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ពរជ័យទាំងឡាយនៃ
ពពរះវិហារបរិសុទ្ធ

នៅនេលន�ើងចូលនៅក្នុងពេរះវិហារ
បរិសុទ្ធនោរះកព្រិតក្្ពស់នៃជីវភាេ
ខាងវិញ្ញាណៃរិងអារ្្មណ៍នៃនសចក្ី
សុខសាៃ្តនកើតន�ើងដល់ន�ើង។

បងប្អូនបបរុសបសរីជាទរីបសឡាញ់ខ្ញុំមាន

អុំណរគរុណណាស់ដែលបាននៅ

ជាមួយអ្នករាល់គ្នានានេលបេរឹកនន

បរុណ្យអ៊ីនសទើរែ៏ល្ននះខណៈដែលគុំនិតរបស់

នយើងដបរនៅឯបេះអង្គសន្គ្រះននេិភេនោក។

ខ្ញុំសូមផ្តល់ក្តរីបសឡាញ់និងការស្វាគមន៍

ែល់អ្នករាល់គ្នាមានាក់ៗន�ើយអធិស្ឋានសរុុំឲ្យ

បេះវរបិតាសួគ៌នយើងបុំផរុសពាក្យសម្តរីខ្ញុំ។

សន្និសរីទននះគូសចុំណាុំនេលនវោបបាុំេរីរឆ្នាុំ

ចាប់េរីខ្ញុំបតូវបានគ្ុំបទជាបបធានស្សនាចបក។

ប៉រុនាមានឆ្នាុំរវល់ននះវាេរុុំបគ្ន់ដតមានបញ្ហាមួយ

ចុំនួនននាះនទដតវាក៏មាននូវេរជ័យរាប់មិនអស់

ផងដែរ។ក្នញងចុំនណាមេរជ័យែ៏អុំណរនិង

េិសិែ្ឋមួយននេរជ័យទាុំងននះគឺឱកាសរបស់

ខ្ញុំក្នញងការឧទទិសនិងឧទទិសឆ្លងន�ើងវិញនូវ

បេះវិហារបរិសរុទ្ធទាុំងឡាយ។

ថ្រីៗននះកាលេរីដខវិច្ិកាកន្លងនៅវាជា

ឯកសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំនែើម្រីឧទទិសឆ្លងបេះវិហារបរិសរុទ្ធ

�្រីនិកស៍អារី�្អូណាថ្រីែ៏បសស់ស្អាត។ក្នញង

ននាះមានបបធានន�ៀនថើរនអស្អរុជែូ�្ដអលន�ើរ

ដាល្លិននអកអូកដអលន�ើររីឆ្តនជនម៉នណស

ដអលន�ើរលរីនជរីរ៉ូប៊ីននិងដអលន�ើរឃិនដអ�្

ដោយ ប្រធាន ថូម៉ាស ដេស ម៉នសុន រីឆ្ែស៍បានចូលរួមជាមួយខ្ញុំ។នៅោងាចមរុន

ការឧទទិសននះមានការបបារេ្ធេិធរីវប្ធម៌ែ៏អស្ចារ្យ

ដែលមានការសដមដែងែ៏បសស់ស្អាតជាមួយ

នរឹងយរុវជនជាង៤០០០នាក់មកេរីមណ្ឌល

បេះវិហារបរិសរុទ្ធ។នថងៃបនាទាប់ននាះបេះវិហារ

បរិសរុទ្ធបតូវបានឧទទិសឆ្លងនៅក្នញងសម័យបបជរុុំែ៏

េិសិែ្ឋនិងែ៏បុំផរុសគុំនិតចុំនួនបរី។

អគ្របេះវិហារបរិសរុទ្ធជាតរឹកតាងយ៉ាងចបាស់

បកដ�តេរីការរីកចនបមើនរបស់ស្សនាចបក។

ថ្រីៗននះនយើងមានបេះវិហារបរិសរុទ្ធចុំនួន១៤៤

កុំេរុងែុំនណើរការទូទាុំងេិភេនោកជាមួយនរឹង

បេះវិហារបរិសរុទ្ធ៥កុំេរុងជួសជរុលន�ើងវិញនិង

១៣នទៀតកុំេរុងដតស្ងសង់។បដនថែមេរីនលើ

ននះនទៀតគឺបេះវិហារបរិសរុទ្ធចុំនួន១៣ដែល

បតូវបានបបកាសកាលេរីនលើកមរុនកុំេរុងសថែិតនៅ

ក្នញងែុំណាក់កាលនរៀបចុំនផ្ងៗេរីមរុនការចាប់

នផដែើមការស្ងសង់។ឆ្នាុំននះនយើងបានឧទទិស

បេះវិហារបរិសរុទ្ធ២ន�ើងវិញន�ើយឧទទិសឆ្លង

បេះវិហារបរិសរុទ្ធថ្រី៥នទៀតដែលបានដាក់នេល

កុំណត់រួចន�ើយនែើម្រីស្ងសង់បញ្ចប់។

រយៈនេលេរីរឆ្នាុំចរុងនបកាយខណៈដែលនយើង

បានន្ដោតនៅនលើកិច្ចបបរឹងដបបងរបស់នយើងក្នញងការ

បញ្ចប់ការស្ងសង់បេះវិហារបរិសរុទ្ធដែលបាន

បបកាសេរីមរុនមកននាះនយើងបាន្ អាកការដាក់

ដផនការសបមាប់បេះវិហារបរិសរុទ្ធបដនថែម។នទាះ

ជាយ៉ាងណានៅបេរឹកននះខ្ញុំមានកដែរីនស្មនស្

នៅក្នញងការបបកាសបេះវិហារបរិសរុទ្ធថ្រីបរីនទៀត

ដែលនរឹងបតូវបានស្ងសង់នៅក្នញងតុំបន់ែូច

តនៅននះ៖អាប៊ីចាននអវ៉ូរីខូស;ផតអូបផរីននៅ

បបនទសន�ទរី;និងនៅទរីបករុងបាងកកបបនទស

នថ។ននះគឺជាេរជ័យែ៏អស្ចារ្យដែលមានសបមាប់

សមាជិកែ៏នស្មាះបតង់របស់នយើងនៅក្នញងតុំបន់

សារលិខិតគណៈប្រធានទីមួយខខឧសភាឆ្នាំ2015
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ទាុំងននះនិងបគប់ទរីកដន្លងទូទាុំងេិភេនោក

