
សាសោេតក មន តពះយ�ស៊រូវ ត្រីស្ទ មន ពួក បរិសុទ្ធ ម្ងៃេុងយតកា� • តខ មិ្ុោ ឆ្នាំ ២០១៥

ថ្ងៃដ៏រុងររឿងដដលម្្រូវចងចាំ
ទំព័រ២៤
ររបៀបបរម្ងៀនអំពីម្ពរះអង្គសរ្គ្ររះរៅ
រេហដ្ឋានទំព័រ១០

ម្្រូវបានដឹកនាំរដ្យ
ម្ពរះអរាចាស់៖ផ្លូវរៅកាន់
បា៉ាលថមៃរៃរបស់យៃរូដសបទំព័រ១៤

ការកាលាយជាសឈិស្សកាន់ដ្ល្អម្បរសើរ៖រមររៀន
ទាំងឡាយរចញពីេម្ីរលរូកាទំព័រ២៨



« ក្នុង ពួកអ្ក រាល់ គ្នា ប�ើ កូន សុំ 

នំ�ុ័ង ប�ើ មាន អ្ក ណា នឹង ឲ្យ 

ថ្ម ដល់ វា ?

« ឬ ប�ើ វា សុំ ត�រី ប�ើ នឹង ឲ្យពស់ 

វិញ ឬ អរី ?

« ចុះ ប�ើ អ្ក  រាល់ គ្នា ដដល 

អាតកក់ អ្ក បចះ ឲ្យ រ�ស់ ល្អ 

ដល់ កូន ខ្លួន ដូបច្ះ បោះ ចំណង់ 

ប�ើ តពះវរ�ិតា នន អ្ក ដដល ត្រង់ 

គង់ បៅ ស្ថានសួគ៌ ត្រង់ នឹង 

ត�ទាន រ�ស់ ល្អ មក អស់ អ្ក 

ដដល សុំ ប�ើ ជាង អមបាល មា៉ាន 

បៅ ប្រៀ� ? »

ម្៉ាថា� ៧:៩- ១១



  តខ មិ្ុោ ឆ្នាំ ២០១៥ 1

34	 អ្នករនសាទមនុស្ស
យោ� តអែយ�ើរ ស្កែ់ �ី វីែធីង

សម្រាប់វួដមួយម្្រុមម្បរឹ្សាវួដមួយដដលរាន
ដំណ�ើរការយ៉ាងម្្រឹមម្្រូវណ្វើឲ្យម្្រប់ការ�៍
ទាំងអស់ផ្លាស់ប្ដូរ។

ត្្នក ទាំងឡា�

8	 ការបរម្មើរៅក្ននុងសាសនាចម្ក:រមររៀនរបស់ខ្នុំស្ីពី
រសចក្ីម្សឡាញ់
យោ� យជនីស យ្ែ

9	 ការចាំងម្្ឡប់:ការសរ្គ្ររះស្្វបក្សី
យោ� វីលាម �រូកហ្កាន

38	 សំរឡងពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងរម្កាយ

80	 លុរះម្រារយើងជួបរទៀ្:ទុកវារចាលមួយដឡករៅ
យោ� តបធាន ប៊�ដ៍ យេ ផ្កកឺ

�ីអា�ូណាដែមិថុនាឆ្នាំ២០១៥

សារែិខិែ

4	 សារលឈិខឈិ្េណៈម្បធានទីមួយ:ម្កុមម្េួសារអាច
រស់រៅជាមួយគ្នាជានឈិរន្តរ៍
យោ� តបធាន �ិនរី ប៊ី អាវរិង

7	 សារលឈិខឈិ្បរម្ងៀនសួរសុខទុក្ខ:លក្ខណៈរបស់
ម្ពរះរយស៊រូវម្េីស្ទ—ម្បកបរដ្យេុណធម៌

អែ្ថបទ ពិយសសៗ

10	 ររបៀបដដលរយើង«ផសាយអំពីម្ពរះម្េីស្ទ»
រៅក្ននុងរេហដ្ឋានរបស់រយើង
យោ� ោរិន អ៊ី ស្មីដ្៍

្រំនិ្ស្ដីពដីការបណងកើ្ណ្រហដ្ឋានមួយដដលកាន់ដ្
ណផ្ដោ្ណលើម្ពរះម្្រដីស្ទ។

14	 ផ្លូវរៅកាន់បា៉ាលថមៃរៃ
យោ� ម្៉ាថា� យអស �រូ�ិន

ផ្ដូវណៅកាន់ប៉ាលមមៃរៃ—ជា្ដន្ងមនការនិមិ្្ត
ដំបរូងនិងជា្ ដន្ងដដលផ្ទាំងរាសម្្រូវបន
លា្់ទរុ្—ជា្ ដន្ងដ៏សរុខសាន្តសម្រាប់
យៃរូដសបស្ម៊ី្និងម្្រុមម្្រួសារណលា្។

20	 ការដស្វងរកការសរ្គ្ររះ
យោ� ខននី �្គែ�ីង

ម្បសិនណបើអ្ន្រានអារម្�៍ថាម្្រូវជាប់
អន្ទា្់—ណដ្យការសា្ល្បងផ្ទាល់ខ្លួន
ភាពទន់ណខសាយឬសាថានភាពលំប្ន្ន្—
ណន្រះរាននរូវណសច្្ដីសង្រឹមមនការសណ្គ្ររះ។

24	 ថ្ងៃដ៏រុងររឿងថនការសាដាររឡើងវិញថនបព្វជឈិ្ភាព
យោ� តអែយ�ើរ អិែ ្ម តែរី

ណយើងរានអំ�រ្ររុ�ខ្លាំងណាស់ដដល
ម្ពរះអរាចាស់បនសាដោរណ�ើងវិញនរូវសាសន្ចម្្
និងបពវជិ្ភាពរបស់ម្ទង់ម្ដល់ដផនដដី
ណនរះ។

28	 ការបរម្ងៀនរបស់ម្ពរះអង្គសរ្គ្ររះអំពីភាពជាសឈិស្ស
យោ� យខស៊ី ោប់បឹែ�រូ អរូែសិន

ម្ពរឹ្្តិការ�៍ទាំងបួនពដីការយងណ្វើដំណ�ើរ
ចរុងណម្កាយរបស់ម្ពរះម្្រដីស្ទណៅកាន់ម្្រុង
ណយររូសា�ិមបណម្ងៀនណយើងពដីរណបៀបណ្វើជា
សិស្សឲ្យកាន់ដ្ម្បណសើរណ�ើង។

រៅរលើម្កបមុខ
ខាង	មុខ	៖	រូបថត	ដោយ		ដេសលី	និលសុន	។	ខាង	
ក្នុង	កកប	មុខ	៖	រូបថត	ដោយ	RıdvanCelik/iStock/
Thinkstock	។	ខាងក្នុង	កកប	ខាង	ដករោយ	៖	រូបថត	ដោយ	
ខូឌី	បបែល	។
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48

46

2 ែីអា�រូណា

42	 ការទុកចឈិ្្តរលើការអរះអាងទាំងឡាយរបស់ម្ពរះអរាចាស់
យោ� យអមី យជន �ីវិែ

ជាជាងការរំណដ្រះភាលាមៗម្ពរះអរាចាស់អាចនរឹង
ម្បទានពរណយើងជាមួយនរឹងម្រាមនការអរះអាង
ទាំងឡាយដដលមិនអាចកា្់ម្្បន្្ននុង
អំ�នុងមនការសា្ល្បងរបស់ណយើង។

