
សាសនាច្្នន្ពះបយស៊ូវ្្បីស្ទននពួ្ ររិសរុទ្នថងៃចរុងប្កាយ•ខែម្រាឆ្នាំ2015

អែសរ៉ានឈិងផ្័ររ៉ា
អបែនសឹន៖បានរួមដៃ
គ្នានៅក្នុងកឈិច្ចការរបស់
ម្្រះែរាចាស់ទំ្័រ32
ការនរៀនបនម្ងៀនៃូចជាម្្រះែង្គសន្គ្ររះបានបនម្ងៀន
ទំ្័រ24

មនុស្សៃ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់ែក្ទំ្័រ56

ការន�ើកដៃជួយអតបន្ឈិចបន្តួចអាចន្វើរានភា្ខុសអប្កៃ៏្ ំទំ្័រ64



ប  ្ព្្ព រឹ ្្ន � បខាង្វេង ៖ រឹ លម នុងរ ូវរងារៅ

ប ្ន រុ្ទ ប បី ន រុ្ទសារប្រសម អ៊ីន ្គេឌន សម  លា ់ោយ

រ ប ន ្ទ រឹ្មានអំ ិលៅ្ទ ។

លូកា 14:34

         ប  ែ « អំបិលជារបស់ល្អ តែប ើបា ់

ែ  ប ប  បែ       ប ្ ជា ិប្ �ើយ ើនឹងយកអ្វី ្ើ

  ប ប    ឲ្យប្ �ើងវិញបាន ? »
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 ខែម្រាឆ្នាំ2015 1

ខ ្្ន្ទាំងឡាយ

8	 នសៀវនៅកំណត់ចំណាំសន្ឈិសីទអខតុលាឆ្នាំ2014

10	 នយើងនឈិយាយែំ្ីម្្រះម្្ីស្ទ៖
រយៈន្�មួយនរា៉ាងនៃើម្ីចាំយាមជាមួយនឹងម្ទង់
បោយមា៉ារីសសា្គេនស់សាបេសបអបសច្ូ

12	 ន្ហោឋាននឈិងម្កុមម្្ួសាររបស់នយើង៖
រាគ្៌ានឆ្ពរះនៅរកម្្ួសារៃ៏នឈិរន្រ
បោយហ្គា្និងបសនឌបីហ្ំរលបីន

14	 ការ្ ឈិចារណា៖ហវវូងសតវែំ្ឈិ�ែំអ្ក
បោយប�វីឌរា៉ាយ

15	 ការបនម្មើនៅក្នុងសាសនាចម្ក៖
ៃំឡវូងមួយអផស្ម្រាប់ែក្ម្្ូ
បោយរ៊ននបីឌល្សា�់

16	 ្័ត៌រានសាសនាចម្ក

38	 សនំឡង្ ួកបរិសុទ្ធដថងៃចុងនម្កាយ

80	 �ុរះម្រាជួបនទៀត៖នតើខ្នុំអាចៃឹងថាម្្រះែរាចាស់បាន
ែត់នោសឲ្យខ្នុំរាមរនបៀបណា?
បោយ្រធានហ្រ៉ូលរ៊ីលបី

លីអាហូណាដែមករាឆ្នាំ2015

សារលែិិត

4	 សារ�ឈិខឈិត្ ណ:ម្បធានទីមួយ៖ន្វើរាម្ យាការី
បោយ្រធានថមូា៉ាសបអសម៉ានសរុន

7	 សារ�ឈិខឈិតបនម្ងៀនសួរសុខទុក្ខ៖�ក្ខណ:
ដនម្្រះនយសែូវម្្ីស្ទ៖បុម្រាៃ៏សាដាប់បគ្រប់

អត្ថរទពបិសសៗ

18	 នតើែ្កនឹងនម្ជើសយកែវី?
បោយខអលបឌើររ័សរុលអិមណិលសរុន

នៅក្នុងជីវិតអ្កហ៊ុមព័ទ្ធនៅនោយជន្មើស
ន្សេងៗសូម្រាកដថាអ្កនឹងន្វើការ
ន្ជើសនរើសមួយដ៏្តឹម្តវូ។

24	 នតើនយើង្ ួរន្វើជាម្្ូបនម្ងៀនម្បនេទណា?
បោយ្ ណៈ្រធានសាលានថងៃអាទិត្យទូបៅ

្ពរះអង្គសន្គ្ររះអាចបន្ងៀននយើងរានយ៉ាង
ល្អបំ្ ុតស្ីពីរនបៀបន្ងៀនដំណឹងល្អ្ទង់។

28	 ៃំបូនាមានរបស់្ យាការីនឈិង្រជ័យម្្រះវិហារបរិសុទ្ធ
បោយខអលបឌើរ្ូអ៊ីឈបីអ័រយា៉ា្គេបី

កាលនយើងន្វើតាមពយាការីនហើយ្ ្ល់
អាទិភាពដល់ការថាវាយបង្គំក្នុង្ពរះវិហារ
បរិសុទ្ធនោរះពរជ័យោោនឹងនកើតមាន
នៅក្នុងជីវិតនយើង។

32	 ផ្័ររ៉ានឈិងខ្នុំ៖ដៃ្ូនសមើភា្ក្នុងកឈិច្ចការរបស់
ម្្រះែរាចាស់
បោយបអើរ៉រុនអិលខវស៉

នរៀនពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ដដលនពារនពញនោយ
នសចក្ី្សឡាញ់និងការគាំ្ ទដដលដអស៊រ៉ា
ថាហវដបន៊សឹនរានមានជាមួយនឹងភរយិ
នោក្័្ររ៉ារានជួយដល់្បធានទី13នន
សាសោច្ក។

នៅន�ើ្ ម្មប
ខាង	មុខ	៖	រូបថត	ទទួល	បាន	សិទ្ិអនុញ្ញាត	ជា	ផ្លូវការ	ព	ី
បណ្ណាល័យ	បបវត្ិសាបស្	សាសនា	ចប្រ	។	ខាង	្្រនុង	គបមប	ខាង	
មុខ	៖	រូបថត	ដោយ	ហ្ីឡាដ	ម៉ាស្ស	។
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42	 ម្បឹកសារួមគ្នាជានរឿយៗ៖ម្កុមម្បឹកសាម្្ួសារសម្រាប់
េរិយានឈិងសាវាមី
បោយនបី្ូលបអ្

រនបៀបចាប់ន្្ើមន្វើ្កុម្បឹកសា្្ួសារ
្បកបនោយអត្ថន័យនិងភាពនជា្ជ័យ។

46	 ភា្កាលាហាននៃើម្ីនរៀបការ
បោយ្្បីសាទាន្័្កាលាន់

ខ្នុំរានដឹងថាអាពាហ៍ពិពាហ៍្ ឺជាជំហាន
បោទាប់ស្មាប់ខ្នុំប៉ាុដនតែខ្នុំចង់រង់ចាំរហូតដល់្ពរះ
អមាចាស់មានបន្ទូល្រាប់ខ្នុំពីអវីដដល្តវូន្វើ។

យុវមជ្ឈិមវ័យ

48	 បាវចនាម៉ា្វូឆ�ឆ្នាំ2015
បោយ្ ណៈ្រធានយរុវនារីនិងយរុវជនទបូៅ

រាវចោម៉ា្ទូតឆលស្មាប់ឆ្នាំននរះជួយនយើង
ឲ្យយល់ពីរនបៀបដ៏ល្អបំ្ុតនដើម្ីបន្មើដល់
្ពរះវរបិតាសួ្ ៌។

50	 មួយជំហានម្ងៗ
បោយ្ិលលរីអរុលសិន

យុវវ័យក្នុង្បនទសអ៊ីតាលីរានដចកចាយពី
រនបៀបដដលពួកន្បន្មើ្ពរះនោយអស់ពីចិតតែ
្ំនិតកមាលាំងនិងពលំរបស់ពួកន្។

53	 សូមបនម្មើម្្រះឲ្យែស់្ ីចឈិត្្ំនឈិតករាលាំង
នឈិង្�ំរបស់ែ្ក

នតើអ្កអនុវតតែរាវចោម៉ា្ទូតឆលស្មាប់ឆ្នាំននរះ
តាមរនបៀបណា?ននរះ្ ឺជា្ ំនិតមួយចំនួន។

55	 ប័ណ្ណម្បកាស៖ចាប់នផ្ើម

56	 នហតែុវីបានជាម្្រះនយសែូវម្្ីស្ទរានសារៈសំខាន់
ចំនោរះជីវិតខ្នុំ?

ននរះជានហតុ្លទាំង្រាំយ៉ាងដដល្ពរះអង្គ
សន្គ្ររះអាចជាអង្គដ៏សំខាន់បំ្ ុតនៅក្នុងជីវិត
របស់អ្ក។

60	 រនបៀបសនម្មចនគ្�នៅែស់ក�្ជានឈិច្ច
បោយខអលបឌើររ៉ូរឺតឌបីខ្ល

នគាលនៅទាំងបួនននរះនឹងោំនសចក្ី
អំណរដល់អ្កកាលអ្កបនំពញនបសកកម្ម
របស់អ្កនៅនលើដ្នដីននរះ។

61	 រនបៀបអៃ�ខ្នុំៃឹង:ម្្ឹរះដនជីវិតខ្នុំ
បោយរ៉ូបរ៊ីរតូរា៉ាប្្ូប្ពបតល

នតើ្ពរះ្្ីស្នៅទវីបអានមរិកដមនឬ?ពួកអ្ក
្សេពវ្សាយសាសោ្បដហលជាយល់ខុស
នហើយ។

62	 នៅកាន់នគ្�នៅ

63	 ការផ្�់ែំនណាយៃ៏�្អបំផុត
បោយមា៉ារីឡារ៉ូ្ ឌបីប្គេស្ស

តាមរយៈការន្វើតាមដំបូោមានរបស់ពយាការី
ខ្នុំអាច្ តែល់អនំណាយមួយដ៏ល្អបំ្ុត។

យុវវ័យ

64	 សូមហុចដៃជួយនយើងផង!

ដូចគានានឹងកុមារទាំងននរះដដរអ្កអាចបគ្ហាញ
ថាអ្កខវល់ខាវាយនោយការដសវងរកវិ្ីជួយដល់
អ្កដនទ។

66	 ការសាក�្ងតម្មឈិរះម្្រះ្ម្ីរក្នុងម្្រះ្ម្ីរសញ្ញាថមី

សកម្មភាពននរះនឹងជួយអ្កឲ្យអានបទ្ម្ីរ
មួយចំនួនក្នុង្ពរះ្ម្ីរសញ្ញាថ្មីនៅរល់សរាដាហ៍
ស្មាប់ឆ្នាំននរះ។

69	 ការន្វើែវីមួយអៃ��្អសក្ឈិសមនឹងន្�នវលាខ្នុំ
បោយប្លតរុន�ររុលយូ

ខ្នុំមិនអាចនៅនលងនៅខាងន្រៅរាននទពីន្ពារះ
អាកាសធាតុ្តជាក់ណាស់នតើមានអវីន្សេង
នទៀតដដលខ្នុំអាចន្វើរាន?

70	 ទំ្័ររបស់នយើង

71	 សាក្សី្ ឈិនសស៖នតើម្្រះ្ម្ីរអាចជួយខ្នុំបានរាម
រនបៀបណា?
បោយ្រធានរ៊យ�៏បេផា្្ឺ

72	 នម្្ឿងសឹកសរាងាត់
បោយបជស្សនុបីកាេ័រសិន

អាយវី្ឺជានក្មងតូចជាងន្ក្នុងថានាក់នយើង—
នតើោងអាចជួយនយើងឲ្យឈ្រះរានយ៉ាង
ដូចនម្ចនៅ?

74	 ន្�នវលាសម្រាប់ម្្រះ្ម្ីរ៖ការន្វើៃំនណើរមួយនៃើម្ី
នរៀន្ ីម្្រះនយសែូវម្្ីស្ទ

76	 នរឿងៃ៏សំខាន់បំផុតោំង10យា៉ាងរបស់អាប់បែី
បោយរ៉ូសមា៉ារីអិមវិ្ ស្សនុម

នតើនគាលនៅដ៏សំខាន់បំ្ុតទាំង10នៅក្នុង
ជីវិតអ្ក្ ឺជាអវីនៅ?

77	 រូបភា្បទ្ម្ីរក្នុងម្្រះ្ម្ីរសញ្ញាថមី៖ម្្រះនយសែូវ
កំ្ុងបនម្ងៀននៅក្នុងម្្រះវិហារបរិសុទ្ធ

78	 ការែ្ឈិសាឋាននៅន�ើរថយន្ម្កុង
បោយមិតស្សបីជបីបមបណស្សរា៉ាមិបរស្ស

កុរារ

ចាំម�ើលថាម�ើអ្នកអាចរកម�ើញរូប
លីអាហូណាដែលលាក់មៅក្ននុងមលខ
មេះដែរឬមេ។�ម�រុយ៖ដ្វែងរក
មៅអី�ួយមៅមលើរថយេ្តមករុង។
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នោបល់ទាំងឡាយសបមាប់រាប្ីជួបជុំបកុមប្ួសារ

ម្បធានបទោំងឡាយក្នុងចបាប់ននរះ

នលខទាំងឡាយ្ ឺតំណាងឲ្យទំព័រទីមួយននអត្ថបទ។

ការគោរព 72

ការគោរពប្រតិ្រត្ ិ7

ការទាស់ទែងោនា 62

ការ្រគបងៀន 24

ការ្រគបរើ 15, 38, 41, 48, 50, 53, 
55, 64

ការទប្រចិត ្12, 39, 80

ការទប្រចិត្គ�ឿ 12

ការល្បួង 14

ការសគបរចចិត ្4, 6, 18

ការអធិស្ឋាន 78

ការអ្រ់រ ំ18

ការអភ័យគទាស 80

កិច្ចការផ្សព្វផសាយស្សនា 40, 48, 53, 
55, 63

កិច្ចការបពរះវិហារ្ររិសុែ្ធ 12, 28

បកុរប្រួស្រ 12 28, 32, 42, 46

គោលគៅ 60, 76

ចិត្ស្រ្បុរស 72

�ីវិតដ៏គៅអស់កល្ជានិច្ច 14, 60, 76

�ីវិតរុនទផនដ ី18

ដង្វាយធរួន 10

ពិធីស្បការ៉ង ់10

ពយាការីទាំងឡាយ 28, 32

បពរះ្ រី្រ 66, 71

បពរះ្រី្រសញ្ញាថ្ ី66, 68, 74, 77

បពរះគយស៊ូវប្ីស្ទ 7, 10, 24, 56, 61, 74

មាបរាននគសចក្ី�ំគនឿ 69

សន្ិសីែែូគៅ 8

សិែ្ធិគប�ើសគរើស 18

គសចក្ីបសឡាញ ់15

អាពាហ៍ពិពាហ ៍28, 32, 42, 46

ទអ៊សរ៉ថាហ្វទ្រ៊នសឹន 32

«រនបៀបសនម្មចនគ្�នៅែស់ក�្ជានឈិច្ច»ទំព័រ60និង

«នរឿងៃ៏សំខាន់បំផុតោំង10យា៉ាងរបស់អាប់បែី»ទំព័រ76៖

ោមួយនរឹងការចារ់ប្្ើមឆ្នាំថ្មបីអ្្ន និង្្ួសារអ្ន្អាច្ ិតពបី

បោលបៅោ្់លា្់នានាខ�លអ្្ន ចង់សប្មចបោយែលលួនឯង

និងោ្្ួសារ។សូមពិចារណាអានអត្ថរទររស់ស៊បិស្ទើរ

រ៉ូសមា៉ារីអិមវិ្ ស្សនុមស្បីពបីបោលបៅ�៏សំខាន់រំ្រុត្ំពូលទាំង

10បៅ្ ្ននុងជបីវិតររស់យរុវនារីមានា្់ប ើ្យអប្ជើញ្ ូនបៅររស់

អ្ន្្ ិតពបីបោលបៅផាទាល់ែលលួនររស់ពួ្ ប្។្ូនបៅ្ំៗររស់អ្្ន 

្៏អាចទទួលរានអត្ថ្របយាជន៍ពបីការពិភា្សាមួយបៅ្ ្ននុងអត្ថរទ

ររស់ខអលបឌើររ៉រូឺតឌបីខ្លស្បីពបីបោលបៅអស់្ ល្ោនិច្ច

និងសារៈសំខាន់ននការោ្់ខ្នការប�ើម្បីសប្មចបោលបៅ

ទាំងបនាះ្ ងខ�រ។សូមបលើ្ទរឹ្ចិត្សមាជិ្ ្្ួសារឲ្យសរបសរ

ពបីបោលបៅររស់ពួ្ ប្ប្ើយរិទវាបៅ្ ្ននុង្ ្ទះររស់អ្្ន ្តង់្ ខនលង

ខ�លងាយបមើលបេើញ។

«ការសាក�្ងក្នុងម្្រះ្ម្ីរសម្រាប់ម្្រះ្ ម្ីរសញ្ញាថមី»

ទំព័រ66៖សូមពិចារណាចារ់ប្្ើមការសា្ល្ង

ការអាន្ ្ននុង្ពះ្ម្បីរសញ្ញាថ្មបីោ្្ួសារ។អ្ន្អាចចារ់ប្្ើម

បោយសរុំឲ្យសមាជិ្ ្្ួសារមានា្់ៗខច្ចាយ�ំបណើរបរឿង

ខ�លពួ្ ប្ចូលចិត្ស្បីពបីឆ្្ជបីវិត្ពះបយស៊ូវ្ ប្ីស្ទ។

រួចោ្្ួសារសូមចូលបៅgospelart.lds.orgឬ
scripturestories.lds.orgប�ើម្បីរ្បមើលវីប�អូនិង

្ំនូរខ�លទា្់ទងនរឹងកាលវិភា្ននការអានររស់អ្ន្។

ឬសូមពិចារណាប្វេើការសខម្ងពបីទិ�្ឋភាព្ ្ននុង្ពះ្ម្បីរសញ្ញាថ្មបី

កាលអ្ន្្ ំពរុងអាន។

ច្បាប់ បនះ មាន នូវ អែ្ថបទ និង សកម្មភាព ទំងឡាយ តែល អាច្ ប្បើ ្បាស់ ស្មាប ់ប្្ើ រា្ែវី ជួប ជុ ្ំកុម្្ួសារ ។  

ខាងប្រោម បនះ ្ ឺ ជា ឧទ�រណ៍ ចំ្នួន ពវីរ ។

ោភាសាររស់អ្្ន

លវីអា�ូណានិងឯ្សារប្្សងបទៀតររស់សាសនាច្្មានោប្ចើនភាសាសូមចូលបៅកាន ់languages.lds.org ។
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�ីអាហូណា12561258
ទស្សនាវ�្បីអន្រោតិររស់សាសនាច្្នន្ពះបយស៊ូវ្្បីស្ទននពួ្ ររិសរុទ្នថងៃចរុងប្កាយ

្ណៈម្បធានទីមួយ៖ថូមា៉ាសបអស.ម៉ានសរុន,្ិនរីរី៊.អាវរិង,បឌៀបថើរបអសវេ.
អរុជ�ូ្វេ

កូរ៉ុមដន្ ួកសាវកៃប់្ីរនាក់៖រ៊យ�៍បែ.ផា្្ឺ,អិល.ថមខែរី,រ័សរុលអិម.
ណិលសរុន,ោលលិនបអ្.អូ្,អិម.រ័សរុលរាេឺ�,រីឆ្�ជបី.ស្កត,រ៉ូរឺតឌបី.
ខ្៊ល,ខជហ្វេបីអ័រ.្ូេិន,ប�វីឌបអ.ខរ�ណា,េវេបីនថិនអិល.េរុ្,ឌបីថត.
្្បីស្ដូ្វេឺសិន,ខនលអិល.អាន់បឌើរសិន

ែ្កអកសម្មួ�៖ប្្្បអ.ខារ�រុន
ែ្កម្បឹកសា៖សបមើរវីនរ៊ីអាណុល,ឡារីអ័រេ័ររិន,បជមស៍រី៊មា៉ាទបីណូ,
យ៉ាូខសរ�ររុលយូស៊ីតាទបី្្បីស្ទដូខ្វេល្គេដូលឌិន

នាយកម្្ប់ម្្ង៖ប�វីឌ្បី.វប៉នើរ
នាយកគ្ំម្ទម្្ួសារនឈិងសរាជឈិក៖វីនបសនត៍បអ.វ៉ញ
នាយកទស្សនាវៃ្ីសាសនាចម្ក៖អាខលនអ័រ.េយរ៊ច
ែ្កម្្ប់ម្្ងោណឈិជ្ជកមម៖ហ្គាសវេខាណុន

ែ្កម្្ប់ម្្ងអផ្កអកសម្មួ�៖អ័រ.វា៉ាលចនសរុន
ជំនួយការែ្កម្្ប់ម្្ងអផក្អកសម្មួ�៖នរអិនខារ
ជំនួយការអផ្កនបារះ្ុម្៖លបីសសាស៊ីេដូបរ៉ាស្ស
នឈិ្ន្ធនឈិងអកសម្មួ�៖្រ៊តីថានបីរ៊ីត្បី,ប�វី�ឌិ្ សរុន,ប�វី�បអ.ខអ�វ៉�,
មា៉ាថាយឌបី.្វេលិតតរុន,េដូរី្វេនុលបេើរខ្គេរីបអច.ហ្កា្វេ,ឡារិនបន្តប្ើរ្្កន,
មបីនឌបីអាន់បេវិតនម៉ាបេើលអ័រ.ម៉ាូរីស,សាលបីចនសរុនអូបឌេឺ្,យ៉ាូបសវេបជែឺ្បី,
បជនែបីនរ៊ូរា៉ា្វេ,រីឆ្�អិម.រ៉មនបី,រ៉ារុលខវន៉�ិនបរី៊ជ,មា៉ារីសសាវីឌបីសរុន

នាយកម្្ប់ម្្ងអផ្កសឈិ�្ៈ៖បជ.ស្កតនូ�ស៊ិន
នាយកអផ្កសឈិ�្ៈ៖ថាតអ័រ.ែបីប្ើរសរុន
រចនាម៉ាូត៖ជបីនិតអាន់្ទ,ូប្វេែបី.អាន់្តូស,ខមនឌបីអរឹម.ខរ៊នលបី,ស៊ី.េរឹមររឹល
ររុត,ថូមា៉ាសឆ្ល,ណាត្គេបីបនស,ែូលបីន្រុបីង្លបី,បអរិ្ែបី.ចនសិន,ស៊ូសានេដូ
ហ្គេបីន,ស្កតអិម.ម៉ាូយ,មា៉ា្�ររុលយូ.រ៉ូរ៊ីសរុន,្រាតប្ៀរ,បេ.នបី្ូលវ៉្េិន្ ូស

ែ្កសម្មបសម្មួ�កមមសឈិទ្ធបញ្ញា៖ែូខលតខនបរបេើអាន
ែ្កម្្ប់ម្្ងអផ្កផ�ឈិតកមម៖បជនអានែិប្ើរស៍
ផ�ឈិតកមម៖បែវិនស៊ីបរ៊ងស៍,ែននបីរ៊ូ្សូរ្រ៊ីជ,ជូលបីបរ៊ីខ�ត,
្រាយខអន�ររុលយូ.ជបី្បី,ប�នបីសប ើ្នរ,�ិន្នបីសែឺរ៊ី,ជបីន្នបី្គេបីននបីបជ.នបីលសរុន,
ប្គេលបីបថតរា៉ាប្វេើ្បី
ែ្ក្ឈិនឈិត្យមុនការនបារះ្ុម្៖បជ្វេអិល.មា៉ាទបីន

នាយកអផ្កនបារះ្ុម្៖ប្្្គេបែ.ខសតវី្
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4 លបីអា្ូណា

ខ្ញុំ	បាន	បដបមើ	្្រនុង	ទ័ព	ដ�ើង	ទ្ឹរ	របស់	អាដមរិ្រ	រហូត	ដល់	សង្គ្រាម	ដោ្រ	ដលើ្រ	

ទ	ី2	បាន	បញ្ចប់	។	ខ្នុុំ	គឺជា	ទាហាន	្រងនាវា	មួយ	រូប	មន	ឋានៈតូច	បុំផុត	្្រនុង	

្រងទ័ព	នាវា	។	រួច	ខ្នុុំ	មន	គុណសម្បត្ិ	ដ្វើ	ជា	ទាហាន	្រងនាវា	ថ្នា្រ់	ទ	ីមួយ	

ដបកាយ	ម្រ	ខ្នុុំ	បាន	កាលាយជា	ទាហាន	ដ�ើង	ទឹ្រ	ថ្នា្់រ	ទី	ប	ី។

សង្គ្រាម	ដោ្រ	ដលើ្រ	ទ	ី2	បាន	បញ្ចប់	ដហើយ	ដបកាយ	ម្រ	ខ្នុុំ	បាន	ឈប់	

ព	ី�ួរ	្រងទ័ព	ដនាះ	។	បុ៉នន្	ខ្នុុំ	បាន	ដ្វើការ	សដបមចចិត្	មួយ	ថ្	បបសិនដបើ	ខ្នុុំ	

បតឡប	់ចូល	បដបមើ	្រងទ័ព	វិញ	ខ្នុុំ	ចងដ់្វើ	ជា	ដមបញ្ជាការ	មនា្រ់	។	ខ្នុុំ	បាន	គិត	ថ្	

«	ខ្នុុំមិនចង់សុំអាតនាវាដ៏្រខវ្រ់	ោុំស្្្រនុងផ្ះបាយ	បបសិនដបើអាច	ដចៀសវា	

បាន	»	។

ដបកាយ	ពី	ខ្នុុំ	បាន	ឈប់	ខ្នុុំ	ចូល	ជា	្រងទ័ព	ដ�ើង	ទ្ឹរ	បបមុង	របស់	អាដមរិ្រ	។	ខ្នុុំ	

បាន	ដៅ	ហវឹ្រហាត់	ដរៀង	រាល	់យប	់ថថងៃ	ចន្	។	ខ្នុុំ	ខុំ	សិ្រសា	យ៉ាង	ខាលាុំង	រហូត	ដល់	ខ្នុុំ	មន	

ល្រ្ខណៈសម្បត្ិ	សបមប់	ការអប់រំ	។	ខ្នុុំ	បាន	បបឡងរាល់មុខវិជាជា	នដល	អាច	ដ្វើ	បាន	

ដូចជា	៖	នផ្្រ	ផ្លូវចិត្	ផ្លូវកាយ	និង	ផ្លូវ	អារម្មណ	៍។	ដៅ	ទីបុំផុត	ដុំណឹង	ដ៏	រ្ីររាយ	

បាន	ដ្រើតដឡើង	៖	«	អ្្រ	បតូវបាន	ទទួលយ្រ	ឲ្យ	ដ្វើ	ជា	ដមបញ្ជាការ	ដ�ើង	ទឹ្រ	្្រនុង	

្រងទ័ព	ដ�ើង	ទឹ្រ	បបមុង	របស់	អាដមរ្ិរ	»។

ខ្នុុំ	បាន	បគ្ហាញ	លិខិត	ដនាះ	ដល់	ភរិយខ្នុុំ	ដង្ហវនដសស	ដហើយ	ដោល		

ដោយ	្ី្រ	រី្ររាយ	ថ្	«	បង	ដ្វើ	បាន	សដបមច	ដហើយ	!	បង	ដ្វើ	បាន	សដបមច	ដហើយ	!	»		

គាត	់បាន	ឱប	ខ្នុុំ	ដហើយ	ដោល	ថ្	«	បង	បាន	ខុំ	ល្មម	បគបប់គាន់	ដហើយ	ដដើម្បី	ទទួល	

បាន	វា	»	។

ប៉ុនន្	ដបកាយ	ម្រ	មន	អវី	មួយ	បាន	ដ្រើត	ដឡើង	។	ខ្នុុំ	បតូវបាន	ដៅ	ឲ្យ	ដ្វើ	ជា	ទ	ីបបឹ្រសា		

ទ	ីមួយ	្រ្នុង	គណៈប៊ីស្សព	វួដ	របស	់ខ្នុុំ	។	ការ	បប�ុុំ	ប្រុមបបឹ្រសា	របស	់ប៊ីស្សព	ដ្វើ	ដៅ	

ចុំដពល	ោងាច	ថន	ការ	បប�ុុំ	ហវឹ្រហាត	់ទាហាន	ដ�ើង	ទ្ឹរ	របស	់ខ្នុុំ	។	ខ្នុុំ	បាន	ដឹង	ថ្	វា	

គឺជា	បញ្ហាមួយ	ដ	៏្ ុំ	។	ខ្នុុំ	បាន	ដឹង	ថ្	ខ្នុុំ	គាមាន	ដពល	ដដើម្បី	ចាប	់យ្រ	ការដ្វើ	ជា	ទ័ព	ដ�ើង	

ទ្ឹរ	បបមុងនិងកាតពវ	ជា	គណៈប៊ីស្សព	របស	់ខ្នុុំបាន	ដឡើយ	។	ដតើ	ខ្នុុំ	បតូវ	ដ្វើដូចដម្ច	

ដៅ	?	ការសដបមចចិត្	មួយ	បតូវនត	ដ្វើ	ដឡើង	។

ខ្នុុំ	បាន	អ្ិសាឋាន	ព	ីដរឿង	ដនះ	។	រួច	ខ្នុុំ	បាន	ដចញ	ដៅ	�ួប	នឹង	បុរស	មនា្់រ	

នដល	ជា	បបធាន	ដស្្រ	របស់	ខ្នុុំ	កាល	ខ្នុុំ	ដៅ	ដ្រ្មង	គ	ឺនអលដ�ើរ	ហារ៉ូល	ប៊ី	

លី	(	1899–1973	)	នដល	ដបកាយ	ម្រ	ដោ្រ	បដបមើ្្រនុង	្រូរ៉ុម	ថន	ព្ួរ	សាវ្រ	

ដប់ពីរ	នា្់រ	។	ខ្នុុំ	បាន	អង្នុយចុះដៅ	ព	ីមុខ	ដោ្រ	។	ខ្នុុំ	បាន	បបាប់	ដោ្រ	ថ្	

ខ្នុុំចង់បាន	ការគ្រដនាះខាលាុំងណ្ស់	។	ពិតណ្ស	់ខ្នុុំ	បាន	បគ្ហាញ	ដោ្រ	ព	ី

លិខិតនតងតាុំងនដល	ខ្នុុំ	បាន	ទទួល	។

បនាទាប់ពី	សញ្ឹង	គិត	ព	ីបញ្ហា	ដនាះ	មួយ	សន្នុះម្រ	ដោ្រ	បាន	នថ្ង	ម្រ	កាន	់ខ្នុុំ	

ថ្	«	ដនះ	ជា	អវី	នដល	អ្្រ	គួរ	ដ្វើ	ប្លូនបបុស	ម៉នសុន	។	អ្្រ	សរដសរ	សុំបបុត	មួយ	

ដៅ	ការិយល័យ	នផ្្រ	ទ័ព	ដ�ើង	ទឹ្រ	ដហើយ	បបាប់	ព្ួរដគ	ថ្	ដោយសារ	ការដៅ	

បដបមើ	របស់	អ្្រ	ជា	សម�ិ្រ	មួយ	រូប	្រ្នុង	គណៈប៊ីស្សព	អ្្រ	មិន	អាច	ទទួល	យ្រ	

ការនតងតាុំងដនាះ		្រ្នុង	្រងទ័ពដ�ើងទឹ្រ	បបមុង	របស	់អាដមរ្ិរ	បាន	ដទ	»	។

ខ្នុុំ	មន	ចិត្	ដសា្រសាដាយ	ជា	ខាលាុំង	។	ដោ្រ	បាន	បននថែម	ដទៀត	ថ្	«	រួច	សរដសរ	ដៅ	

ដមបញ្ជាការ	ថន	មណ្ឌល	ទ័ព	ដ�ើង	ទ្ឹរ	ទ	ីដប់ពីរ	្្រនុង	រដ្ឋ	សាន	់ង្ហារានស៊ីស្លូ	ដហើយ	បបាប	់

ព្ួរ	ដគ	ថ្	អ្្រ	ចង	់ឈប់	ព	ីការ	បបមុង	ដនាះ	»	។

ខ្នុុំ	បាន	តប	ថ្	«	នអលដ�ើរ	លី	ដោ្រ	មិន	យល	់ព	ីដរឿង	ដយធា	ដនាះ	ដទ	។	

ពិតណ្ស់	ព្ួរដគ	នឹង	មិន	ផ្ល់	ឋានៈ	ដនាះ	ដល់	ខ្នុុំ	ដទ	បបសិន	ដបើ	ខ្នុុំ	បដដិស្	មិន	

ទទួល	វា	ប៉ុនន្	មណ្ឌល	ទ័ព	ដ�ើង	ទ្ឹរ	ទ	ីដប់ពីរ	ដនាះ	មិន	យល	់បពម	នឹង	ខ្នុុំ	ដនាះ	ដទ	។		

ដោយ	មន	ការ	ចាប់ដផ្ើម	សង្គ្រាម	មួយ	្្រនុង	បបដទស	្ូរដរ៉	ដមបញ្ជាការ	មនា្រ់	នដល	

មិន	បាន	ចាត់តាុំង	នឹង	បតូវ	បាន	ដៅ		ជា	បបា្រដ	។	បបសិនដបើ	ខ្នុុំ	បតូវ	បាន	ដៅ	ឲ្យ	

បតឡប់	ដៅ	វិញ	ខ្នុុំ	ចង់	ដ្វើជា	ដមបញ្ការ	មនា្់រ	ប៉ុនន្	ខ្នុុំ	នឹង	មិន	អាច	ដឡើយ	បបសិនដបើ	

ខ្នុុំ	បដិដស្	ការ	នតងតាុំង	ដនះ	។	ដតើ	អ្្រ	បបា្រដ	ដហើយ	នមនដទ	ថ្	ដនះ	គឺជា	ដុំបនូាមាន	

នដល	ដោ្រ	ចង	់ឲ្យ	ខ្នុុំ	ទទួល	?	»

នអលដ�ើរ	លី	បាន	ោ្រ់ថដ	ដលើ	សាមា	ខ្នុុំ	ដហើយ	នថង្	ដោយ	ដសច្ី្រ	បសឡាញ់	ថ្	

«	ប្លូនបបុស	ម៉នសុន	ចូរមន	ដសច្ី្រ�ុំដនឿ	ឲ្យ	បាន	ដបចើន	។	ការគ្រ	ដយធា	មិននមន	

សបមប់ប្លូនដទ	»	។

ខ្នុុំ	បាន	បតឡប់	ដៅ	ផះ្	វិញ	។	ខ្នុុំ	បាន	ស៊្រ	លិខិតនតងតាុំងដនាះ	ចូល	្រ្នុង	ដបសាម	

សុំបបុត	វិញ	ទាុំង	ទឹ្រនភ្្រ	ដោយ	ភ្ជាប់	នូវ	លិខិត	មួយ	សរដសរ	បដិដស្	មិន	ទទួល	

យ្រ	វា	។	រួច	ខ្នុុំ	បាន	សរដសរ	លិខិត	មួយ	ដៅ	មណ្ឌល	ដ�ើង	ទ្ឹរ	ទ	ីដប់ពីរ	ដហើយ	បាន	

សុុំ	ឈប	់ព	ីការដ្វើ	ទ័ពដ�ើង	ទ្ឹរ	បបមុង	។

ការ	ោនលងរបស់	ខ្នុុំ	ព	ីទ័ព	ដ�ើង	ទ្ឹរ	បបមុង	គ	ឺសថែិត	ដៅ	្្រនុង	ប្រុម	ចុង	ដបកាយ	

	នដល	បាន	ដុំដណើរការ	ពី	មុន	សង្គ្រាម	ដៅ	បបដទស	្ូរដរ៉	បានផ្នុះ	ដឡើង	។	សុំដលៀ្រ	

នោយម្បធាន
ថូរា៉ាសនែសម៉ានសុន

ន្វើតាម

សារ�ឈិខឈិត្ ណៈម្បធានទីមួយ

ព្យាការី
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ការបនម្ងៀននចញ្ ីសារ�ឈិខឈិតននរះ

ពរុំមានសមាជិ្សាសនាច្្ប្ចើនបទខ�លនរឹងរានទទួល�ំរូនាមានបោយផាទាល់ពបីសាវ្�ូចោ្រធានម៉ានសរុនបេើយ។

រ៉ារុខន្បយើងបៅខតអាចទទួលរានពរជ័យកាលបយើងប វ្េើតាមការរប្ងៀនររស់ពួ្ ពយាការីនិងពួ្សាវ្។សូមពិចារណា

អានសរុន្ទរ្ថាររស់្រធានម៉ានសរុន្្ននុងសន្និសបីទទបូៅបទើរខត្នលង្រុតម្បនះ(សូមចងចាំពបីសរុន្ទរ្ថារិទបរើ្ររស់បលា្

្ងខ�រ)។សូមរ្បមើលទិសបៅោ្់លា្់ឬប វ្េើស្ម្មភាព។អ្្ន អាចពិភា្សាពបីអវេបីខ�លអ្ន្បរៀនោមួយសមាជិ្ខ�លអ្ន្

បៅសួរសរុែទរុ្្ខប្ើយពិចារណាពបីរបរៀរអនរុវត្�ំរូនាមានររស់្រធានម៉ានសរុន។

ស្មារ់បយារល់នានាស្បីពបីការរប្ងៀនសារលិែិតបនះស្មារ់យរុវវ័យនិង្រុមារសូមបមើលទំព័រទបី6។

បុំោ្់រ	ទាហាន	ដៅ	ទសីានា្់រការ	្រណ្តាល	របស	់	

ខ្នុុំ	បតូវ	បាន	ដរៀបចុំ	ខ្លួន	រួច	ដហើយ	។	បបាុំ	មួយ	សបាដាហ៍	

ដបកាយ	ពី	ខ្នុុំ	បតូវបាន	ដៅ	ឲ្យ	ដ្វើ	ជា	ទីបបឹ្រសា	្រ្នុង	

គណៈប៊ីស្សព	ខ្នុុំ	បតូវ	បាន	ដៅ	ឲ្យ	ដ្វើ	ជា	ប៊ីស្សព		

្្រនុង	វួដ	របស់	ខ្នុុំ	។

ខ្នុុំ	នឹង	មិន	បាន	កាន	់តួនាទី	្្រនុង	សាសនាចប្រ	

ដូច	សពវថថងៃ	ដនះ	ដឡើយ	បបសិនដបើ	ខ្នុុំ	មិន	បាន	ដ្វើ	តាម	

ដុំបូនាមាន	របស់	ពយាការី	បបសិនដបើ	ខ្នុុំ	មិន	បាន	អ្ិសាឋាន	

ព	ីការ	សដបមចចិត្	ដនាះ	ដបើ	ខ្នុុំ	មិន	បាន	មន	អុំណរគុណ	

ចុំដោះ	ដសច្រ្ីពិត	ដ	៏សុំខាន	់មួយ	ថ្	៖	ជាដរឿយៗ	

បពះបបាជាញាញាណ	របស	់បពះ	បបា្រដដឡើង	ហា្់រ	ដូចជា	

ដរឿង	ឆ្លួតលីោ	សបមប	់មនុស្ស	។ 1	ប៉ុនន្	ដមដរៀន	ដ៏	

អសាចារ្យ	បុំផុត	នត	មួយ	គត	់នដល	ដយើង	អាច	ដរៀន	្្រនុង	

�ីវិត	រនមងសាលាប់	ដនះ	គថឺ្	ដៅ	ដពល	បពះ	មន	បន្លូល	

ដហើយ	្ូរនដៅ	បទង	់ដគារព	បបតិបត្ិតាម	ព្ួរដគ	នឹង	ដ្វើ	

ដរឿងដ៏បតឹមបតូវ	ជានិច្ច	។

មន	ោ្រ្យ	មួយ	ឃ្លា	បាន	ដលើ្រ	ដឡើង	ថ្	

បបវត្ិសាបស្	ពឹងនផ្្រ	ដៅ	ដលើ	ការ	សដបមច	ចិត្		

តូចៗ	រី	ឯ	�ីវិត	របស	់ដយើង	្រ៏	ដូចគានា	នដរ	។	

ការសដបមចចិត្	្រុំណត់	ដល់	ដជាគវាសនា	។	ប៉ុនន្	

ដយើង	មិនបតូវបានទុ្រដចាលដោយគាមាន	�ុំនួយ	ដៅ	

្្រនុងការ	សដបមច	ចិត្	របស	់ដយើង	ដនាះ	ដឡើយ	។

បបសិនដបើ	អ្្រ	ចង់	ដ�ើញ	ពន្ឺ	សាថានសួគ៌	បបសិនដបើ	

អ្្រ	ចង់	មន	អារម្មណ	៍ថន	ការបុំផុសគុំនិត	ព	ីបពះ	ដ	៏មន	

មហិទ្ិឫទ្ិ	បបសិនដបើ	អ្្រ	ចង	់មន	អារម្មណ	៍នដល	

ដ្រ់	ដៅ	្រ្នុង	ចិត្	របស់	អ្្រ	ថ្	បពះវរបិតាសួគ៌	របស	់អ្្រ	

្រុំពុង	ដឹ្រនាុំ	អ្្រ	សូម	ដ្វើតាម	ព្ួរ	ពយាការ	ីរបស	់បពះ	។	

កាល	អ្្រ	ដ្វើតាម	ពួ្រ	ពយាការី	អ្្រ	នឹង	សថែិត	ដៅ	្្រនុង	

តុំបន់	ដ៏	មន	សុវតថែិភ្ព	។	◼

កំណត់ចំណាំ

	 1.	សូមដមើល	្ូររិនថូសទ	ី1	2:14។

រច
នា
រូរ
ភា
ពប
ោ
យ
រ
៉ារុល
បម

ន

ខ្បុំនឹងរិនបានកាន់តរួនាែីក្បុងស្សនាចបកដូចសព្វនថងៃគនរះគ�ើយប្រសិនគ្រើខ្បុំរិនបានគធ្វើរារដំ្ូរនាមានរ្រស់ទអលគ�ើរហារ៉ូល្ី៊រលី។



6 លបីអា្ូណា រច
នា
រូរ
ភា
ពប
ោ
យ
បែ

ស
៊ីបណ

ល
ស
ិន

អសវងរកផ្វូវរបស់ែក្

បយើ
ង្តវូខតប្វេើការប្ជើសបរើសោប្ចើនប�ើម្បី្តេរ់បៅ

្ពះវររិតាសួ្៌បយើងវិញ។បយើងអាចប្វេើការប្ជើស

បរើស�៏លអែរំ្រុតកាលបយើងប្វេើតាមពយាការី។

សូមខសវេងរ្្ លដូវររស់អ្ន្បោយ្ លងកាត់្ លដូវខ�លខាវាត់

ខែវេងបនះ។កាលអ្ន្ប វ្េើការសប្មចចិត្រួចប្ើយសូមបមើល

បៅ�ំរូនាមានររស់ពយាការី!

្រធាន្ិនរីរ៊ីអាវរិងោ្ររឹ្សាទបីមួយ្ ្ននុង្ ណៈ្រធានទបី

មួយរាន្រារ់ពបី្ោមួយខ�លបលា្រានប្វេើតាម�ំរូនាមាន

ររស់ពយាការី។អំេនុងបពលមួយ្្ននុងសន្និសបីទទបូៅ្រធាន

ខអស៊រា៉ាថា្វេខរ៊នសរឹន(1899–1994)រានបលើ្ទរឹ្ចិត្

សមាជិ្ ឲ្យបចៀសបចញពបីរំណុល—ោពិបសសរំណុលនន

ការទិញ្្ទះ។

្រធានអាវរិងរានខថលងថា៖«ែ្នុំងា្រ្ែរិយាែ្នុំ

រនាទារ់ពបីការ្រជរុំបនាះប្ើយរានសួរថា‹បតើអូន្ ិតថា

មានវិ្បីណាមួយខ�លបយើងអាចប្វេើខររបនាះរានបទ?›

យុវវ័យ

កុរារ

ជួយែ្កៃដទ
ចរុះប្កាមរួចបៅខាងប្វេង

អាន្ ម្ីរ
បៅខាងសាដាំ

នៅម្្រះវិហារ
បេើងបលើ

ែ្ឈិសាឋាន
ចរុះប្កាមរួចបៅខាងសាដាំ

អចកចាយទីបនាទា�់របស់ែ្ក
បៅខាងសាដាំ

�ំរូងបយើងមិនអាចប្វេើរានបេើយ»។រ៉ារុខន្លរុះបៅលាងាច

បនាះបលា្រាន្ ិតពបី្ ្ទះមួយខ�លពួ្បលា្រានល្់វាោ

ប្ចើនឆ្នាំរ៉ារុខន្ល្់មិនោច់បសាះ។«បយើងរានទរុ្ចិត្បលើ្ពះ

និង...សារលិែិតររស់អ្ន្រប្មើ្ទង់[�ូបច្នះ]បយើងរាន

ប្វេើការបៅទូរសព្ទមួយ។...ែ្នុំរានឮចបមលើយមួយខ�ល

រានព្ងរឹងការទរុ្ចិត្ររស់ែ្នុំបលើ្ពះនិងពួ្ អ្ន្រប្មើ្ទង់

រ្ូតម្�ល់សពវេនថងៃបនះ»។បៅនថងៃ�ខ�លបនាះមានររុរស

មានា្់រានឲ្យនថល្ ្ទះររស់្្ួសារអាវរិងបៅ្ ្ននុងចំនួនមួយខ�ល

បលើសពបីតនមល្្ទះររស់ពួ្បលា្។មិនយូររ៉ារុនាមាន្្ួសារ

អាវរិងរានរួច្ រុតពបីរំណុល(សូមបមើល«Trust in  

God, Then Go and Do»Liahonaខែវិច្ិកាឆ្នាំ

2010ទំព័រ72–73)។

អ្្ន ្រខ្លោោមាន្ ្ទះខ�ល្តូវរង់របំលាះបនាះបទរ៉ារុខន្ការ

្ររឹ្សាររស់ពយាការីអាច�រឹ្នាំអ្ន្បៅបពលបនះបោយ្ លងកាត់នូវ

ការសប្មចចិត្�៏ពិរា្ៗទា្់ទងនរឹងការងារការអរ់រំបរស្្ម្ម

និងការការប�ើរបលងោ្ ូ។សូមពិភា្សាោមួយនរឹង្្ួសារឬ

មិត្ែ្្ិររស់អ្្ន ពបីរបរៀរខ�លអ្ន្អាចប វ្េើតាមពយាការីកាលអ្្ន 

្តូវប្វេើការសប្មចចិត្នានាបនាះ។

ៃំបនូាមានសម្រាប់ជនម្មើសៃ៏្ ឈិបាក
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ល្្ខណៈនន
្ពះបយស៊ូវ្្បីស្ទ៖
ររុ្តា�៏សាដារ់រងាគារ់

ននរះជាដ្្កនន្ ំរូមួយអំពីសារលិខិតបន្ងៀនសួរសុខទុក្ខដដល
ឆ្នុរះបញ្ចាំងពីលក្ខណៈរបស់្ពរះអង្គសន្គ្ររះ។

ការ	ដ្វើតាម	គុំរូ	របស	់បពះដយស៊ូវបគីស្	ស្ីព	ី

ការដគារព	បបតិបត្ិ	បដង្ើន	ដសច្ី្រ�ុំដនឿ	

ដយើង	ដលើ	បទង	់។	នអលដ�ើរ	ន�ង្ហវី	អ័រ	ហូឡិន	្្រនុង	

្ូររ៉ុម	ថន	ពួ្រ	សាវ្រ	ដប់ពីរ	នា្់រ	បាន	នថ្ង	ថ្	«	ដតើ	

មន	នរណ្មនា្់រ	ដងឿង	ឆងៃល	់ថ្	ដហតុអវី	បាន	ជា	

បពះបគីស្	ដប�ើស	បគ្ហាញ	ថ្បទង់មន	ទុំនា្់រទុំនង	

នឹង	បពះវរបិតាបទង	់—	ថ្	បទង	់បសឡាញ់	ដហើយ	

ដគារពតាម	បពះវរបិតា	បទង់	ដហើយ	ដ្វើតាម	បទង់	ជា	

បបុតា	មួយ	អង្	ដ	៏ដសាមាះ	បតង់	នដរ	ឬ	ដទ	?	.	.	.	ការដគារព	

បបតិ្បត្ិ	្ឺជា	ប្រិត្យវិន័យ	ទ	ីមួយ	ថន	សាថានសួគ	៌»	។ 1

ដហើយ	កាល	ណ្	ដយើង	បាន	បពះពរ	ណ្	មួយ	ព	ី

បពះ	ដនាះ	គ	ឺដោយសារ	ការដគារព	ដល់	ប្រិត្យវិន័យ	

ដនាះ	នដល	បពះពរ	ដនាះ	នផ្្រ	ដៅ	ដលើ	»	(	គ.	និង	ស.	

130:21	)	។	ការ	រី្រចដបមើន	ខាង	វិញ្ញាណ	របស	់ដយើង	

ដ្រើត	ដឡើង	កាលណ្	ដយើង	ខិត	ដៅ	�ិត	បពះ	តាមរយៈ	

ការដគារព	បបតិបត្ិ	ដហើយ	អដញ្ើញ	បពះដចសាដា	ថន		

ដគ្រាយ	្ ួន	របស	់បពះអង្	សដង្គ្រាះ	ឲ្យ	ចូល	ម្រ	្្រនុង		

�ីវិត	ដយើង	។

នអលដ�ើរ	�ី	ថត	បគីស្លូហវឺសិន	្្រនុង	្ូររ៉ុម	ថន	ពួ្រ	

សាវ្រ	ដប់ពីរ	នា្រ់	បាន	នថ្ង	ថ្	«	ដៅ	ដពល	ដយើង	ដដើរ	

ដៅ	្រ្នុង	ការដគារព	បបតិបត្ិ	ចុំដោះ	ដគាលការណ៍	និង	

បពះបញ្ញត្ិ	ថន	ដុំណឹងល្	ថន	បពះដយស៊ូវបគីស្	ដយើង	

រី្ររាយនឹង	ការ	ចា្់រ	បពះពរ	ជា	បន្បនាទាប	់នដល	បពះ	

បាន	សនយា	ដៅ	្រ្នុង	ដសច្ី្រសញ្ញា	របស	់បទង់	ជាមួយ	

នឹង	ដយើង	។	ពរ�័យ	ទាុំងដនាះ	បាន	ផ្ល	់ជា	្ នធាន	

នដល	ដយើង	បតូវការ	ដដើម្បី	ដ្វើ	ស្រម្មភ្ព	ជា	ជាង	ទទួល	

ស្រម្មភ្ព	ដៅ	ដពល	ដយើង	បន្ដុំដណើរ	ដៅ	្្រនុង	�ីវិត	

ដនះ	។	.	.	.	ការដគារព	បបតិបត្ិ	ផ្ល់	ឲ្យ	ដយើង	នូវ	ការ	

បគបប់គង	កានន់ត	ដបចើន	ដលើ	�ីវិត	ដយើង	ឲ្យ	ដយើង	មន	

សមតថែភ្ព	កាន់នត	ដបចើន	ដដើម្បី	ផ្លាស់ប្លូរ	ដ្វើ	ការ	និង	

បដង្ើត	»។ 2

បពរះ្រី្រ្រទនថែរ
លូកា	22:41–46,	ដគាលលទ្ិ	និង	ដសច្ី្រសញ្ញា	

82:10,	93:28

សូមសិកសាឯកសារននរះនហើយដសវងយល់នូវអវីដដល្តូវដចកចាយ្បកបនោយការអ្ិសាឋាន។នតើការយល់ដឹងពីឆ្កជីវិតនិង
នបសកកម្មរបស់្ពរះអង្គសន្គ្ររះនឹងព្ងឹងនសចក្ីជំននឿរបស់អ្កនលើ្ទង់នហើយ្បទានពរដល់អ្កទាំងឡាយដដលអ្កនមើលដថ
តាមការបន្ងៀនសួរសុខទុក្ខរាននោយរនបៀបណា?ចំនពារះព័ត៌មានបដន្ថមសូមចូលនៅreliefsociety.lds.org។

ដកបសង់គចញពីបពរះ្ រ្ីរ

«បតើ្ មាលាំងខាងវិញ្ញាណខ�លប្ើតបចញពបី

ការបោរព្រតិរត្ិោបទៀងទាត់ចបំោះ្ពះរ ្្ញត្ិអាច

្្ល់ឲ្យបៅឲ្យមនរុស្សមានា្់បទៀតរានខ�រឬបទ?»

ខអលបឌើរប�វីឌបអខរ�ណា្្ននុង្ ូរ៉រុមននពួ្សាវ្

�រ់ពបីរនា្់រានសួរ។«ចបមលើយ�៏ោ្់ចបាស់...

្ឺថាបទ»។ 3

បរឿងប្រៀរ្រ�ូចស្បីពបី្ស្បី្ព្្មចារីទាំង�រ់្ឺោ

ឧទា្រណ៍មួយននបោលការណ៍បនះ។កាលខ�ល

្ស្បី្ព្្មចារី្្រ់រូររានយ្ចបង្កៀងររស់ែលលួនបៅ

«ជរួនរឹង្ ូន្ បមាលាះ»មានខត្រាំនា្់រ៉ារុបណាណះខ�ល

ឈ្លាសនវោ្់ប្រង្ ្ននុងចបង្កៀងែលលួន។រីឯ្រាំនា្់បទៀត

្ឺោមនរុស្សលងៃង់ប្លាបោយសារពួ្ប្«មិនរានយ្

ប្រងម្ោមួយបនាះបទ»។

លរុះ�ល់្ ណាដាលអ្ធា្ត្សារ់ខតឮសំបេង

ខ្ស្បេើងថា៖«ខនរ្បីម្ប្ើយចូរបចញបៅទទួល

ចរុះ»។្ស្បី្ព ្្មចារីទាំងអស់បរៀរចំចបង្កៀងែលលួនរ៉ារុខន្

ពួ្្ស្បី្ព្្មចារីខ�លលងៃង់ោមានប្រងបទ។ពួ្ប្រាន

និយាយបៅកាន់ពួ្្ស្បី្ព ្្មចារីខ�លមាន្ំនិតថា

«សូមខច្ប្រងម្ឲ្យបយើង្ ងប្ោះចបង្កៀងបយើងចង់

រលត់ប្ើយ»។

ពួ្នាងខ�លមាន្ ំនិតរានតរថា«បទខ្្ង

ោមានល្មម�ល់បយើងប្ើយនរឹងនាងរាល់ោនា្ ង៖

ស៊ូបៅ...ទិញស្មារ់ែលលួនវិញបៅ»។រួចកាលពួ្

នាងខ�លលងៃង់បចញបៅ្ូន្ បមាលាះ្ ៏ម្�ល់ប ើ្យ

ពួ្នាងខ�លមាន្ ំនិតរានចូលបៅោមួយោត់រួច

«រិទទាវារ»(មា៉ាថាយ25:1–13)។

សរូពិចារណាចំណុចគនរះ

បតើ្ ំរូមួយចំនួនបៅ្ ្ននុង្ពះ្ម្បីរស្បីពបីការបោរព្រតិរត្ិ

មានអវេបីែលះ?

សារ�ឈិខឈិតការបនម្ងៀនសួរសុខទុក្ខ

កំណត់ចំណាំ

	 1.	ន�ង្ហវី	អ័រ	ហូឡិន	«	The Will of the Father in  
All Things	»	(	Brigham Young University  
devotional	ថថងៃ	ទី	17	នខ	ម្ររា	ឆ្នាុំ	1989	)	ទុំព័រ	4,	
speeches.byu.edu។

	 2.	�ី	ថត	បគសី្លូហវឺសិន	«	The Power of Covenants	»	
Liahona	នខ	ឧសភ្	ឆ្នាុំ	2009	ទុំព័រ	21	។

	 3.	ដដវី�	ដអ	នបដណ្	«	Converted unto the Lord	»	
Liahona	នខ	វិច្ិកា	ឆ្នាុំ	2012	ទុំព័រ	109	។

នសចក្ីជំននឿម្កមុម្្ួសារ
ការសន្គ្ររះ
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បសៀវបៅ្ ំណត់ចំណាំសន្និសបីទខែតរុលាឆ្នាំ2014
« អ្វី ដែល យ�ើង ជា ព្រះអម្ចាស ់បាន ម្ន បន្ទូល យោរះ យ�ើង បាន ម្ន បន្ទូល យ�ើ� . . . យោរះ ជា យោ� សយំេង 
របស់ យ�ើង ផ្ទាល ់ឬ ក៏ យោ� សំយេង នន ្ ួក អ្នក បយពរើ របស់ យ�ើង ក្វី គឺ ែូច ដែ គ្នា » ( គ. និង ស.1:38 ) ។

«	ឆ្នាុំមុន	ដពល	បបធាន	ម៉នសុន	បាន	ឈាន	ដល់	

រយៈដពល	បបាុំ	ឆ្នាុំ	ថន	ការ	បដបមើ	ជា	បបធាន	សាសនាចប្រ	

ដនាះ	ដោ្រ	បាន	គិត	ព	ីការបដបមើ	ជា	សាវ្រ	រយៈដពល	

50	ឆ្នាុំ	របស់	ដោ្រ	ដហើយ	បាន	នថ្ង	ដូច	ដនះ	ថ្	៖	.	.	.	

‹	ខ្នុុំ	សូម	អះអាង	បងប្លូន	ថ្	សាសនាចប្រ	គ	ឺសថែិត	

ដៅ្រ្នុង	ការ	ដមើល	នថ	យ៉ាង	ល្	។	បបព័ន្	នដល	បដង្ើត	

ដឡើង	សបមប	់ប្រុមបបឹ្រសា	ថន	គណៈបបធាន	ទីមួយ	និង	

្ូររ៉ូម	ថន	ពួ្រ	ដប់ពីរ	នា្់រ	បញ្ជា្់រ	ដល់		[	ដយើង	]	ថ្	វា	

នឹង	សថែិត	ដៅ្រ្នុងការ	ដមើល	នថ	យ៉ាង	ល្	ជានិច្ច	មិនថ្	

អវី	ដ្រើត	ដឡើង	ដទ	ដយើង	ពុុំ	ចាុំបាច់	បពួយ	បារម្ភ	ឬ	ខាលាច	

ដឡើយ	។	បពះអង្	សដង្គ្រាះ	របស់	ដយើង	គ	ឺបពះដយស៊ូវ	

បគីស្	នដល	ដយើង	ដដើរតាម	នដល	ដយើង	ថ្រាយ	បង្ុំ	

មាោ៌ាររស់្ពះ្ ប្ីស្ទ
«បពលបយើងពយាយាមោ្់្ពះ្្បីស្ទោចរំង្ ្ននុងជបីវិតររស់

បយើងតាមការបរៀនសូ្តពបី្ពះរន្ទដូល្ទង់តាមការប្វេើតាម

ការរប្ងៀនររស់្ទង់និងតាមការប�ើរតាម្ លដូវររស់្ទង់

បនាះ្ទង់រានសនយាថានរឹង្រទានជបីវិតអស់្ល្ោនិច្ច�ល់

បយើងខ�ល្ទង់រានសរុ្តប�ើម្បីឲ្យបយើងអាចទទួលរាន។

ោមានការរ ្្ចរ់ណាលអែោងបនះបទថាបយើង្ ួរខតប្ជើសបរើស

ប�ើម្បីទទួលយ្ការលត់�ំររស់្ទង់ប្ើយកាលាយោសិស្ស

្ទង់និងប វ្េើ្ ិច្ចការររស់្ទង់បៅបពញមួយជបីវិតបយើង។

ោមានអវេបីប្្សងបទៀតោមានការប្ជើសបរើសណាប្្សងបទៀតខ�ល

បយើងប្វេើអាចប វ្េើឲ្យបយើងកាលាយ�ូចោ្ទងប់ទ»។

ម្បធានថរូា៉ាសនែសម៉ានសុន«្ឈិចារណា្ ីផ្វូវអៃ�នជើងឯងនៃើរ»
Liahona,អខវិច្ឈិកាឆ្នាំ2014ទំ្័រ88។

ដហើយ	នដល	ដយើង	បដបមើ	គ	ឺ្រុំពុង	ដ្ឹរនាុំ	សាសនាចប្រ	

បទង	់›	។ 1

«	បបធាន	ម៉នសុន	ដយើង	សូម	អរគុណ		សបមប់	

ការ	ពិត	ទាុំង	ដនាះ	ណ្ស់	!	ដហើយ	ដយើង	អរគុណ	

ដោ្រ	ចុំដោះ	ភ្ពជា	គុំរូ	និង	ការ	បដបមើ	ដ	៏លះបង់	ដពញ	

មួយ	�ីវិត	របស	់ដោ្រ	បបធាន	។	.	.	.	ព្ួរ	ដយើង	គាុំបទ	

ដោ្រ	បបធាន	ពុុំបគាន	់នត	ដោយការ	ដលើ្រ	ថដ	ដទ	ប៉ុនន្		

ដោយ	អស់	ព	ីដួងចិត្	និង	្រិច្ចខិតខុំ្រ្នុង	ការ	ថ្រាយ			

ខ្លួន		របស់	ដយើង	»	។

អែ�ន�ើររ័សុ�ែឈិមណឈិ�សុន«ការគំ្ម្ទ្ ួក្ យាការី»Liahona,
អខវិច្ឈិកាឆ្នាំ2014ទំ្័រ76។

កំណត់ចំណាំ

	 1.	«	សារលិខិត	ព	ីបបធាន	ថូម៉ាស	ដអស	ម៉នសុន	»	Church 
News,	ថថងៃទី	3	នខ	្រុម្ភៈ	ឆ្នាុំ	2013	ទុំព័រ	9	។

បៅ បពល អ្នក បមើល សន្និសវីទ ទូបៅ តែ ែុលា ឆ្នា ំ2014 ប�ើង វិញ បោះ អ្នក អាច្ ប្បើ ្បាស់ ទំព័រ ទំង បនះ ( និង បសៀវបៅ 

កំណែ់ ច្ំណា ំសន្និសវីទ បៅ ច្បាប ់បច្ញ ផ្សាយ ោ បពល ខាង មែុ បទៀែ ) បែើម្វី ជួយ អ្នក សកិសា និង អនុវែ្តរោរ បប្ងៀន ថ្មវីៗ 

របស ់ពយារោរី និង សាវកតែល រស់ បៅ និង អ្នក ែឹក ោំ សាសោ ច្្ក ែបទបផ្សេង បទៀែ ។

ការៃកម្សង់នគ្��ទ្ធឈិ

បយើង្តូវរាន�រឹ្នាំបោយពួ្ ពយាការីខ�លបៅរស់។

ការសនយាដនការ្ យាករណ៍
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មនុស្សោំងែស់រាន្ រនោយ
សារការតមអាហារ

«ែ្នុំសូមខថលងោសា្្សបីអំពបី
អព្ដូតប្តរុទាំងបនះទាំងខាង
វិញ្ញាណនិងខាងសាច់ឈ្ម
ខ�លប្ើតមានចំបោះជនខ�ល
រស់បៅតាមចបារ់តមអាហ្រ។

...សូមឲ្យតនមល�ល់ឯ្សិទ្ិ�៏ពិសិ�្ឋបនាះយា៉ាងបហ្ច

ប�ើម្បីអានទស្សនាឬសាតារ់សរុន្ទរ្ថាសន្និសបីទទបូៅសូមចូលបៅកាន់ប្្ទំព័រconference.lds.org។

ម្្រះវិហារបរិសុទ្ធ
មានបពលែលះមានអ្ន្បេើងនិយាយោប្ចើនរានបលើ្បេើងនូវ្រធាននន�ំណរឹងលអែ�ូចោនា។បនះោអវេបីខ�លអ្ន្បេើងនិយាយរបីរូររានខថលង

ពបី្ពះវិហ្រររិសរុទ្៖

• «បយើងអាចទទួលរានការរំ្រុស្ំនិតនិងវិវរណៈបៅ្្ននុង្ពះវិហ្រររិសរុទ្—និង្ពះបចសាដាប�ើម្បី្រឈមនរឹងការលំរា្្ ្ននុង

ជបីវិត»។—ស៊ិបស្ទើរលបីនោបែបរ៊ីតរុន«រាន្ររុងប្រៀរែលលួនតាមរបរៀរមួយខ�លមិនខ�លរានសាគាល់»ទំព័រ111។

• «តាមរយៈការចិ្្ចរឹមរបីរាច់អារម្មណ៍អំពបី្ពះវិហ្រររិសរុទ្បនាះបយើងអាចបរៀនពបីភាពពិតអំណាចនិងបសច្្បីសង្រឹមបលើ�ងាវាយ្ួន

ររស់្ពះអងគេសបហងាគាះបៅ្ ្ននុងជបីវិតររស់បយើងផាទាល់»។—ស៊ិបស្ទើរនបីលខអ្វេមា៉ារ៉ត«ការខច្ចាយពនលឺររស់អ្្ន »ទំព័រ117។

• «បរើបយើងចង់ទទួលរាននូវរាល់ពរជ័យខ�ល្ពះ្ ្ល់ឲ្យបោយ្្បីសរ្នុរសរំ្រុតបនាះ្ លដូវ្ ្ននុងជបីវិតបលើខ្ន�បីររស់បយើង្តូវខត�រឹ្

នាំបៅរ្្ពះវិហ្រររិសរុទ្។្ពះវិហ្រររិសរុទ្្ឺោការរងាហាញមួយអំពបី្ ្បី្សឡាញ់ររស់្ពះ»។—ស៊បិស្ទើរជបីនបអស្ទបីវិនស៍

«ររុ្តបីននបសច្្បីសញ្ញាររស់្ពះ»ទំព័រ114។

ការបនម្ងៀនអៃ�ម្សបគ្នា

ណាស់មួយខែម្ងប ើ្យមានចិត្សរ ន្ុរស្មបៅ
តាមលទ្ភាពបៅ្ ្ននុង�ងាវាយតមអាហ្រររស់អ្ន្និង
�ងាវាយស្មារ់មនរុស្ស្ម៌ការអរ់រំនិងអ្ន្្ សាយសាសនា
ប្្សងបទៀត។ែ្នុំសូមសនយាថា្ពះនរឹងមាន្ពះទ័យ
សរ្នុរសចំបោះអ្ន្ប ើ្យជនខ�លទទួលរានជំនួយ
ពបីអ្ន្នរឹងបៅបឈ្មាះអ្ន្ថាមានពរោបរៀងរ្ូត»។

អែ�ន�ើរអជ្ហវីែ័រហូឡឈិន«នតើនយើងោំងែស់គ្នាននរះ្ំុអមនជាែ្កសុំោន
នទឬ?»Liahona,អខវិច្ឈិកាឆ្នាំ2014ទំ្័រ42។

ចនម្ើយសម្រាប់ែ្ក
សន្និសបីទនិមួយៗពួ្ ពយាការីនិងសាវ្្ល្់ចបមលើយ�៏រំ្រុស

្ំនិតចបំោះសំណួរខ�លសមាជិ្សាសនាច្្អាចមាន។

សូមប្រើ្ រាស់ចបារ់ខែវិច្ិកាឆ្នាំ2014ឬចូលបៅកាន់ប្្ទំព័រ

conference.lds.orgប�ើម្បីខសវេងរ្ចបមលើយចបំោះ

សំណួរទាំងបនះ៖

• បតើ្ពះវររិតាសួ្ ៌និង្ពះបយស៊ូវ្្បីស្ទោអងគេខតមួយ

តាមរបរៀរណា?។សូមបមើលរ៉ូរ៊ឺតឌបីខ្ល«ជបីវិត

អស់្ល្—ប�ើម្បីសាគាល់្ពះវររិតាសួ្៌បយើងនិង

្ពះរាជររុ្តា្ទង់្ពះបយស៊ូវ្ ប្ីស្ទ»ទំព័រ80។

• បតើទបីរនាទាល់ោអវេបីបៅប្ើយបតើែ្នុំទទួលរានវាតាម

របរៀរណា?សូមបមើលប្្្គេស៊ី្្បីស្ទបីនសិន

«ែ្នុំ�រឹងបរឿងទាំងបនះបោយែលលួនឯង»ទំព័រ50។

• បតើែ្នុំ្តវូប វ្េើអវេបីែលះែណៈខ�ល្ ំពរុងខសវេងរ្ចបមលើយចំបោះ

សំណួរនានាររស់ែ្នុំបនាះ?សូមបមើលអិមរ័សរុល

រាេឺ�«ចូរបៅបលើទូ្ប ើ្យបតាងឲ្យោរ់!»89។
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មាន	ថថងៃ	មួយ	ខ្នុុំ	្រុំពុង	នត	ដរៀបចុំ	ខ្លួន	ដឡើង		

នយិយ	ដៅ	្រ្នុង	ការបប�ុុំសាបកាម៉ង់	។		

ខ្នុុំ	បាន	សិ្រសា	ពី	អតថែបទ	មួយ	នដល	មន	ចុំណង	ដ�ើង	

ថ្	«	The Atonement of Jesus Christ	»	
ដោយនអលដ�ើរ	ន�ង្ហវី	អ័រ	ហូឡិន	្្រនុង	្ូររ៉ុម	ថន	ពួ្រ	

សាវ្រ	ដប់ពីរ	នា្រ់	្្រនុង	លីអាហូណាដខមីោឆ្នាំ

2008។	្្រនុង	អតថែបទ	របស	់ដោ្រ	នអលដ�ើរ	ហូឡិន	

បាន	ដលើ្រ	ដឡើង	ពី	សុបិន	មួយ	នដល	នអលដ�ើរ	

អ័រសិន	ដអហវ	វីតន	ី(	1855–1931	)	មន	ដោយ	

ដោ្រ	បាន	ដ�ើញ	បពះអង្	សដង្គ្រាះ	គង់	្្រនុង	សួន		

ចបារដគតដសម៉ាន	ី។	នអលដ�ើរ	វីតន	ីបាន	ដរៀបរាប	់	

ព	ីការឈឺចាប់	និង	ការរងទ្ុរ្ខ	នដល	ដោ្រ	បាន		

ដ�ើញ	បពះអង្	សដង្គ្រាះ	បាន	បទាុំបទ	។	រួច	ដោ្រ		

បាន	សរដសរ	ថ្	៖

«	មិន	យូរប៉ុនាមាន	បទង	់បាន	ដបកា្រ	ដឡើង	ដហើយ	

យង	ដៅ	្រននង្	នដល	ព្ួរ	សាវ្រ	្រុំពុង	—	ដដ្រ	ល្់រ	

យ៉ាង	ស្ប់ស្ល់	!		បទង់	បាន	យ្រ	បពះហស្	អបងួន	

ព្ួរដគ	ថ្មមៗ	ោស់	ព្ួរដគ	ឲ្យ	ភ្ញា្់រ	ដហើយ	ដៅ	្្រនុង	

ការស្ីបដនាទាស	ដោយ	ោ្រ្យ	បសទន់	ដោយ	មិន		

បគ្ហាញ	ព	ីការដបកា្ខឹង	ដនាះ	បទង	់បាន	សួរ	ថ្	ដតើ	

ព្ួរដគ	ដៅ	ចាុំយម	ជាមួយ	នឹង	បទង	់មួយ	ដម៉ាង	មិន		

បាន	ដទ	ឬ	អី	។	.	.	.

