
សាសនាច្កនន្្រះងយស៊ូវ្្រីស្ទនន្ ួកបរិសុទ្ធន្ងៃចុរង្កាយ•ខខកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

ពួកសាវកដប់ពីរនាក់៖
ការតៅបតតមើទូទាំងពរិភពតោក

នរិងការផ្តល់ការងារបតតមើតោេផ្ទាល់
ទំព័រ១២

្ួកអ្នក្្ួស្រាយ៖ជរីវិ្ជាវីរៈជន
របស់្ ួកង្ងករ្តិ៍្ ំខណលននងសចក្រីជំងនឿ
របស់ងយើរទំ្័រ២០,២៨

ការយកឈ្នរះងលើភា្អសន្ឈិសុខ
ទងរវើមួយននការបង្មើម្ដរ

មួយៗទំ្័រ២២



សាសនាច្ក

ងៅទរីងនរះ

ទរី្កុរងបរហ្គាឡូ

តបតទសឥណ្ឌា



 ខខមឈិ្ុនាឆ្នាំ២០១៩ ១

ងនរះ្ ឺជាងសចក្រី្ឈិ្មួយចំនួនអំ្រីសាសនាច្កងៅក្ននុរ្បងទសឥណ្ឌា៖

ភាសាឥណ្ឌាចំនួន៥ខែល
មានខ្្នកខ្រះឬខ្្នកទាំរអស់នន
្្រះ្ម្រីរមរមន

្្រះវិហ្របរិសុទ្ធនឹរ
្្ូវបានសារសរ់ងៅ
ទរី្កុរងបរហ្គាឡូ

សមាជឈិកសាសនាច្ក

(សាលា្បជុំវួែខនវិនរ៉ូ្
មានបង្ហាញងៅខ្្នកខារ
ង្កាមងៅកណ្តាលរូបភា្)

ងបសកកម្ម

ចំនួនភាសាធំៗខែលង្
នឈិយាយងៅ្បងទសឥណ្ឌា

43

2

5

22

1

មនុស្សបរីបួននាក់បាន្ជមុជទឹកង�ើយ
សាខា្ ូចមួយបានចាប់ង្្ើមងៅទរី្កុរ
កុលការា។

១៨៥១

ងបសកកម្មបារហ្គាឡូរីឥណ្ឌាបានបងរ្កើ្ងឡើរ
ងដាយមានសមាជឈិក១១៥០នាក់ក្ននុរ១៣
សាខា។

១៩៩៣

ងស្កែំបូរបានបងរ្កើ្ងឡើរងៅទរី្កុរ
ន�ង�ើរ៉ាបា្ងដាយ្បធានដាល្ឈិនងអច
អូក។

២០១២

ងបសកកម្មញូវងែលរីឥណ្ឌាបានបងរ្កើ្
ងឡើរ។.២០០៧ 

13,570



សាថានសួ្៌ជួយខ្នុំ

វាជាឯកសឈិទ្ធឈិែ៏ក្មមួយងែើម្រីសមាភាសសមាជឈិក្្ប់រូបក្ននុរកូរ៉ុមនន្ ួកសាវកែប់្រីរ

នាក់ងែើម្រីសរងសរអំ្រីភា្ជាសាវកែ៏បរិសុទ្ធ(សូមងមើល«ងយើរ្ ឺជាសាក្សរី»

ទំ្័រ១២)។

បនាទាប់្ រី្បជុំជាមួយ្បធានអឈិមរ័សុលបាឡឺែ្បធានស្ដរីទរីក្ននុរកូរ៉ុមនន្ ួកសាវក

ែប់្រីរនាក់ខ្នុំបានខបរងមើលងៅក្ននុរការិយាល័យរបស់ងលាក។ងលាកកំ្ុរអរ្នុយសរងសរ

សុន្ទរកថាសន្នឈិសរីទទូងៅមួយងៅ្ ុងធវើការរបស់ងលាក។ងលាក្ ឺជាអ្នកមានសឈិទ្ធឈិអំណ្ច

ទូងៅរបស់សាសនាច្កខែលបានបង្មើយូរជារង្បរ្អស់—ខែលបានគាំ្ទជាសមាជឈិក

ក្ននុរកូរ៉ុមទរីមួយនន្ ួកចឈិ្សឈិបនាក់ក្ននុរឆ្នាំ១៩៧៦។ងមើលងៅងលាកមានភា្ងនឿយ�្់

ង�ើយក៏ងោរង្ញងដាយថាម្លក្ននុរង្ល្ ំណ្លគានាងនរះ្ រខែរ។ងលាកបានសួរខ្នុំ

ថា«ង្ើប្អូនសុខសបបាយជាងទ?»បនាទាប់មកងលាកបានងោលោក្យដាស់ង្ឿនែ៏ទន់ភ្ន់

ថា៖«កុំខំងធវើការរ�ូ្ែល់បាក់កមាលាំរង្ក»។ងចញមក្រីបុ្្លមានាក់ខែលបានទទួល

ការងៅបង្មើងែើម្រីងធវើការង្ញមួយជរីវិ្ងលាកយា៉ារ្ ឈិ្្បាកែងៅក្ននុរការបង្មើរបស់

្្រះអមាចាស់ងនារះការសន្ទនាងនរះមានអ្្ថន័យធំងធរចំងោរះខ្នុំណ្ស់។

្ួកែប់្រីរនាក់្្ូវបានងៅងែើម្រី«កាន់កាប់្្ប់ទាំរកឈិច្ចការនន[សាសនាច្ក]

ងៅ្្ប់សាសន៍»(ងគាលលទ្ធឈិនឈិរងសចក្ដរីសញ្ញា១០៧:៣៣)។ប៉ាុខន្ង្លអ្នកងៅ

ជាមួយ្ ួកងលាកងនារះការងផ្តោ្ចឈិ្្ទុកដាក់របស់្ ួកងលាកប្ូរ្ រីលក្ខណៈជាសាសនាច្ក

ទូទាំរ្ ឈិភ្ងលាកងៅជាលក្ខណៈបុ្្លមានាក់ៗងៅចំងោរះមុខ្ ួកងលាកងៅវិញ។

្ួកងលាកបានងចញ្ រីមុខ្ ំខណរខែលងលាកឈិយ្ ឈិ្ថាវាសំខាន់បំ្ុ្ងែើម្រីចូលមកកាន់

ការងៅរបស់្ ួកងលាកប៉ាុខន្ង្លខ្នុំងចញ្ រីការិយាល័យរបស់្ ួកងលាកងនារះោក្យខែល

សមក្ននុរការបរិយាយ្ រី្ ួកងលាក្ ឺែូចគានា្្ប់ង្លងនារះ្ ឺ—របសានឈិរសប្នុរស។

្បធានបាឡឺែបាន្បាប់ខ្នុំ«ជួនកាលខ្នុំសួរខ្លួនឯរថា‹ង្ើខ្នុំងៅទរីងនរះជាមួយ

បុរសែ៏អសាចារ្យទាំរងនរះងដាយរងបៀបណ្?›»បនាទាប់មកងលាកបានខ្្រទរីបនាទាល់ថា

«សាថានសួ្៌ជួយខ្នុំ»។ខ្នុំសរ្ឹមថាអ្នករីករយនឹរការងមើលង�ើញមួយខភ្្អំ្រីការងៅ

បង្មើជាសាវកមួយរូប។

សារ៉ាងជនងវ៉ងវើរ

នឈិ្ន្ធនាយកព័ត៌មានសាសនាចកក

តករ�ំណណលហនការត�ួសតតាេណដល
តៅណ�បន្តមានរបស់តេើង

២០

្ំរូហនការបតតមើកាន់ណ�បរិសុទ្ធ

ទោយអអលទ�ើរផាក្តីកទ�ៀរ៉ុន

២២

ពួកតេើង្ ឺជាសាក្ី៖
ពួកសាវកដប់ពីរនាក់បច្ចុប្បន្ន

សារា៉ាទជនទ៉៉ទ៉ើរនិងទជសុនស្ិនសិន

១២

ត�ើតេើងអាចបតងកើ�
វប្ប្ម៌ហនការរាប់រក
គ្នាតៅតពរះវិហារយ៉ាង

ដូចតមដេច?

៨



 ខខកក្កដាឆ្នាំ២០១៩ ៣

យុវវ័យ

៥០
គា្់្្ូវការជំនួយរបស់្្រះអមាចាស់ងែើម្រី

ចូលងរៀនមហ្វិទយាល័យការងារ្ ឺជាអំណរមួេ

្ុំខមនជាកឈិច្ចការកំបុឈិចកំប៉ាុកងទអ្នកអាចកាលាេ

ជាសាក្ីមានាក់អំពីតពរះត្ីស្ទ

វាលខសាច់កាលាយជាសាថានសួ្៌

ខារវិញ្ញាណលឈិខឈិ្មួយ្ ឺជា

អំងណ្យែ៏ល្អបំ្ុ្នឈិរអវី

ណដលអ្នករកត�ើញតៅក្នចុង

តពរះ្ម្ីរមរមន។

កុមារ

កបិយមិត្ 
ងរៀនរងបៀបណចកចាេដំណឹងល្អងដាយ

ងសចក្រី្សឡាញ់។សូមអាន្ រីសមាជឈិករស់ងៅ

្បងទសកម្នុជា។សូម

សង្មចចឈិ្្ពីអ�្ថន័េហន

ការត្វើជាត្រិស្តសាសនរិក

ស្មាប់អ្នក។

តៅតលើតកបមុខ
កពះក្តីស្ទអតងតាំងពួក

សា៉កដប់ពតីរនាក់
ងដាយហ្រីអាន់ង�ើរសឈិន។

កថាកណ្ឌ
មា�រិកា

៥ សាសនា៖ពរជ័េមួេសតមាប់
ជីវិ�នរិងស្្មន៍របស់តេើង

សាសនា្ ុំ្គាន់ខ្ជរះឥទ្ធឈិ្ល

ែល់វិញ្ញាណងយើរប៉ាុងណ្ណរះងទវា

ក៏ជរះឥទ្ធឈិ្លែល់ស�្មន៍

សុខភា្នឈិរទំនាក់ទំនរងយើរ

្រខែរ។

6 ការបងាហាញអំពីតសចក្តីជំតនឿ:

អ៊ីអូណ្វីត្ៀរា៉ា—ទីតកុងហខខូ

តបតទសនូណវលតសឡង់

អ៊ីអូណ្បានង�ើញ្ រីសារៈសំខាន់

ននការរកសាបទដាឋានរបស់គា្់។គា្់អាចបន្ង្ជើសងរើស្្ូវង្លគា្់ងផ្តោ្ចឈិ្្ងលើ្្រះអរ្សង្ង្គារះ។

៨ តគ្លការណ៍ហនការងារបតតមើត�ើតេើងអាចបតងកើ�វប្ប្ម៌ហនការរាប់រកគ្នាតៅតពរះវិហារយ៉ាងដូចតមដេច?

ង្លងយើរបណតោតរះអ្្ចរិ្ននការរប់អានគានាងនារះងយើរអាចផ្លាស់ប្ូរជរីវិ្ននអស់អ្នកខែលអាចមានភា្ឯងកា។

១២ ពួកតេើង្ ឺជាសាក្ី៖ពួកសាវកដប់ពីរនាក់បច្ចុប្បន្ន

ទោយសារា៉ាទជនទ៉៉ទ៉ើរនិងទជសុនស្ិនសិន

្ួកសាវកសម័យទំងនើបខចកចាយងយាបល់របស់្ ួកងលាកស្រី្រីការងៅបង្មើែ៏្ ឈិសឈិែ្ឋរបស់្ ួកងលាក។

២០ តករ�ំណណលហនការត�ួសតតាេណដលតៅណ�បន្តមានរបស់តេើង

ង្ើអ្នកអាចងគារ្នឈិរខចកចាយងករ្ ំខណលរបស់្ ួកអ្នក្្ួស្រាយរបស់អ្នករាមរងបៀបណ្?

២២ ្ំរូហនការបតតមើកាន់ណ�បរិសុទ្ធ

ទោយអអលទ�ើរផាក្តីកទ�ៀរ៉ុន

ការង្របង្មើ្ ឺជាការកំណ្់នូវបុ្្លឈិកលក្ខណៈមួយននសមាជឈិកសាសនាច្ក។សូមងមើលថាង្ើអ្នក

អាច្្ររីកសម្្ថភា្ងែើម្រី្ ្ល់ការង្របង្មើរបស់អ្នកែល់មនុស្សែនទបានប៉ាុណ្ណ។

២៨ តបមូលតកុមមួេ

ងៅក្ននុរការែក្សរ់មុនការងចញ្ សាយងនរះមក្ រីងសៀវងៅពួកបរិសុ្្ធភា្ទរី២ងនារះសមាជឈិកសាសនាច្ក

ជំនាន់ងែើមងរៀបចំខ្លួនប្ូរលំងៅងៅភា្ខារលឈិច។

៣២សំតឡងពួកបរិសុទ្ធហ្ងៃចុងតតកាេ

ការសនយារបស់នារែល់កុមារមានាក់បានកាលាយជា្ រជ័យមួយការអធឈិសាឋាននាំឲ្យមានភា្សុខសាន្ងទារះកំ្ុរ

មានការសាកល្រងៅក្ននុរ្្ួសារក្រី្គាននការរំខានមួយ្ ្ល់រងបៀបមួយងៅកាន់ភា្ខ្្អមខលហែមការរាំរចឈិ្្

របស់គា្់នាំគា្់ងឆ្ពរះងៅកាន់ការយល់ែឹរ។

៣6 ពរជ័េហនភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន៖

ជំហានទាំងតរាំមួេតដើម្បីទទួលរានការងារ

ទោយកបរ៊ូណូវ៉ាអសលIII
ងនរះជាជំហ្នសាមញ្ញទាំរ្បាំមួយងែើម្រីខសវររកនឈិរទទួលបានការង្រខែលស័ក្ឈិសមនឹរជំនាញរបស់អ្នក។

យុវមជ្ឈិមវ័យ

៤២
បទ្ឈិងសាធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមក្ រីអ្នកខែលត�ឡប់មក

ផ្ទរះវិញមុនកំណ�់្រីងបសកកម្ម

របស់្ ួកង្បង្ហាញថាអ្នកអាចងធវើ

ការផ្លាស់ប្ូរងនរះជាមួេនឹងជំនួេ

របស់តពរះអង្គសត្ងាររះ។

ការអានខ្រីៗ



4 លរីអា�ូណ្

អ�្ថបទណដលមានលក្ខណៈសតមាប់ណ�ឌីជី្លប៉ាុតណ្ណរះ

សូមទាក់ទងមកតេើងខ្ចុំ

សូមអ៊ីខម៉ាលសំណួរនឈិរម្ឈិខកលម្អរបស់អ្នកងៅកាន់

liahona@ldschurch.org។

សូមបញ្ូនងរឿរខែលជំរុញឲ្យមានងសចក្រីជំងនឿទាំរឡាយរបស់អ្នកងៅអ៊ីខម៉ាល

liahona.lds.orgឬង្្ើសំបុ្្ងៅកាន់៖

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

លីអា្ូណ្ឌីជី្ល

ណសវងរកបណន្ថមតទៀ�

ងៅក្ននុរកម្មវិធរីGospel Libraryនឈិរងៅង្�ទំ្័រ

liahona .lds .orgអ្នកអាច៖

•ខសវររកចបាប់ងចញ្ សាយបច្ចនុប្ន្ន។

•ងមើលមា្ឈិកាមានខ្�រីជរី្ល។

•ខសវររកងលខងចញ្ សាយមុនៗ។

•ដាក់បញ្ូនងរឿរនឈិរម្ឈិខកលម្អរបស់អ្នក។

•ជាវឬជាវងែើម្រី្ ្ល់ជាអំងណ្យ។

•្្ររីកការសឈិកសាជាមួយឧបករណ៍�រីជរី្ល។

•ខចកចាយអ្្ថបទនឈិរវីងែអូខែលចូលចឈិ្្។

•ទាញយកឬងបារះ្ុម្អ្្ថបទ។

•សាដាប់អ្្ថបទខែលអ្នកចូលចឈិ្្។

liahona .lds .org facebook .com/ liahona កម្មវិធី Gospel Library

ការគ្ំតទដល់ពួកអ្នកផ្ពវផសាេសាសនាណដលត�ឡប់មកផ្ទរះវិញមុនកំណ�់
ទោយបណ្ិតទ�៉ីនទសសើរ័ត្ន

្ួកអ្នក្ ្ស្វ្សាយសាសនាខែល្្ឡប់មក្ ្ទរះវិញមុនកំណ្់្្ូវការ
ងសចក្រី្សឡាញ់នឈិរការយល់ចឈិ្្របស់ងយើរ។

ការេកឈ្នរះតលើការរាក់ទឹកចរិ�្ត
ទោយទសវកម្មភាព�្លួន្ តីពឹង�្លួន

ជរីវិ្្ ឺងោរង្ញងដាយឧបស្្។ប៉ាុខន្មាន្ ្ូវមួយជានឈិច្ចងែើម្រីរកង�ើញអំណរ
នឈិរក្ដរីសរ្ឹមសារជា្្មរី។

ណខកកកោឆ្នាំ២០១៩វ៉ុល១៨តលខ4
លីអា្ូណ្១៨6០៧២៥៨

ទស្សនាវែ្ដរីជាអន្រជា្ឈិរបស់សាសនាច្កនន

្្រះងយស៊ូវ្្រីស្ទនន្ ួកបរិសុទ្ធន្ងៃចុរង្កាយ

្ណៈតបធានទីមួេ៖រ័សុលអឈិមណឈិលសុន,

ដាល្ឈិនងអកអូក,�ឈិនរីប៊ីអាវរិរ

កូរ៉ុមហនពួកសាវកដប់ពីរនាក់៖អឈិមរ័សុលបាឡឺែ,

ខជ្�វរីអ័រ�ូឡឈិន,ង�ៀង្ើរងអ�វអុជែូ�វ,

ងែវី�ងអខបែណ្,�វរីន្ឈិនអឈិល�ុក,�រី្្

្្រីស្ូ�វឺសឈិន,ខនលអឈិលអាន់ង�ើរសឈិន,រ៉ូណល

ងអរ៉ាសបាន,ខ�្រីអ៊ីស្ទរីខវ៉នសុន,ង�លជរី

ងរនឡាន់,ងជើរិ្ែបុលយូ�្រ,អូលរីងសស

សូងរ៉ស

អ្នកនរិពន្ធ៖រ៉ាន់�រី�រីហ្វាំរ

អ្នកតបឹកសា៖្បាយខអនងខអាស្នុន,រ៉ានែល

ងខប៊ិនខណ្,ខប៊ក�រី្កាវិន,សសារ៉ុនអ៊ូខបរ,

្្រីស្ទរីណ្ប៊ី្ហ្វាន់កូ,ែូណ្ល់អឈិល�ល្ស្ម,

ឡារីងអសខាងឈើរ,អ៊ីរីកែបុយូកូ្រីង្្ក,

លរីនជរីរ៉ូប៊ីន

នាេកត្ប់ត្ង៖រីឆ្ែអាយ�ុរី្ុន

នាេកទស្នាវដ្តីសាសនាចតក៖អាខលនអ័រ

ឡយប៊�្

អ្នកចា�់ការពាណរិជ្ជកម្ម៖ហ្គាសវខាណ្ន់

នរិពន្ធនាេកត្ប់ត្ង៖អ័ដាមស៊ីអូសុន

ជំនួេការនរិពន្ធនាេកត្ប់ត្ង៖រ៉ាយអឈិនខារ

ជំនួេការតរារះពុម្ផសាេ៖កាមរីឡាខា្ស្ទរីលលុន

នរិពន្ធនរិងតរារះពុម្៖មា៉ារីសសាខ�ននរីស,ងែវី�

�ឈិកសុន,ងែវីែងអខអ៊្ងវើ្,មា៉ាធ្យូ�រី�វ្រី្ុន,

ហ្គាខរ្ងអចហ្គា�វ,ងអើរ៉ុនចនស្នុន,ចនរ៉ាយអ៊ិន

ជឈិនសឈិន,ឆ្លឡនុ្ឡាកាបាល់,នម៉ា�លអរ

ម៉ាូរីស,អ៊ីរិកប៊ីម៉ាែុក,យ៉ាូងសវងជភឺ្រី,ចាន

ភរីនបូរ៉ា�វ,រីឆ្្អឈិមរ៉មនរី,មរីន�រីងសលូ,ឡូរី

�វូងលើរសូសា,ឆ្កខខលវួែងឡ,មា៉ារីសាវី�រីសុន

នាេកត្ប់ត្ងណផ្នកសរិល្បៈ៖ងជស្ក្នូែស៊ិន

នាេកណផ្នកសរិល្បៈ៖ខ្ែអ័រភរីងធើរសុន

រចនាប្ង់៖ជរីនឈិ្អាន់្ទូ,ង�វភរីអាន់្្ូស,

ខមន�រីបឈិនធ្រី,ស៊ី�ឹមបឹលបុ្,្ូមា៉ាសឆ្ល,

ចូសវ័រងែននរីសងែវី�្�្រីន,ខូលរីន�ុរីរ្្រី,ងអរិក

ភរីចនសឈិន,ស៊ូសានឡូ្�្រីន,ស្ក្អឈិមម៉ាូយ,

អ៊ីមរីលរីង្ៀកូងរ៉មរីរ្ុន,មា៉ាកែ័បុលយូរ៉ូប៊ីសុន,

ង�នរីកូលវ៉ក�ឈិន�ូស

អ្នកសតមបសតមួលកម្មសរិទ្ធរិបញ្ញា៖ខូខល្

ខនងបង�ើអាននរី

អ្នកត្ប់ត្ងណផ្នកផលរិ�កម្ម៖ងជនអានភឈិងធើរស៍

ផលរិ�កម្ម៖អ៊ីរ៉ាខ�្្នអាង�ៀ,ជូលរីបឺងែ្,

្ូមា៉ាសជរី្ខូនរីន,្បាយខអនែ័បុលយូ�្រីជរី,

ជរីននរីងជនរីលសុន,មា៉ារីសាអឈិមស្ម៊ីធ

មុនការតរារះពុម្៖យ៉ាូងសវខែននរីស,អាំមុន

ហ្រីស

នាេកណផ្នកតរារះពុម្៖ងស្ទវិនធរីងលវីស

នាេកណចកចាេ៖្្យអ័របា៉ាង�ើរ

សូមង្្ើអ្្ថបទនឈិរសំណួរនានារាមអ៊ិនងធើរខណ្

ងៅង្�ទំ្័រ liahona .lds .orgរាមអ៊ីខម៉ាល

ងៅកាន់liahona@ldschurch.orgឬរាម

សំបុ្្ងៅកាន់Liahona, Rm. 2420, 50 Ε. 
North Temple St., Salt Lake City, UT 
84150−0024, USA ។

លតីអាេូណា(ោក្យក្ននុរ្្រះ្ម្រីរមរមនមានន័យថា

«្្រីវិស័យ»ឬ«វ្្ថនុនាំ្ ្ូវ»)្្ូវបានងបារះ្ុម្ជា

ភាសាអាល់បានរី,អាងមនរី,ប៊ីសាលាងមៀ,ប៊ុលហ្គារី,

ខខ្មរ,ស៊ីប៊ូអាណូ,ចឈិន,ចឈិន(ស្មាយ),
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 ខខមឈិ្ុនាឆ្នាំ២០១៩ ៥

«មួយភា្បរីនន្ ួកង្ទំនរ

ជា...អាចនឈិយាយបាន

ថា្ួកង្ជាមនុស្សរីករយ

ណ្ស់»។ ៦

មានអ្រាននជំរឺបាក់ទឹកចឈិ្្

ទាបង�ើយ្ ុំសូវមានជំរឺ្ ប់

បារម្ភ។ ៧

មាននឈិនានាការរស់ងៅបានខវរ

ជារមនុស្សគាមានសាសនា៧

ឆ្នាំ។ ៨◼

ងសចក្រីជំងនឿនឈិរសាសនា្ ឺជាខ្្នកមួយែ៏

សំខាន់ននអ្្សញ្ញាណរបស់ងយើរ។

ជាទូងៅងសចក្ដរីជំងនឿនឈិរសាសនា

របស់ងយើរជរះឥទ្ធឈិ្លែល់ជរីវិ្រស់ងៅ្បចាំន្ងៃរបស់ងយើរ។

ការសឈិកសាជាង្ចើនរបស់នឈិកាយ្ ួក្្ឈិស្សាសនឈិកនឈិរសាសនា

ែនទង្្សរងទៀ្បានរកង�ើញថា្ួកអ្នកងជឿមានសាថានភា្ល្អ

ជារង�ើយហ្ក់ែូចជាមានការរួមចំខណកង្ចើនជារែល់

ស�្មន៍របស់្ ួកង្។្ំង�ើញ្ រីការ្សាវ្ជាវខែលបាន

បង្ហាញងនរះ្ ឺ្គាន់ខ្ជា្ ំរូមួយននរងបៀបជាង្ចើនខែលសាសនា

បានជួយងធវើឲ្យជរីវិ្ងយើរបានល្អ្បងសើរ៖
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នា
រូប
ភា
្ង
ដា
យ
្បា

យ
អឈិន

ប
៊ីច

សាសនា៖
ពរជ័យមួយសកមាប់ជតី៉ិតនិងសេ្មន៍របស់ទយើង

កំណ�់ចំណ្ំ
	 ១.	សូមមមើល	Arthur C. Brooks Gross National Happiness: 

Why Happiness Matters for America—and How We 
Can Get More of It	(	ឆ្នាំ	២០០៨	)	ទំព័រ	៥២	។

	 ២.	សូម	មមើល	Rodney Stark America’s Blessings: How 
Religion Benefits Everyone, Including Atheists	
(	ឆ្នាំ	២០១២	)	ទំព័រ	៤	។

	៣.	សូមមមើល	Robert D. Putnam Bowling Alone	
(	ឆ្នាំ	២០០០	)	ទំព័រ	៦៦–៦៧	។

	 ៤.	Tyler J. VanderWeele	«	Does Religious 
Participation Contribute to Human Flourishing?	»	
Big Questions Online	ថ្ងៃ	ទី	១៤	ខែ	មករា	ឆ្នាំ	២០១៧	
មេហទំព័រ	bigquestionsonline.com	។

	 ៥.	Stark How Religion Benefits Everyone	ទំព័រ	៤	។
	 ៦.	Brooks Gross National Happiness	ទំព័រ	៤៨	។
	៧.	សូមមមើល	Andrew Sims Is Faith Delusion? Why 

Religion is Good For Your Health	
(	ឆ្នាំ	២០០៩	)	ទំព័រ	២២០	។

	 ៨.	សូមមមើល	Stark How Religion Benefits 
Everyone	ទំព័រ	៤,	១០៦–១០៧,	១១១	។

ស្្មន៍

ទំនា
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នង

សុខភាព

មនុស្តគ្រព
សាសនា៖

មានសាថានភា្

«ទំនាក់ទំនរសរ្ម

នឈិរអាោ�៍្ឈិោ�៍មាន

លំនឹរ»ល្អ្បងសើរជារ

្្មទាំរមានបណ្តាញ

សរ្មង្ចើន។ ៤

«ងរៀបអាោ�៍្ឈិោ�៍ង្ចើន

ង�ើយមឈិនសូវលរះខលរ

[ង�ើយ្ ួកង្]បង្ហាញ

ក្មឈិ្ននការង្ញចឈិ្្ង្ញ

ង្្ើមជាមួយនឹរសាវាមរីភរិយា

្ួកង្ខ្ស់ជារ»។ ៥

ស្ម័្្ចឈិ្្ង្ចើន ១្្ល់ងសចក្រី

សប្នុរសង្ចើន ២នឈិរចូលរួម

ក្ឹបនឈិរ្កុមនានាង្ចើន។ ៣





 ខខមឈិ្ុនាឆ្នាំ២០១៩ ៧

ការបង្ហាញអំ្រីងសចក្រីជំងនឿ

អ៊ីអូណ្វីត្ៀរា៉ា
្តីកកុងន��ូកបទ្សនូអ៉លទសឡង់

ទោះបីជាគាត់បបឈមមុខនឹងឧបសគ្គក្នុងនាមជាមនន្ី
កកកបបក្ីអ៊ីអូណាបានរកទ�ើញកម្លាំងទ�ើយបន្ស្ងប់
ចិត្តាមរយៈទសចក្ីជំទនឿទ�ើប្ះទយស៊ូវបគីស្ទ។

ត្ីស្ទីណ្ស្ម៊ី្ជាង្ �រូប

តរៀនបណន្ថម

្បធាន្ូមា៉ាសងអសម៉ានសុន(ឆ្នាំ១៩២៧–

២០១៨)បានបង្រៀនអំ្រីសារៈសំខាន់ននការងធវើ

ជា្ ំរូែល់មនុស្សងៅជុំវិញងយើរងៅង្�ទំ្័រ

lds .org/ go/ 7197។

ខសវររកងរឿរបខន្ថមងទៀ្ងៅក្ននុរងស៊រី

«ការបង្ហាញអំ្រីងសចក្រីជំងនឿ»ងៅង្�ទំ្័រ

lds .org/ go/ 18។

ខ្នុំបានង�ើញថាង្លមនុស្សងៅកខន្រងធវើការរបស់អ្នកែឹរថា

អ្នក្ ឺជាសមាជឈិកសាសនាច្កងនារះ្ ួកង្នឹរងគារ្អ្នកនឈិរ

សាសនាច្កង្ល្ ួកង្ង�ើញថាអ្នក្ ុំបនាទាបបទដាឋានរបស់

អ្នកងដាយសារខ្បរិយាកាសខែលអ្នកកំ្ុរស្ថឈិ្ងៅ។ងនារះ

្ឺជាមូលង�្ុខែលវាសំខាន់ស្មាប់ខ្នុំឲ្យ្ យាយាមងធវើជា្ំរូល្អ

នន្ ួកបរិសុទ្ធន្ងៃចុរង្កាយ។

ងៅក្ននុរសាថានភា្នរីមួយៗខ្នុំ្ ឈិ្ថា«ង្ើ្្រះអរ្សង្ង្គារះ

ស្វ្្រះទ័យឲ្យខ្នុំ្ប្្ឹ្្ែូចងម្ច?»ឬ«ង្ើ្ទរ់ស្វ្្រះទ័យ

ឲ្យខ្នុំងដារះ្សាយបញ្ហាងនរះងដាយរងបៀបណ្?»ងៅក្ននុរ

បទ្ឈិងសាធន៍របស់ខ្នុំទាំរអស់ខ្នុំ្ យាយាមងធវើឲ្យ្បាកែថាទងរវើ

របស់ខ្នុំ្ ្នុរះបញ្ចាំរ្ រីអវរីខែល្្រះអរ្សង្ង្គារះនឹរងធវើ។ការណ៍

ងនរះជួយខ្នុំឲ្យមានង�្ុ្លកាន់ខ្ង្ចើនងឡើរង�ើយជាមនុស្ស

សងៃប់ចឈិ្្ង្ចើនងទារះបរីស្ថឈិ្ងៅក្ននុរភា្វឹកវរននបរិយាកាសការង្រ

លំបាកក្រី។



៨ លរីអា�ូណ្

ង្លយ�ើងយៅវួដនិងសាខារបស់យ�ើងយោះយ�ើងយ�ើញមនុស្សដដលហាក់ដូចជាចូលចំយោមយ៉ាងងា�។

អ្វីដដលយ�ើងពុំចាប់អារម្មណ៍យោះគឺថាយោះបវីយៅក្នុងអ្កដដលហាក់ដូចជាចូលចំយោមគ្នាក្វីក៏មានមនុស្ស

ជាយ្ចើនដដលមានអារម្មណ៍ថាយគមិនសាវាគមន៍ខ្លួនដដរ។ឧោហរណ៍ថ្មវីៗយនះការសិកសាមួ�បានរកយ�ើញថា

�ុវវ័�យៅក្នុងសហរដ្ឋអាយមរិកយសទើរដែជិែពាក់កោតាលបានរា�ការណ៍ពវីការមានអារម្មណ៍ឯយកាយគមិនយលងចូលឬផ្តាច់

ខ្លួនយចញពវីមនុស្សដទៃ។ ១

វាសំខាន់យដើម្វីមានអារម្មណ៍ថាយគរាប់រកយ�ើង។វាគឺជាែ្មូវការ្គរះរបស់មនុស្សយហើ�យពលយ�ើងមានអារម្មណ៍ថាយគ

មិនរាប់រកយ�ើងយោះយ�ើងឈឺចាប់។ការពុំ្ែូវបានយគរាប់រកអាចបយងកើែឲ្យមានអារម្មណ៍យកើែៃុក្ខឬកំហរង។ ២យពលយ�ើង

មានអារម្មណ៍ថាយ�ើងមិនចុះចំយោមយគយោះយ�ើងៃំនងជារកយមើលកដន្ងមួ�ដដលយ�ើងមានអារម្មណ៍សុខ្សួលជាង។

យ�ើង្ែូវជួ�មនុស្ស្គប់រូបឲ្យមានអារម្មណ៍ថាពួកយគគឺដ្្កមួ�ទន្ពះវិហារ។

ការរាប់រកគ្នាដូចតពរះអង្គសត្ងាររះ

្ពះអង្គសយ្ងារះគឺជាគំរូដ៏ឥែយខាចះទនការ្្ល់ែទម្និងរាប់រកមនុស្សដទៃ។យពល្ៃង់បានយ្ជើសយរើសពួកសាវករបស់្ៃង់

យោះ្ៃង់ពុំយផ្តាែ្ពះៃ័�យលើសាថានភាពជវីវិែ្ៃព្យសម្ែ្ិឬវិជាជាជវីវៈដ៏យកាែសរយសើរយោះយ�ើ�។្ៃង់បាន្ ្ល់ែទម្ដល់្ស្វី

សាសន៍សាមា៉ារីយៅឯអណតាតូងៃរកយោ�ដថ្ងៃវីបោទាល់ដល់ោងអំពវីភាពជា្ពះរបស់្ៃង់យោះបវីជាពួកសាសន៍សាមា៉ារីយមើលងា�

ពួកសាសន៍�ូោដបបោក្វី(សូមយមើល�៉ូហាន៤)។្ៃង់ៃែយៅយលើដួងចិែ្យហើ�ពុំយរើសមុខអ្កោយ�ើ�(សូមយមើល

សាំ�ូដអលៃវី១១៦:៧;យគ្លលៃ្ិនិងយសចក្វីសញ្ញា៣៨:១៦,២៦)។

្ពះអង្គសយ្ងារះមានបនទទូលដូចយនះ៖

«ខ្នុំឲ្យយសចក្វីបញ្ញែ្ិមួ�ថ្មវីដល់អ្ករាល់គ្នាគឺឲ្យអ្ករាល់គ្នា្សឡាញ់គ្នាយៅវិញយៅមក្ែូវឲ្យ្សឡាញ់គ្នាដូចជាខ្នុំបាន

្សឡាញ់អ្ករាល់គ្នាដដរ។

យគនរងដរងថាអ្ករាល់គ្នាជាសិស្សរបស់ខ្នុំយោ�សារយសចក្វីយនះឯងគឺយោ�អ្ករាល់គ្នាមានយសចក្វី្សឡាញ់ដល់គ្នាយៅវិញ

យៅមក»(�៉ូហាន១៣:៣៤–៣៥)។

តគ្លការណ៍ហនការងារបតតមើ

ង្ើងយើរអាចបងរ្កើ្វប្ធម៌នន
ការរាប់រកគ្នាតៅតពរះវិហារ
យ៉ាងដូចតមដេច?
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ណចកចាេបទពរិតសា្ន៍របស់អ្នក

សូមង្្ើមកកាន់ងយើរនូវបទ្ឈិងសាធន៍

របស់អ្នកងៅង្លអ្នកបាន្ ្ដល់

ការង្របង្មើែល់មនុស្សែនទឬ

ទទួលបានការង្របង្មើ។សូម

ចូលងៅliahona .lds .orgង�ើយ

ចុចងលើ«Submit an Article or 
Feedback»។

ត�ើតេើងអាចត្វើអវីខ្រះ?

ជួនកាលវាពិបាកយដើម្វី្បាប់ថាបុគ្គលមានាក់មាន

អារម្មណ៍ថាគ្ែ់្ែូវបានយគមិនរាប់រក។ភាគយ្ចើន

មនុស្សពុំនិយ�វាយ�ើ�—យ៉ាងយហាចោស់ពួកយគមិន

បងាហាញវាចបាស់្កដ�ែយ�ើ�។ប៉ុដន្យោ�មានដួងចិែ្

ទនយសចក្វី្សឡាញ់ការដរកោំទន្ពះវិញ្ញាណបរិសុៃ្

និងការខិែខំយដើម្វីដរងយោះយ�ើងអាចដរងយពលបុគ្គល

ោមានាក់មានអារម្មណ៍ថាគ្ែ់មិន្ែូវបានយគរាប់រកយៅ

ការ្បជុំនិងសកម្មភាពោោយៅ្ពះវិហារ។

សញ្ញាណដលអាចមានតពលនរណ្មានាក់

មានអារម្មណ៍ថាត្មរិនរាប់រក៖

• ភាសាកា�វិការដដលបិៃបាំងដូចជាឈរឱបទដ

យ៉ាងដណនឬដ្្កសម្រងយមើលយ្កាមជានិច្ច។

• អង្គនុ�យៅជួរយ្កា�យគក្នុងបនទប់ឬអង្គនុ�ដែមានាក់

ឯង។

• ពុំចូលរួមឬចូលរួម្ពះវិហារមិនយៃៀងោែ់។

• យចញពវីការ្បជុំឬសកម្មភាពោោមុនយមា៉ាង

កំណែ់។

• ពុំចូលរួមយៅក្នុងការសនទោឬយមយរៀន។

ោំងយនះអាចជាសញ្ញាទនអារម្មណ៍យ្្សងយៃៀែ្ ងដដរ

ដូចជាយអៀនថប់បារម្ភឬរសាប់រសល់។សមាជិកអាច

មានអារម្មណ៍«យ្្សងគ្នា»យពលពួកយគកាលា�ជាសមាជិកថ្មវី

យៅក្នុងសាសោច្កយពលពួកយគមកពវី្បយៃសឬវប្ធម៌

យ្្សងឬមានបៃពិយសាធន៍ផ្លាស់ប្ទូរជវីវិែដដលប៉ះៃង្គិច

អារម្មណ៍ដូចជាការលះដលងមរណភាពរបស់សមាជិក

្គួសារឬ្ែ�ប់មកពវីយបសកកម្មវិញមុនកំណែ់។
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រានទទួលពរតាមរេៈការរាប់រក

្គវីសទហ្ិចយធើរបានប្ទូរយៅរស់យៅ្បយៃសមួ�យ្្សងយៃៀែបោទាប់ពវីស្ងារមបាន

បំ្្ិចបំផ្លាញ្សុកកំយណើែរបស់គ្ែ់។គ្ែ់ពុំនិយ�ភាសា្បយៃសយោះបានល្អយៃ

យហើ�ពុំសារល់មនុស្សោមានាក់យៅក្នុង្ ូមិថ្មវីរបស់គ្ែ់ដដរដូយច្ះយៅ្គ្ដំបូងគ្ែ់

មានអារម្មណ៍ថាយៅោច់ដែឯងនិងឯយកា។

ក្នុងោមជាសមាជិកសាសោច្កគ្ែ់បានយលើកៃរកចិែ្ខ្លួនឯងយហើ�ចាប់យ្្ើម

ចូលរួមវួដថ្មវីរបស់គ្ែ់។គ្ែ់បានបារម្ភថាែុងខាងភាសាដ៏ពិបាកដដលគ្ែ់មាន

នរងរារាំងមនុស្សមិនឲ្យចង់និយ�ជាមួ�គ្ែ់ឬគ្ែ់នរង្ែូវយគវិនិច្័�យោ�សារ

គ្ែ់ជា្ស្វីយៅលវីវ។

ប៉ុដន្គ្ែ់បានជួបមនុស្សដទៃដដលយមើលរំលងភាពខុសដប្ករបស់គ្ែ់យហើ�

បានសាវាគមន៍គ្ែ់យៅក្នុងសហគមន៍ទនមិែ្្ក្ិរបស់ពួកយគ។ពួកយគបានយោង

យៅរកគ្ែ់យោ�យសចក្វី្សឡាញ់យហើ�មិន�ូរប៉ុោមានយ្កា�មកគ្ែ់មានភាព

មមាញរកក្នុងការជួ�បយ្ងៀនថានាក់អង្គការបឋមសិកសា។កុមារគឺជាគំរូអសាចរ្យបំ្ុែ

ស្វីពវីការៃៃួល�កនិងអារម្មណ៍ថាមានយគ្សឡាញ់ចូលចិែ្និង្ែូវការដដលបាន

ព្ងរងយសចក្វីជំយនឿរបស់គ្ែ់យហើ�បានជួ�ព្ងរង្ ក្វីភាពដ៏�ូរអដង្ងរបស់គ្ែ់

ចំយពាះ្ពះអមាចស់។

• កុំអង្គនុ�ដក្រមនុស្សដដដលៗយៅ្ពះវិហារ។

• កុំយមើលដែសំបកយ្រៅរបស់មនុស្សដែ្ែូវយមើលភាពពិែទនមនុស្សយោះ។

(ស្មាប់្បធានបៃយនះសូមយមើល«ការងារបយ្មើគឺការយមើលយៅមនុស្ស

ដទៃដូច្ពះអង្គសយ្ងារះ្ៃង់ៃែ»លីអាហូណាដខមិថុោឆ្នាំ២០១៩

ៃំព័រ៨–១១)។

• បញ្ចទូលមនុស្សដទៃយៅក្នុងការសនទោ។

• អយញជើញមនុស្សដទៃឲ្យកាលា�ជាដ្្កមួ�ទនជវីវិែអ្ក។អ្កអាចបញ្ចទូល

ពួកយគយៅក្នុងសកម្មភាពោោដដលអ្កកំពុងោក់ដ្នការ។

• ដស្ងរកនិងបយងកើែចំោប់អារម្មណ៍រួម។

• សូមកុំឈប់រាប់អានមនុស្សយោ�្គ្ន់ដែបុគ្គលយោះពុំមានអ្វីដូចដដលអ្ក

រំពរងចង់បាន។

• យពលអ្កយ�ើញបុគ្គលយោះមានអ្វីមួ�ពិយសសសូមចាប់អារម្មណ៍យលើ

លក្ខណៈពិយសសយោះជាជាងការយមើលរំលងឬ្ពយងើ�កយន្ើ�នរង

លក្ខណៈពិយសសយោះ។

• បងាហាញយសចក្វី្សឡាញ់និងដថ្ងពាក្យសរយសើរយោ�យសាមាះសរ។

• យ្្ៀែយពលគិែអំពវីអែ្ថន័�ពិែ្បាកដយៅយពលយ�ើងនិយ�ថាសាសោ

ច្កគឺស្មាប់មនុស្ស្គប់រូបយោះពួកយគមានភាពខុសដប្កគ្នាក្វី។យែើ

យ�ើងអាចយធ្ើឲ្យយរឿងយនះកាលា�ជាការពិែយោ�រយបៀបោ?

វិ្ីមួេចំនួនតដើម្បីជួេឲ្យមានអារម្មណ៍រាប់រកនរិងសាវា្មន៍



 ខខមឈិ្ុនាឆ្នាំ២០១៩ ១១

សូមអនុវ�្តវា

ស៊ិងស្ទើរលរីនដាងខងប៊ី្ុនអ្រី្្បធានសមា្មសង្ង្គារះទូងៅមាន្បសាសន៍

ថា៖«ែំបូរសងរ្ក្បនាទាប់មកបង្មើ»(លតីអាេូណាខខវិច្ឈិកាឆ្នាំ២០១២

ទំ្័រ៧៨)។ការងធវើរាមការទូនាមានងនរះអាចជួយងយើរបងរ្កើ្វួែនឈិរសាខា

ខែលងធវើឲ្យមនុស្ស្្ប់រូបមានអារម្មណ៍ថា្ួកង្មានអ្នករប់រកនឈិរ្្ូវការ។

ងនរះ្ ឺជាងយាបល់មួយចំនួនបខន្ថមងទៀ្ងែើម្រី្ ឈិចារណ្៖

• ង្លងយើរចូលងៅក្ននុរអគារ្្រះវិហ្រងយើរអាចរកតមើលត្ើេសតងក�

ថាង្ើ្្រះអមាចាស់ចរ់ឲ្យងយើរនាំមឈិ្្ភា្របស់ងយើរងៅកាន់នរណ្ង្ងៅន្ងៃ

ងនារះ។

• ជួនកាលងយើរបាន្្ងរើយកងន្ើយនឹរមនុស្សខែលមានភា្ខុសខប្ក្ រី

ងយើរឬមនុស្សខែលខ�ល្ ្រកា្់្គាែ៏លំបាកមួយងដាយសារងយើរ

ខាលាចថាងយើរនឹរនឈិយាយខុសអវរីមួយ។ការណ៍ងនរះអាចងធវើឲ្យ្ ួកង្មាន

អារម្មណ៍ថាងៅដាច់្ រីង្ងដាយ្ ងៃល់ថាង�្ុអវរីគាមាននរណ្មានាក់នឈិយាយរក

្ួកង្។សូមអង្គចុេណក្បរពួកត្បងាហាញតសចក្តីតសឡាញ់ត្ើេសួរសំណួរ

តសាមរះសរ។សួរ្ ួកង្អំ្រីបទ្ឈិងសាធន៍ននឧបស្្ខែល្ ួកង្មាននឈិរ

រងបៀបខែលអ្នកអាចជួយបាន។

• ងៅក្ននុរការងឡើរនឈិយាយនឈិរក្ននុរងមងរៀនន្ងៃអាទឈិ្្យរបស់ងយើរងយើរ

អាចង្ជើសងរើសតតបើឧទា្រណ៍នានាណដលបងាហាញថាបុ្្គលមានាក់ៗនរិង

តកុមត្ួសារណដលមានសាថានភាពតផ្ងៗគ្នាអាចរស់ងៅរាមែំណឹរល្អ

ង�ើយរីករយនឹរ្ រជ័យននែំណឹរល្អ។

•សមាជឈិកថានាក់អាចមាន្ រែ៏ធំម�ឈិមាង្ល្្ូបង្រៀនោក់បញ្ចូលគ្នានូវ

សមាជរិកណដលមានអាេុសញ្ជា�រិនរិងសាថានភាពត្ួសារតផ្ងៗពីគ្នា។

ងយើរមានអវរីជាង្ចើនខែល្្ូវងរៀន្ រីសមាជឈិកសាសនាច្កងសាមារះ្្រ់ជាង្ចើន

ខែលមានបទ្ឈិងសាធន៍ង្្សរ្ រីងយើរ។

• ្្ូបង្រៀនអាចបងរ្កើ្កខន្រែ៏មានសុវ្្ថឈិភា្មួយស្មាប់មនុស្សទាំរអស់

ឲ្យខចកចាយបទ្ឈិងសាធន៍របស់្ ួកង្ងៅក្ននុរការរស់ងៅរាមែំណឹរល្អ។

ង្ល្ ួកង្ខចកចាយអវរីមួយ្្ូបង្រៀនអាចត្្ើេ�បតោេវិជ្ជមានចំតពារះ

អវីណដលរានរានណចកចាេតនារះ។ងនារះសមាជឈិកក្ននុរថានាក់ហ្ក់ែូចជាមាន

ទំនុកចឈិ្្នឈិរមានចឈិ្្ក្ននុរការខចកចាយងយាបល់របស់្ ួកង្។

ណសវងរកបណន្ថមតទៀ�

ស្មាប់្ ំនឈិ្បខន្ថមសូមអាន«ងយើរអាចងធវើបាន្បងសើរ៖ការសាវា្មន៍មនុស្សែនទចូល

មកក្ននុរ្កុម»លតីអាេូណាខខកញ្ញាឆ្នាំ២០១៧។

មិនថាវាជាយហែុ្លោយៃយ�ើងពុំគួររាដរងក្នុងការយោងយៅជួ�យោ�

ក្វី្សឡាញ់យ�ើ�។អ្វីដដលយ�ើងនិយ�និងអ្វីដដលយ�ើងយធ្ើអាចបយងកើែអារម្មណ៍

មួ�ដដលមនុស្សោំងអស់មានអារម្មណ៍ថាពួកយគមានអ្កសាវាគមន៍យហើ�ពួកយគ

មានអ្ក្ែូវការពួកយគ។

វាពុំងា�្សួលជានិច្ចយៃយដើម្វីមានអារម្មណ៍សុខ្សួលយៅជុំវិញមនុស្សដដល

មានភាពខុសដប្កពវីយ�ើងយោះ។ប៉ុដន្ជាមួ�នរងការអនុវែ្យោះយ�ើងអាច

ដស្ងរកែទម្យៅក្នុងភាពខុសដប្កគ្នាបាន្បយសើរយ�ើងយហើ�មានអំណរគុណ

ចំយពាះលក្ខណៈពិយសសដដលបុគ្គលមានាក់ៗបានរួមចំដណក។ដូចដអលយ�ើរយ�ៀយថើរ

យអស្អុជដូហ្កូរ៉ុមទនពួកសាវកដប់ពវីរោក់បានបយ្ងៀនថាភាពយ្្សងៗគ្នារបស់

យ�ើងអាចជួ�យ�ើងឲ្យកាលា�ជាមនុស្សកាន់ដែ្បយសើរកាន់ដែរីករា�យ�ើង៖«ចូរ

មកជួ�យ�ើងសាថាបោនិងព្ងរងវប្ធម៌មួ�ទនការពយាបាលសោតានចិែ្ល្អនិងមាន

យសចក្វីយមត្តាករុោចំយពាះបុ្ត្បុ្ែវីោំងអស់របស់្ពះ»។ ៣◼

កំណ�់ចំណ្ំ
	 ១.	សូមមមើល	Alexa Lardieri	«	Study: Many Americans Report Feeling 

Lonely, Younger Generations More So »	U.S. News	ថ្ងៃ	ទី	១	ខែ	ឧសភា	ឆ្នាំ	
២០១៨	មេហទំព័រ	usnews.com	។

	 ២.	សូមមមើល	Carly K. Peterson, Laura C. Gravens, and Eddie Harmon- Jones 
« Asymmetric Frontal Cortical Activity and Negative Affective Responses 
to Ostracism	»	Social Cognitive and Affective Neuroscience	វ៉ុល	ទី	៦	មលែ	៣		
(	ខែ	មិ្ុនា	ឆ្នាំ	២០១១	)	ទំព័រ	២៧៧–២៨៥	។

	៣.	 ម�ៀម្ើរ	មេស្វ	េុជដូហ្វ	«	Believe, Love, Do	»	Liahona	ខែ	វិច្ិកា	ឆ្នាំ	២០១៨	ទំព័រ	
៤៨	។



១២ លរីអា�ូណ្

តោេសារា៉ាតជនតវ៉តវើរនរិងតជសុនសវរិនសរិន
ព័ត៌មានសាសនាចកក

ងៅ
ក្នុងរ�ៈយពល១៨៩ឆ្នាំចាប់ត្ំងពវីការបយងកើែសាសោច្កទន្ពះយ�ស៊ូវ្គវីសទទនពួកបរិសុៃ្ទថងៃចុងយ្កា�មកមាន

បុរសចំនួន១០២រូប្ែូវបានយៅបយ្មើជាសមាជិកក្នុងកូរ៉ុមទនពួកសាវកដប់ពវីរោក់។យោះបវីជា្ពះអមាចស់បានដរកោំ

ការផ្លាស់ប្ទូរជាយ្ចើនយៅក្នុងសាសោច្កចាប់ត្ំងពវីយពលយោះមកក្វីកាែព្កិច្ច្គរះរបស់សាវកយៅដែបន្យៅដដដល។

យៅក្នុងការិយល័�របស់យោកដក្រវិសាលោឋាន្ពះវិហារបរិសុៃ្្បធានអិមរ័សុលបា�ឺដ្បធានស្វីៃវីក្នុងកូរ៉ុមទនពួកសាវក

ដប់ពវីរោក់បានដថ្ងអំពវីការៃៃួលខុស្ែូវខាងវិញ្ញាណដដលបាន្បោនយៅឲ្យពួកសាវកយដើម្វីដថ្ងៃវីបោទាល់អំពវី្ពះអង្គសយ្ងារះយៅជុំ

វិញពិ្ពយោកអំពវីៃំោក់ៃំនងពិយសសដដលពួកយោកដចកចា�ជាមួ�ពួកអ្ក្ ្សព្្សា�សាសោនិងអំពវីការ�ល់ខុសជាៃូយៅមួ�

ចំនួនអំពវីការយធ្ើជា«សាវកអ្កយមើល្ ុែនិងអ្កៃៃួលវិវរណៈ»។យៅយពលបានសួរយោកថាយែើមានសមាជិកក្នុងកូរ៉ុមទនពួកសាវក

ដប់ពវីរោក់យ្្សងោយៃៀែដដលយោក្្ល់អនុសាសន៍ឲ្យដថ្ងពវីការយៅបយ្មើដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ពួកយោកស្មាប់ជាដ្្កមួ�ទនអែ្ថបៃ

យនះ្បធានបា�ឺដបានយ្្ើ�យ៉ាងយលឿនថា«បាៃ។គឺពួកយោកោំងអស់គ្នា»។

្ួកងយើរ្ ឺជាសាក្សរី៖
្ួកសាវកែប់្រីរនាក់បច្ចនុប្ន្ន

ពួកសាវកសម័�ៃំយនើបដចកចា�យយបល់របស់ពួកយោកស្វីពវីការយៅបយ្មើដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ពួកយោក។