46	 គ្មានការប្លូរ្ ំបន់រទ
យោ� ស៊ីនយៅ ឆរូ

ខ្នុំមិនណជឿម្្ណចៀ្ខ្នុំណទណពលខ្នុំបនឮថាខ្នុំ
ម្្រូវបនចា្់ឲ្យណៅ្ ំបន់ដដដលណនរះម្បំមួយ
សបដោហ៍ណទៀ្។

យុវមជ្ឈិមវ័យ

48	 ការរស់រៅក្ននុងពឈិភពរោកដដលរោររពញរដ្យ
ការផ្លាស់ប្លូរ
យោ� តបធាន យ�ៀយ្ើរ យអសវែ អុជដរូ�វែ

ណ្វើឲ្យជដីវិ្អ្ន្សាមញ្ញណដ្យការណផ្ដោ្ណលើ
ទំន្្់ទំនងទាំងបួនណនរះ។

52	 ទីកដន្ងរបស់រយើង

54	 ការដចកចាយដំណឹងល្អដរូចជាយៃរូហានបាទីស្ទ
យោ� រ៉�អិន ខារ

56	 បៃុដន្តចុរះរបើ...?សំណួរអំពីការបរម្មើរបសកកម្ម

រសាប់រសល់ចង់ដរឹងថាអ្ន្ណរៀបចំរួចរល់ណដើម្បដី
បណម្មើណបស្្ម្ណហើយឬណៅ?សំ�ួរនិង
ចណម្ើយដដលម្្រូវបនសួរ/ណ្្ើយជាញរឹ្ញាប់
ទាំងណនរះអាចរានអ្្ថម្បណយជន៍?

60	 សំណួរនឈិងចរម្ើយទាំងឡាយ

មិ្្តរានា្់របស់ខ្នុំចង់សា្ល្បងអវដីដដលមិនល្អ
ម្រាន់ដ្ម្ងបៃរុណណាណរះណដើម្បដីន្ងអាចយល់ពដីណរឿង
ណន្រះណពលមនរុស្សនិយយពដីវា។ណ្ើខ្នុំអាចជួយ
ន្ងយ៉ាងដរូចណម្ចណដើម្បដីឲ្យន្ងយល់ថាវាមិន
ដមនជា្រំនិ្ល្អណទ?

62	 ដលបែងផ្គនុំររូបរពលសឈិកសាម្ពរះេម្ីរ
យោ� ខរូ�ី �វែីែីព

ជាមួយនរឹងដល្បងផ្នុំររូបនិងការសិ្សាម្ពរះ្រម្ដីរ
អ្ន្កាន់ដ្ខំណ្វើវាយ៉ាងណាអ្ន្អាចណ�ើញ
ររូបភាពកាន់ដ្្ ំយ៉ាងណន្រះដដរ។

65	 បងប្អលូនម្សីក្ននុងដំណឹងល្អ
យោ� យៅឡា សារ៉�ុី យ�ើននិនយដ�្ស តេរូស

មិ ្្តរបស់ណៅឡារានភាពឯកាដរូណច្នរះណៅឡា
ចង់ដច្ចាយពរជ័យមនដំ�រឹងល្អជាមួយ
ន្ង។

យុវវ័យ

66	 សាក្សីពឈិរសស៖រ្ើខ្នុំអាចទទួលការដឹកនាំពី
ម្ពរះវិញ្ញាណយ៉ាងដរូចរម្ច?
យោ� តអែយ�ើរ អិែ ្ម តែរី

67	 ្្ន្តី៖ម្ពរះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
យោ� យជនី ែី ��ឺ

68	 រពលរវោសម្រាប់ម្ពរះេម្ីរ៖អ្នកេគ្វាលល្អ
យោ� យអរិន តសនយ�ើរសិន

70	 ទំព័ររបស់រយើង

71	 ្ួអង្គទាំងឡាយក្ននុងម្ពរះេម្ីរសញ្ញា្ ្មី៖អ្នកេគ្វាលល្អ

72	 ថ្ងៃបុណ្យអនាេ្ឪពុករលើកទីមួយរបស់ស្ទីវិន
យោ� យេែី េេ ែរូស៊ីែ

រាដោយរបស់ស្ទដីវិនបនរាន្រំនិ្មួយណដើម្បដីជួយ
រា្់្ រុំឲ្យណសា្ណៅណៅម្ងៃបរុ�្យឪពរុ្។

74	 ទីបនាទាល់របស់ថមៃ
យោ� អាយមលា �េិន

មមៃចង់រានទដីបន្ទាល់មួយបៃរុដន្តណ្ើន្ងអាច
ទទួលបនវាណដ្យរណបៀបណា?

76	 សម្រាប់កុរារ្ រូចៗ៖រេហសាឋានដដលដគ្វាយមួយភាេ
ក្ននុងដប់ម្្រូវបានសាថាបនារឡើង
យោ� ចាតនែ វិែលាម

កុរារ

ចាំម�ើលថាម�ើអ្នកអាច

រកម�ើញរូបលីអាហូណា

ដែលលាក់មៅក្ននុងមលខ

មេះដែរឬមេ។�ម�រុយ៖

មមរៅពីឡាេម�ើអ្ីដែល

អ្នកអាចមបើកបរបាេ?
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គំនិតទាំងឡាយសពមាប់រាពតីរួបរុំពកុមពគួសារ

ជា ភាសា របស់ អ្នក

លរីអាហូណា និងធនធាន យ្្សង យទៀែ របស់ សាសោេតក ម្ន ជា យតេើន ភាសា យៅ យែើ យ្រ�ទំព័រ languages.lds.org។

ម្បធានបទទាំងឡាយក្ននុងចបាប់រនរះ

ណលខទាំងឡាយ្រឺ្ ំណាងឲ្យទំព័រទដីមួយមនអ្្ថបទណន្រះ។

ការងារ, ៣៩, ៥២

ការចាត់ចែង/ការបម្រើ, ៩, ២៨, ៣៤

ការម្វើឲ្យសករ្ម, ៩

ការបម្ងៀន, ១០

ការបម្រើ, ៨, ២៤, ៣៤, ៤១, ៤៨

ការច្បែិត្ត, ៥៦

ការរិនគិតពីខ្លួនឯង, ២៨

ការយាងរកជាម�ើកទីពីរ, ៥៤

ការសម្ងារោះ, ៩, ២០

ការសាក�្បង, ២០, ៤២, ៥២

ការសាដារម�ើងវិញ, ១៤, ២៤

ការអ្ិសាឋាន, ១០, ៧៤

ការអភ័យមោស, ៨០

កិែ្ចការផ្សពវផសាយសាសនា, ៥៤, ៦៥

កិែ្ចការ្ពោះវិហារបរិសុទ្ធ, ៤, ៦, ៧០

្កុរ្គរួសារ, ៤, ១០, ៤៨, ៧២

្កុរ្បរឹកសាវរួដ, ៣៤

គុណ្រ៌, ៧

ដងាវាយ្ រួន, ២០, ៤២

ដងាវាយររួយភាគក្នុងដប់, ៧៦

ត្ន្តី, ៨, ៥៣, ៦៧

ទីបនាទា�់, ៥៦, ៧៤

បពវជិតភាព, ៤, ២៤

មបសកករ្ម, ៤០, ៤២, ៤៦, ៥៤, ៥៦

ពង្ស្បវត្តិ, ៤

ពិ្ីបុណ្យ្ជរុជទរឹក, ៦៥, ៧០

្ពោះគរ្ីរ, ៦២, ៦៨, ៧១

្ពោះគរ្ីររររន, ១០

្ពោះមយស៊ូវ្គីស្ទ, ៧, ១០, ២០, ២៨, 
៤២, ៤៨, ៥៤, ៦៦

្ពោះវរបិតាសរួគ៌, ៤៨

្ពោះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ, ៦២, ៦៦, ៦៧, 
៧៤

ភាពជាសិស្ស, ២៨

ភាពជាអ្កដរឹកនាំ, ៣៤, ៤៦, ៨០

ភាពអត់្្មត់, ៣៨

មសែក្ីសង្រឹរ, ៤២

មសែក្ី្សឡាញ់, ៨, ៤០

ស្ម៊៊ី្,យ៉ូចសប, ១៤

ឪពុកោំងឡាយ, ៧២

«ថ្ងៃដ៏រុងររឿងថនការសាដាររឡើងវិញថនបព្វជឈិ្ភាព»  

