដ៏គសស់សាអាតមួ�	ដីគតូវបាន	

ដ្ក់បណាតាសា�	បនាលា	និង	អញ្ចាញបានដុះយ�ើង	

យ�ើ�	ពួករាត់គតូវយធវែើ�កស៊ីពីដីយដ្�	

យនឿ��ត់យដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់	ខលៃលួន	ឯង	។	

ពួក	រាត់មិនបាន	ចុះចាញ់	យ�ើ�	។	

ពួករាត់បានយចញយៅ	យធវែើកា�	ដូចផដល	

គពះអមចាស់បានបគ្រប់ដល់	ពួករាត់	(សូមយមើល	

ម៉ូយស	5:1)	។	កូនគបុសពួករាត់	កាអ៊ីន	បានយធវែើកា�	

យគ�ើសយ�ើស	មួ�	ដ៏អាគកក់បំផុត	ប៉ុផនតែពួកយគ		បាន	

ក្េរះវរបិតាេួេ៌បានក្បទានឲ្យអ្នក
នូវអំនោយទានខាងវិញ្ញាណនិង
នទេនរាេល្យនានាន�ើម្ីជួយអ្នក
ឲ្យដក្បរាលាយនៅជាមនុេ្សដ�ល
ក្ទង់េេ្ក្េរះទ័យឲ្យដក្បរាលាយ។

កោយដអ�ក�ើរ
កមើរវី�ប៊ីអាណុ�

នន ពួក្ ចិ�សិ្រ ោក្់

ព�ើខ្ញំពៅទីណា?
រនបៀបនែើ្្ីដសវែងរកនហើយអភិវ�្ឍអំនណាយទានខាងវិញ្ញាណ

និងនៃ្នរាសល្យនានារបស់អ្ក
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ត�ើអ្វីតៅជាអំតោយទានរបស់អ្នក?

នេះជាវិធីមួយចំេួេដែលអ្នកអាច

កំណត់ពីអំនោយទាេដែល

អ្នកមាេ៖

• ទូលសួរែល់ពពះវរបិតាសួគ៌ថាវា

មាេអ្ីខ្ះន�ើយទូលសូមពទង់ឲ្យ

ពបទាេពរែល់អ្នកជាមួយេឹង

អំនោយទាេន្សេងនទៀត្ងដែរ។

• សួរមេុសសេដែលស្គាល់អ្នកចបាស់។

នពលខ្ះអ្នកែទទអាចនមើល

ន�ើញពីអំនោយទាេរបស់អ្នក

ចបាស់ជាងអ្នកនៅនទៀត។

• ចូលរួមេឹងសកម្មភាពថ្មីឬនរៀេជំនាញថ្មីនែើម្ី

ដស្ងរកនទពនោសល្យេិង

អំនោយទាេវិញ្ញាណរបស់អ្នក។

• ពបសិេនបើអ្នកមាេពររបស់នោកអយ្យនោ

សូមសិកសាវានែើម្ីែឹងពី

អំនោយទាេអ្ីខ្ះដែលបាេនលើកន�ើង

ឬសោដាេុពលអី្ខ្ះដែលអ្នកមាេក្ននុងដ្្នក

ជាក់ោក់នានា។

បនតែ	�ស់យៅយដ្�	សុច�ិត	យ�ើ�បនតែ	បយគងៀន	ដល់	

កូនយៅខលៃលួន	។

រាររកព�ើញរបស់ពូបិន

ខ្ញំ	មន	ពូមនាក់ផដល	បានបនតែខិតខំផកលម្អ�	យ�ើ�	

បយង្កើន	អំយណា�ទាន	និង	យទពយកាសល្យ	ផដល	

រាត់បានទទួលពី	គពះវ�បិតា	សួគ៌	។	ខ្ញំ	សូម	ផចកចា�	

នូវដំយណើ�យ�ឿងមួ�	ពី�ីវិត	រាត់ផដលវា	បាន	�ួ�	ខ្ញំ	ឲ្យ	

យមើល	យ�ើញ	ពី�យបៀបផដល	អំយណា�ទានវិញ្ញាណ	

និង	យទពយកាសល្យគតូវបាន	អ្ិវ�្ឍ	យ�ើ�	យលើក	

តយម្កើង	។

យៅ	ន្ងៃមួ�	កាល	ពូ	បិនកំពុងយធវែើ	កា�	យៅ	

អណដាដូងផ�៉	មួ�	រាត់បាន	សយង្កតយ�ើញដុំ	

យោ�ៈយកាងដ៏ចំណាស់មួ�យៅ	ផក្ប�	ផលៃនូវ	�្យ្លៃើង	។	

រាត់បាន	សួ�យៅហាវា�	�បស់រាត់ថា	រាត់អាច	

�ក	វា	បានយទ	។	យៅហាវា�	រាត់បាន	តបថា	

«	បិន	ដុំយោ�ៈចាស់យនាះរាមានតនមលៃយទ	។	ឯង	កុំ	

ចំណា�យពល	ឯង	យៅយ�ើស		វាអី	»	។

ពូបិនបាន	ញញឹម	�ួច	តប	ថា	«	ខ្ញំ	យ�ើញ	វា	មន	

តនមលៃ	យលើស	ពី	ដុំយោ�ៈចាស់មួ�ដំុ	យៅ	យទៀត	»	។

យដ្�	មនកា�អនុញ្ញាតពីយៅហាវា�	រាត់	

រាត់បាន	�ក	វា	យៅផ្ទះ	។	យៅ	កនែញង	យរាងជាង	

�បស់	រាត់	រាត់ដុត	យោ�ៈយនាះ��ូតដល់វា	

យ�ើងយ្ដាពណ៌គក�ម	។	�ួច	យដ្�	ចំណា�យពល	

យា៉ាងយគចើន		រាត់អាច	យធវែើពុម្ព	យ�ើ�	ពត់វា��ូតដល់	

វា	គតង់	។

យពល	វា	គតជាក់	រាត់បាន	គូ��ូបកាំបិត	ដ៏ធំមួ�	

យៅ	យលើ	វា	។	យដ្�	មន	គបដ្ប់ផសោ	រាត់បាន	

កាត់យោ�ៈយនាះយចញជា	រាងកាំបិត	។	�ួច	ពូបិន	

បាន	ចាប់យផ្ដើមវា��គមុសដំផគមយគគើមៗយចញ	យដ្�	

ចំណា�	យពលជាយគចើន	យម៉ាងកាត់	សំយលៀង	ខាត់	

យ�ើ�	បន្សញទ្ធដុំយោ�ៈចាស់យនាះ	។

រាត់	បានចំណា�យពលជាយគចើនន្ងៃ	យធវែើ	កា�	

ជាមួ�	នឹង	អវែីផដល	យៅហាវា�	រាត់	យៅថា	ជា	ដុំ	

យោ�ៈរាមានតនមលៃ	យនាះ	។	បនតែិចម្ដងៗ	ផផលៃកាំបិត	

យនាះ	បាន	ចាប់យផ្ដើម	យចញជា�ូបរាង	យ�ើ�	កាលា�	ជា	

កាំបិតមួ�ដ៏សាអាត	យ�ើ�	្ លៃឺ	។

ឥ�នូវយនះអវែីផដល	ចាំបាច់បានយធវែើ	

�ួចយ�ើ�	។	ពូបិនបាន	ចូលយៅកនែញងនគព�កបាន	



 

ត�ើអ្នកមានអំតោយទានមួយក្ននុង
ចំតោមអំតោយទានទាំងតនះដែរឬតេ?

« ខ្ញុំសូម ល�ើកល�ើងនូវ អុំលោយទាន 

មួយ ចុំនួន ដែ�  គ្មានភាពចបាស់លាស់ 

ឬ គ្មានការ កត់សម្គា�់ ជានិច្ច 

ប៉ុដនតែ ជាលរឿងែ៏សុំខាន់បុំផុត ។ 

ក្ញងចុំលោមអុំលោយទានទាុំងលនះ បបដែ�ជាម្នអុំលោយទាន 

របស់អ្ក —អុំលោយទានដែ� មិន ចបាស់លាស់ក្ញងលព�លនះ 

ប៉ុដនតែវាពិតលែើយ ម្នតមមលៃ ។

« ចូរ លយើងពិនិត្យ ល�ើង វិញនូវ អុំលោយទានមួយចុំនួន ដែ� 

លេមិនសូវលមើ� ល�ើញ ៖ អុំលោយទាន មនការ សួរ អុំលោយទាន មន 

ការ ស្ដាប់ អុំលោយទាន មនការ ស្ដាប់ ឮ និង ការ លបបើ សុំល�ងតូចរលែៀង 

អុំលោយទាន មនការ ដែ�អាចយុំ អុំលោយទាន មនការ 

ល�ៀសវាងពី�លម្លះ អុំលោយទាន មន ការយ�់បពម អុំលោយទាន 

មន ការ ល�ៀសវាងពី ការល្វើ លរឿងែដែ� ឥតបបលោ�ន៍ អុំលោយទាន 

មនការ ដសវងរក អវីដែ� សុចរិត អុំលោយទានមន ការមិន រែ័សវិនិច្័យ 

អុំលោយ ទាន មនការ ទូ�សូមការែឹកនាុំពីបពះ អុំលោយទាន 

មន ការ ល្វើជា សិស្សម្នាក់ អុំលោយទាន មនការ លមើ�ដែអ្កែមទ 

អុំលោយទាន មនការ លចះសញ្ឹងេិត អុំលោយទាន មនការល្វើការ 

អ្ិស្ឋាន អុំលោយទាន មន ការ ដែលៃងទីបនាទា�់មួយែ៏អស្ចារ្យ និង 

អុំលោយទាន មនការ ទទួ�បាន បពះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ » ។

ដអ�ល�ើរ ម្៉ាវីន ល� អាសតែញន (1915–94) ក្ញង កូរ៉ុមមនពួកស្វកែប់ពីរនាក់ « There Are 
Many Gifts, » Ensign, ដខ វិច្ិកា ឆ្នាុំ 1987 ទុំព័រ 20 ។

ផសនែងសតវែយគបើសមួ�	។	កាល	គត�ប់មក	ដល់	យរាងជាង	

�បស់រាត់វិញ	រាត់បាន	ោងសមអាត	កាត់	យ�ើ�	ខាត់	ផសនែងយនាះ	។	

កាលរាត់យធវែើ�ួចរាល់យ�ើ�	វាមន	ភាព�យោង	យ�ើ�	សាអាត	។	រាត់បាន	

ភាជាប់ដងកាំបិតយៅនឹង	ផផលៃ	កាំបិត	យដ្�	គបុងគប�័តនែ	។	ឥ�នូវយនះវត្ថញមួ�ផដល	

កាលពីមុន	ជាដុំយោ�ៈចាស់	មនយគចះស៊ី	យ�ើ�	យកាង	បាន	កាលា�	យៅជា	

កាំបិត	មួ�ដ៏គសស់សាអាតផដលបា	ន�នែះពាន�គ្វាន់ជាយគចើន	។

អនែក	និង	ខ្ញំ	យគបៀបដូចជា	ដុំយោ�ៈចាស់យនាះ	ផដ�	។	យ�ើង	ក៏គតូវកា�	

នូវ	កា�បត់ផបន	កា�	បន្សញទ្ធ	និង	កា�	ដុសខាត់យដើម្បី	ឈានយៅ	ដល់	

សកាដានុយពលយពញយលញ	�បស់	យ�ើង	ផង	ផដ�	។	ផផនែក	ននដំយណើ�កា�យនាះ	

គឺកា�	ផសវែង�ក	កា�	ពគងឹង	និង	កា�	យធវែើ	ឲ្យ	ចយគមើ	នយ�ើងនូវ	យទពយកាសល្យ	និង	

អំយណា�ទាន	�បស់យ�ើង	។

ពូបិន	បាន	�ល់ថា	សកាដានុពល�បស់យ�ើងភាគយគចើនគឺ	មិនអាច	

យមើលយ�ើញ	យ�ើ�	យ�ើ�	វា	គតូវ	ផតមនកា�ផសវែង�កយ�ើ�	អ្ិវ�្ឍ	។	

គពះអមចាស់បយគងៀន	យ�ើងឲ្យ	«	ផសវែង�កអំយណា�ទាន	នានាផដល	

វិយសសបំផុត	»	(គ.	និង	ស.	46:8)	និង	«	ឲ្យ	មនុស្សគគប់�ូប	អាច	
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បានគបយសើ�	យ�ើង	ចំយពាះ	កា�	បុិនគបសប់�បស់ខលៃលួន	

គបយយា�ន៍	ឲ្យ	មនុស្ស	គគប់�ូបអាចបាន	កា�	

បុិនគបសប់យផ្សងៗយទៀត	ផមនយ�ើ�	គឺរាប់��	»	

(គ.	និង	ស.	46:8)	។	យ�តុអវែីយ�ើងគតូវយធវែើ	

ផបបយនះ	?	យ�ើង	អាចយគបើ	យទពយកាសល្យ	និង	

អំយណា�ទាន	�បស់	យ�ើង	យដើម្បីបយគមើ	ដល់	

អនែកដនទ	ដូចផដល	ខគម្ពី�បនាទាប់បានពន្យល់ថា	៖	

«	មនុស្សគគប់�ូបផសវែង�ក	ចំណូលចិតតែននអនែក�ិតខាង	

�បស់ខលៃលួន	យ�ើ�	គបគពឹតតែ	នូវ	គគប់កា�ណ៍ទាំងអស់	

យដ្�	មនផ្នែកយសាមាះសមេ័គគទាំងគសុងចំយពាះសិ�ី

ល្អននគពះ	»	(គ.	និង	ស.	82:19)	។	កា�	ផ្ដល់កា�	

បយគមើយ�ៀបចំយ�ើង	ឲ្យ	�ស់យៅ	កនែញង	�ីវិតមួ�កាន់ផតដូច

ជាគពះគគីស្ទ	។

រារបស្ងរកពទពពរាសល្យរបស់ពយើង

ផអលយ�ើ�	�ីឆ្ដ	�ី	ស្កត	កនែញង	កូ�៉ុម	នន	ពួក	សាវក	

ដប់ពី�	នាក់បាន	បយគងៀនពី�យបៀបផដ	លកា�សាកល្បង	

នានា	បាន	ពគងឹងដល់	យ�ើង		ថា	៖	«	កាល	

អវែីទាំងអស់	ហាក់ដូចជាមន	ភាពគតឹមគតូវ	ជាយ�ឿ�ៗ	

ឧបសគ្គជាយគចើន	បាន	យកើត	យ�ើង	កនែញងយពលផតមួ�	។	

យពល	កា�សាកល្បង	ទាំងយនាះ	ពុំ	ផមន	ជាលទ្ធផល	

នន	កា�	មិនយរា�ព	គបតិបតតែិ	�បស់អនែក	យនាះ	វា	គឺជា	

្សតែញតាង	ថា	គពះអមចាស់	គទង់	សពវែគពះទ័�	ចង់	ឲ្យ	

អនែក	�ីកចយគមើន	បផន្ថម	យទៀត	(សូមយមើល	សុភាសិត	

3:11–12)	។	ដូយចនែះគទង់គបទានបទពិយសាធន៍នានា	

ដល់អនែកផដល	ទាក់ទាញ	ឲ្យ	មន	កា�	�ីកចយគមើន

ទាំងការេល់ែរឹងនិងយសចក្ដីយមតាតោករុណា

[អំយណា�ទានពី�ដ៏សំខាន់បំផុត]	ផដល	ែុស

ខា្រ់អ្នកសពម្ប់ពបយយជន៍ែ៏អស់កល្ជានិច្ច

របស់អ្នក។យដើម្បី	�ក	អនែក	ពី	កផនលៃង	ផដល	

អនែកស្ថិតយៅយៅ	កាន់	កផនលៃង	ផដល	គទង់ចង់	អនែក	

ផគប	កាលា�	វាតគមូវឲ្យ	មន	កា�ផក	តំ�ង់ជាយគចើន	

យ�ើ�ជាទូយៅ	វា	តគមូវឲ្យមនកា�លំបាក	និង	

កា��ឺចាប់	»	។ 3

រារពធ្ើឲ្យពទពពរាសល្យពយើងបានក្បពសើរ
ព�ើង

កា�	បយង្កើន	យទពយកាសល្យ	យ�ើង	តគមូវ	ឲ្យ	មនកា�	

ខិតខំ	។	្មេីៗយនះ	ផអលយ�ើ�	ស្កត	បានគបាប់្�ិយាខ្ញំ	

ឧទា��ណ៍	យៅ	កនែញង		នីន�វែទី	3	11	យ�ើងអានពី	

គបជា�នសាដាប់ឮសំយ�ង�បស់	គពះវ�បិតាសួគ៌	ប៉ុផនតែ	

ដំបូងយ�ើ�	មិន	បាន	�ល់យនាះ	យទ	៖

«	ពួកយគបាន	ឮសំយ�ងយនាះជាយលើកទីបីយទៀត	

យ�ើ�	បាន	យផ្ទៀងគតយចៀកសាដាប់	យ�ើ�	ផ្នែកយគសមលៃឹង	

យឆ្ពះយៅសំយ�ងយនាះ	.	.	.

