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ក�ើកយើងសសវែងរកអំណរនិងសុភមង្គល

តាមរកបៀបណា?

សអលក�ើរសបដណាពន្យល់ពីគបភពននអំណរ

ទំព័រ១៨

យុទ្ធសាគស្រគរាំបួនយ៉ាងរបស់មនុស្សរីករាយ

ទំព័រ២៤

ោរទទួលយកអំកណាយបួនយ៉ាងពី

គពរះអង្គសក្គ្ររះទំព័រ៦

រកបៀបសដលកយើងទាំងអស់គ្នាអាចបំផុស្ំនិ�

និងកលើកទឹកចិ�្រកុមារនិងយុវវ័យទំព័រ៣៦



សាសនាចក្រ 

យៅទរីយៃរះ

ទរីក្រុង បាង្រ្រ  

គបកទសនៃ
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គបកទសនៃ

នេះគឺជានេចក្តីពឈិតមួយចំេួេអំពតីសាេនាចកកនៅក្នុងក្រនេេថៃ៖

កពះវិហារ្ររិេុេ្ធកំពុង
សាងេង់នៅក្នុងេតីកកុង
បាងកក

េមាជឈិកសាេនាចកក

កកុមជំេុំ

ន្រេកកម្ម

ភាសាេឈិងការេេ្ទនាដែល
េឈិយាយនៅក្រនេេថៃ

តួអក្សរកតរូវនក្រើនែើម្តី
េរនេរន្មះផ្លូវការរ្រេ់
េតីកកុងបាងកកនពល
េរនេរជាភាសាថៃ។

៧៤

១៦៨
ពួកអ្កផ្សព្វផសាយសាេនាែំ្ររូងនគកតរូវបាេ្រញ្លូេ
នៅក្រនេេថៃ(កាលននាះនគសាគាល់ថាជាពួក
នេៀម)។

ឆ្នាំ ១៨៥៤

មណ្ឌលនៅក្រនេេថៃកតរូវបាេនរៀ្រចំន�ើងក្រធាេ
ហ្គរែុេ្រ៊ីហុឈិងគ្តីបាេឧេ្ទឈិេឆ្ងក្រនេេននាះេកមា្រ់
កឈិច្ចការផ្សព្វផសាយសាេនាអ្កដក្រចឈិត្នជឿជេជាតឈិថៃ
ែំ្ររូងនគបាេេេួលពឈិធតី្រុណ្យកជមុជេឹក។

ឆ្នាំ ១៩៦៦

នេ្កបាងកកបាេ្រនងកើតន�ើង។ឆ្នាំ ១៩៩៥

ការន្រើកេនមាពោធការសាងេង់កពះវិហារបាងកក
ក្រនេេថៃនៅថៃងៃេតី១៦ដែមករា។ឆ្នាំ ២០១៩

 ១

 ១

៤១

២២,១០០

ឆ្នាំ ២០១៨ ក្រធាេរ័េុលអឈិមណឈិលេុេបាេនធ្វើេេ្សេកឈិច្ចនៅ
េតីកកុងបាងកក។



២ លរីអាហូណា

យ�ើ យេើង ខសវែងរ្រ អំណរ ៃិង 
សុភមង្គល តាម រយបៀប ណា ?
េកមា្រ់ែ្នុំេឈិងមេុេ្សែថេជានកចើេនេៀតមាេនពលែ្ះបាេដាក់្រដេថែមេរូវភាពសាំញ៉ាំមួយចំេួេនពលេឈិយាយអំពតីអារម្មណ៍អំណរឬភាពរីករាយ—នោះ្រតី

្រនាទា្់រពតីនកជើេនរើេរេ់នៅនដាយេុចរិតក្តី។ែ្នុំធាលា្រ់ឆងៃល់ថា«ក្រេឈិេន្រើែ្នុំនោរព្រេ្រញ្ញត្ឈិនហតុអ្វតីែ្នុំពឈិបាកេឹងមាេអារម្មណ៍រីករាយដ្រ្រនេះ?»

កត្តាជានកចើេអាច្រំផ្លាញអារម្មណ៍េុភមង្គលឬេុែុមាលភាពរ្រេ់នយើងែរូចជាការបាត់្រង់ការងារមេុេ្សជាេតីកេឡាញ់េេួលមរណភាពឬការរំខាេ

ែល់េុែភាពផ្លូវកាយេឈិង/ឬផ្លូវចឈិត្ក្តី។្រ៉ុដេ្ែ្នុំបាេនជឿថាមឈិេថាអ្កជួ្រ្រេពឈិនសាធេ៍ពឈិបាកដ្រ្រណានេសាថាេភាពរ្រេ់អ្កេឹងបាេក្រនេើរន�ើង!នៅក្នុង

អតថែ្រេរ្រេ់ែ្នុំដែលមាេចំណងនជើងថា«ការក្រមាញ់រកេុភមង្គល»នៅេំព័រេតី២៤ននាះែ្នុំដចកចាយេេ្សេវិេ័យែំណឹងល្អអមជាមួយេឹងការកសាវកជាវ

វិេយាសាកេ្ជាមួយនោលនៅថេការត្មរកេុភមង្គលជាពឈិនេេនពលមាេអារម្មណ៍ថាមឈិេអាច

ន្ងចា្រ់បាេ។

អតថែ្រេរ្រេ់ដអលន�ើរនែវី�នអដ្រែណានៅេំព័រេតី១៨ដែលមាេចំណងនជើងថា

«កពះនយេ៊រូវកគតីេ្ទ៖ក្រភពថេអំណរែ៏យរូរអដង្វង»្រនកងៀេនយើងអំពតីនេចក្តីពឈិតេឈិងអំណរយរូរ

អដង្វង។អតថែ្រេរ្រេ់នោកនោរនពញនដាយការយល់ែឹងខាងកពះគម្តីរេឈិងនដាយការពយាករ

អតថែ្រេរ្រេ់នោកនោរនពញនដាយការដណនាំចាំបាច់ដែលមាេសារៈេំខាេ់ចំនោះេុែុមាភាព

អេ់កល្ជាេឈិច្ចរ្រេ់នយើងកពមោំងដេ្វងរកអំណរអំ�នុងនពលក្នុងជតីវិតរដមងសាលា្រ់។

ែគម្តីរដចកថា«នោកអ័ដាមបាេធាលាក់ែ្លួេនែើម្តីឲ្យមាេមេុេ្សនោកនហើយមាេមេុេ្ស

នោកនែើម្តីឲ្យនគអាចមាេនេចក្តីអំណរ»(េតីថហ្វេតី២២:២៥)។នកកាយនភ្ៀងនមឃ

កេ�ះ។

នែវី��តីកេុេ

េេ្សនាវែ្តីសាេនាចកក

អវែីសដលជាករឿងនិទានអំពី

បុណ្យគ្ីស្ទមា៉ាស់បកគងៀន

កយើងអំពីោរគ្របកគមើ

១២

ោរផ្រល់ោរគ្របកគមើដល់

កុមារនិងយុវវ័យ

ទោយបបរ៊ីតានីបរ៊ីធី

៣៦

គពរះកយស៊ូវគ្ីស្ទ៖

គបភពននអំណរដ៏យូរអសងវែង

ទោយបអលទ�ើរោវី�ទអបបដណា

១៨

អំកណាយបួនយ៉ាងមកពី

គពរះអង្គសក្គ្ររះ

ទោយបបធានរ័សុលអិម

ណិលសុន

៦
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5 មនុស្សជាកគចើនសដលមានសុភមង្គល

យ�ើ អវែរី ខែល យធវែើ ឲ្យ ជរីវិ� រី្ររាេ ?

៦ អំកណាយបួនយ៉ាងមកពីគពរះអង្គសក្គ្ររះ

ទោយបបធានរ័សុលអិមណិលសុន

រោរទទួល បាៃ អំយណាេ ខែល កពរះយេស៊ូវក្រីស្ទ បាៃ កបទាៃ ឲ្យ ៃឹង ជួេ យេើង ឲ្យ រោៃ់ខ� រោលាេ ែូច កទង់ ។

៨ �្ន្រី

 ក�ើបុគ��ូចជានរណា?

ទោយវិល្លាមសរ៊ី�ិក

១២ កគ្លោរណ៍ននោរគ្របកគមើ

 អវែីសដលជាករឿងនិទានអំពីបុណ្យគ្ីស្ទមា៉ាស់បកគងៀនកយើងអំពីោរគ្របកគមើ

ចាំ យមើល ថា យ�ើ អ្្រ អាច យធវែើ តាម ្ ំរូ នៃ អស់ អ្្រ ខែល កសឡាញ់ កពរះអង្គសយ្គ្ររះ យៅ យពល កទង់ កបសូ� យ៉ាង ែូចយមដេច ។

១៦ ោរបគ្ហាញអំពីកសចក្រីជំកនឿ

 ហ្វាទូហ្រសមនហ្រ—កេ�្រភា្ខាង�្បូងគបកទសកសៀរា៉ាកេអូន

ហ្វាទូ បាៃ យកបើ រោរអប់រំ ៃិង ្រម្មវិធរី ភាព ែ្លួៃ ទរីពឹង ែ្លួៃ របស់ សាសនាចក្រ យែើម្រី ផ្លាស់ប្នូរ ជរីវិ� របស់ គា�់ ។ ទរីបនាទាល់ របស់ 

គា�់ បាៃ ផ្ល់ ទំៃុ្រចិ�្ ែល់ គា�់ ។

១៨ គពរះកយស៊ូវគ្ីស្ទ៖គបភពននអំណរដ៏យូរអសងវែង

ទោយបអលទ�ើរោវី�ទអបបដណា

យ�ើ អវែរី ជា អំណរ យហើេ យ�ើ យេើង អាច ទទួល បាៃ វា តាម រយបៀប ណា ?

២៤ ោរគបមាញ់រកសុភមង្គល

ទោយទដវី��ីកសុន

េុទ្ធសាកស្ កបាំ បួៃ យ៉ាង យែើម្រី ជួេ អ្្រ ឲ្យ រស់យៅ ្រ្នុង ជរីវិ� ខែល រោៃ់ខ� សបបាេ យទារះបរី ្រ្នុង កគា នៃ រោរសា្រល្ង ្រ្រី ។

៣២សំកេងពួកបរិសុទ្ធនៃងៃចុងកគោយ

យសច្រ្រីកសឡាញ់ បាៃ ជួសជុល វ�្នុ បា្រ់ខប្រ រោរផ្ល់ អំយណាេ អស់្រល្ ជាៃិច្ច ែល់ ម្តាេ របស់ គា�់ ភាពឯយរោ ផ្ល់ វិធរី 

យែើម្រី ម្ៃ អំណរ្ុណ រោរបយកមើ ពយាបាល ែួងចិ�្ របស់ គា�់ ។

៣៦ ោរផ្រល់ោរគ្របកគមើដល់កុមារនិងយុវវ័យ

ទោយបបរ៊ីតានីបរ៊ីធី

យៃរះ ជា រយបៀប ខែល អ្្រ អាច គាំកទ ៃិង យលើ្រ ទឹ្រចិ�្ ពួ្រ េុវវ័េ ៃិង ្រុម្រ យៅ ជុំវិញ អ្្រ ឲ្យ បំយពញ សរោតាៃុពល របស់ ពួ្រយ្ ។

៤0 ោរបកគងៀនយុវវ័យនិងកុមារ�ូចៗ

 ោរយល់ដឹងពីអវែីសដលគ�ូវកធវែើអំេនុងកពលននោរផ្លាស់ប្របូរ

យៃរះ ជា ្រិច្ចរោរ កបាំពរីរ យ៉ាង ខែល អ្្រ អាច យធវែើ យែើម្រី ជួេ ្រូៃៗ របស់ អ្្រ ឆ្ង រោ�់ រោរផ្លាស់ប្នូរ សំខាៃ់ៗ ្រ្នុង ជរីវិ� ពួ្រយ្ ។

យុវមជ្ិមវ័យ

៤២
មនុស្សគ្ប់គ្នាមានអារម្មណ៍ឯកោ ប៉ុខៃ្ កពរះ អាច 

កបទាៃ ្រម្លាំង ឲ្យ យេើង បៃ្ យៅ មុែ បាៃ ។ យៅ្រ្នុង 

វ្្គយៃរះ ពួ្រេុវមជ្ិមវ័េ 

ខច្រចាេ រយបៀប ខែល 

ពួ្រយ្ យោរះកសាេ 

ភាពឯយរោ រួមទាំង រកបៀប

រាប់អានមិ�្រភក្រិៃ្មី។

យុវវ័យ

៥១
បងប្នូៃ កបុស រីកចកគមើនជាមួយគ្នា យៅ្រ្នុង 

បពវែជិ�ភាព េុវវ័េ ម្រ ពរី ជុំវិញ ពិភពយោ្រ 

ខច្រចាេ រកបៀបសដលពួកក្សាទរ

ដល់បុណ្យគ្ីស្ទមា៉ាស ់កពរះអម្ចាស់ 

រំពឹង ចង់ បាៃ យសច្រ្រីកសឡាញ់ ពុំសមន

ោរចំអកេកេឺយកទ រោរយែើរយលង ជា្ូ 

្រំបាំង មុែ មួេ នាំ េុវជៃ ម្នា្រ់ ម្រ រោៃ់ 

ែំណឹងល្ ៃិង រកបៀបកគជើសករើសកៅ

បកគមើកបសកកម្ម។

កុមារ

បបិយមិត្
យៅ ្រខៃ្ង នានា សដលគពរះកយស៊ូវរានយងកៅ។ 

អាៃ អំពរី សម្ជិ្រ សាសនាចក្រ យៅ ្រ្នុង កបយទស 

្រូឡនុំប៊ី ។ សាទរ ែល់ 

រោរកបសូ� របស់ កពរះយេស៊ូវ 

ពនឺ្ននពិភពកោក។

កៅកលើគកបមុេ

រចនារូបភាពកដាយ

្ីយ៉ារា៉ារីវ៉ា

អំណាៃ ែ្រីៗ

វ្្គ

មា�ិោ





៤ លរីអាហូណា

អ�្ថបទមានស��ីជីៃលប៉ាុកណាណរះសគមាប់សេធ្បូ

ទំនាក់ទំនងមកោន់កយើងេ្នុំ

សូម អ៊ីខម៉ល សំណួរ ៃិង ម�ិ ខ្រលម្ របស់ អ្្រ យៅរោៃ់  

liahona@ ChurchofJesusChrist .org ។

សូម ោ្រ់ បញ្នូៃ យរឿង ខែល បំផុស ឲ្យ ម្ៃ យសច្រ្រីជំយៃឿ ទាំងឡាេ របស់ អ្្រ 

យៅ យ្ហទំព័រ liahona .ChurchofJesusChrist .org ឬ យផញើ 

សំបុក� យៅ រោៃ់ ៖

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

លីអាហូណា�ីជីៃល

សសវែងរកបសន្ថមកទៀ�

យៅ្រ្នុង ្រម្មវិធរី បណាណាល័េែំណឹងល្ ៃិង យៅ យ្ហទំព័រ  

liahona .ChurchofJesusChrist .org អ្្រ អាច ៖

• ខសវែងរ្រ ចបាប់ យចញ ផសាេ បច្ចនុប្ៃ្ ។

• យមើល ម្�ិរោ ម្ៃ ខ� ឌរីជរី្ល ប៉ុយណាណារះ ។

• ខសវែងរ្រ យលែ យចញ ផសាេ មុៃៗ ។

• ោ្រ់ បញ្នូៃ យរឿង ៃិង ម�ិ ខ្រលម្ របស់ អ្្រ ។

• ជាវ ឬ ជាវ យែើម្រី ផ្ល់ ជា អំយណាេ ។

• ពកងរី្រ រោរសិ្រសា ជាមួេ ឧប្ររណ៍ ឌរីជរី្ល ។

• ខច្រចាេ អ�្បទ ៃិង វីយែអូ ខែល ចូលចិ�្ ។

• ទាញ េ្រ ឬ យបារះពុម្ព អ�្បទ ។

• សាដាប់ អ�្បទ ខែល អ្្រ ចូលចិ�្ ។

liahona .ChurchofJesusChrist .org កម្មវិធីបណាណល័យដំណឹងល្អ

ចំណុច្ ន្ឹរះ5យ៉ាងកដើម្ីរីករាយនឹងបុណ្យគ្ីស្ទមា៉ាស់

កពលអ្កកៅឆ្ងាយពីផ្ទរះ

ទោយអាឡិច្ន់បោផាលទមើរ

យៃរះ ជា រយបៀប ខែល អ្្រ អាច ទទួល អារម្មណ៍ ថា ែូច យៅ ផ្ទរះ 

យពល អ្្រ យៅ ឆ្ងាេ ពរី ផ្ទរះ ។

សមាជិកសចកចាយពរជ័យមកពីកសៀវកៅចូរមកតាមេ្នុំ។

ទោយឆាបែលវួដបលញ

អាៃ ពរី រយបៀប ខែល រោរសិ្រសា កពរះ្ម្ពរីរ សញ្ញា ្ ្មរី បាៃ ជរះ 

ឥទ្ធិពល ែល់ ជរីវិ� សម្ជិ្រ នា ឆ្នាំ យៃរះ !

ោរេវែរះអុកស្សនុីសហ្សនខាងវិញ្ញាណ

និងសារៈសំខាន់ននមិ�្រល្អ

ទោយបបរលឡាហាវវៃ

េុវមជ្ិមវ័េ ម្នា្រ់ ម្រ ពរី កបយទស អូកសាតាលរី ខច្រចាេ 

រោរេល់ ែឹង ស្រីពរី ្ ុណ�នម្ នៃ មិ�្ភាព

facebook .com/ liahona

សេធ្បូឆ្នាំ២0១៩វ៉ុល១៨កលេ៦

លីអាហូណា១៨៦១២២5៨

ទស្សនាវដ្ដីជាអន្តរជាតិរបស់សាសនាចក្រនន

ក្រះយេស៊ូវក្ដីស្ទនន្ ួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងយករោេ

្ណៈគបធានទីមួយ៖ រ័សុល អិម 

ណិលសុៃ, ោល្ិៃ យអ្រ អូ្រ, ហិៃរី ប៊ី 

អាវរិង

កូរ៉ុម នៃ ពួកសាវក ដប់ពីរ នាក់ ៖ អិម រ័សុល 

បាឡឺែ, ខជ្ហវែរី អ័រ ហូឡិៃ, យឌៀយ្ើរ យអហវែ 

អុជែូហវែ, យែវីឌ យអ ខបែណា, ឃវែរីៃ្ិៃ 

អិល ឃុ្រ, ឌរី ្� ក្រីស្នូហវែឺសិៃ, ខៃល អិល 

អាៃ់យឌើរសិៃ, រ៉ូណល យអ រា៉សបាៃ, ខហ្គរី 

អ៊ី ស្ទរីខវ៉ៃសុៃ, យឌល ជរី យរៃឡាៃ់, យជើរិ� 

ែបុលេូ ហ្គង, អូលរីយសស សូយរ៉ស

អ្នក ៃិពៃ្ធ ៖ រា៉ៃ់ឌរី ឌរី  ហ្វាំង

អ្នក បបរឹកសា ៖ ខប៊្រឃរី យក្រវិៃ, ក្រីស្ទរីណា ប៊ី 

្ហ្វាៃ្រូ, សសាៃរ៉ុៃ យអើខប៊ង, វ៉�យធើរ យអហវែ 

ហ្គនុៃសសាយឡ, ឡារី យអស ខាច់យឆើរ, យអយកែៀៃ 

អូយឆ្, យវើៃ ភរី យស្ទៃហវែរីល

នាយក ប្រប់ប្រង ៖ រីឆ្ែ អាេ ហុរី�ុៃ

នាយក ទស្សនាវដ្ី សាសនាចបក ៖  

អាខលៃ អ័រ ឡេប៊ហ្គ

អ្នក ចាត់ការ ពាណិជ្ជកម្ម ៖ ហ្រសវែ ខាណាៃ់

 ៃិពៃ្ធ នាយក ប្រប់ប្រង ៖ អ័ោម ស៊ី អូសុៃ

ជំៃួយការ ៃិពៃ្ធ នាយក ប្រប់ប្រង ៖ 

រា៉េអិៃ ខារ

ជំនួយោរករារះពុម្ផសាយ៖ រោមរីឡា 

ខាកស្ទរីលលុៃ

ៃិពៃ្ធ ៃិង បោះពុម្ព ៖ ម្៉ារីសសា ខឌៃៃរីស, 

យែវីឌ ឌិ្រសុៃ, យែវីែ យអ ខអ៊�យវើ�, ម្៉ាធ្យនូ 

ឌរី ហវែ្រី�ុៃ, ហ្រខរ� យអច ហ្រហវែ, យអើរ៉ុៃ ចៃ 

ស្នុៃ, ចៃ រា៉េអ៊ិៃ ជិៃសិៃ, ឆ្លឡនុ� 

ឡារោបាល់, នម៉ឃល អរ ម៉ូរីស, អ៊ីរិ្រ ប៊ី 

ម៉ែុ្រ, េ៉ូយសវែ យជ ភឺ្រី, ចាៃ ភរីៃបូរា៉ហវែ, រីឆ្� 

អិម រ៉មៃរី, មរីៃឌរី យសលូ, ឡនូរី ហវែនូយលើរ សូសា, 

ឆ្្រខែល វួែយឡ, ម្៉ារីសា វីឌរីសុៃ

នាយក ប្រប់ប្រង ផ្្នក សិល្បៈ ៖ យជ ស្ក� 

ៃូែស៊ិៃ

នាយក ផ្្នក សិល្បៈ ៖ ខ្ែ អ័រ ភរីយធើរសុៃ

រចនា ប្លង់ ៖ ជរីៃិ� អាៃ់កទូ, យហវែ ភរី អាៃ់ក�ូស, 

ខមៃឌរី បិៃធ្រី, ស៊ី ឃឹមបឹល បុ�, ្ូម្៉ាស 

ឆ្ល, ចូសវែ័រ យែៃៃរីស យែវីឌ ្ហ្គរីៃ, ែូលរីៃ 

ហុរីង្្រី, យអរិ្រ ភរី ចៃសិៃ, ស៊ូសាៃ ឡនូ ្ហ្គរីៃ, 

ស្ក� អិម ម៉ូេ, អ៊ីមរីលរី យឆៀ្រូ យរ៉មរីង�ុៃ, ម្៉ា្រ 

ែ័បុលេូ រ៉ូប៊ីសុៃ, យឃ ៃរី្រូល វ៉្រឃិៃហូស

អ្នក សបមប សបមួល កម្មសិទ្ធិ បញ្ញា ៖ ែូខល� 

ខៃយបយឃើ អាៃៃរី

អ្នកប្រប់ប្រង ផ្្នក ្ លិតកម្ម ៖ យជៃ អាៃ 

ភិយធើរស៍

្លិតកម្ម ៖ អ៊ីរា៉ ខហ្គ្ៃ អាយឌៀ, ជូលរី បឺយែ�, 

្ូម្៉ាស ជរី កែូៃរីៃ, កបាេខអៃ ែ័បុលេូ ហ្គរីជរី, 

ជរីៃៃរី យជ ៃរីលសុៃ, ម្៉ារីសា អិម ស្ម៊ីធ

មុៃ ការបោះពុម្ព ៖ េ៉ូយសវែ ខែៃៃរីស, អាំមុៃ 

ហ្រីស

នាយក ផ្្នក បោះពុម្ព ៖ យស្ទវិៃ ធរី យលវីស

នាយក ផចកចាយ ៖ ក�េ អ័រ បា៉ាយឃើរ

សូម យផញើ អ�្បទ ៃិង សំណួរ នានា តាម 

អ៊ិៃយធើរខណ� យៅ យ្ហទំព័រ liahona .lds 
.org តាម អ៊ីខម៉ល យៅ រោៃ់ liahona@
ldschurch.org ឬ តាម សំបុក� យៅរោៃ់ 

Liahona, flr.23, 50 Ε. North Temple 
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អ៊ឺឌូ ៃិង យវៀ�ណាម ។ ( រោរយចញផសាេ 
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« សុភមង្គល ្រឺ ជា បោលបំណង  

ៃិង ការតាក់ផតង នៃ ជីវិត ។‹មាេ

មេុេ្សនោកនែើម្តីឲ្យនគអាចមាេនេចក្តីអំណរ›

[េតីថហ្វេតី២២:២៥]។គុណធម៌

នេៀងកតង់នសាមះកតង់្ររិេុេ្ធភាព

េឈិងការរកសា្រេ្រញ្ញត្ឈិរ្រេ់កពះ

ែឹកនាំនៅរកជតីវិតរីករាយ»។

កបធាៃ យែវីឌ អូ មិ្រយឃ Pathways to 
Happiness ( ឆ្នាំ ១៩៦៤ ) ។

«នៅក្នុងភរូមឈិនានារ្រេ់ជេជាតឈិ

អាហហ្វឈិកនគេឹងេួរោនានពលសាវាគមេ៍ោនាថា

‹ បតើ បយើង សុខ សបបាយ បទ ? ›
ការយល់ែឹងនេះនឃើញថាេមឈិេ្ធឈិផល

ឬេុភមង្គលរ្រេ់្រុគ្គលនផ្សងនេៀតគឺ

នៅក្នុងរន្រៀ្រែ៏ពឈិតកបាកែថេេុភមង្គល

ផ្ទាល់រ្រេ់នយើង»។

យែសម៉ុៃ ទុទុ កបធាៃ ប៊ីសសែព ខែល សកម្្រ ពរី �ំខណង 

យៅ ទរីក្រុង យែប អា្ហវែិ្រ ខាង�្នូង យៅ្រ្នុង ១4th Dalai 
Lama, Desmond Tutu, The Book of Joy: 
Lasting Happiness in a Changing World 
( ឆ្នាំ ២០១៦ ) ។

«ក្រេឈិេន្រើអ្កចង់ឲ្យមេុេ្សែថេរីករាយ

ចរូរអេុវត្នេចក្តីអាណឈិតអាេរូរនហើយ

ក្រេឈិេន្រើអ្កចង់ឲ្យែ្លួេឯងរីករាយ 

ចូរ អៃុវត្ បសចក្ីអាណិត 

អាសូរ ចុះ»។

ោនឡ ឡាម្៉ា យៅ្រ្នុង Dalai Lama and 
Howard C. Cutler The Art of  
Happiness: A Handbook for Living  

( ឆ្នាំ ២០០៩ ) ។

« បបើ ោមាៃ ្រំៃិត ល្អ បនាះ ក៏ ោមាៃ 

ភាពសុខសាៃ្ ផដរនហើយន្រើោមេភាពេុែសាេ្

ននាះក៏ោមេេុភមង្គលដែរ » ។

ម្៉ាហ្ម្៉ា ហ្រៃឌរី The Selected Works of Mahatma Gandhi: 
The Voice of Truth ( ឆ្នាំ ១៩៦៨ ) ។

នេះជាយោបល់

មួយចំនួន

ស្តីពតីកត្តា

ដែលយ្វើឲ្យ

មានជតីវិតរីករាយ។យៅទំព័រ២៤យយើង

ពិនិត្យយមើលបបធានបទយនះឲ្យកាន់ដត

ស៉តីជយបរៅរួមមានទាំងយ៉ទ្ធសាបស្ចំនួន

បរាំបួនយែើម្តីកាន់ដតរីករាយ។

«ពុំដមេេុភមង្គលនេដែល

នធ្វើឲ្យនយើងមាេអំណរននាះ។

អំណរ្ុរណ បទដែលប្វើ 

ឲ្យ បយើង រីករាយ បនាះ»។

យែវីឌ យស្ទល រា៉ស្ទ បពវែជិ� រោ�ូលិ្រ « យ�ើ 

ចង់ សបបាេ ឬ ? ចូរ ម្ៃ អំណរ្ុណ ចុរះ » 

TEDGlobal 2013 ( វីយែអូ ) ខែ មិ្ុនា 

ឆ្នាំ ២០១៣ យ្ហទំព័រ ted.com ។
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មនុស្សជាកគចើនសដលមានសុភមង្គល



៦ លរីអាហូណា

បោយ បបធាៃ  

រ័សុល អិម ណិលសុៃ

អំយោយបួនោ៉ាង 

មកពតីបពះអង្គសយ្គ្រះ

បងប្អូនបប៉សបសតីជាទតីបសឡាញ់យនះគឺជារែូវកាលមួយែ៏សំខាន់ខាលាំង

ោស់!ចូរយយើងពិចារោជាមួយគ្នាអំពតីពរជ័យដែលយកើតមានចំយោះ

យយើងយពលយយើងយ្តាតចិត្យៅយលើបពះជន្មយបសកកម្មយគ្លលទ្ធិនិង

ែគ្វាយ្ួនរបស់បពះអមាចាស់យយស៊ូវបគតីស្ទ។

យៅក្នុងរែូវកាលយនះខ្នុំសូមអយ្ជើញបងប្អូនឲ្យពិចារោពតីបំណងបរាថ្នារបស់

បងប្អូន្ ទាល់។យតើបងប្អូនពិតជាចង់កាលាយកាន់ដតែូចជាបពះយយស៊ូវបគតីស្ទដមនយទ?

យតើបងប្អូនពិតជាចង់រស់យៅជាមួយនឹងបពះវរបិត្សួគ៌និងបគួសាររបស់បងប្អូនជា

យរៀងរហូតយហើយរស់យៅែូចជាបទង់ឬយទ?បបសិនយបើែូយចានាះដមនបងប្អូននឹងចង់

ទទួលយកអំយោយជាយបចើនដែលបពះអមាចាស់រានបបទានឲ្យយែើម្តីជួយបងប្អូនក្នុង

បគ្សាកល្ងក្នុងជតីវិតរដមងសាលាប់របស់បងប្អូន។ចូរយយើងយ្ដោតយលើអំយោយចំនួន

បួនដែលបពះយយស៊ូវបគតីស្ទរានបបទានែល់អស់អ្កដែលនឹងយល់បពមទទួលវា

(សូមយមើលយគ្លលទ្ធិនិងយសចក្តីសញ្ញា៨៨:៣៣)។

ទីមួយបទង់រានបបទានែល់បងប្អូននិងខ្នុំនូវសមត្ថភាពគ្មានកំណត់ 

ដ�ើម្បីស្រឡាញ់។វារួមប្្អូលទាំងសមត្ថភាពយែើម្តីបសឡាញ់មន៉ស្សដែល 

មិនគួរឲ្យបសឡាញ់និងអស់អ្កដែលពុំបសឡាញ់បងប្អូនបពមទាំងរាន 

យបៀតយបៀនយហើយចងគំន៉ំចំយោះបងប្អូននាយពលបច្នុប្ន្ផងដែរ(សូមយមើល 

មា៉ាថ្យ៥:៤៤–៤៥)។

យោយមានជំនួយរបស់បពះអង្គសយ្គ្រះយយើងអាចយរៀនបសឡាញ់ែូចជា 

បទង់។វាបបដហលជាតបមូវឲ្យមានការ្ លាស់ប្អូរែួងចិត្មួយ—ពិតោស់ជា

ការបន្ទន់ចិត្របស់យយើង—ែូចជាបពះអង្គសយ្គ្រះរានបយបងៀនពតីរយបៀបយមើលដែ

គ្នា�៏ពិតសរាក�។បងប្អូនបប៉សបសតីជាទតីបសឡាញ់យយើងអាចផ្ល់ការគ្របយបមើ

ោ៉ាងពិតបរាកែត្មរយបៀបបពះអមាចាស់យៅយពលយយើងទទួលយកអំយោយនន

យសចក្តីបសឡាញ់របស់បទង់។

អំណោយទីពីរដែលបពះអង្គសយ្គ្រះបបទានែល់បងប្អូនគឺលទ្ធភាព

ដ�ើម្បីអភ័យដោ្រ។ត្មរយៈែគ្វាយ្ួនែ៏និរន្ររបស់បទង់បងប្អូនអាច

អភ័យយទាសែល់មន៉ស្សដែលយ្វើឲ្យរានបងប្អូនឈឺចាប់និងមន៉ស្សដែល

បបដហលជានឹងព៉ំបពមទទួលយកការទទួលខ៉សបតូវចំយោះភាពយោរយៅ

ដែលយគយ្វើមកយលើបងប្អូន។បពះអង្គសយ្គ្រះនឹងបបទានែល់បងប្អូននូវ

លទ្ធភាពយែើម្តីអភ័យយទាសែល់មន៉ស្សបគប់គ្នាដែលយ្វើខ៉សចំយោះបងប្អូន

ត្មបគប់រូបភាព។
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អំណោយទីបីមកពតីបពះអង្គសយ្គ្រះគឺការបសបចិត្ត។បពះអមាចាស់

អយ្ជើញយយើងឲ្យ្ លាស់ប្អូរគំនិតចំយណះែឹងវិញ្ញាណរបស់យយើងសូម្តីដតែយងហើម

របស់យយើងយទៀតផង។ឧទាហរណ៍យៅយពលយយើងដបបចិត្យយើងែកែយងហើម

ជាមួយនឹងអំណរគ៉ណចំយោះបពះជាអង្គដែលផ្ល់ែយងហើមឲ្យយយើងជាយរៀងរាល់

នែងៃ(សូមយមើលម៉ូសាយ២:២១)។យហើយយយើងបរាថ្នាចង់យបបើែយងហើមយនាះយែើម្តី

បយបមើបទង់និងប៉បត្ប៉បតតីរបស់បទង់។ការដបបចិត្គឺជាអំយោយមួយែ៏បតចះ

បតចង់។វាគឺជាែំយណើរការមួយដែលព៉ំគួរមានការភ័យខាលាចយ�ើយ។វាគឺជា

អំយោយមួយសបមាប់យយើងយែើម្តីទទួលយោយអំណរយហើយយបបើ—ដែមទាំងឱប

បកយសាបយក—ជាយរៀងរាល់នែងៃយៅយពលយយើងខិតខំយែើម្តីដបបកាលាយកាន់ដតែូចជា

បពះអង្គសយ្គ្រះននយយើង។

អំណោយទីបួនមកពតីបពះអង្គសយ្គ្រះននយយើងគឺជាការសនយាមួយ— 

ជាការសនយាននជបីវិតជានិរន្ដរ។មន៉ស្សបគប់គ្នានឹងរានរស់យ�ើងវិញយហើយែក

ពិយសា្ន៍នូវអមតភាព។ប៉៉ដន្ជតីវិតែ៏យៅអស់កល្ជានិច្គឺយលើសពតីការកំណត់

យពលយវលាមួយយៅយទៀត។ជតីវិតែ៏យៅអស់កល្ជានិច្គឺជាជតីវិតមួយដែលបពះវរបិត្

សួគ៌និងប៉បត្សងៃងួនភាញារបស់បទង់រស់យៅ។យៅយពលបពះវរបិត្បបទានជតីវិតែ៏យៅ

អស់កល្ជានិច្ែល់យយើងបទង់កំព៉ងមានបន្ទអូលថ្«បបសិនយបើអ្កយបជើសយ្វើត្ម

បពះរាជប៉បត្របស់យយើង—បបសិនយបើបំណងសរាថ្នារបស់អ្កពិតជាយែើម្តីកាលាយឲ្យ

កាន់ដតែូចជាបទង់ដមន—យនាះអ្កបតូវរស់យៅែូចជាយយើងយហើយបគប់បគងពិភពនិង

នគរនានាែូចជាយយើង»។

អំយោយែ៏វិយសសវិសាលទាំងបួនយនះនឹងនាំយកអំណរែ៏យបចើនមកឲ្យយយើង

យៅយពលយយើងទទួលយកវា។វាអាចយកើតយ�ើងរានយោយសារបពះយយហូវា៉រាន

ោងច៉ះមកដផនែតីក្នុងនាមជាបពះឱរសយយស៊ូវ។បទង់រានបបសូតមកពតីបពះវរបិត្

ដែលមានជតីវិតអមតៈនិងមាត្ដែលមានជតីវិតរដមងសាលាប់។បទង់រានបបសូតយៅ

ភូមិយបយែលេហិមក្នុងសាថានភាពែ៏រាបសាបំផ៉ត។បពះយយស៊ូវបគតីស្ទគឺជាអំយោយែ៏

្ំយ្ងរបស់បពះ—ជាអំយោយពតីបពះវរបិត្យៅកាន់ប៉បត្ប៉បតតីទាំងអស់របស់បទង់

(សូមយមើលយ៉ូហាន៣:១៦)។

យោយគំនិតនិងអារម្មណ៍របស់យយើងយ្ដោតោ៉ាងខាលាំងយៅយលើបពះអង្គសយ្គ្រះនន

ពិភពយលាកយតើដយើងចាំរាច់បតូវយ្វើអវតីខលេះយែើម្តីទទួលរានអំយោយទាំងយនះដែល

បពះយយស៊ូវបគតីស្ទរានបបទានយោយយសាមាះែល់យយើង?យតើអវតីយៅគឺជាគនលេឹះយែើម្តី

បសឡាញ់ែូចជាបទង់អភ័យយទាសែូចជាបទង់ដបបចិត្ែូចជាបទង់ដបបកាលាយកាន់ដត

ែូចជាបទង់យហើយយៅទតីបំផ៉តរស់យៅជាមួយនឹងបទង់និងបពះវរបិត្សួគ៌ននយយើង?

គនលេឹះយនាះគឺជាការច៉ះយហើយយគ្រពយសចក្តីសញ្ញាែ៏ពិសិែ្ឋទាំងឡាយ។យយើង

ដសជើ្រដរើ្ររស់យៅត្មនិងរីកចយបមើនយៅយលើផលេអូវននយសចក្តីសញ្ញារបស់បពះអមាចាស់

យហើយបន្យៅយលើផលេអូវយនាះ។វាព៉ំដមនជាផលេអូវលំរាកយទ។វាគឺជាផ្លូវយៅរកអំណរពិត

យៅក្នុងជតីវិតយនះនិងជតីវិតែ៏យៅអស់កល្ជានិច្បនាទាប់ពតីជតីវិតយនះ។

បងប្អូនបប៉សបសតីជាទតីបសឡាញ់បំណងបរាថ្នាែ៏្ ំបំផ៉តរបស់ខ្នុំគឺចង់ឲ្យប៉បត្ប៉បតតី

បគប់រូបរបស់បពះវរបិត្សួគ៌មានឱកាសសាដោប់ឮែំណឹងល្ននបពះយយស៊ូវបគតីស្ទយហើយ

សាដោប់ត្មការបយបងៀនរបស់បទង់។យហើយខ្នុំបរាថ្នាថ្យយើងនឹងយជឿយហើយទទួលយក

យសចក្តីបសឡាញ់ដែលបពះអង្គសយ្គ្រះមានសបមាប់យយើងមានាក់ៗ។យសចក្តីបសឡាញ់

ែ៏ល្ឥតយខាចាះយហើយគ្មានទតីប្្ប់របស់បទង់រាននាំបទង់ឲ្យយ្វើែគ្វាយ្ ួនសបមាប់

បងប្អូននិងខ្នុំ។អំយោយយនាះ—ដែលជាែគ្វាយ្ួនរបស់បទង់—អន៉ញ្ញាតឲ្យរាល់

អំយោយយផ្សងយទៀតរបស់បទង់កាលាយជារបស់ផងយយើង។ ◼
�កស្រង់ដចញពបីការសបជុំធម្មនិដ្ឋានបុណ្យស្បី្រ្ទម៉ា្រ់រប្រ់្ ណៈសបធានទបីមួយឆ្នាំ២០១៨។រច
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១២ លរីអាហូណា

«ដនះ្ ឺជារ�ូវកាល�៏្ ួរឲ្យដពញចិត្តបំផុតដៅក្នុងឆ្នាំ។ដសចៀងចដសមៀងរ�ូវកាលបុណ្យស្បី្រ្ទម៉ា្រ់នឹង

មក�ល់ឆ្ប់ៗ។សរាប់ដរឿងពិតពបីការសប្រូតរប្រ់សពះដយ្រ៊ូវកាលសទង់ដៅតូចសទង់រានយាងមកកាន់

បផន�បី»(«The Nativity Song»Children’s Songbookទំព័រ៥២)។

រែូវកាលប៉ណ្យបគតីស្ទមា៉ាស់គឺជាយពលយវលាែ៏អសាចារ្យយពលយចៀមអ្កគគ្វាលស្អូកនិង្ កាយរានផ្ល់

អត្ថន័យែ្មតីៗ។វាកាលាយជាតួអង្គែ៏សំខាន់យៅក្នុងការនិទានបរាប់យ�ើងវិញអំពតីបពឹត្ការណ៍ែ៏សំខាន់

បំផ៉តមួយយៅក្នុងបបវត្ិសាបស្ននមន៉ស្សយលាកគឺ៖ការបបសូតរបស់បពះយយស៊ូវបគតីស្ទ។បក៉មបគួសារ

ជាយបចើនោក់ត្ំងរូបភាពបបសូតកម្មក្នុងយគហោឋានរបស់ពួកយគ។មានអ្កខលេះយទៀតយកការអានយរឿងអំពតី

ការបបសូតរបស់បទង់ឬចូលរួមក្នុងការសដម្ងយលាខោនជាអាទិភាព។ែូចយរឿងទាំងអស់អំពតីបពះបគតីស្ទដែរយរឿង

អំពតីការបបសូតរបស់បទង់យោរយពញយោយយមយរៀនដែលយយើងអាចយរៀនអំពតីការគ្របយបមើអំពតីការដចកចាយពនលេឺ

របស់បទង់យែើម្តីបំភលេឺពិភពយលាក។បបធានហិនរីប៊ីអាវរិងទតីបបឹកសាទតីពតីរក្នុងគណៈបបធានទតីមួយរានមាន

បបសាសន៍ថ្«យរឿងអំពតីប៉ណ្យបគតីស្ទមា៉ាស់គឺជាយរឿងននយសចក្តីបសឡាញ់។

...យៅក្នុងយរឿងនានាអំពតីការបបសូតរបស់បពះបគតីស្ទយយើងអាចយមើលយ�ើញយហើយទទួលអារម្មណ៍ថ្

បទង់ធាលាប់ជានរោយហើយបទង់គឺជានរោ។ការណ៍យនាះសបមាលបន្ទនុកយយើងយៅក្នុងែំយណើរជតីវិតយនះ។

យហើយវានឹងែឹកនាំយយើងឲ្យបំយភលេចខលេងួនយយើងយហើយសបមាលបន្ទនុករបស់មន៉ស្សែនទ»។ ១

«ក្នុងផ្ទរះសំណាក់គ្មានកសន្ងណាកៅកទ»(លូោ២:៧)

មាចាស់ផ្ទះសំោក់ព៉ំរានយរៀបចំកដនលេងសបមាប់បពះអង្គសយ្គ្រះយទប៉៉ដន្យយើងព៉ំបតូវយ្វើកំហ៉សយនាះយទ!

យយើងអាចយរៀបចំកដនលេងសបមាប់បពះអង្គសយ្គ្រះយៅក្នុងចិត្យយើងត្មរយៈការទ៉កកដនលេងសបមាប់បងប្អូន

បប៉សបសតីរបស់យយើងយៅត៉អាហារយយើងក្នុងផ្ទះយយើងនិងត្មរយៈបបនពណតីរបស់យយើង។បបនពណតីជាយបចើន

របស់បគួសារអាចយ្វើឲ្យកាន់ដតដផ្មដលហមយហើយកាន់ដតគួរឲ្យចងចាំត្មរយៈការរាប់អានមន៉ស្សែនទ។

កគ្លោរណ៍ននោរគ្របកគមើ

អវែរី ខែល ករឿងអំពីបុណ្យ

គ្ីស្ទមា៉ាស ់បយកងៀៃ យេើង 

អំពរី ោរគ្របកគមើ
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 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ ១៣

ោយអាោនិងបគួសាររបស់គ្ត់មានបបនពណតីននការអយ្ជើញ

មន៉ស្សឲ្យចូលរួមប៉ណ្យបគតីស្ទមា៉ាស់ជាមួយពួកយគ។យរៀងរាល់ដខ

្្អូពួកយគពិភាកសាគ្នាយហើយសយបមចចិត្ថ្យតើពួកយគចង់អយ្ជើញ

នរោយគ។ ២បបដហលជាបគួសាររបស់អ្កអាចចាប់យផ្ើមបបនពណតី

បសយែៀងគ្នាយនះដែរ។បបដហលប៉គ្គលដែលអ្កផ្ល់ការគ្របយបមើ

នឹងចង់ចូលរួមបគួសាររបស់អ្កក្នុងការយបចៀងរួមគ្នានូវចយបមៀង

ប៉ណ្យបគតីស្ទមា៉ាស់ដែលចូលចិត្។អ្កក៏អាចយរៀបចំកដនលេងយៅត៉

អាហារយពលលាងាចននប៉ណ្យបគតីស្ទមា៉ាស់សបមាប់នរោមានាក់ដែលព៉ំ

មានបគួសារយៅក្នុងតំបន់យនាះ។

យតើអវតីជារយបៀបែ៏បបយសើរយែើម្តីសាទរចំយោះបពះអង្គសយ្គ្រះជាង

ការយ្វើត្មគំរូរបស់បទង់ក្នុងការរាប់អានមន៉ស្សែនទយនាះ?ចូរចាំ

ថ្បទង់អយ្ជើញយយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យ«មករកបទង់យហើយទទួល

ទាននូវយសចក្តីល្សប្នុរសរបស់បទង់យហើយបទង់ព៉ំបែិយស្អ្ក

ោមានាក់ដែលមករកបទង់យ�ើយគឺទាំងយ្មានិងសទាំងរាវយគនិង

យសរីទាំងបប៉សនិងបសតីយហើយបទង់នឹកចាំែល់ពួកអ្កឥតសាសនា

ក៏ែូចគ្នាយៅចំយោះបពះដែរ(នតីនហវទតី២២៦:៣៣)។សូមយរៀបចំ

កដនលេងមួយយហើយបយងកើតការអាប់អាន។

«រីឯកៅគសុកកនារះឯងមានពួកអ្ក្ គ្វាលសដលចាំយមរកសាហវែបូង

កចៀមរបស់េ្លួនកៅឯវលក្នុងកវោយប់»(លូោ២:៨)

វាទំនងថ្ពួកអ្កគគ្វាលែ៏រមទម្យទាំងយនាះគឺជាមន៉ស្សែំបូង

យគដែលថ្វាយបង្គំបពះឱរសបពះអង្គសយ្គ្រះ។ពយាការីពតីប៉រាណ

រានដែលេងពតីបពះយយស៊ូវបគតីស្ទថ្ជា«អ្កគគ្វាលអ៊ីបសាដអល»

(ទំន៉កែំយកើង៨០:១)និងជា«អ្កគគ្វាលមួយប៉៉យោណះយៅ

យលើដផនែតីទាំងមូល»(នតីនហវទតី១១៣:៤១)។យហើយបពះ្ទាល់

រានមានបន្ទអូលថ្«ឯខ្នុំជាអ្កគគ្វាលល្ខ្នុំសារល់យចៀមរបស់ខ្នុំ»

(យ៉ូហាន១០:១៤)។ការសារល់យចៀមយយើងយហើយបន្យមើលដែ

ពួកយគគឺជាដផ្កមួយែ៏សំខាន់ននការោវាលនិងផ្ល់ការគ្របយបមើ

ែូចបពះអង្គសយ្គ្រះយ្វើ។

ជាមួយនឹងពនលេឺយភលេើងែ៏ចិដ្្ងចិញ្ចាចនិងការត៉បដតងលម្

នានាយនាះមានអវតីជាយបចើនដែលបតូវយមើលអំ�នុងរែូវកាលប៉ណ្យ

បគតីស្ទមា៉ាស់។ប៉៉ដន្បបដហលជាសបមស់ែ៏បសស់បតកាលបំផ៉តនន

រែូវកាលយនាះអាចរកយ�ើញរានយពលយយើងចងចាំក្នុងការបំដបរ

ការយ្តាតចិត្យយើងយៅអ្កដែលយយើងផ្ល់ការគ្របយបមើយហើយបន្

យមើលដែហវអូងយចៀម្ ទាល់របស់យយើង។ការបន្យមើលដែអាចជាទស
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១៤ លរីអាហូណា

ការសមារល់យ�ើញពតីនំដែលប៉គ្គលោមានាក់ចូលចិត្ឬការសួរពតីដផនការឈប់លំដហរកាយរបស់នរោ

មានាក់។យយើងបន្យមើលដែយពលយយើងយមើលនិងបំយពញតបមូវការរបស់មន៉ស្សែនទ—ទាំងយមើលយ�ើញ

ជាក់ដស្ងនិងមិនយមើលយ�ើញ។

យពលយ�ើយរៀលរានរាត់បង់សាវាមតីរបស់នាងគឺមា៉ាយនាងយបកៀមបកំខាលាំងោស់។យៅយពលប៉ណ្យ

បគតីស្ទមា៉ាស់ែំបូងរបស់នាងដែលគ្មានសាវាមតីនាងយៅដក្រយនាះនាងមានភាពឯយកាកាន់ដតខាលាំង។យោយ

អំណរគ៉ណបងបសតីស្ស៊ូោដែលផ្ល់ការគ្របយបមើែល់នាងរានយៅទតីយនាះសបមាប់នាង។ស៊ូោ 

និងជតីមជាសាវាមតីគ្ត់រានអយ្ជើញយ�ើយរៀលយៅយែើរកមសាន្ក្នុងឱកាសសបមាកលំដហកាយជាយបចើនែង។

ពួកយគរានែឹងថ្អាវ្ ំរបស់យ�ើយរៀលចាស់យហើយរានសយបមចចិត្យ្វើអវតីមួយអំពតីយរឿងយនាះ។ពតីរបតីនែងៃពតីម៉ន

នែងៃប៉ណ្យបគតីស្ទមា៉ាស់ស៊ូោនិងជតីមរានទិញអំយោយប៉ណ្យបគតីស្ទមា៉ាស់មួយឲ្យយ�ើយរៀល៖គឺអាវ្ំមួយ

ែ្មតីែ៏បសស់សាអាត។ពួកយគរានែឹងពតីតបមូវការខាងសាច់ឈាមរបស់យ�ើយរៀលយែើម្តីមានអាវ្ ំមួយកក់យ្តា

ប៉៉ដន្ពួកយគក៏ែឹងពតីតបមូវការដផ្កអារម្មណ៍យែើម្តីទទួលការលួងយលាមនិងមានគ្តីគ្នា។ពួកយគរានយឈាង

យៅបំយពញតបមូវការទាំងយនាះអស់ពតីលទ្ធភាពរបស់ពួកយគយហើយយ្វើជាគំរូែ៏បបនពអំពតីរយបៀបដែលយយើងអាច

យមើលដែហវអូងយចៀម្ ទាល់របស់យយើង។ ៣

«កនារះពួកអ្ក្ គ្វាលនិយយគ្នាថាចូរកយើងកៅឯកបកៃ្ហិម»(លូោ២:១5)

«ចូរយយើងយៅ»គឺជាការអយ្ជើញមួយែ៏រីករាយ។ពួកអ្កគគ្វាលព៉ំគិតថ្មិត្ភក្ិរបស់ពួកយគ

ហត់យនឿយខាលាំងយពកយែើម្តីយ្វើែំយណើរយទ។ពួកយគព៉ំយ្វើែំយណើរយៅយបយែលេហិមយោយខលេងួនឯងយោយ

សាងាត់យសងៃៀមយទ។ពួកយគរានគ្កយមើលគ្នាយោយអំណរយហើយនិោយថ្«ចូរយយើងយៅ!»

