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ជាសម្ជឈិកសាសនាចកក

កកុមជំនុំ

បេសកកម្ម

កកុមជំនុំដំេូងបេក្ូវបានប�ៀេចំប�ើងបៅក្នុងទីកកុង

ដាមសាតា្។

បសតេកចំនួនេីក្ូវបានេបងកើ្ប�ើង។

1៤

បសតេក(បសតេកមួយេឺបៅ

កណ្ដាលឡ�េហ្ីក)

២កពរះវិហា�េ�ិសុទ្ធ

កពរះវិហា�េ�ិសុទ្ធហហ្ីបេ៊ើ្ក្ូវបានឧទ្ឈិសឆ្លងឡដលបពលបនារះ

ជាអាល្លឺម៉ង់ខាងបកើ្បហើយក្ូវបានឧទ្ឈិសឆ្លងប�ើងវិញ

បៅក្នុងឆ្នាំ២០១៦។

កពរះវិហា�េ�ិសុទ្ធឡហហ្ងបហ្ើ្ក្ូវបានឧទ្ឈិសឆ្លងប�ើងវិញ

បៅក្នុងឡែ្ុលា។

៣

៣៩៩1៧
1៥២

១៨៤៣

១៩៦១

១៩៨៥

២០១៩

បៅឡ�េស៊ិកក្នុងឆ្នាំ១៥១៩ម្៉ាទីនលូស័�បានចូល�ួមក្នុង

កា�ជឡជកឡវកឡញកមួយឡដលបានពកងរឹងដល់កា�ឡកទកមង់កេូប្ស្ដង់

ឡដលបានជួយប�ៀេចំពឈិភពបលាកសកម្េ់កា�សាដា�ប�ើងវិញ។

បនរះេឺជាកា�ពឈិ្មួយចំនួនអំពីសាសនាចកកននកពរះបយស៊ូវកេីស្

ននពួកេ�ិសុទ្ធន្ងៃចុងបកកាយបៅក្នុងកេបទសអាល្លឺម៉ង់សព្ន្ងៃបនរះ៖



២ លរីអាហូណា

សមលឹងផៅ អនា្ត េ្រ យរឿង អតរីតរោល ម្រ ផលើក

េឹកចិត្ត

សកម្េ់មនុស្ភាេបកចើនននពឈិភពបលាកឆ្នាំ្ ្មីេឺជាបពលមួយបដើម្ី

ពឈិចា�ណ្ពីអនាេ្។េ៉ុឡនតេវាក៏ជាបពលមួយបដើម្ីប�ៀនពី

អ្ី្កាលផងឡដ�។បៅផ្លលូវកេសព្បនរះជាកឡន្លងឡដលបយើងធ្លាេ់បៅនឈិងជា

កឡន្លងឡដលបយើងនរឹងបៅបយើង�កប�ើញឱកាសនានាបដើម្ី�ីកចបកមើន។

បៅក្នុងសាមា�្ីបនារះចបាេ់បនរះមឈិនក្រឹមឡ្ម្នេញ្លូលនូវកា�ផ្លាស់េ្ដលូ�្ ្មី

ដ៏េួ�ឲ្យ�ំបភើេសកម្េ់បពលអនាេ្េ៉ុបណ្ណរះបទវាឡ្មទាំង�ុក�កអ្ី្កាល

�េស់បយើងបទៀ្ផងបដើម្ីយល់ពីឡផ្ក�េស់បយើងបៅក្នុងអ្ីឡដលនរឹងមក

ដល់។

ឆ្នាំបនរះបយើង�ំឭកដល់ែួេ២០០ឆ្នាំននកា�នឈិមឈិ្តេដំេូង។េណៈកេធ្នទីមួយនឈិងមនុស្បផ្ងបទៀ្បានប�ៀេចំអ្្ថេទ

មួយឈុ្ឡដលដកពឈិបសាធន៍ពីអ្ី្កាលនឈិងជួយបយើងកំណ្់ពីអនាេ្�េស់បយើង។បៅឡែបនរះកេធ្នអឈិម�័សុល

បា�ឺដកេធ្នស្ដីទីក្នុងកូ�៉ុមននពួកសាវកដេ់ពី�នាក់ជួយបយើងឲ្យយល់ពីទីជំហ��េស់បយើងបៅក្នុងកា�សាដា�ប�ើងវិញឡដល

កំពុងឡ្េនតេននន�េ�េស់កពរះកពមទាំងកឈិច្ែឈិ្ែំ�េស់កទង់បដើម្ីប�ៀេចំបយើងសកម្េ់កា�យាងមកជាបលើកទីពី�(សូមបមើល

ទំព័�១២)។

សម្លរឹងបៅអនាេ្ចបាេ់បនរះក៏ម្នផ្ដល់នូវធនធ្ននានាសកម្េ់កឈិច្ែឈិ្ែំ្ ្មី�េស់សាសនាចកកបដើម្ីគាំកទដល់កុម្�

នឈិងយុវវ័យផងឡដ�(សូមបមើលទំព័�២០នឈិង២៦)កពមទាំងចាេ់បផ្ដើមវេ្គសឈិកសាកពរះេម្ី�ម�មនសកម្េ់េុេ្គលម្នាក់ៗនឈិង

កកុមកេួសា�(សូមបមើលទំព័�៣៤នឈិង៣៨)។ម្្ឈិកា�េស់បយើងសកម្េ់យុវវ័យឡណនាំអំពីកេធ្នេទ្ ្មីសកម្េ់យុវវ័យ

(សូមបមើលទំព័�៥៦នឈិង៦០)។

បយើងសង្រឹមថាលីអាហូណាេនតេបៅជាធនធ្នដ៏ម្ន្ នម្លបៅក្នុងកា�គាំកទដល់កា�សឈិកសាដំណរឹងល្អឡដលបផ្តា្បៅ

បេហដាឋានកាលឡដលបយើងេនតេឈានបៅមុែជាមួយគានាបដាយក្ូវបាន�ុញបៅមុែបដាយកា��ីកចបកមើនពីអ្ី្កាល។

អ័ដាមស៊ើអូលសុន

អ្កកេេ់កេងឡផ្កឡកសកមួល

ការម្បមូល្ ដនុំវង្សអ៊ីម្ស្មអលតាមរយៈ
ការងារបផម្មើ

៨

ការជំរុញេឹកចិត្តជំនាន់កំ្ុង
ផ្ញវ័យ

វិនឌីអ៊ុល�ីឆ

២៦

រផបៀបម�លម្្រះអរាចាស់រានផរៀបចំ្ ិភ្ផោកសម្រាប់ការស្ដារ
ផ�ើងវិញ

្បធានអឈិម�័សុលបាឡឺដ

១២

កុរារនិងយុវវ័យ៖ការចាប់
ផ្ដើមផោយរឹងរាំ

២០
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៥ ការយល់�ឹងទាំងឡាយ្ មីម្្រះគម្មីរមរមន

ផតើម្្រះផយស៊ូវម្គមីស្ទជានរណា?

6 ការបងាហាញអំ្មីផសចក្តមីជំផនឿ

រា៉ម្លឡ��ល—រ�្ឋកាលមី�្័រញ៉ាស.រ.អា.

យសច្រ្រី ជំយៃឿ បាៃ ជួេ នាង ឲ្យ សាគាល់ កពរះហស្ នៃ កពរះ យៅ្រ្នុង អណាដាត យ្លើង ដ៏ អៃ្តរាេ ។

8 ផោលការណ៍ឡនការងារបផម្មើ

ការម្បមូល្ ដនុំវង្សអ៊ីម្ស្មអលតាមរយៈការងារបផម្មើ

ម្រ យមើល ពរី រយបៀប ខដល រោរងារ បយកមើ កតូវ យៅ ហ្នឹង ដំបូនាមាៃ របស់ ពយារោរី ខដល ឲ្យ កបមូល ផ្នុំ វង្ស 

អ៊ីកសាខអល ។

1២ រផបៀបម�លម្្រះអរាចាស់រានផរៀបចំ្ ិភ្ផោកសម្រាប់ការស្ដារផ�ើងវិញ

រោយ្បធានអឈិម�័សុលបាឡឺដ

រោរ ផ្លាស់ ប្ដូរ ជា យកចើៃ យៅ្រ្នុង កបវត្តតិសាកស្ត ្ឺ ជា ខផ្្រ មួេ នៃ ខផៃរោរ របស់ កពរះអម្ចាស់ ។

២០ កុរារនិងយុវវ័យ៖ការចាប់ផ្ដើមផោយរឹងរាំ

ថ្នា្រ់ ដនឹ្រនាំ សាសនាចក្រ យ្លើេ សំណួរ ទាំងឡាេ របស់ បងប្ដូៃ ។

២6ការជំរុញេឹកចិត្តជំនាន់កំ្ុងផ្ញវ័យ

រោយវិនឌីអ៊ុល�ីឆ

សូម ពតិចារណា ពរី យោលរោរណ៍ ខណនាំ ទាំង បួៃ យៃរះ យពល បងប្ដូៃ ជួេ ដល់ ្រូៃៗ របស់ បងប្ដូៃ ឲ្យ ដា្រ់ 

ៃតិង សយកមច យោលយៅ របស់ ពួ្រយ្ ។

៣០សំផ�ង្ ួកបរិសុេ្ធឡថងៃចុងផម្កាយ

្រូៃកសរី ម្នា្រ់ រ្រ យ�ើញ អាង ស្តនុ្រ ទរីបនាទាល់ បុណ្យ កជមុជ ទនឹ្រ យៅ កពរះវិហារ បរិសុទ្ធ នាំ ឲ្យ ក្រុម ក្ួសារ មួេ 

ជួបជុំ ោនា ដំបូនាមាៃ កតឡប់ ម្រ នាំ ៃូវ ភាពសុខសាៃ្ត យសា្រនាដ្រម្ម កតឡប់ យៅ ជា ឱរោស ្ ្មរី ។

៣៤ការ�ឹងគលឺល្អផ�ើយប៉ុមន្តមិនម្គប់ម្ោន់ផេ

រោយស្ីវិនស៊ីហារ�ើ�

ជួប អ្្រ ខដល បាៃ ជួប សា្រ្សរី ទាំងឡាេ នៃ កពរះ្ម្រីរ មរមៃ ។

៣8ចូរមកតាមខ្នុំ៖ម្្រះគម្មីរមរមន

បងប្ដូៃ អាច យកបើកបាស់ អត្ថបទ សបាដាហ៍ យៃរះ យដើម្រី ពកងរី្រ រោរសតិ្រសា កពរះ្ម្រីរ មរមៃ របស់ បងប្ដូៃ យៅ ឆ្នាំ 

យៃរះ ។

យុវមជ្ិមវ័យ

៤២ 
្រំហុស ្ ឺ ជា ខផ្្រ មួេ នៃ ជរីវិត ប៉ុខៃ្ត មតិៃ កតូវ 

ឲ្យ ្រំហុស ទាំងយនារះ ្រំណត់ យេើង យឡើេ ។ 

ម្្រះអង្គសផ្ងាររះម្សឡាញ់ផយើង យហើេ ៃនឹង 

ជួេ យេើង ឲ្យ ផ្លាស់ ប្ដូរ ។ អាៃ យរឿងរា៉វ នានា 

ម្រ ពរី េុវ មជ្តិម វ័េ 

អំពរី រយបៀប ខដល ការ

មម្បចិត្តគលឺជា្ រជ័យ

មួយ។

យុវវ័យ

៥០ 
យរៀៃ ពរី រយបៀប ខដល កុរារនិងយុវវ័យគលឺ

សម្រាប់អ្នក, ្ណៈកបធាៃ េុវនារី ៃតិង 

េុវជៃ ទូយៅ ខច្រចាេ អំពរី ម្បធានបេ

យុវវ័យឆ្នាំផនរះ អ្្រ ផ្សព្វផសាេ សាសនា 

ម្នា្រ់ យបើ្រ យសា យៅរោៃ់ ម្្រះផចស្ដា

ឡនម្្រះគម្មីរមរមន។

កុរារ

្បឈិយមឈិត្ត
អបអរស្េរម្្រះគម្មីរមរមន�៏រានតឡមល។ 

អាៃ អំពរី សម្ជតិ្រ សាសនាចក្រ យៅ ្រ្នុង 

កបយទស ម៉ុងយហាគាលរី ។ យរៀៃ ពរី រយបៀប ខដល 

អ្នកអាចលូតោស់�ូចជាម្្រះផយស៊ូវ។

ផៅផលើម្កបមុខ
រូប្ត យដាេ ក្រីស្ទរីណា ស្ម៊ីធ

អំណាៃ ខលរីៗ

កថ្កណ្ឌ

រាតិកា





៤ លរីអាហូណា

អតថែបេរានមតឌមីជមីថលប៉ុផណាណរះសម្រាប់មខមករា

េំនាក់េំនងមកកាន់ផយើងខ្នុំ

សូម អ៊ីខម៉ល សំណួរ ៃតិង មតតិ ខ្រលម្ របស់ អ្្រ យៅ រោៃ ់liahona@ 
ChurchofJesusChrist .org ។

សូម ដា្រ់ បញ្ដូៃ យរឿង ខដល បំផុស ឲ្យ ម្ៃ យសច្រ្តរី ជំយៃឿ ទាំងឡាេ របស់ អ្្រ 

យៅ យ្ហទំព័រ liahona .ChurchofJesusChrist .org ឬ យផញើ សំបុកត 

យៅ រោៃ់ ៖

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

លមីអា�ូណាឌមីជមីថល

មស្ងរកបមនថែមផេៀត

យៅ្រ្នុង ្រម្មវិធរី បណាណាល័េ ដំណនឹងល្ ៃតិង យៅ យ្ហទំព័រ liahona 
.ChurchofJesusChrist .org អ្្រ អាច ៖

• ខស្វងរ្រ ចបាប់ យចញ ផសាេ បច្នុប្ៃ្ ។

• យមើល ម្តតិរោ ម្ៃ ខត ឌរីជរី្ល ប៉ុយណាណារះ ។

• ខស្វងរ្រ យលខ យចញ ផសាេ មុៃៗ ។

• ដា្រ់ បញ្ដូៃ យរឿង ៃតិង មតតិ ខ្រលម្ របស់ អ្្រ ។

• ជាវ ឬ ជាវ យដើម្រី ផ្តល់ ជា អំយណាេ ។

• ពកងរី្រ រោរសតិ្រសា ជាមួេ ឧប្ររណ៍ ឌរីជរី្ល ។

• ខច្រចាេ អត្ថបទ ៃតិង វីយដអូ ខដល ចូលចតិត្ត ។

• ទាញ េ្រ ឬ យបារះពុម្ អត្ថបទ ។

• សាដាប់ អត្ថបទ ខដល អ្្រ ចូលចតិត្ត ។

liahona .ChurchofJesusChrist .org facebook .com/ liahona កម្វិធមីបណាណល័យ�ំណឹងល្អ

ការម្ត�ប់មកផលើ្ លលូវវិញបនាទាប់្ មីការរានឡ្្ទផោរះ
ផោយមិនរានផម្ោងេុករបស់ខ្នុំ

រោយយូ�ី�ីឌ

េុវ មជ្តិម វ័េ ម្នា្រ់ ម្រ ពរី រដ្ឋ ដតិលឡាខវែ ស.រ.អា. 

ខច្រចាេ ពរី ដំយណើរ កតឡប់ ម្រ រោៃ់ កពរះក្រីស្ទ វិញ 

របស់ នាង ។

ម្តូវរាន�ឹកនាំផោយម្្រះវិញ្ញាណតាំង្ មីមុនម�ល
ខ្នុំរាន�ឹង្ មីវា

រោយរ�ៀសា្ស្ីរ�ើ�

េុវ មជ្តិម វ័េ ម្នា្រ់ យៅ្រ្នុង កបយទស យកបស៊ីល ដនឹង ថ្ 

នាង បាៃ ទទួល អារម្មណ៍ ពរី កពរះវិញ្ញាណ ដនឹ្រនាំ នាង 

ឲ្យ ចូលរួម សាសនាចក្រ ។

ការផម្ជើសផរើសភា្អស់កល្

រោយអ៊ីវីតាអាឡាបូឌី

េុវ មជ្តិម វ័េ ម្នា្រ់ រស់យៅ កបយទស ខបលហ្សនុតិ្រ 

ខច្រចាេ យរឿង រា៉វ នៃ រោរ ខកប ចតិត្ត របស់ នាង ៃតិង រោរ 

អ្័េយទាស ឲ្យ ខលលួៃ ឯង ។

រផបៀបម�លម្្រះគម្មីរមរមនរានផបើកស្ថានសួគ៌
សម្រាប់ខ្នុំ

រោយរែស៊ីកាផាតរ�ើ�សឈិនរ�ើនណ័�

េុវមជ្តិមវ័េ ម្នា្រ់ ខច្រចាេ ពរី រយបៀប ខដល កពរះ ្ ម្រីរ 

មរមៃ ៖ ស្រ្រីបទ មួេ យទៀត អំពរី កពរះយេស៊ូវក្រីស្ទ 

បាៃ ផ្លាស់ ប្ដូរ នាង ឲ្យ បាៃ កបយសើរ យឡើង ។

មខមករាឆ្នាំ២០២០វ៉ុល៤៤ផលខ

លមីអា�ូណា16៧16២៥8

ទស្សនាវដ្ដីជាអន្តរជាតិរបស់សាសនាចក្រនន

ក្រះយេស៊ូវក្ដីស្ទនន្ ួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងយករោេ

គណៈម្បធានេមីមួយ៖ រ័សុល អតិម 

ណតិលសុៃ, ដាលលតិៃ យអ្រ អូ្រ, ហតិៃរី ប៊ី 

អាវរិង

កូរ៉ុមនៃពួកសាវកដប់ពីរនាក់៖ អតិម រ័សុល 

បាឡឺដ, ខជហហ្វរី អ័រ ហូឡតិៃ, យឌៀយ្ើរ យអហ្វ 

អុជដូហ្វ, យដវីឌ យអ ខបដណា, �្វរីៃ្តិៃ 

អតិល �ុ្រ, ឌរី ្ត ក្រីស្តដូហ្វឺសតិៃ, ខៃល អតិល 

អាៃ់យឌើរសតិៃ, រែូណល យអ រា៉សបាៃ, ខហគែរី 

អ៊ី ស្ទរីខវែៃសុៃ, យឌល ជរី យរៃឡាៃ់, យជើរិត 

ដបុលេូ ហគែង, អូលរីយសស សូយរែស

អ្នកៃិពៃ្ធ៖ រា៉ៃ់ឌរី ឌរី  ហាវាំង

អ្នកបបរឹកសា៖ខប៊្រ�រី ករោវិៃ, សសារែុៃ អ៊ូខបង, 

ក្រីស្ទរីណា ប៊ី ហហាវាៃ្រូ, វែលយធើរ យហ្វស. 

ហគែៃ់ហសាយលស, ឡារី យអស ខាយ�ើរ, ខអករាៃ 

អូយៅ, នម៉យ�ើល ធរី រីងវូដ, យវើៃ ្រី យស្តៃហ្វរីល 

នាយកប្រប់ប្រង៖ រីឆ្ដ អាេ ហុរីតុៃ

នាយកទស្សនាវដ្ីសាសនាចបក៖  

អាខលៃ អ័រ ឡេប៊ហគែ

អ្នកចាត់ការពាណិជ្ជកម្ម៖ ហាគាស្វ ខាណាៃ់

ៃិពៃ្ធនាយកប្រប់ប្រង៖ អ័ដាម ស៊ី អូសុៃ

ជំៃួយការៃិពៃ្ធនាយកប្រប់ប្រង៖ 

រា៉េអតិៃ ខារ

ជំនួយការផរារះ្ុម្្សាយ៖ រោមរីឡា 

ខាកស្ទរីលលុៃ

ៃិពៃ្ធៃិងបោះពុម្ព៖ ម្៉ារីសសា ខឌៃៃរីស, 

យដវីឌ ឌតិ្រសុៃ, យដវីដ យអ ខអ៊តយវើត, ម្៉ាធ្យដូ 

ឌរី ហ្វលរីតុៃ, ហាគាខរត យអច ហាគាហ្វ, យអើរែុៃ ចៃ 

ស្តនុៃ, ចៃ រា៉េអ៊ិៃ ជតិៃសតិៃ, ឆ្លឡនុត 

ឡារោបាល់, នម៉�ល អរ ម៉ូរីស, អ៊ីរិ្រ ប៊ី 

ម៉ដុ្រ, េ៉ូយស្វ យជ ្ឺ្រី, ចាៃ ្រីៃបូរា៉ហ្វ, រីឆ្ត 

អតិម រែមៃរី, មរីៃឌរី យសលូ, ឡដូរី ហ្វដូយលើរ សូសា, 

ឆ្្រខខល វួដយឡ, ម្៉ារីសា វីឌរីសុៃ

នាយកប្រប់ប្រងផ្្នកសិល្បៈ៖ យជ ស្កត 

ៃូដស៊ិៃ

នាយកផ្្នកសិល្បៈ៖ ខ្ដ អ័រ ្រីយធើរសុៃ

រចនាប្លង់៖ ជរីៃតិត អាៃ់កទូ, យហ្វ ្រី អាៃ់កតូស, 

ខមៃឌរី បតិៃធលរី, ស៊ី �នឹមបនឹល បុត, ្ូម្៉ាស 

ឆ្ល, ចូស្វ័រ យដៃៃរីស យដវីឌ ហហគែរីៃ, ខូលរីៃ 

ហុរីង្លរី, យអរិ្រ ្រី ចៃសតិៃ, ស៊ូសាៃ ឡដូ ហហគែរីៃ, 

ស្កត អតិម ម៉ូេ, អ៊ីមរីលរី យ្ៀ្រូ យរែមរីងតុៃ, ម្៉ា្រ 

ដ័បុលេូ រែូប៊ីសុៃ, យ� ៃរី្រូល វែ្រ�តិៃហូស

អ្នកសបមបសបមួលកម្មសិទ្ធិបញ្ញា៖ ខូខលត 

ខៃយបយ�ើ អាៃៃរី

អ្នកប្រប់ប្រងផ្្នក្ លិតកម្ម៖ យជៃ អាៃ 

្តិយធើរស៍

្លិតកម្ម៖ អ៊ីរា៉ ខហគែលៃ អាយឌៀ, ជូលរី បឺយដត, 

្ូម្៉ាស ជរី កខូៃរីៃ, កបាេខអៃ ដ័បុលេូ ហគែរីជរី, 

ជរីៃៃរី យជ ៃរីលសុៃ, ម្៉ារីសា អតិម ស្ម៊ីធ

មុៃការបោះពុម្ព៖ េ៉ូយស្វ ខដៃៃរីស, អាំមុៃ 

ហារីស

នាយកផ្្នកបោះពុម្ព៖ យស្ទវិៃ ធរី យលវីស

នាយកផចកចាយ៖ កតេ អ័រ បា៉ាយ�ើរ

សូម យផញើ អត្ថបទ ៃតិង សំណួរ នានា តាម 
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ការយល់�ឹងទាំងឡាយ្ មីម្្រះគម្មីរមរមន

ម្្រះផយស៊ូវម្គមីស្ទគលឺជា...

ព្រះមែស៊ី
កពរះ ដ៏ យកបាសយោរះ

ព្រះអង្គសង្រ្គរះ
អងគែ បង្ក បយង្កើត

ព្រះរាជបុពរានៃព្រះ
បពះរាជបុបរាបបងកើតផតមួយ

្រូៃ យចៀម នៃ កពរះ

«អ្នកគងាវាលល្អនរឹងឡកសកបៅអ្កឡមនបហើយេឺបដាយនូវ

បឈាមារះ�េស់បលាកផ្ទាល់ឡដលបលាកនរឹងបៅអ្កេឺជាកពរះនាម

ននកពរះកេីស្»(អាលម្៉ា៥:៣៨)។

«បេើសឈិនជាអ្ករាល់គានាបជឿដល់កពរះកេីស្យា៉ាងបនារះឡមន

បហើយបានទទួលេុណ្យកជមុជដំេូងបដាយទរឹកបហើយេនាទាេ់

មកបដាយបភ្លើងនឈិងបដាយកពរះវិញ្ញាណេ�ិសុទ្ធេឺបធ្ើតាមេំ�ូនន

ម្្រះអង្គសផ្ងាររះ�េស់បយើង...បនារះនរឹងបានកសួលដល់អ្ក

រាល់គានាបហើយបៅក្នុងន្ងៃជំនុំជំ�រះ»(ម�មន៧:១០)។

«អស់អ្កណ្ឡដលឡកេចឈិ្តេបហើយពុំម្នបធ្ើចឈិ្តេ�ឹង�ូស

បទបនារះនរឹងបានទទួលបសចក្ដីបមតាតាក�ុណ្តាម�យៈម្្រះរាជ

បុម្តាបផងកើតមតមួយ�េស់បយើងចំបោរះកា�ផ្ដាច់បាេ»(អាលម្៉ា

១២:៣៤)។

«[លីនហ្]បានបធ្ើេនាទាល់ថាអ្ីៗឡដលបលាកបានប�ើញ

បហើយបានឮកពមទាំងអ្ីៗឡដលបលាកបានអានក្នុងេម្ី�ផង

បនារះបានសឡម្ដងយា៉ាងចបាស់កបាេ់អំពីកា�យាងមកននម្្រះ

មមស៊ី»(នីនហ្ទី១១:១៩)។

«បហើយពីបកោរះកទង់េង់បៅក្នុងសាច់ឈាមបនារះកទង់

នរឹងក្ូវឲ្យកពរះនាមថាជាម្្រះរាជបុម្តាឡនម្្រះ»(ម៉ូសាយ

១៥:២)។

«កទង់នរឹងក្ូវបានបៅថាកពរះបយស៊ូវកេីស្កពរះរាជេុកតា

ននកពរះកពរះវ�េឈិតាននសាថានសួេ៌នឈិងឡផនដីម្្រះម�លបផងកើតវ្្ថនុ

សព្សា�បពើចាេ់តាំងពីដំេូងមក»(ម៉ូសាយ៣:៨)។

«កូនផចៀមឡនម្្រះេឺជាកពរះរាជេុកតាននកពរះវ�េឈិតាដ៏បៅអស់

កល្ជានឈិច្បហើយេឺជាកពរះអង្គសបហគ្ររះននពឈិភពបលាកបហើយ

...មនុស្ទាំងអស់ក្ូវឡ្មក�កកពរះអង្គបេើពុំបនារះបសា្បទ

ពួកបេនរឹងពុំបានសបហគ្ររះប�ើយ»(នីនហ្ទី១១៣:៤០)។

«ឪពុកដរឹងថាកូនក្ូវបានបកបាសបលារះឲ្យ�ួចពីបកោរះ

ឡ្បសចក្ដីសុច�ិ្ននម្្រះ�៏ផម្រាសផោរះ�េស់កូន្្ឈិ្កូន

បានប�ើញថាដល់កាលដ៏បពញកំណ្់បនារះកទង់នរឹងយាង

មកកេទានបសចក្ដីសបហគ្ររះដល់មនុស្បលាក»(នីនហ្ទី២

២:៣)។

«បមើលចុរះផ្លលូវសកម្េ់មនុស្េឺចបង្អៀ្េ៉ុឡនតេ

សន្ធរឹងក្ង់បៅចំបោរះមុែបេបហើយអ្កឆ្មាំទាវា�េឺជាម្្រះ�៏

បរិសុេ្ធឡនស្សន៍អ៊ីម្ស្មអលបហើយកទង់មឈិនជួលបាវេបកមើ

បៅទីបនារះប�ើយ»(នីនហ្ទី២៩:៤១)។

កពរះ ដ៏ បរសិទុ្ធ នៃ សាសៃ ៍អ៊កីសាខអល

អ្្រ្ងាវាល ល្
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រា៉ម្លឡ��ល
កាលីហ្័�ញ៉ាស.�.អា.

មស្ងរកបមនថែម

សូម យមើល បខៃ្ថម យទៀត អំពរី ដំយណើរ នៃ យសច្រ្តរី ជំយៃឿ 
របស់ រា៉ខ្ល រួមទាំង រូប្ត បខៃ្ថម យទៀត យៅ្រ្នុង 
្រំខណ នៃ អត្ថបទ យៃរះ យៅយលើ អ៊ិៃយធើរខណត ឬ 
បណាណាល័េ ដំណនឹងល្ យៅយ្ហទំព័រ Church 
ofJesusChrist.org/go/1206 ។

កបធាៃ រ័សុល អតិម ណតិលសុៃ ខច្រចាេ ពរី 
បទពតិយសាធៃ៍ របស់ យោ្រ ្រ្នុង រោរជួប ជាមួេ 
ជៃរងយកោរះ យដាេ អ្គែតិ្័េ យៅ ទរីក្រុង ផ្រា៉ដាេ 
រដ្ឋ រោលរីហ្វ័រញា៉ា យហើេ ខច្រចាេ ពរី អ្វរី ខដល សំខាៃ់ 
បំផុត យៅ្រ្នុង ជរីវិត យៅ យ្ហទំព័រ Church 
ofJesusChrist .org/ go/ 1207 ។

ដ�ើរជុំវិញដេះនិងកដ្ទេចក្ទេទីដៅកននលែងន�លរ៉ានែលធ្លាប់រស់ដៅ

ដ�ើយពិតណាស់អ្នកកត់សម្គាល់ដ�ើញពទីអ្ទីៗទាំងអស់

ន�លតតរូវបានបំេលែិចបំផ្លាញ។ប៉ាុននតែដទាះបទីបន្ទាប់ពទីម្នដ្លែើង

បំេលែិចបំផ្លាញទទីតកុងផ្រ៉ាដាយរ�្ឋកាលទី�្វ័រញ៉ាក្ទីក៏អ្នកនឹង

កត់សម្គាល់ដ�ើញពទីដសចក្ទីជំដនឿរបស់រ៉ានែលកាលន�លន្ង

និយាយពទីរដបៀបន�លន្ងបានដ�ើញតពះ�ស្តពះដៅក្ននុងជទីវិត

ន្ងន�រ។

រីឆ្តអិម.រ៉មនមីជាងថតរូប

ការបងាហាញអំ្មីផសចក្តមីជំផនឿ

ក្ប់ ោនា ខដល យជឿ យលើ កពរះ បាៃ យ�ើញ កពរះហស្ របស់ កទង់ យៅ្រ្នុង 

អ្គែតិ្័េ យៃរះ ។ អ្្រ កបខហល ជា មតិៃ អាច បងាហាញ យៅ ដល់ ៃរណា 

ម្នា្រ់ ថ្ ម្ៃ កពរះ មួេ អងគែ យដាេសារ អព្ដូតយហតុ ធំ មួេ យនារះ យទ 

ប៉ុខៃ្ត កពរះ បាៃ នាំ ម្រ ៃូវ អព្ដូតយហតុ ជា យកចើៃ យៅ ក្រុង ផ្រា៉ដាេ 

យៃរះ ។ កបសតិៃយបើ អ្្រ យជឿ យលើ កពរះ អ្្រ អាច យ�ើញ កពរះហស្ 

របស់ កទង់ យៅ ក្ប់ ទរី្រខៃលង ។ យទារះ ជា វ ម្ៃ រោរលំបា្រ ្រ្រី ខត វ 

្រ៏ យពារយពញ យដាេ អព្ដូតយហតុ ផងខដរ ។ កពរះ បាៃ ជួេ យេើង ឲ្យ 

យរៀៃ ពរី អ្វរី ខដល យេើង ចាំបាច់ កតូវ យរៀៃ ។

កពរះ បាៃ យធ្វើ ្រតិច្រោរ ជាមួេ ខញនុំ អស់ ជា យកចើៃ ឆ្នាំ យដើម្រី យរៀបចំ 

ខញនុំ សកម្ប់ សាថាៃភាព យៃរះ ។ ខញនុំ បាៃ ឮ ពរី « យកោរះ មហៃ្តរាេ » 

យផ្សងៗ យទៀត យៅ្រ្នុង ជរីវិត ខញនុំ ខដល បាៃ ជួេ ខញនុំ ឲ្យ ដនឹង ថ្ កពរះ ្រំពុង 

ដនឹ្រនាំ ជរីវិត ខញនុំ យ៉ាង ម្ៃ រយបៀប យរៀបរេ ។

ពុំ ម្ៃ រោរលំបា្រ ណា ខដល ខញនុំ ្ លងរោត់ ខដល ពុំ ម្ៃ 

យោលបំណង ៃតិង អត្ថៃ័េ ដ៏ ឥត យខាចារះ ៃតិង កសស់ បំកពង យនារះ 

យឡើេ ។ ខញនុំ បាៃ ្រត់ សម្គាល់ ថ្ យពល ខញនុំ អៃុញ្ញាត ឲ្យ កពរះ 

បយកងៀៃ ខញនុំ យនារះ ខញនុំ បាៃ យរៀៃ ពរី ឧបស្គែ ទាំងឡាេ របស់ ខញនុំ ។ កពរះ 

អៃុញ្ញាត ឲ្យ យេើង ្ លងរោត់ ឧបស្គែ ទាំងយៃរះ យដើម្រី យេើង អាច 

ទុ្រចតិត្ត យលើ កទង់ យហើេ កសឡាញ់ កទង់ ។ ខញនុំ ដនឹង ថ្ យពល ម្ៃ 

រោរលំបា្រ យ្រើតយឡើង កទង់ ខតងខត យៅ ទរីយនារះ ។





8 លរីអាហូណា

កា�ងា�បរ្មើេឺជាឱកាសមួយរដើម្ីរ�្ើតាមដំបូន្មាន�បស់ពយាកា�ីក្ននុងកា�្បមូលផ្នុំវង្សអ៊ី្សាចអល។

កបធានរ័សុលអិែណិលសុនបានអង្ជើញង�ើងឲ្យជួ�ព្រែូលផ្ដុំវង្ស

អ៊ីពរាមអល—«ជាងរឿងដ៏សុំខាន់្រុំផុតកុំ្ុងមតងកើតង�ើងងៅងលើមផនដី

ស្្វថ្ងៃងនរះ»។ ១

សពរា្រ់អ្នកទាុំងឡា�ណាមដលចង់ចូលរួែចុំមណកងៅក្នដងកិច្ចការថនការព្រែូល

ផ្ដុំវង្សអ៊ីពរាមអលងនរះការរ្រ្រងពែើអាចជាឱកាសដ៏អរាចារ្យែួ�។ងោ�រារកិច្ចការ

ថនងសចក្ីសង្រ្គរះរ្រស់ព្រះអរាចាស់គឺជាកិច្ចការទាុំងអស់មតែួ�ដូងច្នរះការរ្រ្រងពែើ

ជារង្រៀ្រដ៏្រុំផុសគុំនិតងដើែ្ីផ្លាស់្រ្ដូរជីវិតែនុស្ស។ែិនថាង�ើងកុំ្ុងផ្ល់ការរ្រ

្រងពែើដល់សរាជិកមដលែិនសូវសកែ្មឬអង្ជើញ្ ួកងគឲ្យជួ�ង�ើងកាលមដលង�ើង

្រងពែើដល់្ ួកអ្នករានជុំងនឿងផ្សងក៏ងោ�ក៏ការរ្រ្រងពែើផ្ល់នូវឱកាសងដើែ្ីព្រែូល

ផ្ដុំវង្សអ៊ីពរាមអលមដរ។

ផោលការណ៍ឡនការងារបផម្មើ

រោរកបមូល ផ្នុំ វង្ស អ៊ីកសាខអល  
តាមរេៈ រោរងារ បយកមើ



 ខខ ម្ររា ឆ្នាំ ២០២០ ៩

េេួលបន្ទនុកោនាផៅវិញផៅមក

«ដចៀ្របស់ដយើងអាចឈឺចាប់បាត់បង់ឬវដង្ងដដាយដចតន្នតក្ននុងន្្ជាអ្នក

គង្វាលរបស់ពួកដគដន្ះដយើងអាចដៅក្ននុងចំដណា្្ នុស្ស�ំបរូងដគដ�ើ្្ទីដ្ើលដ�ើញ

ដសចកតែទីតតរូវការរបស់ពួកដគ។ដយើងអាចស្តាប់ដ�ើយតសឡាញ់ដដាយគ្មានការវិនិច្វ័យ

ដ�ើយេតែល់កតែទីសង្ឹ្និងជំនួយដដាយការនែន្ំនញកឲ្យ�ឹងពទីតពះវិញ្ញាែ

បរិសុទ្ធ»។—ប៊រូនទីដអចខវ័រឌុន ២

«ខ្ដុំបានសងងកេតងែើលងោ�ងសងៃៀែរាងាត់ងៅពស្ីមដលកុំ្ុងអង្គដ�ជិតខ្ដុំងៅ

ងជើង�ន្ងោរះងរាោង៧:០០ព្រឹកមដលងោរះង�ើរងៅផ្រះរ្រស់ខ្ដុំ។នាងបានទិញ

ងេសជជជៈងពគឿងពសវឹង្ ីែុន�ន្ងោរះងោរះង�ើរង�ើងង�ើ�ង្លនាងសួរខ្ដុំថាង្រើខ្ដុំ

ងរៀ្រការង�ើ�ឬងៅងនារះការវិនិច្័យអវិជ្ជរានរ្រស់ខ្ដុំចុំងោរះនាងចា្រ់ងផ្ើែគរជាគុំនរ

កាន់មតងពចើនង�ើងៗ។

«ខ្ដុំបានង្លើ�ត្រងោ�អុំណួតថា‹ចាស៎ខ្ដុំរានកូន្រួននាក់និងរានងៅ្រួន

នាក់›។

្រនាទា្រ់ែកនាងបានពបា្រ់ខ្ដុំ្ ីអ្វីែួ�មដលបានផ្លាស់្រ្ដូរអ្វីៗពគ្រ់យោង។រាវាែីនាង

បានរាលា្រ់ែួ�ថ្ងៃែុនងនារះ្រនាទា្រ់្ ីសនល្រ់អស់ពបាុំថ្ងៃ។្្វីង្រើនាងជាពគូង្ទ្យសង្រ្គរះ

្រនាទាន់ក៏នាង្ ុុំអាចជួ�សង្រ្គរះគាត់បានមដរ្រនាទា្រ់្ ីគាត់បានដួលង្លកុំ្ុងងៅ

វិស្សែកាល។

ខ្ដុំរានការខាមាសងអៀនមដលការវិនិច្័�ឆា្រ់រ�័សរ្រស់ខ្ដុំគឺខុសឆាងា�ណាស់។

ងតើខ្ដុំពតូវនិយ�អ្វីងៅកាន់នាង?កាលមដលខ្ដុំបានព្រែូលអារែ្មណ៍ខ្ដុំង�ើងវិញងនារះ

ខ្ដុំទទួលអារែ្មណ៍ថាព្រះវរ្រិតាចាក់ម្្រះវិញ្ញាណរបស់ម្េង់មកងដើែ្ីខ្ដុំអាចង្្វើការរ្រ

្រងពែើដល់ពស្ីរូ្រងនរះនិងមចកចា�ងសចក្ី្ ិតដ៏រានតថែលខលរះៗជាែួ�នាង។

ខ្ដុំរានផរៀនថា្្វីង្រើនាង្ ុុំចូលរួែនរឹងរាសនាចពកណាែួ�ក៏ងោ�មតនាងក៏

ងជឿងលើព្រះង�ស៊ូវពគីស្និងអានព្រះគែ្ីរ្រ៊ី្រមដរ។ង្លខ្ដុំសួរថាង្រើនាងបានដរឹង

អុំ្ីរាសនាចពកថនព្រះង�ស៊ូវពគីស្ថន្ ួក្ររិសុទ្ធថ្ងៃចុងងពកា�នាងបានង្លើ�

ថានាងបានដរឹងតិចតួចណាស់។ខ្ដុំបានមចកចា�ជាែួ�នាងនូវរារលិខិត្ ី

សន្និសីទទូងៅមដលម្លងងោ�មអលង�ើររីឆាដជីសកេត(១៩២៨-២០១៥)មដល

រានចុំណងងជើងថា‹្រជ័�ដ៏អស់កល្ថនអាោ�៍្ិោ�៍›ង�ើ�្រនាទា្រ់ែករាន

មថលងេមីបនាទាល់អុំ្ីពកុែពគួរារដ៏អស់កល្ព្ែទាុំងរង្រៀ្រមដលព្រះវរ្រិតាសួគ៌រាគល់

និងពសឡាញ់ង�ើងរានាក់ៗ។ខ្ដុំបានដរឹងថានាងកុំ្ុងង្្វើដុំងណើរងៅរដ្ឋោថវៃស.រ.អា.

ជាកមនលងមដលនាងបាន្ ុំលូតលាស់ង�ើ�ខ្ដុំរានផលើកេឹកចិត្តនាងឲ្យងៅទស្សនា

ព្រះវិោរ្ររិសុទ្ធឡាអ៊ីងអោថវៃ។

ង�ើងបានម្រកគានាងៅព្លាន�ន្ងោរះទីពកុងសលត៍ងលក។្្វីង្រើខ្ដុំរាន

កុំ�ុសក្ីខ្ដុំរានអុំណរគុណមដលព្រះអរាចាស់អាចងព្រើពបាស់ខ្ដុំងដើែ្ីជួ�ដល់្រ្ដូនពសី

រានាក់មដលកុំ្ុងពតូវការក្ីពសឡាញ់និងការលួងងលាែ»។

ចៃធីបភិតស៍រដ្ឋយូថាហ៍ស.រ.អា

ផោលការណ៍ម�លម្តូវ្ ិចារណា

«ការវិនិច្័យអវិជ្ជរាន»

រោរ ឆ្ប់ វិៃតិច្័េ អាច រារាំង យេើង ពរី រោរយមើល យ�ើញ 

សរោដាៃុពល ដ៏ យទវភាព ( សូមយមើល ម្៉ាថ្េ ៧:១ ) ។

«ចាក់ម្្រះវិញ្ញាណរបស់ម្េង់មក»

សូម ទុ្រចតិត្ត ដល់ រោរសៃយា របស់ កពរះ ខដល កបទាៃ 

ដល់ យេើង ៃូវ អ្វរី ខដល កតូវ ៃតិយេ យៅ្រ្នុង កោ យនារះ 

ឯង ( សូមយមើល យោលលទ្ធតិ ៃតិង យសច្រ្រី សញ្ញា 

១០០:៥–៦ ) ។

«រានផរៀន»

សូម សួរ ពរី អ្វរី ខដល អ្្រ យផ្សងយទៀត យជឿ សាដាប់ យដាេ យមតាតា 

ធម៌, យហើេ ៃតិយេ ពរី ជំយៃឿ របស់ ពួ្រយ្ យដាេ យសច្រ្តរី 

ន្ល ្ ្ដូរ ។

«រានមថលងេមីបនាទាល់»

ចូរ ខស្វងរ្រ ឱរោស នានា យដើម្រី ខច្រចាេ ទរីបនាទាល់ អំពរី 

រយបៀប ខដល កពរះអម្ចាស់ យធ្វើរោរ ្រ្នុង ជរីវិត អ្្រ ( សូមយមើល 

ម៉ូសាេ ២៤:១៤ ) ។

«រានផលើកេឹកចិត្ត»

អយញ្ើញ ពួ្រយ្ ឲ្យ យធ្វើ ស្រម្មភាព យលើ យសច្រ្រី ពតិត យដើម្រី 

ឲ្យ កពរះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ អាច ខ្លង ទរីបនាទាល់ ដល់ ពួ្រយ្ 

( សូមយមើល េ៉ូហាៃ ៧:១៧, មរែូនណ ១០:៥ ) ។



1០ លរីអាហូណា

ការជួយសផ្ងាររះ�ល់សរាជិកម�លម្ត�ប់មកវិញ

«ដដាយម្នដសចក្ទីតសឡាញ់ជាការជំរុញទឹកចិតតែដន្ះអព្ភូតដ�តុជាដតចើននឹងដកើត

ម្នដ�ើងដ�ើយដយើងនឹងរកដ�ើញវិធទីជាដតចើនដ�ើ្្ទីន្ំបងប្ភូនតបុសតសទី‹ន�ល

បានវដង្ង›របស់ដយើងឲ្យ្ ករួ្ចំនែកក្ននុងការឱបតកដស្បនន�ំែឹងល្របស់

តពះដយស៊រូវតគទីសទេវិញ»។—ជទីនប៊ីប៊ីងហា ំ៣

«ខ្ដុំបានអសកែ្មយោងងោចណាស់ពបាុំែួ�ឆានាុំង្លមដលរាវាែីខ្ដុំនិងខ្ដុំបាន

ផ្លាស់្រ្ដូរងៅពកុង្ ្មីែួ�។ព្រធានសរាគែន៍សង្រ្គរះ្ ្មីរ្រស់ខ្ដុំបានែកងលងខ្ដុំ

ង�ើ�សួរខ្ដុំព្រសិនង្រើគាត់អាច្រ្ជដូន្រងពសីរានាក់ែកសួរសុខទុក្ខខ្ដុំ។ខ្ដុំបាន�ល់

ព្ែងោ�រានការេិតេ័�្រន្ិចផង។្រងពសីងនរះរានមកសួរសុខេុក្ខខ្នុំជាផរៀងរាល់

មខផទារះោត់រានម្បតិកម្នឹងម្កកដមី—ង�ើ�ខ្ដុំរានម្កេែួ�មដលចូលចិត្ព្រម�ងងលង

ណាស់!ការរ្រ្រងពែើរ្រស់គាត់្រន្អស់្ ីរឆានាុំង�ើ�វារានឥទ្ធិ្លដ៏្ ុំង្ងែកងលើ

ខ្ដុំ។

ងទារះ្រីការសួរសុខទុក្ខរ្រស់គាត់ជានិច្ចកាលគឺជាការនិយ�ងលងក្ីក៏ែ្ងរាកាល

គាត់បានសួរខ្ដុំនូវសំណួរទាំងឡាយមដលនាុំង�ើងងៅកាន់ការសន្នាខាងវិញ្ញាណ។

វាង្្វើឲ្យខ្ដុំរានអារែ្មណ៍ែិនពសណុកចិត្្រន្ិចមដរមតវាបាន្រុំផុសខ្ដុំឲ្យសងពែច

ចិត្ថាងតើខ្ដុំចង់ឈានងៅែុខជាែួ�នរឹងដុំណរឹងល្ឬងៅនរឹងកមនលងមដលខ្ដុំងៅ។

ការសងពែចចិត្ងនរះគឺជាការលុំបាកែួ�សពរា្រ់ខ្ដុំ្រ៉ុមន្ខ្ដុំបានងពជើសងរើស�កការជួ្រ

ជាែួ�នរឹង្ ួកអ្នកផ្ស្្វផសា�រាសនាជាស៊ីងស្ើរ។

ងៅថ្ងៃមដលខ្ដុំបានងៅចូលរួែការព្រជុុំរាពកាែ៉ង់ជាងលើកទីែួ�ក្នដងរ�ជៈង្ល

ពបាុំែួ�ឆានាុំខ្ដុំរានការេ័�ខាលាចនរឹងងដើរចូលងៅខាងក្នដង។ងៅង្លខ្ដុំបានងដើរចូល

ងៅក្នដងព្រះវិោរ្រងពសីមដលផ្ល់ការរ្រ្រងពែើដល់ខ្ដុំបានរង់ចាំខ្នុំង�ើ�គាត់បាន

ងដើរជាែួ�ខ្ដុំចូលងៅក្នដងងោងជុំនុុំ។ងពកា�ែកងទៀតគាត់បានងដើរងៅឡានជាែួ�

ខ្ដុំងោ�សួរខ្ដុំថាងតើគាត់អាចង្្វើអ្វីសពរា្រ់ខ្ដុំងដើែ្ីជួ�ខ្ដុំឲ្យបានល្្រុំផុតកាលមដលខ្ដុំ

ខិតងៅកាន់មតជិតព្រះអង្គសង្រ្គរះ។

ង្លងវលានិងក្ីពសឡាញ់រ្រស់្រងពសីមដលផ្ល់ការរ្រ្រងពែើដល់ខ្ដុំបានជួ�

ដរឹកនាុំខ្ដុំឲ្យពត�្រ់ងៅសកែ្មវិញង�ើ�ខ្ដុំចាត់ទុកកិច្ចខិតខុំរ្រស់គាត់ថាជាអុំងណា�

ដ៏អរាចារ្យ្រុំផុតែួ�មដលបានផ្ល់ដល់ខ្ដុំ។ខ្ដុំរានអុំណរគុណមដលគាត់បានផៅ

េមីផនារះមក្រខ្នុំផៅផលើ្ លលូវម្ត�ប់ងៅកាន់រាសនាចពករ្រស់ព្រះអង្គសង្រ្គរះវិញ។

ប្មះបតូវោៃដកបចញបបរ៊ីធីសកូឡុំបបៀកាណាដា

ផោលការណ៍ម�លម្តូវ្ ិចារណា

«រានមកសួរសុខេុក្ខខ្នុំជាផរៀងរាល់មខផទារះោត់
រានម្បតិកម្នឹងម្កកដមី»

យតើ អ្្រ បងាហាញ ថ្ អ្្រ ខ្វល់ខាវាេ ចំយពារះ ពួ្រអ្្រ ខដល 

អ្្រ ផ្ល់ រោរងារ បយកមើ ជា អ្វរីៗ យផ្សង យទៀត យដាេ រយបៀប 

ណា ? ( សូមយមើល យោលលទ្ធតិ ៃតិង យសច្រ្រី សញ្ញា 

១២១:៤៤ ) ។

«សំណួរ»

រោរសួរ សំណួរ កតនឹមកតូវ អាច ជួេ បណាដាល ឲ្យ ម្ៃ រោរ 

វ៉ស់ ខវង ផ្ទាល់ ខលលួៃ ។ ចូរ ចងចាំ ថ្ រោរងារ បយកមើ របស់ 

យេើង ម្ៃ យោលបំណង មួេ ខដល ហួស ពរី រោរ កោៃ់ ខត 

ៃតិយេ យលង ។ ៤

«រង់ចាំខ្នុំ»

ក្ប់ោនា ្ ួរ ម្ៃ អារម្មណ៍ ថ្ កតូវបាៃ សាវា្មៃ៍ 

( សូមយមើល ៃរីនហ្វទរី៣ ១៨:៣២ ) ។

«ផៅេមីផនារះមក្រខ្នុំផៅផលើ្ លលូវម្ត�ប់»

រោរោំកទ របស់ យេើង អាច យធ្វើ ឲ្យ ម្ៃ រោរផ្លាស់ ប្ដូរ ដ៏ 

សំខាៃ់ មួេ ដល់ អស់ អ្្រ ខដល ម្ៃ រោរ លំបា្រ ្រ្នុង 

រោរកតឡប់ ម្រ រោៃ់ កពរះអងគែ សយហងាគារះ យហើេ បាៃ ជា សរះ 

យស្ើេ វិញ ( សូមយមើល យហយកពើរ ១២:១២–១៣ ) ។
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កំណត់ចំណាំ

 ១. រ័សុលអិែណិលសុន«សង្រឹែអ៊ីពរាមអល»(ការព្រជុុំ្ ែ្មនិោឋានទូទាុំង្ ិេ្ងលាកសពរា្់រ�ុវវ័�ថ្ងៃទី៣

មខែិ្ុនាឆានាុំ២០១៨)ងគ�ទុំ្័រHopeofIsrael .ChurchofJesusChrist .org។

 ២. ្រូនីងអចខ័រដុន«ការកាលា�ជាអ្នកគរ្វាលរានាក់»Liahonaមខវិច្ិកាឆានាុំ២០១៨ទុំ្័រ៧៦។

 ៣. ជីន្រ៊ី្រ៊ីងោុំ«ការរ្រ្រងពែើដូចមដលព្រះអង្គសង្រ្គរះបានង្្វើ»Liahonaមខឧសភាឆានាុំ២០១៨ទុំ្័រ

១០៦។

 ៤. សូែងែើល«Ministering Principles: The Purpose That Will Change Our 
Ministering»Ensignមខែកោឆានាុំ២០១៩ទុំ្័រ៨–១១។

 ៥. ង�ៀង្ើរងអស្វអុជដូ�្វ«Missionary Work: Sharing What Is in Your Heart»
Liahonaមខឧសភាឆានាុំ២០១៩ទុំ្័រ១៧។

• ឈោងឈៅជួយ។្រមនថែែងលើការរ្រ្រងពែើដល់្ ួកអ្នកមដលអ្នកពតូវបានចាត់

ឲ្យផ្ល់ការរ្រ្រងពែើអ្នកក៏អាចងឈាងងៅជួ�អ្នកងផ្សងងទៀតង្លអ្នកង�ើញ

ថាពតូវការជុំនួ�មដរ។ឲ្យ្ ួកងគជិរះជាែួ�ងៅព្រជុុំងៅព្រះវិោរ។អង្ជើញ

កូនៗរ្រស់្ ួកងគឲ្យចូលរួែសកែ្មភា្�ុវវ័�ឬកុរារ។ងតើរានវិ្ីអ្វីងផ្សង

ងទៀតមដលអ្នកអាចផ្ល់ការរ្រ្រងពែើនិងព្រែូលផ្ដុំបានងទ?