«	យ�ើ�	យ�តុកា�ណ៍បាន	យកើត	យ�ើង	ថា	

យៅយពលគបជា�ន�ល់នូវពាក្យ	ទាំងយនាះ	យ�ើ�	

យនាះ	ពួកយគ	បាន	សមលៃឹងយមើល	យៅ	យលើយឆ្ពះយៅយលើ	

យម�យទៀត	យ�ើ�	យមើលចុះ	យគបានយ�ើញបុ�ស	មនាក់	

[គពះយ�ស៊ូវ	គគីស្ទ]		យាងចុះមក	ពី	យលើ	យម�	»		

(ខ	5,	8)	។

យដើម្បី	សាដាប់ឮ	យ�ើ�	យមើលយ�ើញ	ឲ្យ	

ចបាស់គឺគរាន់ផតជាឧទា��ណ៍ពី�	នន	អំយណា�	

ទានវិញ្ញាណ			និង	យទពយកាសល្យ	ផដល	អនែក	

ទទួល	បាន	យ�ើ�	យធវែើ	ឲ្យ	�ីកចយគមើន	គបសិនយបើ	អនែក	

គពមដស្ងរកយ�ើេខិ្រខយំៅ�កវា	។

ខ្ញំសូម	អយញ្ើញ	យ�ើងមនាក់ៗ	ឲ្យ	យធវែើដូចជា	ពូបិន	

បានយធវែើ	៖	សូម	យមើល	យ�ើញ	នូវភាពល្អបំផុត	

យៅ	គគប់អវែីទាំងអស់	កាល	យ�ើង	ផសវែង�ក	

អំយណា�ទានវិញ្ញាណ	និង	យទពយកាសល្យ	

យ�ើ�	យគបើ	វា	យដើម្បី	គបទានព�ដល់	មនុស្សយៅ�ុំវិញ	

យ�ើង	។	ខ្ញំ	ដឹង	ថា	គពះវ�បិតាសួគ៌យ�ើង	មន	

អំយណា�ទាន	និង	យទពយកាសល្យ	ជាយគចើន	

ផដល	គទង់សពវែគពះទ័�គបទាន	ដល់	យ�ើង	ប៉ុផនតែ	

វា	«	មន	លក្ខខណ្ឌ	យដ្�យ�ើងគតូវទូលសុំវា	។	

ព��័�	ទាំងឡា�តគមូវឲ្យ	មន	កា�លះបង់	

ឬកា�	ខិតខិត	មួ�ចំនួន	�បស់	យ�ើង	»	(Bible 
Dictionary	«	Prayer	»)	។	សូម	ឲ្យ	យ�ើង	

ផសវែង�ក	ខិតខំ	យ�ើ�	យធវែើ	ឲ្យ	អំយណា�ទាន	និង	

យទពយកាសល្យ	ផដលគពះគបទានឲ្យពីកំយណើតបាន	

ចយគមើន	យ�ើង	យ�ើ�	សូម	ឲ្យ	យ�ើង	

ទូលសូមនូវអំយណា�ទានយផ្សងយទៀត	យនះ	ជា	កា�	

អធិសាឋាន	ដ៏រាបសា	�បស់	ខ្ញំ	។	◼

្ំណ្រ់ចំណាំ

	 1.	Teachings of Presidents of the Church: 
Joseph F. Smith,	(ឆ្នាំ	1998)	ទំព័�	335	។

	 2.	យគ្លការណ៍ទាំងឡាេទនែំណរឹងលអែ	(ឆ្នាំ	2009)	ទំព័�	10	
កា�	គូសបញ្ជាក់	បាន	បផន្ថម	។

	 3.	ផអលយ�ើ�	�ីឆ្ដ	�ី	ស្កត	«	Trust in the Lord	»	Ensign	
ផខ	វិច្ិកា	ឆ្នាំ	1995	ទំព័�	16–17	កា�	គូសបញ្ជាក់បផន្ថម	។

ថា	«	យ�វ៉ូនណា	អនែកគួ�យ�ៀនគូ��ូប	»	។

ស៊ិយស្ទើ�	អាណុល	មិន	ធាលាប់គូ��ូបពីមុនមក		

យ�ើ�	។	រាត់គតូវខិតខំយា៉ាងខាលាំង	។	រាត់បាន	

ចូលយ�ៀនថានាក់មួ�ចំនួន	គូ��ូបរាល់ន្ងៃ	យ�ើ�	

	យគកា�មក	យដ្�កា�	ចំណា�យពល	និង	កា�	ខិតខ	ំ

យា៉ាងយគចើនយដើម្បីយ�ៀនគូ��ូបឲ្យបាន	គសស់សាអាត	។		

ខ្ញំ	មន	គំនូ�មួ�ផ្ទាំងដ៏គសស់សាអាត	�	បស់រាត់សតែីពី		

ទិដ្ឋភាពនន	មត់ទយនលៃ	មួ�	ដ្ក់ព្យលួ�	យៅ	យលើ	�ញ្ជាំងកនែញង		

កា�ិយាល័�ខ្ញំ	។

ពិតណាស់	កា�	ទទួល	បាន	យទពយកាសល្យ	តគមូវ	

ឲ្យ	មនកា�	ខិតខំ	ប៉ុផនតែថាយតើយ�ើងនឹងមនក្ដីអំណ�	

ផបបណាយៅ	កាលយ�ើង	បាន	សាដាប់ឮគពះអមចាស់		

មនបន្ទនូលគបាប់យ�ើងថា	«	គបនពយ�ើ�	អំយណា�ទាន		

និង	យទពយកាសល្យ	�បស់អនែក	នឹងបាន	ចយគមើន	យ�ើង	

យដ្�សា�ភាពឧសសោ�៍ពយាយាម	�បស់អនែក	»	

(សូមយមើល	ម៉ាថា�	25:14–30	)	។

អំពណាយទានខ្ងវិញ្ញាណរបស់អ្ក

្�ិយាខ្ញំបាន	�កយ�ើញយទពយកាសល្យ			

ននកា�	គូ��ូប	។	យតើ	អវែីយៅ	ជាអំយណា�ទាន	និង		

យទពយកាសល្យ			�បស់អនែក	?	ខ្ញំ	ដឹង	ថា	គពះវ�បិតាសួគ៌		

យ�ើងបាន	គបទាន	នូវយទពយកាសល្យ	និង		

អំយណា�ទាន	មួ�ចំនួន	ដល់	អនែក	។	យតើ	ខ្ញំ	ដឹង	បាន		

យដ្��យបៀបណា?	«	មនអំយណា�ទានជាយគចើន		

យ�ើ�	មនុស្សរាល់រានាគតូវបានគបទាន	អំយណា�ទាន		

មួ�	យដ្�	គពះវិញ្ញាណននគពះ	»	(គ.	និង	ស.		

46:11)	។	អំយណា�ទាន		និង	គពះយចសាដា	�បស	់

គពះ	មន	សគមប់យ�ើង	រាល់រានា	។	វា	ជាសិទ្ធិ		

និង	ទំនួលខុសគតូវ	�បស់	យ�ើង	យដើម្បីទទួល		

�ក	អំយណា�ទានវិញ្ញាណ		�បស់យ�ើង	យធវែើ	ឲ្យ		

យទពយកាសល្យយ�ើង�ីកចយគមើន	យ�ើ�	ផចកចា�	វា	។

គពះគម្ពី�បានយ�ៀបរាប់ពី	អំយណា�ទាន		

មួ�	ចំនួន	ផដល	យ�ើង	អាចផសវែង�កបាន		

(ឧទា��ណ៍	សូមយមើល	គ.	និង	ស.	46)	ប៉ុផនតែ		

យៅ	មនអំយណា�	ទាន	និង	យទពយកាសល្យ		

រាប់��យទៀត	។	ជាពិយសស	សូម	គសាវគជាវ		

កនែញងគពះគម្ពី�ម�មន	នីន�វែទី	3	11–26	អនែកនឹង		

�កយ�ើញ	នូវអំយណា�ទាន	និង	យទពយកាសល្យ		

ជាយគចើនផដល	មន	សគមប់យ�ើង	មនាក់ៗ	។	
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«ជី
វិតយនះ	គឺជាយពលយវោសគមប់	ឲ្យ	មនុស្ស	

គបុងយគបៀបខលៃលួន	យៅ�ួបនឹងគពះ	»	(អាលម៉ា	

34:32)	។	យតើ	យ�ើង	កំពុងគបុងយគបៀបខលៃលួន	

ផដ�ឬយទ	?

ចុះយបើ	ន្ងៃ	នន	កា�យាង	មក	�បស់	គទង់	គឺជា	ន្ងៃ	ផស្អក	?	

យបើ	យ�ើង	ដឹង	ថា	យ�ើង	នឹង	�ួប	គពះអមចាស់	យៅ	ន្ងៃ	

ផស្អក—តាម	កា�សាលាប់	ផដល	មិនបាន	គបុងទុក	ឬ	តាម	

ផដល	គទង់	យាង	មក	យដ្�	មិន	បាន	�ំពឹង	ទុក—យតើ	

យ�ើង	នឹង	យធវែើ	អវែី	យៅ	ន្ងៃ	យនះ	?	យតើ	កា�សា�ភាព	អវែី	ខលៃះ	ផដល	

យ�ើង	នឹង	សា�ភាព	?	យតើ	កា�អនុវតតែន៏	អវែី	ខលៃះ	ផដល	យ�ើង	

នឹង	មិន	បនតែ	យធវែើ	យទៀត	?	យតើ	បញ្ហា	អវែី	ខលៃះ	ផដល	យ�ើង	នឹង	

យដ្ះគសា�	?	យតើ	កា�អត់យទាស	ណា	ខលៃះ	ផដល	យ�ើង	

នឹង	អត់យទាស	?	យតើ	ទីបនាទាល់	អវែី	ខលៃះ	ផដល	យ�ើង	គតូវ	

ផ្លៃង	?

ចុះ	យបើ	យ�ើង	នឹង	គតូវ	យធវែើ	កា�ណ៍	ទាំងយនាះ	យៅ	យពល	

យនាះ	យ�តុអវែី	យ�ើង	មិន	យធវែើ	ឥ�នូវ	យនះ	?	យ�តុអវែី	

មិន	ផសវែង�ក	យសចក្ដី	សុខសានតែ	យពលផដល	យសចក្ដី	

សុខសានតែ	អាច	�កបាន	?	»

អំយពើអាគកក់ផដល	ធាលាប់ផតស្ថិតយៅមួ�កផនលៃង	

យ�ើ�	ោក់ខលៃលួន			ដូច	ជាបូសគទនិច	ឥ�នូវយនះផប�ជា

មនចបាប់អនុញ្ញាតយពញយលញយៅវិញ	។	ឬសគល់	

និង	កា�កា�ពា�	ដ៏សំខាន់បំផុត	(�ញ្ជាំងកា�ពា�)	

នន	អា�្យធម៌គតូវយចាទសួ�	ឬ	�ងកា�	វា�គបហា�	។	

គបយទស	នានា	បានបដិយសធ	យក�មតក	សាសនា	

�បស់ខលៃលួន	។	អាពា�៍ពិពា�៍	និង	ទំនួលខុសគតូវ	

កនែញង	គគួសា�គតូវបាន	បដិយសធយដ្�សា�	

ផតបញ្ហាមិនយអើយពើ��បស់ខលៃលួន	។	ផខ្សភាព�នតែ	និង	

ទស្សនាវដ្ដី	និង	ទូ�ទស្សន៍ផដល	ពគងឹងដល់ឥ�ិយាប្	

�បស់	យ�ើងមនយពញយៅយដ្�	យ�ឿង	ឬ�ូបភាព	 ពស័�
៌ម
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ផដល	បគ្ហាញកូនយៅននគពះថាជា	សតវែ	ឬនិយា�	

ឲ្យ	ល្អសាដាប់យៅ	ថាជាមនុស្សឥតបាន	កា�ផដល	

តាម�កភាព�ីករា�បផន្ថមយទៀតសគមប់	ខលៃលួន	ឯង	។	

យ�ើ�មនពួកយ�ើង	ជាយគចើន	នាក់ផដ�	ផដល	ទទួលវា	

ជាកា�	កមសោនតែ	។

យសចក្ដីល្អ	្ ក្ដីភាព	និង	ភាពគសស់សាអាតគតូវបាន	

�ំនួស	យដ្�យសចក្ដីអាគកក់	ជា	«	អវែីក៏យដ្�	»	និង	

ចំណីដ៏រាមានតនមលៃនន	ចិតតែ	ផ្ទាល់ខលៃលួន	។	ពិតណាស់	

មនមនុស្ស	ជាយគចើន	គតូវបាន	ជាប់ផុង	កនែញង	

�ូបអាសគរាម	កា�	យផតែកផតែលួលយៅយលើតយគមកននតណាហា	

កា�	បយគមើ	ផត	ភាព�ីករា�ផ្ទាល់ខលៃលួន	ឥ�ិយាប្	មិន	

យសាមាះគតង់	សំយលៀកបំពាក់	ខលៃីៗ	ភាសា	េ្កលួតលីោ	និង	

កា�	បគ្អាប់បយនាថាក	ដល់	កា�	�ល់ដឹង	ខាង	ផលៃនូវ	យ្ទ	។

យ�ឿងទាំងអស់យនះ	គឺជា	យ�ឿងដ៏ធងៃន់ធងៃ�	

ចំយពាះគពះយនគត	�បស់	គពះវ�បិតាសួគ៌	យ�ើង	ផដល	

គទង់គសឡាញ់កូនយៅគទង់ទាំងអស់	

យ�ើ�		ហាមដល់រាល់សកមមេភាពផដល	

រាងរំាងពួកយគមិន	ឲ្យ	គត�ប់មក	វតតែមន	

�បស់គទង់វិញ	។

យតើអវែីយៅជា	សាថានភាពនន	កា�យ�ៀបចំ	

ផ្ទាល់ខលៃលួន	�បស់	យ�ើង	សគមប់�ីវិ

តដ៏យៅអស់កល្បជានិច្	?	រាគសតែ	

ននគពះផតងជា	គបជា�នននយសចក្ដីសញ្ញា	

�ួមបញ្នូលទាំង	កា�	សនយាពិសិដ្ឋផដល	

យ�ើងបានយធវែើ	យៅ	កនែញង	ទឹក	នន	ពិធីបុណគ�មុ�ទឹក	

កនែញង	កា�	ទទួល	បពវែ�ិតភាពប�ិសុទ្ធ	និងកនែញង	

គពះវិហា�	ប�ិសុទ្ធននគពះ	។	យតើ	យ�ើងគឺជា	

មនុស្សសនយា	ផតមត់	និងជាពួកអនែកយ�ឿផតមិន	យធវែើ	

តាមផមនយទ	?