ដែលមានបេះវិហារបរិសរុទ្ធ។

ែុំនណើរការននការកុំណត់េរីតបមូវការនិង

ការដស្ងរកទរីតាុំងសបមាប់បេះវិហារបរិសរុទ្ធ

បដនថែមកុំេរុងដតនធ្ើនបពាះនយើងមានបុំណងចង់ឲ្យ

សមាជិកជានបចើនមានឱកាសក្នញងការចូលរួម

បេះវិហារបរិសរុទ្ធតាមដែលអាចនធ្ើនៅបាននដាយ

គ្មានការេលិកម្នេលនវោនិងធនធាននបចើន

នេក។ែូចដែលនយើងធាលាប់នធ្ើេរីមរុនមកនយើងនរឹង

បន្តជូនែុំណរឹងែល់បងប្អូននៅនេលការសនបមច

ចិត្តបតូវបាននធ្ើន�ើងទាក់ទងនរឹងនរឿងននះ។

នេលខ្ញុំគិតអុំេរីបេះវិហារបរិសរុទ្ធគុំនិតរបស់

ខ្ញុំបានគ្កនៅរកេរជ័យជានបចើនដែលនយើង

ទទួលនៅក្នញងននាះ។នេលនយើងចូលកាត់ទាវារ

ទាុំងឡាយននបេះវិហារបរិសរុទ្ធននាះនយើងបុំនភ្លច

នូវការរំខាននិងភាេចោចលនននោកិយ។

នៅក្នញងអគ្រេិសិែ្ឋននាះនយើងរកនឃើញនូវភាេ

បសស់ស្អាតនិងរនបៀបនរៀបរយ។មានការ

សបមាកនៅក្នញងបេលរឹងរបស់នយើងនិងសបមាកេរី

កង្ល់ននជរីវិតរបស់នយើង។

នៅនេលនយើងចូលនៅក្នញងបេះវិហារបរិសរុទ្ធ

ននាះកបមិតកម្ពស់ននជរីវភាេខាងវិញ្ញាណនិង

អារម្ណ៍នននសចកដែរីសរុខស្ន្តែ៏នលើសអស់ទាុំង

អារម្ណ៍នផ្ងនទៀតដែលអាចនរឹងនកើតមានក្នញង

ចិត្តមនរុស្។នយើងនរឹងបកនស្បយកន័យេិតនន

បេះបនទអូលរបស់បេះអង្គសន្គ្រះនេលបទង់មាន

បនទអូលថា៖«ខ្ញុំទរុកនសចក្តរីសរុខនៅនរឹងអ្នករាល់

គ្នាគឺខ្ញុំឲ្យនសចក្តរីសរុខស្ន្តរបស់ខ្ញុំែល់អ្នករាល់

គ្នា»។...ករុុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យ

ន�ើយ»។ ១

ភាេសរុខស្ន្តែូនច្នះអាចបុំនេញបគប់

ែួងចិត្ត—ែួងចិត្តដែលមានបញ្ហាែួងចិត្តដែល

ផទញកនដាយភាេនស្កនៅែួងចិត្តដែលបចបូក

បចបល់ែួងចិត្តដែលកុំេរុងសរុុំជុំនួយ។

ថ្រីៗខ្ញុំបាននរៀនេរីបទេិនស្ធន៍យរុវជនមានាក់

ដែលបានចូលក្នញងបេះវិហារបរិសរុទ្ធនដាយែួងចិត្ត

សរុុំរកជុំនួយ។ជានបចើនដខមរុនគ្ត់បានទទួល

ការនៅបនបមើនបសកកម្នៅអា្�្ិកខាងត្អូង។

នទាះជាយ៉ាងណាក៏នដាយទិដាឋាការរបស់គ្ត់

បតូវបានេនយារនេលក្នញងរយៈនេលែ៏យូរដែល

គ្ត់បតូវបានចាត់ស្រជាថ្រីនៅតុំបន់នបសកកម្

នៅស�រែ្ឋអានមរិក។នទាះជាគ្ត់ខកចិត្តដែល

គ្ត់មិនបានបនបមើនៅតុំបន់ដែលគ្ត់បតូវនៅ

ែុំបូងកដែរីក៏គ្ត់បាននធ្ើការយ៉ាងខាលាុំងនៅតុំបន់ថ្រី

របស់គ្ត់នដាយនបដែជាញានធ្ើអស់េរីសមតថែភាេរបស់

គ្ត់។នទាះជាយ៉ាងណាក៏នដាយគ្ត់បាន

បាក់ទរឹកចិត្តជាមួយនរឹងបទេិនស្ធន៍អវិជ្ជមាន

ដែលគ្ត់មានជាមួយនរឹងអ្នកផ្េ្ផសាយ

ស្សនាដែលហាក់ែូចជាចាប់អារម្ណ៍នៅនលើ

ការសបបាយជាជាងនលើការផសាយែុំណរឹងល្។

ន�ើយប៉រុនាមានដខនបកាយមកយរុវជនននាះមាន

បញ្ហាសរុខភាេធងៃន់ធងៃរដែលគ្ត់េរុុំអាចកនបមើក

បានមួយចុំន�ៀងខ្លលួនែូនច្នះន�ើយគ្ត់បតូវបាន

បញ្ជអូនបត�ប់នៅផទះនែើម្រីេយាបាល។

នបចើនដខនបកាយមកយរុវជនននាះបានជា

សះនស្ើយទាុំងបសរុងន�ើយភាេខ្ិនរបស់គ្ត់ក៏

ដលងមាននទៀត។គ្ត់បានជូនែុំណរឹងថាគ្ត់

នរឹងអាចបនបមើជាអ្នកផ្េ្ផសាយស្សនាមដែងនទៀត

បានជាេរជ័យមួយដែលគ្ត់បានអធិស្ឋានជា

បបចាុំនថងៃ។ែុំណរឹងខកចិត្តគឺថាគ្ត់នរឹងបត�ប់

នៅបនបមើនបសកកម្ែដែលដែលគ្ត់បាននចញ

េរីទរីននាះជាកដន្លងដែលគ្ត់ធាលាប់ែរឹងេរីឥរិយបទ

និងអាកប្កិរិយរបស់អ្នកផ្េ្ផសាយស្សនា

មួយចុំនួនេរុុំបាននធ្ើែូចដែលេួកគ្ត់គួរដតនធ្ើ។

គ្ត់បាននៅបេះវិហារបរិសរុទ្ធនែើម្រីដស្ងរក

ការលួងនោមចិត្តនិងការបញ្ជាក់ថាគ្ត់អាច

មានបទេិនស្ធន៍ក្នញងនាមជាអ្នកផ្េ្ផសាយ

ស្សនា។ឪេរុកមាដោយរបស់គ្ត់ក៏បាន

អធិស្ឋានផងដែរនែើម្រីសរុុំឲ្យការនៅបេះវិហារ

បរិសរុទ្ធននាះនរឹងជួយផដែល់ជុំនួយដែលកូនបបរុស

េួកគ្ត់បតូវការ។

នៅនេលយរុវជនននាះបានចូលនៅក្នញងបនទប់

នសន�ស្ទាលបនាទាប់េរីេិធរីគ្ត់អង្គញយនៅនលើ

នៅអរីមួយន�ើយចាប់នផដែើមអធិស្ឋានសរុុំការដណនាុំ

េរីបេះវរបិតាសួគ៌។

មានមនរុស្មានាក់នទៀតដែលបានចូលបនទប់

នសន�ស្ទាលបន្តិចនបកាយមកគឺជាយរុវជនដែល

មានន្មាះថាន�នែរុន។នេលគ្ត់នែើរចូល

ក្នញងបនទប់ននាះគ្ត់មានចុំណាប់អារម្ណ៍ភាលាម

នៅនលើយរុវជនដែលកុំេរុងអង្គញយនៅនលើនៅអរី

បិទដភ្នកជាក់ដសដែងណាស់គឺកុំេរុងអធិស្ឋាន។

ន�នែរុនបានទទួលការបុំផរុសគុំនិតយ៉ាងចបាស់

ថាគ្ត់គួរដតនិយយនៅយរុវជនននាះ។នទាះជា

យ៉ាងណាក៏នដាយនដាយេរុុំហា៊ានរំខានគ្ត់បាន

សនបមចចិត្តថារង់ចាុំ។បនាទាប់េរីេរីរបរីនាទរីនបកាយ

មកយរុវជនននាះនៅដតអធិស្ឋាន។ន�នែរុនបាន

ែរឹងថាគ្ត់េរុុំអាចេនយារនេលការបុំផរុសគុំនិត

ននាះបានយូរនទៀតនទ។គ្ត់បាននែើរនៅជិត

យរុវជនននាះន�ើយបានប៉ះស្មាថ្មៗ។យរុវជន