• ឈ្រើ្រាស់ធនធានដែលសាសនាច្្ររានផ្ដល់ឲ្យ។រាសនាចពកផ្ល់

នូវ្ នធានជាងពចើនសពរា្រ់សរាជិកងដើែ្ីជួ�្ ួកងគក្នដងការមចកចា�

ដុំណរឹងល្។អ្នកអាចរុករកមផ្នក«អ្នកផ្ស្្វផសា�រាសនា»ងៅក្នដងកែ្មវិ្ី

្រណាណាល័�ដុំណរឹងល្ងែើលវីងដអូ«Come and See»(ងៅងគ�ទុំ្័រ

ChurchofJesusChrist .org/ go/ 12011)និងចូលងែើលងគ�ទុំ្័រ

ComeUntoChrist .orgសពរា្រ់គុំនិតអុំ្ីរង្រៀ្រងដើែ្ីព្រែូលផ្ដុំវង្ស

អ៊ីពរាមអលងៅក្នដងស�គែន៍អ្នក។◼

ការងារបផម្មើនិងការម្បមូល្ ដនុំ

«តា្វិធទីណាក៏ដដាយន�លវាង្យតសួលសតម្ប់បងប្ភូនសរូ្នចកចាយជា្ួយ

នឹង្ នុស្សអំពទី្ រូលដ�តុន�លតពះដយស៊រូវតគទីសទេនិងស្សន្ចតករបស់តទង់សំខាន់

ចំដោះបងប្ភូន។...

«...តួន្ទទីរបស់បងប្ភូនគឺនចកចាយនរូវអ្ទីន�លម្នក្ននុងចិតតែបងប្ភូនដ�ើយ

រស់ដៅតា្ដដាយខាជាប់ខ្ជួននឹងជំដនឿរបស់បងប្ភូន»។—នអលដឌើរដឌៀដ�ើរដអស្

អុជ�រូ� ្៥

ការរ្រ្រងពែើនិងការមចកចា�ដុំណរឹងល្ងដើរជាែួ�គានា។ងនរះជារង្រៀ្រែួ�

ចុំនួនមដលង�ើងអាចព្រែូលផ្ដុំែិត្េក្ិនិងអ្នកជិតខាងង�ើងខណជៈង្លង�ើងផ្ល់

ការរ្រ្រងពែើ—ឬផ្ល់ការរ្រ្រងពែើខណជៈង្លង�ើងព្រែូលផ្ដុំែិត្េក្ិនិងអ្នកជិតខាង

ង�ើង៖

• រឈ្រើជារួយគ្នា។មស្វងរកឱកាសនានាងដើែ្ីអង្ជើញែិត្ឬអ្នកជិតខាងរានាក់

ឲ្យចូលរួែជាែួ�អ្នកក្នដងការរ្រ្រងពែើដល់នរណារានាក់មដលពតូវការជុំនួ�។

សួរ្ ួកងគឲ្យជួ�អ្នកងរៀ្រចុំអាោរែួ�ង្លសពរា្រ់រាដា�្ ្មីរានាក់ជួ�ម្

ទីធាលារ្រស់អ្នកជិតខាងជោែួ�រូ្រឬសរាអាតផ្រះនរណារានាក់មដលឈឺ។

• រឈ្ងៀនជារួយគ្នា។្ិចារណា្ ីការអង្ជើញែិត្េក្ិឬអ្នកជិតខាងរានាក់

មដល្ ុុំចូលរួែញរឹកញា្រ់ឲ្យផ្ល់កមនលងសពរា្រ់្រងពងៀនងែងរៀនអ្នកផ្ស្្វផសា�

រាសនាងៅក្នដងផ្រះរ្រស់្ ួកងគសពរា្រ់នរណារានាក់មដលជួ្រជាែួ�្ ួកអ្នក

ផ្ស្្វផសា�រាសនាគាុំពទដល់អ្នកក្នដងការ្រងពងៀនងែងរៀនែួ�ងៅផ្រះអ្នកឬក៏

ងៅ្រងពងៀនងែងរៀនែួ�ជាែួ�អ្នកងៅផ្រះអ្នកងផ្សងងទៀត។
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 ខខ ម្ររា ឆ្នាំ ២០២០ 1៣

ព្រះអរាចាស់បានងរៀ្រចុំ្ ិេ្ងលាកសពរា្រ់ការរាដារង�ើងវិញថនដុំណរឹងល្រ្រស់ព្រះង�ស៊ូវពគីស្្ ីែុន

ព្រះវរ្រិតានិងព្រះោជ្រុពតាបានយងែកជួ្រនរឹង�៉ូមស្រស៊្មី្ងៅក្នដងឆានាុំ១៨២០ងៅងទៀត។

តាែ្ ិតងៅការងរៀ្រចុំរ្រស់ព្រះអរាចាស់ងដើែ្ីរាដារង�ើងវិញនូវភា្ង្ញងលញថនដុំណរឹងល្រ្រស់

ពទង់ងៅក្នដងថ្ងៃចុងងពកា�បានចា្រ់ងផ្ើែ្ ីែុនមផនដីងនរះពតូវបាន្រងងកេើតង�ើងែល៉ងរះ។

ងៅមខតុលាឆានាុំ១៩១៨វិវរណជៈែួ�មដលរានកត់ពតាងៅក្នដងងគាលលទ្ធិនិងងសចក្ីសញ្ញា១៣៨មដលបាន

ទទួលងោ�ព្រធាន�៉ូមស្រងអ�្វស្ម៊ី្(១៨៣៨–១៩១៨)ង�ើងងរៀនថាថានាក់ដរឹកនាុំ្ ីជុំនាន់ែុនថនរាសនាចពក

ថនព្រះង�ស៊ូវពគីស្ថន្ ួក្ររិសុទ្ធថ្ងៃចុងងពកា�និង«ពួកវិញ្ញាែជដត្ើសៗឯដទៀត...បានរកសាទុកឲ្យែកងៅង្ល

ង្ញកុំណត់ងដើែ្ីចូលរួែក្នដងការោក់ពគរឹរះថនកិច្ចការដ៏្ ុំងៅថ្ងៃចុងងពកា�»(ងគាលលទ្ធិនិងងសចក្ីសញ្ញា១៣៨:៥៣

ការគូស្រញ្ជាក់ពតូវបាន្រមនថែែ)។

ព្រធានស្ម៊ី្បានង�ើញ«ថា្ួកងគងៅក្នដងចុំងណាែ្ ួកឧត្ដង្គឧត្ែនិង្ ួកអ្នក្ ុំមដលបានងរើសតាុំង្ ីងដើែដុំ្រូង

ែក»(ងគាលលទ្ធិនិងងសចក្ីសញ្ញា១៣៨:៥៥)។ងលាកបាន្រមនថែែថា«្ួកងគជា្ួយនឹងពួកអ្នកដេ្សងដទៀតបាន

ទទួលងែងរៀនែុនដុំ្រូងនានាងៅ្ ិេ្ថន្ ួកវិញ្ញាណង�ើ�ពតូវបានងរៀ្រចុំឲ្យែកងៅង្លកុំណត់ថនព្រះងដើែ្ីង្្វើការរ្រ

ងៅក្នដងចរាការទុំោុំងបា�ជូររ្រស់ពទង់សពរា្រ់ងសចក្ីសង្រ្គរះដល់ព្លរឹងថនែនុស្សងលាក»(ងគាលលទ្ធិនិងងសចក្ី

សញ្ញា១៣៨:៥៦ការគូស្រញ្ជាក់ពតូវបាន្រមនថែែ)។

្រនាទា្រ់្ ីការ្រងងកេើតមផនដី«្ួកងោោ្ររិសុទ្ធរ្រស់ពទង់តាុំង្ ី្រុោណែក»បាននិយ�ងពចៀងសុ្រិននិង្ យាករ

អុំ្ី«ពគាតាុំងរ្រស់ទាុំងអស់ង�ើងវិញ»ក្នដងង្លអនាគត(កិច្ចការ៣:២១,សូែងែើលផងមដរលូកា១:៦៧–៧៥)។

បដាយបបធាៃអិម
រ័សុលោឡឺដ

កេធ្នស្ដីទីក្នុងកូ�៉ុមននពួក

សាវកដេ់ពី�នាក់

រង្រៀ្រមដលព្រះអរាចាស់
បានដរៀបចំពិ្ពដោក

សពរា្រ់ការរាដារង�ើងវិញ
ងៅក្នដងរង្រៀ្រោ្រ់ែិនអស់ព្រះអរាចាស់បានងរៀ្រចុំ្ ិេ្ងលាកសពរា្រ់ការរាដារ

ង�ើងវិញថនដុំណរឹងល្រ្រស់ពទង់ងដើែ្ីព្រទាន្ រដល់្រុគ្គលរានាក់ៗពកុែពគួរារ

ស�គែន៍ជាតិរាសន៍និង្ ិេ្ងលាកងនរះ។



1៤ លរីអាហូណា

និយ�ជា្ ិងសសអុំ្ី្ យាការីដុំ្រូងងគថនការរាដារង�ើងវិញថន

រាសនាចពករ្រស់ព្រះង�ស៊ូវពគីស្ងនារះព្រធានព្ិកោុំ�៉ង់

(១៨០១–៧៧)បានសងងកេតង�ើញថា«ព្រះអរាចាស់បានោក់ព្រះ

ងនពតរ្រស់ពទង់ងៅងលើ[�៉ូមស្រស៊្មី្]និងងលើឪ្ុករ្រស់ងលាក

និងងលើជីតារ្រស់ងលាកនិងងលើជីដូនជីតារ្រស់្ ួកងលាករ�ូត

ដល់អ័ពបាោុំង�ើ�ងចញ្ីអ័ពបាោុំដល់ពគាទរឹកជុំនន់ងចញ្ីទរឹក

ជុំនន់ដល់ង�ណុកង�ើ�ងចញ្ ីង�ណុកដល់អ័ោែ។ពទង់បាន

ឃ្លាុំងែើលពគួរារងនារះនិងងលា�ិតងនារះងៅង្លវាង្្វើដុំងណើរងចញ

្ីព្រេ្ខលលួនងៅកាន់កុំងណើតជាែនុស្សងនារះ។[�៉ូមស្រស៊្មី្]

ពតូវបានមតងតាុំងជាែុនងៅក្នដងភា្អស់កល្ជានិច្ចងដើែ្ីង្្វើជា

អ្ិ្រតីងៅពគាកាន់កា្រ់ពតួតពតាចុងងពកា�ងនរះ»។ ១

កាលមដលង�ើងពបារ្្ធអ្រអរខួ្រងលើកទី២០០ថនការនិែិត្

ដុំ្រូងងៅឆានាុំងនរះវាជាការពតរឹែពតូវងដើែ្ីនរឹកចាុំ្ ី្រុរសនិងពស្ី

ជាងពចើនងៅ្រ៉ុនាមានសតវត្សងនរះមដលបានទទួលការ្រុំផុស្ ី

ព្រះអរាចាស់កាលមដលពទង់បានងរៀ្រចុំ្ ិេ្ងលាកសពរា្រ់ការរាដារ

ង�ើងវិញមដលបានចា្រ់ងផ្ើែង្លមដលព្រះវរ្រិតានិងព្រះោជ្រុពតា

បានយងែកជួ្រ�៉ូមស្រស៊្មី្ដ៏ងក្មងខ្ចីមដលកុំ្ុងមស្វងរកការអត់

ងទាសនិងការមណនាុំងៅក្នដងឆានាុំ១៨២០។

កាលមដលង�ើងសែលរឹងងែើលពត�្រ់ងៅព្រវត្ិរាពស្វិញ

ង�ើងនរឹងរកង�ើញថារាន្រដិវត្ជាងពចើនបានជរះឥទ្ធិ្លងៅងលើ

្ិេ្ងលាកងនរះមដលបានងរៀ្រចុំែនុស្សសពរា្រ់រាសនាចពករ្រស់

ព្រះអរាចាស់ក្នដងការរាដារង�ើងងៅថ្ងៃចុងងពកា�ងនរះ។ ២

ប�ិវត្តន៍ឡនផ្ទាំងចារិក

ែង្យាបា�ដ៏សុំខាន់្រុំផុតែួ�មដលព្រះអរាចាស់បានងរៀ្រចុំ

្ិេ្ងលាកសពរា្រ់ការរាដារង�ើងវិញថនដុំណរឹងល្រ្រស់ពទង់គឺ

្រដិវត្ន៍ថនផ្ទាុំងចារិកមដលបានងកើតង�ើងងចញ្ ីការ្រងងកេើត្ ្មីនិង

ការងព្រើពបាស់ផ្ទាុំងងដើែរាមាច់និងផ្ទាុំងមស្កសពរា្រ់សរងសរ

អក្សរ។ ៣

ផ្ទាុំងមស្កសពរា្រ់សរងសរអក្សរង្្វើែក្ ីមស្កសត្វពតូវបាន

ងព្រើពបាស់ងៅក្នដងសែ័�្រុោណនិងងដើែសែ័�ទុំងនើ្រជាថផ្

សពរា្រ់សរងសរ។ ៤ចបា្រ់ចែលងមដលងគបានរាគល់ដុំ្រូង្រុំផុតថន

គែ្ីរ្រ៊ី្រង�ងព្ើរ(គែ្ីរសញ្ញាចាស់)និងចបា្រ់ចែលងដ៏សុំខាន់ៗជា

ងពចើនងទៀតថនព្រះគែ្ីរ្រ៊ី្រពតូវបានរកសាទុកងៅងលើផ្ទាុំងមស្ក។ ៥

ផ្ទាុំងងដើែរាមាច់ង្្វើែក្ ីមផ្នកងរាពោតថនងដើែរាមាច់គឺជាវតថែដធាតុ

ងដើែែួ�ងទៀតមដលពតូវបានងព្រើពបាស់ងៅជុំនាន់្រុោណជាថផ្

សពរា្រ់សរងសរ។ចបា្រ់ចែលងែុនងគ្រង្ស់ថនព្រះគែ្ីរសញ្ញា្ ្មី

ពតូវបានរកសាទុកងៅងលើផ្ទាុំងងដើែរាមាច់។

ង្រើងព្រៀ្រង្ៀ្រងៅនរឹងការសរងសរងលើផ្ទាុំង្ ្មឬដីឥដ្ឋវតថែដធាតុ

សពរា្រ់សរងសរទាុំងងនរះង្្វើឲ្យរ្�ពសួលសពរា្រ់អ្នកសរងសរងដើែ្ី

កត់ពតាព្រះ្រន្ដូលរ្រស់ព្រះមដលបានទទួលតាែរ�ជៈ្ ួក្ យាការី

និងរាវកមដលព្រក្រងោ�ការ្រុំផុសគុំនិត។ងោ�ការងព្រើពបាស់

វតថែដធាតុសពរា្រ់សរងសរទាុំងងនរះរានអ្នកសរងសរមដលង�ើងែិន

រាគល់និងងពចើនោ្រ់ែិនអស់បានចែលងងោ�ឧសសា�៍្រ្ជដូននិង

រកសាសុំងណរដ៏្ ិសិដ្ឋទាុំងឡា�ងៅក្នដងចបា្រ់ចែលងជាងពចើនងដើែ្ីកុុំ

ឲ្យអណាដាតងេលើងថនងសចក្ីជុំងនឿពតូវរលុតង�ើ�។

ឧទា�រណ៍្្មីៗខ្ដុំបានងរៀនថា«រានផ្ទាុំងចារិកជាងែួ�រ�ថន

ដុំណរឹងល្រ្រស់រាោថា�ពតូវបានសរងសរងៅក្នដងភារាពកិក»ងោ�

រានផ្ទាុំងចារិកគែ្ីរ្រ៊ី្រជាងពចើនងផ្សងងទៀតមដលពតូវបានសរងសរ

ង�ើងងៅក្នដងផ្ទាុំងងដើែរាមាច់អុំ�ដងឆានាុំ៥០០ងៅ១៥០០គ.ស.។ ៦

ប�ិវត្តន៍ឡនការផរារះ្ុម្

ដូចមដលខ្ដុំមតងបាន្រងពងៀនជាញរឹកញា្រ់ថាព្រះអរាចាស់

បាន្រុំផុសឲ្យរានជុំោនដ៏អរាចារ្យែួ�ងទៀតងៅក្នដងការងរៀ្រចុំ

រប�ៀ�ដ៏សំខាន់�ំផុតមួយដដល

ព្រះបានបរៀ�ចំ្ ិភ្បោកសពរា�់

ការស្ដារប�ើងវិញគឺ�ដិវត្តន៍នន

ផ្ទាំងចារិកដដលបានបកើតប�ើងក្នុង

ប្លជាមួយគ្នាននការនច្ព�ឌិតនិង

ការបព�ើពបាស់បដើមស្មាច់និងផ្ទាំង

ដសបែកសពរា�់សរបសរអក្សរ។

ខាងបពកាម៖ទំ្័រផ្ទាំងបដើមស្មាច់

ននផ្ទាំងចារិកព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្ពីចាស់

�ំផុតដដលរាន។
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 ខខ ម្ររា ឆ្នាំ ២០២០ 1៥

្ិេ្ងលាកសពរា្រ់ការរាដារង�ើងវិញថនដុំណរឹងល្ថនការសង្រ្គរះរ្រស់ពទង់ង្លមដលជាងរាស

អាលលឺែ៉ង់រានាក់ងឈាមារះចូមអនស៍�្គង្ន្រ៊ឺកបានមកសពែួល្រងច្ចកវិទយាងបារះ្ុែ្មដលពតូវបានមណនាុំជា

ងលើកដុំ្រូងងៅក្នដងព្រងទសចិនងដើែ្ីផលិតងោង្ុែ្ងៅក្នដងឆានាុំ១៤៣៩ឬ១៤៤០។ ៧

�្គង្ន្រ៊ឺកជាឧ្រករណ៍ងៅក្នដងព្រះ�ស្ព្រះក្នដងការ្រងងកេើនចុំងណរះដរឹងការ�ល់ដរឹងនិងងសចក្ី

ជុំងនឿរាសនាងៅក្នដង្ ិេ្ងលាក។ ៨ការថច្នព្រ�ិតរ្រស់គាត់បានផ្លួចងផ្ើែឲ្យរាន្រដិវត្ន៍ថនការ

ងបារះ្ុែ្មដលបានផ្លាស់្រ្ដូរ្ ិេ្ងលាកជាងរៀងរ�ូតងោ�ជួ�សពែួលដល់ចលនាគុំនិតនិង្ ័ត៌រាន

បានយោងទូលុំទូលា�មដលបានកាលា�ជា«ភានាក់រ្រថនការផ្លាស់្រ្ដូរ»។ ៩

្ួកអ្នកពបាជ្បានបាោន់ព្ររាណថាព្រម�លជារានគែ្ីរ៣០០០០កបាលងៅក្នដងទ្វី្រអឺរៃុ្រងៅពគា

មដល�្គង្ន្រ៊ឺកបានងបារះ្ុែ្គែ្ីរ្រ៊ី្រងៅក្នដងងោង្ុែ្រ្រស់គាត់។ក្នដងរ�ជៈង្ល៥០ឆានាុំ្រនាទា្រ់្ ី

ការថច្នព្រ�ិតរ្រស់គាត់រានងសៀវងៅជាង១២លានកបាលងៅក្នដងទ្វី្រអឺរៃុ្រ។

កុំមណទពែង់ព្រូងតស្ង់បានងព្រើពបាស់ការថច្នព្រ�ិតរ្រស់�្គង្ន្រ៊ឺកងដើែ្ីផ្ស្្វផសា�គុំនិតរ្រស់វា

និងងដើែ្ីនាុំព្រះគែ្ីរ្រ៊ី្រងៅដល់ែនុស្សរាែ្្ញទូងៅក្នដងរង្រៀ្រមដលគាមាននរណារានាក់កាល្ ីជុំនាន់

ែុនអាចពសថែង�ើញ។

ប�ិវត្តន៍ឡនអក្ខរកម្និងការបកមម្បម្្រះគម្មីរប៊ីប

្រដិវត្ន៍ថនការងបារះ្ុែ្បានរួែចុំមណកនិងបានទទួលចុំមណកងោ�ការរីកចងពែើនថនអក្ខរកែ្មនិង

ការចង់បានដ៏ងពចើនង�ើងក្នដងចុំងណាែព្រជាជនរាែ្្ញងៅទ្វី្រអឺរៃុ្រក្នដងការអានព្រះ្រន្ដូលដ៏្ ិសិដ្ឋក្នដង

ព្រះគែ្ីរជាភារាផ្ទាល់រ្រស់្ ួកងគ។

ព្រះគែ្ីរ្រ៊ី្រជាភារាឡាតាុំងមដលបាន្រកមព្រ្ ីភារាពកិកនិងង�ងព្ើរងៅក្នដងសតវត្សទីពបាុំ

គ.ស.បានកាលា�ជាព្រះគែ្ីរ្រ៊ី្រផលដូវការរ្រស់ព្រះវិោរកាតូលិកងលាកខាងលិចអស់រ�ជៈង្ល១០០០

ឆានាុំ។ ១០អស់ជាងពចើនសតវត្សជនជាតិអឺរៃុ្រជាងពចើនបានងរៀនអុំ្ីព្រះគែ្ីរ្រ៊ី្រជាចែ្ងតាែរ�ជៈ

្ែ្មងទសនារ្រស់្ ួកសង្យ។

្រ៉ុមន្ងៅក្នដងសតវត្សទី១៥និង១៦្ួកអ្នកង្្វើកុំមណទពែង់រាសនាបាន្រងងកេើតការ្រកមព្រព្រះគែ្ីរ

្រ៊ី្រ្ ្មីជាភារាងផ្សងៗងទៀតរ្រស់អឺរៃុ្រដូចជាភារាអាលលឺែ៉ង់អ៊ីតាលីអង់ងគលសងអសបាោញនិងបាោុំង។

ជា្ែ្មតាការ្រកមព្រទាុំងងនរះគឺមផ្កងៅងលើសុំងណរងដើែជាភារាង�ងព្ើរនិងភារាពកិក—ែិនមែន

ព្រះគែ្ីរ្រ៊ី្រភារាឡាតាុំងង�ើ�។វាបានង្្វើឲ្យអ្នកអានោ្រ់ោន់ែុឺននាក់ដក្រទ្ិងរា្ន៍្ ីងរឿងោ៉វ

និងការ្រងពងៀនទាុំងឡា�ថនព្រះគែ្ីរ្រ៊ី្រជាភារារ្រស់្ ួកងគផ្ទាល់។

ចូដអនស៍ហ្គបថន�៊ឺកជាឧ�ករណ៍

បៅក្នុងព្រះហស្ដព្រះក្នុងការ�បងកើន

ចំបណរះដឹងការយល់ដឹងនិងបសចក្ដពី

ជំបនឿស្សនាបៅក្នុង្ ិភ្បោក។

ខាងស្ដាំឆ្ងាយ៖ទំ្័រចរាលាក់នន

ព្រះគម្ពីរ�៊ី�រ�ស់ហ្គបថន�៊ឺក។
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16 លរីអាហូណា

រាោទីនលូទ័របានងកើតងៅឆានាុំ១៤៨៣គឺជាអ្នកដរឹកនាុំរានាក់ក្នដងចុំងណាែអ្នកដរឹកនាុំទាុំងឡា�

ងៅក្នដងការងបារះ្ុែ្ព្រះគែ្ីរ្រ៊ី្រជាភារាងៅជុំនាន់រ្រស់គាត់។ការ្រកមព្រជាភារាអាលលឺែ៉ង់រ្រស់

គាត់ពតូវបានងបារះ្ុែ្ងៅក្នដងឆានាុំ១៥៣៤—ជាឆានាុំែួ�ដ៏សុំខាន់ថពកមលងងៅក្នដងព្រវត្ិរាពស្ថន

្ួកពគីរាទានងលាកខាងលិច។ ១១ជុំងនឿរ្រស់លូទ័រងៅក្នដងអុំណាចថនព្រះគែ្ីរបានជួ�្រង្្រះកុំមណ

ទពែង់ងនារះ។្ួកអ្នកង្្វើកុំមណទពែង់ងផ្សងងទៀតបានងលើកស្លួ�ដល់ការអ្រ់រំជាសកលងដើែ្ីឲ្យែនុស្ស

ពគ្រ់គានាអាចរានឱកាសអានព្រះគែ្ីរងោ�ខលលួនឯង។

អ្នកដរឹកនាុំរាសនាែួ�ចុំនួនបានរានកង្វល់ថាការរីកោលោលថនការអានព្រះគែ្ីរ្រ៊ី្រនរឹងនាុំងៅ

រកអញ្ញាែតិ្រនាទា្រសិទ្ធិអុំណាចរ្រស់រាសនាចពកឲ្យចុរះងខសា�និងង្្វើឲ្យរានភា្ចលាចលស៊ីវិល

ផង។្ួកងគបានង្លើ�ត្រងោ�ការោក់គុកង្្វើទារុណកែ្មនិងសូែ្ីមតសរាលា្រ់ែនុស្សជាងពចើនមដល

ងគរកង�ើញថាកុំ្ុង្រកមព្រព្រះគែ្ីរ្រ៊ី្រងៅជាភារារាែ្្ញថនជុំនាន់ងនារះឬក៏រានការ្រកមព្រព្រះគែ្ីរ

ជាភារារាែ្្ញ។

វីលាលាែ្ីនង�លបានងកើតងៅឆានាុំ១៤៩៤បានចា្រ់ងផ្ើែកិច្ចការ

រ្រស់គាត់អុំ�ដងង្លមដលរាោទីនលូទ័រកុំ្ុងង្្វើកិច្ចការយោង

កាលាោនងៅងលើការ្រកមព្រព្រះគែ្ីរ្រ៊ី្រជាភារាអាលលឺែ៉ង់។ ១២

កាលងៅជា�ុវជនរានាក់្ីនង�លបានងផ្ើែគុំនិតក្នដងការ្រងងកេើត

កុំមណ្ ្មីថនព្រះគែ្ីរ្រ៊ី្រជាភារាអង់ងគលសមដលល្ព្រងសើរជាងែុន

ងោ�មផ្កងលើភារាងដើែជាភារាង�ងព្ើរនិងពកិក។

ព្រម�លជាឆានាុំ១៥២៣គាត់បានមស្វងរកជុំនួ�និងការងលើក

ទរឹកចិត្្ ី្រ៊ីស្ស្កាតូលិកថនទីពកុង�ដងងដើែ្ីផលិតកុំមណែួ�

ម្រ្រងនារះ្រ៉ុមន្ពតូវបាន្រដិងស្យោងខាលាុំង។ងោ�រារមតការ

ោែឃ្ត់ព្រឆាុំងនរឹងការ្រកមព្រព្រះគែ្ីរ្រ៊ី្រពតូវបានអនុែ័ត

ងោ�អង្គជុំនុុំថនអក្ស�្វឺដងៅឆានាុំ១៤០៨ងនារះ្ ីនង�លពតូវការការ

អនុ្្ញតជាផលដូវការែួ�ងដើែ្ីដុំងណើរការការ្រកមព្រងនារះងោ�្ ុុំរាន

ការងពជៀតមពជក។

ងោ�បានឧទ្ិសដល់កិច្ចការ្រកមព្រព្រះគែ្ីរ្រ៊ី្រជាភារា

អង់ងគលសងនារះ្ ីនង�លបានចា្រ់ងផ្ើែកិច្ចការរ្រស់គាត់ងោ�

សរាងាត់ង�ើ�បាន្រ្្ច្រ់ការ្រកមព្រព្រះគែ្ីរសញ្ញា្ ្មីងៅក្នដងឆានាុំ

១៥២៥។ងោ�ង្្វើការងបារះ្ុែ្ងៅក្នដងទីពកុងខូ�ដូនព្រងទស

បៅទពី�ំផុតវីោលាមធពីនបឌលក៏ដូចជា�ុរសនិងពស្តពីជាបពចើននាក់បផ្សងបទៀតដដរ

ដដលចង់ឲ្យមនុស្សទូបៅទទួលបានព្រះគម្ពីរជាភាស្កំបណើតរ�ស់ខ្លួនពតូវបាន

បគសរាលា�់បោយ�ុ្្វបហតុននព្រះបយស៊ូវពគពីស្ទ។ខាងស្ដាំ៖ទំ្័រមក្ ពីព្រះគម្ពីរ

�៊ី�បដើមននកំដណបស្ដចបជមស៍។
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 ខខ ម្ររា ឆ្នាំ ២០២០ 1៧

អាលលឺែ៉ង់ងនារះការ្រកមព្ររ្រស់្ ីនង�លបានលួច�កចូលងៅ

ក្នដងព្រងទសអង់ងគលសជាកមនលងមដលវាពតូវបានលក់ងៅងដើែឆានាុំ

១៥២៦។

ងៅទី្រុំផុត្ីនង�លក៏ដូចជា្រុរសនិងពស្ីជាងពចើនងទៀតមដរ

មដលពតូវបានងគសរាលា្រ់ងោ�រារចង់ឲ្យែនុស្សទូងៅទទួលបាន

ព្រះគែ្ីរជាភារាកុំងណើតរ្រស់្ ួកគាត់ពតូវបានងគសរាលា្រ់ងោ�

្្យលួរ-កងៅនរឹងចុំរឹងងៅងដើែមខតុលាឆានាុំ១៥៣៦។ ១៣យោងណាក៏

ងោ�ការ្រកមព្រជាភារាអង់ងគលសរ្រស់គាត់បាន្រន្ងៅងោ�

ោក្យង្ចន៍និងឃ្លាទាុំងឡា�ព្ែទាុំងមផ្នកទាុំងពសុងថនការ្រក

មព្ររ្រស់គាត់ពតូវបាន្រ្្ចដូលងៅក្នដងកុំមណរ្រស់ងស្ចងជែស៍។ ១៤

កុំមណរ្រស់ងស្ចងជែស៍មដលពតូវបានងបារះ្ុែ្ងៅក្នដងឆានាុំ

១៦១១ពតូវបានអនុែ័តជាផលដូវការងោ�រាសនាចពកថនព្រងទស

អង់ងគលសង�ើ�ងពកា�ែកបានជរះឥទ្ធិ្លដល់ការរាដារង�ើងវិញ

ថនដុំណរឹងល្ថនព្រះង�ស៊ូវពគីស្តាែរង្រៀ្រដ៏សុំខាន់ែួ�ចុំនួន។ ១៥

វាជាព្រះគែ្ីរ្រ៊ី្រភារាអង់ងគលសមដលពតូវបានងគនិ�ែអាន្រុំផុត

ងៅជុំនាន់ថនកុំងណើតរ្រស់�៉ូមស្រស៊្មី្ងៅក្នដងឆានាុំ១៨០៥។គិត

ដល់ពតរឹែង្លងនារះពគួរារភាគងពចើនរួែទាុំងពគួរាររ្រស់�៉ូមស្រ

និងលូស៊ីរាោកស៊្មី្រានគែ្ីរ្រ៊ី្រជាកែ្មសិទ្ធិង�ើ�អានងចញ្ ី

វាជាងទៀងទាត់។តាែ្ ិតងៅែនុស្សជាងពចើនបានងរៀនអានងោ�

ការឮងគអានវាងៅតាែផ្រះនិងងោ�ការសិកសាវាងោ�ខលលួនឯង។

ប�ិវត្តនផយរាយនិងេូរគមនាគមន៍

្រដិវត្ន៍ថនការងបារះ្ុែ្ការ្រកមព្រនិងអក្ខរកែ្មបានងរៀ្រចុំ

ផលដូវសពរា្រ់្រដិវត្ន៍នងយបា�និងទូរគែនាគែន៍មដលបាន

រា�ភា�ងៅទូទាុំងទ្វី្រអឺរៃុ្រនិងអាងែរិកចងនាលារះសតវត្សទី១៧

និង១៩។្ររិយកាសនងយបា�ផ្លាស់្រ្ដូរងៅក្នដងទ្វី្រអឺរៃុ្រនិង

អាងែរិកបានផ្ល់ងសរីភា្ដល់ែនុស្សកាន់មតងពចើនង�ើងងដើែ្ី

ងពជើសងរើសផលដូវរាសនារ្រស់្ ួកងគផ្ទាល់។ងសរីភា្ខាងរាសនាគឺជាលទ្ធផលែួ�ក្នដងចុំងណាែ

លទ្ធផលជាងពចើនមដលបានែក្ ី្រដិវត្ន៍នងយបា�មដលបានងកើតង�ើងអុំ�ដងង្លងនារះ។

ព្រះអរាចាស់ក៏បានចា្រ់ងផ្ើែ«ចាត់វិញ្ញាណ[រ្រស់ពទង់]ងៅងលើពគ្រ់ទាុំងែនុស្ស»(សូែងែើល

�៉ូមអល២:២៨,�៉ូមស្រស្ម៊ី្—ព្រវត្ិ១:៤១)រួែទាុំងងៅងលើ្ ួកអ្នកមដលពតូវបានងរៀ្រចុំឲ្យរាន

សុ្រិនអុំ្ី្រងច្ចកវិទយាគែនាគែន៍និងទូរគែនាគែន៍្ ្មីផងមដរមដលបានរុញពចានការរាដារង�ើងវិញឲ្យ

ងៅែុខក្នដងរង្រៀ្រដ៏អរាចារ្យនានា។

កាលមដលព្រះអរាចាស់បានងលើក្ យាការីរ្រស់ពទង់ង�ើងងនារះពទង់បាន្រុំផុសដល់្ ួក្រុរសនិងពស្ី

ទាុំងឡា�ឲ្យថច្នព្រ�ិតមផ្នក្រងច្ចកវិទយានានាដូចជាព្រឡា�ផលដូវទរឹកងតង�ពកាែផលដូវមដកនិងរាោស៊ីន

ចុំោ�ងដើែ្ីឲ្យដុំណរឹងល្អាចឈានងៅែុខដល់្ ិេ្ងលាកទាុំងែូល។

ងៅក្នដងរង្រៀ្រងផ្សងៗងទៀតោ្រ់ែិនអស់ព្រះអរាចាស់បានងរៀ្រចុំ្ ិេ្ងលាកសពរា្រ់ការរាដារង�ើងវិញ

ថនដុំណរឹងល្រ្រស់ពទង់ងដើែ្ីព្រទាន្ រដល់្រុគ្គលរានាក់ៗពកុែពគួរារស�គែន៍ជាតិរាសន៍និង

្ិេ្ងលាក។

ការ�ឹកនាំម្គួស្រស្៊ីធ

កាលមដលង�ើង្ ិចារណា្ ីរង្រៀ្រមដលព្រះអរាចាស់បានងរៀ្រចុំ្ ិេ្ងលាកសពរា្រ់ការរាដារង�ើងវិញ

ងនារះង�ើងគ្រ្ីចងចាុំថាអ្វីៗជាងពចើនមដលពទង់សងពែចបានគឺតាែរ�ជៈជីវិតថន្រុគ្គលទាុំងឡា�—មដល

ជា្រុរសនិងពស្ី្ ែ្មតាមដលងៅក្នដងករណីខលរះសងពែចបានកិច្ចការដ៏អរាចារ្យ។

្រុគ្គលនិងពគួរារជាងពចើនងៅក្នដងព្រងទសជាងពចើនជុុំវិញ្ ិេ្ងលាកពតូវបានងរៀ្រចុំងដើែ្ីទទួល

រារលិខិតថនការរាដារង�ើងវិញ។ពគួរារទាុំងងនរះរួែរានទាុំងឪ្ុករាដា�រ្រស់្ យាការីគឺ�៉ូមស្រនិង

លូស៊ីរាោកស្ម៊ី្ផងមដរមដលជា្រុគ្គល្ ីររូ្រមដលងជឿងលើរាសនាយោងពជាលងពរៅមដលពតូវបាន

ចិ្្ចរឹែ្រីបាច់ងៅក្នដងវ្រ្្ែ៌ែួ�មដល្រងពងៀន្ ួកគាត់ឲ្យពសឡាញ់ព្រះង�ស៊ូវពគីស្និងសិកសាព្រះគែ្ីរ

្រ៊ី្រ។

អស់រ�ជៈង្លជាងពចើនឆានាុំ�៉ូមស្រនិងលូស៊ីបានជួ្រនរឹងឧ្រសគ្គខាង�ិរ្្ញវតថែដខាងសុខភា្និង

ឧ្រសគ្គងផ្សងៗងទៀតងៅតុំ្រន់ញដូវអ៊ីងងលនមដលងៅម្រ៉កឦរានថនស�រដ្ឋ។ែកទល់នរឹងឆានាុំ១៨១៦

ង្លមដល្ ួកគាត់បានបាត់្រង់ដុំណាុំរ្រស់្ ួកគាត់ងោ�រារមតការផ្លាស់្រ្ដូរអាកាសធាតុងៅទូទាុំង

្ិេ្ងលាកមដល្រណាដាលែក្ ី្រន្ដរះេ្នុំងេលើងថនេ្នុំថាែ្រូោ៉ងៅព្រងទសឥណ្ឌូងនស៊ីងនារះ�៉ូមស្រនិងលូស៊ី

រានជងពែើសតិចណាស់ដូងចានារះ្ ួកគាត់បានចាកងចញ្ ីតុំ្រន់ញដូវអ៊ីងង�នង�ើ�បានង្្វើការសងពែច

កាលដដលព្រះអរាចាស់បានបលើក្ យាការី

រ�ស់ពទង់ប�ើងបនារះពទង់បាន�ំផុស

ដល់្ ួក�ុរសនិងពស្តពីទាំងឡាយឲ្យ

នច្ព�ឌិត�បចចេកវិជាជានានាបដើមបែពីឲ្យ

ដំណឹងល្អអាចឈានបៅមុខដល់

្ិភ្បោកទាំងមូល
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18 លរីអាហូណា

ចិត្ដ៏កាលាោនែួ�ងដើែ្ីចាកងចញ្ ីសុំណាញ់សុវតថែិភា្មដលរាន

ពគួរារែិត្េក្ិនិងស�គែន៍។

ដូចមដលព្រវត្ិរាពស្្ ្មីរ្រស់រាសនាចពកវៃុល១បានមចងថា

«�៉ូមស្រស៊ី្្ញ័រពសឡាញ់េរិយនិងកូនៗរ្រស់ងលាកយោងខាលាុំង

្រ៉ុមន្ងលាកែិនអាចផ្ល់ជីវិតមដលរានងសថែរភា្ដល់្ ួកងគបាន

ងទ។សុំណាងអាពកក់និងការវិនិងយគែិនទទួលបានងជាគជ័�

បានង្្វើឲ្យពគួរារងៅមតពកីពកនិងគាមានផ្រះសមែ្ងង�ើ�។ព្រម�ល

ជារដ្ឋនូវងយោកអាចនរឹងង្្វើឲ្យរានការផ្លាស់្រ្ដូរបាន»។ ១៦

ងៅក្នដងរង្រៀ្រជាងពចើនការ្រោជ័�រ្រស់ពគួរារស្ម៊ី្ងៅក្នដង

តុំ្រន់ញដូវអ៊ីងង�នបានរុញពចាន្ ួកងគឲ្យងៅកាន់ម្រ៉កខាងលិចរដ្ឋ

ញដូវ�៉កជាកមនលងមដលរានការរំងជើ្ររំជួ�ខាងរាសនាងកើនង�ើង

ង�ើ�បាន្រុំផុសឲ្យ�៉ូមស្រស៊្មី្ជុ្្ញ័រមស្វងរកព្រះអរាចាស់ងៅក្នដង

ដុំងណើរមស្វងរកការអត់ងទាសនិងការដរឹកនាុំរ្រស់ងលាក។វាក៏ជា

កមនលងមដលផ្ទាុំងចុំណាររាសពតូវបានលាក់ទុកផងមដរមដលបាន

រង់ចាុំងលាកឲ្យរកង�ើញ្រកមព្រនិងងបារះ្ុែ្វា។

ការេេួលស្រល់ម្្រះ�សដរបស់ម្្រះអរាចាស់ផៅក្ននុងជមីវិតរបស់
ផយើង

ដូចមដលពទង់បានង្្វើជាែួ�នរឹង្រោជ័�រ្រស់ពគួរារស្ម៊ី្មដរ

ពទង់ក៏អាចង្្វើឲ្យង�ើងរឹងរាុំ្រងពងៀនង�ើងងែងរៀន្ ្មីៗនិងងរៀ្រចុំ

ង�ើង្ លងកាត់ការ្រោជ័�និងឧ្រសគ្គទាុំងឡា�សពរា្រ់អនាគត

ែួ�មដលខុសម្រលកយោងខាលាុំងជាងអ្វីមដលង�ើងពសថែ។

ង្លង�ើង្ ិចារណា្ ីរង្រៀ្រមដលព្រះ�ស្រ្រស់ព្រះអរាចាស់

ង្រើកសមែ្ងងៅក្នដងជីវិតពគួរារស៊្មី្ងនារះង�ើងពតូវទទួលរាគល់ថា

ព្រះ�ស្រ្រស់ពទង់ក៏បានង្រើកសមែ្ងដល់ជីវិតរ្រស់ង�ើងរានាក់ៗ

ផងមដរ។ការមស្វងរកព្រះ�ស្រ្រស់ព្រះអរាចាស់ងៅក្នដងជីវិតរ្រស់

ង�ើងពតូវការការឆា្រ់ដរឹងខាងវិញ្ញាណងៅក្នដងករណីជាងពចើនគឺ

ពតូវការង្លងវលានិងទស្សនវិស័�។សុំណាងល្្ររ្រស់ងលាក

អ�្យងកាទិនានុ្រ្វត្ិផ្ទាល់ខលលួននិងព្រវត្ិជីវិតផ្ទាល់ខលលួនអាចផ្ល់នូវ

មកវ្ ពងីកឲ្យង�ើញ្ ីរង្រៀ្រមដលព្រះ�ស្រ្រស់ព្រះអរាចាស់ពតូវបាន

ង្រើកសមែ្ងងៅក្នដងជីវិតង�ើង។

ងៅក្នដងវិវរណជៈមដលព្រទានឲ្យងៅក្នដងឆានាុំ១៨៣១ព្រះអរាចាស់

បានព្រាន្ ិេ្ងលាកថា«ង�ើ�ែនុស្សែិនមដលជុំទាស់ព្រះក្នដង

ការណ៍ណាែួ�ង�ើ�ឬក៏ងសចក្ីងពកា្រ្រស់ពទង់ែិនទាស់នរឹង

នរណាែួ�ងទងលើកមលងមតអស់អ្នកណាមដលែិនទទួលរាគល់

ព្រះ�ស្រ្រស់ពទង់ក្នដងពគ្រ់ទាុំងអស់ង�ើ�ែិនងគារ្តាែព្រះ

្រ្្ញត្ិទាុំងឡា�រ្រស់ពទង់្រ៉ុងណាណារះ»(ងគាលលទ្ធិនិងងសចក្ី

សញ្ញា៥៩:២១)។

្ន្ជៈរ្រស់ង�ើងងដើែ្ីងគារ្ព្រតិ្រត្ិតាែ្រទ្រ្្ញត្ិរ្រស់

ព្រះអរាចាស់ង�ស៊ូវពគីស្ជា្ិងសស្រទ្រ្្ញត្ិ្ ុំ្ ីរមដលឲ្យ

ពសឡាញ់ព្រះនិងអ្នកជិតខាងរ្រស់ង�ើងឲ្យដូចខលលួនង�ើងនរឹង

ពតូវបាន្ ពងីកងៅង្លមដលង�ើងមស្វងរកនិងទទួលរាគល់

ព្រះ�ស្រ្រស់ព្រះអរាចាស់ងៅក្នដងជីវិតង�ើងង�ើ�ព្រះ�ស្រ្រស់

ពទង់ងៅក្នដងការងរៀ្រចុំ្ ិេ្ងលាកសពរា្រ់ការរាដារង�ើងវិញថន

ព្រះអរាចាស់អាចបធ្វើឲ្យបយើងរឹងរាំ

�បពងៀនបយើងបមបរៀនថ្ពីៗនិងបរៀ�ចំ

បយើងឆ្ងកាត់ការ�រាជ័យនិង

ឧ�សគ្គទាំងឡាយសពរា�់អនាគត

មួយដដលខុសដ�្កឆ្ងាយជាងអ្វពីដដល

បយើងពសនម។
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្ីងពោរះនរឹែខ្ដុំរ្�ងទង�ើ�្រន្ដកខ្ដុំក៏ពរាល»(រាោថា�១១:២៨–៣០)។

ខ្ដុំសូែម្លងទី្រនាទាល់ថាតាុំង្ ីដុំ្រូងែកព្រះ�ស្រ្រស់ព្រះអរាចាស់បានងរៀ្រចុំ្ ិេ្ងលាក

សពរា្រ់ការរាដារង�ើងវិញថន«ដុំណរឹងល្ដ៏្ ិត្ររិសុទ្ធនិងរាែ្្ញ»រ្រស់ព្រះង�ស៊ូវពគីស្ជា

«ងគាលលទ្ធិថនងសចក្ីសង្រ្គរះរ្រស់ព្រះពគីស្»មដលរានដល់្រុពតា្រុពតីទាុំងអស់រ្រស់ព្រះ។ ១៨ខ្ដុំ

ក៏ម្លងទី្រនាទាល់ផងមដរថាព្រះ�ស្រ្រស់ព្រះអរាចាស់រានងៅក្នដងជីវិតង�ើងរានាក់ៗអង្ជើញង�ើងឲ្យ

ងដើរតាែពទង់្រងពែើអ្នកដថទងទៀតនិងពសឡាញ់ពទង់កាលមដលពទង់ងរៀ្រចុំ្ ិេ្ងលាកងនរះសពរា្រ់ការ

យងែកជាងលើកទី្ីរដ៏រុងងរឿងរ្រស់ពទង់។◼

កំណត់ចំណំា

 ១. ព្ិកោុំ�៉ង់ងៅក្នដងTeachings of Presidents of the Church: Joseph Smith(២០០៧)ទុំ្័រ៥៤៤,

សូែងែើលផងមដរព្ិកោុំ�៉ង់«Remarks»Deseret Newsថ្ងៃទី២៦មខតុលាឆានាុំ១៨៥៩។

 ២. វិស័�ដរឹកជ្ជដូនវិស័�ទូរគែនាគែន៍វិស័�វិស្វកែ្មនិងភា្ងជឿនងលឿនខាងវិស័�ងវជជរាពស្គឺជាមផ្នកដ៏សុំខាន់ែួ�ថនការងរៀ្រចុំ

រ្រស់ព្រះអរាចាស់សពរា្់រការរាដារង�ើងវិញថនដុំណរឹងល្និងរាសនាចពករ្រស់ពទង់។

 ៣. សូែងែើលL. D. Reynolds and N. G. Wilson, Scribes and Scholars: A Guide to the Transmission 
of Greek and Latin Literature, 4th ed.(២០១៣)។

 ៤. ឧទា�រណ៍ការព្រកាសឯកោជ្យរ្រស់ស�រដ្ឋសកែ្មភា្ផលដូវការរ្រស់សភាអង់ងគលសរែូរតូោ៉មដលពតូវបានងព្រើពបាស់ងៅក្នដងរាលាព្រជុុំ

្ួក�ូោនិងសញ្ញា្រពតែក្ ីរាកលវិទយាល័�ែួ�ចុំនួន។

 ៥. សូែងែើលTimothy H. Lim and John J. Collins, The Oxford Handbook of the Dead Sea Scrolls
(២០១០)និងBruce M. Metzger and Bart D. Ehrman, The Text of the New Testament: Its 
Transmission, Corruption, and Restoration, 4th ed.(២០០៥)។

 ៦. Thomas A. Wayment, The New Testament: A Translation for Latter- day Saints, A Study Bible
(២០១៩)

 ៧. សូែងែើលDiana Childress, Johannes Gutenberg and the Printing Press(២០០៨)។

 ៨. ឧទា�រណ៍សូែងែើលអិែរ័សុលបា�ឺដ«The Miracle of the Holy Bible»Liahonaមខឧសភាឆានាុំ២០០៧ទុំ្័រ

៨០-៨២។

 ៩. សូែងែើលElizabeth L. Eisenstein, The Printing Press as an Agent of Change(១៩៨០)ទុំ្័រ៧០៣។

១០. សូែងែើលJames Carleton Paget and Joachim Schaper, eds., The New Cambridge History of 
the Bible,វ៉ុល១តាំងពទី�ំបរូង�ល់ទំពវ័រ៦០០(២០១៣)សូែងែើលវៃុល២–៤ផងមដរ។

១១. ការ្រកមព្រជាភារាឡាតាុំងងៅសតវត្សទី្រួនងនរះបានកាលា�ជាកុំមណផលដូវការរ្រស់ព្រះវិោរកាតូលិក។សូែងែើលRichard 
Marius, Martin Luther: The Christian between God and Death(១៩៩៩)។

១២. សូែងែើលDavid Daniell, William Tyndale: A Biography(១៩៩៤)។
១៣.រាកស្រ្រស់្ ីនង�នពតូវបានដុតងៅឯចុំរឹងងនារះងៅង្លងនារះ។

១៤. ការ្រកមព្រជាភារាអង់ងគលសរ្រស់វីលាលាែ្ីនង�លងទារះ្រីជាែិនពតូវបានទទួលរាគល់ក៏ពតូវបានរកសាទុកងៅក្នដងកុំមណព្រះគែ្ីរ្រ៊ី្ររ្រស់

ងស្ចងជែស៍ឆានាុំ១៦១១។

១៥. សូែងែើលDavid Norton, The King James Bible: A Short History from Tyndale to Today(២០១១)។

១៦. សូែងែើលពួកបរិសុទ្ធវ៉ុល១៖បទដាឋានននដសចកតែទីពិតឆ្នាំ១៨១៥–១៨៤៦៖ដរឿងអំពទីស្សន្ចតកននតពះដយស៊រូវតគទីសទេននពួកបរិសុទ្ធន�ងៃ

ចុងដតកាយ(២០១៨)ទុំ្័រ៦។

១៧.សូែងែើល«ដុំងណើរងរឿងថនការនិែិត្ដុំ្រូង»ព្រធាន្រទដុំណរឹងល្topics .ChurchofJesusChrist .org។

១៨. សូែងែើល�៉ូមស្រងអ�្វស្ម៊ី្ងៅក្នដងអិែរ័សុលបា�ឺដ«ដុំណរឹងល្ដ៏្ ិត្ររិសុទ្ធង�ើ�រាែ្្ញរ្រស់ព្រះង�ស៊ូវពគីស្»

Liahonaមខឧសភាឆានាុំ២០១៩ទុំ្័រ២៩។

ឥ�ូវបនរះព្រះអរាចាស់កំ្ុងបរៀ�ចំ

្ិភ្បោកសពរា�់ការយាងមក

ជាបលើកទពី្ពីររ�ស់ពទង់គឺដូចជា

ពទង់បានបរៀ�ចំ្ ិភ្បោកសពរា�់

ការស្ដារប�ើងវិញននដំណឹងល្អដ៏

អស់កលបែជានិចចេរ�ស់ពទង់ដដរ។

ខាងបឆ្វង៖ទំ្័រចំណងបជើងនន

ព្រះគម្ពីរមរមនឆ្នាំ១៨៣០។
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រាសនាចពករ្រស់ព្រះង�ស៊ូវពគីស្។វាគឺជា«កិច្ចការអរាចារ្យ

ង�ើ�ចុំម�ក»(នីថ�្វទី២២៥:១៧)។

ឥ�ដូវងនរះព្រះអរាចាស់កុំ្ុងងរៀ្រចុំ្ ិេ្ងលាកសពរា្រ់ការយង

ែកជាងលើកទី្ីររ្រស់ពទង់គឺដូចជាពទង់បានងរៀ្រចុំ្ ិេ្ងលាក

សពរា្រ់ការរាដារង�ើងវិញថនដុំណរឹងល្ដ៏អស់កល្ជានិច្ចរ្រស់ពទង់

មដរ។ជា្្មីែ្ងងទៀតព្រះ�ស្រ្រស់ពទង់ងលចង�ើងែិនពតរឹែមត

ងៅក្នដងព្រឹត្ិការណ៍ថនការផ្លាស់្រ្ដូរព្រវត្ិរាពស្្រ៉ុងណាណារះងទម្ែទាុំង

ងៅក្នដងជីវិតរ្រស់្រុគ្គលរានាក់ៗផងមដរ។

ង្ល�៉ូមស្រស៊្មី្បានចូលងៅក្នដងថព្មដលង�ើងងៅថា

ថព្្ ិសិដ្ឋងៅស្្វថ្ងៃងនរះងលាកបានមស្វងរកការអត់ងទាសនិង

ការមណនាុំងៅក្នដងជីវិតងលាក។ ១៧ក្នដងន័�ែួ�ងលាកកុំ្ុងមត

ង្លើ�ត្រងៅនរឹងការអង្ជើញដ៏្រុំផុសែួ�រ្រស់ព្រះអរាចាស់ងៅក្នដង

ដុំណរឹងល្រ្រស់រាោថា�៖

«អស់អ្នកមដលងនឿ�ព្ួ�ង�ើ�ផ្ដក្ ងៃន់ងអើ�ចូរែកឯខ្ដុំខ្ដុំ

នរឹងឲ្យអ្នកោល់គានាឈ្រ់សពរាក។

ចូរទទួលនរឹែខ្ដុំង�ើ�ងរៀននរឹងខ្ដុំចុរះដ្ិតខ្ដុំសលដូតង�ើ�រានចិត្

សុភា្ងនារះអ្នកោល់គានានរឹងបានសពរាកដល់ព្លរឹង។





 ខខ ម្ររា ឆ្នាំ ២០២០ ២1

មិ
នថាអ្នករំងេើ្រចិត្ឬព្ួ�បារែ្ភអុំ្ីកិច្ចខិតខុំ្ ្មីរ្រស់រាសនាចពក្រន្ិចក្ី—កែ្មវិ្ីកុរារនិង

�ុវវ័�—អ្នកព្រម�លជារានសុំណួរែួ�ចុំនួន៖«ងតើវានរឹងជួ�កូនៗខ្ដុំយោងដូចងែ្ច?»

