
អំមោយទាន�៏ច្អែ�ចលហែ�ច�លរាន

្្តល់ឲ្យមៅបុណ្យ្គគីស្ម៉ាស់ទំព័រ១៤

សារលិខិ�ែុងម្កាយរបស់អ្ក្ ្សពវ្សាយសាសនា

ទំព័រ១៨

ការរីកែម្�ើនម្ពះមៅរកសកាតានុពលននភាពជា្ពះ

របស់មយើងទំព័រ២០

រមបៀបចសវងរក្ពះមយស៊ូវ្គគីស្មៅក្នុង្ពះគ�្គីរ

សញ្ញាចាស់ទំព័រ៣២

សាសនាចប្កនៃប្ពរះយយស៊ូវប្្ីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធន្ងៃចុងយប្កាយ•តែធ្នូឆ្នាំ២០១៨

្្មីយៅតែមករា

សូមទៃ្ទទឹងរង់ចាំ
ច្្ករបស់កុមរ

ដាច់យដាយតែក។



6 លីអា្ូណា

សាសនាចក្រ

នៅទីនេះ

ទីក្ររុងឡាប៉ាស

្បមទសបូលគីវី



 តែធ្នូឆ្នាំ២០១៨ ១

ភ្ំអ៊ីលីម៉ាៃីប្្បដណ្តប់យដាយប្ពឈិលបយងកើែរាៃជាយទសភាព

ដ៏ប្សស់សាអាែសប្មប់រយៈកម្ពស់ដ៏ែ្ពស់ផ្ទរះតដលសង់ពី

ឥដ្ឋប្ក្មនៃទីប្កុងឡារា៉ាសតដលជាយរឿយៗប្ែូវរាៃ

ចាែ់ទុកថាជាមជ្មណ្ឌលរដ្ឋរាលនៃប្បយទសបូលីវី

យដាយសារតែមៃការិយាល័យមនៃ្ីរដាឋាភឈិរាលជាយប្ចើៃមៃ

ទីតាំងយៅទីយនារះ។

ពួកអ្កផ្សព្វផសាយសាសនាផ្សព្វផសាយយៅក្នុងយបសកកម្ម

តអៃយដសរាៃយៅដល់ប្បយទសបូលីវីយៅក្នុងតែវិច្ឈិកាឆ្នាំ

១៩៦៤យ្ើយរាៃជួបប្បជុំយដាយមៃគ្នា១៩នាក់រាៃ

ចូលរួម។ពួកយ្រាៃប្ជមុជទទឹកៃឈិងយធ្វើពឈិធីបញ្ជាក់ដល់អ្ក

តប្បចឈិែ្យជឿដំបូងយ្មនាក់យៅរយៈយពលមួយតែយប្កាយមក។

សព្វន្ងៃយៃរះសមជឈិកភាពសាសនាចប្កយៅក្នុងប្បយទស

បូលីវីរាៃយកើៃដល់២០៣,០០០នាក់យដាយមៃប្កុមជំៃុំ

២៥៥ៃឈិងមៃយបសកកម្មចំៃួៃ៥។ប្ពរះវិហារបរិសុទ្ធ

តដលជឈិែបំផុែ្ ឺយៅក្នុងទីប្កុងកូឆ្រា៉ាមរាតដលមៃ

ចមងាយ២៣៣្ីែនូតមែប្ែយ្ើយជឈិរះឡាៃរយៈយពលប្រាំពីរ

យម៉ាងពីទីប្កុងឡារា៉ាស។

សាសនាចប្កយៅក្នុងប្បយទសបូលីវីមៃយ្សាគាល់

យប្ចើៃយដាយសារ្ យប្មងសប្នុរសធម៌ស្្មៃ៍រួមមៃ

ការបរិចាចា្រយទរះជៃពឈិការៃឈិងយប្្ឿងបរិកាខារយពទ្យសប្មប់

ទារក,ការចូលរួមក្នុងការបរិចាចា្ឈាម,ការគ្ំប្ទតផ្ក

កសឈិកម្ម,ការដាំដំណាំតាមផ្ទរះៃឈិងការប្បទឹងតប្បងអភឈិវឌ្ឍ

ភូមឈិសង្កាែ់ប្ពមទាំងការយរៀបចំជំៃួយសយនង្គារះយៅក្នុងប្គ្

អាសៃ្។

ពួកបរិសុទ្ធន្ងៃចុងយប្កាយយៅែំបៃ់នៃទីប្កុងឡា

រា៉ាសដ៏ធំជួបប្បជុំគ្នាយៅក្នុងទីតាំង៤០កតៃលែង

យផ្សងៗគ្នា។

ភា្យប្ចើៃបំផុែពួកយ្ៃឈិយាយភាសាយអស្ប៉ាញ

បែុតៃ្ក៏មៃអ្កៃឈិយាយភាសាយេក,យអមម៉ារាែឬ

យហាគារាែៃី។

តែធ្នូឆ្នាំ២០១៤្ឺជាែួបទី៥០ឆ្នាំនៃ

សាសនាចប្កយៅក្នុងប្បយទសបូលីវី។សមជឈិកយៅ

ទីប្កុងឡារា៉ាសរាៃប្រារព្ធពឈិធីជាស្្មៃ៍មួយ

យៅក្នុងតែមករាឆ្នាំ២០១៥។

ពួកអ្កផ្សព្វផសាយសាសនាយពញយម៉ាងដំបូងយ្មកពី

ប្បយទសបូលីវីប្ែូវរាៃយៅយៅក្នុងឆ្នាំ១៩៦៧។

្បមទសបូលគីវី
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លីអាហូណា ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨

« ត�ើ អ្ក ចង់ ឲ្យ ពួ្រន�ើងតធវើ អវី ? »

អនុវត្តវានោះវាអាចផ្លាស់ប្តតូរន�ើងក្នុងរនបៀបមួ�ដ៏អស្ចារ្យនិងអស់កល្ប។

វាពុំមមនគ្រាន់មតជាកម្មវិធីសិកសាប៉ុន្ណះនេវាមែមទាំងជាវិធីស្គ្ស្តមួ�ក្នុងការ

នរៀនសូគ្តនិងការរស់នៅតាមដំណឹងល្អគ្បចាំថែងៃ។

នៅនពលខ្នុំបាននមើលពួកពយាការីអ្កនមើលឆុតនិងអ្កេេួលវិវរណៈដឹកោំ

ការបនងកើតថនកម្មវិធីែ្មីននះមដលនផ្តោត�កចិត្តេុកដាក់នលើនេហដាឋាននិងមដល

រាំគ្េនដា�ស្សោចគ្កនោះខ្នុំមានការអស្ចារ្យក្នុងចិត្តអំពីរនបៀបមដលកម្មវិធីននះ

គ្តូវនឹងចលោរបស់ស្សោចគ្កមដលន្ពះនៅរកវិធីស្គ្ស្តគ្េប់គ្េងតិចតួចនដើម្បី

រស់នៅតាមដំណឹងល្អអន្ជើញន�ើងឲ្យេេួលខុសគ្តូវកាន់មតខ្លាំងន�ើងចំនោះ

ការរីកចនគ្មើនខ្ងវិញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ន�ើង។នៅនពលន�ើងនធវើដូនច្ះនដា�

ោំភាពសុខស្ន្តមកក្នុងជីវិតរបស់ន�ើងនិងនសចក្តីល្អដល់ពិភពនោកនោះខ្នុំ

នជឿជាក់ថាន�ើងនឹងេេួលពន្លឺនិងនសចក្តីពិតកាន់មតនគ្ចើនន�ើងនហើ�សមត្ថភាព

របស់ន�ើងនដើម្បីនធវើតាមគ្ពះន�ស៊ូវគ្េីស្ទនិងនបាះបង់

នសចក្តីអាគ្កក់នឹងនកើនន�ើង(សូមនមើលេ.និងស.

៩៣:២៩–៤០)។

ម៉ៃខល ម៉ាកហ្កលប៊ី

នាយក បង្្កើត ក៉្មវិធី សិកសា

អ�្ថបទ ពិតេេៗ

៨ មោលការណ៍ននការងារបម្�ើ៖ទំនាក់ទំនងច�លបងាហាញថាអ្កយកែិ�្តទុកោក់

ត�ៀន អំពី �តបៀប មួយ ចំនួន ខែល អ្ក អាច បង្ហាញ តេចក្ីសេឡាញ់ �បេ់ អ្ក ែល់ អ្ក  

ខែល អ្ក ផ្តល់ កា�ង្�បាន បតសមើ ។

១៤ អំមោយននមសែក្តគីសុខសាន្តរបស់្ពះអង្សម្ងារះ

ដោយអែលដ�ើរែិលវិតនីដ្លេតុន

សពរះតយេ៊ូវស្ីេ្ទ បាន បតសងៀន តយើង អំពី �តបៀប ខេវង�ក ភាពេុែសាន្ត តៅក្នុង សរា  

នន ក្តី អំពល់ ។

២០ ការមធវើឲ្យជគីវិ�របស់អ្កកាលាយជា�ំមណើរ�៏បំ្ុសគំនិ�ននការរីកែម្�ើនផ្ទាល់ខ្លួន

ដោយអែលដ�ើរអែហ្វ្ីែ័រ្វូឡិន

កម្មវិធី េិកសា ថ្មី ចូរមកតាមខ្ញុំ អាច ជួយ តយើង ឲ្យ �ីក ចតសមើនតឆ្ពរះ តៅ កាន់ េកាតានុពល នន  

ភាព ជា សពរះ �បេ់ តយើង ។

៣២ «មយើងជា្ពះ�៏ជា្ពះ»៖និ�ិ�្តសញ្ញានន្ពះ្គគីស្មៅក្នុង្ពះគ�្គីរសញ្ញាចាស់

ដោយស្ី្វ្ិនភីចាន

និមិ�្ត េញ្ញា ពី បុរាណ អំពី សពរះអង្គេត្ង្ររះ បតសងៀន អំពី ទិែ្ឋភាព េំខាន់ នន �ួនាទី �បេ់ សទង់ 

និង ទំនាក់ទំនង �បេ់ តយើង ជាមួយ នឹង សទង់ ។

តៅ
នពលគ្កុមបនងកើតកម្មវិធីសិកសាថនស្សោចគ្កបានសួរសមាជិក

នដើម្បីល្បងនមើលពីកម្មវិធីសិកសាែ្មី្ នាំ២០១៩ចូរ ៉ ក តា៉ ខ្ញុំន�ើង

បានឮសំណួរននះម្តងនហើ�ម្តងនេៀតជាមួ�នឹងការផ្តល់មតិដូចននះថា៖«នៅ

គ្រាដំបូងខ្នុំបានេិតថា‹កម្មវិធីននះយ៉ាប់្ ស់!›ខ្នុំមិនចបាស់ថាវានឹងដំនណើរការ

ឬអត់នោះនេ»។ប៉ុមន្តកងវល់នពលមដលបានឮដំបូងទាំងននះគ្តូវបានផ្លាស់ប្តតូរបន្តិច

ម្តងៗនដា�ការបញ្ជាក់ថា«ការសិកសាគ្ពះេម្ីររបស់ន�ើងបានផ្លាស់ប្តតូរទាំងគ្សុង»

ឬ«វាពិតជាដំនណើរការមមន!»

នហតុអវីបេពិនស្ធន៍របស់ពួកនេសំខ្ន់ចំនោះអ្ក?នដា�ស្រកម្មវិធីសិកសា

ែ្មីននះេលឺសគ្មាប់អ្កនិងគ្េួស្រអ្កនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្កនហើ�ពុំមមនគ្រាន់មតសគ្មាប់

គ្េូបនគ្ងៀនរបស់អ្កនៅគ្ពះវិហារមតប៉ុន្ណះនេ។

ការផ្តល់នយបល់មកពីេណៈគ្បធានេីមួ�នោះចបាប់នចញផសា�ោមខននះ

ពិនិត្យនមើលនរាលការណ៍ោោមដលបងកប់នៅក្នុងកម្មវិធីដ៏ែ្មីគ្សឡាងននះថនចូរ ៉ ក 

តា៉ ខ្ញុំ—មដលនកើតន�ើងភាលាមបោទាប់ពីកំមណកម្មវិធីសិកសារបស់�ុវវ័�គ្តូវបានមណោំ

នៅក្នុង្ នាំ២០១៣ការបង្្ៀន តា៉ រងបៀប របស់ ្្រះអ្្គ សង្គ្ររះក្នុង្ នាំ២០១៦

និងកម្មវិធីសិកសាថានាក់បពវជិតភាពមិលេីសសាមដកនិងថានាក់សមាេមសន្រ្គះបាន

ចាប់នផ្តើមនៅក្នុង្ នាំ២០១៨។

ចាប់ពីេំព័រេី២០នៅមអលន�ើរមជ្ហវីអ័រហូ�ិនមដលបានផ្តល់ការមណោំ

ដល់កិច្ចការថនការបនងកើតកម្មវិធីសិកសាននះផ្តល់ការ�ល់ដឹងថាគ្បសិននបើបាន

8

20
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32



 តែធ្នូឆ្នាំ២០១៨ ៣

៤6 រួ�ោនាច��ួយ៖បុពវម្�ុ�ួយននការសាទរ

ដោយប្រធានោលលេិនដែ្ែូ្

ឥទ្ិពល េំខាន់ បំផុ� មួយ នន វិវ�ណៈ ឆ្នាំ ១៩៧៨ េ្តីពី បពវជិ�ភាព ្ ឺ ជា កា�តៅ មក ពី 

សពរះ តែើម្ី តបារះបង់ តោល ឥ�ិយាបថ នន កា�សបកាន់ ពូជ សាេន៍ ។

5១ រួ�ោនាច��ួយ៖ការបមងកើ�ជាសាពន

ដោយប្រធានរ័សុលែិមណិលសុន

ភាពែុេរានា �វាង វប្ធម៌, ភាសា, តេទ, ពូជាសាេន៍ និង េញ្ជា�ិ ពុំ េំខាន់ តៅតលើ ផ្នូវ 

នន តេចក្តីេញ្ញា តទ ។

5២ ការ្្តល់ការងារបម្�ើ�ូែច�ល្ពះអង្

សម្ងារះរានមធវើ

ដោយែ៊ីរិ្្រ៊ីម៉ដុ្

សពរះតយេ៊ូវស្ីេ្ទ បាន តធវើ ជា្ំ�ូ ែ៏ ល្អ ឥ� តខាចរះ េ្តីពី 

�តបៀប សេឡាញ់ និង បតសមើ បុ្្គល ម្នាក់ៗ ។

56 រមបៀប្រាំពគីរយ៉ាងម�ើ�្គីទទួលអារ�្មណ៍នន

វិញ្ញាណបុណ្យ្គគីស្ម៉ាស់

ដោយឆាឡុតឡាកាបាល

ត�ើ ពុំ ទទួល អា�ម្មណ៍ អំពី វា តៅ �ែូវកាល តនរះ ឬ ? 

តនរះ ជា �តបៀប មួយ ចំនួន តែើម្ី នាំ អំណ� នន បុណ្យ 

ស្ីេ្ទម្៉ាេ់ តៅកាន់ អ្កែនទ—និង ចំតោរះ ែ្លួន  

ឯង ផងខែ� ។

6០ ការបចនថែ�អំមោយនន្ពះវិញ្ញាណមៅមលើបញ្គីនន

បុណ្យ្គគីស្ម៉ាស់របស់អ្ក

ដោយដដវី��ី្សុន

អំតណាយទាន ខាង វិញ្ញាណ ្ ឺ ម្ន �ួច ជា តសេច 

េសម្ប់ តយើង តែើម្ី ទទួល សបេិនតបើ តយើង ម្ន 

ឆន្ទៈ ទូល េូម អំតណាយទាន ទាំង តនារះ ។

6២ សំណួរនិងែម�្ើយ

ែ្នុំ ពុំ ម្ន អា�ម្មណ៍ ថា េក្ិេម តែើម្ី ទទួល បាន 

តេចក្ីសេឡាញ់ ពី សពរះអង្គ េត្ង្ររះ ត�ើយ ។ ត�ើ ែ្នុំ 

អាច យក ឈ្រះ តលើ អា�ម្មណ៍ តនរះ តហើយ សារល់ �នម្ 

�បេ់ ែ្លួន ឯង តាម �តបៀប ណា ?

6៤ ប័ណ្ណ្បកាស:អំមោយច�លអាែមធវើឲ្យអវគី�ួយ

មកើ�ម�ើងរាន

65 ការអមញ្ើញរបស់ពយាការី៖កិែ្ចការ្រាំយ៉ាង

ច�លអ្កអាែមធវើម�ើ�្គីជួយផ្លាស់ប្តតូរពិភពមោក

ដោយប្រធានរ័សុលែិមណិលសុន

យុវវ័យ

66 អំមោយបុណ្យ្គគីស្ម៉ាស់របស់ខាល

ដោយែូដលៀនដេននីដូអមន

ខាល បាន �កត�ើញ អំតណាយ ែ៏ ល្អឥ� តខាចរះ េសម្ប់ ស្ួសា� រា�់ តៅ សពឹក សពលឹម នន នថងៃ 

បុណ្យ ស្ីេ្ទម្៉ាេ់ ។

6៨ ខាធគីនិងឃវគីនស៊ី

ដោយែ៊ីវ៉នវ៉លិនថាញនិងម៉ារីសាវីដ�ីសុន

�វីនេ៊ី បាន ែឹង អំពី �តបៀប លួងតោម មិ�្ត �បេ់ នាង ។

7០ ោរវភាពជាក្តគីមស្្៍

 ដោយលូអាយ្រ៉ូដុ្រយូ

កុម្�

ចាំម�ើលថាម�ើអ្នកអាច

រកម�ើញរូបលីអាហូណា

ដែលលាក់មៅក្ននុងមលខ

មេះដែរឬមេ។�ម�រុយ៖

«____________�ិេមរាេ់ដ�

អង្នុយម្ងៀ�ស្ងា�់មេ»។

មៅមលើ្កប�ុខ

យប់សុខសាន្ថម៉ឃលម៉ម

កា�អាន ែ្ីៗ

5 ការមធវើ�ំមណើរននបុណ្យ្គគីស្ម៉ាស់�ំបូងមគ

ដោយប្ីស្ីណាប្ូសអឡន

6 ការបងាហាញអំពគីមសែក្តគីជំមនឿ:ចប្នកាសូលគីស—

ទគី្កុងអាសិ៊នស្សគីអុន្បមទសរា៉ារ៉ាហ្រយ

១២ ម�ើ្គូបម្ងៀនតា�្ ្ះនិង្គូបម្ងៀនសួរសុខទុក្ខ

របស់ខ្នុំមៅោ?

ដោយែីន្រ៊ី.្រ៊ីងហាំ

១៨ មធវើឲ្យរានលអែ្បមសើរបន្តិែជាងពគី�្សិល�ិញ

ដោយល្ីសែូម៉ាខាដូស្សូ

៣០ មៅមលើមវទិកា:ការសម្�ែែិ�្តនិងអព្តូ�ម្�ុ៖

ម្ើយឥ�តូវមនះខ្នុំមឃើញ

ដោយែ៊ីរីណាវីបកាតដ្វ្ើ

៣6 ការគិ�ពិចារោ:អំពូលមភ្ើងពណ៌្ក្��ួយ

ដោយឡសូរីរ៉យ

៣7 ការបម្�ើមៅក្នុងសាសនាែ្ក:រីកែម្�ើន�កពគី

ការបម្�ើ

ដោយ្រ៉ូដនៀន(ដ្វ្លីព)ែូនិងដពបរាែូ

៣៨ សំម�ងពួកបរិសុទ្ធន្ងៃែុងម្កាយ

៨០ លុះ្តាជួបមទៀ�:ការសារល់្ពះ្គគីស្តា�រយៈ

យ៉ាូចសបស្ម៊ីធ

ដោយអែលដ�ើរបពូសែរម៉ា្់ខន្ី

៤២ សំម�ង�ូែរម្ៀងមៅក្នុងមពលមធវើការសម្�ែែិ�្ត�៏ធំ

ដោយែិមយ៉ូអស្រដបបា្វ្

សាតាប់ តាម កា�បំផុេ្ំនិ� ខាង វិញ្ញាណ និង ទុក ចិ�្ត តលើ 

សពរះអម្ចេ់ តែើម្ី ឲ្យ សទង់ ែឹកនាំ ផ្នូវ �បេ់ អ្ក ។

យុវមជ្ិមវ័យ

កា�ោំ ថា ម្ន រា�វភាព បាន ជួយ ែ្នុំ កុំ ឲ្យ ម្ន  

ចិ�្ត េ័យ ។

7១ រានសម្ងារះមែញពគីភក់

ដោយអែលដ�ើរអា�ីលសុន�ឺដបា៉ាឡា

ផាអរែលឡា

តៅតពល ផ្ទរះ អ្ក ជិ� ខាង �បេ់ តយើង ស�ូវបាន បំផ្លាញ 

តោយ េក់ តនារះ តយើង បានែឹង ថា តយើង អាច ជួយ  

ពួកត្ បាន ។

7២ ពួកសាវកច្្ងទគីបនាទាល់អំពគី្ពះ្គគីស្

ដោយអែលដ�ើរឃ្ីនធិនែិលឃុ្

7៣ ទំព័ររបស់មយើង

7៤ បញ្ចាំងពន្លឺរបស់អ្កមែញមៅ:បងបអែតូន្បុសច�ល

បញ្ចាំងពន្លឺ�ល់ពិភពមោក

បងប្អនូន សបុេ ទាំង តនរះ មក ពី សបតទេ ហ្រណា 

ខចកោយ ពន្ឺ �បេ់ ពួកត្ ជាមួយ អេ់ អ្ក ខែល 

តៅជុំវិញ ពួកត្ ។

76 មរឿងក្នុង្ពះគ�្គីរ:យ៉ាូោសនិង្�គីរាច�ន

ដោយ្ីមវិ្រដរៀដ

79 ទំព័រផ្�់ពណ៌



៤ លីអា្ូណា





liahona .lds .org

សូ�ទាក់ទង�កមយើងខ្នុំ

េូម អ៊ីខមែល េំណួ� និង ម�ិ ខកលម្អ �បេ់ អ្ក តៅកាន់  

liahona@ldschurch.org ។

េូម បញ្នូន ត�ឿង ខែល ជំ�ុញ ឲ្យ ម្ន តេចក្តីជំតនឿ ទាំងឡាយ �បេ់ អ្ក 

តៅអ៊ីខមែល liahona.lds.orgឬផ្្ើសុំបុត្រផៅកាន់៖

Liahona,fl. 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT, 84150- 0023, USA

ែំណុែ៣យ៉ាងច�ល្�ូវចាំមពលអ្កមនអារ�្មណ៍ថាអ្ក�ូែជាខវះស��ថែភាព

នោ�ន�ៀបតរុេ

មានអារម្មណ៍ថាជាប់រាំងឬ?ននះជារនបៀបមដលអ្កអាច�កឈ្ះវានហើ�

ចាប់នផ្តើមរីកចនគ្មើនម្តងនេៀត។

ចសវងរកបចនថែ�មទៀ�

តៅក្នុង កម្មវិធី Gospel Library និង តៅ ត្ហទំព័�  

liahona .lds .org អ្ក អាច ៖

• ខេវង�ក ចបាប់ តចញ ផសាយ បច្នុប្ន្ ។

• តមើល ម្�ិកា ម្ន ខ� ឌីជីថល ។

• ខេវង�ក តលែ តចញ ផសាយ មុនៗ ។

• ោក់ បញ្នូន ត�ឿង និង ម�ិ ខកលម្អ �បេ់ អ្ក ។

• ជាវ ឬ ជាវ តែើម្ី ផ្តល់ ជា អំតណាយ ។

• ពសងីក កា�េិកសា �បេ់ អ្ក ជាមួយ ឧបក�ណ៍ ឌីជីថល ។

• ខចកោយ អ�្ថបទ និង វីតែអូ ខែល ចូលចិ�្ត ។

• ទាញ យក ឬ តបារះពុម្ព អ�្ថបទ ។

• សាដាប់ អ�្ថបទ ខែល អ្ក ចូលចិ�្ត ។
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ពីបងគ្បុសរបស់រាត់បានស្លាប់នៅក្នុងនបសកកម្ម។ដំនណើរនរឿងរបស់ឪពុក

រាត់មាននៅេំព័រេី១៨ថនចបាប់នចញផសា�ននះ។
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លគីអា្ូោឌគីជគី្ល

ចខធ្តូ្នាំ២០១៨វ៉ុល17មលខ6
លគីអា្ូោ14797258

ទស្សនាវដ្ីជាអៃ្រជាែឈិរបស់សាសនាចប្កនៃប្ពរះយយស៊ូវប្្ីស្ទ

នៃពួកបរិសុទ្ធន្ងៃចុងយប្កាយ

គណៈ្បធានទគី�ួយ៖រ័សុលអឈិមណឈិលសុៃ,ដាលលែឈិៃយអក

អូក,្ឈិៃរីប៊ីអាវរិង

កូរ៉ុ�ននពួកសាវក�ប់ពគីរនាក់៖អឈិមរ័សុលរាែឺដ,តជន្្វីអ័រ

្ូែឈិៃ,យឌៀយ្ើរយអ្្វអុជដូ្្វ,យដវីឌយអតបដណា,ឃ្វីៃ្ឈិៃ

អឈិលឃុក,ឌី្ែប្្ីស្នូ្្វឺសឈិៃ,តៃលអឈិលអាៃ់យឌើរសឈិៃ,

រ៉ូណលយអរាែសរាៃ,ត្គេរីអ៊ីស្ទីតវ៉ៃសុៃ,យឌលជីយរៃឡាៃ់,

យជើរិែដបុលយូ្គេង,អូលីយសសសូយរ៉ស

អ្កនិពន្ធ៖្៊ូ្គេនូអ៊ីម៉ាទីយណស្ស

អ្ក្បទឹកសា៖តប្បអឈិៃយែអាស្នុៃ,រាៃ់ដលយែតបណឈិែ,

តប៊កឃីប្កាវិៃ,តអែយវើែឌូប,សារ៉ុៃអ៊ូតប៊ង,ប្្ីស្ទីណា

ប៊ីនហារាៃកូ,រាែៃ់ឌីឌីហារាំង,ដូណលអឈិល្លប្ស្ម,

អ៊ីរិចដុបយូកូពីយេក,លីៃជីរ៉ូប៊ីៃ

នាយក្គប់្គង៖រីឆ្ដអាយ្ុីែុៃ

នាយកទស្សនាវ�្តគីសាសនាែ្ក៖អាតលៃអ័រែយប៊្គេ

អ្កចា�់ការពាណិជ្ក�្ម៖ហាគាស្វខាណាៃ់

និពន្ធនាយក្គប់្គង៖អ័ដាមស៊ីអូសុៃ

ជំនួយការនិពន្ធនាយក្គប់្គង៖រាែយអឈិៃខារ

ជំនួយការមរាះពុ�្្សាយ៖នហារាៃស៊ីសាកាអូសលែនុៃ

និពន្ធនិងមរាះពុ�្៖ម៉ារីសសាតឌៃៃីស,យដវីឌឌឈិកសុៃ,

យដវីដយអតអ៊ែយវើែ,ម៉ាធ្យនូឌី្្វលែីែុៃ,ែនូរី្្វនូយលើរ,ហាគាតរែ

យអចហាគា្្វ,ឡាតរ៉ៃផែយទើរហាគាៃ,ចៃរាែយអ៊ិៃជឈិៃសឈិៃ,

ឆ្លែនុែឡាការាល់,នមែឃលអរមែូរីស,អ៊ីរិកប៊ីមែដុក,

សាលីចៃសុៃអូយដឃឺក,យែូយស្វយជភឺ្ី,ចាៃភីៃបូរាែ្្វ,

រីឆ្ែអឈិមរ៉មៃី,មីៃឌីយសលូ,ឆ្កតែលវួដយែ,ម៉ារីសា

វីឌីសុៃ

នាយក្គប់្គងច្្កសិល្ៈ៖យជសកែៃូដស៊ិៃ

នាយកច្្កសិល្ៈ៖ត្ដអ័រភីយធើរសុៃ

រែនាប្ង់៖ជីៃឈិែអាៃ់ប្ទូ,យ្្វភីអាៃ់ប្ែូស,តមៃឌីបឈិៃធលែី,

ស៊ីឃទឹមបទឹលបុែ,្ូម៉ាសឆ្ល,យដវីឌន្គេីៃ,ែូលីៃ្ុីង្លែី,

យអរិកភីចៃសឈិៃ,ស៊ូសាៃែនូន្គេីៃ,សកែអឈិមមែូយ,អ៊ីមីលី

យេៀកូយរ៉មីងែុៃ,ម៉ាកដ័បុលយូរ៉ូប៊ីសុៃ,ប្រាែយធៀរ,យឃ

ៃីកូលវ៉កឃឈិៃ្ូស

អ្កស្�បស្�ួលក�្មសិទ្ធិបញ្ញា៖ែូតលែតៃយបយឃើអាៃៃី

អ្ក្គប់្គងច្្ក្ លិ�ក�្ម៖យជៃអាៃភឈិយធើរស៍

្លិ�ក�្ម៖អ៊ីរាែត្គេលែៃអាយឌៀ,ជូលីបឺយដែ,្ូម៉ាសជី

ប្ែូៃីៃ,ប្រាយតអៃដ័បុលយូ្គេីជី,ជីៃៃីយជៃីលសុៃ,

យឌើរិករីឆ្ដសុៃ

�ុនការមរាះពុ�្៖យែូយស្វតដៃៃីស,អាំមុៃហារីស

នាយកច្្កមរាះពុ�្៖យស្ទវិៃធីយលវីស

នាយកចែកចាយ៖ប្ែយអ័ររា៉ាយឃើរ

សូមយផញើអែ្ថបទៃឈិងសំណួរនានាតាមអ៊ិៃយធើរតណែយៅ
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៤.ម៉ាថាយ២:១៣–១៤

យដាយគ្មាៃការជូៃដំណទឹងអ្វីជាមុៃ

យែើយប្្ួសារែូចមួយយៃរះប្ែូវចាកយចញ

ពីទីប្កុងៃឈិងប្បយទសរបស់ពួកគ្ែ់។

ពីមុៃប្ពរះប្្ីស្ទជាកុមរមឈិៃទាៃ់ទាំង

មៃប្ពរះជៃ្មពីរប្ពរះវសសាផងមៃយ្

្ំរាមកំត្ងយកប្ពរះជៃ្មរបស់ប្ទង់

(សូមយមើលម៉ាថាយ២:១៦)។

១.លូកា១:២6–២7,៣០–៣១

ម៉ារាមកពីប្សុកណាសាតរ៉ែជាភូមឈិ

មួយតដលមៃមៃុស្សពី៤០០–៥០០

នាក់។ ១ចំយពារះយោកឈិយនាង

្ឺជាយក្មងប្សីប្សុកតប្សចមការមនាក់។

បែុតៃ្នាងៃឈិងយែូតសបរាៃទទួល

យកមុែង្រយៃរះយដើម្ីចឈិញ្ទឹមបីរាច់

ប្ពរះរាជបុប្តានៃប្ពរះ។

២.លូកា២:៤–5

ការយធ្វើដំយណើរយៅភូមឈិយបយ្លែ្ឈិម

វិញអាចចំណាយយពលយា៉ាងយហាច

ណាស់ែឈិចជាងបួៃយៅប្រាំន្ងៃ ២យ្ើយ

ប្ពរះ្ម្ពីរពុំរាៃផ្ល់ែប្មុយអំពីសែ្វ

ោតដលយធ្វើដំយណើរជាមួយពួកគ្ែ់

េលែងកាែ់កូៃភ្ំតដលមៃសុទ្ធតែ្ ្ម

យនារះយែើយ។យទារះបីជា«មៃ

្ភ៌»ក្ីម៉ារារាៃយធ្វើដំយណើរជាមួយ

យែូតសបតដលរាៃបំយពញការពយាករ៖

ប្ពរះតមស៊ីៃទឹងប្បសូែយៅក្នុងភូមឈិ

យបយ្លែ្ឈិម(សូមយមើលមីកា៥:២)។

៣.លូកា២:7–១១

យៅក្នុងភូមឈិយបយ្លែ្ឈិមយែូតសប

ៃឈិងម៉ារាគ្មាៃផ្ទរះសតម្ងផ្ទាល់ែលែលួៃ

ឬកូៃតប្្យដើម្ីដាក់យស្ចនៃអស់

ទាំងយស្ចយែើយ។ពួកគ្ែ់ពឈិែជា

រាៃសាគាល់អារម្មណ៍នៃការបនាទាបែលែលួៃ

ដ៏អសាចារ្យយៅយពលពួកគ្ែ់រាៃយឃើញ

ទីសមគាល់ដ៏ច្បស់តដលថាទារកយៃរះ

្ឺជាប្ពរះរាជបុប្តានៃប្ពរះយៅកណាតាល

ការប្បសូែដ៏រាបសាយនារះ។

មោយ្គគីស្គីោ្កូសច�ន

ទេ្សនាវែ្តី សាេនាចសក

បែុតៃ្ការបូជា

ៃឈិងយសចក្ី

ប្សឡាញ់សប្មប់

ប្ពរះអងគេសយនង្គារះ

របស់ពួកគ្ែ់រាៃជំរុញចឈិែ្ឲ្យម៉ារាៃឈិង

យែូតសបយធ្វើដំយណើរយា៉ាងឆ្ងាយយៅប្សុក

យអស៊ីព្ទ។

5.ម៉ាថាយ២:១9–២៣

មួយរយៈយប្កាយមកយៅក្នុងទទឹកដីតដល

ពុំសាគាល់យនារះយែូតសបៃឈិងម៉ារារាៃយធ្វើ

ដំយណើរដ៏ឆ្ងាយបំផុែតដលពួកគ្ែ់ពុំតដល

យធ្វើយដើម្ីប្ែែប់មកវិញ។បែុតៃ្ចមងាយយនារះ

ហាក់ដូចជាជឈិែជាងយដាយសារយលើកយៃរះ

ពួកគ្ែ់រាៃយធ្វើដំយណើរប្ែែប់យៅផ្ទរះវិញ។

យៅយពលពួកគ្ែ់យៅដល់ផ្ទរះពួកយ្រាៃដាក់

យសចក្ីជំយៃឿពួកគ្ែ់យលើប្ពរះយ្ើយរាៃចឈិញ្ទឹម

បីរាច់ប្ទង់តដលៃទឹង«ប្ែូវរាៃយៅថាអ្ក

ប្សុកណាសាតរ៉ែ»(ម៉ាថាយ

២:២៣)។

ោសាចរ៉�

មបម្្្ិ�
មយរូសា�ិ�

មអស៊ីព្

្បច្ល១៤៨គគី�តូច�៉ា្�

្បច្ល២៤០គគី�តូច�៉ា្�

កំណ�់ែំោំ
១. សូមយមើលJames E. Strange « Nazareth » Anchor Bible Dictionary ។
២. សូមយមើល D. Kelly Ogden « The Road to Bethlehem » Tambuliតែធ្នូឆ្នាំ

១៩៩៣ទំព័រ៤១។

យ�ើងប្រាប់យរឿង

អំពីបុណ្យប្្ីស្ទម៉ាស់យរៀងរាល់ឆ្នាំបែុតៃ្យែើ

យយើងរាៃ្ ឈិែប្សនមដល់ការយធ្វើដំយណើរ

របស់ម៉ារាៃឈិងយែូតសបញទឹកញាប់បែុណាណា

តដរ?យសចក្ីជំយៃឿៃឈិងការពលឈិកម្ម

របស់ពួកយ្្ ឺជាចំតណកដ៏សំខាៃ់បំផុែ

នៃយរឿងយៃរះ។

ែណៈតដលដំយណើរយៃរះអាចយៅតវងឆ្ងាយៃឈិងលំរាកយនារះប្្ប់ជំហាៃនៃ

យសចក្ីជំយៃឿដទឹកនាំយយើងឲ្យែឈិែកាៃ់តែជឈិែជីវិែអស់កល្ជាៃឈិច្—ជាអំយណាយ

មួយតដលរាៃប្បទាៃមកយដាយប្ពរះអងគេសយនង្គារះរបស់យយើងតដលយពារយពញយដាយ

ក្ីប្សឡាញ់តដលការយធ្វើដំយណើរផ្ទាល់របស់ប្ទង់អាចនាំមកៃូវយសចក្ីសយនង្គារះ។◼

ដូចជាម៉ារាៃឈិងយែូតសបតដរមយើងក៏កំពុងមធវើ�ំមណើរ

មលើ្ ្តូវរបស់មយើងផ្ទាល់ជា�ួយ្ពះមយស៊ូវ្គគីស្។
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គំនូរអំពគីមសែក្តគីជំមនឿ

មប្នកាសូលីស
ទី្កុ្ អាស៊ិនស្ីអុន ្បងទស ប៉ារៃហ្រយ

ងៅង្ល សាវា៉ី និ្ មតាយ របស់ បបលែនកា បន ឈឺ ងហើយ 

្ុុំ អាច ង៉ើល បែ ខលែលួន ្ ួកគាត់ បន ងនារះ បបលែនកា បន ឈប់ 

ងធវើការ ង�ើ៉្ី ង៉ើល បែ ្ ួកគាត់ ង្ញ ងម៉ា្ ។ តា៉រយៈ 

ការបបរ ងៅ រក ្្រះអមចាស់ ងនារះ បបលែនកា បន រកង�ើញ 

កមលាុំ្ ហួស ្ ី កមលាុំ្ របស់ គាត់ ។

ខូឌគីចប៊លជាង្ �រូប

មស្ងរ្របមេថែមនទៀត

ស�ូវកា� ជំនួយ ក្នុងនាម ជា អ្ក តមើល ខថ ឬ ? េូម ទេ្សនា ត្ហទំព័�  

lds .org/ go/ 12186 ។

ត�ៀន បខន្ថម តទៀ� អំពី កា�តមើល ខថទាំ ែល់ មនុេ្ស ោេ់ ែ៏ជាទីសេឡាញ់  

តៅត្ហទំព័� lds .org/ go/ 12187 ។

ខេវង�ក កា�បង្ហាញ អំពី តេចក្តីជំតនឿ បខន្ថម តទៀ� តៅ ត្ហទំព័� lds .org/ go/ 18។

ខ្ញុំពរុុំធរុញករាេ់្រ្ញងការអធិសាឋាេេិងទូ�

សរុុំ្រម្លាុំងម្រពីកពះអម្ចាស់នដើម្ីបេ្តនៅ

មរុខនទៀតន�ើ�។ខ្ញុំអធិសាឋាេនៅកាេ់

កទង់នៅក្រប់នព�នវលារាុំងអស់។អ្ីៗ

មដ�ក្រួសារខ្ញុំបេមេ�ឆ្លងកាត់បេ

ជួ�ខ្ញុំឲ្យទទួ�សាគា�់ថាកពះអម្ចាស់បេ

យាងជាមួ�ខ្ញុំតាមរ�ៈអ្ីៗរាុំងននាះ។

កទង់កបរាេដ�់ខ្ញុំេូវឱកាសនដើម្ីនកកា្រ

ន�ើងម្តងនទៀត។វា្រឺជា្រម្លាុំងដ៏នកចើេ

មេិម្មដ�កពះអម្ចាស់កបរាេដ�់ខ្ញុំ។

ខ្ញុំពរុុំធ្លាប់សួរខ្លលួេខ្ញុំថា«នេតរុអ្ីនរឿងនេះ

វាន្រើតន�ើងចុំនោះខ្ញុំ?»នទ។ខ្ញុំបេ្រិត

ជាេិច្ចថាម្េនេតរុផ�មួ�ចុំនោះនរឿង

នេះ។ខ្ញុំទរុ្រចិត្តន�ើកពះអម្ចាស់នេើ�

ទទួ��្រេូវអ្ីមដ�កទង់បញ្សូេដ�់ខ្ញុំ។

កទង់បេគាុំកទខ្ញុំនៅនព�ខ្ញុំបេមេ�

ឆ្លងកាត់កគាដ៏�ុំប្រៗនេើ�ខ្ញុំកតូវបេ

ពកងរឹង។
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ការបរ្ហាញនសចក្តីគ្សឡាញ់ចំនោះអ្កដថេេលឺជាជាចំណុចសំខ្ន់ថនការផ្តល់ការរ្របនគ្មើ។

ជីនប៊ីប៊ីងហាំគ្បធានសមាេមសន្រ្គះេូនៅបានមែ្ងថា«ការរ្របនគ្មើពិតេលឺសនគ្មច

បានម្ដងមួ�ៗនដា�នសចក្ដីគ្សឡាញ់មដលជាការនលើកេឹកចិត្ត។...នដា�មាន

នសចក្ដីគ្សឡាញ់ជាការនលើកេឹកចិត្តនោះអព្តូតនហតុជានគ្ចើននឹងនកើតមានន�ើងនហើ�ន�ើងនឹងរកនឃើញ

វិធីជានគ្ចើននដើម្បីោំបងប្អតូនគ្បុសគ្សី‹មដលពុំបានមកគ្ពះវិហារ›របស់ន�ើងឲ្យមករួមចំមណកក្នុងការឱប

គ្កនស្បថនដំណឹងល្អរបស់គ្ពះន�ស៊ូវគ្េីស្ទវិញ»។ ១

ការអនុញ្ញាតឲ្យអ្កដថេដឹងថាន�ើង�កចិត្តេុកដាក់េលឺជាធាតុសំខ្ន់ថនការអភិវ�្ឍេំោក់េំនង

ផ្ទាល់ខ្លួន។ប៉ុមន្តមនុស្នផ្ងៗេេួលស្រលិខិតននះតាមរនបៀបនផ្ងៗរានា។ដូនច្ះនតើន�ើងអាចបរ្ហាញ

នសចក្តីគ្សឡាញ់របស់ន�ើងនដា�សមរម្យចំនោះអ្កដថេក្នុងរនបៀបមួ�មដលពួកនេនឹង�ល់នហើ�មាន

អំណរេុណនដា�រនបៀប្ ?ននះេលឺជាមនធយាបា�មួ�ចំនួននដើម្បីទាក់េងមដលបរ្ហាញថាន�ើង�កចិត្ត

េុកដាក់ជាមួ�នឹងនយបល់មួ�ចំនួននដើម្បីចាប់នផ្តើមេំនិតរបស់អ្ក។

មន វិធី ជាង្ចើន ប�ល ងយើ្ អាច បគ្ហាញ ថា ងយើ្ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ជា្ិងសស ងៅក្ញ្ ្គា មន បុណ្យ ្្ីស្ទម៉ាស់ ។ ងយើ្ 

អាច និយាយ អុំ្ី វា, ង្្ើសារ អុំ្ី វា, សរងសរ អុំ្ី វា, ឲ្យ វា, បចកចាយ អុំ្ី វា, អធិសាឋាន អុំ្ី វា, ងធវើ នុំ អុំ្ី វា, ង្ចៀ្ អុំ្ី វា, ឱប 

វា, ងល្ ជា៉ួយ វា, ដាុំ �ុំណាុំ អុំ្ី វា ឬ ងធវើ ការសមអាត ង�ើ៉្ី បុណ្យ ្្ីស្ទម៉ាស់ ។ ្ឺ ្គាន់បត សាក ងធវើ វា បៃុងណាណរះ ។

យគ្លការណ៍នៃការង្របយប្មើ

អែ្ថបទ«យគ្លការណ៍នៃការង្របយប្មើ»មៃយគ្លបំណងជួយយយើងឲ្យយមើល

ត្គ្នាយៅវិញយៅមក—ពុំតមៃយកវយៅតចកចាយជាសារលឈិែឈិែយៅយពលយៅសួរទុក្ខ

យែើយ។យៅយពលយយើងសាគាល់អស់អ្កតដលយយើងបយប្មើយនារះប្ពរះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធៃទឹង

បំផុស្ ំៃឈិែយយើងឲ្យដទឹងអំពីសារលឈិែឈិែអ្វីែលែរះតដលពួកយ្អាចប្ែូវការបតៃ្ថមពីយលើការ

យមើលត្ៃឈិងយសចក្ីយមតា្តករុណារបស់យយើង។

ទំនាក់ទំៃងតដលបង្ហាញ
ថាអ្កយកចឈិែ្ទុកដាក់



និយយវ

ជួនកាលវារាមានអវីជំនួសឲ្យការនិយ�អំពីអារម្មណ៍មដលអ្កមានអំពីនរ្មានាក់ន�ើ�។ននះអាចមាន

ន័�ថាជាការគ្បាប់នរ្មានាក់ថាអ្កគ្សឡាញ់ពួកនេវាក៏រួមមានទាំងការមចកចា�អវីមដលអ្កនកាតសរនសើរ

ពីពួកនេឬមែ្ងការសរនសើរនដា�នស្មាះសរ។ការបញ្ជាក់មបបននះជួ�ពគ្ងឹងដល់េំោក់េំនង។(សូមនមើល

នអនភសូរ៤:២៩)។

• សូមមសវងរកឱកាសនដើម្បីឲ្យបុេ្គលមានាក់ៗដឹងថាអ្កនកាតសរនសើរយ៉ាងខ្លាំងចំនោះភាពរឹងបុឹងរបស់

ពួកនេ។

• នឆៀងចូលនលង,េូរសព្ទនៅឬនផ្ើអ៊ីមម៉លនផ្ើស្ឬនធវើប័ណ្ណគ្បាប់បុេ្គលមានាក់ៗថាអ្កេិតអំពីពួកនេ។

មៅសួរសុខទុក្ខ

ចំ្�នពលនិយ�ជាមួ�និងស្តោប់នរ្មានាក់េលឺជា

មនធយាបា�ដ៏មានឥេ្ិពលមួ�នដើម្បីបរ្ហាញថាអ្កផ្តល់តថម្ដល់

រាត់ជាខ្លាំង។នទាះបីជាអ្កនៅសួរសុខេុក្ខនៅផ្ទះគ្ពះវិហារឬនៅ

កមន្ងនផ្ងៗ នេៀតនោះមានមនុស្ជានគ្ចើនមដលគ្តូវការនរ្មានាក់

មដលពួកនេអាចនិយ�ជាមួ�។(សូមនមើលម៉ូស្�៤:២៦;

េ.និងស.២០:៤៧)។

• គ្សបតាមតគ្មូវការរបស់បុេ្គលមានាក់ៗនោះសូមដាក់កាលវិភាេ

មួ�នដើម្បីនៅសួរសុខេុក្ខ។សូមចំ្�នពលនដើម្បីស្តោប់និង

�ល់អំពីកាលៈនេសៈរបស់រាត់។

• នៅេី្មដលពិបាកនៅសួរសុខេុក្ខដល់ផ្ទះនដា�ស្រមត

ចមាងា�ផ្តូវ្ ងា�េំននៀមេមាលាប់វប្បធម៌ឬកាលៈនេសៈនផ្ងៗ

នេៀតនោះសូមេិតពីការមសវងរកនពលជួបរានាបោទាប់ពីការគ្បជុំ

នៅគ្ពះវិហារ។



១០ លីអា្ូណា

ការសា្តប់អ្កដនទៃទឹងជួយយយើងឲ្យរកយឃើញវិធីនានាយដើម្ីបង្ហាញ

ពួកយ្ថាយយើងយកចឈិែ្ទុកដាក់។សូមយមើលអែ្ថបទយគ្លការណ៍នៃ

ការង្របយប្មើ«យរឿងប្រាំយា៉ាងតដលអ្កសា្តប់ដ៏ល្យធ្វើ»យៅក្នុងច្បប់

យចញផសាយនៃលបីអាហូណ្តែមឈិ្ុនាឆ្នាំ២០១៨។

បម្�ើមោយមនមោលបំណង

សូម�កចិត្តេុកដាក់អំពីតគ្មូវការរបស់បុេ្គលមានាក់ៗឬគ្កុមគ្េួស្រ។ការផ្តល់ការបនគ្មើ

មដលគ្បកបនដា�អត្ថន័�ជាេំោក់េំនងមដលបរ្ហាញថាអ្ក�កចិត្តេុកដាក់។វារួមផ្ំ

ជាមួ�នឹងអំន្�ដ៏មានេុណតថម្ថននពលនវោនិងកិច្ចខិតខំមដលមានការនចះេិតេូរ។

ស៊ីនស្ទើរប៊ីងហាំងបានមែ្ងថា«េនងវើស្ម្្ញៗថនការបនគ្មើអាចមានឥេ្ិពលដ៏ខ្លាំងនៅនលើ

អ្កដថេ»។ ២

• ផ្តល់ការបនគ្មើមដលពគ្ងឹងដល់បុេ្គលមានាក់ៗឬគ្េួស្ររបស់ពួកនេដូចជាការនមើលមែ

នក្មងៗនដើម្បីឲ្យឪពុកមាតោ�អាចនៅគ្ពះវិហារបរិសុេ្ជានដើម។

• សូមមសវងរកវិធីោោនដើម្បីបន្តូរបន្ទនុកនៅនពលមានការស្មនុេស្មាញក្នុងជីវិតដូចជា

ការសមាអាតបង្អលួចបនណតោើរមឆកឬជួ�សមាអាតនៅេីធាលា។

មធវើកិែ្ចការនានាជា�ួយោនា

មានបុេ្គលជានគ្ចើនមដលពុំគ្ពមទាក់េងតាមរ�ៈការសន្ទោដ៏ស៊ីជនគ្រៅន�ើ�។សគ្មាប់

មនុស្មួ�ចំនួនេំោក់េំនងនកើតមានតាមរ�ៈការមសវងរកចំ្ប់អារម្មណ៍រួមរានាឬចំ្�

នពលនៅជាមួ�រានានធវើកិច្ចការទាំងនោះ។គ្ពះអមាចាស់ជំរុញន�ើងថា«នៅជាមួ�និងចនគ្មើន

កមាលាំង»(េ.និងស.២០:៥៣)បងប្អតូនគ្បុសគ្សីរបស់ន�ើង។

• នដើរនលងកមសាន្ត,នលងនហ្គមកមសាន្តោនពល�ប់ឬកំណត់នមា៉ាងជានេៀងទាត់នដើម្បីហាត់

គ្បាណជាមួ�រានា។

• បនគ្មើជាមួ�រានាក្នុងេនគ្មាងសហេមន៍ឬគ្ពះវិហារ។

្្ដល់អំោយ

ជួនកាលនពលនវោឬឱកាសនដើម្បីទាក់េងរានាមានកំណត់។នៅក្នុងវប្បធម៌ជា

នគ្ចើនការផ្តល់អំន្�េលឺជាេីសមាគល់មួ�ថនការ�កចិត្តេុកដាក់និងការ�ល់ចិត្តនែ្ើម

រានា។�ូរៗម្តងអំន្�ស្ម្្ញៗអាចទាក់េងចំ្ប់អារម្មណ៍របស់អ្កឲ្យកស្ង

េំោក់េំនងកាន់មតគ្បនសើរន�ើង។(សូមនមើលសុភាសិត២១:១៤)។

• ជូនអាហារមដលពួកនេចូលចិត្ត។

• មចកចា�សម្តីដកគ្សង់ខេម្ីរឬស្រលិខិតនផ្ងនេៀតមដលអ្កេេួលអារម្មណ៍ថា

វាអាចមានគ្បនយជន៍ដល់ពួកនេ។



 តែធ្នូឆ្នាំ២០១៨ ១១

ពលក�្មននមសែក្តគី្សឡាញ់

នៅនពលអ្កស្គល់បុេ្គលមដលអ្កគ្តូវផ្តល់ការរ្របនគ្មើបានចបាស់

និងអ្កមដលអ្កមសវងរកការបំផុសេំនិតនោះអ្កនឹងនរៀនកាន់មតពិនសស

អំពីរនបៀបទាក់េងនសចក្តីគ្សឡាញ់និងការ�កចិត្តេុកដាក់របស់អ្ក

ដល់ពួកនេមានាក់ៗ។

េីមនប៊ីលីសីប៊ូតមកពីរដ្ឋអូរិនហ្គនស.រ.អា.គ្បាប់នរឿងមួ�

អំពីការមសវងរកការបំផុសេំនិតនិងការផ្តល់អំន្�នដើម្បីបរ្ហាញ

នសចក្តីគ្សឡាញ់៖

«នៅនពលខ្នុំនឃើញថាជីវិតខ្នុំកំពុងមានភាពស្មនុេស្មាញនោះខ្នុំ

បាននគ្កាកន�ើងនហើ�នធវើនំបុ័ងជាេូនៅខ្នុំនធវើចំនួនគ្បាំបីដុំ។នគ្េឿងផ្ំ

ពិនសសរបស់ខ្នុំេលឺការអធិស្ឋាននដា�ស្ងាត់ៗមដលខ្នុំបានមែ្ងនៅនពល

ខ្នុំដុតនំបុ័ងនោះនដើម្បីដឹងថានតើនរ្គ្តូវការនំបុ័ងននះ។ខ្នុំអាចស្គល់

អ្កជិតខ្ងមដលនៅជុំវិញខ្នុំចបាស់នៅនពលខ្នុំ�កនំបុ័ងន្តោៗនៅផ្ទះ

និងជីវិតរបស់ពួកនេ។

«នៅថែងៃមួ�ោរដូវន្តោខ្នុំបាននបើកឡានកាត់គ្េួស្រមួ�មដល

លក់នភសជជៈបាលាកនប៊ីរីនៅនលើចិន្្ចើមផ្តូវ។ខ្នុំមិនគ្តូវការបាលាកនប៊ីរីបមន្ថម

នេៀតនេប៉ុមន្តនក្មងគ្បុសរាងស្គមមដលកំពុងឈរនោះមានចិត្តរីករា�

មដលនឃើញខ្នុំនដា�េិតថាខ្នុំេលឺជាអតិែិជនបោទាប់នេៀតរបស់រាត់។

ខ្នុំបានេិញបាលាកនប៊ីរីមួ�ចំនួននហើ�ខ្នុំក៏មានអំន្�មួ�ឲ្យរាត់

ផងមដរ។ខ្នុំបានឲ្យនំបុ័ងពីរដុំដល់នក្មងគ្បុសនោះ។រាត់បានរ្កនៅ

នមើលឪពុករាត់នដើម្បីសុំការអនុញ្ញាតបោទាប់មកនក្មងគ្បុសនោះនិយ�

ថា‹នមើលមន៎បា៉ាឥ�តូវន�ើងមានអាហារបរិនភាេនហើ�ថែងៃននះ›។ខ្នុំមាន

អំណរេុណចំនោះឱកាសននះនដើម្បីបរ្ហាញនសចក្តីគ្សឡាញ់នៅក្នុងរនបៀប

ដ៏ស្មញ្ញាមួ�»។

មអលន�ើរមជ្ហវីអ័រហូ�ិនក្នុងកូរ៉ុមថនពួកស្វកដប់ពីរោក់បាន

អងវរកថា«សូមឲ្យបុរសគ្ស្តីគ្េប់រូប—និង�ុវជន�ុវោរីនពញវ័�

របស់ន�ើង—នឹង[មាន]...ការតាំងចិត្តកាន់មតខ្លាំងចំនោះការមែទាំ

នដា�អស់ពីចិត្តចំនោះរានានៅវិញនៅមកមដលជំរុញេឹកចិត្តមតតាមរ�ៈ

នសចក្ដីគ្សឡាញ់សុេ្ស្ធរបស់គ្ពះគ្េីស្ទនដើម្បីនធវើដូនចានាះប៉ុន្ណះ»។

...សូមឲ្យន�ើងនធវើការរួមរានាជាមួ�គ្ពះអមាចាស់ថនចមាការេំោំងបា�ជូរ

នដើម្បីជួ�ដល់គ្ពះវរបិតារបស់ន�ើងនឆ្ើ�តបនឹងការអធិស្ឋានផ្ដល់ការ

លួងនោមចិត្តជូតេឹកមភ្កនិងពគ្ងឹងជង្គង់មដលញ័រ»។ ៣

្ពះមយស៊ូវ្គគីស្យក្ពះទ័យទុកោក់

ពីមុនគ្ពះន�ស៊ូវគ្េីស្ទបាននគ្បាសឡាស្រឲ្យរស់ពីស្លាប់ន�ើងវិញ

«គ្ពះន�ស៊ូវគ្េីស្ទបានគ្ពះកមន្ង។

«ដូនច្ះពួកស្សន៍�ូដានិយ�ថានមើលនោកគ្សឡាញ់រាត់

្ស់ហ្៎!»(�៉ូហាន១១:៣៥–៣៦)។

គ្ពះគ្េីស្ទមានបន្ទតូលនៅកាន់ពួកស្សន៍នីថហវថា«ន�ើងមាន

ចិត្តអាណិតអាសូរដល់ពួកអ្ករាល់រានា»។បោទាប់មកគ្េង់បាននៅ

អ្កឈលឺនិងអ្ករងេុក្ខអ្កពិការនិងអ្កខ្វាក់របស់ពួកនេនហើ�

«គ្េង់បាននគ្បាសឲ្យជាសះនស្បើ�គ្េប់ៗរានា»(សូមនមើលនីថហវេី

៣១៧:៧–៩)។

គ្ពះអង្គសន្រ្គះបាននធវើេំរូដល់ន�ើងនៅនពលគ្េង់បាន�ក

គ្ពះេ័�េុកដាក់នលើអ្កដថេ។គ្េង់បានបនគ្ងៀនន�ើងថា៖

«គ្តូវឲ្យគ្សឡាញ់គ្ពះអមាចាស់ជាគ្ពះថនឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់ពី