យោយសារយយើងព៉ំអាចអយ្ជើញមិត្ភក្ិយយើងឲ្យមកយមើលបពះឱរសបពះអង្គសយ្គ្រះយទយយើងអាច

អយ្ជើញពួកយគឲ្យទទួលអារម្មណ៍អំពតីសាមារតតីននប៉ណ្យបគតីស្ទមា៉ាស់(ឬសាមារតតីននបពះបគតីស្ទ)ត្មរយៈ

ការបយបមើជាមួយយយើង។បូនតីអិល.អូសាការស៉នអតតីតបបធានយ៉វនារីទូយៅរានមានបបសាសន៍ថ្

«រយបៀបយែើម្តីពបងឹងសាមារតតីននប៉ណ្យបគតីស្ទមា៉ាស់គឺបតូវជួយែល់អ្កជ៉ំវិញខលេងួនយយើងយោយចិត្សប្នុរស

យហើយលះបង់ខលេងួន»។ ៤សូមបសនមថ្អ្កកំព៉ងកាន់យទៀនមួយ។មន៉ស្សែនទអាចយមើលពិតបរាកែ

និងរានបបយោជន៍ពតីពនលេឺយទៀនរបស់អ្កប៉៉ដន្សូមបសនមពតីភាពកក់យ្តាដែលពួកយគអាចទទួលអារម្មណ៍

បបសិនយបើអ្កយបបើយទៀនរបស់អ្កបំភលេឺយទៀនរបស់ពួកយគយហើយអន៉ញ្ញាតឲ្យពួកយគកាន់ពនលេឺសបមាប់ខលេងួន

ពួកយគ។

បពះបគតីស្ទ្ ទាល់រានបយបងៀនថ្អ្កដែលយ្វើត្មបទង់នឹងមានពនលេឺននជតីវិត(សូមយមើលយ៉ូហាន

៨:១២)។ការបយបមើែូចបទង់រានយ្វើគឺជារយបៀបមួយដែលយយើងអាចយ្វើត្មបទង់យហើយរីករាយនឹងពនលេឺ

ដែលរានសនយាយនាះ។ែូយច្ះសូមដចកចាយពនលេឺយោយការអយ្ជើញអ្កែនទយែើម្តីបយបមើជាមួយអ្ក!យតើ

អ្កនិងអស់អ្កដែលអ្កផ្ល់ការគ្របយបមើអាចបយបមើជាមួយគ្នាយោយរយបៀបោ?អ្កអាចយរៀបចំអាហារ

ដែលអ្កចូលចិត្ឬយ្វើឲ្យមន៉ស្សមានាក់ភាញាក់យផ្ើលយោយសារអំយោយតូចមួយឬសារខលេតីមួយរួមគ្នា។

ជាមួយគ្នាអ្កអាចទទួលអារម្មណ៍ននពនលេឺដែលយកើតមកពតីការយ្វើត្មគំរូននការបយបមើរបស់បពះបគតីស្ទ។



 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ ១5

«ក្ក៏រា៉ាយរា៉ាប់ករឿងពីកសចក្រីសដលកទវតារានគរាប់ពីគពរះឱរស»(លូោ២:១៧)

វាជាយរឿងគ្យបសួលយែើម្តីបសនមយ�ើញពតីក្តីរំយភើបែ៏រីករាយននពួកអ្កគគ្វាលយពលពួកយគ

ដចកចាយែំណឹងែ៏អសាចារ្យអំពតីការបបសូតរបស់បពះបគតីស្ទជាមួយមន៉ស្សជាយបចើនដែលពួកយគអាច

យ្វើរាន។ការបបកាសយោយពួកយទវត្គឺថ្បពះដមស៊ីដែលបតូវរានពយាករទ៉ករានោងមកយហើយ!

បទង់រានោងមក!បរាកែោស់ការដចកចាយែំណឹងល្អំពតីបពះអង្គសយ្គ្រះគឺជាបបធានបទ

ែ៏្ ំអំពតីយរឿងបបសូតកម្ម។ពួកយទវត្រានយបចៀង។្កាយរានចង្នុលបគ្ហាញបរាប់ផលេអូវ។យហើយពួក

អ្កគគ្វាលរានសារល់ដែនែតីែ៏ឆ្ងាយយនាះ។

យយើងអាចបដន្ថមសំយ�ងយយើងយៅយលើយរឿងប៉ណ្យបគតីស្ទមា៉ាស់ត្មរយៈការដចកចាយែំណឹងល្

និងការដែលេងទតីបនាទាល់អំពតីបពះអង្គសយ្គ្រះ។ស៊ីយស្ទើរជតីនប៊ីប៊ីងហាំបបធានសមាគមសយ្គ្រះទូយៅ

រានបយបងៀនថ្«យៅយពលបងប្អូនមានឯកសិទ្ធិយែើម្តីយ្វើជាតំោងបពះអង្គសយ្គ្រះយៅក្នុងការខិតខំ

បយបមើរបស់បងប្អូនចូរសួរខលេងួនឯងថ្‹យតើខ្នុំអាចដចកចាយពនលេឺននែំណឹងល្ជាមួយនឹងប៉គ្គលយនះឬ

បគួសារយនះោ៉ាងែូចយម្ច?›យតើបពះវិញ្ញាណបំផ៉សឲ្យខ្នុំយ្វើអវតីខលេះ?» ៥

យនះគឺជាយោបល់មួយចំនួនសបមាប់ឲ្យអ្កពិចារោយពលអ្កដសវងរកចង់ែឹងពតីរយបៀបដែលអ្ក

អាចដចកចាយទតីបនាទាល់របស់អ្កអំពតីបពះអង្គសយ្គ្រះនិងែំណឹងល្របស់បទង់៖

• ដសវងរកខគម្តីរមួយដែលពិពណ៌នាពតីអារម្មណ៍របស់អ្កអំពតីបពះអង្គសយ្គ្រះឬបគ្ហាញពតី

មូលយហត៉ដែលអ្កមានអំណរគ៉ណចំយោះបទង់។សូមដចកចាយខគម្តីរយនាះជាមួយ 

មន៉ស្សដែលអ្កផ្ល់ការគ្របយបមើ។

• យផ្ើសារត្មទូរសព្ទឬយផ្ើសារត្មបបព័ន្ធផ្សពវផសាយសង្គមនូវវីយែអូប៉ណ្យបគតីស្ទមា៉ាស់។ 

មានវីយែអូអសាចារ្យមួយចំនួនយៅយលើយគហទំព័រChurchofJesusChrist .org!
• បរាប់មិត្ភក្ិមានាក់អំពតីការចងចាំពិយសសមួយឬបបនពណតីមួយដែលរំឭកអ្កអំពតីបពះបគតីស្ទ។

មានយសចក្តីជំយនឿថ្បពះវិញ្ញាណបរិស៉ទ្ធនឹងដែលេងទតីបនាទាល់អំពតីយសចក្តីពិតអំពតីទតីបនាទាល់របស់

អ្កគឺែូចបទង់រានដែលេងទតីបនាទាល់ែល់ស៊ីម៉ូននិងអាណថ្បពះឱរសយយស៊ូវគឺជាបពះអង្គសយ្គ្រះ

(សូមយមើលលូកា២:២៦,៣៨)។

ដអលយ�ើរយ�ៀយែើរយអហវអ៉ជែូហវក្នុងកូរ៉៉មននពួកសាវកែប់ពតីរនាក់រានមានបបសាសន៍ថ្ 

«យែើម្តីផ្ល់កិត្ិយសពិតចំយោះការោងមកក្នុងពិភពយលាកយនះ[របស់បពះយយស៊ូវបគតីស្ទ]យយើង 

បតូវយ្វើែូចជាបទង់រានយ្វើយហើយយឈាងយៅជួយយោយយសចក្តីយមត្តាករ៉ោែល់បងប្អូនយយើង។ 

ការណ៍យនះយយើងអាចយ្វើរាល់នែងៃយោយោក្យសម្តីនិងទយងវើ។ចូរឲ្យកិច្ការយនះកាលាយជាទំយនៀម 

ទមាលាប់ប៉ណ្យបគតីស្ទមា៉ាស់របស់យយើងមិនថ្យយើងយៅទតីោយទ—ចូរយយើងមានចិត្ល្ដែមបន្ិច 

យទៀតអភ័យយទាសឲ្យរានយបចើនជាងម៉នក៉ំសូវកាត់យសចក្តីយគមានអំណរគ៉ណយបចើនជាងម៉ន 

និងមានយសចក្តីសប្នុរសកាន់ដតយបចើនក្នុងការដចកចាយភាពសម្អូរណ៌របស់យយើងជាមួយនឹង 

ជនខវះខាត»។ ៦ ◼
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កំណ�់ចំណាំ
 ១. ហិនរីប៊ីអាវរិង« Christmas Stories»(ការបបជ៉ំ្ ម្មនិោឋានប៉ណ្យ 

បគតីស្ទមា៉ាស់របស់គណៈបបធានទតីមួយនែងៃទតី៦ដខ្្អូឆ្នាំ២០០៩) 

broadcasts .ChurchofJesusChrist .org។

 ២. សូមយមើលDaiana Melina Albornoz Díaz«Sharing 
Christmas»Liahonaដខ្្អូឆ្នាំ២០០៧ទំព័រ១៧។

 ៣. សូមយមើលCheryl Boyle«He Would Have Bought It for You»

Ensignដខ្្អូឆ្នាំ២០០១ទំព័រ៥៧។

 ៤. បូនតីអិល.អូសាការស៉ន«Christmas Is Christlike Love»(ការបបជ៉ំ

្ម្មនិោឋានប៉ណ្យបគតីស្ទមា៉ាស់គណៈបបធានទតីមួយនែងៃទតី៧ដខ្្អូឆ្នាំ២០១៤)យគហទំព័រ

broadcasts .ChurchofJesusChrist .org។

 ៥. ជតីនប៊ីប៊ីងហាំ«ការគ្របយបមើែូចដែលបពះអង្គសយ្គ្រះរានយ្វើ»Liahona 

ដខឧសភាឆ្នាំ២០១៨ទំព័រ១០៤។

 ៦. យ�ៀយែើរយអសវអ៉ជែូហវ«Scatter Your Crumbs»(ការបបជ៉ំ្ ម្មនិោឋាន 

ប៉ណ្យបគតីស្ទមា៉ាស់គណៈបបធានទតីមួយនែងៃទតី៣ដខ្្អូឆ្នាំ២០១៧)យគហទំព័រ

broadcasts .ChurchofJesusChrist .org។

សូម ផចកចាយ បទពិបសា្ៃ៍ របស់ អ្នក

េរូមនផ្ើមកកាេ់នយើងេរូវ្រេពឈិនសាធេ៍រ្រេ់អ្កនៅនពលអ្កបាេ

ផ្ល់ការងារ្រនកមើែល់មេុេ្សែថេឬេេួលបាេការងារ្រនកមើ។

េរូមចរូលនៅliahona .ChurchofJesusChrist .orgនហើយ

ចុចនលើ« Submit an Article or Feedback»។





 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ ១៧

ហ្វាទូហ្រសមនហ្រ
ទែត្ភាគខាងត្បូងបបទទសទសៀរ៉ាទឡអូន

សសវែងរកបសន្ថម

សូម យមើល បខៃ្ម យទៀ� អំពរី ែំយណើរ នៃ យសច្រ្រីជំយៃឿ 

របស់ ហ្វាទូ រួមទាំង រូប្� ជា យកចើៃ បខៃ្ម យទៀ� 

យៅ្រ្នុង ្រំខណ នៃ អ�្បទ យៃរះ យៅយលើ អ៊ិៃយធើរខណ� 

ឬ បណាណាល័េែំណឹងល្ យៅយ្ហទំព័រ 

ChurchofJesusChrist .org/ go/
១0១៩៦

យរៀៃ បខៃ្ម យទៀ� ពរី អ�្កបយយជៃ៍ ជា្រ់ខស្ង 

ៃិង ភាព ទរីពឹង ែ្លួៃ ខាង វិញ្ញាណ យៅ យ្ហទំព័រ 

ChurchofJesusChrist .org/ self 
- reliance។

តាមរយៈកម្មវិធបីអក្ខរកម្ម�ំណឹងល្អហ្វាទូពុំសរាន់បតដរៀនដចះអាន

និង្ររដ្ររអក្សរប៉ុដ្ណះដទនាងបែមោំងដរៀនអំពបី�ំណឹងល្អរប្រ់

សពះដយ្រ៊ូវស្បី្រ្ទដទៀតផង។ពបីមុនចូលជា្រមជិកសា្រនាចសក

ហ្វាទូមនការពិរាកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ស្ួសារនាង។ឥឡលូវនាងមន

ជំនាញប�លរានអភិវឌ្ឍ្រ្តបីពបីភាពខ្លួនទបីពឹងខ្លួនដ�ើយដបើកអាជបីវកម្ម

ផ្ទាល់ខ្លួនរប្រ់នាងដដ្យដធវើនិងលក់សពំ្រិប្កម្ម�៏ស្រ្រ់សាអាត។

នាងក៏បដសមើជាសបធាន្រម្ម្រដ្គ្រះក្នុងសាខាផងប�រ។

គ្ីស្ទីណាស្ម៊៊ីធជាងៃ�រូប

ោរបគ្ហាញអំពីកសចក្រីជំកនឿ

ពរីមុៃ ែញនុំ ចូល ជា សម្ជិ្រ កពរះវិហ្រ ែញនុំ បាៃ ពយាយម រ្រ 

កបា្រ់ យោេ រោរល្រ់ កពំ សិប្្រម្ម ប៉ុខៃ្ ែញនុំ គាមាៃ កបា្រ់ ទិញ 

ក្រណា�់ យទ ។ ែញនុំ ធាលាប់ កបាប់ យ្ ថា « កបសិៃយបើ អ្្រ 

ក�ូវរោរ ចង់ បាៃ កពំ សូម យៅ ទិញ ក្រណា�់ យហើេ េ្រ វា 

ម្រ ឲ្យ ែញនុំ យនារះ ែញនុំ ៃឹង យធវែើ កពំ ជូៃ អ្្រ ។ អ្្រ អាច បង់ កបា្រ់ 

ឲ្យ ែញនុំ យពល ែញនុំ យធវែើ រួច » ។

ឥឡនូវ ែញនុំ យៅ ទរីយៃរះ ្ ឺ យៅ្រ្នុង សាសនាចក្រ នៃ 

កពរះយេស៊ូវក្រីស្ទ នៃ ពួ្រ បរិសុទ្ធ ន្ងៃ ចុង យករោេ ែញនុំ បាៃ 

យរៀៃ អំពរី ភាព ែ្លួ ៃ ទរីពឹង ែ្លួៃ ។ សាសនាចក្រ បាៃ ផ្ល់ 

រោរអ�់ធ្ម�់ យកចើៃ ែល់ ែញនុំ យែើម្រី យរៀៃ អាៃ យរៀៃ សរយសរ 

យរៀៃ ៃិយេ យហើេ ពយាយម យធវែើ ្រិច្ចរោរ សកម្ប់ ែ្លួៃ ែញនុំ 

យែើម្រី ម្ៃ ភាព ែ្លួៃ ទរីពឹង ែ្លួៃ ។ ឥឡនូវ យៃរះ ែញនុំ យៅ ហ្ង 

យែរ សយម្ៀ្របំពា្រ់ យហើេ សូម ្រយម្ទច ក្រណា�់ យៅ សល់ 

ខែល ពួ្រយ្ រោ�់ យចញ ពរី ែុំ ក្រណា�់ ៃិង ធាលា្រ់ យៅយលើ 

ឥែ្ឋ យនារះ ។ ែញនុំ ទិញ ្រយម្ទច ក្រណា�់ យនារះ ្រ្នុង �នម្ យថា្រ 

យហើេ យកបើ វា យែើម្រី យធវែើ កពំ ។ ឥឡនូវ យៃរះ ែញនុំ ល្រ់ ោច់ បាៃ 

យកចើៃ ជាង ែញនុំ បាៃ យធវែើ ពរីមុៃ ។

ចាប់តាំងពរី ែញនុំ ចូល ជា សម្ជិ្រ សាសនាចក្រ ម្រ 

ជរីវិ� ែញនុំ បាៃ ផ្លាស់ប្នូរ ។ ែញនុំ បាៃ ចាប់យផ្ើម ពរី បា� នែ ទយទ 

រហូ� ែល់ បាៃ ជា ែុំ ្រំភួៃ ! ែញនុំ ម្ៃ យម្ទៃភាព ចំយពារះ 

កពរះយេស៊ូវក្រីស្ទ យហើេ ែញនុំ ម្ៃ យម្ទៃភាព ចំយពារះ 

សាសនាចក្រ កទង់ ។ ែញនុំ ម្ៃ អំណរ្ុណ ចំយពារះ សាសនា 

ចក្រ នៃ កពរះ យេស៊ូវក្រីស្ទ នៃ ពួ្រ បរិសុទ្ធ ន្ងៃ ចុងយករោេ ។



១៨ លរីអាហូណា



 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ ១៩

ថ្មី
ៗយនះខ្នុំរានយៅក្នុងការបបជ៉ំដែលេងទតីបនាទាល់យោរយពញយោយអំោចខាងវិញ្ញាណយហើយរានសាតាប់យោយ

យកចិត្ទ៉កោក់យពលបងបសតីែ៏យសាមាះបតង់មានាក់រានបបកាសថ្«ខ្នុំមានអំណរោ៉ាងខាលាំងយោយសារដផនការ

ននយសចក្តីសយ្គ្រះរបស់បពះវរបិត្»។

រំយពចយនាះវាបគ្ហាញោ៉ាងចបាស់ែល់ខ្នុំថ្បងបសតីយនះព៉ំបគ្ន់ដតនិោយយោយសាម្្ញនូវោក្យដែលយយើង

សារល់ទាំងយនះយទ។ពនលេឺដែលដចងចាំងក្នុងដកវដភ្កគ្ត់សំយ�ងយពញយោយខាងវិញ្ញាណរបស់គ្ត់ទឹកម៉ខភលេឺថ្លា

និងមានភាពស៉ខសាន្របស់គ្ត់—អវតីបគប់ោ៉ាងអំពតីគ្ត់រានបញ្ជាក់ពតីយសចក្តីពិតយោរយពញននអវតីដែលគ្ត់កំព៉ង

ដែលេង។គ្ត់យោរយពញយោយអំណរ!គ្ត់រានបយ្្ញអំណរយនាះោ៉ាងដចងចាំង។បរាកែោស់គ្ត់រានដបប

កាន់ដតែូចបពះអង្គសយ្គ្រះយហើយទទួលបពះភ័្ក្បទង់ឆ្លាក់យលើម៉ខរបស់គ្ត់(សូមយមើលអាលមា៉ា៥:១៤)ជា

ដផ្កមួយននការមានអំណរ។

ការបគ្ហាញពតីយសចក្តីជំយនឿរបស់គ្ត់រានយ្វើឲ្យខ្នុំចាំពតីទំន៉កបទននទំន៉កតយមកើងបតីបួនដែលយយើងសារល់៖

ដយើងកាន់�ំបងប�កដដ្យជំដនឿ

រកអំណរក្នុងការណ៍ដនះ។ ១

មកមកពួកបរិ្រុទ្ធកុំខាលាចដឡើយ្

បតខិតខំដដ្យសារទរ។...

សរាន់ដបើជាងដបើដយើងខំឧ្រសា�៍

កមចាត់ដោលកងវល់ដយើងដៅរុញរា

ដធវើបបបដនះដទើបចិត្តនឹងរីករាយ—

ស្រួលោំងអ្រ់!ស្រួលោំងអ្រ់! ២

ឱឃ្លា�៏បផ្អមបលហែមនិង�៏ពិដរាះ៖

«ខ្នុំ�ឹងថ្សពះដសរា្រដោះខ្នុំដៅរ្រ់!» ៣

បោយ ផអលប�ើរ ោវី� បអ ផបដណា

ក្នុងករូរ៉ុមថេពួកសាវកែ្រ់ពតីរនាក់

បពះយយស៊ូវបគតីស្ទ   

បបភពននអំណរែ៏យូរអដងវង

សមាជិកបគប់រូបននសាសនាចបករបស់បពះអមាចាស់ដែលរានសាតារយ�ើងវិញ 

ដែលកំព៉ងពយាោមចងចាំនិងយគ្រពយសចក្តីសញ្ញាពិសិែ្ឋយហើយយគ្រពបទប្្ញត្ិ

អាចទទួលអំយោយននអំណរែ៏យូរអដងវង។
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២0 លរីអាហូណា

យហើយយៅក្នុងរែូវកាលប៉ណ្យបគតីស្ទមា៉ាស់យនះយយើងនឹងយបចៀង៖

«ខ្នុំនាំ�ំណឹងល្អពបីដ្រចក្ដបីអំណរយា៉ាងអសាចារ្យ

�ល់អ្កនិង�ល់មនុ្រ្សដោកោំងអ្រ់»។ ៤

និង

អំណរ�ល់ដោកសពះបុសតដកើតដ�ើយ

ទទួលដ្រ្តច�៏ែ្នុំដែ្ើង!...

ឲ្យ្រំដឡងឮខ្ទរខាទារ

ឲ្យ្រំដឡងឮខ្ទរខាទារ

ឲ្យ្រំដឡងឮឲ្យរានខ្ទរខាទារ។ ៥

ចាប់ត្ំងពតីកាលាយជាបបធានសាសនាចបកននបពះយយស៊ូវបគតីស្ទននពួកបរិស៉ទ្ធនែងៃច៉ង

យបកាយជាយរឿយៗបបធានរ័ស៉លអិមណិលស៉នរានដែលេងការអយ្ជើញឲ្យមន៉ស្សយលើ

ពិភពយលាកដែលមានប្ជអូលការសនយាននអំណរ៖«សារលិខិតរបស់យយើងយៅកាន់

ពិភពយលាកគឺសាម្្ញយហើយយោយយសាមាះ៖ពួកយយើងសូមអយ្ជើញប៉បត្ប៉បតតីរបស់

បពះទាំងអស់ទាំងយៅសងខាងននវាំងននឲ្យមករកបពះអង្គសយ្គ្រះទទួលយកពរជ័យ

ននបពះវិហារបរិស៉ទ្ធែ៏បរិស៉ទ្ធទទួលរានអំណរយូរអបងវងនិងស័ក្ិសមសបមាប់ជតីវិត

អស់កល្ជានិច្»។ ៦

យតើអវតីយៅជាអំណរពិតបរាកែអំពតីអវតីដែលយយើងយបចៀងនិងបយបងៀនយហើយអំណរ

មួយោដែលយយើងមានកាតពវកិច្ផ្ល់ែល់មន៉ស្សយលាកទាំងអស់?យហើយយតើយយើង

ទទួលរានវាត្មរយបៀបោ?ឥ�អូវចូរយយើងពិចារោទាំងអស់គ្នាពតីចយមលេើយចំយោះ

សំណួរសំខាន់ទាំងពតីរយនះ។

ក�ើអំណរជាអវែី?

និយមន័យននោក្យអំណរក្នុងវចនាន៉បក៉មគឺ«អារម្មណ៍មួយននការយពញចិត្

[ឬ]ស៉ភមង្គលែ៏អសាចារ្យ»។ ៧យៅក្នុងការយបបៀបយ្ៀបយសចក្តីដណនាំែល់បទគម្តីរ

ទាំងឡាយពិពណ៌នាអំពតីអំណរថ្ជា«លក្ខខណ្ឌននស៉ភមង្គលែ៏អសាចារ្យ[ដែល

ជាលទ្ធផល]យកើតមកពតីការរស់យៅយោយស៉ចរិត»។ ៨គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ោស់

ទស្សនវិស័យននែំណឹងល្របស់យយើងជួយយយើងឲ្យយល់ថ្អំណរគឺជាអារម្មណ៍មួយ

ហួសពតីអារម្មណ៍ឬយចតនារម្មណ៍រសាត់រសាយមួយផ្ទនុយយៅវិញវាគឺជាអំយោយ

ខាងវិញ្ញាណនិងសាថានភាពមួយននការមានវត្មាននិងការដបបកាលាយ។សបមាប់

យហត៉ផលយនះខ្នុំរានពិពណ៌នាអំពតីបងបសតីដែលរានដែលេងទតីបនាទាល់របស់គ្ត់ថ្

យោរយពញនិងដចកចាយនូវអំណរ។

ក្នុងនាមជាឪព៉កែ៏ឈាលាសនវនិងយោរយពញយោយក្តីបសឡាញ់លតីនហរានបយបងៀន

ពួកកូនបប៉សរបស់យលាកថ្យគ្លបំណងននជតីវិតរដមងសាលាប់គឺសបមាប់ឲ្យមន៉ស្ស

ទាំងអស់មានអំណរ៖

«ប៉៉ដន្យមើលច៉ះអវតីៗសពវសារយពើរានបតូវយ្វើយ�ើងយៅត្មបរាជាញារបស់បទង់ដែល

បជាបបគប់ការណ៍ទាំងអស់។

យលាកអ័ោមរានធាលាក់ខលេងួនយែើម្តីឲ្យមានមន៉ស្សយលាកយហើយមានមន៉ស្ស 

យលាកយែើម្តីឲ្យយគអាចមានយសចក្តីអំណរ»(នតីនហវទតី២២:២៤–២៥)។

អ័ោមនិងយអវា៉រានសយងខេបពតីយមយរៀនសំខាន់ដែលពួកយគរានយរៀនពតី 

បពះវរបិត្ែ៏អស់កល្និងពតីបទពិយសា្ន៍របស់ពួកយគ្ ទាល់។អ័ោមរាន 

បបកាសថ្«សូមឲ្យបពះនាមននបពះរានបបកបយោយបពះពរែ្ិតយបោះដតការ 

រំលងរបស់ខ្នុំយនាះដភ្កខ្នុំរានភលេឺយ�ើងយហើយយៅក្នុងជតីវិតយនះខ្នុំនឹងមនដ្រចក្ដបី

អំណរយហើយយៅក្នុងសាច់ឈាមយនាះខ្នុំនឹងយ�ើញបពះយទៀត»(ម៉ូយស៥:១០ 

ការគូសបញ្ជាក់រានបដន្ថម)។

យហើយយអវា៉រាននិោយថ្«យបើសិនជាព៉ំដមនយោយសារការរំលងរបស់ 

យយើងយទយនាះយយើងក៏នឹងមិនមានពូជយសាះយហើយនឹងមិនែឹងខ៉សបតូវនិងដ្រចក្ដបី

អំណរអំពបីដ្រចក្ដបីដសរា្រដោះរប្រ់ដយើងនិងជតីវិតែ៏យៅអស់កល្ជានិច្ដែល

បពះបទង់រានបបទានែល់មន៉ស្សទាំងអស់ដែលយគ្រពត្មដែរ»(ម៉ូយស៥:១១

ការបញ្ជាក់រានបដន្ថម)។

ដផនការស៉ភមង្គលរបស់បពះវរបិត្អន៉ញ្ញាតឲ្យប៉បត្ប៉បតតីរបស់បទង់ទទួលរាន

រូបកាយនិងទទួលបទពិយសា្ន៍ននជតីវិតរដមងសាលាប់យែើម្តីយបជើសយរើសស៉ចរិតភាព

យៅក្នុងវត្មានននយសចក្តីអាបកក់និងការល្ងួងយហើយជួយបពះវរបិត្សួគ៌ជាមួយ

នឹងដផនការែ៏មហិមារបស់បទង់ត្មរយៈការយគ្រពែល់អាោហ៍ពិោហ៍និង

បពវជិតភាព។ ៩ទតីបំផ៉តយៅបគ្ននការរស់យ�ើងវិញរបស់យយើង«វិញ្ញាណនិង

រូបកាយ[បតូវ]រួបរួមគ្នាយោយមិនដបករាក់យទៀតយ�ើយបបយោជន៍ឲ្យពួកយគ

អាចរានទទួលភាពដោរដពញននដ្រចក្តបីអំណរ»(យគ្លលទ្ធិនិងយសចក្តីសញ្ញា

១៣៨:១៧ការគូសបញ្ជាក់រានបដន្ថម)។

ក�ើកយើងទទួលរានអំណរតាមរកបៀបណា?

ខ្នុំយជឿថ្ភាពផ្ទនុយគ្នារវាងអំណរយោយស៉ចរិតនិងភាពរីករាយដបបយលាកិយ 

គឺជាការដណនាំនិងជួយយយើងឲ្យយល់កាន់ដតបបយសើរពតីលកខេណៈននអំណរពិត។ 

អំណរយកើតមកពតីការអន៉វត្យសចក្តីជំយនឿយលើបពះអមាចាស់យយស៊ូវបគតីស្ទយោយការទទួល 

និងការយគ្រពពិ្តីបរិស៉ទ្ធនិងយសចក្តីសញ្ញាែ៏ពិសិែ្ឋយោយស័ក្ិសមយហើយពយាោម

ដបបចិត្យជឿកាន់ដតខាលាំងយ�ើងយលើបពះអង្គសយ្គ្រះនិងបពះរាជបំណងរបស់បទង់។

ភាពរីករាយគឺជាលទ្ធផលនន«ការកមសាន្»,«យលងយសើច[និង]ជាយរឿយៗគឺជា

សកម្មភាពឬការនិោយយហាោរកយប្ជៀវ»ឬការយភលេើតយភលេើនែ៏រីករាយ។ ១០ការជិះយែើរ

យលងកមសាន្មួយនែងៃយៅ�តីស្តីដលនគឺសបបាយោស់។ការយរៀបចំខលេងួនោ៉ាងស័ក្ិសម

និងការចូលរួមក្នុងពិ្តីបរិស៉ទ្ធសាបកាម៉ង់គឺយោរយពញយោយអំណរ។

ជាអាទិអំណរគឺជាយរឿងខាងវិញ្ញាណឯភាពរីករាយវិញគឺជាយរឿងខាង

សាច់ឈាម។ជាអាទិអំណរគឺជាយរឿងយូរអដងវងឯភាពរីករាយវិញគឺជាយរឿង

បយោតះអាសន្។ជាអាទិអំណរមានអត្ថន័យបជាលយបរៅនិង្ ំយ្ងឯភាពរីករាយ

វិញគឺរាក់កំដផល។ជាអាទិអំណរគឺជាយរឿងទាំងបស៉ងនិងយពញយលញឯភាពរីករាយ

វិញគឺជាយរឿងមិនយពញយលញ។ជាអាទិអំណរទាក់ទងនឹងជតីវិតរដមងសាលាប់និង

ភាពអស់កល្ជានិច្ឯភាពរីករាយវិញទាក់ទងដតនឹងជតីវិតរដមងសាលាប់ប៉៉យោណះ។



 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ ២១

វាសំខាន់ខាលាំងោស់សបមាប់យយើងថ្ក៉ំបច�ំឬប្អូរអំណរយូរអដងវង 

និងបជាលយបរៅននភាពជាសិស្សែ៏យសាមាះបតង់យៅយកភាពរីករាយដែលមាន

បយោតះអាសន្និងរាក់កំដផល។

បពះែ៍យបរាសយលាះគឺបបភពែ៏ចម្ងនិងជាបបភពដតមួយគត់ននអំណរ 

យូរអដងវងនិងអស់កល្។ពយាការីោ៉ាក៉បរានដែលេងទតីបនាទាល់ថ្៖«ប៉៉ដន្យមើល 

ច៉ះពួកស៉ចរិតជាពួកបរិស៉ទ្ធននបពះែ៏បរិស៉ទ្ធននសាសន៍អ៊ីបសាដអលពួកយគដែល 

យជឿែល់បពះែ៏បរិស៉ទ្ធននសាសន៍អ៊ីបសាដអលពួកយគដែលរានស៊ូបទាំនូវយឈើឆ្កាង 

ទាំងឡាយននពិភពយលាកយហើយព៉ំញយញើតែល់ការខាមាសយអៀនពួកយគនឹងបគងនគរ

បពះទ៉កជាមរតកដែលរានយរៀបចំសបមាប់ពួកយគចាប់ត្ំងពតីកំយណើតយលាកិយមក

មលេ៉យះដ�ើយដ្រចក្ដបីអំណររប្រ់ដ្នឹងរានដោរដពញរ�ូតតដៅ»(នតីនហវទតី២៩:១៨

ការគូសបញ្ជាក់រានបដន្ថម)។

គបភពពិ�ននអំណរ

យោយសារដផនការរបស់បពះវរបិត្សួគ៌យយើងនិងែគ្វាយ្ួនរបស់ 

បពះអង្គសយ្គ្រះការដបបចិត្យោយយសាមាះសរអយ្ជើញយយើងឲ្យគ្កយៅរកយហើយ 

ពឹងដផ្កយលើបពះយយស៊ូវបគតីស្ទជាបបភពពិតននអំណរ។សូមពិចារោយោយយក 

ចិត្ទ៉កោក់នូវចយមលេើយរបស់បបជាជនយស្ចយបនោ៉ាមតីនចំយោះការបយបងៀនរបស់បទង់

អំពតីែគ្វាយ្ ួនរបស់បពះយយស៊ូវបគតីស្ទ៖

ដដ្យសារ�គ្វាយធួនរប្រ់

សពះអង្គ្រដ្គ្រះដនាះឧប្រ្្គ

និងដ្រចក្តបីដវទនាអដ្ជើញ

ដយើងឲ្យដងើយបភ្កដយើងដឡើង

ដមើលដៅសពះដយ្រ៊ូវស្បី្រ្ទជា

សបភពពិតននអំណរ។
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២២ លរីអាហូណា

«យហើយឥ�អូវយនះយហត៉ការណ៍រានយកើតយ�ើងថ្កាល 

យស្ចយបនោ៉ាមតីនរានប្្ប់នូវការនិោយោក្យទាំងឡាយ 

ដែលយទវត្ននបពះអមាចាស់រានបរាប់ែល់បទង់យហើយយនាះបទង់ក៏

រានបកយ�កទតយមើលជ៉ំវិញយៅយលើហវអូងមន៉ស្សយហើយយមើលច៉ះ 

ពួកយគរានែួលយៅយលើែតីយបោះការយកាតខាលាចែល់បពះអមាចាស់មាន

មកយលើពួកយគ។

យហើយពួកយគរានយ�ើញថ្ខលេងួនយគយៅក្នុងសាថានភាពខាងរូប

កាយអន់ជាង្ ូលតីែតីយៅយទៀត។យហើយពួកយគទាំងអស់គ្នារាន

ដបសកបពមគ្នាយោយសំយ�ងដតមួយថ្៖ឱសូមយមត្តាផងយហើយ

សូមបបទាននូវបពះយលាហិតែ៏្ ួនននបពះបគតីស្ទយែើម្តីឲ្យយយើងអាច

រានទទួលនូវការអភ័យយទាសចំយោះអំយពើរាបទាំងឡាយរបស់

យយើងយហើយយែើម្តីឲ្យចិត្យយើងអាចរានបជះបរិស៉ទ្ធផងច៉ះយបោះ

យយើងយជឿែល់បពះយយស៊ូវបគតីស្ទជាបពះរាជប៉បត្ននបពះដែលរាន

បយងកើតនផ្ទយម�និងដផនែតីនិងវត្ថនុសពវសារយពើនិងវត្ថនុសពវសារយពើ

បពះអង្គនឹងោងច៉ះមកក្នុងចំយោមកូនយៅមន៉ស្ស។

យហើយយហត៉ការណ៍រានយកើតយ�ើងថ្បនាទាប់ពតីពួកយគរានយោល

ោក្យទាំងយនះយហើយយនាះបពះវិញ្ញាណននបពះអមាចាស់ក៏រានច៉ះមក

សណឋាិតយលើពួកយគដ�ើយពួកដ្ក៏ដោរដពញដៅដដ្យដ្រចក្ដបីអំណរ 

យោយរានទទួលការ្ ដោច់រាបទាំងឡាយរបស់យគយហើយយោយ

មានយសចក្តីស៉ខសាន្ក្នុងសតិសម្ជ្្ញៈយបោះដតយសចក្តីជំយនឿែ៏

យលើសលប់ដែលពួកយគមានែល់បពះយយស៊ូវបគតីស្ទដែលនឹងោង

មក»(ម៉ូសាយ៤:១–៣ការគូសបញ្ជាក់រានបដន្ថម)។

យោយសារដផនការរបស់បពះវរបិត្សួគ៌យយើងនិងែគ្វាយ្ួន

របស់បពះអង្គសយ្គ្រះការយគ្រពបបតិបត្ិអយ្ជើញយយើងឲ្យយ្វើត្ម

បពះយយស៊ូវបគតីស្ទជាបបភពពិតននអំណរ។បពះអង្គសយ្គ្រះរាន

បបកាសយៅពួកសិស្សរបស់បទង់ថ្៖

«យបើអ្ករាល់គ្នាកាន់ត្មប្្ញត្ខ្នុំយនាះនឹងយៅជាប់ក្នុងយសចក្តី

បសឡាញ់របស់ខ្នុំែូចជាខ្នុំរានកាន់ត្មប្្ញត្ននបពះវរបិត្ខ្នុំ

យហើយក៏យៅជាប់ក្នុងយសចក្តីបសឡាញ់របស់បទង់ដែរ។

ខ្នុំរាននិោយយសចក្តីទាំងយនះបរាប់ែល់អ្ករាល់គ្នាដ�ើម្បី

ឲ្យដ្រចក្តបីអំណររប្រ់អ្ករាល់រានារានដោរដពញផង»(យ៉ូហាន

១៥:១០–១១ការគូសបញ្ជាក់រានបដន្ថម)។

«យហើយគ្មាននរោមានាក់ទទួលនូវភាពយោរយពញរានយ�ើយ

យលើកដលងដតអ្កយនាះកាន់ត្មបពះប្្ញត្ិទាំងឡាយរបស់បទង់។

អ្កោដែលកាន់ត្មបពះប្្ញត្ិទាំងឡាយរបស់បទង់យនាះ

រានទទួលយសចក្តីពិតនិងពនលេឺរហូតែល់អ្កយនាះរានតយមកើងយ�ើង

យៅក្នុងយសចក្តីពិតយហើយសារល់ការណ៍បគប់ោ៉ាង»(យគ្លលទ្ធិ

និងយសចក្តីសញ្ញា៩៣:២៧–២៨)។



 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ ២៣

យោយសារដផនការរបស់បពះវរបិត្សួគ៌ 

និងែគ្វាយ្ួនរបស់បពះអង្គសយ្គ្រះការបយបមើ 

អយ្ជើញយយើងឲ្យយ្វើត្មគំរូននប៉គ្គលិកលកខេណៈរបស់

បពះយយស៊ូវបគតីស្ទជាបបភពពិតននអំណរ។ែ្មតីៗយនះខ្នុំរាន

អានយសចក្តីដែលេងការណ៍មួយយោយយខវិនយជយវើសស្សិន

បបធានសាកលវិទយាល័យបពិកហាំយ៉ង់អំពតីអំណរែ៏

បជាលយបរៅ។យលាករានមានបបសាសន៍ថ្«ខ្នុំរាន

យជឿជាក់ថ្ប៉គ្គលមានាក់វាស់ដវងការរីកចយបមើនអស់កល្

ជានិច្របស់យយើងគឺអំណរែ៏ខាលាំងដែលយយើងរានទាញយក

ពតីការបយបមើ»។ ១១

អាលមា៉ាជាកូនរានបរាប់យហយលមិនកូនបប៉សរបស់

យលាកថ្៖«ដមនយហើយចាប់ត្ំងពតីយពលយនាះមកែល់យពលឥ�អូវយនះឪព៉ករាន

យ្វើការមិនឈប់ឈរយែើម្តីឪព៉កអាចនាំមន៉ស្សឲ្យដបបចិត្យែើម្តីឪព៉កអាចនាំយគឲ្យ

ភលេក់នូវដ្រចក្ដបីអំណរ�៏ដលើ្រលប់ែូចដែលឪព៉កធាលាប់រានភលេក់យែើម្តីឲ្យយគអាចយកើត

មកអំពតីបពះដែរយហើយរានយោរយពញយៅយោយបពះវិញ្ញាណបរិស៉ទ្ធ»(អាលមា៉ា

៣៦:២៤ការគូសបញ្ជាក់រានបដន្ថម)។

យោយរំឭកពតីក្តីរីករាយរបស់អាំម៉ូនយពលយលាករានយរៀបរាប់ពតីកិច្ការផ្សពវផសាយ

សាសនារបស់យលាកក្នុងចំយោមពួកសាសន៍យលមិន៖

«យមើលច៉ះដ្រចក្ដបីអំណររប្រ់ខ្នុំរានដោរដពញដ�ើយដមនយហើយដបះ�ូងខ្នុំ�ូរ

ដ�ៀរដៅដដ្យដ្រចក្ដបីអំណរយហើយខ្នុំនឹងអររីករាយយៅក្នុងបពះរបស់ខ្នុំវិញ។...

យមើលច៉ះយតើបងប្អូនយយើងប៉៉នាមានោន់នាក់ដែលបទង់រានបសាយឲ្យរួចពតីការឈឺ

ចាប់ននសាថាននរកយហើយពួកយគបតូវរាននាំឲ្យយបចៀងនូវយសចក្តីបសឡាញ់ដែលយបរាស

យលាះយហើយយនះក៏យោយយបោះបពះយចសាដោននបពះបន្ទអូលរបស់បទង់ដែលយៅក្នុងយយើង

យហត៉ែូយច្ះយហើយយតើយយើងមិនមានដ�តុ�៏ធំនឹងអររីករាយដទឬអបី?...

...ឥ�អូវយនះដនះ្ ឺដ្រចក្ដបីអំណររប្រ់ខ្នុំនិងជាអំណរគ៉ណែ៏្ ំរបស់ខ្នុំដមន

យហើយខ្នុំនឹងដែលេងអំណរគ៉ណែល់បពះរបស់ខ្នុំរហូតតយៅ»(អាលមា៉ា២៦:១១,១៣,

៣៧ការគូសបញ្ជាក់រានបដន្ថម)។

យោយសារដផនការរបស់បពះវរបិត្សួគ៌យយើងនិងែគ្វាយ្ួនរបស់ 

បពះអង្គសយ្គ្រះយនាះឧបសគ្គនិងយសចក្តីយវទនាអយ្ជើញយយើងឲ្យយងើយដភ្ក 

យយើងយ�ើង(សូមយមើលយអសាយ៤០:២៦;ទំន៉កែំយកើង១២៣:១–២)យមើល 

យៅបពះយយស៊ូវបគតីស្ទជាបបភពពិតននអំណរ។ទស្សនវិស័យែ៏មានតនមលេដែល 

ែំណឹងល្ដែលរានសាតារយ�ើងវិញផ្ល់ឲ្យអន៉ញ្ញាតឲ្យយយើងយរៀនយមយរៀនដែល 

យរៀបចំយយើងសបមាប់ភាពអស់កល្ជានិច្ត្មរយៈយសចក្តីយវទនាននជតីវិតរដមង

សាលាប់។ការរងទ៉កខេនិងភាពអភពវរបស់យយើងអាចបតូវរាន«យលបរាត់យៅក្នុង

យសចក្តីអំណរននបពះបគតីស្ទ»(អាលមា៉ា៣១:៣៨)យហើយដញកវាយៅជាបបយោជន៍

របស់យយើង(សូមយមើលនតីនហវទតី២២:២)«យែើម្តីឲ្យកិច្ការ[របស់យយើង]អាច 

រានយៅជាស៉ខ៉មាលភាពែល់បពលឹង[របស់យយើង]»(នតីនហវទតី២៣២:៩)។ 

យហត៉ែូយចានាះយហើយអំណរយៅឋិតយែរក្នុងបគ្នានានិងត្មរយៈបទពិយសា្ន៍ 

ទាំងល្និងអាបកក់យោយសារចំយណះវិជាជារបស់

យយើងពតីដផនការរបស់បពះវរបិត្និងែគ្វាយ្ួនរបស់

បពះអង្គសយ្គ្រះ។

យសចក្តីជំយនឿយលើបពះអមាចាស់យយស៊ូវបគតីស្ទការដបបចិត្

ការយគ្រពបបតិបត្ិការបយបមើនិងទស្សនវិស័យននែំណឹងល្

អំពតីការសាកល្ងដែលយយើងជួបបបទះក្នុងជតីវិតរដមងសាលាប់

ទាំងអស់យនះអយ្ជើញយយើងឲ្យមកកាន់បបភពននអំណរែ៏

យូរអដងវង—គឺបពះយយស៊ូវបគតីស្ទ។ខ្នុំសូមអយ្ជើញអ្កឲ្យ

ដសវងរកសិកសាយហើយពិចារោបបកបយោយការអ្ិសាឋាន

ពតីយគ្លការណ៍បដន្ថមយទៀតដែលអាចឲ្យយយើងទទួល

អំយោយទានននអំណរខាងវិញ្ញាណែ៏សំខាន់យនះ។

ោរសនយារកោរកពញកដាយអំណរ

អំណរយូរអដងវងគឺព៉ំដមនជាពរជ័យដែលបបម៉ងទ៉កសបមាប់ពួកអ្កយរើសត្ំងមួយ

ចំនួនយទ។ផ្ទនុយយៅវិញសមាជិកបគប់រូបននសាសនាចបករបស់បពះអមាចាស់ដែល

រានសាតារយ�ើងវិញដែលកំព៉ងពយាោមចងចាំនិងយគ្រពយសចក្តីសញ្ញាពិសិែ្ឋយហើយ

យគ្រពបទប្្ញត្ិអាចទទួលអំយោយយនះបសបយៅត្មបពះទ័យនិងយពលយវលារបស់

បពះ។យៅក្នុងរែូវកាលប៉ណ្យបគតីស្ទមា៉ាស់យនះសូមយយើងពួកយយើងបគប់គ្នាពយាោម

ដែលេងអំណរគ៉ណកាន់ដតយោរយពញែល់អំយោយននអំណរែ៏ខ្ង់ខ្ស់បំផ៉ត។យពល

យយើងយ្វើែូយច្ះសូមឲ្យយយើងចាប់យផ្ើមយមើលយ�ើញជាមួយនឹងដកវដភ្កែ្មតីយហើយសាតាប់

យោយបតយចៀកែ្មតីថ្«ឲ្យទាំងអស់យបចៀងយ�ើង»យពលយយើង«ឲ្យសំយ�ងឮខ្ទរខាទារ»

និងយពលយយើង«មកថ្វាយបង្គំបទង់»។ ១២

ខ្នុំសូមបបកាសសាក្សតីែ៏រឹងមាំរបស់ខ្នុំអំពតីភាពពិតបរាកែននបពះជន្មនិងភាពជាបពះ

របស់បពះអមាចាស់យយស៊ូវបគតីស្ទយោរយពញយោយអំណររ។◼

�កស្រង់ដចញមកពបី្រុន្ទរកថ្ការសបជុំធម្មនិដ្ឋាន«That They Might Have Joy»ប�លរានបែ្ងដៅ

សាកលវិទយាល័យសពិកហ្ំយ៉ង់ដៅនែងៃទបី៤បខធ្លូឆ្នាំ២០១៨។

កំណ�់ចំណាំ
 ១. « As Zion’s Youth in Latter Days»Hymnsយលខ២៥៦។

 ២. «មកមកពួកបរិស៉ទ្ធ»ទំនុកតដម្ើងយលខ១៨។

 ៣. «ខ្នុំែឹងថ្បពះយបរាសយលាះខ្នុំយៅរស់»ទំនុកតដម្ើងទំព័រ៧៦។

 ៤. «While Shepherds Watched Their Flocks»Hymnsយលខ២១១។

 ៥. «អំណរែល់យលាក»ទំនុកតដម្ើងយលខ១២៤។

 ៦. រ័ស៉លអិមណិលស៉ន«ចូរយយើងខិតខំយៅ»Liahonaដខឧសភាឆ្នាំ២០១៨ទំព័រ១១៨–១១៩ការគូស

បញ្ជាក់រានបដន្ថម។

 ៧. វចនាន៉បកមភាសាអង់យគលេសOxford Living«joy»យគហទំព័រen.oxforddictionaries.com 

ការគូសបញ្ជាក់រានបដន្ថម។

 ៨. យសចក្តីដណនាំែល់បទគម្តីរទាំងឡាយ«អំណរ»scriptures .ChurchofJesusChrist .org  

ការគូសបញ្ជាក់រានបដន្ថម។

 ៩. សូមយមើល«បក៉មបគួសារ៖ការបបកាសែល់ពិភពយលាក»Liahonaដខឧសភាឆ្នាំ២០១៧ទំព័រ១៤៥។

១០. វចនានុសកមMerriam- Webster’s Collegiateយរាះព៉ម្យលើកទតី១១(ឆ្នាំ២០០៣)«fun»យគហទំព័រ

merriam- webster.com។

១១. Kevin J Worthen«Enter to Learn; Go Forth to Serve»(ស៉ន្ទរកថ្ដែលេងយៅ

ការចាប់យផ្ើមឆ្នាំសិកសាសាកលវិទយាល័យបពិកហាំយ៉ង់នែងៃទតី១៦ដខសតីហាឆ្នាំ២០១៨)ទំព័រ៣ 

speeches .byu .edu។

១២. «អំណរែល់យលាក»

សពះ�៍ដសរា្រដោះ្ ឺ

សបភព�៏ចម្ងនិងជា

សបភពបតមួយ្ ត់នន

អំណរយូរអបងវង

និងអ្រ់កល្។
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រោរកបម្ញ់ រ្រ 
សុភមង្គល
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បោយ បដវី� �ីកសុៃ

េេ្សនាវែ្តីសាេនាចកក

វា
កោតលអាបធាត។ខ្នុំរានភាញាក់យ�ើងកាលការយែកព៉ំសកប់សកល់របស់ខ្នុំបតូវរានរំខាន។ខ្នុំអ្ិសាឋានថ្

«អូ៎អត់យទ។មិនដមនម្ងយទៀតយទ»។

ប៉៉ដន្ការញ័ររានចាប់យផ្ើមមួយរំយពច។រាងកាយខ្នុំរានញ័រោ៉ាងខាលាំងែូចជាភាន់ភាំងនិងចដមលេកែូច

ជាទន់យខសាយរាងកាយទាំងមូលរបស់ខ្នុំចាប់យផ្ើមក្នាតាក់ច៉ះយ�ើងែូចជាការបបកាច់។នែនិងយជើងខ្នុំយ្តា

យរាលរាលែូចយគែ៉តយោយគ្មានមូលយហត៉។ភរិោខ្នុំរានភាញាក់យ�ើងភាលាមយហើយឱបខ្នុំជាប់យោយលួងយលាមខ្នុំជាមួយ

នឹងវត្មានែ៏យសងៃៀមសាងាត់របស់នាង។

ខ្នុំព៉ំដែលបសនមថ្មានភាពរីករាយយ�ើយយទាះបតីជាមានបគ្មួយដែលហាក់ែូចជាមានភាពរីករាយក្តី។

បបសិនយបើខ្នុំមានសំណួរមួយយៅយប់ងងឹតយនាះ—ជាជាងមានចមងៃល់ពតីអវតីដែលរានយកើតយ�ើងយលើរាងកាយខ្នុំ 

(ដែលខ្នុំរានែឹងយពលយៅយពលយបកាយ)—សំណួរយនាះគឺសួរថ្យហត៉អវតីខ្នុំមានអារម្មណ៍មិនសបបាយចិត្យពលខ្នុំ

ពយាោមរស់យៅត្មែំណឹងល្ននបពះយយស៊ូវបគតីស្ទយនាះ។

មានឧបសគ្គជាយបចើនដែលអាចយកើតយ�ើងចំយោះស៉ភមង្គល។ភាពទ៉ច្រិតគឺជាឧបសគ្គពិតបរាកែមួយននឧបសគ្គ

ទាំងយនាះ(សូមយមើលអាលមា៉ា៤១:១០)។ប៉៉ដន្សូម្តីដតពួកអ្កយសាមាះបតង់ក្តីពួកយគអាចមានអារម្មណ៍ថ្ស៉ភមង្គល

ពិរាកចាប់យករានោស់។

យយើងទាំងអស់គ្នាមានបគ្នានាយពលយយើងបតូវសាតាប់ឮថ្បគ្ែ៏សបបាយជាងនឹងយកើតមានយ�ើង។បបដហលជាអ្ក

កំព៉ងរស់យៅក្នុងសាថានភាពដបបយនះក្នុងយពលឥ�អូវយនះ។បបសិនយបើែូយច្ះដមនសូមទ៉កឲ្យខ្នុំនិោយយោយភាពយសាមាះពតី

ចិត្ថ្នែងៃែ៏បបយសើរកំពុងយកើតមានយ�ើងយលើផលេអូវរបស់អ្កយហើយ។ខ្នុំសង្ឹមថ្អ្កនឹងមាន�ន្ទៈយៅជាប់ជាមួយខ្នុំយូរ

បន្ិចយទៀតពតីម៉នយរាះបង់យសចក្តីដែលេងការណ៍ដែលដែលេងជាទូយៅយនះថ្�កងួតលតីលាឬលងៃិតលងៃង់។

ខ្នុំយជឿោ៉ាងពិតបរាកែថ្យទាះបតីអ្កកំព៉ង�លេងកាត់យរឿងអវតីក៏យោយអំណរែ៏មហិមាយនាះអាចកាលាយជារបស់អ្កយែើម្តី

ទាមទារយករាន។

សូមឲ្យខ្នុំពន្យល់ពតីមូលយហត៉យនះ។

ក�ើសុភមង្គលជាអវែី?

អ្្ឹងយតើស៉ភមង្គលជាអវបី?យតើវាជាអារម្មណ៍ដែលអ្កទទួលរានយពលនរោមានាក់លួចយកនំមួយដែលអ្ក

ចូលចិត្មកោក់ក្នុងបបអប់អាហារនែងៃបតង់របស់អ្កឬ?យតើវាជាការតយមលេើងបរាក់ដខយៅកដនលេងយ្វើការឬ?ជាការយរៀបការ

ជាមួយនែគូអស់កល្ជានិច្របស់អ្កឬ?ទទួលអារម្មណ៍ថ្រានបជះសាអាតពតីអំយពើរាបត្មរយៈអំោចននែគ្វាយ្ួន

របស់បពះយយស៊ូវបគតីស្ទឬ?