«ងតើង�ើងង្្វើកិច្ចការងនរះងោ�រង្រៀ្រណា?»«ងតើតួនាទីរ្រស់ខ្ដុំគឺជាអ្វី?»

ថានាក់ដរឹកនាុំរាសនាចពកផ្ល់នូវចងែលើ�ែួ�ចុំនួន។

ផតើផ�តុអ្មីស្សនាចម្កកំ្ុងផធ្ើការផ្លាស់បដលូរផនរះ?

ស៊ីសសទើរប៊ូៃីសេចខ័រឌុៃ៖ដូចព្រធានរ័សុលអិែណិលសុនបាន្រងពងៀនង�ើងទាុំងអស់គានាពតូវ

្ពងីកសែតថែភា្រ្រស់ង�ើងងដើែ្ីទទួលបានវិវរណជៈ។ ១កែ្មវិ្ីកុរារនិង�ុវវ័�ពតូវបានងរៀ្រោងង�ើង

ងដើែ្ីអង្ជើញ្រុគ្គលរានាក់ៗនិងពកុែពគួរារឲ្យមស្វងរកការ្រុំផុសគុំនិតែក្ ីព្រះវិញ្ញាណអុំ្ីរង្រៀ្រងដើែ្ី

រីកចងពែើននិងមស្វងរកអុំណរងៅងលើផលដូវថនងសចក្ីសញ្ញា។វាជាការណ៍ពស្រគានាដ៏ព្រថ្ងៅនរឹងអ្វីមដល

្យាការីកុំ្ុងមតព្រងែើលងែើលសពរា្រ់ង�ើងរានាក់ៗ។

បងពបុសសសទផាៃដ័បុលយូេូវីៃ៖ព្រធានណិលសុនក៏បាន្រងពងៀនង�ើងផងមដរថាង�ើងជា

រាសនាចពកមដលងផ្ដាតងលើងគ�ោឋានែិនថាផ្រះង�ើងរានសភា្ម្រ្រណាងទ។ ២ង�ើងែិនមែនជា

រាសនាចពកមដលងផ្ដាតងលើកែ្មវិ្ីងទ។ថានាក់ដរឹកនាុំរាសនាចពកនិងពគូ្រងពងៀនអាចជួ�កូនៗរ្រស់

ង�ើងឲ្យងរៀននិងរស់ងៅតាែងគាលលទ្ធិ្រ៉ុមន្ទុំនួលខុសពតូវចា្រ់ងផ្ើែងៅក្នដងងគ�ោឋានង�ើ�វាជា

ទុំនួលខុសពតូវព្រចាុំថ្ងៃ។

ដូចមដល្ យាការីបាន្រងពងៀនង�ើងពតូវមស្វងរកវិវរណជៈនិងង្្វើតាែព្រះវិញ្ញាណង�ើ�កែ្មវិ្ីកុរារ

និង�ុវវ័�នរឹងជួ�ង�ើងឲ្យង្្វើការណ៍ងនារះ—ែួ�មផ្នកគឺងោ�រារវារាែ្្ញ។កាល្ីែុនរាន

តពែូវការោ្រ់រ�សពរា្រ់ឪ្ុករាដា�ងដើែ្ីតាែោននិង�ល់្ ីការអេិវ�្ឍខលលួនកាត្្វកិច្ចចុំងោរះព្រះ

ងសចក្ីជុំងនឿងៅងលើព្រះនិងកែ្មវិ្ីងផ្សងៗងទៀតរ្រស់រាសនាចពកកាលមដលកូនៗរ្រស់្ ួកងគរីក

ចងពែើន្ លងកាត់ភា្�ុវវ័�រ្រស់្ ួកងគ។�ុទ្ធរាពស្្ ្មីងនរះអង្ជើញ�ុវវ័�និងកុរារឲ្យមស្វងរក

កុរារនិងយុវវ័យ៖

ការចា្រ់ងផ្ើែងោ�រឹងរាុំ

បរូៃីបអចខ័រឌុៃ

កេធ្នយុវនា�ីទូបៅ

បសទេផាៃដ័បុលយូអូវិៃ

កេធ្នយុវជនទូបៅ

ចយឌីចូៃស៍

កេធ្នអង្គកា�េឋមសឈិកសា

ទូបៅ

ថានាក់ដរឹកនាុំរាសនាចពកមចកចា�្ ីរង្រៀ្រមដលឪ្ុករាដា�និងវួដ

អាចជួ�កុរារកាលា�ដូចជាព្រះអង្គសង្រ្គរះ។



២២ លរីអាហូណា

ការ្រុំផុសគុំនិតកាលមដល្ ួកងគោក់ងគាលងៅងៅតាែតពែូវការ

និងចុំណា្រ់អារែ្មណ៍រ្រស់្ ួកងគ។

ស៊ីសសទើរចយឌីចូៃស៍៖ងនរះជាឱកាសដ៏រំងេើ្រែួ�សពរា្រ់

កុរារនិង�ុវវ័�រ្រស់ង�ើងជាជុំនាន់កុំ្ុងង្ញវ័�ងដើែ្ីង្្វើឲ្យ

ងសចក្ីជុំងនឿរ្រស់្ ួកងគងលើព្រះង�ស៊ូវពគីស្កាន់មតពជាលងពរៅ។

កាលមដល្ ួកងគងរៀនងដើែ្ីមស្វងរកនិងង្លើ�ត្រចុំងោរះ

ការមណនាុំរ្រស់ព្រះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្ធងនារះ្ ួកងគនរឹងកាន់មត�ល់្ ី

អត្សញ្ញាណនិងងគាល្រុំណងដ៏អស់កល្រ្រស់្ ួកងគព្ែទាុំង

រង្រៀ្រមដល្ ួកងគអាចរីកចងពែើននិងទទួលអារែ្មណ៍ថនងសចក្ី

ពសឡាញ់រ្រស់ព្រះវរ្រិតាសួគ៌ចុំងោរះ្ ួកងគ។ការងផ្ដាតរ្រស់កែ្មវិ្ី

កុរារនិង�ុវវ័�អាចផ្ល់្ រជ័�និង្ ពងរឹងដល់�ុវវ័�រ្រស់

ង�ើងនិងពគួរាររ្រស់្ ួកងគងៅក្នដងការរាថា្រនានិង្រីបាច់្ ពងរឹង

ទុំនាក់ទុំនងងៅក្នដងងគ�ោឋានរ្រស់្ ួកងគងៅព្រះវិោរនិងជាែួ�

ព្រះវរ្រិតាសួររ្រស់្ ួកងគ។

ផតើអ្មីផៅជាជំហាន�ំបូងម�លម្គួស្រអាចផធ្ើផ�ើម្មីអនុវត្តកម្វិធមី

កុរារនិងយុវវ័យ?

ស៊ីសសទើរចូៃស៍៖អ្ិរាឋានជាែួ�គានាងដើែ្ីបានការមណនាុំ្ ី

ព្រះវិញ្ញាណ។ឪ្ុករាដា�អាចចា្រ់ងផ្ើែងោ�ការនិយ�ជាែួ�

នរឹងពគួរាររ្រស់ខលលួនអុំ្ីការអនុវត្្រីចុំណុចងៅក្នដងកែ្មវិ្ីកុរារនិង

�ុវវ័�៖ការងរៀនសូពតដុំណរឹងល្ការ្រងពែើនិងសកែ្មភា្នានា

និងការអេវិ�្ឍផ្ទាល់ខលលួន។ងតើ្ួកងគកុំ្ុងង្្វើអ្វី្រច្ចដ្រ្ន្នងនរះ?ងតើ

្ួកងគអាចរីកចងពែើនជា្រុគ្គលរានាក់និងជាពគួរារងៅក្នដងចុំណុច

ទាុំង្រីងនរះងោ�រង្រៀ្រណា?ងតើការងផ្ដាតងលើលូកា២:៥២ជួ�

មណនាុំការោក់មផនការនិងងគាលងៅរ្រស់្ ួកងគឲ្យចងចាុំនិង

ង្្វើតាែព្រះអង្គសង្រ្គរះងោ�រង្រៀ្រណា?ងនរះជាឱកាសដ៏ព្រងសើរ

ណាស់ងដើែ្ី្ ពងរឹង�ុវវ័�ងគ�ោឋាននិងពគួរារងៅក្នដងរង្រៀ្រដ៏

រាែ្្ញខាចា្រ់ខជលួននិងរានអតថែន័�។

ស៊ីសសទើរខ័រឌុៃ៖ង�ើងចា្រ់ងផ្ើែ្រន្ិចែ្ងៗ។ការងដើរងៅងលើផលដូវ

ថនងសចក្ីសញ្ញាគឺ្ ិតជាពគាន់មតជាការឈានងជើងែួ�ចុំង�ៀងងៅ

្ីែុខែួ�ចុំង�ៀងងទៀត្រ៉ុងណាណារះ។ោក់ងគាលងៅែួ�។ចា្រ់ងផ្ើែ

ងោ�រាែ្្ញ។ងសៀវងៅមណនាុំសពរា្រ់�ុវវ័�និងកុរារនរឹង

ផ្ល់គុំរូដ៏ល្ែួ�ដល់ង�ើងងដើែ្ីង្្វើតាែ។

បងពបុសេូវីៃ៖ង�ើងែិនគួរង្្វើវាឲ្យស្មដគរាមាញង្កងនារះងទ។

ងនរះគឺជាងរឿងរាែ្្ញណាស់។សូែអានលូកា២:៥២។សូែ

ចា្រ់ងផ្ើែងៅទីងនារះ។្រនាទា្រ់ែកឪ្ុកឬរាដា�រានាក់អាចអង្គដ�

ចុរះជាែួ�កូនជាកុរារឬ�ុវវ័�រ្រស់្ ួកងគងៅផ្រះង�ើ�និយ�

្ីវា។«ងតើង�ើងអាចជួ�កូនឲ្យ្ ុំលូតលាស់ព្រក្រងោ�ពបាជាញា
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 ខខ ម្ររា ឆ្នាំ ២០២០ ២៣

និងរូ្រកា�ង�ើ�ជាទីគា្រ់ព្រះ�ឫទ័�ដល់ព្រះនិងចិត្ែនុស្សផងយោងណា?»«ងតើង�ើងអាច

ងរៀននិងង្្វើអ្វីខលរះជាែួ�គានា?»«ងតើកូនអាចោក់ងគាលងៅអ្វីខលរះ?»ពគាន់មតង្្វើវាឲ្យរាែ្្ញ។

ម្បសិនផបើរានអ្មីមួយម�លបងម្បុសបងម្សមីចង់ឲ្យកុរារនិងយុវវ័យ�ឹងកាលម�លកម្វិធមីផនរះចាប់ផ្ដើម

ផតើផនារះជាអ្មីផៅ?

ស៊ីសសទើរខ័រឌុៃ៖ងនរះជាឱកាសដ៏អរាចារ្យងដើែ្ីរីកលូតលាស់ដូចជាព្រះអង្គសង្រ្គរះ។ព្រសិនង្រើ

ង�ើង្ ងៃល់ថា«ងតើខ្ដុំងផ្ដាតងៅងលើអ្វី?»ងនារះង�ើងអាចចាុំថាង�ើងកុំ្ុងមតង្្វើងរឿងជាងពចើនរួចង�ើ�

ងដើែ្ីកាលា�ដូចជាពទង់។ការងរៀនដុំណរឹងល្កុំ្ុងមតងកើតង�ើងងៅក្នដងងគ�ោឋានជាងពចើននិងងៅឯ

ព្រះវិោរ។្ួកង�ើងកុំ្ុង្រងពែើនិងចូលរួែងៅក្នដងសកែ្មភា្នានា។កិច្ចខិតខុំ្ ្មីងនរះគឺពគាន់មត

ជារង្រៀ្រែួ�ងដើែ្ីឲ្យង�ើងរាន្រុំណងពបាថានានិងទុំនួលខុសពតូវក្នដងការអនុវត្នូវអ្វីមដលង�ើង

កុំ្ុងងរៀន—និងងផ្ដាតងលើការរីកចងពែើនងៅក្នដងចុំណុច្រួនមដលព្រះអង្គសង្រ្គរះបានរីកលូតលាស់៖

ខាងវិញ្ញាណខាងសង្គែខាងោងកា�និងខាង្រញ្ញា(សូែងែើលលូកា២:៥២)។ការណ៍ងនរះនរឹង

នាុំែកនូវអុំណរភា្សុខរាន្និងសុេែង្គលដ៏�ូរអមង្វងដល់ង�ើងទាុំងអស់គានាកាលមដលង�ើង

ងដើរតាែព្រះអង្គសង្រ្គរះ!

ស៊ីសសទើរចូៃស៍៖ការអេិវ�្ឍពតូវបានងផ្ដាតងៅងលើព្រះអង្គសង្រ្គរះងផ្តោតងៅក្នដងពគួរារនិងគាុំពទ

ងោ�រាសនាចពក។កែ្មវិ្ីងនរះរាែ្្ញង�ើ�ផ្ទាល់ខលលួនកាលមដលង�ើងមលងងព្រើកែ្មវិ្ី្ ីែុន។

ការរីកចងពែើននរឹងបានែកងោ�្រុគ្គលរានាក់ៗ។ខ្ដុំសង្រឹែថាកែ្មវិ្ីកុរារ�ុវវ័�ថានាក់ដរឹកនាុំនិង

ពគួរាររ្រស់្ ួកងគនរឹង�ល់ថាកែ្មវិ្ីងនរះជារង្រៀ្រែួ�មដលអាចសងពែចបានអាចសពែ្របាន

សពរា្រ់្រុពតា្រុពតីទាុំងអស់រ្រស់ព្រះវរ្រិតាសួគ៌ងៅជុុំវិញសកលងលាកងដើែ្ីរីកចងពែើនជាែួ�

គានាង�ើ�ដក្ ិងរា្ន៍នូវអុំណរដ៏ឋិតង្រងៅងលើផលដូវថនងសចក្ីសញ្ញា។កែ្មវិ្ីងនរះនរឹងែិនរានការ

ផ្លាស់្រ្ដូរដ៏្ ុំឬការ្រត់ម្រនក្នដងការងរៀនសូពតមដល្ ិបាកងនារះងទ។វាង្្វើភាគងពចើននូវអ្វីមដលង�ើងកុំ្ុង

មតង្្វើរួចង�ើ�កាលមដលង�ើងពតូវបានដរឹកនាុំងោ�ព្រះវិញ្ញាណងដើែ្ីឲ្យកិច្ចខិតខុំដ៏ងរាមារះពតង់រ្រស់

ង�ើងអាច្ ពងីកសែតថែភា្រ្រស់ង�ើងក្នដងការង្្វើតាែព្រះអង្គសង្រ្គរះងោ�ក្ីពសឡាញ់និងរាន

ព្រសិទ្ធភា្។

ផ�តុអ្មីវារានស្រៈសំខាន់សម្រាប់យុវវ័យនិងកុរារផ�ើម្មីអភិវឌ្ឍ�ូចម្្រះអង្គសផ្ងាររះ?

ស៊ីសសទើរចូៃស៍៖ដុំ្រូងនិងសុំខាន់្រុំផុត្ួកងគបានង្្វើងសចក្ីសញ្ញាងដើែ្ីង្្វើតាែពទង់ជានិច្ច។

្ួកងគបានចុរះងសចក្ីសញ្ញាថានរឹង«ឈរជារាក្សីដល់ព្រះងៅពគ្រ់ង្លនិងពគ្រ់ងសចក្ីនិង

ពគ្រ់ទីកមនលង»(ែ៉ូរា�១៨:៩)។ដូងច្នរះ្ួកងគពតូវអេិវ�្ឍដូចជាពទង់បានង្្វើ៖ខាងវិញ្ញាណ

ខាងសង្គែខាងោងកា�និងខាង្រញ្ញា។ងសចក្ីសញ្ញារ្រស់្ ួកងគែិនមែនជា្ រូលដ�តុមតែួ�

មដល្ ួកងគគួរង្្វើដូងចានារះងនារះងទ្រ៉ុមន្ងសចក្ីសញ្ញាទាុំងងនារះក៏ផ្ល់នូវលទ្ធភាពដ៏រានអានុភា្ងដើែ្ី

ជួ�្ ួកងគសងពែចបានងគាលងៅទាុំងឡា�រ្រស់្ ួកងគផងមដរ។

បងពបុសេូវីៃ៖ងគាល្រុំណងទាុំងពសុងរ្រស់ង�ើងងៅក្នដងជីវិតគឺងដើែ្ីង្្វើតាែង�ើ�កាលា�ដូច

ជាព្រះវរ្រិតាសួគ៌និងព្រះោជ្រុពតាពទង់ព្រះង�ស៊ូវពគីស្។ង�ើងចង់កាលា�ដូចជា្ ួកពទង់។ង�ើង

ចា្រ់ងផ្ើែអនុវត្ការណ៍ងនរះតាុំង្ ីងក្មងងដើែ្ីង�ើងរានគុំរូែួ�សពរា្រ់អស់ែួ�ជីវិតង�ើង។ង�ើ�

ង�ើង្ ិតជាកុំ្ុងង្្វើតាែព្រះអង្គសង្រ្គរះងៅង្លង�ើងង្្វើនូវអ្វីៗមដលពទង់បានង្្វើ។

បងពសីខ័រឌុៃ៖ព្រះអង្គសង្រ្គរះគឺជាគុំរូរ្រស់ង�ើងងៅក្នដងពគ្រ់ការណ៍ទាុំងអស់។ង�ើងសិកសា

្ីព្រះជន្មនិងង្រសកកែ្មរ្រស់ពទង់ព្ែទាុំងការ្រងពងៀនរ្រស់ពទង់្ីងពោរះពទង់គឺជាអ្វីពគ្រ់យោង

មដលង�ើងពបាថានាចង់កាលា�ដូច។្រ៉ុមន្ងោ�រារង�ើងរានាក់ៗរាន

លក្ខណជៈ្ ិងសសងរៀងៗខលលួនងនារះង�ើងរានាក់ៗរានគុណសែ្ត្ិ

និងជុំនាញមដលង�ើងពតូវការងដើែ្ីអេិវ�្ឍក្នដងការកាលា�ដូចជា

ពទង់។�ុទ្ធរាពស្្ ្មីងនរះផ្ល់ដល់កុរារនិង�ុវវ័�នូវឱកាស

មដលអាចសពែ្រងៅនរឹងខលលួន្ ួកងគផ្ទាល់ងដើែ្ីរីកលូតលាស់ងៅក្នដង

រង្រៀ្រដ៏្ ិងសសទាុំងងនារះងដើែ្ីអេិវ�្ឍអុំងណា�ទាននីែួ�ៗ

រ្រស់្ ួកងគនិងងដើែ្ីកុំណត់្ ីការណ៍ទាុំងងនារះមដល្ ួកងគទទួល

អារែ្មណ៍្រុំផុសឲ្យង្្វើងដើែ្ីកាលា�ដូចជាព្រះអង្គសង្រ្គរះ។ងនារះជា

អ្វីមដលង្្វើឲ្យកែ្មវិ្ីងនរះរានលក្ខណជៈផ្ទាល់ខលលួនខាលាុំង។ែិនរាន

្រ្ជីជាក់លាក់ែួ�ងនារះងទ។ងគាលងៅទាុំងឡា�មដលង�ើង

រានាក់ៗបានោក់ងដើែ្ីឈានងៅែុខងលើផលដូវថនងសចក្ីសញ្ញានរឹងជា

ងគាលងៅខុសៗគានា្រ៉ុមន្ង�ើងនរឹងងរៀនង�ើ�រីកចងពែើននិងខិត

កាន់មតជិតព្រះអង្គសង្រ្គរះជាែួ�គានា។

ផតើបងម្បុសបងម្សមីសង្ឹមថ្កុរារនិងយុវវ័យនឹងរានអារម្ណ៍

�ូចផមដចផ្ល្ ួកផគចូលរួម?

ស៊ីសសទើរខ័រឌុៃ៖ខ្ដុំសង្រឹែថា្ួកងគទទួលបានការ�ល់

ដរឹងមដលកាន់មតពជាលងពរៅអុំ្ីអត្សញ្ញាណដ៏អស់កល្រ្រស់

្ួកងគង�ើ�រានអារែ្មណ៍ថា្ ួកងគងៅក្នដងចុំងណាែងៅទីងនារះ។

ង្លង�ើងរាគល់ខលលួនង�ើងជានរណានិងថាង�ើងបានង្្វើងសចក្ី

សញ្ញាជាែួ�នរណាងនារះង�ើងព្រព្រឹត្ិងផ្សង្ ីកាលមដលង�ើង

ែិនរាគល់។្ួកងគនរឹងងរៀនទទួលរាគល់ថាអ្វីមដល្រណាដាញ

ផ្ស្្វផសា�សង្គែនិយ�ែិន្ ិតងពោរះ្ ួកងគរាន្រទ្ិងរា្ន៍្ ី

រង្រៀ្រមដលព្រះវិញ្ញាណរាន្រន្ដូលងៅកាន់្ ួកងគ។្ួកងគនរឹងងកើន

ទុំនុកចិត្ងលើខលលួនឯងនិងងលើសកាដានុ្លដ៏ងទវភា្រ្រស់្ ួកងគក្នដង

នាែជា្រុពតីនិង្រុពតាថនព្រះ។

ស៊ីសសទើរចូៃស៍៖ង�ើងចង់ឲ្យ្ ួកងគរានងសចក្ីជុំងនឿនិងក្ី

សង្រឹែងលើព្រះង�ស៊ូវពគីស្រានអារែ្មណ៍សុខរាន្មដលែក្ ីការ

រកសា្រទ្រ្្ញត្ិទាុំងឡា�ដក្ ិងរា្ន៍នូវទុំនាក់ទុំនងដ៏ល្ងរៀន

្ីភា្្ ន់ទទួលអារែ្មណ៍ថនអុំណរ្ ីការ្រងពែើអ្នកដថទនិងទទួល

អារែ្មណ៍ថនសុេែង្គលនិងភា្ង្ញងលញថនការចូលរួែក្នដង

កិច្ចការថនងសចក្ីសង្រ្គរះ។

បងពបុសេូវីៃ៖ខ្ដុំសង្រឹែថាកុរារនរឹង�ល់្ ីដុំណរឹងល្

តាែរង្រៀ្រែួ�មដលនរឹងងចញែក្ ីខួរកបាលចូលងៅក្នដងដួងចិត្

្ួកងគ។ងនរះ្ ុុំមែនជាការគូស្រ្ជីថាបានង្្វើង�ើ�ងទ។វាជា

ដុំងណើរការថនការងរៀនសូពតនិងកាលា�ដូចជាព្រះអង្គសង្រ្គរះ។ខ្ដុំ

្ិតជាសង្រឹែថាកុរាររ្រស់ង�ើងនិង្ ួកអ្នកមដលង�ើងផ្ល់

ការរ្រ្រងពែើដល់នរឹងរានទុំនុកចិត្ពគ្រ់ពគាន់ក្នដងការ�ល់ដរឹង
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២៤ លរីអាហូណា

្ីដុំណរឹងល្រ្រស់្ ួកងគងដើែ្ី្រងពងៀនដល់អ្នកដថទងទៀត។ឧទា�រណ៍ខ្ដុំសង្រឹែថាង�ើងអាចសួរ

សុំណួរែួ�ដល់កុរាររ្រស់ង�ើងអុំ្ីដុំណរឹងល្ង�ើ�ង�ើងនរឹងឮការង្លើ�ត្រដ៏ពជាលងពរៅងពោរះ

្ួកងគបានងរៀនវាង�ើ�វាជាមផ្នកថនខលលួនងគ។

ផតើឪ្ុករាដាយនឹង�ឹងផោយរផបៀបណាថ្ផបើកម្វិធមីកុរារនិងយុវវ័យនឹងេេួលផជាគជ័យផៅក្ននុង្ ្ទរះ

របស់្ ួកផគផនារះ?

បងពបុសេូវីៃ៖ខ្ដុំនរឹងសែលរឹងរកងែើលផលមផលថនព្រះវិញ្ញាណមដលបានងលើកង�ើងងៅក្នដងកាឡាទី

៥ដូចជារានភា្សុខរាន្ងៅផ្រះងពចើនជាងែុន។ខ្ដុំគិតថាកូនៗរ្រស់្ ួកងគនរឹងកាន់មតរានចិត្ល្

កាន់មតរានងសចក្ីពសឡាញ់។កូនៗរ្រស់្ ួកងគនរឹងចង់ងៅជាែួ�នរឹងពកុែពគួរារ។្ួកងគទុំនង

ជាអ្ិរាឋានង�ើ�មស្វងរកចងែលើ�។្ួកងគនរឹងង�ើញការរីកចងពែើនែិនពតរឹែមតខាងវិញ្ញាណ្រ៉ុងណាណារះ

ងទម្ែទាុំងខាងសង្គែខាងោងកា�និងខាង្រញ្ញាផងមដរ។

ស៊ីសសទើរចូៃស៍៖្ួកងគនរឹងដរឹងថាវាងជាគជ័�ង្លមដលទុំនាក់ទុំនងពតូវបាន្ ពងរឹងង្ល

សរាជិកពគួរាររានការរីកចងពែើនជាក់មស្ងង�ើ�្រន្្ យាយែសូែ្ីង្ល្ ួកងគជួ្រការលុំបាក

ង្ល្ ួកងគ្ររ្ហាញការគាុំពទនិងការខ្វល់ខាវា�រួែចុំងោរះគានាងៅវិញងៅែកនិងង្លមដល្ ួកងគ

មស្វងរកព្រះងចរាដាថនព្រះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្ធងោ�សកែ្មង�ើ�វត្រានរ្រស់ពទង់រានងៅក្នដងផ្រះរ្រស់

្ួកងគ។សរាជិកពគួរារអាចងែើលង�ើញទុំនាក់ទុំនងកាន់មតចបាស់រវាងអ្វីមដល្ ួកងគកុំ្ុងង្្វើោល់ថ្ងៃ

និងជីវិតរ្រស់ព្រះង�ស៊ូវពគីស្។ព្រម�លនរឹងរានការដរឹងគុណកាន់មតខាលាុំងង�ើងដល់សិទ្ធិងពជើសងរើស

និងការមព្រចិត្ឥរិយ្រ្មដលព្រងសើរង�ើងទុំនុកចិត្ងកើនង�ើងខិតខុំងឈាងជួ�អ្នកងផ្សងជាជាង

គិតមត្ ីខលលួនឯងនិងរានការដរឹងគុណកាន់មតខាលាុំងង�ើងចុំងោរះព្រះអង្គសង្រ្គរះព្រះជន្មរ្រស់ពទង់ការ

្រងពងៀនរ្រស់ពទង់គុំរូរ្រស់ពទង់និងដរ្វា�្ួនព្ែទាុំងការរានព្រះជន្មរស់ង�ើងវិញរ្រស់ពទង់។

ផតើបងម្បុសបងម្សមីនឹង្ ដល់ការម្បឹកសាអ្មីខលរះ�ល់ឪ្ុករាដាយម�លអាចនឹងរានអារម្ណ៍ភ័យម្្ួយបន្តិច

បន្តតួចអំ្មីការឈប់ផម្បើកម្វិធមីស្សនាចម្ក្ មីមុនមក?

ស៊ីសសទើរខ័រឌុៃ៖្ិតណាស់ង�ើងពសឡាញ់កែ្មវិ្ី្ ីែុនងពោរះង�ើងរានាក់ៗបាន្រងងកេើតវាង�ើ�

បានរានឱកាសង�ើញ្រង្រ្ដូនងផ្សងងទៀត្រងងកេើតកែ្មវិ្ីទាុំងងនារះ។កែ្មវិ្ីទាុំងងនារះពតូវបាន្រុំផុស

សពរា្រ់ង្លងនារះ។្រ៉ុមន្ងតើង�ើងែិនរានអុំណរគុណចុំងោរះវិវរណជៈមដលរានជា្រន្្រនាទា្រ់ងទឬ?

ព្រះអរាចាស់ពតូវការង�ើងឲ្យ្រន្រីកចងពែើននិងផ្លាស់្រ្ដូរង�ើ�ពទង់ពតូវការកែ្មវិ្ីទាុំងឡា�រ្រស់ង�ើង

ងដើែ្ីរីកចងពែើននិងផ្លាស់្រ្ដូរងដើែ្ី្រុំង្ញងសចក្ីពតូវការរ្រស់សរាជិកងៅទូទាុំង្ ិេ្ងលាក។ង�ើង

មតងមត្ ុរះោរងដើែ្ីង្្វើឲ្យរីកចងពែើននិងងដើែ្ីកាលា�ជារាសនាចពកនិងែនុស្សមដលព្រះវរ្រិតាង�ើង

ពតាសដរឹងនិងពតូវការង�ើងឲ្យមព្រកាលា�។

ស៊ីសសទើរចូៃស៍៖ង�ើងរាន្ រណាស់ងោ�រារកែ្មវិ្ី្ ីែុនែកង�ើ�អាចរានអុំណរគុណ

ចុំងោរះអ្វីៗទាុំងអស់មដលង�ើងបានងរៀននិងដក្ ិងរា្ន៍។ងនរះជារដូវកាល្ ្មីដ៏ពសស់្រុំព្ងែួ�

ង�ើ�វាជាឱកាសែួ�ងដើែ្ីមស្វងរកការមណនាុំរ្រស់ព្រះអរាចាស់និងរីកចងពែើនក្នដងរង្រៀ្រ្ ្មីនិង្រុំផុស

គុំនិត។

ផតើថ្នាក់�ឹកនាំអាចជួយកុរារនិងយុវវ័យឲ្យរីកចផម្មើនក្ននុងការអភិវឌ្ឍផ្ទាល់ខលតួនផោយរផបៀបណា?

បងពបុសេូវីៃ៖ជាដុំ្រូងខ្ដុំគិតថាថានាក់ដរឹកនាុំជាែជ្ិែវ័�ពតូវមតងែើលងៅកុរារងនារះឬ�ុវជន

ងនារះឬ�ុវនារីងនារះដូចមដលព្រះទតងៅ្ ួកងគរានន័�ថាងែើលងៅ្រុគ្គលងនារះថាអាចកាលា�ងៅជា

នរណាែិនមែនពគាន់ជានរណាងៅង្លឥ�ដូវងនរះងទ។ចា្រ់ងផ្ើែ

ជាែួ�នរឹងទី្រ្្ច្រ់ទុកងៅក្នដងគុំនិត។សូែងែើលឲ្យមវងឆាងា�។វា

ពតូវការង្លងវលា។សូែងែើលថាកុរារនិង�ុវវ័�អាចមព្រកាលា�

ងៅជាអ្វី។្រងងកេើតទុំនាក់ទុំនងពគ្រ់ពគាន់ដូងច្នរះងៅង្លមដលអ្នក

ពតូវការនិយ�ជាែួ��ុវវ័�ងនារះ្ ួកងគងគារ្អ្នកពគ្រ់ពគាន់ងដើែ្ី

រាដា្រ់្រង្រ្ដូន។

ពតូវរាគល់ឪ្ុករាដា�ផងមដរ។សួរ្ ួកងគថាងតើអ្នកអាចជួ�

បានងោ�រង្រៀ្រណា។ងគារ្ដល់តួនាទីជាឪ្ុករាដា�រ្រស់

្ួកងគ។

ស៊ីសសទើរចូៃ៖អង្គការ្រឋែសិកសា្ ុុំរានរចនាសែ្័ន្ធជា

គណជៈព្រធានកូរៃុែនិងថានាក់ដូចមដល�ុវជននិង�ុវនារីរានងនារះ

ងទ។ថានាក់ដរឹកនាុំនិងពគូអង្គការ្រឋែសិកសាក៏ដូចជា្រង្រ្ដូន

ព្រុសពសីមដលផ្ល់ការរ្រ្រងពែើផ្ល់ជុំនួ�ដល់កុរារមដល្ ុុំ

រានការគាុំពទខាងដុំណរឹងល្ងៅក្នដងផ្រះរ្រស់្ ួកងគផងមដរ។

ងទារះជាយោងណាវាសុំខាន់ណាស់មដលង�ើងមតងមតងគារ្ដល់

ទុំនាក់ទុំនងរវាងកុរារ�ុវវ័�និងឪ្ុករាដា�រ្រស់្ ួកងគែិន

ថាផ្រះងនារះរានរាថានភា្យោងណាងនារះងទ។កែ្មវិ្ីកុរារនិង

�ុវវ័�អាចផ្ល់រង្រៀ្រែួ�ងដើែ្ីអង្ជើញពគួរារទាុំងែូលឲ្យ

ែកង�ើ�ងែើលនិងែកង�ើ�ជួ�។វាអាចជាែង្យាបា�

ែួ�ថនការ្ពងរឹងពគួរារទាុំងែូលែិនថា្ ួកងគជាសរាជិកថន

រាសនាចពកថនព្រះង�ស៊ូវពគីស្ថន្ ួក្ររិសុទ្ធថ្ងៃចុងងពកា�

ឬអត់ងនារះងទ។

ស៊ីសសទើរខ័រឌុៃ៖ង�ើងរានកុរារនិង�ុវវ័�ជាងពចើនមដល

ែិនរានឪ្ុករាដា�រ្រស់្ ួកងគងៅព្រះវិោរងៅថ្ងៃអាទិត្យ្រ៉ុមន្

្ួកងគងៅមតរានឪ្ុករាដា�មដលងោរង្ញងោ�ក្ីពសឡាញ់។

ខ្ដុំសូែងលើកទរឹកចិត្ដល់ថានាក់ដរឹកនាុំឲ្យ្ យាយែរាគល់ឪ្ុក

រាដា�ង�ើ�សួរងែើលថាអ្វីជាក្ីសុ្រិននិងក្ីពបាថានាមដល្ ួកងគ

រានសពរា្រ់កូនៗរ្រស់្ ួកងគ។ង�ើងក៏អាចជួ�បានមដរ។

កាលមដលង�ើងង្្វើការរួែគានាជាែួ�នរឹងឪ្ុករាដា�ង�ើងនរឹង្ ពងរឹង

្រុគ្គលរានាក់ៗនិងងគ�ោឋានរ្រស់្ ួកងគព្ែទាុំងងលើកទរឹកចិត្

ដល់កុរារនិង�ុវវ័�ឲ្យ្ ពងរឹងងគ�ោឋានរ្រស់គានាងៅវិញងៅែក

ផងមដរ។

ផតើោក្យសមដមីអ្មីខលរះម�លនឹងផធ្ើឲ្យឪ្ុករាដាយរានអារម្ណ៍ថ្វាផម្ចើន

ផលើសលុបម�លរានការភ័យខាលាចថ្្ ួកផគនឹង្ ុំអាចជួយកូនៗ

របស់ខលតួនឲ្យផជាគជ័យផៅក្ននុងកម្វិធមីកុរារនិងយុវវ័យផនារះ?

ស៊ីសសទើរខ័រឌុៃ៖ងរឿងមដលអរាចារ្យងនារះគឺថាង�ើងកុំ្ុងមត

ង្្វើភាគងពចើន្រុំផុតរួចង�ើ�។ពកុែពគួរារកុំ្ុងមតងរៀនសូពត



 ខខ ម្ររា ឆ្នាំ ២០២០ ២៥

ដុំណរឹងល្ជាែួ�គានារួចង�ើ�។ង�ើងកុំ្ុងមតង្្វើការ្រងពែើនិងសកែ្មភា្នានារួចង�ើ�។ង�ើង

មតងមតរានកិច្ចខិតខុំខាងការអេិវ�្ឍផ្ទាល់ខលលួនឥ�ដូវងនរះង�ើងពគាន់មតងផ្ដាតងៅងលើរង្រៀ្រមដល

ព្រះពគីស្បាន្ ុំដរឹងក្ីង�ើង្រ៉ុងណាណារះ។

ង្លង�ើងអង្គដ�ចុរះជាែួ�កូនៗង�ើងខ្ដុំគិតថាង�ើងនរឹង្ ិតជារីកោ�ណាស់។្រង្រ្ដូន

ពគាន់មតអាចរាដា្រ់ដល់ដួងចិត្រ្រស់កូនៗរ្រស់្រង្រ្ដូនតាែរង្រៀ្រ្ ែ្មតាែួ�តាែ្ ែ្មជាតិ្រ៉ុងណាណារះ។

ព្រះវរ្រិតាសួគ៌រ្រស់ង�ើងស្្វព្រះទ័�ចង់ឲ្យកូនរ្រស់្រង្រ្ដូនរីកលូតលាស់រកង�ើញអុំណរង�ើ�

ពត�្រ់ងៅរស់ងៅជាែួ�ពទង់វិញ។្រង្រ្ដូននរឹងរានអារែ្មណ៍្ ីព្រះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្ធដរឹកនាុំ្រង្រ្ដូន

ង្ល្រង្រ្ដូន្ ុរះោររួែគានាងដើែ្ីង្្វើឲ្យដុំណរឹងល្និងព្រះអង្គសង្រ្គរះរ្រស់ង�ើងជាមផ្នកថនពគ្រ់ទស្សន

វិស័�ថនជីវិតរ្រស់្រង្រ្ដូន។

ស៊ីសសទើរចូៃស៍៖ចា្រ់ងផ្ើែងៅក្នដងរង្រៀ្រមដលវាបានផលសពរា្រ់ពគួរាររ្រស់្រង្រ្ដូន។ទុកចិត្

ថា្រង្រ្ដូននរឹងបានជុំនួ�្ ីរាថានសួគ៌។មស្វងរកការដរឹកនាុំ្ ីព្រះវិញ្ញាណ។កែ្មវិ្ីកុរារនិង

�ុវវ័�នរឹងកាលា�ជាឧ្រករណ៍ដ៏រានតថែលសពរា្រ់ចិ្្ចរឹែ្រីបាច់កូនៗ។រានការតពែូវជាងពចើន្ ីឪ្ុក

រាដា�ងៅស្្វថ្ងៃងនរះង្ល្ ួកងគដរឹកនាុំនិង្រីបាច់ពគួរាររ្រស់្ ួកងគ។ជួនកាលវារ្�នរឹងរាន

អារែ្មណ៍ថារាន្រន្ដក�ួសកពែិត។កែ្មវិ្ីកុរារនិង�ុវវ័�នរឹងជួ�ឪ្ុករាដា�ចពរាញ់អ្វីមដល

ចាុំបាច់ងចញ្ ីអ្វីមដលសុំខាន់។ការជួ�ពគួរារង�ើងឲ្យងរៀន្ ីរង្រៀ្រង្្វើតាែព្រះអង្គសង្រ្គរះតាែរ�ជៈ

ការ្រុំផុសគុំនិត្ ីព្រះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្ធគឺសុំខាន់ណាស់សពរា្រ់ង�ើងទាុំងអស់គានាង�ើ�នរឹងនាុំែកនូវ

ងសចក្ីពសឡាញ់និង្ រជ័�ថនព្រះអរាចាស់។

បងពបុសេូវីៃ៖ខ្ដុំគិតថា្រង្រ្ដូននរឹងអាចជួ�ដល់កូនៗជាកុរារនិង�ុវវ័�រ្រស់្រង្រ្ដូន

បាន។្រង្រ្ដូនែិនបាច់ង្្វើកិច្ចការអរាចារ្យែួ�ចុំនួនងនារះងទ។ងរឿងមដលសុំខាន់្រុំផុតងនារះគឺ

ការងរាមារះពតង់និងងោរង្ញងោ�ការអ្ិរាឋានង�ើ�្រងងកេើតទរាលា្រ់្ររិសុទ្ធនិងសុចរិតែួ�ចុំនួន

ងៅក្នដងពគួរារ្រង្រ្ដូន។ចា្រ់ងផ្ើែជាែួ�នរឹងទរាលា្រ់ែូលោឋានរាែ្្ញសុចរិតង�ើ�្រង្រ្ដូននរឹង

ង�ើញអ្្ភដូតង�តុងកើតង�ើងក្នដងជីវិតកូនៗរ្រស់្រង្រ្ដូន?◼

កំណត់ចំណាំ

 ១. សូែងែើលរ័សុលអិែណិលសុន«វិវរណជៈសពរា្រ់រាសនាចពកវិវរណជៈសពរា្រ់ជីវិតរ្រស់ង�ើង»Liahonaមខឧសភាឆានាុំ២០១៨

ទុំ្័រ៩៣–៩៦។

 ២. សូែងែើលរ័សុលអិែណិលសុន« Opening Remarks»Liahonaមខវិច្ិកាឆានាុំ២០១៨ទុំ្័រ៦–៨។

ធៃធាៃជំៃួយ

បៅក្នុងលីអាហូណា៖

•  បវនឌីអុ៊ល�ីឆ«កា�ជំ�ុញទរឹកចឈិ្តេជំនាន់កំពុងបពញវ័យ»Liahonaឡែមករាឆ្នាំ២០២០

ទំព័�២៦។

•  ហុីបធើ�េ៊ឺហ្គឺសុននឈិងអាម្៉ានដាដាន់«កុម្�នឈិងយុវវ័យ៖កា�បផ្ដា្យកចឈិ្តេទុកដាក់

សកម្េ់ជីវិ្កេចាំន្ងៃ»លីអាហូណាឡែមករាឆ្នាំ២០២០ទំព័�៥២។

•  ចយឌីចូនស៍«កេបសើ�ប�ើងេនតេឈិចមតេងៗជាប�ៀងរាល់ន្ងៃ»ប្រិយមរិត្តឡែមករាឆ្នាំ២០២០

ទំព័�ែ៨។

•  កេី្ថានីេ៊ើ្ធី«កា�ផតេល់កា�គ្�េបកមើដល់កុម្�នឈិងយុវវ័យ»លីអាហូណាឡែធ្លូឆ្នាំ

២០១៩ទំព័�៣៦។

អ៊ិនបធើ�ឡណ្៖childrenandyouth .ChurchofJesusChrist .org



២6 លរីអាហូណា

ងនរះជារង្រៀ្រ្រួនយោងងដើែ្ីជួ�កូនៗរ្រស់្រង្រ្ដូនឲ្យោក់និងសងពែចងគាលងៅដ៏រាន

អតថែន័�ងដើែ្ីរីកលូតលាស់ដូចជាព្រះអង្គសង្រ្គរះបានរីកលូតលាស់។

ការជុំរុញទរឹកចិត្

ជុំនាន់កុំ្ុងង្ញវ័�



 ខខ ម្ររា ឆ្នាំ ២០២០ ២៧

បដាយបណ្ិតបវៃឌីអរុលរីឆ

ក្នុងនាែជាឪ្ុករាដា�និងជាថានាក់ដរឹកនាុំង�ើងចង់ជួ�ដល់កូនៗជាកុរារនិង

�ុវវ័�ឲ្យកាលា�ជាសិស្សរ្រស់ព្រះង�ស៊ូវពគីស្អស់ែួ�ជីវិតមដលពតូវបាន

ជុំរុញងចញ្ ីខាងក្នដងចិត្ងដើែ្ី្រងពែើព្រះអរាចាស់និង្រុំង្ញង្រសកកែ្មផ្ទាល់

ខលលួនរ្រស់្ ួកងគ។

កែ្មវិ្ីកុរារនិង�ុវវ័�គឺរាែ្្ញ្រ៉ុមន្ជា្ នធានដ៏រានអានុភា្ងដើែ្ី

ជួ�កុរារនិង�ុវវ័�ឲ្យរីកលូតលាស់ខាងវិញ្ញាណខាងសង្គែខាងោងកា�

និងខាង្រញ្ញាដូចជាព្រះអង្គសង្រ្គរះបានរីកលូតលាស់មដរ(សូែងែើលលូកា

២:៥២)។វាអាចងកើតង�ើងបានងៅង្ល្ ួកងគងរៀនង�ើ�រស់ងៅតាែដុំណរឹងល្

រ្រស់ព្រះង�ស៊ូវពគីស្ចូលរួែងៅក្នដងការ្រងពែើនិងសកែ្មភា្នានាដ៏រានអតថែន័�

និងរំងេើ្រព្ែទាុំងោក់និងសងពែចងគាលងៅផ្ទាល់ខលលួនរ្រស់

្ួកងគ។ដូចជាឪ្ុករាដា�ងៅក្នដងងរឿងខាងងពកាែងនរះងទារះយោង

ណាង�ើងអាចរានអារែ្មណ៍ថារាន្រន្ដក�ួសកពែិតរួចងៅ

ង�ើ�ងោ�ែិនបាច់្រមនថែែងគាលងៅរ្រស់អ្នកងផ្សងងទៀត

ដល់្រ្ជីរ្រស់ង�ើងងនារះងទ។ឬង�ើងអាចបារែ្ភថាកូនៗ

រ្រស់ង�ើងនរឹងែិនរីកចងពែើនងទងលើកមលងមតរានអ្នកជុំរុញ។

ការសន្ទនា្ មីការោក់ផោលផៅឧទា�រណ៍េមី1៖

អាឡាណាអាយុ១៥ឆ្នាំបានអង្នុយជា្ួយម្៉ាក់ន្ង

រ៉ានែលពិនិត្យដ្ើលបញ្ទី្ ួយន�លពួកដគបានដធ្ើអំពទីដគ្លដៅ

ន�លម្នសកាតានុពលន�លអាឡាណាអាចបំដពញ។បា៉ារបស់

អាឡាណាដជ�្បានដ�ើរកាត់។«ដតើករូនគួរដធ្ើ្ ួយណាដៅ

បា៉ា?»អាឡាណាបានសួរ៖

ដជ�្បានដ្ើលន្�ិកាគ្ត់ញក់្ ុខបនតែិចដ�ើយតកដ�កដ្ើលបញ្ទីដន្ះ្ ួយ

ន្លែត។«អឺ្ួយដនះដ្ើលដៅង្យតសួល។‹ទដនទេញទំនុកតដ្កើង្ ួយបទ›ដៅ

យា៉ាងដ្៉ាចន�រ?ករូនអាចដធ្ើវាដ�ើយបានយា៉ាងឆ្ប់។ដតើម្នអ្ទីដេ្សងដទៀតន�លង្យ

តសួល?»

រ៉ានែលបាននិយាយកាត់ដដាយចាំថាអាឡាណាស្ទាក់ដសទេើរយា៉ាងណាក្ននុងការ

ស្កល្ងចរូលតកុ្រត់តបណាំងដៅស្ោ។«តា្ពិតដៅករូនតបន�លជាតតរូវ

ស្កល្ងអ្ទី្ ួយន�លពិបាកដ�ើយ!ដធ្ើអ្ទី្ ួយទាក់ទងនឹងការហាត់តបាែដៅ

យា៉ាងដ្៉ាចន�រ?»គ្ត់បានេ្ល់ដយាបល់។

អាឡាណាបាននិយាយរងរូវៗទាំងដោងន�ដៅយកទរូរសពទេរបស់ន្ង«អរូ៎យ!ខ្នុំ

គិតថាខ្នុំឈប់ដ�ើយ»។

ផតើឪ្ុករាដាយនិងថ្នាក់�ឹកនាំអាចជួយផោយរផបៀបណា?

ឪ្ុករាដា�និងថានាក់ដរឹកនាុំអាចង្្វើអ្វីៗជាងពចើនងដើែ្ីជួ�កុរារនិង�ុវវ័�ឲ្យ

រានការជុំរុញងចញ្ ីក្នដងចិត្ងដើែ្ីសពែ្រ�កគុណតថែលល្ៗង្្វើការងពជើសងរើសល្ៗ
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សូែគិត្ ីង្លមដល្រង្រ្ដូនពតូវបានជុំរុញចិត្យោងខាលាុំងឲ្យង្្វើកិច្ចការងឆាពោរះ

ងៅកាន់ងគាលងៅែួ�។ងតើអ្វីមដលជុំរុញចិត្្រង្រ្ដូន?ងៅក្នដងពគាជាងពចើនគឺ្រង្រ្ដូន

បានង�ើញឱកាសឬជុំនាញមដល្រង្រ្ដូន្ ិតជាចង់បានឬ្រញ្ហាមដល្រង្រ្ដូនពតូវ

ងោរះពរា�។គុំរូនិងការគាុំពទរ្រស់អ្នកដថទងទៀត្រុំផុស្រង្រ្ដូនឲ្យរាកល្ង។

ដូចគានាងនារះមដរកុរារនិង�ុវវ័�នរឹងរានការជុំរុញងចញ្ ីក្នដងចិត្ងៅង្ល្ ួកងគ

(១)សងពែចចិត្ព្រក្រងោ�ការអ្ិរាឋាន្ ីអ្វីមដល្ ួកងគចង់បាន(ែិនមែនពគាន់មត

ជាអ្វីមដលអ្នកងផ្សងចង់បានសពរា្រ់្ ួកងគងនារះងទ)(២)្រងងកេើតមផនការែួ�ងដើែ្ី

សងពែចវា(៣)ែិនពតូវទទួលឥទ្ធិ្ល្ ីររ្វាន់ឬការោក់ងទាសខាលាុំង�ួសង�តុង្ក

និង(៤)រានអារែ្មណ៍ថាឪ្ុករាដា�និងថានាក់ដរឹកនាុំឈរងៅខាងខលលួន។

១.ជួយយុវវ័យរកបមើលអ្វពីដដល្ ួកបគចង់បាន�ំផុត

ពគ្រ់គានាចង់បានអ្វីែួ�៖ងដើែ្ីចូលក្នដងពកុែងដកឲ្យបាន

ងពចើនជាងែុនរានអារែ្មណ៍ឯងកាកាន់មតតិចកាន់មតខិត

ជិតព្រះ។ព្រះអរាចាស់និងោជទូតរ្រស់ពទង់សួរែនុស្សជា

ញរឹកញា្រ់ថា«ងតើអ្នកចង់បានអ្វី?»(សូែងែើលរាោកុស

១១:២៤,នីថ�្វទី១១១:១–២,អាលរាោ១៨:១៥,នីថ�្វទី៣

២៧:១–២,ងអង្ើរ២:២៣–២៥)។្រ៉ុមន្ការដរឹង្ ីអ្វីមដល

ង�ើងចង់បាន្រុំផុតែិនមែនអ្វីមដលង�ើងចង់បានឥ�ដូវងនរះ

ពតូវការ្រទ្ិងរា្ន៍និងការស្ជរឹងគិតផ្ទាល់ខលលួន។

ង្ល្រង្រ្ដូនគិតអុំ្ីកុរារឬ�ុវវ័�រានាក់មដល្រង្រ្ដូនចង់

ជួ�ងនារះសូែសួរខលលួនឯងថា៖

•ងតើខ្ដុំអាចមណនាុំ្ ួកងគនូវ្រទ្ិងរា្ន៍គុណតថែល

និងគុំនិត្ ្មីៗក្នដង្ររិ្រទថនទុំនាក់ទុំនងវិជជរាននិង

ស្របា�ៗងោ�រង្រៀ្រណា?

• ងតើខ្ដុំអនុញ្ញាតឲ្យ្ ួកងគដក្ ិងរា្ន៍លទ្ធផលថនការងពជើសងរើសែិនល្ងដើែ្ីឲ្យ

្ួកងគង្្វើការងពជើសងរើសមដលល្ព្រងសើរជាងែុនមដរឬងទ?

• ងតើង្លណាមដលខ្ដុំអាចសួរ្ ួកងគអុំ្ីអ្វីមដលងគងជឿនិងឲ្យតថែល?