គ្ពលឹងនហើ�អស់អំពីេំនិតឯង។

ននះជាប្្ញត្តយ៉ាងសំខ្ន់េីមួ�។

នហើ�ប្្ញត្តេីពីរក៏មបបដូចរានាេលឺថាគ្តូវឲ្យគ្សឡាញ់អ្កជិតខ្ង

ដូចខ្លួនឯង»(មា៉ាថា�២២:៣៧–៣៩)។

ត�ើនរណាខ្លះត�រូវការការត�ើលថែពីអ្នក?ត�ើអ្នកអាចបង្ហាញពួកតេថា

អ្នកយកចិ�្តទុកដាក់យ៉ាងដរូចត�្តច?◼

កំណ�់ែំោំ

 ១. ជីនប៊ីប៊ីងហាំ«ការរ្របនគ្មើដូចមដលគ្ពះអង្គសន្រ្គះបាននធវើ»លីអាហូណាមខឧសភា្នាំ

២០១៨េំព័រ១០៦។

 ២. ជីនប៊ីប៊ីងហំា«ការរ្របនគ្មើដូចមដលគ្ពះអង្គសន្រ្គះបាននធវើ»េំព័រ១០៤។

 ៣. មជ្ហវីអ័រហូ�ិន«នៅជាមួ�និងចនគ្មើនកមាលាំងពួកនេ»លីអាហូណាមខឧសភា្នាំ២០១៨

េំព័រ១០៣។



១២ លីអា្ូណា

ថ្មី
ៗននះមិត្តមានាក់របស់ខ្នុំបានសួរខ្នុំនដា�ភាន់ភាំងថា«នតើគ្េូ

បនគ្ងៀនសួរសុខេុក្ខរបស់ខ្នុំនៅ្ ?»ចាប់តាំងពីនពល

មដលស្វាមីរបស់រាត់បានស្លាប់នៅពួកនេគ្តូវបាននេនមើលមែ

និង�កចិត្តេុកដាក់ប៉ុមន្តចាប់តាំងពីការគ្បកាសអំពីកម្មវិធីការរ្រ

បនគ្មើែ្មីនៅឯសន្ិសីេេូនៅមខនមស្្នាំ២០១៨មករាត់ពុំមដល

នឃើញពួកនេនស្ះ។

ន�ើងទាំងអស់រានាកំពុងមកតគ្មូវនៅនឹងវិធីែ្មីមួ�ថនការនធវើកិច្ចការ

ននះនហើ�បងប្អតូនគ្បុសគ្សីមដលផ្តល់ការរ្របនគ្មើមួ�ចំនួនអាច

នឹងពុំ�ល់ថានទាះបីជាការសួរសុខេុក្ខតាមផ្ទះពុំមមនគ្រាន់មតជា

វិធីមួ�ថនការរ្របនគ្មើន�ើ�គ្បាកដ្ ស់វាេលឺជាវិធីដ៏អស្ចារ្យមួ�

នដើម្បីបរ្ហាញនសចក្តីគ្សឡាញ់និងចំ្ប់អារម្មណ៍ដ៏នស្មាះគ្តង់—

នហើ�សមាជិកជានគ្ចើននៅមតគ្តូវការវា។

ការោក់អាទិភាពមលើសំណួរហេតុអ្វីឲ្យមៅមលើសំណួរដូចហ្តេច

សគ្មាប់មនុស្មួ�ចំនួនបញ្ហាអាចនកើតន�ើងពីការ�ល់គ្ច�ំ

អំពីនរាលបំណងថនការផ្លាស់ប្តតូរននះ។នរាលបំណងមដលបងកប់

នៅក្នុងការជំនួសការបនគ្ងៀនតាមផ្ទះនិងការបនគ្ងៀនសួរសុខេុក្ខឲ្យ

នៅជាការរ្របនគ្មើនោះេលឺពុំមមនជាការផ្លាស់ប្តតូរធម្មតាៗអំពីរខ្រៀ្រ

មដលន�ើងនមើលមែដល់រានានៅវិញនៅមកនោះនេមតវាជួ�ន�ើងឲ្យ

កាន់មតេេួលបានការដឹកោំពីមូលខហតុខនាោះ។

នរាលបំណងចម្បងថន

ការរ្របនគ្មើរបស់ន�ើងេលឺ

នដើម្បីជួ�អ្កដថេឲ្យកាន់មត

មោយជគីនប៊ីប៊ីងហ្ំ

ប្បធាៃសម្មសយនង្គារះ

ទូយៅ

ត�ើ ស្ូ បតសងៀន តាម ផ្ទរះ និង ស្ូ បតសងៀន 

េួ� េុែ ទុក្ខ �បេ់ ែ្នុំ តៅ ណា ?

មគ្បចិត្តនជឿខ្លាំងន�ើងដល់គ្ពះអង្គសន្រ្គះគ្ពះន�ស៊ូវគ្េីស្ទ

នហើ�រីកចនគ្មើនន្ពះនៅកាន់សកាតោនុពលថនភាពជាគ្ពះរបស់

ពួកនេ។ភាពបត់មបនមដលបានបមន្ថមនលើកម្មវិធីននះពុំមមន

ជំរុញឲ្យកិច្ចខិតខំន�ើងមានការសគ្មាកលំមហនោះនេមតវាផ្តល់

ឱកាសកាន់មតនគ្ចើនន�ើងសគ្មាប់ឲ្យគ្ពះវិញ្ញាណដឹកោំកិច្ចខិតខំ

របស់ន�ើង។

ដូនច្ះនទាះបីមានឬរាមាននរ្មានាក់គ្តូវការការសួរសុខេុក្ខ

នៅថែងៃននះក្តីវាេួរមតនផ្តោតនៅនលើចំណុចសំខ្ន់ថានតើអវីនឹងជួ�

ពួកនេឲ្យបន្តន្ពះនៅមុខនលើមារា៌ារបស់គ្ពះវរបិតាសួេ៌។

មរៀនជា�ួយោនា

នទាះបីជាការចាប់នផ្តើមរាមានភាពគ្បាកដគ្បជាអំពីអវីមដលរំពឹង

ចង់បានពីន�ើងនៅនពលន�ើងនធវើការរ្របនគ្មើក្តីបងប្អតូនគ្បុសគ្សី

របស់ន�ើងកំពុងនោងនៅជួ�រានានៅវិញនៅមក។នៅគ្េប់កមន្ង

មដលខ្នុំបាននធវើដំនណើរនៅវាេលឺជាក្តីរំនភើបមដលបានឮពីគ្ស្តីដ៏នគ្ចើន

រាប់មិនអស់(និងបុរសផងមដរ)មចកចា�នរឿងរបស់ពួកនេអំពី

ឥេ្ិពលវិជជមានថនការរ្របនគ្មើរបស់ខ្លួន—ឬគ្តូវបាននេផ្តល់ការរ្រ

បនគ្មើដល់ពួកនេ—េលឺេំោក់េំនងបាននកើនន�ើងនិងការរីកចនគ្មើន

ផ្ទាល់ខ្លួន។

ែ្មីៗននះខ្នុំបានគ្ត�ប់មកពីរដ្ឋណ័រខ្រូឡា�្ ស.រ.អា.

នៅេីនោះគ្បធានសមាេមសន្រ្គះវួដមានាក់បានមចកចា�នយបល់

មួ�ចំនួនមដលរាត់បានេេួលពីថានាក់ដឹកោំនស្តក។ជាមួ�នឹង

ការបញ្ជាក់ចបាស់មួ�ចំនួនខ្នុំបានេិតថាពួករាត់អស្ចារ្យ្ ស់

នហើ�សក្តិសមនឹងមចកចា�នយបល់នោះ។

បន្តម្ពះមៅ�ុខ

ន�ើងទាំងអស់រានាកំពុងនរៀនជាមួ�រានានៅនពលន�ើងចាប់�ក

«មនធយាបា�កាន់មតែ្មីនិងកាន់មតបរិសុេ្»នដើម្បីផ្តល់ការរ្រ

បនគ្មើ។ ១គ្បមហលពួកន�ើងមួ�ចំនួនមានអារម្មណ៍ស្មនុេស្មាញ

ឬភ័�ខ្លាច។វាមានគ្បនយជន៍នដើម្បីចាំថា«កាន់មតែ្មីនិងកាន់មត

ភាពបត់មបនថនការរ្របនគ្មើេួរមតជំរុញន�ើងឲ្យបរ្ហាញការ�កចិត្តេុកដាក់កាន់មតនគ្ចើន

ន�ើងពុំមមនោំន�ើងឲ្យសគ្មាកលំមហកា�នោះនេ។
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ចាស់ ្្មគី

ការបនកងៀេតាមផ្ះេិងការបនកងៀេសួរសរុខទរុ្រ្ខ ការងារបនកមើ

កាតព្្រិច្ចជុំររុញចិត្តឲ្យនធ្ើ នសច្រ្តីកសឡាញ់ជុំររុញចិត្តឲ្យនធ្ើ

កបអប់* មរុកាដា

ដតើខ្ញុំកតូវនធ្ើអ្ី? ដ្វតុែ្ីខ្ញុំកតូវនធ្ើវា?

ដុំនណើរការ �ទ្ធផ�

* ត�ឿង តសបៀប សបែូច ខែល បាន សបាប់ អំពី តស្ឿង អលង្កា� មួយ ខែល ម្ន មុកាតា ែ៏ ម្ន �នម្ បែុខន្ត ្ ួ� ឲ្យ តសាកសាតាយ ណាេ់ តៅតពល មនុេ្ស បាន តមើល ថា ពួកត្ បាន តផ្តា�ចិ�្ត ខាលាំង តៅតលើ 

សបអប់ ែ៏ សេេ់សាអា� ខែល ោក់ មុកាតា តនារះ ជាជាង តផ្តា� ចិ�្ត តៅតលើ មុកាតា តនារះ តៅ វិញ ។ សេតែៀង រានា តនរះ ផងខែ� តៅតពល តយើង ប្តនូ� ពី កា�បតសងៀន តាម ផ្ទរះ និង កា�បតសងៀន េួ�េុែទុក្ខ 

តនារះ តយើង អាច តផ្តា� ចិ�្ត កាន់ខ� ខាលាំង តលើ « មុកាតា » ខែល ជា អ�្ថន័យ នន កា�ង្� បតសមើ ជាជាង តផ្តា� ចិ�្ត តលើ « សបអប់ » ខែល ជា តរាលនតយាបាយ និង ែំតណើ�កា� តនារះ ។

បរិសុេ្»ពុំមមនមានន័�ថា«រាមានកំហុសនិងពុំអាចសនគ្មច

បាន»នោះន�ើ�។

មិនថាអ្កនៅមតពុំគ្បាកដចិត្តអំពីនរាលបំណងថន

ការរ្របនគ្មើនិងរនបៀបមដលវាដំនណើរការឬអ្កេិតថាអ្ក

�ល់ពីវានហើ�នោះខ្នុំសូមអន្ជើញអ្កឲ្យនមើលនិងអាន

ធនធាននៅនេហេំព័រministering .lds .orgនិងសិកសា

អត្ថបេស្តីពីនរាលការណ៍ថនការរ្របនគ្មើមដលបាននបាះពុម្

នចញផសា�នរៀងរាល់មខនៅក្នុងលបីអាហូណ្(សូមនមើលេំព័រេី

៨ក្នុងចបាប់នចញផសា�ននះ)។សមាភារទាំងននះនឹងជួ�ឲ្យ

កិច្ចខិតខំថនការរ្របនគ្មើរបស់អ្កគ្សបនៅនឹងកិច្ចការរបស់

គ្ពះអង្គសន្រ្គះ។

សូមអរេុណដល់បងប្អតូនគ្បុសគ្សីដ៏អស្ចារ្យសគ្មាប់

នសចក្តីគ្សឡាញ់និងការនមើលមែនិងនោងនៅជួ�

គ្ពមទាំងការលះបង់ខ្លួនរបស់អ្ក។អ្កពិតជាអស្ចារ្យ្ ស់

នហើ�ការរ្របនគ្មើរបស់អ្កនឹងកាលា�ជា«អវីមួ�មដលកាន់មត

គ្បថពបំផុត!» ២◼

កំណ�់ែំោំ

 ១. រ័សុលអិមណិលសុន « ការរ្រ

បនគ្មើ » Liahonaមខឧសភា្នាំ

២០១៨េំព័រ១០០។

 ២. អិមមា៉ាស្ម៊ីធនៅក្នុង Daughters 
in My Kingdom: The  
History and Work of  
Relief Society ( ្នាំ២០១១ ) 

េំព័រ១៤។

« មតធយោបាយ កាន់ខ�ថ្មី កាន់ខ� ប�ិេុទ្ »
តារាង តនរះ �ំណាង ឲ្យ វិធី ខែល េម្ជិក មួយ ចំនួន បាន ែឹង អំពី កម្មវិធី ោេ់ តោយ តសបៀបតធៀប តៅនឹង 

�តបៀប ខែល តយើង េង្ឹម ថា មនុេ្ស ទាំងអេ់ រានា នឹង យល់ អំពី អ�្ថន័យ នន កា�ង្� បតសមើ ។

រមបៀបម�ើ�្គីមនការសមភាសអំពគីការងារបម្�ើ�៏មនមជាគជ័យ
យៅក្នុងអែ្ថបទយៃរះជាទប្មង់ឌីជី្លស៊ីយស្ទើរប៊ីងហាំងតចកចាយៃូវយសចក្ីតណនាំប្រាំយា៉ាងសប្មប់ការសមភាសអំពីការង្របយប្មើដ៏មៃប្បយយាជៃ៍។សូមយមើលយ្្ទំព័រ lds.org/go/121813 ។

្រូសរួចថាបេនធ្ើ បេ្តរា្រ់ទង

ន្ដាតនៅន�ើ្រិច្ចការ ន្ដាតនៅន�ើមេរុស្

មួ�មខនៅសួរសរុខទរុ្រ្ខម្តង រា្រ់ទងនោ�សាមញ្ញមដ�អាចបត់មបេបេ

�្រសារ�ិខិតមួ�មដ�ម្េរួច មច្រចា�ដុំណរឹង�្អតាមការដរឹ្រនាុំពីកពះវិញ្ញាណ

នតើអ្ីនៅមដ�កតូវបេចាត់ទរុ្រថាជាការសួរសរុខទរុ្រ្ខននាះ? ទទួ�ខរុសកតូវចុំនោះសរុខរុម្�ភាពខាងវិញ្ញាណ

កតូវបេចាត់តាុំងដ�់បងប្អសូេកបរុសកសី កតូវបេផ្ញ្រ្តា្រ់នោ�ទរុ្រចិត្តន�ើបងប្អសូេកបរុសកសី

រា�ការណ៍ថាបេនធ្ើរួច ្លាស់ប្សូរដួងចិត្ត
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យ�ើ
មានអវីនផ្ងនេៀតមដលគ្បនសើរជាងត្ន្តីបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់់់់់់ដ៏ពិនរាះការ

ជួបជុំគ្េួស្រនិងមិត្តភក្ដិស្នាមញញឹមនលើថផ្ទមុខនិងភាពរីករា�

ដ៏នក្ៀវកាលារបស់កុមារតូចៗក្នុងនពលបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់់់់់នោះ?បុណ្យ

គ្េីស្ទមា៉ាស់់់់មានសមត្ថភាពដ៏នេវភាពនដើម្បីោំន�ើងជួបជុំរានាជាគ្េួស្រមិត្តភក្ដិនិង

សហេមន៍។ន�ើងេន្ទឹងចាំនធវើការផ្លាស់ប្ដតូរអំន្�រានានហើ�េេួលទានអាហារ

នៅថែងៃបុណ្យដ៏រីករា�ននះ។

នៅក្នុងចង្៉ៀ្ បុណ្យ ្្ីស្ទម៉ាស់់់់់មដលបាននិពន្នដា�អ្កនិពន្ជនជាតិអង់នេ្សនោមាះ

្លន�ស�ីកេិនជាក្មលួ�របស់អ៊ីមប៊ននណហ្លឺគ្សកតូហ្គបាននរៀបរាប់នូវភាពអស្ចារ្យថនគ្រាដ៏

ពិសិដ្ឋននះ។រាត់ឆ្នុះបញ្ចាំងថា«ខ្នុំមតងមតេិតអំពីគ្រាបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់់់់់នពលវាជិតមកដល់

...ជានពលដ៏ល្អមួ�ជានពលមានចិត្តល្អអភ័�នទាសសប្បនុរសនិងរីករា�ជានពលមតមួ�

េត់មដលខ្នុំដឹងនៅក្នុងគ្បតិេិននពលបុរសគ្ស្តីហាក់ដូចជានបើក...ដួងចិត្តរបស់ពួកនេនដា�

នសរីនហើ�េិតអំពី[មនុស្ដថេ]។...នហតុដូនចានាះនហើ�...នទាះខ្នុំពុំមដលធាលាប់េេួល

បានមាសឬគ្បាក់ចូលក្នុងែង់របស់ខ្នុំមកពីបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់់់់់ក្តីក៏ខ្នុំនជឿថាវាបនល្អដល់ខ្នុំ

នហើ�ខ្នុំនឹ្បានល្អនហើ�ខ្នុំនិយ�ថាគ្ពះគ្បទានពរ!» ១

ក្នុងោមជាឪពុកឥ�តូវជាជីតាខ្នុំបាននឹកចាំពីបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់់់់់ដ៏អស្ចារ្យនពលខ្នុំបាន

នមើលកូនៗរបស់ខ្នុំនហើ�ឥ�តូវកូនៗរបស់ពួកនេស្េរដល់ការគ្បសូតរបស់គ្ពះអង្គសន្រ្គះ

នហើ�រីករា�នឹងជួបជុំរានាជាការជួបជុំគ្កុមគ្េួស្ររបស់ន�ើង។ខ្នុំដឹងចបាស់ថាអ្កបាននមើល

នឃើញដូចខ្នុំបាននមើលនឃើញនូវអំណរនិងចិត្តបរិសុេ្មដលកូនៗេន្ទឹងចាំនហើ�រីករា�ក្នុង

មោយចអលមឌើរ

អិលវិ�នគីមក្�ុន

ក្នុង ្ ណៈសបធាន នន 

ពួក ចិ�េិប នាក់

អំតណាយ នន  

នទាះបីជានៅក្នុងពិភពនោកមួ�មដលភាពសុខស្ន្ដហាក់ដូចជានៅដ៏មសន្ ងា�ក្ដី

ក៏អំន្�ថនភាពសុខស្ន្ដរបស់គ្ពះអង្គសន្រ្គះអាចមាននៅក្នុងដួងចិត្តន�ើង

មិនថាស្ថានភាពរបស់ន�ើងជាយ៉ាង្ នេ។

ព្រ
ស
ូត
ក
ម
្មជា
្
ណ
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ង
់ផដ
ង
េ
ិង
ផស

្យ
ដា
យ
យ
ជ
ែ
ឺក
រ
ីឆ្
ដ

បុណ្យដ៏ពិនសសននះ។ការនមើលនឃើញអំណររបស់ពួកនេបានរំឭកដល់ន�ើងមានាក់ៗអំពីភាព

រីករា�ថនបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់់់់់មដលបានកន្ងផុតនៅជានគ្ចើននោះ។�ីកេិនបានសនងកតម្ដង

នេៀតថា«នពលខ្ះវាល្អនដើម្បីនធវើជាកុមារតូចៗនហើ�រាមានអវីគ្បនសើរជាងបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់់់់់

ន�ើ�នៅនពលមដលអង្គបនងកើតដ៏មហិេ្ិឫេ្ិេលឺជាគ្ពះកុមារផ្ទាល់មតម្តង»។ ២

ខ្នុំបាននកើតនៅជិតនឹងេីគ្កុង�តូសអាន់នជើរន�សរដ្ឋកាលីហវតូញ៉ាស.រ.អា.ជាកមន្ង

មដលនេហដាឋានរបស់ន�ើងគ្តូវបានហ៊ុមេ័ព្នៅនដា�ចមាការគ្កូច។នៅោងាចថនបុណ្យ

គ្េីស្ទមា៉ាស់់់់់ម្ដងៗឪពុកមាដា�របស់ខ្នុំបានអន្ជើញគ្េួស្រមិត្តភក្ដិនិងអ្កជិតខ្ងមកផ្ទះរបស់

ន�ើងនគ្ចៀងចនគ្មៀងបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់់់់់នហើ�េេួលទានអាហារ។វាេលឺជាេំននៀមេមាលាប់ដ៏

អស្ចារ្យមួ�សគ្មាប់ន�ើងទាំងអស់រានានហើ�ការនគ្ចៀងហាក់ដូចជាបន្ដនៅយ៉ាង�ូរ។ន�ើង

មដលជាកូនៗនឹងនគ្ចៀងយ៉ាង�ូរតាមមដលន�ើងមានអារម្មណ៍ថាគ្តូវនគ្ចៀងបោទាប់មកន�ើង

នឹងនេចនៅនលងនៅក្នុងចមាការគ្កូច។

ភរិយរបស់ខ្នុំខ្ស៊ីនិងខ្នុំក៏បានមានគ្េួស្ររបស់ន�ើងនៅរដ្ឋកាលីហវតូញ៉ាភាេខ្ងត្បតូង

ផងមដរនៅជិតនឹងនឆ្រសមុគ្េ។បុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់់់់់នៅេីនោះគ្តូវបានចាត់េុកដូចជានដើម

ដូងមដលនររាំតាមខ្យល់ជំនោរ។ជានរៀងរាល់្ នាំកូនៗរបស់ន�ើងេន្ទឹងចាំចុះនៅកំពង់មផនដើម្បី

នមើលការបមណដាតគ្បេីបបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់់់់់គ្បចាំ្ នាំ។មានគ្បេីបស្អាតៗរាប់រ�បំភ្លឺនដា�ពន្លឺ

គ្េប់ពណ៌ចគ្មុះបមណដាតនៅជុំវិញមផនៅនពលមដលន�ើងនមើលនដា�នសងៃើចអស្ចារ្យ។

ឥ�តូវន�ើងរស់នៅក្នុងេីគ្កុងសលត៍នលករដ្ឋ�ូថាហ៍ស.រ.អា.ខ្ស៊ីនិងខ្នុំបានបនងកើត

េំននៀមេមាលាប់មួ�ក្នុងការោំកូនៗនិងនៅៗរបស់ន�ើងនៅកមន្ងផលិតកម្មក្នុងគ្សុកមដល

យេចក្មីេុខសាន្
�បេ់ សពរះអង្គ េត្ង្ររះ



១6 លីអា្ូណា

សមម្ដងចង្៉ៀ្ បុណ្យ ្្ីស្ទម៉ាស់់់់់ ៉ ួយ ។ជានរៀងរាល់្ នាំនៅនពលន�ើង

នមើលគ្សកតូហ្គឆ្ងកាត់ការផ្លាស់មគ្បដ៏អស្ចារ្យរបស់រាត់ពីមនុស្ពុំមាន

ចិត្តចង់រាប់រកអ្កដថេមគ្បជាអ្កជិតខ្ងដ៏រីករា�មានាក់មដលនពញនដា�

ក្ដីអំណរថនបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់់់់់នោះន�ើងមានអារម្មណ៍ថាចង់ផ្លាស់ប្ដតូរ

ឥរិយបែមដលន�ើងមានដូចជាគ្សកតូហ្គនៅក្នុងខ្លួនន�ើង។ន�ើងមាន

អារម្មណ៍បំផុសេំនិតឲ្យនធវើបានល្អគ្បនសើរបន្ដិចម្តងៗនដើម្បីនធវើតាមេំរូថន

នសចក្ដីសប្បនុរសរបស់គ្ពះអង្គសន្រ្គះចំនោះមនុស្គ្េប់រូប។

អំោែននមសែក្តគីម្រាសមោះរបស់្ពះមយស៊ូវ្គគីស្

អារម្មណ៍ថនរដូវបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់់់់់មដលនធវើឲ្យមានការផ្លាស់មគ្ប

គ្តូវបានចាក់ឫសនៅក្នុងគ្ពះនចស្ដានគ្បាសនោះថនគ្ពះន�ស៊ូវគ្េីស្ទ

នដើម្បីផ្លាស់ប្ដតូរជីវិតរបស់ន�ើងឲ្យកាន់មតល្អគ្បនសើរ។ដំនណើរនរឿងជា

េីគ្សឡាញ់ថនការគ្បសូតរបស់គ្ពះរាជបុគ្តាថនគ្ពះមដលបាននកើតន�ើង

ជាងពីរោន់្ នាំកន្ងនៅនៅក្នុងភូមិនបនែ្ហិមគ្តូវបានកត់គ្តានៅក្នុង

េម្ីរលូកា៖

«នៅគ្រានោះនសស្រ-អូេូស្ទបាននចញគ្ពះរាជឱរ្ការមួ�ចបាប់ឲ្យ

មនុស្ទាំងអស់មដលនៅមផនដីបានចុះប្្ចី។...

មនុស្ទាំងអស់ក៏នៅឯគ្សុកកំនណើតនរៀងខ្លួននដើម្បីចុះប្ជី។

ឯ�៉ូមសបរាត់ក៏នចញពី្ ស្មរ៉តគ្សុកកាលីន�ន�ើងនៅគ្សុក

�ូដាដល់គ្កុងរបស់ហ្លួងដាវី�មដលនោមាះថានបនែ្ហិម។...

នដើម្បីនឹងចុះប្ជីជាមួ�នឹងមា៉ារាមដលបានបគ្មុងេុកឲ្យនធវើជាគ្បពន្

រាត់មដលោងមានេភ៌នោះ។

កាលកំពុងមតនៅេីនោះនវោមដលោងគ្តូវគ្បសូតក៏មកដល់។

នហើ�ោងគ្បសូតបានបុគ្តាជាចម្បងមករួចរុំនឹងសំពត់នផ្តកក្នុង

ស្តូកពីនគ្ោះក្នុងផ្ទះសំ្ក់រាមានកមន្ង្ នៅនេ។

រីឯនៅគ្សុកនោះឯងមានពួកអ្កេរ្វាលមដលចាំយមរកសាហវតូង

នចៀមរបស់ខ្លួននៅឯវាលក្នុងនវោ�ប់។

នោះនមើលមាននេវតាថនគ្ពះអមាចាស់មកឈរជិតនេឯសិរីល្អរបស់

គ្េង់ក៏ភ្លឺ្ វាត់ជុំវិញនហើ�នេមាននសចក្តីភ័�ខ្លាចជាខ្លាំង។

មតនេវតាគ្បាប់ថាកុំខ្លាចអីនមើលខ្នុំមកគ្បាប់ដំណឹងល្អដល់អ្ករាល់

រានាពីនសចក្តីអំណរយ៉ាងអស្ចារ្យមដលសគ្មាប់ប្តាជនទាំងអស់រានា។

ដ្បិតនៅថែងៃននះមានគ្ពះអង្គសន្រ្គះ១អង្គគ្បសូតដល់អ្ករាល់រានា

នៅគ្កុងហ្លួងដាវី�េលឺជាគ្ពះគ្េីស្ទដ៏ជាគ្ពះអមាចាស់។

នហើ�ននះជាេីសមាគល់ដល់អ្ករាល់រានាេលឺអ្ករាល់រានានឹងនឃើញ

គ្ពះឱរស១រុំនឹងសំពត់នផ្តកនៅក្នុងស្តូក។

នោះគ្ស្ប់មតមានពួកពលបរិវារកកកុញស្ថានសួេ៌មកនៅជាមួ�

នឹងនេវតានោះក៏នោលសរនសើរដល់គ្ពះថា

សួស្ដីដល់គ្ពះនៅស្ថានដ៏ខ្ស់បំផុតនហើ�នសចក្ដីសុខស្ន្តនៅ

មផនដីនៅក្តាលមនុស្មដលជាេីរាប់គ្ពះហឫេ័�ដល់គ្េង់»

(លូកា២:១,៣–១៤)។

ែូរកុំខាលាែម�ើយ

នេវតាបានដឹងអំពីភាពភ័�ខ្លាចរបស់ពួកអ្កេរ្វាលនៅនពល

គ្េង់បរ្ហាញកា�ដល់ពួកនេនដា�គ្បាប់ពួកនេថា«កុំខ្លាចន�ើ�»។

សិរីល្អដ៏អស្ចារ្យរបស់គ្ពះមដលបានបន្្ចញរស្មីមកពីស្រេូតសួរា៌ា

នដា�ពុំបានរំពឹងេុកនោះពិតជានធវើឲ្យដួងចិត្តរបស់ពួកនេភ័�ខ្លាច

្ស់។ប៉ុមន្តដំណឹងល្អមដលនេវតាបានោំមកមចកចា�នោះ

េលឺរាមានអវីេួរឲ្យភ័�ខ្លាចនេ។គ្េង់បានមកគ្បកាសអំពីអព្តូតនហតុ

មួ�នដើម្បីោំដំណឹងល្អដ៏សំខ្ន់គ្បាប់ដល់ពួកនេថាការនគ្បាសនោះ

មនុស្នោកពិតជាបានចាប់នផ្ដើមន�ើងនហើ�។រាមានស្រលិខិត

្នផ្ងនេៀតពីមុនឬបោទាប់ពីនោះោំមកនូវការស្វាេមន៍ដ៏រីករា�

ជាងនោះនេ។

បុគ្តសំណពវមតមួ�េត់របស់គ្ពះបិតាបានចាប់នផ្ដើមដំនណើរជីវិត

រមមងស្លាប់របស់គ្េង់៖«ដ្បិតនៅថែងៃននះមានគ្ពះអង្គសន្រ្គះមួ�អង្គ

អារម្មណ៍នេរដូវបរុណ្យ

ក្រីស្ម្៉ាស់់់់់មដ�នធ្ើឲ្យ

ម្េការ្ លាស់មកបកតូវ

បេចា្រ់ឫសនៅ្រ្ញង

កពះនចសាដានកបសនលាះ

នេកពះន�ស៊ូវក្រីស្នដើម្ី

្លាស់ប្សូរជីវិតរបស់ន�ើងឲ្យ

កាេ់មត�្អកបនសើរ។
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គ្បសូតដល់អ្ករាល់រានានៅគ្កុងហ្លួងដាវី�េលឺជាគ្ពះគ្េីស្ទដ៏ជាគ្ពះអមាចាស់»។ទាំងននះេលឺជា

ដំណឹងល្អដ៏ពិតថនអំណរដ៏មហិមា។

ន�ើងមានាក់ៗជួបនឹងគ្ពឹត្តការណ៍ជានគ្ចើនក្នុងជីវិតន�ើងនពលអំណរដ៏មហិមាមដល

នេវតាបានសនយាអាចហាក់ដូចជាមិនអាចេេួល�កបាន។ន�ើងទាំងអស់រានាស្ថិតនៅ

នគ្កាមភាពេន់នខសា�និងការលំបាកថនជីវិត—ជំងលឺការបរាជ័�បញ្ហាការខកចិត្តនិង

េីបំផុតេលឺនសចក្ដីស្លាប់។េន្ទឹមនឹងនពលមដលមនុស្ជានគ្ចើនគ្តូវបានគ្បទានពរឲ្យរស់

នដា�មានសុវត្ថិភាពខ្ងរូបកា�ក៏មានអ្កនផ្ងនេៀតពុំមានអវីទាំងនោះនេសពវថែងៃននះ។

មនុស្ជានគ្ចើនបានជួបនឹងការលំបាកដ៏ធំក្នុងការបំនពញតាមតគ្មូវការថនជីវិតនិងរូបកា�

និងសតិអារម្មណ៍។

ប៉ុមន្តមិនថាការលំបាកក្នុងជីវិតមានយ៉ាង្ នេស្រលិខិតរបស់គ្ពះអមាចាស់ចំនោះ

ន�ើងមានាក់ៗេលឺនៅថែងៃននះដូចរានានឹងថែងៃមដលពួកអ្កេរ្វាលបានេន្ទឹងចាំនមើលកាលពី២០០០

្នាំកន្ងនៅផងមដរ៖«ចូរកុំខ្លាចន�ើ�»។គ្បមហលជាោក្យបរ្គប់របស់នេវតាថាកុំខ្លាច

ន�ើ�មានជាប់ទាក់េងនឹងន�ើងយ៉ាងខ្លាំងសពវថែងៃននះជាងគ្រាមដលគ្េង់រមាងាប់ភាពភ័�ខ្លាច

របស់ពួកអ្កេរ្វាលោរាគ្តីបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់់់់់ដំបូងនោះនៅនេៀត។នតើគ្េង់អាចនឹងចង់មាន

ន័�គ្បាប់ន�ើងឲ្យ�ល់ថានដា�ស្រគ្ពះអង្គសន្រ្គះនេើបភាពភ័�ខ្លាចនឹងរាមានជ័�ជម្ះ

ផងមដរឬ?នដើម្បីពគ្ងឹងដល់ន�ើងថាចុងប្្ចប់ថនភាពភ័�ខ្លាចេលឺពុំគ្តូវបាននដាះស្រន�ើ�

នដើម្បីរំឭកន�ើងថារាមានបញ្ហានៅនលើមផនដី្ នឹងមានជានរៀងរហូតមដលរាមានរានាន�ើង្ 

មានាក់ពុំអាចេេួលការនគ្បាសនោះនោះន�ើ�?

អំន្�ដ៏មផ្អមមលហែមបំផុតមដលបានគ្បទាននៅបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់់់់់នឹងជា

អំន្�មួ�មដលគ្ពះអង្គសន្រ្គះផ្ទាល់បានគ្បទានដល់ន�ើងជានិច្ចនោះេលឺ៖ភាព

សុខស្ន្ដដ៏ឥតនខ្ចាះរបស់គ្េង់។គ្េង់មានបន្ទតូលដូចននះ៖«ខ្នុំេុកនសចក្តីសុខនៅ

នឹងអ្ករាល់រានាេលឺខ្នុំឲ្យនសចក្តីសុខស្ន្តរបស់ខ្នុំដល់អ្ករាល់រានានហើ�មដលខ្នុំឲ្យនោះ

មិនមមនដូចជានោកី�៍ឲ្យនេ។កុំឲ្យចិត្តអ្ករាល់រានាែប់បារម្ឬភ័�ន�ើ�»(�៉ូហាន

១៤:២៧)។

នទាះបីជានៅក្នុងពិភពនោកមួ�មដលភាពសុខស្ន្ដហាក់ដូចជានៅដ៏មសន្ ងា�

ក្ដីក៏អំន្�ថនភាពសុខស្ន្ដរបស់គ្ពះអង្គសន្រ្គះអាចមាននៅក្នុងដួងចិត្តន�ើងមិន

ថាស្ថានភាពរបស់ន�ើងជាយ៉ាង្ នេ។គ្បសិននបើន�ើងេេួល�កការអន្ជើញរបស់

គ្ពះអង្គសន្រ្គះឲ្យនដើរតាមគ្េង់នោះភាពភ័�ខ្លាចនឹងរោ�បាត់នៅជានរៀងរហូត។

អោេតរបស់ន�ើងនឹងមានសុវត្ថិភាព។ទាំងននះជា«ដំណឹងល្អដល់អ្ករាល់រានាពីនសចក្ដី

អំណរយ៉ាងអស្ចារ្យមដលសគ្មាប់ប្តាជនទាំងអស់រានា»។

ពយាការីនអស្�បានរំឭកន�ើងថា«កុំឲ្យភ័�ខ្លាចន�ើ�ដ្បិតន�ើងនៅជាមួ�នឹង

ឯងកុំឲ្យគ្ស�ុតចិត្តឲ្យនស្ះពីនគ្ោះន�ើងជាគ្ពះថនឯង៖ន�ើងនឹងចនគ្មើនកមាលាំងដល់

ឯងនអើន�ើងនឹងជួ�ឯងនអើន�ើងនឹងគ្េឯងនដា�ថដស្ដាំដ៏សុចរិតរបស់ន�ើង»

(នអស្�៤១:១០)។

មសែក្ដគីសង្ទឹ�មលើ្ពះអង្សម្ងារះ

នដា�ស្រមតគ្ពះអង្គសន្រ្គះបានគ្បសូតមកតាំងពី២០០០្នាំកន្ងនៅនៅភូមិ

នបនែ្ហិមនេើបមានក្ដីសង្ឹម—និងអវីៗដ៏នគ្ចើនសន្ឹកនេៀត។មានការនគ្បាសនោះ

ការរំនដាះជ័�ជម្ះនិងនជាេជ័�។«កំហុសនឹងបរាជ័�ភាពគ្តឹមគ្តូវនឹងមានជ័�

ជម្ះ»។ ៣

វាពុំេួរភាញាក់នផ្អើលនេមដលគ្កុមចនគ្មៀងពួកនេវតាបាននលចមកភាលាមៗនោះជាការ

េូសបញ្ជាក់ពីស្ថានសួេ៌ដល់ការគ្បកាសរបស់នេវតាអំពីការគ្បសូគ្តរបស់គ្ពះអង្គសន្រ្គះ

នដា�នគ្ចៀងបេ«សួស្តីដល់គ្ពះនៅស្ថានដ៏ខ្ស់បំផុតនហើ�នសចក្តីសុខស្ន្តនៅមផនដី

នៅក្តាលមនុស្»។រាមានស្រលិខិត្ មដលអាចមានការអះអាងខ្លាំងជាងននះនេ។

រាមានស្រលិខិត្ មដលមាននៅក្តាលមនុស្មដលជាេីរាប់គ្ពះហឫេ័�ដល់គ្េង់

ខ្លាំងជាងននះនេ។

សូមឲ្យរដូវននះជាក្ដីសុខស្ន្ដនិងអំណរចំនោះន�ើងទាំងអស់រានា«ដ្បិតនៅថែងៃ[ននះ]

មានគ្ពះអង្គសន្រ្គះមួ�អង្គគ្បសូតដល់[ន�ើង]នៅគ្កុងហ្លួងដាវី�េលឺជាគ្ពះគ្េីស្ទដ៏ជា

គ្ពះអមាចាស់»។◼

ដកគ្សង់មកពីសុន្ទរកថាការគ្បជុំធម្មនិដាឋានបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់់់់់់របស់េណៈគ្បធានេីមួ�មដលមានចំណងនជើងថា

«ចូរកុំខ្លាចន�ើ�»មដលបានមែ្ងនៅថែងៃេី៦មខធ្តូ្នាំ២០១៥នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសន្ិសីេ។

កំណ�់ែំោំ

 ១.Charles DickensA Christmas Carol(្នាំ១៨៥៨)េំព័រ៥–៦។

 ២.A Christmas Carol េំព័រ៦៧។

 ៣. « I Heard the Bells on Christmas Day » ទុំនុកតង៉្កើ្នលខនរៀង២១៤។
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យ្វើឲ្យបានល្អប្រយេើរ្រន្តិចជាងពមី

ម្តិលមតិញ

វាមិនជាបញ្ហាចំនោះរាត់ន�ើ�នទាះជាបុេ្គល

នោះជាសមាជិកស្សោចគ្កឬមិនមមនជាសមាជិក

ក្តី—រាត់រាប់អានមិត្តជាមួ�មនុស្គ្េប់រានា។នហើ�

គ្បសិននបើអ្កដថេនសើចចំអកដាក់រាត់នដា�ស្រមត

រាត់ជាពួកបរិសុេ្ថែងៃចុងនគ្កា�នោះរាត់បានេេួល

វានដា�កំមប្ងនិងកគ្មអាក់អន់ចិត្ត្ ស់។

ន�ើងមានចិត្តរំនភើបនៅនពលសូជីអូបានេេួល

ការនៅនបសកកម្មរបស់រាត់នៅនបសកកម្មនពរ៉ូឈី

ខ្លា�៉ូ។រាត់បានចាប់នផ្តើមការបនគ្មើរបស់រាត់នៅ

ថែងៃេី២០មខវិច្ិកា្នាំ២០១៣។រាត់គ្សឡាញ់

នបសកកម្មរបស់រាត់។នៅគ្រាដំបូងវាមានភាពរ្�

គ្សួលក្នុងការសរនសរសំបុគ្តនៅរាត់។ប៉ុមន្ត�ូរៗនៅ

ខ្នុំគ្តូវការនពលនវោបមន្ថមនេៀតនដើម្បីេិតអំពីសំបុគ្ត

របស់រាត់និងនឆ្ើ�តបចំនោះការរីកចនគ្មើនខ្ង

វិញ្ញាណរបស់រាត់។

ន�ើងពុំបានបារម្អំពីសូជីអូនេ។ន�ើងបានេិត

ថាតំបន់នបសកកម្មេលឺជាកមន្ងដ៏មានសុវត្ថិភាពបំផុត

សគ្មាប់រាត់។គ្បធាននបសកកម្មរបស់រាត់បាន

េូរសព្ទមកន�ើងនៅថែងៃេី៧មខតុោ្នាំ២០១៤។

មយើងពុំមនអារ�្មណ៍ថាឯមកាម�ើយ

គ្បធាននបសកកម្មបានគ្បាប់ន�ើងថាសូជីអូ

និងថដេូរបស់រាត់បានបនគ្ងៀនស្សោេន់ការីអំពី

គ្ពះវិហារបរិសុេ្និងគ្កុមគ្េួស្រអស់កល្បជានិច្ច។

បោទាប់មកនៅនពលសូជីអូបានអធិស្ឋានបិេរាត់បាន

ឈប់មួ�សន្ទនុះនហើ�រំនពចនោះរាត់បានសន្ប់

បាត់ស្មារតីនហើ�បានដួលចុះនៅនលើកគ្មាលឥដ្ឋ។

រាត់បានេេួលការគ្បសិេ្ពរនហើ�នេបានប្ជតូន

រាត់យ៉ាងនលឿននៅកាន់មន្ទីរនពេ្យ។នវជជបណ្ឌិតបាន

កំណត់ថារាត់បានរងឈលឺចាប់នដា�ស្រការដាច់

សថសោមមដលនបា៉ាងនៅក្នុងខួរកបាល។នវជជបណ្ឌិត

បានពយាយមជួ�នធវើឲ្យរាត់ដឹងខ្លួនវិញប៉ុមន្តវារាមាន

គ្បនយជន៍ន�ើ�។

ដំណឹងននះបាននធវើឲ្យន�ើងនកើតេុក្ខជាខ្លាំង។

នទាះបីជាន�ើងមានេុក្ខលំបាកក្តីលីនលៀ្និងខ្នុំ

បាននធវើដំនណើរនៅនពរ៉ូនដើម្បីនៅេេួលស្កសពនិង

របស់របរនគ្បើគ្បាស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សូជីអូ។ន�ើងមាន

នោ��្ីសអូម្៉ាខាដូស្សូ

យៅ
នពលគ្បធាននបសកកម្មរបស់រាត់

បានេូរសព្ទមកនោះសូជីអូបាន

បនគ្មើនបសកកម្មបានជិតមួ�្ នាំ

នហើ�។រាត់េលឺជាកូនគ្បុសមតមានាក់េត់របស់ន�ើង

នហើ�រាត់េលឺជាកូនដំបូងរបស់ន�ើងមដលនៅបនគ្មើ

នបសកកម្មនពញនមា៉ាង។លីនលៀ្ភរិយរបស់ខ្នុំ

និងខ្នុំមាននមាេនភាពចំនោះរាត់និងេំរូមដលរាត់

បាននធវើសគ្មាប់ប្អតូនគ្សីទាំងពីររបស់រាត់។

សូជីអូមានរនបៀបពិនសសមួ�អំពីខ្លួនរាត់មដល

ន�ើងបានដឹងថានឹងនធវើឲ្យរាត់កាលា�ជាអ្កផ្ពវផសា�

ស្សោល្អ។រាត់មានភាពជាអ្កដឹកោំតាំងពី

កំនណើតរាត់រីករា�នហើ�មានចិត្តនស្មាះសរនហើ�

រាត់អាចជំរុញេឹកចិត្តអ្កដថេបាន។
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ភាពស្មនុេស្មាញមដលនធវើឲ្យេិតពុំបានចបាស់ោស់

ដូនច្ះន�ើងមានអំណរេុណចំនោះសមាជិកមដលមក

ពីស្សោចគ្ក—ចាប់តាំងពីគ្រាមដលន�ើងបាននចញ

ពីផ្ទះន�ើងរហូតដល់ន�ើងគ្ត�ប់មកវិញ—បាននៅ

េីនោះនដើម្បីជួ�ន�ើង។ន�ើងក៏េេួលបានជំនួ�

មកពីគ្ពះវិញ្ញាណបរិសុេ្មដលបានលួងនោមន�ើង

នហើ�បានជួ�ន�ើងឲ្យមានការស៊ូគ្ទាំ។ន�ើងពុំមាន

អារម្មណ៍ថាឯនកាន�ើ�។

វាលំបាកនឹងរកនឃើញអំណរេុណនៅក្នុងគ្រា

លំបាកប៉ុមន្តខ្នុំមានអំណរេុណចំនោះនសចក្តីនមតាតោ

ករុ្ដ៏េន់ភ្ន់របស់គ្ពះអមាចាស់មដលទាក់េង

នឹងមរណភាពរបស់សូជីអូ។នៅនពលរាត់ស្លាប់

ខ្នុំកំពុងបនគ្មើជាប៊ីស្ពនហើ�លីនលៀ្េលឺជា

គ្េូបនគ្ងៀនថានាក់សិកាខាស្ោនហើ�កូនគ្សីរបស់

ន�ើងស្នុីមម្កំពុងបនគ្មើជាគ្បធាន�ុវោរីវួដ។

ន�ើងមានភាពមមាញឹកក្នុងការបនគ្មើនិងគ្សឡាញ់

អ្កដថេមដលបានពគ្ងឹងន�ើងនៅក្នុងដំណឹងល្អ។

គ្បសិននបើសូជីអូបានចាកនចញពីន�ើងនោះខ្នុំនឹង

មានអំណរេុណជានិច្ចថាគ្ពះវរបិតាសួេ៌បាន�ក

រាត់នៅអំ�នុងនពលមដលន�ើងមានភាពរឹងមាំនៅក្នុង

នសចក្តីជំននឿ។

ខ្នុំក៏មានអំណរេុណមដលសូជីអូបានស្លាប់

នៅអំ�នុងនពលបនគ្មើគ្ពះអមាចាស់និងអំ�នុងនពល

«នៅក្នុងការបនគ្មើដល់មនុស្[របស់រាត់]»

(ម៉ូស្�២:១៧)។គ្ពះអមាចាស់បានគ្បកាស

ថា«អស់អ្ក្មដលស្លាប់ក្នុងន�ើងនោះនឹង

មិនគ្តូវភ្ក់នសចក្តីស្លាប់ន�ើ�ដ្បិតនសចក្តីស្លាប់

នឹងបាននៅជានសចក្តីមផ្អមមលហែមដល់ពួកនេវិញ»