យតើស៉ភមង្គលគឺជាអវតីៗទាំងអស់ខាងយលើយនះឬ?

ខ្នុំរានរស់យៅត្មែំណឹងល្។យហត៉អវតីស៉ភមង្គល

យៅដតមិនអាចរករាន?
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ការពិភាកសាយនះនឹងយមើលយ�ើញថ្ទាំងែំណឹងល្បពមទាំងវិទយាសាបស្ផលេអូវចិត្

អាចបយបងៀនយយើងអំពតីស៉ភមង្គល។យៅទំព័រ១៨ននចបាប់យចញផសាយយនះដអលយ�ើរ

ោវី�យអដបែោក្នុងកូរ៉៉មននពួកសាវកែប់ពតីរនាក់បយបងៀនយយើងពតីយសចក្តីពិតែ៏

ចាំរាច់ថ្អំណរពិតគឺជាជតីវិតដែលយ្តាតយលើបពះយយស៊ូវបគតីស្ទ។

បសយែៀងយនះផងដែរដអលយ�ើរដជ្ហវតីអ័រហូ�ិនក្នុងកូរ៉៉មននពួកសាវកែប់ពតីរ

នាក់រានបយបងៀនថ្៖«ស៉ភមង្គលសំខាន់បំផ៉តភាពស៉ខសាន្ពិតបរាកែនិងអវតីៗ

យផ្សងយទៀតដែលយគៀកយៅនឹងអំណរែូចក្នុងបទគម្តីរដែលេងគឺរកយ�ើញម៉នែំបូងនិងជា

យរៀងរហូតយៅក្នុងការរស់យៅត្មែំណឹងល្របស់បពះយយស៊ូវបគតីស្ទ។ទស្សនវិជាជានិង

បបព័ន្ធជំយនឿែនទយទៀតជាយបចើនបតូវរានសាកល្ង។បរាកែោស់វាហាក់ែូចជា

មានស៉វត្ថិភាពយែើម្តីនិោយថ្ទស្សនវិជាជានិងបបព័ន្ធយផ្សងយទៀតបតូវរានសាកល្ង

អស់រយៈយពលយបចើនសតវត្សរ៍ននបបវត្ិសាបស្»។ ១

បបសិនយបើស្ប់ទស្សនវិជាជាយផ្សងយទៀតបតូវរានសាកល្ងយនាះប្ជតីបសាវបជាវ

ែិតែល់មួយនឹងព៉ំអាចោក់ប្ជអូលរានយទ។យបើែូយច្ះដមនចូរពិចារោពតីយសចក្តីពិត

ននយលាកិយមួយចំនួនទាក់ទងនឹងរយបៀបយែើម្តីរីករាយ។

យោងត្មយលាកិយស៉ភមង្គលយូរអដងវងគឺដសវងរកត្មរយៈ៖

• ការសយបមចរាននូវភាពចបម៉ងចយបមើនដផ្កហិរ្្ញវត្ថនុជាពិយសសយបើហិរ្្ញវត្ថនុ

យនាះវាមានដសចើនជាងមន៉ស្សដែលយៅដក្រអ្ក។

• មានបបជាបបិយភាព។

• រស់យៅក្នុងជតីវិតដែលមានភាពគ្យបសួលមានការលំដហកមសាន្និងមាន 

ក្តីរំយភើប។

• យ្វើែំយណើរឆ្ងាយនិងមានបទពិយសា្នយបចើនអំពតីវត្ថនុអច្ឆរិយៈននពិភពយលាក

យោយ្ ទាល់ខលេងួន។

• ការសយបមចរាននូវម៉ខតំដណងននអំោចឬសិទ្ធិអំោចយៅក្នុងម៉ខរបរ

សហគមន៍ឬក្នុងសាថានប័នយផ្សងយទៀត។

• ្លាស់ប្អូររូបកាយរបស់អ្កយែើម្តីយមើលយៅក្នុងរយបៀបជាក់លាក់មួយ។

យតើយ៉ទ្ធសាបស្យផ្សងៗទាំងយនះមានចំណុចរួមអវតីយៅ?ចំណុចមួយយនាះគឺថ្យរឿង

ទាំងយនះគឺទាក់ទងនឹងកាលៈយទសៈ។ប៉៉ដន្ែូចបបធានរ័ស៉លអិមណិលស៉នរាន

បយបងៀនថ្«អំណរដែលយយើងមានយនាះវាមានឥទ្ធិពលតិចតួចចំយោះកាលៈយទសៈនន

ជតីវិតយយើងប៉៉ដន្វាមានឥទ្ធិពលខាលាំងយលើអវតីដែលជតីវិតយយើងយ្តាតយៅយលើ»។ ២

ជាែ្មតីម្ងយទៀតយតើយយើងគួរដតយ្តាតចិត្យលើអវតីយៅយែើម្តីដសវងរកអំណរយនាះ? 

បបធានណិលស៉នរានបយបងៀនថ្«សបមាប់ពួកបរិស៉ទ្ធនែងៃច៉ងយបកាយបពះយយស៊ូវ

បគតីស្ទគឺជាអំណរ!» ៣

អំណរព៉ំដមនជាអារម្មណ៍មួយដែលល្គ្យនឹងរានបបសិនយបើអ្កអាច

ទទួលវាយនាះយទ។មិនដមនយទបបធានណិលស៉នរានពិពណ៌នាពតីអំណរថ្ជា

«យគ្លការណ៍មួយដែលសំខាន់ចំយោះការរស់រានខាងវិញ្ញាណរបស់យយើង»។ ៤

ែូយច្ះអំណរនិងស៉ភមង្គលគឺមានតនមលេពិតបរាកែដែលពិរាកនឹងសយបមច 

រាន។យហើយពួកយយើងភាគយបចើនមាន�ន្ទៈយ្វើយរឿងយនះ។អ្្ឹងយហត៉អវតីមន៉ស្ស

ជាយបចើន—រួមទាំងមន៉ស្សស៉ចរិត—បន្ព៉ះោរការលំរាក?

យរឿងមួយយនាះគឺថ្ការលំរាកយនាះគឺជាចំណុចសំខាន់ចំយោះមូលយហត៉ដែល

យយើងយៅទតីយនះក្នុងកដនលេងែំបូងយនះ។

កៅទីកនរះកដើម្ីរីកចកគមើន

ជួនកាលយយើងគិតអំពតីស៉ភមង្គលថ្ជាជតីវិតមួយដែលគ្មានបញ្ហាឬ

ការលំរាក។ប៉៉ដន្ជតីវិតដែលគ្មានការលំរាកនឹងព៉ំយ្វើឲ្យយយើងរីកចយបមើនែូចដែល

យយើងមកយលើដផនែតីយនះយែើម្តីទទួលបទពិយសា្ន៍យនះយទ។

មានបគ្មួយយនាះដអលយ�ើរដនលយអមា៉ាកដសវល(១៩២៦–២០០៤)ក្នុងកូរ៉៉ម

ននពួកសាវកែប់ពតីរនាក់រានបយបងៀន៖

«ជតីវិតរបស់មន៉ស្សមានាក់...ព៉ំអាចមានទាំងយសចក្តីជំយនឿនិងគ្មានភាពត្នតឹង

យនាះយទ។...

...យតើខ្នុំនិងអ្កអាចរំពឹងថ្�លេងកាត់ជតីវិតយនះែូចការអ្ិសាឋានថ្‹ឱ

បពះអមាចាស់យអើយសូមផ្ល់បទពិយសា្ន៍ែល់ទូលបង្គំប៉៉ដន្ព៉ំដមនជាបទពិយសា្ន៍

ននទ៉កខេបពួយការយកើតទ៉កខេការឈឺចាប់ឧបសគ្គការក្ត់និងការយរាះបង់យចាលខ្នុំ

យ�ើយ។ឱបពះអមាចាស់យអើយសូមឲ្យខ្នុំយចៀសផ៉តពតីបទពិយសា្ន៍ទាំងយនាះដែលរាន

យ្វើឲ្យបទង់កាលាយជាបពះ!បនាទាប់មកសូមឲ្យទូលបង្គំមកយហើយរស់យៅជាមួយបទង់

យហើយទទួលរានអំណររបស់បទង់ទាំងបស៉ង!›» ៥

បរាកែោស់យយើងបតូវការការលំរាកក្នុងជតីវិតយែើម្តីរីកចយបមើនយហើយការមាន

ភាពស៉ចរិតពិតបរាកែព៉ំដមនយ្វើឲ្យយយើងគ្មានការរងទ៉កខេយនាះយទ។ចូរពិនិត្យ

យមើលពតីជតីវិតរបស់យ៉ូដសបស៊្មី្,យ៉ូប,បបជាជនរបស់អាលមា៉ានិងជាពិយសសគឺ

បពះអង្គសយ្គ្រះយយស៊ូវបគតីស្ទ។ ៦

យទការរស់យៅស៉ចរិតពុំអាចរារាំងយយើងពតីក្តីអំពល់និងការសាកល្ង 

ទាំងអស់យទ។គ្មាននរោដែលថ្គ្មានក្តីអំពល់និងការសាកល្ងយទ។ 

ប៉៉ដន្អ្កក៏អាចរំពឹងែល់ជំនួយនិងការពយារាលពតីបពះផងដែរ(សូមយមើល 

អាលមា៉ា៣៦:៣,២៧)។ដអលយ�ើរដនលអិលអាន់យ�ើរសិនក្នុងកូរ៉ូមនន 

ពួកសាវកែប់ពតីរនាក់រានបយបងៀនថ្«សបមាប់បងប្អូនជាអ្កស៉ចរិតអង្គយបរាស 

ឲ្យជាែល់បពលឹងយយើងនឹងយបរាសរបួសយយើងឲ្យជាយៅត្មកាលយវលានិងរយបៀប

របស់បទង់»។ ៧

បបសិនយបើអ្កកំព៉ងមានអារម្មណ៍ថ្មានរបួសយនាះការពយារាលគឺស្ថិតយៅក្នុង

រងវង់នែអ្ក។យរឿងយនាះអ្កអាចមានភាពបរាកែបបជារាន(សូមយមើលម៉ូសាយ

១៤:៤–៥)។

សុភមង្គលនិង�ំណពូជ

យរឿងមួយបតូវពិចារោយនាះគឺ៖ការបសាវបជាវរានបគ្ហាញថ្ដផ្កសំខាន់នន

អារម្មណ៍ជាមូលោឋានរបស់យយើងស៉ខភាពផលេអូវចិត្និងស៉ភមង្គលសមបសបដែល

ែំយណើរការពតីមួយនែងៃយៅមួយនែងៃយនាះអាចជះឥទ្ធិពលមកពតីតំណពូជ។

មន៉ស្សបគប់គ្នាព៉ំមានរាងកាយឬពណ៌សក់ែូចគ្នាយទ។បសយែៀងគ្នាយនះដែរ

មន៉ស្សបគប់គ្នាព៉ំមានលកខេណៈ្ ម្មជាតិននភាពរីករាយែូចគ្នាដែរ។ប៉៉ដន្យនាះបគ្ន់ដត

ជាដផ្កតូចមួយននយរឿងជតីវិតប៉៉យោណះ។



 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ ២៧

ដហ៊ងស្ម៊ី្សាបសាតាចារ្យយៅសាកលវិទយាល័យបពិកហាំយ៉ង់រានសរយសរ 

ថ្«យតើមានអវតីយកើតយ�ើងបបសិនយបើតំណពូជរបស់អ្កផ្ល់ការបំផលេិចបំ្លាញ 

ជាយបចើនែល់ជតីវិតអ្កយនាះ?យតើវាមានន័យថ្អ្កព៉ំអាចយ្វើអវតីរានយទឬ—យនាះ 

មានន័យថ្អ្កមិនធាលាប់រីករាយយទយហើយគ្មានអវតីដែលអ្កអាចយោះបសាយ 

នឹងវារានយទដមនយទ?យទមិនពិតយទ។...បបសិនយបើសារធាត៉គតីមតីយៅក្នុងខួរ 

កបាលរបស់អ្កព៉ំែំយណើរការត្ម្ ម្មត្យោយសារដតនិនានាការតំណពូជ(យគ 

សារល់ថ្ជាជំងឺរាក់ទឹកចិត្ការែប់រារម្ភជាយែើម)យនាះមានការពយារាលនិង

ការអន៉វត្ដែលអាចយ្វើឲ្យសារធាត៉គតីមតីទាំងយនាះមកក្នុងកបមិតមួយននស៉ខភាពល្

ផងដែរ»។ ៨

សូមពិនិត្យយមើលយ៉ទ្ធសាបស្យចតនាមួយចំនួន—យ៉ទ្ធសាបស្មួយចំនួនរានមកពតី

ែំណឹងល្យហើយយ៉ទ្ធសាបស្យផ្សងយទៀតមកពតីការសិកសារបស់វិទយាសាបស្—ដែលអាច

បយងកើនឱកាសរបស់យយើងយឆ្ពះយៅរកស៉ភមង្គល។

យុទ្ធសាស្ត្រទី១៖រ្ត់នៅតាមដំណឹងល្អ

ែូចបបធានណិលស៉នដអលយ�ើរហូ�ិនដអលយ�ើរដបែោនិងថ្នាក់ែឹកនាំ

យផ្សងយទៀតបយបងៀនស៉ភមង្គលពិតបរាកែយកើតមកពតីការរស់យៅត្មែំណឹងល្។

ែំណឹងល្ននបពះយយស៊ូវបគតីស្ទក៏អាចនិោយរានថ្ជា«ដផនការននស៉ភមង្គល»

ផងដែរ(សូមយមើលអាលមា៉ា៤២:៨)។បពះគម្តីរមានយោរយពញយោយការទូនាមាន

អំពតីការរស់យៅយោយស៉ចរិតតបមូវឲ្យមានសបមាប់ស៉ភមង្គលពិតបរាកែ(សូមយមើល

នតីនហវទតី២២:១៣និងម៉ូសាយ២:៤១ជាឧទាហរណ៍ក្នុងចំយោមខគម្តីរ

ជាដសចើន)។

វាសាម្្ញវាមានអំោចយហើយវាជាមូលោឋានបគឹះ។ការឱបបកយសាបនិង

ការរស់យៅត្មែំណឹងល្របស់បពះយយស៊ូវបគតីស្ទទាំងបស៉ងគឺជាជំហានែ៏សំខាន់

បំផ៉តដែលអ្កអាចយ្វើរានក្នុងការដសវងរកអំណរនិងស៉ភមង្គលកាន់ដតបបយសើរ

យៅក្នុងជតីវិតយនះនិងជតីវិតបនាទាប់។

យុទ្ធសាស្ត្រទី២៖ចំណាយនេលនេលារប្ត់អ្នក«ចូលរួមក្ននុងសបនោជន៍ល្អ»(នោលលទ្ធធិនធិងន្តចក្ី្តញ្ញា៥៨:២៧)

ការបគងមរតកនូវភាពសំោងមួយដែលអន៉ញ្ញាតឲ្យអ្កសានាក់យៅយ�្រសម៉បទជាយរៀងរហូតនឹងយ្វើឲ្យអន្រាយែល់ស៉ភមង្គលរបស់អ្កោ៉ាងពិតបរាកែ—យទាះបតីជាពិភព

យលាកបរាប់អ្កថ្បតឹមបតូវក្តី។យសចក្តីពិតយនាះគឺថ្យយើងបតូវបន្ចូលរួមក្នុងកិច្ការយែើម្តីមានភាពរីករាយ។

«ដ្ហវងកលេតីល�តីរ៉ូដសដវលរាននិោយបតូវ៖‹ស៉ភមង្គលព៉ំយកើតមកយោយសារដតមានបរាក់យបចើនយនាះយទវាយកើតយ�ើងយោយសារដតអំណរននការសយបមចរានអវតីមួយ

យៅក្នុងកិច្ខិតខំនច្បប�ិតែ៏អសាចារ្យ›»។ ៩

កិច្ការបបកបយោយអត្ថន័យបយងកើតភាពយពញចិត្យពញយែលេើមដែលយយើងព៉ំអាចទទួលរានត្មរយបៀបយផ្សងយទៀតយ�ើយ។

ដអលយ�ើរអូលតីយសសសូយរ៉សក្នុងកូរ៉៉មននពួកសាវកែប់ពតីរនាក់រានបយបងៀនថ្«ជាទូយៅការសយបមចរានស៉ភមង្គលគឺទាក់ទងនឹងការខិតខំោ៉ាងយូរអដងវងសបមាប់អវតីមួយ

ដែលកាន់ដតសំខាន់ក្នុងជតីវិត»។ ១០កិច្ការបបកបយោយអត្ថន័យដបបយនះគឺវាយលើសពតីការគ្រឬម៉ខរបរមួយយៅយទៀត។វារួមមានការចិ្្ឹមកូនការបយបមើយៅក្នុងសាសនាចបក

ឬស្ម័បគចិត្យោយយបបើយពលយវលានិងយទពយកាសល្យរបស់អ្ក។

យុទ្ធសាគស្រគរាំបួនយ៉ាងរបស់មនុស្សរីករាយ



២៨ លរីអាហូណា

យុទ្ធសាស្ត្រទី៣៖នសជើ្តនរើ្តយកអំណរគុណ

អំោចននការយបជើសយរើសយែើម្តីរស់យៅជាមួយនឹងអំណរគ៉ណគឺអាចមាន

ការ្លាស់ប្អូរយលើការគិតបបចាំនែងៃថ្ជាយរឿយៗការអន៉វត្គឺសំយៅយលើវិ្តីមួយយែើម្តី

«រំឭកខួរកបាលរបស់អ្ក»។

ចូរមានភាពយទៀងបតង់—សូម្តីដតយពលជតីវិតែំយណើរការយៅោ៉ាងរលូនយនាះប៉គ្គល

ដែលសមលេឹងយ�ើញដវងឆ្ងាយអាចយៅដតចាប់យកអវតីមួយមកត្អូញដត្រ។ប៉៉ដន្ភាពផ្ទនុយ

គ្នាក៏ពិតផងដែរ៖យទាះបតីជាមានយរឿងលំរាកោ៉ាងោក្តីយយើងអាចរកយ�ើញអវតីមួយ

យែើម្តីដែលេងអំណរគ៉ណជានិច្ច។

យហើយយនាះគឺជាកដនលេងដែលអវតីល្ៗយកើតយ�ើង។

យនះគឺជាយរឿងសាម្្ញមួយប៉៉ដន្ជាពិយសា្ន៍មួយែ៏មានអំោច៖ពយាោមរកសា

កំណត់យហត៉ននអំណរគ៉ណ។យរៀងរាល់នែងៃោ៉ាងយហាចោស់រយៈយពលបតីសរាតាហ៍

សូមកត់បត្យរឿងបតីដែលអ្កមានអំណរគ៉ណដែលរានយកើតយ�ើងយៅនែងៃដនាះ។យលើស

ពតីយនះយៅយទៀតសូមបដន្ថមកិច្ការទូយៅមួយចំនួនដែលអ្កមានអំណរគ៉ណយោយ

យសរីែូចជា្ កាបគួសារឬអាហារ។

មិនយូរប៉៉នាមានអ្កនឹងយ�ើញថ្អ្កព៉ំបគ្ន់ដតកត់សមារល់យ�ើញថ្អ្កអាច

បដន្ថមកិច្ការទាំងយនាះោ៉ាងបសួលយៅក្នុងប្ជតីអ្កយទអ្កដែមទាំងចាប់យផ្ើមរំពឹងចង់

ដសវងរកវាោ៉ាងពិតបរាកែយទៀតផង។ការរស់យៅបបកបយោយអំណរគ៉ណកាន់ដត

យបចើនជួយអ្កឲ្យរកយ�ើញអំណរយៅក្នុងកាលៈយទសៈបច្នុប្ន្របស់អ្កដែលមាន

ឥទ្ធិពលសំខាន់និង្ ទាល់យលើស៉ភមង្គលរបស់អ្ក។ ១១

ទស្សនវែ្តីForbesរាយការណ៍ថ្«ការបណតាតះឲ្យមានអំណរគ៉ណព៉ំអស់នែលេអវតីយទ

យហើយវាព៉ំចំោយយពលយបចើនដែរប៉៉ដន្វាផ្ល់ផលបបយោជន៍ែ៏យបចើនយលើសល៉ប»។ ១២

យតើអ្កមានអំណរគ៉ណែល់អវតីខលេះយៅនែងៃយនះ?

យុទ្ធសាស្ត្រទី៤៖ចំណាយនេលនៅខាងនសរៅ

ចំោយយពលយវលាយៅខាងយប្ផ្ទះជាពិយសសយៅក្នុង្ ម្មជាតិផ្ល់

បបយោជន៍ែល់អវតីៗបគប់ោ៉ាងែូចជាបន្ធអូរការែប់រារម្ភនិងចគ្វាក់យបះែូងឬជបមះ

ចិត្របស់អ្ក។

ទស្សនាវែ្តីTimeរានរាយការណ៍យលើការសិកសាមួយអំពតីសមត្ថភាពរបស់

្ម្មជាតិក្នុងការយ្វើឲ្យយយើងបសស់បសាយយ�ើងវិញ។យោងត្មការសិកសាយនាះ

«មន៉ស្សចាប់យផ្ើមមានអារម្មណ៍សាតារដផ្កផលេអូវចិត្មកវិញបនាទាប់ពតីអង្គនុយយៅយប្ផ្ទះ

រយៈយពល១៥នាទតីទាំងអង្គនុយយៅក្នុងសួនឧសយាននិងក្នុងនបព»។ ១៣

វាពិរាកយែើម្តីទទួលអារម្មណ៍រីករាយបបសិនយបើយយើងមានអារម្មណ៍យខសាយ 

និងែប់រារម្ភយនាះ។សូមពយាោមយៅយប្ផ្ទះរយៈយពលកនលេះយមា៉ាងឬជាយបចើននែងៃ

ក្នុងសរាតាហ៍យៅយប្កាន់ដតយបចើនត្មដែលអ្កអាចយ្វើវារាន។យហត៉អវតីព៉ំយចញយៅ

យប្យហើយរីករាយនឹងវាឲ្យកាន់ដតញឹកញាប់យៅ?



 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ ២៩

យុទ្ធសាស្ត្រទី៥៖កំណត់ការនមើលឧបករណ៍នអឡធិចសតូនធិច

ការយមើលឧបករណ៍យអ�ិចបតូនិចយបចើនយពកគឺព៉ំល្សបមាប់ស៉ភមង្គលរបស់យយើងយទ។យពលយវលាដែលអ្កចំោយយពលយមើលយអបកង់ទូរទស្សន៍ក៉ំព្យអូទ័រឧបករណ៍ត្បលេិត

ឬទូរសព្ទបដន្ថមយ�ើងយហើយអាចមានឥទ្ធិពលអវិជជមានែល់ស៉ខភាពផលេអូវចិត្របស់អ្កផងដែរ។អ្កនិពន្ធយឈាមាះជតីនអិមយ្វងដែលរានលក់យសៀវយៅោច់បំផ៉តរានសិកសាពតី

បបធានបទយនះយបចើនរានពន្យល់ថ្៖«កាលោ[មន៉ស្ស]ចំោយយពលកាន់ដតយបចើនយមើលឧបករណ៍យអ�ិចបតូនិកយនាះពួកយគបតូវរានយគរាយការណ៍ថ្មានយរាគសញ្ញា

ជំងឺរាក់ទឹកចិត្កាន់ដតយបចើន»។ ១៤

បបធានណិលស៉នរានមានបបសាសន៍ថ្«ប៉៉ដន្យបើប្អូនៗកំព៉ងយ្ដោតកាន់ដតខាលាំងយៅយលើបបព័ន្ធផ្សពវផសាយសង្គមជាងប្អូនៗយ្ដោតយៅយលើការខ្សឹបបរាប់ពតីបពះវិញ្ញាណយនាះ

ប្អូនៗកំព៉ងោក់ខលេងួនប្អូនៗយៅក្នុងហានិភ័យខាងវិញ្ញាណយហើយ—ក៏ែូចជាហានិភ័យក្នុងការជួបនឹងភាពឯយកានិងភាពអស់សង្ឹមខាលាំងផងដែរ។ ១៥

ែូយច្ះសូមយ្វើវាសូមចំោយយពលខលេះឲ្យខលេងួនឯងយៅឆ្ងាយពតីឧបករណ៍យអ�ិចបតូនិច។អ្កនឹងមានអំណរគ៉ណែល់ខលេងួនឯងយៅយពលយបកាយ។

យុទ្ធសាស្ត្រទី៦៖ចូរនៅក្ននុងបច្នុប្បន្នកាល

បបសិនយបើអ្កគឺជាមន៉ស្សយលាកយនាះមានឱកាស១០០ភាគរយដែលអ្កនឹង

និោយឬយ្វើអវតីដែលអ្កព៉ំចង់យ្វើ។ជាទូយៅគឺមានអវតីៗជាយបចើន។យទាះជាោ៉ាងោ

ក៏យោយអវតីដែលដបលេកយនាះគឺថ្មន៉ស្សភាគយបចើនយបជើសយរើសឱបបកយសាបបគ្ដែលែក់

ជាប់ក្នុងគំនិតរបស់ពួកយគ។

ចនរាយែឹយវ៉អ្កនិពន្ធជាពួកបរិស៉ទ្ធនែងៃច៉ងយបកាយសរយសរពតីបញ្ហានានានន

ការយៅក្នុងភាពអតតីតកាល៖«មន៉ស្សរងទ៉កខេគឺជាមន៉ស្សដែលគិតពតីកំហ៉សខលេងួន

កាលពតីអតតីតកាល។ពួកយគគិតពតីវិប្ែិសារីនិងកំហ៉សរបស់ពួកយគយរៀងរាល់

នែងៃ។ពួកយគនិោយោលាែូចជា‹ខ្នុំគួរដត›,‹ខ្នុំអាច›,‹យហត៉អវតីខ្នុំមិន?›,និង

‹បបសិនយបើបគ្ន់ដត›។ពួកយគព៉ំសមលេឹងយមើលយៅម៉ខយទយោយសារពួកយគព៉ំឈប់ 

គិតពតីអវតីដែលពួកយគធាលាប់យ្វើពតីអតតីតកាលយ�ើយ»។ ១៦

គ្ត់ក៏សរយសរអំពតីបញ្ហាបសយែៀងគ្នាយនះពតីការគិតយបចើនពតីអនាគតផងដែរ៖

«មន៉ស្សរងទ៉កខេរកយមើលបពឹត្ិការណ៍ខាងយប្មួយចំនួនដែលយ្វើឲ្យពួកយគរីករាយ។

‹យពលោខ្នុំប្្ប់ការសិកសាភាលាមខ្នុំនឹងរីករាយ›។យពលពួកយគប្្ប់ការសិកសា

ពួកយគនិោយថ្‹ដមនយហើយយពលោខ្នុំមានការគ្រយ្វើយនាះខ្នុំនឹងរីករាយ›។

បនាទាប់ពតីពួកយគរានការគ្រយ្វើយនាះពួកយគនិោយថ្‹ដមនយហើយយពលោខ្នុំ

យរៀបការយនាះខ្នុំនឹងសបបាយយហើយ›។...បបសិនយបើអ្កបតូវរានកំណត់ថ្នឹង

រងទ៉កខេយនាះសូមគិតថ្ជតីវិតយនះគឺែូចជាបន្ទប់រង់ចាំមួយយហើយស៉ភមង្គលគឺែូចជា

យវជជបណ្ិតរបស់អ្ក»។ ១៧

យយើងមានទំយនារដសវងរកស៉ភមង្គលនិងស៉ខ៉មាលភាពែ៏មហិមាយពលយយើង

រស់យៅនិងយ្តាតយលើអវតីដែលកំព៉ងយកើតយ�ើងក្នុងជតីវិតយយើងបច្នុប្ន្យនះ។

យៅក្នុងស៉ខភាពផលេអូវចិត្និងរងវង់ននចិត្វិទយាោក្យថ្«ការយកចិត្ទ៉កោក់» 

គឺជារយបៀបពិពណ៌នាយោយខលេតីពតីការចូលរួមទាំងបស៉ងក្នុងបគ្យនាះ។

អ្កជំនាញដផ្កផលេអូវចិត្ផ្ល់ការទូនាមានថ្«ការភ័យខាលាចនិងភាពសង្ស័យអំពតី

អតតីតកាលនិងអនាគតកាលអាចយ្វើឲ្យមានការពិរាកយែើម្តីរីករាយនឹងបច្នុប្ន្

កាលទាំងបស៉ង»។ ១៨

យនះគឺជាយោបល់គនលេឹះមួយចំនួនយែើម្តីអន៉វត្ការរស់យៅយោយមានការយកចិត្

ទ៉កោក់៖

១. រកសាកំណត់យហត៉អំណរគ៉ណ(សូមយមើលយ៉ទ្ធសាបស្តីទតី៣ខាងយលើ)

ជាពិយសសយ្វើប្ជតីនូវកិច្ការមួយចំនួនដែលអ្កមានអំណរគ៉ណចាប់ 

ពតីនែងៃយនាះ។

២.ចំោយយពលសមា្ិជាយរៀងរាល់នែងៃ។រកកដនលេងមានភាពស៉ខសាន្មួយ

យែើម្តីអង្គនុយយោយគ្មានការរំខាន។បិទដភ្កយហើយផ្ង់អារម្មណ៍សាតាប់

ែយងហើមរបស់អ្ក។បបសិនយបើមានគំនិតអវតីមួយផ៉សយ�ើងសូមទទួលសារល់

វារំសាយចិត្ពតីវាបនាទាប់មកបត�ប់យៅផ្ង់យលើែយងហើមរបស់អ្កវិញ។យ្វើ

ែូយច្ះែូចជាចដមលេកោស់ប៉៉ដន្វាជាការអន៉វត្ផលេអូវចិត្មួយែ៏អសាចារ្យសបមាប់

ការយ្តាតយៅយលើបច្នុប្ន្កាល។

៣.យ្តាតចិត្ទ៉កោក់កាន់ដតខាលាំងយលើកិច្ការបបចាំនែងៃដែលអ្កដតងដតយ្វើយោយ

ព៉ំគិតពតីវាែូចជាការលាងចានយបើកបរឬសូម្តីដតការបរិយភាគអាហារ។

ទទួលអារម្មណ៍ថ្ទឹកសាប៊ូមានយៅយលើនែរបស់អ្ក។សយងកតយមើលយែើម

យឈើមន៉ស្សនិងអគ្រយពលអ្កយបើកបរយលើផលេអូវ។ភលេក់រសជាតិនិងរីករាយ

បគប់មា៉ាត់ននអាហារដែលបរិយភាគ។

៤. អ្ិសាឋានយែើម្តីែឹងពតីមន៉ស្សដែលបតូវការជំនួយរបស់អ្កយៅនែងៃយនាះ។

បនាទាប់មកយ្តាតចិត្ទ៉កោក់និងយរៀបចំខលេងួនយែើម្តីអន៉វត្វា។

៥.្លាស់ប្អូរទមាលាប់របស់អ្កពតីមួយបគ្យៅមួយបគ្យហើយប្អូរផលេអូវែ្មតីយែើម្តីយ្វើ 

ែំយណើរយៅផ្ទះយរៀនសារល់ហាងលក់យបគឿងយទសយផ្សងៗដែលមិនធាលាប់ 

សារល់ឬ្ លាស់ប្អូរសកម្មភាពជាទូយៅដែលអ្កធាលាប់យ្វើយពលលាងាច។



៣0 លរីអាហូណា

យុទ្ធសាស្ត្រទី៧៖មានទំនាក់ទំនងជាមួយមនុ្ត្សដទទ

យៅក្នុងសាមារតតីននស៉ភមង្គលនិងស៉ខភាពការយ្តាតយលើទំនាក់ទំនងបបកបយោយ

អត្ថន័យគឺសំខាន់ោស់។

បណ្ិតអិមមា៉ាយសរា៉ាឡារានសរយសរថ្«ទំនាក់ទំនងសង្គមរឹងមាំ៖

• នាំឲ្យមានឱកាសបយងកើនអាយ៉រស់យៅរានយូរែល់យៅ៥០%។

• យ្វើឲ្យបបព័ន្ធការោររាងកាយរឹងមាំ។...

• ជួយអ្កឲ្យជាសះយស្ើយពតីជំងឺកាន់ដតឆ្ប់រហ័ស»។

គ្ត់រានបន្ថ្«មន៉ស្សដែលមានអារម្មណ៍ថ្មានទំនាក់ទំនង 

យបចើនជាមួយមន៉ស្សែនទមានការែប់រារម្ភនិងជំងឺរាក់ទឹកចិត្ក្នុងកបមិតទាប

ជាង្ម្មត្»។ ១៩

យពលនិោយអំពតីទំនាក់ទំនងបបកបយោយអត្ថន័យទំនាក់ទំនងែ៏បជាលយបរៅ

មួយចំនួនគឺបបដហលជាល្ជាងទំនាក់ទំនងរាក់កំដផល។យយើងព៉ំោក់កាលវិភាគ

យមា៉ាងទំយនររបស់យយើងជាមួយនឹងបពឹត្ិការណ៍សង្គមជាប់ជានិច្យទប៉៉ដន្យយើងបតូវការ

ទំនាក់ទំនងជាមួយមន៉ស្សោ៉ាងខាលាំង។យទាះបតីសបមាប់មន៉ស្សដែលមានភាពយអៀន

ខាមាសក្តីមានរយបៀបជាយបចើនយែើម្តីបយងកើតទំនាក់ទំនងបជាលយបរៅក្នុងចំយោមរងវង់

មិត្ភក្ិនិងបគួសារ។

មានបគ្មួយយនាះដអលយ�ើរយ�ៀយែើរយអហវអ៉ជែូហវក្នុងកូរ៉៉មននពួកសាវកែប់ពតីរ

នាក់រានបយបងៀនទាក់ទងនឹងបគួសារថ្«ក្នុងទំនាក់ទំនងបក៉មបគួសារដ្រចក្ដបី

ស្រឡាញ់ត្មពិតយៅបតូវបបកបថ្ដពលដវោ»។ ២០

យោយសារអ្ករានផ្ល់យពលែល់ខលេងួនឯងនូវយពលយវលាបដន្ថមត្មរយៈ 

ការកាត់បន្ថយយមា៉ាងយបបើបរាស់ឧបករណ៍យអ�ិចបតូនិច(ែូចខ្នុំរានយលើកទឹកចិត្ឲ្យ

អ្កយ្វើយៅខាងយលើ)យនាះសូមគិតពតីការជំនួសឲ្យយមើលវាមកជាការមានទំនាក់ទំនង

ជួប្ ទាល់វិញ។ការផ្ល់ការគ្របយបមើសួរស៉ខទ៉កខេកម្មវិ្តីកតីឡាការចូលរួមកលេឹបបបមូល

បត្...ឬអវតីក៏យោយដែលឲ្យអ្កមានទំនាក់ទំនងជាមួយមន៉ស្សែនទអាចជួយ

បយងកើនស៉ភមង្គលនិងស៉ខ៉មាលភាពរបស់អ្ក។

យុទ្ធសាស្ត្រទី៨៖ថែទាំសេរះេិហារបរិ្តុទ្ធរប្ត់អ្នក

ការសបមាកឲ្យរានល្បរិយភាគអាហារមានជតីវជាតិយហើយហាត់បរាណឲ្យបគប់បគ្ន់អាចបយងកើន

ឲ្យអ្កមានស៉ភមង្គលយបចើន។អារម្មណ៍យយើងមានទតីត្ំងក្នុងខួរកបាលយយើងយហើយែូចជាសរីរាង្គ

យផ្សងៗយទៀតក្នុងខលេងួនយយើងដែរវាទទួលរានបបយោជន៍យបចើនត្មរយៈការដកលម្នូវការហវឹកហាវាត់

ស៉ខភាព។

ជំហានដែលអ្កបតូវយ្វើយែើម្តីដកលម្ស៉ខភាពរូបកាយរបស់អ្ករួមមានទាំងការជួយែល់ខួរ

កបាលអ្កដែលជាដផ្កននរូបកាយខាងសាច់ឈាមរបស់អ្ក។វាអាចជួយឲ្យអ្កគិតរានបបយសើរ

យ្តាតចិត្កាន់ដតរួចរាល់យហើយយ្វើឲ្យផលេអូវចិត្អ្កមានលំនឹង។

ជាមួយនឹងទមាលាប់ស៉ខភាពចបាប់ល្ៗគឺបតូវចាប់យផ្ើមសន្សឹមៗយហើយយ្វើការ្លាស់ប្អូរម្ង

មួយៗ។ចាប់យផ្ើមជាមួយនឹងកិច្ការតូចៗែូចជាការយែើរឲ្យរានយបចើនឬការដកលម្អវតីដែលអ្ក

បរិយភាគបបសិនយបើអាចយ្វើយៅរាន។បដន្ថមការ្លាស់ប្អូរបន្ិចបន្ងួចជាបបចាំ។

យុទ្ធសាស្ត្រទី៩៖្តម្ឹងនមើលនៅនសរៅ

យ៉ទ្ធសាបស្ទាំងបរាំបតីម៉នហាក់ែូចជាជាក់ដស្ងជាងយ៉ទ្ធសាបស្ច៉ងយបកាយយនះប៉៉ដន្ជាយរឿយៗស៉ភមង្គលបតូវរានរកយ�ើញយពលអ្កព៉ំយ្តាតយលើវាយោយ្ ទាល់យនាះ។

ដអលយ�ើរហូ�ិនរានបយបងៀនថ្៖«ស៉ភមង្គលព៉ំគ្យរកយ�ើញយោយការរត់បតង់យៅរកវាយនាះយទ។ជាទូយៅវាពិរាកយល់មិនែិតយែរសាំញាតំ។បបសិនយបើអ្កព៉ំរានែឹង

ពតីវាយទយនាះអ្កនឹងែឹងយៅប៉៉នាមានឆ្នាំខាងម៉ខយទៀតដែលភាគយបចើនស៉ភមង្គលយកើតមានែល់យយើងយពលយយើងរំពឹងចង់រានវាតិចបំផ៉តយពលយយើងកំព៉ងរវល់យ្វើអវតីយផ្សងយទៀត។

ស៉ភមង្គលគឺយស្ទើរដតជាលទ្ធផលននការខិតខំមួយចំនួនយផ្សងយទៀត»។ ២១

ចូរយ្វើអវតីបគប់ោ៉ាងដែលអាចយ្វើរានទាំងអស់យែើម្តីបណតាតះយ៉ទ្ធសាបស្និងទមាលាប់សបមាប់ស៉ភមង្គល។បនាទាប់ពតីយ្វើអស់ពតីសមត្ថភាពយយើងរួចយហើយយនាះវាែល់យពលដែល

យយើងបតូវសមលេឹងយៅមន៉ស្សែនទយហើយទ៉កឲ្យស៉ភមង្គលដសវងរកយយើងយពលយយើងពយាោមជួយមន៉ស្សែនទ។



 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ ៣១

សុភមង្គលនិងជំងឺផ្បូវចិ�្រ

យពលនិោយពតីលកខេខណ្ននការពយារាលែូចជាជំងឺផលេអូវចិត្និងការែប់រារម្ភយនាះ

ស៉ភមង្គលរានដបបកាន់ដតជាវត្ថនុបំណងែ៏សាំញាតំ។យៅយប់យបរៅដែលខ្នុំរានញ័រែូច

ខ្នុំរានយរៀបរាប់ពតីយែើមយនាះរានដបបយៅជាសញ្ញាននការែប់រារម្ភដែលយកើតយ�ើងមកពតី

ជំងឺរាក់ទឹកចិត្។

ក្នុងជតីវិតខ្នុំយពលខ្នុំរានស្ថិតយៅក្នុងភាពលំរាកនិងព៉ំបរាកែបបជាយនាះវាជា

ជំងឺរាក់ទឹកចិត្ដែលខ្នុំព៉ំអាច«យបជើសយរើសយែើម្តីមានអារម្មណ៍រីករាយ»ជាង

ការយបជើសយរើសកម្ស់ឬពណ៌ដភ្ករបស់ខ្នុំយទ។

អវតីដែលខ្នុំអាចយបជើសយរើសជានិច្ចយនាះគឺការវាយតបយៅនឹងការលំរាកយនាះ។ 

ខ្នុំអាចដសវងរកជំនួយពតីបពះ។ខ្នុំអាចយបបើឧបករណ៍ទាំងអស់ដែលខ្នុំមានរាប់ត្ំងពតី

យសចក្តីជំយនឿនិងការអ្ិសាឋានរហូតែល់ថ្នាំពយារាល។

សបមាប់ខ្នុំការយងើបយចញពតីសាថានភាពរាក់ទឹកចិត្អស់រយៈយពលជាយបចើន 

ឆ្នាំយនះបបកបយោយយជាគជ័យទាក់ទងនឹងមយ្យារាយយផ្សងៗជាយបចើនជានិច្។ 

ខ្នុំបតូវយកចិត្ទ៉កោក់យលើស៉ខភាពរាងកាយខ្នុំ(ហាត់បរាណអាហារឧបត្ថម្ភ

ការសបមាក)ស៉ខភាពខាងយវជជសាបស្របស់ខ្នុំ(ថ្នាំពយារាលវីត្មតីនការបបឹកសា

ជាមួយយវជជបណ្ិត)ស៉ខភាពផលេអូវចិត្ខ្នុំ(ការបបឹកសាទំនាក់ទំនងជាមួយមន៉ស្សែនទ)

និងស៉ខភាពខាងវិញ្ញាណរបស់ខ្នុំ(ការអ្ិសាឋានការសិកសាបពះគម្តីរការបយបមើក្នុង

សាសនាចបកយពលយវលាយៅក្នុងបពះវិហារបរិស៉ទ្ធ)យៅក្នុងរគ្វាស់សមត៉ល្យមួយ។

យទាះបតីជាមានបគ្លំរាកែ៏ឈឺចាប់មួយចំនួនដែលខ្នុំធាលាប់ជួបរយៈយពលជាយបចើន

ឆ្នាំយោយសារជំងឺរាក់ទឹកចិត្ក្តីខ្នុំមានពរដែលរានែកបទពិយសា្ន៍ននស៉ភមង្គល

និងភាពវិជាជាមានដ្រ្ទើរបតស្ប់ដពល!ខ្នុំមានអារម្មណ៍បជាលយបរៅែល់អ្កដែលរង

ឥទ្ធិពលននជំងឺផលេអូវចិត្ខាលាំងជាងនិងជាប់លាប់ជាងខ្នុំប៉៉ដន្ខ្នុំយជឿជាក់ថ្ចំយោះអ្ក

បពះអមាចាស់ននយមបតតីភាពនឹងពយារាលភាពយសាកយៅទាំងអស់របស់អ្ក(សូមយមើល

យ៉ូហាន១៤:២៧)។

ជំងឺរាក់ទឹកចិត្បរាប់យរឿងក៉ហកជាយបចើនទាក់ទងនឹងស៉ភមង្គល។វាយ្វើឲ្យយយើង

មានអារម្មណ៍ថ្យរឿងទាំងយនាះព៉ំអាចដកលម្រានយទ។ថ្នាំបនសាបែ៏មានបបសិទ្ធភាព

មួយចំយោះការក៉ហកពិយសសយនះ—ោ៉ាងយហាចោស់សបមាប់ខ្នុំ—គឺរកយ�ើញ

យៅក្នុងទំន៉កតយមកើងដែលខ្នុំចូលចិត្«សូមទ៉កចិត្បទង់»។

្រូមទុកចិត្តសទង់សពះអ្កសទង់រានយល់សពម

�ឹកនាំអនា្ត�ូចសទង់ដធវើពបីមុន។

ក្តបី្រង្ឹមនិងការទុកចិត្តអ្កគ្កដរដឡើយ

ដរឿងកំរាំងនឹងប្រ្តងដឡើយ។ ២២

វាពិតខាលាំងោស់ដមនយទ?យពលខ្នុំបកយ�កយមើលយបកាយយមើលជតីវិតខ្នុំខ្នុំគ្មាន

ការសង្ស័យថ្បពះរានបបទានពរពបងឹងនិងែឹកនាំខ្នុំត្មផលេអូវរហូត។ែូយច្ះយហើយ 

ខ្នុំែឹងថ្បទង់នឹងជួយខ្នុំនាយពលអនាគតគឺែូចខ្នុំែឹងថ្បពះនឹងែឹកនាំអ្កយលើផលេអូវអ្ក

យៅរកបគ្ែ៏រីករាយជាង។

ត្មរយៈបទង់យនាះស៉ភមង្គលរបស់អ្កនឹងបតូវរានយ្វើឲ្យយកើតយ�ើងទាំងបស៉ងនា

នែងៃោមួយ។◼

កំណ�់ចំណាំ
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ទំព័រ១៧។
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៣២ លរីអាហូណា

សំកេងពួកបរិសុទ្ធនៃងៃចុងកគោយ

មា៉ាក់រានបបញាប់ចូលមកបន្ទប់ទទួលយភ្ៀវ។យពល

គ្ត់រានយ�ើញអវតីដែលយកើតយ�ើងគ្ត់រានយំយហើយ

រានបត�ប់យៅបន្ទប់គ្ត់វិញ។គ្ត់រានែឹងថ្វាជា

យរឿងអយចតនាយហើយរូបយនាះវាដបកអស់យហើយ។

នាយប់យនាះបនាទាប់ពតីយយើងរានយែកយៅយលើដបគ

យហើយរា៉ារានយកច្អូកនិងអំយរាសយហើយយរាស

សមាអាតបំដណកទាំងយនាះយោយបប៉ងបបយ័ត្។រួច

គ្ត់រានយៅយពញមួយយប់យែើម្តីបិទបំដបកដបករាក់

ទាំងយនាះចូលគ្នាវិញ។

រូបបបសូតកម្មយនាះយៅមានសាលាកសានាមយបបះមួយ

ចំនួន។សតវយគ្រាត់បតយចៀកមាខោង។យហារាមានាក់

រាត់ម៉ខគ្ត់មួយបំដណក។អ្កគគ្វាលមានាក់បតូវរាន

បិទកាវនូវវត្ថនុដែលមិនដមនជាព័រសឺដ�នយៅដផ្កមួយ

ចំនួន។ប៉៉ដន្យោយអព្ភអូតយហត៉រូបដែលដបកយនាះ

បតូវរានជួសជួល។

រោលយៅយក្មងខ្នុំទន្ទឹងឲ្យដតប៉ណ្យបគតីស្ទមា៉ាស់

មកែល់ប៉៉យោណះ។យពលមា៉ាក់គ្ត់ែកយក

បបអប់នានាយែើម្តីោក់ត៉បដតងបងប្អូនបប៉សខ្នុំទាំង

បរាំនាក់និងខ្នុំែឹងថ្ប៉ណ្យបគតីស្ទមា៉ាស់រានចាប់យផ្ើម

យហើយ។យយើងដតងដតយរៀបយែើមបគតីស្ទមា៉ាស់ជាមួយ

បក៉មបគួសារ។ខ្នុំយៅដតចាំពតីយបគឿងដតងលម្ដែលយ្វើ

យោយនែនិងដកវមានពណ៌ភលេឺថ្លាជាយបចើន។

ប៉៉ដន្ដផ្កមួយននការត៉បដតងយនាះមា៉ាក់រាន 

យ្វើវាយោយខលេងួនគ្ត់។ជតីែូនខ្នុំរានយ្វើបបសូតកម្ម

ព័រសឺដ�នពណ៌សែ៏បសស់សាអាតសបមាប់មាតាយខ្នុំ។

យរៀងរាល់ឆ្នាំមា៉ាក់យរៀបចំោក់បបសូតកម្មយៅយលើទបម

្ំមួយយៅក្នុងបន្ទប់ទទួលយភ្ៀវ។ខ្នុំចូលចិត្អង្គនុយ

យហើយយមើលគ្ត់ោក់រូបនតីមួយៗត្មកដនលេងរបស់

វា។យៅយបកាមរូបនតីមួយៗគ្ត់រានោក់អំពូលយភលេើង

ពណ៌សតូចមួយពតីដខ្សអំពូលយភលេើង។គ្ត់រានបិតកាវ

គបសូ�កម្មរាក់សបក

អំពូលច៉ងយបកាយយគឲ្យជាប់យៅនឹងទបមយនាះយែើម្តីឲ្យ

មានស៉វត្ថិភាពយហើយយបកាយមកគ្ត់រានយោតអំពូល

យភលេើងយនាះយៅនឹងបពតីយភលេើងយៅពតីយបកាយយ្អតីយៅកាច់បជ៉ង

យនាះ។យពលយោតយភលេើងយៅទបមយនាះមានទិែ្ឋភាព

បសស់សាអាតោស់!

នាយប់មួយជិតែល់ប៉ណ្យបគតីស្ទមា៉ាស់បងប្អូន 

ខ្នុំរាង�អូឡារក្នុងកាតាំងបន្ិច។ពួកបងបប៉សៗរាន 

យែញចាប់ប្អូនបប៉សខ្នុំ។យៅយពលកំព៉ងរត់យែញចាប់ 

គ្នាយនាះប្អូនខ្នុំរានពួនយៅពតីយបកាយយ្អតីយៅជាប់នឹង

ទបមយនាះ។យពលបងខ្នុំរានរកយ�ើញគ្ត់យនាះគ្ត់

រានរត់យែើម្តីយគចប៉៉ដន្យជើងរបស់គ្ត់រានទាក់នឹងដខ្ស

អំពូលយភលេើងយៅយបកាមបបសូតកម្មយនាះ។បង់ស្ិតតូច

យនាះព៉ំរឹងមាំយែើម្តីបទយជើងគ្ត់រានយ�ើយ។រូបបបសូត

កម្មយនាះរានធាលាក់ពតីទបមយៅយលើឥែ្ឋបកហមខាងយបកាម

ដបកខាចាយជាបំដណកៗ។

បា៉ា
រានដៅដពញមួយយប់ដ�ើម ប្ីបិទបំបបក

បបករាក់រូបសប្រូតកម្មដនាះចូលរានាវិញ។
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 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ ៣៣

យពលបគួសារខ្នុំនិងខ្នុំចាប់យផ្ើមចូលរួម

សាសនាចបកននបពះយយស៊ូវបគតីស្ទននពួក

បរិស៉ទ្ធនែងៃច៉ងយបកាយខ្នុំមានអារម្មណ៍ថ្មាតាយខ្នុំរាន

ែឹកនាំពួកយយើងយៅទតីយនាះ។

មា៉ាក់រានទទួលមរណភាពយោយព៉ំរានរំពឹងទ៉ក

យៅនែងៃប៉ណ្យបគតីស្ទមា៉ាស់កាលពតីពតីរឆ្នាំម៉ន។គ្ត់

គឺជាអ្កយែើរត្មបពះយយស៊ូវបគតីស្ទមានាក់ែ៏យសាមាះបតង់

និងបនាទាបខលេងួនប៉៉ដន្គ្ត់ព៉ំធាលាប់យរៀនអំពតីែំណឹងល្

ដែលរានសាតារយ�ើងវិញយទ។បនាទាប់ពតីកាយរៀនអំពតី

សាសនាចបករយៈយពល១១ដខសាវាមតីខ្នុំោវីត

កូនបសតីខ្នុំដ�្តីនិងខ្នុំរានទទួលប៉ណ្យបជម៉ជទឹកយៅ

នែងៃប៉ណ្យបគតីស្ទមា៉ាស់។កាលពតីម៉នវាជានែងៃែ៏យសាកយៅ

យោយសារមរណភាពរបស់មាតាយខ្នុំដតឥ�អូវយនះវាគឺជា

នែងៃននស៉ភមង្គលសបមាប់បគួសារយយើងយោយសារជតីវិត

របស់យយើងយៅក្នុងែំណឹងល្។

មន៉ស្សជាយបចើនរានចូលរួមពិ្តីប៉ណ្យបជម៉ជទឹក

របស់យយើង។ខ្នុំរំយភើបោស់ដែលយ�ើញមានមន៉ស្ស

ជាង១០០នាក់រានយៅទតីយនាះយៅយមា៉ាង១០បពឹក

យៅនែងៃប៉ណ្យបគតីស្ទមា៉ាស់យនាះ។យយើងព៉ំអាចទទួល

អារម្មណ៍ននក្តីបសឡាញ់ជាងយនាះយទ។

ពតីម៉នពិ្តីប៉ណ្យបជម៉ជទឹករបស់យយើងអ្កបបឹកសា

យោបល់ដផ្កបពះវិហារបរិស៉ទ្ធនិងពង្សបបវត្ិពង្សបបវត្ិ

យស្ករានជួយខ្នុំយរៀបចំយឈាមាះមាតាយខ្នុំនិងយឈាមាះ

ជតីែូនជតីត្មួយចំនួនយផ្សងយទៀតយែើម្តីយកយៅបពះវិហារ

បរិស៉ទ្ធសបមាប់ប៉ណ្យបជម៉ជទឹក។

នម្ភបរាំនែងៃបនាទាប់ពតីប៉ណ្យបជម៉ជទឹករបស់យយើង 

យៅនែងៃទតី១៩ដខមករាឆ្នាំ២០១៨គឺជាខួបកំយណើត

មាតាយខ្នុំយយើងរានយ្វើែំយណើរយលើកែំបូងរបស់យយើង 

យៅបពះវិហារបរិស៉ទ្ធនូវផតប៊ិចកាលតីហវអូញា៉ា។ 

ខ្នុំមានអារម្មណ៍ភ័យយហើយព៉ំែឹងថ្រំពឹងអវតីយទប៉៉ដន្ 

យពលខ្នុំរានយែើរចូលយៅក្នុងបពះវិហារបរិស៉ទ្ធយនាះខ្នុំ 

មានអារម្មណ៍ស៉ខសាន្។វាហាក់ែូចជាគ្មានកដនលេង 

ោយផ្សងយទៀតដែលខ្នុំធាលាប់យៅយ�ើយ។បក៉មរបស់ 

យយើងរានជួបជ៉ំគ្នាយៅអាងបជម៉ជទឹកជាកដនលេងដែល

បបធានបពះវិហារបរិស៉ទ្ធរានពន្យល់អំពតីសារៈសំខាន់

ននប៉ណ្យបជម៉ជទឹកសបមាប់មរណជននិងពរជ័យដែល

មាន។ខ្នុំរានយំទាំងអំណរយោយគិតពតីរយបៀបដែល

ប៉ណ្យបជម៉ជទឹករានផ្ល់ពរែល់បគួសារយយើង។

បនាទាប់ពតីោវិតរានទទួលប៉ណ្យបជម៉ជទឹក

ឲ្យសមាជិកបគួសារបប៉សមួយចំនួនមកគ្ត់រាន

បជម៉ជទឹកខ្នុំជំនួសឲ្យសមាជិកបគួសារបស្តីមួយ

ចំនួនរបស់យយើង។ប៉គ្គលែំបូងដែលខ្នុំទទួល

ប៉ណ្យបជម៉ជទឹកឲ្យយនាះគឺមាតាយជាទតីបសឡាញ់របស់

ខ្នុំ។យពលខ្នុំរានសាតាប់ឮោក្យថ្«ដែលរានសាលាប់»

យនាះខ្នុំរានយំ។ការសាតាប់ឮោក្យយនាះយ្វើឲ្យការសាលាប់

របស់គ្ត់ែូចជាពិតបរាកយ�ើងដែលវាយ្វើឲ្យឈឺចាប់។

ប៉៉ដន្យបកាយមកខ្នុំរានគិតថ្យតើមានអំយោយអវតី 

ដែលខ្នុំអាចជូនែល់មាតាយខ្នុំយៅនែងៃខួបកំយណើតគ្ត់

ជាងអំយោយននប៉ណ្យបជម៉ជទឹកយៅក្នុងបពះវិហារ

បរិស៉ទ្ធយនាះ?