«	ដោយ	វិល	បតឡប	់ដៅ	្រននង្	បទង់	វិញ	បទង	់បាន	

អ្ិសាឋាន	ម្ង	ដទៀត	រួច	បាន	បតឡប់	ដៅ	វិញ	ដហើយ	

បាន	ដ�ើញ	ព្ួរដគ	ដដ្រ	ល្់រ	ម្ង	ដទៀត	។	បទង់	បាន	

ោស់	ពួ្រដគ	ឲ្យ	ភ្ញា្់រ	ម្ង	ដទៀត	បាន	ទនូាមាន	ព្ួរដគ	

ដហើយ	បាន	បតឡប	់ដៅ	អ្ិសាឋាន	វិញ	។	ដរឿង	ដនះ	បាន	

ដ្រើតដឡើង	ប	ីដង	»	។ 1

កាល	ខ្នុុំ	អាន	ដរឿង	ដនះ	វិញ្ញាណ	ថន	វិវរណៈ	បាន	ចូល	

ដយើង	បពះដយស៊ូវបគីស្	។	កាល	ដយើង	ដផ្ដាតគុំនិត	

ដយើង	ដៅ	ដលើ	បពះអមចាស់	ដោយ	ដៅ	ជាមួយ	បទង	់

្្រនុង	បគា	ថន	ការ	ឈឺចាប់	នដល	បទង	់បាន	ស៊ូបទាុំ	កាល	

បទង់ដលើ្រោ្់រអុំដពើបាប	ដយើង	ម្រ		ដលើ	អង្	បទង	់។		

វា	គ	ឺជា	ដពល	មួយ	ដដើម្បី	ទទួល	សារាល	់ពី	ការឈឺចាប	់

នដល	បទង	់បាន	រងទ្ុរ្ខ	សបមប	់ដយើង	។

ការបប�ុុំ	សាបកាម៉ង់	មន	ន័យ	ខាលាុំង	ណ្ស់	

ចុំដោះ	ខ្នុុំ	។	ចុំដោះ	ខ្នុុំ	វា	គ	ឺជា	ដពល	ដវោ	មួយ	ថន	

ដសច្ី្រ	សដង្គ្រាះ	ដ៏	គាមាន	ទីបញ្ចប់	។	វា	បាន	កាលាយ	

ជា	ដពល	ដវោ	មួយ	ដ៏	ពិសិដ្ឋ	នដល	ខ្នុុំ	នឹ្រចាុំ	ដហើយ	

តាុំងចិត្	្្រនុង	ការអ្ិសាឋាន	និង	្្រនុង	អារម្មណ៍	ដដើម្បី	

នយើងនឈិយាយែំ្ីម្្រះម្្ីស្ទ

រយៈបពលមួយបមា៉ាងប�ើម្បីចាំយាមោមួយនរឹង្ទង់
នោយរា៉ារីសសាហ្គន់សសានឡសនែនសច្ូ

ម្រ	្រ្នុង	គុំនិត	ខ្នុុំ	។	ភ្លាមៗ	ដនាះ	ខ្នុុំ	បាន	ដឹង	ថ្	វិ្ ី	នដល	

ខ្នុុំ	អាច	«	ចាុំយម	នឹង	បទង់	មួយ	ដម៉ាង	»	គដឺៅ	្រ្នុង	

រដបៀប	នដល	ខ្នុុំ	ចាប់ដផ្ើម	ចូលរួម	ការបប�ុុំសាបកាម៉ង់	

ដរៀង	រាល	់ថថងៃ	អាទិត្យ	។	ចាប់	ព	ីដពល	ដនាះ	ម្រ	ខ្នុុំ	បាន	

ដរៀន	ថ្	ដនះ	គឺជា	រយៈដពល	មួយ	ដម៉ាង	នដល	ដយើង	

អាច	អ្ិសាឋាន	ដៅ	បពះវរបិតាសួគ៌	ដយើង	តាម	រដបៀប	ដ	៏

កាន់នត	មន	អតថែន័យ	បននថែម	ដទៀត	។		ការអ្ិសាឋាន	

គ	ឺជាដរឿង	ដ	៏សុំខាន់	ដៅ	បគប់	ដពល	ប៉ុនន្	បពះវិញ្ញាណ	

នដល	មន	វត្មន	ដៅ	្រ្នុង	ដម៉ាង	សាបកាម៉ង់	ដនាះ	

គឺជា	ឱកាស	មួយ	ដដើម្បី	ដលើ្រ្រម្ពស់ខ្លួនដយើង	ឲ្យ	

ខិត	ដៅ	�ិត	បពះ	វរបិតាសួគ៌	និង	បពះអង្	សដង្គ្រាះ	

ម្គ្អៃ�សញ្ជឹង្ឈិតនហើយរានគ្រវភា្

«[ពិ្បីសា្កាម៉ាង់]្ួរខតោ្ោមួយ�៏មានឥទ្ិពលមានោរវភាពមានការ
ស្ជរឹង្ិតរំ្រុត។វា្ ួរប្វេើឲ្យមានអារម្មណ៍និងការរំ្រុសខាងវិញ្ញាណ។បោយ
ប្តរុ្លបនះវាមិន្ ួរមានភាព្រញារ់្រញាល់បទ។វាមិនខមនោពិ្បីមួយខ�ល
‹្តវូរ្្ចរ់ឲ្យរានបលឿន›ប�ើម្បីឲ្យបោលរំណង�៏ពិតននការ្រជរុំសា្កាម៉ាង់អាច
្តូវរានប្វេើតាមបនាះបទ។បនះ្ឺជា បោលរំណងពិតននការ្រជរុំបនះ។ប ើ្យអវេបីៗ
ទាំងអស់ខ�លរានបលើ្បេើងឬប្ចៀងឬអ្ិសាឋាន្ ្ននុងការ្រជរុំទាំងបនាះ្រ្បីមាន
ស្ថិរភាពពិតបៅនរឹងពិ្បីររិសរុទ្�៏ពិសិ�្ឋបនះោបទៀងទាត់»។

អែ�ន�ើរអជ្ហវីែ័រហូឡឈិនក្នុងកូរ៉ុមដន្ ួកសាវកៃប់្ីរនាក់«This Do in Remembrance of Me»
Ensignអខវិច្ឈិកាឆ្នាំ1995ទំ្័រ68។
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ដគារព	ដល	់ដសច្ី្រស	ញ្ញាខ្នុុំ	ដហើយ	ដ្វើតាម	គុំរ	ូដ៏	ល្ឥតដខាចាះ	

របស់	បពះអង្	សដង្គ្រាះ	។	ខ្នុុំ	ដឹង	ថ្	បទង	់មន	បពះ�ន្មរស់	ដហើយ	

បទង់	បសឡាញ	់ខ្នុុំ	។	ខ្នុុំ	ដឹង	ថ្	មន	នត	តាមរយៈពលិ្រម្មរបស់	

បទង	់និង	បពះដោហិត	ដ	៏មន	តថម្	នដល	បទង់	បង្លូរប៉ុដណ្ណាះ	ដទើប	

ដយើង	ទាុំងអស់	គានា	អាច	បាន	សដង្គ្រាះ	។	ខ្នុុំ	ដឹង	ថ្	ដរឿង	ដនះ	ជា	

ការពិត	ដោយសារ	កាល	ខ្នុុំខុំ	បបឹងនបបង	្្រនុង	«	ការចាុំយម	ជាមួយ	

នឹងបទង់	»	ការយល់ដឹង	របស់	ខ្នុុំ	បតូវបាន	បុំភ្ឺ	�ីវិត	ខ្នុុំ	បតូវបាន	

បបទានពរ	ឲ្យ	ដហើយ	ទស្សនៈ	របស់	ខ្នុុំ	ព	ី�ីវិត	ដ	៏ដៅ	អស់្រល្ប	ជានិច្ច	

្្រនុង	វត្មន	របស់	បទង់បាន	ចា្់រ	ឬស	យ៉ាង	ដបរៅ	។	◼

អ្កនិពន្ធរស់នៅទី្ កុងអី៊កា្បនទសនប៉ារូ។

កំណត់ចំណាំ

	 1.	អ័រសិន	ដអហវ	វីតនី	បាន	ដ្របសង	់្រ្នុង		ន�ង្ហវី	អ័រ	ហូឡិន	«	The  
Atonement of Jesus Christ	»	Liahona	នខ	មីនា	ឆ្នាុំ		
2008	ទុំព័រ	33	។

នតើការទទួ�ោនសាម្កាម៉ាង់អាចផ្លាស់ប្វូរជីវិតខ្នុំរាមរនបៀបណាខ្រះ?

បៅ្ ្ននុងសន្និសបីទទូបៅខែតរុលាឆ្នាំ2012ខអលបឌើរ�រុនអរកាលា្ននពួ្ចិតសិរនា្់រានរប្ងៀនថា

«្រសិនបរើបយើងបរៀរចំែលលួនឲ្យរាន្តរឹម្តូវស្មារ់ពិ្ បីសា្កាម៉ាង់បយើងអាចផាលាសរ់្ដូរជបីវិតបយើង»។រួចបលា្

រានខណនាំថា«បោលការណ៍្រាំយា៉ាងខ�លអាច្រទានពរ�ល់ជបីវិតបយើងកាលបយើងទទួលទានសា្កាម៉ាង់
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12 លបីអា្ូណា

បៅ
	បពឹ្រ	ថថងៃអាទិត្យ	មួយ	បនាទាប	់ពី	ផ្ឹរ	សុរា	

ជាមួយ	មិត្ភ្ិ្រ	�ិត	ដពញ	មួយ	យប់	ស៊ីអដូប៉	

អាដៅអូឡា	ដៅ	បបដទស	តុងហារា	បាន	បតឡប់	ម្រ	ផះ្	

វិញ	គាត	់បាន	ដ�ើញ	បគសួារ	មួយ	ប្រុម	ដស្ៀ្រ	សដម្ៀ្រ	

បុំោ្់រ	យ៉ាង	សាអាតបាត	សបមប់	ថថងៃ	អាទិត្យ	។	ព្ួរដគ	

បាន	ដដើរ	ទាុំង	នយិយ	និង	ដសើច		យ៉ាងកាអា្រកាអាយ	

ជាមួយ	គានា	។	ស៊ីអដូប៉	បាន	ដងឿង	ឆងៃល់	ថ្	ដតើ	អវី	ដៅ	

នដល	ដ្វើ	ឲ្យ	ព្ួរដគ	រី្ររាយ	យ៉ាង	ដនះ	ដដូច្ះ	គាត	់្រ៏	បាន	

ដដើរតាម	ព្ួរដគ	ដដើម្បី	ដឹង	ថ្	ដតើ	ព្ួរដគ	ដៅ	ណ្	។

ស៊ីអដូប៉	បាន	ដ�ើញ	បគួសារ	ដនាះ	ចូល	្្រនុង	អគារ	

មួយ	របស់	សាសនាចប្រ	ព្ួរ	បរិសុទ្	ថថងៃ	ចុង	ដបកាយ	។	

គាត	់បាន	ដមើល	តាម	បង្លួច	កាល	អ្្រដថទ	ដទៀត	បាន	

ម្រ	ដល	់។	សុភមង្ល	បាន	បគ្ហាញ	ដៅ	ដលើ	ថផ្មុខ	

របស់	ព្ួរដគ	កាល	ប្រុមបគួសារ	បាន	អង្នុយ	�ុុំ	គានា	

ដហើយ	ដបចៀង	ចដបមៀង	ថ្រាយ	បង្ុំ	។

គុំនិត	របស់	ស៊ីអដូប៉	បាន	គិត	ដៅ	ដល់	ភរិយ	គាត់	

ដឈាមាះ	លីអ៊	ូ។	ដសច្ី្រ	បសឡាញ់	នដល	ព្ួរដគ	ធាលាប	់

មន	កាល	ពី	ដរៀបការ	ថ្មីដថ្មាង	បានរោយ	សាបសូន្យ	

អស	់។	ស៊ីអដូប៉	ចង	់បាន	ដសច្រ្ី	បសឡាញ់	ដនាះ	ម្រ	

វិញ	។		គាត	់បាន	បបញាប់បបញាល់	ដៅ	ផះ្	ដហើយ	

បបាប់	ភរិយ	គាត	់ថ្	គាត់	បាន	រ្រ	ដ�ើញ	វិ្ី	ដដើម្បី	�ួយ	

បគួសារ	ពួ្រដគ	ឲ្យ	ទទួល	បាន	ដជាគ�័យ	៖	ព្ួរដគ	

បតូវនត	ចូលរួម	នឹង	សាសនាចប្រ	។

ដៅ	ថថងៃ	ដនដល	ដនាះ	ស៊ីអដូប៉	បាន	ដៅ	ផះ្	របស់	

ប៊ីស្សព	្្រនុង	ភូមិ	របស់	គាត	់។	ប៊ីស្សព	បាន	សារាល់	

ស៊ីអដូប៉	ដោយ	ធាលាប់	ដ�ើញ	គាត់	បសវឹង	បសា	ដដើរ	តាម	

ផ្លូវ	។	កាល	ព្ួរដគ	បាន	នយិយ	គានា	ស៊ីអូដប៉	អាច	

ដមើល	ដ�ើញ	ភ្ពសង្សយ័ដៅ	ដលើ	ទឹ្រមុខ	ប៊ីស្សព	ប៉ុនន្	

គាតដ់�ឿជា្រ់	គាត	់បាន	បបាប់	ដល់	ប៊ីស្សព	ដោយ	

ភ្ពអង់អាច	ថ្	គាត	់ចង់	ទទួល	បុណ្យ	ប�មុ�ទ្ឹរ	។	

ប៊ីស្សព	បាន	ផ្អា្រ	និយយ	រួច	បាន	អដញ្ើញ	ស៊ីអូដប៉	

ឲ្យ	ចូលម្រ	្រ្នុង	ដហើយ	ចាបដ់ផ្ើម	បដបងៀន	គាត់	ពី	

ដុំណឹង	ល្	ថន	បពះដយស៊ូវបគីស្	។

លីអ៊	ូដុំបូង	មន	ការ	សាទា្់រដស្ើរ	ប៉ុនន្	ដៅ	ចាុំដមើល	

កាល	សារាមី	នាង	បាន	ផ្លាស់ប្លូរ	ដៅ	រ្រ	ភ្ពបបដសើរ	បន្ិច	

ម្ងៗ	។	ស៊ីអូដប៉	បាន	ចុំណ្យ	ដពល	ដបចើន	ជាង	មុន	

ជាមួយ	នឹង	្ូរនដៅ	ព្ួរដគ	ដហើយ	បគ្ហាញ	ដសច្ី្រ	

បសឡាញ់	កានន់ត	ដបចើន	ដល់	ភរិយ	គាត់	និង	បគួសារ	

តាមរយៈ	ទដងវើ	របស់	គាត់	។		ដដូច្ះ	លីអ៊ូ	្រ៏	បាន	

ចាប់ដផ្ើម	ដរៀន	ពី	ដមដរៀន	អ្្រ	ផ្សពវផសាយ	សាសនា	នដរ	

ដហើយ	មិន	យូរប៉នុាមាន	ព្ួរដគ	ទាុំងពីរ	បាន	ប�ម�ុទឹ្រ	។

កាល	គបមប	់ខួប	មួយ	ឆ្នាុំ	ថន	ពិ្ ីបុណប�ម�ុទ្ឹរ	

របស់	ព្ួរដគ	បាន	ខិត	ចូល	ម្រ	ដល់	បគួសារ	

អាដៅអូឡា	បាន	សម្ឹង	ដឆ្ពះ	ដៅ	ពរ�័យ	ដ	៏អសាចារ្យ	

ថន	បពះវិហារ	បរិសុទ្	។	ស៊ីអូដប៉	បាន	ដោល	ថ្	

«	បបសិនដបើ	ពរ�័យ	ទាុំងឡាយ	ថន	បពះវិហារបរិសុទ្	

មន	ភ្ពអសាចារ្យ	ដលើស	ព	ីពរ�័យ	នដល	ដយើង	បាន	

ទទួល	្រ្នុង	ពិ្ី	បុណ្យ	ប�ម�ុទ្ឹរ	សូម	ន្ឹរ	បសថម	

ដៅ	ដមើល	ថ្	ដតើ	ពរ�័យ	ថន	បពះវិហារ	បរិសុទ្	មន	

ភ្ពអសាចារ្យ	យ៉ាង	ណ្	ដៅ	»	។	ដទាះ	ជា	ពួ្រដគ	មន	

បុំណង	ដ្វើ	ការ	ផសារភ្ជាប់	្ី្រ	្រ៏	បពះវិហារ	បរិសុទ្	្្រនុង	

បបដទស	តុងហារា	្រុំពុង	ដ្វើការ	�ួស�ុល	នដរ	ដូដច្ះ	

ព្ួរដគ	បតូវ	រង់ចាុំ	មួយ	ឆ្នាុំ	ដទៀត	ឬ	ដ្វើ	ដុំដណើរដៅកាន់		

បពះវិហារ	បរិសុទ្	នដល	បតវូ	ចុំណ្យ	បបា្រ់	ដបចើន		

្្រនុង	ការដ្វើ	ដុំដណើរ		គឺ	បបដទស	ននូវលដសឡង់	ឬ	

បបដទស	ហវី�ី	។

បគួសារ	ដនះ	បាន	គិត	ដហើយ	បាន	ខុំ	អ្ិសាឋាន	ព	ីអវី	

នដល	បតូវ	ដ្វើ	។	ដៅ	ទីបុំផុត	ពួ្រដគ	បាន	សដបមចចិត្	

យ្រ	បបា្រ់្រម្ចី	មួយ	ចុំនួន	តូច	។	កាល	្រុំពុង	រង់ចាុំ	

ការអនុមតិ	្នាគារ	នដល	ឲ្យ	ព្ួរដគ	ខ្ចី	បបា្រ់	ដនាះ	បតូវ	

ដភ្ើង	ដឆះ	បុំផ្ិច	បុំផ្លាញ	អស់	។	បបា្រ់្រម្ចី	ទាុំងអស់	បតូវ	

ពនយារដពល	រហូត	ដល់	ឆ្នាុំ	ដបកាយ	។

ស៊ីអដូប៉	និង	លីអ៊ូ	បាន	មន	អារម្មណ	៍បា្់រ	ទឹ្រ	

ចិត្	។	ពួ្រដគ	បាន	អង្នុយ	�ុុំ	គានា	្្រនុង	បន្ប	់ទទួល	ដភ្ៀវ	

តូច	មួយ	របស់	ព្ួរដគ	ដហើយ	បាន	អ្ិសាឋាន	សូម	ឲ្យ	

មន	អព្ភលូតដហត	ុមួយ	ដ្រើត	ដឡើង	។	កាល	ព្ួរដគ	បាន	

មាោ៌ាបឆ្ពះបៅរ្្្ួសារ�៏និរន្រ
នោយហារ្នឈិងនសន�ីហាំប្ីន

ន្ហោឋាននឈិងម្កមុម្្ួសាររបស់នយើង

រោល ពួកប្ បាន ត្បចិ្ែ្ត បជឿ រួច្ ប�ើយ បោះ ្្ួសារ អាបៅអូឡាស បាន តាំងច្ិែ្ត បៅ ្ពះវិហារ បរិសុទ្ធ ។

អ្ិសាឋាន	ដហើយ	បាន	បបឹ្រសា	រួមគានា	ចដម្ើយ	មួយ	បាន	

ដ្រើតមន	៖	ស៊ីអូដប៉	បាន	ដោល	ថ្	«	ខ្នុុំ	បាន	ដ�ើញ	

ដៅ	្រ្នុង	គុំនិត	របស់	ខ្នុុំ	ថ្	រថយន្	សបមប់	បគសួារ	្រុំពុង	

នត	ញញឹម	ោ្រ់	ដយើង	ដហើយ	ខ្នុុំ	ដឹង	ថ្	ដនះ	ជា	ចដម្ើយ	

ចុំដោះ	ការអ្ិសាឋាន	របស់	ដយើង	»	។	លុះនស្្រដឡើង	

ព្ួរដគ	បាន	ល្់រ	រថយន្	ដនាះ	ដហើយ	បាន	ទិញ	សុំបបុត		

យន្ដហាះ	ដៅ	បបដទស	ហវី�ី	សបមប់	បគួសារ	ព្ួរដគ		

បបាុំ	នា្់រ	។

ព្ួរដគ	បាន	ដៅ	ដល់	ទីប្រងុ	ណ្�ី	បបដទស	ហវី�ី	

ទាុំង	យប់	ដបរៅ	ដោយ	មន	្ូរន	ប	ីនា្់រ	្រុំពុង	ដដ្រ	ល្់រ	

ដហើយ	ផ្លូវ្៏រ	នវងឆ្ងាយ	នដល	ព្ួរដគ	បតូវ	ដ្វើ	ដុំដណើរ	ដដើម្បី	

ដៅ	កាន់	បពះវិហារ		បរិសុទ្	ដៅ	ទីប្រុង	ស៊ូវា៉	។	លីអ៊	ូ

បាន	ដោល	ថ្	«	ខ្នុុំ	បាន	ដរៀន	ថ្	កាលណ្	ដយើង	

ពយាយម	ខិត	ដៅ	�ិត	ដុំណ្្់រ	របស	់បពះអមចាស់	កានន់ត	

ខាលាុំង	ដនាះ	សាតាុំង	្រ៏	ខុំ	ដ្វើ	ឲ្យ	ដយើង	ចុះចាញ់	ព	ីមុន	ដយើង	

ទទួលបាន	ពរ�័យ	ដនាះ	នដរ	»	។

កាល	្រុំពុង	អង្នុយ	្្រនុង	អាកាសយនោឋាន	ខុំ	គិត	ព	ី

អវី	នដល	ព្ួរដគ	បតូវ	ដ្វើ	បនាទាប់	ដទៀត	មន	បស្ី	មនា្់រ	បាន	

�ួយ	ព្ួរដគ	ដរៀបចុំ	វា៉លី	និង	រថយន្	ដៅ	ទបី្រុង	ស៊ូវា៉	ដៅ	

ថថងៃ	នស្្រ	្្រនុង	តថម្	្ ម្មតា	។	ព្ួរដគ	បាន	មន	អារម្មណ	៍

ថ្	បពះ	បាន	បញ្លូន	ដទវតា	ម្រ	�ួយ	ពួ្រដគ	។
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លុះនស្្រដឡើង	ព្ួរដគ	បាន	ដៅ	ដល់	បពះវិហារ	

បរិសុទ្	ដនាះ	។	លីអ៊	ូបាន	ដោល	ថ្	«	កាល	ដយើង	

ចូល	ដៅ	្រ្នុង	បពះវិហារ	បរិសុទ្	ខ្នុុំ	មន	អារម្មណ	៍

សុខសាន្	ដហើយ	សងៃប	់ដៅ	្្រនុង	ចិត្	»	។	«	្្រនុង		

មួយ	�ីវិត	ខ្នុុំ	ខ្នុុំ	មិន	ធាលាប	់ដ�ើញ	្រននង្	ស	ដហើយ		

សាអាត	ដូចជា	ដៅ	្្រនុង	បពះវិហារ	បរិសុទ្	ព	ីមុន	ម្រ		

ដឡើយ	។	មន	គុំនិត	មួយ	បាន	ផុស	ដចញ	ម្រ	៖		

បបសិនដបើ	បពះវិហារ	បរិសុទ្	គ	ឺជា	ដុំណ្្រ់	មួយ		

នដល	ដ្វើ	ដឡើង	ដោយ	មនុស្ស	ដហើយ	វា	បសស់	សាអាត		

យ៉ាង	ដនះ	ចុះ	ដបើ	ដុំណ្្់រ	នដល	បពះវរបិតាសួគ	៌បាន		

សនយា	បបទាន	ឲ្យ	ដយើង	វិញ	នឹង	មន	ភ្ពអសាចារ្យ	យ៉ាង	

ណ្	ដៅ	!	»

បទពិដសា្ន	៍របស	់ពួ្រដគ	ឮដៅ	្្រនុង	

បពះវិហារបរិសុទ្	គ	ឺជា	ការ	ផ្លាស់ប្លូរ	មួយ	ដ៏	្ ុំ	សបមប់	

បគួសារ	ដនះ	។	លីអ៊ូ	បាន	ដោល	ថ្	«	្រ្នុង	អុំឡនុង	

ដពល	នដល	ដយើង	ដៅ	បបដទស	ហវី�ី	ខ្នុុំ	ទទួល	អារម្មណ៍	

នូវ	ដសច្ី្រ	បសឡាញ់	របស	់បពះវរបិតាសួគ៌	ចុំដោះ	

ដយើង	។	កាល	ដយើង	ដប�ើស	ដ្វើ	តាម	បទង់	បទង	់ពិត	

ជានថទាុំដយើង	»	។

ពរ�័យ	ដ	៏អសាចារ្យ	ដចះ	នត	បន្	ដ្រើត	មន	សបមប	់

បគួសារ	អាដៅអូឡា	បនាទាប់ពី	ព្ួរដគ	បាន	បតឡប់	

ម្រ	ផះ្	វិញ	។	ទាុំង	ស៊ីអូដប៉	និង	លីអ៊ូ	បាន	ទទួល	

អាហារូប្ររណ៍	សបមប់	មហាវិទយាល័យ	ទទួលបាន	

សញ្ញាបបត	នផ្្រ	បដបងៀន	ដហើយ	បាន	ដ្វើការ	ដៅ	

វិទយាល័យ	លីអាហណូ្	។

កាល	្រុំពុង	បដបងៀន	ពួ្រដគយ្រចិត្ទ្ុរោ្់រ	

ចុំដោះ្ុរមរ	នដល	បតូវការ	្រននង្	សានា្រ់	ដៅ	។	ដពល	

ខះ្	មន	ដ្រ្មង	មនា្រ់	ដពលខ្ះដទៀត	ពីរ	ដៅ	ប	ីនា្រ់	្ុរមរ	

រច
នា
រូរ
ភា
ពប
ោ
យ
បជ

មស
៍អ
ិល
ច
នស

ិន
រូរ
ថត

ទទ
ួល
រា
នស

ិទ្ិអ
នរុញ្

ញាតោ
្លដូវ
កា
រម
្ព

បីអ្ន្
និព

ន្

បាន	ចាប់ដផ្ើម	ដគាះ	ទារារ	របស	់ស៊ីអូដប៉	និង	លីអ៊	ូ។	

ដហើយ	ស៊ីអូដប៉	និង	លីអ៊ូ	បាន	ឲ្យ	ពួ្រដគ	ចូល	ម្រ	

្្រនុង	។	ឥឡលូវដនះ	ផះ្	ដ៏	តូច	របស	់ពួ្រដគ	មន	មនុស្ស	

ដល់	ដៅ	20	នា្់រ	។	ព្ួរដគ	មន	្ូរន	«	ចិញ្ចឹម	»		

បបាុំ	នា្់រ	ដផ្សង	ដទៀត	នដល	បាន	ដចញ	ដៅ	ដរៀន		

ដៅ	មហា	វិទយាល័យ	ឬ	ដៅ	បដបមើ	ដបស្រ្រម្ម	។

ស៊ីអូដប៉	និង	លីអ៊ូ	ដឹង	ថ្	្រុមរទាុំងដនះ	

	នឹង	្ ុំ	ដហើយ	រី្រចដបមើន	កាល	ព្ួរដគ	ទទួលបាន	

ដសច្ី្រ	បសឡាញ	់និង	ការលត់ដុំ	ដៅ	្្រនុង	�ីវិត	

ព្ួរដគ	។	អ្្រ	នដល	មិននមន	ជា	សម�ិ្រ	

សាសនាចប្រ	បាន	ឱប	ប្រដសាប	យ្រ	ដុំណឹងល្	

ដហើយ	ឥឡលូវដនះ	មន	បុំណង	បបាថ្នា	ចង់	បដបមើ	

ដបស្រ្រម្ម	។	ស៊ីអូដប៉	និង	លីអ៊ូ	ដៅ	្ុរមរ	ទាុំងអស	់

នដល	សថែិត	ដបកាម	ការដមើល	នថ	ព្ួរដគ	ថ្	ជា្ូរន	របស់

ពួកន្	ដហើយ	ដ្រ្មង	ទាុំងដនាះ	្៏រ	ដៅ	លីអ៊ូ	និង	ស៊ីអដូប៉	

ថ្	ជា	ឪពុ្រ	និង		មដាយ	ផងនដរ	។	បគួសារ	អាដៅអូឡា	

ដឹង	ថ្	ពួ្រដគ	មន	ពរ�័យ	យ៉ាង	ដបចើន	ដហើយ	ព្ួរដគ	

រី្ររាយ	ដដើម្បី	នច្រចាយ	ពរ�័យ	ទាុំងដនះ	ជាមួយ	

អ្្រដថទ	។	◼

អ្កនិពន្ធមកពីរដ្ឋអាឡាសាកាស.រ.អា.នហើយកំពុងបន្មើ
នបសកកម្មនៅ្បនទសតុងហារ។
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រ៉ារុនាមាន	ឆ្នាុំ	មុន	ខ្នុុំ	បាន	ដ្វើការ	ដៅ	តុំបន់បុរាណ		

វតថែនុ	វទិយា	មួយ	នដល	មន	ដឈាមាះ	ថ្	អាគូអាដតកា	

នដល	មន	ទីតាុំង	ដៅ	្្រនុង	តុំបន់	ោច់	បសយល	

ដ	៏បសស់	សាអាត	មួយ	របស់	បបដទស	ការាដតម៉ាឡា	

ដោយ	បតូវ	ដ្វើ	ដុំដណើរ	តាម	ទ្ូរ	ឆ្ង	កាត់	ទដន្	

ដប៉តិចបាទុននដលបតន់បន	។

មន	ោងាច	មួយ	ខ្នុុំ	បាន	បតឡប	់ដៅ	អាគូអាដតកា	

វិញ	ជាមួយ	នឹង	ព្ួរ	បុរាណ	វិទូ	មួយ	ចុំនួន	បនាទាប់ពី	

ចុំណ្យ	ដពល	ដពញ	មួយ	ថថងៃ	ដៅ	តុំបន់	ន្រ្បរ	ដនាះ	។	

កាល	ដយើង	ដ្វើ	ដុំដណើរ	តាម	ទូ្រ	ដឆ្ពះ	ដៅ	កាន់	ទដន្	ដនាះ	

ដោយ	មន	ឮ	នត	សុំដឡង	ម៉ាស៊ីន	និង	សុំដឡង	សតវ	

ល្ិត	យុំ	ខ្នុុំ	បាន	ទដបមត	ខ្លួន	ដៅ	ដលើ	ទ្ូរ	ដោយ	រ្ីររាយ	

នឹង	ការដ្វើ	ដុំដណើរ	ដ៏	សុខសាន្	ដហើយ	គាមាន	ពន្ឺ	បពះចន្	

ជា	យប	់នដល	មន	ថផ្	ដម�	បសឡះ	ខុស	ព	ី្ ម្មតា	។	

កាល	ទូ្រ	ដ្វើ	ដុំដណើរ	តាម	ទដន្	ដនាះនដលមនផ្លូវ	

បត់នបន	ខ្នុុំ	បាន	ពយាយម	ដផ្ដាត	អារម្មណ៍	ខ្នុុំ	ដមើល	តាម	

ទិស	ផ្កាយ	រះ	ដៅ	ភ្គ	ខាង	ដ�ើង	។	ដពល	ខះ្	ផ្កាយ	

រះ	ដៅ	ភ្គ	ខាង	ដ�ើង	ដនាះ	បតូវបាន	បិទបាុំង	ដោយ	

បសដមល	ដ	៏ដ្មា	ងងឹត	របស់	ដដើមដឈើ	នដល	ដុះតដបមៀប	

តាម	មត	់ទដន្	ប៉ុនន្	វា	នតង	ដលច	ម្រ	វិញ	ជានិច្ច	។	

ដៅ	បតង	់ផ្លូវ	បត	់មួយ	្្រនុង	ទដន្	ដនាះ	ផ្កាយ	រះ	ដៅ	

ភ្គ	ខាង	ដ�ើង	ដនាះ	បាន	បាុំង	ដោយ	ចុងដឈើ	ជា	ថ្មី	

ម្ង	ដទៀត	។	កាល	ទ្ូរ	បាន	បត	់ដៅ	ភ្គ	ខាង	ត្បលូង	

ភ្លាមដនាះ	ខ្នុុំ	បាន	ដ�ើញ	វា	ម្ង	ដទៀត	ដោយ	មន	

អារម្មណ៍	ដូចជា	ទាហាន	ដ�ើងទ្ឹរ	កាល	ព	ីសម័យ	

មុន	ដហើយ	មន	ដមទនភ្ព	ព	ីសមតថែភ្ព	ខ្នុុំ	្រ្នុង	ការ	

ដផ្ដាតអារម្មណ៍	។	ប៉ុនន្	បនាទាប	់ពី	ដមើល	វា	បាន	មួយ	នាទី	

ខ្នុុំ	បាន	ដឹង	ថ្	ខ្នុុំ	បាន	ដមើល	បចឡុំ	៖	ខ្នុុំ	មិន	បាន	ដមើល	

ដ�ើញ	ផ្កាយ	រះ	ដៅ	ភ្គ	ខាង	ដ�ើង	ឬ	ផ្កាយ	ណ្	មួយ	

ដនាះ	ដទ	។	ខ្នុុំ	្រុំពុង	ដមើល	សតវ	អុំពិលអុំនព្រ	។

ដៅ	ដពល	ដនាះ	ដទើប	ខ្នុុំ	បាន	ដឹង	ថ្	«	ផ្កាយ	»	

ជាដបចើន	នដល	ដៅ	ខាង	ដលើ	ខ្នុុំ	ដនាះ	គឺ	ជា	ហវលូង	

សតវអុំពិលអុំនព្រ	នដល	្រុំពុង	ដហាះដហើរ	សុំកាុំង		

ដៅ	ដលើ	ដវហា	នា	យប់	ដ៏	នសនមដនារម្យ	។	ដរឿង	ដ	៏

អសាចារ្យ	គឺ	ថ្	ពន្ឺ	ភ្ឺចនិញ្ចងថន	ហវលូងសតវអុំពិលអុំនព្រ	

ជា	ដបចើន	ដស្ើរ	នត	ដូចគានា	នឹង	ពន្ឺផ្កាយ	និង្រញ្ចនុុំផ្កាយ	

នដល	មន	ចមងាយ	ដ	៏នវង	ឆ្ងាយ	នដរ	ដហើយ	ការ	�ិះទ្ូរ	

បត់នបន	តាម	ទដន្	ដនាះ	គ្យ	នឹង	ដ្វើ	ឲ្យ	វតថែនុ	ទាុំងពីរ	ដនះ	

បចឡុំ	គានា	ណ្ស់	។

«	ដតើ	ខ្នុុំ	អាច	ដមើល	បចឡុំ	សតវអុំពិលអុំនព្រដ	៏	តូច	

មួយ	្របាល	ថ្	ជាផ្កាយមួយដ៏្ុំបានយ៉ាង		ដូចដម្ច	

ដៅ	?	»	ខ្នុុំ	មន	ការដងឿង	ឆងៃល់	។	ចដម្ើយ	គឺ	ចបាស	់

ថ្	៖	គ	ឺវា	អាបស័យ	ដៅ	ដលើ	ទស្សនៈ	។	ពន្ឺ	បពិចៗ	ថន	

ហវលូង	សតវ	អុំពិលអុំនព្រ	បសដដៀងគានា	ដៅ	នឹង	ពន្ឺផ្កាយ	

ដរាបណ្	ហវលូង	សតវ	អុំពិលអុំនព្រ	ដហើរ	ព	ីដលើ	្របាល	

ខ្នុុំ	ពីរ	ដៅ	ប	ីនម៉បត	រ	ីឯ	ផ្កាយ	វិញ	មន	ចមងាយ	ដ៏	ឆ្ងាយ	។	

ចុំដោះ	ទស្សនៈ	ខ្នុុំ	វតថែនុ	ទាុំង	ពីរ	ដនះ	ដស្ើរនត	បសដដៀង	គានា	

ដបះ	បិទ	។

ដូច	ជា	ហវលូង	សតវ	អុំពិលអុំនព្រ	នដរ	ការល្បលួង		

និង	ការសា្រល្បងហា្់រដូចជា	្ ុំ	ថប្រ	នលង	

ដោយសារ	វា	សថែិត	ដៅ	�ិត	បដង្ើយ	។	ដូចគានា	ដនះ	នដរ	

ពរ�័យ	នដល	បាន	សនយា	ដបបៀប	បាន	ដៅ	នឹង	ផ្កាយ	អាច	

្វេដូងសតវេអំពិលអខំព្
នោយនៃវ�ីរ៉ាយ

ការ្ ឈិចារណា

បែើ បយើង កំពុង ប្ដោែ បលើ រង្វាន ់ែ៏ បៅ អស់កល្ ជានិច្្ច — ឬ អ្វី មួយ បផ្សេង បទៀែ តែរ ឬ បទ ?

បតូវបាន	ដគ	ដមើល	ដ�ើញ	ថ្	ដៅ	ដ	៏នសន	ឆ្ងាយ	អដន្រ	។

ការ	ខវះនូវ	ការដមើលដ�ើញនវងឆ្ងាយ	ខាង	វិញ្ញាណ	

របស់	ដយើង	អាច	ទទួល	បាន	នូវ	លទ្ផល	ជា	ដបចើន	។	

កាលណ្រគ្រានដ់មើល	ដៅ	កាន់នតឆ្ងាយ	ដយើង	

្៏របតូវ	បានល្បលួងកាន់នតដបចើន	ឲ្យគិត	ថ្ដយើងអាច	

ពនយារដពលថនការ	នបបចិត្	របស់	ដយើង	ដហើយ	

ដៅ	នតបាន	បតឡប់	ដៅ	បពះវរបិតាសួគ៌ដដើម្បី	

ទទួលដ្ររមរត្រ	ដ៏អស្់រល្ប	របស់	ដយើង		(	សូមដមើល	

អាលម៉ា	34:33–34	)	។	ដយើង	បបនហល	ជា	ចាបដ់ផ្ើម	

សង្ស័យ	ពី	រគ្រាន	់អស្់រល្ប	ជានិច្ច	ដនាះ	ឬ	សដបមចចិត្	

ថ្	ការបបបពឹត្	តាម	មនុស្ស	ខាង	សាច់ឈាម	ដៅ	

ដពល	ដនះ	ពិតជា	សបបាយ	ជាង	ការ	រង់ចាុំ	ពរ�័យ	

នដល	នឹង	ដ្រើត	មន	ដៅ	ដពល	ដបកាយ	ដ៏	យូរ	ដនាះ	។	

ដយើង	បបនហល	ជា	ភ័យខាលាច	ចុំដោះ	ភ្ពស្មនុគសាមាញ	

ឥត	ឈប់ឈរ	ដ	៏យូរ	ទាស់នឹង	អុំដពើបាប	ឬ	ខវះ	នូវ	

ដសច្ី្រ�ុំដនឿ	ថ្	បពះអង្	សដង្គ្រាះនឹង	�ួយ	ដយើង	ឲ្យ	

ទប់ទល់	ការវាយបបហារ	របស់	សាតាុំង	។

ម្ងមកាល	ដយើង	ទាុំងអសគ់ានា	បាត់បង់	នូវ	ទស្សនៈ	

អស់្រល្ប	ជានិច្ច	របស់	ដយើង	ដរឿងដ៏	សុំខាន	់គ	ឺបតវូ	

ពបងឹង	វា	ជា	ថ្មី	ឲ្យ	បាន	កាន់នត	ឆ្ប	់កាន់	នត	ល្	។	

ដទាះជា	ពិភពដោ្រ	ដនះ	អាច	នឹង	ផ្ល់	នូវ	រគ្រាន	់នដល	

គួរ	ឲ្យ	រដំ�ើបរំ�ួល	ន្រ្ង	កាលាយយ៉ាងណ្្រ្ី	ដយើង	

អាច	ដមើល	ដៅ	បពះដយស៊ូវបគីស្	កាល	ដយើង	ដដើរ	ដលើ	

ផ្លូវ	បត់នបន	ថន	�ីវិត	ដហើយ	ទុ្រចិត្	ថ្	បទង់	ពិត	ជា	

«	បបទាន	រគ្រាន់	ដល់	អស់	អ្្រ	នដល	នសវងរ្រ	បទង	់»	

(	ដហដបពើរ	11:6	)	។

វា	្រន្ង	ដៅ	ជា	ដបចើន	ឆ្នាុំ		ដហើយ	ចាប់តាុំង	ព	ីខ្នុុំ		

បាន	�ិះ	ទូ្រ	ដៅ	តាម	ដងទដន្	ដនាះ	ប៉ុនន្	រហូត	ម្រ	ដល	់

សពវថថងៃ	ដនះ	កាល	ខ្នុុំ	បបឈមមុខ	នឹងការ	ល្បលួង	ខ្នុុំ	បាន	

រំឭ្រ	ខ្លួន	ឯង	ថ្	«	វា	បគានន់ត	ជា	សតវ	អុំពិលអុំនព្រ	មួយ	

្របាល	ប៉ដុណ្ណាះ	»	។		◼

អ្កនិពន្ធរស់នៅរដ្ឋ្្រោីស.រ.អា.។ រច
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ព
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្្ននុង	នាម	ជា	បគូបដបងៀន	ថ្នា្់រ	មដត្យ្យ	អស់ជាង	25	

ឆ្នាុំ	ខ្នុុំ	បាន	ទទួល	របស	់ដ៏	គួរ	ឲ្យ	ចាប់អារម្មណ	៍

ជាដបចើន	ព	ីសិស្ស	តូចៗ	របស់	ខ្នុុំ	។	សារខ្ី	រូបគុំនូរ	និង	

វតថែនុតាមការ	បសដមើបសថម	គ	ឺជា	អុំដណ្យ	ភ្គ	ដបចើន	

នដល	ខ្នុុំ	បាន	ទទួល	។	ប៉ុនន្	កាល	ព	ីឆ្នាុំ	មុន	គឺជា	ដលើ្រ	

ទ	ីមួយ	ដហើយ	នដល	ខ្នុុំ	បាន		ដុំឡលូង	មួយនផ្	។

មន	្ុរមរី	មនា្់រ	ដឈាមាះ	អិមម៉ា	នាង	បាន		

ដដើរ	ម្រ	តុ	ខ្នុុំ	ដហើយ	បាន	និយយ	ដោយ	អង់អាច	ថ្	

«	ដុំឡលូង	មួយ	នផ្	សបមប	់អ្្រ	បគូ	ដោយ	សារ	ខ្នុុំ	គាមាន	

នផ្ដបា៉ាម�ូន	អ្្រ	បគូ	ដទ	»	។	វា	គឺជា	នផ្	ដុំឡលូង	្ ុំ	ល្មម	

ដហើយ	�ូត	យ៉ាង	សាអាតដលើសដុំឡលូង	ឯដទៀតៗ	។	ខ្នុុំ	

បាន	អរគុណ	នាង	ដហើយ	ោ្់រ	វា	ដៅ	ដលើ	តុ	។	ខ្នុុំ	បាន	

ដ�ើញ	នភ្្រ	្ ុំៗ	ពណ	៌ដខៀវ	របស	់អិមម៉ា	�ះ	ពន្ឺ	ដោយ	

ដមទនភ្ព	កាល	នាង	បាន	សម្ឹង	ដមើល	ដុំឡលូង	ដនាះ	

ដពញ	មួយ	ថថងៃ	។

ដបកាយ	ពីថ្នា្់រ	ដរៀន	បាន	បញ្ចប់	កាលខ្នុុំ	ដដើរ	ដៅ	

ត	ុរបស់	ខ្នុុំ	ខ្នុុំ	បាន	ដ�ើញ	នផ្	ដុំឡលូង	ដនាះ	មន	ទ្ឹរ	មុខ	

ញញឹម	ដ	៏ទន់ភ្ន់	។	្ុរមរ	ដមើល	ដ�ើញ	ដរឿង	នានា	

ថ្	ជា	ដរឿង	យ៉ាង	សាមញ្ញ	ដហើយ	ជាមួយ	នឹង	

នផ្ដុំឡលូង	ដនាះ	អិមម៉ា	បាន	បដបងៀន	ខ្នុុំ	ព	ី

ដរឿង	មួយ	ដ៏	សុំខាន	់។	ខ្នុុំ	បាន	ទុ្រ	វា	ដៅ	

ដលើ	ត	ុខ្នុុំ	អស់រយៈ	ដពល	មួយ	សបាដាហ៍	

ដោយដបោះនត	វា	�ួយ	រំឭ្រ	ដល	់ខ្នុុំ	។

្្រនុង	នាម	ជា	បគូ	បដបងៀន	សួរសុខទុ្រ្ខ	

និង	ជា	បង	ប្លូន	បស្ីមនា្រ់	្្រនុង	វួដ	ខ្នុុំ	ខ្នុុំ	ចង	់បដបមើ	ដល់	

អ្្រដថទ	ប៉ុនន្	ខ្នុុំ	នតង	រង់ចាុំ	«	ឱកាស	បដបមើ	្ ុៗំ 	»	

ពីមុន	ខ្នុុំ	ចុំណ្យ	ដពល	�ួយ	។	បបសិនដបើ	ខ្នុុំ	រវល់	

ដហើយ	មិន	អាច	ដ្វើ	ម្លូប	បននថែម	ឬ	បបសិនដបើ	ខ្នុុំ	ចង	់�ូន	ផ្កា	

ជា	អុំដណ្យ	ពដិសស	មួយ	ប៉ុនន្	មិន	អាច	ដៅ	ហាងផ្កា	

បាន	ដនាះ	ខ្នុុំ	បាន	បដដិស្	នឹង	សុំដឡង	តូចរដហៀង	

ថន	បពះ	វិញ្ញាណ	ខ្សឹប	បបាប	់ថ្	មន	មនុស្ស	មនា្់រ	នដល	

បតូវការ	ការបដបមើ	របស	់ខ្នុុំ	។

ខ្នុុំ	បាន	តាុំង	ចិត្	ថ្	«	ខ្នុុំ	នឹង	ដ្វើ	ដរឿង	មួយ	ដៅ	

សបាដាហ៍	ដនះ	ដពល	ខ្នុុំ	ទុំដនរ	»	។	«	ថថងៃដនះ	គាមាន	នរណ្	

បតូវការ	ខ្នុុំ	ដទ	»	។

ចុះបបសិនដបើ	មន	នរណ្	មនា្រ់	ពិតជា	បតូវការ	

ខ្នុុំ	វិញ	ដនាះ	?	ចុះបបសិនដបើ	ខ្នុុំ	មិន	បាន	បដិដស្	

ការបុំផុសគុំនិត	ឲ្យ	ដៅ	ដលង	នឹង	អ្្រ	�ិត	ខាង	នដល	

មន	វ័យចុំណ្ស់	មនា្រ់	ឬ	បស្ី	ដមម៉ាយ	វ័យ	ដ្រ្មង	នដល	

ដទើបនត	បាត់បង់	សារាមីថ្មីៗ	វិញ	ដនាះ	?		ដតើ	ខ្នុុំ	អាច	�ួយ	

�ំេដូងមួយខ្លស្មារ់អ្្ន ្្ូ
នោយបែននី��ម្សាៃ់

ការបនម្មើនៅក្នុងសាសនាចម្ក

ែ្ញំ បាន ែឹង ថា ែ្ញំ មិន ចាំបាច់្ ប្្ើ រោរ បប្មើ ្ ំៗ បៅ ្្ប ់បពល បោះ បទ ។ សកម្មភាព ែ៏ ែូច្តាច្ មួយ បន បសច្ក្វី ្សឡាញ់ ក ៏ជា 

បរឿង ែ៏ ល្អ តែរ ។

ឬ	បដបមើ	បាន	នដរ	ឬ	ដទ	ដបើ	ដទាះ	ជា	ខ្នុុំ	អាច	ផ្ល់	ឲ្យ	បាន	

នត	—	«	ដុំឡលូង	តូច	មួយ	»	្រ្នុង	ដពល	ដនាះ	្ី្រ	?	

ខ្នុុំ	បាន	ដរៀន	នូវ	ដមដរៀន	ដ៏	អសាចារ្យ	មួយ	ពី	អិមម៉ា	ថ្	

ខ្នុុំ	្រុំពុងនតខិតខុំ	ទាុំង	លុំបា្រ	ដដើម្បី	នឹង	អនុវត្	ទដងវើ	

ដនាះ	។	បបសិនដបើ	ខ្នុុំ	គាមាន	នផ្	ដបា៉ាម	ដទ	ដនាះ	ខ្នុុំ	អាចឲ្យ	

ជា	ដុំឡលូង	វិញ	ដហើយ	ខ្នុុំ	បតូវ	ដ្វើ	វា	ឥឡលូវ	ដនះ	។	ខ្នុុំ	មិន	

បតូវចាុំទាល់	នតដ្វើ	ម្លូប	ឬ	ដ្វើ	នុំ	នប្រម	ប្រូចឆ្មា	នដល	

មន	រសជាតិប្រចូ	ដ	៏ពិដសស	របស់	ខ្នុុំ	ដនាះ	ដទ	ខ្នុុំ	អាច	

ទិញ	នុំ	�ុ្រគ	ីមួយ	បបអប់	�ុំនួស	វិញ	្៏រ	បាន	។	ខ្នុុំ	មិន	

ចាុំបាច់	ដៅ	ហាង	ទិញ	ផ្កា	ជាញឹ្រញាប	់ដនាះ	ដទ	ប៉ុនន្	

ខ្នុុំ	អាច	�ួប	និយយ	គានា	្រ្នុង	ដពល	ខ្ី	មួយ	ដោយ	គាមាន	ផ្កា	

បាន	។	ការដ្វើ	ប័ណ្ណ	�ូនពរ	ដោយ	ខ្លួន	ឯង	ជា	ការ	ល្	

ប៉ុនន្	ការទូរសព្	ដៅ	ដលង	្៏រ	ជា	ការល្	ផងនដរ	។	ខ្នុុំ	មិន	

ចាុំបាច់	មន	កាយវិការ	ថន	ការបដបមើ	្ ុំៗ	បគប	់ដពលដវោ	

ដនាះ	ដទ	។	កាយវិការ	ដ៏	តូចតាច	មួយ	ថន	ដសច្ី្រ	

បសឡាញ់	្រ៏	ជា	ដរឿង	ដ	៏បបថព	នដរ	។

ឥឡលូវដនះ	ខ្នុុំ	យ្រ	នផ្	ដុំឡលូង	ដនាះ	ម្រ	ផ្ះ	ដហើយ	ប៉ុនន្	

ខ្នុុំ	គិត	ថ្	ខ្នុុំ	នឹង	មិន	ហូប	វា	ដឡើយ	។	វា	�ួយ	រំឭ្រ	ខ្នុុំ	បគប	់

ដពល	ឲ្យ	បដបមើ	កាល	ខ្នុុំ	បាន	ទទួល	ការបុំផុសគុំនិត	។	

ឥឡលូវដនះ	ខ្នុុំ	ផ្ល់	នូវ	អវី	នដល	ខ្នុុំ	អាច	ដ្វើ	បាន	�ុំនួស	

ឲ្យ	ការរង់ចាុំ	ដល	់ដពល	ដបកាយ	។	ដុំឡលូង	

មួយ	នផ្	សបមប	់អ្្រ	បគូ	ពិត	ជា	អុំដណ្យ	ដ	៏

វិដសសវិសាល	នមន	។	◼

អ្កនិពន្ធរស់នៅក្នុងរដ្ឋយូថាហ៍ស.រ.អា.។រូរ
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ព័ត៌មានននសាសនាច្្

ការអប្ជើញបអាយប្វេើលរិិ្្ម
រាន្ ល្់នូវ្ ំណត់្ តាថ្មបី

អ្ន្ចូលរួមោប្ចើន្ ្ននុង្ ម្មវិ្បីការអប្ជើញបអាយប្វេើលរិិ្្មោ

អន្រោតិរានរបង្កើត្ ំណត់្ តាថ្មបីមួយស្មារ់អ្ន្ចូលរួមប្វេើ

លរិិ្្មភា្ប្ចើនរំ្រុតតាមអិនប ើ្រណិត្ ្ននុងរយៈបពលខតមួយ

នថងៃរ៉ារុបណាណះ។បៅនថងៃបៅ22ខែ្្្កោឆ្នាំ2014 មានអ្ន្

ស្ម័្្ចិត្ចំនួន66511 នា្់រានប្រើអិនប្ើណិតប�ើម្បីបមើល

រូរភាពននរ្ជបីពង្ស្រវត្ិប្ើយវាយរ្្ចដូលព័ត៌មាន្្ននុងទិន្នន័យ

្សាវ្ោវបៅបលើប្្ទំព័រfamilysearch.org។តាម

្ំណត់្តាកាលពបីបលើ្មរុន្្ននុងខតមួយនថងៃមានអ្្ន ស្ម័្្ចិត្

ចំនួន49,025 នា្់ខ�លរានចូលរួមបៅខែ្ ្្កោឆ្នាំ2012

្្ននុង្ ិច្ច្ររឹងខ្រង�៏ខាលាំងរំ្រុតននការ្សង់ប វ្េើលិរិ្្ម្រោជន

អាបមរិចកាំងចារ់ពបីឆ្នាំ1940។

ការអប្ជើញ្ ៏រានរបង្កើតឲ្យមានចំនួនរួមោនាសររុរែស្់

រំ្រុតទបីពបីរ(លិរិ្្មឬវិនិច្័យ)នន្ ំណត់្តាខ�លរាន

រ្ជដូនខ�លប្ើនបៅ�ល់5.7 លាននា្់។(រាល់រ្ជបី

និមួយៗ ្តូវរានប្វេើលិរិ្្មបោយអ្្ន ស្ម័្្ចិត្ពបីរនា្់

ប ើ្យរនាទារ់ម្ពិនិត្យបោយអ្្ន ស្ម័្្ចិត្ទបីរបីមានា្់ខ�ល

ប្បៅោត់ថាោអាោញា្ណាដាលប�ើម្បីរញ្ជ្ា ់ពបី្ រុណភាព

និងភាពចបាស់លាស់)។

រ៊ីស្សព្ែូបអត៍ពបីទបី្្រុង្តូេដូស្របទសរារាំង

រានមាន្រសាសន៍ថា«សមាជិ្ទាំងឡាយររស់បយើង

ទាំងប្្មងនិងចាស់រានចូលរួមបោយចិត្សរបាយរី្រាយ»។

«ោរទពបិសា្ន៍�៏លអែអវេបីមល៉ាបះ»។

្ែិសតូប្វេើចនស៍ម្ពបីបវលស៍រានមាននិយាយ

ថា«បយើងរានបរៀរចំប្វេើរា្តបីជរួជរុំ្្រុម្្ួសារប�ើម្បីបយើង

ទាំងអសោ់នាអាចប្វេើលិរិ្្ម—ឪពរុ្មាតាយនិង្ូន

្រាំពបីរនា្់អាយរុពបី18ឆ្នាំបៅ 5ឆ្នាំ។ពួ្ប្ទាំងអស់ោនា

រាន្រារ់ថា្ោនខ់តមួយ្្ួសារបយើងរានប្វេើលិរិ្្មោង

900្ំណត់្តា!»។

ណាតាលបីខ្រីពបី្្រុងរាំង្្្របទសនថរានមាន

និយាយថានាងបពញចិត្នរឹងការចូលរួមនថងៃប្វេើលិរិ្្ម

ទូទាំងពិែពបលា្ោមួយ្ ូន្សបីររស់នាងខ�លមានអាយរុ

13ឆ្នាំ។ប្ើយ្្បីសស្សនុបីតពបីែលបី្របទសអង់ប ល្សរាន

មាននិយាយថាោត់អាចខសវេងរ្បឈ្មាះ្្ួសារថ្មបី្រខ្ល

ោ30បឈ្មាះបោយមានរួមទាំង«ប្្មង្សបីមានា្់ខ�លរាន

សាលារ់រនាទារ់ពបីររុណ្យ្ជមរុជទរឹ្ប្ើយរាន្រទះបេើញ

បៅចបនាលាះរ្ជបីការ្សង់ស្ថិតិ្រោជន»។ ◼

ត្មវូការនានាប�ើម្បីបលើ្ទរឹ្ចិត្សិស្សថានា្់សកិាខាសាលាឲ្យ
បលើ្្ ម្ស់�ល់ការសិ្សា

តបមូវការ	ថ្មី	មួយ	សបមប់	ការបញ្ចប់	ថ្នា្់រ	

សិកាខាសាោ	នដល	នឹង	�ួយ	សិស្ស	«	ដលើ្រ	

្រម្ពស់ដល់	ការស្ិរសា	»	បតូវ	បាន	ោ្រ់	ឲ្យ	អនុវត្	

ទូទាុំង	សាសនាចប្រ។	តបមូវ	ការនានា	នដលោ្រ់	

ឲ្យ	អនុវត្្្រនុង	ការសិ្រសា	ដៅដដើម	ឆ្នាុំ	ដនះព	ីដគាលលទ្ិ	

និង	ដសច្ី្រ	សញ្ញា	និង	បបវត្ិ	សាសនាចប្រ	

មនរួមចុំណុច	ពីរ	សុំខាន	់៖

 1. សិស្ស	ថ្នា្់រសិកាខាសាោ	នឹងតបមូវ	ឲ្យ	អាន		បពះគម្ពីរ	

នដល	ព្ួរដគ	្រុំពុង	សិ្រសា	ដពញ	មួយ	ឆ្នាុំ		បននថែម	ព	ី

ដលើ	ការ	ទទួល	បាន	ពិន្នុ	ដោយ	នផ្្រ		ដៅដលើ	វត្មន	

និង	ឯ្រសារ	គាុំបទ	ព	ីប៊ីស្សព	ឬ	បបធាន	សាខា	។	

ការអាន	បពះគម្ពីរបតូវ	បាន	គូស	បញ្ជា្់រ	តាុំង	ពី	មុន	

ម្រ	ដហើយ	ប៉ុនន្	ឥឡលូវ	ដនះ			តបមូវ	ឲ្យ	ដ្វើ	សបមប	់

ការបញ្ចប់	ការសិ្រសា	។

 2. សិស្ស	នឹង	តបមូវ	ឲ្យ	ឆ្ងកាត	់ការបបឡង	

វគ្សិ្រសា	ចុំនួន	ពីរ	អុំឡនុង	ដពល	មួយ	ឆ្នាុំ	ដោយ	

ទទួល	បាន	ពិន្នុ	យ៉ាងដយចណ្ស់		75	

ភ្គរយ	។	ការបបឡងដលើ្រ	ទីមួយ	នឹង	បតូវ	

ដ្វើដឡើង	ដៅ	ោ្រ់្រណ្តាល	ឆ្នាុំ	ដហើយ	ការ	

បបឡងដលើ្រ	ទីពីរ	នឹង	មន	ដៅ	ចុងឆ្នាុំ	ថន	

ការស្ិរសា	ដនាះ	។	ការ	បបឡង	ទាុំងឡាយ	

នឹង	ទា្់រទង	ជាទូដៅ	ដលើ	ការ	យល់ដឹង	

ពដីគាលលទ្ិ	និង	ការអនុវត្ន៍	ដគាលការណ៍	

ទាុំងឡាយ	្រ្នុង	�ីវិត	រស់	ដៅ	បបចាុំ	ថថងៃ	។

តបមូវការ	នានា	សបមប	់ថ្នា្រ់សិកាខាសាោ	ថ្មី	

គឺ-	សិ្រសា	រួមជាមួយ	នឹង	ដសៀវ	ដៅ		្បកាសដំណឹង

ល្អ្ទង់៖ម្្គនុនទសស្មាប់ការបន្មើជាអ្ក្ សេពវ

្សាយសាសោ	និង្រម្មវិ្ីសិ្រសា	សបមប	់យុវវ័យ	

ដៅថថងៃ	អាទិត្យ	ចូរមកតាមខ្នុ	ំ—	នឹង	ផ្ល់	ដល់	

យុវវ័យ	នូវឱកាស	ដដើម្បី	នបបកាលាយ	ខ្លួន	កាន់នត	នឹង	

មុំ	្រ្នុង	ទីបនាទាល់	មនការយល់ដឹង	កាន់ដបរៅប�ះ	ព	ី

ដុំណឹងល្	ដហើយ	បដង្ើន	សមតថែភ្ព	ដដើម្បី	នច្រចាយ	

ចុំដណះដឹងរបស់	ពួ្រដគ	ដៅដពល	ព្ួរដគ	ដរៀបចុំ	�ីវិត	

សបមប់	ការបដបមើ	និងភ្ព	ជាសិស្ស	។

ដៅ	រាល់	ចុងឆ្នាុំ	សិ្រសានុសិស្ស	នឹង	ទទួល	

សញ្ញាប័បត	នដល	បញ្ជា្់រ	ថ្	ព្ួរដគ	បាន	បញ្ចាប់	

តបមូវ	ការ	ចាុំបាច់	នានា	(	រួមទាុំង	ការអាន	

និង	ការវាយតថម្	នានា	)	ឬ	្រ៏	ទទួល	បាន	

សញ្ញាប័បតទទួល	សារាល់	មួយនដល	បញ្ជា្រ់	ថ្	

ព្ួរដគ	បុំដពញ	តបមូវ	ការ	វត្មន	។ ◼

សិស្សថានាក់សិកាខាស្លាគៅហ្បុយយ៉ាណាអាគររិចខាងត្បូង

កំពុងសិកសាបពរះ្រ្ីរររួរោនា។

សូម ច្ូល បៅ រោន ់ ប្�ទំព័រ news.lds.org ស្មាប់ ពែ័៌មាន និង ្ពឹែ្តិរោរណ៍ោោ បតន្ថម បទៀែ  
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សាវ្្ ល្់ោ្្យទូនាមានអំពបី្រព័ន្្ ្សពវេ្សាយសងគេម

ខអ
លដ�ើរ	ដដវិ�	ដអ.នបដណ្		ថន្ូររ៉ុម	ថន	ពួ្រ	សាវ្រ	

ដប់ពីរនា្់រ	បាន	មនបបសាសន៍	្រ្នុង	សន្នុរ្រថ្	

មួយថន	្រម្មវិ្ី	អប់រ	ំជា	សបាតាហ	៍ដៅ	ស្រលវិទយាល័យ	

បពិហាុំង	យុំង	ដៅ	ថថងៃ	ទ	ី	19 នខ	សីហា	ឆ្នាុំ	2014 
ថ្		«	ចាបដ់ផ្ើម	ដៅ	ទ	ីដនះ		និងដៅដពល	ដនះ	ខ្នុុំ	

ទនូាមាន	អ្្រឲ្យ	ដបាសសុំអាត	នផនដី	ដនះជាមួយ	នឹង	

សារលិខិត	នដល	ដោដពញ	ដោយ	ដសច្រ្ីសុចរិត	និង	

ដសច្ី្រ	ពិត	សារលិខិត	ទាុំងឡាយនដល	ជា	ការពិត	

សាអាង	ដឡើង	និង	គួរឲ្យសរដសើរ	ដហើយ	បតូវនត		ពិតដូច		

ជាការ	ដបាសសុំអាត	នផនដីដោយ	ទឹ្រ�ុំនន់នមន	។

«	ខ្នុុំ	អ្ិសាឋាន	ថ្	ដយើងនឹង		មិនបគានន់ត	ចូលរួម	

្្រនុង	ទ្ឹរ�ុំនន់	នដល	ដឡើង	យ៉ាង	ឆ្ប់រហ័ស	ដហើយ	

បនាទាប់ម្រ	បស្រ	យ៉ាង	រហ័ស	ដនាះដទ	»	ដោ្រ	បាន	

មន	បបសាសន	៍្្រនុង	សារមួយ	នដល	គូសបញ្ជា្រ់	

ព	ីអុំណ្ចថន	បបព័ន្	ផ្សពវផសាយ	សង្ម	ដដើម្បី	

ទុំនា្់រទុំនង	ដសច្រ្ីពិត	។	នអលដ�ើរ	នប�ណ្	បាន	

ដៅ	�ុំនាន	់ដយើង	ថ្ជា		«	រដូវកាល	នដល	មន	នត	មួយ	

គត់	្្រនុង	បបវត្ិសាបស្	ពិភពដោ្រ	»	នដល	ដយើង	មន	

ពរ�័យថន	ភ្ពរុងដរឿង	ខាង	គុំនិត	និងសមភារថឆ្	បប�ិត	

ថ្មីៗ	នដល	ផ្ល់	ឲ្យ	នូវ	លទ្ភ្ព	និង		ពដន្ឿន	្ិរច្ចការ	ថន	

ដសច្ី្រ	សដង្គ្រាះ	។

ដោ្រ	បាន	មន	បប	សាសន៍	ថ្	«	បបមណ	

ជា 	40		ភ្គរយ	ថន	្រមលាុំង	អ្្រផ្សពវផសាយ	សាសនា	

របស់	ដយើង	ទូទាុំង	ពិភពដោ្រ	នឹង	ដបបើបបាស	់

សមភារ	�ី�ីថល	នដល	ជា	ឧប្ររណ៍	្្រនុង	្ិរច្ចការ	

ថន	ការផ្លាស់នបប	ចិត្	ដ�ឿ	ការនថរ្រសា	ដហើយ	និង	

ទអលគ�ើរគដវ�ិគអ.ទ្រដណាមានប្រស្សន៍ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផសាយសង្រផ្ល់ឱកាសទតររួយ្ ត់្ឺ

គដើរ្ីទចកចាយដំណឹងល្អ។

ការដ្វើ	ឲ្យស្រម្មដឡើងវិញ		»	។	ខ្នុុំ	មន	ទុំន្ុរចិត្	

ថ្	ដយើង	ទាុំងអស់	គានា	្រ៏	ទទួល	សារាល់	ព	ីរដបៀប	នដល	

បដច្ច្រ	វជិាជាបាន	បដង្ើន	ដល្បឿន	្ិរច្ចការ	ពង្សបបវត្ិ	

និង	្ិរច្ចការបពះវិហារ	បរិសុទ្	ការសិ្រសា	ដុំណឹង	

ល្	សាតារដឡើង	វិញ		ផ្ទាល់ខ្លួន	និង	ជាបគសួារ	ដហើយ		

នដលដ្វើឲ្យ		ដយើង	អាច	ដរៀន	បាន	ដមើលដ�ើញ	និង	

ទទួលបាន		បទពិដសា្៍	ព	ីពិភព	ដោ្រ	ដនះ	យ៉ាង	

គ្យតាម	រដបៀប	ដ៏អសាចារ្យ	»	។

ដោ្រ	បាន	ដលើ្រដឡើង	ពី	បបព័ន្	ផ្សពវផសាយ	សង្ម	

នាដពល	ថ្មីៗដនះ	ដោយ	មន	រួមទាុំង	វិដដអូសបមប	់

បុណ្យ	អ៊ីសដស្ើនដល	ផលិត	ដោយ	សាសនាចប្រនដល	

មន	ចុំណងដ�ើងថ្	នោយសារ្ទង់,			នដល	មន	ដគ	

ចូលទស្សនា	ចុំនួន	ជាង	បបាុំោនដង្្រនុង	បបដទស	191	

និងសាលា្រ	មួយ	នដល	សរដសរ	ថ្	#ដតើ	បាន	អ្ិសាឋានឬ	

នដលនាុំ	ឲ្យ	មន	ការសន្នាដបចើនជាង 4000 ដង	អុំពី	
ភ្ពចាុំបាច់	ថន	ការអ្ិសាឋាន	។

	ការណ៍ទាុំងអសដ់នះ	និង	្ិរច្ច	បបងឹនបបង	

ដផ្សងៗដទៀត	គឺ	«	បគាន់នតជា		នខ្សទ្ឹរដ៏តូចមួយ	

ប៉ដុណ្ណាះ	»	ដោ្រ	មន	បបសាសន	៍

ដោយការអុំោវនាវ	ដៅកាន	់ពួ្របរិសុទ្	

ថថងៃចុងដបកាយ	«	ឲ្យ	�ួយផ្លាស់ប្លូរ	នខ្សទ្ឹរ	ដនះដៅជា	

ទ្ឹរ�ុំនន	់»	។	ដោ្រ	្រ៏	បានមន	បបសាសន៍ថ្	

ដៅដពល	ដបបើបបាស់	បបព័ន្	ផ្សពវផសាយ	៖

•	 «	ដយើង	គប្បី	មិន	នយិយ	បុំដផ្ើស	បដញ្ចញបញ្ចលូល	

ឬ	ដ្វើពុតជា	នរណ្មនា្់រ	ឬ	្រ៏	អវី	មួយ	នដល	

ពុុំនមន	ជា	ខ្លួន	ដយើ	ង		ដនាះដទ	។	មតិការ	របស	់ដយើង	

គួរនតទុ្រចិត្បាន	និង	សាថាបនា	ឲ្យរឹងមុំ		»	។

•	 «	សារលិខិត	របស់	ដយើង	គួរនត	ពយាយម	សាអាងដឡើង	

និង	ដលើ្រតដម្ើងជាជាង	�ដមលាះ	បបន្រ្រគានា	

ដថ្កាលដទាស	ឬ	បដនាថា្រគានា		»	។

•	 «	ចូរ	កាលាហាន	ដហើយ	ដមះមុត	ប៉ុនន្	្រុុំដ្វើ	ហួសដហតុ	

្្រនុង	ការគាុំបទ	និង	ការោរ	ដល់	�ុំដនឿ	របស់	ដយើង	

ដហើយដចៀសវាង	ព	ី�ដមលាះ	។	្រ្នុង	នាម	ជាសិស្ស	

ដគាលបុំណង	របស	់ដយើង	គួរនត	ដបបើបបាស	់ប៉ុស្៍	

បបព័ន្	ផ្សពវផសាយ	សង្ម	ជា	មដ្យាបាយ	សបមប	់

បញ្ចាុំង	ពន្ឺ	និង	ដសច្ី្រ	ពិតថន	ដុំណឹងល្	ថន	

បពះដយស៊ូវបគីស្	នដល	បាន	សាតារដឡើងវិញ	»	។

•	 «	ការ	ចុំណ្យដពល	ដបចើនដព្រអាចជា	ការខះ្ខាជាយ	

ការទុំនា្់រទុំនង	ដបចើនដព្រ	អាច	បតវូបាន	

ខូចបបដយ�ន	៍ឬ	បុំផ្លាញ	ដហើយ		បទោឋាន	ដ៏មន	

តថម្ថន	ដសច្ី្រ	សុចរិត	អាច	បតូវបានបគ្អា្រ់ដៅដពល	

បដច្ច្រវជិាជា	បតវូ	បាន	ដបបើបបាស់	មិន	បតឹមបតូវ	។	ដយើង		

គប្ីប	្ុរុំ	អនុញ្ញាតសូម្បី	នត	ការអុវត្ន៍	ល្	ថន	បបព័ន្		

ផ្សពវផសាយ	សង្មដដើម្បីបចានដចាល	ការដបបើបបា	

ស់ដពលដវោ	ថ្មពល	និង	្នធានទាុំងឡាយ	

របស់	ដយើង	ឲ្យកាន់	នតបបដសើរ	និងបបដសើរ	បុំផុត	»	។

•	 «	ដយើង	មិន	ចាុំបាច់នបបកាលាយ	ខ្លួន	ជាអ្្រ	�ុំនាញ	

ឬអ្្រ	និយម	ប�ុល			ខាង	បបព័ន្ផ្សពវផសាយ	សង្ម	

ដនាះដទ	។	ដហើយ	ដយើង	មិន	ចាុំបាច់	ចុំណ្យ	ដពល	

ដបចើន	ដព្រ	្រ្នុង	ការ	បដង្ើត	និង	នច្រចាយ	នូវសារលិខិ

តដ៏ល្ិតល្នដ់នាះនដរ	»	។ ◼



សូមឲ្យអ្កន្ជើសន្វើជាពន្ឺដល់ពិភពនោកននរះ

នដើម្ីជួយសន្គ្ររះដល់កូននៅរបស់្ពរះនដើម្ីមាន

នសចក្ីអំណរនហើយទីបំ្ ុត្ ឺនដើម្ីទទួលរាន

ពរជ័យននជីវិតដ៏នៅអស់កល្ជានិច្ច។
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ក្ញង	នាម	ជា	«	យុវវ័យ	ថន	សិទ្ិ	ព	ី្រុំដណើត	ដ	៏ថថ្	ថ្លូរ	» 1	អ្្រ	គ	ឺជា	បបុតា	បបុតី	ពិត	របស់	បពះ	បាន	ដ្រើត	ម្រ	្្រនុង	ដពល	

ពដិសស	ដនះ	ថន	បបវត្ិសាបស្	ពិភពដោ្រ	សបមប់	ដគាលបុំណង	ពិសិដ្ឋ	បុំផុត	មួយ	។	ដទាះ	ជា	តថម្	សីល្ម	៌និង	

សាសនា	្រ្នុង	សង្ម	ហា្់រ	ដូចជា	ចុះ	អន	់ថយដៅ	ទូទាុំង	សា្រល	ដោ្រ	្ី្រ	្៏រ	យុវវ័យ	ថន	សាសនាចប្រ	ដនះ	គ	ឺជា	អ្្រ	

កាន់	តាមបទោឋាន	ថន	បពះអមចាស់	ដហើយ	ជា	បបភព	ពន្ឺ	ដដើម្បី	ទាញ	ចិត្	អ្្រ	ដថទ	ម្រ	រ្រ	បទង	់នដរ	។	អត្សញ្ញាណ	និង	

ដគាលបុំណង	របស	់អ្្រ	គឺ	ពដិសស	។

ដតើ	អត្	សញ្ញាណ	របស់	អ្្រ	ជា	អវី	ដៅ	?	អ្្រ	គឺជា	្ូរនដៅ	ថន	ដសច្ី្រ	សញ្ញានដល	បពះ	បាន	ចុះ	ជាមួយ	នឹង	ដោ្រ	ឪពុ្រ	

អប័បាហាុំ	ដពល	ដោ្រ	អ័បបាហាុំ	បតូវបាន	សនយា	ថ្	«	អស់	ទាុំង	បគួសារ	ដៅ	នផនដី	នឹង	បាន	ពរ	ដោយសារ	ព�ូ	ឯង	»	

(	្ិរច្ចការ	3:25	សូមដមើល	ផងនដរ	នីថហវទ	ី1	15:18,	នីថហវទ	ី3	20:25	)	។	អ្្រ	្៏រ	ជា	«	្រូនដៅ	ថន	�ុំនាន់	នដល	បាន	

សនយា	ដនាះ	ផងនដរ	» 2	ជា	រយៈកាល	ដនះថន	បបវត្ិសាបស្	ពិភពដោ្រ	ដពល	នដល	ដុំណឹងល្	នឹង	បតូវបបកាស	យ៉ាង	

ទូលុំទោូយ	ដពញ	ពិភពដោ្រ	។

ដតើ	ដគាលបុំណង	អ្្រ	ជា	អវី	ដៅ	?	បងប្លូនបបសុ	អ្្រ	បតវូបាន	នតងតាុំង	ពីមុន	ដៅ	្រ្នុង	ពិភព�ីវិត	មុន	�ីវិត	ដនះ		

ដដើម្បី	កាន់	បពវ�ិតភ្ព	(	សូមដមើល	អាលម៉ា	13:2–3	)	។	ដហើយ	បងប្លូនបសី	អ្្រ	បតវូ	បាន	ដប�ើសដរើស	តាុំងពីមុន	

បដង្ើត	ពិភពដោ្រ	ដដើម្បី	បដង្ើត	ដហើយ	ដមើល	នថ	្រូនដៅ	បពះ	ដហើយ	ដពល	ដ្វើ	ដដូចានាះ	អ្្រ	ផ្ល	់សិរីល្	ដល់	បពះ	

(	សូមដមើល	គ.	និង	ស.	132:63	)	។	បងប្លូន	បសី	ដតើ	អ្្រ	មន	បាន	គិត	វិនិច្័យ	ព	ីអតថែន័យ	ពិត	ថន	ការដ្វើ	ជា	អ្្រ	

បង្បដង្ើត	ជាមួយ	បពះ	នដរ	ឬ	ដទ	?