(េ.និងស.៤២:៤៦)។

គ្ពះវិញ្ញាណបរិសុេ្បានគ្បទានដល់ខ្នុំនូវការនឃើញ

មួ�មភ្តនូវអវីមដលគ្ពះវរបិតាសួេ៌គ្តូវមតស៊ូគ្ទាំ

នៅនពលបុគ្តាសំណពវមតមួ�របស់គ្េង់បានសុេត

សគ្មាប់ពួកន�ើង។ខ្នុំបានដឹងថាខ្នុំរាមានសិេ្ិខឹង

សមបារនឹងគ្ពះន�ើ�។គ្ពះវរបិតាមដលេង់នៅ

ស្ថានសួេ៌របស់ខ្នុំបានគ្ជាបដឹងអំពីអវីមដលខ្នុំបាន

មហលឆ្ងកាត់។នសចក្តីសុខស្ន្តបានគ្េបសណតោប់

នលើរូបខ្នុំមដលនធវើឲ្យខ្នុំេេួល�កគ្ពះេ័�គ្េង់និង

នពលនវោថនមរណភាពរបស់សូជីអូ។លីនលៀ្

បានេេួលបេពិនស្ធន៍និងេេួលអារម្មណ៍ដូច

ននះផងមដរ។

ពាក្យលួងមោ�

គ្េួស្ររបស់ន�ើងបានផសារភាជាប់នៅក្នុងគ្ពះវិហារ

បរិសុេ្នៅក្នុង្ នាំ២០០៥នពលមដលសូជីអូនិង

ស្នុីមម្នៅតូច។នគ្កា�មករុស្បាននកើត

ក្នុងនសចក្តីសញ្ញា។ពីមុនរាត់បាននចញនៅបនគ្មើ

នបសកកម្មសូជីអូបានគ្ជមុជេឹកឲ្យរុស្។

បីថែងៃបោទាប់ពីសូជីអូស្លាប់រុស្បានសុបិននឃើញ

សូជីអូ។វាជារាគ្តីថនថែងៃខួបកំនណើតអា�ុគ្បាំបួន្ នាំ

របស់រុស្។រុស្បានសុបិននឃើញថាពួកនេទាំងពីរ

ោក់បាននដើរកាន់ថដរានានពញមួ�ថែងៃនហើ�ថាសូជីអូ

បាននិយ�ោក្យលួងនោមនៅកាន់ោង។

រុស្និងស្នុីមម្មានភាពស្ិេ្ស្នាលនឹង

សូជីអូនហើ�ពួកនេនឹករាត់ខ្លាំង្ ស់។រុស្នៅមត

េេួលការលួងនោមពីការចងចាំថនសុបិនរបស់ោង។

ថែងៃមួ�នៅនពលន�ើងកំពុងនរៀបចំរបស់នគ្បើគ្បាស់

របស់សូជីអូនោះលីនលៀ្និងខ្នុំបាននឃើញ

នសៀវនៅមផនការគ្បចាំថែងៃថននបសកកម្មរបស់រាត់។

ន�ើងបានសមាគល់នឃើញថានៅនលើេំព័រនីមួ�ៗគ្េប់

ថែងៃទាំងអស់សូជីអូបានសរនសរឃ្លាថា«ចូរនធវើខ្លួនឲ្យ

បានល្អគ្បនសើរបន្តិចជាងពីម្ិលមិញ»។

ោក្យទាំងនោះមិននៅ្ ្ ងា�ពីខ្នុំន�ើ�។

ោក្យទាំងនោះរំឭកខ្នុំថាន�ើងគ្តូវបន្តរស់នៅតាម

ដំណឹងល្អ។នោះជារនបៀបមដលន�ើងអាចរស់នៅ

ជាមួ�រានាជាគ្េួស្របោទាប់ពីជីវិតននះ។នោះជា

រនបៀបមដលសូជីអូអាចកាលា�ជាកូនគ្បុសរបស់

ន�ើងម្តងនេៀត។

នៅនពលន�ើងឆ្ងកាត់គ្រាលំបាកៗនោះ

គ្ពះអង្គសន្រ្គះនឹងជួ�ន�ើង។ខ្នុំដឹងថាវាជាការពិត

េលឺដូចខ្នុំដឹងថាការសនយារបស់គ្េង់េលឺពិតគ្បាកដ។

ដូនច្ះន�ើងបានបន្តកាន់ខ្ជាប់នឹងដំណឹងល្អនហើ�

ន�ើងនធវើតាមេំរូរបស់សូជីអូ។ន�ើងពយាយមមគ្ប

កាន់មតល្អគ្បនសើរន�ើងនរៀងរាល់ថែងៃ។◼

អ្ក និ្ន្ធ រស់ ងៅ ទី្កុ្ សាលតា ្បងទស អាហ្្់ទីន ។

ន�ើងគ្តូវបន្តរស់នៅតាម

ដំណឹងល្អ។នោះជារនបៀប

មដលសូជីអូអាចកាលា�ជាកូន

គ្បុសរបស់ន�ើងម្តងនេៀត។

ស្ញីមមណាប្អសូេកសីរបស់សូជីអូមច្រចា�្រុំេិតរបស់នាងអុំពី

មរណភាពរបស់សូជីអូនៅន្រេទុំព័រlds .org/ go/១២១៨១9។



២០ លីអា្ូណា



 តែធ្នូឆ្នាំ២០១៨ ២១

កំណ�់ចំណំា �បេ់ អ្ក តបារះពុម្ពផសាយ ៖ តៅក្នុង អ�្ថបទ ខែល េ�តេ� េសម្ប់ លីអាហូណា តនរះ ខអលតឌើ� ហូ�ិន ខចកោយ 

អំពីតរាលកា�ណ៍ ែ៏ ម្ន ឥទ្ិពល នន កា�ខសបចិ�្ត តជឿ ខែល កាលាយ ជា ស្ឹរះ េសម្ប់ កម្មវិធី េិកសា ថ្មី �បេ់ សាេនាចសក ្ ឺ ចូរមកតាមខ្ញុំ ។

ឱ
ននះេលឺជាគ្រាដ៏េួរឲ្យរំនភើបអវីនម៉្ះនដើម្បីនធវើជាសមាជិកថនស្សោចគ្កថនគ្ពះន�ស៊ូវគ្េីស្ទ

ថនពួកបរិសុេ្ថែងៃចុងនគ្កា�!នពលខ្នុំេិតអំពីការអភិវ�្ឍែ្មីៗននះនៅក្នុងនេររបស់

គ្ពះអមាចាស់នោះវាហាក់ដូចជានឃើញចបាស់ថាគ្ពះកំពុងោំន�ើងនៅនលើដំនណើរដ៏

បំផុសេំនិតមួ�មដលនោរនពញនដា�គ្ពឹត្តិការណ៍និងបេពិនស្ធន៍អស្ចារ្យមដល

នធវើឲ្យន�ើងពិបាកនឹងគ្សថមដល់និងមានអំណរេុណទាំងគ្សុងលុះគ្តា្ ន�ើង

បានេេួលការ�ល់និងមានេស្នវិស័�កាន់មតគ្បនសើរន�ើង។

កាលពី្នាំមុនន�ើងបានោពយាការីជាេីគ្សឡាញ់របស់ន�ើងនិងបានរាំគ្េ

នដា�ក្តីគ្សឡាញ់ដល់ពយាការីែ្មីរបស់ន�ើង។ន�ើងបានផ្លាស់ប្តតូរការគ្បជុំថានាក់សមាេមសន្រ្គះនិងកូរ៉ុម

បពវជិតភាពជាមួ�នឹងការេូសបញ្ជាក់កាន់មតគ្បនសើរន�ើងអំពីការគ្បឹកសារួមរានានដើម្បីសនគ្មចបាននូវកិច្ចការ

របស់គ្ពះអមាចាស់។នៅក្នុងស្មារតីដូចរានាននះន�ើងបាននឃើញគ្ពះអមាចាស់ដាក់ប្្ចតូលគ្កុមសង្ជាន់ខ្ស់

និងពួកមអលន�ើរឲ្យនៅក្នុងកូរ៉ុមមតមួ�នហើ�បាននឃើញការផ្លាស់ប្តតូរដ៏ធំនៅក្នុងរនបៀបមដលអ្កកាន់

បពវជិតភាពនិងបងប្អតូនគ្សីផ្តល់ការរ្របនគ្មើដល់បុគ្តាបុគ្តីរបស់គ្ពះ។គ្បសិននបើនរឿងនោះមិនគ្េប់គ្រាន់

មដលនធវើឲ្យអ្កមានភាពអស្ចារ្យក្នុងចិត្តនេនោះសូមពិចារ្អំពីការគ្បកាសែ្មីៗននះរបស់េណៈគ្បធាន

មោយចអលមឌើរ

ចជ្្វគីអ័រ្ូ�ិន

ក្នុងកូរ៉ុមនៃពួកសាវក

ដប់ពីរនាក់

កា�តធវើ ឲ្យ ជីវិ� �បេ់ 

អ្ក កាលាយ ជា ែំតណើ� 

ែ៏ បំផុេ្ំនិ� នន 

ការនរៀនសូគ្តការរស់នៅតាមនិងការបនគ្ងៀន

ដំណឹងល្អេលឺជាមផ្កសំខ្ន់ថនការរីកចនគ្មើន

ន្ពះនៅកាន់សកាតោនុពលថនភាពជាគ្ពះរបស់

ពួកន�ើង។
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ការរីកចយបមើនផ្ទាល់ខ្លួន



២២ លីអា្ូណា

េីមួ�អំពីធនធានែ្មីៗនដើម្បីរាំគ្េដល់ការសិកសាផ្ទាល់ខ្លួននិង

ការសិកសាគ្ពះេម្ីរជាគ្េួស្រគ្សបជាមួ�នឹងការផ្លាស់ប្តតូរនូវសមាភារ

សគ្មាប់ថានាក់អង្គការបឋមសិកសានិងថានាក់ស្ោថែងៃអាេិត្យអវីៗទាំង

ននះពុំទាន់បាននិយ�អំពីការនលើកកម្ស់ដល់មផ្កោោថនកិច្ចការ

ផ្ពវផសា�ស្សោការគ្ស្វគ្ជាវពង្គ្បវត្តិនិងកិច្ចការគ្ពះវិហារ

បរិសុេ្ផង។

នហើ�គ្បាកដ្ ស់នឹងមានអវីៗជានគ្ចើនមដលនឹងនកើតន�ើង។

ដូចមាគ្តាថននសចក្តីជំននឿេីគ្បាំបួនរបស់ន�ើងបានគ្បកាសថា

«ន�ើងខ្នុំនជឿចំនោះការណ៍ទាំងអស់មដលគ្េង់បាននបើកសមម្ដង

មក»ជានរឿ�ៗនោះេលឺជាមផ្កមដលរ្�គ្សួល។វាតគ្មូវឲ្យមាន

ជំននឿពិនសសមួ�នដើម្បី«នជឿថាគ្េង់នឹងនៅបន្ដនបើកសមម្ដងនូវ

នរឿងដ៏ធំនិងសំខ្ន់ៗជានគ្ចើនមដលទាក់េងនៅនឹងនេរថនគ្ពះ»

នហើ�បោទាប់មកនដើម្បីនគ្តៀមខ្លួនរួចជានគ្សចេេួលអវីៗទាំងនោះ

មិនថាវាជាអវីនោះន�ើ�។គ្បសិននបើន�ើងមានឆន្ទៈនោះគ្ពះនឹង

ដឹកោំន�ើងនៅកាន់កមន្ងមដលន�ើងពុំធាលាប់គ្សថមដល់ថាន�ើង

អាចនៅដល់នទាះជាយ៉ាង្ ក៏នដា�ការរំពឹងេុករបស់ន�ើង

អំពីអវីមដលអាចនធវើបានេលឺវានៅខ្ស់្ ស់។េំនិតនិងផ្តូវរបស់

គ្េង់គ្បាកដជាខ្ស់ជាងន�ើងខ្លាំង្ ស់(សូមនមើលនអស្�

៥៥:៨–៩)។នៅក្នុងរនបៀបមួ�ខ្នុំេិតថាន�ើងដូចជាអ្កនៅក្នុង

េីគ្កុងខលឺត�ង់មដលពយាការី�៉ូមសបស្ម៊ីធបានមែ្ងថា«អ្កពុំ

បានដឹងអវីនេៀតអំពីនជាេវាសោថនស្សោចគ្កននះនិងនេរ

នគ្ចើនជាងទារកមដលនៅនលើនៅលាមាដា�នោះនេ»។ ១

្ទង់មន្ពះទ័យផ្លាស់ប្តតូរ�ួងែិ�្តរបស់មយើង

ជាមួ�នឹងអវីមដលបានមែ្ងនោះនពលន�ើងគ្កន�កនមើល

អវីមដលន�ើងធាលាប់នធវើខ្នុំសង្ឹមថាន�ើងអាចនឃើញនលើសពី

ការគ្រាន់មតមកតគ្មូវនរាលននយបា�កម្មវិធីែ្មីនិងការនធវើកំមណ

នសៀវនៅសិកសានៅនេៀត។កិច្ចការរបស់គ្ពះអមាចាស់េលឺទាក់េង

នឹងមនុស្ជានិច្ចពុំមមនទាក់េងនឹងកម្មវិធីនេ។នទាះបីមាន

ការផ្លាស់ប្តតូរអវីមដលគ្េង់ដឹកោំនៅក្នុងអង្គការឬកាលវិភាេឬកម្មវិធី

សិកសាមួ�ក្តីនោះអវីមដលគ្េង់ពិតជារំពឹងចង់បាននោះេលឺនដើម្បី

ផ្លាស់ប្តតូរអ្កនិងខ្នុំ។គ្េង់មានគ្ពះេ័�ផ្លាស់ប្តតូរដួងចិត្តរបស់ន�ើង

នហើ�ពគ្ងីកអោេតរបស់ន�ើង។

មមននហើ�ន�ើងពុំទាន់នមើលនឃើញនរឿងដ៏អស្ចារ្យនិង

សំខ្ន់នោះមដលនឹងគ្តូវនបើកសមម្តងនៅនពលខ្ងមុខនោះ

នៅន�ើ�។ប៉ុមន្តន�ើងមាននយបល់មួ�ចំនួនអំពីេិសនៅ

ចុងបំផុតនោះ៖

«មិនទាន់សមម្តងមកនៅន�ើ�ប៉ុមន្តន�ើងដឹងថាកាល

្គ្េង់នលចមកនោះន�ើងនឹងបានដូចជាគ្េង់ដ្បិតមដលគ្េង់

យ៉ាង្ នោះន�ើងនឹងនឃើញគ្េង់យ៉ាងនោះឯង»(�៉ូហានេី

១៣:២)។

«នតើអ្ករាល់រានាេួរនធវើជាមនុស្[និងគ្ស្តី]មបប្ នៅ?

ន�ើងគ្បាប់អ្ករាល់រានាជាគ្បាកដថាគ្តូវឲ្យបានដូចជាន�ើង»

(នីថហវេី៣២៧:២៧)។

«អ្កនឹងបានេេួលនូវភាពនោរនពញរបស់គ្េង់នហើ�បាន

តនមកើងក្នុងន�ើងដូចជាន�ើងនៅក្នុងគ្ពះវរបិតាមដរនហតុដូនច្ះនហើ�

ន�ើងគ្បាប់អ្កថាអ្កនឹងបានេេួលគ្ពះេុណមែមនលើគ្ពះេុណ»

(េ.និងស.៩៣:២០)។

ខ្នុំពុំដឹងអំពីអ្កនេប៉ុមន្តសគ្មាប់ខ្នុំវិញនរឿងនោះវាហាក់ដូចជា

ដំនណើរមួ�យ៉ាង្ ងា�ប៉ុមន្តជាដំនណើរមដលសបបា�រីករា�

មួ�!នរាលនៅថនភាពជាគ្ពះមបបននះនទាះបីវាជានរាលនៅដ៏

ខ្ស់ក្តីវាពិតជាអវីមដលនធវើឲ្យដំណឹងល្អមដលបានស្តោរន�ើងវិញ

មានភាពទាក់ទាញនិងបំផុសេំនិត។នៅក្នុងជនគ្រៅថនគ្ពលឹង

របស់ន�ើងេលឺជាអារម្មណ៍មួ�ជាអនុសសាវរី�៍មួ�មដលគ្បាប់ន�ើង

ថាននះេលឺជាមូលនហតុមដលន�ើងមកកាន់មផនដីននះ។ន�ើងបាន

េេួល�កមផនការរបស់គ្ពះវរបិតាមដលេង់នៅឋានសួេ៌ដ៏សំខ្ន់

បំផុតនដា�ស្រន�ើងចង់កាលា�ដូចជាគ្េង់។ន�ើងបានដឹងថាវា

េលឺជានរាលនៅមួ�ដ៏មសនពិបាកមដលនឹងពុំរ្�គ្សួលសនគ្មច

ការបង្្ៀន ការងរៀនសូ្ត និ្ ការរស់ងៅ តា៉ �ុំណឹ្ ល្អ ្ឺជា ងគាលការណ៍ សុំខាន់ ៉ ួយ មន 

ការរីកចង្៉ើន ង្ពរះ ងៅកាន់ សកាតានុ្ល មន ភា្ ជា ្្រះ របស់ ្ ួកងយើ្ និ្ ការកាលាយ �ូចជា ្្រះ មតា 

បិតាសួ្៌ របស់ ងយើ្ ។



 តែធ្នូឆ្នាំ២០១៨ ២៣

បានន�ើ�។ប៉ុមន្តន�ើងពុំគ្រាន់មតអាចនពញចិត្តនឹងអវីមដលមានតិចតួចជាងននះន�ើ�។

គ្ពលឹងរបស់ន�ើងគ្តូវបានបនងកើតឲ្យរីកចនគ្មើននហើ�ន�ើងគ្តូវបានបំផុសេំនិតតាំងពីមុន

រហូតដល់នពលននះនដើម្បីនធវើដំនណើរ។

ការមរៀនសូ្�និងការច្បកាលាយ

ការបនគ្ងៀនការនរៀនសូគ្តនិងការរស់នៅតាមដំណឹងល្អេលឺជានរាលការណ៍សំខ្ន់

មួ�ថនការរីកចនគ្មើនន្ពះនៅកាន់សកាតោនុពលថនភាពជាគ្ពះរបស់ពួកន�ើងនិង

ការកាលា�ដូចជាគ្ពះមាតាបិតាសួេ៌របស់ន�ើង។ជួនកាលន�ើងនៅដំនណើរការននះថា

ការរីកចង្៉ើន �៏ អស់កល្ ជានិច្ច។ជួនកាលន�ើងនៅវាថាការប្បចិត្ត ង�ឿ។ជួនកាល

ន�ើងនៅវាយ៉ាងស្ម្្ញថាការប្បចិត្ត។ប៉ុមន្តនទាះបីន�ើងនៅវាមបប្ ក្តីវារួមប្្ចតូល

នូវការនរៀនសូគ្ត។ពយាការី�៉ូមសបស៊្មីធបានមែ្ងថា«អ្កគ្តូវមតនរៀនអំពីរនបៀបកាលា�

ជាគ្ពះនដា�ខ្លួនឯងនហើ�កាលា�ជានស្តចនិងពួកសង្ចំនោះគ្ពះ...នដា�ចាប់នផ្តើម

ពីកគ្មិតតូចមួ�នៅកាន់កគ្មិតមួ�នេៀតនិងពីសមត្ថភាពតូចមួ�នៅកាន់សមត្ថភាព

កាន់មតអស្ចារ្យន�ើង។...

«នៅនពលអ្កន�ើងជនណដាើរអ្កគ្តូវមតចាប់នផ្ដើមពីកាំនគ្កាមនេមុននហើ�ន�ើងមួ�

កាំម្ដងៗរហូតដល់អ្កមកដល់កំពូលេលឺដូចរានានឹងនរាលការណ៍ោោថនដំណឹងល្អអ្ក

គ្តូវចាប់នផ្ដើមពីចំណុចដំបូងនហើ�បន្តនៅរហូតទាល់មតអ្កនរៀននូវគ្េប់នរាលការណ៍ថន

ការនលើកតនមកើង»។ ២

ដូនច្ះចូរនិយ�អំពីការនរៀនសូគ្ត។ក្នុងោមជាគ្េូបនគ្ងៀនមដលចូលចិត្តបនគ្ងៀន

ខ្នុំគ្សឡាញ់ោក្យនិងេំនិតនទាះបីខ្នុំេិតថាន�ើងេួរមតផ្តល់និ�មន័�វាឲ្យបានគ្បនសើរ

បន្តិចជាងមដលន�ើងធាលាប់ផ្តល់ឲ្យវានោះ។សគ្មាប់នរាលបំណងថនដំណឹងល្អខ្នុំពុំ

គ្រាន់មតចង់និយ�អំពីការគ្បមូលផ្តនុំថនចំនណះដឹងនោះនេមតនទាះជាយ៉ាង្ ក៏នដា�

នោះេលឺជាមផ្កមួ�ថនការនរៀនសូគ្ត។ខ្នុំក៏ពុំចង់មតនិយ�ថាគ្តូវស្តោប់នដា�អកម្មដល់

នមនរៀនមួ�ឬេនន្ទញចាំនូវនរឿងពិតនោះន�ើ�។ខ្នុំចង់និយ�ថាការនរៀនសូគ្តនៅក្នុង

ស្មារតីមួ�ថនការរីកចនគ្មើននិងផ្លាស់ប្តតូរអំពីការ�ល់ដឹងមដលដឹកោំនៅរកការរីកចនគ្មើន

អំពីការដឹងនូវនសចក្តីពិតមដលជាលេ្ផលដឹកោំន�ើងឲ្យខិតកាន់មតជិតគ្ពះថននសចក្តីពិត

គ្េប់យ៉ាង។

គ្បធានរ័សុលអិមណិលសុនបានផសារភាជាប់ការនរៀនសូគ្តនិងការផ្លាស់ប្តតូរថនដួងចិត្ត

មដលមគ្បចិត្តនជឿននះនៅនពលនោកបានបនគ្ងៀនថានៅនពល«គ្ពះវិញ្ញាណបរិសុេ្

គ្បទានការនជឿស៊ប់ដល់អ្កមដលសវះមសវងរកនសចក្តីពិតដ៏នស្មាះគ្តង់»នោះវាចិ្្ចឹមបីបាច់

ដល់នសចក្តីជំននឿមដល«ជំរុញឲ្យមានការមគ្បចិត្តនិងនរារពគ្បតិបត្តិតាមបេប្្ញត្តិរបស់

គ្ពះ»។នគ្េឿងផ្ំចាំបាច់ថនការមគ្បចិត្តនជឿទាំងននះបមងវរពួកន�ើង«្ីរនបៀបថននោកិ�

ងៅ ជា...រនបៀបថនគ្ពះអមាចាស់»មដល«ោំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដតូរយ៉ាងធំដល់ដួងចិត្ត»។ ៣

ននះពុំមមនជាការស្គល់នោមាះពូជអំបូរអ៊ីគ្ស្មអលទាំងដប់ពីរឬដយាគ្កាមថនការគ្បដូច

ថននដើមអូលីវនោះន�ើ�នទាះបីការនធវើមបបនោះវាមានគ្បនយជន៍ក្តី។ការនរៀនសូគ្តគ្បនភេ

ននះេលឺអំពីការផ្លាស់ប្តតូរខ្លួនន�ើងអំពីការផ្លាស់ប្តតូរ(ឲ្យបានគ្បនសើរន�ើង)នដា�ស្រន�ើង

ដឹងកាន់មតនគ្ចើនអំពីអវីមដលគ្ពះេតដឹង។



២៤ លីអា្ូណា

អ្កអាចនឃើញថាការនរៀនសូគ្តមបបននះេលឺខ្នុំនិយ�អំពី

ការនរៀនសូគ្តមដលនលើសពីការនរៀននៅក្នុងថានាក់នរៀនឬគ្តូវសរុប

មកមតក្នុងនមនរៀនរ�ៈនពល៤៥ោេីនៅនេៀត។គ្ពះេម្ីរ,ពយាការី,

ឪពុកមាតោ�,រដូវគ្បាំង,រដូវវសសា,ការបំផុសេំនិតខ្ងវិញ្ញាណនិង

កម្មវិធីគ្បចាំថែងៃោោថនជីវិតមដលផ្តល់ឱកាសដល់ន�ើងឲ្យនរៀនអំពីគ្ពះ

និងមផនការរបស់គ្េង់ដ្បិតគ្បាកដ្ ស់«គ្េប់ការណ៍ទាំងអស់នធវើេី

បោទាល់»អំពីគ្េង់(ម៉ូនស៦:៦៣)។េីបំផុតន�ើងទាំងអស់រានានឃើញ

ថាគ្េង់មានគ្ពះេ័�បនគ្ងៀនន�ើងពុំគ្រាន់មតនៅគ្ពះវិហារប៉ុន្ណះនេ

មែមទាំងនៅគ្េប់េីកមន្ងនិងគ្េប់នពលនវោទាំងអស់នៅក្នុងគ្រានគ្្

ផ្តូវការជាមួ�កូនៗនិងមិត្តភក្តិរបស់ន�ើងអ្កជិតខ្ងឬអ្កនធវើការ

ជាមួ�ន�ើងបុរសឬគ្ស្តីមដលន�ើងជួបនៅតាមឡានគ្កុងឬបុេ្គលិក

មដលជួ�ន�ើងនៅឯផសារេលឺគ្េប់េីកមន្ងនិងគ្េប់នពលមដលន�ើងមាន

ឆន្ទៈនរៀន។

ប៉ុមន្តគ្េប់នសចក្តីពិតទាំងននះមដលគ្ពះកំពុងពយាយមបនគ្ងៀនន�ើង

នរៀងរាល់ថែងៃេលឺគ្រាន់មតជាគ្រាប់ពូជជានគ្ចើនមដលបាននគ្ោះនៅនលើែ្មឬ

នៅក្នុងបោលាមដលគ្តូវនឆះឬរ្ប់លុះគ្តា្ ន�ើង�កដំបូោមានរបស់

អាលមា៉ានដើម្បីចិ្្ចឹមបីបាច់វានដា�ការដកពិនស្ធន៍នៅគ្ពះបន្ទតូលឬ

ដូចជាយ៉ាកុបនិយ�ថានធវើជាអ្កគ្បគ្ពឹត្តតាមគ្ពះបន្ទតូលពុំគ្រាន់មត

ជាអ្កស្ដាប់ប៉ុន្ណះន�ើ�(សូមនមើលមា៉ាកុស៤:១–២០;យ៉ាកុប

១:២២;អាលមា៉ា៣២:២៧–៤៣)។នៅនពលន�ើងនរៀននសចក្តីពិត

នហើ�នគ្ជើសនរើសអនុវត្តតាមនសចក្តីពិតនោះេីបោទាល់របស់ន�ើង

រីកចនគ្មើន(សូមនមើល�៉ូហាន៧:១៧)។បោទាប់មកនៅនពលន�ើងនធវើ

ឲ្យនសចក្តីពិតនោះកាលា�ជាមផ្កមួ�ថនជីវិតន�ើងតាមរ�ៈការពយាយម

យ៉ាងខ្ជាប់ខជលួននដើម្បីរស់នៅតាមវានទាះបីជួបនូវឧបសេ្គក្តីវាផ្លាស់ប្តតូរ

ន�ើងនហើ�ន�ើងកាលា�កាន់មតដូចជាគ្ពះវរបិតាថននសចក្តីពិត។ ៤

ការមរៀនសូ្��ំណទឹងលអែគលឺ្�ូវរានមផ្តា�យកែិ�្តទុកោក់មៅក្នុងមគ្ោឋាន

ននះេលឺជាមូលនហតុមដលន�ើងនិយ�ថាការបនគ្ងៀនការនរៀនសូគ្ត

និងការរស់នៅតាមដំណឹងល្អគ្តូវមត«នផ្តោតចិត្តេុកដាក់នៅក្នុងនេហដាឋាន

ង្ហដាឋាន ្ ឺជា ថានាក់ ងរៀន និ្ កបនលែ្ ្ ិងសាធន៍ ជា កបនលែ្ ប�ល ការងរៀនសូ្ត 

និ្ ការរស់ងៅ តា៉ �ុំណឹ្ល្អ ្ឺ ្តូវបន រួ៉ ចូល គានា យា៉ា្ ្តឹ៉្តូវ ឥតងខាចារះ 

ប�ល វា ងស្ទើរបត ្ ុុំ អាច បុំបបក គានា បន ។

និងគ្តូវបានរាំគ្េនដា�ស្សោចគ្ក»។ ៥េីមួ�នេហដាឋាន

េលឺជាកមន្ងមដលន�ើងចំ្�នពលនស្ទើរមតទាំងអស់របស់ន�ើង

គ្បាកដ្ ស់ន�ើងចំ្�នពលនៅផ្ទះនគ្ចើនជាងនៅគ្ពះវិហារ

(នទាះបីជាប៊ីស្ពមានការរ្រនគ្ចើនយ៉ាង្ ក៏នដា�)។ន�ើង

ពុំរំពឹងថារូបកា�ខ្ងស្ច់ោមរបស់ន�ើងនឹងរស់នៅបាន�ូរ

នដា�ការបរិនភាេអាហារម្តងក្នុងមួ�សបាតោហ៍ន�ើ�នទាះបីអាហារ

ម្តងនោះជាអាហារល្អក្តី។គ្សនដៀងននះផងមដរគ្បសិននបើថានាក់នរៀន

នៅគ្ពះវិហារមតមួ�នមា៉ាងនទាះបីថានាក់នោះល្អឥតនខ្ចាះយ៉ាង្ ក្តី

េលឺជានរឿងសំខ្ន់សគ្មាប់«ការេេួលទានគ្ពះបន្ទតូលថនគ្ពះគ្េីស្ទ»

របស់ន�ើង(នីថហវេី២៣១:២០)នោះន�ើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុង

នគ្រាះថានាក់ថនការខវះរបបអាហារខ្ងវិញ្ញាណនហើ�។

េីពីរនេហដាឋានេលឺជាថានាក់នរៀននិងកមន្ងពិនស្ធន៍ជាកមន្ង

មដលការនរៀនសូគ្តនិងការរស់នៅតាមដំណឹងល្អេលឺគ្តូវបានរួមចូល

រានាយ៉ាងគ្តឹមគ្តូវឥតនខ្ចាះមដលវានស្ទើរមតពុំអាចបំមបករានាបាន។ននះ

េលឺជាមន្ទីរពិនស្ធន៍ថនបេពិនស្ធន៍រស់នៅយ៉ាងស្ម្្ញមដលពុំ

អាចគ្តូវបានបនងកើតន�ើងនៅក្នុងថានាក់នរៀនមតឯងបានន�ើ�។

គ្បមហលអវីមដលសំខ្ន់បំផុតនេហដាឋានេលឺជាឬអាចកាលា�

ដូចជាស្ថានសួេ៌ជាការរំឭកថននរាលនៅអស់កល្បជានិច្ចមដល

ន�ើងបានមកនលើមផនដីននះនដើម្បីនោងចាប់�កវា។ដូចគ្បធាន
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ហិនរីប៊ីអាវរិងេីគ្បឹកសាេីពីរក្នុងេណៈគ្បធានេីមួ�បានមែ្ង

ដូនច្ះថា៖«នទាះជាគ្េួស្រនលើមផនដីមិនល្អឥតនខ្ចាះក្ដីស្ថាប័ន

ទាំងនោះផ្ដល់ឱកាសពិនសសឲ្យបុគ្តាបុគ្តីគ្ពះគ្តូវបានស្វាេមន៍

មកកាន់ពិភពនោកនដា�មានក្ដីគ្សឡាញ់មតមួ�េត់នលើមផនដី

មដលកាន់មតដូចអារម្មណ៍មដលន�ើងបានមាននៅស្ថានសួេ៌ជា

ក្ដីគ្សឡាញ់របស់មាតាបិតា។គ្េួស្រក៏ជាមនធយាបា�មួ�

គ្បនសើរបំផុតនដើម្បីរកសានហើ�បន្តេុណធម៌ខ្ងសីលធម៌និង

នរាលការណ៍ពិតោោមដលនឹងដឹកោំន�ើងគ្ត�ប់នៅឯវត្តមាន

គ្ពះវិញ»។ ៦

ឱឪពុកមាតោ�នអើ�នតើខ្នុំបំភ័�អ្កឬ?ខ្នុំសង្ឹមថាអត់នេ។

ការេូសបញ្ជាក់ស្តីពីការបនគ្ងៀនការនរៀនសូគ្តនិងការរស់នៅតាម

ដំណឹងល្អនៅនេហដាឋានននះពុំមមនមានន័�ថាជាការបមន្ថមបន្ទនុក

មួ�ដល់បុេ្គលមានាក់ៗឬគ្េួស្រនោះនេ។ផ្ទនុ�នៅវិញគ្បាកដ

្ស់ន�ើងសង្ឹមថាតាមរ�ៈចំនណះដឹងនិងការរាំគ្េថន

កិច្ចខិតខំរបស់អ្កនៅនេហដាឋាននោះន�ើងអាចបន្ថ�បន្ទនុកមដល

អ្កកំពុងមានតាមរនបៀបមួ�ចំនួន។ឬកាន់មតគ្បនសើរនោះ

គ្បមហលជាន�ើងអាចពគ្ងឹងអ្កនដើម្បី«គ្េ[បន្ទនុក]បាននដា�

រ្�»(ម៉ូស្�២៤:១៥)។

ការោំ្ទ�ល់ការមរៀនសូ្��ំណទឹងលអែមៅ្ពះវិហ្រ

ការពគ្ងីកេស្នវិស័�ថនការនគ្កបជ្ជក់�កដំណឹងល្អនៅ

នគ្្ថានាក់នរៀនននះពុំមមនមានន័�ថាថានាក់នរៀនមិនសំខ្ន់នោះនេ។

គ្បាកដ្ស់ន�ើងសង្ឹមថាការនរៀនសូគ្តកាន់មតមានអត្ថន័�

នោះនៅមតនកើតមាននៅគ្ពះវិហារ។គ្បាកដ្ ស់ការរាំគ្េដល់

តួោេីថនថានាក់នរៀននៅគ្ពះវិហារេលឺសំខ្ន់ចំនោះការនរៀនសូគ្តមដល

នផ្តោតនៅនេហដាឋាន។ប៉ុមន្តនដើម្បីជួ�ផ្លាស់ប្តតូរជីវិតនោះការបនគ្ងៀន

នៅគ្ពះវិហារពុំអាចឯករាជ្យអំពីអវីមដលកំពុងនកើតន�ើងនៅក្នុង

ជីវិតមនុស្ទាំងនោះន�ើ�។វាគ្តូវមតទាក់េងនិងនចញមកពី

បេពិនស្ធន៍ទាំងគ្េូបនគ្ងៀននិងសិស្។

គ្បាកដ្ស់ការនផ្តោតនៅនលើនសៀវនៅសិកសាឬកាតោរនខៀនឬ

ការនរៀបចំន្អីឬសូម្បីមតសំណួរពិភាកសាដ៏ល្អឥតនខ្ចាះមួ�ចំនួន

អាចពុំមមនជាការនផ្តោតចិត្តេុកដាក់គ្តឹមគ្តូវន�ើ�។បុគ្តគ្េប់រូប

របស់គ្ពះនិងការរីកចនគ្មើនអស់កល្បរបស់ពួកនេគ្តូវមតជាកម្មវត្ថនុថន

កិច្ចខិតខំនិងនសចក្តីគ្សឡាញ់របស់ន�ើង។ន�ើងកំពុងពយាយម

នធវើឲ្យមនុស្រំជួលចិត្តនហើ�ន�ើងគ្រាន់មតនគ្បើគ្បាស់ន្អីឬដី-ស

ឬឧបករណ៍នស្តេស្ន៍គ្បសិននបើវាជួ�ន�ើងនធវើឲ្យមនុស្រំជួល

ចិត្ត។នដើម្បីបកគ្ស្�ឃ្លារបស់គ្ពះអង្គសន្រ្គះនហើ�នធវើឲ្យរ្�

ការមរៀនសូ្�និងការរស់មៅតា��ំណទឹងលអែមៅក្នុងមគ្ោឋាន

ការប្សាវប្ជាវទាំងអ្កប្សាវប្ជាវពួកអឈិល.ឌី.យអសៃឈិងមឈិៃតមៃអឈិល.ឌី.

យអស.រាៃរកយឃើញថាការប្បែឈិបែ្ឈិសាសនាតដលយផ្្តែយៅយលើយ្្ដាឋាៃ

មៃអៃុភាពៃឈិងឥទ្ធឈិពលយូរអតង្វងយលើកូៃៗ។យៅយពលកូៃៗចយប្មើៃវ័យ

ធំយែើងជាយរឿយៗពួកយ្រកសាជំយៃឿសាសនាៃឈិងលំនាំតដលរាៃបយងកើែយែើង

យៅក្នុងយ្្ដាឋាៃកាលពីពួកយ្យៅយុវវ័យ។

ឪពុកម្តយតដលបយងកើែប្្ួសាររបស់ពួកយ្យៅយលើយគ្លការណ៍នៃ

យសចក្ីសុចរិែដូចតដលមៃយៅក្នុង«ប្កុមប្្ួសារ៖ការប្បកាសដល់

ពឈិភពយោក»ផ្ល់្ ុណសម្ែ្ឈិដល់កូៃៗរបស់ពួកយ្យប្ចើៃយែើងៗនាំ

មកៃូវពរជ័យទាំងខាងវិញ្ញាណៃឈិងខាងសាច់ឈាមដល់ពួកយ្។

ការប្សាវប្ជាវក្នុងសាសនាចប្កយៅក្នុងស្រដ្ឋអាយមរិកក៏រាៃរកយឃើញ

ផងតដរថាកុមរៃឈិងយុវវ័យយៅក្នុងប្កុមប្្ួសារអឈិល.ឌី.យអស.តដលមៃ

ការអធឈិសាឋាៃជាប្្ួសារសឈិកសាប្ពរះ្ម្ពីរជាប្្ួសារប្បចាំន្ងៃយា៉ាងយហាចណាស់

បួៃប្រាំដងក្នុងមួយសរា្ត្៍ៃឈិងយធ្វើរាប្ែីជួបជុំប្កុមប្្ួសារយរៀងរាល់សរា្ត្៍

ទំៃងជាចូលរួមសាសនាចប្កយរៀងរាល់សរា្ត្៍ទទួលអំយណាយទាៃពឈិសឈិដ្ឋ

ឬយរៀបការយៅក្នុងប្ពរះវិហារបរិសុទ្ធយៅយពលពួកយ្យពញវ័យ២០ភា្រយ

យប្ចើៃជាងអ្កយផ្សងយទៀែ។

ប្រាកដណាស់កុមរមៃសឈិទ្ធឈិរបស់ពួកយ្ដូយច្រះការយគ្រពប្បែឈិបែ្ឈិ

សាសនាដ៏យសាមារះប្ែង់របស់ឪពុកម្តយយៅក្នុងយ្្ដាឋាៃដូចជាការអធឈិសាឋាៃ

ៃឈិងការសឈិកសាប្ពរះ្ម្ពីរជាប្្ួសារជាយទៀងទាែ់ពុំទទួលរាៃលទ្ធផលថា

កូៃៗទទួល្ ុណែនមលែពីឪពុកម្តយជាៃឈិច្យនារះយទ។ជំយៃឿៃឈិងការយគ្រព

ប្បែឈិបែ្ឈិចំយពារះសាសនាតដលបៃ្ពីមួយជំនាៃ់យៅមួយជំនាៃ់រាៃយកើៃយែើង

យៅយពលឪពុកម្តយយធ្វើជា្ ំរូល្មៃទំនាក់ទំៃងជឈិែស្ឈិទ្ធឈិៃឈិងប្សឡាញ់

កូៃៗរបស់ែលែលួៃយ្ើយយបើកចំ្រការសៃ្ទនាអំពីប្បធាៃបទស្ីពីសាសនា។

ប្្ួសាររបស់បុ្គេលមនាក់យទារទៃ់យៅរកឥទ្ធឈិពលដ៏មៃអៃុភាពតបបយៃរះយលើ

ការយគ្រពប្បែឈិបែ្ឈិសាសនាយរៀងៗែលែលួៃតដលយធ្វើឲ្យ«អ្កវយង្វងយប្កាល»

មួយចំៃួៃែូចប្ែែប់មកសកម្មក្នុងសាសនាចប្កវិញអំែនុងយពលនៃជីវិែ

រតមងសាលាប់យៃរះ។

ែណៈតដលការជំពាក់ទាក់ទងនៃការប្សាវប្ជាវយៃរះផ្ល់ឥទ្ធឈិពលវិជ្ជមៃ

យៅកតៃលែងណាតដលមៃការយរៀៃសូប្ែដំណទឹងល្តដលយផ្្តែយៅក្នុងយ្្ដាឋាៃ

យនារះវក៏ផ្ល់ថាការគ្ំប្ទពីសាសនាចប្ក្ ឺសំខាៃ់ណាស់សប្មប់អ្កតប្បចឈិែ្

យជឿ្ ្មីឬសមជឈិកយផ្សងយទៀែតដលរស់យៅក្នុងយ្្ដាឋាៃតដលមៃការយគ្រព

ប្បែឈិបែ្ឈិដំណទឹងល្ទៃ់យែសាយ។សមជឈិកទាំងយៃរះអាចទទួលប្បយយាជៃ៍ពី

្ំរូៃឈិងការផ្ល់ប្បទឹកសាដូចជាមៃរាប្ែីជួបជុំប្កុមប្្ួសារជាមួយប្្ួសារយផ្សង

យទៀែការយរៀៃអំពីរយបៀបអធឈិសាឋាៃជាប្្ួសារយដាយខាជាប់ែ្ជលួៃការសយងកែយមើល

រយបៀបវិជ្ជមៃនានាយដើម្ីៃឈិយាយអំពីសាសនាយៅយ្្ដាឋាៃៃឈិងការផ្ល់

ការង្របយប្មើអមជាមួយៃទឹងសមជឈិកតដលមៃបទពឈិយសាធៃ៍យប្ចើៃ។



២6 លីអា្ូណា

�ល់នតើវាមានគ្បនយជន៍អវីដល់គ្េូបនគ្ងៀនឬថានាក់មួ�គ្បសិននបើវារាំគ្េដល់បេបរ្ហាញនរាលលេ្ិ

ដ៏ធំបំផុតថននោកិ�នហើ�រាមាននរាលលេ្ិ្ មួ�កាលា�ជាភស្តនុតាងជាក់មស្ដងនៅក្នុងជីវិតនិង

នសចក្តីគ្សឡាញ់េំនិតនិងអារម្មណ៍របស់សមាជិកមានាក់ៗជាបុេ្គលមដលគ្ពះចង់សន្រ្គះនិងនលើក

តនមកើងនោះ?

ការវាស់មវងពិតគ្បាកដថនភាពនជាេជ័�នឹងពុំមមនជារនបៀបមដលនមនរៀនគ្តូវបានបនគ្ងៀនយ៉ាង

រលូនពុំមមនជារនបៀបដ៏ល្អមដលន�ើងប្ង្គប់នមា៉ាងពុំមមនជាការសរនសើរដ៏នគ្ចើនមដលគ្េូបនគ្ងៀនេេួល

បានបោទាប់ពីបនគ្ងៀនឬពុំមមនមកពីមានសមាជិកថានាក់ចូលរួមនគ្ចើន

នោះនេ។ភាពនជាេជ័�មផ្អកនៅនលើអវីមដលនកើតន�ើងនៅក្នុងជីវិត

របស់សិស្។នតើបងគ្បុសនហើនររ៉ូបានរកនឃើញអវីនៅក្នុងខេម្ីរកាល

សបាតោហ៍មុនមដលជួ�រាត់ឲ្យ�កឈ្ះនលើឧបសេ្គមដលរាត់កំពុង

ជួបគ្បេះនោះ?នលើសពីនោះនៅនេៀតនតើមានអវីនកើតន�ើងនៅក្នុង

ថានាក់មដលបានពគ្ងីកសមត្ថភាពរាត់ឲ្យរកនឃើញចនម្ើ�មដលរាត់

គ្តូវការនៅអំ�នុងសបាតោហ៍នោះ?នៅក្នុងសបាតោហ៍ននះកាលរាត់បាន

មចកចា�បេពិនស្ធន៍នោះនតើបងគ្សីស្មីតរកនឃើញនសចក្តីសង្ឹម

និងនសចក្តីជំននឿមដលរាត់គ្តូវការនដើម្បីនជឿថាគ្ពះនឹងជួ�រាត់មដរឬ

នេ?(សូមនមើល«អ្កពុំអាចមានសុខភាពល្អនដា�គ្រាន់មតនមើល

អ្កដថេនោះនេ»)។

អវីៗទាំងអស់ននះអាចមានន័�ថាគ្បសិននបើអ្កេលឺជាគ្េូបនគ្ងៀន

នោះអវីមដលអ្កនឃើញនៅក្នុងធនធានបនគ្ងៀនែ្មីរបស់ន�ើងនឹងកាលា�ជាអវីមដលខុសមប្កពីអវីមដល

អ្កធាលាប់នឃើញនៅក្នុងនសៀវនៅសិកសាចាស់របស់ន�ើង។អ្កអាចរកនឃើញនសចក្តីមណោំជាក់ោក់

តិចតួចអំពីអវីមដលគ្តូវនធវើនិងរនបៀបនដើម្បីនធវើវា។នោះេលឺជាអវីមដលវាគ្តូវបាននរៀបចំន�ើងនដើម្បីជំរុញអ្ក

ឲ្យអធិស្ឋានេូលសូមមសវងរកនមើលនិងទាញ�កបេពិនស្ធន៍និង

ការបំផុសេំនិតផ្ទាល់របស់អ្កគ្ពមទាំងពីបុេ្គលមដលអ្កបនគ្ងៀន។

(សូមនមើល«នតើអ្កកំពុងនគ្ចៀងមតមានាក់ឯងឬដឹកោំគ្កុមចនគ្មៀង?»)

ដូនច្ះឧបមាថាវេ្គសិកសាេលឺស្តីពីគ្ពះេម្ីរសញ្ញាែ្មីនហើ�ខ្នុំេលឺជា

គ្េូបនគ្ងៀនស្ោថែងៃអាេិត្យនោះខ្នុំពុំចាំបាច់មកថានាក់នរៀននដា�ោំមក

នរឿងជានគ្ចើនអំពីនមនរៀនថនមា៉ាថា�៥ការដកគ្សង់ដ៏បំផុសេំនិតមកពី

មនុស្ដ៏ោលាសថវទាក់េងនឹងនេសោកថានៅនលើភ្ំនិងសកម្មភាពដ៏

ថច្គ្ប�ិតោោអំពីរនបៀបនដើម្បីនធវើជាអ្កផ្ះផសារអវីៗទាំងអស់គ្តូវបាន

នរៀបចំនិងកំណត់នពលបនគ្ងៀនន�ើងរហូតដល់គ្បាំោេីដល់នមា៉ាងចប់

នោះនេ។ផ្ទនុ�នៅវិញខ្នុំសិកសានិងរស់នៅតាមនរាលការណ៍ោោ

នៅក្នុងមា៉ាថា�៥េលឺដូចជាអវីមដលខ្នុំរំពឹងថាសិស្នឹងនធវើមដរ។អវី

មួ�មដលខុសមប្កនោះេលឺថាខ្នុំអាចនធវើវានដា�ការេិតេូនិងអធិស្ឋាន

កាន់មតនគ្ចើនអំពីសមាជិកមានាក់ៗនៅក្នុងថានាក់របស់ខ្នុំនិងរនបៀបមដល

នរាលការណ៍ទាំងននះអាចមានអត្ថន័�ចំនោះពួកនេ។បោទាប់មកនៅក្នុងថានាក់នគ្កាមឥេ្ិពលថន

គ្ពះវិញ្ញាណនោះខ្នុំនលើកេឹកចិត្តពួកនេឲ្យស្អាងនិងរាំគ្េរានានៅវិញនៅមកនៅក្នុងការពយាយមរបស់

ពួកនេនដើម្បីសិកសានិងរស់នៅតាមមា៉ាថា�៥។ខ្នុំជួ�ពួកនេឲ្យនឃើញអំពីេំោក់េំនងរវាងជីវិតរបស់

ម�ើអ្កកំពុងម្ែៀងច�មនាក់ឯងឬ�ទឹកនាំ្កុ�ែម្�ៀង?

ជាយរឿយៗពួកប្្ូបយប្ងៀៃមៃអារម្មណ៍ថាដូចជាអ្កចយប្មៀងឯកហាក់ដូចជាអ្វីៗប្្ប់យា៉ាង

ពទឹងតផ្កយលើពួកយ្។ផ្ទនុយយៅវិញពួកយ្អាចយមើលយឃើញែលែលួៃពួកយ្កាៃ់តែដូចអ្កដទឹកនាំប្កុម

ចយប្មៀងមួយ។ែួនាទីរបស់ប្្ូបយប្ងៀៃ្ ឺពឈិយសសៃឈិងមៃការប្ែូវការពួកយ្ដទឹកនាំការពឈិភាកសា

បំផុស្ំៃឈិែឲ្យរស់យៅតាមដំណទឹងល្ៃឈិងចង្នុលបង្ហាញអ្វីៗប្្ប់យា៉ាងឲ្យប្ែែប់យៅរក

យគ្លលទ្ធឈិដ៏បរិសុទ្ធ។បែុតៃ្ែនៃ្ីយកើែយែើងពីពួកយយើងទាំងអស់គ្នា។ប្្ូបយប្ងៀៃជួយយយើងឲ្យ

រកយឃើញសំយែងនៃដំណទឹងល្តដលយយើងមនាក់ៗមៃយៅក្នុងចឈិែ្យយើងតាមរយៈការអយញ្ជើញ

ៃឈិងបំផុស្ំៃឈិែយយើងឲ្យមៃបទពឈិយសាធៃ៍ផ្ទាល់ែលែលួៃយៅក្នុងការសឈិកសាប្ពរះ្ម្ពីរ។បនាទាប់មក

យៅយពលយយើងមកយរៀៃយយើងតចកចាយការយល់ដទឹងៃឈិងការរកយឃើញផ្ទាល់ែលែលួៃរបស់យយើង។

ការណ៍យៃរះៃទឹងបតៃ្ថមយៅយលើការបៃ្ទរក្នុងចយប្មៀង។

អ្កពុំអាែមនសុខភាពលអែមោយ្ោន់ច�ម�ើលអ្ក�នទមនាះមទ

តអលយឌើរតៃលអឈិលអាៃ់យឌើរសឈិៃក្នុងកូរ៉ុមនៃពួកសាវកដប់ពីរនាក់រាៃយប្បៀបយធៀបការយរៀៃ

សូប្ែដំណទឹងល្យៅៃទឹងដំយណើរយឆ្ពរះយៅកាៃ់មជ្មណ្ឌលហាែ់ប្រាណ។យោករាៃត្លែងថា

«សឈិស្សមឈិៃខាលាំងជាងមុៃយដាយការយមើលអ្កយផ្សងយទៀែយធ្វើលំហាែ់ប្រាណយនារះយទ។ពួក

យ្យរៀៃយ្ើយបនាទាប់មកចូលរួមជាមួយគ្នា។យៅយពលកមលាំងខាងវិញ្ញាណរបស់ពួកយ្យកើៃ

យែើងយនារះពួកយ្ទទួលរាៃទំៃុកចឈិែ្យ្ើយអៃុវែ្យដាយែលែលួៃពួកយ្ៃូវអ្វីៗទាំងអស់កាៃ់តែ

យប្ចើៃយែើង»(« A Classroom of Faith, Hope, and Charity»[ជំៃួបជាមួយអ្ក

មៃសឈិទ្ធឈិអំណាចទូយៅការចាក់ផសាយសប្មប់ប្្ូបយប្ងៀៃប្បព័ៃ្ធអប់រំសាសនាចប្កន្ងៃទី២៨

តែកុម្ៈឆ្នាំ២០១៤] broadcasts .lds .org)។
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ពួកនេនិងនរាលលេ្ិដ៏មានតថម្នៅក្នុងគ្ពះេម្ីរ។នលើសពីអវីៗទាំងអស់

ខ្នុំអធិស្ឋានេូលសូមការបំផុសេំនិតនៅក្នុងគ្រានោះនដើម្បីបមងវរនរឿងពិត

នោះឲ្យនៅជានសចក្តីជំននឿនដើម្បីបមងវរសំណួរឲ្យនៅជាការគ្ស្វគ្ជាវរក

ចនម្ើ�។

គ្បាកដ្ស់ជាចម្បងតួោេីរបស់ខ្នុំអាចមានភាពខុសមប្កបន្តិច។

ប៉ុមន្តនរាលបំណងរបស់ខ្នុំេលឺពុំមមនេុកឲ្យនក្មងៗកមសាន្តរ�ៈនពល៤៥ោេី

ឬេុកឲ្យវានៅនសងៃៀមនដើម្បីខ្នុំអាចនិយ�អវីមដលខ្នុំចង់និយ�នដា�រាមាន

ការរំខ្ននោះន�ើ�។នរាលបំណងរបស់ខ្នុំេលឺនដើម្បីស្ថាបោពួកនេកាលា�

ជាអ្កនរៀនឯករាជ្យនដើម្បីជួ�ពួកនេឲ្យនឃើញអំពីរនបៀបមដលជីវិតពួកនេ

គ្តូវបានពគ្ងីកតាមរ�ៈនសចក្តីពិតថនដំណឹងល្អនិងនដើម្បីរាំគ្េឪពុកមាតោ�

របស់ពួកនេមដលជាគ្េូបនគ្ងៀនដំណឹងល្អដ៏សំខ្ន់បំផុតរបស់ពួកនេ។

ឥ�តូវននះនដា�នធវើឲ្យឪពុកមាតោ�មានការភ័�នោះគ្បមហលជាខ្នុំបាន

បំភ័�គ្េូបនគ្ងៀនផងមដរ។នបើអ្្ចឹងមមននោះខ្នុំសូមបញ្ជាក់អ្កជាមួ�

នឹងេំនិតពីរ៖(១)អ្កកំពុងបនគ្ងៀនមនុស្មិនមមនបនគ្ងៀននមនរៀន

ភា្ងជា្�័យ 

ប្្អកងៅងលើ អវី ប�ល 

ងកើត ង�ើ្ ងៅក្ញ្ �ីវិត 

របស់ សិស្ ។



២៨ លីអា្ូណា

នេនហើ�អ្កស្គល់មនុស្ចបាស់ជាងនមនរៀនក្នុងនសៀវនៅសិកសា

នោះនៅនេៀត។(២)កិច្ចខិតខំផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្កនដើម្បីនរៀនសូគ្ត

និងរស់នៅតាមដំណឹងល្អេលឺជាការនរៀបចំដ៏ល្អបំផុតនដើម្បីបនគ្ងៀន

ដំណឹងល្អដល់អ្កដថេ។សូមចាំថារនបៀបដ៏ល្អបំផុតនដើម្បីអន្ជើញ

គ្ពះវិញ្ញាណមកក្នុងជីវិតន�ើងនិងនៅក្នុងការបនគ្ងៀនរបស់ន�ើងេលឺ

ការនរៀនសូគ្តនិងរស់នៅតាមដំណឹងល្អនដា�ខ្លួនន�ើងផ្ទាល់។

គ្ពះវិញ្ញាណេលឺជាគ្េូបនគ្ងៀនសំខ្ន់បំផុតនៅក្នុងស្សោចគ្ក

នហើ�សំ្ងល្អ្ ស់វារាមានមដនកំណត់សគ្មាប់ឥេ្ិពលនោះ

នេ។

្ទង់រានគូសោន្ ្តូវនិង�ទឹកនាំ្ ្តូវ

វាេលឺជាបំណងគ្បាថានាដ៏ធំនធងរបស់ន�ើងមដលគ្ពះអមាចាស់

នឹងនលើកស្ទលួ�ន�ើងន�ើងនៅកាន់ការរីកចនគ្មើនខ្ងវិញ្ញាណដ៏

ខ្ស់ែ្មីមួ�តាមរ�ៈរនបៀបែ្មីថនការនរៀនសូគ្តនិងការរស់នៅតាម

ដំណឹងល្អ។ជាមួ�នឹងជំនួ�របស់គ្េង់នោះន�ើងនឹងមចកចា�

ខ្ញុំ សូ៉ បែលែ្ ទីបនាទាល់ ថា 

ងៅង្ល ងយើ្ ងរៀន ្ ី 

្្រះទ័យ ្ទ្់ ងៅង្ល 

ងយើ្ ្ប៉ូល ្ នលែឺ និ្ 

ងសចក្តី្ិត ងហើយ ងធវើ 

វា ឲ្យ កាលាយ ជា ប្្ក ៉ ួយ 

មន �ីវិត ្បចាុំ មែងៃ របស់ 

ងយើ្ ្នលែឺ ងនារះ នឹ្ ភលែឺ 

ខាលាុំ្ ង�ើ្ៗ ងៅក្ញ្ ខលែលួន 

ងយើ្ ។

ដំណឹងល្អជាមួ�មិត្តភក្តិរបស់ន�ើងមិនមមននដា�ស្រន�ើងមាន

អារម្មណ៍ថាវាជាកាតពវកិច្ចនោះនេប៉ុមន្តនដា�ស្រដំណឹងល្អេលឺជា

មផ្កមួ�ថនជីវិតគ្បចាំថែងៃរបស់ន�ើងនហើ�ន�ើងពុំអាចនបើកមាត់

ន�ើងនដា�រាមានការមចកចា�នសចក្តីពិតមួ�ចំនួនថនដំណឹងល្អ

ន�ើ�។មមននហើ�មិត្តភក្តិរបស់ន�ើងមដលមានជំននឿនផ្ងនឹង

នឃើញពីពន្លឺមដលបាននកើនន�ើងនៅក្នុងជីវិតរបស់ន�ើងនហើ�

នឹងមសវងរកអ្កផ្ពវផសា�ស្សោេលឺពីមុនពួកអ្កផ្ពវផសា�

ស្សោមសវងរកពួកនេនៅនេៀតនដើម្បីេេួលបាននូវអវីមួ�ចំនួន

មដលពួកនេបាននឃើញឲ្យនៅគ្កុមគ្េួស្រពួកនេផ្ទាល់។

អាោហ៌ពិោហ៌ក្នុងគ្ពះវិហារបរិសុេ្កិច្ចការពង្គ្បវត្តិអំ្ច

និងពិធីបរិសុេ្ថនបពវជិតភាពភាពស្អាតស្អំខ្ងសីលធម៌

ការនមើលមែដល់ជនគ្កីគ្កអវីៗទាំងអស់មដលនឹងកាលា�ជាលេ្ផល

ដ៏មានពរថនការមគ្បចិត្តនជឿយ៉ាងគ្ជាលនគ្រៅរបស់សិស្ថនគ្ពះគ្េីស្ទ

ក្នុងការនរៀនសូគ្តនិងការរស់នៅតាមដំណឹងល្អនរៀងរាល់ថែងៃជាមួ�

នឹងអំណរេុណដ៏នោរនពញជាមួ�នឹងការរាំគ្េឥតឈប់ឈរ
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ការយល់�ទឹង្ ្មគីនទឹងមកើ�ម�ើង

«យៅយពលអ្កពឈិចារណាៃឈិងអធឈិសាឋាៃអំពី

យគ្លការណ៍នៃយគ្លលទ្ធឈិយនារះប្ពរះវិញ្ញាណ

បរិសុទ្ធៃទឹងមៃបៃ្ទនូលយៅកាៃ់្ ំៃឈិែៃឈិងចឈិែ្

របស់អ្ក។យចញពីប្ពទឹែ្ឈិការណ៍តដលរាៃ

បង្ហាញយៅក្នុងប្ពរះ្ម្ពីរយនារះការយល់ដទឹង្ ្មី

ៃទឹងយកើែយែើងយ្ើយយគ្លការណ៍តដលទាក់ទងយៅៃទឹងសាថាៃភាពអ្ក

ៃទឹងយកើែមៃក្នុងចឈិែ្របស់អ្ក។

អ្កៃទឹងបណ្តតរះបទពឈិយសាធៃ៍នៃវិវរណៈតបបយនារះតាមរយៈ

ការរស់យៅប្សបតាមពៃលែឺតដលអ្ករាៃទទួលរួចយនារះៃឈិងតាមរយៈ

ការប្សាវប្ជាវបទ្ម្ពីរយដាយការជំរុញចឈិែ្ដ៏បរិសុទ្ធយដាយយសាមារះអស់ពី

ចឈិែ្យដើម្ី‹មកកាៃ់ប្ពរះប្្ីស្ទ›។យៅយពលអ្កយធ្វើដូយចានារះយនារះទំៃុក

ចឈិែ្របស់អ្កៃទឹង‹កាលាហាៃយែើងយៅចំយពារះវែ្មៃនៃប្ពរះ›យ្ើយ

ប្ពរះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធៃទឹងយៅជា្ ូកៃអ្ក»។

្បធានរ័សុលអិ�ណិលសុន« Living by Scriptural Guidance»Liahona
ចខ�ករ្នាំ២០០១ទំព័រ២១។

ម�ើខ្នុំគួរច�ម្បើ្រាស់ធនធាន្ ្មគីចូរ្ កតា្ខ្ញុំមនះមោយរមបៀបោ?

