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សារលិខិត គណៈប្រធាន តំ្រន់ អាស៊ី

សាសន៍លេមិនក៏បានព្យាករដែរថាលៅគ្រាដែេគ្្រង់

គ្្រសូតមកលេើដែនែី«នឹងមានព្ន្លឺែ៏មហិមាលៅលេើ

លមឃែរា្រែេ់ក្នុងលព្េយ្រ់មុនគ្្រង់នឹងយាងមក

គលឺព្ុំមានភាព្ងងឹតល�ើយែរា្រែេ់វាមានសភាព្

ែូចជាលព្េថ្ងៃចំលោះមនុស្ស។លហតុែូល្នះលហើយនឹង

មានមួយថ្ងៃមួយយ្រ់និងមួយថ្ងៃហាក់្រីែូចជា

ព័ត៌មានសាសនាចក្រ

ពាក្យថា«ព្ន្លឺ»គលឺជាវាក្យសព្្ទដែេលយើងលគ្្រើ

លគ្ចើន្រំែុតលៅក្នុងការ្រលគ្ងៀនែំណឹងេ្អ។

សាវកយ៉ូហានបានគ្្រកាសថាល្រសកកម្មរ្រស់

លោកគលឺ«លែើម្ីនឹងល្វើ្រន្ទាេ់ព្ីព្ន្លឺ»១«ឯព្ន្លឺែ៏ព្ិត

លន្ះគលឺជាព្ន្លឺដែេ្រំភ្លឺែេ់មនុស្សទាំងអស់ដែេលកើត

មកក្នុងលោកីយ៍»។២

គ្ព្ះអមាចាស់លយស៊ូវគ្គីស្ទបានគ្្រកាសថា«ខ្នុំជាព្ន្លឺ

លោកីយ៍»។៣ការគ្្រកាសលនះគ្តូវបានព្យាករ្រុកជា

្រីសមាគាេ់មួយដែេបានែ្ដេ់ឲ្យលៅលព្េគ្្រង់គ្្រសូត

មកគលឺមានផ្កាយ្ ្មីមួយបានរះល�ើងលៅ្រិសខាងលកើត

ដែេបានន្ំែ្លូវព្ួកលហារាលៅកាន់គ្កុងលយរូសា�ិម

លែើម្ីនឹងបានលឃើញគ្្រង់។៤សាំយូដអេជាព្យាការី

ការធ្វើ	ជា	ពន្លឺ	ដល់	មនុស្ស	ដទៃ
អែលឌ�ើរ ស៊ូ ហុង ផន នន ពួក ចិតសិ្រ នាក់

ៃីក្រឹ្រសា	ៃី	ពីរ	្រ្ននុង	គណៈក្ធាន	តំ្ន់	អាស៊ី អែលឌ�ើរ ស៊ី ហុង ផន

ឌ�ើងចាំបាច់ត្រូវអតរែក្លា�ឲ្យ 

ដរូចជានាងត្រហ្មចារីឈ្លាសវវ 

អដលមានឌតរែងល្មមត្ររែ់តរាន ់

ឌៅក្នុងចឌងកៀងររែស់្រួកឌ្រ 

