
បពជិតភពេអរ ៉ុនដ៏អ ច រយ 
បង បសេដវឌី អិល ែបក 

បធនយុវជនទូេទ 

 

 ខញុំមនកិតិយស ស់េនយប់េនះ េដមបីនិយយេទកន់យុវជនដ៏អ ច រយៃន សនច ក។ ខញុំ តវ

បន បទនពរឱយជួបជមួយនឹងអនក ល់គន ជេ ចនេនទូទំងពិភពេ ក។ កររេំភបចិតរបស់អនក បនរកី

យភយ។ 

 

អនក ល់គន បឈមមុខនឹងឧបសគគរបស់អនក េ យកមំង និងភពក នដ៏អ ច រយ។ ខញុំសូមសែមងនូវ

េសចកី ស ញ់ និងទំនុកចិតែដលខញុំមនចំេពះអនក ល់គន ។ 

 

អនកបំផុសគំនិតដល់មនុស េនជំុវញិអនកេ ចនជងែដលអនក ចគិតដល់។ សូម ប់ពកយទំង យ 

របស់យុវជនមន ក់ ែដលពំុេនកនុងជំេន របស់េយង ែដលបនពយយមពិពណ៌នអំពីមិតរបស់គត់ ែដល

កន់បពជិតភពេអរ ៉នុថ៖ 

 

«ខញុំកត់ចំ ំេឃញអីមួយែដលខុសែបកអំពីលីស...។ មនុស មន ក់េនះ មិនដូចជមនុស ដៃទេទ...។ គឺជ

អីែដលអនកេមលេឃញេនកនុងខួនគត់...។ ខញុំមិនទំងដឹងថ ជអីផង បុ៉ែនគត់ខុសែបកពីពួកេគទំងអស់

គន ។ គឺជអីែដលអនក ចដឹងេ យ រមមណ៍ មិនែមនជ [អី] . . .ែដលអនកេមលេឃញេនះេទ។ អនក គន់

ែតដឹងបុ៉េ ះ»។ 

 

មនអីមួយសំខន់ ស់ ែដលបន ក់ឱយលីស និងអនក ល់គន  ខុសពីយុវជនដៃទេទ ត។ អនកបនទទួល

បពជិតភពេអរ ៉នុ។ គឺជអំេ យទនដ៏ពិសិដមួយ េហយមនុស ជេ ចនមិនយល់អំពីភពអ ច រយរបស់

េពញេលញេទ។ េនយប់េនះ ខញុំនឹងជួយអនក ល់គឱយេមលេឃញ រេប បែដលអនក ចរកេឃញស មប់

ខួនអនកនូវបពជិតភពដ៏អ ច រយ។ 

 

I. ពះទុកចិតេលអនក 

  

េនេពល ពះផល់សិទធិដល់អនកជមួយនឹងបពជិតភពពិសិដរបស់ ទង់ េនះ ទង់បងញអំពីទំនុក

ចិតដ៏មហិមេទេលអនក។ ទង់ញណដឹងថ ទង់ ចទុកចិតេលអនក េដមបីេ ប បស់បពជិតភព េដមបី

បំេរ ដល់អនកដៃទ ដូចែដល ទង់បនទុកចិតេលយុវជនដៃទេទ ត ឱយេធនូវកិចចករសំខន់បំផុតមួយចំនួន

របស់ ទង់ផងែដរ។ 

 



ឧទរហណ៍ ពិភពេ កនឹងគម ន ក ីអំពី ពះេយសូ៊វ គីសទដ៏មនអំ ចរបស់ ពះគមពីរមរមនេនះេទ េប

សិនជមិនែមនេ យ រយុវជនពីររបូែដល ទង់ទុកចិត។ មរមន ជពយករែីដល បមូលផំុកំណត់

ពិសិដទំងេនះ គឺមន យុេទបែត 10 ឆន ំបុ៉េ ះ េនេពលគត់ តវបនចត់ឱយរក  េហយេ កយមកកត់

បវតិ សរបស់ បជជនរបស់គត់។ េន យុ 15 ឆន ំ គត់ តវបន « ទង់យងមកជួប េហយបន

ភក់ េហយបន គ ល់នូវេសចកីលសបបុរសៃន ពះេយសូ៊វ» (មរមន 1:15)។ 

 