 ខខមឈិ្ុនាឆ្នាំ២០១៩ ១៣

្្
រូប
ងដា

យ
រូប
្្
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្

ការសាតាប់នរិងការេល់ចរិ�្តគ្នា

ឧបសគ្គធំៗ្បឈមមុខនរងពួកសាវកបច្ចនុប្ន្យនះ។ពួកយោក្ ្ល់ការងារ

បយ្មើដល់្កុមជំនុំយៅៃូោំងពិ្ពយោកដដលជួបនរងការរំយជើបរំជួលដ្្ក

នយយបា�ការដបកបាក់្គួសារសមាពាធ្បព័ន្្្សព្្សា�សង្គមឥែ្សាក្សាន្

និងភាពពុំ្បាកដ្បជាដ្្កយសដ្ឋកិច្ច។វាសំខាន់ដដលពួកសាវក្ែូវ�ល់ពវីឧបសគ្គ

និងកាលៈយៃសៈោោដដលសមាជិក្បឈមមុខ។

ក្នុងោមជាថានាក់ដរកោំសាសោច្កពួកសាវក្ែូវសារល់មនុស្សនិង

កាលៈយៃសៈរបស់ពួកយគយដើម្វីអាចបយ្មើពួកយគបាន្បយសើរយ�ើង។

ដអលយ�ើរអូលវីយសសសូយរ៉សបានមាន្បសាសន៍ថា«យ�ើង្ែូវដែយរៀនពវីយរឿង

ោោដដលជះឥៃ្ិពលដល់ជវីវិែរបស់មនុស្ស។ពួកសាវក្ែូវស្ថិែយៅក្នុងដំយណើរការ

ទនការយរៀនសូ្ែការសួរសំណួរនិងការៃៃួលការបំ្ុសគំនិែវិវរណៈជាប់ជានិច្ច

មួ�»។

្បធានបា�ឺដបានមាន្បសាសន៍ថាវាសំខាន់ដូចយៅនរងការ�ល់នូវអ្វីដដល

សមាជិក្បឈមមុខដដរយោះវាកាន់ដែសំខាន់យដើម្វីឲ្យពួកសាវកសាតាប់យ៉ាង�ក

ចិែ្ៃុកោក់នូវសំយ�ងដរកោំរបស់្ពះយហើ�ដរងពវី្ពះៃ័�្ពះ។្បធានបា�ឺដ

បានមាន្បសាសន៍ថា«យនះគឺជាសាសោច្ករបស់្ពះអមាចស់យហើ�ការអយញជើញ

សំខាន់របស់យ�ើងគឺ្ែូវ្បាកដថាយ�ើងដរងអ្វីដដល្ៃង់សព្្ពះៃ័�ឲ្យយ�ើងយធ្ើការ

យៅក្នុងនគរ្ៃង់យៅយលើដ្នដវីយនះ»។

ពួកសាក្ីពរិតសស

យពលសាវក្គប់រូបដថ្ងអំពវីការយៅបយ្មើរបស់យោកវាបងាហាញយ៉ាងចបាស់ភាលាម

ថាបញ្ហាដ្្ករដ្ឋបាលពុំដមនជាកង្ល់ចម្ងរបស់ពួកយោកយៃ។ការៃៃួលខុស្ែូវ

ចម្ងរបស់ពួកយោកគឺពិែ្បាកដដូចយៅនរងការៃៃួលខុស្ែូវដដលដែងដែមាន

គឺ—ពួកយោក្ែូវយធ្ើជា«សាក្សវីដ៏ពិយសសចំយពាះ្ពះោមទន្ពះ្គវីសទយៅក្នុង

ពិ្ពយោកោំងមូល»(គ.និងស.១០៧:២៣)។

្បធានបា�ឺដមាន្បសាសន៍ថាការដរកោំចុងយ្កា�របស់្ពះអង្គសយ្ងារះ

ដល់ពួកសាវករបស់្ៃង់(សូមយមើលមា៉ាថា�២៨:១៩–២០)គឺយចញយៅ

«បយ្ងៀនដថ្ងៃវីបោទាល់យធ្ើបុណ្យ្ជមុជៃរកនិងសាថាបោ្ពមោំងព្ងរង

សាសោច្ករបស់្ៃង់»។

ការៃៃួលខុស្ែូវរបស់ពួកសាវកបច្ចនុប្ន្យនះក៏ពុំបានផ្លាស់ប្ទូរដដរ។ដអលយ�ើរ

យដវី�យអដបដោបានមាន្បសាសន៍ថា«យរឿងដំបូងនិងសំខាន់បំ្ុែគឺ្គប់

យពលោំងអស់ពួកយ�ើងគឺជាសាក្សវីទនការពិែអំពវីការមាន្ពះជន្មរស់របស់

្ពះអមាចស់យ�ស៊ូវ្គវីសទ។ពួកយ�ើងពុំដមនជាអ្ក្គប់្គងយៃពួកយ�ើងគឺជាអ្ក

្្ល់ការងារបយ្មើទនដំណរងល្អរបស់្ពះយ�ស៊ូវ្គវីសទ»។

ដអលយ�ើរដជ្ហ្វីអ័រហូ�ិនបានមាន្បសាសន៍ថាពួកសាវកមាន

ការៃៃួលខុស្ែូវ«យដើម្វីយធ្ើជាពួកសាក្សវីដ៏រស់រយវើក»ដដលយៅ«ពិ្ពយោក

ោំងអស់»។យោកបានដថ្ងថា«យបើនិយ�អំពវីៃវីត្ំង្ ូមិសា្ស្យ�ើងចង់



១4 លរីអា�ូណ្

ឲ្យអង្គភាពទនសាសោច្កយនះដដលយៅដសនឆ្ងា�បំ្ុែៃៃួលអារម្មណ៍ថាមាន

ែំណភាជាប់ដ៏ជិែស្ិៃ្ិមួ�រវាងពួកយគនិងពយាការីរបស់្ពះអមាចស់។យគដែងនិយ�

ថា‹សាសោច្កយធ្ើឲ្យដ្នដវីែូច›។ក្នុងករណវីដដលមានៃំោក់ៃំនងជាមួ�

ពួកសាវកយ�ើងសង្រមថាការណ៍យនះវាអញ្ចរងដមន»។

ការតោងតៅជួេដល់ត្ប់តស្តក

ដអលយ�ើរ�្វីនថិនអិល�ុកបានពន្យល់ថារ�ៈយពលបួនឆ្នាំម្ង្គប់យស្ក

និងវួដមណ្ឌលនិងសាខាយៅក្នុងសាសោច្កមានសមាជិកមួ�រូបទនពួកដប់ពវីរ

ោក់យៅៃស្សនកិច្ចយហើ�ជួបជាមួ�ថានាក់ដរកោំរបស់អង្គភាពយោះ—យហើ�

បំពាក់បំប៉នពួកយគអំពវីអាៃិភាពទនពួកពយាការី។

យោកបានមាន្បសាសន៍ថា«សន្ិសវីៃថានាក់ដរកោំបានអនុញ្ញាែឲ្យយ�ើងបំយពញ

ការ្ត្ស់បងារប់ខាងយគ្លលៃ្ិរបស់យ�ើងយដើម្វី‹[សាង]សាសោច្កយ�ើង

និង[កាន់កាប់]្គប់ោំងកិច្ចការទនសាសោច្កយៅ្គប់សាសន៍›[យគ្លលៃ្ិ

និងយសចក្វីសញ្ញា១០៧:៣៤]យ្កាមការដរកោំរបស់គណៈ្បធានៃវីមួ�។

ដអលយ�ើរដបដោបានមាន្បសាសន៍ជារួមថាបៃពិយសាធន៍ទនការដណោំដ៏

មានឥៃ្ិពលពវីសមាជិកទនកូរ៉ុមទនពួកសាវកដប់ពវីរោក់ជួ�ថានាក់ដរកោំក្នុងមូលោឋាន

ោំងយនះយពលពួកយគយធ្ើការសយ្មចចិែ្សំខាន់ៗយដើម្វីយលើកៃរកចិែ្និងជួ�

យ្ជាមដ្ជងដល់សមាជិកឲ្យៃប់ៃល់នរងឧបសគ្គរបស់ពួកយគ។

ដអលយ�ើរដជរីែដ័បុល�ូហកងបានមាន្បសាសន៍ថា«យពលយ�ើងយធ្ើដំយណើរ

យៅកដន្ងយ្្សងៗយ�ើងៃៃួលអារម្មណ៍ទនយសចក្វីល្អរបស់សមាជិក។យ�ើងសាតាប់ឮ

បៃពិយសាធន៍ោោយហើ�យ�ើងយរៀនយរឿងោោដដលជួ�យ�ើងឲ្យ�ល់យពលយ�ើង

្បរកសារួមគ្នាជាកូរ៉ុមអំពវីយរឿងដដលកំពុងយកើែយ�ើងយៅក្នុងដ្្កយ្្សងៗទនពិ្ពយោក

និង្កុមយ្្សងយៅក្នុងសាសោច្ក»។

ដអលយ�ើរ�ុកបានមាន្បសាសន៍ថាការយធ្ើដំយណើរយៅសន្ិសវីៃថានាក់ដរកោំ

«្្ល់ឱកាសដល់ពួកយ�ើងឲ្យោក់ៃងជាមួ�មនុស្សអសាចរ្យនិងគួរឲ្យ្សឡាញ់»។

យ�ើងយៅ្ ទះរបស់ពួកយគយហើ�យ�ើងមានឱកាស្ ្ល់ការងារបយ្មើដល់ពួកយគ។...

វាគឺជាការ្ ្ល់ការងារបយ្មើដល់ពួកបរិសុៃ្ដដលយធ្ើឲ្យរំជួលដួងចិែ្យ�ើងយ៉ាង

ខាលាំង។យោកបានមាន្បសាសន៍ថា«យ�ើងយធ្ើកិច្ចការយនះយោ�មានការដរកោំពវី

្ពះវិញ្ញាណបរិសុៃ្និង្ពះអង្គសយ្ងារះ្ពមោំងជាមួ�ចំយណះដរងដដលបានយរៀន

ត្មរ�ៈបៃពិយសាធន៍ដដលបៃពិយសាធន៍ខ្ះវាពិសិដ្ឋខាលាំងយពកយដើម្វីដចកចា�»។

តៅកាន់បុ្្គលមានាក់ៗ

បោទាប់ពវីរ�ៈយពល៤៣ឆ្នាំក្នុងោមជាពួកអ្កមានសិៃ្ិអំោចៃូយៅយហើ�

ឥ�ទូវយនះយៅក្នុងៃសវែ្សរ៍ៃវីបួនទនការបយ្មើរបស់យោកក្នុងកូរ៉ុមទនពួកសាវកដប់ពវីរ



 ខខមឈិ្ុនាឆ្នាំ២០១៩ ១៥

ោក់កាែព្កិច្ចរបស់្បធានបា�ឺដបានោំយោកយៅកាន់្បយៃសយសទើរដែោំងអស់

យៅក្នុងពិ្ពយោកអនុញ្ញាែឲ្យយោក្ ្ល់ការងារបយ្មើយោ�ផ្ទាល់ដល់សមាជិក

និងពួកអ្ក្ ្សព្្សា�សាសោរាប់មិនអស់។មនុស្សរាប់ោនោក់បានសាតាប់

សុនទរកថាសន្ិសវីៃៃូយៅនិងការ្បជុំធម្មនិោឋានរបស់យោក។ប៉ុដន្យោ�សារ

យោកមានការៃៃួលខុស្ែូវៃូោំងសាកលយោកយោះ្ពះវិញ្ញាណបរិសុៃ្អនុញ្ញាែ

ឲ្យយោកោក់ៃងនិង្ ្ល់ពរដល់បុគ្គលមានាក់ៗ។យោកបានដថ្ងថាយនះហាក់ដូច

ជារយបៀបរបស់្ពះអង្គសយ្ងារះ។«ជួនកាលខ្នុំបានៃៃួលសំបុ្ែមួ�ពវីមនុស្ស

មានាក់ដដលសរយសរថា‹ខ្នុំបានយៅការ្បជុំមួ�យហើ�អ្វីដដលយោកបានដថ្ងបាន

ផ្លាស់ប្ទូរជវីវិែខ្នុំ›។យោះគឺជា្ពះយចសាតាទន្ពះវិញ្ញាណបរិសុៃ្។្ពះអមាចស់ខ្ល់

្ពះៃ័�នរងសាសោច្ករបស់្ៃង់សូម្វីដែយរឿងែូចត្ចក្វី»។

ដអលយ�ើរដបដោបានមាន្បសាសន៍ថា«បៃពិយសាធន៍ដ៏ដ្្អមដលហែមសាមញ្ញ

រាប់មិនអស់ដដលមានជាមួ�សមាជិកសាសោច្កយៅៃូោំងពិ្ពយោក»កំណែ់

ពវីការងារបយ្មើទនពួកសាវក។ដអលយ�ើរដបដោបានដថ្ងថា«្ពះអមាចស់បញជទូន

សមាជិកមានាក់ក្នុងកូរ៉ុមទនពួកដប់ពវីរោក់យៅកាន់កដន្ងជាក់ោក់ក្នុង្គ្ដ៏សំខាន់

ជាកដន្ងដដលពួកយ�ើងជួបពួកបរិសុៃ្ទថងៃចុងយ្កា�ដ៏យសាមាះ្ែង់និងមនុស្ស

យ្្សងយៃៀែដដលជាយរឿ�ៗកំពុងជួបការលំបាកឬកំពុង្ែូវការការលួងយោម

និងការគ្ំ្ៃ។្ពះយរៀបចំៃំោក់ៃំនងោំងយោះ»។

ដអលយ�ើររ៉ូណលយអរា៉សបានបានមាន្បសាសន៍ថាបោទាប់ពវីការយៅរបស់

យោកយៅក្នុងែំដណងជាសាវកមកយោកបានយរៀនថាយោក្ែូវបដន្ថមយមា៉ាង

យលើសកម្មភាពជា្បចាំយៅក្នុងជវីវិែយោកយដើម្វីយោកអាចសាវាគមន៍សមាជិក

សាសោច្កនិងមនុស្សដទៃយៃៀែ។យោកបានយពាលថា«វាពុំដមនអំពវីខ្នុំយោះ

យៃ។វាគឺជាការយគ្រពនិងការ្្ល់កិែ្ិ�សដដលសមាជិកទនសាសោច្កយនះមាន

ចំយពាះែំដណងទនភាពជាសាវក»។

ដអលយ�ើររា៉សបានបានមាន្បសាសន៍ថាអំ�នុងយពលទនការដែងត្ំងយោក

យៅជាសាវកយោក្ែូវបានបងារប់ថា«‹យ�ើងសូមោក់អ្កយៅក្នុងែំដណងមួ�

យដើម្វីយធ្ើជាសាក្សវីពិយសសទន្ពះោមរបស់្ពះ្គវីសទយៅៃូោំងពិ្ពយោក . . . យៅ

្គប់យពលនិង្គប់កាលៈយៃសៈោំងអស់›។ពាក្យោំងយោះមានយៅក្នុង

ការដែងត្ំងរបស់ខ្នុំ៖‹យៅ្គប់យពលនិង្គប់កាលៈយៃសៈោំងអស់›»។

ទំនាក់ទំនងសំខាន់មួេ

ពួកសាវកនិងពួកអ្ក្ ្សព្្សា�សាសោយពញយមា៉ាងរបស់សាសោច្កជាង

៧០០០០ោក់ដចកចា�ៃំោក់ៃំនងដ៏ពិសិដ្ឋនិងឯករាជ្យមួ�។

ដអលយ�ើរយ�លជវីយរនឡាន់បានពន្យល់ថាពាក្យសាវកយកើែមកពវីពាក្យ

ភាសា្កិកមានន័�ថា«្ែូវបានបញជទូន»។សូមពិចារោអំពវីការកំណែ់ពវី

ការៃៃួលខុស្ែូវរបស់្ពះអង្គសយ្ងារះដល់ពួកសាវករបស់្ៃង់ពវីបុរាណ៖«ចូរ

អ្ករាល់គ្នាយៅយពញសព្ក្នុងយោកវី�៍ោំងមូលយហើ�្ សា�ដំណរងល្អៃូយៅដល់

្គប់មនុស្សោំងអស់ចុះ។អ្កោដដលយជឿយហើ�ៃៃួលបុណ្យ្ជមុជៃរកយោះ

នរងបានសយ្ងារះ»(មា៉ាកុស១៦:១៥–១៦)។

្បធានបា�ឺដបានដថ្ងថាយៅក្នុងការយធ្ើត្មការ្ត្ស់បងារប់យោះពួកដប់ពវីរ

ោក់្ែូវ«ចុះ្ប�ទូកយ៉ាងសុចរិែ»យៅក្នុងកិច្ចការ្ ្សព្្សា�សាសោនិង

ការដចកចា�សារលិខិែទនដំណរងល្អ។

ដូចប៉ុលពវីបុរាណដដរពួកសាវកបច្ចនុប្ន្យនះបានយ្ទរកាែព្កិច្ចរបស់ពួកយោក

ក្នុងការដចកចា�ដំណរងល្អជាមួ�មនុស្សដទៃ្បកបយោ�ការអធិសាឋាន។យហើ�

យៅក្នុងលក្ខណៈដូចជាសាវកដដរយោះពួកអ្ក្ ្សព្្សា�សាសោ្ែូវបានបញជទូនយៅ

ៃូោំងពិ្ពយោកយដើម្វីបយ្ងៀនដំណរងល្អរបស់្ពះ្គវីសទ។ដអលយ�ើរដបដោមាន

្បសាសន៍ថា«ពួកដប់ពវីរោក់អនុវែ្កូនយសាដដលពួកយោកមានដដលចាែ់ពួកយគ

ឲ្យយៅយបសកកម្ម។ដូយច្ះពួកយ�ើងបានបញជទូនពួកយគឲ្យយៅ»។

្ពះអមាចស់បន្យធ្ើជាោ�កដរកោំកិច្ចការ្ ្សព្្សា�សាសោ។្ៃង់្ ្ល់សិៃ្ិ

អនុញ្ញាែឲ្យពួកសាវកយៅរស់របស់្ៃង់ដដល្ែូវបានចាែ់យៅ្គ្យ្្សងៗយដើម្វី

បយ្មើយៅក្នុង្កុម្បរកសា្បែិបែ្ិអ្ក្ ្សព្្សា�សាសោយដើម្វី្បាប់ពវី្ពះៃ័�

្ៃង់ដល់ពួកអ្ក្ ្សព្្សា�សាសោយពញយមា៉ាងដដលកំពុងបយ្មើយៅក្នុងែំបន់

យបសកកម្ម។ដអលយ�ើរដបដោបានមាន្បសាសន៍ថាកាែព្កិច្ចរដ្ឋបាលដបបយនះ

គឺយលើសពវីការ«ដំយណើរការអង្គការ»មួ�យៅយៃៀែ។ពួកសាវកកាន់កូនយសាទន

ពាក្យ សាវក កកើត មក ពី ពាក្យ ភាសា កករិក មាន ន័យ ថា « កតូវបាន បញ្ជូន » ។ 

ដូចជា ពួកសាវក ជំនាន់ កដើម ដដរ កពរះអង្គ សក្គ្ររះ កៅដត បញ្ជូន ពួកសាវក របស់ 

ក្រង់ « កៅ កពញ សព្វ ក្នុង កោកីយ៍ ទាំង មូល » ( មា៉ាកុស ១៦:១៥–១៦ ) ។
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១6 លរីអា�ូណ្

ការ្បមូលរា្ស្អ៊ី្សាដអល។យោកបានដថ្ងថា«យ�ើងកំពុង្ ្ល់ការ�ល់ដរង

និងការដរកោំខាងវិញ្ញាណយដើម្វីឲ្យកិច្ចការយនះ្ប្ពរែ្យៅត្មរយបៀបដដល

្ពះអមាចស់សព្្ពះៃ័�»។

ដអលយ�ើរយ�ៀយថើរយអស្អុជដូហ្ជា្បធានទន្កុម្បរកសា្បែិបែ្ិអ្ក

្្សព្្សា�សាសោ។រូបចមាលាក់សំរិៃ្ទនអ្ក្ ្សព្្សា�សាសោមួ�គូោក់

យៅយលើែុយធ្ើការក្នុងការិយល័�របស់យោកបានបងាហាញពវីការធាក់កង់យ៉ាងយលឿន

្បដហលជា្បញាប់យៅការោប់ជួបបយ្ងៀនមួ�។យៅយពលោដដលយោក

សិកសាពវីរូបចមាលាក់សំរិៃ្យោះយោកនរកដល់ៃំោក់ៃំនងដដលមិនអាចផ្តាច់បានរវាង

ពួកសាវកនិងពួកអ្ក្ ្សព្្សា�សាសោ។«ពួកអ្ក្ ្សព្្សា�សាសោ្គប់

រូបក្នុងចំយោមពួកអ្ក្ ្សព្្សា�សាសោោំង៧០០០០ោក់កំពុងយធ្ើការបយ្មើ

ដ៏ពិសិដ្ឋមួ�យហើ�្ែូវបានយៅយោ�្ពះជាមួ�នរងលិខិែមួ�មកពវីពយាការី

របស់្ពះយដើម្វីយធ្ើជាែំោងឲ្យ្ពះអង្គសយ្ងារះ។ពួកយគគឺជាទដយជើងរបស់ពួកដប់

ពវីរោក់»។

ដអលយ�ើរបា�ឺដបានមាន្បសាសន៍ថា«យៅយពលោដដលយ�ើងមានយពល

យ�ើងជួបពួកយគ។យ�ើងៃុកឲ្យពួកយគសួរសំណួរ។យ�ើងពយាយមជួ�ពួកយគ

ដស្ងរកបយ្ងៀន្ជមុជៃរកនិងព្ងរងដល់បុ្ត្បុ្ែវីរបស់្ពះវរបិត្សួគ៌។

យោ�យធ្ើការជាមួ�គ្នាយោះ្កុមោំងពវីរ្ែូវបានបញជទូនយៅយដើម្វីដចកចា�

ដំណរងល្អយៅៃូោំងពិ្ពយោក។ដអលយ�ើរ�វីថែ្គវីស្ទូហ្ឺសិនបានមាន

្បសាសន៍ថា«យ�ើងចាែ់ៃុកពួកអ្ក្ ្សព្្សា�សាសោយពញយមា៉ាងជាទដគូរបស់

យ�ើង»។

ការេល់ខុស

ដអលយ�ើរដហ្គរីអ៊ីសទវីដវ៉នសុនបានមាន្បសាសន៍ថាខណៈដដលអ្កសយងកែ

ខាងយ្រៅមួ�ចំនួនអាចគិែថាសាសោច្ក្ែូវបានដរកោំដូចជា្កុមហ៊ុនមួ�

យោះភាពជាសាវក«ពុំដមនដូចអ្កជំនួញ្បែិបែ្ិមានាក់យ�ើ�វាខុសពវីយោះខាលាំង

ោស់។ែួោៃវីរបស់សាវកមួ�រូបទន្ពះអមាចស់យ�ស៊ូវ្គវីសទគឺពិែជាែួោៃវី

ទនការងារបយ្មើែួោៃវីទនពួក្គូគងាវាល»។ែួោៃវីទនការយធ្ើជាសាក្សវីរបស់

្ពះយ�ស៊ូវ្គវីសទដល់ពិ្ពយោក«អប់រំនិងចង្អនុលបងាហាញពួកយ�ើង»។

ដអលយ�ើរដនលអិលអាន់យ�ើរសិនបានមាន្បសាសន៍ថាយៅក្នុងកូរ៉ុមទន

ពួកសាវកដប់ពវីរោក់គ្មាន្កុម្បឆ្ំងគ្មាន្កុមបញ្ចនុះបញ្ចទូលឬ្កុមយផ្តាែយលើ

អំោចយោះយៃ។មាន«គំនិែយ្្សងគ្នា»ប៉ុដន្«គ្មានភាពអត្មានិ�មយៃ»។

ដអលយ�ើរអាន់យ�ើរសិនបានមាន្បសាសន៍ថា្ពះអមាចស់ោក់មនុស្សជាយ្ចើន

ដដលមានវិជាជាជវីវៈនិង្បវែ្ិរូបយ្្សងគ្នា។ប៉ុដន្«ពួកយោកមានៃវីបោទាល់អំពវី

្ពះអង្គសយ្ងារះនិងមានភាពរាបសាដូចគ្នា។ពួកយោកមិនដស្ងរកមុខែំដណង

ពួកយោកមិនពយាយមយធ្ើជាមនុស្សឆ្លាែជាងយគបំ្ុែយៅក្នុង្កុមយោះយ�ើ�។

្ពះអមាចស់អាចយធ្ើការជាមួ�សាថានភាពយោះ។ខ្នុំពុំធាលាប់យ�ើញនរោមានាក់

[យៅក្នុងពួកដប់ពវីរោក់]បងាហាញកំហរងយ�ើ�យហើ�ខ្នុំពុំធាលាប់យ�ើញនរោមានាក់

្បមាថគ្នាយ�ើ�»។

ដអលយ�ើរអុជដូហ្បានមាន្បសាសន៍ថាភាពរាបសាកំណែ់ពវីភាពជាសាវក។

ការយៅរបស់ពួកយោកយធ្ើឲ្យពួកយោកមានយគៃៃួលសារល់យសទើរដែ្គប់ៃវីកដន្ង

ដដលពួកយោកយធ្ើដំយណើរ«ប៉ុដន្យ�ើងដរងថាវាពុំដមនអំពវីពួកយ�ើងយោះយៃ—វាគឺ

អំពវី្ៃង់។យ�ើងកំពុងែំោងឲ្យ្ៃង់។ . . .វាគឺស្វីពវីភាពមហិមារបស់្ៃង់។

តេើងទាំងអស់គ្នាត�ូវរានតៅឲ្យបតតមើ

បោទាប់ពវីការសុគែនិងការមាន្ពះជន្មរស់យ�ើងវិញរបស់្ពះអង្គសយ្ងារះយោះ

្ៃង់បានបងារប់ពួកសិស្ស្ៃង់រ�ៈយពល៤០ទថងៃយហើ�យ្កា�មក្ៃង់បានយង

កបធានបាឡឺដទៅកបទ្សទអស្ប៉ាញ អអលទ�ើរេូឡិនទៅកបទ្សអង់ទ្្ស អអលទ�ើរអុជដូេ្ទៅកបទ្សរុសសសតី

អអលទ�ើរក្តីស្ដូេ្ឺសិនទៅកបទ្សមុិកសរ៊ិក



 ខខមឈិ្ុនាឆ្នាំ២០១៩ ១៧

យៅសាថានសួគ៌វិញ។យោ�ៃុកឲ្យមានែំដណងចយោលាះមួ�យៅក្នុងកូរ៉ុមទនពួកសាវក

ដប់ពវីរោក់—ដដលវាយកើែមកពវីការក្ែ់និងមរណភាពរបស់�ូោស-អ៊ីសាការី�៉ុែ—

យោះសមាជិកទនកូរ៉ុមបាន្បជុំគ្នាយហើ�ៃូលអង្រដល់្ពះអមាចស់។

បុរសពវីររូបគឺមា៉ាែ់ធាសនិងបារសាបាស្ែូវបានរកយ�ើញយហើ�ពួកសាវក

បានអធិសាឋានៃូលឲ្យ្ពះអមាចស់បងាហាញថា«្ៃង់យរើសអ្កោក្នុងបោតាអ្កោំង២

យនះ . . . យោះយគចាប់យឆ្នាែ្ែូវយលើរូបមា៉ាែ់ធាសរួចយគក៏រាប់គ្ែ់បញ្ចទូលជាមួ�នរង

ពួកសាវកោំងដប់មួ�ោក់»(សូមយមើលកិច្ចការ១:២៣–២៦)។

ដអលយ�ើរយរនឡាន់បានពន្យល់ថាចាប់ត្ំងពវីយោះមកដល់ឥ�ទូវ«ការយៅ

ជាសាវកពុំដមនជាការសយ្មចបានឬសមិៃ្ិ្លអ្វីមួ�យ�ើ�។វាពុំដមនជា

ការយៅបយ្មើដដលយ�ើងខំឲ្យបានយោះយៃ។មា៉ាែ់ធាសក្នុងជំពូកៃវី១ទនគម្វីរ

កិច្ចការ្ែូវបាន្ពះយ្ជើសយរើសជំនួសឲ្យការយរើស�កបារសាបាស។្ពះពុំបាន

្បាប់យ�ើងពវីមូលយហែុអ្វីយ�ើ�។ប៉ុដន្អ្វីដដលយ�ើងគួរដរងយោះគឺថាៃវីបោទាល់

របស់បារសាបាសដដលយគ្រព្ពះអង្គសយ្ងារះនិងការមាន្ពះជន្មរស់យ�ើងវិញ

របស់្ៃង់យោះគឺយស្មើគ្នាយៅនរងៃវីបោទាល់របស់មា៉ាែ់ធាសដដរ»។

យោកបានពន្យល់ថា្ពះបានយ្ជើសយរើស។«្បសិនយបើបារសាបាសបាន

បំយពញការយៅបយ្មើដដលយោកបានយោះរងាវាន់របស់យោកពុំខុសពវីអ្វីដដល

មា៉ាែ់ធាសបានៃៃួល្បសិនយបើយោកែយមកើងការយៅបយ្មើរបស់យោកយោះ»។

្បធានបា�ឺដបានមាន្បសាសន៍ថាដូចជាៃវីបោទាល់របស់បារសាបាសយស្មើនរង

ៃវីបោទាល់របស់មា៉ាែ់ធាសដដរយោះសមាជិកសាសោច្ក្គប់រូបមានសិៃ្ិៃៃួលបាន

យហើ�អាច«អ្ិវ�្ឍៃំោក់ៃំនងដូចជាសាវកជាមួ�្ពះអមាចស់ដដរ»។

ការបយ្មើដល់្ពះអមាចស់និងសាសោច្កគឺជា«ឯកសិៃ្ិនិងពរជ័�មួ�»។

ដអលយ�ើរអុជដូហ្បានមាន្បសាសន៍ថា«វាជាកិែ្ិ�សមួ�។្ពះអមាចស់បងាហាញ

យសចក្វី្សឡាញ់របស់្ៃង់ដល់ពួកយ�ើងយហើ�យ�ើងអាចបងាហាញយសចក្វី្សឡាញ់

ចំយពាះ្ពះអមាចស់វិញត្មរ�ៈការយធ្ើអ្វីដដល្ៃង់សុំឲ្យពួកយ�ើងយធ្ើ»។

បទពរិតសា្ន៍ដ៏ពរិសរិដ្ឋមួេ

ដអលយ�ើរអាន់យ�ើរសិនបានដថ្ងថាការយធ្ើជាដ្្កមួ�ទន្កុម្បរកសាជាន់ខ្ស់

ដដលរស់រយវើកគឺជាបៃពិយសាធន៍ពិសិដ្ឋមួ�។«យពលយ�ើងដថ្ងៃវីបោទាល់

យោះៃវីបោទាល់យោះបានចូលយៅក្នុងដួងចិែ្មនុស្សយោ�សារដែការដែងត្ំង

របស់យ�ើង»។

ដអលយ�ើរ្គវីស្ទូហ្ឺសិនបានមាន្បសាសន៍ថាយៅ្គ្ដំបូងទនការងារបយ្មើជា

សាវករបស់យោកយោកមានអារម្មណ៍ស្មនុគសាមាញយោ�សារដែការរំពរងៃុកដដល

បានដរង។ប៉ុដន្យ្កា�ពវីយោកបានៃៃួលសារលិខិែសាមញ្ញមួ�ពវី្ពះអមាចស់៖

«ចូរបំយ្្ចខ្លួនអ្កនិងអ្វីដដលមនុស្សអាចគិែអំពវីអ្កយោះបវីពួកយគយកាែសរយសើរ

ឬខកចិែ្ឬអ្វីយ្្សងយៃៀែក្វី។្គ្ន់ដែយផ្តាែចិែ្យៅយលើអ្វីដដលយ�ើងចង់្ ្ល់

ដល់ពួកយគត្មរ�ៈអ្កប៉ុយោណះ។យផ្តាែចិែ្យលើអ្វីដដលយ�ើងចង់ឲ្យពួកយគសាតាប់

ត្មរ�ៈអ្ក»។

បវីបួនឆ្នាំកន្ងយៅដអលយ�ើរ្គវីស្ទូហ្ឺសិនបានយៅៃស្សនកិច្ចៃវី្កុងយមរីោ

្បយៃសយវយណហ្ស៊ុយអឡាមានយក្មង្បុសមានាក់អា�ុ្បដហលជា៧ឆ្នាំយ�ើញយោក

ត្មបង្អលួចយហើ�បានចាប់យ្្ើមដ្សកថា« El Apostol, el Apostol! »(«សាវក

សាវក!»)។

យោកមាន្បសាសន៍ថា«យោះគឺជា្ពរែ្ិការណ៍មួ�សាមញ្ញោស់ប៉ុដន្វា

បងាហាញខ្នុំពវីជយ្រៅចិែ្ទនការដថ្ងអំណរគុណដដលសូម្វីដែកូនយក្មងមានចំយពាះ

ការយៅបយ្មើយោះ។វាពុំដមនអំពវីបុគ្គលដដលកាន់ការយៅបយ្មើយោះយៃ។យក្មង

យោះបានយរៀនពវីក្មិែទនការដថ្ងអំណរគុណស្មាប់ការយៅបយ្មើនិងអ្វីដដល

ការយៅបយ្មើយោះែំោងឲ្យ»។◼

អអលទ�ើរអបដណាទៅកបទ្សទពរ៉ូ អអលទ�ើរឃុកទៅកបទ្សអាេសង់្តីន

អអលទ�ើរអាន់ទ�ើរសិនទៅកបទ្សទកបសរ៊ីល
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១៨ លរីអា�ូណ្

ង្ើងយើរអាចគាំ្ទថានាក់ែឹកនាំរបស់ងយើរ
រាមរងបៀបណ្?
តោេសារា៉ាតជនតវ៉តវើរនរិងតជសុនសវរិនសរិន
ព័ត៌មានសាសនាចកក

ងៅ
អំ�នុងយពលដ៏យ្កៀម្កំបោទាប់ពវីយ្្ើងយ្ះទ្ពដដលបានបំ្្ិចបំផ្លាញ្ ូមិោំងមូលយៅក្នុង�ុំសូណូមា៉ាទនរដ្ឋ

កាលវីហ្័រញា៉ាយៅដខែុោឆ្នាំ២០១៧យោះដអលយ�ើររ៉ូណលយអរា៉សបានក្នុងកូរ៉ុមទនពួកសាវកដប់ពវីរោក់

បានយធ្ើដំយណើរយៅសហគមន៍ដដលបានរងយ្គ្ះយោះយដើម្វីសួរសុខៃុក្ខពួកបរិសុៃ្ទថងៃចុងយ្កា�។

យោកបានយៅយធ្ើយបសកកម្មទនការ្្ល់ការងារបយ្មើ។យោកនិងស៊ីយសទើរយម៉ឡានវីរា៉សបានបានលួងយោមសមាជិក

ដដលរងយ្គ្ះយោ�សារយ្្ើងយ្ះយោះយៅក្នុងសាោជំនុំរបស់ពួកយគនិងយៅដគម្ ទះដដលយ្ះយហើ�របស់ពួកយគ។

យហើ�យៅៃវីោដដលយោកបានយៅយោះសមាជិកបានមកចាប់ទដយោក។វាគឺជាកា�វិការទនអំណរគុណ។ពួកយគ

បានដថ្ងអំណរគុណសាវកចំយពាះការគ្ំ្ៃរបស់យោក។ប៉ុដន្្គប់ការចាប់រោក់ទដនវីមួ�ៗបានបងាហាញពវីសារលិខិែ

ដូចគ្នាថា៖«ខ្នុំគ្ំ្ៃយោក»។

ការអនុវ�្តហនតសចកដេីជំតនឿ

ដអលយ�ើរដហ្គរីអ៊ីសទវីដវ៉នសុនមាន្បសាសន៍ថាការគ្ំ្ៃគឺជាៃយង្ើពិសិដ្ឋមួ�ដដលភាជាប់សមាជិកភាពរបស់

សាសោច្កយៅនរងថានាក់ដរកោំសាសោច្ក។្បធានអិមរ័សុលបា�ឺដ្បធានស្វីៃវីទនកូរ៉ុមទនពួកសាវកដប់ពវីរោក់

មាន្បសាសន៍ថាជាមួ�នរងសមាជិកជាង១៦ោនោក់ទនសាសោច្កទន្ពះយ�ស៊ូវ្គវីសទទនពួកបរិសុៃ្ទថងៃចុងយ្កា�

យោះសមាជិកសាសោច្កមួ�ចំនួននរងធាលាប់សំយណះសំោលផ្ទាល់ជាមួ�សាវកឬចាប់ទដរបស់យោក។ប៉ុដន្សមាជិក

្គប់រូបមានឱកាសយធ្ើឲ្យមានៃំោក់ៃំនងផ្ទាល់ខ្លួនជាមួ�ថានាក់ដរកោំសាសោច្កោំងយនះនិងថានាក់ដរកោំដទៃយៃៀែ

ត្មរ�ៈការគ្ំ្ៃជា្្ទូវការនិងៃយង្ើទនការគ្ំ្ៃ្បចាំទថងៃរបស់ពួកយគ។

ដអលយ�ើរដជរីែដ័បុល�ូហកងមាន្បសាសន៍ថា«យ�ើងគ្ំ្ៃយោ�យលើកទដរបស់យ�ើងប៉ុដន្ក៏គ្ំ្ៃត្មរ�ៈចិែ្

និងៃយង្ើរបស់យ�ើង្ ងដដរ»។«យ�ើងគ្ំ្ៃថានាក់ដរកោំសាសោច្កយៅក្នុងរយបៀបដូចគ្នាដដលគ្ំ្ៃគ្នាយៅវិញយៅមក។

យ�ើងដរងថាយ�ើងជាប់យៅក្នុងយសចក្វីសញ្ញា»។

ដអលយ�ើរអូលវីយសសសូយរ៉សបានមាន្បសាសន៍ថាការអធិសាឋានស្មាប់ពួកសាវកយៅដែជាធាែុដ៏ពុំអាចកាែ់ទថ្បាន

ទនការគ្ំ្ៃ។ដអលយ�ើរសូយរ៉សបដន្ថមថា«យ�ើងជាមនុស្សសាមញ្ញយហើ�្ពះអមាចស់បានយៅពួកយ�ើងយៅកាន់អ្វីមួ�

ដដលខ្ស់ជាងសមែ្ថភាពរបស់យ�ើង។ប៉ុដន្យ�ើងមានអារម្មណ៍ថាយ�ើងអាចយោងយៅដល់សមែ្ថភាពយោះយោ�សារ

មនុស្សដដលកំពុងអធិសាឋានស្មាប់យ�ើង»។

យសចក្វីជំយនឿោំមុខបោទាប់មកការគ្ំ្ៃ។ដអលយ�ើរដជ្ហ្វីអ័រហូ�ិនមាន្បសាសន៍ថា«ត្មរ�ៈការគ្ំ្ៃ

ពួកសាវកអ្កកំពុងជួ�្ពះអង្គសយ្ងារះសយ្មចកិច្ចការរបស់្ៃង់។យសចក្វីជំយនឿរបស់អ្កជួ�្ពះអមាចស់សយ្មចនូវអ្វី

ដដល្ៃង់ោក់ៃងត្មរ�ៈពយាការីនិងអ្កៃៃួលវិវរណៈរបស់្ៃង់។

ខ្នុំ្សឡាញ់ការយលើកទដជាដកងនិងអែ្ថន័�យៅក្នុងការយលើកទដយោះ»។យោកបដន្ថមថាស្មាប់ពួកសាវក

ការគ្ំ្ៃពវីសមាជិកសាសោច្កគឺ្សយដៀងយៅនរងការៃៃួលអាហារខាងវិញ្ញាណដដលយធ្ើឲ្យមានជវីវិែរស់។«្គប់

សំយ�ងចាែ់ៃុកថាមានែទម្្គប់ជំនួ�្ែូវបានអនុញ្ញាែៃៃួល�ក។គ្មាននរោមានាក់្ែូវបយ្មើដែមានាក់ឯងយៅក្នុង

សាសោច្កយោះយៃយោះជាការយៅបយ្មើរបស់យ�ើងជាអ្វីក៏យោ�»។

តាមរយៈការ

ទកជើសទរើសគាំក្

ពួកសា៉កដប់ពតីរនាក់

ទនាះសមាជិក

សាសនាចកកបង្ហាញ

្ំនុកចិត្របស់ពួកទ្

ទលើការទប្ជាញាចិត្

ទគារពកបតិបត្ិចំទោះ

កពះអង្គសទ្ង្រះរបស់

ពួកសា៉កក្ប់រូប។



 ខខមឈិ្ុនាឆ្នាំ២០១៩ ១៩

តបហពណីគ្ំតទដ៏េូរអណងវរ

ការគ្ំ្ៃពួកសាវកគឺជា្បទពណវីទថងៃចុងយ្កា�មួ�ដដលយធ្ើយ�ើងត្ំងពវីការ

ការសាដារយ�ើងវិញទនដំណរងល្អរបស់្ពះយ�ស៊ូវ្គវីសទ។ចាប់ត្ំងពវីទថងៃដំបូងមក

ពួកបរិសុៃ្យៅជំោន់យដើម្ែូវបានអយញជើញឲ្យ�ល់្ពមជាឯកច្័នចំយពាះការយៅ

បយ្មើរបស់ថានាក់ដរកោំសាសោច្កយហើ�គ្ំ្ៃពួកយោកយៅក្នុងការយៅបយ្មើ

យោះ។

ទថងៃៃវី៦ដខយមសាឆ្នាំ១៨៣០�៉ូដសបស៊្មីធនិងអ្កយដើរត្មយោកដដល

យៃើបដែ្ជមុជៃរកបានជួបជុំគ្នាយៅក្នុង្ ទះកសិោឋានែូចមួ�ដដលជាកម្មសិៃ្ិរបស់

យព្ែុសវីែយមើរស៊ីញ័រយៅៃវី្កុងហាវាយ�៉ែ�ុំយសយនការដ្ឋនូវយយ៉ាក។

�៉ូដសបស៊្មីធបានឈរយហើ�សួរអ្កដដលចូលរួមយោះ្បសិនយបើពួកយគមាន

បំណងយរៀបចំសាសោច្កទន្ពះយ�ស៊ូវ្គវីសទទនពួកបរិសុៃ្ទថងៃចុងយ្កា�។

យោ�អនុវែ្នូវយគ្លការណ៍ទនការ�ល់្ពមជាៃូយៅយោះសមាជិកថ្មវី

បានយលើកទដរបស់ពួកយគយហើ�បាន�ល់្ពមគ្នាត្មរ�ៈការយបាះយឆ្នាែគ្ំ្ៃ

ជាឯកច្័ន។បោទាប់មកពួកយគបាន�ល់្ពមៃៃួល�ក�៉ូដសបស៊្មីធនិង

អូលវីយវើរយៅយ�ើរីថាជា្គូបយ្ងៀននិងអ្ក្បរកសាខាងវិញ្ញាណរបស់ពួកយគ។

ដអលយ�ើរហូ�ិនមាន្បសាសន៍ថា«សមាជិកភាពយៅក្នុងសាសោច្កគឺជា

បញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនមួ�។បុគ្គល្គប់រូបមានែទម្។យោះជាយហែុ្លដដលយ�ើង

ដំយណើរការត្មរ�ៈយគ្លការណ៍ទនការ�ល់្ពមជាៃូយៅ។យ�ើងចង់ឲ្យមនុស្ស

្គប់រូបមានយយបល់បងាហាញយយបល់ពួកយគយហើ�រួបរួមយៅក្នុងដំយណើរយឆ្ពាះ

យៅមុខ»។

ទតងវើណដលតលើកស្ទលួេពួកតេើងទាំងអស់គ្នា

ដអលយ�ើរយ�លជវីយរនឡាន់មាន្បសាសន៍ថាយៅយពលៃៃួល�កការយៅ

បយ្មើយៅក្នុងភាពជាសាវកយោះសមាជិកក្នុងកូរ៉ុមទនពួកសាវកដប់ពវីរោក់

«្ែូវបានបង្ខំ»ឲ្យយធ្ើត្ម្ពះៃ័�របស់្ពះអមាចស់។ត្មរ�ៈការយ្ជើសយរើស

គ្ំ្ៃពួកដប់ពវីរោក់យោះសមាជិកបងាហាញៃំនុកចិែ្របស់ពួកយគយលើការយប្ជាញាចិែ្

របស់ពួកសាវក្គប់រូបក្នុងការយគ្រព្បែិបែ្ិចំយពាះ្ពះអង្គសយ្ងារះ។

ដអលយ�ើរ�្វីនថិនអិល�ុកមាន្បសាសន៍ថាពួកបរិសុៃ្ទថងៃចុងយ្កា�

ដដលយបាះយឆ្នាែគ្ំ្ៃដល់សាវកមានាក់ៗគឺគ្ំ្ៃកូរ៉ុមោំងមូលក្នុងយពលដំោលគ្នា

យោះដដរ។

ដអលយ�ើរ�ុកបដន្ថមយៃៀែថាការយបាះយឆ្នាែគ្ំ្ៃពិសិដ្ឋយោះយលើកសទលួ�និង

្្ល់ពរដល់ពួកសាវក—ប៉ុដន្វាក៏យលើកសទលួ�ដល់អ្កគ្ំ្ៃ្ ងដដរ។«វា្ ្ល់

អំោចដល់ពួកយគយហើ�្ ្ល់ពរដល់ពួកយគនិង្ ្ល់ការដណោំដល់ពួកយគ»។

យនះមានន័�ថាដូចសមាជិកដដលរងយ្គ្ះយ៉ាងខាលាំងយោ�សារយ្្ើងយ្ះ

ទ្ពសាន់ត្រ៉ូសាបាន្ ្ល់ការគ្ំ្ៃចំយពាះដអលយ�ើររា៉សបានដដរយោះសមាជិក

យៅៃូោំងពិ្ពយោកអាច្ែូវបានយលើកសទលួ�សូម្វីដែយៅយពលពួកយគគ្ំ្ៃដល់

សមាជិក្គប់រូបទនពួកដប់ពវីរោក់។◼

អអលទ�ើររា៉ាសបានទៅកបទ្សឥណាឌាអអលទ�ើរស្ទតីអ៉៉នសុនទៅ្ តីកកុងេុងកុង
អអលទ�ើរទរនឡាន់ទៅកបទ្សទកបសរ៊ីលអអលទ�ើរេ្កងទៅ្ តីកកុងទសៀងនេ
កបទ្សចិនអអលទ�ើរសូទរ៉សទៅសាកល៉ិ្យាល័យកពិកហាំយ៉ាង់
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ងករ្ ំខណលននការ្្ួស្រាយ
ខែលងៅខ្បន្មានរបស់ងយើរ
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តករ�ំណណលហនតសចក្តីជំតនឿ

«ងយើរ្្ូវខ្្បាកែថាងករ

្ំខណលននងសចក្រីជំងនឿ

បានទទួល្ រី[្ួកអ្នក

្្ួស្រាយ]្ឺ្ ុំ្ ុ្រល្់

ងឡើយ។សូមឲ្យខខ្សជរីវិ្ែ៏វីរភា្របស់្ួកងលាក

រំជួលែួរចឈិ្្្ ួកងយើរង�ើយជា្ ឈិងសសងនារះ្ ឺ

ែួរចឈិ្្ននយុវវ័យរបស់ងយើរែូងច្នរះងភ្ើរននទរីបនាទាល់ែ៏

្ឈិ្នឈិរងសចក្រី្សឡាញ់ខែលមឈិនងចរះង្កងរចំងោរះ

្្រះអមាចាស់នឈិរសាសនាច្ករបស់្ទរ់នឹរង្រះខាលាំរ

ងឡើរងៅក្ននុរចឈិ្្ងយើរមានាក់ៗែូចវាមានងៅក្ននុរ

្ួកអ្នក្្ួស្រាយែ៏ងសាមារះ្្រ់របស់ងយើរខែរ»។

្បធានអឈិមរ័សុលបាឡឺែ្បធានស្ដរីទរីក្ននុរកូរ៉ុមនន្ ួកសាវក
ែប់្រីរនាក់«Faith in Every Footstep»Ensign
ខខវិច្ឈិកាឆ្នាំ១៩៩៦ទំ្័រ២៥។
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តរៀនបណន្ថមតទៀ�អំពីពួកអ្នកត�ួសតតាេរបស់អ្នក

ងែើម្រីងរៀនបខន្ថមងទៀ្អំ្រី្បវ្្ឈិនឈិរអ្នក្្ួស្រាយ

របស់សាសនាច្កងៅក្ននុរ្បងទសរបស់អ្នក

សូមងមើលង្�ទំ្័រ history .lds .org/ 
GlobalHistories។

ងៅ
ដខកកកោឆ្នាំ១៨៤៧្កុមអ្ក្ែួស្ត្�ដំបូងយគបានចូលយៅដល់្ជលង្ ្ំសលែ៍យលក

បោទាប់ពវីបានយធ្ើដំយណើរ្ ្ងកាែ់ៃ្វីបអាយមរិកភាគខាងលិចយដើម្វីដស្ងរក្ ទះថ្មវីជាកដន្ងដដល

ពួកបរិសុៃ្អាចថាវា�បង្គំ្ពះអមាចស់យោ�គ្មានការយបៀែយបៀន។សមាជិកជាយ្ចើនយៅអាយមរិក

ខាងយជើងអាច្សាវ្ជាវរកមរែករបស់ពួកយគ្ែ�ប់យៅដល់ពួកជវីដូនជវីត្ដដលជាអ្ក្ែួស្ត្�ោំង

យនះ។ប៉ុដន្ស្មាប់សមាជិកសាសោច្កយៅៃូោំងពិ្ពយោកយោះមរែកទនការ្ែួស្ត្�របស់

ពួកយគបានចាប់យ្្ើមយៅកដន្ងយ្្សងយៃៀែយោះបវីជាមួ�នរងពួកជវីដូនជវីត្ដដលយៃើបដែចូលជាសមាជិក

សាសោច្កថ្មវីៗយនះក្វីឬ្បដហលជាចាប់យ្្ើមជាមួ�ពួកយគយពលពួកយគបានកាលា�ជាមនុស្សដំបូងយគ

យៅក្នុង្គួសារសហគមន៍ឬ្បយៃសរបស់ពួកយគយដើម្វីឱប្កយសាប�កដំណរងល្អ។

យៅដខយនះយពលយ�ើងសាៃរដល់ជវីដូនជវីត្ដដលជាអ្ក្ែួស្ែួ�របស់យ�ើងយោះអ្កអាចសួរខ្លួនឯង

ថា៖យែើយករែំដណលទនយសចក្វីជំយនឿរបស់ខ្នុំបានចាប់់យ្្ើមពវីោមក?យែើការលះបង់អ្វីខ្ះដដលពួកអ្ក

្ែួស្ត្�ដដលជាជវីដូនជវីត្ខ្នុំបានយធ្ើយដើម្វីបូជាជវីវិែរបស់ពួកគ្ែ់ស្មាប់សាសោច្ក?យែើខ្នុំអាចយគ្រព

និងដចកចា�យករែំដណលរបស់ពួកគ្ែ់ត្មរយបៀបោ?យែើខ្នុំអាចយធ្ើអ្វីខ្ះយដើម្វីជួ�មនុស្សដទៃឲ្យ�ល់

យហើ�យគ្រពពួកជវីដូនជវីត្ដដលជាអ្ក្ែួស្ត្�ផ្ទាល់របស់ពួកយគយោះ?◼

រាម្ទនឈិចនាឡឈិកា្ រីខារងលើខារង្វរ៖

កស្តីកាន់កពះ្ម្តីរមរមននិងធុងផាកាងដាយ

ជូបាលអាវីលសាខអន

សាថាបនាឥឡដូ៉ទនះសកមាប់ភាពអស់កល្ប

ជានិច្ចងដាយស៊ីលងវៀ�ូង�្�ឺងសើរវីល

ភាញាក់ទឡើងភាញាក់ទឡើងបំោក់សទម្ៀកបំោក់ដ៏

រុងទរឿងរបស់អ្នកងដាយណ្ថាងលៀអាន

ហ្ន់ងសក្ឺ

ការសួរសុ�្ុក្ខងដាយជូជូ

*យ៉ាូអសប៉ីល្លាមបរ៊ីលលតីចនសុន៖

បរិសុ្្ធដល់កពះទយេូវ៉ាងដាយខអមមា៉ាលរី

រ៉ូសង�្លាងសើរ្ូខវល

ការអានជាក្ួសារងដាយ�ូងសខមននូខអល

វា៉ាលឈិនងសៀអាងរ៉ឡាណូ

ការឈប់ទៅតាមផ្ដូ៉ងដាយកាងមើរឡូ�ួន

្ូយ៉ាូទូបា៉ាកាណ្ងរស

អផ្ននអំណរងដាយណ្ណ្កូហ្យា៉ាស្សនុរី

ទ�ើកក�ងកតបានកត់សម្គា�់*ទនាះ
រូបភា្ោំងទនះនិងរូបភា្ទ្សេងទ�ៀត
មក្ ីសារមន្ទីរបបវត្ិសាបស្សាសនាចបក
ននការបបកួតគំនូរអន្រជាតិអាចទមើ�
បានទៅតាមអ៊ិនទ�ើរកែតទៅទគ��ំ្័រ
lds .org/ go/ 71921។
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 ខខមឈិ្ុនាឆ្នាំ២០១៩ ២៣

កាលខ្នុំអា�ុ១៥ឬ១៦ឆ្នាំខ្នុំឈ្ក់វយង្ងនរងខ្លួនឯងយ៉ាងខាលាំងយហើ�ដូចពួកយ�ើងជាយ្ចើនោក់ដដរ

យៅក្នុងវ័�ជំៃង់របស់យ�ើងដដលមានអារម្មណ៍មិន្សណុកមិនចបាស់និងងា�រងយ្គ្ះ។ខ្នុំបាន

វយង្ងសង្ស័�ខ្លួនឯងនិងមានអារម្មណ៍ឆ្រំ្្គង។វាមិនបានជួ�យៃយោ�សារឪពុកមាដា�ខ្នុំរស់យៅ

្បយៃសអារា៉ប៊ីសាអូ�វីែឆ្ងា�ពវីខ្នុំោស់យពលខ្នុំយៅសាោយៅឯយកាយលើយ្្រក្នុង្បយៃសអង់យគ្ស។សាោយរៀន