យុវ�ន	និង	យុវនារ	ីអ្្រ	រាល	់គានា	មនា្់រ	ៗ 	គឺ	បតូវបាន	ចាត់	ដោយ	បពះវរបិតាសួគ៌	ដដើម្បី	សាថាបនា	នគរបពះ	ដៅ	ដលើ	នផនដី	

ឥឡលូវដនះ	ដហើយ	ដរៀបចុំ	បបជា�ន	ឲ្យ	ទទួល	បពះអង្	សដង្គ្រាះ	ដពល	បទង	់នឹង	បគង	រា�្យ	ជា	បពះនមស៊ី	្្រនុងសហសវត្ស	។	

សិទ្ិ	ព្ីរុំដណើត	ដ	៏ថថ្	ថ្លូរ	អត្សញ្ញាណ	ដគាលបុំណង	និង	ការ	ចាត់	តាុំង	ដ៏	ដទវភ្ព	របស់	អ្្រ	បាន	នញ្រ	អ្្រ	ដចញ	ពី	អ្្រ	

ដថទដទៀត	ទាុំងអស់	។

ប៉ុនន្	សិទ្ិព្ីរុំដណើត		ការនតងតាុំង	ព	ី�ីវិត	មុន	និង	ការ	ចាត់	តាុំង	របស់	អ្្រ	ពុុំ	អាច	សដង្គ្រាះ	ឬ	ដលើ្រ	តដម្ើង	អ្្រ	បាន	

ដទ	។	អ្្រ	នឹង	ដ្វើ	្ិរច្ចការ	ដនាះ	តាមរយៈ	ការ	សដបមច	ចិត្	ផ្ទាល់ខ្លួន	របស់	អ្្រ	និង	ដៅ	ដពល	អ្្រ	ដប�ើសដរើស	ទទួលយ្រ	

នោយអែ�ន�ើរ
រ័ស�ុែឈិមណឈិ�សុន

្្ននុង្ ូរ៉រុមននពួ្សាវ្�រ់ពបីរនា្់

ន្ើអ្កនរឹង

នបជើសយកអវី?
អ្ករល់គានា្តវូរានចាត់នោយ្ពរះវរបិតាសួ្៌របស់អ្ក

នដើម្ីសាថាបោន្រ្ពរះនៅនលើដ្នដីឥឡទូវននរះនហើយនរៀបចំ្បជាជននដើម្ី
ទទួល្ពរះអង្គសន្គ្ររះ។

រច
នា
រូរ
ភា
ពប
ោ
យ
្រា

នឌ
ិន
ឌ័រ
មិន
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បពះដចសាដា	ថន	ដគ្រាយ្ួន	របស់	បពះអមចាស់	ម្រ	្រ្នុង	�ីវិត	អ្្រ	។		ដគាលការណ៍	ថន	សិទ្ិ	

ដប�ើសដរើស	ដ	៏អស្់រល្ប	មហមិ	ដនាះ	មន	តថម្	ចុំដោះ	នផនការ	ថន	បពះវរបិតា	ដយើង	។	

ដដូច្ះ	យុវវ័យ	ថន	សិទ្ិ	ព	ី្រុំដណើត	ដ	៏ថថ្	ថ្លូរ	៖	ដតើ	អ្្រ	នឹង	ដប�ើសដរើស	យ្រ	អវី	?

នតើែ្កនឹងនម្ជើសនរើសឲ្យរានចំនណរះចនម្មើននឡើងអមននទ?

ការអប់រំ	គ	ឺជា	អវី	នដល	អ្្រ	បតវូ	ទទួល	។	គាមាន	នរណ្	ដផ្សង	អាច	ទទួល	វា	�ុំនួស	អ្្រ	

បាន	ដទ	។	មិន	ថ្	អ្្រ	ដៅ	្រននង្	ណ្	ដទ	សូម	បដង្ើត	នូវ	បុំណង	បបាថ្នាដ៏ខាលាុំងកាលាមួយ	

ដដើម្បី	ដរៀន	សូបត	។	ចុំដោះ	ដយើង	នដល	ជា	ព្ួរបរិសុទ្	ថថងៃ	ចុង	ដបកាយ	ការ	ទទួល	បាន	

ការ	អប់រ	ំពុុំ	នមន	បគាន	់នត	ជា	ឯ្រ	សិទ្ិ	មួយ	ប៉ដុណ្ណាះ	ដទ	នត	វា	ជា	ការទទួល	ខុសបតូវ	ខាង	

សាសនា	មួយ	ផងនដរ	។	«	សិរីល្	ថន	បពះ	គ	ឺជា	បញ្ញា	»	(	គ.	និង	ស.	93:36	)	។	

បបា្រដណ្ស់	ការអប់រំ	របស	់ដយើង	នឹង	ដៅ	យូរ	អនងវង	ដល់	អស់	្រល្ប	ជានិច្ច	។

«	ដគាលការណ៍	ថន	បញ្ញា	ណ្	្រ៏	ដោយ	នដល	ដយើង	បាន	ទទួល	ដៅ	្្រនុង	�ីវិត	ដនះ	

ដនាះ	នឹង	ដៅ	ជាប	់នឹង	ដយើង	្្រនុង	ដុំដណើររស់	ដឡើង	វិញ	។

«	ដហើយ	ដបើ	សិន	ជា	អ្្រ	ណ្	មួយ	បាន	ចុំដណះ	វជិាជា	និង	បញ្ញា	ដបចើន	ជាង	អ្្រ	ដផ្សង	

ដៅ	្រ្នុង	�ីវិត	ដនះ	.	.	.	គាត់	[	ឬ	នាង	]	នឹង	បាន	ដបបៀប	ដបចើន	ដៅ	ពិភព	ខាង	មុខ	»		

(	គ.	និង	ស.	130:18–19	)	។

	ទស្សនៈ	រយៈដពល	យូរ	ដូដចានាះ	នឹង	�ួយ	អ្្រ	ដ្វើ	ការ	ដប�ើសដរើស	ល្	ពី	ការដរៀន	

សូបត	។

ចូរ	្ុរុំ	ខាលាច	្រ្នុង	ការ	ដតាងចាប	់ដគាលដៅ	អ្្រ	ដឡើយ	—	ដទាះ	ជា	សុបិន	អ្្រ	្ី្រ	!	

ប៉ុនន្	សូម	ដឹង	ថ្	គាមាន	ផ្លូវ	កាត	់ណ្	ដដើម្បី	បាន	ឧត្មភ្ព	និង	មន	សមតថែភ្ព	ដនាះ	

ដទ	។	ការអប់រំ	គ	ឺជា	ការ	ខុស	នប្្រ		គានា	រវាងការប៉ាង្រាថានា	ថ្	អ្្រ	អាច	�ួយ	អ្្រដថទ	

និង	ការមានលទ្ធភាពអាច	�ួយ	ដល់	ពួ្រដគ	។

នតើែ្កនឹងនម្ជើសនរើសយកការរស់នៅអបបណា?

អ្្រ	បតូវបាន	រំពឹងទ្ុរ	ឲ្យ	រស	់ដៅ	ខុស	ពី	អ្្រដថទ	។	អ្្រ	ដឹង	នូវ	អវី	នដល	ប៉ុល	បាន	

មន	បបសាសន	៍ដៅ	កាន	់យុវ�ន	្ីម៉ដូថ	ថ្	៖	«	ដ្វើ	ជា	គុំរ	ូដល់	ពួ្រ	អ្្រ	ដ�ឿ	ដោយ	

ោ្រ្យ	សម្ី	្ិររិយ	បបបពឹត្	ដសច្ី្រ	បសឡាញ់	ដសច្ី្រ	�ុំដនឿ	និង	ដសច្រ្ី	សប្បនុរស	»	

(	្ីម៉ដូថទី	1	4:12	)	។ 3	សូម	ដប�ើសដរើស	យ្រ	ការ	គិត	និង	ទដងវើរ	ខុសនប្្រ	ព	ីមនុស្ស	

្្រនុង	ពិភពដោ្រ	ដនះ	។	សូម	ដប�ើសដរើស	យ្រ	ឲ្យ	មន	ភ្ពខុសនប្្រ	ដហើយ	ដមើល	

ដ�ើញ	ព	ីឥទ្ិពល	ល្	នដល	អ្្រ	នឹង	អាច	ទទួល	បាន	។	ដូច	ស៊ីដស្ើរ	អា�ីស	�ី	ខាប	

មន	បគា	មួយ	បាន	នថ្ង	ថ្	«	អ្្រ	មិន	អាច	កាលាយ	ជា	អ្្រ	សដង្គ្រាះ	�ីវិត	បាន	ដឡើយ	

ដបើ	អ្្រ	មន	រូបរាង	ដូច	នឹង	ព្ួរ	អ្្រ	នហល	ទ្ឹរ	ដផ្សង	ដទៀត	នដល	ដៅ	ដលើ	ដឆ្រ	សមុបទ	

ដនាះ	»	។ 4

្្រនុង	នាម	ជា	យុវវ័យ	នដល	មន	សិទ្ិព្ីរុំដណើតថថ្ថ្លូរ	ដនាះ	អ្្រ	មន	ការ	ចាប់ដផ្ើម	

ដ	៏អសាចារ្យ	ដៅ	្្រនុង	�ីវិត	ប៉ុនន្	អ្្រ	្រ៏	មន	នូវ	ទុំនួល	ខុស	បតវូ	បននថែម	ដទៀត	ផងនដរ	។	

«	ត្បិត	ដល	់អ្្រ	ណ្	នដល	បតូវបាន	បបទាន	ឲ្យ	ដបចើន	ដនាះ	្៏រ	មន	តបមូវការ	ជាដបចើន	

វិញ	»	(	គ.	និង	ស.	82:3	សូមដមើលផងនដរ	លូកា	12:48	)	។	នផ្្រ	ថន	តបមវូការ	

ដនាះគឺ	ការ	កាលាយ	ជា	ទ័ព	ថ្មី	មនា្់រ	។	ដពល	អ្្រ	ប�ម�ុទ្ឹរ	អ្្រ	ចុះ	ដឈាមាះ	ជា	ថ្មី	ដៅ	្្រនុង	

្រងទ័ព	របស់	បពះអមចាស់	។ 5	ព	ីមុន�ីវិត	ដនះ	អ្្រ	បាន	ឈរ	ន្រ្បរ	បពះដយស៊ូវបគីស្		

្្រនុង	ចមបាុំង	ដៅ	សាថានសួគ៌	។	ដហើយ	ឥឡលូវដនះ	ចមបាុំង	រវាង	្រមលាុំង	ថន	អុំដពើ	ល្	និង		

អុំដពើ	អាប្រ្រ់	បាន	បន្	ដៅ	ដលើ	នផនដី	។	វា	ពិត	!	(	សូមដមើល		វិវរណៈ	12:7–9,		

គ.	និង	ស.	29:40–41	)	។	ដៅ	ខាង	បពះ	គ	ឺបពះដយស៊ូវបគីស្	នដល	បតូវបាន	

នតងតាុំង	ទ្ុរ	ជា	មុន	ជា	បពះអង្	សដង្គ្រាះ	ថន	ពិភពដោ្រ	(	សូមដមើល	នីថហវទ	ី1	

10:4	)	។	រីឯ	ប្រ្ស	មខាង	ដទៀត	គ	ឺសាតាុំង	—	នដល	ជា	អ្្រ	បះដបារ	ជា	អ្្រ	បុំផ្លាញ		

សិទ្ិ	ដប�ើសដរើស	(	សូមដមើល	ម៉ដូស	4:3	)	។ 6

នផនការ	របស	់បពះ	អនុញ្ញាត	ឲ្យ	មរ	សបតូវ	ល្បលួង	អ្្រ	ដដើម្បី	ឲ្យ	អ្្រ	អាច	អនុវត្	សិទ្ិ	

ដប�ើសដរើស	អ្្រ	ដប�ើស	ល្	�ុំនួស	អាប្រ្់រ	ដប�ើស	នបបចិត្	ដប�ើស	ម្រ	រ្រ	បពះដយស៊ូវ	

បគីស្	ដហើយ	ដ�ឿ	ដលើ	ការ	បដបងៀន	បទង	់បពម	ទាុំង	ដ្វើ	តាម	គុំរ	ូបទង	់។	ឱ	!	ដនះ	ជា	

ការទទួល	ខុសបតូវ	និង	ជា	ទុំនុ្រ	ចិត្	ដ៏	្ ុំ	ដ្ង	ណ្ស់	!

ដសរីភ្ព	អ្្រ	ដដើម្បី	បបបពតឹ្	ដោយ	ខ្លួន	ឯង	គ	ឺសុំខាន់	ចុំដោះ	ការ	រ្ីរចដបមើន	និង	

សុភមង្ល	អស់្រល្ប	របស	់អ្្រ	នដល	មរសបតូវ	បាន	ខិតខុំ	យ៉ាង	ខាលាុំង	ដដើម្បី	ដ្វើ	ឲ្យ	វា	

ចុះ	ដខសាយ	(	សូមដមើល	នថីហវ	ទ	ី2	2:27,	10:23	)	។

នតើែ្កនឹងបនងកើតអាទឈិភា្នៃើម្ីជួយែ្កឲ្យន្វើការនម្ជើសនរើសក្នុងជីវិតអៃរឬនទ?

ការ	ដប�ើសដរើស	អ្្រ	នឹង	ពុុំ	នមន	រវាង	អុំដពើល្	និង	អុំដពើ	អាប្រ្រ់	ទាុំងអស	់ដនាះ		

ដទ	។	មនុស្ស	ជាដបចើន	នឹង	ដប�ើសដរើស	រវាង	�ដបមើស	ល្	ពីរ	។	ដសច្ី្រពិត	ពុុំ	បតវូបាន	

បដង្ើត	ដឡើង	ដូចគានា	ដនាះ	ដទ	ដដូច្ះ	អ្្រ	បតូវ	ោ្រ់	អាទភិ្ព	។	្្រនុង	ការ	នសវងរ្រ	

ចុំដណះ	ដឹង	របស	់អ្្រ	សូម	ដឹង	ថ្	ដសច្ី្រពិត	ដ	៏សុំខាន់	បុំផុត	នដល	អ្្រ	អាច	ដរៀន	

បាន	ម្រ	ព	ីបពះអមចាស់	។	្រ្នុង	ការ	អ្ិសាឋាន	ដៅ	បពះវរបិតា	សបមប	់ព្ួរ	សិស្ស	បទង	់

បពះអមចាស់	ផ្ទាល	់បាន	បញ្ជា្រ់	ព	ីការណ៍	ដនះ	។	បទង	់បាន	មន	បន្លូល	ថ្	«	ដនះ	គឺ	ជា	

�ីវិត	ដ៏	ដៅ	អស់្រល្ប	ជានិច្ច	គឺ	ឲ្យ	ដគ	បាន	សារាល់	ដល់	បទង់	ដ	៏ជា	បពះ	ពិត	នត	មួយ	និង	

បពះដយស៊ូវបគីស្	នដល	បទង់	បាន	ចាត់	ឲ្យ	ម្រ	ផង	»	(	យ៉ូហាន	17:3	)	។	ដបៅ	ពីការ	

ពយាយម	ដរៀន	សបូត	ចូរ	ពយាយម	សារាល	់បពះ	ជា	បពះវរបិតា	សួគ៌	អ្្រ	និង	បពះរា�បុបតា	

បទង	់បពះដយស៊ូវ	បគីស្	។	សូម	ម្រ	សារាល	់បទង់	ដហើយ	បសឡាញ់	បទង	់ដូចជា	ខ្នុុំ	។

បទគម្ពីរ	មួយ	ដទៀត	ស្ីព	ីអាទិភ្ព	បាន	�ួយ	ខ្នុុំ	្្រនុង	�ីវិត	ខ្នុុំ	គ	ឺបទគម្ពីរ	មួយ	ដនះ	៖	

«	ចូរ	នសវងរ្រ	នគរ	និង	ដសច្រ្ី	សុចរិត	ថន	បពះ	ជា	មុន	សិន	ដទើប	បគប	់របស	់ទាុំងដនាះ	

នឹង	បាន	បបទាន	ម្រ	អ្្រ	រាល	់គានា	នថម	ដទៀត	ផង	»	(	ម៉ាថ្យ	6:33	)	។

ដលើស	ព	ីអវី	ដផ្សង	ដទៀត	្រ្នុង	ពិភពដោ្រ	ដនះ	អ្្រ	គួរនត	ដ្វើការ	ដប�ើស	ដរើស	អវី	នដល	

ដ្ឹរនាុំ	ដៅ	កាន់	ដជាគ	វាសនា	ថន	�ីវិត	អស់្រល្ប	រុងដរឿង	ដ	៏ខ្ពស់	បុំផុត	។		ដនាះ	ជា	សិរីល្	

្ុំ	ជាង	ដគ	របស់	បពះ	សបមប់អ្្រ	(	សូមដមើល	គ.	និង	ស.	14:7,	ម៉ូដស	1:39	)	។		

សូម	ដប�ើស	យ្រ	�ីវិត	អស់្រល្ប	ជា	អាទិភ្ព	ខ្ពស់	បុំផុត	របស់	អ្្រ	!	សូម	សិ្រសា	

បពះគម្ពីរ	ដូចជា	្រណ្ឌ	76	និង	88	្្រនុង	ដគាលលទ្ិ	និង	ដសច្ី្រ	សញ្ញា	ដដើម្បី	យល់	

បននថែម	ព	ីពរ�័យ	ដផ្សងៗ	គានា	នដល	្រុំពុង	រង់ចាុំ	អ្្រ	នដល	ដប�ើសយ្រ	�ីវិត	អស់្រល្ប	

និង	អ្្រ	នដល	បដដិស្	។	សូម	ដប�ើស	យ្រ	�ីវិត	អស់្រល្ប	ជា	អាទិភ្ព	ខ្ពស	់បុំផុត	

របស់	អ្្រ	ដហើយ	្រត់សមរាល់	ពី	រដបៀប	នដល	ការ	ដប�ើស	ដរើស	ដផ្សងដទៀត	បាន	ដ្រើត	ដឡើង	

យ៉ាង	គ្យ	។
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នតើែក្នឹងនម្ជើសនរើសនស្្ប់មនុស្សអបបណា?

អ្្រ	នឹង	ដសពគប	់មនុស្ស	ល្	ជាដបចើន	នដល	ដ�ឿ	ដលើ	បពះ	នដរ	។	មិនថ្	ពួ្រដគ	

ជា	សាសនា	យូោ	កាតូលី្រ	បបូដតស្ង់	ឬ	ម៉ូស្ីម	ដទ	ព្ួរ	អ្្រ	ដ�ឿ	ដឹង	ថ្	មន	

ដសច្ី្រពិត	។	ពួ្រ	អ្្រដ�ឿ	ដលើ	បពះ	្រ៏	មន	សតិសម្ប�ញ្ញៈ	មួយ	នដរ	។	ពួ្រ	អ្្រ	ដ�ឿ	

ដគារព	តាម	ចបាប	់សង្ម	និង	ចបាប់	បពះ	ដោយ	ស្ម័បគ	ចិត្	ដទាះ	ជា	ចបាប់	ដនាះ	មិន	អាច	

បបតិបតិ្	តាម	បាន	្រ្ី	។

ជាមួយ	ការ	តាុំងចិត្	របស់	អ្្រ	ដដើម្បី	ដគារព	ចបាប់សង្ម	និង	ចបាប	់បពះ	ដនាះ	អ្្រ	

នឹង	ឈប	់ដៅ	បតង់	ដភ្ើង	ពណ៌	ប្រហម	ដទាះ	ជា	គាមាន	ចរាចរ	នដល	អាច	ដមើល	ដ�ើញ	នឹង	

នភ្្រ	្រ្ី	។	្រ្នុង	នាម	ជា	្ូរនដៅ	ថន	បពះ	ដទាះ	ជា	នគរបាល	មិន	បាន	ចាប	់អ្្រ	ដទាះ	ជា	

អ្្រ	បាន	លួច	ដ្វើឃ្ត	ឬ	ដ្វើ	អុំដពើ	្រុំផិត	្រ្ី	អ្្រ	ដឹង	ថ្	ទដងវើ	ទាុំងដនះ	ខុស	ដហើយ	ថ្	

ដៅ	ទីបុំផុត	បពះ	នឹង	តបមូវ	ឲ្យ	អ្្រ	ទទួល	ខុសបតូវ	។	អ្្រ	ដឹងថ្	លទ្ផល	ចុំដោះ		

ការ	មិន	បបតិបត្ិតាម	គឺ	មន	ដល់	ភ្ព	អស្់រល្ប	ពុុំ	នមន	បតឹមនត	ខាង	សាច់	ឈាម	

ដនាះ	ដទ	។

ដៅ	ដពល	អ្្រ	ដ្វើ	ដុំដណើរ	្្រនុង	�ីវិត	អ្្រ	្៏រ	នឹង	�ួប	មនុស្ស	នដល	មិន	ដ�ឿបពះ	

ផងនដរ	។	ព្ួរដគ	ភ្គ	ដបចើន	ពុុំ	ទាន់	នសវង	រ្រ	ដ�ើញ	ដសច្ី្រ	ពិត	ព	ីបពះ	ដៅ	ដឡើយ	

ដហើយ	មិន	ដឹង	ព	ីទ្ីរនន្ង	នឹង	រ្រ	វា	។	ប៉ុនន្	អ្្រ	រាល	់គានា	នដល	ជា	យុវវ័យ	នដល	មន	

សិទ្ិព្ីរុំដណើតថថ្ថ្លូរ	នឹង	�ួយ	សដង្គ្រាះ	ដល់	ពួ្រដគ	។	្រ្នុង	ចុំនួន	ដ	៏្ ុំ	អ្្រ	្រុំពុង	

បបមូល	ផ្នុុំ	គានា	តាម	សុំដណើរ	របស់	ពយាការី	ថនបពះ	ដដើម្បី	មន	ព្ួរ	អ្្រ	ផ្សពវផសាយ	

សាសនា	កាន់នត	ដបចើន	។	ដយើង	មន	អុំណរ	ជា	ខាលាុំង	ចុំដោះ	ព្ួរដគ	មនា្រ់ៗ	!

ដៅ	ដពល	អ្្រ	ដសពគប់	នឹង	ព្ួរ	អ្្រ	មិន	ដ�ឿ	បពះ	ចូរ	បបងុ	បបយ័ត្	ថ្	ពួ្រ	ដគ	

មួយ	ចុំនួន	អាច	នឹង	មិន	ខវល	់ពី	ចុំណ្ប់អារម្មណ៍	្្រនុង	ចិត្	អ្្រ	ដឡើយ	(	សូមដមើល	

គ.	និង	ស.	1:16,	89:4	)	។	រំដពច	ណ្	អ្្រ	ដឹង	ពី	ការណ៍	ដនាះ	សូម	ចា្រដចញ	ព	ី

ព្ួរដគ	ភ្លាម	ដហើយ	ជា	ដរៀង	រហូត	(	សូមដមើល	្ីមូ៉ដថទី	1	6:5–6,	11	)	។

ជា	អ្ុរសល	អ្្រ	នឹង	�ួប	មនុស្សនដលការ	នសវងរ្រ	សុភមង្ល	របស	់ពួ្រដគ	ហា្រ់	

ដូចជា	្រុំពុង	នាុំ	ព្ួរដគ	ចុះ	ដៅ	ចុំដណ្ត	រអិល	ថន	អុំដពើបាប	។	សូម	បបងុបបយ័ត្	ចុំដោះ	

ចុំដណ្ត	រអិល	ដនាះ	!	រាល	់ភ្ពរី្ររាយ	្្រនុង	អុំដពើបាប	គឺ	មន	រយៈដពល	ខ្ី	ដហើយ	ការ	

ចងចាុំ	ដ៏	អាប្រ្់រ		របស់	វានឹង	អន្ង	តាមរយៈការ	បពួយ	និង	្រុំហុស	។	ទដងវើរ	ខុស	ឆ្ង	

ថន	ភ្ពស្ិទ្សានាល	ដ វ្ើ	ឲ្យ	ខូច	អវីៗ	នដល	បាន	ដរៀបចុំ	ដឡើង	ដោយ	បពះ	ដដើម្បី	រួបរួម	ប្ី	និង	

បបពន្	វា	គឺជា	តបមប់	ន្រ្ងកាលាយ	។	បទ	ពដិសា្ន	៍	មិន	បសប	ចបាប់	នីមួយៗ	គ	ឺបាន	

ដ្រ	យ្រ	ដចញ	នូវ	អតថែន័យ	បជាលដបរៅ	និង	អនុសសាវរីយ	ដ៏	នផ្ម	នលម្	។	

នតើែ្កនឹងនម្ជើសយកនសរីភា្ឬការជាប់�ុំឃាំង?

្រង្រមលាុំង	សបតូវ	ដៅ	ព័ទ្	�ុុំវិញ	។	អ្្រ	្រុំពុងរស់	ដៅ	្្រនុង	នដនដ	ីនដល		

សបតូវ	កាន់	កាប់	។ 7	�ុំងឺ	ថន	រូបអាសបគាម	ដ	៏អាប្រ្់រ	ដ្រើត	មន	ោសដពញ	។		

មនុសសេជាន្ចើនពុំទាន់រាន

រកន�ើញនសចក្ីពិតពី្ពរះ

នៅនឡើយនទនហើយមិនដឹងពី

ទីកដនង្នឹងរកវា។ប៉ាុដនតែអ្ក

រល់គានាដដលជាយុវវ័យដដល

មានសិទ្ធិពីកនំណើតនថថ្្ទូរនឹង

ជួយសន្គ្ររះដល់ពួកន្។
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វា	ោ្់រ	អនាទា្់រ	ដល	់អស	់�ន	នដល	គ្្រ	ដៅ	រ្រ	ឥទ្ិ	ពល	អាប្រ្់រ	របស់	វា	។

ការណ៍	ដនះ	បតូវ	បាន	ទត	ដ�ើញ	ជា	មុន	ដោយ	បពះអមចាស់	ដោយ	បទង	់មន	បន្លូល	

ថ្	«	ដហើយ	ឥឡលូវ	ដនះ	ដយើង	បគ្ហាញ	ដល់	អ្្រ	នូវ	ដសច្រ្ី	អាថ្៌រុំបាុំង	មួយ	ជា	ការណ៍	

នដល	មន	ដៅ	្្រនុង	បន្ប	់សមងាត	់ដដើម្បី	នាុំ	ឲ្យ	ដ្រើត	មន	ដសច្ី្រ	បុំផ្ិច	បុំផ្លាញ	ដល់	អ្្រ	

្រន្ង	ដពល	ដបកាយ	ម្រ	ដហើយ	អ្្រ	រាល់គានា	ពុុំ	បាន	ដឹង	ដសាះ	»	(	គ.	និង	ស.	38:13	

សូមដមើល	ផងនដរ	ខ	28	)	។	

សូម	ពិចារណ្	ព	ីរដបៀប	នដល	មនុស្ស	ជា	ដបចើន	្្រនុង	បន្ប	់សមងាត	់ជាដបចើន	្រុំពុង	

នសវងរ្រ	បុំផ្លាញ	�ីវិត	និង	សុភមង្ល	អ្្រ	ដៅ	ដពល	ដនះ	!	ការ	ល្បលួង	ខាង	រូបកាយ	

ពុុំ	នមន	ជា	ដរឿង	ថ្មី	ដនាះ	ដទ	។	សាវ្រ	ដពបតសុ	បាន	បពមន	ព	ីអនាទា្រ់	ដូចគានាដនះ	កាល	

ដោ្រ	បាន	សរដសរ	ថ្	៖

«	ដគ	.	.	.	បិទនុយ	បប្រប	ដោយ	ដសច្ី្រ	សដបមើប	ខាង	សាច	់ឈាម	.	.	.	ដដើម្បី	

ចាប់ព្ួរ	អស	់អ្្រ	នដល	ដទើប	នត	នឹង	រួច	ដចញ	ព	ីព្ួរ	វដងវង	។	.	.	.

«	ទាុំងសនយា	ឲ្យ	អ្្រ	ទាុំងដនាះ	បាន	ដសរីភ្ព	ផង	នត	ខ្លួន	ដគ	្រ៏	ដៅ	ជាប់	ជា	

បាវបដបមើរបស់	ព្ួរ	ព្ុរ	រលួយ	វិញ	៖	ត្បតិ	ដបើ	អ្្រ	ណ្	បតវូ	ដគ	បង្គ្កាប	ខ្លួន	ដនាះ	បតូវ	ដៅ	

ជាប	់ជា	បាវ	របស់	អ្្រ	ដនាះ	ដហើយ	»	(	ដពបតុសទី	2	2:18–19	)	។

សូម	ដ�ៀស	ពី	ការ	ជាប�់ុុំឃ្ុំង	ដនាះ	ឱ	បងប្លូន	បបសុ	បសី	ជា	ទបីសឡាញ	់

របស់	ខ្នុុំ	ដអើយ	។	ដបើ	អ្្រ	្រុំពុង	ដមើល	រូបអាសបគាម	ដៅ	ដពល	ដនះ	សូម	បញ្ឈប់វា	!	

សូម	នសវងរ្រ	�ុំនួយ	ពី	ប៊ីស្សព	អ្្រ	។	គាមាន	នរណ្មនា្់រ	ឆ្លាតបគប់បគាន	់	ដដើម្បី	

យ្រឈ្ះ	ដលើ	សបតូវ	នត	មនា្់រ	ឯង	បាន	ដឡើយ	ដៅ	ដពល	ព្ួរដគ	បតូវ	បាន	បុំពុល	ដោយ	

រូបអាសបគាម	ដនាះ	។	វា	អាប្រ្់រ	ដូច	ជា	�ុំងឺឆ្ង	ដញៀន	ដូចជា	ថ្នាុំ	ដហើយ	កាត់	ដូចជា	

ទ្ឹរ	អាស៊ីត	។

នតើែ្កនឹងនម្ជើសនរើសនៃើររាមម្្រះែរាចាស់ឬ្ ំនឈិតរបស់មនុស្ស?

សូម	សិ្រសា	ដោយ	យ្រ	ចិត្	ទ្ុរ	ោ្រ់	នូវ	«	ប្រុមបគួសារ	៖	ការបបកាស	ដល់	

ពិភពដោ្រ	»	។ 8	បគួសារ	សថែិត	ដៅ	ដបកាម	ការ	វាយបបហារ	ដៅ	�ុុំវិញ	ពិភព	ដោ្រ		

ប៉ុនន្	ដសច្ី្រពិត	ថន	ការ	បបកាស	ព	ីបគួសារ	នឹង	ពបងឹង	ដល់	អ្្រ	។

អ្្រ	បតូវ	យល់ដឹង	ព	ីផលវិបា្រ	ដ	៏ថន	ចមបាុំង	បច្ចនុប្បន្	របស	់សង្ម	ដៅ	ដលើ	

និយមន័យ	ជា	ដបចើន	ថនអាោហ៍ពោិហ៍	។	ការ�ន�្រ	នវ្រនញ្រ	សពវថថងៃ	ដនះ	ជាប់	

ទា្់រទង	នឹង	សុំណួរ	ថ្	ដតើ	មនុស្ស	ពីរ	នា្រ់	មន	ដភទ	ដូច	គានា	អាច	ដរៀបការ	បាន	នដរ	ឬ	

ដទ	។	បបសិនដបើ	អ្្រ	មន	សុំណួរ	ពី	ដគាល�ុំហរ	របស់	សាសនាចប្រ	ចុំដោះ	បញ្ហា	ដនះ	

ឬ	បញ្ហា	ដ	៏សុំខាន	់ណ្	មួយ	ដផ្សង	ដទៀត	សូម	សញ្ឹង	គិត	វា	បប្រប	ដោយ	ការអ្ិសាឋាន	

បនាទាប់ម្រ	សូម	សាដាប់	តាម	សារលិខិត	របស់	ពយាការ	ីនដល	្រុំពុង	រសដ់ៅ	។	

បបសាសន	៍ដ	៏បុំផុសគុំនិត	របស់	ព្ួរ	ដោ្រ	រួម	ជាមួយ	នឹង	ការបុំផុសគុំនិត	ព	ី

បពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្	នឹង	ផ្ល	់ការយល់ដឹង	ដពញដលញ	ដ៏	ពិត	ដល់	គុំនិត	អ្្រ	។ 9

ការ	�ន�្រគានា	ព	ីអាោហ៍ពោិហ៍	គ	ឺបគាន់នត	ជា	ការនវ្រនញ្រ	គានា	មួយ	នដល	នឹង	

សា្រល្បង	អ្្រ	នា	ដពល	អនាគត	។	ដដើម្បី	បបឆ្ុំង	នឹង	សុំដឡង	រំខានថន	មរសបតូវ	

អ្្រ	រាលគ់ានា	ជា	យុវវ័យ	នដល	មនសិទ្ិពី្រុំដណើតដ៏	ថថថ្្លូរ	នឹង	ដប�ើសដរើស	ដដើម្បី	

ឈរការោរ	បពះអមចាស	់និង	ដសច្ី្រពិត	របស់	បទង	់។

សាវ្រ	ប៉ុល	បាន	ពយា្ររ	ពី	សាថានភ្ព	អាប្រ្់រ	ថន	�ុំនាន់	ដយើង	(	សូមដមើល	

្ីម៉ូដថទ	ី2	3:1–5	)	។	ទស្សនៈ	ដ៏	បតឹមបតូវ	របស	់ដោ្រ	អុំព	ីការ	បុំផ្ិចបុំផ្លាញ	ខាង	

វិញ្ញាណ	ដៅ	�ុំនាន់	ដយើង	បតូវ	បាន	អមដោយ	ការសន្ិោឋាន	បញ្ជា្់រ	សា	រជា	ថ្មី	របស	់

ដោ្រ	ដោយ	បបាប់	ដយើង	ព	ីរដបៀប	រសដ់ៅ	ឲ្យ	មន	សុវតថែិភ្ព	ថ្	៖	«	តាុំង	ពី	ដ្រ្មង	

តូច	ម្រ	អ្្រ	បាន	សារាល់	បទគម្ពីរ	ទាុំង	ប៉នុាមាន	នដល	អាច	នឹង	នាុំ	ឲ្យ	អ្្រ	មនបបាជាញា	

ដល់	ទីសដង្គ្រាះ	នដល	បាន	ដោយសារ	ដសច្ី្រ	�ុំដនឿ	ដ�ឿ	ដល់	បពះដយស៊ូវបគសី្	ផង	»	

(	្ីម៉ដូថទី	2	3:15	)	។

ខ្នុុំ	សូម	បននថែម	ការនណនាុំ	ផ្ទាល	់របស់	ខ្នុុំ	ព	ីដលើ	ការនណនាុំ	របស់	ដោ្រ	ថ្	៖	

សូម	បន្	សិ្រសា	បពះគម្ពីរ	។	សូម	បន្	ដ្វើ	ដរឿង	នដល	សាថាបនា	ដសច្ី្រ	�ុំដនឿ	អ្្រ	ដលើ	

បពះដយស៊ូវបគីស្	។	រួច	ដហើយ	្រត់សមរាល	់ព	ីការដប�ើសដរើស	ដ៏	ឈាលាសថវ	នដល	អ្្រ	

បាន	ដលើ្រ	ទ្ឹរ	ចិត្	ឲ្យ	តាម	ដោយ	ឯ្រឯង	។

ដសច្ី្រ	�ុំដនឿ	របស់	អ្្រ	ដលើ	បពះដយស៊ូវបគីស្	និង	ដលើ	ដុំណឹងល្	បទង់	នឹង	ផ្ល់	

នូវភ្ព	កាលាហាន	ដល់	អ្្រ	ដដើម្បី	ដរៀប	អាោហ៍ពិោហ៍	ដហើយ	នាុំ	្ូរនដៅ	ម្រ	្រ្នុង	

បគួសារ	អ្្រ	ខណៈនដល	អ្្រ	ដៅ	ដ្រ្មង	ដហើយ	មន	លទ្ភ្ព	មន	ពួ្រដគ	។	ដៅ	ដពល	

អ្្រ	មន	វ័យ	ដូច	ខ្នុុំ	អ្្រ	នឹង	ឲ្យ	តថម្	ដល់	្ូរនដៅ	អ្្រ	និង	្រូនរបស់	ពួ្រដគ	ដលើស	ព	ី

ដ្ររ្ិរ៍	ដឈាមាះ	ឬ	បទព្យ	នដល	នឹង	អាច	ដ្រើត	មន	ដឡើង	ទាុំងអស់	។

នតើែ្កនឹងនរៀបចំខ្តួនសម្រាប់ការសរាភាសផ្ទា�់របស់ែ្កជាមួយនឹងម្្រះែង្គសន្គ្ររះនោយ
រនបៀបណា?

អ្្រ	រាល	់គានា	នដល	ជា	យុវវ័យ	នដល	មនសិទ្ិព្ីរុំដណើតដ៏ថថថ្្លូរ	គ	ឺមិន	ទាន	់

ល្	ឥតដខាចាះ	ដៅ	ដឡើយ	ដទ	។	គឺ	ដយើង	បគប់	គានា	។	ដដូច្ះ	រួម	នឹង	ព្ួរ	ដយើង	ដផ្សង	

ដទៀត	មន	អុំណរ	គុណ	ជា	ខាលាុំង	ចុំដោះ	ដគ្រាយ្ួន	ថន	បពះអង្	សដង្គ្រាះ	នដល	ផ្ល់	

ការអភ័យដទាស	ដពញដលញ	ដៅ	ដពល	នបប	ចិត្	ដោយ	ពិត	បបា្រដ	។	អ្្រ	្រ៏	ដឹង	នដរ	

ថ្	�ីវិត	រនមង	សាលាប	់ដនះ	ខ្ី	ណ្ស	់។	ដៅ	ដពល	្រុំណត	់មួយ	អ្្រ	រាល	់គានា	នឹង	បញ្ចប	់	

ព	ី�ីវិត	រនមងសាលាប	់ដនះ	ដហើយ	ផ្លាស	់ដៅ	ភព	មួយ	ដទៀត	។	

ថថងៃ	�ុំនុុំ�បមះ	រង់ចាុំ	ដយើង	មនា្រ់ៗ	។	ខ្នុុំ	ដឹង	ថ្	«	អ្្រ	ឆ្មាុំ	ទារារ	គឺ	ជា	បពះ	ដ៏	បរិសុទ្	

ថន	សាសន៍	អ៊បីសានអល	ដហើយ	បទង	់មិន	�ួល	បាវបដបមើ	ដៅ	ដឡើយ	»	(	នីថហវទ	ី2	

9:41	)	។	ពិតណ្ស់	ដយើង	មនា្់រៗ	នឹង	មន	ការ	សមភាស	ផ្ទាល	់ខ្លួន	មួយ	ជាមួយ		

នឹង	បពះដយស៊ូវបគីស្	។

�ីវិត	រាល់	ថថងៃ	ដលើ	នផនដី	ផ្ល់	ដពល	និង	ឱកាស	ដល	់អ្្រ	ឲ្យ	ដរៀបចុំ	ខ្លួន	សបមប់ការ	

សមភាសដនាះ	។	សូម	ដឹង	ព	ីការណ៍ដនះ	ថ្	៖	ដពល	អ្្រ	ដប�ើស	រស	់ដៅ	ខាង	

បពះអមចាស់	ដនាះអ្្រ	នឹង	មិន	ឯដកា	ដឡើយ	។		បពះ	បាន	បបទាន	សិទ្ិ	ដល់	អ្្រ	ដដើម្បី	

ទទួលបាន	�ុំនួយ	របស់	បទង	់ខណៈនដល	អ្្រ	ដ្វើ	ដុំដណើរ	ដលើ	ផ្លូវ	ដ	៏ដបគាះថ្នា្់រ	្្រនុង	�ីវិត	

រនមង	សាលាប	់ដនះ	។	ដពល	អ្្រ	បនងវរចិត្	អ្្រ	ដៅ	រ្រ	បទង	់ដោយ	ពយាយម	យ៉ាង	ដសាមាះ	

្្រនុង	ការអ្ិសាឋាន	បបចាុំ	ថថងៃ	បទង	់នឹង	បញ្លូនពួ្រ	ដទវតា	បទង	់ម្រ	�ួយ	អ្្រ	(	សូមដមើល	

គ.	និង	ស.	84:88	)	។	បទង	់បបទាន	បពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្	ឲ្យ	គង់	ដៅ	ន្រ្បរអ្្រ		

ដពល	អ្្រ	រសដ់ៅ	ដោយ	ស្ិ្រសម	។	បទង់	បបទាន	បពះគម្ពីរ	ដល	់អ្្រ	ដដើម្បី	អ្្រ	អាច	

បតូវបាន	ចិញ្ចឹម	បីបាច់	យ៉ាង	ដពញដលញ	ដោយ	បពះបន្លូល	ថន	បពះដយស៊ូវបគសី្	
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(	សូមដមើល	នីថហវ	ទ	ី2	9:51,	32:3	)	។	បទង	់បបទាន	បបសាសន៍	ថន	ពយាការី	្រុំពុង	

រសដ់ៅ	ឲ្យ	អ្្រ	សាដាប	់។

នតើែក្នឹងោក់ការទុកចឈិត្ែ្កនៅន�ើនរណា?

អ្្រ	ដឹង	ថ្	បពះ	គឺ	ជា	បពះវរបិតា	របស់	អ្្រ	។	បទង	់បសឡាញ	់អ្្រ	។	បទង់		

សពវ	បពះទ័យ	ឲ្យ	អ្្រ	រ្ីររាយ	។	សូម	ោ្់រ	ការទុ្រ	ចិត្	អ្្រ	ដលើ	បទង	់(	សូមដមើល	

នថីហវទ	ី2	4:34,	28:31	)	។	សូមរ្រសា	ការដផ្ដាតអារម្មណ៍	អ្្រ	ដលើ	បពះវិហារ	បរិសុទ្	

របស់	បទង	់។	ចូរ	មន	ភ្ពស្រ្ិសម	ដដើម្បី	ទទួល	បាន	ពិ្ី	បរិសុទ្	ថន	អុំដណ្យទាន	

ពិសិដ្ឋ	និង	ការផសារភ្ជាប់	របស	់អ្្រ	។	ចូរ	បន្	ដសាមាះ	បតង់	ចុំដោះ	ដសច្រ្ី	សញ្ញា	ដនាះ	

ដហើយ	បតឡប	់ដៅ	បពះវិហារ	បរិសុទ្	ជា	ញ្ឹរញាប	់។	សូម	ចងចាុំ	ថ្	ដគាលដៅ	ដ	៏

ខ្ពស	់បុំផុត	របស់	អ្្រ	គ	ឺដដើម្បី	ទទួល	ពរ�័យ	ដ	៏្ ុំ	ជាង	ដគ	របស	់បពះ	ដនាះ	គឺ	ជា	�ីវិត		

ដ	៏ដៅ	អស្់រល្ប	ជានិច្ច	(	សូមដមើល	គ.	និង	ស.	14:7	)	។	ពិ្ ី	បរិសុទ្	ដៅ	្្រនុង	

បពះវិហារ	បរិសុទ្	គ	ឺចាុំបាច	់ចុំដោះ	ពរ�័យ	ដនាះ	(	សូមដមើល	គ.	និង	ស.		

131:1	–3	)	។

ខ្នុុំ	សូម	អដញ្ើញ	អ្្រ	ឲ្យ	ស្ិរសា	បទគម្ពីរ	អុំព	ីអត្	សញ្ញាណ	ដគាលបុំណង	និង	

ពរ�័យ	របស់	អ្្រ	បប្រប	ដោយ	ការអ្ិសាឋាន	(	សូមដមើល	គ.	និង	ស.	86:8–11	)	។	

នមនដហើយ	អ្្រ	ពិតជា	យុវវ័យ	នដល	មនសិទ្ិពី្រុំដណើតដ	៏ថថថ្្លូរ	នដល	បាន	

បដង្ើត	តាម	រូបភ្ព	ថន	បពះ	។	អ្្រ	គឺជា	្រូនដៅ	ដពញ	ចបាប់	របស	់បទង់	ដៅ	ទដីនះ	

ដដើម្បីពយាយម	ដហើយ	សា្រល្បង។	សូម	ឲ្យ	អ្្រ	ដប�ើស	ដ្វើ	ជា	ពន្ឺ	ដល់	ពិភពដោ្រ	

ដនះ	ដដើម្បី	�ួយ	សដង្គ្រាះ	ដល់	្រូនដៅ	របស់	បពះ	ដដើម្បី	មន	ដសច្រ្ី	អុំណរ	ដហើយ	

សុំខាន់បុំផុត	គឺ	ដដើម្បី	ទទួល	បាន	ពរ�័យ	ថន	�ីវិត	ដ៏	ដៅ	អស់្រល្ប	ជានិច្ច	។	◼

ដក្សង់នចញពីសុន្រកថានៅការ្បជុំ្ម្មនោិឋាននន្បពន្ធ័អប់រំសាសោច្ក«យុវវ័យននសិទ្ធិពីកំនណើតដ៏
នថ្ថ្ទូរ៖នតើអ្កនឹងន្ជើសយកអវី?»ន្វើនឡើងនៅសាកលវិទយាល័យ្ពកិហាំយ៉ាង់—ហានវនៅនថងៃទី6ដខ
កញ្ញាឆ្នាំ2013។ស្មាប់សុន្រកថាទាំង្សងុសូមចូលនៅcesdevotionals.lds.org។
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	 9.	ការបបកាស	ដ	៏បុំផុសគុំនិត	របស	់សាសនាចប្រ	អុំព	ីប្រមុបគសួារ	បាន	នចង	ថ្	៖	«	ប្រុម	បគសួារ	បតវូបាន	
នតងតាុំង	ដឡើង	ដោយ	បពះ	។	អាោហ៍ពោិហ៍	រវាង	បុរស	និង	បស្ី	គឺជា	នផ្្រ	មួយ	ដ	៏សុំខាន់	្្រនុង	នផនការ	
ដ៏	ដៅ	អស់្រល្ប	ជានិច្ច	របស់	បទង	់។	្ូរនដៅ	មន	សិទ្ិ	នឹងដ្រើត	ម្រ	្រ្នុង	ចុំណង	អាោហ៍ពិោហ៍	ដហើយ	
នឹង	បតូវបាន	ចិញ្ចឹម	បីបាច	់ដោយ	ឪព្ុរមដាយ	»	(	«	The Family: A Proclamation to the 
World	»	Liahona,	នខ	វិច្ិកា	ឆ្នាុំ	2010	ទុំព័រ	129	)	។

សូមន្ជើសយកការ្ ិតនិង

ទនងវើខុសដប្កពីមនុសសេ

ក្នុងពិភពនោកននរះ។

សូមន្ជើសយកឲ្យមាន

ភាពខុសដបក្នហើយនមើល

ន�ើញពីឥទ្ធិពលល្អដដលអ្ក

នឹងទទួលរាន។
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ពព្រះអមចាស់	នដល	បានរស់	ដឡើង	វិញ	

ដរៀប	នឹង	បញ្ចប	់ការ	បដបមើ	របស់	

បទង់	ដៅ	្្រនុង	ទវីប	អាដមរិ្រ	។	មិន	

យូរប៉ុនាមាន	បទង	់បាន	យង	ចុះ	ម្រ	ព	ីសាថានសួគ៌	ដោយ	

នាុំ	យ្រ	ពន្ឺ	ដៅ	បុំភ្ឺ	ដល់	ភ្ពងងឹត	នដល	បាន	បគប	

ដណដាប់	ដលើ	នដនដី	ព្ួរ	សាសន៍	នថីហវ	និង	ពួ្រ	សាសន៍	

ដលមិន	បនាទាប់ពី	ការសុគត	របស់	បទង់	។	បទង់	បាន	

បដបងៀន	នថ្ងទីបនាទាល	់ដហើយ	បាន	អ្ិសាឋាន	។	បទង	់

បាន	បបសិទ្ពរ	ដឆ្ើយតបនឹងសុំណួរ	ដហើយ	សាថាបនា	

សាសនាចប្រ	បទង	់ដឡើង	។	ឥឡលូវដនះ	កាល	បទង	់

ដរៀបចុំ	ចា្រដចញ	ពី	ព្ួរ	សិស្ស	របស់	បទង	់បទង់	បាន	

បគ្ហាញ	ព	ីទុំនួល	ខុស	បតូវ	មួយ	នដល	បាន	ដ្វើ	ឲ្យ	ព្ួរដគ	

មន	នូវ	ភ្ព	ដ�ឿជា្រ់	ថ្	៖

«	អ្្រ	រាល	់គានា	សារាល់	ការណ	៍ទាុំងឡាយ	នដល	

អ្្រ	រាល	់គានា	បតវូ	ដ្វើ	ដៅ	្្រនុង	សាសនាចប្រ	របស់	ដយើង	

ត្បិត	្រិច្ចការ	ទាុំងឡាយ	នដល	អ្្រ	រាល	់គានា	បាន	ដ�ើញ	

ដយើង	ដ្វើ	យ៉ាង	ណ្	ដនាះ	អ្្រ	រាល់គានា	បតូវ	ដ្វើ	យ៉ាង	ដនាះ	

នដរ	.	.	.	

«.	.	.	ដូច្ះ	ដតើ	អ្្រ	រាល	់គានា	គួរ	ដ្វើ	ជា	មនុស្ស	

នបបណ្	ដៅ	?	ដយើង	បបាប	់អ្្រ	រាល	់គានា	ជា	បបា្រដ	ថ្	

បតូវ	ឲ្យ	បាន	ដូចជា	ដយើង	»	(	នីថហវទ	ី3	27:27	)	។

បពះដយស៊ូវ	បាន	អដញ្ើញ	ដយើង	ឲ្យ	នបបកាលាយ	ដូចជា	

បទង	់ដហើយ	ល្រ្ខណៈ	ដ	៏អសាចារ្យ	មួយ	របស់	បទង	់គឺជា	

សមតថែភ្ព	របស	់បទង់	្្រនុង	ការបដបងៀន	។	បទង	់គឺជា	

បគូ	បដបងៀន	ដ	៏ដឆ្ើម	បបថព	។	ដដើម្បី	នបបកាលាយ	ដូចជា	បទង់	

នោយ្ ណៈម្បធានសាលាដថងៃអាទឈិត្យទនូៅ

្បសិននបើនយើងពិតជាចង់ដ្បកាលាយ
ដូចជា្ពរះអង្គសន្គ្ររះនយើង្តវូដត
នរៀនបន្ងៀនតាមរនបៀបដដល្ទង់រាន
បន្ងៀន។

ន ើ្នយើង្ ួរន វ្ើជា

ព្រូបងពរៀន
បបនេទណា?

ដយើង	្៏រ	បតូវ	ដ្វើ	ជា	បគូបដបងៀន	នដល	គួរ	ឲ្យ	បសឡាញ	់	

ដហើយ	�ួយ	ផ្លាស់ប្លូ	រ�ីវិត	នដរ	ទាុំង	ដៅ	ឯ	បពះវិហារ		

និង	ដៅ	្រ្នុង	ផះ្	។	ដដើម្បី	នបបកាលាយ	ដូចជា	បទង	់ដយើង		

គួរ	មន	បុំណង	បបាថ្នា	ដ	៏ឆ្បឆួល្រ្នុង	ចិត្	ដយើង	ដដើម្បី		

បដបងៀន	ដូច	នដល	បទង់	បាន	បដបងៀន	។

សំណួរនឈិងការែនញ្ជើញ

ជាដរឿយៗ	បពះដយស៊ូវ	បាន	បដបងៀន	តាមរយៈ		

សុំណួរ	និង	ការអដញ្ើញ	។	សូម	ពិចារណ្	ព	ីគុំរ	ូមួយ	

ដៅ	្រ្នុង	បគា	នដល	បទង	់បាន	ចុំណ្យ	ដពលជាមួយ	

នឹង	ព្ួរ	សិស្ស	ដៅ	ទវីប	អាដមរិ្រ	។	កាល	ព្ួរដគ	្រុំពុង	

អ្ិសាឋាន	បពះអង្	សដង្គ្រាះ	បាន	បគ្ហាញ	បពះកាយ	ដល	់

ព្ួរដគ	ដហើយ	បាន	សួរ	នូវ	សុំណួរ	បតង់ៗ	មួយ	ថ្	៖	

«	ដតើ	អ្្រ	រាល	់គានា	ចង់	ឲ្យ	ដយើង	បបទាន	អវី	ដល់	អ្្រ?	»	

(	នថីហវទី	3	27:2	)	។	ដតើ	អ្្រ	នឹង	ដឆ្ើយ	នបបណ្	

បបសិនដបើ	បពះអង្	សដង្គ្រាះ	សួរ	សុំណួរ	ដនះ	ដល	់អ្្រ	វិញ	?

ព្ួរសិស្សបាន	តបថ្	៖	«	ឱ	បពះអមចាស់	ដអើយ		

ដយើង	ខ្នុុំ	សូម	ឲ្យ	បពះអង្	បបាប	់ដយើង	ខ្នុុំ	នូវ	ដឈាមាះ	នដល		

ដយើង	ខ្នុុំ	នឹង	ដៅ	សាសសនាចប្រ	ដនះ	ត្បតិ	មន	ការ		

បបន្រ្រគានា	ដៅ	្រ្នុង	ចុំដណ្ម	បបជា�ន	អុំព	ីដរឿង	ដនះ	»	

(	នថីហវ	3	27:3	)	។

បពះបគីស្	បាន	ដឆ្ើយ	នឹង	សុំណួរ	ពួ្រដគ	ថ្	៖	«	ដតើ		

ព្ួរដគ	ពុុំ	បាន	អាន	បទគម្ពីរ	ទាុំងឡាយ	នដល	បាន	នចង		

ថ្	អ្្រ	រាល	់គានា	បតូវ	យ្រ	បពះ	នាម	បពះបគីស្	ោ្់រ	ដលើ	ខ្លួន	

នដល	ជា	នាម	ដយើង	ដទ	ឬ	?	»	(	នថីហវទី	3	27:5	)	។		

ថាតអរខាលគីស្ទើរជាប្រធាន(កណាដាល)ចនគអសគធនគណើរ
ជាែីប្រឹកសាែីររួយ(ខាងគ ្្វង)និងគដវិន�ីគ�ើររ៉ង់ជាែីប្រឹកសាែី
ពីរ(ខាងស្ដាំ)
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សុំណួរ	ដនះ	បាន	ដប្រើនរំឭ្រ	ដយើង	ដល់ព្ួរអ្្រដរៀន	

របស់	បទង	់ថ្	ព្ួរដគ	គួរ	ោ្់រ	ការខិតខុំ	មួយ	ចុំនួន	ដៅ	

្្រនុង	ការ	ដឆ្ើយ	សុំណួរ	ព្ួរដគ	ផ្ទាល	់ដហើយ	ថ្	ចដម្ើយ	

ចុំដោះ	សុំណួរ	ជាដបចើន	អាច	មន	ដៅ	្្រនុង	បពះគម្ពីរ	។

រួច	បទង់	បាន	បញ្ចប	់ដោយ	រំឭ្រ	ពួ្រ	សិស្ស	ពី	នផ្្រ	

សុំខាន	់ថន	បពះនាម	របស	់បទង់	។	បន្លូល	របស	់បទង់	

បាន	អដញ្ើញ	ពួ្រដគ	ឲ្យ	ដ្វើ	ស្រម្មភ្ព	ដហើយ	បាន	

សនយា	ព	ីពរ�័យ	មួយ	ដល	់ពួ្រដគ	៖	«	ដហើយ	អស់	អ្្រ	

ណ្	នដល	ោ្់រ	នាម	ដយើង	ដលើ	ខ្លួន	ដហើយ	កាន់ខាជាប់	

ដរាប	ដល	់ចុងបុំផុត	អ្្រ	ដនាះ	ដហើយ	នឹង	បាន	សដង្គ្រាះ	

ដៅ	ថថងៃ	ចុងដបកាយ	បង្ស់	»	(	នថីហវទ	ី3	27:6	)	។

្ំរូដនការបនម្ងៀន

ដៅ	្រ្នុង	បទ	គម្ពីរ	ខ្ីៗ	ទាុំងដនះ	បពះដយស៊ូវបគីស្	

បាន	បបទាន	ដល	់ដយើង	នូវគុំរូ	ថន	ការបដបងៀន	មួយ	ដ៏	

ដទវភ្ព	។	បទង	់បាន	ចាបដ់ផ្ើម	ដោយ	សុំណួរ	មួយ	

នដល	បុំផុសគុំនិត	នដល	បាន	ដរៀបចុំ	ដឡើង		ដដើម្បី	ញាណ	

ដឹង	ពដីសច្ី្រ	បតូវការ	របស់	ព្ួរ	សិស្ស	បទង	់។	រួច	បទង់	

បាន	រង់ចាុំ	ដហើយ	សាដាប	់ព	ីចដម្ើយ	របស់	ព្ួរដគ	។

ព្រូបងពរៀន

បនាទាប់ពី	ព្ួរ	សិស្ស	របស់	បទង់	បាន	ដឆ្ើយ	រួច	បទង់	

បាន	�ួយ	ពួ្រដគ	នសវងរ្រ	អវី	នដល	ព្ួរដគ	្រុំពុង	នសវងរ្រ	

តាមរយៈ	ការដឹ្រនាុំ	ពួ្រដគ	ឲ្យ	ដៅ	រ្រ	បពះគម្ពីរ	។

ទីបុំផុត	បទង	់បាន	ដ្វើ	ការអដញ្ើញ	ចុំនួន	ពីរ	ដហើយ	

បាន	សនយា	នូវ	ពរ�័យ	មួយ	ដ	៏អសាចារ្យ	ដល់	�ន	នដល	

បពម	ដ្វើតាម	ការអដញ្ើញ	របស់	បទង	់។	វិ្ីសាបស្	

ថន	ការបដបងៀន	របស់	បពះបគសី្	ដៅ	្រ្នុងបគា	ដនះ	អាច	

បតូវបាន	សដង្ខប	ជា	ដគាលការណ៍	បបាុំ	យ៉ាង	៖

1.សរួរសំណួរទដលមានប្រសិែ្ធភាព។

បពះអង្	សដង្គ្រាះ	បាន	សួរ	ថ្	«	ដតើ	អ្្រ	រាល	់គានា	ចង់	

ឲ្យ	ដយើង	បបទាន	អវី	ដល់	អ្្រ	?	»	សុំណួរដនះ	អដញ្ើញ	

ឲ្យ	មន	ចដម្ើយ	ដផ្សងៗ	គានា	។	កាល	ដយើង	សួរ	សុំណួរ	

នបប	ដនះ	ដយើង	�ួយ	សិស្ស	ឲ្យ	បគ្ហាញ	បបាប់នូវ	អវី	នដល	

ព្ួរដគ	ចង់	ដរៀន	ដហើយ	ដយើង	�ួយ	ព្ួរដគ	ឲ្យ	ដផ្ដាត	ដលើ	

ដរឿង	នដល	សុំខាន់បុំផុត	ទាុំងដនាះ	ដយើង	ដ្វើ	ឲ្យ	ព្ួរដគ	

ចូលរួម	យ៉ាង	ស្រម្ម	្្រនុង	ការ	ដរៀនសូបត	។

2.ស្ដា្រ់សិស្សរ្រស់អ្ក។

បពះដយស៊ូវបគីស្	សាដាប	់កាល	ពួ្រដគ	បាន	ដោល	

ថ្	«	ឱ	បពះអមចាស់	ដអើយ	ដយើង	ខ្នុុំ	សូម	ឲ្យ	បពះអង្	បបាប់	
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ដយើង	ខ្នុុំ	នូវ	ដឈាមាះ	នដល	ដយើង	ខ្នុុំ	នឹង	ដៅ	សាសនាចប្រ	

ដនះ	»	។	តាម	រយៈការសាដាប	់ដយើង	អាច	ដរៀបចុំ	ខ្លួន	

បាន	យ៉ាង	បបដសើរ	ដដើម្បី	ដផ្ដាតអារម្មណ៍	ដលើ	ដសច្រ្ី	

បតូវការ	របស	់សិស្ស	ដយើង	។

3.គប្រើបពរះ្ រ្ីរ។

បពះបគីស្	បាន	រំឭ្រ	ដល	់ពួ្រ	សិស្ស	បទង	់ថ្	«	ដតើ	

ព្ួរដគ	ពុុំ	បាន	អាន	បទគម្ពីរ	ទាុំងឡាយ	នដល	បាន	នចង	

ថ្	អ្្រ	រាល	់គានា	បតូវ	យ្រ	បពះនាម	បពះបគីស្	ោ្រ់	ដលើ	

ខ្លួន	នដល	ជា	នាម	ដយើង	ដទ	ឬ	?	»	ទាុំង	បគូ	បដបងៀន	និង	

សិស្ស	គួរ	ចុំណ្យ	ដពល	ដមើល	បពះគម្ពីរ	ដដើម្បី	ដរៀបចុំ	ខ្លួន	

សបមប់	ដមដរៀន	។	ការស្ិរសា	បពះគម្ពីរ	គ	ឺជា	នផ្្រ	មួយ	

ដ	៏សុំខាន់	ថន	ការដរៀបចុំ	ខ្លួន	ខាង	វិញ្ញាណ	សបមប	់បគូ	

បដបងៀន	និង	សិស្ស	។

4.អគ្ជើញសិស្សអ្កឲ្យគធ្វើសករភ្ាព។

បពះអមចាស់	បាន	អដញ្ើញ	ព្ួរ	សិស្ស	របស	់បទង់	ឲ្យ	

(1)	ដលើ្រ	ោ្រ់	បពះ	នាម	បទង	់ដលើ	ខ្លួន	ព្ួរដគ	(2)	កាន់	

ខាជាប	់ដរាប	ដល	់ចុង	បុំផុត	។	្បកាសដំណឹងល្អរបស់

នយើងនចង	ថ្	«	នត	ដទាះ	ជា	មន	្៏រ	វា	្របម	ណ្ស់	នដល	

អ្្រ	គួរនត	នយិយ	ដៅ	កាន	់មនុស្ស	ឬ	បដបងៀន	ព្ួរដគ	

ដោយ	គាមាន	ការអដញ្ើញ	ឲ្យ	តាុំងចិត្	ដដើម្បី	ដ្វើ	អវី	មួយ	

ដនាះ	នដល	នឹង	ពបងឹង	ដសច្ី្រ	�ុំដនឿ	របស	់ពួ្រដគ	ដៅ	

្្រនុង	បពះបគសី្	»	។ 1	ដនះ	គ	ឺជា	ការបបឹ្រសា	ដ៏	ល្	ពុុំ	នមន	

សបមប់	នត	ពួ្រ	អ្្រ	ផ្សពវផសាយ	សាសនា	ប៉ដុណ្ណាះ	ដទ	

ប៉ុនន្	សបមប	់បគួ	បដបងៀន	ដុំណឹងល្	ទាុំងអស	់។

5.រំឭកសិស្សអ្កពីពរ�័យននការគោរពប្រតិ្រត្ិទដលបាន

សនយា។

ជា	ចុងដបកាយ	បពះដយស៊ូវបគីស្	បាន	សនយា	ដល់	

ព្ួរ	សិស្ស	បទង	់ថ្	�ន	នដល	ដ្វើតាម	ការអដញ្ើញ	

របស់	បទង	់«	នឹង	បតូវ	បាន	សដង្គ្រាះ	ដៅ	ថថងៃ	ចុង	ដបកាយ	

បង្ស	់»	។	បពះ	បគីស្	បាន	សនយា	ចុំដោះ	ដយើង	

ជាញឹ្រញាប	់អុំព	ីពរ�័យ	ដ	៏�ដបមើស	បុំផុត	របស់	បទង	់

សបមប់	ការដគារព	បបតិបត្ិ	របស	់ដយើង	(	សូមដមើល	

គ.	និង	ស.	14:7	)	។	ដយើង	អាច	ដ្វើ	ដូច	គានា	នដរ	្្រនុង	

នាម	ជា	បគួ	បដបងៀន	ព	ីដុំណឹងល្	របស	់បទង់	។

គុំរូ	ខាង	ដលើ	បាន	ឆ្នុះបញ្ចាុំងព	ីវិ្ ីសាបស្	បដបងៀន	ដ	៏

សុំខាន	់មួយ	ចុំនួន	នដល	បពះអង្	សដង្គ្រាះ	បាន	ដបបើ	។		

ជាង	ដនះ	ដទៀត	ដពល	ខះ្	បទង	់បាន	បដបងៀន	ដោយ	

ដរឿង	ដបបៀប	បបដូច	។	ម្ងមកាល	បទង	់បាន	សា្រ	ល្បង	

ដហើយ	នថម	ទាុំង	វាយ	ផ្ចាល	ដល	់ពួ្រ	អ្្រ	រិះគន់	ដល់	បទង	់

ផងនដរ	។	ប៉ុនន្	បទង	់នតងនត	បដបងៀន	ដោយ	ដសច្ី្រ	

បសឡាញ់	សូម្បី	នត	�ន	នដល	បទង	់បាន	ស្ីបដនាទាស		

នដរ	(	សូមដមើល	វិវរណៈ	3:19	)	។

ម្សឡាញ់សឈិស្សរបស់ែ្ក

ដយើង	្៏រ	បតូវ	បដបងៀន	ដោយ	ដសច្រ្ី	បសឡាញ់	

និង	ដសច្ី្រ	សប្បនុរស	ផងនដរ	បបសិនដបើ	ដយើង	ចង់	

បដបងៀន	តាម	រដបៀប	របស	់បពះអង្	សដង្គ្រាះ	។	ដសច្ី្រ	

បសឡាញ់	ដបើ្រ	ដួងចិត្	ទាុំង	បគូបដបងៀន	និង	សិស្ស	

ដដូច្ះ	«	ទាុំង	ពីរ	នា្រ់	[	អាច	បតូវបាន	]	សាអាង	ដឡើង	

ដហើយ	ដបត្រអរ	ជាមួយ	គានា	»	(	គ.	និង	ស.	50:22		)	។

គុំរូ	មួយ	ដ	៏អសាចារ្យ	ព	ីដសច្ី្រ	បសឡាញ	់របស់	បពះ	

អង្	សដង្គ្រាះ	ចុំដោះ	ព្ួរ	សិស្ស	បទង	់អាច	រ្រដ�ើញ	ដៅ	

្្រនុង	នថីហវ	ទ	ី3	បតង	់្រននង្	នដល	បទង់	អ្ិសាឋាន	បទង	់

បពះ្រនន្សង	ដហើយ	បាន	បបសិទ្ពរ	ដល់	បបជា�ន	

ដនាះ	។	កាល	បទង	់បាន	អ្ិសាឋាន	ដៅ	បពះវរបិតា	បទង	់

ឲ្យ	បបទានពរ	ដល់	ព្ួរដគ	ដនាះ	ព្ួរ	សាសន៍	នថីហវ	

ទទួលបាន	នូវ	ដសច្រ្ី	បសឡាញ់	របស់	បទង	់៖	«	គាមាន	

អ្្រ	ណ្	មួយ	អាច	យល់	នូវ	ដសច្រ្ី	អុំណរ	នដល	

ដោរដពញ	ដៅ	្រ្នុង	បពលឹង	ថន	ដយើង	ដៅ	ដពល	ដយើង		

បាន	ឮ	បទង់	អ្ិសាឋាន	ដល់	បពះវរបិតា	សបមប់	ដយើង	

ដនាះ	ដទ	»	(	នថីហវទី	3	17:17	)	។

បទង់	បាន	បពះ្រនន្សង	ដោយ	ដសច្ី្រ	អុំណរ	សបមប	់

ព្ួរដគ	ដហើយ	បាន	បបទានពរ	ដល់	ព្ួរដគ	សបមប	់

ដសច្ី្រ	�ុំដនឿ	របស់	ព្ួរដគ	ដហើយ	ដសច្រ្ី	បសឡាញ់	

របស់	បទង	់្៏រ	អសាចារ្យ	នដរ	៖

«	មន	ពរដហើយ	អ្្រ	រាលគ់ានា	ម្រ	ព	ីដសច្ី្រ	�ុំដនឿ	

របស់	អ្្រ	។	ដហើយ	ឥឡលូវដនះ	ដមើលចុះ	ដសច្ី្រ	អុំណរ	

របស់	ដយើង	បាន	ដោរដពញ	។

«	ដហើយ	កាល	បទង់	បាន	ដ្វើការ	ដនះ	ចប់	ដហើយ	ដនាះ	

បទង	់្រ៏	បពះ្រនន្សង	ដទៀត	»	(	នថីហវទី	3	17:20–21	)	។

ដសច្ី្រ	បសឡាញ	់ដ	៏អសាចារ្យ	អាច	បដង្ើត	ឲ្យ	មន	

ការដរៀន	សូបត	ដ	៏អសាចារ្យ	។	បពះ	គម្ពីរ	្រតប់តា	ថ្	

«	បពះភង្្្ររបស់	បទង់	បាន	ញញឹម	ដៅ	រ្រ	ពួ្រ	ដគ	»	

ដហើយ	«	ចិត្	ដគ	បាន	ដបើ្រ	បណ្តាល	ឲ្យ	ដគ	យល់	ដៅ	

្្រនុង	ចិត្	ដគ	»		(	នីថហវទី	3	19:25,	33)	។

ន�ើកទឹកចឈិត្សឈិស្សរបស់ែ្កឲ្យអថ្ងទីបនាទា�់

បពះអង្	សដង្គ្រាះ	្៏រ	បបទាន	ឱកាស	ដល់		

ព្ួរអ្្រដរៀន	បទង	់ឲ្យ	នច្រចាយ	ទីបនាទាល់	របស់		

ព្ួរដគ	ផងនដរ	។	ឧទាហរណ៍	«	កាល	បពះដយស៊ូវ	

បាន	យង	ម្រ	ដល់	ប្រវល់	ប្រុង	ដសសារា	ភីលីព		

ដនាះ	បទង	់មន	បពះបន្លូល	សា្រសួរ	ពួ្រ	សិស្ស		

ថ្	ដតើ	មនុស្ស	ទាុំងឡាយ	ដគ	ថ្	្រូន	មនុស្ស	ជា	

នរណ្	?

«	ព្ួរ	សិស្ស	ទូល	ដឆ្ើយ	ថ្	ខ្ះ	ថ្	ជា	យ៉ូហាន	

បាទីស្	ខះ្	ដទៀត	ថ្	ជា	ដអលីយ៉ា	ដហើយ	ខះ្ដទៀត	ថ្		

ជា	ដយដរម	ឬ	ដហារា	ណ្	មួយ	។
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«	បទង	់មន	បន្លូល	សួរ	ថ្	ចុះ	អ្្រ	រាល់	គានា	វិញ		

ដតើ	ថ្	ខ្នុុំ	ជា	អ្្រ	ណ្	?