ពះគមពីរមរមន តវបនបកែ ប និងេបះពុមពេ យយូ៉ែសប សមីធ ែដល តវបនេ ឱយេធកិចចករដ៏មហិម

របស់គត់ េន យុ 14 ឆន ំ េនេពលែដលគត់ តវបន ពះវរបិ សួគ៌ និង ពះេយសូ៊វ គីសទ យងមកជួប។ 

 

បធន ម៉នសុន បនមន ប សន៍ថ៖ «មនេរ ងមហិមជេ ចន តវបនរពឹំងទុកមកពីអនក ល់គន ...។ 

ដូចជសេមងែ តមកពី ពះបនទូលរបស់ ពះផំុេ  ដល់អនក និងខញុំ និងអនកកន់បពជិតភព គប់ទីកែនងថ៖ 

«េហតុដូេចន ះេហយ េនេពលឥឡូវេនះ ចូរឱយមនុស គប់របូេរ នពីភរកិចចរបស់ខួន េហយឱយ បតិបតិកនុង

តំែណងែដលខួន តវបន ំងេឡង េ យេសចកីឧស ហ៍ គប់ជំពូក» (គ. និង ស. 107:99) (េនកនុង 

Conference Report ែខ េម  ឆន ំ 2004 ទំព័រ 57, 61 ឬ Ensign ែខ ឧសភ ឆន ំ 2004 ទំព័រ 54, 57)។ 

 

II. កមមវធីិកតពកិចចចំេពះ ពះថមី 

  

េដមបីជួយដល់អនកេឆយតបេទនឹងករេ ជបនទ ន់េនះ េនះ សនច កកំពុងែតែណនំកមមវធីិ

កតពកិចច ចំេពះ ពះថមីមួយ ដូចែដល បធន វរងី បកសកលពីៃថងមុន។ ខញុំមនចិតរេំភបចំេពះកមមវធីិ

េនះ។ សមភ រទំង យ នឹង តវបនបញជូ នេទដល់បី៊ស ព និង បធន ខរបស់អនកេនេដមែខ មិថុន។ 

អនកគួរែតចប់េផមេ ប បស់ ភមេនេពលអនកបនទទួល ។ 

 

កនុងនមជឌីកុន គបេ ង ន និងជសងឃ អនក ល់គន នឹងចូលរមួួេនកនុងសកមមភព ែដលនឹងជួយដល់អនក

ថ បនកមំងខងវញិញ ណ េហយេរ ន និងបំេពញកតពកិចចបពជិតភពរបស់អនក។ សកមមភពនីមួយៗ 

េធ មគំរូ មេញញ នះ៖ 

 

ដំបូង អនកេរ នអំពីេគលករណ៍ដំណឹងលមួយ ឬកតពកិចចបពជិតភពមួយ។ អនករកេឃញនូវអីែដល

ពះវរបិ សួគ៌ចង់ឱយអនកេធ េហយអនកពយយមេដមបីទទួលបន ក ីខងវញិញ ណ អំពីមូលេហតុអីបន

ជ សំខន់។ 

 

បនទ ប់មកអនកេធែផនករេដមបី េធសកមមភព េលអីែដលអនកបនេរ ន។ អនក តវបនេលកទឹកចិតឱយេផត

ែផនកររបស់អនក េទ មេសចកី តវករ ថ នភពផទ ល់ខួនរបស់អនក និងឱកសេដមបីបំេរ អនកដៃទ។ េនះ



គឺជឱកសដ៏អ ច រយមួយ េដមបីទទួលខុស តវចំេពះកររកីចំេរ នផទ ល់ខួនរបស់អនក េហយអភិវឌ ភពខួន

ទីពឹងខួនខងវញិញ ណ។ 

 

បនទ ប់មក អនក ែចកចយ នូវអីែដលអនកេរ ន និងទទួលបទពិេ ធន៍ ជមួយនឹងអនកដៃទ។ េនេពលអនកេធ

ដូេចនះ អនកនឹងព ងឹងដល់ទីបនទ ល់របស់អនក េហយ ថ បនេសចកីជំេន េនកនុងខួនអនកទំង យ  

ែដលេនជំុវញិអនក។ អនកនឹងបេងកនសមតថភពរបស់អនក េដមបីនិយយអំពីដំណឹងលជមួយអនកដៃទ។ 

 

