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ម្្មទាំងទស្សៃវិស័យ៖ម្បធាៃហ្គរដុៃ

ប៊ីហុឈិង្្រីទំ្័រ២២

យឆ្ពរះយៅរកចំណុចសំខាៃ់នៃរោរសួរសំណួរទំ្័រ១៤
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ម្្រះវរបឈិតាៃឈិងម្្រះរាជបុម្តាទំ្័រ១៦

យៅយ្លអ្នកយៅខតឯងចូរយម្ជើសយករោររាៃចឈិត្រោលាហាៃទំ្័រ២៨



បា
ន

ក
្រ

់ស
ម្

គាល
់សោ

យ
ជា

ង
ថ

្រ
រូប

 ច
ច

 អ
៊ី្រ

វួដ
 អ
អ

ន
ស�

ើរស
ិន

 ជា
ព

ួក
ប

រិស
ុទ

្ធថថ
ងៃច

ុង
សត
រោ

យ
 អ
ដ

ល
បា

ន
ថ

្រ
រូប

សន
ោះស

ៅ
ក

្នុង
 ១

៩
០

៧
 ។

  

វា
ប

ង្
ហាញ

ព
ីភា

ព
ផ

្នុយ
គ្

នាជា
ម

ួយ
ន

ឹង
តព

ឹ្រ
្ិរោ

រណ
៍ស

ំខា
ន

់ អ
ដ

ល
បា

ន
ប

ង្
ហាញ

អ
ំព

ីថត
ព

អដ
ល

សៅ
អក

បែរ
សោ

ោះ 
៖
 រោ

រន
ិម

ិ្រ
្ដ

ំប
ូង

 ។
 

សៅ
ក

្នុង
ថត
ព

ព
ិស

ិដ
្ឋសោ

ោះអ
ក

បែរ
ភ

ូម
ិ បា

៉ាថម
ៃរ
ៃ រ
ដ

្ឋ ន
ូវ 
ស៉

៉ាក
 យ

ៃូអស
ប

 ស
្៊ីធ

 អា
យ

ុ ១
៤

 ឆ្
នាំ បា

ន
អ

ធ
ិ្

ឋាន
សដ

ើម
បែីដ

ឹង
ថា

 

ស្រ
ើត្រ

ូវច
ូល

រួម
្

ស
ោ

ច
តក

ណា
ម

ួយ
 ស
�

ើយ
បា

ន
ទ

ទ
ួល

ច
សម

លើយ
សោ

យ
ម្

ន
រោ

រ៉
ង

ម
ក

ជ
ួប

ព
ីតព

ោះជា
តព

ោះវ
រប

ិតា
 ន

ិង
 ត
ព

ោះរ
ជ

ប
ុតតា

 ។

រូប
ថ
�
ទ
ទ
ួល
បា
ន
ស
ធិទ្
ធិអ
ន
ុញ្

ញា�
ព
ីប
ណា

ណាល
័យ
ម្ប
វ�
្តធិសា

ម្ស
្តសា

ស
នា
ច្
ម្ក



 ដខមករាឆ្នាំ២០១៧ ១

28	ចូររោលាហាៃក្ននុងទរីបនាទាល់របស់យយើងអំ្រីម្្រះអង្គ

សយ្គ្ររះ
នោយដអលន�ើរម្គីស្ញូហ្ធិលហ្ញូល�ធិន

គ្រាដែលលំបាកបំផុតនោះគឺជាគ្រាដែលនឹងមាន

ន័យបំផុតសគ្មាប់នយើង។

34	កំ្ុងខដលែំឲ្យបាៃរបស់យ្្សងៗយនារះចូរែំឲ្យ

បាៃយោបល់្ ង
នោយដអលន�ើរដហ្រីអ៊ីស្ីដវែនសុន

នោបល់ពិតគ្បាកែនឹងនកើតន�ើងតាមរយៈ

ការយល់ែឹងអំពីទំោក់ទំនងរវាងការសិកសានិង

ការអធិស្ឋានការតាំងចិត្តបនគ្មើនិងការទុកចិត្ត

នលើគ្ពះអមាចាស់។

ដផ្កនានា

8	 យសៀវយៅកំណត់ចំណាំសៃ្នឈិសរីទខែតុលាឆ្នាំ

២០១៦

10	អ្រីខដលយយើងយជឿ:យយើងយជឿថាដំណឹងល្អៃឹង

រាៃពាសយ្ញន្្ទខ្ៃដរី

12	យ្ហដ្ឋាៃរបស់យយើងម្កុមម្្ួសាររបស់យយើង:

កូៃចង់រស់យៅជាមួយម្កុមម្្ួសារយយើងជាយរៀង

រហូត!
នោយលីអនជីណាអាោមដមស�ឺយូម្ប៊ី

14	រោរបយម្ងៀៃតាមរយបៀបរបស់ម្្រះអង្គសយ្គ្ររះ:

រោរ្ឈិចារណាអំ្រីសំណួរ្ ឈិភាកសារបស់យយើង
នោយធធិ�បានធិស

40	សំយេង្ ួកបរិសុទ្ធន្ងៃចុងយម្រោយ

80	លុរះម្តាជួបយទៀត:យរឿងក្រីសម្រាប់្ យារោរីយៅរស់
នោយម្បធានហ៊ូប៊ីនម្បាន

លីអាហូណាដខមករាឆ្នាំ២០១៧

សារលធិខធិ�

4	 សារលឈិែឈិត្ ណៈម្បធាៃទរីមួយ:តម្មង់ឲ្យចំ

ទរីយៅ
នោយម្បធានន�ៀនថើរនអស្អុជែូហ្

7	 សារលឈិែឈិតបយម្ងៀៃសួរសុែទុក្ខ:យោលបំណង

នៃសរា្មសយ្គ្ររះ

អ�្ថបទពធិនសសៗ

16	រោរយល់ដឹងអំ្រីម្្រះវរបឈិតាៃឈិងម្្រះរាជបុម្តា

មក្ រីម្្រះ្ម្រីរយោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញា
នោយន័រដមនែបុលយូហ្នននើរ

នោយស្រការបាត់បង់នសចក្តីពិតបាននបើក

សដម្តងនៅក្នុងការស្តារន�ើងវិញនោះគ្ពះគម្ីរ

នរាលលទ្ិនិងនសចក្តីសញ្ញាជួយនយើងឲ្យមាន

ការយល់ែឹងកាន់ដតចបាស់អំពីគ្ពះវរបិតានិង

គ្ពះរាជបុគ្តា។

22	ហ្គរដុៃប៊ីហុឈិង្្រី៖្យារោរីខដលរាៃ

សុទឈិដ្ឈិៃឈិយមៃឈិងទស្សៃវិស័យ
នោយដអនម្�ូ�ីអូសធិន

ក្នុងោមជាគ្បធានទី១៥ននស្សោចគ្ក

គ្បធានហ្គរែុនប៊ីហុិងគ្ីបានែឹកោំតាមរយៈ

គំរូដែលនោរនពញនោយភាពសុទិែ្ិនិយម

នសចក្តីគ្សឡាញ់និងទស្សនវិស័យសគ្មាប់

នពលអោគត។

យៅយលើម្កបមុែ

ខាងមុខ	៖	រូបថតដោយ	ចច	ហ្វ្រៃ	។	ខាង	ក្នុងគមមបមុខ	៖	រូបថត	

ដោយ	ចច	អ៊ីតវួដ	អអនដ�ើរសិន	បាន	ទទួល	សិទ្ិ	អនុញ្ញាត	ពី	បណ្ណាល័យ	

មបវត្ិសាមស្សាសនាចមក	។	
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44	យោលរោរណ៍របស់្ ួក្ យារោរីអំ្រី

ភា្យសាមរះម្តង់
នោយដអលន�ើរស៊ីស្ក�ហហ្ញូ

ការសនគ្មចចិត្តនិងការតាំងចិត្តដែលអ្កនធវើក្នុង

នពលឥ�ូវននះអាចជួយអ្កឲ្យបន្តនៅនស្មះគ្តង់

ោនពលអោគត។

យុវមជ្ឈិមវ័យ

50	បាវចនាម៉្ញូតឆលឆ្នាំ២០១៧:ោ៉ាកុប១:៥–៦
នោយនស្ផានែបុលយូអូវីននធិងបូនីអធិលអូសាការ

សុន

53	ប័ណ្ណម្បរោស:ចូរសូម

54	រោរសៃយាទាំងម្បាំអំ្រីរោរអធឈិសាឋាៃ
នោយខាលីសាម្កានមើរ

ការអធិស្ឋានគឺវានលើសពីមនធយោបាយមួយនែើម្ី

ទាក់ទងជាមួយគ្ពះវរបិតាសួគ៌របស់នយើងដែល

គង់នៅស្ថានសួគ៌នៅនទៀត។ននះគឺជាពរជ័យមួយ

ចំនួនដែលការអធិស្ឋានផ្តល់ឲ្យ។

56	សំណួរចំៃួៃម្បាំខដលម្តូវសួរយៅយ្លទទួល

អារម្មណ៍ថារោរអធឈិសាឋាៃ្ ុំបាៃទទួលចយម្ើយ
នោយមា៉ាហ្គានរែ�វីលែធិន

វាអាចជាការពិបាកនៅនពលទទួលអារម្មណ៍

ថាការអធិស្ឋានពុំបានទទួលចនម្ើយប៉ុដន្តមាន

សំណួរមួយចំនួនអាចជួយអ្កគិតអំពីនរឿងោោ

ក្នុងរនបៀបមួយថ្មី។

58	ចយម្មៀងបាវចនាម៉្ញូតឆល:សូមដល់ម្្រះ
នោយនីកន�

61	មួយបនាទាត់ម្ងៗ:ោ៉ាកុប១:៥–៦

62	ម្ោនៃយសយេសាទាល
នោយហូលីនម៉នហ្នឡរា៉ហ្ន់នធើរ

ជាមួយគ្រាទាំងននះស្ថានសួគ៌ហាក់បីែូចជានៅ

មិនឆ្ងាយន�ើយ។

63	ទរីកខៃ្ងរបស់យយើង

64	ចយម្ើយមក្ រីថានាក់ដឹកនាំនៃសាសនាចម្ក:

រយបៀបខចកចាយដំណឹងល្អ
នោយដអលន�ើរអធិមរ័សុលបាឡឺែ

65	ចំយៅៃឹងយោលយៅ

នតើមានការលំបាកក្នុងការអភ័យនទាសឬ?នតើមាន

ការលំបាកជាមួយនឹងជំងឺធាលាក់ទឹកចិត្តឬ?

យុវវ័យ

66	តារាងអាៃ្ ម្រីរម្បវត្ឈិសាសនាចម្ក:រោរសាដារ

យេើងវិញ

69	ចយម្ើយមក្ រីសាវក:យតើម្្រះវរបឈិតាសួ្៌ម្ទង់ៃឹង

យឆ្ើយតបរោរអធឈិសាឋាៃរបស់ែ្នុំជាៃឈិច្ចឬ?
នោយដអលន�ើរោល្ធិននអកអូក

70	ទំ្័ររបស់យយើង

71	ម្្រះ្ម្រីរយៅយលើយធ្នើរ
នោយដអលន�ើរវែលនធើរដអហ្ហ្នុងសសាដឡស្ស

នោយរកនមើលនសៀវនៅល្អៗមកអាននោះខ្នុំបាន

ន�ើញគ្ពះគម្ីរមរមននហើយវាបានផ្លាស់ប្តូរជីវិត

ខ្នុំ។

72	តនម្របស់មឈិៃជុៃ
នោយដែលីហ្នសានែើរ

នតើមិនជុនអាចចូលនៅក្នុងគ្ពះវិហារោ៉ាង

ែូចនម្តចនៅនពលរាត់គ្បឡាក់ខ្លួននិងនសើម
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៤ លីអាហូណា

ថ្មី
ៗ	ដនះ	ខ្នុុំ	បាន	ដមើល	មនុស្ស	មួយ	មកុម	ហាត់	សម	សិល្ប៍វិជ្ជា	ហន	ការបាញ់	មពួញ	។	

ដោយ	មរាន់អត	ដមើល	វា	ដ្រៃើ	ឲ្យ	ខ្នុុំ	ដឹង	យ៉ាង	ចបាស់	ថា	មបសិនដបើ	អ្ក	ពិត	ជ្	ចង់	ពូអក	

ខាង	ការកាន់្្នូ	និង	បាញ់	មពួញ	វា	មតូវការ	ដពលដវលា	និង	ការហាត់សម	។

ខ្នុុំ	គិត	ថា	អ្ក	ពុុំ	អាច	បដងកើន	ដករ្តិ៍	ដ្មះ	ដដើម្ី	កាលាយ	ជ្	អ្ក	បាញ់	មពួញ	ដ៏	មាន	សានាហដ	

ដោយ	ការបាញ់	មពួញដៅ	ដលើ	ជញ្ជាុំង	ទដទ	សាអាត	បនាទាប់	មក	គូរ	រងរៃង់	ជុុំវិញ	មពួញ	ដនាះថា	

វា	ជ្	ទីដៅ	អដល	ដយើង	មតូវបាញ់	ដនាះ	ដ�ើយ។	អ្ក	មតូវអត	ដរៀន	ពី	សិល្ប៍វិជ្ជា	ហន	ការអសរៃងរក	

ទីដៅ	ដ្ើយ	បាញ់	ឲ្យ	ចុំ	ចុំណុច	កណ្តាល	ហន	ផ្ទាុំងស៊ីប	ដនាះ	។

រោរលាប្ ណ៌ទរីយៅនៃផាទាំងស៊ីប

ការបាញ់	មពួញ	ជ្	មុន	ដ្ើយ	គូរ	ទីដៅ	ជ្	ដមកាយ	អាច	ទុំនង	ជ្	ចអមលែក	បន្ិច	ប៉ុអន្	

ជួនកាល	ខលែលួន	ដយើង	ផ្ទាល់	បង្ហាញ	ពី	ឥរិយបថ	ដនះ	ដៅក្នុង	ដុំដណើរ	ជីវិត	ដយើង	។

ក្នុង	នាម	ជ្	សមាជិក	សាសនាចមក	ជួនកាលដយើង	មាន	ទុំដនារភ្ជាប់	ខលែលួន	ដយើង	

ដៅនឹងកម្មវិ្ី	ការដចញផ្សាយ	និង	ដរាលលទ្ិ	នានា	ហន	ដុំណឹង	ល្អ	អដល	ទុំនង	ជ្	គួរឲ្យ	

ចាប់	អារម្មណប៍	សុំខាន់	ឬ	គួរ	ជ្	ទី	រីករាយ	ដល់	ដយើង	។	ដយើង	មតូវបាន	ល្លួង	ឲ្យ	គូរ	ទីដៅ	

ដៅ	ជុុំវិញ	សកម្មភ្ព	ទាុំងដនាះ	ដោយ	ដ្រៃើ	ឲ្យ	ដយើង	ដជឿ	ថា	ដយើង	កុំពុង	តមមង់	ចុំ	ទីដៅ	ហន	

ដុំណឹង	ល្អ	។

ដរឿង	ដនះ	ង្យ	មសួល	ដ្រៃើ	។

ចាប់តាុំង	ពី	សម័យ	បុរាណ	មក	ដយើង	បាន	ទទួល	ការទូនាមន	និង	ការបុំផ្ុសគុំនិត	

ដ៏	អសាចារ្យ	ពី	ពយាការី	របស់	មពះ	។	ដយើង	ក៏	ទទួល	ការអណនាុំ	និង	ការបញ្ជាក់	ពី	ឯកសារ	

ដបាះពុម្ព	ដសៀវដៅ	ក្លួនខានាត	និង	ដសៀវដៅ	សិកសា	ជ្	ដមចើន	របស់	សាសនាចមក	ផ្ងអដរ	។	

ដយើង	អាច	ដមជើសដរើស	បាន	យ៉ាង	ង្យ	នូវ	មបធាន	បទ	ដុំណឹងល្អ	អដល	ដយើង	ដពញចិត្	គូរ	

រងរៃង់	ជុុំវិញ	វា	ដ្ើយ	សន្មត	ថា	ដយើង	បាន	រកដ�ើញ	ចុំណុច	សុំខាន់	បុំផ្ុត	ហន	ដុំណឹង	ល្អ	

ដ្ើយ	។

ម្្រះអង្គសយ្គ្ររះ្ ូសបញ្ជាក់ោ៉ាងចបាស់

ដនះ	ពុុំ	មរាន់	អត	ជ្	បញ្ហា	ដកើតដ�ើង	ដៅ	ជុំនាន់	របស់	ដយើង	ដនះ	ដទ	។	កាល	ពី	បុរាណ	

ដមដឹកនាុំ	សាសនា	បាន	ចុំណ្យ	ដពល	យ៉ាង	ដមចើន	ដរៀបចុំ	បទបញ្ញត្ិ	រាប់រយ	ជ្	មកុម	

ជ្	ឋានុមកម	ដ្ើយ	ជអជក	អវក	អញក	រានា	ថា	ដតើ	បទញ្ញត្ិ	ណ្	មួយ	ជ្	បទបញ្ញត្ិ	សុំខាន់	

បុំផ្ុត	។

ហថងៃ	មួយ	អ្ក	មបាជ្	ខាង	សាសនា	មួយ	មកុម	មាន	បុំណង	ជអជក	រកខុសមតូវ	ជ្មួយ	

មពះអង្គសដ្វង្រះ	។	ពួកដគ	បាន	សូម	ឲ្យ	មទង់	ផ្្ល់	ដយបល់	ដលើ	បញ្ហា	អដល	មាន	អត	

មនុស្ស	មួយ	ចុំនួន	តូច	ប៉ុដណ្ណាះ	អដល	យល់	មសប	។

ពួកដគ	បាន	សួរ	មទង់	ថា	«	ដលាក	មគូ	ក្នុង	បណ្តា	មកឹត្យ	វិន័យ	ដតើ	បញ្ញត្ិ	ណ្	អដល	យ៉ាង	

សុំខាន់	បុំផ្ុត	?

ដយើង	ទាុំងអស់	រានា	បាន	ដឹង	ពី	ចដមលែើយ	របស់	មពះដយស៊ូវ	៖	«	មតូវ	ឲ្យ	មសឡាញ់	

មពះអមាចាស់	ជ្	មពះ	ហន	ឯង	ឲ្យ	អស់	អុំពី	ចិត្	អស់	អុំពី	មពលឹង	ដ្ើយ	អស់	អុំពី	គុំនិត	ឯង	។

ដនះ	ជ្	បញ្ញត្ិ	យ៉ាង	សុំខាន់	ទី	មួយ	។

ដ្ើយ	បញ្ញត្ិ	ទីពីរ	ក៏	អបប	ដូច	រានា	គឺ	ថា	មតូវ	មសឡាញ់	អ្ក	ជិត	ខាង	ដូច	ខលែលួន	ឯង	។

«	បណ្តា	មកឹត្យវិន័យ	និង	អស់	ទាុំង	ទុំនាយ	ដហារា	ទាុំង	ប៉ុនាមន	ក៏	សដមមច	ដៅ	

បទបញ្ញត្ិ	ទាុំង	ពីរ	មបការ	ដនះ	ឯង	»	។ 1

សូម	កត់សមារល់	មបដយគ	ចុងដមកាយ	៖	«	បណ្តា	មកឹត្យវិន័យ	និង	អស់ទាំង	

ទុំនាយ	ដហារា	ទាុំង	ប៉ុនាមន	ក៏	សដមមច	ដៅ	បទ	បញ្ញត្ិ	ទាុំង	ពីរ	មបការ	ដនះ	ឯង	»	។

មពះអង្គសដ្វង្រះ	ពុុំ	មរាន់អត	បាន	បង្ហាញ	ផ្ទាុំង	ស៊ីប	ដល់	ដយើង	ដ�ើយ	ប៉ុអន្	មទង់	ក៏	បាន	

គូស	បង្ហាញ	ពី	ចុំណុច	កណ្តាល	ហន	ផ្ទាុំងស៊ីប	ផ្ងអដរ	។

រោរបាញ់ឲ្យចំផាទាំងស៊ីប

ក្នុង	នាម	ជ្	សមាជិក	សាសនាចមក	ដយើង	ចុះ	ដសចក្ីសញ្ញា	ថា	ដលើក	ោក់	មក	

ដលើ	ខលែលួន	ដយើង	នូវ	មពះនាម	ហន	មពះដយស៊ូវ	មគីស្ទ	។	ការបាន	យល់	ដឹង	ពី	អផ្្ក	ខលែះ	ហន	

ដសចក្ីសញ្ញា	ដនាះ	គឺ	ជ្	ការយល់	ដឹង	ថា	ដយើង	នឹង	ពយាយម	ដរៀន	អុំពី	មពះ	មសឡាញ់	

មទង់	បដងកើន	ដសចក្ីជុំដនឿ	របស់	ដយើង	ដលើ	មទង់	ដរារព	មទង់	ដដើរ	ដលើ	មារា៌ា	មទង់	ដ្ើយ	ឈរ	

យ៉ាង	ខាជាប់ខ្លួន	ដ្រៃើ	ជ្	សាក្សី	ដល់	មទង់	។

កាលណ្	ដយើង	ដរៀន	អុំពី	មពះ	ដ្ើយ	ទទួល	អារម្មណប៍	ហន	ក្ីមសឡាញ់	របស់	មទង់កាន់	

អត	ដមចើន		ដនាះ	ដយើង	កាន់អត	ដឹង	ថា	ការបូជ្	ដ៏	រាមន	កុំណត់	របស់	មពះដយស៊ូវមគីស្ទ	គឺ	ជ្	

អុំដណ្យ	ទាន	មក	ពី	មពះ	។	ដ្ើយ	ដសចក្ីមសឡាញ់	របស់	មពះ	បុំផ្ុស	គុំនិត	ឲ្យ	ដយើង	

យដ្យម្បធាៃយ�ៀយ្ើរយអស្

អុជដូហ្

ទីម្បឹកសាទីពីរក្នុងគណៈម្បធានទីមួយ

តម្រង់

សារលឈិែឈិត្ ណៈម្បធាៃទរីមួយ

ឲ្យច្ំទីនៅ



 ដខមករាឆ្នាំ២០១៧ ៥

រោរបយម្ងៀៃយចញ្ រីសារលឈិែឈិតយៃរះ

ពី
មុនដច្កចាយសារលធិខធិ�ននះអ្កអាច្នម្ច្ៀងបទ«ក្តីនស្ហ៍ម្ពះអង្»(ទំនុក្រសមកើងនលខ៥៩)។

បនាទាប់មកសូមគធិ�ពីការនលើកទឹកច្ធិ�្តែល់អស់អ្កដែលអ្កសួរសុខទុក្ខឲ្យគធិ�អំពី«ទីនៅ»នានា

នៅក្នុងជីវិ�ផាទាល់របស់ពួកនគ។អ្កអាច្ពធិភាកសាពីវិធីនានានែើម្បីម្បាកែថ្បទបញ្ញ�្តធិធំពីរ—«ម្�ូវ

ឲ្យម្សឡាញ់ម្ពះអមាចាស់ជាម្ពះននឯង»នធិង«ម្�ូវឲ្យម្សឡាញ់អ្កជធិ�ខាងែូច្ខ្លួនឯង»(សូមនមើល

មា៉ាថ្យ២២:៣៧,៣៩)—កំពុងែឹកនាំទនង្ើរបស់ពួកនគជានធិច្្ច។អ្កក៏អាច្ដច្កចាយវិធីជាក់លាក់

នានាដែលអ្កបាននផាតោ�ច្ធិ�្តទុកោក់នលើម្ពះម្គីស្នៅក្នុងជីវិ�របស់អ្កផាទាល់នហើយដច្កចាយទីបនាទាល់ពី

រនបៀបដែលវិធីទាំងននាះបានផ្តល់ពរែល់អ្ក។

ដមបើ	ផ្លែនូវ	ហន	ការអមបចិត្	ដ៏	ពិត	អដល	នឹង	នាុំ	ឲ្យ	ទទួល	បាន	

នូវ	អព្នូតដ្តុ	ហន	ការអភ័យ	ដទាស	។	ដុំដណើរការ	ដនះ	

អនុញ្ញាត	ឲ្យ	ដយើង	មាន	ដសចក្ីមសឡាញ់	និង	ដសចក្ី	

អាណិតអាសូរ	កាន់អត	ខាលាុំង	ដល់	មនុស្ស	ដៅ	ជុុំ	វិញ	

ដយើង	។	ដយើង	នឹង	ដរៀន	ដមើល	មនុស្ស	ដលើស	ពី	សុំបកខលែលួន	

ខាង	ដមរៅ	របស់	ពួកដគ	។	ដយើង	នឹង	ដចៀសផ្ុត	ពី	ការល្លួង	

ឲ្យ	ដចាទមបកាន់	ឬ	វិនិច្័យ	មនុស្ស	ដហទ	ដោយសារអត	

អុំដពើ	បាប	ភ្ព	មិន	ល្អ	ឥតដខាចាះ	កុំ្ុស	ដរាលគុំនិត	

ខាង	នដយបាយ	ការអមបចិត្ដជឿ	ខាង	សាសនា	សញ្ជាតិ	

ឬ	ពណ៌	សម្នុរ	របស់	ពួកដគ	។

ដយើង	នឹង	ចាត់ទុក	មនុស្ស	មគប់	រានា	អដល	ដយើង	ជួប	ថា	

ជ្	បុមត	របស់	មពះវរបិតាសួគ៌—ជ្	បងប្អនូន	មបុសមសី	របស់	

ដយើង	។

ដយើង	នឹង	ដ្ង	ដៅ	ជួយ	មនុស្ស	ដហទ	ដោយ	

ការយល់	ចិត្	និង	ដសចក្ីមសឡាញ់—ដទាះបី	មនុស្ស	

ខលែះ	អាច	មិន	ង្យ	មសឡាញ់	ក្ី	។	ដយើង	នឹង	ទួញយុំ	

ជ្មួយ	នឹង	អ្ក	ណ្	អដល	ទួញ	យុំ	ដ្ើយ	កមសាន្	ទុក្ខ	

ដល់	អស់	អ្ក	ណ្	អដល	កុំពុង	មតូវការ	ការកមសាន្	ទុក្ខ	។ 2

ដ្ើយ	ដយើង	នឹង	ដឹង	ថា	ដយើង	ពុុំ	ចាុំបាច់	បារម្	អុំពី	

ទីដៅ	មតឹមមតូវ	របស់	ដុំណឹង	ល្អ	ដ�ើយ	។

បទ	បញ្ញត្ិ	្ ុំ	ពីរ	ដនាះ	ដ្ើយ	អដល	ជ្	ទីដៅ	។	បណ្តា	

មកឹត្យវិន័យ	និង	អស់	ទាុំង	ទុំនាយ	ដហារា	ទាុំង	ប៉ុនាមន	

ក៏	សដមមច	ដៅ	បទ	បញ្ញត្ិទាុំង	ពីរ	មបការ	ដនះ	ឯង	។ 3	

ដៅដពល	ដយើង	ទទួល	យក	បទបញ្ញត្ិ	ទាុំង	ដនះ	ដនាះ	ដរឿង	

ល្អៗ	ដផ្្សង	ដទៀត	នឹង	មតូវបាន	យល់	ដៅតាម	ភ្ពសុំខាន់	

របស់	វា	។

មបសិនដបើ	ដយើង	ដផ្តោត	ចិត្	គុំនិត	និង	កិច្ចការ	សុំខាន់	

របស់	ដយើង	ដលើ	ការបដងកើន	ដសចក្ីមសឡាញ់	ចុំដោះ	មពះ	

ដ៏	មាន	ម្ិទ្ិឫទ្ិ	ដ្ើយ	អចកចាយ	ក្ីមសឡាញ់	របស់	

ដយើង	ចុំដោះ	មនុស្ស	ដហទ	ដនាះ	ដយើង	អាច	ដឹង	ថា	ដយើង	

រក	ដ�ើញ	ទីដៅ	មតឹមមតូវ	ដ្ើយ	កុំពុង	តមមង់	ចុំ	ចុំណុច	

កណ្តាល	ហន	ផ្ទាុំងស៊ីប—គឺ	ការអមបកាលាយ	ជ្	សិស្ស	ដ៏	ពិត	

របស់	មពះដយស៊ូវមគីស្ទ	។	◼

កំណត់ចំណាំ

	 1.	មា៉ាថាយ	22:36–40	។

	 2.	សូមដមើល	ម៉ូសាយ	18:9	។

	 3.	សូមដមើល	មា៉ាថាយ	22:40	។
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៦ លីអាហូណា

ចំណុចកណាតាលនៃផាទាំងស៊ីប!

ម្បធានអុជែូហ្មានម្បសាសន៍ថ្ែំណឹងល្អគឺែូច្ជា

ការហ្�់សមបាញ់ឲ្យច្ំទីនៅ។នយើងម្�ូវនផាតោ�ច្ធិ�្ត

ទុកោក់នលើកធិច្្ចការសំខាន់ៗបំផុ�។បទបញ្ញ�្តធិសំខាន់ៗ

បំផុ�ននាះគឺម្�ូវម្សឡាញ់ម្ពះនធិងម្សឡាញ់មនុស្សែនទ។

ម្បសធិននបើនយើងនផាតោ�ច្ធិ�្តទុកោក់នលើនរឿងទាំងពីរននះននាះ

នយើងអាច្បាញ់ច្ំច្ំណុច្កណាតាលននផាទាំងស៊ីបបានម្គប់នពល

នវលា!

សូមគូសរូបម្ពួញនៅក្នុងផាទាំងស៊ីបដែលជួយនយើងបគ្ហាញ

នសច្ក្តីម្សឡាញ់ច្ំនពាះម្ពះនធិងមនុស្សែនទនទៀ�។សូម

គូសសញ្ញាXពីនលើផាទាំងស៊ីបដែល

មធិនដមនជាកធិច្្ចការល្អម្�ូវនធ្ើ។

សានាមញញឹមអាចយធ្ើឲ្យរាៃរោរផាលាស់ប្ញូរ

ម្បធានអុជែូហ្បគ្ហាញអំពីនោលនៅពីរដែលនយើងគប្បីមានក្នុងសកម្មភាព

របស់នយើង៖ម្សឡាញ់ម្ពះនធិងម្សឡាញ់មនុស្សនៅជុំវិញនយើង។ប៉ុដន្ត

ជួនកាលវាពុំគ្យម្សួលនឡើយនែើម្បីម្សឡាញ់អ្កែនទននាះ។នពញមួយជីវិ�

របស់អ្កអាច្មានម្ោនានាដែលអ្កមានការលំបាកនែើម្បីម្បាម្ស័យទាក់ទង

ជាមួយមនុស្សែនទ—ម្បដហលជាមាននរណាមានាក់នធ្ើឲ្យអ្កឈឺចាប់ឬអ្កមាន

ម្ោលំបាកក្នុងការទាក់ទងឬច្ុះសម្មុងជាមួយនរណាមានាក់។នៅក្នុងម្ោទាំង

ននះសូមពយាយាមនឹកចាំពីនសច្ក្តីម្សឡាញ់ដែលអ្កធាលាប់មានពីមធិ�្តភក្តធិម្គួសារ

របស់អ្កម្ពះវរបធិតាសួគ៌នធិងម្ពះនយស៊ូវម្គីស្។សូមច្ងចាំពីអំណរដែលអ្កបាន

ទទួលនៅក្នុងសាថានភាពទាំងននាះនហើយពយាយាមម្សនមនមើលថ្ន�ើមានសភាពដបប

ណាម្បសធិននបើមនុស្សម្គប់ោនាមានឱកាសទទួលក្តីម្សឡាញ់ដបបននះននាះ។សូម

ច្ងចាំថ្មនុស្សម្គប់ោនាគឺជាបុម្�ីឬបុម្តារបស់ម្ពះនហើយសមនឹងទទួលបាននូវ

នសច្ក្តីម្សឡាញ់របស់ម្ទង់និងរបស់អ្ក។

សូមគធិ�អំពីមនុស្សមួយច្ំនួននៅក្នុងជីវិ�អ្កដែលអ្កពធិបាកច្ុះសម្មុងនឹង

ពួកនគ។នហើយបញ្ចញូលន្មះរបស់ពួកនគនៅក្នុងការអធធិសាឋានរបស់អ្កនហើយទូល

យុវវ័យ

កុរារ

សូមឲ្យម្ពះវរបធិតាសួគ៌នបើកែួងច្ធិ�្តរបស់អ្កច្ំនពាះពួកនគ។មធិនយូរប៉ុនាមនអ្កនឹង

ចាប់នផ្តើមចា�់ទុកពួកនគែូច្ជាម្ទង់ចា�់ទុកពួកនគដែរ៖ថ្ជាបុម្�របស់ម្ពះដែល

សមនឹងទទួលនសច្ក្តីម្សឡាញ់។

បនាទាប់ពីអ្កបានអធធិសាឋានសូមនធ្ើអំនពើល្អៗសម្មាប់ពួកនគ!ម្បដហលអ្កអាច្

អនញជើញពួកនគឲ្យច្ូលរួមសកម្មភាពម៉្ញូ�ឆលឬនែើរនលងជាមួយមធិ�្តភក្តធិ។ជួយ

ផ្តល់នយាបល់នលើកធិច្្ចការសាលា។អាច្នធិយាយ«សួស្តី»នហើយញញឹមោក់

ពួកនគ។កធិច្្ចការ�ូច្តាច្នានាអាច្នធ្ើឲ្យមានការផាលាស់ប្តញូរយា៉ាងធំ...ទាំងនៅក្នុង

ជីវិ�អ្កនធិងជីវិ�របស់ពួកនគ!

លួចស្ករម្ោប់

ឱបៃរណារានាក់

យ្លារះជាមួយបងប្អញូៃ

បយង្កើតរបស់អ្នក

ខចកចាយម្បដ្ប់ម្បដ្យក្មង

យលងជាមួយអ្នកដនទ

អធឈិសាឋាៃយៅយ្មរះអាម្កក់

របស់ៃរណារានាក់

យៅម្្រះវិហារ

រច្
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 ដខមករាឆ្នាំ២០១៧ ៧

នោលបំណងនន
សមាគមសនហគ្គាះ

ស៊ិដស្ទើរ	លីនោ	ដខ	ដប៊ីតុន	មបធាន	

សមាគម	សដ្វង្រះ	ទូដៅ	មាន	មបសាសនប៍	ថា	

ដរាលបុំណង	ហន	សមាគម	សដ្វង្រះ	គឺ	ដដើម្ី	

«	ដរៀបចុំ	មស្ី	សមមាប់	ពរជ័យ	ហន	ជីវិត	ដ៏	ដៅ	អស់	

កល្	ជ្និច្ច	»	។ 1	តាមរយៈ	ដសចក្ី	ជុំដនឿ	មកុម	

មគួសារ	ការសដ្វង្រះ	ដនាះ	ដ្ើយ	អដល	ដយើង	

រួម	ចុំអណក	ដៅក្នុង	«	អផ្្ក	ដ៏	សុំខាន់	ដៅក្នុង	

កិច្ចការ	»	របស់	ដយើង	។ 2

ខារ៉ូល	អិម	ដស្ទ្រៃិន	ទីមបឹកសា	ទីមួយ	ក្នុង	

គណៈមបធាន	សមាគម	សដ្វង្រះ	ទូដៅ	មាន	

មបសាសនប៍	ថា	សមាគមសដ្វង្រះ	«	គឺ	ជ្	កិច្ចការ	

ខាង	សាច់្ម	និង	ខាង	វិញ្ញាណ	។	«	ដនាះ	គឺ	

ជ្	កិច្ចការ	អដល	មស្ី	នានា	បាន	ដ្រៃើ	ដៅក្នុង	ជុំនាន់	

របស់	មពះអង្គសដ្វង្រះ	ដ្ើយ	ជ្	កិច្ចការ	អដល	

ដយើង	បន្	ដ្រៃើ	»	។ 3

ដៅដពល	ដយើង	ដមើល	ដៅ	មស្ី	សាសនប៍	

សាមា៉ារី	ដៅ	អណតោតូង	ទឹក	អដល	បាន	ទុក	ក្អម	ទឹក	

ដចាល	ដ្ើយ	បាន	រត់	ដៅ	មបាប់	មនុស្ស	ដហទ	ថា	

មពះដយស៊ូវ	គឺ	ជ្	ពយាការី	(	សូមដមើល	យ៉ូហាន	

4:6–42	)	ឬ	នាង	ភីដប	អដល	បដមមើ	មនុស្ស	

ដហទ	យ៉ាង	រីករាយ	ដពញ	មួយ	ជីវិត	របស់	នាង	

(	សូមដមើល	រ៉ូម	16:1–2	)	ដនាះ	ដយើង	ដ�ើញ	ពី	

គុំរូ	របស់	មស្ី	ដៅ	ក្នុង	ជុំនាន់	របស់	មពះអង្គសដ្វង្រះ	

អដល	មាន	ភ្ព	សកម្ម	ក្នុង	ការមក	ឯ	មពះមគីស្ទ	។	

មទង់	គឺ	ជ្	អង្គ	អដល	ដបើក	ផ្លែនូវ	របស់	ដយើង	ដៅកាន់	

ជីវិត	អស់កល្	ជ្និច្ច	(	សូមដមើល	យ៉ូហាន	

3:16	)	។

ដៅដពល	ដយើង	ដមើល	ពី	បងប្អនូន	មសី	

មតួសមតាយ	របស់	ដយើង	ដៅ	ទីមកុង	ដៅវូ	រដ្ឋ	

អិលលីដណ្យ	អដល	បាន	ជួបជុុំ	រានា	ដៅ	ក្នុង	

ផ្្ទះ	របស់	សារា៉	�ឹមបឹល	កាល	ពី	ឆ្នាុំ	1842	

ដដើម្ី	បដងកើត	អង្គការ	ផ្ទាល់	របស់	ពួករាត់	ដនាះ	

ដយើង	ដ�ើញ	ពី	អផ្នការ	របស់	មពះ	ក្នុងការ	នាុំ	

ឲ្យ	សមាគម	សដ្វង្រះ	មាន	រូបរាង	ដ�ើង	ដ្ើយ	

ដ្រៃើ	តាម	អ្ក	កាន់	បពរៃជិតភ្ព	។	បនាទាប់	ពី	

អ៊ីហ�សសា	អរ	ស្នូ	បាន	សរដសរ	ចបាប់	ដនាះ	

ដ្ើយ	ពយាការី	យ៉ូអសប	ស៊្មី្	បាន	ពិនិត្យ	

ចបាប់	ដនាះ	ដ�ើង	វិញ	។	ដលាក	បាន	ដឹង	ថា	

សាសនាចមក	នឹង	មិន	អាច	បាន	ដរៀបចុំ	ដ�ើង	

បាន	ដពញដលញ	ដ�ើយ	លុះមតា	មកុម	មស្ី	មតូវ	

បាន	បដងកើត	ដ�ើង	។	ដលាក	បាន	មាន	មបសាសនប៍	

ថា	មពះអមាចាស់	បាន	ទទួល	យក	ការបូជ្	របស់	

ពួកដគ	ប៉ុអន្	មាន	អរៃីៗ	ជ្ដមចើន	អដល	កាន់អត	

មបដសើរ	។	ដលាក	មាន	មបសាសនប៍	ថា	«	ខ្នុុំ	នឹង	

ដរៀប	ចុំ	មស្ី	ដៅ	ដមកាម	បពរៃជិតភ្ព	ដៅ	តាម	គនលែង	

ហន	បពរៃជិតភ្ព	»	។ 4

សូមសិកសាអត្ថបទននះគ្បកបនោយ

ការអធិស្ឋាននិងដសវងរកការបំផុសគំនិត

នែើម្ីែឹងពីអវីដែលគ្តូវដចកចាយ។

សូម្ ឈិចារណាអំ្រី

សំណួរយៃរះ

ន�ើសមាគម

សនហគ្គាះជួយ

ម្ស្តីបំនពញ

�ួនាទីរបស់

ម្ពះវរបធិតាសួគ៌

ដែលមាន

សម្មាប់ពួកនគ

នហើយែឹកនំា

ពួកនគនឆ្ពះនៅ

រកជីវិ�ែ៏នៅ

អស់កល្បជានធិច្្ច

បាននោយរនបៀប

ណា?

កំណត់ចំណាំ

	 1.	លីនោ	ដខ	ដប៊ីតុន	ដៅក្នុង	Sarah Jane Weaver	
«	Relief Society Celebrates Birthday 
and More March 17	»	Church News	ហថងៃ	
ទី	13	អខ	មីនា	ឆ្នាុំ	2015	news. lds. org	។

	 2.	លីនោ	ដខ	ដប៊ីតុន	ដៅក្នុង	Weaver	«	Relief 
Society Celebrates Birthday	»	។

	 3.	ខារ៉ូល	អិម	ដស្ទ្រៃិន	ដៅក្នុង	Weaver	«	Relief 
Society Celebrates Birthday »	។

	 4.	យ៉ូអសប	ស៊្មី្	ដៅក្នុង	Daughters in My 
Kingdom: The History and Work of 
Relief Society (	ឆ្នាុំ	2011	)	ទុំព័រ	11–12	។

	 5.	Daughters in My Kingdom	ទុំព័រ	16	។

«	សមាគម	សដ្វង្រះ	មិន	មតឹម	អត	ជ្	មកុម	មួយ	

ដផ្្សង	ដទៀត	របស់	មស្ី	អដល	ពយាយម	ដ្រៃើ	កិច្ចការ	

ល្អៗ	ដៅក្នុង	ពិភពល	ដលាក	ដនះ	ដ�ើយ	។	វា	

ខុស	ពី	ដនាះ	។	វា	គឺ	ជ្	‹	មកុម	មួយ	ដ៏	មបដសើរ	›	

ដោយសារ	មកុម	ដនះ	មតូវបាន	បដងកើត	ដ�ើង	ដមកាម	

សិទ្ិ	អុំណ្ច	បពរៃជិតភ្ព	។	អង្គការ	ដនះ	គឺ	ជ្	

ជុំហាន	ដ៏	ចាុំបាច់	ដៅក្នុង	ការដបើក	បង្ហាញ	កិច្ចការ	

របស់	មពះ	ដៅដលើ	អផ្នដី	ដនះ	»	។ 5

ែ្ម្រីរៃឈិង្័ត៌រាៃបខៃថែម

ដរាលលទ្ិ	និង	ដសចក្ីសញ្ញា	25:2–3,	10;	

88:73,ដគ្ទុំព័រ	reliefsociety. lds. org

សារលឈិែឈិតបយម្ងៀៃសួរសុែទុក្ខ

នសចក្ីជំននឿ

គ្កុមគ្គួស្រ

ការសន្គ្រះ



៨ លីអាហូណា

នសៀវនៅកំណ�់ច្ំណាំសន្ធិសីទដខ�ុលាឆ្នាំ២០១៦
« អ្វី ដែល យ�ើង ជា ព្រះអម្ចាស់ បាន ម្ន បន្ទូល យោរះ យ�ើង បាន ម្ន បន្ទូល យ�ើ� . . . យោរះ ជា យោ� សំយេង របស់ 

យ�ើង ផ្ទាល់ ឬ ក៏ យោ� សំយេង នន ្ ួក អ្នក បយពរើ របស់ យ�ើង ក្វី គឺ ែូច ដែ គ្នា » ( គ. និង ស. ១:៣៨ ) ។

ការដម្បច្ធិ�្តគឺជាអំនណាយរបស់ម្ពះច្ំនពាះនយើង

«ពាក្យ	មួយ	អដល	ដយើង	សាដាប់	ឮ	ញឹកញាប់	នា	សពរៃ	ហថងៃ	ដនះ	គឺ	ថា	ដសចក្ីមសឡាញ់	របស់	មពះ	គឺ		

‹	រាមន	លក្ខខណ្ឌ	›	។	ក្នុង	ន័យ	មួយ	ថា	ការ	ពិត	អ្ក	ពិពណ៌នា	ថា	រាមនលក្ខខណ្ឌ	គឺ	ពុុំ	មាន		

ដៅក្នុង	គម្ពីរ	ដទ	។	.	.	.

មពះ	នឹង	មសឡាញ់	ដយើង	ជ្និច្ច	ប៉ុអន្	មទង់	មិន	អាច	សដ្វង្រះ	ដយើង	ដៅ	ក្នុង	អុំដពើ	បាប	របស់	ដយើង	បាន	ដទ	។	សូម	

ចងចាុំ	ោក្យ	របស់	អាមូដលក	អថលែង	ដៅកាន់	ស៊ីអអសរ៉ុម	ថា	មពះអង្គ	សដ្វង្រះ	នឹង	មិន	សដ្វង្រះ	រាមស្	របស់	មទង់	ក្នុង	អុំដពើ	

បាប	របស់	ពួកដគ	ដទ	ប៉ុអន្	ព	ីអុំដពើ	បាប	របស់	ពួកដគ	វិញ	ដយើង	មិន	សាអាត	ស្អុំ	ដោយ	សារ	អុំដពើ	បាប	ដោយ	មូលដ្តុ	ថា	

‹	រាមន	អរៃី	អដល	មិន	សាអាត	អាច	ទទួល	មគង	នគរ	សាថានសួគ៌	›	[	អាលមា៉ា	11:37	]	ឬ	អាមស័យ	ដៅក្នុង	វត្មាន	របស់	

មពះ	បាន	ដ�ើយ	។	.	.	.

ដចញ	មកពី	មពះគម្ពីរ	មរមន	ដយើង	ដរៀន	ថា	មពះរាជ	បុំណង	ហន	ការ	រងទុក្ខ	របស់	មពះមគីស្ទ	—	ជ្	ការ	ដបើក	បង្ហាញ	

ដសចក្ី	មសឡាញ់	ដ៏	្ ុំដ្ង	របស់	មទង់	គឺ	—	‹	ដដើម្ី	នាុំ	មក	នូវ	ចិត្	ក្លួល	ដមតាតោ	អដល	មាន	អុំណ្ច	ដលើ	ដសចក្ី	យុត្ិ្ម៌	

ដដើម្ី	នឹង	នាុំ	មក	នូវ	មដ្យាបាយ	ទាុំង	ឡាយ	ដល់	មនុស្ស	ឲ្យ	ដគ	មាន	ដសចក្ី	ជុំដនឿ	ចុំដោះ	ការ	អមប	ចិត្	›	[	អាលមា៉ា	

34:15	]	។	.	.	.

ការ	អមបចិត្	គឺជ្	អុំដណ្យ	របស់	មទង់	ចុំដោះ	ដយើង	បាន	ទិញ	ដោយ	តហមលែ	ដ៏	ហថលែ	បុំផ្ុត	»	។

ខ្ៃរោរនៃយសចក្រីសយ្គ្ររះ

«ដផ្កសំខាន់ននដផនការ[នននសច្ក្តីសនហគ្គាះ]គឺ

ម្ពះអង្សនហគ្គាះរបស់នយើងម្ពះនយស៊ូវម្គីស្។

នបើោមនការពលធិកម្មធួនរបស់ម្ទង់នទននាះមនុស្ស

ទាំងអស់នឹងម្�ូវវនង្ង។នទាះជាយា៉ាងណាវាពុំ

ម្គប់ម្ោន់នទនបើម្ោន់ដ�នជឿនៅនលើម្ទង់នធិង

នបសកកម្មរបស់ម្ទង់ននាះ។នយើងចាំបាច្់ម្�ូវនធ្ើ

ការនហើយនរៀនម្សាវម្ជាវនធិងអធធិសាឋានដម្បច្ធិ�្ត

នហើយដកលម្អ។នយើងចាំបាច្់ម្�ូវសាគាល់ម្កឹ�្យវិន័យ

របស់ម្ពះនហើយរស់នៅតាមម្កឹ�្យវិន័យទាំងននាះ។

នយើងចាំបាច្់ម្�ូវទទួលនូវពធិធីបរិសុទ្សនហគ្គាះរបស់

ម្ទង់។នបើម្ោន់ដ�នធ្ើែូនច្្ះននាះនយើងនឹងបានទទួល

សុភមង្លែ៏ពធិ�ែ៏អស់កល្បជានធិច្្ច។

«នយើងមានពរដែលមាននសច្ក្ីពធិ�។នយើង

មានកា�ព្កធិច្្ចនែើម្បីដចកចាយនសច្ក្ីពធិ�។ច្ូរ

នយើងរស់នៅតាមនសច្ក្ីពធិ�នែើម្បីនយើងអាច្ទទួល

បាននូវអ្ីៗទាំងអស់ដែលម្ពះវរបធិតាមានសម្មាប់

នយើង។ម្ទង់ពុំនធ្ើអ្ីនម្រៅពីនែើម្បីជាម្បនយាជន៍របស់

នយើងននាះនទ។ម្ទង់បានម្បាប់នយើងថ្‹ននះនហើយ

ជាកធិច្្ចការរបស់នយើងនធិងសធិរីល្អរបស់នយើង—គឺ

នែើម្បីនាំឲ្យមានអម�ភាពនធិងជីវិ�ែ៏នៅអស់កល្ប

ជានធិច្្ចែល់មនុស្ស›[ម៉ូនស១:៣៩]។

«ខ្នុំសូមដថ្ងទីបនាទាល់អំពីអំនណាយែ៏មហធិមា

ដែលជាដផនការរបស់ម្ពះវរបធិតាសម្មាប់នយើងនោយ

អស់ពីជនម្រៅននម្ពលឹងរបស់ខ្នុំនធិងនោយរាបសា

បំផុ�។វាគឺជាផ្ញូវមួយែ៏ឥ�នខាចាះនៅកាន់ភាព

សុខសាន្នធិងសភុមង្លទាំងនៅទីននះនធិងនៅក្នុង

បរនលាកនាយ»។

សៅ សពល អ្ក សមើល សន្ិសីទ ទូសៅ អែ ្រុលា ឆ្នាំ ២០១៦ ស�ើង វិញ សោោះ អ្ក អាច សតបើតបាស់ ទំព័រ ទាំងសនោះ ( និង 

សសៀវសៅ កំណ្រ់ ចំណំា សន្ិសីទ សៅ ចបាប់ សចញ ផសាយ ោ សពល ខាង មុែ សទៀ្រ ) សដើមបែី ជួយ អ្ក សិកសា ស�ើយ 

អនុវ្រ្ រោរ បសតងៀន ថ្ីៗ របស់ ពយារោរី និង ្វក អដល រស់សៅ តពមទាំង ថានាក់ ដឹកោំ ដថទ សទៀ្រ ថន ្ សោចតក ។

រោរសៃយារបស់្ យារោរី

ម្បធាៃ្ូរា៉ាសយអសម៉ៃសុៃ«្្ញូវដ៏ឥតយខាចរះយឆ្ពរះយៅរោៃ់សុ្មង្គល»

Liahona,ខែវិច្ឈិរោឆ្នាំ២០១៦ទំ្័រ៨០–៨១។

រោរដកម្សង់យោលលទ្ធឈិសំខាៃ់ៗ

ខអលយ�ើរ�រី្តម្្រីស្ញូហ្វឺសឈិៃក្ននុងកូរ៉ុមនៃ្ ួកសាវកដប់្រីរនាក់«យៅជាប់ក្ននុងយសចក្រីម្សឡាញ់របស់ែ្នុំ»Liahona,ខែវិច្ឈិរោឆ្នាំ២០១៦ទំ្័រ៤៨។
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ច្ូរមកតាមម្ទង់

អ្កនឡើងនធិយាយមួយច្ំនួនបាននលើកទឹកច្ធិ�្តនយើងឲ្យអភធិវ�្ឍលក្ខណៈែូច្ជាម្ពះម្គីស្នហើយច្ងចំាម្ពះអង្សនហគ្គាះ

នៅនពលនយើងថ្វាយបង្ំនៅនថងៃឈប់សម្មាក។សូមនម្បើម្បាស់ច្បាប់នច្ញផសាយដខវិច្្ធិកាឆ្នាំ២០១៦ឬនមើលនគហទំព័រ

conference.lds.orgនែើម្បីអានម្បសាសន៍របស់ពួកនលាក។

• ន�ើខ្នុំអាច្អនុវ�្តនសច្ក្ីម្សឡាញ់នធិងការបនម្មើជាម្គធិស្តសាសនធិកយា៉ាងែូច្នម្តច្?—សូមនមើលរែូបឺ��ីដហល

«‹ច្ូរមកតាមខ្នុំច្ុះ›តាមរយៈការអនុវ�្តនសច្ក្ីម្សឡាញ់នធិងការបនម្មើជាម្គធិស្តសាសនធិក»ទំព័រ២២។

• ន�ើខ្នុំអាច្កាលាយជាម្គូបនម្ងៀនតាមផ្ះកាន់ដ�ម្បនសើរនឡើងនោយរនបៀបណា?—សូមនមើលដជហហ្ីអ័រហូឡធិន

«សារទូ�ននសាសនាច្ម្ក»ទំព័រ៦១។

• ន�ើខ្នុំអាច្អភធិវ�្ឍការថ្វាយបង្ំនោយនសាមះម្�ង់អស់ពីច្ធិ�្តនៅនថងៃឈប់សម្មាកយា៉ាងែូច្នម្តច្?—សូមនមើល�ីន

អធិមនែវីស«ពរជ័យននការថ្វាយបង្ំ»ទំព័រ៩៣។

• ន�ើនយើងអាច្នធ្ើឲ្យការទទួលទានសាម្កាម៉ង់កាន់ដ�ម្បកបនោយអ�្ថន័យយា៉ាងែូច្នម្តច្?—សូមនមើលភីនទើរ

ដអហ្នមុើរស្ស«ពធិធីសាម្កាម៉ង់អាច្ជួយពួកនយើងឲ្យបានបរិសុទ្»ទំព័រ៨៥។

«អ្ីដែលម្បឆ្ំងនឹងម្ពះម្គីស្

ឬនោលលទ្ធិម្ទង់នឹងបគ្អាក់អំណរ

របស់នយើង»។

ម្បធាៃរ័សុលអឈិមណឈិលសុៃម្បធាៃក្ននុងកូរ៉ុមនៃ

្ួកសាវកដប់្រីរនាក់«អំណរៃឈិងរោររស់រាៃខាង

វិញ្ញាណ»Liahona,ខែវិច្ឈិរោឆ្នាំ

២០១៦ទំ្័រ៨៤។

នែើម្បីអានទស្សនាឬសាតោប់សុន្រកថ្សន្ធិសីទទូនៅសូមច្ូលនៅកាន់

នគហទំព័រconference.lds.org។

ែគ្វាយធួនែ៏ឥ�នខាចាះននម្ពះម្គីស្

«ម្ពះអង្គសដ្វង្រះ	ជ្	អង្គ	ពយាបាល	ដ៏	កុំពូល	មាន	មពះដចសាតោ	ផ្លាស់ប្នូរ	ដួងចិត្	របស់	ដយើង	ដ្ើយ	ផ្្ល់	នូវ	

ការសដ្វង្រះ	ដ៏	និរន្រដល់	ដយើង	ដចញ	ពី	ទុក្ខដសាក	អដល	បណ្តាល	មក	ពី	អុំដពើបាប	របស់	ដយើង	ផ្ទាល់	។	.	.	.

«	.	.	.	[	មទង់	]	អាច	លួងដលាម	ចិត្	និង	ពមងឹង	ដល់	ដយើង	ដៅដពល	ដយើង	ជួប	ការឈឺចាប់	ដោយសារ	អត	ទដងរៃើ	ដ៏	

អសុចរិត	របស់	អ្ក	ដហទ	។	.	.	.

«	.	.	.	[	មទង់	]	អាច	លួងដលាម	ចិត្	និង	រាុំមទ	ដយើង	ដៅដពល	ដយើង	ជួប	‹	ភ្ព	ពិត	ហន	ជីវិត	រអមង	សាលាប់	›	ដោយ	

ការឈឺចាប់	ដូច	ជ្	ភ្ពអន្រាយ,	ជុំងឺ	សហសមបសាទ,	ជុំងឺ,	ការឈឺ	រាុំហរ,	និង	ដសចក្ីសាលាប់	។	.	.	.

មពះអង្គសដ្វង្រះ	[	មាន	បន្ទនូល	ថា	]	៖	.	.	.