ននាះបាននបើកដភ្នកន�ើងន�ើយភាញាក់នផ្ើលនដាយ

មានការរំខាន។ន�នែរុនបាននិយយនដាយ

ស្ងាត់ៗថា«ខ្ញុំមានអារម្ណ៍ថាខ្ញុំចាុំបាច់បតូវ

និយយនរឹងអ្នកនទាះបរីជាខ្ញុំេរុុំែរឹងថាន�តរុអ្រីក៏

នដាយ»។

នៅនេលេួកនគបានចាប់នផដែើមសនទនាយរុវជន

ននាះបាននិយយអស់េរីចិត្តគ្ត់បបាប់ន�នែរុន

នដាយេន្យល់េរីស្ថានភាេគ្ត់ន�ើយបញ្ចប់

នដាយមានបុំណងចង់ទទួលការលួងនោម

និងការនលើកទរឹកចិត្តមួយចុំនួនទាក់ទងនរឹង

នបសកកម្របស់គ្ត់។ន�នែរុនបានបត�ប់

មកេរីនបសកកម្ែ៏នជាគជ័យមួយកាលេរីឆ្នាុំ

មរុនបានបបាប់អុំេរីបទេិនស្ធន៍្ ទាល់ខ្លលួនរបស់

គ្ត់អុំេរីឧបសគ្គនិងកង្ល់ដែលគ្ត់បានជួប

និងរនបៀបដែលគ្ត់បានគ្កនៅរកបេះអមាចាស់

នែើម្រីបានជុំនួយនិងេរជ័យដែលគ្ត់បាន

ទទួល។ពាក្យរបស់គ្ត់គឺជាការលួងនោមចិត្ត

និងការអះអាងន�ើយចិត្តនក្លៀវកាលាក្នញងការបនបមើ

នបសកកម្របស់គ្ត់បានជះឥទ្ធិេលនៅនលើ

យរុវជនននាះ។ទរីបុំផរុតការភ័យខាលាចរបស់គ្ត់

បានរោយបាត់អារម្ណ៍ននភាេសរុខស្ន្តបាន

នកើតមានែល់គ្ត់។គ្ត់បានមានអារម្ណ៍

ែរឹងគរុណយ៉ាងបជាលនបរៅនដាយគ្ត់បានែរឹងថា

ការអធិស្ឋានរបស់គ្ត់បតូវបាននឆ្លើយតប។

យរុវជនទាុំងេរីរបានអធិស្ឋានរួមគ្នាន�ើយ

ន�នែរុនបាននរៀបចុំនចញនៅទាុំងមានភាេ

រីករាយដែលគ្ត់បាននធ្ើតាមការបុំផរុសគុំនិត

ដែលគ្ត់បានទទួល។នេលដែលគ្ត់នបកាក
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ឈរន�ើងន�ៀបនរឹងនចញនៅយរុវជនននាះបាន

សួរន�នែរុនថា«នតើអ្នកបនបមើនបសកកម្នៅ

ឯណា?»មកែល់បតរឹមននះេួកនគេរុុំបានបបាប់

គ្នាអុំេរីន្មាះនបសកកម្ដែលេួកនគបានបនបមើ

នទ។នេលន�នែរុនបានបបាប់ន្មាះនបសកកម្

របស់គ្ត់យរុវជនននាះបានបសក់ទរឹកដភ្នក។

ន�នែរុនបានបនបមើនៅក្នញងនបសកកម្ដែល

យរុវជនននាះនរឹងបត�ប់នៅបនបមើវិញ!

ក្នញងសុំបរុបតថ្រីមួយមកកាន់ខ្ញុំន�នែរុនបាន

ដចកចាយនរឹងខ្ញុំអុំេរីសមដែរីរបស់យរុវជនននាះ៖«ខ្ញុំ

មានជុំននឿថាបេះវរបិតាសួគ៌នរឹងបបទានេរខ្ញុំប៉រុដន្ត

ខ្ញុំមិននរឹកស្មានថាបទង់នរឹងបញ្ជអូននរណាមានាក់ឲ្យ

មកជួយខ្ញុំដែលធាលាប់បនបមើក្នញងនបសកកម្របស់

ខ្ញុំននាះនទ។ឥ�អូវននះខ្ញុំែរឹងថាអ្រីបគប់យ៉ាងនរឹង

ល្បបនសើរ»។ ២ការអធិស្ឋាននដាយរាបស្េរីែួង

ចិត្តនស្មាះបតូវបានឮនិងនឆ្លើយតប។

បងប្អូនបបរុសបសរីរបស់ខ្ញុំនអើយនៅក្នញងជរីវិត

របស់នយើងនយើងនរឹងមានការល្លួងនយើងនរឹង

មានការស្កល្ងនិងឧបសគ្គ។នេលនយើង

នៅបេះវិហារបរិសរុទ្ធនេលនយើងចងចាុំនសចកដែរី

សញ្ញាទាុំងឡាយដែលនយើងបាននធ្ើនៅទរីននាះ

ននាះនយើងនរឹងយកឈ្នះនលើការល្លួងទាុំងននាះ

ន�ើយបទាុំបទការស្កល្ងបានកាត់ដតបបនសើរ។

នៅក្នញងបេះវិហារបរិសរុទ្ធនយើងអាចដស្ងរកភាេ

សរុខស្ន្ត។

េរជ័យននបេះវិហារបរិសរុទ្ធគឺេរុុំអាចកាត់

នថ្លបានន�ើយ។េរជ័យមួយដែលខ្ញុំមាន

អុំណរគរុណជានរៀងរាល់នថងៃក្នញងជរីវិតខ្ញុំគឺភរិយ

ជាទរីបសឡាញ់របស់ខ្ញុំន្�្នស៊ីសនិងខ្ញុំបាន

ទទួលនៅនេលនយើងលរុតជង្គង់ចរុះនៅឯអាសនា

ែ៏េិសិែ្ឋមួយន�ើយបាននធ្ើនសចកដែរីសញ្ញាចង

ភាជាប់នយើងរួមគ្នាសបមាប់ភាេអស់កល្ជានិច្ច។

គ្មានេរជ័យណាមានតនម្លជាងនសចកដែរីសរុខស្ន្ត

និងការលួងនោមចិត្តដែលខ្ញុំបានទទួលមកេរី

ចុំនណះែរឹងដែលខ្ញុំបានែរឹងថានាងនិងខ្ញុំនរឹង

រស់នៅជាមួយគ្នាមដែងនទៀតននាះនទ។

សូមឲ្យបេះវរបិតាសួគ៌របស់នយើងបបទានេរ

ែល់នយើងនែើម្រីនយើងអាចមានវិញ្ញាណននការ

ថាវាយបង្គុំនៅក្នញងបេះវិហារបរិសរុទ្ធនែើម្រីនយើង

អាចនគ្រេបបតិបត្តិបេះបញ្ញត្តិរបស់បទង់និង

នែើម្រីនយើងអាចនធ្ើតាមជុំហានទាុំងឡាយនន

បេះអមាចាស់និងបេះអង្គសន្គ្រះបេះនយស៊ូវបគរីសទ

នដាយបបរុងបបយ័ត្ន។ខ្ញុំដថ្លងទរីបនាទាល់ថាបទង់

គឺជាបេះអង្គនបបាសនោះរបស់នយើង។បទង់ជា

បេះរាជបរុបតាននបេះ។គឺបទង់ដែលបាននចញ

មកេរីផ្នអូរននបេរឹកអ៊ីនសទើរែុំបូងន�ើយនាុំអុំនណាយ

ននជរីវិតែ៏នៅអស់កល្ជានិច្ចរបស់បទង់មកែល់

កូននៅរបស់បទង់ទាុំងអស់។នៅនថងៃែ៏បសស់

ស្អាតននះនេលនយើងបបារេ្ធេិធរីែ៏សុំខាន់ននះចូរ

នយើងនធ្ើការអធិស្ឋានែរឹងគរុណែល់អុំនណាយ

ទានែ៏ម�ិមានិងអស្ចារ្យរបស់បទង់មកកាន់

នយើង។សូមឲ្យការណ៍ននះបាននកើតែូនច្នះខ្ញុំ

សូមអធិស្ឋាននដាយរាបទាបនៅក្នញងបេះនាមែ៏

បរិសរុទ្ធរបស់បទង់អាដម៉ន។

កំណត់ ចំណាំ

១.យ៉ូហាន១៤:២៧។
២.សុំបរុបតនឆ្លើយឆ្លងរបស់បបធានថូមា៉ាសនអសម៉នសរុន។
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ការបងពងៀៃទាំងឡាយសពរាប់ជំនាៃ់របស់ងយើង