យវៃមន្ជាមួ�នរងែួឯកក្នុងយរឿងយវៃមន្គឺមានការសាវាគមន៍ជាងសាោយនះ។

ជាធម្មត្យៅត្មយ្្រអាកាសធាែុមិនល្អយៃប៉ុដន្យៅរដូវរងារមួ�មានព្យនុះដ៏គួរខាលាចពិយសសមួ�បានបក់កាែ់

សមុ្ៃអា�រីសយោ�កមាលាំងខ្យល់ព្យនុះដ៏កំោច។្ទះ្បដហលជា៥០០០ខ្ងបានលិចៃរកគ្មានអាហារបរិយភាគ

យហើ�្បជាជនបានរស់យៅយោ�គ្មានអគ្គិសនវីមិនអាចយបើកមា៉ាស៊ីនកយរៅតាឬយ្្ើងក្នុង្ ទះយគបានយ�ើ�។

កាលៃរកចាប់្សកចុះសាោយរៀនបានចាែ់យ�ើងឲ្យយៅជួ�សមាអាែ។ខ្នុំមានការភាញាក់យ្្អើលោស់ដដលបានជួប

នរងយ្គ្ះធម្មជាែិយោ�ផ្ទាល់ដបបយោះ។ៃរកនិង្ ក់មានយៅ្គប់ៃវីកដន្ង។អស់អ្កដដលៃរកជន់លិច្ ទះមានមុខ

្បឡាក់្បយ្ះយហើ�ស្គម។ពួកយគមិនបានយគងអស់ជាយ្ចើនទថងៃ។មិែ្រួមសាោរបស់ខ្នុំនិងខ្នុំបានចាប់យ្្ើមយធ្ើការ

យរើឥវា៉ន់ដដលយជាគជាំយោ�ៃរកយ�ើងយៅជាន់យលើយហើ�ោញក្មាល្ពំដដលខូចៗ យចញ។

ប៉ុដន្អ្វីដដលខ្នុំចាប់អារម្មណ៍ខាលាំងបំ្ុែយោះគឺជាមិែ្ភាពដដលបានយកើែយ�ើង។វាគឺជាអារម្មណ៍ដ៏អសាចរ្យពវីធម្មជាែិ

មួ�ដដលមានក្នុងចំយោមមនុស្សដដលរួបរួមគ្នាក្នុងបុព្យហែុល្អមួ�យ្កាមកាលៈយៃសៈដ៏លំបាក។យ្កា�មកខ្នុំ

គិែពវីអារម្មណ៍ឯការោំងអស់យោះដដលដែងដែមានក្នុងគំនិែវ័�ជំៃង់ខ្នុំជានិច្ចយោះបានរសាែ់បាែ់យៅខណៈខ្នុំចូលរួម

ក្នុងកិច្ចខិែខំដ៏អសាចរ្យយនះយដើម្វីជួ�ដល់អ្កជិែខាងយ�ើង។

ការរកយ�ើញថាការជួ�មនុស្សដទៃគឺជាថានាំបនសាបយោះសភាពងប់នរងខ្លួនឯងដ៏ងងរែយនះគួរដែបានចាប់យ្្ើម

ផ្លាស់ប្ទូរ។ប៉ុដន្វាមិនបានផ្លាស់ប្ទូរយៃយោ�សារការរកយ�ើញយោះមិនបានចាក់ឫសឲ្យយ្រៅល្មមយហើ�ខ្នុំខកខានមិន

បានគិែឲ្យបានដិែដល់ពវីអ្វីដដលបានយកើែយ�ើង។ការ�ល់ដរងយោះបានយកើែយ�ើងយ្កា�មកយៃៀែ។

តោេណអលតឌើរ
ផ្តទីកតខៀរ៉ុន

ក្ននុរ្ ណៈ្បធាននន
្ួកចឈិ្សឈិបនាក់

លំនាំកាន់ខ្បរិសុទ្ធ

សូមឲ្យយ�ើងយធ្ើត្ម្ពះ្គវីសទដ៏មាន្ពះជន្មរស់កាន់ដែស្ម័្គយសាមាះកាន់ដែមាន

្បសិៃ្ភាពជាងមុនកាលយ�ើងខំកាលា�ខ្លួនជាសិស្សដ៏ពិែរបស់្ៃង់ត្មរ�ៈ

ការបយ្មើដូចជា្ៃង់បយ្មើដដរ។

រច
នា
រូប
ភា
្ង
ដា
យ
ងខ

ល
រីមា

៉ាក់ម
៉ាូរីស

ននការបង្មើ



២4 លរីអា�ូណ្

ការអតញ្ជើញតដើម្បីផ្តល់ការងារបតតមើ

ខ្នុំបានពិចារោអំពវីចំណុចយនះអំ�នុងសន្ិសវីៃៃូយៅដខយមសាឆ្នាំ២០១៨យពលខ្នុំបានឮម្ង

យៃៀែអំពវីការដយងាហា�យៅឲ្យ្ ្ល់ការងារបយ្មើដូច្ពះអង្គសយ្ងារះបយ្មើ—យហើ�បយ្មើយចញពវី

ក្វី្សឡាញ់យោ�ៃៃួលសារល់ថាយ�ើងោំងអស់គ្នាគឺជាបុ្ត្បុ្ែវីរបស់្ពះវរបិត្សួគ៌។

យ�ើងនរងបយ្មើពុំដមនយោ�សារដែការបយ្មើរបស់យ�ើង្ែូវបានយគរាប់និងវាស់ដវងយោះយៃ

ប៉ុដន្យោ�សារដែយ�ើង្សឡាញ់្ពះវរបិត្សួគ៌របស់យ�ើងយហើ�្ែូវបានជ្មុញៃរកចិែ្ឲ្យពុះពារ

យៅកាន់ដែខ្ស់និងកាន់ដែទថ្ថ្ទូរ—ជួ�មិែ្្ក្ិរបស់យ�ើងនិងស្ថិែយៅយលើ្ ្ទូវ្ែ�ប់យៅ្ៃង់

វិញ។យ�ើង្សឡាញ់និងបយ្មើដល់អ្កជិែខាងរបស់យ�ើងដូចជា្ពះយ�ស៊ូវនរងយធ្ើយបើ្ៃង់ជា

យ�ើងពិែជាពយាយមយដើម្វីដកលម្អជវីវិែរបស់មនុស្សយហើ�ស្មាលបនទនុករបស់ពួកយគ។យនះជា

កដន្ងដដលអំណរនិងការបំយពញដ៏�ូរអដង្ងយកើែយ�ើងដល់ោំងអ្កឲ្យនិងអ្កៃៃួលកាលយ�ើង

ដចកដ្្ទនការ�ល់និងដរងពវីគុណែទម្ដ៏និរន្រ៍របស់យ�ើង្ពមោំងក្វី្សឡាញ់ដ៏អស់កល្របស់

្ពះដល់គ្នា។

្បធានរ័សុលអិមណិលសុនបានមាន្បសាសន៍ថា«សញ្ញាសមារល់ទនសាសោច្កពិែនិង

សកម្មរបស់្ពះអមាចស់ជានិច្ចកាលនរង្ែូវបានយរៀបចំបានដរកោំការខិែខំយៅរកការងារបយ្មើដល់

បុ្ត្បុ្ែវីរបស់្ពះនិង្កុម្គួសាររបស់ពួកយគមានាក់ៗ។យោ�សារយនះគឺជាសាសោច្ករបស់

្ៃង់ពួកយ�ើងក្នុងោមជាអ្កបយ្មើរបស់្ៃង់នរងយធ្ើការងារបយ្មើដល់មនុស្សមានាក់ៗដូចជា្ៃង់បាន

យធ្ើ។ពួកយ�ើងនរងយធ្ើការងារបយ្មើយៅក្នុង្ពះោមរបស់្ៃង់យោ�្ពះយចសាដានិងសិៃ្ិអំោច

របស់្ៃង់យហើ�យោ�សោតានចិែ្ល្អដដលយពារយពញយោ�ក្វី្សឡាញ់របស់្ៃង់»។ ១

ខ្នុំដរងថាយបើយ�ើងយគ្រពត្មការយៅឲ្យយធ្ើការងារបយ្មើយនះយោះយ�ើងអាចយផ្ដាែយៅយលើអ្វីយ្្សង

យៃៀែជាជាងយផ្តាែដែយលើខ្លួនយ�ើងបយងកើនយសចក្វីជំយនឿៃំនុកចិែ្និងសុ្មង្គលយហើ��កឈ្ះយលើ

ការគិែដែពវីខ្លួនយ�ើងនិងអារម្មណ៍ឯយកានិងងងរែដដលយកើែមានយោះ។

ការងារបតតមើផ្លាស់ប្តចូរពួកតេើង

ស្មស់ទនការងារបយ្មើគឺថាវាជួ�មនុស្សដទៃប៉ុដន្វាក៏ផ្លាស់ប្ទូរយ�ើងត្មរ�ៈការដកយ�ើង

យចញពវីការបារម្ភ្័�ខាលាចអនទះសារនិងមនទិលោំងឡា�។ដំបូងការបយ្មើមនុស្សដទៃអាចបដង្រ

យ�ើងពវីបញ្ហាផ្ទាល់របស់យ�ើងប៉ុដន្ការណ៍យោះយឆ្ពាះយៅរកអ្វីមួ�ដដលកាន់ដែខ្ង់ខ្ស់និង្សស់

្ូ្ង់យ៉ាងរហ័ស។យ�ើងចាប់យ្្ើមៃៃួលបានពន្ឺនិងក្វីសុខសាន្សរងដែមិនដរងខ្លួន។យ�ើងមាន

ចិែ្សងៃប់កក់យរៅដានិង្សណុកចិែ្។យហើ�យ�ើងសារល់ក្វីអំណរដដលយកើែមានត្មរយបៀបយនះ។

ដូច្បធានដស្នយសើរដបុល�ូ�វីមបរល(ឆ្នាំ១៨៩៥–

១៩៨៥)បានពន្យល់ថា៖«ជវីវិែដ៏បរិបូរណ៍ក្នុង្ពះគម្វីរគឺជា

្លបូកខាងវិញ្ញាណដដលយកើែមានត្មរ�ៈការបយងកើនការបយ្មើ

របស់យ�ើងដល់មនុស្សដទៃនិងត្មការបណដាដះយៃពយកាសល្យយ�ើង

ក្នុងកិច្ចបយ្មើដល់្ពះនិងមនុស្សយោក»។យោកបានបដន្ថម

យៃៀែថា«យ�ើងកាន់ដែមានសារៈសំខាន់កាលយ�ើងបយ្មើដល់

មនុស្សដទៃ—ត្មពិែយៅវាងា�ជាងយដើម្វី‹រកយ�ើញ›ខ្លួន

យ�ើងយ្ពាះយ�ើងមានអ្វីជាយ្ចើនយៃៀែដដល្ែូវរក!» ២

ការដតងាហាេតៅមកពីតោកតៅហាវាេ

យៅយពល្ពះអង្គសយ្ងារះបានយៅយព្ែុស,អនយ្ៃ,យ៉ាកុប

និង�៉ូហានឲ្យយដើរត្ម្ៃង់យោះការផ្លាស់ប្ទូរៃិសយៅនិងការយផ្ដាែ

ចិែ្របស់យគយកើែយ�ើងភាលាម៖«យគក៏ៃុកសំោញ់យចាលយៅត្ម

្ៃង់ភាលាម»(មា៉ាថា�៤:២០)។

ប៉ុដន្បោទាប់ពវីការឆ្កាងយពល្ពះអង្គសយ្ងារះ្ែូវបាន�កយចញ

ពវីពួកយគត្មរយបៀបដ៏យោរយៅមួ�យោះពួកយគបាន្ែ�ប់យៅ

យនសាៃវិញយៅកាន់អ្វីដដលពួកយគគិែថាពួកយគយចះ។ក្នុងឱកាស

មួ�្ពះអង្គសយ្ងារះដ៏មាន្ពះជន្មរស់យ�ើងវិញបានយងមកជួប

ពួកយគកាលពួកយគយនសាៃមិនបានអ្វី។

«រួច្ៃង់មាន្ពះបនទទូល្បាប់ថាចូរៃមាលាក់អួនយៅខាងសាតាំៃូក

យោះយៃើបបាន។ដូយច្ះយគក៏ៃមាលាក់អួនយៅដែោញមកវិញមិនរួច

យ្ពាះជាប់្ែវីសន្រកោស់»(�៉ូហាន២១:៦)។

យនះវាមិន្គ្ន់ដែជាការបងាហាញមួ�ថា្ៃង់មិនបានបាែ់បង់

្ពះយចសាដា្ៃង់ប៉ុយោណះយៃវាក៏ជាការសបញ្ជាក់ឲ្យយ�ើញយ៉ាង

ចបាស់ថាពួកយគរកយមើលយៅកដន្ងខុសយហើ�យផ្ដាែយលើយរឿង

ខុស។កាលពួកយគបានបរិយភាគ្ែវីជុំគ្នាយៅយ្្រសមុ្ៃ្ពះអង្គ

សយ្ងារះបានសួរយព្ែុសបវីដងថាយែើគ្ែ់្សឡាញ់្ៃង់ឬយៃ។

អារម្មណ៍ដ៏មិន្សណុកក្នុងខ្លួនបានយកើនយ�ើងរាល់យពលដដល



 ខខមឈិ្ុនាឆ្នាំ២០១៩ ២៥

គ្ែ់យ្្ើ�ែបយោ�ថាគ្ែ់្សឡាញ់។បោទាប់ពវីចយម្ើ�របស់

យព្ែុសម្ងៗយោះ្ពះយ�ស៊ូវសុំឲ្យយព្ែុស្ ្ល់ចំណវីដល់យចៀម

របស់្ៃង់។(សូមយមើល�៉ូហាន២១:១៥–១៧)។

យហែុអ្វី្ពះអង្គសយ្ងារះបានសួរយព្ែុសបវីដងថាយែើ

គ្ែ់្សឡាញ់្ៃង់ឬយៃ?យព្ែុស្ែូវបានយៅឲ្យយដើរត្ម

្ពះយ�ស៊ូវពវីមុនយហើ�យោកបានយ្្ើ�ែបភាលាមៗយោ�ៃុក

ការយនសាៃ្ែវីគ្ែ់យចាល។ប៉ុដន្យៅយពលយគ�ក្ពះយ�ស៊ូវយៅ

យព្ែុសបានយសាកសាដា�យហើ�យោកបានវយង្ង។យោកបាន

្ែ�ប់យៅយធ្ើយរឿងអ្វីដដលយោកគិែថាយោកយចះយធ្ើ—គឺយនសាៃ

្ែវី។ឥ�ទូវ្ពះយ�ស៊ូវចង់ឲ្យយព្ែុសពិែជាសាដាប់ត្ម្ៃង់

យហើ��ល់ពវីភាពមុឺងមា៉ាែ់ទនការអយញជើញោ្គ្យនះ។្ៃង់ចង់

ឲ្យយព្ែុស�ល់ពវីអែ្ថន័�ទនការកាលា�ជាសិស្សរបស់្ពះ្គវីសទ

ដ៏មាន្ពះជន្មរស់យ�ើងវិញយោ�សារឥ�ទូវ្ៃង់ដលងគង់ផ្ទាល់

ជាមួ�ពួកយគយៃៀែយហើ�។

យែើ្ពះអមាចស់សព្្ពះៃ័�ឲ្យយព្ែុសយធ្ើអ្វីខ្ះ?្ៃង់ចង់ឲ្យ

យព្ែុស្ ្ល់ចំណវីដល់យចៀមរបស់្ៃង់កូនយចៀមោំងឡា�របស់

្ៃង់។យនះជាកិច្ចការដដល្ែូវការសកម្មភាព។យព្ែុសបាន

ដរងពវីការយៅដ៏រម្យៃមចំៗរបស់យៅហាវា�យោកយហើ�សាវក

ច្ងបានយ្្ើ�ែបយោ�កាលាហាននិងឥែរួញរាថាយោកនរង

លះបង់ជវីវិែយៅសល់ោំងប៉ុោមានរបស់យោកចំយពាះការងារបយ្មើ

ដដលយោក្ែូវបានយៅ។

សូមចាប់តផដេើមតោេការអ្រិសាឋាន

យ�ើងមានសាវកច្ងមួ�យៃៀែយលើដ្នដវីសព្ទថងៃយនះ។

្បធានណិលសុនបាន្ ្ល់ការអយញជើញឲ្យប្អទូនៗនិងខ្នុំឲ្យចំណវី

យចៀមរបស់្ពះយ�ស៊ូវ។យោ�មានការរំខានោំងអស់យៅជុំវិញ

យ�ើងយហើ�មានយរឿងជាយ្ចើនដដលមិនសូវជាសំខាន់ោមោរ

ការ�កចិែ្ៃុកោក់ពវីយ�ើងការលំបាកយោះគឺថា្ែូវក្លើយតប

នរងការអយញជើញយនះយហើ�ក្្វើ សកម្មភាព—គឺជាការយធ្ើអ្វីមួ�

ពិែជាផ្លាស់ប្ទូរយហើ�រស់យៅខុសពវីមុន។

ឥ�ទូវយនះអ្កអាចសួរថា«យែើខ្នុំចាប់យ្្ើមពវីកដន្ង

ោយៅ?»

សូមចាប់យ្្ើមយោ�ការអធិសាឋាន។្បធានណិលសុនបាន

អយញជើញយ�ើងឲ្យ«យៅហួសពវីសមែ្ថភាពខាងវិញ្ញាណបច្ចនុប្ន្

[របស់យ�ើង]យដើម្វីៃៃួលវិវរណៈផ្ទាល់ខ្លួន»។ ៣សូមដល់

្ពះវរបិត្របស់អ្កដដលគង់យៅសាថានសួគ៌នូវអ្វីដដលអ្កអាច

យធ្ើនិងស្មាប់នរោ។សូមយ្្ើ�ែបនរងចំោប់អារម្មណ៍ោមួ�ដដលអ្កៃៃួលបានមិនថាវា

យមើលយៅមិនសំខាន់យ៉ាងោយោះយៃ។សូមយធ្ើសកម្មភាពត្មវា។ៃយង្ើ្បកបយោ�សោតានចិែ្

ល្អែិចែួចោមួ�យធ្ើឲ្យយ�ើងយមើលយៅយ្រៅយហើ�ោំមកនូវពរជ័�ផ្ទាល់របស់វា។វាអាចជាសារល្អ

មួ�យៅនរោមានាក់ដដលមិនរំពរងថាៃៃួលវា។វាអាចជាផ្កានំខ្ះៗឬពាក្យល្អៗ។្បដហលវាអាច

ជាការសមាអាែសួនចបារឬវាលយ្កា�្ ទះ,យបាកយខាអាវ,ោងឡាន,កាែ់យ្មា,យកើប្ពិលយចញ,ឬ

្គ្ន់ដែសាដាប់។

ដូចដដលស៊ីយសទើរយជនប៊ីប៊ីងហាំ្បធានសមាគមសយ្ងារះៃូយៅបានមាន្បសាសន៍ថា៖

«ជួនកាលយ�ើងគិែថាយ�ើង្ែូវយធ្ើអ្វីមួ�ធំដុំនិងដូចជាវីរជន‹យដើម្វីរាប់ថា›ជាការបយ្មើដល់អ្ក

ជិែខាងរបស់យ�ើង។ប៉ុដន្ៃយង្ើសាមញ្ញៗទនការបយ្មើអាចមានឥៃ្ិពលដ៏ខាលាំងយៅយលើអ្កដទៃ—

ក៏ដូចជាខ្លួនយ�ើង្ ងដដរ»។ ៤

អ្កអាចសាទាក់យសទើរនរងោនជំហានដំបូងយោ��ល់ថាអ្កមិនមានយពលឬអ្កពិែជាពុំអាច

យធ្ើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ទូរបានប៉ុដន្អ្កនរងមានភាពអសាចរ្យចំយពាះអ្វីដដលយរឿងែូចត្ចខ្ះអាចយធ្ើឲ្យ
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២6 លរីអា�ូណ្

យកើែយ�ើងបាន។្បធានណិលសុនបានោក់យចញនូវគំរូទនការបយ្មើដ៏ខ្ង់ខ្ស់និងបរិសុៃ្ជាងមួ�

ស្មាប់អ្កនិងខ្នុំ។យៅយពលយ�ើងយ្្ើ�ែបយោះយ�ើងនរងរកយ�ើញរយបៀបដដលវាបំយពញរំយោះ

យហើ�រមាងាប់យ�ើងនិងរយបៀបដដលយ�ើងអាចជាភានាក់ងារមួ�ស្មាប់ការផ្លាស់ប្ទូរនិងការលួងយោម

ក្នុងជវីវិែរបស់មនុស្សដទៃ។

យៅ្គ្ោោដូចជាបោទាប់ពវីបញ្ចប់យបសកកម្មយ�ើងអាច្ែូវល្លួងឲ្យនិយ�ថា«ខ្នុំបានយធ្ើ

រួចយហើ�។ៃុកឲ្យយគយ្្សងបយ្មើម្ងយៅ។ខ្នុំចង់ស្មាក»។ប៉ុដន្ការងារបយ្មើពិែ្បាកដពុំ

ស្មាកយ�ើ�។វាជារយបៀបទនជវីវិែ។យ�ើងអាចស្មាកពវីសកម្មភាពយៃៀងោែ់របស់យ�ើងយហើ�

ស្មាកយៅទថងៃបុណ្យយហើ�បញ្ចទូលថាមពលប៉ុដន្ការៃៃួលខុស្ែូវទនយសចក្វីសញ្ញារបស់យ�ើង

យដើម្វី្សឡាញ់គ្នាយៅវិញយៅមកដូច្ៃង់បាន្សឡាញ់យ�ើងនិងឲ្យចំណវីដល់យចៀមរបស់្ៃង់គ្មាន

ការស្មាកយ�ើ�។

ការងារបតតមើក្នចុងសាសនាចតកទូទាំងពរិភពតោក

ខ្នុំមានអំណរគុណយ៉ាងខាលាំងដដលបានយធ្ើជាសមាជិកក្នុងសាសោច្កដដលអនុវែ្ការងារបយ្មើ

យនះ។ក្នុងឆ្នាំ២០១៧សមាជិកយ�ើងបានបរិចាចគយពលស្ម័្គចិែ្ជាង៧ោនយមា៉ាងយដើម្វីោំដុះ

្ចូែកាែ់និងដចកចា�អាហារដល់អ្ក្កវី្កនិងជនៃុរគែ។សាសោច្កបាន្ ្ល់ៃរកសាអាែដល់

មនុស្សកន្ះោនោក់និងរយៃះជនពិការដល់មនុស្ស៤៩០០០ោក់ក្នុង៤១្បយៃស។អ្កស្ម័្គ

ចិែ្បាន្ ្ល់ដវ៉នត្និងការពយាបាលដ្្កយហើ�បំពាក់បំប៉នអ្ក

យមើលដថោំដ្្កចំនួន៩៧០០០ោក់ដល់អ្កដដលមានបញ្ហាខាង

ដ្្កយៅក្នុង៤០្បយៃស។មានអ្កយមើលដថចំនួនបវីមុឺនបវីពាន់

ោក់្ែូវបានបំពាក់បំប៉នក្នុងដ្្កគ្ំពារមាត្និងោរកយៅក្នុង

៣៨្បយៃស។យោ�មិនដថ្ងពវី្កុមទដជំនួ�មរមនដដល

មានមនុស្សរបស់យ�ើងរាប់រ�ពាន់ោក់បានបរិចាចគយពលយវោ

រាប់ោនយមា៉ាងក្នុងរ�ៈយពលប៉ុោមានឆ្នាំថ្មវីៗ យនះ។សមាជិក

សាសោច្កទន្ពះយ�ស៊ូវ្គវីសទបានចុះ្ប�ទូកជួ�ដល់អស់អ្ក

ដដលរងយ្គ្ះយោ�យ្គ្ះធម្មជាែិោំងែូចោំងធំ្ពមោំងជួ�យធ្ើ

ឲ្យអ្កជិែខាងនិងសហគមន៍របស់ពួកយគបានល្អ្បយសើរយ�ើង។

គំនិែ្ ្លួចយ្្ើមJustServeរបស់សាសោច្កដដល្ ្ល់

ឱកាសបយ្មើមានអ្កស្ម័្គចិែ្ជាង៣៥០០០០ោក់បានចុះ

យោមាះដដលបានបរិចាចគយពលយវោរាប់ោនយមា៉ាងជួ�សហគមន៍

ក្នុងមូលោឋានរបស់ពួកយគ។ ៥

យនះគឺជាសកម្មភាពរបស់សាសោច្ក។យនះគឺជាអ្វីដដល

យ�ើងយធ្ើ។យនះគឺជាអ្វីដដលបងប្អទូនយធ្ើ។ចូរឲ្យការណ៍យនះកំណែ់

ពវីអាកប្កិរិយទនខ្លួនប្អទូនៗជានរោ។

ការបតតមើបីតបតភទ

ខ្នុំសូមគូសបញ្ជាក់ការបយ្មើបវី្បយ្ៃធំៗដដលយ�ើងមានាក់ៗ

មានឱកាសបយ្មើ។

១.ការបយ្មើមួ�្បយ្ៃដដលយ�ើង្ែូវបានចាែ់ត្ំងឬ

អយញជើញឲ្យយធ្ើជាការៃៃួលខុស្ែូវមួ�ក្នុងសាសោច្ក។យ�ើង

នរងខិែខំយធ្ើការងារបយ្មើ្បយ្ៃយនះដដលជារែនសម្ែ្ិមិន

្ែូវបានវាស់ដវងជាអ្វីដដលយ�ើងគិែអធិសាឋាននិងជួ�ដល់អ្ក

ដដលមានការៃៃួលខុស្ែូវយនះ។

២.ការបយ្មើមួ�្បយ្ៃដដលយ�ើងយ្ជើសយរើសយធ្ើត្ម្ នទៈ

របស់យ�ើងផ្ទាល់។វាជាការព្ងវីកពវីការបយ្មើៃវីមួ�ដដលនរង

ហូរមកក្នុងសកម្មភាពនិងការសនទោ្បចាំទថងៃរបស់យ�ើងោំងអស់

កាលយ�ើងខំបំយ្្ចខ្លួនយ�ើងកាន់ដែខាលាំងយហើ�ងាកយៅបយ្មើអ្ក

ដទៃ។វាគ្មានការចាែ់ត្ំងជា្ ្ទូវការយៃប៉ុដន្យ�ើងយធ្ើយោ�សារ

ការជំរុញចិែ្ក្នុងបំណង្បាថានាយដើម្វីយធ្ើត្ម្ពះ្គវីសទយោ�

ចាប់យ្្ើមពវីការមានសោដានចិែ្ល្អជាងមុនយហើ�យចះគិែគូរដល់

អ្កយៅជុំវិញយ�ើង។

៣.ការបយ្មើជាសាធារណៈ។យបើសមរម្យសូមចូល្ប�ទូក

ក្នុងនយយបា�យោ�យផ្តាែយលើការបយ្មើនិងសាអាងបុគ្គលនិង
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សហគមន៍ោំងឡា�។សូមយចៀសវាងបក្សពួកនយយបា�

ដដលយធ្ើឲ្យដបកដខ្កគ្នាសយងកៀរ្ែយចៀកនិងបំផ្លាញសហគមន៍

្បយៃសនិងៃ្វីបោោយ៉ាងខាលាំង។សូមចូលរួមនរងអ្ក

នយយបា�យ្្សងដដលជួ�បុព្យហែុៃូយៅយដើម្វីោំឲ្យមាន

ការ្្សះ្សាដល់ជវីវិែដដលមានបញ្ហាក្នុងដដនអំោចរបស់យគ

ផ្ទាល់និងយលើសពវីយោះ។អ្កអាចជាសំយ�ងទនែុល្យភាពនិង

មូលយហែុដដលគ្ំពារភាពយស្មើគ្នាក្នុងសង្គម្គប់ដ្្ក។មាន

ែ្មូវការដ៏យកើនយ�ើងស្មាប់អ្កយដើម្វីរួមចំដណកនូវកមាលាំងអ្ក

ដល់ការចូលរួមស៊ីវិលដ៏មានែទម្្បយ្ៃយនះ។

តេើងអាចផ្លាស់បដេចូរពរិភពតោកផ្ទាល់របស់តេើងរាន

យៅយពលយ�ើងអានព័ែ៌មានយ�ើងអាចមានអារម្មណ៍

ថាពិ្ពយោកយនះធាលាក់ចុះបយណដាើរៗ។យបើយ�ើងមានាក់ៗយធ្ើ

សកម្មភាពត្មរយបៀបធំឬែូចរាល់ទថងៃយោះយ�ើងអាចផ្លាស់ប្ទូរ

ពិ្ពយោករបស់យ�ើងផ្ទាល់និងអ្កយៅជុំវិញយ�ើងដដរ។កាល

អ្កបយ្មើអ្កជិែខាងរបស់អ្កនិងបយ្មើជាមួយអ្កជិែខាង

អ្កក្នុងសហគមន៍របស់អ្កយោះអ្កនរងបយងកើែមិែ្ដដលមាន

បំណងចង់ជួ�ដូចអ្កដដរ។វានរងជាមិែ្ភាពដ៏រឹងមាំយោ�

សាងយលើសាពានកាែ់វប្ធម៌និងជំយនឿ។

្បសិនយបើអ្កយ្្ើ�ែបនរងការអយញជើញឲ្យបយ្មើដូច

្ពះយ�ស៊ូវបយ្មើយនះយោះអ្កនរងផ្លាស់ប្ទូរកាន់ដែមិន

អាត្មានិ�ម។អ្កនរងរកយ�ើញអំណរដដលយកើែយចញពវីការងារ

បយ្មើត្មរយបៀបរបស់្ពះអង្គសយ្ងារះយោ�ៃុកយចាលចិែ្

អនទះសារនិងមិន្បាកដ្បជារបស់អ្ក្ពមោំងភាពងងរែ

ដដលមកពវីការដរងថាមានការខ្ះចយោលាះ។

្បដហលមានយោមាះឬបុព្យហែុមួ�ដដលយលចមកក្នុងគំនិែ។យនះដូចជាការអយញជើញមួ�ពវី

្ពះវិញ្ញាណដដរយហើ�្បដហលជាការអយញជើញមួ�ដដលអ្កបានៃៃួលពវីមុនមក។យដើម្វីយៅជួ�

យមើលដថនិងសាអាងយ�ើង។សូមយ្ជើសយ្្ើ�ែបចំយពាះការអយញជើញយនះយហើ�អធិសាឋានទថងៃយនះយដើម្វី

ដរងនូវអ្វីដដលអ្កអាចយធ្ើ។យៅយពលអ្កយ�ើញនិងៃៃួលពរជ័�ដដលការណ៍យនះោំមកដល់អ្កនិង

អ្កោំងឡា�ោដដលអ្កបយ្មើយោះអ្កនរងចង់យធ្ើការណ៍យនះជាគន្ង្បចាំទថងៃ។

កិច្ចខិែខំដ៏ខាលាំងនិងល្អបំ្ុែរបស់យ�ើងគឺយដើម្វីដចកចា�ពន្ឺក្វីសង្រមអំណរនិងយគ្លបំណង

ទនដំណរងល្អទន្ពះយ�ស៊ូវ្គវីសទដល់បុ្ត្បុ្ែវីោំងអស់របស់្ពះយហើ�ជួ�ពួកយគរកយ�ើញ្ ្ទូវ

្ែ�ប់យៅ្ ទះវិញ។ការជួ�ការបយ្មើនិងការងារបយ្មើដល់ពួកយគគឺជាការបងាហាញដំណរងល្អក្នុង

សកម្មភាព។កាលយ�ើងយធ្ើឲ្យយរឿងយនះជា្ ្ទូវទនជវីវិែយ�ើងនរងយ�ើញថាវាបំយពញត្មរយបៀបដ៏ពិយសស

យហើ�វាជារយបៀបដដលយ�ើងអាចរកយ�ើញក្វីសុខសាន្និងអំណរដដលយ�ើងមិនអាចរកបាន។

យនះជារយបៀបដដល្ពះអង្គសយ្ងារះបានរស់យៅយហើ�យនះជាមូលយហែុដដល្ៃង់បានរស់យៅ—

យដើម្វី្ ្ល់ថានាំដ៏ឥែយខាចះនិងការពយាបាលខ្ស់បំ្ុែត្មរ�ៈអំយោ�ដ៏ធួនដ៏អសាចរ្យនិងនិរន្រ៍របស់

្ៃង់ស្មាប់អ្កនិងខ្នុំ។សូមឲ្យយ�ើងយធ្ើត្ម្ពះ្គវីសទដ៏មាន្ពះជន្មរស់កាន់ដែស្ម័្គយសាមាះកាន់ដែ

មាន្បសិៃ្ភាពជាងមុនកាលយ�ើងខំកាលា�ខ្លួនជាសិស្សដ៏ពិែរបស់្ៃង់ត្មរ�ៈការបយ្មើដូចជា្ៃង់

បយ្មើដដរ។◼

ដកកសង់ កចញ  ពី ការកបជុំ ្ ម្មនរិដ្ឋាន សកមាប់ យុវមជ្រិមវ័យ ្រូទាំង ពរិភពកោក ដដល មាន ចំណង កជើង ថា « សញ្ញា សមារល់ នន សាសនាចកក 

ពរិត នរិង សកម្ម របស់ កពរះអមាចាស់ » បានដ្លង  កៅ សាកលវិ្រយាល័យ កពរិកហាំ យ៉ង់–នអដ្ហូ កៅន្ងៃ្រី ៦ ដែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨ ។
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ពួកបរិសុៃ្ទថងៃចុងយ្កា�រាប់ពាន់ោក់បានអង្គនុ�សាងាែ់យសងៃៀមយៅយពលលូស៊ីមា៉ាកស្ម៊ីធបានដថ្ងោន់រំពងយៅក្នុង

សាល្បជុំដ៏ធំមួ�យៅជាន់ៃវីមួ�ទន្ពះវិហារបរិសុៃ្យៅវ៉ូដដលយហៀបនរងសាងសង់រួច។

កាលយោះគឺយៅ្ពរកទថងៃៃវី៨ដខែុោឆ្នាំ១៨៤៥ជាទថងៃៃវីបវីនិងជាទថងៃចុងយ្កា�យគទនសន្ិសវីៃរបស់

សាសោច្កទន្ពះយ�ស៊ូវ្គវីសទទនពួកបរិសុៃ្ទថងៃចុងយ្កា�ក្នុងរដូវស្រកយឈើ្ជុះ។យោ�ដរងថាគ្ែ់នរងពុំមាន

ឱកាសយ្ចើនយៃៀែយដើម្វីនិយ�យៅកាន់ពួកបរិសុៃ្—ជាពិយសសឥ�ទូវយនះដដលពួកយគយរៀបចំចាកយចញពវីយៅវ៉ូយដើម្វី

ត្ំងលំយៅោឋានថ្មវីយៅៃិសខាងលិចដ៏ឆ្ងា�—យោះលូស៊ីបានដថ្ងយោ�អានុភាពខាលាំងជាងរាងកា�ទនមនុស្សចាស់ៃន់

យខសា�អា�ុ៧០ឆ្នាំរបស់គ្ែ់។

គ្ែ់បានដថ្ងៃវីបោទាល់ថា«អស់រ�ៈយពលដប់្បាំបវីឆ្នាំកន្ងយៅកាលពវីទថងៃៃវី២២ដខកញ្ញា�៉ូដសបស៊្មីធបាន

�កផ្ទាំងចំោរយចញមកពវីក្នុងដវីគិែ្ែរមទថងៃចនទមុនយនះវាមានរ�ៈយពលដប់្បាំបវីឆ្នាំយហើ�ចាប់ត្ំងពវី�៉ូដសបស្ម៊ីធ

យធ្ើជាពយាការីរបស់្ពះអមាចស់—» ១

គ្ែ់បានឈប់មួ�សនទនុះយោ�នរកយ�ើញពវី�៉ូដសបជាកូន្បុសរបស់គ្ែ់ដដល្ែូវបានយគសមាលាប់។ពួកបរិសុៃ្

យៅក្នុងបនទប់បានដរងរួចយហើ�អំពវីរយបៀបដដលយៃវត្របស់្ពះអមាចស់បានោំគ្ែ់ឲ្យយៅរកផ្ទាំងចំោរមាសដដល

បានកប់ោក់ៃុកយៅយជើង្្ំដដលយៅថា្ ្ំកូម៉ូរា៉យោះ។ពួកយគបានដរងថា�៉ូដសបបានបកដ្បផ្ទាំងចំោរយោ�

អំយោ�ោននិង្ពះយចសាដាទន្ពះយហើ�បានយបាះពុម្កំណែ់្ត្យោះជា្ពះគម្វីរមរមន។ប៉ុដន្យែើមានពួកបរិសុៃ្

យ្ចើនប៉ុោណយៅក្នុងសាល្បជុំយោះដដលពិែជាបានសារល់យោកយោះ?

លូស៊ីអាចយៅចាំកាលដដល�៉ូដសបមានអា�ុទម្ភមួ�ឆ្នាំបាន្បាប់គ្ែ់ដំបូងថា្ពះបានៃុកចិែ្យោកឲ្យ�ក

ផ្ទាំងចំោរ។គ្ែ់បារម្ភយពញមួ�្ពរកយោ�្័�ខាលាចថាយោកនរង្ែ�ប់មកពវី្្ំវិញយោ�ទដៃយៃរដូចដដល

យោកបានយធ្ើអស់រ�ៈយពលបួនឆ្នាំមុន។ប៉ុដន្យៅយពលយោក្ែ�ប់មកវិញយោកបានរមាងាប់ភាព្ ័�របស់គ្ែ់

ភាលាម។យោកបានដថ្ងថា«សូមកុំថប់បារម្ភយ�ើ�»។«្សួលោំងអស់!»យោកបានហុចឲ្យគ្ែ់នូវវែ្ថនុបកដ្ប

ដដល្ពះអមាចស់បាន្បោនឲ្យស្មាប់បកដ្បផ្ទាំងចំោររុំយៅក្នុងកដន្សងទដជា្ ស្នុត្ងថាយោកបានៃៃួល

យជាគជ័�យៅក្នុងការៃៃួលកំណែ់្ត្យោះ។

ប្រមូលគ្នាជាប្រុម
កំណត់ចំណាំ របស់ អ្ក កបារះពុម្ព ផ្សាយ ៖ កនរះ គឺ ជា ការ ដក កចញ ពី ជំពូក ្រី ១ មកពី Saints, No Unhallowed 

Hand, វ៉ុល ្រី ២ កៅក្នុង Saints ។ វ៉ុល្រី ១ បៃោឋានយសចក្វីពិែ បាន កចញ ផ្សាយ កាល ពី ឆ្នាំ មុន បានបញ្ចប់ ជាមួយ 

នឹង ពួកបរិសុ្រ្ធ ន្ងៃ ចុងកកកាយ ដំបូងកគ ដដល បាន ្រ្រួល អំកណាយទានពរិសរិដ្ឋ របស់ពួកកគ កៅក្នុង កពរះវិហារបរិសុ្រ្ធ កៅវ៉ូ 

កហើយ កកតៀមែលលួន កដើម្ី ចាក កចញ ពី កៅវ៉ូ ក្្វើ ដំកណើរ កៅ ្ររិសខាង លរិច ។

ជំ្ូកទរី១
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៣០ លរីអា�ូណ្

មានអ្កយជឿដែមួ�កាដាប់ែូចប៉ុយោណះកាលពវីយពលយោះដដលភាគយ្ចើនគឺជា

សមាជិកទន្គួសារស្ម៊ីធ។ឥ�ទូវមានពួកបរិសុៃ្ជាងមួ�មុឺនមួ�ពាន់ោក់មកពវី

អាយមរិកខាងយជើងនិងអឺរ៉ុបបានរស់យៅក្នុងៃវី្កុងយៅវូរដ្ឋអិលលវីយោ�ជា

កដន្ងដដលសាសោច្កបាន្បមូល្ ្នុំគ្នាអស់រ�ៈយពល្បាំមួ�ឆ្នាំមុន។ពួកយគ

មួ�ចំនួនគឺជាសមាជិកថ្មវីក្នុងសាសោច្កយហើ�ពុំមានឱកាសជួបនរង�៉ូដសបឬ

បង្បុសរបស់យោកទហរ៉ុមយ�ើ�ពវីមុនមនុស្សកំោចបានបាញ់សមាលាប់ពួកយោក

ោំងពវីកាលពវីដខមិថុោឆ្នាំ១៨៤៤។ ២យោះជាមូលយហែុដដលលូស៊ីចង់និយ�

ដថ្ងអំពវីការសាលាប់។គ្ែ់ចង់ដថ្ងៃវីបោទាល់អំពវីការយៅឲ្យយធ្ើជាពយាការីរបស់�៉ូដសប

និងែួោៃវីរបស់្គួសារគ្ែ់យៅក្នុងការសាដារដំណរងល្អយ�ើងវិញពវីមុនពួកបរិសុៃ្

ផ្លាស់យចញយៅ។

អស់រ�ៈយពលជាងមួ�ដខពួកមនុស្សកំោចគ្មានចបាប់បានយដើរដុែ្ ទះនិង

ហាងអាជវីវកម្មរបស់ពួកបរិសុៃ្យៅក្នុង្ ូមិ្សុកជិែខាង។យោ�្ ័�ខាលាចសាលាប់

មាន្គួសារជាយ្ចើនបានយ្ៀសខ្លួនយៅ្ ទះបងប្អទូនរបស់ពួកយគយដើម្វីមានសុវែ្ថិភាពយៅ

ក្នុងៃវី្កុងយៅវូ។ប៉ុដន្ពួកមនុស្សអា្កក់កាន់ដែមានកមាលាំងរបស់វា្បមូល្ ្នុំ

ខាលាំងយ�ើងៗក្នុងយពលប៉ុោមានសបាដាហ៍កន្ងមកមិន�ូរប៉ុោមានក៏យកើែមានជយមាលាះគ្នារវាង

ពួកមនុស្សកំោចនិងពួកបរិសុៃ្។ក្នុងយពលយោះរោឋា្ិបាលថានាក់ជាែិនិងរដ្ឋពុំ

បានយធ្ើអ្វីយដើម្វីការពារដល់សិៃ្ិរបស់ពួកបរិសុៃ្យោះយៃ។ ៣

យោ�យជឿថាវាគឺជាយពលមួ�សំខាន់ពវីមុនពួកមនុស្សកំោចបានវា�្បហារ

មកយលើៃវី្កុងយៅវូយោះថានាក់ដរកោំោំងឡា�របស់សាសោច្កបានចរចារសុំភាព

សុខសាន្យោ�ការ�ល់្ពមជយម្ៀសពួកបរិសុៃ្យចញពវី្កុង្ែរមនិោរ�រដូវ។ ៤

យោ�មានវិវរណៈពវី្ពះដរកោំយោះ្ពិកហាំ�៉ង់និងសមាជិកទនកូរ៉ុមទន

ពួកសាវកដប់ពវីរោក់យ្្សងយៃៀែបានយរៀបចំផ្លាស់ពួកបរិសុៃ្ជាងមួ�ពាន់ោក់យធ្ើ

ដំយណើររាប់ពាន់គវី�ទូដម៉្ែយៅៃិសខាងលិចហួសពវី្ ្ំថ្មដដលយៅយ្រៅពវី្ពំ្បៃល់

សហរដ្ឋ។ក្នុងោមជាកូរ៉ុមអធិបែវីទនសាសោច្កយោះពួកដប់ពវីរោក់បាន្បកាស

អំពវីការសយ្មចចិែ្យនះយៅដល់ពួកបរិសុៃ្យៅទថងៃៃវីមួ�ក្នុងសន្ិសវីៃោរដូវស្រកយឈើ

្ជុះ។

សាវកបា៉ាលវី្វី្បាែ្បាន្បកាសថា«្ពះអមាចស់បានយរៀបចំដរកោំយ�ើង

យៅកាន់ែំបន់សកម្មភាពកាន់ដែធំមួ�ជាកដន្ងដដលយ�ើងអាចរីករា�នរង

យគ្លការណ៍បរិសុៃ្ទនយសរីភាពនិងសិៃ្ិយស្មើគ្នា»។ ៥

លូស៊ីបានដរងថាពួកបរិសុៃ្នរងជួ�គ្ែ់យដើម្វីយធ្ើដំយណើរយនះយបើគ្ែ់យ្ជើសយរើស

យៅ។វិវរណៈជាយ្ចើនបានបញ្ជាពួកបរិសុៃ្ឲ្យ្បមូល្ ្នុំគ្នាយៅកដន្ងដែមួ�យហើ�

ពួកដប់ពវីរោក់បានត្ំងចិែ្យដើម្វីយធ្ើត្ម្ពះ្នទៈរបស់្ពះអមាចស់។ប៉ុដន្លូស៊ី

មានវ័�ចំោស់យហើ�យជឿថាគ្ែ់នរងរស់យៅពុំបាន�ូរយៃ។យៅយពលគ្ែ់

សាលាប់គ្ែ់ចង់កប់យៅក្នុងៃវី្កុងយៅវូជិែ�៉ូដសបទហរ៉ុមនិងសមាជិក្គួសារ

គ្ែ់ដទៃៗយៃៀែដដលបានសាលាប់យៅរួមោំងសាវាមវីរបស់គ្ែ់�៉ូដសបស្ម៊ីធស៊ីញ្ញ័រ

្ងដដរ។

មយា៉ាងយៃៀែសមាជិក្គួសារយៅរស់ភាគយ្ចើនរបស់គ្ែ់កំពុងរស់យៅក្នុង

្កុងយៅវូ។កូន្បុសដដលយៅរស់ដែមានាក់គែ់របស់គ្ែ់គឺវិលោមបានយធ្ើជា

សមាជិកទនកូរ៉ុមទនពួកដប់ពវីរោក់ប៉ុដន្គ្ែ់បានបដិយសធមិនយធ្ើយហើ�បដិយសធ

មិនយៅៃិសខាងលិចយៃ។កូន្សវីបវីោក់របស់គ្ែ់—សូ្្ូោខាយៃរិននិងលូស៊ី—
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នាក់ បាន សធវែើ តាម ការ ដឹកនាំ រ�្់ ពពរះអម្ចា្់ សដើមបី ផ្លា្់ ពួក�រិ្ុទ្ធ ន្ងៃចុងសពកាយ សៅកាន់ទរិ្ខាង �រិច 

ម្នចម្ងាយ សពចើនជាង 1000 សម៉� (1,៦00 គ.ម ), ហួ្ ពី ជួរភ្ំ ្ ្ម ។
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៣២ លរីអា�ូណ្