ខ្នុំទន្ទឹងរង់ចាំការយ្វើែំយណើរជាយបចើនដែមយទៀតយៅ

បពះវិហារបរិស៉ទ្ធ។ខ្នុំមានអំណរគ៉ណយែើម្តីែឹងថ្ 

ខ្នុំអាចជួយផ្ល់ពរជ័យែល់អស់អ្កដែលរានសាលាប់

យៅម៉នខ្នុំត្មរយៈពិ្តីបរិស៉ទ្ធននបពះវិហារបរិស៉ទ្ធ។

យនះគឺជាអំយោយែ៏មហិមា!◼
�ី អាៃ ោវ៉ាៃៃី រដ្ឋ កាលីហវ័រញ៉ា ស.រ.អា.

អំកណាយដ៏ល្អបំផុ�សដលេ្នុំអាចជូន

យលាកោយរានយស្ើនឹងឲ្យបបសូតកម្មែ្មតី 

ប៉៉ដន្មា៉ាក់រានបែិយស្។មា៉ាក់ខ្នុំរាននិោយ 

ថ្បបសូតកម្មរបស់គ្ត់មានអត្ថន័យកាន់ដត 

ខាលាំងចំយោះគ្ត់ក្នុងយពលយនះ។វាជានិមិត្រូប 

ននការបូជារបស់សាវាមតីជាទតីបសឡាញ់របស់ 

គ្ត់និងជាការរំឭកពតីយសចក្តីបសឡាញ់របស់ 

បពះអង្គសយ្គ្រះ។

យពលយយើងមានាក់ៗមានការលំរាកក្នុងជតីវិត 

យនះយយើងអាចដបបជាខូចចិត្ត្មរយបៀបមួយ 

ចំនួន។យយើងអាចមានអារម្មណ៍ថ្ដបកខាចាយ 

ជាបំដណកដែលព៉ំអាចជួសជ៉លរាន។ប៉៉ដន្ 

យយើងមានបពះអង្គសយ្គ្រះយហើយយយើងអាចជា 

សាអាតត្មរយៈបពះហស្ែ៏យោរយពញយោយ 

ក្តីបសឡាញ់របស់បទង់។◼
បអលីសសាផបត ឡយ ឡាៃ់ រដ្ឋ យូថាហ៍ ស.រ.អា.

នតើអ្កចង់ដចកចាយ្រេពឈិនសាធេ៍ែំណឹងល្អដែលបាេពកងឹងអ្កដែរឬនេ ?អ្កអាចដាក់្រញ្លូេវាត្ម
នគហេំព័រliahona.ChurchofJesusChrist.org។



ក្នុងនាមជាបគួសារមួយប៉៉ដន្ខ្នុំព៉ំធាលាប់រានគិតយបចើន

ពតីសារៈសំខាន់ននការបបសូតរបស់បទង់យៅនែងៃប៉ណ្យ

បគតីស្ទមា៉ាស់យទ។

ខ្នុំរានយំយពលខ្នុំអ្ិសាឋានទូលយៅកាន់ 

បពះវរបិត្សួគ៌។ខ្នុំរានដែលេងអំណរគ៉ណបទង់ 

ចំយោះការបូជាដែលបទង់រានយ្វើយែើម្តីឲ្យបពះរាជ 

ប៉បត្បយងកើតដតមួយរបស់បទង់ោងមកដផនែតីនិង 

បពះជន្មែ៏អសាចារ្យននការបូជានិងយសចក្តីសប្នុរស 

របស់បពះរាជប៉បត្បទង់។ការពិតដែលខ្នុំយៅឯយកា 

និងយៅឆ្ងាយពតីបគួសារខ្នុំយៅនែងៃប៉ណ្យបគតីស្ទមា៉ាស់ 

យៅដតយ្វើឲ្យខ្នុំយកើតទ៉កខេដតវារានយ្វើឲ្យបពះវរបិត្សួគ៌

បយបងៀនខ្នុំនូវយមយរៀនមួយដែលខ្នុំព៉ំធាលាប់រានយរៀន 

ខណៈយៅជាមួយបក៉មបគួសារខ្នុំ៖បពះអង្គសយ្គ្រះ 

គឺជាមូលយហត៉ដែលខ្នុំអាចមានបក៉មបគួសារ!

ខ្នុំមានអំណរគ៉ណថ្ការយៅឯយកាយៅប៉ណ្យ

បគតីស្ទមា៉ាស់រានយ្វើឲ្យខ្នុំយល់រានបបយសើរបន្ិចអំពតី

យសចក្តីបសឡាញ់របស់បពះវរបិត្សួគ៌និងអំយោយែ៏

និរន្រ៍ននរាជប៉បត្បទង់។◼
ថាយល័រ ខូលីៃ រដ្ឋ ម៉ាៃថាណា ស.រ.អា.

វាអត់បបយោជន៍ោស់!»គ្មានអវតីដែលអាចមានតនមលេ

ែូចយនះយ�ើយ!

ខ្នុំរានសយបមចចិត្យមើលយរឿងត្មទូរទស្សន៍យៅក្នុង

បន្ទប់សោឋាគ្ររបស់ខ្នុំ។យៅក្នុងយរឿងយនាះតួអង្គមានាក់

រានបគ្ហាញពតីសារៈសំខាន់យែើម្តីដែលេងអំណរគ៉ណ។វា

ព៉ំដមនជាចំណុចសំខាន់ននយរឿងយនាះយទយហើយវាក៏ព៉ំ

ដមនជាឈ៉តយរឿងែ៏ពិយសសអវតីដែរប៉៉ដន្គ្មានអវតីដែលយ្វើ 

ឲ្យខ្នុំរំជួលចិត្ជាងយនាះយទ។

យៅបគ្យនាះខ្នុំរានែឹងថ្ខ្នុំព៉ំដែលយភលេច 

ល៉តជង្គង់ច៉ះយៅនែងៃប៉ណ្យបគតីស្ទមា៉ាស់យែើម្តី 

ដែលេងអំណរគ៉ណែល់បពះវរបិត្សួគ៌សបមាប់ 

អំយោយទានននរាជប៉បត្បទង់គឺបពះយយស៊ូវបគតីស្ទ 

យទ។យៅបគប់ឆ្នាំដែលខ្នុំសាទរែល់ប៉ណ្យបគតីស្ទមា៉ាស់

ខ្នុំបគ្ន់ដតយ្តាតចិត្យលើដតបគួសារខ្នុំអំយោយនិង 

ដល្ងកមសាន្ខ្នុំប៉៉យោណះ។យទាះបតីជាឪព៉កមាតាយ 

ខ្នុំនិងោយត្របស់ខ្នុំខិតខំបយបងៀនខ្នុំក្តីខ្នុំព៉ំដែល

មានអំណរគ៉ណពិតបរាកែពតីសារៈសំខាន់ែ៏្ ំរបស់

បពះអង្គសយ្គ្រះចំយោះប៉ណ្យបគតីស្ទមា៉ាស់យទ។យយើង

រានអានយរឿងអំពតីការបបសូតរបស់បទង់ក្នុងបពះគម្តីរ 

សបមាប់ខ្នុំអំ�នុងយពលកំព៉ងយពញវ័យ

ប៉ណ្យបគតីស្ទមា៉ាស់គឺជាយពលយវលាែ៏អសាចារ្យ

បំផ៉តននឆ្នាំ—ព៉ំដមនបគ្ន់ដតយោយសារអំយោយ

យនាះយទប៉៉ដន្វាក៏យោយសារប៉ណ្យបគតីស្ទមា៉ាស់គឺជាយពល

មួយយែើម្តីដចកចាយជាមួយអ្កដែលសំខាន់ខាលាំងបំផ៉ត

ក្នុងជតីវិតខ្នុំគឺបគួសារខ្នុំ។

បគួសារមានន័យបគប់ោ៉ាងសបមាប់ខ្នុំយហើយ 

អស់យពលជាយបចើនឆ្នាំបបនពណតីប៉ណ្យបគតីស្ទមា៉ាស់ 

គឺជាការយរៀបចំែ៏អសាចារ្យមួយននភាពរីករាយរបស់

បក៉មបគួសារដែលយៅដតបន្ឲ្យមានអន៉សសាវរីយ៍ែ៏

រីករាយសបមាប់ខ្នុំ។

ប៉៉ដន្ប៉ណ្យបគតីស្ទមា៉ាស់ឆ្នាំម៉នយនះគឺវាខ៉សពតី 

ម៉ន។ខ្នុំមានការគ្រមួយដែលតបមូវឲ្យខ្នុំចាកឆ្ងាយ 

ពតីផ្ទះយៅប៉ណ្យបគតីស្ទមា៉ាស់។មកែល់ែំោក់កាល

យនះក្នុងជតីវិតខ្នុំខ្នុំរានខកខានប៉ណ្យបគតីស្ទមា៉ាស់ជាមួយ

បគួសារខ្នុំដតពតីរែងគត់—ទាំងពតីរយលើកយនាះគឺយពលខ្នុំ 

បយបមើយបសកកម្ម។ពតីម៉នខ្នុំចាកយចញយៅយ្វើកិច្ការ 

របស់ខ្នុំខ្នុំរានយកើតទ៉កខេនិងនឹកផ្ទះរួចយៅយហើយ។ 

យពញមួយនែងៃប៉ណ្យបគតីស្ទមា៉ាស់ខ្នុំរានគិតថ្«ឱ 
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ភាពឯកោនិងអំណរ្ុណកៅបុណ្យគ្ីស្ទមា៉ាស់

រោរគ្រែ្មបីមួយ

តសមូវឲ្យខ្នុំ

ោកឆ្ងាយពបីផ្ទះដៅ

បុណ្យស្បី្រ្ទម៉ា្រ់។

ពបីមុនខ្នុំដៅខ្នុំរាន

ដកើតទុក្ខនិងនឹកផ្ទះ

រួចដៅដ�ើយ។
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យពលខ្នុំឮពតីកម្មវិ្តីប៉ណ្យបគតីស្ទមា៉ាស់របស់ 

សាសនាចបកអំពតី«បំភលេឺពិភពយលាក» 

និងនែងៃននការបយបមើទូទាំងពិភពយលាកខ្នុំរានគិតថ្

«យនាះជាគំនិតល្អវតីយម៉លេះ។ខ្នុំនឹងយ្វើវា»។

ពតីរនែងៃពតីម៉ននែងៃននការបយបមើទូទាំងពិភពយលាកយៅនែងៃ

ទតី១ដខ្្អូគំនិតមួយរានផ៉សក្នុងចិត្ខ្នុំពតីប៉គ្គលដែល

ខ្នុំបតូវជួយ។រំយពចយនាះខ្នុំរានគិតថ្«នរោក៏រាន

យលើកដលងដតគ្ត់មានាក់យនាះ!»ប៉គ្គលយនះរានយ្វើឲ្យ

ខ្នុំឈឺចាប់ោ៉ាងខាលាំងអស់យពលជាយបចើនឆ្នាំមកយហើយ

ដតកាលោខ្នុំគិតពតីយឈាមាះគ្ត់យនាះខ្នុំកាន់ដតែឹងថ្

គំនិតយនាះគឺយកើតមកពតីបពះវិញ្ញាណ។

ខ្នុំរានបរាប់សាវាមតីខ្នុំពតីអវតីដែលខ្នុំកំព៉ងគិត 

យហើយគ្ត់រាននិោយថ្ការបយបមើប៉រសយនាះ 

គឺជាយរឿងល្សបមាប់ខ្នុំ។ខ្នុំយៅដតមានអារម្មណ៍ 

សាទាក់យស្ទើរខាលាំងយែើម្តីជួយគ្ត់។ខ្នុំរានែឹងថ្ខ្នុំ 

ព៉ំអាចយ្វើកិច្ការយនាះដតឯងរានយទែូយច្ះខ្នុំរាន 

អ្ិសាឋានទូលសូមកមាលាំងនិងប៉គ្គលោមានាក់យែើម្តី 

យៅជាមួយខ្នុំ។ទតីបំផ៉តខ្នុំរានទូរសព្ទយៅពួក 

អ្កផ្សពវផសាយសាសនាស៊ីយស្ទើរយហើយពួកយគរាន 

យល់បពមយៅជាមួយខ្នុំ។

នែងៃទតី១ដខ្្អូរានមកែល់យហើយខ្នុំមានអារម្មណ៍

ភ័យដែលយ្វើឲ្យខ្នុំញ័រយពលខ្នុំយបើកឡាន។យយើងរាន

អ្ិសាឋានជាមួយគ្នាយពលយយើងយៅែល់ផ្ទះយនាះ។ខ្នុំ

រានែកែយងហើមយបរៅៗពតីរបតីែងយហើយរានយគ្ះទាវារ។

ប៉រសយនាះរានយបើកទាវារដតគ្ត់ហាក់ែូចជាព៉ំចាំខ្នុំយទ។

ខ្នុំរានសួរបបសិនយបើគ្ត់សារល់ខ្នុំ។គ្ត់រានគិតថ្

ខ្នុំបគ្ន់ដតជាពួកអ្កផ្សពវផសាយសាសនាស៊ីយស្ទើរមានាក់

ប៉៉យោណះ។យពលខ្នុំរានបរាប់គ្ត់អំពតីខលេងួនខ្នុំគ្ត់មាន

ការភាញាក់យផ្ើលោស់ប៉៉ដន្គ្ត់សបបាយចិត្ដែលខ្នុំ

រានមកយលងគ្ត់។បគ្ែ៏ចដមលេកមួយរានយកើតយ�ើង

យពលខ្នុំរានបរាប់គ្ត់ថ្វាគឺជានែងៃននការបយបមើទូទាំង

ពិភពយលាកយហើយយយើងចង់ជួយយលាកត្មវិ្តីដែល

យយើងអាចជួយរាន។

ខ្នុំរានដបងដចកការគ្រឲ្យពួកអ្កផ្សពវផសាយ 

សាសនាយហើយយយើងរានយៅយ្វើការសមាអាតផ្ទះ 

របស់គ្ត់។ពតីរយមា៉ាងបនាទាប់មកយយើងរានចប់ 

ការសមាអាតយហើយចាកយចញយៅ។ខ្នុំព៉ំែឹងទាល់ដត 

យសាះរហូតយពលខ្នុំកំព៉ងយបើកឡានថ្ខ្នុំរានែឹងថ្ 

ខ្នុំកំព៉ងដតយសើចនិងរីករាយ។យបកាយមកខ្នុំរានែឹង

ចបាស់ថ្៖បពះវរបិត្សួគ៌រានែកយកការឈឺចាប់

ភាពលវតីងជូរចត់និងការយកើតទ៉កខេទាំងអស់យចញពតី

ខ្នុំ។វារលាយរាត់អស់យហើយ!យហើយខ្នុំរានរួចផ៉ត

ពតីក្តីឈឺចាប់ទាំងពួងដែលខ្នុំរានមានអស់រយៈយពល

ជាយបចើនឆ្នាំ។បពះវរបិត្សួគ៌រានបបទានពរខ្នុំឲ្យមាន

កមាលាំងយែើម្តីអភ័យយទាសឲ្យប៉គ្គលយនះយៅទតីបំផ៉ត។

វាជាយរឿងអសាចារ្យោស់ដែលចិត្ខ្នុំរានទទួលភាព

្ូរយស្ើយ។

ខ្នុំមានអំណរគ៉ណោស់ដែលខ្នុំរាន 

យ្វើត្មការបំផ៉សគំនិតយែើម្តីជួយប៉រសយនះ។ 

បពះវរបិត្សួគ៌យពញយោយក្តីបសឡាញ់របស់ខ្នុំ 

រានែឹងថ្ខ្នុំបតូវមានបទពិយសា្ន៍យនះយែើម្តីខ្នុំ

អាចរីកចយបមើនយហើយដបបកាន់ដតែូចប៉គ្គលមានាក់

ដែលគ្ប់នឹងបពះទ័យរបស់បទង់។◼
ម៉ាសសា ឡាង រដ្ឋ ផ្ៃសីលបវញ៉ា ស.រ.អា.

ែញនុំរានអធិសាឋានទូល្រូមកមលាំងនិងបុ្្គល្ មនាក់ដ�ើម ប្ីដៅ

ជាមួយខ្នុំ។ខ្នុំរានទូរ្រព្ទដៅពួកអ្កផ្សពវផសាយសា្រនា្រ៊ីដ្រ្ទើរ

ដ�ើយពួកដ្រានយល់សពមដៅជាមួយខ្នុំ។
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៣៦ លរីអាហូណា



 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ ៣៧

បោយ បបរ៊ីតាៃី បរ៊ី្ី

នាយកដាឋាេ្រព្វជឈិតភាពេឈិងកគួសារ

ព្ះវរបិត្សួគ៌យោរយពញយោយក្តីបសឡាញ់របស់យយើងរានបបទាន

យទពយកាសល្យអំយោយទានចំណូលចិត្និងចំោប់អារម្មណ៍

ពិយសសែល់យយើង។យទពយកាសល្យទាំងយនះអន៉ញ្ញាតឲ្យយយើងយ្វើ

ការគ្របយបមើែល់អ្កដែលយៅជ៉ំវិញយយើងយពលយយើងពយាោមដបបជា«មានចិត្ដត

មួយនិងគំនិតដតមួយ»ក្នុងការយ្វើត្មបពះយយស៊ូវបគតីស្ទ(ម៉ូយស៧:១៨)។ការណ៍

យនះរួមទាំងកិច្ខិតខំផ្ល់ការគ្របយបមើរបស់យយើងែល់ក៉មារនិងយ៉វវ័យ។

យទាះបតីអ្កជាបគូបយបងៀនថ្នាក់អង្គការបឋមសិកសាថ្នាក់ែឹកនាំយ៉វវ័យឬបងប្អូន

បប៉សបសតីដែលផ្ល់ការគ្របយបមើឬអ្កបគ្ន់ដតមានទំនាក់ទំនងសាម្្ញជាមួយ

ក៉មារនិងយ៉វវ័យយៅបពះវិហារយនាះយទអ្កមានសមត្ថភាពយែើម្តីបំផ៉សគំនិតយលើក

ទឹកចិត្យលើកស្ទងួយចិត្និងជួយក៉មារនិងយ៉វវ័យឲ្យដបបកាលាយជាអវតីទាំងអស់ដែល

បពះវរបិត្សួគ៌មានបពះទ័យឲ្យពួកយគដបបកាលាយ។

ការយលើកទឹកចិត្និងការផ្ល់ការគ្របយបមើរបស់អ្កអាចកាលាយជាដផ្កមួយនន

ការគ្ំបទយោយសាសនាចបកនិងកិច្ខិតខំដែលយ្តាតយលើយគហោឋានចូរចាំថ្ឪព៉ក

មាដោយមានតួនាទតីពិសិែ្ឋចម្ងសបមាប់ែឹកនាំនិងគ្ំបទែល់ការរីកចយបមើនរបស់កូនៗ

ពួកយគ។យរឿងយនាះវាពិតផងដែរែវតីយបើឪព៉កមាតាយព៉ំដមនជាសមាជិកសាសនាចបកនន

បពះយយស៊ូវបគតីស្ទននពួកបរិស៉ទ្ធនែងៃច៉ងយបកាយឬពួកយគព៉ំសកម្មយៅក្នុងសាសនាចបក។

ែូយច្ះយតើការគ្ំបទសាសនាចបកយនាះអាចមានសភាពដបបោយហើយយតើពួកយយើង

មានាក់ៗអាចរួមចំដណកែូចយម្ច?

យោបល់ទាំងបួនយនះអាចជួយរាន៖

១.សូមករៀនសារល់កុមារនិងយុវវ័យ។

វាពិរាកោស់យែើម្តីគ្ំបទមន៉ស្សែនទល៉ះបត្ដតអ្កែឹងពតីការគ្ំបទដែលពួកយគ

បតូវការសិន។យតើអ្កសារល់ក៉មារនិងយ៉វវ័យយៅជ៉ំវិញអ្កចបាស់លាស់យែើម្តីែឹងពតី

យគ្លយៅដែលពួកយគកំព៉ងយឆ្ពះយៅរកជំនួយដែលពួកយគបតូវការឬបញ្ហាដែលពួកយគ

មជ្ិមវ័យទាំងអស់យទាះមានការយៅបយបមើអវតីក៏យោយអាចគ្ំបទែល់

ការអភិវ�្ឍរបស់ក៉មារនិងយ៉វវ័យយៅក្នុងវួែរបស់ពួកយគ។

មានដែរឬយទ?យហើយមយា៉ាងវិញយទៀតយតើអ្កែឹងពតីភាពខាលាំងនិងចំោប់អារម្មណ៍

របស់ពួកយគយែើម្តីអ្កអាចជួយប៉គ្គលមានាក់ៗឲ្យទាក់ទងគ្នាយពលមានឱកាសមួយ

យកើតយ�ើងយែើម្តីឲ្យពួកយគគ្ំបទគ្នាយៅវិញយៅមកដែរឬយទ?

ឧទាហរណ៍យជស៊ីកាអូយខមប៉ូមកពតីបបយទសហារយតមា៉ាឡារានផ្ល់ការជួយ 

យមើលោវីែកូនបប៉សរបស់មិត្ភក្ិគ្ត់យឈាមាះលតីសដបតយពលលតីដបតរានបយបមើយៅ 

ការយរាះជំរំរបស់បក៉មយ៉វនារី។យជស៊ីការានសួរបបសិនយបើមានអវតីមួយដែលគ្ត់ 

អាចយ្វើយែើម្តីជួយោវី�អំ�នុងបគ្យនាះយហើយលតីដបតរាននិោយថ្ោវី�ព៉ំធាលាប់ 

យរៀនជិះកង់យទ។យជស៊ីការរានអយ្ជើញកូនបប៉សនាងឲ្យជួយយហើយពួកយគរាន

បយបងៀនោវី�ជិះកង់។ពួកយគក៏ែឹងថ្ោវី�កំព៉ងយលងកតីឡាវាយកូនរាល់យៅ

បក៉មរបស់វួែយហើយយបតៀមខលេងួនសបមាប់ការបបកួតែូយច្ះពួកយគរានចំោយយពល

យពញមួយនែងៃយែើម្តីជួយោវី�យរៀបចំខលេងួន។ោវី�ព៉ំអាចយលងវាយកូនរាល់រានល្ដត

មួយនែងៃយនាះយទដតគ្ត់រាននិោយថ្«ពួកយគរានបគ្ហាញែល់ខ្នុំថ្ពួកយគពិត

ជាខាវាយខវល់នឹងខ្នុំ»។គ្ត់ក៏រាននិោយផងដែរថ្«ខ្នុំយៅដតមានវីយែអូយៅយលើ

ទូរសព្ទខ្នុំយពលខ្នុំរានយរៀនជិះកង់»។

នោបល់ន្្សងនទៀត

• សូមបរាកែថ្អ្កបតូវមានការអន៉ញ្ញាតពតីឪព៉កមាតាយយែើម្តីមាន 

ទំនាក់ទំនងជាមួយកូនៗរបស់ពួកយគយៅយប្ថ្នាក់យរៀនឬសកម្មភាព 

នានាយៅយប្សាសនាចបក។សូមយចៀសវាងពតីសាថានភាពដែលយៅ

ដតមានាក់ឯងជាមួយក៉មារនិងយ៉វវ័យ។ការមានវត្មានពតីឪព៉កមាតាយ

មានាក់របស់ក៉មារយពលអ្កគ្ំបទកូនរបស់ពួកយគគឺជាគំនិតល្ោស់។

ការយមើលដែក៏គួរដតយ្វើយ�ើងយែើម្តីជំរ៉ញឲ្យមានការវាស់ដវងយោយ

ស៉វត្ថិភាព។

ការផ្ល់ការគ្របយបមើែល់ 

ក៉មារនិងយ៉វវ័យ



៣៨ លរីអាហូណា

• សាវាគមន៍ក៉មារនិងយ៉វវ័យនិងឪព៉កមាតាយពួកយគយៅបពះវិហារ។ 

យរៀនសារល់យឈាមាះរបស់ពួកយគយហើយសួរពួកយគអំពតីសកម្មភាពពួកយគ 

ក្នុងសរាតាហ៍។

• សូមសួរអ្កដែលអ្កផ្ល់ការគ្របយបមើនិងបក៉មបគួសារពួកយគអំពតីយរឿង

ដែលពួកយគរំយភើបបំផ៉តរារម្ភបំផ៉តឬចាប់អារម្មណ៍បំផ៉ត។ែឹងពតី 

កិច្ការនានាដែលពួកយគកំព៉ងយរៀបចំយ្វើ។បនាទាប់មកនិោយជាមួយ

ពួកយគយហើយក៏អ្ិសាឋានទូលសូមឲ្យែឹងបបសិនយបើមានអវតីដែលអ្កយ្វើ

រានយែើម្តីគ្ំបទពួកយគ។

២.សចកចាយកទពកោសល្យរបស់អ្កកហើយរកកមើលទំនាក់ទំនងសដលអាច

ទាក់ទងនឹងមនុស្សដនទ។

អ្ករានចំោយយពលក្នុងជតីវិតយនះយែើម្តីអភិវ�្ឍជំនាញនិងយទពយកាសល្យ។

អ្កមានបទពិយសា្ន៍ពិយសសដែលផ្ល់ការយល់ែឹងែល់អ្កនិងចំយណះែឹងអំពតី

បបធានបទយផ្សងៗ។យតើអ្កអាចដចកចាយយទពយកាសល្យនិងបរាជាញារបស់អ្កជាមួយ

ក៉មារនិងយ៉វវ័យយែើម្តីជួយពួកយគក្នុងការបយងកើតដផនការពួកយគដែរឬយទ?យតើអ្កអាច

ជួយពួកយគឲ្យសារល់ឱកាសដែលនឹងជួយពួកយគជាមួយនឹងបំណងបរាថ្នាយែើម្តីរីក

ចយបមើនរបស់ពួកយគរានដែរឬយទ?

ឧទាហរណ៍អូឡាយលខានរារា្ ូនយែមកពតីទតីបក៉ងអូសាន់បបយទសនតីយហ្សរីោ៉ា

យ្វើការដផ្កចបាប់។យស្ករបស់គ្ត់គឺជាយស្កដែលរានចូលរួមក្នុងការសាកល្ង

ែំបូងសបមាប់កម្មវិ្តីក៉មារនិងយ៉វវ័យ។យពលគ្ត់រានឮថ្វារានបំផ៉សគំនិត

យ៉វជនមានាក់ក្នុងវួែគ្ត់ឲ្យកាលាយជាយមធាវីអូឡាយលខានរានយៅជួយគ្ត់យែើម្តីផ្ល់

ការគ្ំបទ។អូឡាយលខានកំព៉ងជួយគ្ត់ឲ្យយរៀនពតីអវតីដែលបតូវយ្វើយែើម្តីយរៀបចំគ្ត់ឲ្យ

ចូលយរៀនសាលាចបាប់។

មា៉ាយរៀវា៉ស្សឈិនកូមកពតីទតីបក៉ងគតីអតីវបបយទសអ៊៉យដបកនរានសមារល់យ�ើញ

ពតីឥទ្ធិពលរបស់បស្តីមានាក់ដែលរានែឹងពតីសមត្ថភាពដផ្កត្ន្តីរបស់កូនបប៉សអាយ៉

១៣ឆ្នាំរបស់គ្ត់។បស្តីយនាះរានអយ្ជើញគ្ត់ឲ្យយៅយលងពយាណូសបមាប់ការបរារព្ធ

ពិ្តីវប្្ម៌ពតីម៉នការឧទ្ធិស�លេងបពះវិហារបរិស៉ទ្ធគតីអតីវអ៊៉យដបកន។គ្ត់រានគិត

ោ៉ាងហ្មត់ចត់ពតីការឈប់យលងត្ន្តីយៅបគ្យនាះប៉៉ដន្គ្ត់រានយល់បពមទទួលយក

ការអយ្ជើញរបស់នាង។

មា៉ាយរៀរាននិោយថ្«យនះគឺជាការសយបមចចិត្មួយែ៏មានឥទ្ធិពលក្នុងជតីវិត

កូនបប៉សខ្នុំ។ការបបគំត្ន្តីយនាះគឺអសាចារ្យោស់!បនាទាប់មកយយើងរានបរាប់កូន

បប៉សយយើងថ្ឥ�អូវគ្ត់អាចឈប់យលងត្ន្តីរានយហើយប៉៉ដន្គ្ត់រានតបថ្គ្ត់

ព៉ំឈប់យលងយទ។គ្ត់រានប្្ប់ការសិកសាពតីសាលាត្ន្តីជាមួយនឹងចំោត់ថ្នាក់

ល្អាចយលងឧបករណ៍ត្ន្តីជាយបចើនរានចាប់យផ្ើមនិពន្ធបទយភលេងនិងចយបមៀងយហើយ

រានបយងកើតបក៉មត្ន្តី។យពលគ្ត់យៅបយបមើយបសកកម្មគ្ត់រានយរៀបចំសកម្មភាព

ត្ន្តីយលងពយាណូយៅក្នុងពិ្តីបបជ៉ំសាបកាម៉ង់ែឹកនាំបក៉មចយបមៀងពួកអ្កផ្សពវផសាយ

សាសនានិងបយបងៀនសាសនាគន់ការីឲ្យយលងហ្គតីត្និងពយាណូ។យយើងនឹងមាន

អំណរគ៉ណជានិច្ែល់បងបសតីដែលរានជួយកូនរបស់យយើងឲ្យអភិវ�្ឍយទពយកាសល្យ

របស់គ្ត់»។បងបសតីែ៏មានឥទ្ធិពលយនាះរានយ្វើឲ្យការ្លាស់ប្អូរសាម្្ញមួយ

ត្មរយៈការែឹងពតីជំនាញរបស់យ៉វជនយនាះយហើយអយ្ជើញគ្ត់ឲ្យយបបើវាយែើម្តីផ្ល់ពរ

ែល់មន៉ស្សែនទ។

នោបល់ន្្សងនទៀត

• ផ្ល់ការបយបងៀនក៉មារនិងយ៉វវ័យនូវជំនាញរបស់អ្កក្នុងសកម្មភាព 

របស់ពួកយគឬឲ្យពួកយគដចកចាយយទពយកាសល្យជាមួយសមាគមសយ្គ្រះ

ឬកូរ៉៉មដអលយ�ើរ។

• យមើលពររបស់យលាកអយ្យយការបស់អ្កយែើម្តីគិតពតីយទពយកាសល្យនិង

អំយោយទានខាងវិញ្ញាណរបស់អ្កដែលអ្កគ្ំបទមន៉ស្សែនទក្នុង

ការអភិវ�្ឍរបស់ពួកយគ—សូម្តីដតអំយោយដែលមន៉ស្សែនទយមើលព៉ំ

យ�ើញក្តីែូចជាការយ្វើជាអ្កដែលពូដកសាតាប់។

• បយងកើតប្ជតីមួយននកមាលាំងរបស់ប៉គ្គលមានាក់ៗ—ភាពខាលាំងរបស់អ្កនិង

មន៉ស្សែនទ—ែូយច្ះអ្កយបតៀមខលេងួនជាយបសចយែើម្តីគ្ំបទមន៉ស្សែនទដែល

អាចទទួលបបយោជន៍ពតីចំយណះែឹងរបស់មន៉ស្សមានាក់យទៀត។ការណ៍យនះ

អាចមានបបយោជន៍ជាពិយសសសបមាប់បក៉មបគួសារបក៉មបបឹកសាវួែនិង

ថ្នាក់បពមទាំងគណៈបបធានកូរ៉៉មរបស់យ៉វវ័យដែលបតូវយ្វើរួមគ្នា។



 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ ៣៩

៣.សូមចាប់អារម្មណ៍និងផ្រល់ោរកលើកទឹកចិ�្រ។

សូមចាំយពលក៉មារឬយ៉វវ័យមានបពឹត្ិការណ៍អវតី្ ំែ៉ំយកើតយ�ើង

បនាទាប់មកត្មោនពតីយរឿងយនាះ។សូមយផ្ើសារខលេតីននការយលើក

ទឹកចិត្។សួរពួកយគពតីដផនការពួកយគយៅសរាតាហ៍យនាះ។សូមមាន

ចិត្រំយភើបនឹងការរីកចយបមើនរបស់ពួកយគយហើយយលើកទឹកចិត្ពួកយគឲ្យ

បន្យឆ្ពះយៅម៉ខយទាះបតីជាមានការរាក់ទឹកចិត្ក្តី។អ្កព៉ំចាំរាច់បតូវ

ែឹងយរឿងលម្ិតយែើម្តីឲ្យពួកយគែឹងថ្អ្កគ្ំបទពួកយគយនាះយទ។

មានបគ្មួយយពលខ្នុំពយាោមបយងកើតទមាលាប់មួយយែើម្តីចូល 

យែកពតីបពលប់សមាជិកវួែមានាក់រានឮខ្នុំនិោយយៅនែងៃអាទិត្យមួយ

អំពតីក្តីសង្ឹមរបស់ខ្នុំយែើម្តីយែករានកាន់ដតយបចើនយៅសរាតាហ៍យនាះ។

គ្ត់រានសួរខ្នុំថ្យតើខ្នុំកំព៉ងយ្វើអវតីយែើម្តីឲ្យយរឿងយនាះយកើតយ�ើង។ខ្នុំ

រានត្ំងចិត្ចូលយែកត្មយមា៉ាងដែលខ្នុំចង់ោ៉ាងយហាចោស់ឲ្យ

រានមួយយប់យៅក្នុងអាទិត្យយនាះ។គ្ត់រាននិោយថ្«ខ្នុំនឹង

សួរអ្កអំពតីយរឿងយនះយៅសរាតាហ៍យបកាយ»។ខ្នុំយជឿថ្គ្ត់នឹងសួរ

ែូយច្ះខ្នុំរានរកសាការត្ំងចិត្យនាះ។

បរាកោស់យៅសរាតាហ៍បនាទាប់យពលយៅបពះវិហារគ្ត់ 

រានសួរខ្នុំបបសិនយបើខ្នុំរានបំយពញយគ្លយៅរបស់ខ្នុំ(ខ្នុំរាន 

យ្វើវាដមន!)យហើយគ្ត់រានសួរបបសិនយបើខ្នុំចង់យ្វើយទៀតយៅ

សរាតាហ៍បនាទាប់យទៀត។ខ្នុំរានែឹងថ្គ្ត់នឹងត្មោនខ្នុំែូយច្ះ

ខ្នុំរានយ្វើវាយទៀត។យៅសរាតាហ៍បនាទាប់យទៀតគ្ត់រានយលើកទឹក

ចិត្ខ្នុំឲ្យបំយពញយគ្លយៅរបស់ខ្នុំពតីរែងយៅសរាតាហ៍យនាះ។យហើយ

យៅសរាតាហ៍បនាទាប់យទៀតផងដែរ?គ្ត់រានត្ំងចិត្ខ្នុំឲ្យចូលយែក

ត្មយមា៉ាងដែលខ្នុំចង់ឲ្យរានបតីយប់។គ្ត់បន្យលើកទឹកចិត្ខ្នុំ

យរៀងរាល់សរាតាហ៍រហូតែល់ដផនការរបស់ខ្នុំរានកាលាយជាទមាលាប់

ពិតបរាកែ។

យបចើនឆ្នាំយបកាយមកខ្នុំរានបរាប់យរឿងយនាះែល់មិត្ភក្ិយផ្សង 

យទៀតយៅបពះវិហារយោយសារខ្នុំព៉ំរានយ្វើត្មទមាលាប់ល្របស់ខ្នុំ

យទយហើយខ្នុំរានែឹងថ្ខ្នុំបតូវចាប់យផ្ើមជាែ្មតីម្ងយទៀត។គ្ត់រាន

និោយថ្«ខ្នុំនឹងជួយអ្កឲ្យទទួលខ៉សបតូវនឹងយរឿងយនាះ»។

ែូយច្ះគ្ត់រានត្មោនខ្នុំយរៀងរាល់សរាតាហ៍រហូតែល់ខ្នុំបយងកើត 

ទមាលាប់ល្ននការយែកជាែ្មតីម្ងយទៀត។អស់យពលជាយបចើនឆ្នាំបគួសារ 

និងមិត្ភក្ិជិតស្ិទ្ធរានជួយខ្នុំជាមួយយគ្លយៅយែើម្តីយែករាន 

បគប់បគ្ន់ប៉៉ដន្មានពតីរែងដែលវាមានឥទ្ធពលខាលាំងបំផ៉តយពល

សមាជិកវួែ—ជាអ្កដែលខ្នុំព៉ំសូវស្ិទ្ធសានាល—រានជួយខ្នុំោក់

និងរកសាយគ្លយៅយហើយបនាទាប់មកត្មោនជាមួយខ្នុំក្នុងរយបៀប

មួយយោយការយលើកទឹកចិត្។

នោបល់ន្្សងនទៀត

• បបសិនយបើប៉គ្គលមានាក់កំព៉ងដចកចាយជំនាញរបស់ពួកយគអំ�នុងយពលសដម្ងឬដល្ង 

កមសាន្សូមចូលរួមយហើយដបសកសរយសើរែល់ពួកយគ។

• សូមកត់សមារល់ពតីការរីកចយបមើនយៅក្នុងមន៉ស្សែនទយហើយសរយសើរពួកយគចំយោះ 

កិច្ខិតខំពួកយគែូចជាជាមួយនឹងការយ�ើងនិោយឬយមយរៀនសកម្មភាពដែលពួកយគ 

រានជួយោក់ដផនការគយបមាងបយបមើដែលពួកយគរានចូលរួមឬការសយបមចរានរបស់ 

ពួកយគយៅសាលាយរៀនដែលអ្ករានសាតាប់ឮ។ោក្យសម្តីរបស់អ្កអាចផ្ល់ការអយ្ជើញ 

ែ៏សំខាន់ែល់ពួកយគឲ្យបន្ត្មចាប់យកយគ្លយៅរបស់ពួកយគយៅយពលយវលាែ៏ 

លំរាកនានា។

• បបសិនយបើអ្កោក់ដផនការសកម្មភាពបគួសារយែើម្តីជួយកូនរបស់អ្កឲ្យយរៀនជំនាញែ្មតី 

សូមគិតពតីការអយ្ជើញមន៉ស្សែនទឲ្យចូលរួមជាពិយសសបបសិនយបើវាទាក់ទងនឹងយគ្លយៅ

របស់ពួកយគ។

៤.កធវែើតាមគពរះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

យលើសពតីអវតីៗទាំងអស់សូមដសវងរកបពះវិញ្ញាណបរិស៉ទ្ធ។បពះវរបិត្សួគ៌និងបពះអង្គ 

សយ្គ្រះបជាបពតីភាពខាលាំងរបស់អ្កនិងតបមូវការរបស់មន៉ស្សែនទ។ពួកយគសារល់សមត្ថភាព 

របស់អ្កយែើម្តីផ្ល់ពរែល់ក៉មារនិងយ៉វវ័យយៅក្នុងជតីវិតអ្ក។សូមអ្ិសាឋានយែើម្តីែឹងរយបៀបដែល

អ្កអាចគ្ំបទនិងផ្ល់ពរែល់ប៉គ្គលទាំងយនាះ។បនាទាប់មកយ្វើសកម្មភាពយោយយសចក្តីជំយនឿ។

បពះវិញ្ញាណនឹងែឹកនាំអ្កក្នុងកិច្ការតូចត្ចនិងគ្យយែើម្តីនាំឲ្យយកើតមានអព្ភអូតយហត៉(សូមយមើល

អាលមា៉ា៣៧:៦)។

ការយៅរបស់បពះអង្គសយ្គ្រះយែើម្តី«មានចិត្ដតមួយនិងគំនិតដតមួយ»(ម៉ូយស៧:១៨)អយ្ជើញ

យយើង—ទាំងចាស់ទាំងយក្មង—ឲ្យមានភាពសាមគ្គតីគ្នាក្នុងកិច្ខិតខំពួកយយើងយែើម្តីដបបកាន់ដតែូច

បពះអង្គសយ្គ្រះនិងយែើរត្មក្នុងមាគ្៌ារបស់បទង់។យពលយយើងផ្ល់ការគ្របយបមើែល់ក៉មារនិងយ៉វវ័យ

យហើយពយាោមជួយពួកយគឲ្យរីកចយបមើនយនាះយយើងអាចរកយ�ើញថ្យយើងរានទទួលមកវិញនូវភាព

រីកចយបមើនផងដែរ។

នោបល់ន្្សងនទៀត

• សូមរស់យៅយោយស័ក្ិសមយែើម្តីទទួលរានភាពជានែគូននបពះវិញ្ញាណបរិស៉ទ្ធជានិច្។

• សូមយ�លេៀតយពលបបចាំសរាតាហ៍យែើម្តីពិចារោពតីរយបៀបគ្ំបទែល់ការរីកចយបមើនននកូនៗរបស់

អ្កឬក៉មារនិងយ៉វវ័យយៅក្នុងបគួសារអ្កវួែឬសហគមន៍របស់អ្ក។

• សូមពឹងដផ្កយលើបពះវិញ្ញាណក្នុងការខិតខំអភិវ�្ឍ្ ទាល់ខលេងួនរបស់អ្ក។សូមយរៀននិងរកសា

ការរីកចយបមើនត្មរយៈភាពបរាជ័យយោយការដសវងរកបពះវិញ្ញាណបរិស៉ទ្ធឲ្យជួយអ្កយពល

អ្ករីកចយបមើន។◼



៤0 លរីអាហូណា

រោរចាប់យផ្ើមចូលយរៀន។ការយចញពតីថ្នាក់អង្គការ

បឋមសិកសា។ការយៅបពះវិហារបរិស៉ទ្ធ។

ការទទួលរានការគ្រែ្មតី។ការប្្ប់ការសិកសាយៅ

វិទយាល័យ។ការបយបមើយបសកកម្ម។

ទាំងយនះគឺជាបពឹត្ិការណ៍សំខាន់មួយចំនួនដែល

កូនរបស់អ្កអាចជួបបបទះក្នុងជតីវិតយហើយពួកយគ

ទាំងអស់គ្នាបតូវការការយរៀបចំខលេងួនោ៉ាងពិយសស។

ការ្លាស់ប្អូរអាចជាយរឿងគួរឲ្យភ័យខាលាចប៉៉ដន្ឧបករណ៍

មួយចំនួនអាចជួយយយើងឲ្យយ្វើកិច្ការយនាះបបកប

យោយយជាគជ័យ។យនះគឺជាយោបល់គនលេឹះមួយ

ចំនួនយែើម្តីជួយអ្កែឹកនាំកូនៗរបស់អ្ក

អំ�នុងយពលការ្លាស់ប្អូរននជតីវិត។

• សូមស្តាប់ពីអារម្មណ៍ពួកណេស្តីពតីការ្លាស់ប្អូរយនាះ។សូមសួរពួកយគពតីអវតីដែលយ្វើឲ្យពួកយគរំយភើបចិត្និងអវតី

ដែលយ្វើឲ្យពួកយគបពួយរារម្ភ។សូមយលើកទឹកចិត្ពួកយគប៉៉ដន្យល់ពតីក្តីរារម្ភរបស់ពួកយគ។ជួនកាលពួកយគ

បតូវការការសាតាប់យោយមានចិត្អាណិតអាសូរចំយោះការ្លាស់ប្អូរដែលនឹងយកើតយ�ើង។

• សូមផ្តល់ព័ត៌មានដល់ពួកណេឲ្យបានណ្រើនបំផុតអំពតីអវតីដែលពួកយគអាចនឹងរំពឹងចង់ែឹងជាមួយនឹងអវតីែ្មតីៗ។

ឧទាហរណ៍បបសិនយបើកូនរបស់អ្កកំព៉ងយ្វើពិ្តីប៉ណ្យបជម៉ជទឹកយៅបពះវិហារបរិស៉ទ្ធយលើកែំបូងសូមផ្ល់

ទិែ្ឋភាពមួយយោយសន្សឹមៗអំពតីអវតីដែលនឹងយកើតយ�ើងយៅយពលពួកយគយៅក្នុងបពះវិហារបរិស៉ទ្ធ។បបសិនយបើ

ពួកយគកំព៉ងប្អូរយៅរស់យៅទតីបក៉ងែ្មតីមួយសូមដសវងយល់ពតីអវតីដែលអ្កអាចែឹងអំពតីសាលាវួែនិងអ្កជិតខាង

ែ្មតីរបស់ពួកយគ។យពលអ្កយ្វើឲ្យអវតីដែលមិនែឹងយៅតិចបំផ៉តយនាះអ្កយកនូវបបភពននការែប់រារម្ភយចញ។

ចំយណះែឹងែ្មតីរបស់ពួកយគអាចជួយពួកយគឲ្យយល់ពតីបទពិយសា្ន៍ែ្មតីដែលពួកយគនឹងមាន។

• បណ្កើតផផនការមួយយែើម្តីយោះបសាយនឹងសាថានភាពែ្មតី។ចូរយបតៀមទ៉កជាម៉នសបមាប់បញ្ហាដែលនឹងយកើត

យ�ើងយហើយគិតអំពតីវិ្តីយែើម្តីយោះបសាយវា។ជួយក៉មារគិតពតីែំយោះបសាយចំយោះសំណួរ«ច៉ះមានអវតី

រោរេល់ ែឹង ពរី អវែរី ខែល 

ោរបកគងៀនយុវវ័យនិងកុមារ�ូចៗ

ក�ូវ យធវែើ អំឡនុងយពល នៃ 

ោរផ្លាស់ប្របូរ



 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ ៤១
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សបមប់ យុវវ័យ

នៅក្នុងលីអាហូណា៖

• «នតើថានាក់េមាគមេនហងាគាះេឹងគួរឲ្យធុញកោេ់

ឬ?»ដែមឈិៃុនាឆ្នាំ២០១៨េំព័រ៥០។

• «ថៃងៃែំ្ររូងរ្រេ់ែ្នុំនៅថានាក់ករូរ៉រូមដអលន�ើរ»

ដែមឈិៃុនាឆ្នាំ២០១៨េំព័រ៥២។

• «យុវវ័យេឈិងនេចក្តីេញ្ញាថេកពះវិហារ

្ររិេុេ្ធ»ដែតុោឆ្នាំ២០១៣េំព័រ១៨។

េកមា្រ់ធេធាេនផ្សងនេៀតេរូមនមើលនគហេំព័រ

youth .ChurchofJesusChrist .org។

យកើតយ�ើង»របស់ពួកយគ៖«ច៉ះមានអវតីយកើតយ�ើងបបសិនយបើខ្នុំយ�ើងជិះឡានបក៉ងខ៉សយនាះ?»«ច៉ះមានអវតី

យកើតយ�ើងបបសិនយបើខ្នុំយៅដតឯងយៅឯការយរាះជំរំយនាះ?»«ច៉ះមានអវតីយកើតយ�ើងបបសិនយបើខ្នុំព៉ំចូលចិត្បគូ

ែ្មតីរបស់ខ្នុំយនាះ?»ចូរបយងកើតនូវដផនការបនាទាប់ភាលាមៗយែើម្តីឲ្យពួកយគមានអារម្មណ៍បសួលចិត្៖«បបសិនយបើ

កូនែប់រារម្ភក្នុងចិត្សូមទូរសព្ទមកមា៉ាក់/រា៉ា»។«បបសិនយបើការសិកសាពិរាកយពកមា៉ាក់/រា៉ាអាចនិោយ

ជាមួយបគូរបស់កូនអំពតីយរឿងយនាះ»។

• ផ្តល់អំោរដល់ពួកណេយោយរំឭកពួកយគពតីបពឹត្ិការណ៍សំខាន់ដែលរានកនលេងផ៉តយៅនិងឧបករណ៍

នានាដែលពួកយគមានក្នុងយពលឥ�អូវយនះយែើម្តីជួយឲ្យពួកយគរានយជាគជ័យ។សូមយបបើោក្យវិជជមានោក្យ

យលើកទឹកចិត្៖«កូនរានយ្វើវាែល់ែំោក់កាលយនាះរានកូនក៏អាចយ្វើយរឿងយនះរានដែរ!»«កូនអាច

យ្វើកិច្ការលំរាកៗរាន»។«កូនមានអវតីដែលកូនបតូវការ។កូនយបតៀមខលេងួនរួចរាល់យហើយ»។«មា៉ាក់/រា៉ា

យជឿជាក់យលើកូន»។

• បញ្ជាក់ពួកណេអវតីៗទាំងអស់នឹងែំយណើរការល្។មន៉ស្សជាយបចើនរានយកឈ្ះយលើការលំរាកបសយែៀង

គ្នាការ្លាស់ប្អូរគឺជាអវតីដែលពួកយគបតូវយ្វើផងដែរ!សូមរំឭកពួកយគថ្ពួកយគអាចអ្ិសាឋានយៅកាន់

បពះវរបិត្សួគ៌ទូលសូមជំនួយបគប់យពលបគប់ទតីកដនលេងបគប់កិច្ការទាំងអស់។

• បណ្កើត្បព័ន្ធគាំ្ទមួយែូយច្ះកូនៗរបស់អ្កព៉ំមានអារម្មណ៍ឯយកាយៅក្នុងការលំរាករបស់ពួកយគយទ។

បបសិនយបើអ្កជួបបទពិយសា្ន៍បសយែៀងគ្នាសូមបរាប់ពួកយគអំពតីយរឿងយនាះ។យតើអ្កមានអារម្មណ៍ែូចយម្ច?