«	‹	.	.	.	ដបើ	សិន	ជ្	អ្ក	រាល់	រានា	មក	រក	ដយើង	ដនាះ	អ្ក	រាល់	រានា	នឹង	មាន	ជីវិត	ដ៏	ដៅ	អស់	កល្	ជ្និច្ច	។	ដមើល	ចុះ	

ហដ	ហន	ដសចក្ី	ដមតាតោករុណ្	របស់	ដយើង	សន្ឹង	ដៅ	រក	អ្ក	ដ្ើយ	អស់	អ្ក	ណ្	អដល	មក	.	.	.	ដនាះ	ដយើង	នឹង	ទទួល	›	

[	នីហ្រៃទី3	9:14	]	»	។

ខារ៉ូលអឈិមស្ទរីហ្ឈិៃស៍ទរីម្បឹកសាទរីមួយក្ននុង្ ណៈម្បធាៃសរា្មសយ្គ្ររះទូយៅ«អង្គ្ យាបាលដ៏កំ្ូល»Liahona,ខែវិច្ឈិរោឆ្នាំ២០១៦ទំ្័រ១០,១១,១២។



១០ លីអាហូណា

ប៉ុអន្	នីហ្រៃ	ក៏	បាន	ដ�ើញ	ជ្មុន	ផ្ងអដរ	«	ថា	

សាសនាចមក	ហន	កូន	ដចៀម	អដល	ជ្	ពួក	បរិសុទ្	របស់	មពះ	

ក៏	មាន	ដៅ	ោសដពញ	ដលើ	ហផ្្ទ	អផ្នដី	អដរ	»	(	នីហ្រៃទី1	

14:12	)	។	វួដ	និង	សាខា	អាច	មាន	ដៅ	ទូទាុំង	

ពិភពដលាក	សន្ិសីទ	ទូដៅ	មតូវបាន	បកអមប	ជ្ង	90	

ភ្សា	ដ្ើយ	មាន	អ្ក	ផ្្សពរៃផ្សាយ	សាសនា	ដពញ	ដមា៉ាង	

ជិត	75,000	នាក់	អដល	កុំពុង	អចកចាយ	ដុំណឹង	ល្អ	

ដៅក្នុង	ដបសកកម្ម	ចុំនួន	418	។	ដុំណឹង	ល្អ	ក៏	កុំពុង	

មតូវ	បាន	អចកចាយ	ទូទាុំង	ពិភពដលាក	តាមរយៈ	មបព័ន្	

ផ្្សពរៃផ្សាយ	សង្គម	និង	ដគ្ទុំព័រ	ដូច	ជ្	Mormon.
org	និង	LDS.org	។

កិច្ចខិតខុំ	ទាុំង	ដនះ	មាន	សារៈសុំខាន់	និង	ពមងីក	

ឲ្យ	ដមចើន	ដ�ើង	ប៉ុអន្	ជ្	ដរឿយៗ	ពុុំ	សូវ	ទទួល	បាន	ការចាប់	

អារម្មណប៍	ដ�ើយ	។	«	កិច្ចការ	របស់	មពះអមាចាស់	គឺ	ជ្	

កិច្ចការ	ដ៏	្ ុំម្ិមា	និង	អសាចារ្យ	ប៉ុអន្	កិច្ចការ	ដនះ	បន្	

ដឆ្ពះ	ដៅ	មុខ	ជ្ពិដសស	រាមន	ការចាប់	អារម្មណប៍	ពី	

ថានាក់ដឹក	នាុំ	នដយបាយ	របស់	មនុស្ស	ជ្តិ	វប្្ម៌	និង	

ថានាក់	ដឹកនាុំ	អផ្្ក	អប់រំ	ដ�ើយ	។	កិច្ចការ	ដនះ	រីកចដមមើន	

ដ�ើង	ពី	ក្នុង	ចិត្	របស់	មនុស្ស	មានាក់ៗ	ដៅ	មនុស្ស	មានាក់	ដទៀត	

និង	ពី	មគួសារ	មួយ	ដៅ	មគួសារ	មួយ	ដទៀត	ដោយ	សាងាត់ៗ	

និង	សន្សឹមៗ	ដ្ើយ	សារលិខិត	ដ៏	ពិសិដ្ឋ	ដនះ	មបទាន	ពរ	

ដល់	មនុស្ស	ដៅ	មគប់	ទីកអនលែង	»	។ 2

ថ្ម	អដល	បាន	ពយាករ	តាុំង	ពី	យូរយរ	មក	ដ្ើយ	ដនាះ	

ពិតជ្	កុំពុង	រដមៀល	ដចញ	ដៅ	ដ្ើយ	ដៅ	ដពល	ដយើង	

ដ្រៃើ	អផ្្ក	របស់	ដយើង	ដនាះ	ដុំណឹង	ល្អ	នឹង	បន្	ផ្្សពរៃផ្សាយ	

ដ្ើយ	មាន	ោសដពញ	ហផ្្ទ	អផ្នដី	ទាុំង	មូល	(	សូមដមើល	

ោនីអយ៉ល	2:31–45	)	។	◼

មាន	សមាជិក	អត	មបាុំមួយ	នាក់	គត់	កាល	

សាសនាចមក	ដនះ	បាន	បដងកើត	ដ�ើង		

ដៅក្នុង	ឆ្នាុំ	1830	ដៅក្នុង	ទីមកុង	តូច	មួយ	ដៅ	រដ្ឋ	នូវ		

ដយ៉ាក	ស.រ.អា.	។	ចាប់តាុំង	ពី	ដនាះ	មក	សាសនាចមក	

បាន	ដកើន	សមាជិក	ជ្ង	15.5	លាន	នាក់	អដល		

មាន	វួដ	និង	សាខា	ដៅក្នុង	បណ្តា	មបដទស	ជ្ង		

150	។	វ�្ឍនភ្ព	ដនះ	បាន	បុំដពញ	ការពយាករ	ក្នុង	

មពះគម្ពីរ	សញ្ញា	ចាស់	អដល	ថា	សាសនាចមក	ដនះ	

នឹង	មតូវ	បន្	រីកចដមមើន	រ្ូត	ដល់	បាន	ដពញ	អផ្នដី	

ទាុំងមូល	(	សូមដមើល	ោនីអយ៉ល	2:31–45	)	។	

សាសនាចមក	ដនះ—អដល	ជ្	នគរ	មពះ	ដៅដលើ	អផ្នដី—

មតូវបាន	ពិពណ៌នា	ថា	ជ្	ថ្ម	«	ោប់	ផ្តោច់	ដចញ	ពី	ភ្ុំ	ឥត	

មាន	ហដ	អ្ក	ណ្	ដ្រៃើ	ដ�ើយ	»	(	ោនីអយ៉ល	2:45	)	

បង្ហាញ	ថា	វា	ជ្	កិច្ចការ	របស់	មពះ	មិនអមន	ជ្	កិច្ចការ	របស់		

មនុស្ស	ដ�ើយ	។

ដទាះបី	ជ្	ឥទ្ិពល	របស់	សាសនាចមក	មាន	

ោសដពញ	ហផ្្ទ	អផ្នដី	ក្ី	សមាជិក	សាសនាចមក	នឹង	

ដៅ	អត	មាន	តិចតួច	ដៅ	ដ�ើយ	។	នីហ្រៃ	បាន	ដ�ើញ	ជ្	

មុន	អុំពី	ដរឿង	ដនះ	ដ្ើយ	បាន	សរដសរ	ពី	ជុំនាន់	របស់	

ដយើង	ថា	«	ខ្នុុំ	បាន	ដ�ើញ	សាសនាចមក	ហន	កូន	ដចៀម	ហន	

មពះ	ដ្ើយ	សមាជិក	ហន	សាសនាចមក	មាន	ចុំនួន	តិច	

ណ្ស់	»	ពី	ដមោះ	មក	ពី	ដសចក្ី	ទុច្ចរិត	(	នីហ្រៃទី1	

14:12	)	។	ដៅមរា	ហន	ការយង	មក	ជ្	ដលើក	ទីពីរ	

របស់	មពះដយស៊ូវមគីស្ទ	ខិត	កាន់អត	ជិត	ដនាះ	ពិភពដលាក	

នឹង	អមប	កាន់អត	ទុច្ចរិត	ដ្ើយ	«	មនុស្ស	នឹង	កាន់អត	

ចាប់	អារម្មណប៍	តិចដៅៗ	ក្នុង	ការដ្រៃើ	ជ្	ពួកបរិសុទ្	ហថងៃ	

ចុងដមកាយ	»	។ 1

នយើងនជឿថ្ែំណឹងល្អនឹងមានពាសនពញ
នផ្ដផនែី

អ្រីខដលយយើងយជឿ

នែើម្បីនរៀនបដន្ថមនទៀ�អំពីនជាគវាសនារបស់សាសនាច្ម្កននះ

សូមអាននោលលទ្ធិនធិងនសច្ក្តីសញ្ញា៦៥ហ្រែុនប៊ីហុធិងគ្ី

«Stone Cut Out of the Mountain»(សន្ធិសីទ

ទូនៅដខ�ុលាឆ្នាំ២០០៧)អធិលវិ�នីនក្�ុន«The Time 
Shall Come»(សន្ធិសីទទូនៅដខ�ុលាឆ្នាំ២០១១)។

កំណត់ចំណាំ

	 1.	រ័សុល	អិម	ណិលសុន	«	Stand as True Millennials	»	
Liahona	អខ	តុលា	ឆ្នាុំ	2016	ទុំព័រ	50	។

	 2.	អិល	វិតនី	ដកលែតុន	«	The Time Shall Come	»	
Liahona	អខ	វិច្ិកា	ឆ្នាុំ	2011	ទុំព័រ	13	។

យជា្វាសនានៃ

សាសនាចម្កយៃរះ

«នៅយប់ននះ

អ្កនែើញមាន

បព្ជធិ�ភាពដ�បន្ធិច្

នទប៉ុដន្តសាសនាច្ម្ក

ននះនឹងមាននពញនៅ

អានមរិកខាងនជើងនធិងខាង�្បញូង—វានឹងមាន

នពញដផនែីទាំងមូល»។

្យារោរីយ៉ូខសបស្ម៊ីធ(ឆ្នាំ១៨០៥–៤៤)យៅក្ននុងរោរម្បជុំ

ប្្ជឈិតភា្ក្ននុងឆ្នាំ១៨3៤យៅក្ននុងTeachings of 
Presidents of the Church: Joseph Smith
(ឆ្នាំ២០០៧)ទំ្័រ១3៧។



 ដខមករាឆ្នាំ២០១៧ ១១

យតើយយើងអាចយធ្ើអ្រីែ្រះយដើម្រីជួយឲ្យដំណឹងល្អ
ម្តូវបាៃ្ ្ស្្្សាយយឆ្ពរះយៅមុែយនារះ?
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ព
នោ

យ
ន
ជ
ន
ប
៊�
ច្
ធិប
ស
ុន

រោរសគ្រព បទបញ្ញ្រ្ិ និង 

រោរពតងឹង ទីបោទាល់ របស់ សយើង 

ផ្ល់ ជា ត្ឹោះ ដល់ សយើង សដើមបែី ជួយ 

ផ្សព្វផសាយ ដំណឹង ល្អ ។

រោរបសតងៀន ដំណឹង ល្អ ដល់ ត្ួ្រ 

របស់ សយើង ពតងឹង ពួកស្ ឲ្យ រស់សៅ 

សោយ ស្មោះត្រង់ សៅក្នុង ពិភពសលាក 

អដល បសតងៀន ផ្នុយ ពី សោោះ ។

រោរបំសពញ រោរសៅ បសតមើ របស់ សយើង 

ជួយ ពតងឹង ្ សោចតក សៅក្នុង 

្រំបន់ ក្នុង មូលោឋាន របស់ សយើង ។

សយើង អាច ជួយ ផ្សព្វផសាយ ដំណឹង ល្អ 

តាមរយៈ រោរនិ៉យ ៉ ៉ាង ្ មញ្ញៗ 

អំពី ដំណឹង ល្អ ជាមួយ មនុស្ស ទូសៅ ។

សៅ ក្នុង តពោះវិហារ បរិសុទ្ធ សយើង អាច 

សធ្វើ ពិធីបរិសុទ្ធ សតម្ប់ មនុស្ស អដល 

បាន ្ លាប់ សៅ សោយ ពុំ បាន ទទួល 

ដំណឹង ល្អ សៅក្នុង ជីវិ្រ សនោះ ។



១២ លីអាហូណា

កាល	ខ្នុុំ	អាយុ	22	ឆ្នាុំ	ជីវិត	របស់	ខ្នុុំ	បាន	ជួប	នឹង	

បញ្ហា	អដល	ពុុំ	បាន	ដមពៀង	ទុក	៖	គឺ	មាតោយ	របស់	ខ្នុុំ	

បាន	ទទួល	មរណភ្ព	។	រាត់	និង	ឪពុក	ខ្នុុំ	ជ្	មនុស្ស	

អដល	មាន	ដសចក្ីជុំដនឿ	ខាលាុំង	ណ្ស់	ដ្ើយ	ពួករាត់	

បាន	ចិញ្ចឹម	ខ្នុុំ	ដៅក្នុង	ដុំណឹង	ល្អ	។	បនាទាប់	ពី	មរណភ្ព	

របស់	រាត់	ដៅ	ឪពុក	របស់	ខ្នុុំ	បាន	ប្នូរ	ដៅ	ដៅ	ស្រដ្ឋ	

អាដមរិកអដល	ឆ្ងាយ	ពី	មបដទស	របស់	ដយើង	។	ដវលា	

ដចះ	អត	កនលែង	ដៅ	ខ្នុុំ	បាន	ចាប់	ដផ្្ើម	មាន	អារម្មណប៍	ឯដកា	

ដោយសារ	ខ្នុុំ	ជ្	កូន	ដទាល	របស់	ឪពុកមាតោយ	ខ្នុុំ	។	ខ្នុុំ	រាមន	

មាតោយ	ដៅ	ជ្មួយ	ខ្នុុំ	ដៅដលើ	អផ្នដី	ដនះ	ដទៀត	ដ�ើយ	ដ្ើយ	

ឪពុក	ខ្នុុំ	បាន	រស់ដៅ	អសន	ឆ្ងាយ	ខ្នុុំ	អាច	ជួប	រាត់	បាន	អត	

បី	សបាតោ្ប៍	ប៉ុដណ្ណាះ	ក្នុង	មួយ	ឆ្នាុំ	។

ដោយសារ	អត	អារម្មណប៍	ដនាះ	ដ្ើយ	ដទើប	ខ្នុុំ	បាន	

ចាប់ដផ្្ើម	អសរៃងរក	ការលួងដលាម	ចិត្	កាន់អត	ដមចើន	

ដ�ើង	ពី	«	មិត្ភក្ិ	»	របស់	ខ្នុុំ	អដល	ដៅ	មហា	វិទយាល័យ	

និង	ពី	ការិយល័យ	អដល	ខ្នុុំ	ដ្រៃើ	ការ	។	យូរៗ	ដៅ	ខ្នុុំ	បាន	

ចាប់ដផ្្ើម	ដមើល	ដ�ើញ	ពី	សុភមង្គល	អកលែងកាលាយ	ដៅ	ខាង	

សាច់	្ ម	។	ខ្នុុំ	បាន	ឈប់	ដៅ	មពះវិហារ	ដ្ើយ	បន្ិច	

ម្ងៗ	ខ្នុុំ	បាន	អសកម្ម	ទាុំងមសុង	។	ដមកាយ	មក	ខ្នុុំ	បាន	

ដរៀប	ការ	ជ្មួយ	យុវជន	ដ៏	អសាចារ្យ	មានាក់	ដទាះបី	ជ្	រាត់	

មាន	ដរាលការណប៍	ដ៏	ល្អៗ	ជ្ដមចើន	ក្ី	អត	រាត់	មិន	បាន	

សារល់	ដុំណឹង	ល្អ	ដ�ើយ	។	ដយើង	មាន	កូន	បី	នាក់	៖	

ដលអា	អ៊ីសាក	និង	អ៊ីមា៉ាអអល	។

ក្នុង	អខ	តុលា	មួយ	ឪពុក	របស់	ខ្នុុំ	បាន	មក	សួរសុខទុក្ខ	

និង	មក	ដមើល	កូន	តូច	អដល	ដទើប	ដកើត	។	អុំ�នុង	ដពល	

មក	សួរសុខទុក្ខ	ដនាះ	កូនមសី	ដលអា	អាយុ	មបាុំមួយ	ឆ្នាុំ	

របស់	ខ្នុុំ	បាន	សួរ	ជីតា	របស់	នាង	ថា	ដ្តុអរៃី	រាត់	មិន	

អដល	នាុំ	ភរិយ	របស់	រាត់	មក	ជ្មួយ	រាត់	។	ដមកាយ	

មក	ឪពុក	របស់	ខ្នុុំ	បាន	ពន្យល់	នាង	ថា	ជីដូន	នាង	

មាន	កអនលែង	ដ៏	ពិដសស	មួយ	ដៅ	ជិត	នឹង	មពះវរបិតាសួគ៌	

ដ្ើយ	។	មិន	យូរ	ប៉ុនាមន	បនាទាប់	ពី	ឪពុក	ខ្នុុំ	បាន	មត�ប់	

ដៅ	វិញ	ដលអា	បាន	ទទូច	មបាប់	ខ្នុុំ	ថា	«	មា៉ាក់	កូន	ចង់	ជួប	

ដលាក	យយ	។	កូន	ដឹង	ថា	រាត់	ដៅ	ឯ	សាថាន	សួគ៌	ប៉ុអន្	

កូន	ក៏	ចង់	ឲ្យ	ពួកដយើង	ដៅ	ទីដនាះ	ជ្មួយ	រានា	ដៅ	ហថងៃ	ណ្	

មួយ	អដរ—ទាុំង	ដលាក	តា	និង	ដលាក	យយ	ដលាក	បា៉ា	

អ៊ីសាក	អ៊ីមា៉ាអអល	ទាុំង	អ្ក	មា៉ាក់	និង	ខ្នុុំ	ផ្ងអដរ	។	កូន	

ចង់	រស់ដៅ	ជ្មួយ	មកុមមគួសារ	ដយើង	ជ្	ដរៀង	រ្ូត	។	

កូន	ចង់	ឲ្យ	ពួកដយើង	ដៅ	អត	ដ្រៃើ	ជ្	មគួសារ	ដៅ	ទីដនាះ	ដូច	

កូនច្ង់រស់នៅជាមួយម្កុមម្គួសារនយើងជា
នរៀងរហូ�!
យដ្យលរីអៃហុរីណាអាដ្មខមសខ�អ៊ូម្ប៊ី

យ្ហដ្ឋាៃរបស់យយើងម្កុមម្្ួសាររបស់យយើង

សសចក្ី ជំសនឿ របស់ សក្ង អាយុ តបាំមួយ ឆ្នាំ បាន ជួយ ែ្នុំ ឲ្យ ម្ន សសចក្ី ជំសនឿ ជា ថ្ី ម្ង សទៀ្រ ។

អដល	ដយើង	មាន	ដៅ	ដលើ	អផ្នដី	ដនះ	ដូដច្ះ	ដយើង	អាច	ដលង	

ជ្មួយ	ដលាក	យយ	!	»

ខ្នុុំ	មិន	ដឹង	ថា	មតូវ	និយយ	អរៃី	ដនាះ	ដទ	។	ខ្នុុំ	បាន	យក	

ហដ	សាទាប	មុខ	ដ៏	គួរ	ឲ្យ	មសឡាញ់	និង	បរិសុទ្	របស់	នាង	

ដ្ើយ	ដដើរ	ដចញ	ដៅ	បន្ទប់	ដដក	របស់	ខ្នុុំ	។	ខ្នុុំ	បាន	លុត	

ជង្គង់	ចុះ	ដ្ើយ	យុំ	យ៉ាង	ខាលាុំង	។	ខ្នុុំ	បាន	ទូលសូម	

ការអភ័យដទាស	ពី	មពះវរបិតាសួគ៌	។	ខ្នុុំ	បានដឹង	ថា		

ខ្នុុំ	បាន	ដដើរ	ដចញ	ពី	ផ្លែនូវ	អដល	នឹង	ដ្រៃើ	ឲ្យ	ពួកដយើង	រស់ដៅ	

ជ្មួយ	រានា	ជ្	មគួសារ	អស់កល្	ជ្និច្ច	។	ខ្នុុំ	ពុុំ	បាន	

បុំដពញ	ការទទួលខុសមតូវ	របស់	ខ្នុុំ	ដដើម្ី	នាុំ	ពួកដគ	ដដើរ	

ដលើ	ផ្លែនូវ	មតូវ	ដ្ើយ	ខ្នុុំ	ពុុំ	បាន	និយយ	ជ្មួយ	សាវាមី	ខ្នុុំ	អុំពី	

ដុំណឹង	ល្អ	ដ�ើយ	។
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ចងទុកយៅសាថាៃសួ្៌

«នៅក្នុងការបនម្មើក្នុងជីវិ�រដមងសាលាប់របស់ម្ទង់ម្ពះអង្សនហគ្គាះបានមានម្ពះបន្ញូល

នៅកាន់នពម្�ុសជាម្បធានសាវករបស់ម្ទង់អំពីអំណាច្ននការផសារភាជាប់ម្កុមម្គួសារ

ម្ទង់បានមានបន្ញូលថ្‹នបើអ្ករាល់ោនាច្ងទុកអ្ីៗនៅដផនែីននាះនឹងម្�ូវច្ងទុក

នៅសាថានសួគ៌ដែរនហើយនបើម្សាយអ្ីៗនៅដផនែីននាះក៏នឹងម្�ូវម្សាយនៅសាថានសួគ៌

ដែរ›(មា៉ាថ្យ១៦:១៩)។

មានដ�នៅក្នុងនគរនសនឡសាទាលប៉ុនណាណាះនទើបនយើងអាច្រស់នៅជាម្កុមម្គួសារ

ជានធិរន្តរ៍បាន។នៅទីននាះនយើងអាច្នៅជាម្កុមម្គួសារក្នុងវ�្តមានននម្ពះវរបធិតាសួគ៌នធិងម្ពះអង្សនហគ្គាះរបស់

នយើងបាន»។

ម្បធាៃហឈិៃរីប៊ី.អាវរិងទរីម្បឹកសាទរីមួយក្ននុង្ ណៈម្បធាៃទរីមួយ«Families Can Be Together Forever»Liahonaខែមឈិ្ុនាឆ្នាំ

២០១៥ទំ្័រ៤។



 ដខមករាឆ្នាំ២០១៧ ១3

ដៅដពល	ខ្នុុំ	ដមកាក	ឈរ	ដ�ើង		

វិញ	ដនាះ	ខ្នុុំ	បាន	ទាក់ទង	ដៅ	ថានាក់		

ដឹកនាុំ	សាសនាចមក	ដ្ើយ	រាត់		

បាន	ឲ្យ	ខ្នុុំ	ទាក់ទង	ជ្មួយ	អអលដ�ើរ	

ដៅក្នុង	វួដ	របស់	ខ្នុុំ	។	នា	យប់	បនាទាប់		

មក	ពួកដគ	បាន	មក	ដ្ើយ	បដមងៀន		

សាវាមី	របស់	ខ្នុុំ	។	ចាប់តាុំងពី	យប់	ដនាះ	

មក	ជីវិត	របស់	ដយើង	បាន	ផ្លាស់ប្នូរ	ជ្		

ដរៀង	រ្ូត	។	ឥ�នូវ	ដនះ	ដយើង	ចូលរួម	

មពះវិហារ	ជ្	មគួសារ	ដរៀងរាល់	ហថងៃ	

អាទិត្យ	។	ខ្នុុំ	មាន	ការដៅ	បដមមើ	អដល	

អនុញ្ញាត	ឲ្យ	ខ្នុុំ	ជួយ	បងប្អនូនមសី	អដល		

មិន	សូវ	សកម្ម	។	ដយើង	ក៏	កុំពុង		

ដរៀបចុំ	ខលែលួន	ចូល	មពះវិហារ	បរិសុទ្	

ផ្ងអដរ	។

ជួនកាល	មពះវិញ្ញាណ	ហន	មពះ	ដឹកនាុំ	

ដយើង	តាមរយៈ	អស់	អ្ក	អដល	ដយើង	

រំពឹង	តិចតួច	ដលើ	ពួករាត់	។	ដលើក	ដនះ	វា	

បាន	ដកើត	ដ�ើង	តាមរយៈ	កូន	មសី	អាយុ	

មបាុំមួយ	ឆ្នាុំ	របស់	ខ្នុុំ	។	ឥ�នូវ	ដនះ	ខ្នុុំ	

ដឹង	ថា	តាមរយៈ	ការផ្សារភ្ជាប់	ដៅក្នុង	

មពះវិហារ	បរិសុទ្	ដនាះ	ខ្នុុំ	អាច	រស់ដៅ	

ជ្មួយ	មកុម	មគួសារ	របស់	ខ្នុុំ	ជ្	ដរៀង	

រ្ូត	។	◼

អ្កនិពន្រស់នៅស្ន់តូែូមីងនហារ

ស្ធារណរែ្ែូមីនីក។



រោរ្ឈិចារណាអំពីសំណួរពធិភាកសារបស់នយើង

រោរបយម្ងៀៃតាមរយបៀបរបស់ម្្រះអង្គសយ្គ្ររះ

ដុំណឹង	ល្អដោយ	ង្យៗ	និង	ដោយ	អារម្មណប៍	ល្អ	។	

ដយើង	សង្ឹម	ថា	សមាជិក	ក្នុង	ថានាក់	ទទួល	អារម្មណប៍	

ថា	ពួកដគ	ស្ិតដៅក្នុង	ចុំដណ្មមិត្ភក្ិរបស់	ខលែលួន	

ដ្ើយពួកដគ	មាន	អារម្មណប៍	ល្អ	ក្នុងការ	អចកចាយ	គុំនិត	

របស់ពួកដគទាក់ទងនឹងដរាលការណប៍	អដល	ពួកដគ	កុំពុង	

ដរៀន	។	ការអចកចាយ	អបប	ដនាះ	អាច	យង	មពះវិញ្ញាណ		

ដ្ើយ	ដ្រៃើ	ឲ្យ	មនុស្ស	មគប់	រានា	មាន	បទពិដសា្នប៍	កាន់អត	ល្អ	។

ដតើ	ដយើង	អាច	មបាកដ	ថា	សុំណួរ	អដល	ដយើង	សួរ	នាុំ	ឲ្យ	

មាន	ការពិភ្កសាកាន់អត	មបកបដោយ	ភ្ពង្យមសួល	

និង	មាន	អត្ន័យ	យ៉ាង	ដូចដម្ច	?	មាន	ចុំណុច	ជ្	

ដមចើន	អដល	មគូបដមងៀន	មតូវដ្រៃើ	និង	មិន	មតូវ	ដ្រៃើ	អដល	មាន	

មបដយជនប៍	យ៉ាង	ខាលាុំង	៖	សូម	កុុំ	សួរ	សុំណួរ	ណ្	អដល	

មាន	ចដមលែើយ	ចបាស់ៗ	ដពក	។	សូម	សួរ	សុំណួរ	អដល	មាន	

ចដមលែើយ	ដមចើន	ជ្ង	មួយ	។	សូម	កុុំ	សួរ	សុំណួរ	អដល	ជ្	ដរឿង	

ផ្ទាល់	ខលែលួន	ខាលាុំង	ដពក	។

សូម	មសហម	ថា		អ្ក	កុំពុង	អង្គនុយ	បរិដភ្គ	អាហារ	ហថងៃ	

មតង់	ជ្មួយ	មិត្ភក្ិ	មួយ	ចុំនួន	ដ្ើយពិភ្កសា	

រានា	អុំពី	អខ្ស	ភ្ពយន្	អដល	អ្ក	បាន	ដមើល	ជ្មួយ	រានា	។	

ដមកាយ	មក	មិត្ភក្ិ	មានាក់	និយយ	ថា	«	ដតើ	មាន	នរណ្	

អាច	មបាប់	ខ្នុុំ	បាន	ដទថា	ដតើ	ឈុតឆ្ក	អដល	សុំខាន់	បុំផ្ុត	

ដៅក្នុង	អខ្ស	ភ្ពយន្	ដនាះ	គឺ	ដៅ	មតង់	ណ្	?	»

អ្ក	មបអ្ល	ជ្	មាន	ការដងឿងឆងៃល់	ចុំដោះ	សុំណួរ	

ដនាះ	បន្ិច	អ្ក	គិត	មួយ	សន្ទនុះ	ដ្ើយ	និយយ	ថា	

ឈុតឆ្ក	ចុង	ដមកាយ	ដគ	មបអ្ល	ជ្	ឈុត	សុំខាន់	ខាលាុំង	

យដ្យធឈិ�បាៃឈិស

នាយកោឋានបព្ជធិ�ភាពនធិងម្គួសាររបស់សាសនាច្ម្ក

បុំផ្ុត	។	មិត្	ភក្ិ	របស់	អ្ក	និយយ	ថា	«	ដនាះ	គឺ	ជ្	

ដយបល់	ល្អ	។	ប៉ុអន្	ឈុត	ដនាះ	ពុុំ	អមនជ្	អរៃី	អដល	ខ្នុុំ	គិត	

ដនាះ	ដទ	។	ដតើ	មាន	នរណ្	គិត	ថា	ឈុត	ណ្	ដទៀត	?	

ដតាះ	ដយើង	សាដាប់	អ្ក	អដល	មិន	ទាន់បាន	អចកចាយ	ដៅ	

ដ�ើយ	»	។

ដយើង	ពុុំ	និយយ	រានា	អបប	ដនះ	ដ�ើ	យ	ក្នុង	ចុំដណ្ម	

មិត្ភក្ិ	របស់	ដយើង	ប៉ុអន្	ដោយ	ដ្តុផ្ល	មួយ	ចុំនួន		

អារម្មណប៍	អបប	ដនះ	ក៏	ដកើត	មាន	ដ�ើង	ជ្	ដរឿយៗ	ដៅក្នុង	

ថានាក់	សាលា	ហថងៃ	អាទិត្យ	ផ្ងអដរ	។	ក្នុង	នាម	ជ្	មគូបដមងៀន	

ជួនកាល	ដយើង	និយយ	

អរៃី	មួយក្នុង	រដបៀប	អដល	

ចអមលែក	និង	បង្ខាុំង	មិន	

ឲ្យ	មាន	ការសន្ទនា	

ជុំនួស	ឲ្យ	ការពិភ្កសា	

អុំពី	ដសចក្ីពិត	ហន	
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សំណួរដែលសំខាន់បំផុតនោះអាចជាសំណួរដែលគ្គូបនគ្ងៀន

សួរខ្លួនឯងពីមុនពួករាត់នៅបនគ្ងៀន។

វា	ក៏	អាច	មាន	មបដយជនប៍	ដោយ	សួរ	ខលែលួន	ដយើង	នូវ	

សុំណួរ	ដនះ	ពីមុន	ដយើង	ចាប់ដផ្្ើម	ដរៀបចុំ	សុំណួរ	ដៅក្នុង	

ថានាក់	ដរៀន	៖	នហតុអវីខ្នុំសួរសំណួរននះ?

យហតុអ្រីអ្នកសួរសំណួរយៃរះ?

ដ្តុផ្ល	អដល	បងកប់	ដៅក្នុង	សុំណួរ	របស់	ដយើង	ដ្រៃើ	

ឲ្យ	មាន	ការផ្លាស់ប្នូរ	ដ៏	្ ុំ	។	ឧទា្រណប៍	ដតើ	ជួនកាល	

ដយើង	សួរសុំណួរ	ដោយសារ	អត	ដយើង	មាន	អរៃី	ចង់	មបាប់	

ប៉ុអន្	ដយើង	ចង់	ឲ្យ	សមាជិក	ក្នុង	ថានាក់	ដឆលែើយ	វា	ជុំនួស	ដយើង	

ឬ	?	ពិតណ្ស់	ដយើង	ពុុំចង់	និយយ	អត	មានាក់	ឯង	ដនាះ	

ដទ	ប៉ុអន្	ដយើង	ចង់	ឲ្យ	ចុំណុច	ពិដសស	ណ្	មួយ	ដកើត	ដ�ើង	

ដូដច្ះ	ជួនកាល	ដយើង	សួរ	សុំណួរ	អដល	ដយើង	ដឹង	ថា	នឹង	

បុំផ្ុស	ឲ្យ	មាន	ចដមលែើយ	អដល	ដយើង	ចង់	ឮ	។	ផ្្ត់គុំនិត	ដនះ	

នាុំ	ដៅ	រក	សុំណួរ	អដល	ពិតជ្	មាន	ចដមលែើយ	បងកប់	ដូច	ជ្	

សុំណួរ	សួរ	ថា	«	ដតើ	ការដចៀសវាង	ពី	ការណប៍	អាសមរាម	

ជួយ	អ្ក	ឲ្យ	រកសា	គុំនិត	បាន	បរិសុទ្	យ៉ាង	ដូចដម្ច	?	»	ឬ	

«	ដតើ	ការអ្ិសាឋាន	មបចាុំ	ហថងៃ	សុំខាន់	អដរ	ឬ	ដទ	?

មាន	កាលៈដទស	មួយ	ចុំនួន	អដល	វា	សមរម្យ	យ៉ាង	

ខាលាុំង	ដដើម្ី	សួរ	សុំណួរ	អដល	មាន	បុំណង	បុំផ្ុស	ឲ្យ	មាន	

ចដមលែើយ	ជ្ក់លាក់	។	សុំណួរ	ទាុំង	ដនាះ	អាច	គូសបញ្ជាក់	

ពី	ចុំណុច	មួយ	ឬ	ជួយ	មគូបដមងៀន	បដមងៀន	កាន់អត	មបដសើរ	

ដ�ើង	។	ប៉ុអន្	សុំណួរ	អបប	ដនះ	ពុុំ	ទុំនង	ជ្	ជុំរុញ	ឲ្យ	មាន	

ការពិភ្កសា	មបកប	ដោយ	អត្ន័យ	។

មយា៉ាង	វិញ	ដទៀត	មបសិនដបើ	ដយើង	សួរសុំណួរ	

ដោយសារ	ដយើង	ពិតជ្	ចង់	ដឹងអុំពីអរៃីអដល	មាន	ដៅក្នុង	

គុំនិត	និង	ចិត្	មពមទាុំង	ជីវិត	របស់	សមាជិក	ក្នុង	ថានាក់	

ដយើង		ដនាះវា	នឹង	បង្ហាញ	ដ�ើង	ដៅក្នុង	សុំណួរ	អដល		ដយើង	

សួរ	ដនាះ	ឯង	។

សុំណួរ	អដល	អដញ្ើញ	សិស្ស	ក្នុង	ថានាក់	ឲ្យ	មាន	

ការសន្ទនា	ដោយ	ដសាមះមតង់	អដល	ជុំរុញ	ឲ្យ	មាន	

ការដរៀនសូមត	ខាង	វិញ្ញាណ	រួម	មាន	សុំណួរ	ដូចជ្	

«	ដៅដពល	អ្ក	អាន	ខគម្ពីរ	ដនះ	ដ្ើយ	ដតើ	មាន	អរៃី	អដល	

ទាក់	ទាញ	អារម្មណប៍	អ្ក	អដរ	ឬ	ដទ	?	»	ឬ	«	ដតើ	អ្ក	ចាប់	

អារម្មណប៍	អរៃី	ខលែះ	អុំពី	ការអ្ិសាឋាន	របស់	ដអណុស	?	»	ឬ	

«	ដតើ	មាន	បទពិដសា្នប៍	អរៃី	ខលែះ	អដល	បាន	បដមងៀន	អ្ក	ឲ្យ	

ទុកចិត្	ដលើ	ការសនយា	របស់	មពះអមាចាស់	?	»	ឬ	សុំណួរ	

ភ្គដមចើន	អដល	ចាប់ដផ្្ើម	ដោយ	ោក្យ	«	ដតើ	អ្ក	គិត	

ថា	.	.	.	?	»

សូម	ពិចារណ្	ពី	ឧទា្រណប៍	ទាុំង	ដនះ			៖

•		 មពះវិញ្ញាណ	បាន	សួរ	នីហ្រៃ	«	ដតើ	អ្ក	មបាថានា	អរៃី	

ដទៀត	?	»	(	នីហ្រៃទី1	11:10	)	។

•		 មពះអង្គសដ្វង្រះ	បាន	សួរ	សិស្ស	របស់	មទង់	ថា	

«	ចុះ	ឯ	អ្ក	រាល់	រានា	វិញ	ដតើ	ថា	ខ្នុុំ	ជ្	អ្ក	ណ្	?	»	

(	មា៉ាថាយ	16:15	)	។

•		 ដ្ើយ	មទង់	មាន	បន្ទនូល	ដៅ	មា៉ាថា	ថា	«	ខ្នុុំ	ជ្	

ដសចក្ី	រស់	ដ�ើង	វិញ	ដ្ើយ	ជ្	ជីវិត.	.	.	នាង	

ដជឿ	ដសចក្ី	ដនះ	ឬ	ដទ	?	»	(	យ៉ូហាន11:25,	

26	)	។

សុំណួរ	នីមួយៗ	ហន	សុំណួរ	ទាុំង	ដនះ	បាន	អដញ្ើញ	

ឲ្យ	មនុស្ស	មគប់រានា	អចកចាយ	ពី	អរៃី	អដល	មាន	ដៅក្នុង	ចិត្	

របស់	ពួករាត់	។	ដ្ើយ	ដៅក្នុង	ករណី	នីមួយៗ	អរៃី	អដល	

បាន	ដកើត	ដ�ើង	ដនាះ	គឺ	ជ្	បទពិដសា្នប៍	ខាង	វិញ្ញាណ	

មបកប	ដោយ	ឥទ្ិពល	។

សំណួរ្ វឺជារោរបគ្ហាញនៃយសចក្រីម្សឡាញ់

ដទាះ	ដជឿ	ឬ	មិន	ដជឿ	ការសួរសុំណួរ	អដល	ជុំរុញ	

ឲ្យ	មាន	ការពិភ្កសា	ដកើត	ដ�ើង	ដោយ	ឯកឯង	ចុំដោះ	

មនុស្ស	ដស្ទើរ	អត	មគប់	រានា—ដទាះបី	មនុស្ស	អដល	គិត	ថា	ខលែលួន	

ពួកដគ	មិនអមន	ជ្	មគូបដមងៀន	ល្អ	ក្ី	។	ដយើង	សួរ	សុំណួរ	

ដនាះ	ដោយ	ពុុំ	បាន	មោង	ទុក	មគប់	ដពល	អដល	ដយើង	

មានការសន្ទនាមបកបដោយអត្ន័យជ្មួយមិត្ភ

ក្ិ	និង	មគួសារ—ឬ	ដពល	និយយ	រានា	អុំពីអខ្ស	ភ្ពយន្	

អដលចូលចិត្	ដៅ	ដពល	បរិដភ្គ	អាហារ	ហថងៃ	មតង់	។	

ប៉ុអន្ដៅដពលដយើងឈរដៅពីមុខសិស្ស	ដយើងដភលែច	អស់	

នូវ	អរៃីៗ	អដល	ដកើតដ�ើង	ដោយ	សាមញ្ញ	ដនាះ	។

ដូដច្ះ	មបអ្ល	ជ្	អផ្្ក	សុំខាន់	ក្នុង	ការសួរសុំណួរ	ឲ្យ	

មាន	ការពិភ្កសា	ល្អ	ដនាះ	គឺ	គិត	ចុំដោះ	ខលែលួន	ដយើង	ថា	«	ដតើ	

ខ្នុុំ	នឹង	សួរ	សុំណួរ	ដនះ	យ៉ាង	ដូចដម្ច	មបសិនដបើ	ដយើង	មិន	

ដៅក្នុង	ថានាក់	វិញ	ដនាះ—គឺ	មបសិនដបើ	ដយើង	អង្គនុយ	ដៅ	ក្នុង	

ផ្្ទះ	និយយ	អុំពី	ដុំណឹង	ល្អ	ជ្	មកុម	ជ្មួយ	មិត្ភក្ិ	វិញ	

ដនាះ	?	ដតើ	ខ្នុុំ	អាច	អដញ្ើញ	ពួកដគ	ឲ្យ	អចកចាយ	ការយល់	

ដឹង	និង	អារម្មណប៍	របស់	ពួកដគ	យ៉ាង	ដូចដម្ច	?	»	

ការបដមងៀន	គឺ	ពិតជា	មិន	ដូច	ជ្	ការជអជក	រានា	្ ម្មតា	

ជ្មួយ	មិត្ភក្ិ	ដ�ើយ	ប៉ុអន្	វា	មាន	ចុំណុច	រួម	មួយ	

ដូចរានា	៖	វា	គប្ី	មតូវបាន	ជុំរុញ	ដោយ	ការចាប់	អារម្មណប៍	

ដោយ	ដសាមះសរ	និង	មាន	ក្ីមសឡាញ់	ដសាមះមតង់	។

ដូដច្ះ	សូម	កុុំ	បារម្	មបសិនដបើ	អ្ក	ពុុំ	ទាន់	មាន	ជុំនាញ	

ក្នុង	ការ	បដងកើន	ការសួរសុំណួរ	ឲ្យ	បាន	ល្អ	ដនាះ	។	អរៃី	អដល	

អ្ក	អាច	ដ្រៃើ	បាន	ដនាះ	គឺ	មសឡាញ់	មនុស្ស	ទាុំង	អស់	

អដល	អ្ក	បដមងៀន	មពះវិញ្ញាណ	នឹង	ដឹកនាុំ	អ្ក	ដ្ើយ	

អ្ក	នឹង	ដចះ	កាន់អត	ដមចើន	ដ្ើយ	ដឹង	កាន់អត	ដមចើន	ពី	អរៃី	

អដល	មតូវ	និយយ	។	ប៉ុល	បាន	មបកាស	ថា	«	ដសចក្ី	

មសឡាញ់	មិន	អដល	ផ្ុត	ដ�ើយ	»	(កូរិនថូសទី1	13:8)	

ដ្ើយ	ដរឿង	ដនាះ	វា	ពិត	សូម្ី	អត	អរៃី	មួយ	អដល	សាមញ្ញ	ដូច	

ជ្	មគូបដមងៀន	សួរសុំណួរ	ដៅក្នុង	ថានាក់	ដរៀន	។	◼

អ្កអាច្នរៀនអំពីសំណួរម្បាំមួយយា៉ាងនៅក្នុង«សួរសំណួរ

ដែលបំផុសគំនធិ�»រោរបសតងៀន តាម រសបៀប របស់ តពោះអង្គ 

សស្ង្គាោះ(ឆ្នាំ២០១៦)ទំព័រ៣១–៣២ដែលមាននៅ

នគហទំព័រ teaching. lds. org ។





 ដខមករាឆ្នាំ២០១៧ ១៧

យដ្យៃ័រខមៃដបុលយូហារតយៃើរ

ថ្នាក់សធិកាខាសាលានធិងថ្នាក់វិទយាសាថាន

ការសាតោរដ�ើង	វិញ	ហន	ដុំណឹងល្អ	បាន	មបទាន	ចុំដណះដឹង	ដ៏	ដមចើន	ឥត	គណនា	ដល់	

ពិភពដលាក	ដនះ	អុំពី	និស្ស័យ	របស់	មកុម	មពះ	និង	មពះរាជបុំណង	របស់	ពួកមទង់	។	

ជ្មួយ	នឹង	ចុំដណះ	ដឹង	ដនះ	ដសចក្ីជុំដនឿ	របស់	ដយើង	ដលើ	មទង់	រីកចដមមើន	ដ្ើយ	

បុំណង	មបាថានា	របស់	ដយើង	ដដើម្ី	ដរារព	តាម	បទបញ្ញត្ិ	មទង់	ក៏	ដកើន	ដ�ើង	។

ជ្ពិដសស	មពះគម្ពីរ	ដរាលលទ្ិ	និង	ដសចក្ីសញ្ញា	ជួយ	ដយើង	ដរៀន	អុំពី	មពះដយស៊ូវមគីស្ទ	

ដោយសារ	គម្ពីរ	ដនះ	បដមងៀន	ដសចក្ីពិត	ដ៏	មាន	ឥទ្ិពល	ទាក់ទង	នឹង	«	ដទវភ្ព	របស់	មទង់	ឫទាធានុភ្ព	

របស់	មទង់	ភ្ព	ល្អ	ឥត	ដខាចាះ	របស់	មទង់	ដសចក្ី	មសឡាញ់	របស់	មទង់	និង	មពះ	ដចសាដា	ដ៏	មបកប	ដោយ	

ដសចក្ី	ដមបាស	ដលាះ	របស់	មទង់	»	(	បុពរៃកថា	មពះគម្ពីរ	ដរាលលទ្ិ	និង	ដសចក្ីសញ្ញា	)	។	មពះគម្ពីរ	ហន	

វិវរណៈ	ទុំដនើប	ដនះ	រួម	មាន	នូវ	ការអដញ្ើញ	របស់	មពះអមាចាស់	ថា	«	ចូរ	ដរៀន	អុំពី	ដយើង	ដ្ើយ	សាដាប់	តាម	មពះ	

បន្ទនូល	ទាុំង	ឡាយ	របស់	ដយើង	ចុះ	»	(	គ.	និង	ស.	19:23	)	។	មពះគម្ពីរ	ដនះ	អាច	ដ្រៃើ	ឲ្យ	ដយើង	យល់	

ដឹង	កាន់អត	មជ្លដមរៅ	អុំពី	មទង់	ទុំនាក់ទុំនង	របស់	ដយើង	ជ្មួយ	មទង់	អរៃី	អដល	មទង់	បាន	ដ្រៃើ	សមមាប់	

ដសចក្ីដមបាសដលាះ	របស់	ដយើង	និង	អរៃី	អដល	មទង់	មាន	មពះទ័យ	រំពឹង	ចង់	បាន	ពី	ពួកដយើង	។

គ្ពះគម្ីរននវិវរណៈននះនបើកសដម្តងនសចក្តីពិតដែលបានបាត់បង់អំពី

គ្កុមគ្ពះនិងរនបៀបដែលនយើងអាចរស់នៅជាមួយគ្ពះអង្គសន្គ្រះនិង

គ្ពះវរបិតាសួគ៌ម្តងនទៀត។
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ការយល់ែឹងអំពី

ម្រះវរបិតា  
និង ម្រះរាជបុមតា

មកពីម្ពះគម្ីរនោលលទ្ធិ
នធិងនសច្ក្ីសញ្ញា



១៨ លីអាហូណា

យៅក្ននុងម្្រះ្ម្រីរយោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញាយយើងអាចសាតាប់ឮសំយេងរបស់

ម្្រះយយស៊ូវម្្រីស្ទ។

មពះគម្ពីរ	ដរាលលទ្ិ	និង	ដសចក្ី	សញ្ញា	ពុុំ	អមន	ជ្	គម្ពីរ	បុរាណ	ដនាះ	ដទ	ប៉ុអន្	

គម្ពីរ	ដនះ	មាន	វិវរណៈ	អដល	បាន	មបទាន	ដល់	ពយាការី	យ៉ូអសប	ស្ម៊ី្	និង	អ្ក	ស្ង	

តុំអណង	របស់	ដលាក	ដៅក្នុង	សម័យ	ទុំដនើប	របស់	ដយើង	ដនះ	។	សុំដ�ង	ដ៏	ដទវភ្ព	

របស់	មពះដយស៊ូវមគីស្ទ	គឺ	កុំពុង	បាន	សាតោប់	ឮ	ថា	តុំណ្ង	ឲ្យ	មពះវរបិតា	។ 1	សុំដ�ង	

ដុំបូង	របស់	មពះអមាចាស់	មពះដយស៊ូវមគីស្ទ	បាន	កត់មតា	ដៅក្នុង	គម្ពីរ	ដរាលលទ្ិ	និង	

ដសចក្ីសញ្ញា	ដមចើន	ជ្ង	ដៅក្នុង	មពះគម្ពីរ	សញ្ញា	ថ្មី	មពះគម្ពីរ	មរមន	និង	មុកាតោ	ដ៏	មាន	

តហមលែ	ម្ិមា	អដល	រួម	បញ្ចនូល	រានា	។ 2

្.ៃឈិងស.១៨:33–3៥«នយើងគឺម្ពះនយស៊ូវម្គីស្ជាម្ពះអមាចាស់របស់អ្ក

នធិងជាម្ពះរបស់អ្កបានមានបន្ញូលថ្ែូនចានាះ។ម្ពះបន្ញូលទាំងននះពុំ

ដមនជាពាក្យននមនុស្សនលាក	...ប៉ុដន្តជាម្ពះបន្ញូលរបស់នយើង...	ែ្បធិ�

ជាសំនឡងរបស់នយើងននះនហើយដែលមានបន្ញូលមកកាន់អ្ក»។

ម្្រះ្ម្រីរយោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញារាៃដំយណើរយរឿងអំ្រីអស់អ្នកខដលបាៃយ�ើញ

ម្្រះ។

ជ្	លទ្ផ្ល	មក	ពី	ការនិមិត្	ដុំបូង	ដៅក្នុង	ឆ្នាុំ	1820	ដក្មងមបុស	យ៉ូអសប	ស្ម៊ី្	

បាន	ទទួល	ចុំដណះដឹង	មុន	ដគ	អុំពី	អុំពី	មពះវរបិតា	និង	មពះរាជបុមតា	អដល	មាន	មពះជន្ម	

រស់	។	មពះគម្ពីរ	ដរាលលទ្ិ	និង	ដសចក្ី	សញ្ញា	កត់មតា	គុំរូ	បអន្ម	ដទៀត	ដៅដពល	

ពយាការី	និង	មនុស្ស	ដហទ	ដទៀត	បាន	ដ�ើញ	មពះវរបិតា	និង	មពះរាជបុមតា	ដៅ	ក្នុង	

ការនិមិត្	ឬ	ជួប	ដោយ	ផ្ទាល់	។	ដុំដណើរ	ដរឿង	ទាុំង	ដនះ	ដដើរ	តួ	ជ្	សាក្សី	សម័យ	ទុំដនើប	

សមមាប់	ពួកដយើង	ថា	ពួកមទង់	មាន	មពះជន្ម	រស់	ដ្ើយ	ថា	ពួកមទង់	បាន	ដឹកនាុំ	ការ	

សាដារដ�ើងវិញ	ហន	ដុំណឹងល្អ	។

្.ៃឈិងស.៧៦:១9–២3បាននែើញម្ពះវរបធិតានធិងម្ពះរាជបុម្តានៅក្នុង

ការនធិមធិ�្តដខកុម្ៈឆ្នាំ១៨៣២។

្.ៃឈិងស.១3៧:១–3បាននែើញម្ពះវរបធិតានធិងម្ពះរាជបុម្តានៅក្នុង

ការនធិមធិ�្តដខមករាឆ្នាំ១៨៣៦។

្.ៃឈិងស.១១០:២–៤ម្ពះនយហូវា៉ែ៏មហធិមាគឺម្ពះនយស៊ូវម្គីស្បានបគ្ហាញ

ម្ពះកាយនៅក្នុងដខនមសាឆ្នាំ១៨៣៦។
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យៃូអសប ស៊្ីធ និង អូលីសវើរ សៅស�ើរី បាន ស�ើញ តពោះសយស៊ូវត្ីស្ សៅ ក្នុង តពោះវិហារ បរិសុទ្ធ ែឺ្រ�ង់ ។

យៃូអសប ស្៊ីធ បាន ទទួល វិវរណៈជាសតចើន ពី តពោះអង្គសស្ង្គាោះ ។



 ដខមករាឆ្នាំ២០១៧ ១9

ម្្រះ្ម្រីរយោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញាជួយយយើងយរៀៃអំ្រីម្្រះជាម្្រះវរបឈិតា

ពយាការី	យ៉ូអសប	ស្ម៊ី្	បាន	បដមងៀន	ដូច	ដនះ	៖	«	ដៅដពល	ដយើង	យល់	ពី	

លក្ខណៈ	របស់	មពះ	ដ្ើយ	សារល់	ពី	រដបៀប	មក	រក	មទង់	ដនាះ	មទង់	ចាប់ដផ្្ើម	ដបើក	

បង្ហាញ	សាថានសួគ៌	ដល់	ដយើង	.	.	.	ដៅដពល	ដយើង	ដមតៀម	ខលែលួន	រួច	ជ្ដមសច	មក	កាន់	

មទង់	ដនាះ	មទង់	ដមតៀម		ជ្	ដមសច	យង	មក	កាន់	ដយើង	»	។ 3	មពះគម្ពីរ	ដរាលលទ្ិ	

និង	ដសចក្ី	សញ្ញា	ជួយ	ដយើង	ឲ្យ	ខិតកាន់អត	ជិត	មពះវរបិតាសួគ៌	តាមរយៈ	

ការបដមងៀន	អុំពី	និស្ស័យ	លក្ខណៈ	និង	មពះរាជបុំណង	របស់	មទង់	។

្.ៃឈិងស.២០:១២,១៧–១៨ម្ពះជាម្ពះវរបធិតាគង់នៅជានធិរន្តរ៍នធិង

ជាម្ពះែដែលឥ�ដម្បម្បួល។

្.ៃឈិងស.៧៦:២០,២3ម្ពះវរបធិតានធិងម្ពះរាជបុម្តាគឺជា�ួអង្

នផ្សងនធិងោច្់នោយដឡកពីោនា។

្.ៃឈិងស.93:3–៥ម្ពះវរបធិតានធិងម្ពះរាជបុម្តាគឺដ�មួយ។

្.ៃឈិងស.១3០:២២ម្ពះវរបធិតានធិងម្ពះរាជបុម្តាមានរូបកាយជា

សាច្់នធិងឆ្អឹង។

្.ៃឈិងស.១3៨:3–៤ម្ពះវរបធិតាសួគ៌មានម្ពះទ័យម្សឡាញ់កូននៅ

របស់ម្ទង់ែល់ម្៉នះបានជាម្ទង់ម្បទានម្ពះរាជបុម្តាម្ទង់នែើម្បី

សនហគ្គាះមនុស្សនលាក។

ម្្រះ្ម្រីរយោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញាជួយយយើងយរៀៃអំ្រីម្្រះយយស៊ូវម្្រីស្ទ

មពះដយស៊ូវមគីស្ទ	គឺ	ជ្	កូន	ច្ង	ហន	កូន	ដៅ	ខាង	វិញ្ញាណ	ទាុំងអស់	របស់	

មពះវរបិតាសួគ៌	។	ដៅក្នុង	ជីវិត	មុន	ឆ្ក	ជីវិត	ដនះ	មពះដយស៊ូវ	បាន	ទទួល	មគប់	ទាុំង	

ចុំដណះ	ដឹង	ដ្ើយ	មាន	មពះដចសាតោ	មពមទាុំង	តុំណ្ង	ឲ្យ	មពះវរបិតា	ដោយ	ដ្រៃើ	ជ្	អង្គ	

បងកបដងកើត	ពិភពដលាក	ជ្ដមចើន	។	តាមរយៈ	មពះដចសាតោ	ហន	ភ្ព	ជ្មពះ	របស់	មទង់	

មពះអមាចាស់	ដយស៊ូវមគីស្ទ	គឺ	ជ្	មបភព	ហន	ពនលែឺ	និង	ជីវិត	សមមាប់	ការបងកបដងកើត	ទាុំងអស់	

របស់	មទង់	។	មពះគម្ពីរ	ដរាលលទ្ិ	និង	ដសចក្ី	សញ្ញា	បញ្ជាក់	យ៉ាង	ចបាស់	អុំពី	តួនាទី	

ជ្ដមចើន	របស់	មទង់	ដៅក្នុង	អផ្នការ	របស់	មពះវរបិតា	។

្.ៃឈិងស.93:២១ម្ពះនយស៊ូវម្គីស្គឺជាកូនច្្បងននកូននៅខាងវិញ្ញាណ

ទាំងអស់របស់ម្ពះ។

្.ៃឈិងស.3៨:១–3ម្ពះនយស៊ូវម្គីស្បានទទួលម្គប់ទាំងច្ំនណះែឹង

នហើយមានម្ពះនច្សាតោពីមុនពធិភពនលាកននះបានបនង្កើ�។

្.ៃឈិងស.៧៦:២៤ម្ពះនយស៊ូវម្គីស្បាន�ំណាងឲ្យម្ពះវរបធិតានោយនធ្ើជា

អង្បង្កបនង្កើ�ននពធិភពនលាកជានម្ច្ើន។

្.ៃឈិងស.៨៨:៦–១3ម្ពះនយស៊ូវម្គីស្គឺជាម្បភពននពន្ឺនធិងជីវិ�សម្មាប់

ការបង្កបនង្កើ�ទាំងអស់របស់ម្ទង់។

្.ៃឈិងស.៤៥:១១;១3៦:២១,២២ម្ពះនយស៊ូវម្គីស្គឺជាម្ពះនយហូវា៉ែ៏

មហធិមានៅក្នុងម្ពះគម្ីសញ្ញាចាស់។

្.ៃឈិងស.៤3:3៤ម្ពះនយស៊ូវម្គីស្គឺជាម្ពះអង្សនហគ្គាះននពធិភពនលាក។

្.ៃឈិងស.១៨:១១–១3;២០:២១–២៥ម្ពះនយស៊ូវម្គីស្បានរងទុក្ខម្�ូវ

នគឆ្កាងសុគ�នហើយបានមានម្ពះជន្មរស់នឡើងវិញម្តងនទៀ�។

្.ៃឈិងស.២9:១០–១២ម្ពះនយស៊ូវម្គីស្បានសនយាថ្យាងមកកាន់

ដផនែីនោយម្ពះនច្សាតោនធិងសធិរីល្អ។
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តពោះសយ�ូវាៃ ( តពោះសយស៊ូវ ត្ីស្ ) បាន ម្ន តពោះបន្តូល សៅ រោន់ មៃូសស សោយផ្ទាល់ ។

អំ�នុងសពល ត្រូវ ស្ សោល ដុំ ថ្ រ�ូ្រ ដល់ ្ លាប់ សោោះ សស្ផ្ន បាន ស�ើញ តពោះវរបិតា និង តពោះរជបុតតា ។



២០ លីអាហូណា

ម្្រះ្ម្រីរយោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញាជួយយយើងយរៀៃអំ្រីអ្រីខដលម្្រះវរបឈិតាៃឈិង

ម្្រះរាជបុម្តាម្ទង់រាៃម្្រះទ័យរំ្ឹងចង់បាៃ្ រី្ ួកយយើង

មពះគម្ពីរ	ដរាលលទ្ិ	និង	ដសចក្ី	សញ្ញា	បាន	ពន្យល់	យ៉ាង	ចបាស់	ជ្ង	គម្ពីរ	ដហទ	

ដផ្្សង	ដទៀត	អុំពី	ជីវិត	អស់កល្	ជ្និច្ច	៖	មត�ប់	ដៅរស់	ដៅ	ជ្មួយ	មពះវរបិតា	និង	

មពះរាជបុមតា	ទទួល	អរៃីៗ	ទាុំងអស់	អដល	មពះវរបិតា	មាន	ដ្ើយ	អមបកាលាយ	ដូច	ជ្	

ពួកមទង់	។	មពះគម្ពីរ	ដនះ	ក៏	មបាប់	ពួកដយើង	អុំពី	រដបៀប	អដល	មពះដយស៊ូវមគីស្ទ	អាច	ដ្រៃើ	

បាន	តាម	រយៈដង្វាយ្ួន	របស់	មទង់	និង	អរៃី	អដល	ពួកដយើង	ចាុំបាច់	មតូវ	ដ្រៃើ	ដដើម្ី	បុំដពញ	

តមមូវការ	អដល	មទង់	បាន	កុំណត់	។	ដមរៅពីដនាះ	ដទៀត	ដយើង	ដរៀន	ដៅក្នុង	គម្ពីរ	ដរាលលទ្ិ	

និង	ដសចក្ី	សញ្ញា	អុំពី	អត្ន័យ	ហន	ការដ្រៃើ	តាម	គុំរូ	របស់	មពះដយស៊ូវមគីស្ទ	ដូចជ្	ពួកដយើង	

អដរ	ដុំបូង	ដ�ើយ	មពះដយស៊ូវមគីស្ទ	រាមន	ភ្ពដពញដលញ	ដទព	ប៉ុអន្	ដោយ	បាន	ទទួល	

មពះគុណ	អថម	ដលើ	មពះគុណ	រ្ូត	ដល់	មទង់	មាន	មគប់	អស់	ទាុំង	មពះដចសាតោ	និង	សិរីល្អ	

ទាុំងអស់	។

្.ៃឈិងស.១:3២;១9:១៦–១9;៥៨:៤២–៤3;9៥:១–២

ម្ពះអង្សនហគ្គាះម្បទានការអភ័យនទាសែល់អស់អ្កដែលដម្បច្ធិ�្ត។

្.ៃឈិងស.២០:3៧,៤១,៧២–៧៤សូមនមើលផងដែរ33:១១ម្កុមម្ពះ

អនញជើញអស់អ្កដែលនជឿឲ្យទទួលបុណ្យម្ជមុជទឹកនហើយទទួលម្ពះវិញ្ញាណ

បរិសុទ្។

្.ៃឈិងស.៨៤:១9–២១តាមរយៈពធិធីបរិសុទ្ទាំងឡាយននបព្ជធិ�ភាព

មធិលគីសសាដែកននាះអំណាច្ននម្ពះម្�ូវបានបគ្ហាញ។

្.ៃឈិងស.93:១២–១៤,១៦–១៧ម្ពះនយស៊ូវម្គីស្បានទទួលម្ពះគុណ

ដថមនលើម្ពះគុណរហូ�ែល់ម្ទង់ទទួលបានភាពនពញនលញ។

្.ៃឈិងស.២០:3០–3១ម្ពះអង្សនហគ្គាះបានម្បទានម្ពះគុណែល់អស់អ្ក

ដែលម្សឡាញ់ម្ទង់នហើយបនម្មើម្ទង់។

្.ៃឈិងស.3៥:២;៥០:៤០–៤3នយើងអាច្កាលាយជាដ�មួយជាមួយនឹង

ម្ពះវរបធិតានធិងម្ពះរាជបុម្តា។

្.ៃឈិងស.93:១9–២០នយើងអាច្ទទួលសធិរីល្អនធិងភាពនពារនពញរបស់

ម្ពះវរបធិតា។

តាមរយៈ វិវរណៈ សម័យ ទំសនើប សនោះ សយើង អាច សរៀន ពី រសបៀប អតបរោលាយ ដូច ជា តពោះវរបិតា និង តពោះ រជបុតតា ។



 ដខមករាឆ្នាំ២០១៧ ២១

ម្្រះ្ម្រីរយោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញា្ ្ល់្ ំរូសម្រាប់រោរទទួលបាៃចំយណរះដឹង

ខាងវិញ្ញាណ

ដមរៅ	ពី	ការបដមងៀន	និង	ការអថលែង	ទីបនាទាល់	អុំពី	មពះវរបិតា	និង	មពះរាជបុមតា	

មពះគម្ពីរ	ដរាលលទ្ិ	និង	ដសចក្ីសញ្ញា	ផ្្ល់	គុំរូ	ដដើម្ី	ទទួល	បាន	ចុំដណះដឹង	

ខាង	វិញ្ញាណ	អុំពី	អរៃីៗ	ទាុំងអស់	របស់	សមាជិក	មកុមមពះ	តាមរយៈ	ជុំនួយ	ពី	

មពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្	៖	សិកសា	មពះបន្ទនូល	របស់	មពះអមាចាស់	សូម	ការយល់	ដឹង	

ពី	មពះវរបិតា	ដ្ើយ	អនុវត្	ដសចក្ីជុំដនឿ	ដលើ	មពះមគីស្ទ	តាមរយៈ	ការដរារព	តាម	

បទបញ្ញាត្ិ	របស់	មទង់	។

ពនលែឺ	និង	ដសចក្ីពិត	មតូវបាន	សនយា	ដល់	អស់	អ្កអដល	រស់ដៅ	តាម	

អស់ទាុំង	មពះបន្ទនូល	របស់	មពះអមាចាស់	។	វា	សុំខាន់	ដដើម្ី	ដរៀន	លម្អិត	អុំពី	

និស្ស័យ	របស់	មកុម	មពះ	និង	មពះរាជបុំណង	របស់	ពួកមទង់	។	ចុំដណះ	ដឹង	

ដនះ	នាុំ	ឲ្យ	មនុស្ស	ដ្រៃើ	ការមសាវមជ្វ	ដោយ	ពយាយម	រក	ការយល់	ដឹង	ខាង	

វិញ្ញាណ	និង	ជុំដនឿស៊ប់	ដលើ	ដសចក្ីពិត	។	ចុំដណះ	ដឹង	ដនះ	បញ្ជាក់	ដល់	ដយើង	

ថា	មពះវរបិតាសួគ៌	និង	មពះដយស៊ូវ	មគីស្ទ	សារល់	ពួកដយើង	មានាក់ៗ	ថា	ពួកមទង់	

មសឡាញ់	ដយើង	ដ្ើយ	ថា	ពួកមទង់	មាន	មពះទ័យចង់	មបទាន	ជីវិត	អស់	កល្	

ជ្និច្ច	ដល់	ពួកដយើង	។

្.ៃឈិងស.៦:៥;៧៦:៥–១០,១១៤–១១៨ម្ពះវរបធិតាសួគ៌សព្

ម្ពះទ័យឲ្យនយើងទូលសូមច្ំនណះែឹងនហើយសនយាថ្ដច្កចាយវា។

្.ៃឈិងស.៨៤:៤3–៤៨ម្ពះវរបធិតាបនម្ងៀននយើងនៅនពលនយើងសាតោប់

តាមម្ពះបន្ញូលម្ទង់នោយឧសសាហ៍ពយាយាម។

្.ៃឈិងស.៨៨:១១៨ដស្ងរកការនរៀនសូម្�នោយការសធិកសានធិងនោយ

នសច្ក្តីជំននឿ។

យសចក្រីបញ្ចប់

មពះគម្ពីរ	ដរាលលទ្ិ	និង	ដសចក្ី	សញ្ញា	ជួយ	ដយើង	ឲ្យ	ខិតកាន់អត	ជិត	

មពះវរបិតាសួគ៌	និង	មពះរាជ	បុមតា	បដងកើត	អត	មួយ	របស់	មទង់	គឺ	មពះដយស៊ូវមគីស្ទ	

តាមរយៈ	ការដបើក	សអម្ង	បុគ្គលិក	លក្ខណៈ	និង	មពះរាជបុំណង	របស់	ពួក	មទង់	។	

ពយាការី	យ៉ូអសប	ស្ម៊ី្	បាន	សដង្ខប	ពី	មូលដ្តុ	អដល	ដយើង	អាច	ទុកចិត្	និង	ពឹងអផ្្អក	

ដលើ	មពះ	ដូចដនះ	៖	«	មពះរាជបុំណង	ហន	មពះ	របស់	ដយើង	្ ុំ	ណ្ស់	ន៎	ដសចក្ីមសឡាញ់	

របស់	មទង់	មាន	ទុំ្ុំ	្ ុំដ្ង	អដល	មិន	អាច	វាស់	បាន	មពះមបាជ្ញា	របស់	មទង់	រាមន	ទីបញ្ចប់	

ដ្ើយ	មពះដចសាតោ	របស់	មទង់	រាមន	អដន	កុំណត់	ដ្តុដូដចានាះដ្ើយ	ពួកបរិសុទ្	មាន	

ដ្តុ	ដដើម្ី	សបបាយ	ដ្ើយ	អររីករាយ	ដោយ	ដឹង	ថា	‹	មពះ	ដនះ	មទង់	ជ្	មពះ	ហន	ដយើង	ខ្នុុំ	

ដៅ	អស់កល្	ជ្និច្ច	›		(	ទុំនុកដុំដកើង	48:14	)	»	។ 4	◼
កំណត់ចំណាំ

	 1.	មបធាន	យ៉ូអសប	្រៃីល�ីង	ស្ម៊ី្	(	ឆ្នាុំ	1876–1972	)	បាន	ពន្យល់	ដូចដនះ	៖	«	វិវរណៈ	ទាុំងអស់	

តាុំងពី	ការធាលាក់	មក	បាន	សដមមច	តាមរយៈ	មពះដយស៊ូវមគីស្ទ	អដល	ជ្	មពះដយ្ូវា៉	ហន	មពះ	គម្ពីរ	សញ្ញា	

ចាស់	។	ដៅក្នុង	មគប់	ខគម្ពីរ	ទាុំង	អស់	កអនលែង	អដល	និយយ	អុំពី	មពះ	និង	ការបង្ហាញ	មពះកាយ	របស់	មពះ	គឺ	

សុំដៅ	ដលើ	មពះដយ្ូវា៉	។	.	.	.	មពះវរបិតា	មិន	ធាលាប់	ទាក់ទង	នឹង	មនុស្ស	ដលាក	ដោយ	អង្គ	មទង់	ផ្ទាល់	ដនាះដទ	

តាុំងពី	ការធាលាក់	មក	ដ្ើយ	មទង់	មិន	អដល	បាន	បង្ហាញមពះកាយ	ដ�ើយ	ដលើកអលង	អត	ដដើម្ី	បង្ហាញ	និង	

អថលែង	ទីបនាទាល់	អុំពី	មពះរាជបុមតា	»	( Doctrines of Salvation	ចងមកង	ដោយ	Bruce R. 
McConkie	វ៉ុលទី	3	[	1954–56	]	1:27	)	។

	 2.	សូមដមើល	Gordon B. Holbrook	«	The Voice of Jesus Christ in the 
Doctrine and Covenants	»	Ensign	អខ	កញ្ញា	ឆ្នាុំ	2013	ទុំព័រ	40,	45	(	កុំណត់ចុំណ្ុំ	

2	)	។

	 3.	Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith	(	ឆ្នាុំ	2007	)	ទុំព័រ	

40–41	។

	 4.	Teachings: Joseph Smith	ទុំព័រ	39	។
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យៃូអសប ស៊្ីធ បាន សបើក សអម្ង បុ្្គលិក លក្ខណៈ និង តពោះរជបំណង របស់ តពោះវរបិតា និង តពោះរជបុតតា ។

រោរសិកសា និង រោរអធិ្ឋាន អាច សបើក ទាវារ ថន ចំសណោះ ដឹង ខាង វិញ្ញាណ ។
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នៅនពលអ្កសិកសានសៀវនៅTeachings 
of Presidents of the Church: 
Gordon B. Hinckleyនៅក្នុងថានាក់

បពវជិតភាពនិងសមាគមសន្គ្រះឆ្នាំននះអ្ក

នឹងនរៀនអំពីពយោការីដែលមានសុទិែ្ិនិយម

នសចក្តីគ្សឡាញ់និងការែឹងជាមុនដែលរាមន

ដែនកំណត់។

ហ្រែុនប៊ីហុធិងគ្ី៖

្យាការី ដែល មាន 
សុទិែ្ិនិយ្រ និង 

ទស្សនវិស័យ
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យដ្យខអៃម្�ូ�រីអូលសឈិៃ

នាយកោឋានដផ្កនសវាកម្មនបាះពុម្

សាសនាច្ម្ក

មបធាន	្្គរដុន	ប៊ី	្ុិងគលែី	

បាន	កត់មតា	ដៅក្នុង	

ដសៀវដៅ	ទិនានុប្វត្ិ	

របស់	ដលាក	កាល	ដលាក	អាយុ	82	

ឆ្នាុំ	ថា	«	ខ្នុុំ	មតូវ	ោុំ	ដដើម	ដឈើ	មួយ	ចុំនួន	

ដៅរាល់	រដូវ	ផ្ការីក	។	ខ្នុុំ	គិត	ថា	យ៉ាង	

ដហាច	ណ្ស់	ខ្នុុំ	បាន	ដ្រៃើ	អបប	ដនះ	

អស់	50	ឆ្នាុំ	មក	ដ្ើយ	។	.	.	.	ដដើម	

ដឈើ	មាន	ភ្ពអសាចារ្យ	ណ្ស់	។	វា	

ចាប់ដផ្្ើម	ពី	តូច	ដ្ើយ	ដុះ	ដ�ើង	តាម	

រដូវ	កាល	។	វា	ផ្្ល់	មលែប់	អដល	ជ្	

ទីជមមក	មជក	ពី	កដ្តោ	មពះអាទិត្យ	។	វា	ផ្្ល់	អផ្លែ	អដល	មាន	ឱ	ជ្	រស	

ឆ្ងាញ់	។	វា	មាន	ដុំដណើរ	រស្មី	សុំដយគ	ដ៏	អសាចារ្យ	។	.	.	.	ដដើម	ដឈើ	គឺ	

ជ្	ការបងកបដងកើត	ដ៏	អសាចារ្យ	មួយ	របស់	មពះ	ដ៏	មាន	ម្ិទ្ិឫទ្ិ	»	។ 1

មបធាន	្ុិងគលែី	បាន	បន្	ោុំ	ដដើម	ដឈើ	រ្ូត	ដល់	ដលាក	មាន	

អាយុ	90	ឆ្នាុំ	។	ដសចក្ីមសឡាញ់	ក្នុង	ការោុំដដើម	ដឈើ	របស់	

ដលាក	បាន	ឆលែនុះ	បញ្ចាុំង	អុំពី	ការបដមមើ	របស់	ដលាក	ក្នុង	នាម	ជ្	សាវក	

និង	ជ្	មបធាន	ហន	សាសនាចមក	តាម	រដបៀប	ជ្ដមចើន	។	ដៅដពល	

ដលាក	បាន	ោុំ	ដដើមដឈើ	វា	គឺ	ជ្	ការបង្ហាញ	ពី	សុទិដ្ឋិនិយម	ជ្	

បុគ្គលិក	លក្ខណៈ	មួយ	អដល	ផ្សារភ្ជាប់	នឹង	ការបដមងៀន	របស់	ដលាក	

និង	ការមបាមស័យ	ទាក់ទង	ជ្មួយ	មនុស្ស	ដហទ	ផ្ងអដរ	។	ដលាក	

បាន	អថទាុំ	ដដើម	ដឈើ	នីមួយៗ	ដូច	ជ្	ដលាក	បាន	ដមើល	អថទាុំ	មនុស្ស	

មានាក់ៗ	អដរ	។	ដ្ើយ	ដលាក	បាន	សមលែឹង	ដឆ្ពះ	ដមើល	ដៅ	ដពល	អនាគត	

ដោយ	ដមើល	ដ�ើញ	ថា	ដតើ	ដដើម	ដឈើ	ដនាះ	នឹង	កាលាយ	ជ្	ដដើម	ដឈើ	អបប	

ណ្—គឺ	ដូច	ជ្	ដលាក	បាន	ដ�ើញ	សកាតោនុពល	អស់កល្	ជ្និច្ច	

របស់	បុគ្គល	មានាក់ៗ	និង	កិច្ចការ	នា	ដពល	អនាគត	ដ៏	្ ុំ	មហាសាល	

របស់	មពះ	ផ្ងអដរ	។

«យយើងរាៃយហតុ្លជាយម្ចើៃយដើម្រី

រាៃភា្សុទឈិដ្ឈិៃឈិយម»