យតើ	យ�ើងកំពុង	យធវែើតាម	គពះបញ្ញតតែិ�បស់	

គពះអមចាស់ផដល	ថា	«	ចូ�	អនែករាល់រានា��យៅកនែញង	

ទីប�ិសុទ្ធទាំងឡា�	យ�ើ�	ចូ�	កុំយ�ើយ�ើ�	��ូត	

ដល់	ន្ងៃនន	គពះអមចាស់មកដល់	ត្បិតយមើលចុះ	

ន្ងៃយនាះនឹងមកដល់យា៉ាងឆ្ប់��័ស	»	ផមនយទ	?	

គ.	និង	ស.	87:8	។

យ�ើងគតូវបាន�៊ុមព័ទ្ធយដ្�	ឧបសគ្គជាយគចើន	

យៅគគប់ទិសទី	(សូមយមើល	កូ�ិន្ូសទី	2	

4:8–9)	។	ប៉ុផនតែ	យដ្�	មន	យសចកតែី�ំយនឿយលើ	គពះ	

យ�ើងទុកចិតតែ	យលើ	ព��័�ផដល	គពះបាន	សនយាដល់	

�ន	ផដល	យរា�ពគពះបញ្ញតតែិ�បស់គទង់	។	យ�ើងមន	

យសចក្ដី�ំយនឿ	យលើ	អនាគត	យ�ើ�	យ�ើង	នឹង	យ�ៀបចំខលៃលួន	

សគមប់អនាគតយនាះ	។

	គពះអង្គសយ្គ្រះមនបន្ទនូលគបាប់យ�ើង	ថា	

«	យ�តុដូយចានាះយ�ើ�	ចូ�មនចិតតែ	យសាមាះគតង់	យដ្�	

អធិសាឋាន	ជានិច្	យដ្�មន	ចយង្កៀងបគ្កាត់	យ�ើ�	

យេះ	យ�ើ�	មន	យគបងយៅជាមួ�អនែកផង	យដើម្បី	

ឲ្យ	អនែកអាចបាន	គបុងយគបៀប	ជាយគសច	កនែញងកាលកា�	

យាងមក	ននប្ដីយថាមាង្មេី—

«	ត្បិតយមើលចុះ	គបាកដផមន	យ�ើងគបាប់អនែក	

ជាគបាកដ	ថា	យ�ើងមក	យា៉ាងឆ្ប់��័ស	»	

(គ.	និង	ស.	33:17–18)	។	◼

ែកពសង់យចញ្ដីសុន្រកថាយៅក្ននុងសន្និសដី្រ្រូយៅដខយមស្
ឆ្នាំ2004។

រនបៀបពរៀបចំខលែលួនសក្មាប់
រារយងមកជាពលើកទីពីរ

កោយដអ�ក�ើរ
ោ�្ឈិ�កអចអូ្

នន ក្ូរ៉ុម នន ពួក្ សាវក្ ដ្រ់ ពីរ ោក្់
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កោយោស្ទដី�វួដ

កផនលៃងផដល	ខ្ញំ	អង្គញ�កនែញង	ថានាក់សិកាខាសាោកាល	យ�ៀន	

យៅ	ថានាក់ទីគបាំបួន	គឺ	យៅ�ួ�	ខាង	យគកា�	ជា	កផនលៃង	

ផដល	ខ្ញំអាច	និយា�	យលង	យសើច	ជាមួ�	នឹង	មិតតែ	ខ្ញំ	។	

ខ្ញំ	បាន	ចុះយឈាមាះចូលយ�ៀន	ថានាក់សិកាខាសាោ	យដ្�សា�ខ្ញំមន	

យពលទំយន�កនែញង	កាលវិភាគ�បស់ខ្ញំ	ផត	ប៉ុយណាណាះ	។	យៅទីកផនលៃង	

ផដលខ្ញំ	�ស់យៅ	ថានាក់សិកាខា	សាោ	មនយៅយម៉ាងយ�ៀនធមមេតា	

យ�ើ�	អនែកគបឹកសោ	យៅសាោបាន	ផណនាំ	ឲ្យ	ខ្ញំចូលយ�ៀនថានាក់យនាះ	

យដ្�សា�	ខ្ញំ	ជា	ពួកប�ិសុទ្ធន្ងៃចុងយគកា�	។	ខ្ញំ	បាន	

សារល់យឈាមាះគគូបយគងៀន	ប៉ុផនតែអវែីៗទាំងយនាះគរាន់ផតជាអវែីផដលខ្ញំ

បានយ�ៀន	ពីថានាក់យនាះ	ប៉ុយណាណាះ	។

លុះន្ងៃមួ�មិតតែ	ខ្ញំ	បាន	អវតតែមន	ដូយចនែះ	ខ្ញំ	បាន	�ួប	នឹង	

បញ្ហា	៖	ខ្ញំរាមាន	មនុស្សនិយា�	យលង	ជាមួ�យសាះ	។	យតើ	ខ្ញំ	អាច	

េលៃងផុត	យពលយវោ	យនាះ	បាន	យដ្�	�យបៀបណា	?	យដ្�	កា�	

្័�ខាលាច	ខ្ញំមន	�យគមើសផត	មួ�	គត់គឺ—ខ្ញំ	គតូវ	សាដាប់	គគូ	។	វា	

ជាយលើកដំបូងផដល	ខ្ញំបាន	�ក	ចិតតែ	ទុកដ្ក់សាដាប់គគូបយគងៀន	។

កាលខ្ញំ	គិតយ�ើងវិញ	ខ្ញំ	មិន	បាន	ចាំពីអវែីផដល	រាត់បាន	

និយា�	យៅ	ន្ងៃយនាះយទ	ប៉ុផនតែ	ខ្ញំ	បាន	ចាំ	ពី	កា�	ទាក់ទាញ	

អា�មមេណ៍	។	លុះ	ផស្អក	យ�ើង	មិតតែ	ខ្ញំបាន	គត�ប់	មក	

វិញ	ប៉ុផនតែជាជាង	កា�និយា�	យលង	យសើច	ខ្ញំ	បាន	សាដាប់	

យ�ើ�បាន�ក់ចិតតែជា្មេី	ម្ដង	យទៀត	។

យៅទីបំផុត	ខ្ញំ	បាន	ផ្លាស់	ពី	�ួ�	ខាងយគកា�មក	អង្គញ�	

យៅ�ួ�ខាងមុខ	ជាកផនលៃង	ផដល	ខ្ញំ	អាច	�ក	ចិតតែទុកដ្ក់	សាដាប់	

កាន់	ផត	គបយសើ�	ជាង	មុន	។	រាមានយពល	ណាមួ�ផដល	ខ្ញំ	ពុំ	មន	

អា�មមេណ៍ចាប់ចិតតែ	យា៉ាង	ខាលាំង	យៅ	យលើ	យមយ�ៀន	ឬ	យៅយលើ	ពួកសិស្ស	

ផដល	បានផចកចា�	ទីបនាទាល់�បស់ពួកយគ	យ�ើ�	។

ខ្ញំ	ចូលចិតតែ	ថានាក់សិកាខាសាោខាលាំងណាស់��ូតដល់ខ្ញំបាន	

ចុះយឈាមាះម្ដងយទៀតយៅឆ្នាំយគកា�	។	ខ្ញំ	បាន	គ�មុ�	ទឹក	យៅ	

អា�ុគបាំបីឆ្នាំ	ប៉ុផនតែ	ខ្ញំ	មិន	បាន	យៅ	គពះវិហា�	យនាះយទ	។	ប៉ុផនតែ	មន	

អវែីមួ�	បាន	ផ្លាស់ប្ដនូ�	យៅ	ន្ងៃ	មួ�	កនែញង	ផខធនែនូ	ចំ	យពល	វិស្សមកាល	

បុណ្យ	គគីស្ទម៉ាស់	�ិត	ចូល	មក	ដល់	។	គគូបយគងៀន	បាន	

អយញ្ើញ	យ�ើង	ឲ្យមក	��	យៅ	មុខ	កាដា�យខៀន	យ�ើ�	និយា�	ពី	

អំយណា�ផដល	យ�ើង	នឹង	ថាវា�ដល់គពះគគីស្ទយៅឆ្នាំយនាះ	។

ខ្ញំ	បាន	គិតថា	«	រាមានន�ណាមនាក់	នឹងយធវែើ	យ�ឿងយនះយទ	»	។	

ប៉ុផនតែ	ខ្ញំមនកា�	ភាញាក់យផ្អើល	ជា	ខាលាំង	សិស្សទាំងអស់បាន	យដើ�	

មកខាង	មុខ	ម្ដងមនាក់ៗ	។	អនែកខលៃះ	បាន	សគមក់ទឹកផ្នែក	ខលៃះយទៀត	រច
ោ

រូ្រ
ភា

ព 
យោ

�
 យ្រ

ន 
សា

មិន
ស

ិន

នតើែ្នុំនឹងថ្វាយអ្ី�ល់ក្េរះអង្គេន្គ្ររះនៅឆ្នាំននរះ?

បាន	ផចកចា�ពីយរាលយៅផដល	ពួកយគបានដ្ក់	យ�ើ�	

ខលៃះបាន	គបាប់ពីដំយណើ�	យ�ឿងនានា	។	ខ្ញំមិនចង់យ�ឿយ�ើ�	។

យពលយវោ	យចះផត	�ំកិល	យៅមុខ	។	ខ្ញំ	ជាមនុស្ស	ផត	

មនាក់គត់ផដល	មិន	ទាន់បាន	យ�ើង	យៅ	។	ពីមុនខ្ញំបាន	ដឹង	

យ�ឿងយនះ	ខ្ញំ	�កយ�ើញ	ថាខលៃលួនឯង	យគកាក��	។	ខ្ញំ	មិន	ដឹង	ថា	

គតូវនិយា�	ពីអវែី	យនាះយទ	។	�ួចខ្ញំបាន	និយា�	ទាំង្័�	ថា	

«	ឆ្នាំយនះសគមប់ខួបននកា�	គបសូត	�បស់	គពះគគីស្ទ	ខ្ញំ	នឹង	

ចាប់យផ្ដើម	យៅ	គពះវិហា�	»	។

ចាប់តាំងពីន្ងៃ	យនាះមក	ខ្ញំ	បាន	ចាប់យផ្ដើម	យៅ	គពះវិហា�	

ទុកជាអំយណា�មួ�	ថាវា�ដល់	គពះអង្គសយ្គ្រះ	។	

លទ្ធផលដ៏ចផមលៃក	គឺថា	ខ្ញំគឺ	ជាអនែកផដល	បានទទួល	

អំយណា�យនាះ	។	កា�	គត�ប់យៅគពះវិហា�វិញ	បាន	

ផ្លាស់	ប្ដនូ��ីវិត		ខ្ញំ	យ�ើ�	វា	បានចាប់យផ្ដើម	យៅន្ងៃ	ផដលខ្ញំបាន	

�ប់�ផ�ករានា	យ�ើ�បាន	សាដាប់	យ�ើ�	អនុញ្ញាត	ឲ្យ	គពះ	

វិញ្ញាណប៉ះដួងចិតតែ	ខ្ញំ	។

គពះវិញ្ញាណយៅផត	មន	បន្ទនូល	មកកាន់ខ្ញំ	។	អវែីផដលខ្ញំ	គតូវយធវែើ	

គឺ�ប់យដើម្បី	សាដាប់	—�ួច	យធវែើតាម	។	◼

អ្នកនិ្ន្ធរស់យៅក្ននុងរែ្ឋេូថា�៍
ស.រ.អា.។

អំនោយបុណ្យក្េីស្ទមា៉ាស់របេខ់្ញុំ
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កោយរីឆ្្រអឹមរ៉ម�ដីៃស្នាវដ្តដីរបស់ស្សនាចម្្
�ឈិងរា៉ា្់េដីស្យមុមដីយា៉ាៃដីម្្ុង្រូ្្យភូម្បកៃសជប៉ុ�

អ្ក	�ិត	ដល់	អា�ុ		12		ឆ្នាំ	យ�ើ�	។	�ីវិត		គឺ	យពា�យពញ	យដ្�	កា�	ផ្លាស់បតែនូ�	។	

យៅ	កនែញង	សាសនាចគក	អនែក	នឹង	យ�ើង	ពី	ថានាក់	បឋម	សិកសោ	យៅ	ថានាក់	�ុវ�ន	

ឬ	�ុវនា�ី	។	យនាះ	មន	ន័�	ថា	ជាកា�ដ្ក់	យរាលយៅ	កា�ផតែល់	កា�បយគមើ	

កា�យ�ៀបចំ	ខលៃលួន	យៅ	គពះវិហា�	ប�ិសុទ្ធ	កា�យ�ៀន	បផន្ថម	អំពី	ដំណឹងល្អ	។	ប៉ុផនតែ	សូម	កុំ	

្័�	ខាលាច	យ�ើ�	!		អនែក	យផ្សង	យទៀត	ផដល	កំពុង	េលៃងកាត់	យ�ឿង	ដូច	រានា	យនះ	និយា�	ថា		

វា	អសាចា�្យ	ណាស់	។

ន�ើងេីថ្នាក់បឋមេិកសានៅថ្នាក់យុវជនឬ
ថ្នាក់យុវនារី?េូមេិតអំេីេំនិតទាំងននរះ
ដ�លនចញមកេីនកមេងអាយុ12ឆ្នាំទាំង
ក្បាំេីរនាក់ដ�លកំេុងដតន្្ើរារផ្លាេ់បតែតូរ។