ចាប់េរីដខឧសភាឆ្នាុំ២០១៥រ�ូតែល់ដខតរុោឆ្នាុំ២០១៥នមនរៀនថានាក់បេ្ជិតភាេ

មិលគរីសសាដែកនិងថានាក់សមាគមសន្គ្រះនៅសបាតា�៍ទរីបួនគួរដតនរៀបចុំែកបសង់េរីសរុនទរកថា

មួយឬនបចើនជាងននាះដែលមាននៅក្នញងសន្និសរីទទូនៅដខនមស្ឆ្នាុំ២០១៥។នៅក្នញងដខតរុោ

សរុនទរកថាទាុំងឡាយអាចបតូវបាននបជើសនរើសមកេរីសន្និសរីទទូនៅដខនមស្ឆ្នាុំ២០១៥ឬដខតរុោឆ្នាុំ២០១៥

ក៏បាន។បបធាននស្តកនិងបបធានមណ្ឌលគួរដតនបជើសនរើសសរុនទរកថាណាដែលបតូវនបបើបបាស់នៅក្នញងមូលដាឋាន

របស់ខ្លលួនឬេួកនោកអាចដចករំដលកការទទួលខរុសបតូវននះែល់ប៊ីស្េនិងបបធានស្ខា។

សរុនទរកថាទាុំងននះមានជានបចើនភាស្នៅនគ�ទុំេ័រconference.lds.org។
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ងៅ
នថងៃអាទិត្យបរុណ្យអ៊ីនសទើរនយើង

បបារេ្ធេិធរីែ៏ររុងនរឿងដែលបាន

ទនទរឹងចាុំជាយូរណាស់មកន�ើយ

នៅក្នញងបបវត្តិស្បស្តននេិភេនោក។

វាជានថងៃដែលបាន្ លាស់បដែអូរបគប់អ្រីទាុំងអស់។

នៅនថងៃននាះជរីវិតរបស់ខ្ញុំបាន្ លាស់បដែអូរ។

ជរីវិតរបស់បងប្អូនបាន្ លាស់បដែអូរ។

ន�ើយនជាគវាសនាននកូននៅននបេះបាន

្លាស់បដែអូរ។

នៅនថងៃែ៏មានេរននាះបេះអង្គសន្គ្រះននមនរុស្

នោកបាននលើកដាក់មកនលើអង្គបទង់នូវបចវាក់នន

អុំនេើបាបនិងនសចកដែរីស្លាប់ដែលឃរុុំនយើងជាប់បទង់

បានយកឈ្នះនលើអ្រីទាុំងននាះន�ើយរំនដាះនយើងឲ្យ

មាននសរីភាេ។

នដាយស្រដតេលិកម្ននបេះនបបាសនោះែ៏ជា

ទរីបសឡាញ់របស់នយើងននាះបទនិចនននសចកដែរីស្លាប់

បាននលបបាត់ន�ើយផ្នអូរគ្មានជ័យជុំនះនទៀតន�ើយ ១

ស្តាុំងបានបាត់បង់អុំណាចន�ើយនយើងបតូវបាន

«បនងកើត...នសចកដែរីសង្រឹមែ៏រស់នដាយស្រ

បេះនយស៊ូវបគរីសទបទង់រស់េីសាលាប់ន�ើងវិញ»។ ២

េិតណាស់ស្វកប៉រុលបានមានបបស្សន៍

បតរឹមបតូវថានយើងអាច«កមសាន្តចិត្តគ្នានៅវិញនៅ

មកនដាយែុំនណើរននះ»។ ៣

ប្រះគុណ នន ប្រះ

នយើងដថ្លងជាញយៗេរីែគ្វាយធួនរបស់បេះអង្គ

សន្គ្រះ—ននាះបតរឹមបតូវន�ើយ!

យ៉ាករុបបានដថ្លងថា«នបពាះន�តរុអ្រីបានជា

មិននិយយអុំេរីែគ្វាយធួនននបេះបគរីសទន�ើយ

ទទួលការនចះែរឹងែ៏ឥតនខាចាះអុំេរីបេះអង្គ?» ៤ប៉រុដន្ត

នេល«នយើងនិយយអុំេរីបេះបគរីសទ...អររីករាយ

ក្នញងបេះបគរីសទ...ផសាយែុំណរឹងអុំេរីបេះបគរីសទ

[ន�ើយ]េយាករអុំេរីបេះបគរីសទ» ៥បគប់ឱកាសទាុំង

អស់ននាះនយើងមិនបតូវនភ្លចេរីអារម្ណ៍ននការែរឹង

គរុណែ៏សងៃប់ដសងៃងនិងបជាលនបរៅចុំនពាះេលិកម្ែ៏

អស់កល្ននបេះរាជបរុបតាននបេះន�ើយ។

ែគ្វាយធួនរបស់បេះអង្គសន្គ្រះមិនអាចកាលាយ

ជានរឿងធម្តានៅក្នញងការបនបងៀនក្នញងការសនទនាឬ

ក្នញងចិត្តនយើងន�ើយ។វាជានរឿងេិសិែ្ឋនិងបរិសរុទ្ធ

ែ្ិតតាមរយៈការណ៍ននះ«ការបូជាែ៏ម�ិមានិង

ចរុងនបកាយបង្ស់»ដែលបេះនយស៊ូវជាបេះបគរីសទ

បាននាុំមកនូវ«នសចកដែរីសន្គ្រះែល់អស់អ្នកណា

ដែលនរឹងនជឿែល់បេះនាមបទង់»។ ៦

ខ្ញុំនសងៃើចនដាយគិតថាបរុបតាននបេះបានយង

ចរុះមកសន្គ្រះនយើងដែលជាញរឹកញាប់នយើងជា

មនរុស្មិនបគប់លក្ខណ៍មិនបរិសរុទ្ធដតងដតបបបេរឹត្តិ

ខរុសនរឹងគ្មានអុំណរគរុណននាះ។ខ្ញុំបានេយាយម

យល់េរីែគ្វាយធួនបេះអង្គសន្គ្រះនដាយតបមិះដែល

នៅមានកបមិតរបស់ខ្ញុំន�ើយការបកបស្យដតមួយ

គត់ដែលខ្ញុំបានទទួលគឺ៖បេះបទង់បសឡាញ់នយើង

យ៉ាងបជាលនបរៅែ៏ឥតនខាចាះនិងជានិរន្តរ៍។ខ្ញុំមិន

អាចស្មានេរី«ទទរឹងបនណាដោយជនបរៅនិងកុំេស់

...[នន]នសចកដែរីបសឡាញ់របស់បេះបគរីសទ»បាន

ន�ើយ។ ៧

ការដថ្លងបបាប់ែ៏មានអានរុភាេនននសចកដែរី

បសឡាញ់ននាះគឺជាអ្រីដែលនៅក្នញងបេះគម្ពរីរ

ជាញរឹកញាប់នៅថាពេរះគុណនៃពេរះ—នដាយ

ជុំនួយនិងការផដែល់ឲ្យែ៏នទវភាេននកមាលាុំងននាះ

នយើងអាចរីកចនបមើនេរីបរុគ្គលដែលមានកុំ�រុសនិង

មានកបមិតនៅជាបរុគ្គលដែលបតូវបាននលើកតនមកើង

នៅក្នញង«នសចកដែរីេិតនិងេន្លឺរ�ូតែល់[នយើង

បាន]តនមកើងក្នញងនសចកដែរីេិតន�ើយ[ស្រល់]