ឌដើម្បីឌត្ៀមឌៅជួរែនឹងករូនកឌមាលាោះ 

( សរូមឌមើល មា៉ាថា� 

២៥:១–១៣ ) ។

ព
័ត

៌មា
ន

សា
ស

នា
ច

បក



N២ លីអាហូណា

មួយថ្ងៃ្រ៉ុល្ណះគលឺរាមានយ្រ់ល្រលហើយលនះនឹងលៅ

ជា្រីសមាគាេ់មួយែេ់អ្ករាេ់រានលគ្ោះអ្ករាេ់រាន

នឹងែឹងលៅលព្េថ្ងៃរះនិងថ្ងៃេិចែងលហតុែូលច្ះ

លហើយលគនឹងែឹងយា៉ាងចបាស់ថានឹងមានព្ីរថ្ងៃ

និងមួយយ្រ់...លទាះជាយា៉ាង្ ក៏លោយយ្រ់

លន្ះព្ុំងងឹតល�ើយលហើយគលឺជាយ្រ់មុនលព្េគ្្រង់

នឹងគ្្រសូតមក។លហើយលមើេចុះនឹងមានផ្កាយ

្្មីមួយរះល�ើងគលឺជាផ្កាយមួយដែេអ្ករាេ់រាន

ព្ុំដែេបានលឃើញលសាះលហើយលនះនឹងលៅជា្រី

សមាគាេ់មួយែេ់អ្ក»។៥លទាះជាយា៉ាង្ ក៏

លោយសារេិខិតសំខាន់្រំែុតក្នុងការល្វើជាព្ន្លឺថន

លោកិយលន្ះគលឺថា«អ្ក្ ដែេតាមខ្នុំលន្ះមិន

ដែេលែើរក្នុងលសចក្ីងងឹតល�ើយគលឺនឹងមានព្ន្លឺថន

ជីវិតវិញ»។៦

លៅក្នុងការងារ្រលគ្មើរ្រស់គ្្រង់លេើដែនែី

គ្ព្ះអមាចាស់លយស៊ូវគ្គីស្ទរ្រស់លយើងបាន្រងាហាញគំរូែ៏

អសាចារ្យគ្្រង់ថនការល្វើជាព្ន្លឺែេ់លយើងលហើយជាការ

ត្រស្ងលយើងក៏គ្តូវបាន្រងាគា្រ់ឲ្យដគ្្រកាលាយជាព្ន្លឺថន

ត្រោះែមាចាស់ត្រោះឌ�ស៊រូវត្របីស្ទររែស់ឌ�ើង 

រែង្ហាញជា្រំររូដ៏មហិមាវនក្រឌ្វើជា្រន្លឺដល់

ឌ�ើង ឌហើ�ដរូចរានាឌនាោះអដរ ឌ�ើងត្រូវបាន

សុំឲ្យឌ្វើជា្រន្លឺដល់្រិភ្រឌោក ។
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លោកិយដែរ។គ្្រង់បានគ្តាស់្រងាគា្រ់លយើងថា«ឲ្យ