«	ខ្នុុំ	ជ្	មនុស្ស	សុទិដ្ឋិនិយម	!	»	

មបធាន	្ុិងគលែី	អតងអត	បាន	អថលែង	

អបប	ដនះ	។	«	ខ្នុុំ	សូម	អងរៃរ	ឲ្យ	ដយើង	

ឈប់	អសរៃងរក	ភ្ពងងឹត	ដ្ើយ	

រីករាយ	ទាុំងមសុង	នឹង	ពនលែឺ	វិញ	»	។ 2	

សុទិដ្ឋិនិយម	របស់	ដលាក	មាន	ដមចើន	

ជ្ង	ទស្សនៈវិជ្មាន	របស់	ដលាក	

ដោយសារ	ដលាក	បាន	បណតោតះ	ឲ្យ	មាន	

គុំនិត	ដនាះ	។	មបភព	ដ៏	សុំខាន់	បុំផ្ុត	

ហន	សុទិដ្ឋិនិយម	របស់	ដលាក—ជ្	

មបភព	អដល	ដ្រៃើ	ឲ្យ	សុទិដ្ឋិនិយម	ដនាះ	

មាន	អុំណ្ច—គឺ	ជ្	ដសចក្ីជុំដនឿ	

របស់	ដលាក	ដលើ	មពះ	និង	ទីបនាទាល់	

របស់	ដលាក	អុំពី	អផ្នការ	ហន	មពះ	សមមាប់	សុភមង្គល	និង	

ដសចក្ីសដ្វង្រះ	របស់	កូនដៅ	មទង់	។

ភស្នុតាង	មួយ	ហន	សុទិដ្ឋិនិយម	របស់	មបធាន	្ុិងគលែី	គឺ	ជ្	

ដសចក្ីជុំដនឿ	ដ៏	រឹងមាុំ	របស់	ដលាក	អដល	ថា	«	អរៃីៗ	នឹង	ដុំដណើរការ	

ល្អ	»	។ 3	អអលដ�ើរ	អជ្វ្រៃី	អ័រ	្ូ�ិន	ក្នុង	កូរ៉ុម	ហន	ពួក	សាវក	

ដប់ពីរ	នាក់	បាន	មាន	មបសាសនប៍	ថា	ឃ្លា	ដនាះ	«	មបអ្ល	ជ្	

ការអះអាង	ដមចើន	បុំផ្ុត	របស់	មបធាន	្ុិងគលែី	ចុំដោះ	មកុមមគួសារ	

មិត្ភក្ិ	និង	អ្ក	ដ្រៃើការ	ជ្មួយ	ដលាក	។	ដលាក	មាន	មបសាសនប៍	ថា	

‹	ចូរ	បន្	ពយាយម	›	។	ចូរ	ដជឿ	ចុះ	។	‹	ចូរ	រីករាយ	ដ�ើង	។	ចូរ	កុុំ	បាក់	

ទឹក	ចិត្	។	អរៃីៗ	នឹង	ដុំដណើរការ	ល្អ	›	»	។ 4
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ហ្គរែុនប៊ីហុិងគ្ីនកើតនៅនថងៃទី២៣ដខមិថុោឆ្នាំ១៩១០នោក

ជាកូនរបស់គ្បាយអ៊ិនគ្ស្ីងហាំហុិងគ្ីនិងនអោប៊ីតននើរ

ហុិងគ្ី។នោកនរៀបអាោហ៍ពិោហ៍ជាមួយមា៉ាជូរីនផយនៅក្នុង

គ្ពះវិហារបរិសុទ្សលត៍នលកនៅនថងៃទី២៩ដខនមស្ឆ្នាំ

១៩៣៧នហើយពួកនោកមានកូនគ្បាំោក់។នោកបានបនគ្មើ

ជាគ្បធានទី១៥ននស្សោចគ្កចាប់ពីនថងៃទី១២ដខមីោឆ្នាំ

១៩៩៥ែល់នថងៃទី២៧ដខមករាឆ្នាំ២០០៨។
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ប៉ុអន្	សារលិខិត	ដនះ	ពុុំ	អមន	សមមាប់	អត	មនុស្ស	ដហទ	ដនាះ	ដ�ើយ	។	មបធាន	្ុិងគលែី	

បាន	មាន	មបសាសនប៍	មបាប់	ដល់	មកុម	ជុំនុុំ	មួយ	ថា	«	ខ្នុុំ	និយយ	ោក្យ	ទាុំង	ដនាះ	មបាប់	

ខលែលួន	ខ្នុុំ	ដរៀងរាល់	មពឹក	។	មបសិនដបើ	អ្ក	ដ្រៃើ	អស់	ពី	សមត្ភ្ព	ដនាះ	អរៃី	មគប់	យ៉ាង	នឹង	

ដុំដណើរការ	ដៅ	បាន	យ៉ាង	ល្អ	។	សូម	ទុក	ចិត្	ដលើ	មពះ	ដ្ើយ	បន្	ដឆ្ពះ	ដៅមុខ	ដោយ	

ដសចក្ី	ជុំដនឿ	និង	ទុំនុកចិត្	ក្នុង	ដពល	អនាគត	។	មពះអមាចាស់	នឹង	មិន	ដបាះបង់	ដយើង	

ដចាល	ដ�ើយ	»	។ 5

សុទិដ្ឋិនិយម	របស់	មបធាន	្ុិងគលែី	បាន	រាុំមទ	ដលាក	ឲ្យ	អ្ល	ឆលែង	កាត់	

ការសាកល្ង	អារម្មណប៍	ហន	ភ្ពបរាជ័យ	និង	អារម្មណប៍	

ហន	សមាព្	ដ៏	ស្មនុគសាមញ	។	ដ្ើយ	ដលាក	បាន	ដមកាក	

ឈរ	ដ�ើង	ដោយ	ជុំដនឿ	ស៊ប់	របស់	ដលាក	ថា	«	អរៃីៗ	នឹង	

ដុំដណើរការ	ល្អ	»	ដទាះបី	ជ្	ដៅដពល	អដល	ដលាក	ជួប	

ឧបសគ្គ	និង	ការខកចិត្	ការខូចចិត្	និង	ភ្ពឯដកា	

យ៉ាង	ណ្	ក្ី	។

ដៅក្នុង	សុទិដ្ឋិនិយម	របស់	ដលាក	មបធាន	្ុិងគលែី	ពុុំ	

បាន	កាត់បន្យ	បញ្ហា	ដ�ើយ	។	ដលាក	បាន	ពន្យល់	ថា	

«	ខ្នុុំ	បាន	ដ�ើញ	ពី	ភ្ពដ៏	្ ុំដ្ង	ហន	អផ្នដី	ដនះ	។	.	.	.	ខ្នុុំ	ធាលាប់	

រស់ដៅ	ក្នុង	តុំបន់	អដល	មាន	ស្វង្រម	ដ្ើយ	ភ្ពស្អប់ដខ្ពើម	

បាន	ដឆះ	ងុំ	ដៅក្នុង	ដួងចិត្	មនុស្ស	ទាុំង	ដនាះ	។	ខ្នុុំ	អាច	

ដ�ើញ	ពី	ភ្ពមក	ដតាកយ៉ាក	អដល	ដកើត	មាន	ដ�ើង	ដៅក្នុង	

មបដទស	ជ្ដមចើន	។	.	.	.	ខ្នុុំ	បាន	ដមើល	ដ�ើញ	ពី	ក្ីបារម្	ហន	

ការមិន	ដរារព	សីល្ម៌	សង្គម	របស់	ដយើង	។

«	ប៉ុអន្	ខ្នុុំ	ជ្	មនុស្ស	មាន	សុទិដ្ឋិនិយម	។	ខ្នុុំ	មាន	

ដសចក្ីជុំដនឿ	មួយ	ដ៏	សាមញ្ញ	និង	មុតមាុំ	ថា	ភ្ព	

មតឹមមតូវ	នឹង	មាន	ជ័យជម្ះ	ដ្ើយ	ថា	ដសចក្ីពិត	នឹង	មាន	

ភ្ពដជ្គជ័យ	»	។ 6

អុំ�នុងដពល	សមាភាសនប៍	ជ្មួយ	អ្ក	យក	ព័ត៌មាន	កាអសត	New York Times	
ដៅក្នុង	ទីមកុង	ដៅវូ	រដ្ឋ	អិលលីដណ្យ	ស.រ.អា.	មបធាន	្ុិងគលែី	បាន	ទទួលសារល់	

ការរីករាល	ោល	ហន	ដសាកនាដកម្ម	និង	បញ្ហា	នានា	ដ្ើយ	ដមកាយ	មក	ដលាក	បាន	ដមបើ	

ដសចក្ីមសឡាញ់	របស់	ដលាក	ចុំដោះ	មបវត្ិ	សាសនាចមក	បដមងៀន	អុំពី	សុទិដ្ឋិនិយម	៖

«	ដយើង	មាន	ដ្តុផ្ល	ជ្ដមចើន	ដដើម្ី	មាន	ភ្ពសុទិដ្ឋិនិយម	»	។	.	.	.	ចូរ	ដមើល	ដៅ	

ទីមកុង	ដៅវូ	។	ចូរ	ដមើល	ដៅ	អរៃី	អដល	ពួកដគ	បាន	សាងសង់	ដៅ	ទីដនះ	ក្នុង	រយៈដពល	

មបាុំពីរ	ឆ្នាុំ	ដ្ើយ	ដមកាយ	មក	បាន	ចាកដចញ	ដៅ	បាត់	។	ប៉ុអន្	ដតើ	ពួកដគ	បាន	ដ្រៃើ	អរៃី	ខលែះ	?	

ដតើ	ពួកដគ	ទដមមត	ខលែលួន	ដ្ើយ	ដដក	សាលាប់	ឬ	?	ដទ	!	ពួកដគ	បាន	ដចញ	ដៅ	ដ្រៃើការ	។	ពួកដគ	

បាន	ប្នូរ	ទី	លុំដៅ	ឆលែង	កាត់	ទរៃីប	ដនះ	បាន	ោក់	កណ្តាល	ផ្លែនូវ	និង	បាន	អមបកាលាយ	ដី	វាល	ខសាច់	

ដនះ	ដ្ើយ	ដ្រៃើ	វា	ឲ្យ	រីក	មសស់បុំមពង	ដ�ើង	ដូច	ជ្	ផ្កា	កុលាប	។	អផ្្អក	ដលើ	មូលោឋាន	ដនាះ	

សាសនាចមក	ដនះ	បាន	រីកចដមមើន	ដ�ើង	កាលាយ	ជ្	អង្គការ	មួយ	ដ៏	្ ុំ	ទូទាុំង	ពិភពដលាក	

អដល	ជះ	ឥទ្ិពល	ល្អ	ដល់	មនុស្ស	ជ្ង	140	មបដទស	។	ទុទិដ្ឋិនិយម	ឬ	ភ្ពសង្ស័យ	

ពុុំ	អាច	ដ្ើយ	ពុុំ	ដ្រៃើ	ឲ្យ	អ្ក	សាថាបនា	អរៃី	បាន	ដ�ើយ	។	អ្ក	មតូវ	ដមើល	ដៅមុខ	ដោយ	

សុទិដ្ឋិនិយម	ដ្រៃើការ	ដោយ	ដសចក្ីជុំដនឿ	ដ្ើយ	លទ្ផ្ល	នឹង	ដកើត	មាន	ដ�ើង	»	។ 7

សុទិដ្ឋិនិយម	របស់	មបធាន	្ុិងគលែី	ក៏	ជះ	ឥទ្ិពល	ដល់	សាមរតី	ហន	ចិត្គុំនិត	របស់	

ដលាក	ផ្ងអដរ—ដនាះ	គឺ	ភ្ពរីករាយ	ភ្ពកុំបលែនុកកុំអបលែង	អដល	បដងកើត	ភ្ព	ស្ិទ្សានាល	

ជ្មួយ	មនុស្ស	ដហទ	។	មាន	មរា	មួយ	ដលាក	បាន	សានាក់	ដៅ	ជ្មួយ	មបធាន	ដស្ក	មគួសារ	

ដនាះ	រស់ដៅ	ក្នុង	សាលា	ដរៀន	មួយ	អដល	ពួកដគ	បាន	អកហច្	វា	ឲ្យ	ដៅ	ជ្	ផ្្ទះ	។	នា	យប់	ដនាះ	

មបធាន	្ុិងគលែី	យក	ថានាក់	ដរៀន	ដ្រៃើ	ជ្	បន្ទប់	ដដក	។	ដៅអុំ�នុង	ដពល	មបជុុំ	សន្ិសីទ	ដស្ក	នា	

ហថងៃ	បនាទាប់	ដលាក	បាន	មាន	មបសាសនប៍	អបប	កុំអបលែង	ថា	«	កាល	ពី	មុន	ខ្នុុំ	ធាលាប់	ដដក	ដៅ	ក្នុង	

ថានាក់	ដពល	កុំពុង	ដរៀន	ជ្	ដមចើន	ដង—ពុុំអមន	ដដក	ដលើ	អមគ	ដ�ើយ	»	។ 8

«កង្ល់របស់យយើងម្តូវខត្ ឈិតយលើបុ្្គលរានាក់ៗជាៃឈិច្ច»

ដៅក្នុង	សុន្ទរកថា	សន្ិសីទ	ទូដៅ	ដលើក	ដុំបូង	

របស់	ដលាក	ក្នុង	នាម	ជ្	មបធាន	សាសនាចមក	មបធាន	

្្គរដុន	ប៊ី	្ុិងគលែី	បាន	មាន	មបសាសនប៍	យ៉ាង	ដមចើន	អុំពី	

ការរីកចដមមើន	របស់	សាសនាចមក	។	ដលាក	បាន	មាន	

មបសាសនប៍	ថា	«	ដយើង	កុំពុង	កាលាយ	ជ្	សង្គម	មួយ	ដ៏	្ ុំ	

ដៅ	ទូទាុំង	ពិភពដលាក	»	។	បនាទាប់	មក	ដលាក	អបរ	ដៅ	

គូសបញ្ជាក់	អុំពី	ដរាលការណប៍	ដ៏	សុំខាន់	ដនះ	៖	«	ចុំណ្ប់	

អារម្មណប៍	និង	កងរៃល់	របស់	ដយើង	មតូវ	គិត	ដលើ	បុគ្គល	មានាក់ៗ	

ជ្និច្ច	។	.	.	.

«	.	.	.	ដយើង	និយយ	អុំពី	ចុំនួន	មនុស្ស	ប៉ុអន្	កិច្ចខិតខុំ	

របស់	ដយើង	មតូវអត	បូជ្	ចុំដោះ	ការរីកចដមមើន	របស់	បុគ្គល	

មានាក់ៗ	»	។ 9

អុំ�នុងដពល	បដមមើ	ជ្	សមាជិក	ដៅ	ក្នុង	កូរ៉ុម	ហន	ពួក	

សាវក	ដប់ពីរ	នាក់	មបធាន	្ុិងគលែី	បាន	ដ្រៃើ	ដុំដណើរ	ដៅ	តុំបន់	

ឆ្ងាយ	បុំផ្ុត	ហន	ពិភពដលាក	រួមទាុំង	តុំបន់	មាន	ស្វង្រម	

ដដើម្ី	បដមមើ	បុគ្គល	មានាក់ៗ	។	រាមន	មកុម	មនុស្ស	ណ្	អដល	

ដៅ	ឆ្ងាយ	ដពក	ឬ	តូចតាច	ដពក	អដល	ដ្រៃើ	ឲ្យ	ដលាក	មិន	ខរៃល់ខាវាយ	ដនាះ	ដ�ើយ	។	ដលាក	

បាន	បន្	លុំនាុំ	ដនះ	ដៅដពល	ដលាក	ដ្រៃើ	ជ្	មបធាន	សាសនាចមក	ដោយ	ដ្រៃើ	ដុំដណើរ	ជ្ង	

រាប់រយ	លាន	គី�នូអម៉មត	ដៅកាន់	មបដទស	ជ្ង	60	ជួនកាល	ជួប	មនុស្ស	ទាុំង	មកុមៗ	

ជួនកាល	ជួប	មនុស្ស	អត	ពីរបី	នាក់	ប៉ុដណ្ណាះ	។

ក្នុង	ឆ្នាុំ	1996	មបធាន	និង	ស៊ីដស្ទើរ	្ុិងគលែី	បាន	ដ្រៃើ	ដុំដណើរ	រយៈដពល	18	ហថងៃ	ដៅ	

កាន់	មបដទស	មបាុំបី	ដៅក្នុង	តុំបន់	អាស៊ី	និង	បា៉ាស៊ី្រៃិក	។	ដោយ	ចាប់ដផ្្ើម	ពី	មបដទស	

ជប៉ុន	ដ្ើយ	បន្	ដៅ	មុខ	យ៉ាង	សាវាហាប់	ពួកដលាក	បាន	ជួប	មនុស្ស	រាប់ោន់	នាក់	អដល	

មក	ដពញ	បន្ទប់	។	មបធាន	្ុិងគលែី	បាន	កត់មតា	អុំ�នុង	ដពល	ដៅ	មបដទស	កូដរ៉	ថា	«	ដនះ	

ជ្	បទពិដសា្នប៍	ដ៏	រំជួលចិត្	អរៃី	ដម៉លែះ	សមមាប់	ខ្នុុំ	។	«	ខ្នុុំ	បាន	ដ�ើញ	អរៃីៗ	ជ្ដមចើន	អដល	ខ្នុុំ	

មិន	ហា៊ាន	គិត	ដល់	កាល	ខ្នុុំ	មក	មបដទស	ដនះ	ដុំបូង	ក្នុង	ឆ្នាុំ	1960	»	។ 10	ដៅក្នុង	ការដ្រៃើ	

ដុំដណើរ	ដនាះ	ដលាក	ក៏	បាន	ឧទ្ទិស	ឆលែង	មពះវិហារ	បរិសុទ្	្ ុងកុង	ផ្ងអដរ	។

កាលវិភ្គ	ការដ្រៃើ	ដុំដណើរ	ចុងបញ្ចប់	គឺ	ដៅ	មបដទស	្ រៃីលីពីន	។	បនាទាប់	ពី	និយយ	

ដៅកាន់	មនុស្ស	35000	នាក់	ដៅក្នុង	ទីមកុង	មា៉ានីល	មក	មបធាន	្ុិងគលែី	បាន	

កត់មតា	ថា	«	ខ្នុុំ	បាន	ឈរ	ដ្ើយ	មគវី	ហដ	ោក់	ពួកដគ	ដោយ	អារម្មណប៍	ក្នុកក្លួល	ក្នុង	ចិត្	 នផ
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យ៉ាង	ខាលាុំង	។	ដយើង	បាន	ចាកដចញ	មក	ទាុំង	ទឹក	អភ្ក	»	។	ដៅ	មពឹក	មពលឹម	នា	ហថងៃ	ដនាះ	

ដលាក	បាន	មត�ប់	ដៅ	កអនលែង	មួយ	អដល	ដលាក	បាន	ដ្រៃើ	ការអ្ិសាឋាន	ឧទ្ទិស	ឆលែង	កាល	ពី	

ឆ្នាុំ	1961	ដដើម្ី	ចាប់ដផ្្ើម	កិច្ចការ	ផ្្សពរៃផ្សាយ	សាសនា	ដៅក្នុង	មបដទស	្ រៃីលីពីន	។	

ដលាក	បាន	ដៅ	ចាុំ	ថា	«	ដយើង	អាច	រកបាន	សមាជិក	ជនជ្តិ	្ រៃីលីពីន	បាន	អត	មានាក់	

គត់	។	ចាប់	ពី	សមាជិក	មានាក់	រ្ូតដល់	សាសនាចមក	បាន	ដកើន	សមាជិក	ជ្ង	

300,000	នាក់	»	។ 11

ដៅដពល	មបធាន	និង	ស៊ីដស្ទើរ	្ុីងគលែី	ចាប់ដផ្្ើម	ដ្រៃើ	ដុំដណើរ	មត�ប់	ដៅ	ស្រដ្ឋ	វិញ	

ពួកដលាក	បាន	ដឹង	ថា	យន្ដហាះ	មតូវ	ចាក់សាុំង	ដៅដលើ	ដកាះ	សាយផ្ន	។	មបធាន	

្ុិងគលែី	បាន	សួរ	ថា	ដតើ	មាន	អ្ក	ផ្្សពរៃផ្សាយ	សាសនា	មួយ	ចុំនួន	ដៅ	ដលើ	ដកាះ	សាយផ្ន	

ដនាះ	ឬ	ដទ	ដ្ើយ	ដគ	បាន	មបាប់	ដលាក	ថា	មាន	តិចតួច	។	ដទាះបីជ្	ដៅមរា	ចុងដមកាយ		

ហន	ការដ្រៃើ	ដុំដណើរ	ដ៏	ដនឿយ្ត់	ក្ី	ដលាក	ចង់	ជួប	អ្ក	ផ្្សពរៃផ្សាយ	សាសនា	ទាុំង	ដនាះ	៖	

«	ដបើ	អាច	ខ្នុុំ	សូម	ឲ្យ	ដយើង	អាច	នាុំ	ោក្យ	ដៅ	មបាប់	ពួកដគ	ថា	ដយើង	ចង់	ចុះ	ដៅ	ដកាះ	

សាយផ្ន	ដមា៉ាង	7	យប់	ដ្ើយ	ចង់	ដៅ	ខាង	ដមរៅ	មពលាន	យន្ដហាះ	ដដើម្ី	សាវាគមនប៍	

ពួកដគ	»	។

ប៉ុនាមន	ដមា៉ាង	ដមកាយ	មក	ដៅ	សាយផ្ន	មាន	អ្កផ្្សពរៃផ្សាយសាសនា	10	នាក់	

និង	សមាជិក	សាសនាចមក	មបអ្ល	ជ្	60	នាក់	បាន	ដៅ	ទីដនាះ	ដដើម្ី	សាវាគមនប៍	

ដល់	មបធាន	និង	ស៊ីដស្ទើរ	្ុីងគលែី	។	មបធាន	្ុិងគលែី	បាន	កត់មតា	ថា	«	ពួកដគ	បាន	

ឱប	ពួកដយើង	។	ពួកដគ	មាន	អុំណរគុណ	អដល	បាន	ជួប	ពួកដយើង	ដ្ើយ	ពួកដយើង	

មាន	អុំណរគុណ	អដល	បាន	ជួប	ពួកដគ	។	ដយើង	បាន	ចុំណ្យ	ដពល	ដៅជ្មួយ	ពួកដគ	

បាន	អត	បន្ិច	ប៉ុដណ្ណាះ	ខណៈ	អដល	យន្ដហាះ	មរាន់អត	ឈប់	ចាក់សាុំង	។	ដយើង	

បាន	បន្សល់ទុក	ពរជ័យ	របស់	ដយើង	ជ្មួយ	ពួកដគ	ដ្ើយ	បាន	មត�ប់	ដៅ	យន្ដហាះ	

វិញ	»	។ 12

ឧទា្រណប៍	សាមញ្ញ	មួយ	ដទៀត	អុំពី	ការខរៃល់ខាវាយ	របស់	មបធាន	្ុិងគលែី	ចុំដោះ	

បុគ្គល	មានាក់ៗ	ដនាះ	បាន	ដកើត	ដ�ើង	អុំ�នុង	កីឡា	អូឡាុំពិក	រដូវ	រង្	ឆ្នាុំ	2002	អដល	

បាន	មបារព្	ដ�ើង	ដៅក្នុង	ទីមកុង	សលតប៍	ដលក	រដ្ឋ	យូថា្ប៍	។	ដលាក	បាន	ជួប	ជ្មួយ	

មបធានា្ិបតី	ឯកអគ្គរាជទូត	និង	ឥស្សរជន	ដហទ	ដផ្្សង	ដទៀត	ជ្ដមចើន	ដស្ទើរអត	ដរៀងរាល់	

ហថងៃ	។	មួយ	ហថងៃ	ពីមុន	ការមបជុុំ	ជ្មួយ	មបធានា្ិបតី	មបដទស	អាលលែឺម៉ង់	បន្ិច	ដលាក	

បាន	ជួប	ដក្មងមសី	អាយុ	13	ឆ្នាុំ	នា	ហថងៃ	ខួបកុំដណើត	របស់	នាង	។	ដលាក	បាន	កត់មតា	ថា	

«	[	នាង	]	បាន	រង	ទុក្ខ	ដោយ	ជុំងឺ	កងរៃះ	្ ម	មក្ម	អដល	បណ្តា	មក	ពី	បញ្ហា	ខួរ	ឆ្អឹង	ជ្	

ជុំងឺ	មួយ	្ ងៃន់្ងៃរ	ណ្ស់	។	ដយើង	មាន	ការសួរសុខទុក្ខ	មួយ	ដ៏	រីករាយ	។	.	.	.	ខ្នុុំ	បាន	មបាប់	

នាង	ថា	ដយើង	នឹង	អ្ិសាឋាន	សមមាប់	នាង	»	។ 13

មបធាន	្ុិងគលែី	មាន	ក្ីមសឡាញ់	ដ៏	អសាចារ្យ	ចុំដោះ	កុមារ	និង	យុវវ័យ	សាសនាចមក	

ដ្ើយ	ពួកដគ	ទាុំង	ដនាះ	ក៏	មាន	អារម្មណប៍	អបប	ដនាះ	ចុំដោះ	ដលាក	ផ្ងអដរ	។	បនាទាប់	ពី	

សាតោប់	ដលាក	អថលែង	ដៅក្នុង	មបដទស	ដមបស៊ីល	មក	យុវនារី	មានាក់	បាន	បង្ហាញ	អារម្មណប៍	នាង	

ដូចដនះ	៖	«	ខ្នុុំ	មាន	អារម្មណប៍	ពី	មពះវិញ្ញាណ	ហន	មពះ	យ៉ាង	ខាលាុំង	។	ដៅដពល	មបធាន	

្ុិងគលែី	បញ្ចប់	សុន្ទរកថា	របស់	ដលាក	អដល	ដលាក	បាន	មាន	មបសាសនប៍	មក	កាន់	

ពួកដយើង	ថា	‹	ប្អនូនៗ	អាច	ចាកដចញ	ពី	ដនះ	ដៅផ្្ទះ	ដ្ើយ	ដភលែច	អរៃីៗ	ទាុំងអស់	អដល	ខ្នុុំ	

បាន	និយយ	នា	ហថងៃ	ដនះ	បាន	ប៉ុអន្	សូម	កុុំ	ដភលែច	ថា	ខ្នុុំ	មសឡាញ់	ប្អនូនៗ	›	។	ខ្នុុំ	នឹង	មិន	ដភលែច	

មបសាសនប៍	ទាុំង	ដនាះ	ដ�ើយ	»	។ 14

បាន	ផ្្ល់	ដសចក្ីមសឡាញ់	ដល់	មនុស្ស	ជុុំវិញ	ពិភពដលាក	។	ដៅដពល	ស៊ីដស្ទើរ		

្ុិងគលែី	បាន	ជួប	អ្ក	ផ្្សពរៃផ្សាយ	សាសនា	ដនាះ	រាត់	អតងអត	ទូរសព្ទ	ដៅ	ឪពុកមាតោយ	

	របស់	អ្ក	ផ្្សពរៃផ្សាយ	សាសនា	ទាុំង	ដនាះ	ដៅដពល	ស៊ីដស្ទើរ	្ុិងគលែី	ដៅ	ដល់	ផ្្ទះ	វិញ	

	ដដើម្ី	ដ្រៃើ	ឲ្យ	ពួកដគ	ភ្ញាក់ដផ្្អើល	។	ស៊ីដស្ទើរ	្ុិងគលែី	ក៏	ពូអក	ខាង	ការទាក់ទង	ជ្មួយ	

ទស្សនិកជន	ជ្	មកុម	្ ុំៗ	ផ្ងអដរ	។	មបធាន	្ុិងគលែី	បាន	កត់មតា	បនាទាប់	ពី	សន្ិសីទ	

មបចាុំ	តុំបន់	មួយ	ថា	«	[	មា៉ាជី	]	ដចះ	និយយ	អរៃី	អដល	រាប់	ចិត្	និង	ជួយ	ដល់	មនុស្ស	។	

«	ពួកដយើង	ទាុំងអស់	រានា	បដមងៀន	ប៉ុអន្	រាត់	អបរ	ជ្	ពិភ្កសា	ជ្មួយ	ពួកដគ	ដោយ	

សាមញ្ញៗ	ដៅ	វិញ	»	។ 16

ដៅ	ពិ្ីបុណ្យ	សព	របស់	មបធាន	្ុិងគលែី	មបធាន	្ិនរី	ប៊ី	អាវរិង	ជ្	ទីមបឹកសា	របស់	

ដលាក	បាន	សដង្ខប	ពី	សានាហដ	មួយ	ចុំនួន	របស់	មបធាន	្ុិងគលែី	។	ដមកាយ	មក	ដលាក	បាន	

សដងកត	ដ�ើញ	ថា	ដៅក្នុង	មគប់	សានាហដ	ទាុំងអស់	មាន	អរៃី	មួយ	អដល	ដូចរានា	៖

«	ពួកដលាក	ផ្្ល់	ឱកាស	ដល់	បុគ្គល	មានាក់ៗ	ជ្និច្ច	។	ដ្ើយ	ដលាក	អតងអត	គិតគូរ	

ដល់	អស់	អ្ក	អដល	មាន	ឱកាស	តិចតួច	ជ្	មនុស្ស	សាមញ្ញ	អដល	ពុះោរ	ដោះមសាយ	

បញ្ហា	លុំបាក	ក្នុង	ជីវិត	មបចាុំ	ហថងៃ	និង	ឧបសគ្គ	ក្នុងការរស់ដៅ	តាម	ដុំណឹងល្អ	ហន	

ភរិយ	មបធាន	្ុិងគលែី	មា៉ារីជូរី	គឺ	ជ្	ហដគូ	និង	ជ្	អ្ក	មាន	ឥទ្ិពល	ចុំដោះ	

ការខរៃល់ខាវាយ	របស់	ដលាក	ដល់	បុគ្គល	មានាក់ៗ	។	ដលាក	បាន	កត់មតា	ដូចដនះ	៖	

«	មនុស្ស	មគប់	រានា	អដល	រាត់	សារល់	ហាក់ដូច	ជ្	មសឡាញ់	រាត់	ដោយសារ	រាត់	មាន	

ចុំណ្ប់	អារម្មណប៍	ដសាមះមតង់	ដលើ	មនុស្ស	។	រាត់	យក	ចិត្	ទុកោក់	ជ្មួយ	បញ្ហា	និង	

ដសចក្ីមតូវការ	របស់	ពួកដគ	។	ខ្នុុំ	មាន	សុំណ្ង	អរៃី	ដម៉លែះ	អដល	មាន	រាត់	ជ្	ហដគូ	»	។ 15

បនាទាប់	ពី	កូន	ទាុំងមបាុំ	នាក់	របស់	ពួកដលាក	បាន	្ ុំ	អស់	ដ្ើយ	មបធាន	និង		

ស៊ិដស្ទើរ	្ុិងគលែី	ដ្រៃើ	ដុំដណើរ	ដៅណ្	មកណ្	ជ្មួយ	រានា	ជ្និច្ច	ដ្ើយ	ស៊ីដស្ទើរ	្ុិងគលែី	

រូ្រភាពខាងគ�ើពីគ្្វងគៅស្តាំ៖

ប្រធ្នហរុិងគលៃីជរួ្រជាមរួយសម្ជិក,

ប្រធ្នហរុិងគលៃីនិងភរិយាគោក

ម្៉ាជូរីគៅទីបករុងហរុងករុងប្រគទសចិន,

សញ្ឹងគិតអំ�ុងគព�សន្ិសីទទូគៅ។
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មពះដយស៊ូវមគីស្ទ	។	ដលាក	បាន	យក	ហដ	ដរាះ	មទូង	ខ្នុុំ	ជ្	ដមចើន	ដលើក	ដមចើន	មរា	ដៅដពល	ខ្នុុំ	

ផ្្ល់	ដយបល់	ដ្ើយ	ដលាក	មាន	មបសាសនប៍	ថា	‹	្ល	ដតើ	ដលាក	ចងចាុំ	ពី	មនុស្ស	អដល	

កុំពុង	ជួប	ការលុំបាក	ឬ	ដទ	?	›	» 17

ទស្សៃវិស័យសម្រាប់យ្លអនា្ត

ភ្ជាប់	ជ្មួយ	នឹង	សុទិដ្ឋិនិយម	របស់	មបធាន	្ុិងគលែី	និង	ការដផ្តោតចិត្	ទុកោក់	របស់	

ដលាក	ជ្មួយ	បុគ្គល	មានាក់ៗ	គឺ	ជ្	ទស្សនវិស័យ	ហន	ការពយាករ	របស់	ដលាក	សមមាប់	ដពល	

សងៃប់សាងាត់	។	ដ្ើយ	ដមកាយ	មក	តាម	ខ្នុុំ	យល់	វិវរណៈ	បាន	ចាប់ដផ្្ើម	ដកើត	មាន	ដ�ើង	។	

ដលាក	បាន	គិត	អុំពី	មពះវិហារ	បរិសុទ្	អដល	តូច	ជ្ង	កាល	ពី	បុរាណ	ប៉ុអន្	ដលើក	ដនះ	ពុុំ	ដូច	

ដលាក	គិត	កាល	ពី	មុន	ដ�ើយ	»	។ 19

ដមកាយ	មក	មបធាន	្ុិងគលែី	បាន	ពិពណ៌នា	អុំពី	ដុំដណើរ	ការ	ដូចដនះ	៖«	ខ្នុុំ	បាន		

ចាប់	ដផ្្ើម	សួរ	ខលែលួន	ខ្នុុំ	អុំពី	អរៃី	អដល	អាច	ដ្រៃើ	បាន	ដដើម្ី	ឲ្យ	មនុស្ស	ទាុំង	ដនះ	អាច	ទទួល	

	បាន	មពះវិហារ	បរិសុទ្	។	.	.	.	ដៅដពល	ខ្នុុំ	សញ្ចឹង	គិត	អុំពី	ដរឿង	ដនះ	មាន	គុំនិត	មួយ	

	ផ្ុស	ក្នុង	ចិត្	ខ្នុុំ	ថា	.	.	.	ដយើង	អាច	សាងសង់	ធាតុ	ចាុំបាច់	ទាុំងអស់	របស់	មពះវិហារ	

បរិសុទ្	ដៅក្នុង	អរារ	តូចៗ	បាន	។	.	.	.	ខ្នុុំ	បាន	ដ្រៃើ	គុំនូរ	គដមមាង	មោង	មួយ	។	.	.	.	

រូបភ្ព	ទាុំងមសុង	បាន	ផ្ុស	ដ�ើង	ក្នុង	គុំនិត	ខ្នុុំ	យ៉ាង	ចបាស់	។	ខ្នុុំ	ដជឿ	ដោយ	អស់	ពី	

ចិត្	ខ្នុុំ	ថា	វា	គឺ	ជ្	ការបុំផ្ុសគុំនិត	ថា	វា	ជ្	វិវរណៈ	មក	ពី	មពះអមាចាស់	។	ខ្នុុំ	បាន	មត�ប់	

មក	ផ្្ទះ	វិញ	ដ្ើយ	និយយ	ដរឿង	ដនាះ	ជ្មួយ	ទីមបឹកសា	របស់	ខ្នុុំ	ដ្ើយ	ពួកដលាក	បាន	

អនុម័ត	។	ដមកាយ	មក	ខ្នុុំ	បាន	បង្ហាញ	ដរឿង	ដនាះ	ដល់	ពួកដប់ពីរ	នាក់	ដ្ើយ	ពួកដលាក	

បាន	អនុម័ត	»	។ 20

បួន	អខ	ដមកាយ	មក	ដៅក្នុង	សន្ិសីទ	ទូដៅ	មបធាន	្ុិងគលែី	បាន	ដ្រៃើ	ការមបកាស		

ជ្	មបវត្ិសាមស្	ថា	សាសនាចមក	នឹង	ចាប់ដផ្្ើម	សាងសង់	មពះវិហារ	បរិសុទ្	តូចៗ	

	ជ្ង	មុន	ដៅក្នុង	តុំបន់	នានា	អដល	រាមន	សមាជិក	មគប់មរាន់	ដដើម្ី	មាន	មពះវិហារ	

	បរិសុទ្	អដល	្ ុំៗ	។	ដលាក	បាន	មាន	មបសាសនប៍	ថា	«	ដយើង	បាន	សដមមច	ចិត្	.	.	.	

នាុំ	យក	មពះវិហារ	បរិសុទ្	ដៅកាន់	មនុស្ស	ទាុំង	ដនាះ	ដ្ើយ	ផ្្ល់	ឱកាស	មគប់មរាន់	

ដល់	ពួកដគ	នូវ	ពរជ័យ	ដ៏	មាន	តហមលែ	បុំផ្ុត	អដល	ដកើត	មក	ពី	ការថាវាយបង្គុំ	ដៅ	មពះវិហារ	

បរិសុទ្	»	។ 21

ដៅក្នុង	សន្ិសីទ	ទូដៅ	បនាទាប់	មក	មបធាន	្ុិងគលែី	បាន	ដ្រៃើ	ការមបកាស	ជ្	

មបវត្ិសាមស្	មួយ	ដទៀត	ថា	មាន	គដមមាង	បន្	សាងសង់	មពះវិហារ	បរិសុទ្	ឲ្យ	ដុំដណើរការ	

ឲ្យ	បាន	ចុំនួន	100	ដៅ	ចុង	ឆ្នាុំ	2000	។	ដលាក	បាន	អថលែង	ថា	«	ដយើង	កុំពុង	បន្	

សាងសង់	ដៅ	ដលើ	មាមតោឋាន	មួយ	អដល	ដយើង	ពុុំ	ធាលាប់	ដ�ើញ	ពី	មុន	»	។ 22	ដៅដពល	

ដលាក	បាន	មបាប់	ពី	ការរីកចដមមើន	ហន	ការសាងសង់	មពះវិហារ	បរិសុទ្	ដៅក្នុង	អខ	ដមសា	

ឆ្នាុំ	1999	ដលាក	បាន	ដមបើ	ឃ្លា	អដល	ដយើង	ធាលាប់	សារល់	ដូច	ដនះ	៖	«	ដនះ	គឺ	ជ្	កិច្ចការ	ដ៏	

អសាចារ្យ	ដទាះបី	ជ្	មាន	បញ្ហា	ការលុំបាក	ជ្ដមចើន	ក្ី	អរៃីៗ	នឹង	ដុំដណើរការ	ល្អ	ដ្ើយ	ខ្នុុំ	មាន	

ទុំនុក	ចិត្	ថា	ដយើង	នឹង	សដមមច	បាន	ដរាលដៅ	របស់	ដយើង	»	។ 23

ដៅក្នុង	អខ	តុលា	ឆ្នាុំ	2000	មបធាន	្ុិងគលែី	បាន	ដ្រៃើ	ដុំដណើរ	ដៅ	ទីមកុង	បូស្នុន	

រដ្ឋ	មា៉ាសសាឈូដសត	ស.រ.អា.	ដដើម្ី	ឧទ្ទិស	ឆលែង	មពះវិហារ	បរិសុទ្	ទី	100	របស់	

សាសនាចមក—ជ្	មពះវិហារ	បរិសុទ្	មួយ	ហន	មពះវិហារ	បរិសុទ្	ទាុំង	21	អដល	ដលាក	

បាន	ឧទ្ទិសឆលែង	នា	ឆ្នាុំ	ដនាះ	ដៅ	ដលើ	ទរៃីប	ទាុំង	បួន	។	ដៅដពល	ដលាក	ទទួល	មរណភ្ព	

មពះវិហារ	បរិសុទ្	ចុំនួន	124	បានសាងសង់ចប់សពរៃមគប់	ដ្ើយ	មាន	មពះវិហារ	

បរិសុទ្	ចុំនួន	13	មតូវបាន	មបកាស	ឬ	កុំពុង	សាងសង់	។

ទស្សនវិស័យ	របស់	មបធាន	្ុិងគលែី	ចុំដោះ	អនាគត	បាន	បុំផ្ុស	ដលាក	ឲ្យ	អសរៃងរក	

ការបុំផ្ុស	គុំនិត	អុំពី	រដបៀប	ដផ្្សងៗ	ដដើម្ី	មបទាន	ពរ	ដល់	កូនដៅ	របស់	មពះ	។	ដលាក	

មាន	ក្ី	ឈឺ	ចាប់ចុំដោះ	ការរងទុក្ខ	និង	ភ្ពមកីមក	អដល	ដលាក	បាន	ដមើល	ដ�ើញ	ដូដចានាះ	

ដលាក	បាន	ដឹកនាុំ	ការពមងីក	ជុំនួយ	ឧបត្ម្	ហន	កិច្ចការ	មនុស្ស្ម៌	របស់	សាសនាចមក	

ជ្ពិដសស	ចុំដោះ	អ្ក	អដល	មិនអមន	ជ្	សមាជិក	សាសនាចមក	។	ដលាក	ក៏	បាន	

អនាគត	។	គួរ	ឲ្យ	សរដសើរ	បុំផ្ុត	ដនាះ	គឺ	ថា	ទស្សនវិស័យ	ទាក់ទង	នឹង	មពះវិហារ	បរិសុទ្	។	

មបធាន	្ុិងគលែី	បាន	គូសបញ្ជាក់	អុំពី	ពិ្ីបរិសុទ្	ក្នុង	មពះវិហារ	បរិសុទ្	ថា	ជ្	«	ពរជ័យ	

អសាចារ្យ	បុំផ្ុត	អដល	សាសនាចមក	ផ្្ល់	ឲ្យ	»	។ 18

កាល	ដលាក	កាលាយ	ជ្	មបធាន	សាសនាចមក	ដៅក្នុង	ឆ្នាុំ	1995	មាន	មពះវិហារ	

បរិសុទ្	ចុំនួន	47	កុំពុង	ដុំដណើរការ	ដៅ	ទូទាុំង	ពិភពដលាក	។	ដមកាម	ការដឹកនាុំ	របស់	

ដលាក	សាសនាចមក	បាន	បដងកើន	ចុំនួន	មពះវិហារ	បរិសុទ្	ដទរៃ	ដង	ក្នុង	រយៈដពល	មបាុំឆ្នាុំ	ដ៏	

ខលែី	ប៉ុដណ្ណាះ	។	ទស្សនវិស័យ	របស់	ដលាក	ទាក់ទង	នឹង	មពះវិហារ	បរិសុទ្	មាន	ភ្ព	រឹងបុឹង	

ដ្ើយ	ទូលុំទូលាយ	ប៉ុអន្	ដរាលបុំណង	ទាុំង	មសុង	ដនាះ	គឺ	ផ្្ល់	ពរ	ដល់	បុគ្គល	មគប់	រូប	

ម្ង	មានាក់ៗ	។

ការបុំផ្ុសគុំនិត	សមមាប់	យុគសម័យ	ថ្មី	ហន	ការសាងសង់	មពះវិហារ	បរិសុទ្	ដនះ	ដកើត	

ដ�ើង	ដៅក្នុង	ឆ្នាុំ	1997	ដៅដពល	មបធាន	្ុិងគលែី	បាន	ដៅ	ទីមកុង	កូ�នូដនៀ	វ៉អរស	

មុិកស៊ិក	ដដើម្ី	មបារព្	ខួប	ទី	100	ឆ្នាុំ	អដល	សាសនាចមក	មាន	សាលា	ដរៀន	ផ្ទាល់	

ខលែលួន	។	បនាទាប់	មក	អុំ�នុងដពល	ជិះ	ឡាន	តាម	ផ្លែនូវ	ដី្ុយ	ដ៏	យូរ	ដនាះ	មក	ដលាក	បាន	

សញ្ឹង	គិត	។	ដុន	ដអច	សាតោដ្លី	ដលខា	របស់	ដលាក	បាន	រំឭក	ថា	«	វា	មាន	សភ្ព	 ខា
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រូ្រភាពខាងគ�ើពីគ្្វងគៅស្តាំ៖

ប្រធ្នហរុិងគលៃីគៅបពរះវិហារ្ររិសរុទ្្រូស្ុន

រដ្ឋម្៉ាសសាឈូគសត,គៅចគនាលារះឈរុតថត

ជាមរួយនឹងប្រព័ន្ផ្សព្វផសាយស្រព័ត៌ម្ន,

ជាមរួយសម្ជិកគៅប្រគទសហារណា។
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ផ្្លួចដផ្្ើម	មូលនិ្ិ	អប់រំ	ជ្	បន្បនាទាប់	ដដើម្ី	ជួយ	សមាជិក	សាសនាចមក	ក្នុង	មបដទស	

អដល	មាន	ភ្ពមកីមក	យ៉ាង	ខាលាុំង	។	តាមរយៈ	មូលនិ្ិ	ដនះ	ពួកដគ	អាច	ទទួល	បាន	មបាក់	

កម្ចី	បង់	ហថលែ	អប់រំ	អដល	ពួកដគ	មតូវការ	ដដើម្ី	ទទួល	បាន	ការង្រ	មបដសើរ	ជ្ង	មុន	អដល	

នឹង	ជួយ	ពួកដគ	កាត់ផ្តោច់	ចុំណង	ហន	ភ្ពមកីមក	ដ្ើយ	មាន	ភ្ព	ខលែលួន	ទីពឹង	ខលែលួន	។	គិត	

ដល់	មតឹម	ឆ្នាុំ	2016	មាន	មនុស្ស	ជ្ង	80,000	នាក់	បាន	ទទួល	ឱកាស	អប់រំ	និង	

ការបុំោក់បុំប៉ន	តាមរយៈ	មបាក់	កម្ចី	ពី	មូលនិ្ិ	ដនះ	។

គុំរូ	ដផ្្សង	ដទៀត	ជ្	ដមចើន	អុំពី	ទស្សនវិស័យ	ហន	ការពយាករ	របស់	មបធាន	្ុិងគលែី	មាន	

ដូច	ជ្	«	មកុម	មគួសារ	៖	ការមបកាស	ដល់	

ពិភពដលាក	»	និង	ការសាងសង់	មជ្ឈមណ្ឌល	

សន្ិសីទ	មតូវបាន	ោក់	បញ្ចនូល	ដៅក្នុង	

Teachings of Presidents of the 
Church: Gordon B. Hinckley ។

«ទរីបនាទាល់របស់ែ្នុំ»

ពីរបី	ហថងៃ	ពីមុន	្ ន	ដល់	អាយុ	91	ឆ្នាុំ	

មបធាន	្ុិងគលែី	បាន	កត់មតា	ដូចដនះ	៖	«	ខ្នុុំ	មិន	

ចាុំបាច់	ោុំ	ដដើម	ដឈើ	ដទៀត	ដ�ើយ	ប៉ុអន្	ខ្នុុំ	នឹង	ោុំ	

វា	។	ដនះ	គឺ	ជ្	ចរិត	លក្ខណៈ	របស់	ខ្នុុំ	»	។ 24	

មិនថា	ដលាក	មាន	អាយុ	ចាស់	ប៉ុណ្ណា	ដ�ើយ	

ដទាះ	កាល	ដៅ	ជ្	អ្ក	ផ្្សពរៃផ្សាយ	សាសនា	វ័យ	

ដក្មង	ឬ	ជ្	ពយាការី	អាយុ	97	ឆ្នាុំ	ក្ី	ដលាក	

មាន	ចរិតលក្ខណៈ	មសដដៀង	រានា	ដដើម្ី	ោុំ	

មរាប់ពូជ	ដុំណឹង	ល្អ	ដ្ើយ	វា	បាន	លូតលាស់	

ដ�ើង	ដៅក្នុង	ចិត្	មនុស្ស	ទូទាុំង	ពិភពដលាក	។	

ដលាក	បាន	បដមមើ	ជ្	សមាជិក	ក្នុង	កូរ៉ុម	ហន	ពួក	

សាវក	ដប់ពីរ	នាក់	អស់	រយៈ	ដពល	20	ឆ្នាុំ	។	ដមកាយ	មក	ដលាក	បាន	បដមមើ	ជ្	ទីមបឹកសា	

ក្នុង	គណៈមបធាន	ទី	មួយ	អស់	រយៈ	ដពល	14	ឆ្នាុំ	។	ដៅដពល	ដលាក	កាលាយ	ជ្	មបធាន	

សាសនាចមក	ដៅ	អាយុ	84	ឆ្នាុំ	ដនាះ	ដលាក	បាន	ដឹកនាុំ	សាសនាចមក	ឲ្យ	រីកចដមមើន	

យ៉ាង	ខាលាុំង	អស់	រយៈដពល	ជិត	13	ឆ្នាុំ	។

ដៅក្នុង	ការបដមមើ	ដ៏	សុំខាន់	បុំផ្ុត	ក្នុង	ជីវិត	របស់	មបធាន	្ុិងគលែី	គឺ	ជ្	ទីបនាទាល់	របស់	

ដលាក	អុំពី	មពះដយស៊ូវមគីស្ទ	និង	ដុំណឹងល្អ	អដល	បាន	សាដារ	ដ�ើង	វិញ	តាមរយៈ	ពយាការី	

យ៉ូអសប	ស៊្មី្	។	ដៅក្នុង	សុន្ទរកថា	សន្ិសីទ	ទូដៅ	មួយ	អដល	មាន	ចុំណង	ដជើង	ថា	«	ទី	

បនាទាល់	របស់	ខ្នុុំ	»	ដលាក	បាន	បង្ហាញ	ពី	ទីបនាទាល់	ដូច	តដៅ	ដនះ	ដោយ	និយយ	អផ្្ក	ខលែះ	

ហន	ទីបនាទាល់	ដនាះ	ទាុំង	យុំ	ថា	៖

«	ដមរៅ	ពី	ដរឿង	មគប់	យ៉ាង	ទាុំងអស់	អដល	ខ្នុុំ	មាន	អារម្មណប៍	

អថលែង	អុំណរគុណ	នា	មពឹក	ដនះ	ដនាះ	មាន	ដរឿង	មួយ	អដល	ខ្នុុំ	មាន	

អុំណរគុណ	ខាលាុំង	បុំផ្ុត	។	ដនាះ	គឺ	ជ្	ទីបនាទាល់	អដល	ខ្នុុំ	មាន	អុំពី	មពះ	

ដយស៊ូវមគីស្ទ	។	.	.	.

«	គ្ទង់គឺជាគ្ពះអង្គសន្គ្រះនិងគ្ពះនគ្បាសនោះរបស់ខ្នុំ	។	

តាមរយៈ	ការមបទាន	ជីវិត	របស់	មទង់	ដោយ	ការឈឺចាប់	និង	ការរងទុក្ខ	

អដល	មិន	អាច	អថលែង	បាន	ដនាះ	មទង់	បាន	លូក	មពះ្ស្	ចុះ	មក	ដលើក	ខ្នុុំ	

ដ�ើង	និង	ដល់	ដយើង	មានាក់ៗ	និង	ដល់	បុមតាបុមតី	ទាុំងឡាយ	របស់	មពះ	

ដចញ	ពី	អនលែង់	ដ៏	ដមរៅ	ហន	ភ្ព	ងងឹត	ដ៏	អស់កល្	បនាទាប់	ពី	ដសច	ក្ីសាលាប់	

ដៅ	។	.	.	.

«គ្ទង់គឺជាគ្ពះនិងជានស្ចរបស់ខ្នុ	ំ។	ដចញពី	ភ្ពដ៏	អស់កល្	

ដៅ	ភ្ព	ដ៏	អស់កល្	ដនាះ	មទង់	នឹង	ដសាយរាជ្យ	ដ្ើយ	មគប់មគង	ជ្	

ដស្ច	ដលើ	អស់	ទាុំង	ដស្ច	ដ្ើយ	មពះ	ដលើ	អស់	ទាុំង	មពះ	។	ការមគប់មគង	

របស់	មទង់	រាមន	ទីបញ្ចប់	ដ�ើយ	។	សិរីល្អ	របស់	មទង់	រាមន	ភ្ពងងឹត	

ដ�ើយ	។	.	.	.

«	ដោយ	អុំណរគុណ	និង	ដោយ	ដសចក្ីមសឡាញ់	ដ៏	ដលើសលុប	

ដនាះ	ខ្នុុំ	សូម	អថលែង	ទីបនាទាល់	អុំពី	កិច្ចការ	ទាុំង	ដនះ	ដៅក្នុង	មពះនាម		

ដ៏	ពិសិដ្ឋ	របស់	មទង់	»	។ 25	◼

កំណត់ចំណាំ
	 1.	ទិនានុប្វត្ិ	របស់	មបធាន	្្គរដុន	ប៊ី	្ុិងគលែី	ហថងៃ	ទី	22	អខ	មីនា	

ឆ្នាុំ	1993	។

	 2.	្្គរដុន	ប៊ី	្ុិងគលែី	Standing for Something: Ten 
Neglected Virtues That Will Heal Our Hearts 
and Homes (	ឆ្នាុំ	2000	)	ទុំព័រ	101	។

	 3.	Teachings of Presidents of the Church: 
Gordon B. Hinckley	(	ឆ្នាុំ	2016	)	ទុំព័រ	70	។

	 4.	អជ្វ្រៃី	អ័រ	្ូ�ិន	« President Gordon B. 
Hinckley: Stalwart and Brave He Stands	»	
Ensign	អខ	មិថុនា	ឆ្នាុំ	1995	ទុំព័រ	4	។

	 5.	Teachings: Gordon B. Hinckley	ទុំព័រ	339	។

	 6.	ដៅក្នុង	Conference Report	អខ	តុលា	ឆ្នាុំ	1969	ទុំព័រ	

113	។

	 7.	Teachings of Gordon B. Hinckley	(	ឆ្នាុំ	1997	)	

ទុំព័រ	412	។

	 8.	ទិនានុប្វត្ិ	ហថងៃ	ទី	4	អខ	វិច្ិកា	ឆ្នាុំ	1973	។

	 9.	Teachings: Gordon B. Hinckley	ទុំព័រ	298–99	។

	10.	ទិនានុប្វត្ិ	ហថងៃ	ទី	22	អខ	ឧសភ្	ឆ្នាុំ	1996	។

	11.	ទិនានុប្វត្ិ	ហថងៃ	ទី	30	អខ	ឧសភ្	ឆ្នាុំ	1996	។

	12.	ទិនានុប្វត្ិ	ហថងៃ	ទី	1	អខ	មិថុនា	ឆ្នាុំ	1996	។

	13.	ទិនានុប្វត្ិ	ហថងៃ	ទី	22	អខ	កុម្ៈ	ឆ្នាុំ	2002	។

	14.	ដៅក្នុង	«	The Prophet Spoke to Youth	»	In 
Memoriam: President Gordon B. Hinckley	
ឆ្នាុំ	1910–2008	(	អត្បទ	បអន្ម	ដលើ	Ensign	អខ	មីនា	ឆ្នាុំ	

2008	)	ទុំព័រ	15	។

	15.	ទិនានុប្វត្ិ	ហថងៃ	ទី	23	អខ	វិច្ិកា	ឆ្នាុំ	1974	។

	16.	ទិនានុប្វត្ិ	ហថងៃ	ទី	14	អខ	ឧសភ្	ឆ្នាុំ	1995	។

	17.	្ិនរី	ប៊ី	អាវរិង	ដៅក្នុង	Teachings: Gordon B. 
Hinckley	ទុំព័រ	202	។

	18.	ដៅក្នុង	Teachings: Gordon B. Hinckley	ទុំព័រ	
313	។

	19.	ដុន	ដអច	សាតោដ្លី	ឯកសារ	សមាភាសនប៍	ផ្ទាល់	មាត់	(	ឆ្នាុំ	

2012	)	ទុំព័រ	85	Church History Library	។
	20.	ទិនានុប្វត្ិ	ហថងៃ	ទី	6	អខ	មីនា	ឆ្នាុំ	1999	។	ឯកសារ	ដនះ	

គឺ	ជ្	ដសចក្ីសដង្ខប	ហន	សុន្ទរកថា	របស់	ដលាក	ដៅ	វគ្គ	ដុំបូង	ហន	

ការឧទ្ទិសឆលែង	មពះវិហារ	បរិសុទ្	កូ�នូដនៀ	វ៉អរស	មុិកស៊ិក	។	មបធាន	

្ុិងគលែី	បាន	ពិចារណ្	អុំពី	មពះវិហារ	បរិសុទ្	តូចៗ	អស់	ដពល	

ជ្ង	20	ឆ្នាុំ	(	សូមដមើល	Teachings: Gordon B. 
Hinckley	ទុំព័រ	33	309–10	)	។

	21.	្្គរដុន	ប៊ី.	្ុីងគលែី	«	Some Thoughts on Temples, 
Retention of Converts, and Missionary 
Service	»	Ensign	អខ	វិច្ិកា	ឆ្នាុំ	1997	ទុំព័រ	50	។

	22.	Teachings: Gordon B. Hinckley	ទុំព័រ	310	។

	23.	្្គរដុន	ប៊ី	្ុីងគលែី	«	The Work Moves Forward	»	
Ensign	អខ	ឧសភ្	ឆ្នាុំ	1999	ទុំព័រ	4	។

	24.	ទិនានុប្វត្ិ	ហថងៃ	ទី	18	អខ	មិថុនា	ឆ្នាុំ	2001	។

	25.	Teachings: Gordon B. Hinckley ទុំព័រ		
321-	23	។



២៨ លីអាហូណា
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ជា
យូរ	ឆ្នាុំ	មក	ដ្ើយ	កាល	ខ្នុុំ	ដៅ	ដក្មង	ខ្នុុំ	មតូវបាន	បង្ខុំ	ឲ្យ—ឬ	ដៅ	មយា៉ាងដទៀត	ថា	«	ដកណ្ឌទ័ព	»	—ដ្រៃើ	ជ្	

ទាហាន	ដៅ	អា្វ្រៃិក	ភ្គ	ខាង	ត្នូង	។	ខ្នុុំ	មតូវបាន	ចាត់	ឲ្យ	ចូល	មកុម	ជ្មួយ	ទាហាន	អដល	ជ្	មនុស្ស	ល្អ		

ប៉ុអន្	និយយ	និង	មាន	ឫកោ	បាតផ្សារ	ដ្ើយ	ជួនកាល	ដរឿង	ដនះ	វា	បង្ហាញ	ដ�ើង	ដោយ	បុរស	អដល		

បដមមើ	ក្នុង	ជួរ	កងទ័ព	។

ខ្នុុំ	បាន	ដ�ើញ	ថា	វា	មិន	ង្យមសួល	ដ�ើយ	ដដើម្ី	រស់	ដៅ	តាម	បទោឋាន	ដុំណឹង	ល្អ	ក្នុង	សាថានភ្ព	អបប	ដនះ	។	ប៉ុអន្	តាុំង		

ពី	មរា	ចាប់ដផ្្ើម	ការបដមមើ	ជ្	កងទ័ព	មក	ខ្នុុំ	រីករាយ	ឈរ	យ៉ាង	រឹងបុឹង	ចុំដោះ	ជុំដនឿ	របស់	ខ្នុុំ	។	ខ្នុុំ	បាន	ដប្ជ្ញា	ចិត្	យ៉ាង	ចបាស់	

លាស់	ថា	ខ្នុុំ	នឹង	មិន	ោក់ព័ន្	ក្នុង	សកម្មភ្ព	អដល	ខ្នុុំ	ដឹង	ថា	ខុសឆ្គង	ដ�ើយ	។	ខ្នុុំ	សបបាយ	ចិត្	នឹង	និយយ	ថា	បុរសៗ	អដល	

ដៅក្នុង	មកុម	របស់	ខ្នុុំ—មាន	មួយ	ចុំនួន	អដល	មិន	ដពញ	ចិត្	នឹង	ខ្នុុំ	ដៅ	មរា	ដុំបូង	ដនាះ—អបរ	ជ្	មាន	ការដរារព	ចុំដោះ	បទោឋាន	

របស់	ខ្នុុំ	វិញ	។

មាន	មរា	មួយ	ដនាះ	ដៅ	បនាទាយ	បុំោក់បុំប៉ន	ទាហាន	មកុម	របស់	ដយើង	បាន	ឈរ	ដៅ	ជុុំវិញ	ភ្ក់	ដភលែើង	ជុំរំ	ដៅក្នុង	រាមតី	ដ៏	

មសស់សាអាត	នា	រាមតី	ដ៏	ងងឹត	អដល	មាន	ដម�	មស�ះ	ជ្រាមតី	អដល	ដពញ	ដោយ	ពនលែឺ	ផ្កាយ	។	បុរស	មួយ	ចុំនួន	ដៅក្នុង	មកុម	

របស់	ខ្នុុំ	ផ្ឹក	មសាដបៀរ	ប៉ុអន្	ខ្នុុំ	ផ្ឹក	ទឹក	មកូច	។	ការពិភ្កសា	បាន	មបកប	ដោយ	ក្ី	រីករាយ	រាមន	ការនិយយ	មិន	សមរម្យ	ដ�ើយ	។

អុំ�នុងដពល	ទស្សនកិច្ច	របស់	ដយើង	បុរស	ពីរបី	នាក់	មក	ពី	អង្គភ្ព	ដផ្្សង	បាន	ដដើរ	ចូល	មក	មកុម	ដ៏	រីករាយ	របស់	ដយើង	។	

បុរស	មានាក់	ក្នុង	ចុំដណ្ម	ដនាះ	បាន	ង្ក	ដមើល	ខ្នុុំ	ដោយ	ដ�ើញ	ខ្នុុំ	កាន់	ទឹកមកូច	បាន	ដសើច	ចុំអក	ឲ្យ	ខ្នុុំ	អដល	ពុុំ	មពម	ចូលរួម	

ផ្ឹកមសា	ដបៀរ	ជ្មួយ	បុរស	ទាុំង	ដនាះ	។	ពីមុន	ខ្នុុំ	ដឆលែើយតប	ខ្នុុំ	មាន	ចិត្	រំដភើប	ដោយសារ	មាន	មិត្ភក្ិ	ខ្នុុំ	មានាក់	បាន	ស្ីបដនាទាស	ឲ្យ	

បុរស	មានាក់	ដនាះ	។

រាត់	បាន	និយយ	ថា	«	ដយើង	សូម	ឲ្យ	ដលាក	ដចញ	ដៅ	ឥ�នូវ	ដនះ	។	ដយើង	នឹង	មិន	ឲ្យ	នរណ្	មានាក់	និយយ	អបប	ដនះ	ោក់	

មគីសដ�ើយ	!	មបាកដ	ណ្ស់	រាត់	ជ្	មនុស្ស	អត	មានាក់	គត់	ក្នុង	ចុំដណ្ម	ពួកដយើង	អដល	រស់ដៅ	ដូច	ជ្	ពួក	មគិស្សាសនិក	

ពិតមបាកដ	»	។

យដ្យខអលយ�ើរម្្រីស្ទញូហ្ឈិល

ហ្គញូល�ឈិៃ

ក្នុងពួកច្ធិ�សធិបនាក់
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ចូរ កាលាហាន

ក្នុងទីបនាទាល់របស់នយើងអំពីម្ពះអង្សនហគ្គាះ

នយើងមានាក់ៗនឹងគ្តូវបាននៅឲ្យនធវើកិច្ចការក្នុងគ្រាលំបាកនហើយដែលនឹងលុតែំពួកនយើង។

គ្រាទាំងននះនឹងកំណត់អំពីខ្លួននយើងនិងអវីដែលនយើងនឹងដគ្បកាលាយ។



3០ លីអាហូណា

បនាទាប់	ពី	មិត្	របស់	ខ្នុុំ	និយយ	ដូដចានាះ	ដ្ើយ	បុរស	ដនាះ	បាន	ដដើរ	ដចញ	ដៅ	វិញ	ដោយ	

ក្ី	ខាមសដអៀន	។	ដៅ	មរា	ដនាះ	ដទាះបី	មាន	ការខាមសដអៀន	បន្ិច	ដោយ	ការសរដសើរ	អដល	

ខ្នុុំ	ពុុំ	បាន	រពឹង	ទុក	ខ្នុុំ	មាន	អុំណរ	គុណ	ក្នុង	ចិត្	អដល	ខ្នុុំ	បាន	ដមជើសដរើស	ដ្រៃើ	តាម	ការទូនាមន	

របស់	ប៉ុល	ឲ្យ	ដ្រៃើ	ជ្	«	គុំរូ	ដល់	ពួក	អ្ក	ដជឿ	»	(	្ីម៉ូដថទី	1	4:12	)	។

អ្ក	ទាុំងអស់	រានា	ក៏	មបឈម	មុខ	នឹង	ការដមជើសដរើស	នានា	ជ្ពិដសស	ក្នុង	មរា	ដនះ	

ហន	ជីវិត	របស់	អ្ក	ដៅដពល	សាមរតី	របស់	អ្ក	មតូវ	ដផ្តោត	ចិត្	ទុកោក់	ជ្ពិដសស	និង	

ការទទួល	យក	ឱកាស	ដ៏	អសាចារ្យ	នានា	អដល	រង់ចាុំ	អ្ក	។	សុំណួរ	ដនាះ	គឺ	ថា	ដតើ	អ្ក	នឹង	

ចង់	សរដសរ	អរៃី	អុំពី	ខលែលួន	អ្ក	ក្នុង	រយៈដពល	5,	10—ឬ	20	ឆ្នាុំ	ខាង	មុខ	ដទៀត	ដនាះ	ឬ	

រ្ូត	ដល់	ដពល	អ្ក	សាលាប់	?