«	ដហើយ	ស៊ីម៉ូន	ដពបតុស	ទូល	ដឆ្ើយ	ថ្	បទង	់

ជា	បពះ	បគសី្	ជា	បពះ	រា�	បបុតា	ថន	បពះ	ដ	៏មន	

បពះ�ន្មរស់	»	(	ម៉ាថ្យ	16:13–16	)	។

បនាទាប់ពី	ដពបតុស	បាន	នច្រចាយ	ទីបនាទាល់	ខ្លួន	

ដហើយ	បពះបគីស្	បាន	បបកាស	នូវ	ពរ�័យ	ដ	៏អសាចារ្យ		

ម្រ	ដលើ	គាត	់ថ្	៖	

«	អ្្រ	ស៊ីម៉ូន	្រូន	យ៉ូណ្ស	ដអើយ	ត្បិត	មិន	នមន	

សាច់ឈាម	នដល	បាន	សនមង្	ឲ្យ	អ្្រ	សារាល់	ដទ		

គ	ឺបពះវរបិតា	ថន	ខ្នុុំ	នដល	គង់	ដៅ	សាថានសួគ៌	វិញ	។

«	ខ្នុុំ	បបាប	់អ្្រ	ថ្	អ្្រ	ដឈាមាះ	ដពបតុស	ខ្នុុំ	នឹង	

តាុំង	ព្ួរ�ុំនុុំ	ខ្នុុំ	ដៅ	ដលើ	ថ្មោ	ដនះ	ដហើយ	ទារារ	សាថាន�ុុំ	

បពលឹង	មនុស្ស	សាលាប	់នឹង	មិន	នដល	ឈ្ះ	ព្ួរ�ុំនុុំ	

ដឡើយ	។

«	ខ្នុុំ	នឹង	ឲ្យ	្រូនដសា	ថន	នគរ	សាថានសួគ	៌ដល់	អ្្រ	ដបើ	

អ្្រ	នឹង	ចង	ទ្ុរ	អវីៗ	ដៅ	នផនដី	ដនាះ	នឹង	បតូវចងទ្ុរ	

ដៅ	ដលើ	សាថានសួគ	៌នដរ	ដហើយដបើ	អ្្រ	នឹង	បសាយ	អវីៗ	

ដៅ	នផនដ	ីដនាះ	នឹង	បតូវ	បសាយ	ដៅ	សាថានសួគ	៌នដរ	»	

(	ម៉ាថ្យ	16:17–19	)	។

ដៅ	្រ្នុង	ការពយាយម	កាលាយជា	បគូ	ដ	៏ដឆ្ើមបបថព	

ដយើង	្៏រ	បតូវ	សួរ	សុំណួរ	នដល	បុំផុសគុំនិត	ដល់	សិស្ស	

ឲ្យ	នច្រចាយ	ទីបនាទាល់	ព្ួរដគ	ទាុំង	ោ្រ្យសមី្	និង	

ដៅ	្រ្នុង	ចិត្	របស់	ព្ួរដគ	ជានិច្ច	ផងនដរ	។	ដយើង	បតូវ	

អដញ្ើញ	សិស្ស	ដយើង	ឲ្យ	នសវងរ្រ	បទពិដសា្ន៍	នដល	

បដង្ើត	នូវ	ទីបនាទាល់	ផ្ទាល់ខ្លួន	ដៅ	្្រនុង	�ីវិត	បបចាុំថថងៃ		

របស់	ព្ួរដគ	។	រួច	បបសិន	ដបើ	បរិយកាស	្រ្នុង	ថ្នា្់រ		

ដរៀន	ឬ	ផ្ះ	ល្	ដដើម្បី	អដញ្ើញ	បពះវិញ្ញាណ	សិស្ស	ដយើង		

នឹង	មន	ចិត្្រ្់រដៅតា	ដដើម្បី	នច្រចាយបទ	ពដិសា្ន	៍	

ខាង	វិញ្ញាណ	និង	ទីបនាទាល	់ជាមួយ	នឹង	គានា	ដៅ	វិញ		

ដៅ	ម្រ	។

រស់រាមែវីអៃ�ែ្កបនម្ងៀន

បពះដយស៊ូវបគីស្	បាន	ទនូាមាន	ដល់	មនុស្ស	ដថទ	

ឲ្យ	ដ្វើ	ដរឿង	នដល	បទង	់បាន	ដ្វើ	(	សូមដមើលនថីហវទី	3	

27:21	)	—	ដដើម្បី	ដ្វើតាម	បទង	់(	សូម	ដមើល	ម៉ាថ្យ	

4:19	)	។	បទង់	បាន	រសដ់ៅ	តាម	អវី	នដល	បទង់	បាន	

បដបងៀន	ដហតុដូដច្ះដហើយ	បទង	់បាន	បដបងៀន	

តាមរយៈ	គុំរ	ូ។

បទង់	បាន	បដបងៀន	ព	ីការបដបមើ	តាមរយៈ	ការដ្វើ		

ការបដបមើ	។	ពិត	ជា	ដមដរៀន	មួយ	ដ៏	អសាចារ្យ	ណ្ស់	អវី		

ដម៉្ះ	សបមប	់ពួ្រ	សិស្ស	របស់	បទង	់កាល	នដល	បទង	់	

បាន	ោង	ដ�ើង	ដល	់ព្ួរដគ	ដនាះ	!	«	ដដូច្ះដបើ	ខ្នុុំ	នដល	

ជា	បពះអមចាស់	ដហើយ	ជា	បគូ	បាន	ោង	ដ�ើង	ឲ្យ	អ្្រ	រាល	់

គានា	ដនាះ	គួរនត	ឲ្យ	អ្្រ	រាល់	គានា	ោង	ដ�ើង	ដល់	គានា	នឹង	គានា	

នដរ	។

«	ដ្បិត	ខ្នុុំ	បាន	ដ្វើ	តបមប	់ទ្ុរ	ឲ្យ	អ្្រ	រាល	់គានា	ដហើយ	

ដដើម្បី	ឲ្យ	អ្្រ	រាល	់គានា	បតាប	់តាម	ការនដល	ខ្នុុំ	បាន	ដ្វើ	ឲ្យ	

ដនាះ	»	(	យ៉ូហាន	13:14–15	)	។

បទង់	បាន	បដបងៀន	ព	ីដសច្ី្រ	បសឡាញ់	ដោយ	

បគ្ហាញ	ដសច្ី្រ	បសឡាញ	់។	«	ខ្នុុំ	ឲ្យ	ដសច្រ្ី	ប	

ញ្ញត្ិ	ថ្មី	មួយ	ដល់	អ្្រ	រាល	់គានា	គ	ឺឲ្យ	អ្្រ	រាល	់គានា		

បសឡាញ់	គានា	ដៅ	វិញ	ដៅ	ម្រ	បតូវ	ឲ្យ	បសឡាញ	់	

គានា	ដូចជា	ខ្នុុំ	បាន	បសឡាញ់	អ្្រ	រាល់	គានា	នដរ	»		

(	យ៉ូហាន	13:34	)	។

បទង់	បាន	បដបងៀន	ព	ីការអ្ិសាឋាន	ដោយ	ការដ្វើ	

ការអ្ិសាឋាន	។	បនាទាប់ពី	ដ្វើ	ការអ្ិសាឋាន	ដ៏	

ស្ិទ្សានាល	ដហើយ	វដិសសវិសាល	បុំផុត	រហូត	ដល់	

ព្ួរដគ	មិន	អាច	្រត់បតា	ទ្ុរ	បាន	បទង	់មន	បន្លូល	

ថ្	«	ដហើយ	ដូច	នដល	ដយើង	បាន	អ្ិសាឋាន	ដៅ	្រ្នុង	

ចុំដណ្ម	អ្្រ	រាល	់គានា	ដនាះ	អ្្រ	រាល	់គានា	្៏រ	បតូវ	អ្ិសាឋាន	

ដៅ	្រ្នុង	សាសនាចប្រ	របស	់ដយើង	យ៉ាង	ដនាះ	នដរ	។	

.	.	.	ដមើលចុះ	ដយើង	ជាពន្ឺ	ដយើង	បាន	ដ្វើ	ជា	គុំរូ	ដល់	

អ្្រ	រាល	់គានា	»	(	នថីហវទី	3	18:16	)	។

បពះដយស៊ូវបគីស្	បាន	បបទាន	ជា	គុំរូ	មួយ	សបមប	់

បគូបដបងៀន	ដុំណឹងល្	ទាុំងអស់	នដល	ចង់	បដបងៀន	តាម	

រដបៀប	របស់	បទង	់។	ថវី	កាលនដល		ដយើង		មិន	ទាន់	ល្	

ឥតដខាចាះ	ដូចជា	បទង់	ដទ	ដនាះ	ដយើង	អាច	ខិតខុំ	ដោយ	

ឧសសាហ៍	ដដើម្បី	រស់ដៅ	តាម	អវី	នដល	ដយើង	បដបងៀន	។	

ដៅ	្រ្នុង	ទុំនុ្រដបចៀង	ថន	ចដបមៀង	មួយ	បទ	របស់	្ុរមរ		

បគូ	បដបងៀន	អាច	មន	លទ្ភ្ព	និយយ	នូវ	ឃ្លា	ថ្		

«	ដ្វើ	តាម	ដូច	ខ្នុុំ	ដ្វើ	ដ្វើ	តាម	ដ្វើ	តាម	ខ្នុុំ	!	» 2

ការបនម្ងៀនរាមរនបៀបរបស់ម្្រះែង្គសន្គ្ររះ

បគូ	បដបងៀន	ដុំណឹងល្	ទាុំងអស់	បតវូបាន	អដញ្ើញ	

ឲ្យ	សបមប	ខ្លួន	តាម	ដគាលការណ៍	សុំខាន	់ទាុំង	បបាុំ	មួយ	

ដូច	ខាង	ដបកាម	ដនះ	នដលឆ្នុះបញ្ចាុំង	ព	ីរដបៀប	នដល	

បពះអង្	សដង្គ្រាះ	បាន	បដបងៀន	៖

1.  ស្រឡាញ ់មនុ្រ្ស ដែល អ្នក បងសរៀន ។

•		 នសវងយល់	ព	ីបុគ្ល	មនា្រ់ៗ	។

•		 ដផ្ដាតដលើ	ដសច្ី្រ	បតូវការ	របស	់សិស្ស	អ្្រ	។

2.  ង�ៀបចំ ខ្លួន ខារ វិញ្ញាណ ។

•		 រស់	តាម	អវី	នដល	អ្្រ	បដបងៀន	។

•		ដឹង	ព	ី្ នធាន	នដល	មន	។

3.  បងសរៀន ងោយ ស្រះវិញ្ញាណ ។

•		 �ួយ	សិស្ស	អ្្រ	ឲ្យ	សារាល	់បពះវិញ្ញាណ	។

•		 ដ្វើ	ជា	បគបូដបងៀន	មនា្់រ	នដល	គ្យបដបងៀន	។

•		បដង្ើត	បរិយកាស	ដរៀន	សូបត

4.  ដ្រវែរ �ក ែំណឹរល្អ �ួម គ្នា ។

•		ោ្រ់	ការរំពឹង	ទ្ុរ	ឲ្យ	ខ្ពស់	។

•		 ដលើ្រ	ទ្ឹរ	ចិត្	សិស្ស	របស់	អ្្រ	ឲ្យ	នថង្	

ទីបនាទាល	់។

•		សួរ	សុំណួរ	នដល	មន	បបសិទ្ភ្ព	។

•		សាដាប	់សិស្ស	របស់	អ្្រ	។

5.  បងសរៀន ងគ្លលទ្ធិ ។

•		 ដបបើ	បពះ	គម្ពីរ	។

•		 ដបបើ	ដុំដណើរ	ដរឿង	និង	ឧទាហរណ	៍។

•		សនយា	ពរ�័យ	ដហើយ	នថ្ង	ទីបនាទាល	់។

6.  អង្ជើញ ្រធិ្រ្ស អ្នក ឲ្យ ង្វែើ ្រកម្មភា្ ។

•		 �ួយ	សិស្ស	អ្្រ	ឲ្យ	អនុវត្	។

•		តាមោន	ដលើ	ការអដញ្ើញ

កាល	ណ្	ដយើង	អនុវត្	ដគាលការណ៍	ទាុំងដនះ	

ដយើង	នឹង	កាលាយជា	បគូ	បដបងៀន	ដ	៏បបថព	សិស្ស	ដ	៏បបថព	

ឪពុ្រមដាយ	ដ	៏បបថព	និង	ជា	សិស្ស	ដ៏	បបថព	របស	់

បពះ	ដយស៊ូវបគីស្	។	ត្បតិ	បទង	់បាន	បគ្រាប់	ដយើង	ឲ្យ	

«	បដបងៀន	គានា	ដៅ	វិញ	ដៅ	ម្រ	»		«	ដោយ	ឧសសាហ៍	»	

តាម	រដបៀប	នដល	«	ឲ្យ	ទាុំងអស	់បាន	សាអាង	ដឡើង	

ទាុំងអស	់គានា	»	(	គ.	និង	ស.	88:77,	78,	122	)	។	

សូម	ឲ្យ	អ្្រ	នដល	ដយើង	បដបងៀន	ដ�ើញ	ព	ីល្រ្ខណៈ	

ថន	បគូ	បដបងៀន	ដ	៏ដឆ្ើម	បបថព	ដៅ	្្រនុង	ខ្លួន	ដយើង	ដហើយ	

ទទួលបាន	បទពិដសា្ន	៍មួយ	នដល	ពុុំ	នមន	បគានន់ត	

ផ្ល់	ឲ្យ	ព្ួរដគ	នូវ	ចុំដណះដឹង	ប៉ុដណ្ណាះ	ដទ	ប៉ុនន្	្៏រ	

ផ្លាស់ប្លូរ	�ីវិត	ព្ួរដគ	ផងនដរ	។	◼

កំណត់ចំណាំ

	 1.	្បកាសដំណឹងល្អរបស់នយើង៖នសៀវនៅដណោំស្មាប់ការ
បន្មើជាអ្ក្ សេពវ្សាយសាសោ	(	ឆ្នាុំ	2004	)	ទុំព័រ	200	។

	 2.	«	Do As I’m Doing	»	Children’s Songbook,	
ទុំព័រ	276	។បែ
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កាល	ខ្នុុំ	មន	វ័យ	�ុំទង់	នអលដ�ើរ	នស្ពនដស៊ីរ	ដបុលយូ	�ឹមបឹល	

(	1895–1985	)	ដៅ	ដពល	ដនាះ	ជា	សម�ិ្រ	្្រនុង	្ូររ៉ុម	ថន	ពួ្រ	សាវ្រ	

ដប់ពីរ	នា្់រ	បាន	ដៅ	ទស្សន្រិច្ច	ដៅ	បបដទស	�ប៉ុន	ដហើយ	បាន	នថ្ង	

សុន្រ្រថ្	ដៅ	្រ្នុង	សន្ិសីទ	មួយ	នដល	ខ្នុុំ	បាន	ចូលរួម	។	ខ្នុុំ	ដៅ	ចាុំ	ពី	ការបបឹ្រសា	របស់	

ដោ្រ	ថ្	៖	«	យុវវ័យ	បតូវ	ដចញ	ដបស្រ្រម្ម	ដហើយ	ពួ្រដគ	បតវូនត	ដរៀប	អាោហ៍ពោិហ៍	

ដៅ	្រ្នុង	បពះវិហារ	បរិសុទ្	»	។

ខ្នុុំ	ទទួលបាន	ការបុំផុស	គុំនិត	ព	ីបពះ	វិញ្ញាណ	បរិសុទ្	ដហើយ	បាន	តាុំងចិត្	ថ្		

ខ្នុុំ	នឹង	បដបមើ	ដបស្រ្រម្ម	ដហើយ	ដរៀប	អាោហ៍ពិោហ៍	្រ្នុង	បពះវិហារ	បរិសុទ្	ដទាះ	ជា	

បបដទស	�ប៉ុន	ពុុំ	ទាន	់មន	បពះវិហារ	បរិសុទ្	ដៅ	ដឡើយ	្ី្រ	។

ដៅ	ដពល	ដនាះ	ខ្នុុំ	មន	អាយុ	19	ឆ្នាុំ	ដហើយ	ខ្នុុំ	ដរៀន	ដៅ		សា្រលវទិយាល័យ	ឆ្នាុំ	ទី	

ពីរ	។	ឪពុ្រមដាយ	ខ្នុុំ	នដល	ពុុំ	នមន	ជា	ព្ួរ	បរិសុទ្	ថថងៃ	ចុង	ដបកាយ	បាន	�ុំទាស	់យ៉ាង	ោច	់

ខាត	ដៅ	នឹង	ការសដបមច	ចិត្	របស	់ខ្នុុំ	្្រនុង	ការបដបមើ	ដបស្រ្រម្ម	។	ខ្នុុំ	បាន	អ្ិសាឋាន	

រាល	់ថថងៃ	សូម	ឲ្យ	ពួ្រគាត	់អនុញ្ញាត	ឲ្យ	ខ្នុុំ	ដហើយ	ឲ្យ	ពរ	ដល	់ខ្នុុំ	។	បបាុំ	មួយ	នខ	ដបកាយម្រ	

បពះអមចាស់	បាន	ដឆ្ើយតប	នឹង	ការអ្ិសាឋាន	ខ្នុុំ	។

ឪពុ្រមដាយ	ខ្នុុំ	បាន	បបាប់	ខ្នុុំ	ថ្	«	បា៉ា	ម៉ា្រ់	្រុំពុងមន	វិបិត្	នផ្្រ	ហិរញ្ញវតថែនុ	ដហើយ	

បា៉ា	ម៉ា្រ់	មិន	អាច	មិន	បង់	ថថ្	សាោ	ឲ្យ	្រូន	និង	ថថ្	ចុំណ្យ	ដផ្សងៗ	បាន	ដទៀត	

ដឡើយ	»	។	«	ចាប់	ព	ីដពល	ដនះ	ដៅ	្ូរន	បតូវ	ដរៀន	រស	់ដៅ	ដោយ	ខ្លួន	ឯង	ដហើយ	។		

បា៉ា	ម៉ា្រ់	្៏រ	មិន	ខវលខ់ារាយ	ដទៀត	នដរ	បបសិនដបើ	្ូរន	ចង់	ដចញ	ដបស្រ្រម្ម	ដនាះ	!	»

ខ្នុុំ	ទទួល	បាន	ពរ	ព	ីឪពុ្រមដាយ	ខ្នុុំ	ដូដច្ះ	ខ្នុុំ	បាន	ឈប	់ដរៀន	ដហើយ	បាន	ដបតៀម	ខ្លួន	

បដបមើ	ដបស្រ្រម្ម	្្រនុង	សាសនាចប្រ	រួច	បាន	ចាប់ដផ្ើម	នសវងរ្រ	ការគ្រ	មួយ	ដដើម្បី	

សន្សុំ	បបា្់រ	សបមប់	ការដចញ	ដបស្រ្រម្ម	។	ដោយ	មន	�ុំនួយ	ពី	បពះអមចាស់	ខ្នុុំ	រ្រ	

បាន	ការគ្រ	ប	ី!	ជា	ដរៀង	រាល់	ថថងៃ	ដលើ្រនលង	នត	ថថងៃ	អាទិត្យ	អស់រយៈ	ដពល	មួយ	ឆ្នាុំ	

នោយអែ�ន�ើរកូែែីឈី
ែ័រយា៉ាហ្គី

ននពួ្ ចិតសិរនា្់

ខ្នុំសូមដថង្ទីបោទាល់ថានៅនពលនយើងអ្ិសាឋានសូម
ការដឹកោំន្វើតាមពយាការីដដលកំពុងរស់នៅនហើយោក់
្ពរះវិហារបរិសុទ្ធជាអាទិភាពក្នុងជីវិតរបស់នយើងនោរះ
្ពរះវរបិតាសួ្៌នឹងដឹកោំនយើងនហើយ្បទានពរដល់នយើង។

ដបកាយម្រ	ខ្នុុំ	បាន	ដ្វើ	ជា	អ្្រ	រត់	កានសត	ព	ីដម៉ាង	3:00	រហូតដល់	ដម៉ាង	7:00	បពឹ្រ	

សមអាត	អគារ	ព	ីដម៉ាង	9:00	បពឹ្រ	រហូត	ដល់	ដម៉ាង	4	រដសៀល	ដហើយ	ដ្វើ	ជា	ចុងដៅ	

ព	ីដម៉ាង	5:00	ោងាច	រហូត	ដល់	ដម៉ាង	7:30	យប់	។	រួច	ខ្នុុំ	ផ្លាស	់សុំដលៀ្របុំោ្់រ	

ដហើយ	ដៅ	ដ្វើការ	ដៅ	ដពល	យប់	ជា	អ្្រ	ផ្សពវផសាយ	សាសនា	បបចាុំ	មណ្ឌល	។

កាល	ខ្នុុំ	អាយ	ុ22	ឆ្នាុំ	ខ្នុុំ	បតូវ	បាន	ដៅ	ឲ្យ	បដបមើ	ដៅ	ដបស្រ្រម្ម	ន័រដ ើ្ន	

ហារាអ៊ីស្	។	តាមរយៈ	ការ	បដបមើ	្្រនុង	ដបស្រ្រម្ម	របស	់ខ្នុុំ	ខ្នុុំ	មន	នូវ	ដសច្ី្រ	អុំណរ	

ដ	្៏ ុំដ្ង	បុំផុត	នដល	ខ្នុុំ	ពុុំ	ធាលាប	់មន	ខ្នុុំ	មន	ឱកាស	ជា	ដបចើន	ដដើម្បី	សារាល់	ព	ីដសច្ី្រ	

បសឡាញ	់របស	់បពះ	ដហើយ	ទទួលបាន	នូវ	ពរ�័យ	ជាដបចើន	។	បគួសារ	ខ្នុុំ	្រ៏	បាន	

ទទួល	ពរ�័យ	្្រនុង	ដពល	ខ្នុុំ	្រុំពុង	បដបមើ	ផងនដរ	ដោយ	ឪពុ្រមដាយ	ខ្នុុំ	បាន	ដោះបសាយ	

វិបិត្	នផ្្រ	ហិរញ្ញវតថែនុ	របស	់ពួ្រគាត់	។

ការន្វើរាម្ យាការី

កាល	ខ្នុុំ	បញ្ចប	់ដបស្រ្រម្ម	បពះ	វិញ្ញាណ	បាន	បុំផុស	គុំនិត	ខ្នុុំ	ឲ្យ	ដ្វើ	តាម	ចុំណុច	ទី	

ពីរ	ថន	ការ	បបឹ្រសា	របស់	បបធាន	�ឹមបឹល	ដហើយ	្រុុំ	ឲ្យ	ពនយារ	ការដរៀប	អាោហ៍ពិោហ៍	

ដៅ	្រ្នុង	បពះវិហារ	បរិសុទ្	។	មួយ	ឆ្នាុំ	មុន	សម�ិ្រ	សាសនាចប្រ	ដៅ	បបដទស	

�បុ៉ន	បាន	ចាប់ដផ្ើម	ោ្រ់	នផនការ	ដ្វើ	ដុំដណើរ	ដៅ	បពះវិហារ	បរិសុទ្សលត៍	ដល្រ	។	

ែំបូន្មានរបស់ព្យាការីនិង

ព្រជ័យពព្រះវិហារបរិសុទ្ធ



30 លបីអា្ូណា

ការនគ្រ្ម្បតឈិបត្ឈិ—ការៃឹកនាំៃ៏ជាក់លាក់

«្ពះវររិតាសួ្៌ោទបី្សឡាញ់រានបរៀរចំទិសបៅឲ្យ
បយើងប្ើយ្ ្ល់នូវការ�រឹ្នាំបោយឥតររាជ័យ—្ឺោ
រោរ បោរព ្បែិបែ្តិ។ចំបណះ�រឹងមួយអំពបីបសច្្បីពិតនិង
ចបមលើយចំបោះសំណួរ�៏្ ំររស់បយើងប្ើតមានបៅបពល
បយើងបោរព្រតិរត្ិតាម្ពះរ្្ញត្ិររស់្ពះ»។

ម្បធានថរូា៉ាសនែសម៉ានសុន«Preparation Brings Bless-
ings»Liahonaអខឧសភាឆ្នាំ2013ទំ្័រ89។

ការខិតខុំ	ទាុំងដនាះ	រួមទាុំង	�ុំនួយ	នផ្្រ	ហិរញ្ញវតថែនុ	ព	ីមិត្	មនា្់រ	របស់		ហ្សនុរី៉ូ្រូ		

បាន	�ួយ	ដយើង	ឲ្យ	ចូលរួម	នឹង	ព្ួរ	បរិសុទ្	�ប៉ុន	នដល	បាន	ដៅ	បពះវិហារ	

បរិសុទ្សលត៍	ដល្រ	។

ដយើង	មិន	អាច	សនម្ង	នូវ	ដសច្រ្ី	អុំណរ	នដល	ដយើង	មន	ដពល	បាន	ផសារភ្ជាប់	

ដៅ	ទដីនាះ	ជា	សារាមី	ភរិយ	អស់្រល្ប	ជានិច្ច	បាន	ដឡើយ	។	ដយើង	មិន	អាច	បុំដភច្	

បទពិដសា្ន	៍ដនាះ	បាន	ដទ	។	អវី	នដល	បាន	បននថែម	ដៅ	ដលើ	ដសច្រ្ី	អុំណរ	របស	់ដយើង	

គ	ឺថ្	ដយើង	បាន	បសាវបជាវ	ដ�ើញ	ដូនតា	ដយើង	បបាុំ	�ុំនាន	់ដហើយ	បាន	ដរៀបចុំ	ដឈាមាះ	

ព្ួរគាត់	សបមប	់្រិច្ចការ	បពះវិហារ	បរិសុទ្	។	កាល	ដៅ		ទីប្រុង	សលត៍	ដល្រ	ដយើង	

បាន	ដ្វើ	ពិ្ ី	បរិសុទ្	�ុំនួស	ឲ្យ	ដូនតា	ទាុំងដនាះ	។	ការដ្វើ	ពិ្ ី	បរិសុទ្	ទាុំងដនាះ	បាន	

�ួយ	ដយើង	ឲ្យ	មន	អារម្មណ	៍�ិតស្ិទ្	នឹង	ពួ្រគាត់	។	ដយើង	បាន	ដឹង	ថ្	ព្ួរគាត	់បាន	

ដោរដពញ	ដោយ	ដសច្ី្រ	អុំណរ	ដោយសារ	ការខិតខុំ	របស់	ដយើង	។

ដយើង	គឺជា	សារាម	ីភរិយ	ដទើប	ដរៀបការ	ដថ្មាងថ្មី	នដល	ប្រីប្រ	ប៉ុនន្	ដយើង	បាន	ោ្រ់	

ការចូលរួម	្្រនុង	បពះវិហារ	បរិសុទ្	ជា	អាទិភ្ព	ដបកាយ	ម្រ	ដទៀត	ដយើង	បាន	ដៅ	

បពះវិហារ	បរិសុទ្ឡាអ៊ដីអ	ហាថវ៉	ជាដរឿយៗ	តាម	លទ្ភ្ព	នដល	ដយើង	អាច	ដ្វើ		

ដៅ	បាន	។

រាន្ ររាមរយៈម្្រះវិហារបរិសុទ្ធ

ពយាការី	យ៉ូនសប	ស៊្មី្	បាន	នថ្ង	ថ្	«	ដយើង	បតូវការ	បពះវិហារ	បរិសុទ្	ដលើស	ពី	

អវីៗ	ដផ្សង	ដទៀត	» 1

ដៅ	្រ្នុង	នផនការ	សដង្គ្រាះ	របស់	បពះ	បពះវិហារ	បរិសុទ្	គឺ	ជា	្រតាតា	ដ៏	ចាុំបាច់	

ចុំដោះ	សុភមង្ល	អស់្រល្ប	ជានិច្ច	របស់	ដយើង	ដោយសារ	ដយើង	ដ្វើ	ពិ្ីការ	និង	

ពិ្ ី	បរិសុទ្	ដ	៏ពិសិដ្ឋ	ថន	ដសច្រ្ី	សដង្គ្រាះ	ដៅ	ទី	ដនាះ	។	Bible Dictionary	
(	វចនានុប្រមបពះគម្ពីរប៊ីប	)	បបាប	់ដយើង	ថ្	បពះវិហារ	បរិសុទ្	គ	ឺជា	្រននង្	ដ	៏បរិសុទ្	

បុំផុត	ថន	ការ	ថ្រាយបង្ុំ	ដៅ	ដលើ	នផនដ	ីនិង	ជា	«	្រនន្ង	មួយ	នដល	បពះ	អមចាស់	អាច	

នឹង	យង	ម្រ	»	។ 2

បបសិនដបើ	ដយើង	ដគារព	ដល់	ដសច្ី្រ	សញ្ញា	ថន	បពះវិហារ	បរិសុទ្	របស់	ដយើង	ដហើយ	

ដៅ	បពះវិហារ	បរិសុទ្	«	ដោយ	ចិត្	រាបសា	សាអាតស្ុំ	ដហើយ	ដោយ	្ិរត្ិយស	និង	

ដសច្ី្រ	ដទៀង	បតង	់» 3	ដនាះ	ដយើង	នឹង	ទទួល	អារម្មណ៍	ព	ីបពះវិញ្ញា	បរិសុទ្	ដហើយ	

ទទួលបាន	ពន្ឺ	និង	ចុំដណះដឹង	បននថែម	ដទៀត	។	កាល	ដយើង	ចា្រដចញ	ពី	បពះវិហារ	

បរិសុទ្	ដយើង	នឹង	ដចញ	ដៅ	ដោយ	មន	នូវ	បពះដចសាដា	របស់	បពះអមចាស	់និង	ដោយ	

មន	បពះ	នាម	បទង	់ោ្រ់	ម្រ	ដលើ	ដយើង	សិរីល្	បទង	់ព័ទ្	�ុុំ	វិញ	ដយើង	ដហើយ	ពួ្រ	ដទវតា	

បទង	់�ុុំ	បគង	ដយើង	(	សូមដមើល	គ.	និង	ស.	109:13,	22	)	។

កាល	ដយើង	បតឡប់	ម្រ	បបដទស	�ប៉ុន	វិញ	បនាទាប់ពី	អាោហ៍ពិោហ៍	របស	់ដយើង	

ការសនយា	របស់	បពះអមចាស	់បាន	ដ្រើតដឡើង	ដៅ	្្រនុង	�ីវិត	ខ្នុុំ	កាល	ខ្នុុំ	ខុំ	នសវងរ្រ	ការគ្រ	

ដពញ	ដម៉ាង	។

ម្្រះែរាចាស់បំន្ញរាមការសនយារបស់ម្ទង់

ខ្នុុំ	បាន	ដ្វើការ		ដបៅ	ដម៉ាង	ដៅ	ដឡើយ	កាល	្រូន	ដុំបូង	របស	់ដយើង	បាន	ដ្រើត	។	ដយើង	

មន	្ី្រ	រី្ររាយ	ប៉ុនន្	ខ្នុុំ	បាន	ដឹង	ថ្	ខ្នុុំ	មិន	អាច	ផ្ត់ផ្ង	់បគួសារ	ដយើង	នដល	្រុំពុងនត	

ដោយសារ	ពួ្រដគ	នឹង	បតូវ	ដចញ	ដុំដណើរ	ដៅ	្្រនុង	រយៈ	ដពល	ប	ីនខ	ដទៀត	ខ្នុុំ	បាន	អ្ិសាឋាន	

ដហើយ	បាន	តមអាហារ	ដដើម្បី	បាន	ដ្ឹរនាុំ	ដៅ	រ្រ	យុវនារ	ីដ	៏ស្រ្ិសម	មនា្រ់	នដល	ខ្នុុំ	អាច	

នាុំ	នាង	ដៅ	បពះវិហារ	បរិសុទ្	។

មិន	យូរ	ប៉នុាមាន	ដបកាយម្រ	ខ្នុុំ	បាន	ចូលរួម	ស្រម្មភ្ព	សាសនាចប្រ	មួយ	ដៅ	

បសុ្រ	្រុំដណើត	ខ្នុុំ	គឺ	ទបី្រុង	ម៉ាស្ស៊ុម៉ូតូ	។	កាល	ខ្នុុំ	ដៅ	ទដីនាះ	ខ្នុុំ	បាន	�ួប	នឹង	ហ្សនុីរ៉្ូរូ	

ម៉ូម៉ូដស	នដល	ធាលាប	់ដរៀន	ដៅ	វិទយាល័យ	ជាមួយ	គានា	ទន្ឹម	នឹង	ដពល	ខ្នុុំ	បាន	ចូលរួម	

សាសនាចប្រ	។	ភ្លាមដនាះ	បពះវិញ្ញាណ	បាន	បញ្ជា្់រ	ថ្	នាង	គ	ឺជា	នារ	ីនដល	បាន	

ដរៀបចុំ	សបមប់	ខ្នុុំ	។

ដបកាយ	ពី	ដយើង	បាន	ចាបដ់ផ្ើម	ដដើរ	ដលង	ជាមួយ	គានា	បាន	មិន	យូរ	ប៉នុាមាន	ខ្នុុំ	បាន	

សូម	ហ្សនុីរ៉្ូរូ	ដរៀបការ	។	នាង	បាន	ដ្វើ	ឲ្យ	ខ្នុុំ	រី្ររាយ	កាល	នាង	បាន	យល់បពម	ប៉ុនន្	

នាង	បាន	ដ្វើ	ឲ្យ	ខ្នុុំ	ផ្ញា្រ់	ដផ្ើល	ជាមួយ	នឹង	ោ្រ្យ	សម្ី	នដល	នាង	បបាប	់បនាទាប់	ម្រ	

ដទៀត	។

នាង	ដោល	ថ្	«	អូន	រ្ីរ	រាយ	ជា	ខាលាុំង	ដោយ	ដឹង	ថ្	បពះអមចាស់	របស់បងគឺជា	

បពះអមចាស់	របស់អូននដរ	»	។	«	កាល	ដគ	បាន	បបកាស	ព	ីដុំដណើរ	ដៅ	បពះវិហារ	

បរិសុទ្សលត៍	ដល្រ	អូនចង	់ដៅ	ជា	ខាលាុំង	។	អូន		បាន	អ្ិសាឋាន	ជា	ដបចើន	ដង	សូម	

ឲ្យ	បពះអមចាស់	�ួយអូន	ឲ្យ	រ្រ	ដ�ើញ	បុរស	មនា្់រ	នដលអូន				អាច	ដរៀបការ	ជាមួយ	ដៅ	

ទ	ីដនាះ	។	បបនហល	ជា	មួយ	ឆ្នាុំ	មុន	អូនបាន	ដឹង	តាមរយៈ	បពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្	

កាល	្រុំពុង	អ្ិសាឋាន	ថ្	អូនគួររង់	ចាុំបង	ដហើយ	ថ្	បង	នឹង	សូមអូនដរៀបការ	

ដពលបងបតឡប	់ម្រ	ព	ីដបស្រ្រម្ម	វិញ	»	។

ការណ៍	ដនាះ	គឺជា	បទពដិសា្ន៍	ខាង	វិញ្ញាណ	ដ៏	អសាចារ្យ	មួយ	សបមប់	ដយើង	

ដហើយ	វា	បាន	ពបងឹង	ដល់ដុំដណ្ះបសាយ	របស	់ដយើង	ដដើម្បី	ដរៀប	អាោហ៍ពិោហ៍	ដៅ	

្្រនុង	បពះវិហារ	បរិសុទ្សលត	៍ដល្រ		។	ដយើង	មន	បបា្រ់	បន្ិចបន្លួច	ដដើម្បី	ដ្វើ	ដុំដណើរ	

ដនាះ	ប៉ុនន្	ដយើង	មិន	បានបដណ្តាយ	ឲ្យ	ដរឿង	ដនាះ	ដ្វើ	ឲ្យ	ដយើង	បា្រ់	ទ្ឹរ	ចិត្	ដឡើយ	។	

លុះ	ដល	់ដពល	ដនាះ	ដយើង	បាន	ដឹង	ថ្	កាល	ដយើង	ពឹងនផ្្រ	ដលើ	បពះអមចាស់	ដហើយ	

ដគារព	បពះបញ្ញត្ិ	បទង់	ដនាះ	បទង	់�ួយ	ដយើង	ឲ្យ	សដបមច	នូវ	ដរឿង	ទាុំងឡាយ	នដល	ដយើង	

មិន	អាច	សដបមច	វា	ដោយ	ខ្លួន	ឯង	បាន	។

ដយើង	បាន	ទូលអងវរ	ដល់	បពះវរបិតាសួគ៌	ដយើង	ដៅ	្្រនុង	ការ	អ្ិសាឋាន	ដហើយ		

បាន	ខិតខុំ	អស់	ព	ីលទ្ភ្ព	របស់	ដយើង	ដដើម្បី	សន្សុំបបា្រ់នដល	បតូវការ	ចាុំបាច	់។		
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រី្រ	្ ុំ	ដឡើង	ដនះ	ដោយ	គាមាន	ការគ្រ	ដពញ	ដម៉ាង	បាន	ដឡើយ	។	ដយើង	បាន	ចាប់ដផ្ើម	

អ្ិសាឋាន	ដោយ	ដសាមាះ	ទូល	សូម	�ុំនួយ	ព	ីសាថានសួគ៌	។

ពីមុន	ខ្នុុំ	បដបមើ	ដបស្រ្រម្ម	ខ្នុុំ	ខ្នុុំ	ចង់	ដ្វើការ	នផ្្រ	ោណិ�្្រម្ម	បរដទស	។	ប៉ុនន្	

ដដើម្បី	បាន	ដ្វើការ	ដៅ	្្រនុង	ប្រុមហ៊ុន	ោណិ�្្រម្ម	មួយ	ជា	ទូដៅ	ដប្រ្ខ�ន	មនា្់រ	បតូវ	

មន	សញ្ញាបបត	ជា្់រោ្់រ	ថ្	បាន	បញ្ចប់	សា្រល	វទិយាល័យ	។	ខ្នុុំ	មិន	បាន	បញ្ចប	់

មហាវិទយាល័យ	ដទ	ដហើយ	គាមាន	សញ្ញាបបត	ប៉ុនន្	កាល	ដយើង	អ្ិសាឋាន	ដយើង	ទទួល	

អារម្មណ៍	ថ្	បពះអមចាស	់នឹង	បបទានពរ	ដយើង	ដហើយ	ដរៀបចុំ	ការគ្រ	មួយ	សបមប់	ខ្នុុំ	។

ខ្នុុំ	បាន	សដបមចចិត្	ដ្វើ	ការបបឡង	ចូល	ប្រុមហ៊ុន	ោណ�ិ្្រម្ម	ជា	ដបចើន	ដទាះ	ជា	ខ្នុុំ	

ខវះ	ខាង	ការអប់រំ	្ី្រ	។	ប្រមុហ៊ុន	ពីរ	ដុំបូង	បាន	បដដិស្	ខ្នុុំ	ប៉ុនន្	ខ្នុុំ	មន	បទពិដសា្ន	៍

យ៉ាងចុំនឡ្រ	មួយ	កាល	ខ្នុុំ	ោ្រ់	ោ្រ្យ	ដៅ	ប្រុមហ៊ុន	ទ	ីបី	។

ដៅ	សម័យ	ដនាះ	មន	សម�ិ្រ	សាសនាចប្រ	�នជាតិ	�ប៉ុន	នត	ពីរ	បី	នា្រ់	

ប៉ដុណ្ណាះ	ដហើយ	មន	មនុស្ស	ជា	ដបចើន	បាន	បបឆ្ុំង	ទាស	់នឹង	សាសនាចប្រ	។	កាល	

អ្្រ	តុំណ្ង	ប	ីរូប	ម្រ	ពី	ប្រមុហ៊ុន	ោណិ�្្រម្ម	ទ	ីបី	បាន	ម្រ	សមភាស	ខ្នុុំ	ពួ្រដគ	បាន	

ដមើល	បបវត្ិរូប	ខ្នុុំ	ដហើយ	បាន	ដឹង	ថ្	ខ្នុុំ	ជា	ព្ួរ	បរិសុទ្	ថថងៃ	ចុង	ដបកាយ	។		ព្ួរដគ	បាន	

សួរសុំណួរ	ខ្នុុំ	អុំព	ីសាសនាចប្រ	ដោយ	ដស្ើ	សុុំ	ឲ្យ	ខ្នុុំ	ដឆ្ើយ	យ៉ាង	លម្ិត	។	ដោយ	ដទើប	

បតឡប	់ម្រ	ព	ីដបស្រ្រម្ម	វិញ	ថ្មីៗ	ខ្នុុំ	គាមាន	បញ្ហា	អវី	នឹង	និយយ	ព	ីសាសនាចប្រ	ថន	

បពះដយស៊ូវបគីស្	នដល	បាន	សាដារ	ដឡើង	វិញ	ដនាះ	ដទ	។

បបនហលជា	40	នាទ	ីខ្នុុំ	បាន	និយយ	ព	ីដុំណឹងល្	ដហើយ	បាន	នថ្ង	ទីបនាទាល់	ខ្នុុំ	

ព	ី�ីវិត	របស់	បពះដយស៊ូវ	បគីស្	ការ្រ្បត់	សាសនា	ទស្សនៈនិមិត្	ដុំបូង	របស់	យ៉នូសប	

ស្ម៊ី្	បពះគម្ពីរ	មរមន	ការ	សាដារដឡើងវិញ	ថន	សាសនាចប្រ	ដ	៏ពិត	ថន	បពះដយស៊ូវបគីស្	

និង	ការ	បដបងៀន	ទាុំងឡាយ	របស	់សាសនាចប្រ	។

គាមាន	អ្្រ	សមភាស	ណ្	មនា្់រ	បាន	បញ្ឈប់	ខ្នុុំ	កាល	ខ្នុុំ	្រុំពុង	និយយ	ដឡើយ	។		

ពីរ	ប	ីថថងៃ	ដបកាយ	ម្រ	ប្រុមហ៊ុន	ោណ�ិ្្រម្ម	ដនាះ	បាន	ផ្ល	់ការគ្រ	មួយ	នដលឲ្យបបា្់រ	

នខ	ដ	៏ខ្ពស់	។	ដបកាយម្រ	ដទៀត	កាល	ខ្នុុំ	សួរ	ដល់	បបធាន	របស់	ខ្នុុំ	ថ្	ដហតុអវី	បាន	

ជា	ព្ួរដគ	�ួល	ខ្នុុំ	គាត់	បាន	តប	ថ្	«	្្រនុង	ការសមភាស	របស់	ដោ្រ	ខ្នុុំ	បាន	ទទួល	

ការអះអាង	មួយ	ថ្	ដោ្រ	ជា	មនុស្ស	ឧសសាហ៍	ដសាមាះបតង	់ដហើយ	ដទៀងបតង់		

ដហើយ	ថ្	ដោ្រ	នឹង	ជា	មនុស្ស	មនា្់រ	នដល	ដ្វើការ	សបមប់	ប្រុមហ៊ុន	ដយើង	តាម	រដបៀប	

ដដូច្ះ	នដរ	»	។

ខ្នុុំ	សូម	នថ្ង	ទីបនាទាល់	ថ្	បពះអមចាស	់បុំដពញ	ការសនយា	របស	់បទង់	។	្រ្នុង	

ការសមភាសន៍	របស	់ខ្នុុំ	ខ្នុុំ	មន	អារម្មណ៍	ព	ីបពះដចសាដា	និង	បពះវិញ្ញាណ	ថន	បពះអមចាស	់

ម្រ	ដលើ	ខ្នុុំ	ដូចជា	បទង	់សនយា	ដល់	�ន	នដល	ចូល	ដៅ	្្រនុង	បពះវិហារ	បរិសុទ្	ដហើយ	

ដគារព	ដល់	ដសច្ី្រ	សញ្ញា	ថន	បពះវិហារ	បរិសុទ្	របស	់ពួ្រដគ	។	ខ្នុុំ	្៏រ	ទទួល	អារម្មណ	៍	

ថ្	បពះវិញ្ញាណ	គង	់ជាមួយ	នឹង	ខ្នុុំ	កាល	ខ្នុុំ	ដ្វើ	ការ	ឲ្យ	ប្រុមហ៊ុន	ដនាះ	ជា	្រននង្	នដល		

ខ្នុុំ	មន	ពរ	ដដើម្បី	ដ្វើការ	បរចិាចាគ	ដ	៏មន	តថម្	ជាដបចើន	។

ម្្រះវិហារបរិសុទ្ធនកើតរាននៅម្បនទសជប៉ាុន

ដៅ	ឯ	សន្ិសីទ	ភូមភិ្គ	មួយ	ដៅ	ទបី្រុង	ត្ូរ្យលូ	ឆ្នាុំ	1975	បបធាន	�ឹមបឹល	បាន	

បបកាស	ពី	ការសាងសង	់បពះវិហារ	បរិសុទ្ត្ូរ្យលូ�ប៉ុន	។	រដំពចដនាះ	ព្ួរ	បរិសុទ្	

�ប៉ុនពុុំ	អាច	ទប់	ចិត្	រដំភើប	បាន	ដឡើយ	ដហើយ	បាន	ទះថដ	បពម	គានា	ដដើម្បី	បគ្ហាញ	

ដសច្ី្រ	អុំណរ	និង	អុំណរគុណ	របស់	ព្ួរដគ	។

បពះវិហារ	បរិសុទ្ត្ូរ្យលូ�ប៉ុន	បាន	សង់	ចប់	សពវ	បគប	់ដៅ	ឆ្នាុំ	1980	។	្រ្នុង	

ពិ្ ី	ដបើ្រ	សដមព្	និង	ឧទ្ិសឆ្ង	ព្ួរ	បរិសុទ្	បតូវបាន	បបទានពរ	ជាមួយ	នឹង	

បទពិដសា្ន	៍ខាង	វិញ្ញាណ	និង	ដសច្ី្រ	អុំណរ	ដ	៏មហា	អសាចារ្យ	។	បទពិដសា្ន	៍

ទាុំងដនាះ	បាន	បន្	បនាទាប់	ការឧទ្ិសឆ្ង	បពះវិហារ	បរិសុទ្	ដនាះ	កាល	ព្ួរ	បរិសុទ្	

បាន	ចាប់ដផ្ើម	ទទួល	ពិ្ី	បរិសុទ្	ដៅ	្រ្នុង	បពះវិហារ	បរិសុទ្	របស់	ព្ួរដគ	ដហើយ	ដ្វើ	

ពិ្ ីបរិសុទ្	�ុំនួស	ឲ្យ	ដូនតា	របស់	ព្ួរដគ	នដល	បាន	នច្រឋាន	ដៅ	។

ដៅ	ថថងៃដនះ	ហ្សនុរី៉្ូរូ	និង	ខ្នុុំ	បាន	ដរៀបការ	�ិត	45	ឆ្នាុំ	ដហើយ	ការសដបមចចិត្	របស	់

ខ្នុុំ	ដដើម្បី	ដ្វើតាម	ការបបឹ្រសា	របស់	ពយាការី	បាន	បន្	បបទានពរ	ដល់	�ីវិត	ដយើង	និង	�ីវិត	

្ូរនដៅ	របស់	ដយើង	។	ដយើង	បាន	សាថាបនា	បគួសារ	មួយ	ដ៏	អសាចារ្យ	តាម	រដបៀប	របស	់

បពះអមចាស់	—	បាន	ចា្់របគឹះ	ដៅ	ដលើ	ដុំណឹងល្	ថន	បពះដយស៊ូវបគីស្	រូមបញ្ចលូល	ទាុំង	

ដសច្ី្រ	សញ្ញា	ថន	បពះវិហារ	បរិសុទ្	។

ខ្នុុំ	សូម	នថ្ង	ទីបនាទាល់	ថ្	ដៅ	ដពល	ដយើង	អ្ិសាឋាន	សូម	ការដ្ឹរនាុំ	ដ្វើតាម	

ពយាការី	នដល	្រុំពុង	រស់ដៅ	ដហើយ	ោ្រ់បពះវិហារ	បរិសុទ្	ជា	អាទិភ្ព	្្រនុង	�ីវិត	របស	់

ដយើង	ដនាះ	បពះវរបិតាសួគ៌	នឹង	ដ្ឹរនាុំ	ដយើង	ដហើយ	បបទានពរ	ដល់	ដយើង	។	◼

កំណត់ចំណាំ

	 1.	Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith	(	ឆ្នាុំ	2007	)	ទុំព័រ	416	។
	 2.	Bible Dictionary	«	Temple	»។
	 3.	នស្ពនដស៊ីរ	ដបុលយ	ូ�ឹមបឹល	ដ្របសង់	ដចញ	ព	ីការអ្ិសាឋាន	ឧទ្ិសឆ្ង	បពះវិហារ	បរិសុទ្ត្ូរ្យលូ�ប៉ុន	

្រ្នុង	2013 Church Almanac	(	ឆ្នាុំ	2013	)	ទុំព័រ	297	។



ដែ្ូនសមើភាព្ក្នុងកិច្្ចការរបស់បព្ះអមាចាស់

ផ្ល័ររ៉និងខ្ញំ៖

ខាងគ ្្វង៖ផ្័ររ៉អាំរ៉្បូសឹននិងទអ៊សរ៉ថាហ្វ

ទ្រ៊នសឹនកាលពីវ័យ�ំែង់។ខាងស្ដាំ៖ផ្័ររ៉

និងទអ៊សរ៉កំពុងរីករយជាររួយនឹងកូនទាំង

បបាំររួយនាក់រ្រស់ពរួកោត់។
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នោយនែើរ៉ុនែឈិ�អវ៉ស

ខ្្ន្បសវា្ម្មបរាះពរុម្ររស់សាសនាច្្

ងព្ល	ខះ្	បបសិនដបើ	ដយើង	សាដាប	់ដោយ	យ្រ	ចិត្	ទ្ុរ	ោ្រ់	ដនាះ	ឃ្លា	ដ	៏ខ្ី	មួយ	អាច	មន	ឥទ្ិពល	ដូចជា	

ដទសន្រថ្	មួយ	នដរ	។	ដូចជា	្ររណី	ថថងៃ	ទ	ី11	នខ	វិច្ិកា	ឆ្នាុំ	1985	។	ឃ្លា	ដនាះ	គ	ឺ«	ផ្័ររា៉	និង	ខ្នុុំ	»	។

បបធាន	នអ៊សរា៉	ថ្ហវ	នប៊នសឹន	(	1899–1994	)	បាន	អាន	ោ្រ្យដពចន៍	ទាុំង	ដនាះ	ជា	នផ្្រ	ថន	

ដសច្ី្រ	នថ្ងការណ៍	មួយ	នដល	បាន	ដរៀបចុំ	សបមប	់ព្ួរ	អ្្រ	សារ	ព័ត៌មន	ដៅ	ថថងៃ	ដបកាយ	ព	ីដោ្រ	បតវូបាន	ដ្វើ	ពិ្ ី	នញ្រ	

ដចញ	ជា	បបធាន	ថន	សាសនាចប្រ	ថន	បពះដយស៊ូវបគីស្	ថន	ព្ួរ	បរិសុទ្	ថថងៃ	ចុង	ដបកាយ	។	បបធាន	នស្ពនដស៊ីរ	ដបុលយូ	

�ឹមបឹល	(	1895	–1985	)	បាន	ទទួល	មរណភ្ព	កាល	ពី	បបាុំ	មួយ	ថថងៃ	មុន	ដោយ	បន្សល់	ទ្ុរ	ឲ្យ	បបធាន	នប៊នសឹន		

ជា	សាវ្រ	ដរៀម	ច្បង	។

	បបធាន	នប៊នសឹន	និង	ភរិយ	ដោ្រ	ផ្័ររា៉	បាន	ដៅ	ជាមួយ	គានា	កាល	ពួ្រ	ដោ្រ	បាន	ទទួល	ដុំណឹង	ព	ីមរណភ្ព	

របស់	បបធាន	�ឹមបឹល	ដហើយ	ព្ួរដោ្រ	«	បាន	លុត	�ង្ង	់ចុះ	ភ្លាម	»	ដដើម្បី	អ្ិសាឋាន	។ 1	ឥឡលូវដនះ	ដៅ	្្រនុង	ឃ្លា	

ទ	ីមួយ	ថន	ដសច្ី្រ	នថ្ងការណ៍	នដល	នឹង	បតូវបាន	ដបាះពុម្ពផសាយ	ោសដពញ	ពិភពដោ្រ	បបធាន	នប៊នសឹន	បាន	

បនាទាបខ្លួន	ដោ្រ	ដៅ	ន្រ្បរ	ផ័្ររា៉	ជា	ថ្មី	ម្ង	ដទៀត	។	ដោ្រ	បាន	នថង្	ថ្	៖	«	ដនះ	គ	ឺជា	ថថងៃ	មួយ	នដល	ខ្នុុំ	មិន	បាន	រំពឹង	ទ្ុរ	

ជាមុន	។	ភរិយ	ខ្នុុំ	ផ្័ររា៉	និង	ខ្នុុំ	បាន	អ្ិសាឋាន	ជានិច្ច	សូម	ឲ្យ	បបធាន	�ឹមបឹល	មន	អាយុ	នវង	រសដ់ៅ	ដលើ	នផនដ	ី

ដនះ	ដហើយ	សូម	ឲ្យ	អព្ភលូតដហត	ុមួយ	ដទៀត	បាន	ដ្រើតដឡើង	ដដើម្បី	ជា	បបដយ�ន	៍ដល់	ដោ្រ	។	ឥឡលូវដនះ	ដោយសារ	

បពះអមចាស់	បាន	មន	បន្លូល	ដយើង	នឹង	ដ្វើ	ឲ្យ	អស	់ព	ីលទ្ភ្ព	ដោយសថែិតដៅដបកាមការដឹ្រនាុំ	របស	់បទង់	ដដើម្បី	�បមុញ	

្ិរច្ចការ	ដនះ	ឲ្យ	ដឆ្ពះ	ដៅ	មុខ	ដៅ	ដលើ	នផនដី	»	។ 2

បនាទាប់ពី	ដរៀបការ	បាន	59	ឆ្នាុំ	បបដយគ	ថ្	«	ផ្័ររា៉	និង	ខ្នុុំ	»	បាន	ដ្រើត	មន	ដោយ	ឯ្រឯង	ចុំដោះ	បបធាន	

នប៊នសឹន	។	ដហើយ	កាល	ដោ្រ	នថង្	ថ្	«	ដយើង	នឹងដ្វើ	ឲ្យ	អស់	ព	ីលទ្ភ្ព	ដោយសថែិតដៅដបកាមការដឹ្រនាុំរបស់បទង់

កាលនយើងនរៀនពីភាពជានដ្ូដដលនចរះជួយគានា
និងនចរះ្សឡាញ់គានាដដល្បធានដអស៊រ៉ាថាហវ
ដបន៊សឹនរានរីករយជាមួយនឹងភរយិនោក
្័្ររ៉ានោរះនយើងទទួលរានការយល់ដឹងដ៏ស៊ី

ជន្រៅមួយពីការបន្មើរបស់នោក។
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ដដើម្បី	�បមុញ	្ិរច្ចការ	ដនះ	ឲ្យ	ដឆ្ពះ	ដៅ	មុខ	ដៅ	ដលើ	នផនដី	»	ដោ្រ	

មិន	បាន	ដបបើ	ោ្រ្យ	ថ្	នយើងដដើម្បី	សុំដៅ	ដៅ	ដលើ	ខ្លួន	ដោ្រ	និង	

ព្ួរ	អ្្រ	មន	សិទ្ិអុំណ្ច	ទដូៅ	ដផ្សង	ដទៀត	ដនាះ	ដទ	ប៉ុនន្	ដទាះ	ជា	

យ៉ាង	ណ្	ដោ្រ	បបា្រដ	ជា	នឹង	រួបរួម	ជាមួយ	នឹង	ព្ួរគាត់	។	

ដៅ	្រ្នុង	ដសច្ី្រ	នថ្ងការណ៍	ដនះ	ពយាការី	អ្្រ	ដមើលឆុត	និង	អ្្រ	

ទទួល	វិវរណៈ	របស់	សាសនាចប្រ	បាន	ដលើ្រ	ដឡើង	ព	ីការ	រួបរួម	

នឹង	ភរិយ	ដោ្រ	្រ្នុង	្រិច្ចការ	របស	់បពះ	អមចាស់	។	

ដហតុអវី	ដោ្រ	ដ្វើ	ដដូច្ះ	?	ដោ្រ	និង	ផ្័ររា៉	បាន	រួបរួមគានា	

្្រនុង	្ិរច្ចការ	របស់	បពះអមចាស	់�ិត	បបាុំ	មួយ	ទសវត្សរ៍	ម្រ	ដហើយ	។	

ខណៈនដល	នផ្្រ	ជាដបចើន	ដៅ	្រ្នុង	�ីវិត	ព្ួរដោ្រ	បាន	ផ្លាស់ប្លូរ	ជា	

ដបចើន	ឆ្នាុំ	្ី្រ	ភ្ពជាថដគ	ូរបស់	ព្ួរដោ្រ	បាន	កាលាយ	ជា	បបភព	ថន	

្រមលាុំង	ដ៏	ខាជាប់ខ្លួន	សបមប	់ព្ួរដោ្រ	ទាុំង	ពីរនា្់រ	។

ដៅ	ឆ្នាុំ	ដនះ	វគ្ស្ិរសា	សបមប់	បងប្លូនបសី	ថ្នា្រ់	សមគម	

សដង្គ្រាះ	និង	ពួ្រ	អ្្រ	កាន់	បពវ�ិតភ្ព	មិលគីសសានដ្រ	

ោ្រ់	បញ្ចលូល	នូវ	ឱកាស	មួយ	ដដើម្បី	ដរៀន	ព	ីបបធាន	នអ៊សរា៉	

ថ្ហវ	នប៊នសឹន	។	ដៅ	ដពល	អ្្រ	សិ្រសា	ការ	បដបងៀន	របស់	

ដោ្រ	អ្្រ	អាច	នឹង	ទទួល	អារម្មណ៍	ដលើ្រ	ទឹ្រ	ចិត្	ដដើម្បី	ដរៀន	

ព	ីបុគ្លិ្រ	ល្រ្ខណៈ	របស	់ដោ្រ	។	អតថែបទ	ដនះ	ផ្ល	់នូវ	

ការសុំនដងឲ្យដ�ើញមួយ	ចុំនួន	ដៅ	្្រនុង	ឆ្្រ	�ីវិត	និង	្ិរច្ចការ	

បដបមើ	របស់	ដោ្រ	តាមរយៈ	ទស្សនៈ	របស់	ភរិយ	ដោ្រ	ផ្័ររា៉	

អាុំម៉្លូសិន	នប៊នសឹន	។	រាល	់�ុំព្ូរ	និង	ដលខ	ទុំព័រ	្្រនុង	អតថែបទ	

ដនះ	ដយង	ដៅ	ដលើ	Teachings of Presidents of the 
Church: Ezra Taft Benson	។

«ខ្នុំចង់នរៀបការនឹងបុរសកសឈិកររានាក់»

នារដូវ	ស្ឹ្រដឈើ	ប�ុះ	្រ្នុង	ឆ្នាុំ	1920	នអ៊សរា៉	ថ្ហវ	នប៊នសឹន	

នដល	មន	វ័យ	21	ឆ្នាុំ	បាន	ដ្វើ	ដុំដណើរ	ពី	្រសិោឋាន	បគួសារ	គាត	់

ដៅ	ទបី្រុង	វីតន	ីរដ្ឋ	ថអោហ	ូស.រ.អា.	ដៅកាន់	ទបី្រុង	ឡលូហ្ិន	

រដ្ឋ	យូថ្ហ៍	ជា	្រននង្	នដល	គាត់	ចូល	ដរៀន	ដៅ	មហាវិទយាល័យ	

្រសិ្រម្ម	យូថ្ហ៍	(	សពវថថងៃ	ដនះ	ជា	សា្រលវិទយាល័យ	

រដ្ឋយូថ្ហ៍	)	។	មន	ថថងៃ	មួយ	កាល	គាត់	ដៅ	ជាមួយ	មិត្	មួយ	

ចុំនួន	្រ្នុង	បរិដវណ	សាោ	គាត់	បាន	ចាប់ចិត្	នឹង	យុវនារី	មនា្់រ	។	

ដបកាយម្រ	គាត់	បាន	ដៅ	ចាុំ	ថ្	៖

«	ដយើង	បាន	ដៅ	ន្រ្បរ្រនន្ង	ល្់រទ្ឹរដោះ	ដគា	មួយ	កាល	

យុវនារី	មនា្់រ	—	នដល	មន	រូបដឆ្ម	បសស់	សាអាត	—	បាន	

ដបើ្រ	ឡាន	តូច	មួយ	សុំដៅ	ម្រ	្រនន្ង	ល្រ់ដនាះ	ដដើម្បី	ទិញ	ទ្ឹរ	

ដោះដគា	។	កាល	ព្ួរ	បបុសៗ	បាន	បគវី	ថដ	ោ្រ់	នាង	នាង	បាន	បគវី	

ថដ	តប	វិញ	។	ខ្នុុំ	បាន	សួរ	ថ្	‹	ដតើ	នាង	ជា	នរណ្	ដៅ	?	›	ពួ្រដគ	

តប	ថ្	‹	នាង	ដឈាមាះ	ផ្័ររា៉	អាុំម៉្លូសិន	›	។

«	ខ្នុុំ	បាន	បបាប	់ពួ្រដគ	ថ្	‹	ពួ្រឯង	ដឹង	ដទ	គានា	មន	អារម្មណ	៍

ថ្	គានា	នឹង	ដរៀបការ	ជាមួយ	នឹង	នាង	›»	។

មិត្	របស់	នអ៊សរា៉	បាន	នាុំ	គានា	ដសើច	ចុំដោះ	ការនយិយ	

នបប	ដនះ	។	ពួ្រដគ	បាន	តបថ្	«	នាង	សាអាត	ដព្រ	ដហើយ	

សបមប់	បបសុ	នដល	ជា	្រស្ិររ	»	។	ដតើ	គាត់	ដឆ្ើយតប	យ៉ាង	

ដូចដមច្	នដរ	?	«	វា	ដ្វើ	ឲ្យអវីៗទាុំងអស	់កាន់នត	មនភ្ពចាប់	

អារម្មណ៍	»	។ 3

មិត្	របស់	នអ៊សរា៉	មិនគួរ	វិនិច្័យ	ខុស	ដៅ	ដលើ	ផ្័ររា៉	អាុំម៉្លូសិន	

ដឡើយ	។	ចាប់តាុំង	ព	ីនាង	មន	វ័យ	�ុំទង	់នាង	បាន	ដ�ើញ	

នូវបុគ្លល្រ្ខណៈពដិសស	មួយ	របស់	បុរស	នដល	ដ្វើ	ការដៅ	តាម	

វាលនបស	។	មន	ថថងៃ	មួយ	កាល	មដាយ	នាង	ដឈាមាះ	បាបារា៉	បាន	

បបាប់	នាង	ថ្	«	នាង	មិន	អាច	ទទួលបាន	្របមិត	ដ៏	ខ្ពស	់បុំផុត	

ថន	សិរីល្	ដោយ	គាមាន	អាោហ៍ពិោហ៍	ដសដឡសាទាល	បាន	ដទ	

ដនាះ	ផ្័ររា៉	បាន	តប	ដៅ	វិញ	ដោយ	មន	ការគិតគូរ	មួយ	ចុំនួន	ថ្	

‹	ដដូច្ះ	្ូរន	សុខ	ចិត្	ដរៀបការ	នឹង	បុរស	នដល	ប្រ	ខាងបទព្យសម្បត្ិ	

ប៉ុនន្	បរិបូរណ	៌នផ្្រ	វិញ្ញាណ	ដដើម្បី	ដយើង	អាច	បាន	អវី	នដល	ដយើង	

ចង់	បាន	រួម	គានា	›	។	នាង	បាន	ឈប	់មួយ	សន្នុះ	រួច	បាន	បននថែម	

ដទៀត	ថ្	‹	្រូន	ចង់	ដរៀបការ	នឹង	បុរស្រសិ្ររ	មនា្់រ	›»	។ 4

ដបកាយ	ម្រ	ផ្័ររា៉	និង	នអ៊សរា៉	បាន	�ួប	គានា	្្រនុង	ឆ្នាុំ	1920		

ដហើយ	មិន	យូរប៉នុាមាន	មិត្	ភ្ព	របស	់ពួ្រដគ	បាន	កាលាយ	ដៅ	ជា		

ដសច្ី្រ	ដសហ្ា	។	ផ្័ររា៉	បាន	ដឹង	ថ្	នអ៊សរា៉	ថ្ហវ	នបន៊សឹន		

គ	ឺជា	យុវ�ន	មនា្់រ	នដល	បាន	ចាប់ដផ្ើម	បបមូល	នូវ	ភ្ពបរិបូរណ	៍

ខាង	វិញ្ញាណ	នដល	នាង	ឲ្យ	តថម្	យ៉ាង	ខាលាុំង	បុំផុត	។	ដហើយ	ដូច		

នដល	នាង	បាន	រំពឹងទុ្រ	ឫសគល់	ថន	្រមលាុំង	ខាង	វិញ្ញាណ	របស	់	

គាត់	បាន	ចា្់រ	ឫស	យ៉ាងដបរៅ	ដៅ	្្រនុង	ដ	ីថន	្រសិោឋាន	បគួសារ		

របស់	គាត់	។

គដើរ្ីអានពីរគ្រៀ្រទដល�ីវិត

រសគ់ៅក្បុងកសិដ្ឋានបាន

ពបងងឹដល់្ុរ្្លិកលក្ខណៈ

រ្រស់ទអស៊រ៉ថាហ្វទ្រ៊នសឹន

សរូគរើលTeachings 
of Presidents of 
the Church: Ezra 
Taft Bensonែំព័រ
2–5។

ពីស្ដាំគៅគ ្្វងចា្រ់ពីទផ្កខាងគលើរក៖

ទអស៊រ៉ថាហ្វទ្រន៊សឹនជាររួយនឹង

កសិករដនែគែៀតទអស៊រ៉គៅែីពីរ

រ្រ់ពីគ្្វងជាររួយនឹងមាដាយររួរទាំង

្រង្រ្អបូនគលាកឪពុកមាដាយរ្រស់ទអស៊រ៉

ចចធីទ្រ៊នសឹននិងស្រ៉ដ្ំងលី

ទ្រន៊សឹន។
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ការន្វើការរួមគ្នានៃើម្ីោក់ម្្រះមុនន្បង្អស់