ធៃធាៃ្ ្មីចូរមកតាមខ្នុំសប្មប់បុ្គេលមនាក់ៗៃឈិងប្កុមប្្ួសារថានាក់

សាោន្ងៃអាទឈិែ្យៃឈិងថានាក់អងគេការបឋមសឈិកសាមៃបំណងយដើម្ី

ជួយយយើងឲ្យទទួលរាៃបទពឈិយសាធៃ៍យរៀៃសូប្ែដ៏មៃអែ្ថៃ័យមកពី

ប្ពរះ្ម្ពីរយៅយ្្ដាឋាៃៃឈិងយៅប្ពរះវិហារ។ដូយច្រះយែើធៃធាៃ្ ្មីចូរមក

តាមខ្នុំទាំងយៃរះៃទឹងយធ្វើការរួមគ្នាយា៉ាងដូចយម្ច?

• យៅក្នុងឆ្នាំ២០១៩អ្កៃទឹងប្ែូវរាៃអយញ្ជើញឲ្យសឈិកសាប្ពរះ្ម្ពីរ

សញ្ញា្ ្មី។យសៀវយៅចូរមកតាមខ្នុំសពមា្រ់្រុគ្គលមានាក់ៗ

េិងពកុមពគួស្រៃទឹងផ្ល់្ ំៃឈិែយដើម្ីគ្ំប្ទដល់ការសឈិកសាបទ្ម្ពីរ

ផ្ទាល់ែលែលួៃៃឈិងជាប្្ួសារយៅយ្្ដាឋាៃ។សូមយប្បើធៃធាៃយៃរះតាម

រយបៀបណាតដលជាជំៃួយដល់អ្ក។

• យរៀងរាល់សរា្ត្៍មៃុស្សយពញវ័យយុវវ័យៃឈិងកុមរទូទាំង

សាសនាចប្កៃទឹងសឈិកសាយ្ើយពឈិភាកសាជំពូកដូចគ្នានៃប្ពរះ្ម្ពីរ

សញ្ញា្ ្មី។

• ប្បសឈិៃយបើអ្កជាប្្ូបយប្ងៀៃថានាក់សាោន្ងៃអាទឈិែ្យឬថានាក់អងគេការ

បឋមសឈិកសាសូមយប្បើយសៀវយៅចូរមកតាមខ្នុំសពមា្រ់្រុគ្គលមានាក់ៗ

េិងពកុមពគួស្រយដើម្ីពប្ងីកការសឈិកសាផ្ទាល់ែលែលួៃរបស់អ្កៃឈិង

ការសឈិកសាជាប្្ួសារ។អ្កក៏ៃទឹងទទួលរាៃយសៀវយៅសឈិកសាសប្មប់

ប្្ូបយប្ងៀៃយដើម្ីជួយអ្កបយងកើែបទពឈិយសាធៃ៍ទំនាក់ទំៃងក្នុងថានាក់

យរៀៃតដលគ្ំប្ទដល់ការសឈិកសាប្ពរះ្ម្ពីរតដលសមជឈិកថានាក់កំពុង

យរៀៃសូប្ែយៅយ្្ដាឋាៃ។

សប្មប់ព័ែ៌មៃបតៃ្ថមអំពីធៃធាៃ្ ្មីចូរមកតាមខ្នុំយៃរះសូមយមើល

យ្្ទំព័រcomefollowme .lds .org។

ពីថានាក់ស្ោថែងៃអាេិត្យ។នោះជាអវីមដលគ្ពះអមាចាស់កំពុងដឹកោំន�ើង

នហើ�វាពិតជាដំនណើរដ៏បំផុសេំនិតមួ�។

ន�ើងនគ្បើឃ្លាថា«ការបនគ្ងៀនតាមរនបៀបរបស់គ្ពះអង្គសន្រ្គះ»

ប៉ុមន្តខ្នុំសង្ឹមថាវានឹងពុំកាលា�ជាឃ្លាមដលបាត់បង់អត្ថន័�នដើមរបស់វា

ន�ើ�។គ្បាកដ្ ស់ន�ើងចង់និយ�ថាវាេលឺជាអវីមដលន�ើងគ្តូវការ

នដើម្បីកាលា�ដូចជាគ្ពះគ្េីស្ទជាគ្េូបនគ្ងៀននិងជាសិស្នដើម្បីពយាយម

មចកចា�ដំណឹងល្អតាមរនបៀបមដលគ្េង់បាននធវើ។ននះេលឺជាឱកាសនដើម្បី

ចូលរួមនឹងពួកសិស្នដើម្បីនៅក្នុងផ្តូវធំនិងផ្តូវកាត់ោោជាមួ�គ្ពះន�ស៊ូវ

រកនមើលនរ្មានាក់មដលអាចបាត់បង់។ននះេលឺជាឱកាសនដើម្បីន�ើងភ្ំថន

នេសនកថាជាមួ�ហវតូងមនុស្នហើ�អង្គនុ�នៅមក្បរនឆ្រថនគ្សុកកាលីន�

ជាមួ�នឹងហវតូងមនុស្។ននះេលឺជាឱកាសសគ្មាប់ន�ើងទាំងអស់រានានដើម្បី

ប៉ះជា�គ្ពះពហ្តរបស់នោកនៅហាវា�នហើ�គ្តូវបានពយាបាល។

ខ្នុំគ្សឡាញ់ោក្យកំ្ព្យទាំងននះជានិច្ចមដលនិពន្នដា�

អ៊ីលីសសាអ័រស្តូសគ្មាប់េំនុកតនមកើងមួ�មដលរំជួលចិត្តបំផុតនៅក្នុង

ស្សោចគ្ក៖

្ទ្់ បន ្ ូស ដាន ងហើយ �ឹកនាុំ ្ លែលូវ

ងហើយ ្ទ្់ បន បគ្ហាញ ឲ្យ

រក ្ នលែឺ �ីវិត �៏ អស់ កាល

ក្ញ្ ទី ចុំងោរះ មន្ទ្់ ។ ៧

បងប្អតូនគ្បុសគ្សីខ្នុំមានកិត្តិ�សនដើម្បីនដើរជាមួ�បងប្អតូនន្ពះនៅកាន់

អោេតដ៏រុងនរឿងមដលគ្ពះវរបិតាមដលេង់នៅស្ថានសួេ៌បាននរៀបចំសគ្មាប់

ន�ើង។ខ្នុំស្គល់ចិត្តរបស់បងប្អតូន។ខ្នុំដឹងថាបងប្អតូនគ្សឡាញ់គ្ពះអមាចាស់

នហើ�ចង់នធវើតាមគ្ពះេ័�គ្េង់។ខ្នុំសូមមែ្ងេីបោទាល់ថានៅនពលន�ើង

នរៀនពីគ្ពះេ័�គ្េង់នៅនពលន�ើងគ្បមូលពន្លឺនិងនសចក្តីពិតនហើ�នធវើវា

ឲ្យកាលា�ជាមផ្កមួ�ថនជីវិតគ្បចាំថែងៃរបស់ន�ើងពន្លឺនោះនឹងភ្លឺខ្លាំងន�ើងៗ

នៅក្នុងខ្លួនន�ើង«ភ្លឺកាន់មតខ្លាំងន�ើងៗរហូតដល់ថែងៃបានល្អ ឥត ងខាចារះ»

(េ.និងស.៥០:២៤ការេូសបញ្ជាក់គ្តូវបានបមន្ថម)នៅនពលន�ើងអាច

នៅជាមួ�គ្េង់នដា�ស្រន�ើងនឹងកាលា�ដូចជាគ្េង់។◼

កំណ�់ែំោំ

 ១. ការបង្្ៀន របស់ ្បធាន សាសនាច្ក ៖ យៃូបសប ស៊្មីធ(្នាំ២០០៧)េំព័រ១៣៧។

 ២. ការបង្្ៀន ៖ យៃូបសប ស៊្មីធេំព័រ២២១,២៦៨។

 ៣. រ័សុលអិមណិលសុន « Jesus Christ the Master Healer » Liahona 

មខវិច្ិកា្នាំ២០០៥េំព័រ៨៦។

 ៤. សូមនមើលដាល្ិននអកអូក « The Challenge to Become » Liahona 

មខមករា្នាំ២០០១េំព័រ៤០–៤៣សូមនមើលផងមដរនដវី�នអមបដ្« Converted 
unto the Lord » Liahona មខវិច្ិកា្នាំ២០១២េំព័រ១០៦–១០៩។

 ៥. ក្បលួនខ្នាតភាេ២៖ការគ្េប់គ្េងស្សោចគ្ក(្នាំ២០១០)ចំណុច១.៤។

 ៦. ហិនរីប៊ីអាវរីង « Gathering the Family of God » Liahona មខឧសភា្នាំ

២០១៧េំព័រ២០។

 ៧. « ឱគ្បាជាញានិងក្ដីនស្ហ៍ដ៏អស្ចារ្យ»េំនុកតនមកើងនលខ១១៧។



៣០ លីអា្ូណា

ម្នគ្រាមួ�ក្នុងជីវិតខ្នុំកាលខ្នុំេេួលបាន

ការរំជួលចិត្តនដា�ស្រមតនសចក្តីគ្សឡាញ់

និងពន្លឺថនគ្ពះគ្េីស្ទ។ចាប់តាំងពីនពលនោះមកជីវិត

របស់ខ្នុំបានផ្លាស់ប្តតូរជានរៀងរហូត។

ខ្នុំដឹងថានតើវាមានសភាពយ៉ាងដូចនម្តចមដលរស់នៅ

រាមានដំណឹងល្អនោះ។ខ្នុំរស់នៅនដា�រាមានដំណឹងល្អ

អស់រ�ៈនពល៣០្នាំ។ខ្នុំបាននកើតមកពីឪពុកមាតោ�

ល្អនៅក្នុងគ្បនេសរុស្នុី។...នពលខ្នុំធំន�ើងខ្នុំបាន

នរៀបការនហើ�បានផ្តល់កំនណើតឲ្យកូនគ្សីមានាក់ដ៏េួរឲ្យ

គ្សឡាញ់។មិន�ូរប៉ុោមាននគ្កា�មកខ្នុំបានប្្ចប់

ការសិកសាគ្បកបនដា�នជាេជ័�ពីស្កលវិេយាល័�

នហើ�េេួលបានការរ្រមួ�មដលខ្នុំចូលចិត្តខ្លាំង

្ស់។ប៉ុមន្ត...ខ្នុំមិនសបបា�ចិត្តទាល់មតនស្ះ។

...អាោហ៍ពិោហ៍របស់ខ្នុំ...បាននគ្បះ្បន្តិច

ម្តងៗ។...ខ្នុំពុំអាចផ្តល់អាហារយ៉ាងស្ម្្ញដល់

កូនគ្សីនិងរូបខ្នុំផង។ខ្នុំមានបាប។ខ្នុំបានសនគ្មច

ចិត្តខុសម្តងនហើ�ម្តងនេៀត។នសចក្តីនគ្សកឃ្លាន

ការបាក់េឹកចិត្តនិងការសនគ្មចចិត្តនដា�រាមាន

ការពិចារ្បាននធវើឲ្យជីវិតខ្នុំជួបនឹងេុក្ខនស្ក។ខ្នុំ

[បានបនោទាស]ដល់នជាេវាសោអាគ្កក់ប៉ុមន្តពុំេេួល

ស្គល់ថានៅក្នុងរនបៀបជានគ្ចើនខ្នុំបានរងេុក្ខនដា�ស្រ

មតលេ្ផលថនអំនពើបាបពីធម្មជាតិរបស់ខ្នុំ។ប៉ុមន្តនតើខ្នុំ

អាចដឹងនរឿងនោះនដា�រនបៀប្ ?នយងតាមអវីមដល

ខ្នុំគ្តូវបានបនគ្ងៀនេលឺថារាមាននេអំនពើបាប។...

ស្សោនៅក្នុងសហភាពសូនវៀតគ្តូវបានហាម

គ្បាមបោទាប់ពីបដិវត្ដន៍របបេុម្មនីស�៍ក្នុង្ នាំ១៩១៧។

ការសនកមចចិត្តេិងអព្សូតនេតរុ៖

នេើ�ឥ�សូវនេះខ្ញុំន�ើញ
តោយ អ៊ី�ីណា វី សកា�តហ្សើ

មៅមលើមវទិកា

ខ្នុំគ្តូវបានបនគ្ងៀនតាំងពីថានាក់មនត្ត�្យថារាមានគ្ពះនេ

នហើ�មានមតបក្េុម្មនីស�៍និងនោកតានលនីន

ប៉ុន្ណះមដលអាចោំសុភមង្គលមកកាន់គ្បជាជន

រុស្នុី។មនុស្មដលកាន់ស្សោគ្តូវេេួលរង

ការនបៀតនបៀនយ៉ាងស្ហាវនឃ្រនៅនៅក្នុងសង្គម

របស់ន�ើង។អ្កមានជំននឿបាត់បង់ការរ្ររបស់

ពួកនេពុំគ្តូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនៅស្ោនរៀននហើ�

គ្តូវបាននេនៅថា«មនុស្ឆកលួត»។គ្បជាជន

គ្តូវបានតគ្មូវឲ្យនរៀនថានាក់អ្កមដលមិននជឿនលើគ្ពះនៅ

ស្កលវិេយាល័�ជាកមន្ងមដលន�ើងបានបរ្ហាញ

ថារាមានគ្ពះនេ។...ខ្នុំពុំេិតអំពីគ្ពះន�ើ�។ប៉ុមន្ត

ខ្នុំមានអារម្មណ៍ឈលឺចាប់ក្នុងចិត្តខ្នុំអំពីជនគ្មើសមិនល្អ

របស់ខ្នុំ។នគ្កា�មកខ្នុំបាននរៀនថាការឈលឺចាប់មដល

ខ្នុំបានេេួលអារម្មណ៍នោះេលឺជាពន្លឺថនគ្ពះគ្េីស្ទមដល

ផ្តល់ដល់ខ្នុំនូវញណមួ�ថនការដឹងអវីមដលល្អនិង

អាគ្កក់។...

...ជីវិតរបស់ខ្នុំហាក់បីដូចជារូងងងឹត

នគ្កាមដីមួ�មដលមានមតនសចក្តីស្លាប់នៅ

េីបំផុតប៉ុន្ណះ។ខ្នុំមានអារម្មណ៍ថាខ្នុំកំពុង

ស្លាប់នដា�សន្ឹមៗនហើ�។...ខ្នុំពុំនចះរនបៀប

អធិស្ឋានន�ើ�ដូនច្ះខ្នុំបានសុបិន។...ខ្នុំបាន

សុបិនថានៅថែងៃ្ មួ�ខ្នុំនឹងរត់នេចនចញពី

េុក្ខនស្កគ្េប់យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្នុំនហើ�

ចាប់នផ្តើមជីវិតែ្មីម្តងនេៀត—ជាជីវិតែ្មីមដលរីករា�

និងមានពន្លឺ។ខ្នុំចង់ឲ្យកូនគ្សីរបស់ខ្នុំមានជីវិត

មដលល្អគ្បនសើរជាងខ្នុំ។...

ការនចញផសា�ជាបេ្តបនាទាប់នេះដ្រកសង់មផ្្រសុំខាេ់ៗអុំពីជីវិតកស្តីដ៏នសាមះកតង់េិងសារ�ិខិតរបស់ពួ្រគាត់ដ្រកសង់នចញពីនសៀវនៅAt the 
Pulpit: 185 Years of Discourses by Latter- day Saint Women(ឆ្នាុំ២០១៧)។នសៀវនៅនេះម្េជាភាសាអង់ន្រ្លស

ព័រទរុ�ហ្គា�េិងនអស្ប៉ាញ។

អំពគីស៊ីមស្ើរ្កា�ម្្សើ

អ៊ីរីណាវែែឈិៃធីណូណា

ប្កាែយ្្សើ(យកើែឆ្នាំ

១៩៦៥)រាៃរស់យៅទីប្កុង

រា៉ាណូលប្បយទសស៊ីយបរីជា

កតៃលែងតដលគ្ែ់រាៃយៅយរៀៃ

យៅសាោយពទ្យយ្ើយកាលាយ

ជាអ្កឯកយទសខាងជំងឺយបរះដូង។

យពទ្យពុំអាចរកកនប្មរាៃយប្ចើៃយែើយ

យ្ើយអស់យពលជាយប្ចើៃតែតដលមៃ្ទីរយពទ្យពុំរាៃ

បង់ប្រាក់តែឲ្យបុ្គេលឈិក។បនាទាប់ពីលរះតលងពីប្ីដ៏

កាចសាហាវរបស់គ្ែ់ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៦មកអ៊ីរីណា

មៃអារម្មណ៍យៃឿយណាយៃឈិងអស់សង្ទឹមយពល

គ្ែ់យធ្វើការត្មយម៉ាងយៅយវៃយប់យដើម្ីទំៃុកបប្មុង

ដល់ម្តយៃឈិងកូៃប្សីរបស់គ្ែ់ជាមួយៃទឹងប្រាក់

តែដ៏ទាប។

អ៊ីរីណាប្ែូវរាៃចឈិញ្ទឹមបីរាច់ឲ្យធំយែើងយៅក្នុង

បរិយាកាសមួយនៃអ្កមឈិៃយជឿប្ពរះយ្ើយពុំ

យជឿយលើប្ពរះយែើយ។យទារះជាដូយចានារះក្ីនាយប់

មួយគ្ែ់រាៃយធ្វើការយស្ើសុំមួយ៖«ឱប្ពរះយអើយ

ប្បសឈិៃយបើមៃប្ទង់តមៃយនារះសូមឲ្យែញនុំមចាស់ដទឹងផង

យដាយសារប្ទង់ប្បត្លពុំរាៃខារាយែ្វល់ពីែញនុំមចាស់

យែើយ។យែើែញនុំមចាស់ជាអ្វីៃទឹងប្ទង់យៅជាអ្វីមួយ

ែូចតាចតដលែំប្ែដរស់តមៃយទ?»

ពីរបីសរា្ត្៍យប្កាយមកយៅក្នុងតែសីហា

ឆ្នាំ១៩៩៦អ៊ីរីណារាៃជួបៃទឹងបុរសមនាក់តដល

រាៃតណនាំគ្ែ់ឲ្យសាគាល់សាសនាចប្កយ្ើយជួយ

គ្ែ់ឲ្យយធ្វើដំយណើរយៅស្រដ្ឋអាយមរិកយដើម្ីយរៀៃ

ភាសាអង់យ្លែស។ប្រាំបីតែយប្កាយមកបនាទាប់ពី

គ្ែ់យៅដល់រដ្ឋយូថា្៍ស.រ.អា.យៅតែយមសា

ឆ្នាំ១៩៩៨អ៊ីរីណារាៃយរៀបការជាមួយតាយ

ប្កាែយ្្សើ។

ស៊ីយស្ទើរប្កាែយ្្សើ្ ឺជាប្្ូបយប្ងៀៃយៅក្នុង

ថានាក់សម្មសយនង្គារះយៅទីប្កុងអូរិមរដ្ឋយូថា្៍

កាលតដលយ្រាៃអយញ្ជើញគ្ែ់ឲ្យយែើងៃឈិយាយ

យៅឯសៃ្ឈិសីទប្ស្ីយៅសាកលវិទយាល័យប្ពឈិកហាំ

យែង់។ការដាក់វណ្ណយុែ្ឈិៃឈិងអក្សរធំរាៃ

អៃុយោមតាមបទដាឋាៃ។



 តែធ្នូឆ្នាំ២០១៨ ៣១

[បោទាប់មក]គ្ពះេម្ីរមរមនបានចូលមកក្នុង

ជីវិតខ្នុំ។ខ្នុំអានគ្ពះេម្ីរមួ�ជំពូកនរៀងរាល់គ្ពឹកពីមុន

នៅនធវើការ។ការអានគ្ពះេម្ីរននះនធវើឲ្យខ្នុំនរៀនថាគ្ពះ

មានគ្ពះជន្មរស់ថាគ្ពះន�ស៊ូវេលឺជាគ្ពះរាជបុគ្តាគ្េង់

[មដល]យងចុះមកកាន់មផនដីននះនដើម្បីជួ�អ្កមាន

បាបដូចជារូបខ្នុំ។កាល្ ខ្នុំកាន់មតអានគ្ពះេម្ីរ

ននះនោះខ្នុំកាន់មតនឃើញការខវះចនោលាះរវាងការបនគ្ងៀន

ថនគ្ពះគ្េីស្ទនិងរនបៀបមដលខ្នុំបានរស់នៅ។ខ្នុំបាន

នរៀនថានហតុអវីជីវិតរបស់ខ្នុំមានេុក្ខនស្កអវីនម៉្ះ?...

...ខ្នុំបាននគ្តៀមខ្លួនរួចជានគ្សចសគ្មាប់

ការផ្លាស់ប្តតូរដ៏ធំ។ខ្នុំនឹងចងចាំនូវរាគ្តីនោះជានិច្ច...

កាលខ្នុំ�ំនពញមួ��ប់នដា�ស្រដឹងថាជីវិតខ្នុំ

មិនល្អថាការសនគ្មចចិត្តមិនល្អរបស់ខ្នុំបាននធវើឲ្យ

មនុស្មដលខ្នុំគ្សឡាញ់បំផុតមានការឈលឺចាប់។វា

េលឺជាបេពិនស្ធន៍ដ៏ឈលឺចាប់ខ្លាំងបំផុតក្នុងជីវិតខ្នុំ។
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ខ្នុំបាន�ំខ្ឹបខ្លួលនិងអធិស្ឋានេូលអងវរនពញមួ�

�ប់។...នៅទាបភ្លឺន�ើងខ្នុំអស់កមាលាំងរលីងពី

ខ្លួននហើ�រាមានេឹកមភ្ក�ំនេៀតនេ។នៅនពលពន្លឺ

គ្ពះអាេិត្យោនពលគ្ពឹកបានរះន�ើងភាពសុខស្ន្ត

និងការធូរនស្បើ�បាននកើតន�ើងចំនោះខ្នុំ។ខ្នុំឮោក្យ

ថា៖«ននះជាគ្ពះហស្តន�ើង។ន�ើងនឹងោំអ្ក

នហើ�ដឹកថដអ្ក។ប៉ុមន្តអ្កគ្តូវសនយានឹងខ្នុំថាអ្ក

គ្តូវមតផ្លាស់ប្តតូរ»។នហើ�ខ្នុំបាននធវើតាមការសនយា

នោះ។ខ្នុំចង់បានការមណោំនិងជំនួ�ននះជាងអវីៗ

ទាំងអស់។...

នៅរាគ្តីថនក្តីឈលឺចាប់និងអំណរនៅឯគ្បនេសរុស្នុី

នោះខ្នុំពុំបានដឹងន�ើ�ថាការសនយារបស់គ្ពះគ្េីស្ទ

មានេំហំធំនធងមបប្ នោះនេ។កាលនោះខ្នុំពុំដឹង

ន�ើ�ថាក្នុងរ�ៈនពលដ៏ខ្ីប៉ុន្ណះខ្នុំនឹងនធវើដំនណើរ

នៅគ្បនេសអានមរិកជាកមន្ងមដលខ្នុំនរៀនកាន់មតនគ្ចើន

អំពីដំណឹងល្អនហើ�មិន�ូរប៉ុោមាននគ្កា�មកខ្នុំបាន

គ្ជមុជេឹក។...ខ្នុំពុំដឹងនេថាកូនគ្សីរបស់ខ្នុំនឹង

មកគ្បនេសអានមរិកនដើម្បីចូលរួមជាមួ�ពួកន�ើងក្នុង

សុភមង្គលន�ើ�។...

...គ្េង់បានគ្បទានអព្តូតនហតុជានគ្ចើនមដលខ្នុំពុំ

មានឱកាសសង្័�អំពីជំនួ�ថនភាពជាគ្ពះរបស់គ្េង់

ក្នុងជីវិតរបស់ខ្នុំន�ើ�។...

ចូរនដើរជាមួ�គ្ពះគ្េីស្ទ!ចូរកាន់គ្ពះហស្តគ្េង់ឲ្យ

ជាប់!ចូរេេួលទាននូវគ្ពះបន្ទតូលថនគ្ពះគ្េីស្ទ។ចូរ

េេួលពន្លឺរបស់គ្េង់នូវគ្េប់មផ្កទាំងអស់របស់អ្ក

ជាមួ�នឹងគ្ពលឹងទាំងគ្សុងរបស់អ្ក។នៅក្នុង

គ្រាដ៏លំបាកនោះអ្កពុំគ្តូវបានេុកនចាលឲ្យនៅក្នុង

រូងនគ្កាមដីដ៏ងងឹតនោះនេប៉ុមន្តនឹងេេួលពន្លឺថន

នសចក្តីគ្សឡាញ់របស់គ្េង់ជាមួ�នឹងពន្លឺកាន់មតភ្លឺ

ន�ើងនៅខ្ងមុខអ្កជានិច្ច។◼



៣២ លីអា្ូណា

នដា�ម�កនៅក្នុងកំណត់គ្តាបុរាណននះគ្ពះន�ស៊ូវគ្េីស្ទគ្តូវបាននេមសវងរកឬនេពុំអាចរកគ្េង់នឃើញន�ើ�។

«មយើងជា្ពះ�៏ជា្ពះ» 

ៃឈិមឈិែ្សញ្ញានៃប្ពរះប្្ីស្ទយៅក្នុងប្ពរះ្ម្ពីរសញ្ញាចាស់



 តែធ្នូឆ្នាំ២០១៨ ៣៣

មោយស្គី្វិនភគីចសកន

នាយកដាឋាៃបព្វជឈិែភាពៃឈិងប្្ួសាររបស់សាសនាចប្ក

យពលម៉ូនសបាំងមុខរបស់នោក

នោះគ្ពះបន្ទតូលគ្បកបនដា�

នសចក្តីនមតាតោកុរ្របស់គ្ពះអមាចាស់

បាននចញមកពីេុមបោលានភ្ើងនដា�សំន�ងខ្ទរថន

ភាពអស់កល្បថា៖«ន�ើងបាននឃើញនសចក្តីនវេោ

របស់រាគ្ស្តន�ើងមដលនៅគ្សុកនអស៊ីព្ទនហើ�...

ពីនគ្ោះន�ើងស្គល់នសចក្តីេុក្ខគ្ពួ�របស់នេ

ដូនច្ះន�ើងបានចុះមកនដើម្បីនឹងជួ�នដាះនេ

ឲ្យរួច។...

ម៉ូនសក៏េូលនៅគ្ពះថានមើលកាល្ េូលបង្គំនៅ

គ្បាប់ពួកកូននៅអ៊ីគ្ស្មអលថាគ្ពះថនឰ�ុនកាអ្ករាល់

រានាគ្េង់បានចាត់ខ្នុំឲ្យមកឯអ្ករាល់រានានហើ�នេសួរ

េូលបង្គំថានតើគ្ពះគ្េង់គ្ពះោមជាអវី?នោះនតើគ្តូវឲ្យ

េូលបង្គំគ្បាប់នេថាដូចនម្តច?

គ្ពះគ្េង់មានគ្ពះបន្ទតូលនៅម៉ូនសថា«ន�ើងជា

គ្ពះដ៏ជាគ្ពះ៖រួចគ្េង់មានគ្ពះបន្ទតូលនេៀតថាឯងគ្តូវ

នឆ្ើ�គ្បាប់ដល់ពួកកូននៅអ៊ីគ្ស្មអលដូនច្ះថាគ្ពះដ៏

ជាគ្ពះគ្េង់បានចាត់ឲ្យខ្នុំមកឯអ្ករាល់រានា»(និក្ខមនំ

៣:៧–៨,១៣–១៤)។

ពួកស្សន៍អ៊ីគ្ស្មអលជំោន់នដើមស្គល់

គ្េង់ថាគ្ពះន�ហូវា៉ជីវិតមុន្ កជីវិតននះរបស់

គ្ពះន�ស៊ូវគ្េីស្ទបានរកនឃើញគ្ពះអង្គគ្េង់ថាជា

ធនធោមដលគ្បជារាគ្ស្តរបស់គ្េង់េួរមតមសវងរក

ការនគ្បាសនោះ។ជានគ្ចើនោន់្ នាំនគ្កា�មក

គ្ពះន�ស៊ូវគ្េីស្ទមដលមានគ្ពះជន្មរស់ន�ើងវិញបាន

បញ្ជាក់អំពីការសនយារបស់គ្េង់ន�ើងវិញអំពីការរំនដាះ

ដល់ពួកអ៊ីគ្ស្មអលសម័�េំននើបជាមួ�គ្ពះបន្ទតូល

ទាំងននះ៖«ចូរសង្ឹមន�ើងនហើ�ចូរកុំខ្លាចន�ើ�

ដ្បិតន�ើងជាគ្ពះអមាចាស់េង់នៅជាមួ�នឹងអ្កនហើ�

នឹងឈរនៅមក្បរអ្កនហើ�អ្កនឹងមែ្ងេីបោទាល់អំពី

ន�ើងេលឺគ្ពះន�ស៊ូវគ្េីស្ទថាងយើ្ ជាគ្ពះរាជបុគ្តាថន

គ្ពះដ៏មានគ្ពះជន្មរស់នៅថាងយើ្ ្ ្់ ងៅ តាុំ្ ្ ី ង�ើ៉

នហើ�ងយើ្ ងៅ ឥ�លូវ ងនរះនហើ�ថាងយើ្ ្តូវ យា្ ៉ ក 

ងទៀត»(េ.និងស.៦៨:៦ការេូសបញ្ជាក់គ្តូវបាន

បមន្ថម)។

គ្ពះេម្ីរជាគ្ពះបន្ទតូលថនជីវិតគ្តូវបាននរៀបចំន�ើង

នដើម្បីចង្អនុលបរ្ហាញដល់បុគ្តាបុគ្តីរបស់គ្ពះនៅគ្េប់

ជំោន់អំពីគ្ពះន�ស៊ូវគ្េីស្ទសគ្មាប់ការរំនដាះពីអំនពើ

បាបនិងនសចក្តីស្លាប់និងពីបញ្ហាោោខ្ងនោកិ�

ទាំងអស់របស់ន�ើង។គ្ពះេម្ីរសញ្ញាចាស់ក៏រាមាន

ករណីនលើកមលងដូចជាភាេថនគ្ពះេម្ីរនីមួ�ៗ

មដរគ្ពះេម្ីរសញ្ញាចាស់មាននរាលបំណងបមងវរ

ដួងចិត្តនិងេំនិតរបស់ន�ើងនៅរកគ្ពះអង្គមដលរំនដាះ

ន�ើងេលឺគ្ពះន�ស៊ូវគ្េីស្ទ។ប៉ុមន្តនដា�ម�កនៅក្នុង

កំណត់គ្តាបុរាណននះគ្េង់គ្តូវបាននេមសវងរកឬនេពុំ

អាចរកគ្េង់នឃើញន�ើ�។

នៅនពលមសវងរកគ្ពះគ្េីស្ទនៅក្នុងេម្ីរ្ មួ�

ទាំងននះវាជួ�រំឭកន�ើងយ៉ាងខ្ជាប់ខជលួននូវអវីមដល

ន�ើងកំពុងមសវងរក។គ្ពះន�ស៊ូវគ្េីស្ទ្ឺ ជា គ្បភព

ថនជីវិត!បញ្ហាថននសចក្តីស្លាប់ខ្ងវិញ្ញាណនិង

ខ្ងស្ច់ោមមដលជាលេ្ផលថនការធាលាក់នោះ

គ្ពះគ្េីស្ទ្ឺជាដំន្ះគ្ស្�ដ៏អស់កល្បរបស់ពួក

ស្សន៍អ៊ីគ្ស្មអល។លីថហបានគ្បកាសថា«គ្េង់

ថាវា�រូបអង្គគ្េង់...នដើម្បីតបស្្ការចុងបំផុត

ថនគ្កឹត្យវិន័�»(នីថហវេី២២:៧ការេូសបញ្ជាក់

គ្តូវបានបមន្ថម)។វាេលឺជាចនម្ើ�នោះ—គ្ពះអង្គ

នគ្បាសនោះថនអ៊ីគ្ស្មអល«ន�ើងេលឺជាគ្ពះ»ដ៏

មហិមា—មដលន�ើងមសវងរកនៅនពលគ្ស្វគ្ជាវក្នុង

គ្ពះេម្ីរ។ប៉ុមន្តនៅក្នុងកំ្ព្យនហើ�ជានរឿ�ៗ

នៅក្នុងភាស្ហួសសម័�ថនគ្ពះេម្ីរសញ្ញាចាស់

បញ្ហាអស់កល្ប—នហើ�គ្ពះន�ស៊ូវគ្េីស្ទេលឺជា

ដំន្ះគ្ស្�នោះ—ពុំគ្តូវបានរកនឃើញនដា�

រ្�ៗនោះនេ។នទាះជាយ៉ាងនោះក្តីគ្ពះន�ស៊ូវគ្េីស្ទ

កំពុងរង់ចាំនៅក្នុងការសិកសាគ្ពះេម្ីរឲ្យស៊ីជនគ្រៅក្នុង

និទានកថាបុរាណ។

ដូចអ្កចាំក្នុងចិត្តអំពីនោមាះគ្ពះអមាចាស់មដល

បានមចកចា�ជាមួ�ម៉ូនសនៅនលើភ្ំស៊ី្�—

«ន�ើងជាគ្ពះ»—សូមពិចារ្អំពីអវីៗជានគ្ចើន

មដលគ្ពះន�ស៊ូវគ្េីស្ទតុំណា្ ឲ្យដល់អ្កមដល

ដាក់េីេុកចិត្តនលើគ្េង់។េំរូដូចតនៅននះេលឺជានិមិត្ត

សញ្ញាថនការបនគ្ងៀនមកពីគ្ពះេម្ីរសញ្ញាចាស់

មដលបាននរៀបចំន�ើងនដើម្បីបមងវរដួងចិត្តនិងេំនិត

របស់ន�ើងចំនោះគ្ពះអមាចាស់ន�ស៊ូវគ្េីស្ទសគ្មាប់

ការនគ្បាសនោះ។្
េ
្ឺេ
ិង
ខស

ច
ក
្បី្
ិត
យ
ដា
យ
ស

៊ីម
ែូៃ
ឌ
ូវី

ការចសវងរក្ពះ

មយស៊ូវ្គគីស្មៅក្នុង

្ពះគ�្គីរសញ្ញាចាស់

តអលយឌើរប្ប៊ូសអ័រ.ម៉ាក់ែៃ់ឃី(១៩១៥–

១៩៨៥)ក្នុងកូរ៉ុមនៃពួកសាវកដប់ពីរនាក់រាៃ

សរយសរថាពួកពយាការីរួមទាំងអស់អ្កតដល

យៅក្នុងប្ពរះ្ម្ពីរសញ្ញាចាស់អាចប្ែូវរាៃយមើល

យឃើញថាជា«្ ំរូៃឈិងៃឈិមឈិែ្រូបនៃប្ពរះតមស៊ី

របស់ពួកយ្។វជាយរឿងប្ែទឹមប្ែូវៃឈិងសមរម្យ

យដើម្ីរកយមើលៃឈិមឈិែ្សញ្ញានៃប្ពរះប្្ីស្ទប្្ប់

ទីកតៃលែងយ្ើយយប្បើវម្ងយ្ើយម្ងយទៀែយៅក្នុង

ការចងចាំប្ទង់ៃឈិងរកសាបទបញ្ញែ្ឈិប្ទង់ជាៃឈិច្

យៅក្នុង្ ំៃឈិែយយើង»(The Promised Messiah

[ឆ្នាំ១៩៨៥]ទំព័រ៤៥៣)។

ប្ពរះ្ម្ពីរសញ្ញាចាស់ពុំប្ែូវរាៃយរៀបចំយែើង

យដាយសាមញ្ញយដើម្ីរកសាទុកៃូវៃឈិទាៃកថាអំពី

ប្បវែ្ឈិនៃរាប្ស្ក្នុងយសចក្ីសញ្ញារបស់ប្ពរះយែើយ។

យរឿងទាំងយនារះជាមួយៃទឹងសារលឈិែឈិែៃឈិង

ដំបូនាមាៃតដលមៃជាមួយៃទឹងវ្ឺជាតផ្កសំខាៃ់

បនាទាប់បៃ្សំចំយពារះសឈិស្សនៃប្ពរះប្្ីស្ទ។យដាយ

មឈិៃផ្លាស់ប្នូរយនារះប្បធាៃបទចម្ងនៃការសរយសរ

របស់ពួកពយាការី—ៃឈិងកម្មបទដ៏មៃែនមលែបំផុែ

នៃប្បធាៃបទនៃការសឈិកសារបស់យយើង—្ឺ

ប្ពរះយយស៊ូវប្្ីស្ទ!

យៃរះ្ ឺជាយគ្លការណ៍មួយចំៃួៃយដើម្ីចាំទុក

ក្នុងចឈិែ្យៅយពលប្សាវប្ជាវរកយសចក្ីពឈិែអំពីប្ពរះ

យយស៊ូវប្្ីស្ទយៅក្នុងប្ពរះ្ម្ពីរសញ្ញាចាស់៖

១.អ្វីៗទាំងអស់តដលប្ពរះរាៃប្បទាៃមក

ដល់មៃុស្ស្ ឺជា្ ំរូអំពីប្ពរះយយស៊ូវប្្ីស្ទ

(សូមយមើលៃីន្្វទី២១១:៤;មែូយស

៦:៦៣)។

២.ពួកពយាការីទាំងអស់្ ឺជា្ ំរូឬៃឈិមឈិែ្រូបអំពី

ប្ពរះយយស៊ូវប្្ីស្ទ(សូមយមើលប្ប៊ូសអ័រ

ម៉ាក់ែៃ់ឃីThe Promised Messiah

[ឆ្នាំ១៩៨៧]ទំព័រ៤៥១)។

៣.ការតប្បចឈិែ្យបើកទារារយៅរកការយរៀៃសូប្ែអំពី

ប្ពរះយយស៊ូវប្្ីស្ទតាមរយៈ្ ំរូ(សូមយមើល

អាលម៉ា២៦:២១–២២)។



៣៤ លីអា្ូណា

មយើងជា. . . នំបុ័ង ជីវិ�

នំម៉ានា៉ា

មយើងជា្ពះ. . . កូន តចៀម ខែល បាន េម្លាប់ េសម្ប់ អ្ក

ការបូជាយញ្ញស�វនិងអាវមធវើពគីចស្ក

ពីមុន អ័ោម និង តអវាែ ស�ូវបាន បតណដាញ តចញ ពី េួន តអខែន តនារះ សពរះអម្ចេ់ បាន 

ឲ្យ េតម្ៀកបំោក់ ែល់ ពួកត្ ខែល តធវើពី ខេ្ក េ�វ តែើម្ី ផ្តល់ កា�បិទបាំង កាយ 

ឲ្យ ពួកត្ ។ តៅក្នុង សពរះ្ម្ពី� េញ្ញា ោេ់ ោក្យ ដង្វាយធួន តៅក្នុង ទសមង់ ជា 

តសចើន �បេ់ វា បង្ហាញ ត�ើង ចំនួន ៨១ ែង ។ ម្ន ៧៣ ែង តកើ� ត�ើង ែខែលៗ 

នន ោក្យ តនារះ ខែល ន័យ តែើម ជា ភាសា តហតសពើ� ្ ឺ kaphar ខែល ម្ន ន័យ ថា 

« បិទបាំង » ។

បនាទាប់ ពី ពួកត្ ស�ូវបាន បតណតាញ តចញពី េួន ចបា� មក អ័ោម និង តអវាែ ស�ូវបាន  

បញ្ជា ឲ្យ ថាវាយ កូន ច្ង នន ហវនូង េ�វ �បេ់ ពួកត្ េសម្ប់ ជា យញ្ញបូជា ថាវាយ ែល់  

សពរះអម្ចេ់ ។ តសកាយ មក តទវតា មួយ អង្គ បាន បង្រប់ ពួកត្ ថា កា�សប�ិប�្តិ  

តនរះ ្ ឺ ជា « និមិ�្ត �ូប អំពី កា� បូជា នន សពរះ រាជ បុសតា បតងកើ� ខ� មួយ នន សពរះវ�បិតា » 

( មែូសាយ ៥:៧ ) ។

កា�តធវើ យញ្ញបូជា េ�វ បានបន្ត តៅតសកាម សកឹ�្យវិន័យ �បេ់ មែូតេ ពិធី ខែល បិទបាំង 

នន អេ់ អ្ក ខែល ចូល�ួម តៅក្នុង ពិធីប�ិេុទ្ បពវជិ�ភាព ។

តៅតពល តយើង ចុរះ តេចក្តីេញ្ញា ជាមួយ សពរះអម្ចេ់ តហើយ ទទួល ពិធីប�ិេុទ្ ែ៏ 

ប�ិេុទ្ �បេ់ សទង់ តនារះ ែង្វាយធួន �បេ់ សទង់ បិទបាំង តយើង ែូតច្រះ តយើង ពុំ ស�ូវ 

បែរះផ្ទាល់ នឹង ឥទ្ិពល ទាំងសេុង នន កា�ធាលាក់ �បេ់ អ័ោម ត�ើយ ។ សពរះតយេ៊ូវស្ីេ្ទ 

ពិ�ជា កូនតចៀម នន សពរះ ខែល បាន បូជា េសម្ប់ តយើង ែូតច្រះ តយើង ពុំ ោំបាច់ ចុរះ ចូល 

នឹង ឥទ្ិពល នន អំតពើ បាប និង តេចក្តីសាលាប់ ត�ើយ ។

មោកុប្�្តិ៣:២១; ៣៧:៣; និក្ខមនំ ៤០:១៤–១៥; តអតេរាល ១៦:១–១២; 

ម្៉ាថាយ ២២:១១–១២; កាឡាទី ៣:២៦–២៩; នីនហវ ទី ១ ១១:២១, ៣២–៣៣; 

អាលម្៉ា ៣៤:១៤–១៦; មែូតេ ៥:៥–៨; ៧:៤៧

អំ�នុងតពល មែូតេ និង កូន តៅ នន សាេន៍ អ៊ីសសាខអល បាន តធវើ ែំតណើ� ពី សេុក 

តអេ៊ីព្ទ តៅ កាន់ ខែនែី េនយោ ពួកត្ បាន ពឹងខផ្អក តលើ សពរះ្ុណ នន សពរះអម្ចេ់ 

តែើម្ី ទទួល បាន អាហ្� សបោំ នថងៃ ។ សពរះអម្ចេ់ បាន សបទាន ពួកត្ នូវ « នំបុ័ង 

ពី តលើ តម� មក » ខែល មនុេ្ស តៅ ថា « នំ ម្៉ានា៉ា » ( ខែល បកសសាយ ថា « ត�ើ 

តនរះ ជា អវី ? » ) ។ អ្ក ខែល បាន សបមូល អាហ្ សបោំ នថងៃ និង បន្ត តសាមរះស�ង់ ចំតោរះ 

សពរះអម្ចេ់ និង ពយោកា�ី �បេ់ សទង់ ម្ន ជីវិ� បន្ត �ហូ� ែល់ ែំតណើ� ពួកត្ ចប់ 

តៅក្នុង ទី�តហ្សាថាន ។

សពរះតយេ៊ូវស្ីេ្ទ ្ ឺជា នំបុ័ង ជីវិ� សទង់ បាន យាង ចុរះ ពី សាថានេួ្៌ មក កាន់ ខផនែី 

តែើម្ី នាំ ឲ្យ តយើង ម្ន ជីវិ� ត�ៀងរាល់ នថងៃ នន ែំតណើ� ក្នុង ជីវិ� �ខមង សាលាប់ �បេ់ តយើង 

តនរះ ។ តៅតពល តយើង សបមូល សពរះបន្ទនូល �បេ់ សទង់ ត�ៀងរាល់ នថងៃ តយើង នឹង ែក 

ពិតសាធន៍ នូវ ភាព ខផ្អមខល្អម និង ភាពតក្ៀវកាលា ខែល ម្ន តាម�យៈ សទង់ តពញ មួយ 

ែំតណើ� នន ជីវិ� �ខមង សាលាប់ �បេ់ តយើង ។

និក្ខ�នំ១6:៤,១២–២១,៣១; តោទិយកថា ៨:២–៣; យែូហ្ន ៦:២៦–៣៥, 

៤៨–៥៨, ៦៦–៦៨; នីនហវ ទី ៣ ២០:៨



 តែធ្នូឆ្នាំ២០១៨ ៣5

មយើងជា. . . អង្គ ពយោបាល �បេ់ អ្ក

ស�វពស់ច�ល្�ូវរានមលើកម�ើងមៅមលើបមងារលមឈើ

មយើងជា. . . សបេព នន ទឹក �េ់

ទទឹកមែញ�កពគី្ ្មមៅភ្ំមហ្ចរប

តៅតពល កូនតៅ សាេន៍ អ៊ីសសាខអល តសេក ទឹក តៅក្នុង ទី�តហ្សាថាន តនារះ មែូតេ 

បាន អធិសាឋាន តៅកាន់ សពរះអម្ចេ់ ។ មែូតេ ស�ូវបាន បង្រប់ ឲ្យ វាយ ែុំ ថ្ម មួយ តៅ 

េ្ំតហ្ខ�ប ( េ្ំ េ៊ីណាយ ) ជាមួយ តឈើ ខែល សពរះអម្ចេ់ បាន សបទាន ឲ្យ តោក ។ 

តៅតពល តោក តធវើ ែូតច្រះ ទឹក បាន ធាលាយ តចញ មក ពី ថ្ម តែើម្ី ផ្គ�់ផ្គង់ ែល់ ជីវិ� នន 