យតើរោររាៃចឈិត្រោលាហាៃរាៃៃ័យដូចយម្ច?

ដៅ	ក្នុង	ការនិមិត្	ដ៏	អសាចារ្យ	បុំផ្ុត	មួយ	អដល	បាន	កត់មតា	ដៅក្នុង	មពះគម្ពីរ	ដ៏	បរិសុទ្	

ពយាការី	យ៉ូអសប	ស៊្មី្	បាន	ពិពណ៌នា	អុំពី	លក្ខខណ្ឌ	របស់	អស់	អ្ក	អដល	នឹង	មគង	

នគរ	ដសដ�សាទាល	ទុក	ជ្	មរតក	បនាទាប់	ពួកដគ	បាន	រស់	ដ�ើង	វិញ	និង	បនាទាប់	ពីការ	

ជុំនុុំជមមះ	។	កណ្ឌ	ដអដល	ដនះ	ដៅក្នុង	គម្ពីរ	ដរាលលទ្ិ	និង	ដសចក្ីសញ្ញា	(	កណ្ឌ	

76	)	ក៏	ដបើក	សអម្ង	ពី	លក្ខខណ្ឌ	និង	កាលៈដទសៈ	ហន	អស់	អ្ក	អដល	ពុុំ	សម	នឹង	

ទទួល	នគរ	ដសដ�សាទាល	ប៉ុអន្	ជ្	អស់	អ្ក	អដល	នឹង	ទទួល	នគរ	ដទដរ	មសាទាល	និង	នគរ	

ដទដ�សាទាល	ជុំនួស	វិញ	។

ក្នុង	ការអថលែង	ពី	អស់	អ្ក	អដល	នឹង	មគង	នគរ	ដទដរសមសាទាល	

ទុក	ជ្	មរតក	ដនាះ	វិវរណៈ	ដនះ	បដមងៀន	ដយើង	ថា	ពួកដគ	

«	[	ជ្	]	មនុស្ស	មាន	កិត្ិយស	ដៅ	ដលើ	អផ្នដី	អដល	ខាវាក់	

ដោយ	សារ	ឧបាយកល	ហន	មនុស្ស.	.	.	[	និង	]	អដល	ទទួល	

សិរី	ល្អ	[	របស់	មពះ	]	ប៉ុអន្	ពុុំ	អមន	ភ្ព	ដោរ	ដពញ	របស់	មទង់	

ដ�ើយ	»	(	គ.	និង	ស.	76:75–76	)	។	បនាទាប់	មក	ដយើង	

ដរៀន	ពី	ដរាលការណប៍	ដ៏	គួរ	ឲ្យ	ភ្ញាក់ដផ្្អើល	ដនះ	៖	«	ពួក	ដគ	ដនះ	

ដ្ើយ	អដល	ពុំកាលាហានក្នុងទីបោទាល់ពីគ្ពះនយស៊ូវ	ដ្តុ	

ដូដចានាះ	ដ្ើយ	ពួក	ដគ	ពុុំ	បាន	មកុដ	ដលើ	នគរ	ហន	មពះ	របស់	ដយើង	

ដ�ើយ	»	(	គ.	និង	ស.	76:79	ការ	គូស	បញ្ជាក់	បាន	

បអន្ម	)	។

សូម	គិត	ពី	ដរឿង	ដនាះ	បន្ិច	។	ដតើ	ដយើង	នឹង	បាត់បង់	សិរីល្អ	ហន	នគរ	ដសដ�សាទាល	

រួមទាុំង	ពរជ័យ	ដ៏	ម្ិមា	និង	អស់កល្	ជ្និច្ច	របស់	នគរ	ដនះ	ដោយសារ	អត	ដយើង	ពុុំ	

កាលាហាន	ក្នុង	ការ	អថលែង	ទីបនាទាល់	អុំពី	មពះដយស៊ូវ	ដៅដលើ	អផ្នដី	ដនះ	ដៅក្នុង	ដសចក្ីជុំដនឿ	

ជីវិត	រអមង	សាលាប់	សាថានភ្ព	សាកល្ង	របស់	ដយើង	ឬ	?

ដតើ	ភ្ព	កាលាហាន	ក្នុង	ទីបនាទាល់	អុំពី	មពះដយស៊ូវ	មាន	ន័យ	ដូចដម្ច	?	សាវក	មួយ	រូប	នា	

សម័យ	ទុំដនើប	របស់	មពះអមាចាស់	បាន	មបកាស	ដូចដនះ	៖

«	វា	តមមូវ	ឲ្យ	មាន	ភ្ពអង់អាច	និង	ដមាះមុត	ដដើម្ី	ដមបើ	ភ្ពខាលាុំង	ថាមពល	

និង	សមត្ភ្ព	របស់	ដយើង	ដៅ	ក្នុង	ចមបាុំង	ជ្មួយ	ដលាកិយ	ដដើម្ី	ចបាុំង	សមមាប់	

ដសចក្ីល្អ	ហន	ដសចក្ី	ជុំដនឿ	។	.	.	.	មូលោឋានមគឹះ	ដ៏	្ ុំ	ហន	ភ្ពកាលាហាន	ដៅ	ក្នុង	បុពរៃដ្តុ	

ហន	សុចរិតភ្ព	គឺ	ជ្	ការដរារពមបតិបត្ិ	ចុំដោះ	មកឹត្យវិន័យ	ទាុំងអស់	ហន	ដុំណឹងល្អ	

ទាុំងមសុង	។

កាលាហាន	ក្នុង	ទីបនាទាល់	អុំពី	មពះដយស៊ូវ	គឺ	‹	មក	រក	មពះ	មគីស្ទ	ដ្ើយ	ឲ្យ	បាន	ល្អ	ឥត	

ដខាចាះ	ដៅ	ក្នុង	មទង់	›	ដ្ិត	ដយើង	មតូវ	លះបង់	ដចាល	នូវ	‹	អស់	ទាុំង	អុំដពើ	ដ៏	ឥត	បរិសុទ្	›	

ដ្ើយ	‹	មសឡាញ់	មពះ	›	ឲ្យ	អស់	ពី	‹	សមត្ភ្ព	អស់	ពី	គុំនិត	និង	អស់	ពី	កមាលាុំង	›	

របស់	ដយើង	(	មរ៉ូហណ	10:32	)	។

«	កាលាហាន	ក្នុង	ទីបនាទាល់	អុំពី	មពះដយស៊ូវ	គឺ	មតូវ	ដជឿ	ដលើ	មពះមគីស្ទ	និង	ដុំណឹងល្អ	

របស់	មទង់	ជ្មួយ	នឹង	ជុំដនឿ	ឥត	ង្កដរ	។	មតូវ	ដឹង	ពី	ដសចក្ីពិត	និង	ដទវភ្ព	ហន	កិច្ចការ	

របស់	មពះអមាចាស់	ដៅ	ដលើ	អផ្នដី	។	.	.	.

កាលាហាន	ក្នុង	ទីបនាទាល់	អុំពី	មពះដយស៊ូវ	គឺ	មតូវ	‹	្ន	ដៅ	មុខ	ដោយ	ខាជាប់ខ្លួន	ដៅ	

ក្នុង	មពះមគីស្ទ	ដោយ	មាន	ការ	ភលែឺ	ថាលា	ហន	ដសចក្ី	សង្ឹម	ដ៏	ឥត	ដខាចាះ	ដ្ើយ	ដោយ	មានចិត្	

មសឡាញ់	មពះ	និង	មនុស្ស	មគប់រូប	›	។	មតូវ	‹	កាន់	ខាជាប់	ដរាប	ដល់	ចុង	បុំផ្ុត	›	(	នីហ្រៃទី	

2	31:20	)	។	មតូវ	រស់ដៅ	តាម	ជុំដនឿ	របស់	ដយើង	អនុវត្	អរៃី	អដល	ដយើង	បដមងៀន	រកសា	

បទបញ្ញត្ិ	ទាុំងឡាយ	។	មតូវ	បង្ហាញ	អុំពី	‹	សាសនា	អដល	បរិសុទ្	›	ដៅក្នុង	ជីវិត	

មនុស្ស	មតូវ	ដៅ	សួរ	សុខទុក្ខ	‹	ពួក	កុំមោ	និង	ពួក	ដមមា៉ាយ	ក្នុង	កាល	អដល	ដគ	មាន	

ដសចក្ីដវទនា	›	ដ្ើយ	ឲ្យ	រកសា	ខលែលួន	របស់	ដយើង	‹	មិន	ឲ្យ	មបឡាក់	ដោយ	ដលាកិយ	ដនះ	

ដ�ើយ	›	(	យ៉ាកុប	1:27	)	។

«	កាលាហាន	ក្នុង	ទីបនាទាល់	អុំពី	មពះដយស៊ូវ	គឺ	មតូវ	ទប់	អស់	ទាុំង	

តណ្ហា	របស់	ដយើង	មគប់មគង	តដមមក	របស់	ដយើង	ដ្ើយ	យក	ឈ្ះ	

ដលើ	ដរឿង	កាមគុណ	និង	អុំដពើ	អាមកក់	ទាុំងឡាយ	។	មតូវ	យក	ឈ្ះ	

ដលាកិយ	ដនះ	ដូច	អដល	មទង់	បាន	ដ្រៃើ	ជ្	គុំរូ	ដ៏	ល្អ	ឥតដខាចាះ	ដ្ើយ	

បង្ហាញ	អង្គមទង់	ថា	ជ្	អ្ក	អដល	កាលាហាន	បុំផ្ុត	ក្នុង	ចុំដណ្ម	

កូនដៅ	របស់	មពះវរបិតា	របស់	ដយើង	។	មតូវ	មាន	មកម	សីល្ម៌	

សាអាតស្អុំ	មតូវ	ថាវាយ	ដង្វាយ	មួយ	ភ្គ	ក្នុង	ដប់	និង	ដង្វាយ	ដផ្្សងៗ	

មតូវ	ដរារព	ហថងៃ	ឈប់	សមមាក	មតូវ	អ្ិសាឋាន	ដោយ	ដសាមះ	អស់	ពី	

ចិត្	មតូវ	លះបង់	អរៃីៗ	ទាុំង	អស់	អដល	ជ្	របស់	ដយើង	ដលើ	អាសនា	

មបសិនដបើ	ដយើង	មតូវបាន	សូម	ឲ្យ	ដ្រៃើ	អបប	ដនាះ	។

«	កាលាហាន	ក្នុង	ទីបនាទាល់	អុំពី	មពះដយស៊ូវ	គឺ	មតូវ	ដៅ	ខាង	មពះអមាចាស់	មគប់	ដរឿង	

ទាុំងអស់	។	មតូវ	ដមជើសដរើស	ដូច	មទង់	បាន	ដមជើសដរើស	។	មតូវ	គិត	ដូច	មទង់	មពះតមមិះ	ដជឿ	

អរៃី	អដល	មទង់	ដជឿ	និយយ	អរៃី	អដល	មទង់	បាន	មាន	បន្ទនូល	ដ្ើយ	ដ្រៃើ	អរៃី	អដល	មទង់	បាន	ដ្រៃើ	

ដៅក្នុង	សាថានភ្ព	ដូចរានា	ដនះ	។	មតូវ	សារល់	គុំនិត	របស់	មពះមគីស្ទ	ដ្ើយ	រួបរួម	នឹង	មទង់	

ដូច	ជ្	មទង់	រួបរួម	នឹង	មពះវរបិតា	មទង់	អដរ	»	។ 1

ឥ�នូវ	ខ្នុុំ	សូម	បអន្ម	អរៃី	មួយ	អដល	មពះអង្គសដ្វង្រះ	របស់	ដយើង	គឺ	មពះអមាចាស់	

មពះដយស៊ូវមគីស្ទ	បាន	បដមងៀន	អុំ�នុង	ដពល	មទង់	គង់	ដៅ	ដលើ	អផ្នដី	ក្នុង	ការបដមមើ	ក្នុង	

ជីវិត	រអមង	សាលាប់	របស់	មទង់	៖

«	កុុំ	ឲ្យ	សាមន	ថា	ខ្នុុំ	មក	នឹង	តាុំង	ឲ្យ	មាន	ដសចក្ីដមមតី	ដៅ	អផ្នដី	ដ�ើយ	ខ្នុុំ	មិនអមន	មក	

កាលាហានគឺការរស់នៅ

តាមជំននឿរបស់នយើង

អនុវត្តអវីដែលនយើង

បនគ្ងៀនរកសាបទបញ្ញត្តិ

ទាំងឡាយ។
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ដដើម្ី	តាុំង	ឲ្យ	មាន	ដសចក្ីដមមតី	ដទ	គឺ	ឲ្យ	មាន	ោវ	វិញ	។

ដ្ិត	ខ្នុុំ	បាន	មក	ដដើម្ី	នឹង	នាុំ	ឲ្យ	ដគ	ទាស់	នឹង	ឪពុក	ខលែលួន	ឲ្យ	កូនមសីទាស់	នឹង	មាដាយ	

ដ្ើយ	កូន	មបសា	មសី	ទាស់	នឹង	មាដាយ	ដក្មក	។

ឯ	ពួក	សមតូវ	របស់	អ្ក	ណ្	ដនាះ	គឺ	ជ្	ពួក	អ្ក	ដៅ	ផ្្ទះ	ជ្	មួយ	នឹង	ខលែលួន	ដនាះ	ឯង	។

អ្ក	ណ្	អដល	មសឡាញ់	ឪពុក	ឬ	មាដាយ	ជ្ជ្ង	ខ្នុុំ	ដនាះ	មិន	គួរ	នឹង	ខ្នុុំ	ដទ	ដ្ើយ	អ្ក	

ណ្	អដល	មសឡាញ់	កូន	មបុស	ឬ	កូន	មសី	ជ្ជ្ង	ខ្នុុំ	ដនាះ	ក៏	មិន	គួរ	នឹង	ខ្នុុំ	អដរ	។

អ្ក	ណ្	អដល	មិន	យក	ដឈើ	ឆ្កាង	ខលែលួន	មក	តាម	ខ្នុុំ	អ្ក	ដនាះ	មិន	គួរ	នឹង	ខ្នុុំ	ដ�ើយ	។

អ្ក	ណ្	អដល	រក	បាន	ជីវិត	ខលែលួន	ដនាះ	នឹង	មតូវ	បាត់	ជីវិត	ដៅ	អត	អ្ក	ណ្	អដល	បាត់	ជីវិត	

ដោយ	យល់	ដល់	ខ្នុុំ	អ្ក	ដនាះ	នឹង	បាន	ជីវិត	វិញ	»	(	មា៉ាថាយ	10:34–39	)	។

ដរាលបុំណង	របស់	ដយើង	ដៅក្នុង	ជីវិត	រអមង	សាលាប់	ដនះ	គឺ	រាមន	អរៃី	ដមរៅពី	ការដរៀបចុំ	

ខលែលួន	ដដើម្ី	រស់ដៅ	ម្ង	ដទៀត	ក្នុង	វត្មាន	របស់	មពះវរបិតាសួគ៌	អដល	ដោរដពញ	ដោយ	

ក្ីមសឡាញ់	របស់	ដយើង	ក្នុង	នាម	ជ្	អ្ក	មគង	មរតក	ដស្មើ	នឹង	មពះដយស៊ូវមគីស្ទ	។	

សិរីរុងដរឿង	ដនះ	មាន	ដៅក្នុង	មកុមមគួសារ	អស់កល្	ជ្និច្ច	ដៅ	ជ្មួយ	ភរិយ	ឬ	សាវាមី	

និង	កូនៗ	មពមទាុំង	ពូជពង្ស	របស់	ដយើង	គឺ	មាន	ដល់	មនុស្ស	មគប់រានា	ដទាះជ្	មនុស្ស	

មួយ	ចុំនួន	នឹង	ទទួល	ពរជ័យ	ហន	ការបដងកើត	មកុមមគួសារ	អត	ដៅ	បនាទាប់	ពី	ជីវិត	រអមង	សាលាប់	

ដនះ	ប៉ុដណ្ណាះ	ក្ី	។

ពរជ័យ	អបប	ដនាះ	តមមូវ	ឲ្យ	ដយើង	លី	ដឈើ	ឆ្កាង	ដ្ើយ	បន្	កាលាហាន	រ្ូត	ដល់	ទីបុំផ្ុត	

ក្នុង	ទីបនាទាល់	ដ្ើយ	បដមមើ	មពះអមាចាស់	អដល	ជ្	មពះអង្គសដ្វង្រះ	របស់	ដយើង	។

យរៀបចំែ្លួៃយដើម្រីម្បម្្ឹត្តាម

ផ្លែនូវ	អដល	ដយើង	មានាក់ៗ	តមមូវ	ឲ្យ	ដដើរ	តាម	ដនាះ	មាន	ឱកាស	និង	ឧបសគ្គ	ជ្ដមចើន	។	

ដយើង	តមមូវ	ឲ្យ	ដ្រៃើការ	សដមមច	ចិត្	ជ្ដមចើន	ដរៀងរាល់	ហថងៃ—ការសដមមច	ចិត្	មួយ	ចុំនួន	វា	

តួចតាច	និង	ទុំនង	ដូច	ជ្	មិន	សូវ	សុំខាន់	រីឯ	ការសដមមច	ចិត្	មួយ	ចុំនួន	ដទៀត	សុំខាន់	

និង	មាន	លទ្ផ្ល	យូរ	អអងរៃង	។

វា	គឺ	ជ្	ដរឿង	ពិតអដល	ដយើង	មានាក់ៗនឹង	មតូវបាន	ដៅ	ឲ្យ	ដ្រៃើ	កិច្ចការ	ក្នុង	មរា	លុំបាក	

ដ្ើយ	អដល	នឹង	លុតដុំ	ពួកដយើង	។	មរា	ទាុំង	ដនះ	នឹង	កុំណត់	អុំពី	ខលែលួន	ដយើង	និង	អរៃី	អដល	

ដយើង	នឹង	អមបកាលាយ	។	ជ្ដរឿយៗ	មរា	ទាុំង	ដនាះ	ដកើត	ដ�ើង	ដៅដពល	វា	មិន	សមមសប	

ដ្ើយ	មិន	ទូលុំទូលាយ	ដដើម្ី	មបមពឹត្	វា	ដោយ	សុចរិត	និង	ដោយ	ចិត្	កាលាហាន	។		
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អ្ក	នឹង	ជួប	ដរឿង	អបប	ដនះ	ដៅដពល	អ្ក	សរដសរ	ពី	ដរឿងរា៉វ	ក្នុង	ជីវិត	របស់	អ្ក	ជ្	មរា	

	អដល	លុតដុំ	អ្ក	ខាលាុំង	បុំផ្ុត	អដល	អ្ក	ធាលាប់	ជួប	ដៅដពល	អ្ក	ឈរ	យ៉ាង	រឹងបុឹង	អត		

មានាក់	ឯង	ដនាះ	។

ឥ�នូវ	ដនះ	ខ្នុុំ	និយយ	ពី	ដរឿង	មួយ	ហន	ការឈរ	យ៉ាង	រឹងបុឹង	អត	ឯង	ដៅ	ក្នុង	ចុំដណ្ម	ការ	

មបឆ្ុំង	ដ៏	្ ុំដ្ង	។	មាន	មរា	មួយ	អុំ�នុង	អខ	វិច្ិកា	ឆ្នាុំ	1838	ពយាការី	យ៉ូអសប	ស៊្មី្	

និង	អ្ក	ដផ្្សង	ដទៀត	រួមទាុំង	អអលដ�ើរ	បា៉ាលី	ភី	មបាត្	(	ឆ្នាុំ	1807–57	)	មតូវ	បាន	

ជ្ប់	មចវា៉ក់	ដ្ើយ	ោក់	គុក	ដៅក្នុង	ទីមកុង	រិចម៉ន្	រដ្ឋ	មិសសួរី	ស.រ.អា.	។

អអលដ�ើរ	មបាត្	កត់មតា	អុំពី	ដ្តុការណប៍	ដូចតដៅ	ដនះ	អុំ�នុង	ដពល	ពួកដលាក	

ជ្ប់គុក	៖

«	ដៅ	យប់	ដ៏	អាប់អួ	មួយ	ដនាះ	ដយើង	បាន	ទដមមត	ខលែលួន	ដូច	ជ្	ដដក	លក់	រ្ូត	ដល់	

យប់	ដមរៅ	អត	មតដចៀក	និង	ដួងចិត្	ដយើង	ឈឺចាប់	ដពល	ដយើង	សាដាប់	ឮ	រាប់	ដមា៉ាង	នូវ	ការ	

ចុំអក	ោក្យ	ដជរ	អាមកក់ៗ	ការ	មបមាថ	គួរ	ឲ្យ	ខាលាច	និង	ភ្សា	ដសាមកដមរាក	របស់	ពួក	អ្ក	

យម	អដល	ដមដកាលាង	របស់	ពួកដគ	គឺ	វរដសនីយឯក	មបាយ	ដ្ើយ	ពួកដគ	និយយ	ដរៀបរាប់	

មបាប់	រានា	អុំពី	ទដងរៃើ	ឆក់បលែន់	កាប់សមាលាប់	ការលួច	ជ្ដដើម	អដល	ពួកដគ	បាន	ដ្រៃើ	ចុំដោះ	

‹ពួកមរមន›	និង	ពួក	អ្ក	ជិតខាង	អុំ�នុងដពល	ដៅ	ហាវារអវស្ទ	[	រដ្ឋ	មិសសួរី	]	។	

ពួកដគ	អថម	ទាុំង	បាន	អួតអាង	អុំពី	ការបង្ខនូច	មព្្មចារី	ដោយ	ការចាប់	រំដលាភ	ភរិយ	

កូនមសី	និង	មសី	មព្្មចារិយ	និង	ការបាញ់	សមាលាប់	ឬ	វាយ	បុំអបក	កបាល	របស់	បុរស	

មស្ី	និង	ដក្មងៗ	។

ខ្នុុំ	បាន	សាដាប់	ឮ	រ្ូត	ដល់	ខ្នុុំ	ដខ្ពើមដឆ្អើម	ជ្	ខាលាុំង	តក់សលែនុត	និង	ដពញ	ដោយ	កុំ្ឹង	អដល	

វា	ពិបាក	សមមាប់	ខ្នុុំ	ដដើម្ី	អត់មទាុំពុុំ	បាន	នឹង	ឈរ	ដ�ើង	ដ្ើយ	ស្ី	បដនាទាស	ដល់	ពួក	អ្ក	

យម	ដនាះ	ប៉ុអន្	ខ្នុុំ	ពុុំ	និយយ	អរៃី	ទាុំងអស់	ដៅ	យ៉ូអសប	ឬ	អ្ក	ដផ្្សង	ដទៀត	ដទាះបី	ខ្នុុំ	ដដក	ដៅ	

ជិត	នឹង	ដលាក	ដ្ើយ	បាន	ដឹង	ថា	ដលាក	ពុុំ	ទាន់	ដដក	ក្ី	។	រំដពច	ដនាះ	ដលាក	បាន	ដមកាក	

ឈរ	ដ�ើង	ដ្ើយ	និយយ	ដូចជ្	សុំដ�ង	ផ្្គរ	លាន់	ឬ	ដូចជ្	ដតា	មគ្ឹម	និយយ	យ៉ាង	

ចបាស់	អដល	ខ្នុុំ	អាច	ដៅ	ចាុំបាន	ថា

«	‹	សាងាត់	ដៅ	!	មនុស្ស	អាមកក់	ក្នុង	រដៅតា	ដ៏	អមបិយ	ដអើយ	។	ដៅក្នុង	មពះនាម	ហន	

មពះដយស៊ូវមគីស្ទ	ខ្នុុំ	ស្ី	បដនាទាស	ដល់	អ្ក	ដ្ើយ	បញ្ជា	ឲ្យ	អ្ក	សាងាត់	ភ្លាម	ដ្ិត	ខ្នុុំ	នឹង	មិន	

រស់ដៅ	មួយ	នាទី	ដទៀត	ដ្ើយ	សាដាប់	ឮ	ភ្សា	ដូដច្ះ	ដ�ើយ	។	ឈប់	និយយ	ភ្លាម	ដបើ	មិន	

ដូដចានាះ	អ្ក	ឬ	ខ្នុុំ	នឹង	សាលាប់	ឥ�នូវ	ដនះ	!	›

«	ដលាក	បាន	ឈប់	វាចា	។	ដលាក	បាន	ឈរ	យ៉ាង	មុតមាុំ	ដៅ	ក្នុង	ម្ិទាធានុភ្ព	

ខាលាុំង	ណ្ស់	។	ដោយ	ជ្ប់	មចវា៉ក់	និង	រាមន	អាវុ្	ផ្ងដនាះ	ដលាក	សងៃប់សាងាត់	មិន	
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មកដញងមកញាង	ដ្ើយ	ហថលែថ្នូរ	ដមបៀប	ដូច	ជ្	ដទវតា	មួយ	អង្គ	ដនាះ	

ដលាក	បាន	ដមើល	ដៅ	អ្ក	យម	អដល	ោក់	អាវុ្	ចុះ	ឬ	ទមាលាក់	វា	

ដៅដលើ	ដី	ឱប	ជង្គង់	រួញ	ខាលាច	ដៅ	ដគៀន	ជញ្ជាុំង	ឬ	មកាបចុះ	នឹង	ដជើង	

ដលាក	បាន	សុុំដទាស	ដល់	ដលាក	ដ្ើយ	ដៅដសងៃៀម	រ្ូត	ដល់	ដវន	

ផ្លាស់	ប្នូរ	អ្ក	យម	»	។ 2

ភ្ព	កាលាហាន	អដល	ពយាការី	យ៉ូអសប	ស៊្មី្	បាន	បង្ហាញ	ពុុំ	

បាន	ដមតៀម	ទុក	សមមាប់	ពយាការី	ឬ	សមាជិក	សាសនាចមក	ពី	មុន	

ដ�ើយ	។	មាន	ឧបទ្ទវដ្តុ	មួយ	ដៅក្នុង	ជីវិត	របស់	មបធាន	យ៉ូអសប	

ដអ្រៃ	ស៊្មី្	(	ឆ្នាុំ	1838–1918	)	មាន	នូវ	ភ្ព	កាលាហាន	ដនះ	។	

ដៅក្នុង	រដូវ	សលែឹកដឈើ	មជុះ	ឆ្នាុំ	1857	កាល	ដលាក	មាន	អាយុ	19	

ឆ្នាុំ	យ៉ូអសប	ដអ្រៃ	បាន	មត�ប់	មក	ពី	ដបសកកម្ម	អដល	ដលាក	

បាន	បដមមើ	ដៅ	ហាហវ៉	ស.រ.អា.	ដនាះ	ដលាក	បាន	ចូលរួម	នឹង	មកុម	

រដទះ	ដសះ	ដៅក្នុង	រដ្ឋ	កាលី្រៃនូញា៉ា	ស.រ.អា.	។	វា	គឺ	ជ្	មរា	ដ៏	មាន	

ដមរាះថានាក់	បុំផ្ុត	សមមាប់	ពួកបរិសុទ្	។	ទាហាន	របស់	ចនស្នុន	

កុំពុង	ដ្រៃើ	ព្យនុ្យមតា	តមមង់	ដៅ	រដ្ឋ	យូថា្ប៍	ដ្ើយ	មនុស្ស	ជ្ដមចើន	

មាន	អារម្មណប៍	មិន	ល្អ	ចុំដោះ	សាសនាចមក	។

លាងាច	មួយ	ពួក	ទុច្ចរិត	មួយ	ចុំនួន	បាន	ជិះ	ដសះ	ចូលមក	ក្នុង	

ជុំរំ	មកុម	រដទះដសះ	ដោយ	ដជរ	ផ្តោសារ	ដ្ើយ	គុំរាមកុំអ្ង	ដ្រៃើ	បាប	

ពួកមរមន	មគប់រូប	អដល	ពួកដគ	ជួប	។	មនុស្ស	ភ្គដមចើន	អដល	ដៅ	

ក្នុង	មកុម	រដទះដសះ	ដនាះ	បាន	លាក់	ខលែលួន	ក្នុង	គុដមាពតហមព	ប៉ុអន្	យ៉ូអសប	

ដអ្រៃ	បាន	គិត	ក្នុង	ចិត្	ដលាក	ដូចដនះ	៖	«	ដតើ	ខ្នុុំ	នឹង	រត់	ដចញ	ពី	

បងប្អនូន	ទាុំង	ដនះ	ឬ	?	ដ្តុ	អរៃី	ខ្នុុំ	គួរអត	ខាលាច	ពួកដគ	?	»

ដោយ	គិត	អបប	ដនាះ	ដលាក	បាន	ដដើរ	សុំដៅ	ដៅរក	មានាក់	អដល	

្លានោន	ចូលមក	ដនាះ	ដោយ	មាន	កាន់	កាុំដភលែើង	ខលែី	ដៅ	ក្នុង	ហដ	

អដល	អមសកសួរ	ថា	«	ដតើ	ឯង	ជ្	ពួកមរមន	ឬ	?	»

យ៉ូអសប	ដអ្រៃ	បាន	ដឆលែើយ	តប	ថា	«	បាទ	ដលាក	ខ្នុុំ	គឺ	ជ្	អ្ក	ដជឿ	

ស៊ប់	មិន	ង្កដរ	ដជឿ	ទាុំងមសុង	»	។

ដៅ	ដពលដនាះ	មនុស្ស	ទុច្ចរិត	ដនាះ	បាន	ចាប់	ហដ	របស់	ដលាក	

ដ្ើយ	និយយ	ថា	«	ឯង	ជ្	———	———	មនុស្ស	អដល	គួរ	ឲ្យ	

ចូលចិត្	បុំផ្ុត	អដល	ខ្នុុំ	ធាលាប់	ជួប	ពី	មុន	មក	!	ល្អ	ណ្ស់	អ្ក	កដមាលាះ	

ដអើយ	ដយើង	សបបាយ	ចិត្	ដោយ	ជួប	មនុស្ស	មានាក់	អដល	ឈរ	យ៉ាង	

រឹងបុឹង	ចុំដោះ	ជុំដនឿ	ស៊ប់	របស់	ខលែលួន	អបប	ដនះ	»	។ 3

ឥ�នូវ	ដនះ	អ្ក	ធាលាប់	ជួប	នូវ	មរា	សុំខាន់	មួយ	ចុំនួន	ដៅក្នុង	ជីវិត	

របស់	អ្ក	!	ឥ�នូវ	ដនះ	អ្ក	កុំពុង	សរដសរ	ឬ	នឹង	សរដសរ	ពី	មួយ		

មរា	ដៅ	មួយ	មរា	នូវ	មបវត្ិ	ផ្ទាល់	ខលែលួន	របស់	អ្ក	។	អ្ក	នឹង	មាន	មរា	

អដល	មតូវអត	មបមពឹត្	ដទាះជ្	មាន	មរា	ដផ្្សង	ដទៀត	អដល	អ្ក	មិន	

មបមពឹត្	ដោយ	វាងហវ	ក្ី	។	មាន	ឱកាស	ការសដមមច	ចិត្	ជ្ដមចើន	

អដល	នឹង	មតូវ	ដ្រៃើ	ដ្ើយ	ឧបសគ្គ	នានា	អដល	នឹង	ដកើត	មាន	ដ�ើង	ដៅ	

ចុំដោះ	មុខ	។

ដៅ	ក្នុង	អផ្នការ	ដ៏	ម្ិមា	របស់	មពះវរបិតា	សួគ៌	ដយើង	ចូរ	ចងចាុំ	

ថា	ដយើង	មិន	ដៅ	អត	ឯង	ដ�ើយ	!	មនុស្ស	ជ្ដមចើន	ដៅក្នុង	ជីវិត	ដនះ	

និង	មនុស្ស	ជ្ដមចើន	អដល	ដៅ	មជុង	មាខាង	ដទៀត	ហន	ជីវិត	រអមង	សាលាប់	ជ្	

ដរៀងរាល់	ហថងៃ	កុំពុង	អងរៃរ	ជុំនួស	អ្ក	រាល់	រានា	ដៅ	ចុំដោះ	មពះអមាចាស់	។	

អុំណ្ច	ដ៏	ម្ិមា	បាន	មបទាន	ដល់	អ្ក	តាមរយៈ	ពិ្ីបរិសុទ្	អដល	

អ្ក	បាន	ទទួល	និង	ដសចក្ីសញ្ញា	អដល	អ្ក	បាន	ចុះ	។	ដលើស	ពី	អរៃី	

ទាុំង	អស់	ដនាះ	មពះវរបិតាសួគ៌	និង	មពះរាជបុមតា	មទង់	អដល	ដពញ	

ដោយ	ក្ីមសឡាញ់—គឺ	មពះ	អង្គសដ្វង្រះ	មពះដយស៊ូវមគីស្ទ	ជ្	អង្គ	

រាុំមទ	របស់	ដយើង—កុំពុង	មាន	វត្មាន	ជួយ	អ្ក	ឲ្យ	អ្ល	ឆលែង	កាត់	

ក្នុង	ជីវិត	ដនះ	។	ដៅក្នុង	ការបដមងៀន	ដ៏	មាន	ឥទ្ិពល	មួយ	អុំ�នុង	

ដពល	ហន	ការបដមមើ	ក្នុង	ជីវិត	រអមង	សាលាប់	របស់	មពះអង្គសដ្វង្រះ	មទង់	

បាន	មបទាន	ការអដញ្ើញ	ដល់	មនុស្ស	មគប់	រូប	ដ្ើយ	ក៏	អដញ្ើញ	ដល់	

ពួកដយើង	មានាក់ៗ	ផ្ងអដរ	៖

«	អស់	អ្ក	អដល	ដនឿយ	មពួយ	ដ្ើយ	ផ្្ទនុក	្ ងៃន់	ដអើយ	ចូរ	មក	ឯ	ខ្នុុំ		

ខ្នុុំ	នឹង	ឲ្យ	អ្ក	រាល់	រានា	ឈប់	សមមាក	។

ចូរ	ទទួល	នឹម	ខ្នុុំ	ដ្ើយ	ដរៀន	នឹង	ខ្នុុំ	ចុះ	ដ្ិត	ខ្នុុំ	សលែនូត	ដ្ើយ	មាន	

ចិត្	សុភ្ព	ដនាះ	អ្ក	រាល់	រានា	នឹង	បាន	សមមាក	ដល់	មពលឹង	។

ពី	ដមោះ	នឹម	ខ្នុុំ	ង្យ	ដទ	ដ្ើយ	បន្ទនុក	ខ្នុុំ	ក៏	មសាល	»	(	មា៉ាថាយ	

11:	28–30	)	។

ខ្នុុំ	សូម	អថលែង	ទីបនាទាល់	យ៉ាង	មុតមាុំអុំពី	មពះជន្ម	ដ៏	ពិតមបាកដ	

របស់	មពះ	ជ្	មពះវរបិតា	ដ៏	អស់កល្	ជ្និច្ច	និង	មពះរាជបុមតា	របស់	

មទង់	ជ្	មពះអមាចាស់	ដយស៊ូវមគីស្ទ	។	ខ្នុុំ	ក៏	សូម	អថលែង	ទីបនាទាល់	ផ្ងអដរ	

ថា	សាសនាចមក	ហន	មពះដយស៊ូវមគីស្ទ	ហន	ពួក	បរិសុទ្	ហថងៃ	ចុង	ដមកាយ	

គឺ	ពិតជ្	សាសនាចមក	អដល	បាន	សាតោរ	ដ�ើងវិញ	របស់	មពះអមាចាស់		

និង	ជ្	នគរ	មពះ	ដៅដលើ	អផ្នដី	ដនះ	។

សូម	ឲ្យ	ខ្នុុំ—និង	អស់	អ្ក	អដល	អចកចាយ	ទីបនាទាល់	ដនះ—បន្	

មាន	ចិត្	កាលាហាន	ចុំដោះ	បុពរៃដ្តុ	ដ៏	អសាចារ្យ	ដនះ	។	◼
ែកគ្សង់នចញពីសុន្រកថាមួយដែលមានចំណងនជើងថា«Being Valiant»
ដែលបានដថ្ងនៅមហាវិទយោល័យោណិជ្ជកម្មអិល.ឌី.នអស.កាលពីនថងៃទី១៧ដខ

មិថុោឆ្នាំ២០១៤។នែើម្ីទទួលបានសុន្រកថាទាំងគ្សុងជាភាស្អង់នគ្សសូម

ចូលនៅនគហទំព័រ ldsbc.edu។

កំណត់ចំណាំ

	 1.	មប៊ូស	អ័រ	មា៉ាក់ខន់�ី	« Be Valiant in the Fight of Faith	»	

Ensign	អខ	វិច្ិកា	ឆ្នាុំ	1974	ទុំព័រ	35	។

	 2. Autobiography of Parley Parker Pratt	បាន	ដបាះពុម ្

Parley P. Pratt Jr.	(	ឆ្នាុំ	1938	)	ទុំព័រ	210–11	។

	 3.	សូមដមើល Teachings of Presidents of the Church: 
Joseph F. Smith	(	ឆ្នាុំ	1998	)	ទុំព័រ	104	។

រោរឈរោ៉ាងរឹងបុឹងចំយពារះអ្រី

ខដលយយើងយជឿ

«សូមនយើងមានភាព

កាលាហ្នជានធិច្្ចនហើយនរៀបច្ំ

ខ្លួននែើម្បីឈរោំម្ទច្ំនពាះ

អ្ីដែលនយើងនជឿនហើយនបើ

នយើងម្�ូវឈរមានាក់ឯងនៅ

ក្នុងែំនណើរការននាះច្ូរនយើង

នធ្ើែូនចានាះនោយភាពកាលាហ្ន

បានពម្ងឹងនោយច្ំនណះែឹង

ដែលតាមពធិ�ននាះនយើងមធិន

ដែលនៅមានាក់ឯងនទនពល

នយើងឈរជាមួយនឹងម្ពះ

វរបធិតាសួគ៌»។

ម្បធាៃ្ូរា៉ាសយអសម៉ៃសុៃ

«Dare to Stand Alone»
Liahonaខែវិច្ឈិរោឆ្នាំ២០១១

ទំ្័រ៦៧។
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ខ្នុំ	បាន	ចុំណ្យ	ដពល	យ៉ាង	ដមចើន	ដរៀន	ដៅក្នុង	បណ្ណាល័យ	កាល	

ខ្នុុំ	ជ្	និស្សិត	មហាវិទយាល័យ	។	មគប់	ដពល	ខ្នុុំ	បាន	ចូល	ក្នុង	

បណ្ណាល័យ	ដនាះ	មាន	សញ្ញា	មួយ	ោក់	សមមាប់	សាវាគមនប៍	ដៅ	

ដលើ	មចកចូល	អដល	សរដសរ	ថា	«	កុំពុង	អដល	ខុំ	ឲ្យ	បាន	របស់	ដផ្្សងៗ	

ដនាះ	ចូរ	ខុំ	ឲ្យ	បាន	ដយបល់	ផ្ង	»	(	សុភ្សិត	4:7	)	។

ដយើង	ទាុំង	អស់	រានា	ដឹង	ថា	ការដ្រៃើ	មចុំអដលៗ	ដ្រៃើ	ឲ្យ	មានការ	

ចងចាុំ	។	ដ្តុដូដចានាះដ្ើយ	ខ្នុុំ	បាន	ឆ្លាក់	ខគម្ពីរ	អដល	ដកមសង់	ពី	

គម្ពីរ	សុភ្សិត	ដនះ	ក្នុង	ចិត្	របស់	ខ្នុុំ	ជ្និច្ច	ដោយ	អាន	វា	មគប់	ដពល	

អដល	ខ្នុុំ	ចូល	ដៅក្នុង	បណ្ណាល័យ	អុំ�នុងដពល	បួន	ឆ្នាុំ	ហន	ការសិកសា	

ដៅ	មហាវិទយាល័យ	។

ខ្នុុំ	សូម	ផ្្ល់	ការទូនាមន	ដូចរានា	ដនះ	ចុំដោះអ្ក	រាល់រានា	៖	«	កុំពុង	

អដល	ខុំ	ឲ្យ	បាន	របស់	ដផ្្សងៗ	ដនាះ	ចូរ	ខុំ	ឲ្យ	បាន	ដយបល់	ផ្ង	»	។	

ខ្នុុំ	ក៏	សុំណូម	ពរ	ឲ្យ	អ្ក	គិត	ពី	អត្ន័យ	ហន	ខគម្ពីរ	ដនះ	និង	រដបៀប	

អដល	ខគម្ពីរ	ដនះ	ផ្្ល់	មបដយជនប៍	ដល់	អ្ក	។	ខ្នុុំ	បាន	ដ្រៃើ	ដូដចានាះ	

ដ្ើយ	។	ខ្នុុំ	បាន	ពិចារណ្	អុំពី	ខគម្ពីរ	ដនះ	ក្នុង	ចិត្	ខ្នុុំ	ម្ង	ដ្ើយ	ម្ង	

ដទៀត	ដ្ើយ	ការបកមសាយ	របស់	ខ្នុុំ	អុំពី	អត្ន័យ	ហន	ខគម្ពីរ	ដនះ	បាន	

ផ្លាស់ប្នូរ	ជ្ដមចើន	។	មបអ្ល	ជ្	អ្ក	អាច	ទទួល	បាន	មបដយជនប៍	ពី	

ការសដងកត	របស់	ខ្នុុំ	។

ដួងចឈិត្ខដលរាៃយោបល់

កាល	ជ្	អ្ក	ផ្្សពរៃផ្សាយសាសនា	វ័យ	ដក្មង	ដៅ	មបដទស	ជប៉ុន	

ដោយ	ពុះោរ	ដរៀន	ភ្សា	ដ៏	លុំបាក	ដនាះ	ខ្នុុំ	បាន	សាតោប់	ឮ	វាក្យសព្ទ	

កំពុងដែលខំពយាយាមឲ្យបាន

របស់នផ្សងៗននាះច្ូរខំឲ្យបាន

នោបល់ពិតគ្បាកែ

នឹងនកើតមានចំនោះ

អ្កនៅនពលអ្កទទួល

ស្រល់ទំោក់ទំនង

ននការសិកសានិង

ការអធិស្ឋាននៅនពល

អ្ករកសាការតាំងចិត្តបនគ្មើ

អំ�នុងនពលនរៀននិង

នធវើការរកគ្បាក់ចំណូល

គ្ពមទាំងនៅនពល

អ្កទុកចិត្តនហើយ

ពឹងដផ្អកនលើគ្ពះអមាចាស់

នយស៊ូវគ្គីស្។

យោបល់ ផង
មួយ	ចុំនួន	យ៉ាង	ដលឿន	និង	ញាប់	។	ោក្យ	សាវាគមនប៍	ដូចជ្	

ោក្យ	ទាុំង	ពីរ	ដនះ	ohayo gozaimasu	(	អរុណសួស្ី	)	

ឬ	konnichiwa	(	សាយ័ណហាសួស្ី	)	។	ោក្យ	មួយ	ដទៀត	គឺ	

wakarimasen,	អដល	មាន	ន័យ	ថា	«	ខ្នុុំ	មិន	យល់	ដទ	»	។	

ដពល	និយយ	ោក្យ	ដនះ	ដគ	ចាប់ហដ	រានា	ដៅវិញ	ដៅមក	ហាក់បីដូច	

ជ្	ការដឆលែើយ	តប	យ៉ាង	ដពញចិត្	មួយ	ពី	សុំណ្ក់	មបជ្ជន	ជប៉ុន	ដៅ	

ដល់	អ្កផ្្សពរៃផ្សាយ	សាសនា	វ័យ	ដក្មង	ដៅដពល	ពួកដគ	ពយាយម	

សន្ទនា	ជ្មួយ	មបជ្ជន	ដនាះ	។

ដុំបូង	ដៅដពល	ខ្នុុំ	បាន	គិត	អុំពី	អត្ន័យ	ហន	ឃ្លា	«	កុំពុង	អដល	ខុំ	

ឲ្យ	បាន	របស់	ដផ្្សងៗ	ដនាះ	ចូរ	ខុំ	ឲ្យ	បាន	ដយបល់	ផ្ង	»	ខ្នុុំ	បាន	គិត	

អុំពី	ោក្យ	នោបល់	ទាក់ទង	នឹង	ោក្យ	ការយល់	ដឹង	ដមចើនជ្ង	៖	គឺ	

ជ្	អរៃី	អដល	ខ្នុុំ	អាច	សាតោប់	ឮ	ដោយ	មតដចៀក	ខ្នុុំ	និង	យល់	ក្នុង	ចិត្	ខ្នុុំ	។		

ខ្នុុំ	បាន	គិត	ដល់	ោក្យ	របស់	ភ្សា	ជប៉ុន	អដល	និយយ	ថា	

wakarimasen	។	ដតើ	ខ្នុុំ	យល់	ឬ	មិន	យល់	?

ដៅដពល	ខ្នុុំ	បាន	សិកសា	និង	សដងកត	ដមើល	ការដមបើ	ោក្យ	

នោបល់	ដៅក្នុង	មពះគម្ពីរ	និង	មបសាសនប៍	មក	ពី	ពយាការី	អដល	

ដៅរស់	ដនាះ	ខ្នុុំ	បាន	យល់	ពី	អត្ន័យ	ដ៏	មជ្លដមរៅ	របស់	វា	។	សូម	

ពិចារណ្	អុំពី	មបសាសនប៍	ដនះ	មក	ពី	អអលដ�ើរ	រ៉ូបឺត	�ី	អ្ល	ក្នុង	

កូរ៉ុម	ហន	ពួក	សាវក	ដប់	ពីរ	នាក់	កាល	ដលាក	ជ្	ប៊ីស្សព	ជ្	អ្ិបតី	ហន	

សាសនាចមក	៖

«	ដុំបូង	ដយើង	ចាប់ដផ្្ើម	ដោយ	បញ្ញា	ជ្	បញ្ញា	អដល	ដយើង	មាន	

មក	តាុំង	ពី	កុំដណើត	។	ដៅ	ដពល	ដយើង	មសាវមជ្វ	រក	ចដមលែើយ	សិកសា	





3៦ លីអាហូណា

ដ្ើយ	អប់រំ	ខលែលួន	ដយើង	មាន	ន័យ	ថា	ដយើង	បអន្ម	ចុំដណះដឹង	

ដៅ	ដលើ	បញ្ញា	អដល	មាន	មក	ជ្មួយ	ដយើង	ដនាះ	។	ដយើង	បអន្ម	

បទពិដសា្នប៍	ដៅ	ដលើ	ចុំដណះ	ដឹង	របស់	ដយើង	អដល	នាុំ	ដយើង	

ដៅ	រក	កមមិត	មួយ	ហន	មបាជ្ញា	។	ដមរៅ	ពី	មបាជ្ញា	របស់	ដយើង	ដយើង	

បអន្ម	ជុំនួយ	ពី	មពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្	តាមរយៈ	ការអ្ិសាឋាន	ដោយ	

ដសចក្ីជុំដនឿ	របស់	ដយើង	ទូល	សូម	ការអណនាុំ	ខាង	វិញ្ញាណ	និង	

កមាលាុំង	។	លុំោប់	ដនាះ	ដយើង	្ ន	ដល់	នោបល់	មួយ	ដៅក្នុង	

ចិត្	របស់	ដយើង—អដល	ជុំរុញ	ដយើង	ឲ្យ	‹	ដ្រៃើ	អរៃី	អដល	មតឹមមតូវ	ចូរ	ឲ្យ	

ផ្ល	មក	តាម	ដមកាយ	›	(	ទំនុកតនមកើង	ឆ្នាុំ	1985	ដលខ	147	។	

អារម្មណប៍	ហន	ដួងចិត្	អដល	មាន	នោបល់	ផ្្ល់	សាមរតី	ហន	ការធានា	

អះអាង	ដ៏	ដជឿជ្ក់	ដល់	ដយើង	គឺ	មិនមតឹម	អត	ដឹង	ប៉ុដណ្ណាះ	ដទ	ប៉ុអន្	

អថម	ទាុំង	ដ្រៃើ	អរៃី	អដល	មតឹមមតូវ	ដទាះបី	ជ្	ស្ិត	ក្នុង	សាថានភ្ព	អបប	

ណ្	ក្ី	។		នោបល់	ដៅក្នុង	ដួងចិត្	របស់	ដយើង	ដកើត	ដ�ើង	ពី	

ទុំនាក់ទុំនង	យ៉ាង	ជិតស្ិទ្	រវាង	ការសិកសា	និង	ការអ្ិសាឋាន	»	។ 1

ឥ�នូវ	ដនះ	ចូរ	ពិចារណ្	ម្ង	ដទៀត	៖	«	កុំពុង	អដល	ខុំ	ឲ្យ	បាន	

របស់	ដផ្្សងៗ	ដនាះ	ចូរ	ខុំ	ឲ្យ	បាន	ដយបល់	ផ្ង	»	។	ដយបល់	ដៅក្នុង	

បរិបទ	ដនះ	ដកើត	មក	ពី	បញ្ញា	ចុំដណះ	ដឹង	បទពិដសា្នប៍	មបាជ្ញា	និង	

ការបុំផ្ុសគុំនិត	មក	ពី	មពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្—អដល	ទាុំង	អស់	ដនះ	

ដឹកនាុំ	ដយើង	ឲ្យ	សារល់	ដ្ើយ	ដ្រៃើ	អរៃី	អដល	មតឹមមតូវ	។

ភ្គដមចើន	អ្ក	ទាុំងអស់	រានា	កុំពុង	ដឆ្ពះ	ដៅ	ឬ	បាន	ចូល	ដល់	

ដុំណ្ក់កាល	ហន	ការសដមមច	ចិត្	ដ៏	សុំខាន់	ក្នុង	ជីវិត	របស់	អ្ក	។	

អ្ក	អមប	កាន់អត	មាន	ភ្ពឯករាជ្យ	ពី	មួយ	ឆ្នាុំ	ដៅ	មួយ	ឆ្នាុំ	ដ្ើយ	

អ្ក	កុំពុង	ដ្រៃើ	ដុំដណើរ	ដឆ្ពះ	ដៅ	«	ខុំ	ឲ្យ	បាន	របស់	ដផ្្សងៗ	»	ដៅក្នុង	

ដុំណ្ក់កាល	ហន	ជីវិត	របស់	អ្ក	។	ដតើ	អ្ក	កុំពុង	អត	ខុំ	ឲ្យ	បាន	អរៃី	ខលែះ	?	

ទុកចឈិត្យលើម្្រះអរាចស់ៃឈិង

ម្្រះបៃ្ទញូលម្ទង់

«ច្ូរនធ្ើជាគំរូនននសច្កី្ជំននឿមាន

ន័យថ្នយើងទុកច្ធិ�្តនៅនលើ

ម្ពះអមាចាស់នធិងម្ពះបន្ញូលរបស់

ម្ទង់។វាមានន័យថ្នយើងមាន

នហើយនយើងច្ធិញ្ចឹមបីបាច្់ជំននឿដែល

នឹងែឹកនាំគំនធិ�នធិងសកម្មភាពរបស់

នយើង។នសច្ក្ីជំននឿរបស់នយើងនៅ

នលើម្ពះអមាចាស់ម្ពះនយស៊ូវម្គីស្នធិង

ម្ពះវរបធិតាសួគ៌របស់នយើងនឹងមាន

ឥទ្ធិពលនលើម្គប់អ្ីដែលនយើងនធ្ើ។

នៅក្នុងសាថានភាពម្ច្បូកម្ច្បល់នន

ជំនាន់របស់នយើងការជំទាស់ក្នុង

មនសធិកានធិងច្លាច្លននការ

រស់នៅម្បចាំនថងៃននាះការកាន់ខាជាប់

នសច្ក្ីជំននឿបានកាលាយនៅជាយុថ្កា

ក្នុងជីវិ�នយើង»។

ម្បធាៃ្ូរា៉ាសយអសម៉ៃសុៃ«Be an 
Example and a Light»Liahona
ខែវិច្ឈិរោឆ្នាំ២០១៥ទំ្័រ៨៧។

អ្ក	មបអ្ល	ជ្	ខុំ	ឲ្យ	បាន	សាវាមី	ឬ	ភរិយ	មាន	មគួសារ	ផ្ទាល់	ខលែលួន	

និង	ការង្រ	ជ្ដដើម	។

ដដើម្ី	ដរៀបចុំ	កិច្ចការ	សុំខាន់ៗ	ទាុំង	ដនះ	អដល	ដយើង	«	ខុំ	ឲ្យ	

បាន	»	ដនាះ	ដយើង	ក៏	មតូវ	ទទួល	«	ដយបល់	»	ដូច	ខគម្ពីរ	បដមងៀន	

អដរ	។	ដយបល់	ដនះ	ដកើត	ដ�ើង	តាមរយៈការ	ពឹង	អផ្្អក	ទាុំង	ដលើ	

ការសិកសា	និង	ការអ្ិសាឋាន	។	និយយ	មយា៉ាង	ដទៀត	ដយើង	មតូវ	

ទុកចិត្	ដ្ើយ	ពឹង	អផ្្អក	ដលើ	មពះអមាចាស់	ដយស៊ូវមគីស្ទ	។	អាលមា៉ា	

ពិពណ៌នា	ការណប៍	ដនះ	ដៅដពល	ដលាក	មបដូច	មពះបន្ទនូល	ដៅ	នឹង	

មរាប់	ពូជ	មួយ	មរាប់	។	ដូច	ដលាក	បាន	អថលែង	ថា	«	វា	ចាប់ដផ្្ើម	បុំភលែឺ	

នោបល់	របស់	ខ្នុុំ	អមន	ដ្ើយ	វា	ចាប់ដផ្្ើម	មាន	រសជ្តិ	ឆ្ងាញ់		

ចុំដោះ	ខ្នុុំ	»	(	អាលមា៉ា	32:28	ការ	គូស	បញ្ជាក់	បាន	បអន្ម	)	។

ជ្ដរឿយៗ	មបធាន	ថូមា៉ាស	ដអស	ម៉នសុន	ដកមសង់	ខគម្ពីរ	

មក	ពី	គម្ពីរ	សុភ្សិត	អដល	ជួយ	បអន្ម	ឲ្យ	យល់	ពី	ការណប៍	ដនះ	៖	

«	ចូរ	ទី	ពឹង	ដល់	មពះដយ្ូវា៉	ឲ្យ	អស់	អុំពី	ចិត្	និង	កុុំ	ឲ្យ	ពឹង	អផ្្អក	ដលើ	

ដយបល់	របស់	ខលែលួន	ដ�ើយ	»	(	សុភ្សិត	3:5	)	។ 2

ដៅដពល	ដយើង	ទុកចិត្	ដ្ើយពឹងអផ្្អក	ដលើ	មពះអមាចាស់	ដនាះ	

ទុំ្ុំ	ហន	ដយបល់	ដកើត	ដ�ើង	ពី	មទង់	ចូល	ដៅក្នុង	ដួងចិត្	របស់	

ដយើង	។

«ម្្រះហស្របស់ម្្រះអរាចស់យៅយលើ្ ួកយយើង»

ខ្នុុំ	សូម	ផ្្ល់	ឧទា្រណប៍	មួយ	អុំពី	មស្ី	ដ៏	មាន	ឥទ្ិពល	មានាក់	អដល	

បាន	ដដើរ	តួ	យ៉ាង	សុំខាន់	ដៅក្នុង	ការសាតោរ	ដ�ើង	វិញ	អដល	បាន	ទុក	

ចិត្	ដលើ	មពះអមាចាស់	ដ្ើយ	ពុុំ	បាន	ពឹង	អផ្្អក	ដលើ	ដយបល់	របស់	ខលែលួន	

រាត់	ដ�ើយ	។

នយើងបដន្ថមចំនណះែឹង

បទពិនស្ធន៍គ្បាជាញានិងជំនួយ

មកពីគ្ពះវិញ្ញាណបរិសុទ្តាមរយៈ

ការអធិស្ឋាននៅនលើបញ្ញា។បោទាប់

មកនយើងនឹងទទួលបាននោបល់

នៅក្នុងែួងចិត្តរបស់នយើង។

បញ្ញា

ច្ំនណះែឹង

បទពធិនសាធន៍

ម្បាជាញា

នយាបល់

ម្ពះវិញ្ញាណបរិសុទ្

នសច្ក្ីជំននឿ

ការអធធិសាឋាន

ការសធិកសា
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មិនយូរ	ប៉ុនាមន	បនាទាប់	ពី	សាសនាចមក	បាន	បដងកើត	ដ�ើង	ដៅក្នុង	ទីមកុង	បា៉ាលហម៉រា៉	

រដ្ឋ	នូវ	ដយ៉ាក	មាតោយ	របស់	យ៉ូអសប	លូស៊ី	មា៉ាក	ស្ម៊ី្	បាន	បន្	ដៅទីមកុង	វ៉តដ្ើរ	លូ	រដ្ឋ	

នូវ	ដយ៉ាក	ជ្មួយ	ពួកបរិសុទ្	មួយ	មកុម	្ ុំ	អុំ�នុង	ដពល	អដល	សាវាមី	របស់	រាត់	យ៉ូអសប	

ស៊ីញ័រ	និង	កូនមបុស	មួយ	ចុំនួន	របស់	ពួកដគ	រួមមាន	ទាុំង	យ៉ូអសប	ជុញ្ញ័រ	បាន	

ចាកដចញ	មុន	រាត់	ដៅ	ទីមកុង	ខឺត	�ង់	រដ្ឋ	អូហ្អូ	។	ការទទួលខុសមតូវ	របស់	រាត់	

គឺ	មតូវ	នាុំ	ពួកបរិសុទ្	មកុម	ដនះ	ដៅ	រដ្ឋ	អូហ្អូ	ដៅដពល	រាត់	បាន	ទទួល	សារលិខិត	ពី	

កូនមបុស	របស់	រាត់	អដល	ជ្	ពយាការី	។

សារលិខិត	ដនាះ	បាន	មក	ដល់	រាត់	ដៅ	ដដើម	រដូវ	ផ្ការីក	ឆ្នាុំ	1831	។	ដោយ	មាន	

ជុំនួយ	មក	ពី	បងប្អនូនមបុស	មួយ	ចុំនួន	លូស៊ី	បាន	ចាប់ដផ្្ើម	នាុំ	មកុម	ដនាះ	ដៅ	ទីមកុង	

បាសហាវា�នូ	រដ្ឋ	នូវ	ដយ៉ាក	ដោយ	មាន	បុំណង	ដ្រៃើ	ដុំដណើរ	ដៅ	រដ្ឋ	អូហ្អូ	ដោយ	ជិះ	

ទូក	កាត់	អមពក	ដអរី	។	រាត់	បាន	និយយ	ដូចដនះ	៖	«	ដៅដពល	បងប្អនូន	មបុស	បាន	គិត	

ថា	រដូវ	ផ្ការីក	គឺ	ជ្	ដពល	សម	ល្មម	ដដើម្ី	ដ្រៃើ	ដុំដណើរ	តាម	ដជើង	ទឹក	ដយើង	ទាុំងអស់	រានា	

បាន	ចាប់ដផ្្ើម	ដរៀបចុំ	ដដើម្ី	ដចញ	ដុំដណើរ	ដៅ	ទីមកុង	ខឺត	�ង់	។	ដយើង	បាន	ជួល	ទូក	

មួយ	.	.	.	ដ្ើយ	.	.	.	ពួកដយើង	មាន	រានា	ចុំនួន	អប៉តសិប	នាក់	»	។

ដមកាយ	មក	ដៅដពល	ពួកដគ	បាន	ជិះ	ទូក	ដៅដល់	អមពក	ដអរី	ដ្ើយ	បាន	ដឆ្ពះ	

ដៅ	ទីមកុង	បាហាវា�នូ	ដនាះ	រាត់	និយយ	ដូចដនះ	៖	«	ខ្នុុំ	បាន	ដៅ	បងប្អនូន	មបុសមសី	

ឲ្យ	ជុុំ	រានា	ដ្ើយ	រំឭក	ពួកដគ	ថា	ដយើង	ដ្រៃើ	ដុំដណើរ	ដោយសារ	អត	ដសចក្ីមតាស់បង្រប់	

របស់	មពះអមាចាស់	គឺ	ដូចជ្	ដលាក	ឪពុក	លីហ្	កាល	ដលាក	បាន	ចាកដចាល	ទីមកុង	

ដយរូសា�ិម	ដ្ើយ	ដោយ	ភក្ីភ្ព	ដនាះ	ដយើង	មាន	ដ្តុផ្ល	នឹង	រំពឹង	បាន	ពរជ័យ	

ដូចរានា	ដនាះ	អដរ	មក	ពី	មពះ	។	ដមកាយ	មក	ខ្នុុំ	បាន	សូម	ពួកដគ	ឲ្យ	មាន	ចិត្	រឹងបុឹង	នហើយ

តគ្មង់ចិត្តរបស់ពួកនគន�ើងចំនោះគ្ពះជាបន្តបោទាប់នៅក្នុងការអធិស្ឋាន	មបដយជនប៍	

ឲ្យ	ដយើង	អាច	ចដមមើន	ដ�ើង	»	។

ដៅ	មបអ្ល	ជ្	ោក់	កណ្តាល	ផ្លែនូវ	ដៅ	ទីមកុង	បាហាវា�នូ	អដល	ដចញ	ពី	វ៉តដ្ើរ	លូ	គឺ	

ការដ្រៃើ	ដុំដណើរ	តាម	អមពក	ជីក	ដនាះ	បាន	អមប	ជ្	ពុុំ	អាច	ដ្រៃើ	ដុំដណើរ	បាន	។	សាថានភ្ព	

សមមាប់	ពួកបរិសុទ្	80	នាក់	រាមន	ភ្ពង្យ	មសួល	ដ�ើយ	ដ្ើយ	ការរអ៊ូរទាុំ	បាន	

ចាប់ដផ្្ើម	ដ�ើង	ភ្លាម	។	លូស៊ី	បាន	បមងួបបមងួម	ដសចក្ីជុំដនឿ	របស់	ពួកដគ	ដោយ	ពឹងអផ្្អក	

ដលើ	មពះអមាចាស់	។	រាត់	មបាប់	ពួកដគ	ដូចដនះ	៖	«	ដទ	ដទ	.	.	.	បងប្អនូន	មិន	អមសកឃ្លាន	

ដ�ើយ	ដទាះ	ជ្	បងប្អនូន	មបុស	ឬ	នរណ្	ដផ្្សង	ដទៀត	ក្ី	សូម	មាន	ចិត្	អត់្្មត់	ដ្ើយ	

ឈប់	រអ៊ូរទាុំ	។	ខ្នុុំ	រាមន	ចិត្	សង្ស័យ	ដ�ើយ	ដ្ើយ	មពះ្ស្	របស់	មពះអមាចាស់	ដៅ	ដលើ	

ពួកដយើង	»	។

ដៅដពល	ពួកដគ	បាន	ដៅ	ដល់	ទីមកុង	បាហាវា�នូ	ដៅ	ហថងៃ	ទី	5	បនាទាប់	ពី	ដចញ	ពី	វ៉តដ្ើរ	

លូ	កុំពង់អផ្	អដល	មតូវ	នាុំ	ដៅ	ដល់	អមពក	ដអរី	ដនាះ	បាន	កក	។	ពួកដគ	បាន	ដ្រៃើ	ដុំដណើរ	ដលើ	

ទូក	ជ្មួយ	ដមបញ្ជាការ	ដបលែក	ជ្	បុរស	មានាក់	អដល	បាន	សារល់	លូស៊ី	ស៊្មី្	និង	មគួសារ	

របស់	រាត់	។

ពីរបី	ហថងៃ	ដមកាយ	មក	ដទាះបី	ជ្	សាថានភ្ព	ដៅ	ដលើ	ទូក	ដនាះ	មិន	អុំដណ្យផ្ល	ដល់	

ពួកដគ	ទាុំងអស់	រានា	ឲ្យ	បន្	សានាក់	ដៅ	អុំ�នុង	ដពល	រង់ចាុំ	ការមបាប់	ឲ្យ	ដចញ	ដុំដណើរ	ក្ី	លូស៊ី	

បាន	ដរៀបរាប់	ថា	«	ចាប់តាុំង	ពី	ដពល	ដនាះ	មក	ដមបញ្ជាការ	ដបលែក	បាន	ដស្ើសុុំ	ឲ្យ	អ្ក	ដ្រៃើ	

ដុំដណើរ	បន្	ជិះ	ដៅ	ដលើ	ទូក	ដនាះ	ដទៀត	ដោយសារ	រាត់	ចង់	ដមតៀម	ខលែលួន	ជ្	ដមសច	ដដើម្ី	

ចាប់ដផ្្ើម	មរា	ហន	ការមបុងមបយ័ត្	ក្នុង	ដពល	ដុំណ្ល	រានា	ដនាះ	អដរ	រាត់	បាន	បញ្នូន	មនុស្ស	