ព្ន្លឺរ្រស់អ្ករាេ់រានបានភ្លឺលៅមុខមនុស្សលោកយា៉ាង

លន្ះដែរលែើម្ីឲ្យលគលឃើញការេ្អដែេអ្ករាេ់រាន

គ្្រគ្ព្ឹត្រួចសរលសើរែំលកើងែេ់គ្ព្ះវរ្រិតាថនអ្ករាេ់

រានដែេគង់លៅសាថានសួគ៌»។៧

ោក្យថា«ព្ន្លឺ»គ្តូវបានែកគ្សង់លចញព្ី

្រ្រគម្ីរនិងការ្រលគ្ងៀនជាលគ្ចើនរ្រស់ព្ួកព្យាការី

និងសាវកលៅលព្េលយើងសំលៅលៅលេើែំណឹងេ្អ

ចំលណះែឹងនិងការ្រំែុសគំនិតព្ីគ្ព្ះវិញ្ញាណ្ររសុ្រ្ធ

ជាលែើម។លយើងអាចយេ់បានយេ់យា៉ាងងាយអំព្ី

អត្ថន័យថនការ្រលគ្ងៀនទាំងលនះលៅលព្េព្ន្លឺគ្តូវបាន

លគ្្រើជាឧទាហរណ៍ជាព្ិលសសលែើម្ីលគ្្រៀ្រល្ៀ្រព្ន្លឺ

លៅនឹងភាព្ងងឹត។

លយើងយេ់ថាព្ន្លឺតំ្ងឲ្យការែឹកន្ំការ្រងាហាញ

ែ្លូវលសចក្ដីសង្ឹមសុវត្ថិភាព្និងការយេ់ែឹង។

ព្ន្លឺគលឺជាគ្្រភព្ដែេលយើងដតងសម្ឹងរកលៅក្នុង

ភាព្ងងឹតលែើម្ីលគចែុតព្ីអារម្មណ៍អសុវត្ថិភាព្

ភ័យខាលាចភាន់គ្ច�ំនិងគ្ច្រូកគ្ច្រេ់។លយើង

ទាំងអស់រានសង្ឹមថាលយើងអាចន្ំយកព្ន្លឺែ៏ភ្លឺចបាស់

ឬលយើងអាចឆ្នុះ្រញ្ចាំងព្ន្លឺយា៉ាងភ្លឺចបាស់លៅលព្េ

ព្ន្លឺជះមកចំលយើង។លែើម្ីល្វើែូល្នះបានលយើងគ្តូវ

ល្វើជា្រុគ្គេដែេសាអាតស្អំលហើយ្ររិសុ្រ្ធលែើម្ីមាន

ភាព្សក្ដិសមក្នុងការន្ំយកព្ន្លឺឬឆ្នុះ្រញ្ចាំងព្ន្លឺ។

លយើងអាចនិយាយបានមយា៉ាងល្រៀតថាលយើងគ្តូវព្គ្ងឹង

កមាលាំងខាងវិញ្ញាណមានក្នុងខ្លួនលយើងដែេអាចកាលាយ

ជាគ្្រភព្ថនព្ន្លឺរ្រស់លយើង។កមាលាំងខាងវិញ្ញាណ

ទាំងលនះលកើតមានតាមរយៈលសចក្ដីជំលនឿរ្រស់លយើង

ការលរារព្តាមគ្ព្ះ្រញ្ញត្ិនិងលសចក្ដីសញ្ញារ្រស់លយើង

គ្ព្មទាំងការរស់លៅក្នុងជីវិតគ្្រក្រលោយគុណ្ម៌។

លយើងគ្តូវល្វើជាគ្ស្ីគ្ព្ហ្ម្រីមានគំនិតដែេបានន្ំ

យកលគ្្រងគ្គ្រ់គ្រាន់ោក់ក្នុងភាជន៍រ្រស់ខ្លួន្រុកគ្រាន់

្រំភ្លឺចលងកៀងលែើម្ីលគ្តៀមខ្លួនជួ្រកូនកំលោះ។លយើងព្ុំ

អាចល្វើជាកញ្ចក់គ្្រឡាក់ដែេមិនអាចឆ្នុះ្រញ្ចាំងព្ន្លឺ

បានលន្ះល្រ។

លព្េខ្ះក្នុងជីវិតលយើងលយើងអាចព្ឹងដែ្អកលេើ

ព្ន្លឺរ្រស់មនុស្សែថ្រ្រ៉ុដន្លយើងគ្តូវល្វើជាគ្្រភព្ព្ន្លឺ

