
សាសនាចកកននកពរះយយស៊ូវក្រីស្ទននពួកបរិសុទ្ធន្ងៃចុងយកកាយ•ខែយមសាឆ្នាំ២០១៨

អ្ីលដលឆយើងអាែប្រារព្ធឆៅថ្ងៃអាទិត្យថន

បុណ្យអ៊ីឆសទើរទំព័រ១២

ការឆប្បើប្រាស់បឆែចេកវិទយាឆដើមបែីស្ថាបនាន្ររបស់

ប្ពោះអមាចាស់ទំព័រ១៨

ប្ពោះមានកិែចេការមួយសប្មាប់ឲ្យយ៉ូលសបឆ្្ើទំព័រ២៦

ការលស្ងយល់អំពីប្បវត្តិនិងការបឆប្ងៀនរបស់ឥស្លាម

ស្សនាទំព័រ៣២



ការថ្វាយបង្គំយៅក្នុងកពរះវិហារ
បរិសុទ្ធនឈិងការបយកមើរបស់បងប្អូន
យៅទរីយនារះសកម្ប់ជរីដូនជរីតារបស់
បងប្អូន...នឹងពកងឹងការតាំង
ចឈិត្តរបស់បងប្អូនយដើម្រីបន្តយៅ
យ�ើផ្អូវននយសចក្តរីសញ្ញា។

កបធានរ័សុ�អឈិមណឈិ�សុន

ដកស្រង់ពីសារលិខិតគណៈស្រធានទីមួយទំព័រទី៤ ។
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32 ការលស្ងយល់ពីស្សនាឥស្លាម

យោយោនរីខយែ�ស៊ីភឈិយ�ើរសុន

ប្រវត្តិសង្ខេ្រនតិ្ការ្រងប្ៀនជាមូលដ្ឋានប្រឹះរ្រស់

សាសនាដ៏ធំ្រំផុតទីពីរងៅងលើពតិភពងោក។

ខផ្កនានា

8  ឆៅឆលើឆវទិកា:កនន្តកនិងដបទឹក

យោយខែែូអឈិនអូកាហ្សាឃរី

10 ដំណឹងល្អឯក:ប្ពឹកថ្ងៃអាទិត្យដ៏ភ្លឺលែងចាំងឆនាោះ

ខអ�យ�ើរយែូខសបប៊ីវុឺត�រីន

40 សំឆ�ងពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃែុងឆប្កាយ

44 ការបង្ហាញអំពីឆសែក្តីជំឆនឿ:រា៉កូតូមា៉ាឡាឡា

អាល់ហ្គូន

80 លុោះប្រាឆយើងជួបឆទៀត:ភាពពិតប្រាកដអំពីការមាន

ប្ពោះជន្មរស់ឆ�ើងវិញ

យោយខអ�យ�ើរ�រី្តក្រីស្តអូហ្្វឺសឈិន

�រីអាហ្ូណាខែយមសាឆ្នាំ២០១៨

សារ�ឈិែឈិត

4  ស្រលិខិត្ ណៈប្បធានទីមួយ:

ឆៅឆពលឆយើងបន្តឆ្ពោះឆៅមុខជាមួយគនា

យោយកបធានរ័សុ�អឈិមណឈិ�សុ

អត្ថបទ ពិសេេៗ

12 ដំឆណើរែុងឆប្កាយនិងដ៏ឯឆការបស់ប្ពោះអង្គ

សឆនង្រោះ

យោយឆ្ខែ�វួដយ�ហ្្គគ៍

រដូវកាល្រុណ្យអ៊ីងសទើរងនឹះសូមពតិចារណាអំពី

រង្រៀ្រដដលកត្តាងផសេ្ៗ ននការពលតិកម្មដ៏ធួន

រ្រស់បពឹះអ្្គសង្គ្រឹះជឹះឥទ្តិពលងលើដំងណើរជីវិត

រ្រស់អ្នក។

18 ែូរឆយើងលែកចាយការឆែោះដឹងរបស់ឆយើងអំពីប្ពោះ

អង្គសឆនង្រោះ

យោយខអ�យ�ើរខហ្្គរីអ៊ីស្ទរីខវែនសុន

ជាមួយនរ្ភាពងជឿនងលឿនងៅក្ននុ្្រង្ចេកវិទយា

ងនាឹះងយើ្មានវិធីកាន់ងប្ើនដែមងទៀតងដើម្ី

ដ្កចាយអំពីបពឹះងយស៊ូវប្ីសទ។

26 ្ ួកបរិសុទ្ធ៖ឆរឿងអំពីស្សនាែប្ក—

ជំពូក៣:ផ្ទាំងមាស

្រនាទា្រ់ពីងទវត្មរ៉ូនណយា្មកជួ្រយ៉ូដស្រ

ស៊្មីធងនាឹះយ៉ូដស្របានង�ើញផ្ទាំ្មាសជា

ងលើកដំ្ូរ្។

ឆៅឆលើប្កបមុខ

រចនា រូបភាព សោយ ចុន ម៉ាក់ណាត់តុន ។

4



២ �រីអាហ្ូណា

46 មាគ៌ាឆ្ពោះឆៅកាន់សុភមង្គលពិតប្រាកដ

យោយខអ�យ�ើរអូ�រីយសសសូយរែស

សុភម្្គលពតិតបបាកដនតិ្យូរអដ្វែ្អា្រកង�ើញ

ដតងៅងពលរស់ងៅត្មងោលការណ៍ននដំណរ្

ល្អរ្រស់បពឹះងយស៊ូវប្ីសទដត្រ៉ុងណាណឹះ។

50 អាពាហ៍ពិពាហ៍ប្រាក់និងឆសែក្តីជំឆនឿ

យោយសាន់យដែរីប៊ូយ្អូប៉ាស៊ី

្ូដណតារ្រ្រស់ខ្នុំនតិ្ខ្នុំ

បានដ្ក់ងស្ក្ីជំងនឿរ្រស់

ងយើ្ងដើម្ីសាកល្្ងពល

ងយើ្ោមានបបាក់ប្្រ់បោន់

ងដើម្ីងរៀ្រ្ំអាពាហ៍ពតិពាហ៍

រ្រស់ងយើ្។

យុវមជ្ិមវ័យ

52 សំណួរនិងែឆម្ើយ

ងតើខ្នុំអា្ងធវែើអវែីងដើម្ីទទួលបានងស្ក្ីជំងនឿខ្នុំមក

វិញ?ងហតុអវែីបពឹះ្រងណាតោយឲ្យមានស្គ្រម?

54 ការអ្ិស្ឋាន៖្ន្ឹោះឆ្ពោះឆៅរកទីបនាទាល់

និងការស្តារឆ�ើងវិញ

យោយខអ�យ�ើររែូបវឺត�រីខហ្�

ជីវៈប្រវត្តិរ្រស់យ៉ូដស្រស្ម៊ីធ្រងប្ៀនអំពីជំហាន

ដំ្ូរ្ងដើម្ីអភតិវឌ្ឍទី្រនាទាល់៖ការអធតិសាឋាន។

58 អ្ីជាការស្តារឆ�ើងវិញមូលឆហតុនិងរឆបៀប៖

ការពិពណ៌នាលម្អិតអំពីការស្តារឆ�ើងវិញ

យោយយហ្្តសូយ�ើ�រីនខប្កយហ្ើស

ងតើបោកាន់កា្រ់បតួតបត្ការក្ត់សាសនា

នតិ្ការសាតារង�ើ្វិញបតូវោនាយា៉ា្ដូ្ងម្្?

62 ការឆរៀនស្រល់ប្ពោះអង្គសឆនង្រោះ

យោយសារែហានសុន

ងយើ្អា្មានអារម្មណ៍ថាភាពសុខសាន្នតិ្

ងោល្រំណ្រីក្ ងបមើនង�ើ្ងពលងយើ្ងប្រើ

បពឹះ្ម្ីរងដើម្ីងរៀនអំពីបពឹះងយស៊ូវប្ីសទ។

យុវវ័យ

66 អត្ថន័យថនការស្តារឆ�ើងវិញែំឆពាោះខ្ញំ

សូមងប្រើដល្្ផ្គគូផ្គ្ងនឹះងដើម្ីងរៀនអំពីបពរត្តិការណ៍

នានាមកពីប្រវត្តិសាសនា្បកដដលជឹះឥទ្តិពល

ដល់ជីវិតរ្រស់អ្នកនាងពល្រ្ចេនុ្រ្ន្នងនឹះ!

68 ពួកស្វកល្្ងទីបនាទាល់អំពីប្ពោះប្្ីសទ

យោយខអ�យ�ើរោវី�យអខបដណា

69 ឆមឆរៀនមួយដ៏អស្ចារ្យ

យោយខអ�យ�ើរវែយ�ើរីវីែរដុន

ងៅងពលងយើ្ទុក្តិត្ងលើបពឹះអមាចាស់ងហើយថាវាយ

ដគ្វាយមួយភា្ក្ននុ្ដ្រ់ងនាឹះបទ្់នរ្ប្រទានពរ

ដល់ងយើ្ជាមួយអវែីដដលងយើ្បតូវការ។

70 ហាងលក់លសបែកឆជើងរបស់អាប៊ូ�គូ

យោយយរយហាគោករាព

បោដ៏ល្អ្រំផុតងដើម្ីដប្រ្តិត្ពីការងបជើសងរើសមតិនល្អ

្ឺងពលឥ�គូវងនឹះ។

72 បញ្ចាំងពន្លឺរបស់អ្នក:ហា៊ានឆ្្ើល្អ!

ង្លោងឌៀដ្កចាយរង្រៀ្រដដលនា្ការពារ

នតិ្្រគ្ហាញងស្ក្ីស្រ្នុរសដល់អ្នកដនទ។

74 វឆង្ងឆហើយរានជួបវិញ

យោយយែ�យអស

ខ្នុំបានវង្វែ្ងៅក្ននុ្នបព្រ៉ុដន្ខ្នុំដរ្ថាខ្នុំអា្

អធតិសាឋានងហើយបពឹះនរ្ជួយខ្នុំ។

75 ទំព័ររបស់ឆយើង

76 ឆរឿងក្នញងប្ពោះ្ម្ីរ:យ៉ូលសបប្តូវរានលក់ឆៅប្សុក

ឆអស៊ីពទ

យោយ្រីមវិបយរៀដ

79 ទំព័រផ្ត់ពណ៌:ប្ពោះឆយស៊ូវមានបនទគូលថា

«ែូរមករាមខ្ញំ»

កុមារ

ចាំម�ើលថាម�ើអ្នកអាចរក

ម�ើញរូបលីអាហូណាដែល

លាក់មៅក្ននុងមលខមេះ

ដែរឬមេ។�ម�រុយ៖ម�ើ

មាេម�មរៀេអ្ីខ្ះដែល

អ្នកបាេមរៀេពីមលាកតា

មលាកយាយរបស់អ្នក?

4៦ ៦៨
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ប្បធានបទទាំងឡាយក្នញងែបាប់ឆនោះ

ងលខទាំ្ឡាយតំណា្ឲ្យទំព័រទីមួយននអត្ថ្រទ។

ការក្បត់សាសនា,៥៤,៥៨

ការបំផុស្ំនិត,៤០,៤២

ការបពបចិត្ត,៧០

ការសាតារឡ�ើងវិញ,២៦,៥៤,៥៨,៦៦

ការអធិសាឋាន,២៦,៥២,៥៤,៧៤

្ំរូ,៧២,៧៦

ចិត្តសប្បបុរស,៧២

ដង្វាយធួន,១០,១២,៨០

ដង្វាយមួយភា្ក្បុងដប់,៦៦,៦៩

ដំឡ�ើររស់ឡ�ើងវិញ,១០,១២,៨០

ទរីបនាទាល់,១២,៦២

បឡចចេកវិទយា,១៨

បុ�្យអ៊ីឡស្ទើរ,១០,១២,៨០

ពប្័ន្ធផ្ស្វៃផសាយសង្គម,១៨
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ងោកបានងស្នើសុំឲ្យប្រសាសន៍រ្រស់ងោកបតូវងបាឹះពុម្ផសាយងៅក្ននុ្្ បា្រ់ង្ញផសាយងនឹះ។

បង ប្អូន បបុេ បេរី ជា ទរី បេឡាញ់ ខ្ញុំ មន ចិត្ត រាបសា ដែល បាន សៅ ជាមួយ នឹង 

បងប្អូន នា បពឹក សនះ ។ រយៈសពល 4 ថ្ងៃ កន្លង សៅ ពួក សយើង បាន សរៀបចុំ ទុក 

ោក់ ការបញ្ញះ េព បុរេ ែ៏ អសាចារ្យ ដែល ជា ពយាការី ថន បពះ គឺ បបធាន  

្ូម៉ាេ សអេ ម៉នេុន សៅ កាន់ ទរីេបមក របេ់ សោក ។ គ្មាន ពាក្យ សពចន៍ ណា អាច 

ដ្្លង បញ្ជាក់ អុំពរី ទុំហុំ និង ក្តរីអសាចារ្យ ថន ជរីវិត របេ់ សោក បាន ស�ើយ ។ ខ្ញុំ នឹង រីករាយ 

ចុំសពាះ មិត្តភាព របេ់ ពួក សយើង ជា សរៀង រហូត បពម ជាមួយ នឹង អុំណរគុណ ចុំសពាះ អ្រី ដែល 

សោក បាន បសបងៀន ខ្ញុំ ។ ឥ�អូវ សយើង បតូវ ដត សមើល សៅ អនាគត សោយ សេចក្រីជុំសនឿ ទាុំង 

បេុង សៅ សលើ បពះអមចាេ់ បពះសយេ៊ូវបគរីេ្ទ ដែលជា មចាេ់ ថន សាេនាចបក សនះ ។

កាល ពរី ពរីរ ថ្ងៃ មុន ពួកសាវក សៅរេ់ ទាុំងអេ់ បាន ជួប ជុុំគ្នា សៅ បន្ទប់ ជាន់ សលើ 

ថន បពះវិហារ បរិេុទ្ធ េលត៍ សលក ។ សៅ ទរីសនាះ ពួក សោក បាន ស្្ើ ការ េសបមច 

ចិត្ត ជា ឯកឆន្ទ ទរី មួយ គឺ បតូវ សរៀបចុំ គណៈបបធាន ទរីមួយ ស�ើង វិញ ក្ញង សពល ឥ�អូវ 

សនះ សហើយ ទរីពរីរ គឺ ថា ខ្ញុំ បសបមើ ជា បបធាន សាេនាចបក ។ គ្មាន ពាក្យ សពចន៍ ណា អាច 

ដ្្លង បបាប់ បងប្អូន បាន សកបះកបយ បគប់បគ្ន់ ពរី អារម្មណ៍ របេ់ ខ្ញុំ សៅ សពល ដែល មន 

បងប្អូន បបុេ របេ់ ខ្ញុំ ជា អ្ក ដែល កាន់ កូនសសា បព្ជិតភាព ដែល បាន សាដារ ស�ើង វិញ 

តាមរយៈ ពយាការី យ៉ូដេប េ៊្មមី្ សៅក្ញង បគ្ កាន់កាប់ បតួតបតា សនះ មក ោក់ ថែ របេ់ 

ពួកសោក សៅ សលើ កបល របេ់ ខ្ញុំ សែើម្រី ដតងតាុំង និង ដញក រូប ខ្ញុំ សចញ ឲ្យ ស្្ើ ជា បបធាន 

សាេនាចបក សនាះ សទ ។ វា គឺ ជា បទពិសសា្ន៍ ពិេិែ្ឋ និង រាបសា មួយ ។

បនាទាប់ មក វា កាលាយ ជា ការទទួល ខុេ បតូវ របេ់ ខ្ញុំ សែើម្រី ែឹង ថា នរណា ជា អ្ក ដែល 

បពះអមចាេ់ បាន សរៀបចុំ ឲ្យ ស្្ើ ជា ទរីបបឹកសា របេ់ ខ្ញុំ ។ សតើ ខ្ញុំ អាច សបជើេសរើេ ដត សាវក ពរីរ រូប 

ក្ញង ចុំសណាម ពួក ែប់ពរីរ នាក់ ដែល មនាក់ៗ ជា មនុេ្ស ដែល ខ្ញុំ បេឡាញ់ យ៉ាង ខ្លាុំង បាន 

សោយ រសបៀប ណា ? ខ្ញុំ មន អុំណរគុណ ែ៏ ពន្លឹក ចុំសពាះ បពះអមចាេ់ េបមប់ ការ សឆ្លើយតប 

ការ អ្ិសាឋាន ែ៏ សក្លៀវកាលា របេ់ ខ្ញុំ ។ ខ្ញុំ មន អុំណរគុណ ណាេ់ ដែល បបធាន ោលិន 

ហារិេ អូក និង បបធាន ហិនរី ដប៊នសញៀន អាវរិង មន ឆន្ទៈ បសបមើ ជាមួយ ខ្ញុំ ជា ទរីបបឹកសា 

ទរីមួយ និង ទរីបបឹកសា ទរីពរីរ ។ បបធាន ស�ៀស្ើរ សអេ្ អុជែូហ្ បាន បត�ប់ សៅ កាន់ កដន្លង 

សោក សៅ ក្ញង កូរ៉ូម ថន ពួក សាវក ែប់ពរីរ នាក់ វិញ ។ សោក បាន ទទួល យក ការ ចាត់តាុំង 

ែ៏ ្ ុំ មួយ រួច សៅ សហើយ ដែល សោក មន េក្ិេម ជា ពិសេេ ។

ខ្ញុំ េូម ដ្្លង អុំណរគុណ ែល់ សោក និង បបធាន អាវរិង ចុំសពាះ ការ បសបមើ ែ៏ អសាចារ្យ 

របេ់ ពួក សោក ក្ញង នាម ជា ទរីបបឹកសា របេ់ បបធាន ម៉នេុន ។ ពួក សោក ពិត ជា មន 

សពញ សោយ េមត្ថភាព ការលះបង់ និង ការ បុំផុេ គុំនិត ។ ពួក សយើង អរគុណ យ៉ាង 

ខ្លាុំង ចុំសពាះ ពួក សោក ។ ពួក សោក មនាក់ៗ មន ឆន្ទៈ សែើម្រី បសបមើ សៅ បតង់ កដន្លង ដែល 

ឆោយប្បធាន

រ័សុលអិមណិលសុន

នៅនេលន�ើងបន្តន្ពោះ
នៅមុខជាមួ�គ្នា

ស្រលិខិត្ ណៈប្បធានទីមួយ

ស្រលិខិត្ ណៈប្បធានទីមួយប្បចាំលខឆៅមានបន្ត

សារ�ឈិែឈិតយនរះ្ វឺជាសារ�ឈិែឈិត្ ណៈកបធានទរីមួយចុងយកកាយយ្ខដ�យបរះពុម្យៅក្នុង

ទស្សនាវដ្តរីខដ�យចញផសាយយរៀងរ�់ខែយនរះ។នាយព�អនា្ត្ណៈកបធានទរីមួយ

នឹងខចករាយសារ�ឈិែឈិតសំខាន់ៗតាមតកមូវការតាមរយៈកបព័ន្ធផ្សព្ផសាយយផ្សងៗរបស់

សាសនាចកករួមម្នទស្សនាវដ្រីសាសនាចកកនឈិងយ្ហ្ទំព័រLDS .org។



 ខែយមសាឆ្នាំ២០១៨ 5

សោក បតូវ ការ ចាុំបាច់ បុំផុត ក្ញង សពល សនះ ។

ក្ញង នាមជា សាវក សរៀម ច្ង ទរីពរីរ បបធាន អូក ក៏ 

កាលាយ ជា បបធាន ថន កូរ៉ុម ថន ពួក សាវក ែប់ ពរីរ នាក់ 

ផងដែរ ។ ប៉ុដន្ត សោយ សោក បតូវ បាន សៅ មក កាន់ 

គណៈបបធាន ទរីមួយ បពមទាុំង បេបតាម លុំោប់ ក្ញង 

សាេនាចបក សនាះបបធាន អិម រ័េុល បា�ឺែ គឺ ជា 

សរៀម ច្ង បនាទាប់ ដែល នឹង បសបមើ ជា បបធាន េ្រីទរី ថន កូរ៉ុម 

សនាះ ។ គណៈបបធាន ទរីមួយ នឹង ស្្ើ ការ សគៀក ថែ គ្នា 

ជាមួយ នឹង ពួក ែប់ពរីរ នាក់ សែើម្រី ែឹង អុំពរី បពះហឬទ័យ 

របេ់ បពះអមចាេ់ សហើយ រំកិល កិច្ការ ែ៏ ពិេិែ្ឋ របេ់ បទង់ 

ស្ពះ សៅ មុខ ។

ពួក សយើង េូម អរគុណ ចុំសពាះ ការ អ្ិសាឋាន របេ់ 

បងប្អូន ។ ដែល បាន អ្ិសាឋាន សៅ ទូទាុំង ពិភពសោក 

េបមប់ ពួក សយើង ។ សៅបពឹក បនាទាប់ ពរី មរណភាព របេ់ 

បបធាន ម៉នេុន មន កុមរា អាយុ បួន ្ នាុំ មនាក់ ស្មាះ 

ដបនេុន បាន អ្ិសាឋាន ែូសច្ះ ។ ខ្ញុំ េូម ែកបេង់ សចញ 

មក ពរី េុំបុបត មដាយ របេ់ គ្ត់ ដែល បាន េរសេរ មក 

ភរិយ របេ់ ខ្ញុំ វិន�រី ។ ដបនេុន បាន អ្ិសាឋាន ថា ៖ 

« បពះវរបិតា េួគ៌ សអើយ េូម អរគុណ ដែល បបធាន 

្ូម៉ាេ សអេ ម៉នេុន អាច បាន ជួប នឹង ភរិយ របេ់ 

សោក ម្ងសទៀត ។ េូម ដ្្លង អុំណរគុណ ចុំសពាះ ពយាការី 

្្មរី របេ់ សយើង ។ េូម ជួយ សោក ឲ្យ មន ភាព កាលាហាន 

សហើយ កុុំ ខ្លាច ចុំសពាះ ភាព ្ ្មរីសថាមាង របេ់ សោក ។  

េូម ជួយ សោក ឲ្យ ្ ុំ ស�ើង មន េុខភាព ល ្

 សហើយ រឹងមុំ ។ េូម ជួយ សោក មន អុំណាច 

សោយសារ សោក មន បព្ជិតភាព ។  

សហើយ េូម ជួយ ពួក សយើង ស្្ើ ល្ ជានិច្ » ។

ខ្ញុំ អរគុណ បពះ ចុំសពាះ កុមរ ទាុំងឡាយ ែូចជា កុមរ 

រូបសនះ និង ឪពុក មដាយ ទាុំងឡាយ ដែល យក ចិត្ត ទុក 

ោក់ សោយ ហ្មត់ចត់ អុំពរី ការ តាុំង ចិត្ត របេ់ ពួកសគ សែើម្រី 

បរីបាច់ កូនសៅ ក្ញង សេចក្រីេុចរិត និង សចតនា ពិត— 

ែ្ិត បគប់ ឪពុក មដាយ បគូ បសបងៀន និង េមជិក ដែល ដរក 

បន្ទញក ្ ងៃន់ៗ បាន បសបមើ សោយ េុឆន្ទៈ ។ មយា៉ាងសទៀត  

ខ្ញុំ មន អុំណរគុណ សោយ រាបសា ជា ទរីបុំផុត ចុំសពាះ 

បងប្អូន មនាក់ៗ ។

ប្ពោះអមាចាស់្ ង់ឆៅឯែង្គូតនាវ

សៅ សពល សយើង ស្ពះ សៅ មុខ ជាមួយ គ្នា ខ្ញុំ េូម 

អសញជើញ បងប្អូន ឲ្យ គិត អុំពរី រសបៀប ែ៏ វិសេេវិសាល ដែល 

រាល់ហ្ងៃហនការបឡពមើរបស់សាវកម្នាក់្ឺជាហ្ងៃហនការឡរៀនសូពតនិងការឡរៀបចំ

សពម្ប់ការទទួលខុសពតូវបបនថែមឡៅឡ្លអនា្ត។
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បពះអមចាេ់ បគប់បគង សាេនាចបក របេ់ បទង់ ។ សៅសពល បបធាន សាេនាចបក មួយ 

រូប ទទួល មរណភាព សនាះ ពុុំ មន អា្៌កុំបាុំង អុំពរី នរណា ដែល នឹង បតូវ បាន សៅ ឲ្យ បសបមើ 

បនាទាប់ ក្ញង តុំដណង សនាះ សទ ។ ពុុំ មន ការ សបាះស្នាត ពុុំ មន ស្្ើ យុទ្ធនាការ សទ ប៉ុដន្ត បតូវ 

បាន ស្្ើ ការ តាម ដផនការ របេ់ បពះ សោយ សាងាត់សេងៃៀម ក្ញង ការ េ្ង តុំដណង ដែល បតូវ 

បាន សរៀបចុំ ស�ើង ជាសបេច សោយ បពះអមចាេ់ ផ្ទាល់ ។

រាល់ ថ្ងៃ ថន ការ បសបមើ របេ់ សាវក មនាក់ គឺ ជា ថ្ងៃ ថន ការ សរៀនេូបត និង ការ សរៀបចុំ 

េបមប់ ការ ទទួល ខុេ បតូវ បដន្ថម សៅ សពល អនាគត ។ វា បតូវការ សពលសវោ ក្ញង ការ 

បសបមើ រាប់ ទេ្សវត្សរ៍ សែើម្រី សាវក មួយ រូប ផ្លាេ់ ពរី សៅអរី េិេ្ស ប្អូន សៅ កាន់ សៅអរី សរៀមច្ង 

សៅក្ញង រង្ង់ សនាះ ។ អុំ�ញង សពល សនាះ សោក ទទួល បាន នូវ បទពិសសា្ន៍ ផ្ទាល់ សៅក្ញង 

ចុំដណកនរីមួយៗថនកិច្ការរបេ់សាេនាចបក ។ សោក ក៏ បាន សាគាល់ មនុេ្ស សៅសលើ 

ដផនែរី រួមទាុំង បបវត្តិសាបេ្ត វប្្ម៌ និង ភាសា របេ់ ពួកសគ ចបេ់ ផងដែរ សៅសពល 

ោក់ កិច្ការ ចាត់តាុំង ែដែលៗ សៅ ឲ្យ សោក សៅក្ញង ដផនែរី សនះ ។ ែុំសណើរការ ថន ការ 

េ្ង តុំដណង ថានាក់ ែឹកនាុំ ថន សាេនាចបក សនះ គឺ ពិសេេ ោច់ សោយ ដ�ក ។  

ខ្ញុំ ែឹង ថា ពុុំ មន អ្រី ែូច សនះ ស�ើយ ។ សរឿង សនាះ ពុុំ គួរ ជា ការ ភាញាក់ សផ្ើល ចុំសពាះ សយើង ស�ើយ 

សោយសារ សនះ គឺ ជា សាេនាចបក របេ់ បពះអមចាេ់ ។ បទង់ ពុុំ ស្្ើ កិច្ការ តាម រសបៀប 

មនុេ្ស សោក សនាះសទ ។

ខ្ញុំ បាន បសបមើ សៅ ក្ញង កូរ៉ុម ថន ពួក ែប់ពរីរ នាក់ សៅ សបកាម បបធាន សាេនាចបក ពរីមុនៗ 

ចុំនួន បបាុំ រូប ។ ខ្ញុំ បាន សមើល បបធាន មនាក់ៗ ទទួល វិវរណៈ សហើយ សឆ្លើយ តប នឹង វិវរណៈ 

សនាះ ។ បពះអមចាេ់ ដតងដត បាន សហើយ ដតងដត នឹង បសបងៀន បពមទាុំង បុំផុេ គុំនិត ែល់ 

ពួក ពយាការី របេ់ បទង់ ។ បពះអមចាេ់ ជា អង្គ កាច់ ចង្អូត នាវា ។ ពួក សយើង ដែល បតូវ បាន 

ដតងតាុំង ឲ្យ បសបមើ ជា សាក្សរី ថន បពះនាម បរិេុទ្ធ របេ់ បទង់ សៅ ទូទាុំង ពិភពសោក នឹង បន្ 

ពយាយម សាគាល់ បពះទ័យ បទង់ សហើយ ស្្ើ តាម ។

ែូរបន្តឆៅឆលើផ្គូវថនឆសែក្តីសញ្ញា

ឥ�អូវ សនះ ចុំសពាះ េមជិក សាេនាចបក មនាក់ៗ ខ្ញុំ េូម បបាប់ ថា ៖ េូម បន្ សែើរ 

សៅសលើ ផ្លអូវ ថន សេចក្រីេញ្ញា ។ ការតាុំង ចិត្ត របេ់ បងប្អូន សែើម្រី ស្្ើ តាម បពះអង្គេស្គ្គាះ 

ចូរបន្តឡៅឡលើផ្លូវហនឡសចក្តរីសញ្ញា។ការតាំងចិត្តរបស់បងប្លូនឡដើម្បរីឡធវៃើតាមព្រះអង្គសឡង្ង្រារះតាមរយៈការចុរះ

ឡសចក្តរីសញ្ញាជាមួយពទង់ឡ្ើយបនាទាប់មករកសាឡសចក្តរីសញ្ញាទាំងឡនារះនឹងឡបើកទាវារឡ្ពរះឡៅរកឯកសិទ្ធិ

បដលម្ន។
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តាមរយៈ ការ ស្្ើ សេចក្រីេញ្ញា ជាមួយ បទង់ បនាទាប់មក រកសា សេចក្រី េញ្ញា សនាះ  

នឹង សបើក ទាវារ សៅកាន់ ពរជ័យ និង ឯកេិទ្ធិ ខ្ង វិញ្ញាណ ទាុំងអេ់ ដែល មន ចុំសពាះ 

បុរេ បេ្តរី និង កុមរ សៅ បគប់ ទរីកដន្លង ។

ក្ញងនាម ជា គណៈបបធាន ្ ្មរី ពួកសយើង ចង់ ចាប់សផ្តើម ជាមួយ នឹង ទេ្សនៈវិេ័យ 

ែ៏ ចបេ់ោេ់ ។ សោយសារ ដត សហតុផល សនះ ពួក សយើង កុំពុង និយយ សៅ កាន់ 

បងប្អូន សចញ ពរី បពះវិហារ បរិេុទ្ធ ។ សៅ ទរីបុំផុត ពួកសយើង មនាក់ៗ ពយាយម សែើម្រី បាន 

អុំសណាយទាន ពិេិែ្ឋ ជាមួយ នឹង អុំណាច សៅក្ញង ែុំណាក់ ថន បពះអមចាេ់ ផសារភាជាប់ 

ជាមួយ បកុមបគួសារ— សសាមាះបតង់ ចុំសពាះ សេចក្តរីេញ្ញា ដែល បាន ស្្ើ សៅក្ញង បពះវិហារ 

បរិេុទ្ធ—ដែល ស្្ើ ឲ្យ សយើង េក្តិេម េបមប់ អុំសណាយទាន ែ៏ មហិម របេ់បពះ គឺ ជរីវិត 

អេ់ កល្ ជានិច្ ។ ពិ្រីបរិេុទ្ធ ថន បពះវិហារ បរិេុទ្ធ និង សេចក្តរីេញ្ញា ដែល បងប្អូន 

ស្្ើ សៅ ទរីសនាះ គឺ ជា គន្លឹះ សែើម្រី ពបងឹង ជរីវិត របេ់ បងប្អូន អាពាហ៍ពិពាហ៍ និង បគួសារ 

របេ់ បងប្អូន បពមទាុំង លទ្ធភាព របេ់ បងប្អូន សែើម្រី ទប់ទល់ នឹង ការវាយ បបហារ ពរី 

មរេបតូវ ។ ការថាវាយ បង្គុំ សៅក្ញង បពះវិហារ បរិេុទ្ធ និង ការបសបមើ របេ់ បងប្អូន សៅ 

ទរីសនាះ េបមប់ ជរីែូនជរីតា របេ់ បងប្អូន នឹង បបទាន ពរ ែល់ បងប្អូន ទទួល បាន វិវរណៈ 

ផ្ទាល់ខ្លលួន និង ភាពេុខសាន្ត កាន់ ដត សបចើន បពមទាុំង ពបងឹង ការតាុំងចិត្ត របេ់ បងប្អូន 

សែើម្រី បន្ត សៅសលើ ផ្លអូវ ថន សេចក្តរីេញ្ញា ។

ឥ�អូវ សនះ បបេិនសបើ បងប្អូន បាន សែើរ សចញ ពរី ផ្លអូវ សនះ ខ្ញុំ េូម អសញជើញ បងប្អូន សោយ 

េង្ឹម ទាុំងបេុង ក្ញង ចិត្ត ខ្ញុំ ថា េូម បត�ប់ មក វិញ ! សទាះបរី បងប្អូន មន កង្ល់ មន 

ឧបេគ្គ យ៉ាង ណា ក្តរី មន កដន្លង មួយ េបមប់ បងប្អូន សៅ ទរី សនះ ក្ញង សាេនាចបក 

របេ់ បពះអមចាេ់ ។ បងប្អូន និង ជុំនាន់ នានា ដែល មិន ទាន់ សកើត សៅ ស�ើយ នឹង មន ពរ 

តាមរយៈ ទសង្ើ របេ់ បងប្អូន ក្ញង សពល សនះ សែើម្រី បត�ប់ មក សលើ ផ្លអូវ ថន សេចក្តរីេញ្ញា វិញ ។ 

បពះវរបិតា ដែល គង់ សៅ សាថាន េួគ៌ រីករាយ បពះទ័យ ចុំសពាះ បុបតាបុបតរី បទង់ សហើយ េព្ 

បពះទ័យ ឲ្យ សយើង មនាក់ៗ បត�ប់ សៅ កាន់ បទង់ វិញ ។ សនះ គឺ ជា សគ្លសៅ ែ៏ ចម្ង របេ់ 

សាេនាចបក ថន បពះសយេ៊ូវបគរីេ្ទ ថន ពួក បរិេុទ្ធ ថ្ងៃ ចុង សបកាយ—គឺ សែើម្រី ជួយ សយើង 

មនាក់ៗ ឲ្យ បត�ប់ សៅ ផ្ទះ វិញ ។

ខ្ញុំ េូម បគ្ហាញ សេចក្តរីបេឡាញ់ ែ៏ បជាលសបរៅ ចុំសពាះ បងប្អូន—សេចក្តរីបេឡាញ់ 

ដែល បាន រីកចសបមើន ស�ើង ជា សបចើន ទេវត្សរ៍ សៅ សពល ជួប នឹង បងប្អូន ថាវាយ បង្គុំ ជាមួយ 

បងប្អូន និង បសបមើ បងប្អូន ។ ការបតាេ់ បគ្គាប់ ពរី បពះ របេ់ សយើង គឺថា បតូវ សៅ បគប់ 

ទាុំង សាេន៍ បគប់ ពូជ មនុេ្ស បគប់ ភាសា សហើយ នឹង បគប់ ទាុំង បបជាជន ជួយ សរៀបចុំ 

ពិភពសោក េបមប់ ការយង មក ជា សលើក ទរី ពរីរ របេ់ បពះអមចាេ់ ។ សយើង ស្្ើ កិច្ការ 

សនះ សោយ សេចក្តរីជុំសនឿ សលើ បពះអមចាេ់ សយេ៊ូវបគរីេ្ទ សោយ ែឹង ថា បទង់ ជា អ្ក បគប់បគង 

កិច្ការ សនះ ។ សនះ ជា កិច្ការ របេ់ បទង់ និង សាេនាចបក បទង់ ។ ពួក សយើង គឺ ជា អ្ក 

បសបមើ បទង់ ។

ខ្ញុំ េូម បបកាេ អុំពរី ការបូជា របេ់ ខ្ញុំ ចុំសពាះ បពះ ជា បពះវរបិតា អេ់កល្ ជានិច្ និង 

បពះបុបតា បទង់ គឺ បពះសយេ៊ូវបគរីេ្ទ ។ ខ្ញុំ សាគាល់ ពួកបទង់ បេឡាញ់ ពួក បទង់ សហើយ សប្តជាញា 

ចិត្ត បសបមើ ពួក បទង់—និង បងប្អូន—រហូត ែល់ ែសងហើម ចុង សបកាយ ថន ជរីវិត ខ្ញុំ ។ សៅក្ញង បពះ 

នាម ែ៏ ពិេិែ្ឋ ថន បពះសយេ៊ូវបគរីេ្ទ អាដម៉ន ។ ◼រូប
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កពរះ បាន បបទាន អុំសណាយ ទាន ភាពចបមុះ គ្នា 

ភាពសផ្សងៗ គ្នា ជាសបចើន ែល់ ពួកសយើង ប៉ុដន្ត 

សរឿង ចាុំបាច់ សនាះ គឺ ជា អ្រី ដែល សយើង សាគាល់អុំពរី គ្នា — 

គឺថា សយើង ទាុំងអេ់ គ្នា គឺ ជា កូនរបេ់ បពះ ។

ការអសញជើញ របេ់ សយើង ក្ញងនាម ជា េមជិក 

សាេនាចបក គឺ ឲ្យ សយើង ទាុំងអេ់ គ្នា សរៀន ពរី គ្នា សៅវិញ 

សៅមក សែើម្រី ឲ្យ សយើង ទាុំងអេ់ គ្នា អាច បេឡាញ់ គ្នា 

សហើយ រីកចសបមើន ជាមួយ គ្នា ។

សគ្លលិទ្ធ ទាុំងឡាយ ថន ែុំណឹង ល្ គឺ ពិតជា  

េុំខ្ន់ ណាេ់ ។ វា ចាុំបាច់ ប៉ុដន្ត ការបគ្ហាញ វា សចញ 

គឺជា ជសបមើេ ។ ខ្ញុំ េូម ដចកចាយ ពរី គុំរូ សាមញ្ញ 

មួយសែើម្រី បគ្ហាញ ពរី ភាពខុេគ្នា រវាង សគ្លលទ្ធិ 

សាេនាចបក និង ការបគ្ហាញ វប្្ម៌ ។ សនះ គឺ ជា 

ែបទឹក ដផ្លដប៉េមកពរីយូថាហ៍ ដែល បាន សរៀបចុំ 

សោយសមផ្ទះ មនាក់ សៅយូថាហ៍ សែើម្រី ផ្តល់ ជា អាហារ ែល់ 

បគួសារ គ្ត់ អុំ�ញងសពល រែូវ ធាលាក់ បពិល ។ អ្ក រេ់សៅ 

រែ្ឋហាថវ៉ ពុុំ យក ដផ្លស�ើ មកបចកក្ញងែប ស�ើយ ។ ពួកសគ 

សបះ ដផ្លស�ើ បគប់បគ្ន់ល្មម េបមប់ បរិសភាគ ពរីរបរី ថ្ងៃ 

សហើយោក់វា ទុក ក្ញង ក្ន្តក ែូច សនះ េបមប់ បគួសារ 

របេ់ ពួកសគ ។ ក្ន្តក សនះ មន ដផ្លសាវាយ សចក មនាេ់ 

និង លហញង . . . សមផ្ទះ សៅប៉ូលរីសណសេៀន មនាក់ បាន សបះ វា 

សែើម្រី ផ្តល់ អាហារ ែល់ បគួសារ គ្ត់ សៅក្ញង អាកាេ ធាតុ 

មួយ ដែល ដផ្លស�ើ ទុុំ សពញ មួយ ្ នាុំ ។

ក្ន្តក និង ែប ទឹកគឺ ជា បបោប់ ោក់ របេ់ខុេ 

គ្នា ប៉ុដន្ត អ្រី ដែល សៅក្ញងសនាះគឺ វា ែូចគ្នា ៖ គឺ ដផ្លស�ើ 

េបមប់ បគួសារ ។ សតើ ែប សនាះ បតូវ សហើយ ក្ន្តកសនាះ 

កហន្តកនឈិងដបទឹក
ឆោយលែខូអិនអូកាហសាឃី

ឆៅឆលើឆវទិកា

ខុេ ឬ ? អត់សទ ទាុំងែប ទាុំង ក្ន្តក គឺ បតូវ ទាុំងអេ់ ។ 

វា ជា វត្ថញ សបបើបបាេ់ េមរម្យ សៅតាម វប្្ម៌ និង តបមូវការ 

របេ់ មនុេ្ស ។ សហើយ ទាុំង ែប និង ក្ន្តក អាច ោក់ អ្រី 

េមរម្យតាម ដែល វា ោក់ បាន ដែល ក្ញង ករណរី សនះ គឺជា 

ដផ្លស�ើ ។

ឥ�អូវ សតើ ដផ្លស�ើ ជា អ្រី ? ប៉ុល បបាប់ សយើង ថា 

« ផលដផ្ល ថន បពះវិញ្ញាណ សនាះ គឺសេចក្តរីបេឡាញ់ 

អុំណរអរ សមបតរីភាព អត់្្មត់ េុភាព េប្ញរេ 

សសាមាះបតង់ េ្លអូតបូត [ និង ] ែឹងខ្នាត » [ កាឡាទរី 

5:22–23 ] ។ សៅក្ញង ភាពជា បងប្អូន បេរី ថន 

េមគម េស្គ្គាះ សៅក្ញង ភាព ជា បងប្អូន បបុេ 

ថន កូរ៉ុម បព្ជិតភាព សៅក្ញង គ្រវភាព ក្ញងការ មក 

ជួបជុុំ គ្នា សែើម្រី ទទួលទាន សាបកាម៉ង់ ផលដផ្ល ថន 

បពះវិញ្ញាណបបងួប បបងួម សយើង សៅក្ញង សេចក្តរីបេឡាញ់ 

អុំណរ និង ភាពេុខសាន្ត មិន ថាេមគម េស្គ្គាះ 

សៅ ទរីបកុង ថតវា៉ន់ ឬ តុងហាគា មិនថាកូរ៉ុម បព្ជិតភាព 

សៅរែ្ឋ ម៉នថាណា ឬ មុិកេ៊ិក សហើយ មិន ថា ការបបជុុំ 

សាបកាម៉ង់សៅ បបសទេ ហ្រីជរី ឬ សៅ ហ្រីលរីពរីន ស�ើយ ។

. . . សពល ខ្ញុំ បតូវបាន សៅ ឲ្យ បសបមើ ជា បបធាន 

េមគម េស្គ្គាះ ទូសៅ បបធាន [ ហ្គរែុន ប៊មី ] ហុិងគ្លរី 

បាន ទូនាមាន ខ្ញុំ ែូសច្ះ ៖ « អ្ក នាុំ គុណ ភាព ែ៏ វិសេេ ែល់ 

គណៈបបធាន សនះ ។ អ្ក នឹង បតូវបាន ទទួល សាគាល់ 

ថា ជា មនុេ្ស មនាក់ តុំណាង ឲ្យ អេ់ អ្ក ដែល សៅសបៅ 

បពុំដែន ថន េហរែ្ឋ និង កាណាោ ។ . . . ពួកសគ នឹង 

ស�ើញ អ្ក ថា ជា តុំណាង ឲ្យ ភាពរួមគ្នា ដត មួយ របេ់ 

ពួកសគ ជាមួយ សាេនាចបក » ។ សោក បាន ផ្តល់ 

ការយចញផសាយ្ មែរីជាបន្តបនាទាប់យនរះដកកសង់ខផ្កសំខាន់ៗអំពរីជរីវិតកស្តរីដ៏យសាមរះកតង់នឈិងសារ�ឈិែឈិតរបស់ពួកគាត់ដកកសង់យចញពរីយសៀវយៅ

At the Pulpit: 185 Years of Discourses by Latter- day Saint Women(ឆ្នាំ២០១៧)។

អំពីស៊ីឆសទើរអូកាហសាឃី

ខែែូនរីស្សនុរីមែូរែអូកាហ្សាឃរី

(១៩២៦–២០១១)ចយកមើន

វ័យយឡើងយៅរដ្ឋហានវែស.រ.អា.

យៅក្នុងក្ួសារជនជាតឈិជបែុនមួយខដ�

ម្នជរីដូនជរីតាកាន់សាសនាកពរះពុទ្ធ។

គាត់បនចូ�ជាសម្ជឈិកសាសនាចកកកា�គាត់

អាយុ១៥ឆ្នាំ។

កា�យនារះស៊ីយស្ទើរអូកាហ្សាឃរីបនទទួ�សាគោ�់

ភាពសា៊ាំញា៉ាំននជនជាតឈិនឈិងសាថានភាពវប្�ម៌របស់គាត់។

យោយក្តរីបរម្ភពរីរយបៀបខដ�អ្កដនទនឹង្ ឈិតពរីពួកយ្បនាទាប់

ពរីកងទ័ពជបែុនបនទម្លាក់កគាប់ខបកយៅយភើ�ហាយប៊ីរដ្ឋ

ហានវែយនារះសី៊យស្ទើរអូកាហ្សាឃរីនឈិងម្តាយរបស់គាត់បនកបជុំ

គានាយហ្ើយដុតកកមងអនុសសាវរីយគ៍ជនជាតឈិជបែុនខដ�ពួកយ្

ម្នយរា�។បែុខន្តយកកាយមកគាត់បនែ្នុរះកញ្ចក់យហ្ើយ្ ឈិត

ថ្«ែញនុំមឈិនខដ�ឈានយជើងយដើរយ�ើកបយទសជបែុនយទ។ក្នុង

ចឈិត្តែញនុំែញនុំពុំខមនជាជនជាតឈិជបែុនយទ។បែុខន្តែញនុំពុំអាចបដឈិយស�

ែ្លួនែញនុំយឡើយ។ខភ្កពណ៌សម្នុរនឈិងសក់របស់ែញនុំ្ វឺជា

ជនជាតឈិជបែុន»។ ១

ស៊ីយស្ទើរអូកាហ្សាឃរីបនកបែមមុែនឹងការកបកាន់

ពូជសាសនគ៍យពញមួយជរីវិតរបស់គាត់។គាត់បនរាប់យផ្តើម

បយកងៀនភាលាមបនាទាប់ពរីសហង្គោមយោកយ�ើកទរីពរីរចប់យៅ

យព�ខដ�ឥរិយប្ននការកបឆ្ំងនឹងជនជាតឈិជបែុនយៅ

ខតតានតឹងយៅក្នុងសហ្រដ្ឋយៅយឡើយ។ម្តាយបរីនាក់បន

បដឈិយស�មឈិនឲ្កូនៗរបស់ពួកយ្ចូ�យរៀនក្នុងថ្នាក់របស់

គាត់។បែុខន្តភាលាមយនារះស៊ីយស្ទើរអូកាហ្សាឃរីបនែ្រះយ�ើ

ទឹកចឈិត្តពួកយ្។ ២

ស៊ីយស្ទើរអូកាហ្សាឃរី្វឺជាកស្តរីដំបូងយ្ខដ�បយកមើ

យៅក្នុងកកុមកបឹកសាអង្គការជំនួយកស្តរីទាំងបរី៖ទរីមួយ្ វឺ

យុវនារីបនាទាប់មកថ្នាក់អង្គការបឋមសឈិកសារួចមកសម្្ម

សយហង្គោរះ។ ៣

សារ�ឈិែឈិតយនរះ្ វឺជាការដកកសង់មកពរីសុន្ទរកថ្នា

សន្រីសរីទទូយៅខែយមសាឆ្នាំ១៩៩៦ស្តរីពរីសាម្្គរីភាពនឈិង

ភាពចកមុរះគានា(វណាណាយុត្តឈិនឈិងអក្សរ�ំកតូវបនយ�្ើឲ្ម្ន

បទោឋាន)។
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ការបបេិទ្ធពរ ឲ្យ ខ្ញុំ ថា អណាតាត ខ្ញុំ នឹង បាន ្ ូរ សពល ខ្ញុំ 

និយយ សៅកាន់ មនុេ្ស ។ 4

. . . [ សពល ខ្ញុំ និយយ សៅសលើ ទឹកែរីសផ្សងៗ ]  

ខ្ញុំ អាច មន អារម្មណ៍ ពរី បពះវិញ្ញាណ នាុំពាក្យ ខ្ញុំ សៅ 

កាន់ ែួងចិត្ត ពួកសគ សហើយ ខ្ញុំ អាច ទទួល អារម្មណ៍ 

ថន « ផលដផ្ល ថន បពះវិញ្ញាណ » បត�ប់ មក កាន់ ខ្ញុំ វិញ 

ជា សេចក្តរីបេឡាញ់ អុំណរ និង សេចក្តរីជុំសនឿ របេ់ 

ពួកសគ ។ ខ្ញុំ អាច ទទួល អារម្មណ៍ ពរីបពះវិញ្ញាណ ក្ញងការ 

ស្្ើ ឲ្យ សយើង កាលាយ ជា ដតមួយ ។
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បង ប្អូន បបុេ បេរី សទាះបរីជា ដផ្លស�ើរបេ់  

បងប្អូន ជា ដផ្លដប៉េ ឬ លហញង ក្តរី សទាះបរីជា បងប្អូន 

យក វា ោក់ ក្ញង ែប ឬ ក្ញង ក្ន្តក ក្តរី សយើង េូម 

អរគុណ ចុំសពាះ ការផ្តល់ សេចក្តរីបេឡាញ់ 

ឲ្យ ពួកសគ ។ បពះវរបិតាគង់សៅសាថានេួគ៌ 

សអើយ េូម ឲ្យ សយើង កាលាយ ជាដតមួយ សហើយ 

េូម ឲ្យ សយើង កាលាយ ជា របេ់ ផងបទង ់5 ខ្ញុំ េូម 

អ្ិសាឋាន ក្ញង បពះនាម ពិេិែ្ឋ បពះសយេ៊ូវបគរីេ្ទ 

អាដម៉ន ។ ◼

កំណត់ែំណាំ

  1.  ដ�ខូ អិន អូកាហសា�រី Lighten Up ! ( ្នាុំ 1993 ) ទុំព័រ 7 ។

  2. េូមសមើល Okazaki Lighten Up ! ទុំព័រ 48–50, 
Gregory A. Prince « ‹ There Is Always a 
Struggle › : An Interview with Chieko N. 
Okazaki » Dialogue: A Journal of Mormon 
Thought 45 no. 1 (Spring 2012): ទុំព័រ 114–115 ។

  3.  « Obituary: Okazaki, Chieko » Deseret News ថ្ងៃ ទរី 
7 ដខ េរីហា ្នាុំ 2011 ។

  4. េូមសមើល Prince « There Is Always a Struggle » 
ទុំព័រ 121 ។ ហ្គរែុន ប៊មី ហុិងគ្លរី ទរីបបឹកសា មួយ ក្ញង គណៈ បបធាន ទរីមួយ 

ថនកាល េ៊មីសេ្ទើរ អូកាហសា�រី បតូវបាន សៅ ក្ញង ្ នាុំ 1990 ។

  5. េូមសមើល សគ្លលទ្ធិ និង សេចក្តរីេញ្ញា 38:27 ។
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យយើ
ង សាគាល់ អុំពរី ការ រេ់ ស�ើង វិញ  — វា ជា ការផ្គញុំ 

គ្នា ស�ើង វិញ នូវ វិញ្ញាណ និង រូបកាយ សៅក្ញង 

ទបមង់ មួយ ែ៏ល្ឥតសខ្ចាះ ។ . . .

សតើ អ្ក អាច បេថម គិត អុំពរីសរឿង សនាះ បាន សទ ?  

សតើ ជរីវិតសយើង នឹង សៅ ជា យ៉ាង ណា ? គ្មាន ជុំងឺ គ្មាន 

ការ�ឺចាប់ គ្មានជាប់ បន្ទញក សោយសារ ដត ជុំងឺដែល 

ជាសរឿយៗ រំខ្ន សយើង សៅ ក្ញង ជរីវិត រដមង សាលាប់សនះ ។

ការរេ់ ស�ើង វិញ គឺ ជា ខ្លឹម ថន ជុំសនឿ របេ់ សយើង 

ក្ញងនាម ជា បគិេ្តសាេនិក ។ . . .

. . . សពល បពះអង្គេស្គ្គាះ មន បពះជន្ម រេ់ ពរី 

ផ្អូរ វិញ . . . បទង់ បាន ស្្ើកិច្ការ មួយ ចុំនួន ដែល 

គ្មាននរណា មនាក់ សទៀត អាច ស្្ើ បាន ស�ើយ ។  

បទង់ បាន ផ្តាច់ ចុំណង ថន សេចក្តរីសាលាប់ ពុុំ ដមន េបមប់ 

អង្គបទង់ ផ្ទាល់សនាះ សទ ប៉ុដន្ត េបមប់ មនុេ្ស ទាុំងអេ់ 

ដែល ធាលាប់ រេ់សៅ  —  ទាុំង មនុេ្ស េុចរិត និង 

មនុេ្សទុច្រិត ។ . . .

. . . បទង់ បាន ស្្ើ ឲ្យ អុំសណាយ សនាះសកើត មន េបមប់ 

មនុេ្ស ទាុំងអេ់ ។ សហើយ សោយ ទសង្ើ ែ៏ខ្ពង់ខ្ពេ់ សនាះ 

បទង់ បាន បន្ធអូរ បន្ថយ ការបុំផ្លិចបុំផ្លាញ យក សចញ នូវ 

សេចក្តរីទុក្ខ បពួយ ដែលអុក�ញក រំខ្ន ែល់ បពលឹង ថន អេ់ 

អ្ក ដែល បាត់បង់ មនុេ្ស ជា ទរី បេឡាញ់ ែ៏មន តថម្ល ។

ខ្ញុំគិត អុំពរី ភាព ងងឹត នា ថ្ងៃេុបក សនាះ ដែល បពះបគរីេ្ទ 

បតូវ បាន សលើក ស�ើង ្ កាង សលើ ស�ើ ្ កាង ។ . . .

. . . ដផនែរី រញជលួយ សហើយ ចាប់សផ្តើម ងងឹត ស�ើង ។ . . .

មនុេ្ស អាបកក់ទាុំង សនាះដែល បាន ចង់ ស្្ើគុត បទង់ 

បាន រីករាយ ។ . . .

សៅ ថ្ងៃ សនាះ វាុំងនន ក្ញង បពះវិហារ ក៏ រដហក ចុំ ពាក់ 

កណាតាល ។

ទាុំង ម៉ារា ជា អ្ក បេុក ម៉ាក់ោឡា និង ម៉ារា  

ជា មតាយ របេ់ បពះសយេ៊ូវ បានសពារសពញ សោយ ទុក្ខ 

សសាកសៅ ។ . . . បុរេែ៏ អសាចារ្យមនាក់  ដែលពួកសគ បាន 

បេឡាញ់ និង សគ្រព បតូវ បាន ព្យលួរ សោយគ្មានជរីវិត សៅ សលើ 

ស�ើ្កាង ។ . . .

. . . ពួក សាវក បតូវបាន សគ តាម េមលាប់ ។ បពះសយេ៊ូវ 

ជា បពះអង្គ េស្គ្គាះ របេ់ ពួកសគ — ជាអ្ក ដែល សែើរ សលើ 

ទឹក សបបាេ មនុេ្ស សាលាប់ឲ្យរេ់ស�ើងវិញ — គឺេ្ថិត 

សៅក្ញង កណាតាប់ ថែ ថន មនុេ្ស ទុច្រិតដត អង្គ ឯង ។

វា ជា ថ្ងៃេុបក ដែល សពារសពញ សោយ ក្តរីរន្ធត់ 

សលបបតបាក់សោយ ក្តរី សសាកសៅ ។ . . .