មានាក់	ឲ្យ	ដៅ	វាស់អវង	ដមើល	ជដម្	ហន	ទឹកកក	ដ្ើយ	ដៅដពល	បុរស	ដនាះមត�ប់	មក	វិញ	

បាន	រាយការណប៍	ថា	ទឹកកក	ដនាះ	កករឹង	កម្ពស់	6	អម៉មត	ដ្ើយ	ថា	តាម	គុំនិត	របស់	រាត់	

ដនាះ	ដយើង	នឹង	បន្	ដៅ	ដលើ	កុំពង់អផ្	ដនះ	យ៉ាងដហាច	ណ្ស់	ពីរសបាតោ្ប៍	ដទៀត	»	។

ព័ត៌មាន	ដនះ	ដ្រៃើ	ឲ្យ	មនុស្ស	ដៅក្នុង	មកុម	មាន	ការភ័យ	រន្ត់	ជ្	ខាលាុំង	។	ដមគឿង	បរិកាខារ	

ដមបើមបាស់	បាន	អស់	ដ្ើយ	សាថានភ្ព	មាន	ការលុំបាក	។	លូស៊ី	មា៉ាក	ស្ម៊ី្	បាន	

ដរៀបរាប់	បអន្ម	ដទៀត	អុំពី	ការដមកើន	រំឭក	ដល់	ពួកបរិសុទ្	ដូដច្ះ	៖	«	បងប្អនូន	និយយ	ថា	

បងប្អនូន	ោក់	ទីទុកចិត្	របស់	ខលែលួន	ដលើ	មពះ	ដូដច្ះ	ដតើ	បងប្អនូន	អាច	មាន	អារម្មណប៍	រអ៊ូរទាុំ	និង	

ស្ីបដនាទាស	ដូច	បងប្អនូន	បាន	ដ្រៃើ	ដនះ	យ៉ាង	ដូចដម្ច	!	បងប្អនូន	កាន់អត	រាមន	ដ្តុផ្ល	ជ្ង	

ពួកកូនដៅ	សាសនប៍	អ៊ីមសាអអល	ដៅ	ដទៀត	ដ្ិត	បងប្អនូន	មសី	ក្នុង	សាសនាចមក	របស់	ខ្នុុំ	ចង់	

បាន	ដរៅអី	ដ៏	សុខមសួល	របស់	ពួកដគ	ដ្ើយ	បងប្អនូន	មបុស	អដល	ខ្នុុំ	រំពឹង	ថា	ជ្	អ្ក	អដល	

រឹងបុឹង	និង	មាន	កមាលាុំង	មបកាស	ថា	ពួកដគ	ដជឿ	យ៉ាង	មបាកដ	ថា	ពួកដគ	នឹង	ឃ្លាន	ោច់	

ដោះ	សាលាប់	ពីមុន	ពួកដគ	ដៅ	ដល់	ដរាលដៅ	ហន	ដុំដណើរ	របស់	ពួកដគ	។	ដ្ើយ	ដ្តុអរៃី	វា	

អមប	ជ្	អបប	ដនះ	?	ដតើ	មាន	នរណ្	មានាក់	រាមន	អាហារ	មគប់មរាន់	ឬ	?	.	.	.	ដតើ	ដសចក្ីជុំដនឿ	

របស់	បងប្អនូន	ដៅ	ឯណ្	?	ដតើ	ការទុកចិត្	របស់	បងប្អនូន	ដៅដលើ	មពះ	ដៅ	មតង់	ណ្	?	ដតើ	

បងប្អនូន	មិន	ដឹង	ដទ	ឬ	ថា	អរៃីៗ	ទាុំងអស់	គឺ	មទង់	ជ្	អង្គ	អដល	ដ្រៃើ	កិច្ចការ	ទាុំង	ដនះ	ដ្ើយ	ថា	

មទង់	មគប់មគង	ដលើ	កិច្ចការ	ទាុំងដនះ	ដោយ	មពះ្ស្	របស់	មទង់	ផ្ទាល់	?	ដ្ើយ	គិត	ថា	

ពួកបរិសុទ្	ទាុំងអស់	ដៅ	ទីដនះ	គួរអត	តមមង់	ចិត្	របស់	ខលែលួន	ដ�ើង	ដោយ	ការអ្ិសាឋាន	ដៅ	

កាន់	មពះ	ថា	នឹង	មាន	ផ្លែនូវ	អាច	ដបើក	បាន	ដៅ	ចុំដោះ	មុខ	ដយើង	ដនាះ	វា	ពិត	ជ្	ង្យ	ណ្ស់	

សមមាប់	មទង់	ដដើម្ី	បុំអបក	ទឹក	កក	ដនាះ	មបដយជនប៍	ឲ្យ	ដយើង	អាច	បន្	ដុំដណើរ	របស់	ដយើង	

ដៅមុខ	ដទៀត	!	»

ឥ�នូវ	ដនះ	សូម	អដងកត	ពី	ដសចក្ីជុំដនឿ	ដ៏	អសាចារ្យ	របស់	អ្ក	មាតោយ	ស្ម៊ី្—ថា	ដតើ	

រាត់	បាន	ដមជើសដរើស	ទុកចិត្	ដលើ	មពះអមាចាស់	ខាលាុំង	ប៉ុណ្ណា	ដ្ើយ	ថា	រាត់	បាន	សូម	ឲ្យ	

ពួកបរិសុទ្	អដល	ដៅ	ជ្មួយ	រាត់	កុុំ	ឲ្យ	ពឹង	អផ្្អក	ដលើ	ដយបល់	របស់	ពួកដគ	ខាលាុំង	ប៉ុណ្ណា	៖

«	‹	ឥ�នូវដនះ	ឱ	បងប្អនូន	មបុស	មសី	ទាុំងឡាយ	ដអើយ	មបសិនដបើ	បងប្អនូន	ទាុំងអស់	រានា	

នឹង	អុំោវនាវ	ដៅ	ដល់	សាថានសួគ៌	អុំពី	បុំណងមបាថានា	របស់	បងប្អនូន	ដដើម្ី	ឲ្យ	ដុុំ	ទឹកកក	ដនះ	

អាច	នឹង	អបក	ដ្ើយ	ដដើម្ី	ឲ្យ	ដយើង	អាច	បន្	ដុំដណើរ	ដៅ	មុខ	បាន	ដរាប	ណ្	មពះអមាចាស់	

មាន	មពះជន្មរស់	ដនាះ	វា	នឹង	សដមមច	បាន	យ៉ាង	ដូដចានាះ	›	។	រំដពច	ដនាះ	មាន	សុំដ�ង	

មួយ	បនលែឺ	ដ�ើង	ដូចជ្	ផ្្គរ	លាន់	។	ដមបញ្ជាការ	បាន	អមសក	ថា	‹	អ្ក	មគប់	រានា	ចូរ	ដៅ	កាន់	

កអនលែង	ដរៀង	ខលែលួន	›	។	ដុុំ	ទឹកកក	បាន	អបក	ដមបះ	ដចញ	ដោយ	ទុក	មចក	តូច	មួយ	សមមាប់	

ទូក	ដ្ើយ	ដៅដពល	ទូក	បាន	ឆលែងកាត់	តាម	ផ្លែនូវ	តូច	ចដង្អៀត	ដនាះ	សាលាប	ចាក់	របស់	មា៉ាស៊ីន	

ទូក	បាន	បាក់	ដោយសារ	ការប៉ះទង្គិច	ជ្មួយ	ទឹកកក	ទាុំង	សុំដ�ង	អមសក	បញ្ជា	ពី	

ដមបញ្ជាការ	រួម	នឹង	សុំដ�ង	អមសក	យ៉ាង	ដពញ	ទុំ្ឹង	របស់	អ្ក	ដបើក	ដកាដាង	ទូក	និង	

សុំដ�ង	ទឹក	កក	មពមទាុំង	សុំដ�ង	អមសក	របស់	អ្ក	ដមើល	ពី	ដលើ	ដីដរាក	បាន	បង្ហាញ	



3៨ លីអាហូណា

បន្ទាប់ពីល�ើកទឹកចិត្តដ�់បងប្អូន

បបរុសបសីដដ�ស្ិតក្នុងភាពដត�លោ�

ឲ្យឈប់រអ៊ូរទាំល�ើយតប្រង់ចិត្តរបស់

ពួកលេលៅស្ថានសួេ៌�ូស៊ីម៉ាកស្៊ីធ

បាននិយាយថា«ដរុំទឹកកកបានដបកលបបេះ

លចញលោយទរុកបចកតូច្រួយសបមប់

ទូក»។បន្ទាប់ពីទូករបស់ពួកបរិសរុទ្ធ

បានឆ្លងលៅផរុតភាលា្រទឹកកកក៏បានកក

ជាប់ភាជាប់គ្នាវិញ។
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ពី	ឈុតឆ្ក	អដល	គួរ	ឲ្យ	រន្ត់	ខាលាុំង	បុំផ្ុត	។	ដយើង	បាន	ឆលែង	ផ្ុត	អត	បន្ិច	តាម	ផ្លែនូវ	អដល	

ទឹកកក	ដនាះ	បាន	ដមបះ	ដចញ	ពី	រានា	ពី	មុន	ដពល	អដល	ទឹកកក	ភ្ិត	ជ្ប់	រានា	វិញ	ម្ង	ដទៀត	

ដ្ើយ	បងប្អនូន	មបុស	ដៅ	ទីមកុង	ខូលសរៃិល	មតូវ	បាន	ទុក	ឲ្យ	ដៅ	ទីមកុង	បាហាវា�នូ	ដោយ	ពុុំ	

មក	តាម	ដយើង	ដ�ើយ	។

«	ដៅដពល	ដយើង	ចាកដចញ	ពី	កុំពង់អផ្	មាន	មនុស្ស	មានាក់	អដល	ដមើល	ពី	ដលើដី	ដរាក	

បាន	អមសក	ដ�ើង	ថា	‹	ដនាះន៎	មកុម	អ្ក	ដុំដណើរ	«	មរមន	»	!	ទូក	ដនាះ	បាន	លិច	ចុះ	ដៅ	

ក្នុង	ទឹក	ដមរៅ	ជ្ង	មុន	23	សង់ទីអម៉មត	ដ្ើយ	ដ�ើញ	ថា	ទូក	ដនាះ	នឹង	លិច—វា	មបាកដ	

ជ្	លិច	›	។	មបាកដ	ណ្ស់	ពួកដគ	មបាកដ	ក្នុង	ចិត្	ថា	ដូដចានាះ	ដទើប	ពួកដគ	បាន	ដដើរ	សុំដៅ	

ដៅរក	ការិយល័យ	[	សារព័ត៌មាន	]	ដ្ើយ	ឲ្យ	ដគ	ចុះផ្សាយ	អុំពី	ដរឿង	ដនាះ	ថា	ពួកដយើង	

បាន	លិច	ទូក	ដូដចានាះ	ដៅដពល	ពួកដយើង	បាន	ដៅ	ដល់	អ្រៃផ្ត	ដនាះ	ដយើង	អាន	ព័ត៌មាន	

អុំពី	ការសាលាប់	របស់	ដយើង	ផ្ទាល់	»	។ 3

«កុំឲ្យ្ ឹងខ្្អកយលើយោបល់របស់ែ្លួៃយេើយ»

«	កុំពុង	អដល	ខុំ	ឲ្យ	បាន	របស់	ដផ្្សងៗ	ដនាះ	ចូរ	ខុំ	ឲ្យ	បាន	ដយបល់	ផ្ង	»	ឬ	និយយ	

មយា៉ាង	ដទៀត	ថា	«	ចូរ	ទី	ពឹង	ដល់	មពះដយ្ូវា៉	ឲ្យ	អស់	អុំពី	ចិត្	និង	កុុំ	ឲ្យ	ពឹង	អផ្្អក	ដលើ	

ដយបល់	របស់	ខលែលួន	ដ�ើយ	»	(	សុភ្សិត	3:5	)	។

ខ្នុុំ	បាន	សដងកត	ដមើល	ផ្ទាល់	អុំពីទុក្ខមពួយ	និង	ការបុំផ្លែិចបុំផ្លាញ	ផ្ទាល់	ធាលាក់	ដៅដលើ	

អស់	អ្ក	អដល	ដផ្តោតចិត្	ដលើ	«	ការខុំ	ឲ្យ	បាន	»	របស់	ខាង	ដលាកិយ	ដោយ	មិន	ដផ្តោត	ដលើ	

«	ដយបល់	»	របស់	មពះអមាចាស់	។	វា	ហាក់បី	ដូចជ្	អស់	អ្ក	អដល	ពឹងអផ្្អក	ដលើ	ដយបល់	

របស់	ខលែលួន	ឬ	ោក់	ទី	ទុកចិត្	របស់	ខលែលួន	ដៅ	ដលើ	ហដ	ហន	មនុស្ស	ទុំនង	ជ្	បដងកើត	វិសមាមាមត	

ហន	ការដផ្តោតចិត្	ទុកោក់	ឬ	ការដលាភ	ចង់	បាន	វត្នុ	នានា	កិតយានុភ្ព	អុំណ្ច	និង	

មុខនាទី	។	ប៉ុអន្	ការបន្	«	ខុំ	ឲ្យ	បាន	»	អដល	មសប	ជ្មួយ	នឹង	ការអណនាុំ	ពី	ខគម្ពីរ	

អុំពី	«	ដយបល់	»	នឹង	មគប់មគង	ចុំណង់	ចង់បាន	ខាង	ដលាកិយ	របស់	អ្ក	។	វា	នឹង	ដ្រៃើ	ឲ្យ	

មាន	បរិបទ	មតឹមមតូវ	សមមាប់	សកម្មភ្ព	របស់	អ្ក	ថា	ជ្	សមាជិក	អដល	មាន	មបដយជនប៍	

ចុំដោះ	សង្គម	និង	នគរ	របស់	មពះអមាចាស់	។

កាល	ជ្	និស្សិត	វ័យដក្មង	អដល	ដោរដពញ	ដោយ	ម្ិច្ិតា	ខ្នុុំ	ចាុំ	ពី	ការសាតោប់	

តាម	អ្ក	មបឹកសា	អដល	គួរ	ឲ្យ	ដរារព	និង	មាន	ដជ្គជ័យ	អដល	ផ្្ល់	ដយបល់	ថា	

ដយើង	ចាត់អចង	ម្ិច្ិតា	ឲ្យ	បាន	មតឹមមតូវ	តាមរយៈ	ការដ្រៃើ	តាម	រដបៀបរបប	មួយ	ហន	

«	ការដរៀន,	ការរកមបាក់	ចុំណូល,	ការបដមមើ	»	។	មបធាន	្្គរដុន	ប៊ី	្ុិងគលែី	(	ឆ្នាុំ	

1910–2008	)	បាន	បដមងៀន	គុំរូ	មួយ	អដល	នាុំ	ឲ្យ	មាន	ទីទុកចិត្	ដលើ	មពះអមាចាស់	និង	

ពឹងអផ្្អក	ដលើ	មទង់	ជ្ង	ពឹងដលើ	ខលែលួន	ដយើង	។	ដលាក	មាន	មបសាសនប៍	ដូចដនះ	៖	«	ដយើង	

មានាក់ៗ	មាន	ការទទួលខុសមតូវ	បួន	យ៉ាង	។	ទីមួយ	ដយើង	មាន	ការទទួលខុសមតូវ	

ចុំដោះ	មគួសារ	ដយើង	។	ទីពីរ	ដយើង	មាន	ការទទួលខុសមតូវ	ចុំដោះ	និដយជក	ដយើង	។	

ទីបី	ដយើង	មាន	ការទទួលខុសមតូវ	ចុំដោះ	កិច្ចការ	របស់	មពះអមាចាស់	។	ទីបួន	ដយើង	មាន	

ការទទួលខុសមតូវ	ចុំដោះ	ខលែលួន	ដយើង	»	។

ដយើង	មតូវ	ដចះ	ថលែឹងអថលែង	វា	។	មបធាន	្ុិងគលែី	បាន	ផ្្ល់	ដយបល់	ថា	ដយើង	បុំដពញ	

ការទទួលខុសមតូវ	ទាុំង	បួន	ដនះ	តាមរយៈ	ការអ្ិសាឋាន	ជ្	មគួសារ	រាមតី	ជួបជុុំ	មកុម	

មគួសារ	ការសិកសា	មពះគម្ពីរ	ជ្មគួសារ	ភ្ពដទៀងមតង់	និង	ភ្ពដសាមះមតង់	ចុំដោះ	

និដយជក	របស់	ដយើង	បុំដពញ	ការទទួលខុសមតូវ	របស់	ដយើង	ចុំដោះ	សាសនាចមក	

ការសិកសា	មពះគម្ពីរ	ផ្ទាល់ខលែលួន	ការសមមាក	ការកមសាន្	និង	ការហាត់មបាណ	។ 4

អ្ក	មបាជ្	ទស្សនវិជ្ជា	អាដមរិក	និង	កវីនិពន្	រា៉ល្រៃ	វ៉លដូ	អអដមើសុន	បាន	និយយ	

ដូចដនះ	«	មរា	ដនះ	ក៏	ដូច	ជ្	មរា	ណ្ៗ	អដរ	វាគឺ	ជ្	មរាមួយ	ដ៏	ល្អ	បុំផ្ុត	មបសិនដបើ	ដយើង	

ដឹង	ថា		ដយើង	មតូវ	ដ្រៃើ	អរៃីខលែះ	ដៅ	មរាដនាះ	»	។ 5

សុំណ្ង	ល្អ	ណ្ស់	ពួកបរិសុទ្	ហថងៃ	ចុងដមកាយ	ដឹង	ថា	មតូវ	ដ្រៃើ	អរៃី	ជ្និច្ច	។	ដោយ	

ការដចះដឹង	របស់	អ្ក	អុំពី	មពះវរបិតាសួគ៌	អដល	ដោរដពញ	ដោយ	ក្ីមសឡាញ់	និង	

អផ្នការ	ហន	សុភមង្គល	ដ៏	ម្ិមា	ដនាះ	អ្ក	ដឹង	អុំពី	អរៃី	អដល	មតូវ	ដ្រៃើ	។	ឥ�នូវ	ដនះ	សូម	

មបឹងអមបង	ឲ្យ	កាន់អត	ខាលាុំងដ�ើង	ឲ្យ	អស់	ពី	សមត្ភ្ព	របស់	អ្ក	។

ដៅក្នុង	សុន្ទរកថា	សន្ិសីទ	ទូដៅ	មបធាន	ម៉នសុន	បាន	ដកមសង់	ពីគម្ពីរ	សុភ្សិត	

អដល	ដលាក	ធាលាប់	បាន	ដកមសង់	ពីមុន	៖	«	ចូរ	ទី	ពឹង	ដល់	មពះដយ្ូវា៉	ឲ្យ	អស់	អុំពី	ចិត្	កុុំ	

ឲ្យ	ពឹង	អផ្្អក	ដលើ	ដយបល់	របស់	ខលែលួន	ដ�ើយ	»	។	«	មតូវ	ឲ្យ	ទទួល	សារល់	មទង់	ដៅ	មគប់	ទាុំង	

ផ្លែនូវ	អ្ក	ចុះ	ដនាះ	មទង់	នឹង	តមមង់	អស់	ទាុំង	ផ្លែនូវ	មចក	របស់	អ្ក	»	។	បនាទាប់	មក	ដលាក	មាន	

មបសាសនប៍	ថា	«	ដនាះ	គឺ	ជ្	អរៃី	អដល	ខ្នុុំ	បាន	ដ្រៃើ	ក្នុង	ជីវិត	របស់	ខ្នុុំ	»	។ 6	ឱ	ដនាះ	គឺ	ជ្	ជីវិត	

មួយ	អដល	គួរ	អត	យក	ដ្រៃើ	ជ្	គុំរូ	ណ្ស់	។

ខ្នុុំ	មាន	ក្ីសង្ឹម	ដ៏	្ ុំដ្ង	ពី	អ្ករាល់រានា	ដ្ើយ	មពះវរបិតា	និង	មពះរាជបុមតា	ក៏	មាន	

ក្ីសង្ឹម	អបប	ដនាះ	អដរ	។	ខ្នុុំ	សូម	បញ្ចប់	ដៅ	មតង់	ចុំណុច	អដល	ខ្នុុំ	បាន	ចាប់ដផ្្ើម—ជ្	

មួយ	នឹង	ការោស់ដតឿន	អដល	មាន	ដៅក្នុង	គម្ពីរ	សុភ្សិត	៖	«	កុំពុង	អដល	ខុំ	ឲ្យ	បាន	

របស់	ដផ្្សងៗ	ដនាះ	ចូរ	ខុំ	ឲ្យ	បាន	ដយបល់	ផ្ង	»	។

ចូរ	ខុំ	ឲ្យ	បាន	ដយបល់	ពិតមបាកដ	។	ដយបល់	ពិតមបាកដ	នឹង	ដកើត	មាន	ចុំដោះ	អ្ក	

ដៅដពល	អ្ក	ទទួល	សារល់	ទុំនាក់ទុំនង	ហន	ការសិកសា	និង	ការអ្ិសាឋាន	ដៅដពល	អ្ក	

រកសា	ការតាុំងចិត្	ដដើម្ី	បដមមើ	អុំ�នុង	ដពល	ដរៀន	និង	ដ្រៃើការ	រក	មបាក់	ចុំណូល	មពមទាុំង	

ដៅដពល	អ្ក	មិន	ពឹងអផ្្អក	ដលើ	ខលែលួន	ឯង	ប៉ុអន្	ពឹងអផ្្អក	ដលើ	មពះអមាចាស់	វិញ	ដនាះ	។	◼
ែកគ្សង់ពីសុន្រកថាការគ្បជុំធម្មនិោឋានមួយ«Lean Not unto Thine Own Understanding»

បានដថ្ងនៅស្កលវិទយោល័យគ្ពិកហាំយ៉ង់នៅនថងៃទី១៤ដខមករាឆ្នាំ២០១៥។នែើម្ីទទួលបានសុន្រកថា

ទាំងគ្សុងជាភាស្អង់នគ្សសូមចូលនៅspeeches. byu. edu។

កំណត់ចំណាំ

	 1.	រ៉ូបឺត	�ី	អ្ល	«	Making Righteous Choices at the Crossroads of Life	»	
Ensign	អខ	វិច្ិកា	ឆ្នាុំ	1988	ទុំព័រ	10	ការគូសបញ្ជាក់	បាន	បអន្ម	។

	 2.	ឧទា្រណប៍	សូម	ដមើល	ថូមា៉ាស	ដអស.	ម៉នសុន	«	A Word at Closing	»	Liahona	អខ	ឧសភ្	

ឆ្នាុំ	2010	ទុំព័រ	112	។

	 3.	លូស៊ី	មា៉ាក	ស្ម៊ី្	History of Joseph Smith by His Mother, Lucy Mack Smith 
(	ឆ្នាុំ	1979	)	សូមដមើល	ទុំព័រ	195–99,	202–205	ការ	គូស	បញ្ជាក់	បាន	បអន្ម	។

	 4.	សូមដមើល	្្គរដុន	ប៊ី	្ុិងគលែី	«	Rejoicing in the Privilege to Serve	»	Worldwide 
Leadership Training Meeting	ហថងៃ	ទី	21	អខ	មិថុនា	ឆ្នាុំ	2003	ទុំព័រ	22,	23	។

	 5.	រា៉ល្រៃ	វ៉លដូ	អអដមើសុន	ដៅក្នុង	«	The American Scholar	»	សុន្ទរកថា	អដល	បាន	អថលែង	ដៅ	ហថងៃ	ទី	

31	អខ	សីហា	ឆ្នាុំ	1837	ដៅ	មហាវិទយាល័យ	ដខមមប៊ីដ	។

	 6.	ថូមា៉ាស	ដអស.	ម៉នសុន	«	A Word at Closing	»	ទុំព័រ	112	ដកមសង់	ពី	សុភ្សិត	3:5–6	។



ការនោរពម្ស្តី—នោយមធិនគធិ�ពីអាយុនឡើយ

សំយេង្ ួកបរិសុទ្ធន្ងៃចុងយម្រោយ

ខ្នុំ	មតូវបាន	ដៅ	ឲ្យ	បដមងៀន	ថានាក់	បពរៃជិតភ្ព	ដអើរ៉ុន	

ដៅក្នុង	សាខា	របស់	ខ្នុុំ	ដ្ើយ	ដៅ	ហថងៃ	អាទិត្យ	មួយ	ខ្នុុំ	

មតូវ	បដមងៀន	មបធានបទ	អុំពី	ការដរារព	ដល់	មស្ី	ដភទ	។	

អុំ�នុង	ដពល	បដមងៀន	ដយើង	បាន	ពិភ្កសា	ថា	ការដរារព	

ដនាះ	គប្ី	បង្ហាញ	ចុំដោះ	មស្ី	មគប់	រូប	តាុំង	ពី	កូនដក្មង	

រ្ូត	ដល់	មនុស្ស	ដពញវ័យ	ដូចអដល	បាន	អចង	ដៅក្នុង	

ដសៀវដៅ	សិកសា	បពរៃជិតភ្ព	ដអើរ៉ុន	។

ហារមពីអយ៉ល	(	ដ្មះ	មតូវ	បាន	ប្នូរ	)	ជ្	យុវជន	មានាក់	

ដៅក្នុង	ថានាក់	បាន	និយយ	ថា	ចុំដោះ	រូបរាត់	មស្ី	គឺ	ជ្	

មនុស្ស	មសី	អដល	មាន	អាយុ	ចាស់	ល្មម	អដល	ដស្មើ	នឹង	

មាតោយ	របស់	រាត់	ដ្ើយ	មនុស្ស	មសី	អដល	ដក្មង	ជ្ង	ដនាះ	

គប្ី	ដរារព	ដល់	រាត់	ដោយសារ	រាត់	គឺ	ជ្	បុរស	។	រាមន	

នរណ្	មានាក់	ដៅក្នុង	ថានាក់	ដនាះ	យល់	មសប	ជ្មួយ	រាត់	

ដ�ើយ	អដល	ដ្រៃើ	ឲ្យ	រាត់	នឹក	សាមន	មិន	ដល់	។

ដយើង	បាន	បន្	ពិភ្កសា	អុំពី	រដបៀប	នានា	ដដើម្ី	បង្ហាញ	

ការដរារព	ដល់	មស្ី	ដភទ	ដ្ើយ	ខ្នុុំ	បាន	មបាប់	ពួកដគ	ថា	

កិច្ចការ	មួយ	អដល	ខ្នុុំ	ដ្រៃើ	ដនាះ	គឺ	ខ្នុុំ	សុខចិត្	ឲ្យ	ដរៅអី	របស់	ខ្នុុំ	

ដៅ	ដលើ	ឡាន	ដឹក	អ្ក	ដុំដណើរ	សាធារណៈ	ដៅដពល	មាន	

មស្ី	ដ�ើង	ជិះ	ដលើ	ឡាន	ដនាះ	ដទាះបី	ជ្	ខ្នុុំ	មតូវ	ឈរ	រ្ូត	

ដល់	ដៅ	30-	40	នាទី	ពីមុន	ដល់	ដរាលដៅ	អដល	ខ្នុុំ	មតូវ	

ចុះ	ក្ី	។	ខ្នុុំ	បាន	មបាប់	ពួកដគ	ថា	បុរសៗ	គួរអត	ឈរ	ដ្ើយ	

ឲ្យ	មស្ី	អង្គនុយ	វិញ	។	ហារមពីអយ៉ល	ដៅអត	រាមន	អារម្មណប៍	

ដពញចិត្	នឹង	ដមដរៀន	ដនាះ	។

ពីរហថងៃ	ដមកាយ	មក	ខ្នុុំ	បាន	ជិះ	ឡាន	មកុង	ដ្ើយ	អង្គនុយ	

ដៅ	ដរៅអី	មុខ	។	រាមន	ដរៅអី	ទុំដនរ	ដ�ើយ	ដពល	បុរស	មានាក់	

និង	កូនមសី	របស់	រាត់	បាន	ដ�ើង	ជិះ	ឡាន	ដនាះ	ដ្ើយ	

បាន	ដដើរ	ដៅ	ជួរ	ដមកាយ	។	មិន	យូរ	ប៉ុនាមន	ដមកាយ	មក	មាន	

មស្ី	ចុំណ្ស់	មានាក់	បាន	ដ�ើង	ឡាន	មកុង	ដនាះ	ដ្ើយ	ខ្នុុំ	

បាន	ដមកាក	ឈរ	ដ�ើង	ដ្ើយ	ឲ្យ	ដរៅអី	ដៅ	រាត់	អង្គនុយ	។

បុរស	មានាក់	ដៅ	អង្គនុយ	ពី	ដមកាយ	ខ្នុុំ	បាន	ដរាះ	សាម	ខ្នុុំ	

ដោយ	ចង្អនុល	ដៅ	ខាង	ដមកាយ	ដនាះ	ដ្ើយ	បាន	មបាប់	

ខ្នុុំ	ថា	មាន	យុវជន	មានាក់	បាន	សូម	ឲ្យ	រាត់	ឃ្លាុំ	ដមើល	ពី	

សកម្មភ្ព	របស់	ខ្នុុំ	។	ខ្នុុំ	បាន	ដដើរ	ដៅ	ខាង	ដមកាយ	ដដើម្ី	

ដមើល	ថា	ដតើ	យុវជន	ដនាះ	ជ្	នរណ្	។	អ្ក	ដៅ	អក្រ	ដនាះ	

បាន	ញញឹម	ដោយសារ	យុវជន	ដនាះ	បាន	ឲ្យ	ដរៅអី	របស់	

ខលែលួន	ដៅ	បុរស	អដល	មាន	កូនមសី	អាយុ	បួន	ឆ្នាុំ	ដនាះ	អង្គនុយ	

អដល	ពួកដគ	ដទើប	អត	បាន	ដ�ើង	ជិះ	ឡាន	មុន	ដនាះ	បន្ិច	។	

យុវជន	ដនាះ	គឺ	ជ្	ហារមពីអយ៉ល	អដល	ជ្	យុវជន	ដៅក្នុង	

ថានាក់	បពរៃជិតភ្ព	របស់	ខ្នុុំ	អដល	មិន	សូវ	ដពញចិត្	នឹង	

មបធានបទ	អុំពី	ការដរារព	ដល់	មស្ី	ដភទ	ដនាះ	។

រាត់	បាន	និយយ	មក	កាន់	ខ្នុុំ	ថា	«	ខ្នុុំ	បាន	អង្គនុយ	

ដមើល	ថា	ដតើ	អ្ក	នឹង	ដមកាកឈរ	ឲ្យ	មស្ី	អដល	ដ�ើង	ជិះ	

ឡាន	ដនាះ	អង្គនុយ	អដរ	ឬ	ដទ	។	ខ្នុុំ	រំជួលចិត្	យ៉ាង	ខាលាុំង	

ដៅដពល	ខ្នុុំ	ដ�ើញ	ថា	អ្ក	បាន	ដ្រៃើ	ដូដចានាះ	អមន	ដ្ើយ	ខ្នុុំ	

ចាុំ	ពី	ដមដរៀន	របស់	ដយើង	កាល	ពី	ហថងៃ	អាទិត្យ	ដ្ើយ	ខ្នុុំ	បាន	

ដមកាក	ឈរ	ដ�ើង	ទុក	ដរៅអី	ឲ្យ	ដក្មង	មសី	តូច	និង	ឪពុក	

របស់	នាង	អង្គនុយ	វិញ	»	។

ខ្នុុំ	រីករាយ	យ៉ាង	ខាលាុំង	ដោយ	ខ្នុុំ	បាន	ដ�ើញ	ថា	យុវជន	

របស់	ដយើង	រស់ដៅ	តាម	អរៃី	អដល	ពួកដគ	បាន	ដរៀន	ដៅក្នុង	

សាសនាចមក	។	រាត់	ធាលាប់	គិត	ថា	ការដរារព	ដនាះ	គឺ	

សមមាប់	អត	មស្ី	វ័យ	ចុំណ្ស់	ប៉ុដណ្ណាះ	ប៉ុអន្	បនាទាប់	ពី		

ដយើង	បាន	ដរៀន	ដមដរៀន	ដៅ	ហថងៃ	អាទិត្យ	ដនាះ	មក	រាត់		

បាន	ដមជើស	យក	ការបង្ហាញ	ការដរារព	ដល់	ដក្មង	មសី		

អាយុ	បួន	ឆ្នាុំ	។

ខ្នុុំ	ក៏	រីករាយ	ផ្ងអដរ	អដល	ខ្នុុំ	បាន	ដមជើស	ដដើម្ី	រស់ដៅ	

តាម	អរៃី	អដល	ខ្នុុំ	បដមងៀន	ដោយ	ជួយ	រាត់	ឲ្យ	ដរៀន	បង្ហាញ	

ការដរារព	ដល់	មស្ី	មគប់	វ័យ	ទាុំង	អស់	។	ខ្នុុំ	បាន	ឆងៃល់	

ថា	ដតើ	រាត់	មាន	អារម្មណប៍	អបប	ណ្	មបសិនដបើខ្នុុំ	ពុុំ	បាន	

ដមកាក	ឈរ	ដ�ើង	ដ្ើយ	ឲ្យ	ដរៅអី	ដៅ	មស្ី	ដៅ	ក្នុង	ឡាន	

ដនាះ	អង្គនុយ	។	ខគម្ពីរ	មួយ	បាន	ផ្ុស	ដ�ើង	ក្នុង	ចិត្	ខ្នុុំ	៖	

«	ដបើ	អ្ក	រាល់	រានា	ដឹង	ដសចក្ី	ទាុំង	ដនះ	ដ្ើយ	មបមពឹត្	តាម	

ដនាះ	មាន	ពរ	ដ្ើយ	»	(យ៉ូហាន	13:17)	។	◼
អូវីអូសាដរទីនហហ្វាយន�ទីម្កុងអ៊ី�ូម្បនទសនីនហ្សរីយា៉ា

ម្ស្តីច្ំណាស់មានាក់បាននឡើងឡានម្កុងននាះ

នហើយខ្នុំបាននម្កាកឈរនឡើងនហើយឲ្យនរៅអី

នៅោ�់អង្នុយ។

រច្
នា
រូប
ភា
ព
នោ

យ
យ

៉ូនស
្ន
ែ
ន
ន
ីស



 ដខមករាឆ្នាំ២០១៧ ៤១

រច្
នា
រូប
ភា
ព
នោ

យ
រ
ីឆ្
ែ
ន
ម
ៀ

នថងៃ	អាទិត្យ	មួយ	បនាទាប់	ពី	សម័យ	មបជុុំ	ចុង	ដមកាយ	ហន	

សន្ិសីទ	ទូដៅ	ខ្នុុំ	មាន	អារម្មណប៍	បុំផ្ុសគុំនិត	

យ៉ាង	ខាលាុំង	ឲ្យ	ចុះដ្មះ	ចូល	គណនី	កម្មវិ្ី	មសាវមជ្វ	

ពង្សមបវត្ិ	របស់	ខ្នុុំ	ដ្ើយ	ដ្រៃើ	កិច្ចការ	ពង្សមបវត្ិ	មួយ	

ចុំនួន	។	ខ្នុុំ	មាន	ចិត្	សាទាក់ដស្ទើរ	ក្នុង	ការដ្រៃើ	កិច្ចការ	

ពង្សមបវត្ិ	របស់	ខ្នុុំ	ដោយសារ	ខ្នុុំ	ពយាយម	ដ្រៃើ	វា	ដមចើន	ដង	

កាល	ពី	ដពល	មុន	អត	មិន	សូវ	មាន	ដជ្គជ័យ	ដសាះ	។	

មគួសារ	របស់	ខ្នុុំ	បាន	ដ្រៃើ	កិច្ចការ	ពង្សមបវត្ិ	ដនះ	ជ្	ដមចើន	មក	

ដ្ើយ	ដ្ើយ	ខ្នុុំ	បាន	គិត	ក្នុង	ចិត្	ថា	រាមន	កិច្ចការ	អរៃី	ដទៀត	

អដល	ដៅ	សល់	សមមាប់	ខ្នុុំ	ដ្រៃើ	ដ�ើយ	។

ខ្នុុំ	បាន	អង្គនុយ	ចុះ	ដ្ើយ	ដក	ដដងហើម	្ ុំ	អដល	បង្ហាញ	

ពី	ភ្ពស្មនុគសាមញ	ដៅដពល	ខ្នុុំ	បាន	ដមើល	ដ�ើញ	កអនលែង	

មួយ	អដល	រាមន	ព័ត៌មាន	អដល	ខ្នុុំ	បាន	ពយាយម	ដ្រៃើ	អស់	

ជ្	ដមចើន	ឆ្នាុំ	មក	ដោយ	សង្ឹម	ថា	ហថងៃ	ដនះ	គឺ	ជ្	ដវលា	

ចុងដមកាយ	អដល	ខ្នុុំ	អាច	រកបាន	ព័ត៌មាន	មួយ	ចុំនួន	។		

ខ្នុុំ	បាន	ចាប់ដផ្្ើម	មសាវមជ្វ	ដូច	្ ម្មតា	តាមរយៈ	

កុំណត់មតា	ជុំដរឿន	អាោ្ប៍ពិោ្ប៍	សុំបុមត	កុំដណើត	

ដ្ើយ	មួយ	ដមា៉ាង	ដមកាយ	មក	ខ្នុុំ	ពុុំ	បាន	រកដ�ើញ	ព័ត៌មាន	

អរៃី	ដ�ើយ	។	បនាទាប់	មក	មពះវិញ្ញាណ	អដល	បាន	ខ្សឹប	

មបាប់	ខ្នុុំ	ដពញ	មួយ	ចុង	សបាតោ្ប៍	អុំ�នុង	ដពល	សម័យ	មបជុុំ	

សន្ិសីទ	ដនាះ	បាន	បុំផ្ុសគុំនិត	ខ្នុុំ	ឲ្យ	អ្ិសាឋាន	ដ្ើយ	

រកដមើល	ថា	ឥ�នូវ	ដនះ	ដតើ	មាន	ដ្មះ	ណ្	ខលែះ	អដល		

ដមតៀម	រួច	ជ្	ដមសច	ដដើម្ី	ឲ្យ	កិច្ចការ	របស់	ពួកដគ	ចប់	

សពរៃមគប់	ដនាះ	។

ដៅដពល	ខ្នុុំ	អ្ិសាឋាន	ចប់	ខ្នុុំ	បាន	មត�ប់	ដៅ	

ដមើល	ដ្មះ	របស់	ខ្នុុំ	វិញ	ដ្ើយ	បន្	ដមើល	តាម	អខ្ស	

មសឡាយ	ដនាះ	។	ខ្នុុំ	ទទួល	អារម្មណប៍	យ៉ាង	ជ្ក់លាក់	

ពី	មពះវិញ្ញាណ	ដឹកនាុំ	ខ្នុុំ	ឲ្យ	ដមើល	ពី	អខ្សមសឡាយ	មួយ	

ដៅ	អខ្ស	មសឡាយ	មួយ	ដទៀត	រ្ូត	ដល់	មតឹម	ខាង	ជីតា	

របស់	ខ្នុុំ	។	មួយ	ដមា៉ាង	ជ្ង	ដមកាយ	មក	ខ្នុុំ	បាន	ទទួល	

អារម្មណប៍	ហន	មពះវិញ្ញាណ	មាន	ដពញ	ក្នុង	បន្ទប់	ដនាះ	ដ្ើយ	

ខ្នុុំ	បាន	រកដ�ើញ	ដ្មះ	មបាុំមួយ	ដដើម្ី	យក	ដៅ	មពះវិហារ	

បរិសុទ្	។	ដៅដពល	ខ្នុុំ	បញ្ចប់	ការដស្ើសុុំ	ដ្មះ	ទាុំង	ដនាះ	

សមមាប់	មពះវិហារ	បរិសុទ្	ខ្នុុំ	បាន	មកដ�ក	ដមើល	កុំណត់	

មតា	មួយ	ចុំនួន	អដល	ខ្នុុំ	បាន	ទទួល	ព័ត៌មាន	ដនាះ	។	ខ្នុុំ	

បាន	យុំ	ដ្ើយ	ចិត្	ខ្នុុំ	ដពញ	ដោយ	អុំណរ—ព័ត៌មាន	ដនាះ	

បាន	មក	ពី	អ្ក	ដ្រៃើ	លិបិមកម	អដល	បាន	ស្ម័មគចិត្	ចុំណ្យ	

ដពលដវលា	របស់	ពួកដគ	ដដើម្ី	បញ្ចនូល	កុំណត់មតា	នានា	

សមមាប់	ជីដូនជីតា	របស់	ខ្នុុំ	។	ខ្នុុំ	បាន	ដ្រៃើ	លិបិមកម	ដ្មះ	

សមមាប់	មនុស្ស	ដហទ	ដទៀត	អស់	មួយ	ដមា៉ាង	ដទៀត	ដោយ	

អុំណរគុណ	។

នា	ហថងៃ	ដនាះ	ទីបនាទាល់	របស់	ខ្នុុំ	បាន	ដកើន	ដ�ើង	ដោយ	

អុំណរគុណ	ចុំដោះ	ដ្តុផ្ល	ពីរ	យ៉ាង	។	ទីមួយ		

អុំ�នុង	ដពល	សន្ិសីទ	ទូដៅ	មពះវិញ្ញាណ	បាន	ដឹកនាុំ	ខ្នុុំ	

ឲ្យ	ដ្រៃើ	កិច្ចការ	ពង្សមបវត្ិ	ដ្ើយ	សារល់	ដ្មះ	អដល		

មតូវ	អសរៃងរក	។	ទីពីរ	អរគុណ	ដល់	សមាជិក	

សាសនាចមក	ដៅ	ទូទាុំង	ពិភពដលាក	អដល	ដ្រៃើ	លិបិមកម	

ដ្មះ	មបដយជនប៍	ឲ្យ	មនុស្ស	ដូច	ជ្	ខ្នុុំ	អាច	រក	ដ្មះ	

ដូនតា	របស់	ដយើង	បាន	យ៉ាង	ចបាស់លាស់	និង	ដលឿន	

ដ្ើយ	ពដនលែឿន	កិច្ចការ	របស់	ពួករាត់	។	ខ្នុុំ	មាន	ទីបនាទាល់	

យ៉ាង	ជ្ក់ចបាស់	និង	ដ៏	មាន	ឥទ្ិពល	អុំពី	កិច្ចការ	

របស់	មពះ	អដល	បាន	ផ្្សពរៃផ្សាយ	ដចញ	ដៅ	ទូទាុំង	

ពិភពដលាក	។	◼
នឡសាវីមភីរែ្ឋនណវា៉ោស.រ.អា.

ឥឡញូវននះន�ើមានន្មះណាខ្ះដែលនម្�ៀមរួច្ជានម្សច្?

ខ្នុំទទួលអារម្មណ៍

យា៉ាងជាក់លាក់ពី

ម្ពះវិញ្ញាណែឹកនាំខ្នុំឲ្យ

នមើលពីដខ្សម្សឡាយ

មួយនៅដខ្សម្សឡាយ

មួយនទៀ�រហូ�ែល់

ម្�ឹមខាងជីតារបស់ខ្នុំ។
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ការអធធិសាឋានរបស់ម្គូម្កុមកាយរិទ្ធិ

ខ្នុំ	គឺ	ជ្	មគូ	មកុម	កាយរិទ្ិ	អដល	បាន	នាុំ	យុវជន	20	នាក់	

និង	អ្ក	ដឹកនាុំ	ពីរ	នាក់	ក្នុង	សកម្មភ្ព	ដ្រៃើ	ដុំដណើរ	មួយ	

ដៅក្នុង	រដ្ឋ	យូថា្ប៍	ភ្គ	ខាង	ត្នូង	ស.រ.អា.	។

ដៅដពល	រថយន្	របស់	ដយើង	មក	ដល់	ផ្លែនូវ	មួយ		

អដល	នឹង	នាុំ	ដយើង	ដៅ	កអនលែង	ដបាះជុំរំ	ដនាះ	ខ្នុុំ	បាន	ឈប់	

ដ្ើយ	ខ្នុុំ	បាន	ដមើល	វាល	ខសាច់	អដល	ដៅ	ពី	មុខ	ខ្នុុំ	ដនាះ	។	

ដយើង	បាន	ដ្រៃើ	ដុំដណើរ	អបប	ដនះ	ដមចើន	ដង	ដ្ើយ	ប៉ុអន្	

ដោយសារ	ដ្តុផ្ល	មួយ	ចុំនួន	វា	ដ្រៃើ	ឲ្យ	ខ្នុុំ	ដមើល	មិន	

ដ�ើញ	ផ្លែនូវ	អដល	ខ្នុុំ	បាន	សារល់	ដ�ើយ	។	ខ្នុុំ	បាន	ដមើល	

ដឆរៃងសាតោុំ	ដោយ	មបុងមបយ័ត្	ដោយ	រក	ដមើល	ផ្លែនូវ	អដល	ខ្នុុំ	

សារល់	។

មិន	ថា	ផ្លែនូវ	ណ្	អដល	ខ្នុុំ	បាន	បត់	ដៅ	ដ�ើយ	ផ្លែនូវ	ទាុំង	

ដនាះ	គឺ	ជ្	ផ្លែនូវ	ទាល់	។

ដម�	ចាប់ដផ្្ើម	ងងឹត	ដ្ើយ	។	ទីបុំផ្ុត	ខ្នុុំ	បាន	ឈប់	

ឡាន	ដ្ើយ	មបាប់	ឲ្យ	ពួកដគ	ទាុំងអស់	រានា	បន្	ជិះ	ដៅ	ដលើ	

ប៉ុអន្	រាមន	អរៃី	បាន	ដកើត	ដ�ើង	ដ�ើយ	។

ខ្នុុំ	បាន	សមលែឹង	ដមើល	ដៅ	មុខ	ដោយ	សងៃប់សាងាត់	ដោយ	

បញ្ចាុំង	ពនលែឺ	ពិល	ដៅ	យ៉ាង	ឆ្ងាយ	តាម	អដល	អាច	ដ្រៃើ	

បាន	។

ដៅ	អត	រាមន	ដ�ើញ	អរៃី	ដសាះ	។

ខ្នុុំ	មិន	អាច	ដជឿ	ដ�ើយ	។	ខ្នុុំ	បានែឹង	ថា	ដៅដពល	

អដល	ខ្នុុំ	ដមកាក	ដ�ើង	ដនាះ	ខ្នុុំ	នឹង	ដ�ើញ	ផ្លែនូវ	។	ខ្នុុំ	បាន

ែឹង	ថា	មពះអមាចាស់	នឹង	មិន	បុំបាក់	ទឹកចិត្	ខ្នុុំ	ដ�ើយ	

ជ្ពិដសស	ដោយសារ	មាន	មនុស្ស	ជ្ដមចើន	អដល	

ពឹងអផ្្អក	ដលើ	រូប	ខ្នុុំ	។

ឥ�នូវ	ដនះ	ខ្នុុំ	មតូវ	មត�ប់	ដៅ	វិញ	ដ្ើយ	និយយ	

ជ្មួយ	ឪពុក	ពីរ	រូប	អដល	មាន	អារម្មណប៍	ស្មនុគសាមញ	

ដ្ើយ	ឡាន	របស់	ពួករាត់	មាន	សុទ្	អត	យុវជន	អដល	

ឆុងឆ្ុំង	អន្ទះសា	អដល	ពួកដគ	មគប់	រានា	បាន	សួរ	ថា		

«	ដតើ	ពួកដយើង	មក	ដល់	ដ្ើយ	ឬ	ដៅ	?	»

ឡាន	។	ខ្នុុំ	បាន	ចាប់	យក	ពិល	ដ្ើយ	មបាប់	ពួកដគ	ថា	ខ្នុុំ	

នឹង	ដដើរ	ដៅ	រក	ផ្លែនូវ	ដ្ើយ	ផ្្ល់	សញ្ញា	ឲ្យ	ពួកដគ	ដៅដពល	

ខ្នុុំ	រក	ដ�ើញ	ផ្លែនូវ	។

អរៃី	អដល	ខ្នុុំ	បាន	ដ្រៃើ	ដនាះ	គឺ	លុត	ជង្គង់	ចុះ	ដ្ើយ	បាន	

ទូល	អងរៃរ	ដល់	មពះវរបិតាសួគ៌	ឲ្យ	ជួយ	ពួកដយើង	ដចញ	

ផ្ុត	ពី	សាថានភ្ព	ដ៏	តានតឹង	ដនាះ	។	ខ្នុុំ	បាន	ថាវាយ	ដួង	

ចិត្	ខ្នុុំ	ដល់	មទង់	ដោយ	ទូល	មទង់	ពី	ការដរៀបចុំ	ដសចក្ី	

មសឡាញ់	របស់	ខ្នុុំ	ចុំដោះ	ដក្មងៗ	ទាុំង	ដនាះ	អុំណរគុណ	

របស់	ខ្នុុំ	ចុំដោះ	ឪពុក	របស់	ពួកដគ	អដល	បាន	មក	ជ្មួយ	

ពួកដយើង	និង	ដសចក្ីជុំដនឿ	ដ៏	ស៊ប់	របស់	ខ្នុុំ	ថា	មទង់		

នឹង	ដឆលែើយ	តប	ការអ្ិសាឋាន	របស់	ខ្នុុំ	ឲ្យ	បាន	ដលឿន	។		

ខ្នុុំ	បាន	បញ្ចប់	ការអ្ិសាឋាន	ដ្ើយ	ដមកាក	ឈរ	ដ�ើង	។		

ខ្នុុំ	បាន	សង្ឹម	ថា	ដពល	ខ្នុុំ	ដមកាក	ដ�ើង	បញ្ចាុំង	ពិល		

ដៅ	ក្នុង	ទី	ងងឹត	ដនាះ	នឹង	ដ�ើញ	ពនលែឺ	ចាុំង	មក	ភ្លាម	ដលើ	

	ផ្លែនូវ	មតូវ	។

អ្ីដែលខ្នុំបាននធ្ើននាះគឺលុ�ជង្ង់ច្ុះនហើយបាន

ទូលអង្រែល់ម្ពះវរបធិតាសួគ៌ឲ្យជួយពួកនយើង

នច្ញផុ�ពីសាថានភាពែ៏តាន�ឹងននាះ។
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ខ្នុុំ	បាន	សូមដទាស	ដ្ើយ	អះអាង	មបាប់	ពួកដគ	ថា	ខ្នុុំ	

បាន	ដ្រៃើ	ដុំដណើរ	អបប	ដនះ	20	ដង	ដ្ើយ	ក្នុង	ជីវិត	របស់	

ខ្នុុំ	ដ្ើយ	ថា	ខ្នុុំ	បាន	សារល់	ផ្លែនូវ	គឺ	ដៅ	ទីដនាះ	ឯង	។	អត	ខ្នុុំ	មិន	

ដ�ើញ	ផ្លែនូវ	ដនាះ	ដ�ើយ	។

ទីបុំផ្ុត	ដយើង	បាន	សដមមច	ចិត្	ដបើក	ឡាន	ចូល	ដៅ	

ទីមកុង	ដ្ើយ	ជួល	សណ្ឋារារ	ពីរ	បន្ទប់	។	ដយើង	នឹង	

ចាប់ដផ្្ើម	ដោយ	មសស់មសាយ	ម្ង	ដទៀត	ដៅ	មពឹក	ហថងៃ	

ដៅរ៍	។

ដោយសារ	ដយើង	ពុុំ	អាច	បង្កាត់	ដភលែើង	ជ្	ដភលែើង	ក្នុង	

ជុំរំ	ដដើម្ី	ចម្អិន	អាហារ	ដពលលាងាច	អដល	ដយើង	យក	មក	

ជ្មួយ	បាន	ដនាះ	ដយើង	បាន	ដៅ	កអនលែង	លក់	នុំ	ភីសសា	ក្នុង	

មូលោឋាន	អដល	ដយើង	បាន	ដ�ើញ	វា	ដៅ	ចុង	ភូមិ	ដនាះ	។

ភីសសា	ដនាះ	មាន	រសជ្តិ	ឆងៃនុយឆ្ងាញ់	ដ្ើយ	ដក្មងទាុំង	

ដនាះ	មាន	ចិត្	រីករាយ	ប៉ុអន្	ខ្នុុំ	ដៅអត	មាន	អារម្មណប៍	

ខាមសដអៀន	អដល	ដយើង	មតូវបង់	មបាក់	សមមាប់	ហថលែ	

សណ្ឋារារ	និង	អាហារ	ដពល	លាងាច	ដនាះ	។

ដៅដពល	ដយើង	បរិដភ្គ	អាហារ	ខ្នុុំ	ឆងៃល់	ថា	ដ្តុអរៃី	

មពះវរបិតាសួគ៌	មិន	ដឆលែើយ	តប	ការអ្ិសាឋាន	របស់	ខ្នុុំ	មសាប់	

អត	ខ្នុុំ	បាន	ឮ	សុំដ�ង	ខ្ទរ	យ៉ាង	ខាលាុំង	។

ខ្នុុំ	បាន	ដមកាក	ដ�ើង	ដ្ើយ	ដបើក	ទាវារ	ហាង	ភីសសា	

ដនាះ	ដមើល	ដ្ើយ	បាន	ដ�ើញ	ដភលែៀង	ធាលាក់	យ៉ាង	ខាលាុំង	

អដល	ខ្នុុំ	មិន	ធាលាប់	ដ�ើញ	ពី	មុន	ដ�ើយ	។	មាន	រន្ទះបាញ់	

ដឆរៃចឆ្វាច	ដៅ	ភ្គ	ទិស	ោយព្យ—គឺ	ដៅ	ចុំ	កអនលែង	អដល	ខ្នុុំ	

បាន	អ្ិសាឋាន	ទូល	សូម	ចដមលែើយ	កាល	ពី	មួយ	ដមា៉ាង	មុន	

ដនាះ	។	ដៅ	មរា	ដនាះ	មពះវិញ្ញាណ	បាន	សន្ប់	ដលើ	រូប	ខ្នុុំ	

ដ្ើយ	ខ្នុុំ	ដឹង	ថា	មពះអមាចាស់	បាន	ដឆលែើយតប	ការអ្ិសាឋាន	

របស់	ខ្នុុំ	!

ដៅ	មពឹក	បនាទាប់	ហផ្្ទ	ដម�	មស�ះ	ល្អ	ដ្ើយ	ដៅដពល	

ដយើង	ដ្រៃើ	ដុំដណើរ	មត�ប់	ដៅ	តាម	ផ្លែនូវ	ដី្ុយ	អដល	ដយើង	

បាន	វដងរៃង	ដនាះ	ខ្នុុំ	បាន	ដបើក	ឡាន	ដៅ	ឈប់	មតង់	កអនលែង	

អដល	ខ្នុុំ	បាន	ឈប់	រក	ផ្លែនូវ	នា	យប់	មុន	ដនាះ	។	ឥ�នូវ	ដនះ	

ខ្នុុំ	ដឹង	ដ្ើយ	ថា	ជួនកាល	ចដមលែើយ	ហន	ការអ្ិសាឋាន	គឺ	

ដឆលែើយ	ថា	ដទ	ប៉ុអន្	ការអ្ិសាឋាន	ទាុំង	ដនាះ	ដតងដត	បាន	

ដឆលែើយតប	ជ្និច្ច	។	◼
�ូនីរូនហ្ើសុនរែ្ឋយូថ្ហ៍ស.រ.អា.

ការដកសម្មួលកធិច្្ចការអាទធិភាពរបស់ខ្នុំ

មធិ
នយូរ	ប៉ុនាមន	បនាទាប់	ពី	ខ្នុុំ	បាន	ចាប់ដផ្្ើម	សរដសរ	

កុំណត់ដ្តុ	បណ្តាញ	មគួសារ	របស់	ដយើង	ដនាះ	

ខ្នុុំ	បាន	ដ�ើញ	ថា	ខ្នុុំ	ចុំណ្យ	រាល់	ដពល	ទុំដនរ	របស់	ខ្នុុំ	

ដ្រៃើ	បច្ចនុប្ន្ភ្ព	វា	ដ្ើយ	គិត	ពី	រដបៀប	អដល	អាច	ដ្រៃើ	ឲ្យ	

កាន់អត	ហច្មប�ិត	និង	គួរ	ឲ្យ	ចាប់	អារម្មណប៍	។	ខ្នុុំ	បាន	

ចុំណ្យ	ដពល	យ៉ាង	ដមចើន	អាន	កុំណត់ដ្តុ	បណ្តាញ	

របស់	មនុស្ស	ដផ្្សង	ដទៀត	ផ្ងអដរ	។

ដៅអុំ�នុង	ដពល	ពីរបី	សបាតោ្ប៍	ដនាះ	ខ្នុុំ	បាន	ោក់	

អាទិភ្ព	ដលើ	ការសរដសរ	កុំណត់ដ្តុ	បណ្តាញ	ដោយ	

យក	ទាុំង	ដពល	សិកសា	មពះគម្ពីរ	មបចាុំ	ហថងៃ	របស់	ខ្នុុំ	និង	

ការអាន	ដសៀវដៅ	ដផ្្សងៗ	ដទៀត	ដមបើ	ដដើម្ី	សរដសរ	វា	

ផ្ងអដរ	។	ខ្នុុំ	ពុុំ	អាច	ផ្្ចង់	អារម្មណប៍	ដ�ើយ	អុំ�នុង	ដពល	

សិកសា	ខ្នុុំ	ពុុំ	ចង់	អាន	ដសៀវដៅ	ដមចើន	ដ�ើយ	ដ្ើយ	ខ្នុុំ	

មាន	អារម្មណប៍	ថា	ខរៃះ	មពះវិញ្ញាណ	ដៅក្នុង	ជីវិត	។	ខ្នុុំ	

មាន	ការអត់្្មត់	តិចតួច	ជ្មួយ	កូនៗ	របស់	ខ្នុុំ	ដ្ើយ	

ដពលដវលា	អដល	ខ្នុុំ	គប្ី	ដៅ	ជ្មួយ	ពួកដគ	ខ្នុុំ	អបរ	ជ្	

ចុំណ្យ	ដពល	ដនាះ	ដមបើ	កុុំព្យនូទ័រ	ដៅវិញ	។

ការសរដសរ	កុំណត់	ដ្តុ	បណ្តាញ	មិនអមន	ជ្	

ដរឿង	មិន	សមរម្យ	ដនាះ	ដទ	ការ	ពិត	វា	ជ្	វិ្ី	មួយ	ដ៏	អសាចារ្យ	

ដដើម្ី	បន្	ទាក់ទង	ជ្មួយ	មគួសារ	និង	មិត្ភក្ិ	។	ប៉ុអន្	

ដោយសារ	ខ្នុុំ	មាន	អារម្មណប៍	ថា	ការដផ្តោត	ចិត្	ទុកោក់	

របស់	ខ្នុុំ	បាន	បអងរៃរ	ដចញ	ឆ្ងាយ	ពី	កិច្ចការ	អដល	ផ្្ល់	មគឹះ	

ខាង	វិញ្ញាណ	ដ៏	រឹងមាុំ	សមមាប់	ខ្នុុំ	ដនាះ	ខ្នុុំ	បាន	ដឹង	ថា	ខ្នុុំ	មតូវ	

អត	ផ្លាស់ប្នូរ	។

ខ្នុុំ	បាន	ចាប់ដផ្្ើម	តាុំងចិត្	ខលែលួន	ឯង	ថា	ខ្នុុំ	មិន	ចាុំបាច់	

មតូវ	សរដសរ	កុំណត់ដ្តុ	បណ្តាញ	រាល់	ហថងៃ	ដ�ើយ		

ដ្ើយ	ខ្នុុំ	ក៏	មិន	ចាុំបាច់	ពិនិត្យ	ដមើល	កុំណត់ដ្តុ	

បណ្តាញ	របស់	មនុស្ស	ដហទ	ដទៀត	ដរៀងរាល់	ហថងៃ	ផ្ងអដរ	។	

ខ្នុុំ	បាន	សដមមច	ចិត្	ថា	ខ្នុុំ	ដៅអត	អាច	ចុំណ្យ	ដពល		

ទុំដនរ	ដមបើ	កុុំព្យនូទ័រ	បនាទាប់	ពី	ខ្នុុំ	បាន	បញ្ចប់	ការសិកសា	

មពះគម្ពីរ	និង	ការអាន	ដសៀវដៅ	ដផ្្សងៗ	ដទៀត	ប៉ុដណ្ណាះ	។	

ដៅដពល	ខ្នុុំ	បាន	ដ្រៃើ	កិច្ចការ	សុំខាន់ៗ	ចប់	សពរៃមគប់		

ដ្ើយ	ជ្ទូដៅ	ខ្នុុំ	រាមន	ដពល	ដមចើន	ដដើម្ី	សរដសរ	

កុំណត់ដ្តុ	បណ្តាញ	ដ�ើយ	ប៉ុអន្	ការណប៍	ដនាះ	វា		

មិន	ជ្	ថរៃី	ដទ	។	ខ្នុុំ	បាន	សង	ដពលដវលា	វិញ	ជ្ដមចើន—	

ជ្	ដពល	អដល	ខ្នុុំ	ចុំណ្យ	ដមើល	អថ	និង	ដលង	ជ្មួយ	

កូនៗ	របស់	ខ្នុុំ	ដពល	អាន	និង	ដពល	សិកសា	ដសៀវដៅ	

ដផ្្សងៗ	។

បនាទាប់	ពី	ពីរបី	ហថងៃ	ដមកាយ	ការអកសមមួល	កិច្ចការ	

អាទិភ្ព	មក	ខ្នុុំ	បាន	កត់សមារល់	ដ�ើញ	ថា	ខ្នុុំ	បាន	

ទទួល	អារម្មណប៍	ពី	មពះវិញ្ញាណ	កាន់អត	ដមចើន	ដ�ើង	ដៅក្នុង	

ជីវិត	ខ្នុុំ	ម្ង	ដទៀត	។

ខ្នុុំ	ដឹង	ថា	ដៅដពល	ខ្នុុំ	ោក់	អាទិភ្ព	ដ្រៃើ	កិច្ចការ	អដល	

នឹង	ផ្្ល់	មបដយជនប៍	ខាង	វិញ្ញាណ	ដល់	ខ្នុុំ	ដរៀងរាល់	ហថងៃ	

ដនាះ	ខ្នុុំ	នឹង	ទទួល	អារម្មណប៍	ពី	មពះវិញ្ញាណ	កាន់អត	ដមចើន	

ដ�ើង	រាល់	ហថងៃ	។	ខ្នុុំ	ដឹង	ថា	ការចុំណ្យ	ដពល	សិកសា	

មពះគម្ពីរ	អាន	ទស្សនាវដ្ី	សាសនាចមក	និង	ដសៀវដៅ	

ល្អ	ដផ្្សង	ដទៀត	មពមទាុំង	ការគិត	ពី	កិច្ចការ	នានា	អដល	

សុំខាន់	អស់	កល្	ជ្និច្ច	អាច	ជួយ	ដយើង	ឲ្យ	កាលាយ	

ជ្	ភរិយ	មាតោយ	និង	សមាជិក	សាសនាចមក	របស់	

មពះអមាចាស់	កាន់អត	មបដសើរ	ដ�ើង	។	◼
ជីននីនែវីសរែ្ឋ�ធិច្សាសស.រ.អា.