លោយខ្លួនលយើងផ្ទាេ់។គ្ព្ះអមាចាស់្រលគ្ងៀនលយើងថា

«ចូរចូេមកជិតលយើងលន្ះលយើងនឹងចូេលៅជិតអ្ក

ចូរព្យាយាមដសវងរកលយើងលន្ះអ្ករាេ់រាននឹងបានជួ្រ

លយើងចូរសូមលន្ះអ្ករាេ់រាននឹងបាន្រ្រួេចូរលរាះ

លន្ះដតងនឹងបានល្រើកឲ្យអ្ក»។៨លយើងគ្តូវគ្្រគ្ព្ឹត្

ែូចលនះលែើម្ីឲ្យការសនយារ្រស់គ្ព្ះអមាចាស់អាចគ្តូវបាន

្រំលព្ញចំលោះលយើងលហើយជួយលយើង្រលងកើនគ្្រភព្ព្ន្លឺ

ផ្ទាេ់ខ្លួន។

សព្វថ្ងៃលនះវាអាចនឹងមិនងាយគ្សួេលែើម្ីល្វើ

ជាព្ន្លឺថនលោកិយល�ើយលៅលព្េលយើងគ្តូវហ៊ុមព្័្រ្ធ

លោយការេ្លួងទាំងឡាយដែេអារក្សបានោក់លៅ

ចំលោះមុខលយើងលោយវា្រ៉ុន្រ៉ង្រំភាន់លយើងលហើយ

លបាក្រលញ្ឆោតលយើង។លៅលព្េលយើងធ្លាក់ក្នុងការេ្លួង

ទាំងលនះលព្េខ្ះវាលស្ទើរដតមិនអាចឲ្យលយើងែកខ្លួន

លចញបានល�ើយលហើយព្ន្លឺរ្រស់លយើងក៏អា្រ់រស្មី។

លែើម្ីមានសុវត្ថិភាព្លហើយអាចរកសាព្ន្លឺលយើងឲ្យភ្លឺ

លន្ះលយើងគ្តូវដតសាគាេ់ថាលតើការេ្លួងទាំងលនះគលឺជាអវី

្រន្ទា្រ់មកលយើងគ្តូវល្រ្ដជាញាចិត្យា៉ាងមុតមាំលែើម្ីលចៀស

លចញឲ្យឆ្ងាយព្ីវា។

្រច្ចនុ្រ្ន្លនះលយើងអាចលឃើញយា៉ាងងាយថា

មានមនុស្សដែេនឹងល្វើឲ្យលយើងលជឿថាអវីដែេធ្លា្រ់

្ត់្រុកជាលរឿង្រុច្ចរិតលន្ះគ្តូវបានលគ្រ្រួេយក។

ខ្នុំសង្ឹមថាលយើងនឹងចង្ំនូវ្រ្រគម្ីរ«លវ្រន្

ែេ់ព្ួកអ្កដែេរា្រ់លសចក្ដីអាគ្កក់ថាជាេ្អលហើយ

លសចក្ដីេ្អថាជាអាគ្កក់វិញជាព្ួកអ្កដែេយក

លសចក្ដីងងឹតជាព្ន្លឺលហើយយកព្ន្លឺជាងងឹត»។៩

លយើងគ្តូវចង្ំការ្រលគ្ងៀនគ្្រក្រលោយគតិ្រណ្ិត

រ្រស់សាវក្រ៉ុេលៅលព្េលយើងជួ្រនឹងការេ្លួង

លោយលោកបានគ្្រកាសថា«រាមានលសចក្ីេ្លួង្ 

លកើតែេ់អ្ករាេ់រានលគ្រៅព្ីលសចក្ីេ្លួងដែេគ្តូវខាង

មនុស្សលោកល្ររីឯគ្ព្ះគ្្រង់ក៏លសាមាះគ្តង់ដែរគ្្រង់មិន

ឲ្យលកើតមានលសចក្ីេ្លួងហួសកំឡាំងអ្ករាេ់រានល�ើយ

គលឺលៅលវោ្ ដែេគ្តូវេ្លួងលន្ះគ្្រង់ក៏លរៀ្រែ្លូវឲ្យ

លចៀសរួចលែើម្ីឲ្យអ្ករាេ់រានអាចនឹងគ្ទាំបាន»។១០

ដអេល�ើរដនេអិេអាន់ល�ើរសិនបាន្រលគ្ងៀន