(សូែងែើល្រ្ជីមដលភាជា្រ់ែកជាែួ�«សុំណួរមស្វងរកដ៏រានព្រងយជន៍»)

• ងតើខ្ដុំអាចចង្ដល្ររ្ហាញ្ ីភា្ខាលាុំងរ្រស់្ ួកងគយោងដូចងែ្ច?

(រាកល្ង៖«ខ្ដុំង�ើញថាអ្នក្ ិតជា្ ូមកខាង_________។ងតើអ្នកអាច

ងព្រើពបាស់វាងដើែ្ី្រងពែើដល់ព្រះអរាចាស់ងោ�រង្រៀ្រណា?»)

២.ជួយយុវវ័យឲ្យ�បងកើតដផនការ

ងៅង្ល្ ួកងគោក់មផនការែួ�ង�ើ�ជាញរឹកញា្រ់�ុវវ័�អាចរកង�ើញ

មផនការែួ�បានល្ណាស់។កុរារតូចៗអាចនរឹងពតូវការគុំនិតងពចើន។្រមនថែែ

ងយ្រល់រ្រស់្រង្រ្ដូនមតងៅង្លមដល្ ួកងគគិតែិនងចញ្រ៉ុងណាណារះ។្រ៉ុមន្សូែរាន

ចិត្រំងេើ្រែិនមែនការោរគុំនិត្រង្រ្ដូនងទព្រសិនង្រើ្ ួកងគចូលចិត្គុំនិតខលលួនងគជាង

គុំនិតរ្រស់្រង្រ្ដូន!



២8 លរីអាហូណា

ងដើែ្ីជួ�អ្នកងផ្សងងទៀត្រងងកេើតមផនការែួ�្រង្រ្ដូនអាចសួរ៖

• ងតើអ្វីជាងគាលងៅរ្រស់អ្នក?(ងគាលងៅអរូ្រីដូចជា«ចិត្ល្ជាងែុន»គឺ

្ិបាកនរឹងកុំណត់ងលើកមលងមត្ ួកងគ្រ្្ចដូលនូវសកែ្មភា្ជាក់លាក់ដូចជា

«សរងសើរនរណារានាក់ជាងរៀងោល់ថ្ងៃ»ឬ«សូែងទាសង្លខ្ដុំខរឹង»)។

• ង�តុអ្វីងគាលងៅងនរះសុំខាន់ចុំងោរះអ្នក?(ងតើវានរឹងជួ�្ ួកងគឲ្យរស់ងៅតាែ

គុណតថែលរ្រស់្ ួកងគង�ើ�មព្រកាលា�កាន់មតដូចជាព្រះអង្គសង្រ្គរះងោ�

រង្រៀ្រណា?)

• ងតើងនរះជាង្លល្ងដើែ្ីង្្វើងគាលងៅងនរះឬងទ?(ង�តុអ្វីវាជាង្លល្ឬ

ង�តុអ្វីវាជាង្លែិនល្?)

• ងតើអ្វីជាជុំោនតូចរ្�ពសួលមដលអាចង្្វើងដើែ្ីចា្រ់

ងផ្ើែវា?(រំឭក្ ួកងគថាសកែ្មភា្្រងងកេើតការជុំរុញ

ចិត្។ជួ�្ ួកងគឲ្យចា្រ់ងផ្ើែឬចា្រ់ងផ្ើែែ្ងងទៀត

ជាែួ�នរឹងអ្វីែួ�មដលតូចនិងរាែ្្ញ)។

• ងតើអ្នកអាចងរៀ្រចុំអ្វីៗងដើែ្ីគាុំពទមផនការរ្រស់្រង្រ្ដូន

យោងដូចងែ្ច?(្ិចារណា្ ីការោក់ការរំឭក

សរងសរោក្យងលើកទរឹកចិត្ង្្វើតាោងឬតាោង

ង្លងវលាងដើែ្ីតាែោនការរីកចងពែើន�កការល្លួង

ងចញងព្រើឧ្រករណ៍ពតរឹែពតូវឬការងស្នើសុុំជុំនួ�)។

• ងតើរានឧ្រសគ្គអ្វីមដលមដលអាចោោុំងផលដូវរ្រស់អ្នក?

ងតើអ្នកអាចចងោរះពរា�វាងោ�រង្រៀ្រណា?(ជួ�

្ួកងគឲ្យចងចាុំ្ ីមផនការរ្រស់្ ួកងគរានចិត្ចង់ដរឹង

ចង់ឮ្ ីអ្វីមដលខុសអនុវត្មផ្នកមដលលុំបាក្រមនថែែ

ងទៀតរាកល្ង�ុទ្ធរាពស្្ ្មីឬមកសពែួលងគាលងៅ)។

ងដើែ្ីជួ�អ្នកងផ្សងងទៀត្ លងកាត់ឧ្រសគ្គទាុំងឡា�្រង្រ្ដូនអាចមចកចា�

្រទ្ិងរា្ន៍្ ីជីវិតរ្រស់្រង្រ្ដូនឬរ្រស់ពគួរារអុំ្ីែនុស្សមដលជួ្រការលុំបាក

ង�ើ�រានចិត្អត់្ន់។្យាយែសួរផងមដរ៖

• ងតើអ្នកបានរាកល្ងអ្វីខលរះ?ងតើអ្នកអាចរាកល្ងអ្វីខលរះងទៀត?

• ងតើនរណាខលរះអាចជួ�បាន?ងតើខ្ដុំអាចជួ�បានយោងដូចងែ្ច?

• ងតើគុំនិតអ្វីខលរះមដលអ្នកគិតង�ើញង្លអ្នកអ្ិរាឋានអុំ្ីវា?

៣.សូមរានការព�ុងព�យ័ត្ជាមួយនឹងរង្វាន់ឬការោក់បទាស

ររ្វាន់តូចៗអាចជួ�ែនុស្សឲ្យរាកល្ងអ្វីមដល្ ្មីង្្វើឲ្យកិច្ចការលុំបាករាន

ភា្រីកោ�ឬអ្រអរនរឹងងជាគជ័�។ងទារះយោងណាង្លមដលររ្វាន់ពតូវបាន

ផ្ល់ឲ្យងពចើន�ួសងនារះអាចង្្វើឲ្យការជុំរុញចិត្ចុរះងខសា�វិញ។ែនុស្សមដល

រីកោ�នរឹងកិច្ចការែួ�រួចង�ើ�ជាញរឹកញា្រ់នរឹងង្្វើវាតិចជាងែុនែិនមែន

ងពចើនជាងែុនងទង្រើ្ ួកងគពតូវបាន្រង់ឲ្យង្្វើវាងនារះងោ�សន្មត់ថាវាែិនសែ

តថែលនរឹងង្្វើវាពគាន់មតងដើែ្ីបានររ្វាន់ងនារះ។ង�ើ�ខណជៈមដលកុរារពតូវការ

ដក្ិងរា្ន៍នូវលទ្ធផលថនការងពជើសងរើសែិនល្ងនារះ្ ួកងគងរៀនរានចិត្េ័�ខាលាច

ង�ើ�ងចៀសវាង្ ីែនុស្សមដលោក់ងទាស្ ួកងគជាជាងការងរៀនងដើែ្ីអេិវ�្ឍ

គុណតថែលល្ៗ។

្ិតណាស់ែនុស្សរំ្រឹងឲ្យងគ្រង់ពបាក់ឲ្យង្លង្្វើការជាកមនលងមដលពបាក់ររ្វាន់

ឬការទទួលរាគល់អាចផ្ល់នូវការត្រស្នងដ៏រានព្រងយជន៍។្រ៉ុមន្ងៅង្ល

និយ�្ ីការរស់ងៅតាែដុំណរឹងល្និងការសងពែចងគាលងៅផ្ទាល់ខលលួនងនារះររ្វាន់

មដលងចញ្ ីខាងក្នដងគឺជាររ្វាន់មដលជុំរុញចិត្្រុំផុតក្នដងរ�ជៈ

ង្ល�ូរ។ររ្វាន់មដលងចញ្ ីខាងក្នដង៖

•ការទទួលអារែ្មណ៍្ ីព្រះវិញ្ញាណ។

•ការរានអារែ្មណ៍ថារានទុំនាក់ទុំនងជាែួ�ឪ្ុក

រាដា�ថានាក់ដរឹកនាុំនិងែិត្េក្ិ។

•ការរស់ងៅតាែគុណតថែលរ្រស់្ ួកងគ។

•ការងរៀនសូពតការរាកល្ងអ្វីមដល្ ្មីៗនិងការ

ងោរះពរា�្រញ្ហា។

•ការរានភា្ស្របា�រីកោ�។

•ង្្វើការផ្លាស់្រ្ដូរសពរា្រ់ងសចក្ីល្។

ជួ��ុវវ័�ឲ្យទទួលរាគល់និងផ្ល់តថែលដល់ររ្វាន់មដល

ងចញែក្ ីខាងក្នដង។ង�ើ�ែ្ងរាកាលព្រគល់ររ្វាន់ទាក់ទងដ៏

តូចែួ�ងដើែ្ីអ្រអរកិច្ចការល្!

៤.ជួយយុវវ័យឲ្យរានអារម្ណ៍ននក្ដពីពសឡាញ់

ទុំនាក់ទុំនងដ៏ងោរង្ញងោ�ក្ីពសឡាញ់គឺជារង្រៀ្រដ៏សុំខាន់្រុំផុតែួ�ងដើែ្ី

ជរះឥទ្ធិ្លដល់គុណតថែលងគាលងៅនិងការជុំរុញចិត្អ្នកដថទងផ្សងៗងទៀត។ងតើ

ែនុស្សបានទុំនាក់ទុំនងនរឹង្រង្រ្ដូនងោ�រង្រៀ្រណាមដលថា្ ួកងគ្ ិតជាពសឡាញ់

្រង្រ្ដូនងនារះ?ងតើ្រង្រ្ដូនសងពែចចិត្ងោ�រង្រៀ្រណាថានរណាមដលរាន

សុវតថែិភា្ងដើែ្ីនិយ�ងោ�ពតង់ជាែួ�អុំ្ីកុំ�ុសនិងការលុំបាករ្រស់្រង្រ្ដូន

ងនារះ?ព្រសិនង្រើ្រង្រ្ដូន្ ុុំសូវរានអារែ្មណ៍ថនក្ីពសឡាញ់ងៅផ្រះងទងតើ្រង្រ្ដូនគិត

ថា្រង្រ្ដូនពតូវការអ្វីមដល្រង្រ្ដូនែិនរានងនារះ?

ចងែលើ�រ្រស់្រង្រ្ដូនអាចជួ�្រង្រ្ដូនឲ្យដរឹង្ ីរង្រៀ្រងដើែ្ីទាក់ទងងៅ�ុវវ័�ថា

្រង្រ្ដូនពសឡាញ់្ ួកងគង�ើ�ថា្ ួកងគរានសុវតថែិភា្ជាែួ�នរឹង្រង្រ្ដូន។

ជាែួ�នរឹងការអនុវត្និងជុំនួ�្ ីរាថានសួគ៌ង�ើងអាចជួ�ជុំរុញចិត្និងជរះ

ឥទ្ធិ្លដល់ជុំនាន់កុំ្ុងង្ញវ័�។



 ខខ ម្ររា ឆ្នាំ ២០២០ ២៩

ការសន្ទនា្ មីការោក់ផោលផៅឧទា�រណ៍េមី២៖

អាឡាណាអាយុ១៥ឆ្នាំបានអង្នុយជា្ួយម្៉ាក់ន្ងរ៉ានែលពិនិត្យដ្ើលបញ្ទី

ននដគ្លដៅន�លអាឡាណាអាចដធ្ើខែៈន�លបា៉ារបស់អាឡាណាដជ�្បានដ�ើរ

កាត់។«ដតើករូនគួរដធ្ើ្ ួយណាដៅបា៉ា?»អាឡាណាបានសួរ។

ដជ�្បានដ្ើលន្�ិកាគ្ត់ញក់្ ុខបនតែិចដ�ើយតកដ�កដ្ើលបញ្ទីដន្ះ្ ួយ

ន្លែត។«អឺ្ួយដនះដ្ើលដៅង្យតសួល។‹ទដនទេញទំនុកតដ្កើង្ ួយបទ›ដៅ

យា៉ាងដ្៉ាចន�រ?ករូនអាចដធ្ើវាដ�ើយបានយា៉ាងឆ្ប់។ដតើម្នអ្ទីដេ្សងដទៀតន�លង្យ

តសួល?»

ដជ�្បានឈប់្ ួយសនទេនុះ។ម្នអ្ទី្ ួយម្នអារ្្មែ៍ថា

្ិនតតឹ្តតរូវ�រូដច្នះគ្ត់បានចំណាយដពលគិតថាវាជាអ្ទី។

គ្ត់បានគិតថាខ្ដុំ�ឺតង�ើ�។ខ្ដុំពគាន់មតចង់្រ្្ច្រ់

ងរឿងងនរះ្រ៉ុងណាណារះ។ខ្ដុំែិន្ ូមកខាងការចិ្្ចរឹែកូនងនរះងទ។

�្ឺ។គ្ត់បានស្លែឹងដៅករូនតសទីគ្ត់ដ�ើយដពលដន្ះគ្ត់

បាន�ឹងថាគ្ត់បានម្នអារ្្មែ៍ដេ្សងដទៀតេងន�រ។

ក្ទីសង្ឹ្។ក្ទីរីករយ។ដនះ្ ិនតគ្ន់នតជាការដធ្ើឲ្យដ�ើយ

ដន្ះដទ។ដនះគឺអំពទីការរីកចដត្ើនរបស់ន្ង។ដ�ើយដនះ

ជាឱកាសដ�ើ្្ទីភាជាប់ទំន្ក់ទំនងនឹងន្ង។គ្ត់ញញឹ្

ពតោយ។

គ្ត់បាននិយាយថា«ដតាះដយើងផ្អាកបនតែិចដ�ើយគិត

ពទីវា។ចុះដបើដយើងម្នាក់ៗកត់តតានរូវអ្ទីន�លដយើងម្នអារ្្មែ៍

បំេុសឲ្យដធ្ើដៅដពលដតកាយដតើយា៉ាងដ្៉ាចន�រ?»

អាឡាណាបាននិយាយថា«អរូយល់តព្»។រ៉ានែល

បានរកដ្មាន�និងតកដាសដ�ើយពួកដគបានចំណាយដពលពទីរបទីន្ទទីគិតដ�ើយ

សរដសរ។

ប្ើន�ណ្ឡដលអ្កបកា្ស�បសើ�?បហ្ុអ្ីបៅ?

ប្ើអ្កចង់ឲ្យបេកេកពរឹ្តេចំបោរះអ្កយា៉ាងណ្?ប្ើអ្កចង់កេកពរឹ្តេចំបោរះអ្កបផ្ង

បទៀ្យា៉ាងណ្?

ប្ើកា�សនយាបៅក្នុងកពរះេម្ី�កា�េបកងៀន�េស់ពយាកា�ីឬព��េស់បលាកអយ្យបកា

អ្ីែ្លរះឡដលហាក់ដូចជាសំខាន់ដល់អនាេ្�េស់អ្ក?

ប្ើអ្កចង់បានអ្ីឡ្មបទៀ្ឬ្ ឈិចជាងបនរះបៅក្នុងជីវិ្�េស់អ្ក?

ប្ើបពលណ្ឡដលអ្កសេបាយ�ីករាយបហើយផសា�ភាជាេ់នរឹងជីវិ្?បធ្ើអ្ី?

ប្ើអ្កនរឹងបធ្ើអ្ីជាមួយនរឹងជីវិ្កូន/ក្មមួយ/េ្អលូនកេសឈិនបេើអ្កមឈិនខាលាចនរឹងកា�

េរាជ័យ?

ប្ើេញ្ហាអ្ីឡដលកំពុងឡ្�ំខានដល់អ្កសព្ន្ងៃបនរះ?

ប្ើអ្កេឈិ្ថាកពរះអម្ចាស់ម្នកពរះទ័យចង់បានអ្ីែ្លរះសកម្េ់អ្កនឈិងពីអ្ក?

ប្ើអ្កចង់សាកល្ងឬប�ៀនអ្ីបៅឆ្នាំបនរះ?បហ្ុអ្ីបៅ?

ប្ើអ្ីជាបគាលបៅ�េស់អ្កបៅសបាដាហ៍បនរះ?បហ្ុអ្ីវាអាចជាកា�សំខាន់ចំបោរះ

កពរះអម្ចាស់?

បពលបយើងនឈិយាយគានាែ្នុំឮអ្កនឈិយាយថាអ្កចង់__________។ប្ើក្រឹមក្ូវ

បទ?ប្ើម្នអ្ីបទៀ្បទ?

រ៉ានែលបានន�លែងថា«ន្នដ�ើយឥ�ភូវដយើងដធ្ើអ្ទីដទៀត?»

អាឡាណាបានចាំថា«ខ្នុំគិតថាដយើងតតរូវអធិស្ឋានអំពទីវាសិនដ�ើយបន្ទាប់

្កដតជើសដរើសដគ្លដៅ្ ួយដ�ើយដាក់នេនការ។ប៉ាុននតែបា៉ាដតើបា៉ាពិតជាគិតថា

តពះវរបិតាសួគ៌ពិតជាខ្ល់អំពទីដគ្លដៅអ្ទីន�លខ្នុំដតជើសដរើសឬ?»

ដជ�្បានសញ្ឹងគិត។«ករូនម្នគំនិតល្ៗដតចើនតបន�លតពះវរបិតាសួគ៌

តគ្ន់នតម្នតពះទវ័យចង់ឲ្យករូនដតជើសដរើស្ ួយដ�ើ្្ទីចាប់ដេ្ើ្។ប៉ាុននតែបា៉ាពិតជា�ឹង

ដរឿង្ ួយយា៉ាងពិតតបាក�។តពះវរបិតាសួគ៌ខ្ល់ខាវាយពទីករូនន្ន»។

រ៉ានែលបានបននថែ្ថា«ម្៉ាក់�ឹងថាករូនចង់ដតបើតបាស់

អំដណាយទានរបស់ករូនដ�ើ្្ទីដធ្ើឲ្យម្នការផ្លាស់ប្ភូរ្ ួយ�រូដច្នះ

ដបើដគ្លដៅ្ ួយក្ននុងចំដណា្ដគ្លដៅទាំងដនះសំខាន់

ជាងដន្ះម្៉ាក់តបាក�ថាតពះវរបិតាសួគ៌នឹងជួយករូនឲ្យទទួល

អារ្្មែ៍ដន្ះ»។

អាឡាណាញញឹ្ដ�ើយបានចាំថា«តបធ្ន

ែិលសុនបានដស្នើសុំឲ្យយុវវវ័យដធ្ើការវាយតន្លែឲ្យបាន

�្មត់ចត់ពទីជទីវិតរបស់ដយើង។ដតើករូនអាចដៅយកអ្ទីន�ល

ករូនបានសរដសរបានដទ?»

ដជ�្បានតបទាំងញញឹ្ថា«តបាក�ជាបាន!»គ្ត់

បានស្លែឹងដ្ើលន្�ិកាគ្ត់្ ្ងដទៀត។«អរូបា៉ាតតរូវតបញប់

ដៅដ�ើយ។រកអ្ទីន�លករូនបានសរដសរដ�ើយដយើងនឹង

និយាយដៅដពលអាហារោងាចយា៉ាងដ្៉ាចន�រ?បា៉ាម្នសំែួរ

ខលែះៗន�លនឹងអាចជួយ»។

អាឡាណាបាននិយាយទាំងញញឹ្ថា«អស្ចារ្យណាស់!

បា៉ា?ម្៉ាក់?អរគុែ»។◼
អ្នកនិពន្ធរស់ដៅរ�្ឋយរូថា�៍ស.រ.អា.។

សំណួរផសវែងរកដ៏មាៃបបបោជៃ៍

បដើម្ីជួយកុម្�នឈិងយុវវ័យឲ្យឡស្ង�កអ្ីឡដលពួកបេចង់បានេំផុ្សូមពឈិភាកសានូវសំណួ�ទាំងបនរះជាមួយពួកបេ៖



៣០ លរីអាហូណា

អំ
�ដងង្លថនឆានាុំសិកសាដុំ្រូងរ្រស់ខ្ដុំងៅវិទយាល័�ឪ្ុករាដា�រ្រស់ខ្ដុំបានមលងលរះគានា។អស់ជាងពចើន

ឆានាុំខ្ដុំបានងែើលឪ្ុករ្រស់ខ្ដុំែិនទទួលទានរាពកាែ៉ង់។ខ្ដុំបានដរឹងថាគាត់បានរានការលុំបាកក្នដងការ

រកសា្រទ្រ្្ញត្ិទាុំងឡា�្រ៉ុមន្ខ្ដុំ្ ុុំ�ល់្ ីទុំ�ុំថនការលុំបាកទាុំងងនារះងទ។វាគឺងៅង្លមដលឪ្ុករាដា�ខ្ដុំ

បានពបា្រ់ខ្ដុំអុំ្ីការកាត់កាលងចញ្ ីរាសនាចពករ្រស់គាត់មដល្រងពសីខ្ដុំនិងខ្ដុំបានដរឹង្ ីងរឿងលែ្ិត។

«ខ្ដុំស្្រ់បាោ!»ខ្ដុំបានមពសកែ្ងង�ើ�ែ្ងងទៀតទាុំង�ុំខ្សរឹកខ្សលួល។ខ្ដុំខរឹងខាលាុំងណាស់។ខ្ដុំបានគិត

ថាដតើគ្ត់ដធ្ើ�រូចដនះចំដោះតគួស្រដយើង�រូចដ្្ចដកើត?ដតើគ្ត់អាចកុ�កដយើងអស់ដពលជាយរូរយា៉ាងដនះ

�រូចដ្្ចដកើត?

ការរន្ធត់និងកុំ�រឹងមដលរានដុំ្រូងងនារះែិនងៅបាន�ូរងទ។ក្នដងង្ល្ ីរ្រីសបាដា�៍

កុំ�រឹងរ្រស់ខ្ដុំបានកាលា�ងៅជាអារែ្មណ៍ថនការព្ងងើ�កងណតោើ�។្ីដុំ្រូងអារែ្មណ៍

ថនការព្ងងើ�កងណតោើ�គឺជា្រន្ធដូរ្ ីកុំ�រឹងនិងការឈឺចា្រ់មដលខ្ដុំបានរាន្រ៉ុមន្

ទី្រុំផុតការ្ូរងស្ើ�រ្រស់ខ្ដុំបានកាលា�ជាការអស់សង្រឹែងៅវិញ។ខ្ដុំរាន

អារែ្មណ៍ថាជីវិតរ្រស់ខ្ដុំងខ្ចខាទាុំ។ខ្ដុំពតូវការរានអារែ្មណ៍ភាជា្រ់ងៅនរឹង

រាថានសួគ៌ជាងង្លណាទាុំងអស់្ ីែុនែក។ខ្ដុំពតូវការអារែ្មណ៍ថនងសចក្ី

ពសឡាញ់ការដរឹកនាុំងសចក្ីសុខរាន្និងការ្យាបាល្ ីព្រះ។

ែិន�ូរ្រ៉ុនាមានសន្និសីទទូងៅបានែកដល់។ក្នដងសែ័�ព្រជុុំែួ�

ខ្ដុំបានរាដា្រ់ង�ើ�រង់ចាុំទទួលអារែ្មណ៍ថនការលួងងលាែ្ ីព្រះ។្រ៉ុមន្

វាែិនបានងកើតង�ើងង�ើ�។ងៅក្នដងរាលាជុំនុុំដ៏ងងរឹតខ្ដុំបានគិតថា

ខ្នុំពុំអាចទទួលអារ្្មែ៍ពទីតពះវិញ្ញាែដទប៉ាុននតែខ្នុំតបាក�ណាស់ថាតទង់

គង់ដៅទទីដនះ។តទង់តតរូវនតគង់ដៅទទីដនះ។ង្លខ្ដុំបានគិតដូងច្នរះខ្ដុំបាន

ចា្រ់ងផ្ើែនរឹកង�ើញ្ ីទី្រនាទាល់តូចៗជាងពចើនមដលខ្ដុំបានទទួលថាព្រះគែ្ីរគឺ

្ិតថា�៉ូមស្រស៊្មី្ជា្ យាការីថាព្រះវរ្រិតាសួគ៌បានព្រទាន្ រដល់ពគួរារ

ខ្ដុំង�ើ�ថាការរកសា្រទ្រ្្ញត្ិទាុំងឡា�បាននាុំែកនូវភា្សុខរាន្។វាោក់

ដូចជាខ្ដុំរានអាងស្ដកទី្រនាទាល់ដូងចានារះ។

កាលមដលខ្ដុំកាន់មតស្ជរឹងគិត្ ីទី្រនាទាល់ខាងវិញ្ញាណ្ ីែុនរ្រស់ខ្ដុំងនារះខ្ដុំកាន់មត

បានដរឹងថាងទារះ្រីខ្ដុំចង់ទទួលអារែ្មណ៍ព្រះវិញ្ញាណយោងណាក្ីវាែិនសុំខាន់ងទមដលខ្ដុំែិនអាច

ទទួលអារែ្មណ៍ថនព្រះងចរាដារ្រស់ពទង់ងៅពគាងនារះមតែ្ងងនារះ។ខ្ដុំបានរានអាងស្ដកទី្រនាទាល់ដ៏ងសងៃៀែ

រាងាត់ខាជា្រ់ខជលួនរួចង�ើ�ថាដុំណរឹងល្គឺ្ ិត។

ការងចរះដរឹងងនារះបានជួ�ខ្ដុំង�ើ�ផ្ល់ដល់ខ្ដុំនូវ្រុំណងពបាថានាងដើែ្ី្រន្រកសា្រទ្រ្្ញត្ិទាុំងឡា�សូែ្ីមត

ង្លមដលោក់ដូចជា្ ុុំរានផលភាលាែៗក្ី។្រន្ិចែ្ងៗខ្ដុំបានទទួលអារែ្មណ៍ថនងសចក្ីពសឡាញ់រ្រស់

ព្រះវរ្រិតាសួគ៌និងព្រះអង្គសង្រ្គរះកាន់មតខាលាុំងងៅក្នដងជីវិតខ្ដុំ។ការសថែិតងៅជិតនរឹង្ ួកពទង់សូែ្ីមតង្ល

មដលង�ើង្ ុុំអាចទទួលអារែ្មណ៍ថា្ ួកពទង់ងៅជិតជានិច្ចក្ីបាននាុំឲ្យខ្ដុំរានភា្សុខរាន្មដលែិនអាច

្រដិងស្បាននិងនាុំែកនូវទី្រនាទាល់មដលកាន់មតរឹងរាុំអុំ្ីដុំណរឹងល្រ្រស់ព្រះអង្គសង្រ្គរះ។ការណ៍ងនរះ

្រន្រានឥទ្ធិ្លងលើខ្ដុំឥ�ដូវងនរះង្លមដលខ្ដុំជួ្រនរឹងភា្ែិនចបាស់លាស់ឬការឈឺចា្រ់។ខ្ដុំដរឹងថាខ្ដុំអាច

ទុកចិត្ព្រះវរ្រិតាសួគ៌និងព្រះអង្គសង្រ្គរះង�ើ�ថា្ ួកពទង់នរឹង្ យាបាលងលើកតងែកេើងនិង្ ពងរឹងខ្ដុំនិងង�ើង

រានាក់ៗ។◼
ប្មះបតូវោៃដកបចញរដ្ឋយូថាហ៍ស.រ.អា.
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អាងស្តនុកេមីបនាទាល់

វ្ ិនសំខាន់ដទន�លខ្នុំ្ ិនអាចទទួល

អារ្្មែ៍ននតពះវិញ្ញាែដៅតគ្

ដន្ះនត្ ្ងដន្ះ។ខ្នុំបានម្នអាងសតែនុក

ទទីបន្ទាល់�៏ដសងៃៀ្ស្ងាត់ខាជាប់ខ្ជួន

រួចដ�ើយ។

សំផ�ង្ ួកបរិសុេ្ធឡថងៃចុងផម្កាយ



យៅ
ក្នដងឆានាុំ២០០៥ខ្ដុំបានផ្ល់កុំងណើតដល់

កូនងភាលារះ្រីនាក់មដលងកើតែុនថ្ងៃ៖ែីលីណា

រាោធាអូនិងណិលសុន។ែីលីណាបានងកើតែករាន

សុខភា្ល្្រ៉ុមន្កូនព្រុសតូច្ ីរងទៀតរ្រស់ខ្ដុំបាន

រងងពគារះងោ�្រញ្ហាង្លសពរាលកូន។រាោធាអូបាន

រាលា្រ់ងោ�រារ្រញ្ហាងនារះ្រីមខងពកា�្ ីគាត់បាន

ងកើតែក។

ែួ�មខងពកា�្ ីង�ើងបានបាត់្រង់រាោធាអូ

ណិលសុនពតូវបានង្្វើងោគវិនិច្័�ថារានជែងៃឺ្ ិការ

ខួរកបាលនិង្ លង់។ង�ើងរានការ្ ិបាកងៅក្នដង

ចិត្យោងខាលាុំង។ងវជជ្រណ្ិតបានពបា្រ់ង�ើងថាគាត់

នរឹងែិនអាចងដើរបានងទ។ងៅពគាងនារះង�ើងរាន

អុំណរគុណចុំងោរះចុំងណរះដរឹងរ្រស់ង�ើង្ ីដុំណរឹងល្

រ្រស់ព្រះង�ស៊ូវពគីស្។វាបានជួ�ង�ើងឲ្យ�ល់្ ី

ែូលង�តុមដលង�ើងដក្ិងរា្ន៍ងពគារះកាចងៅក្នដង

ជីវិតងនរះ។

តាែរ�ជៈងសចក្ីជុំងនឿនិងការខិតខុំង្្វើងនារះ

ណិលសុនបានងរៀនងដើរនិងង្្វើការទាក់ទងតាែ

ភារាសញ្ញា។គាត់បានព្រងសើរង�ើងងពចើនជាងមដល

ងវជជ្រណ្ិតរ្រស់គាត់បានទា�ទុកងៅងទៀត។គាត់

បាន្ ុំង�ើងងោ�រីកោ�ងៅក្នដងពគួរារង�ើងនិង

ងៅក្នដងដុំណរឹងល្។

ផតើោត់នឹងយល់ផេ?

្្វីង្រើគាត់រានលទ្ធភា្ែិនង្ញងលញក្ីក៏ង�ើង

បានរានងគាលងៅែួ�ចុំនួនសពរា្រ់ណិលសុន៖

ថាគាត់�ល់្ ីអតថែន័�ថន្រុណ្យពជែុជទរឹកែុនង្ល

គាត់ទទួល្រុណ្យពជែុជទរឹកថាគាត់ទទួល្រ្្វជិតភា្

ងអើរៃុនងៅអា�ុ១២ឆានាុំង�ើ�ថាគាត់ងៅព្រះវិោរ

្ររិសុទ្ធងដើែ្ីង្្វើ្ ិ្ី្រុណ្យពជែុជទរឹកសពរា្រ់

ែរណជន។

ងៅក្នដងឆានាុំ២០១៧ណិលសុនបានរានអា�ុ១២

ឆានាុំ។ង�ើងបានជួ�គាត់ងរៀ្រចុំងដើែ្ីង្្វើ្ ិ្ី្រុណ្យ

ពជែុជទរឹកសពរា្រ់ែរណជន។វាជាឧ្រសគ្គែួ�

សពរា្រ់គាត់ងដើែ្ី�ល់ថា្ួកអ្នកបានទទួល

ែរណភា្ងោ�ែិនបានទទួល្រុណ្យពជែុជទរឹក

ពតូវការជុំនួ�។ែិន�ូរ្រ៉ុនាមាន្រនាទា្រ់្ ីថ្ងៃខួ្រកុំងណើត

រ្រស់ណិលសុនគាត់ែីលីណាង្�្វងខូនិងព្រិនោ

ជា្រងៗរ្រស់គាត់ព្ែទាុំង�ុវវ័�ងផ្សងៗងទៀត្ ី

វួដរ្រស់ង�ើងបានងៅកាន់ព្រះវិោរ្ររិសុទ្ធ�ូដូបា

អា�្សង់ទីន។ព្រធានព្រះវិោរ្ររិសុទ្ធបានរាវាគែន៍

្ួកងគង�ើ�បាននិយ�នរឹង្ ួកងគអុំ្ីរារសុំខាន់

ថន្រុណ្យពជែុជទរឹកជុំនួស។ខ្ដុំបានអង្គដ�

ជាែួ�ណិលសុនង�ើ�បានង្្វើភារាសញ្ញា

ឲ្យគាត់។ែិន�ូរ្រ៉ុនាមានគឺដល់ងវនគាត់។

ង្លមដលគាត់បានចុរះងៅក្នដង

រោរបដត្ើដៅក្ននុងតពះវិហារបរិសុទ្ធ

បានកាលាយជាតបនពែទី្ ួយ

របស់តគួស្រដយើង។រល់ដពលន�ល

ដយើងដៅដយើងចងចាំពទីន�ងៃ�៏ពិដសស

របស់ែិលសុន។
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អាងពជែុជទរឹកង�ើងបាន្ ងៃល់ថាងតើគាត់្ ិតជា�ល់

ងទ?

ង្លគាត់ចូលងៅក្នដងទរឹកណិលសុនកាលា�ជា

ក្ដកក្លួល។ងៅពគាងនារះព្រះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្ធបានង្រើក

សមែ្ងដល់ង�ើងថាគាត់្ ិតជា�ល់ថាគាត់កុំ្ុង

ង្្វើអ្វីែួ�សពរា្រ់ដូនតាមដលបានទទួលែរណភា្

ងៅង�ើ�រ្រស់គាត់មដល្ ួកគាត់្ ុុំអាចង្្វើបានងោ�

ខលលួនឯង។ង�ើងបានដរឹងថាគាត់�ល់ថាសរាជិក

ពគួរារងៅឯវាុំងននរាខាងងទៀតបានរីកោ�មដលគាត់

បានជួ�្ ួកងគ។ព្រះវិញ្ញាណក៏បានង្រើកសមែ្ងដល់

ង�ើងផងមដរថារាោធាអូបានងៅទីងនារះជាែួ�នរឹង

្រង្រ្ដូនព្រុសពសីរ្រស់គាត់។ងៅង្លណិលសុនបាន

ងចញ្ ីទរឹកែកវិញគាត់រានចិត្រីកោ�ណាស់។

តាុំង្ីង្លងនារះែកណិលសុនបានទទួល្រុណ្យ

ពជែុជទរឹកនិងទទួល្ ិ្ី្រញ្ជាក់សពរា្រ់សរាជិក

ពគួរារជាងពចើនរួែទាុំងឪ្ុករ្រស់ខ្ដុំមដលបាន

ទទួលែរណភា្ងៅក្នដងឆានាុំ២០១៦ផងមដរ។ង�ើង

ពសឡាញ់ដុំណរឹងល្។ការ្រងពែើងៅទីងនារះបានកាលា�

ជាព្រថ្ណីែួ�រ្រស់ពគួរារង�ើង។ោល់ង្លមដល

ង�ើងងៅង�ើងចងចាុំ្ ីថ្ងៃដ៏្ ិងសសងនារះ។◼

ផមរីបអៀមរ៉ូសាណាបហគេបលៀណូទីបកុងឃូឌូោបបបទស

អាហ្សង់ទីៃ
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៣២លរីអាហូណា

យពលខ្ដុំចូលែជ្ែណ្ល្រុំោក់្រុំ្រ៉នអ្នក

ផ្ស្្វផសា�រាសនាក្នដងនាែជាអ្នកផ្ស្្វផសា�

រាសនាង្ញងរាោងរានាក់ខ្ដុំបានង�ើញថារានអ្វីៗជា

ងពចើនមដលពតូវងរៀន។ខ្ដុំបានខុំងរៀនអស់្ ីសែតថែភា្

រ្រស់ខ្ដុំងដើែ្ី្ ពងរឹងទី្រនាទាល់រ្រស់ខ្ដុំនិងងដើែ្ីសង់ងៅ

ងលើពគរឹរះមដលខ្ដុំបានរានរួចងៅង�ើ�។ខ្ដុំអ្ិរាឋាន

សួរសុំណួរព្រះវរ្រិតាសួគ៌រួចង�ើ�មស្វងរកចងែលើ�។

ការអនុវត្ងនរះបានផ្លាស់្រ្ដូរជីវិតរ្រស់ខ្ដុំ។

ថ្ងៃែួ�ង្លខ្ដុំកុំ្ុង្រងពែើជាអ្នកផ្ស្្វផសា�

រាសនាងៅព្រងទសង្រៃូរានមអលង�ើររានាក់បាន

ទទួលសុំ្រុពតែួ�មដលពបា្រ់គាត់ថាឪ្ុករ្រស់

ែិត្េក្ិជិតដិត្រុំផុតរ្រស់គាត់បានទទួលែរណភា្

ទាុំងែិនបានរំ្រឹងទុក។គាត់បាន�ុំ។គាត់បាន

�ុំមពសកថា«ង�តុអ្វីព្រះវរ្រិតាសួគ៌ទុកឲ្យងរឿងងនរះ

ងកើតង�ើង?»

សុំណួរងនរះបានចាក់ដល់ដួងចិត្ខ្ដុំ។ងៅ�្រ់ងនារះ

ខ្ដុំបានលុតជង្គង់ចុរះង�ើ�ទូលសួរងៅកាន់ព្រះវរ្រិតា

សួគ៌នូវសុំណួរដូចគានាងនារះ។្រនាទា្រ់ែកងោ�បាន

ពរាវពជាវងៅក្នដងព្រះគែ្ីរែរែនងនារះខ្ដុំបានព្រទរះនរឹង

«តាមម្រាជាញារបស់ម្េង់ម�លម្ជាបម្គប់ការណ៍ទាំងអស់»

នីថ�្វទី២២:២៤មដលមចងថា«្រ៉ុមន្ងែើលចុរះអ្វីៗ

ស្្វរារង្ើបានពតូវង្្វើង�ើងងៅតាែពបាជាញារ្រស់ពទង់

មដលពជា្រពគ្រ់ការណ៍ទាុំងអស់»។

្រទគែ្ីរងនារះបានពជាតចូលក្នដងដួងចិត្ខ្ដុំង�ើ�

ែិនបានចាកងចញងទ។ខ្ដុំបានសរងសរកាតែួ�ងៅ

មអលង�ើរងនារះង�ើ�បាន្រ្្ចដូលខគែ្ីរងនារះជាមផ្នក

ថនទី្រនាទាល់រ្រស់ខ្ដុំ។ខ្ដុំបាន្រញ្ជាក់ដល់គាត់ថាអ្វីៗ

ពគ្រ់យោងនរឹងែិនអីងទងពោរះព្រះវរ្រិតាសួគ៌ង្្វើកិច្ចការ

ងៅក្នដងពបាជាញា។ង�ើងអាចទុកចិត្ពទង់ងពោរះពទង់

ពសឡាញ់ង�ើងង�ើ�ពជា្រការណ៍ទាុំងអស់។

ព្រម�លែួ�ឆានាុំកនលរះងពកា�ែកខ្ដុំបានកុំ្ុង្រងពែើ

ងៅជួរេ្នុំង្រៃូង្លមដលខ្ដុំបានទទួលទូរស្្មដលែិន

រំ្រឹងទុកែួ�្ ីព្រធានង្រសកកែ្មរ្រស់ខ្ដុំ។គាត់បាន

ពបា្រ់ខ្ដុំថាឪ្ុកខ្ដុំរានជុំងឺោច់សរថសឈាែង�ើ�

កុំ្ុងសថែិតក្នដងសភា្្ ងៃន់្ងៃរ។ែិន�ូរ្រ៉ុនាមានឪ្ុក

ខ្ដុំបានទទួលែរណភា្។ខ្ដុំរានការ្ ិបាកងៅក្នដង

ចិត្យោងខាលាុំងង�ើ�ខ្ដុំបានរានអារែ្មណ៍ញាុំញីនរឹង

សុំណួរដូចជា«ងតើខ្ដុំអាចម�ល្ លងការណ៍ងនរះងោ�

រង្រៀ្រណា?»

ខ្ដុំបានអ្ិរាឋានងៅកាន់ព្រះវរ្រិតាសួគ៌ទូលសូែ

ចងែលើ�។ភាគងពចើន្រុំផុតខ្ដុំចង់ដរឹងថាង�តុអ្វីឪ្ុក

រ្រស់ខ្ដុំពតូវចាកងចញងៅងោ�ខ្ដុំែិនបានទាុំងរាន

ឱកាសនិយ�ោក្យលាងរារះងនារះ។ខ្ដុំបានរ្កងៅ

រកព្រះគែ្ីរែរែនបានង្រើកវាង�ើ�អានោក្យង្ចន៍

ដមដលងនារះមដលខ្ដុំបានមចកចា�ជាែួ�មអលង�ើរ

ងនារះជាងពចើនមខែុន៖«្រ៉ុមន្ងែើលចុរះអ្វីៗស្្វរារង្ើ

បានពតូវង្្វើង�ើងងៅតាែពបាជាញារ្រស់ពទង់មដលពជា្រ

ពគ្រ់ការណ៍ទាុំងអស់»។ោក្យង្ចន៍ទាុំងងនរះបាន

ពគ្រដណដា្រ់ខ្ដុំឲ្យរានភា្សុខរាន្ដូចជាេួ�ង�ើ�

បានផ្ល់ដល់ខ្ដុំនូវព្រះគុណង្លមដលខ្ដុំរានអារែ្មណ៍

វងង្វង។

ឪ្ុកខាងងលាកិ�រ្រស់ខ្ដុំបានចាកងចញងៅ

ង�ើ�្រ៉ុមន្ព្រះវរ្រិតាសួគ៌រ្រស់ខ្ដុំនរឹងមតងមតគង់ងៅ

ទីងនារះសពរា្រ់ខ្ដុំ។ព្រះវរ្រិតាសួគ៌បានង្្វើការណ៍

ពគ្រ់យោងងៅក្នដងពបាជាញាពទង់ង�ើ�កាលមដលង�ើង

មស្វងរកង�ើ�ងរៀ្រចុំខលលួនង�ើងឲ្យអស់្ ីសែតថែភា្

ងនារះង�ើងអាចរកង�ើញចងែលើ�ដ៏រានតថែលបាន។◼
ប្រីសទេទូហវែ័រឌីវ័រកាលីហវែ័រញ៉ាស.រ.អា.
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យពលខ្នុំកំពុងបដត្ើដៅជួរ្្នំ

ដពរ៉រូខ្នុំបានទទួលទរូរសពទេ

ន�ល្ ិនរំពឹងទុក្ ួយពទីតបធ្ន

ដបសកក្្មរបស់ខ្នុំ។



 ខខ ម្ររា ឆ្នាំ ២០២០ ៣៣

ខញនុំបាន្រិទជុំ្ូកែួ�ថនជីវិតរ្រស់ខ្ដុំង្លខ្ដុំបានកាលា�

ជាពស្ីងែរាោ�ងៅក្នដងមខតុលាឆានាុំ២០១០។

ង្លងនារះខ្ដុំបានង្្វើការជាពគូរានាក់ងៅម្រ៉កខាងត្ដូង

ព្រងទសបាោុំង។ឧ្រ្ទ្វង�តែុួ�ងៅកមនលងង្្វើការ

បានកពែិតដល់ការង្្វើចលនារ្រស់ខ្ដុំង�ើ�ខ្ដុំ្ ុញ្្រ់

ណាស់មដលខ្ដុំែិនអាចងកើនសុខភា្និងករាលាុំងខ្ដុំែក

វិញឆា្រ់ៗ។ខ្ដុំបានរីកោ�នរឹងការរ្រដ៏ល្ែួ�អស់

រ�ជៈង្ល១១ឆានាុំ។ខ្ដុំពសឡាញ់ការរ្ររ្រស់ខ្ដុំ។ខ្ដុំ

រានែិត្េក្ិជាងពចើន។្រ៉ុមន្ខ្ដុំ្ ុុំអាច្រុំង្ញតពែូវការ

ថនការរ្ររ្រស់ខ្ដុំបានងទៀតងទ។

ខ្ដុំពតូវមតទទួលរាគល់វា្រនាទា្រ់្ ីអនុវត្ចបា្រ់

ោក្យគតិ្រណ្ិតអស់៣៣ឆានាុំខ្ដុំបាន្ ងៃល់ថាង�តុអ្វីខ្ដុំ

្ុុំអាច«រត់ងៅឥតមដល�ត់»ឬ«ងដើរឥត

មដលងល្វើ�ង�ើ�»(សូែងែើលងគាលលទ្ធិនិង

ងសចក្ីសញ្ញា៨៩:២០)។ទី្រុំផុតខ្ដុំបានចូល

និវត្ន៍ែុនង្លរំ្រឹងទុកងោ�្រិទជុំ្ូកែួ�ងទៀត

ថនជីវិតខ្ដុំ។

ជំ្ូកថ្មីមួយ�៏អស្ចារ្យ

ខ្ដុំបានរស់ងៅជាែួ�កូនពសីខ្ដុំង្លទទួលដុំណរឹង

ថាការរ្ររ្រស់នាងនរឹង្រ្ដូរងៅតុំ្រន់ទីពកុងបាោរីស។ខ្ដុំ

បានសងពែចចិត្ថាខ្ដុំគួរងៅជាែួ�នាងង�ើ�ង្រើក

ជុំ្ូក្ ្មីែួ�ងៅក្នងជីវិតខ្ដុំងៅកមនលង្ ្មី។

ែិន�ូរ្រ៉ុនាមាន្រនាទា្រ់្ ីែកដល់ង�ើងទាុំង្ីរនាក់

ពតូវបានងៅឲ្យ្រងពែើងៅក្នដងព្រះវិោរ្ររិសុទ្ធបាោរីស

ព្រងទសបាោុំង។ការងៅឲ្យ្រងពែើងៅក្នដងព្រះវិោរ

្ររិសុទ្ធរ្រស់ខ្ដុំបាន្រញ្ជាក់ដល់ខ្ដុំថាខ្ដុំសថែិតងៅក្នដង

កមនលងមដលពតរឹែពតូវងៅង្លងវលាដ៏ស័ក្ិសែងពោរះ

ព្រះអរាចាស់បាននាុំខ្ដុំែកទីងនរះ។ខ្ដុំបានរកង�ើញ

អុំណរជាងពចើនក្នដងការ្រងពែើជាងទៀងទាត់ងៅក្នដង

ដុំណាក់រ្រស់ព្រះង�ើ�វាអរាចារ្យណាស់មដលបាន

មចកចា�្រទ្ិងរា្ន៍ទាុំងឡា�ងនារះងៅក្នដង

ព្រះវិោរ្ររិសុទ្ធជាែួ�កូនពសីខ្ដុំ។វាង្្វើឲ្យដួងចិត្ខ្ដុំ

ងោរង្ញងោ�អុំណរ។

ថ្ងៃងនរះខ្ដុំង�ើញ្ រជ័�ដ៏អរាចារ្យមដលដុំ្រូងង�ើ�

ពតូវបានលាក់ខាងងពកា�ការរងទុក្ខែួ�។ការមដល

រានកពែិតងៅក្នដងការង្្វើចលនារ្រស់ខ្ដុំែិនអាចង្្វើ

ការរ្ររ្រស់ខ្ដុំបាននិងពតូវមតចូលនិវត្ន៍ែុនង្លគឺ

្ិបាកណាស់។្រ៉ុមន្ខ្ដុំដរឹងថាព្រះអរាចាស់ង�ស៊ូវពគីស្

បាន្រីខ្ដុំ។ពទង់បានជួ�ខ្ដុំឲ្យ្រនថែ�ងល្ើនង�ើ�

មស្វងរកការសពរាកក្ីសង្រឹែនិងក្ីសុខរាន្មដល

ឥ�ដូវងនរះជាមផ្នកដ៏្ ុំែួ�ងៅក្នដងជីវិតខ្ដុំ។

ពគ្រ់ង្លមដលខ្ដុំងដើរកាត់ទាវារព្រះវិោរ្ររិសុទ្ធខ្ដុំ

រានអារែ្មណ៍្ ីព្រះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្ធ។ងៅក្នដងង្ល

លុំបាកៗជាែួ�នរឹងសរាពោ្្ ី្ ិេ្ងលាកមដលរាន

ែកងលើង�ើងវាជាការព្រងសើរណាស់ងដើែ្ីដរឹងថា

ព្រះអរាចាស់បានព្រទានទី្ររិសុទ្ធដល់ង�ើងមដលអ្វីៗ

ពគ្រ់យោងរានរង្រៀ្រងរៀ្ររ�និងពសស់រាអាត។ខ្ដុំ

រានអុំណរគុណដ៏្ ុំង្ងចុំងោរះជុំ្ូក្ ្មីថនការ្រងពែើ

ក្នដងព្រះវិោរ្ររិសុទ្ធងៅក្នដងជីវិតរ្រស់ខ្ដុំ។វាអរាចារ្យ

ណាស់!◼
សរ៊ីបវៀខៃណិតអិល-ឌ័រ-ប្វហវែៃបបបទសោរាំង
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រោរដៅបដត្ើ�្មទីរបស់ខ្នុំបានបញ្ជាក់ថា

តពះអម្ចាស់បានន្ំខ្នុំ្ កក្ននុងកននលែងន�ល

តតឹ្តតរូវដៅដពលដវោ�៏សវ័ក្ិស្។
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ន�រំដ្ជន�រុ្ស៊្មីធ

វិលោ្្ុវ័កដខលែលិន

ស្ំយរូនអលស៊្មីធ លរូស៊ីម្៉ាកស្ម៊ីធ

ស្លលទីផ្កកឺរដាតគទីន
(ប្ភូនតសទីរបស់តពិកហាំយ៉ាង់)

ដរដបកាវិដលលែៀ្

យ៉ារូនសបស៊្មីធ

ស្ក្សទីបទីន្ក់
អរូលទីដវើរដ្ដឌើរីម្៉ាទិនហារីស ដាវិឌវិតដ្ើរ



 ខខ ម្ររា ឆ្នាំ ២០២០ ៣៥

បដាយសទេីវិៃសរ៊ីហាបភើរ

សាកសាតាចា�្យននកេវ្តេឈិសាកសតេនឈិងបគាលលទ្ធឈិសាសនាចកកបៅសាកលវិទយាល័យកពឈិកហាំយ៉ង់

ការរាដា្រ់ទី្រនាទាល់រ្រស់រាក្សីថនព្រះគែ្ីរែរែនអាចជាអ្វីមដលល្្រុំផុត្រនាទា្រ់្ ីការង�ើញផ្ទាុំងរាសឬ

ងទវតា។សរាជិករាសនាចពក្ ីសែ័�ងដើែជាងពចើនបានរានឱកាសងនារះ។

ខាងងពកាែងនរះជាដុំងណើរងរឿងរ្រស់សរាជិកែួ�ចុំនួនមដលបាននិយ�ជាែួ�នរឹង្ ួករាក្សីថន

ព្រះគែ្ីរែរែន។ងទារះយោងណាង�ើងនរឹងង�ើញង្លមដលព្រធានរ័សុលអិែណិលសុនបាន្រងពងៀនថាការទទួល

បាននូវទី្រនាទាល់ែួ�អុំ្ីព្រះគែ្ីរែរែនគឺ«វាល្ណាស់្រ៉ុមន្ងៅ្ ុុំទាន់ពគ្រ់ពគាន់ងទ!» ១

ផរផបកាវិផលលៀម៖«ោក្យសមដមីរបស់្ ួកផគម្តូវរានផជឿ»

ងរង្រកាងស្វនវិងលលៀែបានឮ្ ួករាក្សីថនព្រះគែ្ីរែរែនែួ�ចុំនួនងៅក្នដងរដ្ឋអូថ�អូងៅងដើែឆានាុំ១៨៣០។នាង

បានម្លងទី្រនាទាល់រ្រស់នាងដល់ឪ្ុកនិង្រង្រ្ដូនព្រុសនាង៖«ខ្ដុំបានឮងរឿងដូចគានាងនារះ្ ីសរាជិកពគួរារ[ស្ម៊ី្]

្រី្រួននាក់និង្ ី្ ួករាក្សី្រីនាក់ងោ�ផ្ទាល់។ខ្ដុំបានឮ្ ួកងគព្រកាសងៅទីព្រជុុំរាធារណជៈថា្ួកងគបានង�ើញ

ងទវតាដ៏្ររិសុទ្ធបានយងចុរះែក្ ីរាថានសួគ៌ង�ើ�បាននាុំផ្ទាុំងទាុំងឡា�ង�ើ�បានោក់ផ្ទាុំងទាុំងងនារះងៅ្ ីែុខមេ្នក

រ្រស់្ ួកងគ»។

ង្លមដលសរាជិកពគួរារនាងបាន្រដិងស្ទី្រនាទាល់រ្រស់នាងងនារះងរង្រកា្ ុុំបានោក់ចុរះទី្រនាទាល់រ្រស់នាង

ងនារះងទ។នាង្រន្ពសឡាញ់្ ួកងគអ្ិរាឋានសពរា្រ់្ ួកងគង�ើ�ផ្ល់តថែលដល់ដុំ្រូនាមានដ៏ល្រ្រស់ឪ្ុកនាង។នាង

ក៏្រន្ម្លងទី្រនាទាល់ដល់គាត់ថា្ួករាក្សីថនព្រះគែ្ីរែរែនបានពបា្រ់ការ្ិត៖«្ួកងគជា្រុរសមដលរានចរិតល្

ង�ើ�ោក្យសែ្ីរ្រស់្ ួកងគពតូវបានងជឿ។...្ួកងគបានង�ើញងទវតាែួ�អង្គរ្រស់ព្រះង�ើ�បានសន្នាជាែួ�

ពទង់»។ ២

ងៅចុងទសវត្ស១៨៣០រ�ជៈង្លថនការជុំទាស់ដ៏រីកោលោលងៅក្នដងរាសនាចពកងរង្រកា្រន្រានងសចក្ីជុំងនឿ

ងោ�ងពជើសងរើសរស់ងៅតាែសិកាខា្រទថនព្រះគែ្ីរែរែន។ ៣

វិលោមមុ័កផខលលិន៖«ជាប់...នឹងការេេួលស្រល់ការ្ិត»

ព្រឹកែួ�ងៅក្នដងឆានាុំ១៨៣១ពគូ្រងពងៀនវ័�ងក្មងរានាក់ងឈាមារះវិលលាែែុ័កងខលលិនបានឮថា្រុរសែួ�ចុំនួនមដល

កុំ្ុងង្្វើដុំងណើរងៅែិសសួរីនរឹងព្រកាស្ ីគែ្ីរ្ ្មីែួ�មដលពតូវបាន្ ិ្ណ៌នាថាជា«វិវរណជៈែក្ ីព្រះ»។គាត់បាន

ការដរឹងគឺល្ង�ើ�្រ៉ុមន្ែិន
ពគ្រ់ពគាន់ងទ
ងនរះជាដុំងណើរងរឿងែួ�ចុំនួនរ្រស់សរាជិករាសនាចពក្ ីសែ័�ងដើែមដលបានឮ

ទី្រនាទាល់្ ី្ ួករាក្សីថនព្រះគែ្ីរែរែន។



៣6 លរីអាហូណា

ព្រញា្រ់ងៅរាដា្រ់្ ួកងគ។គាត់បានរាដា្រ់ោវី�វិតងែើរម្លងទី្រនាទាល់ថាគាត់បាន«ង�ើញងទវតា

ដ៏្ររិសុទ្ធែួ�អង្គមដលបានពបា្រ់ងសចក្ី្ិត្ ីកុំណត់ពតាងនរះដល់គាត់»។គាត់រាន្រុំណងពបាថានា

ដ៏ពជាលងពរៅងដើែ្ីដរឹងថាងតើទី្រនាទាល់រ្រស់្ ួកងគ្ ិតឬងទ។គាត់បានងៅតាែ្ ួកងគអស់៦៤៤

គី�ដូមែ៉ពតងៅទីពកុងអ៊ីន�ីម្នម�នស៍រដ្ឋែិសសួរីជាកមនលងមដលគាត់បានជួ្រនិងបានសរាភាស

្ួករាក្សីងផ្សងៗងទៀតរួែទាុំងរាោទិនោរីសនិងថ�រុែស៊្មី្ផងមដរ។ ៤

វិលលាែបានសរាភាសថ�រុែអស់ជាងពចើនងរាោង។វិលលាែបាន

កត់ពតាថា«ខ្ដុំបានរាកសួរ្ ីចុំណុច្ ិងសសថនការងចញែកថន

កុំណត់ពតាងនារះ»។ព្រឹក្រនាទា្រ់ងនារះ្រនាទា្រ់្ ីអ្ិរាឋានងដើែ្ីបាន

ការមណនាុំដល់ងសចក្ី្ ិតគាត់បានដរឹងថាគាត់បាន«ជា្រ់ជា

្រុរសដ៏ងរាមារះពតង់រានាក់មដលទទួលរាគល់្ ីងសចក្ី្ ិតនិង

សុ្លភា្ថនព្រះគែ្ីរែរែន»។ ៥

ឆានាុំ្រនាទា្រ់្ ីងនារះងសចក្ីជុំងនឿរ្រស់វិលលាែពតូវបាន

រាកល្ងនិង្ ពងរឹងងោ�ជងពែើសទាុំងឡា�រ្រស់គាត់

និងងោ�ការង្្វើទុក្ខ្រុកងែ្នញមដល្ ួក្ររិសុទ្ធពតូវរងទុក្ខ។ង្ល

មដល្ ួក្ររិសុទ្ធងៅក្នដង�ុុំចាកសុនរដ្ឋែិសសួរីពតូវបានងគ

វា�ព្រោរងនារះែិត្រ្រស់វិងលលៀែគឺថ�ោុំងេជជារាក្សីរានាក់

ក្នដងចុំងណាែរាក្សីទាុំងពបាុំ្រីនាក់ពតូវបានងគវា�នរឹងរំោត់ងោ�្ ួក្រុរសមដលបាននិយ�ថា្ួកងគ

នរឹងងោរះមលងគាត់ង្រើគាត់ព្ែ្រដិងស្ព្រះគែ្ីរែរែន។«ងតើខ្ដុំអាច្រដិងស្អ្វីមដលខ្ដុំដរឹងថា្ ិត

ងោ�រង្រៀ្រណា?»ថ�ោុំបាននិយ�ដូងចានារះង�ើ�្ ួកងគបានវា�គាត់ែ្ងងទៀត។

វិងលលៀែពតូវបាន្ ពងរឹងងោ�ទី្រនាទាល់រ្រស់ថ�ោុំ—ង�ើ�អាច�ល់បានថាេ័�ខាលាចពតូវងគវា�

ណាស់។ង្លវិលលាែបានឮថា្ួក្រុរសងៅក្នដងតុំ្រន់ងនារះនរឹងឲ្យររ្វាន់ដល់អ្នកមដលចា្រ់បានគាត់

និងអូលីងវើរងៅង�ើរីងនារះ្ ួកងគបានចាកងចញ្ ីពកុងងនារះងៅលាក់ខលលួនងៅក្នដងថព្ជាែួ�ោវី�វិតងែើរ។

ងៅទីងនារះវិលលាែបានសរាភាសរាក្សី្ ីរនាក់ក្នដងចុំងណាែរាក្សី្រីនាក់។គាត់បាននិយ�ថា«ខ្ដុំ

ែិនមដលបានង�ើញការនិែិត្ដ៏ង្រើកចុំ�រងៅក្នដងជីវិតខ្ដុំង�ើ�្រ៉ុមន្្ ួកងលាកនិយ�ថា្ ួកងលាកបាន

ង�ើញង�តុដូងចានារះង�ើ�្ ួកងលាកដរឹងជាពបាកដ។ឥ�ដូវងនរះអ្នកដរឹងថាជីវិតរ្រស់ង�ើងគឺ្ ិតងៅក្នដង

ងពគារះថានាក់ពគ្រ់ង្លព្រសិនង្រើ្ ួកែនុស្សកុំណាចចា្រ់ង�ើងបានងនារះ។ងោ�ការេ័�ខាលាចដល់

ព្រះសូែពបា្រ់ខ្ដុំថាងតើព្រះគែ្ីរែរែន្ ិតឬងទ?»