រច
នា
រូប
ភា
្ង
ដា
យ
ផ្

សា
កាល
ងខ

មង
ភៀ
ន

សំងឡរ្ ួកបរិសុទ្ធន្ងៃចុរង្កាយ

្រី
របវីឆ្នាំមុនខ្នុំមានការ្ស�ុែចិែ្ខាលាំងោស់។

យរឿងដែមួ�គែ់ដដលខ្នុំអាចរកយ�ើញការជំរុញ

ចិែ្បន្ិចបន្លួចយោះគឺមិែ្ជិែស្ិៃ្ិរបស់ខ្នុំមានាក់

និងកូនៗរបស់ោង។យ�ើងបានយដើរលំដហរជាមួ�

គ្នាយៅចុងសបាតាហ៍យហើ�ចូលចិែ្ការយដើរលំដហរយោះ

ោស់។ប៉ុដន្�ូរៗយៅយ�ើងបានចាប់យ្្ើមយដើរ

លំដហរែិចយៅៗយហើ�មិនញរកញាប់យ�ើ�។ខ្នុំ

បានចាប់យ្្ើមនរកមិែ្្ក្ិខ្នុំនិង្គួសារគ្ែ់។យ្កា�

មកខ្នុំបានដរងថាការយដើរលំដហរបស់យ�ើងពុំបាន

យធ្ើញរកញាប់យោ�សារមិែ្្ក្ិរបស់ខ្នុំនិង្គួសារ

របស់ោង្ែូវ្ែ�ប់យៅយធ្ើៃមាលាប់មួ�ដដលពួកយគ

បានឈប់យធ្ើអស់ជាយ្ចើនឆ្នាំមុន—គឺការចូលរួម

្ពះវិហារ។

ទថងៃមួ�ពួកយគបានអយញជើញខ្នុំឲ្យៃៃួលោន

អាហារទថងៃ្ែង់។បានជួបពួកយគម្ងយៃៀែយធ្ើឲ្យខ្នុំ

មានអារម្មណ៍រីករា�យ៉ាងខាលាំង។

ខ្នុំបាន្បាប់ពួកយគថាខ្នុំនរកពួកយគ

ខាលាំងោស់។កូន្សវីមិែ្របស់

ខ្នុំដដលមានអា�ុ្បាំមួ�ឆ្នាំបាន

្្ល់យយបល់ថាយ�ើងយោះ្សា�

បញ្ហាយោះយោ�យៅ្ពះវិហារជាមួ�

គ្នា។ដូយច្ះយោ�ពុំចាំបាច់គិែ

ជាយលើកៃវីពវីរយោះគ្ែ់បានអយញជើញ

ខ្នុំឲ្យយៅ្ពះវិហារដដរ។

អូ៎អែ់យៃ!យែើខ្នុំអាចពន្យល់

្គួសារយនះឲ្យ�ល់ថាការយៅ

ការសនយានឹរកុមារ
គ្មាន្ នទៈយធ្ើកិច្ចការយោះ»។ខ្នុំបានសយ្មចចិែ្ថា

ខ្នុំរកសាការសនយារបស់ខ្នុំ។

យពលខ្នុំបានយៅដល់្ពះវិហារខ្នុំៃៃួលអារម្មណ៍

ដប្កមួ�ជាអ្វីមួ�ដដលខ្នុំពុំអាចពិពណ៌ោបាន។

ខ្នុំយៅដែពុំអាចពន្យល់ថាអារម្មណ៍យោះបានយកើែយ�ើង

យ៉ាងោយោះយៃប៉ុដន្យៅទថងៃអាៃិែ្យបោទាប់

ខ្នុំបានយៅ្ពះវិហារម្ងយៃៀែយហើ�បន្យៅអាៃិែ្យ

យ្កា�ៗយៃៀែរហូែដល់ខ្នុំ�ល់ពវីអារម្មណ៍យោះ៖

គឺ្ពះវិញ្ញាណបរិសុៃ្។

សមាជិកសាសោច្កបានចាប់យ្្ើមយធ្ើឲ្យ

ខ្នុំមានអារម្មណ៍ថាដូចយៅ្ ទះ។យោ�គ្មាន

មនទិលសង្ស័�យសាះយោះខ្នុំមានចិែ្ចង់ដរងចង់�ល់ពវី

សាសោច្កជាខាលាំង។ខ្នុំបានចាប់យ្្ើមជួបជាមួ�

ពួកអ្ក្្សព្្សា�សាសោយហើ�ក៏ចាប់យ្្ើមៃៃួល

បានៃវីបោទាល់។ពួកអ្ក្ ្សព្្សា�សាសោបានមក

ជួបខ្នុំកាន់ដែញរកញាប់យហើ�ការ�ល់ដរង

របស់ខ្នុំអំពវីដំណរងល្អបានរីកចយ្មើនយ�ើង

រហូែដល់ខ្នុំៃៃួលអារម្មណ៍នូវបំណង

្បាថានាដ៏ខាលាំងកាលាយដើម្វី្ជមុជៃរក។មិន

�ូរប៉ុោមានយ្កា�មកខ្នុំបានៃៃួលបុណ្យ

្ជមុជៃរកយហើ�ឥ�ទូវយនះខ្នុំរីករា�នរង

ពរជ័�ទនដំណរងល្អ។យោ�សារយរឿង

យនះយោះខ្នុំមានអំណរគុណដដលខ្នុំបាន

រកសាការសនយារបស់ខ្នុំនរងយក្មង្សវីអា�ុ

្បាំមួ�ឆ្នាំមានាក់។◼
លូតវៀរា៉ាតរតដសកាតតបរា៉ាទីតកុងេូកាតាន

តបតទសមុរិកស៊ិក

្ពះវិហារគឺជាយរឿង្ែរម្ែូវស្មាប់ពួកយគប៉ុដន្

វាជាយរឿងគួរឲ្យធុញស្មាប់ខ្នុំដូចយម្ចយៅ?ខ្នុំពុំ

បានយៅ្ពះវិហារអស់ជាយ្ចើនឆ្នាំយហើ�ប៉ុដន្យែើខ្នុំ

អាចបដិយសធជាមួ�កូនយក្មងយម្ចបាន?ខ្នុំបាន

និយ�ថាខ្នុំនរងយៅប៉ុដន្ត្មពិែយៅខ្នុំគ្មានចិែ្ចង់

រកសាការសនយាយោះសូម្វីដែបន្ិចយសាះ។

យៅទថងៃអាៃិែ្យយោះខ្នុំបានយៅបរិយភាគអាហារយពល

្ពរកជាមួ�បា៉ារបស់ខ្នុំ។ភាលាមយោះៃូរសពទរបស់ខ្នុំ

បានយរាៃិ៍យ�ើងរំឭកខ្នុំថាខ្នុំបានសនយានរងយក្មង្សវីែូច

មានាក់ថាខ្នុំនរងយៅ្ពះវិហារជាមួ�ោង។ខ្នុំមិនយលើក

ៃូរសពទយ�ើ�រហូែដល់បា៉ារបស់ខ្នុំបានសួរខ្នុំយហែុអ្វី

ខ្នុំមិនយ្្ើ�ៃូរសពទ។ខ្នុំបានសារភាពថាមានយគ

បបួលខ្នុំយៅការ្បជុំមួ�យៅ្ពះវិហារប៉ុដន្ខ្នុំមិនចង់

យៅយៃ។គ្ែ់បានញញរមយហើ�និយ�ថា«លូយវៀ

កូនមិន្ែូវសនយាអ្វីមួ�ជាមួ�យក្មងយៃ្បសិនយបើកូន

ភាលាម កនារះ ្រូរសព្ទ របស់ ែ្នុំ បាន 

កោ្រិ៍ ក�ើង រំឭក ែ្នុំ ថា ែ្នុំ បាន 

សនយា នឹង កក្មង កសី តូច មានាក់ ថា ែ្នុំ នឹង  

កៅ កពរះវិហារ ជាមួយ នាង ។



 ខខមឈិ្ុនាឆ្នាំ២០១៩ ៣៣

ង្លមា៉ាកូកូន្បុសរបស់យ�ើងអា�ុបវីឆ្នាំ

គ្ែ់និងខ្នុំបានឈឺជាៃមងៃន់យោ�សារ

ការពុលអាហារ។មា៉ាកូបានធាលាក់ខ្លួនឈឺ

រហូែដល់សន្ប់បាែ់សាមារែវី។មា៉ាយរៀយណឡា្ រិយ

ខ្នុំនិងខ្នុំបាន្បញាប់�កគ្ែ់យៅមនទវីរយពៃ្យ។យពល

យៅដល់មនទវីរយពៃ្យយមើលយៅគ្ែ់ហាក់ដូចជាសាលាប់។

ៃវីបំ្ុែបោទាប់ពវីបួនយមា៉ាងយ្កា�មកគ្ែ់បានដរងខ្លួន

យ�ើងវិញ។

ចាប់ត្ំងពវីយពលយោះមកមា៉ាកូបានមានអាការៈ

្បកាច់ដបបយនះអស់រ�ៈ្បាំឆ្នាំ។យពលយ�ើងោក់

ឲ្យគ្ែ់យគងយរៀងរាល់ោងាចយ�ើងគិែថាយែើយ�ើងនរង

្ែូវ្បញាប់�កគ្ែ់យៅមនទវីរយពៃ្យយៅយពលកោតាល

អា្ធាែម្ងយៃៀែដដរឬយៃ។យ�ើងយដកពុំបានដ្្អែយៃ

អំ�នុងយពលប៉ុោមានឆ្នាំដ៏ថប់បារម្ភយោះយហើ�យ�ើងបាន

ពរងដ្្អកយលើការអធិសាឋានយសចក្វីជំយនឿការែមអាហារ

និងការ្បសិៃ្ពរបព្ជិែភាព។

យពលមា៉ាកូអា�ុ្បដហល្បាំមួ�ឆ្នាំមា៉ាយរៀយណឡា

បានៃូរសពទមកខ្នុំយពលខ្នុំកំពុងយធ្ើការយហើ�្បាប់ខ្នុំ

ឲ្យ្បញាប់យៅមនទវីរយពៃ្យ។មា៉ាកូបាន្បកាច់យ៉ាង

ខាលាំងយហើ�បានសន្ប់។យពល្ រិយខ្នុំបានៃូរសពទ

មកខ្នុំខ្នុំកំពុងជួសជុលមជ្ឈមណ្ឌលបំពាក់បំប៉ន

អ្ក្ ្សព្្សា�សាសោអាហ្សង់ៃវីនដដលមាន

ៃវីត្ំងយៅដក្រនរង្ពះវិហារបរិសុៃ្ប៊ុ�ណូដហ្ស

អាហ្សង់ៃវីន។

ពវីមុនខ្នុំយចញដំយណើរយៅមនទវីរយពៃ្យមិែ្មានាក់និង

បុគ្គលិកមានាក់បាននិយ�ថា«យោ�សារយ�ើងយៅ

ដក្រដំោក់របស់្ពះអមាចស់្សាប់យហែុអ្វីយ�ើងមិន

អធិសាឋានជាមួ�គ្នាសិនយៅ?»្ពះវិហារបរិសុៃ្បាន

បិៃស្មាប់ការជួសជុលនិងការព្ងវីកបដន្ថមប៉ុដន្

យ�ើងបានយៅដល់ដំោក់របស់្ពះអមាចស់ជាកដន្ង

ដដលខ្នុំបានអធិសាឋានស្មាប់មា៉ាកូ។

យោះបវីជាមានអ្វីៗ្គប់យ៉ាងដដលយ�ើងបាន

្្ងកាែ់ជាមួ�មា៉ាកូក្វីក៏ខ្នុំៃៃួលអារម្មណ៍ដថ្ង

អំណរគុណដល់្ពះស្មាប់យពលយវោដដល

មា៉ាយរៀយណឡានិងខ្នុំអាចមានយដើម្វីយៅជាមួ�

នរងមា៉ាកូ។យពលខ្នុំអធិសាឋានខ្នុំបានៃូលសូម

្ពះវរបិត្សួគ៌ឲ្យយ�ើងពយាយមយធ្ើជាឪពុកមាតា�ល្អ

និងដថោំមា៉ាកូឲ្យអស់សមែ្ថភាពរបស់យ�ើង។ខ្នុំបាន

ៃូល្បាប់្ៃង់ថាយ�ើងនរងៃៃួល�ក្ពះៃ័�្ៃង់

្បសិនយបើ្ៃង់យៅមា៉ាកូឲ្យ្ែ�ប់យៅសាថានសួគ៌វិញ។

យពលខ្នុំយៅដល់មនទវីរយពៃ្យខ្នុំពុំបានដរងយៃថាយែើ

មា៉ាកូនរងដរងខ្លួនយ�ើងវិញឬយបើគ្ែ់នរងជាវិញឬថាយែើ

គ្ែ់អាចយដើរឬនិយ�បានវិញម្ងយៃៀែដដរឬអែ់

យោះយៃ។បោទាប់ពវីពវីរយមា៉ាងដ៏លំបាកបំ្ុែមកគ្ែ់រច
នា
រូប
ភា
្ង
ដា
យ
ងអ

ខល
ន
ហ្

គានស
៍

បានដរងខ្លួនយ�ើងវិញ។គ្ែ់អស់កមាលាំងរលវីងពវីខ្លួន

ប៉ុដន្គ្ែ់មិនយកើែអវីយៃ។ចាប់ត្ំងពវីយោះមកយោ�

អព្ភទូែយហែុគ្ែ់បានធូរយស្ើ�។ៃវីបំ្ុែមា៉ាកូបាន

បន្ថ�ការយ្បើ្បាស់ថានាំយហើ�បានយចញពវីមនទវីរយពៃ្យ

ជាយរៀងរហូែ។

មា៉ាយរៀយណឡានិងខ្នុំបានសញជរងគិែពវី្គ្លំបាក

យោះយោ�មានអំណរគុណដដលយ�ើងយៅដែមាន

មា៉ាកូយហើ�មានអំណរគុណចំយពាះយរឿងោោដដល

យ�ើងបានយរៀន។ការសាកល្ងរបស់យ�ើងរួបរួម

យ�ើងយហើ�យធ្ើឲ្យយ�ើងកាន់ដែរឹងមាំខាងវិញ្ញាណ។

្បសិនយបើគ្មានការសាកល្ងយៃយោះយ�ើងពុំអាច

យរៀនសារល់រយបៀបជាយ្ចើនដដល្ពះអមាចស់បងាហាញ

្ពះយចសាតា្ៃង់យៅក្នុងជវីវិែរបស់យ�ើងយ�ើ�។

ដូចដដលមា៉ាយរៀយណឡានិយ�ថា«យ�ើងបាន

យ�ើញ្ ស្នុត្ងនិងបៃពិយសាធន៍ដ៏យ្ចើនដដលបាន

្្ល់ៃវីបោទាល់ទនវែ្មានរបស់្ពះដល់យ�ើងថា្ៃង់

គង់យៅជាមួ�យ�ើងយហើ�ថា្ៃង់្ពះសោតាប់

យ�ើង។្បសិនយបើយ�ើងស៊ូ្ោំនិងមានការអែ់ធ្មែ់

យោះពរជ័�អាចយកើែមានយ�ើងយោះយ�ើងរំពរង

ែិចែួចថាវានរងយកើែយ�ើងក្វី»។◼
្ួនណប៊លតតាតម៉ាទីតកុងប៊ុេណូណស៊តបតទសអា្្ង់ទីន

ចូរអធឈិសាឋានងៅខក្រ្្រះវិហ្របរិសុទ្ធ

្រី
មុន ែ្នុំ កចញ ដំកណើរ កៅ មន្ទីរ កព្រ្យ មរិត្ មានាក់ នរិង 

បុគ្គលរិក មានាក់ បាននរិយាយ ថា « កដ្យសារ កយើង 

កៅ ដក្រ  ដំណាក់ របស់ កពរះអមាចាស់ កសាប់ កហតុអ្វី 

កយើង មរិន អ្រិសាឋាន ជាមួយ គ្នា សរិន កៅ ? »



៣4 លរីអា�ូណ្

សាវាមវីខ្នុំនិងខ្នុំបានរស់យៅក្នុង្ ទះដដល

ស្ថិែយៅក្នុងបរិយវណមហាវិៃយាល័�

យៅវិៃយាសាថានបយច្ចកវិៃយារដ្ឋែិចសាស

កាលយោះកូនច្ងពវីរោក់របស់យ�ើងមានអា�ុបួន

ឆ្នាំនិងពវីរឆ្នាំ។វាជាបៃពិយសាធន៍ដំបូងរបស់យ�ើង

យៅក្នុងរដ្ឋែិចសាសក្នុងែំបន់កូន្ ្ំយហើ�ខ្នុំចូលចិែ្

វាោស់!យរៀងរាល់រដូវផ្ការីកយៅរដ្ឋែិចសាសភាគ

កោតាលសម្ទូរយៅយោ�ផ្កា។យៅក្នុងសួនចបារទ្ព

ៃវីវាលោោយៅត្មចិញ្ចរមថ្ល់ខ្នុំបានយ�ើញមានផ្កា

រីកយៅ្គប់ៃវីកដន្ង។

ខ្នុំបានោក់កូនខ្នុំក្នុងរយៃះយហើ�រុញពួកយគកមសាន្

យសទើរដែរាល់ទថងៃ។យ�ើងបានរកយ�ើញកដន្ងថ្មវីៗយដើម្វី

យៅយលងយហើ�ខ្នុំបានឲ្យកូនៗខ្នុំយបះផ្កាទ្ពយលងត្ម

ចិែ្ពួកយគចង់។យ�ើងបញ្ចប់ការយដើរកមសាន្របស់

យ�ើងរហូែដល់្ ូមិមួ�ដដលមាន្ ទះភាគយ្ចើនមាន

សួនចបារដដលបានដថោំយ៉ាង្សស់សាអាែ។

ទថងៃមួ�យ�ើងបានយៅដល់កដន្ង្ ្ទូវកាច់្ជុងមួ�

យ�ើងបានយ�ើញ្កោសជាយ្ចើនបានរសាែ់យពញ

សួនផ្កាមួ�កដន្ង។រំយពចយោះខ្យល់បានយបាកបក់

្កោសយោះឲ្យរសាែ់យពញយលើវាលយ្មា។ខ្នុំបាន

ង�្ុអវរី្្រះ្ ុំបាន្្មានខ្នុំ?
សយ្មចចិែ្យរើស្កោសដដលរា�បា៉ា�យោះពវីមុន

វាកាន់ដែរសាែ់ដថមយៃៀែ។ខ្នុំបានចាប់្កោស

យពញមួ�កាតាប់ទដខ្នុំយហើ�ោក់វាយៅក្នុងថង់ោក់យខា

ៃរកយោមរបស់កូនខ្នុំ។

យពលខ្នុំយមើលយៅយ្កាមយោះខ្នុំបានដរងថាខ្នុំ

កំពុងកាន់រូបភាពអាស្គ្ម។យោ�ក្វីភាញាក់យ្្អើលខ្នុំ

បានឲ្យកូនៗរបស់ខ្នុំយៅយលើរយៃះរុញវិញយពលខ្នុំយរើស

្កោសដដលយៅសល់ោំងប៉ុោមានយ៉ាងយលឿន។ខ្នុំ

បានអន់ចិែ្បន្ិចយពលខ្នុំបានយ�ើញអ្វីដដលខ្នុំពុំ

ចង់យ�ើញយោះ។ក្នុងចិែ្ខ្នុំខ្នុំចាប់យ្្ើមែ្អទូញដែ្អរថា

«យហែុអ្វី្ពះពុំបាន្ពមានខ្នុំឲ្យយៅ្ ទះត្ម្ ្ទូវយ្្សង?

បោទាប់មកខ្នុំបានឮសំយ�ងឡានសាោ

ចាប់្ហាវាំង។មានសិស្ស្បដហលដប់ពវីរោក់បានចុះ

យចញពវីឡាន។ពួកយគោំងអស់គ្នាបានយដើរកាែ់វាល

យ្មាដដលយៃើបដែមានរូបភាពអាស្គ្មកាលពវីប៉ុោមាន

ោៃវីមុនយោះ។

យៅ្គ្យោះៃស្សនវិស័�ោំងមូលបាន

ផ្លាស់ប្ទូរ។ឥ�ទូវខ្នុំបានដរងពវីមូលយហែុដដលខ្នុំពុំ

្ែូវបាន្ពមានឲ្យយៅ្ ទះត្ម្ ្ទូវយ្្សងយៃៀែយហើ�។

ខ្នុំមានអំណរគុណដដលខ្នុំបានយៅៃវីយោះយដើម្វីយរើស

រច
នា
រូប
ភា
្ង
ដា
យ
ធ
រីម
ខស

្សល
ងន
ើរ

្កោសោំងយោះយចញយដើម្វីកុំឲ្យយក្មងៗោំងយោះ

យ�ើញរូបភាពដ៏អា្កក់យោះ។យពលខ្នុំយដើរ្ែ�ប់យៅ

្ទះវិញខ្នុំបានគិែថា«ចុះមានអ្វីយកើែយ�ើង្បសិនយបើ

ឡានសាោយោះបានមកដល់បោទាប់ពវី្កោស

យោះបានរសាែ់យពញៃវីយោះ?ចុះមានអ្វីយកើែយ�ើង

្បសិនយបើខ្នុំពុំដរងពវីមូលយហែុដដលខ្នុំជួបបៃពិយសាធន៍

យោះ?យែើខ្នុំនរងអន់ចិែ្នរង្ពះ�ូរប៉ុោណយៅ?

ចាប់ត្ំងពវីទថងៃយោះមកឱកាសដដល្ពះអមាចស់

បាន្បោនដល់ខ្នុំឲ្យ�ល់ពវី«មូលយហែុ»ទន

បៃពិយសាធន៍យោះបានជួ�ខ្នុំឲ្យៃុកចិែ្ថា្ពះែ្មិះ

និង្ពះរាជបំណងរបស់្ៃង់្បយសើរជាង្បាជាញានិង

បំណងរបស់ខ្នុំផ្ទាល់។

ជួនកាលខ្នុំនរងដរងពវីមូលយហែុដដលអ្វីមួ�បាន

យកើែយ�ើងជួនកាលខ្នុំពុំបានដរងយ�ើ�។ប៉ុដន្យោះ

ជាយ៉ាងោក្វីខ្នុំដរងថាខ្នុំ្ែូវមានយសចក្វីជំយនឿថា

្ពះអមាចស់មាន្ពះបំណង្បយសើរជាងខ្នុំអាច�ល់

បានឆ្ងា�ោស់។◼
ឡាកម៉ាន្្គចូតមើរីរដ្ឋ�រិចសាសស.រ.អា

រំ
  កពច កនារះ ែ្យល់ បាន កបាកបក់ កកដ្ស កនារះ ឲ្យ 

រសាត់ កពញ កលើ វាល ក្មៅ ។ ែ្នុំ បាន សកកម ចចរិត្ 

ករើស កកដ្ស ដដល ោយបា៉ាយ  កនារះ ពីមុន វា កាន់ ដត 

រសាត់ ដ្ម ក្រៀត ។



 ខខមឈិ្ុនាឆ្នាំ២០១៩ ៣៥

រច
នា
រូប
ភា
្ង
ដា
យ
ធ
រីម
ខស

្សល
ងន
ើរ

ងៅ
ទថងៃមួ�ដ៏យរៅតាខាលាំងក្នុងដខកកកោខ្នុំបាន

ជួ�បង្បុសទថ្របស់ខ្នុំយរៀបជញ្ជាំង។

ៃវីបំ្ុែខ្នុំ្ែូវជវីកគ្ស់ឫសយដើមយ្ើរី

ដដលយៅពាំង្ ្ទូវ។

ខ្នុំបានគិែថា«វា្សួល»យៃ។

ខ្នុំបាន្បមូលឧបករណ៍សមរម្យមួ�ចំនួនយហើ�

ជវីកជុំវិញឫសយ្ើរីយោះយដើម្វីមានកដន្ងយធ្ើការ។

បោទាប់មកខ្នុំបានចាប់រោមួ�យហើ�យោ�ពុំបាន

គិែ�ូរខ្នុំបានយៅយហើ�កាែ់ឫសយ្ើរីយោះ។ឫស

ែូចៗងា�្សួលកាែ់ប៉ុដន្យពលខ្នុំបានប្ទូរយៅកាែ់

ឫសធំៗវិញខ្នុំបានដរងភាលាមថាវាមិន្សួលកាែ់យៃ។

មានឫសមួ�យោះពិបាកកាែ់ោស់។

យោ�សយងកៀែយធ្មញយោះខ្នុំបានយប្ជាញាចិែ្ថាខ្នុំនរង

កាែ់ឫសយោះឲ្យអស់។យោ�សារពន្ឺ្ពះអាៃិែ្យ

ចាំងមកយោះយញើសបានហូរចុះមកពវីកបាលដល់

ករបស់ខ្នុំយពលខ្នុំបានសងកែ់រោកាន់ដែខាលាំង។

រោញ័ររហូែខ្លួន្បាណខ្នុំោំងមូលក៏ញ័រដដរ។ខ្នុំ

បានមានអារម្មណ៍ថាទដសាតាំខ្នុំ—ទដដដលសងកែ់គន្រះ

រោ—ចាប់យ្្ើមរោកយោ�ឈឺចាប់។ខ្នុំពុំខ្ល់នរង

ការឈឺយោះយ�ើ�យហើ�ខ្នុំបន្កាន់វាយៃៀែ។

ងៅង្លការកាន់ខាជាប់ទទួលការឈឺចាប់
ៃវីបំ្ុែរោបានកាែ់ឫសយោះោច់អស់។ខ្នុំ

បានដលងគន្រះរោយហើ�មានអារម្មណ៍ទនជ័�ជម្ះ

យ៉ាងរីករា�។ប៉ុដន្យពលខ្នុំដកយ្សាមទដយចញខ្នុំ

បានសយងកែយ�ើញថាដស្កទដខ្នុំមួ�ដុំែូចបានរបក

ោច់យចញពវីទដខ្នុំ។

យៅយពលខ្នុំបានគិែអំពវីបៃពិយសាធន៍យនះខ្នុំបាន

ដរងថាការកាន់រោគឺអាចយ្បៀបយៅនរងការកាន់ខាជាប់

នរងដំបងដដក។យ�ើង្ែូវបាន្បាប់ឲ្យកាន់ដំបងដដក

យពលយ�ើងយដើរ្ ្ងកាែ់ជវីវិែយនះ។ប៉ុដន្យោ�សារ

យ�ើងកាន់ខាជាប់នរងវាពុំដមនមានន័�ថាយ�ើងពុំៃៃួល

បៃពិយសាធន៍ទនការឈឺចាប់យោះយៃ។ខ្នុំមានរបួស

ទដយពលខ្នុំកាន់រោជាប់។្សយដៀងគ្នាយនះ្ ងដដរ

យ�ើងនរង្ ្ងកាែ់ការសាកល្ងនិងយសចក្វីយវៃោ

យៅយពលដដលយ�ើងបន្កាន់ខាជាប់នរងដំបងដដក។

្ពះវរបិត្សួគ៌បាន្ជាបថាដំយណើរ្ែ�ប់

យៅកាន់្ៃង់វិញយពារយពញយោ�យ្គ្ះថានាក់។

យហែុដូយចានាះយហើ�យៃើប្ៃង់្បោន្ពះគម្វីរនិង

្បសាសន៍ទនពួកពយាការីដល់យ�ើងយដើម្វីជួ�យ�ើង។

យៅយពលយ�ើងកាន់ខាជាប់នរងអ្វីៗោំងយនះ្ ្ងកាែ់

ការសាកល្ងនិងយសចក្វីយវៃោរបស់យ�ើងយៅក្នុង

ជវីវិែរដមងសាលាប់យនះយោះទថងៃោមួ�យ�ើងនរង្ែ�ប់

យៅកាន់វែ្មានរបស់្ៃង់វិញ។

យពលយ�ើង្ែ�ប់យៅកាន់្ៃង់វិញយ�ើងអាចនរង

យមើលយៅទដរបស់យ�ើងដដលបានកាន់ខាជាប់នរងដំបង

ដដកយោះជួនកាលោំងឈឺចាប់ឬលំបាក។យហើ�

យ�ើងនរងដរងថាយោ�មានជំនួ�ពវី្ពះវរបិត្សួគ៌

និងត្មរ�ៈ្ពះយចសាតាដ៏ធួនរបស់្ពះយ�ស៊ូវ្គវីសទ

យោះយ�ើងកាន់ខាជាប់យ៉ាងដណនមិនថាយ�ើងជួប

ឧបសគ្គអ្វីយោះយៃ។◼
តជ្វប៊�តឌើររដ្ឋវា៉ាស៊ីនតតានស.រ.អា.



៣6 លរីអា�ូណ្

ង្ើ
អ្ក្ែូវការការងារថ្មវីឬការងារមួ�ដដល្បយសើរដដរឬយៃ?យែើអ្កសារល់នរោមានាក់

ដដល្ែូវការការងារមួ�ដដរឬយៃ?ឧបសគ្គបច្ចនុប្ន្យនះស្មាប់មនុស្សជាយ្ចើនដដល

្ែូវការការងារជាខាលាំងឬការងារមួ�ដដល្បយសើរគឺថាជាយរឿ�ៗពួកយគពុំ្បាកដចិែ្

ពវីរយបៀបយដើម្វីៃៃួលបានការងារដដលពួកយគចង់យធ្ើយ�ើ�។ពួកយគសួរថា«យែើខ្នុំ្ែូវ

សរយសរ្បវែ្ិរូបសយង្ខបោក់វាយៅយលើអ៊ិនយធើរដណែឬ្ែូវយធ្ើកិច្ចការោំងពវីរយនះដដរឬ

យៃយហើ�យែើខ្នុំ្ែូវយធ្ើដូចយម្ច?»«យែើអ្វីជារយបៀប្ែរម្ែូវយដើម្វីយ្្ើ�សំណួរដូចជា‹យែើអ្វីខ្ះជាចំណុច

យខសា�របស់អ្ក?›និង‹យហែុអ្វីខ្នុំគួរដែជួលអ្កឲ្យយធ្ើការងារយនះ?›»

អែ្ថបៃយនះដចកចា�ពវីដ្នការទនជំហានោំង្បាំមួ�ដដលបងាហាញឲ្យយ�ើញអំពវីអ្វីដដលអ្ក្ែូវដរង

យហើ�បោទាប់មកយធ្ើយដើម្វីៃៃួលបានការងារដដលអ្កចង់បាន។ជំហានោំង្បាំមួ�យនះយផ្តាែយៅយលើ

ដ្្កទនលៃ្្លទនការសទង់មែិមួ�ដដលខ្នុំបានយធ្ើស្វីពវីការអនុវែ្ការជួលបុគ្គលិកមកពវីោយយជកចំនួន

៧៦០រូបដដលបានយរើសបុគ្គលិកយៅសាកលវិៃយាល័�្ពិកហាំ�៉ង់។ជំហានោំងយនះក៏្ែូវបាន

បយងកើែយ�ើងមកពវីព័ែ៌មានដដលខ្នុំបានៃៃួលពវីអ្កជំោញជួលបុគ្គលិកនិងការបំពាក់បំប៉នដ្្កការងារ

និងការយរើសបុគ្គលិកដដលខ្នុំបានបយ្ងៀនជាង៣០ឆ្នាំយនះដល់មនុស្សរាប់ពាន់ោក់យៅក្នុងជាង២០

្បយៃស។ៃវីបំ្ុែខ្នុំនិង្ រិយយៃើបដែបានបយ្មើជាអ្ក្ ្សព្្សា�សាសោយរៀមច្ងដដល្ែូវបាន

ចាែ់ត្ំងឲ្យអនុវែ្យសវាកម្មខ្លួនៃវីពរងខ្លួនយៅៃូោំងៃ្វីបអ៊ឺរ៉ុប។បៃពិយសាធន៍របស់យ�ើងបានព្ងរងយ�ើង

ថាអ្កដស្ងរកការងារ្ែូវការជំនួ�ពិយសស។មិនថាអ្ករស់យៅៃវីោយៅក្នុងពិ្ពយោកយនះយៃយោះ

អ្កមានជំោញការងារជាអ្វីក្វីឬមុខងារការងារអ្វីដដលអ្កចង់យធ្ើក្វីោំងយនះគឺជាជំហានោំង្បាំមួ�ដដល

អាចជួ�អ្កបាន។

ដំយណើរការទនការៃៃួលបានការងារដដលអ្កចង់បានអាច្ែូវចំោ�យពលពវីពវីរបវីទថងៃឬរហូែដល់

សបាតាហ៍ឬសូម្វីដែយ្ចើនដខ្ ងដដរ។ប៉ុដន្ដំណរងល្អយោះគឺថាដំយណើរការយនះវាមានយជាគជ័�។ជំហាន

ោំង្បាំមួ�យនះអាចជួ�អ្កដស្ងរកការងារយៅ្គប់ក្មិែោំងអស់ដដល្ែូវនរងចំណុចមួ�ទនចំណុច

ោំងបវីយនះ៖(១)អ្កដដលដស្ងរកការងារជាយលើកដំបូង(២)អ្កដដលចង់ប្ទូរការងារមួ�យ្្សងយៃៀែ

យ�ើងពុំអាចមានភាពខ្លួនៃវីពរងខ្លួនជាបយោតាះអាសន្បានយៃ្បសិនយបើយ�ើង

្ែូវការការងារមួ�យហើ�គ្មានការងារយោះ។យនះគឺជាជំហានោំង្បាំមួ�

យដើម្វីៃៃួលបានការងារ។

ឬៃៃួលបានការែយមកើងែំដណងយៅក្នុង្កុមហ៊ុនឬ

អង្គការបច្ចនុប្ន្និង(៣)អ្កដដលចង់ប្ទូរែំដណងយៅ

ក្នុងអង្គការមួ�យ្្សងយៃៀែ។

ជំហានទី១។កំណ�់ពីការងារជាក់ោក់ណដលអ្នក

ចង់រានឥឡចូវតនរះ។

អ្ក្ែូវកំណែ់ឲ្យដរងពវីការងារពិែ្បាកដដដល

អ្កអាចយធ្ើក្នុងយពលបច្ចនុប្ន្យនះដដល្ែូវនរងជំោញ

្បវែ្ិសមិៃ្ិ្លឬការអប់រំដដលោក់ៃងនរងការងារ

ផ្ទាល់របស់អ្ក។យៅយពលអ្កសយ្មចចិែ្សូមកែ់

្ត្យោមាះការងារយោះ។្បសិនយបើអ្ក្ែូវការជំនួ�

យោះមានយគហៃំព័រជាយ្ចើនដដលយរៀបរាប់ពវីយោមាះ

ការងារយ្្សងៗនិងការបរិយ�ការងារ។ស្មាប់

្រជ័យននភា្ខ្លួនទរី្ឹរខ្លួន

ជំហ្នទាំរ្បាំមួយងែើម្រី
ទទួលបានការង្រ
តោេតប៊ូណូវា៉ាណសលIII

រច
នា
រូប
ភា
្ង
ដា
យ
អ
៊ីង�

ើរអា
ងយ

ើសា
តោងរន



 ខខមឈិ្ុនាឆ្នាំ២០១៩ ៣៧

ជំហានៃវី១អ្កពុំចាំបាច់្ែូវដស្ងរកការងារដដលយគ

កំពុងយរើសយោះយៃគឺ្គ្ន់ដែកំណែ់ឲ្យដរងពវី្បយ្ៃ

ការងារដដលអ្កមានសមែ្ថភាពយធ្ើបាននិងការងារ

ដដល្ែូវនរងចំោប់អារម្មណ៍អ្កបានយហើ�។

កំហុសធំបំ្ុែពវីរដដលយបក្ខជនដស្ងរកការងារយធ្ើ

មានយោះគឺពុំសយ្មចចិែ្រកការងារជាក់ោក់ដដល

ពួកយគពិែជាចង់យធ្ើឬយ្ជើស�កមុខែំដណងមួ�

ដដលពួកយគគ្មានសមែ្ថភាពយធ្ើ។្បសិនយបើអ្កមិន

្បាកដចិែ្ថាយែើការងារជាក់ោក់អ្វីដដល្ែូវរកនិង

ចាប់�កយោះអ្កអាចបញ្ចប់យោ�ពុំៃៃួលបាន

ការងារោោំងអស់។ការនិយ�ដូចជាោលាថា«ខ្នុំ

្គ្ន់ដែ្ែូវការការងារមួ�ការងារោក៏បាន»វា

គ្មាន្បយយជន៍យៃ។ការនិយ�ដបបយនះពុំយធ្ើឲ្យ

និយយជកយកាែសរយសើរយ�ើ�យហើ�បំផ្លាញកិច្ចខិែខំ

ទនការដស្ងរកការងាររបស់អ្កផ្ទាល់យៃៀែ្ ង។

ដូយច្ះសូមយ្ជើសយរើសការងារជាក់ោក់មួ�ដដលអ្ក

អាចយធ្ើបានក្នុងយពលបច្ចនុប្ន្យនះយហើ�បោទាប់មក

យផ្តាែយៅយលើការៃៃួលបានការងារយោះ។

ជំហានទី២។សូមរកតមើលការបរិយេការងារ

សតមាប់ការងារណដលអ្នកចង់ត្វើ។

ការសទង់មិែដដលខ្នុំបានយធ្ើជាមួ�និយយជក

ចំនួន៧៦០ោក់ដដលបានយ្ជើសយរើសបុគ្គលិកយៅ

សាកលវិៃយាល័�្ពវីកហាំ�៉ង់និងបៃពិយសាធន៍

ការងារជាយ្ចើនឆ្នាំរបស់ខ្នុំយៅក្នុង្បយៃសជាយ្ចើន

បានបងាហាញថាអ្កយ្ជើសយរើសបុគ្គលិកនិងអ្ក

្គប់្គងការជួលបុគ្គលិកយសទើរដែោំងអស់ដែងដែ

ពិចារោយលើយបក្ខជនោដដលដស្ងរកការងារ

ជាក់ោក់ដដលមានជំោញបៃពិយសាធន៍សមិៃ្ិ្ល

ឬការអប់រំ្ែរម្ែូវដដលោក់ៃងនរងការងារយោះ

ប៉ុយោណះ។ជាពិយសសការណ៍យោះពិែចំយពាះអ្ក

ដដលរកការងារដដលមានែំដណងមធ្យមនិងែំដណង

ក្មិែខ្ស់។យៅយពលពួកយគពិចារោយ៉ាង�កចិែ្

ៃុកោក់អំពវីយបក្ខជនយោះអ្កយ្ជើសយរើសបុគ្គលិក

ោំងយនះយ្បើ្បាស់គយ្មាងមួ�ឬបញជវីមួ�យៅថា

ការបរិយ�ការងារយដើម្វីចាំពវីែ្មូវការសំខាន់បំ្ុែ

ស្មាប់ការងារនវីមួ�ៗ។បោទាប់មកបុគ្គលដដល

ជួលយ្បៀបយធៀបយបក្ខជនោំងអស់យៅនរងការបរិយ�

ការងារជាក់ោក់ទនែំដណងយោះ។

ជាមួយនឹងជទកមើសការង្រទៅចំទោះមុ�អ្នកទតើជំហានបនាទាប់ទ្ៀតអ្តី�្ះអដលអ្នកកតូ៉ទធ្ើ

ទដើម្បតី្ ្ួលបានការង្រអដលកតូ៉នឹងអ្នក?



៣៨ លរីអា�ូណ្

អ្ក្ែូវរកការបរិយ�ការងារស្មាប់ការងារ

ដដលអ្កចង់យធ្ើ។វានរងជួ�អ្កឲ្យសយ្មចចិែ្

ថាយែើអ្កពិែជាយបក្ខជនល្អស្មាប់ការងារយោះដដរ

ឬយៃ។វាក៏នរងជួ�អ្កសយ្មចចិែ្ពវីអ្វីដដល្ែូវ

និយ�និងមិននិយ�អំពវីខ្លួនអ្កយៅយលើ្បវែ្ិរូប

សយង្ខបរបស់អ្កយៅក្នុងលិខិែអម្បវែ្ិរូបសយង្ខប

និងយៅក្នុងការសមាភាសជាមួ�និយយជក។ជាៃូយៅ

និយយជកយធ្ើបញជវីបរិយ�ការងារស្មាប់ការងារ

យ្ជើសយរើសនវីមួ�ៗរបស់ពួកយគយៅយលើយគហៃំព័រ

ពួកយគយៅយលើសារព័ែ៌មាននិងយៅយលើយគហៃំព័រ

ដស្ងរកការងារ។បុគ្គលិកបច្ចនុប្ន្ដដលដរងពវី

ការងារក៏អាច្បាប់អ្កអំពវីការបរិយ�ការងារនិង

ែ្មូវការការងារដដលយ្ជើសយរើស។

កិច្ចការរបស់អ្កយៅក្នុងជំហានៃវី២គឺរកយមើល

ែ្មូវការជាក់ោក់ដដលបានយរៀបរាប់យៅក្នុង

ការបរិយ�ការងារស្មាប់ការងារដដលអ្កចង់

យធ្ើ។បោទាប់មកអ្ក្ែូវយ្បើព័ែ៌មានគន្រះយៅក្នុង

ជំហានៃវី៣–៦។

ជំហានទី៣។កំណ�់ពីជំនាញបទពរិតសា្ន៍លទ្ធផលការងារនរិងការអប់រំណដលត�ូវនឹងការងារ

ណដលអ្នករានតតជើសតរើស។

ចំណុចយនះជាកដន្ងដដលអ្កកំណែ់ពវីជំោញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្កនិងសមិៃ្ិ្លសយ្មចបានដដលោក់ៃង

នរងការងារដដលបងាហាញថា្បវែ្ិរបស់អ្កពិែជា្ែូវគ្នានរងែ្មូវការសំខាន់ទនការងារដដលអ្កចង់បាន

បច្ចនុប្ន្យនះដូចបានបរិយ�យៅក្នុងការបរិយ�ការងារដដលអ្ករកយ�ើញយៅក្នុងជំហានៃវី២។

យៅយពលអ្កយធ្ើចំណុចយនះសូមយធ្ើបញជវីទនជំោញនិងសមិៃ្ិ្លសយ្មចបានដដលោក់ៃងនរងការងារ

របស់អ្កបោទាប់មកអ្កអាចយ្បៀបយធៀប្បវែ្ិការងាររបស់អ្កជាមួ�គុណសម្ែ្ិគន្រះដដលមានបងាហាញ

យៅក្នុងការបរិយ�ការងារដដលអ្ករកយ�ើញយៅក្នុងជំហានៃវី២។្បសិនយបើបញជវីរបស់អ្កបងាហាញថាជំោញ

របស់អ្ក្ែូវគ្នាយ៉ាងល្អជាមួ�ែ្មូវការការងារដដលអ្កបានយ្ជើសយរើសយៅក្នុងជំហានៃវី១បោទាប់មកសូម

ោនយឆ្ពាះយៅកាន់ជំហានៃវី៤–៦។ប៉ុដន្្បសិនយបើជំោញនិងសមិៃ្ិ្លសយ្មចបានរបស់អ្កដដលអ្ក

បានយរៀបរាប់យៅក្នុងជំហានៃវី៣ពុំ្ែូវគ្នាយ៉ាងល្អជាមួ�ការបរិយ�ការងារដដលអ្កមានយៅក្នុងជំហានៃវី

២យៃយោះអ្កគួរដែពិចារោឲ្យបានហ្មែ់ចែ់យដើម្វីយ្ជើសយរើសការងារមួ�យ្្សងយៃៀែយដើម្វីចាប់�កវាោ្គ្

យនះគឺការងារមួ�ដដល្ែូវខាលាំងបំ្ុែនរងជំោញនិងសមែ្ថភាពបច្ចនុប្ន្របស់អ្ក។

ជំហានទី4។សូមសរតសរតបវ�្តរិរូបសតង្ខបណដលត�ូវនឹង�តមូវការរបស់នរិតយជកមួេឬពីរទំព័រ។

យគ្លបំណងចម្ងទន្បវែ្ិរូបសយង្ខបឬស៊ីវីរបស់អ្កគឺយដើម្វីបានសមាភាសជាមួ�អ្កយ្ជើសយរើសបុគ្គលិក

ឬបុគ្គលដដលជួលបុគ្គលិកដដលកំពុងរកមនុស្សបំយពញមុខែំដណងដដលយ្ជើសយរើស។្បវែ្ិរូបសយង្ខប

របស់អ្កសយ្មចការណ៍យនះត្មរ�ៈការបងាហាញយោ�សយង្ខបដល់បុគ្គលដដលជួលបុគ្គលិកថាជំោញ



 ខខមឈិ្ុនាឆ្នាំ២០១៩ ៣៩

បៃពិយសាធន៍សមិៃ្ិ្លសយ្មចបានឬការអប់រំដដលោក់ៃងនរងការងាររបស់អ្ក្ែូវនរងការបរិយ�ទន

ការងាររបស់និយយជកគឺជាលក្ខណៈសំខាន់បំ្ុែទនយបក្ខជនល្អបំ្ុែស្មាប់ការងារយោះ។

្បវែ្ិរូបសយង្ខបដដលអ្កសរយសរស្មាប់ការងារយ្ជើសយរើសយ្្សងៗរបស់និយយជកកតូវដត តកមូវ កៅតាម 

តកមូវការ របស់ នរិកយាជក។អ្កពុំចាំបាច់្ែូវផ្លាស់ប្ទូរៃន្ិន័�សំខាន់ដូចគ្នាដដលអ្កនរងបញជទូលយៅយលើ្បវែ្ិរូប

សយង្ខបរបស់អ្កយ�ើ�ដូចជា្បវែ្ិការងាររបស់អ្កព័ែ៌មានសាោយរៀនរបស់អ្កនិងព័ែ៌មានោក់ៃង

បច្ចនុប្ន្ភាពរបស់អ្ក។ព័ែ៌មានោំងយោះនរងដូចគ្នាយៅយលើ្បវែ្ិរូបសយង្ខបរបស់អ្ក។ប៉ុដន្្បសិនយបើអ្ក

ោក់ពាក្យយស្ើសុំយធ្ើការងារមួ�ជាមួ�និយយជកយ្ចើនជាងមានាក់យោះនិយយជកមានាក់ៗនរងមានការបរិយ�

ការងារយ្្សងឬយ្្សងខាលាំងពវីគ្នាស្មាប់ការងាររបស់ពួកយគ។យហែុដូយច្ះយហើ�អ្ក្ែូវយ្ជើសយរើសជំោញ

និងសមិៃ្ិ្លសយ្មចបានោមួ�ដដលោក់ៃងនរងការបរិយ�ការងារនវីមួ�ៗ។សូមោក់ជំោញនិង

សមិៃ្ិ្លសយ្មចបានោំងយោះយៅយលើ្បវែ្ិរូបសយង្ខបរបស់អ្កជាយសចក្វីដថ្ងការណ៍ចបាស់ៗដដលចាប់យ្្ើម

ជាមួ�នរងកិរិយសពទពិពណ៌ោដូចជា«បាន្សាវ្ជាវ»,«បានបយងកើែ»,«បាន្ លិែ»,«បាន្គប់្គង»

ជាយដើម។

ឧោហរណ៍្បសិនយបើអ្កមានបៃពិយសាធន៍ការងារោំងដ្្កលក់និងដ្្កៃវី្សារយហើ�អ្កកំពុងោក់ពាក្យ

យធ្ើការពវីរយ្្សងគ្នា—ការងារមួ�យផ្តាែយលើការលក់និងមួ�យៃៀែយផ្តាែយលើដ្្កៃវី្សារ—យោះអ្កនរងយធ្ើ្បវែ្ិរូប

សយង្ខបពវីរ្បវែ្ិរូបសយង្ខបមួ�ដចកចា�ឲ្យបានយ្ចើនពវីសកម្មភាពនិងសមិៃ្ិ្លសយ្មចបានទនដ្្កលក់របស់

អ្កយហើ�មួ�យៃៀែដចកចា�ឲ្យបានយ្ចើនពវីសកម្មភាពនិងសមិៃ្ិ្លសយ្មចបានទនដ្្កៃវី្សាររបស់អ្ក។

(្បសិនយបើអ្កពុំមានបៃពិយសាធន៍យ្ចើនយៅយ�ើ�សូមយមើលយគហៃំព័រlds .org/ go/ 71939 ដ�ើម្បី ដ�ៀន 

�ដ្រៀ្រ ដប្រើ ្រទពិដោធន៍ មក ពបី កា�្រដបមើ �្រស់ អ្នក ក្ននុង ោសនាចបក ដ�ើម្បី ដាក់ ក្ននុង ប្រវត្ិ�ូ្រ សដងខេ្រ �្រស់ អ្នក)។

ជំហានទី៥។សូមណសវងរកនរិតយជកណដលកំពុងជួល

មនុស្ឲ្យត្វើការងារណដលអ្នកចង់ត្វើ។

មាន្បយ្ៃការងារមួ�ចំនួនដដល្ែូវការបុគ្គលិក

ជានិច្ចយោះបវីយៅយពលពុំសូវមានការងារក្វី។បុគ្គលិក

ចូលនិវែ្រ៍ផ្លាស់ប្ទូរការងារយ�ើងែំដណងបោទាប

ែំដណងឬប្ទូរយៅរស់យៅឆ្ងា�។យហើ�ដែងដែ

មានអាជវីវកម្មមួ�ចំនួនរីកចយ្មើនយហើ�្ែូវការ

បុគ្គលិកកាន់ដែយ្ចើន។សាថានភាពោំងអស់យនះដរកោំ

យៅរកែំដណងការងារយៅៃំយនរដដល្ែូវដែបំយពញ

យោ�យបក្ខជនដដលមានសមែ្ថភាព។ជួនកាល

មានការយ្ជើសយរើសបុគ្គលិកែិចយហើ�ជួនកាល

្ែូវការយ្ជើសយរើសបុគ្គលិកយ្ចើន។ដូយច្ះសូមកុំ

បាក់ៃរកចិែ្្បសិនយបើអ្កពុំោន់រកបានការងារមួ�

យៅយ�ើ�។សូមបន្រកយមើលការងារយោះស្មាប់

អ្ក។

សូមយមើលយគហៃំព័ររបស់និយយជកយគហៃំព័រ

ការងារសារព័ែ៌មាននិងធនធានយ្្សងយៃៀែស្មាប់

ការងារដដលអ្កចង់បាន។រយបៀបមួ�ដ៏ល្អបំ្ុែ

សូមតកមូ៉កប៉ត្ិរូបសទង្ខបរបស់អ្នកទៅតាមតកមូ៉ការនិទោជកសកមាប់ការង្រនតីមួយៗ។

សូមទធ្ើបញ្តីជំនាញនិងសមិ្្ធិផលសទកមចបានអដលោក់្ងនឹងការបរិោយការង្រ។



4០ លរីអា�ូណ្

យដើម្វីរកយ�ើញការងារមួ�គឺត្មរ�ៈបោតាញ—ការោក់ៃងមនុស្សជាយ្ចើន

យរៀងរាល់ទថងៃដូចជាអ្កជិែខាងនិងសមាជិកវួដយោ�្បាប់ពួកយគអំពវីការងារ

ជាក់ោក់ដដលអ្កកំពុងដស្ងរកយហើ�សួរពួកយគ្បសិនយបើពួកយគដរងថាយគយរើស

ការងារយោះឬ្បសិនយបើពួកយគសារល់នរោមានាក់ដដលដរងថាយគយរើសការងារយោះ។

សូម្បាកដថាអ្ក្ ្ល់ព័ែ៌មានោក់ៃងយៅកាន់មនុស្សោំងយោះយពលអ្កយធ្ើ

បោតាញ្បចាំទថងៃ។

ជំហានទី6។សូមតរៀនសមាភាសឲ្យរានល្អពីមុនតផ្ើតបវ�្តរិរូបសតង្ខបរបស់

អ្នកតៅកាន់នរិតយជក។

ពវីមុនអ្កចាប់យ្្ើមយ្្ើ្បវែ្ិរូបសយង្ខបដ៏ល្អរបស់អ្កយៅកាន់និយយជកអ្ក

្ែូវដែយរៀនសមាភាសឲ្យបានល្អជាមុនសិន។មានមនុស្សជាយ្ចើនបានចាប់យ្្ើមយ្្ើ

្បវែ្ិរូបសយង្ខបយ៉ាងយលឿនត្មដដលពួកយគអាចយធ្ើបានពវីមុនពួកយគយរៀបចំខ្លួន

យដើម្វីសមាភាសឲ្យបានល្អ។បញ្ហា្ែង់ចំណុចយនះគឺថាអ្កដស្ងរកការងារមួ�

ចំនួនអាច្ែូវបានអយញជើញឲ្យយៅជួបសមាភាសភាលាមៗ។យបក្ខជនោំងយនះមានចិែ្

រំយ្ើបយៅសមាភាសពវីមុនយរៀបចំខ្លួនឲ្យបានល្អ្គប់្គ្ន់ស្មាប់ការសមាភាសសមាភាស

ពុំបានល្អយហើ�ៃវីបំ្ុែពុំបានៃៃួលការងារយោះ។យៅយពលអ្កបានយធ្ើដបបយនះ

អ្កពុំអាច្ែ�ប់យ្កា�យៅ្កុមហ៊ុនឬអ្កសមាភាសយោះយហើ�សូមសមាភាសម្ង

យៃៀែយោ�និយ�ថាឥ�ទូវយនះអ្កបានយរៀនរយបៀបយ្្ើ�សំណួរោំងយោះបាន

្ែរម្ែូវយហើ�!

រយបៀបដដលអ្កយ្្ើ�្គប់សំណួរយៅក្នុងការសមាភាសគឺសំខាន់ដល់យជាគជ័�

ក្នុងការៃៃួលបានការងារដដលអ្កចង់បាន។យោះបវីអ្ក្ែូវដែមានចិែ្យសាមាះ្ែង់

ោំង្សុងជានិច្ចក្វីយោះដែមានរយបៀបយ្្ើ�្ែូវនិងខុសចំយពាះសំណួរនវីមួ�ៗ

យៅក្នុងសមាភាសដដរ។យគអាចនរងសួរសំណួរដូចយនះដល់អ្ក៖

• យែើអ្វីជាភាពខាលាំងនិងភាពយខសា�របស់អ្ក?

• យែើបញ្ហាអ្វីដដលអ្កបានមានយៅកដន្ងការងារចាស់របស់អ្កដដលឥ�ទូវយនះ

អ្កនរងយោះ្សា�វាយោ�រយបៀបយ្្សងយោះ?

• យែើអ្កចង់បាន្បាក់ដខប៉ុោមាន?

• យែើអ្កចង់យធ្ើការងារអ្វីយៅក្នុងអំ�នុង្បាំឆ្នាំយៃៀែ?

ក្នុងោមជាយបក្ខជនចយម្ើ�ដដលអ្កយ្្ើ�ចំយពាះ្គប់សំណួរដដលយគសួរ

អ្ក្ែូវដែមានការទលលកៃុកជាមុននិងបានោក់ដ្នការជាមុន។សូម្វីដែ

ចយម្ើ�អា្កក់មួ�អាចរារាំងអ្កមិនឲ្យៃៃួលបានការងារ។សូមយ្្ើ�ចយម្ើ�

ខ្វី្្ល់ឧោហរណ៍ពវីរមួ�យៅពវីរោៃវីដដលបងាហាញថា្បវែ្ិរូបជំោញនិង

សមិៃ្ិ្លសយ្មចបានរបស់អ្កពិែជា្ែូវនរងការបរិយ�ការងាររបស់ពួកយគ។

សិកសា្សាវ្ជាវអំពវីអង្គការពវីមុនការសមាភាសដំបូងយដើម្វីអ្កអាចែ្មូវចយម្ើ�

យៅត្មែ្មូវការដដលពួកយគចង់បាន។

ភាគយ្ចើនយៅចុងបញ្ចប់ទនការសមាភាសអ្កនរងមានឱកាសសួរសំណួរដល់

និយយជកពវីរបវីសំណួរ។សំណួរដ៏ល្អបំ្ុែរបស់អ្កគឺអំពវីការងារដដលយ្ជើសយរើស

យោះ។«យែើមានែ្មូវការអ្វីខ្ះដដល្ែូវសយ្មចឲ្យបានឬផ្លាស់ប្ទូរក្នុងការងារ

យនះ?»ការណ៍យនះនរងជួ�អ្កក្នុងការសមាភាសោយពលខាងមុខរបស់អ្ក្ បសិនយបើ

អ្ក្ែូវបានសូមឲ្យ្ែ�ប់មកវិញ។ជាៃូយៅអ្កអាចៃុកសំណួររបស់អ្កអំពវី

យគ្លយៅវប្ធម៌ការងារ្ បាក់ដខរបស់អង្គការ(លុះ្ត្ដែយគបានសួរអ្កអំពវីសំណួរ

យនះ)យមា៉ាងយធ្ើការនិង្បយយជន៍ោោស្មាប់ការសមាភាសោយពលខាងមុខ។

ឥ�ទូវយនះអ្កមានជំហានោំង្បាំមួ�យដើម្វីៃៃួលបានការងារដដលអ្កចង់

យធ្ើ។អ្កពុំអាចមានភាពខ្លួនៃវីពរងខ្លួនជាបយោតាះអាសន្បានយៃ្បសិនយបើអ្ក

្ែូវការការងារមួ�យហើ�គ្មានការងារយោះ។្បសិនយបើអ្ក្ែូវការការងារការងារ

មួ�ដដល្បយសើរជាងយនះឬសារល់នរោមានាក់ដដល្ែូវការចំណុចោំងយនះសូម

យ្បើ្បាស់ឬដចកចា�ឧបករណ៍ដស្ងរកការងារដ៏មានឥៃ្ិពលដដលបានបងាហាញ

យនះ។វាមាន្បសិៃ្ភាពោស់!សូមឲ្យ្ពះអមាចស់្បោនពរដល់អ្កក្នុង

កិច្ចខិែខំរបស់អ្កយដើម្វីៃៃួលបានការងារដដលអ្កចង់បាន។◼

ឥ�ជូវ កនរះ អ្ក នរិពន្ធ រស់ កៅ រដ្ឋ យូថាហ៍ ស.រ.អា. ។

សូមោក់អផនការនិងអនុ៉ត្ការទ្្ើយសំណួរអដលអ្នកអាចកតូ៉បានសួរទៅក្នសង

ការសមាភាសការង្រ។
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ឱកាសដ៏រុងតរឿងសតមាប់

ការងារ

«ការង្រ្ ឺជាថានាំបនសាប

ស្មាប់ការ្ ប់បារម្ភជា

ឱស្ស្មាប់ភា្ងសាក

ងៅនឈិរជា្ចកទាវារងៅកាន់ឱកាស។មឈិនថាងយើរ

មានសាថានភា្ជរីវិ្ខបបណ្ងនារះងទ...ចូរងយើរ

ងធវើឲ្យអស់្ រីសម្្ថភា្ខែលងយើរអាចងធវើបានង�ើយ

បណតោតរះងករ្តិ៍ង្មារះស្មាប់ភា្ឧ្្ដនុរ្ឧ្្ដមងៅក្ននុរ

្្ប់កឈិច្ចការខែលងយើរងធវើ។ចូរងយើរដាក់្ ំនឈិ្នឈិរ

រូបកាយរបស់ងយើរងៅរកឱកាសែ៏រុរងរឿរននការង្រ

ខែលមាន្ ្មរីៗងរៀររល់ន្ងៃងនរះ»។

ណអលតឌើរតឌៀត្ើរតអសវអុជដូ្វក្នចុងកូរ៉ុមហនពួកសាវកដប់ពីរនាក់«Two 
Principles for Any Economy»Liahonaណខវិច្រិកាឆ្នាំ
២០០៩ទំព័រ៥6។

្នធានសាសនាចតកតដើម្បីជួេអ្នកណសវងរកការងាររបស់អ្នក

សូម្ ឈិ្្ រីការចូលរួមវ្្សឈិកសាខ្លួនទរី្ឹរខ្លួន«ខសវររកការង្រល្អ្បងសើរមួយ»របស់វួែឬងស្ករបស់

អ្នក។សូមសួរប៊ីស្ស្ឬ្បធានសាខារបស់អ្នក្បសឈិនងបើវួែឬសាខារបស់អ្នកមានអ្នកឯកងទសខ្លួន

ទរី្ឹរខ្លួនឬអ្នកឯកងទសការង្រ។

សូមងមើលង្�ទំ្័រlds .org/ go/ 719ងែើម្រីរកងមើលវីងែអូស្រី្រីការសមាភាសការបងរ្កើ្

បណ្តាញការសរងសរ្បវ្្ឈិរូបសងរ្ខបនឈិរអវរីៗជាង្ចើនងទៀ្។

រូប
្្

ថា
នាក់ខ

្លួនទ
រី្ឹរ

ខ្លួន
ងដា

យ
ងស

ងល
ៀខ
ជ្
�
វរី



្រី
បួនខខកន្រងៅខ្នុំបានសុបឈិនង�ើញថាខ្នុំកំ្ុរអរ្នុយងៅងៅអរីជួរ

ង្កាយង្ងៅក្ននុរ្្រះវិហ្រែូចស្វមួយែរង�ើយងដាយគាមានបំណរ

ននការចូលរួមងឡើយងនារះទស្សនវិស័យរបស់ខ្នុំបានផ្លាស់ប្ូរ។ខ្នុំបាន

ង�ើញអ្នក្្ឡប់មក្ រីងបសកកម្មវិញមុនកំណ្់ង្្សរងទៀ្ងែើរង្ញ

ក្ននុរចំងណ្ម្កុមជំនុំ។បំណរ្បាថានារបស់ខ្នុំងែើម្រីជួយ្ ួកង្បានងកើន

ងឡើរងៅក្ននុរចឈិ្្ខ្នុំង្លខ្នុំ្កងឡកងមើលជុំវិញ។ខ្នុំែឹរថាការខចកចាយបទ្ឈិងសាធន៍

របស់ខ្នុំអាចកាលាយជារងបៀបមួយននការ្្ល់ការង្របង្មើែល់្ ួកង្ង�ើយជួយ្ ួកង្ឲ្យ

បន្ងែើរងលើ្ ្ូវននងសចក្រីសញ្ញាងទារះបរី្ ្ូវងនរះហ្ក់ែូចជាលំបាកក្រី។

រាមរយៈសុបឈិនរបស់ខ្នុំ្្រះវរបឈិរាសួ្៌បានឲ្យខ្នុំែឹរថា្ទរ់ខវល់ខាវាយ។្ទរ់

មានអំណរ្ុណែល់ការបង្មើសុចរិ្ខែលងយើរបាន្ ្ល់ក្ននុរនាមជាអ្នក្្ស្វ្សាយ

សាសនាមឈិនថាការបង្មើង្ញងមា៉ាររបស់ងយើរយូរប៉ាុនាមានងនារះងទ?«្្រះ្ទរ់មឈិន

ខមនជាអ្នករមឹល្ុណខែល្ទរ់នឹរងភ្ចការខែលអ្នករល់គានាងធវើនឈិរងសចក្រី្សឡាញ់

ខែលអ្នករល់គានាបានសខម្រែល់្្រះនាម្ទរ់»ងនារះងទ(ង�ង្្ើរ៦:១០)។

ងៅក្ននុរអ្្ថបទរបស់ខ្នុំ(សូមងមើលទំ្័រ៤៧)ខ្នុំខចកចាយងរឿរមួយមក្ រី្្រះ្ម្រីរ

នឈិរបទ្ឈិងសាធន៍របស់្ ួកអ្នក្ ្ស្វ្សាយសាសនាង្្សរងទៀ្ខែល្្ឡប់មក្ រី

ងបសកកម្មវិញមុនកំណ្់ខែលអាចជួយអ្នកង្លអ្នកងែើរងៅងលើ្ ្ូវខែល្ ុំបានរំ្ឹរ

ទុកនឈិរលំបាកងនរះ។ខ្នុំក៏ចូលចឈិ្្រងបៀបខែលអាឡឈិចង្បើងរឿរមួយមក្ រី្្រះ្ម្រីរ

មរមនងែើម្រីជួយងយើរឲ្យយល់ថាងទារះបរីអ្នក្្ឡប់មក្ រីងបសកកម្មវិញមុនកំណ្់

ទាំរងនារះងដាយសារខ្បញ្ហាខ្្នកភា្ស័ក្ឈិសមក្រីងនារះងៅខ្មានងសចក្រីសរ្ឹមខែរ

(សូមងមើលទំ្័រ៤៤)។

ងៅក្ននុរអ្្ថបទមានខ្�រីជរី្លប៉ាុងណ្ណរះងនារះអ្នកនឹរអាន្ រីរងបៀបខែលខអមរីលរី

ប្ូរអារម្មណ៍ននការ្ប់បារម្ភការភ័យខាលាចនឈិរភា្គាមានសរ្ឹមខែលនារបានជួបឲ្យ

ងៅជាអំណរផ្ទាល់ខ្លួននឈិរ្ ឈិសឈិែ្ឋ។ង�ើយងខវិនអ្នក្ ្ល់្បឹកសាខែលមានវិជាជាជរីវៈ្ ្ល់

ងយាបល់ស្រី្រីរងបៀបខែលមនុស្សជាទរី្សឡាញ់អាចគាំ្ទែល់អស់អ្នកខែលកំ្ុរ

្ុរះោរនឹរការ្្ឡប់មក្ ្ទរះវិញមុនកំណ្់។

ង�្ុ្លខែលងយើរមានាក់ៗ្្ឡប់មក្ ្ទរះវិញវាមឈិនសំខាន់ែូចអវរីខែលងយើរ

ងធវើង្លងយើរ្្ឡប់មក្ ្ទរះវិញងនារះងទ។ងដាយមានជំនួយរបស់្្រះអរ្សង្ង្គារះ

ងនារះងយើរអាច្ យាបាលរីកចង្មើនង�ើយបន្រកង�ើញអំងណ្យជាង្ចើនងទៀ្ងៅក្ននុរ

ែំងណើរអស់កល្ជានឈិច្ចរបស់ងយើរ។

ងដាយងសាមារះស្ម័្្

លរីអា�ូណ្�វរីខខវ្

តទង់នឹងមរិនតភ្ចករិច្ការរបស់អ្នកតឡើេ



 ខខមឈិ្ុនាឆ្នាំ២០១៩ 4៣

ពាក្យទូនាមនល្អបំផុ�...