ខញុំមនអំណរគុណចំេពះយុវជនមួយរបូ ែដលបនែចកចយជមួយខញុំនូវបទពិេ ធន៍ដូចខងេ កមេនះ។ 

 

គត់ និងអនកកន់បពជិតភពេអរ ៉នុដៃទេទ ត តវបនចត់ឱយបំេរ ពិធី កម៉ង់ េទដល់បុរសមន ក់ ែដល

បនឈឺធងន់េគងេនផទះ។ ពួកេគបនេទដល់ផទះរបស់គត់ េ យមិនដឹងចបស់ថ ករពយបលខងេពទយ

ថមីៗេនះ មមិនឱយគត់បរេិភគ រអីេទ---សូមបីែតនំប័ុង កម៉ង់មួយចំណិតក៏េ យ។ បនទ ប់ពី

ករ បសិទធពរនំប័ុង យុវជនបនហុច កម៉ង់េទបុរសឈឺមន ក់េនះ។ គត់បនយកនំប័ុងែដលបន

បសិទធពរមួយចំណិត រង់ចំមួយសនទុះ េហយបនទ ប់មកខំេននឹងបបូរមត់របស់គត់។ យុវជនបន

និយយថ េនេពលគត់បនេឃញេសចកីជំេន របស់បង បសេ ម ះ តង់េនះ បងញនូវគរវភពរបស់

គត់ចំេពះ កម៉ង់ េនះគត់ទទួល រមមណ៍ថ ដូចជគត់កំពុងែតេមលេឃញបុរសេនះេថប ពះ

បទរបស់ ពះអងគសេ ងគ ះដូេចន ះែដរ។ គត់ ច បប់ថ គត់ ស ញ់ ទង់។ 

 

រៈសំខន់ៃនពិធី កម៉ង់ បនមនឥទធិពលមកេលយុវជនេនះ មរេប បមួយែដលមិន ចបំេភច

បនេនៃថងេនះ។ អនកនឹងមនបទពិេ ធន៍ពិសិដ ដូចជយុវជនមន ក់េនះបនមនផងែដរ។ 

 

ឪពុកមយ ពួកអនកដឹកនំ និងសមជិកកូរ ៉មុ េដរតួនទីដ៏សំខន់មួយេនកនុងកមមវធីិកតពកិចចចំេពះ ពះ។ 

ករ បជំុកូរ ៉មុេនៃថង ទិតយរបស់អនក នឹងផល់ជឱកសេទ ងទត់ េដមបីេរ នេធសកមមភព និងែចកចយ។ 

កមមវធីិកតពកិចចចំេពះ ពះថមីនឹងដឹកនំអនកេនកនុងដំេណ រជីវតិរបស់អនក េដមបីបំេពញកតពកិចចរបស់អនក

ចំេពះ ពះ េហយរកេឃញនូវបពជិតភពេអរ ៉នុដ៏អ ច រយ។ 

 

III. បំេពញកតពកិចចរបស់អនកចំេពះ ពះ 

  

អំឡុងេពលឆន ំមុន ខញុំមនករេធដំេណ រមួយ ែដលបនផស់បូររេប បែដលខញុំេមលេទអនក ល់គន  

និងបពជិតភពេអរ ៉នុជនិចច។ ខញុំមនកររេំភបចិតចំេពះអនក ែដលរកេឃញស មប់ខួនអនកនូវអីែដលខញុំ

បនរកេឃញ។ អនកនឹងដឹងថ េហតុអីបនជបពជិតភពេអរ ៉នុ មន រៈសំខន់ខំងេនកនុងជីវតិរបស់អនក 

និងរេប បែដល មនតៃមចំេពះ សនច ក។ 



អនកនឹងមនអំណរគុណថេហតុអីបនជ សំេ េទេលចំែណកមួយៃន «េមចំែណក» ៃនបពជិតភព 

(សូមេមល គ. និង ស. 107:6)។ អនកនឹងយល់អតថន័យកន់ែតខំងេឡង អំពីកូនេ ៃនបពជិតភព ករបំេរ 

របស់ពួកេទវ  និងដំណឹងលខងករេរ បចំ (សូមេមល គ. និង ស. 13; 84:26)។ 

 

ំងនឹងចង់ឱយអនកគិតថ អនកេនេកមងេពក ឬថ អនក ល់គន ែតមួយចំនួនតូចបុ៉េ ះ ែដលេធកិចចករ

សំខន់ៗជមួយនឹងបពជិតភពេអរ ៉នុបន។ េរ ងទំងេនះមិនពិតេទ។ 

 

ពះបនទូលរបស់ ពះេទកន់មូ៉េស គឺស មប់អនកេនៃថងេនះថ៖ «េហយេមលចុះ អនកជបុ តរបស់េយង... 