ចនស៊ី

ក្បាយអឹនអរ

ពេសដបបុយូណូដូរាធី

អ័រ៉ូឡានិងអ៊ីវាលីនវី

ពក្កសពអស

ពក្�ៀមរួចជាពក្សចពដើម្ី

នឆ្ពរះនៅមុែ
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នឆ្ពរះនៅមុែ ្ីររួ្គានា

អ័�៉ូឡា	វី	គបយទស	បារាំង	កនែញង	ថានាក់	ប៊ីហា�	

មន	អា�ុ	12	ឆ្នាំ	។	ចំផណក	បងគសី	នាង	

អ៊ីវាលីន	នឹង	មន	អា�ុ	13	ឆ្នាំ	យៅ	ផខ	យគកា�	

យនះ	។	អ័�៉ូឡា	និយា�	ថា	«	ខ្ញំ	សបបា�	�ីករា�	

ណាស់	ផដល	បងគសី	ខ្ញំ	យៅ	ទីយនះ		យដើម្បី	�ួ�	ខ្ញំ	

យ�ើង	ពី	ថានាក់	បឋមសិកសោ	យៅ	ថានាក់	�ុវនា�ី	»	។

យ�ឿង	មួ�	ផដល	ពួក	យគ	ចូល	ចិតតែ		គឺ	យសៀវយៅ	

កា�ពគងីក	ខលៃលួន	�បស់	�ុវនា�ី	ប៉ុផនតែ	យៅ	យពល	ពួក	យគ	

អាន	អំពី	យរាលយៅ	មួ�	យនាះពួក	យគ	បាន	យសើច	។	

កនែញង	យសៀវយៅ	យនះ	ស�យស�	ថា	«	ចូ�	យ�ៀន	យលង	

ឧបក�ណ៍	តនតែីគ	មួ�	»	។

អ៊ីវូលីន	និយា�	ថា	«	យ�ើង	យលង	វា	អស់	

��ៈយពល	យគចើន	ឆ្នាំ	យ�ើ�	»	។	ប៉ុផនតែ	បនាទាប់	មក	

ពួកយគ	បាន	និយា�	ជា	មួ�	មតា�	ពួកយគ	។	រាត់	

បាន	�ួ�	ពួក	យគ	ឲ្យ	យមើល	យ�ើញ	ថា	ពួកយគ	អាច	

យគបើ	ត្នតែី	យដើម្បី	បំយពញ	យរាលយៅ	យផ្សង	មួ�	យទៀត	៖	

កា�បយគមើ	។

អ័�៉ូឡា	និង		អ៊ីវាលីន		ឥ�នូវ	កំពុង	យ�ៀបចំ	ខលៃលួន	

យដើម្បី	សផមតែង	យៅ	កនែញង	កា�គប�ុំសាគកាម៉ង់	និង	

រាគតី	នន	កា�	បគ្ហាញ	យទពយកាសល្យ		ផដល	ផតែល់	

ជា	កា�គបគុំ	ដូ�ត្នតែី	សគមប់	កុម�		និង	សម�ិក	

ទាំង	អស់	និង	ចូល�ួម	យគចៀង	ជា	មួ�	ពួក	អនែក	

ផ្សពវែផសោ�	សាសនា	។

អ៊ីវាលីន	និយា�	ថា	«	កា�ពគងីក	ខលៃលួន	�បស់	

�ុវនា�ី	គឺ	ល្អ	ណាស់	»	។	«	វា	ឲ្យ	អនែក	យធវែើ	អវែី	ផដល	

អនែក	គសឡាញ់	យ�ើ�	យធវែើ	អវែី	ផដល	្ មេី	ផង	ផដ�	»	។

សួរសំណួរ

គបា�អឹន	អា�ុ	ដប់ពី�	ឆ្នាំ	ពី	�ដ្ឋ		អា�ីសូណា	

ស��ដ្	អាយម�ិក	កំពុង	ផត	យ�ៀបចំ	ផចក	នំបុ័ង		

និង	ទឹក	ជា	យលើក	ដំបូង	។	រាត់	ពុំ	ចង់	ឲ្យ	មន	

កំ�ុស	យ�ើ�	ដូយចនែះ	រាត់	បាន	សួ�	ដល់	អនែក	កាន់	

បពវែ�ិតភាព	យអើ�៉ុន	យផ្សង	យទៀត	កនែញង	វួដ	�បស់	រាត់	ឲ្យ	

ពន្យល់	ពី	�យបៀប	ទាំងឡា�	ដល់	រាត់	។

រាត់	និយា�	ថា	«	ពួក	យគ	អសាចា�្យ	ណាស់	»	។	

«	ពួកយគ	បាន	គបាប់	ខ្ញំ	ពី	កផនលៃង	ផដល	គតូវ	��	

កផនលៃង	ផដល	គតូវ	យៅ	និង	ពី	�យបៀប	យដើម្បី	ផចក	»	។

ប៉ុផនតែ	សំខាន់	ជាង	យនះ	យៅ	យទៀត	ពួកយគ	

បាន	�ំលឹក	រាត់	ឲ្យ	មន	រា�វភាព	។	គបា�អឹន	

និយា�	ថា	«	យ�ើង	គតូវ	នឹក	ចាំ	ពី	គពះអង្គសយ្គ្រះ	

យពល	យ�ើង	ផចក	នំបុ័ង		និង	ទឹក	»	។	«	យបើ	យ�ើង	

មន	រា�វភាព	វា	�ួ�	អនែក	ដនទ	ឲ្យ	នឹកចាំ	ពី	គទង់	

ផងផដ�	»	។

គបា�អឹន	បាន	យ�ៀន	ថា	អនែក	ដនទ	�ីករា�	យដើម្បី	

�ួ�	រាត់	ឲ្យ	�ល់	ពី	តួនាទី	�បស់	រាត់	យ�ើ�	ឲ្យ	

យ�ៀន	យធវែើ	វា	ឲ្យ	បាន	ល្អ	។	រាត់	និយា�	ថា	«	គរាន់	

ផត	សួ�	ប៉ុយណាណាះ	»	។	«	កា�យ�ើ	ពី	ថានែក់	បឋមសិកសោ	

យៅ	ថានាក់	�ុវ�ន	វា	គសួល	ជាង	អវែី	ផដល	អនែក	គិត	»	។

បនងកើត្ ិត្តភក្តិថ្មី

ណូដូកា	ធី	ពី	ទីគកុង		អូគីណាវា៉	គបយទស	

�បុ៉ន	យ�ៀប	រាប់	ថា	«	ខ្ញំ	្ ័�ខាលាច	យពល	ទីគបឹកសោ	

បាន	សុំ	ខ្ញំ	ឲ្យ	ចូល	�ួម	កា�	យបាះ�ំ�ំ	�ុវនា�ី	យសតែក	

ជា	យលើក	ទី	ដំបូង	»	។	«	ខ្ញំ	បាន	សយគមច	ចិតតែ	

អធិសាឋាន	។	បនាទាប់	ពី	អធិសាឋាន	�ួច	ខ្ញំ	មន	

អា�មមេណ៍	កក់យ្តា	ដូយចនែះ	ខ្ញំ	បាន	សយគមច	ចិតតែ	យៅ	។

«	តាំង	ពី	ន្ងៃ	ទី	មួ�	ខ្ញំ	អាច	បយង្កើត	មិតតែ្កតែិ	្ មេី	

បាន	។	ពួក	�ុវនា�ី	គួ�	ឲ្យ	គសឡាញ់		និង	ចិតតែ	ល្អ	

ចំយពាះ	ខ្ញំ	មិន	�ូ�	ប៉ុនាមាន	ភាព	្ ័�ខាលាច	�បស់	ខ្ញំ	

ក៏	�សាត់	បាត់	យៅ	។	យ�ើ�	ខ្ញំ	បាន	យ�ៀន	យចះ	ពី	វិធី	

បន្សញទ្ធ	ទឹក	ចង	ផខ្ស	យធវែើ	បង់	�ុំ	�បួស	�យបៀប	�ួ�	

សយ្គ្រះ	ឲ្យ	មន	ដយងហើម	វិញ	និង	សារល់	�ុក្ខជាតិ	

ណា	ផដល	អាច	ប�ិយភាគ	បាន	!	»

ៃៃួលអារ្្មណ៍សាវាគ្ន៍

យ្�្គស	យអស	ពី	�ដ្ឋអា�ីសូណា	ស��ដ្ឋ	

អាយម�ិក	យ�ៀបរាប់	ថា	«	ន្ងៃ	ដំបូង	�បស់	ខ្ញំ	កនែញង	ថានាក់	

�ុវនា�ី	គឺ	ជា	ន្ងៃ	ខួប	កំយណើត	�បស់	ខ្ញំ	»	។	«	ពួក	

យគ	បាន	យធវែើ	ដូច	ជា	មិន	ខវែល់	។	ប៉ុផនតែ	បនាទាប់	មក	

ពួក	យគ	បាន	ចាប់	យធវែើ	ល្អ	ដ្ក់	ខ្ញំ	។	ពួក	យគ	បាន	

យធវែើ	កា�	តិចតួច	ផដល	យធវែើ	ឲ្យ	ខ្ញំ	មន	អា�មមេណ៍	ថា	

សាវាគមន៍	»	។

អនែកគបឹកសោ	�បស់	នាង	ក៏	សាវាគមន៍	ចំយពាះ	នាង	

ផងផដ�	។	យ្�្គស	និយា�	ថា	«	រាត់	គបាប់	

យ�ើង	អំពី	អវែី	ផដល	រាត់	បាន	យធវែើ		យៅ	យពល	រាត់	

យៅ	កនែញង	ថានាក់	�ុវនា�ី	»	។	«	យ�ើ�	រាត់	អាន	កូន	

យសៀវយៅ	កា�ពគងីក	ខលៃលួន	�បស់	�ុវនា�ី	ជាមួ�	

យ�ើង	មនាក់ៗ	យដើម្បី	យធវែើ	ឲ្យ	គបាកដ	ថា	ពួក	យ�ើង	

�ល់	»	។
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�ុវ�ន	។	រាត់	និយា�	ថា	«	យៅ	កនែញង	បឋមសិកសោ	