យតើអ្ករានដកសបមួលវាោ៉ាងែូចយម្ច?ពយាោមដសវងរកប៉គ្គលមានាក់ឲ្យយ្វើជា«មិត្ភក្ិក្នុងការ្លាស់ប្អូរ»

របស់កូនអ្ក។យតើពួកយគអាចរកយ�ើញមិត្ភក្ិដែលឲ្យពួកយគយៅជាប់នឹងថ្នាក់អង្គការបឋមសិកសាែ្មតីរបស់

ពួកយគដែរឬយទ?យតើមាននរោមានាក់ដែលអ្កសារល់ដែលអាចផ្ល់បបឹកសាែល់ពួកយគសបមាប់ការគ្រនិង

ថ្នាក់យរៀនរបស់ពួកយគដែរឬយទ?យតើនរោគឺជាមិត្រួមបន្ទប់យៅមហាវិទយាល័យរបស់យគ?

• ណៅតាមណលបឿនរបស់ពួកណេ។កូនរបស់អ្កអាចបតូវការការយលើកទឹកចិត្តិចតួចឬការបពមានឲ្យបន្ថយ

យល្ឿនប៉៉ដន្ក៉ំពយាោម្ លាស់ប្អូរយល្ឿន្ ម្មជាតិរបស់ពួកយគខាលាំងយពក។យ្វើត្មការសយបមចចិត្របស់

ពួកយគ។បបសិនយបើពួកយគចង់យ្វើកិច្ការមួយក្នុងកមាលាំងពួកយគសូមបរាកែថ្ពួកយគមានអវតីបគប់ោ៉ាងដែល

ពួកយគបតូវការយែើម្តីយ្វើែូយច្ះ។បបសិនយបើពួកយគគ្មានអារម្មណ៍យបតៀមរួចរាល់យែើម្តីបន្យៅម៉ខយទសូមក៉ំបងខេំ

ពួកយគឲ្យោក់ព័ន្ធនឹងយរឿងយនាះខាលាំងយពក។សូមយលើកទឹកចិត្ពួកយគយោយបសទន់ឲ្យសាកល្ងយ្វើកិច្ការ

យៅយប្ពតីសាថានភាពស៉ខបសួលរបស់ពួកយគប៉៉ដន្យ្វើវាយោយសន្សឹមៗ។ដកសបមួលឲ្យបតូវនឹងតបមូវការរបស់

កូនអ្កយហើយដសវងរកការែឹកនាំពតីបពះវិញ្ញាណយែើម្តីែឹងពតីរយបៀបែ៏ល្បំផ៉តយែើម្តីជួយ។◼



៤២ លរីអាហូណា

ផចកចាយ បរឿង របស់ អ្នក
នតើអ្កមាេនរឿងអសាចារ្យនែើម្តីដចកចាយឬនេ?ឬនតើ

អ្កចង់នឃើញអតថែ្រេអ្វតីែ្ះអំពតីក្រធាេ្រេជាក់ោក់

នានា?ន្រើែរូនច្ះនយើងចង់ឮពតីអ្ក!អ្កអាច

នផ្ើអតថែ្រេឬមតឈិដកលម្អរ្រេ់អ្កត្មនគហេំព័រ

liahona .ChurchofJesusChrist .org ។

យព
ល ែញនុំ បាៃ ឈាៃ ែល់ វ័េ េុវមជ្ិមវ័េ ែញនុំ បាៃ ្ ិ� ថា ែញនុំ បាៃ េល់ ពរី ភាព ឯយរោ ។ ែញនុំ 

យរើរ ផ្ទរះ យកចើៃ ែង ែណៈ យពល ្រំពុង យពញវ័េ ែូយច្រះ ែញនុំ ម្ៃ បទពិយសាធៃ៍ យកចើៃ នៃ រោរយធវែើ 

្រិច្ចរោរ លំបា្រៗ យែើម្រី រាប់អាៃ មិ�្ភ្រ្ិ ។ យហើេ យពល ែញនុំ យរៀបរោរ ជាមួេ បុរស ែ៏ ល្ 

បំផុ� ខែល យៅ ជិ� ែញនុំ យនារះ ែញនុំ បាៃ ែឹង ថា ែញនុំពុំ ម្ៃ អារម្មណ៍ ឯយរោ យទៀ�យទ ខមៃយទ ?

យនារះ ្ ឺ ែុស យហើេ ។

ភាពឯកោកៅក្នុងភាពមជ្ិមវ័យ្ ឺកចៀសមិនរានកទ យទារះបរី វា យ្រើ� ខ� មួេ រេៈយពល ែ្រី ្រ្រី ។ យេើង 

ម្ៃ ្រិច្ចរោរ ជាយកចើៃ ខែល ក�ូវ យធវែើ ខែល យធវែើ ឲ្យ យេើង ម្ៃ ភាព មម្ញឹ្រ ។ យេើង ្រំពុង ទទួល េ្រ �ួនាទរី 

្្មរី ៖ ជា សិសសែ សាវាមរី ឬ ភរិយ ៃិយយជិ� ឬ ឪពុ្រម្តាេ ។ យេើង ្រំពុង ផ្នូរ យៅ រស់យៅ ឆ្ងាេ ពរីផ្ទរះ ៃិង 

ក្ួសារ ។ យេើង ្រំពុង យោរះកសាេ ៃូវ រោរសយកមច ចិ�្ ែ៏ ធំ—្ឺ រោរសកមចិ�្—យៅ ោច់ ឆ្ងាេ ពរី យ្ ។ 

បខៃ្មយលើ យនារះ យទៀ� យេើង យៅ ខ� គ្េ ៃឹង ធាលា្រ់ យៅ្រ្នុង រោរសា្រល្ង នៃ ជរីវិ� កបចាំ ន្ងៃ ៃិង ជួៃរោល ជា 

រោរសា្រល្ង ែ៏ ធំ ។ អវែរីៗ ទាំង អស់ យៃរះ អាច បង្ក យធវែើ ឲ្យ ម្ៃ ភាព ឯយរោ ខែល វា ជា អារម្មណ៍ មួេ ម្ៃ អកតា 

ែ្ពស់ បំផុ� ្រ្នុង ចំយណាម េុវមជ្ិម យេើង សពវែ ន្ងៃយៃរះ ។ សំណាង ណាស់ មានរកបៀបកដើម្ីទប់ទល់នឹង

ភាពឯកោកនរះ យហើេ វ្្គ យៃរះ ៃឹង ៃិយេ ពរីយរឿង យនារះ ។

យៅ ទំព័រ ទរី ៤៤ ខសសែឡា ខច្រចាេ ពរី រយបៀប ខែល រោរចូលរួម កពរះវិហ្រ បាៃ ជួេ នាង េ្រ ឈ្រះ យលើ 

ភាព ឯយរោ ។ យៅ ទំព័រ ទរី ៤៨ មរីៃឌរី បយកងៀៃ យេើង ពរី រយបៀប ខែល កយើងអាចរកក�ើញនិងផ្រល់�នម្ដល់

មិ�្រភាព ែូច កពរះក្រីស្ទ បាៃ យធវែើ ។ យហើេ យៅ្រ្នុង អ�្បទ ខែលម្ៃ ខ� ឌរីជរី្ល យនារះ ខប៊លឡា ្ ូស បញ្ជា្រ់ 

ពរី ឥទ្ធិពល នៃ មិ�្ភាព ល្ ខែល អាច ម្ៃ យលើ ពួ្រ យេើង យហើេ ែញនុំ ផ្ល់ យយបល់ ្ ៃ្ឹរះ ពរីរ សកម្ប់ អ្្រ ខែល 

ម្ៃ ភាព ឯយរោ ែណៈ ខែល យៅ ឆ្ងាេ ពរី មៃុសសែ ជា ទរីកសឡាញ់ អំឡនុង យពល រែូវរោល បុណ្យ ក្រីស្ទម្៉ាស់ ។

ម្ៃ វិធរី យកចើៃ យែើម្រី េ្រ ឈ្រះ យលើ ភាព ឯយរោ—មិៃ ថា ជា រោរយែើរ យលង ៃិង រាប់អាៃ មិ�្ភ្រ្ិ ្ ្មរី រោរ 

បយង្កើ� ទំនា្រ់ទំៃង យសាមារះក�ង់ យរៀងរាល់ ន្ងៃ ឬ រោរបយង្កើ� ទំនា្រ់ទំៃង ជិ�ស្ិ� ជាមួេ កពរះអង្គសយ្គ្ររះ ។ 

យពល យេើង ែឹង ថា គពរះកយស៊ូវគ្ីស្ទ្ ង់កៅជាមួយកយើងជានិច្ច យពល យេើង ែឹង ពិ�កបា្រែ ថា យេើង ពុំ 

ឯយរោ យនារះ យេើង ៃឹង ម្ៃ ្រម្លាំងយលើស ពរី សម�្ភាព ែ្លួៃ បាៃ យែើម្រី បយង្កើ� ទំនា្រ់ទំៃង ល្ យហើេ ផ្ល់ ពរ 

ែល់ ជរីវិ� មៃុសសែ ខែល យៅ ជុំ វិញ យេើង ។

ពរី អ្្រ ខែល យជឿជា្រ់ យលើ អ្្រ

អាឡិចសាៃ់កោ ផ្លយមើរ

យុវមជ្ិមវ័យ

អ្កមិនឯកោកទ—ចូរទុកចិ�្រេ្នុំចុរះ

ដេ្វងរកអតថែ្រេោំងនេះេឈិងអ្វតីៗ្រដេថែមនេៀត៖

• នៅនគហេំព័រliahona 
.ChurchofJesusChrist .org

• នៅក្នុងយុវមជ្ិមវ័យ បបចាំ សោតាហ៍

(ខាងនកកាមវគ្គ«យុវមជ្ឈិមវ័យ»

នៅក្នុងកម្មវិធតីGospel Library)
• នៅនគហេំព័រfacebook.com/liahona

កៅក្នុងវ្្គកនរះ

៤៤ ចមបាំងគបចាំនៃងៃរបស់េ្នុំទាស់នឹងភាពឯកោ

យោេ ខសសែឡា ម្៉ាហ្ប៊ីយអើរ

៤៨ ្ំរូរបស់គពរះអង្គសក្គ្ររះអំពីោររាប់អាន
មិ�្រភក្រិ

យោេ មរីៃឌរី យសលូ

មានស�កលើអ៊ិនកធើរសណ�ប៉ាុកណាណរះ

ោរេវែរះអុកស្សនុីសហ្សនខាងវិញ្ញាណ
និងសារៈសំខាន់ននមិ�្រល្អ

យោេ ខប៊លឡា ហ្វី

ចំណុច្ ន្ឹរះ5យ៉ាងកដើម្ីរីករាយនឹងបុណ្យ
គ្ីស្ទមា៉ាស់កពលអ្កកៅឆ្ងាយពីផ្ទរះ

យោេ អាឡិចសាៃ់កោ ផ្លយមើរ



 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ ៤៣
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យុវមជ្ិមវ័យ



 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ ៤5

បោយ ផស្សឡា ម៉ាហាបរ៊ីបអើរ

អ
ស់យពល ជា េូរ 

ម្រយហើេ ្រ្នុង ជរីវិ� ែញនុំ  

ែញនុំ បាៃ ម្ៃ អារម្មណ៍ ថា 

ែញនុំ យៅ ឯយរោ ។ យពល 

ែំបូង ភាព ឯយរោ ្ ឺ ជា 

អារម្មណ៍ ្ ្មរី មួេ សកម្ប់ ែញនុំ យោេសារ ែញនុំ បាៃ 

ជា សម្ជិ្រ ្រ្នុង ក្ួសារ ខែល ម្ៃ គានា កបាំ នា្រ់ 

ែូយច្រះ រោល យៅ �ូច ែញនុំ ចូលចិ�្ ភាព អ៊ូអរ ៃិង 

មៃុសសែ យកចើៃ យៅ ផ្ទរះ ជាៃិច្ច ។ ែញនុំ បាៃ ែឹង ថា 

ែញនុំ ពុំ យៅ ឯយរោ យទ ។

ជាអ្រុសល យពល ែញនុំ ្រំពុង យពញវ័េ 

ឪពុ្រ ម្ដាេ ែញនុំ បាៃ លរះខលង គានា ។ ចាប់តាំង 

ពរី យពល យនារះ ម្រ ែញនុំ ចាប់យផ្ើម ម្ៃ អារម្មណ៍ 

ឯយរោ ម្ង យទៀ� ។ ែញនុំ បាៃ ពយាយម 

ខសវែងេល់ ពរី អវែរី ខែល ក�ូវ យធវែើ យធវែើ អវែរី ខែល ែញនុំ 

ពុំ ធាលាប់ យធវែើ យែើម្រី រាប់ អាៃ មិ�្ យៅ ឯ សាោ 

យរៀៃ ។ ែញនុំ សង្ឹម ថា ែញនុំ អាច រី្ររាេ ៃឹង 

រោរសារល់ មៃុសសែ យកចើៃ យៅ សាោ យរៀៃ ែូច 

ែញនុំ សារល់ មៃុសសែ យៅ ផ្ទរះ ខែរ ។ ប៉ុខៃ្ យទារះបរី 

ែញនុំ ម្ៃ មៃុសសែ យៅ ជុំវិញ ែញនុំ ្រ្រី ែញនុំ យៅខ� ម្ៃ 

អារម្មណ៍ ថា ឯយរោ ។ អារម្មណ៍ យៃរះ បាៃ 

រសា�់រសាេ យៅ ពរីរបរីឆ្នាំ បនាទាប់ យពល ែញនុំ បាៃ 

ជួប ៃឹង សាសនាចក្រ ។

ន្ងៃ មួេ ស៊ីយស្ទើរ ខែល ជាពួ្រ អ្្រ 

ផសែពវែផសាេ សាសនា បាៃ យគារះទាវារ ផ្ទរះ 

ែញនុំ យហើេ ម្តាេ ែញនុំ បាៃ យបើ្រ ទាវារ ។ ែញនុំ ចាំ ថា 

ម្តាេ ែញនុំ បាៃ កបាប់ ពួ្រយ្ ថា « ែញនុំ មិៃ ចាប់ 

អារម្មណ៍ យទ ប៉ុខៃ្ ្រូៃ កសរី ែញនុំ ចាប់ អារម្មណ៍ ។ 

សូម រង់ចាំសិៃ ែញនុំ ៃឹង យៅ នាង ម្រ » ។

យៅយពល ែញនុំ ចាប់យផដេើម ៃិយេ ជាមួេ 

ពួ្រយ្ ែញនុំ អាច ទទួល អារម្មណ៍ ពរី កពរះវិញ្ញាណ 

កបាប់ ែញនុំ ឲ្យ សាតាប់ ។ បនាទាប់ពរី បាៃ សាតាប់ ៃិង 

យរៀៃ អស់ រេៈយពល ពរីរបរី ខែ ម្រ ែញនុំ បាៃ ែឹង 

ថា យនារះ ្ ឺ ជា អវែរី ខែល ែញនុំ ្រំពុង ខសវែងរ្រ ។ 

យទារះបរី ែញនុំ គាមាៃ អារម្មណ៍ ថា ្ួរខ� ចាប់យផ្ើម 

ជាមួេ ែំណឹងល្ ្រ្រី យនារះ រោរសយកមច ចិ�្ 

របស់ ែញនុំ យែើម្រី ទទួល បុណ្យ កជមុជទឹ្រ ពុំ 

កគាៃ់ខ� បាៃ ជួេ ែញនុំ ឲ្យ ែិ� រោៃ់ខ� ជិ� 

កពរះអម្ចាស់ ប៉ុយណាណារះ យទ វា ខ្មទាំង យធវែើ ឲ្យ 

ែញនុំ ែិ� យៅរ្រ រោរ បញ្ចប់ ចមបាំង ទាស់ ៃឹង 

ភាព ឯយរោ របស់ ែញនុំ 

ផងខែរ ។

ែញនុំ បាៃ ទទួល អារម្មណ៍ 

ឯយរោ តាំង ពរី យពល 

ឪពុ្រម្តាេ ែញនុំ ខលងលរះ 

គានា យហើេ រោរចូលរួម 

កពរះវិហ្រ បាៃ បយង្កើៃ 

ភាព ឯយរោ យនារះ រោៃ់ខ� 

ខាលាំង យឡើង ។ ប៉ុខៃ្ វា ្រ៏ 

បាៃ ជួេ ែញនុំ ឲ្យ ខសវែងរ្រ 

រយបៀប មួេ យ្ច យចញ ពរី 

ភាព ឯយរោ ខែរ ។

ចមបាំង កបចាំ ន្ងៃ របស់ ែញនុំ  

ទាស់នឹងភាពឯកោ
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៤៦ លរីអាហូណា

អារម្មណ៍ឯណកាក្នុ្នាមជាអ្កផ្បរិត្តណ�ឿ

យពល ែញនុំ បាៃ សយកមច ចិ�្ ថា ែញនុំ ចង់ ទទួល បុណ្យ កជមុជទឹ្រ 

ក្ួសារ ែញនុំ ពុំ សូវ រំយភើប ៃឹង យរឿង យនារះ យទ ។ យទារះ ជា យ៉ាង ណា ្រ្រី 

ម្តាេ ែញនុំ ៃិង បងកបុស ែញនុំ ម្នា្រ់ បាៃ ចូលរួម ពិធរីបុណ្យ កជមុជទឹ្រ 

របស់ ែញនុំ សម្ជិ្រ យផសែង យទៀ� ្រ្នុង ក្ួសារ ែញនុំ បាៃ បែិយសធ ែញនុំ 

យោេសារ យេើង ពុំ ម្ៃ សាសនា ែូច គានា យទៀ� យទ ។

យៅកគា ែំបូង វា ពិបា្រ ណាស់ យហើេ ែញនុំ ម្ៃ អារម្មណ៍ 

រោៃ់ខ� ឯយរោ ខាលាំង ជាង មុៃ យៅ យទៀ� ។ ប៉ុខៃ្ មួេ រេៈយពល 

យករោេ ម្រ បងជរីែូៃ មួេ របស់ ែញនុំ ម្នា្រ់ បាៃ សយកមច ចិ�្ យគារព 

សាសនា ហិៃឌូ ខែល ជា សាសនា ែុស ពរី រោរអៃុវ�្ យផសែង ពរី 

ក្ួសារ របស់ យេើង ។ គា�់ បាៃ យគារព ែល់ ជយកមើស របស់ ែញនុំ 

យែើម្រី ចូល សាសនាចក្រ យោេសារ គា�់ បាៃ យធវែើ រោរសយកមច 

ចិ�្ កសយែៀង គានា ខែរ ។ យោេសារ ខ�្ំរូ នៃ យសច្រ្រីកសឡាញ់ 

ខែល គា�់ ម្ៃ ចំយពារះ ែញនុំ សម្ជិ្រ យផសែង យទៀ� ្រ្នុង ក្ួសារ ែញនុំ 

ឈប់ កបរោៃ់ ៃឹង ែញនុំ យទៀ� ។

យៅ សាោ យរៀៃ វិញ ែញនុំ បាៃ ែឹង ថា ែញនុំ ពុំ ចុរះ ចំយណាម ៃឹង 

ពួ្រយ្ យទៀ� យទ ។ យៅ ្រខៃ្ង រោរគ្រ វិញ យ្ បាៃ យមើល ែញនុំ 

្រ្នុង រយបៀប ចខម្្រ មួេ យពល ែញនុំ បាៃ កបាប់ ពួ្រយ្ ថា ែញនុំ បាៃ 

ទទួលបុណ្យ កជមុជទឹ្រ ។ ែញនុំ គាមាៃ អារម្មណ៍ យអៀៃ ខាមាស យទ—

រោរសយកមច ចិ�្ របស់ែញនុំ ពុំ ែុស យទ យហើេ ែញនុំ បាៃ ែឹង យរឿង យនារះ 

យោេ អស់ ពរី ចិ�្ ែញនុំ—ប៉ុខៃ្ មិ�្ភ្រ្ិ ែញនុំ ពុំ េល់ ពរី រោរផ្លាស់ប្នូរ ខបប 

ខផៃ នៃ ជរីវិ� ែញនុំ យទ យហើេ ភា្យកចើៃ ពួ្រយ្ សយកមច ចិ�្ ឈប់ 

រាប់ អាៃ ែញនុំ ។

ការបណ្កើតមិត្តភក្តិថ្មី

ឆ្ងរោ�់ បទពិយសាធៃ៍ លំបា្រ ទាំងអស់ យៃរះ ែញនុំ បាៃ បៃ្ 

អធិសាឋាៃ យហើេ ែញនុំ អាច ម្ៃ អារម្មណ៍ សុែកសួល ខែល 

កពរះវិញ្ញាណ បាៃ សៃយា ែល់ ែញនុំ ្រ្នុង រោរកបសិទ្ធពរ បពវែជិ�ភាព 

ខែល ែញនុំ បាៃ ទទួល ។ ន្ងៃ មួេ ែញនុំ បាៃ ហ្៊ាៃ សួរ សំណួរ មួេ 

្រ្នុង រោរអធិសាឋាៃ ថា « យហ�ុអវែរី ែញនុំ ម្ៃ អារម្មណ៍ ឯយរោ យម៉្រះ ? » 

យហើេ ែញនុំ បាៃ ទទួល ចយម្ើេ ឬ រោរសៃយា មួេ—ថា ែញនុំ ៃឹង រាប់ 

អាៃ មិ�្ភ្រ្ិ ្ ្មរី ជា មិ�្ ខែល ៃឹង េល់ ចិ�្ ែញនុំ ។

យហើេ ែញនុំ បាៃ យធវែើ ែូយចានារះ ខមៃ ។ ែញនុំ បាៃ រាប់ អាៃ មិ�្ភ្រ្ិ 

្្មរី ពួ្រយ្ មួេ ចំៃួៃ ពុំ ខមៃ ជា សម្ជិ្រ សាសនាចក្រ យទ ប៉ុខៃ្ 

ពួ្រយ្ យៅខ� យគារព ៃិង កសឡាញ់ ែញនុំ ។ ែញនុំ ្រ៏ បាៃ រាប់ អាៃ មិ�្ 

ភ្រ្ិ យៅ កពរះវិហ្រ ខែល បាៃ រោលាេ ែូចជា ក្ួសារ ែញនុំ ។

្រ្នុងនាមជាមៃុសសែ យអៀៃខាមាសម្នា្រ់ យហើេ ក�ូវ ៃិយេ 

ជាមួេ មៃុសសែ ពុំ ខមៃ ជា យរឿង គ្េ កសួល បំផុ� សកម្ប់ ែញនុំ 

យទ ។ ភា្យកចើៃ ែញនុំ ទុ្រ ឲ្យ យ្ ម្រ រ្រ ែញនុំ សិៃ ប៉ុខៃ្ យៅ វិទយាល័េ 

ពុំ សូវ ម្ៃ មៃុសសែ យកចើៃ ចង់ ៃិយេ ជាមួេ ែញនុំ យទ ។ ែូយច្រះ 

ែញនុំ រី្ររាេ ខែល ែញនុំ បាៃ ចងចាំ ពរី ល្ិច ចាស់ ្រកមិល យៃរះ ខែល 

ែញនុំ បាៃ យរៀៃ—្ឺ ែញនុំ បាៃ ញញឹម ។ រោលណា មៃុសសែ ញញឹម 

យកចើៃ យនារះ ៃឹង ម្ៃ យ្ ៃិយេ េ្រ រោៃ់ខ� យកចើៃ ។ ែញនុំ បាៃ 

ែឹង ថា រោលណា ែញនុំ រោៃ់ខ� ញញឹម ោ្រ់ យ្ យនារះ យ្ ចាប់យផ្ើម 

ៃិយេ រ្រ ែញនុំ យហើេ វា យធវែើ ឲ្យ ែញនុំ រោលាេ ជា មិ�្ ៃឹង ពួ្រយ្ បាៃ 

គ្េ កសួល ជាង ។



 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ ៤៧

ការឈរជាមួយ្ពរះវរបិតាសួេ៌

ចយម្ើេ ែ៏ កបយសើរ ចំយពារះ រោរអធិសាឋាៃ របស់ ែញនុំ ្ ឺ សុៃ្ទរ្រថា 

របស់ កបធាៃ ្ូម្៉ាស យអស ម៉ៃសុៃ ( ១៩២៧–២០១៨ ) 

ខែល ម្ៃ ចំណង យជើង ថា « រោលាហ្ៃ ៃឹង ឈរ ម្នា្រ់ ឯង » 

( Liahona ខែ វិច្ិរោ ឆ្នាំ ២០១១ ទំព័រ ៦០–៦៧ ) ។ 

េូរៗ យៅ សុៃ្ទរ្រថា យៃរះ បាៃ បយកងៀៃ ែញនុំ យរឿង ែ៏ សំខាៃ់ មួេ 

អំពរី ភាព ឯយរោ ៖ អ្្រ ពុំ ឈរ យៅ ខ� ឯង យទ យពល អ្្រ យធវែើ តាម 

កពរះអម្ចាស់ ។

យៅខ� ម្ៃ កគា លំបា្រ សកម្ប់ ែញនុំ យែើម្រី យធវែើ តាម កទង់ ។ ភាព 

ភ័េខាលាច មៃុសសែ ែនទ យសើច ចំអ្រ ឲ្យ ែញនុំ ៃិង ជំយៃឿ របស់ ែញនុំ ្ ឺ វា 

ខាលាំង ណាស់ ។ ម្ៃ យ្ បាៃ កបាប់ ែញនុំ ថា សាសនា ណា ្រ៏ យោេ 

្ឺ អ�់ បាៃ រោរ ទាំងអស់ យហើេ យ្ ថា ែញនុំ ្រំពុង ក�ូវបាៃ យ្ ែឹង 

ែូចជា យចៀម ខែល ្  ។ បនាទាប់ ពរី ែឹង អំពរី សាសនា របស់ ែញនុំ រួច 

មៃុសសែ ែ្រះ បាៃ កបកពឹ�្ ៃឹង ែញនុំ ែូច ជា រូប ែញនុំ យៃរះ យ្រើ� ជំងឺ ឆ្ង ែ៏ 

រោច សាហ្វ មួេ អញ្ចឹង ។ បទពិយសាធៃ៍ ទាំងអស់ បាៃ យធវែើ 

ឲ្យ ែញនុំ ម្ៃ អារម្មណ៍ ពុំ សូវ ម្ៃ សុវ�្ិភាព ៃិង ម្ៃ ភាព ឯយរោ 

ណាស់ ។ វា ្ ឺ ជា រោរលំបា្រ កបចាំ ន្ងៃ ប៉ុខៃ្ វា ្រ៏ ជា យរឿង មួេ 

ខែល ែញនុំ េ្រ ឈ្រះ បាៃ យរៀងរាល់ ន្ងៃ ផងខែរ ម្ង យហើេ ម្ង យទៀ� 

យោេ ម្ៃ ជំៃួេ ៃិង រោរគាំកទ ទាំងកសុង ពរី កពរះអម្ចាស់ ។

ែញនុំ ពយាយម យធវែើ តាម កពរះវិញ្ញាណ ជា 

កបចាំ ។ យពល ណា ខែល ែញនុំ សាតាប់ តាម 

កពរះវិញ្ញាណ យហើេ ៃិយេ ជាមួេ មៃុសសែ 

យនារះ រោរបំផុស្ំៃិ� ម្រ ពរី កពរះវិញ្ញាណ ជួេ ែញនុំ 

ឲ្យ បយកមើ មៃុសសែ ែនទ ។ វា ផ្ល់ ឱរោស ែល់ ែញនុំ 

ឲ្យ ចង ចាំ ថា ែញនុំ ពុំ យៅ ឯយរោ យទ ។ សំខាៃ់ ខាលាំង 

បំផុ� យនារះ ្ ឺ រោរសាតាប់ តាម កពរះវិញ្ញាណ ផ្ល់ 

ឱរោស ឲ្យ ែញនុំ ខច្រចាេ ទរីបនាទាល់ របស់ ែញនុំ ជាៃិច្ច ។ ែញនុំ បាៃ ែឹង 

ថា រោរខច្រចាេ ជំយៃឿ របស់ ែញនុំ តាម រយបៀប យៃរះ ជួេ ែញនុំ ឲ្យ ខាលាច 

�ិច យហើេ ឲ្យ ែញនុំ េល់ រោៃ់ខ� យកចើៃ ពរី មៃុសសែ ែនទ ។ ពរីមុៃ ែញនុំ 

ែឹង យរឿង យៃរះ ែញនុំ ពុំ ឯយរោ យទ—ៃិយេ ជាមួេ អ្្រ ណា ្រ៏ យោេ 

ខែល ែញនុំ ្រំពុង ៃិយេ ជាមួេ យៅ កគា យនារះ—យនារះ ែញនុំ ្រំពុង យធវែើ តាម 

កពរះវិញ្ញាណ យហើេ ។ ជាមួេ ៃឹង កពរះវិញ្ញាណ យៅ ខាង អ្្រ យនារះ 

អ្្រ ពុំ អាច ឯយរោ យទ ។

អស់យពល ជាយកចើៃ ឆ្នាំ ៃិង ជា យកចើៃ កគា នៃ អារម្មណ៍ ឯយរោ 

កពរះអម្ចាស់ បាៃ ម្ៃ បៃ្ទនូល កបាប់ ែញនុំ កចំខែល ថា ែញនុំ ្ ឺ ជា បុក�រី 

សំណពវែ របស់ កទង់ យហើេ កទង់ កសឡាញ់ ែញនុំ ។ យ�ើ ែញនុំ អាច ម្ៃ 

អារម្មណ៍ ឯយរោ ែូចយម្ច យបើ ែញនុំ ម្ៃ កពរះវរបិតា ែញនុំ ្ ង់ យៅ ជាមួេ ែញនុំ 

យនារះ ? យ�ើ ែញនុំ អាច ម្ៃ អារម្មណ៍ ឯយរោ ែូចយម្ច យបើ ែញនុំ អាច ទូល យៅ 

កទង់ តាម រោរអធិសាឋាៃ យនារះ ? 

យៅ ្រ្នុង ចមបាំង កបចាំ ន្ងៃ របស់ ែញនុំ ទាស់ ៃឹង ភាព ឯយរោ ែញនុំ បាៃ 

អំពាវនាវ យៅរោៃ់ កពរះវរបិតាសួ្៌ ែញនុំ ខែល កទង់ ពុំ កគាៃ់ខ� ្ ង់ យៅ 

ខ្រ្រ ែញនុំ យទ កទង់ ខ្មទាំង ជួេ ែញនុំ ជាៃិច្ច ឲ្យ ឈរ ខ្រ្រ កទង់ ផងខែរ ។ 

ែញនុំ ែឹង ថា កទង់ ពុំ ខែល ទុ្រ ែញនុំ យចាល ឲ្យ កបេុទ្ធ ្រ្នុង ស្គ្រម ខ� ឯង 

យទ យហើេ កទង់ ្ ង់ យៅ ខ្រ្រ ែញនុំ កសឡាញ់ ែញនុំ ជាៃិច្ច ។ ◼
អ្នកនិពន្ធរស់នៅទីកករុងករាកសាធារណៈរដ្ឋឆែក។



៤៨ លរីអាហូណា

គំរូរបស់ព្រះអង្គសង្គ្ររះ

អំ្ីការរាប់អានមិត្តភក្តិ
បោយ មីៃ�ី បសលូ

េេ្សនាវែ្តីសាេនាចកក

្រ្នុងនាម ជា េុវមជ្ិមវ័េ យេើង ទាំងអស់ គានា ឆ្ង រោ�់ 

កគា នៃ ភាព ឯយរោ—រោរប្នូរ យចញ ពរី សាោ រោរក�ឡប់ 

ម្រ ពរី យបស្រ្រម្ម វិញ ឆ្ង រោ�់ រោរលរះខលង គានា រោរ 

យធវែើ ជា សម្ជិ្រ ខ� ម្នា្រ់ ឯង ្រ្នុង �ំបៃ់ របស់ អ្្រ រោរយធវែើ 

ជា អ្្រ ចំណូល ្ ្មរី យៅ ្រ្នុង វួែ រោរយៅ លរីវ រោរយរៀប រោរ 

ជាមួេ ៃរណា ម្នា្រ់ ខែល ពុំ សូវ យៅ ផ្ទរះ រោរម្ៃ ឪពុ្រម្តាេ ្ ្មរី ៃិង 

អវែរី ជា យកចើៃ យទៀ� ។ ែំណា្រ់ រោល ែ្រះ ្រ្នុង ជរីវិ� ្ ឺ ពុំ គ្េ កសួល 

យែើម្រី អាប់អាៃ មិ�្ភ្រ្ិ យទ ។

ប៉ុខៃ្ យរឿង យនារះ ពុំ ខមៃ ម្ៃ ៃ័េ ថា វា មិៃ អាច យធវែើ បាៃ យទ ។ 

ែូចជា យរឿង ក្ប់ យ៉ាង ចយម្ើេ យនារះ ម្ៃ យៅ ្រ្នុង រោរយធវែើ តាម 

កពរះអង្គសយ្គ្ររះ ។ ខអលយឌើរ រ៉ូណល យអ រា៉សបាៃ ្រ្នុង  

្រូរ៉ុម នៃ ពួ្រសាវ្រ ែប់ពរីរ នា្រ់ បាៃ ខ្្ង ថា « ទា្រ់ទង ៃឹង យរឿង 

មិ�្ភាព កពរះយេស៊ូវក្រីស្ទ ្ ឺជា ្ ំរូ របស់ យេើង ែូច គានា យៅ ៃឹង 

យគាលរោរណ៍ យផសែង យទៀ� នៃ ែំណឹង ល្ ខែរ » ។ ១ យៃរះ ជា យរឿង 

មួេ ចំៃួៃ ខែល យេើងអាច យរៀៃ ពរី ្ ំរូ របស់ កពរះអង្គសយ្គ្ររះ អំពរី 

រោររាប់អាៃ មិ�្ភ្រ្ិ ។

ផសវែ្រកពួកណេ

កពរះយេស៊ូវ បាៃ ផ្ល់ �នម្ ែល់ មិ�្ភ្រ្ិ ។ កទង់ ក�ូវរោរ ជំៃួេ 

ៃិង រោរគាំកទ ពរី មៃុសសែ ែនទ ( ែូច យេើង ខែរ ! ) យែើម្រី បំយពញ 

រោរគ្រ បយកមើ យៅយលើ ខផៃែរី របស់កទង់ ប៉ុខៃ្ ជំៃួស ឲ្យ រោររង់ចាំ 

មៃុសសែ ក�ូវ បគ្ហាញ ែ្លួៃ យៅ ចំយពារះ ទាវារ របស់ កទង់ យនារះ កទង់ បាៃ 

យុវមជ្ិមវ័យ

យចញយៅ យហើេ ខសវែងរ្រ ពួ្រយ្ ! កទង់ បាៃ យង យៅ ្រខៃ្ង ខែល កទង់ ពុំ ខែល ធាលាប់ យៅ ( សូមយមើល 

លូរោ ៥:៣–១០ ) កទង់ យងចុរះ យឡើង ( សូមយមើល ម្៉ា្រុស ១:១៦; េ៉ូហ្ៃ ១:៣៦ ) យហើេ 

កទង់ ខ្មទាំង បាៃ អយញ្ើញ មៃុសសែ ឲ្យ ម្រ យមើល ពរី ្រខៃ្ង ខែលកទង់ បាៃ រស់ យៅ ( សូមយមើល 

េ៉ូហ្ៃ ១:៣៩ ) ។

យេើង កបខហល ជា ពុំ ក�ូវរោរ មិ�្ យោេសារ យហ�ុផល ែូច កពរះអង្គសយ្គ្ររះ យទ ប៉ុខៃ្ វា យៅខ� 

សំខាៃ់ ថា យេើង ក�ូវ យៅ ជិ� ៃឹង មៃុសសែ ល្ៗ ។ កបសិៃយបើ អ្្រ ្រំពុង ស្ិ� យៅ្រ្នុង ែំណា្រ់រោល ្ ្មរី 

មួេ ្រ្នុង ជរីវិ� ខែល អ្្រ យឃើញ ថា អ្្រ ក�ូវរោរ មិ�្ភ្រ្ិ សូម ខសវែងរ្រ ពួ្រយ្ ។ ចូលរួម ្រ្នុង ស្រម្មភាព 

កពរះវិហ្រ ៃិង ស្រម្មភាព យផសែង យទៀ� ខណនាំ ែ្លួៃ អ្្រ ឲ្យ យ្ សារល់ ពយាយម យរៀៃ អវែរី មួេ ្ ្មរី យធវែើ ជា អ្្រ 

ែឹ្រនាំឲ្យ ម្ៃ រោរជួបជុំ គានា ផ្ល់ រោរគ្រ បយកមើ យោេ យសាមារះសរ ( បុ្្គល ខែល អ្្រ ផ្ល់ រោរគ្រ បយកមើ 

អាច ក�ូវរោរ មិ�្ភ្រ្ិ ផងខែរ ! ) យហើេ អ្្រ ៃឹង យឃើញ ថា អ្្រ យៅ ជិ� ៃិង ម្ៃ អ្្រ ខែល អាច រោលាេ ជា 

មិ�្ រោៃ់ខ� យកចើៃ ។

ណលើកបង្ហាញនូវរំណុរល្អណៅក្នុ្មនុស្សដទទ

ែញនុំ ចូលចិ�្ យពល កពរះយេស៊ូវ បាៃ ជួប ណាថាខណល « ៃុ៎រះ ៃ៍ ជា សាសៃ៍ 

អ៊ីកសាខអល ពិ� ខមៃ ខែល ឥ� ម្ៃ ចិ�្ ឧបាេ ! » ( េ៉ូហ្ៃ ១:៤៧ ) ។ 

យពល ណា ែញនុំ ្ ិ� ពរី ែ្ម្ពរីរ យៃរះ វា រំឭ្រ ែញនុំ ថា ែញនុំ ្ ួរខ�រ្រ យមើល យហើេ យធវែើ ឲ្យ 

មៃុសសែ ែនទ ែឹង ថា ែញនុំ យឃើញ យសច្រ្រីល្ របស់ ពួ្រយ្ ។

« យោ្រ » ្ហវែរីែ រ៉ូយហ្គើ កបខហល ជា អ្្រ ជំនាញ ខផ្្រ ខាង 

រោររាប់អាៃ មិ�្ ភ្រ្ិ ្រ៏ បាៃ 

ចង្នុល កបាប់ ផងខែរ ពរី 
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 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ ៤៩

យេើង ពូខ្រ ខាង រោរយធវែើ ជា មិ�្ ្រ្រី យេើង យៅខ� ម្ៃ រេៈយពល ឬ 

កគានៃ ភាព ឯយរោ ខែរ ។ ប៉ុខៃ្ ភាព ឯយរោ្រ៏ អាច ជា រោររំឭ្រ ែល់ 

យេើង អំពរី រោរកតាស់ បគ្រប់ របស់ កពរះ ឲ្យ កសឡាញ់ គានា យៅវិញ 

យៅម្រ ផងខែរ ( សូម យមើល េ៉ូហ្ៃ ១៣:៣៤ ) ។

កបសិៃយបើ អ្្រ ម្ៃ រោរលំបា្រ ឆ្ង រោ�់ កគា នៃ ភាពឯយរោ 

្រ្នុងយពល យៃរះ សូម សម្ឹង យមើល យៅ ្ ំរូ របស់ កពរះអង្គសយ្គ្ររះ ។ 

យលើស ពរី មៃុសសែ ណា យផសែង យទៀ� សូម រាប់ អាៃ កទង់ ជាមិ�្ របស់ 

អ្្រ ។ កទង់—ៃិង កពរះវរបិតាសួ្៌ យេើង—ៃឹង ពុំ ចា្រយចាល អ្្រ 

ឲ្យ យៅ ឯយរោ យទ ។ ◼
កំណ�់ចំណាំ
១. រ៉ូណលយអរា៉សរាន«True Friendship»New Eraដខត៉លាឆ្នាំ២០១៦

ទំព័រ៥។

 ២. Fred Rogersស៉ន្ទរកថ្យបើកយៅសាកលវិទយាល័យMarquette 

ឆ្នាំ២០០១យគហទំព័រmarquette.edu/universityhonors/
speakers- rogers.shtml។

រយបៀប ខសវែងរ្រ ្ ុណ ភាព ល្ បំផុ� ខែល ម្ៃ យៅ្រ្នុង មៃុសសែ ែនទ ថា ជា បុ្្គលិ្រ ល្រ្ខណៈ ែូច 

កពរះក្រីស្ទ ។ គា�់ បាៃ ៃិយេ ថា « ែញនុំ យជឿ ថា រោរែឹង ្ ុណ ្ ឺជា យរឿង មួេ ពិសិែ្ឋ ។ យពល យេើង 

រ្រយមើល អវែរី ខែល ល្ បំផុ� យៅ្រ្នុង បុ្្គល ម្នា្រ់ ខែល យេើង ជួប យៅ កគា ណា មួេ យនារះ យេើង ្រំពុង យធវែើ 

អវែរី ខែល កពរះ យធវែើ ។ ែូយច្រះ ្រ្នុង រោរកសឡាញ់ ៃិង រោរអរ្ុណ អ្្រ ជិ� ខាង យេើង យនារះ យេើង ្រំពុង 

ចូលរួម ្រ្នុង អវែរី មួេ ខែល ពិ�ជា ពិសិែ្ឋ យហើេ » ។ ២

អធិស្ឋានឲ្យមិត្តភក្តិ

បទពិយសាធៃ៍ យៅយលើ ខផៃែរី មួេ ចំៃួៃ ែ៏ ្ ួរ ឲ្យ ចងចាំ បំផុ� ជាមួេ កពរះអង្គសយ្គ្ររះ  

្ឺ យៅយពល កទង់ បាៃ អធិសាឋាៃ សកម្ប់ មៃុសសែ ែនទ ។ ពួ្រ សាសៃ៍ ៃរីនហវែ បាៃ ្រ�់កតា ថា 

« យហើេ គាមាៃ អ្្រ ណា មួេ [ អាច ] េល់ ៃូវ យសច្រដេរី អំណរ ខែល យពារយពញ យៅ ្រ្នុង កពលឹង  

នៃ [ ពួ្រយ្ ] យៅ យពល [ ពួ្រយ្ ] បាៃ ឮ កទង់ អធិសាឋាៃ ែល់ កពរះ វរបិតា សកម្ប់ [ ពួ្រយ្ ] 

យនារះ យទ » ( ៃរីនហវែទរី៣ ១៧:១៧ ) ។ រោរអធិសាឋាៃ របស់ យេើង កបខហល ជា ពុំ អាច យធវែើ ឲ្យ  

រំជួល ចិ�្ ែូច រោរអធិសាឋាៃ កទង់ យទ ប៉ុខៃ្ យេើង យៅខ� យឆ្ៀ� យពល យែើម្រី អធិសាឋាៃ សកម្ប់ អ្្រ  

ខែល យេើង ខាវាេែវែល់ ។

យករៅ ពរី អធិសាឋាៃ ឲ្យ មិ�្ របស់ អ្្រ អ្្រ ្រ៏ អាច អធិសាឋាៃ យែើម្រី ឲ្យ ម្ៃ មិ�្ភ្រ្ិ ផងខែរ ។  

យពល អ្្រ « កបឹ្រសា ជាមួេ ៃឹង កពរះ អម្ចាស់ ៃូវ ក្ប់ ្រិច្ចរោរ របស់ អ្្រ » ( អាលម្៉ា ៣៧:៣៧ ) 

—រួមទាំង ្រងវែល់ របស់ អ្្រ អំពរី ភាព ឯយរោ ៃិង រោរក�ូវរោរ មិ�្ភ្រ្ិ—យនារះកទង់ ពុំ កគាៃ់ខ� « យហើេ 

កទង់ ៃឹង ែឹ្រនាំ [ អ្្រ ] យៅ រ្រ រោរ ល្ » ប៉ុយណាណារះ យទ កទង់ ្រ៏ ៃឹង ែឹ្រនាំ អ្្រ ទៅរក យសច្រ្រីល្—

មៃុសសែ ល្ ខែល អាច រោលាេ ជា មិ�្ ល្ ។

រូរណមើលណៅ្ពរះអ្្គសណ្ង្ររះ

កពរះយេស៊ូវ ែឹង ពរី អារម្មណ៍យេើង ម្ៃ យពល យេើង ម្ៃ 

អារម្មណ៍ ឯយរោ យោេសារ កទង់ ្រ៏ « ទូទុ្រ្ខ » ៃិង ឯយរោ 

ផងខែរ ( ម៉ូសាេ ១៤:៣ ) ។ ែូយច្រះ យទារះបរី 

យេើង ទាំងអស់ ធាលាប់ ឆ្ង រោ�់ កគា នៃ ភាព 

ឯយរោ បុ៉ខៃ្ ្ ំរូ របស់ កពរះអង្គសយ្គ្ររះ 

បយកងៀៃ យេើង ៃូវ ចំណុច មួេ ចំៃួៃ អំពរី 

រោររាប់ អាៃ មិ�្ភ្រ្ិ ។
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៥២ ោររីកចកគមើនជាមួយគ្នា

យោេ អ៊ីរិ្រ ប៊ី ម៉ែុ្រ ៃិង រីឆ្ែ 
អិម រ៉មៃរី

៥៤ ពិធីបុណ្យគ្ីស្ទមា៉ាស់កៅជុំវិញ
ពិភពកោក

៥៨ អ្កពុំចង់ោលាយជាតារាចំអកក្
កេើយ

យោេ យែវីឌ យអ យអែវួែ

៦០ ោរកដើរកលងជា្ ូកំរាំងមុេជាមួយ
យុវនារីជាពួកបរិសុទ្ធនៃងៃចុងកគោយ

យោេ ខអលយឌើរ ចូឃវែរីៃ អ៊ី ែូសាតា

៦២ សំណួរនិងចកម្ើយ៖ក�ើបកគមើ
កបសកកម្មឬកទ?ក�ើយល់្ ម្ីរ
វិវរណៈឬកទ?

៦៤ ោក្យចុងកគោយ៖កបសកកម្ម
របស់គពរះកយស៊ូវគ្ីស្ទកដើម្ីបគ្ហាញ
កសចក្រីគសឡាញ់របស់គពរះ

យោេ ខអលយឌើរ ខជ្ហវែរី អ័រ ហូឡិៃ

េ្នុំគសឡាញ់គពរះវិហ្របរិសុទ្ធ
 

យោេសារ វា ្ ឺ ជា ្រខៃ្ង មួេ ខែល អ្្រ ពិ�ជា អាច ទទួល 

អារម្មណ៍ នៃ កពរះវិញ្ញាណ ។ វា ជា ្រខៃ្ង បរិសុទ្ធ ខែល អ្្រ 

អាច ទទួល អារម្មណ៍ ពិ�កបា្រែ នៃ យសច្រ្រីកសឡាញ់ របស់ 

កពរះក្រីស្ទ ។

ែញនុំ ម្ៃ ឱរោស បាៃ រស់យៅ សហរែ្ឋ អាយមរិ្រ បាៃ  

រេៈយពល មួេ ឆ្នាំ ។ យពល ែញនុំ បាៃ យៅ ែល់ ទរីយនារះ មួេ រេៈ  

ែញនុំ ពិ�ជា ឯយរោ ណាស់ ។ ែញនុំ ៃឹ្រ ក្ួសារ ៃិង ផ្ទរះ របស់ ែញនុំ ប៉ុខៃ្  

ែញនុំ ម្ៃ រោរលំបា្រ យលើស ពរី យរឿង យៃរះ យៅយទៀ� ។ ែញនុំ អ�់សូវ ម្ៃ 

មិ�្ភ្រ្ិ យកចើៃ យៅ សាោ យរៀៃ យទ ែញនុំ ពិបា្រ ៃឹង ៃិយេ ភាសា 

ៃិង មិៃ េល់ ពរី វប្ធម៌ យ្ យហើេ ែញនុំ ម្ៃ បញ្ហា បៃ្ិចបៃ្លួច 

ជាមួេ ក្ួសារ ខែល ែញនុំ រស់យៅ ជាមួេ ។

សូម្រី ខ� យៅ កពរះវិហ្រ ្រ្រី យពលែ្រះ ែញនុំ ម្ៃ អារម្មណ៍ ឯយរោ ។ 

ែញនុំ ម្ៃ អារម្មណ៍ ថា ចង់ យៅ ផ្ទរះ វិញ ។ ែញនុំ ពិ�ជា ចង់ ជួប ក្ួសារ 

ែញនុំ វិញ ណាស់ ។

ប៉ុខៃ្ ែញនុំ បាៃ ចាប់យផ្ើម ្ ិ� ពរី កពរះយេស៊ូវក្រីស្ទ ៃិង 

រោររងទុ្រ្ខ ែ៏ ខាលាំង ខែល កទង់ បាៃ យធវែើ សកម្ប់ ែញនុំ ។ ែញនុំ បាៃ 

អធិសាឋាៃ យហើេ កពរះ បាៃ លួងយោម ចិ�្ ែញនុំ ។ កពរះវិហ្រ 

បរិសុទ្ធ យៅ ជិ� ៃឹង ្រខៃ្ង ខែល ែញនុំ សានា្រ់យៅ យនារះ—្ឺ ចម្ងាេ 

ខ� កបាំមួេ នាទរី ប៉ុយណាណារះ ។ ែូយច្រះ ែញនុំ បាៃ សយកមច ចិ�្ យៅ 

កពរះវិហ្រ បរិសុទ្ធ ម្ង ្រ្នុង មួេ សបាតាហ៍ យហើេ យនារះ ្ ឺ ពិ�ជា 

ពរជ័េ ្រ្នុង ជរីវិ� របស់ ែញនុំ ។

អវែរីៗ បាៃ ចាប់យផដេើម ផ្លាស់ប្នូរ ។ ែញនុំ បាៃ ជួប មិ�្ភ្រ្ិ ល្ៗ  

មួេ ចំៃួៃ យហើេ កពរះ បាៃ ឲ្យ ែញនុំ បៃ្ យធវែើ ្រិច្ចរោរ យនារះ រហូ�  

ែល់ ទរីបញ្ចប់ នៃ កគា ខែល ែញនុំ ចា្រ ឆ្ងាេ ពរី ផ្ទរះ យនារះ ។ ែញនុំ ែឹង ថា 

ែញនុំ ទទួល អារម្មណ៍ លួងយោម យោេសារ កពរះយេស៊ូវក្រីស្ទ ។ 

កទង់ បាៃ កបទាៃ ជំៃួេ ៃិង ្រម្លាំង យហើេ វា បាៃ ជំរុញ ចិ�្ 

ែញនុំ ឲ្យ រោលាហ្ៃ ។ ជួៃរោល មៃុសសែ ្ ិ� ថា ែគ្វាេធួៃ របស់ 

កពរះយេស៊ូវក្រីស្ទ ្ ឺ កគាៃ់ខ� ជា រោរខកបចិ�្ ។ ប៉ុខៃ្ កពរះក្រីស្ទ  

្ឺ ជា កបភព នៃ រោរលួងយោម ែ៏ អសាចារ្យ យនារះ ។ ែញនុំ ែឹង ថា  

ែញនុំ ពុំ អាច េល់ អវែរី ក្ប់ យ៉ាង ខែល កទង់ បាៃ ស៊ូកទាំ យទ ប៉ុខៃ្  

កទង់ េល់ ពរី រូប ែញនុំ ។

យ៉ាូណាស៊៊ី អាេុ ១៧ កបយទស បារាំង

យុវវ័យ

កៅក្នុងវ្្គកនរះ
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កពរះយេស៊ូវក្រីស្ទ—ពុំ កគាៃ់ខ� សកម្ប់ ម្នា្រ់ៗ យទ ្ ឺ 

ោំងអស់គ្ន។

នៃងៃននគគ្ដំបូង

យៅ ខែ ម្ររា ឆ្នាំ ២០១៩ ម្៉ាធ្យនូ, ខអៃកែូ ៃិង 

អ៊ីសា្រ បាៃ ទទួល បទពិយសាធៃ៍ ន្ងៃ នៃ កគា ែំបូង របស់ 

ពួ្រយ្ ។ ខអៃកែូ ៃិយេ ថា ៖ « ម្៉ាធ្យនូ បាៃ រោលាេ ជា 

សង្ ែញនុំ បាៃ រោលាេ ជា ក្ូ យហើេ អ៊ីសា្រ បាៃ រោលាេ ជា 

ឌរី្រុៃ ្រ្នុង យពល ែំណាល គានា ។ គាមាៃ ពួ្រយេើង ណា ម្នា្រ់ 

ែល់ អាេុ មួេ ខែល អាច ៃឹង ក�ូវ�យម្ើង បពវែជិ�ភាព យទ 

រោល ពរីមុៃ យនារះ » ។

ម្៉ាធ្យនូ ៃិយេ ថា « យៅ ន្ងៃ ែំបូង របស់ ែញនុំ យធវែើ ជា 

សង្ ែញនុំ បាៃ រោច់ ៃំបុ័ង ជា ែុំ សកម្ប់ ពិធរី សាករោម៉ង់ 

យហើេ ែញនុំ បាៃ កបសិទ្ធពរ វា ។ ែញនុំ ហ្្រ់ ែូចជា ម្ៃ 

អារម្មណ៍ ភ័េ ។ នែ ែញនុំ រាង ញ័រ បៃ្ិច យពល ែញនុំ បាៃ អាៃ 

រោរអធិសាឋាៃ ប៉ុខៃ្ វា ពិ�ជា អសាចារ្យ ណាស់ » ។

អ៊ីសា្រ យទើប ខ� រោៃ់ បពវែជិ�ភាព យអើរ៉ុៃ យហើេ ឥឡនូវ 

យៃរះ គា�់ ម្ៃ ឱរោស យរៀៃ ពរី បងៗ របស់ គា�់ ។ អ៊ីសា្រ 

ៃិយេ ថា « វា អសាចារ្យ ណាស់ យោេសារ ែញនុំ យៅ ជាមួេ 

បង កបុស ែញនុំ ៃិង មិ�្ភ្រ្ិ មួេ ចំៃួៃ យទៀ� របស់ ពួ្រយ្ ។ 

ែញនុំ ទទួល អារម្មណ៍ ពរី កពរះវិញ្ញាណ យពល ែញនុំ ខច្រ សាករោម៉ង់ 

ជា យលើ្រ ែំបូង ។

េ្នុំរានកធវែើបុណ្យគជមុជទឹកឲ្យប្អបូនគបុសេ្នុំ!»