ខ្ញុំ គិត ថា ក្ញង ចុំសណាម ថ្ងៃ ទាុំងឡាយ ចាប់តាុំង ពរី 

សពល ថន ការចាប់សផ្តើម ជា បបវត្តិសាបេ្តពិភពសោក មក 

មន ដត ថ្ងៃ េុបក សនាះ សទ ដែល ជា សពល ែ៏ អាប់អួរ បុំផុត ។

កពឹកន្ងៃអាទឈិត្ដ៏ភ្វឺខចងរាំងយនារះ
លអលឆ�ើរយ៉ូលសបប៊ីវុឺតលីន(១9១7–២០០៨)

ក្នុងកូរែុមននពួកសាវកដប់ពរីរនាក់

តៅហថងៃតនាះសពះអមាចា្រ់ដដលមានសពះជន្មរ្រ់ត�ើងវិញរោនផ្តាច់ចំណងហនត្រចក្ីសាលា្រ់។សទង់រោនយាងតចញពីផ្វូរ

ត�ើយ្រង្ហាញសពះកាយតោយតជាគជ័យរុងតរឿងជាសពះអង្គ្រត្ង្រះហនសគ្រ់ពូជមនុ្រ្ស។

ដំណឹងល្អឯក

[ ប៉ុដន្ត ] ភាព អេ់េង្ឹម ក៏ មិន សៅ យូរ ប៉ុនាមាន ដែរ 

ពរីសបពាះ សៅ ថ្ងៃ អាទិត្យ បពះអមចាេ់ បានមន បពះជន្ម រេ់ 

ស�ើង វិញ បសាយ ចុំណង ទាុំងឡាយ ថន សេចក្តរី សាលាប់ ។ 

បទង់ បាន យង សចញ ពរី ផ្អូរ សហើយ បគ្ហាញ បពះកាយ 

សោយ សជាគជ័យ រុងសរឿង ជា បពះអង្គ េស្គ្គាះ ថន បគប់ ពូជ 

មនុេ្ស ។

សហើយ ដតមួយរំសពចប៉ុសណាណះ ដកវ ដភ្ក ទាុំងឡាយ 

ដែល ធាលាប់ សពារសពញ សោយ ទឹក ដភ្ក ហូរឥត ដលហ 

សនាះ នឹង បតូវ បាន េងៃលួត ។ បបូរ មត់ ដែល ធាលាប់ ខ្សឹប 

ការអ្ិសាឋាន ថន ការរសាប់រេល់ ចិត្ត និង ទុក្ខបពួយ 

ឥ�អូវ សនះ សពារសពញ សោយ ការេរសេើរ តសម្ើង ែ៏ អសាចារ្យ 

េបមប់ បពះសយេ៊ូវបគរីេ្ទ ជា បពះ រាជ បុបតា ថន បពះ ែ៏ 

មន បពះជន្មរេ់ បាន �រសៅ ខ្ង មុខ ពួកសគ ជា . . .  

ភេ្តញតាង ថា សេចក្តរី សាលាប់ គឺ បគ្ន់ ដត ជាការចាប់សផ្តើម ថន 

ែុំសណើរ ្ ្មរី និង ការរេ់សៅ ែ៏ អសាចារ្យដត ប៉ុសណាណះ ។

សយើង មនាក់ៗ នឹង មន ថ្ងៃ េុបក ផ្ទាល់ ខ្លលួន របេ់ សយើង  

— ជា ថ្ងៃ ទាុំងឡាយ ដែល សាកល សោក ហាក់ែូចជា 

ធាលាក់ រលុំ ចុះ សហើយ បុំដណក ថន ពិភព របេ់ សយើង បតូវ បាន 

ដបក ខ្ចាត់ខ្ចាយ ជា ចុំដណកៗ ។ . . .

ប៉ុដន្ត ខ្ញុំ េូម ដ្្លង ទរីបនាទាល់ ែល់ បងប្អូន សៅក្ញង  

បពះនាម ថន បពះ មួយ អង្គ ដែល យក �្ះ សលើ សេចក្តរី  
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សាលាប់ ថា — ថ្ងៃ អាទិត្យ នឹង មក ែល់ ។ សៅ ក្ញង ភាព 

ងងឹត ងងល់ ថន ការ សសាកសៅ របេ់ សយើង  សនាះថ្ងៃ 

អាទិត្យ នឹង មក ែល់ ។

. . . មិន ថា សយើង មន ភាពសសាកសៅ ដបប ណា 

សទ ថ្ងៃ អាទិត្យ នឹង មក ែល់ ។ សៅក្ញងជរីវិត សនះ ឬ ជរីវិត 

សបកាយ ថ្ងៃ អាទិត្យ នឹង មកែល់ ។

ខ្ញុំ េូម ដ្្លង ទរីបនាទាល់ សៅ កាន់ អ្ក ថា ការរេ់  

ស�ើង វិញ ពុុំ ដមន ជា សរឿង បប�ិត ស�ើយ ។ សយើង  

មនទរីបនាទាល់ផ្ទាល់ខ្លលួន អុំពរី អ្កទាុំងឡាយ  

ដែល បានស�ើញ បទង់ ។ មនុេ្ស រាប់ពាន់នាក់  

សៅក្ញងពិភពសោកចាេ់ និង ពិភពសោក ្ ្មរី បាន  

ស្្ើជា សាក្សរី អុំពរី បពះអង្គ េស្គ្គាះ ដែលមនបពះជន្ម 

រេ់ ស�ើ ង វិញ ។ ពួកសគសាទាប សានាម របួេ សៅ បពះហេ្ 

បពះបាទា និងចុំសហៀងបទង់ ។ . . .

បនាទាប់ ពរី ការមនបពះជន្ម រេ់ ស�ើង វិញ  

ពួកេិេ្ស បាន ដបប ជា បេេ់បសាយ ។ ពួកសគ ស្្ើ  

ែុំសណើរ ទូទាុំង ពិភពសោក . . . បបកាេ សោយ  

អង់អាច ថា បពះសយេ៊ូវ គឺ ជា បពះបគរីេ្ទ ជា បពះរាជបុបតា  

ថន បពះ ែ៏ មន បពះជន្មរេ់ បាន មន បពះជន្ម រេ់ ស�ើង  

វិញ សហើយ ។

ពួកសគ ជាសបចើន . . . បាន សាលាប់ សោយ ការស្្ើឃាត 

សោយ សារ សាេនា ទរីបនាទាល់ អុំពរី ការរេ់ ស�ើង វិញ 

របេ់ បពះបគរីេ្ទ សៅសលើ បបូរ មត់ របេ់ ពួកសគ សៅសពល 

ពួកសគបតូវ បាន សគ េមលាប់ ។

ការមន បពះជន្ម រេ់ ស�ើង វិញ បាន ផ្លាេ់ប្តអូរ ជរីវិត 

មនុេ្ស ដែល បាន ស�ើញ ការណ៍ សនាះ ។ សតើ វា ពុុំ ផ្លាេ់ប្តអូរ 

ជរីវិត របេ់ សយើង សទ ឬ ?

សយើង ទាុំងអេ់ គ្នា នឹង សបកាក ស�ើង ពរី ផ្អូរ ។

ពរី សបពាះ ដត បពះជន្ម និង ការបូជា ែ៏ អេ់កល្  

ជានិច្ របេ់ បពះអង្គ េស្គ្គាះ ថន ពិភព សោក សនះ សនាះ 

សយើង នឹង បាន រួបរួម ជាមួយ នឹង អេ់ អ្ក ដែល សយើង 

បេឡាញ់ វិញ ។

. . . សៅ ថ្ងៃ សនាះ សយើង នឹង រីករាយ សបពាះ បពះដមេ៊មី 

យក �្ះ សលើ អ្រីៗ ទាុំងអេ់ សែើម្រី ឲ្យ សយើង អាច រេ់សៅ ជា 

សរៀង រហូត ។

សោយសារ ពិ្រីបរិេុទ្ធ ពិេិែ្ឋ នានា ដែល សយើង 

ទទួល សៅក្ញង បពះវិហារ បរិេុទ្ធ សនាះ ការសចញ ែុំសណើរ 

របេ់ សយើង ពរី ជរីវិត រដមង សាលាប់ ែ៏ ខ្លរី សនះ ពុុំ អាច បុំដបក 

ទុំនាក់ទុំនង ដែល ធាលាប់ បាន ចង ភាជាប់ គ្នា សោយ ដខ្ស ដែល 

ស្្ើ មក ពរី ដខ្ស អេ់កល្ ជានិច្ សទៀត បាន ស�ើយ ។

វា ជាទរីបនាទាល់ ែ៏ ឱឡារិក របេ់ ខ្ញុំ ថា សេចក្រី សាលាប់ ពុុំ 

បញ្ប់ អ្រីៗ ដែល មន សនាះ សទ ។ . . .

េូម ឲ្យ សយើង យល់ សហើយ រេ់សៅ ក្ញង អុំណរគុណ 

េបមប់ អុំសណាយ ដែល ពុុំ អាច កាត់ ថ្្ល បាន ដែល 

សកើត មន ចុំសពាះ សយើង ក្ញងនាម ជា បុបតា និង បុបតរី របេ់ 

បពះវរបិតាេួគ៌ ដែល សពញ សោយ ក្តរីបេឡាញ់  

និង េបមប់ ការេនយា នូវ ថ្ងៃ ែ៏ ភ្លឺ ដចង ចាុំង សនាះ  

សៅសពល សយើង ទាុំងអេ់ គ្នា នឹង សបកាក ស�ើង សោយ 

ជ័យជម្ះ ពរី ផ្អូរ ។

. . . មិន ថា ថ្ងៃ េុបក របេ់ សយើង មន ភាព ងងឹត ខ្លាុំង 

ប៉ុណាណ សនាះ សទ ថ្ងៃ អាទិត្យ នឹង មក ែល់ ។ ◼

ដកបស្់ង្ញពីសុនទរកថាងៅក្ននុ្សន្នតិសីទទូងៅដខតុោឆ្នាំ

២០០៦។
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ឆោយ្លខលវួដលលញ

ទស្សនាវដ្តរីសាសនាចកក

យពញ មួយ ជរីវិត រដមង សាលាប់ របេ់ បទង់ បពះអង្គេស្គ្គាះ 

បាន ស្្ើ ែុំសណើរ ជា សបចើនែង — ែុំសណើរ របេ់ 

បទង់ សចញ ពរី សបស្្លហិម និង ចូល សៅ បេុក សអេ៊មីព្ទ 

កាល បទង់ ជា បពះឱរេ ការស្្ើ ែុំសណើរ រយៈសពល 40 ថ្ងៃ របេ់ បទង់ 

សៅក្ញង ទរីរសហាសាថាន ការស្្ើ ែុំសណើរ ជា សបចើន ែង របេ់ បទង់ ចូល 

សៅ ក្ញង ទរីបកុង ភូមិ និង ផ្ទះេដម្ង នានា សែើម្រី បសបងៀន ពយាបាល 

និង បបទាន ពរ ែល់ សគ អុំ�ញងសពល ការបសបមើ របេ់ បទង់ និង ការស្្ើ 

ែុំសណើរ ជា សបចើន សផ្សង សទៀត ។  ប៉ុដន្ត មន ការស្្ើ ែុំសណើរ មួយ ដែល 

បពះអង្គេស្គ្គាះ បាន បប�ម មុខ ដត អង្គឯង សហើយ វា ជា ែុំសណើរ 

ដែល មន ដត បទង់ ប៉ុសណាណះ សទើប អាច េ៊ូបទាុំ នឹង វា បាន ។
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« សៅ ថ្ងៃ អាទិត្យ បុណ្យ អ៊មីសេ្ទើរ សយើង បបារព្ធ ពិ្រី ែ៏ រុងសរឿង ដែល បាន ទន្ទឹង រង់ចាុំ យ៉ាង 

យូរ អដង្ង ក្ញង បបវត្តិសាបេ្ត ថន ពិភពសោក ។

វាជាថ្ងៃដែលបានផ្លាេ់ប្អូរអ្រីៗបគប់យ៉ាង ។

ជរីវិតរបេ់ខ្ញុំ បានផ្លាេ់ប្អូរសៅថ្ងៃ សនាះ ។

ជរីវិតរបេ់បងប្អូនបានផ្លាេ់ប្អូរ ។

សជាគវាេនារបេ់កូនសៅថនបពះ បានផ្លាេ់ប្អូរ ។

ប្បធានឆ�ៀឆ្ើរឆអហ្អុជដូហ្ទីប្បឹកសាទីពីរក្នញង្ ណៈប្បធានទីមួយ«អំឆណាយថនប្ពោះ្ុណ»Liahonaលខឧសភា

្នាំ២០១5ទំព័រ១០7។

ការរងទុក្ខហួសពីការឆប្បៀបផទឹមរាន

«គមាន ចិត្ត ថន ជរីវិត រដមង សាលាប់ ណា អាច នឹក គិត ែល់ ទាុំងបេុង អុំពរី អ្រី ដែល បពះបគរីេ្ទ 

បាន ស្្ើ សៅ ក្ញង េួនដគតសេម៉ានរី ស�ើយ ។

សយើង ែឹង ថា បទង់ បាន បងហអូរ បពះ សោហិត សចញ ពរី បគប់ រន្ធ សញើេ សៅសពល ដែល បទង់ បាន 

សសាយ នូវ កាក ថន ដពង ល្រីងជូរចត់ របេ់បពះ វរបិតា បទង់ ដែល បាន បបទាន ែល់ បទង់ ។

សយើង ែឹង ថា បទង់ បាន រងទុក្ខ ទាុំង កាយ និងវិញ្ញាណ ហួេ ពរី លទ្ធភាព ដែល មនុេ្ស 

អាច ទទួល សលើកដលង ដត ជា ការសាលាប់ ប៉ុសណាណះ ។

សយើង ែឹង ថា ក្ញង សពល ណា មួយ សោយ មិន សបបៀបស្ៀប នឹង សយើង សនាះ ស�ើយ ថា 

ការ�ឺចាប់ របេ់ បទង់ នឹង ស្្ើ ឲ្យដឆ្ត ែល់ ការទាម ទារ ថន សេចក្តរី យុត្តិ្ម៌ េស្គ្គាះ ែល់ ែួង 

បពលឹង ដែល ដបបចិត្ត ពរី ការ�ឺ ចាប់ និង ទារុណកម្ម ពរី អុំសពើ បាប សហើយ ស្្ើ ឲ្យ សេចក្តរីសមតាតា 

ករុណា មន ចុំសពាះ អ្ក ទាុំងឡាយ ណា ដែល សជឿ សៅក្ញង បពះនាម ែ៏ បរិេុទ្ធ របេ់ បទង់ ។

សយើង បាន ែឹង ថា បទង់ បាន បកាប សៅសលើែរី សៅសពល ដែល ការ�ឺចាប់ និងការ�ឺពន់ 

សពក ថន បន្ទញកែ៏ ខ្លាុំងកាលា បាន ស្្ើ ឲ្យ បទង់ ញាប់ញ័រ សហើយ ស្្ើ ឲ្យ បទង់ មិន ចង់ សសាយ នូវ 

ដពងល្រីង ស�ើយ » ។

លអលឆ�ើរប្បូ៊សអរមា៉ាក់ខនឃី(១9១5–៨5)ក្នញងកូរ៉ុមថនពួកស្វកដប់ពីរនាក់«The Purifying Power of 
Gethsemane»Ensignលខឧសភា្នាំ១9៨5ទំព័រ9។

ការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួន៖ សទាះបរីជា សយើង ពុុំ អាច ែឹងពរី វា ជានិច្ ក្តរី បពះ 

អង្គេស្គ្គាះ រងការ�ឺ ចាប់ បគប់ រូបភាព ទាុំងអេ់ អុំ�ញងសពល ថន 

ែគ្វាយ្ួន ។ បទង់ យល់ អុំពរី ការ�ឺចាប់ខ្ង រូបកាយ បគប់ ដបប យ៉ាង 

ចាប់តាុំង ពរី ការបាក់ ឆ្ឹង រហូត ែល់ ជុំងឺ រាុំថរ៉ ដែល្ងៃន់្ងៃរ បុំផុត ។ បទង់ 

ទទួល អារម្មណ៍ ថន ភាពអន្ធកាល និង ក្តរីអេ់ េង្ឹម ពរី ការ�ឺចាប់ ផ្លអូវ 

ចិត្ត ែូចជា ការបាក់ ទឹកចិត្ត ការ្ប់ បារម្ភ ការសញៀន ភាពឯសកា និង 

ភាពសសាកសៅ ។ សហើយ បទង់ សាគាល់ រេជាតិ  ពរី របួេ ខ្ង វិញ្ញាណ 

បគប់ យ៉ាង សោយសារ បទង់ បាន សលើក ោក់មក សលើ អង្គបទង់ នូវ អុំសពើ បាប 

ទាុំងអេ់ ថន មនុេ្ស សោក ។

ដអលស�ើរ ោវី� សអ ដបែណា ក្ញង កូរ៉ុម ថន ពួក សាវក ែប់ពរីរ នាក់ បាន 

បសបងៀន ថា « ក្ញងបគ្ ថន ភាពទន់សខសាយ សយើង បបដហល ជា ដបេក ទួញ ថា 

‹ គ្មាន នរណា យល់ ស�ើយ ។ គ្មាន នរណា មនាក់ យល់ សទ › ។  

ប៉ុដន្ត បពះ រាជបុបតាថន បពះ បជាប ែឹង និង យល់ ែ៏ ឥតសខ្ចាះ ែ្ិត បទង់ 

បានែឹង និងបានទទួលបន្ទញករបេ់សយើង មនាក់ៗ » ( « Bear Up 

Their Burdens with Ease » Liahona ដខ ឧេភា  

2014 ទុំព័រ 90 ) ។



១4 �រីអាហ្ូណា

ប្ទង់្ លឺជាប្ពោះមួយអង្គលដលមានសមត្ថភាព

«អ្ី  ដែល បទង់ បាន ស្្ើ គឺ មន ដត បពះ អាទិសទព ប៉ុសណាណះ សទើប អាច ស្្ើ បាន ។ ក្ញង នាម ជា 

បពះរាជបុបតា បសង្ើត ដតមួយ របេ់ បពះវរបិតា សៅក្ញង សាច់្ម សនាះ បពះសយេ៊ូវ បាន 

បគង នូវ លក្ខណៈ របេ់ បពះ ។ បទង់ គឺ ជា បពះ ដត មួយ អង្គ គត់ ដែល បាន សកើត មក ក្ញង ជរីវិត រដមង 

សាលាប់ សនះ ដែល អាច ស្្ើ នូវ កិច្ការ ែ៏ េុំខ្ន់ និង ខ្ពង់ខ្ពេ់ បុំផុត សនាះ បាន ។ សោយសារ បទង់ 

ជាមនុេ្សគ្មាន បាប ដែ ល បា នរេ់សៅ សលើ ដផនែរី សនះ សនាះ បទង់ ពុុំ ចុះចូល នឹង ការសាលាប់ ខ្ង 

វិញ្ញាណ ស�ើយ ។ សោយសារ ដត ភាព ជា បពះរបេ់ បទង់ សនាះ បទង់ ក៏ មន បពះសចសាតា �្ះសលើ 

ការសាលាប់ ខ្ង រូបកាយ ផងដែរ ។ ែូសចានាះ សហើយ បទង់ បាន ស្្ើ េបមប់ សយើង នូវ អ្រី ដែល សយើង ពុុំ អាច 

ស្្ើ េបមប់ ខ្លលួន សយើង បាន ។ បទង់ បាន ផ្តាច់ បកញា៉ាុំែ៏ បតជាក់ ថន សេចក្តរីសាលាប់ ។ បទង់ ក៏ អាច ស្្ើ ឲ្យ 

វា អាចសកើតស�ើងេបមប់ ពួកសយើង សែើម្រីឲ្យ សយើ ង មន ការលួងសោមែ៏ ខ្ពង់ខ្ពេ់ និង េងៃប់សាងាត់ 

មកពរី អុំសណាយទាន ថន បពះវិញ្ញាណ បរិេុទ្ធ » ។

ប្បធានលជមស៍អ៊ីឆហាវោស្ត(១9២០–២០០7)ទីប្បឹកសាទីពីរក្នញង្ ណៈប្បធានទីមួយ« The Atonement: Our Greatest 
Hope »Liahonaលខមករា្នាំ២០០២ទំព័រ២០។

ការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួន៖ តាមរយៈ ែគ្វាយ្ួន របេ់ បទង់ 

បពះអង្គេស្គ្គាះ បាន បសាយ ចុំណង ថន សេចក្តរីសាលាប់ សហើយ បាន 

សបបាេសោះ ពួកសយើង ទាុំងអេ់ គ្នា ពរី អុំសពើបាប សែើម្រី ឲ្យ មនុេ្ស 

ទាុំងអេ់ អាច មន ជរីវិត ែ៏ អេ់កល្ ជានិច្ ។ បទង់ គឺ ជា បពះ មួយ 

អង្គ ដែលមន េមត្ថភាព ក្ញងការ េសបមច បាន នូវ កិច្ការ ែ៏គួរ 

ឲ្យខ្លាចញសញើត និង ពុុំ អាច ស្្ើ សៅរួច សនះ ។ សៅសពល សយើង ជួប នឹង 

ឧបេគ្គ ្ ងៃន់្ងៃរ នានា សនាះ សយើង អាច មន ការលួងសោម ចិត្ត ក្ញង 

ការែឹង ថា បពះអង្គេស្គ្គាះ ពិត ជា អាច ស្្ើ កិច្ការ ដែល មិន អាច ស្្ើ 

បាន ឲ្យ សកើត ស�ើង ដមន ។
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ប្ទង់ពុំង្កឆប្កាយឆ�ើយ

«ឆៅ
សលើ ភ្ុំ កាល់វា៉រី កាល អ្ក សែើរ តាម បទង់ េម្លឹង សមើល បទង់ សោយ ពុុំ អាច ជួយ អ្រី បាន សនាះ 

បពះកាយ ដែល មន របួេ របេ់ បទង់ បតូវបាន ែុំ នឹង ដែកសគ្ល ភាជាប់ សៅនឹង ស�ើ ្ កាង ។  

បទង់ បតូវសគ ចុំអក�ក�ឺយ និង ោក់ បណាតាសា បពម ទាុំង សមើល គ្យ សោយគ្មាន ក្តរីអាណិត ។ . . .

សពលសវោថន ការ�ឺចាប់ ែ៏ខ្លាុំងកាលា សនាះ បាន កន្លង ផុត សៅ សពល បពះជន្ម របេ់ បទង់ បាន ្ ម្យ 

សៅ ។ បទង់ ដបេក ទាុំង បបូរ មត់ េងៃលួត ថា ‹ ឱ បពះវរបិតា សអើយ ទូលបង្គុំ េូម បបគល់ វិញ្ញាណ ែល់ បពះហេ្ត 

បទង់ វិញ កាល មន បពះបន្ទអូល ពាក្យ ទាុំង សនះ សហើយ សនាះ បទង់ ផុត ែសងហើម សៅ › ។ . . .

សៅ វិនាទរី ចុងសបកាយ បពះអមចាេ់ អាច បត�ប់ សបកាយ បាន ។ ប៉ុដន្ត បទង់ ពុុំ បត�ប់ សបកាយស�ើយ ។ បទង់ 

បាន ឆ្លងកាត់ អ្រីៗ ទាុំងអេ់ សែើម្រី ឲ្យ បទង់ អាច េស្គ្គាះ អ្រីៗ ទាុំងអេ់ បាន ។ បពះកាយ ដែល គ្មាន ជរីវិត របេ់ 

បទង់ បតូវបាន យក សចញ សៅ សហើយបញ្ញះក្ញង ផ្អូរ  » ។

ប្បធាន្ូមា៉ាសឆអសម៉នសុន(១9២7–២០១៨)« He Is Risen!»Liahonaលខឧសភា្នាំ២០១០ទំព័រ៨9។

ការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួន៖ បទង់ បាន រងទុក្ខពរី ការ�ឺចាប់ែ៏ខ្លាុំង 

កាលា ភាពឯសកា និង ក្តរីអេ់េង្ឹម ប៉ុដន្តបពះអង្គេស្គ្គាះ 

សៅដត េ៊ូបទាុំ សហើយ បញ្ប់ ែុំសណើរ ថន ជរីវិត រដមង សាលាប់ របេ់ 

បទង់ សោយ បពះគុណ — ដ្ម ទាុំង េូម ឲ្យ បពះវរបិតា បទង់ 

អត់សទាេ ឲ្យ អេ់អ្ក ដែល ្ កាង បទង់ ផងដែរ ។ សោយសារ 

គុំរូ ែ៏ ឥត សខ្ចាះ របេ់ បទង់ សនាះ សយើង អាច បប�មមុខ នឹង 

ការសាកល្ង និង ការលុំបាក ផ្ទាល់ ខ្លលួន របេ់ សយើង ជាមួយ 

នឹង បពះគុណ សហើយ សោយ មន ជុំនួយ ពរី បទង់ សនាះ សយើង អាច 

កាន់ខ្ជាប់ ែរាប ែល់ ចុង បុំផុត បាន ផងដែរ ។



១៦ �រីអាហ្ូណា

ការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួន៖ សទាះបរីជា សយើង ពុុំ សៅក្ញង ចុំសណាម 

អេ់ អ្ក ដែល បាន ស�ើញ បពះកាយ ែ៏ ល្ ឥតសខ្ចាះ និង 

ការមនបពះជន្ម រេ់ ស�ើងវិញ របេ់ បពះសបបាេសោះ ក្តរី ក៏ សយើង 

សៅដត អាច �រ ជា សាក្សរី អុំពរី បទង់ នា េព្ថ្ងៃ សនះ បាន ដែរ ។ 

បទង់ អាច ជា អង្គ ដែល សយើង សផ្តាត ចិត្ត ទុកោក់ ក្ញង ជរីវិត សយើង 

ជានិច្ សទាះបរី ជា សយើង េ្ថិត ក្ញង កាលៈសទេៈ ណា ឬ កដន្លង 

ណាក៏សោយ ។ បគប់ សពល ដែល សយើង ផ្តល់ ែួងចិត្ត និង ថែ សយើង 

បសបមើ ែល់ អ្កែថទ េូម បគ្ហាញ ភាពរម្យទម សេចក្តរីេប្ញរេ 

និង ការសគ្រព ែល់ មនុេ្ស ទាុំងអេ់ ការពារ សេចក្តរីពិត សហើយ 

ដចក ចាយ ទរីបនាទាល់ របេ់ សយើង អុំពរី ែុំណឹងល្ សនាះ សយើង នឹង 

�រ ជា សាក្សរី ែ៏ពិត របេ់ បពះសយេ៊ូវ បគរីេ្ទ ។

មនុស្សជាឆប្ែើនឆ្្ើជាស្ក្សីអំពីការរស់ឆ�ើងវិញរបស់ប្ទង់

ខ្ញំ សជឿ ថា សាក្សរី ជាសបចើន ដែល បាន មន បទពិសសា្ន៍ និង ទរីបនាទាល់អុំពរីែុំសណើរ រេ់ ស�ើង វិញ របេ់ 

បពះអង្គេស្គ្គាះ មន វត្តមន សៅក្ញង គម្ពរីរេញ្ញា ្ ្មរី — ែូច ជា សពបតុេ និង ថែគូ សាវក ទាុំងឡាយ 

និង ម៉ារា ម៉ាក់ោឡា ែ៏ បរិេុទ្ធ ជា ទរីបេឡាញ់ ក្ញង ចុំសណាម មនុេ្ស ែថទ សទៀត ។ ខ្ញុំ សជឿ សលើ ទរីបនាទាល់ 

នានា ដែល មន ដចង ក្ញង បពះគម្ពរីរ មរមន — ពរី នរីថហ្ ដែល ជា សាវក សៅ ជាមួយ ហ្អូង មនុេ្ស ដែល ពុុំ 

សាគាល់ ក្ញង ដែនែរី បរិបូរ ក្ញង ចុំសណាម មនុេ្ស ជាសបចើនសទៀត ។ សហើយខ្ញុំសជឿថាទរីបនាទាល់របេ់ យ៉ូដេប 

េ្ម៊មី្ និង េ៊មី�នរី រិកែុន ដែលបានបបកាេពរីសាក្សរីអសាចារ្យ បនាទាប់ពរីសាក្សរីជាសបចើនសទៀតសៅេម័យ

កាន់ កាប់បតួតបតាចុងសបកាយសនះ ‹ ថាបទង់ មន បពះជន្ម រេ់ ! ែ្ិត សយើង បាន ស�ើញ បទង់ › ។ សៅសបកាម 

បពះសនបត ែ៏ មុត របេ់ បទង់ ខ្ញុំ េូម �រ ជា សាក្សរី សោយ ខ្លលួន ខ្ញុំ ថា បពះសយេ៊ូវ ថន ណាសាដរ៉ត គឺ ជា 

បពះសបបាេសោះ ដែល បាន មន បពះជន្ម រេ់ ស�ើង វិញ សហើយ ខ្ញុំ េូម ដ្្លង ទរីបនាទាល់ ពរី អ្រី បគប់ យ៉ាង ដែល 

ជា លទ្ផល ថន ែុំសណើររេ់ ស�ើង វិញ របេ់ បទង់ ។ េូម ឲ្យ អ្ក មន ជុំសនឿ េ៊ប់ និង ការលួងសោម ចិត្ត ពរី 

សាក្សរី ែដែល សនាះ » ។

លអលឆ�ើរ�ី្តប្្ីស្តគូហ្លឺសិនក្នញងកូរ៉ុមថនពួកស្វកដប់ពីរនាក់« The Resurrection of Jesus Christ »Liahonaលខឧសភា្នាំ

២០១4ទំព័រ១១4។



 ខែយមសាឆ្នាំ២០១៨ ១7

ឆយើងពុំចាំរាែ់ឆដើរលតឯងឆ�ើយ

«ការលួងសោមចិត្ត ែ៏ មហិម មួយ ថន រែូវ កាល បុណ្យអ៊មីសេ្ទើរ សនះ គឺ ថា 

សោយសារ បពះសយេ៊ូវ បាន យង សៅសលើ ផ្លអូវ ែ៏ដវង និង ឯសកា សោយ អង្គ 

ឯង សនាះ ងយើ្ ពុុំចាុំបាច់ បតូវ ស្្ើ ែូសចានាះ សទ ។ ការស្្ើ ែុំសណើរ ដត មនាក់ ឯង របេ់ បទង់ បាន 

នាុំ អ្រីៗ ជាសបចើន ចូល មក ក្ញង ផ្លអូវ ែ៏ តូច របេ់ សយើង  —  ការខ្ល់ខ្វាយ ែ៏ មន ក្តរី សមតាតាករុណា 

ពរី បពះវរបិតា ដែល គង់ សៅសាថានេួគ៌ ថែគូ ពិតបបាកែ ថន បពះរាជបុបតា ជា ទរីបេឡាញ់ 

សនះ ភាពសពារសពញថន អុំសណាយទាន ថន បពះវិញ្ញាណ បរិេុទ្ធ សទវតា សៅសលើ សាថានេួគ៌ 

េមជិក បគួសារ សៅ ដផ្ក េងខ្ង ថន វាុំងនន ពួក ពយាការី និង ពួក សាវក បគូបសបងៀន 

ថានាក់ែឹកនាុំ មិត្តភក្តិ ។ ទាុំងអេ់ សនះ និង អ្រីៗ ជាសបចើន សទៀត បតូវ បាន បបទាន ែល់ សយើង 

ជា ថែគូ េបមប់ ែុំសណើរ ថន ជរីវិត រដមង សាលាប់ របេ់ សយើង សោយសារ ដត ែគ្វាយ្ួន របេ់ 

បពះសយេ៊ូវបគរីេ្ទ និង ការសាតារ ស�ើងវិញ ថន ែុំណឹងល្ របេ់ បទង់ ។ េុំស�ង ដបត មក ពរី 

កុំពូល ភ្ុំ កាល់វា៉រី គឺ ជា សេចក្តរី ពិត ដែល សយើង នឹង ពុុំ បតូវបាន ទុក សចាល ឬ ពុុំ ទទួល បាន 

ជុំនួយ ស�ើយ សទាះបរីសពល ខ្លះ សយើង មន អារម្មណ៍ ដបប សនាះ ក្តរី ។ . . .

. . . ចូរ សយើង �រ សៅ ដក្រ បពះសយេ៊ូវបគរីេ្ទ ‹ បគប់ សេចក្តរី និង បគប់ ទរីកដន្លង ដែល 

[ សយើង ] សៅ រហូត ែល់ សពល សាលាប់ › ែ្ិត សនាះ ជា រសបៀប ដែល បទង់ បាន គង់ សៅដក្រ សយើង 

សពលវា ឈាន ែល់ សេចក្តរីសាលាប់ និង សពល បទង់ គង់ សៅដត អង្គឯង » ។

លអលឆ�ើរលជនហ្ីអ័រហូ�ិនក្នញងកូរ៉ុមថនពួកស្វកដប់ពីរនាក់« None Were with Him »Liahonaលខឧសភា្នាំ

២០០9ទំព័រ៨៨។

ការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួន៖ ក្ញង រែូវ បុណ្យ អ៊មីសេ្ទើរ សនះ េូម ចាុំ អុំពរី ែុំសណើរ ចុងសបកាយ និង ែ៏ 

ឯសកា របេ់ បពះអង្គ េស្គ្គាះ ។ បទង់ បាន លះបង់ អ្រីៗ បគប់ យ៉ាង ដែល បទង់មន សែើម្រី ឲ្យ 

អ្ក និង មនុេ្ស បគប់ គ្នា សៅសលើ ដផនែរី សនះ អាច បាន បជះសាអាត និង មន ជរីវិត អេ់កល្ 

ជានិច្ ។ េូម សរៀន ពរី គុំរូ ែ៏ ឥតសខ្ចាះ របេ់ បទង់ ។ េូម  គិតអុំពរី បទង់ ក្ញង គុំនិត និង ក្ញង 

ចិត្ត របេ់ អ្ក ។ សហើយ េូមចងចាុំ ជានិច្ ថា អ្ក មិនសៅ ឯសកា ស�ើយ ។ សោយសារ 

បទង់ បាន េ៊ូបទាុំ ក្ញង ែុំសណើរ ចុងសបកាយ របេ់ បទង់ ដត អង្គឯង សពញសលញ ទាុំងបេុង សនាះ 

បទង់ នឹង ពុុំ សបាះបង់ អ្ក សចាល ស�ើយ ។ សេចក្តរីបេឡាញ់ របេ់ បទង់ េបមប់ អ្ក គឺ គ្មាន 

ដែន កុំណត់ និង ពុុំ ដបបបបួល ស�ើយ សហើយ បទង់សបតៀម បពះ កាយ ជាសបេច សែើម្រី បបទាន 

ភាពេុខសាន្ត ការលួង សោម និង ក្តរីេង្ឹម សពល អ្ក បន្ត ស្្ើ ែុំសណើរ ផ្ទាល់ ខ្លលួន របេ់ 

អ្ក ។ អុំសណាយទាន ថន ែគ្វាយ្ួន របេ់ បទង់ គឺ អេ់កល្ ជានិច្ សហើយ វា បតូវបាន 

បបទាន ែល់ អ្ក ។ ◼
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ឆោយលអលឆ�ើរ

លហ្គរីអ៊ីសទីលវ៉នសុន

ក្នុងកូរែុមននពួកសាវក

ដប់ពរីរនាក់
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ន�ើ
ង គឺ ជា សាេនាចបក ថន បពះសយេ៊ូវ បគរីេ្ទ ដែល បាន សាថាបនា 

ស�ើង វិញ សៅក្ញង ថ្ងៃ ចុង សបកាយ សនះ ។ តាម រសបៀប ែូច គ្នា ដែល 

បពះអមចាេ់ បាន បគ្គាប់ ពួកេិេ្ស បទង់ កាល ពរីបុរាណ សនាះ 

សយើងមន ការទទួលខុេបតូវ សៅក្ញង ថ្ងៃ ចុងសបកាយ សនះ ឲ្យ « សៅ សពញ េព្ ក្ញង 

សោកិយ ទាុំងមូល សហើយ ផសាយ ែុំណឹង ល្ ទូសៅ ែល់ បគប់ មនុេ្ស ទាុំងអេ់ ចុះ » 

( ម៉ាកុេ 16:15 ) ។

ពយាការី នរីថហ្ កាល ពរី បុរាណ បាន េសង្ខប ពរី សបេកកម្ម និង សារលិខិត និង 

វត្ថញ បុំណង ចុំសពាះ ការស្្ើ ដបប សនាះ « សហើយ សយើង និយយ អុំពរី បពះបគរីេ្ទ សយើង អរ 

រីករាយ ក្ញង បពះបគរីេ្ទ សយើង ផសាយ អុំពរី បពះបគរីេ្ទ សយើង ពយាករ អុំពរី បពះបគរីេ្ទ សហើយ 

សយើង េរសេរ បេប តាម ពាក្យ ពយាករ ទាុំងឡាយ របេ់ សយើង សែើម្រី ឲ្យ កូនសៅ សយើង 

អាច ែឹង ថា សតើ បតូវ ដេ្ង រក បបភព ណា មួយ សែើម្រី ឲ្យ បាន ផ្ដាច់ បាប របេ់ ពួកសគ » 

( នរីថហ្ទរី 2 25:26 ) ។

សៅ ក្ញង គម្ពរីរ ម៉ូសាយ សយើង អាន អុំពរី រសបៀប ដែល ពយាការី បពះគម្ពរីរ មរមន 

បុរាណ គឺ សេ្តចសបនយ៉ាមរីន បាន បបមូល បបជាជន បទង់ ទូទាុំង ដែនែរី សៅ ឯ 

ទរីតាុំង បពះវិហារ បរិេុទ្ធ ដែល បតូវ សាងេង់ ប៉ម មួយ ស�ើយ សហើយ បសបងៀន 

ពួកសគ ។ សៅសពល បទង់ បសបងៀន ពួកសគ សនាះ បទង់ ក៏ ពយាករ ែល់ ពួកសគ អុំពរី ជុំនាន់ 

របេ់ សយើង ៖ « សហើយ ដ្ម សទៀត សយើង េូម បបាប់ អ្ក ថា ថ្ងៃ សនាះ នឹង មក ែល់ 

កាលណា ការ សចះ ែឹង អុំពរី បពះ អង្គ េស្គ្គាះ នឹង បាន ផសាយ ទូ សៅ បគប់ ទាុំង សាេន៍ 

បគប់ ពូជ មនុេ្ស បគប់ ភាសា និង បគប់ ទាុំង បបជាជន » ( ម៉ូសាយ 3:20 ) ។

សារលតិខតិតរ្រស់ងយើ្

្ឺជាសារលតិខតិតនន

ភាពសុខសាន្ងហើយ

អ្នក្ ឺជាសារទូតដដល

ផសាយសារលតិខតិត

ងនាឹះ។អ្នកអា្

ងធវែើការងនឹះត្មរយៈ

្រណាតោញ្រង្ចេកវិទយាែ្មី

នតិ្្ ួរឲ្យរំងភើ្រ។

ចូរយយើង

ចែកចា�
ការយចរះដឹងរបស់យយើងអំពរី

កពរះអង្គសយហង្គោរះ
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មរមន ចុំនួន 5000 កបល បាន សបាះពុម្ព ផសាយ ។ ចាប់ តាុំង ពរី សនាះ 

មក ែល់ ឥ�អូវ សនះ គម្ពរីរ ជាង 175 ោន កបល បតូវបាន សបាះពុម្ព ។

សៅ បពឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ អ្ក អាច សាតាប់ ឬ ទេ្សនា ការចាក់ផសាយ ថន 

ត្ន្ីអមងដ្យ្រទអត្ថាធតិ្របាយ ដែល វា ្ ន ែល់ ខួប ទរី 5000 

ថន ការចាក់ផសាយ ។ ការ ចាក់ផសាយ មុន ែុំបូង បង្េ់ ស្្ើ ស�ើង សោយ 

ផសាយ ផ្ទាល់ តាម វិទ្យញ ក្ញង ្ នាុំ 1929 ។ ការ ចាក់ផសាយ ែុំបូង បង្េ់ 

អុំពរី េន្ិេរីទ ទូសៅ តាម ទូរទេ្សន៍ បាន ស្្ើ ស�ើង សៅ ្ នាុំ 1949 ។

គួរ ឲ្យ ចាប់អារម្មណ៍ ណាេ់ ក្ញង ្ នាុំ 1966 បបធាន សែវី� អូ 

មិកស� ( 1873–1970 ) បាន ដ្្លង អុំពរី អ្រីៗ ដែល នឹង សកើត 

ស�ើង ៖ « ការរក ស�ើញ ពរី អនុភាព ដែល កុំបាុំង ដបប សនាះ សទាះ 

វា ជា ពរជ័យ ឬ ជាការបុំផ្លាញ ថន មនុេ្ស ជាតិ ក្តរី ដែល អាច ស្្ើ ឲ្យ 

ការទទួលខុេបតូវ ែ៏ ្ ុំ េសម្ើម បុំផុត របេ់ មនុេ្ស ក្ញង ការបគប់បគង 

វា បាន ផ្ទញកផ្តាក់ ក្ញង កណាតាប់ ថែ មនុេ្ស ។ . . . យុគេម័យ សនះ គឺ 

បបកប សៅ សោយ សបគ្ះថានាក់ រាប់ មិន អេ់ បពមទាុំង អ្រីៗ ជា សបចើន សទៀត 

ដែល ពុុំ អាច ដ្្លង បាន » ។ 1

ក្ញង ្ នាុំ 1974 បបធាន ដេ្ពនសេ៊មីរ ែបុលយូ �ឹមបឹល 

( 1895–1985 ) បាន ពិពណ៌នា អុំពរី ការនិមិត្ត របេ់ សោក 

អុំពរី ថ្ងៃ មួយ ដែល នឹង មកែល់ ៖ « បពះអមចាេ់ បាន បបទាន ពរ ែល់ 

ពិភពសោក ជាមួយ នឹង . . . ផ្កាយ រណប ជា សបចើន ។ វា មន ទរីតាុំង 

សៅ ខ្ពេ់ សលើ សម� សោយ បញជអូន រលក េញ្ញា ការចាក់ផសាយ សៅ 

សេ្ទើរដត េព្ ទិេទរី សៅ សលើថផ្ទ ដផនែរី សនះ ។ . . . បបាកែ ណាេ់ 

ផ្កាយ រណប ទាុំង សនះ គឺ បគ្ន់ ដត ជា ការ ចាប់សផ្តើម ថន អ្រី ដែល មន 

សៅក្ញង ឃាលាុំង េបមប់ ការចាក់ផសាយ ទូទាុំង ពិភពសោក នា សពល 

អនាគត ប៉ុសណាណះ ។ . . . ខ្ញុំ សជឿ ថា បពះអមចាេ់ ពិត ជា មន បពះទ័យ 

អន្ទះសា ក្ញងការ បបទាន ឲ្យ សយើង នូវ ការថច្បប�ិត ដែល សយើង ជា 

មនុេ្ស សោក សនះ ពុុំ អាច យល់ ែល់ បាន ស�ើយ » ។ 2

ជាមួយ នឹង ការសជឿនសលឿន ថន បសច្កវិទយា ក្ញង ទុំនាក់ទុំនង និង 

បបព័ន្ធ ផ្សព្ផសាយ ឥ�អូវ សនះ តាមរយៈ អ៊ិនស្ើរដណត ែ៏ ្ ុំ អសាចារ្យ 

សយើង ហាក់ែូចជា បាន ស�ើញ វា សៅក្ញង ជុំនាន់ របេ់ សយើង នូវ 

ការបុំសពញ ែ៏ ពិត បបាកែ អុំពរី ការពយាករ របេ់ សេ្តច សបនយ៉ាមរីន 

បបធាន ម៉ាកសខ និង បបធាន �ឹមបឹល ។

ក៏ មន លុំនាុំ ែ៏ សាអាតេ្ុំ ថន ការសបជើេយក បសច្កវិទយា ទាុំង សនះ 

សែើម្រី កសាង នគរ បពះ សៅសលើ ដផនែរីផង ដែរ ។ ខ្ញុំ ចង់ ដចកចាយ 

ឧទាហរណ៍ សនះ ជាមួយ អ្ក ។

ឆ្ហទំព័រLDS.orgនិង Mormon.org
ក្ញង ្ នាុំ 1996 សាេនាចបក បាន ចាប់សផ្តើម សបបើបបាេ់ 

សគហទុំព័រ ជា ផ្លអូវការ ស្្ើ ជា យន្ត ក្ញងការ បញជអូន សារលិខិត និង 

«ការឆែោះដឹងអំពីប្ពោះអង្គសឆនង្រោះ»

អុំសណាយ ទាន ែ៏ វិសេេ បុំផុត ដែល បតូវ ផ្តល់ តថម្ល សៅក្ញង បកុម 

បគួសារ សយើង និង ផ្តល់ ែល់ អ្ក ែថទ សនាះ គឺ « ការ សចះ ែឹង អុំពរី បពះ 

អង្គ េស្គ្គាះ » ឬ អុំពរី បពះសយេ៊ូវបគរីេ្ទ ។

ជាមួយ នឹង ការចាប់សផ្តើម ថន បគ្ កាន់ កាប់ បតួត បតា ថន 

សពលសពញ កុំណត់ បាន សកើត មននូវ ការបុំភ្លឺ សលើ មនុេ្ស ទាុំងអេ់ 

និង េន្ទញះ សជឿនសលឿន ថន បសច្កវិទយា ។ វា បាន នាុំ មក នូវ 

យុគេម័យ ឧេសាហកម្ម និង ឧបករណ៍ ទុំនាក់ទុំនង ដែល  

ស្្ើ ឲ្យ ការពយាករ របេ់ សេ្តច សបនយ៉ាមរីន បាន បុំសពញ ។

ក្ញង នាម ជា េមជិក ក្ញង កូរ៉ុម ថន ពួក សាវក ែប់ពរីរ នាក់ ដែល 

បាន សៅ ឲ្យ ស្្ើជា សាក្សរី ពិសេេ « អុំពរី បពះ នាម ថន បពះ បគរីេ្ទ 

សៅ សពញ េព្ ក្ញង ពិភពសោក » ( គ. និង េ. 107:23 ) 

ជាមួយ នឹង ការចាត់តាុំង ពិសេេ ទាុំង ក្ញង កិច្ការ សាធារណៈ 

និង គណៈកម្មការ សេវា ទុំនាក់ទុំនង ខ្ញុំ អាច សផ្តាត សលើ ការបុំសពញ 

ការពយាករ សនះ — ថា « ការ សចះ ែឹង អុំពរី បពះ អង្គ េស្គ្គាះ » បាន 

សាយភាព ទូទាុំង ពិភពសោក — សោយ សបបើបបាេ់ បសច្កវិទយា 

ចុង សបកាយ សគ បុំផុត ដែល មន េបមប់ សយើង ។

«ឆៅដល់ប្្ប់ទាំងស្សន៍ពូជមនុស្សភាស្និងប្បជាជន»

បេបតាម បបវត្តិសាបេ្ត ការសជឿនសលឿន សៅក្ញង ការសបាះពុម្ព 

និង ការបសង្ើត វិទ្យញ និង ទូរទេ្សន៍ អាច ស្្ើ ឲ្យ សារលិខិត ថន 

ការសាតារ ស�ើង វិញ សចញ សៅ ទូទាុំង ពិភពសោក ។ សយើង រក ស�ើញ 

គុំរូ ជា សបចើន អុំពរី សរឿង សនះ ដែលសរឿង មួយ ចុំនួន វា សៅក្ញង ការចងចាុំ 

របេ់ សយើង ។

ក្ញង អុំ�ញងសពល 

10 ្នាុំ ថន ការនិមិត្ត 

ែុំបូង និង មួយ ដខ ពរី 

មុន សាេនាចបក បាន 

សរៀបចុំ ស�ើង បពះគម្ពរីរ 

១៨៣០

សពះគម្ីរ

មរមន៥០០០
កបាលរោន

តរោះពុម្

១៨៥០

១៨៧០

១៨៩០

តង្ន្តរីអមឡោយ

បទអតាថាធិបបាយ៖  

បាន ចាប់ផ្តើម ក្នុង 

ឆ្នាំ ១9២9— 

ឥឡូវ ផនះ ឈាន 

ដល់ ខួប ផលើក ទី  

៥០០០ នន 

ការចាក់្សាយ ។១៩៥០

១974

២០១០

២០៣០

្រច្នុ្របន្៖សពះគម្ីរ

មរមន១៧៥លាន
កបាលរោនតរោះពុម្

«ផ្កាយរណបទាំងយនរះ្ វឺ

កគាន់ខតជាការរាប់យផ្តើមនន

អ្រីខដ�ម្នយៅក្នុងឃ្លាំង

សកម្ប់ការរាក់ផសាយ

ទូទាំងពឈិភពយោកនាយព�

អនា្តបែុយណាណារះ។...ែញនុំ

យជឿថ្កពរះអម្ចាស់ពឈិតជាម្ន

កពរះទ័យកបទានឲ្យយើងនូវ

ការនច្កប�ឈិតខដ�យយើងជា

មនុស្សយោកយនរះពុំអាចយ�់

ដ�់បនយឡើយ»។

—ប្បធានលស្នឆស៊ីរ

ដបុលយូឃឹមបឹល



 ខែយមសាឆ្នាំ២០១៨ ២១

ការទុំនាក់ទុំនង ។ ចាប់ តាុំង ពរី សពល សនាះ មក សគហទុំព័រ ដែល ឧបត្ថម្ភ 

សោយ សាេនាចបក បបមណ ជា 260 បតូវ បាន សចញ ផសាយ រួមទាុំង 

សគហទុំព័រ ជា ភាសា ក្ញង មូលោឋាន របេ់ ពួកសគ ដែល មន សៅ សេ្ទើរ ដត បគប់ 

បបសទេ ដែល េមជិក សាេនាចបក រេ់សៅ ។

ខ្ញុំ េូម ដចកចាយ ឧទាហរណ៍ អុំពរី សគហទុំព័រ ដែល សាគាល់ សនះ ។ ទរីមួយ 

គឺ សគហទុំព័រ LDS.org បាន បសង្ើត ស�ើង ក្ញង ្ នាុំ 1996 ដែល េព្ថ្ងៃ 

សនះមន អ្ក ចូល ទេ្សនា ្ ្មរីៗ ជាង 24 ោន នាក់ ក្ញង មួយ ្ នាុំ និង 

ជា ម្្យម មន អ្ក ទេ្សនា ជាង 1 ោន នាក់ សរៀងរាល់ េបាតាហ៍ ។ 

េមជិក ជាសបចើន ដេ្ងរក កម្មវិ្រី េិកសា េបមប់ ការបសបងៀន និង 

េុន្ទរកថា េន្ិេរីទ ទូសៅ ពរីអតរីតកាល សៅ សគហទុំព័រ សនះ ។ ទរីពរីរ គឺ 

សគហទុំព័រ Mormon.org ជា សគហទុំព័រ មួយ ដែល សរៀបចុំ ស�ើង 

សែើម្រីផ្សព្ផសាយ អុំពរី ែុំណឹង ល្ ែល់ អ្កជិតខ្ង និង មិត្តភក្តិ របេ់ សយើង 

ដែល ពុុំ ដមន ជា េមជិក សាេនាចបក ។ សគហទុំព័រ សនះ មន អ្ក ចូល 

ទេ្សនា សផ្សងៗ ជាង 16 ោន នាក់ ក្ញង មួយ ្ នាុំ ។

កម្មវិ្ីសប្មាប់ទូរសពទែល័ត

បបាកែណាេ់ បសច្កវិទយា វិវ�្ឍ យ៉ាង សលឿន ដែល តបមូវ ឲ្យ មន  

ការខិតខុំ ខ្ពេ់ និង ្ នធាន នានា សែើម្រី បន្ត ផ្គត់ផ្គង់ ។ ជាមួយ នឹង  

ការបសង្ើត ទូរេព្ទ សាមាត ហ្អូន សយើង មន អុំណាច និង េិទ្ធិ សបបើបបាេ់  

ទិន្ន័យ ែ៏ សបចើន សលើេលុប សៅក្ញង ឧបករណ៍ ដែល កាន់ ក្ញង ថែ ។  

ភាគសបចើន ទិន្ន័យ ទាុំង សនះ បតូវបាន សរៀបចុំ ស�ើង ក្ញង ទបមង់ ជា កម្មវិ្រី  

ក្ញង ទូរេព្ទ ចល័ត ឬសៅ ថា  « apps » ។ App ដែល ឧបត្ថម្ភ  

សោយ សាេនាចបក មុន ែុំបូង សគ បង្េ់ បតូវបាន សចញ ឲ្យ សបបើបបាេ់  

ក្ញង ្ នាុំ 2007 ។

ឧទាហរណ៍ពរី អត្ថ បបសយជន៍ ជា សបចើន របេ់ សយើង ក្ញងការ សបបើបបាេ់ 

កម្មវិ្រី េបមប់ ទូរេព្ទ ចល័ត គឺ សែើម្រី ផសាយ « ការយល់ែឹង របេ់ សយើង អុំពរី 

បពះអង្គេស្គ្គាះ » ។ ខ្ញុំ នឹង ពុុំ ពិពណ៌នា អុំពរី មតិកា ថន apps ជាសបចើន 

ដែល មន សៅ នឹង ចុង បមម ថែ របេ់ អ្ក សនាះ សទ ប៉ុដន្ត សនះ គឺ ជា ឧទាហរណ៍ 

មួយ ចុំនួន អុំពរី apps ដែល អ្ក ទុំនង ជា សាគាល់ ៖

•  Gospel Library 
( បណាណល័យែុំណឹងល្ )

•  Mormon Channel 
( ប៉ុេ្ិ៍ មរមន )

•  LDS Tools 
( ឧបករណ៍ អិល.�រី.សអេ )

•  LDS Music  
( ត្ន្តរី អិល.�រី.សអេ )

•  Family Tree  
( ដមក ធាង បគួសារ )

កម្មវិ្រី ទាុំង សនះ កុំពុង បតូវបាន សបបើបបាេ់ រាប់ ោន ែង ក្ញង មួយ េបាតាហ៍ 

ពរី អ្ក សបបើបបាប់ រាប់ោន នាក់ ។

ប្បព័ន្ធផ្សព្ផសាយសង្គម

តាម និយមន័យ បបព័ន្ធ ផ្សព្ផសាយ េង្គម គឺ ជា បសច្កវិទយា ដែល 

បគប់បគង សោយ កុុំព្យអូទ័រ ដែល អនុញ្ញាត ឲ្យ បុគ្គល មនាក់ៗ និង អង្គការ នានា 

ទេ្សនា បសង្ើត និង ដចកចាយ ព័ត៌មន គុំនិត និង ការ បគ្ហាញ អារម្មណ៍ 

បគប់ រូបភាព តាមរយៈ េហគមន៍ និង បណាតាញ ជាក់ដេ្តង ។

សោយ ចាប់សផ្តើម បបដហល ជា ក្ញង ្ នាុំ 2010 សាេនាចបក បាន 

ចាប់សផ្តើម សបជើេយក ការអនុវត្តសបបើបបាេ់ បបព័ន្ធ ផ្សព្ផសាយ េង្គម សែើម្រី 

េសបមច នូវ ការ ផ្សព្ផសាយ « ការសចះែឹង អុំពរី បពះអង្គេស្គ្គាះ » ។ សនះ គឺ ជា 

ការទុំនាក់ទុំនង បគប់ រូបភាព ដែល សលឿន និង មន ភាព បត់ដបន ល្ ។  

វា សេ្ទើរដត ពុុំ អាច សបបៀបស្ៀប នឹង សល្ឿន ថន ការផ្លាេ់ប្តអូរបាន ។

លក្ខណៈ មួយ ថន ការេសង្ត អុំពរី បបព័ន្ធ ផ្សព្ផសាយ េង្គម គឺ ថា ែរាប 

ណា បុគ្គល ណា មនាក់ សាគាល់ ឬ មនភាពគ្យបេួល ជាមួយ កម្មវិ្រីអ្រី 

មួយ្្មរី អ្រី មួយ ដែល្ុំ ជាង ឬ ដែល ែឹង ថា មន បបសយជន៍ ជាង ឬ បបសេើរ 

ជាង ែរាប សនាះ បុគ្គល សនាះ នឹង កាន់ដត សបបើបបាេ់ វា ។

ខ្ញុំ នឹង ពិពណ៌ នា េសង្ខប អុំពរី កម្មវិ្រី ថន បបព័ន្ធ ផ្សព្ផសាយ េង្គម ចុំនួន បបាុំ 