លៅក្នុងសុន្ទរកថាន្លព្េ្ ្មីៗលនះដែេមានចំណង

លជើងថា«A Compensatory Spiritual 

Power for the Righteous»ក្នុងការគ្្រជុំ

្ម្មនិោឋានសបាដាហ៍ថនការអ្រ់រំសាកេវិ្រយាេ័យ

គ្ព្ិកហាំយ៉ង់ថ្ងៃ្រី១៨ដខសីហាឆ្នំ២០១៥៖

«លោយសារដតអំលព្ើអាគ្កក់លកើនល�ើងលៅក្នុងព្ិភព្

លោកលនះលន្ះមានអំ្ចខាងវិញ្ញាណមួយដែេ

អាច្រ៉ះ្រ៉ូវបានសគ្មា្រ់ព្ួកសុចរិត។លោយសារ

ព្ិភព្លោកលនះបានរអិេលចញព្ីចំណតខាង

វិញ្ញាណរ្រស់ខ្លួនលន្ះគ្ព្ះអមាចាស់លរៀ្រចំែ្លូវែេ់អស់

អ្កដែេដសវងរកគ្្រង់លោយគ្្រទានែេ់ព្ួកលគនូវ

ការធ្ន្អះអាងការ្រញ្ជាក់និងការ្រុកចិត្កាន់ដត

ខាលាំងល�ើងលៅក្នុងការែឹកន្ំខាងវិញ្ញាណដែេព្ួកលគ

កំព្ុងល្វើែំលណើរ។អំល្យទានថនគ្ព្ះវិញ្ញាណ

្ររិសុ្រ្ធកាលាយជាព្ន្លឺកាន់ដតភ្លឺល�ើងលៅលព្េសុរិយា

អស្ដង្គត»។១១ភាព្សក្ដិសមរ្រស់លយើងដែេ

អនុញ្ញាតឲ្យគ្ព្ះវិញ្ញាណ្ររិសុ្រ្ធល្វើជាថែគូលយើងនឹង

កាលាយជាគ្្រភព្ែ៏មានអនុភាព្ចំលោះព្ន្លឺលយើងែេ់

មនុស្សែថ្រ។

ការមានេក្ខណៈែូចជាគ្ព្ះគ្គីស្ទនឹងអនុញ្ញាតឲ្យ

លយើងល្វើជាចំ្ំងផ្លាតែ៏ភ្លឺថនព្ន្លឺក្នុងជីវិតលយើង។

គ្ព្ះអមាចាស់លយស៊ូវគ្គីស្ទថនលយើងបាន្រន្ការអលញជើញ

រ្រស់គ្្រង់ថា«ចូរមកតាមខ្នុំ»ែេ់លយើងទាំងអស់

រាន។ភាព្ជាសិស្សរ្រស់លយើងគួរដតឆ្នុះ្រញ្ចាំងយា៉ាង

ព្ិតថាលយើងជានរ្ែូចបាន្រងាហាញលៅក្នុងសំ្រុគ្ត

រ្រស់្រ៉ុេែេ់្ ីម៉ូល្៖«ចូរល្វើជាគំរូែេ់ព្ួកអ្ក

លជឿលោយោក្យសម្ដីកិរិយាគ្្រគ្ព្ឹត្លសចក្ដីគ្សឡាញ់

លសចក្ដីជំលនឿនិងលសចក្ដី្ររិសុ្រ្ធ»។១២លយើងគ្តូវ

គ្្រគ្ព្ឹត្តាមការ្រលគ្ងៀនទាំងលនះ។

គ្្រធ្នល�ៀល្ើរលអសវអុជែូហវបានមាន

គ្្រសាសន៍លៅក្នុងសម័យគ្្រជុំ្រព្វជិតភាព្ថនសន្ិសី្រ



N4 លីអាហូណា

្រូលៅដខលមសាឆ្នំ២០១៥៖«សាសន្ចគ្កព្ុំ

ដមនជាកដន្ងតាំងព្ិព្ណ៌ឡាន—ឬជាកដន្ង្រងាហាញ

ខ្លួនលយើងឲ្យអ្កែថ្រអាចលកាតសរលសើរជីវភាព្ខាង

ែ្លូវវិញ្ញាណសមត្ថភាព្ឬភាព្ស្ដនុកស្ដមរ្រស់លយើង