ជាមួេ ៃឹង រោរទទួល បពវែជិ�ភាព យអើរ៉ុៃ ៃិង 

រោរខច្រ សាករោម៉ង់ យនារះ អ៊ីសា្រ ្រ៏ បាៃ ចូលរួម  

កពរះវិហ្រ បរិសុទ្ធ យែើម្រី យធវែើ បុណ្យ កជមុជទឹ្រ ផងខែរ ។ 

ឪពុ្រ របស់ គា�់ បាៃ កជមុជ ទឹ្រ ឲ្យ គា�់ មុៃ ប៉ុខៃ្ យករោេ 

ម្រ ម្ៃ យរឿង ែ៏ អសាចារ្យ មួេ យ្រើ� យឡើង ៖

ម្៉ាធ្យនូ ៃិយេ ថា « ែញនុំ ក�ូវ កជមុជទឹ្រ ឲ្យ ប្នូៃ  

កបុស ែញនុំ ! » ។

អ៊ីសា្រ ៃិយេ ថា « ែញនុំ ពុំ ធាលាប់ រំពឹង ថា ម្៉ាធ្យនូ 

កជមុជទឹ្រ ឲ្យ ែញនុំ យទ ។ ប៉ុខៃ្ ឥឡនូវ យៃរះ គា�់ ្ ឺ ជា សង្ 

យហើេ ែូយច្រះ គា�់ អាច កជមុជទឹ្រ ឲ្យ ែញនុំ បាៃ ។ វា ជា 

បទពិយសាធៃ៍ មួេ ែ៏ អសាចារ្យ ណាស់ ។ ែញនុំ អាច ទទួល 

អារម្មណ៍ ពរី កពរះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ » ។

ករៀងរាល់គពឹកពីមុនថានាក់សិោខាសាោ

ម្៉ាធ្យនូ, ខអៃកែូ ៃិង អ៊ីសា្រ ពុំ ខមៃ កគាៃ់ខ� ជា 

បងប្នូៃ កបុស យៅ្រ្នុង ក្ួសារ រោលា្រសុៃ យទ ។ ម្ៃ បួៃ 

ម្ៃ រោរផ្លាស់ប្នូរ ែ៏ ្ ួរ ឲ្យ រំយភើប  

ជាយកចើៃ បាៃ យ្រើ� យឡើង ចំយពារះ  

សាសនាចក្រ សូម អំណរ្ុណ  

ែល់ រោរបំផុស្ំៃិ� ខែល កបធាៃ រ័សុល អិម  

ណិលសុៃ បាៃ ទទួល ។ រោរផ្លាស់ប្នូរ ទាំងពរីរ  

យៃរះ បាៃ ជរះ ឥទ្ធិពល យោេ ផ្ទាល់ យលើ បងប្នូៃ  

កបុស ្រ្នុង ក្ួសារ រោលា្រសុៃ ខែល យៅ រែ្ឋ រោលរីហវែនូញា៉ា 

ស.រ.អា. ។

១. ឥឡនូវ យៃរះ េុវជៃ អាច ទទួល បាៃ រោរ ខ�ង  

តាំង យៅ រោៃ់ �ំខណង បពវែជិ�ភាព យៅ ខែ ម្ររា  

នៃ ឆ្នាំ ខែល ពួ្រយ្ ឈាៃ ចូល អាេុ ១២, ១៤ 

ៃិង ១៦ ឆ្នាំ ។

២. េុវវ័េ ម្ៃ សិទ្ធិ ទទួល បាៃ ប័ណ្ណ ចូល កពរះវិហ្រ 

បរិសុទ្ធ ខែល ម្ៃ ្រំណ�់ រោរ យកបើកបាស់ យោេ 

ចាប់ យផដេើម យៅ្រ្នុង ខែ ម្ររា នៃ ឆ្នាំ ខែល ពួ្រយ្ 

ឈាៃ ចូល អាេុ ១២ ឆ្នាំ ។

សកម្ប់ បងប្នូៃ កបុស ម្៉ាធ្យនូ (១៥), ខអៃកែូ (១៣) 

ៃិង អ៊ីសា្រ (១១) រោរផ្លាស់ប្នូរ យៃរះ បាៃ នាំ ឱរោស 

្្មរី មួេ យែើម្រី បយកមើ ៃិង រី្រចយកមើៃ ្រ្នុង ែំណឹងល្ នៃ 

ោររីកចទបមើនជាមួយោនា
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នា្រ់ យទៀ� ៖ យលវី (៩), យអលរី (៧), សាំ (៤), ៃិង 

ទរី�ុស (២) ៃិង ទារ្រ មួេ យទៀ� ខែល ៃឹង យ្រើ� ។

យពល កបធាៃ ណិលសុៃ បាៃ អយញ្ើញ កស្រី នៃ  

សាសនាចក្រ យៅ្រ្នុង សៃ្ិសរីទ ទូយៅ ខែ �ុោ ឆ្នាំ  

២០១៨ ឲ្យ អាៃ កពរះ្ម្ពរីរ មរមៃ ពរីមុៃ ែំណាច់ ឆ្នាំ  

យនារះ ម្៉ាធ្យនូ, ខអៃកែូ ៃិង អ៊ីសា្រ ជាមួេ ៃឹង ឪពុ្រ  

របស់ ពួ្រយ្ កពមទាំង ប្នូៃ កបុស ពួ្រយ្ បាៃ សយកមច 

ចិ�្ ផ្ល់ រោរគាំកទ ែល់ ម្តាេ របស់ ពួ្រយ្ ។ ពួ្រយ្ 

បាៃ ៃិយេ ថា « ពួ្រ្រូៃ ៃឹង អាៃ វា ជាមួេ ម្៉ា្រ់ » ។ 

យរៀងរាល់ កពឹ្រ ពរីមុៃ ថានា្រ់ សិរោខាសាោ ពួ្រយ្ ភាញា្រ់ យឡើង 

យែើម្រី អាៃ កពរះ្ម្ពរីរ ជាមួេ គានា ។

ោរអក្ជើញសដលផ្លាស់ប្របូរជីវិ�ៃ្មី

ខអៃកែូ ៃិយេ ថា « យពល យេើង ទទួល េ្រ  

រោរអយញ្ើញ យៃរះ ែញនុំ បាៃ ្ ិ� ថា វា ៃឹង ចំណាេ  

យពល យកចើៃ ណាស់ ។ ែញនុំ កពួេ បារម្ភ ថា ែញនុំ គាមាៃ យពល  

ក្ប់កគាៃ់ យធវែើ អវែរី ក្ប់ យ៉ាង ខែល ែញនុំ ចង់ យធវែើ យទ ែូចជា  

យលង ហ្គរីតា ឬ យែើរយលង ជាមួេ មិ�្ភ្រ្ិ ែញនុំ ។ ប៉ុខៃ្ ែញនុំ  

បាៃ ែឹង ថា វា ពុំ ែំយណើររោរ ែូយចានារះ យទ ។ រោល ណា ែញនុំ 

អាៃ កពរះ្ម្ពរីរ មរមៃ រោៃ់ខ� យកចើៃ យនារះ ែញនុំ រោៃ់ខ� ម្ៃ 

យពល យកចើៃ ។ ែញនុំ បាៃែឹង ថា កបសិៃយបើ ែញនុំ បៃ្ អាៃ 

កពរះ្ម្ពរីរ ឲ្យ បាៃ យកចើៃ តាម ខែល ែញនុំ អាច យធវែើ បាៃ យនារះ  

ជរីវិ� ែញនុំ ៃឹង ម្ៃ លំៃឹង ។ ែញនុំ ៃឹង ម្ៃ យពល យកចើៃ  

យៅ្រ្នុង ន្ងៃ យនារះ » ។

ម្៉ាធ្យនូ ្រំពុង ជួប កគា លំបា្រ មួេ យពល ក្ួសារ បាៃ 

ចាប់យផ្ើម អាៃ កពរះ្ម្ពរីរ យរៀងរាល់ កពឹ្រ ។ គា�់ បាៃ  

យពាល ថា « ែញនុំ យរៀៃ ពុំ បាៃ ពិៃ្ទនុ ល្ យៅ សាោ យរៀៃ ។  

ែញនុំ ម្ៃ រោរលំបា្រ ៃឹង រោរសិ្រសា កពរះ្ម្ពរីរ ផ្ទាល់ ែ្លួៃ ែញនុំ ៃិង 

ទំនា្រ់ទំៃង របស់ ែញនុំ ជាមួេ កពរះវរបិតាសួ្៌ យហើេ ែញនុំ បាៃ 

ទុ្រ វា ទាំងអស់ ្រ្នុង ចិ�្ ែញនុំ ។ ែញនុំ មិៃ បាៃ ៃិយេ យរឿង យៃរះ 

ជាមួេ ឪពុ្រ ម្តាេ ែញនុំ យទ » ។

យទារះ ជា យ៉ាង ណា ្រ៏ យោេ យពល ម្៉ាធ្យនូ បាៃ ចំណាេ 

យពល បខៃ្ម យទៀ� អាៃ កពរះ្ម្ពរីរ មរមៃ យនារះ ែំណឹងល្ 

បាៃ ចាប់យផ្ើម រោលាេ ជា អាទិភាព មួេ ្រ្នុង ជរីវិ� គា�់ ។ 

គា�់ ្រ៏ បាៃ ែិ�ែំ យរៀៃ បខៃ្ម យទៀ� យៅ សាោ យរៀៃ ។ 

គា�់ បាៃ ែំ យរៀៃ យហើេ បាៃ ពិៃ្ទនុ ែ្ពស់ ។

« ែញនុំ ្រ៏ បាៃ ែឹង ពរី យសច្រ្រីកសឡាញ់ ែ៏ ធំយធង ខែល  

កពរះវរបិតាសួ្៌ ៃិង ឪពុ្រម្តាេ ែញនុំ ម្ៃ ែល់ ែញនុំ ៃិង  

ជំៃួេ ែ៏ ធំ ខែល ពួ្រយ្ ជួេ ែញនុំ ។ យហើេ ែញនុំ ម្ៃ ទរីបនាទាល់ 

អសាចារ្យ អំពរី កពរះយេស៊ូវក្រីស្ទ ។ កទង់ បាៃ ជួេ ែញនុំ ឲ្យ  

េ្រ ឈ្រះ យលើ ទម្លាប់ អាក្រ្រ់ យហើេ បាៃ ជួេ ែញនុំ ឲ្យ  

ទទួល បាៃ ជរីវិ� យៅ្រ្នុង ទិសយៅ ក�ឹមក�ូវ ។ ែញនុំ ម្ៃ  

អំណរ្ុណ ខែល យេើង បាៃ ទទួល េ្រ រោរអយញ្ើញ  

របស់ កបធាៃ ណិលសុៃ ជា ក្ួសារ ។ វា បាៃ ផ្លាស់បដេនូរ  

ជរីវិ� របស់ ែញនុំ » ។

«សមនកហើយវផ្លាស់ប្របូរកគចើនណាស់!»

រោរទទួល េ្រ រោរអយញ្ើញ របស់ កបធាៃ ណិលសុៃ 

្រ៏ បាៃ ពកងឹង ទរីបនាទាល់ របស់ អ៊ីសា្រ ផងខែរ ។ គា�់ 

ៃិយេ ថា « យេើង ្ ូស រងវែង់ យលើ ពា្រ្យ បពះបពះអមាចាស់

បពះទបបាសទល្ះបពះអង្គសទ្ង្រះ ៃិង បពះបគីស្ទ រាល់ 

យពល ខែល យេើង យឃើញ វា ។ យៅយពល យេើង បញ្ចប់ 

រោរអាៃ ែញនុំ បាៃ យបើ្រ យមើល កពរះ្ម្ពរីរ មរមៃ យហើេ បាៃ 

យឃើញ ពា្រ្យ ទាំងអស់ ខែល ែញនុំ បាៃ ្ ូស រងវែង់ ។ ែញនុំ បាៃ  

បងប្បូនបបុសក្នុងបគួ្រោលាកសុនបានទទួលពរតាមរយៈោរបទបមើ

ទៅក្នុងកូរៃុមបពវជិតភាពរបស់ពួកទគនិងោរអានបពះគម្ីរមរមន។

្ិ� ថា « ខមៃយហើេ វា យកចើៃ ណាស់ ! » ែញនុំ ពុំ ធាលាប់ 

យឃើញ ថា វា ម្ៃ យកចើៃ យសារះ ។ ែញនុំ បាៃ ទទួល អារម្មណ៍ 

ខាង វិញ្ញាណ រោៃ់ខ� យកចើៃ យោេរោរ អាៃ កពរះ្ម្ពរីរ 

មរមៃ ។ ែញនុំ រី្ររាេ ខែល យេើង បាៃ យធវែើ យរឿង យនារះ » ។

ជីវិ�រានល្អគបកសើរកគចើនណាស់

ម្៉ាធ្យនូ, ខអៃកែូ ៃិង អ៊ីសា្រ ម្ៃ ្រ្រីរំយភើប ថា  

ក្ួសារ ពួ្រយ្ បាៃ អាៃ ចប់ កពរះ្ម្ពរីរ មរមៃ ខ� ្រ្នុង 

រេៈយពល ពរីរ ខែ ប៉ុយណាណារះ ។ អ៊ីសា្រ ៃិយេ ថា 

« ជាធម្មតា យេើង ចំណាេ យពល មួេ ឆ្នាំ ឯយណារះ » ។ 

ពួ្រយ្ បាៃ រ្រយឃើញ ពរជ័េ នៃ រោរយធវែើ តាម រោរអយញ្ើញ 

របស់ ពយារោរី ជាមួេ គានា ។

ខអៃកែូ ៃិយេ ថា « កបសិៃយបើ អ្្រ យធវែើ អវែរី ខែល ្ ួរខ� 

យធវែើ ែូចជា បយង្កើ� ទំនា្រ់ទំៃង ជាមួេ កពរះវរបិតាសួ្៌ 

តាមរេៈ រោរអធិសាឋាៃ រោរសិ្រសា កពរះ្ម្ពរីរ ៃិង បៃ្ 

ស្រម្ម ទាំងកសុង យៅ្រ្នុង សាសនាចក្រ យនារះ ជរីវិ� ៃឹង 

ម្ៃ ល្ កបយសើរ ខាលាំង ណាស់ » ។

បងប្នូៃ កបុស ទាំង បរី នា្រ់ យៃរះ បាៃ ជួេ គានា រី្រចយកមើៃ 

យៅ្រ្នុង ែំណឹងល្ ។ ពួ្រយ្ យធវែើ តាម ពយារោរី ខែល 

បាៃ អំពាវនាវ ែល់ សម្ជិ្រ ឲ្យ « បយង្កើៃ យសច្រដេរីជំយៃឿ 

របស់ ពួ្រយ្ យៅយលើ កពរះអម្ចាស់ យេស៊ូវក្រីស្ទ ៃិង 

ែគ្វាេធួៃ របស់ កទង់ យែើម្រី . . . [ ចុរះ ] ៃិង [ រ្រសា ] 

យសច្រដេរីសញ្ញា របស់ ពួ្រយ្ ជាមួេ ៃឹង កពរះ យហើេ ពកងឹង 

. . . ក្រុមក្ួសារ របស់ ពួ្រយ្ » ។ ១ ◼

កំណ�់ចំណាំ
 ១. រ័សុល អិម ណិលសុៃ « Opening Remarks » Liahona 

ខែ វិច្ិរោ ឆ្នាំ ២០១៨ ទំព័រ ៧ ។
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យ�ើ អ្្រ ចង់ ខច្រចាេ រយបៀប ខែល អ្្រ សាទរ ែល់ បុណ្យក្រីស្ទ ម្៉ាស់ យៅ ្រខៃ្ង ខែល អ្្រ រស់យៅ ខែរ 

ឬយទ ? សូម យផញើ រូបភាព ៃិង យរឿង របស់ អ្្រ យហើេ យេើង អាច យកបើ វា យៅ ឆ្នាំ យករោេ ! សូម យផញើ វា យៅ 

liahona@ ChurchofJesusChrist .org ។

រច
នា

រូប
ភា

ព
 យោ

េ
 ៃ

រីណា
 ហ

ឹៃ
យធ

ើរ

ពិធីបុណ្យគ្ីស្ទមា៉ាស់  

យៅ ជុំ វិញ 

ពិភពកោក

«សេធ្បូ្ឺជាសេ�ំណាងឲ្យសាម្្គីភាព យៅក្ួសារ ែញនុំ ។ យេើង ចូលចិ�្ 

រស់យៅ យោេ យធវែើ តាម ្ ំរូ របស់ កពរះក្រីស្ទ យហើេ យេើង ពយាយម រំឭ្រ ែ្លួៃ យេើង 

ជាៃិច្ច អំពរី ទយងវែើ ខែល កទង់ បាៃ យធវែើ សកម្ប់ យេើង ៃិង ពរជ័េ ជាយកចើៃ ខែល 

យេើង បាៃ ទទួល ។ យៅ្រ្នុង បៃ្ទប់ ទទួល យភញៀវ របស់ យេើង យេើង ម្ៃ រូបភាព 

កពរះអង្គសយ្គ្ររះ មួេ ផ្ទាំង ខែល ម្ៃ រូប យបរះែូង ពណ៌ ក្រហម កបម្ណ ២០ 

ព័ទ្ធជុំវិញ ស៊ុម រូប យនារះ ។

យពល យេើង យក�ៀម ែ្លួៃ យែើម្រី យបើ្រ អំយណាេ របស់ យេើង យៅពា្រ់ ្រណាតាល 

េប់ យនារះ ែញនុំ បាៃ សម្ឹង យមើល ក្ួសារ ែញនុំ ែំបូង យ្ បនាទាប់ ម្រ ែញនុំ យមើល រូបភាព 

របស់ កពរះក្រីស្ទ ។ ែញនុំ ម្ៃ យម្ទៃភាព ខែល ម្ៃ រូបភាព របស់ កទង់ យៅ្រ្នុង 

បៃ្ទប់ យនារះ យហើេ ែញនុំ ម្ៃ យម្ទៃភាព ខែល ែញនុំ អាច ៃិយេ កបាប់ ែ្លួៃ ែញនុំ ថា អវែរី 

ខែល កទង់ សពវែ កពរះទ័េ យ៉ាង ខាលាំង សកម្ប់ ក្រុមក្ួសារ ែញនុំ យនារះ ្ ឺ ្រំពុង យ្រើ� 

យឡើង យហើេ ។

« ែញនុំ ្រំពុង ោ្រ់ ខផៃរោរ យៅ បយកមើ យបស្រ្រម្ម យពញ យម្៉ាង ។ កគា ទាំង 

យៃរះ ក�ូវបាៃ ខច្រ រំខល្រ យៅ បុណ្យក្រីស្ទម្៉ាស់ ផ្ល់ ែល់ ែញនុំ ៃូវ បំណង កបាថានា 

រោៃ់ខ� ខាលាំង យែើម្រី ខច្រចាេ ែំណឹងល្ ជាមួេ ៃឹង មៃុសសែ ែនទ ។ ជាមួេ 

ៃឹង ែំណឹងល្ បុណ្យក្រីស្ទម្៉ាស់ ទទួល បាៃ ៃូវ អារម្មណ៍ យផសែង មួេ 

ទាំងកសុង ។ ជាមួេ ៃឹង ែំណឹងល្ អវែរីៗ ក្ប់ យ៉ាង អំពរី បុណ្យក្រីស្ទម្៉ាស់ 

្ឺ យផ្តា� យលើ កពរះក្រីស្ទ ៃិង ក្រុមក្ួសារ យហើេ រោរយធវែើ ខបប យនារះ នាំ ម្រ ៃូវ 

រោរលួងយោម ែ៏ កបយសើរ ែល់ ែញនុំ » ។

មីទរៀមជីទីបកុងបា៉ារីសបបទទសបារំង
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យ�ើ
 អវែរី ែ្រះ ជា កបនពណរី បុណ្យ ក្រីស្ទម្៉ាស់ ខែល អ្្រ ចូលចិ�្ យនារះ ? យស្ៀ្រពា្រ់ យខាអាវ ករោស់ៗ យែើម្រី យៅ យកចៀង 

ចយកមៀង បុណ្យក្រីស្ទម្៉ាស់ យៅ តាម ផ្ទរះ ឬ ? ជិរះ គាវ ទឹ្រ្រ្រ បនាទាប់ ម្រ ផឹ្រ យភសជ្ៈ រោរោវ យរៅតាៗ ឬ ? យៅ 

អាំងសាច់ យៅ យឆ្រ សមុកទ ?

យទារះបរី ជា ក្រុមហ៊ុៃ នានា បគ្ហាញ ម៉ូែ រោ� ជូៃពរ សកម្ប់ រែូវរោល ឈប់ សកម្្រ យផសែង គានា ្រ្រី បុណ្យក្រីស្ទម្៉ាស់ ក�ូវបាៃ 

កបារព្ធ យឡើង ្រ្នុង ក្ប់ អរោសធា�ុ វប្ធម៌ ៃិង ទរីតាំង—ជាយរឿេៗ វា គាមាៃ កពិល ឬ ្រ្ិៃ យែើម ផ្ញ ែ៏ កសស់សាអា� អវែរី យឡើេ ។

សូម យមើល រយបៀប មួេ ចំៃួៃ ខែល េុវវ័េ យៅ ជុំវិញ ពិភពយោ្រ សាទរ ចំយពារះ រោរកបសូ� របស់ កពរះអង្គសយ្គ្ររះ ។

យហើេ យេើង យកចៀង ចយកមៀង អាៃ កពរះ្ម្ពរីរ យមើល វីយែអូ 

មួេ ចំៃួៃ នៃ បុណ្យក្រីស្ទម្៉ាស់ យហើេ ជខជ្រ គានា ។

« យេើង អយញ្ើញ យ្រ្មង �ូចៗ ឲ្យ ោ្រ់ រូប កពរះឱរស 

យេស៊ូវ យៅ យលើ ខក្ យៅពា្រ់ ្រណាតាល អាកធា� យៅ 

ន្ងៃ ទរី ២៥ ខែ ធ្នូ ។ យេើង ៃិយេ ជូៃពរ ‹ រី្ររាេ 

បុណ្យក្រីស្ទម្៉ាស់ › ែល់ សម្ជិ្រ ក្ប់ គានា ្រ្នុង ក្ួសារ 

យេើង រោ�់ ៃំ ជាមួេ គានា យពញ មួេ េប់ យហើេ ចូល យែ្រ 

យរៀង េប់ យករៅ បៃ្ិច យៅ ន្ងៃ យនារះ ។

ឱ យេើង ម្ៃ អំណរ្ុណ អវែរី យម៉្រះ ខែល ម្ៃ 

កពរះយេស៊ូវក្រីស្ទ ជា ខផ្្រ មួេ នៃ ជរីវិ� យេើង ។ តាមរេៈ 

កទង់ យេើង រ្រ យឃើញ អំណរ អស់្រល្ ជាៃិច្ច » ។

បអនគីតាបង់ហារល័របបទទសឥណាឌា

«បុណ្យគ្ីស្ទមា៉ាស់ឆ្នាំ២0១៨ ្ឺ ជា 

បុណ្យក្រីស្ទម្៉ាស់ ែ៏ ម្ៃ អ�្ៃ័េ បំផុ� របស់ ែញនុំ ។ 

ម្ៃ អារម្មណ៍ នៃ ភាពជួបជុំ ៃិង មិ�្ភាព យហើេ  

ែញនុំ បាៃ ចូលរួម ្រ្នុង កពឹ�្ិរោរណ៍ មួេ សកម្ប់  

ជៃយភៀស ែ្លួៃ ។

ែញនុំ បាៃ យធវែើ ខស្្រយជើង ្រ ខវង ក្រោស ពណ៌ ក្រហម 

យហើេ បាៃ បយកងៀៃ អ្្រ ខែល ក�ូវបាៃ អយញ្ើញ ឲ្យ ម្រ 

ទទួល ទាៃ អាហ្រ យពល ោងាច ឲ្យ យចរះ យធវែើ វា យហើេ ោ្រ់ 

វា យៅយលើ ចាៃ ៃរីមួេៗ ។ អ្្រ ខែល ក�ូវបាៃ អយញ្ើញ 

ឲ្យ ម្រ ោងាច យនារះ បាៃ េ្រ រោបូប សាពាេ ម្រ ជាមួេ 

ខែល ម្ៃ ឥវា៉ៃ់ សកម្ប់ រ្រសា អនាម័េ ផ្ទាល់ ែ្លួៃ យែើម្រី 

ពួ្រយ្ អាច ខច្រ ជូៃយ្ យៅ ន្ងៃ អាទិ�្យ ។

យេើង បាៃ យមើល យរឿង មួេ អំពរី កពរះក្រីស្ទ ជាមួេ 

ជៃ យភៀសែ្លួៃ យៅ ោងាច យនារះ ។ វា ជា 

បុណ្យក្រីស្ទម្៉ាស់ ែ៏ ល្ មួេ យែើម្រី 

ចងចាំ » ។

អាឡិចសរ៊ីអិលទីបកុងបា៉ារីសបបទទសបារំង

«កៅគបកទសបង់ហ្រល័រ បុណ្យក្រីស្ទម្៉ាស់ ក�ូវបាៃ 

កបារព្ធ យឡើង យ៉ាង ទូលំទូោេ ។ មៃុសសែ ក្ប់ គានា 

សារទ ែល់ ពិធរី យៃរះ យទារះបរី ពួ្រយ្ ជា សាសនា ហិៃឌូ 

អ៊ីសាលាម ឬ ក្ិស្ ្រ្រី ។ មៃុសសែ ជាយកចើៃ បាៃ �ុបខ�ង 

យែើម ក្រីស្ទម្៉ាស់ យហើេ ព្យលួរ រូប ផ្កាេ យៅ តាម ផ្ទរះ របស់ 

ពួ្រយ្ ។

« កបនពណរី មួេ ខែល យេើង យធវែើ តាម ្រ្នុង ក្ួសារ យេើង 

្ឺ ចូលរួម យធវែើ តាម រោលវិភា្ បំភ្ឺ ពិភពយោ្រ ខែល 

សាសនាចក្រ បាៃ ផ្ល់ ឲ្យ ។ ម្តាេ របស់ ែញនុំ ្រ៏ ចាប់យផ្ើម 

យរៀបចំ យធវែើ ៃំ សកម្ប់ អ្្រ ជិ�ខាង មិ�្ រួមរោរគ្រ មិ�្ភ្រដេិ 

ៃិង ក្ួសារ ។ យៅេប់ ឆ្ង ចូល ន្ងៃ បុណ្យ ក្រីស្ទម្៉ាស់ 

យេើង អយញ្ើញ សម្ជិ្រ ក្ួសារ ទាំងអស់ របស់ យេើង 

ឲ្យ ម្រ ផ្ទរះ យេើង ។ យេើង ចាប់យផ្ើម រោរកបជុំ ធម្មៃិោឋាៃ 

បុណ្យក្រីស្ទម្៉ាស់ យៅ ផ្ទរះ យេើង យៅ យម្៉ាង ១០:៣០ េប់ 



REPUBLICA DE

FELIZ NAVIDAD

REPUBLICA DE

FELIZ NAVIDAD

REPUBLICA DE

FELIZ NAVIDAD

5៦ លរីអាហូណា

«កយើងរានកធវែើ បោ ទឹ្រ ក្រូចឆ្មា យៃរះ យែើម្រី យកបើ យៅ្រ្នុង រែូវ 

យរៅតា ប៉ុខៃ្ បុណ្យ ក្រីស្ទម្៉ាស់ ្ ឺ ជា ឱរោស ែ៏ ល្ បំផុ� យែើម្រី យកបើ 

វា ្រ្នុងរោរ ឲ្យ ៃំ ៃិង ឆូ្រូខល� យរៅតាៗ យៅ យ្ ! ែញនុំ ម្ៃ អាម្មរណ៍ 

ែិ� រោៃ់ខ� ជិ� កពរះអង្គសយ្គ្ររះ ែញនុំ យពល ែញនុំ រ្រ យឃើញ រយបៀប 

នច្កបឌិ� យែើម្រី បយកមើ មៃុសសែ ែនទ » ។

បបូកឃ្ីនទអចទីបកុងអាល់ទបរ៊ីរតាបបទទសោណាោ

«េ្នុំចូលចិ�្រចំណាយកពល ជាមួេ បងកសរី របស់ ែញនុំ ជា 

ពិយសស យពល យេើង យលង ខល្ង ្រមសាៃ្ ជាមួេ គានា ។ 

យៅ បុណ្យក្រីស្ទម្៉ាស់ យេើង បាៃ ែុ� យទៀៃ យែើម្រី ទទួល 

ទាៃ អាហ្រ យរៀងរាល់ េប់ ។ វា ម្ៃ អារម្មណ៍ សុែសាៃ្ 

ណាស់ ។ ពៃ្ឺ យទៀៃ រំឭ្រ ែញនុំ ពរី កពរះអង្គសយ្គ្ររះ របស់ 

យេើង ខែល ជា ពៃ្ឺ នៃ ពិភពយោ្រ » ។

ោនីទអចទីបកុងអាល់ទបរ៊ីរតាបបទទសោណាោ

«មនុស្សជាកគចើនចា�់ទុក ភ្ំ ថា ជា ្រខៃ្ង សុែសាៃ្ ខែល ពួ្រយ្ ទា្រ់ទង ជាមួេ ធម្មជា�ិ ៃិង យមើល ភាពកសស់សាអា� 

នៃ រោរបយង្កើ� របស់ កពរះ ។ ប៉ុខៃ្ យៅរែ្ឋ ហ្នវ៉ យេើង ទទួល អារម្មណ៍ ៃិង ម្ៃ អំណរ្ុណ ចំយពារះ កពរះយចសាតា នៃ កពរះ យៅ 

្រ្នុង សមុកទ ៃិង ភាពអសាចារ្យ ទាំងអស់ ខែល រែ្ឋ យៃរះ ម្ៃ ។

ក្ប់យពល ខែល អ្្រ ចំណាេយពល យៅ ជាមួេ ធម្មជា�ិ ៃិង ក្ួសារ វា ្ ឺ ជា បទពិយសាធៃ៍ មួេ ខែល យធវែើ ឲ្យ យេើង 

ស្ិទ្ធសានាល គានា ។ អ្្រ រោ�់ ផ្តាច់ ពរី រោរបខងវែរ អារម្មណ៍ នានា ្រ្នុង ជរីវិ� យហើេ យផ្តា� យលើ សកមស់ ខែល ម្ៃ យៅជុំវិញ អ្្រ 

ទាំង អវែរីៗ ខែល អ្្រ យមើល យឃើញ ៃិង ្រ្នុង មៃុសសែ ខែល អ្្រ ម្ៃ បទពិយសាធៃ៍ ជាមួេ ។

បុណ្យក្រីស្ទម្៉ាស់ ្ ឺជា កគា ែ៏ កបនព មួេ យែើម្រី ទទួល អារម្មណ៍ រោៃ់ខ� ជិ�ស្ិ� ៃឹង ខផៃែរី យៃរះ ៃិង ក្រុមក្ួសារ 

យេើង ែូច យេើង ែឹង ថា ចំណុច ទាំងពរីរ យៃរះ ម្ៃ �ួនាទរី សំខាៃ់ ្រ្នុង ខផៃរោរ ខែល បាៃ បគ្ហាញ យោេ កពរះវរបិតា ខែល 

្ង់ យៅ សាថាៃសួ្៌ របស់ យេើង ៃិង កពរះអង្គសយ្គ្ររះ កពរះយេស៊ូវក្រីស្ទ » ។

ោយបអនទអជាមួយនឹងរូថតរបស់សរ្សីរ៉ាសទអរដ្ឋហាវវៃស.រ.អា.

«គ្ួសារេ្នុ ំចូលរួម ្រ្នុង ស្រម្មភាព បយកមើ នានា ជាៃិច្ច 

យៅ បុណ្យក្រីស្ទម្៉ាស់ ។ អវែរី មួេ ខែល យេើង យធវែើ ្ ឺ ផ្ល់ 

អាហ្រ ៃិង ៃំ ែល់ ជៃ ទ័ល ក្រ ។ តាមរេៈ រោរបយកមើ 

មៃុសសែ ែនទ យេើង អាច បគ្ហាញ យសច្រ្រីកសឡាញ់ 

របស់ កពរះ ។ ឪពុ្រ ម្ដាេ ែញនុំ បាៃ បយកងៀៃ ែញនុំ អំពរី 

អ�្ៃ័េ នៃ បុណ្យក្រីស្ទម្៉ាស់ តាមរេៈ រោរយធវែើ ជា ្ ំរូ 

ល្ យហើេ បយកមើ មៃុសសែ ែនទ ។ បទពិយសាធៃ៍ យៃរះ 

បាៃ ជួេ ែញនុំ ឲ្យ េល់ ពរី �ួនាទរី ែញនុំ យៅយលើ ខផៃែរី ៃិង 

អ�្ៃ័េ ពិ� នៃ បុណ្យក្រីស្ទម្៉ាស់ » ។

ទអើរៃុនទអសទីបកុងបង់ហារល័របបទទសឥណាឌា
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មនុ្ត្សជានសចើននៅសបនទ្តមុធិក្ត៊ិកបានសបមូលសគួសារនធិងមធិត្រភក្រធិេួកនគវាយបំថបកpiñatasថដលជាថ្្នកមួយទនការសាទរបុណ្យសគី្ត្ទមា៉ា្ត់រប្ត់េួកនគ។

«េ្នុំគ�ូវជួយ ោ្រ់ ឥវា៉ៃ់ ៃិង យរៀបចំ ឡាៃ ែឹ្រ 

ឥវា៉ៃ់ សម្ភារ យ្រ្មង យលង មួេ ចំៃួៃ យែើម្រី បរិចាចា្ ។ 

បនាទាប់ម្រ យេើង បាៃ យបើ្រ ទាវារ យហើេ ឲ្យ មៃុសសែ 

ក្ប់ គានា ចូល ។ វា ពិ�ជា សបបាេ យែើម្រី យមើល 

យ្រ្មងៗ ទាំង យនារះ ។ ពួ្រយ្ ម្ៃ ទឹ្រមុែ រី្ររាេ ។ 

ពួ្រយ្ ម្ៃ ចិ�្ រំយភើប ខាលាំង ណាស់ ។ វា យធវែើ ឲ្យ ែញនុំ 

រី្ររាេ ខែល យឃើញ ពួ្រយ្ រី្ររាេ ៃិង ម្ៃ ភាព 

សុែសាៃ្ បនាទាប់ ពរី រស់យៅ ឆ្ង រោ�់ បទពិយសាធៃ៍ 

អាក្រ្រ់ បំផុ� យនារះ » ។

អូបតីវី

«ជួនោលកដាយសារកយើងជាគ្ួសារធំមួយ យេើង 

ទាំងអស់ គានា បាៃ ជួបជុំ គានា យៅ្រ្នុង ផ្ទរះ យៃរះ ៃិង ផ្ទរះ យៅខ្រ្រ 

យៃរះ ។ យេើង យកចៀង ។ យេើង រាំ ។ យេើង ខ�ងខ� យៅ 

ជុំ គានា ជា ក្ួសារ តាម ខែល អាច យធវែើ យៅ បាៃ អំឡនុង ខែ ធ្នូ 

យោេសារ យេើង អ�់ យរៀៃ យៅ សាោ យទ ។

« យេើង យលង ។ យេើង ជខជ្រ គានា ។ យេើង យសើច ។ 

យេើង បរិយភា្ អាហ្រ ។ យនារះ ្ ឺជា កបនព មួេ ។ យពល 

ែញនុំ យរៀៃ ែញនុំ គាមាៃ យពល យែើម្រី យធវែើ ្រិច្ចរោរ ទាំង យនារះ ជាមួេ 

ក្ួសារ ែញនុំ យទ ។ ែូយច្រះ យេើង ពយាយម បៃ្ រ្រសា កបនពណរី 

ទាំង យៃរះ យទៀ� ។ ក្ួសារ ្ ឺ ជា យរឿង សំខាៃ់ បំផុ� ។ 

កបនពណរី ទាំង យៃរះ ជួេ យេើង ឲ្យ យៅ ជុំ គានា ជា ក្ួសារ ។

េវ័នសរ៊ីទីបកុងបារ៉ាឃវីយ៉ាបបទទសកូឡនុំបរ៊ី

«បនាទាប់ពីកភ្ើងកេរះ ែញនុំ បាៃ ែឹង ថា យរឿង ខែល 

សំខាៃ់ បំផុ� យែើម្រី ម្ៃ យនារះ ្ ឺ ក្ួសារ ៃិង មិ�្ភ្រ្ិ 

របស់ អ្្រ ។ ែូយច្រះ យទារះបរី យេើង ពុំ បាៃ ទទួល 

អំយណាេ យកចើៃ ្រ្រី វា ជា យរឿង ល្ បំផុ� យហើេ ខែល 

ម្ៃ ក្រុមក្ួសារ យៅខ្រ្រ យនារះ ។ វា យៅខ� ជា កគា 

ែ៏ រី្ររាេ សកម្ប់ យេើង យទារះបរី វា ពុំ ែូចជា បុណ្យ 

ក្រីស្ទម្៉ាស់ ធម្មតា របស់ យេើង ្រ្រី » ។

រ៉ាបជលដ័បុលយូ

«វជាករឿងអសាចារ្យណាស់សដលក�ើញ មៃុសសែ 

ក្ប់ គានា ហ្្រ់ែូចជា ក�ូវ គានា ពឹងពា្រ់ គានា យ៉ាង 

រួសរាេ ។. . . ែញនុំ បាៃ យរៀៃ ថា សម្ភារ ពុំ ម្ៃ 

ជាយរឿង សំខាៃ់ យទ ។ រោរបយកមើ ក្ួសារ ៃិង 

យពលយវោ ខែល បាៃ ចំណាេ ជាមួេ គានា ្ ឺ 

សំខាៃ់ ខាលាំង ជាង ។ ជរីវិ� ្ ឺ ម្ៃ �នម្ ។ អវែរីៗ អាច 

ផ្លាស់ប្នូរ យៅ ជា អាក្រ្រ់ ជាៃិច្ច ែូយច្រះ យេើង ក�ូវខ� 

ពយាយម រី្ររាេ ៃឹង កគា សបបាេៗ យពល យេើង 

យៅ ជាមួេ គានា ។ យេើង ្ ឺ ជា អ្្រ ខែល យធវែើ ឲ្យ កគា 

សបបាេៗ យនារះ យ្រើ� យឡើង ! »

បរ៊ីលីទអ

ចំណាំ៖យុវវ័យបនាទាប់ទទៀតទនះមកពីទីបកុងផារ៉ាោយរដ្ឋោលីេវបូញ៉ាស.រ.អា.សញ្ឹងគិតពីអត្ថន័យវនបុណ្យបគីស្ទមា៉ាស់បនាទាប់ពីទ្្ើងទេះវបពដ៏

ទោរទៅបំផុតទៅក្នុងបបវត្ិ្បស្រដ្ឋោលីេវបូញ៉ាបដលបានទេះបំផាលាញសេគមន៍របស់ពួកទគ។
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កដាយកដវី�កអកអដវួដ

ទសសែនាវែ្រី សាសនាចក្រ

យ�ើ
 អ្្រ អាច កបាប់ ពរី ទរីសម្រល់ មួេ ចំៃួៃ អំពរី ន្ងៃ ចុងយករោេ បាៃ ខែរ ឬ យទ ?  

ម្ៃ ទរីសម្រល់ ែ៏ ល្រីលបាញ មួេ ចំៃួៃ ៖ រោរសាតារយឡើងវិញ រោរយចញម្រ នៃ 

កពរះ្ម្ពរីរ មរមៃ យកគារះ មហៃ្រាេ យផសែងៗ រោរផសែពវែផសាេ ែំណឹងល្ អំយពើទុច្ចរិ� 

ទូយៅ ។ ខមៃយហើេ យៃរះ ្ ឺ ជា ទរីសម្រល់ ជា្រ់ោ្រ់ មួេ ខែល អ្្រ ពុំ ធាលាប់ ្ ិ� ែល់ ៖ 

រោរចំអ្រឡ្រឡឺេ ។

អ្្រ សរយសរ កពរះ្ម្ពរីរ សញ្ញា ្ ្មរី ពរីរ នា្រ់ យលើ្រ យឡើង ថា ៃឹង ម្ៃ អ្្រ ចំអ្រ យៅ ន្ងៃ ចុងយករោេ 

( សូមយមើល យពក�ុសទរី ២ ៣:៣; េូោស ១:១៨ ) ។ យនារះ ៃឹង ម្ៃ មៃុសសែ ខែល ចំអ្រ 

ៃិង យមើលគ្េ កពរះយេស៊ូវក្រីស្ទ រោរបយកងៀៃ របស់ កទង់ ៃិង អ្្រយែើរតាម កទង់ ។ ប៉ុខៃ្ ្រ្នុង 

នាម ជា អ្្រយែើរ តាម កទង់ យេើង ក�ូវបាៃ កបាប់ ឲ្យ ស៊ូកទាំ ៃិង អ�់ធ្ម�់ ( សូមយមើល យពក�ុសទរី រច
នា
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២ ៣:១១–១៥ ) ទៃ្ទឹង រង់ចាំ រោរយង ម្រ របស់ 

កទង់ ៃិង រោរបំយពញ រោរសៃយា កទង់ យៅជាប់ ៃឹង 

យសច្រ្រីយមតាតា្ររុណា កទង់ ៃិង ម្ៃ ចិ�្ អាណិ�អាសូរ 

មៃុសសែ ែនទ ( សូមយមើល េូោស ១:២២ ) ។

កបា្រែ ណាស់ រោរចំអ្រ ពុំ ខមៃ ជា យរឿង ្ ្មរីយទ ប៉ុខៃ្ 

វា ហ្្រ់ែូចជា ក�ូវបាៃ សាេភាេ ។ យហើេយទារះបរី 

អ្្រ ពុំ ធាលាប់ ចំអ្រ ែល់ អវែរី ខែល ជា របស់ កពរះ ្រ្រី ជរីវិ� 

ខបប ចំអ្រ ពុំខមៃ ជា អវែរី មួេ សកម្ប់ ពួ្រសិសសែ របស់ 

កពរះយេស៊ូវក្រីស្ទ យធវែើ តាម យឡើេ ។

ចំអកកទៀ�ឬ?អ�់កទសូមអរ្ុណ។

រោរចំអ្រ ម្ៃៃ័េ ថា យមើលគ្េ យសើច ចំអ្រ ឬ 

យពាលពា្រ្យ ឡ្រឡឺេ ។ ជួៃរោល វា រួម ម្ៃ រោរយធវែើ 

កតាប់ តាម ែូចជា យធវែើ កតាប់ ចំអ្រ ោ្រ់ ៃរណា ម្នា្រ់ ៃិង 

រោរយកបើ សំយឡង ខបប ្រំខប្ង ឬ រោរយធវែើ រោេវិរោរ ឬ យធវែើ 

រូបភាព បំយផ្ើស ជាយែើម ។ យេើង ទាំងអស់ គានា ធាលាប់ យឃើញ 

វា ។ វា ម្ៃ យៅ ក្ប់ ទរី្រខៃ្ង ។ មៃុសសែ ហ្្រ់ ែូចជា 

ចូលចិ�្ វា ។

ប៉ុខៃ្ កពរះអម្ចាស់ ពុំ ចូលចិ�្ វា យទ ។

យៅ្រ្នុង ែ្ម្ពរីរ គាមាៃ ្រខៃ្ង ណា ខែល អៃុញ្ញា�  

ឲ្យ ម្ៃ រោរចំអ្រ ឡ្រឡឺេ យឡើេ ។ កបា្រែ ណាស់ 

វា ៃឹង ក�ូវ បាៃ យថាកាលយទាស 

យៃរះ ពុំខមៃ ជា អវែរី ខែល កពរះអម្ចាស់ សពវែ  

កពរះទ័េ យឡើេ ។ កទង់ បាៃ ម្ៃ បៃ្ទនូល ថា  

« សូម បយណាតាេ ឲ្យ មៃុសសែ ក្ប់រូប យគារព បងប្នូៃ  

ែ្លួៃ ែូចជា ែ្លួៃ ឯង ផ្ទាល់ » ( យគាលលទ្ធិ ៃិង យសច្រដេរី  

សញ្ញា ៣៨:២៤ ) ។  យេើង ទាំងអស់ គានា ្ ឺ ម្ៃ  

�នម្ យស្មើ គានា ។ អាលម្៉ា បាៃ សួរ ថា « យ�ើ អ្្រ រាល់  

គានា យៅ ខ� កបឹង សាមាៃ ថា ែ្លួៃ កគាៃ់យបើ ជាង អ្្រ ឯ យទៀ� 

ឬ [ ? ] » ( អាលម្៉ា ៥:៥៤ ) ។ រោរ្ិ� ខបប យនារះ  

នាំ យៅ រ្រ រោរចំអ្រឡ្រឡឺេ ។ រោរ ចំអ្រឡ្រឡឺេ  

ោ្រ់ យ្ ្ ឺជា រយបៀប មួេ ខែល មៃុសសែ ពយាយម យលើ្រ  

ែ្លួៃ ឯងយលើស ពរី មៃុសសែ ែនទ ។

យលើស ពរីយនារះយទៀ�មៃុសសែ ខែល ចំអ្រ  

ឡ្រឡឺេ ឲ្យ យ្ ពយាយម នាំ មៃុសសែ ែនទ ឲ្យ ចូលរួម  

ៃឹង ពួ្រយ្ ។ រូបភាព មួេ ម្រ ពរី សុបិៃ របស់ លរីនហ 

បគ្ហាញ ចំណុច យៃរះ យ៉ាង ចបាស់ ។ មៃុសសែ យៅ្រ្នុង  

អគារ ែ៏ ធំ យហើេ ទូោេ ្រំពុង ខ� « យហើេ ពួ្រ យ្  

្រំពុង ខ� យៅ ្រ្នុង អា្រប្្រិរិយ ចំអ្រ ឡ្រឡឺេ យហើេ  

ចង្នុល នែ » ( ៃរីនហវែទរី ១ ៨:២៧ ) ។ រោរចង្នុល  

នែ យធវែើ ឲ្យ ម្ៃ រោរខបងខច្រ មៃុសសែ យោេ ៃិយេ  

ថា « អ្្រ បាៃ ល្ ជាង យបើ យៅខាង យេើង ឬ អ្្រ ៃឹង  

ខាមាសយ្ យហើេ យ្ ៃឹង យសើច ចំអ្រ ោ្រ់ អ្្រ » ។  

ែូច ជា យសច្រ្រីយវទនា ខែរ រោរចំអ្រឡ្រឡឺេ ចូលចិ�្ 

ឲ្យ ម្ៃ យ្ ចូលរួម ៃឹង ែ្លួៃ ។ យនារះ ្ ឺជា ខផ្្រ មួេ 

យោេសារ វា ពិ�កបា្រែ ជាយរឿេៗ មៃុសសែ យឆ្មើងនឆ្ម ្រ៏ 

គាមាៃ ភាពសុែសាៃ្ យកចើៃ ខែរ ។

ចូរមានចិ�្រសុភាពរាបសា។ចូរកុំចំអកេកេឺយ។

ជាមួេ ៃឹង រោរចំអ្រឡ្រឡឺេ យនារះ វា អាច  

ជា រោរល្លួង ឲ្យ ចូលរួម ។ យមើលយៅ វា ហ្្រ់ ែូចជា  

ម្ៃ ភាព រី្ររាេ ខមៃយទ ? មៃុសសែ ក្ប់ គានា យធវែើ យរឿង  

យៃរះ ជាពិយសស យៅយលើ អ៊ិៃយធើរខណ� ៃិង កបព័ៃ្ធ  

ផសែពវែផសាេ សង្គម ។ យេើង ខ្មទាំង ក�ូវបាៃ ល្លួង  

ឲ្យ យធវែើ អវែរី ខែល មៃុសសែ ែនទ យធវែើ—យែើម្រី យកបើ អាវុធ របស់  

យោ្រិ៍េ ផ្ទាល់ ទាស់ ៃឹង វា យែើម្រី វាេ ប្រ យៅ អ្្រ ចង្នុល 

នែ យៅ្រ្នុង អគារធំ យហើេ ទូោេ យនារះ យែើម្រី យមើល ថា  

យ�ើ ពួ្រយ្ ភ្្រ់ រសជា�ិ នៃ រោរចំអ្រឡ្រឡឺេ របស់  

ពួ្រយ្ ែូចយម្ច ។

ប៉ុខៃ្ យនារះ ពុំ ខមៃជា រយបៀប របស់ កពរះអម្ចាស់ យទ ។

« ចូរ ្រុំ យជរកបម្្ ពួ្រ អ្្រ ណា ខែល យជរកបម្្ 

យឡើេ » ( យគាលលទ្ធិ ៃិង យសច្រដេរីសញ្ញា ៣១:៩ ) ។

កេើយ « ក�ូវ កសឡាញ់ ពួ្រ ខាមាំង សក�ូវ ក�ូវ ឲ្យ ពរ ែល់  

អ្្រ ណា ខែល កបយទច ផ្តាសា ក�ូវ កបកពឹ�្ ល្ ៃឹង អ្្រ  

ណា ខែល ស្ប់ អ្្រ រាល់ គានា យហើេ ក�ូវ អធិសាឋាៃ ឲ្យ 

អ្្រ ណា ខែល យធវែើ ទុ្រ្ខ យបៀ�យបៀៃ ែល់ អ្្រ រាល់ គានា វិញ » 

( ម្៉ាថាេ ៥:៤៤ ) ។

យនារះ ្ ឺជា បទោឋាៃ ខែល ែ្ពស់ ជាង បទោឋាៃ យោ្រិេ 

ខែល ទំៃង ជា ៃិយេ ថា « ចូរ ចំអ្រ ឡ្រឡឺេ មៃុសសែ 

ក្ប់ គានា ៃិង អវែរី ក្ប់ យ៉ាង ខែល ែុស ពរី អ្្រ តាម រយបៀប ណា 

្រ៏ បាៃ » ។ 

វា អាច ពិបា្រ ៃឹង ស៊ូកទាំ ចំយពារះ រោរចំអ្រឡ្រឡឺេ 

របស់ មៃុសសែ ែនទ យហើេ ពុំ ម្ៃ កប�ិ្រម្ម ជាមួេ ៃឹង 

រោរចំអ្រឡ្រឡឺេ យោេសារ វប្ធម៌ យេើង ៃឹង យធវែើ 

ឲ្យ យេើង យជឿ ថា រោរឆ្លា� ជាង រោរចំអ្រឡ្រឡឺេ ែ៏ 

្ួរ ឲ្យ ឈឺចាប់ បំផុ� ឈ្រះ យលើ រោរកប្រួ�កបខជង នៃ 

រោរយផ្តា�ចិ�្ ទុ្រោ្រ់ ៃិង រោរយគារព របស់ មៃុសសែ ។ 

ប៉ុខៃដេ យនារះ ពុំខមៃ ជា យរឿង ក�ឹមក�ូវ យទ ។ កពរះអម្ចាស់ បាៃ 

បយកងៀៃ យេើង—ៃិង បាៃ បគ្ហាញ យេើង—ថា យសច្រដេរី 

កសឡាញ់ ភាពរាបសា រោរអ�់ធ្ម�់ ៃិង រោរអ�់ធៃ់ ្ ឺ ជា 

រយបៀប របស់ កទង់ ។

កបសិៃយបើ យេើង ជា អ្្រ យែើរ តាម ែ៏ ពិ� របស់  

កពរះយេស៊ូវក្រីស្ទ យនារះ យេើង ពុំ ចំអ្រ ឡ្រឡឺេ  

បងប្នូៃ កបុសកសរី យេើង យទ យោេសារ ចិ�្ យេើង ៃឹង  

យពារយពញ យោេ យសច្រដេរី កសឡាញ់ ែ៏ សុទ្ធសាធ របស់  

កទង់ ( សូមយមើល មរ៉ូនណ ៧:៤៧–៤៨ ) ។ ◼

ជា កបា្រែ ។ 

ឧទាហរណ៍ អាលម្៉ា 

ជា ្រូៃ បាៃ បយកងៀៃ ថា ៖ 

« យ�ើ ម្ៃ អ្្រ ណា ម្នា្រ់ យៅ 

្រ្នុង ចំយណាម អ្្រ រាល់ គានា ខែល បាៃ 

ចំអ្រឡ្រឡឺេ ែល់ បង ប្នូៃ ែ្លួៃ ខែរ ឬយទ . . . ?