ដែល សាេនាចបក កុំពុង សបបើបបាេ់ ជា បណាតាញ ទុំនាក់ទុំនង ៖

1. Facebook មន អ្ក សបបើបបាេ់ ជាង 200 ពាន់ ោន នាក់ 

សៅ ទូទាុំង ពិភពសោក ។ សៅសលើ Facebook អ្ក សបបើបបាេ់ បសង្ើត 

បណាតាញ េង្គម ផ្ទាល់ ខ្លលួន ពួកសគ អុំពរី មិត្តភក្តិ សៅ តាម អ៊ិនស្ើរដណត ។

2. Instagram គឺ ជា សគហទុំព័រ េង្គម ដែល សផ្តាត សលើ រូបភាព  

និង វីសែអូ ។

3. Pinterest គឺ ែូចជា កាតារសខៀន ផសាយ ព័ត៌មន ចាុំបាច់ មួយ ។ 

សៅសលើ  Pinterest រូបភាព ដែល សៅ ថា « pins » បតូវ បាន បិទភាជាប់ 

សលើ កាតារ សនាះ ។ វា អាច ជា ឃាលា ែ៏ បុំផុេ គុំនិត ឬ រូប្ត តាម ចិត្ត បបាថានា ។

4. Twitter គឺ ជា បណាតាញ េង្គម មួយ ដែល អាច ឲ្យ អ្ក សបបើបបាេ់ 

សផ្ើ និង អាន សារលិខិត ខ្លរីៗ ដែល មន ដត 280 តួអក្សរ ដែល សៅ ថា 

« tweets » ។រូប
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ជាមួយនឹងការ្រតងកើត

ទូរ្រព្ទសាមាត�្វូន

តយើងមានអំោច

និង្រិទ្ិតស្រើសរោ្រ់

ទិន្ន័យដ៏តសចើន

តលើ្រលុ្រតៅក្នុង

ឧ្រករណ៍ដដលកាន់

ក្នុងហដ។



២២ �រីអាហ្ូណា

5. Snapchat លក្ខណៈពិសេេ ថន រូប្ត និង វីសែអូ ខ្លរីៗ 

ដែល សមើល ដលង ស�ើញ ភាលាម ឬ ក្ញងអុំ�ញងសពល 24 សម៉ាង ។

បេបតាម សាថាប័ន សយើង កុំពុង សបបើបបាេ់ បបព័ន្ធ ផ្សព្ផសាយ 

េង្គម ទាុំង សនះ ក្ញង រសបៀប មួយ ែ៏ មន អនុភាព ។

FACEBOOK
អ្ក អាច នឹក ស�ើញ សារលិខិត េន្ិេរីទ ែ៏ បុំផុេ គុំនិត មួយ 

េ្តរីពរី ជុំងឺ ធាលាក់ ទឹកចិត្ត ដែល ដអល ស�ើរ ដជ្ហ្រី អ័រ ហូ�ិន ក្ញង កូរ៉ុម 

ថន ពួក សាវក ែប់ពរីរ នាក់ បាន ដ្្លង កាល ពរី ពរីរបរី ្ នាុំ កន្លង សៅ ។ 3 

សចញ ពរី េុន្ទរកថា របេ់ សោក វគ្គ មួយ ថន វីសែអូ ដែល បាន ផលិត 

មន សគ ចូលទេ្សនា ជាង ពរីរោនែង សៅសលើ ដត Facebook 

ជាមួយ នឹង ការ ចូលចិត្ត ការដចកចាយ និង ការវាចា ដែល 

វិជជមន រាប់ ពាន់ ។ 4

INSTAGRAM
សៅក្ញង ដខ េរីហា ្នាុំ 2016 បបធាន ស�ៀស្ើរ សអេ្ អុជែូហ្ 

បាន បសគ្ហាះ វីសែអូ មួយ សៅសលើ Instagram សោយ បសបងៀន 

សគ្លការណ៍ ែុំណឹង ល្ ែល់ ដអ៊រិក សៅបបុេ របេ់ សោក —  

អ្ក គិត សៅសមើល — គឺ កដន្លង អាកាេយន្តនិក របេ់ យន្តសហាះ 

មួយ ! 5 មន មនុេ្ស រាប់ពាន់ នាក់ រីករាយ នឹង ការបសគ្ហាះ សៅសលើ 

Instagram របេ់ បបធាន អុជែូហ្ សហើយ មន ការវាចា វិជជមន 

ជា សបចើន សៅសលើ វា ។

សាេនាចបកក៏បានសចញផសាយគណនរី Instagram របេ់ខ្លលួ 

នសៅក្ញងដខវិច្ិកា ្នាុំ 2017 នូវវីសែអូមួយរបេ់ដអលស�ើរ ោល្លិន 

សអក អូក និងដអលស�ើរ អិម រ័េុល បា�ឺែ សឆ្លើយេុំណួររបេ់យុវ

មជ្ិមវ័យបេរីមនាក់អុំពរីការបសបមើសបេកកម្មរបេ់បងប្អូនបេរី ។ ការ

បសគ្ហាះវីសែអូសនះមនសគចូលសមើលជាង 112000 ែង ។

PINTEREST
សៅសលើ Pinterest បុគ្គល មនាក់ អាច រក ស�ើញ រូបភាព pin 

រាប់រយ មក ពរី សគហទុំព័រ LDS.org និង កាន់ដត សបចើន សទៀត ពរី េមជិក 

មនាក់ៗ ដែល បុំផុេគុំនិត អ្កែថទ ។ 

ឧទាហរណ៍ មនុេ្ស ជាសបចើន ដចកចាយ បបសាេន៍ របេ់ ពួក 

ពយាការី — ទាុំង អតរីតកាល និង បច្ញប្ន្កាល ។ រូបភាព Pin មួយ 

ថន ការបសបងៀន របេ់ បបធាន ្ូម៉ាេ សអេ ម៉នេុន ដែល បសបងៀន ថា 

« មន អ្រីៗ ជាសបចើន សៅ ក្ញង ជរីវិត សនះ ដែលពឹង ដផ្ក សៅ សលើ ឥរិយប្ 

របេ់ សយើង » ។ 6

TWITTER
សៅសលើ Twitter ដអលស�ើរ ោវី� សអ ដបែណា ក្ញង កូរ៉ុម ថន ពួក 

សាវក ែប់ពរីរ នាក់ បាន ដចកចាយ សៅ បពឹក បុណ្យ អ៊មីសេ្ទើរ ្ នាុំមុន មន សគ 

ចូល ទេ្សនា 210000 ែង ។ ដអលស�ើរ ដបែណា បាន បគ្ហាញ ថា 

សារលិខិត ខ្លរី សាមញ្ញ « បទង់ មិន គង់ សៅ ទរី សនះ សទ ែ្ិត បទង់ មន បពះ 

ជន្ម រេ់ ស�ើង វិញ សហើយ » ( ម៉ាថាយ 28:6 ) អាច មន ឥទ្ធិពល ខ្លាុំង 

កាលា និង យូរ អដង្ង ។

SNAPCHAT
ទរីបុំផុត រូបភាព និង ពាក្យ សពចន៍ នានា ដែល បាន ដចកចាយ សោយ 

សារលិខិត មួយ របេ់ គណៈបបធាន ទរី មួយ បាន សលច ស�ើង ្ ្មរីៗ សៅសលើ 

Snapchat ។

ហានិភ័យលដលទាក់ទង

ឥ�អូវ សនះ សោយ មន ការេរសេើរ អុំពរី គុណ្ម៌ ថន បសច្កវិទយា ្ ្មរីៗ 

ទាុំង សនះ និង បគ្ហាញ ពរី ការសបបើបបាេ់ បតឹមបតូវ របេ់ វា ខ្ញុំ គិត ថា វា ក៏ 

មន បបសយជន៍ ផងដែរ សែើម្រី ពិភាកសា អុំពរី ហានិភ័យ មួយ ចុំនួន 

ដែល ទាក់ទង នឹង វា ។

សយើង ទាុំងអេ់ គ្នា គួរដត ែឹង អុំពរី សពលសវោ ដែល អាច សបបើ សលើ 

បបព័ន្ធ ផ្សព្ផសាយ េង្គម ឬ សៅក្ញង ការសបបើបបាេ់ កម្មវី្រី េបមប់ 

ទូរេព្ទ ចល័ត ។ ការសបបើបបាេ់ បបព័ន្ធ ផ្សព្ផសាយ េង្គម ក៏ នាុំ មក 

នូវ ហានិភ័យ ថន ការកាត់ បន្ថយ ទុំនាក់ទុំនង ជួប មុខ គ្នា ផ្ទាល់ ដែល 

អាច មន ភាពេ្មញគសាមាញ សលើ ការអភិវ�្ឍ ថន ជុំនាញ េង្គម របេ់ 

ពួកយុវវ័យ ជាសបចើន ។

ហានិភ័យ សបគ្ះថានាក់ ដែល ទាក់ទង នឹង មតិកា ពុុំ េមរម្យ មិន បតូវ 

ស្្ើ សោយ ស្្េ បបដហេ ស�ើយ ។ មន ការសកើន ស�ើង នូវ ការរាតែបត 

ថន ការសញៀនការណ៍ អាេបគ្ម សៅក្ញង េង្គម ដែល ជះ ឥទ្ធិពល 

អវិជជមន និង ស្្ើ ឲ្យ រង សបគ្ះ ែល់ េមជិក សាេនាចបក និង បគួសារ ។

តៅក្នុងដខ្រីហា្នាំ២០១៦

ស្រធានត�ៀតថើរតអ្រ្អុជដូ�្

រោន្រតង្ហាះវីតដអូមួយតៅតលើ

Instagramតោយ្រតសងៀន

តគ្លការណ៍ដំណឹងល្អដល់

ដអែរិកតៅស្រុ្ររ្រ្រ់តោក

—អ្កគិតតៅតមើល—គឺ

កដន្លងអាកា្រយាន្និករ្រ្រ់

យន្តហាះមួយ!



 ខែយមសាឆ្នាំ២០១៨ ២៣

ទរីបុំផុត ខ្ញុំ េូម ផ្តល់ ហានិភ័យ ចូល គ្នា ពរីរ បដន្ថម សទៀត ដែល ជះ 

ឥទ្ធិពល សលើ បុគ្គល មនាក់ៗ សោយ ផ្ទាល់ រួម ទាុំង យុវនារី និង មតាយ និង 

ភរិយ ដែល សកើត នា អុំ�ញង សពល ថន េហេវត្សរ៍ ។ ខ្ញុំ ោក់ ស្មាះ 

ហានិភ័យ ពរីរ សនាះ ថា « ភាពពិត ដែល ដកថច្ » និង « ការសបបៀបស្ៀប ដែល 

ស្្ើ ឲ្យ ទន់សខសាយ » ។ ខ្ញុំ គិត ថា រសបៀប ពិពណ៌នា អុំពរី ហានិភ័យ ទាុំង ពរីរ សនះ 

គឺ ជា ការផ្តល់ ឧទាហរណ៍ មួយ ចុំនួន ។

ជាទូសៅ រូបភាព ដែល បសគ្ហាះ សៅសលើ បណាតាញ េង្គម មន ទុំសនារ 

បគ្ហាញ អុំពរី ជរីវិត សៅក្ញង រសបៀប មួយ ែ៏ ល្ ឥតសខ្ចាះ សហើយ ជា សរឿយៗ វា ពុុំ ដមន 

ជា សរឿង ពិត សនាះ សទ ។ ជាសរឿយៗ បណាតាញ េង្គម សពារសពញ សោយ រូបភាព 

សាអាតៗ ថន ការតុបដតង ផ្ទះ កដន្លង សែើរ កមសាន្ត យ៉ាង ល្ រុងសរឿង និង ការសរៀបចុំ 

មហអូប យ៉ាង ្ ុំេសម្ើម ។ បបាកែ ណាេ់ សបគ្ះថានាក់ សនាះ គឺ ថា មនុេ្ស 

ជាសបចើន បាន បាក់ ទឹកចិត្ត ថា ពួកសគ ហាក់ ែូចជា ពុុំ បាន ល្ ែូច សៅ នឹង 

ភាពពិត ដែល បាន ដកថច្ សនាះ ស�ើយ ។

សោយ បាន ជុំរុញ ចិត្ត ពរី រូប « នុំ សផនសខក » ជា នុំ ខួបកុំសណើត ដែល 

បាន បសគ្ហាះ នា សពល ្ ្មរីៗ សនះ ក្ញង Pinterest សនាះ ក្មលួយ បេរី របេ់ ខ្ញុំ ក៏ បាន 

បសគ្ហាះ រូប ្ ត ែូចគ្នា សនាះ របេ់ នាង ផងដែរ ។ ជា ជាង ការអនុញ្ញាត ឲ្យ សរឿង 

សនះ បសង្ើត ជា េមព្ ដែល បជុល ហួេ សហតុ សនាះនាងបាន េសបមច ចិត្ត 

សែើម្រី ជុំរុញ ចិត្ត មនុេ្ស ែថទ សោយ បសគ្ហាះ « រូបភាព ដែល បរាជ័យ សៅសលើ 

Pinterest » របេ់ នាង ( េូមសមើលរូប្តនុំសផនសខក )។

េង្ឹម ថា សយើង អាច សរៀន កាន់ដត េបបយ សហើយ  

មន ការបាក់ ទឹកចិត្ត កាន់ដត តិច សពល ដែល ស�ើញ 

រូបភាព ដែល បគ្ហាញ ដត ពរី ភាពពិត ដែល បាន ដកថច្ សហើយ 

ជាញឹកញាប់ ណាេ់ វា នាុំ សៅរក ការសបបៀបស្ៀប ដែល ស្្ើ ឲ្យ 

ទន់សខសាយ សនាះ ។

ការបគ្ហាញ សនះ ពុុំ បគ្ន់ដត ជា ទរីេមគាល់ ថន ជុំនាន់ របេ់ 

សយើង ប៉ុសណាណះ សទ ដត វា ែូច គ្នា សៅ នឹង ពាក្យ មក ពរី ប៉ុល 

កាល សៅក្ញង ជុំនាន់ សែើម ផងដែរ ៖ « ពួក អ្ក សនាះ ដែល សគ 

វាេ់ . . . សហើយ ផ្ទឹម ខ្លលួន នឹង ខ្លលួន សគ សនាះ គ្មាន បបាជាញា សទ » 

( កូរិន្ូេ ទរី 2 10:12 ) ។

្្មរីៗ សនះ ដអលស�ើរ សជ សែវណ៍ ខួនរីេ្ស ក្ញង ពួកចិត 

េិប នាក់ បាន ផ្តល់ ការទូនាមាន ក្ញង បគ្ សនះ ផង ដែរ ថា ៖ 

« សយើង ស្្ើ បាប ខ្លលួន ឯង សោយភាព ពុុំ ចាុំបាច់ តាមរយៈ 

ការបបកួតបបដជង និង ការសបបៀបស្ៀប ។ សយើង វិនិច្័យ ខ្លលួន 

សយើង យ៉ាង ខុេ ឆ្គង តាមរយៈ អវែីៗដែល សយើង មន និង 

គ្មាន បពមទាុំងតាមរយៈ ងយា្រល់រ្រស់មនុសសេដនទ។ ដត 

សបើ សយើង ចង់ សបបៀបស្ៀប សនាះ ចូរ ឲ្យ សយើង សបបៀបស្ៀប ថា សតើ 

សៅក្ញង អតរីតកាល និង បច្ញប្ន្កាល សយើង មន េភាព 

ខុេ គ្នា ែូចសម្ច ខ្លះ — សហើយ ថា សតើ សយើង ចង់ កាលាយ ជា 

មនុេ្ស ដបប ណា នា សពល អនាគត » ។ 7

ខ្ញុំ េូម ដចកចាយ ការណ៍ េមងាត់ មួយ របេ់ បគួសារ សយើង ដែល មន 

សៅក្ញងរូប្តបគួសារសនះ ( េូមសមើលទុំព័របនាទាប់ ) ដែល បាន ្ ត ជា 

សបចើន ្ នាុំ មក សហើយ មុននឹង បបព័ន្ធ ផ្សព្ផសាយ េង្គម សកើត មន ។ បបេិន សបើ 

វា បាន ្ ត នា សពល បច្ញប្ន្ សនះ វា ទុំនង ជា បតូវបាន បសគ្ហាះសោយ បគ្ហាញ ពរី 

បគួសារ ដែល មន សក្មង បបុេ បួន នាក់ ែ៏ គួរ ឲ្យ បេឡាញ់ ដែល ចូល ចិត្ត ្ ត 

រូប រួម គ្នា ជា បគួសារ ។ សតើ អ្ក ចង់ ែឹង សរឿង ពិត ដែរឬសទ ?

ខ្ញុំ សៅដត ចាុំ ពរីភរិយរបេ់ខ្ញុំបាន ទូរេព្ទ មក ។ « ដហ្គរី សតើ បង សៅ ឯ 

ណា ? ពួកសយើង សៅ ឯ កដន្លង ្ តរូប ខ្ង សបៅ របេ់ ជាង្ត រូប ។ សយើង 

ទាុំងអេ់ គ្នា សបតៀម ខ្លលួន នឹង ្ ត រូប សហើយ ។ វា ពុុំ គ្យ បេួលសទ ក្ញងការ 

ឲ្យ កូនបបុេ ទាុំងអេ់ សេ្លៀកពាក់ េហការ សហើយ សបតៀម ខ្លលួន ឲ្យ រួច 

រាល់សនាះ ។ សតើ បង ជិត មក ែល់ ទរី សនះ សហើយ ឬ សៅ ?

ដមនសហើយ ខ្ញុំ បាន សភ្លច សហើយ ពុុំ ទាន់ សចញ ពរី ការិយល័យ សៅ ស�ើយ ! 

ខ្ញុំ បាន មក យឺត កន្លះ សម៉ាង សហើយ អ្រីៗ ពុុំ ែុំសណើរ ការ បេួល ស�ើយ សោយ 

សបពាះ ដត អវត្តមន របេ់ ខ្ញុំ វា ជាការ ្ ុញបទាន់ ែ៏ វឹកវរ មួយ ។

សតើ មន សរឿង អ្រី សកើត ស�ើង ? ដមនសហើយ កូន បបុេ ច្ង របេ់ ខ្ញុំបាន 

រត់ សលងកាត់ ទរីធាលា សនាះ សហើយ បាន ស�ើញ សែើម សបា៉ាម បាន សបះ ដផ្ល សបា៉ាម 

មួយ ចុំនួន សហើយ ចាប់សផ្តើម គប់ វា សៅ សលើ ប្អូនៗ របេ់ គ្ត់ ។ គ្ត់ បាន 

គប់ ដផ្ល សបា៉ាម ចុំ ខ្ង កូនបបុេ ទរី បរី សហើយ ស្្ើ ឲ្យ គ្ត់ ែួល សហើយ គ្ត់ បាន 

ចាប់សផ្តើម យុំ ។

មនុ្រ្សជាតសចើនរោន

រោក់ទឹកចិត្ថាពួកតគ

ហាក់ដូចជាពុំរោនល្អ

ដូចតៅនឹងភាពពិត

ដដលរោនដកហច្តនាះ

ត�ើយ។

ភាពពិ�ដែលបាេដកចច្ន ការមមបៀបម�ៀបដែលម�្ើឲ្យេេ់មខសោយ
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ក្ញង សពល ែុំណាល គ្នា សនាះ ខណៈ ដែល 

មន សរឿង សនាះ សកើត ស�ើង កូនបបុេ ទរី ពរីរ របេ់ ខ្ញុំ 

បាន អង្គញយ សហើយ សខ្ របេ់ គ្ត់ បាន សខើច សជើង បន្តិច ។ កូន សផ្សង សទៀត 

បាន ស�ើញ សបសាមសជើង គ្ត់ ជា សបសាម សជើង ពណ៌ េ របេ់ ពួកករីឡាករ 

ដែល ពុុំ ដមន ជា សបសាម សជើង ពាក់ មក បពះវិហារដែលមតាយរបេ់គ្ត់បាន

សរៀបចុំឲ្យគ្ត់ពាក់ស�ើយ ។ នាង បាន េួរ គ្ត់ ថា « សហតុអ្រី កូន មិន ពាក់ 

សបសាម សជើង មក បពះវិហារ របេ់ កូន ? »

គ្ត់ បាន និយយ ថា « កូន អត់ ចូលចិត្ត វា » ។ វា ស្្ើ ឲ្យ ខ្ញុំ រមេ់ ។

សហើយ អុំ�ញងសពល នាងកុំពុងនិយយ ជាមួយ គ្ត់ កូន អាយុ ពរីរ ្ នាុំ 

របេ់ សយើងបាន រត់ សពញ ទរីធាលា ជាន់ សលើ អ្រី មួយ សហើយ បាន ែួល ្ ម 

បចមុះ ។ ឥ�អូវ សនះ មន ្ ម បាន ហូរ បេក់ សលើ អាវ -េ របេ់ គ្ត់ សហើយ 

វា បាន បបឡាក់ ។ សនះ គឺ ជា អ្រី ដែល ខ្ញុំ ស�ើញ សពល ខ្ញុំ បាន សៅ ែល់ ។ 

រសបៀប មួយ សែើម្រី សបសាចបេង់ រូបភាព សនាះ គឺ ប្តអូរ អាវ បបឡាក់សនាះ ពរី សបៅ 

សៅ ក្ញង សហើយ ពាក់ វា ដបរ មក ខ្ង ខ្ង វិញ សោយ ោក់ ្ ម បបឡាក់ ពរី 

ម៉ាេ៊មីន ្ ត ។

ជា លទ្ធផល សពល កូនបបុេច្ងរបេ់សយើងកុំពុង រត់សលង សហើយ គប់ 

ដផ្ល សបា៉ាម គ្ត់ បាន ែួល សហើយ មន សានាម សៅមា យ៉ាង ្ ុំ មួយ បបឡាក់ ជាប់ 

សៅ ជង្គង់ សខ្ របេ់ គ្ត់ ។ ែូសច្ះ សៅក្ញង រូប្តសនះ ថែ របេ់ គ្ត់ បាន 

ោក់ ពរី សលើ សានាម បបឡាក់ សនាះ សោយ មន សចតនា បិទ បាុំង វា ។

េបមប់ កូន ទរីបរី របេ់ សយើង វិញ ដមនសហើយ សយើង បាន រង់ចាុំ អេ់ 

រយៈសពល 20 នាទរី សែើម្រី ឲ្យ ដភ្ក គ្ត់ បាត់ បកហមេិន សោយសារ ដត 

គ្ត់ យុំ ។

ដមនសហើយ ឥ�អូវសនះ សានាម្មបបឡាក់សនាះគឺសៅសលើខ្ងអាវរបេ់ 

កូនបបុេច្ងសយើង ។

សហើយឥ�អូវសនះកូនបបុេទរីពរីររបេ់សយើងវិញ យក ថែ គ្ត់ បគប ោក់ 

សលើ សបសាម សជើង ពណ៌េ ដែល ជា សបសាម សជើង ករីឡាករ សនាះ ក្ញង សចតនា 

បិទបាុំង វា សែើម្រី 

ឲ្យ អ្រីៗ បគប់ យ៉ាង 

េ៊មី គ្នា ។

េបមប់ ខ្ញុំ វិញ 

ដមនសហើយ កុំពុង មន បញ្ហា 

សោយសារ ដត មក ែល់ យឺត ដែល វា ជា 

កតាតា ជុំរុញ ឲ្យ មន អ្រីៗ ទាុំងអេ់ សនះ 

សកើត ស�ើង ។

ែូសច្ះ សពល អ្ក ស�ើញ រូប្ត 

បេេ់សាអាត សនះ របេ់ បគួសារ សយើង 

សហើយ និយយ ថា « សហតុអ្រី សយើង ពុុំ 

អាច ជួបជុុំ គ្នា សហើយ ្ តរូប បគួសារ ែ៏ 

ឥតសខ្ចាះ ែូច ពួកសគ ? » ឥ�អូវ សនះ អ្ក ទាុំងអេ់ 

គ្នា បាន ែឹង សរឿង សនាះ ចបេ់ សហើយ !

ប្បព័ន្ធផ្សព្ផសាយសង្គមនិងកិែចេការផ្សព្ផសាយស្សនា

ែូច អ្ក ស�ើញ សហើយ ថា សយើង បតូវ ែឹង អុំពរី សបគ្ះថានាក់ និង ហានិភ័យ 

រួមទាុំង ភាព ពិត ដែល បាន ដកថច្ និង ការសបបៀបស្ៀប ដែល ស្្ើ ឲ្យ ទន់ 

សខសាយ ។ តាម្ម្មតា សោកិយ សនះ ពុុំ បេេ់សាអាត ជានិច្ ែូច ដែល វា បគ្ហាញ 

សលើ បបព័ន្ធ ផ្សព្ផសាយ េង្គម ស�ើយ ។ សហតុែូសច្ះ សហើយ មន អ្រីៗ ល្ ជា 

សបចើនដែល បាន សហើយ នឹង សកើត មន ស�ើង តាមរយៈ បបសភទ ទុំនាក់ទុំនង ទាុំង 

សនះ ។

នាយកោឋានអ្កផ្សព្ផសាយសាេនាបានផ្តល់សេចក្តរីដណនាុំ្្មរីមួយចុំនួន 

ក្ញង្នាុំ 2017 េ្តរីពរីរសបៀបអនុវត្តបបព័ន្ធផ្សព្ផសាយេង្គមដែលអាចសបបើប្

រាេ់សៅក្ញង កិច្ការ ផ្សព្ផសាយ សាេនា ។ ្នធាន ចល័ត ជា សបចើន ដែល 

មន េបមប់ សយើង អាច បតូវបាន សបបើ ក្ញង រសបៀប ែ៏ មន អនុភាព គ្យបេួល 

សាមញ្ញ និង មន បបេិទ្ធភាព ខ្លាុំង បុំផុត ។

មន ការអនុវត្ត ជា សបចើន េបមប់ ការសបបើបបាេ់ បសច្កវិទយា សៅក្ញង រសបៀប 

មួយ េមបេប និង បុំផុេ គុំនិត ។ សយើង គួរដត ស្្ើ ឲ្យ អេ់ ពរី េមត្ថភាព 

សែើម្រី បសបងៀន អុំពរី ការសបបើបបាេ់ បសច្កវិទយា សោយ េុចរិត សៅ ែល់ ជុំនាន់ 

ដែល កុំពុង សពញ វ័យ សហើយ បពមន និង ការពារ ពរី ការសបបើបបាេ់ ឥត េុចរិត 

និង សបគ្ះថានាក់ ដែល ទាក់ទង ផងដែរ ។ ការណ៍ សនះ គួរដត ជួយ បញ្ជាក់ សយើង 

ថា សារៈបបសយជន៍ ថន បសច្កវិទយា នឹង មនទមងៃន់បបសេើរ ជាង ហានិភ័យ 

ដែល ទាក់ទង សនាះ ។

«ឱស្រទូត្ ួរឲ្យប្សឡាញ់ឆអើយ»

អុំ�ញង សពល សនះ ខ្ញុំ កុំពុង ពិចារណា និង អ្ិសាឋាន យ៉ាង ខ្លាុំងអុំពរី 

សារលិខិតសនះ ខ្ញុំ បាន សបកាក ពរី បពលឹម នា បពឹក មួយ ជាមួយ នឹង ចសបមៀង 
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និង ទុំនុកបទ ែ៏ សាមញ្ញ របេ់ វា ក្ញង ចិត្ត ខ្ញុំ « ឱ សារទូត គួរ ឲ្យ បេឡាញ់ 

សអើយ  ដែល ផសាយ ែល់ សយើង នូវ ែុំណឹង ល្ ថន ភាពេុខសាន្ត » ។ 8

សារលិខិត របេ់ សយើង គឺ ជា សារលិខិត ថន ភាពេុខសាន្ត សហើយ 

អ្ក គឺ ជា សារទូត ែ៏ គួរ ឲ្យ បេឡាញ់ ដែល ផសាយ សារលិខិត សនាះ ។ អ្ក 

អាច ស្្ើការ សនះ តាមរយៈ បណាតាញបសច្កវិទយា ្ ្មរី និង គួរ ឲ្យ រំសភើប សនះ ។ 

សយើង រេ់សៅ ក្ញង ពិភពសោក មួយ ពិសេេ ក្ញង បគ្ សពញ កុំណត់ ជាមួយ 

េមត្ថភាពផសាយ ែុំណឹង ល្ ថន ភាពេុខសាន្ត ពិតបបាកែ សៅ ចុង បមម ថែ 

របេ់ សយើង ។

សយើង មន ពាក្យ ពយាករ ពរី ពយាការី បុរាណ ដែល បាន ែឹង យ៉ាង  

ចបេ់ អុំពរី ជុំនាន់ របេ់ សយើង សហើយ ផ្តល់ ការដណនាុំ ែល់ ជុំនាន់ សយើង  

ថា ៖ « សហើយ ដ្ម សទៀត សយើង េូម បបាប់ អ្ក ថា ថ្ងៃ សនាះ នឹង មក ែល់  

កាលណា ការ សចះ ែឹង អុំពរី បពះ អង្គ េស្គ្គាះ នឹង បាន ផសាយ ទូ សៅ បគប់  

ទាុំង សាេន៍ បគប់ ពូជ មនុេ្ស បគប់ ភាសា និង បគប់ ទាុំង បបជាជន » 

( ម៉ូសាយ 3:20 ) ។

សយើង ក៏ មន ពាក្យ សពចន៍ចុំសពាះ សយើង តាមរយៈ វិវរណៈ េម័យ ទុំសនើប 

សនះ សោយ និយយ និង ផ្តល់ ការដណនាុំ េបមប់ ជុំនាន់ និង កាលៈសទេៈ 

របេ់ សយើង ។ ខ្ញុំ េូម ែកបេង់ បបសាេន៍ របេ់ ដអលស�ើរ ដបែណា ៖  

« ខ្ញុំ សជឿ ថា បគ្ សនាះ បាន មក ែល់ េបមប់ ពួកសយើង ក្ញងនាម ជា េិេ្ស របេ់ 

បពះបគរីេ្ទ សែើម្រី សបបើបបាេ់ ឧបករណ៍ បុំផុេគុំនិត ទាុំង សនះ សោយ េមរម្យ 

និង កាន់ដត មន បបេិទ្ធភាព សែើម្រី ដ្្លង ទរីបនាទាល់ អុំពរី បពះជា បពះវរបិតា 

អេ់ កល្ ជានិច្ ដផនការ េុភមង្គល របេ់ បទង់ េបមប់ កូនសៅ បទង់ និង 

បពះរាជបុបតា បទង់ បពះសយេ៊ូវបគរីេ្ទ ជា បពះអង្គេស្គ្គាះ ថន ពិភពសោក 

សែើម្រី បបកាេ ពរី ភាព ពិត ថន ែុំណឹង ល្ ដែល បាន សាតារ ស�ើង វិញ សៅក្ញង ថ្ងៃ 

ចុង សបកាយ សនះ និងសែើម្រីេសបមចនូវកិច្ការរបេ់បពះអមចាេ់ » ។ 9

ខ្ញុំេូមអសញជើញបងប្អូនទាុំងអេ់គ្នាពិចារណាឲ្យបានែិតែល់អុំពរីតួនាទរី 

របេ់អ្ក ក្ញងការ ផសាយ ែុំណឹង ល្ ថន ភាពេុខសាន្ត ក្ញងនាម ជា សារទូត 

ជា ទរីបេឡាញ់ ។ េូម ឲ្យ សយើង មនាក់ៗ ស្្ើ ដផ្ក របេ់ សយើង ក្ញងការ ដចកចាយ 

« ការ សចះ ែឹង របេ់ សយើង អុំពរី បពះ អង្គ េស្គ្គាះ » ជាមួយ បគប់ ទាុំង សាេន៍ 

បគប់ ពូជ មនុេ្ស បគប់ ភាសា និង បគប់ ទាុំង បបជាជន ដែរ ។ រសបៀប ែ៏ ល្ 

បុំផុត សែើម្រី ស្្ើ កិច្ការ សនះ គឺ មួយ ជុំហាន ម្តង មួយ ជុំហានម្តង និង ក្ញង រសបៀប 

ពិសេេ មួយ ដែល ែុំសណើរ ការ ល្ បុំផុត េបមប់ អ្ក និង បគួសារ អ្ក ។ 

េូម ឲ្យ សយើង មនាក់ៗ កាលាហាន ក្ញងការ េរសេរ កុំណត់សហតុ បណាតាញ, ស្្ើ 

រូបភាព pin, ចូលចិត្ត, ដចកចាយ, បសគ្ហាះ, ស្្ើមិត្ត, tweet, snap 

និង សបបើ ឧបករណ៍ ចល័ត របេ់ សយើង ក្ញង រសបៀប មួយ ដែល នឹង េរសេើរ 

តសម្ើង ផ្តល់កិត្តិយេ និង សគ្រព ែល់ បពះទ័យ របេ់ បពះវរបិតាេួគ៌ 

ដែល សពារសពញ សោយ ក្តរីបេឡាញ់ សហើយ នាុំ យក ការសចះែឹង អុំពរី បពះអង្គ 

េស្គ្គាះ សៅ កាន់ បគួសារ អ្ក មនុេ្ស ជាទរីបេឡាញ់ និង មិត្តភក្តិ — 

រួមទាុំង មិត្ត របេ់ អ្ក សៅសលើ បបព័ន្ធ ផ្សព្ផសាយ េង្គម ផងដែរ ។ ◼

សបម្់ង្ញពីសុនទរកថាដដលងធវែើង�ើ្សបមា្រ់សន្នតិសីទបស្ីងៅសាកលវិទយាល័យបពតិកហាំយ៉្់

«ការង្ឹះដរ្អំពីបពឹះអ្្គសង្គ្រឹះ»ដដលបានដែលែ្ងៅនែងៃទី៥ដខឧសភាឆ្នាំ២០១៧។
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រយៈសពល បរី្នាុំ បាន កន្លង ផុត សៅ ឯ រែូវ បចូត កាត់ ក៏ កន្លង ផុត សៅ បរី ែង ដែរ ។ 

យ៉ូដេប បាន ចុំណាយ សពល ភាគ សបចើន សែើម្រី ជបមះែរី ្ ្លរី ភជលួរ រាេ់ ែរី និង ស្្ើ ការ 

េ៊មី�្លួល សគ សែើម្រី រក លុយ សៅ បង់ រម្លេ់ បបាក់ បបចាុំ ្ នាុំ សលើ ែរី ្ ្លរី របេ់ បគួសារ គ្ត់ ។ 

ការគ្រ សនាះ ពុុំ អាច ស្្ើ ឲ្យ សោក សៅ សរៀន បាន ញឹក ញាប់ ស�ើយ សហើយ សោក បាន 

ចុំណាយ សព លទុំសនរ របេ់ សោក ភាគសបចើន ជាមួយ នឹង បគួសារ និង កម្មករ សផ្សង សទៀត ។

យ៉ូដេប និង មិត្ត របេ់ សោក សៅ វ័យ សក្មង សហើយ ឥត ខ្ល់ ខ្វាយ អ្រី ស�ើយ ។ សពល 

ខ្លះ ពួកសគ បាន បបបពឹត្ត កុំហុេ ែ៏ ឆ្លួត លរីោ សហើយ យ៉ូដេប បាន រក ស�ើញ ថា ការ បាន 

ទទួល ការ អភ័យសទាេ ម្ងពុុំដមន មនន័យ ថា សោក នឹង ពុុំ ចាុំបាច់ បតូវ ដបប ចិត្ត ម្ង  

សទៀ ត សនាះ សទ ។ សហើយ ការ និមិត្ត ែ៏ រុង សរឿង របេ់ សោក ក៏ ពុុំ អាច សឆ្លើយ តប នូវ រាល់ េុំណួរ 

ឬ បញ្ប់ នូវ ការភាន់ បច�ុំ របេ់ សោក ជា សរៀង រហូត បាន ស�ើយ ។ 1 ែូសច្ះ សោក បាន 

ពយាយម សៅ ជិត នឹង បពះ ។ សោក បាន អាន បពះគម្ពរីរ ប៊មីប របេ់ សោក បាន ទុក ចិត្ត សលើ 

បពះសចសាដា របេ់ បពះសយេ៊ូវ បគរីេ្ទ សែើម្រីេស្គ្គាះ សោក សហើយ បាន សគ្រព បបតិបត្តិ តាម 

បទបញ្ញត្តិ របេ់ បពះអមចាេ់ ថា កុុំ ឲ្យ ចូល រួម នឹង បពះវិហារ ណា មួយ ស�ើយ ។

ែូចគ្នា នឹង មនុេ្ស ជាសបចើន សៅ តុំបន់ របេ់ សោក  រួម ទាុំង ឪពុក របេ់ សោក ដែរ 

យ៉ូដេប បាន សជឿ ថា បពះ អាច សបើក េដម្ង ចុំសណះែឹង តាមរយៈ វត្ថញ ែូចជា ែុំបង និង 

ត្អូង ែូចដែល បទង់បាន សបើក េដម្ង ែល់ ម៉ូសេ សអើរ៉ុន និង មនុេ្ស សផ្សង សទៀត សៅ ក្ញង 

បពះគម្ពរីរ ប៊មីប ដែរ ។ 2 មន ថ្ងៃ មួយ កាល យ៉ូដេប កុំពុង ជួយ អ្ក ជិត ខ្ង មនាក់ ជរីក 

អណដាដូង មួយ សោក បាន ជរីក ប៉ះ ត្អូងតូច មួយ ដែល បាន កប់ យ៉ាង សបរៅ ក្ញង ែរី ។ សោយ 

ែឹង ថា សពល ខ្លះ មនុេ្ស បាន សបបើ ត្អូង ពិសេេ សែើម្រី ដេ្ង រក វត្ថញ ដែល បាត់បង់ ឬ បទព្យ 

េម្ត្តិ ដែល បាន ោក់ ទុក សនាះ យ៉ូដេប បាន សងឿង ឆងៃល់ ថាសតើសោក បាន រក ស�ើញ ត្អូង 

មួយ ែូច សនាះ ដមន ឬ សទ ។ សពល សមើល សៅ ក្ញង ត្អូង សនាះ សោក បាន ស�ើញសរឿង ដែល 

ដភ្ក ្ ម្មតា សមើល មិន ស�ើញ ។ 3

អុំសណាយ ទាន របេ់ យ៉ូដេប ក្ញង ការ សបបើ ត្អូងសនាះ បានស្្ើ ឲ្យ េមជិក បគួសារ សោក 

ចាប់ អារម្មណ៍ សបពាះ បគួសារ សោក បាន ស�ើញ វា ថា ជា េញ្ញា មួយ ថន អ្ក ដែល បពះគ្ប់ 

បពះទ័យ ។ 4 ប៉ុដន្ត សទាះបរី ជា សោក មន អុំសណាយ ទាន ថន អ្ក សមើល ឆុត ក្រី ក៏ យ៉ូដេប 

សៅ ដត មិន បបាកែ ក្ញង ចិត្ត ថាសតើ បពះេព្ បពះទ័យ នឹង សោក ដែរ ឬ អត់ សនាះ សទ ។ សោក 

ដលង មន អារម្មណ៍ ថន ការ អភ័យសទាេ និង សេចក្រីេុខសាន្ត ដែល សោក ធាលាប់ បាន 

ទទួល បនាទាប់ពរីការនិមិត្តរបេ់សោកអុំពរីបពះវរបិតា និង បពះរាជបុបតា សទៀត សហើយ ។ 

ផ្ទញយ សៅវិញ ជាសរឿយៗ សោកបាន ទទួល អារម្មណ៍ នូវ ការ ោក់ សទាេ ចុំសពាះ ភាព ទន់ 

សខសាយ និង ភាព ពុុំ ល្ ឥត សខ្ចាះ របេ់ សោក ។ 5

សៅ ថ្ងៃ ទរី 21  ដខ  កញ្ញា ្នាុំ  1823 យ៉ូដេប ដែល មន អាយុែប់ បបាុំពរីរ ្ នាុំ សែក 

ពុុំ លក់ សសាះ សៅសលើ ដបគ ស�ើ ដែល សោកសែក ជាមួយ នឹង បងប្អូន បបុេ របេ់ សោក ។ 

សៅ ោងាច សនាះ  សោក ពុុំ បាន សែក សទរហូត ែល់ យប់ សបរៅ សោយ សៅសាដាប់ បគួសារ 

របេ់ សោក ជដជក គ្នា អុំពរី បពះវិហារ ខុេៗ គ្នា និង សគ្លលទ្ធិ ដែល បពះវិហារ ទាុំងសនាះ 

បាន បសបងៀន ។ ឥ�អូវ មនុេ្ស បគប់ គ្នា បាន សែក លក់ អេ់ សហើយ សហើយ ផ្ទះ សនាះ មន 

ភាពសាងាត់ បជងុំ ។ 6

សៅ ក្ញង បន្ទប់ ែ៏ ងងឹត របេ់ សោក យ៉ូដេប បាន ចាប់សផ្ើម អ្ិសាឋាន សោយ ទូល 

អង្រយ៉ាង សក្លៀវកាលា ថា បពះ នឹង អភ័យសទាេ ែល់ អុំសពើ បាប របេ់ សោក ។ សោក ចង់ 

េន្ទនា នឹង សារទូត េួគ្៌ា មួយ អង្គ ដែល អាច អះអាង ចុំសពាះ សោក េ្រីពរី ការ �រ របេ់ 

សោក សៅចុំសពាះ បពះអមចាេ់ សហើយ បបទាន ចុំសណះ ែល់ សោក អុំពរី ែុំណឹងល្ ដែល 

បាន េនយា នឹង សោក សៅ ក្ញង ថបព សនាះ ។ យ៉ូដេប បាន ែឹង ថា បពះ បាន សឆ្លើយ តប ការ 

អ្ិសាឋាន របេ់ សោក ពរី មុន សហើយ សោក មន ទុំនុក ចិត្ត យ៉ាង ខ្លាុំង ថា បទង់ នឹង សឆ្លើយ 

តប ម្ង សទៀត ។

សៅ សពល យ៉ូដេប បាន អ្ិសាឋាន សនាះ មន ពន្លឺ មួយ បាន សលច ស�ើង សៅ ដក្រ ដបគ 

របេ់ សោក សហើយ វា ភ្លឺ ស�ើងៗ រហូត សពញ បន្ទប់ ទាុំង មូល ។ យ៉ូដេប បាន សមើល សៅ 

សលើ សហើយ បាន ស�ើញ សទវតា មួយ អង្គ កុំពុង �រ សៅសលើ អាកាេ ។ សទវតា អង្គ សនាះ បាន 

ពាក់ អាវ ដវង ពណ៌ េ រលុង ែល់ កថែ  ក សជើងរបេ់បទង់ ។ ពន្លឺ បាន ភ្លឺចាុំង សចញ មក ពរី 

បទង់  សហើយ បពះភ័្ក្ របេ់ បទង់ ភ្លឺ ែូចជា សផ្លក បសនាទារ ។

ែុំបូង ស�ើយ យ៉ូដេប មន ការ ភ័យ ខ្លាច ប៉ុដន្ត រំសពច សនាះ សោក ក៏ បាន សពារសពញ 

សោយ សេចក្រី េុខសាន្ត ។ សទវតា អង្គ សនាះ បាន សៅ ស្មាះ សោក សហើយ បាន ដណនាុំ 

ថា  បទង់ ជា មរ៉ូថណ ។ សទវតា អង្គ សនាះ បាន ដ្្លង ថា បពះបាន អភ័យសទាេ ែល់ យ៉ូដេប 

ចុំសពាះ អុំសពើ បាប របេ់ សោក សហើយ ឥ�អូវ សនះ បទង់ មន កិច្ការ ឲ្យសោក ស្្ើ ។ សទវតា 

អង្គ សនាះ បាន បបកាេ ថា ស្មាះរបេ់ យ៉ូដេប នឹងបតូវនិយយ ែល់ទាុំងសេចក្រីល្ 

ជំពូក៣

ផ្ទាំងមាស
ងនឹះ្ ឺជាជំពូកទី ៣ នននតិទានកថាទាំ្្រួនភា្ែ្មីអំពីប្រវត្តិសាសនា្បកដដលមាន្ ំណ្ងជើ្ថា

ពួកបរិេុទ្ធ ៖  សរឿងអុំពរីសាេនាចបកថនបពះសយេ៊ូវបគរីេ្ទសៅថ្ងៃចុងសបកាយ ។ ងសៀវងៅងនឹះនរ្ងបាឹះពុម្

ជា ១៤ ភាសា ងៅក្ននុ្វ្្គប្រវត្តិសាសនា្បកននកម្មវិធី ្រណាណល័យដំណរ្ល្អ នតិ្ងៅងលើអ៊ិនងធើរដណត

ងៅង្ហទំព័រ ពួក្ររិសុទ.្lds.org។ ជំពូក្រនាទា្រ់មួយ្ ំនួនងទៀតនរ្បតូវង្ញផសាយក្ននុ្្ បា្រ់ផសាយ

ងបកាយៗរហូតដល់ភា្ ១ បតូវបាន្រង្ចេញងៅ្ ុ្ឆ្នាំងនឹះ។ ជំពូកទាំ្ងនាឹះនរ្មានជា ៤៧ ភាសា

ងៅក្ននុ្កម្មវិធី្រណាណល័យដំណរ្ល្អ នតិ្ងៅងលើអ៊ិនងធើរដណតងៅង្ហទំព័រ ពួក្ររិសុទ.្lds.org។

ជំពូកទី ២ ពតិពណ៌នាអំពីការនតិមតិត្ដំ្រូ្រ្រស់យ៉ូដស្រ — ដដលបានង�ើញបពឹះវរ្រតិត្ នតិ្បពឹះរាជ្រុបត្

នានតិទតិ�រដូវឆ្នាំ ១៨២០។
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ការគ្រ សនាះ ពិបាក ណាេ់ ។ យ៉ូដេប បាន ពយាយម រកសា សល្ឿនបចូត កាត់ឲ្យ សេ្មើ 

នឹង បង បបុេ របេ់ សោក កាល ដែល ពួក សោក ទាញកសណដាៀវ បចូតកាត់ បេូវ សាលរី ែ៏ 

ខ្ពេ់ៗ សនាះ ។ ប៉ុដន្ត ការ យង មក ជួប របេ់ មរ៉ូថណ បាន ស្្ើ ឲ្យ សោកពុុំ បាន េបមន្ត 

សពញ មួយ យប់ សហើយ សោកសចះ ដត គិត អុំពរី កុំណត់ បតា ពរី បុរាណ និង ភ្ុំ ដែល បាន កប់ 

កុំណត់ បតា សនាះ ។

មិន យូរ ប៉ុនាមានសោក បាន�ប់ ស្្ើ ការ សហើយ អាលវិន បាន ែឹង ។ គ្ត់ បាន ដបេក 

សៅ យ៉ូដេប ថា  « សយើង បតូវ ដត បន្ត ស្្ើ ការ សបើមិនអញ្ឹងសទ  សយើង នឹងមិន អាច បសងហើយ 

កិច្ការ របេ់ សយើង ស�ើយ » ។ 14

យ៉ូដេប បាន ពយាយម ខិតខុំស្្ើ ការកាន់ ដត ខ្លាុំង និង កាន់ ដតសលឿន  ប៉ុដន្ត មិន ថា 

សោក ខិតខុំ ស្្ើ យ៉ាង ណា សទ ក៏ សោក ពុុំ អាច តាម ទាន់ អាលវិន បាន ដែរ ។ មួយ រយៈ 

សបកាយ មក យ៉ូដេប េ៊មីញ្ញ័រ បាន េមគាល់ ស�ើញ ថា យ៉ូដេប មន ទឹក មុខ សេ្លក សាលាុំង 

សហើយ បាន �ប់ ស្្ើ ការ ម្ង សទៀត ។ សោយ សជឿ ថា កូនបបុេ របេ់ គ្ត់ �ឺ គ្ត់ បា ន 

និយយ ថា « បត�ប់ សៅ ផ្ទះចុះ » ។

យ៉ូដេប បាន ស្្ើ តាម ឪពុក របេ់ សោក សហើយ បាន សែើរ សបទតសបទា� បត�ប់ សៅផ្ទះ 

វិញ ។ ប៉ុដន្ត សៅ សពល សោក ពយាយមសែើរ សផ្លាះ របង សនាះ សោក បាន ែួល សៅ នឹង ែរី 

ទាុំងអេ់ កមលាុំង ។

កាល សោក សែក សៅ សលើ ែរី សនាះ ទទួលមន កមលាុំង វិញ សនាះ សោក បាន ស�ើញ 

មរ៉ូថណ កុំពុង �រ សៅ ពរី សលើ សោកដែល ហ៊ុម ព័ទ្ធ សោយ ពន្លឺម្ង សទៀត ។ មរ៉ូថណ បាន េួរ 

ថា « សហតុអ្រីក៏ ឯង មិន បបាប់ ែល់ ឪពុក អុំពរី អ្រី ដែលសយើង បាន 

បបាប់ ឯង ែូសច្ះ ? »

យ៉ូដេប បាន សពាល ថា សោក ខ្លាច ឪពុក របេ់ សោក មិន 

សជឿ សោក ។

មរ៉ូថណ បាន អះអាង នឹង សោកថា « គ្ត់ នឹង សជឿ » រួច 

សហើយ មរ៉ូថណ បាន បបាប់ សារ លិខិត របេ់ បទង់ កាល ពរី យប់ 

មិញម្តងសទៀត ។ 15

យ៉ូដេប េ៊មីញ្ញ័រ បាន បេក់ ទឹក ដភ្ក សៅ សពល កូន បបុេ 

របេ់ គ្ត់ បាន បបាប់ គ្ត់ អុំពរី សទវតា និង សារលិខិត របេ់ 

បទង់ ។ គ្ត់ បាន សពាល ថា  « វា គឺជា ការ និមិត្ត មក ពរី បពះ ។ 

« ស្្ើ តាម សរឿង ដែល កូន បាន ឮ ចុះ » ។ 16

យ៉ូដេប បាន សែើរ សចញ សៅ កាន់ កូនភ្ុំ ភាលាម ។ សៅ យប់ សនាះ មរ៉ូថណ បានបគ្ហាញ 

ែល់ សោក នូវ ការ និមិត្ត មួយ អុំពរី កដន្លង ដែល ផ្ទាុំង សនាះ បាន ោក់ ទុក សែើម្រី សោក ែឹង 

ពរី កដន្លង ដែល បតូវ សៅ ។ ភ្ុំ សនាះ គឺជា ភ្ុំ ែ៏ ្ ុំ បុំផុត មួយ សៅ ក្ញង តុំបន់ សនាះ ដែល មន 

ចមងាយ បបមណជាបបាុំ គរី�អូដម៉បត ពរី ផ្ទះ របេ់ សោក ។ ផ្ទាុំង សនាះ បតូវបាន កប់ សៅ សបកាម 

្្ម មូល ែ៏ ្ ុំ មួយែុុំ សៅ ភាគ ខ្ង លិច ថន ភ្ុំ សនាះ មិន្ងាយ ប៉ុនាមាន ពរី កុំពូល ភ្ុំ ស�ើយ ។

យ៉ូដេប បាន គិត អុំពរី ផ្ទាុំង សនាះ កាល សោក បាន សែើរ សៅ ។ សទាះ ជា សោក បាន ែឹង 

ថា វា ពិេិែ្ឋ ក្រី ក៏ វា ពិបាក ឲ្យសោក ទប់ ចិត្ត មិន សងឿង ឆងៃល់ពរី តថម្ល របេ់ ផ្ទាុំង សនាះ ស�ើយ ។ 

សោក បាន ធាលាប់ ឮ សរឿង និទាន អុំពរី បទព្យ េម្ត្តិ ដែល បាន កប់ ទុក  សហើយ បាន ដ្រកសា 

សោយ វិញ្ញាណ អ្កការពារ ប៉ុដន្ត សរឿង មរ៉ូថណ និង ផ្ទាុំងដែលបទង់ បាន ពិពណ៌នា គឺ ខុេ 

ពរី ែុំសណើរ សរឿង ទាុំង សនះ ។ មរ៉ូថណ គឺជា សារទូត េួគ្៌ា មួយ អង្គ ដែល បាន ចាត់ មក ពរី 

បពះ សែើម្រី យក កុំណត់បតា សៅ ឲ្យ អ្ក សមើល ឆុត ែ៏ ជសបមើេ របេ់ បទង់ សោយ េុវត្ថិភាព ។ 

និង សេចក្រីអាបកក់ សៅក្ញង ចុំសណាម បណាតាជន ទាុំងអេ់ ។ 7

មរ៉ូថណ បាន ដ្្លង អុំពរី ផ្ទាុំង មេ ដែល បាន កប់ ទុក សៅ សលើ ភ្ុំ ដក្រ សនាះ ។  

សៅ សលើ ផ្ទាុំង សនាះបតូវបាន ្ លាក់ នូវ កុំណត់បតា របេ់ បបជាជន ពរី បុរាណ មួយ បកុម ដែល 

ធាលាប់ បាន រេ់ សៅ សលើ ទ្រីប អាសមរិក ។ កុំណត់បតា សនាះ បានបបាប់ អុំពរី សែើម កុំសណើត របេ់ 

ពួកសគ សហើយ បាន ផ្ល់ នូវ ែុំសណើរ សរឿង មួយ អុំពរី បពះសយេ៊ូវ ដែល បាន យង មក ជួប 

នឹងពួកសគ  សហើយ បសបងៀន នូវ ភាព សពញ សលញ ថន ែុំណឹងល្ របេ់ បទង់ ។ 8 មរ៉ូថណ 

បាន ដ្្លង ថា មន ត្អូង សមើល ឆុត ពរីរ បតូវ បាន កប់ ជាមួយ នឹង ផ្ទាុំង សនាះ ដែល សបកាយ មក  

យ៉ូដេប បាន សៅ ថា យូរីម និង ្ូមរីម ឬ ឧបករណ៍ បក ដបប ។ បពះអមចាេ់ បាន សរៀបចុំ 

ត្អូង ទាុំងសនះ សែើម្រី ជួយ យ៉ូដេប ឲ្យ បកដបប កុំណត់ បតា សនាះ ។ ត្អូង ថាលា ទាុំង សនាះ បតូវ បាន 

ោក់ ជាប់ គ្នា សហើយ ភាជាប់ សៅ នឹង ដខល មួយ ។ 9

េបមប់ សពល េល់ ទាុំង ប៉ុនាមាន មរ៉ូថណ បាន ែក បេង់ ការ ពយាករ សចញ ពរី បពះគម្ពរីរ 

ប៊មីប សៅ ក្ញង គម្ពរីរ សអសាយ យ៉ូដអល ម៉ាឡាគរី និង កិច្ការ ។ សទវតា អង្គ សនាះ បាន ពន្យល់ 

ថា មិន យូរ សទ បពះអមចាេ់ នឹង យង មក សហើយ បគួសារ មនុេ្ស នឹង ពុុំ បាន បុំសពញ 

សគ្លបុំណង ថន ការ បង្ បសង្ើត របេ់ ពួកសគ ស�ើយ លុះបតា ដត សេចក្រី េញ្ញា ពរី បុរាណ 

របេ់ បពះបតូវ បានស្្ើ សារ ជា ្ ្មរី ជា មុន េិន ។ 10 មរ៉ូថណ បាន ដ្្លង ថា បពះ បាន សបជើេ 

សរើេ យ៉ូដេប សែើម្រី ស្្ើ សេចក្រី េញ្ញា សនាះ ជា ្ ្មរី សហើយ ថា បបេិន សបើ សោក មន ភាព សសាមាះ 

បតង់ ចុំសពាះ បទបញ្ញត្តិ របេ់ បពះ សនាះ សោក នឹង កាលាយ ជា មនុេ្ស មនាក់ សែើម្រី សបើក េដម្ង 