ការណ៍បគប់យ៉ាង»។ ៨

បេះគរុណននបេះគឺអស្ចារ្យបុំផរុត។ប៉រុដន្តជា

ញយៗបតូវបានភាន់បច�ុំ។ ៩នទាះយ៉ាងននាះក៏

នដាយនយើងគួរដតស្រល់បេះគរុណននបេះនបើនយើង

ចង់បគងមរតកនូវអ្រីដែលបាននរៀបចុំសបមាប់នយើង

នៅក្នញងនគរែ៏អស់កល្របស់បទង់។

ននាះជាមូលន�តរុដែលខ្ញុំនិយយអុំេរី

បេះគរុណ។ទរីមួយេរីរនបៀបដែលបេះគរុណនបើក

នសាន្លាងទ្វារនៃសាថាៃសួគ៌និងទរីេរីររនបៀបវានបើក

បង្អួចនៃសាថាៃសួគ៌។

ទីមួយ ៖ ព្រះគុណ ប�ើក បោ ប្លោង ទ្វារ នៃ ោថាៃសួគ៌

នដាយស្រដតនយើងទាុំងអស់គ្នា«បាននធ្ើ

បាបន�ើយខ្ះមិនែល់សិរីល្ននបេះ» ១០ន�ើយ

នដាយស្រដត«គ្មានអ្រីដែលមិនស្អាតអាចចូល

នៅក្នញងនគររបស់បេះ»បាន ១១ននាះនយើងបគប់គ្នា

េរុុំសកដែិសមនរឹងបត�ប់នៅកាន់វត្តមានននបេះវិញ

ន�ើយ។

អំងោយទាៃនៃពពរះគុណ
ន្ងៃនៃរះៃរិងដរាបតនៅពេរះគុណនៃពេរះមាៃសពមាប់អ្កដដលមាៃចរិត្តសដពងង
ៃរិងវិញ្ញាណទៃ់ទ្ប។

ដោយ ប្រធាន ដ�ៀដថើរ ដេហ្វ េុជដូហ្វ
ទីពបរឹក្សាទីពីរក្្នុងគណៈពបធាៃទីមួយ

សារលិខិត្រងបរៀនសួរសុខទុក្ខខខឧសភា2015
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នទាះជានយើងបនបមើបេះឲ្យអស់េរីបេលរឹងនយើង

កដែរីវាេរុុំបគប់បគ្ន់នទែ្ិតនយើងនរឹងនៅដត«បាវឥត

បបនយជន៍»។ ១២នយើងេរុុំអាចរកវិធរីរបស់នយើង

បត�ប់នៅស្ថានសួគ៌នទតបមូវនននសចកដែរីយរុត្តិធម៌

ឈរជារនាុំងដែលនយើងគ្មានអុំណាចនែើម្រីយក

ឈ្នះនដាយខ្លលួនឯងន�ើយ។

ប៉រុដន្តមនរុស្បគប់រូបមិនវិនាសបង់ន�ើយ។

បេះគរុណននបេះគឺជានសចកដែរីសង្រឹមែ៏ធុំនិង

គ្មានទរីបុំផរុត។

តាមរយៈេលិកម្របស់បេះនយស៊ូវបគរីសទ

ដផនការនននសចកដែរីនមតាតាកររុណារំគ្ប់ែល់តបមូវការ

នននសចកដែរីយរុត្តិធម ៌១៣«ន�ើយ[នាុំមកនូវ]

មនធយាបាយទាុំងឡាយែល់មនរុស្នែើម្រីឲ្យនគមាន

នសចកដែរីជុំននឿចុំនពាះការដបបចិត្ត»។ ១៤

នទាះជាអុំនេើបាបរបស់នយើងមានេណ៌បក�ម

ដទងគង់ដតបានសែូចជា�ិមៈ។ ១៥នដាយស្រ

បេះអង្គសន្គ្រះជាទរីបសឡាញ់របស់នយើង«បាន

បបទានបេះអង្គបទង់ទរុកជានថ្លនោះទាុំងអស់» ១៦

ននាះបចកនៅកាន់នគរែ៏អស់កល្របស់បទង់

បតូវបានបបទានែល់នយើង។ ១៧

នកាលាងទាវារននាះបតូវបាននបើកន�ើយ!