យវទនា ែល់ ជៃ ខបប យៃរះ ែ្ិ� . . . ជៃ យនារះ ក�ូវ 

ខ� ខកបចិ�្ យបើ ពុំ យនារះ យសា� យទ យ្ ពុំ អាច បាៃ សយ្គ្ររះ 

យឡើេ ! » ( អាលម្៉ា ៥:៣០–៣១ ) ។

រោរចំអ្រឡ្រឡឺេ ្ ឺ ជា សញ្ញា មួេ ែ៏ សំខាៃ់ នៃ 

អំយពើ បាប ខផ្្រ ខាង អំៃួ� ។ យហើេ អារម្មណ៍ ចម្ង 

យៅ ្រប់ៃឹង រោរចំអ្រឡ្រឡឺេ យនារះ ្ ឺ ជា ជយម្លារះ —

រោរយមើលគ្េ មៃុសសែ ែនទ—យនារះ ្ ឺ ជា រោរយមើលគ្េ 

មនុស្ស មិៃ កគាៃ់ខ� មិៃ េល់កសប ៃឹង អវែរី ខែល ពួ្រយ្ 

ៃិយេ ឬ យធវែើ យនារះ យទ ។

គពរះអមាចាស់រានបកគងៀនកយើងថា

...កសចក្ីគសឡាញ់ភាពរាបសា

ោរអ�់ធ្ម�់និងោរអ�់ធន់្ ឺជា

រកបៀបរបស់គទង់។



៦0 លរីអាហូណា

ែញនុំ ពុំ បាៃ ធំ យឡើង ជា សម្ជិ្រ នៃ សាសនាចក្រ នៃ កពរះយេស៊ូវ ក្រីស្ទ នៃ ពួ្រ បរិសុទ្ធ ន្ងៃ ចុង យករោេ យទ ប៉ុខៃ្ តាមរេៈ សម្ជិ្រ 

មួេ ចំៃួៃ ខែល ែញនុំ ជួប យនារះ ែញនុំ បាៃ ែឹង ថា យពល បុ្្គល ម្នា្រ់ រស់យៅ ្រ្នុង ជរីវិ� មួេ សាអា�ស្ំ បរិសុទ្ធ យនារះ ពៃ្ឺ នៃ កពរះក្រីស្ទ ៃឹង 

បំភ្ឺ យឡើង យៅ ្រ្នុង ពួ្រយ្ ។ ពួ្រយ្ រោលាេ ជា ្ ំរូ ែ៏ ម្ៃ ឥទ្ធិពល ។

មៃុសសែ ខែល ែញនុំ ទា្រ់ទង ែំបូង យៅ សាសនាចក្រ ្ ឺ តាមរេៈ មិ�្ភ្រ្ិ ខែល ែញនុំ ជួប យៅ មហ្វិទយាល័េ ។ គា�់ ជា សម្ជិ្រ 

ែ៏ ល្ យៅ សាសនាចក្រ ខែល បាៃ បយកមើ យបស្រ្រម្ម ។ ែញនុំ បាៃ ធំ យឡើង យៅ្រ្នុង ក្ួសារ ខែល រោៃ់ សាសនា រោ�ូលិ្រ ែូយច្រះ 

ជាយរឿេៗ គា�់ បាៃ ពយាយម ចាប់យផ្ើម សៃ្ទនា ជាមួេ ែញនុំ អំពរី សាសនា ។ ប៉ុខៃ្ ែញនុំ ពុំ ចាប់ អារម្មណ៍ ទាល់ខ� យសារះ ។ មិ�្ ភ្រដេិ 

ែញនុំ ្ ឺជា មៃុសសែ ឆ្លា� ណាស់ យហើេ គា�់ ពយាយម ខណនាំ ែញនុំ ឲ្យ សារល់ កពរះវិហ្រ ម្ង យទៀ�—យោេ យរៀបចំ ណា�់ ែញនុំ យែើរ យលង 

ជា ្ ូ ្រំបាំង មុែ ជាមួេ េុវនារី ជា ពួ្របរិសុទ្ធ ន្ងៃ ចុងយករោេ ។

ោរកដើរកលងជា្ូដំបូងរបស់កយើង

យៅយពល យរ៉យណ ៃិង ែញនុំ បាៃ យែើរយលង ជា្ូ យៅកគា ែំបូង ែញនុំ បាៃ ធាលា្រ់ ្រ្នុង អៃ្ង់ យស្ហ៍ នាង ទាំងកសុង ។ គា�់ 

កសស់សាអា� ណាស់ ចំយពារះ ែញនុំ ែញនុំ អាច កបាប់ បាៃ ថា ម្ៃ អវែរី មួេ ខែល ពិយសស អំពរី នាង ។ មិៃ េូរ ប៉ុនាមាៃ យករោេ ម្រ ែញនុំ 

បាៃ យក�ៀម ែ្លួៃ ម្ៃ ទំនា្រ់ទំៃង ពិ�កបា្រែ ជាមួេ នាង ៃិង ចង់ បយង្កើ� ជា ក្ួសារ—ប៉ុខៃ្ បនាទាប់ ពរី យែើរយលង ជា្ូ 

បាៃ បរីបួៃ ែង ម្រ នាង បាៃ ៃិយេ ថា យេើង ពុំ ្ ួរ យែើរយលង ជា្ូ ៃឹង គានា យទៀ�យទ យោេសារ នាង ចូលចិ�្ ែញនុំ 

« ខាលាំង ណាស់ » យហើេ នាង ចង់ យរៀបរោរ យៅ ្រ្នុង កពរះវិហ្រ បរិសុទ្ធ ។ សកម្ប់ ែញនុំ អវែរី ខែល រោៃ់ខ� ពិបា្រ 

យនារះ ្ ឺ នាង ៃឹង ចា្រយចញ យៅបយកមើ យបស្រ្រម្ម ឆ្ប់ៗ ។ បនាទាប់ ពរី យរឿង យនារះម្រ ែញនុំ បាៃ សយកមច ចិ�្ ថា 

ែញនុំ ពុ ំចូលចិ�្ ពួ្រ បរិសុទ្ធ ន្ងៃ ចុងយករោេ យទ ។

យពល គា�់ បាៃ ក�ឡប់ ម្រ ពរី យបស្រ្រម្ម គា�់ វិញ មិ�្ ភ្រដេិ រួម គានា របស់ យេើង បាៃ អយញ្ើញ ែញនុំ យៅ ពិធរី ជប់យលៀង 

មួេ យហើេ ែញនុំ បាៃ ជួប យរ៉យណ យៅទរីយនារះ យហើេ យេើង បាៃ ចាប់យផ្ើម ចំណាេ យពល ជាមួេ គានា ម្ង យទៀ� ។ ែញនុំ 

បាៃ បញ្ចប់ រោរសិ្រសា ពរី មហ្វិទយាល័េ យហើេ ែញនុំ ម្ៃ រោរគ្រ មួេ ែ៏ ល្ យហើេ ែញនុំ បាៃ ម្ៃ អារម្មណ៍ ចង់ យរៀបរោរ 

ម្ង យទៀ� ។ ែញនុំ បាៃ ្ ិ� ថា ែញនុំ ជា មៃុសសែ ល្ ប៉ុណ្ណឹង ខែរ ែូយច្រះ ែញនុំ បាៃ សុំ នាង យរៀបរោរ ។ នាង បាៃ បែិយសធ ។

ោររុញរាក្នុងោរជួបជាមួយពួកអ្កផ្សពវែផសាយសាសនា

យែើម្រី បៃ្ ទំនា្រ់ទំៃង យនារះ ែញនុំ បាៃ ទទួល េ្រ រោរអយញ្ើញ ឲ្យ សាតាប់ ពួ្រ អ្្រ ផសែពវែផសាេ សាសនា ។ ម្ៃ យពល 

មួេ នាង បាៃ ម្រ ជួប ែញនុំ ទាំង េំ យោេ បាៃ ខ្្ង ទរីបនាទាល់ អំពរី កពរះ្ម្ពរីរ មរមៃ យហើេ បាៃ ទទូច សូម ែញនុំ ឲ្យ អាៃ ្ ម្ពរីរ 

យនារះ ។ នាង ចង់ ឲ្យ ែញនុំ ទទួល បាៃ ទរីបនាទាល់ អំពរី ែំណឹងល្ យែើម្រី នាង អាច បំយពញ បំណង កបាថានា របស់ នាង យែើម្រី 

យរៀបរោរ យៅ្រ្នុង កពរះវិហ្រ បរិសុទ្ធ ។ ែញនុំ កសឡាញ់ នាង យហើេ ែញនុំ ពុំ ចង់ យធវែើ ឲ្យ នាង ែ្រ ចិ�្ យទ ែូយច្រះ ែញនុំ បាៃ ៃិយេ ថា  

ែញនុំ ៃឹង ជួប ពួ្រ អ្្រផសែពវែផសាេ សាសនា ។ ប៉ុខៃ្ យទារះបរី ែញនុំ កពមជួប ជាមួេ ពួ្រ អ្្រផសែពវែផសាេ សាសនា ្រ្រី ែញនុំ ចាប់យផ្ើម ជួប ជាមួេ 

ោរតាំងចិត្របស់ទរៃទណទដើម្ីរស់ទៅតាមដំណឹងល្បានផាលាស់ប្បូរជីវិតែ្នុំ។

កដាយសអក�ើរចូ�វែីនអ៊៊ីេូសាតា

្រ្នុង ពួ្រ ចិ� សិប នា្រ់

ជាមួេ េុវនារី ជា ពួ្របរិសុទ្ធ ន្ងៃ ចុងយករោេ
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 រូប
ភា

ព
 យោ

េ
 អា

ឡ
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 ណា
យបា

ម

 ោរកដើរកលងជា្ ូកំរាំងមុេ 



 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ ៦១

ពួកគេគោយគ្រាន់តែខ្ញុំអាចពនយារគពលគ�ើម្បីបញ្ញុះបញ្ចូលគរេគេឲ្យគរៀបការជាមួយខ្ញុំប៉ុគ្ណុះ។ខ្ញុំរាមាន

បុំេងចូលរួមសាសនាថ្បីអ្បីគេ។

បនាទាប់ពបីជួបពួកអ្នកផ្សព្ផសាយសាសនាពបីរបបី�ងមកខ្ញុំគៅតែមិនចាប់អារម្េ៍គសាុះ។ខ្ញុំបាន

អង្ញយសាតាប់ការបគគ្ងៀនរបស់ពួកគេប៉ុតនតែខ្ញុំមិនផ្ង់អារម្រេ៍ឬពយាយាមេេួលអារម្េ៍ពបីគ្ពុះវិញ្ញាេ

គេ។ខ្ញុំបានបិេ�ួងចិែតែខ្ញុំគោយសារខ្ញុំពុុំចង់សាតាប់ពួកអ្នកផ្សព្ផសាយសាសនាខ្ញុំសាតាប់ពួកគេគោយសារ

តែគរេគេប៉ុគ្ណុះ។�ុំគេើរការគនាុះ�ូចជាមិនរីកចគគ្មើនគេគ�ើយខ្ញុំគៅតែពុុំអាចបញ្ញុះបញ្ចូលគរេគេ

ថាខ្ញុំនឹងគ្្ើជាសាវាមបីល្អរបស់នាងគោយពុុំចាុំបាច់េេួលបុេ្យគ្ជមុជេឹកគ�ើយ។នាងគៅតែរឹងបុឹងក្នញង

គសចកតែបីជុំគនឿរបស់នាង។

ការធ្វើឲ្យព្រះគម្ពីរមរមនកាលាយជាធរឿងផ្ទាល់ខ្លួន

បនាទាប់មកមានការផ្លាស់បតែចូរមួយគៅក្នញងពួកអ្នកផ្សព្ផសាយសាសនា។អ្នកផ្សព្ផសាយសាសនាថ្បី

មានាក់បានមកបគគ្ងៀនខ្ញុំគ�ើយរាែ់មានេុំនិែមួយ។រាែ់ឲ្យខ្ញុំគបើកេម្បីរគៅអាលមា៉ា៤២គ�ើយ

រាែ់បានសួរខ្ញុំគ្បសិនគបើខ្ញុំចង់អានជុំពូកគនាុះឮៗឲ្យពួកគេសាតាប់ពបីខមួយគៅខមួយគេៀែ។

ប៉ុតនតែជុំនួសឲ្យការគ្រាន់តែអានពបីមួយពាក្យគៅមួយពាក្យគនាុះរាែ់ចង់ឲ្យខ្ញុំអានគ្មាុះរបស់

ខ្ញុំគៅក្នញងខេម្បីរទាុំងគនាុះ។ខ្ញុំមិនចង់គ្្ើវាគេប៉ុតនតែរាែ់បានេេូចសូម។

�ូគច្នុះខ្ញុំបានចាប់គផតែើមអានខេបីមួយ។«គ�ើយឥ�ចូវគនុះចូឃ្បីនគអើយ...»គពលខ្ញុំ

អានពាក្យទាុំងគនាុះេម្បីរគនុះបានចាប់គផតែើមនិយាយអុំពបីខ្ញុំ។គពលខ្ញុំោក់គ្មាុះខ្ញុំគៅក្នញង

ខេម្បីរគនាុះខ្ញុំមានអារម្េ៍ននអុំ្ចននេបីបនាទាល់ផ្ទាល់ខ្លួន។

គៅតផ្នកបនាទាប់ននអាលមា៉ា៤២បគគ្ងៀនពបីការធ្លាក់របស់អ័ោមនិងគអវា៉គ�ើយេបីបុំផុែ

េឺអុំពបីតផនការននគសចក្បីគគ្បាសគោុះ។គពលខ្ញុំបានមក�ល់ខេបី២៩គ�ើយអាន«គ�ើយឥ�ចូវគនុះ

ចូឃ្បីនគអើយឪពុកពុុំមានបុំេងចង់ឲ្យគរឿងទាុំងគនុះគ្្ើឲ្យកូនកង្ល់ចិែតែែគៅគេៀែគេ»គនាុះខ្ញុំបាន

ចាប់គផតែើមយុំ�ូចជាកូនគក្ង។ខ្ញុំពុុំធ្លាប់យុំ�ូចគនុះពបីមុនគេ។ខ្ញុំបាន�ឹងថាគ្ពុះេម្បីរមរមនពិែ—ប៉ុតនតែខ្ញុំ

ពុុំអាចអានចប់ជុំពូកគនាុះគេ។គពលខ្ញុំបានោក់គ្មាុះខ្ញុំអានក្នញងខេម្បីរគនាុះខ្ញុំបានគ្បាប់អ្នកផ្សព្ផសាយ

សាសនាថាខ្ញុំចង់េេួលបុេ្យគ្ជមុជេឹក។គរេគេសបបាយចិែតែខ្លាុំង្ ស់។ខ្ញុំបានេេួលបុេ្យ

គ្ជមុជេឹកគ�ើយគៅេបីបុំផុែនាងបានយល់គ្ពមគរៀបការជាមួយខ្ញុំ។មួយឆ្នាុំគគ្កាយមកគយើងបាន

ផសារភ្ជាប់គៅក្នញងគ្ពុះវិហារបរិសុេ្ធប៊ុយេូត�្សអា�្សង់េបីន។

ខ្ញុំមានអុំេរេុេជាខ្លាុំង�ល់ការតាុំងចិែតែរបស់គរេគេគ�ើម្បីរស់គៅតាម�ុំេឹងល្អគ�ើយគរៀបការ

គៅក្នញងគ្ពុះវិហារបរិសុេ្ធ។ការតាុំងចិែតែគ�ើរគលងជាេូ�៏គសាមាុះគ្ែង់របស់នាងពុុំគ្រាន់តែពគ្ងឹងេុំនាក់

េុំនងរបស់នាងជាមួយគ្ពុះនិង�ុំេឹងល្អប៉ុគ្ណុះគេវាតថមទាុំងអគញជើញខ្ញុំឲ្យគរៀន�ុំេឹងល្អផងត�រ។

ខ្ញុំ�ឹងពបីមូលគ�ែុត�លនាងគ្សស់សាអាែ្ ស់ចុំគពាុះខ្ញុំ៖គោយសារនាងសាអាែស្អុំមានកតែបីគ្សឡាញ់និង

បរិសុេ្ធ។គោយសារភ្ពគសាមាុះគ្ែង់របស់នាងគនាុះខ្ញុំអាចបគងកើែេបីបនាទាល់ផ្ទាល់ខ្លួនអុំពបីគ្ពុះេម្បីរមរមន

និងសាសនាចគ្កគនុះ។◼

ទោយ្រភាពទ្មះបតង់របស់ទរៃទណទនាះ

ែ្នុំអាចបទងកើតទីបនាទាល់ផាទាល់ែ្លួនអំពីបពះគម្ីរ

មរមននិង្ សនាចបកទនះ។



៦២ លរីអាហូណា

មានេន្ទៈកសាមារះសរកដើម្ីសួរ

យបស្រ្រម្ម ពិ�ជា ពុំខមៃ សកម្ប់ 

មៃុសសែ ក្ប់ គានា យទ ប៉ុខៃ្ អវែរី ខែល 

ម្ៃ សកម្ប់ មៃុសសែ ក្ប់ គានា យនារះ 

្ឺ រោរ ខសវែង េល់ យោេ យសាមារះ ស្ម័ក្ 

ថា យ�ើ យបស្រ្រម្មជា យរឿង ខែល យេើង ក�ូវ យធវែើ ខែរ ឬយទ ! 

ជួៃរោល យេើង ពុំ ចង់ យៅ បយកមើ យទ ែូយច្រះ យេើង ពុំ ចង់ សួរ 

ឬ យេើង សួរ ខែរ ខ� មិៃ រ្រសាទរី្រខៃ្ង ទុ្រ ឲ្យ កពរះវិញ្ញាណ 

យឆ្ើេ �ប យេើង ។ យេើង ក�ូវ សួរ យោេ យសាមារះសរ ! 

កបសិៃយបើ អ្្រ រ្រយឃើញ ចយម្ើេ តាមរេៈ រោរខសវែងរ្រ 

យោេ យសាមារះសរ យនារះ អ្្រ ៃឹង ម្ៃ ភាពសុែសាៃ្ ៃិង 

ទំៃុ្រចិ�្ ៃូវ អវែរី ខែល កពរះអម្ចាស់ កបាប់ ឲ្យ អ្្រ យធវែើ—ថា 

យៅ ឬ មិៃ យៅ ។

អាលីប៊ីអាយុ២២ឆ្នាំរដ្ឋយូថាហ៍្ត.រ.អា.

ក�ើេ្នុំសកគមចចិ�្រ

បកគមើកបសកកម្ម

សដរឬកទ?

សំណួរនិងចកម្ើយ

សគបចិ�្រ

អវែរី មួេ ខែល បាៃ ជួេ ែញនុំ ឲ្យ 

សយកមច ចិ�្ បយកមើ យបស្រ្រម្ម ្ ឺ 

យរៀៃ ៃិង ែ្រ ពិយសាធៃ៍ រោរខកបចិ�្ 

ពិ�កបា្រែ ។ យពល ែញនុំ បាៃ សិ្រសា 

ពរី ែគ្វាេធួៃ របស់ កពរះអង្គ សយ្គ្ររះ យហើេ អៃុវ�្ អវែរី 

ខែល ែញនុំ បាៃ យរៀៃ ្រ្នុង ជរីវិ� ែញនុំ យនារះ ែញនុំ ទទួល អារម្មណ៍ នៃ 

ភាពសុែសាៃ្ ខែល ែញនុំ ពុំ អាច ពិពណ៌នា បាៃ ។ យពល 

ែញនុំ ទទួល អារម្មណ៍ ខបប យៃរះ ែញនុំ ចង់ ឲ្យ មៃុសសែ ែនទ ទទួល 

អារម្មណ៍ សុែសាៃ្ ែូចគានា យនារះ ផងខែរ ។

ថអលន�ើរនប៊ីនដហូអាយុ២១ឆ្នាំទីសកុងអានរេឃ្ីបា៉ាសបនទ្តនបេរូ

សូមបន្រទាក់ទងគពរះអមាចាស់

កពរះវរបិតាសួ្៌ អាច កបទាៃ ចយម្ើេ តាមរេៈ កពរះ្ម្ពរីរ 

សារលិែិ� របស់ ពួ្រអ្្រ ម្ៃ សិទ្ធិ អំណាច ទូយៅ ឬ 

សូម្រី ខ� ទរីបនាទាល់ របស់ បុ្្គល ណា ម្នា្រ់ ។ ែូយច្រះ 

អ្្រ អាច ទទួល បាៃ រោរបំផុស្ំៃិ� របស់ អ្្រ យោេ 

កគាៃ់ខ�បៃ្ ទា្រ់ទង ជាមួេ កពរះអម្ចាស់ ប៉ុយណាណារះ ។

សាំយូថអលនអចអាយុ១៤ឆ្នាំរដ្ឋយូថាហ៍្ត.រ.អា

«ទយើងសូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចោរ

ផ្សពវផសាយ្ សនាគឺជា

ករណីយកិច្ចបពវជិតភាពមួយ—

ទេើយទយើងសូមទលើកទឹកចិត្

ដល់យុវជនោំងអស់បដលមាន

ភាពស័ក្ិសមនិងបដលមាន

សមត្ថភាពខាងរងោយនិង

ខាង្ មរតីឲ្យទេ្ើយតបទៅនឹង

ោរទៅបទបមើទនះ។យុវនារី

ជាទបចើនក៏បទបមើបដរប៉ាុបន្ពួកទគ

មិនទៅទបោមោរបញ្ជាឲ្យបទបមើ

ដូចគ្ននឹងយុវជនទនាះទទ។

ទោះយ៉ាងណាទយើងសូម

អះអាងនឹងយុវនារីោំងឡាយក្នុង

្សនាចបកថាពួកទគនឹងចូលរួម

ចំបណកយ៉ាងមានតវម្ក្នុងនាមជា

អ្កផ្សពវផសាយ្ សនា»។

គបធានៃូមា៉ាសកអសម៉ានសុន(១៩២៧–២0១៨)

«Welcome to Conference»Liahona
សេវិច្ិោឆ្នាំ២0១២ទំព័រ5។



 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ ៦៣

ចងចាំថាគទង់នឹងកេ្ើយ�បអ្ក

ពរីមុៃ ែញនុំ ម្រ បយកមើ យបស្រ្រម្ម ែញនុំ 

ម្ៃ រោរលំបា្រ យែើម្រី ែឹង ថា យ�ើ 

ែញនុំ ្ ួរខ� ម្រ បយកមើ ខែរ ឬ អ�់ ។ 

ទរីបំផុ� ែញនុំ បាៃ សយកមច ចិ�្ ទូល 

សួរ កពរះវរបិតាសួ្៌ ខែល ពិ� ជា កជាប ែឹង អវែរី ក្ប់ យ៉ាង 

ខែល យេើង ជួប កបទរះ យហើេ កជាបែឹង ថា យ�ើ យេើង ក�ូវ 

យៅ បយកមើ យបស្រ្រម្ម ខែរ ឬ អ�់ ។ តាមរេៈ រោរអធិសាឋាៃ  

ែញនុំ បាៃ ទទួល រោរបញ្ជា្រ់ ថា ែញនុំ ក�ូវ យៅ បយកមើ ។ ែញនុំ ែឹង ថា 

កពរះវរបិតាសួ្៌ យឆ្ើេ �ប រោរអធិសាឋាៃ ។ សូម ទូល សួរ 

សំណួរ យៅ កទង់ យហើេ កទង់ ៃឹង យឆ្ើេ �ប ែល់ អ្្រ តាម 

យសច្រ្រីជំយៃឿ របស់ អ្្រ ៃិង តាម កពរះទ័េ ៃិង យពលយវោ 

របស់ កទង់ ។

្ត៊ីន្ត្ទើរន�ើរនបេនអាយុ២១ឆ្នាំនប្តកកម្មចាមា៉ាយកាឃីង្ត្រនុន

កមើលគកុមគ្ួសាររបស់អ្ក
និងអានពររបស់កោកអយ្យកោ

ក្ួសារ ែញនុំ ៃិង ពរ របស់ យោ្រ អេ្យយរោ ែញនុំ បាៃ  

ជួេ ែញនុំ ឲ្យ យធវែើរោរ សយកមចចិ�្ ។ បងកសរី ែញនុំ ្រំពុង បយកមើ 

យបស្រ្រម្ម យហើេ ្ ំរូ ៃិង ទរីបនាទាល់ អំពរី ្រិច្ចផសែពវែផសាេ 

សាសនា របស់ គា�់ បាៃ បំផុស្ំៃិ� ែល់ ែញនុំ ។ បំណង 

កបាថានា យែើម្រី បយកមើ យបស្រ្រម្ម របស់ ែញនុំ ្រ៏ បាៃ ម្ៃ ខាលាំង 

យឡើង យពល ែញនុំ បាៃ ទទួល ពរ របស់ យោ្រ អេ្យយរោ 

 ខែល បាៃ ខចង ថា ែញនុំ អាច ខច្រចាេ ែំណឹងល្  

ជាមួេ មៃុសសែ ែនទ ។

ជូលីណាភីអាយុ១៦ឆ្នាំរដ្ឋននេេដា្ត.រ.អា.

ក�ើអវែីសដលអាចជួយឲ្យេ្នុំយល់ពី្ ម្ីរ

វិវរណៈ?
យោេសារ ពួ្រពយារោរី សម័េ ទំយៃើប យនារះ យេើង ម្ៃ ជំៃួេ មួេ ចំៃួៃ យែើម្រី េល់ ្ ម្ពរីរ 

វិវរណៈ ។ េ៉ូខសប ស្ម៊ីធ បាៃ ផ្ល់ ្ ៃ្ឹរះ សំខាៃ់ មួេ ចំៃួៃ អំពរី ្ ម្ពរីរ យៃរះ ។ ឧទាហរណ៍ ៖

• ទគ្លលទ្ិនិងទសចក្ីសញ្ញា៧៧។ វិវរណៈ យៃរះ ម្ៃ ជា ទកមង់ សំណួរ ៃិង ចយម្ើេ  

យហើេ បាៃ ផ្ល់ ែល់ យេើង ៃូវ រោរេល់ែឹង ែ៏ សំខាៃ់ យៅ្រ្នុង កពរះ្ម្ពរីរ វិវរណៈ ។ វា ពៃ្យល់ 

ពរី ធា�ុ យផសែងៗ នៃ ជំពូ្រ ៤–១១ យហើេ ្ ូស បញ្ជា្រ់ ពរី រយបៀប ខែល វា ទា្រ់ទង ៃឹង ្រិច្ចរោរ 

របស់ កពរះអម្ចាស់ យៅ ន្ងៃ ចុងយករោេ ។

• ោរបកបបបរបស់យ៉ាូបសបស្មរ៊ីធ ម្ៃ ែ្ម្ពរីរ ជា យកចើៃ យៅ្រ្នុង ្ ម្ពរីរ វិវរណៈ ខែល េ៉ូខសប  

ស្ម៊ីធ បាៃ ជួេ បញ្ជា្រ់ ឲ្យ ចបាស់ តាមរេៈ ែំយណើររោរ នៃ រោរប្រខកប កពរះ្ម្ពរីរ ប៊ីប ែ៏ 

បំផុស ្ ំៃិ� របស់ យោ្រ ។ អ្្រ អាច រ្រ វា បាៃ យៅ្រ្នុង ជំៃួេ រោរសិ្រសា យៅ យ្ហទំព័រ 

scriptures .ChurchofJesusChrist .org ។

េ៉ូខសប ស៊្មីធ បាៃ ជួេ យេើង ឲ្យ េល់ ថា ្ម្ពរីរ វិវរណៈ ពុំ ខមៃ ជា យរឿង អា្៌្រំបាំង ខែល មិៃ 

អាច ែឹង ែូច មៃុសសែ មួេ ចំៃួៃ ្ ិ� យនារះយទ ។ យហើេ យោ្រ ្រ៏ បាៃ បយកងៀៃ យេើង ផងខែរ ថា 

កបសិៃយបើ កពរះ ពុំ បាៃ កបទាៃ រោរប្រកសាេ នៃ រោរៃិមិ�្ យទ យនារះ យេើង ពុំ ទទួល ែុសក�ូវ ចំយពារះ 

រោរែឹង យរឿង យនារះ យទ ( សូមយមើល History of the Church ៥:៣៤៣ ) ។ យោ្រ បាៃ ជួេ 

យេើង ឲ្យ េល់ ថា រោរយផ្តា� ចម្ង នៃ ្ ម្ពរីរ យៃរះ ្ ឺ កពរះយេស៊ូវក្រីស្ទ—យសច្រ្រីសង្ឹម ខែល យេើង 

ម្ៃ តាមរេៈ កទង់ យែើម្រី េ្រ ឈ្រះ យលើ យោ្រិេ យហើេ ក�ឡប់ យៅ រោៃ់ កពរះវរបិតាសួ្៌ វិញ ។

សូមយមើល យសច្រដេរី ខណនាំ ែល់ បទ្ម្ពរីរ ទាំងឡាេ « វិវរណៈ របស់ េ៉ូហ្ៃ » ផងខែរ 

ៃិង ចូរមកតាមែ្នុំ—សបមាប់បុគ្គលមានក់ៗនិងបកុមបគួ្រ៖បពះគម្ីរសញ្ញាថ្មីឆានំ២០១៩ 

ជំពូ្រ យៅ្រ្នុង ្ ម្ពរីរ វិវរណៈ ។

នតើអ្នកគធិតដូចនម្រច?

កបសិៃ យបើ អ្្រ ម្ៃ បំណង យឆ្ើេ ៃឹង សំណួរ យៃរះ សូម យផញើ 

ចយម្ើេ របស់ អ្្រ ៃិង រូប្� ម្ៃ ្ ុណភាព ចបាស់ មួេ 

សៃ្ឹ្រ ឲ្យ បាៃ ក�ឹម ន្ងៃ ទរី  ១៥ ខែ ម្ររា ឆ្នាំ ២០២០ យៅ 

រោៃ់ យ្ហទំព័រ liahona .ChurchofJesusChrist 
.org ( សូម ចុច « Submit an Article or 
Feedback » ) ។

ចយម្ើេ អាច ៃឹង ក�ូវបាៃ ខ្រសកមួល យឡើង វិញ កបសិៃ យបើ 

វា ខវង យព្រ ឬ មិៃ សូវ ចបាស់ ោស់ ។

« ែញនុំ ម្ៃ មិ�្ភ្រ្ិ មួេ ចំៃួៃ ខែល គាមាៃ ឥទ្ធិពល 

ល្ យទ ប៉ុខៃ្ ពួ្រយេើង ស្ិ�សានាល ៃឹង គានា យហើេ ែញនុំ 

យៅខ� ចង់ យធវែើ ជា មិ�្ ជាមួេ ពួ្រយ្ ។ យ�ើ ែញនុំ ្ ួរ ខ� 

យធវែើ យ៉ាង ែូចយម្ច ? »
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ោរទេ្ើយតបោំងឡាយទធវើទឡើងក្នុងទគ្លបំណងទុកជាជំនួយនិងទស្សនវិស័យ

មិនបមនជាោរបបោសអំពីទគ្លលទិ្្ សនាចបកជាផ្បូវោរទនាះទទ។



៦៤ លរីអាហូណា

យគាលបំណង សំខាៃ់ ជាយកចើៃ ខែល ម្ៃ យៅ្រ្នុង 

ជរីវិ� ៃិង រោរគ្រ បយកមើ របស់ កពរះអម្ចាស់ 

យេស៊ូវក្រីស្ទ យនារះ ្រតាតា ែ៏ ធំ នៃ យបស្រ្រម្ម យនារះ 

ជាយរឿេៗ ពុំ ក�ូវបាៃ យ្ េ្រ ចិ�្ទុ្រ ោ្រ់ ប៉ុនាមាៃ យទ ។ អ្្រ យែើរតាម 

កទង់ ពុំ េល់ យរឿង យនារះ ទាំង កសុង យទ យៅ កគា យនារះ យហើេ មៃុសសែ 

ជាយកចើៃយៅ្រ្នុង ពួ្រ ក្រីសាទាៃ សម័េ ទំយៃើប យៃរះ ្រ៏ ពុំ ទាៃ់ េល់ ខែរ 

ប៉ុខៃ្ កពរះអង្គសយ្គ្ររះ ផ្ទាល់ បាៃ ម្ៃ បៃ្ទនូល អំពរី យរឿង យនារះ ម្ង យហើេ 

ម្ង យទៀ� ៃិង យ៉ាង ោច់ អហគ្កា ។ វា ្ ឺ ជា រោរពិ� ណាស់ ថា យៅ 

ក្ប់ អវែរីៗ ទាំងអស់ ខែល កពរះយេស៊ូវ បាៃ ម្ៃ បៃ្ទនូល ៃិង យធវែើ រួម ម្ៃ 

ៃិង ជាពិយសស យៅ្រ្នុង រោរ រងទុ្រ្ខ នៃ ែគ្វាេធួៃ ៃិង រោរ ពលិ្រម្ម 

របស់ កទង់ យនារះ កទង់ ្រំពុង បគ្ហាញ ែល់ យេើង ថា កពរះវរបិតាសួ្៌ ែ៏ 

អស់ ្រល្ ជាៃិច្ច របស់ យេើង ជា ៃរណា ៃិង យ៉ាង ែូចយម្ច យហើេ ថា 

កទង់ បាៃ លរះបង់ ទាំងកសុង យ៉ាង ណា ែ្រះ សកម្ប់ បុកតាបុក�រី របស់ 

កទង់ ក្ប់ វ័េ ៃិង ក្ប់ ជា�ិ សាសៃ៍ យនារះ ។ កពរះយេស៊ូវ ក្រីស្ទ បាៃ 

ពយាយម យបើ្រ សខមដេង ្រ្នុងកពរះបៃ្ទនូល ៃិង ទយងវែើ យហើេ យធវែើ ឲ្យ យេើង 

ែឹង យោេ ផ្ទាល់ អំពរី ល្រ្ខណៈពិ� របស់ កពរះវរបិតា របស់ កទង់ ជា 

កពរះវរបិតាសួ្៌ របស់ យេើង ។

កពរះយេស៊ូវ បាៃ យង ម្រ យែើម្រី ទូល អងវែរ ជាមួេ មៃុសសែ ឲ្យ 

កសឡាញ់ កពរះវរបិតាសួ្៌ របស់ ពួ្រយ្ យៅយពល កទង់ ខ�ងខ� 

កសឡាញ់ យហើេ ៃឹង កសឡាញ់ ពួ្រយ្ ជាប់ ជាៃិច្ច ។ ខផៃរោរ របស់ 

កពរះ កពរះយចសាតា នៃ កពរះ បរិសុទ្ធភាព នៃ កពរះ ខមៃយហើេ យទារះបរី ជា 

កពរះ ពិយរាធ ៃិង យសច្រ្រី ជំៃុំជកមរះ នៃ កពរះ យនារះ យធវែើ ឲ្យ ពួ្រយ្ េល់ 

ម្ងម្កាល ។ ប៉ុខៃ្ យសច្រ្រី កសឡាញ់ នៃ កពរះ ជយករៅ នៃ ភ្រ្រីភាព 

របស់ កទង់ ចំយពារះ ្រូៃយៅ របស់ កទង់ យនារះ ពួ្រយ្ យៅ ខ� មិៃ បាៃ ែឹង 

យពញយលញ—រហូ� ែល់ កពរះក្រីស្ទ យង ម្រ ។

« ែូយច្រះ រោរឲ្យ អាហ្រ ែល់ អ្្រ យកស្រ ឃ្លាៃ រោរ ពយាបាល អ្្រឈឺ 

រោរ វាេ ផ្ចាល ែល់ មៃុសសែ ោ្រ់ពុ� រោរ ទូលអងវែរ សុំ យសច្រដេរីជំយៃឿ—្ឺ 

ជា អវែរី ខែល កពរះក្រីស្ទ បាៃ បគ្ហាញ យេើង ពរី ម្គា៌ា នៃ កពរះវរបិតា កទង់ ្ ឺ 

« កប្របយោេ ្រដេរីយមតាតា្ររុណា ៃិង កពរះ្ុណ ្រកម ែឹង អ�់ធ្ម�់ ៃិង 

យពញ យោេ យសច្រដេរីល្ » ។ ១ យៅ្រ្នុង ជរីវិ� កទង់ យហើេ ជាពិយសស 

យៅ្រ្នុង រោរសុ្� របស់ កទង់ កពរះក្រីស្ទ បាៃ កបរោស ថា « យៃរះ ជា 

្រ្រី អាណិ�អាសូរ របស់បពះ ខែល យេើង បគ្ហាញ អ្្រ កពមទាំង ជា ្រ្រី 

អាណិ�អាសូរ ផ្ទាល់ របស់ យេើង » ។

ែញនុំ ខ្្ង ទរីបនាទាល់ យោេ ផ្ទាល់ ពរី កពរះ ផ្ទាល់ កពរះ ខែល ម្ៃ កពរះជៃ្ម 

រស់ ខែល សារល់ យឈាមារះ យេើង សាតាប់ ៃិង យឆ្ើេ �ប រោរអធិសាឋាៃ របស់ 

យេើង យហើេ កសឡាញ់ យេើង អស់្រល្ ជាៃិច្ច ទុ្រ ែូច ជា បុកតាបុក�រី 

ខាង វិញ្ញាណ របស់ កទង់ ។ ែញនុំ សូម ខ្្ង ទរីបនាទាល់ ថា យៅ្រ្នុង ្រណាតាល 

នៃ ្រិច្ចរោរ ែ៏ ស្មនុ្សាមាញ បំផុ� យៅ្រ្នុង សា្រល យោ្រ យៃរះ កទង់ ខសវែងរ្រ 

សុភមង្គល ៃិង សុវ�្ិភាព សកម្ប់ យេើង ម្នា្រ់ យលើស ពរី ្រងវែល់ យផសែងៗ 

យទៀ� ទាំងអស់ របស់ កទង់ ។

យៅ្រ្នុង សាមារ�រី នៃ ភាព ជា សាវ្រ ែ៏ បរិសុទ្ធ យនារះ ែញនុំ ៃិយេ ែូចជា 

អង្គ ខែល បាៃ រោៃ់ �ំខណង យៃរះ រោល ពរី បុរាណ ថា ៖ « យៃរះ យហើេ ជា 

យសច្រ្រី កសឡាញ់ មិៃ ខមៃ ជា យេើង បាៃ កសឡាញ់ កពរះ យនារះ យទ ្ឺ កទង់ 

បាៃ កសឡាញ់ យេើង វិញ យទ យ�ើ យហើេ បាៃ ចា�់ កពរះ រាជបុកតា កទង់ ម្រ 

ទុ្រ ជា ែគ្វាេ ឲ្យ ធួៃ ៃឹង បាប យេើង រាល់ គានា ផង ។ ពួ្រ សងៃលួៃភាងា យអើេ 

យបើ កពរះ បាៃ កសឡាញ់ យេើង រាល់ គានា ជា ខាលាំង ទាំង យម៉្រះ យនារះ ក�ូវ ឲ្យ យេើង 

កសឡាញ់ គានា យៅ វិញ យៅ ម្រ ខែរ » ( េ៉ូហ្ៃទរី ១ ៤:១០–១១ )—

យហើេ កសឡាញ់ កទង់ ជា យរៀង រហូ� ។ ◼
ដកស្តង់នចញេី្តុន្ទរកថានៅក្ននុង្តន្នធិ្តីទទូនៅថែតុលាឆ្នាំ២០០៣។

កំណ�់ចំណាំ

 ១. Lectures on Faith ( ឆ្នាំ ១៩៨៥ ) ទំព័រ ៤២ ។

កបសកកម្មរបស់គពរះកយស៊ូវគ្ីស្ទកដើម្ី

បគ្ហាញកសចក្រីគសឡាញ់របស់គពរះ
កដាយសអលក�ើរសជ្ហវែីអ័រហូេិន

្រ្នុង ្រូរ៉ុម នៃ ពួ្រ សាវ្រ ែប់ពរីរ នា្រ់

ោក្យចុងកគោយ
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ក�ើអ្កអាចបគ្ហាញកសចក្រីគសឡាញ់ដូចកម្ច?

កពរះក្រីស្ទ បាៃ កបទាៃ អាហ្រ 

ែល់ មៃុសសែ យកស្រ ឃ្លាៃ ។

អ្្រ ខច្រ អាហ្រ របស់ អ្្រ ជាមួេ មិ�្ភ្រ្ិ 

ខែល យភ្ច េ្រ អាហ្រ ពួ្រយ្ ម្រ ។

អ្្រ អាច យឆ្ៀ� ឱរោស ខច្រចាេ 

ទរីបនាទាល់ របស់ អ្្រ ។

កពរះក្រីស្ទ ពយាបាល អ្្រ ឈឺ ។

អ្្រ អាច យៅ សួរ សុែទុ្រ្ខ ៃិង 

លួងយោម អ្្រ ឈឺ ឬ អ្្រ រងរបួស ។

កពរះក្រីស្ទ ទូល អងវែរ ឲ្យ យេើង 

ម្ៃ យសច្រ្រីជំយៃឿ ។

ខអលយឌើរ ហូឡិៃ បាៃ បយកងៀៃ ថា កពរះយេស៊ូវ បាៃ បគ្ហាញ យេើង ៃូវ ម្គា៌ា របស់ 

កពរះវរបិតា តាមរេៈ រោរបគ្ហាញ យសច្រ្រីកសឡាញ់ យៅ្រ្នុង ក្ប់ អវែរី ខែល កទង់ 

បាៃ ម្ៃ បៃ្ទនូល ៃិង ្រិច្ចរោរ ខែល កទង់ បាៃ យធវែើ ។ យោ្រ ្រ៏ បាៃ អយញ្ើញ យេើង 

ឲ្យ កសឡាញ់ កពរះ យហើេ កសឡាញ់ គានា យៅវិញ យៅម្រ ។

កពរះក្រីស្ទ បយកងៀៃ យសច្រ្រីពិ� ។

អ្្រ អាច អយញ្ើញ មិ�្ភ្រ្ិ 

យៅ កពរះវិហ្រ ។



យុវមជ្ឈិមវ័យ

មានអារម្មណ៍ឯកោឬ?

ទោះបីមានទេតុផលបបបណាក្នុងជីវិតក្ីអ្កអាច

យកឈ្ះទលើភាពឯទោបានតាមរយៈោរទោង

ទៅជួយនិងបទងកើតទំនាក់ទំនងដ៏ទ្មះសរ។ទនះ

គឺជាវិធីមួយចំនួនទដើម្ីទធវើដូទ្នះ។

ទំព័រ ៤២

យុវវ័យ

ោរសាទរពិធីបុណ្យ

គ្ីស្ទមា៉ាស់កៅជុំវិញ

ពិភពកោក

៥៤
ចូរមកតាមខ្ញុំ

ោរយល់ដឹងកៅក្នុង្ ម្ីរ

យូដាសនិង្ ម្ីរវិវរណៈ

៥៨, ៦៣
កុមារ

ដំកណើរករឿង៧និង

សកម្មភាពនានាសគមាប់

បុណ្យគ្ីស្ទមា៉ាស់

ទស្សនាវដ្ី

បបិយមិត្



ខែ
 ធ

្នូ ឆ្
នាំ ២

០
១
៩

វគ
្គរប
ស
់ក
ុមា
រន
ៅ
ក
្នុង
ទ
ស
្សនា

វដ
្តីល

ីអា
ហ
ូណា

ដ
ដ
ល
នោ

ះព
ុម
្ពនោ

យ
សា

ស
នា
ច
កក
នៃ
កព
ះន
យ
ស
៊ូវក
គ
តីស
្ទនៃ
ព
ួក
ប
រិស

ុទ
្ធន្
ងៃច
ុង
នក
រោ
យ

 

នៅទស្សនា

ប្រទេសកូឡុំ្រ៊ី!
សូមនមើលទំព័រខ១៥–ខ១៩



ែ២ កបរិយមរិត្

មកពតីគណៈកបធាៃទតីមួយ

ដោយ ប្រធាន ហិនរី ្រ៊ី អាវរិង

ទតីកបរឹកសាទតីពតីរក្នុងគណៈកបធាៃទតីមួយ

ពនលេឺគឺជានិមិត្សញ្ញាែ៏មានអាន៉ភាពបំផ៉តមួយននកំយណើត

របស់បពះយយស៊ូវបគតីស្ទ។យពលបពះយយស៊ូវរានបបសូត

បទង់រាននាំពនលេឺមកកាន់ពិភពយលាកែ៏ងងឹត។

ពយាការីរានបយបងៀនថ្ពនលេឺយនាះនឹងកាលាយជាទតីសមារល់

ននកំយណើតរបស់បពះអង្គសយ្គ្រះ។ជាយបចើនឆ្នាំម៉នបពះយយស៊ូវ

រានបបសូតសាំយូដអលសាសន៍យលមិនរានពយាករថ្៖

«គឺនឹងមានពនលេឺែ៏មហិមាយៅយលើយម�ែរាបែល់ក្នុងយពល

យប់ម៉នបទង់នឹងោងមកគឺព៉ំមានភាពងងឹតយ�ើយែរាប

ែល់វាមានសភាពែូចជាយពលនែងៃចំយោះមន៉ស្ស។

យហើយយមើលច៉ះនឹងមាន្ កាយែ្មតីមួយរះយ�ើងគឺជា្ កាយ

មួយដែលអ្ករាល់គ្នាព៉ំដែលរានយ�ើញយសាះយហើយយនះនឹង រច
នា
រូប
ភា
ពន
ោ
យ
វ

៉ានល
ើនរៀ
ដ

ូនខ
មប

៉ាូ។

យៅជាទតីសមារល់មួយែល់អ្ក»(យហយលមិន១៤:៣,៥)។

្កាយយនះរាននាំពួកយហារាយៅកាន់បពះយយស៊ូវយែើម្តីថ្វាយ

បង្គំបទង់។ពួកយគរានថ្វាយែគ្វាយជាមាសជាកំញាននិងជា

ជ័រលវតីងយទសែល់បទង់។

ខ្នុំសូមដែលេងទតីបនាទាល់ថ្បពះយយស៊ូវគឺជាបពះបគតីស្ទែ៏ 

មានបពះជន្មរស់។យយើងអាចចងចាំបទង់យហើយពយាោម

យោយអស់ពតីចិត្យយើងយែើម្តីបសឡាញ់ែូចបទង់បសឡាញ់។

យនាះគឺជាវិញ្ញាណននប៉ណ្យបគតីស្ទមា៉ាស់។វាគឺជាវិញ្ញាណនន

ស៉ភមង្គលពិតបរាកែយរៀងរាល់នែងៃ។ ●

រានបក្រសមួលពបីការសបជុំធម្មនិដ្ឋានបុណ្យស្បី្រ្ទម៉ា្រ់រប្រ់្ ណៈសបធាន

ទបីមួយឆ្នាំ២០១១។

ពន្លឺ នន លោកយិ
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ដ�ើរ តាម ផ្កាយ

នពលកពះនយស៊ូវោៃកបសូតពួកនោរាោៃនធវើដំនណើរនដើរតាមផ្កាយ។
សូមផ្ត់ពណ៌ផ្កាយខាងនករោមនដើម្តីជួយពួកនោរារកកពះនយស៊ូវន�ើញ។
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លៅក្នុងដានពពរះបាទ

ពពរះលយស៊ូវ

�ក ប្រង់ ពី ការ្រម្ភា្រមួយ  

ដោយ អាម៊ី ដេន លីវិត

ខ្នុុំ យឈាមាះមា៉ារី។ខ្នុំរស់យៅបបយទសអ៊ីបសាដអលជាមួយបគួសារខ្នុំ។យយើងមានបទពិយសា្ន៍ពិយសសជាយបចើនននការយែើរយៅកដនលេងដែលបពះយយស៊ូវធាលាប់ោងកាលពតីយូរលង់ោស់មកយហើយ។

នបន ល្េហរិម
កដនលេងពិយសសមួយដែលយយើងរានយៅយនាះគឺយបយែលេហិមជាកដនលេងដែលបពះយយស៊ូវរាន

បបសូត។មា៉ារានិងយ៉ូដសបបតូវយ្វើែំយណើរចមាងាយ១៤៤គតី�អូដម៉បតយែើម្តីយៅែល់ទតីយនាះ

យោយយចញពតីផ្ទះរបស់ពួកយគយៅបស៉កោសាដរ៉ត។យយើងរានយៅយលងបពះវិហារមួយ

ដែលបតូវរានសាងសង់យ�ើងជាកដនលេងដែលយគគិតថ្ជាកដនលេងននស្អូកសតវ។

យយើងក៏រានយ�ើញវាលយៅដក្រយបយែលេហិម។ពួកអ្កគគ្វាលយៅដតយមើលដែហវអូង

យចៀមរបស់ពួកយគយៅទតីយនាះគឺែូចកាលពួកយគរានយ្វើយៅរាបតតីដែលបពះយយស៊ូវរាន

បបសូត។យយើងអាចឮសំយ�ងដចៀមដបសកយពលយយើងយយើងយបចៀង«ឆ្ងាយឆ្ងាយយៅយលើ

ទតីវាលទំនាបយូោ»(ទំន៉កតយមកើងយលខ១៣២)។ខ្នុំចាំពតីអារម្មណ៍ដែលខ្នុំមានយពលខ្នុំ

យបចៀងចយបមៀងយនាះ។
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អ្កអាចនមើលវីនដអូអំពតីកដៃលេងដដល

កពះនយស៊ូវោៃយាងនៅនៅនគហទំព័រ

ChurchofJesusChrist .org។

សូមនមើល«Shepherds Learn of 

the Birth of Christ»,«Calming 

the Tempest»ៃរិង«Jesus Is 

Resurrected»។

សមុកទរោលតីនេ
យនះគឺជាសម៉បទកាលតីយ�។វាគឺជាបឹងែ៏បសស់សាអាតជាកដនលេងដែលបពះយយស៊ូវ

រានបយបងៀនមន៉ស្សរាប់ោន់នាក់យហើយរានសដម្ងអព្ភអូតយហត៉ជាយបចើន។ខ្នុំអាច

ទទួលអារម្មណ៍ពតីបពះវិញ្ញាណយៅទតីយនាះ។វាមានអារម្មណ៍ស៉ខសាន្បរាប់ខ្នុំយរឿង

ពិសិែ្ឋៗរានយកើតយ�ើងយៅទតីយនាះ។

ខ្នុំចូលចិត្យៅកដនលេងដែលបពះយយស៊ូវរានោងយៅែូចជាទយនលេយ័រោន់ជា

កដនលេងដែលបពះយយស៊ូវរានបជម៉ជទឹក។យពលខ្នុំរានយៅែល់កដនលេងទាំងយនះខ្នុំរាន

យែើរជ៉ំវិញធាលាយនាះយោយសាងាត់យសងៃៀមយៅដក្រមន៉ស្សដែលកំព៉ងថ្វាយបង្គំបពះយយស៊ូវ

យោយការែ៉តយទៀនយហើយល៉តជង្គង់អ្ិសាឋាន។ខ្នុំមានអារម្មណ៍ក្នុងចិត្ខ្នុំជានិច្

ថ្បពះវរបិត្សួគ៌និងបពះយយស៊ូវមានបពះទ័យរីករាយជាមួយមន៉ស្សដែលបគ្ហាញ

យសចក្តីបសឡាញ់របស់ពួកយគចំយោះពួកបទង់។

នយរូសាេរិម
យយរូសា�ិមគឺជាទតីបក៉ងែ៏្ ំមួយ។យៅនែងៃអាទិត្យម៉នយពលបទង់បតូវឆ្កាង

បពះយយស៊ូវរានគង់យលើសតវលា(សូមយមើលមា៉ាថ្យ២១:១–១១)។បបជាជន

រានសាវាគមន៍បទង់ចូលយៅក្នុងទតីបក៉ងយោយការបគវីសលេឹកយត្នាតយហើយដបសកថ្

«ហូសាោ!»