កុំណត់បតាសៅ សលើ ផ្ទាុំង សនាះ ។ 11

ពរី មុន ចាកសចញ សៅ សទវតា អង្គ សនាះ បាន បគ្គាប់ យ៉ូដេប ឲ្យ 

សមើល ដ្ ផ្ទាុំង សនាះ សហើយ កុុំ បគ្ហាញ វា ែល់ នរណា ស�ើយ សលើក 

ដល ង ដត មន ការ បគ្គាប់ ឲ្យ ស្្ើែូសចានាះ សោយ បពមន សោក ថា 

សោក នឹង បតូវ បាន បុំផ្លាញ សចាល បបេិន សបើ សោក ពុុំ សគ្រព 

តាម ពាក្យទូនាមាន សនះ សទ ។ បនាទាប់ មក ពន្លឺ បាន បបមូល ផ្ញុំ ជុុំវិញ 

មរ៉ូថណ សហើយបទង់ ក៏ ស�ើង សៅ សាថានេួគ៌វិញ សៅ ។ 12

សៅសពល យ៉ូដេប សែក គិត អុំពរី ការ និមិត្ត សនាះ ពន្លឺ បាន ភ្លឺ 

បន្ទប់ សនាះ ម្ង សទៀត សហើយ មរ៉ូថណ បាន សលច មក ម្ង សទៀត 

សោយ ផ្ល់ នូវ សារលិខិត ែូច ពរី មុន ដែរ ។ បនាទាប់ មកមរ៉ូថណ 

បាន សចញ សៅ ដត ក៏ បាន សលច មក ជា ្ ្មរី ម្ង សទៀត សហើយ បាន 

ដ្្លង នូវ សារលិខិត របេ់បទង់ ជា សលើក ទរីបរី ។

បទង់ បាន ដ្្លង ថា « ឥ�អូវ សនះ យ៉ូដេប បតូវ បបយ័ត្ » ។ « សពល ដែល ឯង សៅ យក 

ផ្ទាុំង ចុំណារ ចិ ត្តរបេ់ ឯង នឹង សពារ សពញ សោយ ភាព ស្មា ងងឹត សហើយ គុំនិត អាបកក់ៗ 

ទាុំង អេ់ នឹង សកើត ស�ើង សៅ ក្ញង គុំនិត របេ់ ឯងរារាុំង ឯង មិន ឲ្យ សគ្រព តាម បទ បញ្ញត្តិ 

របេ់ បពះ » ។ កាល ដែល កុំពុង ដណនាុំ យ៉ូដេប ថា សតើ នរណា អាច ជួយ សោកបាន 

សនាះ មរ៉ូថណ បាន ជបមុញ ឲ្យ សោក បបាប់ ឪពុក សោក អុំពរី ការ និមិត្ត របេ់ សោក ។

សទវតា អង្គ សនាះ បាន មន បន្ទអូល ថា « ឪពុក របេ់ ឯង នឹង សជឿ បគប់ ពាក្យ សពចន៍ ដែល 

ឯង និយយ » ។ 13

សៅ បពឹក ដេ្ក យ៉ូដេប មិន បាន និយយ អ្រី អុំពរី មរ៉ូថណ សទ សទាះ បរី ជា សោក បាន 

ែឹង ថា ឪពុក សោក នឹង សជឿ សលើ ការនិមិត្ត និង ពួក សទវតា សនាះ ដែរ ក្រី ។ ផ្ទញយ សៅ វិញ 

ពួក សោក បាន ចុំណាយ សពល សពញ មួយ បពឹក ្ ុំ បចូត កាត់ សៅ ដបេជិត សនាះ ជា មួយ 

អាលវិន ។

មរ៉ូនណបានបបា្រ់យ៉ូដស្រថាបពឹះ

បានងបជើសងរើសយ៉ូដស្រឲ្យរំឭក

ងស្ក្ីសញ្ញាងហើយថាប្រសតិនង្រើ

ោត់្រន្មាន្តិត្ងសាមាឹះបត្់្ ំងពាឹះ

្រទ្រ្្ញត្តិបពឹះងនាឹះោត់នរ្កាលោយជា

្រុ្្គលមានាក់ដដលបតូវង្រើកសដម្្នូវ

កំណត់បត្ងលើផ្ទាំ្្ ំណារងនាឹះ។
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សហើយ ផ្ទាុំង ទាុំងឡាយ ពុុំដមន មន តថម្ល សោយសារ វា ស្្ើ ពរី មេ សនាះសទ ប៉ុដន្ត សោយសារ 

វា បាន ស្្ើជា សាក្សរី អុំពរី បពះសយេ៊ូវបគរីេ្ទ ។ 

ប៉ុដន្ យ៉ូដេប សៅ ដតមិន អាច �ប់ គិត ថា ឥ�អូវ សនះ សោក បាន ែឹង ពរី កដន្លង មន 

បទព្យេម្ត្តិ ល្មម បគប់ បគ្ន់ សែើម្រី ជួ យ បគួសារ របេ់ សោក ឲ្យ រួចផុត ពរី ភាព បករីបក ។ 17

សៅ សពល មក ែល់ ភ្ុំសនាះ យ៉ូដេប បាន រក ស�ើញ កដន្លង ដែល សោក បាន ស�ើញ 

សៅក្ញង ការ និមិត្ត សនាះ សហើយ បាន ចាប់សផ្ើមជរីកដផ្ក ខ្ង សបកាម ថន ្ ្ម សនាះ រហូតស�ើញ 

ដគម ចបេ់ ។ បនាទាប់ មក សោក រក បាន ដមក ស�ើ ្ ុំ មួយ សហើយ សបបើ វាជា គមនាេ់ សែើម្រី 

គ្េ់ ្ ្មស�ើង ោក់ សៅ បជុង មខាង ។ 18

សៅ សបកាម ផ្ទាុំង ្ ្ម ្ ុំ សនាះ មន បបអប់ មួយ ដែល បជុង  និង ថផ្ទ ខ្ង សបកាម របេ់ វា ស្្ើ 

ស�ើង ពរីត្អូង  ។ សោយ សមើល សៅ ខ្ ង ក្ញង យ៉ូដេប បាន ស�ើញ ផ្ទាុំង មេ  

ត្អូង សមើល ឆុត និង ដខល ។ 19 ផ្ទាុំង ទាុំងឡាយ មន េុទ្ធ ដត ការ េរសេរ ពរី បុរាណ 

សហើយ ចងភាជាប់ គ្នា សៅ ដផ្ក មខាង សោយរន្ធ កង ចុំនួនបរី ។ ផ្ទាុំង នរីមួយៗមន ទទឹង 

បបមណ ជា ែប់ បបាុំ េង់ទរីដម៉បត បសណាតាយ ថម្ភ េង់ ទរីដម៉បត សហើយ សេ្ើង ។  

ដផ្ក មួយ ថន ផ្ទាុំង សនាះ បតូវ បាន ផសារ ជាប់  សែើម្រី កុុំ ឲ្យ នរណា មនាក់ អាច អាន បាន ។ 20

សោយ មន ការភាញាក់សផ្ើល យ៉ូដេប បាន សងឿង ឆងៃល់ ម្ង សទៀត ថាសតើ ផ្ទាុំង ទាុំងសនាះ 

មន តថម្ល ប៉ុនាមាន សៅ ។ សោក បាន ស្ង សៅ យក វា — រួច ក៏ មន អារម្មណ៍ ថា ឆក់ ថែ 

គ្ត់ ។ សោក បាន ែក ថែ សចញ វិញ ប៉ុដន្ត បនាទាប់ មក បាន ស្ង សៅ យក ផ្ទាុំង សនាះ ពរីរ 

សលើក សទៀត ប៉ុដន្ត បតូវ បាន ឆក់ ទាុំង ពរីរ ែង ។

សោក បាន ដបេក ស�ើង ថា « សហតុអ្រី ខ្ញុំ មិន អាច យក សេៀវសៅ សនះ បាន ? »

មន េុំស�ង មួយ សៅ ដក្រ សនាះ បាន បន្លឺ ស�ើង ថា « សោយសារឯងពុុំ បាន សគ្រព 

តាម បទញ្ញត្តិ របេ់ បពះអមចាេ់ » ។ 21

យ៉ូដេបបានគ្កសបកាយ សហើយស�ើញមរ៉ូថណ ។ សារ លិខិត កាល ពរី យប់  

ម្សិល បាន ផុេ ស�ើង ក្ញង គុំនិត របេ់ សោក ក្ញង សពល ដត មួយ សហើយ សោក បាន  

យល់ថា សោក បាន សភ្លច អុំពរី សគ្លបុំណង ពិត របេ់ កុំណត់ បតា សនាះ ។  

សោក បាន ចាប់សផ្ើម អ្ិសាឋាន សហើយ គុំនិត   និង បពលឹង របេ់ សោក បាន ទទួល 

បពះវិញ្ញាណ បរិេុទ្ធ ។

មរ៉ូថណ បាន បគ្គាប់ ថា « សមើល ន៎ » ។ ការ និមិត្ត មួយ សទៀត បាន សបើក បគ្ហាញ សៅ 

ចុំសពាះ មុខ យ៉ូដេប សហើយ សោក បាន ស�ើញ សាតាុំង បាន ព័ទ្ធ ជុុំវិញ សោយ ពលបរិវារ 

របេ់ វា សបចើន រាប់ មិន អេ់ ។ សទវតា មរ៉ូថណ បាន បបកាេ ថា « ការ និមិត្ត សនះ បាន 

បគ្ហាញ សរឿង ទាុំងអេ់ ទាុំង ការ ល្ និង ការ អាបកក់ ទាុំង សរឿង បរិេុទ្ធ និង សរឿង ឥត បរិេុទ្ធ 

េិរីល្ថនបពះ និង អុំណាច ថន សេចក្រី ងងឹត សែើម្រី ឲ្យ អ្ក ែឹង អុំពរី អុំណាច ទាុំង ពរីរ សនះ 

សហើយ ពុុំ បតូវ រងឥទ្ធិពល ឬ បគប់ បគង សោយ អុំណាច អាបកក់ សនាះ បាន » ។

មរ៉ូថណ បាន បសបងៀន យ៉ូដេបឲ្យ មន ចិត្ត បរិេុទ្ធ សហើយ ពបងឹង គុំនិត របេ់ សោក 

សែើម្រី ទទួល កុំណត់ បតា សនាះ ។ មរ៉ូថណ បាន ពន្យល់ ថា « បបេិន សបើចង់ បាន នូវ របេ់ 

ពិេិែ្ឋ ទាុំង សនះ  គឺ មន ដត តាមរយៈ ការ អ្ិសាឋាន និង ភាព សសាមាះបតង់ សៅ ក្ញង ការ សគ្រព 

តាម បពះអមចាេ់ ប៉ុសណាណះ ។ « វា ពុុំ បតូវ បាន កប់ ទុក សៅ ទរីសនះ សែើម្រី ជា បបសយជន៍ ថន ការ 

ទទួល បានបបាក់ និង បទព្យ េម្ត្តិ េបមប់ ភាព រុងសរឿង ថន សោកិយ សនះ ស�ើយ ។  

វា បតូវ បាន ផសារ ភាជាប់ សោយ ការ អ្ិសាឋាន ថន សេចក្រី ជុំសនឿ » ។ 22

យ៉ូដេប បានេួរ ថា សពល ណា សទើប សោក អាច យក ផ្ទាុំង សនះ បាន ។

មរ៉ូថណ បាន សពាល ថា « ថ្ងៃ ទរី ថម្ភ ពរីរ ដខ កញ្ញា ្នាុំ សបកាយ បបេិន សបើឯង នាុំ មនុេ្ស 

បតឹម បតូវ មក ជាមួយ នឹង ឯង » ។

« សតើ មនុេ្ស បតឹមបតូវ សនាះ ជា នរណា ? » យ៉ូដេប បាន េួរ ។

« បងបបុេ ្ ុំ បង្េ់ របេ់ ឯង » ។ 23

តាុំង ពរី សក្មង មក យ៉ូដេប បាន ែឹង ថា សោក អាចទុក ចិត្ត សលើ បងបបុេ ្ ុំ បង្េ់ របេ់ 

សោក បាន ។ អាលវិន មន អាយុ ថម្ភ បបាុំ ្ នាុំ សៅ សពល សនះ សហើយ អាច មន ចមការ ផ្ទាល់ 

ខ្លលួន បាន បបេិន សបើ គ្ត់ ចង់ ។ ប៉ុដន្ត គ្ត់ េុខ ចិត្ត សៅ ក្ញង កេិោឋាន របេ់ បគួសារ   

សែើម្រី ជួយ ឪពុក មដាយគ្ត់ឲ្យមន ជរីវភាព ្ ូរ បសាល សហើយរកសា ែរី ្ ្លរី ទុក សពល ពួកគ្ត់ 

ចាេ់ សៅ ។ គ្ត់ ជា មនុេ្ស មុឺងម៉ាត់ សហើយ ខិតខុំ ស្្ើ ការ សហើយ យ៉ូដេប សគ្រព 

បេឡាញ់ គ្ត់ ខ្លាុំង ណាេ់ ។ 24

បបដហល ជា មរ៉ូថណ មន អារម្មណ៍ ថា យ៉ូដេប ចាុំបាច់ បតូវ មន បបាជាញា និង កមលាុំង 

របេ់ បង បបុេ សោក សែើម្រី កាលាយ ជា មនុេ្ស ដែល បពះអមចាេ់ អាច ទុក បពះទ័យ បបទាន 

ផ្ទាុំង ទាុំងសនាះ ឲ្យ បាន ។

ឡៅបក្បរភូមិប៉ាលហម៉រា៉រដ្ឋនូវឡយា៉ាកកូនភ្ំ្ូម៉ូរា៉ម្នចម្ងាយពបប្លជា៤.៨្រី�លូបម៉ពត(ពបប្លបរីម្៉ាយ)បប៉កអាឡ្្យ៍្ រីកសិោឋានរបស់ព្ួសារស្ម៊ីធ។យ៉ូបសបបនដឹង្ រីកបន្ងបដលពតូវរកផ្ទាំង្ ម្រីរមរមនបដល

បនកប់ទុកឡនារះឡោយសារមរ៉ូហ�បនបង្ហាញឡលាកអំ្រីកូនភ្ំឡនារះឡៅក្បុងការនិមិត្ត។
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សៅ ោងាច សនាះ កាល បត�ប់ មក ផ្ទះវិញ យ៉ូដេប បាន អេ់ កមលាុំង ជា ខ្លាុំង ។ 

ប៉ុដន្តបគួសារ របេ់ សោក បាន នាុំ គ្នា សចាម សរាម សោក កាល សោក បាន សបើក ទាវារ ចូល ក្ញង 

ផ្ទះ ភាលាម សោយ អន្ទះសារ ចង់ ែឹង ថា សោក បាន រក ស�ើញ អ្រី សៅ សលើ ភ្ុំ សនាះ ។ យ៉ូដេប 

បាន ចាប់សផ្ើម បបាប់ ពួកសគ អុំពរី ផ្ទាុំង ទាុំងសនាះ ប៉ុដន្ត អាលវិន បាន មក បគ្អាក់ កាល គ្ត់ 

បាន ស�ើញ ថា យ៉ូដេប សមើល សៅ អេ់ កមលាុំង យ៉ាង ខ្លាុំង ។

គ្ត់ បាន សពាលថា « ចូរ សយើង ចូល សែក សៅ សហើយ សយើង បតូវ សបកាក ពរី បពឹក បពលឹម 

សៅ ស្្ើ ការ » ។ ពួកសគ នឹង មន សពល សបចើន សទៀត សៅថ្ងៃ ដេ្ក សែើម្រី សាដាប់ ែុំសណើរ សរឿង 

របេ់ យ៉ូដេបដែល សៅសេេ េល់ ទាុំង ប៉ុនាមាន ។ គ្ត់ បាន សពាល ថា « បបេិន សបើ 

ម៉ាក់ស្្ើ មហអូប ឲ្យ សយើង ហូប ពរី ភ្លឺ សនាះ សយើង នឹង មន សពល យ៉ាង សបចើន សៅ សពល ោងាច  

សហើយ សយើង ទាុំងអេ់ គ្នា អង្គញយចុះ សាដាប់ ឯង និយយ សរឿង  » ។ 25

លុះ ោងាច ដេ្ក យ៉ូដេប បាន ដចកចាយ នូវ អ្រី ដែល បាន សកើត ស�ើង សៅ ឯ ភ្ុំ សនាះ 

សហើយអាលវិន បាន សជឿ ែល់ សោក ។ ក្ញង នាម ជា កូ ន បបុេ ច្ង ក្ញង បគួសារ អាលវិន 

ដតង ដត ទទួល ខុេ បតូវ ចុំសពាះ េុខុមលភាព រាង កាយ របេ់ ឪពុកមដាយ ចាេ់ ជរា របេ់ 

គ្ត់ ជានិច្ ។ គ្ត់ និង ប្អូន ៗ  បបុេ របេ់ គ្ត់ បាន ចាប់ សផ្ើម េង់ ផ្ទះ ្ ុំ ជាង សនះ េបមប់ 

បគួសារ សែើម្រី ឲ្យ ពួក សគ អាច មន ភាព បេណុក ក្ញង ចិត្ត កាន់ ដតខ្លាុំងសទៀត ផង ។

ឥ�អូវ សនះ  ទុំនង ែូចជា យ៉ូដេប កុំពុង សមើល ដ្ េុខុមលភាព ខ្ង វិញ្ញាណ របេ់ 

ពួកសគ ។ ពរី មួយ យប់ សៅ មួយយប់ សោក បាន ស្្ើ ឲ្យបគួសារ របេ់ សោក ចាប់ ចិត្ត នូវ ការ 

និយយ បបាប់ អុំពរី ផ្ទាុំង មេសនាះ និង មនុេ្សដែល បាន េរសេរ វា ។ បគួសារ សនះ កាន់ 

ដត មន ភាព េ្ិទ្ធ សានាល នឹង គ្នា សហើយ ផ្ទះ រ បេ់ ពួកសគ មន ភាព េុខ សាន្ត និង ភាព 

រីករាយ ។ េមជិក បគួសារ បគប់ គ្នា បាន មន អារម្មណ៍ ថា មន អ្រី មួយ អសាចារ្យ  

ជិត សកើត ស�ើង សហើយ ។ 26

បនាទាប់ មក សៅ បពឹក មួយ នា េរទរែូវ សបកាយ ពរី ការ មក ជួប របេ់ មរ៉ូថណ មិន ែល់ ពរីរ 

ដខ ផង អាលវិន បាន បត�ប់ មក ផ្ទះ វិញ សោយ ចុក សពាះ យ៉ាង ខ្លាុំង ។ សោយ សែក រមួល 

ពត់ ខ្លលួន ទាុំង �ឺចាប់ គ្ត់ បាន អង្រ ឪពុក របេ់ គ្ត់ ឲ្យ សៅ រក សគ មក ជួយ ។ សៅ ទរី 

បុំផុត កាល សវជជបណ្ិត មនាក់ បាន មក ែល់ គ្ត់ បាន ឲ្យ ថានាុំ សៅ អាលវិន យ៉ាង សបចើន  

ប៉ុដន្ត វា រឹត ដតស្្ើ ឲ្យ សាថានភាព កាន់ ដត្ងៃន់ ្ ងៃរ ស�ើង ។

អាលវិន បាន សែក រមួលខ្លលួន សៅ សលើ ដបគទាុំង �ឺចាប់ អេ់ ជាសបចើន ថ្ងៃ ។ សោយ 

ែឹង ថា គ្ត់ បបដហល ជា បតូវ សាលាប់ គ្ត់ បាន េួរ រក យ៉ូដេប ។ អាលវិន បាន សពាលថា 

« ចូរស្្ើ អ្រីៗបគប់ យ៉ាង សៅ ក្ញង លទ្ធភាព របេ់ ប្អូន សែើម្រី ទទួល បាន កុំណត់ បតាសនាះ » ។ 

« ចូរ សសាមាះបតង់ សៅ ក្ញង ការ ទទួល ការ បសបងៀន និង ការ រកសា រាល់ បទបញ្ញត្តិ ដែល បាន 

បបទាន ែល់ ប្អូន » ។ 27

សបកាយមក មិន យូរ ប៉ុនាមាន គ្ត់ ក៏ បាន សាលាប់ សៅ សហើយភាព សសាក សៅ បាន 

សកើត មន មក សលើ បគួសារ សនះ ។ សៅ ឯ ពិ្រី បុណ្យ េព បគូគគ្វាល មនាក់បាន និយយ 

ថា អាលវិន បាន ចុះ សៅ សាថាន នរក សោយ សបបើ ការ សាលាប់ របេ់ គ្ត់ សែើម្រី បពមន ែល់ 

មនុេ្ស ែថទ សទៀត អុំពរី អ្រី ដែល នឹង សកើត ស�ើង សលើក ដលង ដតបពះ បាន លូក បពះហេ្ មក 

េស្គ្គាះ ពួកសគ ប៉ុសណាណះ ។ យ៉ូដេប េ៊មីញ្ញ័រ បាន ខឹង យ៉ាង ខ្លាុំង ។ កូន បបុេ របេ់ គ្ត់ 

គឺជា យុវជន ែ៏ ល្ មនាក់ សហើយ គ្ត់ មិន សជឿ ថា បពះ នឹង ោក់ សទាេ ែល់ កូន បបុេ គ្ត់ 

ស�ើយ ។ 28

កាល អាលវិន បាន សាលាប់ សៅ ការ និយយ អុំពរី ផ្ទាុំង ទាុំង សនាះ បាន  

បញ្ប់ ។ គ្ត់ គឺជា អ្ក គ្ុំបទ យ៉ាង ខ្លាុំង ចុំសពាះ ការ សៅ ែ៏ សទវភាព របេ់ យ៉ូដេប 

 រហូត ែល់ ថា រាល់ សពល ដែល សលើក ស�ើង អុំពរី ផ្ទាុំង ទាុំងសនាះ វា បានរំឭក ឲ្យ នឹក  

ស�ើញ ែល់ ការ សាលាប់ របេ់ គ្ត់ ។  បគួសារ សនះ ពុុំ អាច បទាុំបទ សរឿង សនាះ បាន ស�ើយ ។

យ៉ូដេប បាន នឹក អាលវិន យ៉ាង ខ្លាុំង សហើយ ការ សាលាប់ របេ់ គ្ត់បាន ប៉ះ ទង្គិច ែល់ 

សោក ជា ខ្លាុំង ។ សោក បាន េង្ឹម ថា នឹង ពឹង ដផ្ក សលើ បងបបុេ ្ ុំ បង្េ់ របេ់ សោក 

សែើម្រី ជួយ សោក ទទួល បាន កុំណត់បតាសនាះ ។ ឥ�អូវ សនះ សោក មន អារម្មណ៍ ថា  

ែូច បតូវ សគ សបាះបង់ សចាល ។ 29

សៅ ទរីបុំផុត កាល ដែល ថ្ងៃ បតូវ បត�ប់ សៅ ភ្ុំ សនាះ វិញ បាន មក ែល់ យ៉ូដេប បាន  

សៅ ដត ឯង ។ សោយ គ្មាន អាលវិន សោក មិន ចបេ់ ក្ញង ចិត្ត ថា បពះអមចាេ់ នឹង ទុក 

បពះទ័យ បបទាន ផ្ទាុំង ទាុំងសនាះ ឲ្យ សោក ដែរ ឬ អត់ សនាះ សទ ។ ប៉ុដន្ត សោក បាន គិត ថា 

សោក អាច សគ្រព នូវ រាល់ បទបញ្ញត្តិ ដែល បពះអមចាេ់ បាន បបទាន ែល់ សោក ែូចដែល 

បងបបុេ របេ់ សោក បាន ទូនាមាន ែល់ សោក ។ ការ ដណនាុំ របេ់ មរ៉ូថណ សែើម្រី ទទួល 

បាន ផ្ទាុំង ទាុំង សនាះ មន ភាព ចបេ់ ោេ់ ។ សទវតា អង្គ សនាះ បាន សពាល ថា « ឯង បតូវ 

យក វា មក ឱប ក្ញង ថែ សហើយ សែើរ េុំសៅ សៅ ផ្ទះ ភាលាម កុុំ បង្ង់ ឲ្យសសាះ សហើយ យក សសា មក 

ចាក់ វា ទុក » ។ 30

សៅ សលើ ភ្ុំ សនាះ យ៉ូដេប បានគ្េ់ ្ ្ម សនាះ ស�ើង សហើយ លូក ថែ ចូល សៅ ក្ញង បបអប់  

្្ម សនាះ សហើយ សលើក ផ្ទាុំង សនាះ ស�ើង ។ បនាទាប់មក សោក មន គុំនិត មួយ ថា វត្ថញ សផ្សង  

រូបចម្លាក់ឡទវតាមរ៉ូហ�ឡៅឡលើកូនភ្ំ្ ូម៉ូរា៉ឡដើម្បរីរំឭកចាំ្ រីកបន្ងបដលយ៉ូបសបស៊្មីធបនឡ�ើញផ្ទាំងព្រះ

្ម្រីរមរមនឡៅហ្ងៃទរី២២បខកញ្ញា្នាំ១៨២៣ឡ្ើយបនទទួលផ្ទាំងទាំងឡនារះ្ិតពបកដឡៅបួន្នាំបនាទាប់

មកឡទៀត។



 ខែយមសាឆ្នាំ២០១៨ ៣១

សទៀត សៅ ក្ញង បបអប់ សនាះក៏ មន តថម្ល ណាេ់ ដែរ សហើយ វា គួរ ដត បតូវ បាន ោក់ ទុក ពរីមុន 

សោក សៅ ផ្ទះ វិញ ។ សោក បាន ោក់ ផ្ទាុំង សនាះ ចុះ សហើយ ដបរ សៅ បគប បបអប់ សនាះ  

វិញ ។ ប៉ុដន្តសៅ សពល សោក បាន បត�ប់ មក រក ផ្ទាុំង សនាះ វិញ វា បាន បាត់ ។ សោយ  

ភ័យ េ្លន់សសាលា សោក បាន លុត ជង្គង់ ចុះ សហើយ បាន ទូល អង្រ សែើម្រី ែឹង ថា ផ្ទាុំង សនាះ  

សៅ ឯណា ។

មរ៉ូថណ បាន សលច មក បបាប់ យ៉ូដេប ថា សោក បាន បរាជ័យ ក្ញង ការ ស្្ើ តាម ការ 

ែឹកនាុំ ម្ង សទៀត សហើយ ។ សោក ពុុំ បគ្ន់ ដត ោក់ ផ្ទាុំង សនាះ សចាល ប៉ុសណាណះ សទ ប៉ុដន្ត សោក 

ក៏ បាន ទុក វា សចាល ្ ងាយ ពរី ដភ្ក របេ់ សោក ដែរ ។ សទាះជា សោក មន ឆន្ទៈ ជា អ្ក សមើល 

ឆុត វ័យ សក្មង ដែល ចង់ ស្្ើ កិច្កា រ របេ់ បពះអមចាេ់ យ៉ាង ណា ក្រី ក៏ សោក ពុុំ ទាន់ មន 

លទ្ធភាព សែើម្រី ការពារ កុំណត់ បតា បុរាណ សនាះ សៅ ស�ើយ ដែរ ។

យ៉ូដេប បាន ខឹងនឹង ខ្លលួន ឯង ប៉ុដន្ត មរ៉ូថណ បាន ដណនាុំ សោក ឲ្យ បត�ប់ មក រក  

ផ្ទាុំង សនាះ សៅ ្ នាុំ សបកាយ ។ មរ៉ូថណ ក៏ បាន បសបងៀន សោក បដន្ថម សទៀត ផង ដែរ អុំពរី  

ដផនការ របេ់ បពះអមចាេ់ េបមប់ នគរ បពះ និង កិច្ការ ែ៏ អសាចារ្យ ដែល កុំពុង ចាប់សផ្ើម 

រំកិល សៅ មុខ ។

បនាទាប់ ពរី សទវតា អង្គ សនាះ បាន យង សចញ សៅ យ៉ូដេបសៅដតសសាកសាតាយសែើរ ចុះ ពរី 

ភ្ុំ សនាះ សោយ បពួយ បារម្ភ ថា បគួសារ សោក នឹង គិត យ៉ាង ណា សៅសពល សោក បត�ប់ 

សៅ ផ្ទះ វិញ ថែ ទសទ សនាះ ។ 31 សៅ សពលសោក ្ ន សជើង ចូល ផ្ទះ ពួកសគ កុំពុងរង់ ចាុំ 

សោក ។ ឪពុក របេ់ សោក បាន េួរ ភាលាម ថាសតើ សោក បាន ផ្ទាុំង សនាះ ដែរ ឬសទ ។

សោក បាន សពា ល ថា « អត់ សទ » ។ « កូន មិន អាច យក វា បាន សទ » ។

« សតើ កូន បាន ស�ើញ វា សទ ? »

« ខ្ញុំ បាន ស�ើញ វា ប៉ុដន្ត ខ្ញុំ យក វា ពុុំ បាន ស�ើយ » ។

យ៉ូដេប េ៊មីញ្ញ័រ  បាន សពាលថា « បបេិន សបើ បា៉ា ជា កូន វិញ បា៉ា នឹង យក វា ឲ្យ បាន » ។

យ៉ូដេប បាន សពាល ថា « បា៉ា សចះ ដត និយយ សហើយ ។ ខ្ញុំ មិន អាច យក វា បាន 

សោយសារ សទវតា ថន បពះអមចាេ់ មិន អនុញ្ញាត ឲ្យខ្ញុំ យក វា បាន » ។ 32 ◼

បញ្រីទាំងមូ�ននយសៀវយៅយនរះម្នជាភាសាអង់យ្្សយៅយ្ហ្ទំព័រsaints .lds .org។

ពាក្ស្រធាន្រទយៅក្នុងកំណត់ចំណាំបង្ហាញពរីព័ត៌ម្នបខន្ថមយៅយ�ើអ៊ិនយ�ើរខណតយៅយ្ហ្ទំព័រ

ពួក្ររិសុទ.្lds.org។
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កំណត់្ ំណាំ៖ងដ្យសារវាមានសារៈសំ្ន់ក្ននុ្ការយល់អំពីសាសនាដនទងទៀតទាំ្ងនាឹះថានាក់ដរកនាំសាសនា្បក

មានអារម្មណ៍ថាវានរ្មានអត្ថប្រងយាជន៍ងដើម្ីផ្ល់នូវទតិដ្ឋភាពរួមមួយអំពីប្រវត្តិនតិ្ការ្រងប្ៀនរ្រស់សាសនាឥសាលោម

ជាសាសនាដ៏ធំ្រំផុតទីពីររ្រស់ពតិភពងោក។

ទោះ សហតុផល ល្ ឬ អាបកក់ ក្តរី គ្មាន បគ្ ណា មួយ ដែល សាេនា ឥសាលាម និង ពួក ឥសាលាមបរិេ័ទ 

( ម៉ូេ្លរីម ) ពុុំ មន សៅ សលើ ចុំណង សជើង ថន សារព័ត៌មន ស�ើយ ។ គួរ ឲ្យ យល់ បាន ថា អ្ក  

ដែល មិនដមន ជា ពួក ឥសាលាមបរិេ័ទ ( ម៉ូេ្លរីម ) ជា សបចើន នាក់ — រួម ទាុំង ពួកបរិេុទ្ធ ថ្ងៃ 

ចុងសបកាយ — ចង់ែឹង ចង់ ស�ើញ ដ្ម ទាុំង មន កង្ល់ ផងដែរ ។ សតើ សយើង មន អ្រី ខ្លះ ដែល ែូច គ្នា ជាមួយ នឹង ពួក 

ឥសាលាមបរិេ័ទ ( ម៉ូេ្លរីម )  ដែល ជា អ្ក ជិត ខ្ង សយើង សនាះ ? សតើ សយើង អាច រេ់សៅ សហើយ ស្្ើ ការ ជាមួយ គ្នា បាន ដែរ ឬ សទ ?

ែុំបូង ការែឹង អុំពរីជរីវបបវត្តិ ថន បបវត្តិសាបេ្ត មួយ ចុំនួន អាច មន បបសយជន៍ ។

ក្ញង ្ នាុំ 610 ថន គ. េ. �្មលួញ ជនជាតិ អារា៉ប់ វ័យ កណាតាល មនាក់ ស្មាះ មហាម៉ាត់ បាន ស�ើង សៅសលើ កូន ភ្ុំ មួយ  

សៅ ទរីបកុង សមកៈ ទរីបកុង កុំសណើត របេ់ គ្ត់ សែើម្រី េមមា្ិ និង អ្ិសាឋាន អុំពរី សាេនា ែ៏ បចបូកបចបល់ ដែល សៅ ជុុំវិញ  

គ្ត់ ។ សបកាយ មក គ្ត់ បាន បបាប់ ថា គ្ត់ បាន ទទួល ការនិមិត្ត មួយ សោយការ សៅ គ្ត់ ឲ្យស្្ើ ជា ពយាការី ែល់ បបជាជន 

គ្ត់ ។ បពឹត្តិការណ៍ សនះ គូេ ចុំណាុំ ការចាប់សផ្តើម ថន សាេនា ដែល សៅ ថា ឥសាលាម ( iss- LAAM ) ជា ពាក្យ មួយ ដែល 

មន ន័យ ថា « ចុះចូល » ( នឹង បពះ ) ។ អ្ក សជឿ សលើ សាេនា ឥសាលាម បតូវបាន សៅ ថា ពួក ឥសាលាមបរិេ័ទ ( ម៉ូេ្លរីម ) 

( MUSS- lim ) មន ន័យ ថា « អ្ក ចុះចូល » ។

សាសនាឥសាលាម
ការខស្ងយ�់ពរី

រូប
្
ត
ម
ក
ព
រីG

ET
TY

 IM
AG

ES

រូប្ ំនូរនាសតវត្សរ៍ទី១9បង្ហាញពីKaabaឆៅក្នញងឆមកៈទីប្កុងលដលមហាមា៉ាត់រានឆកើតនិងជាទីប្កុងដ៏បរិសុទ្ធបំផុតឆៅក្នញងស្សនាឥស្លាម។

ឆោយោនីលយ៉លស៊ីភិឆ្ើរសុន
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បនាទាប់ មក សទៀត មហាម៉ាត់ បាន និយយ ថា គ្ត់ 

បាន ទទួល វិវរណៈ ជាសបចើន រហូត ែល់ គ្ត់ សាលាប់ ដែល 

សេ្ទើរដតជិត 25 ្នាុំ សបកាយ មក ។ ែុំបូង គ្ត់ បាន 

ដចកចាយ វិវរណៈ សនាះ ជាមួយ អ្ក បេុក សៅ ភូមិ របេ់ 

គ្ត់ េិន សោយ បពមន អុំពរី ការជុំនុុំជបមះ របេ់ បពះ 

ដែលនឹង សកើត មន ការោេ់ សតឿន អ្ក សាតាប់ របេ់ 

គ្ត់ ឲ្យ ដបបចិត្ត និងការបបបពឹត្ត សោយ បតឹមបតូវ ចុំសពាះ 

បេ្តរី សមម៉ាយ និង សក្មង កុំបពា និង អ្ក ទ័លបក បពមទាុំង 

ការផសាយ ែល់ សាកលសោក អុំពរី ការរេ់ ស�ើង វិញ ថន 

មរណជន និង ការជុំនុុំជបមះ របេ់ បពះ សៅ ចុង បុំផុត ។

សទាះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ សោយ ការចុំអក និង ការសបៀត 

សបៀន ែល់ គ្ត់ និង អ្ក សែើរ តាម គ្ត់ បាន ដបប កាន់ដត 

មន ភាព តានតឹង ស�ើង ដែល ស្្ើ ឲ្យ ពួកសគ បតូវ រត់ សគច 

សៅ ទរីបកុង សៅ សម�រី ណា សោយ ជិះ េត្ អូែ្ឋ រយៈសពល 

បួន ថ្ងៃ យ៉ាង លុំបាកសៅ ទិេ ខ្ង សជើង ។

សៅ ទរីសនាះ តួនាទរី របេ់ មហាម៉ាត់ បាន ផ្លាេ់ប្តអូរ 

ភាលាម ដតម្តង ។ 1 ពរីការបគ្ន់ដត ស្្ើជា អ្ក ផសាយ និង អ្ក 

បពមន សនាះ គ្ត់ បាន កាលាយ ជា អ្ក បសង្ើត ចបប់ សៅបកម 

និង អ្កែឹកនាុំ នសយបាយ េបមប់ ទរីបកុង អារា៉ប់ ែ៏ 

េុំខ្ន់ មួយ សហើយ យូរៗ សៅ សៅក្ញង ឧបទ្រីប អារា៉ប់ ។ 

ការបសង្ើត ែុំបូង ថន េហគមន៍ អ្ក សជឿ សនះ បាន ផ្តល់ ែល់ 

សាេនាឥសាលាម នូវ អត្តេញ្ញាណ សាេនា មួយដែល 

បាន ចាក់ឬេ សៅក្ញង ចបប់ និង តុោការ ដែល បន្ត មន 

សៅក្ញងការទាក់ទាញ អារម្មណ៍ និង បុគ្គលិក លក្ខណៈ 

ែ៏េុំខ្ន់ របេ់ សាេនា សនះ ។

មនុេ្ស ពរីរ បកុម ្ ុំៗ ដែល បាន បសង្ើត សៅក្ញង ចុំសណាម 

អ្ក សែើរតាម សោក មហាម៉ាត់បនាទាប់ ពរី មរណភាព របេ់ 

សោក សៅ ្ នាុំ 632 ថន គ. េ. ចាប់សផ្តើម ដបងដចក 

សោយសារ េុំណួរ ថា សតើ នរណា ដែល គួរដត បន្ត តុំដណង 

គ្ត់ ក្ញងនាម ជា អ្កែឹកនាុំថន េហគមន៍ ឥសាលាម ។ 2 

បកុម ្ ុំបុំផុត ទាុំង សនះ បតូវបាន សៅ ថា េ៊ូនរី ( បកុម 

សនះបបកាេ ស្្ើតាម ស៊ូណា ឬ អនុវត្ត តាម ទមលាប់  

មហាម៉ាត់សហើយបត់ដបនតាមចុំដណកដែលពាក ់

ព័ន្ធេ្តរីពរីបញ្ហាថនការេ្ងតុំដណងសនាះ ) ។ មួយ បកុម 

សទៀត ដែល សកើត ស�ើងសោយសារ កូនបបសារបបុេ របេ់ 

មហាម៉ាត់  ‹ អាលរី បតូវបាន សៅ ថា shi‘at ‘Ali 

( បកុម របេ់ អាលរី ) សហើយ ឥ�អូវ សនះ បតូវបាន សគ សាគាល់ 

យ៉ាង សាមញ្ញ ថា េ្សញរីអា ។ មិន ែូច ជា ពួកេ៊ូនរី ស�ើយ 

ពួក េ្សញរីអា ( សៅថា េ៊មីអ៊មីត ឬ េ៊មីអ៊មីម៉ូេ្លរីម ) សជឿ ថា 

បុគ្គល បតឹមបតូវ សែើម្រី េ្ង តុំដណង មហាម៉ាត់ ឲ្យ ស្្ើ ជា អ្ក 

ែឹកនាុំ េមបេប ថន េហគមន៍ សនាះ  គឺ បតូវ បាន សៅសលើ 

សាច់ញាតិ បបុេ ដែល ជិត បុំផុត របេ់ ពយាការី មហាម៉ាត់ 

គឺ  ‹ អាលរី និង អ្ក ទទួល មរតក របេ់ សោក ។

សទាះបរីជា មន ភាព មិន ចុះេបមុង គ្នា ដបប សនាះ 

ក្តរី សាេនា ឥសាលាម មន ភាព សាមគ្គរី គ្នា កាន់ដត 

រឹងមុំ សោយ និយយ អុំពរី សាេនា គឺ សាមគ្គរី គ្នា ជាង 

ពួកបគិេ្តសាេនិក សៅ សទៀត ។ សលើេពរីសនាះ សទៀត 

អេ់រយៈសពល បួន បបាុំ ទេវត្សរ៍ បនាទាប់ ពរី ្ នាុំ 800 

ថន គ. េ. សនាះ អរិយ្ម៌ ឥសាលាម សជឿន សលឿន បុំផុត 

សៅក្ញង ពិភពសោកសលើវិេ័យវិទយាសាបេ្ត សវជជសាបេ្ត 

គណិតសាបេ្ត និង ទេ្សនវិទយា ។

+200,000,000
100- 200,000,000
50- 100,000,000
10- 50,000,000
5- 10,000,000
1- 5,000,000
500,000- 1,000,000
0- 500,000

បំលណងលែកទូទាំងស្កលឆលាករបស់ឥស្លាម

បរិស័ទរាមប្បឆទសក្នញងខ្នាតលាន(មជ្មណ្ឌល

ប្ស្វប្ជាវភូ្នាំ២០០9)។

ឥស្លាមបរិស័ទចាត់ទុក្ ម្ីរកូរា៉នថាជាបនទគូល

របស់ប្ពោះអាល់ឆឡាោះលដលរានផ្តល់ឲ្យឆោយផ្ទាល់

ដល់មហាមា៉ាត់។
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ប្បភពថនឆគលលទ្ធិនិងការអនុវត្តរបស់ពួក

ឥស្លាមបរិស័ទ(ម៉ូស្ីម)

វិវរណៈ ដែល បាន បបកាេ សោយ មហាម៉ាត់ បតូវបាន 

បបមូល ផ្តញុំ ជា គម្ពរីរ មួយ សៅ ថា គម្ពរីរ កូរា៉ន ( មក ពរី ពាក្យ 

កិរិយេព្ទ របេ់ ភាសាអារា៉ប់ ថា qara’a  

មនន័យ ថា « អាន » ឬ « េូបត » ) សៅ អុំ�ញង មួយ  

ឬ ពរីរ ទេ្សវតរ៍ ថនមរណភាព របេ់គ្ត់ ។ គម្ពរីរ កូរា៉ន 

មន 114 ជុំពូក ដតពុុំដមន ជា ែុំសណើរ សរឿង របេ់ 

មហាម៉ាត់ ស�ើយ ។ ភាគសបចើន គឺ ែូច ជា សគ្លលទ្ធិ  

និង សេចក្តរី េញ្ញា វា ពុុំដមន ជា និទានកថា ស�ើយ  

ពួក ឥសាលាមបរិេ័ទ ( ម៉ូេ្លរីម ) ចាត់ទុកគម្ពរីរ សនះ ថា ជា 

បពះបន្ទអូល ( និង បន្ទអូល ទាុំងឡាយ ) របេ់ បពះ ដែល 

បាន បបទាន សោយ ផ្ទាល់ ែល់ មហាម៉ាត់ ។ 3

ពួកបគិេ្តសាេនិក ដែល អាន គម្ពរីរ សនះ នឹង  

រកស�ើញ នូវ បបធានបទ បេសែៀង គ្នា ។ ឧទាហរណ៍  

គម្ពរីរ សនះ ដ្្លង ពរី ការបង្បសង្ើត របេ់ បពះ ថន  

សាកលសោកសនះ សៅក្ញង រយៈសពល បបាុំពរីរ ថ្ងៃ 

 ការោក់ អ័ោម និង សអវា៉ សៅក្ញង េួនចបរ សអដែន 

ការល្លួង របេ់ ពួកសគ សោយ សាតាុំង ការធាលាក់ របេ់ 

ពួកសគ និង ការសៅ ថន ដខ្ស បេឡាយ របេ់ ពយាការី 

បន្តបនាទាប់ មក សទៀត ( ដែល ភាគសបចើន បុំផុត គឺ មន 

សៅក្ញង បពះគម្ពរីរ ប៊មីប ផងដែរ ) ។ ពយាការី ទាុំង សនះ ដែល 

បាន ពិពណ៌នា សៅក្ញង គម្ពរីរ កូរា៉ន ថា ជា ឥសាលោម្ររិស័ទ 

ដែល បាន ចុះចូល ឆន្ទៈ របេ់ ពួកសគ ែល់បពះ ។

អ័បបាហាុំ ដែល បាន ពិពណ៌នា ថា ជា មិត្ត  

នឹង បពះ បតូវបាន សគ សលើក តសម្ើង សៅក្ញង គម្ពរីរសនាះ ។ 4  

( ក្ញង ចុំសណាម អ្រីៗ សផ្សង សទៀត សគ បាន សជឿ ថា សោក 

បាន ទទួល វិវរណៈ ថា សោក បាន កត់បតា ទុក ប៉ុដន្ត បាន 

បាត់ បង់ សៅវិញ ) ។5 ម៉ូសេ ផ្សរា៉ន និង និក្ខមនុំ របេ់ 

កូនសៅ អ៊មីបសាដអល ក៏ មន ក្ញងគម្ពរីរ សនាះ ផងដែរ ។

គួរ ឲ្យចាប់អារម្មណ៍ ណាេ់ ម៉ារី មតាយ 

របេ់បពះសយេ៊ូវ បតូវបាន ដ្្លង ចុំនួន 34 ែង សៅក្ញង 

គម្ពរីរ កូរា៉ន សបើសបបៀបស្ៀប សៅនឹង គម្ពរីរេញ្ញា ្ ្មរី គឺ មន 

ដត 19 ែង ប៉ុសណាណះ ។ ( បបាកែ ណាេ់ គ្ត់ គឺ ជាបេ្តរី 

ដតមនាក់ គត់ ដែល មន សៅក្ញង គម្ពរីរ កូរា៉ន ) ។

សគ្លលទ្ធិ មួយ ដែល បសបងៀ នសបចើន សៅក្ញង គម្ពរីរ 

កូរា៉ន គឺ សគ្លលទ្ធិ របេ់ ថាហុីដ ( taw- HEED ) ជា 

ពាក្យ មួយ ដែល អាច បកដបប ថា « ឯកទិសទព និយម » 

ឬ ន័យ បតង់ មនន័យ ថា « ការបសង្ើត ឲ្យ មន មួយ » ។ 

វា តុំណាង ឲ្យ សគ្លការណ៍ េុំខ្ន់ មួយ ថន សាេនា 

ឥសាលាម ៖ ថា មន ដត បពះមួយ អង្គគត់ សៅ ទូទាុំង 

សាកលសោក សនះ ។ គម្ពរីរ កូរា៉ន ដ្្លង ថា « បទង់ គ្មាន 

បុបត សហើយ បទង់ ពុុំដមន ជា បុបត បពះ ណា ស�ើយ សហើយ 

គ្មាន នរណា ែូច ជា បទង់ សទ » ។ 6 អ្រីៗ ែូចតសៅសទៀត សនះ 

គឺជាភាពខុេគ្នា ែ៏ េុំខ្ន់ បុំផុត រវាង សាេនាឥសាលាម 

និង បគិេ្តសាេនា ៖ ឥសាលាមបរិេ័ទ  ( ម៉ូេ្លរីម ) ពុុំ សជឿ 

សលើ បពះអាទិសទព គឺជា បពះសយេ៊ូវបគរីេ្ទ ឬ បពះវិញ្ញាណ 

បរិេុទ្ធ ស�ើយ ។ វា ក៏ ប គ្ហាញ ផងដែរ ថា សោយសារ ដត 

មនុេ្ស ទាុំងអេ់ បតូវបាន បពះ បសង្ើត មក សេ្មើ គ្នា សនាះ 

បេប តាម សគ្លលទ្ធិ របេ់ សាេនា ឥសាលាម គឺ ថា សយើង 

ពុុំដមន ជា កូន របេ់ បពះ សទ ។
ឥស្លាមបរិស័ទប្បលហលពីរលាននាក់ឆ្្ើ្ ម្មយប្រាឆៅឆមកៈ

ឆរៀងរាល់្ នាំ។
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ដត ឥសាលាម បរិេ័ទ សជឿសលើ បពះសយេ៊ូវ ថា ជា  

ពយាការី របេ់ បពះ ដែល គ្មាន អុំសពើ បាប សកើត ពរី បេ្តរី 

បពហ្មចារីយ សហើយ បតូវបាន ដតងតាុំង ស�ើងក្ញង តួនាទរី 

ែ៏េុំខ្ន់ សៅក្ញង បពឹត្តិការណ៍ ថន ថ្ងៃ ចុងសបកាយ ។ បទង់ 

បតូវបាន ដ្្លង ជា ញឹកញាប់ និង សោយ ការសគ្រព សៅក្ញង 

គម្ពរីរ កូរា៉ន ។

ការបឆប្ងៀននិងការអនុវត្តជាប្្ឹោះរបស់ពួកឥស្លាមបរិស័ទ

(ម៉ូស្ីម)

សគសៅ ថា « េរេរ ទាុំង បបាុំ របេ់ សាេនា 

ឥសាលាម » — ការេសង្ខប ភាគសបចើន គ្មានសៅក្ញង 

គម្ពរីរ កូរា៉ន សទ ប៉ុដន្ត មនសៅក្ញង សេចក្តរីដ្្លង តាម 

បបថពណរីបុរាណ ដែល និយយ អាង សហតុផល សៅកាន់ 

មហាម៉ាត់ — ចាប់សផ្តើម ជា សគ្លលទ្ធិ បគឹះ មួយចុំនួន 

របេ់ សាេនា ឥសាលាម ។

១.ទី្រន្ទាល់

បបេិនសបើ សាេនា ឥសាលាម មន  

សគ្លជុំសនឿ ជា សាកល វា គឺ ជាលទ្ធិ សសាហាដ្  

( sha- HAD- ah ) មន ន័យ ថា « ការអះអាង  

អុំពរី ជុំសនឿ » ឬ  « ទរីបនាទាល់ » ។ ពាក្យ សនះ េុំសៅ  

សៅសលើ រូបមន្តមួយ ក្ញង ភាសា អារា៉ប់ ដែល បកដបប  

មន ន័យ ែូច សនះ ថា ៖ « ខ្ញុំ េូម ដ្្លង ទរីបនាទាល់ ថា  

មន បពះ ដត មួយអង្គ ប៉ុសណាណះ គឺ [ បពះ អល់សឡាះ ] 

 សហើយ ថា មហាម៉ាត់ គឺ ជាសារទូត របេ់ បពះ » ។ 

េសាហាោ ( Shahada ) គឺ ជា វិ្រី សែើម្រី ចូល ជា 

េមជិក សាេនា ឥសាលាម ។ ការេូបត វា សោយ ជុំសនឿ 

សសាមាះេរ គឺ សែើម្រី កាលាយ ជា ឥសាលាម បរិេ័ទ ។

ភាសា អារា៉ប់ ដែល សេ្មើ នឹងពាក្យ បពឹះ គឺ អល់ងឡាឹះ

( Allah ) ។ ជា ពាក្យ បុំបពួញ មក ពរី ពាក្យ al-  គឺ 
( « the » ) និង ពាក្យ ilah ( « បពះ » ) វា ពុុំមន ជា 

ស្មាះ បតឹមបតូវ ស�ើយ ដត ជា គ្រ មួយ សហើយ វា ទាក់ទង 

យ៉ាង ជិតេ្ិទ្ធ សៅនឹង ពាក្យ សហសបពើរ ថា ងអ�គូហតិម ។

សោយសារ សាេនា ឥសាលាម គ្មាន បព្ជិតភាព សនាះ 

គ្មាន ពិ្រី បរិេុទ្ធ ថន បព្ជិតភាព អ្រី ស�ើយ ។ សហើយ ក៏ គ្មាន  

« បពះវិហារ » សាេនាឥសាលាមណាមួយផងដែរ ។ 

ែូសច្ះ ការ េូបត សាហាោ ( Shahada ) គឺ សេ្មើ នឹង 

ពិ្រីបុណ្យ បជមុជទឹក េបមប់ សាេនាឥសាលាម ។  

កង្ះ ខ្ត បច្ញប្ន្ ថន រចនាេម្ព័ន្ធ ថានាក់ែឹកនាុំ ជា ផ្លអូវការ 

ការរួបរួម សាមគ្គរី ទូទាុំង ពិភពសោក មន ទុំនាក់ទុំនង 

សផ្សង សទៀត ។ ឧទាហរណ៍ គ្មាន អ្ក ែឹកនាុំ ទាុំង 

មូលដតមនាក់ សៅក្ញង ពួក ឥសាលាមបរិេ័ទ ស�ើយ គ្មាន 

នរណា មនាក់ និយយ ជុំនួេ េហគមន៍ ទាុំង មូល 

ស�ើយ ។ ( មហាម៉ាត់ បតូវបាន សគ្រព សេ្ទើរដត ទូទាុំង 

សាកលសោកថា ជា ពយាការី ចុងសបកាយ បុំផុត ) ។  

សនះ ក៏ មន ន័យ ថា គ្មាន បពះវិហារ ដែល ពួក ភាវរជន  

ឬ « អ្ក បជុល និយម » អាច បតូវបាន កាត់កាល  

សចាល ស�ើយ ។

២.ការអធិស្ឋាន

មនអ្ក មិនដមន ជា ឥសាលាម បរិេ័ទ ជា សបចើន ែឹង  

អុំពរី ការអ្ិសាឋាន ជា ទមលាប់ របេ់ឥសាលាម បរិេ័ទ ដែល 

សៅ ថា  សាឡាត ( sa- LAAT ) ដែល ទាក់ទង 

នឹង ការ បកាប ឱន ថាវាយ បង្គុំ បបាុំ ែង សរៀងរាល់ ថ្ងៃ ។ 

ការេូបត ខបញ្ញត្តិ មក ពរី គម្ពរីរ កូរា៉ន និង ការឱន កបល 

ែល់ ែរី បគ្ហាញ ពរីការចុះចូល យ៉ាង រាបទាប ែល់ បពះ ។ 

ការអ្ិសាឋាន សោយ ឯកឯងៗ បដន្ថម សទៀត សៅ ថា ឌូ

អា អាច ស្្ើ ស�ើង សពលណា ក៏ បាន សោយ ពុុំ តបមូវ ឲ្យ មន 

ការបកាប ឱន ស�ើយ ។

េបមប់ ការអ្ិសាឋាន សៅ ពាក់កណាតាល ថ្ងៃ នា 

ថ្ងៃេុបក ពួកឥសាលាម បរិេ័ទ បុរេ បតូវបាន តបមូវ ឲ្យ ស្្ើ 

សហើយ ពួកឥសាលាម បរិេ័ទ បេ្តរី បតូវបាន សលើក ទឹកចិត្ត ឲ្យ 

អ្ិសាឋានសៅក្ញងវិហារ ឥសាលាម ( ពាក្យ សនះ មក ពរី ពាក្យ 

អារា៉ប់ ថា មា៉ាសចេតិត ឬ « កដន្លង ថាវាយ បង្គុំ ) ។ សៅ ទរីសនាះ 

ពួកសគ ថាវាយ បង្គុំ ជា ជួរៗ អ្ិសាឋាន សោយ មន អ៊មីមុុំ 

ឥស្លាមបរិស័ទលុតជង្គង់អ្ិស្ឋានប្រាំដង

ក្នញងមួយថ្ងៃ។

ឥស្លាមបរិស័ទជាង៨5ភា្រយ្ លឺជាស៊ូនី(សូមឆមើលមជ្មណ្ឌល

ប្ស្វប្ជាវភូ)។ស៊ីអ៊ីតមានតិែតួែឆៅប្្ប់ទីកលន្ងឆលើកលលងលត

អាសសារាយចាន,រា៉ាឆរៀង,អ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីរា៉ក់។

ស៊ូនី

ស្សញីអា
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( ee- MAAM មក ពរី ពាក្យ អារា៉ប់ អាមា៉ាមា៉ា មនន័យ 