ពួកសាេន៍ អ៊ីសសាខអល រាប់ោន នាក់ ខែល កំពុង តធវើ ែំតណើ� តនារះ ។

សពរះតយេ៊ូវស្ីេ្ទ ្ ឺជា ថ្ម ោ នន សាេន៍ អ៊ីសសាខអល តៅតពល សទង់ ស�ូវបាន ត្វាយ 

តៅ ស�ង់ េ្ំ កាល់វាែ�ី តនារះ សពរះតោហិ� បាន ហូ� តចញ មក ពី សពរះកាយ �បេ់ សទង់ ។ 

សពរះតោហិ� �បេ់ សពរះស្ីេ្ទ បាន ផ្តល់ ជីវិ� ែល់ ពួកតយើង ! តយើង អាច ទទួល បាន 

ជីវិ� ខែល �កត�ើញ តៅក្នុង សពរះ តោហិ� ែ៏ធួន នន សពរះស្ីេ្ទ តៅតពល តយើង តធវើ តាម 

ពយោកា�ី ខែល ស�ូវបាន សប្ល់ កូនតសា តែើម្ី នាំ យក ទឹក�េ់ តចញ មក ពី សទង់ ។

និក្ខ�នំ១7:១–6;ជនគណនា២០:៨,១១; យែូហ្ន ៤:១០–១៥; កូ�ិនថូេ ទី 

១ ១០:១–៤; ្. និង េ. ២៨:២

ភាពលំបាក នន កា�តធវើ ែំតណើ� �បេ់ ពួកត្ បាន បណាតាល ឲ្យ ពួក កូនតៅ នន សាេន៍ 

អ៊ីសសាខអល �្អនូញខ�្អល �អ៊ូ�ទាំ ទាេ់ នឹង ពយោកា�ី និង សពរះអម្ចេ់ ។ ជា លទ្ផល 

សពរះអម្ចេ់ បាន តធវើ ឲ្យ េ�វ ពេ់ ម្ន ពិេ ចឹក ពួកត្ ខែល នាំ ឲ្យ ម្ន មនុេ្ស សាលាប់ 

ជា តសចើន នាក់ ។ មែូតេ បាន អធិសាឋាន តៅកាន់ សពរះអម្ចេ់ េូម ឲ្យ ែក េ�វ ពេ់ 

តនារះ តចញ ផ្ទនុយ តៅវិញ សពរះអម្ចេ់ បាន សបទាន នូវ វិធី មួយ េសម្ប់ មនុេ្ស តែើម្ី 

ត្ច ផុ� ពី តេចក្តីសាលាប់ តៅតពល ពួកត្ ស�ូវបាន ពេ់ ចឹក ។ េកម្មភាព ខែល 

�សមូវ ឲ្យ ពួកត្ បាន ទទួល កា�ពយោបាល តនារះ ្ ឺ តមើល តៅ េ�វ ពេ់ លង្ិន ខែល 

ចង ជាប់ តៅ នឹង បតង្រល មួយ ។

សពរះ តយេ៊ូវស្ីេ្ទ ស�ូវបាន ត្ តបារះ ខែក តរាល ភាជាប់ តៅតលើ បតង្រល — តឈើ ឆ្កាង 

— តែើម្ី តយើង អាច តមើល តៅកាន់ សទង់ តៅក្នុង កា��ងទុក្ខ �បេ់ តយើង តហើយ យក 

ឈ្រះ តលើ បញ្ហា ទាំង អេ់ តនារះ ។ សពរះ តយេ៊ូវស្ីេ្ទ ពុំ ែក កា�សាកល្ង តយើង តចញ 

ជានិច្ តនារះ តទ បែុខន្ត ក្នុងនាម ជា អង្គ ពយោបាល �បេ់ តយើង តនារះ សទង់ អាច យក ភាព 

ពិេពុល តចញ ពី ពួកត្ តាម�យៈ ព�ជ័យ នន ែង្វាយធួន �បេ់ សទង់ ។

ជនគណនា២១:៤–9; យែូហ្ន ៣:១៤–១៦; តពស�ុេ ទី ១ ២:២៤; អាលម្៉ា 

៣៣:១៨–២២; តហតលមិន ៨:១៤–១៥; នីនហវ ទី ៣ ២៧:១៣–១៥



៣6 លីអា្ូណា

បុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់ពុំមានអារម្មណ៍ថាជាគ្េីស្ទមា៉ាស

ន�ើ�។នទាះបីជាខ្នុំបានពយាយមរីករា�

ជាមួ�នឹងបេចនគ្មៀងមដលគ្បេំន�ើងក្តីនោះខ្នុំបាន

ទាញ�កធុងស្តនុកឥវា៉ន់នចញមកទាំងមានេុក្ខ

គ្ពួ�។គ្ក�នំមនុស្គ្ពិលបានរំឭកខ្នុំថារាមាន

នរ្ដុតនំជាមួ�ខ្នុំន�ើ�។រូបចមាលាក់ថន

នោកតាណូមអលមដលហាក់ដូចជានិយ�

ថាមាននហតុផលតិចតួចនដើម្បីចងភាជាប់នៅនឹង

នគ្ស្មនជើងមវងៗនហើ�គ្កដាសខ្ចប់អំន្�

ឆ្តូតៗបានរំឭកខ្នុំថាគ្ពឹកនោះនឹងមិនោំមកនូវសំន�ង

រំនភើបរីករា�របស់កូនៗន�ើ�។

្នាំននះកូននៅរបស់ន�ើងបាននៅមហាវិេយាល័�

នហើ�ផ្ទះរបស់ន�ើងមានអារម្មណ៍ថាកន្តាច

កមណតោងនិងសងៃប់ស្ងាត់។ខ្នុំបាននគ្ជើស�កមត

នគ្េឿងតុបមតងមដលពុំមមនជារូបតាណូមអលនដើម្បី

ដាក់តាំងនហើ�បានដាក់អវីៗនផ្ងនេៀតនៅក្នុង

គ្បអប់របស់វាវិញ។

ខ្នុំបានតុបមតងនដើមគ្េីស្ទមា៉ាស់នោះមតមានាក់ឯង

នដា�ស្រស្វាមីរបស់ខ្នុំពុំនៅផ្ទះនេ។កូនគ្បស្រ

គ្សីរបស់ខ្នុំបានបនរ្ហាះរូបភាពនៅៗរបស់ខ្នុំព្យលួរនគ្េឿង

តុបមតងនៅនលើនដើមគ្េីស្ទមា៉ាស់របស់ពួកនេនៅនលើ

អ៊ិននធើរមណតនហើ�ចិត្តរបស់ខ្នុំចង់គ្ត�ប់នៅរកអវីៗ

ដូចកាលពីនដើមវិញ។ខ្នុំឆងៃល់ថានហតុអវីនពលនវោ

វានដើរនលឿនយ៉ាងននះ។នហើ�កូនៗរបស់ខ្នុំពិតជាធំ

នលឿន្ ស់?នដា�ភ្ឹកភាលាំងក្នុងេំនិតនោះខ្នុំបាន

នមើលពន្លឺនភ្ើងអំពូលនៅក្នុងថដរបស់ខ្នុំ។វាជាអំពូល

នភ្ើងពណ៌គ្កហមមួ�។

អុំពូ�ន្្លើងពណ៌ក្រេមមួ�
ខដាយឡនូរីរា៉ាយ

ការគិ�ពិចារោ

ង្្ឿ្ តុបបត្ ង�ើ៉ ្្ីស្ទម៉ាស់ សា៉ញ្ញ ៉ ួយ បន រំឭក ខ្ញុំ អុំ្ី អត្ថន័យ �៏ ្ ិត មន បុណ្យ ្្ីស្ទម៉ាស់ ។

និងគ្កុមគ្េួស្រអស់កល្បជានិច្ចរបស់ពួកនេ។

ខ្នុំបានេិតអំពីអំណរទាំងអស់មដលខ្នុំមាននៅក្នុង

គ្េួស្រខ្នុំនិងអំណរមដលពួកនេមាននៅក្នុងគ្េួស្រ

របស់ពួកនេ។ខ្នុំបានេិតអំពីទារកមដលនដកនៅក្នុង

ស្តូកអាចនធវើឲ្យនរឿងទាំងននះនកើតន�ើងបាន។អារម្មណ៍

ថនភាពកក់ន្តោបានផុសន�ើងក្នុងចិត្តខ្នុំនៅនពលខ្នុំ

បានស្ជឹងេិតអំពីអំន្�ថនគ្ពះអង្គសន្រ្គះ—

ពុំមមនមតសគ្មាប់ខ្នុំនោះនេប៉ុមន្តសគ្មាប់មនុស្

នោកទាំងអស់រានាផងមដរ។

«មតនេវតាគ្បាប់ថាកុំខ្លាចអីនមើលខ្នុំមកគ្បាប់

ដំណឹងល្អដល់អ្ករាល់រានាពីនសចក្តីអំណរយ៉ាង

អស្ចារ្យមដលសគ្មាប់បណាតា�ន ទាុំ្ អស់ គានា»

(លូកា២:១០ការេូសបញ្ជាក់គ្តូវបានបមន្ថម)។

នៅនពលខ្នុំបន្តតុបមតងនដើមគ្េីស្ទមា៉ាស់នោះ

ខ្នុំបានេិតអំពីការគ្បសូតនិងគ្ពះជន្មដ៏រាបស្

របស់គ្ពះន�ស៊ូវគ្េីស្ទ។គ្េង់បានយងមកនដើម្បី

ជួសជុលការខូចខ្តស្ថាបោអ្កមដលនេរាបសងកត់

លួងនោមចិត្តអ្កឯកាោំភាពសុខស្ន្តមកក្នុងគ្រា

មដលមិនល្អឥតនខ្ចាះនិងគ្បទានក្តីអាណិតអាសូរដល់

អ្កមដលរងេុក្ខ។គ្េង់បានគ្បសូតមកនហើ�សុេត

នដើម្បីឲ្យន�ើងអាចរស់នៅជាមួ�គ្េង់នៅក្នុងនេរ

របស់គ្ពះវរបិតាម្តងនេៀត។គ្េង់បានយងមកនដើម្បី

ឲ្យមនុស្អាចស្គល់អំពីសុភមង្គលពិតគ្បាកដ។

ដួងចិត្តរបស់ខ្នុំបានរីករា�នហើ�ខ្នុំបានរកនឃើញ

អំណរនៅក្នុងគ្ពះគ្េីស្ទនដា�ស្រគ្ពះគ្េីស្ទេលឺជាបុណ្យ

គ្េីស្ទមា៉ាស់។◼

អ្ក និ្ន្ធ រស់ ងៅ រ�្ឋ អូរីងហ្គន ស.រ.អា. ។ រូប
ភា
ព
ម
ក
ព
ីG

ET
TY

 IM
AG

ES

ខ្នុំបានពិនិត្យនមើលពណ៌នោះវាគ្កហមខ្លាំង

្ស់។េលឺគ្កហមជាំមតម្តង។ខ្នុំបាននមើលជុំវិញនូវ

ភាពស្ម្្ញថនអវីមដលនៅសល់នដើម្បីតុបមតងនេៀត៖

គ្បសូតកម្មពីរបីស្តូកមួ�មដលនធវើពីនឈើកានរ៉មនិង

អក្រតុបមតងមដលសរនសរថាបុណ្យណូមអលជា

អក្រពណ៌មាស។ខ្នុំបាន�ំ។អំពូលនភ្ើងនោះ

ពណ៌គ្កហម—គ្កហមដូចជាគ្ពះនោហិតដ៏ធួនថន

គ្ពះអង្គសន្រ្គះ។

ខ្នុំបានេិតជានិច្ចអំពីរនបៀបមដលខ្នុំតុបមតង,ការនធវើ

នំជារាងនផ្ងៗនិងចនគ្មៀងជាគ្កុមរបស់កូនៗនៅគ្ពឹក

ថែងៃបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់ជាមួ�អវីមដលនធវើឲ្យខ្នុំរីករា�នៅ

រដូវបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់។ខ្នុំបានេិតអំពីកូនៗរបស់ខ្នុំ
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យៅ
ក្នុង្ នាំ២០០០ន�ើងគ្តូវបាននៅឲ្យបនគ្មើ

ជាគ្បធានស្ខ្និងគ្បធានថានាក់អង្គការ

បឋមសិកសាថនអង្គភាពតូចបំផុតមួ�នៅក្នុងនស្តក

ន្នសៀងថតវា៉ន់។ន�ើងមានសមាជិកគ្បមហលជា

២០ោក់ចូលរួមការគ្បជុំស្គ្កាម៉ង់រួមទាំងគ្េួស្រ

នក្មងវ័�របស់ន�ើងផងមដរមដលមានមអលន�ើរសកម្ម

ចំនួនបួនោក់និងពួកអ្កផ្ពវផសា�ស្សោ។

នគ្កា�មកន�ើងបានប្ជតូនមអលន�ើរពីររូបឲ្យនៅបនគ្មើ

នបសកកម្មនដា�េុកចិត្តថាគ្ពះអមាចាស់នឹងនធវើឲ្យ

ស្ខ្របស់ន�ើងចនគ្មើនន�ើង។

ន�ើងបាននធវើការជាមួ�ស្ខ្របស់ន�ើងន�ើង

បានចងចាំការេូោមានរបស់គ្បធានហ្គរដុនប៊ីហុិងេ្ី

(១៩១០–២០០៨)មដលថារាល់អ្កមគ្បចិត្តនជឿ

គ្តូវការ៖«មិត្តភក្ដិការេេួលខុសគ្តូវនិងការចិ្្ចឹម

បីបាច់នដា�‹គ្ពះបន្ទតូលដ៏ល្អថនគ្ពះ›»។ ១ន�ើង

មានអារម្មណ៍រំនភើបមដលសមាជិកែ្មីរបស់ន�ើងេួរមត

គ្តូវបានផ្តល់ការនៅបនគ្មើភាលាមៗនដើម្បីឲ្យពួកនេអាច

រីកចនគ្មើនតាមរ�ៈការបនគ្មើ។ពួកអ្កផ្ពវផសា�

ស្សោបានមណោំន�ើងឲ្យស្គល់ស្សោេន់ការី

នហើ�នៅក្នុងរ�ៈនពលពីរសបាតោហ៍ថនបុណ្យគ្ជមុជេឹក

នីមួ�ៗរបស់ពួកនេនោះពួកនេបានេេួលការនៅ

បនគ្មើ។ពួកនេបានបនងកើនមិត្តភាពនៅនពលពួកនេបាន

បនគ្មើជាមួ�សមាជិកដថេនេៀត។

ក្នុងអំ�នុងនពលមួ�មខបងប្អតូនគ្បុសមដលនេើបមត

បានេេួលបុណ្យគ្ជមុជេឹកបានេេួលបពវជិតភាព

នអើរ៉ុននហើ�ពួករាត់មានាក់ៗបានគ្បសិេ្ពរនិងមចកនំបុ័ង

នឹងេឹក។ន�ើងក៏នរៀបចំពួកនេនដើម្បីេេួលបពវជិតភាព

មិលេីសសាមដកនៅសន្ិសីេនស្តកបោទាប់ផងមដរ។

ពួកមអលន�ើរែ្មីគ្តូវបានបនគ្ងៀនអំពីរនបៀបនធវើពិធី

បរិសុេ្ោោនហើ�បោទាប់មកពួកមអលន�ើរទាំងននះ

បានបនគ្ងៀនពួកមអលន�ើរែ្មីៗបន្តនេៀត។ន�ើងនជឿជាក់

នលើការនរៀនសូគ្តតាមរ�ៈការអនុវត្តនិងនជឿនលើការបន្ត

ការនរៀនសូគ្តតាមរ�ៈការបនគ្ងៀន។សមាជិកស្ខ្

មានការេេួលខុសគ្តូវនដើម្បីនធវើជាេំរូនិងអ្កផ្តល់

គ្បឹកសាបនគ្ងៀននិងបំោក់បំប៉ននហើ�រាំគ្េនិងជួ�

នគ្ជាមមគ្ជងរានានៅវិញនៅមក។

ន�ើងបាននគ្បើគ្េូបនគ្ងៀនតាមផ្ទះនិងគ្េូបនគ្ងៀន

សួរសុខេុក្ខ,រាគ្តីជួបជុំគ្កុមគ្េួស្រសកម្មភាពវួដនិង

ការនធវើអាហារបរិនភាេជុំរានានដើម្បីបនងកើនភាពស្ិេស្នាល

ជាមួ�អ្កមគ្បចិត្តនជឿែ្មី។ពួកនេគ្តូវបានចិ្្ចឹម

បីបាច់នដា�គ្ពះបន្ទតូលថនគ្ពះតាមរ�ៈថែងៃអាេិត្យនិង

ការមណោំអំពីស្សោនៅថែងៃោោក្នុងសបាតោហ៍។ថានាក់

វិេយាស្ថានបាននកើនសិស្ពី២នៅ២៥ោក់។នដើម្បី

បន្តចិ្្ចឹមបីបាច់ដល់ស្ខ្តូចរបស់ន�ើងនោះន�ើង

បានចូលរួមនិងបនគ្មើនៅក្នុងគ្ពះវិហារបរិសុេ្ថតបុិ

ថតវា៉ន់នរៀងរាល់មខ—មដលគ្តូវជិះឡានគ្កុងទាំងនៅ

ទាំងមករ�ៈនពល១០នមា៉ាង។ជាេូនៅនស្តករបស់

ន�ើងមានការលំបាកមដលអត់មានសមាជិកនគ្ចើននដើម្បី

ជិះឡានគ្កុងេីពីរឲ្យនពញនៅគ្ពះវិហារបរិសុេ្ន�ើ�។

ស្ខ្របស់ន�ើងបានរីកចនគ្មើននហើ�គ្កុមគ្េួស្រោោ

រី្រចនកមើេម្រពីការបនកមើ
ខដាយ្រ៉ាូខេៀេ(ខហវេលបី្)ឆាវេិងខ្ពតាឆាវ

ការបម្�ើមៅក្នុងសាសនាែ្ក

ងយើ្ មន អារ៉្មណ៍ រំងភើប ប�ល សម�ិក ែ្មី ក្ញ្ សាខា ងយើ្ ្ ួរបត ្តូវបន ្ ្តល់ 

ការងៅ បង្៉ើ ភាលា៉ៗ ង�ើ៉្ី ឲ្យ ្ ួកង្ អាច រីកចង្៉ើន តា៉រយៈ ការបង្៉ើ ។

បាននរៀបចំខ្លួននដើម្បីេេួលពរជ័�គ្ពះវិហារបរិសុេ្

របស់ពួកនេន�ើងបានដាក់នរាលនៅនដើម្បីឲ្យមាន

សមាជិកជិះឲ្យនពញឡានគ្កុងរបស់ន�ើងផ្ទាល់។

ការនធវើដំនណើរពីរដងនៅក្នុង្ នាំដំបូងនដា�សមាជិក

នផ្ងនេៀតនៅក្នុងនស្តកជិះឡានគ្កុងមួ�នៅគ្ពះវិហារ

បរិសុេ្នហើ�ស្ខ្ដ៏តូចរបស់ន�ើងបានជិះឡាន

គ្កុងេីពីរ។មិន�ូរប៉ុោមាននគ្កា�មកខ្ងនស្តកបាន

សួមឲ្យវួដនីមួ�ៗមានសមាជិកជិះឲ្យនពញឡានគ្កុង

មួ�នដើម្បីនៅគ្ពះវិហារបរិសុេ្យ៉ាងនហាច្ ស់ម្តង

ក្នុងមួ�្ នាំ។

នៅ្ នាំេីពីរការមែរកសាអ្កមគ្បចិត្តនជឿរបស់ន�ើង

បាននកើនន�ើងពី៣០ភាេរ�នៅជាង៩០ភាេរ�

នហើ�ការគ្បជុំស្គ្កាម៉ង់របស់ន�ើងបាននកើនដល់

គ្បមហលជា១០០ោក់រួមមានទាំងពួកមអលន�ើរមដល

សកម្មចំនួន២៥ោក់ផងមដរ។ស្ខ្របស់ន�ើង

បានកាលា�ជាវួដនហើ�អរារចាស់របស់ន�ើងគ្តូវបាន

មកែ្មីឲ្យនៅជាស្ោជំនុំែ្មី។

ស្ខ្មដលតូចបំផុតបានមគ្បនៅជាវួដដ៏ខ្លាំង

បំផុតនៅក្នុងនស្តកនដា�ស្រអ្កមគ្បចិត្តនជឿគ្េប់រូប

បានេេួលពរនដា�មានមិត្តភក្តិការនៅបនគ្មើនិង

ការចិ្្ចឹមបីបាច់នដា�គ្ពះបន្ទតូលថនគ្ពះ។◼

អ្ក និ្ន្ធ រស់ ងៅ រ�្ឋ យូថាហ៍ ស.រ.អា. ។

កំណ�់ែំោំ

 ១. គ្បធានហ្គរដុនបី៊ហុិងេ្ី«Converts and Young Men»
Ensignមខឧសភា្នាំ១៩៩៧េពំ័រ៤៧។រូប

្
ែ
រា
ៃ
ទ
ទួ
ល
ស
ឈិទ
្ធឈិអ
ៃ
ុញ្

ញាែ
ព
ីអ
្ក
ៃ
ឈិព
ៃ
្ធ

សាខាហៅហ�ៀងទវីប្រាុំពវីរហៅឯប្ពរះវិហារបរិ�ុទ្ធតតបុិតតវ៉ាន់ហៅក្ញងខខធ្នូឆ្នាុំ២០០១។



៣៨ លីអា្ូណា

ក្រួស្ររបស់ខ្នុំបាននធវើឲ្យបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់កាលា�

ជាឱកាសមួ�ដ៏េួរឲ្យចងចាំយ៉ាង�ូរ

អមងវងតាមមដលខ្នុំអាចចាំបាន។នពល

ខ្នុំនចញនៅបនគ្មើនបសកកម្មនគ្បស៊ីល

ផតតូអានលើន្ហ្គើភាេខ្ងត្បតូង

នោះខ្នុំពុំដឹងថានតើវាលំបាកប៉ុ្ណ

សគ្មាប់ខ្នុំនដើម្បីចំ្�នពលថន

បុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់នៅ្ងា�ពីពួកនេ

នៅគ្រាដំបូងនោះនេ។

នៅអំ�នុងនពលបុណ្យ

គ្េីស្ទមា៉ាស់គ្រាដំបូងរបស់ខ្នុំ

នៅក្នុងតំបន់នបសកកម្មនោះ

ខ្នុំមានបំណងចង់នៅជាមួ�

គ្េួស្រខ្នុំបៃុបន្ត ម�្ូ ខ្ញុំនិងខ្នុំ

នៅឯនកាមតពីរោក់ប៉ុន្ណះ។

អារម្មណ៍មួ�ថនការអាណិតខ្លួនឯងនិង

ភាពនគ្កៀមគ្កំបាននកើតមានចំនោះខ្នុំ។

នៅ�ប់មុនថែងៃបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់គ្េួស្រដ៏េួរឲ្យ

គ្សឡាញ់មួ�បានអន្ជើញថដេូខ្នុំនិងខ្នុំនៅបរិនភាេ

អាហារនពលោងាច។ន�ើងមានឱកាសរីករា�ជាមួ�

រានាោោងាចនោះប៉ុមន្តសុភមង្គលរបស់គ្េួស្រននះ

បានរំឭកខ្នុំថាខ្នុំបាននៅ្ ងា�ពីគ្េួស្ររបស់ខ្នុំផ្ទាល់។

�ប់នោះនពលន�ើងបានគ្ត�ប់នៅផ្ទះវិញខ្នុំបាន

ពយាយមនដកនហើ�បំនភ្ចថានៅថែងៃបោទាប់េលឺជាថែងៃ

បុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់។ជាគ្រាដំបូងនៅក្នុងជីវិតខ្នុំខ្នុំបាន

មានអារម្មណ៍ធូរនស្បើ�នៅនពលបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់

បានចប់នៅ។

មួ�្ នាំនគ្កា�មកខ្នុំបានេិតអំពីបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់

ពី្ នាំមុននោះនហើ�បានេិតអំពីអវីមដលខ្នុំអាចនធវើ

នដើម្បីមានបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់ដ៏គ្បនសើរមួ�នៅក្នុង

តំបន់នបសកកម្ម។ខ្នុំបានដឹងថាអារម្មណ៍ថនភាព

នកើតេុក្ខមដលខ្នុំមានកាលពី្ នាំមុននោះនកើតន�ើង

មកពីការនផ្តោតចិត្តមតនលើខ្លួនខ្នុំនដា�មិនបាននផ្តោត

នលើគ្ពះអង្គសន្រ្គះន�ើ�។ខ្នុំក៏បានដឹងថាបុណ្យ

គ្េីស្ទមា៉ាស់េលឺជាគ្រានដើម្បីចងចាំការគ្បសូតរបស់

គ្ពះអង្គសន្រ្គះនហើ�ថាខ្នុំេួរមតរីករា�បនគ្មើគ្េង់ក្នុង

ោមជាអ្កតំ្ងឲ្យគ្េង់។

ខ្នុំបាននិយ�ជាមួ�ថដេូរបស់ខ្នុំន�ើងបាន

សនគ្មចចិត្តេិញសករគ្រាប់ជូនសមាជិកស្សោ

េន់ការីកុមារនិងនរ្នផ្ងនេៀតមដលន�ើងជួប

នៅថែងៃបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់នោះ។ន�ើងក៏បាន

ហាត់សមេំនុកតនមកើងបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់

នដើម្បីនគ្ចៀងផងមដរ។ដួងចិត្តរបស់ខ្នុំមាន

អំណរនៅថែងៃបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់នៅនពល

ន�ើងបានជួបមនុស្ោោបាននគ្ចៀង

េំនុកតនមកើងនហើ�បានមចកសករគ្រាប់

នោះ។

នៅោងាចនោះនពលន�ើងនធវើដំនណើរនៅផ្ទះវិញ

ន�ើងបានជួបបុរសចំ្ស់មានាក់អង្គនុ�នៅនលើ

ចិន្្ចើមែ្ល់។ន�ើងបានសួររាត់គ្បសិននបើរាត់

បានេេួលអំន្�បុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់នៅថែងៃនោះមដរ

ឬនេ។រាត់បាននឆ្ើ�ថាបាេបាននហើ�—រាត់បាន

និយ�ជាមួ�កូនៗរបស់រាត់មដលរស់នៅ្ ងា�តាម

េូរសព្ទ។

ន�ើងបាននិយ�ថា«ពួកខ្នុំមានអំន្�មួ�

បមន្ថមនេៀតជូននោកអ៊ំ»។ន�ើងបានឲ្យសករគ្រាប់

រាត់។

រាត់បាននិយ�ថា«សករគ្រាប់ននះពុំគ្រាន់មតមផ្អម

គ្តឹមមាត់របស់អ៊ំន�ើ�ប៉ុមន្តវាក៏មផ្អមដល់គ្ពលឹងរបស់

អ៊ំផងមដរ»។

ខ្នុំមានបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់ដ៏មិនេួរឲ្យរីករា�មួ�

នៅក្នុងនបសកកម្មរបស់ខ្នុំនដា�ស្រខ្នុំនផ្តោតចិត្តមតនលើ

ខ្លួនខ្នុំ។ខ្នុំក៏មានបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់ដ៏រីករា�បំផុត

នៅនពលខ្នុំនផ្ដាតនៅនលើគ្ពះអង្គសន្រ្គះជំនួសវិញ។

ខ្នុំដឹងថានៅនពលន�ើងនផ្តោតចិត្តេុកដាក់នៅនលើគ្េង់

នោះគ្េង់នឹងោំភាពមផ្អមមលហែមមកកាន់វិញ្ញាណរបស់

ន�ើងនៅថែងៃបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់និងគ្េប់ថែងៃទាំងអស់នៅ

ក្នុង្ នាំននះ។◼

វីលសុនខូមរៀ�ូសសាន�ូសទគី្កុងមភើោ�ប៊ូកូ្បមទស

ម្បស៊ីល

បុណ្យ្គគីស្ម៉ាស់�ួយ�៏ច្អែ�ចលហែ�

សំម�ងពួកបរិសុទ្ធន្ងៃែុងម្កាយ

រច
នា
រូប
ភា
ព
យដា

យ
អ
ឈិៃ
យា

៉ា្
ែ

នដើ
៉្ី មន បុណ្យ្្ីស្ទម៉ាស់ 

�៏ ល្អ្បងសើរ ងៅក្ញ្ តុំបន់ 

ងបសកក ្៉ម ងនារះ ម�្ូ ខ្ញុំ និ្ ខ្ញុំ 

បន សង្៉ច ចិត្ត ទិញ ស្ករ្គាប់ 

�ូន ងៅ ៉ នុស្ មនា ប�ល ងយើ្ �ួប 

ងៅ មែងៃ បុណ្យ ្្ីស្ទម៉ាស់ ។
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«អ្ករានមធវើវ�ល់មយើងច�រ»

ក្រួស្ររបស់ន�ើងមានគ្បថពណីបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់

មួ�េលឺការជូនអំន្�ជាក្្ចប់អាហារ,

នគ្ស្មថដ,មួកនិងរបស់នគ្បើគ្បាស់ចាំបាច់នផ្ងៗ

នេៀតដល់អ្កមដលខវះខ្ត។នៅក្នុង្ នាំ២០១៦

�ប់មុនបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់មានអាកាសធាតុគ្តជាក់

្ស់នៅតំបន់រដ្ឋកាលីហវតូញ៉ាស.រ.អា.ជាកមន្ង

មដលន�ើងរស់នៅ។ន�ើងបានោក់អាវជានគ្ចើនជាន់

ប៉ុមន្តន�ើងនៅមតររ្!

នពលន�ើងនបើកឡាននៅមក្បរឧេយានមួ�នៅ

មក្បរផ្ទះរបស់ន�ើងជាកមន្ងមដលមនុស្ជានគ្ចើន

រាមានផ្ទះរស់នៅនោះន�ើងបាននឃើញបុរសមានាក់

គ្បនគ្ចៀតគ្ជកនៅនគ្កាមដំបូលចំណតឡានគ្កុងមួ�

នដា�រុំខ្លួនរាត់នឹងភួ�កញ្ចាស់មួ�។នដននីស

ស្វាមីរបស់ខ្នុំបានឈប់ឡាននហើ��កចូ្ថាន់

កូនគ្បុសរបស់ន�ើងបាននៅជាមួ�រាត់នដើម្បីជូន

អំន្�ជាក្្ចប់របស់ន�ើងដល់រាត់។មអបប៊ី

កូនគ្សីរបស់ន�ើងនិងខ្នុំបាននៅក្នុងឡាននហើ�

នមើលពួកនេ។

ខ្នុំ។នដននីសបានញញឹមនៅនពលន�ើងនដើរសំនៅនៅ

រកពួករាត់នហើ�រាត់បានមណោំពួកន�ើងឲ្យស្គល់

បុរសនោះ។ខ្នុំបាននោងថដនៅចាប់ថដរាត់នហើ�

សួរនោមាះរបស់រាត់។

រាត់បានចាប់ថដខ្នុំនដា�ស្នាមញញឹមដ៏កក់ន្តោ

នហើ�តបថា«ន�ស៊ូវ»។

គ្េួស្ររបស់ន�ើងបានបន្តនិយ�ជាមួ�

រាត់ប៉ុមន្តចាប់តាំងពីនពលនោះមកខ្នុំពុំបានឮ

ដំណឹងអវីនគ្ចើនពីបុរសមានាក់នោះន�ើ�។ខ្នុំបន្តេិត

អំពីស្រៈសំខ្ន់ថននោមាះដ៏ពិនរាះរបស់បុរសននះ៖

ន�ស៊ូវ—េលឺជាគ្ពះោមថនគ្ពះអង្គសន្រ្គះ។នៅ

គ្រានោះខ្នុំគ្តូវបានរំឭកឲ្យចាំអំពីការបនគ្ងៀនរបស់

គ្ពះអង្គសន្រ្គះ៖«មដលអ្ករាល់រានាបាននធវើការ

ទាំងនោះដល់អ្កតូចបំផុតក្នុងពួកបងប្អតូនន�ើងននះ

នោះនោមាះថាបាននធវើដល់ន�ើងមដរ»(មា៉ាថា�

២៥:៤០)។បេពិនស្ធន៍នោះបានផ្លាស់ប្ដតូរខ្នុំជា

នរៀងរហូត។◼

សសានោន់នណ�៍រ�្ឋកាលគី្វ័រញ៉ាស.រ.អា.

បុរសនោះបាននងើ�កបាលរាត់ន�ើងនលើនៅនពល

នដននីសបានហុចក្្ចប់អំន្�នោះជូនរាត់។បុរស

នោះបានញញឹមយ៉ាងរីករា�។ពួកនេបានចាប់ថដរានា

នហើ�ចាប់នផ្តើមនិយ�រានា។ននះពុំមមនជានរឿងធម្មតានេ

នដា�ស្រជាធម្មតារាមានការសន្ទោរានាមបបនោះនេ។

បោទាប់ពីបួនគ្បាំោេីនគ្កា�មកនដននីសបានគ្ត�ប់

មកកាន់ឡានវិញនហើ�នបើកេូែឡាន។

ខ្នុំបានសួរ«យ៉ាងនម៉ចនហើ�បង?»

រាត់បាននឆ្ើ�ថា«មិនអីនេ។បងនឹងឲ្យអាវររ្នៅ

រាត់មួ�។រាត់គ្តូវការវាជាងបងគ្តូវការនៅនេៀត»។

ខ្នុំពុំបាននិយ�អវីនេ។នោះេលឺជាអាវររ្ដ៏ស្អាត

មដលនដននីសោក់វាបានពីរបីដងប៉ុន្ណះ!នដននីស

បានគ្ត�ប់នៅរកបុរសនោះវិញនហើ�បានជួ�

ោក់អាវររ្នោះឲ្យរាត់។បុរសនោះបានញញឹម

នដា�រីករា�។នដននីសនិងបុរសនោះបានបន្ត

និយ�រានានេៀត។

ខ្នុំេេួលអារម្មណ៍ជំរុញចិត្តមួ�ថាចង់ជួបបុរស

ននះ។ខ្នុំបាននបើកទាវារឡាននហើ�មអបប៊ីបាននដើរតាម

ខ្ញុំទទួល អារ៉្មណ៍ �ុំរុញចិត្ត ៉ ួយង�ើ៉្ី 

�ួប បុរស ងនរះ ។ ខ្ញុំ បនងៅ �ួប គាត់ 

ងហើយ បន ចាប់ ម� គាត់ ងហើយ សួរ ង្មរះ 

របស់ គាត់ ។



៤០ លីអា្ូណា
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ម្្ករបស់ខ្នុំបានខ្វាក់ោក់ក្តាលនមើលមិនសូវ

នឃើញនេនៅនពលឡានដឹកេំនិញមួ�បានបុក

ខ្នុំនធវើឲ្យខ្នុំខ្ទាត់នចញពីកង់។គ្បមហលជាបួន្ នាំនគ្កា�

មកអំ�នុងនពលរដូវបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់្ នាំ២០១១ខ្នុំ

បានេេួលអារម្មណ៍បំផុសេំនិតឲ្យសូមបងគ្បុសមានាក់

មដលខ្នុំស្គល់នៅក្នុងវួដចាស់របស់ខ្នុំឲ្យគ្បសិេ្ពរ

បពវជិតភាពដល់ខ្នុំ។ខ្នុំបាននឃើញបងគ្បុសមានាក់

ននះ�ូរៗម្តងដូនច្ះខ្នុំពុំ�ល់អំពីមូលនហតុមដលខ្នុំ

េួរមតសូមរាត់នោះនេ។ខ្នុំបានដឹងថាមានអ្កកាន់

បពវជិតភាពមដលសក្តិសមដថេនេៀតមដលខ្នុំអាចសូម

ការគ្បសិេ្ពរពីនេជំនួសឲ្យការសុំពីរាត់បាន។

នៅប៉ុោមានសបាតោហ៍នគ្កា�មកអារម្មណ៍មដលខ្នុំ

គ្តូវការការគ្បសិេ្ពរនោះបានមានកាន់មតខ្លាំងន�ើង។

ខ្នុំកំពុងបនគ្មើជាអ្កនធវើការនៅក្នុងគ្ពះវិហារបរិសុេ្

នៅគ្ពះវិហារបរិសុេ្ម្ហវងនហវើតអាល្លឺម៉ង់ដូនច្ះខ្នុំ

បានសនគ្មចចិត្តសូមឲ្យបងគ្បុសមានាក់នៅេីនោះផ្តល់

ការគ្បសិេ្ពរឲ្យខ្នុំ។

បោទាប់ពីខ្នុំបាននធវើការសនគ្មចចិត្តននះបងគ្បុស

មដលខ្នុំបានេេួលការបំផុសេំនិតឲ្យសូមការគ្បសិេ្ពរ

នោះបានចូលមកគ្ពះវិហារបរិសុេ្។រំនពចនោះខ្នុំបាន

ដឹងថាននះពុំមមនជានរឿងថចដន្យនេ—េលឺគ្បាកដ្ ស់

មយើងទាំងពគីរនាក់រានទទួលពរ

គ្ពះវរបិតាសួេ៌សពវគ្ពះេ័�ឲ្យខ្នុំសូមការគ្បសិេ្ពរ

ពីបងគ្បុសនោះ។ខ្នុំបានតាំងចិត្តកាលាហាននហើ�

និយ�ជាមួ�រាត់បោទាប់ពីរាត់ប្្ចប់វេ្គរបស់

រាត់។រាត់បាន�ល់គ្ពម។

នគ្កា�មកខ្នុំបានពន្យល់ថាខ្នុំមិនបានដឹងថា

នហតុអវីនោះនេប៉ុមន្តខ្នុំេេួលអារម្មណ៍ថាខ្នុំគ្តូវការ

ការគ្បសិេ្ពរពីរាត់។រាត់បាននិយ�ថារាត់

រីករា�នឹងផ្តល់ការគ្បសិេ្ពរឲ្យ។រាត់បានអន្ជើញ

បងប្អតូនគ្បុសនផ្ងនេៀតនៅក្នុងបន្ទប់បោទាប់មក

ចាប់នផ្តើមគ្បសិេ្ពរឲ្យខ្នុំ។នៅនពលរាត់គ្បសិេ្ពរចប់

ខ្នុំមានអារម្មណ៍ភាន់ភាំង។ការគ្បសិេ្ពរនោះល្អប៉ុមន្ត

រាមានអវីមួ�មដលជាក់ោក់នស្ះ។

បោទាប់មកខ្នុំបាននបើកមភ្ករបស់ខ្នុំ។

នពលខ្នុំនបើកមភ្កន�ើងខ្នុំអាចនឃើញបន្ទប់ទាំងមូល

ន�ើងចបាស់មេងមតម្តង។ខ្នុំពុំអាចនជឿវាបានន�ើ�!

ខ្នុំបានសួរបងគ្បុសនោះនតើរាត់ដឹងពីមូលនហតុមដល

រាត់េលឺជាមនុស្មានាក់េត់មដលគ្តូវផ្តល់ការគ្បសិេ្ពរ

ននះដល់ខ្នុំមដរឬនេ។ការនឆ្ើ�តបរបស់រាត់នធវើឲ្យខ្នុំ

រាបស្។

រាត់បាននិយ�ថា«ខ្នុំេិតថាការគ្បសិេ្ពរ

ពុំគ្រាន់មតសគ្មាប់អ្កប៉ុន្ណះនេ។វាក៏សគ្មាប់ខ្នុំ

ផងមដរ។ខ្នុំនឹងផ្តល់ការគ្បសិេ្ពរឲ្យក្មលួ�គ្សីខ្នុំនៅថែងៃ

មស្អកនដា�ស្ររាត់នឹងេេួលបុណ្យគ្ជមុជេឹក។

គ្េួស្រន�ើងពុំសកម្មនៅក្នុងស្សោចគ្កនេ

នហើ�ោងេលឺជាសមាជិកគ្េួស្រមដលេេួលបុណ្យ

គ្ជមុជេឹកដំបូងនេក្នុងរ�ៈនពលនស្ទើរមតជិត២០្នាំ

មកននះ។សមាជិកគ្េួស្រន�ើងជានគ្ចើនោក់នឹង

ចូលរួមពិធីបុណ្យគ្ជមុជេឹកននះនហើ�ខ្នុំពុំគ្បាកដ

ថានសចក្តីជំននឿរបស់ខ្នុំមានខ្លាំងគ្េប់គ្រាន់នដើម្បីផ្តល់

ការគ្បសិេ្ពរនោះនេ។ឥ�តូវននះខ្នុំដឹងថាខ្នុំអាចនធវើ

វាបាន»។

នៅថែងៃបោទាប់មកេំនហើញរបស់ខ្នុំបានគ្បនសើរន�ើង

ល្មមមដលខ្នុំពុំគ្តូវការនគ្បើនឈើគ្ចត់សរបស់ខ្នុំនេៀត

ន�ើ�។ខ្នុំបានខ្ចប់វានហើ�ផ្តល់វាជាអំន្�បុណ្យ

គ្េីស្ទមា៉ាស់ឲ្យបងគ្បុសមានាក់ននះជាមួ�នឹងសំបុគ្ត

មួ�។ខ្នុំបានសរនសរថា«ខ្នុំដឹងថាននះពុំមមនជា

ដំបងរបស់ម៉ូនសនេប៉ុមន្តខ្នុំសង្ឹមថាវារំឭកអ្កអំពី

អំ្ចបពវជិតភាពមដលអ្កបានកាន់»។

គ្ពះវរបិតាសួេ៌គ្សឡាញ់ន�ើងនហើ�សពវគ្ពះេ័�

គ្បទានពរដល់ន�ើង។ពរជ័�នៅបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់

ននះពុំគ្រាន់ស្តោរេំនហើញរបស់ខ្នុំន�ើងវិញនេវាមែមទាំង

ផ្តល់េំនុកចិត្តដល់អ្កកាន់បពវជិតភាពដ៏រាបស្មានាក់

នៅក្នុងការបនគ្មើបពវជិតភាពរបស់រាត់។◼

អាោ្វគីងម្្ើមលទគី្កុងម្មស្បមទសអល្លឺ�៉ាង់

ខ្ញុំបន ខ្ចប់ ងឈើ្ចត់ របស់ ខ្ញុំ ងហើយ ្ ្តល់ វា ជា 

អុំងណាយ បុណ្យ ្្ីស្ទម៉ាស់ ឲ្យ ប្្បុស មនាក់ 

ងនរះ ប�ល បន ្ ្តល់ ការ្បសិទ្ធ្រ �ល់ ខ្ញុំ ។



FINAL ILLUSTRATION COMING ON JUNE 13TH.

 តែធ្នូឆ្នាំ២០១៨ ៤១

្ពះគ�្គីរ�រ�ន៖អំមោយ�៏ពិមសស

នៅ
�ប់មុនថែងៃបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់្ នាំ២០១៦អំ�នុងនពល

មដលស្វាមីខ្នុំនិងខ្នុំកំពុងបនគ្មើជាអ្កផ្ពវផសា�

ស្សោសគ្មាប់គ្ពះវិហារបរិសុេ្នៅគ្ពះវិហារបរិសុេ្មា៉ានីល

ហវីលីពិននោះខ្នុំចង់ឲ្យគ្ពះេម្ីរមរមនមួ�កបាលនៅនរ្

មានាក់។នៅក្នុងេគ្មបខ្ងមុខថនេម្ីរននះខ្នុំបានសរនសរេីបោទាល់

របស់ខ្នុំនហើ�ដាក់ប្្ចតូលកាតមួ�ថនរូបគ្ពះវិហារបរិសុេ្

មា៉ានីលមដលមានព័ត៌មានស្តីពីេីកមន្ងនដើម្បីនរៀនបមន្ថមនេៀត

អំពីស្សោចគ្ក។បោទាប់មកខ្នុំបានលុតជង្គង់អធិស្ឋាន

នហើ�េូលសូមគ្ពះអមាចាស់ឲ្យដឹកោំខ្នុំនៅជួបនរ្មានាក់មដល

គ្េង់បាននរៀបចំ។

ខ្នុំបាននចញពីផ្ទះរបស់ន�ើងនហើ�ឆ្ងែ្ល់។មានបុរសពីរ

ោក់បានមកនលងសន្តិសុខមានាក់មដលយមនៅមជ្ឈមណ្ឌល

បំោក់បំប៉នអ្កផ្ពវផសា�ស្សោមក្បរនោះ។រាត់បានមគ្សក

ថា«រីករា�បុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់!»ខ្នុំេេួលការបំផុសេំនិតឲ្យនដើរ

នៅរកពួកនេ។

បោទាប់ពីខ្នុំបានមណោំខ្លួនឲ្យពួកនេស្គល់នហើ�ខ្នុំបានដឹង

ថាបុរសមានាក់េលឺជាអ្កមែសួននៅមជ្ឈមណ្ឌលបំោក់បំប៉នអ្ក

ផ្ពវផសា�ស្សោនហើ�បុរសមានាក់នេៀតេលឺជាកសិករ។ខ្នុំដឹង

ថាពួកនេទាំងពីរោក់ជាសមាជិកស្សោចគ្ក។

ខ្នុំបានសួរគ្បសិននបើពួកនេស្គល់នរ្មានាក់មដលចាប់

អារម្មណ៍េេួល�កអំន្�បុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់មួ�ជាគ្ពះេម្ីរ

មរមនមួ�កបាលមដរឬនេ។បុរសជាកសិករបាននមើលនដា�

ភាញាក់នផ្អើល។រាត់បាននិយ�ថារាត់មានមិត្តមានាក់មដលនឹងមក

នលងបរិនវណគ្ពះវិហារបរិសុេ្ជាមួ�រាត់នៅនពលបន្តិចនេៀត។

រាត់ចង់ឲ្យគ្ពះេម្ីរមរមនមួ�កបាលនៅមិត្តរបស់រាត់ប៉ុមន្តរាត់ពុំ
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អាចរកវាបាន។នដា�អារម្មណ៍ក្តនុកក្តលួលនោះខ្នុំបានទាញ�ក

គ្ពះេម្ីរមរមននចញពីកាបូបរបស់ខ្នុំ។ខ្នុំបានគ្បាប់ពួកនេអំពី

ការអធិស្ឋានរបស់ខ្នុំនហើ�បានជូនគ្ពះេម្ីរនោះនៅរាត់។

គ្ពះវិញ្ញាណបានរំជួលដួងចិត្តពួកន�ើងទាំងអស់រានានហើ�

កសិករនោះបានបរ្ហាញនសចក្តីសង្ឹមថាមិត្តភក្តិរបស់រាត់នឹង

អានគ្ពះេម្ីរមរមននហើ�េេួល�កដំណឹងល្អ។នៅនពល

ខ្នុំបាននដើរគ្ត�ប់នៅផ្ទះខ្នុំវិញនោះខ្នុំមែ្ងអំណរេុណដល់

គ្ពះអមាចាស់នហើ�បានអធិស្ឋានថាមិត្តរបស់កសិករនោះនឹងរកសា

ការតាំងចិត្តរបស់រាត់នដើម្បីនៅនលងបរិនវណគ្ពះវិហារបរិសុេ្។

គ្បមហលជា១៥ោេីនគ្កា�មកខ្នុំបានេេួលការនៅ

េូរសព្ទមកពីសន្តិសុខយមទាវារអិម.ធី.ស៊ី.។មិត្តភក្តិរបស់

កសិករនោះបានមកដល់។រំនភចនោះខ្នុំបាននចញនៅជួបរាត់។

រាត់េលឺជានមបញ្ជាការនបើកកបា៉ាល់ោណិជជករមដលនឹងនធវើដំនណើរ

គ្ត�ប់នៅសមុគ្េវិញក្នុងរ�ៈនពលពីរថែងៃនេៀត។រាត់បាន

អរេុណខ្នុំសគ្មាប់គ្ពះេម្ីរមរមននហើ�និយ�ថារាត់នឹង�ក

វានៅនលើកបា៉ាល់ជាមួ�រាត់។ពីមុនរាត់ោខ្នុំខ្នុំបានសម្ឹង

នមើលចំមកវមភ្ករបស់រាត់នហើ�និយ�ថា«គ្ពះេម្ីរននះេលឺជា

គ្ពះេម្ីរពិត»។នៅនពលខ្នុំនិយ�ោក្យនោះគ្ពះវិញ្ញាណបាន

បញ្ជាក់នសចក្តីពិតននះដល់ខ្នុំ។

នៅបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាសនោះខ្នុំបានផ្តល់អំន្�ពិនសសមួ�៖

េលឺគ្ពះេម្ីរមរមននិងេីបោទាល់របស់ខ្នុំថាវាជាគ្ពះេម្ីរពិត។ខ្នុំក៏

បានេេួលអំន្�ពិនសសមួ�ផងមដរ៖គ្ពះអមាចាស់បាននឆ្ើ�

តបការអធិស្ឋានរបស់ខ្នុំនហើ�បានគ្បទានពរដល់ខ្នុំនូវឱកាស

មួ�នដើម្បីមចកចា�ដំណឹងល្អ។◼

មខាលាច��រា៉ាយប៊ីមប៊ី�រ�្ឋវ៉ាស៊ីនមតាស.រ.អា.

នលាក ង៉បញ្ជាការ 

ងនារះ បន 

អរ្ុណ ខ្ញុំ ស្មប់ ្្រះ្៉្ីរ 

៉រ៉ន ងហើយ និយាយ ថា 

គាត់ នឹ្ យក វា ងៅងលើ កប៉ាល់ 

ជា៉ួយ គាត់ ។



៤២ លីអា្ូណា

ក្នុ ងោមជាគ្បធាននបសកកម្មែ្មីមានាក់នៅក្នុង

រដូវស្ឹកនឈើគ្ជុះោ្ នាំ២០១១នោះខ្នុំ

រំនភើបចិត្តនដើម្បីនចញនៅជួបអ្កផ្ពវផសា�

ស្សោរបស់ន�ើង។មអមមីលីភរិយរបស់

ខ្នុំនិងខ្នុំបានសនគ្មចចិត្តនៅពិនិត្យនមើលផ្ទះនិង

សួរសុខេុក្ខពួកអ្កផ្ពវផសា�ស្សោគ្េប់េូ

នៅក្នុងនបសកកម្ម។

នៅនពលន�ើងបាននធវើដំនណើរពីេីគ្កុង

ហ្គតូនតមា៉ាឡានៅកាន់តំបន់ជនបេមួ�នេៀត

របស់ន�ើងមដលមាននោមាះថាសូ�តូឡានោះ

ន�ើងបានដឹងថាគ្កុមបាតុកម្មមួ�បានបិេផ្តូវ

នៅខ្ងមុខពួកន�ើង។បាតុកម្មនៅហ្គតូនតមា៉ាឡា

អាចចំ្�នពលរាប់នមា៉ាងនហើ�ជាេូនៅរាមាន

ផ្តូវមដលអាចឆ្ងកាត់ផុតពីពួកនេន�ើ�។ប៉ុមន្ត

នៅនពលន�ើងបានសួរអំពីផ្តូវវាងមដលអាចមាន

នោះន�ើងបានដឹងអំពីផ្តូវមួ�នផ្ងនេៀត។ប៉ុមន្ត

ផ្តូវនោះមានស្លាកគ្ពមានដូនច្ះ៖

•វាពុំមមនជាផ្តូវល្អអស្ចារ្យនេ។

•សូមគ្បុងគ្ប�័ត្កុំនបើកនលើផ្តូវននះនៅនពល

ងងឹត។

•ជានរឿ�ៗគ្កុមនចារប្ន់មាននៅតាមផ្តូវននះ។

នដា�ជាគ្បធាននបសកកម្មែ្មីនិងភរិយ

មដលមានចិត្តនមាះមុតនោះមអមមីលីនិងខ្នុំបាន

នបើកឡាននលើផ្តូវនោះ។បោទាប់ពីនបើកឡានបាន

េំត�ង �ូច �តហៀង តៅក្នុង តពល តធវើ 

ការសម្រេច ចិត្ត ដ៏ ធំ

មោយអិ�យ៉ាូចសបម្រា្វ

ទីសបឹកសា ទី ពី� ក្នុង ្ ណៈសបធាន យុវជន ទូតៅ
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្បសិនមបើអ្កមនភាព

សក្តិស�មនាះ្ពះវរបិតា

សួគ៌នទឹងពុំទុកឲ្យអ្កមធវើ

កំ្ុស�៏ធងៃន់ធងៃរមោយពុំ

្ពមនអ្កជា�ុនមនាះមទ។

មួ�រ�ៈមកន�ើងបាននៅដល់ចំណុច

មួ�នៅនលើផ្តូវដីហុ�មដលនមើល

នៅដូចជាផ្តូវគ្ជាលចុះនៅខ្ង

មុខន�ើង។មអមមីលីនិយ�

នលងថាន�ើងេួរមត�ក

មា៉ាស៊ីនែតរូបមកនហើ�

ែតរូបនៅនពលន�ើងន�ើង

នៅដល់មេមផ្តូវ។

ជានគ្ចើន្ នាំមុនកាលខ្នុំ

ជាអ្កផ្ពវផសា�ស្សោវ័�នក្មងនៅគ្បនេស

ហ្គតូនតមា៉ាឡាខ្នុំបានដឹងថាមានស្លាកតូចមួ�

នលើផ្តូវមដលមានន័�ថា«នៅមុខនដា�គ្បុង

គ្ប�័ត្»។វាអាចមានន័�ថា«ឈប់»។ខ្នុំ

បាននឃើញស្លាកមួ�ប៉ុមន្តពុំ�ល់ពីន័�របស់វា

ន�ើ�។

មួ�សន្ទនុះនគ្កា�មកន�ើងបាននឃើញថា

ឡានន�ើងបានធាលាក់ចុះពីនលើចំន្តកម្ស់

៦មម៉គ្តជាស្ពនមដលបានលិចេឹក។ខ្នុំនរៀបចំ

នោតនចញពីឡាននៅខ្ងខ្នុំប៉ុមន្តមអមមីលីពុំ

អាចនបើកទាវារឡានរបស់រាត់នេ។នៅនពលរាត់

បានពយាយមន�ើងនលើន្អីនហើ�នចញមក

តាមទាវារឡានរបស់ខ្នុំនោះឡានន�ើងក៏ចាប់នផ្តើម

ឃ្ីងនឃ្លាងៗ។គ្បាកដ្ ស់វាេលឺជាគ្រាមួ�

មដលនោរនពញនដា�ការភ័�ខ្លាច។

មានេំនិតជានគ្ចើនបានផុសន�ើងនៅក្នុង

យុវរេជ្ិរេវ័យ



 តែធ្នូឆ្នាំ២០១៨ ៤៣

ចិត្តរបស់ខ្នុំ។ខ្នុំនឹកនឃើញដល់ចំណងនជើង

អត្ថបេកាមសតមដលអាចសរនសរថា៖«គ្បធាន

នបសកកម្មែ្មីនបើកឡានរំលងេំនប់មាត់គ្ចាំងមដល

រាមានស្ពនប្តាលឲ្យភរិយមាននគ្រាះថានាក់ធងៃន់ធងៃរ»

ឬ«គ្បធាននបសកកម្មែ្មីនិងភរិយបានបាត់ខ្លួន

បោទាប់ពីគ្តូវបាននចារប្ន់នៅតាមផ្តូវមួ�មដលពួកនេ

ពុំេួរនធវើដំនណើរន�ើ�»។

នដា�ពុំដឹងថាគ្តូវនធវើដូចនម្តចនោះខ្នុំបានឈប់

មួ�សន្ទនុះនៅខ្ងនគ្្រែ�ន្តនហើ�អធិស្ឋានេូល

សូមដល់គ្ពះវរបិតាសួេ៌«សូមជួ�េូលបង្គំនៅក្នុង

គ្រាថនការនធវសគ្បមហសរបស់េូលបង្គំ»។នតើអ្ក

អាចនជឿមដរឬនេថារំនពចនោះមានឡានដឹកនចកដ៏ធំ

មួ�បាននបើកពីនគ្កា�ន�ើង?ថតកុងឡាននិងអ្ក

នធវើដំនណើរនោះបាននឃើញពួកន�ើងនហើ�បានមក

នសើចដាក់ន�ើងនិងសបបា�រីករា�នឹងស្ថានភាព

ដ៏នគ្រាះថានាក់ថនជនបរនេសដ៏រនងរនងើ។ពួកនេបាន

ចង្អនុលនៅស្លាកនៅនលើផ្តូវនោះ។តាមពិតនៅវា

គ្រាន់មតជាមមកស្លាកតូចមួ�ប៉ុន្ណះ។

បោទាប់មកជាពរជ័�ដ៏គ្បកបនដា�អព្តូតនហតុ

របស់ន�ើងនោះពួកនេបានេមាលាក់គ្ចវាក់ពីឡាន

របស់ពួកនេជាគ្ចវាក់មតមួ�េត់មដលខ្នុំបាន

នឃើញក្នុងរ�ៈនពលបនគ្មើបី្ នាំនៅហ្គតូនតមា៉ាឡា។

ពីមុនពួកនេនចញនៅពួកនេបានកាត់នដើមនឈើមួ�

នហើ�ទាញវាដាក់េេឹងផ្តូវនោះ។ខ្នុំេិតថាពួកនេ

ចង់នធវើឲ្យគ្បាកដថាពួកអានមរិកខ្ងនជើងមដលមក



៤៤ លីអា្ូណា

បោទាប់នេៀតកាត់ផ្តូវននះនឹងពុំនធវើកំហុសដូចននះនេៀត

ន�ើ�។

ស្ដាប់តាមការបំផុស្ំៃិតៃិងការគ្រមៃ

ខ្នុំគ្បាប់អ្កនូវនរឿងននះនដើម្បីចង្អនុលបរ្ហាញថា

ន�ើងគ្តូវមតស្តោប់តាមការគ្ពមានការបំផុសេំនិត

និងការមណោំមដលបានគ្បទានដល់ពួកន�ើង

តាមរ�ៈសំន�ងថនគ្ពះអមាចាស់—នទាះបីជា

សំន�ងខ្លាំងឬតិចក្តី។សំន�ងនោះនកើតន�ើងក្នុង

េគ្មង់ជានគ្ចើន៖ខេម្ីរបេប្្ញត្តិការខ្ឹបគ្បាប់

ពីគ្ពះវិញ្ញាណបរិសុេ្គ្បស្សន៍របស់ពួកពយាការី

នៅរស់និងដំបូោមានពីឪពុកមាតោ�ថានាក់ដឹកោំ

ស្សោចគ្កនិងកលយាណមិត្ត។នតើន�ើងកំពុង

ស្តោប់និងស្តោប់តាមការបំផុសេំនិតនិងការគ្ពមាន

ទាំងននះមដរឬនេ?នហតុអវីវាសំខ្ន់នដើម្បីនធវើដូនច្ះ?