យុ៉មជ្ិម៉័យអចកចាយោក្យ្ ូនាមានល្អបំផុតរបស់ពួកទ្
អំពតីការកតលប់មកពតីទបសកកម្មិ៉ញមុនទពលកំណត់៖

«្គាន់ខ្ែឹរថាអវរីៗ្្ប់យា៉ារនឹរែំងណើរ

ការល្អ។ង្្ ្ល់ែំបូនាមានងនរះែល់ខ្នុំថា៖«វា

លំបាករ�ូ្ែល់អ្នកសង្មចចឈិ្្ថាវាមឈិនលំបាក

ងទ។អ្នកអាចសង្មចចឈិ្្្ រីអនា្្ខបបណ្

ខែលអ្នកនឹរមាន»។
—ណ្ថាណណលអូតសាតាលីភា្ខាងលរិច
តបតទសអូតសាតាលី

«ងរឿរងនារះមឈិន្្ូវកំណ្់អវរី្ រីខ្លួនអ្នកងទ»។
—តអតឡណ្�ីងស្ីរដ្ឋេូថា្៍ស.រ.អា.។

«មឈិនថាកាលៈងទសៈខបបណ្ងនារះងទសូម

្យាយាមខសវររកទមាលាប់្ ្មរីមួយស្មាប់ខ្លួនអ្នក

សូម្្ឡប់ងៅងធវើកឈិច្ចការក្ននុរជរីវិ្អ្នកវិញ»។
—រ៉ូសាលីនរ៉ូត្ើរតបតទស្ូល្ង់

«ការបញ្ចប់ងបសកកម្មមួយ្ ឺជាការចាប់ង្្ើម

ងបសកកម្មមួយ្ ្មរីងទៀ្។សូមខសវររកងបសកកម្ម

្្មរីងនារះ!»
—រ៉ូតប៊ី�ូអាល់្វន់សូមា៉ាទីតណIVរដ្ឋេូថា្៍
ស.រ.អា.។

«្្រះ្សឡាញ់អ្នកង�ើយ្ទរ់មានខ្នការ

ស្មាប់ជរីវិ្របស់អ្នក។ចូរបន្មាន

ងសចក្រីជំងនឿ!»
—តរ៉តប៉ាកាស្តចុក�ុនរដ្ឋអារី្្ចូណ្ស.រ.អា.។

ទតើោក្យ្ ូនាមានល្អបំផុតអ្តីអដលអ្នកធាលាប់បាន្ ្ួល

អំពតីអាោេ៍ពិោេ៍?សូមទផញើចទម្ើយរបស់អ្នក

តាមរយៈliahona .lds .org ឲ្យបានកតឹមន្ងៃ្ តី

៣១អ�កក្កោឆ្នាំ២០១៩។

អាឡរិច្៊ូ្្គីមក្ រីរែ្ឋអូរីង�្នស.រ.អា.។

គា្់បានបញ្ចប់ថានាក់បរិញ្ញាប្្ភាសា

អរ់ង្្ស្ រីសាកលវិទយាល័យ្្ឈិកហ្ំ

យ៉ារ់។គា្់មានចំណ្ប់អារម្មណ៍្ ឈិងសស

ក្ននុរការសឈិកសា្ រីបុ្្លឈិកលក្ខណៈនន្ ួកយុវមជ្ឈិមវ័យសរងសរ

ងរឿរខ្រីៗខប្កនឈិរ្បងលាមនឈិរ្ ឹកទឹកងដារះងគា។

លីអា្ូណ្្វីណខវ�មក្ រី្បងទសបារំរ

ភា្ខារ្ ្ូរ។នារចូលចឈិ្្ការសឈិកសា

ង�ើយចូលចឈិ្្ងធវើការជុំវិញ្ ្ទរះជាមួយឪ្ុក

របស់នារ។នារចូលចឈិ្្សឈិកសាខ្្នក

ងវជ្សា្ស្នឈិរមានបំណរ្បាថានាងធវើការខ្្នកសុខភា្្ស្រី។

្្មរីៗងនរះនារកំ្ុរងធវើការបកខ្បជាភាសាបារំរនូវងសៀវងៅមួយ

កបាលខែលនឈិ្ន្ធងដាយ្ួកអ្នក្ ្ស្វ្សាយសាសនានឈិរក៏នឈិ្ន្ធ

ងឡើរស្មាប់្ ួកអ្នក្ ្ស្វ្សាយសាសនាខែល្្ឡប់មក្ រី

ងបសកកម្មវិញមុនកំណ្់។

តអមមីលីវ៉មតមើរធំងឡើរងៅរែ្ឋនអដា�ូ

ភា្ខារងជើរស.រ.អា.ង�ើយវាងៅខ្

ជាកខន្រមួយខែលនារចូលចឈិ្្បំ្ុ្

ងៅងលើខ្នែរីងនរះ។នារបានសឈិកសាខ្្នក

្ណងនយ្យងៅសាកលវិទយាល័យ្្ឈិកហ្ំយ៉ារ់ង�ើយ

ចូលចឈិ្្ងឡើរភ្នំ្្រូបនឈិរងធវើែំងណើរជុំវិញ្ ឈិភ្ងលាក

ជាមួយសាវាមរីរបស់នារ។

េុវមជ្រិមវ័េ

អំពីអ្នកនរិពន្ធណផ្នក
េុវមជ្រិមវ័េ

ណចកចាេតរឿងរបស់អ្នក

ង្ើអ្នកមានងរឿរអសាចារ្យងែើម្រីខចកចាយឬងទ?ឬង្ើអ្នកចរ់ង�ើញអ្្ថបទអវរីខ្រះអំ្រី្បធានបទជាក់លាក់នានា?ងបើែូងច្នរះ
ងយើរចរ់ឮ្ រីអ្នក!អ្នកអាចង្្ើងរឿរឬម្ឈិខកលម្អរបស់អ្នករាមង្�ទំ្័រliahona .lds .org

តៅក្នចុងវ្្គតនរះ

៤៤ តបសរិនតបើអ្នកបញ្ប់តបសកកម្មរបស់អ្នក
មុនកំណ�់សូមកុំចុរះចាញ់ *

ងដាយអាឡឈិច�៊ូ�្រី

៤៧ អ្នកត�ឡប់មកពីតបសកកម្មមុនកំណ�់៖
អ្នកមរិនឯតកាតឡើេ *

ងដាយលរីអា�ូណ្
�វរីខខវ្

ការគ្ំតទដល់ពួកអ្នកផ្ពវផសាេសាសនា
ណដលត�ឡប់មកពីតបសកកម្មវិញមុន
កំណ�់

ងដាយងខវីនងស្សើរ័្្ន

ការរកត�ើញអំណរតាមរេៈតពរះត្ីស្ទ
តទារះបីជាខ្ចុំត�ឡប់មកពីតបសកកម្មវិញមុន
កំណ�់ក្តី

ងដាយខអមមរីលរីវ៉នន័រ

មានណ�ឌីជី្លប៉ាុតណ្ណរះ

ខសវររកអ្្ថបទទាំរងនរះនឈិរអវរីៗបខន្ថមងទៀ្៖

• ងៅង្�ទំ្័រliahona .lds .org
• ងៅក្ននុរេុវមជ្រិមវ័េតបចាំសរាតា្៍

(ខារង្កាមវ្្យុវមជ្ឈិមវ័យងៅក្ននុរ
កម្មវិធរីGospel Library)

• ងៅង្�ទំ្័រfacebook.com/
liahona
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*អ្្ថបទងនរះបានបខន្ថម
មា្ឈិកាងៅក្ននុរកំខណ
�រីជរី្ល។
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តោេអាឡរិច្៊ូ្្គី

្បសឈិនងបើអ្នកកំ្ុរអានអ្្ថបទងនរះអ្នក្បខ�ល

ជាែឹរ្ រីការលំបាកែ៏ង្ចើនងលើសលប់ខែល

វាអាចងកើ្ងឡើរងដាយសារការ្្ឡប់មក្ រី

ងបសកកម្មវិញមុនកំណ្់។យុវមជ្ឈិមវ័យខែលបង្មើ

អាចមានបទ្ឈិងសាធន៍ននការឈឺចាប់ខ្្នករូបកាយបញ្ហា

សុខភា្្ ្ូវចឈិ្្ភា្អាសន្នផ្ទាល់ខ្លួនបញ្ហាភា្ស័ក្ឈិសម

ជងមាលារះធងៃន់ធងៃរជាមួយមនុស្សែនទឬការមឈិនងគារ្្ប្ឈិប្្ឈិ

រាមចបាប់ងបសកកម្មបណ្តាលឲ្យ្ ួកង្ងចញ្ រីងបសកកម្ម

របស់្ ួកង្មុនកាលបរិងច្ទងដារះខលរខែល្ ួកង្រំ្ឹរ

ទុក។

ងដាយមឈិន្ ឈិ្្ រីង�្ុ្លអវរីងឡើយ្្រះ្ ុំស្វ្្រះទ័យ

ឲ្យបទ្ឈិងសាធន៍លំបាកទាំរងនរះជរះឥទ្ធឈិ្លយូរអខរវរែល់

ការរីកចង្មើនខារវិញ្ញាណរបស់បុ្រាបុ្្រី្ទរ់ងឡើយ។

ែូងច្នរះង្ើ្ ួកអ្នក្ ្ស្វ្សាយសាសនាខែល្្ឡប់មក

្រីងបសកកម្មវិញមុនកំណ្់អាចបន្ងឆ្ពរះងៅមុខងចញ

្រីការផ្លាស់ប្ូរែ៏មឈិនរីករយងនារះរាមរងបៀបណ្?ង�ើយ

ង្ើឪ្ុកមាតោយថានាក់ែឹកនាំសាសនាច្កនឈិរមនុស្ស

ជាទរី្សឡាញ់អាចជួយរាមរងបៀបណ្?

អ្នកផ្សព្វផសាយសាសនាម្នាក់មកពី
ពពរះគម្ីរមរមន

ងរឿរមួយមក្ រី្ ម្រីរអាលមា៉ា្ ្ល់្ ំរូែ៏មាន្បងយាជន៍

មួយែល់ងយើរ។្យាការីសាសន៍នរីន�វង្មារះអាលមា៉ាបាន

ែឹកនាំងបសកកម្មងៅកាន់្ ួកសាសន៍សូរំទុច្ចរិ្ងដាយ
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មានអ្នក្ ្ស្វ្សាយសាសនាមួយចំនួនែ៏្ ួរឲ្យទុកចឈិ្្។

មានអ្នក្ ្ស្វ្សាយមានាក់ខែលជាកូន្បុសរបស់ងលាក

្ឺកូរីអាន្ុន«[បាន]ងបារះបរ់ងចាលការង្របង្មើ

ង�ើយបានងៅរាម្សរីខូចអ៊ីសាខបល្្រងៅឯខែនែរី

នសរ៉ុនងៅរាម្្ំ្បទល់ខែនែរីនន្ ួកសាសន៍ងលមឈិន»

(អាលមា៉ា៣៩:៣)។បនាទាប់មកអាលមា៉ាបានស្រី្បងៅ

កូរីអាន្ុនជាខាលាំរង�ើយបានងៅគា្់ឲ្យខ្បចឈិ្្ែូចបាន

ខចរថា«ឪ្ុក្ ុំ្ ួរនឈិយាយ្ចំខែលអំ្រីងទាសរបស់កូន

ងែើម្រីងធវើឲ្យកូនងកើ្ទុក្ខក្ននុរចឈិ្្ងទ្បសឈិនងបើ្ ុំខមនស្មាប់

ឲ្យកូនបានល្អ»(អាលមា៉ា៣៩:៧)។

កូរីអាន្ ុនបានទទួលការវាយផ្ចាល់របស់ឪ្ុកគា្់

ងដាយរបសាបានខ្បចឈិ្្្ រីអំង្ើបាបរបស់គា្់ង�ើយ

បាន្្ឡប់ងៅបង្មើជាអ្នក្ ្ស្វ្សាយសាសនាវិញងៅក្ននុរ

ចំងណ្ម្ ួកសាសន៍សូរំ«ងៅ្បកាស្បាប់្្រះបន្ទូល

ងដាយការ្ ឈិ្នឈិរការមុឺរមា៉ា្់»(អាលមា៉ា៤២:៣១)។

ែំងណើរងរឿរងនារះបន្ងទៀ្ងដាយខចរថាបនាទាប់្ រីអាលមា៉ា

បានខ្្រងៅ្ ួកកូន្បុសរបស់ងលាក«្ួកកូន្បុសរបស់

អាលមា៉ា[ទាំរស៊ិបឡនុននឈិរកូរីអាន្ុន]បានងៅក្ននុរ

ចំងណ្ម្បជាជនងែើម្រី្បកាស្បាប់្្រះបន្ទូលែល់្ ួក

ង្»(អាលមា៉ា៤៣:១)។

ការព្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងសកាតានុពល

ង្ើងយើរអាចងរៀនអវរីខ្រះមក្ រីងរឿរងនរះ?ទរីមួយ

អ្នក្ ្ស្វ្សាយមានាក់ខែល្្ឡប់មក្្ទរះវិញមុន

យុវមជ្ឈិមវ័យ

ែទម្របស់អ្កពុំ្ ុែរលែ់

យៅ្ែរមយពលការ្ែលប់មក

ពវីយបសកកម្មវិញមុនយពល

កំណែ់យោះយៃ។

្បសឈិនងបើអ្នកបញ្ចប់ងបសកកម្មរបស់

អ្នកមុនកំណ្់សូមកុំចុរះចាញ់
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កំណ្់—ងទារះបរីងដាយសារង�្ុ្លខែលអាចទប់សាកា្់

បានក្រី—្ឺងៅខ្មានលទ្ធភា្ក្ននុរការសង្មចបាននូវ

កឈិច្ចការែ៏អសាចារ្យ។កូរីអាន្ុនអាចងធវើខុសធងៃន់ប៉ាុខន្គា្់

ងៅខ្បន្ងៅសង្មចកឈិច្ចការែ៏អសាចារ្យងនារះ។ែូចគានាងនរះ

្រខែរងទារះបរី្ ួកអ្នក្្ស្វ្សាយសាសនាខែល្្ឡប់

មកវិញងដាយសារខ្លទ្ធ្លននទងរវើរបស់្ ួកង្ផ្ទាល់

ក្រី្ុំ្ ួរមានអារម្មណ៍ថា្ួកង្បានបំផ្លាញសកាតោនុ្ល

ខារវិញ្ញាណរបស់្ ួកង្ងឡើយ។កូរីអាន្ ុនបានងរៀន្ រី

កំ�ុសរបស់គា្់ង�ើយបានសាថាបនាន្រ្្រះរាមរងបៀប

ែ៏អសាចារ្យង�ើយសម្្ថភា្ែូចគានាងនារះមានងៅក្ននុរមនុស្ស

្្ប់រូបមឈិនថា្ ួកង្មានអារម្មណ៍ថា្ួកង្បរជ័យែល់

ក្មឈិ្ណ្ងនារះងទ។

ទរី្រីរងយើរងរៀន្ រី្ ួនាទរីសំខាន់ង្្សរងទៀ្ខែលមាន

ងៅក្ននុរការជាសរះងស្ើយងឡើរវិញខារវិញ្ញាណរបស់

អ្នក្ ្ស្វ្សាយសាសនាមានាក់ខែល្្ឡប់មក្ ្ទរះវិញមុន

កំណ្់។អាលមា៉ា—ឪ្ុករបស់កូរីអាន្ុននឈិរជា

ថានាក់ែឹកនាំប្វជឈិ្ភា្—បានទូនាមានកូរីអាន្ុនងដាយ

ងមារះមុ្នឈិរងដាយទំនុកចឈិ្្ងៅងលើសម្្ថភា្របស់

គា្់ងែើម្រីងៅខ្សង្មចបានសកាតោនុ្លខារវិញ្ញាណ

របស់គា្់។ែូចនឹរកូរីអាន្ ុនខែរលទ្ធ្លស្មាប់

ការមឈិនងគារ្្ប្ឈិប្្ឈិងៅក្ននុរងបសកកម្ម្្ូវខ្មានប៉ាុខន្

ការដាក់វិន័យណ្មួយ្ ួរខ្មាននូវងសចក្រី្សឡាញ់

ការអភ័យងទាសនឈិរងសចក្រីងមរាតោករុណ្(សូមងមើល

ងគាលលទ្ធឈិនឈិរងសចក្រីសញ្ញា១២១:៤១–៤៤)។

ការព្រឡប់មកវិញដ�ើម្ីពយាបាល

សារលឈិខឈិ្ែខែលននងសចក្រីសរ្ឹមស្មាប់អ្នក្្ឡប់

មក្ រីងបសកកម្មវិញមុនកំណ្់្ ឺងៅខ្ងកើ្ងឡើរែខែល

ងៅង្លបច្ចនុប្ន្នងនរះ។មា៉ាខស្សលខែល្្ឡប់មក្ ្ទរះ

វិញមុនកំណ្់ងដាយសារបញ្ហាសុខភា្ររកាយនឈិរ

សុខភា្្ ្ូវចឈិ្្មានអារម្មណ៍ងសាកសាតោយជាង្ចើនែរ

ចំងោរះទាំរឧបស្្ខារសុខភា្នឈិរភា្ខវរះចងនាលារះផ្ទាល់

ខ្លួនខែលររំរគា្់្ រីការងធវើកឈិច្ចការែ៏ង្ញងលញក្ននុរនាម

ជាអ្នក្ ្ស្វ្សាយសាសនាមានាក់។ងទារះជាយា៉ារណ្ក្រី

គា្់មានអារម្មណ៍ថាការបង្មើរបស់គា្់្ ឈិ្ជាស័ក្ឈិសម

ណ្ស់។

មា៉ាខស្សលនឈិយាយថា«ក្ននុរនាមជាអ្នក្ ្ស្វ្សាយ

សាសនាងយើរ្ ុំល្អឥ្ងខាចារះងនារះងទ។ងយើរងៅខ្អាច

ធាលាក់ក្ននុរការល្លួរងយើរអាចងៅខ្្ប្្ឹ្្អំង្ើបាប។

ប៉ាុខន្ភា្មឈិនល្អឥ្ងខាចារះរបស់អ្នក្ឺជាអវរីខែល្បខ�ល

ជាសារាំរចរ់ឲ្យអ្នកងផ្តោ្ចឈិ្្ងៅងលើ—ងែើម្រីមាន

អារម្មណ៍ថា្្រះអមាចាស់មឈិនទទួលយកការបង្មើរបស់អ្នក

ងទងដាយសារ្គាខែលអ្នក្ ុំបានងធវើជាអ្នក្្ស្វ្សាយ

សាសនាែ៏ល្អបំ្ុ្ងនារះ»។

មា៉ាខស្សលងជឿថា្្រះអមាចាស់ស្វ្្រះទ័យឲ្យ្ ួក

អ្នក្្ស្វ្សាយសាសនាែឹរថា្ទរ់ស្វ្្រះទ័យជាមួយ

កឈិច្ចការខែល្ ួកង្ងធវើងទារះបរីជាង្លខ្រះការបង្មើងនារះ

្ុំល្អឥ្ងខាចារះងដាយសារខ្ជង្មើសឬកាលៈងទសៈណ្

មួយក្រី។

មា៉ាខស្សលបានងរៀនងដារះ្សាយនឈិរ្ យាបាលរាមរយៈ

ការងធវើអវរីៗ្្ប់យា៉ារទាំរអស់ខែលគា្់អាចងធវើបានងែើម្រី

បន្ងៅខក្រ្្រះវរបឈិរាសួ្៌នឈិរ្្រះងយស៊ូវ្្រីស្ទ។

ការព្រឡប់មកវិញដ�ើម្ីបពបចិ្រ្ត

អ្នក្ ្ស្វ្សាយសាសនាមានាក់ងទៀ្ខែលបាន

បង្មើងៅងបសកកម្មខាឡូរ៉ាែូស.រ.អា.្្ូវបាន

បញ្ូនមក្ ្ទរះវិញងដាយង�្ុ្លននការដាក់

វិន័យនឈិរលុបង្មារះងចញ្ រីសាសនាច្ក

ប៉ាុខន្ង្កាយមកគា្់បានទទួលបុណ្យ

្ជមុជទឹកងឡើរវិញ។គា្់នឈិយាយថា
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«ការ្្ឡប់មក្ ្ទរះវិញ្ ឺ្ ឈិបាកណ្ស់។ខ្នុំមានអារម្មណ៍

ថាបា្់បរ់នឈិរគាមានអវរីងសារះ។ងៅ្គាជាង្ចើនខ្្នកែ៏

លំបាកបំ្ុ្ននការ្្ឡប់មក្ ្ទរះវិញ្ ឺ[ការរកង�ើញ]

ការជំរុញចឈិ្្ឲ្យបន្ងៅ្្រះវិហ្រការអាន្្រះ្ម្រីរនឈិរ

ការអធឈិសាឋាន។ងរឿរខែលសាមញ្ញកាលាយជាងរឿរ្ ឈិបាក

បំ្ុ្»។

ប៉ាុខន្គា្់បានរកង�ើញកមាលាំរងៅក្ននុរការគាំ្ទ្ រីមឈិ្្ភក្ឈិ

នឈិរ្្ួសារនឈិរងដាយការខ្បចឈិ្្។

គា្់បានបខន្ថមងទៀ្ថា«ការដាក់ងគាលងៅការជួប

ជាមួយប៊ីស្ស្នឈិរការងៅ្្រះវិហ្របរិសុទ្ធង្លខ្នុំមាន

ភា្ស័ក្ឈិសម្ឺជា្ ន្ឹរះសំខាន់ងែើម្រីអាចខឈិ្កាន់ខ្ជឈិ្

្្រះវរបឈិរាសួ្៌។ខ្នុំចាំ្ រី្គានានាង្លខែលខ្នុំ្ ុំអាចជួប

ជាមួយប៊ីស្ស្ឬសង្មចបានងគាលងៅមួយចំនួនងនារះ

្ួកមារស្្ូវខ្រខ្ងៅទរីងនារះល្លួរខ្នុំ»។

ការជាសរះងស្ើយរបស់គា្់អាចងធវើបានរាមរយៈ

«ការចរចាំជានឈិច្ចថាខ្នុំមាន្្រះវរបឈិរាសួ្៌ខែល

្សឡាញ់ខ្នុំង�ើយស្វ្្រះទ័យឲ្យខ្នុំរីករយ។ងដាយ

ការមានទរីបនាទាល់អំ្រីែង្វាយធួនរបស់្្រះអរ្សង្ង្គារះនឈិរ

ការខ្បចឈិ្្ងនារះងយើរអាចខឈិ្កាន់ខ្ជឈិ្្្រះជានឈិច្ចមឈិន

ថាងយើរមានអារម្មណ៍ឆ្ងាយ្ រី្ទរ់ប៉ាុណ្ណងនារះងទ»។

ងដាយនឈិយាយ្ រីប៉ាុនាមានខខខែលគា្់បានបង្មើ្ រីមុន

្្ឹ្្ឈិការណ៍ខែលែឹកនាំឲ្យង្បញ្ូនគា្់មក្ ្ទរះវិញងនារះ

គា្់បានបន្ងទៀ្ថា«្កងឡកងមើលងៅងបសកកម្មរបស់

ខ្នុំវិញខ្នុំងៅខ្មានអារម្មណ៍ថាវា្ ឺជាបទ្ឈិងសាធន៍ែ៏ល្អ

បំ្ុ្មួយខែលខ្នុំធាលាប់មាន។ខ្នុំបានងរៀនង្ចើនង�ើយ

ងទារះបរីជាវា្ ុំបានខ្បមករាមអវរីខែលខ្នុំបានដាក់ខ្នការ

ក្រីខ្នុំងៅខ្អាចង�ើញថាជរីវិ្មនុស្សជាង្ចើនបានផ្លាស់ប្ូរ

ងដាយសារែំណឹរល្អ។ខ្នុំបានងធវើកំ�ុសមួយចំនួនប៉ាុខន្

ទរីបនាទាល់របស់ខ្នុំបានចង្មើនងឡើរកាន់ខ្ខាលាំរង្លខ្នុំបាន

្យាយាមខ្បចឈិ្្ង�ើយបន្ងឆ្ពរះងៅមុខ»។

្ទរ់ស្វ្្រះទ័យឲ្យមនុស្សង្្សរងទៀ្ខែល្្ឡប់

មក្ ្ទរះវិញមុនកំណ្់ងដាយសារខ្ជង្មើសរបស់្ ួកង្

ែឹរថា«្ឈិភ្ងលាកងនរះមឈិនទាន់ចប់ងៅងឡើយងទ។

ការ្្ឡប់មក្ ្ទរះវិញ្ ឺជាជំហ្នែំបូរននការខ្បចឈិ្្។

ងៅង្លអ្នក្ ្រកា្់ែំងណើរការននការខ្បចឈិ្្ងនារះអ្នក

នឹរទទួលបានអវរីៗជាង្ចើន។បន្ទនុកែ៏ធងៃន់ងនារះនឹរ្្ូវបាន

ស្មាលងឡើរ។គាមានអារម្មណ៍ណ្្បងសើរជារខែលែឹរ

ថាអ្នក្្ឹម្្ូវងៅក្ននុរ្្រះងន្្របស់្្រះងនារះងទ»។

ពសឡាញ់អ្នកប�លព្រឡប់មកពី
ដបសកកម្មមុនកំណ្រ់

្ួកអ្នក្ ្ស្វ្សាយសាសនាខែលបាន្្ឡប់មក្ រី

ងបសកកម្មមុនកំណ្់ទាំរ្ រីរនាក់ងនរះបាន្ ូសបញ្ជាក់្ រី

សារៈសំខាន់ខែលមឈិ្្ភក្ឈិនឈិរ្្ួសារខែលមាន្ ួកអ្នក

្្ស្វ្សាយសាសនាខែលបាន្្ឡប់មក្ រីងបសកកម្មមុន

កំណ្់ងនារះ្្ូវ្សឡាញ់នឈិរគាំ្ទ្ ួកង្។

មា៉ាខស្សលនឈិយាយថា«សូម្ ្ល់ងសរីភា្ែល់

្ួកង្។ប៉ាុខន្សូម្បាកែថាអ្នកងៅខក្រ្ ួកង្

ងដាយសារវាអាចកាលាយជាការបាក់ទឹកចឈិ្្បន្ឈិច។សូមងធវើ

ជាមឈិ្្នឹរ្ ួកង្»។រាមរយៈការសាដាប់រាម្្រះវិញ្ញាណ

ងនារះងយើរអាចកំណ្់្ រី្ ្មូវការរបស់្ ួកង្ង�ើយែឹរ

្រីង្លខែល្្ូវង្រងៅជួយនឈិរង្លខែល្្ូវងគារ្

ែល់ភា្ឯកជនរបស់្ ួកង្។

អ្នក្ ្ស្វ្សាយសាសនាខែលបានបង្មើងៅខូឡូរ៉ាែូ

បខន្ថមថា«សូម្សឡាញ់្ ួកង្។សូមងលើកទឹកចឈិ្្

្ួកង្ឲ្យចរចាំ្ លឈិកម្មែ៏ធួនរបស់្្រះងយស៊ូវ្្រីស្ទ»។

រងបៀបខែលមនុស្សែនទ្ប្្ឹ្្ដាក់្ ួកអ្នក្ ្ស្វ្សាយ

សាសនាខែលបាន្្ឡប់មក្ រីងបសកកម្មមុនកំណ្់

អាចជួយឲ្យមានភា្ខុសខប្ករវារការធាលាក់របស់្ ួកង្

ក្ននុរការងអៀនខាមាសឬការបន្ងឆ្ពរះងៅមុខ្បកបងដាយ

ងសចក្រីជំងនឿ។បនាទាប់មកវាសំខាន់ថា្ួកង្្្ូវបាន

្សឡាញ់ងដាយគាមានការវិនឈិច្័យងឡើយ។

ែូចជាកូរីអាន្ ុនខែរ្ួកអ្នក្ ្ស្វ្សាយសាសនាខែល

បាន្្ឡប់មក្ រីងបសកកម្មមុនកំណ្់មានសកាតោនុ្ល

ងែើម្រីងរើបងចញ្ រីសាថានភា្បច្ចនុប្ន្នខែលងធវើឲ្យឈឺចាប់

ងៅជាឧបករណ៍ែ៏មានអំណ្ចរបស់្្រះអមាចាស់។

ការរកដ�ើញដសចក្តីសង្ឹមដៅក្ននុង
បផនការរបស់ពពរះ

ខអលង�ើរខជ្�វរីអ័រ�ូឡឈិនក្ននុរកូរ៉ុមនន្ ួកសាវក

ែប់្រីរនាក់្ ្ល់ោក្យលួរងលាមមួយចំនួនែល់្ ួកអ្នក

្្ស្វ្សាយសាសនាខែលបាន្្ឡប់មក្ រីងបសកកម្ម

មុនកំណ្់។ងលាកបានមាន្បសាសន៍ថា«ងៅង្ល

នរណ្មានាក់សួរថាង្ើអ្នកបានបង្មើងបសកកម្មខែរឬងទ

ង�ើយអ្នកនឈិយាយថាបានបង្មើ...សូមរីករយនឹរ

ការបង្មើខែលអ្នកបាន្ ្ល់ឲ្យ។សូមមានអំណរ្ុណ

ស្មាប់ឱកាសខែលបានខ្្រទរីបនាទាល់ឱកាសខែលបាន

ងចញងៅក្ននុរ្្រះនាម្្រះអមាចាស់ងែើម្រីោក់សាលាកង្មារះជា

អ្នក្ ្ស្វ្សាយសាសនាងនារះ។...សូមកុំសូមកុំរំឭក

អំ្រីងរឿរងនារះសូមកុំនឹកនា្ រីវាងឡើយសូមកុំ្ ឈិ្ថាអ្នកខវរះ

ចងនាលារះឬបរជ័យងឡើយ»។ ១

ស្មាប់អ្នកខែល្្ឡប់មក្ រីងបសកកម្មវិញមុន

កំណ្់ខែលងកើ្មក្ រីងដាយសារខ្អំង្ើបាបងនារះសូម

ចាំោក្យទាំរងនរះមក្ រីស៊ីងស្ទើរចយ�រីចូនស៍្បធាន

អរ្ការបឋមសឈិកសាទូងៅថា៖«្បសឈិនងបើងយើរមាន

អំង្ើបាបងយើរមានភា្ស័ក្ឈិសម្ ឈិចប៉ាុខន្ងយើរ្ ុំខមន

មាន្ នម្្ ឈិចងនារះងទ!» ២គា្់បានខ្្រថា្្រះនឹរជួយ

ងយើរបងរ្កើ្ទំនុកចឈិ្្ក្ននុរខ្លួនងយើរងៅក្ននុរ្គាែ៏លំបាក

បំ្ុ្របស់ងយើរ្បសឈិនងបើងយើរនឹរង្ក្្ឡប់ងៅរក

្ទរ់វិញ។

សារលឈិខឈិ្មក្ រី្្រះ្ម្រីរមរមនសារលឈិខឈិ្មក្ រី្ ួក

អ្នក្ ្ស្វ្សាយសាសនាខែលបាន្្ឡប់មក្ រីងបសកកម្ម

មុនកំណ្់នឈិរមក្ រីថានាក់ែឹកនាំសាសនាច្ក្ ឺែូច

គានា៖សូមកុំងបារះបរ់ក្រីសរ្ឹមងឡើយងដាយសារ្្រះងៅ

ខ្មានខ្នការស្មាប់អ្នក្បងសើរជារអ្នកអាច្សនម

ង�ើញងៅងទៀ្។ស្មាប់មនុស្សជាទរី្សឡាញ់នន្ ួក

អ្នក្្ស្វ្សាយសាសនាទាំរងនរះការង្្ើយ្ បរបស់អ្នក

ចំងោរះការ្្ឡប់មក្ ្ទរះវិញរបស់្ ួកង្នឹរងធវើឲ្យមានភា្

ខុសខប្កគានាយា៉ារធំងធរក្ននុរការជួយែល់្ ួកង្ឲ្យ្ យាបាល

នឈិរងៅែល់សកាតោនុ្លរបស់្ ួកង្។សូមចរចាំថា

ែង្វាយធួនរបស់្្រះងយស៊ូវ្្រីស្ទអាច្ យាបាល្្ប់របួស

ទាំរអស់—រួមទាំរអស់អ្នកខែល្្ឡប់មក្ រីងបសកកម្ម

វិញមុនកំណ្់្ រខែរ។◼
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យុវមជ្ឈិមវ័យ

�ុវមជ្ឈិមវ័�ដចកចា�រយបៀបដដលពួកយគរក

យ�ើញអែ្ថន័�និងភាពសុខសាន្បោទាប់ពវី

្ែ�ប់មកពវីយបសកកម្មមុនកំណែ់វិញរបស់

ពួកយគនិងរយបៀបដដលអ្កអាចយធ្ើ្ ងដដរ។

្្
រូប
ងដា

យ
ធ
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វានរី
មា
៉ាយ
ឡ
ូន
្ុរ

ករទ័្ខែលជា្ ួកអ្នក្ ្ស្វ្សាយសាសនាង្ញងមា៉ារ្យាយាមបំង្ញ

កា្្វកឈិច្ចរបស់្ ួកង្ងែើម្រី«អងញ្ើញមនុស្សែនទឲ្យមករក្្រះ្្រីស្ទ» ១

នាំមកនូវ«ងសចក្រីសរ្ឹមែ៏ធំនឈិរងសចក្រីអំណរែ៏ខាលាំរ»(អាលមា៉ា

៥៦:១៧)ែល់មនុស្សជាង្ចើន។្ួកអ្នក្ ្ស្វ្សាយសាសនាទាំរងនរះែូចជា

្លទ័្កងមាលារះងៅក្ននុរ្្រះ្ម្រីរមរមនខែរ្ឺ្បយុទ្ធងរៀររល់ន្ងៃងដាយ«កមាលាំរែ៏

អសាចារ្យនឈិរអនុភា្ែ៏ខាលាំរកាលា»(អាលមា៉ា៥៦:៥៦)។

ប៉ាុខន្សូម្រីខ្ងៅក្ននុរចំងណ្ម្ លទ័្កងមាលារះទាំរ២០៦០នាក់ងៅខ្មាន

២០០នាក់«្្ូវសន្ប់ងដាយសារអស់្ ម»(អាលមា៉ា៥៧:២៥)។ង្ើវា

ងធវើឲ្យ្ ួកង្្ ុំសូវអរ់អាចឬ?្ុំសូវខាលាំរឬ?្ុំសូវមានភា្កាលាហ្នឬ?្ុំសូវ

ស័ក្ឈិសមែូចមនុស្សែនទឬ?្ឺមឈិនែូងចានារះងទ។

ែូចគានាងនរះ្ រខែរអ្នកខែលជាអ្នក្ ្ស្វ្សាយសាសនាខែល្្ឡប់ងៅ្ ្ទរះ

វិញមុនកំណ្់ងដាយសារង�្ុ្លមក្ រីបញ្ហាសុខភា្្ ្ូវចឈិ្្ឬររកាយក្រី្ ឺពុំ

ខមនមឈិនសូវអរ់អាច្ុំសូវខាលាំរ្ុំសូវកាលាហ្នឬ្ ុំស័ក្ឈិសមងនារះងទ។ការស៊ូ្ទាំ

របស់អ្នក្ ្រកា្់ការសាកល្ររបស់អ្នក្ ឺ—ង�ើយ្ ួរខ្—អសាចារ្យណ្ស់។

អ្នក្្ូវបានរកសាទុកឲ្យមានជរីវិ្—្បខ�លជាមានរបួសធងៃន់ប៉ាុខន្ងៅមានជរីវិ្។

របួសរបស់អ្នកងទារះជារបួសររកាយ្្ូវចឈិ្្ឬខារវិញ្ញាណក្រីឥឡូវងនរះ្្ូវខ្

ងមើលខ្វា(សូមងមើលអាលមា៉ា៥៧:២៨)។ស្មាប់អ្នកខែលបាន្្ឡប់

មក្ ្ទរះវិញងដាយង�្ុ្លននភា្ស័ក្ឈិសមងនារះការខ្បចឈិ្្នឹរកាលាយជាខ្្នកមួយ

សំខាន់ននការ្យាបាលរបស់អ្នក។

តោេលីអា្ូណ្្វីណខវ�



4៨ លរីអា�ូណ្

ង្លអ្នកស្មបស្មួលខ្លួនងៅនឹរការងៅ្ ្ទរះ

សូម្បាកែថាអ្នកបានថាវាយង្លងវលារបស់អ្នក

ងែើម្រី្យាបាលនឈិរចរចាំងែើម្រីទុកចឈិ្្ងលើ្្រះជានឈិច្ច

(សូមងមើលអាលមា៉ា៥៧:២៧)។្ទរ់បានរំឭក

ងយើរថា៖«កាលងយើរ្បទាន្្រះបញ្ញ្្ឈិណ្មួយ

ឲ្យ្ ួកកូនមនុស្ស[ទាំរ្បុសទាំរ្សរី]ងធវើកឈិច្ចការ

ែល់្្រះនាមងយើរ»—ឧទា�រណ៍ការបង្មើ

ងបសកកម្ម—«ង�ើយទាំរកូនមនុស្ស[ទាំរ្បុស

ទាំរ្សរី]ទាំរងនារះងចញងៅងដាយអស់្ រីកមាលាំរ

របស់្ ួកង្នឈិរងដាយអស់្ រីសម្្ថភា្ខែល្ ួក

ង្មានងែើម្រី្ប្្ឹ្្កឈិច្ចការងនារះង�ើយ្ យាយាម

ងដាយមឈិនឈប់ឈរង�ើយ្ ួកខាមាំរស្្ូវរបស់

ង្មកងលើ្ ួកង្»—ក្ននុរករណរីមួយចំនួនែូចជា

របួសខារររកាយឬជំរឺ្ ្ូវចឈិ្្ឬរបួសង្្សរៗ

ងទៀ្—«ង�ើយបខរ្ខបង្ខាំរ្ ួកង្មឈិនឲ្យងធវើកឈិច្ចការ

ងនារះងឡើយងមើលចុរះ្ឺជាការចាំបាច់ែល់ងយើរនឹរ

្្មូវកឈិច្ចការងនារះ្រីនែនន[្ួកង្]...ប៉ាុខន្

្្ូវទទួលនូវែង្វាយទាំរឡាយរបស់្ ួកង្វិញ»

(ងគាលលទ្ធឈិនឈិរងសចក្រីសញ្ញា១២៤:៤៩)។

ងទារះបរីអ្នកមានរបួសអវរីក៏ងដាយ—ឬបានមាន

របួសែខែលងនារះ—ងៅក្ននុរចមបាំរែរបណ្អ្នក

បានបង្មើងដាយស័ក្ឈិសមឬបានខ្បចឈិ្្ទាំរ្សុរ

ងនារះការបរិចាចា្របស់អ្នក្ ឺ្្ូវការនឈិរទទួលយក

ងដាយ្្រះអមាចាស់។

ការអានងរឿរខារង្កាមងនរះអាចជួយអ្នកខសវររក

ការ្យាបាលងដាយ្ ឈិ្្បាកែខែលថាអ្នក្ ុំងៅ

ឯងកាងឡើយង�ើយការខចកចាយងរឿររបស់អ្នកអាច

ជួយមនុស្សែនទ្ រខែរ។

ចូរ ដឹង ថា តពរះអង្គសត្ងាររះរានទទួលអារម្មណ៍ហនការឈឺចាប់របស់អ្នក

ងៅ
ង្លជឈិរះយន្ងហ្រះងៅងបសកកម្មរបស់ខ្នុំខ្នុំបាន្សនម្ រីទឈិែ្ឋភា្ននការ្្ឡប់ងៅ្ ្ទរះវិញរបស់ខ្នុំ។

ងសចក្រីអំណរនឹរមានងឡើរ្្ួសារនឈិរមឈិ្្ភក្ឈិខ្នុំនឹរឱបខ្នុំង�ើយខ្នុំនឹររស់ងៅង្ញមួយជរីវិ្ខ្នុំងដាយ

ជរីវិ្សុខសាន្ងដាយរីករយនឹរ្្ប់្ រជ័យខែលងកើ្មកក្ននុរនាមជាអ្នក្ ្ស្វ្សាយសាសនាខែល្្ឡប់មក

វិញងដាយកឈិ្្ឈិយស។

ែប់មួយខខង្កាយមកងៅង្លជឈិរះយន្ងហ្រះ្្ឡប់ងៅ្ ្ទរះវិញ្្ប់វិនាទរីទាំរអស់្ ឺមានការ្ប់បារម្ភែ៏

ឈឺចាប់អំ្រីអវរីខែលនឹរងកើ្ងឡើរនាង្លខារមុខ។្្ួសារខ្នុំបានររ់ចាំខ្នុំង�ើយងទារះបរីជា្ ួកង្បានខ្សក

ងហ្ោរនឈិរឱបខ្នុំក្រី្រីមុនខ្នុំបានែឹរ្ រីងរឿរងនរះងនារះខ្នុំមានអារម្មណ៍ឯងកាងដាយគាមាន្ ំនឈិ្អវរីស្មាប់អនា្្

របស់ខ្នុំងឡើយ។

្្រះអរ្សង្ង្គារះបានទ្ង�ើញ្ រី្គាែ៏ឈឺចាប់របស់ខ្នុំ។្ទរ់បាន្ជាប្ រីអារម្មណ៍ខែលងែកងៅងលើ

ខ្្អស់បរីសបាតោ�៍ទាំរយំនឈិរការងែកងែើម្រីង្ច្ រីការ្ឈិ្។្ទរ់បាន្ជាបថាខ្នុំ្្ូវការកមាលាំររបស់្ទរ់

ងដាយសារគាមាននរណ្ងទៀ្ងៅជុំវិញខ្នុំខែលអាចយល់ឬអាណឈិ្អាសូរនូវអវរីខែលខ្នុំកំ្ុរខ�ល្ ្រកា្់

ងឡើយ។ប៉ាុខន្្ទរ់បានយល់។ខ្នុំ្ ុំអាចបង្មើងបសកកម្មរបស់ខ្នុំឬ្្ឡប់មក្ ្ទរះវិញមុនកំណ្់ងដាយគាមាន

្ទរ់ងឡើយ។

អាលរីងបា៉ាសសាទរី្កុរ�វរីនងឡន្បងទសអូ្សាតោលរី

កុំចំណ្េតពលឥ�តបតយជន ៍្ងៃល់ ពី មូលកហតុ ក�ើយ

្ំ
នឈិ្ននការ្្ឡប់មក្ ្ទរះវិញមុនកំណ្់្ ឺ្ ួរឲ្យងខាលាច្ សារណ្ស់។ង្លអ្នក្ ្ល់្បឹកសាបាន្ ្ល់ងយាបល់

ងនរះែល់ខ្នុំខ្នុំមានអារម្មណ៍ស្មនុ្សាមាញលាយឡំនឹរអារម្មណ៍ងសាកងៅថា៖ខាមាសងអៀន។ធូរងស្ើយ។

មានកំ�ុស។មានភា្សុខសាន្ដ។ងកើ្ទុក្ខ។អារម្មណ៍ទាំរអស់ងនរះងកើ្ក្ននុរង្លខ្មួយ។

ខ្នុំែឹរថា្្រះកំ្ុរគាំ្ទខ្នុំងដាយសារខ្នុំបាន្ ្រកា្់សបាតោ�៍ែំបូរងនារះបនាទាប់្ រីងៅែល់្ ្ទរះវិញ។ង�ើយ

បនាទាប់មកខ្នុំបាន្ ្រកា្់បានមួយសបាតោ�៍ងទៀ្។ង�ើយមួយសបាតោ�៍ងទៀ្។រ�ូ្ែល់ទរីបំ្ុ្ខ្នុំអាចមាន

អារម្មណ៍ែូចធម្មរាវិញម្រងទៀ្។ឪ្ុករបស់ខ្នុំ្ ឺជាអ្នកគាំ្ទធំបំ្ុ្របស់ខ្នុំង�ើយគា្់្ ឈិ្ជាងមើលខ្ទាំរខ្នុំ

យា៉ារខាលាំរ។គា្់ចរ់នឈិយាយនឈិរចំណ្យង្លជាមួយខ្នុំជានឈិច្ច។ងដាយ្ ុំខសវររកមូលង�្ុខែល«នាំឲ្យ

ខ្នុំ្្ឡប់មក្ ្ទរះវិញមុនកំណ្់ងឡើយ»ប៉ាុខន្្គាន់ខ្ចរ់ែឹរថាង្ើខ្នុំមានសុខទុក្ខយា៉ារណ្ខែរ។

ង្លឪ្ុករបស់ខ្នុំបានសាលាប់ងៅងដាយង្គារះថានាក់មក្ រីការងឡើរភ្នំរយៈង្ល្ រីរបរីខខង្កាយមកងនារះខ្នុំ

បានែឹរងដាយ្ ុំសរ្ស័យថា្្រះមានខ្នការមួយស្មាប់ខ្នុំ។ការខែលអាចងៅជាមួយឪ្ុករបស់ខ្នុំស្មាប់

រយៈង្លប៉ាុនាមានខខចុរង្កាយននជរីវិ្របស់គា្់បាន្ ្រឹរទរីបនាទាល់របស់ខ្នុំអំ្រីខ្នការននងសចក្ដរីសង្ង្គារះ។

ខ្នុំងៅខ្មឈិនយល់្ រីង�្ុ្លទាំរអស់្ រីមូលង�្ុខែលខ្នុំ្្ូវខ្្្ឡប់មក្ ្ទរះវិញង្លខ្នុំបាន្្ឡប់មកងនារះ

ងទប៉ាុខន្ខ្នុំក៏បានងរៀនថា្បសឈិនងបើអ្នកចំណ្យង្លង្ចើនង្ក្ ងៃល់្ រីមូលង�្ុងនារះអ្នកខកខាន្ រីអ្្ភូ្ង�្ុ

ែ៏អសាចារ្យខែល្្រះបាន្បទានែល់អ្នកងរៀររល់ន្ងៃ។

្្រីស្ទឈិនវា៉ារាប៊ីរែ្ឋអូន�អូស.រ.អា
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ES ចូរ មាន ្ ន្ទទៈ ត្វើតាមតពរះទ័េរបស់តពរះអមាចាស់

អវ រីៗ្្ប់យា៉ារែំងណើរការល្អងៅក្ននុរងបសកកម្មរបស់ខ្នុំ។ខ្នុំមានបទ្ឈិងសាធន៍

ែ៏អសាចារ្យខែលនឹរបន្ងៅក្ននុរចឈិ្្ខ្នុំជាងរៀររ�ូ្។ប៉ាុខន្បនាទាប់្ រីបង្មើបាន

្បាំបរីខខមកខ្នុំបានចាប់ង្្ើមមានបញ្ហាសុខភា្។បនាទាប់្ រីបាន្ មអាហ្រនឈិរ

អធឈិសាឋានជាង្ចើនមកខ្នុំ្្ូវបានបញ្ូនឲ្យមក្ ្ទរះវិញ។ខ្នុំងខ្ទចខាទាំចឈិ្្យា៉ារខាលាំរ។

ខ្នុំបាន្ឈិ្ថាអវរី្្ប់យា៉ារ្ ឺជាកំ�ុសខ្នុំ។ខ្នុំបានឈប់អាន្្រះ្ម្រីរង�ើយឈប់

អធឈិសាឋានញឹកញាប់ែូច្ រីមុនងទៀ្។ខ្នុំ្ ងៃល់ថាង្ើខ្នុំ្ ុំបានងធវើអវរី្្ប់យា៉ារងែើម្រីខ្នុំ