អូលីងវើរបាននិយ�ថា«្រ្ដូនព្រុសវិលលាែព្រះបាន្រ្ជដូនងទវតាដ៏្ររិសុទ្ធរ្រស់ពទង់

ងដើែ្ីព្រកាសងសចក្ី្ ិតថនការ្រកមព្ររ្រស់វាដល់ង�ើងង�តុដូងចានារះង�ើ�ង�ើងដរឹង។

ង�ើ�ងទារះជា្ ួកែនុស្សកុំណាចសរាលា្រ់ង�ើងក៏ង�ើងងៅមតពតូវរាលា្រ់ទាុំងព្រកាស្ ីងសចក្ី

្ិតរ្រស់វាមដរ»។

ោវី�បាន្រមនថែែថា«អូលីងវើរបានពបា្រ់្រ្ដូនរួចង�ើ�្ ីងសចក្ី្ ិតដ៏ឧឡារិកដ្ិតង�ើង

្ុុំអាចពតូវបានងបាក្រងញ្ឆោតងនារះងទ។ខ្ដុំសូែព្រកាសយោង្ ិតពបាកដ្រុំផុតដល់្រ្ដូន្ ី

ងសចក្ី្ ិតរ្រស់វា!» ៦

ោវី�រាោទីនថ�ោុំអូលីងវើរនិងវិលលាែរានាក់ៗបានដរឹងថា�៉ូមស្រស៊្មី្បាន

្រកមព្រព្រះគែ្ីរែរែនងោ�ព្រះងចរាតោថនព្រះ។្ួកងគបានដរឹងថាដុំណរឹងល្មដល

បានចារងៅងលើផ្ទាុំងរាសគឺ្ ិត។្រ៉ុមន្ងពកា�ែក្ ួកងគបានអនុញ្ញាតឲ្យការអាក់អន់

ចិត្ជាែួ�នរឹង�៉ូមស្រ្រន្ងកើនង�ើងរ�ូតដល់្ ួកងគឈ្រ់រស់ងៅតាែការ្រងពងៀនរ្រស់

ព្រះគែ្ីរែរែន។

ងោ�បានង�ើញ្ ីជងពែើសរ្រស់្ ួកងគ្យាការី�៉ូមស្របាន

ម្លងទី្រនាទាល់ែិនពតរឹែមតថាព្រះគែ្ីរែរែន្ ិត—«ជាគែ្ីរដ៏

ពតរឹែពតូវ្រុំផុតជាងគែ្ីរនានាទាុំងអស់ងៅងលើមផនដីងនរះង�ើ�

ជាែូលោឋានថនរាសនាចពករ្រស់ង�ើង»ងនារះងទ—្រ៉ុមន្ថា

ង�ើង«អាចចូលងៅជិតព្រះបានងោ�រារការង្្វើតាែសិកាខា្រទ

ទាុំងឡា�ថនគែ្ីរងនរះជាជាងគែ្ីរដថទទាុំងអស់»ផងមដរ។ ៧

ស្លលមីផ្កកលឺ៖«រឹងរាំក្ននុងផសចកដមីជំផនឿ»

រាលលីផ្កកឺជាអ្នកជិតខាងរានាក់រ្រស់លូស៊ីរាោកស្ម៊ី្

ងៅទីពកុងង�ើត�ង់រដ្ឋអូថ�អូ។រាលលីបានសរងសរថា«នាង

បានពបា្រ់្ ីងរឿងទាុំងអស់»។ង្លនាងបានសួរលូស៊ីថាង្រើនាង

បានង�ើញផ្ទាុំងទាុំងឡា�«[លូស៊ី]បាននិយ�ថាងទវា

ែិនមែនសពរា្រ់នាងងដើែ្ីង�ើញវាងនារះងទ្រ៉ុមន្នាងបានងលើក

វាង�ើ�ោល់វាង�ើ�ខ្ដុំងជឿអ្វីៗទាុំងអស់មដលនាងបាននិយ�

ដ្ិតខ្ដុំបានរស់ងៅមក្រនាងពបាុំ្រីមខង�ើ�នាងគឺជាពស្ីរានាក់ដ៏ល្

្រុំផុត»។

ងៅក្នដងឆានាុំ១៨៣៨រាលលីបានឮថ�រុែស្ម៊ី្មចកចា�

ទី្រនាទាល់រ្រស់ងលាកផងមដរ៖«គាត់បាននិយ�ថាគាត់បាន

ង�ើញផ្ទាុំងទាុំងងនារះងោ�ផ្ទាល់មេ្នកង�ើ�បានកាន់វាងោ�ផ្ទាល់

ថដងលាក»។ ៨

ងៅចុងទសវត្ស១៨៣០កាលមដលរានែនុស្សជាងពចើនបាន

ចាកងចញ្ ីរាសនាចពកងនារះរាលលីផ្កកឺបានទួញងរាក

នរឹងការបាត់្រង់ការងដើរ តាែរ្រស់្ ួកងគ

ង�ើ�បាន្ ពងរឹង

ការង្រ្ជាញាចិត្

រ្រស់នាងជា្ ្មី

ងដើែ្ីរស់ងៅតាែ

សិកាខា្រទថនព្រះគែ្ីរ

ែរែន។រាលលីបានសរងសរ

ថា«ខ្ដុំចង់ព្រកាន់ខាជា្រ់នូវជុំងនឿមដល

ដូចជាពគា្រ់រាោរាតោតអ្្ចរឹង។ខ្ដុំទទួល

អារែ្មណ៍ថនអុំណាចរ្រស់វាក្នដងដួងចិត្

រ្រស់ខ្ដុំឥ�ដូវងនរះ។ខ្ដុំរឹងរាុំងៅក្នដង

ងសចក្ីជុំងនឿដូចមដលខ្ដុំបានរឹងរាុំ

ង្លង�ើងទទួល្រុណ្យពជែុជ

ទរឹកង�ើ�គុំនិតរ្រស់ខ្ដុំក៏ដូច

គានាមដរ។ខ្ដុំចង់កាន់ខាជា្រ់

ដុំណរឹងល្រ�ូតដល់ខ្ដុំ

រាលា្រ់»។ ៩



 ខខ ម្ររា ឆ្នាំ ២០២០ ៣៧

រោម្គមីន៖«ោត់រានម្្រះវិញ្ញាណឡនម្្រះ»

លូស៊ីរាោកស្ម៊ី្បាននិយ�ងៅក្នដងសន្និសីទទូងៅក្នដង

ឆានាុំ១៨៤៥្រនាទា្រ់្ ី្ ួករាក្សីថនព្រះគែ្ីរែរែនទាុំងអស់មដល

ងៅក្នដងពគួរារគាត់បានរាលា្រ់ងោ�រារជុំងឺឬពតូវបានសរាលា្រ់។

គាត់បានពបា្រ់ងរឿងែួ�អុំ្ីង្រសកកែ្មដុំ្រូងរ្រស់កូនព្រុសគាត់

រាុំ�ូមអល។

រាុំ�ូមអលជារាក្សីរានាក់ក្នដងចុំងណាែ្ ួករាក្សីទាុំងពបាុំ្រី

នាក់បានងៅងលងផ្រះរ្រស់រោពគីនមដលរាវាែីនាងបានងៅ

្រុំង្ញង្រសកកែ្មឲ្យព្រះវិោរែួ�ងផ្សងងទៀត។រាុំ�ូមអលបាន

សួររោថាង្រើនាងចង់បានគែ្ីរែួ�។គាត់បាន្ ន្យល់ថា«វាជា

ព្រះគែ្ីរែរែនមដល្រងព្រុសរ្រស់ខ្ដុំ�៉ូមស្របាន្រកមព្រ្ ីផ្ទាុំង

ទាុំងឡា�ងចញ្ីក្នដងដី»។

រោបានទទួលព្រះគែ្ីរែួ�កបាលងដើែ្ីអាននិង្ររ្ហាញដល់

រាវាែីនាង។ង្លរាុំ�ូមអលបានពត�្រ់ែកវិញង្លងពកា�

ងទៀតរោបានពបា្រ់គាត់ថារាវាែីនាង្ ុុំរានចុំណា្រ់អារែ្មណ៍

ងទង�ើ�នាង្ ុុំអាចទិញគែ្ីរងនារះង�ើ�។ងោ�ងរាកងៅ

រាុំ�ូមអលបាន�កគែ្ីរងនារះង�ើ�បានចា្រ់ងផ្ើែចាកងចញ

ងៅ។រោបានពបា្រ់លូសីងពកា�ែកថារាុំ�ូមអលបានឈ្រ់

ង�ើ�បានសែលរឹងងែើលនាង។លូសីបាននិយ�ងៅក្នដងសុន្រកថា

សន្និសីទរ្រស់គាត់ថា«នាងែិនមដលបានង�ើញ្រុរសណា

សែលរឹងងែើលម្រ្រងនារះងទ។នាងបានដរឹងថាគាត់រានព្រះវិញ្ញាណ

ថនព្រះ»។

រាុំ�ូមអលបានពបា្រ់រោមដលបានលុតជង្គង់ចុរះង�ើ�បាន

សូែងលាកឲ្យអ្ិរាឋានជាែួ�នាង។នាងបានរកសាគែ្ីរងនារះបាន

អានវាង�ើ�បានទទួលទី្រនាទាល់អុំ្ីវា។ងៅទី្រុំផុតរាវាែីនាងក៏

បានទទួលទី្រនាទាល់ែួ�មដរ។្ួកងគបានងពជើសងរើសងដើែ្ីរស់ងៅ

តាែសិកាខា្រទអស់ែួ�ជីវិតរ្រស់្ ួកងគ។

លូស៊ីបានម្លងទី្រនាទាល់ថា«ដូងច្នរះង�ើ�ការរ្របានចា្រ់ងផ្ើែ

្រនាទា្រ់ែកវាបានរា�ភា�ដូចជាពគា្រ់រាោរាតោតអ្្ចរឹង»។ ១០

រោពគីនគឺជា្រុ្្វការីជនរ្រស់ខ្ដុំ។ខ្ដុំពតូវបានរាអាងង�ើងងោ�

ទី្រនាទាល់រ្រស់គាត់អុំ្ីព្រះគែ្ីរែរែនង�ើ�ងោ�ទី្រនាទាល់មដល

ពតូវបានកត់ពតាងោ�្ ួករាក្សីទាុំងឡា�និង្ ួកអ្នកមដលបាន

ឮ្ ួកងគ។ខ្ដុំពតូវបាន្ ពងរឹងងោ�ការងពជើសងរើសរ្រស់្ ួកងគងដើែ្ី

រស់ងៅតាែអ្វីមដលព្រះគែ្ីរែរែន្រងពងៀន។

ង�ើងរានាក់ៗអាចកាលា�ជារាក្សីងៅសែ័�ទុំងនើ្រអុំ្ីព្រះគែ្ីរ

ែរែនង្លមដលព្រះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្ធ្រញ្ជាក់ដល់ង�ើង្ ីងសចក្ី

្ិតថនគែ្ីរងនារះ។ែិន�ូរ្រ៉ុនាមាន្ ីែុនការចាកងចញងៅ្រងពែើ

ង្រសកកែ្មរ្រស់ខ្ដុំខ្ដុំបាន្រ្្ច្រ់ការអានព្រះគែ្ីរែរែនរួចង�ើ�

បានលុតជង្គង់ចុរះង�ើ�អ្ិរាឋានងោ�រាែ្្ញ្រ៉ុមន្ងោ�

ងរាមារះអស់្ ីចិត្ងោ�ចិត្ងរាមារះសរនិងងោ�ងសចក្ីជុំងនឿងលើព្រះង�ស៊ូវពគីស្(សូែងែើលែរៃូថណ

១០:៣–៤)។ខ្ដុំបានទទួលអារែ្មណ្រុំផុសដ៏រានឥទ្ធិ្លែួ�មដលបានពបា្រ់ថា«អ្នកបានដរឹង

រួចង�ើ�ថាវា្ ិត»។វាបានចូលែកក្នដងចិត្ខ្ដុំងោ�ភា្សុខរាន្មដលខ្ដុំែិនរាន្រុំណងនរឹងរឹង

ទទរឹងជាែួ�ងនារះងទ។ខ្ដុំបានដរឹងតាុំង្ ីង្លងនារះែកថាព្រះគែ្ីរែរែន្ ិត!

ងទារះយោងណាវាងៅែិនពគ្រ់ពគាន់ងទ។ព្រធានរ័សុលអិែណិលសុនបាន្រងពងៀន៖«ងៅ

ង្លមដលខ្ដុំរាដា្រ់ឮែនុស្សណារានាក់រួែទាុំងខលលួនខ្ដុំមដរងោលថា‹ខ្ដុំដរឹងថាព្រះគែ្ីរែរែនគឺជាព្រះគែ្ីរ

្ិត›ខ្ដុំចង់្រនលឺង�ើងថា‹វាល្ណាស់្រ៉ុមន្ងៅ្ ុុំទាន់ពគ្រ់ពគាន់ងទ!›ង�ើងពតូវចាុំបាច់រានអារែ្មណ៍

ស៊ីជងពរៅងៅក្នដង‹ជងពរៅចិត្›ង�ើងថាព្រះគែ្ីរែរែនគឺ្ ិតជា្រន្ដូលរ្រស់ព្រះ។ង�ើងពតូវមតរាន

អារែ្មណ៍យោងស៊ីជងពរៅថាង�ើងនរឹង្ ុុំចង់រស់ងៅងោ�គាមានព្រះគែ្ីរងនរះសូែ្ីមតែួ�ថ្ងៃង�ើ�»។ ១១

ការ្រងពងៀនរ្រស់ព្រធានណិលសុនគឺ្ ិត។កិច្ចខិតខុំជា្រន្្រនាទា្រ់រ្រស់ខ្ដុំងដើែ្ីរស់ងៅតាែការ

្រងពងៀនរ្រស់ព្រះគែ្ីរែរែនបាននាុំឲ្យខ្ដុំខិតជិតនរឹងព្រះជាងអ្វីៗងផ្សងងទៀតទាុំងអស់។◼

កំណត់ចំណាំ

 ១. រ័សុលអិែណិលសុន«ព្រះគែ្ីរែរែន៖ងតើជីវិតរ្រស់អ្នកងៅជាយោងណាង្រើគាមានគែ្ីរងនរះ?»Liahonaមខវិច្ិកាឆានាុំ២០១៧ទុំ្័រ

៦៣។

 ២. ងរង្រកាងស្វនវិងលលៀែងៅកាន់អី៊រាកងស្វនទីពកុង�ុ័ងស្ដូនរដ្ឋនូវងយោកថ្ងៃទី១២មខែិ្ុនាឆានាុំ១៨៣៤ការព្រក្រពតូវបានង្្វើតាែ

្រទោឋាន។សូែងែើលការកត់ពតាជាលា�លក្ខណ៍អក្សរនិងរូ្រ្តថនលិខិតងៅក្នដងaniece Johnson«Give Up All and 
Follow Your Lord»BYU Studiesវៃុល៤១ងលខ១(២០០២)ទុំ្័រ៩៧–១០២។

 ៣. សូែងែើលJaniece Lyn Johnson«Rebecca Swain Williams: Steadfast and Immovable»Ensignមខ
ងែរាឆានាុំ២០១១ទុំ្័រ៣៨–៤១។

 ៤. សូែងែើលThe Journals of William E. McLellin: 1831–1836 ed. Jan Shipps and John W. Welch

(១៩៩៤)ទុំ្័រ២៩–៣៣។

 ៥. The Journals of William E. McLellinទុំ្័រ៣៣ការព្រក្រពតូវបានង្្វើតាែ្រទោឋាន។

 ៦. ងៅក្នដងWilliam E. McLellin’s Lost Manuscript ed. Mitchell K. Schaefer(២០១២)ទុំ្័រ១៦៥–១៦៧។

 ៧. �៉ូមស្រស៊្មី្ងៅក្នដង្រុ្្វកថាថនព្រះគែ្ីរែរែន។សពរា្រ់ការវិភាគថនការ្រងពងៀនងនរះសូែងែើលScott C. Esplin«Getting 
‘Nearer to God’: A History of Joseph Smith’s Statement»ងៅក្នដងLiving the Book of Mormon: 
Abiding by Its Precepts ed. Gaye Strathearn and Charles Swift(២០០៧)ទុំ្័រ៤០–៥៤។

 ៨. ងៅក្នដងJaniece L. Johnson,«‹The Scriptures Is a Fulfilling›:Sally Parker’s Weave»BYU Studies
វៃុល៤៤ងលខ២(២០០៥)ទុំ្័រ១១៦,១១៥។

 ៩. ងៅក្នដងJohnson«‹The Scriptures Is a Fulfilling›»ទុំ្័រ១១៧។

១០. Lucy Mack Smith,«This Gospel of Glad Tidings to All People»ងៅក្នដងJennifer Reeder and 
Kate Holbrook, eds., At the Pulpit: 185 Years of Discourses by Latter- day Saint Women(២០១៧)

ទុំ្័រ២៤។

១១. រ័សុលអិែណិលសុន«ព្រះគែ្ីរែរែន៖ងតើជីវិតរ្រស់អ្នកងៅជាយោងណាង្រើគាមានគែ្ីរងនរះ?»ទុំ្័រ៦៣។



៣8 លរីអាហូណា

កពរះគែ្ីរែរែនពតូវបានសរងសរ

ងោ�្ យាការី្ ី្រុោណ

ជាងពចើនរូ្រមដលបានកត់ពតាោក្យ

សែ្ីរ្រស់្ ួកងលាកងៅងលើផ្ទាុំងមដក

ងផ្សងៗគានា។ងពកា�ែកកុំណត់ពតា

ទាុំងងនរះពតូវបានសងង្ខ្រងដើែ្ី្រងងកេើត

ជាផ្ទាុំងែរែនឬផ្ទាុំងរាសមដល

�៉ូមស្រស៊្មី្បាន្រកមព្រ។

ការ្ិភាកសា

ង្រើងព្រៀ្រង្ៀ្រងៅនរឹងអ្វីៗ

ទាុំងអស់មដលអាចពតូវបានកត់ពតា

ងៅងលើផ្ទាុំងរាសទាុំងឡា�ែរែន

និង្ យាការីងផ្សងៗងទៀតពតូវបាន

្រុំផុសឲ្យងពជើសងរើសមតមផ្នកតូចែួ�

សពរា្រ់ព្រះគែ្ីរែរែន្រ៉ុងណាណារះ

(សូែងែើលោក្យសែ្ីថនែរែន

១:៥និងនីថ�្វទី៣២៦:៦)។ងតើ

ការដរឹង្ ីការណ៍ងនរះអាចជរះឥទ្ធិ្ល

ដល់ទស្សនវិស័�រ្រស់អ្នកអុំ្ីជុំ្ូក

ទាុំងឡា�មដលង�ើងរានងៅថ្ងៃងនរះ

យោងដូចងែ្ច?◼

ន្ងៃទរី ៣០ ខខ ធ្ដូ–ន្ងៃ ទរី ៥ ម្ររា  

ទុំ្័រ្រុ ្្វកថា

ផតើម្្រះគម្មីរមរមនរានផចញមក
្មីផ្ទាំងណាខលរះ?

ធនធ្នែ្លរះសកម្េ់ផ្ទាំងចំណ្�

�េស់ម�មន

ផ្ទាំងម�មនឡដលបានកេេល់ដល់ពយាកា�ី

យ៉ូឡសេស៊្មើធ

ផាទាំងលីនហ

(ឡផ្កននកា�សបងខេេ�េស់

ម�មន១១៦ទំព័�ឡដល

បានបធ្ើបា្់បដាយម្៉ាទឈិន

ហា�ីស)ផាទាំងតូចរបស់ៃីនហវែ

(ឆ្នាំ៦០០ម.េ.–១៣០

ម.េ.*)៖នីនហ្ទី១,នីនហ្ទី២,

យា៉ាកុេ,បអណុស,យា៉ា�៉ុម,

បអាមនណ

ផាទាំងធំរបស់ៃីនហវែ

(ឆ្នាំ៦០០ម.េ.–៣៨៥

េ.ស.)៖លីនហ,ម៉ូសាយ,

បហបលមឈិន,នីនហ្ទី៣,

នីនហ្ទី៤,ម�មន១–៧

ផាទាំងបអបធើរ

(កេឡហលឆ្នាំ២៣០០

ម.េ.–មុនឆ្នាំ១៣០ម.េ.)

ផាទាំងលង្ិៃ

(ឆ្នាំ៤០០០ម.េ.–៦០០

ម.េ.)៖កា�ដកកសង់

ជាបកចើនបចញពីផ្ទាំងទាំងបនរះ

ម្នបៅក្នុងកពរះេម្ី�

ម�មន។

*កាល្ររិងច្ទតុំណាងឲ្យអុំ�ដងង្ល

ជាការបាោន់ព្ររាណមដលងកើតរាន

ងៅក្នដងង�តុការណ៍ថនផ្ទាុំងនីែួ�ៗ។

ៃីនហវែទី១ដល់បអាមនណ

(ពុំក្ូវបានសបងខេេេញ្លូលក្នុង

ផ្ទាំង្ូច�េស់នីនហ្បទ)

ម៉ូសាយដល់មរមៃ៧

(កា�សបងខេេ�េស់�េស់ម�មនអំពី

ផ្ទាំងធំ�េស់នីនហ្)

បអបធើរ(ផ្ទាំងបអបធើ�ក្ូវបានសបងខេេ

បដាយម�៉ូនណ)

ផ្្នកផដលបិទបរាទុក

កា�ស�បស��េស់

ម�៉ូនណ�ួមម្ន

ទំព័�ចំណងបជើង

រោ
ររ
ច

នា
 រូប

ភា
ព

 នៃ
 េ

៉ូខស
ប

 ស
៊្មីធ

 ៃ
តិង

 យទ
វតា

 ម
រែូន
ណ

 យ
ដា

េ
 ក
បា

េ
អ

តិៃ
 ប

៊ីច

ចូរែកតាែខ្ដុំ
ម្្រះគម្មីរមរមន

សរាដា�៍េមី

១

មរមៃ៨–៩

មរ៉ូនណ

ពាក្យសម្ីនៃមរមៃ

ម�៉ូនណេញ្េ់

បសៀវបៅ�េស់ឪពុក

បលាក

កា�ពន្យល់

�េស់ម�មនក្នុង

កា�េញ្លូលផ្ទាំង

្ូច�េស់នីនហ្



 ខខ ម្ររា ឆ្នាំ ២០២០ ៣៩

ន្ងៃ ទរី ៦–១២ ខខ ម្ររា 

នីថ�្វទី១១–៧

រាជធានីថននគរ�ូោរាន

ងោរង្ញងៅងោ�ឧបា�កល

និងភា្ទុច្ចរិតខាងនងយបា�។

ជា្ិងសសែួ�ទសវត្សរ៍កនលងងៅ

ងនរះរានងពគារះែ�ន្ោ�ងពចើន។

ងស្ចថនពសុក�ូោពតូវបានងគង្្វើ

គត្ួករាសន៍�ូោពតូវបាន្រង្ខុំ

ឲ្យងៅកាន់ពកុងបា្រ៊ី�ដូន្ួក្យាការី

ដូចជាង�ងររាពតូវបានងគគពរាែ

កុំម�ងនិងោក់គុក។ងោ�ង�តុ

ដូងច្នរះង�ើ�មដលវាែិនរានអ្វី

ភាញាក់ងផ្ើលងទមដលព្រះអរាចាស់បាន

ពបា្រ់លីថ�ឲ្យងគចខលលួន(សូែងែើល

នីថ�្វទី១២:១–២)។

•  សាសនា៖ពុករលួយ

បោរពរូបបពះពយាកា�ី

ឡក្លងកាលាយកេកាសពី

ភាពសុែសានតេឡស្ងបចៀមផ្លនុំ

ប�ើងកេកាសកា�អធឈិសាឋាន

រាល់ន្ងៃ

•  �ចនាសម្័ន្ធសង្គម៖

អយ្យបកា�ួមម្ន

ពួកអែលឌ�ើរននទីកកុង

ឌមប្មុខកេួសា�នឈិង្ ុគ្គល

ល្អៗឬ«មនុស្បកើ្ក្នុង

វង្ក្កូលល្អ»

•  កេួសា�៖កេួសា�ម្ន្ ទេះ

បបចើៃបៅជុំវិញទីធាលាឡដល

ដរឹកនាំបដាយឪពុក។

�ួមេញ្លូលទាំងកេួសា�កូន

កេុសកូនកសីមឈិនទាន់

ប�ៀេកា�នឈិងមីងកពមទាំង

សាច់ញា្ឈិជរា។

•  បយាធ្៖ពុំមាៃបទនាបពល

បៃះ។កេេ់ពលទ័ពេឺជាពួក

បាេ៊ើ�លូនឡដលពួកយូដាេង់

សួយសា�អាក�ដល់។◼

ផតើេមីម្កុងផយរូស្�ិមរានសភា្យ៉ាងណា

ផៅជំនាន់របស់លមីឡ�្?

សរាតា�៍េមី

២

•  កេជាជន៖

២៥០០០
នាក់(តាមេទដាឋានពីេុរាណេឺ

បកចើន)

•  ភូមឈិសាកសតេ៖វាលែសាច់កជលង

ម្នជីជា្ឈិជកម្លភ្ំ

•  �ូេឈិយេ័ណ្ណ៖លុយរាមទម្ងៃ់

(កបាក់សាពាន់ម្សពុំម្នកាក់

បទ)

•  ភាសា៖បហបបពើរ

•  កា�គ្�៖សឈិេ្ក�ឈ្មមួញ

ទាសក�(ចា្់ទុកថាជាសម្ជឈិក

ននកេួសា�)ភា្របបចើៃក៏បធវែើចមាការ

្ងផដរ

•  អាហា�៖ឡផ្លបឈើនំេុ័ងអូលីវ

ឡផ្លលាវាសម្ល�

•  សំបលៀកេំោក់៖បកណាត់បធវែើ
ពីបរាមបចៀមបប្រើមៗផស្កបជើង

សផបមក�៉ូេពណ៌សសកម្េ់

ពួកសង្
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៤០ លរីអាហូណា

ផតើម្លផឈើម�លផៅក្ននុងការនិមិត្តរបស់លមីឡ�
តំណាងឲ្យអ្មី?

ន្ងៃ ទរី  ១៣–១៩ ខខ ម្ររា 

នីថ�្វទី១៨–១០

•  ងតើោក្យសែ្ីងចញ្ ីព្រះគែ្ីរឬែក្ ី្ យាការីសែ័�

ទុំងនើ្រណាខលរះមដលបានដរឹកនាុំអ្នកែកកាន់ព្រះង�ស៊ូវ

ពគីស្?

បន្តផៅជាប់នឹងម្លផឈើ

ែនុស្សែួ�ចុំនួនងៅក្នដងការនិែិត្រ្រស់លីថ�បាន

ងបារះ្រង់ងចាលមផលងឈើងនារះងោ�រារការចុំអករ្រស់

អ្នកដថទ។ការ្រន្ងៅជា្រ់នរឹងមផលងឈើគឺការ្រន្

ងៅ្ ិតងរាមារះពតង់នរឹងងសចក្ីសញ្ញារ្រស់ង�ើង

ង�ើ�ងៅកមនលងមដលង�ើងង្្វើងសចក្ីសញ្ញា

ទាុំងងនារះឲ្យបានញរឹកញា្រ់។

ការមចកចាយម្លផឈើ

្រនាទា្រ់្ ីលីថ�បានទទួលទានមផលងឈើងនារះង�ើ�

ងលាកចង់មចកចា�វាជាែួ�នរឹងពគួរារងលាកងដើែ្ី

្ួកងគអាចទទួលអារែ្មណ៍ថន«ងសចក្ីអុំណរជា

អតិ្រររា»មដលងលាកបានទទួល(នីថ�្វទី១

៨:១២)។

•  ងតើអ្នកអាចមចកចា�ងសចក្ីពសឡាញ់រ្រស់អ្នកចុំងោរះ

ព្រះង�ស៊ូវពគីស្ង�ើ�ជួ�អ្នកងផ្សងងទៀតឲ្យចូលរួែ

ក្នដង្ ិ្ី្ររិសុទ្ធទាុំងឡា�ងោ�រង្រៀ្រណា?◼
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យៅ
ក្នដងការនិែិត្រ្រស់លីថ�ងតើមផលងឈើមដល«គួរឲ្យពបាថានាដ៏

ងលើសល្រ់ជាងអ្វីៗទាុំងអស់»តុំណាងឲ្យអ្វី?(នីថ�្វទី១

១១:២២)។

«មផលងឈើងៅងលើងដើែគឺជានិែិត្សញ្ញាែួ�សពរា្រ់្ រជ័�ថនដរ្វា�្ួន

[រ្រស់ព្រះង�ស៊ូវពគីស្]។ការទទួលទានមផលងឈើតុំណាងឲ្យការទទួល

�ក្ ិ្ី្ររិសុទ្ធនិងងសចក្ីសញ្ញាងោ�ង�តុងនារះដរ្វា�្ួនអាចបាន

សក្័សិទ្ធិ្រុំផុតងៅក្នដងជីវិតរ្រស់ង�ើង»(ងដវី�ងអម្រដណា« Lehi’s 
Dream: Holding Fast to the Rod»Liahonaមខតុលាឆានាុំ២០១១ទុំ្័រ៣៤)។

្ិ្ី្ររិសុទ្ធទាុំងងនរះរួែរាន្ិ្ី្រុណ្យពជែុជទរឹក្ិ្ី្រញ្ជាក់ការមតងតាុំង្រ្្វជិតភា្ែិលគិសសាមដក

សពរា្រ់្រុរសនិង្ ិ្ី្ររិសុទ្ធក្នដងព្រះវិោរ្ររិសុទ្ធ។

ការមស្ងរកម្លផឈើ

ដុំ្រងមដកឬព្រះ្រន្ដូលថនព្រះដរឹកនាុំង�ើងងៅកាន់ព្រះង�ស៊ូវពគីស្ងពោរះព្រះគែ្ីរទាុំងឡា�និង

្ួក្យាការីសែ័�ទុំងនើ្រអង្ជើញង�ើងឲ្យចូលរួែក្នដង្ ិ្ី្ររិសុទ្ធនិងងសចក្ីសញ្ញាទាុំងឡា�ង�ើ�ជួ�

ង�ើងឲ្យ�ល់្ ីការ្រងពងៀនង្រសកកែ្មនិងការ្រូជារ្រស់ព្រះង�ស៊ូវពគីស្។

សរាតា�៍េមី

៣



 ខខ ម្ររា ឆ្នាំ ២០២០ ៤1

ន្ងៃទរី ២០–២៦ ខខ ម្ររា 

នីថ�្វទី១១១–១៥

បតើបសចក្ីពិតដ៏ចបាស់ៃិងពិបសសៗអវែីខ្លះផដល

បតូវោៃសាដារបឡើងវិញបដាយបពះ្រម្ពីរមរមៃ?

យៅ
ក្នដងការនិែិត្ែួ�នីថ�្វបាន

ង�ើញថារានការ្រងពងៀន

ជាងពចើនងៅក្នដងព្រះគែ្ីរ្រ៊ី្រមដល

នរឹងពតូវបានផ្លាស់្រ្ដូរតាែង្លងវលា

្រ៉ុមន្ព្រះនរឹងងរៀ្រចុំែង្យាបា�ែួ�

ងដើែ្ីឲ្យងសចក្ី្ិតទាុំងងនារះពតូវបាន

រាដារង�ើងវិញ(សូែងែើលនីថ�្វទី១

១៣:២៦–៤០)។

េុណ្យកជមុជទរឹក

ពុំក្ូវកា�សកម្េ់

ទា�កបទបដាយសា�

ពួកបេពុំទាន់ម្ន

កា�ទទួលែុសក្ូវបទ

(សូមបមើលម�៉ូនណ

៨:១០)។◼

កា�ធ្លាក់�េស់អ័ដាមនឈិង

បអវា៉េឺជាឡផ្កមួយនន

ឡផនកា��េស់កពរះវ�េឈិតា

សួេ៌(សូមបមើល

នីនហ្ទី២២:២២–២៧)

បយើងបានម្នជីវិ្

�ស់ជាវិញ្ញាណពីមុន

ជីវិ្បនរះបដាយប�ៀន

នឈិងប�ៀេចំសកម្េ់

ជីវិ្�ឡមងសាលាេ់

បនរះ(សូមបមើល

អាលម្៉ា

១៣:៣)។

សរាតា�៍េមី

៤

កពរះកេីស្បានយាងមក

ជួេនរឹងសាសន៍អាបម�ិក

ពីេុរាណបហើយបាន

សាថាេនាសាសនាចកក

�េស់កទង់បៅទីបនារះ

(សូមបមើលនីនហ្ទី៣

១១–២៦)។
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៤២ លរីអាហូណា

ផៅក្ននុងវគ្គផនរះ

៤៤ វាជាកមនលងម�លខ្នុំផៅមិនមមន
ម�លខ្នុំរានផៅផេ

យដាេ រីឆ្ត ម៉ៃសុៃ

រានមតឌមីជមីថលប៉ុផណាណរះ

ការផម្ជើសផរើសភា្អស់កល្

យដាេ អ៊ីវីតា អាឡាបូឌរី

អ្នកមិនអាចបនាទាន់ការមម្បចិត្តផនារះផេ

យដាេ យលអា បាតុៃ

រផបៀបម�លខ្នុំម្ត�ប់មកផលើ្ លលូវវិញបនាទាប់
្មីការរានឡ្្ទផោរះផោយមិនរានផម្ោងេុក
របស់ខ្នុំ

យដាេ េូរី រីឌ

ផចកចាយបរឿងរបស់អ្នក
ប្ើអ្កម្នប�ឿងអសាចា�្យបដើម្ីឡចកចាយឬបទ?ឬប្ើ

អ្កចង់ប�ើញអ្្ថេទអ្ីែ្លរះអំពីកេធ្នេទជាក់លាក់

នានា?បេើដូបច្រះបយើងចង់ឮពីអ្ក!អ្កអាច

បផ្ើអ្្ថេទឬម្ឈិឡកលម្អ�េស់អ្កតាមបេហទំព័�

liahona .ChurchofJesusChrist .org ។

ឡស្ង�កអ្្ថេទទាំងបនរះនឈិងអ្ីៗេឡន្ថមបទៀ្៖
• បៅបេហទំព័� liahona .ChurchofJesus 

Christ .org
• បៅក្នុងយុវមជ្ិមវ័យបបចាំសោតាហ៍(ខាង

បកកាមវេ្គ«យុវមជ្ឈិមវ័យ»បៅក្នុងកម្មវិធី

េណ្ណល័យដំណរឹងល្អ)

• បៅបេហទំព័� facebook .com/ liahona

ខញនុំ ្ តិត ថ្ ជួៃរោល វ ងាេកសួល សកម្ប់ េុវមជ្តិមវ័េ ្រ្នុង រោរយជឿ ថ្ រោរខកបចតិត្ត ្ ឺ ជា យរឿង មួេ ្ ួរ ឲ្យ 

ខាលាច ។ វ ពតិត ថ្ វ អាច អាច ជា យរឿង ្ ួរ ឲ្យ ខាលាច ្រ្នុង រោរសារភាព ពរី អ្វរី ខដល យេើង បាៃ យធ្វើ យេើង ្ ័េខាលាច 

ថ្ វ ម្ៃៃ័េ ថ្ ជា រោរបាត់បង់ យសច្រ្រី កសឡាញ់ ពរី មៃុស្ស ខដល យេើង ខ្វល់ខាវាេ ឬ ពរី កពរះវរបតិតាសួ្៌ 

របស់ យេើង ។ ជាមួេ ៃនឹង ទស្សៃវិស័េ នៃ រោរ ខកប ចតិត្ត យនារះ យេើង អាច ៃនឹង កតូវ ល្លួង ឲ្យ សារភាព « កតនឹម 

ល្មម ក្ប់កោៃ់ » យដើម្រី ឲ្យ ្ លង ផុត ៃូវ អ្វរី ខដល យេើង ម្ៃ អារម្មណ៍ ថ្ ជា រោរកបឡង មួេ យដើម្រី ្ លង យៅ ្រកមតិត 

បនាទាប់ យទៀត ។ យទារះ យ៉ាង ណា ខញនុំ បាៃ យរៀៃ តាមរេៈ បទពតិយសាធៃ៍ របស់ ខញនុំ ថ្ យនារះ មតិៃខមៃ ជា អ្មីម�លជា

ការមម្បចិត្ត្ ិត យនារះ យទ ។ រោរខកបចតិត្ត មតិៃខមៃ ខតងខត ជាយរឿង ងាេកសួល យនារះយទ ប៉ុខៃ្ត យបើ យេើង េល់ ថ្ 

ម្្រះអរាចាស់ម្សឡាញ់ផយើងផ�ើយរានម្្រះេ័យចង់ជួយផយើង យនារះ រោរ្័េខាលាច យនារះ រសាេ យៅ យពល 

យេើង អៃុវត្ត យសច្រ្រី ជំយៃឿ របស់ យេើង យលើ សមត្ថភាព របស់ កទង់ យដើម្រី យធ្វើ ឲ្យ យេើង បាៃ សាអាត យឡើង វិញ ។ ខញនុំ 

បាៃ យរៀៃ ថ្ យពល ខញនុំ អៃុវត្ត យសច្រ្រី ជំយៃឿ របស់ ខញនុំ យលើ កពរះក្រីស្ទ តាមរេៈ រោរខកបចតិត្ត យនារះ កំ�ុស្ មីអតមីតកាល

របស់ខ្នុំមិនកំណត់្ មីបច្នុប្ន្នភា្ឬអនាគតរបស់ខ្នុ ំយនារះយទ ( សូមអាៃ បខៃ្ថម យទៀត យៅ្រ្នុង អត្ថបទ របស់ ខញនុំ 

យៅ ទំព័រ ៤៤ ) ។

យៅ្រ្នុង អត្ថបទ ខដល ម្ៃ ខត ឌរីជរី្ល អ៊ីវីតា ចង្នុល បងាហាញ ថ្ ការមម្បចិត្ត�៏្ ិតនាំផយើងឲ្យរាន

ការ�ឹងគុណចំផោរះម្្រះអង្គសផ្ងាររះនិង�ងាវាយធួនរបស់ម្េង ់យហើេ ផ្ល់ ្រម្លាំង ដល់ យេើង យដើម្រី ទប់ទល់ 

ៃនឹង រោរល្លួង យពល អនា្ត ។ យលអា បខៃ្ថម ថ្ យេើង ពុំ ទាំង ចាំបាច់ កតូវ ចាំ ដល់ សាករោម៉ង់ យៅ ន្ងៃ អាទតិត្យ 

ផង—រោរខប យៅរ្រ កពរះអម្ចាស់ តាមរេៈ រោរខកបចតិត្ត ជាយរៀងរាល់ ន្ងៃ ផ្ល់ អំណាច ដល់ យេើង យដើម្រី បំខប្រ 

ទម្លាប់ តូចៗ ខដល ទាញ យេើង យចញ ពរី កទង់ ។ យហើេ កបសតិៃយបើ យេើង យធ្វើ ្រំហុស ធងៃៃ់ធងៃរ យនារះ ជួរី ខច្រចាេ 

ថ្ ដំយណើររោរ នៃ ការមម្បចិត្តអាចបផម្ងៀនផយើងអំ្មីផសចកដមីម្សឡាញ់របស់ម្្រះអង្គសផ្ងាររះ សកម្ប់ យេើង 

ម្នា្រ់ៗ ។

រោរខកបចតិត្ត ជា អំយណាេ ទាៃ មួេ ខដល ខញនុំ ម្ៃ អំណរ ្ ុណ ខដល ម្ៃ ្រ្នុង ជរីវិត ខញនុំ ។ កពរះ កតាស់ ដនឹង ថ្ 

យេើង ជា មៃុស្ស យោ្រ យហើេ ថ្ យេើង យធ្វើ រោរ យកជើស យរើស លងៃង់យ្លា យពល ខលរះ ។ យទារះ យេើង មតិៃ ល្ ឥតយខាចារះ រាន

ផសចកដមីសង្ឹម សកម្ប់ យេើង ។ យបើ យេើង ដា្រ់ រោរទុ្រចតិត្ត របស់ យេើង យលើ កពរះអងគែ សយហងាគារះ យនារះ កទង់ ៃនឹង យង 

យដើរ ជាមួេ យេើង យៅយលើ ផលដូវ កតឡប់ យៅ កពរះវរបតិតា របស់ យេើង ខដល ្ ង់ យៅ សាថាៃសួ្៌ វិញ—មតិៃ ថ្ វ េូរ ប៉ុណាណា 

យនារះ យទ ។

សំណាងល្

រីឆ្ត ម៉ៃសុៃ

យុវមជ្ិមវ័យ

ការមម្បចិត្តជាអំផណាយទានមួយ
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យុវមជ្ិមវ័យ



 ខខ ម្ររា ឆ្នាំ ២០២០ ៤៥

វាជាកមនលងម�លខ្នុំផៅ 

មតិៃខមៃ ខដល ខញនុំ បាៃ យៅ យទ
បដាយរីឆាតម៉ៃសុៃ

ជរី
វិត របស់ ខញនុំ ពុំ បាៃ យ្រើតយឡើត 

តាម រយបៀប ខដល ខញនុំ បាៃ ្ តិត 

យនារះ យទ ។

យៅ អាេុ ១៨ឆ្នាំ ខញនុំ 

កតូវបាៃ រំពនឹង ឲ្យ យចញ ផ្សព្វ 

ផសាេ សាសនា យពញ យម្៉ាង 

យរៀបរោរ មតិៃ េូរ ប៉ុនាមាៃ បនាទាប់ ពរី យនារះ ៃតិង ចាប់ 

យផ្ើម ក្ួសារ មួេ កតនឹម អាេុ ២៥ឆ្នាំ ។ ឥឡដូវ ខញនុំ 

ម្ៃ អាេុ ៣២ឆ្នាំ ។ ខញនុំ ពុំ បាៃ បយកមើ យបស្រ្រម្ម 

យទ យហើេ ខញនុំ បាៃ អស្រម្ម យៅ្រ្នុង សាសនាចក្រ 

យស្ទើរ ខត យពញ មួេ ជរីវិត ជា មជ្តិមវ័េ របស់ ខញនុំ ។ 

ខញនុំ បាៃ យរៀបរោរ—បាៃ ខលងលរះ—យហើេ បាៃ 

យរៀបរោរ ម្ង យទៀត ។

យដាេសារ ខញនុំ បាៃ យដើរតាម ផលដូវ មួេ ខដល 

បាៃ បខង្វរ ខញនុំ យចញ ពរី ផលដូវ តូច ៃតិង ចយង្ៀត ជា 

យកចើៃ ដង យនារះ ខញនុំមតិៃ ខតងខត ម្ៃ អារម្មណ៍ ថ្ 

ចូល ចំយណាម យៅ្រ្នុង សាសនាចក្រ យនារះ យទ ។ 

យទារះ ជា យ៉ាង ណា ខញនុំ បាៃដនឹង ថ្ ម្ៃ ្រខៃលង 

មួេ សកម្ប់ ខញនុំ ។ បទពតិយសាធៃ៍ របស់ ខញនុំ បាៃ 

បយកងៀៃ ខញនុំ ថ្ កពរះយចសាដា នៃ កពរះអងគែ សយហងាគារះ 

ៃតិង ដងាវាេធួៃ របស់ កទង់ ្ ឺ ពតិត យហើេ ថ្ អ្វរី 

ខដល សំខាៃ់ បំផុត ពុំ ខមៃ ជា ្រខៃលង ខដល ខញនុំ បាៃ 

ខញនុំ បាៃ យដើរតាម 

ផលដូវ មួេ ខដល បាៃ 

បខង្វរ ខញនុំ យចញ ពរី ផលដូវ 

តូច ៃតិង ចយង្ៀត ជា 

យកចើៃ ដង ប៉ុខៃ្ត ្ លង 

រោត់ យរឿង ទាំងអស់ 

យនារះ ខញនុំ បាៃ យរៀៃ 

ថ្ កពរះយចសាដា នៃ 

កពរះអងគែ សយហងាគារះ 

ៃតិង ដងាវាេធួៃ របស់ 

កទង់ ្ ឺ ពតិត ។

យៅ យទ ប៉ុខៃ្ត វ ្ ឺ ជា ផលដូវ ខដល ខញនុំ ្រំពុង យធ្វើ ដំយណើរ 

ឥឡដូវ យៃរះ ។

ខញនុំ ្ តិត ថ្ ពរីដំបូង ខញនុំ បាៃ ម្ៃ សង្ស័េ ពរី 

អ្វរី ខដល ខញនុំ បាៃ យជឿ យកពារះ ខញនុំ ពុំ ម្ៃ ទំៃុ្រ ចតិត្ត 

ថ្ ទរីបនាទាល់ របស់ ខញនុំ រឹងម្ំ ក្ប់កោៃ់ យដើម្រី យៅ 

យបស្រ្រម្ម ។ ខញនុំ ចាំ ថ្ អំឡនុង យពល ខដល ខញនុំ 

បញ្ប់ វិទយាល័េ ខញនុំ បាៃ ្ តិត ថ្ ចុរះ យបើ ទរីបនាទាល់ 

របស់ ខញនុំ មតិៃ ខមៃ ជា របស់ ខញនុំ យពញយលញ យនារះ ? 