យ�ើង	បាន	យ�ៀន	យគចើន	និង	មន	សកមមេភាព	ជា	យគចើន	»	។	

«	ឥ�នូវ	យ�ើង	កំពុង	យ�ៀន	យគចើន	និង	កា�ផចកចា�	។	

មន	ន័�	ថា	យធ្ើ	យគចើន	ជាមួ�	អវែី	ផដល	យ�ើង	យ�ៀន	»	។	

ឧទា��ណ៍	បនាទាប់	ពី	យមយ�ៀន	បពវែ�ិតភាព	�ួច	ចស៍	បាន	

យៅ	សួ�សុខទុក្ខ	មិតតែ	មនាក់	ផដល	ពុំ	បាន	មក	គពះវិហា�	ជា	

�ូ�	មក	យ�ើ�	។	«	ឪពុកមតា�	�បស់	រាត់	យធវែើកា�	យៅ	ន្ងៃ	

អាទិត្យ	ដូយចនែះ	ពួក	យគ	មិន	មក	គពះវិហា�	យទ	។	ប៉ុផនតែ	ខ្ញំ	បាន	

គបាប់	រាត់	ថា	រាត់	អាច	មក	ជា	មួ�	ខ្ញំ	បាន	»	។

ចស៍		កំពុង	យ�ៀន	អំពី	យរាលបំណង	នន	ថានាក់	�ុវ�ន	

និង	ថានាក់	�ុវនា�ី	។	រាត់	និយា�	ថា	«	វា	គឺ	បគ្ហាញ	

យ�ើង	ពី	�យបៀប	យដើម្បី	ផគបកាលា�	ឲ្យ	កាន់	ផត	ដូច	គពះ	អង្គ	

សយ្គ្រះ	»	។	រាត់	ដឹង	ថា	កា�អយញ្ើញ	ឲ្យ	«	មក	ឯ	

គពះគគីស្ទ	»	មន	ន័�	ថា	កា�យដើ�	យលើ	ផលៃនូវ	មួ�	ផដល	ចាប់	

យផតែើម	ជា	មួ�	ពិធីគ�មុ�ទឹក	និង	ពិធី	បញ្ជាក់	បនតែ	យឆ្ពះ	

យៅ	គពះវិហា�ប�ិសុទ្ធ	និង	នាំ	យៅ	ដល់	�ីវិត	ដ៏	អស់កល្ប	

ជានិច្	។

រាត់	យពាល	ថា	«	ខ្ញំ	យគតៀម	ខលៃលួន	ជា	យគសច	យដើម្បី	យឆ្ពះ	

យៅ	មុខ	»	◼

រារពធ្ើរាររួមគ្នាពដើម្ីបំពពញរា�ព្កិច្ចំពោះក្ពះ

ច្នស៊ីអាយុែប់្ីរឆ្នាំនិងឪ្ុករបស់គាត់ដតង

នរៀបគនពមាងនធវែើរារជា្ ួយគានា។ឧទាហរណ៍

្ួកនគបានបា៉ាក់ភួយដែល្ ួកនគនឹងនពបើនៅន្លនគនៅ

នបាះជុំរំ។រូបបា៉ាក់ទាំងឡាយគឺបាន្ ក្ ីរារនបាះជំរំ

និងសក្្មភា្នផ្សងៗដែល្ ួកនគបានច្ូលរួ្នៅ

នែត្តពប៊ីតធីសកូឡនុំប៊ីពបនៃសរាណាោជាកដនលងដែល

្ួកនគរស់នៅ។

ច្ននិយាយថា«បា៉ាជាអ្កជួយែ៏ល្អ»។«ែ្នុំ

្ិនអាច្ពសទ្៉ន�ើញ្ ីរារនធវែើគនពមាងរបស់សាសនាច្ពក

នោយគាមនគាត់បាននឡើយ»។

នៅន្លច្នអាយុ12ឆ្នាំ្ួកនគបានរំលឹក្ ី

កូននសៀវនៅរាត្វែកិច្្ចច្ំនពាះព្ះរួ្គានា។្ិនយូរ

ប៉ុនាមន្ ួកនគបាន«យល់នគាលលៃ្ធិ»នៅក្នុង

ន្នរៀន�ីកុន។ច្ននិយាយថា«បា៉ាបាន្ ន្យល់ែ្នុំ

អំ្ីកូននសាប្វែជិកភា្និងសិៃ្ធអំណាច្»។នហើយ

ននាះបានជួយច្នឲ្យបំន្ញតព្ូវរារ្ ួយទនតព្ូវរារ

ទាំងឡាយ។

ច្ននិយាយថា«នៅន្លអ្កកំ្ុងនធវែើរាត្វែកិច្្ច

ច្ំនពាះព្ះសូ្ឲ្យឪ្ុកអ្កច្ូលរួ្ច្ំដណកផង»។

បា៉ាែ្នុំបានជួយែ្នុំនពច្ើននហើយ»។

នរៀនបនពងៀននហើយដច្កចាយ

កនែញង	នាម	ជា	�ីកុន	្ មេី	មនាក់	ចស៍	ដបបុ�ូ	�ស់	យៅ	

�ដ្ឋ�ូថា�៍	ស.�.អា.		គតូវ	បាន	សុំ	ឲ្យ	បយគងៀន	យមយ�ៀន	

មួ�	អំពី	កា�កាលា�	ជា	សិស្ស	មនាក់	�បស់	គពះគគីស្ទ	។	

«	ខ្ញំ	បាន	�កយ�ើញ	ខគម្ពី�	ផដល	និយា�	អំពី		យពគតុស	

និង	អនែក	យផ្សង	យទៀត	កំពុង	យនសាទ	គតី	។	ចស៍	និយា�	

ថា	ពួកយោក	បាន	ពយាយាម	យៅ	មួ�	ចំយ�ៀង	ទូក	

យ�ើ�	យនសាទ	ពុំ	បាន	អវែី	យសាះ	»	។	«	បនាទាប់	មក	

គពះអង្គ	សយ្គ្រះ	បាន	គបាប់	ពួកយោក	ឲ្យ	យនសាទយៅ	

មខាង	យទៀត	យ�ើ�	ពួកយោក	យនសាទ	បាន	គតី	យា៉ាង	

យគចើន	(សូម	យមើល	លូកា	5:5–11	និង	�៉ូហាន	

21:6–11)	។	ដូយចានាះ	យៅ	កនែញង	យមយ�ៀន	�បស់	ខ្ញំ	យ�ើង	បាន	

អាន	ពី	យ�ឿង	យនាះ	។	បនាទាប់	មក	យ�ើង	បាន	និយា�	អំពី	

ថា	យតើ	វា	មន	ន័�	ផបប	ណា	ចំយពាះ	យ�ើង	វិញ	។	យៅ	

យពល	យ�ើង	យធវែើ	អវែី	យដ្�	ខលៃលួន	ឯង	យនាះ	យ�ើង	អាច	�ួប	

ឧបសគ្គ	។	ប៉ុផនតែ	យៅ	យពល	យ�ើង	សាតាប់	តាម	គពះអមចាស់	

យនាះ	គទង់	�ួ�	យ�ើង	»	។

ចស៍		និយា�	ថា	កា�យ�ៀនសូគត	កា�បយគងៀន	

និង	កា�ផចកចា�	គឺ	សំខាន់	ណាស់	យៅ	កនែញង	ថានាក់	
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កុមា
រត�ើគ្រះតេស៊ូវ្ ិ�ជាបានសុ្�

ស្្្ដី្ ឈិកសស

មែនត�ើេ។ 
ខ្នុំ �រជា សាក្្ីមនាក្់ថា  

បពេះយ�ស៊ូវ នន ណាសាចរ៉�គឺជា 
បពេះដ៍យបបាសយោេះ 

ចដ�បានរស់យ�ើងវិញ ។

ែកពសង់យចញ្ដី«The Resurrection of Jesus Christ,»Liahona,ដខឧសភាឆ្នាំ2014្រំ្ស័រ111–14។
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ត�ើេមនគ្រះជន្ម

ត�ើងវិញែ្ដងត�ៀ�
មែនត�?

មនការ 

រស់យ�ើងវិញមួ� 

សបម្រ់មនុស្ 

បគ្រ់រូ្រ ។

អព្នូ�យហ�ុរ្រស់បទង់មនពិ� ។

បទង់គឺជាបពេះដ៏្រង្ក្រយង្កើ� 

នន ចផនដីយនេះ ។

បពេះគុ�រ្រស់បទង់ មន  

ពិ� យោ� អនុញ្ញា�ឲ្យ 

មនុស្ទាំងអស់ បានចប្រចិ�តែ 

យហើ� បាន សាអា�ស្ំ ។

បទង់នរឹងយង មក្ ម្ងយទៀ� ។

កោយដអ�ក�ើរ
�ដីថ្រម្្ដីស្តភូែ្ឺសឈិ�

នន ក្ូរ៉ុម នន ពួក្សាវក្ ដ្រ់ពីរ ោក្់

សម្ជិកទនកូរ៉ុមទន្ ួកែប់្ ដីរ
នាក់គឺជាស្ក្ដី្ិយសសរបស់
ព្រះយេស៊ូវពគដីស្។
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កោយកអរី�ស្�់ក�ើរសុ��ឈិងជដី�ប៊ីងហាំ

ជា�ូ�យា�មកយ�ើ�	

គពះវ�បិតាសួគ៌មនបន្ទនូល	គបាប់ដល់	ពួក	

ពយាកា�ី	�បស់	គទង់អំពី	អំយណា�	មួ�ដ៏អសាចា�្យ	ផដល	

គទង់	នឹង	បញ្នូន	យៅ	កាន់	ពិ្ពយោកទាំងមូល	។	

អំយណា�	យនាះ	គឺជា	គពះរា�បុគតា	គទង់	

គពះយ�ស៊ូវគគីស្ទ	ផដល	នឹង	យាង	មក	កាន់ផផនដីយធវែើ	

ជាគពះអង្គ	សយ្គ្រះ	�បស់	យ�ើង	។	គពះ	យ�ស៊ូវ		

នឹង	បគ្ហាញ	យ�ើង	ពី�យបៀប�ស់យៅយដើម្បី	យ�ើងអាច	

គត�ប់យៅ�ក	គពះវ�បិតាសួគ៌វិញ	។	ពួ	កពយាកា�ីបាន	

ទន្ទឹង�ង់ចាំយដ្�	យសចក្ដីអំណ�ជាខាលាំងដល់គរាផដល	

គពះយ�ស៊ូវនឹងគបសូតមក	។

កាលពួកយទវតាបានគបាប់ដល់	ពួក	គគ្វាល	យៅ	

ផក្ប�	្ ូមិ	យបយ្លៃ�ិមថា	គពះឱ�សដ៏ពិយសស	មួ�	

អង្គផដល	ជា	គពះរា�បុគតា	ននគពះ	បាន	គបសូតមក	

យនាះពួកយគមន	យសចក្ដីអំណ�យា៉ាងអសាចា�្យ	។	

ពួកយគបាន	គបញាប់គបញាល់យៅយមើល	យ�ើ�	ថាវា�	

បង្គំគទង់	។

យៅទវែីបអាយម�ិក	សាសន៍នីន�វែបា	នដឹង	

ថាគទង់បាន	គបសូត	កាលនផ្ទ	យម�មន	

ពនលៃឺយពញមួ�ន្ងៃ	យទាះជាគពះអាទិត្យ	បាន	

អស្ដង្គតក្ដី	។	ពួកយគ	ក៏មន	យសចក្ដីអំណ�	

ដ៏អសាចា�្យ	ផងផដ�	យ�ើ�	បាន	ផ្លៃងអំណ�គុណ	

ដល់គពះវ�បិតាសួគ៌	សគមប់អំយណា�នន	គពះ	រា�	

បុគតាគទង់	។

យៅ	�ំនាន់យ�ើង	យ�ើង	ចងចាំ	យ�ើ�	

អបអ�	ដល់	កា�	គបសូត	�បស់	គពះយ�ស៊ូវគគីស្ទ	

តេើងចងចាំត�ើេថ្វាេបង្ំដល់
គ្រះអង្សត្គ្ររះរបស់តេើង

្ឺគ្រះតេស៊ូវគ្រីស្ទ

ការនាំថានា្់្ ុរារម្្្ននុង�ំកៅោឋា�

ខា
ង យ

ឆ្វង
 ៖

 រូ្រ
ភា

ពយ
ោ

�
 ផ

�
 ចម

ន

សូម យរៀន ្រចន្ថម អំពី បាវចោ ថានាក្់ ្រឋម សិក្សា ក្ននុងចខ យនេះ !

្ំ�ឈិ្រកយាប�់សម្រាប់ការ�ឈិយាយ្ ្ននុងម្្ួស្រ
ពិភាក្សា ពី រយ្រៀ្រជាយបចើន ចដ� បពេះ យ�ស៊ូវបគីស្ទ បាន 

្រង្ហាញ យសចក្្ីបសឡាញ់ ។ សូម យបជើសរយ្រៀ្រមួ�ចំនួន 

ជាបគួសារ យដើម្ី ្រង្ហាញ យសចក្្ីបសឡាញ់ ដ�់ អនក្ដនទក្ននុង 

ចខ្ននូ ជារយ្រៀ្រមួ�យដើម្ីចងចាំ យហើ� យ្្វើតាម គំរូ រ្រស់ 

បពេះយ�ស៊ូវបគីស្ទ ។

ម្្រះ្ ម្ដីរ
•  �៉ូហាន 14:6

យៅ	បុណ្យគគីស្ទម៉ាស់	។	យ�ើង	

បគ្ហាញយសចក្ដីអំណ�	និង	អំណ�គុណ	

�បស់	យ�ើង	សគមប់អំយណា�	នន	

គពះអង្គសយ្គ្រះ	យ�ើងយដ្�	កា�	

យធវែើ	តាម	គំ�ូ	�បស់គទង់យដ្�កា�	

ផ្ដល់យសចក្ដី	គស	ឡាញ់ដល់	អនែក	

ដនទតាមផដលយ�ើងអាចយធវែើ	បាន	។	◼

អ្នកនិ្ន្ធរស់យៅក្ននុងរែ្ឋេូថា�៍ស.រ.អា.។
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កុមា
រ

អំកណាយទ�កសច្្តដីម្សឡាញ់
សូម កា�់ប្រអ្រ់អំយណា� តាម្រោទា�់ដិ� ។ សរយសរ សក្ម្មភាពអំយណា� រ្រស់អនក្យៅ ក្ចន្ងទយទរ ។ ្រ�់ប�ង់្រោទា�់ោច់ៗ រួច្រិទគបម្រ ចុេះ ។ ចុេះរន្យៅ 

ចផនក្ខាងយ�ើ នន អំយណា� នីមួ�ៗ យហើ�ចងចខ្ ។ ព្យលួរអំយណា�ទាំងយោេះ យៅ ក្ចន្ង ចដ� អនក្ អាច យមើ� យេើញ ។ យរៀងរា�់ពីរ្រីន្ងៃម្ង សូមយ្រើក្ « អំយណា� » 

មួ� យហើ� យ្្វើ សក្ម្មភាពយៅ ក្ននុង យោេះ ។ ចងចាំថា អនក្អាច ផ្�់ អំយណា� ទាំងយនេះយពញមួ�្នាំ !

អ្នកអាចយបារះ្ុម្សកម្មភា្យនរះជាយពចើនចបាប់យៅliahona. lds. org។

និយ�ោក្្យ �្ៗ ។
សូមអាន �ូកា 2:1–20 

សរយសរ�ិខិ�ច្្ងអំ�រគុ� ។
សរយសរ អំយណា� 
រ្រស់អនក្ យៅ ទីយនេះ ។

ជាមួ� សមជិក្បគួសារ មនាក្់ ។
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«យ�ើេឥ�ទូវយនរះខ្នុំចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបនាទាបខលលួន

យ�ើេចុរះចូលយ�ើេសុភា្្រន់ភលន់»