ប៉រុដន្តបេះគរុណននបេះេរុុំបគ្ន់ដតនធ្ើឲ្យនយើងគ្មាន

បាបប៉រុនណាណះនទ។នបើនសចកដែរីសន្គ្រះមានន័យថា

បគ្ន់ដតជាការលរុបនចាលនទាសកុំ�រុសនិងបាប

នយើងននាះនសចកដែរីសន្គ្រះ—ែ៏អស្ចារ្យ—េរុុំបុំនេញ

នគ្លបុំណងននបេះវរបិតាដែលមានសបមាប់នយើង

ន�ើយ។នគ្លបុំណងរបស់បទង់គឺខ្ពស់ជាងននះ

នៅនទៀត៖បទង់មានបេះទ័យឲ្យបរុបតានិងបរុបតរី

បទង់ដបបកាលាយែូចជាបទង់។

នដាយមានអុំនណាយននបេះគរុណននបេះននាះ

មាគ្៌ាននភាេជាសិស្េរុុំែរឹកនាុំឲ្យនែើរថយនបកាយ

ន�ើយដតនឆ្ពះនៅមរុខវិញ។

វានាុំនយើងនៅកាន់ភាេខ្ពង់ខ្ពស់ដែលនយើង

នសទើរដតេរុុំអាចយល់បាន!វានាុំនៅរកភាេតនមកើង

នៅក្នញងនគរនសន�ស្ទាលននបេះវរបិតាសួគ៌ជាទរី

ដែលនយើងមានមនរុស្ជាទរីបសឡាញ់នៅជរុុំវិញ

ន�ើយទទួល«ភាេនេញនលញរបស់បទង់និង

សិរីល្របស់បទង់»។ ១៨បគប់យ៉ាងជារបស់ផង

នយើងន�ើយនយើងគឺជាសិស្របស់បេះបគរីសទ។ ១៩

េិតណាស់អ្រីទាុំងអស់ដែលបេះវរបិតាមាននរឹងបតូវ

បបទានែល់នយើង។ ២០

នែើម្រីបគងសិរីល្នយើងបតូវការនលើសេរីការនបើក

នកាលាងទាវារនៅនទៀតនយើងបតូវដតចូលនៅតាម

នកាលាងទាវារននាះនដាយមានបុំណងក្នញងចិត្តនែើម្រី្ លាស់

បដែអូរ—ជាការ្លាស់បដែអូរមួយដែលបេះគម្ពរីរេណ៌នាថា

«នកើតមដែងនទៀតដមនន�ើយគឺនកើតមកេរីបេះ្លាស់

ដបបេរីស្ថានភាេ[នោកិយរបស់នយើង]និងធាលាក់

នៅកាន់ស្ថានភាេនននសចកដែរីសរុចរិតវិញនដាយបាន

បេះបទង់នបបាសនោះនិងកាលាយនៅជាបរុបតាបរុបតរី

របស់បទង់»។ ២១

ទី្ីរ ៖ ព្រះគុណ ប�ើក �ង្អួច នៃ ោថាៃសួគ៌

កតាតាសុំខាន់មួយនទៀតននបេះគរុណននបេះគឺ

ការនបើកបង្លួចស្ថានសួគ៌ដែលតាមរយៈបង្លួចននាះ

បេះចាក់នបស្ចេរជ័យននកមាលាុំងនិងអុំណាច

ដែលជួយនយើងឲ្យសនបមចបានកិច្ចការនានានបើ

មិនែូនចានាះនទនយើងនរឹងមិនអាចសនបមចវាបាន

ន�ើយ។នដាយស្រដតបេះគរុណែ៏អស្ចារ្យននបេះ

នទើបកូននៅននបទង់អាចយកឈ្នះនៅនលើការល្លួង

ែ៏នបគ្ះថានាក់និងការោក់ខ្លលួនរបស់អ្នកបនញ្ឆោត

ឈប់បបបេរឹត្តិបាបន�ើយ«បានល្ឥតនខាចាះនៅក្នញង

បេះបគរីសទ»។ ២២

នទាះជានយើងមានភាេទន់នខសាយកដែរីក៏នយើងអាច

យកឈ្នះវាបាន។បបាកែណាស់គឺនដាយស្រ

បេះគរុណននបេះនបើនយើងបនាទាបខ្លលួនន�ើយមាន

នសចកដែរីជុំននឿននាះភាេទន់នខសាយនរឹងបាននៅជា

ខាលាុំងេូដក។ ២៣

នេញមួយជរីវិតនយើងបេះគរុណននបេះ

នបស្ចបសប់ខាងស្ច់្ មនិងអុំនណាយទាន

ខាងវិញ្ញាណដែលបនងកើនសមតថែភាេនយើងន�ើយ

នធ្ើឲ្យជរីវិតនយើងរីកចនបមើន។បេះគរុណបទង់ែរុសខាត់

នយើង។បេះគរុណបទង់ជួយនយើងឲ្យបានល្បបនសើរ

បុំផរុត។

ដតើ នរណា អាច មន លក្ខណៈ បគ្រ់បរាន់ ?

នៅក្នញងបេះគម្ពរីរប៊ីបនយើងអានអុំេរីការសួរ

សរុខទរុក្ខរបស់បេះបគរីសទនៅផទះរបស់ស៊ីម៉ូនជាេួក

្រិស៊ី។

នបើតាមការស្មានស៊ីមូ៉នទុំនងជាបរុរសល្ន�ើយ

សរុចរិត។គ្ត់េិនិត្យបញ្ជរីបតូវនធ្ើខាងស្សនា

របស់គ្ត់ជានទៀតទាត់៖គ្ត់រកសាបកិត្យវិន័យ

ថាវាយែគ្វាយមួយភាគក្នញងែប់រកសានថងៃឈប់សបមាក

អធិស្ឋានរាល់នថងៃនិងនៅស្ោបបជរុុំ។

ប៉រុដន្តនេលបេះបគរីសទគង់នៅជាមួយនរឹងស៊ីម៉ូន

ននាះមានបស្តរីបានមកឯបទង់បានោងបេះបាទបទង់

នដាយទរឹកដភ្នករបស់នាងន�ើយដថមទាុំងបានោប

នបបងបកអូបផង។

ស៊ីម៉ូនមានចិត្តនទាមនស្នរឹងទិែ្ឋភាេនន

ការថាវាយបង្គុំននាះែ្ិតគ្ត់ែរឹងថាបស្តរីននាះមាន

បាប។ស៊ីម៉ូនបានគិតក្នញងចិត្តថានតើបេះនយស៊ូវេរុុំ

បានបជាបេរីការណ៍ននះនទឬអរីបទង់បបាកែជាមិន

ដមនជាេយាការីននាះនទនបើមិនែូនចានាះនទបទង់នរឹង

អនរុញ្ញាតឲ្យនាងមកពាល់បទង់ន�ើយ។

នដាយញាណែរឹងអុំេរីគុំនិតននះបេះនយស៊ូវបាន

ដបរនៅឯស៊ីម៉ូនន�ើយសួរសុំណួរមួយ។«មានេរីរ

នាក់ជុំពាក់អ្នកចងការមានាក់អ្នកមួយជុំពាក់១០០

នរៀលអ្នកមួយនទៀត១០នរៀល។

«នដាយនបពាះនគ[ទាុំងេរីរនាក់]គ្មានអ្រីនរឹង

សងបានជាគ្ត់ដលងទារេរីអ្នកទាុំងេរីរនៅ។

ែូនច្នះក្នញងេរីរនាក់ននាះនតើអ្នកណាបសឡាញ់គ្ត់ជា

ជាង?»

ស៊ីម៉ូនទូលនឆ្លើយថាជាអ្នកមួយដែលបតូវបាន

អត់នទាសនបចើនជាងននាះឯង។

រួចបេះនយស៊ូវបានបនបងៀននមនរៀនែ៏បជាលនបរៅ

មួយ៖«អ្នកនឃើញបស្តរីននះឬនទ?...បាបនាង

ដែលមាននបចើនទាុំងនម៉្លះបានអត់នទាសឲ្យនាង

ន�ើយដ្រិតោងមាៃនសចក្តីពសឡាញ់ជានពចើៃប៉រុដន្ត

អ្នកណាដែលនគអត់នទាសឲ្យតិចននាះក៏បសឡាញ់

តិច»។ ២៤

នតើនយើងមានលក្ខណៈែូចតួអង្គមួយណាក្នញង

តួអង្គទាុំងេរីរននះ?

នតើនយើងែូចជាស៊ីម៉ូនឬ?នតើនយើងមានទុំនរុកចិត្ត

ន�ើយសកប់ចិត្តនៅក្នញងទនង្ើល្របស់នយើងនដាយ

ទរុកចិត្តនលើសរុចរិតភាេ្ ទាល់ខ្លលួនរបស់នយើងឬនទ?

នតើនយើងអាចនរឹងខ្ះការអត់ធ្ត់ចុំនពាះអ្នកដែលេរុុំ

រស់នៅតាមបទដាឋានរបស់នយើងដែរឬនទ?នតើនយើង

បនណាដោយឲ្យទនង្ើននះនកើតន�ើងបនណាដោយខ្លលួនឲ្យ

នៅតាមអារម្ណ៍នដាយចូលនៅក្នញងការបបជរុុំទាុំង
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មានអារម្ណ៍ធរុញបទាន់នរឹងថានាក់នរៀននគ្លលទ្ធិ

ែុំណរឹងល្ន�ើយនបបើទូរស័េទនែក្នញងអុំ�ញង

ស្បកាម៉ង់ឬនទ?

ឬនតើនយើងែូចជាបស្តរីរូបននាះដែលគិតថាខ្លលួន

ឯងបានវនង្ងទាុំងបសរុងន�ើយបានបាត់កដែរីសង្រឹម

នដាយស្រដតអុំនេើបាប?

នតើនយើងពសឡាញ់នពចើៃឬនទ?

នតើនយើងយល់េរីការជុំពាក់បុំណុលរបស់នយើង

នរឹងបេះវរបិតាសួគ៌និងអង្រនដាយអស់េរីបេលរឹង

នែើម្រីបានបេះគរុណននបេះដែរឬនទ?