ទំព័រ ២៤ ៖ សរូម ពិចារណា ក្ននុង ការ ពន្យែ់ ពី រយបៀប  

តដែ បពវែជិែភាព តែរូវបាន តប្រែ់ បនតែ យោ� ្ររូរ បោទាែ់  

សាមញ្ញ មួ� យេញ ពី មនុស្ស ម្នាក់ យៅ មនុស្ស ម្នាក់ យទៀែ  

យោ� ចាប់ យ្ដេើម ពី យលាក អ័ោម យ�ើ� បនតែ យៅ ពយាការី  

ទាំងឡា� ក្ននុង តពះ្រម្ីរ សញ្ញា ចាស់ យ�ើ� បោទាប់ មក  

ចាប់ ពី តពះយ�ស៊រូវត្រីស្ទ និង ពួក សាវក របស់ តទង់ យៅ  

ដែ់ �៉រូតសប ស្ម៊ីធ ។ អ្នក អាេ ពយាយាម ទយន្ទញ ោក្យ 

ទាំងឡា� តដែ �៉រូហ្ន បាទីស្ទ បាន ម្ន តបសាសន៍ 

យៅយពែ តប្រែ់ បពវែជិែភាព យអើរ៉ុន យៅ ដែ់ �៉រូតសប ស្ម៊ីធ 

និង អរូែីយវើរ យៅយ�ើរី ដរូេ ម្ន កែ់តរា យៅក្ននុង យរាែែទ្ធិ  

និង យសេកដេី សញ្ញា ១៣:១ យ�ើ� ពិភាកសា ពី ភាពសំខាន់  

មន តពឹែតែិការណ៍ យោះ ។

«ទីបនាទាល់របស់ថមៃ» ទំព័រ ៧៤ ៖ បោទាប់ ពី អាន  

អែ្ថបទ ជាមួ� រានា រួេ យ�ើ� អ្នក អាេ ពិភាកសា ពី « រយបៀប » 

យដើម្បី ទទួែ បាន ទីបោទាែ់ មួ� ៖ អធិសាឋាន អាន តពះ្រម្ីរ 

សាដាប់ ពួក ពយាការី និង សាវក សាដាប់ ទីបោទាែ់ របស់ អ្នក  

យ្្សងយទៀែ ត្្លង ទីបោទាែ់ ផ្ទាែ់ ខ្លលួន ជាយដើម ។ សរូម  

និយា� អំពី រយបៀប តដែ ទីបោទាែ់ អាេ ដរូេ ជា ពន្លឺ ។  

បោទាប់ មក ឪពុក ម្ដា� អាេ ត្្លង ទីបោទាែ់ របស់ ពួករាែ់ 

យ�ើ� អយញជើញ ករូនៗ ឲ្យ តេកចា� ទីបោទាែ់ ឬ អារម្មណ៍ 

របស់ ពួកយ្រ យបើ ពួកយ្រ េង់ ។

ចបា�់ បនះ មាន នូវ អ�្ថ�្រ និង សកម្មភាព ោោ ដដល អាច យក បៅ បត�ើ តរាស់ សតមា�់ រាត�រី ជួ� ជុំ តកុម តគួស្រ ។ បៅ ខាង បតរោម ជា គំនិ� ចំនួន ពរីរ ។

ដខមឈិ្ុនាឆ្នាំ២០១៥វ៉ុល១៤រលខ៣
លីអាហរូណា១២៥៦៦២៥៨
ទស្សោវដដេី អនតែរជាែិ របស់ សាសោេតក មន តពះយ�ស៊រូវត្រីស្ទ មន ពួក បរិសុទ្ធ ម្ងៃ េុងយតកា�

េណៈម្បធានទីមួយ៖ ្រូម្៉ាស យអស. ម៉នសុន, �ិនរី ប៊ី. អាវរិង, យ�ៀយ្ើរ យអសវែ. 
អុជដរូ�វែ

ករូរ៉ុមថនពួកសាវកដប់ពីរនាក់៖ ប៊�ដ៍ យខ. ផ្កកឺ, អិែ. ្ម តែរី, រ័សុែ អិម. 
ណិែសុន, ោែ្លិន យអក. អរូក, អិម. រ័សុែ បា�ឺដ, រីឆ្ដ ជី. ស្កែ, រ៉រូបឺែ �ី. 
ត�៊ែ, តជហ�វែី អ័រ. �រូ�ិន, យដវី� យអ. តបដណា, េវែីន្ិន អិែ. េុក, �ី ្ែ. 
ត្រីសតែតូ�វែឺសិន, តនែ អិែ. អាន់យ�ើរសិន

អ្នកដកសម្មួល៖ យតកក យអ. ខារដុន
អ្នកម្បឹកសា៖សយមើរវីន ប៊ី អាណុែ, ឡារី អ័រ �័ររិន, យជមស៍ ប៊ី ម្៉ាទីណូ,  
�៉រូតសប ដបុែ�រូ ស៊ីរាទី ត្រីស្ទតូត�វែែ �្គតូែ�ិន

នាយកម្េប់ម្េង៖យដវី� ធី. វ៉យនើរ
នាយកគ្ំម្ទម្េួសារនឈិងសរាជឈិក៖ វីនយសនែ៍ យអ. វ៉ញ
នាយកទស្សនាវដ្តីសាសនាចម្ក៖ អាតែន អ័រ. ��ប៊េ
អ្នកម្េប់ម្េងោណឈិជ្ជកម្ម៖ហ្គាសវែ ខាណុន

អ្នកម្េប់ម្េងដផ្នកដកសម្មួល៖អ័រ. វ៉ែ េនសុន
ជំនួយការអ្នកម្េប់ម្េងដផ្នកដកសម្មួល៖ មរអិន ខារ
ជំនួយការដផ្នករបារះពុម្៖ែីសសា ស៊ី �តូយប៉ស្ស
នឈិពន្ធនឈិងដកសម្មួល៖ តប៊ីែថានី ប៊ីែធី, យដវីដ �ិកសុន, យដវីដ យអ. តអដវ៉ដ, 
ម្៉ាថា� �ី. �វែែិែែុន, �តូរី �វែនុែយ�ើរ ត�្គរី យអេ. ហ្កា�វែ, ឡារិនយន ្ែយធើរ �្កន, 
មីន�ី អាន់ យ�វិែ មម៉យេើែ អ័រ. ម៉រូរីស, សាែី េនសុន អរូយ�េឺក, �៉រូយសវែ យជ ែឺ្រី, 
យជន ែីនប៊រូរ៉�វែ, រីឆ្ដ អិម. រ៉មនី, ប៉ុែ តវ៉នដិនយប៊ីជ, ម្៉ារីសសា វី�ីសុន