ន�ើងអាននៅក្នុងសុភាសិតថា៖

«ចូរេីពឹងដល់គ្ពះន�ហូវា៉ឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យ

ពឹងមផ្អកនលើនយបល់របស់ខ្លួនន�ើ�។

គ្តូវឲ្យេេួលស្គល់គ្េង់នៅគ្េប់ទាំងផ្តូវឯងចុះ

នោះគ្េង់នឹងតគ្មង់អស់ទាំងផ្តូវគ្ចករបស់ឯង។

កុំឲ្យនមើលខ្លួនថាមានគ្បាជាញាន�ើ�ចូរនកាតខ្លាច

ដល់គ្ពះន�ហូវា៉វិញនហើ�នចៀសនចញពីនសចក្តី

អាគ្កក់នៅ»(សុភាសិត៣:៥–៧)។

ន�ើងគ្តូវមតេុកចិត្តនលើគ្ពះអមាចាស់នដា�អស់ពី

ដួងចិត្តរបស់ន�ើង។ន�ើងគ្តូវមត�ល់ថាចំនណះ

ដឹងរបស់ន�ើងមានភាពខវះខ្តនូវអវីមដលល្អបំផុត

សគ្មាប់ន�ើងនិងអ្កដថេនេៀត។គ្បសិននបើន�ើង

ពិតជាេុកចិត្តគ្េង់មមនឱននះជាការសនយាដ៏អស្ចារ្យ

អវីនម៉្ះមដលគ្េង់គ្បទានឲ្យ៖គ្េង់នឹងដឹកោំផ្តូវរបស់

ន�ើង។

នៅក្នុងគ្េួស្រន�ើងន�ើងមានោក្យនស្លាក

មួ�មដលកាលា�ជាមផ្កមួ�ដ៏សំខ្ន់ថននបសកកម្ម

របស់ន�ើង។គ្បធានរ័សុលអិមណិលសុនបាន

បនគ្ងៀននរាលេំនិតននះ�ូរមកនហើ�។នោកបាន

មែ្ងដូនច្ះថា៖«ការនរារពគ្បតិបត្តិោំមកនូវភាព

នជាេជ័�ការនរារពគ្បតិបត្តិនដា�ឥតនល្អៀងោំ

មកនូវអព្តូតនហតុ»។ ១

ោក្យនស្លាករបស់គ្េួស្រន�ើងនិងនបសកកម្ម

របស់ន�ើងេលឺ៖«ការនរារពគ្បតិបត្តិោំមកនូវភាព

នជាេជ័�ប៉ុមន្តការនរារពគ្បតិបត្តិនដា�ឥតនល្អៀង

ោំមកនូវអព្តូតនហតុ»។

ខ្នុំពុំ�ល់ន័�ទាំងគ្សុងនូវថនោក្យនរារព

គ្បតិបត្តិនដា�ឥតនល្អៀងន�ើ�ប៉ុមន្តននះជាអវីមដល

ខ្នុំបាន�ល់។វាពុំមមនមានន័�ថាន�ើងនរារព

គ្បតិបត្តិយ៉ាងល្អឥតនខ្ចាះក្នុងនពលននះនៅក្នុងនរឿង

គ្េប់យ៉ាងនោះនេនទាះបីជាន�ើងអាចល្អឥតនខ្ចាះ

នៅក្នុងការនរារពតាមបេប្្ញត្តិជានគ្ចើនរបស់

គ្ពះអមាចាស់ក្តី។ប៉ុមន្តការមគ្បចិត្តគ្តូវមតជាមផ្ក

សំខ្ន់មួ�ថនការនរារពគ្បតិបត្តិនដា�ឥតនល្អៀង។

ការនរារពគ្បតិបត្តិនដា�ឥតនល្អៀងតគ្មូវឲ្យមាន

ការតាំងចិត្តចំនោះការគ្ពមាននិងការបំផុសេំនិត

គ្ពមទាំងបេប្្ញត្តិទាំងអស់មដលគ្ពះវរបិតាសួេ៌

គ្បទានដល់ពួកន�ើង។

ជួនកាលន�ើងពុំ�ល់ពីមូលនហតុមដល

គ្ពះវរបិតាសួេ៌សុំន�ើងនូវនរឿងជាក់ោក់ន�ើ�។

គ្រាទាំងនោះអាចជាគ្រាមួ�ចំនួនដ៏លំបាកបំផុត

នដើម្បីនរារពគ្បតិបត្តិនដា�ឥតនល្អៀង។នតើអ្ក

ចាំនេនៅនពលអ័ដាមមនុស្មានាក់ដ៏អស្ចារ្យបំផុត

ថនមនុស្ទាំងអស់គ្តូវបានសួរថានហតុអវីនោក

បានថាវា��្្ញបូជា៖«នហើ�ជានគ្ចើនថែងៃកន្ង

មកនោះមាននេវតាមួ�ពីគ្ពះអមាចាស់បាននលច

មកឲ្យអ័ដាមនឃើញនដា�សួរថា៖នហតុអវីបានជា

អ្កថាវា��្្ញបូជាទាំងឡា�ដល់គ្ពះអមាចាស់?

នហើ�អ័ដាមបានេូលតបនៅនោកថា៖ខ្នុំមិនដឹង

នេនលើកមលងមតគ្ពះអមាចាស់គ្េង់បញ្ជាខ្នុំប៉ុន្ណះ»

(ម៉ូនស៥:៦)។

ធ្វើតាម្រួក្រយាការី

មអមមីលីេលឺជាេំរូដ៏អស្ចារ្យអំពីការនរារពគ្បតិបត្តិ

នដា�ឥតនល្អៀងនទាះបីនៅនពលរាត់ពុំបាន�ល់

ក្តី។នៅអំ�នុងសន្ិសីេេូនៅមខតុោ្នាំ២០០០

រាត់បានស្តោប់ឮការេូោមានដូចតនៅននះមកពី

គ្បធានហ្គរដុនប៊ី.ហុិងេ្ី(១៩១០–២០០៨)៖

«ន�ើងពុំនលើកេឹកចិត្តឲ្យមានការចាក់ស្ក់និង

‹ការចាក់ខ្លួននផ្ងៗនគ្្ពីនរាលបំណងថន

នវជជស្គ្ស្តន�ើ�›។ប៉ុមន្តន�ើងពុំនិយ�អំពី

‹ការនចាះតូចោក់គ្កវិលមួ�េូនៅនលើគ្តនចៀករបស់

គ្ស្តី›—េលឺមតមួ�េូប៉ុន្ណះ»។ ២

នពលភរិយខ្នុំបាននៅដល់ផ្ទះវិញរាត់បាន ខដ
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ពន្យល់កូនគ្សីេីពីររបស់ន�ើងអំពីស្រៈសំខ្ន់ថន

ការនធវើតាមពួកពយាការីនទាះជានរឿងអវីក៏នដា�។

ដូចរាត់បាននិយ�ភរិយរបស់ខ្នុំក៏បាននរារព

តាមផងមដរ។រាត់បាននដាះគ្កវិលេូេីពីររបស់

រាត់នចញជានលើកចុងនគ្កា�។ខ្នុំនជឿថារាត់

នៅមតពុំ�ល់ពីមូលនហតុនោះនៅន�ើ�ប៉ុមន្តខ្នុំដឹង

អំពីមូលនហតុមដលវាសំខ្ន់ចំនោះរាត់។

ចំនោះពួកន�ើងមួ�ចំនួននរឿងនោះអាច

មិនសំខ្ន់ន�ើ�នដា�ស្រវាហាក់ដូចជានរឿង

តូចតាច។នរឿងនោះពិត្ ស់។ប៉ុមន្តខ្នុំពុំចាំ

ពីបន្ទតូលរបស់គ្ពះអង្គសន្រ្គះមដលថា«នបើអ្ក

រាល់រានាគ្សឡាញ់ខ្នុំចូរកាន់តាមប្្ញត្តិរបស់

ខ្នុំមដលនឃើញថាសំខ្ន់ចុះ»(សូមនមើល

�៉ូហាន១៤:១៥)។

បងប្អតូនគ្បុសគ្សីជាេីគ្សឡាញ់របស់ខ្នុំសំន�ង

ដ៏ចបាស់ថនការគ្ពមានមដលន�ើងគ្តូវមតស្តោប់

តាមនោះនចញមកពីពួកស្វកនិងពួកពយាការី

មដលគ្ពះអមាចាស់បាននគ្ជើសនរើស។វាអាចពុំមាន

គ្បជាគ្បិ�តាមរ�ៈបេដាឋានថននោកិ�ន�ើ�េលឺ

ដូចជានរឿងតូចតាចមដលបាននស្ើសុំនដា�គ្បធាន

ហុីងេ្ី។ប៉ុមន្តអ្កអាច—អ្កគ្តូវមត—េុកចិត្ត

ថាវានចញមកពីគ្ពះវរបិតាសួេ៌។វាអាចគ្រាន់មត

ជាមមកស្លាកតូចមួ�ប៉ុន្ណះឬវាអាចជានដើម

នឈើមួ�ទាំងមូលមដលដាក់នៅេេឹងនលើផ្តូវ។ខ្នុំ

សូមដាស់នតឿនអ្កឲ្យអានឬស្តោប់សន្ិសីេេូនៅ

ជាមួ�នឹងេំនិតននះក្នុងចិត្ត៖នតើមមកស្លាកឬនដើម

នឈើអវីមដលគ្ពះអមាចាស់បានដាក់នៅនលើផ្តូវរបស់ខ្នុំ?

ទុកចិត្តធ�ើគ្ររះអមចាស់

ពួកអ្កមួ�ចំនួនអាចកំពុងេិតថា«មមននហើ�

នោះជានរឿងអស្ចារ្យ្ ស់។ប៉ុមន្តនតើអ្កនធវើ

ដូចនម្តចនៅនពលអ្កកំពុងមសវងរកការបំផុសេំនិត

គ្ពះឱវាេការគ្ពមាននិងការមណោំពីគ្ពះអមាចាស់

នហើ�អ្កហាក់ដូចជាពុំេេួលចនម្ើ�នោះ?»

គ្បមហលអ្កមានកងវល់ននះទាក់េងនឹង

ការសនគ្មចចិត្តដ៏សំខ្ន់នៅក្នុងជីវិតអ្ក។

ចូរចាំអំពីការសនយាឲ្យដាក់េីពឹងនលើគ្ពះអមាចាស់

ឲ្យអស់អំពីចិត្តអ្កនហើ�គ្េង់នឹងដឹកោំផ្តូវរបស់

អ្ក។

ទាក់េងនឹងគ្ពឹត្តិការណ៍សំខ្ន់ៗនៅក្នុងជីវិត

របស់ន�ើងនោះន�ើងពិតជាចង់បានការមណោំ

ចបាស់ោស់នហើ�ថាវាពិបាកនឹងរកនឃើញ។

ប៉ុមន្តខ្នុំបាន�ល់ចបាស់ថាគ្បសិននបើខ្នុំមគ្បចិត្ត

នរារពគ្បតិបត្តិនដា�ឥតនល្អៀងនធវើតាមអ្កដឹក

ោំរបស់ខ្នុំនហើ�នធវើការសនគ្មចចិត្តល្អៗនផ្ង

នេៀត—ឬនិយ�មយា៉ាងនេៀតថាគ្បសិននបើខ្នុំមាន

ភាពសក្តិសម—នោះគ្ពះវរបិតាសួេ៌នឹងពុំេុកឲ្យខ្នុំ

នធវើកំហុសធងៃន់ធងៃរនដា�ពុំគ្ពមានខ្នុំជាមុននោះនេ។

នហើ�គ្េង់ក៏នឹងពុំអនុញ្ញាត្តអ្កឲ្យនធវើមដរ។

ឱមិត្តវ័�នក្មងរបស់ខ្នុំនអើ�គ្ពះវរបិតាសួេ៌េង់

នៅេីននះនដើម្បីកុំឲ្យន�ើងនធវើកំហុសធងៃន់ធងៃរគ្បសិននបើ

ន�ើងមសវងរកការគ្ពមានការបំផុសេំនិតរបស់គ្េង់

និងវិវរណៈមកពីគ្េប់គ្បភពមដលមានទាំងអស់—
និងគ្បសិននបើន�ើងស្តោប់តាមនិងអនុវត្តតាមអវីៗ

ទាំងនោះ។ន�ើងមានសិេ្ិនដើម្បីមានគ្ពះវិញ្ញាណ

បរិសុេ្េង់នៅជាមួ�ន�ើងជានិច្ចជាពិនសស

នៅក្នុងគ្រាដ៏ចាំបាច់ថនជីវិត។

ននះជាក្តីសង្ឹមរបស់ខ្នុំថាអ្កនឹងរកនឃើញ

នដា�នជាេជ័�នូវមមកនិងនដើមនឈើថនស្លាក

គ្ពមានមដលគ្ពះវរបិតាសួេ៌បានដាក់នៅនលើ

ផ្តូវរបស់អ្ក។

ខ្នុំសូមមែ្ងេីបោទាល់ថានៅនពលន�ើងស្តោប់

តាមសំន�ងថនគ្ពះអមាចាស់នៅនពលន�ើងេេួល

សំន�ងនោះពីគ្បភពជានគ្ចើនរបស់វានហើ�

ពយាយមនរារពគ្បតិបត្តិនដា�ឥតនល្អៀង

នោះន�ើងអាចមានជីវិតមដលប្្ចប់នដា�

«នហើ�ពួកនេបានរស់នៅនដា�រីករា�ជា

នរៀងដរាបតនៅ»។ការណ៍នោះអាចនកើតន�ើង

បានតាមរ�ៈការរស់នៅតាមនរាលលេ្ិថន

គ្ពះគ្េីស្ទនិងការចុះនិងការរកសានសចក្ដីសញ្ញា

ពិសិដ្ឋទាំងឡា�ប៉ុន្ណះ។◼
�ក្ស្់ ងចញ ្ ីសុន្ទរកថា ប�ល មន ចុំណ្ ង�ើ្ ថា « Heeding  
the Voice of the Lord » បន បែលែ្ ងៅ សាកលវិទយាល័យ 

្្ិកហ្ុំ យៃ្់–មអដាហូ ងៅមែងៃទី ១៧ បខ តុលា ្នាុំ ២០១៧ ។

កំណ�់ែំោំ

 ១. រ័សុលអិមណិលសុននៅក្នុងR. Scott Lloyd«Elder 
Nelson Delivers Spiritual Thanksgiving Feast 
to MTCs»ព័ត៌មានស្សោចគ្កវេ្គថននេហេំព័រLDS.org
ថែងៃេី៤មខធ្តូ្នាំ២០១៣news .lds .org។

 ២.ហ្គរដុនប៊ីហុិងេ្ី« Great Shall Be the Peace of Thy 
Children»Liahonaមខមករា្នាំ២០០១េំព័រ៦៨។



៤6 លីអា្ូណា

មោយ្បធានោល្ិនមអកអូក
ទីប្បទឹកសាទីមួយក្នុង

្ណៈប្បធាៃទីមួយ

ស្មប់ពួកបរិសុទ្ធន្ងៃែុងម្កាយច�លជាយុវ�ជ្ិ�វ័យមៅ្ោមនាះវិវរណៈ្ នាំ១៩៧៨ស្តីពីបពវជិតភាព

េលឺជាគ្ពឹត្តិការណ៍មដលពួកនេនឹងចងចាំជាប់ជានិច្ច។

I.
ព័ត៌មាននោះបានឮមកដល់ខ្នុំតាមេូរសព្ទមួ�មដលកគ្មនរាេិ៍ន�ើង។កូនគ្បុសខ្នុំពីរោក់និងខ្នុំកំពុង

នធវើការនៅឯេីធាលានៅផ្ទះនលើភ្ំរបស់ន�ើងមដលន�ើងបានស្ងសង់េុកជាកមន្ងមួ�នដើម្បីសគ្មាកលំមហ

ពីការេេួលខុសគ្តូវដ៏ធងៃន់របស់ខ្នុំក្នុងោមជាគ្បធានស្កលវិេយាល័�គ្ពិកហាំ�៉ង់។មអលន�ើរប៊�ដ៍

នឃផ្កកលឺេលឺជាអ្កេូរសព្ទមក។នោកបានគ្បាប់ខ្នុំអំពីវិវរណៈស្តីពីបពវជិតភាពមដលនេើបមតបានគ្បកាស

រួច។ន�ើងបានសន្ទោរានានដា�អំណរនហើ�ខ្នុំបាននដើរគ្ត�ប់នៅនធវើការវិញ។ខ្នុំអង្គនុ�នលើពំនូកដីមដល

ន�ើងបាននលើកនហើ�បក់ថដនៅកូនគ្បុសខ្នុំឲ្យមក។នៅនពលខ្នុំបានគ្បាប់ពួកនេថាឥ�តូវននះពួកសមាជិក

ស្សោចគ្កមដលជាបុរសសក្តិសមទាំងអស់អាចគ្តូវបានមតងតាំងឲ្យនូវបពវជិតភាពនោះខ្នុំបាន�ំនដា�

អំណរ។

នហតុអវីវិវរណៈស្តីពីបពវជិតភាពេលឺជាឱកាសថនអំណរមបបននះ?កាលនៅជា�ុវជនកំពុងសិកសានិងនធវើការ

នៅក្នុងវិជាជាជីវៈមផ្កចបាប់ខ្នុំបានរស់នៅក្នុងតំបន់ភាេខ្ងលិចក្តាលនិងភាេខ្ងនកើតថនសហរដ្ឋអស់

រ�ៈនពល១៧្នាំ។ខ្នុំបានសនងកតនឃើញនិងចូលរួមឈលឺចាប់និងមានបេពិនស្ធន៍ដ៏លំបាកពីអស់អ្ក

មដលរងេុក្ខនដា�ស្រការរឹតត្បិតននះនិងអស់អ្កមដលបានសនងកតនមើលចបាប់ននះបានរិះេន់វានិងមសវងរក

នហតុផលជានគ្ចើន។បោទាប់មកខ្នុំបានសិកសាអំពីនហតុផលោោមដលគ្តូវបានផ្តល់ឲ្យនហើ�ពុំអាចេេួល

អារម្មណ៍បញ្ជាក់អំពីនសចក្តីពិតថនចបាប់ននះន�ើ�។ជាមផ្កមួ�ថនការសិកសាគ្បកបនដា�ការអធិស្ឋាន

របស់ខ្នុំនោះខ្នុំបានដឹងថាជាេូនៅគ្ពះអមាចាស់កគ្មនឹងគ្បទាននហតុផលសគ្មាប់បេប្្ញត្តិនិងការមណោំ

មដលគ្េង់បានគ្បទានឲ្យអ្កបនគ្មើគ្េង់្ ស់។ខ្នុំបានសនគ្មចចិត្តបន្តនស្មាះគ្តង់ចំនោះអ្កដឹកោំមដលជា

ពួកព្យការីរបស់ន�ើងនហើ�អធិស្ឋាន—ដូចមដលបានសនយាតាំងពីនដើមដំបូងថនការរឹតត្បិតទាំងននះ—ថា

ថែងៃនោះមកដល់នៅនពលមដលមនុស្ទាំងអស់នឹងមានអំណរជាមួ�ពរជ័�ថនបពវជិតភាពនិងគ្ពះវិហារ

បរិសុេ្។ឥ�តូវននះថែងៃនោះបានមកដល់េលឺនៅថែងៃេី៨មខមិែុោ្នាំ១៩៧៨នហើ�ខ្នុំបាន�ំនដា�អំណរ។

រួ�ោនាច��ួយ

បុពវម្�ុ�ួយននការសាទរ

ដកពសង់មក្ បីសុេ្ទរកថាផដល

បាេផ្្ងខៅថ្ងៃទបី១ផខមិ្ុនា

ឆានាំ២០១៨ខៅក្ននុងកម្មវិធបី

«រួមគ្នាផតមួយ»ការពបារ្្ធខួ្រ

ខលើកទបី៤០ឆានាំថេវិវរណៈឆានាំ

១៩៧៨ស្តបី្បី្រ្វេជិតភា្។
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រួ�ោនាច��ួយ



៤៨ លីអា្ូណា

II.
នៅនពលន�ើងបានពិចារ្អំពីអវីមដលបាននកើត

ន�ើងនិងអវីមដលកំពុងនកើតន�ើងនៅក្នុងស្សោចគ្ក

ថនគ្ពះន�ស៊ូវគ្េីស្ទថនពួកបរិសុេ្ថែងៃចុងនគ្កា�និង

នៅក្នុងជីវិតថនសមាជិកស្សោចគ្កននះតាំងពី្ នាំ

១៩៧៨មកនោះន�ើងទាំងអស់រានាមានបុពវនហតុនដើម្បី

ស្េរ។

ទាក់េងនឹងគ្បតិបត្តិការននះស្សោចគ្កមាន

គ្បតិកម្មយ៉ាងនលឿននៅនឹងវិវរណៈស្តីពីបពវជិតភាព

ននះ។ពិធីបរិសុេ្និងប័ណ្ណចូលគ្ពះវិហារបរិសុេ្បាន

និងជាស្កលន�ើ�។មនុស្ខ្ះបានេេួល�ក

ឥេ្ិពលថនវិវរណៈននះភាលាមៗនិងនដា�គ្ពះេុណ

មនុស្ខ្ះនេៀតបានេេួលវានដា�សន្ឹមៗនហើ�

ខ្ះនេៀតនៅក្នុងជីវិតពួកនេផ្ទាល់បានបន្តឥរិយបែ

ថនការគ្បកាន់ពូជស្សន៍មដលជាការឈលឺចាប់ជា

ខ្លាំងដល់មនុស្ជានគ្ចើននៅេូនៅពិភពនោករួម

ទាំងរ�ៈនពល៤០្នាំកន្ងនៅ។អ្កខ្ះចង់

គ្ត�ប់នៅនមើលនដា�នផ្តោតចិត្តេុកដាក់នៅនលើ

ការគ្តួតពិនិត្យនមើលពីអតីតកាលន�ើងវិញរួមទាំង

មសវងរកនហតុផលសគ្មាប់ការរឹតត្បិតមដលឥ�តូវ

ននះផុតសម័�នៅនហើ�នោះ។ប៉ុមន្តសមាជិក

ភាេនគ្ចើននៅក្នុងស្សោចគ្ករួមទាំងថានាក់ដឹកោំ

នរៀមច្បងថនស្សោចគ្កបាននផ្តោតចិត្តេុកដាក់

នលើឱកាសោោអំពីអោេតជាជាងការខកចិត្តពី

នរឿងអតីតកាល។ពួករាត់ភាេនគ្ចើនបានេុកចិត្ត

នលើគ្បាជាញានិងនពលនវោរបស់គ្ពះអមាចាស់នហើ�

បានេេួលការមណោំពីពយាការីរបស់គ្េង់។តាម

រ�ៈការនធវើដូនចានាះន�ើងបានដឹងពីស្រៈសំខ្ន់ដ៏

អស់កល្បថនការបនគ្ងៀនរបស់ពយាការីរបស់គ្េង់ថា

«នៅនគ្កាមគ្ពះននគ្តគ្េង់មនុស្្ ក៏មានតថម្

ដូចជាមនុស្្ មដរ»(យ៉ាកុប២:២១)។តាម

រ�ៈការនធវើដូនចានាះន�ើងបានេេួលការជំរុញចិត្តែ្មីឲ្យ

បំនពញការគ្តាស់បញ្ជាពីគ្ពះអមាចាស់គ្ពះន�ស៊ូវគ្េីស្ទ

ថាន�ើងគ្តូវបនគ្ងៀនដំណឹងល្អដ៏អស់កល្បជានិច្ច

ដល់មនុស្ទាំងអស់—នៅដល់«គ្េប់ទាំងស្សន៍

គ្េប់ពូជមនុស្គ្េប់ភាស្និងគ្េប់ទាំងគ្បជាជន»

(េ.និងស.៤២:៥៨)។

III.
ការនធវើឲ្យខ្លួនន�ើងខវល់ខ្វា�នឹងអវីមដលពុំបាននបើក

សមម្តងឬជាមួ�ការពន្យល់ពីអតីតកាលនដា�អស់

អ្កមដលបានដំនណើរការជាមួ�នឹងការ�ល់ដឹងមដល

មានកគ្មិតអាចនកើតន�ើងតាមរ�ៈមតការបា៉ាន់ស្មាន

និងភាពស្មនុេស្មាញប៉ុន្ណះ។ចំនោះអស់អ្ក

មដលមានការខវល់ខ្វា�មបបននះន�ើងសូមបរ្ហាញ

នសចក្តីគ្សឡាញ់របស់ន�ើងនិងការអន្ជើញពិនសស

«�នុស្សមនាក់គលឺមន�ន�្មៅក្នុង្ពះមន្�

របស់្ទង់�ូែ�នុស្សមនាក់មទៀ�្ ងច�រ»។

នកើតន�ើងភាលាម។នហតុផលោោមដលគ្តូវបានផ្តល់

ឲ្យនដើម្បីពយាយមពន្យល់អំពីការរឹតត្បិតពីមុនៗនៅនលើ

សមាជិកពូជពង្អា្ហវិក—នទាះបីជាការរឹតត្បិតមដល

បានបរ្ហាញពីមុននដា�ថានាក់ដឹកោំស្សោចគ្កមដល

េួរឲ្យនរារពក្តី—គ្តូវបានជំរុញនិងគ្បកាសថាឈប់

អនុវត្តជាស្ធារណនេៀតនហើ�។គ្ពះអមាចាស់បាន

មានបន្ទតូលមកកាន់ពយាការីរបស់គ្េង់នហើ�សមាជិក

ស្សោចគ្កគ្េង់បាននធវើតាម។

ផ្ទនុ�នៅវិញការផ្លាស់ប្តតូរោោនៅក្នុងដួងចិត្តនិង

ការអនុវត្តថនសមាជិកមានាក់ៗពុំទាន់នកើតមានភាលាមៗ
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ននះ។សូមឲ្យន�ើងទាំងអស់រានាេន្ទឹងចាំនមើលនដា�

ស្មេ្គីភាពថននសចក្តីជំននឿនិងការេុកចិត្តរបស់ន�ើង

នលើការសនយារបស់គ្ពះអមាចាស់ថា«គ្េង់អន្ជើញពួកនេ

ទាំងអស់រានាឲ្យមករកគ្េង់នហើ�េេួលទាននូវនសចក្ដី

ល្អសប្បនុរសរបស់គ្េង់នហើ�គ្េង់ពុំបដិនសធអ្ក្ 

មានាក់មដលមករកគ្េង់ន�ើ�េលឺទាំងន្មានិងសទាំង

បាវនេនិងនសរីទាំងគ្បុសនិងគ្សី»(នីថហវេី២

២៦:៣៣)។

នៅនពលន�ើងសម្ឹងនៅនមើលអោេតកាល

ឥេ្ិពលសំខ្ន់បំផុតមួ�ថនវិវរណៈស្តីពីបពវជិតភាពេលឺ

ជាការនៅមកពីគ្ពះនដើម្បីនបាះបង់នចាលឥរិយបែថន

ការលំនអៀងទាស់នឹងគ្កុម្ មួ�ថនបុគ្តាបុគ្តីរបស់

គ្ពះ។ការគ្បកាន់ពូជស្សន៍េលឺគ្បមហលជាគ្បភពថន

ភាពលំនអៀងដ៏នពញនិ�មោនពលសពវថែងៃននះនហើ�

ន�ើងទាំងអស់រានាគ្តូវបាននៅឲ្យមគ្បចិត្តពីនរឿងនោះ។

ប៉ុមន្តនៅេូទាំងគ្បវត្តិស្គ្ស្តបុគ្តាបុគ្តីជានគ្ចើនគ្កុម

របស់គ្ពះគ្តូវបានឬបានេេួលរងការនបៀតនបៀនឬ

គ្តូវបានដាក់នៅក្នុងស្ថានភាពមដលពុំេួរឲ្យនពញចិត្ត

នដា�ការលំនអៀងដូចជាអស់អ្កមដលមផ្អកនៅនលើ

ជាតិពន្ឬវប្បធម៌ឬសញ្ជាតិឬការអប់រំឬស្ថានភាព

នសដ្ឋកិច្ច។

ក្នុងោមជាអ្កបនគ្មើរបស់គ្ពះមដលមាន

ចំនណះដឹងនិងការេេួលខុសគ្តូវចំនោះមផនការថន

នសចក្តីសន្រ្គះដ៏មហិមារបស់គ្េង់នោះន�ើងេួរមត

ពនន្ឿនការនរៀបចំឥរិយបែនិងេនងវើរបស់ន�ើង—ទាំង

ស្ថាប័ននិងផ្ទាល់ខ្លួន—នដើម្បីដាក់ការលំនអៀងទាំងអស់

របស់ន�ើងេុកនៅមួ�ម�ក។ដូចគ្បធានរ័សុល

អិមណិលសុនបានមានគ្បស្សន៍បោទាប់ពីការគ្បជុំ

ែ្មីននះរបស់ន�ើងជាមួ�នឹងរដ្ឋម្ន្តីជាតិថនសមាេមន៍

ជាតិសគ្មាប់ការនលើកកម្ស់ពណ៌សម្បនុរមនុស្៖

«ន�ើងទាំងអស់រានាសូមអន្ជើញមនុស្អង្គការនិង

រដាឋាភិបាល[ទាំងអស់]ឲ្យនធវើការជាមួ�សង្គមស៊ីវិល

ដ៏ធំមហិមានដា�លុបបំបាត់នចាលនូវការលំនអៀងគ្េប់

មបបយ៉ាងទាំងអស់»។ ១

នទាះបីជាន�ើងរួបរួមរានានដើម្បីលុបបំបាត់នចាល

នូវឥរិយបែនិងការអនុវត្តថនការលំនអៀងក្តីន�ើង

េួរមតចាំថាវាពុំមមនជាការលំនអៀងមដលស្សោចគ្ក

េេូចឲ្យមានចបាប់ជាក់ោក់ក្នុងនរាលបំណងថន

តគ្មូវការស្តីពីភាពសក្តិសមសគ្មាប់គ្ពះអមាចាស់

នដើម្បីចូលរួមគ្ពះវិហារបរិសុេ្នោះនេ។គ្ពះអមាចាស់

បានគ្បកាសថាការនរារពតាមនសចក្តីសញ្ញានិង

បេប្្ញត្តិេលឺជាតគ្មូវការដ៏ចាំបាច់មួ�នដើម្បីរីករា�

នឹងពរជ័�ដ៏បរិសុេ្។ការពយាយមនដើម្បីលុបបំបាត់

តគ្មូវការមកពីគ្ពះសគ្មាប់ជីវិតអស់កល្បជានិច្ចនិង

គ្កុមគ្េួស្រអស់កល្បេលឺដូចជាការពយាយមបនងកើត

មផនការរបស់ស្តាំងមដល«មនុស្ទាំងអស់នឹង

គ្តូវបានសន្រ្គះ»។ន�ើងមដលមានជីវិតរមមងស្លាប់

ននះបានបដិនសធមផនការរបស់ស្តាំងរួចនៅនហើ�

នៅក្នុងជីវិតមុន្ កជីវិតននះ។ន�ើងបាននគ្ជើសនរើស

�កមផនការរបស់គ្ពះវរបិតាសួេ៌ន�ើងមដលគ្បទាន

«មយើងសូ�អមញ្ើញ

�នុស្សទាំងអស់...

ឲ្យមធវើការជា�ួយសង្�

ស៊ីវិល�៏ធំ�្ិម

មោយលុបបំរា�់មចាល

ការលំមអៀង្គប់ចបប

យ៉ាងទាំងអស់។
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នសរីភាពនដើម្បីនគ្ជើសនរើសនិងរកសានសចក្តីសញ្ញា

អស់កល្បជានិច្ចនិងបេញ្ញាត្តិមដលអនុវត្តនស្មើរានា

ចំនោះមនុស្ទាំងអស់។ភាពនស្មើរានារបស់គ្ពះអមាចាស់

េលឺមិនមមនជាលេ្ផលនស្មើរានាសគ្មាប់មនុស្ទាំងអស់

នោះនេប៉ុមន្តជាឱកាសនស្មើរានាចំនោះមនុស្ទាំងអស់។

IV.

ការនប្តជាញាចិត្តរបស់ន�ើងនៅក្នុងកម្មវិធីរំឭកខួបននះេលឺ

ស្េរខួបនលើកេី៤០្នាំថនវិវរណៈស្តីពីបពវជិតភាព

នដា�ការេន្ទឹងរង់ចាំ។នៅនពលន�ើងនធវើដូនច្ះន�ើង

បរ្ហាញអំណរេុណជាពិនសសសគ្មាប់សមាជិក

ពូជពង្ពួកអា្ហវិកដ៏អស្ចារ្យរបស់ន�ើងជាពិនសស

សមាជិកអា្ហវិកអានមរិកកាំងរបស់ន�ើងមដលបាន

តស៊ូនដា�នសចក្តីជំននឿនិងនស្មាះគ្តង់មហលឆ្ង

កាត់រ�ៈនពលផ្លាស់ប្តតូរដ៏លំបាកថនការស្បសូន្យ

នូវភាពលំនអៀង។ឥ�តូវននះន�ើងចូលរួមជាមួ�រានា

នៅក្នុងការនផ្តោតចិត្តេុកដាក់របស់ន�ើងនលើឥេ្ិពល

ដ៏រុងនរឿងបោទាប់ពី្ នាំ១៩៧៨ថនវិវរណៈនោះនៅក្នុង

ការផ្តល់ពរដល់បុគ្តាបុគ្តីរបស់គ្ពះទាំងអស់នៅនលើ

ពិភពនោក។ពួកពយាការីមដលជាអ្កដឹកោំន�ើងបាន

គ្បកាសនៅគ្រានោះថា៖

«ឥ�តូវននះគ្ពះអមាចាស់បាននបើកសមម្តងគ្ពះេ័�

គ្េង់សគ្មាប់ជាពរជ័�ដល់បុគ្តាបុគ្តីគ្េង់ទាំងអស់

េូទាំងពិភពនោកមដលនឹងស្តោប់តាមសំន�ងថនអ្ក

បនគ្មើមដលមានសិេ្ិអំ្ចនហើ�នរៀបចំពួកនេនដើម្បី

េេួលគ្េប់ពរជ័�ថនដំណឹងល្អ»។ ២

មយើងគួរច�
ពមន្ឿន...ការ
ទមលាក់មចាល
នូវការ្បកាន់
ពូជសាសន៍ផ្ទាល់
ខ្លួនទាំងអស់របស់
មយើង�ួយអមន្ើ។

ឥ�តូវននះគ្ពះវិហារបរិសុេ្គ្តូវបានស្ងសង់

នៅក្នុងគ្បនេសជានគ្ចើនសគ្មាប់ជាពរជ័�ដល់

បុគ្តាបុគ្តីរបស់គ្េង់ទាំងសរ្ខាងថនវាំងនន។

ន�ើងរីករា�ជាមួ�រានានៅនលើមផនដីនិងនៅនលើ

ស្ថានសួេ៌។ននះេលឺជាមផ្កថនការនរៀបចំរបស់ន�ើង

សគ្មាប់ការយងមកជានលើកេីពីររបស់គ្េង់មដល

បានគ្បកាសតាមរ�ៈពយាការីក្នុងគ្ពះេម្ីរមរមនថា

«គ្េង់មិនមដលបញ្ជាដល់អ្ក្ មានាក់ថានេ

នឹងមិនេួរេេួល�កនសចក្ដីសន្រ្គះរបស់គ្េង់

នោះន�ើ�»(នីថហវេី២២៦:២៤)នហើ�មដល

បានគ្បកាសតាមរ�ៈពយាការីសម័�េំននើបថា«នបើ

សិនជាអ្ករាល់រានាមិនរួមរានាមតមួ�នេនោមាះថាអ្ក

រាល់រានាពុំមមនជារបស់ផងន�ើងន�ើ�»(េ.និងស.

៣៨:២៧)។◼
កំណ�់ែំោំ

 ១. «First Presidency and NAACP Leaders  
Call for Greater Civility, Racial Harmony»
ថែងៃេី១៧មខឧសភា្នាំ២០១៨នេហេំព័រ

mormonnewsroom .org។
 ២. នសចក្តីគ្បកាសជាផ្តូវការេី២
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យ
ុវវ័យ

ការបមងកើ�ជាសាពន
យដាយប្បធាៃរ័សុលអឈិមណឈិលសុៃ

ជាម្ែើនស�វ�្សរ៍កន្ងមៅអ្កែបាប់�៏មែះ�ទឹងមនាក់រានសួរ្ពះអង្សម្ងារះថា៖

«នោកគ្េូក្នុងប្តាគ្កឹត្យវិន័�នតើប្្ញត្តិ្ មដលយ៉ាងសំខ្ន់បំផុត?

នោះគ្ពះន�ស៊ូវនឆ្ើ�ថាគ្តូវឲ្យគ្សឡាញ់គ្ពះអមាចាស់ជាគ្ពះថនឯងឲ្យអស់អំពីចិត្ត

អស់អំពីគ្ពលឹងនហើ�អស់អំពីេំនិតឯង។

ននះជាប្្ញត្តិយ៉ាងសំខ្ន់េីមួ�។

នហើ�ប្្ញត្តិេីពីរក៏មបបដូចរានាេលឺថាគ្តូវគ្សឡាញ់អ្កជិតខ្ងដូចខ្លួនឯង។

ប្តាគ្កឹត្យវិន័�និងអស់ទាំងេំោ�នហារាទាំងប៉ុោមានក៏សនគ្មចនៅបេប្្ញត្តិ

ទាំងពីរគ្បការននះឯង»។ ១

ជាែ្មីម្តងនេៀតនៅក្នុង្ នាំ១៨៣១ការមណោំននះគ្តូវបាននបើកសមម្តងនៅកាន់ពយាការី

�៉ូមសបស៊្មីធនពលគ្ពះអមាចាស់មានបន្ទតូលថា«នហើ�ចូរបន្តា�ឲ្យមនុស្គ្េប់រូប

នរារពបងប្អតូនខ្លួនដូចជាខ្លួនឯងផ្ទាល់នហើ�គ្បគ្ពឹត្តនដា�េុណធម៌និងនដា�បរិសុេ្

ភាពនៅចំនោះន�ើងចុះ។

នហើ�ជាែ្មីនេៀតន�ើងគ្បាប់អ្កថាចូរបន្តា�ឲ្យមនុស្គ្េប់រូបនរារពបងប្អតូនខ្លួន

ដូចជាខ្លួនឯងផ្ទាល់ចុះ»។ ២

នៅក្នុងនពលដ៏គ្តឹមគ្តូវនិងជាែ្មីម្តងនេៀតនៅជំោន់ចុងនគ្កា�ននះគ្ពះអមាចាស់

បានសងកត់ធងៃន់នលើនរាលលេ្ិដ៏ចាំបាច់របស់គ្េង់អំពីឱកាសនស្មើរានាសគ្មាប់បុគ្តាបុគ្តី

របស់គ្េង់។នហើ�គ្បធានអូកបានរំឭកន�ើងអំពីការបនគ្ងៀនននះមកពីគ្ពះេម្ីរមរមន៖

«[គ្ពះអមាចាស់]ពុំបដិនសធអ្ក្ មានាក់មដលមករកគ្េង់ន�ើ�េលឺទាំងន្មានិងសទាំង

បាវនេនិងនសរីទាំងគ្បុសនិងគ្សី...មនុស្ទាំងអស់េលឺដូចរានានៅចំនោះគ្ពះ»។ ៣

នៅគ្េប់េវីបនិងនៅេូទាំងនកាះថនសមុគ្េមនុស្នស្មាះគ្តង់កំពុងគ្បមូលផ្តនុំរានា

នៅក្នុងស្សោចគ្កថនគ្ពះន�ស៊ូវគ្េីស្ទថនពួកបរិសុេ្ថែងៃចុងនគ្កា�។ភាពខុសរានា

រវាងវប្បធម៌ភាស្នភេពូជាស្សន៍និងសញ្ជាតិពុំសំខ្ន់ដូចជាអ្កនស្មាះគ្តង់

ចូលនៅក្នុងផ្តូវថននសចក្តីសញ្ញានិងចូលមកកាន់គ្ពះអង្គនគ្បាសនោះជាេីគ្សឡាញ់

របស់ន�ើងន�ើ�។

េីបំផុតន�ើងដឹងថាមានមតការ�ល់ដឹងអំពីនសចក្តីពិតថនភាពជាគ្ពះបិតា

របស់គ្ពះប៉ុន្ណះមដលអាចោំមកនូវអំណរេុណនពញនលញថនភាពជាបងប្អតូនគ្បុស

ពិតគ្បាកដរបស់បុរសនិងភាពជាបងប្អតូនគ្សីពិតគ្បាកដរបស់គ្ស្តី។ការ�ល់ដឹងនោះ

បំផុសេំនិតន�ើងជាមួ�នឹងក្តីអាណិតអាសូរឲ្យមានបំណងគ្បាថានាបនងកើតជាស្ពនថន

ការសហការរានាជំនួសឲ្យជញ្ជាំងថនការមបងមចកវណ្ណៈរវាងរានានឹងរានា»។

វាជាការអធិស្ឋាននិងការគ្បសិេ្ពររបស់ខ្នុំមដលខ្នុំសូមបន្ល់េុកនលើអស់អ្ក

មដលកំពុងស្តោប់ថាន�ើងអាច�កឈ្ះនលើបន្ទនុកោោថនភាពលំនអៀងនហើ�នដើរ

នដា�នេៀងគ្តង់ជាមួ�គ្ពះ—និងជាមួ�រានា—នៅក្នុងភាពសុខស្ន្តនិងសុខដុម

ដ៏ល្អឥតនខ្ចាះ។◼

កំណ�់ែំោំ

 ១.មា៉ាថា�២២:៣៦–៤០។

 ២. នរាលលេ្ិនិងនសចក្ដីសញ្ញា៣៨:២៤–២៥។

 ៣. នីថហវេី២២៦:៣៣។

«ទាំងម្មៅនិងសទាំងរាវមគ

និងមសរីទាំង្បុសនិង្សគី...

�នុស្សទាំងអស់គលឺ�ូែោនាមៅ

ែំមពាះ្ពះ»។
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យ
ុវវ័យ

មោយអ៊ីរិកប៊ី�៉ា�ុក

ទស្សនាវដ្ីសាសនាចប្ក

យយើ
ងទាំងអស់រានាស្គល់មិត្តភក្តិ

មដលជួបគ្បេះនឹងការននឿ�ហត់

ឬនរ្មានាក់មដលឯនកាឬគ្តូវបាន

នេនសើចចំអកនៅស្ោនរៀន។គ្បមហលអ្កបានឮ

អំពីនរ្មានាក់នៅក្នុងវួដឬស្ខ្របស់អ្កឆ្ងកាត់

ឧបសេ្គដ៏ធងៃន់ធងៃរមួ�។នៅក្នុងគ្រាដូនច្ះនតើអ្កអាច

នធវើអវីខ្ះ?

ជួនកាលវាជាការពិបាកនដើម្បីដឹងអំពីរនបៀបមដល

អ្កអាចជួ�នេ។វាអាចហាក់ដូចជាគ្សួលជាងនដើម្បី

រង់ចាំនរ្មានាក់នេៀតឲ្យចាត់វិធានការប៉ុមន្តមានអវីៗ

ជានគ្ចើនមដលអ្កអាចនធវើនទាះបីជាគ្រាន់មតឲ្យអស់

អ្កមដលនៅជុំវិញន�ើងដឹងថាអ្ក�កចិត្តេុកដាក់

ក្ដី។ឱកាសទាំងអស់នោះេលឺនៅជុំវិញន�ើងនហើ�

គ្េប់នពលន�ើងបរ្ហាញនសចក្តីគ្សឡាញ់កងវល់និង

ចំ្ប់អារម្មណ៍សគ្មាប់អ្កដថេនោះអ្កកំពុងផ្តល់

ការគ្រ បង្៉ើនហើ�។

ការង្របយប្មើផ្ទាល់ែលែលួៃ

ការគ្រ បង្៉ើ។អ្កគ្បមហលជាធាលាប់ឮោក្យនោះ

នគ្ចើននៅគ្ពះវិហារមួ�រ�ៈនពលចុងនគ្កា�ននះ។

កាលពីមុនជាេូនៅន�ើងនិយ�អំពីគ្ពះអង្គសន្រ្គះ

ឬពួកពយាការីនិងពួកស្វកមានការរ្របនគ្មើប៉ុមន្តអ្ក

មានឆងៃល់នេថាគ្បសិននបើអ្កមានការរ្របនគ្មើផ្ទាល់

ខ្លួននោះ?

នដើម្បីផ្តល់ការរ្របនគ្មើមានន័�ថាគ្សឡាញ់

និងនមើលមែដល់អ្កដថេនហើ�នធវើកិច្ចការគ្េប់មបប

យ៉ាងមដលគ្ពះអង្គសន្រ្គះនឹងនធវើគ្បសិននបើគ្េង់កំពុង

េង់នៅក្នុងចំន្មន�ើងសពវថែងៃននះ។ការរ្របនគ្មើ

េលឺជារនបៀបមួ�នដើម្បីជួ�អ្កដថេឲ្យេេួលអារម្មណ៍

ថននសចក្តីគ្សឡាញ់របស់គ្ពះវរបិតាសួេ៌និងបំនពញ

នសចក្ដីគ្តូវការខ្ងវិញ្ញាណនិងខ្ងស្ច់ោមរបស់

ពួកនេ។

គ្ពះន�ស៊ូវ«បានមកមិនមមនឲ្យនេបនគ្មើគ្េង់នេេលឺ

នឹងបនគ្មើនេវិញ»(មា៉ាថា�២០:២៨)។គ្េង់បាន

ផ្តល់ការរ្របនគ្មើនៅនពលគ្េង់«បានយងចុះន�ើងនធវើ

កិច្ចការល្អ»(កិច្ចការ១០:៣៨)។ក្នុងោមជាសិស្

គ្េង់ន�ើងគ្តូវបានសុំឲ្យនធវើតាមេំរូរបស់គ្េង់។ន�ើង

្ិតជាមានការរ្របនគ្មើផ្ទាល់ខ្លួន!

ប៉ុមន្តអ្កពុំចាំបាច់នរៀបចំេនគ្មាងបនគ្មើធំដុំនដើម្បីផ្តល់

ការរ្របនគ្មើនោះនេ។គ្បធានអិម.រ័សុលបា�លឺដ

គ្បធានស្តីេីក្នុងកូរ៉ុមថនពួកស្វកដប់ពីរោក់បានមាន

គ្បស្សន៍ថា៖«ឱកាសបនគ្មើខ្ះេលឺមានលក្ខណៈជា

ផ្តូវការ—ដូចជានៅក្នុងគ្េួស្ររបស់ន�ើងការនៅរបស់

ន�ើងក្នុងស្សោចគ្កនិងការចូលរួមរបស់ន�ើងក្នុង

ការបនគ្មើដល់សហេមន៍។...