េហយេយងមនកិចចករស មប់ [អនក]» (មូ៉េស 1:4, 6)។ 

 

ទង់បន បទនដល់អនកនូវ ពះេច របស់ ទង់ េដមបីេធនូវេរ ងមហិមជេ ចន។ េនេពលអនកបំេពញ

កតពកិចចចំេពះ ពះរបស់អនក េនះអនកនឹង តវបនព ងឹង េហយ បទនពរដល់ គ ររបស់អនក។ េនះគឺ

ជកតពកិចចបពជិតភពដ៏មហិមបំផុត។ ចូរ ប់មយមន ក់ ែដលពិពណ៌នអំពីឥទធិពលរបស់កូន បស

គត់ មនមកេល គ ររបស់គត់៖ 

 

«េឡអូ មនបពជិតភពេនកនុងផទះរបស់េយង េហយ គឺជពរជ័យដ៏ធំមួយ។ គត់គឺជគំរលូចំេពះបងបូន

របស់គត់... គត់ តវ បកដថ ពួកេគអធិ នជនិចច។ គត់ែចក កម៉ង់េនៃថង ទិតយ។ បូន បស

របស់គត់េមលេឃញគត់។ គត់ជួយ... ជមួយនឹងករអធិ នជ គ រ។ ខញុំដឹងថ គត់នឹងបនេធជ

ពរជ័យមួយ េនេពលគត់ធំេឡង។ គត់នឹង ចេធបុណយ ជមុជទឹកឱយបូន បសរបស់គត់។ គឺជ

ករលួងេ មចិត និងជអំេ យមួយចំេពះេយង»។ 

 

េនេពលអនកបំេពញកតពកិចចចំេពះ ពះរបស់អនក អនកនឹងេឈងេទរកមិតភកិរបស់អនក ែដលពំុមនជំេន

ដូចេយង េហយជួយេរ បចំពួកេគឱយចូលរមួកនុង សនច ក។ អនកនឹងេមលែថ េហយព ងឹងដល់ពួកេគ 

ដូចជបងបូន បសបេងកតមន ក់ដូេចន ះែដរ។ អនកនឹងដឹកនំេនកនុងករជួយសេ ងគ ះដល់យុវជនដៃទេទ ត 

ែដលបនវេងងផូវរបស់ពួកេគ។ 

 

េនេពលអនកបំេពញកតពកិចចចំេពះ ពះរបស់អនក េនះអនកនឹងមនឥទធិពលស មប់េសចកីលេន គប់

េពល និង គប់ ថ នភព។ គំរេូសចកីសុចរតិរបស់អនក និងករបំេរ បពជិតភពេ ម ះ តង់របស់អនក នឹងជ

មេធយបយមួយដ៏មន នុភព េដមបីអេញជ ញដល់មនុស ទំងអស់ ែដល គ ល់អនកឱយមករក ពះ គីសទ។ 

 

េនកនុង គដ៏សំខន់បំផុតរបស់ពួកេគ ពួក សន៍នីៃហបនពឹងែផកេទេលយុវជនមន ក់ េឈម ះមរមន 

ស មប់ភពជអនកដឹកនំ និងករបំផុសគំនិត (សូមេមល មរមន 2:1—2)។ េនសពៃថងេនះ េយងេមលេទ



អនក ល់គន  ជកមំងដ៏មហិមមួយចំេពះ សនច ក េហយជកមំងស មប់េសចកីលេនេលែផនដី។ 

េនះគឺជអីែដល ពះអមច ស់រពឹំងទុកពីអនក។ 

 

IV. ែ បកយជបុរសបពជិតភពេ ម ះ តង់ 

  