អាចបន្ងៅបង្មើងបសកកម្មងទឬអរី។

ប៉ាុខន្ខ្នុំបានែឹរថាខ្នុំ្្ូវបានសាកល្រងែើម្រីង�ើញថាង្ើខ្នុំបន្ងសាមារះ្្រ់

ចំងោរះ្្រះអមាចាស់ខែរឬងទ។វាមានការលំបាកណ្ស់ប៉ាុខន្ខ្នុំបានដាក់ការទុកចឈិ្្

របស់ខ្នុំងលើ្ទរ់ង�ើយខ្នុំបាន្្ឡប់ងៅ្ ំបន់ងបសកកម្មវិញជាកខន្រខែលខ្នុំបាន

ទទួលបទ្ឈិងសាធន៍ែ៏អសាចារ្យម្រងទៀ្។

ប៉ាុខន្បញ្ហាសុខភា្របស់ខ្នុំបានងកើ្ងឡើរសារជា្ ្មរីងទៀ្។ប៉ាុខន្ងលើកងនរះខ្នុំ

មានចឈិ្្ចរ់ងធវើរាម្្រះ�ឫទ័យរបស់្្រះវរបឈិរាសួ្៌ង្ចើនជារ។ែូងច្នរះខ្នុំបាន

្្ឡប់ងៅ្ ្ទរះវិញជាងលើកទរី្ រីរ។វាមានការលំបាកណ្ស់ប៉ាុខន្ខ្នុំែឹរថាខ្នុំអាច

ងរៀន្ រីអវរីៗ្្ប់យា៉ារខែលខ្នុំបានជួប្បទរះ។

ងទារះបរីជាខ្នុំ្ ុំបានបង្មើរយៈង្ល២៤ខខក្រីខ្នុំែឹរថាខ្នុំបានបង្មើងបសកកម្ម

្បកបងដាយកឈិ្្ឈិយស។ខ្នុំែឹរថាង្លងវលាខែលខ្នុំបានបង្មើ្្រះអមាចាស់្ ឺ

មាន្ នម្ស្មាប់ខ្នុំនឈិរមនុស្សខែលខ្នុំបានជួយ។ខ្នុំមានអំណរ្ុណចំងោរះ

្្រះអរ្សង្ង្គារះរបស់ខ្នុំចំងោរះែង្វាយធួនែ៏ឥ្ង្បៀប្្ទឹមបានរបស់្ទរ់។្ទរ់

្ជាប្ រីឧបស្្របស់ងយើរ្្ប់គានា។ង�ើយ្បសឈិនងបើងយើរទុកចឈិ្្ងលើ្ទរ់ងដាយ

្ឈិ្្បាកែងនារះងយើរនឹរ្ ុំងៅឯងកាងឡើយ។

�វរីលរី្�ូមខមន�្ូយអាស្បងទសង្បស៊ីល

សូម្ ៊ុមព័ទ្ធខ្លួនរបស់អ្នក កដ្យ កសចក្ីល្អ

ខ្នុ ំ្ ុំធាលាប់្ ឈិ្ថាខ្នុំនឹរ្្ឡប់ងៅ្ ្ទរះវិញមុនកំណ្់ងនារះងទង�ើយខ្នុំមានការងអៀន

ខាមាសនឈិរ្្ួយបារម្ភអំ្រីការ្បឈមមុខនឹរមនុស្ស្្ប់គានា។ងទារះបរីវាជា្គាមួយ

ែ៏លំបាកបំ្ុ្ក្ននុរជរីវិ្ខ្នុំក្រីខ្នុំក៏បានរីកចង្មើនងឡើររាមរយៈបទ្ឈិងសាធន៍ងនារះខែរ។

វាបានស្មួចស្មាំរខ្នុំឲ្យកាលាយជាមនុស្សល្អ្បងសើរងឡើរ។

ខ្នុំបាន្្ឡប់ងៅ្ ្ទរះវិញងែើម្រីងធវើរាមែំងណើរការននការខ្បចឈិ្្។ការង្ជើសងរើស

មួយចំនួនខែលខ្នុំបានងធវើ្ រីមុនងបសកកម្មរបស់ខ្នុំ្ ុំ្្ូវនឹរការបង្រៀននឈិរបទបញ្ញ្្ឈិ

របស់ែំណឹរល្អងឡើយ។ងដាយសារខ្ភា្ខាមាសងអៀននឈិរបំណរ្បាថានារបស់ខ្នុំងែើម្រី

បន្ងៅក្ននុរសាសនាច្កងនារះខ្នុំ្ ុំងធវើរាមែំងណើរការននការខ្បចឈិ្្ជាមួយប៊ីស្ស្របស់

ខ្នុំ្ រីមុនងបសកកម្មងទ។ប៉ាុខន្អំឡនុរង្ល្ រីរបរីខខែំបូរខ្នុំមានអារម្មណ៍ថា្្ូវ្្ឡប់

ងៅ្ ្ទរះវិញងែើម្រីខ្បចឈិ្្ងែើម្រីខ្នុំអាចបង្មើងដាយកឈិ្្ឈិយសនឈិរភា្ន្្្្នូរ។

អវរីខែល្ ឈិ្ជាជំរុញចឈិ្្ខ្នុំង្លខ្នុំបាន្្ឡប់មក្ ្ទរះវិញងនារះ្ ឺការចូលរួមក្ននុរ

សកម្មភា្ខែលងលើកស្ទលួយខារវិញ្ញាណរួមមានការ្បជុំក្ននុរសាសនាច្ក្ង្មារ

បង្មើនឈិរ្្រះវិហ្របរិសុទ្ធងៅង្លខែលខ្នុំអាចងធវើវា។ប៉ាុខន្អវរីខែលបានជួយខ្នុំង្ចើន

បំ្ុ្ងនារះ្ឺមនុស្សខែលងៅជុំវិញខ្នុំ—្្ួសារមឈិ្្ភក្ឈិមួយចំនួននឈិរសូម្រីខ្មនុស្ស

ខែលខ្នុំ្ ុំធាលាប់ជួប្ រីមុនបានបង្ហាញងសចក្រី្សឡាញ់នឈិរងសចក្រីសប្នុរសែល់ខ្នុំ។

ងលើស្ រីងនារះងទៀ្ងដាយមានជំនួយ្ រី្្រះអមាចាស់នឈិរ្ ំរូែូចជា្្រះ្្រីស្ទងៅជុំវិញ

ខ្នុំងនារះខ្នុំអាច្្ឡប់ងៅរែ្ឋ�្ូរីដាវិញងែើម្រីបញ្ចប់ងបសកកម្មរបស់ខ្នុំ។ងសចក្រីសរ្ឹម

របស់ខ្នុំ្ ឺថាងយើរទាំរអស់គានានឹរ្ យាយាមមានលក្ខណៈែូចជា្្រះ្្រីស្ទចំងោរះមនុស្ស

ែនទងទារះបរី្ ួកង្បាន្្ឡប់មក្ ្ទរះវិញមុនកំណ្់ឬ្្ូវការជំនួយយា៉ារសាមញ្ញក្រី។

កា�្ឈិនងសាតោ្រែ្ឋយូថា�៍ស.រ.អា

ការសនយាខែលមានងៅក្ននុរលឈិខឈិ្ងៅបង្មើជាអ្នក្ ្ស្វ្សាយសាសនារបស់អ្នកខែល

បាន្ ្ល់ែល់អ្នកង្លអ្នកសង្មចចឈិ្្ងបារះជំហ្នងៅមុខងៅក្ននុរកឈិច្ចការងនរះនឹរ

្្ូវបានបំង្ញ៖«្្រះអមាចាស់នឹរ្បទានរង្វាន់ស្មាប់ងសចក្រីល្អននជរីវិ្របស់

អ្នក»។ជាមួយនឹរការយកចឈិ្្ទុកដាក់្្មទាំរការងមើលខ្ងនារះរបួសរបស់អ្នក

អាច្្ូវបាន្ យាបាលង�ើយកាលាយជាឧបករណ៍មួយស្មាប់អ្នកងែើម្រីអាចជួយមនុស្ស

ែនទឲ្យមកកាន់្្រះ្្រីស្ទ។បនាទាប់្ រីអវរីៗទាំរអស់ងនរះ្ ឺជាកា្្វកឈិច្ចនន្ ួកអ្នក

្្ស្វ្សាយសាសនា។◼

អ្នកនិពន្ធននះមកពីប្រនេសបារាំងតែកំពុងនរៀននៅរដ្ឋយូថាហ៍ស.រ.អា.។

សូមខសវររកងរឿរបខន្ថមងទៀ្មក្ រី្ ួកអ្នក្ ្ស្វ្សាយសាសនាខែល្្ឡប់មក្ រីងបសកកម្មវិញ
មុនកំណ្់ងៅក្ននុរអ្្ថបទកំខណង្ញទាំរមូលងៅងលើង្�ទំ្័រliahona.lds.orgឬងៅក្ននុរ
កម្មវិធរីGospel Library។

កំណ�់ចំណ្ំ
	 ១.	 «	មតើ	េ្វី	ជា	មោលបំណង	របស់	ែ្នុំ	ក្ននុងនាម	ជា	េ្នកផ្សព្វផសាយ	ស្សនា	?	»	បបកាសដំែឹង�្អ

របស់ទយើង៖មគ្គនុទ�សក៍ចំទោះការបទបមើជាអ្ក្ សេ្្វ្ សាយសាសនាបាន	ម្្វើ	កំខណ	
(	ឆ្នាំ	២០១៨	)	មេហទំព័រ	lds .org/ manual/ missionary	។



ខ្ចុំតលងរាល់ទរះរ�់តបណ្ំង

នរិងអានតតចើន។

្បសឈិនងបើខ្នុំអាចចំណ្យង្លមួយន្ងៃងែើម្រីងធវើអវរីមួយងនារះខ្នុំ

្បខ�លជាងៅងលរមា្់សមុ្ទ។

ខ្នុំបានងកើ្ងៅទរី្កុរឈរីហ្គាងហ្គារែ្ឋអឈិលលរីងណ្យប៉ាុខន្បាន

មករស់ងៅទរី្កុរងៅវូង្លខ្នុំងៅមជ្មណ្លងក្មរកំ្ោ។

ខ្នុំ្ ុំបានចាំង្ចើន្ រីជរីវិ្របស់ខ្នុំ្ រីមុនខ្នុំងៅរស់ងៅមណ្លងក្មរ

កំ្ោងទប៉ាុខន្ខ្នុំចាំថាខ្នុំ្ ុំមានអារម្មណ៍សុវ្្ថឈិភា្ងឡើយ។

ង្លខ្នុំបានងៅមណ្លងក្មរកំ្ោខ្នុំមានអារម្មណ៍សុវ្្ថឈិភា្។

ខ្នុំង្ញចឈិ្្នឹរការទទួលបានែំណឹរល្អ។មឈិ្្ភក្ឈិមួយចំនួន

របស់ខ្នុំបាន្ថឈិ្ងៅក្ននុរសាថានភា្មួយចំនួន្ ួរឲ្យខាលាចងដាយសារ

្ួកង្្ ុំងធវើរាមបទដាឋានរបស់ងយើរ។ខ្នុំែឹរថាការងគារ្រាម

្្រះបញ្ញ្្ឈិងធវើឲ្យខ្នុំមានសុវ្្ថឈិភា្។

វា្ ឺជាបទ្ឈិងសាធន៍ែ៏អសាចារ្យមួយក្ននុរការជួប្្ួសាររបស់ខ្នុំ។

មាតោយរបស់ខ្នុំបានងៅសាលាមង្្យ្យខែលខ្នុំបានងៅងរៀន

ងដាយសារគា្់បានងៅជួយបង្រៀនជំនួសង្។គា្់បានងលរ

ជាមួយខ្នុំង�ើយគា្់បាន្បាប់្្ូបង្រៀនមានាក់ថាគា្់ចរ់យក

ខ្នុំងៅ្ ្ទរះងដាយសារខ្នុំជាងក្មរ្ ួរឲ្យ្សឡាញ់។្្ូបង្រៀន

ងនារះបាននឈិយាយថា«នារ្្ូវការអ្នកយកងៅចឈិញ្ចឹមអញ្ចឹរ

្បខ�លជាប្អូនអាចយកនារងៅបាន!»មាតោយរបស់ខ្នុំបានសួរ

នាំង្អំ្រីែំងណើរការងនារះង�ើយគា្់បានសុំខ្នុំនឈិរបរប្អូន្បុស

ខ្នុំ្ រីរនាក់ងទៀ្យកងៅចឈិញ្ចឹម។វាអសាចារ្យណ្ស់ងដាយសារ

ខ្នុំែឹរថាង្ើមានសភា្ខបបណ្ងៅង្លគាមាន្្ួសារងនារះ

ង�ើយថាការបងរ្កើ្្កុម្្ួសារមួយ្ ឺវាកាន់ខ្្ ឈិងសស។

លីលីតអសអាយុ១៤ឆ្នាំរែ្ឋអឈិលលរីងណ្យស.រ.អា.



 ខខមឈិ្ុនាឆ្នាំ២០១៩ ៥១

៥២ សរិកសាអានរំឭកអ្រិសាឋាន។ត្វើ
តឡើងវិញ។

ងដាយមា៉ារីអូដាយអាសអឡនុនសូ

៥៤ ហ្ងៃត្វើការដ៏ល្អបំផុ�របស់ខ្ចុំ!

ងដាយខអលង�ើរចូនរីអឈិល្ុច

៥៦ តមតរៀនមកពីតពរះ្ ម្ីរសញ្ញា
្្មីពួកសាវក្ ឺជាសាក្ីរបស់
តពរះតេស៊ូវត្ីស្ទ—ត្ើេអ្នកក៏អាច
ត្វើជាសាក្ីរបស់តទង់ផងណដរ!

ងដាយ�ុរីងស្សើវា៉ាយកាលារីែ

៥៨ «អ្នកត�ូវតចញពីកណន្ងតនរះ»

ងដាយងសើជរីអូរីខ�វងមងស�្ូរ៉ា

៦១ ប័ណ្ណតបកាសតសចក្តីជំតនឿតកើ�តឡើង
មួេជំហានមដេងៗ

៦២ លរិខរិ�មកពីបងតបុសជាទីតសឡាញ់

ងដាយងមើរីលរីងអសប៊ីអាងវើរខរ៉្

៦៤ ពាក្យចុងតតកាេត�ើអ្នកនឹងរកត�ើញអវី
ខ្រះតៅក្នចុងតពរះ្ម្ីរមរមន?

ងដាយខអលង�ើរខ�្រីអ៊ីស្ទរីខវ៉នសុន

េុវវ័េ

តៅក្នចុងវ្្គតនរះ

្្
រូប
ងដា

យ
្្

រីស
្ទរីណ្

ស
្ម៊ីធ

៥២



៥២ លរីអា�ូណ្

តោេមា៉ារីអូោេអាសអឡចុនសូ

ងៅ
្បងទសឈរីលរីងែើម្រីចូលងរៀន

មហ្វិទយាល័យអ្នក្្ូវ្បឡរចូលងរៀន

សាកលវិទយាល័យសឈិន។ខ្នុំចរ់ងរៀនខ្្នក

វិសវ័កម្មងៅសាកលវិទយាល័យខែលងៅឆ្ងាយ្ រីកខន្រខែល

ខ្នុំរស់ងៅ។្នម្សឈិកសាងនារះវាន្្ណ្ស់ែូងច្នរះងគាលងៅ

របស់ខ្នុំ្ ឺ្្ូវទទួលបាន្ ឈិន្ទនុខ្ស់បំ្ុ្ខែលអាចទទួលបាន

ងៅង្លងធវើការ្បឡរចូលងែើម្រីខ្នុំអាចទទួលបានអាហ្រ

រូបករណ៍មួយស្មាប់្ ឈិន្ទនុ្បឡរែ៏ងលចងធាលាមួយ។ រច
នា
រូប
ភា
្
ងដា

យ
អ
័រដា

ម
ងៅ

ល
រីរ

ខ្នុំបានែឹរ្ រីកខន្រនឈិរអវរីខែលខ្នុំចរ់សឈិកសាង�ើយខ្នុំ

បានែឹរថាខ្នុំ្្ូវខ្ងធវើឲ្យវាងកើ្ងឡើរ។ខ្នុំបានចាប់ង្្ើម

ងរៀបចំស្មាប់ការ្បឡរងនារះ។ខ្នុំបានសឈិកសាអាន

ង�ើយរំឭកងមងរៀនប៉ាុខន្ងៅក្ននុរការ្បឡរសាកល្រខ្នុំ

ងៅខ្មឈិនទទួលបាន្ ឈិន្ទនុខែលខ្នុំចរ់បានែខែល។ខ្នុំបាន

អធឈិសាឋានងៅកាន់្្រះវរបឈិរាសួ្៌ង�ើយទូលសូម្ទរ់ឲ្យ

មាន្បាជាញាវារនវនឈិរងែើម្រីឲ្យ្ទរ់បំភ្ឺការយល់ែឹររបស់

ខ្នុំងែើម្រីខ្នុំអាចចាប់យកងគាលងៅរបស់ខ្នុំបាន។ខ្នុំបាន

អធឈិសាឋានទូលសូមអវរីៗ ទាំរងនរះងរៀររល់ន្ងៃអស់រយៈង្ល

មួយឆ្នាំង្ញ។ខ្នុំបានងៅងរៀនថានាក់ងរៀបចំ្ ឈិងសសងៅ

សាលាងរៀនរបស់ខ្នុំង�ើយខ្នុំចុរះង្មារះចូលងរៀនងៅក្ននុរ

ថានាក់ងរៀនងៅវិទយាសាថានខែល្ ្មរ់ងឆ្ពរះងៅរកការងរៀបចំ

ស្មាប់ការ្បឡរ។

ខ្នុំបន្សឈិកសា្្រះ្ម្រីរ្បចាំន្ងៃង�ើយខ្នុំ្ ុំខកខានងៅ

ងរៀនថានាក់សឈិកាខាសាលារបស់ខ្នុំងឡើយ។ខ្នុំបានបំង្ញ្្ប់

ការចា្់រាំរប្វជឈិ្ភា្ងអើរ៉ុនរបស់ខ្នុំង�ើយ្ ុំបានសឈិកសា

ងៅន្ងៃអាទឈិ្្យងទងទារះជាមានសាថានភា្ខែលខ្នុំ្្ូវសឈិកសា

ក្រី។ខ្នុំបានែឹរថាន្ងៃអាទឈិ្្យ្ ឺជាន្ងៃរបស់្្រះអមាចាស់

សឈិកសាអានរំឭកអធឈិសាឋាន។
ន្វើន�ើងវិញ។



 ខខមឈិ្ុនាឆ្នាំ២០១៩ ៥៣

ង�ើយខ្នុំចរ់ងគារ្ន្ងៃងនារះរាមរងបៀបមួយខែលឪ្ុកមាតោយ

ខ្នុំបានបង្រៀនខ្នុំ។ខ្នុំបានែឹរថាខ្នុំ្ ុំអាច្ប្ុយ្បថាន

នឹរបា្់បរ់្ រជ័យ្ រី្្រះវរបឈិរាសួ្៌ស្មាប់ខ្នុំបានងទ

ជា្ឈិងសសង្លខ្នុំ្្ូវការ្ រជ័យទាំរងនារះខាលាំរបំ្ុ្។

ងទារះបរីខ្នុំងធវើកឈិច្ចការទាំរអស់ងនរះក្រីខ្នុំងៅខ្្ ុំទទួលបាន

្ឈិន្ទនុខែលខ្នុំចរ់បានងៅង្លងធវើការ្បឡរសាកល្ររបស់

ខ្នុំខែរ។

្្ួសារខ្នុំនឈិរខ្នុំបានអធឈិសាឋានង�ើយ្ មអាហ្រង�ើយ

ឪ្ុករបស់ខ្នុំបាន្ ្ល់ការ្បសឈិទ្ធ្ រមួយឲ្យខ្នុំ។ជាមួយ

នឹរការងរៀបចំខារវិញ្ញាណងនរះនឈិរការងរៀបចំង្្សរៗងទៀ្

របស់ខ្នុំងនារះខ្នុំបានងៅ្បឡរ។ខ្នុំ្ ុំ្គាន់ខ្ទទួលបាន

្ឈិន្ទនុខែលខ្នុំចរ់បានងនារះងទខ្នុំបានសង្មចងលើសងគាលងៅ

របស់ខ្នុំងទៀ្្ឈិន្ទនុមួយបានមធ្យមភា្ខ្ស់បំ្ុ្ងៅក្ននុរ

ខ្្នក្ ណឈិ្វិទយា។ខ្នុំបានទទួលអាហ្ររូបករណ៍នឈិរ

អ្្ថ្បងយាជន៍ខែលខ្នុំ្្ូវការង�ើយខ្នុំអាចសឈិកសាងៅ

សាកលវិទយាល័យខែលខ្នុំបានង្ជើសងរើស។

កាលខ្នុំងៅងក្មរខ្នុំបានងរៀនថា្បសឈិនងបើខ្នុំបានងធវើ

អវរីៗ្្ប់យា៉ារខែលខ្នុំអាចងធវើបានង�ើយខ្ទាំការទទួល

ការអប់រំនឹងជួេអ្នកឲ្យបតតមើ

«ការទូនាមានរបស់ខ្នុំ...្ឺបន្ការសឈិកសារបស់អ្នកងទារះអ្នកងៅទរីណ្ក្រីងទារះអ្នក

ចាប់អារម្មណ៍ងលើអវរីង�ើយមានឱកាសខបបណ្ក្រី។សូមកំណ្់្ រីរងបៀបខែលអ្នកអាច

បង្មើ្្ួសាររបស់អ្នកនឈិរសរ្មជា្ឈិង�ើយងរៀបចំខ្លួនឲ្យបានល្អ»។

តបធានរ័សុលអរិមណរិលសុន«Education: A Religious Responsibility»(ការតបជុំ្ ម្មនរិោឋាន
សាកលវិទយាល័េតពរិកហាំេ៉ាង់–ហអោ្ូហ្ងៃទី២6ណខមករាឆ្នាំ២០១០)។

ខុស្្ូវខារវិញ្ញាណរបស់ខ្នុំជាមុនងនារះ្្រះវរបឈិរាសួ្៌

នឹរ្បទាន្ រែល់ខ្នុំ។ងរឿរនានា្ ុំខ្រខ្ែំងណើរការរាម

រងបៀបខែលងយើររំ្ឹរទុកឲ្យវាងកើ្ងឡើរងនារះងទប៉ាុខន្្្រះ

នឹរងមើលខ្ងយើរ។ខ្នុំែឹរថាមានខ្ជំនួយរបស់្ទរ់ខ្

ប៉ាុងណ្ណរះងទើបកឈិច្ចការ្្ប់យា៉ារអាចែំងណើរការបាន។◼

អ្នកនិពន្ធរស់ទៅទ�ត្ទោ្តីនកបទ្សឈតីលតី។

ការជួេអ្នកឲ្យមានតជា្ជ័េក្នចុងការអប់រំរបស់អ្នក
សាសនាច្ក្ ្ដល់នូវធនធានជាង្ចើនងែើម្រីជួយអ្នកងៅក្ននុរការបណតោតរះបណ្តាលឬការអប់រំរបស់អ្នកបនាទាប់្ រីវិទយាល័យ៖

• មូលនឈិធឈិអប់រំខែលមានជាបន្បនាទាប់មានងៅក្ននុរ្បងទសមួយចំនួនងែើម្រីជួយបរ់ន្្វ្្បណតោតរះបណ្តាលវិជាជាជរីវៈ។

អ្នកអាចនឈិយាយជាមួយប៊ីស្ស្ឬ្បធានសាខារបស់អ្នកអំ្រីងរឿរងនរះឬសូមងមើលpef .lds .org ។

• BYU- Pathway Worldwide្្ល់ការអប់រំកាន់ខ្្បងសើរងឡើររាមអ៊ិនងធើរខណ្ខែលមាន្ នម្សមរម្យ។

សឈិស្សចាប់ង្្ើមជាមួយកម្មវិធរីPathwayConnectជាកម្មវិធរីសឈិកសារាមអ៊ិនងធើរខណ្រយៈង្លមួយឆ្នាំខែលជួយ

សឈិស្សឲ្យចាប់ង្្ើមឬ្្ឡប់មកការសឈិកសាសាកលវិទយាល័យវិញ។បនាទាប់្ រីងរៀនPathwayConnectចប់សឈិស្ស

អាចទទួលបានវិញ្ញាបនប្្ខែលអាចង្្ៀមងធវើការង្របានងៅក្ននុររយៈង្ល្ ឈិចជារមួយឆ្នាំង�ើយបនាទាប់មកបន្ងៅ

ងរៀនក្មឈិ្បរិញ្ញាប្្—ខែលការសឈិកសាទាំរអស់ងនារះមានក្មឈិ្សឈិកសាក្ននុរ្ នម្ទាបែូចគានា។សូមងមើលង្�ទំ្័រ

byupathway .lds .org ។

• ជាងរឿយៗការងរៀនភាសាអរ់ង្្សអាច្ ្ររីកឱកាសរបស់អ្នកក្ននុរការខសវររកការង្រល្អ្បងសើរងឡើរ។កម្មវិធរីសឈិកសា

EnglishConnect្ឺជាកម្មវិធរីងរៀនភាសាអរ់ង្្សមួយខែលសាសនាបាន្ ្ល់ឲ្យងែើម្រីជួយបុ្្លមានាក់ៗបងរ្កើន

ភា្ខ្លួនទរី្ ឹរខ្លួនទាំរខារវិញ្ញាណនឈិរខារសាច់្ មងៅក្ននុរបរិយាកាសននការងផ្តោ្ងៅងលើែំណឹរល្អ។សូមងមើល

ង្�ទំ្័រenglishconnect .lds .org ។

• វ្្សឈិកសាភា្ខ្លួនទរី្ឹរខ្លួនរបស់សាសនាច្កស្មាប់ការអប់រំ្្ូវបានងៅថា«ការអប់រំស្មាប់ការង្រល្អ្បងសើរ»។

វាជាវ្្សឈិកសារយៈង្ល១២សបាតោ�៍ខែលមានងៅក្ននុរងស្កឬមណ្លរបស់អ្នក។សូមរកងមើលងសៀវងៅសឈិកសាងនរះ

ងៅក្ននុរកម្មវិធរីGospel Libraryង្កាមោក្យភា្ខ្លួនទរី្ឹរខ្លួនឬងៅង្�ទំ្័រlds .org/ go/ 71857 ។

កបសិនទបើគាមានអាហាររូប

ករណ៍ទ្ទនាះ�ញសំពុំអាចមាន

កបាក់ក្ប់កគាន់ទដើម្បតីបង់ន្្

មហាិ៉្យាល័យទឡើយ។
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តោេណអលតឌើរ
ចូនីអរិល្ុច

ក្ននុរ្ ួកចឈិ្សឈិបនាក់

ទពលអ្នកទរៀនកសឡាញ់និង

ផ្ល់តនម្ដល់ការង្រទនាះអ្នក

ក៏រកទឃើញកបភពដ៏អសាចារ្យ

ននអំណរ។

កាល្ រីង្ចើនឆ្នាំកន្រងៅខ្នុំបានងៅសាវនដាឋានននមហ្

វិទយាល័យងឈើចឈរីលននសាកលវិទយាល័យងខម្ប៊ីច

ងៅ្បងទសអរ់ង្្សស្មាប់ការ្បជុំ្បចាំឆ្នាំមួយ

ស្មាប់្កុម�៊ុនខែលខ្នុំងធវើការ។ងៅក្ននុរឱកាសងនារះខ្នុំបានមាន

ឯកសឈិទ្ធឈិទទួលរង្វាន់មួយ្ រី្បធាននឈិរនាយក្ប្ឈិប្្ឈិរបស់្កុម�៊ុន

ជំនួសមុខឲ្យ្កុមការង្ររបស់ខ្នុំស្មាប់កឈិច្ចការែ៏ង្្នើមខែលងយើរ

បានងធវើនាឆ្នាំងនារះ។

ង្លថានាក់ែឹកនាំ្កុម�៊ុនមក្ រីជុំវិញ្ ឈិភ្ងលាកខែល្ ំណ្រ

ឲ្យបុ្្លឈិក៨០០០០នាក់បានទរះនែរបស់្ ួកង្ង�ើយសរងសើរ

្កុមការង្ររបស់ងយើរស្មាប់សមឈិទ្ធឈិ្លងនារះខ្នុំបាន្ ឈិ្ថា«ងនរះ

ជាន្ងៃងធវើការែ៏ល្អបំ្ុ្របស់ខ្នុំ!»បរិយាកាសងៅ្គាងនារះ្ ឺសបបាយ

រីករយណ្ស់។

្្អឈិនងយើរបានង្បើ្ចវា៉ា

ងឈើខវរមួយងែើម្រីយក

នំបុ័រងចញងដាយ្បុរ

្បយ័្្ន។ងយើរបានចាំ

មួយសន្ទនុរះបនាទាប់មកងយើរ

ងបរះនំបុ័រខែលងៅងៅតោៗងនារះ

ខចកគានា។វាមានរសជា្ឈិ

ឆ្ងាញ់ណ្ស់។

ងដាយ្ ឈិ្្ រីងរឿរងនារះខ្នុំបាន

សង្មចចឈិ្្ថាការទទួលបានរង្វាន់

ងៅសាកលវិទយាល័យងខម្ប៊ីច្ ឺជាន្ងៃ

ងធវើការែ៏ល្អបំ្ុ្ទរី្ រីររបស់ខ្នុំ។ន្ងៃែ៏ល្អបំ្ុ្

នឈិរមានសុភមរ្លបំ្ុ្ងៅកខន្រងធវើការ្ ឺងៅក្ននុរ

សាថានភា្មួយកាន់ខ្របសា៖ងៅហ្រែុ្នំបុ័រ្ ូចមួយ

ងដាយគាមានងភ្ៀវឬអ្នកឈរគាំ្ទងដាយការទរះនែអវរីងទ។្ឺ

មានខ្ខ្នុំនឈិរឪ្ុករបស់ខ្នុំប៉ាុងណ្ណរះ។ងៅន្ងៃងនារះងលាក

បានបង្រៀនខ្នុំឲ្យ្សឡាញ់នឈិរ្ ្ល់្ នម្ងលើការង្រង�ើយ

បានជួយខ្នុំឲ្យទទួលអារម្មណ៍អំណរននការងធវើអវរីមួយមក្ រី

វិជាជាងធវើមហែូបងដាយនែរបស់ខ្នុំផ្ទាល់។ខ្នុំបានងរៀនថាការខឈិ្ខំ

ងធវើការ្ ឺល្អស្មាប់ររកាយនឈិរ្្លឹរ។

ការងារ្ ឺជាពរជ័េ

ង្ល្្រះអមាចាស់បានមានបន្ទូល្បាប់អ័ដាមនឈិរ

ងអវា៉ាថា«ឯរនឹរបានអាហ្រស៊ីងដាយការខបកងញើស»

(ងលាកុប្្ឈិ៣:១៩)ងនារះ្ទរ់ហ្ក់ែូចជាវាយផ្ចាល់

្ួកង្។រាម្ ឈិ្ងៅ្ទរ់កំ្ុរ្ ្ល់ឱកាសែល់្ ួកង្ឲ្យ

ែក្ ឈិងសាធន៍អំណរនឈិរបំង្ញការញាណែឹរននការកាលាយ

ន្ងៃងធវើការែ៏ល្អបំ្ុ្របស់ខ្នុំ!

�ញសំនឹងចាំជានិច្ចនូ៉អា៉ទអៀមពណ៌សនិងមួកអ្នក

ដុតនំបុ័ងអដលមាតាយ�ញសំបានទដរវឲ្យ�ញសំនិងនំបុ័ង

អដលឪពុក�ញសំនិង�ញសំបានដុតជាមួយគានា។

នំបុ័ងណដលរានណចក

ប៉ាុខន្ង្កាយមកខ្នុំបាន្ ឈិ្ែល់្គាែំបូរកាល្ រីន្ងៃខ្នុំចូលងធវើការកាល

្រី៤០ឆ្នាំមុន។ឪ្ុករបស់ខ្នុំមានហ្រលក់នំបុ័រមួយង�ើយែុ្នំបុ័រ

លក់ខចកចាយែល់្ សារ្ ូចៗជាង្ចើនងៅក្ននុរទរី្កុររបស់ងយើរងៅ្បងទស

ង្បស៊ីលភា្ខារ្ ្ូរ។កាលខ្នុំងៅ្ ូចខ្នុំបានយំរំអុកឪ្ុកខ្នុំឲ្យយក

ខ្នុំងៅងធវើការជាមួយគា្់ខែរ។ទរីបំ្ុ្ងៅន្ងៃមួយគា្់បានយកខ្នុំ

ងៅខមន!

មាតោយខ្នុំបានងែរអាវងអៀម្ ណ៌ស្ ូចមួយនឈិរមួកអ្នកែុ្នំបុ័រ

មួយស្មាប់ខ្នុំង�ើយឪ្ុកខ្នុំនឈិរខ្នុំបានងៅហ្រែុ្នំបុ័រ។

ងយើរបានលាយនឈិរងរៀបចំងមសៅជាមួយគានាងរៀបររ

នំបុ័រងធវើជាែុំ្ ូចៗងដាយនែងយើរង�ើយដាក់ែុំ

នំបុ័រងនារះងៅក្ននុរឡឥែ្ឋ។ង្លនំបុ័រ
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សាកលវិទយាល័យងខម្ប៊ីចប៉ាុខន្អវរីខែល្ ួរឲ្យង្ញចឈិ្្បំ្ុ្ងនារះ្ ឺ

អនុសសាវរីយ៍ននន្ងៃខែលខ្នុំងៅហ្រនំបុ័រជាមួយឪ្ុករបស់ខ្នុំនឈិរក្ឈិន

ននែុំនំបុ័រង្លវាងចញមក្ រីឡ។◼

កំណ�់ចំណ្ំ

 ១.�រី្្្្រីស្ូ�វឺសឈិន«Reflections on a Consecrated Life»
Liahonaខខវិច្ឈិកាឆ្នាំ២០១០ទំ្័រ១៧។

ន្ងៃងធវើការែ៏ល្អបំ្ុ្របស់ខ្នុំ!

រីករាេតគ្រពនរិងតគ្លបំណង

ងទារះបរីអ្នកសង្មចចឈិ្្ចាប់យកវិជាជាជរីវៈអវរីក៏ងដាយងទារះបរីជាអ្នកបាន

ការង្រអវរីងធវើងៅទរីបញ្ចប់ក្រីចូរងធវើការង្ររបស់អ្នកងដាយក្រីរីករយងដាយ

ងគារ្នឈិរមានងគាលបំណរ។អ្នក្ ួរខ្ខឈិ្ខំងធវើការង�ើយ្ យាយាម

សង្មចឲ្យបានលទ្ធ្លល្អបំ្ុ្ជានឈិច្ច។ការមានឥរិយាបទខបបងនរះ

ចំងោរះការង្រនឹរជួយអ្នកឲ្យមានសុវ្្ថឈិភា្ទាំរខារសាច់្ ម

ខារ្ ្ូវចឈិ្្នឈិរខារវិញ្ញាណ។ឱកាសងធវើការ្ ឺជា្ រជ័យមក្រី

្្រះអមាចាស់។ង្លអ្នកងរៀនមានអំណរ្ុណនឈិរ្សឡាញ់

ការង្រងនារះអ្នកក៏រកង�ើញសុភមរ្លនឈិរងគាលបំណរ

ខែលងកើ្មក្ រីភា្ខ្លួនទរី្ឹរខ្លួន។

ខ្នុំអាចងៅខ្សាតោប់ការងកា្សរងសើរនឈិរ

ោក្យងលើកទឹកចឈិ្្របស់ងភ្ៀវងៅ

ជាមានភា្ខ្លួនទរី្ ឹរខ្លួន

ននការ្្ល់ែល់ការចរ់បាន

នឈិរ្ ្មូវការរបស់្ ួកង្។

ភា្ង្ចើនងយើរងមើលងៅ

ការង្រថាជារងបៀបមួយងែើម្រី

្្្់្្រ់ខារសាច់្មែល់

ខ្លួនងយើរនឈិរ្្ួសារងយើរឬ

្បខ�លជារងបៀបមួយងែើម្រី្ ្មូវ

ឲ្យមានក្ននុរសាថានភា្សរ្មងដាយ

្្ូវមានមុខរបរមួយធំែុំ។ប៉ាុខន្អវរីខែល

សំខាន់ជារងនារះ្ ឺ្្រះស្វ្្រះទ័យឲ្យងយើរ

ងធវើការងែើម្រីងយើរអាចទទួលបានសាមារ្រីរឹរបុឹរនន

ការបំង្ញកឈិច្ចការងៅង្លងយើរបំង្ញការង្របងរ្កើ្

អវរីមួយ្ ្មរីជួសជុលឬខកលម្អអវរីខែលងយើរមានង�ើយង�ើយ

បខន្ថម្ នម្ែល់្ ឈិភ្ងលាកខែលងយើររស់ងៅ។

ងដាយនឈិយាយ្ រីខារវិញ្ញាណជរីវិ្ខែលងផ្តោ្ងលើ

ែំណឹរល្អ្ ឺរួមបញ្ចូល្ រីការងធវើការង្រជានឈិច្ច។ខអលង�ើរ

�រី្្្្រីស្ូ�វឺសឈិនក្ននុរកូរ៉ុមនន្ ួកសាវកែប់្រីរនាក់បាន

មាន្បសាសន៍ថា«ជរីវិ្ខែលលរះបរ់្ ឺ្្ូវបំង្ញការង្រ

ជួនកាល្្ូវងធវើការង្រែខែលជួនកាលការង្រខែលមឈិន

រីករយជួនកាលជាការង្រខែលមឈិន្ ួរឲ្យមានអំណរ្ុណ

ប៉ាុខន្ខ្រខ្ងធវើការខែលខកលម្អឲ្យមានសណ្តាប់ធានាប់ឲ្យមាន

ការគាំ្ទការងលើកទឹកចឈិ្្ការ្្ល់ការង្របង្មើខសវររកអវរី

ខែល្បងសើរងឡើរ»។ ១

កាលងៅងក្មរ្បខ�លមានង្សួរអ្នកថា«ង្ើអ្នកចរ់ងធវើ

អវរីងៅង្លអ្នកធំងឡើរ?»អំឡនុរង្លវ័យជំទរ់សំណួរងនារះ

អាចែូរងៅជាសួរថា«ង្ើអ្នកនឹរងរៀនអវរីងៅមហ្វិទយាល័យ?»



ងមងរៀនមក្ រី្្រះ្ ម្រីរសញ្ញា្ ្មរី

្ួកសាវក្ ឺជាសាក្សរីរបស់្្រះងយស៊ូវ្្រីស្ទ—ង�ើយ

អ្នកក៏អាចងធវើជាសាក្សរីរបស់្ទរ់្ រខែរ!
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ឲ្យបុ្្លមានាក់ងធវើជាសាក្សរី្ រី្ទរ់ងនារះងទ។្បធានយ៉ាូខសប

�វរីល�រីរស្ម៊ីធ(ឆ្នាំ១៨៧៦–១៩៧២)បានមាន្បសាសន៍

ថា«[្្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ]្ឺជារងបៀបខ្មួយ្ ្់ខែលបុ្្ល

មានាក់អាចែឹរយា៉ារ្ ឈិ្្បាកែថា្្រះងយស៊ូវ្ ឺជា្្រះ្្រីស្ទ

ង�ើយថាែំណឹរល្អរបស់្ទរ់្ ឈិ្»។ ៣ងនរះមានន័យថា

ងទារះបរីជា្ ួកសាវកអាចនឹរបានង�ើញ្្រះ្្រីស្ទក្រី្ួកងលាក

ែឹរថា្ទរ់្ ឺជា្្រះអរ្សង្ង្គារះងដាយសារ្្រះវិញ្ញាណ

បរិសុទ្ធបានមានបន្ទូល្បាប់្ ួកងលាក។

អ្នកអាចកាលាេជាសាក្ីមានាក់

អវរីខែលកាន់ខ្អសាចារ្យងនារះ្ ឺថាអ្នកក៏្្ូវបានសនយាថា

អ្នកអាចែឹរថា្្រះងយស៊ូវ្្រីស្ទ្ ឺជា្្រះអរ្សង្ង្គារះរបស់

អ្នករាមរយៈ្្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធខែរ(សូមងមើលងគាលលទ្ធឈិ

នឈិរងសចក្ដរីសញ្ញា៤៦:១៣)។វា្ ុំខមនជាអវរីមួយខែល្ ួក

សាវកអាចែឹរប៉ាុងណ្ណរះងទ!ងទារះបរីអ្នក្ ុំបានងៅឲ្យងធវើជា

សាក្សរី្ ឈិងសសអំ្រី្្រះ្្រីស្ទក្រីក៏អ្នកអាចខសវររកទរីបនាទាល់

អំ្រី្្រះ្្រីស្ទង�ើយកាលាយជាសាក្សរីរបស់្ទរ់ែល់មនុស្ស

ងៅក្ននុរជរីវិ្អ្នក។អ្នកអាចងធវើរាមការ្រាស់បង្គាប់របស់

្្រះអរ្សង្ង្គារះែល់ង្្្ុសថា៖«កាលណ្អ្នកបានខ្បចឈិ្្

វិលមកវិញងនារះចូរចង្មើនឲ្យ[បរប្អូន្បុស្សរី]អ្នកបាន

ខាជាប់ខ្លួនងឡើរ»(លូកា២២:៣២)។◼

កំណ�់ចំណ្ំ
 ១.�្រែុនប៊ី�ុឈិរ្្រី«Special Witnesses for Christ»Ensign

ខខឧសភាឆ្នាំ១៩៨៤ទំ្័រ៥០។
 ២.សូមងមើលប៊យែ៍ង�ផ្កកឺ«The Witness»Liahonaខខឧសភាឆ្នាំ

២០១៤ទំ្័រ៩៧សូមងមើលឡូខរនសូស្នូ«A Visit from the Savior»
Liahonaខខកញ្ញាឆ្នាំ២០១៥ទំ្័រ៨០។

 ៣.យ៉ាូខសប�វរីល�ឈិរស៊្មីធAnswers to Gospel Questionsនឈិ្ន្ធងដាយ
យ៉ាូខសប�វរីល�ឈិរស៊្មីធជុញ្ញ័រវ៉ុលទរី៥(ឆ្នាំ១៩៥៧–១៩៦៦)៣:៣១។

 ៤.សូមងមើល្ រខែរខជ្�វរីអ័រ�ូឡឈិន«Lord, I Believe»Liahona
ខខឧសភាឆ្នាំ២០១៣ទំ្័រ៩៣–៩៥។

ពួកសាក្ីពរិតសស

ការោរអវរីខែល្ ឈិ្ែូចជាងរឿរងនរះអាច្្ូវបានងៅថា

«ការងធវើជាសាក្សរី»។ងៅក្ននុរឧទា�រណ៍ងនរះអ្នកនឹរកាលាយ

ជាសាក្សរីននចរិ្លក្ខណៈល្អរបស់មឈិ្្ភក្ឈិអ្នក។ែូចអ្នកអាចងធវើ

ជាសាក្សរីមានាក់ស្មាប់មឈិ្្ភឈិក្ខែរ្្រះបានងៅ្ ួក្ យាការីនឈិរ

្ួកសាវកឲ្យងធវើជាសាក្សរី្ ឈិងសសអំ្រី្្រះរជបុ្រារបស់្ទរ់្ ឺ

្្រះងយស៊ូវ្្រីស្ទ។្ួកសាវក«្្ូវបានបញ្ូនងៅងដាយមាន

សឈិទ្ធឈិអំណ្ចនឈិរការទទួលខុស្្ូវជាក់លាក់» ១ងែើម្រីបង្រៀន

ខ្្រទរីបនាទាល់នឈិរបង្មើជា«សាក្សរីែ៏្ ឈិងសសចំងោរះ្្រះនាម

នន្្រះ្្រីស្ទងៅក្ននុរ្ ឈិភ្ងលាកទាំរមូល»(ងគាលលទ្ធឈិនឈិរ

ងសចក្ដរីសញ្ញា១០៧:២៣)។

មឈិនយូរប៉ាុនាមានបនាទាប់្ រី្្រះ្្រីស្ទបានមាន្្រះជន្មរស់ងឡើរ

វិញងនារះ្ ួកសាវក្្ូវបានងៅឲ្យងធវើជាសាក្សរីរបស់្ទរ់

(សូមងមើលកឈិច្ចការ១:៨)។ងៅង្លអ្នកសឈិកសា្ ម្រីរកឈិច្ចការ

ងៅក្ននុរ្្រះ្ម្រីរសញ្ញា្ ្មរីងនារះអ្នកអាចអានអំ្រីឧទា�រណ៍

ជាង្ចើនង្ល្ ួកសាវកបានខ្្រទរីបនាទាល់ថា្្រះងយស៊ូវ្្រីស្ទ

្ឺជា្្រះរជបុ្រានន្្រះ(សូមងមើលកឈិច្ចការ២:៣៦;

៥:២៧–៣២;១០:៣៦–៤៤)។បច្ចនុប្ន្នងនរះ្ួកសាក្សរី

បន្ងៅក្ននុរការងៅងនរះក្ននុរនាមជាសាក្សរី្ ឈិងសស—សូមសាតោប់

សន្នឈិសរីទទូងៅណ្មួយក៏បានង�ើយអ្នកនឹរង�ើញ្ រីរងបៀប

ខែល្ ួកងលាកខ្្រទរីបនាទាល់អំ្រី្្រះ្្រីស្ទ។

តពរះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធណ្្ងទីបនាទាល់អំពីតពរះត្ីស្ទ

្ួកសាវកមួយចំនួនងៅក្ននុរ្្រះ្ម្រីរសញ្ញា្ ្មរីបានងៅជាមួយ

្្រះ្្រីស្ទកាល្ទរ់្ រ់ងៅងលើខ្នែរីង�ើយបានង�ើញ្ទរ់

យារងឡើរងៅសាថានសួ្៌វិញ(សូមងមើលកឈិច្ចការ១:៩–១១)

ង�ើយ្ ួកសាវកបច្ចនុប្ន្នងនរះអាចង�ើញ្្រះ្្រីស្ទ្ រខែរ ២ប៉ាុខន្

្ុំខមនជាការងមើលង�ើញ្្រះងយស៊ូវងដាយផ្ទាល់ងទើបអាចងធវើ

រតបៀបត្វើជាសាក្ីរបស់តពរះតេស៊ូវត្ីស្ទ
• មាន«បំណរ្បាថានាងែើម្រីងជឿ»(អាលមា៉ា៣២:២៧)។ ៤

• សឈិកសាអំ្រី្្រះអរ្សង្ង្គារះងៅក្ននុរ្្រះ្ម្រីរ។

• អធឈិសាឋានង�ើយទូលសូមឲ្យ្្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបញ្ជាក់ថា

្្រះ្្រីស្ទជា្្រះអរ្សង្ង្គារះរបស់អ្នក។

• សឈិកសា្្រះ្ម្រីរសញ្ញា្ ្មរីង�ើយ្ ូសចំណ្ំង្ល្ ួកសាវក

ងធវើជាសាក្សរី។

តោេ្ុីតស្ើវា៉ាេកាលារីដ

ទស្សនាវែ្រីសាសនាច្ក

សូម្សនម

ថាអ្នកនឈិរ

មឈិ្្ភក្ឈិរបស់

អ្នកកំ្ុរទទួលទាន

អាហ្រន្ងៃ្្រ់ងៅឯ

សាលាងរៀន។មឈិ្្ភក្ដឈិ

របស់អ្នកង�ៀបនឹរងបើក

ស្ករ្គាប់មួយមកញាំ

ង្លមានមនុស្សមានាក់

បានងែើរមកង�ើយងចាទ

ថានារបានលួចស្ករ

្គាប់ងនារះង�ើយបញ្ជា

ឲ្យ«្ប្ល់»ស្ករ្គាប់

ងនារះវិញ។អ្នកបានងៅ

ជាមួយគា្់ង្លគា្់

ទឈិញស្ករ្គាប់ងនារះែូងច្នរះ

ងទារះបរីជាអ្នកភ័យខាលាចក្រី

អ្នក្បាប់អ្នកងចាទ្បកាន់

ងនារះថាមឈិ្្ភក្ដឈិរបស់អ្នក

្ុំខមនជាងចារងទ។
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ងទារះបរីជាខ្នុំភ័យខាលាចក្ននុរការប្ូរងៅរស់ងៅ្បងទសឈរីលរីភា្ខារងជើរ

ជាមួយ្្ួសារខ្នុំក្រីវាល
ខសាច់បានខ្បងៅ

ជាខែនែរីស
នយារបស

់ងយើរ។

«អ្នក្្
ូវ

ចេញពីកន្លែង
ច្ះ»



 ខខមឈិ្ុនាឆ្នាំ២០១៩ ៥៩

លខ្នុំអានងៅក្ននុរ្្រះ
្ម្រីរមរម

នអំ្រីរងប
ៀបខែល

នរីន�វគាំ្ទែល់ឪ្ុកងលា
កខែល

មានការនឈិមឈិ្្ជា
នឈិច្ចងនា

រះខ្នុំបាន្ ឈិ្ថា
ភា្ង្ចើនយ

ុវវ័យក្ននុរសាសនាច្ក

្បខ�លជាែូចនរីន�
វ។ប៉ាុខន

្ង្ល្្ួសារខ្នុំបានសង្មចចឈិ្
្ថាងយើរ្្ូវ

ប្ូរងៅរស់ងៅឯវាលខសាច់ងនា
រះខ្នុំមានអារម្មណ៍ែូចងលមឈិននឈិរ

ងលមយួលខែរ។
ខ្នុំមឈិនចរ

់

ចាកងចាល្ ្ទរះរបស
់ខ្នុំងឡើយ។

ែូចជានរីន�វនឈិរបរ
ប្អូនរបស

់ងលាកខែរខ
្នុំ«បានងកើ្ម

ក្ រីឪ្ុក
មាដាយល្អ»(នរីន

�វ

ទរី១១:១
)។ងលា

កទាំរ្ រីរបានចូលជាសមាជឈិកសាសនាច្កកា
ល្ ួកងលា

កងៅវ័យ

ជំទរ់ង�
ើយមាតោយខ្នុំបានររ់ចាំឪ្ុកខ្នុំ

អំឡនុរង្លគា្់បានបង្មើង
បសកកម្ម។

្ួកងលា
កជា

សមាជឈិកសាសនាច្កខែល
សកម្មនឈិរ

ខឈិ្ខំងធ
វើការ។

កាលខ្នុំងរៀនងៅ
វិទយាល័យងសែ្ឋកឈិច្ចបា

នធាលាក់ចុរះងៅ
ក្ននុរ្ ំបន

់ខនសឈិបសឈិន្បងទ
សឈរីលរី

របស់ងយើរ។្
ុំសូវមានការង្រងធវើង�

ើយឪ្ុករប
ស់ខ្នុំបានចាប់ង្្ើមមា

នការ្ឈិបាកក្ននុរកា
រ

ខសវររកការង្រងធវើ។
ទរីបំ្ុ្

គា្់បានចាប់ង្្ើមរក
ការង្រមួយងៅទរី្កុរង្

្សរ។

ការខសវររកការង្ររបស់គា្់នាំគា្់ងៅភា្ខារងជើរនន
ទរី្កុរខា

ឡាមា៉ាងៅក្ននុរ

្ំបន់ជរីក
ខរ៉នន្បង

ទសឈរីលរី។គា្់្ ឺជាវិសវករសារសរ់មានាក់ង�ើយគា្់រកបានការង្រល្អ

មួយងៅទរីងនារះ។ប៉ាុខ
ន្គា្់ងៅខ្ឯរន

ឈិរងៅខសនឆ្ងាយ។ងយ
ើរអាចង�ើញគា្់បានង្ល



ណ្គា្់អាចបរ់ន្
្ឡាន្កុរច

មាងាយ៣២ងមា៉ារមក្ ្ទរះ
។

បនាទាប់្ រី្ រីរប
រីឆ្នាំននការជួបឪ្

ុកខ្នុំខ្្
រីរបរីែរក

្ននុរមួយឆ្នាំងនារះមាតោយរបស់ខ្នុំមានអារម្មណ៍ថា

វា្ ឺជាង្លខែល្្ូវផ្លាស់ប្ូរង�ើយ។ឪ្
ុកមាដាយរបស់ខ្នុំបានសង្មចចឈិ្

្ថា្កុម្្
ួសារទាំរ

មូលរបស់ខ្នុំ្្ូវប្ូរ
ងៅរស់ងៅភា្ខារងជើរខែ

រ។

តោេត
សើជីអូរ

ីណ�វតមត
ស្្គចូរា៉ា

តេើងត�
ូវណ�តៅជា

មួេឪព
ុករបស់ត

េើង

ប្អូន្បុស
របស់ខ្នុំគាមានបញ្ហានឹរងរឿរ

ប្ូរទរីលំងៅងនរះងទ
។ង�ើយបរ្សរីរបស់ខ្នុំខែលងរៀន

ងៅមហ្វិទយាល័យបានងធវើជា្ំរូល្អស្មាប់ខ្នុំ។

គា្់បាននឈិយាយថា«បរន
ឹរលរះបរ់កា

រសឈិកសារបស
់បរ។

ងយើរ្្ូវខ្
ងៅជាមួយឪ្ុក

របស់ងយើរ»។

្្ប់គានាបានគាំ្ទែល់ការសង្មចចឈិ្
្ងនារះងែើម្រីប

្ូរទរីលំងៅងលើកខលរខ្ខ្នុំប
៉ាុងណ្ណរះ។ខ្នុំ

ចរ់ងៅជាមួយឪ្ុកខ្នុំ្
រខែរប

៉ាុខន្ខ្នុំសា
ទាក់ងស្ទើរនឹរងធវើកា

រផ្លាស់ប្ូរនឈិរកា
រលរះបរ់ផ្

ទាល់ខ្លួន។

ខ្នុំមានមឈិ្្ភក
្ឈិរបស់ខ្នុំខ្នុំបានសាគាល់ទរី្កុររប

ស់ខ្នុំខ្នុំរីករ
យនឹរខបប

ខ្នននជ
រីវិ្ខ្នុំង�

ើយខ្នុំចរ់

ងៅងរៀនងៅ
មហ្វិទយាល័យងៅខនសឈិបសឈិន។ខ

្នុំបានងធវើអវរីៗ
្្ប់យា

៉ារខែល
ខ្នុំអាចងធវើបាន

ងែើម្រីបញ
្ចនុរះបញ្ចូលមាតោយខ្នុំថាងយើរ្ ុំ្ ួរងៅ

ងទ។

ទរីបំ្ុ្
គា្់បាននឈិយាយថា«កូន្

បុសងអើយឪ្ុកក
ូនងៅខ្ឯរ។

គា្់ចរ់ឲ្យ
ងយើរងៅ

ជាមួយគា្់។ខម
៉ាចរ់ឲ្យក

ូនយល់ប៉ាុខន្កូន
ភាន់្ចឡំខាលាំរណ្ស់ងលើខ្លួនឯរ

»។បនា
ទាប់មក

គា្់បានបញ្ជាក់នឹរខ្នុំថា
«ងយើរនឹរមា

នឱកាសជាង្ចើនងៅ
ទរីងនារះ»។

ក្ននុរចឈិ្្ខ
្នុំខ្នុំបានែឹរថា

គា្់នឈិយាយ្្ូវ—ងទារះបរីជាចឈិ្្ខ្នុំ្ ុំបា
ន្ ឈិ្ែូង

ចានារះក្រី។ខ
្នុំ្ ុំ

មានទរីបនា
ទាល់រឹរមាំងៅ្គាងនារះងទប៉ាុខ

ន្ខ្នុំបានសង្មចចឈិ្
្អធឈិសាឋានថាង្ើខ្នុំ្ ួរ

ខ្ងៅជាមួយ

្្ួសារខ្នុំខែរឬ
អ្់។

ចងម្ើយចបាស់លាស់មួយបានមានងឡើរែល់ខ្នុំ៖«អ
្នក្្ូវងច

ញ្ រីកខន្រ


ងនរះ»។
ខ្នុំសាតោយណ្ស់ប៉ាុខន្ខ្នុំបា

ន្បាប់ឪ្ុកមា
តោយខ្នុំថាខ្នុំនឹរងៅ

។

ង្
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ត�ើតដើមត
ឈើតៅឯណ្

?