កាលនយើងលរុតជង្គង់អធិស្ឋាននតើវាគឺនែើម្រីអួត

េរីទនង្ើនននសចកដែរីសរុចរិតរបស់នយើងឬវាគឺនែើម្រី

ស្រភាេកុំ�រុសនដាយអង្រសរុុំនមតាតាកររុណាន�ើយ

សបមក់ទរឹកដភ្នកដថ្លងអុំណរគរុណចុំនពាះដផនការនន

ការនបបាសនោះែ៏អស្ចារ្យឬនទ? ២៥

នសចកដែរីសន្គ្រះេរុុំអាចទិញបាននដាយបបាក់

ននការបបតិបត្តិន�ើយដតអាចទិញបាននដាយ

បេះនោ�ិតននបេះរាជបរុបតាននបេះ។ ២៦ការគិត

ថានយើងអាចនដាះែូរកិច្ចការល្នរឹងនសចកដែរីសន្គ្រះ

គឺែូចជាការទិញសុំបរុបតយន្តនហាះន�ើយគិត

ថានយើងជាមាចាស់ននយន្តនហាះ។ឬគិតថានយើង

បគ្ន់ដតបង់នថ្លជួលផទះន�ើយនយើងបានដផនែរី

ទាុំងមូល។

ដូដចនរះ ដតើ ដរារ្ ប្រតិ្រត្ិ ដដើម្បី េ្វបី ដៅ ?

នបើបេះគរុណគឺជាអុំនណាយមកេរីបេះនតើ

ន�តរុអ្រីបានជាការនគ្រេែល់បេះបញ្ញត្តិននបេះមាន

ស្រៈសុំខាន់ម្ល៉នះ?ន�តរុអ្រីខ្ល់ខាវាលយេរីបញ្ញត្តិ

បេះ—ឬដបបចិត្តចុំនពាះការណ៍ទាុំងននាះនៅវិញ?

ន�តរុអ្រីនយើងមិនបគ្ន់ដតទទួលថានយើងមានបាប

ន�ើយទរុកឲ្យបេះសន្គ្រះនយើងនៅ?

ឬក៏សួរែូចប៉រុលសួរថា«នតើបតូវឲ្យនយើងនចះដត

បបបេរឹត្តិអុំនេើបាបនៅនទៀតនែើម្រីឲ្យបេះគរុណបាន

ចនបមើនន�ើងឬអរី?»ចនម្លើយរបស់ប៉រុលគឺស្មញ្ញ

ន�ើយចបាស់ោស់៖«មិនបតូវន�ើយ»។ ២៧

បងប្អូនបបរុសបសរីនយើងនគ្រេតាមបេះបញ្ញត្តិ

បេះ—នបពាះនយើងបសឡាញ់បទង់!

ការេយាយមយល់េរីអុំនណាយននបេះគរុណនន

បេះនដាយអស់េរីែួងចិត្តនិងគុំនិតរបស់នយើង

ផដែល់ែល់នយើងនូវមូលន�តរុកាន់ដតនបចើននែើម្រី

បសឡាញ់និងនគ្រេបេះវរបិតាសួគ៌របស់នយើង

នដាយក្តរីរាបស្និងការែរឹងគរុណ។នៅនេល

នយើងនែើរតាមមាគ្៌ាជាសិស្វាែរុសខាត់នយើងវា

ចនបមើននយើងវាជួយនយើងឲ្យកាលាយកាន់ដតែូចបទង់

វានាុំនយើងនៅកាន់វត្តមានបទង់។«បេះវិញ្ញាណនន

បេះអមាចាស់[ជាបេះរបស់នយើង]»បាននាុំមកនូវ

«ការ្ លាស់បដែអូរែ៏ធុំនៅក្នញងនយើង...ដែលនធ្ើឲ្យេរុុំ

មានបុំណងបបបេរឹត្តិអុំនេើទរុច្ចរិតនទៀតន�ើយប៉រុដន្តចង់

បបបេរឹត្តិអុំនេើល្ជានិច្ចវិញ»។ ២៨

ន�តរុែូនច្នះន�ើយការនគ្រេបបតិបត្តិរបស់

នយើងចុំនពាះបញ្ញត្តិបេះជាលទ្ធផលេិតនននសចកដែរី

បសឡាញ់និងអុំណរគរុណគ្មានទរីបុំផរុតនែើម្រីបាន

នសចកដែរីល្ននបេះ។ទបមង់នននសចកដែរីបសឡាញ់

និងការែរឹងគរុណែ៏នស្មាះននះនរឹងបញ្ចអូលកិច្ចការ

របស់នយើងជាមួយនរឹងបេះគរុណននបេះ។សូមឲ្យ

គរុណធម៌តរុបដតងគុំនិតអ្នកនដាយឥតឈប់ឈរ

ន�ើយខណៈននាះអ្នកនរឹងមានចិត្តកាលាហានន�ើងនៅ

ចុំនពាះវត្តមានននបេះ។ ២៩

បងប្អូនបបរុសបសរីជាទរីបសឡាញ់ការរស់នៅតាម

ែុំណរឹងល្នដាយនស្មាះបតង់េរុុំដមនជាបនទញកន�ើយ។

វាជាការហាត់សមដែលនេញនដាយនសចកដែរី

អុំណរ—ជាការនបតៀមខ្លលួននែើម្រីទទួលមរតកននសិរី

ល្ែ៏ធុំននភាេអស់កល្ជានិច្ច។នយើងេយាយម

នគ្រេបេះវរបិតាសួគ៌នយើងនបពាះវិញ្ញាណនយើងនរឹង

ចរុះចូលនរឹងនរឿងខាងវិញ្ញាណកាន់ដតនបចើន។នយើង

នរឹងនឃើញនូវអ្រីដែលនយើងេរុុំដែលនរឹកស្មានែល់។

ការបុំភ្លឺនិងការយល់ែរឹងនកើតមានែល់នយើង

នេលនយើងនធ្ើតាមបេះ�ឫទ័យរបស់

បេះវរបិតា។ ៣០

បេះគរុណគឺជាអុំនណាយេរីបេះន�ើយបុំណង

បបាថានារបស់នយើងក្នញងការនគ្រេតាមបញ្ញត្តិនរីមួយៗ

របស់បេះគឺជាការបគ្ហាញែល់បេះវរបិតាសួគ៌ថា

នយើងចង់ទទួលអុំនណាយទានេិសិែ្ឋននះ។

េ្វបី ទាំង េស់ ដដល ដយើង អាច ដ្្វើ បាន

េយាការីនរីន�្បាននធ្ើឲ្យនយើងយល់បេះគរុណបេះ

កាលនោកបបកាសថា«នយើងេយាយមខុំសរនសរ

...នែើម្រីបញ្ចញះបញ្ចអូលកូននៅនយើងនិងបងប្អូន

នយើងផងនែើម្រីឲ្យនជឿែល់បេះបគរីសទន�ើយឲ្យ

បសរុះបសួលនរឹងបេះែ្ិតនយើងែរឹងថាមានដតនោ�

ពេរះគុណនទនទើបន�ើងបាៃសន្គ្ររះបោទាប់េីអ្ីៗ

ទ្ំងអស់ដដលន�ើងអាចន្្ើបាៃ។» ៣១

យ៉ាងណាក៏នដាយនេលខ្លះខ្ញុំគិតថានយើង

បកបស្យខរុសនលើឃ្លា«បនាទាប់េរីអ្រីៗទាុំងអស់

ដែលនយើងអាចនធ្ើបាន»។នយើងបតូវដតយល់

ថាពាក្យ«បនាទាប់េរី»មិនដមននស្ើនរឹងពាក្យ

«នដាយស្រ»ននាះនទ។

នយើងេរុុំអាចបតូវបានសន្គ្រះ«នដាយស្រ»

អ្រីៗទាុំងអស់ដែលនយើងអាចនធ្ើននាះនទ។នតើនយើង

មានាក់ៗបាននធ្ើអ្ីៗទ្ំងអស់ដែលនយើងអាចនធ្ើ

ឬនទ?នតើបទង់រង់ចាុំរ�ូតែល់នយើងមានការខិតខុំ

បគប់យ៉ាងនទើបបទង់នរឹងនធ្ើអន្តរាគមនៅក្នញងជរីវិត

នយើងនដាយបេះគរុណដែលបបកបនដាយការសន្គ្រះ

របស់បទង់ឬនទ?