(អាលម្៉ា7:23)។

បងប្អនូន�ីដូនមួ�ខ្ញំ	និង	ខ្ញំផតងចង់បាន	

សតវែយសះ	មួ�កបាល	។	កាលខ្ញំ	មន	

អា�ុ	គបផ�លជា	9	ឬ	10	ឆ្នាំ	ឪពុកខ្ញំ	

បានទិញយសះញីពណ៌យ្មា	មួ�កបាល	

ដ៏គសស់សាអាត	។	យ�ើង	បានដ្ក់យឈាមាះឲ្យ	

វាថា	ផ�៉នស៊ី	។	យ�ើង	�ីករា�យា៉ាងខាលាំង	

យដ្�	មន	យសះយនះ	ប៉ុផនតែវា	មិន	បានគតូវបាន	

យគបគ្ហាត់ឲ្យ	មន	អនែក	�ិះពីយលើ	ខនែង	វា	យ�ើ�	។		

យ�ើង	យៅយកមេងយពកយដើម្បីយធវែើ	កិច្កា�	ដ៏លំបាក	

ទាំងអស់យនះកនែញងកា�	បគ្ហាត់បយគងៀន	ដល់	យសះ	

ដូយចនែះ	ឪពុក	ខ្ញំ	បាន	សុំ	មិតតែ	មនាក់ផដល	ដឹង	យគចើន	ពី	

សតវែយសះ�ួ�	បគ្ហាត់ដល់	ផ�៉នស៊ី	។

ជាយ�ឿ�ៗ	យ�ើង	បាន	យៅវាលយៅមាយដើម្បីយមើល	

ផ�៉នស៊ី	។	យ�ើង	ទន្ទឹងយា៉ាងអន្ទះសា�នូវន្ងៃ	

ផដល	យ�ើង	អាច		�ិះ	យលើ	ខនែង	�បស់វា	។	ប៉ុផនតែ	មិន	

ថាមនុស្ស	គគប់រានា	ខំពយាយាម	យា៉ាងណាយទ	រាមាន	

ន�ណាមនាក់អាច	បគ្ហាត់ដល់	ផ�៉នស៊ី	បានយ�ើ�	។	

វា	មនភាព�ឹង�ូសខាលាំងណាស់	។	យ�ើង	មិនផដល	

�ិះ	វា	បានយ�ើ�	។

ន្ងៃ	មួ�	មិតតែ	�បស់ឪពុកខ្ញំ	បាន	

ពយាយាម�ិះវាកនែញង	ក្បលួនដផងហ�	មួ�	។	កាល	

មិតតែ	�បស់	ឪពុកខ្ញំបាន	�ិះ		ផ�៉នស៊ី	ចុះ	យៅ	

្នែល់	ផ�៉នស៊ីកយគញ្ជាលរាត់	ធាលាក់	ពីយលើខនែងវា	

យ�ើ�	បាន	ចាប់យផ្ដើម	យបាលកាត់យពញ	

ទីគកុង	។	ផ�៉នស៊ី	បានយបាលយា៉ាង	យលឿន	

��ូតដល់យ�ើង	វា	មន�បួសយដ្�សា�	

ប៉ះនឹង	កបាលម៉ាស៊ីនទឹកលត់យ ល្ៃើង	។	ខ្ញំបាន	

មេែនស៊ី

�ត់តាម	ផ�៉នស៊ី	យ�ើ�	�កយ�ើញ	វាយដកយៅ	

យលើ្នែល់ទាំង�ឺចាប់	។

ខ្ញំ	មន	ចិតតែយសាកយៅ	។	យ�ើង	គសឡាញ់	

ផ�៉នស៊ី	។	គបសិនយបើ	វាសាដាប់បគ្រប់អនែកបគ្ហាត់	

វា	អាច	កាលា�	ជា	យសះមួ�កបាលផដល	មន	�ីវិត	

�ីករា�ដ៏អសាចា�្យ	។	បុ៉ផនតែ		ផ�៉នស៊ី	មិន	បាន	សាដាប់	

យ�ើ�	យធវែើ	តាម	មចាស់វា	យ�ើ�	។	ឥ�នូវយនះវា	មន	

�បួស	យ�ើ�	យដកយៅកណាតាល្នែល់	។

ដំយណើ�យ�ឿង	�បស់		ផ�៉នស៊ី	បានបយគងៀន	ខ្ញំ	

ពី	ព��័�ផដល	យកើតមន		កាល	យ�ើង	យធវែើ	តាម	

យោកយៅហាវា�	ជាគពះអង្គសយ្គ្រះ�បស់យ�ើង	

គពះយ�ស៊ូវគគីស្ទ	។	កាល	យ�ើងមន	ចិតតែ	សប្បញ�ស	

ទន់ ល្ៃន់	យ�ើ�	រាបសា	យ�ើងអាច�ីករា�		

កាល	យ�ើង	អនុញ្ញាតឲ្យ	គពះអង្គសយ្គ្រះ	ដឹងនាំ	

យ�ើង	។	◼ រច
ោ

រូ្រ
ភា

ពយ
ោ

�
 ោ

ន 
្រ៊ឺ

កោយដអ�ក�ើរកម្ប�កអជក�ៀ�សុ�

នន ពួក្ ចិ�សិ្រ ោក្់



កុមា
រ

កា�ពីឆ្នាំរុនបគរួសារខ្នុំនិងខ្នុំបានគៅបពរះវិោរ្ររិសុទ្ធក្នុង

ប្រគទសស្វ៊៊ីសរយៈគព�្ររួននថងៃជាររួយនឹងសម�ិកវរួដគយើង។

គៅបពឹកនថងៃគៅរ៍ពីរុនគយើងបត�្រ់រកប្រគទសែ៊៊ីរា�ីវិញមន

ឥន្ទធនូររួយបានគ�ចគ�ើង។

ស្រីយា៉ាស៊ីអាយុ10ឆ្នាំម្បកៃសអ៊ីតា�ដី

ទំពស័រ រ្រស់ យ�ើង

គយើងគធ្វើ្រញ្ីបគរួសារសបម្រ់

សករ្មភាពថ្នាក់កុមរ។

វួដឡាសកែរា៉សម្បកៃសអាែ្ង់ៃដី�

កា�ពីឆ្នាំរុនគយើងមន្រទ្រង្ហាញក្នុងការប្រ�ុំសាបការ៉ង់រ្រស់គយើង

សបម្រ់ថ្នាក់កុមរជាគ�ើកដំ្រូង។គភ្ើងបានោច់ររួយសបាដាេ៍ពីរុន

ែំ�នុងគព�គយើងោត់្រ៉ុបន្គយើងគៅបត្រន្គបចៀងគេើយគ�ើងនិយាយបផ្ក

រ្រស់គយើងដបដ�។

ស្ខាកវៀងច�្ទ�៍ម្បកៃសឡាវ

គនរះគឺជា

បពរះគរ្ីររររនដំ្រូងរ្រស់ខ្នុំ។

ឥ�លូវគនរះគោយសារខ្នុំអាច

អានពាក្យបានខ្រះៗខ្នុំអាច

អានបពរះគរ្ីរ។

អា�់ណាអឈិ�អាយុ5ឆ្នាំ
ម្បកៃសកម្បស៊ី�



ដ្ម្សង់្ ដីការសរាភាសមួយកោយអាម៊ដីកជ��ដីវិ្រ

ត�ើ
	អនែក	ចូលចិតតែ	�ស់យៅ	កនែញង	ផ្ទះផដល	ជា	សាោយ�ៀន	

ផបបណាផដ�	?	មីនណា	និង	គគួសា�	នាង�ស់យៅ	

តំបន់�នបទនន	ភាគខាងត្បនូងគបយទស	ស៊ុ�ផអត	។	ផ្ទះ	

�បស់ពួកយគធាលាប់ជា	សាោ	យ�ៀន	ជា�ូ�យា�ណាស់មក	

យ�ើ�	។	នាង	គបាប់ថា	ផផនែកដ៏ល្អបំផុត	គឺថា	ផ្ទះយនាះ	មន	

បន្ទប់ធំមួ�លមេមអាច	ដ្ក់មនុស្សយគចើន	នាក់បាន	។	យៅផខធនែនូ	

គគួសា�	�បស់		មីនណា	បាន	អយញ្ើញពួកអនែក	�ិតខាង	មិតតែ្ក្ដិ	

និង	គគួសា�	មក	យលងផ្ទះ	សគមប់	«	កមមេវីធីយគចៀង	»	ដ៏ពិយសស	

មួ�	។	មនមនុស្សគបមណជា	80	នាក់	បានមកយគចៀង	

ចយគមៀងបុណ្យគគីស្ទម៉ាស់	�ួមរានា	។	�ួចពួកយគបាន�ីករា�	

នឹងមហនូបអាហា�ពីមុនមនុស្សគគប់រានាបាន	គត�ប់យៅវិញ	កនែញង	

អាកាសធាតុផខ�គ្�ដ៏គតជាក់	។	◼

អ្នកនិ្ន្ធរស់យៅក្ននុងរែ្ឋេូថា�៍ស.រ.អា.។

ខ្ញំត ម្រះែរីនណា
ែក្ រីគបត�សស៊ុេមអ�
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ការបកង្កើ្រមឈិ្រ្តភា្កៅជុំវិញ្ ឈិភ្កោ្

គនរះជាបផ្រគនាងបដ�ខ្នុំ

គ្ររះរកពីចមការគយើង។

ហា�ូ
មវនមណរ!*

*«សួស្តដីមិ្រ្តភក្ិទាំងឡាេ!»
ជាភាស្ស៊ុេដអ្រ
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កម្្រៀមខ្លួ�កែើយឬកៅ!
កា្រូ្ររ្រស់រីនោបតូវបានោក់គៅគោយរ្រស់រ្ររររួយ

ចំនរួនបដ�នាងចូ�ចិត្។គតើរ្រស់ោខ្រះែ្កចង់ោក់

ក្នុងកា្រូ្ររ្រស់ែ្ក?

បគរួសារខ្នុំចូ�ចិត្បេ�ទឹកររួរោនា។នារដូវគ្ដា

គយើងគៅ្រឹងររួយគៅបក្បរផ្ទរះគយើង។នារដូវរង្រ

គយើងគៅកបន្ងររួយបដ�មនអាងបេ�ទឹកនិង

កបន្ងគ�ងទឹកជាគបចើនគៅខាងក្នុង។

ខ្នុំចូ�ចិត្គ�ងគោតគបតរ្រ៉ូ�ីន។

ខ្នុំក៏ចូ�ចិត្គ�ងពយាណូនិង

ផ្នុំខ្នុយផងបដរ។

គៅសាោខ្នុំជាសម�ិកសាសនាចបកបតមនាក់គត់ដូគច្រះខ្នុំ

ពយាយារបចកចាយដំណឹង�្អដ�់រិត្ភក្ិខ្នុំ។ជាគរឿយៗខ្នុំនាំរិត្ភក្ិ

ខ្នុំគៅសាោគរៀនរកសករ្មភាពថ្នាក់កុមររ្រស់ខ្នុំ។គនារះមននស័យ

ថ្ឥ�លូវគនរះខ្នុំកំពុងគធ្វើជាែ្កផ្ព្វផសាយសាសនាមនាក់ដូចជាពរួក

្រងបសីរ្រស់ខ្នុំបដរ។

ខ្នុំមនអាយុ10ឆ្នាំគេើយជាកូនគៅ

ក្នុងចំគោរកូនទាំង9នាក់ក្នុងបគរួសារខ្នុំ។

្រងបសីខ្នុំពីរនាក់កំពុង្រគបរើគ្រសកករ្ម—

មនាក់គៅប្រគទសបារំងគេើយមនាក់គទៀត

គៅវិសា�ោឋានននបពរះវិោរ្ររិសុទ្ធក្នុងរដ្ឋ

យូថ្េ៍។

ខ្នុំចូ�ចឈិ្រ្តកមើ�ម្្រះវិហារបរិសុៃ្ធ
បពរះវិោរ្ររិសុទ្ធស្នុកខុ�ស៊ុយបែតគៅ

បក្បរផ្ទរះរ្រស់គោករាគោកយាយខ្នុំ។បពរះវិោរ

្ររិសុទ្ធគនរះជាកបន្ងររួយដ៏សំខាន់គៅក្នុងចិត្ខ្នុំ។មន

បោររួយឪពុកខ្នុំនិងខ្នុំបានគដើរគៅ�ុំវិញ្ររិគវណគនារះ។

គយើងបាននិយាយពីបពរះវិោរ្ររិសុទ្ធនិងពីរគ្រៀ្របដ�

ខ្នុំអាចចូ�គៅខាងក្នុងគៅនថងៃោររួយ។

គរឿងររួយបដ�ខ្នុំចូ�ចិត្គធ្វើជាររួយនឹងបគរួសារខ្នុំគឺ

�ិរះឡានគៅភាគគ�ើងគៅកាន់រ�ធានីរ្រស់ប្រគទស

ស៊ុយបែតបដ�មនគ្មរះថ្ស្នុកខុ�។ខ្នុំ

ចូ�ចិត្គៅគ�ងគោករាគោកយាយខ្នុំនិង

សាច់ញាតិគផ្ងគទៀតបដ�រស់គៅទីគនារះ។
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បុណ្យគ្រីស្ទម៉ាស់ដំបូង
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អ្នកអាចយធ្ើការសដម្ងយនរះ
ជាមួេពគួស្រមិ្រ្តភក្ិ
ឬថានាក់កុម្ររបស់អ្នក។
សូមអានលូកា2:1–16
យែើម្ដីជួេអ្នកឲ្យយរៀបចំខលលួន។

្រួ៖

ម៉ារា

�៉ូចស្រ

មចាស់ផ្ទេះសំណាក្់

អនក្គង្វា�ទី 1

អនក្គង្វា�ទី 2

យទវតា 

សំក�ៀ្បំោ្់៖

សូម 

យ្្វើសំយ�ៀក្ោក្់សាមញ្ញ ៖ 

រ៉ូ្រសបម្រ់�៉ូចស្រ 

ក្ចន្ង្រង់- ក្សបម្រ់ម៉ារា និង 

ដំ្រងសបម្រ់ពួក្អនក្គង្វា� ។

ឆ្្៖

ោក្់ភួ�មួ� យៅ យ�ើ យរៅអីពីរយ្្វើ ជា យបកា�

យខនើ��ូចៗយ្្វើ ជា ក្ូនយចៀម

ក្ូន�ុក្្កតា ឬ ភួ�ចដ�រមូរយ្្វើ 

ជា បពេះឱរស យ�ស៊ូវ

កោយកជ�វិ�្ស៍



 ចខ  ្ននូ ្នាំ 2014 75

កុមា
រ

ចម្រៀង ៖	«	When Joseph  
Went to Bethlehem		

(កាល�៉ូផសបយៅ	

្ូមិយបយ្លៃ�ិម)	»	វគ្គទីមួ�	

(Children’s Songbook	
ទំព័�	38)	។

ម៉ារា ៖	ខ្ញំ	សង្ឹមថា	យ�ើង	អាច	

�កកផនលៃងសគមកបានឆ្ប់ៗយនះ	។	

យ�ើង	បានយធវែើដំយណើ��ូ�យ�ើ�	។

យ៉ូសែប ៖	មន	ផ្ទះសំណាក់មួ�យៅ	ខាងមុខ	។	

ចាំយៅទីយនះយ�ើ�	កាលបង	យៅ	�	កយមើល	ថាយតើ	

មនបន្ទប់សល់សគមប់យ�ើងផដ�ឬអត់	។

[េ៉ូដសបជួេម្៉ារាឲ្យអង្គនុេចុរះរួចយគ្រះ

«ទាវារ»។ម្ចាស់្្រះសំណាក់បានយបើកទាវារ]។

មចាែ់ផ្ទះែំណាក់ ៖	យតើ	អនែកមន	កា�អវែីផដ�	?

យ៉ូសែប ៖	ខ្ញំ	កំពុង	�កបន្ទប់សគមក	។	្�ិយាខ្ញំ	

និង	ខ្ញំ	បានយធវែើ	ដំយណើ�យា៉ាងផវងឆ្ងា�	យ�ើ�	

យ�ើង	គតូវកា�	កផនលៃងសគមក	។

មចាែ់ផ្ទះែំណាក់ ៖	ឲ្យ	ខ្ញំ	សុំយទាស	

បន្ទប់យពញអស់យ�ើ�		។

យ៉ូសែប ៖	សូមយមតាតាផង	យតើយោក	មិន	

អាចយធវែើអវែីមួ�យដើម្បី�ួ�	យ�ើង	បានយទឬ	?	

្�ិយាខ្ញំ	នឹង	សគមលកូនកនែញងយពលឆ្ប់ៗយនះ	។

មចាែ់ផ្ទះែំណាក់ ៖	ខ្ញំ	គិត	ថា	អនែកអាច	សគមកយៅ	

កនែញងយគកាល	។	វាយៅទំយន�	។

យ៉ូសែប ៖	សូមអ�គុណ	។	

យនាះជាសនាដានចិតតែដ៏គបនពណាស់	។

[េ៉ូដសបបានយៅរកម្៉ារាយ�ើេជួេនាងឲ្យ

យពកាេយ�ើង	។]

យ៉ូសែប ៖	ផ្ទះសំណាក់យពញអស់យ�ើ�	ប៉ុផនតែ	

មចាស់ផ្ទះ	សំណាក់	គបាប់ថា	យ�ើងអាច	

សគមកកនែញង	យគកាល	បាន	។

ម៉ារា ៖	អូន៎	អូនយគតកអ�ណាស់	

ផដលយ�ើង�កកផនលៃង	បាន	

សគមកយៅ�ប់យនះ		។

[្ួកយគបានយែើរយៅយពកាលយនារះ។

ម្៉ារានិងេ៉ូដសបបានអង្គនុេចុរះ

យ�ើេ�ុ្រឆ្កយនរះបានប្្ចប់]	។

ចម្រៀង ៖	«	When Joseph 
Went to Bethlehem	

(កាល�៉ូផសបយៅ្ូមិយបយ្លៃ�ិម)	»	វគ្គទីពី�	និង	

ទីបី	(Children’s Songbook	ទំព័�	38)	។

[្ួកអ្នកគគ្វាលកំ្ុងចាំយមយចៀមរបស់ខលលួន។

[យ្រវតាបានយងមកយ�ើេ្ ួកអ្នកគគ្វាលបាន

លុ្រជង្គង់យៅនរឹងែដី]។

អ្នកគង្វាលទី 1 ៖	យតើអនែក	ជា	ន�ណា	?