[ប៉ុមន្ត]មានឱកាសជានគ្ចើននដើម្បីបនគ្មើេលឺពុំមមនជា

ឱកាសមដលបរ្ហាញជាផ្តូវការនេ—រាមានការចាត់តាំង—

នហើ�វានកើតមានកាលន�ើងនោងនៅជួ�មនុស្

ដថេមដលន�ើងជួបនៅក្នុងដំនណើរថនជីវិតននះ។ ១

ជានរឿ�ៗការផ្តល់ការរ្របនគ្មើដូចជាគ្ពះគ្េីស្ទ

នកើតន�ើងនៅក្នុងេនងវើតូចតាចនស្មាះសរមដលអ្កនធវើ

នរៀងរាល់ថែងៃ។

ម្ងមនាក់ៗ

នៅនពលគ្ពះអង្គសន្រ្គះបានបរ្ហាញគ្ពះកា�ដល់

ពួកស្សន៍នីថហវនោះគ្េង់បានគ្បាប់ពួកនេគ្េប់រានា

ឲ្យមកនហើ�ស្ទាបស្នាមនៅចំនហៀងគ្េង់និងនៅនលើ

ខៅខ្លអ្នកខធវេើឲ្យអស់្ បីសមត្ថភា្រ្រស់អ្នកខដើម្បី

ជួយអ្នកដថទខនាោះព្ោះអង្គសខ្គ្រោះេឹងខ្រើកផ្្នក

រ្រស់អ្នកឲ្យខមើលខ�ើញខដាយខសចក្តបីពសឡាញ់

េិងក្តបីអាណិតអាសូរ។

ការផ្ល់ការង្របយប្មើ
ដូចប្ពរះអងគេសយនង្គារះរាៃយធ្វើ

ផតេល់ការងារបហប្្ើ
មានន័យថាប្�ឡាញ់និងហ្ើល

ខែអ្កដតទ។
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គ្ពះហស្តនិងគ្ពះបាទាគ្េង់។«នហើ�ពួកនេបាន

នធវើយ៉ាងននះេលឺបាននដើរនៅមុខ៉្ដ្ មនាក់ៗរហូតដល់

ទាុំ្ អស់ គានាបាននៅ»(នីថហវេី៣១១:១៥ការេូស

បញ្ជាក់បានបមន្ថម)។

បោទាប់មកគ្េង់បានអន្ជើញពួកនេឲ្យោំមនុស្

គ្េប់រានាមដលឈលឺ,ឈលឺចាប់ឬ«គ្តូវរងេុក្ខនដា�

នហតុ្ នផ្ងនេៀត...នហើ�គ្េង់បាននគ្បាសឲ្យ

ជាសះនស្បើ�្្ប់ៗ គានានៅនពលពួកនេគ្តូវោំមករក

គ្េង់»(នីថហវេី៣១៧:៧,៩ការេូសបញ្ជាក់បាន

បមន្ថម)។បោទាប់ពីនោះមកគ្េង់«បាន�កកូននក្មង

របស់ពួកនេ៉្ដ្ មនាក់ៗនហើ�បានគ្បទានពរដល់ពួក

វានហើ�បានអធិស្ឋានដល់គ្ពះវរបិតាសគ្មាប់ពួកនេ»

(នីថហវេី៣១៧:២១ការេូសបញ្ជាក់បានបមន្ថម)។

ននះពុំមមនជាគ្កុមមនុស្តិចតួចន�ើ�។គ្ពះេម្ីរ

គ្បាប់ន�ើងថាមានគ្បមហលជា២៥០០ោក់បាន

នៅេីនោះ(សូមនមើលនីថហវេី៣១៧:២៥)។

ប៉ុមន្តគ្ពះអង្គសន្រ្គះងៅ បតនឆ្ៀតនពលពយាបាល

លួងនោមនលើកេឹកចិត្តនិងបរ្ហាញនសចក្តីគ្សឡាញ់

ដល់បុេ្គលគ្េប់រូប។

មអលន�ើររ៉ូណលនអរា៉សបានក្នុងកូរ៉ុមថន

ពួកស្វកដប់ពីរោក់បានបនគ្ងៀនថា៖«មាន

ស្រលិខិតដ៏បំផុសេំនិតនិងេន់ភ្ន់ផ្ទាល់ខ្លួននៅ

គ្តង់ននះ។គ្ពះន�ស៊ូវគ្េីស្ទបាននធវើការរ្របនគ្មើដល់

មនុស្នហើ�គ្សឡាញ់ពួកនេ—ម្តងមានាក់ៗ»។ ២

នសចក្តីគ្សឡាញ់មដលគ្ពះន�ស៊ូវបរ្ហាញដល់បុេ្គល

មានាក់េលឺជាអវីមដលនៅថាការរ្របនគ្មើ។

យបើកតភ្កយដើម្ីយមើលឲ្យយឃើញ

គ្ពះអង្គសន្រ្គះបានជួ�អស់អ្កមដលនៅជុំវិញ

គ្េង់។ជីនប៊ីប៊ីងហាំគ្បធានសមាេមសន្រ្គះេូនៅ

បានមែ្ងថា«គ្េង់បានញញឹមមានបន្ទតូលយង

ជាមួ�ស្ដាប់ចំ្�នពលនលើកេឹកចិត្តបនគ្ងៀន

គ្បទានអាហារនិងអភ័�នទាស។គ្េង់បានបនគ្មើដល់

គ្េួស្រនិងមិត្តភក្ដិអ្កជិតខ្ងនិងមនុស្មប្កមុខ

នហើ�គ្េង់បានអន្ជើញអ្កមដលស្គល់និងមនុស្ជា

េីគ្សឡាញ់ឲ្យរីករា�នឹងពរជ័�ដ៏បរិបូរថនដំណឹងល្អ

របស់គ្េង់»។ ៣

គ្ពះន�ស៊ូវគ្េីស្ទនបើកគ្ពះននគ្តនដើម្បីនមើលនឃើញ

តគ្មូវការរបស់មនុស្គ្េប់រានាមដលនៅជុំវិញគ្េង់នហើ�

គ្េង់បាននោងនៅជួ�ពួកនេទាំងអស់រានា!ន�ើង

អាចនធវើតាមេំរូរបស់គ្េង់នហើ�នោងនៅជួ�អស់

អ្កមដលគ្តូវការជំនួ�ពីន�ើង។

ប៉ុមន្តគ្ពះអង្គសន្រ្គះេលឺល្អឥតនខ្ចាះ។នតើន�ើងអាច

នមើលនឃើញតគ្មូវការរបស់មនុស្ដថេនិងផ្តល់ការរ្រ

បនគ្មើដូចគ្េង់នធវើយ៉ាងដូចនម្តច?គ្បធានបា�លឺដបាន

មែ្ងថា៖«នៅក្នុងការអធិស្ឋាននរៀងរាល់គ្ពឹករបស់

អ្កសូមេូលសូមគ្ពះវរបិតាសួេ៌ឲ្យដឹកោំអ្កនដើម្បីឲ្យ

ស្គល់ឱកាសបនគ្មើកូននៅដ៏មានតថម្្ មានាក់របស់

គ្េង់។រួចនហើ�សូមឲ្យដួងចិត្តអ្កនពញនៅនដា�

នសចក្តីជំននឿនិងនសចក្តីគ្សឡាញ់នពញមួ�ថែងៃនហើ�

មសវងរកនដើម្បីជួ�ដល់នរ្មានាក់។...គ្បសិននបើ

អ្កនធវើដូនច្ះនោះការញណដឹងខ្ងវិញ្ញាណរបស់អ្ក

នឹងពគ្ងីកន�ើងនហើ�អ្កនឹងរកនឃើញឱកាសោោ

នដើម្បីបនគ្មើមដលអ្កនឹងពុំធាលាប់ដឹងថាអាចនធវើបាន

ពីមុនន�ើ�»។ ៤

យធ្វើតាមការបំផុស្ ំៃឈិែ

សូមេិតអំពីស្ថានភាពននះ៖អ្កនឃើញមិត្តភក្តិ

របស់អ្កនៅស្ោនរៀននហើ�នមើលនៅរាត់ហាក់

ដូចជាបាក់េឹកចិត្ត។អ្កមានអារម្មណ៍ថាអ្កេួរមតនធវើ

អវីមួ�សគ្មាប់រាត់ប៉ុមន្តអ្កបារម្ថាអ្កអាចនឹងរំខ្ន

ឬនធវើឲ្យរាត់ខ្មាសនេឬខ្មាសអ្ក។បោទាប់មកអ្ក

ចាប់នផ្តើមបារម្ថានតើវាជាការបំផុសេំនិតខ្ងវិញ្ញាណ

ឬជាេំនិតរបស់អ្កផ្ទាល់។

ជួនកាលវាពិបាកនដើម្បីដឹងថាអ្កកំពុងេេួល

ការបំផុសេំនិតខ្ងវិញ្ញាណនដើម្បីផ្តល់ការរ្របនគ្មើ

ឬវាជាេំនិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្កប៉ុមន្តមរមនបនគ្ងៀន

ន�ើងអំពីរនបៀបេេួលស្គល់ការបំផុសេំនិតខ្ង

វិញ្ញាណដូនច្ះ៖«អវីមដលមកពីគ្ពះអន្ជើញនហើ�

ញនុះញង់ឲ្យនធវើល្អឥតឈប់ឈរនហតុដូនចានាះនហើ�អវីក៏ ្
ែ
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ហ�ចកតេវីប្�ឡាញ់

ខដលប្ពរះហយ�៊ូវបងាហាញដល់បុគ្គល

មានាក់គឺជាអ្វីខដលហៅថាការងារបហប្្ើ។
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យ
ុវវ័យ

នដា�មដលអន្ជើញនហើ�ញនុះញង់ឲ្យនធវើល្អនហើ�ឲ្យ

គ្សឡាញ់គ្ពះនហើ�ឲ្យបនគ្មើគ្េង់េលឺផុសេំនិតមកពី

គ្ពះ»(មរ៉ូថណ៧:១៣)។

គ្បធានែូមា៉ាសនអសម៉នសុន(១៩២៧–

២០១៨)បានមានគ្បស្សន៍ថា«គ្បសិននបើន�ើងជា

អ្កសនងកតនិងដឹងនហើ�គ្បសិននបើន�ើងអនុវត្តតាម

ការបំផុសេំនិតមដលនកើតមានចំនោះន�ើងនោះន�ើង

អាចសនគ្មចនូវកិច្ចការល្អៗជានគ្ចើន»។ ៥

ការង្របយប្មើ្ ឺសប្មប់មៃុស្សប្្ប់គ្នា

អំ�នុងនពលសន្ិសីេេូនៅមខនមស្្នាំ២០១៨

គ្បធានរ័សុលអិមណិលសុនបានគ្បកាសថា៖

«គ្ពះអមាចាស់បាននធវើការមកតគ្មូវដ៏សំខ្ន់នូវរនបៀប

មដលន�ើងនមើលមែរានានៅវិញនៅមក។បងប្អតូនគ្បុស

គ្សី—ទាំងចាស់ទាំងនក្មង—នឹងបនគ្មើរានាតាមរនបៀប

ែ្មីនហើ�កាន់មតបរិសុេ្»។ ៦ការមកតគ្មូវននះរួមមាន

ឱកាសជានគ្ចើននដើម្បីបនគ្មើនៅក្នុងភាពជាថដេូថនការរ្រ

បនគ្មើប៉ុមន្តការរ្របនគ្មើពុំមមនគ្រាន់មតជាអវីមដលន�ើង

នធវើនៅថែងៃអាេិត្យឬអំ�នុងនពលសកម្មភាពម៉្តូតឆលនោះ

នេ។វាពុំមមនគ្រាន់មតជាការេេួលខុសគ្តូវមដលនកើត

មកជាមួ�នឹងការនៅបនគ្មើពិតគ្បាកដ្ មួ�នោះ

នេ។ការរ្របនគ្មើេលឺសគ្មាប់មនុស្គ្េប់រានា។ការរ្រ

បនគ្មើេលឺសគ្មាប់គ្េប់នពលនវោទាំងអស់។

នពលន�ើងេេួលបុណ្យគ្ជមុជេឹកនោះន�ើង

សនយាថា«�ល់គ្ពមេេួលបន្ទនុករានានៅវិញនៅមក

នដើម្បីឲ្យបន្ទនុកនោះបានគ្ស្លមមននហើ�[គ្ពម]

េួញ�ំជាមួ�នឹងអ្ក្ មដលេួញ�ំមមននហើ�

នហើ�កមសាន្ដេុក្ខដល់អស់អ្ក្ មដលកំពុងគ្តូវការ

កមសាន្ដេុក្ខ»(ម៉ូស្�១៨:៨–៩)។ការផ្តល់

ការរ្របនគ្មើដល់អ្កដថេេលឺជាមផ្កមួ�ថនអវីមដល

ន�ើងបានសនយានឹងនធវើ។

បូនីអិល.អូស្ការសុនអតីតគ្បធាន�ុវោរី

េូនៅបានមានគ្បស្សន៍ថា«គ្ពះអមាចាស់មាន

គ្ពះេ័�ចង់ឲ្យអ្កនមើលនៅមិត្តជុំវិញខ្លួនអ្ករួច

នហើ�នៅផ្តល់ការរ្របនគ្មើដូចជាគ្េង់នឹងនធវើ»។ ៧

នៅនពលអ្កនធវើដូនច្ះគ្េង់នឹងនបើកមភ្កអ្កឲ្យ

នមើលនឃើញជាមួ�នឹងនសចក្តីគ្សឡាញ់និង

នសចក្តីអាណិតអាសូរអំពីរនបៀបនដើម្បីបនគ្មើអ្កដថេ។

គ្េង់នឹងពុំេុកអ្កឲ្យទា�ពីអវីមដលអ្កេួរមតនធវើ

ន�ើ�។គ្េង់នឹងដឹកោំអ្កក្នុងរនបៀបមដលអ្កអាច

ផ្តល់ការរ្របនគ្មើបានល្អបំផុតដល់ពួកនេ។

ការផ្ល់ការង្របយប្មើនាំមកៃូវពរជ័យ

គ្បធានណិលសុនបានមានគ្បស្សន៍ថា

«ក្នុងោមជាអ្កបនគ្មើ[របស់គ្ពះអមាចាស់]ន�ើង

នឹងផ្តល់ការរ្របនគ្មើដល់មនុស្មានាក់ៗដូចជា

គ្េង់បាននធវើ»។ ៨ននះពុំមមនគ្រាន់មតជាការផ្តល់

ពរដល់អ្កដថេន�ើ�វាមែមទាំងផ្តល់ពរដល់ន�ើង

ផងមដរ។

មអលន�ើរន�ៀនែើរនអសវអុជដូហវក្នុងកូរ៉ុមថន

ពួកស្វកដប់ពីរោក់បានមានគ្បស្សន៍ថា៖

«នៅនពលន�ើងផ្តល់ជំនួ�និងដួងចិត្តន�ើងនៅកាន់

អ្កដថេនៅក្នុងនសចក្តីគ្សឡាញ់ដូចជាគ្ពះគ្េីស្ទនោះ

អវីមួ�អស្ចារ្យនឹងនកើតន�ើងចំនោះន�ើង។វិញ្ញាណ

របស់ន�ើងផ្ទាល់នឹងបានជាសះនស្បើ�កាន់មតគ្តូវបាន

ដុះខ្ត់និងកាន់មតរឹងមាំ។ន�ើងមគ្បកាន់មតរីករា�

កាន់មតមានភាពសុខស្ន្តនិងកាន់មតេេួលបាន

ការខ្ឹបគ្បាប់ពីគ្ពះវិញ្ញាណបរិសុេ្»។ ៩

គ្ពះន�ស៊ូវគ្េីស្ទបានបរ្ហាញផ្តូវដល់អ្ក

មានមានាក់េលឺជាជីវិតមដលកាន់មតមានការបំនពញ

កាតពវកិច្ច។ការផ្តល់ការរ្របនគ្មើដូចគ្េង់នធវើនឹងោំ

មកនូវសុភមង្គលពិតគ្បាកដគ្ពមទាំងស្មារតីមួ�ថន

ភាពសុខស្ន្តនិងអំណរមកកាន់ជីវិតរបស់អ្ក។◼

កំណ�់ែំោំ

 ១. អិមរ័សុលបា�លឺដ«អំន្�ទានដ៏មានតថម្មកពីគ្ពះ»

Liahonaមខឧសភា្នាំ២០១៨េំព័រ១០។

 ២. រ៉ូណលនអរា៉សបាន«One by One»Liahona

មខវិច្ិកា្នាំ២០០០េំព័រ២៩។

 ៣. ជីនប៊ីប៊ីងហាំ«ការរ្របនគ្មើដូចមដលគ្ពះអង្គសន្រ្គះបាននធវើ»

Liahonaមខឧសភា្នាំ២០១៨េំព័រ១០៤។

 ៤. អិមរ័សុលបា�លឺដ«Be Anxiously Engaged»
Liahonaមខវិច្ិកា្នាំ២០១២េំព័រ៣១។

 ៥. ែូមា៉ាសនអសម៉នសុន«Three Goals to Guide You»
Liahonaមខវិច្ិកា្នាំ២០០៧េំព័រ១២១។

 ៦. រ័សុលអិមណិលសុន«ចូរន�ើងខិតខំនៅ»Liahona

មខឧសភា្នាំ២០១៨េំព័រ១១៨។

 ៧. បូនីអិលអូស្ការសុន«នសចក្ដីគ្តូវការនៅចំនោះន�ើង»

Liahonaមខវិច្ិកា្នាំ២០១៧េំព័រ២៦។

 ៨. រ័សុលអិមណិលសុន«ការបនគ្មើនដា�គ្ពះនចស្ដានិង

សិេ្ិអំ្ចពីគ្ពះ»Liahonaមខឧសភា្នាំ២០១៨

េំព័រ៦៩។

 ៩. ន�ៀនែើរនអសវអុជដូហវ«You Are My Hands»
Liahonaមខឧសភា្នាំ២០១០េំព័រ៧៥។

ប្ប�ិនហបើហយើងអនុវតតេ
តា្ការបុំផុ�គុំនិតខដលហកើតមាន

ចុំហោរះហយើងហោរះហយើងអាច�ហប្្ចនូវ

កិច្ចការល្អៗជាហប្ចើន។
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រច
នា
រូប
ភា
ព
យដា

យ
ន
ម
ែឃ
ល
ម
ូឡា

ៃ

ការរីកចម្រើន និង ករ្មវិធី បុណ្យ ទាន គឺ មាន ភាព រីករាយ ប៉ុននតែ ការផតែល់ ការងារ បម្រើ 

មោយ រីករាយ គឺ ជា គន្លឹះ ម�ើរ្ី មាន វិញ្ញាណ នន បុណ្យ ្គីស្ទមា៉ាស់ ។

យ៉ាងម�ើ�្គីទទ
ួលអារ�្មណ៍ននវិញ្ញាណ

បុណ្យគ្រីស្ទម៉ាស់
គរាំពរីរ

មោយ្�នុ�ឡាការាល

ទស្សនាវដ្ីសាសនាចប្ក

រមបៀប
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យ
ុវវ័យ

« វា
ហាក់ដូចជាពុំមមនជាបុណ្យ

គ្េីស្ទមា៉ាស់នេ»។

នតើអ្កធាលាប់េិតដូនច្ះមដរឬនេ?

គ្បមហលអ្កមានអារម្មណ៍ដូនច្ះក្នុងនពលននះ៖

នទាះបីអ្កចាក់បេចនគ្មៀងបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់ោន់

រំពងប៉ុ្ណឬអ្កបរិនភាេនំបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់នគ្ចើន

ប៉ុ្ណនោះនេអ្កពុំេេួលអារម្មណ៍ថនវិញ្ញាណបុណ្យ

គ្េីស្ទមា៉ាស់ន�ើ�។

គ្បសិននបើអ្កមានអារម្មណ៍មបបននះឬគ្បសិននបើ

អ្កគ្រាន់មតមសវងរកថាអារម្មណ៍ថនបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់

នឹងមាននគ្ចើនបន្តិចោ្ នាំននះសូមបន្តអាននៅមុខ

នេៀត!

គ្បធានដាវី�អូមា៉ាកនខ(១៨៧៣–១៩៧០)

បានមែ្ងយ៉ាងស្ម្្ញថា៖«វិញ្ញាណថនបុណ្យ

គ្េីស្ទមា៉ាស់ជាវិញ្ញាណថនគ្ពះគ្េីស្ទមដលនធវើឲ្យ

ចិត្តន�ើងរីករា�ក្នុងក្ដីគ្សឡាញ់និងមិត្តភាពជា

បងប្អតូននហើ�វាបំផុសន�ើងឲ្យនធវើការបនគ្មើនដា�

សប្បនុរស»។ ១បូនីអិល.អូស្ការសុនអតីតគ្បធាន

�ុវោរីេូនៅមែ្ងថា៖«រនបៀបនដើម្បីពគ្ងឹងស្មារតីថន

បុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់េលឺគ្តូវជួ�ដល់អ្កជុំវិញខ្លួនន�ើង

នដា�ចិត្តសប្បនុរសនហើ�លះបង់ខ្លួន»។ ២

ការតុបមតងនដើមគ្េីស្ទមា៉ាស់និងការផ្តល់

អំន្�េលឺជារនបៀបនដើម្បីស្េរបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់

ប៉ុមន្តេន្ឹះនដើម្បីេេួលអារម្មណ៍ថនវិញ្ញាណបុណ្យ

គ្េីស្ទមា៉ាស់េលឺផ្តល់ការរ្របនគ្មើដល់អ្កដថេ។(សូម

នមើលអត្ថបេមុនមដលមានចំណងនជើងថា«ការផ្តល់

ការរ្របនគ្មើដូចគ្ពះអង្គសន្រ្គះបាននធវើ»នដើម្បីនរៀន

បមន្ថមនេៀតអំពីការផ្តល់ការរ្របនគ្មើ)។

នហើ�ននះជាព័ត៌មានល្អ!មានមនធយាបា�

អស្ចារ្យជានគ្ចើននដើម្បីផ្តល់ការរ្របនគ្មើដល់អ្កដថេ

នៅរដូវកាលបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់។សូមស្កល្បង

មនធយាបា�មួ�ចំនួនននះនហើ�មិន�ូរន�ើ�

អ្កនឹងេេួលអារម្មណ៍កក់ន្តោពីគ្ពះវិញ្ញាណ

នហើ�េេួលអារម្មណ៍កាន់មតស្ិេស្នាលជាមួ�

គ្ពះអង្គសន្រ្គះ—វិញ្ញាណពិតគ្បាកដថនបុណ្យ

គ្េីស្ទមា៉ាស់!

១. សួរ សុខ ទុក្ខ អ្ក ឯមកា

សូមេិតពីបុេ្គលមដលអ្កស្គល់មដលពុំមានគ្េួស្រនិងមិត្តភក្តិចំ្�នពលជាមួ�ពួកនេ

ក្នុងរដូវបុណ្យននះ។សូមេិតពីការនៅសួរសុខេុក្ខនរ្មានាក់មដលចាស់ជរាឬនរ្មានាក់

មដលប្តតូរនៅរស់នៅមក្បរអ្ក។ការនោងនៅជួ�បុេ្គលមានាក់មដលឯនកាអាចជានរឿងមួ�ដ៏មាន

ឥេ្ិពល។មអលន�ើរនដវី�នអមបដ្ក្នុងកូរ៉ុមថនពួកស្វកដប់ពីរោក់បានចង្អនុលបរ្ហាញ

ថាគ្ពះគ្េីស្ទ«បានផ្តល់ការរ្របនគ្មើដល់‹បុេ្គលមានាក់ៗ›»តាមរ�ៈការជួ�មនុស្ម្តង

មានាក់ៗ។ ៣ន�ើងអាចនធវើដូនចានាះបានផងមដរ។

២. មៅ ម្ចៀង ចម្រេៀង បុណ្យ 

្្រីស្ទម៉ាស់ ។

នតើអ្កដឹងនេថាពយាការីរបស់ន�ើង

ចូលចិត្តចនគ្មៀងបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់?

នទាះបីការនគ្ចៀង«ឃ្លានឃ្លាងខ្ី

មប្កៗអំពីតាណូមអល»ឬនគ្ចៀង

នដា�រារវភាពនូវេំនុកតនមកើងមដល

អ្កចូលចិត្តអំពីគ្ពះអង្គសន្រ្គះ

ក្តីគ្បធានរ័សុលអិមណិលសុន

នជឿថាការមចកចា�ត្ន្តីជាមួ�

អ្កដថេេលឺជារនបៀបដ៏អស្ចារ្យមួ�នដើម្បី

«េេួលអារម្មណ៍ពិតថនវិញ្ញាណដ៏ពិត

គ្បាកដថនបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់»។ ៤
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៣. សូរេ ្កមេក មរេើល ជុំវិញ អ្ក ពរីរេុន អ្ក មរេើល ទូរសព្ទ របស់ អ្ក ។

អ្កពុំចាំបាច់ដាក់េូរសព្ទអ្កនៅក្នុងនហាន៉៉ារបស់អ្កនពញមួ�ថែងៃន�ើ�ប៉ុមន្តការមានវត្តមាននិង

នផ្តោតចិត្តនលើមនុស្មដលនៅជុំវិញន�ើងេលឺជាមនធយាបា�មួ�ដ៏អស្ចារ្យនដើម្បីេេួលអារម្មណ៍ម្តង

នេៀតថនវិញ្ញាណបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់។

ស៊ីនស្ទើរអូស្ការសុនបានមែ្ងថា«ជំនួសឲ្យការនលើកេូរសព្ទអ្កមកនមើលថានតើមិត្តភក្ដិអ្កកំពុង

នធវើអវីចូរឈប់នហើ�នមើលជុំវិញខ្លួនអ្ករួចសួរខ្លួនឯងថា‹នតើនរ្គ្តូវការខ្នុំនៅថែងៃននះ?›អ្ក

អាចជាមនុស្សំខ្ន់នដើម្បីនោងនៅជួ�នហើ�មានឥេ្ិពលនលើជីវិតរបស់មិត្តមានាក់ឬផ្ដល់ការ

នលើកេឹកចិត្តដល់មិត្តមានាក់មដលកំពុងមានបញ្ហាស្ងាត់ៗនោះ»។ ៥

៤. មធវើ កិច្ចការ រេួយ ចំនួន ថែរេ មទៀត ។

នតើការសមាអាតផ្ទះការអង្គនុ�នមើលនក្មងៗឬនធវើការរ្រផ្ទះបមន្ថមនផ្ងនេៀតពិត

ជាអាចជួ�អ្កឲ្យេេួលវិញ្ញាណបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់មមនឬ?គ្បសិននបើអ្ក

នធវើវានដា�ឥរិយបែគ្តឹមគ្តូវនោះអ្កនឹងេេួលអារម្មណ៍នោះពិតគ្បាកដ!

នៅនពលអ្កសមាអាតឬនរៀបចំឲ្យមានស្តាប់ធានាប់សូមេិតអំពីបុេ្គល

មដលអ្កកំពុងបនគ្មើ។សូមេិតថានតើគ្េួស្រឬមិត្តរបស់អ្កនឹងចូលចិត្ត

អំ្�ថនការខិតខំនធវើការរបស់អ្កខ្លាំងប៉ុ្ណ!

៥. ថចក នំ បុណ្យ ្្ រីស្ទម៉ាស់ រេួយ ចំនួន !

និយ�អំពីនំបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់ទាំងនោះមដលអ្កបានបរិនភាេកាលពីដំបូង

នហតុអវីអ្កមិននធវើនំបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់មដលអ្កចូលចិត្តមួ�ចំនួន?អ្ក

េួរមតភ្ក់វាពីរបី(ឬនគ្ចើន)ប៉ុមន្តេន្ឹះនដើម្បីេេួលអារម្មណ៍ថនវិញ្ញាណបុណ្យ

គ្េីស្ទមា៉ាស់នៅគ្តង់ននះេលឺគ្តូវមចកវាឲ្យអ្កដថេ។
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៦. ថចកចាយ វីមដអូ បុណ្យ្្រីស្ទម៉ាស់ ។

សូមមចកចា�ស្រលិខិតបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់នៅនលើគ្បព័ន្ផ្ពវផសា�សង្គម។

សូមនមើលស្រលិខិតពួកមរមនស្តីពីបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់សគ្មាប់នយបល់មួ�

ចំនួន។អ្កអាចនធវើឲ្យអ្កដថេនេៀតរីករា�តាមរ�ៈការមចកចា�វីនដអូបុណ្យ

គ្េីស្ទមា៉ាស់របស់ស្សោចគ្កនៅនលើនេហេំព័រMormon .org។អ្កអាច

នផ្ើវានៅមិត្តភក្តិឬមចកចា�វានៅនលើេំព័ររបស់អ្កផ្ទាល់។

៧. ចូរ មន ការចច្ ្បឌិត អំពរី វា ។

នតើមានការបនគ្មើសមាងាត់អវីខ្ះមដលអ្កអាចនធវើមដលមនុស្ដថេពុំដឹងនោះ?

អ្កអាចេុកនគ្េឿងនេសឬអំន្�នៅទាវារមុខផ្ទះរបស់នរ្មានាក់ដាក់

ការសរនសរដ៏មផ្អមមលហែមមួ�នៅក្នុងនៅន៉៉ាអាវចូកគ្ពិលឬនបាសសមាអាតស្ឹក

នឈើមដលគ្ជុះ—ប៉ុមន្តសូមគ្បាកដថារាមាននរ្មានាក់ដឹងថាអ្កនធវើកិច្ចការនោះ

ន�ើ�!សូមចាំថា៖ចូរឲ្យអំនពើទានរបស់អ្កបានស្ងាត់កំបាំង(សូមនមើល

មា៉ាថា�៦:៤)។

ការផ្តល់ ការងារ បម្រេើ មៅ បុណ្យ ្្ រីស្ទម៉ាស់

ពន្លឺនភ្ើងថនបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់និងការតាំងបរ្ហាញជា

ស្ធារណៈយ៉ាងអឹកធឹកអាចោំមកនូវភាពអស្ចារ្យ

និងរីករា�ដល់ថែងៃបុណ្យរបស់អ្កប៉ុមន្តនដើម្បីេេួល

អារម្មណ៍ពិតគ្បាកដថនវិញ្ញាណបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់នោះ

ការផ្តល់ការរ្របនគ្មើនដា�រីករា�េលឺជាេន្ឹះ។

មអលន�ើរន�ៀនែើរនអហវអុជដូហវក្នុងកូរ៉ុមថនពួក

ស្វកដប់ពីរោក់បានមានគ្បស្សន៍ថា«នដើម្បី

ផ្ដល់កិត្តិ�សពិតចំនោះការយងមកក្នុងពិភពនោក

ននះ[របស់គ្ពះអមាចាស់]ន�ើងគ្តូវនធវើដូចជាគ្េង់បាន

នធវើនហើ�នោងនៅជួ�នដា�នសចក្ដីនមតាតោករុ្

ដល់បងប្អតូនន�ើង។ការណ៍ននះន�ើងអាចនធវើរាល់ថែងៃ

នដា�ោក្យសម្ដីនិងេនងវើ។ចូរឲ្យកិច្ចការននះកាលា�ជា

េំននៀមេមាលាប់បុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់របស់ន�ើងមិនថាន�ើង

នៅេី្នេ—ចូរន�ើងមានចិត្តល្អមែមបន្តិចនេៀត

អភ័�នទាសឲ្យបាននគ្ចើនជាងមុនកុំសូវកាត់នសចក្ដី

នេមានអំណរេុណនគ្ចើនជាងមុននិងមាននសចក្ដី

សប្បនុរសកាន់មតនគ្ចើនក្នុងការមចកចា�ភាពសម្បតូរណ៌

របស់ន�ើងជាមួ�នឹងជនខវះខ្ត»។ ៦◼

កំណ�់ែំោំ

 ១.ដាវី�អូមា៉ាកនខGospel Ideals(១៩៥៣),៥៥១។

 ២. បូនីអិល.អូស្ការសុន«Christmas Is Christlike Love»(ការ

គ្បជុំធម្មនិដាឋានបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់េណៈគ្បធានេីមួ�ថែងៃេី៧មខធ្តូ្នាំ

២០១៤)នេហេំព័រbroadcasts .lds .org។
 ៣. នេហេំព័រនហវសប៊ុករបស់នដវី�នអមបដ្វីនដអូមដលបានបនរ្ហាះ

នៅថែងៃេី២២មខមករា្នាំ២០១៧នេហេំព័រfacebook.com/ 
lds.david.a.bednar/videos។

 ៤. រ័សុលអិមណិលសុននៅក្នុង«Christmas Memories from 
Prophets and Apostles»New Eraមខធ្តូ្នាំ២០១៥េំព័រ

១០។

 ៥. បូនីអិលអូស្ការសុន«នសចក្ដីគ្តូវការនៅចំនោះន�ើង»Liahona

មខវិច្ិកា្នាំ២០១៧េំព័រ២៦។

 ៦. ន�ៀនែើរនអសវអុជដូហវ« Scatter Your Crumbs»(ការគ្បជុំ

ធម្មនិដាឋានបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់េណៈគ្បធានេីមួ�ថែងៃេី៣មខធ្តូ្នាំ២០១៧)

នេហេំព័រbroadcasts .lds .org។
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ការបមេថែម

នៅន�ើបញ្ីនេបរុណ្យក្រីស្ម្៉ាស់របស់អ្្រ

អំមោយ នន ្ពឹះវិញ្ញាណ

ខ្ញំមតងមតនធវើនំស្ំងវិចដ៏្ ងាញ់។រវាងនំដ៏មានរសជាតិនោះនិងការនធវើមហែតូប

ជានគ្ចើននផ្ងនេៀតខ្នុំបានរកសាខ្លួនខ្នុំឲ្យមានភាពរស់រនវើកនិងសកម្មនពញមួ�

នបសកកម្មរបស់ខ្នុំនិងបន្តរឹងមាំនៅក្នុងមជ្ឈិមវ័�។ប៉ុមន្តនគ្កា�មកខ្នុំបាន

នរៀបការនហើ�មានកូនមដលពួកន�ើងទាំងអស់រានាមានចំណូលចិត្តនផ្ងៗរានា។

ខ្នុំគ្តូវពគ្ងីកប្ជីមហែតូបរបស់ខ្នុំ!

ប៉ុមន្តោ�ប់មួ�ជានវនខ្នុំគ្តូវនធវើមហែតូបការចង់នធវើមហែតូបែ្មីេលឺជាការដ៏លំបាកសគ្មាប់

ខ្នុំ។ដំបូងនពលនវោនៅនពលោងាចរបស់ខ្នុំេលឺជាេូនៅមានកំណត់។នទាះបីខ្នុំចង់

ចំអិនអាហារនគ្ចើនមុខក្តីខ្នុំបានបន្តមានបញ្ហា។ខ្នុំពុំអាចរកនឃើញនគ្េឿងផ្ំបាន

នលឿនគ្េប់គ្រាន់ឬន�ើងនឹងខវះនគ្េឿងផ្ំមួ�ចំនួន។ជានរឿ�ៗខ្នុំផ្លាស់ប្តតូរមផនការ

អាហារនពលោងាចរបស់ខ្នុំនហើ�ជំនួសនដា�ការចំអិនអវីមដលនលឿននិងរ្�

គ្សួលវិញ។

ប៉ុមន្តខ្នុំចង់បន្តមកលម្អគ្តង់ចំណុចននះ។ដូនច្ះខ្នុំបានសនគ្មចចិត្តនធវើអវីមួ�

មដលខ្នុំពុំធាលាប់បាននធវើពីមុន។ខ្នុំបានអធិស្ឋានេូលសូមអំន្�ទានខ្ងវិញ្ញាណ

តាមនោមាះ។

មោយម�វីឌឌគីកសុន

ទស្សនាវដ្ីសាសនាចប្ក
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របស់ន�ើងក្នុងការនធវើដូនចានាះេួរមតនដើម្បីបនគ្មើអ្កដថេនិងស្ថាបោនេរគ្ពះឲ្យកាន់មត

ល្អគ្បនសើរន�ើង(សូមនមើលេ.និងស.៤៦:២៦–២៩)។

មានអំន្�ទានជានគ្ចើន—មាននគ្ចើនជាងមដលអ្កនឃើញនៅក្នុងគ្ពះេម្ីរ

នៅនេៀត។ការអត់ធ្មត់េលឺជាអំន្�ទានខ្ងវិញ្ញាណមួ�។ភាពសុេ្ិដ្ឋិនិ�ម

ក៏ដូនចានាះមដរ។គ្ពមទាំងការមានចិត្តកាលាហាន។និងការនធវើជាអ្កផ្ះផសានេ។

មអលន�ើរមលរីអរ�រិនក្នុងពួកចិតសិបោក់បានបនគ្ងៀនថា៖«ជួលកាលខ្នុំគ្សថម

នឃើញឃ្លាំងដ៏ធំមួ�នៅនលើស្ថានសួេ៌មដលនោរនពញនៅនដា�អំន្�ទានខ្ង

វិញ្ញាណមដលមានសគ្មាប់ពួកបរិសុេ្ទាំងអស់មដលមាននសចក្តីជំននឿេូលសូម

អំន្�ទានទាំងនោះ។ជាអកុសលពុំមានមនុស្នគ្ចើននេមដលបានេូលសូម

ដូនច្ះឃ្លាំងនោះមាននលើសស្តនុកជានិច្ច»។ ១

មអលន�ើរ�រិនបានពិពណ៌ោអំពីមិត្តមានាក់មដលបានសនគ្មចចិត្តអធិស្ឋានេូល

សូមអំន្�ទានថននសចក្តីសប្បនុរស។រាត់បានតំ្លគ្បាប់ពីបេពិនស្ធន៍

របស់ោងថា៖«ោងបានសរនសរថា៖‹ខ្នុំបានអធិស្ឋានេូលសូមជាពិនសសនូវ

ការនកើនន�ើងថននសចក្តីសប្បនុរសអស់រ�ៈនពលជានគ្ចើនមខ។...ការ�ល់ដឹងរបស់

ខ្នុំអំពីមនុស្ដថេបានផ្លាស់ប្តតូរនដា�សន្ឹមៗ។...ខ្នុំមិនគ្តឹមមតបានចាប់នផ្តើម

គ្សឡាញ់មនុស្មដលនៅជុំវិញខ្នុំប៉ុន្ណះនេខ្នុំមែមទាំងរីករា�ជាមួ�ពួកនេ

ផងមដរ។ពីមុនខ្នុំបានផ្តោច់ខ្លួននៅមតឯងប៉ុមន្តឥ�តូវខ្នុំចាប់អារម្មណ៍នលើមនុស្គ្េប់

រានានដា�នស្មាះសរ»។ ២

ភាពរួចរាល់ និង ការរង់ចាំ ចន អំមោយទាន របស់ អ្ក

អំន្�ទានខ្ងវិញ្ញាណេលឺមានតថម្នគ្ចើនជាងអំន្�មដលអាចនមើលនឃើញ

ផ្ទាល់នៅនេៀត។គ្បាកដ្ ស់វាជាអំន្�ទានដ៏ល្អ បុំ្ុត។ន�ើងគ្តូវបាន

គ្តាស់បរ្គប់នៅក្នុងគ្ពះេម្ីរថា«ពយាយមមសវងរកអំន្�ទានោោមដលវិនសស

បំផុតចុះ»(េ.និងស.៤៦:៨)។

នទាះអវីក៏នដា�មដលអ្កសង្ឹមថានបើកនឃើញនៅគ្ពឹកថនថែងៃបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់ក្តី

សូមពយាយមនិងគ្សថមេិតអំពី«អំន្�ទានមដលវិនសសបំផុត»មដលេន្ទឹង

រង់ចាំអ្កផងមដរ។អំន្�ទានទាំងនោះ«បានខ្ចប់»រួចជានគ្សចនហើ�នគ្តៀម

រួចរាល់នដើម្បីផ្តល់ពរដល់អ្កនិងអស់អ្កមដលនៅមក្បរអ្ក។

ដូនច្ះសូមបន្តនៅមុខនហើ�េូលសូម។◼

កំណ�់ែំោំ

 ១. មលរីអរ�រិន«នតើនៅខវះអវីនេៀត?»(ការគ្បជុំធម្មនិដាឋានស្កលវិេយាលគ្ពិកហាំ�៉ង់–ថអដាអូថែងៃេី

១៣មខមិែុោ្នាំ២០១៧)នេហេំព័រbyui .edu/ devotionalsandspeeches។
 ២. មលរីអរ�រិន«នតើនៅខវះអវីនេៀត?»

អំមោយទាន រេួយ ប៉ុថន្ត មន រេនុស្ស ជា ម្ចើន ម្បើ្រាស់ វា

ជាពិនសសខ្នុំបានអធិស្ឋានេូលសូមអំន្�ទានថនការនរៀបចំ។មមននហើ�

ការនរៀបចំ!ន�ើងមានេូរដាក់នគ្េឿងនេសនហើ�។ន�ើងក៏មានែតដាក់ឧបករណ៍

ស្រស្នុកផងមដរ។ប៉ុមន្តនទាះបីមានអវីៗទាំងនោះក្តីខ្នុំហាក់ដូចជាចំ្�នពលនគ្ចើន

នេៀតនដើម្បីរកនមើលនគ្េឿងបរិកាខារោោជាជាងការចំអិនអាហារ។

នៅនពលខ្នុំបន្តអធិស្ឋានេូលសូមអំន្�ទានននះខ្នុំបានចាប់នផ្តើមេេួល

េំនិតជាក់ោក់។នធ្ើរដាក់នគ្េឿងនេសមដលនៅជាប់នឹងជញ្ជាំងេុកដាក់នគ្េឿងនេស

នហើ�េុកវានៅជិតថដ។បន្ទះមដកឆក់សគ្មាប់ព្យលួរកំបិត(ក៏នៅជាប់នឹងជញ្ជាំង)

អាចដាក់កាំបិតនិងឧបករណ៍ស្រស្នុកនផ្ងនេៀតមដលនធវើពីមដក។នៅនពលបាន

នគ្បើគ្បាស់េំនិតទាំងននះនិងេំនិតនផ្ងនេៀតនោះនធវើឲ្យមានភាពខុសមប្កដ៏ខ្លាំង

នៅក្នុងការចំអិនអាហាររបស់ខ្នុំ។គ្តូវការជីខ្ះឬ?នមសៅអំបិលខ្ទឹមសឬ?នមសៅ

ខ្ទឹ៉ សឬ?ខ្នុំរ្�នឹងរកវានឃើញឲ្យអ្ក្ ស់!

ប៉ុមន្តនគ្កា�មកមានអវីមួ�មដលេួរឲ្យចង់នសើចបាននកើតន�ើង។េំនិតតូចៗ

បានបន្តផុសន�ើងក្នុងចិត្តខ្នុំចំនោះមនធយាបា�តូចតាចោោនដើម្បីនរៀបចំចំណុច

ោោនៅក្នុងជីវិតខ្នុំឲ្យបានគ្បនសើរន�ើង។ឧទាហរណ៍នធ្ើរបីជាន់មដលនធវើនដា�ថដ

នៅក្នុងបន្ទប់នបាកេក់មដលខ្នុំនធវើពុំអាចោំគ្េួស្រខ្នុំនៅកាន់មដនដីសនយាបានន�ើ�

ប៉ុមន្តសូម្បីមតនីថហវក៏នឹងមានអំណរេុណចំនោះរនបៀបមដលខ្នុំបាននធវើននះមដរ—ប៉ុមន្ត

តាមរ�ៈការនធវើតាមការបំផុសេំនិតមដលនកើតមានចំនោះខ្នុំម្ដងមួ�ៗនោះនឹងោំខ្នុំ

នៅមដនដីសនយា។

អំន្�ទានខ្ងវិញ្ញាណថនការនរៀបចំបាននធវើឲ្យជីវិតរបស់ខ្នុំនិងជីវិតគ្េួស្រខ្នុំ

បានគ្បនសើរន�ើងជាងអវីមដលខ្នុំធាលាប់េស្ន៍ទា�នៅនេៀត។

នហើ�វាបានមកនដា�ស្រខ្នុំបានេូលសូម។

អំមោយទាន ម្ចើន ប៉ុថន្ត មន អ្ក សូរេ ថត បន្តិចបន្តតួច

ស្វកប៉ុលបានបនគ្ងៀនពួកកូរិនែូសអំពីអំន្�ទានខ្ងវិញ្ញាណមួ�ចំនួន

នេៀតនផ្ងនេៀតជានគ្ចើនមដលមានដូចជាជំននឿឬការពយាបាល(សូមនមើលកូរិនែូស

េី១១២:៥–១១)។បោទាប់មកនោកបានបរ្គប់ពួកនេឲ្យ«សរ្វាតឲ្យបាន

អំន្�ទានយ៉ាងវិនសសនៅចុះ»(កូរិនែូសេី១១២:៣១)។

វាអាចពិបាកក្នុងការ�ល់ថាេំនិតមដលសរ្វាតឲ្យបានអំន្�ទានអាចជា

នរឿងល្អប៉ុមន្តនៅក្នុងករណីននះវាអាចជានរឿងល្អ។ន�ើងគ្តូវបានបរ្គប់ឲ្យមសវងរក

អំន្�ទានខ្ងវិញ្ញាណមួ�ចំនួនមដលន�ើងនឃើញនៅក្នុងមនុស្ដថេនហើ�

េូលសូមគ្ពះឲ្យគ្បទានពរដល់ន�ើងនូវអំន្�ទានដូចរានាននះ។នសចក្តីសង្ឹម



6២ លីអា្ូណា

«ែញនុំពុំមៃអារម្មណ៍ថាសក្ឈិសមយដើម្ី

ទទួលរាៃយសចក្ីប្សឡាញ់ពីប្ពរះអងគេ

សយនង្គារះយែើយ។យែើែញនុំអាចយកឈ្រះ

យលើអារម្មណ៍យៃរះយ្ើយសាគាល់ែនមលែ

របស់ែលែលួៃឯងតាមរយបៀបណា?»

សំណួរនិងែម�្ើយ

«ខសចក្តបីពសឡាញ់រ្រស់ព្ោះ

គឺមាេខៅទបីខនាោះសពមា្រ់អ្នក

ខោោះ្របីអ្នកទទួលអារម្មណ៍ឬមិេ

ទទួលអារម្មណ៍ថាអ្នកសមេឹង

ទទួលខសចក្តបីពសឡាញ់ខនាោះផដរ

ឬអត់ក្តបី។ខសចក្តបីពសឡាញ់គឺ

មាេវត្តមាេខៅទបីខនាោះជាេិច្ច។

«ខៅខ្លខយើងផសវេងរក

ព្ោះវរ្រិតាសួគ៌ខយើងតាមរយៈ

ការអធិស្ឋាេខដាយចិត្ត

ខស្មោះសរេិង្ ិតពបាកដ

សិកសាព្ោះគម្ពបីរខដាយការ

លោះ្រង់ខនាោះទបី្រនាទាល់រ្រស់

ខយើងេឹងរឹងមាំខហើយចាក់ឫស

កាេ់ផតខពរៅ។ខយើងេឹងដឹង

អំ្បីខសចក្តបីពសឡាញ់រ្រស់ព្ោះ

ផដលមាេចំខោោះខយើង»។
ប្បធាៃ្ូម៉ាសយអសមែៃសុៃ(១៩២៧–២០១៨)

« We Never Walk Alone»Liahona
តែវិច្ឈិកាឆ្នាំ២០១៣ទំព័រ១២៤។

អធឈិសាឋាៃយដើម្ីទទួលអារម្មណ៍

នៃយសចក្ីប្សឡាញ់របស់ប្ទង់

ន�ើងទាំងអស់រានាេលឺជាបុគ្តាបុគ្តី

របស់គ្ពះវរបិតាសួេ៌ន�ើង។

នសចក្ដីគ្សឡាញ់របស់គ្េង់

ចំនោះន�ើងេលឺរាមានមដនកំណត់។គ្បសិននបើន�ើង

ធាលាប់មានអារម្មណ៍ថាន�ើងរាមានភាពសក្តិសម

នឹងនសចក្តីគ្សឡាញ់របស់គ្េង់នោះន�ើងេួរមត

អធិស្ឋាននៅកាន់គ្េង់។អធិស្ឋាននដើម្បីេេួល

អារម្មណ៍ថននសចក្តីគ្សឡាញ់របស់គ្េង់។អធិស្ឋាន

ថាអ្កនឹងេេួលអារម្មណ៍ថនភាពសក្តិសមចំនោះ

នសចក្តីគ្សឡាញ់របស់គ្េង់សគ្មាប់អ្កនហើ�ថា

អ្កអាចនឃើញខ្លួនអ្កដូចគ្េង់េតនឃើញអ្ក។

គ្េង់នឹងនឆ្ើ�តបការអធិស្ឋានរបស់ន�ើងនដា�

នសចក្តីសនោដាសគ្បណីថននសចក្តីគ្សឡាញ់ដ៏ឥតនខ្ចាះ

របស់គ្េង់ជានិច្ចនៅតាមនពលនវោនិងរនបៀបរបស់

គ្េង់។នៅនពល្ មដលខ្នុំមានអារម្មណ៍បាក់េឹកចិត្ត

ឬឯនកាការអធិស្ឋានេូលសូមនសចក្តីគ្សឡាញ់របស់

គ្េង់បាននលើកស្ទលួ�ចិត្តខ្នុំជានិច្ច។

ជូលវីអិ្អាយុ១៦ឆ្នាុំរដ្ឋហវើរជវីញ៉ា�.រ.អា.

ែឈិែយៅជឈិែប្ពរះអងគេសយនង្គារះ

ែ្មីៗននះនៅក្នុងថានាក់នគ្តៀមខ្លួននៅ

បនគ្មើនបសកកម្មន�ើងបានពិភាកសា

អំពីរនបៀបមដលន�ើងអាចនមើល

នឃើញនសចក្តីគ្សឡាញ់របស់គ្ពះ

មដលមានចំនោះន�ើង។ន�ើងបានពិភាកសានូវនរឿងជា

នគ្ចើនមដលន�ើងអាចនធវើនដើម្បីេេួលអារម្មណ៍កាន់មត

ផ្តល់តថម្នលើខ្លួនឯងនរឿងទាំងនោះរួមមានការបនគ្មើ

អ្កជិតខ្ងការអធិស្ឋានសូមជំនួ�នលើនរឿងមដល

សំខ្ន់ចំនោះអ្កការអានគ្ពះេម្ីរនិងការនធវើជាអ្ក

ផ្ពវផសា�ស្សោ។កិច្ចការទាំងអស់ននះមាន

បំណងោំន�ើងឲ្យខិតកាន់មតជិតគ្ពះន�ស៊ូវគ្េីស្ទ

នហើ�ជួ�ន�ើងឲ្យនមើលនឃើញសកាតោនុពលនដើម្បី

មគ្បកាលា�ដូចជាគ្េង់។

សាន់ទវីអាហហាគោ�្ញវីអាយុ១៧ឆ្នាុំរដ្ឋអារីេ្នូណា�.រ.អា.



យ
ុវវ័យ

យគ្រពតាមប្ពរះបញ្ញែ្ឈិ

ជួនកាលខ្នុំមានអារម្មណ៍ថាពុំសក្ដិសមនដើម្បីេេួលបាន

នសចក្ដីគ្សឡាញ់ពីគ្ពះអង្គសន្រ្គះន�ើ�នដា�ស្រខ្នុំពុំបាន

នរារពគ្បតិបត្តិតាមបេប្្ញត្តិរបស់គ្ពះអមាចាស់បានទាំងគ្សុង

ន�ើ�។ខ្នុំអាច�កឈ្ះនលើអារម្មណ៍ទាំងននះតាមរ�ៈ

ការមគ្បចិត្តជួនកាលនដា�មានជំនួ�ពីប៊ីស្ពរបស់ខ្នុំមដលបនគ្ងៀនខ្នុំថា

គ្ពះអមាចាស់គ្សឡាញ់បុគ្តាបុគ្តីទាំងអស់របស់គ្េង់។

ចាកឃ្វីឌវីអាយុ១៥ឆ្នាុំទវីប្កុងអាប៊ីដចានប្បហទ�កូតឌវីវ័រ

ការតប្បចឈិែ្្ ឺជា្ ៃលែទឹរះ

ន�ើងទាំងអស់រានាគ្បគ្ពឹត្តអំនពើបាបនហើ�នដា�ស្រនរឿងនោះន�ើងអាចមាន

អារម្មណ៍ពុំសក្តិសមចំនោះនសចក្តីគ្សឡាញ់របស់គ្ពះអង្គសន្រ្គះ។ប៉ុមន្តគ្េង់

បានថាវា�គ្ពះជន្មគ្េង់សគ្មាប់ន�ើង—គ្េង់បានបូជាសគ្មាប់ន�ើង។េនងវើ

មដលមិនេិតពីខ្លួនឯងនោះបាននធវើន�ើងនដា�ស្រមតនសចក្តីគ្សឡាញ់។

នរឿងមតមួ�េត់មដលន�ើងចាំបាច់គ្តូវនធវើនដើម្បីេេួលអារម្មណ៍ថាសក្តិសមនឹង

នសចក្តីគ្សឡាញ់របស់គ្េង់នោះេលឺនគ្បើអំ្ចថនដរ្វា�ធួនរបស់គ្េង់តាមរ�ៈ

ការមគ្បចិត្តពីអំនពើបាបរបស់ន�ើង។ការមគ្បចិត្តេលឺជាេន្ឹះនៅក្នុងការេេួលស្គល់

តថម្របស់ន�ើងនិងនសចក្តីគ្សឡាញ់របស់គ្ពះអង្គសន្រ្គះ។

�៊ីហ�ទើរខុ�ខ�ទនអាយុ២៣ឆ្នាុំហប�កក្្មេ្វីលវីពវីនហ�ប៊ូ

ប្សឡាញ់មៃុស្សដនទ

រនបៀបមួ�នដើម្បីេេួលស្គល់ភាពមានតថម្របស់ខ្លួនេលឺេេួលស្គល់ភាពមានតថម្

របស់មនុស្មដលនៅជុំវិញខ្លួនន�ើង។ការនផ្តោតចិត្តេុកដាក់នៅនលើអ្កដថេជួ�

ន�ើងឲ្យេេួលអារម្មណ៍ល្អអំពីខ្លួនន�ើងនដា�ស្រន�ើងកំពុងស្ថាបោមនុស្

ដថេន�ើង។វាេលឺជា�ុេ្ស្គ្ស្តឈ្ះៗ!នពលខ្នុំមានការស្មនុេស្មាញនឹងការមាន

េំនុកចិត្តនលើខ្លួនឯងនោះខ្នុំបានសនគ្មចចិត្តថាខ្នុំនឹងបនគ្មើនរ្មានាក់នៅជុំវិញ

ខ្នុំមដលគ្តូវការជំនួ�។នរៀងរាល់ថែងៃអស់រ�ៈនពលមួ�មខខ្នុំបាននកាតសរនសើរ

ដល់មិត្តមានាក់មដលកំពុងមានបញ្ហា។ការនផ្តោតចិត្តេុកដាក់នលើអ្កដថេបានជួ�

ខ្នុំឲ្យមានអារម្មណ៍ថាសក្តិសមនិងមាននេគ្តូវការខ្នុំ។នពលន�ើងពយាយម

គ្សឡាញ់មនុស្ដថេនទាះបីនេជាមនុស្មបប្ ក្តីនោះវាមគ្បកាន់មតរ្�គ្សួល

នដើម្បីនមើលនឃើញពីនសចក្តីគ្សឡាញ់ដ៏ធំនធងមដលគ្ពះមានសគ្មាប់ពួកន�ើង។

ការជួ�មនុស្ដថេឲ្យេេួលអារម្មណ៍សក្តិសមចំនោះនសចក្តីគ្សឡាញ់នឹងជួ�

ន�ើងឲ្យមានអារម្មណ៍សក្តិសមនឹងនសចក្តីគ្សឡាញ់ចំនោះខ្លួនឯង។

ហជ្វីដបុលយូអាយុ១៥ឆ្នាុំរដ្ឋ្ វីនវី�ូតា�.រ.អា.