ខ្នុំបានសងនពលនវលាវិញ

ជានម្ច្ើន—ជានពលដែលខ្នុំ

ច្ំណាយនមើលដថនធិងនលងជាមួយ

កូនៗរបស់ខ្នុំនពលអាននធិងនពល

សធិកសានសៀវនៅនផ្សងៗ។

យដក

យបើកវិញ

បឈិទ

ចាកយចញ



៤៤ លីអាហូណា

នោលការណ៍របស់ពួកព្យការីអំពី
យដ្យខអលយ�ើរស៊ីស្កត្ហ្គញូ

ក្នុងពួកច្ធិ�សធិបនាក់ ភាពស្មោះត្រង់

បាន	សួររាត់ថា	រាត់	បាន	អាន	ដ្ើយ	សិកសា	មពះគម្ពីរ	មរមន	ដូច	រាត់	បាន	ដ្រៃើកាល	

ដៅ	ជ្	អ្ក	ផ្្សពរៃផ្សាយ	សាសនា	ឬ	ដទ	។	រាត់	បាន	និយយ	ថា	រាត់	ពុុំ	បាន	ដ្រៃើ	ដ�ើយ	

ដោយសារ	រាត់	បាន	បាត់បង់	ដសចក្ីជុំដនឿ	ដលើ	យ៉ូអសប	ស្ម៊ី្	ដ្ើយ	។

ខ្នុុំ	បាន	ទទួល	ការ	បុំផ្ុស	គុំនិត	ឲ្យ	សួរ	សុំណួរ	ដនះ	ដល់	រាត់	៖	«	ដតើ	ប្អនូន	ជ្ប់	ោក់ព័ន្	

នឹង	ការណប៍	អាសមរាម	ឬ	?	»	រាត់	បាន	ដឆលែើយ	ថា	បាទ	អមន	។	ខ្នុុំ	បាន	មបាប់	រាត់	ថា	វា	

មិន	គួរ	ឲ្យ	ភ្ញាក់ដផ្្អើល	ដទ	អដល	រាត់	បាត់បង់	ដសចក្ីជុំដនឿ	ដនាះ	។

ខ្នុុំ	បាន	ពន្យល់	ថា	ទីបនាទាល់	រាមន	អរៃី	ដមរៅ	ពី	មពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្	អដល	អថលែង	ជ្សាក្សី	

ដល់	មពលឹង	ដយើង	អុំពី	ភ្ពដោរដពញ	ហន	ដសចក្ីពិត	របស់	ដុំណឹង	ល្អ	និង	សាសនាចមក	

អដល	បាន	សាតោរ	ដ�ើង	វិញ	ដ�ើយ	។	ដៅដពល	ដយើង	ពុុំ	បាន	អ្ិសាឋាន	ដ្ើយ	សិកសា	

មពះគម្ពីរ	លុំោប់	ដនាះ	ឥទ្ិពល	ហន	មពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្	ដៅក្នុង	ជីវិត	ដយើង	នឹង	ចុះ	ដខសាយ	

បន្យ	ការទប់ទល់	របស់	ដយើង	ចុំដោះ	ការល្លួង	។	ដៅដពល	ដយើង	មាន	អុំដពើ	បាប	ដ្ើយ	

មិន	សាអាតស្អុំ	ដនាះ	ដយើង	បាត់បង់	ភ្ពជ្	ហដគូ	ហន	មពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្	។	ការបន្	រាមន	

សាក្សី	ពី	មពះវិញ្ញាណ	ដនាះ	ដយើង	អាច	ង្យ	ចាប់ដផ្្ើម	គិត	ថា	ដយើង	រាមន	ទីបនាទាល់	ដ្ើយ	

មបអ្ល	ជ្	ពុុំ	ធាលាប់	មាន	ទីបនាទាល់	ផ្ងអដរ	។

ទីបនាទាល់	របស់	ដយើង	មតូវការ	បន្	ចិញ្ចឹម	បីបាច់	។	ការចិញ្ចឹមបីបាច់	ដនាះ	ដកើត	ដ�ើង	ពី	

ការអ្ិសាឋាន	ផ្ទាល់	ខលែលួន	ការសិកសា	មពះគម្ពីរ	មបចាុំ	ហថងៃ—ជ្ពិដសស	មពះគម្ពីរ	មរមន—និង	

ការបដមមើ	ដៅក្នុង	សាសនាចមក	ដពញ	មួយ	ជីវិត	របស់	ដយើង	។

ជា
ង	20	ឆ្នាុំ	កនលែង	មក	ដ្ើយ	ខ្នុុំ	បាន	បញ្ចប់	ការបដមមើ	របស់	

ខ្នុុំ	ជ្	មបធាន	ដបសកកម្ម	ដៅក្នុង	ទរៃីប	អាដមរិក	ខាង	ត្នូង	។	

ភរិយ	របស់	ខ្នុុំ	រ៉ុនោ	និង	រូប	ខ្នុុំ	បាន	ដ�ើញ	ពី	ដជ្គជ័យ	

ដ៏	អសាចារ្យ	មពមទាុំង	ដសាកនាដកម្ម	ដ៏	ឈឺចាប់	ដៅក្នុង	ជីវិត	របស់	ពួក	

អ្កផ្្សពរៃផ្សាយ	សាសនា	របស់	ដយើង	អុំ�នុង	ដពល	20	ឆ្នាុំ	កនលែង	មក	ដនះ	។

ភ្គដមចើន	អ្ក	ផ្្សពរៃផ្សាយ	សាសនា	របស់	ដយើង	មាន	ចិត្	រីករាយ	

អដល	បាន	ផ្សារ	ភ្ជាប់	ដៅក្នុង	មពះវិហារ	បរិសុទ្	ចិញ្ចឹម	កូនដៅ	ដោយ	

សុចរិត	ដ្ើយ	បញ្នូន	ពួកដគ	ដៅ	បដមមើ	ដបសកកម្ម	មពមទាុំង	បដមមើ	ដោយ	

ដសាមះមតង់	ដៅក្នុង	ការដៅ	បដមមើ	ក្នុង	អង្គការ	ជុំនួយ	និង	បពរៃជិតភ្ព	របស់	

សាសនាចមក	។	ប៉ុអន្	មាន	អ្ក	ផ្្សពរៃផ្សាយ	សាសនា	មួយ	ចុំនួន	អមប	ជ្	មិន	

សូវ	សកម្ម	មួយ	ចុំនួន	បាន	ដរៀបការ	ដ្ើយ	អលងលះ	រានា	និង	មួយ	ចុំនួន	

ដទៀត	មតូវបាន	កាត់កាលដចញ	ពី	សាសនាចមក	។

ដតើ	អរៃី	ខលែះ	អដល	ដ្រៃើ	ឲ្យ	មាន	ការផ្លាស់ប្នូរ	ដៅក្នុង	ជីវិត	របស់	អតីត	អ្ក	

ផ្្សពរៃផ្សាយសាសនា	របស់	ដយើង	?	ដតើ	ពួកដគ	អាច	ដ្រៃើ	អរៃី	ខលែះ	ដផ្្សង	ពី	ដនាះ	

ដដើម្ី	ដចៀសវាង	ពី	ដសាកនាដ្ឋកម្ម	ផ្ទាល់ខលែលួន	ដនាះ	?	ចុះ	ចុំដោះ	រូប	ប្អនូនៗ	

វិញ	ដនាះ	?	ដតើ	ប្អនូនៗ	នឹង	ដៅ	ទីណ្	ក្នុង	អុំ�នុង	20	ឆ្នាុំ	ដទៀត	?	ដតើ	មាន	

ការសដមមច	ចិត្	និង	ការតាុំងចិត្	អរៃី	ខលែះ	អដល	ប្អនូនៗ	មតូវ	ដ្រៃើ	ក្នុង	ដពល	ដនះ	

និង	នា	ដពល	អនាគត	ដដើម្ី	ជួយ	ប្អនូនៗ	ឲ្យ	បន្	ដសាមះមតង់	ដនាះ	?

ខ្នុុំ	សូម	ផ្្ល់	ដយបល់	នូវ	ដរាលការណប៍	10	យ៉ាង	អដល	នឹង	ជួយ	

ប្អនូនៗ។

១បន្តច្ធិញ្ចឹមបីបាច្់ទីបនាទាល់
របស់ប្អញូនៗ

បទពិដសា្នប៍	ដ៏	ដពញ	ដោយ	មពះវិញ្ញាណ	ដៅ	ក្នុង	ដបសកកម្ម	បដងកើត	

ជ្	មគឹះ	ហន	ដសចក្ីជុំដនឿ	អដល	អាច	មបទានពរ	ប្អនូនៗ	ដពញ	មួយ	ជីវិត	ដនះ	។	

មគឹះ	ហន	ដសចក្ីជុំដនឿ	ដនាះ	អាច	ចុះ	ថយ	ដោយសារ	អត	ការមពដងើយ	កដន្ើយ	ឬ	

អុំដពើ	បាប	ប៉ុដណ្ណាះ	។

ថ្មីៗដនះ	ខ្នុុំ	បាន	សមាភាស	អ្ក	មត�ប់	ពី	ដបសកកម្ម	មានាក់	អដល	មិន	

សូវ	សកម្ម	អដល	បាន	គិត	ថា	រាត់	បាត់បង់	ដសចក្ីជុំដនឿ	ដ្ើយ	។	ខ្នុុំ	

យតើរាៃរោរសយម្មចចឈិត្ៃឈិង

រោរតាំងចឈិត្អ្រីែ្រះខដលអ្នក

ម្តូវយធ្ើក្ននុងយ្លយៃរះៃឈិងនា

យ្លអនា្តយដើម្រីជួយអ្នក

ឲ្យបៃ្យសាមរះម្តង់យនារះ?
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៤៦ លីអាហូណា

២នធ្ើតាមពាក្យទូនាមនរបស់ពួកពយាការី
នធិងពួកសាវកនៅរស់

ខ្នុុំ	នឹង	រំឭក	អុំពី	ោក្យ	ទូនាមន	របស់	ពួក	ពយាការី	អដល	អាច	ជួយ	

ប្អនូនៗ	ឲ្យ	មាន	អាោ្ប៍ពិោ្ប៍	ដ៏	រីករាយ	មគួសារ	ដសាមះមតង់	និង	ជីវិត	

ដ៏	មាន	ដជ្គជ័យ	។	ខ្នុុំ	សុំដៅ	ដលើ	«	មកុមមគួសារ	៖	ការមបកាស	ដល់	

ពិភពដលាក	»	។	ខ្នុុំ	នឹង	អចកចាយ	អផ្្ក	សុំខាន់ៗ	មួយ	ចុំនួន	ពី	ការមបកាស	

ដនាះ	អដល	បាន	ដចញ	ផ្សាយ	ដោយ	គណៈមបធាន	ទីមួយ	និង	កូរ៉ុម	ហន	

ពួកសាវក	ដប់ពីរ	នាក់	កាល	ពី	ឆ្នាុំ	1995	។	ដយើង	រាុំមទ	ពួក	បងប្អនូនមបុស	

ទាុំងដនះ	ថា	ជ្	ពយាការី	អ្ក	ដមើល	ឆុត	និង	អ្ក	ទទួល	វិវរណៈ	។	ពួកដលាក	

មាន	មបសាសនប៍	មក	កាន់	កូនដៅ	របស់	មទង់	ដៅ	ដលើ	អផ្នដី	ជុំនួស	មពះអង្គ	។

ដៅ	ហថងៃ	អដល	សាសនាចមក	បាន	សាថាបនា	ដ�ើង	មពះ	បាន	មាន	បន្ទនូល	

ទាក់ទង	នឹង	ពយាការី	របស់	មទង់	ថា	«	ដ្ិត	ោក្យ	សម្ី	របស់	ដលាក	ដនាះ	

ដ្ើយ	អ្ក	នឹង	បាន	ទទួល	ហាក់	ដូច	ជ្	បាន	មក	ពី	មពះឱស្ឋ	របស់	ដយើង	

ផ្ទាល់	ដោយ	ដសចក្ី	អត់	្ ន់	និង	ដសចក្ី	ជុំដនឿ	មគប់	យ៉ាង	»	។	បនាទាប់	មក	

មពះអមាចាស់	សនយា	នូវ	ពរជ័យ	ខាង	សាច់្ម	និង	ពរជ័យ	ដ៏	ដៅ	អស់	

កល្	ជ្និច្ច	ដៅដពល	ដយើង	ដ្រៃើ	តាម	ោក្យ	ទូនាមន	របស់	ពយាការី	៖	«	ដ្ិត	

ដោយ	សារ	ការ	ដ្រៃើ	ការ	ទាុំង	ដនះ	ដ្ើយ	ទាវារ	សាថាន	នរក	នឹង	ពុុំ	អដល	ឈ្ះ	អ្ក	

ដ�ើយ	អមន	ដ្ើយ	ដ្ើយ	មពះ	អមាចាស់	ដ៏	ជ្	មពះ	មទង់	នឹង	កមាចាត់	អុំណ្ច	

ហន	ដសចក្ី	ងងឹត	ដចញ	ពី	អ្ក	ដៅ	ដ្ើយ	នឹង	បណ្តាល	ឲ្យ	ហផ្្ទ	ដម�	ញាប់	ញ័រ	

ដដើម្ី	ដសចក្ី	ល្អ	ដល់	អ្ក	និង	សិរី	ល្អ	ដល់	មពះ	នាម	របស់	មទង់	»	(	គ.	និង	

ស.	21:5–6	)	។

វា	ជ្	ពរជ័យ	ដ៏	អសាចារ្យ	អរៃី	ដម៉លែះ	ដៅ	ក្នុង	មរា	ដ៏	លុំបាក	ទាុំង	ដនះ។

៣ម្�ូវផសារភាជាប់នៅក្នុងម្ពះវិហ្របរិសុទ្នហើយរកសា
នសច្ក្តីសញ្ញារបស់ប្អញូនៗ

ពយាការី	អ្កដមើលឆុត	និង	អ្កទទួលវិវរណៈ	«	មបកាស	ថា	អាោ្ប៍ពិោ្ប៍	រវាង	

បុរស	និង	មស្ី	គឺ	មតូវ	បាន	អតងតាុំង	ដ�ើង	ដោយ	មពះ	ដ្ើយ	ថា	មគួសារ	ជ្	អផ្្ក	ដ៏	

សុំខាន់	មួយ	ដៅ	ក្នុង	អផ្នការ	របស់	មពះ	ដ៏	បងកបដងកើត	សមមាប់	ដរាលដៅ	ដ៏	ដៅ	អស់កល្	

ជ្និច្ច	ហនកូនដៅ	របស់	មទង់	»	។	ពួកដលាក	បអន្ម	ដូចដនះ	៖	«	អផ្នការ	ហន	សុភមង្គល	

ដ៏	ដទវភ្ព	ដនះ	ផ្្ល់	លទ្ភ្ព	ដល់	ទុំនាក់	ទុំនង	មកុម	មគួសារ	ឲ្យ	ដចះអត	បន្	មាន	រ្ូត	

្ួស	ពី	ដសចក្ី	សាលាប់	។	ពិ្ី	បរិសុទ្	និង	ដសចក្ី	សញ្ញា	ពិសិដ្ឋ	នានា	អដល	មាន	ដៅ	ក្នុង	

មពះវិហារ	បរិសុទ្	អាច	ដ្រៃើ	ឱ្យ	បុគ្គល	មានាក់ៗ	មត�ប់	ដៅ	កាន់	វត្មាន	ហន	មពះ	វិញ	ដ្ើយ	

ដដើម្ី	ឲ្យ	មកុម	មគួសារ	អាច	មតូវ	បាន	រួបរួម	រានា	ដ៏	អស់	កល្	ជ្និច្ច	»	។ 1

ការសដមមច	ចិត្	សុំខាន់	អដល	អ្ក	មតូវ	ដ្រៃើ	ដៅក្នុង	ជីវិត	ដនះ	«	គឺ	ដដើម្ី	ដរៀប	

អាោ្ប៍ពិោ្ប៍	ជ្មួយ	មនុស្ស	មតឹមមតូវ	ដៅ	កអនលែង	មតឹមមតូវ	ដោយ	សិទ្ិ	អុំណ្ច	

មតឹមមតូវ	» 2	ដ្ើយ	បនាទាប់	មក	រកសា	ដសចក្ីសញ្ញា	មពះវិហារ	បរិសុទ្	របស់	ប្អនូនៗ	។	ដបើ	

រាមន	ការផ្សារភ្ជាប់	ក្នុង	មពះវិហារ	បរិសុទ្	ដទ	ដនាះ	ក៏	រាមន	ភ្ពតដមកើង	ដ�ើង	អដរ	។

ដដើម្ី	មាន	គុណសម្ត្ិ	ទទួល	បាន	ភ្ពតដមកើងដ�ើង	គូសាវាមី	ភរិយ	មតូវ	ចូល	ក្នុង	

«	ដសចក្ីសញ្ញា	ថ្មី	ដ្ើយ	អស់	កល្	អស់	កាល	ជ្និច្ច	ដ្ើយ	ដសចក្ី	សញ្ញា	ដនាះ	[	មតូវ	]	

បាន	ភ្ជាប់	ដល់	ពួក	ដគ	ដោយ	មពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្	ហន	ដសចក្ី	សនយា	ដោយ	អ្ក	ណ្	

អដល	មតូវ	បាន	លាប	»—គឺ	ជ្	ពយាការី	។	មបសិនដបើ	ដយើង	រកសា	ដសចក្ីសញ្ញា	មពះវិហារ	

បរិសុទ្	របស់	ដយើង	ដនាះ	ដយើង	នឹង	«	មគង	បលលែ័ងក	ទាុំង	ឡាយ	នគរ	ទាុំង	ឡាយ	ក្សមត	

បុរី	ទាុំង	ឡាយ	និង	អុំណ្ច	ទាុំង	ឡាយ	អុំណ្ច	មគប់	មគង	ទាុំង	ឡាយ	មគប់	ទី	កម្ពស់	

និង	ជដម្	ទាុំង	អស់	.	.	.	និង	សិរី	ល្អ	របស់	ពួក	ដគ	ក្នុង	អរៃីៗ	មគប់	ទាុំង	អស់	.	.	.	គឺជ្	

សិរី	ល្អ	អដល	នឹង	បាន	ពូជ	ដ៏	បរិបូរ	និង	បន្បនាទាប់	ជ្	ដរៀង	ដរាប	ត	ដៅ	»	(	គ.	និង	ស.	

132:19	សូមដមើល	ខ	ទី	7	ផ្ងអដរ	)	។

ការផ្សារភ្ជាប់	ក្នុង	មពះវិហារ	បរិសុទ្	មាន	នូវ	ការសនយា	ហន	ពរជ័យ	អស់កល្	ជ្និច្ច	

ដៅក្នុង	ជីវិត	បនាទាប់	ដ្ើយ	ក៏	បដងកើត	ឲ្យ	មាន	ភ្ពមសដដៀង	រានា	ដនះ	អដរ	ហន	អាោ្ប៍ពិោ្ប៍	

ដ៏	រីករាយ	ក្នុង	ជីវិត	ដនះ	។	ក្នុង	នាម	ជ្	បុមតា	ឬ	បុមតី	របស់	មពះ	អដល	បាន	ការអតងតាុំង	

ប្អនូនៗ	បាន	ចុះ	ដសចក្ីសញ្ញា	មក	កាន់	អផ្នដី	ដៅ	ជុំនាន់	ដនះ	ដដើម្ី	សាថាបនា	នគរ	មពះ	។	

ការសាថាបនា	នគរ	មពះ	ដនាះ	រួម	មាន	អាោ្ប៍ពិោ្ប៍	ផ្ទាល់	ខលែលួន	របស់	អ្ក	ក្នុង	មពះវិហារ	

បរិសុទ្	។
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វ័យ៤ជានែគូជាមួយម្ពះក្នុងការនាំកូនវិញ្ញាណ

របស់ម្ទង់មកកាន់ដផនែី
ការមបកាស	អុំពី	មកុមមគួសារ	អចង	ដូចដនះ	៖	«	មពះបញ្ញត្ិ	ទីមួយ	

អដល	មពះ	បាន	មបទាន	ដល់	ដលាក	អ័ោម	និង	នាង	ដអវា៉	ទាក់ទង	ដៅនឹង	

សមត្ភ្ព	របស់	ពួកដគ	សមមាប់	ភ្ពជ្	ឪពុកមាដាយ	ក្នុង	នាម	ជ្	សាវាមី	និង	

ភរិយ	។	ដយើង	សូម	មបកាស	ថា	មពះបញ្ញត្ិ	របស់	មពះ	សមមាប់	កូនដៅ	របស់	

មទង់	ដដើម្ី	បដងកើត	កូនដៅ	ឲ្យ	ចដមមើន	ជ្ដមចើន	ដ�ើង	ឲ្យ	មាន	ោសដពញ	ដលើ	

អផ្នដី	ដនាះ	ដៅអត	ឲ្យ	មបតិបត្ិ	ដៅដ�ើយ	»	។

មកុម	មគួសារ	សពរៃហថងៃ	ដនះ	មាន	កូន	តិចជ្ង	មកុមមគួសារ	ជុំនាន់	មុន—

សូម្ីអត	មកុមមគួសារ	អិល.�ី.ដអស.	។	ដយើង	អាច	រកដ�ើញ	ដ្តុផ្ល	នានា	

ជ្និច្ច	ដដើម្ី	បង្ហាញ	ដ្តុផ្ល	សមរម្យ	ក្នុងការ	ពនយារដពល	ឬ	កុំណត់	

ចុំនួន	កូន	អដល	ដយើង	មាន	។	ឧទា្រណប៍	«	ដយើង	មតូវ	បញ្ចប់	ការសិកសា	

ជ្មុន	សិន	»	ឬ	«	ដយើង	មតូវ	មាន	ការង្រ	ល្អ	មបដសើរ	សិន	ដដើម្ី	ដយើង	អាច	

មាន	មបាក់	មគប់	មរាន់	»	ឬ	«	ដ្តុអរៃី	មតូវ	ដកយក	ភ្ពសបបាយ	រីករាយ	

ដចញ	ពី	អាោ្ប៍ពិោ្ប៍	ដោយ	មតូវ	មាន	កូន	ដៅ	វិញ	?	»

ប្អនូនៗ	បាន	ទទួល	ពរ	ជ្មួយ	នឹង	ទីបនាទាល់	អុំពី	ដុំណឹងល្អ	ហន	

មពះដយស៊ូវមគីស្ទ	អដល	បាន	សាដារ	ដ�ើង	វិញ	។	ប្អនូនៗ	មាន	ពរជ័យ	ហន	

ភ្ពអស់កល្	ជ្និច្ច	ផ្្ល់	ឲ្យ	កូន	ដៅ	របស់	ប្អនូនៗ	។	ចូរ	កុុំ	ឲ្យ	មាន	គុំនិត	

ថា		ប្អនូនៗ	មតូវអត	ផ្្គត់ផ្្គង់	អរៃីៗ	មគប់	យ៉ាង	ខាង	សាច់	្ ម	ដល់	ពួកដគ	ដនាះ	

ដ�ើយ	។	អុំដណ្យ	ដ៏	អសាចារ្យ	បុំផ្ុត	អដល	ប្អនូនៗ	មាន	ដដើម្ី	ផ្្ល់	ឲ្យ	កូនដៅ	

របស់	ប្អនូនៗ	ដនាះ	គឺ	មដ្យាបាយ	ដឆ្ពះ	ដៅកាន់	អរៃីៗ	ខាង	វិញ្ញាណ	ដៅក្នុង	នគរ	

មពះ	។

ដៅដពល	ប្អនូនៗ	មបឹកសា	រានា	ជ្មួយ	សាវាមី	ឬ	ភរិយ	ប្អនូនៗ		ដោយ	

ការអ្ិសាឋាន	អុំពី	ការមាន	កូន	ចូរ	ចាុំ	ថា		ប្អនូនៗ	គឺ	ជ្	យុវវ័យ	អដល	មាន	សិទ្ិ	

ពី	កុំដណើត	ដ៏	ហថលែថ្នូរ	។	សូម	កុុំ	ទុក	មពះ	ឲ្យ	ដៅ	ដមរៅ	ហន	ការពិភ្កសា	របស់	ប្អនូនៗ	

ដ�ើយ	។	សូម	អចកចាយ	សិទ្ិ	ដដើម្ី	ចាប់	កុំដណើត	ដនះ	ជ្មួយ	កូន	វិញ្ញាណ	

មបុស	មសី	ជ្ដមចើន	ថា	មពះ	បាន	ដរៀបចុំ	បញ្នូន	ពួកដគ	មក	ផ្្ទះ	របស់	ប្អនូនៗ	។	

ដលើស	ពី	ដនាះ	ដទៀត	ពួកដគ	គឺជ្	កូនដៅ	ខាង	វិញ្ញាណ	របស់	មទង់	ជ្	យូរយរ	

ណ្ស់	មក	ដ្ើយ	ពីមុន	ពួកដគ	នឹង	កាលាយ	ជ្	កូនដៅ	របស់	ប្អនូនៗ	។

ដោយ	មាន	ជុំដនឿ	ដលើ	មពះ	និង	មបសាសនប៍	របស់	ពួក	ពយាការី	មទង់	ចូរ	ដឆ្ពះ	

ដៅ	មុខ	ដោយ	កុុំ	ដោះសារ	ឬ	សាទាក់ដស្ទើរ	ដ�ើយ	ដ្ើយ	បដងកើត	មកុមមគួសារ	

អស់កល្	ផ្ទាល់	ខលែលួន។

៥ច្ូរកុំបនណាតាយខ្លួននៅក្នុងការណ៍អាសម្ោម
ឬឥរិយាបថអសីលធម៌នផ្សងនទៀ�

ការមបកាស	ដនាះ	បន្	ថា	«	កូនដៅ	មាន	សិទ្ិ	នឹង	ទទួល	កុំដណើត	មក	ក្នុង	ចុំណង	ហន	

អាោ្ប៍ពិោ្ប៍	ដ្ើយ	និង	មតូវ	បាន	ចិញ្ចឹម	បីបាច់	ដោយ	ឪពុកមាតោយ	អដល	ដរារព	មបតិបត្ិ	

តាម	សចាចា	ហន	អាោ្ប៍ពិោ្ប៍	ដោយ	ដសាមះមតង់	ទាុំងមសុង	»	។

ដោយដសាមះមតង់	ទាុំងមសុង	មាន	ន័យ	ថា	ដសាមះមតង់	ខាង	រូបកាយ	មពមទាុំង	ចិត្	

គុំនិត	ចុំដោះ	សាវាមី	ភរិយ	របស់	ប្អនូនៗ	។	ការណប៍អាសមរាម	និង	ទុំនាក់ទុំនង	តាម	

អ៊ិនដ្ើរអណត	គឺ	ជ្	ឧទា្រណប៍	មួយ	ហន	ភ្ព	មិន	ដសាមះមតង់	ខាង	ចិត្	គុំនិត	។	ដៅដពល	

សាវាមី	ឬ	ភរិយ	ោក់ព័ន្	នឹង	ការណប៍អាសមរាម	ពួករាត់	បុំោន	ការទុកចិត្	ដ៏	សុំខាន់	

បុំផ្ុត	ហន	ភ្ពស្ិទ្សានាល	ពី	្ ម្មជ្តិ	។	សាវាមី	ឬ	ភរិយ	អដល	ពុុំ	បាន	ដឹង	ដរឿង	ដនាះ	មាន	

អារម្មណ៏	ថា	មតូវបាន	ដគ	ក្ត់	។	ទុំនុកចិត្	និង	ការដជឿជ្ក់	ដៅក្នុង	អាោ្ប៍ពិោ្ប៍	

កាន់អត	ចុះ	ដខសាយ	ដៅៗ	។	ការោក់ព័ន្	នឹង	ការណប៍	អាសមរាម	គឺ	ជ្	មរាប់ពូជ	ហន	

ការមបមពឹត្	ដសចក្ី	កុំផ្ិត	។

ខ្នុុំ	សូម	អចកចាយ	អារម្មណប៍	មួយ	ចុំនួន	របស់	បុរស	មានាក់	អដល	បាន	ផ្សារភ្ជាប់	ដៅក្នុង	

មពះវិហារ	បរិសុទ្	ប៉ុអន្	បាន	បាត់	បង់	មគួសារ	របស់	រាត់	ដៅ	វិញ	ដោយសារ	អត	ការណប៍	

អាសមរាម	និង	ទុំនាក់	ទុំនង	តាម	អ៊ិនដ្ើរអណត	ជ្មួយ	មស្ី	ដផ្្សង	។	ដោយ	ក្ី	ដកើត	ទុក្ខ	

រាត់	បាន	សរដសរ	ដូចដនះ	៖	«	ខ្នុុំ	ពុុំ	បាន	សាតោប់	តាម	ោក្យ	អដល	បាន	ផ្្ល់	ដល់	ខ្នុុំ	ដៅក្នុង	

ពរ	របស់	ដលាក	អយ្យដកា	ដ�ើយ	អដល	បាន	អចង	ថា	សាតាុំង	នឹង	រាមន	អុំណ្ច	អរៃី	ដៅក្នុង	

ជីវិត	របស់	ខ្នុុំ	ដ�ើយ	លុះមតា	ណ្	ខ្នុុំ	អនុញ្ញាត	ឲ្យ	វា	ដ្រៃើ	អបប	ដនាះ	។	ខ្នុុំ	បាន	ឲ្យ	អុំណ្ច	

ដនាះ	ដៅ	វា	ដមចើន	ណ្ស់	ដ្ើយ	បន្ិចម្ងៗ	វា	បាន	យក	អុំណ្ច	ដនាះ	ដ្ើយ	វា	បាន	ដមបើ	

អុំណ្ច	ដនាះ	ដដើម្ី	បុំផ្លាញ	ជីវិត	របស់	ខ្នុុំ	ជ្មួយ	ភរិយ	និង	កូនៗ	របស់	ខ្នុុំ	។	ខ្នុុំ	មសឡាញ់	

ពួកដគ	ដោយ	អស់	ពី	ដួង	ចិត្	របស់	ខ្នុុំ	ដ្ើយ	ខ្នុុំ	ដៅ	អត	មសឡាញ់	និង	មសឡាញ់	ពួកដគ	

ជ្	ដរៀង	ដរាប	តដៅ	ប៉ុអន្	ដសចក្ីមសឡាញ់	ដនាះ	ពុុំ	មាន	មគប់មរាន់	ដដើម្ី	អាច	យក	ឈ្ះ	

ដលើ	អុំណ្ច	អដល	ខ្នុុំ	បាន	ស្ម័មគចិត្	ឲ្យ	ដៅ	សាតាុំង	ដៅក្នុង	ជីវិត	របស់	ខ្នុុំ	ដដើម្ី	បុំផ្លាញ	

ដសចក្ីមសឡាញ់	ដនាះ	ដ�ើយ	។	ការបដមងៀន	របស់	សាសនាចមក	បាន	ផ្្ល់	រដបៀប	មួយ	

ដល់	[	ដយើង	]	ដដើម្ី	មត�ប់	ដៅ	ជ្	មគួសារ	អដល	បាន	ផ្សារភ្ជាប់	សមមាប់	ដពល	ដនះ	និង	

អស់កល្	ជ្និច្ច	ដៅ	នឹង	មពះវរបិតាសួគ៌	របស់	ដយើង	អដល	ខ្នុុំ	នឹង	មាន	មបសិនដបើ	ខ្នុុំ	បាន	

សាតោប់	និង	ដរារព	តាម	ប៉ុអន្	ទីបុំផ្ុត	ខ្នុុំ	ពុុំ	បាន	ដ្រៃើ	តាម	ការបដមងៀន	ដនាះ	ដ�ើយ	»	។

ដនាះ	ជ្	ដសាកនាដកម្ម	ដ៏	ដខាលាចផ្សា	អរៃី	ដម៉លែះ។



៤៨ លីអាហូណា

៦បនម្ងៀននធិងរស់នៅតាមែំណឹងល្អ
នៅក្នុងនគហោឋានរបស់អ្ក

ការមបកាស	បដមងៀន	ដយើង	អុំពី	កិច្ចការ	នានា	អដល	ដយើង	មតូវអត	ដ្រៃើ	ដដើម្ី	

មាន	ភ្ពរីករាយ	ដៅក្នុង	ដគ្ោឋាន	របស់	ដយើង	។	«	សុភមង្គល	ដៅ	ក្នុង	

ជីវិត	មគួសារ	អាច	ដកើត	មាន	ដ�ើង	បាន	ដៅ	ដពល	ដយើង	ដ្រៃើ	តាម	ការបដមងៀន	

របស់	មពះអមាចាស់	មពះដយស៊ូវមគីស្ទ	។	អាោ្ប៍ពិោ្ប៍	និង	មគួសារ	អដល	

មាន	ដជ្គជ័យ	ដនាះ	គឺ	មតូវ	សាថាបនា	និង	អថរកសា	ដៅដលើ	ដរាលការណប៍	ហន	

ដសចក្ីជុំដនឿ	ការអ្ិសាឋាន	ការអមបចិត្	ការអភ័យដទាស	ការដរារព	រានា	

ដសចក្ីមសឡាញ់	ដសចក្ីដមតាតោករុណ្	ការង្រ	និង	កម្មវិ្ី	កមសាន្	ល្អៗ	

នានា	»	។

កាល	ភរិយ	ខ្នុុំ	និង	ខ្នុុំ	ដទើប	អត	ដរៀបការ	ថ្មីដថាមង	ដយើង	បាន	ពយាយម	

បដងកើត	ទមាលាប់	ដ៏	រឹងបុឹង	មួយ	ក្នុងការ	អាន	មពះគម្ពីរ	ជ្មួយ	រានា	ដរៀងរាល់	ហថងៃ	

ជ្	មគួសារ	ម្ង	ដ្ើយ	ម្ង	ដទៀត	។	ដៅ	ដពល	កូន	ច្ង	របស់	ដយើង	មាន	

អាយុ	មបអ្ល	មបាុំពីរ	ឆ្នាុំ	ដយើង	ទមាលាប់	អាន	មពះគម្ពីរ	រាល់	ហថងៃ	។	ដយើង	អាន	

ដៅដពល	មពឹក	មុន	ដ្រៃើ	កិច្ចការ	ដផ្្សងៗ	ដយើង	បាន	បន្	ដសាមះមតង់	តាុំងពី	មរា	

ដនាះ	ដរៀង	រ្ូត	មក	។	ដៅដពល	ទមាលាប់	ដនាះ	បាន	បដងកើត	ដ�ើង	ជ្មួយ	កូន	

ដផ្្សងៗ	ដទៀត	កូន	អដល	តូចៗ	មាន	ចិត្	ចង់	ចូលរួម	ដៅដពល	ពួកដគ	មាន	

អាយុ	្ ុំ	ល្មម	។	ជ្ដរឿយៗ	ដយើង	មតូវ	អាន	គម្ពីរ	មុន	ដមា៉ាង	6	មពឹក	ដោយសារ	

មាន	ថានាក់	សិកាខាសាលា	ដៅដពល	មពឹក	មពហាម	។

គូសាវាមី	ភរិយ	អដល	ដទើប	ដរៀបការ	មាន	កាតពរៃកិច្ច	ចាប់ដផ្្ើម	ទមាលាប់	

មគួសារ	សុចរិត	ផ្ទាល់ខលែលួន	របស់	ពួកដគ—ដោយ	សិកសា	មពះគម្ពីរ	ជ្	មគួសារ	

មបចាុំ	ហថងៃ	អ្ិសាឋាន	ជ្	មគួសារ	និង	ដរៀបចុំ	កូនៗ	របស់	ពួកដគ	ឲ្យ	ដៅ	បដមមើ	

ដបសកកម្ម	និង	ដរៀបការ	ដៅក្នុង	មពះវិហារ	បរិសុទ្។

៧នោរពែល់�ួនាទីជាឪពុកនធិង
មាតោយនៅក្នុងការច្ធិញ្ចឹមកូន

ការមបកាស	ដនាះ	ក៏	អចកចាយ	ពី	ការទូនាមន	សុំខាន់ៗ	អុំពី	ការចិញ្ចឹម	កូន	៖«	មាតោយ	

មាន	ភ្រកិច្ច	សុំខាន់	ដដើម្ី	អថ	រកសា	បី	បាច់	កូន	ដៅ	របស់	ខលែលួន	។	ដៅ	ក្នុង	ការទទួល	ខុស	មតូវ	

ដ៏	ពិសិដ្ឋ	ទាុំង	ដនះ	ឪពុក	និង	មាតោយមាន	កាតពរៃ	កិច្ច	ដដើម្ី	ជួយ	រានា	ដៅ	វិញ	ដៅ	មក	ជ្	នែគូ

នស្មើរានា	»	។

ជួនកាល	ឪពុក	ឬ	មាតោយ	មានាក់	អាច	មាន	អារម្មណប៍	ថា	រាត់	មាន	គុណសម្ត្ិ	មបដសើរ	

ជ្ង	ក្នុង	ការ	ចិញ្ចឹម	និង	ោក់	វិន័យ	កូនៗ	។	ពយាការី	ដៅក្នុង	មរា	កាន់កាប់	មតួតមតា	ដនះ	

បាន	បដមងៀន	ម្ង	ដ្ើយ	ម្ង	ដទៀត	ថា	សាវាមី	និង	ភរិយ	បដងកើត	បាន	ជ្	ហដគូ	មួយ	ដៅក្នុង	

អាោ្ប៍ពិោ្ប៍	ថា	រាល់	ការសដមមច	ចិត្	ទាុំងអស់	ទាក់ទង	នឹង	មគួសារ	គប្ី	មតូវ	ពិភ្កសា	

រួមរានា	និង	ចុះសមមុង	រានា	។

ហដគូ	ដស្មើ	រានា	គឺ	មតូវ	ដ្រៃើ	ជ្	គូ	ដស្មើ	រានា	។	មបឹកសា	និង	អ្ិសាឋាន	ជ្មួយ	រានា	។	មតូវ	ឲ្យ	

មពះវិញ្ញាណ	ដឹកនាុំ	ដដើម្ី	ដឹង	ពី	វិ្ី	ដ៏	មាន	មបសិទ្ិភ្ព	បុំផ្ុត	ក្នុង	ការចិញ្ចឹម	កូនៗ	របស់	

ប្អនូនៗ	ជ្មួយ	រានា	។	ដជ្គវាសនា	អស់កល្	ជ្និច្ច	របស់	ពួកដគ	គឺ	ដកើត	មក	ពី	ការសដមមច	

ចិត្	របស់	ប្អនូនៗ	។

៨នម្បើសធិទ្ធិនម្ជើសនរើសខាងសីលធម៌របស់
ប្អញូនៗនែើម្បីនម្ជើសនធ្ើតាមម្ពះអង្សនហគ្គាះ

ការសដមមច	ចិត្	ទាក់ទង	នឹង	ឃ្លា	ថា	ដតើ	ប្អនូនៗ	នឹង	ដៅ	ទីណ្	ដៅក្នុង	រយៈដពល	20	

ឆ្នាុំ	ឬ	20	ទសវត្សរ៍	ដទៀត	គឺ	អាមស័យ	ដលើ	ប្អនូនៗ	ទាុំងមសុង	។	ប្អនូនៗ	មាន	ដសរីភ្ព	

ដមជើសដរើស	ប៉ុអន្	លទ្ផ្ល	អស់កល្	ជ្និច្ច	នឹង	ដកើត	ដ�ើង	ពី	ជដមមើស	របស់	ប្អនូនៗ	

ដនាះ	។	ដោយសារ	អត	ដង្វាយ្ួន	របស់	មពះអង្គសដ្វង្រះ	មនុស្ស	ទាុំងអស់	«	មតូវ	បាន	

ដមបាសដលាះ	ឲ្យ	រួច	ពី	ការ	ធាលាក់	[	ដទើប	]	ពួក	ដគ	មាន	ឥស្សរភ្ព	រ្ូត	តដៅ	ដោយ	ដឹង	

ខុស	និង	មតូវ	ដដើម្ី	នធវើសកម្មភាពនោយខ្លួនឯង	ដ្ើយ	ពុុំ	អមន	ទទួល	សកម្មភ្ព	ដទ	

ដលើក	អលង	អត	ដោយ	ការ	ដ្រៃើ	ដទាស	តាម	មកឹត្យវិន័យ	ដៅ	ក្នុង	ហថងៃ	ដ៏	ម្ិមា	ដ្ើយ	ចុង	ដមកាយ	

បង្អស់	មសប	តាម	មពះ	បញ្ញត្ិ	ទាុំង	ឡាយ	អដល	មពះ	មទង់	បាន	មបទាន	មក	។

ដ្តុ	ដូដចានាះ	ដ្ើយ	មនុស្ស	ដលាក	មាន	.	.	.		ដសរីភ្ព	ដរើស	យក	ឥស្សរភ្ព	និង	

ជីវិត	ដ៏	ដៅ	អស់កល្	ជ្និច្ច	តាមរយៈ	មពះ	ជ្	អ្ក	សមងួប	សមងួម	ដ៏	្ ុំ	របស់	មនុស្សដលាក	

ទាុំងអស់	ឬ	ក៏	ដរើស	យក	ការជ្ប់	�ុុំឃ្ុំង	និង	ការសាលាប់	មសបតាម	ការជ្ប់	�ុុំឃ្ុំង	

និង	អុំណ្ច	របស់	អារក្ស	ដ្ិត	វា	ពយាយម	ដ្រៃើ	ឲ្យ	មនុស្សដលាក	ទាុំងអស់	មាន	ទុក្ខ	ដវទនា	

ដូច	វា	អដរ	»	(	នីហ្រៃទី	2	2:26–27	ការ	គូស	បញ្ជាក់	បាន	បអន្ម	)	។
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យ
ុវម
ជ
្ឈិម
វ័យ

សាតាុំង	ស្អប់	ប្អនូនៗ	ដោយសារ	ប្អនូនៗ	ជ្	មនុស្ស	អបប	ណ្	និង	ដោយសារ	អរៃី	អដល	

ប្អនូនៗ	តុំណ្ង	ឲ្យ	។	វា	ចង់	ឲ្យ	ប្អនូនៗ	រងទុក្ខដវទនា	ដូច	ជ្	វា	អដរ	។	មពះ	ដយស៊ូវមគីស្ទ	មាន	

មពះទ័យ	មសឡាញ់	ប្អនូនៗ	។	មទង់	បាន	បង់	ហថលែ	សមមាប់	អុំដពើ	បាប	របស់	ប្អនូនៗ	។	មទង់	បាន	

លះបង់	មពះជន្ម	មទង់	ដដើម្ី	ប្អនូនៗ	។	មទង់	អដញ្ើញ	ប្អនូនៗ	ឲ្យ	ដ្រៃើ	តាម	មទង់	ដ្ើយ	អមបចិត្	

មបសិនដបើ	ចាុំបាច់	។	ដៅដពល	ប្អនូនៗ	ដមជើស	ដ្រៃើ	តាម	មពះអង្គសដ្វង្រះ	ដនាះ	ប្អនូនៗ	នឹង	មាន	

«	អុំណរ	ក្នុង	ជីវិត	ដនះ	និង	ជីវិត	អស់កល្	ជ្និច្ច	ក្នុង	ជីវិត	បនាទាប់	»	។ 3

៩បនង្កើននសច្ក្តីជំននឿនែើម្បីកាន់ខាជាប់
ែរាបែល់ច្ុងបំផុ�

ដសចក្ីជុំដនឿ	ដកើត	ដ�ើង	ដៅដពល	ប្អនូនៗ	បាន	អមបចិត្ដជឿ	ដលើ	មពះ	អមាចាស់	។	ពយាការី	

នីហ្រៃ	បាន	បដមងៀន	ដូចដនះ	៖	«	ដ្តុដូដច្ះ	ដ្ើយ	អ្ករាល់រានា	មតូវ	អត	្ ន	ដៅ	មុខ	

ដោយ	ខាជាប់ខ្លួន	ដៅ	ក្នុង	មពះមគីស្ទ	ដោយ	មាន	ការភលែឺ	ថាលា	ហន	ដសចក្ី	សង្ឹម	ដ៏	ឥតដខាចាះ	

ដ្ើយ	ដោយ	មាន	ចិត្	មសឡាញ់	មពះ	និង	មនុស្ស	មគប់រូប	។	ដ្តុដូដចានាះ	ដ្ើយ	ដបើសិន	

ជ្	អ្ក	រាល់	រានា	ខិតខុំ	ដជឿន	ដៅ	មុខ	ដោយ	ទទួល	នូវ	មពះបន្ទនូល	ហន	មពះមគីស្ទ	ដ្ើយ	កាន់	

ខាជាប់	ដរាប	ដល់	ចុង	បុំផ្ុត	ដមើល	ចុះ	ដនាះ	មពះវរបិតា	មទង់	មាន	មពះបន្ទនូល	ថា	៖	អ្ក	រាល់	រានា	

នឹង	មាន	ជីវិត	ដ៏	ដៅ	អស់	កល្	ជ្និច្ច	»	(	នីហ្រៃទី2	31:20	)	។

ថ្មីៗ	ដនះ	មបធាន	ថូមា៉ាស	ដអស	ម៉នសុន	បាន	មាន	មបសាសនប៍	ដៅក្នុង	សន្ិសីទ	

ទូដៅ	ថា	«	អនាគត	របស់	អ្ក	ភលែឺ	មតចះមតចង់	ដូចជ្	ដសចក្ី	ជុំដនឿ	របស់	អ្ក	អដរ	»	។ 4	

ដនាះ	រួមមាន	ទាុំង	ជុំដនឿ	ដដើម្ី	កាន់ខាជាប់	និង	យកឈ្ះ	ដលើ	ឧបសគ្គ	ទាុំងអស់	ទាុំង	

ការអាក់អន់	ចិត្	ការក្ត់	និង	ការខកចិត្	។	ដសចក្ីជុំដនឿ	របស់	ប្អនូនៗ	ដដើម្ី	កាន់ខាជាប់	

នឹង	កុំណត់	ពី	ដរាលដៅ	របស់	ប្អនូនៗ	អដល	ជ្	ដជ្គ	វាសនា	ដ៏	អស់កល្	ជ្និច្ច	។

១០ោក់ឆន្ៈរបស់ប្អញូនៗឲ្យច្ុះច្ូលនឹង
ម្ពះហឫទ័យរបស់ម្ពះ

ខ្នុុំ	អ្ិសាឋាន	សូម	ឲ្យ	មពះ	បាន	បណ្តាល	ដួងចិត្	របស់	ប្អនូនៗ	ជ្មួយ	នឹង	បុំណង	

មបាថានា	ដដើម្ី	ដ្រៃើ	កិច្ចការ	នានា	ឲ្យ	បាន	កាន់អត	មបដសើរ	ដ�ើង	និង	កាលាយ	ខលែលួន	កាន់អត	មបដសើរ	

ជ្ងមុន	មពមទាុំង	ដ្រៃើតាម	ដុំបូនាមន	របស់	ពយាការី	អដល	ដៅរស់	របស់	ដយើង	។	

ខ្នុុំ	សង្ឹម	ថា	ប្អនូនៗ	មាន	បុំណង	មបាថានា	ដដើម្ី	ពមងឹង	ការតាុំងចិត្	របស់	ខលែលួន	ឲ្យ	

អមបកាលាយ	ជ្	អរៃី	ទាុំងអស់	អដល	មពះ	បាន	អតងតាុំង	ប្អនូនៗ	តាុំង	ពី	មុន	អផ្នដី	មក	

ដម៉លែះ	។

«	ប្អនូន	មបុស	[	និង	ប្អនូនមសី	]	ដតើ	ដយើង	នឹង	មិន	ដៅ	មុខ	ដោយ	សារ	ចលនា	

ដ៏	្ ុំ	ម្ិមា	ដនះ	ដទ	ឬ	?	ចូរ	ដៅ	មុខ	ដ្ើយ	កុុំ	ថយ	ដមកាយ	ដ�ើយ	។	ចូរ	មាន	

ចិត្	កាលាហាន	ចុះ	.	.	.	ដ្ើយ	ចូរ	ដៅ	ចូរដៅ	រក	ជ័យជម្ះ	!	.	.	.	ចូរ	ដយើង	ថាវាយ	

ដង្វាយ	ដល់	មពះអមាចាស់	ដោយ	ដសចក្ី	សុចរិត	ក្នុង	នាម	ជ្	សាសនាចមក	

ដ្ើយ	ជ្	មបជ្រាមស្	ដ្ើយ	ជ្	ពួក	បរិសុទ្	ហថងៃ	ចុង	ដមកាយ	ចុះ	»	(	គ.	និង	ស.	

128:22,	24	)	។

ដតើ	ដង្វាយ	ដនាះ	អាច	ជ្	អរៃី	ខលែះ	អដល	ប្អនូនៗ	មគប់	រានា	អាច	ថាវាយ	ដល់	មពះ	

បាន	?	វា	គឺ	ជ្	អុំដណ្យ	ទាន	មួយ	អដល	មទង់	ពុុំ	ធាលាប់	តមមូវ	ចង់	បាន	ពី	ប្អនូនៗ	

ដ�ើយ	។	វា	គឺ	ជ្	ដង្វាយ	ហន	ឆន្ទៈ	របស់	ប្អនូនៗ	ដដើម្ី	ចុះចូល	នឹង	មពះ្ឫទ័យ	

របស់	មទង់	។	វា	គឺ	ជ្	ការោក់	សិទ្ិដមជើសដរើស	របស់	ប្អនូនៗ	ដៅដលើ	អាសនា	ហន	

ការបូជ្	ផ្ទាល់	របស់	ប្អនូនៗ	។

មាន	ដមដរៀន	មួយ	ហន	នមនរៀនអំពីនសចក្តីជំននឿ	អដល	បាន	ដរៀបចុំ	ដ�ើង	

ដោយ	ពួក	បងប្អនូនមបុស	ពី	ជុំនាន់	ដដើម	ដៅក្នុង	មរា	កាន់កាប់	មតួតមតា	ដនះ	

អចង	ដូចដនះ	៖	«	សាសនា	អដល	មិន	តមមូវ	ឲ្យ	មាន	ការបូជ្	អរៃី	ទាុំងអស់	គឺ	

រាមន	អុំណ្ច	មគប់មរាន់	ដដើម្ី	បដងកើត	ជុំដនឿ	អដល	ចាុំបាច់	ដល់	ជីវិត	និង	

ដសចក្ីសដ្វង្រះ	ដនាះ	ដទ	»	។ 5

សិទ្ិដមជើសដរើស	របស់	ប្អនូនៗ	គឺ	ជ្	ដង្វាយ	មួយ	អដល	ប្អនូនៗ	អាច	ថាវាយ	

ចុំដោះ	មពះ	។	តាមរយៈ	ការស្ម័មគ	ចិត្	ោក់	ឆន្ទៈ	របស់	ប្អនូនៗ	ដៅ	តាម	

មពះ្ឫទ័យ	របស់	មទង់	ដនាះ	ប្អនូនៗ	នឹង	កាលាយ	ដូចជ្	មទង់	។

ខ្នុុំ	សូម	បញ្ចប់	ដោយ	អថលែង	ទីបនាទាល់	របស់	ខ្នុុំ	អុំពី	មពះអង្គ	សដ្វង្រះ	។	

តាមរយៈ	កមមិត	អដល	ប្អនូនៗ	អនុវត្	ដសចក្ីជុំដនឿ	ដលើ	មពះដយស៊ូវមគីស្ទ	ោក់	

ឆន្ទៈ	របស់	ប្អនូនៗ	ឲ្យ	ចុះចូល	នឹង	មពះ្ឫទ័យ	របស់	មពះ	ដ្រៃើតាម	ដុំបូនាមន	របស់	

ពយាការី	ដ្ើយ	ដ្រៃើតាម	ការបុំផ្ុសគុំនិត	ពី	មពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្	ដនាះ	ប្អនូនៗ	នឹង	

មាន	ភ្ពដសាមះមតង់	ភ្ពរីករាយ	និង		ជ័យជម្ះ	។	◼
នចញមកពីសុន្រកថាការគ្បជំុធម្មនិោឋានមួយ«Where Will You Be in 20 Years»
បានដថ្ងនៅស្កលវិទយោល័យគ្ពិកហាំយ៉ង់-នអោហូនៅនថងៃទី១៥ដខឧសភាឆ្នាំ២០១២។

នែើម្ីទទួលបានសុន្រកថាទាំងគ្សុងជាភាស្អង់នគ្សសូមចូលនៅនគហទំព័រweb. byui. 
edu/ devotionalsandspeeches។

កំណត់ចំណាំ

	 1.	«	មកុម	មគួសារ	៖	ការមបកាស	ដល់	ពិភពដលាក	»	Liahona	អខ	វិច្ិកា	ឆ្នាុំ	2010	ទុំព័រ	

129	ការ	គូស	បញ្ជាក់	បាន	បអន្ម	។

	 2.	មប៊ូស	អ័រ.មា៉ាខន់�ី	«	Agency or Inspiration ? »	New Era	អខ	មករា	ឆ្នាុំ	

1975	ទុំព័រ	38	។

	 3.	្្គរដុន	ប៊ី	្ុិងគលែី	Caesar, Circus, or Christ ? Brigham Young 
University Speeches of the Year	(	ហថងៃ	ទី	26	អខ	តុលា	ឆ្នាុំ	1965	)	ទុំព័រ	

8	សូម	ដមើល	ផ្ងអដរ	រ័សុល	អិម	ណិលសុន	«	Spiritual Capacity	»	Ensign	អខ	

វិច្ិកា	ឆ្នាុំ	1997	ទុំព័រ	16	។

	 4.	ថូមា៉ាស	ដអស.	ម៉នសុន	«	Be of Good Cheer	»	Liahona	អខ	ឧសភ្	ឆ្នាុំ	

2009	ទុំព័រ	92	។

	 5.	Lectures on Faith	(	ឆ្នាុំ	1985	)	ទុំព័រ	69	។
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 ដខមករាឆ្នាំ២០១៧ ៥១

យ
ុវវ័យ

យ៉ាដរ�	បាន	ផ្្ល់	គុំរូ	មួយ	អុំពី	ដរឿង	ដនះ	(	សូមដមើល	ដអដ្ើរ	

2:14	)	។

បងបបរុស	អូវីន	៖	ការដភលែច	អ្ិសាឋាន	ជ្	ដរឿយៗ	គឺ	

ជ្	ដរឿង	មួយ	ប៉ុអន្	អរៃី	មួយ	អដល	កាន់អត	មាន	បញ្ហា	ជ្ង	

ដនះ	ដនាះ	គឺ	ការអបរ	ដចញ	ពី	មពះអមាចាស់	ដ្ើយ	ពុុំ	ចង់	

អ្ិសាឋាន	។	ដៅដពល	ប្អនូនៗ	មាន	អារម្មណប៍	ថា	ប្អនូន	មិន	

គួរ	អ្ិសាឋាន	ដនាះ	គឺ	ជ្	ដពល	អដល	ប្អនូន	មតូវការ	អ្ិសាឋាន	

ជ្	ខាលាុំង	។	ដ្ើយ	មបសិនដបើ	ប្អនូន	អ្ិសាឋាន	ដ្ើយ	អាន	

មពះគម្ពីរ	ដនាះ	ប្អនូន	នឹង	ដ្រៃើ	មសប	តាម	មពះវិញ្ញាណ	។	

ដ្ើយ	មបសិនដបើ	ប្អនូន	ពុុំ	ដ្រៃើ	អបប	ដនះ	ដទ	ដនាះ	ប្អនូន	កុំពុង	

ដកខលែលួន	របស់	ប្អនូន	ថយ	ដចញ	ដ្ើយ	។

ស៊ីសសទើរ	អូស្កាសរុន	៖	ដយើង	អាច	ទូល	ផ្ទាល់	ជ្មួយ	

មពះ	។	មទង់	ពុុំ	បាន	កុំណត់	ដពលដវលា	ដ�ើយ	។	ដនាះ	គឺ	

ជ្	អុំដណ្យ	ទាន	មួយ	ដ៏	អសាចារ្យ	អរៃី	ដម៉លែះ	អដល	ដយើង	ដឹង	

ថា	ដយើង	អាច	ដ្រៃើ	អបប	ដនាះ	បាន	ដ្ើយ	ថា	មទង់	គង់	ដៅ	

ទីដនាះ	ជ្និច្ច	។

ន�ើអ្កបាននរៀនអធធិសាឋានម្បកបនោយ

អ�្ថន័យយា៉ាងែូច្នម្ច្?

ស៊ីសសទើរ	អូស្កាសរុន	៖	ខ្នុុំ	គិត	មិន	ដ�ើញ	ពី	

បទពិដសា្នប៍	មួយ	ណ្	ដ�ើយ	វា	គឺ	ជ្	កមមិត	ដ៏	ខ្ពស់	

បុំផ្ុត	ក្នុង	ដពលដវលា	ហន	ជីវិត	ដនះ	។	ការអ្ិសាឋាន	បាន	

កាលាយ	ជ្	អផ្្ក	មួយ	មបកប	ដោយ	អត្ន័យ	បុំផ្ុត	ចុំដោះ	

ខ្នុុំ	ដោយសារ	ខ្នុុំ	បាន	មបឹងអមបង	អ្ិសាឋាន	ជ្	មបចាុំ	។	

ខ្នុុំ	កាន់អត	ពូអក	សាតោប់	និង	ទទួល	ចដមលែើយ	បាន	មបដសើរ	

ដ�ើង	។	ដយើង	បាន	ដរៀន	ដ្ើយ	ដយើង	បាន	ទទួល	វា	

កាន់អត	មបដសើរ	ដ�ើង	ដរាប	ណ្	ដយើង	ចុះមប�នូក	ក្នុង	

ដុំដណើរ	ការដនះ	។	វា	គឺ	ជ្	ការអ្ិសាឋាន	ជ្	មបចាុំ	ដរៀងរាល់	

ហថងៃ	ដ្រៃើ	ឲ្យ	មបាកដ	ថា	ខ្នុុំ	ពុុំ	បាន	ខកខាន	នូវ	ឱកាស	ទូល	

ជ្មួយ	មពះវរបិតាសួគ៌	របស់	ខ្នុុំ	ដ�ើយ	។	ដរាប	ណ្	ដយើង	

កាន់អត	អ្ិសាឋាន	ដរាប	ដនាះ	ដយើង	កាន់អត	ពូអក	សាតោប់	រក	

ចដមលែើយ	ទាុំង	ដនាះ	។

នហតុអរៃី	ដមជើសយក	បាវចនា	ដនះ	

ដ្ើយ	វា	មាន	ន័យ	យ៉ាង	ណ្	

ចុំដោះ	អ្ក	?	បងមបុស	ដស្ទផ្ន	

ដ័បុលយូ	អូដវើសិន	មបធាន	យុវជន	ទូដៅ	និង	ស៊ីដស្ទើរ	

បូនី	អិល	អូសាកាសុន	មបធាន	យុវនារី	ទូដៅ	អចកចាយ	

ដយបល់	របស់	ពួករាត់	។

នហ�ុអ្ីនម្ជើសយកខគម្ីរននះ?

ស៊ីសសទើរ	អូស្កាសរុន	៖	មពះអមាចាស់	មជ្ប	ដឹង	ពី	

សារលិខិត	អដល	ប្អនូនៗ	មតូវការ	ដ្ើយ	វា	អសាចារ្យ	ណ្ស់	

បញ្ហា	មួយ	ចុំនួន	អដល	បាន	ដកើត	ដ�ើង	អុំ�នុង	ឆ្នាុំ	ដនះ	

មតូវបាន	ដោះមសាយ	តាមរយៈ	បាវចនា	ដនះ	ដ្ើយ	វា	

ពិតជ្	មតូវ	នឹង	អរៃី	អដល	កុំពុង	ដកើត	ដ�ើង	ក្នុង	ជីវិត	របស់	

ប្អនូន	។	

ដៅដពល	ដយើង	បាន	ពិភ្កសា	ខគម្ពីរ	យ៉ាកុប	1:5–6	

អដល	ជ្	បាវចនា	សមមាប់	ឆ្នាុំ	ដនះ	មពះវិញ្ញាណ	បាន	មាន	

វត្មាន	ដពញ	ក្នុង	បន្ទប់	ដនះ	។	ដ្ើយ	ដយើង	ទាុំងអស់	រានា	

យល់	មសប	ថា	វា	គឺ	ជ្	ខគម្ពីរ	ដ៏	អសាចារ្យ	សមមាប់	យុវវ័យ	

របស់	ដយើង	ដោយសារ	វា	មាន	ទុំនាក់ទុំនង	មួយ	ចុំនួន	។	

វា	ទាក់ទង	នឹង	មបវត្ិសាសនាចមក—វា	ជ្	ខគម្ពីរ	អដល	

យ៉ូអសប	ស្ម៊ី្	បាន	អាន	ដ្ើយ	បាន	បុំផ្ុសគុំនិត	ដលាក	

ឲ្យ	ដៅ	ហមព	ពិសិដ្ឋ	ដ្ើយ	អ្ិសាឋាន	។	ដ្ើយ	ទុំនាក់ទុំនង	

ទីពីរ	ដ៏	អសាចារ្យ	ដនាះ	គឺ	ថា	ខគម្ពីរ	ដនះ	មាន	ទីបនាទាល់	អុំពី	

ដបសកកម្ម	ដ៏	ដទវភ្ព	របស់	យ៉ូអសប	ស្ម៊ី្	ជ្	អរៃី	មួយ	

អដល	ដយើង	មតូវការ	ក្នុង	មរា	មួយ	អដល	ពិភពដលាក	

ដនះ	កុំពុង	បន្	ដចាទ	សួរ	អុំពី	កិត្ិនាម	របស់	ដលាក	និង	

មបវត្ិសាសនាចមក	។	វា	ក៏	ជ្	សារលិខិត	អុំពី	រដបៀប	

អដល	ដយើង	ទទួល	វិវរណៈ	ផ្ទាល់ខលែលួន	ក្នុង	ជីវិត	របស់	ដយើង	

អដល	មនុស្ស	មគប់រានា	មតូវអត	ដឹង	។

បងបបរុស	អូវីន	៖	មាន	ដរឿងរា៉វ	ជ្ដមចើន	កុំពុង	ដកើត	

ដ�ើង	ដៅក្នុង	ជីវិត	របស់	ប្អនូន	សពរៃ	ហថងៃ	ដនះ	ដ្ើយ	ប្អនូន	មាន	

សុំណួរ	ជ្ដមចើន	។	ជ្មួយ	នឹង	មបព័ន្	ផ្្សពរៃផ្សាយ	សង្គម	

ទាុំងអស់	និង	ដគ្ទុំព័រ	រុករក	អដល	ដយើង	មាន	មាន	

មបភព	ជ្ដមចើន	អដល	ប្អនូន	អាច	ង្ក	ដៅរក	ចដមលែើយ	ចុំដោះ	

សុំណួរ	របស់	ប្អនូន	អុំពី	ដសចក្ីជុំដនឿ	។	ខគម្ពីរ	សុំខាន់	ដនះ	

បង្ហាញ	ពី	ដុំដណើរការ	ហន	វិវរណៈ	របស់	យ៉ូអសប	ស្ម៊ី្	អដល	

ជ្	គុំរូ	មួយ	អដល	ដយើង	អាច	ដ្រៃើ	តាម	បាន	។	

ន�ើយុវវ័យអាច្យកខគម្ីរយា៉ាកុប១:៥–

៦មកអនុវ�្តនធិងនម្បើច្ំនពាះខ្លួនពួកនគ

យា៉ាងែូច្នម្តច្?

ស៊ីសសទើរ	អូស្កាសរុន	៖	ខគម្ពីរ	ដនះ	មាន	សារលិខិត	

ដ៏	អសាចារ្យ	។	ខគម្ពីរ	ដនាះ	អចង	ថា	«	សូម	ដោយ	ចិត្	ដជឿ	

ឥត	សង្ស័យ	អរៃី	ដសាះ	»	(	យ៉ាកុប	1:6	)	។	ការណប៍	ដនះ	

បណ្តាល	ឲ្យ	មាន	អារម្មណប៍	រំជួលចិត្	។	ប្អនូន	មតូវ	សូម	

ដោយ	ចិត្	ដជឿ	មិនអមន	ចិត្	សង្ស័យ	ដ�ើយ	។

បងបបរុស	អូវីន	៖	ដ្ើយ	ការសូម	ដោយ	ចិត្	ដជឿ	

មានន័យ	ថា	ការសូម	ដោយ	ចិត្	ដសាមះសរ	។	ដៅដពល	

យ៉ូអសប	ស៊្មី្	បាន	ទទួល	ចដមលែើយ	ថា	មតូវ	ចូលរួម	

សាសនាចមក	ណ្	មួយ	ដលាក	ពុុំ	បាន	មាន	មបសាសនប៍	

ថា	«	ដនាះ	ជ្	ដរឿង	ល្អ	អដល	គួរដឹង	ដនាះ	ដទ	ប៉ុអន្	.	.	.	»	

ដលាក	បាន	្ ន	ដៅមុខ	ដោយ	ដសចក្ីជុំដនឿ	។

ស៊ីសសទើរ	អូស្កាសរុន	៖	ចូរ	ចាុំ	ថា	ដនាះ	គឺ	ជ្	

ការអ្ិសាឋាន	ដ៏	សុចរិត	មួយ	គឺ	មិន	អមន	ជ្	ការអ្ិសាឋាន	

ទូលសូម	អរៃី	អដល	ដយើង	ចង់	បាន	ដ�ើយ	ប៉ុអន្	ជ្	

ការអ្ិសាឋាន	អសរៃងរក	អរៃី	អដល	មពះ	មាន	មពះ	ទ័យ	សមមាប់	

ដយើង	។

ន�ើមានការទូនាមនអ្ីខ្ះដែលអ្កផ្តល់ឲ្យ

យុវវ័យក្នុងការនម្បើការអធធិសាឋានដបបននះ

នៅក្នុងជីវិ�របស់ពួកនគ?

ស៊ីសសទើរ	អូស្កាសរុន	៖	សូម	ដ្រៃើ	ឲ្យ	ការអ្ិសាឋាន	ដនះ	

កាលាយ	ជ្	ទមាលាប់	។	ប្អនូនៗ	ពុុំ	អាច	ដភលែច	វា	ដ�ើយ	។	ប្អនូនៗ	

មិន	អាច	មពដងើយ	កដន្ើយ	នឹង	វា	ដ�ើយ	។	បងមបុស	របស់	



៥២ លីអាហូណា

បងបបរុស	អូវីន	៖	កាល	ខ្នុុំ	ដៅ	យុវវ័យ	ដៅដពល	ខ្នុុំ	

មតូវការ	ដឹង	ដរឿង	អរៃី	មួយ	ខ្នុុំ	បាន	ចាុំ	អុំពី	ការនិមិត្	ដុំបូង	

ដ្ើយ	គិត	ថា	«	យ៉ូអសប	ស៊្មី្	បាន	ដ្រៃើ	ដរឿង	ដនះ	។	ខ្នុុំ	

ពុុំ	មតូវការ	ការដបើក	សអម្ង	ដ៏	្ ុំ	អសាចារ្យ	អរៃី	ដ�ើយ	ប៉ុអន្	ខ្នុុំ	

មតូវការ	ចដមលែើយ	»	។	ដូដចានាះ	ខ្នុុំ	បាន	ដ្រៃើ	តាម	លុំនាុំ	ដនាះ	

ដោយ	ដសចក្ីជុំដនឿ	។	ខ្នុុំ	ចាុំ	ពី	ការលុតជង្គង់	ដ្ើយ	

ឱន	កបាល	របស់	ខ្នុុំ	ចុះ	មពមទាុំង	ដោលោក្យ	អ្ិសាឋាន	

ឮៗ	។	ការបន្	ដ្រៃើ	តាម	លុំនាុំ	ដនាះ	បាន	មបទាន	ពរ	ដល់	

ជីវិត	របស់	ខ្នុុំ	ជ្	ដមចើន	ដលើក	ដមចើន	មរា	ដដើម្ី	ទទួល	វិវរណៈ	

ផ្ទាល់	ខលែលួន	។	

ន�ើច្ំណុច្សំខាន់បំផុ�ណាខ្ះដែល

យុវវ័យអាច្នរៀនអំពីខគម្ីរននះ?