អ្នកគង្វាលទី 2 ៖	សូម	កុំ	យធវែើបាបយ�ើងអី	។

មទវតា ៖	កុំ	ខាលាចអី	។	ខ្ញំមកគបាប់ពីដំណឹង	

ដ៏�ីករា�យទយតើ	!	យៅ�ប់យនះ	

គពះរា�បុគតាននគពះបាន	គបសូត		

យៅ្ូមិយបយ្លៃ�ិម	។	អនែក	នឹង	

យ�ើញគពះឱ�សយផ្ដក	កនែញងសនែនូក	។

អ្នកគង្វាលទី 1 ៖	យតាះចូ�	

យ�ើងយៅយមើល	គពះឱ�សយនាះ	។

មទវតា ៖	សួស្ដីដល់គពះ	យៅ	

សាថានដ៏ខ្ពស់បំផុត	យ�ើ�	យសចក្ដីសុខសានតែ	

យៅ	ផផនដី	យៅ	កណាតាលមនុស្ស	។

ចម្រៀង ៖	«	Stars Were Gleaming	»	
(Children’s Songbook	ទំព័�	37)	។

[្ួកអ្នកគគ្វាលយៅ្្រះសំណាក់យនារះយ�ើេ

បានយគ្រះ«ទាវារ»។ម្ចាស់្្រះសំណាក់បាន

យបើកទាវារ]។

អ្នកគង្វាលទី 2 ៖	យ�ើងមក	យមើល	គពះឱ�ស	

គពះគគីស្ទ	។

អ្នកគង្វាលទី 1 ៖	មនយទវតាមកគបាប់យ�ើងថា	

គទង់នឹង	ដ្ក់យៅកនែញងសនែនូក	។

អ្នកគង្វាលទី 2 ៖	យតើ	យោកដឹង	

ថាគទង់យៅទីណាយទ	?

មចាែ់ផ្ទះែំណាក់ ៖	គពះឱ�ស	យនាះ	បានគបសូតយៅ	

កនែញង	យគកាលខ្ញំ	កាលពី�ប់មិញ	។	

ខ្ញំនឹងនាំផលៃនូវអនែកទាំងពី�	។

[្ួកអ្នកគគ្វាលបានយែើរតាមម្ចាស់្្រះសំណាក់

យនារះយៅយពកាលជាកដនលងដែលេ៉ូដសបនិង

ម្៉ារីអង្គនុេយៅដក្រស្នទូកមួេដែលម្នព្រះឱរស

យេស៊ូវយៅក្ននុងយនារះ]	។

អ្នកគង្វាលទី 1 ៖	វា	ជា	កា�ពិតផមន	!	

ពិត	ជាមនគពះឱស	មួ�អង្គយៅ	កនែញង	

សនែនូក	ដូចផដល		យទវតាបានគបាប់ផមន	។

អ្នកគង្វាលទី 2 ៖	យនះពិតជា	

គពះអង្គសយ្គ្រះ	

គពះគគីស្ទជាគពះអមចាស់ផមន	។

[្ួកអ្នកគគ្វាលនិងម្ចាស់្្រះ

សំណាក់បានលុ្រជង្គង់យៅជុំវិញ

ស្នទូកយនារះ]	។

ចម្រៀង ៖	«	�ប់ដ៏សុខសានតែ	»	

(្រំនុកែំយកើងព្រះនិងចំយរៀងកុម្រាកុម្រ	ីទំព័�	

53)	។	◼
អ្នកនិ្ន្ធរស់យៅក្ននុងរែ្ឋេូថា�៍ស.រ.អា.។

្ំ�ឈិ្រ៖  

សូម ឲ្យ 

អនក្ទស្ោយបចៀងចយបមៀងជាមួ� នរឹង 

ពួក្អនក្សចម្ង ។

្ំ�ឈិ្រ៖ 

សូម្រិទផ្កា�បក្ោស្ំមួ� 

យ�ើដំ្រង មួ� យហើ� ោក្់វ ចំពីយ�ើ 

យបកា�យោេះ ។
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កោយសូកែ្ៀស៊ីអាយុ9ឆ្នាំម្បកៃសម្បស៊ី�

្រី
មុនបុណ្យគគីស្ទម៉ាស់		ឪពុកមដា�	ខ្ញំ	បាន	

ទិញ	គពះគម្ពី�ម�មន	មួ�គបអប់ធំ	យដើម្បី	ឲ្យ	

យៅ	មនុស្ស	ដនទយទៀត	។	យៅយពលយនាះ	ខ្ញំ	មន	

គំនិតមួ�	យដើម្បី	�ក	គពះគម្ពី�	យនាះ	ខលៃះ	យៅ	សាោ	

យ�ើ�	ឲ្យ	ជាអំយណា�ដល់	គគូបយគងៀន	�បស់ខ្ញំ	

បីនាក់	។

សូែតែើលតៅខាងក្ញង!

រច
ោ

រូ្រ
ភា

ពយ
ោ

�
 ម

៉ាក្ 
រ៉ូ្រ

៊ិនស
ុន

កាល	ខ្ញំ	ចូលយ�ៀនថានាក់ត្នតែី	ខ្ញំ	បាន	យ�ើញ	

គគូត្នតែី	�បស់ខ្ញំ	យ�ើ�	បាន	គិតថា	«	�កយៅឲ្យ	

សូយ�វែៀ	។	ឲ្យ	គពះគម្ពី�	មួ�កបាល	ដល់	រាត់យៅ	!	»	

ខ្ញំបាន	យដើ�	យៅ�កអនែកគគូខ្ញំ	�ឺតៗ	។	ប៉ុផនតែ	ខ្ញំ	រាមាន	

ភាពកាលាហានឲ្យ	គពះគម្ពី�	យនាះដល់	រាត់យ�ើ�	។

ខ្ញំបានយៅគ�ុងមខាង	ននបន្ទប់យនាះ	

យ�ើ�	បានអធិសាឋានយា៉ាងយសងៃៀមសាងាត់	។	

«	គពះវ�បិតាសួគ៌	កូនសូមដល់	គទង់យដើម្បី�ួ�	កូន	

ឲ្យ	ផ្ដល់	គពះគម្ពី�យនះយៅដល់	អនែកគគូ�បស់កូន	»	។	

កាល	ខ្ញំ	បញ្ប់កា�អធិសាឋាន	ខ្ញំ	យ�ើ�	ខ្ញំ	បាន	ទទួល	

កា�បំផុសគំនិត	យា៉ាង	ខាលាំង	ថា	ខ្ញំ	គួ�	ឲ្យ	គពះគម្ពី�	យនាះ	

យៅ	រាត់	។	�ំយពចយនាះ	ខ្ញំមនយសចកតែីកាលាហាន	។

ខ្ញំបាន	យដើ�	យៅ�ក	រាត់	។	រាត់បានយមើល	

មុខ	ខ្ញំ	យ�ើ�ខ្ញំ	បាន	ឲ្យ	គពះគម្ពី�ម�មន	

ដល់	រាត់	យ�ើ�	យពាលថា	«	អនែកគគូ	ខ្ញំ	

គសឡាញ់អនែកគគូអស់ពីចិតតែខ្ញំ	យ�ើ�	ខ្ញំចង់	ឲ្យ	

គពះគម្ពី�ម�មន	មួ�កបាលយនះដល់អនែកគគូ	!	»

រាត់បាន	�ក	វា	យ�ើ�យមើលគគមប	។	

«	សូ	មយមើល	យៅ	ខាង	កនែញង	!	»	ខ្ញំ	បាន	យពាល	។	

រាត់បានយ�ើញ	ថា	ខ្ញំ	បាន	ស�យស�នូវពាក្យយពចន៍	

មួ�ចំនួន	។

រាត់បាន	ឱបខ្ញំ		យ�ើ�	យពាលថា	«	អូន៎	សូយ�វែៀ	

អ�គុណផដល	កូន	ឲ្យ	យសៀវយៅយនះមក	អនែកគគូ	!	»

បនាទាប់ពីខ្ញំបាន	អង្គញ�	ចុះ	

រាត់បានផ្លៃងយៅកាន់សិស្ស	កនែញង	ថានាក់ថា	

«	យមើលផនន៎	យតើ		សូយ�វែៀ	បាន	ឲ្យអវែីដល់អនែក	គគូ	។	អនែក	

គគូនឹង	អានយសៀវយៅយនះកនែញងអំ�ញងយពល	បុណ្យ	

�ប់	សគមក	យនះ	!	»

កាល	ខ្ញំ	យៅ	ដល់	ផ្ទះខ្ញំ	បាន�ត់យៅ�កមដា�	ខ្ញំ	

យ�ើ�	គបាប់ថា	«	យតើ	ម៉ាក់ដឹង	យទ	!	កូន	បាន	ឲ្យ	

គពះគម្ពី�ម�មន	មួ�កបាលដល់	អនែកគគូកូន	»	។

រាត់បានញញឹម		យ�ើ�	តបថា	«	គបនពខាលាំង	

ណាស់	!	សូយ�វែៀ	កូនបានយធវែើ	គំ�ូមួ�ដ៏ល្អ	សគមប់	

ម៉ាក់	»	។

យ�ើងបាន	សយគមច	ចិតតែ	អធិសាឋាន	យដើម្បីផ្លៃង

អំណ�គុណដល់គពះវ�បិតាសួគ៌	ចំយពាះ	កា�	ផ្ដល់	

ភាពកាលាហានដល់ខ្ញំ	កនែញងកា�	ឲ្យ	គពះគម្ពី�ម�មនដល់

អនែកគគូខ្ញំ	។	◼
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កុមា
រ

្រួអង្គ្ ្ននុងបៃ្ម្ដីរទ�ម្្រះ្ម្ដីរសញ្ញាចាស់

ដាវីឌនិងកូលរីយ៉ា�
សូមបិទទំព័�យនះនឹង	គកដ្ស�ឹង	ឬ	គកដ្ស	កា�តុង	�ួច	កាត់	�ូបយនាះយចញ	

យ�ើ�បិទវា	យៅនឹង	យ�ើ	ឬ	្ ង់គកដ្ស	។	អនែកអាចយគបើវា	

យដើម្បី�ួ�សផម្ដង	ដំយណើ�យ�ឿងផដល	អនែកចូលចិតតែ	កនែញង	គពះគម្ពី�សញ្ញាចាស់	។	◼

សាំ�៉ូផអលទី	1	17

រច
ោ

រូ្រ
ភា

ព យ
ោ

�
 យ្រ

៊្ 
វី�

យ្
យេ

ើរ

ោវី�

ក្ូ�ីយ៉ា�

ោវី�

អនក្អាចយបាេះពុម្យបចើនចបា្រ់្រចន្ថមយទៀ�យៅ liahona.lds.org ។
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កោយកខ្រម្ស្តងអ៊ី�

ចផ្ក្ យៅ យ�ើ ដំយ�ើរ យរឿង ពិ� មួ�

«Have a very merry Christmas!  
Scatter gladness ev’rywhere!»
(Children’s Songbook,្រំ្ស័រ51)។

បុណ្យគគីស្ទម៉ាស់�ិត	មកដល់យ�ើ�	។	

អាម៉ាលី	មន		ចិតតែ�ីករា�	ជា		ខាលាំង	។	

មិន�ូ�ប៉ុនាមាន	នាង	អាច	យបើកអំយណា�	

យៅយគកាមយដើមគគីស្ទម៉ាសយនាះ	!

យៅ	កនែញង	រាគតី�ួប	�ុំគកុមគគួសា�		

គតូវដល់យវណ�បស់ម៉ាក់ជា	

អនែកបយគងៀនយមយ�ៀន	។

«	យ�តុអវែីយ�ើង	ផ្ដល់អំយណា�កនែញងយពល	

បុណ្យ	គគីស្ទម៉ាស់	?	»	មដា�	បាន	សួ�	។

«	យដ្�	សា�	វា	ជា	ន្ងៃគបសូត	�បស់	

គពះយ�ស៊ូវ	!	»	អាម៉ាលី	បាន	យេលៃើ�	។

«	អញ្ឹងយតើ	យ�ើង	គួ�ថាវា�អំយណា�	

ដល់គទង់ផដ�ឬយទ	?	»	មដា�		បានសួ�។

ឪពុក	បាន	�ួ�	ប្អនូនគបុស	អាម៉ាលី	

យឈាមាះ	ណូយអ	ឲ្យ	អានខគម្ពី�មួ�	។	

ខគម្ពី�យនាះផចងថា	កាលណា	យ�ើង	បយគមើ	

ដល់	អនែកដនទ	យនាះយ�ើង	កំពុង	បយគមើ	ដល់	គពះ	

(សូមយមើល	ម៉ូសា�	2:17)	។

«	យតើ	កា�	បយគមើដល់	អនែកដនទ	

ជា	កា�	ថាវា�អំយណា�មួ�ដល់	

គពះយ�ស៊ូវផមនយទ	?	»	មដា�	បាន	សួ�	។

ណូយអ	បាន	ងក់កបាល	។

«	មនអវែីយទៀតយទ	?	»

«	កា�យរា�ពគពះបញ្ញតតែិ	»	អាម៉ាលី	

បានតប	។

បុណ្យគ្រីស្ទម៉ាស់បន្ដិចែ្ដងៗជាតរៀងរាល់ថ្ងៃ
«	កា�យធវែើល្អដល់យគ	»	ណូយអ	បាន	

យេលៃើ�	។

«	គំនិត	ល្អណាស់	!	»	មដា�	បាន	តប	។	

«	ឥ�នូវយនះ	យ�ើង	នឹង	យលង	ផល្បង	មួ�	។	

ម៉ាក់នឹង	និយា�ពីអំយណា�មួ�ផដល		

មនុស្សមនាក់បានថាវា�ដល់គពះយ�ស៊ូវ	។		

សូមគបាប់ម៉ាក់	យបើ	កូនដឹង	ថាមនុស្ស	

មនាក់យនាះជា	ន�ណា	។	សូម	គតងគតាប	់

សាដាប់	។	មនុស្សមនាក់យនះផចក	ប័ណ្ណ	បុណ្យ	

គគីស្ទម៉ាស់	យៅ	ម�្ឈមណ្ឌលផ្ទាំ�ំងឺ	»	។

ណូយអ	បានយលើកនដយ�ើង	។	«	អាម៉ាលី	

បានយធវែើ	វា	!	»

«	មនុស្សមនាក់យនះបានយៅយធវែើ	កា�បយគងៀន	

តាម	ផ្ទះ	»	។
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កុមា
រ

បុណ្យគ្រីស្ទម៉ាស់បន្ដិចែ្ដងៗជាតរៀងរាល់ថ្ងៃ រាល់អំយណាេទាំងអស់ព្រូវបានរុំយ�ើេ
ោក់យៅយពកាមយែើមពគដីស្ម្៉ាស់។យ្រើដមនយ្រ?