កាល	ផ្័ររា៉	និង	នអ៊សរា៉	្រុំពុង	ចាប់ដផ្ើម	ដរៀន	យល់	ចិត្			គានា	

ដៅ	វិញ	ដៅ	ម្រ	ពួ្រដគ	បាន	ដឹងថ្	ព្ួរដគ	បតវូ	នប្រដចញ	ពី	គានា	

រយៈដពល	ពីរ	ឆ្នាុំ	។	នអ៊សរា៉	បាន	ទទួល	ការដៅ	មួយ	ឲ្យ	បដបមើ	ដៅ	

ដបស្រ្រម្ម	អង់ដគ្ស	។	គាត់	និង	ផ្័ររា៉	មន	ចិត្	រដំភើប	រ្ីររាយ	

ចុំដោះ	ឱកាស	ដដើម្បី	បដបមើ	ដហើយ	ពួ្រដគ	«	បាន	ពិភ្្រសា	គានា	ពី	

ទុំនា្់រទុំនង	របស់	ព្ួរដគ	។	ព្ួរដគ	ចង់	ឲ្យ	មិត្ភ្ព	របស	់ពួ្រដគ	

បន្	ដៅ	មុខ	ដទៀត	ប៉ុនន្	ពួ្រដគ	្៏រ	ដឹង	ពី	ដសច្ី្រ	បតូវការ	សបមប	់

នអ៊សរា៉	ដដើម្បី	ដ្វើ	ជា	អ្្រ	ផ្សពវផសាយ	សាសនា	មនា្់រ	នដល	មន	

ការលះបង់	ខ្ពស	់ផង	នដរ	។	ដោ្រ	បាន	នថង្	ថ្	‹	ពីមុន	ខ្នុុំ	ឃ្លាត	

ដៅ	ផ្័ររា៉	និង	ខ្នុុំ	បាន	សដបមចចិត្	សរដសរ	[	សុំបបុត	]	នត	មួយ	

នខ	ម្ង	ប៉ដុណ្ណាះ	›	។	‹	ដយើង	្រ៏	បាន	សដបមច	ចិត្	ថ្	សុំបបុត	របស់	

ដយើង	នឹង	ជា	ការ	ដលើ្រទឹ្រចិត្		ទុំនុ្រ	ចិត្	និង	ដុំណឹង	ដផ្សងៗ	។	

ដយើង	បាន	ដ្វើ	ដដូច្ះនមន	›»	។ 5

ដោយ	ចាបដ់ផ្ើម	ជាមួយ	នឹង	ការដៅ	ឲ្យ	បដបមើ	ដបស្រ្រម្ម	តាម	

រដបៀប	ដនះ	ពួ្រដគ	បាន	ដ្វើ	ជា	គុំរូ	ព	ីដសច្ី្រពិត	មួយ	នដល	នអ៊សរា៉	

បាន	បដបងៀន	ដល	់ពួ្រ	បរិសុទ្	ដៅ	ដបចើន	ឆ្នាុំ	ដបកាយ	ម្រ	ថ្	៖		

«	កាល	ដយើង	ោ្់រ	បពះ	មុនដគបង្ស់	ដយើង	នឹង	ដឹង	ព	ីអវី	នដល	

សុំខាន	់ឬ	អវី	នដល	មិន	សុំខាន់	ដៅ	្រ្នុង	�ីវិត	របស់	ដយើង	។	ដសច្ី្រ	

បសឡាញ់	របស	់ដយើង	ចុំដោះ	បពះអមចាស	់បតូវបាន	បគ្ហាញ	ដោយ	

មដនាសដញ្តនា	របស	់ដយើង	ដោយ	រដបៀប	នដល	ដយើង	ចុំណ្យ	

ដពល	ដវោ	របស	់ដយើង	ចុំណូលចិត្	នដល	ដយើង	ខុំបបងឹនសវងរ្រ	

និង	លុំោប់	លុំដោយ	ថន	អាទិភ្ព	របស	់ដយើង	»	។ 6

កាល	នអ៊សរា៉	�ិត	បញ្ចប	់ដបស្រ្រម្ម	របស់	គាត់	គាត់	និង	

ផ្័ររា៉	បាន	ទន្ឹង	រង់ចាុំ	ការ	ដ�ើញ	មុខ	គានា	ជា	ថ្មី	វិញ	។	ប៉ុនន្	ផ្័ររា៉	

«	បាន	ដ្វើ	ដលើស	ព	ីការទន្ឹង	រង់ចាុំ	ការ	ចុំណ្យ	ដពល	ដៅ	ជាមួយ	

នឹង	គាត	់ដៅ	ដទៀត	។	នាង	ពិត	ជា	បាន	ទន្ឹង	រង់ចាុំ	—	ចុំដោះ	

អនាគត	និង	សកាដានុពល	របស់	ដោ្រ	នមន	។	.	.	.	នាង	មន	

ចិត្	រី្ររាយ	នឹង	បុំណង	បបាថ្នា	របស់	នអ៊សរា៉	ដដើម្បី	រសដ់ៅ	ឯ	

្រសិោឋាន	បគួសារ	ដៅ	ទបី្រុង	វីតន	ីរដ្ឋ	ថអោហ	ូ។	ប៉ុនន្	នាង	មន	

អារម្មណ៍	ថ្	ដោ្រ	បតវូ	បញ្ចប	់ការសិ្រសា	របស់	ដោ្រ	ជា	មុន	

សិន	»	។ 7		្្រនុង	ការ	ខិតខុំ	របស់	នាង	ដដើម្បី	�ួយ	គាត់	ដ្វើ	ដដូច្ះ	

នាង	បាន	ចូលរួម	នឹង	ដោ្រ	ដដើម្បី	ោ្រ់	បពះ	មុនដគបង្ស់	។		

ដបកាយ	ពី	ដោ្រ	បាន	បតឡប	់ម្រ	ព	ីដបស្រ្រម្ម	វិញ	មិន	បាន	មួយ	

ឆ្នាុំ	ផង	នាង	បាន	ដ្វើ	ឲ្យ	ដោ្រ	ភ្ញា្រ់ដផ្ើល	ដោយ	បបាប	់ដោ្រ	ថ្	

នាង	នឹង	ដចញ	ដៅ	បដបមើ	ដបស្រ្រម្ម	។	ដដើម្បី	ដរៀន	បននថែម	ដទៀត	ព	ី

ការ	សដបមច	ចិត្	របស	់នាង	សូមដមើល	ទុំព័រ	10–11	។

ន្ម្ជមឈិនោន់ដច្

ផ្័ររា៉	និង	នអស៊រា៉	បតូវបាន	ផសារភ្ជាប	់ដៅ	បពះវិហារ	

បរិសុទ្សលត៍	ដល្រ	ដៅ	ថថងៃ	ទ	ី10	នខ	្រញ្ញា	ឆ្នាុំ	1926	។	

ថវីដបើ	នអ៊សរា៉	មន	អត្ចរឹ្រ	ល្	ព	ី្រុំដណើត	និង	ភ្ពដជាគ�័យ	

្្រនុង	សាោ	្ី្រ	«	មន	មនុស្ស	មួយ	ចុំនួន	បាន	បន្	ដងឿង	ឆងៃល់	

ចុំដោះ	ការ	គិត	របស	់ផ្័ររា៉	។	ពួ្រដគ	មិន	យល់ដសាះ	ថ្	ដហតុអវី	

បាន	ជា	នារី	មនា្់រ	នដល	មន	បទព្យសម្បត្ិ	ស្នុ្រស្ម្ភ	ដហើយ	

មនមុខមត់ល្បីលបាញមនា្រ់		សុខចិត្	រួមរស់	នឹង	បុរស	មនា្រ់	

នដល	ជា	្រសិ្ររ	ដៅ	វិញ	ដដូច្ះ	។	ប៉ុនន្	នាង	បាន	បន្	បបាប	់ថ្	

នាង	‹	នតងនត	ចង់	ដរៀបការ	នឹង	បុរស្រសិ្ររមនា្់រ	›	។	នាង	

ដោល	ថ្	នអ៊សរា៉	‹	គ	ឺជា	មនុស្ស	មិន	សាុំញា៉ាុំ	មន	សុភវិនិច្័យ	

ដហើយ	រឹងមុំ	›	។	ដហើយ	នាង	បាន	សដង្ត	ដ�ើញ	ថ្	‹	គាត់	មន	

សម្ី	នផ្មនល្ម	ចុំដោះ	ឪព្ុរមដាយ	គាត់	ដហើយ	ខ្នុុំ	បាន	ដឹង	ថ្		

ដបើ	គាត់	ដចះ	ដគារព	ដល់	ឪពុ្រមដាយ	គាត់	ដនាះ	គាត់	្រ៏	ដចះ	ដគារព	

ដល់	ខ្នុុំ	នដរ	›	។	នាង	បាន	ដឹង	ថ្	គាត់	គឺ	ជា	‹	ដពប�	មិន	ទាន់ថច្	›	

ដហើយ	នាង	បាន	នថ្ង	ថ្	‹	ខ្នុុំ	នឹង	ដ្វើ	ឲ្យ	អស់	ពី	លទ្ភ្ព	ដដើម្បី	�ួយ	

គាត់	បតូវ	បាន	ដគ	សារាល	់្រ្នុង	ដសច្ី្រល្	មិននមន	នត	្រ្នុង	សហគមន	៍

ដ	៏តូច	ដនះ	ប៉ដុណ្ណាះ	ដទ	ប៉ុនន្	ពិភពដោ្រ	ទាុំងមូល	នឹង	បាន	សារាល	់

គាត់	›»	។ 8

ដោយ	មន	ទស្សនៈដនះ	ចុំដោះ	សកាដានុពល	របស់	សារាម	ីនាង	

ផ្័ររា៉	បាន	ដចញ	ដៅ	ដោយ	រ្ីររាយ	ដៅ	បគប	់ទី្រននង្	នដល	ពួ្រដគ	

បតូវការ	ដៅ	ដដើម្បី	ផ្ត់ផ្ង	់ដល់	្ូរនៗ	របស់	ព្ួរគាត់	និង	បដបមើ	

ដល់	សាសនាចប្រ	សហគមន	៍និង	បបដទស	របស់	ព្ួរគាត់	។	

ទផ្កខាងគលើ៖ទអ៊សរ៉ថាហ្វទ្រ៊នសឹនវ័យគក្ងពីរុនែែរួលបាន

ការគៅឲ្យ្រគបរើគ្រសកករ្។ខាងគលើនិងខាងស្ដាំ៖ក្បុងនារជា

ស្វកគលាកបាន�រួយ្រគបរើដល់ប្រជា�នគៅ—សង្ង្រារគលាកគលើក

ែី2ទ្រ៉កអឺរ៉ុ្រ។

គដើរ្ីអានពីដំគណើរគរឿងននការ្រគបរើជាអ្កផ្សព្វផសាយ

ស្សនាគពញគមា៉ាងរ្រស់ទអ៊សរ៉ថាហ្វទ្រ៊នសឹន

សូរគរើលែំព័រ9–10និង103–4គៅក្បុងគសៀវគៅ

សិកសាគនរះ។គដើរ្ីអានពីការ្រគបរើរ្រស់គលាកគៅក្បុង

–សង្ង្រារគលាកគលើកែី2ទ្រ៉កអឺរ៉ុ្រអំ�បុងគពលគលាក

ជាស្វកសរូគរើលែំព័រ17–21,54–55,69–70,

264និង268។



ដពលខ្ះ	ការណ	៍ដនះ	តបមូវ	ឲ្យ	នាង	រសដ់ៅ	្រ្នុង	�ីវិត	មួយ	សាមញ្ញ	

ជាង		នដលនាងធាលាបម់ន	ម្រ	ប៉ុនន្	នាង	បាន	ឱបប្រដសាប	យ្រ	

ឱកាស	ដនាះ	។	

ឧទាហរណ៍	ដៅ	ថថងៃ	ដរៀបការ	ព្ួរគាត់	«	ពិ្ីដនាះ	មន	នត	

.	.	.	អាហារ	ដពល	បពឹ្រ	សបមប់	បគួសារ	និង		មិត្ភ្ិ្រ	ប៉ដុណ្ណាះ	។	

បនាទាប	់ពី	អាហារ	ដពល	បពឹ្រ	រួច	សារាម	ីភរិយ	ដថ្មាងថ្មីដនះ	បាន	

ដបើ្រ	ឡានមួយបាុំង្រនះ្	របស់ពួ្រ	គាត់	ម៉ា្រ	T Ford	ដចញ	

ដៅ	ទបី្រុង	ដអមស៍	រដ្ឋ	ថអអវូា៉	ភ្លាម	«	ជា	្រននង្	នដល		នអ៊សរា៉	

បន្	យ្រ	ថ្នា្់រ	អនុបណ្ឌិត	នផ្្រ	ដសដ្ឋ្រិច្ច	្រស្ិរម្ម	។	«	ដៅ	

តាម	ផ្លូវ	ព្ួរគាត់	បាន	សានា្់រ	ដៅ	រយៈ	ដពល	បបាុំ	ប	ីយប់	ដៅ	្្រនុង	

បតសាល	មួយ	នដល	្ ្នុះធាលាយ	។	កាល	ព្ួរគាត់	បាន	ម្រ	ដល់	

ទបី្រុង	ដអមស៍	ព្ួរគាត	់បាន	�ួល	បន្ប	់មួយ	ដៅ	ន្រ្បរ	បរិដវណ	

មហាវិទយាល័យ	។	បន្ប់�ួល	ដនាះ	មន	ទុំហុំ	តូច	ដហើយ	បគួសារ	

នប៊នសឹន	រសដ់ៅ	្រ្នុង	បន្ប	់នដល	មន	សតវ	្រនាលាត	ជាដបចើន	ប៉ុនន្	

នអ៊សរា៉	បាន	នថ្ងថ្	‹	មិន	យូរប៉ុនាមាន	វា	ហា្រ់	ដូចជា	ផ្ះ	ដ៏	តូច	

មួយ	នដល	មន	ភ្ពបសណុ្រ	ចិត្	បុំផុត	»	។ 9

កាល	នអ៊សរា៉		កាលាយកាន់នតមនភ្ពរឹងមុំ	ដៅ	្រ្នុង	

បុគ្ល្ិរល្រ្ខណៈ	របស់	គាត់	គាត់បាន	បបឡលូ្រ	កាន់នត	

ដបចើនដឡើង	ដៅ	្្រនុង	ការបដបមើ	ដៅ	ខាង	ដបៅ	ផះ្	។	ការណ៍	ដនះ	

បាន	ដ្ឹរនាុំ	ដៅ	រ្រ	ដុំដណើរ	បន្សនុទ្	សបមប់	ផ្័ររា៉	ផងនដរ	។	

ដពលខ្ះ	កាល	គាត់	ដៅ	ឃ្លាត	ឆ្ងាយ	នាងមនការលុំបា្រ	

ដោយ	ភ្ពឯដកា	និង	ការបា្់រ	ទ្ឹរ	ចិត្	។	ប៉ុនន្	នាងមនចិត្	

ដសាមនស្ស	ដ្វើ	ជា	ភរិយ	និង	ជាមដាយ	ដហើយ	នាង	បាន	បគ្ហាញ	

អុំណរគុណ	ចុំដោះ	ដសច្រ្ី	ល្	របស់	សារាម	ីនាង	និង	ចុំដោះ	ការ	

លះបង់	របស់	គាត់	ចុំដោះ	បគួសារ	។	ដដើម្បី	ដរៀន	បននថែម	ដទៀត	ព	ី

អាោហ៍ពិោហ៍	បពមទាុំង	ភ្ព	ជា	ឪពុ្រមដាយ	ថ្មីដថ្មាង	របស	់ផ្័ររា៉	

និង	នអ៊សរា៉	សូមដមើល	ទុំព័រ	12–15	។

ការទទួ�ទូរស្្ទចំនួន្ ីរន�ើកអៃ�បានផ្លាស់ប្វូរជីវិត

ដៅ	ថថងៃ	ទ	ី27	នខ	្រ្រ្ោ	ឆ្នាុំ	1943	ផ្័ររា៉	បាន	ទទួល	ទូរសព្	

មួយ	ម្រ	ព	ីសារាមី	នាង	។	គាត់	ដៅ	ទបី្រុង	សលត	៍ដល្រ	រដ្ឋ	

យូថ្ហ៍	ដោយ	ដរៀបចុំ	ខ្លួន	បតឡប់ម្រ	ពី	ដុំដណើរ	ោណិ�្្រម្ម	

ជាមួយ	នឹង	្ូរន	បបុស	ពួ្រគាត់	រីដ	វិញ	។	នាង	សានា្រ់	ដៅ	ឯ	ផ្ះ	

ន្រ្បរ	វា៉ស៊ដីតាន	�ី.ស៊ី.	នដល	មន	ចមងាយ	បបមណ	ជា	3,200	

គ.ម.	ព	ីគានា	។	បនាទាប់ព	ីការសបម្រ	មិន	ល្់រ	ដពញ	មួយ	យប	់

ដពញដៅដោយ	ការអ្ិសាឋាន	និង	ទឹ្រនភ្្រ	គាត	់បាន	ទូរសព្	

ដៅ	បបាប	់នាង	ឲ្យ	ដឹង	ថ្	កាលពីម្សលិមិញ	គាត់	បតវូបាន	ដៅ	ឲ្យ	

បដបមើ	ជា	សម�ិ្រ	មនា្់រ	្្រនុង	្ូររ៉ុម	ថន	ព្ួរ	សាវ្រ	ដប់ពីរ	នា្រ់	។

ដុំណឹងដនះ	មិន	បាន	ដ្វើ	ឲ្យ	ផ្័ររា៉	ភ្ញា្់រដផ្ើល	ដនាះ	ដទ	។	នាង	

«	មន	អារម្មណ៍	ដ	៏មុតមុំ	មួយ	ថ្	មន	ដរឿង	ដ	៏អសាចារ្យ	មួយ	នឹង	

ដ្រើត	មន	ដឡើង	្្រនុងការដ្វើ	ដុំដណើរ	របស	់សារាមី	នាងដនាះ	»	។ 10	

នាង	បាន	បគ្ហាញទុំនុ្រចិត្	ដលើ	នអ៊សរា៉	ដហើយ	ោ្រ្យ	សម្ី	នាង	

បាន	ដ្វើ	ឲ្យ	គាត់	មន	ភ្ព្រ្់រដៅដា	។	ដបកាយម្រ	គាត	់បាន	ដៅ	ចាុំ	

ថ្	៖	«	វា	ជាការ	ដលើ្រទឹ្រចិត្	ដពល	បាន	នយិយ	នឹង	គាត	់។	

គាត់	នតង	បគ្ហាញ	ដសច្ី្រ	�ុំដនឿ	យ៉ាងដបចើន	ម្រ	ដលើ	ខ្នុុំ	ជាង	ខ្នុុំ	មន	

ដលើ	ខ្លួន	ឯង	ដៅ	ដទៀត	»	។ 11

ដទាះជា	ផ្័ររា៉	មន	ភ្ពដ�ឿ	ជា្់រ	ដលើ	សារាម	ីនាង	្ី្រ	នាង	បាន	

ដឹង	ថ្	គាត់	មិន	អាច	បុំដពញ	ការដៅ	របស់	គាត់	នត	មនា្់រ	ឯង	បាន	

ដឡើយ	—	គាត់	បតវូការ	ការ�ួយគាុំបទ	ពី	បគួសារ	និង	្រមលាុំង	

ព	ីសាថានសួគ	៌។	ដៅ	ឯ	សន្ិសីទ	ទដូៅ	មួយ	ោ្រ្យ	ខ្សបឹបបាប់	

មួយ	បាន	បគ្ហាញ	ព	ីដសច្ី្រ	បសឡាញ	់របស់	ផ្័ររា៉	ចុំដោះ	សារាម	ី

នាង	និង	ការ	យល់ដឹង	របស់	នាង	ពី	ការពឹងនផ្្រ	របស់	គាត	់ដលើ	

បពះអមចាស់	(	សូមដមើល	ទុំព័រ	48–49	)	។	

ផ្័ររា៉	បាន	ទទួល	ទូរសព្	មួយ	ដទៀត	នដល	បាន	ផ្លាស់ប្លូរ	

�ីវិត	សារាមី	នាង	ដៅ	ថថងៃ	ទ	ី24	នខ	វិច្ិកា	ឆ្នាុំ	1952	។	ដពលដនះ	

គាត់	្រុំពុង	ដៅ	ទស្សន្ិរច្ច	ដៅ	តុំបន់	វា៉ស៊ីងដតាន	�ី.ស៊ី.	

ដហើយ	នាង	បាន	សានា្់រ	ដៅ	ផះ្	ដៅ	ទីប្រុង	សលត៍	ដល្រ	។	

ោរាយ	�ី	អ៊ដីសនហូដវើរ	នដល	មិន	យូរប៉នុាមាន	នឹង	ចាប់ដផ្ើម	ដ្វើ	

ជា	បបធានា្ិបតី	សហរដ្ឋ	អាដមរិ្រ	ដទើប	នតបានសុុំ	ឲ្យ	នអលដ�ើរ	

នប៊នសឹន	បដបមើ	ជា	ដលខា	របស់	ដោ្រ	ខាង	នផ្្រ	្រស្ិរម្ម	ជា	

តួនាទ	ីខ្ពស់	មួយ	នដល	តបមូវ	ឲ្យ	មន	ការ	លះបង់	និង	ការ	តាុំង	

ទអលគ�ើរទអស៊រ៉ថាហ្វ

ទ្រន៊សឹនបាន្រគបរើជាគលខា

ទផក្កសិករ្រ្រស់សហរដ្ឋ

អាគររិកអស់រយៈគពលបបាំ្ីរ

ឆ្នាំែន្ទឹរនឹងគពលទដលគលាក

្រគបរើជាស្វកទដរ។គដើរ្ី

អានពីរគ្រៀ្រទដលោត់បាន

្រំគពញែំនរួលខុសបតវូទាំងគនរះ

សរូគរើលែំព័រ21–25និង

47–48។

ទផ្កខាងគលើ៖ប្រធានទ្រ៊នសឹនគៅក្បុងចគំណារពរួក្ររិសុែ្ធ។

ខាងគ្្វងនិងខាងគលើ៖ការ្រគបរើជាគលខាទផ្កកសិករ្រ្រស់ប្រធានា

ធិ្រតីអាគររិក។
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ចិត្	ដ	៏អសាចារ្យ	។	នអលដ�ើរ	នប៊នសឹន	បាន	ទទួល	យ្រ	មុខ	តុំនណង	ដនាះ		

ដោយ	បាន	បបឹ្រសា	ឲ្យ	ដ្វើ	ដដូចានាះ	ដោយ	បបធាន	សាសនាចប្រ	ដដវី�	អ	ូម៉ា្់រដ�	

(	1873	–1970	)	។

កាល	នអលដ�ើរ	នប៊នសឹន	បាន	បបាប់	ផ្័ររា៉	ថ្	បបធាន	អ៊ីដសនហូដវើរ	នដល	បាន	

ជាប	់ដឆ្នាត	បាន	ឲ្យ	មុខ	តុំនណង	ដល់	គាត	់ដហើយ	ថ្	គាត	់បាន	ទទួល	យ្រ	នាង	បាន	

តប	ថ្	«	អូន	ដឹង	ថ្	ដោ្រ	នឹង	ផ្ល់	តុំនណង	ដនាះ	ដល់	បង	។	ដហើយ	អូន	បាន	ដឹង	

ថ្	បង	នឹង	ទទួល	យ្រ	»	។	នាង	បាន	ទទួល	សារាល់	ថ្	វា	ជា	ដរឿង	ដ	៏ពិបា្រ	សបមប	់

បគួសារ	ប៉ុនន្	បាន	បននថែមថ្	«	វា	ទុំនង	ជា	បពះទ័យ	របស់	បពះ	»	។ 12

នអលដ�ើរ	នប៊នសឹន	បាន	បដបមើ	ជា	ដលខា	នផ្្រ	

្រសិ្រម្ម	អស់រយៈ	ដពល	បបាុំ	បី	ឆ្នាុំ	។	អុំឡនុង	ដពល	

ដនាះ	បគួសារ	បាន	បទាុំបទ	ថន	ការ	រសដ់ៅ	ឆ្ងាយ	ព	ី

គានា	ដហើយ	នអលដ�ើរ	នប៊នសឹន	បតូវ	បបឈម	នឹង	

ការរិះគន់	និង	ការ	ដកាតសរដសើរ	នដល	ជាដរឿយៗ	

ដ្រើត	មន	ជាមួយ	នឹង	្រិច្ចការ	សាធារណៈ	។	

បគួសារ	នប៊នសឹន	បាន	ទទួល	ឱកាស	ដ៏	អសាចារ្យ	។	

ឧទាហរណ	៍មន	បគាមួយ	នអលដ�ើរ	នប៊នសឹន	

បាន	នាុំ	ផ្័ររា៉	និង	្រូនបសីៗ 	ព្ួរ	គាត់	ដប៊ដវើរល	ី

និង	បូនី	ដៅ	ដ្វើ	ដុំដណើរ្រមសាន្	បួន	សបាដាហ៍	

នដល	គាត	់បាន	ដ្វើការ	ដដើម្បី	សាថាបនា	ទុំនា្រ់	ទុំនង	

ោណិ�្្រម្ម	ជាមួយ	នឹង	បបដទស	ចុំនួន	12	ដផ្សង	

គានា	(	សូមដមើល	ទុំព័រ	181–82	)	។	ការ	អដញ្ើញ	

មួយ	ម្រ	ព	ីអ្្រ	សារព័ត៌មន	មនា្រ់	បាន	នាុំ	ដៅ	រ្រ	បទពិដសា្ន៍	ថន	ការផ្សពវផសាយ	

សាសនា	ដ៏	អសាចារ្យ	សបមប	់បគួសារ	(	សូមដមើល	ទុំព័រ	24	)	។

ឧបករណ៍ៃ៏នសមើភា្ក្នុងម្្រះហស្របស់ម្្រះែរាចាស់

	ដូច	ជាបបធាន	សាសនាចប្រ	ទាុំងអស	់នដរ	នអ៊សរា៉	ថ្ហវ	នប៊នសឹន	បតូវបាន	

នតងតាុំង	ព	ីមុន	នផនដ	ីសបមប	់ការដៅ	របស	់ដោ្រ	។	ប៉ុនន្	ដោ្រ	មិន	អាច	បុំដពញ	

ការនតងតាុំង	ព	ីមុន	ឬ	បដបមើ	ដោយ	មន	្រមលាុំង	នបបដនះ	បាន	ដោយ	មនា្់រ	ឯង	បាន	

ដឡើយ	។	ពិតណ្ស់	គាមាន	មនុស្ស	ណ្	ដផ្សង	ដទៀត	នដល	បាន	�ះឥទ្ិពល	យ៉ាង	

ដបចើន	ដៅ	ដលើ	ដោ្រ	ដូចជា	ផ្័ររា៉	ដទ	។	្្រនុង	សាសនាចប្រ	និង	្្រនុង	បគួសារ	ព្ួរគាត់	

ព្ួរគាត់	បាន	ដ្វើ	ការរួមគានា	ជា	ឧប្ររណ	៍ដ៏	មន	ឥទ្ិពល	ដៅ	្្រនុង	បពះហស្	របស់	

បពះអមចាស់	។

	ដូចជា	បបធាន	និង	ស៊ិដស្ើរ	នប៊នសឹន	បាន	លុត	�ង្ង់	ចុះ	រួម	គានា	កាល	ពួ្រគាត	់

បាន	ដឹង	ថ្	ដោ្រ	បតវូ	ដ្វើ	ជា	អ្ិបត	ីដលើ	សាសនាចប្រ	ព្ួរគាត	់បាន	ដ្វើការ	រួមគានា	

ដដើម្បី	«	�បមុញ	្ិរច្ចការ	ដនះ	ឲ្យ	ដឆ្ពះ	ដៅ	មុខ	ដៅ	ដលើ	នផនដី	»	។ 13	កាល	នាង	ធាលាប់	

សង្ឹម	កាល	ពី	ដៅ	ដ្រ្មង	ថ្	ពួ្រគាត់	ទទួល	បាន	អវី	នដល	ព្ួរដគ	ចង់	បាន	—	រួម	គានា	។ 14

បបធាន	នប៊នសឹន	បាន	ទនូាមាន	ដល់	ពួ្រ	បរិសុទ្	ថថងៃ	ចុង	ដបកាយ	ព	ីដលើ	ដវទិកា	ម្រ		

ឲ្យ	ពន្ិច	នផនដី	ដនះ	និង	�ីវិត	របស់	ព្ួរដគ		

ជាមួយ	នឹង	បពះគម្ពីរ	មរមន	(	សូមដមើល		�ុំពូ្រ	

9–10	)	។	ដៅ	ផះ្	ផ្័ររា៉	បាន	អាន	បពះគម្ពីរ		

មរមន	ឲ្យ	ដោ្រ	សាដាប	់ជា	ដរៀង	រាល	់ថថងៃ	រួច		

ព្ួរគាត់	បាន	ពិភ្្រសា	គានា	ព	ីអវី	នដល	បាន	អាន	។ 15	

បបធាន	នប៊នសឹន	បាន	ដលើ្រទ្ឹរចិត្	ដល	់ពួ្រ	

បរិសុទ្	ដចញ	ព	ីដវទិកា	ម្រ	ឲ្យ	បដបមើ	ដហើយ		

ថ្រាយបង្ុំ	ជា	ដទៀងទាត់	្្រនុង	បពះវិហារ	បរិសុទ្		

(	សូមដមើល		�ុំព្ូរ	13	)	។	ផ្័ររា៉	និង	នអ៊សរា៉		

នប៊នសឹន	បាន	ចូលរួម	្្រនុង	បពះវិហារ	បរិសុទ្	នត		

ពីរ	នា្់រ	ដរៀង	រាល់	ថថងៃ	បពឹ្រ	ថថងៃ	សុប្រ	ជា	ថថងៃ	នដល		

ព្ួរគាត់	អាច	មន	លទ្ភ្ព	ដ្វើ	នបប	ដនាះ	បាន	។ 16	

បបធាន	នប៊នសឹន	បាន	បពមន	ដចញ	ពី	ដលើ	

ដវទិកាអុំពីអុំដពើបាប	ថន	ដសច្ី្រ	អុំនួត	និង	«	ការដកាតសរដសើរ	របស់	ដោ្ិរយ	»	។ 17	

ប៉ុនន្	ដទាះ	ជា	ផ្័ររា៉	មន	ដជាគ�័យ	្្រនុង	ការ�ួយ	«	ឲ្យ	ពិភពដោ្រ	ទាុំងមូល	បាន	

សារាល់	ដោ្រ	»	្ី្រ 18	ព្ួរគាត់	បាន	រី្ររាយ	រួមគានា	ដោយ	មន	«	ការដកាតសរដសើរ	ព	ី

សាថានសួគ	៌»	ដោយ	ដសងៃៀមសាងាត	់។ 19

បបធាន	នអ៊សរា៉	ថ្ហវ	នប៊នសឹន	បាន	ដ្វើការ	បដបងៀន	រាប់	ោន់	្រ្នុង	នាម	ជា	សាវ្រ	

និង	ជា	បបធាន	ថន	សាសនាចប្រ	។	វា	ពិបា្រ	ដដើម្បី	បសដមើបសថម	ពី	ការបដបងៀន	

ទាុំងដនាះ	ដោយ	គាមាន	ឥទ្ិពល	ថន	ោ្រ្យ	បីម៉ាត	់ដនាះ	នដល	ដោ្រ	បាន	នថ្ង	ដៅ	ថថងៃ	ទ	ី	

11	នខ	វិច្ិកា	ឆ្នាុំ	1985	ថ្	៖	«	ផ្័ររា៉	និង	ខ្នុុំ	»	។	◼

Benson	(	ឆ្នាុំ	2014	)		
ទុំព័រ	7–8	។

	 4.	Dew, Ezra Taft Benson	
ទុំព័រ	74–75	។

	 5.	Teachings: Ezra Taft 
Benson	ទុំព័រ	8	។

	 6.	Teachings: Ezra Taft 
Benson	ទុំព័រ	40	។

	 7.	Teachings: Ezra Taft 
Benson	ទុំព័រ	10	។

	 8.	Teachings: Ezra Taft 
Benson	ទុំព័រ	11–12	។

	 9.	Teachings: Ezra Taft 

Benson	ទុំព័រ	12	។
	10.	Dew, Ezra Taft Benson	

ទុំព័រ	176	។
	11.	នអស៊រា៉	ថ្ហវ	នបន៊សឹន	្រ្នុង	

Teachings: Ezra Taft 
Benson	ទុំព័រ	16	។

	12.	ផ្័ររា៉	អាុំម៉្លូសឹន	នបន៊សឹន	្រ្នុង	
Teachings: Ezra Taft 
Benson	ទុំព័រ	23	។

	13.	នអស៊រា៉	ថ្ហវ	នបន៊សឹន	្រ្នុង		
Don L. Searle	«	Presi-
dent Ezra Taft Benson 
Ordained Thirteenth 

President of the 
Church	»	Ensign,		
នខ	្្លូ	ឆ្នាុំ	1985	ទុំព័រ	5	។

	14.	សូមដមើល	ផ្័ររា៉	អាុំម៉្លូសឹន	
នបន៊សឹន	្រ្នុង		Teachings: 
Ezra Taft Benson		
ទុំព័រ	74–75	។

	15.	សូមដមើល	Derin Head 
Rodriguez	«	Flora  
Amussen Benson: 
Handmaiden of the 
Lord, Helpmeet of a 
Prophet, Mother in 

Zion	»	Ensign,	នខ	មិនា	ឆ្នាុំ	
1987	ទុំព័រ	20	។

	16.	សូមដមើល	Dew, Ezra Taft 
Benson	ទុំព័រ	511	។

	17.	Teachings: Ezra Taft 
Benson	ទុំព័រ	229	។

	18.	Teachings: Ezra Taft 
Benson	ទុំព័រ	11–12	។

	19.	Teachings: Ezra Taft 
Benson	ទុំព័រ	229	។

កំណត់ចំណាំ

	 1.	Sheri L. Dew,	Ezra Taft 
Benson: A Biography	
(	1987	)	ទុំព័រ	479	។

	 2.	នអស៊រា៉	ថ្ហវ	នបន៊សឹន	្រ្នុង		
Don L. Searle	«	Presi-
dent Ezra Taft Benson 
Ordained Thirteenth 
President of the 
Church	»	Ensign,		
នខ	្្លូ	ឆ្នាុំ	1985	ទុំព័រ	5	។

	 3.	Teachings of Presidents 
of the Church: Ezra Taft 
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លា្

កាល	ខ្នុុំ	ដរៀន	ដៅ	ឆ្នាុំ	ទី	មួយ	្្រនុង	មហា	វិទយាល័យ	ខ្នុុំ	

បាន	ដៅ	ជាមួយ	មិត្	រួម	បន្ប	់			ដៅ	ដលង	នឹងអ៊ំ	

បបសុរបស	់នាង	នដល	មន	វ័យ	98	ឆ្នាុំ		ដយើង	នតង	

ដៅ	គាត	់ថ្	ដោ្រ	អ៊ំ	ច	ូ។	គាត់	រសដ់ៅ	នត	មនា្់រ	ឯង	

ដហើយ	ឯដកា	ដដូច្ះ	ដយើង	បាន	ពយាយម	ដៅ	ដលង	គាត់	

ជាដរឿយៗ	តាម	នដល	អាច	ដ្វើ	ដៅ	បាន	។	ដៅ	ដពល	

ដយើង	ដៅ	ដលង	គាត	់បាន	បបាប	់ដយើង	ព	ីដុំដណើរ	ដរឿង	

កាល	ពី	គាត	់រសដ់ៅ	បបដទស	មិុ្រស៊្ិរ	និង	ដៅភូមិ	មួយ	

ចុំនួន	ជាប	់បពុំបបទល	់នឹង	រដ្ឋ	អារីហ្សលូណ្	បពម	ទាុំង	

ណូហារាដឡស	ផងនដរ	។

កាល	មិត្	ខ្នុុំ	បាន	ផ្លាស	់បតឡប	់ដៅ	ផ្ះ	វិញ	ជា	

បដណ្តាះអាសន្	ខ្នុុំ	បាន	ទទួល	អារម្មណ	៍បុំផុស	គុំនិត	

ឲ្យ	បន្	ដៅ	ដលង	នឹង	ដោ្រអ៊ំអ៊ុុំ	ច	ូ។	គាត់	បាន	កាលាយ	

ជា	មិត្	ដ	៏�ិតស្ិទ្	មនា្់រ	របស់	ខ្នុុំ	ដហើយ	ខ្នុុំ	បាន	ដៅ	ដលង	

គាត់	រហូត	ដល់	គាត់	បាន	នច្រ	ឋាន	ដៅ	រយៈដពល	មួយ	

ឆ្នាុំ	្រនះ្	ដបកាយ	ម្រ	ដហើយ	។	ខ្នុុំ	មន	ចិត្	ដសា្រដៅ	

ដោយ	បាត់បង់	មិត្	របស់	ខ្នុុំ	ប៉ុនន្	ខ្នុុំ	មន	អុំណរគុណ	

ចុំដោះ	ដពលដវោ	ដ	៏មន	តថម្	នដល	ដយើង	បាន	មន	

ជាមួយ	គានា	។

បនាទាប	់ពី	ដោ្រអ៊	ំ	ច	ូបាន	នច្រឋាន	ដៅ	រយៈដពល	

ដប់	ឆ្នាុំ	ដបកាយ	ម្រ	ខ្នុុំ	បាន	អាន	ដៅ	្្រនុង	ដសៀវដៅ	

្រុំណត់	ដហត	ុរបស់	ដោ្រយយ	ទួត	ខ្នុុំ	។	ដសៀវដៅ	

ដនាះ	បាន	បបាប់	ព	ីការនដល	សារាម	ីគាត់	បាន	

ចុះដចាល	គាត់	ដោយ	គាមាន	ទុ្រ	បបា្រ់	ឲ្យ	គាត់	

ការរប្មើខ�លរានទទួល្ លតរស្នងម្វិញ

សនំឡង្ ួកបរិសុទ្ធដថងៃចុងនម្កាយ

បលាកអ៊ំច្ូបានរស់នៅមានាក់ឯងនហើយ

ឯនកា។ែូនច្្ះមិ ្្តរួមបន្ទប់ែ្នុំនិង

ែ្នុំបានព្យាោមនៅ

នលងគ្្់ជានរឿយៗ

តាមដែលអាច្ន្វើ

នៅបាន។

ដសាះ	ដហើយ	គាត់	បតូវបង់	ថថ្	�ួល	ផះ្	30	ដុោលា	និង	

ចិញ្ចឹម	្រូន	ដល់	ដៅ	បបាុំ	បួន	នា្់រ	។

រួច	គាត់	បាន	សរដសរ	ថ្	៖	«	ដៅ	ប៊ីស្បនុី	

[អារីហ្សលូណ្]	មនុស្ស	ដៅ	ទដីនះ	មន	ចិត្	ល្	ចុំដោះ	

ដយើង	ណ្ស់	។	សូម្បី	នត	ដពល	ដយើង	បាន	រសដ់ៅ	ភ្គ	

ខាង	ត្បលូង	ថន	ប៊ីស្បនុី	្ី្រ	ពួ្រដគ	បាន	ដ្ឹរ	ដយើង	[	ពបីពះ	

វិហារ	]	បតឡប់	ម្រ	ផះ្	វិញ	។	បងបបសុ	យ៉ូនសប	

ខាលានមិុន	នដល	រស់	ដៅ	បបដទស	មិុ្រស៊ិ្រ	បាន	�ូន	

ដយើង	ម្រ	ផះ្	ជាដបចើន	ដង	ដហើយ	មិន	នត	ប៉ដុណ្ណាះ	

[	បគួសារ	គាត	់]	បាន	នាុំ	ដយើង	ទាុំងអស់	គានា	ដៅ	ហូប	

អាហារ	ដពល	ោងាច	ជាមួយ	នឹង	ព្ួរគាត់	ដទៀត	ផង	។	
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កាល	ខ្នុុំ	អង្នុយ	ដៅ	ព	ីមុខ	សម�ិ្រ	មួយ	រូប	ថន	

គណៈបបធាន	ដស្្រ	ដបះដូង	ខ្នុុំ	ចាប់ដផ្ើម	ដោត	

ខុស	ចគ្រា្រ់	។	ខ្នុុំ	មន	អារម្មណ	៍ភ័យខាលាច	ចាប់តាុំង	ព	ី

ដពល	នដល	ដស្មៀន	ដស្្រ	បាន	ទូរសព្	ម្រ	ណ្ត	់�ួប	។	

នតើគាត់នឹងដឹងថាខ្នុំមិនសក្ិសមនដើម្ីបន្មើដដរឬនទ?

ខ្នុុំ	បាន	សដបមច	ចិត្	ថ្	អុំដពើបាប	មួយ	ចុំនួន		

គ្យបសួល	ដដើម្បី	យ្រដៅឯដវទិកាកាត់	ដសច្ី្រ		

របស់	បពះ	ជាង	ដៅ	ដលើ	នផនដី	ដនះ	ដោយ	គិត	ថ្		

វា	គ	ឺជា	ដរឿង	ដ	៏អាតាមានិយម	បុំផុត		ដដើម្បី	បបាប់	ដរឿង	

ទាុំងឡាយ	នដល	នាុំ	ឲ្យ	ភរិយ	ខ្នុុំ	ឈឺ	ចាប	់ឬ	អាម៉ាស់		

មុខ	ដនាះ	។	វា	ជាការល្ដដើម្បីយ្រ	ឈ្ះ	វា	ដោយ		

ខ្លួនឯង				ដហើយរសដ់ៅ	ដោយ	មន	បន្នុ្រ	ដនាះ	។		

បញ្ហា	នត	មួយ	គត់	គឺ	ថ្	ខ្នុុំ	មិន	អាច	យ្រ	ឈ្ះវា		

ដោយ	ខ្លួន	ឯង	បាន	ដឡើយ	។

ខ្នុុំបាន	អង្នុយ	ដៅ	ទីដនាះ	កាល	ទីបបឹ្រសា	្រ្នុង	

គណៈបបធាន	ដស្្រ	បាន	ផ្ល	់ការ	ដៅបដបមើ	

មួយ	ដល	់ខ្នុុំ	។	គាត់	បាន	សួរ	ថ្	«	ប្លូនបបសុ	

ដតើ	អ្្រ	បពមទទួល	យ្រ	ការដៅ	ដនះ	នដរ	

បតើែ្នុំ្ួរសារភាពខ�រឬបទ?

គាត់	។	ខ្នុុំ	បាន	ពយាយម	បញ្ជា្់រ	ព	ីដហតុផល	នដល	

ខ្នុុំ	ម្រ	�ួប	នឹង	គាត់	ទាុំង	ពិបា្រ	បុំផុត	។	បនាទាប់	ពី	

ោ្់របាុំង	អុំដពើបាប	របស់	ខ្នុុំ	ជា	យូរ	ម្រ	ដហើយ	ខ្នុុំ	មិន	

ដឹង	ថ្	បតូវ	ចាប់ដផ្ើម	ព	ីបតង	់ណ្	ដនាះ	ដទ	។	គាត	់បាន	

ដលើ្រ	ទ្ឹរ	ចិត្	ខ្នុុំ	ដោយ	ដសច្ី្រ	បសឡាញ់	ឲ្យ	សមអាត	

អុំដពើ	បាប	ដនាះ	ដចញ	។	ខ្នុុំ	បាន	ពន្យល់	ពី	ល្រ្ខណៈ	ថន	

អុំដពើបាប	របស	់ខ្នុុំ	ដហើយ	បាន	សូម	ដពល	ដដើម្បី	ផ្ល់	នូវ	

បញ្ី	ដ	៏ដពញដលញ	ថន	ទដងវើ	ខុសឆ្ង	របស់	ខ្នុុំ	។	គាត	់

បាន	យល់បពម	ដោយ	្ី្រ	រី្ររាយ	។

ខ្នុុំ	ដៅ	នត	មិន	ទាន់	បាន	សារភ្ព	ទាុំងបសុង	ដៅ	

ដឡើយ	ប៉ុនន្	ខ្នុុំ	មន	អារម្មណ	៍ថ្	ទមងៃន	់	ថន	ពិភពដោ្រ	

្រុំពុង	នត	ដលើ្រ	ដចញពី	សាមា	របស់	ខ្នុុំ	។	ដៅទីបុំផុត	ខ្នុុំ	្រ៏	

មន	អារម្មណ៍	នូវ	ដសច្រ្ី	សង្ឹម	ថ្មី	ថន	ដសរីភ្ព	ព	ីបន្នុ្រ	

ដនះ	ផងនដរ	។

ខ្នុុំ	បាន	ចុំណ្យ	ដពល	ជាដបចើន	សបាដាហ៍	ដបកាយម្រ	

អ្ិសាឋាន	អានបពះគម្ពីរ	ដហើយ	បដង្ើត	បញ្ី	របស់	ខ្នុុំ	

ដដើម្បី	បគ្ហាញ	ដៅ	ដល់	ប៊ីស្សព	និង	បពះវរបិតាសួគ៌	

របស់	ខ្នុុំ	។	ដុំបូង	ខ្នុុំ	បាន	យ្រ	បញ្ី	របស	់ខ្នុុំទូល		

បបាប់ដល់	បពះវរបិតាសួគ	៌ដោយ	ចិត្សដបងង	និង		

វិញ្ញាណ	ទន់ទាប	ដដើម្បី	ឲ្យ	បទង	់បាន	បជាប	ថ្	ខ្នុុំ	មន		

ចិត្ដសា្រសាតាយ	ដហើយ	មន	បុំណង	ចង់	ន្រនបប		

ដោយ	ដសាមាះ	។	ខ្នុុំ	បាន	ណ្ត់	�ួប	នឹង	ប៊ីស្សព	ម្ង		

ដទៀត	ដហើយ	បាន	បគ្ហាញ	បញ្ី	ទាុំង	មូល	របស់	ខ្នុុំ	ដៅ		

ដល់	គាត់	។	គាត់	មិន	បាន	ចង	ចដិញ្ចើម	នបស្រ	ឬ		

ស្ី	បដនាទាស	ដល់	ខ្នុុំ	ដទ	ផ្នុយដៅវិញ	គាត់	បាន	ឱប	ខ្នុុំ		

យ៉ាង	នណន	។	គាត់	បាន	បបាប	់ខ្នុុំ	ឲ្យ	ដឹង	ព	ីដសច្ី្រ		

បសឡាញ់	របស	់គាត់	និង	ដសច្ី្រ	បសឡាញ	់របស	់	

បពះអមចាស់	ដោយ	បបាប	់ខ្នុុំ	ថ្	ឥឡលូវដនះ	ខ្នុុំ	សថែិត	ដៅ		

ដលើ	ផ្លូវ	ថន	ការនបបចិត្	ដ	៏ពិត	ដហើយ	។	ខ្នុុំ	បាន	ដឹង	ថ្		

វា	គឺជា	ការពិត	។

ការ	សារភ្ព	អុំដពើ	បាប	របស់	ខ្នុុំ	នដល	ជា	ការភ័យ	

ខាលាច	ដ	៏្ ុំ	បុំផុត	របស់	ខ្នុុំ	កាល	ព	ីមុន	បាន	កាលាយ	ដៅ	ជា	

បទពិដសា្ន	៍មួយ	ដ៏ល្បុំផុត	ដៅ	្រ្នុង	�ីវិត	ខ្នុុំ	។	វា	គឺជា	

�ុំហាន	ទ	ីមួយ	សបមប់	ខ្នុុំ	ដដើម្បី	យល់ដឹង	យ៉ាង	ចបាស	់

ព	ីអុំដណ្យ	ទាន	និង	បពះដចសាតា	ដដើម្បី	ពយាបាល	ថន	

ដគ្រាយ្ួន	របស	់បពះដយស៊ូវបគីស្	។	◼

បឈ្មាះ្តវូ្តវូរាន�្បចញ

ព្ួរគាត់	បាន	ដ្វើ	ទនសាយបុំពងដោយ	មនតុបនត	រចនា	

លម្រ	នដលដ្វើ	ឲ្យ	ដយើង	ចូលចិត្	បុំផុត	។	ពួ្រគាត់	

បាន	ផ្លាស់	ដៅ	ណូហារាដឡស	.	.	.		ដហើយ	ពួ្រគាត់	

បាន	ឲ្យ	សតវ	ទនសាយ	ពណ៌	—	ស	សាអាត	របស់	ព្ួរគាត់	

ម្រ	ដយើង	ដហើយ	ដយើង	មន	អាហារ	ល្មម	បគប់បគាន	់

ដដើម្បី	បរិដភ្គ	ដៅ	ដពល	ដនាះ	»	។

កាល	ខ្នុុំ	អាន	ដុំដណើរដរឿង	ដនះ	ខ្នុុំ	បាន	ដឹង	ថ្	

យ៉ូនសប	�ី្នមិន	នដល	បាន	�ួយ	ដោ្រ	យយ	ទួត	

របស់	ខ្នុុំ	ដនាះ	គឺជា	ដោ្រ	អ៊ំ	ច	ូ!	ខ្នុុំ	ទទួល	អារម្មណ	៍ពី	

បពះវិញ្ញាណ	ខ្សបឹ	បបាប	់រហូត	ដល់	ខ្នុុំ	បាន	បុំផុសគុំនិត	

ឲ្យ	បន្	ដៅ	ដលង	នឹង	ដោ្រ	អ៊ំ	ច	ូទុ្រជា	អុំណរគុណ	

ដ	៏តូចតាច	មួយ	ចុំដោះ	សនាដានចិត្	ល្	នដល	គាត់	បាន	

មន	ចុំដោះ	ដោ្រ	យយ	ទួត	ខ្នុុំ	និង	បគួសារ	គាត	់។

ខ្នុុំ	មន	ចិត្	រំដភើប	ជា	ខាលាុំង	ដោយ	បាន	កាលាយ	ជា	

នផ្្រ	មួយ	ថន	ដុំដណើរដរឿង	អុំពី	ដសច្រ្ី	បសឡាញ់	និង	

ការបដបមើ	មួយ	នដល	បាន	ទទួល	ផល	តបស្ង	ម្រ	

វិញ	។	ខ្នុុំ	ដឹង	ថ្	បពះអមចាស់	បជាប	ព	ី្រូនដៅ	របស់	

បទង់	។	បបសិនដបើ	ដយើង	សាដាប់	តាម	ការ	បុំផុសគុំនិត	

របស់	បពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្	ដនាះ	ដយើង	អាច	បបទានពរ	

ដល់	�ីវិត	អ្្រដថទ	ដហើយ	ដបកាយម្រ	ទទួល	បាន	

ពរ�័យ	សបមប	់ខ្លួន	ដយើង	វិញ	។	◼

្្បីស៊ីបឈើចសាំបមរុើររ�្ឋយូថា្៍ស.រ.អា.

ឬ	ដទ	?	»	ខ្នុុំ	ចង	់នត	នបស្រ	ថ្	«	បាទ	!	»	ប៉ុនន្	ផ្នុយ	

ដៅ	វិញ	ខ្នុុំ	បាន	ឮ	ខ្លួន	ឯង	នយិយ	រាង	សាទា្់រដស្ើរ	ថ្	

«	ខ្នុុំ	មិន	អាច	ទទួល	យ្រ	បាន	ដទ	ខ្នុុំ	បតូវ	ដោះបសាយ	

អុំដពើបាប	មួយ	ចុំនួន	សិន	»	។

ការ	ភ័យបារម្ភ	និង	ភ្ព្ូរបសាល	បាន	ដ្រើត	មន	

ចុំដោះ	ខ្នុុំ	្្រនុង	ដពល	នត	មួយ	កាល	ខ្នុុំ	បាន	សារភ្ព	ព	ី

ល្រ្ខណៈ	ថន	អុំដពើបាប	ដនាះ	។	គាត់	បាន	សួរ	ខ្នុុំ	ថ្	ខ្នុុំ	

បាន	នយិយ	នឹង	ប៊ីស្សព	ខ្នុុំ	ដហើយ	ឬ	ដៅ	។	«	ដទ	»	។	

ចុះ	ភរិយ	ខ្នុុំ	វិញ	?	«នទ»។	គាត់	បាន	ចាប់ថដ	ខ្នុុំ	

ដហើយ	បបាប់	ខ្នុុំ	ទាុំង	ញញឹម	ថ្	គាត់	មន	ដមទនភ្ព	

ចុំដោះ	ខ្នុុំ	ខាលាុំង	ណ្ស់	សបមប់ការ	សារភ្ពដនះ	

ដហើយ	បាន	នណនាុំ	ខ្នុុំ	និង	ភរិយ	ខ្នុុំ	ឲ្យ	�ួប	ជាមួយ		

នឹង	ប៊ីស្សព	។

ខ្នុុំ	បានដគារព	តាម	ដោយ	បតូវ	បបាប	់ភរិយ	ខ្នុុំ	ជា	

មុន	សិន	—	ដដូច្ះ	វា	បាន	ដ្រ	យ្រ	ការ	ភ័យខាលាច	ដ	៏

្ុំ	បុំផុត	របស	់ខ្នុុំ	ដចញ	។		នាង	ដៅ	នត	បសឡាញ់	ខ្នុុំ	!	

ពិតណ្ស់	នាង	បាន	អា្់រអន់ចិត្	ដហើយ	ដយើង	បតូវ	

ដោះ	បសាយ	ដរឿង	មួយ	ចុំនួន	ប៉ុនន្	នាង	បសឡាញ់	ខ្នុុំ	

ដហើយ	បាន	ដលើ្រ	ទ្ឹរ	ចិត្	ខ្នុុំ	ឲ្យ	ដៅ	�ួប	នឹង	ប៊ីស្សព	។

កាល	ខ្នុុំ	បាន	ដៅ	�ួប	នឹង	ប៊ីស្សព	រដំពច	ដនាះ	គាត	់

បាន	សារាគមន៍	ខ្នុុំ	ចូល	ដៅ	្្រនុង	ការយិល័យ	របស់	
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បៅ
	តុំបន់	ចុង	ដបកាយ	្្រនុង	ដបស្រ្រម្ម	ខ្នុុំ	ថដគ	ូ

ខ្នុុំ	និង	ខ្នុុំ	បាន	បដបមើ	ដៅ	្រ្នុង	ភូមិ	ចុំនួន	ពីរ	

នដល	មន	ទីតាុំង	ដៅ	្្រនុង	រដ្ឋ	ដៅ	ផ្ឡលូ	បបដទស	

ដបបស៊ីល	។	ដៅ	ចដនាលាះ	ភូមិ	ទាុំង	ពីរ	ដនាះ	មន	ផ្លូវ		

វាង	មួយ	កាត	់តាម	ថបព	នដល	ដយើង	ពុុំ	ធាលាប	់ដ្វើ	ដុំដណើរ		

តាម	ផ្លូវ	ដនាះ	ពី	មុន	ម្រ	ដឡើយ	ដោយសារ	ដយើង		

មនអារម្មណ៍អាច	មនភ្ព	ដបគាះថ្នា្់រ	ដហើយ		

ទុំនង	ដូចជា	គាមាន	នរណ្	មនា្់រ	ដ្វើ	ដុំដណើរ	តាម	ផ្លូវ		

ដនាះ	ដឡើយ	។

ដៅ	រដសៀល	មួយ	កាល	ដយើង	ដហៀប	នឹង	ដៅ	ដល់	

ផ្លូវ	វាង	ដនាះ	បពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្	បាន	ប៉ះ	ដួងចិត្	ខ្នុុំ	

ដោយ	បបាប់	ខ្នុុំ	ថ្	ដយើង	គួរ	ចូល	ដៅ	្្រនុង	ថបព	ដនាះ	។	

ខ្នុុំ	ដមើល	មុខ	នអលដ�ើរ	អង់ដប�ដ	ដហើយ	បបាប	់គាត់	ព	ី

អារម្មណ៍	នដល	ខ្នុុំ	ដទើបនត	ទទួល	បាន	។	គាត់	បាន	

បបាប់	ខ្នុុំ	ថ្	គាត	់្៏រ	មន	អារម្មណ	៍ដូចគានា	នដរ	។

កាល	ដយើង	បាន	ចាបដ់ផ្ើម	ចុះ	តាម	ផ្លូវ	នដល	មិន	

សារាល់	ដនាះ	មិន	យូរប៉នុាមាន	ដយើង	បាន	ដ�ើញ	បស្ី	មនា្រ់	

្រុំពុង	ដដើរ	ម្រ	រ្រ	ដយើង	។	ផ្លូវ	ដនាះ	តូច	ណ្ស	់ដហើយ	

កាល	ដយើង	បាន	ដដើរ	កាត	់គាត	់ដយើង	បាន	ដ�ើញ	ថ្	

គាត	់្រុំពុងនត	យុំ	។

កាល	គាត	់បាន	ដងើយ	មុខ	ដឡើង	គាត់	បាន	អដញ្ើញ	

ដយើង	ឲ្យ	ម្រ	តាម	គាត	់ដៅ	ផះ្	របស់	គាត	់ដដើម្បី	ដៅ	

�ួប	នឹង	សារាម	ីរបស់	គាត	់។	ភ្លាមដនាះ	ដយើង	បាន	

ចាបដ់ផ្ើម	បដបងៀន	ដុំណឹងល្	ដល់	ប្ី	បបពន្	មួយ	

គ	ូដនះ	។	បនាទាប់	ពី	ពីរ	ប	ីសបាដាហ៍	ម្រ	ដយើង	បាន	

អដញ្ើញ	ពួ្រដគ	ឲ្យ	ទទួល	បុណ្យ	ប�មុ�ទ្ឹរ	។	

ដយើង	បាន	រ្ីររាយ	យ៉ាង	ខាលាុំង	កាល	ព្ួរគាត់	

បាន	ទទួល	យ្រ	ដោយ	្ី្រ	រ្ីររាយ	ដោយ	សារ	

វួដ	ពុុំ	បាន	ដ្វើ	បុណ្យ	ប�ម�ុទ្ឹរ	អស	់រយៈដពល	

មួយ	ឆ្នាុំ	ដហើយ	។	ដយើង	មន	អុំណរគុណ	នដល	

ដយើង	បាន	ដ្វើ	តាម	ការបុំផុសគុំនិត	ឲ្យ	ចូល	តាម	ផ្លូវ	

ដនាះ	ដៅ	ថថងៃ	ដនាះ	។

ប៉ុនន្	ព	ីមុន	ពិ្ ីបុណ	ប�ម�ុទឹ្រ	របស	់

ព្ួរគាត់	បន្ិច	បសី្	នដល	ជា	ភរិយ	បាន	ដោល	

ថ្	គាត	់ចង់	នយិយ	នឹង	ព្ួរ	ដយើង	។	គាត់បាន	

ដោល	ថ្	អស់រយៈ	ដពល	ជាដបចើន	ឆ្នាុំ	ដហើយ	

គាតធ់ាលាបម់នសុបិនមួយ	ម្ងដហើយ	ម្ងដទៀត	។	ដៅ	

បយើងរានប�ើរតាម្ លដូវបនាះ

្្រនុង	សុបិន	របស់	គាត់	គាត់	បាន	ដ�ើញ	ថ្	គាត់	្រុំពុង	

រង់ចាុំ	ដៅ	បតង់	ចុំណុច	្រណ្តាល	ថន	រដ្ឋ	ដៅ	ផ្ឡលូ	។		

មន	បុរស	ចុំណ្ស់	មនា្់រ	បាន	ដដើរ	ម្រ	រ្រ	គាត់	ដហើយ	

បបាប់	ថ្	យុវ�ន	ពីរ	នា្រ់	នឹង	ម្រ	ផ្លាស់ប្លូរ	�ីវិត	គាត់	។	

រួច	គាត	់បាន	ដ�ើញ	យុវ�ន	ពីរ	នា្់រ	ដដើរ	ម្រ	ប៉ុនន្	សុបិន	

របស់	គាត់	នតងនត	បញ្ចប់	ដៅ	បតង	់ចុំណុច	ដនះ	។

មន	ថថងៃ	មួយ	កាល	ពី	ពីរ	ប	ីសបាដាហ	៍មុន	កាល	គាត់	

្រុំពុងនត	ដបាស	សមអាត	ផះ្	គាត់	បាន	ឮ	សុំដឡង	មួយ	

បបាប់	គាត់	ថ្	យុវ�ន	ពីរ	នា្រ់	ដនាះ	្រុំពុង	នត	ម្រ	ដហើយ	

ដហើយ	ថ្	គាត់	បតូវ	ដចញ	ដៅ	ផ្លូវ	វាង	ដនាះ	ភ្លាម	ជា	្រននង្	

នដល	ដយើង	បាន	�ួប	គាត់	ដុំបូង	។	ដោយ	មិន	បាន	

យល	់ពី	ការ	បុំផុសគុំនិត	ប៉ុនន្	ចង់	ដឹង	ព	ីចដម្ើយ	ចុំដោះ	

សុបិន	របស់	គាត់	គាត់	បាន	ទមលា្់រ	អុំដបាស	គាត់	ចុះ	

ដហើយ	ដដើរ	ដៅ	ផ្លូវ	ដនាះ	។

កាល	នដល	គាត់	្រុំពុង	ដដើរ	រូបភ្ព	ថន	សុបិន	របស	់

គាត់	បាន	ផុស	ដឡើង	្្រនុងគុំនិត	គាត់	ដូចជា	ដៅ	្្រនុង	នខ្ស	

ភ្ពយន្	មួយ	នដល	បញ្ចប	់ដៅ	បតង	់ឈុតឆ្្រ	នដល	

ដៅ	ទីបុំផុត	គាត់	បាន	ដ�ើញ	មុខ	របស់	យុវ�ន	ទាុំងពីរ	

នា្់រ	ដនាះ	។	គាត់	្៏រ	បាន	ដ�ើញ	ថ្	ព្ួរដគ	ទាុំងពីរ	

នា្់រ	មន	ោ្រ់	សាលា្រ	ដឈាមាះ	ពណ	៌ដ្មា	ផងនដរ	។	មួយ	

សន្នុះ	ដបកាយម្រ	គាត់	បាន	ដោល	ថ្	នអលដ�ើរ	

អង់ដប�ដ	និង	ខ្នុុំ	បាន	ដលច	ដឡើង	ដៅ	ចុំដោះ	មុខ	

គាត់	ដៅ	ដលើ	ផ្លូវ	ដនាះ	។	គាត់	មន	អារម្មណ៍	រដំភើប	ជា	

ខាលាុំង	ដហើយ	គាត់	មិន	អាច	ទប់	ខ្លួន	ឯង	មិន	ឲ្យ	យុំ	បាន	

ដឡើយ	។

ដៅ	សពវថថងៃដនះ	ដោយ	ចងចាុំ	ពី	បទពិដសា្ន	៍

ដ	៏ពិសិដ្ឋ	ដនាះ	ខ្នុុំ	ទទួល	អារម្មណ	៍ពី	បពះវិញ្ញាណ	

ដហើយ	បាន	ដ�ើញ	ដៅ	្រ្នុង	គុំនិត	ខ្នុុំ	ជា	ថ្មី	ម្ង	ដទៀត	នូវ	

ទ្ឹរមុខ	នដល	ដោរដពញ	ដោយ	ទ្ឹរ	នភ្្រ	របស	់បងបសី	

ដនាះ	នដល	បាន	ឱបប្រដសាប	យ្រ	ដុំណឹងល្	។	វា	

គឺជា	សុំណ្ង	ល្	ណ្ស់	នដល	ថដគ	ូខ្នុុំ	និង	ខ្នុុំ	មន	

អារម្មណ៍	និង	ភ្ពកាលាហាន	ដដើម្បី	ដដើរតាម	ផ្លូវ	នដល	

បពះអមចាស់	បាន	បបាប	់ដល់	ដយើង	ដៅ	ថថងៃ	ដនាះ	។	◼

ររុតបឌអូលបីវីរា៉ាមា៉ា្ូលបីណូរីយ៉ាូហ្គេង់�ូន័របត្របទសប្រស៊ីល

កាលនយើងបានចាប់នផដើមចុ្ះតាមផ្លូវដែលមិនសាគាល់នន្ះមិនយូរប៉ុន្មាននយើងបានន�ើញបស្តីមានាក់កំពុ្ងនែើរ

មករកនយើង។នយើងមិនអាច្ជួយអវីបានន�ើយប៉ុដន្តបានសនងកេ្ន�ើញថាគ្្់កពុំ្ងដ្យំ។
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មានថថងៃមួយ		ជាពដិសសដៅ	ដបកាយដពលដវនដ្វើ

ការដ៏នសនលុំបា្រ្្រនុងសាលមន្ីរដពទ្យ្ុរមរ	

ខ្នុុំ	បានអស់្រមលាុំង	ដហើយមនចិត្មួរដ៉៉ា	។	កាល	ខ្នុុំ	

ដដើរ	ដៅ	ត	ុសន្ិសុខ	ខ្នុុំ	បាន	ដ�ើញ	ផ្កា	ដ៏	បសស់	សាអាត	។	

ដៅ	ដពល	ខ្នុុំ	បាន	បបាប	់ដៅ	អ្្រ	នដល	អង្នុយ	ដៅ	ឯ	ត	ុដនាះ	

ថ្	ផ្កាទាុំង	ដនះ	បសសស់ាអាត	ដហើយ	មន	្ិ្រន	ប្រអូប	នថម	

ដទៀត	ផង	ដនាះ	នាង	បបាប់	ខ្នុុំ	ថ្	ខ្នុុំ	អាច	យ្រ	វា	បាន	។

ខ្នុុំ	មន	ចិត្	រី្ររាយ	ជា	ខាលាុំង	!	ខ្នុុំ	បាន	គិត	ថ្	បបា្រដ	

ជា	បពះវរបិតាសួគ	៌ចង	់ឲ្យ	ខ្នុុំ	បាន	ផ្កា	ទាុំងដនះ	ដដើម្បី	ដ្វើ	

ឲ្យ	ខ្នុុំ	បាន	សបបាយចិត្	ដហើយ	ដមើល	ដៅ	។

ដពល	ដដើរ	ដចញ	ព	ីមន្ីរដពទ្យ	ខ្នុុំ	សដង្ត	ដ�ើញ	ថ្	ខ្នុុំ	

បាន	ដៅ	ពី	ដបកាយ	បសី្	មនា្់រ	នដល	អង្នុយ	ដៅ	ដលើ	ដៅអី	

រុញ	។	ខ្នុុំ	មន	ការ	តានតឹង	ចិត្	ជាខាលាុំង	ជាមួយ	នឹង	គាត់	

ប៉ុនន្	ដៅ	ទីបុំផុត	ខ្នុុំ	បាន	ហួស	គាត	់ដៅ	កាល	ដយើង	បាន	

ដចញ	ព	ីអគារ	ដនាះ	។	កាល	ខ្នុុំ	បាន	ដដើរ	ហួស	គាត់	គាត	់

ដងើប	មុខ	ដឡើង	ដហើយ	ដោល	ថ្	«	អូ	៎ផ្កាទាុំង	ដនាះ	

បសស់	សាអាត	ណ្ស	់»	។	ខ្នុុំ	បាន	អរគុណ	គាត់	ដហើយ	

បាន	បបញាប	់ដដើរ	ដៅ	រ្រ	សារាម	ីខ្នុុំ	នដល	្រុំពុង	រង់ចាុំ	ដៅ	

ឯ	ឡាន	។	ខ្នុុំ	មន	ចិត្រំដភើប	ដដើម្បី	បគ្ហាញផ្កា	របស	់ខ្នុុំ	

ដល	់គាត	់។

រំដពចដនាះ	ខ្នុុំ	បាន	ទទួល	អារម្មណ៍	ព	ីបពះវិញ្ញាណ	

បរិសុទ្	បបាប់	ខ្នុុំ	ថ្	បសី្	មនា្់រដនាះ	បតូវការ	ផ្កា	ទាុំងដនាះ	

ជាង	ខ្នុុំ	ដៅ	ដទៀត	។	ខ្នុុំ	មន	ការ	សាទា្់រដស្ើរ	ឲ្យ	វា	ដៅ	គាត់	

ប៉ុនន្	ខ្នុុំ	បាន	ដ្វើ	តាម	ការ	បុំផុសគុំនិត	ដនាះ	។	កាល	ខ្នុុំ	

បាន	សួរ	ថ្	ដតើ	គាត	់ចង់	បាន	ផ្កា	ដទ	ខ្នុុំ	បាន	សង្ឹម	ថ្	

គាត	់នឹង	នយិយ	ថ្	ដទ	។

«	អូ	៎ជា	ការបបថព	ណ្ស់	!	»	គាត	់បាន	តប	។	

«	ខ្នុុំ	ចូលចិត្	វា	ណ្ស់	។	វា	បសស់	សាអាត	»	។

ខ្នុុំ	បាន	�ូន	ផ្កា	ទាុំងដនាះ	ដៅ	គាត់	ប៉ុនន្	កាល	ខ្នុុំ	គ្្រ	

ដដើរ	ដចញ	គាត	់បាន	ចាប់ដផ្ើម	យុំ	។	ដៅ	ដពល	ខ្នុុំ	បាន	

សួរ	ថ្	គាត	់មន	ដរឿង	អី	គាត	់បាន	បបាប់	ខ្នុុំ	ថ្	សារាម	ី

គាត	់បាន	សាលាប់	កាល	ព	ីពីរ	ប	ីឆ្នាុំ	មុន	ដហើយ	ថ្	វា	អស់	

រយៈ	ដពល	ជាង	មួយ	ឆ្នាុំដហើយ		នដល	្ូរនដៅ	របស់	គាត់	

មិន	បាន	ម្រ	សួរ	សុខទុ្រ្ខ	នឹង	គាត់	។	គាត់	បាន	ដោល	

ថ្	គាត	់បាន	ទូលអងវរ	ដល	់បពះ	ឲ្យ	បគ្ហាញ	គាត់	ពី	

ទីសមរាល់	ថន	ដសច្រ្ី	បសឡាញ់	របស់	បទង	់។

គាត	់បាន	ដោល	ថ្	«	អ្្រ	គឺជា	ដទវតា	នដល	បពះ	

បតើអ្្ន ចង់រានផាកាបទ?

បាន	បញ្លូន	ម្រ	ដដើម្បី	យ្រ	ផ្កា	នដល	ខ្នុុំ	ចូល	ចិត្	ម្រ	ឲ្យ	

ខ្នុុំ	»	។	«	ឥឡលូវ	ខ្នុុំ	ដឹង	ថ្	បទង់	បសឡាញ់	ខ្នុុំ	»	។

ខ្នុុំ	មន	ចិត្	្រ្នុ្រ្្រលួល	យ៉ាង	ខាលាុំង	។	ខ្នុុំ	ជា	មនុស្ស	

អាតាមានិយម	ខាលាុំង	ណ្ស់	។	បស្ី	មនា្រ់	ដនះ	បតវូការ	

ោ្រ្យ	ល្	មួយ	ម៉ាត់	នត	ប៉ដុណ្ណាះ	ប៉ុនន្	ខ្នុុំ	នបរ	ជា	មិន	ចង	់

នយិយ	នឹង	គាត់	ដៅ	វិញ	។	ខ្នុុំ	មិន	នមន	ជា	ដទវតា	

ដទ	។	កាល	ដយើង	បាន	ោ	គានា	ខ្នុុំ	្រ៏	បាន	ចាប់ដផ្ើម	

យុំ	ផងនដរ	។

ដៅ	ដពល	ខ្នុុំ	បាន	ដដើរ	ដៅ	ដល់	ឡាន	

សារាមីខ្នុុំ	បាន	សួរ	ថ្	ដតើ	មន	ដរឿង	អ	ី

ដហើយ	ដហតុអវី	្រ៏	ខ្នុុំ	ឲ្យ	ផ្កាដនាះ	ដៅ	ដគ	។	

គាត់	ហា្់រ	ដូចជា	ដងឿង	ឆងៃល់	ប៉ុនន្	

ដបកាយ	ម្រ	បាន	្ ូរចិត្	វិញ	កាល	ខ្នុុំ	

បាន	បបាប់	ព	ីដុំដណើរដរឿង	ដនាះ	។

គាត់	បាន	បបាប	់ថ្	«	ថថងៃដនះ	បង	

បាន	ដផ្ើ	ផ្កា	ម្រ	ឲ្យ	អូន	។	បង	មន	

អារម្មណ៍	ថ្	អូន	បតូវការ	វា	»	។		

«	បង	បារម្ភ	ខាលាច	អូន	ឲ្យ	វា	ដៅ	

អ្្រដថទ	។	ដបើ	ផ្កាទាុំងដនាះ	ពុុំ	នមន		

ជា	ផ្កា	នដល	បង	ដផ្ើ	ឲ្យ	អូន	អញ្ចឹង	ដតើ		

វា	ដៅ	ឯ	ណ្	?	»

តាមពិត	ដៅ	

ហាង	ផ្កា	ដភច្	ដផ្ើ	

ផ្កា្ូរោប	ដនាះ	

ដដូច្ះ	ដយើង	បាន	

ដបើ្រឡាន	ដៅ	ហាង	

ដនាះ	។	សារាមីខ្នុុំ	បាន	ចូល	ដៅ	

្្រនុង	ហាង	ដហើយ	មិន	យូរប៉ុនាមាន	

បាន	ដចញ	ម្រ	វិញ	ដោយ	មន	ផ្កា	មួយ	

បាច់	ដ	៏បសស់	សាអាត	។

ខ្នុុំ	មិន	អាច	ទប់ចិត្	ខ្នុុំ	មិន	ឲ្យ	យុំ	ម្ង	ដទៀត	

បាន	ដឡើយ	។	បពះ	វរបិតាសួគ៌	បាន	សុុំ	ឲ្យ	ខ្នុុំ	លះបង	់

ផ្កា	ទាុំងដនាះ	ដោយ	បជាប	ថ្	មន	អវី	មួយ	បបដសើរ	ជាង	

ដនះ	្រុំពុង	រង់ចាុំ	ខ្នុុំ	ដហើយ	្រ៏	បាន	បជាប	ផងនដរ	ថ្	

បបុតី	របស់	បទង	់នដល	ឯដកា	បតូវការ	ការរំឭ្រ	ព	ីដសច្ី្រ	

បសឡាញ់	របស	់បទង់	។		◼

ស៊ីនឌបីអាលមា៉ារា៉ាស្សអាន់្ូនបីរ�្ឋយូថា្៍ស.រ.អា.

រំ
នព្ច្ន

ន្ះែ្នុំបា
នទទ

ួលអារមមណ
៍

ព្ីបព្ះ
វិញ្ញាណបរិស

ុទ្ធបបា
ប់ែ្នុំថា



បស្តីមានាក់នន្
ះប្ូវកា

រផ្កាទាំងនន្
ះ

ជាងែ្នុំនៅ
នទៀ្

។
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នោយនីក�ូនែក

បកុម	បបឹ្រសា	្រ្នុង	សាសនាចប្រ	ដ្វើតាម	គុំរូ	

ដ	៏ដទវភ្ព	ដៅ	បគប់	្របមតិ	ចាប់តាុំង	ព	ី

ប្រុម	បបឹ្រសា	ថន	គណៈបបធាន	ទី	មួយ	និង	

្ូររ៉ុម	ថន	ពួ្រ	សាវ្រ	ដប់ពីរ	នា្់រ	រហូត	ដល់	ដស្្រ	វួដ	

សាខា	្ូររ៉ុម	និង	ប្រុមបបឹ្រសា	ថ្នា្រ់	ដ្ឹរនាុំ	ដថទ	ដទៀត	

នដរ	។	បបធាន	នស្ពនដសី៊រ	ដបុលយ	ូ�ឹមបឹល	

(	1895–1985	)	បាន	នថ្ង	ថ្	«	ប្រុម	បបឹ្រសា	ដ	៏

សុំខាន់	បុំផុត	របស់	សាសនាចប្រ	»	គឺជា	ប្រុមបបឹ្រសា	

បគួសារ	។ 1

នអលដ�ើរ	អិម	រ័សុល	បាឡឺដ	្្រនុង	្ូររ៉ុម	

ថន	ព្ួរ	សាវ្រ	ដប់ពីរ	នា្រ់	បាន	បដបងៀន	ថ្	

«	ប្រុមបបឹ្រសាបគួសារ	គ	ឺការបប�ុុំ	ដ	៏ល្	បុំផុត	ដដើម្បី	ដ្វើ	ឲ្យ	

ទុំនា្់រ	ទុំនង	ដ	៏មន	បបសិទ្ភ្ព	ដ្រើត	ដឡើង	»	។ 2	

ដោ្រ	បាន	ពន្យល់	ថ្	វា	គឺជា	ឱកាស	មួយ	ដដើម្បី	

«	នយិយ	អុំពី	ដសច្ី្រ	បតូវការ	របស	់បគួសារ	និង	

ដសច្ី្រ	បតូវការ	របស់	សម�ិ្រ	បគួសារ	មនា្់រៗ	.	.	.	