ខញុំសូមែថងទីបនទ ល់ថ អនកនឹងដឹងថដួងចិតរបស់អនកផស់បូរ េនេពលអនកែ បកយជបុរស

បពជិតភពេ ម ះ តង់។ អនកនឹងពយយមេដមបី តសំទំង សង េហយបំេរ ពិធី កម៉ង់េ យភព

សកិសម។ អនកនឹង ប ពឹតចំេពះយុវនរ ី គប់របូេ យសននចិតល និងករេគរព។ អនកនឹងេគរពដល់

ឪពុកមយរបស់អនក។ អនកនឹងេជ ស ងពីទស់នឹង ពះវញិញ ណ េនកនុងអីែដលអនកគិត និយយ ឬេធ។ អនក

នឹងមក គ ល់ ពះអមច ស់ ែដលអនកបំេរ  េហយអនកនឹងពយយមែ បកយដូចជ ទង់ជនិចច។  

 

ខញុំែថងទីបនទ ល់ថ ករបំេរ េ យេ ម ះ តង់របស់អនក េនកនុងបពជិតភពេអរ ៉នុ នឹងផស់បូរជីវតិរស់េន

របស់អនកទំង យែដលអនកបំេរ ។ មនមនុស ែដល តវករករបំេរ បពជិតភពរបស់អនក។ គ ររបស់

អនក តវករអនក។ កូរ ៉មុរបស់អនក តវករអនក។ សនច ក តវករអនក។ ពិភពេ ក តវករអនក។ 

 

មនភពបនទ ន់មួយស មប់អនក េដមបីបំេពញកតពកិចចចំេពះ ពះរបស់អនក។ ខញុំមនទំនុកចិតថអនកនឹង

េធ។ 

 

េនេពល ពឹក តជក់មួយកលពីបុ៉នម នសបហ៍កនងេទ ខញុំបនេដរ មផូវ ហគុសរវី ឺេនទី កងលិសបិន 

បេទសព័រទុយ គ យ។ ខញុំបនមកដល់វមិនរឭំកគុណមួយែដលបនឧទទិសដល់អនក វ ជវជនជតិ

ព័រទុយ គ យ កលពីេ ចនសតវត ន៍កនងេទ។ ខញុំបនឈប់ េនេពល ពះ ទិតយរះេឡង ែចងចំពនឺដ៏

កក់េកមកេលរបូខញុំ និងវមិនរឭំកដ៏ធំេនះ។ ខញុំ តវបនបំផុសគំនិត េនេពលខញុំេមលេទៃផទមុខេបជញ ចិត

របស់របូសំ ក់ អនក វ ជវទំង យ កំពុងសំឡឹងេមលេទេលៃផទទឹក។ បុរសទំងេនះ សម គ័ចិត

េដមបីេធនូវេរ ងទំង យ ែដលមនុស មួយចំនួនតូចបនេធ។ ពួកេគបនចកេចញពីពិភពេ ក ែដល

ធប់ គ ល់ និងសុខ សលេចញេទ មសមុ ទែដលមិនធប់ គ ល់េ យក នែសងរកែដនដីថមី។ 

ពួកេគផស់បូរពិភពេ ក។ 

 

ខញុំេមលេឃញអនក ល់គន  េនេពលខញុំគិតអំពីវមិនរឭំកគុណដល់ពួកអនក វ ជវដ៏ក នទំងេនះ។ ខញុំ

េមលេឃញអនក េនកនុងករេធដំេណ រផទ ល់ខួនមួយ ែដលមនុស មួយចំនួនតូចេនពិភពេ កសពៃថងេនះ 

េ ជសេរ សេដមបីេដរ។ ខញុំេមលេឃញអនកកំពុងែតបំេពញកតពកិចចចំេពះ ពះរបស់អនក។ 

 

ខញុំអធិ នសំុឱយេយងទំងអស់គន  ចយល់អំពីបពជិតភពេអរ ៉នុដ៏អ ច រយ េហយទុកចិត ដូចជ ពះបន



ទុក ពះទ័យចំេពះអនកទំង យ ែដលកន់បពជិតភពេនះ។ េនកនុង ពះនមៃន ពះេយសូ៊វ គីសទ 

ែម៉ន។ 