នាយកម្េប់ម្េងដផ្នកសឈិលបែៈ៖ យជ. ស្កែ នរូដស៊ិន
នាយកដផ្នកសឈិលបែៈ៖ថាែ អ័រ. ែីយធើរសុន
រចនាមៃរូ្៖ជីនិែ អាន់តទរូ, យ�វែ ែី. អាន់តែរូស, តមន�ី អឹម. តប៊នែី, ស៊ី. េឹមបឹែ 
បុែ, ្រូម្៉ាស ឆ្ែ, ណាែ �្គីយនស, ខរូែីន �ុីង្រ្លី, យអរិក ែី. េនសិន, ស៊រូសាន �តូ 
ហ�្គីន, ស្កែ អិម. ម៉រូ�, ម្៉ាក ដបុែ�រូ. រ៉រូប៊ីសុន, តបាែ យធៀរ, យេ. នីករូែ វ៉កេិន �រូស
អ្នកសម្មបសម្មួលកម្មសឈិទ្ធបញ្ញា៖ ខរូតែែ តនយបយេើ អាន
អ្នកម្េប់ម្េងដផ្នកផលឈិ្កម្ម៖យជន អាន ែិយធើរស៍
ផលឈិ្កម្ម៖ ខននី ប៊រូតសរូប តប៊ីជ, ជរូែី យប៊ីតដែ, កាធី ដន់យខន, តបា�តអន ដបុែ�រូ. 
ជី្រី, យដនីស យ្រើមប, ជីន្ន ី�្គីននី យជ. នីែសុន, យ�្គែី យ្ែ រ៉យ�វែើធី
អ្នកពឈិនឈិ្្យមុនការរបារះពុម្៖ យជ�វែ អិែ. ម្៉ាទីន

នាយកដផ្នករបារះពុម្៖ យតក�្គ យខ. តសែវី្រ
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4 ែីអា�រូណា

អំ
ណាច	បព្វជិតភាព	បែល	ចង	ភាជាប់	កកុមក្រួសារ	អស់កល្ប	ជានិច្ច	ដោះ	្ឺជា	

អំដណាយទាន	មរួយ	ក្នុង	ចំដណាម	អំដណាយទាន	ែ៏	មហិមា	បំផុត	ោោ	របស់	

កពះ	។	មនុស្ស	ក្ប់	គ្នា	បែល	យល់	ពី	បផនរោរ	នន	ដសចក្ី	សដ្គ្រះ	ចង់	បាន	

យ៉ាង	ខាលាំង	នូវ	ពរជ័យ	ែ៏	និរន្តរ៍	ដោះ	។	មាន	បត	ដៅ	ក្នុង	ពិធី	ផសារ	ភាជាប់	បែល	ដធ្វើដេើង	ក្នុង	

កពះវិហារ	បរិសុទ្ធ	បែល	បាន	ឧទ្ិស	ដហើយ	នន	សាសោចកក	នន	កពះដយសែូវក្ីស្	នន	ពរួក	

បរិសុទ្ធ	នថងៃ	ចុងដករោយ	ប៉ុដណាណះ	ដទើប	កពះ	កបទាន	នូវ	រោរសនយា	ថា	កកុមក្រួសារ	អាច	

កតូវ	បាន	ចង	ភាជាប់	ជាមរួយ	គ្នា	ជា	និរន្តរ៍	។

កូនដសា	បព្វជិតភាព	បែល	ដធ្វើ	ឲ្យ	រោរណ៍	ដោះ	អាច	ដកើត	ដេើង	បាន	កតូវបាន	

សាដារ	ដេើង	វិញ	ែល់	បផនែី	ដោយ	ពយារោរី	ដអលីយ៉ា	ែល់	យ៉ូបសប	ស្ែ៊ីធ	ដៅក្នុង	

កពះវិហារ	បរិសុទ្ធខឺតេង់	។	កូនដសា	បព្វជិតភាព	ទាំងដោះ	កតូវបាន	កប្ល់	

បន្តមក	តាម	បខ្ស	បោទាត់	ែ៏	ឥត	ោច់	មរួយ	តាម	រយៈ	ពរួក	ពយារោរី	ដៅ	រស់	ក្នុង	

សាសោចកក	នន	កពះ	ដយសែូវក្ីស្	នន	ពរួក	បរិសុទ្ធ	នថងៃ	ចុង	ដករោយ	រហូត	ែល់	នថងៃ	

បច្ចនុប្បន្	។

ក្នុង	រោរបដកមើ	ក្នុង	ជីវិត	របមង	សាលាប់	របស់	កទង់	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	បាន	មាន	

កពះបន្ទូល	ដៅ	រោន់	ដពកតុស	ជា	កបធាន	សាវក	របស់	កទង់	អំពី	អំណាច	នន	រោរផសារ	

ភាជាប់	កកុម	ក្រួសារ	កទង់	បាន	មាន	បន្ទូល	ថា	«	ខ្នុំ	កបាប់	អ្ក	រាល់	គ្នា	ជា	កបាកែ	ថា		

ដបើ	អ្ក	រាល់	គ្នា	ចង	ទុក	អ្វីៗ	ដៅ	បផនែី	ដោះ	នឹង	កតូវ	ចង	ទុក	ដៅ	សាថានសរួ្៌	បែរ		

ដហើយ	ដបើ	កសាយ	អ្វីៗ	ដៅ	បផនែី	ដោះ	ក៏	នឹង	កតូវ	កសាយ	ដៅ	សាថានសរួ្៌	បែរ	»	

(	មា៉ាថាយ	១៨:១៨	)	។

មាន	បតដៅក្នុង	ន្រ	ដសដេសាទាល	ប៉ុដណាណះ	ដទើប	ដយើង	អាច	រស់ដៅ	ជា	

កកុមក្រួសារ	ជា	និរន្តរ៍	។	ដៅ	ទី	ដោះ	ដយើង	អាច	ដៅ	ជា	កកុមក្រួសារ	ក្នុង	វត្តមាន	នន	

កពះវរបិតាសរួ្៌	និង	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	របស់	ដយើង	។	ពយារោរី	យ៉ូបសប	ស្ែ៊ីធ	បាន	

ពិពណ៌ោ	ពី	បទពិដសាធន៍	ែ៏	កបនព	ដោះ	ដៅក្នុង	ដគ្លលទ្ធិ	និង	ដសចក្ី	សញ្ញា		

តាម	រដបៀប	ដនះ	ថា	៖

«	រោល	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	កទង់	ដលច	មក	ដោះ	ដយើង	នឹង	ដ�ើញ	កទង់	ែូច	ជា	កទង់	