ថា « សៅ ខ្ង មុខ » ) ថន បពះវិហារ ែឹកនាុំសហើយ 

សាតាប់ ការសទេនា ខ្លរីមួយ ។ ប៉ុដន្ត ថ្ងៃ េុបក ពុុំ ដមន 

ែូច ជា ថ្ងៃ �ប់ េបមក សនាះ សទ សទាះបរីជា  « ថ្ងៃចុង 

េបាតាហ៍ » សៅក្ញង បបសទេ ដែល កាន់សាេនាឥសាលាម 

ភាគ សបចើន សផ្តាត សៅសលើ យ៉មអាលហូមា៉ា ( « ថ្ងៃ ថន 

ការបបមូលផ្តញុំ » ) ក្តរី ឬ ថ្ងៃ េុបក ក៏ ការស្្ើ ការ សៅ ថ្ងៃ សនាះ 

ពុុំ បតូវបាន ចាត់ទុកថា ជា អុំសពើ បាប ស�ើយ ។ 

៣.ការដាក់ទាន

សសាកាត ( za- KAAT មនន័យ ថា  

« ដែល បរិេុទ្ធ » ) បគ្ហាញ ពរី ការស្្ើ ការ បរិចាចាគ  

សោយ េប្ញរេ សែើម្រី សបជាមដបជង អ្ក បករីបក បពមទាុំង 

ជួយ ែល់ បពះវិហារ និង កិច្ការ សផ្សងៗ សទៀត របេ់ 

សាេនា ឥសាលាម ។ ជាទូសៅ  វា បតូវបាន គិត ជា ចុំនួន 

2.5 ភាគរយ ថន បទព្យ េម្ត្តិ េរុប របេ់ឥសាលាម 

បរិេ័ទពរីសលើ ចុំនួន អប្រម ជាក់ោក់ មួយ ។ 

 សៅក្ញង បបសទេ កាន់ សាេនាឥសាលាម មួយ ចុំនួន 

ការបរិចាចាគ សនះ បតូវបាន បបមូល តាម ចបប់ រែ្ឋ្ម្មនុញ្ញ 

របេ់ រោឋាភិបាល ។ សៅ បបសទេ ែថទ សទៀត វា គឺ ជា 

ការេ្ម័បគ ចិត្ត ។

៤.ការតមអាហារ

សរៀងរាល់ ្ នាុំពួក ឥសាលាម បរិេ័ទ សសាមាះបតង់  

តម មិន បរិសភាគ អាហារ មិន ផឹក និង មិន រួម សភទ  

ចាប់តាុំង ពរី ថ្ងៃ រះ រហូត ែល់ ថ្ងៃ លិច អុំ�ញង សពល សពញ  

មួយដខ តាម ចន្ទគតិថន បុណ្យ រា៉ម៉ាោន់ ។ ជាទូសៅ 

ពួកសគ ក៏ េុខចិត្ត លះបង់ ខ្លលួន សែើម្រី បរិចាចាគ ជា ពិសេេ 

ែល់ ជន បករីបក សហើយ អាន គម្ពរីរកូរា៉ន អុំ�ញង ដខ សនាះ ។ 7

៥.ការធធវើធម្មយាបរា

ពួក ឥសាលាម បរិេ័ទ ដែល មន េុខភាព ល្  

និង មន ្ នធាន ស្្ើ សរឿង សនះ គួរដត ទទួល ស្្ើ 

្ម្មយបតា សៅ សមកៈ យ៉ាង សហាច ណាេ់ ឲ្យ 

បាន ម្តង ក្ញង មួយ ជរីវិត របេ់ ខ្លលួន ។ ( ជាទូសៅ 

ការ ស្្ើទេ្សនកិច្សៅទរីបកុងសម�រីណា ជាទរីបកុង 

ែ៏បរិេុទ្ធទរីពរីរ សៅក្ញងសាេនា ឥសាលាម បតូវបាន រាប់ 

បញ្អូល ប៉ុដន្ត ពុុំដមន ជា តបមូវការ សនាះ សទ ) ។ េបមប់ 

ពួក ឥសាលាម បរិេ័ទ សសាមាះបតង់ ការស្្ើ ដបប សនាះ គឺ 

ជាបពឹត្តិការណ៍យ៉ាង បជាលសបរៅ និង មន អនុភាព បុំផុត 

ខ្ង វិញ្ញាណ ែូច ជា ការចូលរួម េន្ិេរីទ ទូសៅ សោយ 

ផ្ទាល់ ឬ ចូលសៅក្ញង បពះវិហារ បរិេុទ្ធ ជា សលើក ែុំបូង 

ផងដែរ ។

បញ្ហាមួយែំនួននាឆពលបែចេញបបែន្ន

ចុំណុច ែ៏ គួរ ឲ្យ ចាប់ អារម្មណ៍ បរី របេ់ មនុេ្ស  

ដែល ពុុំ ដមន ជា ពួក ឥសាលាម បរិេ័ទ មន កង្ល់ អុំពរី 

សាេនា ឥសាលាម គឺ អុំសពើ ហិងសា ខ្ងសាេនាឥសាលាម 

ឬ ចបប់ សសារីអា និង ការបបបពឹត្តរបេ់ ឥសាលាម បរិេ័ទ 

សៅសលើ បេ្តរី ។

ពួក បជុលនិយម ខ្លះ បាន សបបើ ពាក្យ ជីហាត សែើម្រី  

េុំ សៅ ទាុំងបេុង សៅសលើ « េ្គ្គាម បរិេុទ្ធ » ប៉ុដន្ត  

ប្កុមប្ស្តីឥស្លាមបរិស័ទែូលរួមជាមួយគនាសប្មាប់អាហារអ៊ីវរា

(iftar)នាអាហារឆពលលាងាែឆពលឥស្លាមបរិស័ទបញចេប់ថ្ងៃបុណ្យ

តមអាហាររា៉មា៉ាោន់របស់ពួកឆ្ឆៅឆពលថ្ងៃលិែ។

សនាះ មនន័យ ពិតបបាកែ ថា « កិច្ការ មន  

បបសយជន៍ » ដែល ផ្ទញយ នឹង ការ « បគ្ន់ដត »  

អ្ិសាឋាន និង ការេិកសា គម្ពរីរ ។

អ្ក សចះ ចបប់ និង អ្ក គិត ដវកដញក ថន ឥសាលាម  

បរិេ័ទ មន ការយល់ែឹង សផ្សងៗ គ្នា អុំពរី ពាក្យ ជរីហាត 

សនះ ។ ឧទាហរណ៍ ការជដជកដវកដញកអុំពរី បបភព ចបប់ 

ជា បទោឋាន មួយ ដែលអាច ទទួល យក កង ទ័ព ជរីហាត 

បតូវដតទទួលបាន ការការពារ សហើយ គូបែិបក្ស បតូវដត 

បពមន ជាមុន និង ផ្តល់ ឱកាេ សែើម្រី បញ្ប់េកម្មភាព 

ដែល បង្សរឿងសហតុ នានា ។ អ្ក សចះ ចបប់ និង អ្ក គិត 

ដវកដញក ថន ឥសាលាម បរិេ័ទ មួយ ចុំនួន នា េព្ ថ្ងៃ សនះ 

ជដជក តវា៉ ថា ពួក ជរីហាត អាច បគ្ហាញ នូវ េកម្មភាព 

មន បបសយជន៍ ណា មួយ ក្ញង សគ្លបុំណង ផ្តល់ 

បបសយជន៍ ែល់ េហគមន៍ សាេនា ឥសាលាម ឬ ជាទូសៅ 

ស្្ើ ឲ្យ ពិភពសោក កាន់ដត បបសេើរ ស�ើង ។ សគ និយយ 

ថា មហាម៉ាត់ បាន ដបងដចករវាង  « ជរីហាត ្ុំ » និង 

« ជរីហាត តូច » ។ គ្ត់ បាន និយយ ថា ចុងសបកាយ 

សគ គឺ ចមបុំង ។ ប៉ុដន្ត ពួក ជរីហាត ្ុំ បតូវ បបយុទ្ធ ទាេ់ 



៣៨ �រីអាហ្ូណា

នឹង ភាពអយុត្តិ្ម៌ បពមទាុំង ការតេ៊ូ ផ្ទាល់ ខ្លលួន សែើម្រី 

រេ់សៅ សោយ េុចរិត ។

េព្ ថ្ងៃ សនះ ពួក ភាវកម្ម ឥសាលាម ទាមទា រក ឬេ 

គល់ សាេនា ប៉ុដន្ត សោយ អាច បបដកក បាន វា ឆ្លញះ 

បញ្ចាុំង អុំពរី ភាព អយុត្តិ្ម៌ ដផ្ក េង្គម នសយបាយ 

និង សេែ្ឋកិច្ ដែល មន ទុំនាក់ទុំនងតិចតួច ឬ គ្មាន 

សសាះ សៅ នឹង សាេនា សនាះ ។ 8 សលើេពរីសនះសទៀត 

វាេុំខ្ន់សែើម្រីកត់េមគាល់ស�ើញថា ពួក ឥសាលាម 

បរិេ័ទ ភាគសបចើន សៅ ទូទាុំង ពិភពសោក ពុុំ បាន 

ចូលរួម នឹង ភាវរករ សៅក្ញង អុំសពើ ហិងសា របេ់ ពួកសគ 

ស�ើយ ។ 9

សសារីអា គឺ ជា ចុំណុច មួយ សផ្សង សទៀត ដែល ជា  

កង្ល់ េបមប់ មនុេ្ស មួយ ចុំនួន ដែល ពុុំដមន ជា  

ឥសាលាម បរិេ័ទ ។ សចញ ពរី គម្ពរីរ កូរា៉ន និង ហាឌីត —  

របាយ ការណ៍ ខ្លរី អុំពរី អ្រី ដែល មហាម៉ាត់ និង មនុេ្ស  

ជុំនិត បុំផុត របេ់ គ្ត់ បាន និយយ និង បាន ស្្ើ  

ថា ផ្តល់ ជា គុំរូ ែល់ ការបបបពឹត្ត របេ់ ឥសាលាម បរិេ័ទ  

បពមទាុំង សេចក្តរីបដន្ថម និង ការ ពន្យល់ វគ្គបទគម្ពរីរ  

កូរា៉ន — វា មន ដចង នូវ បកឹតបកម េរីល្ម៌ របេ់  

ឥសាលាមបរិេ័ទ ។ 10 បកឹត្យ បកម ដែល បគប់បគង សលើ  

ការសេ្លៀកពាក់ ទាុំង បុរេ និង បេ្តរី ( ែូចជា ហុីចា្រ 

ឬ ថេ្ ) មនសៅក្ញង េសារីអា ខណៈ ដែល បកឹត្យ 

បកម សនះ បតូវបាន បបតិបត្តិសោយ បបសទេ មួយ ចុំនួន 

ដែល កាន់ សាេនា ឥសាលាម បកឹត្យ បកម សនះ ក៏ ទុក សៅ 

តាម ការសបជើេសរើេ របេ់ បុគ្គល មនាក់ សៅក្ញង បបសទេ 

មួយ ចុំនួន ។ េសារីអា ក៏ បគប់បាុំង សលើ អ្រីៗ ទាុំង សនាះ 

សបបើ ជា អនាម័យ ផ្ទាល់ ខ្លលួន សពល អ្ិសាឋាន និង មតិកា 

ថន ការអ្ិសាឋាន និង បកឹត្យបកម ថន អាពាហ៍ពិពាហ៍ 

ការដលងលះ និង ការទទួលមរតក ។ ែូសច្ះសហើយ 

សពល ឥសាលាម បរិេ័ទ បគ្ហាញ សៅក្ញង ការេ្ទញង មតិ ថា 

ពួកសគ ចង់ ឲ្យ េសារីអា បគប់បគង សនាះ ពួកសគ អាច  

ឬ មិន អាច ដ្្លងការ ណ៍នសយបាយ ស�ើយ ។ ពួកសគ 

បគ្ន់ដតអាច និយយ ថា ពួកសគ បបាថានា យ៉ាង ខ្លាុំង សែើម្រី 

រេ់សៅ សោយ សទៀងបតង់ តាម ជរីវិត ថន ឥសាលាម បរិេ័ទ ។

មនុេ្ស ជាសបចើន ដែល ពុុំដមន ជា ឥសាលាម បរិេ័ទ 

សពល ពួកសគ គិត អុំពរី ការបបបពឹត្ត ចុំសពាះ បេ្តរី សនាះ ពួកសគ 

គិត អុំពរី ពហុពន្ធភាព និង ថេ្ បាុំង មុខ ភាលាម ។ ប៉ុដន្ត 

ភាពពិតថនវប្្ម៌សនាះកាន់ដតសាុំញា៉ាុំ ។ វគ្គបទគម្ពរីរជា 

សបចើនក្ញងគម្ពរីរកូរា៉នបបកាេថា បេ្តរី សេ្មើ នឹង បុរេ ខណៈ 

ដែល អ្កែថទ សទៀត ចាត់ ថា ពួកសគ មន ឋានៈ ទាប ជាង ។ 

បបាកែ ណាេ់ មន ការអនុវត្ត នានា សៅក្ញង បបសទេ 

កាន់ សាេនា ឥសាលាម ជាសបចើន — ជាសរឿយៗ មន 

បបភព សៅក្ញង វប្្ម៌ កុលេម្ព័ន្ធ មុន សាេនា ឥសាលាម 

ឬ បបថពណរី ដែល មន ពរីមុន សផ្សង សទៀត  — ដែល ផ្តល់ 

ការសគ្រព ខ្ពង់ខ្ពេ់ ែល់ បេ្តរី ។ ប៉ុដន្ត រសបៀបដែលពួកឥ

សាលាមបរិេ័ទចាត់ទុកតួនាទរីបេ្តរី មនភាពខុេគ្នាយ៉ាង

ខ្លាុំងពរីបបសទេមួយសៅបបសទេមួយសទៀត និងេូម្រីដត

សៅក្ញងបបសទេដតមួយក្តរី ។

ទស្សនៈពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃែុងឆប្កាយស្តីពីស្សនាឥស្លាម

សទាះបរីជាសយើងមនជុំសនឿសផ្សងគ្នាក្តរី សតើពួកបរិេុទ្ធ 

ថ្ងៃចុងសបកាយអាចស្ងសៅបសង្ើតទុំនាក់ទុំនងជាមួយ

ឥសាលាមបរិេ័ទសោយរសបៀបណា ?

ែុំបូង សយើង គួរទទួល សាគាល់ េិទ្ធិ របេ់ 

ឥសាលាមបរិេ័ទ ក្ញងការ « ថាវាយ បង្គុំ តាម រសបៀប ណា  

សៅ ទរីណា ឬ អ្រី ក៏ សោយ ដែល សគ បបាថានា » ( មបតា ថន 

សេចក្រី ជុំសនឿ 1:11 ) ។ សៅក្ញង ្ នាុំ 1841 ពួក 

បរិេុទ្ធ ថ្ងៃ ចុង សបកាយ សៅក្ញង បកុមបបឹកសា ថន ទរីបកុង 

សៅវូ បាន អនុម័ត ចបប់ េ្តរីពរី សេរីភាព សាេនា សោយ 

ធានា ឲ្យ បាន នូវ « សេរីភាព ដផ្ក លទ្ធិ សាេនា និង 

មនឯកេិទ្ធិ សេ្មើ ភាព គ្នា » សៅ នឹង « ពួកកាតូលិក, 

ពួក ដបបេប៊មីធារាន, ពួកដមតូ�រីេ ពួកបាទរីេ្ទ, ពួក 

បរិេុទ្ធ ថ្ងៃ ចុង សបកាយ, ពួក ស�្ស�ើរ ពួកអ៊មីពរីេ្អូផ្ល 

ពួក យូនរីសវើេលលរីេ ពួកយូនរីថាសរៀន ពួក ម៉ូហាសម៉ោន 

[ ឥសាលាម បរិេ័ទ ] និង បកុម បពមទាុំង និកាយ សាេនា 

ទាុំង អេ់ សផ្សង សទៀត ក៏ សោយ » ។ 11

សយើង ក៏ គួរ ចងចាុំ ថា ជាទូសៅ ថានាក់ ែឹកនាុំ  

ទាុំងឡាយ របេ់ សាេនាចបក សយើង មន  

ភាព វិជជមន យ៉ាង ខ្លាុំង ក្ញង ការដ្្លង អុំណរគុណ  

របេ់ ពួកសោក ែល់ ពួក អ្ក បសង្ើត សាេនា  

ឥសាលាម ។ ឧទាហរណ៍ ក្ញង ្ នាុំ 1855 នា បគ្  

ដែល ពួកបគិេ្តសាេនិក ជា សបចើន បាន សថាកាលសទាេ  

មហាម៉ាត់ ថា ជា អ្ក បប្ុំង បពះបគរីេ្ទ សនាះ ដអលស�ើរ  

ចច សអ អាល់សប៊មីត េ៊្មមី្ ( 1817–1875 ) និង  

បា៉ាលរី ភរី បបាត្ត ( 1807–1857 ) ក្ញង កូរ៉ុម ថន ពួក 

សាវក ែប់ពរីរ នាក់ បាន ផ្តល់ ការបសបងៀន ែ៏ ដវង មួយ  

ដែល ពុុំ បគ្ន់ដត បគ្ហាញ ពរី ចុំសណះែឹង អុំពរី ការសេងៃើច  

េរសេើរ និង ការយល់ែឹង សបចើន ពរី បបវត្តិ សាេនា  

ឥសាលាម ប៉ុសណាណះ សទ ប៉ុដន្ សោក ដ្ម ទាុំង បាន េរសេើរ  

ពរី សោក មហាម៉ាត់ ផ្ទាល់ ផងដែរ ។ ដអលស�ើរ េ៊្មមី្  

បាន ដ្្លង ថា មហាម៉ាត់ « ពិតជាបតូវ បាន បពះ សលើក  

ស�ើង សោយ មន សគ្លបុំណង » សែើម្រី បសបងៀន ទាេ់ 

នឹង ការថាវាយបង្គុំ រូប បពះ សហើយ គ្ត់ បគ្ហាញ ក្តរីអាណិត 

អាេូរ ែល់ ពួក ឥសាលាម បរិេ័ទ ែូច ជា ពួកបរិេុទ្ធ ថ្ងៃ ចុង 

សបកាយ ដែរ សោយ ស�ើញ ថា វា មន ការលុំបាក « សែើម្រី 

ទទួល បាន បបវត្តិសាបេ្ត ែ៏ ឥតោក់ សលៀម មួយ » ដែល 

បាន េរសេរ អុំពរី ពួកសគ ។ បនាទាប់ មក សោយ និយយ 

ភាលាមៗ ដអលស�ើរ បបាត្ត បាន បគ្ហាញ ការេរសេើរ ែល់ 

លទ្ធិ របេ់ មហាម៉ាត់ និង ែល់ េរីល្ម៌ បពមទាុំង ចបប់ 

្ម្មនុញ្ញរបេ់ េង្គម ឥសាលាម បរិេ័ទ ។ 12

សេចក្រី ដ្្លងការណ៍ ជា ផ្លអូវការ មួយ នា សពល  

្្មរីៗ សនះ បាន សចញ សៅក្ញង ្ នាុំ 1978 ពរី គណៈបបធាន 

ប្សីឥស្លាមបរិស័ទមួយែំនួនពាក់ថសបែប្្បកបាលជាទីសមារល់ថន

ការឆស្ៀកពាក់សមរម្យឬភាពឆស្មាោះប្តង់ដល់ប្ពោះអាល់ឆឡាោះឬឆដើមបែី

បង្ហាញឲ្យឆឃើញពីអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកឆ្ថាជាឥស្លាមបរិស័ទ។
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ទរីមួយ ។ សេចក្តរីដ្្លង សនាះ បាន សលើក ស�ើង អុំពរី  

មហាម៉ាត់ ជា ពិសេេ ថា គ្ត់ សៅក្ញង ចុំសណាម  

« ថានាក់ ែឹកនាុំ សាេនា ែ៏ អសាចារ្យ ថន ពិភពសោក »  

ដែរ  សោយ ដ្្លង ថា គ្ត់ « បាន ទទួល ដផ្ក មួយ  

ថន ពន្លឺ របេ់ បពះ » ែូចជា ពួកសោក ដែរ ។ បបធាន 

ដេ្ពនសេ៊មីរ ែបុលយូ �ឹមបឹល, អិន សអល�ិន  

ដ្នណឺ និង ម៉ារ៉ុន ជរី រ៉មនរី បាន េរសេរ ថា « បពះ  

បាន បបទាន េរីល្ម៌ ពិត ែល់ [ ថានាក់ ែឹកនាុំ ទាុំង  

សនះ ] សែើម្រី បុំភ្លឺ ែល់ ជាតិសាេន៍ ទាុំង មូល សហើយ  

នាុំ មកនូវ ការយល់ ែឹង មួយ ក្ញង កបមិត ខ្ពេ់ ែល់  

បុគ្គល មនាក់ៗ » ។ 13

ការបឆង្ើត្ំនិតរួមគនា

សទាះបរី ជា ពួកបរិេុទ្ធ ថ្ងៃ ចុងសបកាយ និង ឥសាលាម 

បរិេ័ទ មន អ្រីៗ េុំខ្ន់ ដែល ខុេ ពរី គ្នា យ៉ាង ចបេ់ 

បកដ�ត ក្តរី — ែូចជា ភាពជា បពះ របេ់ បពះសយេ៊ូវបគរីេ្ទ 

តួនាទរី របេ់ បទង់ ក្ញង នាម ជា បពះអង្គេស្គ្គាះ និង 

ការបសបមើ របេ់ ពយាការី េម័យ ទុំសនើប — សនាះ សយើង មន 

អ្រីៗ ជា សបចើន ែូច គ្នា ។ ឧទាហរណ៍ សាេនា សយើង ទាុំង 

ពរីរ សជឿ ថា សយើង មន ការទទួល ខុេបតូវ ដផ្ក េរីល្ម៌ 

សៅ ចុំសពាះ បពះ ថា សយើង គួរដត ដេ្ងរក ទាុំង ភាព េុចរិត 

ផ្ទាល់ ខ្លលួន និង េង្គម មួយ ល្  និង យុត្តិ្ម៌ សហើយ ថា 

សយើង នឹង រេ់ ស�ើង វិញ សហើយ នាុំ សៅ ចុំសពាះ បពះភ្ក្ត បពះ 

សែើម្រី ជុំនុុំជបមះ ។

ទាុំង ពួក ឥសាលាម បរិេ័ទ និង ពួកបរិេុទ្ធ ថ្ងៃ ចុង 

សបកាយ សជឿ សលើ សារៈេុំខ្ន់ ថន បគួសារ រឹងមុំ និង សៅក្ញង 

ការបញ្ជា ពរី បពះ ឲ្យ ជួយ ែល់ ជន ទ័លបក និង ខ្ះខ្ត 

សហើយ ថា សយើង បគ្ហាញ សេចក្តរីជុំសនឿ សយើង តាមរយៈ 

ទសង្ើ ថន ភាព ជា េិេ្ស ។ សនាះ គ្មាន សហតុផល ណា 

ដែល ពួកបរិេុទ្ធ ថ្ងៃចុង សបកាយ និង ឥសាលាម បរិេ័ទ ពុុំ 

អាច ស្្ើ រួម គ្នា ស�ើយ សហើយ េូម្រី ដត សពល មន ឱកាេ 

ផ្តល់ ែល់ ពួកសគ តាមរយៈ ការេហការ រួមគ្នា សៅក្ញង 

េហគមន៍ម្តង សហើយ ម្តង សទៀត ក្តរី សនាះ សយើង ស�ើញ 

ថា ខ្លលួន សយើង ជា អ្ក ជិតខ្ង គ្នា សៅក្ញង ពិភពសោក ែ៏ 

រីកចសបមើន សនះ ។ ជាមួយ គ្នា សយើង អាច បគ្ហាញ ថា ជុំសនឿ 

សាេនា អាច កាលាយ ជា កមលាុំង ែ៏ មន ឥទ្ធិពល េបមប់ 

សេចក្តរី ល្ និង ពុុំ ដមន បគ្ន់ដត ជា បបភព ថន ការបែិសេ្ 

និង អុំសពើហិងសា ដែល អ្ក រិះគន់ មួយ ចុំនួន ជដជក 

ដវកដញក គ្នា ស�ើយ ។

គម្ពរីរ កូរា៉ន ដត មួយ បាន ផ្តល់ រសបៀប ថន ការរេ់សៅ 

សោយ េុខសាន្ត ជាមួយ គ្នា  សទាះបរី សយើង មន ភាព ខុេ 

គ្នា ក្តរី ៖ « បបេិនសបើ បពះ មន បពះទ័យ សនាះ បទង់ អាច ស្្ើ 

ឲ្យ អ្ក ជា េហគមន៍ ដត មួយ ។ ប៉ុដន្ត បទង់ មន បពះទ័យ 

សាក ល្ង អ្ក នូវ អ្រីៗ ដែល បទង់ បាន បបទាន ែល់ អ្ក ។ 

ែូសច្ះ េូម បុំសពញ គ្នា សៅវិញ សៅមក សោយ ទសង្ើ ល្ ។ 

អ្ក ទាុំងអេ់ គ្នា នឹង បត�ប់ សៅ ជួប បពះ សហើយ បទង់ 

នឹង បបាប់ អ្ក នូវ សរឿង ដែល ទាក់ទង នឹង អ្រី ដែល អ្ក ធាលាប់ 

បែិសេ្ » ។ 14 ◼

កំណត់ែំណាំ

  1.  បបាកែ ណាេ់ សៅក្ញង ្ នាុំ 622 ថន គ. េ. — ្នាុំ ថន ឥសាលាម 
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សៅក្ញង បពះវិហារ បរិេុទ្ធ មន អ្រីៗ ជា សបចើន បតូវបាន 

សបើក េដម្តង សបចើន ែល់ ខ្ញុំ ប៉ុដន្ត ពាក្យ ដែល ខ្ញុំ បាន ឮ នា 

ថ្ងៃ ែុំបូង សៅ បពះវិហារ បាន បញ្ជាក់ ែល់ ខ្ញុំ ជា សបចើន ែង 

តាមរយៈ វិវរណៈ សៅក្ញង បពះវិហារ បរិេុទ្ធ ថា ៖ « សនះ ជា 

កដន្លង បតឹមបតូវ សហើយ » ។ ឥទ្ធិពល ថន សេចក្តរីដ្្លង មក ពរី 

បពះវិញ្ញាណ បរិេុទ្ធ បាន ផ្លាេ់ប្តអូរ ជរីវិត របេ់ ខ្ញុំ និង ជរីវិត 

ភរិយ និង កូនៗ ខ្ញុំ ជា សរៀង រហូត ។ ◼

ស៊ីយមៀនណាអាប៉ាកបយទសនរីយហ្្សរីយ៉ា

យៅក្នុងកពរះវិហារ

បរិសុទ្ធពាក្

ខដ�ែញនុំបនឮនាន្ងៃដំបូង

យៅកពរះវិហារបនបញ្ជាក់

ដ�់ែញនុំជាយកចើនដង។



 ខែយមសាឆ្នាំ២០១៨ ៤១

យតើែញនុំអាចយ�្ើឲ្ការសឈិកសាកពរះ្ម្រីររបស់ែញនុំម្នភាពរស់រយវើកយឡើងវិញយោយរយបៀបណា?
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យោយម្នការយោរះសារចំយពារះយរឿងនរីមួយៗ

យនារះការអានកពរះ្ម្រីររបស់ែញនុំបន

ចុរះទន់យែសាយរហ្ូតដ�់ែញនុំយស្ទើរមឈិន

បនអាន្ ម្រីរទា�់ខតយសារះ។

ែញនុំ បាន មក ផ្ទះ បនាទាប់ ពរី ចប់ សបេកកម្ម បាន ដត បរី ដខ 

ប៉ុសណាណះ សពល ខ្ញុំ បាន ជួប ការលុំបាកក្ញង ការអាន 

បពះគម្ពរីរ ។

ខ្ញុំ បាន អាន បពះគម្ពរីរ សរៀងរាល់ ថ្ងៃ ក្ញង សបេកកម្ម របេ់ 

ខ្ញុំ សហើយ ខ្ញុំ បាន េនយា ថានឹងបន្ត អាន សពល ខ្ញុំ បត�ប់ 

សៅ ផ្ទះ វិញ ។ ប៉ុដន្ត យូរៗសៅ មន កិច្ការ ជា សបចើន ដែល 

សកើត មន ស�ើង ។ ខ្ញុំ ក៏ មន កិច្ការ មក ពរី សាោ ជា សបចើន 

រវល់ ស្្ើការ ឬ មន ការសនឿយ ហត់ ផងដែរ ។ សោយ មន 

ការសោះសារ ចុំសពាះ សរឿង នរីមួយៗ សនាះ ការ អាន បពះគម្ពរីរ 

របេ់ ខ្ញុំ បាន ចុះ ទន់ សខសាយ រហូត ែល់ ខ្ញុំ សេ្ទើរ មិន បាន 

អាន គម្ពរីរ ទាល់ដត សសាះ ។

ខ្ញុំ បាន សបើក បពះ គម្ពរីរ មរមន នា យប់ មួយ  

សហើយ ោក់ ដផនការ អាន ដត មួយ ខគម្ពរីរ ប៉ុសណាណះ ។ 

ខគម្ពរីរ ដែល ខ្ញុំ អាន រំឭក ខ្ញុំ ថា បពះគម្ពរីរ មន « នូវ 

បពះបន្ទអូលែ៏ដផ្មដលហមថនបពះ ដមនសហើយ ជា បពះ 

បន្ទអូលដែលស្្ើឲ្យជាសេ្ើយបពលឹង ដែល មន របួេ 

�ឺចាប់ » ( យ៉ាកុប 2:8 ) ។

ខ្ញុំ បាន ពិចារណា អុំពរី ខគម្ពរីរ សនាះ សហើយ បាន ែឹង 

ពរី ឥទ្ធិពល អវិជជមន ដែល ការ បពសងើយ កសន្តើយ នឹង 

ការេិកសា បពះគម្ពរីរ បាន មន សលើរូប ខ្ញុំ ។ ខ្ញុំ មន អារម្មណ៍ 

កាន់ដតតានតឹង ចិត្ត សៅ សាោ សរៀន  កាន់ដតបពសងើយ 

កសន្តើយ សៅ បពះវិហារ សហើយ កាន់ដត ឃាលាត ្ ងាយ ពរី បពះ ។ 

បពលឹង ខ្ញុំ បតូវការ បពះបន្ទអូល របេ់ បពះ ដែល អាច ពយាបាល 

ខ្ញុំ បាន ដែល មន សៅក្ញង បពះគម្ពរីរ ។ ខ្ញុំ ែឹង ថា ខ្ញុំ ចាុំបាច់ 

បតូវ សរៀបចុំ អាទិភាព របេ់ ខ្ញុំ ជា ្ ្មរីស�ើង វិញ ។

ខ្ញុំ បាន គ្កសៅរក មិត្តភក្តិ បគួសារ និង  

ថានាក់ែឹកនាុំ សាេនាចបក សែើម្រី េូម សយបល់  

ក្ញងការ ស្្ើ ឲ្យ ការេិកសា បពះគម្ពរីរ របេ់ ខ្ញុំ មន ភាព 

រេ់រសវើក ស�ើង វិញ ។ ខ្ញុំ បាន រកស�ើញ វិ្រី បរីយ៉ាង ដែល 

មន បបសយជន៍ ។

ទរីមួយ ខ្ញុំ បានែឹង ថា ការេិកសា បពះគម្ពរីរ សៅសពល  

យប់ គឺ គ្មាន បបេិទ្ធភាព ចុំសពាះ ខ្ញុំ ស�ើយ ។ ការេិកសា  

សៅសពល បពឹក ស្្ើ ឲ្យ ខ្ញុំ ពិចារណារ សពញ មួយ ថ្ងៃ នូវ  

សគ្លលទ្ធិ និង សគ្លការណ៍ ដែល ខ្ញុំ បាន អាន នា  

បពឹក សនាះ ។

ទរីពរីរ សយើង បតូវបាន បសបងៀន ឲ្យ អានបពះគម្ពរីរ ជាមួយ 

បគួសារ សយើង ប៉ុដន្ត តាុំង ពរី ខ្ញុំ ចូលសរៀន មហាវិទយាល័យ 

និង សចញ ្ ងាយ ពរី បគួសារ មក ខ្ញុំ បាន ចាប់សផ្តើម អាន 

បពះគម្ពរីរ ជាមួយ មិត្ត រួម បន្ទប់ និង មិត្តភក្តិ របេ់ ខ្ញុំ ។ 

ការស្្ើ ដបប សនះ បាន ជួយ ខ្ញុំ ឲ្យ បន្ត មន ការទទួល ខុេបតូវ 

សហើយ វា បាន បុំផុេឲ្យ មន នូវ ការពិភាកសា អុំពរី ែុំណឹង 

ល្ ែ៏ អសាចារ្យ ។

ទរីបរី ខ្ញុំ បាន ចាប់សផ្តើម កត់ទុក ការបុំផុេគុំនិត  

និង គុំនិត នានា ដែល ខ្ញុំ បាន ទទួល អុំ�ញងសពល េិកសា 

បពះគម្ពរីរ ។ ការស្្ើ ដបប សនះ បានជួយ ខ្ញុំ ឲ្យ សផ្តាត សៅសលើ អ្រី 

ដែល ខ្ញុំ កុំពុង អាន និង បាន ជួយ ខ្ញុំ ឲ្យសាគាល់ េុំស�ង ថន 

បពះវិញ្ញាណ បាន កាន់ដត បបសេើរ ។

សៅសពល ការេិកសា បពះគម្ពរីរ កាលាយ ជា អាទិភាព មួយ 

ក្ញង ជរីវិត ខ្ញុំ ម្តង សទៀត សនាះ ខ្ញុំ បាន ស�ើញ ថា ខ្ញុំ មន សពល 

សវោ និង ថាមពល កាន់ដត សបចើន សែើម្រី បុំសពញ កិច្ការ 

បគប់ យ៉ាង ដែល ខ្ញុំ ចាុំបាច់ បតូវ បុំសពញ ។ ការណ៍ កាន់ដត 

េុំខ្ន់ សនាះគឺ ខ្ញុំ បាន ទទួល អារម្មណ៍ កាន់ដត ខិត ជិត 

បពះ ម្តង សទៀត សពល ខ្ញុំ បាន អាន និងពិចារណា បទគម្ពរីរ ។ 

ឥ�អូវ សនះ សពល ខ្ញុំចុំណាយ សពល អាន បពះគម្ពរីរ សនាះ ខ្ញុំ 

មន អារម្មណ៍ េុខសាន្ត និង រកស�ើញនូវ ការពយាបាល 

ែល់ បពលឹង របេ់ ខ្ញុំ ។ ◼

សារែ្រីណារដ្ឋយូថ្ហ្គ៍ស.រ.អា



៤២ �រីអាហ្ូណា

«ចូរយោតយៅក្នុងទយន្យៅ!»
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ែញនុំបនយឃើញម្តាយមរីងនឈិងកូនអាយុកបំខែ

របស់គាត់យៅក្នុងអកងឹងចងជាប់យៅនឹង

យដើមសាវាយតូចពរីរយដើម។

ន្ងៃ មួយ ជរីែូន ខ្ញុំ បាន េុុំ ឲ្យ ខ្ញុំ យក អាហារ ខ្លះដែល 

 គ្ត់ បាន សរៀបចុំ សៅ ឲ្យ មតាយ មរីង ខ្ញុំ ។ វា ជា  

រសេៀល ថ្ងៃ សៅរ៍ សហើយមន អាកាេ ធាតុ ក៏ សៅតា និង  

មន កិច្ការ ជា សបចើន សទៀត ដែល ខ្ញុំ ចង់ ស្្ើ ជាជាង ការ  

សៅ ស្្ើ កិច្ការ សនាះ ឲ្យ ជរីែូន ខ្ញុំ ។ ខ្ញុំ បាន បបាប់ គ្ត់  

ឲ្យ េុុំ បងប្អូន ជរីែូន មួយ របេ់ ខ្ញុំ ឲ្យ សៅ ជុំនួេ ប៉ុដន្ត  

គ្ត់ បាន ទទូច ថា ខ្ញុំ គួរដត សៅ ។

មួយ សម៉ាង បា នកន្លង ផុត សៅ សហើយ ខ្ញុំ បាន ចាប់  

សផ្តើម មន អារម្មណ៍ ថា ខ្ញុំ គួរដត ស្្ើ អ្រី ដែល ជរីែូន ខ្ញុំ  

បាន សបបើ ។ ខ្ញុំ បាន យក អាហារ សនាះ សហើយ ស្្ើែុំសណើរ 

សៅ ផ្ទះ របេ់ មតាយ មរីង ខ្ញុំ ។ ខ្ញុំ បាន សចញមក ្ ងាយ  

សហើយ សពល ខ្ញុំ សៅែល់ ខ្ញុំ ពុុំ បាន សបគ្ង ថា នឹង បន្ត  

សៅ យូរ ស�ើយ ។

ខ្ញុំ បាន ស�ើញ មតាយ មរីង និងកូន អាយុបបាុំដខ  

របេ់ គ្ត់ សៅក្ញង អបងឹង ចង ជាប់សៅ នឹង សែើម សាវាយ  

តូច ពរីរ សែើម ។ សែើម សាវាយ សនាះ សៅ ជិត ទសន្ល ដែល  

ហូរ សៅ ពរី សបកាយ ផ្ទះ ។ ខ្ញុំ បាន សែើរ សៅ រក ពួកសគ សែើម្រី  

ឲ្យ អាហារ សនាះ ។ រំសភច សនាះ ដខ្ស អបងឹង បាន ោច់ ។ 

មតាយ មរីង និង កូន តូច របេ់ គ្ត់ បាន រមល ចូល សៅក្ញង 

ទសន្ល ។ ខ្ញុំ ភ័យខ្លាុំង ណាេ់ ។ ខ្ញុំ មិន សចះ ដហល ទឹក សទ 

សហើយ គ្មាននរណា មនាក់ សៅ ជិត សនាះ សែើម្រី ជួយស�ើយ ។  

ខ្ញុំ មិន ែឹង ថា បតូវ ស្្ើអ្រី ស�ើយ ។

រំសពច សនាះ ខ្ញុំ បាន ឮ េុំស�ង ថន បពះវិញ្ញាណ ៖  

« ចូរ សោត សៅ ! »

សោយ មិន រង់ចាុំ អ្រី ស�ើយ ខ្ញុំ បាន សោត សៅក្ញង 

ទសន្ល ។ េុំណាង ណាេ់ ខ្ញុំ បាន រកស�ើញ កូនតូច 

សនាះដត ក្ញង រយៈសពល ពរីរបរី វិនាទរី ប៉ុសណាណះ សហើយ មតាយ 

មរីង ខ្ញុំ អាច សងើប សចញ ពរី ទឹក មក បាន ។ សពល ខ្ញុំ សងើប 

សចញ ពរី ទឹក មក ជាមួ យ កូន តូច សនាះ ខ្ញុំ សេ្ទើរដត មិន សជឿសលើ 

អ្រីដែល សទើប ដត បាន សកើត ស�ើង ស�ើយ ។ ខ្ញុំ បាន សោត 

ចូល ក្ញងទសន្ល សនាះសទាះបរីខ្ញុំ មិន សចះដហល ទឹក ក្តរី  

ប៉ុដន្ត សោយសារ ខ្ញុំ សាតាប់ តាម បពះវិញ្ញាណ សនាះ  

កូនតូច ដែល ជាប្អូន ជរីែូន មួយ របេ់ ខ្ញុំ និង ខ្ញុំ បតូវបាន 

េស្គ្គាះ ពរី ការលង់ ទឹក ។

ខ្ញុំ បាន ែឹង ថា  វា មន សារៈេុំខ្ន់ ខ្លាុំង ប៉ុណាណ  

សែើម្រី ទទួលសាគាល់ និង សាតាប់ តាម ការដណនាុំ និង  

ការបុំផុេ គុំនិត ដែល បពះ បបទាន ែល់ សយើង តាមរយៈ  

បពះវិញ្ញាណ បរិេុទ្ធ ។ ខ្ញុំ មន អុំណរគុណ ដែល ទរីបុំផុត 

ខ្ញុំ បាន ស្្ើ អ្រី ដែល ជរីែូន ខ្ញុំ បាន សបបើ ឲ្យ ខ្ញុំ ស្្ើ សហើយយក 

អាហារ សៅ ផ្ទះ របេ់ មតាយ មរីង ខ្ញុំ ។ ខ្ញុំ ែឹង ថា សយើង បតូវ 

ខិតខុំ សាតាប់ តាម ការបុំផុេគុំនិត ខ្ង វិញ្ញាណ សទើប 

សយើង អាច កាលាយ ជា បពះហេ្ត របេ់ បពះ ក្ញង ការ ជួយ 

កូនសៅ របេ់ បទង់ ។ ◼

អ៊ី�វីនយជើរែុមឡាយសោប៉ាមប៉ាង្៉ាកបយទសហ្្រី�រីពរីន



 ខែយមសាឆ្នាំ២០១៨ ៤៣

ម្នអារមមែណគ៍ដូចយៅផ្ទរះម្តងយទៀត

ែញនុំ ពុុំ បាន សរៀបចុំ ខ្លលួន សែើម្រី ទទួល ទូរេព្ទ មក ពរី ប្អូន បបុេ 

ខ្ញុំ ស�ើយ ។ គ្ត់ បាន និយយ ថា « ម៉ាក់ សទើបដតបាន 

សាលាប់ អុំបាញ់ មិញ សនះ ។ គ្ត់ បាន ែួល សហើយ សបាក ចុំ 

កបល » ។

ខ្ញុំ មន ការតក់េ្លញត ជា ខ្លាុំង ។ មតាយ ខ្ញុំ បាន សៅ 

បាត់សហើយ សហើយ ខ្ញុំ សទើប ដត និយយ ជាមួយ គ្ត់កាល ពរី 

មួយ យប់ មុន សនាះ ។ ខ្ញុំ បាន បន្ត េួរ ខ្លលួន ឯងថា សហតុអ្រី 

សរឿង សនះ បាន សកើត ស�ើង ។ ខ្ញុំ មិន យល់ ពរី មូលសហតុ ដែល 

គ្ត់ បាន ចាក សចញ ពរី ខ្ញុំ ស�ើយ ។ ខ្ញុំ មន កុំហឹង ! ខ្ញុំ បន្ត 

មន កុំហឹង អេ់ ជា សបចើន េបាតាហ៍ ។

ទរីបុំផុត ខ្ញុំ បាន េសបមច ចិត្ត ថា សតើ ខ្ញុំ បតូវ បសនាទាេ  

នរណា ? វាជា កុំហុេ របេ់ បពះ ។ បទង់ បាន ែកយក  

គ្ត់ សចញ ពរី ខ្ញុំ សលឿន សពក សហើយ ។ មតាយ ខ្ញុំ ខកខ្ន ពុុំ  

បាន ស�ើញ បពឹត្តិការណ៍ យ៉ាង េុំខ្ន់ជា សបចើន ក្ញង  

ជរីវិត ខ្ញុំ សហើយ ខ្ញុំ បាន គិត ថា បញ្ហា សនាះ គឺមក ពរី បទង់ ។  

ខ្ញុំ ពុុំ ដមន ជា េមជិក សាេនាចបក សទ សៅ បគ្ សនាះ  

ដត ខ្ញុំ គឺ ជា បគិេ្តសាេនិក ែ៏ សសាមាះបតង់ មនាក់ ។ ជុំនួេ 

ឲ្យ ការពឹងដផ្ក សលើ បពះ ក្ញង ការ ផ្តល់ កមលាុំង ែល់ ខ្ញុំ ខ្ញុំបាន 

គ្ក ដបរ សចញពរី បទង់ សហើយ បិទ បទង់ ពរី ជរីវិត ខ្ញុំ ។

ខ្ញុំ នឹកមតាយ ខ្ញុំ ខ្លាុំង ណាេ់ ។ សពលខ្ញុំ្ុំែឹងក្រីស�ើង 

ផ្ទះ ដែល មន ឪពុកមតាយ ខ្ញុំ គឺ ជា កដន្លង មន េុវត្ថិភាព 

ណាេ់ ។ មិន ថា ខ្ញុំ សៅ ទរីណា ឬ ខ្ញុំ កុំពុងដតស្្ើ អ្រី ស�ើយ 

បគប់ សពល ដែល ខ្ញុំ និយយ ជាមួយ មតាយ ខ្ញុំ ឬ ចុំណាយ 

សពល ជាមួយ គ្ត់ សនាះ ខ្ញុំ មន អារម្មណ៍ ែូច សៅ ផ្ទះ 

អញ្ឹង ។ ឥ�អូវ អារម្មណ៍ « ែូច សៅ ផ្ទះ »  ដែល ខ្ញុំ 

បេឡាញ់ សនាះ បាន បាត់ អេ់ សហើយ ។

ជាសបចើន ្ នាុំបាន កន្លង ផុត សៅ សហើយ ខ្ញុំ បាន បាត់ 

បង់ សេចក្តរីជុំសនឿ សេ្ទើរដត ទាុំងបេុង ។ ខ្ញុំ បានពយាយម 

យល់ ពរី មូលសហតុ ដែលមតាយ ខ្ញុំ បាន សាលាប់ ប៉ុដន្តគ្មាន 

អ្រី ដែល នាុំ ឲ្យ ខ្ញុំ មន ភាពេុខសាន្ត ស�ើយ ។ បនាទាប់ 

មក អេ់ សពលបបដហល មួយ េបាតាហ៍ អារម្មណ៍ 

ែូចតសៅ សនះ បាន ផុេ ក្ញង ចិត្ត ខ្ញុំ ម្តង សហើយ ម្តង សទៀត ៖ 

ខ្ញុំ បតូវ េម្លឹង សមើល សៅ បពះ ទូលេូម ការយល់ ែឹង ។ 

ខ្ញុំបានបបាប់សរឿង សនះ ែល់ មិត្ត ជាទរីបេឡាញ់ របេ់ ខ្ញុំ 

ដែល ជាេមជិកក្ញងសាេនាចបក ។ គ្ត់ បាន េួរ 

បបេិនសបើ ខ្ញុំ ចង់ សរៀន បដន្ថម សទៀត អុំពរីជុំសនឿ របេ់ គ្ត់ ។

ខ្ញុំ ពុុំ ែឹង ភាលាម សពល សនាះ សទ ប៉ុដន្ត បពះវិញ្ញាណ បាន  

ោេ់ រំជួល បពលឹង ខ្ញុំ ឲ្យ សបកាក ស�ើង ។ កាល ណា ខ្ញុំ  

សរៀន អុំពរី ែុំណឹង ល្កាន់ដតសបចើន សនាះ ខ្ញុំ កាន់ដតមន  

អារម្មណ៍ ថា ខ្ញុំ រកស�ើញ កដន្លង ដែល មន េុវត្ថិភាព  

ម្តង សទៀត ។ អារម្មណ៍ ដែល « ែូច សៅ ផ្ទះ » បាន 

បត�ប់ មក វិញ ។

ខ្ញុំ បាន បជមុជទឹក សៅដខ  ឧេភា ្នាុំ 2013 ។  

ខ្ញុំ មន អុំណរគុណ ដែល សេចក្តរីជុំសនឿ របេ់ ខ្ញុំ បាន 

បត�ប់ មក វិញ ។ ខ្ញុំ នឹង ពុុំ ដបរខ្ង សចញ ពរី បពះ 

សទៀតស�ើយ ។ ផ្ទញយ សៅវិញ ខ្ញុំ នឹង ឱប បទង់ ។ ខ្ញុំ សៅ ដត 

សសាកសៅ ចុំសពាះ មរណភាព យ៉ាង សលឿន របេ់ មតាយ ខ្ញុំ 

ប៉ុដន្ត សោយសារ សេចក្តរីជុំសនឿ ខ្ញុំ សលើ បពះ សនាះ ខ្ញុំ ែឹង ថា  

ថ្ងៃ ណា មួយ ខ្ញុំ នឹង សៅ « ផ្ទះ » ជាមួយ មតាយ និង បគួសារ 

របេ់ ខ្ញុំ ជា សរៀងរហូត ។ ◼

ជូ�រីរែសយែើរដ្ឋែូឡអូរែដូស.រ.អា



44 �រីអាហ្ូណា

ការបង្ហាញអំពីឆសែក្តីជំឆនឿ

រា៉កូតូម៉ាឡាឡា អាល់ហ្អូន
ទីបកុ្សារូបដ្ប្រងទសមា៉ាដ្ហារសាការ

ែញនុំចង់ចូ�រួមកពរះវិហារបែុខន្តែញនុំគាមនកបក់បង់ន្្

ឡានកកុងយឡើយ។ែញនុំបននឈិយយជាមួយមឈិត្ត

របស់ែញនុំរែសសាហ្្រីនកោយវែណាសូឡអូយហ្ើយគាត់

នឈិយយថ្យយើងអាចជឈិរះកង់យៅជាមួយគានា។

យយើងជឈិរះកង់យៅរយៈយព�ពរីរយម្៉ាងពរីសារូកោ

យៅខអនស៊ីរែប៊ីយរៀងរ�់ន្ងៃអាទឈិត្។យៅយព�ែញនុំ

អស់កម្លាំងនឹងធាក់កង់ែញនុំជឈិរះយៅពរីយកកាយយហ្ើយ

មឈិត្តរបស់ែញនុំរាប់យផ្តើម�ុបវិញម្តង។យព�គាត់ហ្ត់

យយើងប្តអូរយវន�ុបគានា។

ទរីបំផុតក្ួសាររបស់រែសសាហ្្រីន

កោយវែណាសូឡអូនឈិងែញនុំបនចូ�រួមកពរះវិហារ។

យយើងបនចូ�រួមកពរះវិហារយៅខអនស៊ីរែប៊ីរហ្ូត

ដ�់ម្នសាខាមួយយបើកយៅសារូកោ។យយើង

ពឈិតជាសប្បយចឈិត្តណាស់យព�យយើងអាចចូ�រួម

កពរះវិហារយៅក្នុងភូមឈិរបស់យយើងផ្ទា�់!

ងពលរា៉កូតូមា៉ាឡាឡាបានចា្រ់អារម្មណ៍ងលើដំណរ្ល្អ

បពឹះវិហារដដលជតិត្រំផុត្ ឺងៅដអនស៊ីរា៉្រ៊ីជាទីបកុ្មួយមាន

្មាងាយ៥០្ី�គូដម៉បត(៣០មា៉ាយ)ពីភូមតិរ្រស់ោត់ងៅក្ននុ្

ទីបកុ្សារូបដ្។រា៉កូតូមា៉ាឡាឡានតិ្មតិត្ភក្តិមានាក់ដសវែ្រកវិធី

ងដើម្ីងធវែើដំងណើរងរៀ្រាល់នែងៃអាទតិត្យ។

សពវែនែងៃងនឹះទីបកុ្សារូបដ្មានសាោប្រជុំតូ្មួយដដល

មានសមាជតិកជា្១០០នាក់្ ូលរួមងរៀ្រាល់សបាតាហ៍។

រា៉កូតូមា៉ាឡាឡាបានង�ើញភូមតិរ្រស់ោត់ទទួលយកដំណរ្

ល្អ។សមាជតិក្រួននាក់មកពីទីបកុ្សារូបដ្បាន្រងបមើជាអ្នក

ផសេពវែផសាយសាសនាងហើយសាសនា្បក្រន្រីក្ងបមើន។

ខូ�ីលប៊លជាង្ តរូប

សូមយមើ�រូប្តបខន្ថមយទៀតរបស់រែកូតូម្៉ាឡាឡានឈិងរែសសាហ្្រីនកោយវែណាសូឡអូ

យៅយ្ហ្ទំព័រlds .org/ go/ 41845។



 ខែយមសាឆ្នាំ២០១៨ 45



4៦ �រីអាហ្ូណា

យ�ើ
េ ពរី អ្រីៗ ទាុំង អេ់ បពះវរបិតា េួគ៌ 

មន បពះទ័យ ឲ្យ សយើង មន េុភមង្គល 

ពិតបបាកែ និង យូរ អដង្ង ។

« េុភមង្គល របេ់ សយើង គឺ ជា ប្លង់ រចនា ពរជ័យ 

ទាុំងអេ់ ដែល បទង់ បបទាន ែល់ សយើង — ការបសបងៀន 

ែុំណឹង ល្ បទបញ្ញត្តិ ពិ្រីបរិេុទ្ធ ថន បព្ជិតភាព 

ទុំនាក់ទុំនង បគួសារ ពយាការី បពះវិហារ បរិេុទ្ធ េបមេ់ 

ថន ការបង្បសង្ើត និង េូម្រី ដត ឱកាេ ជួប នូវ ទុក្ខលុំបាក 

ក្តរី ។ . . . បទង់ បាន បញជអូន បុបតា េុំណព្ ដត មួយ របេ់  

បទង់ ឲ្យ ស្្ើ នូវ ែគ្វាយ្ួន សែើម្រី សយើង អាច រីករាយ  

ក្ញង ជរីវិត សនះ និង ទទួល អុំណរ ែ៏ សពារសពញ សៅក្ញង 

ភាពអេ់កល្ ជានិច្ » ។ 1

មនុេ្ស សៅ បគប់ ទរីកដន្លង កុំពុង ដេ្ងរក អ្រី  

មួយ ។ តាម រសបៀប របេ់ ពួកសគផ្ទាល់ អ្រី មួយ  

ដែល ពួកសគ ពិតជា កុំពុង ដេ្ងរក សនាះ គឺ េុភមង្គល ។ 

ប៉ុដន្ត ជាមួយ នឹង សេចក្តរីពិត សនាះ មនុេ្ស ជាសបចើន 

បតូវបាន រារាុំង ពរី េុភមង្គល « ពរីសបពាះ ពួកសគ មិន 

ែឹង ជា សៅ រក សេចក្រី ពិត ឯណា សទ » ( គ. និង េ. 