ល្រ។វាែូចជាមជ្ឈមណ្េលសវាកម្មមួយដែរលៅ

លព្េយានយន្គ្តូវការជួសជុេលន្ះវានឹងមករក

ជាងដែេមានជំន្ញ»។១៣គ្្រធ្ន្ូមា៉ាសលអស

ម៉នសុនបានែ្ដេ់ការ្រលគ្ងៀនែ៏មានអានុភាព្លៅ

ក្នុងសន្ិសី្រ្រូលៅដខតុោឆ្នំ២០១៥ក្នុងសុន្ទរកថា

រ្រស់លោកដែេព្ន្យេ់អំព្ីរល្រៀ្រដែេលយើងអាចល្វើ

ជាគំរូក្នុងោក្យសម្ដីលសចក្ដីស្រ្នុរសសាមារតីលសចក្ដី

ជំលនឿនិងលសចក្ដី្ររិសុ្រ្ធចំលោះមនុស្ស្រូលៅ។១៤

ខ្នុំសូម្រន្អលញជើញអ្កទាំងអស់រានឲ្យអានម្ដងលហើយ

ម្ដងល្រៀតក្នុងសារេិខិតលនះរ្រស់ព្យាការីលែើម្ីលយើង

អាចលរៀនលហើយចង្ំអំព្ីរល្រៀ្រដែេលយើងអាចល្វើជា

គំរូនិងជាព្ន្លឺ។

ចូរលយើងទាំងអស់រានខិតខំឲ្យបានសាអាតស្អំ

និង្ររិសុ្រ្ធលែើម្ីលយើងអាចល្វើជាព្ន្លឺនិងជា

ចំ្ំងផ្លាតថនព្ន្លឺែ៏ភ្លឺដចង្ំង។ខ្នុំែឹងថា

គ្ព្ះអមាចាស់លយស៊ូវគ្គីស្ទគលឺជាគ្ព្ះអង្គសល្ងាគាះនិង

គ្ព្ះអង្គលគ្បាសលោះថនលយើងលហើយគ្្រង់ជាអង្គ

រាំគ្្រមានក់ចំលោះគ្ព្ះវរ្រិតាសួគ៌។គ្្រង់ជាគំរូនិង

ជាកមាលាំងរ្រស់លយើង។សូមឲ្យលយើងទាំងអស់រាន

តាំងចិត្លែើរតាមគ្្រង់លែើម្ីកាលាយជាព្ន្លឺែ៏ភ្លឺដចង្ំង

ែេ់លោកិយ។លៅក្នុងគ្ព្ះន្មថនគ្ព្ះលយស៊ូវគ្គីស្ទ

អាដម៉ន។◼
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ចរូរឌ�ើង្រយាយាមឌដើម្បីបានស្អា្ស្ំ ឌហើ�រែរិសុទ្ធ

ឌដើម្បីឌ�ើងអាចឌ្វើជា្រន្លឺ និងជាចំណាំងផ្លា្ដ ៏

ខ្លាំងក្លាវន្រន្លឺ ។

កំណត់ ចំណាំ

 ១.សូមលមើេយ៉ូហាន១:៧។

 ២.ក.យ.ស.យ៉ូហាន១:៩។

 ៣.សូមលមើេយ៉ូហាន៨:១២។

 ៤.សូមលមើេមា៉ាថាយ២:២។

 ៥.សូមលមើេលហលេមិន១៤:៣–៥។

 ៦.សូមលមើេយ៉ូហាន៨:១២។

 ៧.មា៉ាថាយ៥:១៦។

 ៨.លរាេេ្រ្ធិនិងលសចក្ដីសញ្ញា៨៨:៦៣។

 ៩.សូមលមើេនីថហវ្រី២១៥:២០។

១០.កូរិន្ូស្រី១១០:១៣។
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១២.សូមលមើេ្ីម៉ូល្្រី១៤:១២។

១៣.ល�ៀល្ើរលអសវអុជែូហវ«On Being Genuine»
Ensign,ដខឧសភាឆ្នំ២០១៥្រំព្័រ៨៣។
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