យ៉ាង	ដនះឯង	។	ដយើង	នឹង	ដ�ើញ	ថា	កពះអង្គ	ជា	មនុស្ស	ែូច	រូបដយើង	រាល់	គ្នា	។

«	ដហើយ	ទំោក់	ទំនង	បែល	មាន	ដៅ	ក្នុង	ចំដណាម	ពរួកដយើង	ដៅ	ទី	ដនះ	យ៉ាងណា	

ដោះ	ក៏	នឹង	មាន	ដៅក្នុង	ចំដណាម	ដយើង	ដៅ	ទី	ដោះ	យ៉ាង	ដោះ	បែរ	កគ្ន់បត	ររួបររួម	ដោយ	

សិរីល្អ	ែ៏	ដៅ	អស់កល្ប	ជានិច្ច	្ឺជា	សិរី	ល្អ	បែល	ដយើង	ពុំ	មាន	រោរពិដសាធន៍	ដៅ	ដពល	

ឥេទូវ	ដនះ	ប៉ុដណាណះ	។	»	(	្.	និង	ស.	១៣០:១–២	)	។

បទ្មី្រ	ដនះ	កបាប់	ថា	ដយើង	អាច	សដកមច	បាន	ដោយ	មាន	ទំនុក	ចិត្ត	នូវ	បទោឋាន	

សាថានសរួ្៌	ដៅក្នុង	ទំោក់	ទំនង	ក្នុង	កកុមក្រួសារ	របស់	ដយើង	។	ដយើង	អាច	ខ្វល់ខាវាយ	

ពី	សមាជិក	ក្រួសារ	ដយើង	ទាំង	ដៅរស់	និង	សាលាប់	ដៅ	ដហើយ	ខាលាំង	រហូត	ែល់	ដធ្វើ	

អ្វីៗ	ទាំងអស់	បែល	ដយើង	អាច	ដធ្វើ	បាន	ដែើម្បី	ផ្ល់	ែល់	ពរួកដ្	នូវ	ពិធី	បរិសុទ្ធ	នន	

បព្វជិតភាព	បែល	នឹង	ចង	ភាជាប់	ដយើង	ដៅ	សាថានសរួ្៌	។

អ្ក	រាល់	គ្នា	ជា	ដកចើន	ទាំង	ដក្ង	ទាំងចាស់	កំពុង	បត	ដធ្វើ	រោរណ៍	ដោះ	។	អ្ក	បាន	

រកដមើល	ដ្មះ	របស់	បុព្វរោរីជន	បែល	ពុំ	ទាន់	បាន	ទទរួល	ពិធី	បរិសុទ្ធ	បែល	អាច	ផសារ	

ភាជាប់	អ្ក	ជាមរួយ	គ្នា	។

អ្ក	ទាំងអស់	គ្នា	ដស្ើរ	បត	ទាំងអស់	មាន	សាច់ញាតិ	បែល	ដៅ	រស់	បែល	ពុំ	ទាន់	

បាន	ផសារ	ភាជាប់	ក្នុង	កកុមក្រួសារ	ដោយ	អំណាច	បព្វជិតភាព	។	មនុស្ស	ជា	ដកចើន	មាន	

សាច់ញាតិ	បែល	ដៅរស់	បែល	បាន	ទទរួល	ពិធី	បរិសុទ្ធ	នន	បព្វជិតភាព	ដហើយ	ប៉ុបន្ត	

ពុំ	រកសា	ដសចក្ី	សញ្ញា	បែល	ពរួកដ្	បាន	ដធ្វើ	នឹង	កពះ	។	កពះ	នឹង	កបទាន	ពរ	អ្ក	ថា	អ្ក	

នឹង	អាច	ដ្ង	ជរួយ	ែល់	សាច់ញាតិ	ទាំងអស់	ដោះ	ដៅក្នុង	ដសចក្ី	ជំដនឿ	។	អ្ក	

មាន	នូវ	រោរសនយា	មរួយ	បែល	កពះអមាចាស់	សនយា	ែល់	ពរួក	សិស្ស	កទង់	បែល	ោំ	អ្ក	

ដផ្សងដទៀត	មក	រកកទង់	៖

«	ដហើយ	អស់	អ្ក	ណា	បែល	ទទរួល	អ្ក	ដោះ	ដយើង	ក៏	នឹង	ដៅ	ទី	ដោះ	បែរ	ែ្បិត	

ដយើង	នឹង	ដៅ	ពី	មុខ	អ្ក	។	ដយើង	នឹង	ដៅ	ខាង	សាដាំ	នែ	អ្ក	ដហើយ	ខាង	ដ្្វង	នែ	អ្ក	

ដហើយ	កពះវិញ្ញាណ	របស់	ដយើងនឹង	សណឋាិត	ដៅក្នុង	ែរួងចិត្ត	របស់	អ្ក	ដហើយ	ពរួក	

រដ្យម្បធានហឈិនរីប៊ីអាវរិង

ទីតបឹកសា ទី មួ� ក្ននុង ្រណបៈតបធាន ទី មួ�

សារលឈិខឈិ្េណៈម្បធានទីមួយ

ជានិរន្តរ៍
ពកុមពគួសារអាច្រស់នៅជាមួយគ្នា
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ការបរម្ងៀនរចញពីសារលឈិខឈិ្រនរះ

កាែណា អ្នក តេកចា� យរាែែទ្ធិ អំពី តកុមត្រួសារ ដ៏ អស់កែ្ប ជានិេ្ច យោះ សរូម ពិចារណា ពី 

អវែី តដែ តអែយ�ើរ រីឆ្ដ ជី ស្កែ ក្ននុង ករូរ៉ុម មន ពួក សាវក ដប់ពីរ ោក់ បាន ម្ន តបសាសន៍ ៖ 

« េរូរ ពយាយាម ពតងឹង តកុមត្រួសារ ជានិេ្ច ។ េរូរ បយតងៀន យោ� ម្ន ទស្សនវិស័� មួ� អំពី 

យសេកដេី សំខាន់ មន តកុមត្រួសារ តដែ បាន ្ សារ ភាជាប់ ក្ននុង តពះវិហ្រ បរិសុទ្ធ ។ . . . យពែ អ្នក ម្ន 

ទស្សនវិស័� មួ� អំពី ពិធី បរិសុទ្ធ មន ការ្សារ ភាជាប់ ក្ននុង តពះវិហ្រ បរិសុទ្ធ យោះ អ្នក នឹង ជួ� សាថាបោ 

ន្ររ មន តពះ យៅ យែើ ត្នដី យនះ » ( “I Have Given You an Example,” លរីអាហូណា 

តខ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៤ ទំព័រ ៣៤ ) ។ យែើ អ្នក អាេ ជួ� ដែ់ពួក អ្នក តដែ អ្នក បយតងៀន បយង្កើែ នរូវ 

ទស្សនវិស័� មួ� អំពី ភាព សំខាន់ មន ការ ្ សារ ភាជាប់ ក្ននុង តពះវិហ្រ បរិសុទ្ធ យោ� រយបៀប ណា ? សរូម 

អយញជើញ ពួក អ្នក តដែ ពុំ ទាន់ បាន ្ សារ ភាជាប់ ឲ្យ ពិភាកសា ជំហ្ន ទាំងឡា� តដែ ពួកយ្រ តែរូវ យធវែើ យដើម្បី 

បាន ទទួែ ពិធី បរិសុទ្ធ យោះ ។ សរូម អយញជើញ ពួក អ្នក តដែ បាន ្ សារ ភាជាប់ យ�ើ� ឲ្យ ពិភាកសា ពី រយបៀប 

តដែ ពួកយ្រ អាេ រកសា បាន នរូវ ទស្សនវិស័� អំពី តកុមត្រួសារ ដ៏ អស់កែ្ប ជានិេ្ច របស់ ពួកយ្រ យ�ើ� 