ដោះបសាយ	បញ្ហា	ដ្វើការ	សដបមចចិត្	ជា	បគួសារ		

[	និង	]	ោ្រ់	នផនការ	បបចាុំ	ថថងៃ	បពមទាុំង	ស្រម្មភ្ព		

និង	ដគាលដៅ	រយៈដពល	យូរ	របស់	បគួសារ	

ផងនដរ	»	។ 3

បបសិនដបើ	អ្្រ	ពុុំ	ទាន់	មន	ប្រុមបបឹ្រសា	បគួសារ	

ដៅ	ដឡើយ	អ្្រ	អាច	ចាប់ដផ្ើម	វា	ដៅ	ថថងៃដនះ	។	

បបសិនដបើ	អ្្រ	មន្ូរន	រសដ់ៅ	ជាមួយ	នឹង	អ្្រ	អ្្រ	

អាច	រាប់បញ្ចលូល	ព្ួរដគ	ផងនដរ	។	ប៉ុនន្	វា	្រ៏	ជា	្រតាតា	

ដ	៏សុំខាន់	ផងនដរ	នដល	សារាម	ីនិង	ភរិយ	មន	

ប្រុមបបឹ្រសា	បគួសារ	ោច	់ដោយ	នឡ្រ	មួយ	ជា	ដពល	

នដល	ព្ួរដគ	អាច	ពភិ្្រសា	ព	ីបញ្ហា	បគសួារ	និង	បញ្ហា	

ផ្ទាល់ខ្លួន	នត	ពីរ	នា្់រ	។

ដនះ	គឺជា	ដគាលការណ៍	និង	ដសច្រ្ី	នណនាុំ	ដ	៏មន	

បបដយ�ន	៍មួយ	ចុំនួន	នដល	អ្្រ	អាច	អនុវត្	ដៅ	្រ្នុង	

ការបបឹ្រសា	បគួសារ	របស	់អ្្រ	រវាង	សារាម	ីនិង	ភរយិ	។

ចាប់នផ្ើមនោយការែ្ឈិសាឋាន

«នៅនពលទំោក់ទំនងជាមួយនឹង

្ពរះវរបិតាសួ្៌កាលាយនៅជាអសារឥតការ

នោរះទោំក់ទំនងរវាងសាវាមីនិងភរយិ

ក៏ឥតរាន្បនយជន៍្ ងដដរ»។ 4

បពះអមចាស់	អាច	ជា	អ្្រ	ចូលរួម	ដ៏	សុំខាន	់	

ដៅ	្រ្នុង	អាោហ៍ពោិហ៍	របស	់អ្្រ	។	ដៅ	្្រនុង		

ការអ្ិសាឋាន	របស់	អ្្រ	អ្្រ	អាច	នថ្ង	អុំណរគុណ		

ដល់	បពះវរបិតាសួគ៌	សបមប	់ពរ�័យ	ជាដបចើន	របស	់អ្្រ	

រួម	ទាុំង	សារាម	ីឬ	ភរិយ	របស	់អ្្រ	ផងនដរ	ដហើយ	ទូល	

សូម	ឲ្យ	បពះវិញ្ញាណ	បទង់	បាន	គង	់ដៅ	្្រនុង	ការសន្នា	

របស់	អ្្រ	។	បពះវិញ្ញាណ	បទង	់អាច	ដ្ឹរនាុំ	ការពិភ្្រសា	

របស់	អ្្រ	ដហើយ	�ួយ	បដង្ើត	នូវ	អារម្មណ៍	និង	ទុំនា្់រ	

ទុំនង	ល្ៗ	។

ម្កុមម្្ួសារោំងឡាយជួប
ម្បទរះនឹងបញ្ហានហើយនឈិង
ការសនម្មចចឈិត្ជានម្ចើន។
នគ្�ការណ៍ស្ី្ីម្កមុម្បឹកសា
ម្្ួសារោំងម្បាំមួយននរះអាច

ជួយែក្បាន។

បបរឹកសារួមគ្នាជានរឿយៗ ៖

ក្រុមក្រឹ្សាក្រួសារសករា្់ភរិយានិងសាវាមី
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យ
ុវមជ្ឈិមវ័យ

សនម្មចចឈិត្រួមគ្នា

«ការ្ពមន្ពៀងរបស់សមាជិកក្នុងការ្បឹកសាននរះ

្តូវដតមានតាមរយៈការអ្ិសាឋាននិងការពិភាកសា

នដើម្ីឲ្យមានសាម្្គីភាពដដលជាត្មូវការពីមុន

ទទួលរានជំនួយរបស់្ពរះអមាចាស់»។ 5

អ្្រ	និង	សារាមី	ឬភរយិ	របស	់អ្្រ	បតវូនត	ដ្វើ	ការ	

សដបមចចិត្	ដ	៏សុំខាន	់ដូចជា	ថ្	ដតើ	គួរ	ទទួលយ្រ	

ការគ្រ	នដល	បាន	ផ្ល់	ឲ្យ	ឬ	មិន	គួរ	បតូវចូល	ដរៀន	

សាោ	មួយ	ណ្	បតូវមន	្ូរន	ដៅ	ដពល	ណ្	ឬ	

រដបៀប	នបងនច្រ	ការគ្រ	ផ្ះ	។	សារាម	ីនិង	ភរិយ	អាច	

ោ្់រ	ដស្ើ	នូវ	ដុំដណ្ះបសាយ	ល្ៗ	សបមប់	បញ្ហា	នានា	

ដហើយ	ពភិ្្រសា	វា	។	សូម	សាដាប់	ដោយ	រាបសា	ចុំដោះ	

គុំនិត	របស់	សារាម	ីឬ	ភរិយ	របស	់អ្្រ	។	ការណ៍	ដនះ	

អាច	�ួយ	អ្្រ	ឲ្យ	យល់	ពី	ទស្សនៈ	របស់	អ្្រ	ដថទ	ដហើយ	

នឹង	រំឭ្រ	សារាមី	ឬ	ភរិយ	របស់	អ្្រ	ថ្	អ្្រ	ឲ្យ	តថម្	ដៅ	

ដលើ	ទស្សនៈ	របស់	គាត់	។

ដៅ	្រ្នុង	ប្រមុបបឹ្រសាបគួសារ	ដយើង	បតូវនត	ឈាន	

ដៅ	ដល់	ការសដបមចចិត្	ដ	៏សុំខាន់	របស់	ដយើង	

«	ដោយ	ការបពមដបពៀង	ដ	៏ដទវភ្ព	ពុុំ	នមន	ដោយ	

ការសបមុះសបមួល	គានា	ដនាះ	ដទ	»	។ 6	អ្្រ	បបនហលជា	

មិន	អាច	ទទួល	បាន	នូវ	សាមគ្ីភ្ព	ដនះ	ភ្្មៗ	ដៅ	

បគប់	បញ្ហា	បាន	ដឡើយ	។	ការសដបមចចិត្	អាច	តបមូវ	

ឲ្យ		មន	ប្រុមបបឹ្រសា	ជា	ដបចើន	ដង	និង	ការអ្ិសាឋាន	

ដោយដសាមាះ	—	ទាុំងដោយ	ដរៀងៗ	ខ្លួន	និង	

ជាមួយ	សារាម	ីឬ	ភរយិ	—	ដដើម្បី	យល់បសប	ចុំដោះ	

ការសដបមចចិត្	មួយ	។	ប៉ុនន្	«	បបសិនដបើ	អ្្រ	នឹង	

ពភិ្្រសា	្រ្នុង	ប្រុមបបឹ្រសា	ដូច	នដល	អ្្រ	បតវូ	បាន	រំពឹងទ្ុរ	

ឲ្យ	ដ្វើ	ដនាះ	បពះ	នឹង	បបទាន	ដុំដណ្ះបសាយ	ដល	់អ្្រ	ដៅ	

រាល	់បញ្ហា	នដល	រារាុំង	អ្្រ	»	។ 7

វា	្៏រ	ជា	ការល្	ផងនដរ	ដដើម្បី	សដបមចចិត្	ទ្ុរ	ជាមុន	

ព	ីបបធានបទ	សបមប់ប្រមុបបឹ្រសា	បគួសារ	។	ការណ	៍

ដនះ	នឹង	ផ្ល់	ដពល	ឲ្យ	អ្្រ	រិះគិត	ព	ីបបធានបទ	ដនាះ	ដដើម្បី	

អ្្រ	និង	សារាម	ីឬ	ភរិយ	អ្្រ	អាច	ដបតៀម	អារម្មណ៍	ដដើម្បី	

បដញ្ចញ	គុំនិត	របស	់អ្្រ	។

វាយតដម្ខ្តួនឯង

«នហតុអវីរានជាអ្កនមើលន�ើញកំនទចដដលនៅ

ក្នុងដភ្ករបស់បងប្អទូនអ្កដតមិនន�ើញ្ ្ឹមដដលនៅ

ក្នុងដភ្ករបស់ខ្លួននសារះដូនច្រះ?»(មា៉ាថាយ7:3)។

អ្្រ	មន	អុំណ្ច	ដដើម្បី	ផ្លាស់ប្លូរ	មនុស្ស	នត	មនា្់រ	

គត់	៖	គឺ	ខ្លួន	ឯង	។	អ្្រ	បបនហលជា	បតូវបាន	ល្បលួង	ឲ្យ	

ដបបើ	ប្រុមបបឹ្រសា	បគួសារ	បគ្ហាញ	នូវ	បញ្ី	ថន	ការរិះគន	់ដល	់

សារាម	ីឬ	ភរិយ	របស	់អ្្រ	។	ផ្នុយដៅវិញ	ចាប	់ដផ្ើម	

ប្រុមបបឹ្រសា	ទាុំង	ដោយ	បុំណងបបាថ្នា	ចង់	ដ្វើ	ឲ្យ	ខ្លួន	ឯង	

បាន	បបដសើរ	ដឡើង	។	សួរ	សារាម	ីឬ	ភរិយ	អ្្រ	ថ្	ដតើ	មន	

អវី	មួយ	នដល	ជា	បញ្ហា	ឬ	ការ	បពួយបារម្ភ	នដល	គាត	់បាន	

សដង្ត	ដ�ើញ	ដៅ	្រ្នុង	ោ្រ្យសម្ី	ឬ	ឥរិយបថ	របស	់

អ្្រ	នដរ	ឬ	ដទ	។	ោ្រ់	ដគាលដៅ	សបមប់	ការន្រលម្	

ផ្ទាល	់ខ្លួន	ដហើយ	សុុំ	ការគាុំបទ	ព	ីសារាម	ីឬ	ភរយិ	របស	់

អ្្រ	កាល	អ្្រ	ខិតខុំ	ដ្វើការ	ផ្លាស់ប្លូរ	។	គាុំបទ	ដល	់សារាម	ី
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ឬ	ភរិយ	របស់	អ្្រ	ដៅ	រាល	់ដគាលដៅ	ផ្ទាល់ខ្លួន	នដល	

គាត	់ចង់	ដ្វើ	។

្ឈិភាកសា្ ីនរឿង្ឈិបាក

«្្ួសារ្្ប់រូបមានបញ្ហានិងឧបស្្គ។ប៉ាុដនតែ

្្នុយនៅវិញ្កុម្្ួសារដ៏មាននជា្ជ័យពយាយម

ន្វើការរួមគានានឆ្ពរះនៅរកដនំណារះ្សាយោោជាជាង

ការគ្កនៅរកការររិះ្ន់និងការទាសដ់ទងគានា»។ 8

អាោហ៍ពិោហ៍	រឹងមុំ	បតវូបាន	សាថាបនា	ដោយ	

ការ	យ្រ	ឈ្ះ	ឧបសគ្	ទាុំងឡាយ	ពុុំ	នមន	ដោយ	ការ	

ដគចដវស	ឬ	ដ�ៀសវាងពីវាដនាះ	ដទ	។	វា	នឹងដ្រើត	មន		

កាល	នដល	បញ្ហា	្ ុំៗ	បាន	ដ្រើត	ដឡើង	នដលតបមូវឲ្យ	

មន	ការពិភ្្រសា	គានា	។	ឧទាហរណ	៍អ្្រ	

បបនហលជាមនការពិបា្រ	ដដើម្បី	យ្រឈ្ះ	ដលើ	បញ្ហា	

អុំដពើបាប	និង	ការនបប	ចិត្	ឬ	បន្នុ្រ	នផ្្រ	ហិរញ្ញវតថែនុ		

ប៉ុនន្	ទុំនា្់រ	ទុំនង	ដោយ	ដបើ្រទោូយ	និង	ដោយ	

ដសាមាះបតង់	របស	់ប្រុមបបឹ្រសា	បគួសារ	អាច	�ួយ	បន្លូរ	

អារម្មណ៍	ដ	៏តានតឹង	ដនាះ	បាន	។	ប្រុមបបឹ្រសា	បគួសារ	

អាចដដើរតួជា	ការបប�ុុំមួយដ៏ល្ដដើម្បី	ដលើ្រ	ដឡើង	នូវ	

្រងវល់	ឬ	សុុំ	�ុំនួយ	។

ដផ្ដាត	គុំនិត	របស់	អ្្រ	ដៅ	ដលើ	ដុំដណ្ះបសាយ	

នដល	អាច	ដ្រើត	មន	ចុំដោះ	បញ្ហា	ដនាះ	ដហើយ	ដចៀស	

វាង	ពី	ការដឈាលាះបបន្រ្រ	គានា	ឬ	ការរិះគន	់។	ចូរ	មន		

ចិត្	រាបសា	។	នច្រចាយ	ដសច្ី្រ	បសឡាញ់	ដល់	

សារាម	ីឬ	ភរិយ	របស	់អ្្រ	ដហើយ	រំឭ្រគានា	ដៅវិញ	

ដៅម្រ	ថ្	អ្្រ	ទាុំងពីរ	្រុំពុង	ដ្វើការ	រួម	គានា	ដដើម្បី	បដង្ើត	

អាោហ៍ពិោហ៍	និង	បគួសារ	មួយ	ដ៏	រ្ីររាយ	និង	ដ	៏ដៅ	

អស់្រល្ប	ជានិច្ច	។

រកសាបរិយាកាស�្អជានឈិច្ច

្បសិននបើអ្ក្ ិតថា្កុម្បឹកសា្្ួសារ្គានដ់ត

ជា«នពលដ៏តានតឹង...នហើយមិនដដលទទួល

សារល់...នូវនជា្ជ័យឬនកាតសរនសើរដល់

[សមាជិក្្ួសារអ្ក]នហើយបគ្ហាញនសចក្ី

្សឡាញ់របស់អ្កដល់ពួកន្នោរះពួកន្នឹង

ភ័យខាលាចចំនពារះ្កុម្បឹកសា្្ួសារ»។ 9

ពុុំ	នមន	រាល	់ការបប�ុុំប្រុមបបឹ្រសា	បគួសារ	បតូវនត	

ដផ្ដាតដៅ	ដលើ	បញ្ហា	ឬ	ការ	សដបមចចិត្	ជានិច្ច	ដនាះ	

ដទ	។	អ្្រ	អាច	យ្រ	ឱកាស	ដនាះ	ដដើម្បី	នច្រចាយ	ព	ី

ដរឿង	ល្ៗអុំព	ីភរិយ	ឬ	សារាមី	របស់	អ្្រ	ឬ	នច្រចាយ	ព	ី

ពរ�័យ	ដៅ	្រ្នុង	�ីវិត	របស	់អ្្រ	។	អ្្រ	អាច	អបអរ	ដល់	

ដជាគ�័យ	ផ្ទាល់ខ្លួន	ពភិ្្រសា	ពី	រដបៀប	ដដើម្បី	ពបងឹង	

ខាង	វិញ្ញាណ	ដល់	អាោហ៍ពិោហ៍	និង	បគួសារ	របស	់

អ្្រ	ោ្រ់	ដគាលដៅ	រួមគានា	ឬ	បគ្ហាញ	អុំណរគុណ	

ចុំដោះ	ភ្ពរឹងមុំ	ឬ	ទដងវើ	ថន	ការ	បដបមើ	

របស់	សារាម	ីឬ	ភរយិ	អ្្រ	។	សូម	

ដបបើ	ប្រុមបបឹ្រសា	បគួសារ	ដដើម្បី	«	បដង្ើត	ទមលាប	់ថន	ទុំនា្រ់	

ទុំនង	និង	ការដគារព	គានា	ដៅវិញ	ដៅម្រ	នដល	.	.	.	

[អ្្រ	និង	សារាមី	ឬ	ភរិយ	អ្្រ]	អាច	ពឹងនផ្្រ	កាល	

បញ្ហា	្ ុំៗ	ដហើយ	ពិបា្រ	បាន	ដ្រើត	ដឡើង	»	។ 10

តសែូ

«ចូរនយើងន្វើឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពនហើយពយាយម

ន្វើឲ្យ្បនសើរនឡើងជានរៀងរល់នថងៃ។កាលភាពទន់

នខសាយរបស់នយើងរាននលចនឡើងនយើងអាចខំ

ពយាយមដកត្មូវវា។នយើងអាចមានការអត់នទាស

ដល់កំហុសចំនពារះខ្លួនឯងនិងចំនពារះមនុសសេដដល

នយើង្សឡាញ់ឲ្យកាន់ដតន្ចើន»។ 11

ជាចុងដបកាយ	សូម	ចងចាុំ	ថ្	ការ	ោ្រ់�ុំនួស	

ទមលាប	់ថន	ទុំនា្់រ	ទុំនង	មិន	ល្	ជាមួយ	នឹង	គុំរូ	

វិ�្មន	បតូវការ	ដពល	ដវោ	និង	ការអនុវត្	។	

ប្រុមបបឹ្រសាបគួសារ	ដុំបូង	របស់	អ្្រ	អាច	ទុំនង	ជា	មន	

ភ្ព	ឆ្រាុំ	ឆ្ង	ឬ		គួរឲ្យខាលាចញដញើត	ប៉ុនន្	ដៅ	ដពល	អ្្រ	

ពយាយម	ទុំនា្់រទុំនង	ជាមួយ	គានា	ដោយ	រាបសា	ដហើយ	

ោ្រ់បញ្ចលូល	បពះអមចាស់	ដៅ	្្រនុងការ	សដបមចចិត្	របស់	

អ្្រ	អ្្រ	នឹង	យល់ដឹង	កាន់នត	បបដសើរ	ព	ីពរ�័យ	ថន	

ប្រុមបបឹ្រសា	បគួសារ	។

បពះ	អមចាស់	មន	បពះទ័យ	ចង	់ឲ្យ	

ដយើង	មន	ដសច្រ្ី	សុខសាន្	ដៅ	
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យ
ុវមជ្ឈិមវ័យ

្្រនុង	ផះ្	និង	្្រនុង	ទុំនា្់រទុំនង	របស់	ដយើង	។	បទង	់�ួយ	

ដយើង	កាល	ណ្	ដយើង	មន	្រុំហុស	ដហើយ	បបទានពរ	

ដល	់្ិរច្ចខិតខុំ	របស់	ដយើង	។	ដោយ	មន	�ុំនួយ	របស	់

បទង់	ដយើង	អាច	នថទាុំ	«	បរិយកាស	ថន	ការ	ដគារព	

ការ	យល់ចិត្	និង	ភ្ពសុខដុម	» 12	នដល	នឹង	ដ្វើ	ឲ្យ	

ផះ្	របស់	ដយើង	ដបបៀប	បាន	«	នឹង	សាថានសួគ	៌ដៅ	ដលើ	

នផនដី	»	ដូច	នដល	បបធាន	ថូម៉ាស	ដអស	ម៉នសុន	

បាន	សនយា	។ 13	◼

អ្កនិពន្ធរស់នៅក្នុងរដ្ឋយូថាហ៍ស.រ.អា.។

កំណត់ចំណាំ

	 1.	Teachings of Presidents of the Church:  
Spencer W. Kimball	(	ឆ្នាុំ	2006	)	ទុំព័រ	211	។

	 2.	អិម	រ័សុល	បាឡឺដ	Counseling with Our Councils: 
Learning to Minister Together in the Church 
and in the Family	(	ឆ្នាុំ	2012	)	ទុំព័រ	165	។

	 3.	អិម	រ័សុល	បាឡឺដ	«	Family Councils: A  
Conversation with Elder and Sister  
Ballard	»	Liahona,	នខ	មិថុនា	ឆ្នាុំ	2003	ទុំព័រ	14	។

	 4.	អិម	រ័សុល	បាឡឺដ	«	Family Councils	»	Liahona,	
ទុំព័រ	17	។

	 5.	រ៉ូណ្ល់	អ៊ី	ផូលនមន	«	Priesthood Councils: Key 
to Meeting Temporal and Spiritual Needs	»	
Ensign,	នខ	ឧសភ្	1980	ទុំព័រ	91	។

	 6.	រ៉ូណ្ល់	អ៊ី	ផនូមន	«	Priesthood Councils	»		
ទុំព័រ	91	។

	 7.	ដស្ហវិន	អិល	រីឆ្ដ	្រ្នុង	Conference Report		
នខ	តុោ	ឆ្នាុំ	1953	ទុំព័រ	86	។

	 8.	នអស៊រា៉	ថ្ហវ	នបន៊សឹន	«	Counsel to the Saints	»	
Ensign,	នខ	ឧសភ្	ឆ្នាុំ	1984	ទុំព័រ	6	។

	 9.	When Thou Art Converted, Strengthen Thy 
Brethren	(	Melchizedek Priesthood study 
guide	ឆ្នាុំ	1974	)	ទុំព័រ	168	។

	10.	«	Family Councils: A Heavenly Pattern	»	
Follow Me: Relief Society Personal Study 
Guide	(	ឆ្នាុំ	1989	)	ទុំព័រ	171	។

	11.	រ័សុល	អិម	ណិលសុន	«	Perfection Pending	»	
Ensign,	នខ	វិច្ិកា	ឆ្នាុំ	1995	ទុំព័រ	88	។

	12.	«	Working Together in Family Councils	»	
Ensign,	នខ	្រុម្ភៈ	ឆ្នាុំ	1985	ទុំព័រ	31	។

	13.	ថូម៉ាស	ដអស	ម៉នសុន	«	Hallmarks of a Happy 
Home	»	Ensign,	នខ	វិច្ិកា	ឆ្នាុំ	1988	ទុំព័រ	69	។

នតើនយើង្ ឈិភាកសា្ ីែវី?

្រសិនបរើអ្ន្មិន�រឹងពបីអវេបីខ�ល្តវូពិភា្សាបៅ

្្ននុង្្រុម្ររឹ្សា្្ួសារសូម្ ិតពបីសំណួរ

ទាំងបនះ៖

• បតើបយើងអាចខរងខច្ការងារប�ើម្បីឲ្យសមាជិ្

មានា្់ៗខច្ចាយទំនួលែរុស្តវូ្ ្ននុង្ ្ទះប្ើយ

មានអារម្មណ៍លអែពបីអវេបីខ�លពួ្ ប្្ ំពរុងប វ្េើបោយ

របរៀរណា?

• បតើ្រព័ន្្ ្សពវេ្សាយ្របែទណាខ�លបយើងនរឹង

អនរុញ្ញាតឲ្យមានបៅ្ ្ននុង្ ្ទះ?

• បតើជំនាញថ្មបីណាអវេបីែលះខ�លបយើងអាចបរៀនោ

្្ួសារ?

• បតើបយើងអាចប វ្េើអវេបីែលះោ្្ួសារប�ើម្បីលរុររំរាត់

នូវការបឈ្លាះ្រខ្្ោនា?

• បតើស្ម្មភាពខ�លនរឹងបលើ្ទរឹ្ចិត្បយើងឲ្យ

រ្សានថងៃឈរ់ស្មា្ឲ្យររិសរុទ្មានអវេបីែលះ?

• បតើបយើងអាចបរៀរចំែលលួនស្មារ់ប្ោះថានា្់

្ម្មោតិរានបោយរបរៀរណា?

• បតើបយើងចូលរួមបៅ្ ្ននុងស្្មន៍ររស់បយើងឲ្យ

រានប្ចើនតាមរបរៀរណា?

• បតើទំបនៀមទមាលារ់ថ្មបីអវេបីបៅខ�លបយើងអាច

ចារ់ប្្ើមោ្្ួសារ?

• បតើបយើងអាចប វ្េើឲ្យការ្្រ់្្ងខ ្្ន្

្ិរ្្ញវត្ថនុររស់បយើងរាន្របសើរបេើងបោយ

របរៀរណា?

• បតើបយើងអាចប វ្េើអវេបីែលះប�ើម្បីព្ងរឹងខាងវិញ្ញាណ

�ល់អាោ្៍ពោិ្៍ររស់បយើង?
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នោយម្្ីសាទានហ័្កាលាន់

នៅ
	ដពល	ខ្នុុំ	បាន	បញ្ចប់	ដបស្រ្រម្ម	ដហើយ	

បតឡប	់ដៅ	បបដទស	្រុំដណើត	ខ្នុុំ	ដៅ	

ស៊ុយនអត	វិញ	ខ្នុុំ	មន	ចិត្រសប់រសល់	

ស្មនុគសាមាញ	អស់រយៈដពល	យ៉ាងយូរ	ជាមួយ	នឹង	

�ុំហាន	បនាទាប	់ដទៀត	្រ្នុង	�ីវិត	ខ្នុុំ	—	អាោហ៍ពោិហ៍	

្្រនុង	បពះវិហារ	បរិសុទ្	។	បពះវិញ្ញាណ	បាន	បញ្ជា្់រ	

បបាប់	ខ្នុុំ	ថ្	ខ្នុុំ	បតូវនត	ចាបដ់ផ្ើម	បគួសារ	ខ្នុុំ	ដដើម្បី	កាលាយ	ដៅ	

ជា	មនុស្ស	នដល	ខ្នុុំ	បតូវ	នបបកាលាយ	។	ខ្នុុំ	បាន	ដផ្ដាតយ្រ	

ចិត្ទុ្រោ្់រ	យ៉ាង	ខាលាុំង	ថ្	ដតើ	ដរឿង	ដនះ	គឺជា	ការ	

សដបមចចិត្	ដ	៏សុំខាន	់បុំផុត	្្រនុង	�ីវិត	យ៉ាងដូចដម្ច	

ដៅ	ដទាះជា	ខ្នុុំ	មន	អារម្មណ៍	ថ្	ខ្នុុំ	បានរ្រដ�ើញ	ថដគ	ូ

ដ	៏អស្់រល្ប	ដហើយ	ថ្	បពះអមចាស	់បាន	អនុញ្ញាត	

ចុំដោះ	ការដប�ើសដរើស	របស	់ខ្នុុំ	្៏រ	ដោយ	ដសច្ី្រ	�ុំដនឿ	

របស់	ខ្នុុំ	ដៅនតមន	ភ្ពសាទា្រ់ដស្ើរ	។	មិត្បសី	របស់	

ខ្នុុំ	ដឈាមាះ	ដអវីលីណ្	និង	ខ្នុុំ	បាន	ដរើស	ដពល	សបមប	់

ការ	ផសារ	ភ្ជាប	់របស់	ដយើង	ដៅ	្្រនុង	បពះវិហារ	បរិសុទ្	

បាន	្រ្រ់	្រននង្	សបមប	់រាបតីដប្របទឹ្រ�្មនុុំ	ដហើយ	បាន	

ទិញ	ចដិញ្ចៀន	ភ្ជាប	់ោ្រ្យ	ពីមុន	ដយើង	ភ្ជាប់ោ្រ្យ	ដៅ	

ដទៀត	—	ដរឿង	ទាុំងអស់ដនះ	ដ្រើត	ដឡើង	ដោយសារ	

ខ្នុុំ	ខាលាច	្្រនុង	ការ	តាុំងចិត្	ដដើម្បី	ដរៀបការ	។	ខ្នុុំ	ចង	់

ឲ្យ	បពះវរបិតាសួគ៌បគ្រាប់ដល់	ខ្នុុំ	ឲ្យ	ដរៀបការ	នឹង	

ដអវីលណី្	ដោយសារ	ខ្នុុំ	ខាលាច	្្រនុង	ការទទួលខុសបតូវ	

ចុំដោះ	ការ	សដបមចចិត្	ដនាះ	្្រនុង	្ររណី	នដល	

អាោហ៍ពោិហ៍	របស	់ដយើង	អាច	បតូវ	បាន	បញ្ចប	់។	

ការ	ភ័យខាលាច	និង	ការអ្ិសាឋាន	ខុស	បានដ្វើ	ឲ្យ	

ខ្នុុំគាុំងត្់រស្នុត	ចុំដោះ	ការសដបមច	ចិត្	ដ	៏សុំខាន់	

នដលដៅនតបគបបាុំងដលើ	ខ្នុុំ	។

សឈិទ្ធឈិនម្ជើសនរើស—រនបៀបរបស់ម្្រះែរាចាស់

ដៅទីបុំផុត	ការ	បុំផុសគុំនិត	របស់	បពះវិញ្ញាណ	

បរិសុទ្	បាន	ដ្វើ	ឲ្យ	មនការ	ផ្លាស់ប្លូរគុំនិត	កាល	ខ្នុុំ	

ដបើ្រ	អាន	ដៅ		្្រនុង	ដគាលលទ្ិ	និង	ដសច្រ្ីសញ្ញា	

58:26–29៖	«	ត្បតិ	ដមើល	ចុះ	មិនសម	ឲ្យ	ដយើង	

បតូវបញ្ជា	នូវ	បគប	់អវីៗ	ទាុំងអស	់ដទ	ត្បតិ	អ្្រណ្	នដល	

បតូវ	ដគ	បង្ខុំ	នូវ	បគប់	អវីៗ	ទាុំងអស	់អ្្រ	ដនាះ	មន	ដឈាមាះ	

ថ្	ជា	បាវ		[ខ្ិលបចអូស	]	។	.	.	.	

«	.	.	.	មនុស្ស	ដោ្រ	បតូវ	ឧសសាហ	៍ចូលរួម	្រ្នុង	

បបដយ�ន	៍ល្	ដហើយ	បបបពឹត្	អវីៗ	ជាដបចើន	តាម	បុំណង	

ចិត្	ដហើយ	នាុំម្រ	នូវ	ដសច្ី្រ	សុចរិត	ដ៏	ដបចើន

«	ត្បិតអុំណ្ច	គឺមន	ដៅ	្រ្នុង	ខ្លួន	ដគ	ដម៉្ោះដហើយ	

ព្ួរដគ	ជា	ភ្នា្រ់គ្រ	ចុំដោះ	ខ្លួន	ផ្ទាល់	។	.	.	.

«	ប៉ុនន្	អ្្រ	ណ្	នដល	មិន	បបបពឹត្	អវី	ដសាះ	ដឡើយ	

ទាលន់ត	អ្្រ	ដនាះ	បតូវបាន	បញ្ជា	ដហើយ	ទទួល		

បញ្ញត្ិ	ដនាះ	ដោយ	ចិត្	សង្សយ័	ដហើយ	កាន	់តាម		

ដោយ	ចិត្	ខ្ិលបចអូស	អ្្រ	ដនាះ	ដឈាមាះ	ថ្	ជាប	់	

ដទាស	ដហើយ	»	។

កាល	ខ្នុុំ	រិះគិត	ព	ីបទគម្ពីរ	ទាុំងដនះ	ខ្នុុំ	ទទួលបាន	

នូវការ	យល់ដឹង	ពី	តួនាទ	ីថន	សិទ្ិដប�ើសដរើស	ដៅ	្រ្នុង	

នផនការ	ថន	បពះ	វរបិតាសួគ៌	ដយើង	នដល	បាន	ផ្លាស់ប្លូរ	

ការគិត	របស់	ខ្នុុំ	ដហើយ	ផ្ល	់ឲ្យ	ខ្នុុំ	នូវ	ភ្ព	កាលាហាន	

ដដើម្បី	ដឆ្ពះ	ដៅ	មុខ	។		នអលដ�ើរ	រីឆ្ដ	�ី	ស្ត	្រ្នុង	

្ូររ៉ុម	ថន	ពួ្រ	សាវ្រ	ដប់ពីរ	នា្់រ	បាន	បដបងៀន	ថ្	

បបសិន	ដបើ	ដយើង	ទទួលបាន	ការ	ដឹ្រនាុំ	ដ	៏បុំផុសគុំនិត	 ខា
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ភាពក្លាហាន នែើម្រីរៀ្ក្រ
ខ្នុំបាននរៀននម្បើសឈិទ្ធឈិនម្ជើសនរើស
របស់ខ្នុំនៃើម្ីន្វើសកមមភា្ជា
ជាងទទួ�រងនូវែំន ើ្កា�ខ្នុំ
បានន្វើការសនម្មចចឈិត្ៃ៏សំខាន់

បំផុតនៅក្នុងជីវិតខ្នុំ។
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ភាពក្លាហាន នែើម្រីរៀ្ក្រ
ដោយ	គាមាន	ការខិតខុំ	ផ្ទាល់ខ្លួន	របស	់ដយើង	ដទ	ដនាះ	

ដយើង	នឹង	បាត់បង	់នូវ	«	ការរី្រចដបមើន	ផ្ទាល់ខ្លួន	ដ	៏

ចាុំបាច	់»	នដល	ដ្រើត	មន	«	កាល	[	ដយើង	]	មន	

ការពិបា្រ	ដដើម្បី	ដរៀន	ព	ីរដបៀប	ទទួល	បាន	ការដឹ្រនាុំ	ព	ី

បពះវិញ្ញាណ	»	។ 1

ែំណាចនៃើម្ីនឆ្ពរះនៅមុខ

ដបកាយម្រ	ខ្នុុំ	បាន	តាុំងចិត្	អនុវត្	ដសច្រ្ី	�ុំដនឿ	ខ្នុុំ	

ដហើយ	ដ្វើ	ការ	សដបមចចិត្	មួយ	ដហើយ	បពះអមចាស	់បាន	

បបទាន	ពរ	ខ្នុុំ	ជាមួយ	នឹង	ភ្ពដ�ឿជា្រ់	ដលើ	សមតថែភ្ព	

ខ្នុុំ	ដដើម្បី	សដបមចចិត្	។	ខ្នុុំ	បាន	ដឹង	ថ្	ខ្នុុំ	គួរនត	«	ដ្វើ	

ដរឿងឲ្យ	បាន	ដបចើន	។	.	.	.	ដហើយ	ដ្វើ	អវីៗជាដបចើន	តាម	

បុំណងចិត្		[	របស់	ខ្នុុំ	]	»	—	រួមបញ្ចលូល	ទាុំងការ	ភ្ជាប	់

ោ្រ្យ	នដរ	។	បពះអមចាស់	ដលើ្រ	ទ្ឹរចិត្	ដយើង	ឲ្យ	ដបបើ	

អុំណ្ច	របស់	ដយើង	ជា	ភ្នា្់រគ្រ	ដដើម្បី	បគប់បគង	ខ្លួន	

ដយើង	។	ការ	ដបបើ	អុំណ្ច	ដនះ	គឺជា	្រតាតា	ដ	៏សុំខាន់	មួយ	

ដៅ	្រ្នុង	�ីវិត	របស	់ដយើង	។

ខ្នុុំ	ដ�ឿ	ថ្	បពះអមចាស់	មន	បពះទ័យ	ចង់	ដ�ើញ	

ដយើង	អនុវត្	សិទ្ិដប�ើសដរើស	របស	់ដយើង	ជាងការ	

ដ�ើញ	ដយើង	ដ្វើ	ការ	សដបមចចិត្	ដ	៏ល្	ឥតដខាចាះ	ជានិច្ច	

ដនាះ	។	ប៉ុនន្	បទង	់បាន	បបទាន	ឲ្យ	ដយើង	នូវ	មដ្យាបាយ	

ចាុំបាច	់ដដើម្បី	ដ្វើ	ការសដបមចចិត្	បតមឹបតូវ	ជា	ពិដសស	

ដៅ	ដពល	បតូវសដបមចចិត្	ដរៀបការ	នឹង	នរណ្	មនា្់រ	

ដនាះ	។	ដូច	បបធាន	នស្ពនដសី៊រ	ដបុលយូ	�ឹមបឹល	

(	1895–1985	)	បាន	បដបងៀន	ថ្	«	អារម្មណ	៍មិន	បតូវ	

្រុំណត់	នូវ	ការសដបមចចិត្ទាុំងបសងុដនាះ	ដទ	ប៉ុនន្	

គុំនិត	និង	ដួងចិត្	វិញ	ដទ	ដតើ	នដល	បាន	ពបងឹង	ដោយ	

ការតមអាហារ	ការអ្ិសាឋាន	និង	ការ	គិតពិចារណ្	

ដ	៏ហ្មត់ចត់	នដល	នឹង	ផ្ល់	ឱកាស	មួយ	ដ	៏ល្	បុំផុត	

សបមប់	សុភមង្ល	្្រនុង	អាោហ៍ពិោហ៍	។	វា	នាុំ	ម្រ	

ជាមួយ	នូវ	ការលះបង	់ការ	នច្ររំនល្រ	និង	ទាមទារ	

ឲ្យ	មន	ការមិនខារាយខវល	់ពី	ខ្លួន	ឯង	»	។ 2

ដយើង	្៏រ	មន	នូវ	ការនណនាុំ	្រ្នុង	បទគម្ពីរ	អុំព	ី

រដបៀប	ទទួលបាន	ការ	បញ្ជា្រ់	ខាង	វិញ្ញាណ	ផងនដរ	៖	

«	អ្្រ	បតូវ	ស្ិរសា	្រ្នុង	គុំនិត	របស	់អ្្រ	រួចដហើយ	អ្្រ	

បតូវ	សូម	ដល	់ដយើង	ដបើសិនជា	បតឹមបតូវ	ដនាះ	ដយើង	

នឹង	បណ្តាល	ឲ្យ	បទូង	របស	់អ្្រ	ខ្មលួលខាមាញ់	ខាង	្្រនុង	

ដហតុដូដចានាះ	ដហើយ	អ្្រ	នឹង	មន	អារម្មណ៍	ថ្	ការណ៍	

ដនាះ	បតឹមបតូវ	។

«	ប៉ុនន្	ដបើសិនជាការណ៍	ដនាះ	មិន	បតឹមបតូវ	វិញ	

ដនាះ	អ្្រ	នឹង	ពុុំ	មន	អារម្មណ៍	យ៉ាង	ដូដចានាះ	ដឡើយ		

ប៉ុនន្	អ្្រ	នឹង	អាប់គុំនិត	»	(	គ.	និង	ស.	9:8–	9	)	។	

ប៉ុនន្	ពុុំ	នមន	ដយើង	ទាុំងអសគ់ានា	សុទ្	នត	ទទួល	បាន	

ភ្ពខ្មលួលខាមាញ់	ដៅ	្្រនុង	បទូង	របស់	ដយើង	ជា	ចដម្ើយ		

ថន	ការ	បញ្ជា្រ់	ខាង	វិញ្ញាណ	របស់	បពះអមចាស់	

ដនាះ	ដទ	។	ដយើង	មនា្់រៗ	បតូវនត	ដរៀន	សារាល់	ព	ីរដបៀប	

ជា្់រោ្់រ	របស់	ដយើង	ថន	ការទទួលបាន	ការ	បញ្ជា្់រ	

ទាុំងដនះ	។	 3	ដោយ	ការដ្វើ	តាម	គុំរ	ូដនះ	ដយើង	នឹង	

ទទួលបាន	ដសច្ី្រ	�ុំដនឿ	្្រនុង	សមតថែភ្ព	របស	់ដយើង	

ដដើម្បី	ដ្វើការ	ដប�ើសដរើស	។

បពះវរបិតាសួគ៌	បាន	បជាប	ព	ីដសច្ី្រ	បតូវការ	ថន	

ដួងចិត្	បពលឹង	និង	គុំនិត	របស់	ខ្នុុំ	។	បទង	់បាន	

បបទាន	ដសច្ី្រពិត	ទាុំងដនះ	នដល	ដ្វើ	ឲ្យ	អា្រប្ប្រិរយិ	

ចិត្	និង	គុំនិត	របស់	ខ្នុុំ	ផ្លាស់ប្លូរ	ទាុំងបសងុ	។	

ដអលីវីណ្	និង	ខ្នុុំ	បាន	ដរៀបការ	។	ឥឡលូវដនះ	

រយៈដពល	ប៉នុាមាន	ឆ្នាុំ	្រន្ង	ម្រ	ដនះ	ដយើង	បាន	

	រី្ររាយ	នឹង	�ីវិត	បគួសារ	ដ	៏មន	សុភមង្ល	ដហើយ	

ដយើង	មន	្ូរន	ប	ីនា្់រ	ដ៏	បសស់	សាអាត	។	ខ្នុុំ	មន	

អុំណរគុណ	ជា	ខាលាុំង	ចុំដោះ	បពះអមចាស់	សបមប់	

ទីបនាទាល់	របស់	ខ្នុុំ	អុំព	ីសិទ្ិដប�ើសដរើស	និង	តួនាទី	

របស់	វា	្រ្នុង	ការ	ដ្វើកា	រសដបមចចិត្	ដ៏	សុំខាន់បុំផុត		

ដៅ	្រ្នុង	�ីវិត	។	◼

អ្កនិពន្ធរស់នៅទី្ កុងសតែនុកខុល្បនទសស៊ុយដអត។

កំណត់ចំណាំ

	 1.	នអលដ�ើរ	រីឆ្ត	�ី	ស្ត	«	To Acquire Spiritual 
Guidance	»	Liahona,	ន	វិច្ិកា	ឆ្នាុំ	2009	ទុំព័រ	7	។

	 2.	នស្ពនដស៊ីរ	ដបុលយ	ូ�ឹមបឹល	«	Oneness in  
Marriage	»	Liahona,	នខ	តុោ	ឆ្នាុំ	2002	ទុំព័រ	36	។

	 3.	សូម	ដមើល	ផងនដរ	ដគាលលទ្ិ	និង	ដសច្ី្រ	សញ្ញា	8:2–3	។
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នោយ្ ណៈម្បធានយុវនារីទនូៅ

រៅ	ដពល	ដយើង	ដរៀន	ដៅ	្រ្នុង	បាវចនា	ម៉្លូឆល	

ឆ្នាុំ	2015	វា	គឺជា	អភ័យឯ្រសិទ្ិ	ដ	៏ពិសិដ្ឋ	

មួយ	ដដើម្បី	បដបមើ	ដល់	បពះ	។	ដយើង	សង្ឹម	ថ្	ដៅ	

ឆ្នាុំ	ដនះ	ដយើង	មនា្រ់ៗ	នឹង	ដរៀន	បដបមើ	ដោយ	មនការ	

តាុំងចិត្	ដ	៏ខ្ពស់	តាម	រដបៀប	នដល	បពះអង្សដង្គ្រាះ	បាន	

បដបងៀន	—	ឲ្យ	អស់	ព	ីចិត្	អស់	ព	ីពលុំ	អស់	ព	ីគុំនិត	

ដហើយ	អស់	ព	ី្រមលាុំង	របស់	ដយើង	។	ដតើ	ដយើង	អាច	ដ្វើ	

ដរឿង	ដនាះ	បាន	ដោយ	រដបៀបណ្	?	ទាុំងដនះ	គឺជា	គុំនិត	

មួយ	ចុំនួន	។

ទីមួយ	ដយើង	បដបមើ	ឲ្យ	អស់	ពចីធិត្ត�ប្រ់ ងយើរ ។	

ដយើង	យល់ថ្	បបដយគដនះ	មន	ន័យ	ថ្	ការ	បដបមើ	

របស់	អ្្រ	ចុំដោះ	បពះ	បតូវ	នត	មន	ការ	បុំផុសគុំនិត	

ដោយ	ដសច្ី្រ	បសឡាញ់	របស	់អ្្រ	ចុំដោះ	បទង	់និង	

្ូរនដៅ	បទង់	។	«	ដសច្ី្រ	បសឡាញ់	របស់	ដយើង	ចុំដោះ	

បពះអមចាស់	បតូវបាន	បគ្ហាញ	ដោយ	មដនាសដញ្តនា	

របស់	ដយើង	ដោយ	រដបៀប	នដល	ដយើង	ចុំណ្យ	ដពល	

ដវោ	របស់	ដយើង	ចុំណូលចិត្	នដល	ដយើង	តាមរ្រ	និង	

លុំោប់	ថន	អាទិភ្ព	របស់	ដយើង	»	។ 1	អ្្រ	អាច	បគ្ហាញ	

បពះអមចាស់	ព	ីដសច្ី្រ	បសឡាញ់	របស់	អ្្រ	ដៅ	ដពល	អ្្រ	

ដគារព	តាម	បពះបញ្ញត្ិ	របស	់បទង់		(	សូមដមើល	គ.	និង	

ស.	42:29	)	។	អ្្រ	បដបមើ	ដល់	មនុស្ស	្្រនុង	ផះ្	របស	់

អ្្រ	ដហើយ	ពបងឹង	ដល់	បគួសារ	អ្្រ	។	អ្្រ	ដលើ្រតដម្ើង	

ការដៅ	របស	់អ្្រ	ដហើយ	ដឈាងថដដៅ�ួយ	ដល់	�ន	

នដល	បតូវការ	មិត្ភ្រ្ិ	។	អ្្រ	នសវងរ្រ	ដឈាមាះ	បគសួារ	

ដដើម្បី	យ្រ	ដៅ	បពះ	វិហារ	បរិសុទ្	។

« ហេតុដូហ្នេះហេើយ ឱ អនក រាល ់គ្នា ដដល ចាប ់ហ ដ្ើម ហ្វើ ការបហ្មើ ្្េះ ហអើយ សូម ឲ្យ ហ�ើញ ថា អនក រាល់ 

គ្នា បហ្មើ ្្រង់ ឲ្យ អស់ ្ ី ្ ិត្ត អស ់្ ី ្ ល ំអស់ ្ ី គំនិត ហេើយ អស់ ្ ី កម្លាំង ហដើម្ី ឲ្យ អនក រាល់ គ្នា អា្ 

បាន ឈរ ហោយ ឥត ហោស ហៅ ្ ំហោេះ ្្េះ ហៅ ថ្ងៃ ្ ុងហ្កាយ បំ្ ុត » ( គ. និង ស. 4:2 ) ។

បាវចនាម៉្ញូឆលឆ្នាំ2015

ឱអ្ន្រល់គ្នា

បូនី អិល អូស្ការសុន ្បធាន (កណ្ដាល) ខារ៉ុល ហអេវ 
ម្៉ាក់ខន់�ី ្ីរ្បរឹកសា ្រី មួយ (ខាងហ្វង) ហនៀល ហអេវ ម្៉ារីយ៉ូត 
្រី្បរឹកសា្ីរ្ីរ (ខាងស្ដាំ)

ក្រ្ រកមើរោយអស់ពី
កពលរឹងរ្ស់អ្្ន

អៃ�ចាប់នផ្ើម
រ្វើក្រ្ រកមើកពរះរអើយ
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នោយ្ ណៈម្បធានយុវជនទនូៅ

រៅ	ដពល	អ្្រ	ឮ	ោ្រ្យ	ថ្	ចាប់ន្្ើមដតើ	អ្្រ	គិត	ព	ី

អវី	ខ្ះ	?	ពី	ការ	ដរៀបចុំ	ដបើ្រដកាដាង	្របា៉ាល់	មួយ	

នមន	ដទ	?	ព	ីការ	ចូលរួម	្្រនុង	បុពវដហត	ុដ៏	្ ុំ	មួយ	នមន	

ដទ	?	ពី	ការ	ចាបដ់ផ្ើម	ថន	ដុំដណើរ	មួយ	នមន	ដទ	?

ដៅ	ដពល	«	ចាប់ដផ្ើម	ដ វ្ើការ	បដបមើ	បពះ	»	អ្្រ	្រុំពុង	

ចូលរួម	្្រនុង	ដុំដណើរ	ដ៏	អសាចារ្យ	មួយ	នដល	ពុុំ	ធាលាប	់មន	ព	ី

មុន	ម្រ	។	អ្្រ	្រុំពុង	�ួយ	បពះ	ឲ្យ	ពដន្ឿន	្ិរច្ចការ	របស	់

បទង	់ដហើយ	វា	គឺជា	បទពិដសា្ន	៍មួយ	ដ	៏ល្	រី្ររាយ	

ដហើយ	អសាចារ្យ	។

ចូរ	្ុរុំ	ឆ្ប	់ដ�ឿ	ដលើ	សម្ី	របស់	ព្ួរដយើង	ដព្រ	។	

កាល	ពី	ឆ្នាុំ	មុន	ដៅ	ប្រុង	តូច	មួយ	្្រនុង	រដ្ឋ	យូថ្ហ៍	

មន	យុវ�ន	ជាដបចើន	្្រនុង	្រូរ៉ុម	បគូ	បាន	ចូល	ដៅ	កាន់	

វិបសាយ	ស្រម្មភ្ព	សបមប់	យុវវ័យ		(	lds.org/
youth/activities	)	ដដើម្បី	នសវងរ្រ	គុំនិត	ដ្វើ	

ស្រម្មភ្ព	មួយ	។	មន	គុំនិត	ដ	៏ជា្់រោ្់រ	មួយ	បាន	

ដ្វើ	ឲ្យ	ព្ួរដគ	ជាប់	ចិត្	នដល	សរដសរ	ថ្	៖	«	ការ	បដបមើ	

រយៈដពល	បបាុំព	ីថថងៃ	»	។

យុវ�ន	ទាុំងដនះ	បាន	សដបមចចិត្	ដ្វើ	ដរឿង	មួយ	ដ	៏

្ុំ	៖	ព្ួរដគ	បាន	ដ្វើ	ការ	បដបមើ	ជា	ដរៀង	រាល	់ថថងៃ	ដពញ	មួយ	

សបាដាហ៍	ដល	់មនុស្ស	បគប	់គានា	្រ្នុង	វួដ	នដល	បាន	សុុំ	ឲ្យ	

�ួយ	។	ដៅ	មនប្រុមបគួសារ	ចុំនួន	19	បគួសារ	បាន	

ចុះ	ដឈាមាះ	ព្ួរ	យុវ�ន	ទាុំងដនាះ	មន	ការភ្ញា្់រដផ្ើល	

ដហើយ	នថមទាុំង	គិត	ថ្	នឹង	មន	ដរឿង	នដល	បតូវ	ដ្វើ	ដបចើន	

ផងនដរ	។	ដតើ	ព្ួរដគ	អាចដ្វើ	ការ	បដបមើ	ដ	៏ដបចើន	នបបដនះ	

ដៅ	្រ្នុង	រយៈដពល	មួយ	ដ	៏ខ្ី	បាន	ដោយ	រដបៀបណ្	?	

ប៉ុនន្	ពួ្រដគ	បាន	ដ្វើ	ការ	តាុំងចិត្	មួយ	ដដូច្ះ	ព្ួរដគ	បាន	

សដបមចចិត្	បដបមើ	ប្រុមបគួសារ	ទាុំងអស់	ដនាះ	។

នត	មួយ	សបាដាហ	៍ប៉ដុណ្ណាះ	ព្ួរដគ	បាន	ចុំណ្យ	

ដពល	ដបចើន	ជាង	250	ដម៉ាង	ដ្វើការ	បដបមើ	រួមគានា	ដោយ	

ដ្វើ	ការ	ជាដបចើន	ដូចជា	ការដលើ្រ	ថ្ម	មួយ	គុំនរ	្ ុំ	បច្រ	ខសាច	់

ោ្រ់	បាវ	សមអាត	បបឡាយ	និង	ដរៀបអូស	។	ដហើយ	

្ិរច្ចការដនះ	្៏រ	បាន	ផ្លាស់ប្លូរ	យុវ�ន	ទាុំងដនាះ	ផង	នដរ	។

ព្ួរដគ	មន	អារម្មណ	៍ភ្ញា្រ់ដផ្ើល	ដោយសារ	

្រមលាុំង	នដល	ពួ្រដគ	មន	និង	ពរ�័យ	នដល	ព្ួរដគ	

បាន	ទទួល	។	ព្ួរដគ	បាន	ដរៀបរាប់	ពី	អារម្មណ	៍ថន	

សាមគ្ីភ្ព	ជា	្ូររ៉ុម	និង	ការ	ទទួលបាន	�ុំនួយ	ព	ី

បពះ	ដដើម្បី	ដ្វើ	្ិរច្ចការ	សាោ		និង	ទុំនួលខុសបតវូ	ដផ្សង	

ដទៀត	។	ឥឡលូវដនះ	ដៅ	វួដ	របស់	ព្ួរដគ	បតូវការ	ការបដបមើ	

្ូររ៉ុម	បគូ	ដនះ	បាន	ដឆ្ើយតប	ដោយ	សាទរ	។	ព្ួរដគ	មិន	

បគាន់នត	ចង	់បដបមើ	សបមប់	រយៈដពល	មួយ	សបាដាហ៍	

ប៉ដុណ្ណាះ	ដទ	—	ពួ្រដគ	ពយាយម	បដបមើ	ជា	ដរៀង	រាល់	ថថងៃ	។

ការ	បដបមើ	និង	ការសាថាបនា	នគរបពះ	ពិតជា	្ិរច្ចការ	

មួយ	ដ	៏អសាចារ្យ	នមន	។	វា	បាន	នាុំ	ម្រ	នូវ	ដសច្ី្រ	អុំណរ	

ដល់	យុវ�ន	ទាុំងដនះ	ដហើយ	វា	នឹង	នាុំ	ដសច្ី្រ	អុំណរ	

ដល់	អ្្រ	កាលណ្	អ្្រ	�ួយ	ដលើ្រ	អ្្រដថទ	ដឡើង	

ដហើយ	ដមើល	ដ�ើញ	�ីវិត	ព្ួរដគ	ផ្លាស់ប្លូរ	ដោយ	្ិរច្ចខិតខុំ	

ដ៏បរិសុទ្	ដហើយ	ដសាមាះបតង	់។	ដូច	នដល	គណៈបបធាន	

យុវនារីទូ	ដៅ	បាន	បញ្ជា្់រ	ដៅ	ទុំព័រទី	48	នដរ	វា	គឺជា	

អភ័យឯ្រសិទ្	មួយ	ដដើម្បី	បដបមើ	ដល់	បពះ	។

សូម	ចាប់ដផ្ើម	ឥឡលូវដនះ	្រ្នុង	ការបដបមើ	របស	់អ្្រ	

ចុំដោះ	បពះ	«	ឲ្យ	អស់	ពី	ចិត្	ឲ្យ	អស់	ព	ីពលុំ		

ឲ្យ	អស់	ព	ីគុំនិត	និង	ឲ្យ	អស	់ព	ី្រមលាុំង	របស់	អ្្រ	»		

(	គ.	និង	ស.	4:2	)	។	ដយើង	ចង់	ដឹង	ព	ីបទពដិសា្ន	៍

ការ	បដបមើ	របស់	អ្្រ	!	សូម	ថត	ជា	វីដដអូ	ដហើយ	ថត	រូប	

អុំពី	ការបដបមើ	របស់	អ្្រ	រួច	ោ្រ់	វា	ដៅ	្្រនុង	វិបសាយ	

បបព័ន្	ផ្សពវផសាយ	សង្ម	នានា	នច្រចាយ	វា	ជាមួយ	នឹង	

បគួសារ	និង	មិត្ភ្រ្ិ	របស់	អ្្រ	និង	អ៊នីម៉ល	វា	ដៅ	កាន	់

liahona@ldschurch.org	។	អ្្រ	្រ៏	អាច	បបាប	់

អ្្រដថទ	ពី	ដរឿងរាវ៉	ទាុំងដនះ	ដៅ	ដលើ	វិបសា	យស្រម្មភ្ព	

សបមប់	យុវវ័យ	ផងនដរ	។	សូម	អដញ្ើញ	អ្្រដថទ	ឲ្យ	

ចូលរួម	នឹង	អ្្រ	ដៅ	្្រនុង	្ិរច្ចការ	ដ	៏អសាចារ្យ	ដនះ	ដហើយ	ចាុំ	

ដមើល	ថ្	ដតើ	ដយើង	អាច	ផ្លាស់ប្លូរ	ពិភពដោ្រ	ដនះ	បាន	

ដល់	្របមិតណ្	។	◼

ទីពីរ	ដយើង	បដបមើ	បពះ	ឲ្យ	អស់	ពី្លំ�ប្់រ  

ងយើរ ។	បតូវមន	្រមលាុំងកាយ	និង	ការ	ខុំ	

បបងឹនបបងដ៏	ឧសសាហ៍	ពយាយម	។	្រិច្ចការ	

ផ្សពវផសាយ	សាសនា	តបមូវ	ឲ្យ	មន	្រមលាុំងចិត្	និង	

ការ	ស៊ូបទាុំ	។	អ្្រ	បដបមើ	ឲ្យ	អស	់ពី	ពលុំ	ដៅ	ដពល	អ្្រ		

យ្រចិត្ទ្ុរោ្រ់នឹងដសច្ី្របតូវការ	អ្្រដថទបតូវការ	

អ្្រ	«	ដូចជា	ឲ្យ	អាហារ	ដល់	អ្្រ	អត់ឃ្លាន	ឲ្យ	

សុំដលៀ្រ	បុំោ្់រ	ដល	់អ្្រ	អាបកាត	ដៅដមើល	អ្្រ	ឈឺ	

ដហើយ	�ួយគាុំបទ	ដល	់ដគ	ទាុំង	ខាង	វិញ្ញាណ	និង		

ខាង	សាច់ឈាម	»	(	ម៉ូសាយ	4:26	)	។	

បនាទាប	់ម្រដទៀត	ដយើង	បដបមើ	ឲ្យ	អស់		

ពគីំនធិត  �ប្រ់ ងយើរ ។	គុំនិត	របស់	អ្្រ	បតូវនត	មន	

ភ្ពសាអាតស្ុំ	ដហើយ	បរិសុទ្	ដផ្ដាត	ដៅ	ដលើ	បពះអង្	

សដង្គ្រាះ	។	អ្្រ	បាន	ចុះ	ដសច្ី្រ	សញ្ញា	ដដើម្បី		

ចង	ចាុំ	បទង	់ជានិច្ច	។	អ្្រ	នសវងរ្រ	ការ	ដ្ឹរនាុំ	ព	ី	

បពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្	តាម	រយៈការ	សិ្រសា	បពះគម្ពីរ		

និង	ការអ្ិសាឋាន	។	កាល	ណ្	អ្្រ	ដ្វើ	ឲ្យ	គុំនិត	

ោ្រ្យសម្ី	និង	ទដងវើ	របស់	អ្្រ	បសប	ដៅ	នឹង	បពះតុំរិះ	

និង	បពះទ័យ	របស	់បពះ	អ្្រ	សារាល់	ព	ីដសច្ី្រ	បតូវការ	

របស់	អ្្រ	ដហើយ	មន	ភ្ពស្រ្ិសម	បពមទាុំង	ដបតៀម	

ខ្លួន	ជា	ដបសច	ដដើម្បី	បដបមើ	។

ចុងដបកាយបង្ស់	ដយើង	បដបមើ	បពះ	ឲ្យ	អស់	

ពកីម្លារំ�ប្រ់ ងយើរ ។	វិ្ី	មួយ	ដដើម្បី	ទទួលបាន	

្រមលាុំង	គឺការ	អនុវត្	ដសច្ី្រ	�ុំដនឿ	ដៅ	ដលើ	ដគ្រាយ	

្ួន	របស់	បពះអង្	សដង្គ្រាះ	។	អ្្រ	នបបចិត្	ដហើយ	

នញ្រខ្លួន	អ្្រ	ឲ្យ	បរិសុទ្	តាមរយៈ	ការដគារពបបតិបត្ិ	

តាម	បពះបញ្ញត្ិ	របស	់បទង់	។	អ្្រ	ទទួល	អារម្មណ៍	នូវ	

បពះដចសាដា	គាុំបទ	របស់	បពះអង្	សដង្គ្រាះ	ដហើយ	ដ�ើញ	

នូវ	អព្ភលូតដហតុ	កាល	ណ្	អ្្រ	បដបមើ	ដៅ	្រ្នុង	្រមលាុំង	

របស់	បពះអមចាស់	(	សូមដមើល	អាលម៉ា	26:12	)	។

ដៅ	ដពល	អ្្របដបមើ	បពះ	ឲ្យ	អស់	ពី	បពលឹង	របស់	អ្្រ	

បទង	់សនយា	ថ្	អ្្រ	នឹង	បតូវបាន	ប�ះសាអាត	ព	ីអុំដពើបាប	

ដហើយ	ដរៀបចុំ	ខ្លួន	ឈរ	ដៅ	ចុំដោះ	បពះភង្្រ្	បទង់	ដហើយ	

ទទួលបាននូវ	សិរីល្	ដ	៏អស្់រល្ប	របស	់បទង់	។	◼

កំណត់ចំណាំ

	 1.	នអស៊រា៉	ថ្ហវ	នបន៊សឹន	«	The Great Commandment 
— Love the Lord	»	Ensign	នខ	ឧសភ្	ឆ្នាុំ	1988	
ទុំព័រ	4	។

ហដវីឌ អិល ហបេក ្បធាន (កណ្ដាល) ឡារី អិម េ្ីបសិន 
្រី្បរឹកសា្ីរមួយ (ខាងហ វ្ង) រាន៉ឌល អិល រិដ ្រី្បរឹកសា្រី្ីរ 
(ខាងស្ដាំ)

្ិច្ចក្រដ៏អសាចារ្យរនរះ
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ឥ
ឡលូវដនះ	ដោយសារ	អ្្រ	ដឹង	ថ្	បាវចនាម៉្លូឆល	សបមប	់ឆ្នាុំ	

ដនះ	គ	ឺអុំពី	ការបដបមើ	ដតើ	អ្្រ	នឹង	ដ្វើអវីខះ្	?	បពះអមចាស់	បាន	

សុុំ	ឲ្យ	អ្្រ	បដបមើ	បទង់	ឲ្យ	អស	់ព	ីចិត្	អស់	ពី	ពលុំ	អស	់ព	ីគុំនិត	

និង	អស	់ព	ី្រមលាុំង	របស់	អ្្រ	(	សូមដមើល	គ.	និង	ស.	4:2	)	។	

្ិរច្ចការ	ដនាះ	គឺដបចើន	ណ្ស	់ដហើយ	វា	អាច	មន	អារម្មណ៍	ថ្	

ដលើសលុប	។	ប៉ុននម្ិន	ចាុំបាច់	មន	អារម្មណ	៍នបបដនះ	ដឡើយ	។

ម៉ា្ូរ	�ី	ម្រ	ព	ីតារ៉ង់តូ	បបដទស	អ៊ីតាលី	បាន	នយិយ	ថ្	«	វា	

ដូចជាការដឡើងដលើ	ភ្ុំ	មួយ	ដដូចានាះ	នដរ	»	។	«	ការ	គិត	ព	ីការ	ដឡើង	ភ្ុំ	

ទាុំងមូល	្រ្នុង	ដពល	នត	មួយ	វា	គ	ឺជា	ដរឿង	ដ៏	លុំបា្រ	ប៉ុនន្	បបសិន	ដបើ	អ្្រ	

ដ្វើ	វា	មួយ	�ុំហានម្ងៗ	វា	នឹង	មន	ភ្ពគ្យបសួល	ជាង	។	សូម	

ដបាះ	មួយ	�ុំហាន	ម្ងៗ	ដហើយ	ដៅ	ដពល	អ្្រ	ដដើរ	បាន	មួយ	

�ុំហាន	សូម	គិត	ថ្	‹	ខ្នុុំ	បាន	ដ្វើ	វា	ដហើយ	!	›	រួច	ដដើរ	

មួយ	�ុំហាន	ដទៀត	»	។

ដៅ	្រ្នុង	ចុំដណ្ម	�ីវិត	ថន	បបជា�ន	អ៊ីតាល	ី

យុវវ័យ	អ៊ីតាលី	ភ្គ	ខាង	ត្បលូង	បាន	រ្រដ�ើញ	

នូវ	�ុំហាន	ដ	៏មន	អតថែបបដយ�ន	៍មួយ	ចុំនួន	

ដដើម្បី	ដផ្ដាត	យ្រចិត្ទុ្រោ្់រ	ដៅ	ដពល	ពួ្រដគ	

ពយាយម	បដបមើ	ឲ្យអសព់	ីចិត្	ព	ីពលុំ	ព	ីគុំនិត	

និង	ព	ី្រមលាុំង	របស់	ព្ួរដគ	។

រច
នា
រូរ
ភា
ពប
ោ
យ
ប្

លតរុន
ថ
មស

រុន

យុវវ័យ កននុង ្បហ្រស អេីតាល ីបាន ដ្កចាយ ្ ី រហបៀប 
ដដល ្ ួកហគ បហ្មើ ដល ្់្េះ ហោយ អស ់្ ី ្ ិត្ត គំនិត 
កម្លាំង និង ្លំ របស ់្ ួកហគ ។

មរួយជំហាន
មដងៗ
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យ
ុវវ័យ

ដសវងរកការែរឹកនំ្ខាងវិញ្ញាណ

ការ	ទទួល	ការដ្ឹរនាុំ	ខាង	វិញ្ញាណ	គឺជា	�ុំហាន	

មួយ	ដ	៏សុំខាន	់ដល	់ការបដបមើ	ដល់	បពះអមចាស	់ដហើយ	

ោវី�	ស៊ី	អាយ	ុ15	ឆ្នាុំ	បាន	ដឹង	ថ្	វា	នឹង	មិន	ដ្រើត	

ដឡើង	ដោយ	គាមាន	ការ	ខិតខុំ	របស់	គាត់	ដនាះ	ដឡើយ	។	

គាត	់បាន	និយយ	ថ្	«	ខ្នុុំ	បតូវ	ដ្វើ	ជា	ឧប្ររណ	៍ដៅ	

្្រនុង	បពះហស្	របស់	បពះ	»	។	«	ខ្នុុំ	បតូវ	ដបតៀម	ខ្លួន	ជា	

ដបសច	ដដើម្បី	ទទួល	ដហើយ	ដ្វើ	តាម	ការ	បុំផុសគុំនិត	ព	ី

បពះវិញ្ញាណ	។	ដដើម្បី	ដ វ្ើ	នបបដនាះ	បាន	ខ្នុុំ	បតូវ	ដ្វើ	ឲ្យ	

ខ្លួន	ខ្នុុំ	ហ៊ុមព័ទ្	ដៅ	ដោយ	្រិច្ចការ	របស់	បពះអមចាស់	

ជានិច្ច	»	។

ោវីដ	និង	បគួសារ	គាត	់គឺ	ជា	ពួ្រ	អ្្រ	នបបចិត្ដ�ឿ	

ចុំដោះ	សាសនាចប្រ	។	គាត់	បាន	ដឹង	ព	ីសារៈសុំខាន់	

ថន	ការ	សិ្រសា	បពះគម្ពីរ	ពីមុន	គាត់	បាន	ទទួល	បុណ្យ	

ប�មុ�ទឹ្រ	ដៅ	ដទៀត	។	បងបបសុ	គាត់	គ	ឺជា	មនុស្ស	

ដុំបូង	នដល	បាន	ទទួលបុណ្យ	ប�មុ�ទ្ឹរ	ដហើយ		

ដបកាយ	ម្រ	ដទៀត	មិន	យូរប៉ុនា្មន	ឪពុ្រមដាយ	គាត់	្៏រ	

បាន	ប�ម�ុទ្ឹរ	នដរ	។	ោវី�	បាន	ដឹង	ថ្	គាត់	បតូវការ	

ទីបនាទាល	់ផ្ទាល់ខ្លួន	របស់	គាត់	។	្្រនុងអុំឡនុង	ដពល	

គាត	់សិ្រសា	បពះគម្ពីរ	មរមន	គាត	់បាន	ទទួល	អារម្មណ	៍

ព	ីបពះវិញ្ញាណ	។	អារម្មណ៍	ល្	នដល	គាត	់មន		

្្រនុងដួងចិត្គាត	់បាន	�ួយ	គាត់ឲ្យ	សដបមចចិត្		

ចូល	រួម	នឹង	សាសនាចប្រ	។

បួន	ឆ្នាុំ	ដបកាយ	ម្រ	ោវី�	ដៅ	នត	ពឹងនផ្្រ	ដលើ	ការ	

ដ្ឹរនាុំ	ពី	បពះវិញ្ញាណ	។	គាត	់នយិយ	ថ្	«	ដយើង	ដ្វើ	

ឲ្យ	បាន	ដទៀងទាត	់។	ដយើង	មិន	អាច	បពដងើយ	្រដន្ើយ	

ចុំដោះ	ការ	ស្ិរសា	បពះគម្ពីរ	និង	ការ	អ្ិសាឋាន	របស់	

ដយើង	ដឡើយ	»	។

បន្តមានភាព្បរិសុទ្ធ

ម៉ា្ូរ	�ី	អាយុ	17	ឆ្នាុំ	បាន	ចង្នុល	បគ្ហាញ	ព	ី

សារៈសុំខាន់	ថន	ការ	ដគារព	បបតិបត្ិ	ដល់	បពះបញ្ញត្ិ	

ជា	ពដិសសចបាប	់បពហ្មចារភី្ព	។	ម៉ា្ូរ	នយិយ	ថ្	

«	មរសបតូវ	ល្បលួង	ដយើង	តាម	បគប	់វិ្ី	ដោយ	ពយាយម	

ឲ្យ	ដយើងដ្វើខុស	»	។	«	មិត្ភ្រ្ិ	្៏រ	អាច	ជា	ឥទ្ិពល	

អាប្រ្រ់	មួយ	ផង	នដរ	»	។	ប៉នុាមាន	ឆ្នាុំ	មុន	ម៉ា្ូរ	បតូវ	

ផ្លាស់ប្លូរ	ការ	ដសពគប	់មិត្ភ្ិ្រ	ដោយសារ	គាត់	បាន	

ដឹង	ព	ីឥទ្ិពល	អវិ�្មន	នដល	ព្ួរដគ	្រុំពុង	នត	ដ វ្ើ	ឲ្យ	

ប៉ះោល់	ដល់		ការ	ដប�ើសដរើស	របស់	គាត់	។	«	ខ្នុុំ	បតវូ	

រ្រមិត្ភ្រ្ិ	នដល	ទទួលយ្រ	ភ្ពពិត	របស់	ខ្នុុំ	ដហើយ	

ពុុំនមន	ជា	មនុស្ស	នដល	ពិភពដោ្រ	ដនះ	រំពឹងទុ្រ	ឲ្យ	ខ្នុុំ	

នបបកាលាយ	ដនាះ	ដទ	»	។

ដពលខ្ះ	ដៅ	្រ្នុង	ការ	ដឡើង	ដៅ	ដលើ	ភ្ុំ	របស	់ដយើង	

ដយើង	នឹង	�ុំពបដ់�ើង	ដួល	។	ដៅ	ដពល	ដរឿង	ដនះ	

ដ្រើត	ដឡើង	ម៉ា្ូរ	បន្ឺ	ោ្រ្យ	ដលើ្រ	ទ្ឹរ	ចិត្	ថ្	«	សូម	

ដៅ	�ួប	ប៊ីស្សព	ដហើយ	នយិយ	ជាមួយ	នឹង	គាត់	

ដោយឥតោ្់រោម	»	។	«	ប៊ីស្សព	គឺជា	បងបបសុ	

របស់	ដយើង	។	ដយើង	អាច	ទ្ុរ	ចិត្	គាត់	បាន	»	។

ការ	ខិតខុំ	របស់	គាត	់ដដើម្បី	មន	ការ	ដគារពបបតិបិត្	

ដហើយ	បន្	មន	ភ្ពបរិសុទ្	ផ្ល់	ឱកាស	ដល់	ម៉ា្ូរ	

ដដើម្បី	បដបមើ	ដល់	បពះ	ដៅ	ដពលដនះ	ដហើយ	វា	្៏រ	្រុំពុង	

ដរៀបចុំ	ខ្លួន	គាត់	ឲ្យ	មន	ភ្ពស្រ្ិសម	ដដើម្បី	បដបមើ	

ដបស្រ្រម្ម	ដពញ	ដម៉ាង	ដៅ	ថថងៃ	ណ្	មួយ	ផងនដរ		។

ឈ្លា្នព្ល

ម៉ាញ៉លូនអល	អិម	អាយ	ុ17	ឆ្នាុំ	បាន	ដឹង	ថ្	

ការបដបមើ	បពះ	ពុុំ	នមន	គ្យបសួល	ជានិច្ច	ដនាះ	ដទ	។	

ម៉ាញ៉លូនអល	នយិយ	ថ្	«	ជាដរឿយៗ	ដយើង	បតូវបាន	

សា្រល្បង	»	។	«	ដពលខ្ះ	ដយើង	នបរ	ជា	សុខចិត្	

ដ្វើទដងវើ	ដផ្សង	ដៅ	វិញ	។	ដពលខ្ះ	ខ្នុុំសុខចិត្ដដ្រ	ដៅ	

ដមើល	ការបប្រួត	បាល់ទាត	់ឬ	ដដើរដលង	នឹង	មិត្ភ្ិ្រ	។	

ប៉ុនន្	មដាយ	ខ្នុុំ	នតងនត	បដបងៀន	ខ្នុុំ	ថ្	ដយើង	បតូវនត	ដប�ើស	

ដដើម្បី	បដបមើ	បពះ	ជានិច្ច	។	ការដ្វើ	ទដងវើអវីៗដផ្សងដទៀត	

គគឺាមាន	បញ្ហា	អវីដទ	ប៉ុនន្	ការ	បដបមើ	បពះអមចាស់	បតូវនត		

ជាអាទិភ្ព	ចម្បង	របស់	ដយើង	»	។

នមដរៀម	�ី	អាយុ	14	ឆ្នាុំ	បាន	ដឹង	ថ្	ចុំដោះ	

នាង	វិ្ី	នត	មួយ	គត់ដដើម្បី	ដ្វើ	ឲ្យ	បបា្រដ	ថ្	ការសិ្រសា	

បពះគម្ពីរ	និង	ការអ្ិសាឋាន	ដ្រើត	ដឡើង	ដរៀង	រាល	់ថថងៃ	គ	ឺ

បតូវនញ្រ	ដពលដវោ	ដ	៏ជា្់រោ្់រ	ដចញដដើម្បី	្ិរច្ចការ	

ដនះ	។	នមដរៀម	បាន	នយិយ	ថ្	«	ខ្នុុំ	មន	អារម្មណ	៍

ដូចជា	ខ្នុុំ	អាច	សដបមចបាន	្រិច្ចការ	យ៉ាងដបចើន	ដៅ	

ដពល	ខ្នុុំនញ្រ	ដពល	ដវោ	»	។	«	ដលើសពីដនះដទៀត	

ដៅ	ដពល	ដយើង	លះបង់	ដពលដវោ	កាន់នត	ដបចើន	ថ្រាយ	

ដល់	បពះអមចាស់	ដយើង	មិន	មន	ការ	ល្បលួង	ដបចើន	ដនាះ	

ដទ	—	បុ៉នន្	វា	ដ្វើ	ឲ្យ	ដយើង	កានន់ត	រឹងមុំ	ដៅ	វិញ	»	។

បនបមើនោយមានឆន្ទទៈ

ចុំដោះ	សាបប៊ីណ្	�ី	អាយ	ុ15	ឆ្នាុំ	ការ	បដបមើ	

ដោយ	អស់	ព	ីចិត្	ព	ីពលុំ	ព	ីគុំនិត	និង	ព	ី្រមលាុំង	

របស់	នាង	មន	ន័យ	ថ្	ជា	ការ	បដបមើ	ឲ្យ	អសប់៊ូអូណា

វ៉ូឡនុនតា។	ដនាះ	មន	ន័យ	ថ្	ការ	ដ្វើ	្រិច្ចការ	នានា	

ដោយ	មន	អា្រប្ប្ិររិយដបតៀមខ្លួន	ជា	ដបសច	ដហើយ		

ដោរដពញ	ដោយ	ភ្ពរី្ររាយ	។

អាដឡស្យ៉ូ	អ៊	ីអាយុ	12	ឆ្នាុំ	បាន	យល់បសប	ថ្	៖	

«	ការ	ដ្វើ	្ិរច្ចការ	ដនះ	ដោយសារ	ប៊ីស្សព	ឬ	ឪពុ្រមដាយ	

របស់អ្្រ	បបាប	់ឲ្យ	អ្្រ	ដ្វើ	ដនាះ	វា	ពុុំ	នមន	ជា	ដរឿង	បតមឹបតវូ	

ដទ	។		អ្្រ	មិន	គួរ	មន	អារម្មណ៍	ថ្	អ្្រ	បតូវនត	ដ្វើ	

្ិរច្ចការ	ដនះ	ដនាះ	ដទ	។	បពះអមចាស	់សពវ	បពះទ័យ	ឲ្យ	

ដយើង	បដបមើ	ដោយ	មន	ដហតុផល	បតឹមបតូវ	»	។

ដតើ	ដយើង	អាច	មនប៊ូអូណាវ៉ូឡនុនតាកានន់ត	

ដបចើន	ដៅ	ដពល	ដយើង	បដបមើ	បាន	ដោយ	រដបៀបណ្	?	