បងបបរុស	អូវីន	៖	ខ្នុុំ	សូម	គូស	បញ្ជាក់	ជ្	ថ្មី	អុំពី	លុំនាុំ	

ហន	ការអ្ិសាឋាន	អដល	យ៉ូអសប	ស្ម៊ី្	បាន	ដ្រៃើ	។	កាល	

អាយុ	14	ឆ្នាុំ	ដលាក	បាន	មចបូកមចបល់	ដូដចានាះ	ដលាក	

បាន	អាន	មពះគម្ពីរ	របស់	ដលាក	។	ការនិមិត្	ដុំបូង	ពុុំ	អមន	

ជ្	ដពលដវលា	ខលែី	អដល	ដកើត	ដ�ើង	ដោយសារ	យ៉ូអសប	

លុត	ជង្គង់	ចុះ	អ្ិសាឋាន	ដនាះ	ដ�ើយ	។	មាន	ដរឿង	ជ្ដមចើន	

អដល	មតូវដ្រៃើ	ពី	មុន	ដនាះ	។	ដលាក	បាន	សញ្ឹង	គិត	ពី	

សុំណួរ	របស់	ដលាក	ម្ង	ដ្ើយ	ម្ង	ដទៀត	។	ដៅដពល	

ដលាក	ដ�ើញ	យ៉ាកុប	1:5–6	ដលាក	បាន	មាន	

មបសាសនប៍	ថា	«	ពុុំ	អដល	មាន	បទគម្ពីរ	ណ្	មួយ	អដល	

មាន	មបសិទ្ភ្ព	ដៅដលើ	ចិត្	មនុស្ស	ដូច	ជ្	បទគម្ពីរ	

ដនះ	មាន	មបសិទ្ភ្ព	មក	ដលើ	ចិត្	ខ្នុុំ	ដ�ើយ	»	(	យ៉ូអសប	

ស្ម៊ី្–មបវត្ិ	1:12	)	។	ខគម្ពីរ	ដនាះ	បាន	ចាក់	ចូល	

ដៅក្នុង	ដួងចិត្	របស់	ដលាក	យ៉ាង	ខាលាុំង	ដ្ើយ	ដមកាយ	មក	

ដលាក	បាន	អនុវត្	តាម	ខគម្ពីរ	ដនាះ	មបាប់	។	ដលាក	បាន	

អ្ិសាឋាន	ដោយ	ដសាមះ	អស់	ពី	ចិត្	ដ្ើយ	បន្	ដឆ្ពះ	ដៅមុខ	

ដោយ	ដសចក្ី	ជុំដនឿ	។	ដ្ើយ	ដនាះ	គឺ	ជ្	អរៃី	អដល	ពួកដយើង	

សង្ឹម	ថា	ប្អនូនៗ	នឹង	អាច	ទទួល	អារម្មណប៍	ដនះ	ពី	ខគម្ពីរ	

ដនះ	ក្នុង	ឆ្នាុំ	2017	ទាុំងមូល។	◼

ធៃធាៃតាមអ៊ិៃយធើរខណត

នទាះបីអ្កមានគនម្មាងនធ្ើសកម្មភាពឬនធ្ើសន្ធិសីទឬគធិ�សាមញ្ញៗអំពីបាវច្នាននះនោយខ្លួនអ្កផាទាល់ក្ីននាះ

អ្កនឹងនែើញរូបគំនូរ�ហន្តីនធិងធនធានបដន្ថមនទៀ�សម្មាប់បាវច្នាម៉្ញូ�ឆលឆ្នាំននះនៅនគហទំព័រ

lds. org/ go/ 11752។



«ដ�នបើអ្ករាល់ោនាណាមួយខ្ះម្បាជាញាមានដ�សូមែល់ម្ពះដែលម្ទង់ម្បទានែល់មនុស្ស

ទាំងអស់នោយសទាធាឥ�បននាទាសផងននាះម្ទង់នឹងម្បទានឲ្យ។

ដ�ម្�ូវឲ្យអ្កននាះសូមនោយច្ធិ�្តនជឿឥ�សង្ស័យអ្ីនសាះ។ែ្បធិ�អ្កណាដែលសង្ស័យននាះ

នម្បៀបែូច្ជារលកសមុម្ទដែលម្�ូវផា�់នោយខ្យល់ទាំងរំនពើកច្ុះនឡើង»។

យា៉ាកុប១:៥–៦

មូស រចូ
យ៉ា



៥៤ លីអាហូណា
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យដ្យខាលរីសាម្រោយមើរ

ម្ពះវរបិតាសួគ៌	បាន	មបទាន	ការអ្ិសាឋាន	ទុក	ជ្	រដបៀប	មួយ	ដដើម្ី	ទាក់ទង	ដោយ	

ផ្ទាល់	ជ្មួយ	មទង់	ដដើម្ី	អថលែង	អុំណរគុណ	ទូលសូម	ពរជ័យ	ដ្ើយ	រីកចដមមើន	

ខាង	វិញ្ញាណ	។	ជួនកាល	អរៃី	អដល	មតូវ	ដ្រៃើ	ដនាះ	គឺ	ឱន	កបាល	ឱប	ហដ	ដ្ើយ	

ដោល	ោក្យ	មួយ	ចុំនួន	អដល	សាមញ្ញ	ដ្ើយ	ដសាមះសរ	។	ដតើ	វា		អសាចារ្យណ្ស់	អមនដទ	?	

ដនះ	គឺ	ជ្	ការសនយា	ឬ	ពរជ័យ	មបាុំ	ដផ្្សងៗ	រានា	អដល	ដយើង	អាច	ទទួល	បាន		មបសិនដបើ	ដយើង	

អ្ិសាឋាន	៖

កមាលាំងនែើម្បីមានជ័យជម្ះ

នោយសារនយើងជាមនុស្សនយើងអាច្មានអារម្មណ៍

ទន់នខសាយក្នុងច្ំណុច្ជានម្ច្ើន—ខាងរូបកាយអារម្មណ៍

វិញ្ញាណនធិងផ្ញូវច្ធិ�្ត។នយើងអាច្មានការលំបាកក្នុងការពយាយាមរ�់ម្បណាំង

ឬម្បឡងឲ្យជាប់ឬទប់ទល់នឹងការល្បលួងឬទទួលអារម្មណ៍ពីម្ពះវិញ្ញាណ។

ប៉ុដន្តការអធធិសាឋានអាច្ផ្តល់កមាលាំងែល់នយើងដែលចាំបាច្់នែើម្បីយកជ័យជម្ះនលើ

អ្វី ត្ប់ ៉ ៉ាងដែលនកើ�មាននៅក្នុងជីវិ�របស់នយើង។

ែូច្នីនហ្បាននធិយាយថ្«ម្ពះអមាចាស់ម្ទង់មធិននច្ញបញ្ជាែល់កូននៅ

មនុស្សណានឡើយនលើកដលងដ�ម្ទង់នឹងនរៀបច្ំផ្ញូវនែើម្ប
ីឲ្យនគអាច្សនម្មច្នូវ

អ្ីៗដែលម្ទង់បានបញ្ជាែល់ពួកនគទុកជាមុនសធិន»(	នីនហ្ទី១៣:៧	)។

ម្ពះអមាចាស់អាច្ម្បទានកមាលាំងែល់នយើងនែើម្បីសនម្មច្បាននូវកធិច្្ចការល្អៗដែល

នយើងពយាយាមនធ្ើម្បសធិននបើកធិច្្ចការននាះជាម្ពះឫទ័យរបស់ម្ទង់។

អធធិសាឋានសូមកមាលាំងឲ្យយកឈ្ះនលើការល្បលួង។អធធិសាឋានសូមកមាលាំងនែើម្បី

នផាតោ�ច្ធិ�្តទុកោក់នហើយសធិកសាឲ្យមានម្បសធិទ្ភាព

សម្មាប់ការម្បឡង។អធធិសាឋានសូមកមាលាំង

នែើម្បីរ�់នៅនោយឥ�ននឿយហ�់។

អធធិសាឋានសូមកមាលាំងនហើយម្ទង់នឹងនធ្ើឲ្យ

អ្ករឹងបុឹង។

ការអភ័យនទាស
នទាះបីវាជានរឿងមួយ

ល្អដែលនយើងគធិ�ថ្នយើង
ពុំល្អឥ�នខាចាះក្តី។នយើងមានកំហុសនហើយវាគឺ
ជាដផ្កមួយននជីវិ�នយើង។ប៉ុដន្តម្ពះអមាចាស់ផ្តល់
វិធីមួយនែើម្បីដក�ម្មូវកំហុសទាំងននាះ៖ម្ពះនច្សាដា
ននែគ្វាយធួនរបស់ម្ពះនយស៊ូវម្គីស្។នហើយមនធយាបាយ
មួយនែើម្បីអាច្ទទួលបានម្ពះនច្សាតោម្ទង់ននាះគឺការអធធិសាឋាន។

នៅនពលនយើងទូលសូមការអភ័យនទាសតាមរយៈការអធធិសាឋាន
ននាះនយើងអាច្ម្�ូវបានអ�់នទាសឲ្យពីអំនពើបាបរបស់នយើង
តាមរយៈែគ្វាយធួនរបស់ម្ពះអង្សនហគ្គាះ។នទាះបីជាយា៉ាងណាអំនពើ
បាបធងៃន់ធងៃរអាច្ម្�ូវការជំនួយពីប៊ីស្សពឬម្បធានសាខាការអធធិសាឋាន
ផាទាល់ខ្លួននធិងនោយនសាមះសរនឹងកាលាយជាជំហ្នទីមួយជានិច្ចនែើម្បី
ទទួលការអភ័យនទាស—មធិនថ្នយើងកំពុងទូលសូមការអភ័យនទាសពី
ម្ពះវរបធិតាសម្មាប់ខ្លួននយើងឬជួយនយើងឲ្យអភ័យនទាសែល់មនុស្ស
នផ្សងនទៀ�ននាះនទ។ម្ទង់នឹងជួយនយើងឲ្យនរៀនពីរនបៀបអភ័យនទាស
ែល់ខ្លួននយើង។

២ ១ 

ការសន្យាទាំង៥អំពីការអធិស្ឋាន្



 ដខមករាឆ្នាំ២០១៧ ៥៥

យ
ុវវ័យ

ការអ្ិសាឋាន	គឺ	ជ្	មដ្យាបាយ	មួយ	ទាក់ទង	ជ្មួយ	

មពះវរបិតាសួគ៌	អដល	ដពញ	ដោយ	ក្ី	មសឡាញ់	របស់	ដយើង	។	

សូម	ដមបើ	មដ្យាបាយ	ដនះ	ដ្ើយ	ឲ្យ	មទង់	មបទាន	ពរ	ដល់	អ្ក	។	

ប៉ុអន្	បនាទាប់	ពី	ការទទួល	ពរជ័យ	ទាុំង	ដនះ	តាមរយៈ	ការអ្ិសាឋាន	

ដោយ	ដសាមះសរ	ដ្ើយ	ដនាះ	សូម	ចាុំថា	មតូវ	បង្ហាញ	អុំណរគុណ	

ដ៏	ដសាមះអស់	ពី	ចិត្	របស់	អ្ក—ដូច	អដល	អ្ក	បាន	គិត	ដនាះ	

ដ្ើយ—គឺ	ការអ្ិសាឋាន	។	◼

អ្កនិពន្រស់នៅរែ្យូថាហ៍ស.រ.អា.។

ច្ំនណះែឹងនធិងការដណនាំ
វិវរណៈផាទាល់ខ្លួនអាច្ជាពរជ័យែំបូងនគននការអធធិសាឋានដែលអ្កម្�ូវ

គធិ�ែល់ជាពធិនសសជាមួយនឹងបាវច្នាម៉្ញូ�ឆលថ្មីននះដែលអ្កគធិ�អំពីវា។

យ៉ូដសបស៊្មីធខ្ះច្ំនណះែឹងថ្ន�ើម្�ូវច្ូលរួមជាមួយម្ពះវិហ្រណាមួយែូនចានាះនលាក

បានលុ�ជង្ង់នៅក្នុងនម្ពពធិសធិែ្ឋនហើយទូលសួរសំណួររបស់នលាកនហើយនលាកបាន

ទទួលច្នម្ើយ—តាមរនបៀបមួយែ៏អសាចារ្យបំផុ�។

ប៉ុដន្តវិវរណៈពុំដមនមានសម្មាប់ដ�ពយាការីននាះនទនហើយវាក៏មធិនចាំទាល់ដ�ជា

បទពធិនសាធន៍ែ៏អសាចារ្យបំផុ�ដែរ។ម្បសធិននបើនយើងខ្ះម្បាជាញានលើនរឿងអ្ីមួយនយើងអាច

នហើយ្ួរអ្រទូលសូមែល់ម្ពះ។ម្ទង់នឹងនឆ្ើយ�បនទាះជួនកាលវាមធិនតាមអ្ីដែល

នយើងរំពឹងច្ង់បានក្តី។ម្ពះអមាចាស់នឹងនឆ្ើយ�បសំណួរ

របស់នយើងនហើយជួយែឹកនាំជីវិ�របស់នយើងប៉ុដន្ត

នយើងម្�ូវដ�ទូលសូមជាមុនសធិន!

បំណងម្បាថ្នានែើម្បីនធ្ើតាមម្ពះឫទ័យរបស់ម្ពះអមាចាស់
វាអាច្មានការលំបាកក្នុងការនមើលនែើញច្ំណុច្ននះថ្ជាពរជ័យ—នធិយាយនោយម្�ង់ជួនកាលនយើងច្ង់បានអ្ីៗម្គប់យា៉ាងសម្មាប់ខ្លួននយើងដែលម្ពះអមាចាស់ពុំសព្ម្ពះឫទ័យឲ្យនយើងនឡើយ។ប៉ុដន្តនៅនពលនយើងអធធិសាឋាននែើម្បីដម្បច្ធិ�្តនជឿពធិ�ម្បាកែនហើយមានបំណងម្បាថ្នានធ្ើតាមម្ពះឫទ័យរបស់ម្ពះអមាចាស់ននាះនយើងនឹងក�់សមាគាល់អ្ីមួយដែលអសាចារ្យ៖គឺអ្ីដែលនយើងច្ង់បានចាប់នផ្តើមកាន់ដ�ែូច្អ្ីដែលម្ទង់សព្ម្ពះទ័យ។

នទាះជាយា៉ាងណាការផាលាស់ប្ញូរនៅក្នុងែួងច្ធិ�្តននះនឹងមធិននកើ�នឡើងភាលាមៗនឡើយ។ដអលន�ើរនែវី�នអដបែណាក្នុងកូរែុមននពួកសាវកែប់ពីរនាក់បានមាន
ម្បសាសន៍ែូច្ននះ៖«សម្មាប់នយើងភាគនម្ច្ើនការដម្បច្ធិ�្តនជឿជាែំនណើរការដែលបន្តជានធិច្្ចមធិនដមនជានហ�ុការណ៍ដ�ម្ងដែលនកើ�នឡើងពី
បទពធិនសាធន៍ែ៏មានឥទ្ធិពលឬអសាចារ្យដ�ម្តងននាះនទ។មួយបនាទា�់
ម្ងៗមួយសធិកាខាបទម្ងៗបន្ធិច្ម្ងៗនធិងនស្ើរដ�មធិនែឹងការជំរុញ
គំនធិ�ពាក្យសម្ីនធិងទនង្ើរបស់នយើងដម្បជាម្សបនឹងម្ពះទ័យម្ពះ»
(« Converted unto the Lord » Liahonaដខវិច្្ធិកាឆ្នាំ
២០១២ទំព័រ១០៧–៨)។

៤ 

ភាពសុខសាន្
ពរជ័យមួយដែលបានសនយាែល់

នយើងម្បសធិននបើនយើងអធធិសាឋានននាះគឺភាពសុខសាន្តនធិងការលួងនលាមច្ធិ�្តតាមរយៈម្ពះវិញ្ញាណបរិសុទ្។នលើសពីននាះនទៀ�នគនៅម្ទង់ថ្ម្ពះែ៏ជាជំនួយ។សូមម្បាកែថ្ភាពសុខសាន្តនឹងនកើ�នឡើងនទាះជាក្នុងម្ោលំបាកក្ី។សូមចាំពីការសនយារបស់ម្ពះអមាចាស់នៅក្នុងយ៉ូហ្ន១៤:២៧៖«ខ្នុំទុកនសច្ក្ីសុខនៅនឹងអ្ករាល់ោនាគឺខ្នុំឲ្យនសច្ក្ីសុខសាន្តរបស់ខ្នុំែល់អ្ករាល់ោនានហើយដែលខ្នុំឲ្យននាះមធិនដមនែូច្ជានលាកធិយឲ្យនទ។កុំឲ្យអ្ករាល់ោនាថប់បារម្ឬភ័យនឡើយ»។
ភាពសុខសាន្តនឹងនកើ�មាន
នឡើងម្បសធិននបើនយើង
ទូលសូម។

៥ 

៣ 
ការសន្យាទាំង៥អំពីការអធិស្ឋាន្



៥៦ លីអាហូណា

យដ្យរា៉ាហារយរ៉តវីលដឈិៃ

ន�ើ
	អ្ក	ធាលាប់	អ្ិសាឋាន	ដ្ើយ	រង់ចាុំ	ចដមលែើយ	អដល	ទុំនង	ជ្	មិន	ទទួល	

បាន	ចដមលែើយ	ដនាះ	អដរ	ឬ	ដទ	?	អ្ក	មិនដៅ	អត	ឯង	ដនាះ	ដទ—ប៉ុអន្	អ្ក	

អាច	មបាកដ	ថា	មពះវរបិតាសួគ៌	ពិត	ជ្	មពះសណ្តាប់	ការអ្ិសាឋាន	

របស់	អ្ក	។	វា	សុំខាន់	ដដើម្ី	ចាុំ	ថា	ចដមលែើយ	ពុុំ	អាច	ដកើត	ដ�ើង	នៅនពល	ឬ	តាម

រនបៀប	អដល	អ្ក	ចង់	បាន	ដនាះ	ដ�ើយ	ដ្ើយ	ថា	មពះវរបិតា	របស់	ដយើង	អដល	គង់	ដៅ	

សាថានសួគ៌	មទង់	អតងអត	មជ្ប	ដឹង	ចបាស់	បុំផ្ុត	។

ដនះ	គឺ	ជ្	សុំណួរ	មួយ	ចុំនួន	អដល	អ្ក	អាច	សួរ	ខលែលួន	អ្ក	ដៅដពល	អ្ក	មាន	

ការលុំបាក	ក្នុងការ	ទទួល	ចដមលែើយ	ចុំដោះ	ការអ្ិសាឋាន	៖

២

សំណួរចំៃួៃម្បាំខដលម្តូវសួរ សៅសពល ទទួល 

អារម្ណ៍ ថា រោរអធិ្ឋាន ពុំ បាន ទទួល ចសមលើយ៥

យតើែ្នុំយម្តៀ
មែ្លួៃរួចជា

យម្សចយដើម្អ
ៃុវត្តាមចយម្ើយ

យនារះ

យហើយឬយៅ?

ការអ្ិសាឋាន	ដោយ	ដសចក្ីជុំដនឿ
	មាន	ន័យ	ថា	ជ្	ការដមតៀម	ខលែលួន

	រួចជ្	ដមសច	

ដដើម្ី	អន
ុវត្	តាម	ចដមលែើយ

	អដល	អ្ក	ទទួល
—ដទាះ	បី	ចដមលែើយ

	ដនាះ	ជ្	ចដមលែើយ	អដល	

អ្ក	រំពឹង	ច
ង់	បាន	ឬ	មិន

	ចង់	បាន	ក្ី	។	មា
ន	មរា	មួយ	ពយាការី	យ៉ូអសប	ស៊្មី្	

បាន	ទទួល	ការអណនាុំ	ដូច	ដនះ	៖
	«	ចូរ	ដមត

ៀម	ចិត្	ដដ
ើម្ី	ទទួល

	ដ្ើយ	ដរារព	តាម	

ការ	បង្រប់	ទាុំង	ឡាយ	អដល	ដយើង	កុំពុងអត
	នឹង	មបាប់	ដល់	អ្ក	ចុំដោ

ះ	អស់	អ្ក	

ណ្	អដល	មកឹត្យ	វិន័យ
	ដនះ	បាន	ដបើក	ស

អម្ង	ដល
់	ពួក	ដគ	ដនា

ះ	មតូវ	ដរារព	តាម	មកឹត្យ	

វិន័យ	ដនះ	ដូច	រា
នា	»	(	គ.	ន

ិង	ស.	132:3	)	។	មបស
ិនដបើ	អ្ក	អ

្ិសាឋាន	ថា	ដតើ	

អ្ក	គួរអត
	ចូលរួម	ឬ	មិន

	ចូលរួម	ពិ្ី	ជប
់ដលៀង	ដតើ	អ្ក

	នឹង	ដ្រៃើតា
ម	អដរ	ឬ	ដទ

	ដបើ	

ដទាះបី	ជ្	ចដមលែើយ	ដនាះ	(	ដឆលែើយ
	ថា	អត់	ក្ី	)	?

១

យតើែ្នុំបាៃយធ្ើអ្រីម្្ប់ោ៉ាងឲ្យអស់្ រីសមតថែភា្របស់ែ្នុំខដរឬយទ?

ឥ�នូវ	ដនះ	ឧបមា	ថា	អ្ក	ពុុំ	បាន	សិកសា	សមមាប់	ការមប�ង	ថានាក់	វិទយាសាមស្	

របស់	អ្ក	ដ�ើយ	ដោយសារ	អ្ក	ដៅ	ដដើរ	ដលង	ជ្មួយ	មិត្ភក្ិ	អ្ក	ដៅវិញ	។	

ដតើ	មពះវរបិតាសួគ៌	នឹង	ជួយ	អ្ក	មប�ង	ជ្ប់	អដរ	ឬ	ដទ	មបសិនដបើ	អ្ក	មរាន់អត	

ទូលសូម	ជុំនួយ	ពី	មទង់	ដនាះ	?

ដយើង	មតូវ	ដ្រៃើ	នូវ	ចុំអណក	របស់	ដយើង	ដដើម្ី	ទទួល	បាន	ពរជ័យ	។	ដូដច្ះ	ដៅ	

ដពល	សិកសា	សមមាប់	ការមប�ង	អ្ក	អាច	អ្ិសាឋាន	សូម	កមាលាុំង	ដដើម្ី	ដ្រៃើ	កិច្ចការ	

ដនះ	ឲ្យ	បាន	ល្អ	មសប	តាម	ការដរៀបចុំ	របស់	អ្ក	។

សូម	ពិចារណ្	អុំពី	គុំរូ	របស់	បុមតា	ម៉ូសាយ	អដល	មាន	ដជ្គជ័យ	ក្នុង	កិច្ចការ	

ផ្្សពរៃផ្សាយ	សាសនា	របស់	ពួកដគ	ដៅដពល	ពួកដគ	បាន	មបឹងអមបង	យ៉ាង	ខាលាុំង	

ក្នុង	កិច្ចការ	ខលែលួន	៖	«	ពួកដគ	បាន	មបគល់	ខលែលួន	ដៅ	ក្នុង	ការ	អ្ិសាឋាន	និង	ការ	

តមអាហារ	ជ្ដមចើន	ដ្តុដូដច្ះដ្ើយ	ពួកដគ	មបកប	ដោយ	វិញ្ញាណ	ហន	ការ	

ពយាករណប៍	និង	វិញ្ញាណ	ហន	វិវរណៈ	ដ្ើយ	កាល	ណ្	ដគ	បដមងៀន	គឺ	ដគ	បដមងៀន	

ដោយ	អានុភ្ព	និង	សិទ្ិ	អុំណ្ច	ពី	មពះ	»	(	អាលមា៉ា	17:3	)	។



 ដខមករាឆ្នាំ២០១៧ ៥៧

យ
ុវវ័យ3

៥

៤

ែ្នុំបាៃយអើយ្ើៃឹងចយម្ើយយនារះឬ?
មពះវរបិតាសួគ៌	មពះ	សណ្តាប់	អ្ក	ជ្និច្ច	ដូដច្ះ	វា	អាច	ដៅ	រួច	អដល	មទង់	បាន	ដឆលែើយ	តប	ចុំដោះ	ការអ្ិសាឋាន	របស់	អ្ក	ដ្ើយ	។	ដូច	មាន	អចង	ដៅក្នុង	ដរាលលទ្ិ	និង	ដសចក្ីសញ្ញា	6:14	«	ដរាប	ណ្	អ្ក	សូម	ជ្	ញឹកញាប់	ដនាះ	អ្ក	បាន	ទទួល	ការបង្រប់	ពី	មពះវិញ្ញាណ	របស់	ដយើង	»	។	អ្ក	អាច	អ្ិសាឋាន	ទូលសូម	អកវ	អភ្ក	ខាង	វិញ្ញាណ	ដដើម្ី	ទទួលសារល់	ចដមលែើយ	ដោយសារ	ជួនកាល	ការអ្ិសាឋាន	បាន	ដឆលែើយ	តប	តាម	រដបៀប	ជុំនួស	ឬ	មិន	ដោយ	ផ្ទាល់	ដ�ើយ—	ដូច	ជ្	តាមរយៈ	ទដងរៃើ	ពី	មនុស្ស	ដហទ	ជ្ដដើម	។
ដ្ើយ	សូម	កុុំ	ដភលែច	ដឆលែៀត	ដពល	សាតោប់	ផ្ងអដរ	។	អអលដ�ើរ	រីឆ្ដ	ជី	សកត	(	ឆ្នាុំ	1928-	2015	)	ក្នុង	កូរ៉ុម	ហន	ពួក	សាវក	ដប់ពីរ	នាក់	បាន	ពន្យល់	ដូចដនះ	៖	«	ចដមលែើយ	[	របស់	មពះវរបិតាសួគ៌	]	កមម	នឹង	ដកើត	ដ�ើង	ណ្ស់	ខណៈ	អដល	អ្ក	កុំពុង	អត	លុត	ជង្គង់	អ្ិសាឋាន	ដនាះ	។	.	.	.	អត	មទង់	នឹង	បុំផ្ុស	គុំនិត	អ្ក	ដៅក្នុង	មរា	ដ៏	សងៃប់សាងាត់	នានា	ដពល	អដល	មពះវិញ្ញាណ	អាច	រំជួល	ដល់	គុំនិត	និង	ដួងចិត្	អ្ក	យ៉ាង	មាន	មបសិទ្ិភ្ព	បុំផ្ុត	»	(	« Using the Supernal Gift of Prayer	»	Liahona	អខ	ឧសភ្	ឆ្នាុំ	2007	ទុំព័រ	9	)	។

យតើបំណងម្បាថានារបស់ែ្នុំសុចរិតខដរឬយទ?មបសិនដបើ	អ្ក	ទូល	សូម	អរៃី	មួយ	អដល	អ្ក	មិន	ចាប់	អារម្មណប៍	ខាលាុំង	វា	ទុំនង	

ថា	ការដស្ើសុុំ	របស់	អ្ក	មិន	មតូវបាន	ផ្្ល់	ឲ្យ	ដ�ើយ	។	មពះ	អង្គ	សដ្វង្រះ	
បាន	បដមងៀន	ដយើង	ថា	«	មតូវ	អ្ិសាឋាន	ដល់	មពះ	វរបិតា	ដោយ	នូវ	នាម	ហន	

[	មពះដយស៊ូវមគីស្ទ	]	ជ្និច្ច	»	(	នីហ្រៃទី3	18:19	)	អដល	បាន	ផ្្ល់	

ដយបល់	ថា	ដយើង	សូម	អរៃី	អដល	មតឹមមតូវ	មបដយជនប៍	ឲ្យ	ដយើង	បាន	ទទួល	។	

សូម	សួរខលែលួន	ឯង	ថា	«	ដតើ	មពះអង្គសដ្វង្រះ	មាន	មពះទ័យ	អបប	ណ្	ចុំដោះ	

ការចង់	បាន	របស់	ខ្នុុំ	»	?	មបសិនដបើ	បុំណងមបាថានា	របស់	អ្ក	ដផ្តោត	ខាលាុំង	ដលើ	

ភ្ពអាតាមនិយម	ឬ	កិច្ចការ	ដផ្្សងៗ	អដល	ទុច្ចរិត	ដនាះ	សូម	អ្ិសាឋាន	ឲ្យ	មាន	

ការផ្លាស់ប្នូរ	ចិត្	ដ្ើយ	ឲ្យ	ដឹង	ពី	អរៃី	អដល	មពះអង្គសដ្វង្រះ	មាន	មពះទ័យ	ចុំដោះ	

អ្ក	។

យតើវាជាយ្លយវលាម្តឹមម្តូវខដ
រឬយទ?

អរៃី	អដល	ដយើង	ទូលសូម	អាច	ជ្	ដរឿង	មតឹមម
តូវ	ប៉ុអន្	ដព

លដវលា	មិន	ទាន់	ដល់	ដពល	ដៅដ�ើយ	។	មពះវរប
ិតាសួគ៌	មាន	

អផ្នការ	មួយ	ដ៏	ម្ិមា	សមមាប់	ដយើង	ប៉ុអន្	ជួន
កាល	កាល	វិភ្គ	របស់	ដយើង	ខុស	ដផ្្សង	ពី	មទ

ង់	បន្ិច	។
	«	មពះ	បន

្ទនូល	ទាុំង	

ឡាយ	របស់	ដយើង	ពិត	ដ្
ើយ	នឹង	មិន	ខា

តបង់	ដ�
ើយ	។	.	.	.	ប

៉ុអន្	មគប់	ទា
ុំង	អស់	មតូវ	អត	ដកើត

	ដ�ើង	តាម	ដពល	របស់	វា	»	

(	គ.	និង	
ស.	64:31–32	)	។	វា	អា

ច	មាន	ន័យ	ថា	ជ្	ការរង់ចាុំ	បន្ិច	ដទៀត
	សមមាប់	ឲ្យ	របួស

	ដនាះ	បាន	ជ្	ឬ	សតរៃ	

ចិញ្ចឹម	អដល	បាត់	ដនាះ	អាច	រក	ដ�ើញ	វិញ	ដ្ើយ	ជួលកាល	ដពលដវលា	របស់	មពះអមាចាស់	រួមមាន	ដល់	ដៅ	ជីវិត	បនា
ទាប់	ដនះ	

ផ្ងអដរ—
ប៉ុអន្	អ្ក	អា

ច	ដឹង	មបា
កដ	ថា	មទង់	នឹង	សា

តោប់	ដ្ើយ	ជួយ	អ្ក	ជ្	ដរៀង	តដៅ
	។

វា	អាច	ពិបាក	ដដើម្ី	អត់្្មត់	ជ្ពិដសស	ដៅដពល	ចដមលែើយ	ចុំដោះ	ការអ្ិសាឋាន	

របស់	អ្ក	មិន	បង្ហាញ	ជ្ក់ចបាស់	ដនាះ	។	ប៉ុអន្	ដៅដពល	អ្ក	មសាវមជ្វ	ដនាះ	អ្ក	

អាច	មាន	ចិត្	កាលាហាន	ក្នុង	ការដឹង	ថា	អ្ក	នឹង	រកដ�ើញ	ចដមលែើយ	អដល	អ្ក	មតូវការ	

ជ្និច្ច	មបសិនដបើ	អ្ក	អសរៃងរក	វា	ដោយ	ដសាមះ	អស់	ពី	ចិត្	៖	«	ឯង	រាល់	រានា	នឹង	អសរៃង	

រក	ដយើង	ដ្ើយ	នឹង	ដ�ើញ	ផ្ង	គឺ	កាល	ណ្	ឯង	អសរៃង	រក	ដយើង	ឲ្យ	អស់	អុំពី	ចិត្	»	

(	ដយដរមា	29:13	)	។	◼
អ្កនិពន្រស់នៅរែ្នូវនោ៉ាកស.រ.អា.។



៥៨ លីអាហូណា

ចយម្មៀងបាវចនាម៉្ញូតឆល

សូមែល់ម្ពះ
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យា៉ាកុប១:៥–៦
៉៉ាកុប បាន បសតងៀន សយើង អំពី រសបៀប សូម ដល់ តពោះ ដូសោនាោះ សយើង នឹង ទទួល បាន ចសមលើយ ។

សូមយដ្យយសចក្រីជំយៃឿ

«	តមមូវការ	ហន	ការ	សូម	

ដោយ	ចិត្	ដជឿ	[	អថលែង	បញ្ជាក់	]	

ពី	ដរឿង	ដ៏	ចាុំ	បាច់	ដដើម្ី	ដ្រៃើ	តាម	

តមមូវការ	ដនាះ	ដដើម្ី	មបកាស	

ដ្ើយ	អនុវត្	ពុុំ	អមន	មរាន់	អត	

សអម្ង	ដ�ើង	ដនាះ	ដទ	វា	គឺជ្	កាតពរៃកិច្ច	ដដើម្ី	ទូល	អងរៃរ	

ដ្ើយ	អនុវត្	»	។

ដអលន�ើរោវី�នអនបែណាក្នុងកូរែុមននពួកសាវកែប់ពីរនាក់« Ask in 
Faith»Liahonaដខឧសភាឆ្នាំ២០០៨ទំព័រ៩៤។

កំណត់ចំណាំរបស់អ្កនបាះពុម្ផសាយ៖នៅទំព័រននះពុំដមនមានន័យ

ថាវាពន្យល់ទូលំទូោយពីចំនណះចំណានខាងនរាលលទ្ិដែលបាន

នគ្ជើសនរើសនោះនទវាគ្រាន់ដតជាចំណុចចាប់នផ្តើមមួយសគ្មាប់ការសិកសា

ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្កប៉ុនណាណះ។

មួយបនាទាត់ម្ងៗ

5	អត	ដបើ	អ្ក	រាល់	រានា	ណ្	មួយ	ខរៃះ	មបាជ្ញា	មាន	អត	

សូម	ដល់	មពះ	អដល	មទង់	មបទាន	ដល់	មនុស្ស	ទាុំង	អស់	

ដោយ	សទាធា	ឥត	បដនាទាស	ផ្ង	ដនាះ	មទង់	នឹង	មបទាន	

ឲ្យ	។

6	អត	មតូវ	ឲ្យ	អ្ក	ដនាះ	សូម	ដោយ	ចិត្	ដជឿ	ឥត	

សង្ស័យ	អរៃី	ដសាះ	។	ដ្ិត	អ្ក	ណ្	អដល	សង្ស័យ	

ដនាះ	ដមបៀប	ដូច	ជ្	រលក	សមុមទ	អដល	មតូវ	ផ្ត់	ដោយ	

ខ្យល់	ទាុំង	រំដពើក	ចុះ	ដ�ើង	។

ែ្រះម្បាជាញា

មាន	ចុំណុច	មួយ	ចុំនួន	ឬ	ជ្	ដមចើន	ដទៀត	អដល	

ដយើង	ទាុំងអស់	រានា	ខរៃះ	មបាជ្ញា	អដល	មាន	អត	មពះ	ប៉ុដណ្ណាះ	

អដល	អាច	មបទាន	ដល់	ដយើង	បាន	។	«	ដ្ើយ	ដបើ	មិន	

អមន	ជ្	មពះវិញ្ញាណ	ហន	មពះ	ដនាះ	ក៏	រាមន	អ្ក	ណ្	សារល់	

សណ្ឋាន	មពះ	បាន	អដរ	»	(	កូរិនថូសទី1	2:11	)	។	

ដនាះ	ជ្	មូលដ្តុ	អដល	ដយើង	ទាុំងអស់	រានា	មតូវ	អត	សូម	

ដល់	មទង់	។

សូមដល់ម្្រះ

«	ការអ្ិសាឋាន	គឺ	ជ្	ការនិយយ	ដៅកាន់	

មពះវរបិតាសួគ៌	ក្នុង	មពះ	នាម	ហន	មពះដយស៊ូវមគីស្ទ	។	.	.	.

ដរាលបុំណង	ហន	ការអ្ិសាឋាន	គឺ	មិនអមន	ដដើម្ី	

ផ្លាស់	ប្នូរមពះ	្ ឫទ័យ	របស់	មពះ	ដ�ើយ	ប៉ុអន្	ដដើម្ី	នឹង	

ទទួល	សមមាប់	ខលែលួន	ដយើង	និង	សមមាប់	អ្ក	ដហទ	នូវ	មពះ	ពរ	

នានា	អដល	មពះ	អមាចាស់	ពិត	ជ្	មបទាន	ឲ្យ	ប៉ុអន្	គឺ	ដយើង	

មតូវ	អត	សូម	ដដើម្ី	ឲ្យ	បាន	ទទួល	»	។

នសច្ក្ីដណនាំែល់បទគម្ីរទាំងឡាយ«ការអធធិសាឋាន»scriptures. 
lds. org។

ម្បទាៃដល់មៃុស្សទាំងអស់

«	មទង់	ពុុំ	បដិដស្	អ្ក	ណ្	មានាក់	អដល	មក	រក	មទង់	

ដ�ើយ	.	.	.	ដ្ើយ	មនុស្ស	ទាុំង	អស់	ក៏	ដូច	រានា	ដៅ	ចុំដោះ	

មពះ	អដរ	»	។

នីនហ្ទី២២៦:៣៣
យដ្យសទាធា

នោយសទាធា—ោក្យ	ភ្សាមកិក	បាន	បកអមប	មក	ពី	

ោក្យ	«	មិន	ស្មនុគសាមញ	»	អដល	អាច	បញ្ជាក់	ពី	ន័យ	មតង់	

ដៅក្នុង	ដរាលបុំណង	របស់	មពះ	ដដើម្ី	មបទាន	ដល់	ដយើង	

ដោយ	មពះទ័យ	ដបើក	ចុំ្	និង	ទូលាយ	។

ឥតបយនាទាស

មពះ	នឹង	ដឆលែើយ	តប	ដល់	អ្ក	ដ្ើយ	នឹង	ឥតបនោទាស	

(		រិះគន់	ដជរ	ឬ	បដនាទាស	)	អ្ក	ដោយសារ	អត	ការសួរ	

មទង់	ដ៏	រាបទាប	សូម	ចដមលែើយ	ចុំដោះ	សុំណួរ	ដ៏	ដសាមះសរ	។

ឥតសង្ស័យអ្រីយសារះ

«	ក្នុង	មរា	មាន	ទុក្ខមពួយ	

ចូរ	ឲ្យ	ដសចក្ី	សញ្ញា	របស់	

អ្ក	កាលាយ	ជ្	អរៃី	អដល	

សុំខាន់	បុំផ្ុត	ដ្ើយ	ចូរ	ឲ្យ	

ការដរារព	របស់	អ្ក	បាន	

ឥតដល្អៀង	។	បនាទាប់	មក	អ្ក	អាច	សុុំ	ដោយ	ដសចក្ី	

ជុំដនឿ	ដោយឥតអមបមបួល	ដៅតាម	អរៃី	អដល	អ្ក	មតូវការ	

ដ្ើយ	មពះ	នឹង	ដឆលែើយតប	»	។

ដអលន�ើរ�ីថ�ម្គីស្តញូហ្ឺសធិនក្នុងកូរែុមននពួកសាវកែប់ពីរនាក់«The 
Power of Covenants»Liahonaដខឧសភាឆ្នាំ២០០៩ទំព័រ

២២។



៦២ លីអាហូណា

នា	ហថងៃ	មួយ	អ្ក	ដឹកនាុំ	ថានាក់	យុវនារី	របស់	ខ្នុុំ	បាន	បដមងៀន	ពួកដយើង	អុំពី	មរា	អសាចារ្យ	នានា	អដល	អ្ក	

ទទួល	អារម្មណប៍	ពី	មពះវិញ្ញាណ	ដ្ើយ	មាន	អារម្មណប៍	ថា	ដៅ	អក្រ	មពះ	។	ពួកដគ	ដៅ	វា	ថា	«	មរា	ហន	

ដសដ�សាទាល	»	ជ្	ឃ្លា	សាមញ្ញ	មួយ	អដល	ង្យ	ចងចាុំ	។	សមមាប់	ខ្នុុំ	ខ្នុុំ	បាន	ដឹង	រួច	ដៅ	ដ្ើយ	

ថា	«	មរា	ហន	ដសដ�សាទាល	»	គឺ	ជ្	អរៃី	ដនាះ	ដ្ិត	ខ្នុុំ	ធាលាប់	ទទួល	អារម្មណប៍	ដនះ	កាល	ពីមុន	គឺ	ដូចជ្	ដពល	អដល	អ្ក	មាន	

អារម្មណប៍	តិចតួច	ឬ	ភលែក់	រសជ្តិ	ហន	ជីវិត	ដៅ	នគរ	ដសដ�សាទាល	ដូដចានាះ	អដរ	។	ខ្នុុំ	មាន	មរា	ទាុំង	ដនះ	ជ្	ដមចើន	។

បនាទាប់	ពី	ពួក	អ្ក	ដឹកនាុំ	បាន	អណនាុំ	អុំពី	គុំនិត	ដនះ	ដយើង	បាន	នាុំ	រានា	ដចញ	ដៅ	ដមរៅ	ថានាក់	។	មពះ	អាទិត្យ	កុំពុង	រះ	ចាុំង	

ដៅដលើ	ដដើមដឈើ	។	ដយើង	បាន	បិទ	អភ្ក	។	ខ្នុុំ	មាន	អារម្មណប៍	ថា	មពះអាទិត្យ	អដល	ចាុំង	ពនលែឺ	មក	ដលើ	មុខ	ខ្នុុំ	ដនាះ	ដូច	ជ្	

ខ្យល់	ជុំដនារ	បក់	មក	យ៉ាង	កក់ដរៅតោ	។	សតរៃ	បកសាបក្សី	អមសក	ដមចៀង	ដ្ើយ	ដដើម	ដឈើ	បក់	ដយលដយគ	ដៅតាម	ខ្យល់	បក់	

ខណៈ	អដល	ដយើង	រីករាយ	នឹង	ការបងកបដងកើត	របស់	មពះ	។	ដនាះ	ដ្ើយ	គឺ	ជ្	មរា	ហន	ដសដ�សាទាល	។

ដពល	មួយ	ដទៀត	អដល	ខ្នុុំ	មាន	អុំពី	មរា	ហន	ដសដ�សាទាល	ដនាះ	គឺ	បនាទាប់	ពី	មិត្ភក្ិ	របស់	ខ្នុុំ	បាន	មជមុជទឹក	រួច	។	ដៅដពល	

ដយើង	បាន	ដដើរ	មត�ប់	ចូល	ដៅក្នុង	ដរាង	ថាវាយ	បង្គុំ	វិញ	រ្ូត	ដល់	កម្មវិ្ី	ដនាះ	ចប់	នាង	បាន	ចាប់	ហដ	របស់	ខ្នុុំ	ដ្ើយ	

និយយ	អុំពី	ភ្ពអសាចារ្យ	អដល	ពួកដយើង	បាន	កាលាយ	ជ្	មិត្	នឹង	រានា	ដ្ើយ	នឹង	បន្	រ្ូត	តដៅ—គឺ	រ្ូត	ដល់	អស់កល្	

ជ្និច្ច	។	ខ្នុុំ	នឹង	មិន	ដភលែច	មរា	ដនាះ	ដ�ើយ	។	ខ្នុុំ	មាន	ចិត្	រំដភើប	និង	រីករាយ	មពមទាុំង	មាន	អុំណរគុណ	!

មួយ	ឆ្នាុំ	ដមកាយ	មក	ដយើង	ទាុំង	ពីរ	នាក់	មាន	អុំណរ	ដអដល	ដនាះ	ជ្	ថ្មី	ម្ង	ដទៀត	ដៅដពល	ដយើង	ឈរ	ដៅ	អាង	

មជមុជទឹក	ដ្ើយ	ដមើល	មាតោយ	របស់	នាង	ចូល	ដៅ	ក្នុង	ទឹក	ហន	បុណ្យ	មជមុជ	។	ពិតជ្	មាន	លម្អ	ដៅ	ព័ទ្	ជុុំវិញ	អមន	។

មបអ្ល	ជ្	កអនលែង	ដ៏	ល្អ	បុំផ្ុត	ដដើម្ី	មាន	បទពិដសា្នប៍	ដនះ	គឺ	មាន	ដៅក្នុង	មពះដុំណ្ក់	របស់	មពះអមាចាស់	។	មរា	

ដុំបូង	អដល	ខ្នុុំ	បាន	ចូល	ក្នុង	មពះវិហារ	បរិសុទ្	ដនាះ	ខ្នុុំ	មាន	ពរ	អដល	បាន	ចូល	ដៅ	ទីដនាះ	ជ្មួយ	ឪពុកមាតោយ	និង	ប្អនូនមសី	

របស់	ខ្នុុំ	។	ខ្នុុំ	បាន	មជមុជទឹក	ឲ្យ	ជីដូន	ទួត	របស់	ខ្នុុំ	ដ្ើយ	ខ្នុុំ	មាន	អារម្មណប៍ថា	រាត់	មាន	ក្ីរីករាយ	។

មរា	ហន	ដសដ�សាទាល	អាច	ដកើត	មាន	ដ�ើង	ដៅ	មគប់	ទីកអនលែង	និង	មគប់	ដពលដវលា—អុំ�នុង	ដពល	សាតោប់	ត្វន្ី	ឬ	អុំ�នុង	

ដពល	រាមតី	ជួបជុុំ	មកុមមគួសារ	ឬ	ដពល	ដៅ	សាលា	ដរៀន	។	ខ្នុុំ	ចាុំ	ពី	រាមតី	ជួបជុុំ	មកុមមគួសារ	មួយ	ដៅដពល	បងប្អនូន	ទាុំងអស់	

រានា	បាន	ដសើច	រ្ូត	!	ដនាះ	គឺ	ជ្	មរា	មួយ	អដល	ខ្នុុំ	ដពញ	ចិត្	បុំផ្ុត	។

មរា	ហន	ដសដ�សាទាល	ទាុំង	ដនះ	បាន	ពមងឹង	ទីបនាទាល់	របស់	ខ្នុុំ	ដ្ើយ	បាន	ជួយ	ខ្នុុំ	ឲ្យ	មាន	សាមរតី	មួយ	កាន់អត	មាន	

អុំណរគុណ	អថម	ដទៀត	។	មរា	ទាុំង	ដនាះ	បាន	បដមងៀន	ខ្នុុំ	នូវ	ដមដរៀន	ដ៏	អសាចារ្យ	ជ្	ដមចើន	។	ដលើស	ពី	ដនះ	ដទៀត	មរា	ទាុំង	

ដនាះ	បាន	ដ្រៃើ	ឲ្យ	ខ្នុុំ	រីករាយ	និង	រំដភើប	ចិត្	អុំពី	ដុំណឹង	ល្អ	!	ខ្នុុំ	ដឹង	ថា	មបសិនដបើ	ខ្នុុំ	បន្	រស់ដៅ	តាម	ដុំណឹង	ល្អ	ដនាះ	

លម្អ	ទាុំងអស់	សុភមង្គល	ភ្ពសុខសាន្	និង	ដសចក្ីមសឡាញ់	អដល	ខ្នុុំ	មាន	ដៅក្នុង	មរា	ហន	ដសដ�សាទាល	

នីមួយៗ	នឹង	កាលាយ	ជ្	អរៃី	មួយ	អដល	ខ្នុុំ	អាច	ទទួល	អារម្មណប៍	អុំពី	វា	ជ្និច្ច—ក្នុង	កមមិត	មួយ	យ៉ាង	ខាលាុំង—ដៅក្នុង	

នគរ	ដសដ�សាទាល	។	◼
អ្កនិពន្រស់នៅក្នុងរែ្ឡាណានស្សៀរភាគខាងនជើងគ្បនទសសកត�ង់។

ជួនរោល ែ្នុំ ម្ន អារម្ណ៍ មួយ ថា ្ថានសួ្៌ សៅ មិន ឆ្ងាយ ស�ើយ ។

យដ្យហូលរីយម៉យហ្គៃេរា៉ហាៃ់យធើរ

គ្រានៃឡេឡ�ស្ទាល
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យ
ុវវ័យ

ខាងគ�ើ៖រូ្រថតគនរះតំណាងឲ្យគសចក្ីបសឡាញ់រ្រស់

បពរះចំគោរះខ្ុំគោយផ្ទា�់និងចំគោរះ្រង្រ្អូនបសីរ្រស់ខ្ុំ

សដ�ម្នម្នាក់កំពរុង្រគបមើជាអ្កផ្សព្វផសាយស្សនាគពញ

គម្៉ាង។ដំណឹង�្រ្រស់បពរះគយស៊ូវបគីស្ទគឺជាអំណរសដ�ពរុំ

អាចពិពណ៌នាបានគៅក្ុងជីវិតរ្រស់គយើង។

នខននៀរអ័រនៅម្ពះវិហ្របរិសុទ្ម៉ុននទើនរែមុធិកស៊ិក

ទីកដន្ងរបស់នយើង

រោរទទួលយក#រោរអយញជើញនៃម្្រះវិហារបរិសុទ្ធ

ែ្នុំ	បាន	មជមុជទឹក	ដៅ	ក្នុង	ឆ្នាុំ	2012	ដ្ើយ	បាន	ចូលរួម	ក្នុង	សាខា	មួយ	ដៅមណ្ឌល	

អ៊ីប៉ូដមៀរ	ដមបស៊ីល	។	តាុំង	ពី	ឆ្នាុំ	2014		មក	ខ្នុុំ	ពិត	ជ្	បាន	សកម្ម	ក្នុង	កិច្ចការ	

ពង្សមបវត្ិ	ណ្ស់	។	វា	បាន	ចាប់ដផ្្ើម	ជ្មួយ	នឹង	ការសុំណូម	ពរ	មក	ពី	អអលដ�ើរ	អនល	អិល	

អាន់ដ�ើរសិន	ក្នុង	កូរ៉ុម	ហន	ពួកសាវក	ដប់ពីរ	នាក់	ដៅ	កម្មវិ្ី	RootsTech	ដដើម្ី	ដ្រៃើ	បុណ្យ	មជមុជទឹក	

សមមាប់	ដ្មះ	មកុមមគួសារ	របស់	ខ្នុុំ	ផ្ទាល់	។	ខ្នុុំ	មាន	អារម្មណប៍	តាុំងចិត្	ពិតមបាកដ	ដដើម្ី	ដ្រៃើ	កិច្ចការ	

ពង្សមបវត្ិ	ដោយដឹង	ថា	មបសិនដបើ	ខ្នុុំ	«	ដរាះ	»	ដនាះ	វា	នឹង	«	ដបើក	»	(	សូមដមើល	មា៉ាថាយ	7:7	)	។

ឥ�នូវ	ដនះ	ខ្នុុំ	មាន	ដ្មះ	ជ្ដមចើន	ជុំនាន់	រូបថត	ឯកសារ	និង	អរៃីៗ	អដល	សុំខាន់	បុំផ្ុត	មបវត្ិ	មគួសារ	

កាន់អត	ដមចើន	បអន្ម	ដទៀត	អដល	អសាចារ្យ	យ៉ាង	ខាលាុំង	។	ដោយ	មាន	ព័ត៌មាន	ដនះ	ខ្នុុំ	បាន	សរដសរ	ដសៀវដៅ	

មួយ	ជ្មួយ	រូបថត	និង	កាលបរិដច្ទ	នានា	មក	ពី	ពង្សមបវត្ិ	របស់	ខ្នុុំ	។	គដមមាង	ដនះ	បាន	ជួយ	ខ្នុុំ	ឲ្យ	

ទាក់ទង	សមាជិក	មគួសារ	ខ្នុុំ	អដល	មិន	អមន	ជ្	សមាជិក	សាសនាចមក	ដ្ើយ	បាន	ផ្្ល់	ឱកាស	ដល់	ខ្នុុំ	

ដដើម្ី	អចកចាយ	ទីបនាទាល់	ខលែលួន	អដល	ថា	មកុមមគួសារ	អាច	ដៅ	ជ្មួយ	រានា	អស់កល្	ជ្និច្ច	។

កិច្ចការ	ដនះ	បាន	ជួយ	ខ្នុុំ	ឈរ	យ៉ាង	រឹងបុឹង	ដៅក្នុង	ទីបរិសុទ្	នានា	បន្	សកម្ម	ដៅក្នុង	សាសនាចមក	

ដ្ើយ	ទទួល	ការដៅ	បដមមើ	មពះអមាចាស់	តាមរយៈ	ការបដមមើ	ដបសកកម្ម	។

ខ្នុុំ	មាន	ទីបនាទាល់	ថា	កិច្ចការ	ហន	ដសចក្ីសដ្វង្រះ	អដល	បាន	ដ្រៃើ	ដ�ើង	ដោយ	សាសនាចមក	ដៅ	អផ្្ក	ទាុំង	

សងខាង	ហន	វាុំងនន	គឺ	ជ្	ការពិត	ដ្ើយ	បាន	បុំផ្ុស	គុំនិត	ដោយ	មពះវរបិតាសួគ៌	របស់	ដយើង	។	ពីមុន	

ដបសកកម្ម	របស់	ខ្នុុំ	ដនាះ	ខ្នុុំ	បាន	មាន	ឱកាស	ដ្រៃើ	បុណ្យមជមុជទឹក	ឲ្យ	ជីដូនជីតា	របស់	ខ្នុុំ	ដ្ើយ	ឥ�នូវ	ដនះ	ក្នុង	

នាម	ជ្	អ្ក	ផ្្សពរៃផ្សាយ	សាសនា	ខ្នុុំ	មាន	ឱកាស	មជមុជទឹក	មនុស្ស	អដល	កុំពុង	ដៅ	រស់	ដ្ើយ	ចង់	ផ្លាស់ប្នូរ	

ជីវិត	របស់	ពួកដគ	ជ្	ដរៀង	រ្ូត	។	◼
ដអលន�ើរនខាលា�ីអូនខាលាសជុញ្ញ័រនបសកកម្មនមសាអារីហ្សញូណា
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៦៤ លីអាហូណា

នយើ
ង	ពុុំ	ចាុំបាច់	ដសាកសាដាយ	ចុំដោះ	ដសចក្ី	ជុំដនឿ	របស់	ដយើង	ឬ	ដក	យក	អរៃី	អដល	ដយើង	ដឹង	ថា	ជ្	ការពិត	វិញ	

ដ�ើយ	។	ប៉ុអន្	ដយើង	អាច	អចកចាយ	ដុំណឹង	ល្អ	ដៅក្នុង	សាមរតី	មួយ	ហន	ការយល់ដឹង	ដោយ	ក្ីមសឡាញ់—

នោយមុឺងមា៉ា�់នធិងមានទំនុកច្ធិ�្ត	ដោយ	អភ្ក	ដសាមះមតង់	ទាុំងមសុង	ចុំដោះ	សិរីល្អ	ហន	

មពះ—ដោយ	មិន	រាបសងកត់	ដល់	អ្ក	អដល	សាតោប់	ដយើង	ឬ	មាន	អារម្មណប៍	ថា	ដយើង	ពុុំ	បាន	បុំដពញ	កាតពរៃកិច្ច	របស់	ខលែលួន	

មបសិនដបើ	ពួកដគ	ពុុំ	បាន	ទទួល	យក	ភ្លាមៗ	នូវ	អរៃី	អដល	ដយើង	ដជឿ	ដនាះ	។

ដៅដពល	ដយើង	មាន	មពះ	វិញ្ញាណ	បរិសុទ្	ជ្	ហដគូ	ដនាះ	ដយើង	អាច	ដ្រៃើ	កិច្ចការ	សាមញ្ញៗ	ដដើម្ី	ជួយ	នាុំ	ការយល់	ដឹង	

អុំពី	ដុំណឹង	ល្អ	កាន់អត	មបដសើរ	ដ�ើង	ដៅកាន់	ជីវិត	ហន	សមាជិក	សាសនាចមក	អដល	មិន	សូវ	សកម្ម	មពមទាុំង	អស់	អ្ក	

អដល	រាមន	ជុំដនឿ	ដូច	ជ្	ពួកដយើង	។	រាមន	ការមតូវការ	នូវ	កម្មវិ្ី	ថ្មី	ដដើម្ី	ដ្រៃើ	កិច្ចការ	ដនះ	ដ�ើយ	។	ដយើង	ពុុំ	ចាុំ	បាច់	មតូវការ	

ដសៀវដៅ	ក្លួន	ខានាត	ឬ	ការដៅ	បដមមើ	ឬ	ការមបជុុំ	បុំោក់បុំប៉ន	ដ�ើយ	។	តមមូវការ	អដល	ចាុំបាច់	ដនាះ	គឺ	សមាជិក	ល្អ	របស់	

សាសនាចមក	មតូវ	ដរៀន	ពឹងដផ្អកនលើម្ពះនច្សាតោននម្ពះវិញ្ញាណបរិសុទ	្ដ្ើយ	ជ្មួយ	នឹង	មពះដចសាតោ	

ដនះ	អាច	ដ្ង	ដៅ	ជួយ	និង	ជះ	ឥទ្ិពល	ដល់	ជីវិត	ហន	កូនដៅ	របស់	មពះវរបិតា	ដយើង	។	រាមន	ការបដមមើ	ណ្	អដល	

ដយើង	អាច	ដ្រៃើ	កាន់អត	អសាចារ្យ	ជ្ង	ការអចកចាយ	ទីបនាទាល់ផាទាល់ខ្លួនរបស់នយើង	ជ្មួយ	អស់	អ្ក	អដល	ខរៃះ	

ការយល់	ដឹង	អុំពី	ដុំណឹង	ល្អ	អដល	បាន	សាតោរ	ដ�ើង	វិញ	របស់	មពះដយស៊ូវមគីស្ទ	ដ�ើយ	។

ដូដច្ះ	បងប្អនូន	មបុស	មសី	ដតើ	បងប្អនូន	បាន	ដមតៀម	ខលែលួន	ដ្រៃើ	អរៃី	មួយ	ដ្ើយ	ឬ	ដៅ	?	ដតើ	ដយើង	មានាក់ៗ	អាច	តាុំងចិត្	ដៅ	ហថងៃ	ដនះ	

ដដើម្ី	បនង្កើនការនរៀបច្ំខ្លួនខាងវិញ្ញាណរបស់នយើង	តាមរយៈ	ការអសរៃងរក	ការអណនាុំ	ពី	មពះវិញ្ញាណ	

បរិសុទ្	ដ្ើយ	ដោយ	មាន	មពះដចសាតោ	របស់	មទង់	ជ្	ហដគូ	ផ្្ល់	ពរ	កាន់អត	ដមចើន	ដល់	កូនដៅ	របស់	មពះវរបិតា	ឲ្យ	មាន	

ការយល់ដឹង	និង	ចុំដណះ	ដឹង	អដល	ថា	សាសនាចមក	ដនះ	ពិត	អដរ	ឬ	ដទ	?

ខ្នុុំ	សូម	អថលែង	ទីបនាទាល់	ថា	មពះអង្គសដ្វង្រះ	មាន	មពះជន្ម	រស់	ដ្ើយ	មទង់	នឹង	មបធាន	ពរ	ដល់	ដយើង	មានាក់ៗ	មបសិនដបើ	

ដយើង	នឹង	ដ្រៃើ	ឲ្យ	អស់	ពី	សមត្ភ្ព	ដយើង	ដដើម្ី	ជុំរុញ	កិច្ចការ	ដ៏	អសាចារ្យ	របស់	សាសនាចមក	មទង់	ឲ្យ	បន្	ដឆ្ពះ	ដៅមុខ	ដនាះ	។	

សូម	ឲ្យ	ដយើង	មានាក់ៗ	តាុំង	ចិត្	ដ្រៃើ	នូវ	កិច្ចការ	បអន្ម	ដទៀត	។	◼
ែកគ្សង់នចញពីសុន្រកថាសន្ិសីទទូនៅដខនមស្ឆ្នាំ២០០០។

រនបៀប
ខចកចាយដំណឹងល្អ

យដ្យខអលយ�ើរអឈិមរ័សុលបាេវឺដ

ក្នុងកូរែុមននពួកសាវកែប់ពីរនាក់

ចយម្ើយមក្ រីថានាក់ដឹកនាំនៃសាសនាចម្ក

យតើអ្នកបាៃអៃុវត្យោលរោរណ៍យៃរះ

យដ្យរយបៀបណា?

ខ្នុំមានអំណរគុណជាខាលាំងដែលខ្នុំម្�ូវបាន

ច្ធិញ្ចឹមបីបាច្់ឲ្យធំនឡើងនៅក្នុងសាសនាច្ម្ក

ននះ។ខ្នុំច្ូលច្ធិ�្តដច្កចាយែំណឹងល្អនហើយ

ខ្នុំពយាយាមនធ្ើជាគំរូល្អនោយសារខ្នុំែឹងថ្

មានមធិ�្តភក្តធិនធិងមនុស្សែនទនទៀ�កំពុង

នមើលខ្នុំជាពធិនសសម្ពះវរបធិតាសួគ៌របស់ខ្នុំ។

ម្ពះវរបធិតាគង់នៅសាថានសួគ៌ពុំនមើលរំលងឬ

មធិននអើនពើនឹងអ្ីដែលអ្កនធ្ើនឡើយ។អ្ក

ម្�ូវដ�ពយាយាមនធ្ើអ្ីដែលម្�ឹមម្�ូវនហើយ

ដច្កចាយែំណឹងល្អជាមួយកូននៅរបស់ម្ទង់

ែ្បធិ�មានឱកាសរាប់មធិនអស់នែើម្បីដច្កចាយ

វាអ្កម្ោន់ដ�អធធិសាឋាននែើម្បីដស្ងរកនហើយ

នម្បើម្បាស់ឱកាសទាំងននាះប៉ុនណាណាះ។

ឆ្រីជីអានខនសាសស.រ.អា.