ចុរះ យបើ ខញនុំ បាៃ ពនឹង ខផ្្រ យកចើៃ យព្រ យលើ ទរីបនាទាល់ 

របស់ អ្្រ ដនទ យទៀត យនារះ ?

វ បាៃ រំខាៃ ដល់ ខញនុំ ។ ខញនុំ ចង់ យៅ យបស្រ្រម្ម 

ប៉ុខៃ្ត ខញនុំ ្ ងៃល់ ថ្ យបើ បទពតិយសាធៃ៍ ខាង វិញ្ញាណ 

ខដល ខញនុំ បាៃ ម្ៃ ម្រ ដល់ កតនឹម យពល យនារះ 

ក្ប់កោៃ់ យដើម្រី យធ្វើ ឲ្យ រោលាេ ជា អ្វរី ខដល ខញនុំ ្ តិត ថ្ 

ជា អ្្រ ផ្សព្វផសាេ សាសនា ដ៏ យជា្ជ័េ យនារះ—

ជា ម្នា្រ់ ខដល ម្ៃ ្រម្លាំង ខាង វិញ្ញាណ ក្ប់ កោៃ់ 

យហើេ បាៃ ដនឹង ល្មម ក្ប់ កោៃ់ អំពរី ដំណនឹងល្ 

យដើម្រី បយកងៀៃ មៃុស្ស ដនទ យទៀត ។



៤6 លរីអាហូណា

យមើល កតឡប់ យករោេ វិញ ខញនុំ ្ ួរខត សូម ដល់ 

កពរះ យដើម្រី ជួេ ខញនុំ េល់ ពរី រោរ កបនឹ្រសា ខដល បាៃ 

ផ្ល់ យៅ្រ្នុង យោលលទ្ធតិ ៃតិង យសច្រ្រី សញ្ញា 

១២៤:៩៧ ៖ « ចូរ ឲ្យ ោត់ បនាទាប ខលលួៃ យៅ 

ចំយពារះ យេើង . . . យហើេ ោត់ ៃនឹង បាៃ ទទួល 

កពរះ វិញ្ញាណ របស់ យេើង ្ឺជា កពរះ ដ៏ ជា ជំៃួេ 

ខដល ៃនឹង សខម្ង កបាប់ ោត់ ៃូវ យសច្រ្រី ពតិត នៃ 

រោរណ៍ ក្ប់ ទាំង អស់ យហើេ ៃនឹង កបទាៃ ដល់ 

ោត់ ៃូវ អ្វរី ខដល ោត់ កតូវ ៃតិយេ យៅ យម្៉ាង យនារះ 

ឯង » ។

ប៉ុខៃ្ត ជាជាង សូម ដល់ កពរះ ខញនុំ បាៃ វយង្វង 

យៅ្រ្នុង រោរ យកបៀប យធៀប សាថាៃភាព ខាង វិញ្ញាណ 

របស់ ខញនុំ យៅៃនឹង របស់ អ្្រ ដនទ យទៀត វិញ យហើេ 

ខញនុំ ្ ័េ ខាលាច ថ្ ភាពខ្វរះ ចយនាលារះ របស់ ខញនុំ ៃនឹង រារាំង 

មៃុស្ស មតិៃ ឲ្យ ទទួល េ្រ ដំណនឹងល្ ។

យៅ ខត ឯ្រឯង ជា េុវ មជ្តិម វ័េ ម្នា្រ់ ខញនុំ 

បៃ្ត ពយាយម ខស្វងរ្រ អ្វរី ខដល ខញនុំ បាៃ យជឿ ។ ខញនុំ 

ពុំ បាៃ យមើលយ�ើញ ពរី យកោរះថ្នា្រ់ នៃ អ្វរី ខដល ខញនុំ 

បាៃ យមើល យ�ើញ ថ្ ជា រោរ សយកមច ចតិត្ត ដាច់ 

យដាេខឡ្រ ខដល មតិៃ បាៃ ្រំណត់ យឡើងវិញ ថ្ 

ខញនុំជា ៃរណា ្រ្នុង នាម ជា មៃុស្ស ម្នា្រ់ ។ ខញនុំ បាៃ 

ចាប់ យផ្ើម ដ្រខលលួៃ យចញ ពរី មៃុស្ស ទាំងឡាេ 

ខដល ខញនុំ កសឡាញ់ យដាេ សារ ខញនុំ បាៃ ដនឹង ថ្ 

ពួ្រយ្ ៃនឹង ខ្រ ចតិត្ត ចំយពារះ រោរ យកជើស យរើស ខដល 

ខញនុំ បាៃ យកជើស ។ ផ្ទនុេ យៅ វិញ ខញនុំ បាៃ ហ៊ុំព័ទ្ធ 

ខលលួៃ ឯង យដាេ មៃុស្ស ខដល មតិៃ ខ្វល់ ពរី អ្វរី ខដល ខញនុំ 

្រំពុង យធ្វើ ។ 

ន្ងៃ មួេ ខញនុំ បាៃ សា្រ ផនឹ្រ យក្ឿង កសវឹង មួេ កោៃ់ខត ចង់ ដនឹង ពរី វ ។ 

រោរផនឹ្រ រោលាេ ជា ខផ្្រ មួេ នៃ ជរីវិត របស់ ខញនុំ យហើេ យៅ ទរី បំផុត បាៃ យផ្ើម ពរី រោរ 

កោៃ់ ខត ជា រោរ្រមសាៃ្ត យៅ ជា អ្វរី មួេ ខដល ខញនុំ បាៃ យកបើ កបាស់ ជា ជំៃួេ យដើម្រី 

ជួេ ខញនុំ យដារះកសាេ ៃនឹង បទពតិយសាធៃ៍ លំបា្រៗ ។ រោរ ផ្លាស់ ប្ដូរ ជា អវិជ្ម្ៃ 

យៅ្រ្នុង ជរីវិត ខញនុំ អំឡនុង យពល យនារះ មតិៃ ចាំបាច់ ថ្ ជាប់ ពា្រ់ព័ៃ្ធ យៅ ៃនឹង 

ជយកមើស មួេ យនារះ យទ វ បាៃ យ្រើត យឡើង បៃ្តតិច ម្ងៗ ។ វ អស់ រេៈយពល ពរីរ 

ឆ្នាំ យទើប ខញនុំ បាៃ ដនឹង ថ្ ជយកមើស តូចៗ ខដល ខញនុំ បាៃ យកជើស ្រៃលងៗ ម្រ បាៃ 

ដនឹ្រនាំ ខញនុំ យៅរោៃ់ ្រខៃលង មួេ ខដល ខញនុំ មតិៃ ចង់ យៅ ។

ឥឡដូវ យៃរះ ខញនុំ មតិៃ ៃតិយេ ថ្ យដើម្រី យរៀៃ ពរី ភាព យពញ យលញ នៃ ដំណនឹងល្ 

អ្្រ កតូវខត ដ្រ ពតិយសាធៃ៍ អ្វរី ខដល ផ្ទនុេ យនារះ យឡើេ ។ ទយង្វើ របស់ ខញនុំ បាៃ 

បណាដាល ឲ្យ ម្ៃ រោរ �ឺ ចាប់ មតិៃ កោៃ់ខត សកម្ប់ ខញនុំ យទ ប៉ុខៃ្ត សកម្ប់ 

មៃុស្ស ខដល ខញនុំ កសឡាញ់ ផងខដរ—ភា្យកចើៃ បំផុត នៃ ជយកមើស ទាំងយនារះ 

្ឺ មតិៃ ចាំបាច់ យសារះ ។ ខញនុំ ម្ៃ អំណរ ្ ុណ ខដល ខញនុំ អាច បនាទាប ខលលួៃឯង ក្ប់ 

កោៃ់ យដើម្រី ដនឹង ថ្ ( ១ ) ខញនុំ យវទនា ណាស់ ៃតិង ( ២ ) ខញនុំ បាៃ រី្ររាេ បំផុត 

យពល ខញនុំ រស់យៅ តាម បទបញ្ញត្តតិ របស់ កពរះ ។ យនារះ ជា អ្វរី ខដល ខញនុំ បាៃ ដនឹង 

យដាេ ខលលួៃឯង ជា អ្វរី ខដល ខញនុំ បាៃ ដនឹង យដាេ ឥត សង្ស័េ យហើេ ខច្រចាេ 

ជាមួេ អ្្រ ដនទ យទៀត ។

ខញនុំ បាៃ យៅ ជួប ប៊ីស្សព របស់ ខញនុំ យដើម្រី យធ្វើ ឲ្យ អ្វរីៗ កតនឹមកតូវ យឡើង វិញ យហើេ 

យេើង បាៃ ជួប ជា យទៀងទាត់ យដើម្រី យរៀបចំ ខញនុំ ឲ្យ យៅ បយកមើ យបស្រ្រម្ម ។ 

ឯ្រសារ របស់ ខញនុំ ជតិត ៃនឹង បញ្ប់ យហើេ យៅយពល ខដល ខញនុំ កតូវបាៃ បំផុស 

យដើម្រី យធ្វើ ឲ្យ កបា្រដ ថ្ ោត់ េល់ ពរី ជយកមើស មួេ ចំៃួៃ ខដល បាៃ យកជើស ។ 

រោរសៃ្ទនា យនារះ មតិៃ ងាេ កសួល យទ ប៉ុខៃ្ត ខញនុំ ចង់ យធ្វើ វ ឲ្យ កតនឹមកតូវ ពរីមុខ កពរះ 

ខាលាំង ជាង ខដល ខញនុំ ចង់ យៅ យបស្រ្រម្ម ។ ខញនុំ ម្ៃ ្ ៃ្ទរះ យដើម្រី ទទួល ៃូវ អ្វរី ខដល 

ខញនុំ បាៃ យធ្វើ ខុស យហើេ ដា្រ់ វ យៅ ពរី មុខ កទង់ យដើម្រី ខញនុំ អាច បាៃ សាអាតស្ំ ។

ខញនុំ បាៃ វយង្វង ្រ្នុង 

រោរ យកបៀប យធៀប 

ស្ថានភា្ខាង

វិញ្ញាណ របស់ ខញនុំ 

ជាមួេ អ្្រ យផ្សង 

យទៀត ។



 ខខ ម្ររា ឆ្នាំ ២០២០ ៤៧

មតិៃ េូរ ប៉ុនាមាៃ យករោេ ម្រ ខញនុំ បាៃ យៅ ពរីមុខ ក្រុមកបនឹ្រសា ពតិៃ័េ ។ វ 

្ួរ ឱ្យ ខាលាច យដើម្រី សារភាព ពរី អ្វរី ខដល ខញនុំ បាៃ យធ្វើ យៅ ពរីមុខ មៃុស្ស ខដល ជា 

អ្្រដនឹ្រនាំ ៃតិង ជា ក្ូ របស់ ខញនុំ អស់ ជា យកចើៃ ឆ្នាំ ប៉ុខៃ្ត យពល ខញនុំ សមលនឹង យមើល 

ជុំវិញ បៃ្ទប់ ខញនុំ ម្ៃ អារម្មណ៍ សុខសាៃ្ត ។ ខញនុំ បាៃ យ�ើញ ថ្ ពួ្រយ្ យៅ 

ទរីយនារះ យដើម្រី េល់ យហើេ ជួេ ខញនុំ ។ យពល ខញនុំ ចា្រយចញ ខញនុំ បាៃ ទទួល 

អារម្មណ៍ ពរី កពរះវិញ្ញាណ បញ្ជា្រ់ ដល់ ខញនុំ ថ្ មតិៃ ថ្ រោរ សយកមច ចតិត្ត ជា 

យ៉ាងណា យនារះ យទ ខញនុំ បាៃ យធ្វើ ខផ្្រ របស់ ខញនុំ យហើេ ខញនុំ ៃនឹង មតិៃ អរី យទ ។ កពរះ 

ៃតិង ថ្នា្រ់ដនឹ្រនាំ ខដល កសឡាញ់ ខញនុំ ៃនឹង យធ្វើ្រតិច្រោរ ជាមួេ ខញនុំ យដើម្រី នាំ ខញនុំ យៅ 

្រខៃលង ខដល ខញនុំ កតូវ យៅ ។ ខញនុំ បាៃ យដើរ យចញ យៅ យដាេ ម្ៃ អារម្មណ៍ នៃ 

យសច្រ្រី កសឡាញ់ នៃ កពរះអងគែ សយហងាគារះ ៃតិង យដាេ ដនឹង ថ្ វ មតិៃ ហួស ពរី រោរ 

យកបាសយោរះ របស់ កទង់ យឡើេ ។

កនៃលែងមួយសពរាប់ភា្មិៃល្អឥតស្ចរះ

យទារះបរី ខញនុំ បាៃ ម្ៃ អារម្មណ៍ សុខសាៃ្ត ្រ្រី ្រ៏ វ ពតិបា្រ ្រ្នុង រោរកប�ម ៃនឹង 

សំណួរ ពរី មៃុស្ស នានា ខដល សួរ ថ្ យហតុអ្វរី ខញនុំ មតិៃ យៅ យបស្រ្រម្ម ។ រោល 

ខដល ខញនុំ បាៃ បៃ្ត ដំយណើររោរ ខកបចតិត្ត របស់ ខញនុំ យដាេ ម្ៃ ជំៃួេ ពរី ប៊ីស្សព 

ខញនុំ យនារះ វ ហា្រ់ដូច ជា រោរបយកមើ យបស្រ្រម្ម ្ ឺ មតិៃ ខមៃ ជា អនា្ត របស់ ខញនុំ 

យទ ។ ខញនុំ កតូវខត រ្រ វិធរី យដើម្រី យឆ្ពរះ យៅ មុខ ្រ្នុង ជរីវិត ខញនុំ ។ យៅ អាេុ ២១ឆ្នាំ 

យដាេសារ ខត ខញនុំ មតិៃ ចូល យៅ្រ្នុង ចំយណាម អ្្រ យកតៀម ផសាេសាសនា អ្្រ 

កតឡប់ ពរី យបស្រ្រម្ម ឬ េុវ មជ្តិម វ័េ ខដល យរៀបរោរ យហើេ យនារះ វ ពតិបា្រ 

ៃនឹង ទទួល អារម្មណ៍ ថ្ ខញនុំ យៅ្រ្នុង ចំយណាម ណា មួេ ណាស់ ។

រោរ យដើរ យលង ជា ្ ូ ្ ឺ ពតិបា្រ ណាស់ ។ ជួៃរោល មៃុស្ស កសរី កបកពនឹត្ត 

ចំយពារះ ខញនុំ យផ្សង បនាទាប់ ពរី ខញនុំ កបាប់ ពួ្រយ្ ថ្ ខញនុំ មតិៃ បាៃ បយកមើ យបស្រ្រម្ម 

យហើេ ថ្ ខញនុំ បាៃ អស្រម្ម អស់ មួេ រេៈ ។ យដាេ យហតុផល មួេ យៃរះ ឬ 

មួេ យនារះ រោរកបាកស័េ ទា្រ់ទង ្ ឺ មតិៃខដល ហួស ពរី រោរ យដើរ យលង យលើ្រ 

ទរីមួេ យទ ។

ខញនុំ រី្ររាេ ខដល យៅ ទរី បំផុត ខញនុំ បាៃ យរៀបរោរ យៅ្រ្នុង កពរះវិហារ បរិសុទ្ធ 

ប៉ុខៃ្ត ជួៃរោល ខញនុំ យៅខត ម្ៃ អារម្មណ៍ ថ្ មតិៃ ចូល ្រ្នុង ចំយណាម ។ ខញនុំ ម្ៃ 

ទរីបនាទាល់ មួេ ប៉ុខៃ្ត ខញនុំ មតិៃ អាច រ្រយ�ើញ ពរី វិធរី យដើម្រី ខច្រចាេ វ យនារះ យទ 

យហើេ ថ្នា្រ់យរៀៃ យៅ កពរះវិហារ ចំយពារះ ខញនុំ ម្ៃ អារម្មណ៍ ដូច ជា រោរកបលង 

ខដល មតិត្ត របស់ ខញនុំ ៃនឹង យមើល យ�ើញ ខញនុំ កបលង ធាលា្រ់ ។ ខញនុំ បាៃ ្ តិត ថ្ 

យដាេសារ ពួ្រយ្ ភា្យកចើៃ ម្ៃ ជរីវិត ខដល ខញនុំ ចង់ បាៃ ពួ្រយ្ ពុំ បាៃ ជំពប់ 

ដួល យកចើៃ ដូច ជា ខញនុំ បាៃ ដួល ។

ន្ងៃ មួេ ប៊ីស្សព របស់ ខញនុំ បាៃ យៅ ខញនុំ ចូល ្រ្នុង 

រោរិយល័េ ោត់ យហើេ បាៃ ផ្ល់ រោរយៅ 

បយកមើ មួេ ឲ្យ ខញនុំ បយកងៀៃ ្រូរែុម ខអលយឌើរ ។ ខញនុំ 

ភាញា្រ់ យផ្ើល យដាេសារ ខញនុំ បាៃ យៅ រោៃ់ ្រូរែុម 

ខអលយឌើរ ខត ពរីរ ដង ប៉ុយណាណារះ រោល ពរី ឆ្នាំ មុៃ ។ 

្្វរីយបើ ម្ៃ អារម្មណ៍ ្ ប់ បារម្ យ៉ាង ខាលាំង ្រ្រី ្រ៏ ខញនុំ 

បាៃ ទទួល រោរយៅ បយកមើ យនារះ ។ យៅន្ងៃ អាទតិត្យ 

ទរីមួេ ខដល ខញនុំ បយកងៀៃ ខញនុំ បាៃ យ�ើញ ថ្ ខញនុំ 

បាៃ ចាប់យផ្ើម ជាមួេ ៃនឹង រោរខណនាំ ខលលួៃ មួេ 

កបខហល ខដល ចខមល្រ បំផុត ខដល ពួ្រយ្ មតិៃ 

ខដល ធាលាប់ ឮ ៖

« ជកម្បសួរ បងប្ដូៃ ខញនុំ យ្មារះ រីឆ្ត 

ម៉ៃសុៃ ។ ខញនុំ មតិៃ ខដល បយកមើ យបស្រ្រម្ម 

យទ យហើេ ខញនុំ បាៃ អស្រម្ម យស្ទើរ ខត មួេ ជរីវិត ជា 

មជ្តិមវ័េ របស់ ខញនុំ ។ ខញនុំ មតិៃ ខដល បាៃ ចូលរួម 

្រ្នុង ្រូរែុម ខអលយឌើរ យកចើៃ យសារះ យឡើេ យដាេសារ 

ខញនុំ ពុំ ម្ៃ អារម្មណ៍ ថ្ ខញនុំ យៅ្រ្នុង ចំយណាម ។ ខញនុំ 

ៃនឹង ពុំ អាច យ្លើេ ក្ប់ សំណួរ របស់ បងប្ដូៃ យទ 

ប៉ុខៃ្ត ខញនុំ សង្នឹម ថ្ បងប្ដូៃ ៃនឹង ចូលរួម យដើម្រី 

យេើង អាចយរៀៃ ជាមួេ ោនា ។ កបសតិៃ យបើ បងប្ដូៃ 

មតិៃម្ៃ បញ្ហា ថ្ ខញនុំ ម្រ ពរី ្រខៃលង ណា យទ យេើង 

ៃនឹង ចាប់យផ្ើម » ។

ខញនុំ បាៃ ដនឹង យៅ ន្ងៃ យនារះ ថ្ ខញនុំ អាច សារភាព 

ដល់ អ្្រ ដនទ—ៃតិង ដល់ ខលលួៃ ខញនុំ ផ្ទាល់—ថ្ 

យទារះបរី ជា ខញនុំ មតិៃ បាៃ ចាត់ ថ្ ខលលួៃឯង ជា « កពួញ 

ដ៏ កតង់ » ( មៃុស្ស ម្នា្រ់ ខដល បាៃ បយកមើ 

យបស្រ្រម្ម ស្រម្ម អស់ យពញ មួេ ជរីវិត ៃតិង ពុំ 

បាៃ យធ្វើ ្រំហុស ធងៃៃ់ធងៃរ ) ្រ៏ ខញនុំ កតូវបាៃ តកមង់ យៅ 

ទតិសយៅ ដូចោនា ៃនឹង ពួ្រយ្ ខដរ យហើេយនារះ ជា 

អ្វរី ខដល សំខាៃ់ បំផុត ។ ខញនុំ ភាញា្រ់យផ្ើល ណាស់ 

ខញនុំ បាៃ យ�ើញ ថ្ ម្ៃ បុរស យកចើៃ ជាង ម្នា្រ់ 

្រ្នុង ចំយណាម បុរស ទាំងយៃរះ ខដល ខញនុំ បាៃ ្ តិត 

ថ្ បាៃ រស់យៅ ្រ្នុង ជរីវិត ដ៏ ឥតយខាចារះ បាៃ យធ្វើ 

យទារះបរី ជា ខញនុំ មតិៃ បាៃ 

ចាត់ ថ្ ខលលួៃឯង ជា 

« កពួញ ដ៏ កតង់ » ក៏

ខ្នុំម្តូវរានតម្មង់ផៅ

េិសផៅ�ូចោនា ៃនឹង 

ពួ្រយ្ ខដរ យហើេយនារះ 

ជា អ្វរី ខដល សំខាៃ់ 

បំផុត ។



៤8 លរីអាហូណា

្រំហុស ផងខដរ ។ ខញនុំ ្ តិត ថ្ វ បាៃ ពកងនឹង ្ ំៃតិត ដល់ យេើង ទាំងអស់ ោនា ថ្ 

ភាពល្ ឥតយខាចារះ ពុំ ខមៃ ជា តកមូវរោរ ្រ្នុង រោរនាំ តនមល ដល់ ថ្នា្រ់ យរៀៃ ឬ ដល់ 

សាសនាចក្រ ទាំងមូល យឡើេ ។

ពរាលំបាកៗៃិងការសសពមចិត្តមួយ

ជា អ្រុសល រោរស្រម្ម របស់ ខញនុំ ្ ឺ មតិៃ បាៃ េូរ យទ ។ អាពាហ៍ពតិពាហ៍ 

របស់ ខញនុំ ពតិបា្រ យហើេ ខញនុំ បាៃ ខបរ យៅ ទម្លាប់ ចាស់ៗ យដើម្រី យ្ច ពរី រោរ �ឺ 

ចាប់ របស់ ខញនុំ ។ ចំណង់ ចំណូល ចតិត្ត បាៃ ចាប់យផ្ើម ជំៃួស ឲ្យ រោរ ចូល រួម 

កពរះវិហារ ។

បរី ឆ្នាំ បាៃ ្រៃលង ផុត យៅ យហើេ ខញនុំ បាៃ ធាលា្រ់ ចុរះ ដល់ ្រកមតិត ទាប បំផុត ។ 

ខញនុំ កតូវខត យធ្វើ ជយកមើស មួេ ។ យតើ ខញនុំ អាច រស់យៅ តាម ដំណនឹងល្ សកម្ប់ ខលលួៃខញនុំ 

ផ្ទាល់ យដាេ មតិៃ ្ តិត ពរី អ្វរី ខដល ្រំពុង យ្រើត យឡើង យៅ្រ្នុង ជរីវិត ខញនុំ បាៃ យទ ? ឬ 

្រ៏ ខញនុំ កោៃ់ខត ចុរះចូល ៃនឹង ភាព ងងនឹត យនារះ ? ខញនុំ បាៃ ដនឹង ថ្ រោរ យប្ជាញា ចតិត្ត 

យដើម្រី យដើរ តាម ផលដូវ តូច ៃតិង ចយង្ៀត ្ឺ ម្ៃៃ័េ ថ្ កតូវ យបារះបង់ យចាល ៃូវ 

ឥទ្ធតិពល អវិជ្ម្ៃ យៅ្រ្នុង ជរីវិត ខញនុំ ។ ជាមួេ ោនា យនារះ ខដរ បំណង កបាថ្នា 

របស់ ខញនុំ យដើម្រី កតឡប់ យៅ កពរះវិហារ វិញ បាៃ ្ ូស បញ្ជា្រ់ ថ្ ្រិយ ខញនុំ ៃតិង ខញនុំ 

្ឺ ស្ថតិត យៅយលើ ផលដូវ ខុសោនា ។ សាថាៃភាព អាពាហ៍ពតិពាហ៍ របស់ យេើង យៅ យពល 

យនារះ ្ឺ យបារះជំហាៃ ដល់ រោរលរះខលង រួចយហើេ ។

ខញនុំ ម្ៃ រោរ្័េខាលាច ។ ពុំ ម្ៃ រោរធានា ថ្ ្រតិច្ខតិតខំ ទាំងឡាេ របស់ 

ខញនុំ ៃនឹង ផ្ល់ ដល់ ខញនុំ ៃូវ យរឿងល្ៗ ខដល ខញនុំ ចង់បាៃ ្រ្នុង ជរីវិត ខញនុំ យនារះ យឡើេ ។ 

ប៉ុខៃ្ត រោរសយកមច ចតិត្ត របស់ ខញនុំ បាៃ កតឡប់ យៅ អ្វរី ខដល ខញនុំ បាៃ យរៀៃ ជា យកចើៃ ឆ្នាំ 

ពរីមុៃ ម្រ—្ឺ ខញនុំ សបបាេ រី្ររាេ បំផុត យពល ខញនុំ រស់យៅ តាម ដំណនឹងល្ ។ 

ខញនុំ បាៃ សយកមច ចតិត្ត យដើម្រី យប្ជាញា ចតិត្ត យពញយលញ យហើេ ដា្រ់ ខលលួៃខញនុំ ្រ្នុង 

កពរះហស្ កពរះ មតិៃ ថ្ ម្ៃ អ្វរី យ្រើត យឡើង យនារះយទ ។ ចាប់ ពរី យពល យៃរះ យៅ ្ឺ 

រវង ខញនុំ ៃតិង កទង់ ។

ជា្្មរី ម្ង យទៀត ខញនុំ បាៃ ចាប់យផ្ើម កតឡប់ យៅ កពរះវិហារ វិញ យហើេ បាៃ 

យធ្វើ រោរយកជើសយរើស ល្ៗ ។ ន្ងៃ មួេ ដ៏ រី្ររាេ បំផុត ្រ្នុង ជរីវិត ខញនុំ ្ ឺ យពល ខដល ខញនុំ 



 ខខ ម្ររា ឆ្នាំ ២០២០ ៤៩

បាៃ ទទួល ប័ណ្ណ កពរះវិហារ បរិសុទ្ធ ខញនុំ ម្ង យទៀត ។ ខញនុំ បាៃ រ្រយ�ើញ រោរ លួង 

យោម ចតិត្ត យៅ្រ្នុង កពរះវិហារ បរិសុទ្ធ រោលខដល អាពាហ៍ពតិពាហ៍ របស់ ខញនុំ បៃ្ត 

បា្រ់ខប្រ យហើេ ទរីបំផុត ម្រ ដល់ ទរីបញ្ប់ ។

ការនសវែងរកពបភ្នៃតនមលែផាទាល់ខលែលួៃ

យទារះ រោរ សយកមច ចតិត្ត យនារះ ្ ួរ ឲ្យ ្ ័េខាលាច ្រ្រី ្រ៏ តាមរេៈ បទពតិយសាធៃ៍ 

យនារះ ខញនុំ បាៃ យរៀៃ យដើម្រី ម្ៃ អំណរ្ុណ ចំយពារះ កពរះហស្ របស់ កពរះ យៅ្រ្នុង 

ផលដូវ របស់ ខញនុំ ។ យទារះបរី ជា ខញនុំ បាៃ ជំពប់ ដួល ្រ៏ ខញនុំ ពុំ បាៃ ចាញ់ រោរ កបណាំង 

យនារះ យទ ។ ខញនុំ ពុំ បាៃ កប្រួត កបខជង ជាមួេ ៃរណា ម្នា្រ់ យផ្សង យទៀត 

យឡើេ ។ យពល ខញនុំ ពនឹងខផ្្រ យលើ កពរះអងគែ សយហងាគារះ សកម្ប់ ្ ុណ តនមល ផ្ទាល់ខលលួៃ 

របស់ ខញនុំ ខញនុំ អាច បញ្ប់ រោរ ចំណាេ ្រតិច្ ខតិត ខំ របស់ ខញនុំ យដើម្រី ផ្លាស់ប្ដូរ ទស្សៃ 

វិស័េ របស់ មៃុស្ស ដនទ យទៀត អំពរី ខញនុំ ។

ខញនុំ យ�ើញ ថ្ ខញនុំ មតិៃម្ៃ បញ្ហា អ្វរី យទ ខដល អងគែនុេ ខតឯង យៅ កពរះវិហារ ឬ 

្រ្នុង ចំយណាម សម្ជតិ្រ ខដល ស្ថតិត យៅ្រ្នុង ដំណា្រ់រោល យផ្សងៗ ោនា យៅ្រ្នុង 

ជរីវិត ។ ខញនុំ បាៃ ខតិតខំ មតិៃ ោ្រ់ ្រំបាំង យហើេ បាៃខំ ៃតិយេ រា្រ់ទា្រ់ 

ជាមួេ មៃុស្ស យៅ្រ្នុង វួដ របស់ ខញនុំ ។ ខញនុំ អាច រី្ររាេ ៃនឹង រោរ ចូលរួម រោរកបជុំ 

របស់ ខញនុំតាមយោលបំណង ខដល រោរកបជុំ ទាំងយនារះ ម្ៃ ។

រោរម្ៃ ភាព សុខ សាៃ្ត យនារះ ្រ៏ ជួេ ផងខដរ យពល ខដល ខញនុំ កតឡប់ យៅ យដើរ 

យលង ជា ្ ូ វិញ ។ ខញនុំ យៅ ខត មតិៃ បាៃ យៅ យដើរយលង ជា ្ ូ ជា យលើ្រ ទរីពរីរ ប៉ុខៃ្ត 

ឥឡដូវ យៃរះ ខញនុំ បាៃ ដនឹង ថ្ ខញនុំ មតិៃ ចាំបាច់ បនាទាប បទដាឋាៃ របស់ ខញនុំ យដាេសារ ខត 

ខញនុំ បាៃ រអតិល យជើង ដួល ចុរះ រោល ពរី អតរីតរោល យនារះ យទ ។ ខញនុំ បាៃ រស់យៅ តាម 

ដំណនឹងល្ ឲ្យ បាៃ ល្ បំផុត អស់ពរី សមត្ថភាព របស់ ខញនុំ យហើេ ខញនុំ ល្ ក្ប់កោៃ់ 

យដើម្រី យដើរយលង ជា ្ ូ ជាមួេ ៃនឹង អ្្រ ខដល រស់យៅ តាម ដំណនឹងល្ អស់ ពរី 

សមត្ថភាព របស់ ពួ្រយ្ ខដរ ។

ទរីបំផុត ខញនុំ បាៃ រ្រយ�ើញ បុកតរី នៃ កពរះ ដ៏ ស័្រ្តិសម ម្នា្រ់ ខដល ខញនុំ បាៃ 

យរៀបរោរ ជាមួេ យៅ្រ្នុង កពរះវិហារ បរិសុទ្ធ ។ ផលដូវ របស់ នាង ខុសោនា ពរី របស់ ខញនុំ 

ខាលាំង ណាស់ ប៉ុខៃ្ត យពល ៃតិយេ ពរី យសច្រ្រី កសឡាញ់ ចំយពារះ កពរះអងគែ សយហងាគារះ 

ៃតិង រោរ េល់ ដនឹង ពរី ដងាវាេធួៃ របស់ កទង់ យេើង ម្ៃ ្ ំៃតិត ខត មួេ ។

អស់ ជា យកចើៃ ឆ្នាំ ខញនុំ បាៃ យរៀៃ មតិៃ ឲ្យ 

អតរីតរោល របស់ ខញនុំ ឬ រោរ ្ តិត របស់ អ្្រ ដនទ 

្រំណត់ ពរី តនមល ផ្ទាល់ខលលួៃ បច្នុប្ៃ្ របស់ ខញនុំ ។ ខញនុំ 

បាៃ លរះបង់ ្ ំៃតិត ខដល ថ្ ជរីវិត យជា្ជ័េ 

ទាល់ខត ជរីវិត យនារះ ល្ ឥតយខាចារះ ។ មតិៃខមៃ 

មៃុស្ស ក្ប់ោនា សុទ្ធ ខត យពញចតិត្ត ៃនឹង អ្វរី ខដល 

ខញនុំ ម្ៃ ឥឡដូវ យៃរះ យឡើេ យដាេសារ ខត រយបៀប 

ខដល ខញនុំ បាៃ ្ ៃ ដល់ ចំណុច យៃរះ ប៉ុខៃ្ត វ 

មតិៃ ្ ្វរី យទ ។ វ មតិៃខមៃ ជា យោលយៅ របស់ ខញនុំ 

យដើម្រី បញ្នុរះបញ្ដូល ពួ្រយ្ យនារះ យទ ។ វ ជា 

យោលយៅ របស់ ខញនុំ យដើម្រី បៃ្ត ខកបចតិត្ត ៃតិង ខតិត 

រោៃ់ខត ជតិត កពរះអងគែ សយហងាគារះ ។ ដូច ជា អាលម្៉ា 

ជា ្រូៃ ខដល បនាទាប់ ពរី រោរ ខកប ចតិត្ត របស់ យោ្រ 

យនារះ យដាេសារ កទង់ ខដល ខញនុំ អាច « អស់ 

យ្រើតទុ្រ្ យដាេ រោរ ៃនឹ្រ យ�ើញ អំយពើ បាប របស់ 

ខលលួៃ តយទៀត » ( អាលម្៉ា ៣៦:១៩ ) ។ ខញនុំ 

អាច ម្ៃ ភាពសុខសាៃ្ត យដាេ ដនឹង ថ្ វ ្ ឺ ជា 

ទរី្រខៃលង ខដល ខញនុំ ៃនឹង យៅ—យឆ្ពរះ យៅរោៃ់ កពរះអងគែ 

សយហងាគារះ—ខដល សំខាៃ់ ។ ◼

យទារះបរី ជា ខញនុំ បាៃ 

ជំពប់ដួល ្រ៏ ខញនុំ ពុំ បាៃ 

ចាញ់ រោរ កបណាំង 

យនារះ យទ ។ ខ្នុំ្ ុំរាន

ម្បកួតម្បមជងជាមួយ

នរណារានាក់ផ្្សងផេៀត

ផ�ើយ។

រីឆាត ម៉នសុនរស់ឌៅរដ្ឋ

យូថាហ៍ស.រ.អា.ឌហើយឌ្វើ

ការជាែ្នកបគ្់បគងគឌបរោង

ែភរិវ�្ឍកម្មវិ្ីកុំព្យូទ័រ។គាត់នរិងភរិយាគាត់

រីករាយនឹងការជរិះម៉ូតូ្ ំកំសាន្តការឌ្វើដំឌ�ើរ

នរិងចម្អរិនម្យូ្ជាមួយគានាឌៅឌពលទំឌនរ។
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៥២ កុរារនិងយុវវ័យ៖ការផផ្ដាតយក
ចិត្តេុកោក់សម្រាប់ជមីវិតម្បចាំឡថងៃ

យដាេ ហុរីយធើរ ប៊ឺហគែឺសុៃ ៃតិង 
អាម្៉ាៃដា ដាៃ់

៥៦ ផៅផ�ើយផធ្ើ

យដាេ ្ ណៈកបធាៃ េុវនារី ៃតិង 
េុវជៃ ទូយៅ

៥៩ ការផបើកផស្អនុភា្ឡនម្្រះគម្មីរ
មរមន

យដាេ ស៊ីម៉ូៃរី ខអៃ ផ្្រ

៦០ ចផម្មៀងរាវចនាយុវវ័យឆ្នាំ២០២០:
ខ្នុំនឹងផៅផធ្ើតាម

យដាេ ៃរីខ យដេ៍

៦៤ ោក្យចុងផម្កាយ:ផៅផ�ើយផធ្ើផោយ
េុកចិត្តផលើម្្រះ

យដាេកបធាៃ ហតិៃរី ប៊ី អាវរិង

ខ្នុំ្ ិតជាចូលចិត្តចូលរួម
ក្ននុងកម្វិធមីកុរារនិង
យុវវ័យ យកពារះ ខញនុំ បាៃ ្រំណត់ យោលយៅ របស់ ខញនុំ 

ផ្ទាល់ យដើម្រី សយកមច វ ។

យោលយៅ មួេ របស់ ខញនុំ ្ឺ ខញនុំ យកជើសយរើស យដើម្រី ខស្វងរ្រ 

យ្មារះ ក្ួសារ យហើេ យធ្វើ ពតិធរី បុណ្យ កជមុជទនឹ្រ សកម្ប់ 

មរណជៃ សកម្ប់ ពួ្រោត់ ។ វ កតូវ រោរ យពល យកចើៃ យដើម្រី 

យរៀៃ ពរី រយបៀប យធ្វើ ពង្សកបវត្តតិ ប៉ុខៃ្ត ខញនុំ ម្ៃ អារម្មណ៍ រី្ររាេ 

រាល់យពល ខដល ខញនុំ រ្របាៃ យ្មារះ ្ ្មរី មួេ យដើម្រី េ្រ យៅ 

កពរះវិហារ បរិសុទ្ធ ។

យៅយពល ខញនុំ យរៀៃ យចរះ ពរី រយបៀប យធ្វើ វ ខញនុំ យចរះខត បៃ្ត 

យធ្វើ យហើេ យធ្វើ យទៀត យកពារះ វ សបបាេ ណាស់ ។ មតិៃ េូរ 

ប៉ុនាមាៃ ខញនុំ ម្ៃ យ្មារះ យកចើៃ យព្រ យដើម្រី យធ្វើ យដាេ ខលលួៃឯង ។ 

ដូយច្រះ បងប្ដូៃ ជរីដូៃមួេ របស់ ខញនុំ មួេ ក្រុម ៃតិង ខញនុំ បាៃ យៅ 

កពរះវិហារ បរិសុទ្ធ ជាមួេ ៃនឹង យ្មារះ ខដល ខញនុំ រ្រយ�ើញ យហើេ 

យេើង បាៃ យធ្វើ ពតិធរី បុណ្យ កជមុជ ទនឹ្រ ៃតិង ពតិធរី បញ្ជា្រ់ ជាមួេ 

ោនា បាៃ ១៧២នា្រ់ ។

ឪពុ្រ ម្ដាេ របស់ ខញនុំ ្រំពុង យធ្វើ្រតិច្រោរ យដើម្រី បញ្ប់ ពតិធរី 

បរិសុទ្ធ នៃ កពរះវិហារ បរិសុទ្ធ យផ្សង យទៀត សកម្ប់ មរណជៃ 

ទាំងយនារះ ខដល ជា រោរល្ ណាស់ យកពារះ ខញនុំ ម្ៃ អារម្មណ៍ ថ្ 

ក្ួសារ ខញនុំ ទាំងមូល ជា ក្រុម មួេ ! យោលយៅ របស់ យេើង ្ ឺ 

យដើម្រី ជួេ បុព្វរោរីជៃ របស់ យេើង ឲ្យ បាៃ យកចើៃ បំផុត តាម 

ខដល អាច យធ្វើ យៅបាៃ ។

រោរយធ្វើ ពង្សកបវត្តតិ បាៃ ជួេ ខញនុំ ឲ្យ ខតិត រោៃ់ខត ជតិត ក្ួសារ 

ខញនុំ ផង ៃតិង បុព្វរោរីជៃ របស់ ខញនុំ ផង ។ ខញនុំ សបបាេ ចតិត្ត ខដល 

ខញនុំ បាៃ បញ្ប់ យោលយៅ របស់ ខញនុំ យហើេ ឥឡដូវ យៃរះ ខញនុំ សង្នឹម 

ថ្ ៃនឹង ដា្រ់ យោលយៅ ខដល រោៃ់ខត ពតិបា្រ ជាង យៃរះ យដើម្រី ខញនុំ 

អាច បៃ្ត សយកមច បាៃ រោៃ់ខត យកចើៃ យឡើង ។

ផអល�ុនអិម.អាេុ ១៣ឆ្នាំ រដ្ឋអូនហអូ ស.រ.អា.

យុវវ័យ

ផៅក្ននុងវគ្គផនរះ
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៥២ លរីអាហូណា

ផោយ�ុមីផធើរប៊ឺ�្គលឺសុននិងអារា៉ានោោន់

ទស្សនា វដ្តរី សាសនាចក្រ

វ
 អាច ជា រោរ ភាញា្រ់យផ្ើល ដល់ អ្្រ ខដល ្រម្មវិធរី ្រុម្រ ៃតិង េុវវ័េ ពុំ បញ្ដូល បញ្រី យផ្ទៀងផ្ទាត់ លម្តិត សកម្ប់ 

ក្ប់ យោលយៅ ខដល អ្្រ ្ ួរ យធ្វើ ។ អ្្រ ្រំពុង យធ្វើ ្រតិច្រោរ អសាចារ្យ ជា យកចើៃ រួចយហើេ ! ផ្ទនុេយៅ វិញ 

េុទ្ធសាកស្ត ផ្ទាល់ខលលួៃ យៃរះ កតូវបាៃ បយង្កើត យឡើង យដើម្រី ជួេ អ្្រ ឲ្យ ខតិត រោៃ់ខត ជតិត កពរះអងគែ សយហងាគារះ ្រ្នុង 

រយបៀប ទាំងឡាេ ខដល កតូវបាៃ បំផុស យដាេ តកមូវរោរ ៃតិង ចំណាប់ អារម្មណ៍ ផ្ទាល់ ខលលួៃ របស់ អ្្រ ។

យោលបំណង ចម្ង នៃ ្រម្មវិធរី ្រុម្រ ៃតិង េុវវ័េ ្ឺ យដើម្រី ជួេ អ្្រ ពកងនឹង យសច្រ្រី ជំយៃឿ របស់ អ្្រ យៅ យលើ 

កពរះយេស៊ូវ ក្រីស្ទ ។ លូរោ ២:៥២ បយកងៀៃ យេើង ថ្ យៅ្រ្នុង េុវវ័េ របស់ កពរះយេស៊ូវ ក្រីស្ទ កទង់ « ្រ៏ រោៃ់ ខត 

ធំ កប្រប យដាេ កបាជាញា រឹត ខត យកចើៃ យឡើង យហើេ ជា ទរី ោប់ កពរះហឫទ័េ ដល់ កពរះ ៃតិង ចតិត្ត មៃុស្ស ផង » ។ កទង់ 

បាៃ រស់យៅ ្រ្នុង ជរីវិត មួេ ខដល ម្ៃ តុល្យភាព ដូយច្រះ យហើេ អ្្រ ្រ៏ អាច យធ្វើ បាៃ ដូចោនា ខដរ ។ យដាេ រោរយផ្ដាត 

យៅ យលើ ទតិដ្ឋភាព ខាង វិញ្ញាណ សងគែម រូបរោេ ៃតិង កបាជាញា នៃ ជរីវិត អ្្រ យនារះ អ្្រ អាច រោលាេ រោៃ់ខត ដូច ជា កពរះអងគែ 

សយហងាគារះ ។
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 រោរ យផ្ដាត េ្រចតិត្ត ទុ្រ ដា្រ់ សកម្ប់ ជរីវិត កបចាំ ន្ងៃ

រផបៀបម�លវា�ំផណើរការ

្រុម្រ ៃតិង េុវវ័េ យលើ្រ 

ទនឹ្រចតិត្ត អ្្រ ឲ្យ លូតោស់ ខាង 

វិញ្ញាណ ខាងសងគែម ខាងរូបរោេ 

ៃតិង ខាងកបាជាញា យដាេ រោរចូលរួម 

្រ្នុង រោរ យរៀៃសូកត ដំណនឹងល្ រោរ 

បយកមើ ៃតិង ស្រម្មភាព នានា ៃតិង 

រោរអ្វិឌ្ឍ ផ្ទាល់ ខលលួៃ ។

្រុម្រ ៃតិង 
េុវវ័េ ៖



 ខខ ម្ររា ឆ្នាំ២០២០ ៥៣
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ដូច ជា កពរះអងគែ សយហងាគារះ ខដល « រោៃ់ ខត 

ធំ កប្រប យដាេ កបាជាញា រឹត ខត យកចើៃ យឡើង » 

( លូរោ ២:៥២ ) អ្្រ អាច រី្រចយកមើៃ 

យៅ្រ្នុង ចំយណរះដនឹង ៃតិង រោរេល់ដនឹង របស់ 

អ្្រ យៅ្រ្នុង ដំណនឹងល្ ។ ក្ប់ យោលរោរណ៍ 

ដំណនឹងល្ ខដល អ្្រ យរៀៃ ៃនឹង ជួេ អ្្រ ឲ្យ ដនឹង 

ពរី រយបៀប ខដល កពរះអងគែ សយហងាគារះ អាច ពកងនឹង 

ៃតិង កបទាៃពរ ដល់ អ្្រ យៅ្រ្នុង ខផ្្រទាំងអស់ 

នៃ ជរីវិត អ្្រ ។

យេើង ម្ៃ កប្ព ជា យកចើៃ ខដល យេើង 

អាច យកបើកបាស់ យដើម្រី យរៀៃ រោៃ់ខត យកចើៃ យទៀត 

អំពរី យោលរោរណ៍ ដំណនឹងល្ យហើេ រោលាេ 

ដូច ជា កពរះអងគែ សយហងាគារះ ។ ឧទាហរណ៍ 

រោរ អធតិសាឋាៃ រោរសតិ្រសា កពរះ្ម្រីរ ៃតិង 

កពរះវិញ្ញាណ ផ្ល់ ៃូវ មូលដាឋាៃក្នឹរះ ។ ក្ួសារ 

អ្្រ ៃតិង ថ្នា្រ់ដនឹ្រនាំ សាសនាចក្រ អាច 

ជួេ អ្្រ ឲ្យ យរៀៃ បខៃ្ថម យទៀត អំពរី កពរះអងគែ 

សយហងាគារះ ។ ្រម្មវិធរី សតិ្រសា ចូរម្រ តាមខញនុំ ៃតិង 

ថ្នា្រ់ សតិរោខាសាោ អាច ជួេ ខណនាំ ដល់ 

រោរសតិ្រសា របស់ អ្្រ បាៃ ។ រោល ខដល អ្្រ 

យកបើ កបាស់ ធៃធាៃ របស់ អ្្រ យដើម្រី យរៀៃ អំពរី 

កពរះយេស៊ូវ ក្រីស្ទ ៃតិង ដំណនឹងល្ របស់ កទង់ 

យនារះ ទំនា្រ់ ទំៃង ជាមួេ កទង់ ៃនឹង រោៃ់ខត 

កបយសើរ យឡើង ។

រោរបយកមើ អ្្រ ដនទ ្ ឺ ជា រោរណ៍ ចម្ង មួេ 

ខដល កពរះអងគែ សយហងាគារះ បាៃ យធ្វើ ខណៈ ខដល 

កទង់ ្ ង់ យៅយលើ ខផៃដរី ។ យដាេ រោរ ខស្វងរ្រ 

រយបៀប សាមញ្ញ ៃតិង ធម្មជាតតិ យដើម្រី ជួេ ពួ្រ 

អ្្រ ខដល យៅ្រ្នុង ក្ួសារ ៃតិង សហ្មៃ៍ របស់ 

អ្្រ អ្្រ ្រំពុង យធ្វើ តាម ្ ំរូ របស់ កទង់ យហើេ 

្រំពុង យប្ជាញា ចតិត្ត យដើម្រី រោលាេ រោៃ់ខត ដូច ជា 

កទង់ ។

ស្រម្មភាព ជាក្រុម ដ៏ ម្ៃ អត្ថៃ័េ អាច 

ជួេ អ្្រ ៃតិង េុវវ័េ យផ្សង យទៀត ឲ្យ ខស្វងរ្រ 

រយបៀប យដើម្រី បយកមើ អ្្រ ដនទ យទៀត ្រ៏ ដូច 

ជា រី្រ ចយកមើៃ ខាង វិញ្ញាណ ជាមួេ ោនា ។ 

ស្រម្មភាព សបបាេៗ ៃតិង យលើ្រស្ទលួេ ្ ឺ ល្ 

កបយសើរ ណាស់ ។ យហើេ យៅយពល អ្្រ កបមូល 

ផ្នុំ ោនា ជា ក្រុម នៃ ពួ្រ បរិសុទ្ធ ន្ងៃ ចុង យករោេ 

វ័េយ្រ្មង ដ៏ យសាមារះកតង់ យនារះ ជាញនឹ្រញាប់ អ្្រ 

អាច យរៀៃ ៃតិង សយកមច បាៃ យកចើៃ ជាង ខដល 

អ្្រ អាច យធ្វើ យដាេ ខលលួៃឯង ។

កពរះវរបតិតា សួ្៌ ៃតិង កពរះយេស៊ូវ ក្រីស្ទ 

ម្ៃ កពរះទ័េ ខ្វល់ខាវាេ យ៉ាង កជាលយករៅ 

ចំយពារះ អ្្រ ៃតិង ចំយពារះ មៃុស្ស ខដល អ្្រ ៃនឹង 

ខកបរោលាេ ។ រោល ខដល អ្្រ ដា្រ់ យោលយៅ 

ទាំងឡាេ យដើម្រី រី្រចយកមើៃ យៅជា មៃុស្ស 

ខដល កពរះវរបតិតា ម្ៃ កពរះទ័េ ចង់ ឲ្យ អ្្រ 

ខកបរោលាេ យនារះ អ្្រ អាច ចូល ម្រ រោៃ់ខត ជតិត 

កទង់ ៃតិង កពរះរាជ បុកតា របស់ កទង់ ។

ក្ប់ ោនា ម្ៃ ល្រ្ណៈ ពតិយសស ដូយច្រះ 

យោលយៅ របស់ អ្្រ យដើម្រី យធ្វើ ឲ្យ រី្រ ចយកមើៃ 

ផ្ទាល់ខលលួៃ ្ ួរខត កតូវបាៃ យធ្វើ យឡើង ឲ្យ កតូវ 

យៅៃនឹង តកមូវរោរ របស់ អ្្រ ។ ឧទាហរណ៍ 

កបសតិៃ យបើ អ្្រ ចង់ យរៀៃ យលង ទំៃុ្រ តយម្កើង 

យៅយលើ ពយាណូ យនារះ អ្្រ អាច ដា្រ់ យោលយៅ 

យដើម្រី អៃុវត្ត វ រាល់ ន្ងៃ ។ យបើ អ្្រ ចង់ ពូខ្រ 

្រ្នុង រោរសតិ្រសា កពរះ្ម្រីរ យនារះ អ្្រ អាច ចាត់ 

យពល យវោ ជា្រ់ោ្រ់ រាល់ន្ងៃ យដើម្រី អាៃ ។ 

ចូរ ខស្វងរ្រ រោរខណនាំ ពរី កពរះវិញ្ញាណ យដើម្រី 

បយង្កើត ខផៃរោរ ខដល ៃនឹង ដំយណើររោរ បាៃ ល្ 

បំផុត សកម្ប់ អ្្រ ។

កម្វិធមីកុរារនិងយុវវ័យគលឺសម្រាប់ប្អលូនៗ

បុ្គែល ខដល ទទួល ផល កបយយជៃ៍ យកចើៃ បំផុត យនារះ ្ ឺ ប្ដូៃៗ ! រោល ខដល ប្ដូៃៗ ដា្រ់ យោលយៅ យដាេ ផ្ទាល់ ខលលួៃ 

យដើម្រី សតិ្រសា ៃតិង រស់យៅ តាម ដំណនឹងល្ ចូលរួម ្រ្នុង រោរបយកមើ ៃតិង ស្រម្មភាព នានា កពមទាំង អ្តិវឌ្ឍ ផ្ទាល់ខលលួៃ យនារះ 

ប្ដូៃៗ ៃនឹង យរៀៃ រោៃ់ខត យកចើៃ អំពរី ខលលួៃ ឯង ៃតិង ថ្ ប្ដូៃៗ ជា ៃរណា ពតិត កបា្រដ ។ ្រតិច្រោរ នៃ រោររោលាេ ជា សតិស្ស ម្នា្រ់ របស់ 

កពរះយេស៊ូវ ក្រីស្ទ អាច ម្ៃ រោរលំបា្រ ប៉ុខៃ្ត វ ជា យោលយៅ ខដល ផ្ល់ រងាវាៃ់ យកចើៃ បំផុត ខដល យេើង អាច ដា្រ់ សកម្ប់ 

ខលលួៃ យេើង ។

ខា
ងវ
ិញ្

ញាណ សង្គម

ម្្នក
បញ្

ញារូបកា

យការសិកសាដំណឹងល្អ

ការ�បពមើនិងសកម្ភា្នានា

ការអភិវឌ្ឍផ្ទាល់ខ្លួន



៥៤ លរីអាហូណា

បងប្អលូនម្សមីផភាលារះរានោក់កម្វិធមីកុរារនិងយុវវ័យឲ្យកាលាយជាសកម្ភា្

េុវវ័េ ដូច ជា ប្ដូៃៗ បាៃ ចាប់យផ្ើម យ�ើញ ពរី ពរជ័េ នៃ រោរ ពុរះពារ យដើម្រី រោលាេ រោៃ់ខត ដូច ជា កពរះយេស៊ូវ ក្រីស្ទ យៅ្រ្នុង 

ជរីវិត កបចាំ ន្ងៃ របស់ ពួ្រយ្ ។ ដាៃរីរោ ៃតិង ណាថ្សសា អ័រ. អាេុ ១៥ឆ្នាំ ម្រពរី រដ្ឋ អូនហអូ ស.រ.អា. ្ឺ ជា បងប្ដូៃ 

កសរី យភាលារះ ខដល បាៃ សយកមចចតិត្ត យធ្វើ ដូយចានារះ ។ ឪពុ្រ របស់ ពួ្រយ្ ម្រ ពរី កបយទស ន្ យហើេ យដាេសារ ជួៃរោល ពួ្រយ្ 

យៅយលង ក្ួសារ យៅ ទរី យនារះ យនារះ ដាៃរីរោ ៃតិង ណាថ្សសា បាៃ សយកមច ចតិត្ត ថ្ ពួ្រយ្ ចង់ យរៀៃ បខៃ្ថម យទៀត អំពរី ម្ដូប 

ៃតិង ភាសា ន្ ។

ដាៃរីរោ បាៃ ដា្រ់ យោលយៅ យដើម្រី យរៀៃ យធ្វើ សមលរ ន្ ខលរះៗ ។ នាង បាៃ យៅទតិញ យក្ឿង ផ្សំ យហើេ បាៃ អៃុវត្ត វិធរីសាកស្ត 

ចម្តិៃ ម្ដូប ្ ្មរីៗ ជាមួេ ឪពុ្រ នាង ។ ណាថ្សសា ចង់ យរៀៃ ទំនា្រ់ ទំៃង ជាមួេ ក្ួសារ នាង យៅ កបយទស ន្ ដូយច្រះ នាង 

បាៃ ដា្រ់ យោលយៅ មួេ យដើម្រី យរៀៃ ពា្រ្យ ន្ មួេ ពា្រ្យ ្រ្នុង មួេ ន្ងៃ ។ នាង បាៃ យកបើកបាស់ យ្ហទំព័រ មួេ យដើម្រី ជួេ រោរ 

សតិ្រសា ភាសា របស់ នាង យហើេ បាៃ អៃុវត្ត រោរបយញ្ញ សយមលង ពា្រ្យ ទាំងយនារះ ជាមួេ ឪពុ្រ នាង ។

រោល ខដល ដាៃរីរោ ៃតិង ណាថ្សសា បាៃ យធ្វើ 

្រតិច្រោរ សកម្ប់ យោលយៅ របស់ ពួ្រយ្ យនារះ ពួ្រយ្ ចង់ 

ខច្រចាេ ពរី អ្វរី ខដល ពួ្រយ្ បាៃ យរៀៃ ជាមួេ ៃនឹង េុវនារី 

យផ្សងយទៀត យៅ្រ្នុង វួដ របស់ ពួ្រយ្ ។ ថ្នា្រ់ដនឹ្រនាំ របស់ 

ពួ្រយ្ បាៃ ជួេ ពួ្រយ្ យរៀបចំ ស្រម្មភាព មួេ យដើម្រី 

បខៃ្ថម យទៀត អំពរី កបយទស ន្ ។ យៅឯ ស្រម្មភាព យនារះ 

ដាៃរីរោ បាៃ ចម្តិៃ ស៊ុប សកម្ប់ ក្ប់ោនា ខណៈ ខដល 

ណាថ្សសា បាៃ បយកងៀៃ ពា្រ្យ ន្ ខលរះៗ ដល់ ពួ្រយ្ ។

បងប្ដូៃ កសរី យៃរះ ្រ៏ បាៃ បញ្ដូល មតិត្ត របស់ ពួ្រយ្ 

យហហគែស យៅ្រ្នុង ស្រម្មភាព យនារះ ផងខដរ ។ យហហគែស បាៃ 

ម្ៃ យោលយៅ ផ្ទាល់ ខលលួៃ មួេ យដើម្រី ម្ៃ ភាព កបយសើរ 

យឡើង ្រ្នុង រោរៃតិយេ ជា សាធារណៈ ដូយច្រះ នាង បាៃ 

យធ្វើ បទបងាហាញ មួេ ពរី រយបៀប យដើម្រី យកបើ ចង្កនឹរះ ដូយច្រះ ពួ្រយ្ 

អាច ញា៉ាំ ស៊ុប របស់ ពួ្រយ្ !