សាបប៊ីណ្	នយិយ	ថ្	«	ការ	អាន	បពះគម្ពីរ	បាន	�ួយ	

ខ្នុុំ	ដោយ	សា	បពះគម្ពីរ	បដបងៀន	ដយើង	ថ្	ការ	បដបមើ	គឺជា	

ដរឿង	បតឹមបតូវ	នដល	បតវូ	ដ្វើ	»	។

ការ	សិ្រសា	និង	ការ	យល់ដឹង	ពី	ដគ្រាយ្ួន	

ឲ្យ	បាន	កាន់នត	បបដសើរ	្៏រ	អាច	�ួយ	ដយើង	ឲ្យ	បដបមើ	

ដោយ	ដបតៀមខ្លួន	ជា	ដបសច	ដហើយ	ដោរដពញ	ដោយ	

ភ្ពរី្ររាយ	ផងនដរ	។	ដអលវីសា	�ី	អាយ	ុ17	ឆ្នាុំ	
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នយិយ	ថ្	«	ដូចជា	បពះវរបិតាសួគ៌	បាន	បញ្លូន	

បពះរា�បបុតា	បទង	់នដល	បាន	លះបង	់អវីៗ	បគប	់យ៉ាង	

សបមប់	ដយើង	នដរ	ដយើង	បតូវនត	ដបតៀមខ្លួន	ជា	ដបសច	

ដដើម្បី	លះបង	់នូវ	អវីៗ	ទាុំងអស	់នដល	ដយើង	អាច	ដ្វើ	ដៅ	

បាន	ដដើម្បី	បដបមើ	ដល	់បពះអមចាស់	»	។

យកចិ្្្តទុកោក់នលើអ្កែដទ

បង	ប្លូនបសី	គវីលលីយ៉ា	អាយ	ុ16	ឆ្នាុំ	និង	

ដវរ៉៉ូនីកា	�ី	អាយុ	14	ឆ្នាុំ	បាន	ដឹង	ថ្	វា	គឺជា	

ការសុំខាន	់ដដើម្បី	ដផ្ដាត	យ្រចិត្ទុ្រោ្់រ	ដៅ	ដលើ	

អ្្រដថទ	។	«	ការបដបមើ	�ួយ	ដយើង	ឲ្យ	ដមើល	ដ�ើញ	

មនុស្ស	ដថទ	្រ្នុងទិដ្ឋភ្ព	ដផ្សងៗ	គានា	។	ដៅ	ដពល	

អ្្រ	បដបមើ	ដល់	នរណ្មនា្់រ	អ្្រ	ទាុំង	ពីរ	នឹង	មន	

ពរ	»	គវីលលីយ៉ា	បាន	នយិយ	។

ដវរ៉៉ូនីកា	នយិយ	ថ្	«	ដៅ	ដពល	មួយ	ខ្នុុំ	ពិតជា		

ចង់	នច្រចាយ	ដុំណឹងល្	ប៉ុនន្	ខ្នុុំ	មន	អារម្មណ៍	ថ្		

មិន	ទាន់	ដបតៀមខ្លួន	ដៅ	ដឡើយ	។	ខ្នុុំ	មន	ការ	

ភ័យខាលាច	។	ប៉ុនន្	ដៅ	ដពល	ខ្នុុំ	ដផ្ដាត	យ្រ	ចិត្ទ្ុរោ្រ់	

ដលើ	មនុស្ស	នដល	ខ្នុុំ	បដបមើ	ខ្នុុំ	មន	អារម្មណ	៍កាន់នត	

ដ�ឿជា្រ់	ដោយសារ	ខ្នុុំ	បាន	ដឹង	ថ្	បពះអមចាស់	បាន	

�ួយ	ដល់	ខ្នុុំ	»	។

	គវីលលីយ៉ា	និង	ដវ៉រ៉ូនីកា	អាច	បដបមើ	មិត្មនា្់រ	

របស់	ព្ួរដគ	ដឈាមាះ	ដវើរ�ីញា៉ា	តាម	វិ្ី	មួយ	នដល	បាន	

ដ្វើ	ឲ្យ	មន	ការ	ផ្លាស់ប្លូរ	�ីវិត	។	ព្ួរដគ	បាន	ចាប់ដផ្ើម	

អដញ្ើញ	នាង	ឲ្យ	ម្រ	ចូលរួម	្រ្នុង	ស្រម្មភ្ព	របស	់

សាសនាចប្រ	ជាមួយ	នឹង	ព្ួរដគ	។	ព្ួរដគ	្រ៏	បាន	

អដញ្ើញ	បគួសារ	របស	់ដវើរ�ីញា៉ា	ឲ្យ	ដ្វើ	ដរឿង	នានា	ជាមួយ	

នឹង	បគួសារ	ពួ្រដគ	ផងនដរ	។	មិនយូរប៉ុនាមាន	បគួសារ	

ដវើរ�ីញា៉ា	បាន	ចាប់ដផ្ើម	�ួប	នឹង	ពួ្រ	អ្្រ	ផ្សពវផសាយ	

សាសនា	។	មួយ	ឆ្នាុំដបកាយ	ម្រ	ដវើរ�ីញា៉ា	និង	ប្លូនបសី	

នាង	បាន	ទទួល	បុណ្យ	ប�មុ�ទឹ្រ	។

ឥឡលូវដនះ	ដោយសារ	នាង	គឺជា	សម�ិ្រ	ថន	

សាសនាចប្រ	ដវើរ�ីញា៉ា	បាន	នសវងរ្រ	វិ្ី	ដដើម្បី	បដបមើ	

ដល់	អ្្រ	ដថទ	ដទៀត	នដល	ដៅ	�ុុំវិញ	នាង	។	នាង	ពិត	

ជា	ចង	់នច្រចាយ	ដុំណឹងល្	ជាមួយ	នឹង	អ្្រដថទ	។	

ដពលខះ្	មិត្នាង	ដៅ	ឯសាោ	បាន	ដសើច	ចុំអ្រ	

ឲ្យ	នាង	ចុំដោះ	�ុំដនឿ	ថ្មី	របស	់នាង	ដដូច្ះ	នាង	បាន	

អ្ិសាឋាន	ដដើម្បី	ដឹងថ្	ដតើ	នរណ្	ដៅ	នដល	នាង	គួរ	

នយិយ	ជាមួយ	។	មន	ថថងៃមួយ	បពះវិញ្ញាណ	

	បាន	បុំផុសគុំនិត	នាង	ឲ្យ	នយិយ	នឹង	ដ្រ្មង	បសី	

មនា្់រ	នដល	នាង	ធាលាប	់បាន	សារាល់	។	«	ខ្នុុំ	បាន	ឲ្យ	

បពះគម្ពីរមរមន	មួយ	្របាល	ដៅ	នាង	ដហើយ	បាន	

អដញ្ើញ	នាង	ឲ្យ	ម្រ	បពះវិហារ	ជាមួយ	នឹង	ខ្នុុំ	។	នាង	

បាន	ម្រ	នមន	!	ដហើយឥឡលូវដនះ	នាង	្រុំពុង	អាន	

បពះគម្ពីរ	មរមន	»	។

សាុំញ៉លូនអល	�ី	អាយ	ុ14	ឆ្នាុំ	នសវងរ្រ	ឱកាស	

ដដើម្បី	ពបងឹង	ដល់	សម�ិ្រ	្ូររ៉ុម	របស	់ខ្លួន	៖	«	ខ្នុុំ	

ពយាយម	�ួយ	ដ្រ្មង	បបសុ	ដថទដទៀត	ដៅ	្រ្នុង	្ូររ៉ុម	ខ្នុុំ	

ដោយ	ការដលើ្រ	ទ្ឹរចិត្	ព្ួរដគ	ដៅ	្រ្នុង	ថ្នា្រ់	ដរៀន	។	

ដពលខ្ះ	ព្ួរដគ	មន	អារម្មណ	៍ដអៀនខាមាស់	ឬ	ភ័យខាលាច	

ដដើម្បី	ចូលរួម	»	។	សាុំញ៉លូនអលនិយយ	ថ្	ការ	�ួយ	

អ្្រដថទ	ឲ្យ	មន	អារម្មណ៍	ដ�ឿជា្់រ	គឺជា	វិ្ ី	មួយ	នដល	

គាត់	អាច	បដបមើ	ដល់	បពះ	ដហើយ	ដរៀបចុំ	ខ្លួន	សបមប់	

ទុំនួលខុសបតវូ	នា	ដពល	អនាគត	។

ចាប់នផដើមឥ�លូវននះ

ដដូច្ះ	ដតើ	អ្ក	នឹង	ដ្វើ	អវីខ្ះ	?	អាដឡស្យ៉ូ	អ៊ី	

នយិយ	ថ្	«	ខ្នុុំ	មិន	បតូវ	រង់ចាុំ	រហូត	ដល់	ខ្នុុំ	្ ុំ	ដឡើង	

ដដើម្បី	ដ្វើ	នូវ	ដរឿងមួយនដល	សុំខាន់	ដនាះដទ	។	ខ្នុុំ	បតវូនត	

ដ្វើ	ដៅ	ដពល	ដនះ	»	។

�ុំហាន	ទាុំងដនះ	្៏រ	នឹង	�ួយ	អ្្រ	ផងនដរ	ដៅ	ដពល	

អ្្រ	បាន	យល់ដឹង	ថ្	អ្្រ	គឺជា	ចុំនណ្រ	មួយ	ដ៏	សុំខាន់	

ថន	្រិច្ចការ	របស់	បពះអមចាស	់។	ដ្វើ	វាមួយ			�ុំហាន	

ម្ងៗ	។	អ្្រ	នឹង	ដ្វើ	ឲ្យ	មន	ភ្ព	ខុស	នប្្រ	មួយ	ដ៏	

សុំខាន់	ដៅ	ដពល	អ្្រ	ដរៀន	ថ្រាយ	នូវ	អវីៗ	ទាុំងអស	់នដល	

អ្្រ	មន	ដល់	ការ	បដបមើ	របស់	បពះអមចាស	់។	◼

អ្កនិពន្ធរស់នៅក្នុងរដ្ឋយូថាហ៍ស.រ.អា.។
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្រកមើកពរះឲ្យអស់ពី្ ំនិតអ្្ន
«អំណាច្នែើម្ី្ ិ្្ ឺជាអំនណាយទានមួយមកពី្បព្ះ។...

រនបៀបដែលនយើង្ ិ្ជះឥទ្ធិព្លោ៉ាងខាលាំងនៅនលើអាកប្កិរិោនិង

ឥរិោបថរួមទាំងជំហររបស់នយើងបន្ទាប់ពី្ជីវិ្ននះដែរ»(នសច្កដី

ដណន្ំែល់បទ្ម្ីរទាំងឡាយ«្ំនិ្ »scriptures.lds.org)។
្ំនិ្ របស់នយើងជួយនយើងនរៀននហើយផ្លាស់បដលូរនៅរកភាព្បបនសើរន�ើង

—បបសិននបើនយើងបន្តដសវងរកនរឿងល្អៗ។ននះ្ ឺជា្ ំនិ្មួយចំ្នួន

សបមាប់ការបនបមើបព្ះឲ្យអស់ពី្្ ំនិ្អ្ក៖

• សកិសាបព្ះ្ម្ីរនិងបបសាសន៍របស់ព្ួកព្យាការី។

• មាន្ ំនិ្ វិជ្ជមានអពំ្ីអ្កែដទនិងែ្លួនឯង។

• ដសវងរក្បមិះជាពិ្នសសនរឿងដែលមានបបនោជន៍។

• នបជើសការកមសាន្តល្អៗនហើយនលើក្នមកេើង។

• បសាវបជាវអវីមួយដែលសំខាន់ចំ្នោះអ្ក—ឧទាហរណ៍បព្រឹ្្តកិារណ៍

មួយនៅក្នុងបបវ្្តិសាសន្ច្បកឬែូនតាមានាក់។

• នផ្ដោ្្ំនិ្ របស់អ្កនៅនលើបព្ះអង្គសន្គ្គាះនៅក្នុងនមា៉ាង

ពិ្្ីសាបកាម៉ង់។

• សរនសរនសៀវនៅកំណ្់នហ្ុមួយនហើយនមើលវា

ន�ើងវិញមដងមាកាល។

្រកមើកពរះឲ្យអស់ពីចិត្តអ្្ន
នបះែូងជាសរីរាង្គមួយបទបទង់ែល់ជីវិ្ ។ជានរឿយៗ«នបះែូង»

មានន័យថាជាស្លូលកណាដាលឬជាដផ្កដែលបំណងបបាថានានិងអារមមណ៍

ផ្តលួច្នផ្តើមន�ើង។នែើម្ីបនបមើបព្ះឲ្យអស់ព្ីែួងចិ្្្តអ្ក្ឺប្ូវថាវាយែល់បទង់

នូវរាល់បំណងបបាថានាឆន្ទទៈនិងនសច្កដីបសឡាញ់របស់នយើង។បទង់សុំ

ឲ្យនយើងបសឡាញ់បទង់នោយការនគ្រព្តាមបព្ះបញ្ញ្្តិរបស់បទង់និងការ

បសឡាញ់អ្កែដទ។ននះ្ ឺជា្ ំនិ្មួយច្ំនួនសបមាប់ន្វើកិច្្ចការននះ៖

• ច្ូរយកការអ្ិសាឋានការសិកសាបព្ះ្ម្ីរនិងការចូ្លរួមក្នុង

សាសន្ច្បកមកោក់ឲ្យែ្ស់ជាងបំណងបបាថានាផ្ទាល់ែ្លួនរបស់នយើង។

• បគ្ហាញនសច្កដីនមតាតាករុណានិងនសច្កដីសប ន្ុរសែល់មនុស្សណាមានាក់

នៅក្នុងប្ួសារអ្កឬនៅឯសាលានរៀន។

• ច្ំណាយនព្លន្វើអវីដែលនរណាមានាក់នទៀ្ច្ង់ន្វើ។

• ព្យាោមយល់ពី្អារមមណ៍របស់មនុស្សមានាក់នទៀ្។

• ផដល់ការសរនសើរែល់នរណាមានាក់នោយនសាមាះព្ីចិ្្្ត។

• និោយឬអង្គនុយដក្រនរណាមានាក់ដែលឯនកា។

្រកមើកពរះឲ្យអស់ពី្ រាលាំងអ្ន្
ថាមព្លដែលនយើងបនបមើបព្ះ្ឺជាដផ្កមួយដនការថាវាយែល់បទង់

នូវកមាលាំងទាំងអស់ដែលនយើងមាន។កមាលាំងក៏ជាអំណាច្ខាងវិញ្ញាណ

ការតាំងច្ិ ្្តភាព្អ្់្ន់និងភាព្ឧសសាហ៍នៅក្នុងការបបបព្រឹ ្្តល្អដែរ។

នយើងអាច្បគ្ហាញកមាលាំងនយើងនៅនព្លនយើងរស់នៅតាមនគ្លការណ៍

ដែលបព្ះអង្គសន្គ្គាះផ្ទាល់បានរស់នៅតាម។រួច្នយើងអាច្ទទួលបាននូវ

អំណាច្ខាងវិញ្ញាណែ៏នទវភាព្។ននះ្ ឺជា្ ំនិ្ មួយចំ្នួនសបមាប់ការ

បនបមើបព្ះឲ្យអស់ព្ីកមាលាំងអ្ក៖

• នផ្ដោ្ការយកចិ្ ្្តទុកោក់របស់អ្កទាំងបសុងនៅការសកិសាបព្ះ្ម្ីរ។

• ន្វើការក្នុងសាម្្គភីាព្ជាមួយនរឹងសមាជិកក្នុងវួែឬសាខារបស់អ្ក។

• ឈរោ៉ាងរឹងមាំការោរបទោឋានខាងសីល្ម៌។

• ន្វើតាមការបំផុស្ំនិ្ពី្បព្ះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនែើម្ី

បបទានព្រែល់អ្កែដទ។

• តាំងចិ្ ្្តរស់នៅនោយសចុ្រិ្នហើយព្បងរឹងការតាំងចិ្ ្្តរបស់អ្កនៅ

នព្លការល ល្ួងនកើ្ន�ើង។

• ដថទាំរូបកាយរបស់អ្កតាមរយទៈអាហាររូប ្្ថម្ភនិង

ការន្វើលំហា្់បបាណ។

• រកសានសច្កដីសញ្ញាអ្កនែើម្ីទទួលបានអំណាច្ខាង

វិញ្ញាណដែល្ ំជាងមុន។

្រកមើកពរះឲ្យអស់ពីពលំអ្ន្
ការបនបមើបព្ះឲ្យអស់ពី្ព្លំនយើងអាច្មានន័យោ៉ាងសាមញ្ញថា្ឺជា

ការន្វើអវីដែលនយើងអាច្ន្វើនៅបានទាំងខាងវិញ្ញាណនិងសាច្់ឈ្ម

នហើយប្ូវបាននផ្ដោ្នៅនលើដផ្កខាងនបរៅ។មិនថានយើងមានាក់ៗមាន

នទព្នកាសល្យអវីនន្ះនទ(ចាប់តាំងពី្ការនលើកសា�នុងមួយែ៏្ ្ងន់រហូ្ 

ែល់ការបន្តមានទស្សនទៈវិជ្ជមាននៅក្នុងសាថានភាព្ព្ិបាកៗ)នយើងអាច្

នបបើបបាស់វានែើម្ីព្បងរឹងអ្កែដទបាន។ននះ្ ឺជា្ ំនិ្មួយចំ្នួនសបមាប់

ការបនបមើឲ្យអស់ពី្ព្លំរបស់អ្ក៖

• សួរែ្លួនឯងថា«ន ើ្នរណាែ្ះប្ូវការជំនួយពី្ែ្នុំដថ្ងននះ?»

—នហើយន្វើនូវកិច្្ចការ។

• ន្វើកិច្្ចការមួយសបមាប់នរណាមានាក់ែូច្ជាការនបាសសមាអា្រានហាល

ការសមាអា្បន្ទប់ឬការលាងចាន។

• នបបើនទព្នកាសល្យរបស់អ្ក៖ជួសជុលរថយន្តឬកុពំ្្យលូទ័រ្ុបដ្ង

បន្ទប់ន្វើអំនណាយនោយែ្លួនឯងសរនសរកំណាព្្យ។

• គ្កនច្ញព្ីទមាលាប់បបចាំដថ្ងរបស់អ្កនែើម្ីន្វើជាមិ ្្តមានាក់និងន្វើ

ជា្ ំរូែ៏ល្អមួយ។

• បនបងៀននរណាមានាក់ពី្ជំន្ញដែលអ្កបាននរៀន។



TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT.

រច
នា
រូរ
ថត

បោ
យ
ោ

វីឌ
ស

្ដូេ
ឺ

ចា្់រផដើម
«នហ្ុែូនច្្ះនហើយឱអ្ករាល់គ្នាដែលចាប់

ឲ្យអស់ពី្ច្ិ្្តអស់ពី្ព្លំអស់ ព្ី្ ំនិ្ នហើយអស់ពី្កមាលាំងនែើម្ីឲ្យអ្ករាល់គ្នាអាច្បានឈរ
នោយឥ្នទាសនៅ ច្ំនោះបព្ះនៅដថ្ងចុ្ងនបកាយបំផុ្»។

(្.និងស.4:2)

នផដើមន្វើការបនបមើបព្ះនអើយសូមឲ្យន�ើញថាអ្ករាល់គ្នាបនបមើបទង់
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ហៅ ហ្ល ហយើង យល់ ្ ី អវីៗ ោំងអស់ ដដល ្្េះអង្ 
សហ្គ្រេះ ហ្វើ ស្ម្ប ់ហយើង ្្រង់ កាលាយ ជាតួអង្ ដ ៏

សំខាន់បំ្ ុត ហៅ កននុង ជីវិត ហយើង ។

រមររៀនថ្ងៃអា
ទិត្យ

្បធានប្រ ស្ម្ប ់ដខ ហនេះ ៖
 

បកមុបព្ះ

នហ្ុអវីបានជា
កពរះរយស៊ូវក្ីស្ទ
រានសារៈសំខាន់

ចំ្នោះជីវិ្ែ្នុំ?
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យ
ុវវ័យ

បព្ះនយស៊ូវន្វើឲ្យការដបបច្ិ ្្តនកើ្មាន

ដហតុផល	មួយ	នដល	បពះដយស៊ូវ	គឺជា	អង្	ដ	៏សុំខាន់	

បុំផុត	ចុំដោះ	អ្្រ	នដល	ពយាយម	ដដើរតាម	បទង់	ដោយ	

ដសាមាះ	គឺថ្	ដយើង	ទាុំងអស	់គានា	ដ្វើ	្រុំហុស	ដហើយ	

បតូវការ	អុំដណ្យទាន	ថន	ការនបបចិត្	នដល	បាន	ផ្ល់	ឲ្យ	

តាមរយៈ	ដគ្រាយ	្ ួន	។

ដៅ	ដពល	ដយើង	�ុំពប់	ដ�ើង	ដួល	សាតាុំង	ចង់	ឲ្យ	

ដយើង	គិត	ថ្	ដយើង	មិន	ល្	បគប់បគាន	់ដដើម្បី	ដបកា្រឈរ	

ដឡើង	ដហើយ	បតឡប់	ដៅ	ផ្លូវ	បតូវ	វិញ	ដទ	។	វា	្៏រ	ចង់	ឲ្យ	

ដយើង	បុំដភ្ច	ផងនដរ	ថ្	ដុំណឹងល្	គឺជា	«	ដុំណឹងល្	

ថន	ការដ្បចិតតែ»	(	គ.	និង	ស.	13:1	ការ	គូសបញ្ជា្រ់	

បាន	បននថែម	)	។	ប៉ុនន្	ដយើង	ដឹង	ថ្	«	បពះគុណ	

របស់	បពះបគសី្	មន	ពិត	នមន	ដោយ	ផ្ល់	ឲ្យ	ទាុំង	

ការអតដ់ទាស	និង	ការោង	សមអាត	ដៅ	ដល់	អ្្រ	ដ្វើ	

បាប	នដល	បាន	នបបចិត្	»	។ 2

អុំណ្ច	ថន	ដគ្រាយ្ួន	របស	់បពះដយស៊ូវបគីស្	គឺ	

មន	សបមប់	ដយើង	មនា្់រៗ	ប៉ុនន្	ដយើង	បតូវនត	ដប�ើស	

ដ្វើ	ឲ្យ	វា	មន	ដុំដណើរការ	ដៅ	្្រនុង	�ីវិត	ដយើង	។	សូម	

ន្ឹរ	បសថម	ព	ីការ	ផ្ល់	អុំដណ្យ	ដ៏	ពដិសស	មួយ	ដល់	

មិត្	មនា្រ់	—	ជា	អវី	មួយ	នដល	មិត្	របស់	អ្្រ	ពិត	ជា	

បតូវការ	និង	ជា	អវី	មួយ	នដល	អ្្រ	បាន	ដរៀបចុំតាមរយៈ	

ការ	លះបង	់ផ្ទាល់	ខ្លួន	។	រួច	ន្ឹរ	បសថម	ថ្	មិត្	របស	់

អ្្រ	បាន	ដោល	ថ្	«	អរគុណ	ប៉ុនន្	ខ្នុុំ	ពិត	ជា	មិន	ចង់	

បាន	អុំដណ្យ	របស់	ឯង	ដទ	»	។	ដតើ	អ្្រ	មន	អារម្មណ	៍

យ៉ាងណ្នដរ	?

ដៅ	ដពល	ដយើង	មិន	បាន	អដញ្ើញ	បពះដយស៊ូវ	ឲ្យ	

�ួយ	ដយើង	ដដើម្បី	មន	ភ្ពសាអាតស្ុំ	តាមរយៈការ	

នបបចិត្	ដនាះ	ដទ	វា	ដបបៀប	ដូចជា	ដយើង	្រុំពុងនត	បដិដស្	

អុំដណ្យ	របស	់បទង់	ដដូចានាះ	នដរ	។

បព្ះនយស៊ូវបនបងៀនព្ីនសច្ក្តីព្ិ្

មន	បគាមួយ	បនាទាប់ព	ីមនុស្ស	ជាដបចើន	បាន	

បដិដស្	ឈប	់ដដើរតាម	បទង់	ដទៀត	បពះដយស៊ូវ	បាន	សួរ	

នោយដម៉ា្�ែរម៉ាូរីស

ទស្សនាវ�្បីសាសនាច្្

ថមី
ៗដនះ	ខ្នុុំ	បាន	អាន	ការចុះផសាយ	មួយ	ដៅ	ដលើ	

្រុំណត់ដហត	ុបណ្តាញ	នដល	អ្្រនិពន្បាន	ដលើ្រ	

ដឡើង	ព	ីរដបៀបនដល	បពះអង្	សដង្គ្រាះ	ដដើរតួ	យ៉ាង	

សុំខាន	់ដៅ	្រ្នុង	�ីវិត	បបចាុំ	ថថងៃ	របស	់នាង	។	ខ្នុុំ	មន	ចិត្	

រី្ររាយ	នដល	នាង	បពម	នច្រចាយ	អារម្មណ៍	របស	់នាង	

ប៉ុនន្	ខ្នុុំ	មន	ចិត្	ដសា្រដៅ	ចុំដោះ	មត	ិរបស	់អ្្រ	អាន	

មនា្់រ	គាត	់បាន	និយយ	ថ្	៖	«	បទង់	ពុុំ	នមន	ជាតួអង្	ដ	៏

សុំខាន	់ដៅ	្រ្នុង	�ីវិត	របស់	ខ្នុុំ	ដទ	—	ខ្នុុំ	ពុុំ	ធាលាប់	គិត	ដហើយ	

នឹង	មិន	គិត	ជា	ដរៀង	រហូត	»	។

អ្្រ	អាន	មនា្់រ	ដនាះ		បាន	គិត	ខុសដហើយ	។	ដៅ	

ដពល	ណ្	មួយ	ដយើង	ទាុំងអស់	គានា	នឹង	បតូវការ	បពះអង្	

សដង្គ្រាះ	។	ដយើង	ទាុំង	អស់	គានា	ដ្វើ	្រុំហុស	នដល	ដយើង	

មិន	អាច	ដ្វើ	ឲ្យ	ដូច	ដដើម	វិញ	បាន	ដហើយ	�ួប	បបទះ	

នឹង	ការ	បាត់បង់	នដល	ដយើង	មិន	អាច	យ្រ	ម្រ	វិញ	

បាន	ដហើយ	�ួប	នឹង	ការឈឺចាប	់ការដបៀតដបៀន	

ដសា្រនាដ្រម្ម	បន្នុ្រ	និង	ការ	ខ្របុំណង	នដល		

ដយើង	មិន	អាច	បទាុំបទ	នត	មនា្រ់	ឯង	បាន	។

	អវីនដល	ល្	ដនាះ	គថឺ្	ដយើង	មិនចាំរាច់បទាុំបទ	វា	នត	

មនា្់រ	ឯង	ដនាះ	ដទ	។

«	ដៅ	្រ្នុង	បគា	ថន	ភ្ពទនដ់ខសាយ	មួយ	នដល	ដយើង	

អាច	នឹង	នបស្រ	ដឡើង	ថ្	‹	គាមាន	នរណ្	មនា្់រ	យល់	ព	ី

អារម្មណ៍	ដនះ	ដទ	។	គាមាន	នរណ្មនា្់រ	យល	់ដទ	›។	ប៉ុនន្	

បពះរា�បបុតា	ថន	បពះ	បជាប	ដហើយ	យល	់យ៉ាង	ឥតដខាចាះ	

ពដីបោះ	បទង	់ធាលាប	់ទទួល	ដហើយ	ទូល	បន្នុ្រ	របស់	

ដយើង	មនា្រ់ៗ	»	បាន	នថ្ង	ដោយ	នអលដ�ើរ	ដដវី�	ដអ	

នបដណ្	្្រនុង	្រូរ៉ុម	ថន	ព្ួរ	សាវ្រ	ដប់ពីរ	នា្រ់	។	

«	ដហើយ	ដោយសារ	ការលះបង់	ដ	៏គាមាន	ទីបញ្ចប់	និង	

អស្់រល្ប	ជានិច្ច	របស់	បទង	់(	សូមដមើល	អាលម៉ា	

34:14	)	បទង	់មន	ការយល់ចិត្	យ៉ាង	ឥតដខាចាះ	ដហើយ	

អាច	ោតសន្ឹង	បពះហស្	ថន	ដសច្ី្រ	ដមតាតា	្ររុណ្	

របស់	បទង	់ម្រ	កាន	់ដយើង	»	។ 1

បពះដយស៊ូវ	គឺជា	អង្	ដ៏	សុំខាន់	សបមប	់ដយើង	

ដោយសារតាម	រយៈដគ្រាយ្ួន	ការបដបងៀន	ដសច្រ្ី	

សង្ឹម	ដសច្ី្រ	សុខសាន្	និង	គុំរ	ូរបស	់បទង់	បទង	់

�ួយ	ដយើង	ផ្លាស់ប្លូរ	�ីវិត	ដយើង	បបឈមមុខ	នឹង	

ការសា្រល្បង	របស់	ដយើង	ដហើយ	ដដើរ	ដឆ្ពះ	ដៅ	មុខ	

ដោយ	ដសច្ី្រ	�ុំដនឿ	ដៅ	ដពល	ដយើង	ដ្វើ	ដុំដណើរ	បតឡប់	

ដៅ	រ្រ	បទង	់និង	បពះវរបិតា	បទង	់វិញ	។
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ដៅ	ព្ួរ	សាវ្រ	ដប់ពីរ	នា្់រ	ថ្	«	អ្្រ	រាល	់គានា	ចង	់ថយ	

ដៅ	នដរ	ឬ	?	»	ដពបតសុ	ដឆ្ើយ	ថ្	«	បពះអមចាសដ់អើយ	

ដតើ	ដយើង	ខ្នុុំ	នឹង	ដៅ	ឯ	អ្្រ	ណ្	វិញ	?	គឺ	បទង	់ដហើយ	

នដល	មន	បពះបន្លូល	ថន	�ីវិត	ដ៏	ដៅ	អស្់រល្ប	ជានិច្ច	»	

(	យ៉ូហាន	6:67–68	)	។

អ្្រ	អាច	នសវងរ្រ	«	បពះបន្លូល	ថន	�ីវិត	ដ	៏ដៅ	

អស្់រល្ប	ជានិច្ច	»	របស់	បពះអង្	សដង្គ្រាះ	ដៅ	្្រនុង	

បពះគម្ពីរ	ការបដបងៀន	របស់	ព្ួរ	ពយាការ	ីដៅ	រស	់និង	

ការ	ខ្សឹបបបាប	់ថន	បពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្	។	្នធាន	

ទាុំងដនះ	ផ្ល់	នូវ	បគឹះ	មួយ	សបមប	់«	សុភមង្ល	ដៅ	

្្រនុង	�ីវិត	ដនះ	និង	�ីវិត	ដ៏	ដៅ	អស់្រល្ប	ជានិច្ច	ដៅ	

្្រនុង	�ីវិត	ខាង	មុខ	» 3	ដហើយ	វា	ដ្ឹរនាុំ	ដយើង	ដោយ	

សុវតថែិភ្ព	បតឡប	់ដៅ	រ្រ	បពះវរបិតាសួគ	៌និង	បពះអង្	

សដង្គ្រាះ	របស់	ដយើង	វិញ	។

ដតើ	ដសច្ី្រពិត	ដ	៏អសា្ចរ្យ	មួយ	ចុំនួន	នដល	

បពះអង្	សដង្គ្រាះ	បាន	បដបងៀន	មន	អវី	ខះ្	?	បបធាន	

�ីដថើរ	ដអហវ	អ�ុដុហវ	ទីបបឹ្រសា	ទី	ពីរ	្្រនុង	គណៈ	

បបធាន	ទ	ីមួយ	បាន	ដលើ្រដឡើង	នូវ	ចុំណុច	បួន	ដៅ	្្រនុង	

សុន្រ្រថ្	មួយ	ដៅ	ឯសន្ិសីទ	ទដូៅ	ថ្មីៗ	ដនះ	ថ្	៖

•		 «	បពះវរបិតា	ដយើង	បាន	បបទាន	ដល់	្ូរនដៅ	

បទង	់នូវ	នផនការ	ថន	សុភមង្ល	ដ	៏មហិម	»	។

•		 «	តាម	រយៈ	ដគ្រាយ្ួន	.	.	.	ដយើង	អាច	

រសដ់ៅ	ជា	ដរៀង	រហូត	ជាមួយ	នឹង	មនុស្ស		ជា	ទី	

បសឡាញ់	របស	់ដយើង	»	។

•		 «	ដយើង	នឹង	មន	រូបកាយ	ដ	៏រុងដរឿង	ល្		

ឥតដខាចាះ	ដហើយ	អមតៈ	ដោយ	មិន	មន	�ុំងឺ		

ឬ	អសមតថែភ្ព	អវី	ដឡើយ	»	។

•		 «	ទ្ឹរ	នភ្្រ	ថន	ភ្ពដសា្រដៅ	និង	

ការបាត់បង	់របស់	ដយើង	នឹង	បតូវបាន	�ុំនួស	

ដោយ	សុភមង្ល	និង	ដសច្ី្រ	អុំណរ	ដ៏	

បរិបូរណ៍	»	។ 4

បព្ះនយស៊ូវបបទាននសច្កដីសង្រឹម

ដៅ	ដពល	ដយើង	�ួបបបទះ	នឹង	ឧបសគ្	ដ	៏្ ងៃន់្ងៃរ	

ដពល	ខ្លួន	ដយើង	ដ�ើញ	ថ្	វា	មន	ភ្ពលុំបា្រ	ណ្ស	់

ដដើម្បទី្ុរ	ចិត្	ដលើ	បពះអមចាស់	។	ប៉ុនន្	ការទ្ុរចិត្	ដលើ	

បទង់ង់	នាុំ	ម្រ	ឲ្យ	ដយើង	នូវ	ដសច្ី្រ	សង្ឹម	នដល	ដយើង	

បតូវការ	ដដើម្បី	បបឈម	មុខ	នឹង	ឧបសគ្	របស	់ដយើង	។

ដនាះ	គឺជា	អវី	នដល	បាន	ដ្រើត	ដឡើង	ជាមួយ	នឹង	

សម�ិ្រ	បគសួារ	ហារាបតល	នដល	រសដ់ៅ	្្រនុង	វួដ	របស់	

ស៊ិដស្ើរ	�ីន	ដអ	ស្ីវិនសិន	។	ស៊ិដស្ើរ	ស្ីវិនសិន	ជា	

ទីបបឹ្រសា	ទ	ីមួយ	្្រនុង	គណៈបបធាន	អង្ការ	បឋម	សិ្រសា	

ទដូៅ	បាន	នថ្ង	ថ្	បគួសារ	ដនាះ	បាន	ដតាងខាជាប	់ដៅ	

នឹង	ដុំណឹងល្	និង	ដសច្ី្រ	សញ្ញា	ថន	បពះវិហារ	បរិសុទ្	

របស់	ព្ួរដគ	បនាទាប់ពី	បង	បបសុហារាតដរ៉ល	ដ្រើត	�ុំងឺ	

មហារី្រ	។	ការដ្វើ	នបបដនះ	បាន	ផ្ល	់ដសច្ី្រ	សង្ឹម	

ដល់	ព្ួរដគ	ដៅ	្្រនុង	ការ	សនយា	របស់	បពះ	ថ្	ពួ្រដគ	នឹង	

រួមរស	់ជាមួយ	គានា	ម្ង	ដទៀត	បនាទាប	់ព	ី�ីវិត	ដនះ	។

តាមរយៈ	បគា	ដ៏	លុំបា្រ	ទាុំងដនាះ	ព	ីមុន	សារាម	ីគាត់	

បាន	នច្រ	ឋាន	ដៅ	បង	បសី	ហារាតដរ៉ល	បាន	ដោល	

ថ្	«	ខ្នុុំ	បាន	ដឹង	ថ្	បពះអមចាស	់បាន	�ុុំបគង	ដយើង	។	

បបសិន	ដបើ	អ្្រ	ទ្ុរចិត្	ដលើ	បពះអមចាស	់អ្្រ	ពិតជា	

អាចយ្រ	ឈ្ះ	ដលើ	ឧបសគ្	ទាុំងអស	់ដៅ	្្រនុង	�ីវិត	

បាន	»	។ 5

អុំដណ្យទាន	ថន	ដគ្រាយ្ួន	ផ្ល់	ឲ្យ	ដយើង	

នូវ	ដសច្ី្រ	សង្ឹម	ថន	�ីវិត	អស់្រល្ប	ជានិច្ច	—	ជា	

អវី	មួយ	នដល	ដយើង	បតូវការ	ដៅ	ដពល	ដយើង	រងទ្ុរ្ខ	

ដោយ	ការ	សា្រល្បង	ឬ	ដសច្ី្រ	សាលាប់	ថន	មនុស្ស	ជា	

ទបីសឡាញ	់។

	បបធាន	ហិនរី	ប៊	ីអាវរិង	ជា	ទីបបឹ្រសា	ទ	ីមួយ	្រ្នុង	

គណៈបបធាន	ទី	មួយ	បាន	នថ្ង	ថ្	«	បពះវរបិតាសួគ៌	

ជា	ទ	ីបសឡាញ់	របស់	ដយើង	បាន	បបទាន	ឲ្យ	ដយើង	

នូវ	អុំដណ្យ	ថន	បបុតា	ដ៏	ជា	ទី	បសោញ់	របស	់បទង់	

គ	ឺបពះ	ដយស៊ូវបគសី្	នដល	ជា	បពះអង្សដង្គ្រាះ	របស់	

ដយើង	»	។	អុំដណ្យ	ដ	៏អសាចារ្យ	ដនាះ	និង	ពរ�័យ	

ថន	ដគ្រាយ្ួន	របស	់បពះដយស៊ូវបគីស្	នាុំ	ម្រ	នូវ	ដ្ររ	

ដុំនណល	ជា	សា្រល	មួយ	គ	ឺ៖	ការ	សនយា	ថន	ការ	រស់	

ដឡើង	វិញ	និង	លទ្ភ្ព	ថន	�ីវិត	ដ៏	អស់	្រល្ប	ជានិច្ច	

ដល់	មនុស្ស	ទាុំងអស	់នដល	បាន	ដ្រើត	ម្រ	»	។ 6

បព្ះនយស៊ូវបបទាននសច្កដីសុែសាន្ត

បបសិនដបើ	អ្្រ	ធាលាប់	�ួប	នឹង	ដបគាះ្ម្មជាត	ិធាលាប	់

បតូវបាន	ដគ	នយិយ	មួលបគ្កាច	់ធាលាប	់�ួប	ឧបសគ្	

នដល	បាន	ផ្លាស់ប្លូរ	�ីវិត	ធាលាប់	បាត់បង	់មិត្ភ្ព	ឬ	ធាលាប	់

ដបកា្រឈរ	ដឡើង	ការោរ	អវី	នដល	បតឹមបតូវ	ដនាះ	អ្្រ	ដឹង	

ថ្	អ្្រ	បតវូការ	ដសច្ី្រ	សុខសាន្	របស	់បពះអមចាស់	។	

នអលដ�ើរ	ននល	អិល	អាន់ដ�ើរសិន	្្រនុង	្ូររ៉ុម	ថន	ព្ួរ	

សាវ្រ	ដប់ពីរ	នា្រ់	បាន	នថ្ង	ថ្	«	ដសច្ី្រ	សុខសាន្	
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របស់	បពះអង្	សដង្គ្រាះ	ដ្វើ	ខ្យល	់្រួច	ថន	ដោ្រិយ	ដនះ	

សងៃប	់»	។ 7

ដៅ	្រ្នុង	សន្ិសីទ	ថ្មីៗ	ដនះ	នអលដ�ើរ	អាន់ដ�ើរសិន	

បាន	នច្រចាយ	ព	ីដុំដណើរដរឿង	មួយ	អុំពី	ដ្រ្មង	បសី	ថ្នា្រ់	

ឡលូរ៉ល	មនា្់រ	នដល	បតូវបាន	ដគ	ដសើច	ចុំអ្រ	ដហើយ	បបមថ	

ដោយសារ		ដគាល�ុំហរ	ការោរ	អាោហ៍ពិោហ	៍តាម	

ទុំដនៀម	ទមលាប	់។	នាង	បាន	ដរៀន	ថ្	ដពលខ្ះ	ការ	

ដសើចចុំអ្រ	គឺជា	តថម្	ថន	«	ការ	ដសាមាះ	ចុំដោះ	បពះ	និង	

ចុំដោះ	ការ	បដបងៀន	ថន	ពយាការ	ីនដល	្រុំពុង	រសដ់ៅ	របស់	

បទង	់»	។ 8

ប៉ុនន្	ការ	ដបកា្រឈរ	ដឡើង	ពុុំ	នមន	មន	ន័យ	ថ្	ជា	

ការឈរ	នត	មនា្់រ	ឯង	ដនាះ	ដទ	។	ដយើង	អាច	គ្្រ	ដៅ	

រ្រ	បពះអមចាស់	ថន	ដមបតីភ្ពបាន	ជា	និច្ច	ដៅ	ដពល	

ដយើង	មន	អារម្មណ	៍ឯដកា	ឬ	ថប់បារម្ភ	ដសា្រដៅ	ឬ	

បពួយចិត្	ភ័យខាលាច	ឬ	គាមាន	តថម្	ដនាះ	។	ដយើង	ដ្វើ	

្ិរច្ចការ	ទាុំងដនះ	បាន	តាមរយៈ	៖

•		ការអ្ិសាឋាន	ដៅ	បពះវរបិតា	សួគ៌	ទូល	សូម	

បពះវិញ្ញាណ	ឲ្យ	គង់	ជាមួយ	ដយើង	។

•		ការអាន	បន្លូល	របស	់បពះអមចាស់	ដៅ	្រ្នុង	

បពះគម្ពីរ	និង	នដល	បាន	ដបើ្រសនម្ង	តាមរយៈ	

ព្ួរ	ពយាការ	ីនដល	្រុំពុង	រស់ដៅ	។

•		ការ	ចូល		បពះវិហារ	បរិសុទ្	។

•		ការ	សិ្រសា	ព	ីឆ្្រ	�ីវិត	របស	់បពះអង្	សដង្គ្រាះ	

ដៅ	ឯ	បពះវិហារ	និង	្្រនុង	ថ្នា្់រ	សិកាខាសាោ	។

•		ការអនុវត្	ដគ្រាយ្ួន	បទង់	តាមរយៈការ	

នបបចិត្	ពី	អុំដពើបាប	របស់	ដយើង	។

•		ការ	នច្រចាយ	ទីបនាទាល់	របស់	ដយើង	អុំព	ីបទង	់។

ដៅ	ដពល	ដយើង	ទទួលបាន	អារម្មណ៍	ថន	ដសច្រ្ី	

សុខសាន្	របស់	បពះអង្	សដង្គ្រាះ	ដួងចិត្	ដយើង	មិន	

បតូវ	បារម្ភ	ឬ	ភ័យខាលាច	ដនាះ	ដទ	(	សូមដមើល	យ៉ូហាន	

14:26–27	)	។

បបធាន	ថូម៉ាស	ដអស	ម៉នសុន	បាន	នថ្ង	ថ្	

«	មន	នត	ដោ្រ	ដៅហារាយ	ប៉ដុណ្ណាះ	នដល	បទង់	បជាប	ព	ី

�ដប៉	ថន	ការសា្រល្បង	ការឈឺចាប់	និង	ការរងទ្ុរ្ខ	

របស់	ដយើង	»	។	«	មន	នត	បទង់	ដទ	នដល	បបទាន	ភ្ព	

សុខសាន្	អស់	្រល្ប	ដៅ	បគា	រង	ទ្ុរ្ខ	។	មន	នត	បទង	់ដទ	

នដល	មន	អានភុ្ព	ដលើ	បពលឹង	ជាប់	បាប្រម្ម	ដោយ	

បន្លូល	លួងដោម	របស់	បទង	់»	។ 9

សូមចូលររួមក្រសន្ទនារនរះ

នរឿងនែើម្ីពិ្ចារណាសបមាប់ដថ្ងអាទិ្ ្យ

• ន ើ្ែគ្វាយ្ួនរបស់បព្ះនយស៊ូវប្ីស្ទបានបបទានព្រែល់ជីវិ្ អ្កោ៉ាងែូច្នមដច្ែ្ះ?

• ន ើ្បន្ទលូលអវីែ្ះរបស់បព្ះនយស៊ូវដែលអ្កបានគ្កនៅរកនែើម្ីទទួលការលួងនលាមចិ្្្ត?

• ន ើ្អ្កអាច្នរឹកន�ើញព្ីបគ្មួយដែលអ្កទទួលបានអារមមណ៍ដននសច្កដីសែុសាន្តរបស់បព្ះអង្គសន្គ្គាះ

តាមរយទៈបព្ះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែរឬនទ?

នរឿងទាំងឡាយដែលអ្កអាច្ន្វើ

• ក្់បតានៅក្នុងនសៀវនៅកំណ្់នហ្ុរបស់អ្កនព្លដែល្ ំរូឬការបនបងៀនរបស់បព្ះអង្គសន្គ្គាះជួយអ្កឲ្យ

នរើសផ្លូវប្ូវនៅនព្លនបកាយនទៀ្។

• សកិសាព្ីែគ្វាយ្ួននែើម្ីនរៀបចំ្ែ្លួនទទួលទានសាបកាម៉ង់។

• ដច្កចាយអារមមណ៍របស់អ្កអំព្ីបព្ះនយស៊ូវប្ីស្ទជាមួយនរឹងប្ួសារអ្កនៅឯបព្ះវិហារឬនៅនលើបបព្័ន្ធ

ផ្សព្វផសាយសង្គម។

បព្ះនយស៊ូវបានន្វើជា្ ំរូ

ដៅ	្រ្នុង	ការ	បដបមើ	របស់	បទង	់បពះដយស៊ូវ	មិន	

នមន	បគាន់នត	ចង្នុល	បគ្ហាញ	ផ្លូវ	ដៅ	កាន់	សុភមង្ល	

ប៉ដុណ្ណាះ	ដទ	—	បទង់	្៏រ	បាន	ដ្ឹរនាុំ	ផ្លូវ	ផងនដរ	។	

តាមរយៈដគ្រាយ្ួន	របស់	បទង	់បទង	់បាន	ដ្ឹរនាុំ	ដយើង	

ឲ្យ	ដចះ	បសឡាញ់	។	តាមរយៈ	ការបដបងៀន	របស	់បទង់	

បទង់	ដឹ្រនាុំ	ដៅ	រ្រ	ដសច្ី្រពិត	អស់្រល្ប	ជានិច្ច	។	

តាមរយៈ	បពះ�ន្ម	ដ	៏ល្	ឥតដខាចាះ	របស់	បទង	់បទង	់ដ្ឹរនាុំ	

ដយើង	ដៅ	រ្រ	ផ្លូវ	ថន	ការដគារព	បបតិបត្ិ	។

នអលដ�ើរ	រីឆ្ដ	�ី	ស្ត	្រ្នុង	្ូររ៉ុម	ថន	ព្ួរ	សាវ្រ	

ដប់ពីរ	នា្់រ	បាន	នថ្ង	ថ្	«	បុគ្ល	នដល	បាន	បគ្ហាញ	

គុំរូ	ដ	៏អសាចារ្យ	បុំផុត	ដៅ	ដលើ	នផនដី	គឺជា	បពះអង្	សដង្គ្រាះ	

របស់	ដយើង	បពះដយស៊ូវបគីស្	។		ការបដបមើ	្្រនុង	

�ីវិត	រនមង	សាលាប់	របស់	បទង់	បតូវបាន	បុំដពញ	ដោយ	

ការ	បដបងៀន	ការបដបមើ	និង	ការ	បសឡាញ់	ដល	់

អ្្រដថទ	»	។	ដោ្រ	បាន	បននថែម	ដទៀត	ថ្	បពះអង្	

សដង្គ្រាះ	«	អដញ្ើញ	ដយើង	ឲ្យ	ដ្វើតាម	គុំរ	ូដ៏	ល្	ឥតដខាចាះ	

របស់	បទង	់»	។ 10

ដៅ	ដពល	ដយើង	យល់	ដឹង	ថ្	បពះអង្	សដង្គ្រាះ	

បាន	ដ្វើ	ឲ្យ	ដ្រើតមន	ការនបបចិត្	និង	ការរស	់ដឡើង	

វិញ	បទង់	បាន	បដបងៀន	ព	ីដសច្ី្រពិត	ដ	៏សុំខាន់	បបទាន	

ដសច្ី្រសង្ឹម	និង	ដសច្ី្រ	សុខសាន្	ដហើយ	បាន	

ដ្វើ	ជា	គុំរូ	ដ	៏ល្	ឥតដខាចាះ	ដនាះ	បទង	់កាលាយ	ដៅ	ជា	អង្	

សុំខាន់	ដៅ	្រ្នុង	�ីវិត	របស់	ដយើង	។	ដហើយ	ដោយ	មន	

បទង	់ជា	មិត្	របស់	ដយើង	ដយើង	មន	ភ្ពកាលាហាន	ដដើម្បី	

បដណដាញ	ភ្ពភ័យ	ខាលាច	ដហើយ	ដដើរ	ដឆ្ពះ	ដៅ	ដោយ	

ដសច្ី្រ	�ុំដនឿ	។	◼
កំណត់ចំណាំ

	 1.	ដដវី�	ដអ	នបដណ្	«	Bear Up Their Burdens with 
Ease	»	Liahona,	នខ	ឧសភ្	ឆ្នាុំ	2014	ទុំព័រ	90	។

	 2.	�ី	ថត	បគសី្លូហវឺសិន	«	The Resurrection of Jesus 
Christ	»	Liahona,	នខ	ឧសភ្	ឆ្នាុំ	2014	ទុំព័រ	113	។

	 3.	«	The Living Christ: The Testimony of the 
Apostles	»	Liahona,	នខ	ដមសា	ឆ្នាុំ	2000	ទុំព័រ	3	។

	 4.	�ីដថើរ	ដអហវ	អ�ុដុហវ	«	Grateful in Any  
Circumstances	»	Liahona,	នខ	ឧសភ្	ឆ្នាុំ	2014	
ទុំព័រ	76	។

	 5.	�ីន	ដអ	ស្ីវិនសិន	«	Fear Not; I Am with Thee	»	
Liahona,	នខ	ឧសភ្	ឆ្នាុំ	2014	ទុំព័រ	83	។	

	 6.	ហិនរ	ីប៊ី	អាវរិង	«	A Priceless Heritage of Hope	»	
Liahona,	នខ	ឧសភ្	ឆ្នាុំ	2014	ទុំព័រ	24	។

	 7.	ដនៀល	អិល	អានដ់�ើរសិន	«	Spiritual Whirlwinds	»	
Liahona,	នខ	ឧសភ្	ឆ្នាុំ	2014	ទុំព័រ	18	។	

	 8.	សូមដមើល	ននល	អិល	អានដ់�ើរសិន	«	Spiritual  
Whirlwinds	»	ទុំព័រ	19–20	។

	 9.	ថូម៉ាស	ដអស	ម៉នសុន	«	I Will Not Fail Thee,  
nor Forsake Thee	»	Liahona,	នខ	វិច្ិកា	ឆ្នាុំ	2013	
ទុំព័រ	87	។

	10.	រីឆ្ដ	�ី	ស្ត	«	I Have Given You an Example »	
Liahona,	នខ	ឧសភ្	ឆ្នាុំ	2014	ទុំព័រ	35	។
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ែ្នុំ	សូម	នណនាុំ	នូវ	ដគាលដៅ	ដ៏	សុំខាន់	បុំផុត	មួយ	

ចុំនួន	ដៅ	្្រនុង	�ីវិត	នដល	នឹង	ផ្ល់	ដសច្រ្ី	អុំណរ	

ដល	់អ្្រ	ដៅ	ដពល	អ្្រ	បុំដពញ	ដបស្រ្រម្ម	របស	់

អ្្រ	ដៅ	ដលើ	នផនដ	ីដនះ	—	ជា	ដគាលដៅ	អស់្រល្ប	

នដល	នឹង	�ួយ	អ្្រ	ឲ្យ	បតឡប	់ដៅ	រ្រ	បពះវរបិតា	គង់	

ដៅ	សាថានសួគ	៌របស	់អ្្រ	វិញ	ដោយ	មន	្ិរត្ិយស	។	

ដគាលដៅ	ទាុំងដនាះរួមមន	៖

1.		នរៀបការនៅក្នុងបព្ះវិហារបរិសុទ្ធ	
ដហើយព្បងរឹង	ទនំ្ក់ទំនងប្ួសារដ	៏
អស្់រល្ប	តាមរយៈ	ការដ្វើ	ឲ្យ	្រតាដា	ជាដបចើន	

ដៅ	្រ្នុង	�ីវិត	មន	តុល្យភ្ពបប្របដោយ	

ការអ្ិសាឋាន	ដូចជា	បគួសារ	កាគ្រ	ការ	

បន្ការអប់រ	ំចុំណង់ចុំណូល	ចិត្	និង	ការ	

្រមសាន្	។

2.		រស់នៅតាមសាសន្របស់អ្កដោយ	

ដសាមាះបតង់	និង	ដោយ	ដគារពបបតិបត្ិ	ដហើយ	

នសាមាះប្ងច់្ំនោះនសច្កដីសញ្ញាថន	
បុណ្យប�ម�ុទ្ឹរ	និង	បពះវិហារបរិសុទ្របស់	

អ្្រ	នោយដសវងរកនរឿងល្អៗដៅ	្រ្នុង	

�ីវិត	ជានិច្ច	។

3.		បបកាន់ខាជាប់នៅនលើទស្សនទៈែ៏
អស់កល្ដោយ	ចងចាុំ	ថ្	ដរឿង	ទាុំងឡាយ	

ថន	នគរ	របស់	បពះ	គឺជា	ដរឿង	អស្់រល្ប	ដហើយ	

ដរឿង	ថន	ដោ្រិយ	គឺជា	ដរឿង	ខាង	សាច់ឈាម		

ឬ	ជា	ដរឿង	បដណ្តាះ	អាសន្	។

4.		ចូរ	ចងចាុំ	ដដើម្បី	ផដល់ការបនបមើដែល
មានការលះបង់ែស់្	ដៅ	្រ្នុង	�ីវិត	អ្្រ	

ដហើយ	នមើលដថែល់ជនែវះខា្នដល	

អាច	បតូវការ	ជានិច្ច	នូវនសច្កដីបសឡាញ់	
និង	ការគ្ំបទ	ដផ្សង	ដទៀត	របស់	អ្្រ	។

ទាុំងដនះ	គឺជា	ដគាលដៅ	សបមប	់�ីវិត	នដលតបមូវ	

នូវ	ការដផ្ដាតចិត្	ទ្ុរ	ោ្់រ	និង	ដពលដវោ	ដដើម្បី	

សដបមចបាន	។		ការ	ោ្រ់	ដគាលដៅ	ទាុំងដនះ	គឺ	មិន	

បគប់បគាន	់ដនាះ	ដទ	ដយើង	បតូវនតោកដ់ផនការដដើម្បី	
អនុវត្	វា	។	

ដៅ	យប់	ដនះ	ឬ	ថថងៃ	នស្្រសូមសញ្ជរឹង្ិ្ព្ី
អវីដែលអ្កច្ង់សនបមច្ដៅ	្រ្នុង	�ីវិត	របស់

អ្ក	និង	អវី	ដៅ	នដល	ជា	ដគាលដៅរបស់អ្កដនាះ	។	

ចុំណ្យដពលសរនសរវាទុក	ដហើយនមើលវា
ន�ើងវិញដៅ	ឆ្នាុំ	ដបកាយៗ	ដទៀត	។	រួច	ចុំណ្យ	

ដពល	ពីរ	ប	ីដម៉ាង	សួរ	ខ្លួន	ឯង	ព	ីអវី	នដល	អ្្រ	អាច	ដ្វើ	

ដដើម្បី	សដបមច	ដគាលដៅ	ទាុំងដនះ	ដៅ	ថថងៃ	ដនះ	ថថងៃ	នស្្រ	

សបាដាហ៍	ដបកាយ	និង	ដៅ	នខ	ខាង	មុខ	ដទៀត	។

ដតើ	អ្្រ	ដប�ើស	ដហើយ	្រុំណត់	ដគាលដៅ	អស់្រល្ប	

ដ	៏សុំខាន់	ទាុំងដនះ	ដោយ	រដបៀបណ្	?	ដហើយ	ថ្	ដតើ	

អ្្រោ្់រ	នផនការ	ដដើម្បី	សដបមច	វា	ដោយ	រដបៀបណ្	

្៏រសុំខាន់ផងនដរ	?	ចូរចងចាុំថ្	៖	ដពលដវោ	គឺជា	

្រតាតា	ដ	៏ចាុំបាច	់—	ដហើយ	្៏រ	សុំខាន់	ផងនដរ	—	ដៅ	

្្រនុង	ការ	គណនា	របស់	អ្្រ	។	ព	ី្រនន្ង	នដល	អ្្រ	ឈរ	

រនបៀប
សរកមចរគ្លរៅ
អស់្ល្បជានិច្ច

នោយអែ�ន�ើររ៉ូបឺត�ីអហ�

្្ននុង្ ូរ៉រុមននពួ្សាវ្�រ់ពបីរនា្់

ដៅ	ដពល	ដនះ	វា	ហា្រ់ប	ីដូច	ជា	អ្្រ	មន	នូវ	ដពល	

ដវោនដលគាមាន្រុំណត់	មួយ	ដដើម្បី	សដបមចបាន	ដរឿង	

អស់្រល្ប	ទាុំងឡាយ	។

ពិត	ណ្ស់	មនុស្ស	បគបគ់ានា	មន	ដពលដវោ	។	

ប៉ុនន្	ដោយ	ដបោះ			ដពលដវោដចះនត	្រន្ង	ដៅ	វា	ពុុំ	នមន	

មន	ន័យ	ថ្	ដយើង	្រុំពុងនតរ្ីរ	ចដបមើន	ដនាះ	ដទ	។

«	�ីវិត	ដនះ	គឺជា	ដពលដវោ	សបមប	់ឲ្យ	មនុស្ស	

បបងុដបបៀប	ខ្លួន	ដៅ	�ួប	នឹង	បពះ	នមនដហើយ	ដមើលចុះ	

ដពល	ដវោ	ថន	�ីវិត	ដនះ	គឺជា	ដពល	ដវោ	សបមប់	

ឲ្យ	មនុស្ស	បបបពឹត្	ការគ្រ	ទាុំងឡាយ	របស់	ខ្លួន	»	

(	អាលម៉ា	34:32	)	។

ដរឿង	ដ	៏សុំខាន់	ដនាះ	គឺ	ការ	នបជើសសកមមភាព្
ទាំងនន្ះនោយឈ្លាសដវនដល	នឹង	�ួយ	

ដយើង	ឲ្យ	សដបមច	បាន	នូវដគាលដៅ	របស់	ដយើង	នដល	

បាន	បុំផុសគុំនិត	ម្រ	ព	ីបពះ	រួច	មន	ចរិតល្រ្ខណៈ	

និង	�ុំដនឿ	រឹងមុំ	ដដើម្បបីែិនស្នូវអវីដែល
នរឹងអូសទាញឬបគ្អាក់នយើងពី	ទិសដៅ	

អស់្រល្ប	របស	់ដយើង	។

ខ្នុុំ	សូម	នថ្ង	ទីបនាទាល់	ថ្	ដពលដវោ	របស់		

ដយើង	ដៅ	ដលើ	នផនដី	ដនះ	នឹង	ល្មម	បគបប់គាន់		

ដដើម្បី	សដបមចបាន	នូវ	ការ	ដរៀបចុំខ្លួន	របស់	អ្្រ		

ដហើយ	ដ្វើ	ការគ្រ	ដៅ	្្រនុង	ដបស្រម្ម	របស់	អ្្រ		

្្រនុង	�ីវិត	ដនះ	—	បបសិនដបើ	អ្្រនបបើវានោយ
ឈ្លាសដវ	។	ដហើយ	គាមាន	ដពលដវោ	ណ្	ល្	ជាង	

ដពល	ដនះ	ដឡើយ	ដដើម្បី	ដ្វើ	ដរឿង	ដនាះ	្រ្នុង	យុវវ័យ	របស	់

អ្្រ	(	សូមដមើលអាលម៉ា	37:35	)	។	◼

ដក្សង់នចញពីសុន្រកថាចាបន់្្ើមមួយដដលរានន្វើនឡើង

នៅសាកលវិទយាល័យ្ពកិហាំយ៉ាង់នអោហូនៅនថងៃទី

11ដខ្្ទូឆ្នាំ2004។
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យ
ុវវ័យ

នោយរ៉នូបែីរតូបា៉ានឆកូនម្្នត�

កាល	ខ្នុុំ	ឈានចូលវ័យ	18	ឆ្នាុំ	ឪពុ្រខ្នុុំ	

បានអនុញ្ញាត	ឲ្យ	ខ្នុុំ	ទទួល	បុណ្យ	

ប�ម�ុទ្ឹរ	ដៅ	្្រនុង	បពះវិហារ	ណ្	

្៏របាន	តាមចិត្	របស	់ខ្នុុំ	។	ខ្នុុំ	ចង	់ចូលរួម	នឹង	បពះវិហារ	

បគីសាទាន	មួយ	ដោយសារ	ខ្នុុំ	បាន	សិ្រសា	បពះគម្ពីរ	

ប៊ីប	ដៅ	្រ្នុង	ប្រុម	�ុំនុុំ	មួយ	ចុំនួន	ដហើយ	បាន	ដ�ឿ	ដលើ	

បពះដយស៊ូវបគីស្	។

មន	ថថងៃ	មួយ	ពូ	របស	់ខ្នុុំ	បាន	អដញ្ើញ	អ្្រ	ផ្សពវផសាយ	

សាសនា	បសី	ពីរ	នា្់រ	ម្រ	ផ្ះ	របស	់ដយើង	។	ពួ្រដគ	បាន	

នយិយ	ដោយ	មន	ភ្ពដ�ឿជា្់រ	យ៉ាង	ខាលាុំង	អុំពី	�ុំដនឿ	

របស់	ព្ួរដគ	ដលើ	បពះគម្ពីរ	មរមន	នដល	ជា	ស្រ្ខបីទ	មួយ	

ដទៀត	ថន	បពះដយស៊ូវបគីស្	ដោយ	នថ្ង	ថ្	បទង	់បាន	

យង	ដៅ	ទវីបអាដមរ្ិរ	។

ដៅ	បតង	់ចុំណុច	ដនាះ	ខ្នុុំ	បាន	សនម្ង	នូវ	

ទស្សនៈ	ខ្នុុំ	ថ្	បបនហលជា	ព្ួរដគ	យល	់ខុស	ដហើយ	

ដោយសារ	ដៅ	្្រនុង	�ីវិត	ខ្នុុំ	ខ្នុុំ	ពុុំ	ធាលាប	់បាន	សិ្រសា	ពី	ដរឿង	

ដូចដនាះដសាះ	។	អ្្រ	ផ្សពវផសាយ	សាសនា	បសី	មនា្រ់	

បាន	នយិយ	ម្រ	កាន	់ខ្នុុំ	ទាុំង	ទ្ឹរនភ្្រ	និង	ដោយ	

ទន់ភ្ន់	ថ្	«	បងបបសុ	រ៉ដូប៊ីរតូ	កាលនដលបងបបសុ	

មិន	បាន	ដឹង	ថ្	បពះ	គម្ពីរ	មរមន	គឺជា	បពះគម្ពីរ	ពិត	ដនាះ	

មិន	នមន	មន	ន័យ	ថ្	ដយើង	យល	់ខុស	ដនាះ	ដទ	។	ខ្នុុំ	ដឹង	

អះអាង	ថ្	បពះគម្ពីរ	ដនះ	គឺជា	បពះ	គម្ពីរ	ពិត	នមន	។		

ខ្នុុំ	បាន	គិត	មួយ	សន្នុះ	ថ្	ទឹ្រនភ្្រ	របស់	ស៊ិដស្ើរ	ទាុំង	

ពីរ	នា្់រ	ដនាះ	បាន	ដ្វើ	ឲ្យ	ខ្នុុំ	មន	ចិត្រំដភើប	ដហើយ	បាន	

បណ្តាល	ឲ្យ	ខ្នុុំ	ដ�ឿ	ដលើ	ទីបនាទាល់	របស	់ពួ្រដគ	។	ដូដច្ះ	

ខ្នុុំ	បាន	បន្	អាន	បពះគម្ពីរ	មរមន	រហូត	ដល់	ដម៉ាង	

4:00	ជាង	ដៅ	ដពល	បពឹ្រ	។	រាល	់ដពល	នដល	ខ្នុុំ	បាន	

អ្ិសាឋាន	ខ្នុុំ	បាន	ទទួល	អារម្មណ៍	កាន់នត	ខាលាុំង	ដឡើងៗ	

នូវ	ការបញ្ជា្់រ	ថ្	បពះបគសី្	បាន	យង	ដៅ	ទវីប	អាដមរិ្រ	

ដហើយ	ថ្	បទង	់សពវបពះទ័យ	ឲ្យ	ខ្នុុំ	ដរៀន	ពី	ដុំណឹងល្	ដ	៏

ពិត	របស់	បទង	់។

្្រនុង	រយៈដពល	នត	ប៉នុាមា	ន	សបាដាហ៍	ខ្នុុំ	បាន	អាន	

បពះគម្ពីរ	មរមន	ចប់	ទាុំងបសុង	ដហើយ	ខ្នុុំ	មន	អារម្មណ	៍

ថ្	បតូវ	ប�ម�ុទឹ្រ	ចូល	ដៅ	្រ្នុង	សាសនាចប្រ	ដ	៏ពិត	

ដនះ	។

ការ	អានបពះគម្ពីរ	មរមន	បាន	�ួយ	ខ្នុុំ	ឲ្យ	ខិត	

កាន់នត	�ិត	ដៅ	នឹង	បពះដយស៊ូវបគីស្	ដហើយ	ដ្វើ	ឲ្យ	

បទង់	កាលាយ	ដៅ	ជា	បគឹះ	ថន	�ីវិត	របស់	ខ្នុុំ	។	ខ្នុុំ	មន	អុំណរ	

ជា	ខាលាុំង	ណ្ស់	នដល	បពះអង្	សដង្គ្រាះ	បាន	បញ្លូន	

ព្ួរ	អ្្រ	ផ្សពវផសាយ	សាសនា	ទាុំង	ពីរ	នា្រ់	ដនាះ	និង	

សាសនាចប្រ	របស	់បទង	់ចូល	ម្រ	្រ្នុង	�ីវិត	ខ្នុុំ	។	◼

អ្កនិពន្ធរស់នៅទី្ កុងអ៊ីនរ�វីរា៉ា្បនទសនប៉ារូ។

ក រ្ឹរះដនជីវិតខ្ញំ

រនបៀបអៃ�ខ្នុំៃឹង

ខ្នុំ បាន ដរឹង ្ ី ការបហ្មើ របស ្់្េះ្គសី្ទ ហៅ កននុង ្្េះគម្ីរ បេីប ប៉ុដន្ត ហតើ ្្រង ់្ ិតជា បាន យាង ហៅ ្រវបី អាហមរិក ដមន ឬ ?