 ដខមករាឆ្នាំ២០១៧ ៦៥

យ
ុវវ័យ

មនុស្ស	មគប់	រានា	មាន	អារម្មណប៍	បាក់ទឹក	ចិត្	ពី	មួយ	មរា	ដៅ	មួយ	មរា	ដ្ើយ	

ដុំណឹងល្អ	របស់	មពះដយស៊ូវមគីស្ទ	អដល	បាន	សាតោរ	ដ�ើង	វិញ	និង	ជុំនួយ	ពី	មគួសារ	

ថានាក់ដឹកនាុំ	និង	អ្ក	ដហទ	ដផ្្សង	ដទៀត	អាច	ជួយ	ដយើង	ឲ្យ	រកដ�ើញ	ការលួងដលាម	អុំណរ	

និង	ភ្ពសុខសាន្	ជ្	ថ្មី	ម្ង	ដទៀត	។	ប៉ុអន្	ថានាក់	ដឹកនាុំ	សាសនាចមក	បាន	ទទួល	សារល់	

ថា	ជុំងឺ	ធាលាក់	ទឹកចិត្	កមមិត	្ ងៃន់្ងៃរ	ឬ	វិបត្ិ	ធាលាក់	ទឹកចិត្	ដ៏	ខាលាុំង	(	MDD	)	គឺ	ជ្	

សាថានភ្ព	យ៉ាង	្ ងៃន់្ងៃរ	អដល	អាច	រំខាន	ដល់	សមត្ភ្ព	របស់	មនុស្ស	មានាក់	ក្នុង	

ការដ្រៃើ	កិច្ចការ	បាន	ដពញដលញ	ទាុំងមសុង	។	អអលដ�ើរ	អជ្វ្រៃី	អ័រ	្ូ�ិន	ក្នុង	

កូរ៉ុម	ហន	ពួក	សាវក	ដប់ពីរ	នាក់	បាន	ផ្្ល់	ដយបល់	ឲ្យ	ដ្រៃើ	កិច្ចការ	មួយ	ចុំនួន	មបសិនដបើ	អ្ក	

ជួបមបទះ	នឹង	ការធាលាក់ទឹក	ចិត្	្ ងៃន់្ងៃរ	៖

•		 កុុំ	ដបាះបង់	ដសចក្ីជុំដនឿ	ដលើ	មពះវរបិតា	សួគ៌	និង	មពះដយស៊ូវ	មគីស្ទ	ដ�ើយ	។

•		 ដ្រៃើ	កិច្ចការ	នានា	អដល	យង	មពះវិញ្ញាណ	ចូល	មក	ក្នុង	ជីវិត	របស់	អ្ក	(	អ្ិសាឋាន		

សិកសា	មពះគម្ពីរ	។ល។	)

•		 អសរៃងរក	ោក្យ	ទូនាមន	ពី	ឪពុកមាដាយ	និង	ថានាក់	ដឹកនាុំ	បពរៃជិតភ្ព	។

•		 ទទួល	ការមបសិទ្ពរ	បពរៃជិតភ្ព	។

•		 ទទួល	ទាន	សាមកាម៉ង់	រាល់	សបាដា្ប៍	ដ្ើយ	កាន់	ខាជាប់	ដៅ	នឹង	ការ	សនយា	ហន	

ដង្វាយ្ួន	របស់	មពះដយស៊ូវមគីស្ទ	។

•		 រកដមើល	សញ្ញា	សមារល់	នានា	របស់	ភ្ព	តានតឹង	ផ្លែនូវ	ចិត្		ដូច	ជ្	ការដនឿយ	្ ត់	

ដ្ើយ	បនាទាប់មក	ដ្រៃើ	ការផ្លាស់ប្នូរ	។

•		 មបសិនដបើ	បញ្ហា	ដនាះ	បន្	ដៅ	ជ្ប់	ជ្មួយ	អ្ក	សូម	និយយ	ជ្មួយ	ឪពុកមាតោយ	

ឬ	ថានាក់	ដឹកនាុំ	បពរៃជិតភ្ព	អុំពី	ការអសរៃងរក	ការទូនាមន	ពី	អ្ក	មាន	វិជ្ជាជីវៈ	មសប	

ចបាប់	ជ្មួយ	នឹង	គុណតហមលែ	ល្អ	។

(	សូមដមើល	«	Like a Broken Vessel	»	Liahona	អខ	វិច្ិកា	ឆ្នាុំ	

2013	ទុំព័រ	40–42	)	។	◼

ច្ំនៅនឹងនោលនៅ

ម្្រះអមាចាស់	បាន	បដមងៀន	ថា	៖	«	អ្ក	មតូវ	អត់ដទាស	ដល់	រានា	

ដៅ	វិញ	ដៅ	មក	ដ្ិត	អ្ក	ណ្	អដល	មិន	អត់ដទាស	ដល់	

បងប្អនូន	របស់	ខលែលួន	ចុំដោះ	ការរំលង	របស់	ដគ	ដទ	ដនាះ	ជ្ប់	ដទាស	

ដៅ	ចុំដោះ	មពះអមាចាស់	ដមោះ	ដៅ	ជ្ប់	នឹង	អ្ក	ដនាះ	គឺ	ជ្	បាប	ដ៏	្ ុំ	

ជ្ង	។

«	ដយើង	ជ្	មពះអមាចាស់	នឹង	អត់ដទាស	ដល់	អ្ក	ណ្	អដល	ដយើង	

នឹង	អត់ដទាស	ប៉ុអន្	រី	ឯ	អ្ក	វិញ	គឺ	តមមូវ	ឲ្យ	អត់ដទាស	ដល់	មនុស្ស	

ទាុំងអស់	»	(	គ.	និង	ស.	64:9–10	)	។

ដៅដពល	ដយើង	មិន	មពម	អភ័យដទាស	ដនាះ	ដយើង	កុំពុង	ោក់	

ការវិនិច្័យ	អដល	មាន	អដន	កុំណត់	របស់	ដយើង	ដៅ	ដលើ	ការវិនិច្័យ	ដ៏	

ល្អ	ដខាចាះ	របស់	មពះអមាចាស់	។	មទង់	មាន	ទស្សនៈយ៉ាង	ល្អ	ឥតដខាចាះ	

អុំពី	ដួងចិត្	មនុស្ស	និង	កាលៈដទសៈ	នានា	ដ្ើយ	ការវិនិច្័យ	គឺ	ជ្	

របស់	ផ្ង	មទង់	អត	មួយ	អង្គ	ឯង	គត់	។	ទីបុំផ្ុត	មទង់	នឹង	ដោះមសាយ	

ឲ្យ	មាន	ដសចក្ី	យុត្ិ្ម៌	និង	ដសចក្ីដមតាតោករុណ្	យ៉ាង	ល្អ	ឥតដខាចាះ	

សមមាប់	មនុស្ស	ទាុំងអស់—ទាុំង	អ្ក	អដល	ដ្រៃើ	បាប	អ្ក	ដហទ	និង	

អ្ក	អដល	មតូវ	ដគ	ដ្រៃើ	បាប	។

ដមរៅ	ពី	ដនះ	ដោយ	តមមូវ	ឲ្យ	ដយើង	អភ័យដទាស	ដនាះ	មពះអមាចាស់	

កុំពុង	ជួយ	ពួកដយើង	ឲ្យ	ដមជើស	យក	សុភមង្គល	មិនអមន	ទុក្ខដសាក	

ដ�ើយ	ឲ្យ	ដបាះបង់	គុំនុុំគុុំកួន	និង	ការថានាុំងថានាក់	ចិត្	របស់	ដយើង	

ដ្ើយ	ទទួល	ការពយាបាល	តាមរយៈ	មពះគុណ	របស់	មទង់	។	

បនាទាប់	មក	ដយើង	ដ�ើញ	ថា	ដូចអដល	អអលដ�ើរ	ដខវីន	អ័រ	ោន់ខិន	

ក្នុង	ពួកចិតសិប	នាក់	បាន	រំឭក	ដយើង	ថា	«	ដង្វាយ្ួន	របស់	

មពះអង្គសដ្វង្រះ	មិនអមន	សមមាប់	អត	អ្ក	អដល	មតូវ	អមបចិត្	ដ�ើយ	វា	

ក៏	សមមាប់	អស់	អ្ក	អដល	មតូវ	អភ័យដទាស	ឲ្យ	ផ្ងអដរ	»	(	« The 
Healing Ointment of Forgiveness	»	Liahona	អខ	
ឧសភ្	ឆ្នាុំ	2016	ទុំព័រ	35	)	។	◼

យហតុអ្រីរោរមឈិៃអ្័យយទាសជា
អំយ្ើបាបធងៃៃ់ធងៃរជាង
រោរម្បម្្ឹត្អាម្កក់ដ្ក់អ្នក

ដនទយៅយទៀត?
យតើសាសនាចម្ករាៃទស្សៃវិស័យខបបណាចំយពារះ

ជំងវឺធាលាក់ទឹកចឈិត្យហើយយតើែ្នុំ្ ប្រីយដ្រះម្សាយ

ជាមួយជំងវឺធាលាក់ទឹកចឈិត្យដ្យរយបៀបណា?



ឆ្នាំ	ដនះ	ដៅក្នុង	លីអាហូណា	ដយើង	នឹង	ដរៀន	អុំពី	

មបវត្ិសាសនាចមក	។	សូម	ដបើក	ដៅ	ទុំព័រ	68	សមមាប់	

បញ្ី	ខគម្ពីរ	អដល	អ្ក	និង	មគួសារ	អ្ក	អាច	អាន	អុំ�នុង	ឆ្នាុំ	

ដនះ	។	បនាទាប់	ពី	អាន	សូម	ពិភ្កសា	រានា	អុំពី	អរៃី	អដល	អ្ក	បាន	ដរៀន	

បនាទាប់	មក	ផ្ត់	ពណ៌	ដលើ	ដលខ	អដល	មតូវរានា	។	រូបភ្ព	នីមួយៗ	

ដៅ	ក្នុង	ដនះ	តុំណ្ង	ឲ្យ	អផ្្ក	មួយ	ហន	សាសនាចមក	ដ៏	ពិត	របស់	

មពះដយស៊ូវមគីស្ទ	អដល	បាន	សាតោរ	ដ�ើង	វិញ	។

ការស្ដារឡ�ើងវិញ

តារាងអាៃ្ ម្រីរម្បវត្ឈិសាសនាចម្ក
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៦៨ លីអាហូណា

បញជរីែ្ម្រីរ
ខគម្ពីរ	ភ្គដមចើន	គឺ	ជ្	វិវរណៈ	មក	ពី	មពះអមាចាស់	មបទាន	ដល់	យ៉ូអសប	ស្ម៊ី្	។	សូម	ផ្ត់	រូបភ្ព	ដៅ	ទុំព័រ	ទី	66-	67	ដពល	អ្ក	អាន	វា	!

 ១.យ៉ូខសបស្ម៊ីធ—ម្បវត្ឈិ១:១០–១3

 ២.យ៉ូខសបស្ម៊ីធ—ម្បវត្ឈិ១:១៤–១៧

 3.យ៉ូខសបស្ម៊ីធ—ម្បវត្ឈិ១:3០,33–3៤

 ៤.យ៉ូខសបស្ម៊ីធ—ម្បវត្ឈិ១:៥១–៥3

 ៥.យ៉ូខសបស្ម៊ីធ—ម្បវត្ឈិ១:៦៦–៦9

 ៦.យោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញា១:3៧–3៨

 ៧.យោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញា២:១–២

 ៨.យោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញា៤:១–៧

 9.យោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញា៦:3៤–3៧

១០.យោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញា៨:២–3,9–១០

១១.យោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញា១០:៥,៦9

១២.យោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញា១១:៦–៧

១3.យោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញា១3:១

១៤.យោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញា១៨:១០–១3

១៥.យោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញា១៨:១៥–១៦

១៦.យោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញា១9:១៦–១9,២3–២៤

១៧.យោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញា២០:៧៥–៧9

១៨.យោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញា២៥:១០–១3

១9.យោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញា២៧:១៥–១៨

២០.យោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញា39:២០–២3

២១.យោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញា៤៦:១០–១២,3២–33

២២.យោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញា៤9:២៥–២៨

២3.យោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញា៥០:៤០–៤៦

២៤.យោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញា៥១:១3,១9

២៥.យោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញា៥៨:២៦–២៨

២៦.យោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញា៥៨:៤២–៤3

២៧.យោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញា៥9:9–១០,១៥–១9

២៨.យោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញា៦៤:9–១១

២9.យោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញា៦៤:33–3៤

3០.យោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញា៧៦:១9–២៤,៤០–៤១

3១.យោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញា៧៨:១៧–១9

3២.យោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញា៨១:៥–៦

33.យោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញា៨២:3,១០,១៤

3៤.យោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញា៨៤:៤៦–៤៧,៦២

3៥.យោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញា៨៨:៧៨–៨០

3៦.យោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញា៨៨:១១៨–១២០

3៧.យោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញា៨៨:១២3–១២៦

3៨.យោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញា៨9:១,១៨–២១

39.យោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញា9០:១៥,២៤

៤០.យោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញា9៧:១៥–១៦,២១

៤១.យោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញា9៨:១១–១២

៤២.យោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញា១០០:៥–៨

៤3.យោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញា១០១:១៦,3២,3៦

៤៤.យោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញា១០៥:39–៤១

៤៥.យោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញា១០៧:៦,៨,១3

៤៦.យោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញា១១០:១–១០

៤៧.យោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញា១១9:៤,៦–៧

៤៨.យោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញា១២១:៧–9,៤៦

៤9.យោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញា១២១:៤១–៤៥

៥០.យោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញា១២២:៧–9

៥១.យោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញា១3០:២០–២3

៥២.យោលលទ្ធឈិៃឈិងយសចក្រីសញ្ញា១3១:១–៤
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ក
ុមា
រ

ែកគ្សង់នចញពី«Faith in the Lord Jesus Christ»Ensignដខឧសភាឆ្នាំ១៩៩៤ទំព័រ៩៨–១០០។

ឡ�ើគ្្រះវរបិតាេួគ៌គ្្រង់ៃឹងឡ្លើយ�ប

ការអធិស្ឋាៃរបេ់ខ្ញំជាៃិច្ចឬ?

ចយម្ើយមក្ រីសាវក

រច្
នា
រូប
ភា
ព
នោ

យ
ជ
ីម
ន
ម
ែ
ស
ធិន

យដ្យខអលយ�ើរដ្ល្ឈិៃយអកអូក

ក្នុងកូរែុមននពួកសាវកែប់ពីរនាក់

ម្ពះវរបធិតាសួគ៌ម្ជាបែឹងនម្ច្ើន

ជាងពួកនយើង។ម្ទង់នឹងនឆ្ើយ�ប

ការអធធិសាឋានរបស់នយើងតាមរនបៀប

មួយដែលល្អបំផុ�។

សូមទុកច្ធិ�្តថ្

ម្ពះវរបធិតាសួគ៌សាគាល់ប្អញូននហើយ

ម្ទង់ម្សឡាញ់ប្អញូន។សូមទុកច្ធិ�្តថ្

ម្ទង់នឹងម្ពះសណាតាប់ការអធធិសាឋានរបស់

ប្អញូននហើយនឆ្ើយ�បការអធធិសាឋានទាំង

ននាះដែលជាច្នម្ើយែ៏ល្អបំផុ�សម្មាប់

ប្អញូន។(សូមនមើលនីនហ្ទី៣

១៨:២០)។

នៅនពលនយើងមានជំននឿនលើ

ម្ពះវរបធិតាសួគ៌នធិងម្ពះនយស៊ូវម្គីស្

ននាះនយើងទុកច្ធិ�្តនលើពួកម្ទង់។



៧០ លីអាហូណា

ទំព័ររបស់នយើង

គព�ខ្ុំគៅបពរះវិហារ្ររិសរុទ្ជាមរួយបគរួស្រខ្ុំខ្ុំម្នអារម្ណ៍ពី

បពរះវិញ្ញាណយា៉ាងខាលាំងគោយស្រខ្ុំដឹងថាបពរះអម្ចាស់គង់គៅជាមរួយ

ពរួកគយើង។បទង់បានម្ន្រន្ទអូ�ថា«ទរុកឲ្យកូនគក្ងមកឯខ្ុំចរុរះ»

(សូមគមើ�ម្៉ាថាយ១៩:១៤)។

យហយធើរយអអាយុ១០ឆ្នាំបា៉ារា៉ណាម្បយទសយម្បស៊ីល

យដ្យលរីខសតអឈិៃអាយុ៥ឆ្នាំរា៉ាម្�រី�ម្បយទសយអសបា៉ាញ

បពរះអម្ចាស់បាន្រង្ក្រគង្កើតអ្វីៗបគ្រ់យា៉ាងសបម្្រ់កូនគៅរ្រស់

បពរះវរ្រិតាសរួគ៌។ខ្ុំបសឡាញ់សត្វនិងធម្ជាតិ។

សាំយូខអលអឈិមអាយុ៧ឆ្នាំរា៉ាម្�រី�ម្បយទស

យអសបា៉ាញ

ខ្ុំបានគរៀនគៅក្ុងការប្រជរុំស្បកាម៉ង់និងគៅក្ុងថានាក់គរៀនគៅមថងៃអាទិត្យថាអ្វីៗោំងអស់វា

មិនសំខាន់ដូចោនាគ�ើយ។អ្វីសដ�សំខាន់ខាលាំង្រំផរុតគនារះគឺជាដំណឹង�្មនបពរះគយស៊ូវបគីស្ទ

និងការគោរពប្រតិ្រត្ិតាមបពរះវរ្រិតាសរួគ៌រ្រស់គយើង។ខ្ុំបសឡាញ់ការគរៀនសូបត។

យអៀៃយអអាយុ៥ឆ្នាំម៉ូយរេញូសម្បយទសមុឈិកស៊ិក

យដ្យអាេឈិចសាៃ់យ�ើរអឈិមអាយុ១០ឆ្នាំរដ្រា៉ារីខលៃស.រ.អា.
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គ្្រះគម្ពីរឡៅឡលើឡធនើរ

រច្
នា
រូប
ភា
ព
នោ

យ
រ
ែូនជ
ើរ
ម
៉ូ�
្សគ
ុស

យដ្យខអលយ�ើរវ៉លយធើរ

ខអហ្ហ្គនុងសសាខេស្ស

ក្នុងពួកច្ធិ�សធិបនាក់ «ដសវងគិតអធិស្ឋានគឺជាអវីដែលខ្នុំគ្តូវនធវើ»(ដសៀវដៅ	ចដមមៀង	

កុមារទំព័រ៦៦)។

កាល	ខ្នុុំ	អាយុ	12	ឆ្នាុំ	ខ្នុុំ	បាន	ឮ	អុំពី	សាសនាចមក	ហន	

មពះដយស៊ូវមគីស្ទ	ហន	ពួក	បរិសុទ្	ហថងៃ	ចុង	ដមកាយ	។	ខ្នុុំ	បាន	ជួប	

អ្ក	ផ្្សពរៃផ្សាយសាសនា	អិល.	�ី.	ដអស.ពីរ	នាក់	ដៅដលើ	ឡាន	មកុង	។	

ពួកដគ	បាន	សួរ	ថា	ដតើ	ពួកដគ	អាច	មក	បដមងៀន	មគួសារ	របស់	ខ្នុុំ	ឬ	ដទ	។

អ្ក	ផ្្សពរៃផ្សាយ	សាសនា	បាន	ទុក	មពះគម្ពីរ	មរមន	មួយ	កបាល	និង	

ខិតប័ណ្ណ	ទីបនាទាល់	របស់	យ៉ូអសប	ស្ម៊ី្	។	ឪពុក	មាដាយ	របស់	ខ្នុុំ	ជ្	

មនុស្ស	ល្អ	ណ្ស់	។	ប៉ុអន្	ពួកដលាក	មិន	បាន	ចូលរួម	សាសនាចមក	

កាល	មរា	ដនាះ	ដទ	។

ឯកសារ	ទាុំង	ពីរ	ដនាះ	បាន	បន្	ទុក	ដៅដលើ	ដ្្ើរ	ដសៀវដៅ	របស់	ដយើង	

អស់	ដពល	ជ្ដមចើន	ឆ្នាុំ	។	បនាទាប់	មក	ដៅហថងៃ	មួយ	កាល	ខ្នុុំ	អាយុ	18	ឆ្នាុំ	

ខ្នុុំ	បាន	ដៅដមើល	ដ្្ើរ	ោក់	ដសៀវដៅ	របស់	ដយើង	ដដើម្ី	រក	ដសៀវដៅ	ល្អៗ	

មក	អាន	។	ខ្នុុំ	បាន	យក	មពះគម្ពីរ	មរមន	ដ្ើយ	អាន	ជុំពូក	ទី	មួយ	។	

កាល	ខ្នុុំ	អាន	វា	អារម្មណប៍	ពិដសស	មួយ	បាន	ផ្ុស	ដ�ើង	ក្នុង	គុំនិត	ខ្នុុំ	។

ខ្នុុំ	មាន	បទពិដសា្នប៍ពិដសស	មួយ	អដល	ខ្នុុំបាន	ដឹង	ថា	គម្ពីរ	ដនះ	

ពិត	។	មពះគម្ពីរ	មរមន	ជ្	សារលិខិត	ពិដសស	មួយ	អុំពី	ដង្វាយ្ួន	ហន	

មពះដយស៊ូវមគីស្ទ	។	ខ្នុុំ	បាន	ដរៀន	បអន្ម	ដទៀត	អុំពី	ជីវិត	ខ្នុុំ	ផ្ទាល់	និង	អុំពី	

ពរជ័យ	របស់	មពះវរបិតា	សួគ៌	។

ដមកាយ	មក	ខ្នុុំ	បាន	ដឹង	ថា	ដទាះបី	ជ្	យ៉ូអសប	ស្ម៊ី្	មាន	អាយុ	

14	ឆ្នាុំ	ដលាកមានចិត្កាលាហានអានមពះគម្ពីរ	ដ្ើយ	ទូលសូម	ដល់	

មពះវរបិតា	ថា	ដតើ	មពះវិហារ	មួយ	ណ្	មតឹមមតូវ	។

ចាប់តាុំង	ពី	ដពល	ដនាះ	មក	ខ្នុុំ	បាន	ដ្រៃើ	តាម	គុំរូ	របស់	យ៉ូអសប	ស្ម៊ី្	

ជ្និច្ច	។	ខ្នុុំ	បាន	អាន	មពះគម្ពីរ	ដ្ើយ	ទូលសូម	ដល់	មពះវរបិតាសួគ៌	

សូម	ជុំនួយ	និង	ការអណនាុំ	។	ការអ្ិសាឋាន	និង	មពះគម្ពីរ	មរមន	ជ្	

អផ្្ក	ដ៏	សុំខាន់	បុំផ្ុត	ក្នុង	ជីវិត	របស់	ខ្នុុំ	។

ដៅដពល	ប្អនូនៗ	មាន	បញ្ហា	សូម	អាន	មពះគម្ពីរ	មរមន	

ដ្ើយ	អ្ិសាឋាន	។	ប្អនូនៗ	នឹង	ដរៀន	បអន្ម	ដទៀត	អុំពី	ដុំណឹង	ល្អ	

ដ្ើយ	អសរៃងរក	ចដមលែើយ	អដល	ប្អនូនៗ	មតូវការ	គឺ	ដូច	ជ្	អរៃី	អដល	

ខ្នុុំ	បាន	ដ្រៃើ	។	ចូរ	ចងចាុំ	ពី	អារម្មណប៍	ដនាះ	ដៅដពល	ប្អនូនៗ	

ដ្រៃើកិច្ចការ	ដនះ	។	◼



៧២ លីអាហូណា

យដ្យខ�លរីហាៃសាយ�ើរ

ដផ្អកនៅនលើែំនណើរនរឿងពធិ�

«គ្ពះនយស៊ូវជាសមាលាញ់នយើង។...

កុមារគួរគ្សឡាញ់»(ដសៀវដៅ	

ចដមមៀង	កុមារទំព័រ៣៧)។

មិ
ន	ជុន	បាន	ដមើល	ពពក	ដៅ	ខាង	

ដមរៅ	បង្អលួច	។	រាត់	និយយ	ថា	

«	វា	ដមើល	ដៅ	ទុំនង	ជ្	មាន	ដភលែៀង	ដៅ	ហថងៃ	

អស្អក	»	។

ដលាក	តា	បាន	ង្ក	មុខ	ដចញ	ពី	

ការអាន	កាអសត	ដ្ើយ	សុំ�ឹង	ដមើល	

ដៅ	ដលើ	ដម�	ដ្ើយ	ងក់	កបាល	។	

វា	គឺ	ជ្	ចុង	រដូវ	ដរៅតោ	ដៅ	ក្នុង	ទីមកុង	

ដសអ៊ូល	មបដទស	កូដរ៉	ដ្ើយ	រដូវ	វសសា	

បាន	ចាប់ដផ្្ើម	។

មិន	ជុន	បាន	ដរៀបចុំ	ឆមត	ោក់	ដៅ	អក្រ	

សដមលែៀកបុំោក់	សមមាប់	ោក់	ហថងៃ	អាទិត្យ	។	«	ដៅ	

គិតថា	ហថងៃ	អស្អក	ពួកដយើង	គួរអត	ដចញ	ដុំដណើរ	ពី	

មពលឹម	»	។

ដលាក	តា	បាន	ញញឹម	។	«	គុំនិត	ល្អ	។	ដយើង	នឹង	

មតូវ	ដដើរ	ផ្លែនូវ	ឆ្ងាយ	មបសិនដបើ	ផ្លែនូវ	អដល	ទាបៗ	ដនាះ	លិច	

ទឹក	»	។

«	ដតើ	ដលាក	តា	គិតថា	អរារ	សាសនាចមក	នឹង	រាមន	

បញ្ហា	អរៃី	ដទ	អមន	ដទ	?	»	មិន	ជុន	បាន	សួរ	។	ឆ្នាុំ	មុន	

ដៅ	បន្ទប់	ដមកាម	ដី	បាន	លិច	ទឹក	អុំ�នុង		

រដូវ	វសសា	។

ដលាក	តា	បាន	និយយ	ថា	«	អមនដ្ើយ	»	។	

«	ប៉ុអន្	វា	មិន	ពិបាក	ដ�ើយ	ដដើម្ី	អ្ិសាឋាន	ដនាះ	»	។

«	ដូដចានាះ	ដៅ	នឹង	អ្ិសាឋាន	សមមាប់	មពះវិហារ	

នា	រាមតី	ដនះ	។	ដ្ើយ	ដយើង	នឹង	អាច	ដ្រៃើ	ដុំដណើរ	ដៅ	

មពះវិហារ	ដោយ	សុវត្ិភ្ព	។	ចាលោ៉ាយ៉ូ	(	រាមតី	

សួស្ី	)	»	។	មិន	ជុន	បាន	ឱន	កបាល	ដ្ើយ	ចូល	

ដដក	។

ដៅដពល	មពឹក	ដ�ើង	ពួកដគ	បាន	ដចញ	ពី	ផ្្ទះ	ពី	មពឹក	

មពលឹម	។	មិន	ជុន	បាន	ដងើយ	ដមើល	ដៅ	ពពក	ដ្ម	

អដល	មគប	ដណតោប់	ដពញ	ហផ្្ទ	ដម�	។

ដលាកតា	បាន	និយយ	ថា	«	ចូរ	មាន	ដសចក្ី	ជុំដនឿ	

ចុះ	»	។

មិន	ជុន	បាន	ដដើរ	តាម	ដលាក	តា	តាម	ជដណតោើរ	

តូច	អដល	មាន	បង្កាន់	ហដ	ដៅ	ដលើ	កូន	ភ្ុំ	អក្រ	ផ្្ទះ	របស់	

ពួកដគ	។	ពួកដគ	បាន	ឈប់	សមមាក	ដៅ	ដលើ	កុំពូល	

ដនាះ	ដដើម្ី	យក	កមាលាុំង	។	សុំដណើម	ដ៏	ដមចើន	ដៅក្នុង	

បរិយកាស	បាន	ដ្រៃើ	ឲ្យ	អាវ-	ស	របស់	ពួកដគ	ដសើម	។

ដលាក	តា	បាន	លា	ហដ	ប៉ះ	តុំណក់	ទឹក	ដភលែៀង	ដុំបូង	។	

«	ដតើ	ដៅ	មាន	ប៉ះ	ទឹក	ដភលែៀង	ដទ	?	ដភលែៀង	ចាប់ដផ្្ើម	ធាលាក់	

ដ្ើយ	»	។

�នមលរបេ់មិៃជុៃ
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ពួកដគ	បាន	បាុំង	ឆមត	។	ដៅដពល	ពួកដគ	បាន	ដ�ើង	ដៅដល់	ជដណតោើរ	បនាទាប់		

ដភលែៀង	បាន	ធាលាក់	កាន់អត	ខាលាុំង	។	មិន	ជុន	បាន	ដមើល	មគប់	ជុំហាន	អដល	ដដើរ	កាត់	

ដភលែៀង	។	«	អូ៎យ	!	»	រាត់	បាន	អមសក	ដៅដពល	រាត់	រអិលដួល	ដ្ើយ	ជង្គង់	រាត់		

ដួល	ប៉ះ	ដី	។

«	ដតើ	ដៅ	ឈឺ	ឬ	ដទ	?	»	ដលាក	តា	បាន	សួរ	។	រាត់	បាន	ដ្ងាក	ដមើល	សានាម		

រអ្ក	ដៅ	ដលើ	ដខា	របស់	មិន	ជុន	។

មិន	ជុន	បាន	និយយ	ដោយ	សុំដ�ង	

ញ័រៗ	ថា	«	វា	មរាន់អត	ជ្	សានាម	រលាត់	

ដទ	»	។

ដលាក	តា	បាន	និយយ	ថា	«	ដយើង	

អាច	ដដរ	ដខា	ដនះ	ដៅ	មពះវិហារ	បាន	»	។

មិន	ជុន	និង	ដលាក	តា	បាន	បន្		

ដ�ើង	ជដណតោើរ	ដ្ើយ	បត់	ដៅ	តាម	ផ្លែនូវ	

	ខាង	ដលើ	។

ដលាកតា	បាន	និយយ	ដោយ	បិត	ឆមត	

វិញ	ថា	«	ខ្យល់	បក់	ខាលាុំង	ណ្ស់	ដៅ	ខាង	

ដលើ	ដនះ	»	។	មិន	ជុន	ក៏	ពិបាក	នឹង	កាន់	

ឆមត	របស់	រាត់	អដរ	។	រំដពច	ដនាះ	ខ្យល់	

បាន	បក់	យ៉ាង	ខាលាុំង	ដ្ើយ	បាន	ដ្រៃើ	ឲ្យ	ឆមត	

រលាត់	ដ�ើង	រអ្ក	តាម	ដថ្រ	របស់	វា	។	

មិន	ជុន	បាន	ទមាលាក់	សាម	ចុះ	ដោយ	អស់	

សង្ឹម	។

ដលាក	តា	បាន	កាន់	ឆមត	ឲ្យ	រាត់	។	«	ចូល	មក	មជក	ជ្មួយ	តា	មក	។	ដយើង	ជិត	

ដល់	មពះវិហារ	ដ្ើយ	»	។

មិន	ជុន	និង	ដលាក	តា	បាន	មជក	ដមកាម	ឆមត	ជ្មួយ	រានា	ប៉ុអន្	ពួកដគ	ដៅអត	ទទឹក	

ដភលែៀង	អដល	បន្	ធាលាក់	ឥត	ឈប់	ដនាះ	។	ដៅដពល	ពួកដគ	បាន	ដដើរ	ជិត	ដល់	មពះវិហារ	

មិន	ជុន	បាន	ឮ	សុំដ�ង	ត្វន្ី	។

«	ពួកដគ	បាន	ចាប់	ដផ្្ើម	មបជុុំ	ដ្ើយ	!	»	មិន	ជុន	បាន	រត់	ដៅ	ទាវារ	មុខ	។	ដមកាយ	

មក	រាត់	បាន	ដ�ើញ	មសដមាល	របស់	រាត់	ដៅ	ក្នុង	កញ្ចក់	។	សក់	រាត់	អមប	ជ្	កដ្វន្ទើង	

មសក់	ទឹក	តក់ៗ	ដខា	របស់	រាត់	បាន	រអ្ក	ដ្ើយ	អស្ក	ដជើង	រាត់	មបឡាក់	ភក់	។	

រាត់	បាន	ថយ	ដចញ	ពី	ទាវារ	ដ្ើយ	ដដើរ	ចុះ	ជដណតោើរ	វិញ	។

មិន	ជុន	និយយ	ដោយ	សាទាក់ដស្ទើរ	ថា	«	ដៅ	.	.	.	ដៅ	មិន	អាច	ចូល	ដៅ	បាន	

ដទ	»	។

ដលាកតា	បាន	និយយ	ថា	«	ចូល	ដៅ	មិន	អី	ដទ	ដៅ	»	។

«	ប៉ុអន្	ដៅ	កខរៃក់	ដ្ើយ	ដសើម	ខលែលួន	ដជ្គ	!	»

ដលាក	តា	បាន	ដមើល	មុខ	មិន	ជុន	ដមកាយ	មក	បាន	ដមើល	ដៅ	ឧបករណប៍	វាស់	ទឹក	

ដភលែៀង	អដល	ោក់	ព្យលួរ	ជ្ប់	នឹង	របង	។

«	វា	ង្យ	មសួល	ដដើម្ី	វាស់	កមមិត	ទឹក	

ដភលែៀង	មិន	ជុន	ប៉ុអន្	ដតើ	ដយើង	វាស់អវង	ខលែលួន	

របស់	ដយើង	ដោយ	រដបៀប	ណ្	?	»

មិន	ជុន	បាន	មពិច	អភ្ក	ោក់		

ដលាក	តា	។

ដលាក	តា	បាន	និយយ	ថា	«	ដៅ	

ដ�ើញ	ថា	អស្ក	ដជើង	ដៅ	មបឡាក់	ភក់	

ជង្គង់	ដៅ	ដួល	ោច់	រលាត់	សក់	ដៅ	

ក្វន្ទីងកដ្វន្ទើង	ដ្ើយ	ដៅ	គិត	ថា	ដៅ	រាមន	

តហមលែ	ដសាះ	ឬ	»	។	«	ប៉ុអន្	មពះដយស៊ូវមគីស្ទ	

មាន	រដបៀប	ដ៏	មបដសើរ	ដដើម្ី	ផ្្ល់	តហមលែ	

ឲ្យ	មនុស្ស	។	មទង់	មជ្ប	ដឹង	ពី	ដួងចិត្	

ដៅ	ដ្ើយ	ដឹង	ថា	អរៃី	អដល	ដៅ	កុំពុង	ដ្រៃើ	គឺ	

មតឹមមតូវ	។	មបសិនដបើ	ដៅ	ផ្្ល់	តហមលែ	ខលែលួន	

ឯង	តាម	រដបៀប	របស់	មទង់	ដនាះ	ដៅ	នឹង	

ដ�ើញ	ពី	តហមលែ	ដ៏	ដមចើន	ដលើសលុប	»	។

មិន	ជុន	បាន	ដមើល	ឧបករណប៍	វាស់	ទឹក	ដភលែៀង	។	វា	បន្	ដ�ើង	ដៅៗ	ដៅដពល	ដភលែៀង	

បន្	ធាលាក់	។	រាត់	បាន	គិត	ពី	ក្ី	លុំបាក	យ៉ាង	ខាលាុំង	អដល	រាត់	បាន	ពុះោរ	ដ្រៃើ	ដុំដណើរ	

មក	មពះវិហារ	និង	ភ្ពកក់ដរៅតោ	មពមទាុំង	ចិត្	រីករាយ	អដល	រាត់	បាន	មាន	ដៅដពល	

រាត់	បាន	មក	ដល់	មពះវិហារ	។	រាត់	បាន	គិត	អុំពី	ក្ីមសឡាញ់	ដ៏	្ ុំដ្ង	របស់	រាត់	

ចុំដោះ	មពះអង្គសដ្វង្រះ	និង	ក្ីមសឡាញ់	ដ៏	្ ុំដ្ង	របស់	មពះអង្គសដ្វង្រះ	មាន		

ចុំដោះ	រាត់	។

មិន	ជុន	បាន	ឱប	ដលាក	តា	ដ្ើយ	ពួកដគ	ទាុំង	ពីរ	នាក់	បាន	ដដើរ	ចូល	ដៅក្នុង	

មពះវិហារ	។	◼

អ្កនិពន្រស់នៅក្នុងរែ្ខូ�ូរា៉ែូស.រ.អា.។

ចូរបៃ្្ យាោម

«អ្ីដែលអសាចារ្យអំពីែំណឹងល្អននាះគឺថ្នយើងទទួល

បានរគ្វាន់ច្ំនពាះរោរ ពយា៉មនទាះជានយើងពុំបាន

នជាគជ័យជានធិច្្ចក្ី»។

ខអលយ�ើរខជ្ហ្រីអ័រហូេឈិៃក្ននុងកូរ៉ុមនៃ្ ួកសាវកដប់្រីរនាក់

«Tomorrow the Lord Will Do Wonders among 
You»Liahonaខែឧសភាឆ្នាំ២០១៦ទំ្័រ១២៥–១២៦។



៧៤ លីអាហូណា

យដ្យជូលរីកូយៃសាលយហាង

ដផ្អកនៅនលើែំនណើរនរឿងពធិ�

«ចូរែឹងថាគ្គប់រានាមាននសរីក្នុងការនរើសជីវិតខ្លួនចង់បាន»(	ទុំនុកតដមកើងនលខ

១៤៩)។

គ្គួសារ	របស់	ខារី	បាន	លុតជង្គង់	ដៅ	អក្រ	សា�នុង	ដដើម្ី	អ្ិសាឋាន	ជ្	មគួសារ	។	

អ្ក	ទាុំង	អស់	រានា	ឱបហដ	របស់	ខលែលួន	ដោយ	មាន	រារវភ្ព	។	ដលាក	បា៉ា	បាន	សូម	

ឲ្យ	លីវ	ជ្	ប្អនូនមសី	របស់	ខារី	អ្ិសាឋាន	។

ដលាក	បា៉ា	បាន	រំឭក	នាង	ថា	«	សូម	កុុំ	ដភលែច	អថលែង	អុំណរគុណ	មពះវរបិតាសួគ៌	

សមមាប់	ពរជ័យ	ជានគ្ចើន	របស់	ដយើង	ផ្ងអដរ	»	។

មា៉ាក់	បាន	បអន្ម	ថា	«	សូម	កុុំ	ដភលែច	អ្ិសាឋាន	ឲ្យ	អ៊ីរីក	ផ្ង	»	។	មា៉ាក់	អតង	រំឭក	

ពួកដគ	ឲ្យ	អ្ិសាឋាន	សមមាប់	អ៊ីរីក	ជ្និច្ច	។

អ៊ីរីក	គឺ	ជ្	បងមបុស	របស់	ខារី	។	ពីមុន	រាត់	បាន	ដចញ	ដៅ	ដរៀន	មហា	វិទយាល័យ	

រាត់	និង	ខារី	គឺ	ជ្	កលយាណ	មិត្	នឹង	រានា	។	នាង	ពិត	ជ្នឹក	ដរឿងរា៉វ	សបបាយ	នានា	

អដល	ពួកដគ	ធាលាប់	ដលង	ជ្មួយ	រានា	។

េូមកុំឡ្លចអធិស្ឋាៃឲ្យអ៊ីរីក

រច្
នា
រូប
ភា
ព
នោ
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ន
ម
ល
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ដ
ម
ន
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 ដខមករាឆ្នាំ២០១៧ ៧៥

ក
ុមា
រ

ប៉ុនាមន	អខ	ដមកាយ	មក	អ៊ីរីក	បាន	មបាប់	មា៉ាក់	និង	បា៉ា	ថា	រាត់	មិន	ចង់	កាលាយ	

ជ្	សមាជិក	សាសនាចមក	ត	ដៅ	ដទៀត	ដ�ើយ	។	ខារី	និង	មគួសារ	នាង	មាន	

ការភ្ញាក់ដផ្្អើល	ដ្ើយ	ដកើត	ទុក្ខ	។	ពួកដគ	បាន	ចាប់ដផ្្ើម	អ្ិសាឋាន	ឲ្យ	អ៊ីរីក	ដរៀងរាល់	

យប់	។	ជួនកាល	ពួកដគ	បាន	អ្ិសាឋាន	សូម	ឲ្យ	រាត់	នឹង	ទទួល	អារម្មណប៍	ពី	

មពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្	ដ្ើយ	ចង់	មត�ប់	មក	កាន់	មពះវិហារ	វិញ	។	បា៉ា	បាន	អ្ិសាឋាន	

ថា	សូម	ឲ្យ	ដួងចិត្	របស់	អ៊ីរីក	មាន	ភ្ព	មជះ	មស�ះ	ដដើម្ី	សដមមច	ចិត្	ឲ្យ	បាន	ល្អ	។	

ជ្ដរឿយៗ	មា៉ាក់	បាន	អ្ិសាឋាន	ថា	សូម	ឲ្យ	មាន	នរណ្	មានាក់	អដល	អ៊ីរីក	ទុក	ចិត្	អាច	

ជួយ	រាត់	រក	ផ្លែនូវ	មតឹមមតូវ	។	ដមរៅ	ពី	ការអ្ិសាឋាន	របស់	ពួកដគ	ខារី	អត់	មទាុំ	ខឹង	មិន	បាន	

ដ�ើយ	។	ដ្តុអរៃី	មពះវរបិតាសួគ៌	ពុុំ	នាុំ	អ៊ីរីក	មត�ប់	មក	មពះវិហារ	វិញ	?

ទីបុំផ្ុត	ដៅដពល	លីវ	បាន	ដបើក	មាត់	រាត់	អ្ិសាឋាន	ខារី	អត់	មទាុំ	នឹង	ទប់	

ោក្យសម្ី	របស់	នាង	ពុុំ	បាន	ដទៀត	ដ�ើយ	។	នាង	បាន	របូត	មាត់	និយយ	ថា	

«	ដ្តុអរៃី	មពះវរបិតាសួគ៌	ពុុំ	ដឆលែើយតប	ការអ្ិសាឋាន	

របស់	ដយើង	?	»		

អ្ក	មគប់	រានា	បាន	

ដមើល	មុខ	ខារី	

ដោយ	ក្ី	ភ្ញាក់ដផ្្អើល	ប៉ុអន្	នាង	អន់	ចិត្	យ៉ាង	ខាលាុំង	

ដោយ	ការខរៃល់ខាវាយ	ពី	ដរឿង	ដនាះ	។	រាមន	នរណ្	

និយយ	អរៃី	ដ�ើយ	អស់	មួយ	សន្ទនុះ	។

បា៉ា	បាន	និយយ	ថា	«	ខារី	ដពល	កូន	មក	ពី	

សាលា	ដរៀន	ហថងៃ	ដនះ	ដតើ	កូន	បាន	ទុក	កាបូប	សាពយ	របស់	

កូន	មតឹមមតូវ	ឬ	ដទ	?	»

«	បា៉ា	ថា	ដម៉ច	?	»	ខារី	បាន	សួរ	ដោយ	ដងឿងឆងៃល់	។	ដតើ	កាបូប	សាពយ	របស់	នាង	

ោក់ព័ន្	អរៃី	អដរ	នឹង	ដរឿង	ដនះ	?	នាង	បាន	មកដ�ក	ដមើល	ដៅ	ទាវារ	មុខ	ដ្ើយ	បាន	ដ�ើញ	

កាបូប	សាពយ	របស់	ខលែលួន	ទមាលាក់	ដចាល	អក្រ	ជញ្ជាុំង	ដោយ	មិន	ព្យលួរ	ជ្ប់	ជញ្ជាុំង	អក្រ	

កាបូប	របស់	លីវ	ដ�ើយ	។	«	អត់	ដទ	.	.	.	កូន	សូមដទាស	»	។

«	ដតើ	មា៉ាក់	ពុុំ	បាន	រំឭក	កូន	ឲ្យ	ព្យលួរ	វា	ដទ	ឬ	អី	?	»

ខារី	បាន	ដឆលែើយ	«	ចា៎ស	»	។	នាង	បាន	ដ្ងាក	មុខ	ចុះ	។

«	ដតើ	ជ្ដរឿយៗ	មា៉ាក់	ពុុំ	បាន	រំឭក	កូន	ឲ្យ	ព្យលួរ	កាបូប	សាពយ	របស់	កូន	ដទ	ឬ	អី	?	»

ខារី	បាន	ដឆលែើយ	ខសាវៗ	ថា	«	ចា៎ស	»	។	នាង	ដៅអត	ពុុំ	ដឹង	ថា	ដតើ	ដរឿង	ដនះ	វា	ោក់ព័ន្	

នឹង	ដរឿង	ដផ្្សង	ដទៀត	ដោយ	រដបៀប	ណ្	ដនាះ	ដទ	។	ដតើ	បា៉ា	ពុុំ	បាន	ចាត់ទុក	សុំណួរ	របស់	

នាង	ជ្	សុំណួរ	សុំខាន់	ដទ	ឬ	អី	?

យតើអ្រី្ វឺជាសឈិទ្ធឈិយម្ជើសយរើស?

េិ
ទ្ធិនម្ជើសនរើសគឺជាអំនណាយទានដែលម្ពះវរបធិតាសួគ៌បានម្បទានែល់មនុស្សម្គប់

ោនា។វាគឺជាអំនណាយទាននែើម្បីនម្ជើសនរើសអ្ីដែលនយើងនឹងនធ្ើ។ម្ពះវរបធិតាសួគ៌

ជួយនយើងប៉ុដន្តម្ទង់ពុំបង្ខំនយើងឲ្យនធ្ើកធិច្្ចការណានឡើយ។ផ្នុយនៅវិញម្ទង់ទុកឲ្យនយើង

នម្ជើសនរើសសម្មាប់ខ្លួននយើង។

«	បា៉ា	ដឹង	ថា	ដៅដពល	ដយើង	អ្ិសាឋាន	ឲ្យ	អ៊ីរីក	មពះវរបិតាសួគ៌	ពិតជា	ដឆលែើយតប	

ការអ្ិសាឋាន	របស់	ដយើង—មគប់	ដពល	។	បញ្ហា	ដនាះ	គឺ	ថា	អ៊ីរីក	អាច	ពុុំ	សាតោប់	នរណ្	

ដ�ើយ	ដៅដពល	ដនះ	។	អី៊រីក	មតូវដរើស	ថា	ដតើ	រាត់	សាតោប់	តាម	មពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្	អដរ	

ឬ	អត់	គឺ	ដូច	ជ្	កូន	ដមជើសដរើស	សាតោប់	មាតោយ	កូន	ឲ្យ	ព្យលួរ	កាបូប	សាពយ	របស់	កូន	ឬ	ក៏	

មិន	សាតោប់	ដូដចានាះ	អដរ	។	ប៉ុអន្	ដតើ	កូន	គិត	ថា	កូន	នឹង	ដអើដពើ	ជ្មួយ	មា៉ាក់	កូន	ជានិច្ច	ឬ	

ដពល	រាត់	សូម	ឲ្យ	កូន	ព្យលួរ	កាបូប	សាពយ	របស់	កូន	ដនាះ	?	»

ខារី	បាន	តប	ថា	«	កូន	គិត	ថា	អត់	ដទ	»	។

«	ហថងៃ	ណ្	មួយ	នាង	នឹង	សាតោប់	តាម	!	»	មា៉ាក់	បាន	និយយ	ដោយ	មិច	អភ្ក	ោក់	

ខារី	។	ខារី	បាន	ញញឹម	។

ខារី	បាន	បអន្ម	ថា	«	ដូដចានាះ	ហថងៃ	ណ្មួយ	អ៊ីរីក	នឹង	មាន	ចិត្	សាតោប់	ផ្ងអដរ	»

មា៉ាក់	បាន	និយយ	ថា	«	មបាកដ	ណ្ស់	»	។	«	ការសាតោប់	មពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្	គឺ	

ជ្	ជុំនាញ	មួយ	អដល	កូន	មតូវ	អភិវ�្ឍ	។	មបអ្ល	ជ្	អ៊ីរីក	មិន	បាន	ដរៀន	ពី	ជុំនាញ	ដនាះ	

ដៅ	ដ�ើយ	ដទ	»	។	ខារី	ចាប់ដផ្្ើម	មាន	អារម្មណប៍	្ ូរ	ដស្ើយ	បន្ិច	។

ពួកដគ	បាន	ឱនកបាល	ខណៈ	អដល	លីវ	បាន	អ្ិសាឋាន	។	នាង	បាន	អ្ិសាឋាន	

សូម	ឲ្យ	អ៊ីរីក	នឹង	ដរៀន	សាដាប់	មពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្	។	អុំ�នុង	ដពល	អដល	លីវ	កុំពុង	

អ្ិសាឋាន	ខារី	មាន	អារម្មណប៍	សុខសាន្	ដ្ើយ	កក់ដរៅតោ	។	នាង	បានដឹង	ថា	

មពះវរបិតា	សួគ៌	មទង់	កុំពុង	មពះសណ្តាប់	ការអ្ិសាឋាន	របស់	

ពួកដគ	។	ដៅដពល	លីវ	បាន	អថលែង	អុំពី	ពរជ័យ	មួយ	ចុំនួន	

អដល	មគួសារ	របស់	ពួកដគ	បាន	ទទួល	ខារី	បាន	គិត	អុំពី	

ពរជ័យ	មួយ	ដទៀត	បអន្ម	ពី	ដលើ	ដនាះ—ឥ�នូវ	ដនះ	នាង	

បាន	យល់	កាន់អត	មបដសើរ	ដ�ើង	អុំពី	ការអ្ិសាឋាន	ដ្ើយ	!

ដៅដពល	ចប់	ការអ្ិសាឋាន	ខារី	បាន	ដឹង	ថា	មពះវរបិតាសួគ៌	ពុុំ	បុំដភលែច	អ៊ីរីក	

ដ�ើយ	។	នាង	ក៏	បាន	ដឹង	អដរ	ថា	មទង់	នឹង	មិន	ដភលែច	នាង	ដ�ើយ	!	◼

អ្កនិពន្រស់នៅក្នុងរែ្ណាវា៉ោស.រ.អា.។
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គ្្រះឡយេ៊ូវគ្េឡាញ់ខ្ញំ
យរឿងអំ្រីម្្រះយយស៊ូវ

រច្
នា
រូប
ភា
ព
នោ

យ
អា

ប
រីល

ស
្តនុ�

ហថងៃ	មួយ	មពះវរបិតាសួគ៌	បាន	មបាប់	ពួកដយើង	ថា	

មទង់	នឹង	បដងកើត	អផ្នដី	សមមាប់	ឲ្យ	ពួកដយើង	

រស់ដៅ	។	មទង់	មជ្ប	ដឹង	ថា	ជួនកាល	ដយើង	

នឹង	មិន	ដរារព	តាម	មពះបញ្ញត្ិ	របស់	មទង់	

ដ�ើយ	អុំ�នុង	ដពល	ដយើង	រស់ដៅ	ដលើ	អផ្ន	

ដី	។	ដយើង	មតូវ	ការមពះអង្គសដ្វង្រះ	ដដើម្ី	

ជួយ	ដយើង	ឲ្យ	មត�ប់	ដៅ	ផ្្ទះ	គឺ	ដៅ	កាន់	មទង់	

វិញ	។	មពះវរបិតាសួគ៌	បាន	ដមជើសដរើស	យក	

មពះដយស៊ូវ	ជ្	មពះអង្គ	សដ្វង្រះ	របស់	ដយើង	។

យដ្យ្រីមវិបយរៀដ

ពីមុន	អផ្នដី	បាន	បដងកើត	ដ�ើង	ដយើង	ទាុំងអស់	រានា	

បាន	រស់ដៅ	ឯ	សាឋានសួគ៌	ជ្មួយ	មពះមាតាបិតាសួគ៌	

ដយើង	និង	បងមបុស	របស់	ដយើង	គឺ	មពះដយស៊ូវ	។	

ដយើង	មាន	ភ្ពរីករាយ	ដ្ើយ	ដយើង	មសឡាញ់	រានា	

យ៉ាង	ខាលាុំង	។



 ដខមករាឆ្នាំ២០១៧ ៧៧

ក
ុមា
រ

មពះដយស៊ូវ	បាន	រងទុក្ខ	ដៅក្នុង	សួន	

អគតដសមា៉ានី	និង	ដៅដលើ	ដឈើ	

ឆ្កាង	។	មទង់	ដ្រៃើ	អបប	ដនះ	មបដយជនប៍	

ឲ្យ	ដយើង	អាច	អមបចិត្	ដ្ើយ	ដដើម្ី	

ឲ្យ	ដយើង	អាច	រស់	ដ�ើង	វិញ	បនាទាប់	ពី	

ដយើង	សាលាប់	។

ដៅដពល	មពះដយស៊ូវ	បាន	យង	មក	

ដលើ	អផ្នដី	មទង់	បាន	បង្ហាញ	រដបៀប	

មតឹមមតូវ	ដល់	ដយើង	ដដើម្ី	រស់ដៅ	។	

មទង់	ជួយ	មនុស្ស	។	មទង់	បាន	

បដមងៀន	ពួកដគ	ឲ្យ	មសឡាញ់	រានា	ដៅ	

វិញ	ដៅ	មក	។
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ដៅដពល	ខ្នុុំ	ដរៀន	អុំពី	មពះដយស៊ូវ	ខ្នុុំ	ទទួល	អារម្មណប៍	ហន	ដសចក្ី	មសឡាញ់	របស់	មទង់	អដល	មាន	ចុំដោះ	ខ្នុុំ	។ ◼



 ដខមករាឆ្នាំ២០១៧ ៧9

ក
ុមា
រ

ទំ្័រផាត់្ ណ៌

ខ្ញំជាបុគ្�របេ់

គ្្រះមាតាបិតាេួគ៌

រច្
នា
រូប
ភា
ព
នោ
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សៅក្នុង ឆ្នាំ ១៩៣៩ ពីមុន ផ្នុោះ ស្ង្គាម សលាកសលើក 

ទី ២ ស�ើង បងតបុស សតបាន ត្រូវបាន អសញជើញ សោយ 

សម្ជិក ម្នាក់ ថន សភា ជាន់ ទាប តបសទស អង់ស្លស 

ឲ្យ សធ្វើ រោរអវកអញក តសប ចបាប់ មួយ អំពី រោរតបរោស 

របស់ បងតបុស សតបាន អដល ថា យៃូអសប ស៊្ីធ ្ឺ 

ជា ពយារោរី ។ សៅក្នុង សុន្រកថា អដល បាន អថលង 

សៅក្នុង ្ កលវិទយាល័យ សៅថថងៃ ទី ៤ អែ ្រុលា ឆ្នាំ 

១៩៥៥ អដល ម្ន ចំណង សជើង ថា « The Profile 
of a Prophet » តបធាន សតបាន បាន ពិពណ៌ោ អំពី 

រោរសន្ោ របស់ ពួកសលាក ( សូមសមើល ស្�ទំព័រ 

speeches. byu. edu )	។

ខ្នុំ	បាន	ចាប់ដផ្្ើម	.	.	.	«	ដលាក	និយយ	ថា	ជុំដនឿ	អដល	ខ្នុុំ	

ដជឿថា	មពះ	បាន	មាន	បន្ទនូល	មក	កាន់	មនុស្ស	ដៅក្នុង	

ជុំនាន់	ដនះ	គឺ	ជ្	ដរឿង	ចអមលែក	និង	អដល	មិន	គួរ	ឲ្យ	ដជឿ	ឬ	?	»

«	ចុំដោះ	ខ្នុុំ	គឺ	វា	អបប	ដនះ	អមន	»	។

«	ដតើ	ដលាក	ដជឿ	ថា	មពះ	ធាលាប់	បាន	មាន	បន្ទនូល	មក	

នរណ្	មានាក់	អដរ	ឬ	ដទ	?	»

«	មបាកដ	ណ្ស់	តាមរយៈ	មពះគម្ពីរ	បរិសុទ្	ដយើង	

មាន	ភស្នុតាង	អុំពី	ដរឿង	ដនាះ	»	។

«	ដតើ	មទង់	បាន	មាន	បន្ទនូល	ដៅ	អ័ោម	អដរ	ឬ	ដទ	?	»

«	បាទ	មាន	»	។

«	ចុះ	មទង់	មាន	បន្ទនូល	ដៅ	ពយាការី	ដ្ណុក	អូដណ	

អ័មបាហាុំ	ម៉ូដស	យ៉ាកុប	យ៉ូអសប	និង	ពយាការី	ដផ្្សង	

ដទៀត	អដរ	ឬ	ដទ	?	»

«	ខ្នុុំ	ដជឿ	ថា	មទង់	បាន	មាន	បន្ទនូល	ដៅ	កាន់	

ពួកដលាក	»	។

«	ដតើ	ដលាក	ដជឿ	ថា	ទុំនាក់ទុំនង	រវាង	មពះ	និង	មនុស្ស	

បាន	ឈប់	ឬ	ដៅដពល	មពះដយស៊ូវ	បាន	បង្ហាញ	មពះកាយ	

មទង់	ដៅដលើ	អផ្នដី	ដនាះ	?	»

មពះជន្មរស់	ដ�ើង	វិញ	មាន	អ្ក	ចបាប់	មានាក់—អដល	ដយើង	

សារល់	ផ្ងអដរ	ថា	ជ្	សុល	អ្ក	មសុក	ដតើសុស	ជ្	អ្ក	ដ្រៃើ	

មតសាល—ដៅដពល	ដលាក	កុំពុង	ដ្រៃើ	ដុំដណើរ	ដៅ	មសុក	

ោមា៉ាស	បាន	និយយ	ជ្មួយ	មពះ	ដយស៊ូវ	ជ្	អ្ក	មសុក	

ណ្សាអរ៉ត	អដល	មតូវបាន	ដគ	ឆ្កាង	អដល	បាន	មាន	

មពះជន្ម	រស់ដ�ើង	វិញ	ដ្ើយ	បាន	យង	ដ�ើង	ដៅ	សាថាន	

សួគ៌	វិញ	អដរ	ដទ	ឬ	?

«	ខ្នុុំ	ដជឿ	»	។

«	ដតើ	សុល	បាន	ឮ	សុំដ�ង	នរណ្	?	»

«	ដនាះ	ជ្	សុំដ�ង	របស់	មពះដយស៊ូវមគីស្ទ	ដ្ិត	មទង់	

បាន	អណនាុំ	មពះអង្គមទង់	»	។

«	ដនាះ	ខ្នុុំ	សូម	មបាប់	ដលាក	ដោយ	មុឺងមា៉ាត់	ថា	វា	គឺ	ជ្	

ដុំដណើរការ	ដូច	រានា	ដៅក្នុង	ជុំនាន់	មពះគម្ពីរ	ប៊ីប	អដល	មពះ	

មាន	បន្ទនូល	មក	កាន់	មនុស្ស	»	។

«	ខ្នុុំ	គិត	ថា	ខ្នុុំ	នឹង	ទទួល	សារល់	ដរឿង	ដនាះ	ប៉ុអន្	វា	បាន	

ឈប់	ដៅវិញ	យ៉ាង	ដលឿន	បនាទាប់	ពី	សតវត្សរ៍	ទី	មួយ	ហន	

យុគសម័យ	ពួកមគិស្សាសនិក	»	។

នរឿងក្តីសម្មាប់ពយាការី
នៅរស់

លុរះម្តាជួបយទៀត

«	ដតើ	ដលាក	គិត	ថា	ដ្តុអរៃី	បាន	ជ្	វា	ឈប់	?	»

«	ខ្នុុំ	ពុុំ	អាច	និយយ	វា	បាន	ដទ	»	។

«	ដតើ	ដលាក	គិត	ថា	មពះ	រាមន	បន្ទនូល	តាុំង	ពី	ដពល	ដនាះ	

មក	ឬ	?	»

«	ខ្នុុំ	ដឹង	ចបាស់	ថា	មទង់	ពុុំ	បាន	មាន	បន្ទនូល	ដ�ើយ	?	»

«	ចបាស់	ជ្	មាន	ដ្តុផ្ល	មួយ	។	ដតើ	ដលាក	អាច	

មបាប់	ខ្នុុំ	ពី	ដ្តុផ្ល	ដនាះ	បាន	ដទ	?	»

«	ខ្នុុំ	មិន	ដឹង	ដទ	»	។

«	ខ្នុុំ	សូម	ផ្្ល់	ដយបល់	សមដ្តុផ្ល	មួយ	ចុំនួន	

បាន	ដទ	?	មបអ្ល	ជ្	មពះ	ពុុំ	មាន	បន្ទនូល	ដៅ	កាន់	មនុស្ស	

ដទៀត	ដ�ើយ	ដោយសារ	មទង់	មិន	អាច	មាន	មពះបន្ទនូល	

ដ�ើយ	។	មទង់	បាន	បាត់បង់	មពះដចសាតោ	ដនាះ	»	។

រាត់បាននិយយថា	«	អមនដ្ើយ	ដនាះ	អាច	ជ្	

ោក្យមបមាថ	»	។

«	អញ្ចឹង	មបសិនដបើ	ដលាក	ពុុំ	ទទួល	សារល់	ដរឿង	ដនាះ	

មបអ្ល	ជ្	មទង់	ពុុំ	មាន	បន្ទនូល	ដៅកាន់	មនុស្ស	ដ�ើយ	

ដោយសារ	មទង់	ពុុំ	មសឡាញ់	ពួកដយើង	ដទៀត	ដ�ើយ	

ដ្ើយ	មទង់	ពុុំ	ចាប់	អារម្មណប៍	នឹង	កិច្ចការ	របស់	មនុស្ស	

ដលាក	ដទៀត	ដទ	»	។

រាត់	និយយ	ថា	«	អត់ដទ	មពះ	មសឡាញ់	មនុស្ស	

ទាុំងអស់	ដ្ើយ	មទង់	ពុុំ	ដរើស	មុខ	នរណ្	ដ�ើយ	»	។

«	ដូដចានាះ	មបសិនដបើ	មទង់	មាន	មពះបន្ទនូល	ដ្ើយ	

មបសិនដបើ	មទង់	មសឡាញ់	ពួកដយើង	ដនាះ	តាម	ខ្នុុំ	យល់	

ចដមលែើយ	ដផ្្សង	ដទៀត	អដល	សមដ្តុផ្ល	ដនាះ	គឺ	ថា	ដយើង	

ពុុំ	ចាុំបាច់	មតូវការ	មទង់	ដ�ើយ	។	ដយើង	បាន	រីកចដមមើន	

យ៉ាង	ដលឿន	អបប	ដនះ	ដៅក្នុង	អផ្្ក	វិទយាសាមស្	ដ្ើយ	

ដយើង	មតូវ	បាន	អប់រំ	បាន	យ៉ាង	ល្អ	ថា	ដយើង	ពុុំ	មតូវការ	មពះ	

ដទៀត	ដ�ើយ	»	។

ដមកាយ	មក	រាត់	បាន	និយយ	ថា—ដ្ើយ	សុំដ�ង	

របស់	រាត់	ញ័រ	ដៅដពល	រាត់	បាន	គិត	អុំពី	ស្វង្រម	

អដល	នឹង	ដកើត	ដ�ើង—«	ដលាក	ដមបាន	រាមន	មរា	ណ្	

មួយ	ដៅក្នុង	មបវត្ិសាមស្	របស់	មនុស្ស	ដលាក	អដល	

មតូវការ	សុំដ�ង	របស់	មពះ	ជ្ង	មរា	បច្ចនុប្ន្	ដនះ	ដ�ើយ	។	

មបអ្ល	ដលាក	អាច	មបាប់	ខ្នុុំ	ពី	មូលដ្តុ	អដល	មទង់	ពុុំ	

មាន	មពះបន្ទនូល	»	។

ចដមលែើយ	របស់	ខ្នុុំ	គឺ	៖	«	មទង់	ពិតជា	មាន	មពះបន្ទនូល	

មទង់	បាន	មាន	មពះបន្ទនូល	ប៉ុអន្	មនុស្ស	មតូវអត	មាន	ជុំដនឿ	

ដដើម្ី	សាតោប់	មទង់	»	។	◼ រច្
នា
រូប
ភា
ព
នោ

យ
ន
ជ
ម
ស
៍ច្
ន
ស
ុន

យដ្យម្បធាៃហូប៊ីយម្បាៃ

(ឆ្នាំ១៨៨3–១9៧៥)

ទីម្បឹកសាទីមួយក្នុងគណៈម្បធាន

ទីមួយ
«	ដទ	ទុំនាក់	ទុំនង	អបប	ដនាះ	វា	្ ន	ដល់	ចុំណុច	

ខ្ពស់	បុំផ្ុត	របស់	វា	នា	មរា	ដនាះ	»	។

«	ដតើ	ដលាក	ដជឿ	ដទ	ថា	បនាទាប់	ពី	មពះដយស៊ូវ	បាន	មាន	



ការនិមិត្តដំបូង, ដោយ ចច កូកូ 

សានតានជីឡូ

« នៅនេលរស្មីនោះនលចមកមិនយូរប៉ុោមាន ស្រាប់តែខ្ញុំបានន�ើញថា ខ្ញុំបានរួចេមីខ្មាុំងសស្ែូវតែលបានចងខ្ញុំទុក ។ កាលេន្លឺនោះស្ិែចុំនលើរូបខ្ញុំ 

ខ្ញុំបានន�ើញែួអង្គេមីរតែលមានរស្មី និងសិរីរុងនរឿងតែលេុុំអាចេិេណ៌ោបានន�ើយ ឈរនៅនលើអាកាសេមីនលើរូបខ្ញុំ ។ ែួអង្គមួយមានបន្ទូលមកខ្ញុំ 

នោយនៅខ្ញុំតាមន្មាះ ន�ើយចង្ញលនៅែួអង្គមួយនទៀែ នោយមានស្េះបន្ទូលថា — នេះជាព្ះរាជបុពរាដ៏ស្ងួេភ្ងារបស់ន�ើង ចូរស្ដាប់រាមព្រង់ចុះ ! » 

( យ៉ូតសប ស្ម៊ីធ — ស្បវែ្ិ ១:១៧ ) ។



មូស រូច
យ៉ា

មាននៅក្នុងច្បាប់ននះផងដែរ
សម្រាប់យុវមជ្ឈិមវ័យ

សម្រាប់យុវវ័យ

សម្រាប់កុរារ

ទំព័រ
៦៦

ការស្ដារឡ�ើងវិញ
សូមសាកល្បងសកម្មភាពននះសម្មាប់ជា

វិធីែ៏រីករាយមួយនែើម្បីនរៀនអំពីម្ពះគម្ីរ

នោលលទ្ធិនធិងនសច្ក្ីសញ្ញា។

បាវចនាម៉្ញូតឆលឆ្នាំ
២០១៧

ទំព័រ
៥០

ន�ើច្ង់ខធិ�កាន់ដ�ជធិ�ម្ពះវរបធិតាសួគ៌

ឬ?សូមសធិកសាបាវច្នាម៉្ញូ�ឆល

ឆ្នាំននះដែលទាក់ទងនឹង

ការអធធិសាឋាន។

នោលការណ៍របស់ពួកពយាការីអំពី

ន�ើមានការសនម្មច្ច្ធិ�្តអ្ីខ្ះដែលនយើងម្�ូវនធ្ើក្នុងនពល

ឥឡញូវននះនែើម្បីបន្តនៅនសាមះម្�ង់នានពលអនាគ�?

សូមពធិចារណាអំពីនោលការណ៍ទាំង១០ននះ។ទំព័រ
៤៤

ភាពស្មោះត្រង់