អាម៉ាលី	បានយេលៃើ�ថា	«	គឺយោកបា៉ា	»	។

មិន�ូ�ប៉ុនាមាន	ពួកយគបាន	ឲ្យ	

យឈាមាះអំយណា�ជាយគចើន	ផដល	ពួកយគ	បាន	

ថាវា�ដល់គពះអង្គសយ្គ្រះ	។

មដា�បានយពាលថា	«	យ�ើងអាច	ឲ្យ	

អំយណា�	យនះជាយ�ៀងរាល់ន្ងៃ	»	។

គពឹកផស្អកគឺជាយពល	យបាសសមអាត	ផ្ទះ	។	

អាម៉ាលី	បានត្អនូញផត្អ�ថា	«	យទៀតយ�ើ�	»	។	

ប៉ុផនតែយគកា�មក	នាងបាននឹកយ�ើញ	។	

កា�	បយគមើ	ដល់	អនែកដនទគឺជា	អំយណា�	

មួ�	!	គបសិនយបើ	នាង	�ួ�មដា�នាង	គឺវា	

ដូចរានានឹងកា�	�ួ�	ដល់គពះយ�ស៊ូវផដ�	។	

នាងបាន	�កយ�ើញ	គកណាត់	មួ�	យ�ើ�បាន	

�ូតតុ	��ូតដល់	វា	បាន�យោងសាអាត	។

លុះផស្អក	យ�ើង	អាម៉ាលី	បានទទួល	

គបាក់មួ�ចំនួន	។

មដា�បានយពាលថា	

«	ដគ្វា�មួ�ភាគកនែញងដប់កូនគឺ	

គបាំបីយសន	»	។

អាម៉ាលី	បាននឹកយ�ើញ	ម្ដងយទៀត	។	

ដគ្វា�មួ�ភាគកនែញងដប់	គឺជា	បទបញ្ញតតែិ	មួ�	

ដូយចនែះ	កា�	បង់វាគឺជា	អំយណា�មួ�	។	នាង	

បាន	ដ្ក់គបាក់គបាំបីយសនកនែញង	គក�ដគ្វា�	

មួ�	ភាគកនែញងដប់	�បស់នាង	។

យគកា�មកយទៀតយៅ	សបាដា�៍ដផដល	

យនាះ	អាម៉ាលី	បាន�ួ�យ�ៀបចំយខនែើ�	។	

ប្អនូនគបុសតូច	នាងបាន	យបាះយខនែើ�	

យចញពីសា�ញង	។	នាងបានយពាលថា	

«	អំយណា�មួ�យទៀត	សគមប់គពះ	

យ�ស៊ូវ	»	។

យៅោងាច	មុនន្ងៃ	បុណ្យគគីស្ទម៉ាស់	

ឪពុក	និង	មដា�	បានគបាប់	អាម៉ាលី	

ថាពួករាត់យកាតស�យសើ�ដល់នាងខាលាំង	

ណាស់	។	ឪពុកបានយពាលថា	«	យពញ		

មួ�សបាដា�៍យនះ	កូនបានថាវា�អ	ំ

យណា�ជាយគចើន	ដល់គពះយ�ស៊ូវ	»	។	

«	កា�ណ៍យនាះយគបៀបដូចជា	កា�	

មន	បុណ្យគគីស្ទម៉ាស់	បនតែិចម្ដងៗ	

ជាយ�ៀងរាល់ន្ងៃផដ�	»	។	◼

អ្នកនិ្ន្ធរស់យៅក្ននុងរែ្ឋេូថា�៍ស.រ.អា.។

ដោយក្ដីស្រឡាញ់ អាម៉ាលដី
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ខ្នុចំូលចិតតែ	គិតថាយតើ	គពះវ�បិតាយ�ើង	ផដលគង់យៅ	

សាថាន	សួគ៌បាន	ចំណា�អវែីខលៃះ	យដើម្បីគបទាន	

អំយណា�	នន	បុគតាដ៏ជាទីគសោញ់�បស់គទង់ដល់

យ�ើង	ផដល	ជា	បុគតាដ៏ប�ិសុទ្ធ	នន	គពះវ�បិតាយ�ើង	

ជាអង្គផដល	គសឡាញ់ពិ្ពយោកយនះជាខាលាំង	

��ូតគទង់បាន	លះបង់គពះ�នមេគទង់យដើម្បី	

យគបាសយោះដល់ពិ្ពយោកយនះ	យដើម្បីសយ្គ្រះ	

យ�ើង		យ�ើ�ចិញ្ឹមបីបាច់	យ�ើងខាងវិញ្ញាណ	

កាលយ�ើង	យដើ�យៅ	កនែញង	�ីវិត	យនះ	យ�ើ�	

យ�ៀបចំយ�ើង	យៅ�ស់យៅជាមួ�នឹងគទង់កនែញង	

ពិ្ពអស់កល្បជានិច្	។	.	.	.

ខ្ញំនឹក	ចាំ	ពី	បទពិយសាធន៍មួ�ផដលខ្ញំធាលាប់

មន	.	.	.	យដ្�ផ្លៃងជាសាក្សី	ដល់	គពលឹងខ្ញំពី	

ធាតុពិត	នន	កា�សុគត	[�បស់	គពះអង្គសយ្គ្រះ]	ពី	

កា�	ឆ្កាង�បស់គទង់	និង	កា��ស់យ�ើងវិញ�បស់គទង់	

ផដលខ្ញំ	មិន	អាច	បំយ្លៃចបានយ�ើ�	។	.	.	.

.	.	.	យៅោងាចមួ�ខ្ញំបាន	សុបិនយ�ើញ	ថាខលៃលួនឯង	

ស្ថិតយៅកនែញង	អរា�ដ៏ពិសិដ្ឋយនាះ	ជាគពះវិហា�		

ប�ិសុទ្ធ	យៅយពល�ប់	។	បនាទាប់ពី	កា�អធិសាឋាន		

និង	ភាព�ីករា�	ខ្ញំ	គតូវបានយគគបាប់ថា	ខ្ញំគួ�	

មនអ្័�ឯកសិទ្ធិយដើម្បីចូលយៅកនែញង	បន្ទប់មួ�	

យដើម្បី�ួបនឹងតួអង្គមួ�អង្គដ៏	�ុងយ�ឿង	យ�ើ�	

កាល	ខ្ញំ	ចូលតាមទាវា�យនាះ	ខ្ញំ	បាន	យ�ើញ	

តួអង្គមួ�ដ៏�ុងយ�ឿងបំផុតផដល	ខ្ញំពុំធាលាប់យ�ើញ	

ពីមុនមក	ឬ	ផដលខ្ញំពំុផដលគិតថាមន	យៅ	កនែញងពិ្ព	

អស់កល្បជានិច្	កំពុង	គង់យៅ	យលើ	បលលៃ័ង្ក

កាល	ខ្ញំយដើ�	យៅផណនាំខលៃលួន	គទង់បា	នយគកាក	យ�ើ�	

យាង	មក	�កខ្ញំយដ្�	គពះ�សតែោតសន្ធឹង	យ�ើ�	

គទង់បានញញឹម	កាលគទង់យៅយឈាមាះខ្ញំយដ្�	

គសទន់	។	គបសិនយបើខ្ញំអាច	�ស់យៅបានអា�ុ	

មួ�ោនឆ្នាំ	ខ្ញំ	នឹងមិន	អាចបំយ្លៃច	ពីសានាមញញឹម	

ខ្នុំ ដរឹង ថា  បទង់ មន  
បពេះជន្ម រស់
ខ្នុំនឹងឲ្យ អ្វីៗទាំងអស់ដដល ខ្នុំមាន អ្វីទាំងអស់ដដលខ្នុំ 

សង្ឹមថ្ នឹងមាន កដើម្វីមានអារម្មណ៍ដដលខ្នុំធាលាប់មាន 

កៅកពលកនាះ !

�ុរះម្តាកយើងជួបកៃៀ្រ

យនាះបានយ�ើ�	។	គទង់បានឱបខ្ញំ	យា៉ាងផណន	

យ�ើ�	យ្ើបខ្ញំ	យ�ើ�បាន	គបទានព�ខ្ញំ	

��ូតដល់ខួ�េ្អឹង	�បស់ខ្ញំយស្ទើ�ផត	ទន់អស់	!	កាល	

គទង់បានបញ្ប់	ខ្ញំបានលុត�ង្គង់ចុះយៅឯគពះ	

បាទគទង់	យ�ើ�	កាល	ខ្ញំ	បាន	ោងគពះបាទគទង	់

ទាំងពី�យដ្�ទឹកផ្នែក	និង	កា�	យ្ើប	�បស់ខ្ញំ	

ខ្ញំបាន	យ�ើញសានាមផដកយរាលយៅគតង់គពះបាទា	

នន	គពះដ៍យគបាសយោះននពិ្ព	យោក	យនះ	។	

អា�មមេណ៍ផដលខ្ញំ	មន	យៅ	កនែញងវតតែមន�បស់គទង់	ផដល	

ជាអង្គមននូវអវែីៗទាំងអស់យៅកនែញងគពះ�ស្ដគទង់	

យដើម្បីទទួលបាន	យសចក្ដីគសឡាញ់�បស់គទង់	កា�	

�កគពះទ័�ទុកដ្ក់ពីគទង់	និង	កា�គបសិទ្ធព��បស់	

គទង់	ដូចផដលខ្ញំធាលាប់មនពីមុនផបបយនះ	ខ្ញំនឹងថាវា�

អវែីៗទាំងអស់ផដលខ្ញំមន	អវែីទាំងអស់ផដលខ្ញំ	សង្ឹម	

ថាមន	យដើម្បីមនអា�មមេណ៍ផដលខ្ញំធាលាប់មន	!

.	.	.	ឥ�នូវយនះខ្ញំយ�ើញគពះយ�ស៊ូវមិនបាន	យៅ	យលើ	

យ�ើ	ឆ្កាង	។	ខ្ញំមិនបានយ�ើញ	គពះយកសគទង់បានមុត	

នឹងបនាលា	ឬ	គពះ�សតែគទង់បានជាប់នឹងផដកយរាល	

យនាះយទ	ប៉ុផនតែខ្ញំបានយ�ើញគទង់ញញឹម	យដ្�ោត	

សន្ធឹង	គពះ	�សតែគទង់	យ�ើ�	មនបន្ទនូលមកកាន់យ�ើង

ទាំងអស់រានាថា	៖	«	ចូ�	មកតាម	ខ្ញំ	!	»	◼

ការយរៀបចំជាអក្រធំព្រូវបានយធ្ើតាមប្រោឋាន។

ែកពសង់្ដីពបាេអិនយអស�ុិងគលដីSermons and Mis
sionary Services of Melvin Joseph Ballard (ឆ្នាំ

1949)្រំ្ស័រ147–57បានយបារះ្ុម្យ�ើងវិញក្ននុង«Classic 
Discourses from the General Authorities: The 
Sacramental Covenant,»New Era,ដខមករាឆ្នាំ

1976្រំ្ស័រ7–11។ រូប
ភា
ពរ
បស

់គព
ះគ
គវីស

យ្ោ
�

 ហ
ិនរ

ីឆ 
ហ

ូហ
្វមិន

 ទ
ទួ�

បា
ន ស

ិទ្ិអ
នុញ្

ញា�ជា
ផ្នូវ

កា
រ ព

ី C
. H

AR
RI

SO
N 

CO
NR

O
Y 

CO
.

កោយដអ�ក�ើរកម�វិ�កជបាឡឺដ
(1873–1939)

នន ក្ូរ៉ុម នន ពួក្ សាវក្ ដ្រ់ ពីរ ោក្់



ដអ�ក�ើររ៉ូបឺ្រ�ដីដែ� ក្ននុងក្ូរ៉ុមននពួក្សាវក្ដ្រ់ពីរោក្់ « Out of Darkness into His Marvelous Light » Liahona ចខ ក្ក្្កោ ្នាំ 2002 ទំពស័រ 79, 80 ។

ការយ�់ដឹង

ក្រើម្្រះកយស៊ូវម្្ដីស្ទ្ឺជា្�្ឺទ�កោ្ឈិយតាមរកបៀបណាខ្រះ?

« [បពេះយ�ស៊ូវបគីស្ទ]គឺជាពន្ឺននភូមិយ្រយ្្ហិម ជាអង្គចដ�បានប្រសូ�មក្ពីម៉ារា ជាមតាបទង់ក្ននុងជីវិ�រចមងសាលា្រ់ និងបពេះវរ្រិតាបទង់ ចដ�ជាបពេះដ៏មនមហិទ្ិឫទ្ិ ។ … បទង់គឺជាពន្ឺ

ននដង្វា�្ួនចដ�បាន្រំយពញយៅក្ននុងសួនចបារចគ�សាម៉ានី និង គា�់ក្ូថា ជាអង្គចដ�យ�ើក្ោក្់មក្យ�ើអង្គបទង់នូវអំយពើបា្រននយោក្ិ� យដើម្ីឲ្យមនុស្យោក្ទាំងអស់អាចទទួ� 

បានយសចក្្ីសយ្ង្រេះយៅអស់ក្�្ជានិច្ច ។ បទង់គឺជាពន្ឺនន្ននូរទយទរ ជាបពេះអមចាស់ចដ�បានរស់យ�ើងវិញយោ�មនរូ្រកា�ជាសាច់ និង ឆ្រឹងដ៏រុងយរឿង ជាអង្គចដ�បានផ្ដាច់ចំ�ងនន 

យសចក្្ីសាលា្រ់ យហើ�ទទួ�បានយជាគជស័�ដ៏អស់ក្�្យ�ើ្ននូរ ។ … បទង់គឺជាពន្ឺខ្នុំ ជាបពេះយបបាសយោេះខ្នុំ ជាបពេះអង្គសយ្ង្រេះខ្នុំ—និងជារ្រស់អនក្ផងចដរ » ។



ក៏មាននៅក្នុងច្បាប់ននះផងដែរ
សម្រាប់មជ្ឈិមវ័យវ័យក្មេង

ច្ន្លើយ

ចំពោះសំណួរពិបាកៗ

 ប្រធាន អុជដូហ្វ បានប្ររឹក្សា យ�ើងឲ្យ សង្ស័�ពីការសង្ស័� 

រ្រស់យ�ើងពីមុន សង្ស័�យៅ យ�ើ យសចក្្ីជំយនឿ រ្រស់ យ�ើង ។ ដូយចនេះយ�ើ 

អនក្អាច សួរ ពី ភាពសង្ស័�រ្រស់អនក្ យហើ�យ្ពេះ យៅ មុខយោ� 

យសចក្្ីជំយនឿ បានយោ�រយ្រៀ្រណា ?

ទំពស័រ 44

សម្រាប់យុវវ័យ

ព្ះអង្គសន្គ្រះ
និង្ិធីសាពរា្៉ង់

យ�ើ អនក្ក្ំពុងគិ�អ្វី កា�ក្ំពុងយរៀ្រចំខ្លួន យ្្វើការ ប្រសិទ្ិពរ ចចក្ 

ឬទទួ�ទាន សាបកាម៉ង់យោេះ ?ទំពស័រ 48

សម្រាប់្ុរារ

បុណ្យគ្រីស្ទម៉ាស់ដំបូង
សូមយ្្វើឲ្យ ដំយ�ើរ យរឿង ្រុ�្យបគីស្ទម៉ាស់មនជីវិ� 

រស់រយវើក្យោ�យ្្វើការ សចមតែងពីបពេះប្រសូ�ិក្ម្មយនេះ !

ទំពស័រ 74
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