ខិែខំ យធវែើ ឲ្យ ទំោក់ទំនង របស់ ពួកយ្រ កាន់តែ តបយសើរ យ�ើង ។

ដទវតារបស់	ដយើង	ដៅ	ព័ទ្ធ	ជុំ	វិញ	អ្ក	ដែើម្បី	កទ	អ្ក	

ដេើង	»	(	្.	និង	ស.	៨៤:៨៨	)	។

ពី	បង្អអួច	បន្ប់	រោរិយល័យ	របស់	ខ្នុំ	ខ្នុំ	ដមើល	ដ�ើញ	

កូន	កកមុំ	និង	កូនកំដោះ	ទាំងោយ	ជា	ដរៀង	រាល់	

នថងៃ	ថតរូប	ជាមរួយ	ផ្កា	ែ៏	កសស់	សាអាត	និង	ទឹក	បែល	

បាញ់	ដេើង	។	ជាញឹកញាប់	កូន	កំដោះ	បី	កូន	កកមុំ	

ក្នុង	នែ	គ្ត់	យ៉ាង	ដហាច	ណាស់	ក៏	ដែើរ	ពីរ	បី	ជំហាន	បែរ	

ដពល	បែល	ជាង	ថតរូប	អាពាហ៍ពិពាហ៍	។	រាល់ដពល	

ខ្នុំ	ដ�ើញ	បបបដោះ	ខ្នុំ	នឹក	ដ�ើញ	ពី	្ ូ	សាវាមី	ភរិយ	

មរួយ	្ ូ	បែល	ខ្នុំ	បាន	សារល់	បែល	កតូវ	បត	បី	កតកង	គ្នា	

ដៅវិញ	ដៅមក	ក្នុង	រដបៀប	ដផ្សង	ដទៀត	ដពល	ជីវិត	ជរួប	

រោរលំបាក	—	ជរួនរោល	្ឺ	ដៅ	មិន	យូរ	ប៉ុោមន	ដសាះ	

ពី	នថងៃ	ដរៀប	អាពាហ៍ពិពាហ៍	។	រោរគ្រ	អាច	បាត់បង់	។	

កូនៗ	អាច	ដកើតមក	ជាមរួយ	នឹង	ឧបស្្គ	យ៉ាង	ធំ	។	

អាច	ដកើត	មាន	ជំងឺ	។	បោទាប់	មក	ទមាលាប់	នន	រោរកបកពឹត្ត	

ចំដពាះ	អ្ក	ែនទ	ែូច	បែល	ដយើង	ចង់	ឲ្យ	ដ្	កបកពឹត្ត	

ចំដពាះ	ដយើង	—	វា	គ្យ	កសរួល	នឹង	ដធ្វើ	ែូដចានាះ	—	នឹង	

ដធ្វើ	ឲ្យ	ដយើង	រោលាយ	ជា	វីរបុរស	និង	វីរោរី	ក្នុង	អំេនុង	

ដពល	ែ៏	លំបាក	ទាំងដោះ		បែល	រោរកបកពឹត្ត	ល្អ	ចំដពាះ	

អ្ក	ែនទ	តកមូវ	ឲ្យ	មាន	រោរខិតខំ	ខាលាំង	ជាង	បែល	ដយើង	

្ិតថា	ដយើង	មាន	ក្នុង	ខ្អួន	ដយើង	។

ដយើង	ជំពាក់	កកុមក្រួសារ	ដយើង	នូវ	ទំោក់	ទំនង		

បបប	ដោះ	ជា	ទំោក់	ទំនង	បែល	ដយើង	អាច	យក	ដៅក្នុង	

វត្តមាន	នន	កពះ	។	ដយើង	កតូវបត	ពយាយម	កំុ	ដធ្វើ	ឲ្យ	មាន	

រោរអាក់អន់	ចិត្ត	ឬ	កុំ	អាក់អន់	ចិត្ត	។	ដយើង	អាច	

ដប្ជាញា	អត់ដទាស	ឆាប់ៗ	និង	ទាំងកសុង	។	ដយើង	អាច	

ពយាយម	បស្វងរក	សុភមង្គល	របស់	អ្ក	ែនទ	ពីមុន	

សុភមង្គល	ផ្ទាល់	ខ្អួន	ដយើង	។	ដយើង	អាច	មានចិត្តល្អ	

ក្នុង	រោរនិយយ	របស់	ដយើង	។	ដៅដពល	ដយើង	

ពយាយម	ដធ្វើ	រោរណ៍	ទាំងអស់	ដនះ	ដយើង	នឹង	អដ្ជើញ	

កពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្ធ	ឲ្យ	ចូល	ក្នុង	កកុម	ក្រួសារ	និង	ជីវិត	

របស់	ដយើង	។

រោរ	អះអាង	របស់	ខ្នុំ	ចំដពាះ	អ្ក	្ ឺថា	ដោយ	មាន	

ជំនរួយ	ពី	កពះអមាចាស់	និង	ែរួង	ចិត្ត	បែល	មាន	រោរបកបកប	

ដោះ	ដយើង	អាច	កសនម៉	ដ�ើញ	ពី	ជីវិត	បបបដនះ	ជា	ជីវិត	

បែល	ដយើង	ចង់	បាន	ជា	ដរៀង	រហូត	។	កពះវរបិតាសរួ្៌	

កសោញ់	ដយើង	។	កទង់	ចង់	ឲ្យ	ដយើង	កតេប់	ដៅ	ដៅ	

ជាមរួយ	កទង់	វិញ	។	តាម	រយៈ	ែគ្វាយ	ធរួន	របស់	កទង់	

កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	ដធ្វើ	ឲ្យ	មាន	ដេើង	នូវ	រោរ	ផ្លាស់	ប្ទូរ	ក្នុង	

ែរួង	ចិត្ត	ដយើង	ជា	រោរផ្លាស់	ប្ទូរ	បែល	ដយើង	កតូវរោរ	ដធ្វើ	

ដែើម្បី	បាន	ចូល	ក្នុង	កពះវិហារ	បរិសុទ្ធ	ដធ្វើ	ដសចក្ី	សញ្ញា	

បែល	ដយើង	អាច	រកសា	បាន	ដករោយពី	ដោះ	ដហើយ	ដៅ	ទី	

បំផុត	បាន	រស់ដៅ	ជា	កកុមក្រួសារ	ជា	និរន្តរ៍	ក្នុង	សិរីល្អ	

ដសដេសាទាល	—	ជា	ដ្ហោឋាន	ដោះ	ម្ង	ដទៀត	។	◼
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ការសំឡឹងរៅឯម្ពរះវិហារបរិសុទ្ធ

តបធាន អាវរិង ពន្យែ់ ថា យោ�សារ អំណាេ បពវែជិែភាព  

យោះ យ�ើង ម្ន ឱកាស យដើម្បី យៅ តពះវិហ្រ បរិសុទ្ធ យដើម្បី ្ សារ  

ភាជាប់ ជាមួ� នឹង តកុមត្រួសារ របស់ យ�ើង សតម្ប់ ភាព អស់កែ្ប ជានិេ្ច ។ 

សរូម ្ររូរ ឬ តសវែង រក ររូបភាព មន តពះវិហ្រ បរិសុទ្ធ តដែ អ្នក េរូែ េិែតែ យ�ើ� 

ោក់ វ យៅ កតន្លង តដែ អ្នក អាេ យមើែ យេើញ ជា យរៀងរែ់ ម្ងៃ ។ សរូម យធវែើ 

បញជី មួ� អំពី រយបៀប តដែ អ្នក នឹង យរៀបេំ ខ្លលួន យដើម្បី យៅ កាន់ តពះវិហ្រ 

បរិសុទ្ធ យៅ ម្ងៃ ណា មួ� ។

ម្្រូវបានភាជាប់ជាមួយម្កុមម្េួសាររបស់ខ្នុំអស់កលបែជានឈិច្ច
យោ� �តូរ៉ បឺែ្ុន

យពែ ខ្នុំ តែរូវបាន �ក មក េិញ្ចឹម យៅ អា�ុ បី ឆ្នាំ ម្ដា� បយង្កើែ របស់ ខ្នុំ បាន អនុញ្ញាែ ឲ្យ 