ខញនុំរាៃតប្បចឈិែ្បែុតៃ្ែញនុំយៅតែមៃ

អារម្មណ៍ថាែុសេគេងយា៉ាងខាលាំង។

យែើែញនុំអាចមៃភាពសុែសាៃ្

យដាយរយបៀបណា?

ហតើអ្កគិតដូចហ្តេច? ប្បសឈិៃយបើអ្កមៃបំណងយេលែើយៃទឹងសំណួរយៃរះសូមបញ្ជនូៃចយមលែើយ

របស់អ្កៃឈិងរូប្ែមៃ្ ុណភាពច្បស់មួយសៃលែទឹកឲ្យរាៃប្ែទឹមន្ងៃ

ទី១៥តែមករាឆ្នាំ២០១៩យៅកាៃ់យ្្ទំព័រliahona .lds .org
(សូមចុច« Submit an Article or Feedback»)។

ចយមលែើយអាចៃទឹងប្ែូវរាៃតកសប្មួលយែើងវិញប្បសឈិៃយបើវតវងយពក

ឬមឈិៃសូវច្បស់ោស់។

ការខ្្ើយត្រោំងឡាយខធវេើខឡើងក្ននុងខគ្ល្រំណងទុកជាជំេួយេិងទស្សេវិស័យមិេផមេជា

ការព្រកាសអំ្បីខគ្លលទ្ធិស្សនាចពកជា្ ្នូវការខនាោះខទ។
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«យែើែញនុំសយប្មចចឈិែ្បយប្មើយបសកកម្មយដាយរយបៀបណា?»

យដាយសារដង្រាយធួៃដ៏ឥែតដៃកំណែ់របស់ប្ពរះយយស៊ូវប្្ីស្ទយនារះ

កំ្ុសេគេងរបស់អ្កអាចប្ែូវរាៃសមអាែយចញប្បសឈិៃយបើអ្កតប្បចឈិែ្ទាំង

ប្សុង។បែុតៃ្ជួៃកាលមៃុស្សយៅតែមៃអារម្មណ៍នៃការែុសេគេងយដាយ

ៃទឹកយឃើញអំយពើរាបរបស់ពួកយ្យទារះបីជាពួកយ្រាៃតប្បចឈិែ្យ្ើយក្ី។

កំ្ុសេគេងឬ«យសចក្ីប្ពួយតដលគ្ប់ប្ពរះ្ឫទ័យដល់ប្ពរះ»

(កូរិៃ្ូសទី២៧:១០)អាចមៃប្បយយាជៃ៍។វអាចយផ្្តែ្ ំៃឈិែ

យយើងយៅយលើប្ពរះយយស៊ូវប្្ីស្ទយ្ើយដទឹកនាំយយើងឲ្យតប្បចឈិែ្ៃឈិងផ្លាស់ប្នូរ

ពឈិែប្រាកដ។ផ្ទនុយយៅវិញយសចក្ីខាមាស្ ឺវយផ្្តែយៅយលើ្ ំៃឈិែរបស់

យយើងយលើែលែលួៃឯងយ្ើយបង្ង់ការរីកចយប្មើៃរបស់យយើង។

ប្ពរះ្ម្ពីរមរមៃផ្ល់្ ំរូល្ដល់យយើងអំពីរយបៀបតដលយយើងអាចតប្បចឈិែ្

យ្ើយបនាទាប់មករីករាយយដាយសុែសាៃ្យៅក្នុងប្ពរះយយស៊ូវប្្ីស្ទ៖

• យដាយចងចាំអំយពើរាបពីអែីែកាលរបស់យោករាៃបណាតាល

ឲ្យអាំមែូៃសរយសើរែយមកើងដល់ប្ពរះអងគេសយនង្គារះៃឈិងយសចក្ីយមតា្ត

ករុណារបស់ប្ទង់យដាយនាំគ្ែ់ឲ្យមៃអំណរជាជាងការរងទុក្ខ

(សូមយមើលអាលម៉ា២៦:១៧–២០)។ ១

• បនាទាប់ពីអាលម៉ា«រាៃៃទឹក្ ឈិែ»អំពីប្ពរះយយស៊ូវប្្ីស្ទៃឈិងដង្រាយ

ធួៃរបស់ប្ទង់យនារះយោក«ក៏អស់យកើែទុក្ខយដាយការៃទឹកយឃើញអំយពើ

រាប[របស់យោក]ែយទៀែយៅ»(អាលម៉ា៣៦:១៧–១៩)។

យទារះបីយោកៃទឹកយឃើញយរឿងយនារះក្ីវពុំរាៃយធ្វើឲ្យយោកឈឺចាប់

យទ។ ២

កំណ�់ែំោំ

 ១.សូមនមើលរី្ដជីសកត« Peace of Conscience and Peace of Mind»
Liahonaមខវិច្ិកា្នាំ២០០៤េំព័រ១៨។

 ២.សូមនមើលន�ៀនែើរនអសវអុជដូហវ«Point of Safe Return»Liahona

មខឧសភា្នាំ២០០៧េំព័រ១០១។
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្ឺជាអំយណាយតដល
ការ្បសូត របស់ ្ពឹះអង្គសម្ងារឹះ

អាច មធវើ ឲ្យ  

្ពឹះវរបិតា ្បទាន  

«យសចក្ីសុែសាៃ្នាយោកឈិយយៃរះៃឈិងជីវិែដ៏យៅ
អស់កល្ជាៃឈិច្

យៅបរយោកនាយ»ដល់យយើង[្.ៃឈិងស.៥៩:២៣]។
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ប្បធាៃ្ឈិៃរីប៊ីអាវរិង

ទីប្បទឹកសាទីមួយក្នុង្ ណៈប្បធាៃទីមួយ

«អំយណាយនៃភាពសុែសាៃ្»(ការប្បជុំធម្មៃឈិដាឋាៃបុណ្យប្្ីស្ទម៉ាសរបស់្ ណៈប្បធាៃទីមួយន្ងៃទី៤តែធ្នូឆ្នាំ២០១៦)
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ប្បធាៃរ័សុលអឈិមណឈិលសុៃ«សង្ទឹមអ៊ីប្សាតអល»(ការប្បជុំធម្មៃឈិដាឋាៃទូទាំងពឈិភពយោកសប្មប់យុវវ័យន្ងៃទី៣តែមឈិ្ុនាឆ្នាំ២០១៨)ទំំព័រ១៧,២០។

ចូរឈរឲ្យែ្ពស់យែើង។

ចូរមៃភាពែុសតបលែកពី

យ្។ែូរមធវើជាពន្លឺ។

��កុំម�ើល្បព័ន្ធ

្្សពវ្សាយសង្�រយៈយពល

ប្រាំពីរន្ងៃ។

មធវើការលះបង់មពលមវោ

មួយប្បចាំសរាដា្៍ថារាយ

ប្ពរះអមចាស់។

ចូរបៃ្យៅយលើ្ ្តូវនន

មសែក្តគីសញ្ញា។

សូ�អធិសាឋាន

្បចាំន្ងៃយដើម្ីឲ្យ

មៃុស្សទាំងអស់អាច

ទទួលរាៃពរជ័យនៃ

ដំណទឹងល្។

1.

3.

2.

4.

5.

ចូល្រខពមើក្ននុង
កងទ័ព

យុវវ័យរប�់ប្ពរះអមា
ចា�់

ខដើម្បីជួយ
ព្រមូលវង្សអ៊ីពស្

ផអល

ែញនុំសូមអយញ្ជើញប្នូៃៗឲ្យយរៀបចំែលែលួៃយដាយយធ្វើ...កិែ្ចការ្រាំយ៉ាងតដលៃទឹងផ្លាស់ប្នូរប្នូៃៗយ្ើយជួយ

ប្នូៃៗផ្លាស់ប្នូរពឈិភពយោក។
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មោយជូមលៀនម្ននគី�ូច�ន

តផ្កយៅយលើដំយណើរយរឿងពឈិែ

« ង្ល មន កិច្ចការ ្តូវ ងធវើ ចូរ ងធវើ វា ងដាយ ញញឹ៉ ។ ងធវើ ការ ង្ចើន ជា្ អវី  

ប�ល បន សូ៉ ឲ្យ ងធវើ ងហើយ ងធវើ វាឲ្យ បន ងទវរ �្ » ( នសៀវនៅចនគ្មៀងកុមារ  

ងលខ ១៦៧ ) ។

ខាលបានញីញ័រនពលរាត់ជិះកង់របស់រាត់បគ្ញ្ចាស់នឹងខ្យល់។រាត់

បានេិតថា«ខ្នុំចង់នៅដល់ផ្ទះឲ្យបាននលឿនបំផុតនហើ�េេួលបាន

ភាពកក់ន្តោ។នហើ�ខ្នុំេន្ទឹងចាំនបើកអំន្�បុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់!»។

រាត់គ្តូវនគ្កាកពីគ្ពលឹមខ្លាំង្ស់ោគ្ពឹកនោះនដើម្បី�កកាមសតឲ្យនេ។

រាត់បានជិះកង់របស់រាត់ន�ើងេួលនៅតាមផ្តូវនៅផ្ទះរបស់រាត់រាត់បានេិត

អំពីនំស៊ី្ម៉ុនសគ្មាប់បុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់មដលមាតោ�រាត់នធវើនដា�ផ្ទាល់ថដ។

នំនោះគ្បាកដជាមានរសជាតិ្ ងាញ់្ ស់។រាត់នស្ទើរមតអាចភ្ក់នគ្កមសករដ៏

មផ្អមនោះ។

នគ្កម!ស្មារបស់ខ្លបានធាលាក់ចុះ។រាត់បាននភ្ចរឺតេឹកនដាះនរានិង

កិច្ចការនផ្ងនេៀតមដលរាត់គ្តូវនធវើ។នទាះបីជានៅបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់ក្តី។

ខ្លបានចតកង់របស់រាត់នៅខ្ងមុខផ្ទះ។រាត់និងប្អតូនគ្បុសរបស់រាត់

បានគ្ប្ំងរានានៅនមើលថានតើនរ្អាចនធវើផ្តូវពីគ្កដាសនហើ�មុននេ។រាត់

ពុំបាននឃើញកង់របស់ប្អតូនគ្បុសរាត់ន�ើ�ដូនចានាះខ្លបានឈ្ះ!

បញ្ហាមតមួ�េត់ជាមួ�នឹងការឈ្ះនោះេលឺថាឥ�តូវននះរាត់គ្តូវរង់ចាំប្អតូន

គ្បុសរបស់រាត់ពីមុនពួកនេអាចនបើកអំន្�បាន។បោទាប់មកពួកនេបាន

គ្តូវនចញនៅនគ្្ម្តងនេៀតនហើ�នធវើកិច្ចការមួ�ចំនួន។ខ្លបានគ្បាថានាថា

រាត់អាចគ្រាន់មតស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះនហើ�រីករា�នឹងបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់។

ខ្លបានេិតថា«ខ្នុំគ្តូវមតនធវើកិច្ចការខ្នុំឲ្យចប់ក្នុងនពលននះសិន។នោះ

ខ្នុំនឹងពុំគ្ត�ប់មកនគ្្វិញនៅក្នុងអាកាសធាតុគ្តជាក់ន�ើ�»។រាត់បាន

គ្បញប់នៅឯនគ្កាលនរា។

រាត់បានចាប់�កធុងមួ�នហើ�អង្គនុ�រឺតេឹកនដាះនរាខ្លបានសម្ឹង

នមើលជុំវិញខ្លួន។មានកិច្ចការនផ្ងនេៀតទាំងអស់គ្តូវនធវើឲ្យនហើ�។នគ្កា�

មករាត់មានេំនិតមួ�។គ្បសិននបើរាត់នធវើកិច្ចការទាំងអស់នដា�ខ្លួនរាត់

នោះរាត់អាចនធវើឲ្យគ្េួស្ររាត់ភាញាក់នផ្អើលនហើ�ពួកនេអាចចំ្�នពល

ទាំងអស់ថនបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាសជាមួ�រានា។វានឹងកាលា�ជាអំន្�បុណ្យ

គ្េីស្ទមា៉ាស់ដ៏ល្អបំផុត!

ខ្លបានគ្បញប់នហើ�រឺតេឹកនដាះនរា។បោទាប់មករាត់បានសមាអាតនគ្កាល

នរាឲ្យចំណីមាន់និងគ្បមូលស៊ុត។រាត់បានញញឹមនៅនពលរាត់បានេិតអំពី

ក្តីរំនភើបមដលគ្េួស្ររាត់នឹងមាន។

ខ្លបានគ្ត�ប់នៅផ្ទះវិញ។រាត់បានលបនមើលតាមទាវារនដើម្បីនមើលថានតើ

មាននរ្មានាក់នៅេីនោះមដរឬនេ។បោទាប់មករាត់បាននដើរលបៗនៅផ្ទះ

បា�។រាត់នេើបមតបានដាក់េឹកនដាះនរានិងស៊ុតមាន់រួចនៅក្នុងេូរេឹកកកនពល

មាតោ�រាត់បាននដើរចូលមក។

មា៉ាក់បាននិយ�នដា�ឱបរាត់ថា«អូ៎កូនមកផ្ទះវិញនហើ�។ពួកន�ើងបាន

ឆងៃល់ថានតើកូនបាននៅ្ »។

មាតោ�រាត់បានជួ�រាត់នដាះអាវររ្នចញ។នពលបងប្អតូនរបស់ខ្លបាន

នឃើញរាត់ពួកនេបានមគ្សកថា«ខ្លមកដល់ផ្ទះនហើ�!ចូរន�ើងនបើក

អំន្�នៅ!»គ្េប់រានាបានលូនជុំវិញនដើមគ្េីស្ទមា៉ាស់នហើ�រង់ចាំបា៉ាមចក

អំន្�។ខ្លចូលចិត្តនមើលពួកនេមចករបស់របរឲ្យរានា។

បា៉ាបាននិយ�ថា«មមននហើ�!ឥ�តូវននះដល់នពលនធវើការនហើ�។

ប៉ុមន្តដំបូងបា៉ាេិតថាន�ើងគ្តូវញ៉ាំេឹកមផ្នឈើនិងនំស៊ី្ម៉ុនសិន»។

បា៉ាបាននដើរនៅផ្ទះបា�នហើ�នបើកេូរេឹកកក។រាត់បានឈប់នហើ�

សម្ឹងនមើល។

បា៉ាបាននិយ�ថា«នមើលមន៎!។ដបេឹកនដាះនរាបាននពញនហើ�នហើ�

ស៊ុតមាន់ក៏បានគ្បមូលរួចមដរ!នតើនរ្បាននធវើកិច្ចការនោះ?»

បា៉ាបាននដើរគ្ត�ប់មកបន្ទប់េេួលនភ្ៀវវិញ។ខ្លបានពយាយមអស់ពី

សមត្ថភាពរបស់រាត់នដើម្បីេប់មិនញញឹម។

បា៉ាបាននិយ�ជាមួ�នឹងស្នាមញញឹមរបស់រាត់ផ្ទាល់ថា«ខ្លនតើកូន

បានដឹងអវីខ្ះអំពីនរឿងននះនេ?ហាក់ដូចជាកិច្ចការរបស់ន�ើងបាននធវើរួចនហើ�»។

ខ្លបានមគ្សកថា«រីករា�ថែងៃបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់!»

បា៉ាបានឱបខ្ល។«អរេុណកូន។ននះជាការនចះេិតេូរមួ�ល្អ្ ស់។

ននះគ្បមហលជាបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់ដ៏ល្អបំផុតរបស់ន�ើង!»

ខ្លបានញញឹម។រាត់បានដឹងរួចនៅនហើ�ថាននះេលឺជាបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់ដ៏

ល្អបំផុតរបស់ គាត់។◼

អ្ក និ្ន្ធ រស់ ងៅ ក្ញ្ រ�្ឋ ខូ�លូរៃ�ូ ស.រ.អា. ។

អំមោយ បុណ្យ ្គីស្ទមា៉ាស់ របស់ ខាល
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ខាធី និង ឃវីនសី៊

« ៉ិ្ត សុំឡាញ់ រប៉្ ្សឡាញ់ គានា ងៅ ្្ប់ ងវលា » 

( សុភាសិត ១៧:១៧ ) ។

ខាធីចូលចិត្តនគ្ចៀង។ោងចូលចិត្តរាំ។ប៉ុមន្តោង

ចូលចិត្តថែងៃអាេិត្យជាងអវីៗទាំងអស់!នោះេលឺនៅ

នពលរាត់បាននឃើញមិត្តរបស់រាត់នោមាះឃវីនស៊ី។

ខ្ធីមានជំងលឺវិបត្តគ្កូម៉ូសូម។ជួនកាលនៅគ្ពះវិហារ

រាត់ភាន់គ្ច�ំនហើ�ពុំដឹងថាគ្តូវនធវើយ៉ាង្ នេ។ប៉ុមន្ត

រាត់បានដឹងថាឃវីនស៊ីនឹងនៅេីនោះនដើម្បីជួ�រាត់។

ឃវីនស៊ីនឹងកាន់ថដខ្ធីនហើ�នដើរជាមួ�ោងនៅ

ថានាក់អង្គការបឋមសិកសា។ជួនកាលខ្ធីមានអារម្មណ៍ថា

ន�ះឡាស់អំ�នុងនមា៉ាងនពលនវោមចកចា�នហើ�ឃវីនស៊ី

នឹងឱបោង។វាបានជួ�ខ្ធីឲ្យសងៃប់នសងៃៀមជានិច្ច។

បោទាប់ពីនពលនវោមចកចា�ចប់ឃវីនស៊ីបានជួ�ខ្ធីរក

ថានាក់របស់ោង។ខ្ធីចូលចិត្តឃវីនស៊ី។

ថែងៃមួ�ខ្ធីបានដឹងថាមាននរឿងមួ�ដ៏នគ្កៀមគ្កំបាន

នកើតន�ើងនៅក្នុងគ្េួស្ររបស់ឃវីនស៊ី។បងគ្បុសរបស់

ឃវីនស៊ីនោមាះខូរីបានស្លាប់!ខ្ធីបានដឹងថាមិត្តរបស់ោង

នឹងនកើតេុក្ខ។ោងបានដឹងថាឃវីនស៊ីគ្សឡាញ់បងគ្បុស

ោងខ្លាំង្ ស់។

មា៉ាក់បានគ្បាប់ខ្ធីថា�ប់ននះមានមនុស្នឹងនៅ

អរារស្សោចគ្កនដើម្បីបរ្ហាញដល់គ្េួស្រឃវីនស៊ីថា

ពួកនេមាននេគ្សឡាញ់។បោទាប់មកនៅថែងៃមស្អកេលឺជា

បុណ្យសពរបស់ខូរី។

មា៉ាក់បានសួរខ្ធីថា«នតើកូនចង់នៅគ្ពះវិហារជាមួ�បា៉ា

និងមា៉ាក់�ប់ននះមដរឬនេ?»

ខ្ធីបានងក់កបាល។ោងចង់គ្បាប់ឃវីនស៊ីថាោងគ្សឡាញ់ឃវីនស៊ី!

មា៉ាក់បានជួ�ខ្ធីនស្ៀកោក់សនម្ៀកបំោក់ស្អាតបាត។បោទាប់មកពួកនេ

បាននបើកឡាននៅគ្ពះវិហារ។

នពលពួកនេនៅដល់េីនោះខ្ធីបាននឃើញមនុស្ជានគ្ចើន។ោងបានដឹង

ថាពួកនេមួ�ចំនួនមកពីគ្ពះវិហារ។ោងបាននឃើញប៊ីស្ពរបស់ោង។ោង

បាននឃើញគ្េូបនគ្ងៀនថានាក់អង្គការបឋមសិកសារបស់ោង។ប៉ុមន្តោងពុំបាន

នឃើញមិត្តរបស់ោងនេ។

មោយអ៊ីវ៉ានវ៉ាលិនថាញនិងម៉ារីសាវី�ឌគីសុន

តផ្កយៅយលើដំយណើរយរឿងពឈិែ
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នខធីបានសួរ«មា៉ាក់នតើឃវីនស៊ីនៅឯ្?»

មា៉ាក់ពុំដឹងនេ។

មា៉ាក់បាននិយ�ថា«នហតុអវីន�ើងមិនសួរនេនៅ?»

ជាេូនៅខ្ធីពុំចូលចិត្តនិយ�នពលមានមនុស្នគ្ចើននោះនេ។ប៉ុមន្ត

�ប់ននះោងគ្តូវមតរកឃវីនស៊ី។ខ្ធីមានចិត្តកាលាហាន។ោងបាននដើរសំនៅ

នៅរកប៊ីស្ព។

ោងបានគ្បាប់រាត់ថា«ឃវីនស៊ីនកើតេុក្ខខ្នុំគ្តូវរកឃវីនស៊ី!»។

ប៊ីស្ពបានញញឹមនហើ�បានចាប់ថដខ្ធី។«អ្្ចឹងនតាះនៅរកឃវីនស៊ី»។
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�ិ�្តច�លពិការ

ពឈិការភាពមួយចំៃួៃយធ្វើឲ្យរូបកាយមួយពឈិរាកយធ្វើការ។ពឈិការភាពមួយចំៃួៃយទៀែយធ្វើឲ្យែួរក្បលពឈិរាក

យធ្វើការ។មៃុស្សមួយចំៃួៃមៃពឈិការភាពតដលបែរះពាល់ដល់ែួរក្បលៃឈិងរូបកាយរបស់ពួកយ្។

យទារះមៃយរឿងអ្វីក៏យដាយពគ្រ់យក្មងទាំងអស់មៃសារៈសំខាៃ់ៃឈិងជាបុប្ែជាទីប្សឡាញ់របស់ប្ពរះ!

ប្បសឈិៃយបើអ្កជួបៃរណាមនាក់តដលពឈិការ៖

សូ�កុំ...

សមលែទឹងយមើលចង្នុលឬែ្សទឹបយែ្សៀវគ្នាអំពីពួកយ្។

ប្ពយងើយកយៃ្ើយៃទឹងពួកយ្។

យសើចចំអកដល់ពួកយ្។

យៅពួកយ្យដាយពាក្យអាប្កក់។

សូ�មធវើ...

ៃឈិយាយសួស្ីយ្ើយយធ្វើល្។

សួរសំណួរក្នុងរយបៀបមួយ្ ួរសម។

ការពារពួកយ្ប្បសឈិៃយបើមៃអ្កដនទយធ្វើមឈិៃល្ដាក់ពួកយ្។

សូមចងចាំថាពួកយ្្ ឺជាបុប្ែរបស់ប្ពរះដូចជាអ្កផងតដរ!

ទាំងអស់រានាទាំងប៊ីស្ពមា៉ាក់

និងខ្ធីបាននដើរជុំវិញអរារ។េីបំផុត

ពួកនេបានរកនឃើញោង!ឃវីនស៊ី

កំពុងអង្គនុ�នៅកមន្ងកាច់គ្ជុងមួ�។

រាត់នមើលនៅដូចជានកើតេុក្ខនគ្កៀមគ្កំ

្ស់។

ខ្ធីបាននដើរនៅរកមិត្តោងនហើ�ឱប

ោង។រាត់បានេិតថាឃវីនស៊ីនឹកបងគ្បុស

ោងខ្លាំង្ ស់។

ខ្ធីបាននិយ�ថា«ឃវីនស៊ីមិនជាអវីនេគ្ពះន�ស៊ូវនឹង

នមើលមែខូរីនហើ�»។ោងបានប៉ះសក់ឃវីនស៊ីនដា�គ្បុងគ្ប�័ត្នដើម្បីគ្បាកដ

ថាវាែ្មៗ។

ឃវីនស៊ីបានចាប់នផ្តើម�ំ។ខ្ធីបានឱបោងកាន់មតខ្លាំង។

ខ្ធីបាននិយ�ថា«ឃវីនស៊ី

មិនអីនេ។គ្ពះន�ស៊ូវនឹងនមើលមែខូរី

នហើ�»។

ឃវីនស៊ីបាន�ំនហើ��ំនេៀត។ខ្ធី

បានបន្តឱបមិត្តរបស់ោង។មួ�រ�ៈ

នគ្កា�មកឃវីនស៊ីបានស្ងាត់បន្តិច។ោង

នៅមតរដលឺតរដកនៅន�ើ�ប៉ុមន្តោងពុំ�ំខ្លាំងដូច

មុននេ។ោងបាននងើ�នមើលនៅខ្ធី។

ោងបាននិយ�ថា«អរេុណខ្ធី។ឯងនិយ�

គ្តូវនហើ�។គ្ពះន�ស៊ូវនឹងនមើលមែបងគ្បុសរបស់ខ្នុំនហើ�»។

ខ្ធីបានរីករា�ថាោងអាចជួ�មិត្តរបស់ោងឲ្យមានអារម្មណ៍ធូរនស្បើ�

វិញ។ោងគ្សឡាញ់ឃវីនស៊ី!◼

អ្ក និ្ន្ធ រស់ ងៅ រ�្ឋ យូថាហ៍ ស.រ.អា. ។
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មោយលូអាយប៉ាូ�បុលយូអាយុ១០្នាំ

ទគី្កុងវី�ូរីយ៉ាអូ្សាតាលគី

មៅ
ថែងៃសុគ្កគ្េូបនគ្ងៀនរបស់ខ្នុំបានសុំឲ្យខ្នុំអាន

កំ្ព្យមួ�មដលខ្នុំបានសរនសរនៅមុខ

សិស្គ្េូបនគ្ងៀននិងឪពុកមាតោ�ទាំងអស់នៅក្នុងការ

ជួបជុំមួ�នៅស្ោរបស់ន�ើង។ខ្នុំមានចិត្តរីករា�

្ស់ដូនចានាះខ្នុំបាននឆ្ើ�«�ល់គ្ពម!»ប៉ុមន្តខ្នុំក៏ភ័�នឹងនរឿងននះផងមដរ។

នពលខ្នុំកំពុងអង្គនុ�នៅនលើនវេិការង់ចាំអានកំ្ព្យរបស់ខ្នុំនបះដូងរបស់ខ្នុំ

បានចាប់នផ្តើមនោតនលឿន្ ស់។ខ្នុំមានអារម្មណ៍ភ័�អំពីការមចកចា�អវី

មដលខ្នុំបានសរនសរជាមួ�មនុស្ជានគ្ចើន។

បោទាប់មកមានេំនិតមួ�បានផុសន�ើងនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្នុំ។ខ្នុំបានេិត

អំពីរនបៀបមដលគ្េួស្រខ្នុំនិងខ្នុំអានគ្ពះេម្ីរមរមនជាមួ�រានានៅនពលគ្ពឹកពីមុន

នៅស្ោនរៀន។េំនិតថនការអានគ្ពះេម្ីរជាមួ�គ្េួស្រខ្នុំបាននធវើឲ្យខ្នុំេិតអំពី

គ្ពះវរបិតាសួេ៌។ខ្នុំបានេិតអំពីរនបៀបមដលគ្េង់គ្សឡាញ់ខ្នុំ។ខ្នុំបានេេួល

អារម្មណ៍លួងនោមនហើ�ពុំឯនកានេៀតន�ើ�។នបះដូងខ្នុំឈប់នោតនលឿន

នហើ�ខ្នុំមានអារម្មណ៍រារវភាព។

នៅក្នុងងសៀវងៅ ចង្៉ៀ្ កុមរនៅេំព័រេី១២េំនុកបេននះ

មចងថា

គារវភា្ ៉ ិន ្គាន់ បត អ្្គញយ ងសងៃៀ៉សាងាត់ ងទ ៖

បត ្តូវ ្ ិត �ល់ បិតា សួគា៌ា

ខ្ញុំ ទទួល បន អារ៉្មណ៍ ៉ ួយ ង្ល ្ ិត ្ ី ្្រះ្រ ្ទ្់ ។

ខ្ញុំ មន គារវភា្ ង្ោរះ ជា ក្ដី ងស្ហ៍ ។

គារវភា្ ខ្ញុំ បគ្ហាញ តា៉ ស៉្តី និ្ ទង្វើ ។

្លែលូវ ប�ល ្តូវ ង�ើរ តា៉ ភលែឺ ្តចរះ ។

ង្ល ណា ខ្ញុំ មន គារវភា្ ខ្ញុំ �ឹ្ ក្ញ្ ចិត្ត

្្រះបិតា ្្រះ្្ីស្ទ ងៅ �ិត បង្្កើយ ។

ខ្នុំមានអំណរេុណមដលខ្នុំេេួលអារម្មណ៍ថននសចក្តីគ្សឡាញ់របស់

គ្ពះវរបិតាសួេ៌នពលខ្នុំមានអារម្មណ៍ភ័�នៅឯការគ្បជុំនោះ។នហើ�ខ្នុំមាន

អំណរេុណមដលដឹងថាគ្េង់គ្សឡាញ់ខ្នុំខ្លាំង្ ស់។

ខ្នុំដឹងថានៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកៗខ្នុំអាចនគ្ជើសនរើសមានរារវភាព

នហើ�េិតអំពីគ្ពះ។◼

គារវភាព ជា កតែី មសនេហ៍

រច
នា
រូប
ភា
ព
យដា

យ
ែ

រា
ែស

សា
រីៃ
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« ខ្ញុំ បចក ក្តី ងស្ហ៍ ្្រះ្្ីស្ទ តា៉ ការបង្៉ើ អ្ក�មទ » ( នសៀវនៅចនគ្មៀងកុមារ 

ងលខ ៤២ ) ។

្គរួស្រខ្នុំបានរស់នៅេីគ្កុងនៅផ្�តូគ្បនេសនគ្បស៊ីល។នៅនគ្តើ�មាខាង

នេៀតថនផ្តូវរបស់ន�ើងមានថគ្ពនកាងកាងមួ�។ថគ្ពនកាងកាងមានេនន្ហូរ

កាត់ថគ្ពនោះ។បាតខ្ងនគ្កាមនោះសុេ្មតជាភក់។

មនុស្ជានគ្ចើនបានសង់ផ្ទះនៅនលើដីភក់នោះ។ពួកនេដាក់នឈើធំៗនៅក្នុង

ភក់។បោទាប់មកពួកនេបានស្ងសង់ផ្ទះរបស់ពួកនេនៅមផ្កខ្ងនលើថននឈើ

ទាំងនោះ។ប៉ុមន្តនពលនភ្ៀងេឹកេនន្បានជន់ន�ើង។េឹកនោះបានហូរចូលផ្ទះ

របស់ពួកនេ។បោទាប់មកគ្បជាជនរាមានកមន្ងនដកនៅនពល�ប់នេ។

នៅនពលមាននរឿងនោះនកើតន�ើងឪពុករបស់ខ្នុំនឹងអន្ជើញពួកនេទាំងអស់

រានាមកក្នុងផ្ទះរបស់ន�ើង។ជួនកាលមានមនុស្ដល់នៅ១៥ោក់!រាត់បាន

ោំពួកនេនៅក្នុងបន្ទប់េេួលនភ្ៀវនហើ�ឲ្យភួ�នៅពួកនេ។មា៉ាក់បានចំអិនមហែតូប

ឲ្យពួកនេបរិនភាេ។បោទាប់មកពួកនេបានសគ្មាកនៅក្នុងផ្ទះន�ើងរហូតដល់

ថែងៃបោទាប់។

នរឿងននះបាននកើតន�ើងយ៉ាងនហាច្ ស់បីឬបួនដង។ខ្នុំចាំពីការេិតថា

«ពុំមានមនុស្នគ្ចើននេមដលអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្មិនស្គល់ចូលផ្ទះ»។ឪពុក

ខ្នុំបានអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្មដលន�ើងពុំស្គល់នដកនៅក្នុងផ្ទះរបស់ន�ើង!ប៉ុមន្ត

នគ្កា�មកខ្នុំបានេិតថា«ពួកនេរាមានកមន្ងនផ្ងនេៀតនៅន�ើ�»។

ឪពុកមាតោ�របស់ខ្នុំមតងនធវើកិច្ចការនដើម្បីជួ�នេឯងជានិច្ច។ប៉ុមន្តការបនគ្មើ

របស់ពួកនេេលឺនលើសពីការជួ�និងការផ្តល់ឲ្យនេនៅនេៀត។វាេលឺជាការបរ្ហាញ

នសចក្តីគ្សឡាញ់ដល់អ្កជិតខ្ងន�ើងនទាះបីអ្កជិតខ្ងន�ើងជាមនុស្មដល

ន�ើងមិនស្គល់ពួកនេចបាស់ក្តី។

ន�ើងេួរមតនោងនៅជួ�មនុស្មដលខវះខ្ត។ន�ើងេួរមតជួ�ពួកនេ

ជាមួ�អវីគ្េប់យ៉ាងមដលន�ើងអាចជួ�បាន។ន�ើងពុំេួរមានមដនកំណត់ចំនោះ

អវីមដលន�ើងអាចនធវើនដើម្បីជួ�មនុស្នេ។ន�ើងអាចផ្តល់ជគ្មកនិងធនធាន

ដល់ពួកនេ។ន�ើងអាចមចករំមលកនពលនវោជាមួ�ពួកនេ។ន�ើងអាច

មចកចា�ចំនណះដឹងន�ើងអំពីគ្ពះវរបិតាសួេ៌និងគ្ពះន�ស៊ូវគ្េីស្ទជាពិនសស

នៅរដូវកាលបុណ្យគ្េីស្ទមា៉ាស់ននះ។◼

បាន សម្ងារឹះ មចញ ពី ភក់

រច
នា
រូប
ភា
ព
យដា

យ
អ
័ដា
ម
ក
ូ្
្វ័ដ

មោយចអលមឌើរអាឌគីលសុន

ឌលឺមរា៉ាឡាផ្ចរ៉លឡា

ក្នុងពួកចឈិែសឈិបនាក់



7២ លីអា្ូណា

ពួកសាវកច្្ងទគីបនាទាល់អំពគី្ពះ្គគីស្

រច
នា
រូប
ភា
ព
យដា

យ
អ
ូប្ប
ីយ
ត
ប
លែក
ហា

ម

« ្ពឹះ មយស៊ូវ្គីស្ទ មាន ្ពឹះ ជន្ម រស់ មហើយ ្្រង់ គឺជា ្ពឹះអង្គ សម្ងារឹះ និង ្ពឹះ ម្បាស មោឹះ នន ពិភពមោក ។ 

្្រង់ បាន ្បទាន ផ្លូវ មៅ កាន់ សុភរង្គល ពិត » ។

មោយចអលមឌើរឃវគីន្ិនអិលឃុក

ក្នុងកូរ៉ុមនៃពួកសាវកដប់ពីរនាក់

« ងយើ្ ងធវើ តា៉ ្្រះងយស៊ូវ្្ីស្ទ » លីអាហូ្ បខ ឧសភា ្នាុំ ២០១០ ទុំ្័៤ ៨៦ ។



ក
ុមា
រ
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«ខ្នុំ្សឡាញ់ច្នការរបស់្ពះវរបិតាសួគ៌»

មោយអ៊ីមរៀនធុ�ឌគីនិង«ខ្នុំែង់ចែកចាយ

ជា�ួយ�នុស្ស្គប់ោនា»មោយមវើរមលៀនធគី

លូស្សនុន្វគីលគីពគីន

ទំព័ររបស់យយើង

ែញនុំមៃចឈិែ្សប្បយរីករាយយដើម្ីចូលយៅក្នុងទទឹកនៃពឈិធីបុណ្យប្ជមុជ

ទទឹកយ្ើយរាៃបញ្ជាក់ជាសមជឈិកសាសនាចប្កនៃប្ពរះយយស៊ូវប្្ីស្ទ។

ប្ពរះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធៃទឹងយធ្វើជានដ្ូដ៏យសាមារះប្ែង់របស់ែញនុំប្បសឈិៃយបើែញនុំបៃ្យៅ

បរិសុទ្ធយ្ើយយគ្រពតាមបទបញ្ញែ្ឈិ។ែញនុំដទឹងថាប្ពរះមៃប្ពរះជៃ្មរស់ប្ទង់

ប្សឡាញ់យយើងសាសនាចប្កយៃរះពឈិែយ្ើយប្ពរះ្ម្ពីរមរមៃពឈិែ។

្ូនអូអាយុ៨្នាំទគី្កុងកាលគី្បមទសកូ�នុំប៊ី

ប្្ប់ន្ងៃបុណ្យែួបកំយណើែទាំងអស់្ ឺពឈិយសសណាស់បែុតៃ្តាំងពីែញនុំ

យៅែូចែញនុំរាៃយរៀបចំែលែលួៃែញនុំសប្មប់ពឈិធីបុណ្យប្ជមុជទទឹក។ឥែនូវយៃរះ

ែញនុំរាៃទទួលបុណ្យប្ជមុជទទឹកែញនុំសប្បយចឈិែ្ណាស់។ែញនុំដទឹងថា

ប្ពរះវរបឈិតាសួ្៌សព្វប្ពរះទ័យៃទឹងែញនុំយ្ើយប្សឡាញ់ែញនុំ។

ោន់ោអគី�អាយុ9្នាំទគី្កុងឈគីម៉ាម�ោន់មហ្រ្បមទស្ ្តូម�ម៉ាឡា

«ពួកអ្កផ្ព្ផសាយសា�ោរប�់ប្ពរះអមាចា�់»អ៊ី�គីលគីអូមអ

អាយុ9្នាំទគី្កុង្វ័�៉ាូសា្បមទសអា្្សង់ទគីន
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បងប្លូន ្បុស ន�ល 

បញ្ចាំង ពន្ឺ �ល់ 

ពិភពមោក

បញ្ចាំងពន្លឺរបស់អ្កមែញមៅ

ម្ឌិន៖ែម្�ៀងបុណ្យ្គគីស្ម៉ាស់

ថានាក់នរៀនខ្នុំនៅស្ោមានការសមម្តងអំពី

គ្បសូតកម្មនហើ�ខ្នុំបាននលងពយាណូសគ្មាប់

កម្មវិធីទាំងមូល។ខ្នុំបានបនគ្ងៀនមនុស្គ្េប់

រានាឲ្យនគ្ចៀងបេ«O Holy Night»។

៣

១

២
ម្ឌិន៖ការបម្ងៀនអ្កជិ�ខាង

ខ្នុំចូលចិត្តបនគ្ងៀនអ្កជិតខ្ងរបស់ខ្នុំនៅនពល

ន�ើងនលងនដា�ស្រខ្នុំចង់បនគ្មើពួកនេ។

នៅក្នុងមា៉ាថា�៥:១៦គ្ពះន�ស៊ូវបនគ្ងៀនន�ើង

ថាចូរឲ្យន�ើងបញ្ចាំងពន្លឺន�ើងនចញនៅ។នពល

ខ្នុំនធវើល្អដូនច្ះខ្នុំមានអារម្មណ៍រីករា�។

្ូមប៊ី�៖ការជួយអ្កម្សកឃ្លាន

អំ�នុងនពលនចញនលងនៅស្ោនរៀនខ្នុំនឃើញមនុស្មដល

នគ្សកឃ្លាននហើ�រាមានអវីបរិនភាេ។ខ្នុំបានមចកអាហារសគ្មន់

របស់ខ្នុំនហើ�បានជួ�ពួកនេឲ្យមានអារម្មណ៍ធូរនស្បើ�។

បោទាប់ពីមចកនំនោះរួចខ្នុំមានអារម្មណ៍រីករា�។

ពួកមយើងម្មៅះ

្ូមប៊ី�និងម្ឌិន។

ជ្មបសួរ!
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៤

5

មយើងរស់មៅក្នុង្បមទស

ហ្រោ។ទគី្កុងរបស់មយើង

ម្មៅះអា្កាគលឺវមៅចក្រ�ហ្

ស�ុ្ទអ�្ង់ទិែ។្បមទសមយើង

ក៏មន្ពះវិហ្របរិសុទ្ធ�៏

្សស់សាអា�្ ងច�រ។

្ូមប៊ី�៖ការមលងពយាណូខ្យល់

នៅគ្ពះវិហារខ្នុំនលងពយាណូខ្យល់សគ្មាប់

ឲ្យសមាជិកនគ្ចៀង។នពលខ្នុំ

នធវើល្អដូនច្ះខ្នុំមានអារម្មណ៍

រីករា�។

ែូរមយើងបញ្ចាំងពន្លឺ�ល់ពិភពមោក

នៅក្នុងគ្ពះេម្ីរមចងថាគ្ពះន�ស៊ូវ

េលឺជាពន្លឺនិងជាជីវិតថនពិភពនោក។

ដូនច្ះចូរន�ើងបញ្ចាំងពន្លឺដល់

ពិភពនោក!

សូ�អរគុណច�លបអែតូនៗរានម្្ើរូបផ្កាយរបស់បអែតូន�កកាន់

លវីអាេូណា!

្នាំននះប្អតូនៗបានបំនពញនមឃរបស់ន�ើងជាមួ�នឹងរូបផ្កា�

និងនរឿងរាប់ោន់ស្តីពីការបនគ្មើគ្បកបនដា�ក្តីគ្សឡាញ់របស់

ប្អតូនៗ។គ្បាកដ្ ស់ប្អតូនៗពិតជាបានបញ្ចាំងពន្លឺរបស់

ប្អតូនៗមមន!

ពួកមយើងម្មៅះ

្ូមបី៊�និងម្ឌិន។

ជ្មបសួរ!
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យ៉ូោស និង ្តី បានែន

មរឿងក្នុង្ពះគ�្គីរ

រច
នា
រូប
ភា
ព
យដា

យ
អា

ប
រីល

ស
្នុែ

មានព្យនុះដ៏ធំមួ�បាននកើត

ន�ើង។ពួកោវិកបានភិតភ័�

ថាសំនៅរបស់ពួកនេនឹងលិច!

គ្ពះបានមានបន្ទតូលគ្បាប់ឲ្យ�៉ូ្សនៅនបសកកម្មមួ�។រាត់គ្តូវនៅេីគ្កុងមួ�នោមាះនីនីនវ

នហើ�គ្បាប់គ្បជាជននោះឲ្យមគ្បចិត្ត។ប៉ុមន្ត�៉ូ្សពុំចង់នៅេីនោះនេ។រាត់បានជិះសំនៅនៅ

េីគ្កុងមួ�នផ្ងនេៀត។

មោយគគី�មវបរី�
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គ្ពះបានចាត់គ្តីបាម�នមួ�ឲ្យមកសន្រ្គះ�៉ូ្ស។រាត់នៅក្នុងនោះគ្តីបាម�ននោះ

អស់រ�ៈនពលបីថែងៃ។�៉ូ្សបានអធិស្ឋាន។រាត់បានសនគ្មចចិត្តថាមគ្បចិត្តនហើ�

នធវើតាមគ្ពះ។គ្ពះបានគ្បាប់គ្តីបាម�ននោះមក្អរ�៉ូ្សនចញដាក់នលើដីនរាក។

�៉ូ្សបានដឹងថាគ្ពះបានចាត់

ព្យនុះននះមកនដា�ស្រ�៉ូ្ស

បានរត់នេចពីគ្េង់។នោកបាន

គ្បាប់ឲ្យពួកោវិកឲ្យនបាះរាត់នចញពី

សំនៅនដើម្ីបឲ្យព្យនុះនោះឈប់។
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នៅនពលខ្នុំនធវើការនគ្ជើសនរើស

ខុសខ្នុំអាចមគ្បចិត្តនហើ�

ស្កល្បងម្តងនេៀត។គ្ពះ

គ្សឡាញ់�៉ូ្សនហើ�

គ្ពះគ្សឡាញ់ខ្នុំ!◼

�ក្ស្់ ៉ ក្ី យៃូណាស ១–៤ ។

�៉ូ្សបាននៅេីគ្កុងនីនីនវ។នោកបានបនគ្ងៀនគ្បជាជននៅេីនោះ។នហើ�គ្បជាជននៅ

េីគ្កុងនីនីនវបានស្តោប់!ពួកនេបានចាប់នផ្តើមនធវើតាមគ្ពះម្តងនេៀត។
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ទំព័រផ្�់ពណ៌
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« ខ្ញំ រក ្បាប់ �ំណលង ល្ �ល់ អនេក រាល់ គានា ពី មសចកតែី អំណរ 
យ៉ាង អស្ចារ្យ » ។  

—លូកា ២:១០



៨០ លីអា្ូណា

មយើ
ងបនគ្ងៀននិងមែ្ងេីបោទាល់ថានសចក្តីសន្រ្គះមាននៅក្នុងគ្ពះគ្េីស្ទ។

គ្េង់េលឺជាគ្ពះអមាចាស់របស់ន�ើងជាគ្ពះរបស់ន�ើងជានស្តចរបស់ន�ើង។

ន�ើងថាវា�បង្គំគ្ពះវរបិតានៅក្នុងគ្ពះោមគ្េង់ដូចជាពួកពយាការីដ៏បរិសុេ្ទាំងអស់

គ្ពមទាំងពួកបរិសុេ្ទាំងអស់គ្េប់ជំោន់។

ន�ើងរីករា�ក្នុងគ្េង់និងនៅក្នុងការពលិកម្មដ៏ធួនរបស់គ្េង់។គ្ពះោមរបស់

គ្េង់េលឺនៅនលើអស់ទាំងនោមាះទាំងអស់នហើ�គ្េប់ជង្គង់នឹងលុតនៅចំនោះគ្េង់

នហើ�គ្េប់អ្តាតនឹងស្រភាពថាគ្េង់េលឺជាគ្ពះអមាចាស់ថនមនុស្ទាំងអស់គ្បសិន

នបើរាមានគ្េង់នោះពុំមានជីវិតអមតៈនិងជីវិតអស់កល្បជានិច្ចន�ើ�។

ប៉ុមន្តឥ�តូវននះខ្នុំនិយ�អំពីបុេ្គលមានាក់នេៀតេលឺមនុស្មានាក់មដលមានចំនណះ

ដឹងអំពីគ្ពះគ្េីស្ទនិងនសចក្តីសន្រ្គះមដលនកើតមានន�ើងក្នុងជំោន់របស់ន�ើង។...

ខ្នុំនឹងនិយ�អំពី�៉ូមសបស្ម៊ីធជុ្្ញ័រជាពយាការីដ៏អស្ចារ្យថនការស្តោរន�ើងវិញ

ជាបុេ្គលមានាក់មដលស្តោប់ឮសំន�ងសួរា៌ាមុននេនៅក្នុងសម័�កាន់កាប់គ្តួតគ្តា

ននះជាបុេ្គលមានាក់មដលជាឧបករណ៍មដលស្ថាបោនេររបស់គ្ពះម្តងនេៀតនៅក្នុង

ចំន្មមនុស្។...

នៅោនិទាឃរដូវ្ នាំ១៨២០[គ្ពះជាគ្ពះវរបិតានិងគ្ពះរាជបុគ្តាគ្េង់េលឺ

គ្ពះន�ស៊ូវគ្េីស្ទ]បានមហកវាំងននថននសចក្ដីងងឹតមដលគ្េបដណតោប់នលើមផនដី

អស់រ�ៈនពលរាប់ជំោន់។...ពួកគ្េង់បានយងចុះមកពីដំ្ក់នសន�ស្ទាល

របស់ពួកគ្េង់នដើម្បីនៅថគ្ពពិសិដ្ឋនៅមក្បរេីគ្កុងបា៉ាលថម៉រា៉រដ្ឋនូវនយ៉ាក។នដា�

នៅនោមាះ�ុវជន�៉ូមសបបោទាប់មកពួកគ្េង់បានគ្បាប់នោកថា...នោកនឹងគ្តូវ

កាលា�ជាឧបករណ៍នៅក្នុងគ្ពះហស្តពួកគ្េង់ក្នុងការស្តោរន�ើងវិញនូវភាពនោរនពញថន

ដំណឹងល្អរបស់ពួកគ្េង់។...

មនុស្ទាំងអស់អាចសួរខ្លួនពួកនេអំពីកមន្ងមដលពួកនេឈរនដា�នធៀបនៅ

នឹង�៉ូមសបស៊្មីធនិងនបសកកម្មមកពីគ្ពះរបស់នោក។នតើពួកនេសួររកនោមាះ

របស់នោកនហើ�មសវងរកថានតើនសចក្តីសន្រ្គះបានរកនឃើញមតតាមរ�ៈដំណឹងល្អ

ថនគ្ពះគ្េីស្ទដូចបាននបើកសមម្តងនៅកាន់ពយាការីថែងៃចុងនគ្កា�របស់គ្េង់ឬ...?

សំណួរដ៏អស្ចារ្យមដលមនុស្ទាំងអស់នៅក្នុងជំោន់របស់ន�ើងគ្តូវនឆ្ើ�—នហើ�

ដាក់ខ្លួនពួកនេនៅក្នុងនគ្រាះថានាក់ថនការបាត់បង់នសចក្តីសន្រ្គះផ្ទាល់ខ្លួន—េលឺ៖នតើ

�៉ូមសបស៊្មីធគ្តូវបានគ្ពះនៅមមនឬ?...

...ចូរកុំឲ្យមានការ�ល់គ្ច�ំន�ើ�។ន�ើងេលឺស្ក្ីអំពីគ្ពះគ្េីស្ទ។គ្េង់េលឺជា

គ្ពះអង្គសន្រ្គះរបស់ន�ើង។...ប៉ុមន្តន�ើងក៏ជាស្ក្ីអំពី�៉ូមសបស៊្មីធជាបុេ្គល

មដលនធវើឲ្យន�ើងស្គល់គ្ពះគ្េីស្ទនហើ�ជាអ្កនធវើការគ្សបចបាប់មដលបានេេួល

អំ្ចនដើម្បីចងភាជាប់នៅនលើមផនដីនិងផសារភាជាប់នៅនលើស្ថានសួេ៌មដលមនុស្

ទាំងអស់ចាប់ពីជំោន់របស់នោកមកអាចគ្េងនសចក្តីសន្រ្គះេុកជាមរត។◼

�ក្ស្់ ៉ ក ្ ី « Joseph Smith—The Mighty Prophet of the Restoration » 
Ensign បខ ឧសភា ្នាុំ ១៩៧៦ ទុំ្័រ ៩៤–៩៦ ។ អក្រធុំ បន អនុងលា៉ តា៉ បទដាឋាន ។

ការសារល់្ពះ្គគីស្តា�រយៈយ៉ាូចសបស្ម៊ីធ

លុះ្តាជួបមទៀ�
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មោយចអលមឌើរ្ពូសអរម៉ាក់ខនគគី

(១9១5–១9៨5)

ក្នុង កូ�៉ុម នន ពួក សាវក ែប់ពី� នាក់

មន ៉ នុស្ មនាក់ ប�ល មន ចុំងណរះ �ឹ្ អុំ្ី ្្រះ្្ីស្ទ និ្ ងសចក្តីសង្គ្ររះ ប�ល ងកើត 

មន ង�ើ្ ក្ញ្ �ុំនាន់ របស់ ងយើ្ ។
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ដកប្សង់យចញពីពឈិធីបុណ្យនៃប្បសូែកម្មតដលរាៃប្រារព្ធយែើងយៅក្នុងទីប្កុងយ្គេយណសវីលរដ្ឋចចចារស.រ.អា.។



ការប្រារព្ធកម្មវិធី«រួមគ្នាតែមួយ»

ការទន្ទឹងចាំម�ើលមៅក្នុង

សា�គ្គីភាព

៤៦,៥១

យុវវ័យ

ការបំមពញការងារបម្�ើ

ផ្ទាល់របស់អ្ក

៥២

បុណ្យប្្ីស្ទម៉ាស់

រមបៀប្រាំពគីរយ៉ាងម�ើ�្គី

ចែកចាយអំណរ

៥៦
សូ�បចនថែ�ែំណុែមនះមៅមលើបញ្គី

ននបុណ្យ្គគីស្ម៉ាស់របស់អ្ក

៦០

យុវមជ្ឈិមវ័យ

ម�ើមនការសម្�ែែិ�្តធំៗ
្�ូវមធវើឬ?

អ្នកអាចទុកចិត្តនាវិកដ៏ល្អឥតខ្ចោះ

ខដើម្បីជួយដឹកនាំអ្នក។

៤២