123:12 ) ។

សោយសារ ពួកសគ ពុុំ ែឹងពរី កដន្លង សែើម្រីដេ្ងរក  

សេចក្តរីពិត និង េុភមង្គល យូរ អដង្ង  សនាះ  

ពួកសគ ដេ្ងរក វា សៅក្ញង កិច្ការ ដែល នាុំ មក នូវ ក្តរី  

រីករាយបសណាតាះអាេន្ ដត ប៉ុសណាណះ — ែូច ជា  

ការទិញ ឥវា៉ន់ ដេ្ងរក កិត្តិយេ និង ការសកាត  

េរសេើរ ពរី សោកិយ តាមរយៈ ឥរិយប្ មិន េមរម្យ  

ឬ សផ្តាត សៅសលើ េបមេ់ ថន រូបកាយ និង ការទាក់ទាញ 

អារម្មណ៍ ។

ជាសរឿយៗ ភាព រីករាយ បតូវបាន បច�ុំ ជាមួយ 

នឹង េុភមង្គល ។ វា ទុំនង ថា កាលណា មនុេ្ស 

កាន់ដតដេ្ងរក ភាពរីករាយ បសណាតាះអាេន្ សនាះ 

ពួកសគ មន ភាព េបបយ កាន់ដត តិច ។ ជាទូសៅ 

ភាពរីករាយដបប សនាះ មន រយៈសពល ខ្លរី ប៉ុសណាណះ ។

ែូច បបធាន សែវី� អូ. មិកស� ( 1873–1970 ) 

បាន មន បបសាេន៍ ថា ៖ « អ្ក បបដហល ជា អាច ទទួល 

បាន ភាពរីករាយ មិន ្ ិតស្រ សនាះ ដមនសហើយ ប៉ុដន្ត 

អ្ក ពុុំ អាច រក ស�ើញ អុំណរ ស�ើយ អ្ក ពុុំ អាច រក ស�ើញ 

េុភមង្គល ស�ើយ ។ េុភមង្គល បតូវបាន រកស�ើញ 

ដតសៅសលើ ផ្លអូវ ចសង្ៀត បតង់ ដែល នាុំ សៅ រក ជរីវិត អេ់កល្ 

ជានិច្ ប៉ុសណាណះ » ។  2

ជាអកុេល េបមប់ មនុេ្ស ជាសបចើន េុភមង្គល 

គឺ ជាសរឿង ពិបាក ទទួល បាន ។ អ្កវិទយាសាបេ្ត ែឹង 

ថា « េុភមង្គល គឺ ជា សាថានភាព ថនេុខុមលភាព 

ដែលសកាតាបយក ការរេ់សៅ ក្ញង ជរីវិត ែ៏ ល្  សលើេ  

ពរី អារម្មណ៍វិជជមន ្ ម្មតា សៅ សទៀត — គឺថា វា រួម  

ជាមួយ នឹង សាមារតរី មួយ ថន ការសពញចិត្ត សពញ ស្្លើម  

យ៉ាង បជាលសបរៅ និង បបកប សោយ អត្ថន័យ » ។  3

ការបសាវបជាវ បគ្ហាញ ថា េុភមង្គល គឺ ពុុំ ដមន ជា 

លទ្ធផល ថន ការផ្លាេ់ប្តអូរយ៉ាង សលឿន ពរី បទពិសសា្ន៍ 

មួយ សៅ បទពិសសា្ន៍ មួយ សទៀត ស�ើយ ។ ផ្ទញយ សៅវិញ 

ជាទូសៅ ការេសបមច បាន េុភមង្គលគឺ ទាក់ទង នឹង 

ការខិតខុំ យ៉ាង យូរ អដង្ង េបមប់ អ្រី មួយដែល កាន់ដត 

េុំខ្ន់ ក្ញង ជរីវិត ។ េុភមង្គល បតូវបាន កុំណត់ សោយ 

ទមលាប់ ឥរិយប្ និង លុំនាុំ ថន គុំនិត ដែល សយើង អាច 

សោះបសាយ សោយ ផ្ទាល់តាមរយៈ េកម្មភាព សោយ 

សចតនា ។ េុភមង្គល ែ៏ សបចើន របេ់ សយើង គឺ ពិត ជា 

្
ូសា

វាម
រីភ
រិយ

យៅ
ខា
ង
ម
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កព
រះវ
ិហា

រប
រិស

ុទ
្ធអ
ូក
ខ�

ន
កា

�
រីហ្
្អូញា

៉ា

សូមឲ្យឆយើង

មានាក់ៗឆប្ជើសឆរើស

ប្សឡាញ់ប្ពោះអមាចាស់

និងឆ្្ើរាមមាគ៌ាឆ្ពោះ

ឆៅកាន់សុភមង្គល

របស់ប្ទង់។

ម្គា៌ាយឆ្ពរះយៅកាន់
សុភមង្គ�ពឈិតកបកដ

ឆោយលអលឆ�ើរ

អូលីឆសសសូឆរ៉ស

ក្នុង្ណៈកបធានននពួកចឈិតសឈិបនាក់
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យ
ុវម
ជ
្ឈិម
វ័យ

« េ្ថិតសៅសបកាម ការបគប់ បគង របេ់ សយើង ផ្ទាល់ » ។ 4

ចូរ សយើង ពិចារណា អុំពរី សារៈេុំខ្ន់ ថន មគ្៌ា មួយ 

ចុំនួន ថនេុភមង្គលដែល មន សៅក្ញង ខគម្ពរីរ និងបាន 

បសបងៀន សោយ ពួកពយាការី និង ពួក សាវក េម័យ ទុំសនើប 

សនះ ។ ការសបាះ ជុំហាន របេ់ សយើង សោយ សសាមាះបតង់ និង 

រឹងបុឹង សៅសលើមគ្៌ា ទាុំង សនាះ នឹង ស្្ើ ឲ្យ សយើង រីករាយ នឹង 

េុភមង្គល សៅក្ញង ការ ស្្ើ ែុំសណើរ សៅ ខ្ង មុខ ។

្ុណ្ម៌

មគ្៌ា ែុំបូង បុំផុត សនាះ គឺ ជាគុណ្ម៌ ដែល ជា  

លុំនាុំ ថន គុំនិត និង ឥរិយប្ ដែល ដផ្ក សលើ បទោឋាន 

េរីល្ម៌ ខ្ពេ់ ។ វា រួម មន ទាុំងបរិេុទ្ធភាព និង 

េច្ៈភាព បបកបសោយ េរីល្ម៌ ដែល ស្្ើ ឲ្យ 

សយើង េក្តិេម នឹង ចូលសៅ បពះវិហារ បរិេុទ្ធ របេ់ 

បពះអមចាេ់ ។ មនុេ្ស មន គុណ្ម៌ មន នូវ ភាពថ្្ល្្អូរ 

សោយេងៃប់សាងាត់ និង ភាពរឹងមុំពរី ក្ញង ចិត្ត ។ ពួកសគ 

មន ទុំនុក ចិត្ត សោយសារ ពួកសគ មន ភាពេក្តិេម 

ទទួល និង បតូវបាន ែឹកនាុំ សោយ បពះវិញ្ញាណបរិេុទ្ធ  ។ 

គុណ្ម៌ ចាប់សផ្តើមសៅក្ញង ចិត្ត និង គុំនិត សហើយ វា 

បបមូល ផ្តញុំ នូវ ការេសបមច ចិត្ត  និង េកម្មភាព តូចៗ 

រាប់ពាន់ សរៀងរាល់ ថ្ងៃ ។

« េូម ឲ្យ គុណ្ម៌ តុបដតង គុំនិត អ្ក សោយ  

ឥត�ប់ �រ ស�ើយ ខណៈ សនាះ អ្ក នឹង មន  

ចិត្ត កាលាហាន ស�ើង សៅ ចុំសពាះ វត្តមន ថន បពះ សហើយ  

សគ្លលទ្ធិ អុំពរី បព្ជិតភាព នឹង ចុះ មក សលើ បពលឹង  

របេ់ អ្ក ែូចជា ទឹក េសន្សើម ចុះ ពរី សលើ សម� ។

បពះ វិញ្ញាណ បរិេុទ្ធ នឹង សៅ ជា គូកន អ្ក  

ជា និច្ សហើយ ែុំបង សពបជ របេ់ អ្ក ជា ែុំបង សពបជ  

ថន សេចក្រី េុចរិត និង សេចក្រី ពិត ដែល មិន សចះ  

ដបបបបួល សហើយ អុំណាច បគប់ បគង របេ់ អ្ក នឹង សៅ  

ជា អុំណាច បគប់ បគង ែ៏ សៅ អេ់ កល្ អេ់ កាល  

ជានិច្ សហើយ សោយ ឥត ការ បង្ខិតបង្ខុំ សនាះ វា នឹង 

ហូរ មក សលើ អ្ក ជា សរៀង ែរាប ត សៅ » ( គ. និង េ. 

121:45–46 ) ។

បបធាន ្ ូម៉ាេ សអេ ម៉នេុន ( 1927-2018 ) 

បាន បសបងៀន ថា « គ្មាន មិត្តភាព ណា មន តថម្ល ជាង 

េតិេម្ជញ្ញៈ ែ៏ ចបេ់ របេ់ ខ្លលួន អ្ក ភាពសាអាតេ្ុំ ខ្ង 

េរីល្ម៌ ផ្ទាល់ខ្លលួន អ្ក ស�ើយ — ឱ វា ជា អារម្មណ៍ែ៏ រុង 

សរឿង មួយ ដែល ែឹង ថា អ្ក �រ សៅ ក្ញង កដន្លង សាអាតេ្ុំ 

ដែល អ្ក បាន ដតងតាុំង សហើយ សោយ មន ទុំនុកចិត្ត ថា 

អ្ក មន ភាពេក្តិេម ក្ញង ការស្្ើ ែូសចានាះ » ។ 5

ភាពឆទៀងប្តង់

មគ្៌ា ទរី ពរីរ ថន េុភមង្គល គឺ ភាពសទៀងបតង់ ។ 

ដអលស�ើរ រី្ត ជរី េ្ត ( 1928–2015 )  

ក្ញង កូរ៉ុម ថន ពួកសាវក ែប់ពរីរ នាក់ បាន បសបងៀន ថា ៖
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«សូមទទួលសារល់ថាសុភម្្គលយូរអដ្វែ្

ងកើតង�ើ្មកពីខលែលួនអ្នកពុំដមនមកពីអវែីដដលអ្នក

មានង�ើយ។

« អុំណរពិត សកើត ស�ើង ពរី អត្តចរិត េុចរិត  

សហើយ ថា វា សកើត ស�ើង ពរី លុំនាុំ ជាប់ ជានិច្ ថន  

ការេសបមច ចិត្ត េុចរិត ។ . . . ការេសបមច ចិត្ត  

េុចរិត របេ់ អ្ក កុំណត់ ថា ខ្លលួន អ្ក ជានរណា  

និង អ្រី ដែល េុំខ្ន់ បុំផុត េបមប់ អ្ក ។ វា ស្្ើ ឲ្យ 

ការស្្ើ កិច្ការ បតឹមបតូវ កាន់ដត គ្យបេួល ។ សែើម្រី 

មនេុភមង្គល ក្ញងសពលបច្ញប្ន្ សនះ និង សពញ 

មួយ ជរីវិត របេ់ អ្ក េូម សគ្រព តាម បពះអមចាេ់ យ៉ាង 

ខ្ជាប់ខជលួន » ។  6

សៅសពល សយើង េិកសា បពះគម្ពរីរ សយើង ែឹង ថា  

សេចក្រីេនយា ដែល បពះអមចាេ់ បាន ស្្ើ ចុំសពាះ  

សយើងជុំរុញ សយើង ឲ្យ រេ់សៅ សោយ េុចរិត ។ 

 ការេនយា ទាុំង សនាះ បុំប៉ន បពលឹង សយើង នាុំ ឲ្យ  

សយើង មន ក្តរីេង្ឹម សោយ ជុំរុញ សយើង កុុំ ឲ្យចុះញ៉ម  

សទាះបរី ជា បប�ម មុខ នឹង ឧបេគ្គ ក្ញង ជរីវិត បបចាុំ ថ្ងៃ  

សៅក្ញង ពិភពសោក ដែល ខ្ះ តថម្លថន េរីល្ម៌ និង  

េុជរីវ្ម៌ ក្តរី ។ សហតុែូសច្ះ សហើយ សយើង បតូវ បបាកែ  

ថា គុំនិត ពាក្យ េម្តរី និង ទសង្ើ របេ់ សយើង កុំពុង នាុំ  

សយើង ឲ្យ សែើរ សលើ ផ្លអូវ ស្ពះ សៅ កាន់ បពះវរបិតាេួគ៌ របេ់ 

សយើង វិញ ។

ភាពឆស្មាោះប្តង់

មគ្៌ា ទរី បរី សៅ កាន់េុភមង្គល គឺ ភាពសសាមាះបតង់ ។ 

វា ជា សរឿង ចាុំបាច់ សែើម្រី យល់ ថា បពះបបទាន ពរ ែល់ 

ពួកសយើង បេប តាម សេចក្តរីជុំសនឿ របេ់សយើង ដែល ជា 

បបភព ថន ការរេ់សៅ ជាមួយ សគ្លបុំណង របេ់ បពះ  

និង ទេ្សនវិេ័យ ែ៏ អេ់កល្ ជានិច្ ។ សេចក្តរីជុំសនឿ  

គឺ ជា សគ្លការណ៍ អនុវត្តមួយ ដែល បុំផុេ ឲ្យមនភាព 

ឧេសាហ៍ ពយាយម ។ វាបគ្ហាញ ស�ើង សៅ ក្ញង ឥរិយប្ 

និង បុំណង បបាថានា វិជជមន របេ់ សយើង សែើម្រី ស្្ើ អ្រីៗបគប់ 

យ៉ាង ដែល បពះវរបិតាេួគ៌ និង បពះសយេ៊ូវ បគរីេ្ទ 

បគ្គាប់ឲ្យ សយើង ស្្ើ សោយេ្ម័បគ ចិត្ត ។ វា ជា អ្រី ដែល នាុំ 

ឲ្យ សយើង លុត ជង្គង់ ចុះ សែើម្រី ទទូច អង្រ េូម ការ ែឹកនាុំ 

សហើយជុំរុញ ចិត្ត សយើង ឲ្យ សបកាក ស�ើង ស្្ើ េកម្មភាព 

សោយ ទុំនុក ចិត្ត សែើម្រី េសបមច កិច្ការ នានា បេបតាម 

បពះទ័យ បទង់ ។

សៅសពល អ្ក បន្ត ែុំសណើរ សៅក្ញង ជរីវិត អ្ក អ្ក  

នឹង បតូវបាន សាកល្ង សែើម្រីស�ើញ ថា សតើ អ្ក នឹង  

ស្្ើ បគប់ សរឿង ដែល បពះអមចាេ់ ជា បពះ ថន អ្ក នឹង បគ្គាប់  

ឲ្យ អ្ក ស្្ើ ដែរ ឬ សទ » ( េូមសមើល អ័បបាហាុំ 3:25 ) ។ 

សនះ គឺជា ដផ្ក មួយ ក្ញង បទពិសសា្ន៍ ថន ជរីវិត រដមង 

សាលាប់ ។ វា នឹង តបមូវ ឲ្យអ្ក សែើរ ស្ពះ សៅ មុខ សោយ 

មន សេចក្តរីជុំសនឿ ខ្ជាប់ ខជលួន សលើ បពះបគរីេ្ទ ែឹកនាុំ សោយ 

បពះវិញ្ញាណ និង សោយការ ទុក ចិត្ត ថា បពះ នឹង បបទាន 

ែល់ សេចក្រី បតូវ ការអ្ក ។ 

ចូរ ចងចាុំ ថា អ្ក ពុុំ បតូវ សាទាក់សេ្ទើរ ក្ញង សេចក្តរីជុំសនឿ 

របេ់ អ្ក ស�ើយ — សទាះ េ្ថិត ក្ញង បគ្ ែ៏ លុំបាក ប៉ុណាណ 

ក្រី ។ សពល អ្ក ខ្ជាប់ ខជលួន សនាះ បពះអមចាេ់ នឹង បសង្ើន 

េមត្ថភាព របេ់សយើង ឲ្យ យក �្ះ សលើ ឧបេគ្គ នានា 

ក្ញង ជរីវិត ។ អ្ក នឹង មន លទ្ធភាព ប្គ្កាបអារម្មណ៍ 

អវិជជមន សហើយ អ្ក នឹង អភិវ�្ឍ លទ្ធភាព សែើម្រី យក �្ះ 

សទាះ វាហាក់ែូច ជា ឧបេគ្គ ែ៏ ្ ុំ ក្រី ។

បរិសុទ្ធភាព

បរិេុទ្ធភាព គឺ ជា មគ្៌ា មួយ ស្ពះ សៅ រក េុភមង្គល 

ដែល ទាក់ទង នឹង ភាពល្ ឥតសខ្ចាះ ខ្ង វិញ្ញាណ និង 

ខ្ង េរីល្ម៌ ។ បរិេុទ្ធភាព បគ្ហាញ អុំពរី ភាពបរិេុទ្ធ 

ថន ែួងចិត្ត និង បុំណង ។ សតើ សយើង អាច ស្្ើការ សរៀងរាល់ 

ថ្ងៃ សនះ សែើម្រី ចិញ្ឹម ជរីវិត សយើង ខ្ង វិញ្ញាណ សែើម្រី សយើង 

អាច អភិវ�្ឍ លក្ខណៈ ថន ភាព ជា បពះ ដបប សនាះ សោយ 

រសបៀប ណា ?

បបធាន ហារ៉ូល ប៊មី លរី ( 1899–1973 )  

បានសឆ្លើយ ថា ៖ « សយើង អភិវ�្ឍ ខ្ង វិញ្ញាណ របេ់  

សយើង តាមរយៈ ការអនុវត្ត ។ . . . សយើង បតូវ មន 

ការអនុវត្ត បបចាុំ ថ្ងៃ តាមរយៈ វិញ្ញាណ សយើង តាមរយៈ 

ការអ្ិសាឋាន តាមរយៈ ការស្្ើ ទសង្ើ ល្ បបចាុំ ថ្ងៃ 

តាមរយៈ ការដចករំដលក ជាមួយ អ្កែថទ ។ សយើង បតូវ 

ចិញ្ឹម បរីបាច់ វិញ្ញាណ របេ់ សយើង បបចាុំ ថ្ងៃ តាមរយៈ 

ការេិកសា បពះគម្ពរីរសរៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈ [ រាបតរី ជួបជុុំ 

បកុមបគួសារ ] តាមរយៈ ការចូលរួម ការបបជុុំ នានា 

តាមរយៈ ការទទួល ទាន សាបកាម៉ង់ ។ . . .

« មនុេ្ស េុចរិត ពយាយម អភិវ�្ឍ ខ្លលួន សោយ ែឹង ថា 

គ្ត់ ចាុំបាច់ បតូវ ដបបចិត្ត រាល់ ថ្ងៃ » ។ 7

ធាតុ េុំខ្ន់ មួយ សទៀត ថន បរិេុទ្ធ ភាព សនាះ គឺ 

ទាក់ ទង នឹង ការចុះ និង រកសាសេចក្តរីេញ្ញា សៅក្ញង 

បពះវិហារបរិេុទ្ធ ។ បបេិនសបើ សយើង សសាមាះបតង់ 

សេចក្តរីេញ្ញា ទាុំង សនាះ អាច សលើក េ្ទលួយ សយើង ឲ្យ ហួេ 

ពរី ដែនកុំណត់ ថន អុំណាច និង ទេ្សនវិេ័យ របេ់ 

សយើង បាន ។ ពរជ័យ ដែល បាន េនយា ទាុំងអេ់ ថន 

ែុំណឹង ល្ របេ់ បពះសយេ៊ូវបគរីេ្ទ អាច កាលាយ ជា របេ់ 

សយើង តាមរយៈ ភាព សសាមាះបតង់ របេ់សយើងចុំសពាះ 

ពិ្រីបរិេុទ្ធ និង សេចក្តរីេញ្ញា ដែលសយើង បាន ចុះ 

ចុំសពាះបពះវរបិតាេួគ៌ និង បពះសយេ៊ូវបគរីេ្ទ សៅក្ញង 

បពះវិហារ បរិេុទ្ធ ។ ដផ្ក ថន លុំនាុំក្ញង ការរេ់សៅ « តាម 

រសបៀប ថន េុភមង្គល » រួមមន ការសាងេង់ បពះវិហារ 

បរិេុទ្ធ សែើម្រី ថាវាយ បង្គុំ និង ចុះ សេចក្តរីេញ្ញាជាមួយ 

បពះអមចាេ់ ( េូមសមើល នរីថហ្ទរី 2 5:16, 27 ) ។

ចុំណុច េុំខ្ន់ ថន មគ្៌ា សនះ គឺ ថា សយើង គួរដត បបុង 

បបយ័ត្ ចុំសពាះ ការអភិវ�្ឍ ខ្ង វិញ្ញាណ សហើយ មនភាព 

បរិេុទ្ធ ខ្ង េរីល្ម៌ ។
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ការឆគរពប្បតិបត្តិ

ការសគ្រព រាល់ បទបញ្ញត្តិ ទាុំងអេ់ របេ់ បពះ  

គឺ មន ទុំនាក់ទុំនង សៅ នឹង មគ្៌ា សផ្សង សទៀត ស្ពះ សៅ 

កាន់ េុភមង្គល ។ បនាទាប់ ពរី ពួកសាេន៍ នរីថហ្ បាន 

ដបកសចញ ពរី ពួកសាេន៍ សលមិន ពួកសគ រីកចសបមើន យ៉ាង 

សលើេលុប សោយសារ ពួកសគ រកសាសេចក្រី យុត្តិ្ម៌  

បកឹត្យបកម និង បទបញ្ញត្តិ « ថន បពះ អមចាេ់ ចុំសពាះ 

ការណ៍ ទាុំង អេ់ បេប តាម បកឹត្យវិន័យ សោក ម៉ូសេ »  

( នរីថហ្ ទរី 2 5:10 ) ។ លុំនាុំ សនះ គឺ ជា ធាតុ 

េុំខ្ន់ មួយ សទៀត ថន ការរេ់សៅ « តាម រសបៀប ថន 

េុភមង្គល » ។

បបធាន ម៉នេុន បាន បសបងៀន ថា ៖ « សៅសពល 

សយើង រកសា បទបញ្ញត្តិ សនាះ ជរីវិត សយើង នឹង កាន់ ដត រីករាយ 

កាន់ដត សពញ សលញ សហើយ មិន េូវ េ្មញគសាមាញ ។ 

 បញ្ហា និង ឧបេគ្គ របេ់ សយើង នឹង កាន់ដត គ្យ បេួល 

បគប់បគង សហើយ សយើង នឹង ទទួល បាន ពរជ័យ ដែល បាន 

េនយា [ របេ់ បពះ ] » ។ 8 សោក ក៏ មន បបសាេន៍ 

ផងដែរ ថា « ចុំសណះ ដែល សយើង ដេ្ងរក ចសម្លើយ ដែល 

សយើង ចង់ បាន និង កមលាុំង ដែល សយើង ប៉ងបបាថានា នា ថ្ងៃ សនះ 

សែើម្រី សោះបសាយ ឧបេគ្គ ថន ពិភពសោក ែ៏ សាុុំញា៉ាុំ  

និង ផ្លាេ់ប្តអូរ សនះ អាច កាលាយ ជា របេ់ សយើង សពល សយើង 

មន ចិត្ត សគ្រព តាម បទបញ្ញត្តិ របេ់ បពះអមចាេ់ » ។ 9

បពះអង្គេស្គ្គាះ បសបងៀន សយើង ថា ៖

« សបើ អ្ក រាល់ គ្នា បេឡាញ់ ខ្ញុំ ចូរ កាន់ តាម បញ្ញត្តិ ខ្ញុំ 

ចុះ ។ . . .

អ្ក ណា ដែល មន បញ្ញត្តិ របេ់ ខ្ញុំ សហើយ កាន់  

តាម គឺ អ្ក សនាះ សហើយ ដែល បេឡាញ់ ខ្ញុំ ឯ អ្ក  

ណា ដែល បេឡាញ់ ខ្ញុំ សនាះ ជា ទរី បេឡាញ់ ថន  

បពះវរបិតា ខ្ញុំ សហើយ ខ្ញុំ នឹង បេឡាញ់ អ្ក សនាះ ដែរ 

 ក៏ នឹង េដម្ង ខ្លលួន ឲ្យ អ្ក សនាះ សាគាល់ ផង » ( យ៉ូហាន 

14:15, 21 ) ។

ភាពមិនអារាមានិយមនិងឆសែក្ីប្សឡាញ់

មគ្៌ា មេ ស្ពះសៅកាន់ េុភមង្គល គឺ ភាពមិន 

អាតាមានិយម ឬ សេចក្រី បេឡាញ់ — សេចក្តរីបេឡាញ់ 

ដែល មននូវ ការខ្វាយខ្ល់ ចុំណាប់ អារម្មណ៍ និង 

រគ្វាេ់ មួយ ចុំនួន ថន សេចក្តរីេប្ញរេ េបមប់ បពលឹង 

មនុេ្ស បគប់រូប ។ សេចក្តរីបេឡាញ់ គឺ ជា ផ្លអូវ ផ្ទាល់ សៅ 

កាន់ េុភមង្គល ដែល នឹង ពបងរីក សហើយ ផ្តល់ ពរ ែល់ ជរីវិត 

អ្ក និង ជរីវិត អ្កែថទសទៀត ។ ែូច បពះអង្គេស្គ្គាះ មន 

បន្ទអូល វា មន ន័យ ថា អ្ក បគ្ហាញ សេចក្តរីបេឡាញ់ 

េូម្រីដត ចុំសពាះ មរេបតូវ របេ់ អ្ក ក្តរី ( េូមសមើល 

ម៉ាថាយ 5:44 ) ។

ការស្្ើ ែូសចានាះ អ្ក នឹង បុំសពញ នូវ បញ្ញត្តិ ែ៏្ុំ សែើម្រី 

បេឡាញ់ បពះ ។ អ្ក នឹង សគចផុត ពរីសរឿង អាបកក់ ដែល 

នឹង សកើត ស�ើង — សគច ផុត ពរី ភាពសសាមាកសបគ្ក ពរី 

ការបុំផ្លាញ ខ្លលួន ឯង និង ភាពល្រីងជូរចត់ ។ េុភមង្គល 

ពិតបបាកែ និង យូរ អដង្ង សកើត ស�ើងបាន ដត សៅសពល 

សយើង សបជើេសរើេ « បេឡាញ់ បពះអមចាេ់ ជា បពះ ថន 

ឯង ឲ្យ អេ់ អុំពរី ចិត្ត អេ់ អុំពរី បពលឹង អេ់ អុំពរី គុំនិត » 

( ម៉ាថាយ 22:37, េូមសមើល ផងដែរ សចាទិយកថា 

6:5; ម៉ាកុេ 12:30; លូកា 10:27 ) ។

េូម ឲ្យ សយើង មនាក់ៗ សបជើេសរើេ បេឡាញ់បពះអមចាេ់ 

និង ស្្ើ តាម មគ្៌ា ស្ពះ សៅ កាន់ េុភមង្គល របេ់ បទង់  

ដែល ជា « វត្ថញបុំណង និង ការសរៀបចុំ ថន ការរេ់ សៅ  

របេ់ សយើង » ។ 10 ◼

ដកបស្់ង្ញពីដផ្នកចា្រ់ងផ្ើមននសុនទរកថាមួយមាន្ ំណ្ងជើ្ថា

«មាោ៌ាសបមា្រ់សុភម្្គល»ដដលដែលែ្ងៅសាកលវិទយាល័យបពតិកហាំ

យ៉្់—រដ្ឋហានវ៉កាលពីនែងៃទី០៨ដខមតិែុនាឆ្នាំ២០១៧។
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ឆោយស្ន់ឆដែីបូ៊ឆ្អូរាស៊ី

ែញនុំ បាន ចូលរួម កិច្បបជុុំ មួយ របេ់ យុវមជ្ិមវ័យ  

សៅ លរីវ សៅទរីបកុង គូម៉ាេ៊មី បបសទេ ហាគាណា  

មិន ដមន សោយសារ ខ្ញុំ បតូវការមិត្ត បេរី មនាក់  

សនាះ សទ — ខ្ញុំ បាន ភាជាប់ពាក្យ រួច សៅ សហើយ — ប៉ុដន្ត  

សោយសារ ខ្ញុំ មន អារម្មណ៍ ថា ខ្ញុំ បតូវការ ការជុំរុញ  

ទឹកចិត្ត បដន្ថម សទៀត សហើយ ថា កិច្ បបជុុំ សនាះ នឹងកាលាយ 

ជា កដន្លង បតឹមបតូវ សែើម្រី រក ការជុំរុញទឹកចិត្ត សនាះ ។ 

បបាកែណាេ់ ការអ្ិសាឋាន របេ់ ខ្ញុំ បាន ទទួល  

ចសម្លើយ សៅ កិច្ បបជុុំ សនាះ បនាទាប់ ពរី េ៊មីសេ្ទើរ ខល  

ជាអ្ក ផ្សព្ផសាយ សាេនា សរៀមច្ង ដែល បាន  

ចាត់ ឲ្យ ស្្ើការ ជាមួយ យុវមជ្ិមវ័យ សៅលរីវ បាន  

ដ្្លង អុំពរី សារៈេុំខ្ន់ ថន អាពាហ៍ពិពាហ៍ ក្ញង បពះវិហារ 

បរិេុទ្ធ ។

រហូត ែល់ ចុង បញ្ប់ ថន ការពិភាកសា  ទឹកមុខ របេ់ 

គ្ត់ បសាប់ដត បាន ផ្លាេ់ប្តអូរ សហើយ គ្ត់ បាន និយយ ថា 

« អ្ក ពុុំ ចាុំបាច់ បតូវការ បបាក់ សែើម្រី សរៀបការ ស�ើយ —  

 អ្ក បគ្ន់ដត បតូវការ សេចក្តរីជុំសនឿ ប៉ុសណាណះ » ។ ខ្ញុំ មន 

អារម្មណ៍ថា គ្ត់ កុំពុង និយយ បបាប់ ខ្ញុំ ផ្ទាល់ ប៉ុដន្ត 

ខ្ញុំ ពុុំ គិត ថា វា អាច អនុវត្ត ចុំសពាះ ខ្ញុំ ស�ើយ សោយសារ 

សយើង បតូវដត ទិញ ឥវា៉ន់ មួយ ចុំនួន សែើម្រី សរៀបចុំ េបមប់ 

អាពាហ៍ពិពាហ៍ ។ ខ្ញុំ បាន និយយ បបាប់ ខ្លលួន ឯងថា 

« សតើ ខ្ញុំ អាច ពុុំ បតូវការ បបាក់ ប៉ុដន្ត បតូវការដត សេចក្តរីជុំសនឿ 

បាន យ៉ាង ែូចសម្តច ? »

ខ្ញុំ បាន គិត អុំពរី សរឿង សនះ ម្តង សហើយ ម្តង សទៀត សពញ  

មួយេបាតាហ៍ សនាះ ។ សៅក្ញង ែុំសណើរការសនាះ ខ្ញុំ េួរ  

ខ្លលួន ឯង ថា « សតើ បពះ មន ដែន កុំណត់ ចុំសពាះអ្រី ដែល  

បទង់ អាច ស្្ើ បាន ឬ ? » មុនែុំបូង ខ្ញុំ បាន គិត ថា  

មិន មន សទ ប៉ុដន្ត បនាទាប់ពរី ការគិត ម្តង សទៀត សនាះ ខ្ញុំ បាន 

គិត ថា មន ។ ប៉ុដន្ត សបកាយ មក ខ្ញុំ សកើត មន េុំណួរ 

តាមោន មួយ ថា « សតើ បទង់ អាច មន ដែន កុំណត់ 

ែូចសម្តច បបេិនសបើបទង់ មន បគប់ ទាុំង បពះសចសាតា 

សនាះ ? » បពះវិញ្ញាណ បាន បសបងៀន ខ្ញុំ នូវ ចសម្លើយ សនះ ៖ 

ពរជ័យ របេ់ បពះ អាបេ័យ សលើ ការសគ្រព បបតិបត្តិ របេ់ 

សយើង ចុំសពាះ បទង់ ។ បទង់ គ្មាន ដែន កុំណត់ សៅក្ញង 

េមត្ថភាព របេ់ បទង់ សែើម្រី បបទាន ពរ ែល់ សយើង ស�ើយ 

ប៉ុដន្ត សយើង បតូវ អសញជើញ ពរជ័យ ទាុំង សនាះ តាមរយៈ 

ការអនុវត្ត សេចក្តរីជុំសនឿ សែើម្រី ស្្ើ អ្រី ដែល បទង់ េព្ 

បពះទ័យ ឲ្យ សយើង ស្្ើ ។

សបកាយ មក ខ្ញុំ បាន ទូរេព្ទ សៅ គូែណតាឹង ខ្ញុំ 

បពរីេេ៊មីឡា សែើម្រី ពិភាកសា អុំពរី គសបមង អាពាហ៍ពិពាហ៍ 

ដែល បាន គិត ទុក របេ់ សយើង ។ សទាះបរី ជា សយើង 

ខ្ះខ្ត បបាក់ ក្តរី សយើង បាន េសបមច ចិត្ត សបជើេសរើេ យក 

កាលបរិសច្ទ សរៀបការ របេ់ សយើង ប៉ុដន្ត សយើង ពុុំ អាច 

េសបមច យក ថ្ងៃ ជាក់ោក់ ណា មួយ ស�ើយ ។ សយើង 

បាន យល់ បពម ថា នាង គួរដត េួរ ប៊មីេ្សព របេ់ នាង នូវ 

កាលបរិសច្ទ ណា មួយ  ដែល កាលវិភាគ របេ់ វួែ និង 

សេ្តក ទុំសនរ ។ ប៊មីេ្សព បាន ផ្តល់ កាលបរិសច្ទ ពរីរ សយើង 

បាន សបជើេយក ថ្ងៃ ទរី 27 ដខ កញ្ញា ្នាុំ 2014 — 

ដែល មន ន័យ ថា សយើង មន រយៈសពល បបាុំពរីរ េបាតាហ៍ 

សទៀត ដត ប៉ុសណាណះ រហូត ែល់ ថ្ងៃ សរៀបការ !

បពរីេេ៊មីឡា បាន េួរ « អូ្រ៊ីម [ មនន័យ ថា 

« បងេុំឡាញ់ » ជា ភាសា អ៊មីគប៊ូ ] សតើ បង មន បបាក់ 

ខ្លះ ដែរ ឬ សទ ? សពលសវោ ខ្លរី ណាេ់ » ។

ខ្ញុំ បាន សឆ្លើយតប ថា « អត់សទ ប៉ុដន្ត បង មន 

សេចក្តរីជុំសនឿ » ។

នាង បានសេើច សហើយ និយយ ថា « វា មិន អរី សទ ។ 

ចូរ សយើង តមអាហារ សហើយ អ្ិសាឋាន ។ សោយ ែកបេង់ 

្ូដណតាឹងខ្ញំនិងខ្ញំមានឆពល

ខ្ីពីមុនការឆរៀបការរបស់

ឆយើងឆហើយល្មទាំងមាន

ប្រាក់តិែប៉ុលន្តឆយើងមានអ្ី

មួយលដលកាន់លតសំខ្ន់ឆៅ

ឆទៀត៖ ល្ឺឆសែក្តីជំឆនឿ។

អាពាហ្គ៍ពឈិពាហ្គ៍កបក់
នឈិងយសចក្តរីជំយនឿ
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ពរី នរីថហ្ទរី 1 3:7 គ្ត់ បាន បន្ត ថា « បពះអមចាេ់ នឹង 

សបើក ផ្លអូវ មួយ េបមប់ សយើង សោយសារ បទង់ បាន បញ្ជា 

សយើង ឲ្យ សរៀបការ » ។

សៅ អុំ�ញង េបាតាហ៍ សនាះ ខ្ញុំ បាន ទទួល បបាក់ ពរី 

ការគ្រ ខ្ញុំ ដែល ខ្ញុំ បាន ស្្ើ ជា សបចើន ដខ មុន ។ សបកាយ 

មក បពរីេេ៊មីឡា បាន បបាប់ ខ្ញុំ ថា នាង ចង់ ចាប់សផ្តើម 

ជុំនួញ មួយ សែើម្រី បសង្ើន បបាក់ ឲ្យ សបចើន ស�ើង ។ ជាមួយ 

បបាក់ ដែល ខ្ញុំ រកបាន សនាះ នាង បាន ទិញ កាបូប បេ្តរី 

យូរ ថែជជុះមក លក់ ។ បនាទាប់ពរី ទិញ ឥវា៉ន់ បាន មួយ 

ចុំនួ ន ដែល មន សៅក្ញង បញជរី ដែល បតូវ ទិញ សហើយ សនាះ 

នាង សៅ ដត មន បបាក់ សទ្ ែង ជាងសពល ដែល ខ្ញុំ បាន ឲ្យ 

សៅនាង ។

អុំ�ញង បគ្ សនះ ខ្ញុំ គ្មាន ការគ្រ ស្្ើ ស�ើយ ។ 

បគប់ ការគ្រ ដែល បាន េនយា សនាះ បាន បរាជ័យ 

ទាុំងបេុង ។ សយើង សៅេល់ ពរីរ េបាតាហ៍សទៀត សហើយ 

សៅដត មន ឥវា៉ន់ ដែ លសយើង បតូវទិញ ។ គូែណតាឹង 

ខ្ញុំ បាន ផ្តល់ សយបល់ ថា កាលបរិសច្ទ សនាះ នឹង 

បតូវ ពនយារ សទៀត ។ អ្រី ដែល ខ្ញុំ និយយ សនាះ គឺ 

« អព្ភអូតសហតុកុំពុងដតសកើតមនស�ើង » ។

ពរីរថ្ងៃ ពរីមុន ថ្ងៃ អាពាហ៍ពិពាហ៍ របេ់ សយើង 

អព្ភអូតសហតុបានសកើតស�ើង ៖ ខ្ញុំ បាន ទទួល បបាក់ ពរី 

ការគ្រ ដែល ខ្ញុំ បាន ស្្ើ កាល ពរីជាងពរីរ េបាតាហ៍ មុន ។ 

ខ្ញុំ ក៏ បាន សរៀន ផងដែរថា ជាមួយ នឹង សេចក្តរីជុំសនឿ និង 

ការខិតខុំ សនាះ បពះអមចាេ់ នឹង បបទាន ពរ ែល់ សយើង ឲ្យ 

េសបមច បាន នូវ សគ្លសៅ ែ៏ េុចរិត របេ់ សយើង ។

សយើង បាន សៅ ្ នាគ្រ សែើម្រី ប្តអូរយក បបាក់សចញ  

ពរី មូលប្ទានប័បត សហើយ សចញ ពរី្នាគ្រ សៅ ផសារ  

ទិញ ឥវា៉ន់ ទាុំងប៉ុនាមាន ដែល សយើង មិនទាន់ បាន ទិញ  

ចុំនឹងសពលសភ្លៀងយ៉ាងខ្លាុំង ដែល សយើង ចាត់ ទុកថា  

ជា ការយល់ បពម ពរី េួគ្៌ា  ចុំសពាះទសង្ើ ថន សេចក្តរីជុំសនឿ 

របេ់ សយើង ។

មិន ែល់ 24 សម៉ាង សបកាយ មក ពួកសយើង បាន 

សរៀបការ ។ សៅសពល សយើង បតូវបានសេ្ើេុុំ ឲ្យ ប្តអូរ 

ពាក្យេចាចានឹងគ្នា អារម្មណ៍ សនាះ គឺ ជាអារម្មណ៍ ដែល 

ខ្ញុំ ពុុំ ធាលាប់ ម ន សៅ ក្ញង ជរីវិត ខ្ញុំ ស�ើយ ។ ខ្ញុំ មន អារម្មណ៍ 

សជាគជ័យ ថា ខ្ញុំ បាន សជឿ ថា ខ្ញុំ អាច ស្្ើ កិច្ការ ទាុំងអេ់ 

បាន តាមរយៈ សេចក្តរីជុំសនឿ ចាប់តាុំង ពរីសពល សនាះ មក ។ 

សបកាយ មក សយើង បាន ផសារភាជាប់ សៅក្ញង បពះវិហារ បរិេុទ្ធ 

អាបកា ហាគាណា ។

សទាះបរី អ្ក បតូវការ បបាក់ មួយ្ ំនួន សែើម្រី សរៀបចុំ 

អាពាហ៍ពិពាហ៍ ក្តរី សរឿង េុំខ្ន់ បុំផុត ដែល អ្ក បតូវការ 

សនាះ គឺ សេចក្តរីជុំសនឿ ។ ◼

អ្នកនតិពន្រស់ងៅតំ្រន់អាសសានទីប្រងទសហារណា។



5២ �រីអាហ្ូណា

«កបសឈិនយបើែញនុំម្នអារមមែណគ៍ថ្

ែញនុំកំពុងបត់បង់យសចក្តរីជំយនឿ

យតើែញនុំអាចយ�្ើអ្រីែ្រះយដើម្រីទទួ�

វបនមកវិញ?»

សំណួរនិងែឆម្ើយ

«តគ្ល្រំណងហន

សា្រនាចសកគឺ្រីរោច់

និង្រណ្ដះសគ្្រ់ពូជហន

ត្រចក្ីជំតនឿ—្រូមបី

តពលខ្លះជាដីខសាច់ហន

មន្ទិលនិងភាពមិន

សរោកដកី្។...

...ដំ្រូងចូរ្រង្ស័យ

មន្ទិលអ្កពីមុន្រង្ស័យ

ត្រចក្ីជំតនឿអ្ក»។
កបធានយ�ៀយ្ើរយអស្អុជដូហ្្ជាទរីកបឹកសាទរីពរីរ

ក្នុង្ ណៈកបធានទរីមួយ«សូមមកចូ�រួមជាមួយ

យយើង»សន្ឈិសរីទទូយៅខែតុោឆ្នាំ២០១៣។

សូមអានប្ពោះ្ម្ីរ

បបេិនសបើ ខ្ញុំ មន បគ្ លុំបាក 

ក្ញងការទទួល អារម្មណ៍ ពរី 

បពះវិញ្ញាណ ចុំសពាះខ្ញុំវិញ  

ខ្ញុំ អាន បពះគម្ពរីរ សហើយ ដេ្យល់ 

សេចក្តរីជុំសនឿ ដែល មនុេ្ស បគប់ គ្នា មន ។ វា ផ្តល់ 

សេចក្តរីជុំសនឿ ែល់ ខ្ញុំ ។ បបដហល ការអ្ិសាឋាន របេ់ អ្ក 

ខ្លរីសពក ។ េូម ពយាយម អ្ិសាឋាន ឲ្យ កាន់ដត សសាមាះេរ 

ស�ើង សហើយ បពះវរបិតាេួគ៌ នឹង ជួយ អ្ក ឲ្យ ទទួលបាន 

សេចក្តរីជុំសនឿ របេ់ អ្ក វិញ ។

ព្រីស្ទប៊ីអាយុ១៤្នាំអូរី្្គិនស.រ.អា.

ែិញចេឹមបីរាែ់ប្គប់ពូជថន

ឆសែក្តីជំឆនឿ

ខ្ញុំ ែឹង ថា ខ្ញុំ អាច អ្ិសាឋាន ទូល សៅ 

បពះវរបិតា សហើយ េូម ឲ្យ បទង់ ជួយ ខ្ញុំ 

រកសាសែើម ថន សេចក្តរីជុំសនឿ ដែល ខ្ញុំ បាន 

ោុំ ។ ខ្ញុំ បតូវ ស្្ើ កិច្ការ ចាុំបាច់ នានា សែើម្រី ចិញ្ឹម បរីបាច់ វា 

ែូច ជា អាន បពះគម្ពរីរ ដេ្ងយល់ បទពិសសា្ន៍ នានា ពរី 

ក្ញង គម្ពរីរ រាប់ ពរជ័យ របេ់ ខ្ញុំ សហើយ េូម ជុំនួយ ពរី បគួសារ 

ខ្ញុំ ។ តាម រសបៀប សនាះ សេចក្តរីជុំសនឿ របេ់ ខ្ញុំ អាច ចាប់ 

សផ្តើម រីកចសបមើន ម្តង សទៀត ។ វា នឹង ពុុំ សកើត ស�ើង ពរីមួយ ថ្ងៃ 

សៅ មួយ ថ្ងៃ ស�ើយ — វា ជា ែុំសណើរការ មួយ ដែល បតូវការ 

សពលសវោ ។ ខ្ញុំ បតូវ មន ភាពអត់ ្ ្មត់ សហើយ ទុក ចិត្ត សលើ 

បពះអមចាេ់ ។

អ៊ីលរីយា៉ាស់ប៊ីអាយុ១៨្នាំមិនដូសសាអា្្សង់ទរីន



យ
ុវវ័យ

លស្ងយល់អំពីវជាមួយគនា

សពល ខ្ញុំ មន អារម្មណ៍ ថា ខ្ញុំ កុំពុង 

បាត់បង់ សេចក្តរីជុំសនឿ សនាះ ខ្ញុំ 

និយយ ជាមួយ មតាយ និង ឪពុក ខ្ញុំ  

សហើយ សយើង ដេ្ងយល់ អុំពរីសរឿង 

នានា ជាមួយ ពួក គ្ត់ ។ សពល ខ្លះ សយើង សបចៀង ចសបមៀង 

សលើក េ្ទលួយែួងចិត្ត បនាទាប់ មក សយើង អាច មន អារម្មណ៍ 

ពរី បពះវិញ្ញាណ ។

បអមម្៉ាលរីស៊ីអាយុ១៥្នាំខា�លូរា៉ដូស.រ.អា.

សូមសួរឪពុកមាតាយរបស់អ្នក

សបៅពរី អ្ិសាឋាន សោយ ផ្ទាល់ សៅ កាន់ បពះវរបិតាេួគ៌ 

សហើយ សយើង អាច េួរ ឪពុក មតាយ សយើង អុំពរី រសបៀប ដែល 

សយើង អាច បត�ប់ សៅ កាន់ បទង់ វិញ សហើយ បេង់យក 

សេចក្តរីជុំសនឿ របេ់ សយើង ម កវិញ ។

អ៊ីលរីយាស់ឡអសអាយុ១២្នាំផ្យសាន់ឌូអ៊ុយរា៉ហារាយ

អ្ិស្ឋានជួយនិងអាន

សោយសារ ខ្ញុំ ជា មនុេ្ស មនាក់ដែល ចុះ អន់ ្ យ ក្ញង 

សេចក្តរីជុំសនឿ មន សរឿង បរី យ៉ាង ដែល ខ្ញុំ បាន ស្្ើ សែើម្រី 

ទទួល បាន វា មក វិញ ។ ទរី មួយ ខ្ញុំ បាន អ្ិសាឋាន ។ 

អ្ិសាឋាន ទូល េូម កមលាុំង សហើយ ែឹង នូវ អ្រី ដែល ខ្ញុំ គួរដត 

ស្្ើសែើម្រី ែុំសណើរ ការ យ៉ាង ល្ ។ ទរីពរីរ ខ្ញុំ បបាប់ មិត្តភក្តិ 

េ្ិទ្ធសានាល ខ្ញុំ  សហើយ ពួកសគ បាន ជួយ ខ្ញុំ យ៉ាង ខ្លាុំង សពល 

ខ្ញុំ បតូវការ ។ ទរីបរី ខ្ញុំ អាន បពះគម្ពរីរ ។ ខគម្ពរីរ ជា សបចើន 

ទាក់ទង នឹង សេចក្តរីជុំសនឿ  សហើយ វា អាច ជួយ សយើង ទទួល 

បាន សេចក្តរីជុំសនឿ មក វិញ ។

ចាកឡជអាយុ១៤្នាំ្្លូរីណាស.រ.អា.

យហ្តុអ្រីកពរះបយណាតោយឲ្ម្នសហង្គោម?
សហង្គោម្ វឺជាខផ្កននយរឿងរបស់មនុស្សយោកយៅយ�ើខផនដរីយនរះរាប់តាំងពរីយដើមដំបូងយមែ្រះ។

បែុខន្តកពរះអម្ចាស់ជាម្ចាស់ននយមកតរីភាពពុំសព្កពរះទ័យឲ្យយើងយផ្តើមយ�្ើសហង្គោមជាមួយគានាយឡើយ។

កទង់កពរះកខន្សងយព�មនុស្សយកជើសយរើសពុំកសឡាញ់គានាយហ្ើយ«គាមនយសចក្រីកសឡាញ់យហ្ើយ...

ស្ប់ឈាមែ្លួនឯងយៅវិញ»(មែូយស៧:៣៣)យោយយ�្ើឲ្ខផនដរីពុករ�ួយយោយសារអំយពើហ្ឈិងសា

(សូមយមើ�យោកុប្ត្តឈិ៦:១១–១៣)។អស់អ្កពួកទុច្ចរិតខដ�នាំសហង្គោមមកយ�ើខផនដរីនឹង

កតូវបនជំនុំជកមរះចំយពារះទយង្ើរបស់ពួកយ្។

កពរះអម្ចាស់បនបញ្ជាដ�់រកស្តកទង់ឲ្«�រះបង់សហង្គោមយហ្ើយកបកាសកបប់ពរីយសចក្រី

សុែសាន្តវិញ»(្.នឈិងស.៩៨:១៦)។បែុខន្តយព�កបជាជាតឈិយ�ើកអាវុ�យឡើងកបឆ្ំងនឹង

គានាយនារះកពរះអម្ចាស់ក៏ម្នបន្ទអូ�ថ្ជួនកា�យយើងម្នបុព្យហ្តុកតឹមកតូវក្នុងការការពារក្ួសារ

កបជាជាតឈិនឈិងយសរីភាពយយើងទាស់នឹងការបំផ្លាញការផ្តាច់ការនឈិងការសង្រត់សង្រឈិន(សូមយមើ�

អា�ម្៉ា៤៣:៤៧;អា�ម្៉ា៤៦:១២–១៣;្.នឈិងស.១៣៤:១១)។យហ្ើយពួកបរិសុទ្ធ

ន្ងៃចុងយកកាយខដ�បយកមើយៅក្នុងកងទ័ពននកបជាជាតឈិរបស់ពួកយ្កំពុងយ�្ើតាមយគា�ការណគ៍នន

«ការយៅយកកាមអំណាចយស្ចកបធានា�ឈិបតរីអ្កក្ប់ក្ងនឈិងយៅកកម»(ម្កតាននយសចក្រី

ជំយនឿ១:១២)។

សពម្ប់្ ័ត៌ម្នបបនថែមសូមឡមើល្្គរដុនប៊ី្ុិង្្រី«War and Peace»សន្ិសរីទទូឡៅបខឡមសា្នាំ

២០០៣,«War »Gospel Topicsឡៅឡ្្ទំ្័រtopics .lds .org។

សំ�ួរបនាទាប់ កបសឈិនយបើអ្កម្នបំណងយែ្ើយនឹងសំណួរយនរះសូមយផញើចយម្ើយរបស់អ្ក

នឈិងរូប្តម្ន្ុណភាពច្បស់មួយសន្ឹកឲ្បនកតឹមន្ងៃទរី១៥

ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៨យៅកាន់យ្ហ្ទំព័រ liahona .lds .org (សូម

ចុច«Submit an Article or Feedback»)។

ចយម្ើយអាចនឹងកតូវបនខកសកមួ�យឡើងវិញកបសឈិនយបើវខវងយពក

ឬមឈិនសូវច្បស់ោស់។

ការត្្លើយត្រទាំងឡាយត្្ើត�ើងក្នុងតគ្ល្រំណងទុកជាជំនួយ

និងទ្រ្សនវិ្រ័យមិនដមនជាការស្រកា្រអំពីតគ្លលទ្ិសា្រនាចសក

ជាផ្លវូវការតនាះតទ។រូប
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«យតើពររបស់យោកអយ្យកាអាចជួយែញនុំឲ្យ�្ើការសយកមចចឈិត្តយោយរយបៀប

ណា?»
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តាមរយៈគំរូរ្រ្រ់យ៉ាូដ្រ្រ្រ្មែ៊ី្និងលំនាំហនការសាតារត�ើងវិញ។
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ឆោយលអលឆ�ើររ៉ូបលឺត�ីលហល

(១9៣២–២០១7)

ក្នុងកូរែុមននពួកសាវកដប់ពរីរនាក់

្ន្ឹរះយឆ្ពរះយៅរកទរីបនាទា�់នឈិងការសាតារយឡើងវិញ

ក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំជាយរឿយៗយយើងសួរថ្«យតើ

ែញនុំទទួ�ទរីបនាទា�់អំពរីដំណឹង�្ខដ�បនសាដារ

យឡើងវិញរបស់កពរះយយស៊ូវក្រីស្ទយ៉ាងដូចយម្តច?»

ការទទួ�បនទរីបនាទា�់នឈិងការខកបចឈិត្តយជឿរាប់យផ្តើម

ជាមួយនឹងការសឈិកសានឈិងការអ�ឈិសាឋានបនាទាប់មករស់យៅ

តាមដំណឹង�្យោយអត់�មែត់នឈិងខាជាប់ែ្លួនយហ្ើយអយញ្ើញ

នឈិងទុកចឈិត្តយ�ើកពរះវិញ្ញាណ។ជរីវៈកបវត្តឈិរបស់យែូខសប

សមែ៊ី�នឈិង�ំនាំននការសាតារយឡើងវិញ្ វឺជា្ ំរូដ៏�្ឥតយខាចារះ

អំពរីដំយណើរការយនរះ។ដូច[ែញនុំខចករាយ]ជាមួយអ្ក

អំពរី...កពឹត្តឈិការណគ៍ននការសាតារយឡើងវិញសូមរកយមើ�

ជំហាននានាខដ�នាំយៅរកទរីបនាទា�់។...
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ការរំជួ�ជាខាលាំង

យ៉ូដេប េ្ម៊មី្ បាន សកើត សៅ ថ្ងៃ ទរី 23 ដខ ្្អូ ្នាុំ 

1805 សៅ ភូមិ សារ៉ុន រែ្ឋ វ័រម៉ន្ត េ.រ.អា. ។ សោក 

សកើត ក្ញង បគួសារ មួយ ដែល បាន អ្ិសាឋាន និង េិកសា 

បពះគម្ពរីរ ប៊មីប ។ សៅក្ញង យុវវ័យ របេ់ សោក សោក 

បាន ចាប់ អារម្មណ៍ សលើ សាេនា សហើយ ជួបបបទះនឹង 

« ការរំជួល ជា ខ្លាុំង » សៅសលើ សគ្លលទ្ធិ ថន 

បពះបគរីេ្ទជាមួយ « អាចារ្យ មនាក់ ទាេ់ នឹង អាចារ្យ មនាក់ 

សទៀត សហើយ អ្ក ដបប ចិត្ត សជឿ មនាក់ ទាេ់ នឹង អ្ក ដបប ចិត្ត  

សជឿ មនាក់ សទៀត » ( យ៉ូដេប េ៊្មមី្ — បបវត្តិ 1:6 ) ។

ការរំជួល ជា ខ្លាុំង សនះ . . . បាន ចាប់សផ្តើម ជា សបចើន 

េតវត្សរ៍ មុន សៅ អ្រី ដែល សៅ ថា ការក្ត់សាេនា 

ែ៏ ្ ុំ ។ សាវក ប៉ុល បាន ដ្្លង ថាជា ថ្ងៃ ថន បពះបគរីេ្ទ 

« ែ្ិត ថ្ងៃ សនាះ មិន មក ស�ើយ ទាល់ ដត មន សេចក្តរី ក្ត់ 

សាេនា មក ជា មុន » ( ដ្េសា�អូនិច ទរី 2 2:3 ) ។

ពរីរបរី ទេវត្សរ៍ បនាទាប់ ពរី ការមន បពះជន្ម របេ់ 

បពះបគរីេ្ទ សាវក របេ់ បទង់ បតូវបាន េមលាប់ ការបសបងៀន 

របេ់ បទង់ បាន ពុករលួយ សហើយ បព្ជិតភាព បតូវបាន 

ែក សចញពរី ដផនែរី ។ ប៉ុដន្ត ប៉ុល សោយ បាន ស�ើញ 

អុំពរី ជុំនាន់ សយើង បាន ទេ្សទាយ « ថា ការ កាន់ កាប់ 

បតួតបតាក្ញង កាល ដែល សពល សពញ កុំណត់ បាន មក 

ែល់ [ បពះ នឹង ] បុំបពួញ បគប់ ទាុំង អេ់ ក្ញង បពះបគរីេ្ទ 

ទាុំង របេ់ សៅ សាថានេួគ៌ និង របេ់ សៅ ដផនែរី ផង » 

( សអសភេូរ 1:10 ) ។ បទង់ នឹង សាតារ សាេនាចបក ពិត 

របេ់ បពះបគរីេ្ទ មក កាន់ ដផនែរី ម្តង សទៀត ។ . . .

យែូខសបទទួ�បនចយម្ើយ

យ៉ូដេប . . . សៅ អាយុ 14 ្នាុំ បាន ស�ើញ ថា 

គ្ត់ ជាប់ ចិត្ត សៅក្ញង « ការ បជួលបចបល់ ខ្ង គុំនិត 

សជឿ សលើ [ សាេនា ] សនះ » ។ ជាសរឿយៗ សោក បាន 

េួរ ខ្លលួន ឯង ថា « សបើ េិន ជា មន បពះវិហារ ណា មួយ ក្ញង 

ចុំសណាម [ បពះវិហារ ទាុំង សនះ ]  ដែល បតូវ សនាះ សតើ មួយ 

ណា សៅ សហើយ សតើ ខ្ញុំ នឹង សាគាល់ តាម រសបៀប ណា បាន ? » 

( យ៉ូដេប េ៊្មមី្ — បបវត្តិ 1:10 ) ។

យ៉ូដេប បាន សបើក បពះគម្ពរីរ ប៊មីប សែើម្រី បាន ចសម្លើយ ។ 

« ដត សបើ អ្ក រាល់ គ្នា ណា មួយ ខ្ះ បបាជាញា មន ដត េូម  

មរែូនណនឈិងផ្ទាំងម្ស

អុំ�ញង សពល បរី ្ នាុំ សបកាយ ពរី ការនិមិត្ត ែុំបូង របេ់ 

សោក យ៉ូដេប [ បាន និយយ ថា ជា សរឿយៗ សោក 

មន អារម្មណ៍ បាក់ ទឹកចិត្ត សោយសារ ដត ភាព 

ទន់សខសាយ និង ភាព មិន ល្ ឥតសខ្ចាះ របេ់ សោក ] ។ 

ប៉ុដន្ត សោក ពុុំ បាត់បង់ សេចក្តរីជុំសនឿ ឬ បុំសភ្លច អុំណាច  

ថន ការអ្ិសាឋាន ស�ើយ ។

សៅ ថ្ងៃ ទរី 21 ដខ កញ្ញា ្នាុំ 1823 សៅ អាយុ 

17 ្នាុំ [ យ៉ូដេប ] បាន លុត ជង្គង់ ទូល េូម « េូម 

ក្រី អភ័យសទាេ ចុំសពាះ អេ់ ទាុំង អុំសពើ បាប [ របេ់ 

សោក ] . . . និង [ សែើម្រី ែឹង អុំពរី ] ជុំហរ របេ់ សោក 

ចុំសពាះ [ បពះ ] ( េូមសមើល យ៉ូដេប េ៊្មមី្ — បបវត្តិ 

1:29 ) ។ សពល សោក បាន អ្ិសាឋាន ពន្លឺ មួយ . . . 