ទរី្កុរខ
នសឈិបសឈិន្ ឺជាទរី្កុរមា

ន្ ណ៌នប្រងដា
យសារមានងែើមងឈ

ើង្ចើន។
ទរី្កុរ

ងនរះមានងភ្ៀរធា
លាក់កម្ស

់១២៧ខម៉ា្្ងរ
ៀររល់ឆ្នាំ។ទរី្ក

ុរខអន្
ូហ្វាហ្គាសាតោជាទរី្កុរម

ួយ

ងៅជឈិ្ទរី្ក
ុរខាឡាមា៉ាខែលងយើរនឹរប្ូរ

ងៅរស់ងៅងនារះមានងភ្ៀរខ
្០.២

៥សរ់ទរីខម៉ា្្


ប៉ាុងណ្ណរះងរៀររ
ល់ឆ្នាំ។

អវរីមួយខែលងធវើឲ្យខ្នុំរ
ន្ធ្់បំ្ុ្

អំ្រីការប្ូរងៅរស់ងៅទរីងនារះ្ ឺការងធវើែំងណ
ើរ។ង្

ល

ងយើរងធវើែំងណ
ើរងៅភា្ខារងជើររា

មឡាន្កុរកា
រងមើល្ រីការផ្លាស់ប្ូរ្ រីកខន

្រខែលមាន

្ណ៌នប្រងៅ
ជា្ ណ៌ទរ់ខែរ

្ ឺជាងរឿរមួយ
្ ួរឲ្យឈ

ឺចាប់ណ្ស់។ខ្នុំបា
ន្ ងៃល់ថា«ង្ើ

ងែើមងឈ
ើងៅឯណ្?ង្ើស

្វងគាងៅ្សុកខ្សងៅឯណ្?»អវរីទា
ំរអស់ខែលខ្នុំង�ើញ្ ឺ

ែរី�ុយ្្មនឈិរ
កូនភ្នំ។

្បាកែណ្
ស់ភា្ខារងជើរនន

្បងទស
ឈរីលរី្ ឺជាវាលខសាច់ែ

ូងច្នរះង្ើខ
្នុំអាចរំ្ឹរ

ង�ើញអវរីងទៀ្
?ខ្នុំបាននឹកង�

ើញ្ រីអារម្មណ៍របស់ងលមឈិននឈិរ
ងលមយួលង្ល្្ួសាររបស់

លរីន�បានចាកងចញ្ រីខែនែ
រីងករ្តិ៍របស

់្ ួកង្ង
�ើយងធវើែំងណ

ើរងៅក្ននុរទរីរងហ្
សាថាន។

ខ្នុំមានការភ័យខាលាចខាលាំរង្លងយើរបានងៅែល់ទរី្កុរខអ
ន្ូហ្វាហ្គាសាតោ។ង្ើន

ឹរមានអវរី

ងកើ្ងឡ
ើរ្បស

ឈិនងបើខ្នុំគា
មានមឈិ្្រប

់អានងនារះ?ង្
ើនឹរមានអវរីងកើ្

ងឡើរ្បស
ឈិនងបើខ្នុំ្

ុំសា៊ាំនឹរ

្ំបន់ងនា
រះ?ង្

ើនឹរមានអវរីងកើ្
ងឡើរ្បស

ឈិនងបើក្រីស
រ្ឹមរបស

់ខ្នុំស្មាប់ង្លអនា្្្ ុំបា
ន

កាលាយជា្ ឈិ្ងនារះ?

ទសើជតីអូទៅថ្នាក់ិ៉្យាសា
ថានជាមួយមិត្ភក្ិ

។

ងៅទរីបំ្ុ្
ខ្នុំ្ ុំ្ ួរមា

នការបារម្ភងទ។
មាតោយរបស់ខ្នុំនឈិយាយ្្ូវអំ្រីឱ

កាសនានាខែល

កំ្ុរររ
់ចាំ្ ួកងយើរ—ជា្ឈិងសសឱកាសខារវិញ្ញាណ។

្រីមុនកា
រប្ូរទរីល

ំងៅរបស់ងយើរែំណ
ឹរល្អ្ ុំខមនជា

អាទឈិភា្ស្មាប់ខ្នុំងនារះងទ។
ខ្នុំ្ ុំ

ងផ្តោ្ចឈិ្្ងល
ើ្្រះអមា

ចាស់ងទ។ប
៉ាុខន្ងៅទរី្កុរខអ

ន្ ូហ្វាហ្គាសាតោមនុស្សងៅទរីងនារះបានជួយ

ខ្នុំឲ្យង�
ើញ្ រីភា្្សស់បំ្្រនន

ែំណឹរល្អ។ខ្នុំបា
នទទួល

ជំនួយ្ រីអ្នកែឹក
នាំប្វជឈិ្ភា

្

្ឈិងសស។ខ្នុំបា
នរប់អា

នមឈិ្្ភក
្ឈិខែលបន្ជាងធវើជារ្នៈស

ម្្្ឈិស្មាប់ខ្នុំ។
ជរីវិ្ខារ

វិញ្ញាណរបស់ខ្នុំបានផ្លាស់ប្ដូរទាំរ្សុរ។

ខ្នុំមានអំណរ្ុណខែលខ្នុំបានសាតោប់រាមមាតោយខ្នុំ។ខ
្នុំមានអំណរ្ុណខែល្្រះអមា

ចាស់

បានង្្ើយ្បការអធឈិសា
ឋានរបស់ខ្នុំ។ខ

្នុំមានអំណរ្ុណខែលខ្នុំមានចឈិ្្កា
លាហ្នប្ូរទរីល

ំងៅងៅ

ភា្ខារងជើរជា
មួយ្្ួសារខ្នុំ។

ងៅវាលខសាច់ងន
រះង�ើយខែលខ្នុំបានងធវើការផ្លាស់ប្ូរខែល

បានជួយខ្នុំឲ្យខ្ប
កាលាយជាមនុស្ស

ខែលជាខ្នុំស្វន្ងៃងនរះ
។ងៅ

ទរីងនរះង�
ើយជាកខន្រខែ

លខ្នុំបានរាំរចឈិ្្ទទ
ួលយកែំណឹរល្អ

បង្មើងប
សកកម្មងរ

ៀបការងៅក្ននុរ្្រះ
វិហ្របរិសុទ្ធង�ើយបូជាជរីវិ្ខ្នុំច

ំងោរះ្្រះអមា
ចាស់។ងៅ



ទរីងនរះជា
កខន្រខែ

លខ្នុំបានកំណ្់ថាខ្នុំ្ ុំចរ
់ងធវើែូចជា

ងលមឈិននឈិរ
ងលមយួលងទៀ្ងទ

។

ស្មាប់្្ួសា
រខ្នុំនឈិរខ

្នុំវាលខសាច់បា
នខ្បងៅ

ជាខែនែរីស
នយារបស

់ងយើរ។◼

អ្នកនិពន
្ធរស់ទៅ្ តីកកុងអអ

នតូហាវាហារសាតាកបទ្ស
ឈតីលតី។



«
ចូរ
កុំណ្

េ
ចរិ�

្តនឹង
ត្
វើកា
រល

្អតឡ
ើេ
ដ
្បរិ�
អ្នក

រាល
់គ្
នាកំព

ុងណ
�ោ

ក់ត
្ឹរះ
ហន
ករិច

្កា
រដ
៏្ំ
»
។

តគ្
ល
ល
ទ្ធរិ
នរិង

តស
ចក

្តីស
ញ្

ញា6
4:
៣
៣

រូប្្របស់្ួកអ្នក្្ស្វ្សាយសាសនាងៅ្បងទសមា៉ាដាហ្គាសាកាងដាយកូ�រីខប៊ល

សេ
ច
ក
្តីជ
ំស�
ឿ

ងក
ើ្
ងឡ

ើរ
ម
ួយ
ជ
ំហ្

ន
ម
្ដរ
ៗ
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 ខខមឈិ្ុនាឆ្នាំ២០១៩ 6៣

តោេតមើរីលីតអសប៊ីអាតវើរណរ៉�

ែូចបាន្បាប់ងៅរីឆ្្អឈិម.រ៉មនរី

អាយុែប់្បាំមួយឆ្នាំង�ើយ!ឱវាជា្គាែ៏អសាចារ្យក្ននុរជរីវិ្!ខ្នុំបាន្ ឈិ្ថា

«គាមាននរណ្មានាក់្្ូវខ�ល្ ្រកា្់ជរីវិ្ងនរះខ្ឯរងនារះងឡើយ»។

ឪ្ុកមាដាយែ៏្ លាសនវរបស់ខ្នុំមានចឈិ្្ល្អង�ើយខ្រខ្្ ្ល់

ែំបូនានានល្អៗែល់ខ្នុំជានឈិច្ច។បរ្សរីរបស់ខ្នុំងទើបខ្ងរៀបការង�ើយបានប្ូរងៅរស់ងៅ

រែ្ឋង្្សរ។ប្អូន្បុសខ្នុំកំ្ុរខ្ចាប់អារម្មណ៍នឹរងរឿរនានាខែលងក្មរអាយុ១១ឆ្នាំ

ងធវើ។ខ្នុំមានមឈិ្្ភក្ឈិអសាចារ្យជាង្ចើនង�ើយខ្នុំបានែឹរថាថានាក់ែឹកនាំសាសនាច្ក

របស់ខ្នុំមានការខាវាយខវល់នឹរខ្នុំងដាយងសាមារះ។

ប៉ាុខន្បរ្បុសរបស់ខ្នុំខ�្រី្ឺជាមនុស្សមានាក់ខែលខ្នុំទុកចឈិ្្។ខ្នុំបានយកគា្់ទុក

ជា្ ំរូចំងោរះងរឿរ្្ប់យា៉ារក្ននុរវ័យជំទរ់។ខ្នុំបាន្បាប់ខ្លួនឯរថា«រល់ង្លខែល

ខ្នុំនឈិយាយជាមួយគា្់ងនារះខ្នុំយល់បានកាន់ខ្ង្ចើន។ខ្នុំ្បាថានាចរ់ឲ្យគា្់ងៅទរីងនរះ

ក្ននុរង្លឥឡូវងនរះ»។

ប៉ាុខន្គា្់្ ុំងៅទរីងនរះងទ។គា្់ងៅ្បងទសជប៉ាុនែ៏ខសនឆ្ងាយបង្មើងបសកកម្ម

ង្ញងមា៉ារ។

ងទារះបរីជានឹកខ�្រីក្រីខ្នុំងៅខ្មានន្ងៃខួបកំងណើ្ែ៏រីករយ។មាតោយខ្នុំបានងធវើនំខួប

កំងណើ្្បន្ណរីរបស់ងយើរចម្អឈិនអាហ្រង្ល្្ឹកង�ើយខ្នុំបានទទួលអំងណ្យ

្រីរបរី្ រីមុនខ្នុំងៅសាលាងរៀន។នាយប់ងនារះ្្ួសារខ្នុំនឈិរខ្នុំបានងៅបរិងភា្ភរីសសា

ជាអាហ្រង្លលាងាចង�ើយបញ្ចប់ងដាយនំខួបកំងណើ្។ខ្នុំខ្មទាំរបាន្ ឈិ្្ រី

ការងែើរងលរជា្ូការងបើកបររ្យន្នឈិរអវរីៗង្្សរងទៀ្ែ៏រំងភើបខែលខ្នុំនឹរងធវើក្ននុរ

អាយុ១៦ឆ្នាំងនរះ។

ប៉ាុខន្អំងណ្យែ៏ល្អបំ្ុ្ខែលខ្នុំបានទទួលនាន្ងៃងនារះ្ឺលឈិខឈិ្មួយងៅក្ននុរ

្បអប់សំបុ្្។ខ�្រី្ ុំបានងភ្ចន្ងៃ្ ឈិងសសអសាចារ្យរបស់ខ្នុំងទ!វាជាន្ងៃ្ រីមុនន្ងៃខ្នុំ

ទទួលអ៊ីខម៉ាលែូងច្នរះលឈិខឈិ្ងនារះចំណ្យង្លយូរងែើម្រីង្្ើមក្ រី្បងទសជប៉ាុន

មកកាន់្ជលរភ្នំកាង្រែ្ឋយូថា�៍ស.រ.អា.។ខ្នុំមានក្រីអសាចារ្យណ្ស់ខែល

លឈិខឈិ្របស់គា្់បានមកែល់ចំន្ងៃខួបកំងណើ្របស់ខ្នុំ!វាជាលឈិខឈិ្សរងសរងដាយនែ

ផ្ទាល់ខែលវាហ្ក់ែូចជាបរ្បុសខ្នុំមានវ្្មានងៅជាមួយខ្នុំង្លខ្នុំអានវា៖

«ជូនចំងោរះងមើរីលរីជាទរី្សឡាញ់៖

ង្ើជឈិ្ែល់ន្ងៃខួបកំងណើ្ប្អូនង�ើយខមនងទ?បរ្ ឈិ្ថាង្លប្អូនទទួលលឈិខឈិ្

ងនរះវានឹរ�ួសន្ងៃខួបកំងណើ្ប្អូនង�ើយ។បរសឹរខ្មឈិនងជឿថា—ប្អូនមានអាយុ

១៦ឆ្នាំង�ើយ។វាែូចជា្ រីរបរីឆ្នាំមុនងសារះង្លប្អូនោក់[មួកងខាប៊យ្ ូច

្ណ៌្ក�មរបស់ប្អូន]។

សូមបន្មានភា្ខ្្អមខលហែមនឈិរសាអា្ស្អំង�ើយសូមឲ្យមនុស្ស្្ប់គានាែឹរ

ជានឈិច្ចថាសាសនាច្កងនរះមានន័យខាលាំរប៉ាុណ្ណចំងោរះប្អូន។្បសឈិនងបើប្អូនងធវើ

ខបបងនារះប្អូននឹរ្ ុំធាលាក់ងៅក្ននុរសាថានភា្មួយខែលប្អូន្្ូវងធវើការសង្មចចឈិ្្

ជាមួយនឹរសមាពធ្្ប់យា៉ារ្ រីមនុស្សអាយុ្សបាលគានាខែលមានឥទ្ធឈិ្លងលើ

ប្អូនងឡើយ។ឧទា�រណ៍៖ងៅវិទយាល័យមនុស្ស្្ប់គានាែឹរថាបរមឈិនចរ់

្ឹក្សាឬជក់បារីងឡើយ្ឺ្ ុំចរ់ទាល់ខ្ងសារះែូងច្នរះង្្ ុំបានបបួលបរងៅ

្ឈិធរីជប់ងលៀរខែលមានទទួលង្្ឿរទាំរងនារះងទ។មឈិ្្ភក្ដឈិរបស់បរបានែឹរថា

បរមឈិន្ ឹកមឈិនជក់ងទ។...

្បសឈិនងបើប្អូនឲ្យមនុស្សែនទងទៀ្ែឹរ្ រីបទដាឋានរបស់ប្អូនងនារះមនុស្ស

ខែលមានបទដាឋានែូចប្អូននឹរចាប់អារម្មណ៍ងលើប្អូន។បរ្ ុំខមនចរ់នឈិយាយ

ថាប្អូន្្ូវខ្ប្រាប់មនុស្ស្្ប់គានាងនារះងទប៉ាុខន្សកម្មភា្វាមានឥទ្ធឈិ្ល

ខាលាំរណ្ស់។វិញ្ញាណរបស់ប្អូន្ ឺខ្្អមខលហែមណ្ស់ង�ើយប្អូនខ្្អមខលហែមែូច

ងៅនឹរង្មារះរបស់ប្អូន។ង�ើយប្អូនមានភា្កំប្នុកកំខប្រល្អ។រីករយន្ងៃខួប

កំងណើ្‹អាយុ១៦ឆ្នាំ›!»្បងយា្ចុរង្កាយមាន្ ូសបនាទាប់្ក�ម្ រី

ង្កាម។គាមានអំងណ្យន្ងៃខួបកំងណើ្ណ្ង្្សរងទៀ្ល្អជារងនរះងឡើយ!ខ្នុំ

បានអានវាម្រង�ើយម្រងទៀ្រ�ូ្ែល់ង្លគា្់្្ឡប់មក្ រី្បងទសជប៉ាុន

វិញង�ើយងៅទរីបំ្ុ្ងយើរនឈិយាយគានាងដាយផ្ទាល់។

អស់ជាង្ចើនឆ្នាំមកង�ើយចាប់រាំរ្រីខ្នុំបានទទួលលឈិខឈិ្ងនារះប៉ាុខន្ខ្នុំងៅ

ខ្ទុកវា។មានអវរីៗជាង្ចើនបានផ្លាស់ប្ូរចាប់រាំរ្ រីង្លងនារះមកប៉ាុខន្្ ុំខមន

ក្រី្សឡាញ់របស់ខ្នុំចំងោរះបរ្បុសខ្នុំងឡើយ។ន្ងៃងនរះខ្នុំគាំ្ទគា្់្ ុំខមន្គាន់ខ្

ជាបរ្បុសនឈិរមឈិ្្របស់ខ្នុំងនារះងទប៉ាុខន្ជាខអលង�ើរខ�្រីអ៊ីស្ទរីខវ៉នសុនក្ននុរ

កូរ៉ុមនន្ ួកសាវកែប់្រីរនាក់។ការទូនាមានខែលគា្់បាន្ ្ល់ឲ្យក្ននុរនាមជា

សាក្សរី្ ឈិងសសមួយរូបរបស់្្រះ្្រីស្ទ្បាប់ែល់មនុស្សងលើ្ ឈិភ្ងលាកទាំរអស់

្ឺជាកមាលាំរបខន្ថមងៅក្ននុរជរីវិ្ខ្នុំែូចជាលឈិខឈិ្ខែលគា្់បានង្្ើមកខ្នុំកាល្ រីខួប

កំងណើ្អាយុ១៦ឆ្នាំរបស់ខ្នុំ។◼

អ្នកនិពន្ធរស់ទៅរដ្ឋយូថ្េ៍ស.រ.អា.។

បងកបុសរបស់�ញសំបាន�កោនចូលរួម�ួបកំទណើត១៦ឆ្នាំ

របស់�ញសំទោយសារគាត់កំពុងបទកមើទបសកកម្ម។ប៉ាុអន្

ការ្ូនាមានអដលគាត់បានទផញើមក�ញសំ្ ឺជាអំទណាយមួយអដល

�ញសំទពញចិត្រកសា្ ុកជាទរៀងរេូត។
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ង្លអ្នកខសវររកង្លងវលានឈិរកខន្រសាងា្់ងែើម្រីអាន្្រះ្ម្រីរមរមនខ្នុំង�ើញថាអ្នករកង�ើញចងម្ើយទទួល

បានអារម្មណ៍ននការខណនាំង�ើយទទួលបានទរីបនាទាល់ផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកអំ្រី្្រះ្ម្រីរមរមននឈិរទរីបនាទាល់អំ្រី

្្រះងយស៊ូវ្្រីស្ទ។

ងៅង្លអ្នកអានងនារះអ្នកនឹរសឈិកសាវ្្បទ្ម្រីរននងសៀវងៅែ៏មាន្ នម្ងនរះង�ើយជួបនឹរ្្រះអរ្សង្ង្គារះជាទរី្សឡាញ់របស់

អ្នក្ ឺ្្រះអមាចាស់ងយស៊ូវ្្រីស្ទងៅងស្ទើរខ្្្ប់ទំ្័រទាំរអស់។វា្្ូវបានវាយ្ នម្ថាទ្មរ់នន្្រះនាម្ទរ់្្ូវបានង្បើ្បាស់ជា

មធ្យម១.៧ខ្ម្រីរម្រ។ ១សូម្រីខ្្្រះ្្រីស្ទបានខ្្រទរីបនាទាល់ងដាយ្ទរ់ផ្ទាល់អំ្រីភា្ងោរង្ញ្ ឈិ្្បាកែរបស់្្រះ្ម្រីរងនរះ

ងៅន្ងៃចុរង្កាយងនរះងដាយខ្្រថា«្បាកែែូចជា្្រះអមាចាស់របស់អ្នកនឈិរ្្រះរបស់អ្នក្ទរ់មាន្្រះជន្មរស់ងៅការណ៍ងនារះ

្ឈិ្ខមន»(ងគាលលទ្ធឈិនឈិរងសចក្ដរីសញ្ញា១៧:៦)។

ខ្នុំមានអំណរ្ុណចំងោរះការអងញ្ើញនឈិរការសនយាខែល្្រះអមាចាស់បាន្បទានមករាមរយៈ្ យាការីមរ៉ូនណែល់្ ួកងយើរ

មានាក់ៗ—នឈិរែល់មនុស្ស្្ប់គានាខែលអាន្្រះ្ម្រីរមរមនថា៖«ង�ើយកាលណ្អ្នករល់គានាបានទទួលនូវការណ៍ទាំរងនរះ

[្្រះ្ម្រីរមរមន]ងនារះខ្នុំសូមទូនាមានែល់អ្នករល់គានាឲ្យសូមសួរែល់្្រះជា្្រះវរបឈិរាែ៏្ រ់ងៅអស់កល្ជានឈិច្ចងដាយនូវ្្រះនាម

នន្្រះ[ងយស៊ូវ]្្រីស្ទងបើសឈិនជាការណ៍ទាំរងនរះមឈិន្ ឈិ្ង�ើយងបើសឈិនជាអ្នករល់គានាសូមសួរងដាយចឈិ្្ងសាមារះសរ្ឺងដាយ

ងសាមារះអស់្ រីចឈិ្្ងដាយមានងសចក្ដរីជំងនឿងជឿែល់្្រះ្្រីស្ទងនារះ្ទរ់នឹរសខម្ដរងសចក្ដរី្ ឈិ្ននការណ៍ងនរះែល់អ្នកងដាយ្្រះ

ងចសាដានន្្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ»(មរ៉ូនណ១០:៤សូមងមើល្ រខែរខទរី៣នឈិរទរី៥)។

ងសចក្រី្ឈិ្ខែលអ្នកនឹររកង�ើញងៅក្ននុរ្្រះ្ម្រីរមរមននឹរងលើកស្ទលួយង�ើយបំ្ុស្ ំនឈិ្ែល់អ្នក។ងសចក្រី្ឈិ្ទាំរងនារះនឹរ

្្រឹរជំងនឿអ្នកបំង្ញ្្លឹរអ្នកងដាយ្ ន្ឺង�ើយងរៀបចំអ្នកស្មាប់អនា្្មួយខែលអ្នកក្មនឹរមានសម្្ថភា្អាចយល់

បាន។

ងៅក្ននុរ្ ម្រីរមរមនអ្នកនឹររកង�ើញងសចក្រី្សឡាញ់ែ៏ង្ចើនងលើសលុបនឈិរ្្រះ្ុណនន្្រះខែលគាមានអវរីង្បៀប្ ្ទឹមបាន។

ងៅង្លអ្នក្ យាយាមងធវើរាមការបង្រៀនខែលអ្នកង�ើញងៅក្ននុរ្ ម្រីរងនរះងនារះអំណររបស់អ្នកនឹរងកើនងឡើរការយល់ែឹររបស់

អ្នកចង្មើនងឡើរង�ើយទទួលចងម្ើយខែលអ្នកខសវររកចំងោរះឧបស្្ជាង្ចើនខែលមានងៅក្ននុរជរីវិ្រខមរសាលាប់ងនរះ។ងៅង្ល

អ្នកសឈិកសា្្រះ្ម្រីរងនារះអ្នករំ្ឹរងៅរក្្រះអមាចាស់។◼

ដកកសង់ទចញពតីសុន្ទរកថ្ទៅក្នសងសន្និសតី្្ ូទៅអ�តុល្ឆ្នាំ២០១៦។

កំណ�់ចំណ្ំ
	 ១.	សូមមមើល	Susan Easton Black Finding Christ through the Book of Mormon	(	ឆ្នាំ	១៩៨៧	)	ទំព័រ	១៦–១៨	។

ង្ើអ្នកនឹររកង�ើញអវរីខ្រះ
ងៅក្ននុរ្្រះ្ម្រីរមរមន?

តោេណអលតឌើរណ្្គរីអ៊ីស្ទីណវ៉នសុន

ក្ននុរកូរ៉ុមនន្ ួកសាវកែប់្ រីរនាក់

ោក្យចុរង្កាយ

រូប
្ំណ្

រន
ន្

ូសា
វាមរីភ
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្
ស
់អ
គា
រ្ប

ងទ
ស
ជប

៉ាុន
នឈិរ

មន
ុស
្សហ្

្់្
បា
ណ

ងដា
យ
ខអ

ន្
ែូ
រ៉ូងប

៊ី្



 ខខមឈិ្ុនាឆ្នាំ២០១៩ 6៥

បាន្ ្ួលការទៅបទកមើទៅក្នសងទបសកកម្ម

ជប៉ុនហ្វូគូកា
កាលនៅជា

អ្នកផ្សព្ផសាយ

សាសនាវ័យនកមេង។

បានបទកមើជាកបធាន

នបសកកមមេ
ណាន្គោយ៉ាជប៉ុន

ពតីឆ្នាំ២០០៤ដល់ឆ្នាំ២០០៧។

ទកើតទៅន្ងៃ្ តី
៦អ�សតីហាឆ្នាំ១៩៥៥ទេើយ
កតូ៉បានចិញ្ចឹមបតីបាច់ទៅ

ជជលងភ្ននំកានេ
រដ្ឋយូថាហ៍។

កាលទល្កអាយុ១១ឆ្នាំ

ឪពុកនោកបានសន្គ្គោោះ
ជីវិតនោកពតីការោស់ពស់មានពិសឲ្យ
ភាញាក់ទឡើងទោយនចដន្យ។

បានទរៀបអាពិោេ៍ពិោេ៍នឹង

នលសាជិនហុិកលី

ទៅអ�ទមសាឆ្នាំ១៩៧៩ទៅក្នសងកពះ៉ិហារ

បរិសុ្្ធនអោេូេ្លនអោេូ។

បានបញ្ចប់បរិញ្ញបកតអផ្នក

ជគប់ជគងអាជីវកមមេ
ពតីសាកលិ៉្យាល័យរដ្ឋយូថ្េ៍។

មានកូនជបុសបួននាក់។

សហការបនងកើត

កកុមេរ៊ុនឧបករណ៍ហាត់កបាណជាកអន្ងអដល
ទល្កបានទធ្ើការជាកបធាននិងកបធានម្ន្តី
កបតិបត្ិការរេូតដល់ឆ្នាំ២០០៨។

ចូលចិ

ត្តនលងស្ី
ជិះទលើកាតារ្ ឹកកក
និងទឡើងភ្នំ។

បានរស់ទៅ

ទ្ីបអាស៊ី
អស់រយៈទពលជាងកបាំបួន
ឆ្នាំក្នសងជតី៉ិតរបស់ទល្ក ។

ទៅ

ភរិយរបស់នោក
ថ្«ពន្ឺនិងជាជតី៉ិត
របស់�ញសំ»។

កាលទៅយុ៉៉័យទល្កបានទៅ
សួរសុ�្ុក្ខនិងបទកមើ

ជស្តីនមម៉ាយ

ទៅក្នសងួ៉ដរបស់ទល្កជាទរឿយៗ។

បានទៅបទកមើជាសា៉កទៅ

ខែតុោឆ្នានំ
២០១៥។

បានមានកបសាសន៍ថ្

ការនៅរបស់នោក
នៅក្ននុងកូរ៉ុម

ននពួកដប់ពតីរនាក់ជា«ប្ពិទសាធន៍
ននការអធិសាឋានដ៏អសាចារ្យ»។

ណ្្គរីអ៊ីស្ទីណវ៉នសុនណអ
ល
តឌ
ើរ



យុវមជ្ឈិមវ័យ

ត�ើអ្នកត�ឡប់មកពីតបសកកម្ម
វិញមុនកំណ�់ឬ?

ទោះជាទោយទេតុផលណាក្តីអ្នកអាចបន្
រីករាយនឹងពរជ័យននដំណឹងល្អ។

៤២

យុវវ័យ

អ្នកអាចត្វើជាសាក្ីរបស់
តពរះតេស៊ូវត្ីស្ទ

៥៦

វិវរណៈផ្ទាល់ខ្លួន

ការត្វើតាម្ ំរូរបស់នីហ្វ

៥៨

ការបង្រៀនកុមារ

ត�ើការត្វើជាត្រិស្តសាសនរិក
មានន័េដូចតមដេច?

ខ១២



ត�ើអ្នកជា

អ្នកត�ួសតតាេ
តាមរត�ៀ�ណា?

សូមតមើលទំព័រខ៧និងខ១០

វគ
្គរ�
ស
់កុមា

រតៅ
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្សនា
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្តីល

ីអា
ហ
ូណា
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ល
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ះព
ុម្ពត
ោ
យ
សា

ស
នា
ចក
កន
នក
ពះ

តយ
ស
៊ូវកគ

តីស
្ទនន
ពួក

�រ
ិស
ុទ្ធន
្ងៃច

ុងត
ករោ

យ
ដខ


កក
្កដា

 ឆ្
នាំ ២
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៩



ខ២ ក�ិយមិ�្

ការចែកចាយ 

សារលិខិ�គណៈក�ធានទតីមួយ

ដដាយ ប្រធាន  
ដាល្លិន ដេក េូក

ទតីក�រឹកសាទតីមួយក្ននុង

គណៈក�ធានទតីមួយ

មយើង	្តូវការ	សរាជិក	ស្សនាច្ក	្េប់	រូប	ជួយ	យក	

ដំណឹងល្អ	មៅ	កាន់	ពិភពមលាក	ទាំងមូល	។

មនរះ	េឺ	ជា	រមបៀប	មួយ	ចំនួន	ខដល	េ្នក	អាច	ជួយ	បាន	៖

១.	 ស្រឡាញ់	មនុស្ស	្េប់	ោនា	ដូចជា	បងប្អូន	្បុស្សី	

របស់	េ្នក	ដូច	្ពរះមយស៊ូវ្េីស្ទ	បាន	បម្ងៀន	។

២.	 គោរពតាមសពរះបញ្ញត្តិ	ដូមច្នរះ	េ្នក	អាច	កាលាយ	ជា	

េំរូ	ល្អ	។

៣.	 អធតិស្ឋាន	មដើម្ីប	ដឹង	ថា	មតើ	នរណា	ម្តៀម	ែលេលួន	រួច	ជា	

ម្សច	មដើម្បី	មរៀន	ដំណឹងល្អ	និង	េ្ិស្ឋាន	ឲ្យ	ដឹង	ពី	

រមបៀប		ខដល	េ្នក	អាច	ខចកចាយ	ដំណឹងល្អ	ជាមួយ	

ពួកមេ	។

៤.	 ជួយមនុ្រ្សដទៃ	ឲ្យ	មរៀន	បខនថែម	មទៀត	េំពី	

្ពរះមយស៊ូវ្េីស្ទ	។

កិច្ចការ	ផ្សព្វផសាយ	ស្សនា	រាន	ន័យ	ថា	រាន	េត្ចរិត	

ថន	មសចក្ី្សឡាញ់	និង	ជួយ	មនុស្ស	ដថទ	។	មទារះបី	

មនុស្ស	ដថទ	មទៀត	ម្លេើយ	តប	ខបប	ណា	ក្ី	េ្នក	េឺ	ជា	េ្នក	

ផ្សព្វផសាយ	ស្សនា	រាន	មជាេជ័យ	រានាក់	្បសិនមបើ	េ្នក	

ខចកចាយ	ដំណឹងល្អ	មោយ	មសចក្ី្សឡាញ់	។	●

កកសបមួ�មក្ ី«ការកចកចាយដំែឹង�្អកដ�បានសាដារទ�ើង

វិញ»Liahonaកខវិច្ិកាឆ្នាំ២០១៦�ំ្័រ៥៧–៦០។

ដំណឹងល្អ

រច
នា
រូ�
ភា
ពត
ោ
យ
តរ
េត�
រោ
ស

ច

ព្រះេង្គសម្ងាររះ		្ពរះមយស៊ូវ្េីស្ទ	បាន	្រាស់	បងារប់	ពួក	សិស្ស	របស់	្ទង់	ឲ្យ	ខចកចាយ	

ដំណឹងល្អ	ជាមួយ	មនុស្ស	្េប់	រូប	មៅមលើ	ខផនដី	មនរះ	។	្ទង់	បាន	រាន	បន្ទូល	ថា	

«	ចូរ	េ្នក	រាល់	ោនា	មៅ	មពញ	សព្វ	ក្ននុង	មលាកីយ៍	ទាំង	មូល	

មហើយ	ផសាយ	ដំណឹង	ល្អ	ទូមៅ	ដល់	្េប់	មនុស្ស	ទាំង	

េស់	ចុរះ	»	(	រា៉ាកុស	១៦:១៥	)	។
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ការចែកចាយដដាយ ដេែក្តី បេឡាញ់
ត�ើអ្នកអាច�ង្ហាញតសចក្តីកសឡាញ់រ�ស់អ្នកនាន្ងៃតនះយ៉ាងដូចតមដេច?

សូមផ្គគូផ្គងរូ�ភាពនតីមួយៗជាមួយនរឹងតលខតៅក្ននុង

សារលិខិ�រ�ស់ក�ធានអូក។

រច
នា
រូ�
ភា
ពត
ោ
យ
តរ
េត�
រោ
ស

ច



ការអធិស្ឋាន ជាមួយ 

ហ្វីលវី្

រច
នា
រូ�
ភា
ពត
ោ
យ
ម

តីណា
កោ

យ
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ដដាយ ដេស៊ើលតី េ៊ីស្ពាដា រីជ័យ

(ដផអែកតៅតលើដំតណើរតរឿងពិ�)

«អ�ិសាឋានជានិច្ច»(ទគា���្ិនិងទសចក្ីសញ្ញា១៩:៣៨)។

វា	ជា	មលើក	ដំបូង	ខដល	ហូខសហ្វ	មក	ផ្ទរះ	របស់	ហ្វីលីព	។	ពួកមេ	រាន	មពល	ដ៏		

  រីករាយ	មួយ	ក្ននុង	ការមរៀប	្កោស់	កាតុង	ម្្វើ	ជា	យាន្	េវកាស	។	ពួកមេ	ខ្ម	

ទាំង	បាន	ផាត់	ពណ៌	រូប	េណាតាត	មភលេើង	ដ៏	ស្អាត	មៅមលើ	វា	មទៀត	ផង	។	មពល	រារាយ	

ហ្វីលីព	បាន	ខ្សក	មៅ	ពួកមេ	ឲ្យ	មៅ	បរិមភាេ	អាហារ	មពលលាងាច	មនារះ		ហូខសហ្វ	

បាន	មដើរ	រាម	ហ្វីលីព	មៅក្ននុង	ផ្ទរះ	បាយ	។

ឪពុក	ហ្វីលីព	បាន	និយាយ	ថា	«	បា៉ា	នឹង	មោលោក្យ	ពី	្ពរះេុណ	»	។

ទតើឃ្លាទនាះម្នន័យដូចទម្ច?	ហូខសហ្វ	បាន	្ ងៃល់	។	ោត់	បាន	មមើល	ហ្វីលីព	

និង	្េួស្រ	របស់	ោត់	មពល	ពួកមេ		រានាក់ៗ	បាន		យក	ថដប៉រះ	ថាងាស	របស់	ពួកមេ	បនាទាប់	

មក		ប៉រះ	មៅ	ោក់	កណាតាល	្ទូង	របស់	ពួកមេ	រួច		ប៉រះ	ខាង	ម្្វង	និង	ខាង	ស្រាំ	។	

ហូខសហ្វ	មិន	ធ្លាប់	មឃើញ	នរណា	រានាក់	ម្្វើ	ខបប	មនរះ	ពីមុន	មទ	។

ហ្វីលីព	បាន	លាថដ	ោត់	មក	។	ហូខសហ្វ	បាន	មមើល	ជុំ	

វិញ	ោត់	មហើយ	បាន	មឃើញ	្េួស្រ	ទាំង	មូល	របស់	ហ្វីលីព	

កាន់	ថដ	ោនា	មហើយ	ឱន	កបាល	របស់	ពួកមេ	។	ទតើ្ួកទគនឹង

អ�ិសាឋានឬ?ទតើទនាះជាអត្ថន័យននការនិយាយថា«ការ

និយាយ្ ីប្ះគុែ»ឬ?	ហូខសហ្វ	បាន	្ ងៃល់	។

ហូខសហ្វ	ពុំ	ចង់	ឲ្យ	ហ្វីលីពរាន	អារម្មណ៍	ឈឺ	ចាប់	

មទ	ដូមច្នរះ	ោត់	បាន	កាន់	ថដ	ហ្វីលីព	។	ឪពុក	របស់	ហ្វីលីព	

បាន	ចាប់ថដរាខាង	មទៀត	របស់	ហូខសហ្វ	មហើយ	បនាទាប់	មក	បាន	

ចាប់មផ្ើម	េ្ិស្ឋាន	។

«	ឱ	្ពរះេរាចាស់	មេើយ	សូម	្បទាន	ពរ	ដល់	ពួកមយើង	.	.	.	»

ពីមុន	ពួកមេ	េង្គនុយ	ចុរះ	ហ្វីលីព	និង	្េួស្រ	របស់	ពួកមេ	បាន	យក	ថដ	ប៉រះ	ថាងាស	

និង	្ទូង	របស់	ពួកមេ	ដូច	ពួកមេ	ម្្វើ	ពីមុន	។

មពល	ហូខសហ្វ	មៅ	ដល់	ផ្ទរះ	វិញ	រា៉ាក់	បាន	សួរ	ោត់	។

«	មតើ	កូន	សបបាយ	ខដរ	មទ	?	»	រា៉ាក់	បាន	សួរ	។

ហូខសហ្វ	បាន		តប	មោយ	ស្ងាត់ៗ	ថា	«	សបបាយ	»	។	ោត់	្ិតជា	រាន	្ោ	ដ៏	

សបបាយ	រីករាយ	មួយ	។	យាន្េវកាស	េឺ	េស្ចារ្យ	ណាស់	មហើយ	នំ	មប៊ើមហ្គើរ	ក៏	ឆ្ងាញ់	

ខដរ	។	ប៉ុខន្	ោត់	រាន	កង្វល់	ក្ននុង	ចិត្	ោត់	។

រា៉ាក់	បាន	មមើល	មៅ	ោត់	យា៉ាង	ជិត	។	«	មតើ	កូន	រាន	មរឿង	េី	ហ្នឹង	។	មតើ	រាន	េ្វី	

មកើត	មឡើង	?	»

«	ខមនមហើយ	.	.	.	»

ហូខសហ្វ		រាន	ចមងៃល់ជាម្ចើន	។	ោត់	បានបន្	េិត	េំពី		ការេ្ិស្ឋាន	មនារះ	។	

មហតុេ្វី	វា	ែុស	ពី		រមបៀប	ខដល	ោត់	និង	្េួស្រ	ោត់	េ្ិស្ឋាន	?

ោត់	បាន	សួរ	ថា	«	រា៉ាក់	មតើ	រា៉ាក់	េ្ិស្ឋាន	ដូចមម្ច	មុន	មពល	រា៉ាក់	ចូល	ជា	

សរាជិក	្ពរះវិហារ	មនារះ	?	»	ហូខសហ្វ	បាន	្បាប់	ោត់	េំពី	ការេ្ិស្ឋាន	របស់	

្េួស្រ	ហ្វីលីព	។

រា៉ាក់	បាន	តប	«	ស្រាប់	មមើល	មៅ	ពួកមេ	ដូចជា	ពួក	កាតូលិក	ដូច	រា៉ាក់	ធ្លាប់	ម្្វើ	

ពីមុន	។	ពួកមេ	ម្្វើ	សញ្ញា	ថន	មឈើឆ្កាង	មោយ	ម្បើ	ថដ	របស់	ពួកមេ	។	មតើ	វា		ដូច	ជា	មឈើ	

ឆ្កាង	យា៉ាង	មម៉ច	មៅ	?	វា	រំឭក	ថា	្ពរះមយស៊ូវ	បាន	សុេត	ស្រាប់	ពួកមយើង	»	។

ហូខសហ្វ	បាន	ញញឹម	។	«	េញ្ចឹង	ហ្វីលីព	មជឿ	មលើ	្ពរះមយស៊ូវ	ខដរ	ខមនមទ	?	»

រា៉ាក់បាន	និយាយ	ថា	«	្តឹម្តូវ	មហើយ	។	មតើ	កូន	ចាំ		េ្វី	ខដលបា៉ា	របស់	ហ្វីលីព	

បាន	ខ្លេង	មៅក្ននុង	ការេ្ិស្ឋាន		ខដរ	ឬ	មទ	?	»

ហូខសហ្វ		េិត	េំពី	វា	។	«	ោត់	បាន	ខ្លេង	េំណរេុណ	្ពរះ	ស្រាប់	េំមណាយ	

ខដល	្ទង់	បាន	្បទាន	ដល់	ពួកមយើង	.	.	.	មហើយ	ោត់	បាន	និយាយ	េំពី	

្ពរះ្េីស្ទ	!	»

«	មឃើញ	មទ	?	»	រា៉ាក់	បាន	និយាយ	ទាំង	ញញឹម	។	«	មយើង		មិន	ែុស	

ោនា	ប៉ុនាមាន	មនារះ	មទ	។	រា៉ាក់	សបបាយ	ចិត្	ខដល	កូន	អាច	េ្ិស្ឋាន	

ជាមួយ	្េួស្រ	របស់ហ្វីលីព	។

ពីរបីថ្ងៃ	ម្កាយ	មក	ហ្វីលីព	បាន	មក	មលង	ហូខសហ្វ	។	

ពួកមេ	បាន	មលង	មៅ	ខាង	ម្រៅ	ផ្ទរះ	មពល	ខដល	ឪពុក	

ហូខសហ្វ	បាន	មៅ	ពួកមេ	ឲ្យ	មក	ទទួល	ទាន	អាហារ	មពល	

លាងាច	។	មោរះ	របស់	ហូខសហ្វ	បាន	កូរ	មពល	ពួកមេ	រត់	មៅ	

ក្ននុង	ផ្ទរះ	បាយ	។

ហូខសហ្វ	បាន	និយាយ	ថា	«	ែ្នុំ	ឃ្លាន	ណាស់	!	»	។

ហ្វីលីព	បាន	និយាយ	ថា	«	ែ្នុំ	ក៏ឃ្លាន	ខដរ	»	។

្េប់	ោនា	បាន	េង្គនុយ	រាម	កខនលេង	មរៀងៗ	ែលេលួន	ជុំ	វិញ	តុ	។	ហ្វីលីព	េង្គនុយ	

ខក្បរ	ហូខសហ្វ	។	ហ្វីលីព	បាន		ម្្វើ	សញ្ញា		មឈើឆ្កាង	មហើយ	លាត	ថដ	ោត់	មៅ	រក	

ហូខសហ្វ	។

ហូខសហ្វ	បាន	និយាយ	ថា	«	មនរះ	ជា	រមបៀប	មយើង	េ្ិស្ឋាន	មៅ	ផ្ទរះ	របស់	មយើង	។	

មយើង	ឱបថដ		បិទ	ខភ្នក	ឱន	កបាល	មហើយ	េ្ិស្ឋាន	។

«	រាន	ខត	ប៉ុណ្ឹង	មទ	ឬ	?	»

«	ហ្នឹងមហើយ	រាន	ខត	ប៉ុណ្ឹង	មទ	»	។

ហ្វីលីព	បាន	និយាយ	ថា	«	្សួល	ណាស់	»	។

ហូខសហ្វ	បានបិទខភ្នក	មហើយ		ញញឹម	។	ោត់	សបបាយ	ចិត្	ខដល	ោត់	អាច	

េ្ិស្ឋាន	ជាមួយ		មិត្ភក្ិ	របស់	ោត់	។ ●

អ្កនិ្ន្រស់ទៅរដ្ឋកា�ី�្វវូញ៉ាស.រ.អា.។

ខ្នុំមានមិ�្ភក្ិតៅសាលាតរៀនដដលជាពួករោ�ូលិកនិងម៉ូស្តីម

ត�ើយតយើងទាំងអស់គឺជាមិ�្ភក្ិលអែនរឹងគ្នាតោយសារតនាះជារត�ៀ�

ដដលកពះតយស៊ូវសព្វកពះទ័យឲ្យតយើងក�កពរឹ�្ចំតោះគ្នាតៅវិញ

តៅមក។

ដេលតីេសាច្រ៊ត ដេ អាយុ ៨ ឆ្នាំ ទតីបកុង ដ៉េេ មតីតចែន ប្រដទេ េង់ដ្្េ

ត�ើ
«រោរនិយយពតីកពះគុណ»

មានន័យដូចតមដេច?

រច
នា
រូ�
ភា
ពត
ោ
យ
ម

តីណា
កោ

យ
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ពោរព្ញ ពោយ 
កិែ្ចការ ល្អ

រូ�
ភា
ពត
ោ
យ
ឆ

័រណា
តេ

ស
៊ីតេ

នន
តី

ទំព័រ ដនះ គាំបទ ដល់ ទំព័រ ទតី ១០៨  នន ដេៀ៉ដៅ ចូរមកតាមខ្ញុំ—
សម្រាប់បុគ្គលរានាក់ៗនិងម្កុមម្គរួសារ។

បពតីេ៊ីលនិងសាវាមតីរ�ស់គ្�់ោនតេ្វើក�សាលសកមា�់
រស់តៅ ។គ្�់ោន�តកងៀនដំណរឹងលអែជាមួយសាវាមតី

រ�ស់គ្�់។ពួកតគក�ដ�លជាោនតេ្វើរោរក�េុំ
សាសនាចកកតៅក្ននុងផ្ទះរ�ស់ពួកតគ។

( សូមមមើល កិច្ចការ ១៨:២៦ ) ។

លតីឌាជាអ្នកេំនួញល័ខពណ៌សាវាយ។
គ្�់ោនទទួលអារម្មណ៍ពតីកពះវិញ្ញាណត�ើយ

ោនសតកមចចិ�្កេមុេទរឹក។គ្�់ោនផ្ល់
កដន្ងមួយសកមា�់ពួកសិស្សឲ្យសានាក់តៅក្ននុងផ្ទះរ�ស់

គ្�់អំឡនុងតពលពួកតលាកតេ្វើដំតណើរ។  

( សូម មមើល កិច្ចការ ១៦:១៤–១៥ ) ។

ដត្រ៊ីថាោនតេ្វើទានដល់អ្នកកកត�ើយោន
តដរសតម្ៀក�ំោក់និងអាវេំសកមា�់េនទ័ល

កក។�នាទា�់មកគ្�់ោនសាលា�់
តពក�ុសោនតកោសគ្�់ឲ្យ
រស់តឡើងវិញ។
( សូមមមើល កិច្ចការ ៩:៣៦, 

៣៩–៤០ ) ។ ●

្ស្ី	មៅ	ក្ននុង	េមពែីរ	សញ្ញា	្ ្មី	ទាំង	បីនាក់	មនរះ	បាន	ជួយ	មនុស្ស	។	សូម	

អាន	េ្វី	ខដល	ពួកោត់	បាន	ម្្វើ	បនាទាប់	មក	ផ្គូផ្គង	រូបភាព	។	មតើ	េ្នក	អាច	

ម្្វើ	េ្វីែលេរះ	មដើម្បី	ជួយ		នរណា	រានាក់មៅ	ថ្ងៃ	មនរះ	?
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(សាមញ្ញ)
ពដើម្វី កាលាយ ជា អ្នកព្ួសពរាយ
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សមាេិកសាសនាចកក
ទាំងតនះសាវាគមន៍គ្នាតាម

រត�ៀ�ក�នពណតីដខ្មរមួយតៅ
ថាសំពះ ។រោលណាអ្នក
តលើកនដរោន់ដ�ខ្ពស់តនាះ
មានន័យថាអ្នក�ង្ហាញ
រោរតគ្រពរោន់ដ�ខ្លាំង។

តនះគឺជាកពះគម្ពតីរមរមនជាភាសា
ដខ្មរ។ភាសាតៅក�តទសកម្ពនុជាគឺ
តៅថាភាសាដខ្មរ។�ួអក្សររ�ស់

ភាសាតនះមានចំនួន៧៤អក្សរ—ជា
ភាសាដដលមាន�ួអក្សរតកចើនជាង
តគ�ំផុ�តៅតលើពិភពតលាក!

ពយើង ពៅ ទស្សនកិែ្ច 

ព្រពទស កម្ពុជា ។ ពនរះ ជា 

អ្វីចដល្ួកពយើង  បាន ពរៀន !

សួស្ដី

មក្វី  

ប្រទេសកម្ពុជា!
ភាគតកចើនកុមារតៅក�តទសកម្ពនុជា

តៅសាលាតរៀននិងកពះវិហារ
តោយេិះម៉ូ�ូជាមួយឪពុក

មាតាយ។ឬពួកតគអាច
េិះរម៉ាកកង់បតី—ជា
រតទះមួយដដលមាន
ម៉ូ�ូសតណាដោង។

ប្រដទេ កម្៊ជា

គឺជាក�តទសមួយតៅ�ំ�ន់
អាស៊ីអាតគ្នយ៍។មានក�ជាេន

ក�ដ�លជា១៥លាន
នាក់រស់តៅទតីតនាះដដល
មានសមាេិកសាសនាចកក
ក�ដ�ល១៤០០០នាក់។

សួស្ីខ្ញុំច្មះ

ច៉ោឡូ។ច�ើយច្ះ

គឺជាមោច្គោ។
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នស

មា
េិក

សា
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ម្គូ�ដខ្មរភាគតកចើនតក�ើប្រហុកវាជាក�តីេូរនិងនក�ដដលតគផ្អា�់ទុក។
សមាេិកសាសនាចកកទាំងតនះស្រសម្រមួយឆ្នាំងេំតដើម្តី�រិតភាគជាមួយ
គ្នាតៅមេ្ឈមណ្ឌលតស្កតៅចតនាលាះតមា៉ាងននសម័យក�េុំសន្និសតីទទូតៅ។

កុមារតៅថានាក់អង្គរោរ�ឋមសិកសាជាតកចើននាក់តៅ
ក�តទសកម្ពនុជាគឺជាកគិស្សាសនិកដ�ឯងតៅសាលា

តរៀនរ�ស់ពួកតគ។តនាះគឺតោយសារក�ជាេនភាគតកចើន
តៅក្ននុងក�តទសកម្ពនុជាតគ្រពសាសនាមួយតៅថា
កពះពុទ្ធសាសនា។សាសនារ�ស់ពួកតគ�តកងៀន

ពួកតគឲ្យមានចិ�្តទៀងក�ង់មានភាពសុខសាន្និងមានភាពឆ្លា�នវ។តនះគឺជាកោសាទរ�ស់
កពះពុទ្ធដ៏ល្តីលបាញតៅក្ននុងក�តទសកម្ពនុជាដដលមនុស្សតៅទូទាំងពិភពតលាកមកទស្សនា។

េូម ជួ្រ ជាមួយ មលិត្ភក្លិ មួយ ែំនួន រ្រេ់ 

ដយើង មក ពតី ប្រដទេ កម្៊ជា !

ដតើ ្រ្អូន មក ពតី ប្រដទេ  កម្៊ជា ឬ ?  
េូម េរដេរ មក កាន់ ពួកដយើង !  

ពួក ដយើង ែង់ ឮ ពតី ្រ្អូនៗ ។

រោលពតីឆ្នាំមុនក�ធានណិលសុនោនក�រោស
ថាកពះវិហារ�រិសុទ្ធដំ�ូងរ�ស់ក�តទសកម្ពនុជា
នរឹងក�ូវសាងសង់តៅក្ននុងទតីកកុងភ្នំតពញដដល
ជារាេធានតីននក�តទសតនះ។កពះវិហារ�រិសុទ្ធ
នរឹងេួយកកុមកគួសារដូចជាកគួសារមួយតនះឲ្យ
ោនផសារភាជា�់ជាមួយគ្នាជាតរៀងរ�ូ�។
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នា
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ភា
ពត
ោ
យ
ខ្

េតី
មា
៉ាកឌ

តី

សូម អរគុណសពរា្រ់ មក 

ការទស្សនា ព្រពទស កម្ពុជា 

ជាមួយ ្ ួកពយើង ។ ជួ្រ គ្នា 

ព្ល ពពកាយ ពទៀ្ !

ខ្នុំមានចិ�្ស�បាយរីករាយណាស់តពល

ខ្នុំតគ្រពតាមកពះ។

េ៊ីចែត ្រ៊ី អាយុ 6 ឆ្នាំ ដខត្ កំពង់ធំ  
ប្រដទេ កម្៊ជា

�នាទា�់ពតីោនតរៀនជាមួយពួក

អ្នកផ្សព្វផសាយសាសនាតៅផ្ទះមកខ្នុំ

ោនទទួល�ុណ្យកេមុេទរឹកត�ើយខ្នុំ

ស�បាយចិ�្ខ្លាំងណាស់!