ការេិញ្ចឹម យោះ សយតមេ បាន យែើកតែង តែ ឪពុក ម្ដា� ខ្នុំ �ែ់តពម ឲ្យ ខ្នុំ ទទួែ ពិធី បរិសុទ្ធ 

ទាំងឡា� មន សាសោេតក បោទាប់ ពី ខ្នុំ េរូែ ដែ់ អា�ុ ១២ ឆ្នាំ យ�ើ� ប៉ុយណាណះ ។ រាែ់ បាន ្រិែ 

ថា ខ្នុំ តែរូវតែ ម្ន អា�ុ ធំ ែ្មម យដើម្បី យធវែើ ការ សយតមេ េិែតែ សតម្ប់ ខ្លលួន ឯង សិន 

ប៉ុតនតែ វ ពិបាក នឹង ចាំ ណាស់ ។

តមនយ�ើ� វ ពិបាក តដែ យេើញ មិែតែែកដេិ ខ្នុំ ជា យតេើន ទទួែ បុណ្យ តជមុជ 

ទឹក យៅ យពែ ពួកយ្រ ម្ន អា�ុ តបាំបី ឆ្នាំ ប៉ុតនតែ អវែី តដែ ពិបាក ជាង យោះ យៅ យទៀែ 

្រឺ ការ ដឹង ថា ខ្នុំ ពុំ អាេ ្ សារ ភាជាប់ ជាមួ� ឪពុក ម្ដា� េិញ្ចឹម និង បងៗ េិញ្ចឹម តបាំ 

ោក់ របស់ ខ្នុំ បាន ទាែ់ តែ ខ្នុំ ម្ន អា�ុ ១២ ឆ្នាំ ។ ខ្នុំ ខាលាេ ថា យបើ ម្ន អវែី យកើែ 

យ�ើង េំយោះ ខ្នុំ យោះ ខ្នុំ នឹង ពុំ អាេ ្ សារ ភាជាប់ ជាមួ� នឹង ពួករាែ់ បាន ។

កាែ តដែ ខ្នុំ ជិែ េរូែ ដែ់ អា�ុ ១២ ឆ្នាំ យោះ យ�ើង បាន ចាប់ យ្ដេើម ោក់ 

ត្នការ សតម្ប់ បុណ្យ តជមុជ ទឹក និង ការ្សារ ភាជាប់ ជាមួ� តកុមត្រួសារ 

ខ្នុំ ។ ឪពុក ម្ដា� ខ្នុំ បាន អនុញ្ញាែ ឲ្យ ខ្នុំ យតជើសយរើស តពះវិហ្រ បរិសុទ្ធ តដែ 

យ�ើង នឹង យៅ ្ សារ ភាជាប់ ។ ខ្នុំ តែង តែ ្រិែ ថា តពះវិហ្រ បរិសុទ្ធ សាន់�ីអា�្គតូ 

កាែី�វែតូញា៉ា ជា តពះវិហ្រ បរិសុទ្ធ ដ៏ តសស់ សាអាែ បំ្ុែ ដរូយេ្នះ តកុមត្រួសារ ខ្នុំ 

ទាំង មរូែ បាន �ែ់ តសប យបើក ឡាន យៅ កាែី�វែតូញា៉ា សតម្ប់ ការ ្ សារ ភាជាប់ ។

ខ្នុំ ពុំ អាេ រង់ ចាំ យដើម្បី កាលា� ជា តកុមត្រួសារ ដ៏ អស់កែ្ប ជានិេ្ច ជាមួ� នឹង 

យុវវ័យ

កុមារ

ឪពុក ម្ដា� និង បងៗ ខ្នុំ យោះ យទ ។ អំ�នុង យពែ មន ការ ្ សារ ភាជាប់ របស់ ខ្នុំ ខ្នុំ បាន ទទួែ អារម្មណ៍ 

ពី តពះវិញ្ញាណ យា៉ាង ខាលាំង តដែ ពិបាក នឹង ពន្យែ់ ។ ឥ�តូវ យនះ យោ� ខ្នុំ បាន ្ សារ ភាជាប់ ជាមួ� 

នឹង តកុមត្រួសារ ខ្នុំ យៅ ទីបំ្ុែ យោះ អារម្មណ៍ តពួ� បារម្ភ តដែ ខ្នុំ បាន ម្ន តែរូវបាន ជំនួស យោ� 

ការែួងយលាម និង អារម្មណ៍ សុខសានតែ យោ� ដឹង ថា ឥ�តូវ យនះ ខ្នុំ តែរូវ បាន ភាជាប់ នឹង ពួករាែ់ 

អស់កែ្ប ជានិេ្ច ។

អ្ន្និពន្ធរស់ណៅរដ្ឋយរូថាហ៍ស.រ.អា។
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ែក្ខណបៈសម្បែតែិ ដ៏ យទវភាព 
របស់ តពះយ�ស៊រូវត្រីស្ទ ៖ 
្រុណធម៌
ណនរះជាដផ្ន្មនកាតា�នុ្មួយអំពដីសារលិខិ្បណម្ងៀនសួរសរុខទរុ ្្ខ
ដដល្ ្នុរះបញ្ចាំងពដីល្្ខ�ៈសម្ប្្តិរបស់ម្ពរះអង្សណ្គ្ររះ ។

« សរូម	ឲ្យ	្ ុណធម៌	តុមបតង	្ ំនិត	អ្ក	ដោយ	

ឥត	ឈប់ឈរ	ដេើយ	ខណៈ	ដោះ	អ្ក	នឹង	

មាន	ចិត្ត	រោលាហាន	ដេើង	ដៅ	ចំដពាះ	វត្តមាន	នន	កពះ	

ដហើយ	ដគ្លលទ្ធិ	អំពី	បព្វជិតភាព	នឹង	ចុះ	មក	ដលើ	

កពលឹង	របស់	អ្ក	ែូច	ជា	ទឹក	សដន្សើម	ចុះ	ពី	ដលើ	ដម�	»	

(្.	និង	ស	១២១:៤៥)	។

ដតើ	្ ុណធម៌	្ ឺ	ជា	អ្វី	?	កបធាន	ដជម	អែ៊ី	ដហាវាស្ត	

(	ឆានាំ	១៩២០–២០០៧	)	បាន	មានកបសាសន៍	ថា	

«	ដៅក្នុង	ន័យ	ដពញដលញ	របស់	វា	ពាក្យ	្ ុណធម៌	ររួម	

ប្្ចទូល	នូវ	លក្ខណៈ	ទាំងអស់	នន	ដសចក្ី	សុចរិត	បែល	

ជរួយ	ឱ្យ	ដយើង	បដងកើត	ជា	អត្តចរិត	របស់ដយើង	» ១	កបធាន	

ហ្គរែុន	បែ៊ី	ហុិង្្ី	(	១៩១០–២០០៨	)	បាន	បបនថែម	

ថា	៖	«	ដសចក្ី	កសោញ់	នន	កពះ	្ ឺ	ជា	ឫស	្ ល់	នន	

អស់	ទាំង	្ ុណធម៌	នន	ក្ប់	អស់	ទាំង	កិច្ចរោរ	ល្អៗ	នន	

ក្ប់	អស់	ទាំង	កមាលាំង	នន	អត្តចរិត	»	។ ២

ស្តី	អំពី	ទំោក់ទំនង	រវាង	កស្តី	និង	្ុណធម៌	ដោះ	

បអលដឌើរ	ឌី	ថត	ក្ីស្តទូហ្វឺសិន	នន	កូរ៉ុម	នន	ពរួក	សាវក	

ែប់ពីរ	ោក់	បាន	មាន	កបសាសន៍	ថា	៖«	កស្តី	ដកើត	មក	

ក្នុង	ដោកីយ៍	ជាមរួយ	នឹង	្ ុណធម៌	ជា	អំដណាយទាន	

ែ៏	ដទវភាព	បែល	ដធ្វើ	ឲ្យ	ពរួក	គ្ត់	អាច	ោក់	ប្្ចទូល	្ ុណ	

សម្បត្តិ	ែូចជា	ដសចក្តី	ជំដនឿ	ដសចក្តី	រោលាហាន	ដមតាតា	

ធម៌	និង	ដធ្វើឲ្យ	មាន	ភាព	កបដសើរ	ដេើង	ក្នុង	ទំោក់	ទំនង	

និង	ក្នុង	វប្បធម៌	។	.	.	.