បាន រះ ខ្លាុំង ស�ើង « រហូត ស្្ើ ឲ្យ វា ភ្លឺ ជាង ពន្លឺ ថ្ងៃ បតង់ សៅ 

សទៀត » ( ខទរី 30 ) ។ សៅក្ញង ពន្លឺ សនាះ មន តួអង្គ 

មួយ បាន �រ សោយ សេ្លៀក ពាក់ រ៉ូប « េ ថបកដលង » 

( ខទរី 31 ) ។ បទង់ បាន សៅ ស្មាះ យ៉ូដេប សហើយ 

ដណនាុំ ស្មាះ បទង់ ថា ជា មរ៉ូថណ ។ បទង់ បាន ដ្្លង 

ថា បពះ មន កិច្ការ មួយ សែើម្រី ឲ្យ [ យ៉ូដេប េ្ម៊មី្ ] 

ស្្ើ » សហើយ បាន បបាប់ សោក អុំពរី កុំណត់បតា បុរាណ 

« េរសេរ សៅសលើ ផ្ទាុំង មេ » ដែល កាលាយ ជា បពះគម្ពរីរ 

មរមន សពល បកដបប ។ បពះគម្ពរីរ សនាះ មន កុំណត់បតា 

ថន ភាពសពញសលញ ថន ែុំណឹង ល្ ។ ( េូមសមើល ខ ទរី 

33–34 ) ។ . . . យ៉ូដេប បតូវ បានែឹកនាុំ សៅ រក . . . 

កុំណត់បតា សនាះ ដែល កប់ ទុក . . . [ សៅក្ញង ែរី ] ដក្រ 

កូនភ្ុំ . . . គូម៉ូរា៉ ។

សៅ ថ្ងៃ បនាទាប់ មក យ៉ូដេប បាន រកស�ើញ  

ផ្ទាុំងចុំណារ ប៉ុដន្ត សពល ដែល បតូវ យក ផ្ទាុំងចុំណារ  

សនាះ ពុុំ ទាន់ មក ែល់ សៅ ស�ើយ សទ ។ មរ៉ូថណ បាន  

បគ្គាប់ យ៉ូដេប ឲ្យ ជួប បទង់ សៅ ទរីសនាះ សៅ ថ្ងៃ ែដែល  

សរៀងរាល់ ្ នាុំ រយៈសពល បួន ្ នាុំ ( េូមសមើល ខទរី  

52–53 ) ។ យ៉ូដេប បាន សគ្រពតាម ។ សរៀងរាល់  

្នាុំ សោក បាន សៅ សលើ កូន ភ្ុំ សនាះ ជា កដន្លង ដែល  

មរ៉ូថណ ផ្តល់ « ការបគ្គាប់ » ( ខទរី 54 ) ទាក់ទង 

នឹង ការសាតារ ស�ើងវិញ ថន សាេនាចបក របេ់ 

បពះបគរីេ្ទ ។ . . .

ែល់ បពះ ដែល បទង់ បបទាន ែល់ មនុេ្ស ទាុំង អេ់  

សោយ េទាធា ឥត បសនាទាេ ផង សនាះ បទង់ នឹង បបទាន  

ឲ្យ » ( យ៉ាកុប 1:5 ) ។

ការស្្ើតាម ការដណនាុំ របេ់ យ៉ាកុប យ៉ូដេប សៅ ក្ញង 

ថបព ដក្រ ផ្ទះ របេ់ សោក សហើយ អ្ិសាឋាន ។ សៅសពល 

សោក អុំពាវ ែល់ បពះ « បសគ្គាល ពន្លឺ មួយ . . . ចុះ 

មក » ពន្លឺ ភ្លឺ ខ្លាុំង ជាង ពន្លឺ បពះអាទិត្យ នា សពល កណាតាល 

ថ្ងៃបតង់សៅសទៀត សហើយ « តួអង្គពរីរ » បាន បគ្ហាញ 

បពះកាយ មក ។ « តួអង្គ មួយ មន បពះបន្ទអូល . . . 

សោយ សៅ ស្មាះ [ យ៉ូដេប ] សហើយ ចង្ញល សៅ តួអង្គ 

មួយ សទៀត សោយ មន បពះបន្ទអូល ថា — ងនឹះជាបពឹះរាជ

្រុបត្ដ៏សងៃលួនភាងារ្រស់ងយើ្។្ូរសាតា្រ់ត្មបទ្់្ ុឹះ!» 

( យ៉ូដេប េ៊្មមី្ — បបវត្តិ 1:16–17 ) ។

បពះ ជាបពះបិតា និង បពះរាជ បុបតា បទង់  

គឺ បពះសយេ៊ូវបគរីេ្ទ បាន េន្ទនា ជាមួយ យ៉ូដេប ។  

ពួក បទង់ សឆ្លើយ េុំណួរ របេ់ សោក ។ ពួកបទង់  

បាន បសបងៀន សោក ថា សាេនាចបក ពិត របេ់  

បពះសយេ៊ូវបគរីេ្ទ បាន បាត់បង់ ពរី សលើ ដផនែរី សនះ សហើយ ។ 

យ៉ូដេប បាន សរៀន ថា េមជិក បកុម បពះ គឺ មន រូបកាយ 

ោច់ សោយដ�ក និង សផ្សងពរីគ្នា ពួកបទង់ សាគាល់ 

ស្មាះ សោក សហើយ ពួកបទង់ មន បពះទ័យ សឆ្លើយ តប 

ការអ្ិសាឋាន សោក ។ សាថានេួគ៌ បាន សបើក ស�ើង  

យប់ ថន ការក្ត់ សាេនា បាន បញ្ប់ សហើយ ពន្លឺ ថន 

ែុំណឹងល្ បាន ចាប់សផ្តើម រះស�ើង ។

ែូច យ៉ូដេប ដែរ ពួកសយើង ជា សបចើន ស�ើញ ថា ខ្លលួន 

សយើង ដេ្ងរក ពន្លឺ ថន សេចក្តរីពិត ។ . . . ែូច យ៉ូដេបដែរ 

សយើង បតូវ បសាវបជាវ បពះគម្ពរីរ អ្ិសាឋាន . . . [ មន ] 

ការបនាទាប ខ្លលួន និង [ សរៀន ] អនុវត្ត សេចក្តរីជុំសនឿ ។

យតើយយើងអាចយឃើញ�ំនាំយនារះខដរឬយទ?
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យ៉ូដេប បាន ទទួល ផ្ទាុំង ចុំណារ សៅ ថ្ងៃ ទរី 22 

ដខ កញ្ញា ្នាុំ 1827 សៅ អាយុ 21 ្នាុំ ។ សោក 

ក៏ បាន ទទួល ឧបករណ៍ បុរាណ េបមប់ បកដបប គម្ពរីរ 

សនាះ ដែលសៅថា យូរីម និង ្ូមរីម ។ យ៉ូដេប 

េ្ម៊មី្  បាន ចាប់ សផ្តើម ការគ្រ បកដបប សោយ សបបើបបាេ់ 

ឧបករណ៍ បកដបប ពិេិែ្ឋសនះ រួមជាមួយ នឹង បពះវិញ្ញាណ 

បរិេុទ្ធ ។ . . .

ការសាតារយឡើងវិញបនោតកតោងយឡើង

សៅ អាយុ 23 ្នាុំ យ៉ូដេប កុំពុង បកដបប 

ផ្ទាុំងចុំណារ  សពល សោក និង [ អ្ក កត់ បតា ឲ្យ សោក ] 

អូលរីសវើរ [ ស្ស�ើរី ] បាន បក ដបប មក ែល់ វគ្គ បទគម្ពរីរ មួយ 

អុំពរី ពិ្រីបុណ្យ បជមុជទឹក េបមប់ ការ ផ្ដាច់ បាប ។ . . . 

ពួក សោក ចង់ ែឹង បដន្ថម សទៀត ។ យ៉ូដេប បាន ែឹង អ្រី 

ដែល បតូវ ស្្ើ អ្រី សហើយ ។

សៅ ថ្ងៃ ទរី 15 ដខ ឧេភា ្នាុំ 1829 [ យ៉ូដេប 

និង អូលរីសវើរ ] បាន សៅ ក្ញង ថបព សែើម្រី ទូល េួរ 

បពះអមចាេ់ ។ ខណៈដែល កុំពុង ដត អ្ិសាឋាន សនាះ 

យ៉ូហាន បាទរីេ្ទ បាន សលច មក «  សៅ សលើ ពពក ថន 

ពន្លឺ » ( យ៉ូដេប េ៊្មមី្ — បបវត្តិ 1:68 ) ។ សោក  

. . . បាន បជមុជ ទឹក បពះអង្គេស្គ្គាះ សោយ ផ្ទាល់  

[ សហើយ ] សោក កាន់ កូនសសា បព្ជិតភាព ដែល  

ចាុំបាច់ សែើម្រី ស្្ើ ពិ្រីបរិេុទ្ធ សនាះ តាមរយៈ េិទ្ធិ  

អុំណាច ពរី បពះ ។

. . . យ៉ូហាន . . . បាន ោក់ ថែ សលើ [ កបល  

របេ់ យ៉ូដេប និង អូលរីសវើរ ] សហើយ បបគល់ 

បព្ជិតភាព សអើរ៉ុន ែល់ ពួកសោក [ មនាក់ៗ ] 

( េូមសមើល គ. និង េ. 13; យ៉ូដេប 

េ៊្មមី្ — បបវត្តិ 1:68–69 ) ។ . . . សៅ 

ចុង ដខ  ឧេភា ឬ សែើម ដខ  មិ្ុនា ្នាុំ 

1829 បព្ជិតភាពមិលគរីេសាដែក ឬ 

បព្ជិតភាព ខ្ពេ់ ជាង បតូវបាន បបគល់ ឲ្យ 

ែល់ យ៉ូដេប និង អូលរីសវើរ សោយ សាវក 

សពបតុេ យ៉ាកុប និង យ៉ូហាន ។

ការបកដបប បពះគម្ពរីរ មរមន ក៏ បាន បញ្ប់ 

សៅ ដខ មិ្ុនា សនាះ សហើយ បពះគម្ពរីរ សនះ បាន 

សបាះពុម្ព សៅ ថ្ងៃ ទរី 26 ដខ មិនា ្នាុំ 1830 ។ . . .  

ជា សបចើន ថ្ងៃ សបកាយ មក គឺ សៅ ថ្ងៃ ទរី 6 ដខ សមសា  

សាេនាចបក បតូវបាន សបើក ជា ផ្លអូវ ការ ។ . . . ែូច  

បាន ពយាករ សោយ ប៉ុល សាេនាចបក បុរាណ របេ់  

បពះបគរីេ្ទ បាន បសង្ើត ស�ើង វិញ សៅ សលើ ដផនែរី សនះ  

សារ ជា ្ ្មរី ម្តង សទៀត ។

ប៉ុដន្ត កិច្ការ ថន ការសាតារ ស�ើង វិញ ពុុំ ទាន់ ចប់ 

សៅស�ើយ សទ ។ [ បពះវិហារ បរិេុទ្ធ ខឺត�ង់ គឺ ជា 

បពះវិហារបរិេុទ្ធ ែុំបូង សគ ដែល បាន សាងេង់ សៅក្ញង 

បគ្ កាន់ កាប់បតួត បតា សនះ ] បតូវបាន ឧទ្ទិេ ឆ្លង . . . 

សៅ ថ្ងៃ ទរី 27 ដខ មិនា ្នាុំ 1836 ។ មួយ េបាតាហ៍ 

សបកាយ មក គឺ សៅ ថ្ងៃ ទរី 3 ដខ សមសា ការបបជុុំ មួយ បាន 

ស្្ើ ស�ើង សៅទរីសនាះ ។ បនាទាប់ ពរី ការអិសាឋាន ែ៏ ឱឡារិក 

និង េងៃប់សាងាត់ មក . . . បពះអមចាេ់ សយេ៊ូវបគរីេ្ទ [ បាន 

បគ្ហាញ បពះកាយ បទង់ ែល់ យ៉ូដេប និង អូលរីសវើរ ] ។ . . . 

ម៉ូសេ, សអលរីយ៉ា និង សអលរីសេ បាន បគ្ហាញ ខ្លលួន 

[ សៅក្ញង បពះវិហារ បរិេុទ្ធ ខឺត�ង់ ] សហើយ [ បបទាន 

កូនសសា បព្ជិតភាព ] ែល់ យ៉ូដេប ( េូមសមើល 

គ. និង េ. 110 ) ។

�ំនាំសកម្ប់យយើងឲ្យ�្ើតាម

បងប្អូន បបុេបេរី  សតើ សយើង អាច ស�ើញ ពរី លុំនាុំ 

សនាះ ដែរ ឬ សទ ? បគប់ បពឹត្តិការណ៍ ្ ុំៗ ថន ការសាតារ ស�ើង 

វិញ — ការនិមិត្ត ែុំបូង, ការបគ្ហាញ ខ្លលួន របេ់ មរ៉ូថណ 

និង សលច សចញ មក ថន បពះគម្ពរីរ មរមន, ការសាតារ ស�ើង 

វិញ ថន បព្ជិតភាព និង ការបគ្ហាញ បពះកាយ របេ់ 

បពះសយេ៊ូវបគរីេ្ទ [ សៅក្ញង ] បពះវិហារ បរិេុទ្ធ របេ់ បទង់ 

— បាន សកើត ស�ើង តាមរយៈ ការអ្ិសាឋាន ។ . . .

[ ជាសបចើន សលើក សបចើន បគ្ ] ខ្ញុំ បាន ទទួល អារម្មណ៍  

នូវ សាក្សរី អុំពរី បពះវិញ្ញាណ ថន បពះ ដែល មិន អាច បែិសេ្  

បាន ែូចជា សភ្លើង សឆះ ក្ញង ចិត្ត ខ្ញុំ ថា ែុំណឹង ល្ ដែល  

បាន សាតារ ស�ើង វិញ គឺ ពិត ។ . . . [ បបេិនសបើ អ្ក  

ពុុំ ែឹង សរឿង ទាុំង សនះ សោយ ខ្លលួន ឯង សទ ] សនាះ ខ្ញុំ េូម  

ផ្តល់ សយបល់ សោយ ទទួល យក ការអសញជើញ ឲ្យ ដែល  

មរ៉ូថណ បាន បបាប់ សៅក្ញង បពះគម្ពរីរ មរមន ថា ៖ « សហើយ  

កាលណា អ្ក រាល់ គ្នា បាន ទទួល នូវ ការណ៍ ទាុំង សនះ  

សនាះ ខ្ញុំ េូម ទូនាមាន ែល់ អ្ក រាល់ គ្នា ឲ្យ េូម េួរ ែល់  

បពះ ជា បពះ វរបិតា ែ៏ គង់ សៅ អេ់ កល្ ជានិច្ សោយ  

នូវ បពះ នាម ថន បពះ បគរីេ្ទ សបើ េិន ជា ការណ៍ ទាុំង សនះ  

មិន ពិត សហើយ សបើ េិន ជា អ្ក រាល់ គ្នា េូម េួរ សោយ  

ចិត្ត សសាមាះេរ គឺ សោយ សសាមាះ អេ់ ពរី ចិត្ត សោយ មន 

សេចក្រី ជុំសនឿ សជឿ ែល់ បពះ បគរីេ្ទ សនាះ បទង់ នឹង េដម្ង 

សេចក្រី ពិត ថន ការណ៍ សនះ ែល់ អ្ក សោយ បពះ សចសាដា 

ថន បពះ វិញ្ញាណ បរិេុទ្ធ » ។ សហើយ សោយ បពះសចសាតា 

ថន បពះវិញ្ញាណ បរិេុទ្ធ សនាះ អ្ក រាល់ គ្នា អាច សាគាល់ 

សេចក្តរី ពិត ថន បគប់ ការណ៍ ទាុំង អេ់ » ( មរ៉ូថណ 

10:4–5 ) ។ . . .

. . . េូម ស្្ើតាម គុំរូ របេ់ យ៉ូដេប េ្ម៊មី្ និង  

លុំនាុំ ថន ការសាតារ ស�ើង វិញ ។ េូមសបើក បពះគម្ពរីរ ។  

េូម លុត ជង្គង់ អ្ិសាឋាន ។ េូម សោយ ចិត្ត សជឿ ។ េូម 

សាដាប់ បពះវិញ្ញាណ បរិេុទ្ធ ។ . . . សហើយ 

សៅក្ញង បពះនាមថនបពះសយេ៊ូវបគរីេ្ទ ខ្ញុំ េូម 

េនយា ថា « បបេិនសបើ អ្ក នឹង . . . េូម 

ែល់ [ បពះវរបិតា េួគ៌ ] សោយ សេចក្រី ជុំសនឿ 

សោយ សជឿ ថា អ្ក នឹង បាន ទទួល សោយ 

មន ចិត្ត ឧេសាហ៍ កាន់ តាម បញ្ញត្តិ ទាុំង 

ឡាយ [ របេ់ បពះអមចាេ់ ] សនាះ សរឿង ទាុំង 

សនះ នឹង បតូវ បាន ស្្ើ ឲ្យ អ្ក ែឹង ជា បបាកែ ។ 

( នរីថហ្ ទរី 1 15:11 ) ។ ◼

ដកបស្់ង្ញពីសុនទរកថាងៅក្ននុ្សន្នតិសីទទូងៅដខ

តុោឆ្នាំ២០០៣។

ក្ប់កពឹត្តឈិការណគ៍�ំៗននការសាតារយឡើងវិញបនយកើតយឡើងតាមរយៈការអ�ឈិសាឋាន។
កា
រសា

តារត
�
ើង
វិញ

ហន
្រ
ព
្ជ
ិត
ភា
ព
ម
ិល
គ
ី្រ
សា
ដដ
ក
យ
ោ
យ
វ
�
យ�
ើរ
យរ
ន

រូប
ភា
ព
�
ម
្ឈិត
ដ
ក
កស

ង
់ព
រីស
ព
ះត
យ
្រ
ែូវស
គ
ី្រ
្ទ្រ
ង្
ហាញ
សព
ះកា

យ
ដ
ល
់ព
យា
កា
រី
យ
៉ាូដ្រ

្រ
្រ

ែ្ម៊ី្
ន
ិង
អ
ូល
ីតវ
ើរ
តៅ

ត�
ើរី
យោ

យ
វ
�
យ�
ើរ
យរ
ន
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ឆោយឆហ្តសូឆ្ើលីនលប្កឆហើស

ទស្សនាវដ្តរីសាសនាចកក

ឧបម ថា អ្ក កុំពុង ស្្ើ ែុំសណើរ រយៈសពល មួយ េបាតាហ៍ 

សពញ សៅ មត់ េមុបទ ជាមួយ បគួសារ មិត្តភក្តិ របេ់ 

អ្ក ។ អ្ក មន ភាពរីករាយ សបចើន ប៉ុដន្ត អ្ក កុំពុង 

ចាប់សផ្តើម នឹក បគួសារ របេ់ អ្ក ផ្ទាល់ ។ បនាទាប់មក ឪពុក របេ់ 

អ្ក បាន សផ្ើសារ មក អ្កសែើម រ្ី ែឹង ពរី េុខទុក្ខ របេ់ អ្ក —  

វា ជា អ្រី ដែល អ្ក បតូវការ សែើម រ្ី មន អារម្មណ៍ ថា សគ បេឡាញ់ 

និង ចងចាុំ ។

ជរីវិត សៅសលើ ដផនែរី សនះ មន េភាព ែូចសនាះ បន្តិចបន្តលួច 

ដែរ ។ បពះ ពុុំសផ្ើសារឲ្យ សយើង ស�ើយ ប៉ុដន្ត សយើង សៅ ្ ងាយ ពរី 

ផ្ទះេួគ្៌ា របេ់ សយើង ែូសច្ះ រសបៀប មួយ ដែល បពះវរបិតាេួគ៌ 

ដ្្លង ពរី សេចក្តរីបេឡាញ់របេ់ បទង់ េបមប់ ពួកសយើង គឺ 

តាមរយៈ ការបញជអូន ពួកពយាការី ។

រច
នា
រូប
ភា
ព
យោ

យ
ខ
ប
៊ន
ស

៊ីម
ែុន
ស
ឈិន

អ្ីជាការស្តារឆ�ើងវិញមូលឆហតុនឈិងរឆបៀប៖
ការពឈិពណ៌នា�ម្ឈិតអំពរីការសាតារយឡើងវិញ
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ក
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ដំណ
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�
ណា

មួយ
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ឹមក
តូវ
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ពយា
កា
រី្
មែរីយដ
ើម្
រីសា
តារយស

ចក
្តរីពឈិត
ប
ព្ជ
ឈិតភា

ព


នឈិង
សា
ស
នា
ចក
កយ
ឡ
ើងវ
ិញ
។ពួកពយាការី ែឹកនាុំ អ្រី មួយ ដែល សៅថា បោកាន់កា្រ់

បតួតបត្ ជារយៈសពល ដែល  ( 1 ) បពះ មន អ្កែឹកនាុំ 

បព្ជិតភាព យ៉ាងសហាច ណាេ់ មនាក់  ដែល មន េិទ្ធិ 

អុំណាច សៅសលើ ដផនែរី និង ( 2 ) អ្កែឹកនាុំ  ដែល ជា 

ពយាការី សនះ សរៀន អុំពរី ដផនការ ថន សេចក្តរីេស្គ្គាះ សោយ 

ផ្ទាល់ ពរី បពះ ។ បនាទាប់ មក ពយាការី បសបងៀន ឬ ដ្កចាយ 

ែុំណឹង ល្ ែល់ មនុេ្ស ។

សោយសារ បពះគម្ពរីរ សនាះ សយើង ែឹង អុំពរី បគ្ កាន់ កាប់ 

បតួតបតា ជា សបចើន ។ បគ្ កាន់ កាប់ បតួតបតា េុំខ្ន់ មួយ 

ចុំនួន មន ែូចជា អ័ោម, សអណុក, ណូសអ, អ័បបាហាុំ, 

ម៉ូសេ, បពះសយេ៊ូវបគរីេ្ទ និង  យ៉ូដេប េ៊្មមី្ ។ 

បពះអមចាេ់ បាន ចាប់សផ្តើម បគ្ កាន់ កាប់ បតួតបតា មួយ 

តាមរយៈ ពយាការី ទាុំង សនះ មនាក់ ម្តងៗ ។

កគាកាន់កាប់កតួតកតា
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យ
ុវវ័យ

តដើមបី្រតសងៀនដំណឹងល្អអ្កសតូវដតអាចពន្យល់អំពីការកបត់

សា្រនាសគ្កាន់កា្រ់សតួតសតានិងការសាតារត�ើងវិញ។

តារាងតនះអាចជួយរោន។

កពរះយៅ
ពយាការីខដ�បយកងៀនយសចក្តរីពឈិតនន

ដំណ
ឹង�្របស់កពរះយយស៊ូវក្រីស្ទ។
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ពយា
កា
រី្
មែរីយដ
ើម្
រីសា
តារយស

ចក
្តរីពឈិត
ប
ព្ជ
ឈិតភា

ព


នឈិង
សា
ស
នា
ចក
កយ
ឡ
ើងវ
ិញ
។

ការក្ត់សាេនា = អុំសពើ ទុច្រិត ។ សៅសពល បុគ្គល មនាក់ ឬ បកុម 

ណាមួយ គ្កដបរ សចញ ពរី សេចក្តរីពិត ថន ែុំណឹង ល្ របេ់ បពះសយេ៊ូវបគរីេ្ទ 

បែិសេ្ ពួកពយាការី សហើយ ធាលាក់ សៅក្ញង អុំសពើ បាប សនាះ ពួកសគ កុំពុង សៅក្ញង 

ការក្ត់ សាេនា សហើយ ។

ការសាតារ ស�ើង វិញ គឺ ជា េកម្មភាព ថន ការបត�ប់ មក 

វិញ ថន អ្រីៗ ដែល ជា លក្ខខណ្ សែើម របេ់វា ។ វាពុុំ ដមន ជា 

ការដកដបប្្មរី  ដែល ផ្លាេ់ប្តអូរ អ្រីៗ ដែល មន សែើម្រី បសង្ើត អ្រី មួយ 

្្មរី ស�ើយ ។ ឧទាហរណ៍ បបេិនសបើ អ្ក ចង់ សាតារ ផ្ទះ ចាេ់ មួយ 

ស�ើង វិញ អ្ក បតូវ សាងេង់ វា ជា ្ ្មរី ជាមួយ នឹង រូបរាង ែដែល 

ដែល វា មន ពរី សែើម មក ។ អ្ក អាច បដន្ថម កដន្លង � សភ្លើង្្មរី 

ប៉ុដន្ត សពល សនាះ អ្ក កុំពុង ផ្លាេ់ប្តអូរ ផ្ទះ សនាះ សហើយ មិនដមន 

សាតារ វា ស�ើង វិញ សទ ។

ែុំណឹងល្ ថន បពះ សយេ៊ូវ បគរីេ្ទ ចាុំបាច់ បតូវ សាតារ ស�ើង វិញ 

សោយសារ វា បាន បាត់បង់ អុំ�ញងសពល ការក្ត់ សាេនា ែ៏ 

្ុំ ។ មនុេ្ស បាន រេ់សៅ អេ់រយៈសពល ជា សបចើន េតវត្សរ៍ 

សោយ គ្មាន បពះវិហារ ពិត ។ ែូសច្ះ បពះអមចាេ់ បានសាតារ 

សាេនាចបក  និង ែុំណឹង ល្ របេ់ បទង់ តាមរយៈ យ៉ូដេប 

េ្ម៊មី្ គឺ ែូចជា ពយាការី ជុំនាន់ បុរាណ បាន ពយាករ ( េូមសមើល 

សអសាយ 2:1–3; 29:13–14; កិច្ការ 3:19–21; 

វិវរណៈ 14:6–7; នរីថហ្ ទរី 2 3:3–15 ) ។

ែុំណឹងល្ ែ៏ពិតថន បពះសយេ៊ូវបគរីេ្ទ នឹង បន្ត មន  

សៅទរីសនះ — ែូសច្ះ សតើ អ្ក នឹង សៅ ជាមួយ ែុំណឹង ល្ ដែរ  

ឬសទ ? សទាះបរី ជា សោកិយ សនះ មន អុំសពើ ទុច្រិត កាន់ដត សបចើន 

ស�ើងៗ ក្តរី ក៏ សាេនាចបក របេ់ បពះសយេ៊ូវបគរីេ្ទ នឹង បន្ត សៅ 

ជា សរៀង រហូត ។

អ្ក មន ជសបមើេ ដែល បតូវ េសបមច ចិត្ត — ជា ជសបមើេ 

ែូចគ្នា ដែល បាន បប�ម មុខ នឹង ជរីវិត រដមង សាលាប់  ចាប់តាុំង 

ពរីសែើមែុំបូងថា ៖ សតើ អ្ក នឹង ស្្ើ តាម ពយាការី ដែរ ឬ សទ ? បបេិន 

សបើ អ្ក ស្្ើ តាម សនាះ អ្ក នឹង ទទួល ពរ សហើយ មន បពះវិញ្ញាណ 

ែឹកនាុំ អ្ក ។

ការក្ត់សាសនា

ការសាតារយឡើងវិញ



៦០ �រីអាហ្ូណា

អ័ោម

យអណ៊ាក

អ័កបហាំ

ណូយអ
មែូយស

អ្នកដឹកនាំប្គកាន់កាប់

ប្តួតប្រា

ពួកពយាការីទាំងយនរះកតូវបនយៅពរីកពរះ«យោយសារយសចក្រី

ជំយនឿដ៏យ�ើស�ប់នឈិងកឈិច្ចការដ៏�្ទាំងឡាយរបស់យ្»

(អា�ម្៉ា១៣:៣សូមយមើ�ផងខដរអ័កបហាំ៣:២២–

២៣)។កូនយសាបព្ជឈិតភាពខដ�ពួកយោកកាន់កតូវបន

សាតារយឡើងវិញដ�់ពយាការីយែូខសបសមែរី�។

យនរះ្ វឺជាយរឿងដ៏្ ួរឲ្រាប់អារមមែណគ៍មួយចំនួនអំពរីពួកពយាការី

ទាំងយនរះ។សូមរាំយមើ�ថ្អ្កអាចយរៀនអ្រីែ្រះអំពរីពួកយោក

យព�អ្កសឈិកសាកពរះ្ម្រីរ។

អ័ោមពឈិតជាអ្កកតួសកតាយ

មួយរូប៖យោក្ វឺជាមនុស្ស

ដំបូងយ្យៅយ�ើខផនដរីនឈិង

ជាពយាការីដំបូងយ្!យោក

បនបយកងៀនក្ួសារយោក

អំពរីដំណឹង�្បែុខន្តរាប់តាំង

ពរីដំបូងមកម្នមនុស្ស

ជាយកចើន«បនខស្ងរក

ការទូនាមនរបស់ែ្លួនក្នុង

យសចក្រីងងឹត»យហ្ើយបន

បដឈិយស�យសចក្តរីពឈិត(មែូយស

៦:២៨)។

យតើអ្កធាលាប់បនឮពរីទរីកកុងទាំងមូ�

មួយកតូវបនយកយៅសាថានសួ្៌

ខដរឬយទ?ខមនយហ្ើយទរីកកុង

ស៊ីយែូន—បនសាថាបនាយោយ

យអណ៊ាក—សុចរិតយ៉ាងខាលាំង

ខដ�យ�្ើឲ្កបជាជនយនារះបនយៅ

រស់យៅជាមួយកពរះ(សូមយមើ�

មែូយស៧:២៣)។

អ្កដឹងអំពរីសំយៅរបស់

ណូយអ។ម្នមនុស្សខតកបំ

បរីនាក់បែុយណាណារះ—្វឺក្ួសារ

ណូយអ—បនរស់រនម្នជរីវិត

ពរីទឹកជំនន់យោយសារពួកយ្

បនសាតាប់តាមការកពម្នរបស់

ណូយអ(សូមយមើ�យោកុប្ត្តឈិ

៧;មែូយស៨)។បែុខន្តអ្កដឹងយទ

ថ្យោកបនទទួ�បព្ជឈិតភាព

កា�យោកម្នអាយុ១០

ឆ្នាំបែុយណាណារះ(សូមយមើ�

្.នឈិងស.១០៧:៥២)

យហ្ើយថ្«មនុស្សរូប�ំសយម្ើម

...ពយាយមតាមយកជរីវិត

ណូយអ?»(មែូយស៨:១៨)។

អ័កបហាំយស្ទើរខតកតូវបនបូជា

យោយពួកសង្ឃទុច្ចរិតយៅយហ្ើយ

បែុខន្តយទវតាមួយអង្គបនសយហង្គោរះ

យោក(សូមយមើ�អ័កបហាំ

១)។យោកម្នវិវរណៈអសាចារ្

មួយចំនួនរួមម្នការនឈិមឈិត្ត

អំពរីជរីវិតមុនខផនដរីផងខដរ។

សម្ជឈិកសាសនាចកក្ វឺជា

ពូជពង្សរបស់យោកយហ្ើយ

យសចក្តរីសញ្ញាននអ័កបហាំកតូវបន

ោក់យឈាមរះតាមយឈាមរះយោក។

(សូមយមើ�អ័កបហាំ២–៥)។

មែូយសបនដឹកនាំសាសនគ៍

អ៊ីកសាខអ�យចញពរីកសុកយអសី៊ព្ទ

យហ្ើយបនជួយពួកយ្ឲ្ទទួ�

បនយសរីភាព។យោក«បន

ពយាយមខស្ងរកយដើម្រីខញក

កបជាជនរបស់យោកយចញជា

បរិសុទ្ធកបយយជនគ៍ឲ្ពួកយ្

អាចបនយមើ�យឃើញកពរះភហក្ត

ននកពរះបែុខន្តពួកយ្ពកងឹងចឈិត្ត

របស់យ្យហ្ើយពុំអាចកទាំវត្ត

ម្នរបស់កទង់បនយឡើយ»

(្.នឈិងស.៨៤:២៣–

២៤)។កបកដណាស់

យោយសារការក្ត់សាសនា

របស់ពួកយ្យនារះពួកយ្

យដើរវយង្ងយៅក្នុងទរីរយហាសាថាន

អស់រយៈយព�៤០ឆ្នាំ!



 ខែយមសាឆ្នាំ២០១៨ ៦១

យ
ុវវ័យ

កពរះយយស៊ូវក្រីស្ទ

កពរះយយស៊ូវក្រីស្ទពុំកគាន់ខត

បយកងៀនដំណឹង�្នឈិងសខម្តង

អព្ភអូតយហ្តុជាយកចើនបែុយណាណារះ

យទកទង់ខ្មទាំងសាថាបនា

សាសនាចកករបស់កទង់យៅយ�ើ

ខផនដរីផងខដរ។កទង់បន

យ�្ើឲ្�ួនសកម្ប់អំយពើបប

របស់យយើងយហ្ើយកតូវបនឆ្កាង

នឈិងម្នកពរះជនមែរស់យឡើងវិញ

ខដ�អាចយ�្ើឲ្យយើងែ្រះយ�ើ

យសចក្តរីសាលាប់ខាងវិញ្ញាណនឈិង

ខាងសាច់ឈាម។កទង់្ វឺជា

សឈិរសារននសាសនាចកករបស់

កទង់សព្ន្ងៃយនរះយហ្ើយកទង់នឈិង

កពរះវរបឈិតាសួ្៌្ វឺជាកបភពននសឈិទ្ធឈិ

អំណាចបព្ជឈិតភាព។

ការកបែត់ស្សនាដ៏្ ំ
បនាទាប់ពរីការម្នកពរះជនមែរស់យឡើងវិញរបស់កពរះអង្គសយហង្គោរះពួកសាវក

នឈិងថ្នាក់ដឹកនាំដនទយទៀតននសាសនាចកកបនពយាយមផសាយដំណឹង�្

បែុខន្តមនុស្សបនបដឈិយស�ការបយកងៀនរបស់ពួកយោកយហ្ើយខ្មទាំងបន

សម្លាប់ពួកសាវកយស្ទើរខតទាំងអស់យទៀតផង។យោយសារខតអំយពើទុច្ចរិត

របស់មនុស្សយនារះភាពយពញយ�ញននដំណឹង�្កតូវបនបត់បង់ពរីខផនដរី

យនរះ។យោកឈិយបនធាលាក់យៅក្នុងយសចក្តរីងងឹតខាងវិញ្ញាណ(សូមយមើ�

យអសាយ៦០:២)។

• អស់រយៈយព�ជាង១០០០ឆ្នាំមកមនុស្សពុំអាចទទួ�បន

ពឈិ�រីបរិសុទ្ធននយសចក្តរីសយហង្គោរះពរជ័យទាំងឡាយននកពរះវិហារបរិសុទ្ធ

ឬការខណនាំពរីពយាការីយឡើយ។

• យសចក្តរីពឈិតដ៏ម្នតនម្កតូវបនបត់បង់ពរីកពរះ្ម្រីរប៊ីប។

• ្ំនឈិតែុសែ្គងកតូវបនបយកងៀនអំពរី�ក្ខណៈពឈិតរបស់កពរះ។

• ពឈិ�រីបរិសុទ្ធមួយចំនួនននយសចក្តរីសយហង្គោរះកតូវបនផ្លាស់ប្តអូរឬបយកងៀន

ពុំបនកតឹមកតូវ(សូមយមើ�យអសាយ២៤:៥)។

• ទរីបំផុតការក្ត់សាសនាយនរះបននាំឲ្ម្នការសាថាបនាកពរះវិហារ

សាសនាជាយកចើន។

ការស្តារឆ�ើងវិញ

អំឡនុងយព�ននការក្ត់សាសនាដ៏�ំមនុស្សមួយចំនួនខដ�្ ឈិតអំពរី

សាសនាយៅទ្រីបអវឺរែុបបនដឹងថ្ដំណឹង�្ននកពរះយយស៊ូវក្រីស្ទកតូវបន

បយកងៀនពុំបនកតឹមកតូវយឡើយ។អ្កខកទកមង់ទាំងយនរះពុំខមនជាពយាការី

យឡើយបែុខន្តពួកយ្បនយ�្ើកឈិច្ចការយោយអស់ពរីសមត្ថភាពយដើម្រីបយកងៀន

យសចក្តរីពឈិតខដ�ពួកយ្យ�់បន។ពួកយ្បនជួយយ�្ើឲ្កពរះ្ម្រីរប៊ីប

អាចម្នដ�់មនុស្សជាយកចើនខ្មយទៀត។មនុស្សជាយកចើនខស្ងរក

យសរីភាពខាងសាសនាយហ្ើយបនយបើកផ្អូវសកម្ប់ការសាតារយឡើងវិញនន

ដំណឹង�្។

យែូខសបស៊មែី�

ដូយច្រះយតើភាពយពញយ�ញននដំណឹង�្បត់បង់ជាយរៀងរហ្ូតឬ?

អត់យទ!កពរះបនយបើកសខម្តងយសចក្តរីពឈិតសំខាន់ៗដ�់ពយាការីយែូខសប

ស៊មែី�សារជា្ មែរីម្តងយទៀត។សារទូតសួគា៌ាបនសាតារយឡើងវិញនូវកូនយសា

បព្ជឈិតភាពរាំបច់ទាំងអស់ដ�់យោក(សូមយមើ�្.នឈិងស.

២៧:៨–១៣;១១០;១២៨:១៨–២១)ខដ�យ�្ើឲ្វកាលាយជា

«កគាកាន់កាប់កតួតកតាក្នុងកា�ខដ�យពញកំណត់»(្.នឈិងស.

១៣៨:៤៨)។វក៏កតូវបនរាត់ទុកថ្ជាន្ងៃចុងយកកាយយោយសារ

វជាកគាកាន់កាប់កតួតកតាចុងយកកាយពរីមុនការយងមកជាយ�ើកទរីពរីរ

របស់កពរះយយស៊ូវក្រីស្ទ។

ការស្ដារឆ�ើងវិញ

សូមទាយយៅយមើ�?អ្កម្នពរជ័យននការសាតារ

យឡើងវិញ។កបកដណាស់អ្កម្ន!

• សាសនាចកកននកពរះយយស៊ូវក្រីស្ទកតូវបនសាដារយឡើងវិញយោយម្ន

ពយាការីនឈិងពួកសាវកដឹកនាំ។

• កពរះ្ម្រីរមរមន,យគា��ទ្ធឈិនឈិងយសចក្តរីសញ្ញា,មុកាតាដ៏

ម្នតនម្មហ្ឈិម្នឈិងវិវរណៈសម័យទំយនើបដនទយទៀតបន

សាតារយឡើងវិញនូវយសចក្តរីពឈិតដ៏ម្នតនម្ខដ�បនបត់បង់យនារះ

(សូមយមើ�នរីនហ្្ទរី២២៧)។

• យែូខសបស៊មែី�បនទទួ�បព្ជឈិតភាពយអើរែុនពរីយែូហានបទរីស្ទ

(សូមយមើ�្.នឈិងស.១៣)យហ្ើយបព្ជឈិតភាពមឈិ�្រីសសាខដក

មកពរីសាវកយពកតុសយ៉ាកុបនឈិងយែូហាន(សូមយមើ�

្.នឈិងស.១២៨:២០)។

• អ្កកាន់បព្ជឈិតភាពខដ�ម្នសឈិទ្ធឈិអំណាចយ�្ើពឈិ�រីបរិសុទ្ធនន

យសចក្តរីសយហង្គោរះបនកតឹមកតូវ។

• យហ្ើយយយើងដឹងថ្យសចក្តរីពឈិតនឹងពុំបត់បង់តាមរយៈការក្ត់

សាសនាយទៀតយឡើយ(សូមយមើ�ោនរីខយែ�២:៤៤)។◼

អ្នកឆៅទីឆនោះ



ឆោយស្រា៉ហានសុន

សូម បេថម ថា អាន អវែីៗប្្រ់យា៉ា្ អុំពរី បពះអង្គេស្គ្គាះ 

សៅក្ញង បពះគម្ពរីរ — បពះគម្ពរីរ បរិេុទ្ធ, បពះគម្ពរីរ 

មរមន, បពះគម្ពរីរ សគ្លលទ្ធិ និង សេចក្រី េញ្ញា និង 

បពះគម្ពរីរ មុកាតា ែ៏ មន តថម្ល មហិម ។ ចូរ និយយ អុំពរីសពលសវោ និង 

ការខិតខុំ ែ៏ សបចើន សនាះ ! ប៉ុដន្តសៅ ដខ  មករា ្នាុំ 2017  បបធាន រ័េុល 

អិម ណិលេុន បាន ផ្តល់ ការអសញជើញ មួយ ឲ្យ បគ្ន់ដត ស្្ើ ែូសច្ះ — គឺ េិកសា 

អ្រីៗ បគប់ យ៉ាង ដែល បពះសយេ៊ូវបគរីេ្ទ មន បន្ទអូល និង បានស្្ើ សៅក្ញង បទោឋាន 

បពះគម្ពរីរ ។ បបធាន ណិលេុន បាន មន បបសាេន៍ ថា ការបុំសពញ គសបមង សនាះ 

បាន ស្្ើ ឲ្យ សោក កាលាយ ជា « មនុេ្ស សផ្សង មនាក់ » ។ សោក ពុុំ បគ្ន់ដត សរៀន កាន់ដត 

សបចើន អុំពរី បពះសយេ៊ូវបគរីេ្ទ ប៉ុសណាណះ សទ សោក ដ្ម ទាុំង មន អារម្មណ៍ ថា  មន ភក្តរីភាព 

ជា្្មរី ចុំសពាះ បទង់ ។ 1

អ្ក ក៏ អាច ខិតកាន់ដត ជិត បពះបគរីេ្ទ សពល អ្ក សរៀន អុំពរី បទង់ ។ ការេិកសា អុំពរី ជរីវិត និង 

សគ្លបុំណង របេ់ បទង់ នាុំ ឲ្យ ភាពេុខសាន្ត របេ់ បទង់ មនក្ញង ជរីវិត របេ់ អ្ក សហើយ ជួយ អ្ក 

ឲ្យ សាគាល់ បទង់ និង បពះវរបិតាេួគ៌  ។ េូមអាន អុំពរីរសបៀប ដែល យុវវ័យ ទាុំង សនះ បាន សឆ្លើយ េុំណួរ 

ទាុំង ពរី រ សនះ ៖ ( 1 ) សតើ មន សរឿង អ្រីខ្លះអុំពរី បពះអង្គ េស្គ្គាះ ក្ញង បពះគម្ពរីរ ដែល អ្ក សពញចិត្ត សហើយ 

សោយ មូលសហតុអ្រី ? ( 2 ) សហើយ សតើ ការេិកសា ែុំណឹងល្ របេ់ អ្ក បាន នាុំ ឲ្យ អ្ក មន ភាពេុខសាន្ត 

យ៉ាង ែូចសម្តច ? រូប
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តពលអ្កតរៀនអំពី

សពះតយ្រែូវសគី្រ្ទអ្កអតញជើញ

ភាព្ុរខសាន្វត្មានរ្រ្់រសទង់ចូល

មកក្នុងជីវិតរ្រ្រ់អ្ក។



យ
ុវវ័យ

ែញនុំចូ�ចឈិត្តយរឿងរបស់ពួកមនុស្សឃ្ង់១០នាក់យោយសារកពរះក្រីស្ទបនបង្ហាញយសចក្តរីកសឡាញ់ដ៏ខាលាំងដ�់មនុស្សឃ្ង់ខដ�បន

ខ្្ងអំណរ្ុណដ�់កទង់។កទង់ម្នបន្ទអូ�ថ្«យសចក្តរីជំយនឿអ្កបនសយហង្គោរះអ្កយហ្ើយ»(�ូកា១៧:១៩សូមយមើ�

ែទរី១១–១៩)។ែញនុំកសឡាញ់យសចក្តរីសប្នុរសដ៏យសាមរះកតង់ខដ�កទង់បង្ហាញដ�់មនុស្សក្ប់គានា។

យោយសារខតយសាកនាដកមមែមួយចំនួននាយព�្ មែរីៗយនរះយៅសាោយរៀនែញនុំមនុស្សក្ប់គានាយៅទរីយនារះកតូវការភាពសុែសាន្ត

នឈិងការ�ួងយោមជាខាលាំង។ែញនុំបនរកយឃើញភាពរឹងម្ំនឈិងភាពសុែសាន្តតាមរយៈការសឈិកសាយៅថ្នាក់សឈិកាខាសាោរបស់

ែញនុំ។ក្ូបយកងៀនថ្នាក់សឈិកាខាសាោយ�្ើឲ្កពរះ្ម្រីរនឈិងដំណឹង�្កាលាយជាយរឿងផ្ទា�់ែ្លួនសកម្ប់មនុស្សក្ប់គានា។វ

ពឈិតជាអសាចារ្ណាស់យដើម្រីយឃើញពរីភាពផ្ទនុយគានាយៅក្នុងថ្នាក់សឈិកាខាសាោយបើយកបៀបយ�ៀបយៅនឹងថ្នាក់យរៀន�មមែតា។

យៅទរីយនារះម្ននូវអារមមែណគ៍ខប្កមួយយកើតយឡើងខដ�នាំឲ្ម្នភាពសុែសាន្ត។

កាព្រីបយ៉លឡអសអាយុ១៦្នាំខា�លូរា៉ដូស.រ.អា.

យរឿងរបស់អា�ម្៉ាអំពរីយសចក្តរីជំយនឿនឈិងកពរះបន្ទអូ�កពរះ(សូមយមើ�អា�ម្៉ា៣២:១៨–៤៣)បន

បយកងៀនែញនុំថ្យព�យយើងសាបកពួសយសចក្តរីកសឡាញ់យនារះយយើងទទួ�បនយសចក្តរីកសឡាញ់។

ដូចអា�ម្៉ាពន្�់ដ�់សាសនគ៍សូរំយសចក្តរីជំយនឿ្ វឺដូចជាកគាប់ពូជ។វ្ វឺជាការយជឿថ្ម្ន

អ្រីមួយពឈិតកបកដខដ�យមើ�ពុំយឃើញ។យសចក្តរីជំយនឿរីកចយកមើនយព�បុ្្គ�ម្នាក់ម្នបំណង

កបថ្នាយជឿយហ្ើយសាតាប់បន្ទអូ�កពរះ។អ្រីៗទាំងយនរះបនជួយែញនុំឲ្សងៃប់ចឈិត្តពកងឹងដួងចឈិត្តែញនុំ

យហ្ើយទទួ�ទរីបនាទា�់ថ្កពរះវរបឈិតាសួ្៌ទតមកែញនុំយោយកពរះយនកតននយសចក្តរីកសឡាញ់

នឈិងក្តរីយមតាតាករុណា។

យព�ែញនុំសឈិក្សកពរះ្ម្រីរយរៀងរ�់ន្ងៃែញនុំយ�់បនកាន់ខតច្បស់អំពរី

យសចក្តរីកសឡាញ់ខដ�កពរះអង្គសយហង្គោរះម្នចំយពារះយយើងម្នាក់ៗ។ចំយណរះ

ដឹងយនរះជួយែញនុំពន្�់មឈិត្តភក្តឈិរបស់ែញនុំយៅសាោយរៀនថ្ពួកយ្ពុំយៅឯយកា

យឡើយយព�ពួកយ្ម្នបញ្ហាយោយសារម្នកពរះកសឡាញ់ពួកយ្។

ម្៉ាឡរៀឌរីអាយុ១៧្នាំទរីពកុងឡហារាលោឡាចារា៉ពបឡទសឡអសបា៉ាញ

ែញនុំចូ�ចឈិត្តនរីនហ្្ទរី៣ជំពូក១៧យព�កពរះអង្គសយហង្គោរះយង

យៅទ្រីបអាយមរិកយហ្ើយអយញ្ើញយកមែងៗឲ្យៅរកកទង់។

កទង់្ ង់យៅជាមួយពួកយ្យហ្ើយចំណាយយព�ជាមួយ

ពួកយ្ម្តងម្នាក់ៗ។យនារះ្ វឺជាយរឿងដ៏អសាចារ្មួយ

ចំយពារះែញនុំខដ�បង្ហាញថ្កពរះយយស៊ូវក្រីស្ទ្ វឺ

ជានរណានឈិងក្តរីកសឡាញ់ដ៏�ំយ�ងខដ�កទង់

ម្នចំយពារះពួកយយើងម្នាក់ៗ។ែញនុំយជឿថ្

ការយរៀន

សាគោ�់កពរះអង្គសយហង្គោរះ
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ែញនុំចូ�ចឈិត្តយព�កពរះក្រីស្ទយងយៅទ្រីបអាយមរិកយោយសួរយបើសឈិនម្នអ្ក

ណាែវឺនឈិងរងទុក្ខក្នុងចំយណាមពួកយ្បនាទាប់មកកទង់បនពយាប�ពួកយ្។

យកកាយមកកទង់កបសឈិទ្ធពរដ�់កុម្រតូចៗ។(សូមយមើ�នរីនហ្្ទរី៣១៧)។

ែញនុំ្ ឈិតថ្វ្ វឺជាយរឿងដ៏អសាចារ្នឈិងម្នអនុភាព។ែញនុំចូ�ចឈិត្តយកមែងតូចៗយហ្ើយ

ែញនុំចូ�ចឈិត្តយព�ម្នមនុស្សផ្ត�់ក្តរីកសឡាញ់បខន្ថមយទៀតដ�់ពួកយ្យោយសារយកមែង

ម្នភាពបរិសុទ្ធណាស់។យរឿងយនារះបង្ហាញែញនុំនូវយសចក្តរីកសឡាញ់ដ៏កជា�យករៅរបស់

កពរះអង្គសយហង្គោរះសកម្ប់ពួកយយើង។យោយសារកា�យនារះកទង់កសឡាញ់មនុស្សរហ្ូតដ�់

កទង់បនយ�្ើអ្រីក្ប់យ៉ាងខដ�កទង់បនយ�្ើយនារះកទង់អាចកសឡាញ់យយើងផងខដរនាយព�

បច្ចនុប្ន្យនរះ។

យអសាយ៥៣:៣ខចងថ្កពរះអង្គសយហង្គោរះ្ វឺជា«មនុស្សទូទុក្ខយហ្ើយក៏ធាលាប់សាគោ�់យសចក្តរី

ែវឺរាប់»។យព�ែញនុំ្ ឈិតអំពរីដង្វាយ�ួនរបស់កពរះក្រីស្ទអ្រីខដ�កទង់បនែ្ងកាត់សកម្ប់

ពួកយយើងនឈិងរយបៀបខដ�ែញនុំអាចកតូវបនអភ័យយទាសយព�ែញនុំខកបចឈិត្តពរីអំយពើបបរបស់ែញនុំយនារះ

ែញនុំពឈិតជាម្នអារមមែណគ៍សុែសាន្តយ៉ាងខាលាំង។មនុស្សជាយកចើនយៅក្នុងកពរះ្ម្រីរមរមន—បុកតា

របស់មែូសាយ,អាំមែូន,នឈិងអា�ម្៉ាកូន—ម្នកំហ្ុសកា�ពរីអតរីតកា�បែុខន្តពួកយ្អាច

បនការអត់យទាស។ពួកយ្បនកតឡប់យៅរកកពរះក្រីស្ទវិញបនខកបចឈិត្តយហ្ើយកាលាយជា្ ំរូដ៏

អាសាចារ្ខដ�យយើងអាចយរៀនពរីពួកយ្សព្ន្ងៃយនរះ។វ�ួងយោមែញនុំយោយដឹងថ្ែញនុំអាចកតូវបន

អភ័យយទាសឲ្។

អាលរីណាធរីអាយុ១៨្នាំអូរី្្គិនស.រ.អា.