េ៊ីណា ្រ៊ី អាយុ ៨ ឆ្នាំ ដខត្ កំពង់ធំ  
ប្រដទេ កម្៊ជា
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ដដាយ ដជេ៊ីកា ែេលិន

(ដផអែកតៅតលើដំតណើរតរឿងពិ�)

កខតុលាឆ្នាំ២០១៨�ីបកុងភ្ំទ្ញបបទ�សកម្នុជា

រា៉ា
រា	បាន	ោក់	មឡវ	សំពត់	របស់	នាង	មហើយ	្ លេនុរះ	កញ្ចក់	។	ោត់	រាន	អារម្មណ៍	

េស់	សំមណើច	ក្ននុង	ការ	ោក់	សមមលេៀកបំោក់	មៅ	្ពរះវិហារ	មៅ	ថ្ងៃ	មៅរ៍	ប៉ុខន្	

មនរះ	េឺ	ជា	ថ្ងៃ	មៅរ៍	មួយ	ដ៏	ពិមសស	។	វា	ជា	សន្និសីទ	ទូមៅ	។

«	មតើ	កូន		រំមភើប	ចិត្	ចូលរួម	សម័យ	្បជុំ	្ស្ីខដរ	ឬ	មទ	?	»	រា៉ាក់	បាន	សួរ	។	ោត់	

បាន	សិត	សក់	ឲ្យ	រា៉ារា	្ ្មមៗ	។	«	រា៉ាក់	ចង់	ឲ្យ	កូន	ពយាយាម	ស្រាប់	ឲ្យ	បាន	ម្ចើន	រាម	

ខដល	កូន	អាច	ស្រាប់	បាន	»	។

«	ចាស៎	!	កូន	សង្ឹម	ថា	ពួកមេ	នឹង	និយាយ	េំពី	មរឿង	របស់	ពួក	េ្នក	

្តួស្រាយ	!	»	រា៉ារា	ចូលចិត្	មរឿង	ទាំង	មនារះ	ខាលាំង	បំផុត	។

រា៉ាក់	បាននិយាយ	ថា	«	្បខហល	ជា	ពួកមេ	នឹង	និយាយ	មរឿង	មនារះ	។	មតើ	កូន	

ដឹង	មទ	ថា	បា៉ា	របស់	កូន	េឺ	ជា	េ្នក	្តួស្រាយ	?	»

រា៉ារា	បាន	្ ងៃល់	។	បា៉ា	របស់	នាង	ពុំ	ធ្លាប់	េូស	រមទរះ	មទ	។

នាងបាន	សួរ	ថា	«	មតើ	ោត់	េឺ	ជា	េ្នក្តួស្រាយ	មោយ	រមបៀប	ណា	?	»

រា៉ាក់	បាន	ងក់	កបាល	ខបរ	មៅ	បង្អលួច	សមលេឹង	មមើល	មៅ	ទមនលេ	។	«	ោត់	បាន	

មនស្ទ	្តី	មៅ	ទីមនារះ	មពល	ោត់	បាន	ជួប	ពួក	េ្នក	ផ្សព្វផសាយ	ស្សនា	»	។	រា៉ាក់	

បាននិយាយ	ថា	«	ោត់	េឺជា	មនុស្ស	ដំបូង	មេខដល	ទទួល	បុណ្យ	្ជមុជទឹក		មៅក្ននុង	

្េួស្រ	របស់ោត់	។		មនារះ	មហើយ	ខដល	ម្្វើ	ឲ្យ	ោត់	េឺ	ជា	េ្នក	្តួស្រាយ	មនារះ	!	

ឥឡូវ	មរារះ	មៅ	រក	មលាក	យាយ	កូន	»	។

យាយ	កំពុង	រង់ចាំ	ពួកមេ	មៅ	មុែ	បន្ទប់	។	្េួស្រ	របស់	រា៉ារា	និង	យាយរា	

របស់	នាង	រស់មៅ	ជាមួយ	ោនា	។	យាយ	បាន	ជួយ	មមើលខ្	រា៉ារា	បនាទាប់	ពី	នាង	្តឡប់	

មក	ពី	មរៀន	វិញ	ែណៈ	ខដល	បា៉ារា៉ាក់	របស់	នាង	មៅ	ម្្វើការ	។	ឥឡូវ	យាយ	ឈរ	មៅ	

ខក្បរម៉ូតូ្ំ	េឺ	ម៉ូតូ្ំ		ខដល	ដឹក	ពួកមេម្្វើដំមណើរ		ជុំវិញ	ទី្កុង	។

រា៉ាក់	បាន	្បាប់	រា៉ារា	មពល	ោត់	មបើ	កទាវារ	ផ្ទរះ	មហើយ	ទាញ	ម៉ូតូ	មចញមៅផលេូវ	

ថា	«	ស្សនាច្ក		មទើបខតបានមក	ដល់	្បមទស	កមពែនុជា		រយៈមពល	២៥	ឆ្នាំ	

ប៉ុមណាណរះ	។	ដូមច្នរះ	ពួកមយើង	ទាំងេស់	ោនា	េឺ	ជា	ពួក	េ្នក្តួស្រាយ	។	រួម	ទាំង	កូន	

ផងខដរ	!	»

«	មតើ	ែ្នុំ	ជា	េ្នក	្តួស្រាយ		មោយ	រមបៀប	ណា	មៅ	?	»	រា៉ារា	បាន្ងៃល់	មពល	នាង	

មឡើង	ជិរះ	មលើ	ម៉ូតូ	។	រា៉ាក់	បាន	មបើក	ម៉ូតូ	ជាមួយ	យាយ	ជិរះ	មៅពីម្កាយ	មហើយ	រា៉ារា	

ជិរះ	មៅ	កណាតាល	។	រា៉ារា	បាន	កាន់	ម៉ូតូ	យា៉ាង	ខណន	មពល	ពួកមេ	ម្្វើដំមណើរ		រាម	ដង	

ផលេូវ	ខដល	រាន	មនុស្ស	ម្ចើន	។

មពល	ពួកមេ	បាន	ជិរះ	ហួស	ហាង	កាមហ្វ	កលេិន	ខត	បាន	រស្ត់	មក	ប៉រះ	នឹង	ពួកមេ	។	

្បជាជន	មៅ	ទីមនរះ	មស្ទើរខត	ទាំងេស់	ោនា	ផឹក	ទឹកខត	។	ប៉ុខន្	រា៉ារា	មិន	ផឹក	មទ	។	នាង	

បាន	ម្្វើ	រាម	ោក្យ	សម្ី	ថន	្បាជាញា	វាង	ថវ	។	រា៉ារា	បាន	ញញឹម	។	មនារះ	េឺជា	រមបៀប	មួយ	

ខដល	នាង	េឺ	ជា	េ្នក	្តួស្រាយ	!

មពល	ម៉ូតូ	បត់	ដល់	កាច់	្ជុង	មួយ	រា៉ារា	បាន	មឃើញ	វត	្មួយ		េឺជា	វត្	្ពរះពុទ្	។	

ជាេោររាន	ដំបូល	្កហម	្សួច	ខដល	ែពែស់	ជាង	េោរ	មផ្សងៗ	មទៀត	។	្ពរះ	សង្	 រច
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 ដខកក្កោឆ្នាំ២០១៩ ខ១១

មការសក់	្េង	ស្បង់	ពណ៌	មលឿង	េង់	សិកសា	មៅក្ននុង	ទីធ្លា	វត្	។

រា៉ារា	ដឹង	ថា	្បជាជន	ភាេម្ចើន	មៅក្ននុង	្បមទស	កមពែនុជា	េឺ	ជា	ពុទ្ស្សនិក	។	

ពួកមេ	ពុំ	មជឿ	មលើ	្ពរះមយស៊ូវ	្េីស្ទ	មទ	។	ប៉ុខន្	រា៉ារា	បាន	មជឿ	។	រា៉ារា	បាន	េិត	ថា	

«	មនារះ	េឺ	ជា	រមបៀប	មួយ	ខដល	ែ្នុំ	េឺ	ជា	េ្នក	្តួស្រាយ	»	។	មហើយ	ថ្ងៃ	មនរះ	នាង	នឹង	

បាន	ស្រាប់	ពយាការី	!

មពល	ម៉ូតូ	បត់	ចូល	មៅ	ចំណត	មៅ	្ពរះវិហារ	រា៉ារា	បាន	មឃើញ	្ស្ី	ជា	ម្ចើន	បាន	

មក	ដល់	។	រាន	េ្នក	ែលេរះ	មដើរ	មក	ឬ	ជិរះ	ម៉ូតូ	មក	។	េ្នក	មផ្សង	មទៀត	បាន	មក	ដល់	

មោយ	ជិរះ	រម៉កកង់ប	ីជារម៉ក់	តូច	មួយ	ខដល	រាន	ម៉ូតូ	សមណាតាង	។	្ស្ី	ជា	ម្ចើន	

មសលេៀក	ោក់	រ៉ូប	ឬ	សំពត់	លាត	ដូច	រា៉ារា	ខដរ	។	មហើយ	្ស្ី	ែលេរះ	មទៀត	មសលេៀក	សំ្ត	់ខវង	

ដ៏	្សស់	ស្អាត		ខដល	ម្្វើ	មក	ពី	្កណាត់	រាន	ពណ៌	ច្មុរះ	។

រា៉ារា	រា៉ាក់	និង	យាយ	េង្គនុយ	មៅ	ក្ននុង	ស្លា	ជំនុំ	ជាមួយ	្ស្ី	មផ្សង	មទៀត	។	

រាមពិត	មៅ	សន្និសីទ	បាន	្បារព្	មឡើង	កាល	ពីមួយ	សបារាហ៍	មុន	មៅ	ទី្កុង	

សលត៍	មលក	រដ្ឋ	យូថាហ៍	ស.រ.អា.	។	ប៉ុខន្	ឥឡូវ	មនរះ	្បជាជនមៅ	ក្ននុង	្បមទស	

កមពែនុជា	អាច	មមើល	ការចាក់ផសាយ	ជា	ភាស្	ខែ្មរ	។	រា៉ារា	និយាយ	ទាំង	ភាស្	

េង់មេលេស	និង	ភាស្	ខែ្មរ	មៅ	ផ្ទរះ	មហើយ	នាង	ក៏	មរៀន	ភាស្	បារាំង	មៅ	ស្លា	មរៀន	

ផងខដរ	។	ប៉ុខន្		្បជាជន		ខែ្មរ	ជា	ម្ចើន	នាក់	និយាយ	ខត	ភាស្	ខែ្មរ	។

េ្នក	និយាយ	ដំបូង	ពុំ	បាន	និយាយ		មរឿង	េំពី	ពួក	េ្នក	្តួស្រាយ	មឡើយ	។	

ប៉ុខន្	ម្កាយ	មក	េ្នក	និយាយ	ទីពីរ		បាន	្បាប់	មរឿងមួយ	េំពី	ការមដើរ	រាម	ផលេូវ	
ដៅ ក្៊ង េន្លិេតីទ ទូដៅចខ តុលា ឆ្នាំ ២០១៨ ប្រធាន រ័េុល េលិម ែលិលេុន ក៏ បាន 
ប្រកាេ ថា បពះ៉ិហារ្ររិេុទ្ធ មួយ នឹង  បតូ៉ ស្ងេង់ ដៅ ក្៊ង ប្រដទេ កម្៊ជា !

ខដល	រាន	ដីហុយ	ពី	ស្លា	មរៀន	មៅ	ផ្ទរះ	របស់	ោត់	។	ផលេូវ	មនារះ	្តូវ	បាន	មៅ	ថា	

«	ការស្កល្បង	របស់	មក្មង្បុស	»	មហើយ	ជួនកាល	ោត់	្តូវ	មោរះខស្បកមជើង	

មហើយ	មដើរ	មោយ	មជើង	ទមទ	។	ោត់	ចង់	ម្្វើ	មរឿង	លំបាកៗ	ដូមច្នរះ	ោត់	អាច	កាលាយ	ជា	

េ្នក	្តួស្រាយ	!	រា៉ារា	បានញញឹម	មពល	ោត់	បាន	េិត	េំពី	រមបៀប	នានា	ខដល	

គាត	់េឺ	ជា	េ្នក	្តួស្រាយ	។

េ្នក	និយាយ	ចុង	ម្កាយ	េឺ	ជាពយាការី	។	មលាក	ឈរ	យា៉ាង	ែពែស់	។	រា៉ារា	បាន	

ស្រាប់	យា៉ាង	យកចិត្	ទុកោក់	ខ្ម	មទៀត	។	មលាក	បានរាន	្បស្សន៍	ថា	«	ែ្នុំ	

សូម	េមញជើញ	បងប្អូន	ឲ្យ	អាន	្ពរះេមពែីរ	មរមន	ចាប់	ពី	មពល	មនរះ	រហូត	ដល់	ចុង	ឆ្នាំ	។	

មនារះស្ថានសួេ៌	នឹង	មបើក	មឡើង	ស្រាប់	បងប្អូន	។	្ពរះេរាចាស់	នឹង		្បទានពរ	ដល់	

បងប្អូន	»	។

រា៉ារា	បាន	ដឹង	ថា	វាមិន	ងាយ្សួល	មដើម្បី	អាន	្ពរះេមពែីរ	មរមន	ទាំងេស់	

មឡើយ	។	នាង	បាន	្កមឡកមមើល	្ស្ី	មៅ	ជុំ	វិញ	នាង	។	ពួកមេ	ទាំងេស់	ោនា	បាន	

ម្ជើសមរើស	ម្្វើរាម	្ពរះមយស៊ូវ្េីស្ទ	។	ពួកមេ	ទាំងេស់	ោនា	បាន	មក	យប់	មនរះ	មដើម្បី	

ស្រាប់		ពយាការី	។	នាង	នឹង	ម្្វើ	រាម	ពយាការី	ដូច	ពួកមេ	ម្្វើ	រាម	ខដរ	។	នាង	នឹង	កាលាយ	

ជា	េ្នក	្តួស្រាយ	។ ●

អ្កនិ្ន្រស់ទៅរដ្ឋតិចសាសស.រ.អា.។
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ដដាយ ម៉ារីេសា ៉ីដឌតីេុន

ទស្សនាវដដេតីសាសនាចកក

ខ្ពុំ ជា ពគិស្តស្សនិក !

តពលខ្នុំទទួល�ុណ្យកេមុេទរឹក

និងពិេតី�ញ្ជាក់តនាះខ្នុំោនយក

កពះនាមននកពះកគតីស្ទ។

តនាះមានន័យថាខ្នុំតកេើសតរើស

តេ្វើតាមកទង់ត�ើយពយាយម

តេ្វើនូវអ្វតីដដលក�រឹមក�ូវ។

ខ្នុំជាកគិស្សាសនិក!ខ្នុំតេឿថាកពះកគតីស្ទគឺជា

កពះរាេ�ុកតា�តង្កើ�ដ�មួយរ�ស់កពះ—

កពះអមាចាស់ននតមក�តីភាពអ្នកគង្វាលលអែ

នំ�ុ័ងននេតីវិ�កពះដ៏�រិសុទ្ធ។

ខ្នុំជាកគិស្សាសនិក!ខ្នុំអានកពះគម្ពតីរតរៀងរាល់ន្ងៃតោយតរៀនពតីកពះេន្មរ�ស់កទង់

អព្គូ�ត��ុរោរ�តកងៀនរោរពលិកម្មអស់កល្រ�ស់កទង់។

ខ្នុំជាកគិស្សាសនិក!ខ្នុំចង់ឲ្យពិភពតលាកដរឹងថាកពះតយស៊ូវោនសុគ�សកមា�់ពួកតគ។

តោយសារកទង់ោនថាវាយកពះេន្មកទង់សកមា�់ពួកតយើងតនាះ

តយើងទាំងអស់គ្នានរឹងរស់តឡើងវិញម្ងតទៀ�!

ខ្នុំជាកគិស្សាសនិក!តពលកពលរឹងខ្នុំមានអារម្មណ៍

ឈឺចា�់តោយសារអំតពើោ�ឬកង្វល់ននតលាកិយ

តនាះខ្នុំោន�ដង្វរចិ�្ខ្នុំតៅរោន់កពះតយស៊ូវ

ត�ើយខ្នុំដរឹងថាកទង់គង់តៅទតីតនាះ។
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ដតើ េ្ក ដឹង ដទ ?
ត្មះ«កគិស្សាសនិក»

គឺជាត្មះដំ�ូងតគដដលោន

តក�ើតៅក្ននុងកពះគម្ពតីរសញ្ញា្ ្មតី

តដើម្តីពិពណ៌នាអំពតីក�ជាេន

តៅក្ននុងទតីកកុងអាន់ទតីយ៉ូកដដល

ោនតេ្វើតាមកពះតយស៊ូវ។

អ្នកអាចអានអំពតីពួកតគតៅក្ននុង

កិច្ចរោរ១១:២៦។

ខ្នុំជាកគិស្សាសនិក!ខ្នុំតក�ើអ្វតីដដលខ្នុំមាន

តដើម្តីេួយមិ�្ភក្ិខ្នុំតៅតពលខ្វះខ្�។

ខ្នុំោនពយាយមតេ្វើអ្វតីដដលកពះកគតីស្ទ

ោនតេ្វើខ្នុំកំពុងតដើរតាមកទង់។

ខ្នុំជាកគិស្សាសនិក!

ខ្នុំចងចាំកពះកគតីស្ទតាមរត�ៀ�

ដដលកទង់សុំឲ្យតយើងតេ្វើ៖

ខ្នុំទទួលទានសាករោម៉ង់

តរៀងរាល់សោតា�៍ត�ើយ

សនយាថាតសាមះក�ង់។

ខ្នុំជាកគិស្សាសនិក!តទាះ�តីជាតៅដ�

ឯងក្តីខ្នុំ�ង្ហាញនូវភាពន្្្្នគូរ។

ខ្នុំតសាមះក�ង់រោលាហានត�ើយមានគុណ

េម៌។អ្នកអាចពរឹកដផអែកតលើខ្នុំោន។

ខ្នុំជាកគិស្សាសនិក!ខ្នុំអភ័យតទាសដល់

អ្នកទាំងឡាយណាដដលតកេើសតរើសតេ្វើខុស។

ខ្នុំសាវាគមន៍ភាពសុខសាន្មិ�្ភាព

ត�ើយេួយមនុស្សឲ្យក�ូវគ្នា។

ខ្នុំជាកគិស្សាសនិក!

ខ្នុំកសឡាញ់កពះតយស៊ូវកគតីស្ទតោយ

អស់ពតីចិ�្ខ្នុំ។វាជារោរពិ�!

ឥឡគូវតនះជាតវនរ�ស់អ្នកត�ើយ—

សូមអ្នកដចកចាយពតីអ�្ថន័យនន

រោរតេ្វើជាកគិស្សាសនិក! ●



ខ១4 ក�ិយមិ�្

ដដាយ ដរេដ្រកា ហុក នលិង េ៊ីរិក ្រ៊ី ម៉ដុក

(ដផអែកតៅតលើដំតណើរតរឿងពិ�)

«កុំឲ្យអ្កណាទមើ�ងាយអ្កទោយទបោះទៅទកមេងទនាះទ�ើយ

ចូរទ�្វើជាគំរូដ�់្ ួកអ្កទជឿ»(�ីម៉ូទេ�ី១៤:១២)។

អូលីមវើរ	ទន្ទឹង	រង់ចាំ	ឲ្យ	សបារាហ៍	មនរះ	កនលេង	ផុត	មៅ	។	សបារាហ៍	

ម្កាយ	េឺ	ជា	ថ្ងៃ	ដ៏	្ ំ	ខដល	ោត់	បាន	ទន្ទឹង	រង់ចាំ	រាំង	ពី	ោត់	អាយុ	

បួន	ឆ្នាំ	មម៉លេរះ	។	ោត់	នឹង	ទទួល	បុណ្យ	្ជមុជទឹក	។

េូលីមវើររំមភើប	ចិត្	នឹង	ពិ្ីបុណ្យ	្ជមុជទឹក	របស់	ោត់	ណាស់	ខដល	ម្្វើ	

ឲ្យ	ោត់		ចង់	ខ្សក	ពីមលើ	ដំបូល	ផ្ទរះ	មដើម្បី	ឲ្យ	្បជាជនមៅ	្បមទស	េង់មេលេស	

ទាំងេស់	បាន	ស្រាប់	ឮ	!	ោត់	ទន្ទឹង	រង់ចាំមដើម្បី	្បាប់	�ីខឡន	មិត្ភក្ិ	របស់	ោត់	

មៅ	ស្លា	មរៀន	។

េូលីមវើរ	បាន	និយាយ	ថា	«	វា	មិន	េួរ	ឲ្យ	មជឿ	មស្រះ	។	ថ្ងៃ	បុណ្យ	្ជមុជទឹក	

របស់	ែ្នុំ		ទៅ�ីបំ្ុត	ជិត	ដល់	មហើយ	។	វា	នឹង	កាលាយ	ជា	ថ្ងៃ	ដ៏េស្ចារ្យ	បំផុត	!	»

«	ែ្នុំ		បានេិត	ថា	រាន	ខត	ទារក	ខត	ប៉ុមណាណរះ	ខដល	្ជមុជ	ទឹក	»		។	មមើល	មៅ	

�ីខលន		រាន	ភាព	មងឿង	្ ងៃល់	។

េូលីមវើរ	បាន	និយាយ	ថា	«	កុរារ	្តូវខត	រាន	អាយុ	យា៉ាង	មហាច	ណាស់	្បាំបី	

ឆ្នាំ	មទើប	អាច	ទទួល	បុណ្យ	្ជមុជទឹក	មៅ	ក្ននុង	ស្សនាច្ក	ថន	្ពរះមយស៊ូវ្េីស្ទ	

ថន	ពួក	បរិសុទ្	ថ្ងៃ	ចុង	ម្កាយ	បាន	។	មនារះ	េឺ	ជា	ស្សនាច្ក	របស់	ែ្នុំ	»	។

អូលតីតវើរចង់ដកសកពតីតលើដំ�ូល
ផ្ទះតដើម្តីឲ្យក�ជាេនតៅ
ក�តទសអង់តគ្សទាំងអស់

ោនសាតា�់ឮ!

« ព្ើ ឯង នឹង មក ្ ិធវី្រុណ្យ 
ពជមុជទឹក ខ្ពុំ ចដរ ឬពទ ? »
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�ីខលន	បាន	និយាយ	ថា	«	េស្ចារ្យ	ណាស់	»	។

រំមពច	មនារះ	េូលីមវើរ	រាន	េំនិត	មួយ	។	«	មតើ	ឯង	ចង់	មៅ	ពិ្ីបុណ្យ	្ជមុជ	ទឹក	

របស់	ែ្នុំ	ខដរ	ឬ	មទ	?	»

�ីខលន	បាន	និយាយ	ថា	«	្បាកដ	ណាស់	។	ប៉ុខន្	ោនា	្តូវ	សួរ	ឪពុក	រារាយ	ោនា	

សិន	»	។

«	យល់្ពម	!	»

េូលីមវើរ		រាន	ក្ីរំមភើប	ខដល	�ីខលន	អាច	មក	ពិ្ីបុណ្យ	្ជមុជទឹក	មនរះ	។	ការណ៍	

មនរះ	នឹង	ផ្ល់	េំនិត	មួយ	មផ្សង	មទៀត	ដល់	ោត់	។	«	ែ្នុំ	ពុំ	ចង់	ខចកចាយ	េំពី	បុណ្យ	

្ជមុជ	ទឹក	ែ្នុំ	ជាមួយ	មិត្ភក្ិ	កតម្នាក	់មនារះ	មទ	។	ែ្នុំ	ចង់	េមញជើញ	មនុស្ស	ឲ្យ	បាន	

ម្ចើនរាមខដលអាច	ម្្វើមៅបាន	!	»	េូលីមវើរ		បាន	្បញាប់	មៅ	ផ្ទរះ	មហើយ	្បាប់	រា៉ាក់	

ថា	ោត់	រាន	េម្រាង	មួយ	។

មៅ	ថ្ងៃ	អាទិត្យ	តម	អាហារ	ពីមុន	បុណ្យ្ជមុជទឹក	របស់	ោត់	េូលីមវើរ	បាន	

ចាប់មផ្ើម	េម្រាង	របស់	ោត់	។	ោត់	បាន	ខចកចាយ	ទីបនាទាល់	របស់	ោត់	មៅ	មលើ	

មវទិកា	បនាទាប់	មក	ោត់	បាន	និយាយ	ថា	«	ែ្នុំ	នឹង	ទទួល	ពិ្ីបុណ្យ	្ជមុជទឹក	មៅ	

ថ្ងៃមៅរ៍	ម្កាយ	មហើយ	ែ្នុំ	ចង់	ឲ្យ	បងប្អូន	ទាំង	េស់	ោនា	មក	ចូលរួម	!	មតើបងប្អូន	នឹង	

េមញជើញ	នរណា	ក៏	បាន	ខដល	បងប្អូន	ស្រល់	ខដល	ពុំ	ខមន	ជា	សរាជិក	្ពរះវិហារ	ឲ្យ	

មក	ពិ្ីបុណ្យ	្ជមុជទឹក	របស់	ែ្នុំ	ខដរ	ឬ	មទ	?	»	ោត់	រាន	អារម្មណ៍	ថា	ដូចជា	េ្នក	

ផ្សព្វផសាយ	ស្សនា	ខដរ	។	ោត់	ពិតជា	ចូល	ចិត្អារម្មណ៍	មនារះ	ណាស់	។

មៅ	សបារាហ៍		បនាទាប់	េូលីមវើរ	បាន	េមញជើញ	មិត្	ភក្ិ		សរាជិក	្េួស្រ	និង	

្េូបម្ងៀន	ឲ្យ	មក	ពិ្ីបុណ្យ	្ជមុជទឹក	របស់	ោត់	។

ោត់	បាន	្បាប់	ពួកមេ	ថា	«	វា	នឹង	រាន	ន័យ	ខាលាំង	បំផុត	ចំមោរះ	ែ្នុំ	្បសិនមបើ	េ្នក	

មក	ចូលរួម	!	»

មៅមពល	ជិត	ឈាន	ដល់ថ្ងៃ	មៅរ៍	េូលីមវើរ	ចាប់មផ្ើម	្ ងៃល់	ថា	មតើ	រាន	មនុស្ស	

ប៉ុនាមាននាក់	នឹង	មក	ពិត	្បាកដ	។	មតើ	រាន	េ្វី	មកើត	មឡើង	្បសិនមបើ	ពួកមេ	ទាំងេស់	

ោនា	រវល់	ខាលាំង	មពក	ឬ	ពួកមេ	ពុំ	ចង់	មក	ចូលរួមមនារះ	?

ោត់	បាន	េ្ិស្ឋាន	ែលេី	មួយ	ថា	យា៉ាង	មហាច	ណាស់	សូម	ឲ្យ	រាន	មនុស្ស	ពីរបី	

នាក់	ខដល	ោត់	បាន	េមញជើញ	មនារះ	មក	ចូលរួម	។	ម្កាយ	មក	ោត់	បាន	ឈប់	បារម្ភ	

ពី		េ្នក	ខដល	អាច	នឹង	មក	ចូលរួម	។	ោត់	បាន	ដឹង	ថា	ោត់		បាន	ម្្វើ	កិច្ចការ	ល្អ	មួយ	

រាមរយៈ	ការេមញជើញ	ពួកមេ	។	ម្រៅ	ពី	មនារះ	មរឿង	ដ៏	សំខាន់	បំផុត	េំពីថ្ងៃ	មនារះ	េឺ	

ការទទួល	បុណ្យ	្ជមុជទឹក	។

មពល	ោត់	បាន	មៅ	្ពរះវិហារ	មៅ	ថ្ងៃ	បុណ្យ	្ជមុជទឹក	របស់	ោត់	េូលីមវើរ	ពុំ	អាច	

មជឿ	នឹង	ខភ្នក	របស់	ោត់	មឡើយ	។	រាន	មិត្ភក្ិ	របស់	ោត់	ជា	ម្ចើន	នាក់	បាន	មៅ	

ទីមនារះ	មដើម្បី	ោំ្ទ	ោត់	។	ោត់	ខ្ម	ទាំង	បាន	មឃើញ	មនុស្ស	ជា	ម្ចើន	ខដល	ោត់	

ពុំ	ស្រល់	ផងខដរ	។	ោត់	បាន	្េវី	ថដ	មពល	�ីខលន	បាន	មដើរ	ចូលមក	ជាមួយ	ឪពុក	

រារាយ	របស់	ោត់	។

ដល់	មពល	្តូវ	្ជមុជ	ទឹក	េូលីមវើរ	បាន	ឈាន	មជើង	ចូល	មៅក្ននុង	ទឹក	

មរៅរាឧណ្ឌៗ	។	បា៉ា	របស់	ោត់	បាន	ចាប់	ថដ	ោត់	ដូច	ពួកមេ	បាន	ហាត់	សម	វា	។	

បនាទាប់	មក	ឪពុក	ោត់	បាន	និយាយ	ោក្យ	េ្ិស្ឋាន		បុណ្យ	្ជមុជទឹក	ែលេី	មួយ	មហើយ	

បនាទាប	េូលីមវើរ	ចូល	មៅក្ននុង	ទឹក	។	ពីមុន	ោត់	ដឹង	មនារះ	េូលីមវើរ	បាន	ម្កាក	ឈរ	្តង់	

ែលេលួន		មឡើង	វិញ—មោយ	ទទឹក	ែលេលួន	មជាេ	មហើយ	ញញឹម	។	ោត់	បាន	ដឹង	ថា	ោត់	

បាន	ម្្វើ	រាម	េំរូរបស់	្ពរះមយស៊ូវ	។

បនាទាប់	ពី	េូលីមវើរ	បាន	ប្ូរ	សមមលេៀក	បំោក់រួច	ឪពុក	ោត់	និង	បុរស	ពីរបី	

នាក់	មផ្សង	មទៀត	បាន	បញ្ជាក់	ោត់	ជា	សរាជិក	ស្សនាច្ក	មហើយ	ផ្ល់	

ការ្បសិទ្ពរពិមសស	មួយ	ដល់	ោត់	ជា	មពល	ខដល	ពួកោត់	បាន	េមញជើញ	ោត់	ឲ្យ	

ទទួល	្ពរះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្	។	បនាទាប់	មក	េូលីមវើរ	បាន	សូម	្បសិនមបើ	ោត់	អាច	

ខចកចាយ	ទីបនាទាល់	របស់	ោត់	។	

េូលីមវើរ	បា	ន	និយាយ	ថា	«	សូមេរេុណ	បងប្អូន	ម្ចើន	ណាស់	ស្រាប់	ការមក	

ោំ្ទ	ែ្នុំ	មៅ	ថ្ងៃ	ពិមសស	របស់	ែ្នុំ	។	វា	រាន	េតថែន័យ	ខាលាំង	ណាស់	ចំមោរះ	ែ្នុំ	។	ែ្នុំ	

រាន	េំណរេុណ		ស្រាប់	ពិ្ីបុណ្យ	្ជមុជទឹក	ែ្នុំ	មហើយ	ែ្នុំ	មជឿ	ថា	មនរះ	េឺ	ជា	

ស្សនាច្ក		របស់	្ពរះ្េីស្ទ	មៅមលើ	ខផនដី	មនរះ	»	។

បនាទាប់	មក	េ្នក	ចូលរួម	ទាំង	មនារះ	បាន	មឡើង	មក	េបេរ	ស្ទរ	ដល់	េូលីមវើរ	។

�ីខលន	បាន	និយាយ	ថា	«	េរេុណ		ខដល	បាន	េមញជើញ	ែ្នុំ	មក	!	ែ្នុំ	រាន	

អារម្មណ៍	ល្អ	ក្ននុង	ចិត្	»	។

រារាយ	របស់	�ីខលន	បាន	និយាយ	ថា	«	មនុស្ស	្េប់	ោនា	រាន	សនារាន	ចិត្	ល្អ	!	

មយើង	រាន	អារម្មណ៍	ថា	រាន	មេ	ស្វាេមន៍	មយើង	ណាស់	»	។

នា	យប់	មនារះ	បា៉ា	បាន	េង្គនុយ	មៅ	ចុង	មជើង	ថន	ខ្េ	របស់	េូលីមវើរ	។	បា៉ា	បាន	

និយាយ	ថា	«	ឱ	វា	ជាថ្ងៃ	ដ៏	េស្ចារ្យ	េ្វី	មម៉លេរះ	!	»

េូលីមវើរ	បាន	ងក់កបាល	។	«	កូន	សបបាយ	ចិត្	ណាស់	ខដល		មិត្ភក្ិ	កូន	បាន	

មក	ចូលរួម	ថ្ងៃ	មនរះ	»	។ ●

អ្កនិ្ន្រស់ទៅ�ីបកុងទខនបបទ�សអង់ទគលេសនិងរដ្ឋយូថា�៍ស.រ.អា.។
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ខេលម�ើរ	�ី	្ត	្េីស្ូហ្វឺសិន	និង	ស៊ើមស្ទើរ	ខា្ី	្េីស្ូហ្វឺសិន	បាន	មៅ	សួរ	

សុែទុក្ខ	សរាជិក	ស្សនាច្ក	មៅ	ក្ននុង	្បមទស	ហ្វីលីពីន	។			្បមទស	មនរះ	

រាន	មការះ	ជាង	៧០០០	មការះ	។	មហើយ	វា	រានសរាជិក	ស្សនាច្ក	ជាង	

៧៧០០០០	នាក់	។

ចអលព�ើរ ពគវីស្ដូហ្វឺសិន ពៅ 
ទស្សនកិែ្ច ព្រពទស ហ្វីលវី្វីន

ពួកសាវកតៅេុំវិញពិភពតលាក

« វា គវឺ ជា កិែ្ចការ 

្ូែរាែ ចដល ពធ្ើ ឲ្យ រាន 

ការផ្លាស់្រ្តដូរ យ៉ាង ធំ ពៅក្នពុង 

ជវីវិ្ នន ្រុគ្គល រានាក់ៗ និង 

ពគួស្រ » ។

រាន	សរាជិក	ស្សនាច្ក	ជា	ម្ចើន	នាក់	មក	ពី	្បមទស	

ហ្វីលីពីន—ជា	ពិមសស	យុវនារី—បម្មើ	មបសកកម្ម	។	

ខេលម�ើរ	្េីស្ូហ្វឺសិន	បាន	រាន	្បស្សន៍	ថា	មេ	ស្រល់	

ពួកមេ	ថា	ជា	េ្នក	ពូខក	មរៀន	ភាស្	។

ចូរមានសនាតានចិ�្លអែត�ើយកសឡាញ់គ្នាតៅវិញ
តៅមក។រោរណ៍តនះតៅថារោរង្រ�តកមើ។

ចូររស់តៅតាមដំណរឹងលអែ—កគ�់�ទ�ញ្ញ�្ិទាំងអស់!

ដចកចាយដំណរឹងលអែជាមួយមនុស្សដនទ។

ពួកសាវកតេ្វើដំតណើរេុំវិញពិភព

តលាកតដើម្តីផ្ល់រោរង្រ�តកមើ

ដល់មនុស្សត�ើយ�តកងៀន

ពួកតគអំពតីកពះតយស៊ូវកគតីស្ទ។

ខេលម�ើរ	្េីស្ូហ្វឺសិន	បាន	រាន	្បស្សន៍	ថា	្បសិនមបើ	េ្នក	មៅ	ទស្សន	កិច្ច	្បមទស	

ហ្វីលីពីន	មនារះ	េ្នក	នឹង	មក		ផ្ទរះ	វិញ	មោយ	ស្នាមញញឹម	មៅមលើ	មុែ	របស់	េ្នក	!
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ចេលដឌើរ ប្តីេ្អូហ្វឺេលិន 

បាន ្រដបងៀន ថា ៖
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ែូរ ចេ្ងរក វា !
មា៉ាតរៀនិងោនតីដយ៉លមកពតីក�តទស�្វតីលតីពតីនចូលចិ�្េួយlola(តលាកយយ)រ�ស់ពួកតគ។ន្ងៃតនះពួកតគោន�្គូរតវនគ្នារុញរតទះគ្�់រោ�់សួនឧទយានខណៈដដលតលាកយយោនកោ�់ពួកតគ

អំពតីអ្នកផ្សព្វផសាយសាសនាដដលោនកេមុេទរឹកឲ្យគ្�់។ចាំតមើលថាត�ើអ្នកអាចរកត�ើញវ�្ថនុ៩យ៉ាងដដលមា៉ាតរៀនិងោនតីដយ៉លអាចតក�ើតៅក្ននុងត�សកកម្មតៅន្ងៃខ្ងមុខដដរឬតទ។

ម្កវ៉ាត់ក សសបែកជ�ើង

ជសៀវជៅកុំណត់ជេតុ

ម្រាស់ដុសជ្មេញ

សែង សសបែកជ�ើង

ម្ែរះគម្ពីរ

ប៊ិច

ទុំនុកតជមកើង



ខ១៨ ក�ិយមិ�្

កម្មវិធវី ្រង្ហាញ ពហើយ និទាន ពបា្រ់

ខ្ពុំ	ចង់	ខចកចាយ		ជាមួយ		

មនុស្ស	្េប់	រូប	។

ដ៉ើរដលន ចេន អាយុ ៨ ឆ្នាំ ទតីបកុង 
ថាឡាក់ ប្រដទេ ហ្តីលតីពតីន

កាល	ែ្នុំមៅ	តូច	ែ្នុំ		ខាលាច	ទឹក	

ណាស់	។	មទារះបី	ជា	រាន	

មេ	្បាប់	ែ្នុំ		ថា	កុំ	ឲ្យ	ែ្នុំ	បារម្ភ	ក្ី	ែ្នុំ	មៅខត	

ខាលាច	។	ពួក	េ្នក	ផ្សព្វផសាយ	ស្សនា	

បាន	្បាប់	ែ្នុំ	ថា	្ពរះមយស៊ូវ្េីស្ទ	

បាន	ទទួល	បុណ្យ	្ជមុជ	ទឹក		មដើម្បី	

ម្្វើ	ជា	េំរូ	មហើយ	ែ្នុំ	អាច	ទទួល	អារម្មណ៍	ថា	ការភ័យ	ខាលាច	របស់	ែ្នុំ	

រស្ត់	បាត់	មៅ	។	មពលែ្នុំទទួលពិ្ីបុណ្យ្ជមុជទឹក	ែ្នុំ		បាន	

ទទួល	អារម្មណ៍	ថន	េំណរ	ដ៏	េស្ចារ្យ	។

ស្រ៉ ធតី អាយុ ១១ ឆ្នាំ ទតីបកុង េ៊ីល ឌវឺ ហហ្ង់ ប្រដទេ បារំង

ខ្ពុំ	ចូលចិត្	ឱប	មនុស្ស	ដថទ		។

េ៊ីថាន េលិល អាយុ 6 ឆ្នាំ ទតីបកុង េុកេ៊ីតា នតី 
ប្រដទេ បារំងខ្ពុំ	ជា	កូន	របស់	្ពរះ	។	

្ទង់	្សឡាញ់	ែ្នុំ	។

ណាហូមតី ដខ អាយុ 3 ឆ្នាំ  
ដខត្ កាស្យ ភា្ 
កណាតាល ស្ធារែៈរដ្ឋ 
ប្រជាធលិ្រដតយ្យ កុងដហាគោ

សូម	មមើល	េ្វី	ខដលមយើង	បាន	ម្្វើ	ស្រាប់	សួន	

សប្បនុរស	!

អា្រណាហាយ នលិង ដជតដេសៀល ជតី អាយុ 5 នលិង 
7 ឆ្នាំ ប្រដទេ ដពើរតូ រីកូ

អាលច្រតា ដខ អាយុ 7 ឆ្នាំ ទតីបកុង លតីន 
រីជតីន ស្ធារែៈរដ្ឋ ចែក

ខ្ពុំ	រាន	មិត្រានាក់	ខដល	

ែ្នុំ	បាន	ជួប	មៅ	រាត់	

សមុ្ទ		េំឡនុងមពល	ថ្ងៃ	

បុណ្យ	ឈប់	ស្រាក	។	

មិត្ភាព	េឺ	ជា	េំមណាយ	

ដ៏	េស្ចារ្យ	មក	ពី	្ពរះវរបិរាសួេ៌	!

ដតដរកា ដជ អាយុ 6 ឆ្នាំ ទតីបកុង លតីន 
ស្ធារែៈរដ្ឋ ចែក



 ដខកក្កោឆ្នាំ២០១៩ ខ១៩

«អ្ករា�់គានាបតូវយកប្ះនាមប្ះបគីស្ទោក់ទ�ើខលេលួនកដ�ជា

នាមទយើង»(នីន�្វ�ី៣២៧:៥)។

ខ្ពុ	ំមកើត	មៅ	្បមទស	ហ្វីជី	។	ឪពុក	រារាយ	របស់	ែ្នុំ	ពុំខមន	ជា	

សរាជិក	ស្សនាច្កមទ	ប៉ុខន្ពួក	ោត់	បាន	មៅ	្ពរះវិហារ	

មួយ	មផ្សង	មទៀត	។

មពល	ែ្នុំ		្ ំមឡើង	ែ្នុំ	បាន	មរៀប	អាោហ៍ពិោហ៍	នឹង	ភរិយា	

ែ្នុំ	មឈាមារះ	ខេននីរា	។	ោត់	េឺជា	សរាជិក	ស្សនាច្ក	ថន	

្ពរះមយស៊ូវ	ថន	ពួកបរិសុទ្	ថ្ងៃ	ចុងម្កាយ	។	ោត់	បាន	បន្	េមញជើញ	

ពួក	េ្នក	ផ្សព្វផសាយ	ស្សនា	ឲ្យ	មក	ជួប	ែ្នុំ	។

ថ្ងៃ	មួយ	ែ្នុំ	បាន	្បាប់	ពួកមេ	ថា	ពួកមេ	អាច	មក	ទទួល	ទាន	

អាហារ	មពល	លាងាច	ក្ននុង	រយៈ	មពល	បី	ថ្ងៃ	។	ែ្នុំ	បាន	និយាយ	ថា	

ពួកមេ	្តូវ	ម្បើ	ខត	្ពរះេមពែីរ	ប៊ើប	ប៉ុមណាណរះ	មដើម្បី	ម្លេើយ	សំណួរ	ែ្នុំ	។		

ចមមលេើយ	របស់	ពួកមេ	េឺ	ល្អ	ឥត	មខាចារះ	។	មៅ	យប់	ថ្ងៃ	ទី	បី	ពួកមេ	បាន	

សួរ	សំណួរ	មួយ	ដល់	ខ្នុ	ំ។

«	្បសិនមបើ	ែ្នុំ	រាន	ហាង	លក់	ម្េឿង	មទស	មួយ	មតើ	ែ្នុំ	នឹង	ោក់	

មឈាមារះ	ហាង	មនារះ	ដូចមម្ច	?	»

ែ្នុំ	បាន	ម្លេើយ	ថា	«	ែ្នុំ	នឹង	មៅ	វា	ថា	ហាង	លក់	ម្េឿង	មទស	

្េួស្រ	វា៉កូឡូ		មោយស្រ	វា	ជា	ហាង	របស់	ែ្នុំ	»	។

ពួកមេ	បាន	សួរ	ថា	«	មតើ	្ពរះវិហារ	េួរ	ោក់	មឈាមារះ	រាម	

នរណា	?	»

មនារះ	ជា	សំណួរ	ដ៏	េស្ចារ្យ	មួយ	។	មហើយ	ែ្នុំ	បាន	ដឹង	ចមមលេើយ	

មនារះ	មោយ	េស់	ពី	ចិត្	និង	្ពលឹង	ែ្នុំ	។	ស្សនាច្ក	

ពិត្បាកដ	្តូវ	ោក់	មឈាមារះ	រាម	្ពរះនាម	្ពរះមយស៊ូវ	មោយស្រ	

វា	ជា	ស្សនាច្ក	របស់	្ទង់	។	មហើយ	ស្សនាច្ក	ថន	

្ពរះមយស៊ូវ្េីស្ទ	ថន	ពួក	បរិសុទ្	ថ្ងៃ	ចុង	ម្កាយ	្តូវ	បាន	ោក់	មឈាមារះ	

រាម	្ពរះនាម	របស់	្ទង់	!

ែ្នុំ	បាន	រាន	សំណួរ	មួយ	មទៀត	៖	«	មតើ		មពល	ណាែ្នុំ	អាច	

្ជមុជទឹក	បាន	?	»	មួយ	សបារាហ៍	ម្កាយ	មក	ែ្នុំ	បាន	ទទួល	

បុណ្យ	្ជមុជទឹក	។

មពល	ែ្នុំ		្ជមុជទឹក			ែ្នុំ	បាន	មលើក	យក	្ពរះនាម	្ពរះមយស៊ូវ្េីស្ទ	

ោក់	មលើែលេលួន	ែ្នុំ	។	មនារះ	រានន័យ	ថា	ែ្នុំ	បាន	កាលាយ	ជា	

សរាជិកស្សនាច្ក	របស់	្ទង់	មហើយ	ែ្នុំ	សនយា		មដើររាម	

្ទង់	។	ែ្នុំ	បាន	ពយាយាម	េស់	ពី	សមតថែភាព	មរៀងរាល់ថ្ងៃ	មដើម្បី	រស់	

មៅ	ដូចជា	្ទង់	។	ែ្នុំ	ដឹង	ថា	មនរះ	េឺ	ជា	ស្សនាច្ក	ដ៏	ពិត	របស់	

្ពរះមយស៊ូវ្េីស្ទ	។ ●

វា ជា ស្សនាែពក រ្រស់ ពទង់

រច
នា
តោ

យ
ស

៊ីមតីន
តី�

្កត
�
ើរ

ដដាយ ចេលដឌើរ  
ថាចនលឡា ្រ៊ី វា៉កូែអូ

ក្ននុងពួកចិ�សិ�នាក់

ហាងលក់តកគឿងតទសកគួសារ



ខ២០ ក�ិយមិ�្

ព្រះពយស៊ូវ បាន រាន ្រន្ដូល ឲ្យ ចែកចាយ ដំណឹង ល្អ

តរឿងក្ននុងកពះគម្ពតីរ

រច
នា
រូ�
ភា
ពត
ោ
យ
អា

�រ
ីល
ស

្នុ�

បនាទាប់	ពី	្ពរះមយស៊ូវ	បាន	សុេត	មហើយ	បាន	រាន	្ពរះជន្ម	រស់មឡើងវិញ	មនារះ	្ទង់	បាន	យាង	មៅ	ជួប	

ពួក	សិស្ស	របស់	្ទង់	។	្ទង់	បាន	រាន	បន្ទូល	្បាប់	ពួកមលាក	ឲ្យ	បម្ងៀន	មនុស្ស	ទាំងេស់	ឲ្យ	មោរព	

បទបញ្ញត្ិ	មហើយ	ទទួល	ពិ្ីបុណ្យ្ជមុជទឹក	។



 ដខកក្កោឆ្នាំ២០១៩ ខ២១

កាល	មនារះមព្តុស	េឺ	ជា	ពយាការី	ដឹកនាំ	ស្សនាច្ក	មៅមលើ	ខផនដី	។	្ពរះមយស៊ូវ	បាន	សនយា	ថា	្ពរះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្	

នឹង	េង់	មៅ	ជាមួយ	ពួកមលាក	។

រច
នា
រូ�
ភា
ពត
ោ
យ
អា

�រ
ីល
ស

្នុ�

បនាទាប់	ពី	បម្ងៀន	ពួកសិស្ស	្ទង់	រួច	្ពរះមយស៊ូវ	បាន	

យាង	្តឡប់	មៅ	ស្ថាន	សួេ៌	វិញ	។

ពួក	សិស្ស	បាន	ចាប់មផ្ើម	ម្្វើ	ដំមណើរ	មហើយ	បម្ងៀន	

មនុស្ស	មៅ	ខដនដី	មផ្សងៗ	។



ខ២២ ក�ិយមិ�្

សូមអានអ្វីកដ�ប្ះទយស៊ូវបានបទបងៀនទៅក្នុងម្៉ាថាយ២៨និងកិច្ចការ១។

ែ្នុំ	អាច	ជួយ	ខចកចាយ	ដំណឹង	ល្អ	បាន	ផងខដរ	។		

ែ្នុំ	អាច		ម្្វើ	ជា	មិត្ភក្ិ	ល្អ	មហើយ	ការោរ	នូវ	េ្វី	ខដល	្តឹម្តូវ	។ ●



 ដខកក្កោឆ្នាំ២០១៩ ខ២3

ទំព័រផ្�់ពណ៌

ព្រះពយស៊ូវ ស្្ព្រះទ័យ  
ឲ្យខ្ពុំ  ចែកចាយ ដំណឹង ល្អ

រច
នា
រូ�
ភា
ពត
ោ
យ
អា

�រ
ីល
ស

្នុ�



្ពរះមយស៊ូវ	បាន	រានបន្ទូល	្បាប់	ពួកសិស្ស	្ទង	់ឲ្យ	នាំ	ដំណឹងល្អ	

មៅ	«	មពញ	សព្វ	ក្ននុង	មលាកីយ៍	ទាំង	មូល	»	(	រា៉ាកុស	១៦:១៥	)	។	ទស្សនាវដ្ី	ខែ	មនរះ	អាច	ផ្ល់	

មយាបល់	ដល់	្េួស្រ	របស់	េ្នក	ស្រាប់	ការខចកចាយ	ដំណឹង	ល្អ	មទារះ	េ្នក	រស់មៅ	ទីណា	ក្ី	។	

្បសិនមបើ	មនុស្ស	្េប់	រូប	ខដល	រាន	ទស្សនាវដ្ី	មនរះ		បាន	ខចកចាយ	ដំណឹងល្អ	ជាមួយ	ខត	មួយ	

្េួស្រ	មផ្សង	មទៀត	មនារះ	សូម	្សថម	ថា	មតើ	រាន	មនុស្ស	ម្ចើន	ខ្ម	មទៀត	ប៉ុនាមាន	នាក់	ខដល	នឹង	មរៀន	

ពី	្ពរះមយស៊ូវ	!	មនរះ	ជាសំណួរ	មួយ	ចំនួន	ខដល	េ្នក	អាច			សួរ	ោនា	មពល	េ្នក	អាន	មរឿង	នីមួយៗ	៖

•		 មតើ	រាន	នរណា	រានាក់	ខដល	្េួស្រ	មយើង	អាច	េមញជើញ	មក	ថានាក់	េង្គការ	បឋម	សិកសា	

បុណ្យ	្ជមុជទឹក	ឬ	សកម្មភាព	ស្សនាច្ក	ខដរ	ឬ	មទ	?

•		 មតើ	្េួស្រ	មយើង	អាច	ម្្វើ	េ្វី	បាន	ក្ននុង	ខែ	មនរះ	មដើម្ីប	ខចកចាយ	ដំណឹងល្អ	រាមរយៈ	េំរូ	

របស់	មយើង	?

•		 មតើ	មិត្ភក្ិ	និង	េ្នក	ជិតខាង	របស់	មយើង	ដឹង	ថា	មយើង	េឺ	ជា	្េិស្ស្សនិក	ខដរ	ឬ	មទ	?

ជា្េួស្រ		សូម	េូស	ចំណាំ	នូវ	្េប់	មពល	ទាំងេស់	ខដល	នរណា	រានាក់	មៅក្ននុង	មរឿង	ទាំង	មនរះ	

ខចកចាយ	ដំណឹងល្អ	។	បនាទាប់	មក	សូម	ោក់	ខផនការ	មបសកកម្ម	ស្រាប់	្េួស្រ	េ្នក	ផាទាល់	។	

មហើយ	សូម	្បាប់	ឲ្យ	ពួកមយើង	ដឹង	ថា	វា	ដំមណើរការ	ដូចមម្ច	ខដរ	!

ចូរ	បំមពញ	ពិភពមលាក	មោយ	មសចក្ីល្អ	!

ទស្សនាវដ្ី	បបិយមិត្

New Friend section
50 E. North Temple St., 
Room 2393
Salt Lake City, UT 84150, 
USA
liahona@ ldschurch .org

ជូន ែំពោរះ រារា្រិរា
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មតលិកា

ខ២ សារលិខិ�គណៈក�ធានទតីមួយ៖រោរដចកចាយដំណរឹងលអែ

ខ4 រោរអេិសាឋានជាមួយ�្វតីលតីព

ខ6 តោរតពញតោយកិច្ចរោរលអែ

ខ7 �ហន្តី៖តដើម្តីរោលាយជាអ្នកក�ួសកតាយ

ខ៨ សួសដេតីមកពតីក�តទសកម្ពនុជា!

ខ១០ មា៉ារាអ្នកក�ួសកតាយ

ខ១២ ខ្នុំជាកគិស្សាសនិក!

ខ១4 ត�ើឯងនរឹងមកពិេតី�ុណ្យកេមុេទរឹកខ្នុំដដរឬតទ?

ខ១6 ពួកសាវកតៅេុំវិញពិភពតលាក៖ដអលតឌើរកគតីសដេគូ�្វឺសិនតៅ
ទស្សនកិច្ចក�តទស�្វតីលតីពតីន

ខ១៨ កម្មវិេតី�ង្ហាញត�ើយនិទានកោ�់

ខ១៩ វាជាសាសនាចកករ�ស់កទង់

ខ២០ តរឿងក្ននុងកពះគម្ពតីរ៖កពះតយស៊ូវោនមាន�ន្ទគូលឲ្យដចកចាយ
ដំណរឹងលអែ

ខ២3 ទំព័រផ្�់ពណ៌៖កពះតយស៊ូវសព្វកពះទ័យឲ្យខ្នុំដចកចាយ
ដំណរឹងលអែ

ដៅ ដលើ បក្រ ទេសនា៉ដ្តី ម្បិយមិត្ត 

រចនារូ�ភាពតោយហាគាយហហាវានស៊ីស

េូម ចេ្ងរក រូ្រ លតីអាហូណា ចដល លាក់ ដៅ ខាង ក្៊ង !