យដាេ រោរអៃុវត្ត យោលយៅ របស់ ពួ្រយ្ ៃតិង យធ្វើរោរ 

ជាមួេ ថ្នា្រ់ដនឹ្រនាំ របស់ ពួ្រយ្ ៃតិង េុវនារី ដនទ យទៀត 

យនារះ ដាៃរីរោ ៃតិង ណាថ្សសា បាៃ ម្ៃ លទ្ធភាព យដើម្រី 

ដា្រ់ ខផៃរោរ េប់ មួេ ដ៏ សបបាេ យដើម្រី រី្ររាេ ជាមួេ 

ៃនឹង មតិត្ត្្រ្តិ របស់ ពួ្រយ្ ។



 ខខ ម្ររា ឆ្នាំ២០២០ ៥៥

្័ត៌រានជំនួយសម្រាប់ការចូលរួមក្ននុង

កម្វិធមីកុរារនិងយុវវ័យ

រយបៀប ល្បំផុត យដើម្រី ចូល យៅរោៃ់ រោររី្រចយកមើៃ របស់ 

អ្្រ ្ឺ រោរ្រំណត់ យោលយៅ សកម្ប ផ្ទាល់ ខលលួៃ អ្្រ 

កប្រប យដាេ រោរ អធតិសាឋាៃ យដើម្រី ឲ្យ យោលយៅ ទាំងយនារះ 

ដំយណើររោរ សកម្ប់ អ្្រ ក្ួសារ អ្្រ ៃតិង រោលៈយទសៈ 

របស់ អ្្រ ។ យៃរះ ្ ឺ ជា ព័ត៌ម្ៃ ជំៃួេ មួេ ចំៃួៃ ៖

១. មស្ងរកវិវរណៈផ្ទាល់ខលតួន

កពរះវរបតិតា សួ្៌ ៃនឹង ដនឹ្រនាំ ប្ដូៃៗ រោលខដល ប្ដូៃៗ 

ខស្វងរ្រ ៃតិង យធ្វើតាម រោរបំផុស ្ ំៃតិត ។

២. វាមិនមមនម្ោន់មតផៅម្្រះវិហារផនារះផេ

ប្ដូៃៗ ៃនឹង ទាញ បាៃ ផល យកចើៃ បំផុត ពរី ្រម្មវិធរី ្រុម្រ 

ៃតិង េុវវ័េ កបសតិៃ យបើ ប្ដូៃៗ យធ្វើ ខផៃរោរ យដើម្រី យធ្វើ 

ឲ្យ ក្ប់ ខផ្្រ នៃ ជរីវិត ប្ដូៃៗ កបយសើរ យឡើង មតិៃខមៃ 

កោៃ់ខត យៅ ឯ រោរកបជុំ ៃតិង ស្រម្មភាព យៅ កពរះវិហារ 

យនារះ យទ ។

៣. បញ្លូលម្គួស្ររបស់ប្អលូនៗ

សម្ជតិ្រ ក្ួសារ ប្ដូៃៗ អាច ជួេ ប្ដូៃៗ ឲ្យ អ្តិវឌ្ឍ 

យោលយៅ របស់ ប្ដូៃៗ យហើេ តាមដាៃ ភាព រី្រ 

ចយកមើៃ របស់ ប្ដូៃៗ ។

៤. ផម្បើម្រាស់និងមចកចាយអ្មីម�លប្អលូនៗផរៀន

យពល ប្ដូៃៗ ខច្រចាេ អ្វរី ខដល ប្ដូៃៗ ្រំពុង យរៀៃ 

ជាមួេ ក្ួសារ មតិត្ត្្រ្តិ ៃតិង អ្្រដនទ យទៀត ប្ដូៃៗ្រ ៏

្រំពុង ខត ជួេ បំយពញ បទបញ្ញត្តតិ របស់ កពរះអម្ចាស់ 

ខដល ឲ្យ ផ្សព្វផសាេ ដំណនឹងល្ ៃតិង កបមូល វង្ស 

អ៊ីកសាខអល ខដល បាៃ ខាចាត់កពាត់ ។

្រជ័យឡនការចូលរួមក្ននុងកម្វិធមីកុរារនិងយុវវ័យ

ដាៃរីរោ ៃតិង ណាថ្សសា ខច្រចាេ ថ្ ពួ្រយ្ បាៃ 

ទទួល ពរជ័េ ជាយកចើៃ ពរី រោរពុរះពារ យរៀៃ បខៃ្ថម យទៀត 

អំពរី យ្ររដំខណល របស់ ពួ្រយ្ ៃតិង អបអរ វ ជាមួេ ៃនឹង 

ក្ួសារ ពួ្រយ្ ៃតិង េុវនារី ដនទ យទៀត ។ បទពតិយសាធៃ៍ 

របស់ ពួ្រយ្ ពុំ បាៃ ម្រ យដាេ ោមាៃ ឧបស្គែ យនារះ យទ ។ 

ណាថ្សសា ពៃ្យល់ ថ្ « ខញនុំ យៅ យរៀៃ យពល ខញនុំ ្រំពុង យរៀៃ 

ភាសា ន្ ដូយច្រះ យពលខលរះ វ ពតិបា្រ ៃនឹង រ្រយពល យដើម្រី យធ្វើ 

វ » ។ ដាៃរីរោ បខៃ្ថម ថ្ « យៅ ឯ ស្រម្មភាព យនារះ ខញនុំ 

ម្ៃ បញ្ហា បៃ្តតិច បៃ្តលួច ្រ្នុង រោរយធ្វើ ស៊ុប យនារះ យដាេ ខលលួៃ ឯង 

យដាេសារ បា៉ា ខញនុំ អត់ យៅ ទរី យនារះ » ។ ប៉ុខៃ្ត បងប្ដូៃ កសរី 

ទាំងពរីរ នា្រ់ េល់កសប ថ្ វ សម ៃនឹង តនមល យៅ ទរីបំផុត ។

ដាៃរីរោ ៃតិយេថ្ « ខញនុំ ចូលចតិត្ត ខដល ខញនុំ បាៃ 

ចំណាេ យពល ជាមួេ បា៉ា ខញនុំ យហើេ វ ជួេ ខញនុំ ឲ្យ ម្ៃ 

អារម្មណ៍ ជតិតស្តិទ្ធ ៃនឹង ក្ួសារ ខញនុំ » ។ នាង ្រ៏ ពៃ្យល់ 

ផងខដរ ថ្ « រោរដា្រ់ ៃតិង រ្រសា យោលយៅ ផ្ទាល់ខលលួៃ 

បាៃ ជួេ ខញនុំ ឲ្យ ខតិត រោៃ់ខត ជតិត ៃនឹង កពរះយេស៊ូវ ក្រីស្ទ 

យដាេ ផ្ល់ ដល់ ខញនុំ ៃូវ ផលដូវ ដ៏ ចបាស់ោស់ មួេ យដើម្រី ជួេ 

ខញនុំ ខលលួៃ ឯង ៃតិង អ្្រ ដនទ យទៀត ។ ជា ជាង ឲ្យ រោរអងគែនុេ 

យដាេ មតិៃ ្ តិត អ្វរី ដូច ជា េប់ ខលរះ យនារះ ខញនុំ បាៃ ម្ៃ បទដាឋាៃ 

ជា្រ់ោ្រ់ មួេ យដើម្រី យធ្វើតាម ៃតិង រ្រសា យហើេ រោរណ៍ 

យនារះ ផ្ល់ យពលយវោ បខៃ្ថម យទៀត ដល់ ខញនុំ យដើម្រី ្ តិត អំពរី 

កពរះក្រីស្ទ » ។

ណាថ្សសា ៃតិយេ ថ្ រោរដា្រ់ ៃតិង រ្រសា 

យោលយៅ របស់ នាង « ពតិត ជា បាៃ យធ្វើ ឲ្យ ខញនុំ ្ តិត យករៅកជរះ 

អំពរី អ្វរី ខដល ខញនុំ កតូវរោរ ៃតិង ចង់យធ្វើ យដើម្រី ខតិត រោៃ់ខត 

ជតិត កពរះក្រីស្ទ » ។ នាង ្រ៏ បាៃ ្រត់សម្គាល់ ផងខដរ 

ថ្ យទារះបរី នាង បាៃ ផ្លាស់ប្ដូរ រោរយផ្ដាត របស់ នាង យៅ 

យោលយៅ ្ ្មរី មួេ ្រ៏ នាង កតូវបាៃ បំផុស ឲ្យ បៃ្ត យរៀៃសូកត 

ភាសា ន្ ៖ « យោលយៅ យដើម របស់ ខញនុំ ្ ឺ យដើម្រី យរៀៃ ភាសា 

ន្ យដើម្រី ខញនុំ អាច ៃតិយេ ជាមួេ ក្ួសារ ខញនុំ យៅ កបយទស 

ន្ ដូយច្រះ ខញនុំ ចង់ បៃ្ត យរៀៃ ភាសាន្ យដើម្រី ខញនុំ អាច ៃតិយេ 

ជាមួេ ពួ្រយ្ » ។

េុទ្ធសាកស្ត ដ៏ ម្ៃ តុល្យភាព របស់ ដាៃរីរោ ៃតិង 

ណាថ្សសា ចំយពារះ រោរ អ្តិវឌ្ឍ ផ្ទាល់ខលលួៃ របស់ ពួ្រយ្ 

បាៃ ជួេ ពួ្រយ្ ឲ្យ យរៀៃ បខៃ្ថម យទៀត អំពរី វប្ធម៌ របស់ 

ឪពុ្រ ពួ្រយ្ ម្ៃ ភាព រី្ររាេ ជាមួេ មតិត្ត្្រ្តិ ៃតិង 

រោៃ់ខត ស្តិទ្ធសានាល ៃនឹង ក្ួសារ ពួ្រយ្ ៃតិង កពរះអងគែ 

សយហងាគារះ—យនារះ យហើេ ជា អ្វរី ខដល ្រម្មវិធរី ្រុម្រ ៃតិង 

េុវវ័េ យផ្តាត យលើ ។

រោរចូលរួម របស់ អ្្រ យៅ្រ្នុង ្រម្មវិធរី ្រុម្រ ៃតិង 

េុវវ័េ ្រ៏ អាច ជួេ អ្្រ ឲ្យ ្រសាង ទំនា្រ់ ទំៃង ជាមួេ 

ក្ួសារ អ្្រ េុវវ័េ យផ្សង យទៀត ៃតិង សម្ជតិ្រ វួដ របស់ 

អ្្រ យហើេ ជា ពតិយសស ្ ឺ កពរះអងគែ សយហងាគារះ រោលខដល 

អ្្រ យផ្ដាតយលើ រយបៀប យដើម្រី រោលាេ ជា ខលលួៃអ្្រ ខដល 

ល្បំផុត ។ ◼
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ផៅផ�ើយផធ្ើ



 ខខ ម្ររា ឆ្នាំ២០២០ ៥៧

ម្បធាៃបទ របស់ យេើង ឆ្នាំ យៃរះ្ឺ យផ្តាត យលើ ពា្រ្យ « យៅ យហើេ យធ្វើ » ជា រោរ កបរោស 

ដ៏ យម្រះមុត របស់ ៃរីនហ្វ ជា ពយារោរី ដ៏ យសាមារះកតង់ យៅ្រ្នុង កពរះ្ម្រីរ មរមៃ យៅ្រ្នុង 

ៃរីនហ្វទរី១ ៣:៧ ។ ប៉ុខៃ្ត កបខហល ជា ខផ្្រ ដ៏ លួងយោម បំផុត នៃ ខ យៃរះ ្ឺ យៅយពល ខដល 

ៃរីនហ្វ បយកងៀៃ ថ្ កពរះអម្ចាស់ ៃនឹង ខតងខត « យរៀបចំ ផលដូវ » យដើម្រី ឲ្យ ្រតិច្រោរ របស់ កទង់ បាៃ 

សយកមច ។

ជំយៃឿ ខដល ថ្ កពរះ ៃនឹង យរៀបចំ ផលដូវ សកម្ប់ អ្្រ តកមូវ ឲ្យ ម្ៃ យសច្រ្រី ជំយៃឿ ដ៏ កជាលយករៅ ។ 

ៃរីនហ្វ បាៃ ដនឹង ថ្ កបសតិៃយបើ កពរះ សូម ឲ្យ យោ្រ យធ្វើ អ្វរី មួេ យនារះ កពរះ ្រ៏ ៃនឹង ជួេ យោ្រ ឲ្យ 

សយកមច ្រតិច្រោរ យនារះ ។ យហើេ យេើង ដនឹង ថ្ យដាេសារ យសច្រ្រី ជំយៃឿ ៃតិង ទំៃុ្រចតិត្ត របស់ 

ៃរីនហ្វ យលើ កពរះអម្ចាស់ យនារះ យោ្រ អាច យៅេ្រ ផ្ទាំង លង្តិៃ បាៃ យដាេ យជា្ជ័េ ។

ដូច ៃរីនហ្វ ខដរ យេើង អាច ម្ៃ ជំយៃឿ យដើម្រី « យៅ យហើេ យធ្វើ » ។ អ្្រ កបខហល ជា មតិៃ 

ខតងខត េល់ ពរី « មូលយហតុ » ខដល យៅ ពរី យករោេ រោរខណនាំ ទាំងឡាេ ម្រ ពរី ថ្នា្រ់ដនឹ្រនាំ 

សាសនាចក្រ ឬ ឪពុ្រ ម្តាេ ឬ សូម្រី ម្រ ពរី រោរបំផុស របស់ កពរះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ ្រ្តរី ។ វ ៃនឹង 

មតិៃខមៃ ងាេ េល់ ជាៃតិច្ យនារះ យទ ឬវ ហា្រ់បរីដូច ជា មតិៃ ទាំងអាច សយកមច បាៃ ផង ។ ប៉ុខៃ្ត 

« ដ្តិត រោរណ៍អ្វរី ខដល កពរះ កទង់ យធ្វើ ពុំ បាៃ យនារះ ោមាៃ យសារះ យឡើេ » ( លូរោ ១:៣៧ ) ។ 

រោលខដល អ្្រ ្ ៃ យៅមុខ យដាេ យសច្រ្រី ជំយៃឿ យនារះ អ្្រ ៃនឹង យ�ើញ ថ្ កពរះ ខតងខត ម្ៃ 

យហតុផល ៃតិង ខផៃរោរ ។

កពរះ ៃនឹង មតិៃ ខដល សូម អ្្រ ឲ្យ យធ្វើ អ្វរី មួេ ខដល កទង់ កជាប ថ្ អ្្រ មតិៃ អាច យធ្វើ បាៃ យនារះ 

យឡើេ ។ ៃតិយេ ឲ្យ ងាេ យៅ កទង់ ៃនឹង មតិៃខដល ដា្រ់ ្រតិច្រោរ ឲ្យ អ្្រ យធ្វើ ឲ្យ បរាជ័េ យនារះ 

យទ ។ ប៉ុខៃ្ត កទង់ អាច សូម អ្្រ ឲ្យ យធ្វើ អ្វរី មួេ ខដល តកមូវ ឲ្យ ម្ៃ យសច្រ្រី ជំយៃឿ ដ៏ ខាលាំង ៃតិង រោរ 

ពនឹងខផ្្រ យលើ កពរះវិញ្ញាណ យដើម្រី បាៃ រោរដនឹ្រនាំ ។ 

្ៃលនឹរះ យដើម្រី ទទួល បាៃ យសច្រ្រី ជំយៃឿ យដើម្រី « យៅ យហើេ យធ្វើ » ្ឺ បយង្កើត ៃូវ ទំៃុ្រ ចតិត្ត ។ 

យពល អ្្រ ម្ៃ ទំៃុ្រចតិត្ត យលើ កពរះអម្ចាស់ យនារះ អ្្រ ទុ្រចតិត្ត ថ្ កទង់ ៃនឹង យធ្វើ ឲ្យ ម្ៃ ម្ៃ 

សមត្ថភាព យធ្វើ ក្ប់ ្រតិច្រោរ ។ សូម ្ តិត អំពរី វ—អ្្រ កតូវ បាៃ បញ្ដូល ម្រ ខផៃដរី យៅ ជំនាៃ់ 

យៃរះ យកពារះ អ្្រ បាៃ យកតៀម ខលលួៃ រួចរាល់ ៃតិង ម្ៃ លទ្ធភាព យដើម្រី យធ្វើ ្រតិច្រោរ របស់ កពរះអម្ចាស់ 

យៅ ទរីយៃរះ ៃតិង យពលយៃរះ ។ អ្្រ កតូវបាៃ យកជើស យរើស ឲ្យ រស់យៅ ្រ្នុង ជំនាៃ់ យៃរះ យដាេសារ 

កពរះអម្ចាស់ ទុ្រ កពរះទ័េ ៃនឹង អ្្រ ។

ពរជ័េ ខដល អ្្រ បាៃ ទទួល យដាេសារ កបកពនឹត្ត យដាេ យសច្រ្រី ជំយៃឿ ៃតិង ទំៃុ្រចតិត្ត 

្ឺ អសាចារ្យ ណាស់ ។ អ្្រ ៃនឹង សាគាល់ ពរី អត្តសញ្ញាណ ៃតិង យោលបំណង របស់ អ្្រ យៅ្រ្នុង 

ទស្សៃវិស័េ ខដល រោៃ់ខត ធំយធង ៃតិង រោៃ់ខត យផ្ដាត េ្រ ចតិត្ត ទុ្រដា្រ់ ។ អ្្រ ៃនឹង បយង្កើៃ 

រោរទុ្រចតិត្ត របស់ អ្្រ យលើ កពរះយេស៊ូវ ក្រីស្ទ ៃតិង ដងាវាេធួៃ របស់ កទង់ យហើេ អ្្រ ៃនឹង ដនឹង ថ្ 

ជាមួេ ៃនឹង ជំៃួេ ពរី កពរះអម្ចាស់ អ្្រ ្ ឺ ម្ៃ សមត្ថភាព ក្ប់កោៃ់ ។ ◼

ម្បម្្ឹត្តផោយផសចកដមីជំផនឿ
ផោយគណៈម្បធានយុវនារីេូផៅ
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ចូរផធ្ើ�ូចជានមីឡ�្
ផោយគណៈម្បធានយុវជនេូផៅ

ផ្ល ៃរីនហ្វ បាៃ ៃតិយេ យៅរោៃ់ ឪពុ្រ របស់ យោ្រ ថ្ « ខញនុំ ៃនឹង យៅ យហើេ យធ្វើ ៃូវ 

អ្វរីៗ ខដល កពរះអម្ចាស់ កទង់ បាៃ បញ្ជា » ( ៃរីនហ្វ ទរី១ ៣:៧ ) យោ្រ បាៃ ផ្ល់ 

ដល់ យេើង ៃូវ ្ ំរូ ដ៏ បំផុស ្ ំៃតិត មួេ អំពរី យសច្រ្រី ជំយៃឿ ៃតិង រោរ យោរព កបតតិបត្តតិ ដ៏ ឧសសាហ៍ 

ពយាយម ។ រោរយប្ជាញា ចតិត្ត របស់ ៃរីនហ្វ យដើម្រី យៅ យហើេ យធ្វើ ្ឺ បាៃ ម្រ ពរី ្ ុណសម្ត្តតិ 

សំខាៃ់ ពរីរ ខដល យេើង ទាំងអស់ ោនា អាច បយង្កើត បាៃ ៖ ទរីបនាទាល់ ផ្ទាល់ ខលលួៃ របស់ យោ្រ 

អំពរី កពរះអម្ចាស់ កពមទាំង ពួ្រ ពយារោរី របស់ កទង់ ៃតិង ភាពធៃ់ ខាង វិញ្ញាណ របស់ 

យោ្រ ។

ការអភិវឌ្ឍន៍េមីបនាទាល់មួយ

ៃរីនហ្វ យោរព កបតតិបត្តតិ យដាេសារ យោ្រ បាៃ ខស្វងរ្រ ៃតិង បាៃ ទទួល ទរីបនាទាល់ ផ្ទាល់ 

ខលលួៃ របស់ យោ្រ អំពរី បទបញ្ញត្តតិ របស់ កពរះអម្ចាស់ យៅរោៃ់ ឪពុ្រ យោ្រ ( សូមយមើល 

ៃរីនហ្វទរី១ ២:១៦–២០ ) ។ យោ្រ បាៃ ដនឹង ថ្ ភារ្រតិច្ យៅេ្រ ផ្ទាំង លង្តិៃ ៃនឹង 

ពតិបា្រ ។ ប៉ុខៃ្ត មតិៃ ដូច ជា បងកបុស ទាំងឡាេ របស់ យោ្រ យទ យោ្រ បាៃដនឹង ថ្ 

កពរះអម្ចាស់ ៃនឹង ្ ង់ យៅ ជាមួេ យោ្រ យហើេ យរៀបចំ ផលដូវ សកម្ប់ ពួ្រយ្ យដើម្រី សយកមច 

្រតិច្រោរ យនារះ បាៃ ។

យសច្រ្រី ជំយៃឿ យលើ កពរះអម្ចាស់ ៃតិង ពួ្រពយារោរី របស់ កទង់ បាៃ ផ្ល់ ពរ ៃតិង ោំកទ 

ៃរីនហ្វ អស់ មួេ ជរីវិត យោ្រ យហើេ បាៃ ជួេ យោ្រ ឲ្យ សយកមច បាៃ ្រតិច្រោរ ដ៏ អសាចារ្យ 

ទាំងឡាេ ។ ដូច ជា ៃរីនហ្វ ខដរ យេើង អាច យធ្វើ ្រតិច្រោរ ធំៗ យៅ្រ្នុង ជរីវិត យេើង រោល 

ណា យេើង ពុរះពារ យដើម្រី យោរព កបតតិបត្តតិ ដល់ ដំបូនាមាៃ ខដល យេើង ទទួល ពរី ពួ្រ ពយារោរី 

យៅរស់ រោរខ្សនឹប កបាប់ ពរី កពរះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ ៃតិង កពរះ្ម្រីរ ។ ឧទាហរណ៍ ពយារោរី 

របស់ កពរះអម្ចាស់ សព្វន្ងៃ យៃរះ ្ឺ កបធាៃ រ័សុល អតិម ណតិលសុៃ បាៃ សូម យេើង ឲ្យ 

ជួេ កបមូល ផ្នុំ វង្ស អ៊ីកសាខអល យហើេ យរៀបចំ សកម្ប់ រោរយង កតឡប់ ម្រ របស់ កពរះអងគែ 

សយហងាគារះ ។ ១

រោល ខដល យេើង សតិ្រសា កពរះបៃ្ទដូល របស់ កពរះ យហើេ យោរព កបតតិបត្តតិ យនារះ យសច្រ្រី ជំយៃឿ 

របស់ យេើង ៃនឹង លូតោស់ យឡើង យហើេ យេើង ៃនឹង ទទួល អារម្មណ៍ យៅ ្រ្នុង ដួងចតិត្ត យេើង ៃូវ 

រោរ យប្ជាញា ចតិត្ត មួេ យដើម្រី បៃ្ត យោរព កបតតិបត្តតិ សូម្រី យពល យេើង ដនឹង ថ្ ្រតិច្រោរ ទាំង ឡាេ 

ម្ៃ ភាពលំបា្រ ្រ្រី ។

ការអភិវឌ្ឍភា្ធន់ខាងវិញ្ញាណ

្ំរូ របស់ ៃរីនហ្វ ្រ៏ បយកងៀៃ ដល់ យេើង អំពរី ល្រ្ណៈ ដូច កពរះក្រីស្ទ ្ ឺ ភាពធៃ់—រោរយធ្វើ 

្រតិច្រោរ ្ លងរោត់ ឧបស្គែ នានា ជាជាង ពយាយម យចៀសវង មតិៃ យធ្វើ វ ។  ម្ៃ កោ 

ទាំងឡាេ យៅ្រ្នុង ជរីវិត យេើង ទាំងអស់ ោនា យពល ខដល យេើង កតូវបាៃ សូម ឲ្យ យធ្វើ ្រតិច្រោរ 

លំបា្រៗ ៃតិង កតូវរោរ រោរពយាយម យកចើៃ ។ យៅ្រ្នុង សាថាៃភាព ទាំងយនារះ កបសតិៃ យបើ 

យេើង ពនឹងខផ្្រ យលើ យសច្រ្រី ជំយៃឿ របស់ យេើង យលើ កពរះក្រីស្ទ យហើេ យកជើសយរើស « ផលដូវ កតូវ 

ជាៃតិច្ យទារះ ជា វ លំបា្រ ្រ្រី ្រុំ យកជើសយរើស ផលដូវ ខុស ខដល ងាេ កសួល យឡើេ » ២ យេើង ៃនឹង 

ទទួល ពរជ័េ ។

យពល អ្្រ យ�ើញ ថ្ ខលលួៃ អ្្រ ្រំពុង កប�ម មុខ ៃនឹង រោរ សយកមចចតិត្ត ឬ ្រតិច្រោរ លំបា្រៗ 

រោរម្ៃ ឥរិយប្ « យៅ យហើេ យធ្វើ » ៃនឹង ជួេ អ្្រ ជំៃរះ តស៊ូ បាៃ ។ រោរយ្លើេ តប 

យដាេ យសាមារះកតង់ ចំយពារះ រោរដនឹ្រនាំ ខដល អ្្រ បាៃ ទទួល បងាហាញ ដល់ កពរះអម្ចាស់ ថ្ កទង់ 

អាច ទុ្រ កពរះទ័េ យលើ អ្្រ យហើេ បយង្កើៃ យសច្រ្រី ជំយៃឿ របស់ អ្្រ យលើ កពរះយេស៊ូវ ក្រីស្ទ ។

រោល ខដល អ្្រ យធ្វើ ្រតិច្រោរ យដាេ យសាមារះកតង់ យដើម្រី អ្តិវឌ្ឍ ទរីបនាទាល់ ភាពធៃ់ ខាង 

វិញ្ញាណ ៃតិង ឥរិយប្ « យៅ យហើេ យធ្វើ » របស់ អ្្រ យនារះ កពរះអម្ចាស់ ៃនឹង កបទាៃ ពរ 

ដល់ អ្្រ ពកងនឹង អ្្រ ៃតិង ោំកទ អ្្រ យៅ ឆ្នាំ យៃរះ ៃតិង អស់ មួេ ជរីវិ តអ្្រ ។ ◼

កំណត់ចំណំា
 ១. សូមយមើល កបធាៃ រ័សុល អតិម ណតិលសុៃ « សង្នឹម អ៊ីកសាខអល » ( រោរកបជុំ ធម្មៃតិដាឋាៃ ទូទាំង ពតិ្ពយោ្រ សកម្ប់ េុវវ័េ 

ន្ងៃ ទរី ៣ ខខ មតិ្ុនា ឆ្នាំ ២០១៨ ) យ្ហទំព័រ HopeofIsrael .ChurchofJesusChrist .org ។

 ២. ្ូម្៉ាស យអស ម៉ៃសុៃ « រោរយកជើសយរើស » សៃ្តិសរីទ ទូយៅ ខខ យមសា ឆ្នាំ ២០១៦ ។



 ខខ ម្ររា ឆ្នាំ ២០២០ ៥៩

ផោយស៊ីម៉ូនមីមអនផ្ក

យពល យៅ្រ្នុង យបស្រ្រម្ម របស់ ខញនុំ យៅ 

កបយទស ហ្វរីលរីពរីៃ ខញនុំ ៃតិង នដ្ូ ខញនុំ បាៃ 

បយកងៀៃ យមយរៀៃ មួេ ដ៏ ម្ៃ អាៃុភាព 

អំពរី សារសំខាៃ់ នៃ រោរសតិ្រសា កពរះ្ម្រីរ មរមៃ កបចាំ 

ន្ងៃ ។ យៅចុង បញ្ប់ នៃ យមយរៀៃ យនារះ នដ្ូ របស់ ខញនុំ បាៃ 

ខ្លង ទរីបនាទាល់ ដ៏ ម្ៃ អាៃុភាព មួេ ខដល ខញនុំ មតិៃ ធាលាប់ 

បាៃ ឮ ពរីមុៃ ម្រ យឡើេ អំពរី រោរសតិ្រសា កពរះ្ម្រីរ ។ ោត់ 

បាៃ ខ្លង ទរីបនាទាល់ ថ្ រោរអាៃ កពរះ្ម្រីរ មរមៃ បខៃ្ថម 

ៃូវ អំណាច ្ ្មរី មួេ យៅ្រ្នុង ជរីវិត របស់ ោត់ ខដល មតិៃ អាច 

ពៃ្យល់ បាៃ ។

វ ជា្រ់ខស្ង ណាស់ ថ្ បទពតិយសាធៃ៍ របស់ ោត់ 

ជាមួេ ៃនឹង កពរះ្ម្រីរ មរមៃ បាៃ ផ្លាស់ ប្ដូរ ជរីវិត របស់ 

ោត់ យហើេ ខញនុំ ចង់ ម្ៃ បទពតិយសាធៃ៍ យនារះ សកម្ប់ ខលលួៃ 

ខញនុំ ផងខដរ ។

ខញនុំ បាៃ សយកមច ចតិត្ត ថ្ ខញនុំ ៃនឹង អាៃ កពរះ្ម្រីរ មរមៃ 

ម្ងយទៀត ។ ចាប់យផ្ើម ពរី ដំបូង ម្រ ។

ខញនុំ បាៃ ចំណាេ យពល ជា យកចើៃ លុត ជងគែង់ ទូល យៅ 

កពរះ ថ្ ខញនុំ ចង់ ទទួល បទពតិយសាធៃ៍ នៃ រោរខកបចតិត្ត យជឿ 

ៃតិង អំណាច ខដល បាៃ ម្រ ពរី កពរះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ ។

ចយមលើេ ខដល ខញនុំ បាៃ ទទួល ្ ឺ ៖ អាៃ ។ កោៃ់ខត 

អាៃ ។

ដូយច្រះ យនារះ ជា អ្វរី ខដល ខញនុំ បាៃ យធ្វើ ។ ខញនុំ បាៃ ចាប់យផ្ើម 

អាៃ ជាមួេ ៃនឹង រោរយប្ជាញា ចតិត្ត ជា្្មរី ។ ខញនុំ បាៃ យផ្ដាត 

រោរ េ្រចតិត្ត ទុ្រដា្រ់ ជាពតិយសស យៅយលើ ខ ជំពូ្រ ៃតិង 

ទំព័រ ៃរីមួេៗ ។ រោលខដល ខញនុំ អាៃ ខញនុំ បាៃ រ្រយ�ើញ 

ខទាំងឡាេ ខដល បាៃ យ្លើេ តប សំណួរ របស់ ខញនុំ យធ្វើ ឲ្យ 

រោរ កពួេ បារម្ របស់ ខញនុំ បាៃ កសា្រកសាៃ្ត យហើេ បាៃ 

ជួេ យលើ្រ បៃ្ទនុ្រ អ្្រ ទាំងឡាេ ខដល ខញនុំ ្រំពុង បយកងៀៃ ។

កបខហល មួេ ខខ យករោេ ម្រ ខញនុំ បាៃ ដនឹង ថ្ ម្ៃ អ្វរី 

មួេ យៅ្រ្នុង ចតិត្ត ខញនុំ ្រំពុងខត ផ្លាស់ប្ដូរ ។ សមត្ថភាព របស់ 

ខញនុំ យដើម្រី កសឡាញ់ អ្្រ ដនទ យទៀត បាៃ យ្រើៃយឡើង ខញនុំ ម្ៃ 

សង្នឹម រោៃ់ខត យកចើៃ ្រ្នុង អនា្ត ខញនុំ យធ្វើរោរ រោៃ់ខត ខាលាំង 

ៃតិង រោៃ់ខត េូរ រាល់ន្ងៃ ខញនុំ រោៃ់ខត ម្ៃ រោរយផ្តាត េ្រចតិត្ត 

ទុ្រដា្រ់ យលើ រោរងារ យហើេ ខញនុំ បាៃ ចាប់យផ្ើម ម្ៃ អំណរ 

ជា យកចើៃ ។

ន្ងៃមួេ យៅ្រ្នុង រោរសតិ្រសា របស់ ខញនុំ ខញនុំ បាៃ កបទរះ ៃនឹង 

រោរ ដ្រ កសង់ មួេ ពរី កបធាៃ ខអ៊សរា៉ ថ្ហ្វ ខប៊ៃសនឹៃ 

( ១៨៩៩–១៩៩៤ ) អតរីត កបធាៃ សាសនាចក្រ ៖ 

« ម្ៃ អំណាច មួេ យៅ្រ្នុង [ កពរះ្ម្រីរ មរមៃ ] ខដល 

ៃនឹង ចាប់យផ្ើម ហូរ ចូល ម្រ ្រ្នុង ជរីវិត របស់ អ្្រ យពល អ្្រ 

ចាប់យផ្ើម សតិ្រសា យដាេ ហ្មត់ចត់ អំពរី កពរះ្ម្រីរ យៃរះ ។ . . . 

យៅ យពល អ្្រ ចាប់យផ្តើម យកស្រ ឃ្លាៃ ៃូវ កពរះបៃ្ទដូល ទាំង 

យនារះ អ្្រ ៃនឹង យ�ើញ ថ្ ជរីវិត ៃនឹង រោៃ់ ខត ម្ៃ ភាព រី្រ 

ចយកមើៃ យ៉ាង មហតិម្ » ។ ១

រោល ខដល ខញនុំ បៃ្ត សតិ្រសា យនារះ ខញនុំ បាៃ ចាប់ យផ្ើម េល់ 

យ៉ាង ពតិត កបា្រដ ពរី អត្ថៃ័េ ខដល យោ្រ បាៃ កបាប់ ។ 

ខញនុំ បាៃ រ្រយ�ើញ ជរីវិត ខដល រោៃ់ ខត ម្ៃ ភាព រី្រ ចយកមើៃ 

យ៉ាង មហតិម្ ។

ក្រយឡ្រ យមើល យករោេ វិញ ខញនុំ យជឿ ថ្ មូលយហតុ មួេ 
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ជា ខផ្្រល្ៗ ទាំងអស់ ្រ្នុង ជរីវិត—្ឺ យសច្រ្រី កសឡាញ់ 

យសច្រ្រី សង្នឹម រោរទុ្រចតិត្ត រោរ ខតិត ខំ យធ្វើ រោរ ៃតិង 

អំណរ—កតូវបាៃ ពកងនឹង យឡើង ។

ម្ៃ ពៃលឺ ្ ្មរី មួេ យៅ្រ្នុង ជរីវិត ខញនុំ យហើេ ខញនុំ បាៃ ដនឹង ថ្ 

វ ពតិត ។ ◼
អ្នកនឈិពន្ធ�ស់រៅក្ននុង�ដ្ឋអា�ីស្សសូណាស.�.អា.។

បតើអ្កអាចប�ើកបស្អនុភា្នន

ព្រះគម្ពីរមរមនបៅក្នុងជពីវិតរ�ស់

អ្កបោយរប�ៀ�ណា?

1.អានរាល់ឡថងៃ។

២.សិកសាតាមម្បធានបេ។

៣.ផម្បើផសៀវផៅសិកសា។

៤.្ិភាកសានឹងមនុស្ស�ឡេ។

« ខញនុំ សូម សៃយា ថ្ យពល បងប្ដូៃ សតិ្រសា កពរះ្ម្រីរ 

មរមៃ រាល់ ន្ងៃកប្រប យដាេ រោរ អធតិសាឋាៃ យនារះ 

បងប្ដូៃ ៃនឹង យធ្វើ រោរ សយកមច ចតិត្ត ខដល កបយសើរ—យរៀង 

រាល់ ន្ងៃ » ។ ២

កា�របើករសាអនុភាពនន
ម្្រះគម្មីរមរមន

រូប
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កំណត់ចំណាំ
 ១. ខអ៊សរា៉ ថ្ហ្វ ខប៊ៃសនឹៃ « The Book of 

Mormon—Keystone of Our Religion » 

Ensign ខខ វិច្តិរោ ឆ្នាំ ១៩៨៦ ទំព័រ ៧ ។

 ២. រ័សុល អតិម ណតិលសុៃ « កពរះ្ម្រីរ មរមៃ ៖ យតើ ជរីវិត របស់ អ្្រ 

យៅ ជា យ៉ាង ណា យបើ ោមាៃ ្ ម្រីរ យៃរះ ? » Liahona ខខ វិច្តិរោ 

ឆ្នាំ ២០១៧ ទំព័រ ៦២ ។
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6៤ លរីអាហូណា

េុវជៃ ៃរីនហ្វ យៅ្រ្នុង កពរះ្ម្រីរ មរមៃ បំផុស យេើង ឲ្យ ម្ៃ 

បំណង កបាថ្នា អ្តិវឌ្ឍ រោរទុ្រ ចតិត្ត របស់ យេើង យលើ កពរះអម្ចាស់ 

យដើម្រី យោរព តាម កពរះបញ្ញត្តតិ កទង់ ។ ៃរីនហ្វ បាៃ កប�ម 

ៃនឹង យកោរះថ្នា្រ់ យហើេ អាច ៃនឹង សាលាប់ ផង យពល យោ្រ បាៃ ៃតិយេ 

ពា្រ្យយពចៃ៍ នៃ រោរទុ្រចតិត្ត ទាំងយៃរះ ថ្ យេើង អាច យហើេ កតូវខត ម្ៃ 

អារម្មណ៍ ខាជាប់ខ្លួៃ យៅ្រ្នុង ដួងចតិត្ត យេើង ៖ « ខញនុំ ៃនឹង យៅ យហើេ យធ្វើ ៃូវ 

អ្វរីៗ ខដល កពរះអម្ចាស់ កទង់ បាៃ បញ្ជា ត្តិត ខញនុំ ដនឹងថ្ កពរះអម្ចាស់ កទង់ 

មតិៃយចញ បញ្ជា ដល់ ្រូៃយៅ មៃុស្ស ណាយឡើេ យលើ្រខលង ខត កទង់ ៃនឹង 

យរៀបចំ ផលដូវ យដើម្រី ឲ្យ យ្ អាច សយកមច ៃូវ អ្វរីៗ ខដល កទង់ បាៃ បញ្ជា ដល់ 

ពួ្រយ្ ទុ្រ ជាមុៃ សតិៃ » ( ៃរីនហ្វទរី ១ ៣:៧ ) ។

រោរ ទុ្រ ចតិត្ត យនារះ បាៃ ម្រ ពរី រោរសាគាល់ កពរះ ។ តាមរេៈ 

កពនឹត្តតិរោរណ៍ ដ៏ រុងយរឿង នៃ រោរសាដារ យឡើងវិញ នៃ ដំណនឹងល្ យនារះ យេើង 

បាៃ ម្ៃ អារម្មណ៍ នៃ រោរ ដនឹង ្ ុណ យកចើៃ ជាង មៃុស្ស យផ្សងៗ យទៀត 

យៅយលើ ខផៃដរី ចំយពារះ អ្វរី ខដល កពរះ បាៃ យបើ្រ បងាហាញ អំពរី កពរះអងគែ ផ្ទាល់ 

ថ្ យេើង អាច ទុ្រចតិត្ត កទង់ ។

សកម្ប់ ខញនុំ វ បាៃ ចាប់យផ្ើម យៅ្រ្នុង ឆ្នាំ ១៨២០ ជាមួេ ៃនឹង យ្រ្មង 

កបុស យៅ្រ្នុង នកព យៅ ្រសតិដាឋាៃ មួេ ្រ្នុង រដ្ឋ ៃូវយយ៉ា្រ ។ យ្រ្មងកបុស 

េ៉ូខសប ស៊្មីធ ជុញ្ញ័រ បាៃ យដើរ យៅ ្រខៃលង សងៃប់សាងាត់ ខត ឯង យហើេ បាៃ 

លុត ជងគែង់ ចុរះ យដាេ ម្ៃ រោរ ទុ្រ ចតិត្ត ទាំងកសុង ថ្ កពរះ ៃនឹង យ្លើេ តប ។ 

រាល់យពល ខដល ខញនុំ អាៃ ពរី ដំយណើរ យរឿង យៃរះ រោរទុ្រចតិត្ត របស់ ខញនុំ  យៅយលើ 

កពរះ ៃតិង ពួ្រ អ្្រ បយកមើ របស់ កទង់ យ្រើៃ យឡើង ៖

« ខញនុំ បាៃយ�ើញ បយងាគាល ពៃលឺ មួេ យៅចំ យលើ ្របាល ខញនុំ ម្ៃ រស្មរី 

ខចងចាំង យលើស ជាង សុរិយ យៅ យទៀត ខដល ចុរះ សៃ្សនឹមៗ ម្រ ចំយលើ 

រូបខញនុំ ។

« . . . រោល ពៃលឺ ស្ថតិត ចំ ពរី យលើ រូប ខញនុំ ខញនុំ បាៃ យ�ើញ តួអងគែ ពរីរ ខដល 

ម្ៃ រស្មរី ៃតិង សតិរី រុង យរឿង ខដល ពុំ អាច ពណ៌នា បាៃ �រ យៅ អារោស 

ពរី យលើ រូប ខញនុំ ។ តួអងគែ មួេ ម្ៃ កពរះបៃ្ទដូល ម្រ ខញនុំ យដាេ យៅ ខញនុំ តាម 

យ្មារះ យហើេ ចង្នុល យៅ តួអងគែ មួេ យទៀត យដាេ ម្ៃ កពរះបៃ្ទដូល 

ថ្—រនរះជា្ពរះរជបុ្តាដ៏ស្ងួនភាងា�បស់រយើង។ែូ�សាតាប់តាម្្រង់

ែុរះ!» ( េ៉ូខសប ស្ម៊ីធ—កបវត្តតិ ១:១៦–១៧ ) ។

កពរះវរបតិតា បាៃ យបើ្រ បងាហាញ ដល់ យេើង ថ្ កទង់ ម្ៃ កពរះជៃ្ម 

រស់ ថ្ កពរះយេស៊ូវ ក្រីស្ទ ្ ឺ ជា កពរះរាជបុកតា ជាទរី កសឡាញ់ របស់ កទង់ 

យហើេ ថ្ កទង់ កសឡាញ់ យេើង ក្ប់កោៃ់ យដើម្រី បញ្ដូៃ កពរះ រាជ បុកតា 

យនារះ យដើម្រី សយហងាគារះ យេើង ។ យហើេ យដាេសារ ខញនុំ ម្ៃ ទរីបនាទាល់ មួេ 

ថ្ កទង់ បាៃ យៅ យ្រ្មង កបុស យនារះ ឲ្យ យធ្វើ ជា ពយារោរី យនារះ ខញនុំ ទុ្រ ចតិត្ត 

ពួ្រសាវ្រ ៃតិង ពួ្រ ពយារោរី របស់ កទង់ យៅ សព្វន្ងៃ យៃរះ ្រ៏ ដូច ជា អស់ អ្្រ 

ខដល ពួ្រ យោ្រ បាៃ យៅ ឲ្យ បយកមើ កពរះ ។

អ្្រ បងាហាញ រោរទុ្រចតិត្ត របស់ អ្្រ យលើ កពរះ យពល អ្្រ សាដាប់ យដាេ 

ម្ៃ បំណង យដើម្រី យរៀៃ ៃតិង ខកបចតិត្ត រួចយហើេ អ្្រ យៅ យហើេ យធ្វើ អ្វរី ្រ៏ 

យដាេ ខដល កទង់ សូម ។ កបសតិៃ យបើ អ្្រ ទុ្រចតិត្ត កពរះ ក្ប់កោៃ់ យដើម្រី 

សាដាប់ រ្រយមើល សារលតិខតិត របស់ កទង់ អំពរី រោរយលើ្រ ទនឹ្រចតិត្ត រោរ ខ្រ 

តកមូវ ៃតិង រោរដនឹ្រនាំ ពរី ពួ្រ អ្្រ បយកមើ របស់ កទង់ យនារះ អ្្រ ៃនឹង រ្រ យ�ើញ 

សារលតិខតិត ទាំងយនារះ ។ យហើេ កបសតិៃ យបើ អ្្រ យៅ យហើេ យធ្វើ ៃូវ អ្វរី ខដល 

កទង់ ឲ្យ អ្្រ យធ្វើ យនារះ អំណាច របស់ អ្្រ យដើម្រី ទុ្រចតិត្ត យលើ កទង់ ៃនឹង រី្រ 

លូតោស់ យឡើង យហើេ យពល យនារះ អ្្រ ៃនឹង កតូវ បាៃ ក្ប ដណដាប់ យដាេ 

រោរ ដនឹង ្ ុណ យដាេ យ�ើញ ថ្ កទង់ បាៃ យង ម្រ រ្រ រោរទុ្រចតិត្ត របស់ 

អ្្រ ។ ◼

ផៅផ�ើយផធ្ើផោយ
េុកចិត្តផលើម្្រះ

ផោយម្បធាន�ិនរីប៊ីអាវរិង
ទរីកបនឹ្រសា ទរី ពរីរ ្រ្នុង ្ ណៈកបធាៃ ទរី មួេ

ោក្យចុងផម្កាយ

ដកពសង់បចញ្ពីសុន្ទរកថាបៅក្នុងសន្ិសពីទទូបៅដខតុោឆ្នាំ២០១០។



« យហើេ យហតុរោរណ៍ បាៃ យ្រើត យឡើង ថ្ ខញនុំ ៃរីនហ្វ 

បាៃ ៃតិយេ យៅ ឪពុ្រ ខញនុំ ថ្ ៖ ខញនុំ ៃនឹង យៅ យហើេ 

យធ្វើ ៃូវ អ្វរីៗ ខដល កពរះ អម្ចាស់ កទង់ បាៃ បញ្ជា ដ្តិត ខញនុំ 

ដនឹង ថ្ កពរះ អម្ចាស់ កទង់ មតិៃ យចញ បញ្ជា ដល់ ្រូៃយៅ 

មៃុស្ស ណា យឡើេ យលើ្រ ខលង ខត កទង់ ៃនឹង យរៀប ចំ 

ផលដូវ យដើម្រី ឲ្យ យ្ អាច សយកមច ៃូវ អ្វរីៗ ខដល កទង់ បាៃ 

បញ្ជា ដល់ ពួ្រយ្ ទុ្រ ជា មុៃ សតិៃ » ។

នមីឡ�្េមី1៣:៧

ផៅ
ផ�ើយផធ្ើ

ChurchofJesusChrist .org/ youth



យុវមជ្ឈិមវ័យ

រួចរាល់សម្រាប់ការចាប់ផ្ដើម
ថ្មីមួយផ�ើយមមនផេ?

យុវមជ្ឈិមវ័យចែកចាយពីរ�ឿងរ៉ាវ�បស់

ពួករេអំពីកា�ច្បែឈិត្តនឈិងកា�ងាករៅ�ក

្ពរះអង្គសរ្ងាររះ។

ទំព័រ ៤២

យុវវ័យ

ម្បធានបេយុវវ័យឆ្នាំ២០២០

ទំព័រ ៥៦, 

៦០, ៦៤
ឪពុកម្តាយ

សូមផម្បើម្រាស់តារាងម្្រះគម្មីរ
មរមនផនរះផ�ើម្មីអានតាមផៅ

ឆ្នាំផនរះ!