មនរុស្ជានបចើនបាក់ទរឹកចិត្តនបពាះនគបរាជ័យ

ឥតឈប់ឈរ។េួកនគែរឹងខ្លលួនឯងថា«វិញ្ញាណែ៏

បបរុងជានបសចដមនដតស្ច់្ មនខសាយនទ»។ ៣២

នគដថ្លងជាមួយនរីន�្ថា«បេលរឹងខ្ញុំបេួយនដាយ

នបពាះនសចកដែរីទរុច្ចរិតទាុំងឡាយរបស់ខ្ញុំ»។ ៣៣

ខ្ញុំែរឹងបបាកែថានរីន�្ស្រល់បេះគរុណននបេះអង្គ

សន្គ្រះដែលអៃុញ្ញាតនិងន្្ើឲ្យនយើងយកឈ្នះ

នលើអុំេរីបាប។ ៣៤ននះជាមូលន�តរុដែលនរីន�្បាន

នធ្ើការនដាយឧសសា�៍េយាយមនែើម្រីបញ្ចញះបញ្ចអូល

កូននៅនិងេួកបងប្អូន«ឲ្យនជឿនលើបេះបគរីសទ

ន�ើយបសរុះបសួលនរឹងបេះ»។ ៣៥

បនាទាប់េរីអ្រីៗទាុំងអស់នោរះន�ើ�គឺជាអ្រីដែល

នយើងអាចនធ្ើ!ន�ើយនោរះគឺជាកិច្ចការរបស់នយើង

ក្នញងជរីវិតរដមងស្លាប់!

ប្រះគុណ មន សបម្រ់ មនុស្ស បគ្រ់ រានា

នេលខ្ញុំគិតអុំេរីអ្រីដែលបេះអង្គសន្គ្រះបាន

នធ្ើសបមាប់នយើងមរុននថងៃអាទិត្យបរុណ្យអ៊ីនសទើរែុំបូង

ខ្ញុំចង់បន្លឺសុំន�ងន�ើយដបសកសរនសើរតនមកើង

ែល់បេះែ៏ខ្ពស់បុំផរុតនិងបេះរាជបរុបតាបទង់គឺ

បេះនយស៊ូវបគរីសទ។

នកាលាងទាវារននស្ថានសួគ៌បាននបើកនស្ន�ើយ!

បង្លួចននស្ថានសួគ៌បាននបើកចុំ�ន�ើយ!
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នថងៃននះនិងែរាបតនៅបេះគរុណននបេះមាន

សបមាប់អ្នកដែលមានចិត្តសដង្កនិងវិញ្ញាណ

ទន់ទាប។ ៣៦បេះនយស៊ូវបគរីសទបាននរៀបចុំផ្លអូវសបមាប់

នយើងនែើម្រីយល់អ្រីដែលនយើងមិនអាចយល់នៅក្នញង

គុំនិតធម្តា។ ៣៧

ខ្ញុំសូមអធិស្ឋានថានយើងនរឹងនមើលនឃើញេរី

ស្រៈសុំខាន់ែ៏អស់កល្ននការលះបង់ែ៏ធួនរបស់

បេះអង្គសន្គ្រះនដាយមានការយល់ែរឹងថ្រី។ខ្ញុំសូម

អធិស្ឋានថានយើងនរឹងបគ្ហាញកដែរីបសឡាញ់ចុំនពាះបេះ

និងការែរឹងគរុណរបស់នយើងចុំនពាះអុំនណាយទាន

ននបេះគរុណែ៏និរន្តរ៍នដាយការរកសាបញ្ញត្តិនិង

«នែើរនៅក្នញងជរីវិតដបបថ្រី»នដាយកដែរីអុំណរ។ ៣៨

នៅក្នញងបេះនាមែ៏េិសិែ្ឋនននោកបគូនិងបេះអង្គ

នបបាសនោះគឺបេះនយស៊ូវបគរីសទអាដម៉ន។

កំណត់ ចំណាំ

១.សូមនមើលកូរិនថូសទរី១១៥:៥៥;ម៉ូស្យ១៦:៨។
២.នេបតរុសទរី១១:៣;ការសងកត់ន័យបតូវបានបដនថែម។
៣.ដថស្�អូនរីចទរី១៤:១៨;សូមនមើលផងដែរខ១៣–១៧។
៤.យ៉ាករុប៤:១២។
៥.នរីន�្ទរី២២៥:២៦។
៦.អាលមា៉ា៣៤:១០,១៥។
៧.នអនភសូរ៣:១៨–១៩។
៨.នគ្លលទ្ធិនិងនសចកដែរីសញ្ញា៩៣:២៨។
៩.េិតណាស់នយើងគឺជា«កូននក្ងតូចៗន�ើយ

...េរុុំទាន់យល់នៅន�ើយនទអុំេរីបេះេរែ៏ធុំណាស់�្នន៎
ដែលបេះវរបិតាមាននៅក្នញងបេះ�សដែរបស់បទង់ន�ើយបាន
នរៀបទរុកសបមាប់[នយើង]»(នគ្លលទ្ធិនិងនសចកដែរីសញ្ញា
៧៨:១៧)។

១០.រ៉ូម៣:២៣។
១១.នរីន�្ទរី១១៥:៣៤;សូមនមើលផងដែរនរីន�្ទរី១១០:២១;

ម៉ូនស៦:៥៧។
១២.ម៉ូស្យ២:២១។
១៣.សូមនមើលអាលមា៉ា៤២:១៥។
១៤.អាលមា៉ា៣៤:១៥។
១៥.សូមនមើលនអស្យ១:១៨។
១៦.ធរីមូ៉នថទរី១២:៦។
១៧.សូមនមើលនេបតរុសទរី២១:១១។

១៨.នគ្លលទ្ធិនិងនសចកដែរីសញ្ញា៧៦:៥៦។
១៩.សូមនមើលនគ្លលទ្ធិនិងនសចកដែរីសញ្ញា៧៦:៥៩។
២០.សូមនមើលនគ្លលទ្ធិនិងនសចកដែរីសញ្ញា៨៤:៣៨។
២១.ម៉ូស្យ២៧:២៥។
២២.មរ៉ូនណ១០:៣២។
២៣.សូមនមើលនអនធើរ១២:២៧។
២៤.សូមនមើលលូកា៧:៣៦–៥០;ការសងកត់ន័យបតូវបានបដនថែម។
២៥.នរឿងនបបៀបនធៀបរបស់បេះបគរីសទអុំេរីស្សន៏្ រិស៊ីនិងអ្នក

បបមូលេន្ធបគ្ហាញេរីចុំនរុចននះយ៉ាងចបាស់(សូមនមើល
លូកា១៨:៩–១៤)។

២៦.សូមនមើលកិច្ចការ២០:២៨។
២៧.រ៉ូម៦:១–២។
២៨.ម៉ូស្យ៥:២។
២៩.សូមនមើលនគ្លលទ្ធិនិងនសចកដែរីសញ្ញា១២១:៤៥។
៣០.សូមនមើលយ៉ូហាន៧:១៧។
៣១.នរីន�្ទរី២២៥:២៣;ការសងកត់ន័យបតូវបានបដនថែម។
៣២.មា៉ាថាយ២៦:៤១;សូមនមើលផងដែររ៉ូម៧:១៩។
៣៣.នរីន�្ទរី២៤:១៧។
៣៤.សូមនមើលនរីន�្ទរី២៤:១៩–៣៥;អាលមា៉ា៣៤:៣១។
៣៥.នរីន�្ទរី២២៥:២៣។
៣៦.សូមនមើលនរីន�្ទរី៣៩:១៩–២០។
៣៧.សូមនមើលកូរិនថូសទរី១២:៩។
៣៨.រ៉ូម៦:៤។
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