យរៀងរាល់ឆ្នាំយៅនែងៃអាទិត្យពតីម៉នែល់ប៉ណ្យអ៊ីយស្ទើរមន៉ស្សយែើរត្មផលេអូវរបស់

បពះយយស៊ូវចូលយៅបក៉ងយយរូសា�ិម។ពួកយគកាន់សឹលេកយត្នាតយហើយយបចៀងចយបមៀង

អំពតីបពះយយស៊ូវ។មានឆ្នាំមួយយនាះបគួសារខ្នុំរានចូលរួមនឹងពួកបគិស្សាសនិក

យផ្សងយទៀតយែើរយលើផលេអូវយនាះ។វាអសាចារ្យោស់ដែលខ្នុំរានទទួលអារម្មណ៍នន

យសចក្តីបសឡាញ់របស់មន៉ស្សបគប់សបមាប់បពះអង្គសយ្គ្រះរបស់ពួកយគ។

អ្កព៉ំចាំរាច់យែើរយៅកដនលេងដែលបពះយយស៊ូវរានោងយៅយែើម្តីយ្វើត្មបទង់យនាះ

យទ។អ្កអាចយ្វើត្មគំរូរបស់បទង់បគប់ទតីកដនលេង! ●
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្រូមដមើល ចូរមកតាមខ្ញុំ ដ្រៀវដៅ្រិកសា ្របម្្រ់ ប្ួសារ ទំព័រ ១៩4–១៩៧ ។

ដចកចាយពតីមូលនហតុដដល

អ្កមាៃអំណរគុណចំនោះ

កពះនយស៊ូវ។

អាៃកពះគម្ពតីរៃូវអវតីដដលកពះនយស៊ូវ

ោៃមាៃបៃ្ទនូល។

គូររូបភាពកពះឱរស

នយស៊ូវ។

អាៃសុៃ្ទរកថាមួយមកពតីរោរកបជុំ

ធម្មៃរិោឋាៃបុណ្យកគតីស្ទមា៉ាស់របស់

គណៈកបធាៃទតីមួយ។ *

សូមមាៃចរិត្ល្អជាពរិនសស

ដូចកពះនយស៊ូវកគតីស្ទោៃនធវើ។

ជួយអ្កដដលមាៃជំងឺឬឯនរោ

ដូចកពះនយស៊ូវោៃនធវើ។

សដម្ងនរឿងកបសូតកម្ម

(សូមនមើលលូរោ២)។

នកចៀងចនកមៀងឬ

ទំៃុកតនមកើងបុណ្យ

កគតីស្ទមា៉ាស់។

ដចកចាយខគម្ពតីរដដលចូលចរិត្

អំពតីកពះនយស៊ូវ។

សូមនមើលវីនដអូ«The 

Nativity»។ *

*ដសវងរកវីយែអូទាំងយនះយៅយគហទំព័រChurchofJesusChrist .org។

១០ន្ងៃននបុណ្យ
ព្រីស្ទម៉ាស់

ជួយបគួសាររបស់អ្កយបតៀមខលេងួនសបមាប់

ប៉ណ្យបគតីស្ទមា៉ាស់!ចាប់យផ្ើមពតីនែងៃទតី១៥ដខ្ ្អូយនះ

សូមយ្វើសកម្មភាពយនះជាមួយគ្នាយរៀងរាល់នែងៃ។

បនាទាប់មក្ ត់ពណ៌យលើ្ កាយ។
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ែ8 កបរិយមរិត្

ដោយ ដេវ៉ា ដ�តុន

(ដ្្អកនៅនលើដំនណើរនរឿងពរិត)

«ដយើងរានឈឺដ�ើយអ្ករាល់រានារានមក្រួរដយើង»(ម៉ាថ្យ២៥:៣៦)។

លអវា៉ចូលចិត្រែូវកាលប៉ណ្យបគតីស្ទមា៉ាស់។បពឹកយនះយៅសាលាយរៀន 

នាងរានចំោយយពល្ ត់ពណ៌យលើកាតនិងសាតាប់ត្ន្តី

សបបាយៗ។

អ្កបគូ្ហ្គអូនតីករាននិោយថ្«ឥ�អូវែល់យមា៉ាង 

អានយសៀវយៅយហើយ។បបសិនយបើប្អូនៗរានប្្ប់ 

ការអានយៅនែងៃយនះនិងនែងៃដស្កយនាះប្អូនៗនឹងគ្មាន 

កិច្ការសាលាយរៀនយ្វើយៅផ្ទះបតូវយ្វើយៅនែងៃឈប់

សបមាកយទ»។

យក្មងៗទាំងអស់យៅក្នុងថ្នាក់របស់យអវា៉រាន

ដបសកយហាោរយ�ើង។ប៉៉ដន្យអវា៉មានអារម្មណ៍ព៉ំសូវ

រីករាយយទ។នាងញ័រនែបន្ិចយពលនាងទាញ

យសៀវយៅរបស់នាងមកអាន។នាងមាន

អារម្មណ៍រគ្រោស់យហើយបំពង់ក

របស់នាងឈឺ។ដភ្ករបស់នាង

បកហមយពលនាងសមលេឹងយមើលអក្សរ

យៅយលើទំព័រយសៀវយៅ។យពលចប់

យមា៉ាងយរៀនយអវា៉មានអារម្មណ៍ថ្ឈឺ

យោះផងដែរ។

ទតីបំផ៉តវាែល់យមា៉ាងយែើរបត�ប់

យៅផ្ទះវិញជាមួយបងប្អូនបប៉សបសតី

របស់នាងគឺ្តីមនិងវីលមា៉ា។ជា

ទូយៅពួកយគមានភាពរីករាយយពល

យែើរត្មផលេអូវយៅផ្ទះវិញ។ពួកយគនឹង

យលងជាមួយគ្នាឬយ្វើមន៉ស្សទឹកកក។ប៉៉ដន្នែងៃយនះអវតីៗដែលយអវា៉បគ្ន់ដតចង់យ្វើ

យនាះគឺយៅផ្ទះយហើយយែក។

យពលយអវា៉យៅែល់ផ្ទះមា៉ាក់រានសាទាបថ្ងាសរបស់នាង។

មា៉ាក់រាននិោយថ្«កូនយ្តាខលេងួនយហើយ។កូនបតូវញាតំទឹក

ឲ្យរានយបចើនយហើយយគងឲ្យរានយបចើនដែរ»។

យអវា៉រានយ�ើងយលើដបគយហើយរានយគងភាលាម។យៅបពឹក

បនាទាប់មកបគប់គ្នាយៅក្នុងបគួសារនាងរវល់យរៀបចំខលេងួនសបមាប់

នែងៃយនាះ។ប៉៉ដន្មា៉ាក់រាននិោយថ្យអវា៉ឈឺពំ៉អាចយៅ

សាលារានយទ។

បនាទាប់មកយអវា៉រានចាំពតីអវតីមួយដែលយ្វើឲ្យនាងពិរាក

ចិត្។នែងៃយនះគឺជានែងៃជប់យលៀងប៉ណ្យបគតីស្ទមា៉ាស់យៅសាលា

យរៀន!ពួកយគបតូវប្្ប់គយបមាងសិល្ៈរបស់ពួកយគយហើយ

យបចៀងចយបមៀងនិងញាតំនំ។នាងបតូវ

បតយៅយរៀន!

ប៉៉ដន្មា៉ាក់ព៉ំ្ លាស់ប្អូរចិត្ 

គ្ត់យទ។

មា៉ាក់រាននិោយថ្«មា៉ាក់ 

សាតាយោស់កូននឹងខកខាន 

ចូលរួមពិ្តីជប់យលៀងយហើយ។ 

ប៉៉ដន្ស៉ខភាពរបស់កូនគឺវា 

សំខាន់ជាង»។

យអវា៉រានចាប់យផ្ើមយំ។ 

មា៉ាក់រានពយាោមជួយនាងឲ្យ

មានអារម្មណ៍ល្យោយញាតំសមលេរ

ចាបពកដាសពណ៌
ពកហម

អ្វីដែលអអវ៉ាអាចគិតអោះគឺអ�ឿង

សប្បាយៗដែលមិត្ត�ប្ស់ោងនឹងមាន

អេលោងមិនអៅ។
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ែ៏ឆ្ងាញ់។ប៉៉ដន្អវតីដែលយអវា៉អាចគិតយ�ើញយនាះគឺយរឿងសបបាយៗដែលមិត្

របស់នាងនឹងមានយពលនាងមិនយៅ។

យៅយពលរយសៀល្តីមនិងវិលមា៉ារានបត�ប់មកពតីយរៀនវិញ។ថ្ពល់

របស់ពួកយគយ�ើងបកហមយោយសារដតពួកយគរានយលងបពិល។

វិលមា៉ារាននិោយថ្«ពិ្តីជប់យលៀងយៅសាលាយរៀនសបបាយ

ោស់។យយើងរានយ្វើចាបបកោសពណ៌បកហមទ៉កព្យងួរយៅផ្ទះ»។

្តីមរានទាញអវតីមួយយចញពតីយហាយ៉៉ាគ្ត់។

«យមើលដន—អ្កបគូ្ហ្គអូនតីករានយផ្ើអំយោយពិយសសមួយត្មពួកយយើងមកឲ្យ

ឯង។ែូយច្ះឯងអាចយ្វើចាបបកោសពណ៌បកហមមួយរានផងដែរ!»។

យអវា៉រានញញឹម។«យតើបងអាចបគ្ហាញខ្នុំពតីរយបៀបយ្វើវារានយទ?»

្តីមនិងវិលមា៉ារានបគ្ហាញយអវា៉ពតីរយបៀបកាត់ត្មបកោសច៉ចៗយហើយបត់វា

ឲ្យរានបតឹមបតូវ។ពួកយគរានជួយនាងចងដខ្សជារងវង់។

«មា៉ាក់យមើលដនកូនយ្វើវាោ!យអវា៉រាននិោយយោយបគ្ហាញយបគឿងត៉បដតង

ប៉ណ្យបគតីស្ទមា៉ាសែ្មតីដែលនាងចូលចិត្។

យអវា៉រានគិតពតីទឹកចិត្ល្របស់អ្កបគូ្ហ្គអូនតីកដែលចាំពតីនាងយពលនាងឈឺ

និងរយបៀបដែល្ តីមនិងវិលមា៉ារានជួយនាងផងដែរ។ឥ�អូវយពលោយអវា៉

បកយ�កយមើលយៅចាបបកោសពណ៌បកហមរបស់នាងយនាះនាងទទួលអារម្មណ៍

ននយសចក្តីបសឡាញ់យបចើនោស់។ ●

អ្កនិពន្ធរ្រ់ដៅរ�្ឋនអដ្�ូ្រ.រ.អា។

រច
នា
រូប
ភា
ពន
ោ
យ
ស

្សរិៃ
ល

តីវ

ដធវើ ចា្រ បកោ្រ !

១. កាត់ បកោ្រ ដនះ ដហើយ ្រិទ ទំព័រដនះ ជា្រ់ នឹង បកោ្រ បកហម ។ ្រន្ទា្រ់ មក កាត់ រូ្រ ចា្រ និង សាលា្រ វ ដេញ ។

២. ្រូម ដចាះ ប្រដោះ មួយ តាម ្រដ្ដោយ ខែសែ ្រន្ទាត់ ោេ់ៗ ដៅ ដលើ ចា្រ ដោយ ប្រុងប្រយ័ត្ ។ ោក់ សាលា្រ េុះ តាម ប្រដោះ ដន្ះ ។

3. ដចាះ ប្រដោង មួយ ខាង ដលើសាលា្រ ដហើយ េង ខែសែ មួយ ជា រងវង់ កាត់តាម ប្រដោង ដន្ះ ដ�ើម្ី ព្យួរ វ ដ�ើង ។



ែ១០ កបរិយមរិត្

ថ្នាក់អង្គការបឋមសិកសា

យៅទតីបក៉ងអ៊ីមបាបូរ៉ា

្បណទសណអកាវាឌ័រយបចៀង

ចយបមៀងប៉ណ្យបគតីស្ទមា៉ាស់

យៅមជ្មណ្លដែទាំនិង

រានដចកនំ�៉ក�តី។

កម្មវិធរីបង្ហាញលហើយនិទានពបាប់

ដលដ�ដ្រទេ វី អាយុ ៧ ឆ្នាំ ទីបកុង កូដរៀន ដត្រ ប្រដទ្រ អាហសែង់ទីន

ហូស៊ូថូមា៉ាស�ី

អាយុ៦ឆ្នាំនិ្

អាឡិរស្ន់ណឌើរស៊ី

អាយុ១៣ឆ្នាំទី្កុ្

ឌូណរេនណ្រ្បណទស

មុិកស៊ិកជាបងប្អូន

ជតីែូនមួយនិងជាមិត្ល្

នឹងគ្នា។យពលពួកយគ

រានយមើលសន្ិសតីទរួច

អា�ិចសាន់យ�ើររាន

និោយថ្នាងទទួលអារម្មណ៍ពតីបពះវិញ្ញាណយពលពយាការី

រានបបកាសពតីបពះវិហារបរិស៉ទ្ធែ្មតី។ែូមា៉ាសចូលចិត្យរឿងនានា

ដែលពយាការីនិងពួកសាវករានដចកចាយ។

ខ្នុុំរានចូលរួមយៅក្នុងគយបមាងនែជំនួយយហើយរានជួយ

លាបថ្នាំជញ្ជាំងសាលាយរៀន។ខ្នុំចូលចិត្យៅបពះវិហារ

យៅនែងៃអាទិត្យ។

ចាដរដ� េ័រ អាយុ 6 ឆ្នាំ ទីបកុង ប៉ារ៉ា្ ប្រដទ្រ ដប្រ្រ៊ីល

ខ្នុុំែឹងថ្បពះវរបិត្សួគ៌

បសឡាញ់ខ្នុំ។

ដ្រទេោវាដនៀ េ័រ អាយុ ១០ ឆ្នាំ ទីបកុង 

លីម្៉ា ប្រដទ្រ ដ្រ៉ារូ

ខ្នុុំរានអ្ិសាឋាន

ជាមួយប្អូនបសតីរបស់

ខ្នុំយហើយពយាោមយ្វើគំរូ

ល្ែល់នាង។យយើង

ចូលចិត្យែើរកមសាន្

យមើលការបងកបយងកើត

របស់បពះវរបិត្សួគ៌។

ដវៀនកា និង អារិល ្រ៊ី អាយុ 8 ឆ្នាំ និង 4 ឆ្នាំ ទីបកុង ្រូហ្នូតា  

ប្រដទ្រ កូ�ុំ្រ៊ី ។

គំៃ
ូរន្

្ទខា
ងន
ករោ
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មក

ពតី
G

E
T

T
Y

 I
M

A
G

E
S



 ដខធ្នូឆ្នាំ២០១៩ ែ១១

ដោយ ខេលដ�ើរ  

ដវើន ភី សាតានហវីល

ក្នុងកូរ៉ុមនៃពួកចរិតសរិបនាក់

ល�ៀម 
និងអ្ក្ ង្វាលរបស់វា

រច
នា
រូប
ភា
ពន
ោ
យ
នស

្សៃ
នខ

លេនស
្ទើរ

ខ្នុុំ រាន្ ំយ�ើងយៅវាលចិ្្ឹមយគ្ក្នុងរែ្ឋម៉៉នត្ោស.រ.អា.។ពួកយយើងក៏មាន

យចៀមបបដហល៣០០កបាលយៅវាលចិ្្ឹមសតវយនាះ។មាតាយខ្នុំចិ្្ឹមវាយែើម្តី

ពួកយយើងអាចរកបរាក់យែើម្តីបយបមើយបសកកម្មរបស់យយើង។

កិច្ការរបស់ខ្នុំគឺបតូវយមើលដែកូនយចៀមដែលគ្មានយមយមើលដែពួកវា។យពល

យចៀមមួយមានកូនយលើសពតីមួយជួនកាលយមយចៀមយនាះព៉ំយមើលដែកូនយចៀម

ទាំងអស់របស់វារានយទ។អ្្ឹងខ្នុំជាអ្កយមើលដែកូនយចៀមទាំងអស់យនាះ។

មានកូនយចៀមដបបយនះបបដហលពតី៥យៅ១០កបាលយរៀងរាល់ឆ្នាំ។

យរៀងរាល់នែងៃខ្នុំយបើកឡានតូចពណ៌យខៀវរបស់យយើងដែលយគយៅ

Volkswagen Beetleយៅវាលយៅមាយហើយច៉ចស៊ីយផលេរ។បនាទាប់មកខ្នុំ 

យបើកទាវារឡាន។កូនយចៀមទាំងយនាះនឹងយចញពតីបគប់កដនលេងទាំងអស់យៅក្នុង 

វាលយនាះ។ពួកវាសារល់សំយ�ងឡានVolkswagenែ៏ចាស់យនាះ។ 

ពួកវានឹងយលាតយ�ើងយលើគូែឡានយហើយខ្នុំនឹងែឹកវាយៅជបង៉កយហើយផ្ល់ 

ចំណតីឲ្យវា។

យយើងទាំងអស់គ្នាែូចជាកូនយចៀមតូចៗទាំងយនាះដែរ។យយើងរស់យៅកដនលេង

យផ្សងៗពតីគ្នាយហើយមានឧបសគ្គយផ្សងៗគ្នាយៅក្នុងជតីវិតយយើង។ប៉៉ដន្បពះយយស៊ូវ

កំព៉ងយឈាងយៅជួយយយើងមានាក់ៗ។ខ្នុំអាចយរៀនសាតាប់សំយ�ងរបស់បទង់។យយើង

អាចគ្កយៅរកបទង់ទូលសូមការលួងយលាមនិងស៉វត្ថិភាព។យយើងអាចទទួល

អារម្មណ៍ននយសចក្តីបសឡាញ់ពតីបទង់និងបពះវរបិត្សួគ៌។

យពលខ្នុំរានសមលេឹងយមើលយៅបពះយយស៊ូវែូចជាអ្កគគ្វាលក្នុងជតីវិតខ្នុំយនាះ

ជតីវិតខ្នុំរាន្ លាស់ប្អូរ។យពលយយើងោក់ជតីវិតយយើងយៅក្នុងបពះហស្របស់

បពះអង្គសយ្គ្រះយនាះយយើងនឹងទទួលអារម្មណ៍ននយសចក្តីបសឡាញ់របស់បទង់

យហើយយរៀនទ៉កចិត្បទង់។  ●

�កស្រង់ពបីការ្រមភា្រមួយជាមួយស្បី្រ្ទបី្សកូប្រ្ន។

«សពះដយ�ូវ៉សទង់ជាអ្ក្ គ្វាលខ្នុំ»(ទំនុក�ំដកើង២៣:១)។



ែ១២ កបរិយមរិត្

លរឿងអុំពរីពពរះលយស៊ូវ
១.  បរា្រ ្រ មួយ ដហើរ ដលើ ដមឃ (សូមនមើលមា៉ាថាយ៣:១៦)

២.  ្រុរ្រ រង រ្រួ្រ ម្នាក់ េិះ ដលើ ្រតវ លា (សូមនមើលលូរោ១០:៣០–៣៧)

3.  �ុំ ថ្ម ដៅ ខក្រ ប្រ្ី ដៅ ឯ េណតាតូង ទឹក (សូមនមើលយ៉ាូោៃ៨:៧)

4.  ្រតវ ចា្រ េឹក បរា្រ់ ពូេ ដៅដលើ �ី (សូមនមើលមា៉ាថាយ១៣:១–៩)

5.  ប្រ្ី ម្នាក់ កាន់ េដងអៀង និង �្រ ដប្រង (សូមនមើលមា៉ាថាយ២៥:១–១៣)

6.  ្រុរ្រ ម្នាក់ េង្ុយ ដៅ ខក្រ ្រតវ បេូក (សូមនមើលលូរោ១៥:១១–៣២)

រចនារូបភាពនោយឌតីលតីៃមា៉ាស្ស



 ដខធ្នូឆ្នាំ២០១៩ ែ១3

លរឿងអុំពរីពពរះលយស៊ូវ
១.  បរា្រ ្រ មួយ ដហើរ ដលើ ដមឃ (សូមនមើលមា៉ាថាយ៣:១៦)

២.  ្រុរ្រ រង រ្រួ្រ ម្នាក់ េិះ ដលើ ្រតវ លា (សូមនមើលលូរោ១០:៣០–៣៧)

3.  �ុំ ថ្ម ដៅ ខក្រ ប្រ្ី ដៅ ឯ េណតាតូង ទឹក (សូមនមើលយ៉ាូោៃ៨:៧)

4.  ្រតវ ចា្រ េឹក បរា្រ់ ពូេ ដៅដលើ �ី (សូមនមើលមា៉ាថាយ១៣:១–៩)

5.  ប្រ្ី ម្នាក់ កាន់ េដងអៀង និង �្រ ដប្រង (សូមនមើលមា៉ាថាយ២៥:១–១៣)

6.  ្រុរ្រ ម្នាក់ េង្ុយ ដៅ ខក្រ ្រតវ បេូក (សូមនមើលលូរោ១៥:១១–៣២)

៧.  កនន្ក ម្ន ដពញ ដោយ នំ្រុ័ង និង បតី (សូមនមើលលូរោ៩:១៣–១៧)

8.  ដក្មង ប្ីរ កាន់ ្រដមលៀក្រំរាក់ រ្រ្រ់ ម្តាយ ន្ង (សូមនមើលមា៉ាកុស៥:៣៩–៤២)

៩.  ដក្មង ប្ុរ្រ ម្នាក់ ្រមលឹង ដមើល ដៅ បពះដយ្រ៊ូវ (សូមនមើលមា៉ាកុស១០:១៣–១៦)

១០. ម្ន់ ្ ក (សូមនមើលលូរោ២២:៥៤–៦២)

១១. កដម្លាះ េ្ក ម្ន ឈរ ដៅ ខក្រ រនោល (សូមនមើលលូរោ១២:១៦–២១)

១២. ទូក (សូមនមើលមា៉ាកុស៤:៣៥–៤១)

ទុំ
ព័រ្ ត់ពណ៌យនះគឺយ្តាតយៅយលើរូបភាពែ៏បសស់សាអាតមួយយលើបង្ងួចក្្ក់យៅមជ្មណ្លអ្កទស្សនាយៅបពះវិហារបរិស៉ទ្ធរ៉ូមអ៊ីត្លតី។

បង្ងួចយនាះយោរយពញយោយែំយណើរយរឿងរបស់បពះយយស៊ូវរានបយបងៀននិងដផ្កែ៏សំខាន់យផ្សងយទៀតននបពះជន្មរបស់បទង់។យតើអ្កអាចរក

យ�ើញ�៉តឆ្កទាំងយនះយទ?យតើវាបយបងៀនយយើងអវតីខលេះអំពតីបពះយយស៊ូវ?



ែ១4 កបរិយមរិត្

អអលល�ើរហ្កងលៅ
ទស្សនកិ�្ចប្រទេសអ៊ីតាលី

ពួកសាវកនៅជុំវិញពរិភពនោក

ពួកសាវកនធវើដំនណើរជុំវិញពរិភព

នោកនដើម្តី្ ្ល់រោរងារបនកមើដល់

មៃុស្សនហើយបនកងៀៃពួកនគអំពតី

កពះនយស៊ូវកគតីស្ទ។

ដអលនឌើរដជរីតដ័បុលយូហ្គនុងៃរិងស៊ិនស្ទើរស៊ូសាៃហកង

ោៃនធវើដំនណើរនៅកបនទសអ៊ីតាលតីនពលកពះវិោរបរិសុទ្ធ

រ៉ូមអ៊ីតាលតីោៃឧទ្ទរិសឆលេង។វគឺជាកពះវិោរបរិសុទ្ធទតីមួយ

ដដលកតូវោៃសាងសង់នៅកដៃលេងដដលពួកសាវករបស់

កពះនយស៊ូវោៃបនកងៀៃនៅក្នុងជំនាៃ់កពះគម្ពតីរប៊ីប!

សូមរកនមើលវីនដអូ«ដកកសង់មកពតី

‹កពះកគតីស្ទមាៃកពះជៃ្មរស់៖ទតីបនាទាល់

នៃពួកសាវក›»នៅនគហទំព័រ

ChurchofJesusChrist .org។

ដអលនឌើរហកង

គណៈកបធាៃទតីមួយ

ៃរិងពួកសាវកដនទ

នទៀតោៃ្ តរូបនៅ

មជ្ឈមណ្ឌលអ្កទស្សនា

្្មតី។ពួកនោកោៃឈរ

នៅពតីមុខរូបសំណាក

កពះនយស៊ូវកគតីស្ទៃរិង

ពួកសាវករបស់កទង់។

កុមារទាំងនៃះោៃមកជាមួយកគួសាររបស់ពួកនគ

នដើម្តីសាតាប់កបធាៃរ័សុលអរិមណរិលសុៃឧទ្ទរិសឆលេង

កពះវិោរបរិសុទ្ធ្ ្មតី។នៅនពលពួកនគធំនេើងពួកនគ

អាចនធវើពរិធតីបុណ្យកជមុជទរឹកនៅកពះវិោរបរិសុទ្ធ!

«លយើងទទួលអារម្មណ៍

ននលស�ក្រីពសឡាញ់របស់

ពពរះលយស៊ូវសពមប់កុមរព្ប់រូប

លពលលយើងជួបកុមរព្ប់ទរីកអន្ង

លៅក្នុងពិភពលោក»។
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អអលល�ើរសូលរេសលៅ
ទស្សនកិ�្ចប្រទេសកូឡុំ្រ៊ី

ពួកសាវកនៅជុំវិញពរិភពនោក

ពួកសាវកនធវើដំនណើរជុំវិញពរិភព

នោកនដើម្តី្ ្ល់រោរងារបនកមើដល់

មៃុស្សនហើយបនកងៀៃពួកនគអំពតី

កពះនយស៊ូវកគតីស្ទ។

«មិនថាអ្កលធវើអវរីលទ

សូមបន្សម្លឹងលមើលលៅ

ពពរះវិហារបរិសុទ្ធ»។

កុមារជានកចើៃោៃមកជាមួយឪពុកមាតាយ
ពួកនគនដើម្តីនមើលរោរឧទ្ទរិសឆលេងកពះវិោរ

បរិសុទ្ធ្ ្មតី។

កបធាៃអូកោៃអន្ជើញកុមារាមានាក់ៃរិងកុមារីមានាក់

ជួយបរិទកតា្ ្មកជុងនៅចំកដៃលេង។កពះវិោរបរិសុទ្ធ

ោៃសាងសង់រួចរាល់!

នៅក្នុងកពះវិោរបរិសុទ្ធបនាទាប់ពតីពរិធតី

ោក់្ ្មកជុងរួចដអលនឌើរសូនរ៉សោៃដ្លេង

សុៃ្ទរកថា។បនាទាប់មកកបធាៃអូកោៃ

អធរិសាឋាៃឧទ្ទរិសឆលេងកពះវិោរបរិសុទ្ធននាះថាវាយ

ចំនោះកពះអមាចាស់។ឥេនូវនៃះកពះវិោរ

បរិសុទ្ធជាដំណាក់របស់កពះអមាចាស់។

មរិៃយូរប៉ាុនាមាៃនទៀតនទកុមារអាចចូលនៅក្នុង

កពះវិោរបរិសុទ្ធនដើម្តី្ សារភាជាប់ជាមួយ

កកុមកគួសារពួកនគនហើយនធវើបុណ្យកជមុជទរឹក

ក្នុងកពះវិោរបរិសុទ្ធ!

ដអលនឌើរអូលតីនសសសូនរ៉សោៃនធវើដំនណើរជាមួយ

កបធាៃោលលេរិៃនអកអូកនដើម្តីជួយឧទ្ទរិសឆលេង

កពះវិោរបរិសុទ្ធ្ ្មតីមួយនៅក្នុងកបនទសកូេនុំប៊ីនៅក្នុង

ទតីកកុងោរា៉ា�វតីឡា។



ែ១6 កបរិយមរិត្

របស់លលង

អែលម៉ាទរីន�ូល�ិត្

«ផ្តល់ឲ្យរួច�ូចសពះដយ្រ៊ូវសបោនឲ្យមនអវបីោំងអ្រ់អាចផ្តល់ឲ្យ»

(Children’s Songbookទំព័រ២៣៦)។

ម៉ា
ទតីនមានអារម្មណ៍យកើតទ៉កខេយពលឪព៉កមាតាយគ្ត់រានបរាប់គ្ត់ថ្ 

បគួសារគ្ត់នឹងប្អូរយៅរស់យៅទតីបក៉ងយផ្សងយៅបបយទសកូ�នុំប៊ី។គ្ត់ព៉ំ

ចង់យៅយចាលមិត្ភក្ិផ្ទះនិងកដនលេងដែលគ្ត់រាន្ ំយ�ើងយទ។ជំនួសឲ្យខ្យល់

ភ្ំែ៏បតជាក់មា៉ាទតីននឹងរស់យៅដក្រយ�្រសម៉បទដែលមានកយរៅតាខ្យល់យសើមយពញ

មួយឆ្នាំ។គ្ត់នឹងប្អូរសមលេរយ្តាៗជាមួយនឹងយភជជសៈបតជាក់ៗយហើយយសលេៀក

យខាខលេតីជំនួសឲ្យោក់អាវរគ្រវិញ។បដន្ថមពតីយនាះយទៀតយៅមានសាលាយរៀនែ្មតីវួែ

ែ្មតីនិងថ្នាក់អង្គការបឋមសិកសាែ្មតីផងដែរ។អវតីៗទាំងអស់ហាក់ែូចជាគួរឲ្យខាលាច

ោស់។

នែងៃមួយមា៉ាក់និងរា៉ារានសួរអារម្មណ៍មា៉ាទតីនអំពតីការប្អូរទតីលំយៅយនាះ។

មា៉ាទតីនរាននិោយថ្«កូនមិនចូលចិត្វាយទ។កូនមិនចូលចិត្្ លាស់ប្អូរអវតីៗ

បគប់ោ៉ាងយទ»។

រា៉ារាននិោយថ្«រា៉ាែឹងថ្ការប្អូរផ្ទះជាយរឿងលំរាក។មានអវតីជាយបចើន

នឹង្ លាស់ប្អូរប៉៉ដន្មិន្ លាស់ប្អូរអវបីស្ប់យា៉ាងដនាះដទ។កូនយៅដតមានមា៉ាក់និង

រា៉ា!»

មា៉ាទតីនរាននិោយថ្«បតឹមបតូវយហើយ»។

មា៉ាក់រាននិោយថ្«យហើយកូននឹងយៅដតមានរបស់របររបស់កូន

ែដែល»។

មា៉ាទតីនរានគិតយបចើនអំពតីយរឿងយនាះមួយសន្ទនុះ។គ្ត់យៅដតមានសយមលេៀកបំោក់

របស់គ្ត់ដស្កយជើងនិងរបស់របរយផ្សងយទៀតដែលគ្ត់សារល់យៅផ្ទះចាស់របស់

គ្ត់—ជាពិយសសគឺបបោប់បបោយលងរបស់គ្ត់។មា៉ាទតីនសបបាយចិត្ដែល

គ្ត់អាចយករបស់យលងដែលគ្ត់ចូលចិត្។គ្ត់រានយវចខ្ប់វាយោយកាន់ដត

បប៉ងបបយ័ត្យពលពួកយគប្អូរផ្ទះ។

មួយរយៈយបកាយមកមា៉ាទតីនរានចាប់យផ្ើមសាុំនឹងផ្ទះែ្មតីនិងទតីបក៉ងែ្មតីរបស់

គ្ត់។គ្ត់សបបាយចិត្ដែលការប្អូរផ្ទះរបស់គ្ត់មិនពិរាក 

ឬគួរឲ្យភ័យែូចគ្ត់រានគិតយទ។

បនាទាប់មកយៅនែងៃអាទិត្យមួយយពលបគួសារគ្ត់យៅ

បពះវិហារមា៉ាទតីនរានជួបមន៉ស្សយបចើនដែលគ្ត់ព៉ំធាលាប់ជួប

ពតីម៉ន។ថ្នាក់អង្គការបឋមសិកសាមានយក្មងៗដបលេកម៉ខ

ជាយបចើន។គ្ត់�ងៃល់ថ្យតើពួកយគមកពតីោ។គ្ត់

រានឮមន៉ស្សដែលគ្ត់សារល់និោយអំពតីការបរិចាចាគ

អាហារសយមលេៀកបំោក់និងដស្កយជើង។បនាទាប់ពតី

បពះវិហារមា៉ាទតីនរានសួរមា៉ាក់អំពតីមន៉ស្សដបលេក

ម៉ខទាំងអស់យនាះ។

មា៉ាក់រានយោលថ្«ពួកយគបតូវ 

ចាកយចញពតីបបយទសរបស់ពួកយគ។ 

ពួកយគជាយបចើនរានចាកយចាលអវតីៗ 

ដោយ ដេ រ៉ាយេិន ដេន្រិន

ទស្សនាវដ្តីសាសនាចកក

(ដ្្អកនៅនលើដំនណើរនរឿងពរិត)
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បគប់ោ៉ាងឥ�អូវយនះពួកយគគ្មានអវតីយទ»។

មា៉ាទតីនរានសួរ«អ្ជឹងយនាះគឺជា

មូលយហត៉ដែលមន៉ស្សបគប់គ្នាចង់ជួយ

ពួកយគឬ?»

«បតឹមបតូវយហើយ។បពះយយស៊ូវរាន

បយបងៀនយយើងថ្យយើងគួរដតជួយមន៉ស្ស

ដែលបតូវការជំនួយ។យយើងអាចយ្វើត្ម

គំរូរបស់បទង់យហើយដចកចាយអវតីដែលយយើង

មាន»។

មា៉ាទតីនរានគិតថ្នឹងមានកិច្ការល្ដែល

អាចយ្វើរាន។

បនាទាប់មកមា៉ាក់រាននិោយថ្«យក្មងៗ

ជាយបចើនមកពតីថ្នាក់អង្គការបឋមសិកសាមានសមាភារ

ដតក្នុងកាបូបរបស់ពួកយគប៉៉យោណះ។ពួកយគបតូវទ៉ក

បបោប់បបោយលងរបស់ពួកយគយចាល។យតើកូនគិតថ្កូន

មានបបោប់យលងដែលកូនអាចឲ្យយៅយគរានដែរឬយទ?»

«យទ!យនាះជាបបោប់យលងរបស់កូនយទ!»មា៉ាទតីន 

និោយ។គ្ត់រានដបរម៉ខយចញយហើយរត់យៅក្នុង 

បន្ទប់គ្ត់។

មា៉ាទតីនរានយមើលជ៉ំវិញបន្ទប់គ្ត់ទាំង

យំ។គ្ត់មិនចង់ឲ្យបបោប់យលងយៅ

នរោយទ។គ្ត់ខំយកវាត្ំងពតីផ្ទះ

ចាស់គ្ត់មក!

គ្ត់រានយៅកាន់បបអប់ោក់

បបោប់យលងរបស់គ្ត់យហើយរាន

យមើលក្នុងបបអប់យនាះ។គ្ត់រានយ�ើញ

ឡានជ័រ,យ៉ូយ៉ូ,វ៉ូកាបូបែ៏ល្របស់គ្ត់យ្វើពតី

ែ្មមា៉ាបនិងបបោប់យលងជាយបចើនយទៀតដែលគ្ត់

ចូលចិត្។គ្ត់ចូលចិត្បបោប់យលងទាំងអស់។

គ្ត់ព៉ំអាចឲ្យវាយៅនរោយទ!

បនាទាប់មកមា៉ាទតីនគិតថ្«ច៉ះមានអវតីយកើតយ�ើង

បបសិនយបើខ្នុំចាកយចាលផ្ទះយហើយទ៉កយចាលបបោប់យលងដែលខ្នុំ

ចូលចិត្យនាះ?»

ពតីរបតីនាទតីយបកាយមកគ្ត់រានយៅជួបមា៉ាក់យោយឱបបបោប់

យលងយពញនែគ្ត់—មិនបគ្ន់ដតបបោប់យលងចាស់ៗប៉៉យោណះ

ទដងវើ សាមញ្ញ

«នយើងអាចបងាហាញនសចក្តីកសឡាញ់ៃរិងរោរដរឹងគុណ

របស់នយើងចំនោះកពះអង្គសន្ងារះ...តាមរយៈទនងវើនៃ

រោរបនកមើដ៏សាម្្ញៗៃរិងក្តីអាណរិតអាសូររបស់នយើងដល់

បងប្អនូៃកបុសកសតីរបស់នយើងនៅ្ ្ទះនៅកពះវិោរៃរិងនៅក្នុង

សហគមៃ៍របស់នយើង»។

ប្រធាន េិម រ័្រុល ប�ឺ� ប្រធាន ្រ្ីទី ក្ុង កូរ៉ុម នន ពួក សាវក �្រ់ពីរ ន្ក់  

« Finding Joy through Loving Service » Liahona  

ខែ ឧ្រភា ឆ្នាំ ២០១១ ទំព័រ 4៩ ។

យទ—ដែមទាំងបបោប់យលងដែលគ្ត់ដតងដតយលងជាមួយ

ផងដែរ។

មា៉ាក់រានយមើលយោយក្តីភាញាក់យផ្ើល។«កូនមិនចាំរាច់បតូវ

ឲ្យបបោប់យលងដែលកូនចូលចិត្យទ»។

មា៉ាទតីនរានោក់បបោប់យលងយៅយលើកបមាលឥែ្ឋ។គ្ត់

រាននិោយថ្«យក្មងយផ្សងយទៀតក៏មានបបោប់យលងដែល

ពួកយគចូលចិត្ផងដែរ។កូនចង់ឲ្យបបោប់យលងរបស់កូន

យៅពួកយគយែើម្តីពួកយគអាចសបបាយចិត្បន្ិច»។

មា៉ាក់រានឱបមា៉ាទតីន។«មា៉ាក់មានយមាទនភាពចំយោះកូន

ោស់»។

មា៉ាទតីនមានអារម្មណ៍កក់យ្តាក្នុងចិត្។គ្ត់រានែឹងថ្

ការឲ្យអវតីមួយយៅមន៉ស្សែនទគឺជាអវតីដែលបពះយយស៊ូវនឹងយ្វើ

យហើយវាយ្វើឲ្យបទង់សបបាយបពះទ័យ។ ●



ែ១8 កបរិយមរិត្

កបយទស ្រូឡនុំប៊ី ម្ៃ អារោស ធា�ុ ក�ូកពិច 

ម្ៃ រុ្រ្ខជា�ិ ៃិង ស�វែ យផសែងៗ ជាយកចើៃ ។ កបា្រែ 

ណាស់ កបយទស យៃរះ ម្ៃ ស�វែ សាលាប យកចើៃ កបយភទ ជាង កបយទស 

យផសែងៗ ។ ស�វែ សាលាប ជាយកចើៃ ពុំ ម្ៃ យៅ ទរី្រខៃ្ង យផសែងណា យទៀ� យទ ្រ្នុង 

ពិភពយោ្រ យៃរះ ែូច ប្រសែរី ខែល ម្ៃ ពណ៌ ចកមុរះ មួេ យៃរះ ជាយែើម ។

ប្រទេសកូឡុំ្រ៊ ី ស្ិ� យៅ ្រ្នុង ទវែរីប អាយមរិ្រ �្នូង ភា្ ខាង 

យជើង ។ កបយទស ៃិយេ ភាសា យអសបា៉ាញ យៃរះ ម្ៃ កបជាជៃ 

កបខហល ៤៩ ោៃ នា្រ់ ខែល ម្ៃ សម្ជិ្រ សាសនាចក្រ 

កបខហល ២០០០០០ នា្រ់ ។

សួស្រីមកពរី

ពបលទសកូឡនុុំប៊ី!

្រុម្រី យៃរះ ្រំពុង ញា៉ាំ អារីបា៉ា(arepa) វា ជា ៃំ រសជា�ិ 

យពា� ។ ជាយរឿេៗ កបជាជៃ យៅ កបយទស ្រូឡនុំប៊ី បរិយភា្ 

វា ជាមួេ ឈរីស ៃិង សាច់ ។

ជបរា្រសួរពួកទ�
ើងទ្

មោះ

រា៉ាទ្គោនិងទ
៉៉ាឡូ។

សូមចូលរួមជាមួ�

ពួកទ�ើងទពលទ�ើងទៅ

ទលងប្រទេសកូឡុំ្រ៊ី!



 ដខធ្នូឆ្នាំ២០១៩ ែ១៩

ខែ យៃរះ ្ កមប់ ែួប មួេ ឆ្នាំ ចាប់តាំង ពរី កពរះវិហ្រ បរិសុទ្ធ បាយរ៉ៃ ឃវែរីឡា 

្រូឡនុំប៊ី បាៃ ឧទ្ទិស ឆ្ង ។

យៅ កបយទស ្រូឡនុំប៊ី ន្ងៃ ទរី ៧ ខែ ធ្នូ ្ ឺ ជា ន្ងៃ el Día 
de las Velitas ( ន្ងៃ នៃ យទៀៃ �ូច ) ។ កបជាជៃ 

បំភ្ឺ ផ្នូវ យោេ ែុ� យទៀៃ រាប់ពាៃ់ យែើម យែើម្រី ចាប់យផ្ើម 

រែូវ រោល បុណ្យ ក្រីស្ទ ។

ដតើ ្រអនូនៗ មក ពី ប្រដទ្រ កូ�ុំ្រ៊ី ឬ ?  

្រូម ្ររដ្ររ មក កាន់ ពួកដយើង ! ពួក ដយើង េង់ ឮ ពី ្រអនូនៗ ។

យៃរះ ជា រូបភាព កពរះវិហ្រ បរិសុទ្ធ ្ ្មរី ។ 

កបយទស ្រូឡនុំប៊ី ្រ៏ ម្ៃ កពរះវិហ្រ បរិសុទ្ធ មួេ 

យទៀ� ផងខែរ យៅ្រ្នុង រែ្ឋធាៃរី បូយហ្រតា ។
្រូម េួ្រ ជាមួយ មិត្ភក្ិ មួយ េំនួន មក ពី ប្រដទ្រ កូ�ុំ្រ៊ី !

«ខ្នុំដរឹងនោយអស់ពតីចរិត្ខ្នុំថាកពះវរបរិតាសួគ៌

ៃរិងកពះនយស៊ូវកគតីស្ទមាៃកពះជៃ្មរស់នហើយ

កសឡាញ់ពួកនយើង។ពួកកទង់ោៃកបទាៃ

វិវរណៈដល់យ៉ាូដសបស៊្មីធឲ្យបកដកបកពះគម្ពតីរ

មរមៃនដើម្តីឲ្យមាៃសកមាប់មៃុស្សកគប់គ្នា»។

លវី្រ វី អាយុ ១២ ឆ្នាំ ទីបកុង វ៉ាដល ដ�ល 

ដៅកា ប្រដទ្រ កូ�ុំ្រ៊ី ។

«ខ្នុំទទួលអារម្មណ៍ថាមាៃពរៃរិងរីករាយ

ដដលមាៃដំណរឹងល្អក្នុងជតីវិតខ្នុំ។ខ្នុំដរឹងថា

កពះនយស៊ូវកគតីស្ទមាៃកពះជៃ្មរស់នហើយកសឡាញ់

ខ្នុំនហើយថាពយារោរីយ៉ាូដសបស៊្មីធោៃសាតារ

សាសនាចកកនៃះនេើងវិញ។ខ្នុំមាៃអំណរគុណ

ដដលនយើងមាៃពយារោរីដរឹកនាំនយើង»។

កាមីោ េ័រ អាយុ ១០ ឆ្នាំ ទីបកុង វ៉ាដយ ដ�ល 

ដៅកា ប្រដទ្រ កូ�ុំ្រ៊ីសូមអរគុណសបរា្រ់មក

ការេស្សនាប្រទេសកូឡុំ្រ៊ីជាមួ�

ពួកទ�ើង។ជួ្រគ្នាឆ្នាំទបកា�»
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ែ២០ កបរិយមរិត្

ពពរះលយស៊ូវបានពបសូត

នរឿងក្នុងកពះគម្ពតីរ

យៅរែូវកាលប៉ណ្យបគតីស្ទមា៉ាស់យយើងសារទែល់ការបបសូតរបស់បពះយយស៊ូវបគតីស្ទ។



 ដខធ្នូឆ្នាំ២០១៩ ែ២១

បពះយយស៊ូវរានបបសូតយៅភូមិ

យបយែលេហិម។មាត្របស់បទង់

យឈាមាះមា៉ារានិងយ៉ូដសបជា

សាវាមតីរបស់នាង។

មា៉ារានិងយ៉ូដសបរានយកបពះឱរសយយស៊ូវយៅបពះវិហារ

បរិស៉ទ្ធយៅទតីបក៉ងយយរូសា�ិម។យៅទតីយនាះប៉រសមានាក់

យឈាមាះស៊ីម៉ូនរានពរបពះឱរសយយស៊ូវ។យលាករានទទួល

អារម្មណ៍ពតីបពះវិហារបរិស៉ទ្ធបរាប់យលាកថ្បពះយយស៊ូវគឺជា

បពះរាជប៉បត្ននបពះ។

រច
នា
រូប
ភា
ពន
ោ
យ
អា

បរ
ីល
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បស្តីមានាក់យឈាមាះអាណក៏

រានយ�ើញបពះឱរសយយស៊ូវ

យហើយរានែឹងថ្បទង់ជា

បពះអង្គសយ្គ្រះ។បស្តី

យនាះរានយៅបរាប់មន៉ស្ស

ែនទយទៀតអំពតីបទង់។



ែ២២ កបរិយមរិត្

ខ្នុំគិតអំពតីបពះយយស៊ូវយៅរែូវកាលប៉ណ្យបគតីស្ទមា៉ាស់។បទង់ពិតជាមាន

បពះជន្មរស់។បទង់បសឡាញ់ខ្នុំ! ●

្រូមដមើល ចូរមកតាមខ្ញុំ ដ្រៀវដៅ ្រិកសា ្របម្្រ់ ប្ួសារ ទំព័រ ១៩4–១៩៧ ដ្រៀវដៅ្រិកសា ថ្នាក់ េង្ការ ្រឋម ្រិកសា ទំព័រ ១៩3–១៩6 ។



 ដខធ្នូឆ្នាំ២០១៩ ែ២3

ទំព័រផ្ត់ពណ៌

បុណ្យព្រីស្ទម៉ាស់្ លឺជាបុណ្យអុំពរីពពរះលយស៊ូវ
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ដខយនះយយើងសាទរែល់ការបបសូតែល់ការបបសូតរបស់បពះយយស៊ូវបគតីស្ទ។បទង់ជាពនលេឺននពិភពយលាកជា

អ្កគគ្វាលល្របស់យយើង។យយើងសង្ឹមថ្ទំព័រទស្សនាវែ្តីសបិយមិត្តនឹងជួយសមាជិកបគួសារអ្កឲ្យ

ចងចាំពតីបទង់យពញមួយដខយនះ៖

• សារលិខិតមួយមកពតីបបធានអាវរិង(ទំព័រខ២)

• ែំយណើរយរឿងអំពតីបពះឱរសយយស៊ូវ(ទំព័រខ២០)

• ែំយណើរយរឿងអំពតីកដនលេងដែលបពះយយស៊ូវរានរស់យៅ(ទំព័រខ៤)

• សកម្មភាពនិងភាពប៉ិនបបសប់(ទំព័រខ៣,ខ៦,ខ៩)

• ទំព័រ្ ត់ពណ៌(ទំព័រខ១២និងខ២៣)

• ចយបមៀងប៉ណ្យបគតីស្ទមា៉ាស់(ទំព័រខ៧)

យតើកូនរបស់អ្កអាចរកោក្យសពះដយ្រ៊ូវសពះស្បី្រ្ទឬបុណ្យស្បី្រ្ទម៉ា្រ់បគប់យពលយៅក្នុងទស្សនាវែ្តី

ដែរឬយទ?អ្កអាចជួយពួកយគសរយសរថ្«ខ្នុំបសឡាញ់បពះយយស៊ូវយោយសារ...»បនាទាប់មកគូរឬ

សរយសរអវតីដែលពួកយគបសឡាញ់អំពតីបទង់។

យយើងបសឡាញ់ប្អូន!

ទស្សនាវែ្តីសបិយមិត្ត

ជូន�ុំលោរះមតាបិតា

មាតិកា

េ២ សារលិខិតគណៈប្រធានទីមួយ៖ពន្លឺននលោកិយ

េ៤ លៅក្នុងដានបពរះបាទបពរះលយស៊ូវ

េ៦ ១០ន្ងៃនន្រុណ្យបគីស្ទមា៉ាស់

េ៧ តនន្ី៖ទី្រន្ទាល់រ្រស់ខ្នុុំអុំពី្រុណ្យបគីស្ទមា៉ាស់

េ៨ ចា្របកដាសពណ៌បកហម

េ១0 កម្មវិធី្រង្ហាញលហើយនិទានបបា្រ់

េ១១ ល�ៀមនិងអ្កគង្វាលរ្រស់វា

េ១២ លរឿងអុំពីបពរះលយស៊ូវ

េ១៤ ពួកសាវកលៅជុុំវិញពិភពលោក៖អអលល�ើរហ្កងលៅ

ទស្សនកិ�្ចប្រលទសអ៊ីតាលី

េ១5 ពួកសាវកលៅជុុំវិញពិភពលោក៖អអលល�ើរសូលរេសលៅ

ទស្សនកិ�្ចប្រលទសកូឡនុុំ្រ៊ី

េ១៦ រ្រស់លលងអែលមា៉ាទីន�ូល�ិត្

េ១៨ សួស្ីមកពីប្រលទសកូឡនុុំ្រ៊ី!

េ២0 លរឿងក្នុងបពរះគម្ីរ៖បពរះលយស៊ូវបានប្រសូត

េ២៣ ទុំព័រផាត់ពណ៌៖្រុណ្យបគីស្ទមា៉ាស់គលឺជា្រុណ្យអុំពីបពរះលយស៊ូវ
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្រូម ខ្រវងរក រូ្រ លីអាហូ្ ខ�ល លាក់ ដៅ ខាង ក្ុង !

ដៅ ដលើ បក្រ ទ្រសែន្វ�្ី ប្រិយមរិត្ត

រចនារូបភាពនោយនស្ទផ្ៃតីនដនហៃតីៃ

រដ្រៀ្រ ដ�ើម្ី ដ្ញើ រូ្រ ្ ំនូរ ឬ ្រទពិដសាធន៍ ន្ន្ រ្រ្រ់ កូន 

ដលាក េ្ក មក កាន់ ទ្រសែន្វ�្ី លីអាហូណា

សូមចូលនៅliahona .ChurchofJesusChrist .org

នហើយចុចនលើ«Submit an Article or Feedback»។

ឬអ៊ីដម៉ាលវនៅរោៃ់liahona@ ChurchofJesusChrist 

.orgនោយោក់ន្មាះអាយុកូៃរបស់អ្កទតីកកុងដដលរស់នៅ

កពមទាំងនសចក្តីដ្លេងរោរណ៍អៃុញ្ញាតនៃះថា៖«ខ្នុំ[សរនសរ

ន្មាះរបស់អ្ក]សូមអៃុញ្ញាតឲ្យសាសនាចកកនៃកពះ

នយស៊ូវកគតីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធន្ងៃចុងនករោយនកបើកោស់រោរោក់ប្ជនូៃ

របស់កូៃខ្នុំនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីសាសនាចកកនៅនលើនគហទំព័រ

សាសនាចកកៃរិងកម្មវិធតីកបព័ៃ្ធ្ ្សពវ្សាយសង្គម»។ពួកនយើង

ទៃ្ទរឹងរង់ចាំឮពតីអ្ក!