យរឿងក្នុង្ ម្រីរខដ�ែញនុំយពញចឈិត្តអំពរីកពរះយយស៊ូវ្ វឺយព�កទង់បនខកបទឹកឲ្យៅជាកសាអំឡនុងយព�

មង្គ�ការមួយបនាទាប់ពរីម្តាយកទង់បនកបប់កទង់(សូមយមើ�យែូហាន២:១–១១)។

យនរះ វ្ឺជាយរឿងខដ�ែញនុំយពញចឈិត្តយោយសារវបង្ហាញអំពរីការយគារពរបស់កពរះយយស៊ូវដ�់កស្តរី

នឈិងម្តាយរបស់កទង់យៅក្នុងយព�ពឈិយសសមួយ។យរឿងយនរះជំរុញចឈិត្តកុម្រឲ្យគារពឪពុកម្តាយ

របស់ែ្លួនពុំខមនយោយការភ័យខាលាចយឡើយបែុខន្តយោយក្តរីកសឡាញ់ដ៏�ំមហ្ឈិម្វិញ។្ំរូរបស់

កពរះយយស៊ូវក្រីស្ទ្ វឺ្ ំរូខដ�មនុស្សក្ប់គានា្ ួរពយាយមយ�្ើតាម។យសចក្តរីកសឡាញ់របស់កទង់

ចំយពារះម្តាយកទង់្ វឺពុំខដ�ែប់យសារះយឡើយយហ្ើយយសចក្តរីកសឡាញ់របស់យយើងចំយពារះឪពុកម្តាយ

យយើងក៏ដូយរានារះផងខដរ។វ្ វឺជាបទ្ម្រីរខដ�ែញនុំចូ�ចឈិត្តយោយសារអព្ភអូតយហ្តុរបស់កទង់្ វឺជាទយង្ើ

ននការបយកមើយហ្ើយយយើងក៏អាចបយង្រើតអព្ភអូតយហ្តុបនផងខដរតាមរយៈការជួយអ្កដនទ។

យរឿងយនរះនឈិងយរឿងយផ្សងយទៀតយៅក្នុងកពរះ្ម្រីរបននាំភាពសុែសាន្តដ�់ែញនុំ។វពឈិតជា

ការ�ួងយោមណាស់ខដ�ដឹងថ្កបសឈិនយបើែញនុំពយាយមជានឈិច្ចក្នុងការយរៀនអំពរីកពរះក្រីស្ទយហ្ើយ

កទង់នឹង្ ង់យៅ

ជាមួយពួកយយើង

ម្នាក់ៗផងខដរយព�

យយើងកតូវការជំនួយកទង់។

ឆ្នាំយនរះែញនុំបនអយញ្ើញ

ែ្លួនឯងឲ្អានកពរះ្ម្រីរមួយ

ទំព័រយរៀងរ�់ន្ងៃ។យព�ែញនុំបនយ�្ើ

ខបបយនារះែញនុំបនបយង្រើនការទន្ទឹងចង់

អានកពរះ្ម្រីរយរៀងរ�់ន្ងៃ។ែញនុំបនយរៀន

យកចើនមកពរីកពរះបន្ទអូ�នឈិងយរឿងនានាយៅក្នុង

កពរះ្ម្រីរយព�ែញនុំបនពយាយមចំណាយយព�

យ�់ពរីបទ្ម្រីរយនារះយហ្ើយែញនុំបនែឈិតកាន់ខតជឈិត

កពរះវរបឈិតាសួ្៌របស់ែញនុំនឈិងកពរះអង្គសយហង្គោរះយព�ែញនុំបន

យរៀនអំពរីពួកកទង់ផងខដរ។ការយ�្ើខបបយនារះបននាំឲ្ម្ន

ភាពសុែសាន្តក្នុងជរីវិតែញនុំយ៉ាងខាលាំង។

អាណាស៊ីអាយុ១៧្នាំរដ្ឋម៉នថាណាស.រ.អា. រូប
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 ខែយមសាឆ្នាំ២០១៨ ៦5

យ
ុវវ័យ

ឆផ្តាតែិត្តទុកោក់ឆលើប្ទង់

«ការយផ្ដាតរបស់យយើងកតូវខតខផ្កយ៉ាងរឹងម្ំយៅយ�ើកពរះអង្គ

សយហង្គោរះនឈិងដំណឹង�្របស់កទង់។វតកមូវឲ្ម្នការែឈិតែំខាង

សតឈិអារមមែណគ៍យ៉ាងខាលាំងយដើម្រីយមើ�យៅកទង់សគ្រ់្ំនឈិត។បែុខន្ត

យៅយព�ខដ�យយើងយ�្ើវបនយនារះភាពសង្ស័យនឈិងការភ័យ

ខាលាចរបស់យយើងនឹងរ�ត់បត់អស់។

កបធានរ័សុ�អឈិមណឈិ�សុន«ការទាញយកកពរះយចសាដានន

កពរះយយស៊ូវក្រីស្ទមកក្នុងជរីវិតរបស់យយើង»សន្ឈិសរីទទូយៅខែ

យមសាឆ្នាំ២០១៧។

យ�្ើតាមការបយកងៀនរបស់កទង់យនារះែញនុំអាចកតឡប់យៅកាន់កពរះវរបឈិតាសួ្៌ខដ�យពញយោយ

ក្តរីកសឡាញ់របស់យយើងយៅន្ងៃខាងមុែ។

អានរីអ័រអាយុ១៧្នាំរស់ឡៅទរីពកុងវីតូរីយា៉ាអូពសាតាលរី

ែញនុំចូ�ចឈិត្តយរឿងអំពរីកពរះក្រីស្ទនឈិងកយម្លារះអ្កម្ន(សូមយមើ�ម្៉ាកុស១០:១៧–២២)។

យរឿងយនារះផ្ត�់ការយ�់ដឹងនឈិងទស្សនវិស័យយកចើនដ�់ែញនុំអំពរីការោក់កពរះជាអាទឈិភាពយ�ើ

អ្រីៗទាំងអស់។ការកតូវបនសុំឲ្�ក់ក្ប់កទព្សម្ត្តឈិទាំងអស់ខដ�ម្ន្ វឺជាសំយណើសុំ

ដ៏ខសនពឈិបកសកម្ប់មនុស្សក្ប់គានា។បែុខន្តែញនុំ្ ឈិតថ្ការម្នចឈិត្តោក់កពរះយៅមុនកទព្

សម្ត្តឈិ្ វឺជាយរឿងមួយខដ�យយើងម្នាក់ៗកតូវយរៀនយៅក្នុងជរីវិតយនរះ។យសចក្តរីកសឡាញ់

ឥតខដនកំណត់របស់កពរះយយស៊ូវក្រីស្ទសកម្ប់យយើង្ វឺពឈិតជាអសាចារ្ណាស់។កបកដ

ណាស់វកបយសើរជាងចំនួនទឹកកបក់ឬកទព្សម្ត្តឈិខដ�យយើងរកបនយៅក្នុងជរីវិតយនរះ

យៅយទៀត។

ការអានកពរះ្ម្រីរនាំែញនុំឲ្ម្នភាពសុែសាន្តនឈិងការ�ួងយោមកពមទាំងម្នកបជាញា

នឈិងការយ�់ដឹងកាន់ខតអសាចារ្។យទារះបរីែញនុំពុំអាចទទួ�អារមមែណគ៍ននអនុភាពអំពរីការសឈិកសា

កពរះ្ម្រីរភាលាមៗក្តរីែញនុំដឹងថ្ការអានកពរះ្ម្រីរជរះឥទ្ធឈិព�វិជ្ម្នដ�់ជរីវិតែញនុំយហ្ើយជួយែញនុំឲ្ទទួ�

អារមមែណគ៍ពរីកពរះវិញ្ញាណនឈិងសាគោ�់ការបំផុស្ំនឈិតរបស់កទង់។

យ៉ូស្សិនស៊ីអាយុ១៩្នាំទរីពកុងតាយឈុងហតវ៉ន់

យព�កពរះក្រីស្ទយ�្ើដំយណើរយៅយមើ�យកមែងកសរីម្នាក់ខដ�សាលាប់កស្តរីខដ�ម្នបញ្ហាធាលាក់ឈាមកគាន់ខត

បែរះកពរះពស្តកទង់យហ្ើយបនជា។កពរះក្រីស្ទបនង្កមកយហ្ើយនឈិយយជាមួយគាត់បនាទាប់ពរី

ដឹងថ្គាត់បនបែរះកទង់(សូមយមើ��ូកា៨:៤៣–៤៨)។យទារះបរីជាកំពុងយៅជួយមនុស្ស

ម្នាក់យទៀតក្តរីកពរះក រ្ីស្ទបនចំណាយយព�ជាមួយគាត់ផងខដរ។កពរះក្រីស្ទក៏ចំណាយយព�

សកម្ប់ពួកយយើងទាំងអស់គានាផងខដរ។

ែញនុំម្នភាពមម្ញឹកក្នុងជរីវិតយោយកបញាប់កបញា�់រត់យៅសាោឬថ្នាក់យរៀនរំរបំ

បរយឡឬកឈិច្ចការដនទយទៀត។អំឡនុងយព�ទាំងអស់យនារះែញនុំគាមនយព�សាងាត់ខតឯង

ឬម្នអារមមែណគ៍សុែសាន្តយឡើយ។យព�ែញនុំអានកពរះ្ម្រីរឬអ�ឈិសាឋានែញនុំពឈិតជាម្ន

អារមមែណគ៍សុែសាន្ត។វពឈិតជា�្ណាស់ខដ�ទទួ�អារមមែណគ៍ខបបយនរះយហ្ើយ

សកម្កពរីភាពរយញែរនញែទាំងអស់។យៅកគាននភាពសុែសាន្តទាំងយនារះ

ែញនុំែឈិតកាន់ខតជឈិតកពរះអង្គសយហង្គោរះយហ្ើយរីកចយកមើនក្នុងដំណឹង�្។◼

ស៊ូប៊ីអាយុ១៧្នាំរដ្ឋយូថា្៍ស.រ.អា.

អ្នកនតិពន្រស់ងៅរដ្ឋយូថាហ៍ស.រ.អា.។

កំណត់ែំណាំ

  1. េូមសមើល រ័េុល អិម ណិលេុន « Prophets, 
Leadership, and Divine Law »  

( ការបបជុុំ ្ ម្មនិោឋាន ទូទាុំង ពិភពសោក េបមប់ 

យុវមជ្ិមវ័យ ថ្ងៃ ទរី 8 ដខ មករា ្នាុំ 2017 ) 

broadcasts .lds .org « ការ ទាញ យក 

បពះសចសាដាថន បពះ សយេ៊ូវ បគរីេ្ទ មក ក្ញង ជរីវិត របេ់ 

សយើង » េន្ិេរីទ ទូសៅ ដខ សមសា ្នាុំ 2017, 

« េិកសាបពះបន្ទអូល របេ់ បពះអង្គេស្គ្គាះ » 

Liahona ដខ មករា ្នាុំ 2018 ទុំព័រ 

56–59 ។
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អត្ថន័យននការស្តារឡ�ើងវិញចំឡោះខ្ញំ
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នា
រូប
ភា
ព
យោ

យ
អ
័ោ
ម
ក
ូហ្
្័ដ

ការសាតារ ស�ើងវិញ ថន សាេនាចបក បាន ចាប់សផ្តើម សៅសពល បពះវរបិតា េួគ៌ និង បពះសយេ៊ូវ បគរីេ្ទ បាន យង ជួប យ៉ូដេប េ៊្មមី្ ក្ញង ្ នាុំ 1820 ។ បនាទាប់ មក សរឿង 

េុំខ្ន់ សផ្សង សទៀត បាន សកើត ស�ើង សែើម្រី នាុំ ឲ្យ សាេនាចបក របេ់ បពះសយេ៊ូវ បគរីេ្ទ បត�ប់ មក សលើ ដផនែរី វិញ ។ េូម អាន ប័ណ្ណ ទាុំង សនះ េូម កាត់ វា សចញ  បិទ វា 

ជាប់ នឹង បកោេ រួច សហើយ សលង ដល្ង ផ្គអូផ្គង ។

យែូខសប

ស៊មែី�បនបកខកប

ផ្ទាំងម្ស...

កពរះជាកពរះវរបឈិតាសួ្៌

នឈិងកពរះយយស៊ូវក្រីស្ទ

បនបង្ហាញកពរះកាយ

ដ�់យែូខសបស៊មែី�...

យែូហានបទរីស្ទបន

ផ្ត�់បព្ជឈិតភាពយអើរែុន

ដ�់យែូខសបស៊មែី�នឈិង

អូ�រីយវើរយៅយ�ើរី...

យពកតុសយ៉ាកុប

នឈិងយែូហានបន

សាតារបព្ជឈិតភាព

មឈិ�្រីសសាខដក

យឡើងវិញ...

...ដូយច្រះែញនុំដឹងថ្

ពួកកទង់ម្នកពរះកាយ

ដូចែញនុំខដរ!

...ដូយច្រះែញនុំអាចអាន

កពរះ្ម្រីរមរមន!

...ដូយច្រះែញនុំអាច

កជមុជទឹកចូ�

សាសនាចកកនន

កពរះយយស៊ូវក្រីស្ទននពួក

បរិសុទ្ធន្ងៃចុងយកកាយ!

...ដូយច្រះែញនុំអាចម្ន

អំយណាយទាននន

កពរះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ!
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ក
ុមា
រសាសនាចកកបន

យរៀបចំយឡើងយៅន្ងៃ

ទរី៦ខែយមសា

ឆ្នាំ១៨៣០...

អឈិមម្៉ាសមែ៊ី�បន

កបមូ�ចយកមៀង

សកម្ប់ទំនុក

តយម្រើងដំបូងរបស់

សាសនាចកក...

យៅក្នុងកពរះវិហារ

បរិសុទ្ធែវឺតឡង់

យអ�រីយ៉ាបនផ្ត�់

កូនយសាយដើម្រីផសារភាជាប់

កកុមក្ួសារដ�់

យែូខសបស៊មែី�...

កពរះអម្ចាស់បនបញ្ជា

ឲ្ពួកបរិសុទ្ធជំនាន់

យដើមថ្វាយដង្វាយមួយ

ភា្ក្នុងដប់្ វឺ១០

ភា្រយ...

អូយរយ�ៀរែូយជើរបន

រាប់យផ្តើមអង្គការ

បឋមសឈិកសាយដើម្រី

បយកងៀនកុម្រយៅក្នុង

ទរីកកុងរបស់គាត់...

...ដូយច្រះែញនុំអាចយៅ

កពរះវិហារ!

...ដូយច្រះែញនុំអាច

យកចៀងទំនុកតយម្រើង!

...ដូយច្រះែញនុំអាចយ�្ើ

កឈិច្ចការពង្សកបវត្តឈិ

យហ្ើយយៅកពរះវិហារ

បរិសុទ្ធ!

...ដូយច្រះែញនុំអាច

បរិរាចា្ដង្វាយមួយ

ភា្ក្នុងដប់នឈិង

ដង្វាយតមអាហារ!

...ដូយច្រះែញនុំអាច

យៅថ្នាក់បឋមសឈិកសា!
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ពួកស្វកល្្ងទីបនាទាល់អំពីប្ពោះប្្ីសទ
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« ក្នុងនាម ជា អ្ក បផ្មើ ម្នាក់ របស់ ្ទង់ ខ្នុំសូម ថ្លែងជាសាក្ីថា ្្ះផយស៊ូវជា្្ះ្្ីស្ទ ្្ះផ្បាសផោះ 

និង ្្ះអង្គសផ្គ្រះ របស់ ផយើង ។ ខ្នុំ ដឹង ថា ្ទង់ ម្ន ្្ះជន្មរស់ ផ�ើយ ថា ផសចកតី ផមត្តាករុណា ដ៏ ទន់ភលែន់ 

របស់ ្ទង់ ម្ន ស្ម្ប់ ្ ួកផយើង ទាំងអស់ គ្នា » ។

ឆោយលអលឆ�ើរោវី�ឆអលបដណា

ក្នុងកូរែុមននពួកសាវកដប់ពរីរនាក់

ដកបស្់ពី«ងស្ក្ីងមត្តាករុណាដ៏ទន់ភលែន់រ្រស់បពឹះអមាចាស់»Liahonaដខឧសភាឆ្នាំ២០០៥ទំព័រ៩៩។
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«ងយើ្នរ្...ង្រើកទាវារសាថានសួ្៌

ងដើម្ីចាក់បពឹះពរមកងលើឯ្»(មា៉ាឡា្ី៣:១០)។

ឡេល ខ្ញុំ កុំពុង ្ ុំសពញវ័យ ស�ើង សៅ បបសទេ ហ្គអូសតម៉ាឡា បគួសារ ខ្ញុំ មន 

សរាងចបក មួយ ផលិត ឯកេណាឋាន េបមប់ បកុម ករីឡា ។

ឪពុក ខ្ញុំ ចង់ ឲ្យ សក្មងៗ ក្ញង បគួសារ សយើង សរៀន ខិតខុំ ស្្ើការ ។ សយើង បាន ជួយ គ្ត់ 

ស្្ើការ សៅក្ញង សរាងចបក សនាះ ។ ខ្ញុំ មន បញ្ហា សបចើន ណាេ់ កាល ខ្ញុំ សៅ តូច ។ ខ្ញុំ 

ហាក់ែូច ជា ស្្ើឲ្យ របេ់របរដបកបាក់ ជានិច្ ! ប៉ុដន្ត សពល ខ្ញុំ កាន់ដត ្ ុំ ស�ើង ឪពុក ខ្ញុំ 

បាន ឲ្យ ខ្ញុំ ដ្ទាុំម៉ាេ៊មីនសែរ ។

ឪពុក ខ្ញុំ បង់បបាក់ ឲ្យ ពួកសយើង ចុំសពាះ ការគ្រ ដែល សយើង បាន ស្្ើ ។ បនាទាប់ មក 

គ្ត់ បាន េួរ ថា « សតើ កូននឹង ស្្ើ អ្រី ជាមួយ បបាក់ របេ់ កូន ? » ខ្ញុំ បាន ែឹង អ្រី ដែល ជា 

ចសម្លើយ បតឹមបតូវ ៖ « ថាវាយ ែគ្វាយ មួយភាគ ែប់ របេ់ ខ្ញុំ សហើយ េន្សុំ ទុក េបមប់ 

សបេកកម្ម របេ់ ខ្ញុំ » ។

សពល ខ្ញុំ អាយុ បបដហល ជា 13 ្នាុំ ជុំនួញ របេ់ សយើង បាន ខ្ត អេ់ បបាក់ 

ជាសបចើន ។ សយើង បតូវ លក់ ម៉ាេ៊មីន សែរ របេ់ សយើង ជា សបចើន ។ ជាជាងការ មន 

កម្មករ ពរីររយ នាក់ សយើង មន កម្មករ មិន ែល់ បបាុំ នាក់ ផង ។ ពួកសគ ស្្ើការ សៅក្ញង 

យន្តោឋាន របេ់ សយើង សៅ ឯផ្ទះ ។

ខ្ញុំថាវាយ ែគ្វាយ មួយ ភាគក្ញង ែប់ របេ់ ខ្ញុំ ជានិច្ ប៉ុដន្ត ខ្ញុំ ពុុំ យល់ ថា  វា េុំខ្ន់ 

ប៉ុណាណ ស�ើយ ។ សបកាយ មក ខ្ញុំ បាន សរៀន សមសរៀន មួយ ែ៏អសាចារ្យ ។ នា បពឹក ថ្ងៃ សៅរ៍ 

មួយ ខ្ញុំ បាន ឮ ឪពុក មតាយ ខ្ញុំ និយយ គ្នា សាងាត់ៗ ។  

ឪពុកខ្ញុំ បាន បបាប់ មតាយ ខ្ញុំ ថា សយើង មន បបាក់ បគប់បគ្ន់ េបមប់ ដត 

ថាវាយ ែគ្វាយ មួយភាគ ក្ញង ែប់ ឬ ទិញ អាហារ ដត ប៉ុសណាណះ ។ គ្មាន បបាក់ បគប់បគ្ន់ 

េបមប់ សរឿង ទាុំង ពរីរ សនះ ស�ើយ ។ ខ្ញុំ បពួយ ចិត្ត ណាេ់ ។ សតើ ឪពុក របេ់ ខ្ញុំ នឹង ស្្ើ 

ែូចសម្តច ?

សៅ ថ្ងៃ អាទិត្យ ខ្ញុំ បាន ស�ើញ ឪពុក ខ្ញុំ ហុច សបសាម េុំបុបត សៅ ឲ្យ បបធាន 

 សាខ្ ។  គ្ត់ បានសបជើេយកការ ថាវាយ ែគ្វាយ មួយ ភាគ ក្ញង ែប់  ! 

ខ្ញុំ េបបយ ចិត្ត ដែល គ្ត់ បាន ស្្ើ ដបប សនាះ ប៉ុដន្ត ខ្ញុំ ក៏ បារម្ភ ផងដែរ ។ សតើ សយើង 

 នឹង បាន អ្រីបរិសភាគ ?

សៅ បពឹក បនាទាប់ មក  មន មនុេ្ស មួយចុំនួន បាន សគ្ះ ទាវារ របេ់ សយើង ។ 

ពួកសគ បាន បបាប់ ឪពុក ខ្ញុំ ថា ពួកសគ បតូវការ ឯកេណាឋាន ឥ�អូវ សនះ ។ ជា ្ ម្មតា 

សគ បង់បបាក់ ឲ្យ សយើង បនាទាប់ ពរី ការបញ្ជា ទិញ សនាះ បតូវបាន ស្្ើ រួច ។ ប៉ុដន្ត មនុេ្ស 

ទាុំងសនាះ បាន បង់ បបាក់ ឲ្យ ឪពុក ខ្ញុំ នា ថ្ងៃ សនាះ គឺ ពរីមុន សយើង សែរ ឯកេណាឋាន សនាះ  

ឲ្យ ពួកសគ សៅ សទៀត !

សៅចុង េបាតាហ៍ សនាះ ខ្ញុំ បាន សរៀន សមសរៀន ែ៏អសាចារ្យ ដែល  ខ្ញុំ សៅ ចងចាុំ សពញ 

មួយជរីវិត ។ ចបប់ ថន ែគ្វាយមួយ ភាគ ក្ញង ែប់ ជួយ សយើង ឲ្យ សាថាបនា សេចក្តរីជុំសនឿ 

សយើង និង បគ្ហាញ អុំណរគុណ សយើង ចុំសពាះ បពះវរបិតា េួគ៌ ។ ការ ថាវាយ ែគ្វា យ មួយ 

ភាគ ក្ញង ែប់ គឺ ជា ពរជ័យ ! ◼រច
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វ៉ឆលើរីវីខរដុន

ក្នុងពួកចឈិតសឈិបនាក់

ឡេឡរៀនេួយដ៏អស្ចារ្យ
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ឆោយឆរឆហារប្ដ័ប

ខផ្កយៅយ�ើដំយណើរយរឿងពឈិត

ឧបករណ៍ សនាះ រំឭក មរីដហ្គល អុំពរី អ្រីសផ្សង សទៀត ដែល គ្ត់ បេឡាញ់ ។ អាប៊ូ�អូ 

ដតងដត ឲ្យ េ្របគ្ប់ ែល់គ្ត់ សពល មរីដហ្គល ជួយ គ្ត់ សបាេ េមអាត ។

ប៉ុដន្ត ឥ�អូវមរីដហ្គល ឃាលាន សហើយ ! គ្ត់ ែឹង ថា គ្ត់ មិន បតូវ យក នុំ ញា៉ាុំ សោយ ពុុំ 

េូម ស�ើយ ប៉ុដន្ត អាប៊ូ�អូ ហាក់ ែូចជា កុំពុង រវល់ មួយ រយៈ ។ មរីដហ្គល បាន គិត ថា 

« បបដហល ជា ខ្ញុំ ពុុំ បាច់ ចាុំ សទ » ។

មរីដហ្គល បាន លូក ថែ សៅ សបកាម តុ យក បក�ដកវ េ្រ បគ្ប់ ។ បក�ដកវសនាះ មន 

េ្របគ្ប់ សពញដែល គ្ត់ចូលចិត្ត — ដផ្ម និង ហិរៗ ជាមួយ នឹង សមសៅ សម្ទេ ! សពល 

គ្ត់ សបើកបក� សនាះ មរីដហ្គល មន អារម្មណ៍ មិន បេណុកចិត្តស�ើយ ។ ប៉ុដន្ត សមើល 

សៅេ្រ បគ្ប់ គួរ ឲ្យ ្ ងាញ់ ណាេ់ ។ គ្ត់បាន បបញាប់ ោក់ វា ចូល មត់ គ្ត់ ភាលាម ។

ភាលាមសនាះ អតិ្ិជន បាន សចញ សៅ ។ អាប៊ូ�អូ បាន សលើក ដេ្កមួយបន្ទះ សនាះ 

ស�ើង សហើយ បជលក់វា ក្ញង ទឹក ។ ការស្្ើ ដបប សនះ ជួយ ឲ្យ ដេ្ក ទន់ សហើយ គ្យ  

នឹង ស្្ើ ។

មរីដហ្គល ញា៉ាុំ េ្រ បគ្ប់ដែល សៅេល់ យ៉ាង សលឿន តាម ដែល គ្ត់ អាច ស្្ើបាន ។ 

បនាទាប់ មក គ្ត់ បាន សែើរ សៅរក អាប៊ូ�អូ ។

ហាងលក់ស្បែកឡ�ើងរប្់អាប៊ូ�ូ

«‘I am sorry’ is not always easy to say »( Children’s 
Songbookទំព័រ៩៨)។

េី
ដហ្គល បាន សបើក ទាវារ ចូល ហាង លក់ ដេ្ក សជើង របេ់ អាប៊ូ�អូ ( ហាង របេ់ 

ជរីតា គ្ត់ ) ។ គ្ត់ ្ ុុំក្លិន ដេ្ក ដែល អាប៊ូ�អូបាន ស្្ើការ ជាមួយ ។ វា ជា ក្លិន 

មួយ ដែល គ្ត់ ចូលចិត្ត ។

« េួេ្រី អាប៊ូ�អូ ! »

អាប៊ូ�អូ កុំពុង លុត ជង្គង់ ចុះ សហើយ គូេ ោន សជើង របេ់ អតិ្ិជន សៅសលើ បកោេ 

មួយ េន្លឹក ។ គ្ត់ពុុំបាន សងើយ សមើល សលើ ស�ើយ ។ បតសចៀក របេ់ អាប៊ូ�អូ ពុុំ េូវ 

 ល្ ស�ើយ ។

មរីដហ្គល អង្គញយ សៅសលើ សៅអរី ស្្ើការ ។ គ្ត់ េម្លឹង សមើល ដេ្ក ដែល កាត់ ោក់ គរ 

សលើ គ្នា ។ គ្ត់ បេថម អុំពរី អ្រី ដែល អាប៊ូ�អូ នឹង ស្្ើ ជាមួយ ដេ្ក នរីមួយ ៗ  សនាះ សោយ 

សបបើ ញញលួរ និងែគ្កាប់ របេ់ គ្ត់ ។
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 អាប៊ូ�អូ និយយ សោយ ញញឹម 

ថា ៖ « េួេ្រី ! តា េបបយ ចិត្ត ណាេ់ 

ដែលសៅមក សមើលតា » ។

មរីដហ្គល ឱប អាប៊ូ�អូ ។ គ្ត់ បាន 

រំពឹង ថា អាប៊ូ�អូ មិន ែឹង ថា គ្ត់ បាន ញា៉ាុំ 

េ្របគ្ប់ អេ់ មួយ ស�ើយ ។ មរីដហ្គល បានស្្ើ 

ជាមិន បពួយ បារម្ភ អ្រី ស�ើយ ។

មរីដហ្គល បាននិយយ សោយ ចង្ញល សៅ គុំនរ 

ដេ្ក ថា « សមើលសៅ សោកតា រវល់ ណាេ់ ថ្ងៃ សនះ ។ 

សតើ តា បតូវការ ជុំនួយ សទ ? »

« បាទ បតូវការ ! សតើ សៅ អាច ជួយ ហុច អុំសបាះ សនាះ ឲ្យតា បាន សទ ? »

មរីដហ្គល បាន ស្ង សៅ យក អុំសបាះែ៏ ដវង សនាះ ។ គ្ត់ សបបើថែ ទាុំងពរីរ របេ់ គ្ត់ 

ទាញ អុំសបាះ សនាះ ។ វា ពិបាក នឹង ទាញ មក ជាង ការ គិត ។

 អាប៊ូ�អូ បានសេើចកក្ឹក

« ឱ វា រឹង មុំ ណាេ់ ។ វា បតូវ ដតមុំ សែើម្រី វា សៅ ជាប់ រហូត » ។  អាប៊ូ�អូ បាន 

ទាញ អុំសបាះសែរ ដេ្កសនាះ ។ បនាទាប់ មក គ្ត់ មន ទឹកមុខ ដែលជួនកាល 

សោកយយ សៅ ថា ទឹកមុខ «  អាប៊ូ�អូ ែ៏វាងថវ » ។

 អាប៊ូ�អូ និយយ សោយ ងក់ កបល ថា « សៅ ែឹង សទ សយើង បតូវដត កាលាយ ឲ្យ កាន់ដត 

ែូច ដេ្ក សជើង សនះ » ។

មរីដហ្គល បាន ខុំេម្លឹង សមើល ដេ្ក សនាះ យ៉ាង ជិត ។ « ហឺ ដមន ឬ ? »

« ដមនសហើយ ។ សយើង បតូវ បន្ត រឹងមុំ ។ តាម រសបៀប សនាះ ការល្លួង របេ់ សាតាុំង 

ពុុំ ស្្ើ ឲ្យ សយើង វិនាេ ស�ើយ » ។

ភាលាម សនាះមរីដហ្គល បាន នឹក ចាុំ ពរី េ្របគ្ប់ ពណ៌ បកហម សនាះ ។ គ្ត់ បាន ែឹង ថា 

គ្ត់ គួរដត បបាប់ អាប៊ូ�អូ អុំពរី វា ។

 អាប៊ូ�អូ បាន យក ដេ្ក សជើង ចាេ់ ចុះពរី ស្្ើរ ។ « ស�ើញ បបសហាង ្ ុំ សនះ 

 ដែរ សទ ? »

ថែ របេ់ មរីដហ្គល បបដហល ជា អាច ោក់បតូវ នឹង បបសហាង សនាះ ។ « ដមនសហើយ ។

ពរីមុនបបសហាង សនះ សៅ តូច ដែល អាច   ជួេជុល វា សោយគ្យបេួល ។ ប៉ុដន្ត 

ពួកសគ បាន រង់ចាុំ សហើយ ឥ�អូវ វា ពិបាក នឹង ជួេជុលខ្លាុំង ណាេ់ ។ ទមលាប់ អាបកក់ 

និង ការសបជើេសរើេ អាបកក់ គឺ ែូច ជា បបសហាង សនាះដែរ ។ វា ល្ បុំផុត សែើម្រី ជួេជុល 

វា ភាលាមៗ » ។រច
នា
រូប
ភា
ព
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អារម្មណ៍ល្អ
ន្ងៃមួយែញនុំនឈិងម្តាយែញនុំបនយៅបង់ន្្ទឹកយហ្ើយបុរសម្នាក់

យៅែរខាងមុែយយើងបនកជុរះកបក់ទាំងអស់យោយពុំដឹង

ែ្លួន។ែញនុំបនកបញាប់យរើសយហ្ើយឲ្កបក់យនារះយៅគាត់វិញ។

គាត់បននឈិយយថ្«អរ្ុណខាលាំងណាស់»យហ្ើយគាត់

នឈិយយថ្គាត់ពុំ្ ឈិតថ្យកមែងដនទយទៀតនឹងយ�្ើខបបយនរះយទ។

ែញនុំពឈិតជាម្នអារមមែណគ៍�្ណាស់បនាទាប់ពរីយរឿងយនារះមក។

ែញនុំនឹងចងរំាអារមមែណគ៍�្យនារះជានឈិច្ច។

ប្រាយអិនណាស៊ីអាយុ9្នាំរដ្ឋថអោហូស.រ.អា.

 អាប៊ូ�អូ បាន ងក់កបល ម្តង សទៀត 

សហើយ ទឹកមុខ អាប៊ូ�អូ ែ៏ វាងថវ បាន បត�ប់ 

មក ជាការ ញញឹម វិញ ។ ពួកសគ បាន បន្ត 

និយយ គ្នា សពល អាប៊ូ�អូ កុំពុង ស្្ើការ ។ 

មរីដហ្គល សៅដត បន្ត គិត អុំពរី េ្របគ្ប់ ពណ៌ 

បកហម សនាះ បគប់ សពល ។

សពល អាប៊ូ�អូ បាន បញ្ប់ ការគ្រ មរីដហ្គល 

បាន ជួយ សបាេេមអាត គ្ត់ ។ សបកាយ មក អាប៊ូ�អូ 

បាន លូក ថែ សៅ យក បក� េ្រ បគ្ប់ របេ់ គ្ត់ ។

ទរីបុំផុត មរីដហ្គល ពុុំ អាច យក េ្របគ្ប់ បាន សទៀត ស�ើយ ។ 

គ្ត់ បាន និយយ ភាលាម ថា « សៅ បាន យក េ្របគ្ប់ តាមួយ រួចសហើយ ! »

 អាប៊ូ�អូ បាន បិទ បក� េ្របគ្ប់ វិញ ។ « សតើ សៅ ចង់ និយយ ថា សម៉ច ? »

មរីដហ្គល បាន បបាប់ គ្ត់ អុំពរី ការយក េ្រ បគ្ប់ សោយ ពុុំ បាន េូម ។ « សៅ េូម 

សទាេ សោកតា ! សៅ េនយា ថា សៅ នឹង ពុុំ ស្្ើ វា ម្តង សទៀត ស�ើយ ! »

 អាប៊ូ�អូ បាន ឱប មរីដហ្គល យ៉ាង ដណន ។ មរីដហ្គល មន អារម្មណ៍ ធូរ ជាង មុន 

សបចើន ណាេ់ ។

« អរគុណ សៅ ដែល សៅ មន ភាពសទៀងបតង់ ។ វា េុំខ្ន់ ចុំសពាះ តា ជាង អ្រីៗ 

ទាុំងអេ់ » ។

សៅសពល សែើរ សៅ ផ្ទះ វិញ មរីដហ្គល មន អារម្មណ៍ ែូច ជាដេ្កសជើង ្ ្មរី មួយ គូរបេ់ 

អាប៊ូ�អូ ដែរ ។ រឹងមុំ ឲ្យ អេ់ ពរី េមត្ថភាព សហើយ សបតៀមរួច ជាសបេច សែើម្រី ជរីវិត ! ◼

អ្នកនតិពន្រស់ងៅរដ្ឋយូថាហ៍ស.រ.អា.។

ងោកត្នតិយាយថា

«ងៅដរ្ងទងយើ្បតូវដត

កាលោយឲ្យកាន់ដតដូ្ដស្ក

ងជើ្ងនឹះ»។
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ជប្មាបសួរ!
ែញនុំយឈាមរះយខាលាយ�ៀយហ្ើយ

ែញនុំរស់យៅកបយទស

អូកសាតា�រី។

បញ្ចាំងពន្លឺរបស់អ្នក

ខ្ញំការពារអ្នកដថទ

សក្មងបបុេ មនាក់ សៅសាោ សរៀន មន 

ការលុំបាក ក្ញង កាសរៀន ។ ខ្ញុំ ការពារ គ្ត់ សពល 

មន សគ �ឺែង គ្ត់ សហើយ ខ្ញុំ ជួយ គ្ត់ ក្ញង 

ថានាក់ សពល គ្ត់ បតូវការ ជុំនួយ ។ 

បគូបសបងៀន ខ្ញុំ បាន និយយ ថា សនះ គឺ ជា 

្នាុំ មួយ ដែល គ្ត់ មន អារម្មណ៍ថា 

គ្ត់ ជា ដផ្ក មួយថន ថានាក់ សរៀន ។

ហា៊ានឡ្វើល្អ!
ខ្ញំបញ្ចាំងេន្លឺរប្់ខ្ញំតាេរយៈ

ការឡ្វើល្អដល់អ្នកដនៃ។

បងប្បុសរបស់

ឆខ្លាឆ�ៀថាឆលើរ



 ខែយមសាឆ្នាំ២០១៨ 7៣
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កូនតុក្រាខ្លាឃ្មញំឆ្�ីដ៏តូែរបស់ខ្ញំ

សពល ឪពុ ក ម របេ់ បគូបសបងៀន ខ្ញុំ សាលាប់ បគូបសបងៀន ខ្ញុំ សកើត ទុក្ខ ជា ខ្លាុំង ។  

គ្ត់ ពុុំ សាគាល់ សាេនាចបក ស�ើយ ែូសច្ះ ខ្ញុំ បាន បបាប់ គ្ត់ ថា បពះវរបិតា េួគ៌ 

បេឡាញ់ គ្ត់ ។ ខ្ញុំ បាន ស្្ើ ប័ណ្ណ មួយ សហើយ បបាប់ គ្ត់ ថា គ្ត់ នឹង ជួប ឪពុក 

ម របេ់ គ្ត់ ម្តង សទៀត ។ ខ្ញុំ បាន ជូន កូនតុក្តា ខ្លា�្មញុំស្�រី ែ៏ តូច របេ់ ខ្ញុំ សៅ គ្ត់ 

សែើម្រី ជួយ គ្ត់ ឆ្លង កាត់ បគ្ ែ៏ សសាកសៅ សនះ ។

សូមឆផ្ើរូបផ្កាយមកកាន់ឆយើង!

យតើអ្កបញ្ចាំងពន្វឺរបស់អ្កយោយរយបៀបណា

យព�កពរះយយស៊ូវយស្ើសុំឲ្យយើងយ�្ើខបបយនារះ?

សូមអ៊ីខមែ�រូបផ្កាយរបស់ប្អូនជាមួយយរឿង

នឈិងរូប្តរបស់ប្អូនមកកាន់យយើងែញនុំកពមជាមួយនឹង

ការអនុញ្ញាតពរីឪពុកម្ដាយរបស់ប្អូនផងខដរតាមអ៊ីខមែ�

liahona@ ldschurch .org។

មិត្តភក្តិមានសំណាង

អ្កជិតខ្ង របេ់ ខ្ញុំ ស្មាះ អូលរីសវៀ  

មន ការលុំបាក ក្ញងការ សែើរ និយយ  

និង សាតាប់ ។ មតាយ របេ់ អូលរីសវៀ បាន 

និយយ ថា អូលរីសវៀ មន េុំណាង ដែល 

មន មិត្តភក្តិ ែូច ជា ខ្ញុំ ។ ខ្ញុំ ក៏ មន 

េុំណាង ផងដែរ !

ការឆប្ែៀងនិង

ប្ពោះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

ខ្ញុំ ចូលចិត្ត សបចៀង ចសបមៀង 

មកពរី ងសៀវងៅ្ ងបមៀ្

កុមារ ។ បគួសារ ខ្ញុំ និយយ 

ថា វា ជួយ ពួកសគឲ្យ ទទួល 

បាន បពះវិញ្ញាណ បរិេុទ្ធ ។ 

បពះវិញ្ញាណ បរិេុទ្ធ បបទាន 

អារម្មណ៍ កក់សៅតា ក្ញង ចិត្ត 

ែល់ ខ្ញុំ ។

ឆតើអ្នកអាែបញ្ចាំងពន្លឺឆោយរឆបៀបណា?

ហា៊ាននឹងយ�្ើជាមឈិត្តភក្តឈិជាមួយអ្កខដ�គាមនមឈិត្តយកចើន។

ហា៊ានជួយអ្កជឈិតខាងរបស់អ្ក។

ហា៊ានអយញ្ើញមឈិត្តភក្តឈិយៅកពរះវិហារ។

ហា៊ានយកចៀង!
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ឆោយឆខលឆអសអាយុ៨្នាំរដ្ឋឆវើរជីញ៉ាស.រ.អា.

ខ្ញ ំែឹង ថា បពះវរបិតាេួគ៌ សឆ្លើយ តប ការអ្ិសាឋាន ។ 

កាល បគួសារ ខ្ញុំ រេ់សៅ បបសទេអាល្លឺម៉ង់ សយើង 

បាន ស្្ើ Volksmarch សៅក្ញង ភូមិ របេ់ សយើង ។ 

Volksmarch គឺ ជា ការណ៍ ដែល មិត្តភក្តិ  

និង អ្កជិតខ្ង សយើង រីករាយ ជាមួយ គ្នា សោយ 

ការសែើរកមសាន្តកាត់ ្ ម្មជាតិ ជាមួយ គ្នា ។ ឪពុក ខ្ញុំ  

បាន និយយ ថា ខ្ញុំ អាច សែើរ សៅពរី មុខ បកុម ជាមួយ នឹង 

មិត្ត មនាក់ របេ់ ខ្ញុំ សហើយ សយើង បាន ចាប់សផ្តើម សែើរ សៅ តាមផ្លអូវលុំ មួយ ែ៏្ងាយ ។

បនាទាប់ ពរី ពរីរ បរី នាទរី សបកា យមក ខ្ញុំ ពុុំ ស�ើញ េមជិក ណាមនាក់ ក្ញង បគួសារ ខ្ញុំ 

ស�ើយ ។ ខ្ញុំ បាន បបាប់ មិត្តភក្តិ របេ់ ខ្ញុំ ថា ខ្ញុំ នឹង សៅ សលើ ផ្លអូវ សនះ សហើយ រង់ចាុំ ពួកសគ ។ 

មិន យូរ ប៉ុនាមាន សបកាយ មក ខ្ញុំ ពុុំ អាច ស�ើញ មិត្តខ្ញុំ ឬ បគួសារ នាង ស�ើយ សហើយ ឪពុក 

មតាយ ខ្ញុំ សៅដត ពុុំ ទាន់ មក ែល់សៅស�ើយដែរ ។ ខ្ញុំ សៅ ដត ឯងក្ញង ថបព សហើយ ខ្ញុំ មន 

វឡងវងឡ�ើយ

បាន�ួបវិញ
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អារម្មណ៍ ថា ភ័យខ្លាច ។ ខ្ញុំ បាន េសបមច ចិត្ត អ្ិសាឋាន  ថា េូម ឲ្យ មន នរណា មនាក់ 

អាច រក ខ្ញុំ ស�ើញ ។

សៅ ដផ្ក មខាង សទៀត ថន ថបព សនាះ ឪពុក របេ់ ខ្ញុំ បាន ទទួល អារម្មណ៍ ពរី  

បពះវិញ្ញាណប រិេុទ្ធ បបាប់ គ្ត់ ថា « ចូរ ដេ្ងរក កូនបបុេ របេ់ អ្ក » ។ គ្ត់  

មន អារម្មណ៍ ថា ខ្ញុំ ពិតជា បតូវការ គ្ត់ ខ្លាុំង ណាេ់ ែូសច្ះ គ្ត់ បាន បត់សាតាុំ  

សហើយ បបាប់ មតាយ ខ្ញុំ ថា គ្ត់ នឹង សៅរក ខ្ញុំ ។ ពរីរបរីនា ទរី សបកាយ មក ឪពុក ខ្ញុំ បាន  

រត់ ស�ើង តាម ផ្លអូវ នា កដន្លង ដែល ខ្ញុំ បាន កុំពុង រង់ចាុំ សហើយ បាន ជួប ខ្ញុំ ។ 

ខ្ញុំរីករាយ ណាេ់ ដែល បាន ស�ើញ ឪពុក ខ្ញុំ វិញ ! សពល គ្ត់ បាន បបាប់ ខ្ញុំ អុំពរី 

ការមនអារម្មណ៍ែ៏ ខ្លាុំង មួយ ថា ខ្ញុំ បតូវការ ជុំនួយ សនាះ ខ្ញុំ ែឹង ថា បពះវរបិតា េួគ៌ 

បាន សឆ្លើយ តប ការ អ្ិសាឋាន របេ់ ខ្ញុំ ។

ខ្ញុំ រីក រាយណាេ់ ដែល ែឹង ថា សទាះខ្ញុំ សៅទរី ណា ក្តរី ខ្ញុំ អាច និយយ ជាមួយ 

បពះវរបិតាេួគ៌ របេ់ ខ្ញុំ ។ បទង់ នឹង ជួយ ខ្ញុំ ឲ្យ រក ស�ើញ ផ្លអូវ របេ់ ខ្ញុំ ។ ◼
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ឡយើងបនឡធវៃើដំឡ�ើរ្ រីពបឡទសកម្បុជាឡៅព្រះវិហារបរិសុទ្ធទរីពកុង

្ុងកុងពបឡទសចិនឡដើម្បរីឲ្យ�រា៉ប្លូនពសរីរបស់ខ្បុំបនផសារ

ភាជាប់ជាមួយព្ួសារឡយើង។ខ្បុំបនទទួលអារម្ម�៍្ រីព្រះវិញ្ញា�

ឡៅកបន្ងដ៏្ ិឡសសឡនារះ។

រ៉ូសសាភីអាយុ9្នាំប្បឆទសកម្ញជា

ទំព័ររបស់យយើង

ឡ្លខ្បុំឈានដល់អាយុពបំបរី្ នាំឡលាកយាយឡលាកតានិងមិត្តភក្តិ

ជាឡពចើនរបស់ខ្បុំបនមក្ ិធរីបុ�្យពជមុជទឹករបស់ខ្បុំ។ឪ្ុកខ្បុំឡធវៃើ

បុ�្យពជមុជទឹកនិងបញ្ជាក់ឲ្យខ្បុំ។ឡពកាយមកខ្បុំបនបរិចាចា្សក់របស់

ខ្បុំ៣០សង់ទរីបម៉ពត(១២អ៊ីញ)ឡៅឲ្យកុម្របដលម្នជំងឺមហា

រីក។ហ្ងៃខួបកំឡ�ើតរបស់ខ្បុំឡធវៃើឲ្យខ្បុំរីករាយជាខាលាំង!

ឡាវ៉ូណាអ័រអាយុ៨្នាំប្បឆទសឥណ្ឌឌូឆណស៊ី

ខ្បុំម្នអារម្ម�៍ភ័យឡ្លបុ�្យពជមុជទឹករបស់ខ្បុំប៉ុបន្តឡ្លខ្បុំបនចុរះឡៅក្បុងទឹកឡនារះខ្បុំបន

ឡពារឡ្ញឡោយអំ�រនិងសុភមង្គល។

្ូមា៉ាសប៊ីអាយុ៨្នាំប្បឆទសអ៊ុយរូហារយ

ហ្ងៃមួយឡៅក្បុងថានាក់ឡរៀនខ្បុំកំ្ុងអានឡសៀវឡៅសាងាត់ៗខ�ៈ

បដលអ្កឡផ្សងឡទៀតឡលងអុក។ឡៅឡ្លជួងបន្ឺឡ�ើង្ួកឡ្

បនោក់ញាត់អុកឡនារះពត�ប់ឡៅឡលើឡធ្ើរវិញឡ្ើយឡធវៃើឲ្យ

រប៉ាត់រប៉ាយ។ខ្បុំបនចាប់ឡផ្តើមសម្អាតវមិនយូរប៉ុនាមនឡពកាយ

មកអ្កឡផ្សងឡទៀតបនចាប់ឡផ្តើមជួយ។ខ្បុំបនបញ្ចាំង្ ន្ឺ

របស់ខ្បុំតាមរយៈការឡធវៃើជា្ ំរូល្។

វីននីដបុលយូអាយុ១០្នាំប្បឆទសកាណាោ
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ឆរឿងក្នញងប្ពោះ្ម្ីរ

ឆោយ្ីមឆវបរីដ

យ៉ូស្បតតូវបានលក់ឡៅត្រុកឡអ្៊ីេ្ទ

បងៗបបុេ របេ់ យ៉ូដេប បាន ខឹងយ៉ាង ខ្លាុំង ។ ពួកសគ ពុុំ ចង់ ឲ្យ យ៉ូដេប ស្្ើ ជា អ្កែឹកនាុំ ពួកសគ ស�ើយ ! 

ពួកសគ បាន ចាប់ គ្ត់ លក់ ឲ្យ មនុេ្ស ដែល សៅ បេុក សអេ៊មីព្ទ សហើយ គ្ត់ បាន កាលាយ ជា សទេករ ។

យ៉ូដេប មន បងប្អូន បបុេ 11 

នាក់ ។ ឪពុក របេ់ គ្ត់ បាន ឲ្យ អាវ 

ែ៏ បេេ់សាអាត ដែល មន ពណ៌ ជា 

សបចើន មួយ ែល់ គ្ត់ ។ បពះ បានបបាប់ 

យ៉ូដេប ថា គ្ត់ នឹង ែឹកនាុំ បងប្អូន 

បបុេ របេ់ គ្ត់ ។
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យ៉ូដេប បាន ទុកចិត្ត សលើ បពះ សទាះបរី សៅក្ញង បគ្ ែ៏លុំបាក ក្តរី ។ សហើយ បពះគង់ សៅ ជាមួយ យ៉ូដេប ។ យ៉ូដេប បាន 

កាលាយ ជា អ្ក ែឹកនាុំ សៅក្ញង បបសទេ សអេ៊មីព្ទ ! សពល គ្ត់ ្ ុំស�ើង គ្ត់ បាន ជួយ ែឹកនាុំ បគួសារ គ្ត់ គឺ ែូច អ្រី ដែល បពះ 

បាន មន បន្ទអូល ។

យ៉ូដេប បាន ខិតខុំ ស្្ើការ យ៉ាង ខ្លាុំង ។ 

គ្ត់ បាន សបជើេសរើេ ស្្ើ ល្ សទាះបរី ជា 

សពល មនុេ្ស និយយ កុហក អុំពរី គ្ត់ 

សហើយ ចាប់ គ្ត់ ោក់គុក ក្តរី ។
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ខ្ញុំ អាច ទុកចិត្ត សលើ បពះ ែូច យ៉ូដេប ដែរ ។ ខ្ញុំ អាច សបជើេសរើេ បតូវ ។ បពះ នឹង គង់សៅ 

ជាមួយ ខ្ញុំ មិន ថាមន សរឿង អ្រី ស�ើយ ។ ◼

ដកបស្់ពីងោកុ្រ្ត្តិ៣៧–៤១។
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ទំព័រផ្ត់ពណ៌

តេះឡយ្៊ូវមានបន្ទូលថា«ចូរេកតាេខ្ញំ»។
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សូម គិត បន្តិច ពរី អត្ថន័យ ពិត ថន ែុំសណើររេ់ ស�ើង វិញ 

ក្ញង ការសោះបសាយ សៅ ទរីបញ្ប់ ពរី អត្តេញ្ញាណ 

ពិត របេ់ បពះសយេ៊ូវ ថន ណាសាដរ៉ត និង ការបប្ុំង 

ខ្ង ចិត្តវិទយា និង េុំណួរ ថន ជរីវិត ។ សបើ បពះសយេ៊ូវ 

ពិតជា មន បពះជន្មរេ់ ស�ើង វិញ ដមន វា ចាុំបាច់ បតូវ 

សជឿ ថា បទង់ ជា េភាវៈអាទិសទព ។ គ្មាន មនុេ្ស សោក 

ណា មនាក់ មន អុំណាច សោយខ្លលួន សគ សែើម្រី មន ជរីវិត 

ម្ងសទៀត សបកាយពរី ការសាលាប់ សនាះ ស�ើយ ។ សោយសារ 

បទង់ បាន រេ់ស�ើង វិញ សនាះ បពះសយេ៊ូវ មិន ដមន បតឹមដត 

ជា ជាងស�ើ បគូបសបងៀន បគូគគ្វាល ឬ ពយាការី មនាក់ 

សនាះសទ ។ សោយសារ បទង់ បាន រេ់ស�ើងវិញ សនាះ 

បពះសយេ៊ូវ បតូវដត ជា បពះ មួយ អង្គ គឺ បពះ រាជបុបតា ដត  

មួយ គត់ របេ់ បពះវរបិតា ។

សហតុែូសច្ះសហើយ អ្រី ដែល បទង់ បសបងៀន គឺ ពិត  

បពះ ពុុំ កុហក ស�ើយ ។

សហតុែូសច្ះសហើយ បទង់ ជា បពះ បង្បសង្ើត ដផនែរី  

ែូច បទង់ មន បន្ទអូល សហើយ ។

សហតុែូសច្ះសហើយ សាថានេួគ៌ និង សាថាននរក មន 

ពិតដមន ែូច បទង់ បតាេ់ បសបងៀន សហើយ ។

សហតុែូសច្ះសហើយ មន ពិភពវិញ្ញាណ ដែល  

បទង់ បាន យង សៅ បនាទាប់ ពរី ការេុគត ។

សហតុែូសច្ះ សហើយ បទង់ នឹង យង មក  

ម្ង សទៀត ែូច ដែល សទវតា បាន មន បន្ទអូល សហើយ  

« សសាយរាជ្យ សៅ សលើ ដផនែរី ផ្ទាល់ » [ មបតា ថន  

សេចក្រី ជុំសនឿ 1:10 ] ។

សហតុែូសច្ះសហើយ មន ែុំសណើរ រេ់ ស�ើង វិញ  

និង ការជុំនុុំជបមះ ចុង សបកាយ ែល់ មនុេ្ស ទាុំង ពួង ។

សបពាះ ដត ភាពពិត ថន ការមន បពះជន្ម រេ់ ស�ើង  

វិញ របេ់ បពះបគរីេ្ទ សនាះ ការេង្ស័យ ពរី មហិទ្ធិឫទ្ធិ  

ការបតាេ់ែឹង និង បពះទ័យសមតាតា របេ់ បពះ ជា  

បពះវរបិតា — ដែល បាន បបទាន បុបតា បសង្ើត ដត  

មួយ ឲ្យ មក សបបាេ សោះ ពិភព សោក សនាះ — គឺ មិន  

អាច សកើត មន ស�ើយ ។ មន្ទិល េង្ស័យ អុំពរី អត្ថន័យ  

និង សគ្លបុំណង ថន ជរីវិត មិន បតូវបាន សគ រកស�ើញ 

ស�ើយ ។ តាមពិត សៅ បពះសយេ៊ូវបគរីេ្ទ គឺ ជា បពះនាម 

ដត មួយ គត់ ឬ ជា រសបៀប ដតមួយ គត់ ដែល សេចក្រី 

េស្គ្គាះ អាច មន មក ែល់ មនុេ្ស សោក ។ បពះគុណ 

ថន បពះបគរីេ្ទ គឺ ពិត ដែល ថលលក បគប់បគ្ន់ ែល់ ទាុំង 

ភាពពឈិតកបកដ

អំពរីការម្នកពរះជនមែរស់

យឡើងវិញ
តាមពិតតៅសពះតយ្រែូវសគី្រ្ទគឺជាសពះនាមដតមួយ

គត់ឬជារត្រៀ្រដតមួយគត់ដដលត្រចក្ី្រត្ង្រះអាច

មានមកដល់មនុ្រ្សតោក។

លុោះប្រាជួបឆទៀត

ការអភ័យសទាេ និង ការេមអាត ែល់ អ្ក មន បាប 

ដែល បាន ដបបចិត្ត ។ សេចក្រី ជុំសនឿ គឺ ពិត ជា ខ្លាុំង ជាង 

ការបេថម ឬ ការថច្ ខ្ង ចិត្តវិទយា សៅ សទៀត ។ មន 

សេចក្រីពិត សៅ ទរីបុំផុត និង ជា េកល មួយ សហើយ មន 

កម្មវត្ថញ និង បទោឋាន ែ៏ មិន សចះ ដបបបបួល ខ្ង េរីល្ម៌ 

ែូច ដែល បទង់ បាន បសបងៀន ។

សោយសារ ដត មន ែុំសណើរ រេ់ ស�ើង វិញ របេ់  

បពះបគរីេ្ទ សនាះ ការដបបចិត្ត ពរី ការសល្មើេ ចបប់ និង  

បញ្ញត្តិ បទង់ គឺ ជា សរឿង ដែល បតូវ ដត មន សហើយ បតូវ  

ស្្ើ ជា បនាទាន់ ។ អព្ភអូតសហតុ បពះអង្គ េស្គ្គាះ មន ពិត  

ដមន គឺ ែូច បទង់ បាន េនយា ែល់ ពួក េិេ្ស ថា សគអាច  

នឹង ស្្ើការ ដែលបទង់ស្្ើ ក៏នឹងស្្ើការ្ុំ ជាង ការទាុំង 

សនាះសៅ សទៀត ។ បព្ជិតភាព របេ់ បទង់ ចាុំបាច់ ជា 

អុំណាច ពិត ដែល « ចាត់ដចង ែុំណឹង ល្ សហើយ កាន់ 

កូនសសា ថន សេចក្រី អា្៌កុំបាុំង ទាុំងឡាយ ថន នគរ  

គឺ ជា កូនសសា ថន វិជាជា ពរី បពះ ។ សហតុែូសចានាះ សហើយ  

សៅក្ញង ពិ្រីបរិេុទ្ធ ទាុំងឡាយ ថន បព្ជិតភាព ែ៏ ្ ុំ 

ជាង សនះ សនាះ អុំណាច ថន បពះ បតូវ បាន េដម្ង ឲ្យ 

ស�ើញ » [ គ. និង េ. 84:19–20 ] ។ សបពាះ ដត 

ភាព ពិត ថន ការមន បពះជន្មរេ់ ស�ើង វិញ របេ់ បពះបគរីេ្ទ 

សេចក្រីសាលាប់ ពុុំ ដមន ជា ទរីបញ្ប់ សយើង ស�ើយ សហើយ សទាះ 

« េុំបក កាយ សនះ រោយ សៅ គឺ សបៅ ពរី [ រាងកាយ ] 

[ របេ់ សយើង ] សនាះ [ សយើង ] នឹង បាន ស�ើញ បពះ » 

[ យ៉ូប 19:26 ] ។ ◼

ដកបស្់ង្ញពីសុនទរកថាដដលបានដែលែ្ងៅសន្នតិសីទទូងៅដខងមសា
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គ្រូបងគរៀនយុវវ័យ

អ្វីជាការស្តារឡ�ើងវិញមូលឡេតុនិងរឡ�ៀ�៖

ការពិពណ៌នាលម្ិតអំពវីការស្តារឡ�ើងវិញ

ធ្វើឲ្យការក្បត់សាសនានិងការសាតារធ�ើងវិញ

ងាយសសរួលយល់ធៅសប្តាហ៍ធនះ។

៥៨

យុវមជ្ឈិមវ័យ

មាគ៌ាប្រាំមួយយ៉ាងឆ្ពោះឆៅ

កាន់សុភមង្គលពិតប្រាកដ

៤៦
ឪពុកម្តាយនឈិងថ្នាក់ដឹកនាំ

ថ្នាក់អង្គការបឋមសឈិកសា

លលបែងកមសាន្តផ្គគូផ្គងអំពី

ការស្តារឆ�ើងវិញសប្មាប់

រាប្តីជួបជុំប្កុមប្្ួស្រឬ

ឆពលឆវលាលែកចាយ

៦៦