ទំព័រ ខ១២
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ែ២ ប រ្ិយមរិត្ត

ព្រះគម្ពីរមរមន

ដ៏មានតមមលៃ

សារលរិខរិតគណៈប្ធានទីមួយ
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ដោយ ប្រធាន រ័សុល អិម 
ណិលសុន

តតើ
ព្រះគែ្ីរែរែនរានតថែល្រ៉ុណាណាចុំងោរះ្រង្រ្ដូន?ង្រើរានងគឲ្យពគា្រ់ង្ពជឬត្ដូងទទរឹែដល់្រង្រ្ដូនឬ

ព្រះគែ្ីរែរែនដល់្រង្រ្ដូនងតើ្រង្រ្ដូននរឹងងរើស�កែួ�ណា?ព្រះគែ្ីរែរែនគឺ្ ិតជាព្រះ្រន្ដូលថនព្រះ។

វា្រងពងៀនអុំ្ីព្រះង�ស៊ូវពគីស្។

ខ្ដុំសូែអង្្ចើញ្រង្រ្ដូនឲ្យអានព្រះគែ្ីរែរែនជាងរៀងោល់ថ្ងៃ។សូែអ្ិរាឋានង�ើ�គិតអុំ្ីអ្វីមដល្រង្រ្ដូន

កុំ្ុងងរៀន។

កាលមដល្រង្រ្ដូនង្្វើការណ៍ងនរះខ្ដុំសូែសនយាថា

្រង្រ្អូន នឹង មាន អារម្មណ៍ កាន់ខែ ែិែជិែ ប្រះអង្គ សដ្គ្ររះ ។

 ្រង្រ្អូន នឹង ដ្វើការ សដបមចចិែ្ត កាន់ខែ ប្រដសើរ ដ�ើង—ជា ដរៀង រាល់ ថ្ងៃ ។

ប្រះវរ្រិតា សួគ៌ នឹង ជួយ ដ�ើយ ្រំផុស គំនិែ ្រង្រ្អូន

 ្រង្រ្អូន នឹង អាច យក ឈ្រះ ការល្បួង ទាំងឡាយ ។

 វា នឹង លួងដោម ្រង្រ្អូន ដ្វើ ឲ្យ ្រង្រ្អូន រឹងមាំ ដ�ើយ ដលើក ទឹកចិែ្ត ្រង្រ្អូន ។

ការ ផ្លាស់ ្រ្អូរ និង អ្្អូែដ�ែុ នឹង ចា្រ់ដផ្ើម ដកើែ មាន ដ�ើង ។

នកសត្ួលពទី«ការចរូលរួ្របស់

បងប្ភូនតសទីដៅក្ននុងការតប្រូលេ្នុំស្សន៍

អ៊ីតស្នអល»Liahonaនខវិច្ិកាឆ្នាំ

២០១៨ទំពវ័រ៦៨-៧០និង«តពះគ្្ទីរ

្រ្ន៖ដតើជទីវិតរបស់អ្នកដៅជាយា៉ាង

ណាដបើគ្មានគ្្ទីរដនះ?»Liahonaនខ

វិច្ិកាឆ្នាំ២០១៧ទំពវ័រ៦០–៦៣។



ែ3

ត្លខ្ដុំងរៀនអានរាដា�រ្រស់ខ្ដុំ

បានឲ្យព្រះគែ្ីរែរែនែួ�

ដល់ខ្ដុំង�ើ�បានសូែឲ្យខ្ដុំអានវា

ងដើែ្ីជាការងរៀ្រចុំសពរា្រ់្រុណ្យពជែុជ

ទរឹករ្រស់ខ្ដុំ។តាុំង្ ីង្លងនារះែកខ្ដុំ

អានព្រះគែ្ីរែរែនជាងរៀងោល់ថ្ងៃ។

ងរឿងមដលខ្ដុំចូលចិត្ជាងងគគឺង្ល

លីថ�បានរកង�ើញលីអា�ូណា។

ដែឡា ដអស. អាយុ ៧ ឆ្នាំ ទីបកុង មុិកស៊ីកូ 

ប្រដទស មុិកស៊ីកូ

ងៅឆានាុំងនរះង�ើងនរឹងព្រែូលផ្ដុំងរឿងោ៉វរូ្រ្តនិងគុំនូរនានា

អុំ្ីព្រះគែ្ីរែរែនដ៏រានតថែល។ង�ើងនរឹងោក់តាុំងវា

ង�ើ�ងបារះ្ុែ្វាែួ�ចុំនួនងៅក្នដងទស្សនាវដ្ី!

ខ្ញុំបានឲ្យព្រះគែ្ីរែរែនែួ�

កបាលងៅែិត្រួែថានាក់រានាក់

រ្រស់ខ្ដុំ។

ដ�វលី្រ អិម. អាយុ ៩ ឆ្នាំ ទីបកុង ដៅ ្រ៉ូ�អូ 

ប្រដទស ដប្រស៊ីល

ដែើ ប្រះគម្ីរ មរមន 
 មាន ែថមលៃ ្រ៉ុណ្ណា ចំដោរះ ្រង្រ្អូន ?

អារី ដេ អាយុ ៩ ឆ្នាំ ទីបកុង នូវូ ដលអន ប្រដទស មុិកស៊ីកូ

« ដ�ើម ជីវិែ » 

 រ័សុល ដែ. អាយុ ៨ ឆ្នាំ រ�្ឋ ណស 

ខារ៉ូឡាញណ្ ស.រ.អា.

សូម ដផញើ រូ្រសិល្បៈ  ឬ ្រទ្ិដោ្ន៍ រ្រស់ អ្ក មក ឲ្យ ដយើង !១.សូែគូររូ្រែួ�្តរូ្រែួ�ឬសរងសរអុំ្ីព្រះគែ្ីរែរែន។
២.ងផ្ើវាែកកាន់្ ួកង�ើង!សូែងែើលពក្រខាងងពកា�ងដើែ្ី

ដរឹង្ ីរង្រៀ្រ។
៣.ងែើលតបិយ្ិតតែោល់មខងដើែ្ីង�ើញ្ ីរង្រៀ្រមដលកុរារៗកុំ្ុងង្្វើតាែ

ការអង្ជើញរ្រស់ព្រធានណិលសុនឲ្យអានព្រះគែ្ីរែរែន។
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វាជាថ្ងៃែួ�មដលរានខ្យល់

្រក់ងបាកងៅក្នដងព្រងទស

ែ៉ុងងោគលី។បាតបាយោរានអា�ុ

ពបាុំ្រួនឆានាុំកុំ្ុងមតងដើរងៅផ្រះ្ ីចុំណត

ឡាន្រនាទា្រ់្ ីងចញ្ ីរាលាងរៀន។

គាត់បានឱ្រអាវររ្គាត់កាន់មត

មណនងៅកណាដាលខ្យល់្រក់ងនារះ។

សុំណាងល្កមនលងមដលគាត់រស់ងៅ

គឺផ្រះតាយ�គាត់ងៅែិនឆាងា�ងទ។

«ជពរា្រសួរ!»បាតបាយោបាននិយ�ង្លគាត់ចូលែកខាង

ក្នដង។

ងលាកយ�បានរានព្ររាសន៍ថា«រាវាគែន៍ងៅ។យ�

បានង្្វើ�ូអូស៊ូខលរះសពរា្រ់ញា៉ាុំសពែន់»។

«អរគុណងលាកយ�!»បាតបាយោបានងឈាង�កនុំង្ដាៗ

ែួ�ជានុំផ្�រាច់រានជាតិ�រឹរ។

ងលាកតាបានរានព្ររាសន៍ថា«ចាុំសិន!កុុំទាន់ញា៉ាុំចាុំ្ ួក

អ្នកផ្ស្្វផសា�រាសនាែកដល់សិន។្ួកងគនរឹងែកដល់ឆា្រ់ៗ

ងនរះង�ើ�»។

បាតបាយោចូលចិត្ង្ល្ ួកអ្នកផ្ស្្វផសា�រាសនា្ ី

រាសនាចពករ្រស់ងលាកតាងលាកយ�ែកងលង។គាត់មតងមត

ងរៀនជាងពចើន្ ី្ ួកងគ។្រ៉ុមន្រាន្រញ្ហាមតែួ�គត់។

«ងតើ្ ួកងគនរឹងសូែឲ្យខ្ដុំអានព្រះគែ្ីរែរែនងទៀតឬ?»

បាតបាយោបានសួរ។«ការអានគឺ្ ិបាកសពរា្រ់ខ្ដុំ»។

ងលាកយ�បានរានព្ររាសន៍ថា«ងនារះង�ើ�ជាែូលង�តុ

មដល្ ួកងគនរឹង�កងសៀវងៅែួ�ងផ្សងងទៀតែកងៅថ្ងៃងនរះ»។

បាតបាយោបានសួរថា«ងសៀវងៅអ្វីងៅ?»

ងលាកតាថា«ងៅនរឹងង�ើញ»។

ែិន�ូរ្រ៉ុនាមាន្ ួកអ្នកផ្ស្្វផសា�បានែកដល់។្ួកងគបាន

ទទួលទាននុំផ្�រាច់ដ៏ឆាងាញ់រ្រស់ងលាកយ�ជាែួ�គានា។

្រនាទា្រ់ែកបាតបាយោបាននិយ�ថា«ងលាកយ�ពបា្រ់ថាស៊ីងស្ើរ

រានងសៀវងៅែួ�កបាលែកឲ្យខ្ដុំ»។

ស៊ីងស្ើរម�តស្ស៍បាននិយ�ថា«ខ្ដុំគិតថា្រ្ដូននរឹងចូលចិត្

ងសៀវងៅងនរះ។វារានរូ្រភា្ងពចើនណាស់»។

បាតបាយោបានងែើលងៅពក្រងសៀវងៅ។វាសរងសរថាងសៀវងៅ

ងរឿងព្រះគែ្ីរែរែន។រូ្រភា្ងៅងលើពក្រងសៀវងៅងនារះ្ររ្ហាញ្ ី

ែនុស្សកុំ្ុងសង់សុំងៅ។

បាតបាយោបាននិយ�ថា«ខ្ដុំចាុំ្ ីងរឿងងនារះ។្រុរសងនារះែិន

បានដរឹង្ ីរង្រៀ្រសង់សុំងៅងទ។ដូងចានារះគាត់បានអ្ិរាឋាន។ង�ើ�

ព្រះបានជួ�គាត់»។

ស៊ីងស្ើរមអង�ូយោបាននិយ�ថា«ពតរឹែពតូវង�ើ�។ងតើ្រ្ដូននរឹង

្យាយែអានងសៀវងៅងនរះងទ?រួចង�ើ�្រ្ដូនអាចអ្ិរាឋានងដើែ្ីដរឹង

ថាងតើអ្វីវា្រងពងៀន្ ិតឬងទ»។

បាតបាយោបានសនយាថា«ខ្ដុំនរឹងង្្វើវា»។

ងៅ�្រ់ងនារះគាត់បានអានងសៀវងៅមដលរានរូ្រភា្ងនារះ។

គាត់បានអានងរឿងអុំ្ីសុំងៅ។្រនាទា្រ់ែកគាត់បានអ្ិរាឋាន។

បាតបាយ៉ានិងត�ៀវតៅដដលមានរូបភា្

រច
នា
រូ្
ភា
ពម
ោ
យ
ខា

វិន
ឃ

រិល

ដោយ រីឆ្ឌ អិម រ៉មនី
ទស្សនាវដ្តីសាសនាចប្រ

(ផ្អែ្រមៅមលើដំមណើរមរឿងពរិត)
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គាត់បានងគងលក់ងោ�គិតអុំ្ី្រុរសមដលសង់សុំងៅងនារះនិង

រង្រៀ្រមដលព្រះបានជួ�គាត់។

តាុំង្ ីង្លងនារះែកបាតបាយោបានអានងរឿងែួ�ជាងរៀងោល់

�្រ់។្រនាទា្រ់ែកគាត់បានអ្ិរាឋាន។ង�ើ�ោល់�្រ់គាត់បាន

ងគងលក់ងោ�គិតអុំ្ីអ្វីមដលគាត់បានអាន។

ង្លមដល្ ួកអ្នកផ្ស្្វផសា�រាសនាជាស៊ីងស្ើរបានពត�្រ់

ែកវិញ្ួកងគបាន្រងពងៀនបាតបាយោ្រមនថែែងទៀតអុំ្ីព្រះង�ស៊ូវ

ពគីស្។បាតបាយោបានងរៀនអុំ្ី្ ួក្ យាការី។គាត់បានងរៀនអុំ្ី

ព្រះ្រ្្ញត្ិរ្រស់ព្រះ។គាត់្រន្ងៅព្រះវិោរជាែួ�ងលាកយ�

និងងលាកតា។ង�ើ�គាត់បាន្រន្អាននិងអ្ិរាឋាន។

ថ្ងៃែួ�បាតបាយោរានអ្វីែួ�សុំខាន់ងដើែ្ីពបា្រ់ងលាកតា

ងលាកយ�រ្រស់គាត់។គាត់បាននិយ�ថា«ង្ល

ខ្ដុំអានងរឿងងៅក្នដងងសៀវងៅមដលរានរូ្រភា្ងនារះខ្ដុំរាន

អារែ្មណ៍ល្។ង្លខ្ដុំអ្ិរាឋានខ្ដុំរានអារែ្មណ៍ថាងរឿង

ទាុំងងនារះ្ ិត។ខ្ដុំគិតថាខ្ដុំគួរមតទទួល្រុណ្យពជែុជទរឹក»។

ថ្ងៃងនរះបាតបាយោជាសរាជិកថនរាសនាចពក។គាត់អានបាន

កាន់មតល្ង�ើងៗ។ង�ើ�គាត់ងៅមតអានព្រះគែ្ីរែរែនជាងរៀង

ោល់�្រ់!●

បាតបាយ៉ានិងត�ៀវតៅដដលមានរូបភា្
រច
នា
រូ្
ភា
ពម
ោ
យ
ខា

វិន
ឃ

រិល

ន�ើពួកអ្កផ្សព្វផសាយសាសនា
ោៃជួយោ�ោយ៉ានោយ
រនបៀបណា?ន�ើៃរណាោៃ
ជួយអ្ក?
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មានប្ជាជនប្មាណ៣លាននា្រ់មៅ្រ្នុងប្មទសម៉ុងម្គោលីនរិងមានសមាជរិ្រសាសនាចប្រ

ប្មាណ១២០០០នា្រ់។មតើអ្្រសមងកេតមឃើញអ្ីផដលដូចនឹងបគួសារអ្្រមៅ្រ្នុងរូ្ភាពមនះ?មតើ

មានអ្ីខុសគ្នា?

ម៉ុងដ្រលី មៅ្រ្នុងទ្ី្អាស៊ីមៅចមនាលះ

ប្មទសចរិននរិងប្មទសរុស្សនុី។

យ�ើងកំ្ុងយ្វើដំយ�ើរជុំវិញ្ ិភ្យោក

យដើម្ពីយរៀនអំ្ពីបុពរាបុព្ពីរបស់ព្រះ។សូម

ចូលរួមជាមួ�្ ួកយ�ើងយ្លយ�ើងយៅយលង

ពបយេសម៉ុងយ្គោលពី!

�ួ�្ពីមក ព្ី

ពបតេ�

ម៉ុងត្គោលពី!

មានសត្មសះមបចើនជាងមនុស្សមៅ្រ្នុង

ប្មទសម៉ុងម្គោលី!ពរិធី្ុណ្យ្រ្នុង

ប្មទសម៉ុងម្គោលីមានការប្ណាំងមសះ

ការបាញ់ធ្នូមបា្រចំបា្់រាំ

នរិងម្នូ្ឆ្ងាញ់ៗ។

មនះគឺជាMopmohpi Hom 

បពះគម្ីរមរមន។

្ួកយ�ើងយ្មរះ

ម៉ាយ្គោនិងយ៉៉ាឡូ។
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បគួសារម្្សងៗមទៀតរស់មៅបសុ្រផបស។ពួ្រមគរស់មៅ្រ្នុងតង់មៅថាហ្ឺស

មហើយឃ្វាលសត្ដូចជាសត្ចាមរីសត្មសះនរិងសត្អូដ្ឋ។

ដែើ ្រ្អូន មក ្ ី ប្រដទស ម៉ុងដ្រលី ឬ ?  

សូម សរដសរ មក កាន់ ្ ួកដយើង ! 

 ្ួក ដយើង ចង់ ឮ ្ ី ្រ្អូនៗ ។

បគួសារជាមបចើនមៅ្រ្នុងប្មទស

ម៉ុងម្គោលីរស់មៅរដ្ឋធានី

អូឡានបាតា។

សូម ជួ្រ ជាមួយ មិែ្តភក្តិ មួយ ចំនួន រ្រស់  

ដយើង មក ្ ី ប្រដទស ម៉ុងដ្រលី !

ខ្នុំដឹងថាបពះមយស៊ូវបគីស្ទគឺជាបពះរាជ្ុបតា

រ្ស់បពះមហើយថាបទង់បសឡាញ់ខ្នុំនរិង្រុមារ

ទាំងអស់មៅបគ្់ទី្រផនលែង។ខ្នុំចូលចរិត្តមៅ

បពះវិ្រនរិងថានា្រ់្ ឋមសរិ្រសាមបរះមពលខ្នុំ

មៅទីមនាះខ្នុំអាចមរៀនអំពីបពះមយស៊ូវ។

្រ៊ីដលែ អាយុ ៧ ឆ្នាំ

ខ្នុំដឹងថាមយើងមានពយាការីផដលមៅរស់គឺ

ប្ធានរ័សុលអរិមណរិលសុន។មលា្រ

្មបងៀនអ្ីផដលជាការពរិត។

កាខរលឈីខមគ អាយុ 4 ឆ្នាំ

រចនារូ្ភាពមោយខាធីមា៉ា្រ់ឌី

សត្ចាមរីគឺដូចជា

សត្មគ្ប្រ្ី្៉ុផន្តមាន

មរាមមបចើនជាង!

សូមអរគុ�សពមប់មក

ការេស្សនាពបយេសម៉ុងយ្គោលពី

ជាមួ�្ ួកយ�ើង។

ជួបគ្នាយ្លយពកា�យេៀ្!



ែ៨ ប រ្ិយមរិត្ត

កាល្ ីងក្មងខ្ដុំងលងវី�ូ�ដង។ខ្ដុំចង់ងលងវាឲ្យ្ ីងោរះ។ខ្ដុំចង់ងលងឲ្យ

ឪ្ុករាដា�ខ្ដុំរាដា្រ់ង�ើ�ចង់ឲ្យ្ ួកងលាកនិយ�ថា«អូច�វា្ ីងោរះ

ណាស់!»្រ៉ុមន្វា្ ុុំ្ ីងោរះងនារះងទ។វាឮសូរងឺតៗ!

ង្លខលរះង្លខ្ដុំែិនបានោត់សែពគូរ្រស់ខ្ដុំនិយ�ថា«ច�ងតើ្រ្ដូនបាន

ោត់សែងទសបាដា�៍ងនរះ?»វាង្្វើឲ្យខ្ដុំចង់ោត់សែងដើែ្ីខ្ដុំអាចងលងឲ្យបាន

កាន់មត្ ីងោរះងៅសបាដា�៍ងពកា�។

ងែើលពត�្រ់ងពកា�វិញការងលងវី�ូ�ដងគឺជា្រទ្ិងរា្ន៍ដ៏ល្ែួ�ងពោរះ

វា្ ិបាក។ងទារះ្រីខ្ដុំែិនបានោត់សែជានិច្ចក្ីក៏ខ្ដុំបានងរៀនជាងពចើន្ ីការោក់

ងគាលងៅែួ�ងដើែ្ីោត់សែ្រមនថែែ្រន្ិចែ្ងៗោល់ថ្ងៃមដរ។

ងនារះគឺជាអ្វីមដលខ្ដុំសង្រឹែថាក្មលួ�ៗនរឹងង្្វើ។្យាយែង្្វើឲ្យកាន់មតល្

ព្រងសើរង�ើងងរៀងោល់ថ្ងៃ។ព្រះវរ្រិតាសួគ៌ែិនរំ្រឹងឲ្យក្មលួ�ៗអាចង្្វើអ្វីៗពគ្រ់

យោងក្នដងង្លមតែួ�ងនារះងទ។ជីវិតងនរះគឺជាការងរៀននិងលូតលាស់្រន្ិច

ែ្ងៗ។ពទង់ស្្វព្រះទ័�ឲ្យក្មលួ�ៗ្រន្្ យាយែ។ង�ើ�ពទង់រានព្រះទ័�ចង់

ឲ្យក្មលួ�ៗរីកោ�នរឹងការលូតលាស់ងនារះ!

ជួនកាលង�ើងតរឹងមតងង្កចុំងោរះខលលួនឯង។ង�ើងគិតថា«ខ្ដុំបាន្រោជ័�។

ខ្ដុំែិនអាចង្្វើបានងទ»រួចង�ើ�ង�ើងងបារះ្រង់ងចាល។្រ៉ុមន្ព្រះអង្គសង្រ្គរះរាន

ព្រះ្រន្ដូលថា«ចូរង្្វើ្រន្ងទៀត។ង�ើងងៅទីងនរះចាុំជួ�កូនៗ!»ងោ�រារ

ព្រះង�ស៊ូវពគីស្ង�ើងែិនចាុំបាច់ង្្វើកិច្ចការងនរះមតរានាក់ឯងងនារះងទ។ង�ើងអាច

ងពកាកង�ើងង�ើ�្ យាយែែ្ងងទៀតជាែួ�នរឹងជុំនួ�រ្រស់ពទង់។ងនារះ

ង�ើ�គឺជាជីវិតងនរះ។

ព្រសិនង្រើរានអ្វីែួ�មដលខ្ដុំពបាថានាចង់ឲ្យក្មលួ�ៗអាចបានដរឹងងៅក្នដង

ដួងចិត្រ្រស់ក្មលួ�ៗងនារះគឺថាព្រះវរ្រិតាសួគ៌ពសឡាញ់ក្មលួ�ៗ។ក្មលួ�ៗ

ព្រម�លជាកុំ្ុងព្រឈែនរឹងងរឿងលុំបាកៗ្រ៉ុមន្ក្មលួ�ៗពតូវបានងរៀ្រចុំឲ្យ

ែកមផនដីងនរះងៅពគាងនរះ។ពគាន់មត្រន្្ យាយែនិង្រន្មចកចា�្ នលឺរ្រស់

ក្មលួ�ៗ។ព្រះវរ្រិតាសួគ៌នរឹងព្រទាន្ រង�ើ�ដរឹកនាុំក្មលួ�ៗកាលមដលក្មលួ�ៗ

ងដើរតាែផលដូវថនងសចក្ីសញ្ញា។●

ពបត�ើរត�ើងបន្ិចម្ងៗ

ជាតរៀងរាល់ម្ងៃដោយ ស៊ីដសទើរ  
ចយ ឌី ចូនស៍

ប្ធានអង្ការ្ ឋម

សរិ្រសាទូមៅ

រច
នា
រូ្
ភា
ពម
ោ
យ
មជ

នីម
ហ
្ើរប
្៊ី្រ

ឃ
ីង

សាសនាចប្រមាននូវ

ស�ៀវសៅណែនាំកុមារសបមា្់

្រុមារអាយុ៧ឆ្នាំម�ើងមៅ។

វាអាចជួយ្រ្មួយៗឲ្យមរៀននរិង

លូតលាស់បាន!



 ផខម្ររាឆ្នាំ២០២០ ែ៩

្រ្ដូនៗអាចងព្រើពបាស់ការអ្ិវឌ្ឍផ្ទាល់ខលែជួន៖ដសៀវដៅនែន្ំកុម្រ្្មីងដើែ្ីជួ�្រ្ដូនៗឲ្យរីកលូតលាស់ង�ើងតាែរង្រៀ្រទាុំងឡា�មដលព្រះង�ស៊ូវបានរីក

ចងពែើនង្លពទង់ងៅអា�ុដូច្រ្ដូនៗ។វាក៏ជារង្រៀ្រដ៏ស្របា�ែួ�ងដើែ្ីរាកល្ងអ្វីៗមដល្ ្មី!

រីកចតពមើនត�ើងដូចជាព្រះតេ�៊ូវ

រច
នា
រូ្
ភា
ព

មោ
យ
បបា

ត
កា
ល្រ

ខាង វិញ្ញាណ
ព្រះង�ស៊ូវក៏ចងពែើនង�ើងជាទីគា្រ់ព្រះ�ឫទ័�ដល់ព្រះ។

សង្គម
ព្រះង�ស៊ូវក៏ចងពែើនង�ើងជាទីគា្រ់ចិត្ែនុស្សផង។

រូ្រកាយ
ព្រះង�ស៊ូវក៏ចងពែើនកាន់មត្ ុំ

ង�ើង។

ខផ្ក ្រញ្ញា
ព្រះង�ស៊ូវក៏ចងពែើនព្រក្រងោ�ពបាជាញារឹតមតងពចើនង�ើង។

«ព្រះង�ស៊ូវក៏កាន់មត្ ុំព្រក្រងោ�ពបាជាញារឹតមតងពចើនង�ើងង�ើ�ជាទីគា្រ់ព្រះ�ឫទ័�ដល់ព្រះនិងចិត្ែនុស្សផង»(លូកា២:៥២)។



ែ1០ ប រ្ិយមរិត្ត

មីនឆ្ន ដែ អាយុ 11 ឆ្នាំ  
ទីបកុង កវវឺនជី- �ូ ប្រដទស កូដរ៉ ខាង ែ្អូង

ម្ងៃែួ�ងៅរាលាែិត្រួែថានាក់ខ្ដុំ្ ីរ្រីនាក់បាន

ចុំអកឲ្យសិស្សរានាក់ងទៀតងោ�ងព្រើោក្យែិនល្

ងៅគាត់។ងែើលងៅវាស្របា�ដូងច្នរះខ្ដុំបានចូលរួែ

នរឹង្ ួកងគមដរ។អស់រ�ជៈង្ល្ ីរ្រីសបាដា�៍ខ្ដុំបាន

ចុំអកឲ្យគាត់ជាែួ�នរឹងែិត្េក្ិខ្ដុំ។

ជាងពចើនសបាដា�៍ងពកា�ែកងក្មងព្រុសងនារះបានពបា្រ់ខ្ដុំ្ ីអារែ្មណ៍រ្រស់

គាត់។ងទារះជាគាត់បានង្្វើ្ុតដូចជាគាត់ែិនខ្វល់មដលង�ើងកុំ្ុងចុំអកដល់

គាត់ក្ីគាត់រានការឈឺចា្រ់ងោ�រារោក្យសែ្ីរ្រស់្ ួកង�ើង។គាត់បាន

និយ�ថាគាត់�ុំោល់ថ្ងៃ។ខ្ដុំងស្ើរមត�ុំមដរង្លគាត់បានពបា្រ់ខ្ដុំ។ខ្ដុំចង់

ជួ�គាត់ង�ើ�បានសងពែចចិត្សូែងទាសចុំងោរះអ្វីមដលខ្ដុំបាននិយ�ងៅកាន់

គាត់។

ដូងច្នរះងៅថ្ងៃ្រនាទា្រ់ងនារះខ្ដុំបានងដើរងៅកាន់គាត់ង�ើ�ោក់ថដខ្ដុំងៅងលើរាមា

គាត់។ខ្ដុំបាននិយ�ថា«ខ្ដុំសូែងទាសមដលខ្ដុំបានចុំអកដល់ឯង»។គាត់

ងក់កបាលត្រែកខ្ដុំទាុំងទរឹកមេ្នករលីងរងលាង។្រ៉ុមន្ងក្មងៗងផ្សងងទៀតងៅមត

ចុំអកឲ្យគាត់។្រនាទា្រ់ែកខ្ដុំបានចងចាុំ្ ីអ្វីមដលខ្ដុំបានងរៀនងៅក្នដងថានាក់្រឋែ

សិកសា៖ងពជើសងរើសពតូវ។

ខ្ដុំបានពបា្រ់ែិត្រួែថានាក់រ្រស់ខ្ដុំងោ�កាលាោនថា«ឈ្រ់ចុំអកឲ្យគាត់

ងៅ!ងតើ្ ួកឯងែិនដរឹងថាវា្ ិបាក្រ៉ុណាណាសពរា្រ់គាត់ងទឬអី?សូែនិយ�ថា

្ួកឯងសូែងទាសចុំងោរះអ្វីមដល្ ួកឯងបានង្្វើង�ើ�ង្្វើជាែិត្គាត់ងៅ»។

្រ៉ុមន្្ ួកងគ្ ុុំផ្លាស់្រ្ដូរងោ�រ្�ៗង�ើ�។ផ្ដ�ងៅវិញ្ួកងគខរឹងនរឹងខ្ដុំ

ង�ើ�បាននិយ�ថា«ងតើឯងរាន្រញ្ហាអ្វីភាលាែៗ�្នរឹង?»ឯងក៏បានចុំអកដល់

គាត់មដរ!»

ខ្ដុំងៅមតរានអារែ្មណ៍ែិនល្ចុំងោរះអ្វីមដលខ្ដុំបានង្្វើ្ ីែុនែក។ដូងច្នរះខ្ដុំបាន

និយ�ថា«ខ្ដុំបាននិយ�សូែងទាសងៅគាត់រួចង�ើ�។ខ្ដុំចង់ឲ្យ្ ួកឯង

�ល់ថាគាត់រានអារែ្មណ៍យោងណាង�ើ�ឈ្រ់ចុំអកឲ្យគាត់មដរ»។

រានាក់ក្នដងចុំងណាែ្ ួកងគបាននិយ�សូែងទាសង�ើ�្ ួកង�ើងទាុំង្រីនាក់

បានកាលា�ជាែិត្ល្នរឹងគានា។ងក្មងៗ្ ីរ្រីនាក់ងៅមតចុំអកឲ្យគាត់្រ៉ុមន្គាត់រាន

អារែ្មណ៍ល្ព្រងសើរង�ើងងោ�រារគាត់រាន្ ួកង�ើង។ខ្ដុំនរឹងងពជើសងរើសពតូវ

ងោ�ការជួ�ែិត្រានាក់មដលពតូវការជុំនួ�។●

សណាដានចរិត្តលអែគឺសំខាន់

ការអដ្ជើញ ឲ្យ មាន សណ្ដាន ចិែ្ត ល្

ប្សរិនម្ើ្ អែនូនៗមឃើញនរណាមានា្រ់ថ្ីមៅ

សាលាឬមៅថានា្រ់្ ឋមសរិ្រសាចូរញញឹម

មហើយនរិយាយសួស្ី។

ការ�ូមអភ័េតោ�
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1. ខសវងរក មិែ្ត មានាក់ ដ�ើយ អាន ជាមួយ គ្នា ។

 ២. គូស ចំណ្ំ ែ ទាំងឡាយ អំ្ី ប្រះដយស៊ូវ បគីសទ ។

3. គូរ ឈុែឆ្ក ខ�ល ចូលចិែ្ត ។ ( ដ�ើយ ដផញើ រូ្រ មួយ មក ្ ួក 

ដយើង ! សូម ដមើល ទំ្័រ ែ3 ) ។

4. អាន ្ ី ដសៀវដៅ ដរឿង ប្រះគម្ីរ មរមន ខ�ល មាន 

រូ្រភា្ ។

5. ដប្រើបរាស់ តារាង ផ្ែ់្ណ៌ ដៅ ទំ្័រ ែ1២ ។

6. ោដា្រ់ ប្រះគម្ីរ ដៅ ដលើ កម្មវិ្ី 

្រណ្ណាល័យ �ំណឹងល្ ។

៧. សខម្ង ដរឿង ខ�ល ចូលចិែ្ត ។

៨. ដមើល វីដ�អូ ប្រះគម្ីរ មរមន 

ដៅដលើ អ៊ីនដ្ើរណិែ ។

គុំនិតចុំនួន៨�ពមាប់ការអាន
ព្រះគម្ពីរមរមន

រច
នា
រូ្
ភា
ពម
ោ
យ
ស

្ទីវម
ជម

ស
៍
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ឆ្នាុំងនរះ្រ្ដូនៗអាចង្្វើតាែ

ងែងរៀនងៅក្នដងចរូរ្ កតា្

ខ្នុំងោ�អានខទាុំងឡា�

សពរា្រ់សបាដា�៍នីែួ�ៗងៅទុំ្័រ

ខ១៤។្រនាទា្រ់ែកសូែផ្ត់

្ណ៌ងៅក្នដងចងនាលារះមដលពតូវគានា

ងៅងលើទុំ្័រទាុំងងនរះ។ទី្រនាទាល់

រ្រស់្រ្ដូនៗអុំ្ីព្រះង�ស៊ូវ

ពគីស្នរឹងរឹងរាុំង្ល្រ្ដូនៗអាន

ព្រះគែ្ីរែរែន!

ខ្ញុំអាចអានព្រះគម្ពីរមរមន

២៧

៣០

៣១

៣០

៣8

៣4

៣9

៣១

២9

៣២

២9
២០

២៧

២8

២8

៣១

៣៧

៣6
៣6

៣6 ៣6

៣8៣8 ៣8

៣៧

៣៧

១

២

៣៣ ៣

4

5

6 ៧

88

5

9

១០

១០

១១

១២

១៣

១២

១២
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ខ្ញុំអាចអានព្រះគម្ពីរមរមន
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៣4

៣4

៣៣

៣6

៣6
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4០
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4០

4១
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46
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្
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១4

១5

១6
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១8 ១9
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១8. ម៉ូសាយ8:១6–១8

១9. ម៉ូសាយ១៣:១–5

២០.ម៉ូសាយ១8:១,8–១6

២១.ម៉ូសាយ២៧:២៣–២6

២២.អាលមា៉ា២:២៧–៣១

២៣.អាលមា៉ា5:១4–១6

២4.អាលមា៉ា8:១4–២២

២5.អាលមា៉ា១4:២6–២8

២6.អាលមា៉ា១9:១6–១៧,២8–៣០

២៧.អាលមា៉ា២6:១២–១6

២8.អាលមា៉ា៣១:៣១–៣8

២9.អាលមា៉ា៣២:២6–៣១

៣០.អាលមា៉ា៣៧:6–៧,៣៣–៣៧

៣១.អាលមា៉ា4០:9,២៣–២5

៣២.អាលមា៉ា46:១២–១5

៣៣. អាលមា៉ា56:44–48,56

៣4.មហមលមរិន5:១២–១4

៣5.មហមលមរិន១០:២–៧

១. ្ ុព្្រថាបពះគម្ីរមរមន
្រថាខណ្ឌទី១,8–9។

២. នីហហ្ទី១៣:៧,4:១,4–8,១៧,៣8

៣. នីហហ្ទី១8:១០–១២,១9–២២

4. នីហហ្ទី១១១:១–6,២4–២៧

5. នីហហ្ទី១១6:១8–២០,២៣–២4,២8–៣១

6. នីហហ្ទី២២:២5–២8

៧. នីហហ្ទី២9:49–5២

8. នីហហ្ទី២២5:២៣,២6,២9

9. នីហហ្ទី២២៧:២៣–២6

១០. នីហហ្ទី២៣១:4–១២,២០

១១.យា៉ា្រុ្4:6–8,១២–១៣

១២.យា៉ា្រុ្5:៧១–៧5

១៣.មអណុស១:៣–១២

១4. នីហហ្ទី២9:6–8,១១

១5. អាលមា៉ា៧:១១–១៣

១6. ម៉ូសាយ២:5–៧,១៧–១9

១៧.ម៉ូសាយ4:9–១២

តារាង ការអាន ប្រះគម្ីរ មរមន
ខគម្ីរទាំងមនះបតូវគ្នានឹងមមមរៀនមៅ្រ្នុងចូរមកតាមខ្ញំសបមា្់សបាដាហ៍

នីមួយៗមៅ្រ្នុងឆ្នាំ២០២០។

៣6.មហមលមរិន១៣:២–៣,១4:២–8

៣៧.នីហហ្ទី៣១:8–១5

៣8.នីហហ្ទី៣១១:8–១៧

៣9.នីហហ្ទី៣១២:១៣–១6

4០. នីហហ្ទី៣១៧:6–១០,២០–២4

4១. នីហហ្ទី៣១9:២5–២8

4២.នីហហ្ទី៣២០:៣–9

4៣.នីហហ្ទី៣២៧:៣–១០

44. មរមន១:២–5

45. មរមន9:២១–២5

46. មអមធើរ៣:4–១4

4៧.មអមធើរ6:៣–9,១២

48. មអមធើរ១២:២៧–២9

49. មរ៉ូហណ4:១–៣,5:១–២

5០. មរ៉ូហណ៧:45–48

5១. មរ៉ូហណ១០:៣–6,៣២

5២.នីហហ្ទី១១១:១6–២៣
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សូែកាត់រូ្រភា្ទាុំងងនរះងចញងដើែ្ីង្្វើការសមែ្ងងរឿងអុំ្ីពគួរារលីថ�និងរាោ៉�។្រ្ដូនៗអាចគូររូ្រ

ង�ើ�្រមនថែែវតថែដនិងែនុស្សម្ែងទៀត—ដូចជា្រង្រ្ដូនពសីនិង្រ្ដូនៗព្រុសរ្រស់នីថ�្វ!

ការកាត់យ្ររូ្ភាពពីបពះគម្ីរមរមន
មបគឿងលមអែ

នីថ�វ យក រាន ផ្ទាំង លង្ិន ៖  
នីថ�វទី1 4

លីថ� ទទួល រាន លីអា�ូណ្ ៖ 
 នីថ�វទី1 16:៩–11, 16

នីថ�វ ដ្វើ ឲ្យ រាក់ ្ ្អូ រ្រស់ គ្ែ់ ៖  
នីថ�វទី1 16:1៧–២4, 3០–31

នីថ�វ សង់ សំដៅ ៖ នីថ�វទី1 1៧:៧–11, 
16–1៨, 5២–55

ោរា៉យ
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ឃ
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នីថ�វ
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មតើអ្្រគរិតពីអ្ី?

រច
នា
រូ្
ភា
ពម
ោ
យ
ស

៊ី.្
៊ី.ខា

ន្
កា

ខ្ញុំចូលចិត្តរៀនតចញ្ ពីព្រះគម្ពីរតៅព្រះវិ្រ។ប៉ុដន្តតើខ្ញុំអាច�ិកសាតៅផ្ទរះតោេរតបៀប

ណាតបើពគួសាររប�់ខ្ញុំ្ ុុំអានព្រះគម្ពីរតោរះ?

—អ្នកសួររស់នៅក្ននុងទីកករុងសាលប៊ឺកកបនទសអូកទីស

«មានមរឿង

អោចារ្យ
មួយម្រើតម�ើងមពល្រូនមានា្រ់

រ្ស់បពះផស្ងយល់ចង់ដឹង

្ផនថែមមទៀតអំពីបទង់នរិងបពះរាជ

្ុបតាស្មួនភាញាបទង់។គ្មាន្រផនលែង

ណាម្្សងមទៀតផដលមសច្រ្ីពរិត

ទាំងមនាះបាន្ មបងៀនកាន់ផត

ចបាស់មហើយកាន់ផតមពញ

មោយអនុភាពជាងមៅ្រ្នុង 
ប្រះគម្ីរ មរមន 

ម�ើយ»។

ែ គម្ីរ ខ�ល ជាទី  
ដ្ញចិែ្ត រ្រស់ ែញញំ

_ _ ____ _ ___ _ _ _ _ _______

_ _ ____ _ ___ _ _ _ _ _______

_ _ ____ _ ___ _ _ _ _ _______

_ _ ____ _ ___ _ _ _ _ _______

_ _ ____ _ ___ _ _ _ _ _______

_ _ ____ _ ___ _ _ _ _ _______

_ _ ____ _ ___ _ _ _ _ _______

_ _ ____ _ ___ _ _ _ _ _______

ប្រធាន រ័សុល អិម ណិលសុន « ប្រះគម្ីរ មរមន 

៖ ដែើ ជីវិែ រ្រស់ អ្ក ដៅ ជា យ៉ាង ណ្ ដ្រើ គ្មាន គម្ីរ 

ដនរះ ? » សន្ិសីទ ទូដៅ ខែ ែុោ ឆ្នាំ ២០1៧ ។

អ្កសួរ ជាទី បសឡាញ់
មទាះជាបគួសាររ្ស់្ អែនូនពុំសរិ្រសាបពះគម្ីរ្រ្ី

សូមចាំថា្ អែនូនអាចសរិ្រសាបាន!មធ្ើឲ្យអស់ពី

សមតថែភាពមដើម្ីអានមោយខលែមួនឯងសូម្ីផត

អានផត្ ន្តរិចរាល់ហថ្្រ្ី។្អែនូនអាចចា្់ម្្ើម

ជាមួយនឹងតារាងការអានមៅទំព័រខ១២–

ខ១4។សូមអានគំនរិតមួយចំនួនមទៀតមៅទំព័រ

ខ១១!

មរិនថា្ អែនូនអានបពះគម្ីរជាមួយអ្្រម្្សងមទៀតឬ

មោយខលែមួនឯងមនាះមទបពះវិញ្ញាណ្ រិសុទ្ធគង់

មៅជាមួយ្ អែនូន។

្អែនូនមរិនមៅឯមកាមនាះមទ!

ទស្សនាវដ្តីប្រិយមរិត្ត

្ផនថែមមនះជាប្ោ្់ោ្រ់ចំណាំ្រផនលែង្រ្នុង

បពះគម្ីរសបមា្់្ អែនូនៗ!កាត់វាមចញមហើយ

្រិតសកេនុតវាឲ្យជរិត។
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ដអ
លលីចូលចិត្ការឱ្រណាស់!ការឱ្រ្ ីបាោ។

ការឱ្រ្ ីងលាកយ�និងងលាកតា។ការឱ្រ្ ី្ ី

រាោក់។ការឱ្រង្្វើឲ្យនាងរានអារែ្មណ៍កក់ង្ដា។និងរាន

សុវតថែិភា្។ង�ើ�ស្របា�ចិត្។

ងនារះង�ើ�ជាែូលង�តុមដលមអលលីឱ្ររាោក់ង្លងៅ

ព្រះវិោរ។នាងចូលចិត្អង្គដ�ងលើងៅលារាោក់ណាស់។រាោក់

មតងមត្រីនាងយោងមណន។

្រនាទា្រ់ែកការព្រជុុំរាពកាែ៉ង់បានច្់រ។វាដល់ង្ល

សពរា្រ់ថានាក់្រឋែសិកសា។មអលលីចូលចិត្ថានាក់្រឋែ

សិកសាណាស់!នាងជាងក្មងពសី្ ុំង�ើ�ឥ�ដូវងនរះ។អា�ុ

៣ឆានាុំ!នាងម្ែទាុំងរានព្រះគែ្ីរផ្ទាល់ខលលួនងទៀតផង!

ការឱបដ៏ល្អ
ជាងតគបុំផុត!
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ដោយ �អូរី �អូរី �វអូដែ

(ផ្អែ្រមៅមលើដំមណើរមរឿងពរិត)
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្រ៉ុមន្ថ្ងៃងនរះមអលលីពគាន់មតចង់្រន្ឱ្ររាោក់ជាងរៀង

រ�ូត។

រាោក់បាន្រីមអលលីតាែផលដូវពចកផលដូវងដើរ។ងៅក្នដង

ថានាក់្រឋែសិកសារាោក់បានោក់មអលលីចុរះ

ងៅងលើង្អីែួ�។

«ងតើកូនអាចងៅជាែួ�រាោក់បាន

ងទ?»មអលលីបានសួរ។

រាោក់បាននិយ�ថា«អត់

ងទ»។សុំង�ងរ្រស់រាោក់ទន់េលន់

ល្។គាត់បាននិយ�ថា«កូន

ពតូវងៅក្នដងថានាក់រ្រស់កូន។ង�ើ�

រាោក់ពតូវងៅក្នដងថានាក់រ្រស់រាោក់»។

រាោក់បានង្ើ្រថាពោល់មអលលី។

ង�ើ�គាត់ក៏បានងដើរងចញងៅខាង

ងព្។

មអលលីរានអារែ្មណ៍ថាទរឹកមេ្នក�ូរ

ចុរះងលើថាពោល់នាង។

នាងបានគិតអុំ្ីរាោក់កុំ្ុង្រីនាង។រាោក់

មតងមត្រីនាងង្ល្ ួកងគអានព្រះគែ្ីរែរែន។

ជា្ែ្មតា្ ួកងគអានជាែួ�ពគួរារ។្រ៉ុមន្ង្លខលរះ

មអលលីនិងរាោក់បានអានងោ�ខលលួនឯង។

មអលលីបាន�កព្រះគែ្ីរែរែនរ្រស់នាងង�ើង។ងៅ

ខាងក្នដងរានរូ្រភា្រ្រស់ព្រះង�ស៊ូវ។

មអលលីបាន្រិទគែ្ីរង�ើ�ឱ្រវា។នាងរានអារែ្មណ៍

ដូចជានាងកុំ្ុងឱ្រព្រះង�ស៊ូវ។នាងរានអារែ្មណ៍

កក់ង្ដា។និងរានសុវតថែភា្។ង�ើ�ស្របា�ចិត្។វា

គឺជាការឱ្រដ៏ល្ជាងងគ្រុំផុត!●

អ្នកនិពន្ធរស់ដៅរ�្ឋយរូថា�៍ស.រ.អា.
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ន�ើអ្វតីដដលោៃជួយដអលលតីឲ្យមាៃ
អារម្មណ៍កបនសើរន�ើងនពលនាង
កពួយចិ�្?
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នពីម្វៃេកបានផ្ទាុំងលង្ិន
មរឿង្រ្នុងបពះគម្ីរ

ពគួរាររ្រស់លីថ�និងរាោ៉�កុំ្ុងង្្វើដុំងណើរងៅមដនដីសនយា។ព្រះបានពបា្រ់លីថ�ឲ្យ

្រ្ជដូនកូនៗរ្រស់ងលាកពត�្រ់ងៅទីពកុងង�រូរា�ិែវិញងដើែ្ីងៅ�កព្រះគែ្ីរ។ព្រះគែ្ីរ

ទាុំងងនារះពតូវបានសរងសរងៅងលើផ្ទាុំងមដក។
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ងលែិននិងងលែ�ួលបាននិយ�ថាវា្ិបាកង្ក។

្រ៉ុមន្នីថ�្វបាននិយ�ថាងលាកនរឹងងៅង�ើ�ង្្វើនូវអ្វី

មដលព្រះបាន្រញ្ជា។រាុំបានង្្វើតាែគុំរូរ្រស់នីថ�្វ។

ព្រះវិញ្ញាណបានពបា្រ់នីថ�្វ្ ីរង្រៀ្រងដើែ្ីងៅ�ក

ផ្ទាុំងលង្ិនែក្ ី្រុរសទុច្ចរិតរានាក់ងឈាមារះឡាបាន់។
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នីថ�្វនិង្រងៗរ្រស់ងលាកបាន�កផ្ទាុំងលង្ិនពត�្រ់ងៅពគួរាររ្រស់្ ួកងគវិញ។លីថ�និង

រាោ៉�រានចិត្រីកោ�ណាស់!្ួកងគបានសិកសាព្រះគែី្រងៅងលើផ្ទាុំងទាុំងឡា�ងនារះ។្ួកងគ

បានងរៀនអុំ្ី្រទ្រ្្ញត្ិរ្រស់ព្រះ។
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សរូ្អានអំពទីដរឿងដនះដៅក្ននុងនទីន�្ទទី១៣–៥។

ខ្ដុំអាចជួ�ពគួរាររ្រស់ខ្ដុំសិកសាព្រះគែ្ីរ។ខ្ដុំអាចកាលាោនដូចជានីថ�្វនិង

«ងៅង�ើ�ង្្វើ»នូវអ្វីមដលព្រះ្រញ្ជា!●
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ទំព័រផាត់ពណ៌

ពគួសាររប�់លពីម្បាន�ិកសាព្រះគម្ពីរ
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មតើមរឿងបពះគម្ីរផដលអ្្រចូលចរិត្តមនាះគឺជាមរឿងអ្ី?



ជូនចុំតោរះមាតាបិតា

មាតិកា

ខ2	 សារ	លិខិត	គណៈ	ប្រធាន	ទី	មួយ:	ប្រះគម្ីរ	មរមន	ដ៏	មាន	
តមមលៃ

ខ4	 បាតបាយ៉ា	និង	ស�ៀវសៅ	ដដល	មាន	រូ្រភា្

ខ6	 �ួ�្ី	មក្ី	ប្រសទ�	ម៉ុងស្គោលី	!

ខ8	 ប្រស�ើរ	ស�ើង	្រន្ិច	ម្ងៗ	ជា	សរៀង	រាល់	ម្ងៃ

ខ9	 រីក	លូត	លា�់	ស�ើង	ដូច	ជា	ប្រះសយ�៊ូវ

ខ10	 �ណ្ដាន	ចិត្	ល្អ	គឺ	�ំខាន់:	ការ�ូម	អភ័យសោ�

ខ11	 គំនិត	8	យ៉ាង	�បមា្រ់	ការអាន	ប្រះគម្ីរ	មរមន

ខ12	 ខ្ញំ	អាច	អាន	ប្រះគម្ីរ	មរមន

ខ15	 តនន្ី:	ប្រះគម្ីរ	មរមន	បបា្រ់	អំ្ី	ប្រះបគី�្ទ

ខ16	 សបគឿងលម្អ:	ការកាត់	យក	រូ្រភា្	្ ី	ប្រះគម្ីរ	មរមន

ខ17	 សតើ	អ្នក	គិត	្ ី	អ្ី	?

ខ18	 ការឱ្រ	ដ៏	ល្អ	ជាងសគ	្រំផុត	!

ខ20	 សរឿង	្រទ	គម្ីរ:	នីម្្	យក	បាន	ផ្ទាំង	លង្ិន

ខ23	ទំ្័រ	ផ្ត់	្ ណ៌:	បគួសារ	រ្រ�់	លីម្	បាន	�ិកសា	ប្រះគម្ីរ
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សូម ខសវងរក រូ្រ លីអា�ូណ្ ខ�ល ោក់ ដៅ ខាង ក្ញង !

សៅ	សលើ	បក្រ	ទ�្សនាវដ្ី	ព្រិ�ែិត	្
រចនារូបភាពនោយនអៃក្ូប៊ូស្តី

រដ្រៀ្រ ដ�ើម្ី ដផញើ រូ្រ គំនូរ ឬ ្រទ្ិដោ្ន៍ 
នានា រ្រស់ កូន ្រង្រ្អូន មក កាន់ ទស្សនាវ�្តី 
លីអា�ូណ្
សូមចូលមៅមគហទំព័រliahona .ChurchofJesus 
Christ .orgមហើយចុចមលើ«Submit an Article 
or Feedback»។ឬអ៊ីផម៉លវាម្រកាន់មយើងតាម

liahona@ ChurchofJesusChrist .orgមោយ

ោ្រ់ម្មាះអាយុ្រូនរ្ស់្ ង្អែនូនទីប្រុងផដលរស់មៅបពមទាំង

មសច្រ្តីផថលែងការណ៍អនុញ្ញាតមនះថា៖«ខ្នុំ[សរមសរម្មាះរ្ស់

្ង្អែនូន]្្ល់ការអនុញ្ញាតឲ្យសាសនាចប្រហនបពះមយស៊ូវបគីស្ទ

ហនពួ្រ្ រិសុទ្ធហថ្ចុងមបកាយមប្ើបបាស់ការោ្រ់្ ញ្នូនរ្ស់្រូនខ្នុំ

មៅ្រ្នុងទស្សនាវដ្តីសាសនាចប្រមៅមលើមគហទំព័រសាសនាចប្រ

នរិង្រម្វិធីប្ព័ន្ធ្ ្សព្្សាយសង្មបពមទាំងអាចមានមៅ្រ្នុង

របាយការណ៍រ្ស់សាសនាចប្រ្លរិ្លមបាះពុម្វីមដអូ

ការមបាះពុម្្ សាយនរិងសមាភារ្ ំរ្រ់្ំ្៉ននានា»។ពួ្រមយើង

ទន្ទឹងរង់ចាំឮពី្ ង្អែនូន!

ង�ើងរានងសចក្ីរីកោ�ងដើែ្ីចា្រ់ងផ្ើែឆានាុំ្ ្មីជាែួ�្រង្រ្ដូន។ង�ើងនរឹងងរៀនអុំ្ីព្រះគែ្ីរែរែនជាែួ�

គានា។ងតើងរឿងណាខលរះងៅក្នដងព្រះគែ្ីរែរែនមដលពគួរារ្រស់្រង្រ្ដូនចូលចិត្?សូែជួ�កូនៗរ្រស់

្រង្្រដូនឲ្យគូររូ្រភា្ង�ើ�ងផ្ើវាែកកាន់ង�ើង(សូែងែើលទុំ្រ័ខ៣)។ង�ើងនរឹង្ររ្ហាញគុំនូរទាុំងងនរះ

ែួ�ចុំនួនងៅក្នដងទស្សនាវដ្ីងៅឆានាុំងនរះ!ងនរះជាទុំ្័រងផ្សងៗងទៀអុំ្ីព្រះគែ្ីរែរែនែក្ ីចបា្រ់ងនរះ៖

•រារលិខិតែក្ ី្ យាការី(ទុំ្័រខ២)

•តាោងការអាន(ទុំ្័រខ១២–ខ១៤)

•សកែ្មភា្ងរឿងក្នដងព្រះគែី្រ(ទុំ្័រខ១៦)

• ងរឿងែួ�អុំ្ីពគួរារលីថ�និងរាោ៉�(ទុំ្័រខ២០–ខ២៣)

• ងរឿងែួ�អុំ្ីងក្មងព្រុសរានាក់មស្វងរករង្រៀ្រ្ ្មីែួ�ងដើែ្ីអានព្រះគែ្ីរែរែន(ទុំ្័រខ៤–ខ៥)

រីកោ�ឆានាុំ្ ្មី!

ទស្សនាវដ្ីព្រិ�ែិត្