ថ្	បពះដយស៊ូវបគីស្	បសឡាញ់	ដយើង	ដហើយ	ថ្	បទង	់

បាន	យងដៅនដនដីដនាះ	ដហើយ	ថ្	បទង់	បាន	បដបងៀន	

ដុំណឹងល្	បទង	់ដូច	នដល	បទង់	បាន	ដ្វើ	ដៅ	្រ្នុង	នដនដី	

បរិសុទ្	នដរ	»	។

ព្ួរដគ	បាន	ពយាយម	�ួយ	ខ្នុុំ	ជាមួយ	នឹង	្រងវល់	

និង	ការសង្ស័យ	ជាដបចើន	របស់	ខ្នុុំ	ដៅ	្រ្នុង	ការពិភ្្រសា	

ដុំបូង	ដោយ	យល់បសប	ថ្	ព្ួរដគ	នឹង	ម្រ	�ួប	ខ្នុុំ	ដៅ	

សបាដាហ៍	ដបកាយ	ដទៀត	។

ដៅ	យប់	ដនាះ	ខ្នុុំ	បាន	ចាប់ដផ្ើម	ដបើ្រ	បពះគម្ពីរ	មរមន	

អាន	។	កាល	ខ្នុុំ	អាន	ទុំព័រ	ចុំណងដ�ើង	មន	ោ្រ្យ	មួយ	

ឃ្លា	បាន	ដ្វើ	ឲ្យ	ខ្នុុំ	ចាប់	អារម្មណ៍	៖	«	បពះដយស៊ូវ	គឺជា	

បពះបគីស្	ជា	បពះ	ដ	៏ដៅ	អស់្រល្ប	ជានិច្ច	នដល	បាន	

សនមង្	រូប	អង្	បទង	់ដល់	បគប់	ទាុំង	សាសន	៍»	។	ខ្នុុំ	្៏រ	

បាន	អាន	ដៅ	្្រនុង	នីថហវ	ទ	ី3	11	អុំព	ីការយង	ដៅ	ទវីប	

អាដមរិ្រ	របស	់បពះអង្	សដង្គ្រាះ	ផងនដរ	ដហើយ	ខ្នុុំ	បាន	

មនភ្ពរី្ររាយ	ដៅ	្រ្នុង	ចិត្	ខ្នុុំ	។	ដូដច្ះ	ខ្នុុំ	បាន	ដ្វើ	នូវ	អវី	

នដល	ព្ួរ	អ្្រ	ផ្សពវផសាយ	សាសនា	បាន	បបាប	់ឲ្យ	ខ្នុុំ	ដ្វើ	៖	

ខ្នុុំ	បាន	លុត	�ង្ង់	ដហើយ	ទូល	សួរ	បពះវរបិតាសួគ៌	ខ្នុុំ		

ថ្	ដតើ	បពះគម្ពីរ	ដនះ	ពិត	នដរ	ឬ	ដទ	។

កាល	ខ្នុុំ	បាន	បញ្ចប	់ការអ្ិសាឋាន	ខ្នុុំ	ទទួល	

អារម្មណ៍	នូវ	ដសច្រ្ី	សុខសាន្	និង	ការបញ្ជា្រ់	្ព
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វា	គឺជា	ដរឿង	្ ម្មតា	ដទ	នដល	មនុស្ស	

ទដូៅ	មន	ទស្សនៈ	ខុសៗ	ព	ីគានា	

ដហើយ	មន	ដពល	ខះ្	នដល	ព្ួរ	សិស្ស	

ថន	បពះដយស៊ូវបគីស្	បតូវ	ដបកា្រឈរ	

ដឡើង	បបឈមមុខ	នឹង	ការ	�ុំទាស់	

ចុំដោះ	អវី	នដល	ដយើង	ដ�ឿ	។	ប៉ុនន្	ដយើង	

បតូវនត	បបាប់	ព	ីទស្សនៈ	របស	់ដយើង	តាម	

បៅកាន់បោលបៅ

ដំ
បូង	សូម	្ុរុំ	ឲ្យ	ភ្ពភ័យខាលាច	បញ្ឈប់	អ្្រ	ដឡើយ	។	បបសិនដបើ	អ្្រ	បតូវបាន	ប៉ះ	ដោយ	

បពះវិញ្ញាណ	ដហើយ	្រុំពុង	ពយាយម	នបបចិត្	ដហើយ	ផ្លាស់ប្លូរ	ដនាះ	គឺ	ជា	ដរឿង	មួយ	ដ	៏

អសាចារ្យ	។	ចូរចងចាុំ	ថ្	ការផ្លាស់ប្លូរ	ដនះ	ដ្រើតដឡើង	តាមរយៈ	បពះដចសាដា	គាុំបទ	ថន	បពះគុណ	

របស់	បពះដយស៊ូវ	បគីស្	។	ដោយ	មន	�ុំនួយ	របស់	បទង	់អ្្រ	អាច	កាលាយ	ជា	មនុស្ស	ថ្មី	មនា្់រ	

ដហើយ	ចាប់ដផ្ើម	ផ្លាស់ប្លូរ	និស្សយ័	របស់	អ្្រ	។	បទង	់្៏រ	នឹង	�ួយ	អ្្រ	ឲ្យ	នច្រចាយ	ដុំណឹងល្	

ផងនដរ	។		ដទាះជា	ការ	ផ្លាស់ប្លូរ	និស្ស័យ	របស់	អ្្រតបមូវនូវ	ដពលដវោជាដបចើន	្រ្ី	វា	នឹង	កាលាយ	

ជា	ដរឿង	ល្	។	ទាុំង	ដនះ	ជា	ដរឿង	មួយ	ចុំនួន	នដល	អ្្រ	អាច	ដ្វើ	ដៅ	្្រនុង	ដុំដណើរការ	ដនាះ	៖

•	សុុំដទាស	មនុស្ស	នដល	អ្្រ	ដឹង	ថ្	អ្្រ	បានដ្វើ	ឲ្យ	អា្រ់អន់ចិត្	។

•	សូមបគ្ហាញ	ដសច្ី្រ	សប្បនុរស	ដល់នរណ្	នដល	អ្្រ	មិន	បាន	បគ្ហាញ	ដសច្រ្ី	សប្បនុរស	

ព	ីមុន	ម្រ	។

•	ចូរ	មនចិត្	ដសាមាះបតង	់ដហើយ	ដទៀងបតង់	ជានិច្ច	។

•	បបសិនដបើ	មនុស្ស	នដល	អ្្រ	ដសពគប់	ដ្វើ	ដរឿង	មិន	ល្	ោ្រ់	មនុស្ស	ដថទ	ដទៀត	អ្្រ	អាច	

បបាប់	ឲ្យ	ដគ	បញ្ឈប	់វា	ឬ	ឈប	់ដសពគប់	នឹង	ព្ួរដគ ។	ដបើ	មិន	ដូដច្ះដទ	មនុស្ស	ទដូៅ	

នឹង	រាប់បញ្ចលូល	អ្្រ	ជាមួយ	នឹង	ព្ួរដគ	នដរ	។

•	ពិចារណ្	សិ្រសា	មរ៉ូថណ	7	ដហើយ	អ្ិសាឋាន	ទូល	សូម	ឲ្យ	មន	ដសច្ី្រ	សប្បនុរស	។ ◼

កពរះអង្គសរ្គ្ររះបានរាន្ ន្ទញូលថាវិញ្ញាណថន
  ក្រទាស់ទទងគ្នា្ ឺជារ្ស់ផងអារ្្ស

 (សូមរមើលនីថ្វទី311:29)។រតើក្រ
  មិនចរុរះសកមរុងនរឹងមនរុស្សទូរៅនិងក្រ
រ្លារះក្ទ្្នរឹងពរួ្រ្ខរុសគ្នាដូចរមដច?

 ខ្ញំធ្លា្់ជាមនរុស្សក្ច
    ្៉រុទន្តខ្ញបំានផ្លាស់្ដញូររ្ើយខ្ញំចង់ 
 ទច្ចាយដំណរឹងល្អ។

   រតើខ្ញំអាចយ្ឈ្នរះរលើនិស្សល័យរ្ស់

    ខ្ញំបានរោយររ្ៀ្ណា?

រដបៀប	វិ�្មន	ដហើយ	ពិត	ដោយ	គាមាន	

ការ	ខឹងសមបារ	គាមាន	ភ្ព�ូរចត	់ឬ	ការ	

ដ�របបមថ	ដនាះ	ដទ	។		ដដូច្ះ	ដតើ	ដយើង	

ដ�ៀសវាង	ការ	ទាស់នទងគានា	បាន	ដោយ	

រដបៀបណ្	?

អ្្រ	បបនហលជា	ធាលាប់	ឮ	ថ្	ដយើង	

អាច	«	បដិដស្	ដោយ	គាមាន	ការ	

នខវងគុំនិត	គានា	»	។	ការ	ដ�ៀសវាង	

ព	ីការទាស់នទង	គានា	ចាប់ដផ្ើម	ដឡើង	

ជាមួយ	នឹង	ដហតុផល	និង	បុំណង	

បបាថ្នា	របស់	អ្្រ	។	បពះគម្ពីរ	នចង	

ថ្	«	ផល	ថន	ដសច្ី្រ	ដឆ្មើងថឆ្ម	

ដនាះ	មន	នត	ការ	ទាសន់ទងគានា	

ប៉ដុណ្ណាះ	»	(	សភុ្សិត	13:10	)	។	

បបសិនដបើ	អ្្រ	ខវល់ខារាយ	ដបចើន	ពី	

«	ការ	ចង់	ឈះ្ការ	បបន្រ្រគានា	មួយ	»	

ឬ	«	ចង	់ឲ្យ	ខ្លួន	បតូវ	»	ដនាះ	វិញ្ញាណ	

ថន	ការទាស់នទងគានា	គ	ឺពិត	ជា	នឹង	ដ្រើត	

ដឡើង	។

នអលដ�ើរ	រ័សុល	អិម	ណិលសុន	

្្រនុង	្រូរ៉ុម	ថន	ពួ្រ	សាវ្រ	ដប់ពីរ	នា្់រ		

បាន	បដបងៀន	ព	ីរដបៀប	មួយ	ចុំនួន		

ដដើម្បី	ដចៀសវាង	ពី	ការ	ទាសន់ទងគានា		

ថ្	៖	(1)	«	បគ្ហាញចិត្	ដមតាតា	ដល	់	

អ្្រ	ដថទ	»	(2)	«	បញ្ឈប់ការ	ចង	់

នយិយ	ឬ	សរដសរ	ជា	បន្បនាទាប់បដង្ើន	

មុខ	មត	់ឬ	ភ្ពរុង	ដរឿង	ផ្ទាល់ខ្លួន	»		

និង	(3)	«	្្រនុង	ការ	ដចះ	សាដាប	់បគ្រាប់		

ដោយ	រាបសា	[	បសឡាញ	់]	បពះ	

ដោយ	ពិត	បបា្រដ	»	។ 1	ដនាះ		

ដយើង	នឹង	អាច	មន	បពះវិញ្ញាណ	ថន	

បពះអមចាស់	គង	់ដៅ	ជាមួយ	ដយើង	ពុុំ	

នមន	ជា	វិញ្ញាណ	ថន	ការ	ទាសន់ទងគានា	

ដនាះ	ដទ	។	◼

កំណត់ចំណាំ

	 1.	 រ័សុល	អិម	ណិលសុន	«	The Canker 
of Contention	»	Ensign,		
នខ	ឧសភ្	ឆ្នាុំ	1989	ទុំព័រ	70–71	។
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យ
ុវវ័យ

នោយរា៉ារីឡារ៉មូ្�ីនហ្គស្ស

កាល	ខ្នុុំ	មន	អាយុ	13	ឆ្នាុំ	ពយាការ	ីបាន	

សូម	ឲ្យ	សម�ិ្រ	សាសនាចប្រ	

អាន	បញ្ចប់	បពះគម្ពីរ	មរមន	ដៅ	្្រនុង	

រយៈដពល	បបាុំ	នខ	គឺ	ដៅ	បតឹម	ចុង	ឆ្នាុំ	ដនាះ	ដហើយ	បាន	

សនយា	ព	ីពរ�័យ	ចុំដោះ	ការដ្វើនបប	ដនះ	។	មន	ថថងៃ	មួយ		

កាល	ខ្នុុំ	្រុំពុង	អាន	បពះគម្ពីរ	ដៅ	ដលើ	រថយន្	ប្រុង	មន	

ដ្រ្មង	បសី	មនា្់រ	ដឈាមាះ	ស៊ីនទីយ៉ា	នដល	អង្នុយ	ដៅ	ន្រ្បរ	

ខ្នុុំ	បាន	សួរ	ថ្	ដតើ	ដសៀវដៅ	ដនាះ	ជា	ដសៀវដៅ	អវី	ដៅ	។		

ខ្នុុំ	បាន	តប	ថ្	វា	គ	ឺជា	បពះគម្ពីរ	មរមន	ដហើយ	ថ្	វា	គ	ឺជា	

ដសៀវដៅ	មួយ	ដ៏	ពដិសស	។	ខ្នុុំ	បាន	និយយ	ថ្	ខ្នុុំ	ចង់	

អាន	វា	ឲ្យ	ចប	់ព	ីមុន	ចុង	ឆ្នាុំ	ដដើម្បី	ខ្នុុំ	អាច	ទទួលបាន	

ពរ�័យ	។

នាង	បាន	ចាបដ់ផ្ើម	សួរ	សុំណួរ	បននថែម	ដទៀត	ដហើយ	

ខ្នុុំ	បាន	បបាប	់នាង	ថ្	នាង	អាច	ម្រ	ផ្ះ	ខ្នុុំ	ដដើម្បី	ដយើង	

អាច	ពភិ្្រសា	គានា	បននថែម	ដទៀត	ព	ីដសៀវដៅ	ដនះ	។	នាង	

បាន	ទទួល	យ្រការអដញ្ើញ	របស់	ខ្នុុំ	ដហើយ	ដយើង	បាន	

ចុំណ្យ	ដពល	ពីរ	ដៅ	បី	ដម៉ាង	ដៅ	ថថងៃ	បនាទាប	់ពភិ្្រសា	ព	ី

បពះគម្ពីរ	មរមន	និង	សាសនាចប្រ	។

រច
នា
រូរ
ថត

បោ
យ
ថា

បអ
ៀម

៉ាល
បី

លុះ	ថថងៃ	ច័ន្	សបាដាហ៍	ដបកាយ	ខ្នុុំ	បាន	អដញ្ើញ	នាង	

ម្រ	រាបតី	�ួប�ុុំ	ប្រុមបគួសារ	ជា	ដពល	នដល	ខ្នុុំ	បាន	

នណនាុំ	នាង	ឲ្យ	សារាល់	ព្ួរ	អ្្រ	ផ្សពវផសាយ	សាសនា	។	

ព្ួរដគ	បាន	ចាប់ដផ្ើម	បដបងៀន	នាង	ព	ីដមដរៀន	នានា	

ដហើយ	នាង	បាន	ចាបដ់ផ្ើម	ម្រ	បពះវិហារ	ដហើយ	ម្រ	

ចូលរួម	រាល	់ស្រម្មភ្ព	សបមប	់យុវវ័យ	និង	ការបប�ុុំ	

ដផ្សង	ដទៀត	របស់	សាសនាចប្រ	។

នាង	បាន	សដបមចចិត្	ថ្	នាង	ចង	់ទទួល	

ពិ្ ីបុណ្យ	ប�ម�ុទ្ឹរ	ដហើយ	ដោយ	មន	ការអនុញ្ញាត	

ព	ីឪពុ្រមដាយ	នាង	នាង	បាន	ប�មុ�ទ្ឹរ	ដៅ	ចុំ	ថថងៃ	

្រុំដណើត	របស់	នាង	្្រនុង	ឆ្នាុំ	ដនាះ	។	នាង	បាន	និយយ	

ថ្	វា	គឺជា	អុំដណ្យ	ដ៏	ល្	បុំផុត	នដល	នាង	ធាលាប់	បាន	

ទទួល	។	មដាយ	និង	បងប្លូន	នាង	បាន	ម្រ	ចូល	រួម	្រ្នុង	

ពិ្ ីបុណ	ប�មុ�ទ្ឹរ	ដនាះ	។	នាង	បាន	សុុំ	ឲ្យ	ខ្នុុំ	ដបចៀង	

បទ	«	បពះវិញ្ញាណ	ថន	បពះ	»	(	ទំនុកដនំកើង្ពរះនិង

ចនំរៀងកុមារកុមារីទុំព័រ	28	)	ដហើយ	បាន	សុុំ	ឲ្យ	ឪពុ្រ	

ខ្នុុំ	ដ្វើ	ពិ្ីបុណ្យ	ប�ម�ុទ្ឹរ	ឲ្យ	នាង	។	បនាទាប	់ពី	នាង	

បាន	ដងើប	ដចញ	ព	ីទឹ្រ	ម្រ	វិញ	ដយើង	បានយុំឱប	គានា	។		

ខ្នុុំ	មិន	អាច	បុំដភ្ច	ថថងៃ	ដនាះ	បាន	ដឡើយ	ដោយសារ	ខ្នុុំ	

មន	អារម្មណ៍	នូវ	សុភមង្ល	ដ៏	ដលើសលប់	។

មួយ	ឆ្នាុំ	ដបកាយម្រ	បគសួារ	ខ្នុុំ	បាន	ផ្លាស	់

ទីលុំដៅ	។	វា	គឺ	ជា	ដរឿង	ដ៏	ពិបា្រ	ណ្ស់	

ដោយសារស៊ីនទីយ៉ា	និង	ខ្នុុំ	បាន	កាលាយ	ជា	មិត្		

ដ	៏ល្	និង	បងប្លូនបសី	ដៅ	្្រនុង	ដុំណឹងល្	។

ដទាះ	ជា	ដយើង	មិន	បាន	រស់ដៅ	�ិត	គានា	ដទៀត	្រ៏	ដោយ	

ដយើង	ដៅ	នត	ជា	មិត្	សមលាញ់	នឹង	គានា	។	ជាដរឿយៗ		

ខ្នុុំ	បាន	ទូរសព្	ដៅ	រ្រ	គានា	ដហើយ	ថ្មីៗ	ដនះ	នាង	បាន	

ទូរសព្	ម្រ	បបាប	់ខ្នុុំ	ថ្	មដាយ	នាង	្រុំពុង	ដរៀន	ជាមួយ	

នឹង	ព្ួរ	អ្្រ	ផ្សពវផសាយ	សាសនា	។	ដុំណឹងដនះ	

បាន	ដ្វើ	ឲ្យ	ខ្នុុំ	មន	ចិត្	រី្ររាយ	ដោយសារ	ព	ីមុន	ម្រ	

មដាយ	របស់	នាង	មិន	ចង់	សាដាប	់ដមដរៀន	ទាុំងដនាះ	ដទ	។	

ស៊ីនទីយ៉ា	បាន	បបាប	់ខ្នុុំ	ថ្	ដៅ	ថថងៃ	មួយ	នាង	សង្ឹម	

ថ្	បគួសារ	នាង	ទាុំងមូល	នឹង	ដៅ	បពះវិហារ	ជាមួយ	នឹង	

នាង	។	នាង	បាន	អរគុណ	ខ្នុុំ	នដល	បាន	នណនាុំ	នាង	ឲ្យ	

សារាល់	សាសនាចប្រ	។	◼

អ្កនិពន្ធរស់នៅរដ្ឋតិចសាសស.រ.អា.។

ខ្នុំ បាន ឲ្យ មិត្ត ខ្នុំ នូវ អហំណ្យ ខួបកំហ�ើត មួយ ដ៏ ល្អ បំ្ ុត ដដល នាង ្ ុំ ធាលាប់ បាន ្រ្ួរល ្ ី មុន មក ។

ការ ្ ដល់អំណោយដ៏ល្អបំផុត



64 លបីអា្ូណា

ចនម្មៀងៃ៏រីករយ
គៅនថងៃននការ្រគបរើដ៏ពគិសសរ្រស់គយើងគយើងបានគៅ

គលងគៅរ�្ឈរណ្ឌលរនុស្សចាស់�រ។កាលគយើងបាន

ចា្រ់គផ្ើរគបចៀងចគបរៀងកុមារនិងចគបរៀងគផ្សងគែៀត

រនុស្សមានាបានចា្់រគផ្ើរែរះនដគហើយគបចៀងជាររួយគយើង។

មានពរួកគ្ររួយចំនរួនបានគ�ើងរំគែៀតផង!គយើងឱ្រ

គហើយែុកកាតទដលបានគធ្វើគ�ើងសបមា្រ់ពរួកគ្។

មណ្ឌលលបីរយីា៉ា្របទសព័រទរុយហ្គាយ

សូមហុចដៃជួយយយើងផង!

យរៀងរាល់	ថថងៃ	្រុមរ	ដៅ	�ុុំវិញ	

ពិភពដោ្រ	បគ្ហាញ	ថ្	ព្ួរដគ	

មន	ចិត្	ខវល់ខារាយ	តាមរយៈការ	

នសវងរ្រ	វិ្ី	�ួយ	ដល់	អ្្រដថទ	!

នំ�ុក�ីនឈិងរូបតុកករា
ប្រួស្រគយើងមាន«ការ្រគបរើដ៏គបចើន»។

្រង្រ្អបូនប្រុសខ្បុំនិងខ្បុំបានគធ្វើរូ្រតុក្ករាសបមា្រ់

កុមារគៅរណ្ឌលកុមារកំបពា។គយើងក៏បាន

យកនំឃុកឃីស៊ុកកូឡាគៅឲ្យពរួកអ្កពន្ត់

អ្្ីភ័យររួយចំនរួនគហើយបានសមាអាត្រឹង

ររួយ។ខ្បុំរីករយទដលគយើងមានការ្រគបរើ!

តូរី៊នែបីអាយរុ9ឆ្នាំរ�្ឋនអោ្ូស.រ.អា.

ន�ើស្ីបុណ្យម្្ីស្ទរា៉ាស់នៅនទៀត
ឪពុកមាដាយខ្បុំបានគនឿយហត់យ៉ាងខាលាំងគដ្យស្រគធ្វើការង្រជាគបចើន។ខ្បុំបាន

លាងចានគហើយគរៀ្រវាែុកគហើយបានគបាសសមាអាតកបមាល�ូតតុនិងកទនង្ចរ្អិន

អាហារ។ររួចខ្បុំបានសមាអាត្រន្ទ្រ់ែែរួលគភ្ៀវនិង្រន្ទ្រ់សបមា្រ់គលង។កាលឪពុក

មាដាយខ្បុំគបកាកគ�ើងពរួកោត់នយិយថាវាគលើសពី្រុណ្យប្ីស្ទមា៉ាស់គៅគែៀត!

ខាំ្រ៊ីជបីអាយរុ11ឆ្នាំរ�្ឋចចចារស.រ.អា.



កុមា
រ

សូមហុចដៃជួយយយើងផង!

សូមនផ្ើសានាមបាតដៃែក្មកឲ្យនយើង
បតើ្តូវការន�ខ�លចាំជួយចំនួនរ៉ារុនាមាននា្់ប�ើម្បីអាច

ជួយរានោសបពញពិែពបលា្?ចូរប វ្េើទបងវេើលអែប្ើយ

ជួយបយើងខសវេងយល់ពបីរញ្ហាបនះ!

1.សូម្ ូសោនន�ររស់អ្ន្បៅបលើ្្ោសមួយ

សនលរឹ្រួចកាត់វាបចញ។

2.សូមសរបសរពបីទបងវេើននការរប្មើមួយខ�លអ្ន្

រានប្វេើស្មារ់នរណាមានា្់—ឬទបងវេើនន

ការរប្មើខ�លនរណាមានា្់រានប្វេើ�ល់អ្ន្។

វាអាចោទបងវេើមួយ្ ំឬតូច។

3.សូមោ្់ររូថតររស់អ្ន្។

4.សរុំឲ្យឪពរុ្មាដាយអ្ន្ឬមនរុស្ស្ ំមានា្់

ជួយអ្ន្ប្្ើការោ្់បស្នើររស់អ្ន្បៅ

កាន់liahona@ldschurch.org
ឬបៅកាន់អាសយោឋានបៅទំព័រ3។

បយើងនរឹង្រមូលន�ខ�លចាំជួយចារ់ពបីបពលបនះ

រ្ូត�ល់ខែតរុលាឆ្នាំ2015។

្នម្រាងនរៀបចំនម្សាមនជើងោក់ជាម្បែប់
រនុស្សទដលោមានផ្ទរះសទរ្ងនឹងមាន
ភាពបតជាក់ខាលាំងណាសគ់ៅរដូវរង្!គយើងបានសគបរចចិត្
ប្ររូលគបស្រគ�ើងបកាស់ៗសបមា្់រឲ្យគៅរនុស្សទដលោមាន
ផ្ទរះសទរ្ងក្បុងបសុករ្រស់គយើង។យុវ�ននិងយុវនារីបាន
�រួយគហើយរិនយូរ្រ៉ុនាមានប្រអ្់រគបស្រគ�ើងរ្រស់គយើងបាន
គពញគៅគដ្យគបស្រគ�ើងរ្រ់រយសបមា្់រអ្កទដលោមាន
ផ្ទរះសទរ្ងទាំងគនារះ!

អាល់បរី៊រតា្របទសកាណាោ

ខ្ញុំបានសម្អាត

រានហាលរបស់

លោ
កយាយ។

អាណា

ខ្ញុំបានបបមូលអាហារសបម្ប់ឃ្លាុំងស្ញក
អាហារ។
បបែន
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ម្្រះដយស៊ូវ	បាននិទាន		បបាប់	ព	ីដុំដណើរដរឿង	ស្ីព	ីអ្្រគគ្រាល	មនា្រ់	

នដល	បសឡាញ់	ដចៀម	របស់	ខ្លួន	ដហើយ	បាន	នសវងរ្រ	ដចៀម	មួយ	

្របាល	នដល	បាន	បាត	់។	ដៅ	ឆ្នាុំ	ដនះ	អ្្រ	អាច	ដរៀន	បននថែម	ដទៀត	អុំពី	

ការបដបងៀន	របស់	បពះដយស៊ូវ	ដៅ	្រ្នុង	បពះគម្ពីរ	សញ្ញា	ថ្មី	។	រាល់	ដពល	

នដល	អ្្រ	អាន	បទគម្ពីរ	មួយ	ដៅ	ទុំព័រ	68	សូម	ផ្ត់ពណ	៌ដលើ	ដលខ	ន្រ្បរ	

ដនាះ	។	បបសិនដបើ	អ្្រ	អាន	រាល់	សបាដាហ	៍អ្្រ	នឹង	បញ្ចប់	វា	បតមឹ	ចុង	ឆ្នាុំ	!

សូម	ឲ្យមនុស្ស	ដពញ	វ័យ	មនា្រ់	�ួយ	អ្្រ	កាត	់យ្រ	តារាង	ដនះ	ឬ	

ដបាះពុម្ព	វា	ដចញ	ពី	liahona.lds.org	។	◼

ការសាកល្បងតម្មររះ

ម្្រះគម្ពីរក្នុងម្្រះ
គ្្ពីរសញ្ញាថ្ពី
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កុមា
រ

រចនា
បោ

យ
្ល

បមននិងយា
៉ាបរ៉តបរ៊្ប្ស

្ន



សសចក្ពីណែនាំសមរាប់ការអានមបចាំសប្ដាហ៍សៅក្នុងការសាកល្បងតម្រិះម្ិះគ្្ពីរក្នុងម្ិះគ្្ពីរសញ្ញាថ្ពី(សូ្ ស្ើលទំ្័រ66–67)។

សបាតាហ៍ ការអាន

1
យ៉ាូហានបាទីស្ទបាននរៀបចំផ្វូវសម្រាប់ម្្រះនយសែូវម្្ីស្ទ

មា៉ាថាយ3:1–6,លូកា1:5–25,57–80

2
ការម្បសូតរបស់ម្្រះនយសែូវម្្ីស្ទ

មា៉ាថាយ1:18–25,លូកា1:26–38,2:1–20

3
ករុារភា្របស់ម្្រះនយសែូវម្្ីស្ទ
មា៉ាថាយ2,លូកា2:21–52

4
្ឈិ្ីបុណ្យម្ជមុជទឹករបស់ម្្រះនយសែូវម្្ីស្ទ

មា៉ាថាយ3:13–17,យ៉ាូហ្ន3:5

5
សារាំងបាន� ត្ួងម្្រះនយសែូវម្្ីស្ទ

មា៉ាថាយ4:1–11,មា៉ា្រុស1:12–13,លូកា4:1–13

6
ម្្រះនយសែូវម្្ីស្ទសរាអាតម្្រះវិហារបរិសុទ្ធ

មា៉ាថាយ21:12–14,លូកា19:45–48,យ៉ាហ្ន2:13–16

7
ម្្រះនយសែូវម្្ីស្ទនៅ្ ួកសាវកម្ទង់

មា៉ាថាយ4:18–22,16:13–19,មា៉ា្រុស3:13–19,16:15,លូកា5:1–11,6:12–16

8
ការបនម្ងៀននៅន�ើេំ្

មា៉ាថាយ5:1–6:4,7:12,លូកា6:17–36

9
ម្្រះនយសែូវម្្ីស្ទបនម្ងៀនែំ្ីការែ្ឈិសាឋាន

មា៉ាថាយ6:5–13,7:7–11,26:36–46,លូកា9:28–29,11:2–4,9–13,យា៉ា្រុរ1:5–6

10
ម្្រះនយសែូវម្្ីស្ទ្ យាបា�ែក្ឈឺ

មា៉ាថាយ8:5–10,13,25:34–40,មា៉ា្រុស1:40–45,
លូកា4:38–40,7:11–17,យ៉ាូហ្ន4:46–54,13:34–35

11
ម្្រះនយសែូវម្្ីស្ទនឈិងដថងៃឈប់សម្រាក

មា៉ាថាយ12:1–13,មា៉ា្រុស2:23–28,3:1–6,លូកា13:11–17,14:1–6,យ៉ាូហ្ន5:2–16

12
ម្្រះនយសែូវម្្ីស្ទបាននម្បើែំណាចប្វជឈិតភា្របស់ម្ទង់ម្បោន្រៃ�់មនុស្សរ�់គ្នា

មា៉ាថាយ14:23–33,មា៉ា្រុស4:35–41,6:33–44,លូកា9:37–43,្ិច្ចការ10:38

13
ម្្រះនយសែូវម្្ីស្ទបានន្វើែ្្វូតនហតុ
មា៉ា្រុស2:1–12,5:21–43

14
ែក្សាបម្្ួសនឈិងម្សូវនឈិងម្សអង

មា៉ាថាយ13:1–9,18–30,37–43,មា៉ា្រុស4:14–20,លូកា8:11–15

15
នចៀមវនងវងផ្វូវកាក់អៃ�បាត់នឈិងកូនម្បុសអៃ�ខ្ជរះខាជាយ

មា៉ាថាយ18:12–14,លូកា15

16
សាសន៍សារា៉ារីចឈិត្�្អនឈិងផ្ទរះអៃ�បានសង់នៅន�ើថម

មា៉ាថាយ7:24–27,22:34–40,លូកា6:47–49,10:25–37

17
ម្្រះនយសែូវម្្ីស្ទ្ យាបា�មនុស្ស�ង្់10នាក់នឈិងមនុស្សខាវាក់រានាក់

លូកា17:12–19,យ៉ាូហ្ន9

18
ែក្្គ្វា��្អ
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រ្រស់ខ្បុំក្បុងការគធ្វើកិច្ចការរ្រស់បពរះអមាចាស់។

នស្ទហវឈិននែសអាយុ6ឆ្នាំម្បនទសហវី�ី្ីន

ឡវូរ៉ា�ីអាយុ8ម្បនទសនម្បសែី�
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កុមា
រ

ដក្សង់នចញពី«The Key to Spiritual Protection»Liahonaដខវិច្ិកាឆ្នាំ2013ទំព័រ26–28។

យតើម្្រះគម្ពីរអាចជួយខ្នុុំ
បានតាមរយបៀបណា?

សាក្សី្ ឈិនសស

រច្
ន្
រូប
ភា
ព្
ន
ោ
យ
ហ

សា
ក
ន
រ្
្ស៍

នោយម្បធាន
បែយៃ៏ន�ផ្កកឺ

្រធាន្ ូរ៉រុមននពួ្សាវ្
�រ់ពបីរនា្់

សមាជិកននកូរ៉ុមននពួក
សាវកដប់ពីរោក់្ឺ
ជាសាកសេីពិនសសរបស់
្ពរះនយស៊ូវ្្ីស្។

សូម	ដ្វើ	ឲ្យ	ការ	អាន	គម្ពីរ	ជា	នផ្្រ	មួយ	ថន	

ទមលាប់	ដទៀង	ទាត់	របស់	អ្្រ	ដនាះ	ពរ�័យ	

នឹង	ម្រ	តាម	ដបកាយ

បបសិនដបើ	អ្្រ	ដរៀន	ដៅ	្្រនុង	បពះគម្ពីរ	

តាុំង	ពី	ដ្រ្មង	អ្្រ	នឹង	ដឹង	ពី	ផ្លូវ	នដល	

អ្្រ	គួរ	ដដើរ	។	◼

ម្្រះគម្ពីរ...

•	 បដបងៀន	ដយើង	ថ្	បតវូ	ដៅ	្រននង្	ណ្		

និង	បតវូ	ដ្វើ	អវី	ខ្ះ។

•	 ផ្ល់	ដសច្ី្រ	សង្ឹម	និង	ចុំដណះដឹង	

	ដល់	ដយើង	។

•	 �ួយ	ដយើង	ទទួល	បាន	ទីបនាទាល់	មួយ		

អុំពី	បពះ	ដយស៊ូវបគីស្	។

•		ផ្ល	់ការការោរ	ខាង	វិញ្ញាណ	ដល់	ដយើង	។
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នោយនជស្សនុីកាឡ័រសឈិន

ខ្អែ្បៅបលើ�ំបណើរបរឿងពិតមួយ

«ឲ្យនូវអវីដដលនយើងអាច្ ល្់ឲ្យ»(ដសៀវដៅ	

ចដបមៀង	្ុរមរទំព័រ116)។

«ដត
	ពុុំនមន	ជា	អាយវី	ដនាះ	ដទ	!	នាង	ជា		

នក្មង្សី	មនា្់រ	»	ដបប�ិន	បាន	ខ្សឹប		

បបាប់	ព	ីដបកាយ	ខ្ង	អោ័ម	។

នត	អ័ោម	គឺជា	បបធាន	ប្រុម	្រីឡាបាល់គប់ស	

បមប់	ថថងៃ	ដនាះ	ដហើយ	គាត់	បាន	ដ្វើ	ការ	ដប�ើសដរើស	

របស់	គាត់	។	គាត់	បាន	និយយ	ឮៗ	ម្ង	ដហើយ	

ម្ង	ដទៀត	ថ្	«	ខ្នុុំ	ដរើស	យ្រអាយវី	»	។	ថថដលើ	

ជាបបធានប្រមុ	មខាង	ដទៀត	បាន	ញញឹម	នបប	

ចុំអ្រ	។	សូម្បី	នត	បគូ	បងវឹ្រ	ដឈាមាះ	ហារាដសៀយ៉ា	

្រ៏ភ្ញា្រ់ដផ្ើលនឹង	ការ	ដរើសមនុស្ស	ទ	ីពីរ	របស	់	

អ័ោម	នដរ	។

អាយវី	្៏រ	មនទឹ្រមុខ	ភ្ញា្រ់ដផ្ើល		នដរ	

រួចដដើរដចញទាុំង	ដអៀន	។	ដបប�ិន	បានត្លូញនតរ្	។

អាយវី	មិន	ដូចជា	ដ្រ្មងបសី	ដថទ	ដទៀត	ដទ	។	នាង	

គឺជា	ដ្រ្មង	បសី	មន	ម�	ល្ិត	ជាងដគ	ដៅ	្្រនុង	ថ្នា្រ់	។	

នាង	ដមើល	ដៅដូច	មិន	សូវរហ័សរហួនដសាះ	ដហើយ	

បាល់	ដនាះ	ហា្់រដូចជា	្ ុំ	ជាង	ខ្លួន	នាង	ដៅ	ដទៀត	។	

កាល	អាយវី	បាន	ដដើរ	ម្រ	ដនាះ	ដបប�ិន	បាន	

ដោល	ថ្	«	នាង	បបនហលជា	ដលើ្រ	បាល់	មិន	រួច	ផង	

តាម	ដមើល	ដៅ	»	។

ដោយ	ពយាយម	ដ្វើ	ឲ្យ	ភ្ពដ�ឿជា្់រ	អ័ោម	

បាន	ដោល	ថ្	«	បបនហលជា	នាង	អាច	កាលាយ	

ដបគឿងសឹ្រសមងាត់	របស់	ដយើង	បាន	»	។	ប៉ុនន្	

ដនាះ	ពុុំនមន	ជា	ដហតុផល	នដល	គាត់	បាន	ដរើស	

នាង	ដនាះ	ដទ	។	មន	បគាមួយ	អាយវី	ធាលាប់	

បបាប់	អោ័ម	ថ្	នាង	មិន	ចូលចិត្	ដលង	្ីរឡា	

ដទ	ដោយសារ	នាង	នតងនត	ដរើស	ឲ្យ	ដលង	ដបកាយ	

ដគ	ជានិច្ច	។	ពួ្រ	ដ្រ្មងបបសុ	ដថទ	ដទៀត	បាន	ចុំអន់	

យម្គឿងសឹកសរាងាត់

អាយវី	ប៉ុនន្	ឪពុ្រមដាយ	របស់	អោ័ម	បាន	បបាប	់

គាត់	ថ្	ដ្រ្មងបបុស	គួរ	បគ្ហាញការ	ដគារព	ដល់	ដ្រ្មង	

បសី	។	ដដូច្ះ	ដទើប	គាត់	ដរើស	អាយវី	។	ដៅ	ដពល	

គាត់	ដ�ើញ	ថថដលើ	ដរើស	ដ្រ្មង	បបសុ	ម�	្ ុំ	ជាង	ដគ	

្រ្នុង	ថ្នា្់រ	អ័ោម	បាន	សង្ឹម	ថ្	គាត់	បាន	ដ្វើការ	

សដបមចចិត្	ដ៏	បតមឹបតូវ	។

បន្ប់ពី	មនុស្ស	បគប់	គានា	មន	ប្រមុ	របស់	ខ្លួន	ម្រ	

បគូបងវឹ្រ		ហារាដសៀយ៉ាបាន	ភ្នុុំ	្រនញ្ច	ដហើយ	ប្រុម	ទាុំង	

ពីរ	បាន	រត់	នប្រ	គានា	ដៅ	ចុង	មខាងៗ	ថន	ទីោន	បប្រួត	។	

បគូបងវឹ្រ	ហារាដសៀយ៉ា	បាន	ហុចបាល់	ឲ្យ	ដៅ	ថថដលើ	

ដហើយ	ថថដលើ	បាន	សម្ឹង	ម្រ	ដមើល	ប្រុម	អ័ោម	ព	ីមុន	

គាត់សម្ឹងនភ្្រោ្់រ	ដលើ	អាយវ	ី។	គាត់	បាន	យ	ថដ	

ម្រដបកាយ	ដហើយ	ដចាល	បាល់	។

រំនពចនោរះ!	បាល់ដនាះ	បាន	បតវូ	នឹង	ដី	ដហើយ	

ដោត	គាមាន	ប៉ះនរណ្	មនា្់រ	ដឡើយ	។	អ័ោម	បាន	

បពិច	នភ្្រ	។	អាយវី	បានដគចខ្លួនផុតទាន់	ដពល	។	 រច
នា
រូរ
ភា
ពប
ោ
យ
មា

៉ាត
ស
្ម៊ី្
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កុមា
រយម្គឿងសឹកសរាងាត់

មនុសសេ្្ប់គានារាននមើល្សាលនូវអវីដដលអាយវីអាចន្វើ។

គ្មាននរណារានាក់ម្តូវបានកំណត់
មកឲ្យបរជ័យននារះនទ។

«មនរុស្ស្្រ់រូរមាន

ល្្ខណៈែរុសោនាប្ើយមាន

ការរួមចំខណ្ខ�ល្តូវប្វេើ

ប្្សងៗពបីោនា។ោមាននរណា

មានា្់្តូវរាន្ ំណត់ម្ឲ្យ

ររាជ័យបនាះបទ»។

ម្បធានហឈិនរីបែីអាវរិងទីម្បឹកសាទីមួយក្នុង្ ណៈម្បធានទីមួយ«Help Them 
Aim High»Liahonaអខវិច្ឈិកាឆ្នាំ2012ទំ្័រ60

មនុស្ស	បគប	់គានា	�ុុំវិញ	គាត់	ហា្់រដូចជា	ភ្ញា្រ់ដផ្ើល	

ប៉ុនន្	អ័ោម	បាន	ញញឹម	។	បបនហលជា	ការ	ដរើស	

យ្រ	អាយវី	ពិត	ជា	គុំនិត	មួយ	ដ៏	ល្	។

ការបប្រួត	ដនាះ	បាន	បន្	។	ថថដលើ	បាន	

ពយាយម	គប់បាល់ឲ្យ	ចុំ	អាយវី	ប៉ុនន្	នាង	ដចះ	នត	ដគច	

រួច	ខ្លួន	ផុត	ជានិច្ច	។	គាមាន	នរណ្មនា្់រ	ដចាល	បាល	់

ចុំ	នាង	ដឡើយ	។	ដោយ	ថថដលើ	និង	មិត្	រួមប្រុម	គាត់	

មួយ	ចុំនួន	រវល	់នត	ពយាយម	ដ្វើ	ឲ្យ	អាយវី	ដចញ	ដនាះ	

ពួ្រដគ	មិន	បាន	ដផ្ដាត	ដៅ	ដលើ	អ្្រ	ដផ្សង	ដទៀត	ដទ	។	

អ័ោម	បាន	ញញឹម	—	តាមពិតដៅ	ម�	របស់	

អាយវី	បាន	ដ្វើ	ឲ្យ	ការដលង	្រីឡាបាល់គប	់របស	់

នាង	កាន់នត	មន	ភ្ព	្បនសើរ	ដោយសារ	នាង	

មន	ម�តូច	ដហើយ	ដលឿន	ដនាះ	ពួ្រដគ	ពិបា្រ	នឹង	

ដចាល	បតវូ	នាង	ណ្ស	់។

ដៅ	ទីបុំផុត	ប្រមុ	អ័ោម	បាន	ឈះ្	ការបប្រួត	

ដនាះ	។	ដបប�ិន	បាន	ដោល	ថ្	«	ពិតជា	

ដបគឿងសឹ្រសមងាត់	នមន	»	។	«	អាយវី	ដលង	បាន	ល្	

ណ្ស់	»	។

ថថដលើ	បាន	ដោល	ថ្	«	នមនដហើយ	»	។	

«	ដលើ្រ	ដបកាយ	នាង	ដៅ	្្រនុង	ប្រុម	របស់ខ្នុ	ំ។		ដយើង	

នឹង	ឈ្ះ	ជា	ពុុំ	ខាន	ដឡើយ	!	»	។	អាយវី	បាន	ញញឹម	

កាល	នាង	ដដើរ	បតឡប់	ដៅ	ថ្នា្់រ	វិញ	ដោយ	មន	មិត្	

រួម	ប្រុម	ទ័ព្	�ុុំវិញ	។

អ័ោម	ញញឹម	មិន	ឈប់	កាល	គាត់	បាន	

	ដដើរ	ពី	ដបកាយ	ប្រមុ។		គាត់	បាន	ដ្វើ	ល្	ចុំដោះ	

	អាយវី	ដហើយ	គាត់	បាន	�ួយ	ដ្រ្មង	បបសុ	ដថទ	

ដទៀត	ឲ្យ	ដគារព	ដល់	ដ្រ្មង	បសី	បននថែម	ដទៀត	។	

ដបគឿងសឹ្រសមងាត់	ដ	៏អសាចារ្យ	បុំផុត	គឺពុុំ	មន	អវី	

នដល	អសាចារ្យ	ដនាះ	ដទ	—	វា	បគាន់នត	ជា	ការមន	

សណ្តានចិត្	ល្	ប៉ដុណ្ណាះ	។	◼

អ្កនិពន្ធរស់នៅក្នុងរដ្ឋអារីសសេទូណាស.រ.អា.។
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យៅ
	្រ្នុង	ថ្នា្់រ	្រុមរ	ឆ្នាុំ	ដនះ	អ្្រ	នឹង	មន	ការ	ដ្វើ	ដុំដណើរ	មួយ	យ៉ាង	អសាចារ្យ		ដោយ	

ដដើរតាម	ោន	បពះបាទា	របស់	បពះដយស៊ូវ	ដហើយ	ដរៀន	ពី	ឆ្្រ�ីវិត	របស	់បទង់	

ដៅ	្រ្នុង	បពះគម្ពីរ	សញ្ញា	ថ្មី	។	ឪពុ្រមដាយ	អ្្រ	នឹង	សិ្រសា	បទគម្ពីរ	ដូចគានា	ដៅ	្រ្នុង	ថ្នា្រ់	ដរៀន	

របស់	ព្ួរគាត់	ផងនដរ	។

ដនះ	គឺជា	ស្រម្មភ្ព	មួយ	ចុំនួន	ដដើម្បី	�ួយ	អ្្រ	និង	បគួសារ	អ្្រ	ឲ្យ	ដរៀន	រួមគានា	បននថែម	

ដទៀត	ព	ីបពះគម្ពីរ	សញ្ញា	ថ្មី	។

ចូរបយើងបរៀនោមួយោនាពបី្ពះ្ម្បីរសញ្ញាថ្មបីបៅឆ្នាំបនះ!

ឪពុកមាដាយអ្កអាចទិញ្ពរះ្ម្ីរប៊ីបមួយកបាលស្មាប់អ្ករាន។store.lds.org

្័ត៌រានជំនួយសម្រាប់ម្្រះ្ម្ីរ
ការ្ ូសចំណាំ្ ្ននុង្ពះ្ម្បីរររស់អ្ន្អាចជួយអ្ន្ឲ្យ

រ្បេើញនូវរទ្ម្បីរខ�លអ្្ន ចូលចិត្បៅបពលប្កាយ!

អ្ន្អាចប្រើប ម្ាន�រិ៊ចឬប ម្ាន�ផាត់ពណ៌។

្ូសរនាទាត់ប្កាមរទ្ម្បីរខ�ល្ពះបយស៊ូវមានរន្ទដូល—

ឬ្ោន់ខត្ូសោរងវេង់បៅ្តង់បលែននរទ្ ម្បីរបនាះ។

ការយ្វើៃុំយ�ើរមួយយៃើម្បពី
យរៀន្ ពីម្្រះយយស៊ូេម្គពីស្ទ

រច
នា
រូរ
ភា
ពប
ោ
យ
ប�

វីឌ
មា

៉ាឡា
ន

ន្�នវលាសម្រាប់ម្្រះ្ម្ីរ

រ�ៀនបននថែមរ�ៀត

រនាទារ់ពបី្ពះបយស៊ូវរាន្រសូតពួ្អ្ន្្ ងាវាលនិងពួ្បហ្រា
រានម្ទបីបនះថាវាយរងគេំ្ទង់។

្ំនឈិតនយាប�់សម្រាប់ការ្ ឈិភាកសាក្នុងម្្ួសារ
ប្តរុអវេបីរានោវាមានសារៈសំខាន់ប្ើយមានចិត្របំែើរអវេបីមល៉ាបះប�ើម្បីសិ្ សាពបី្ពះ្ម្បីរសញ្ញាថ្មបី?បតើការបរៀនរខន្ថមបទៀតពបី្ពះអងគេ

សបហងាគាះនរឹងជួយបយើងឲ្យកាន់ខតមានភាពរឹងមាំរានបោយរបរៀរណា?សូមប្វេើឲ្យ្រា្�ថាមនរុស្សមានា្់ៗមានឱកាសប�ើម្បី

ខច្ចាយ។រនាទារ់ម្បទៀតអ្ន្អាចប្ចៀងរទ«សូម្រារ់ែ្នុំពបីបរឿង្ពះបយស៊ូវ»(បសៀវបៅច្ប្មៀង កុមារ ទំព័រ36)។

អ្ន្្ ៏អាចប្វេើោរ័ណ្ណប្ើយសរបសរបឈ្មាះ្ ម្បីរទាំងឡាយរួចបរៀរវាតាមលោំរ់លបំោយ។

ចនម្មៀងនឈិងបទម្្រះ្ម្ីរ

•«សូម្រារ់ែ្នុំពបីបរឿង្ពះបយស៊ូវ»(បសៀវបៅច្ប្មៀង កុមារ ទំព័រ36)

•មា៉ាថាយ11:29



ទពីកដនលែងដៃលម្្រះយយស៊េូបានយាងយៅ
សូមរ្ដូរបវនោនាប្ជើសយ្រ័ណ្ណមួយខ�លមានោ្្យថា«បរៀនរខន្ថមបទៀត»។

សូមអាន�ំបណើរបរឿងពិតឬខសវេងរ្ប ើ្យអានរទ្ម្បីរបនាះ។រួចោ្់រ័ណ្ណ

បនាះឲ្យ្តវូនរឹងទបីតាំងបៅបលើខ្នទបី។

នបនថហ្ឈិម

រច
នា
រូរ
ភា
ពប
ោ
យ
ស

្កត
ហហ្

គា នែសែី្្ទ

ណាសាអរត៉

នយរូសាទ ឈ្ិម

រ�ៀនបននថែមរ�ៀត

មា៉ារានិងយ៉ាូខសររានម្ទបីបនះប�ើម្បី្តវូរានរារ់រ្្ចដូល
បោយរោឋាែិរាល។

រ�ៀនបននថែមរ�ៀត

បស្ចហ្រ៉ូឌមានចិត្្ចខណននរឹង្ពះបយស៊ូវ�ូបច្នះយ៉ាូខសរ
និងមា៉ារារាននាំ្ពះបយស៊ូវម្ទបីបនះប�ើម្បីឲ្យមានសរុវត្ថិភាព។

រ�ៀនបននថែមរ�ៀត

មា៉ាថាយ2:23

រ�ៀនបននថែមរ�ៀត

រនាទារ់ពបី្ពះបយស៊ូវរាន្រសូតពួ្អ្ន្្ ងាវាលនិងពួ្ បហ្រា
រានម្ទបីបនះថាវាយរងគេំ្ទង់។

រ�ៀនបននថែមរ�ៀត

មា៉ាថាយ2:14

រ�ៀនបននថែមរ�ៀត

យ៉ាូខសរនិងមា៉ារារាននាំ្ពះបយស៊ូវម្ទបីបនះកាលពបី្ទង់បៅតូច
ប្ើយរានម្ម្ងបទៀតកាល្ទង់មានវ័យ12ឆ្នាំ។្ទង់រានបៅទបីបនះ

ប្ើយរានរប្ងៀន�ល់មនរុស្សោប្ចើនបៅ្ ្ននុង្ពះវិហ្រររិសរុទ្។

រ�ៀនបននថែមរ�ៀត

មា៉ាថាយ2:1

រ�ៀនបននថែមរ�ៀត

មា៉ារារានរស់បៅទបីបនះកាលបទវតាកា្ពបីខយ៉ាលរានបលចម្
្រារ់នាងថា្ពះបយស៊ូវនរឹង្រសូតម្។

រ�ៀនបននថែមរ�ៀត

្ពះវិហ្រររិសរុទ្ខ�លរានសាងសង់បោយបស្ចហ្រ៉ូឌ
មានទបីតាំងបៅ្ ្ននុងទបី្្រុង្ ំបនះខ�លមានររងព័ទ្ជរុំវិញ។

រ�ៀនបននថែមរ�ៀត

្របទសបនះបៅខ្្រ្របទសអ៊ី្សាខអល។

រ�ៀនបននថែមរ�ៀត

កាល្ពះបយស៊ូវបៅប្្មង្ទង់រានរស់បៅទបីបនះោមួយមា៉ារា
និងយ៉ាូខសរ។

រ�ៀនបននថែមរ�ៀត

លូកា2:42–49
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«ននរះនហើយជាដ្នការនននសចកតែីសន្គ្ររះដល់

មនុសសេទាំងអស់»(ម៉ាូនស6:62)។

រាន	បគាមួយ	កាល	ខ្នុុំ	បាន	ដៅ	ដលង	ថ្នា្រ់	

យុវនារ	ីបគូ	បដបងៀន	បាន	សុុំ	សិស្ស	

្រ្នុង	ថ្នា្់រ	ឲ្យ	សរដសរព	ី	ដគាលដ	ដ៏សុំខាន	់

បុំផុតទាុំង	10	្្រនុង	�ីវិត	របស់	ព្ួរដគ	។	រួច	គាត់	

បាន	សុុំ	ឲ្យ	ព្ួរដគ	នច្រចាយ	ពី	អវី	នដល	ព្ួរដគ	

បាន	សរដសរ	។	នអប៊៊	ីនដលដទើបនតមន	

អាយ	ុ12	ឆ្នាុំ	បាន	អង្នុយ	ដៅ	�ិត	ខ្នុុំ	។	

ដនះ	គឺជា	បញ្ី	របស់អាប់ប៊	ី៖

យរឿងៃ៏សុំខាន់បុំផុតទាុំង10
យា៉ាងរបស់អាប់ប៊ី

រច
នា
រូរ
ភា
ពប
ោ
យ
បរ
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ន
អា
ន់ប
ឌើរ
ស
ិន

បញ្ជីែំ្ីនរឿងៃ៏សំខាន់បំផុតោំង
10របស់ែ្ក
សូមសរបសរបោលបៅទាំង10ស្មារ់ជបីវិតរបស់ អ្នក។រួច

ោ្់វាបៅ្ ្ននុងបសៀវបៅ្ ំណត់ប្តរុររស់អ្្ន រិទវាបលើជញ្ជាំង

ឬបៅ្ ខនលងណាខ�លអ្ន្បមើលបេើញវាោបរឿយៗ។

នោយរ៉ូសរា៉ារីែឈិមវិកស្សនុម

្រធានអងគេការរឋមសិ្សាទូបៅ

អាប់ប៊ី	មន	នូវ	ទស្សនៈ	អុំពីនផនការ	នដល	

បពះវរបិតាសួគ៌	បាន	ដរៀបចុំ	សបមប	់ដយើង	បគប់	

គានា	។	ដៅ	ដពល		អ្្រ	ដផ្ដាត	ដៅ	ដលើ	ដគាលដៅ	ដ	៏

សុំខាន់បុំផុតថនការ	បតឡប់	ដៅ	បពះវរ	បិតា	

សួគ៌វិញ		ដនាះ	អ្្រ	នឹង	អាច	ដៅ	ដល់		

ទីដនាះ	បាន	!	◼
ដក្សង់ពី«Taking Time to Talk and 

Listen»Liahonaដខនមសាឆ្នាំ2012ទំព័រ37។

1.  ទៅ ទ�ៀន ទៅ មហាវិទ្យាល័យ ។

2.  ទ្វើជា អ្នក �ចនា ម៉ូដស្ថាបត្យកម្ម ផ ្្នក 

ខាង ក្ននុង ម្នាក ់។

3.  ទៅ បទ្មើ ទបសកកម្ម ទៅ ្ បទទ្ស ឥណ្
ឌា ។

4.  ទ�ៀប អាពាហ៍ពិពាហ ៍ជាមួយ អ្នក ្ តឡប ់ព ី

្្សពវ្សាយ ស្សនា ទៅ ្ ពរះវិហា� ប�ិសទុ្្ធ ។

5.  ម្ន កូន ្ រា ំនាក់ និង ្្រះ មួយ ខ្នង ។

6.  បញ្ជូន កូន �បស ់ខ្នុំ ទៅ ទបសកកម្ម និង ទៅ 

ទ�ៀន ទៅ មហាវិទ្យាល័យ ។

7.  ទ្វើ ជា ជីដូន « ផចក ន ំឃុកឃី » ។

8.  ្សឡាញ ់ទៅៗ ឲ្យ ខាលាំង ។

9.  ទ�ៀន បផនថែម ទទ្ៀត អំពី ដំណឹងល្អ ទហើយ 

�ីករាយនឹងអវីផដលម្នក្ននុងជីវិត ។

10. ្តឡប ់ទៅ �ស់ទៅ នឹង ្ ពរះវ�បិតាសួគ៌ វិញ ។
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កុមា
រ

សមូ	បិទ	ទុំព័រ	ដនះ	នឹង	ប្រោស	រឹង	ឬ	ប្រោស	ការតុង	រួច	

កាត់	រូប	ដនាះ	ដចញ	ដហើយ	បិទ	វា	ដៅ	នឹង	បនះ្	ដឈើ	ឬ	ថង់	

ប្រោស	។	ោ្រ់	វា	ដៅ	្រ្នុង	ដបសាម	សុំបុបត	មួយ	ដោយ	មន	

សរដសរ	ដសច្ី្រ	ដយងបទគម្ពីរ	ដៅ	នផ្្រ	ខាង	មុខ	ថន	ដបសាម	

សុំបុបត	។	◼

អ្កអាចនរារះពុម្វាន្ចើនចបាប់បដន្ថមនទៀតនៅ

liahona.lds.org។

រូបភា្បទ្ម្ីរក្នុងម្្រះ្ម្ីរសញ្ញាថមី

រច
នា
រូរ
ភា
ព
បោ

យ
បរ

ស
អ
ិម
វាយ

បថ
្ប
េ
ើរ

ម្្រះយយស៊ូេកុំ្ុងបយម្ងៀន
យៅក្នុងម្្រះេិហារបរិសុទ្ធ
លូកា2:42–47

ពួ្្្ូរប្ងៀន្ពះបយស៊ូវអាយរុ12ឆ្នាំ

មា៉ារានិងយ៉ាូខសរ
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ការអ្រសាឋានយៅយលើរថយន្តម្កុង

រច
នា
រូរ
ភា
ពប
ោ
យ
ខា

្បី
មា
៉ា្ឌ

បី

នោយមឈិតស្សីជីនមនណស្សរ៉ាមឈិនរស្ស

ខ្អែ្បៅបលើ�ំបណើរបរឿងពិតមួយ

សូហវីយ៉ា	មន	អាយ	ុ�ិត	បបាុំ	បី	

ឆ្នាុំ	ដហើយ	។	នាង	្រុំពុងនត	

ដរៀបចុំ	ខ្លួន	ទទួល	ពិ្ីបុណ្យ	ប�មុ�	

ទ្ឹរ	។	នាង	្រុំពុង	ដរៀន	ពី	ដរឿង	សុំខាន់ៗ	

ជា	ដបចើន	។	ដរឿង	មួយ	នដល	នាង	បាន	

ដរៀន	គឺ	អុំពី	ការអ្ិ	សាឋាន	។	នាង	

បាន	ដឹង	ថ្	នាង	អាច	អ្ិសាឋាន	ដៅ	

បពះវរបិតាសួគ៌	បគប់	ដពល	។	នាង	

បាន	ដឹង	ថ្	នាង	អាច	អ្ិសាឋាន	ដៅ	

បគប់	ទី	្រនន្ង	។

ថថងៃមួយ	សូហវីយ៉ា	និង	មដាយ	នាង	

បាន	សដបមចចិត្	ដៅ	ដលង	ឪពុ្រ	នាង	

ដៅ	ឯ	្រនន្ង	ដ្វើការ	របស់	គាត	់។		

វា	តបមវូ	ឲ្យ	មន	ការ	ដ្វើ	ដុំដណើរ	មួយ	

	យ៉ាង	នវង	។	ឪពុ្រនាង	បាន	ដ្វើ	ការ	

	ដៅ	ប្រុង	មួយ	ដទៀត	។	ពួ្រដគ	បតូវ		

�ិះ	រថយន្	ប្រុង	រួច	�ិះ	រថយន្ដឹ្រ	

ទុំនិញ	បនាទាប់ម្រ	ដទៀត	�ិះ	រថយន្	

តា្រ់ស៊	ី។

ដពល	្រុំពុង	�ិះ	្រ្នុង	រថយន្	ប្រុង	

សូហវីយ៉ា	បាន	ដដ្រ	ល្រ់	។	ដពល	

នាង	បាន	ឮ	សុំដឡង	្រូន	នងត៉	យុំ	នាង	

្រ៏	ភ្ញា្រ់	ដឡើង	។	មន	សារាមីភរិយ	មួយ	

គូ	នដល	មន	្រូន	តូច	�ិះ	្រ្នុង	រថយន្	

ប្រុង	ដនាះ	នដរ	។	្ូរន	តូច	ដនាះឈ	ឺ

ដហើយ	នបស្រ	យុំ	យ៉ាង	ខាលាុំង	។	

ឪពុ្រមដាយ	របស់	្ូរន	តូច	ដនាះ	មន	

ទឹ្រមុខ	បពយួ	បារម្ភ	។

សូហវីយ៉ា	មន	ចិត្	អាណិត	អាសូរ	

ដល់	្រូនតូច	ដនាះ	។	នាង	្រ៏	មន	

ចិត្	អាណិត	អាសូរ	ដល់	ឪពុ្រមដាយ	

របស់	្រូន	តូច	ដនាះ	ផងនដរ	។	រួច	នាង	

បាន	នឹ្រ	ដ�ើញ	គុំនិត	មួយ	។	នាង	
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កុមា
រការអ្រសាឋានយៅយលើរថយន្តម្កុង

បាន	ខ្សបឹ	ោ្់រ	បតដចៀ្រ	មដាយ	នាង	។	

នាង	បាន	ខ្សបឹ	ថ្	«	ដតើ	្រូន	អាច	ដ្វើ	

ការអ្ិសាឋាន	សូម	ឲ្យ	បពះវរបិតាសួគ៌	

បបទាន	ពរ	ដល់	្រូន	តូច	ដនាះ	បាន		

នដរ	ឬ	ដទ	?	»

មដាយ	បាន	តប	ទាុំង	ញញឹម	ថ្	

«	ពិត	ជា	បាន	»	។

សូហវីយ៉ា	ឱន	្របាល	ដ្វើ	

ការអ្ិសាឋាន	ដោយ	ដសងៃៀមសាងាត់	។	

នាង	បាន	ខិតខុំ	អ្ិសាឋាន	។	នាង	

បាន	សូម	បពះវរបិតាសួគ៌	ឲ្យ	បបទានពរ	

ដល់	្រូន	តូច	ដនាះ	។	នាង	បាន	សូម	

បទង់	�ួយ	ឲ្យ	្រូន	តូច្ូរដស្បើយ	ដហើយ	

ឈប	់យុំ	។

សូហវីយ៉ា	បាន	ដឹង	ថ្	ដយើង	មិន	

អាច	ទទួលបាន	អវី	នដល	ដយើង	បាន	

អ្ិសាឋាន	សូម	ជានិច្ច	ដនាះ	ដទ	។	នាង	

្រ៏	បាន	ដឹង	ផងនដរ	ថ្	ការអ្ិសាឋាន	

របស់	ដយើង	នឹង	ទទួលបាន	ចដម្ើយ	

ភ្លាមៗ	ជានិច្ច	ដនាះ	ដទ	។	ប៉ុនន្	្រ្នុង	

រយៈដពល	ដ៏	ខ្ី	្រូនតូចដនាះ	បាន	

បសួលអារម្មណ៍	បន្ិច	។	រួច	្រូនតូច	

ដនាះ	បាន	ឈប់	យុំ	។	នាង	ហា្រ់	

ដូចជាបាន្ូរដស្បើយ	។	ឪព្ុរមដាយ	

នាង	មន	ទឹ្រ	មុខ	មិន	សូវ	បារម្ភ		

ខាលាុំង	ដទ	។

សូហវីយ៉ា	មន	ចិត្	្រ្រ់ដៅដា		

ដហើយ	រី្ររាយ	។	នាង	មន	ចិត្	

រី្ររាយ	ចុំដោះ	្រូន	តូច	ដនាះ	—	និង	

ឪពុ្រមដាយ	របស់	វា	។	នាង	បាន	

ដឹង	ថ្	បពះវរបិតាសួគ៌	បាន	ឮ	

ការអ្ិសាឋាន	នាង	។	◼

អ្កនិពន្ធរស់នៅ្បនទសមិុកស៊ិក។
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បែើ អ្នក នឹង ប្លើយ ែបចំ្បោះ មនុសសេ មានាក់ តែល មក សួរ អ្នក 

បៅ សំណួរ បោះ តាម របបៀបណា ?

ោយូរយរ	ម្រ	ដហើយ	បបធាន	[	ម៉ារុន	�ី	]	រ៉ូមន	ី

[	1897–1988	]	និង	ខ្នុុំ	បាន	អង្នុយ	ដៅ	្្រនុង	

ការិយល័យ	របស់	ខ្នុុំ	។	ទារារ	បាន	ដបើ្រ	ដឡើង	ដហើយ	

មន	យុវ�ន	ដ៏	បបថព	មនា្់រ	បាន	ដដើរចូល	ម្រ	ដោយ	

មន	ទ្ឹរមុខ	ដសា្រដៅ	ដហើយ	គាត់	បាន	និយយ	

ថ្	«	បងប្លូនបបសុ	ខ្នុុំ	នឹង	ដៅ	បពះវិហារ	បរិសុទ្	ជា	

ដលើ្រ	ដុំបូង	ដៅ	ថថងៃ	នស្្រ	។	ខ្នុុំ	បាន	ដ្វើ	្រុំហុស	មួយ	

ចុំនួន	កាល	ព	ីអតីតកាល	ដហើយ	ខ្នុុំ	បាន	ធាលាប	់ដៅ	�ួប	

នឹង	ប៊ីស្សព	និង	បបធានដស្្រ	របស	់ខ្នុុំ	ដហើយ	ខ្នុុំ	បាន	

សារភ្ព	វា	ទាុំងអស	់ដហើយ	ដបកាយ	ព	ីការនបបចិត្	និង	

ការបញ្ជា្់រ		មួយរយៈដពល	ម្រ	ដដើម្បី	បបា្រដ	ថ្	ខ្នុុំ	មិន	

បតឡប	់ដៅ	ដ្វើ	្រុំហុស	ទាុំងដនាះ	ម្ង	ដទៀត	ឥឡលូវដនះ	

ព្ួរគាត់	បាន	បបកាស	ថ្	ខ្នុុំ	អាច	ដៅ	បពះវិហារ	បរិសុទ្	

បាន	ដហើយ	។	ប៉ុនន្	បងប្លូនបបសុ	ការណ	៍ដនាះ	វា	មិន	

ទាន	់បគបប់គាន	់ដៅ	ដឡើយ	ដទ	។		ខ្នុុំ	ចង់	ដឹង	ដហើយ	ថ្	

ដតើ	ខ្នុុំ	អាច	ដឹង	តាម	រដបៀបណ្	បាន	ថ្	បពះអមចាស	់្រ៏	

បាន	អត់ដទាស	ឲ្យ	ខ្នុុំ	ដហើយ	ផងនដរ	»	។

ដតើ	អ្្រ	នឹង	ដឆ្ើយ	ចុំដោះ�នមនា្រ់	នដល	ម្រ	សួរ	អ្្រ	

នូវ	សុំណួរ	ដនាះ	តាម	រដបៀបណ្	?	កាល	ដយើង	បាន	

សញ្ឹង	គិត	មួយ	នភ្ត	ដយើង	បាន	នឹ្រ	ចាុំ	ព	ីសុន្រ្រថ្	

របស់	ដសច្	ដប៊នយ៉ាមីន	ដៅ	្្រនុង	បពះគម្ពីរ	ម៉ូសាយ	។	

ឥឡលូវដនះ	ដនះ	គឺជា	មនុស្ស	មួយ	ប្រុម	នដល	ចង់	បាន	

ពិ្ ីបុណ្យ	ប�ម�ុទ្ឹរ	ដហើយ	ពួ្រដគ	បាន	និយយ	ថ្	

ព្ួរដគ	បាន	ដមើល	ដ�ើញ	ខ្លួន	ឯង	ដៅ	្រ្នុង	សាថានភ្ព	ខាង	

រូបកាយ	របស់	ព្ួរដគ	៖

«	ដហើយ	ព្ួរដគ	ទាុំងអស	់គានា	បាន	នបស្រ	បពមគានា	

ដោយ	សុំដឡង	នត	មួយ	ថ្	៖	ឱ	សូម	ដមតាតា	ផង	ដហើយ	

សូម	បបទាន	នូវ	បពះដោហិត	ដ៏	្ ួន	ថន	បពះបគីស្	ដដើម្បី	

ឲ្យ	ដយើង	អាច	បាន	ទទួល	នូវ	ការ	អភ័យ	ដទាស	ចុំដោះ	

អុំដពើបាប	ទាុំងឡាយ	របស់	ដយើង	ដហើយ	ដដើម្បី	ឲ្យ	ចិត្	

ដយើង	អាច	បាន	ប�ះ	បរិសុទ្	ផងចុះ	។	.	.	.

«	.	.	.	បនាទាប់ពី	ពួ្រដគ	បាន	ដោល	ោ្រ្យ	ទាុំងដនះ	

ដហើយ	ដនាះ	បពះវិញ្ញាណ	ថន	បពះ	អមចាស់	្៏រ	បាន	ចុះ	

ម្រ	សណឋាិត	ដលើ	ព្ួរដគ	ដហើយ	ព្ួរដគ	្រ៏	ដោរដពញ	

ដៅ	ដោយ	ដសច្ី្រ	អុំណរ	ដោយ	បាន	ទទួល	ការ	

ផ្ដាច់បាប	ទាុំងឡាយ	របស	់ដគ	ដហើយ	ដោយ	

មន	ដសច្ី្រសុខសាន្	្្រនុង	សតិសម្ប�ញ្ញៈ	»	

(	ម៉ូសាយ	4:2–3	)	។	

បតើែ្នុំអាច�រឹងថា
្ពះអមាចាស់រានអត់បទាស
ឲ្យែ្នុំតាមរបរៀរណា?

�ុរះម្រាជួបនទៀត

មន	នូវ	ចដម្ើយ	។	

បបសិនដបើ	ដពល	ដនាះ	ម្រ	ដល់	ដៅ	ដពល	អ្្រ	បាន	

ដ្វើ	នូវ	អវីៗ	ទាុំងអស	់នដល	អ្្រ	អាច	ដ្វើ	ដដើម្បី	នបបចិត្	

ដចញ	ព	ីអុំដពើបាប	របស	់អ្្រ	មិនថ្	អ្្រ	ជា	នរណ្	អ្្រ	

ដៅ	្រននង្	ណ្	ដហើយ	បាន	ដ្វើ	ការសងថថ្	និង	ការផ្នុុំ	

សងវិញ	អស់	ពី	សមតថែភ្ព	របស់	អ្្រ	បបសិនដបើ	វា	ជា	

អវី	មួយ	នដល	ប៉ះោល់	ដល់	សម�ិ្រភ្ព	របស់	អ្្រ		

ដៅ	្រ្នុង	សាសនាចប្រ	ដហើយ	អ្្រ	បាន	ដៅ	រ្រ	អ្្រ	មន	

សិទ្ិ	អុំណ្ច	បតឹមបតូវ	បនាទាប	់ម្រ	អ្្រ	នឹង	ចង	់បាន	

ចដម្ើយ	ថន	ការបញ្ជា្់រ	ដនាះ	ថ្	ដតើ	បពះអមចាស	់បាន	

ទទួល	យ្រ	អ្្រដហើយ	ឬដៅ	។	ដៅ	្្រនុង	ការ	នសវងរ្រ	

វិញ្ញាណរបស់អ្្រ	បបសិនដបើ	អ្្រនសវងរ្រ	ដហើយ	

អ្្ររ្រដ�ើញដសច្រ្ី	សុខសាន្	្រ្នុង	សតិសម្ប�ញ្ញៈ	

ដនាះ	តាម	រដបៀប	ដនាះ	ដហើយ	នដល	អាច	ដឹង	ថ្	

បពះអមចាស់	បាន	ទទួលយ្រ	ការ	នបបចិត្	របស់	អ្្រ	

ដហើយ	។	សាតាុំង	នឹង	ដ្វើ	ឲ្យ	អ្្រ	នបរចិត្	គុំនិត	ដផ្សង	

ព	ីដនាះ	ដហើយ	ដពលខ្ះ	វា	ញនុះញនុងឲ្យ	អ្្រ	គិត	ថ្	

ឥឡលូវដនះ	ដោយសារ	អ្្រ	ដ្វើ	បានដ្វើ	្រុំហុស	មួយ	ដហើយ	

ដនាះ	អ្្រ	អាច	នឹង	ដ្វើ	បន្	ដ្វើ	ម្ង	ដហើយ	ម្ង	ដទៀត	ដោយ	

គាមាន	ការបតឡប់	ម្រ	វិញ	បាន	ដទ	។	ដនះ	គឺជា	ការ្រុហ្រ	

ដ	្៏ ុំ	មួយ	។	អព្ភលូតដហត	ុថន	ការអត់ដទាស	គឺមន	

ចុំដោះ	មនុស្ស	បគប់	គានា	នដល	គ្្រ	ដចញ	ព	ីការដ្វើ	អាប្រ្រ់	

ដហើយ	មិន	បតឡប់	ដៅ	ដ្វើ	វា	ដទៀត	ដឡើយ	។	◼

ដក្សង់ពី«Stand Ye in Holy Places»Ensignដខ
កក្កោឆ្នាំ1973ទំព័រ122។ រា្
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នោយម្បធាន
ហារ៉�ូបែី�ី
(1899–1973)



ម្បធានថូរា៉ាសនែសម៉ានសុន«Living the Abundant Life»Liahonaខែម្រាឆ្នាំ2012ទំព័រ4។

«មានអវេបីៗោប្ចើនបៅ្ ្ននុងជបីវិតបនះ្ ឺពរឹងខ្អែ្បៅបលើឥរិយារថររស់បយើង។របរៀរខ�លបយើងប្ជើសបរើសប�ើម្បីបមើលអវេបីៗនិងប្លើរតរចបំោះអ្ន្�នទប្វេើ

ឲ្យប្ើតមានការផាលាស់រ្ដូរទាំងអស់បនាះ។ការប វ្េើឲ្យអស់ពបីសមត្ថភាពររស់បយើងប ើ្យរនាទារ់ម្ប្ជើសបរើសមានភាពសរបាយរី្ រាយចំបោះកាលៈបទសៈ

ទាំងឡាយររស់បយើងមិនថាវាោអវេបី្ ៏បោយបនាះវាអាចនាំម្នូវសន្ិភាពនិងការសរបាយចិត្»។

នតើខ្នុំអាចរកន�ើញនសចក្ីែំណរកា�ជីវិតខ្នុំជួបនឹងម្គ្ៃ៏�ំបាកបាននោយរនបៀបណា?

ការយ�់ៃឹង



ក៏មាននៅក្នុងច្បាប់ននះផងដែរ
សម្រាប់យុវមជ្ឈិមវ័យ

សម្រាប់យុវវ័យ

សម្រាប់កុរារ

បបរឹកសា

រួមគ្នាជានរឿយៗ
សូមប្រើបោលការណ៍ទាំង្រាំមួយប�ើម្បីមាន

្្រុម្ររឹ្សា្្ួសារ�៏មានបោ្ជ័យ។

ទំព័រ 42

បាវចនាម៉្ញូឆលឆ្នាំ
2015
្ណៈ្រធានយរុវនារីនិងយរុវជនទូបៅរានរប្ងៀនពបី

បោលលទ្ិនិងបសច្្បីសញ្ញា4:2។
ទំព័រ 48

ទំព័រ 66
ការសាកល្បងតម្រិះក្នុងម្ិះគ្្ពីរ

សម្រាប់ម្្រះគម្ពីរ
សញ្ញាថ្ពី
សូមប្រើស្ម្មភាពផាត់ពណ៌បនះបៅបពលអ្ន្អានរទ្ម្បីរ

ទាំងបនះបៅ្ ្ននុង្ពះ្ម្បីរសញ្ញាថ្មបីស្មារ់ឆ្នាំបនះ។
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