«	បង	ប្អទូន	កស្តី	ដអើយ	ក្ប់	ទាំង	ទំោក់	ទំនង	របស់	

អ្ក	្ឺ	រវាង	អ្ក	និង	កពះ	ជាកពះវរបិតាសរួ្៌	របស់	

អ្ក	កទង់	ជា	កបភព	នន	អំណាច	ខាង	សីលធម៌	របស់	

អ្ក	បែល	អ្ក	កតូវបត	ឱប	កកដសាប	ជា	បឋម	ក្នុង	ជីវិត	។	

សូម	ចាំ	ថា	អំណាច	របស់	កពះ	ដយសែូវ	បាន	មក	តាម	រោរ	

បូជា	កពះទ័យ	ែ៏	ដសាមះ	របស់	កទង់	ចំដពាះ	កពះ	្ ន្ៈ	កពះ	

វរបិតា	។	.	.	.	សូម	ខំកបឹងបកបងដធ្វើ	ជា	សិស្ស	បបប	ដោះ	

របស់	កពះ	វរបិតា	និង	កពះ	រាជបុកតា	ដោះ	អានុភាព	អ្ក	

នឹង	មិន	រសាយ	ដេើយ	»	។ ៣

បទគរ្ីរបចនថែរ

ទំនុកែំដកើង	២៤:៣–៥;	ភីលីព	៤:៨;	ដពកតុសទី	២	

១:៣–៥;	អាលមា៉ា	៣១:៥;	ដគ្លលទ្ធិ	និង	

ដសចក្តីសញ្ញា	៣៨:២៣–២៤

សរូមសិ្សាអ្្ថបទណនរះម្ប្បណដ្យការអ្ិសាឋានណហើយពយាយមណដើម្បដីដរឹងថាម្្រូវដច្ចាយអវដីខ្រះ។ណ្ើការយល់ពដីល្្ខ�ៈសម្ប្្តិ

ដ៏ណទវភាពរបស់ម្ពរះអង្សណ្គ្ររះនរឹងពម្ងដី្ជំណនឿរបស់អ្ន្ចំណោរះម្ទង់ណហើយនិងផ្ល់ពរជ័យដល់អ្ន្ទាំងឡាយដដលអ្ន្ដ្ទាំ

តាមរយៈការបណម្ងៀនសួរសរុខទរុ្្ខណដ្យរណបៀបណា?សម្រាប់ព័្៌រានបដន្ថមសរូមចរូលណៅណ្រហទំព័រreliefsociety.lds.org ។

មែញពី្ពោះគរ្ីរ

សពវែ ម្ងៃ យនះ ្រុណធម៌ តសតែី ្រឺយោរយពញ យោ� 

យសេកតែី ជំយនឿ បាន ជួ� ដែ់ តពះអង្គ សយហងាគាះ ។ 

យៅ ក្ននុង ែរូកា ៨ យ�ើង អាន អំពី តសតែី ម្នាក់ តដែ 

ម្ន ជំងឺ ធាលាក់ ឈាម អស់ រ�បៈ យពែ ១២ ឆ្នាំ 

តដែ មិន អាេ ពយាបាែ ជា យ�ើ� ។ ោង បាន 

ជា សះយស្បើ� យៅ យពែ ោង« បាន មក ពី យតកា� 

[ តពះត្រីស្ទ ] យ�ើ� បាន ោែ់ ជា� តពះពសតែ 

តទង់ ៖ យ�ើ� ភាលាម យោះ ជំងឺ ធាលាក់ ឈាម របស់ 

រាែ់ បាន [ ជា ] មួ� រំយពេ ។ . . . តពះយ�ស៊រូវ 

ម្ន តពះបន្ទតូែ សួរ ថា អ្នក ណា ោែ់ ខ្នុំ ៖ ដ្បិែ ខ្នុំ 

ដឹង ថា ម្ន ឫទ្ធ ិ៤ ្សា� យេញ ពី ខ្នុំ យៅ យ�ើ� » ។ 

តសតែី ដ៏ ម្ន ្រុណធម៌ យសាមះតែង់ យោះ បាន ្តែលួែ 

ខ្លលួន យៅ េំយោះ តទង់ ទរូែ យៅ កាន់ តទង់ « យៅ មុខ 

មនុស្ស ទាំង អស់ » ពី យ�ែុ តដែ « ោង ោែ់ 

តទង់ » យ�ើ� « ពី តបប តដែ ោង បាន ជា ភាលាម 

១ រំយពេ ្ ង ។ យ�ើ� តទង់ ម្ន តពះ បន្ទតូែ យៅ 

ោង ថា េរូរ សង្ឹម យ�ើង ករូន តសី យអើ� ៖ ដ្បិែ 

យសេកតែី ជំយនឿ ោង បាន សយហងាគាះ ោង យ�ើ� » 

( សរូមយមើែ ែរូកា ៨:៤៣- ៤៨សរូមយមើែ ្ ងតដរ 

៦:១៧–១៩ ) ។

រាមរ�បៈ ្រុណធម៌ របស់ តទង់ ៥ យោះ 

តពះត្រីស្ទអាេ ពយាបាែ អាេ យធវែើ កិេ្ចការ បាន 

ពតងឹង ែួងយលាម និង រីករ� យៅ យពែ យ�ើង 

យតជើសយរើស យោ� យសេកតែី កាលាហ្ន និង យសេកតែី 

ជំយនឿ យដើម្បី ជួ� តទង់ ។

សូរពិចារណាពីសំណួរមនោះ
យែើ ្រុណធម៌ ្ ដេែ់ អំណាេ និង ពតងឹង យ�ើង យា៉ាង ដរូេយមដេេ ?

សារលឈិខឈិ្បរម្ងៀនសួរសុខទុក្ខ

កំណ្់ចំណាំ

	 ១.	 បជមស៍	អែ៊ី	ដហាវាស្ត	“The Virtues of Righteous 
Daughters of God”	លដីអាហរូណា	បខ	ឧសភា	ឆានាំ	
២០០៣	ទំព័រ	១០៨	។

	 ២.	ហ្គរែុន	បែ៊ី	ហុិង្្ី	“Excerpts from Recent Addresses 
of President Gordon B. Hinckley,” Ensign,	
បខ	ដមសា	ឆានាំ	១៩៩៦	ទំព័រ	៧៣	។

	 ៣.	ឌី	ថត	ក្ីស្តទូហ្វឺសិន	«	កមាលាំង	សីលធម៌	របស់	កស្តី	»	លដីអាហរូណា	
បខ	វិច្ិរោ	ឆានាំ	២០១៣	ទំព័រ	២៩,	៣១	។

	 ៤.	្ុណធម៌	មាន	កពះដចសាតា	(		សូម	ដមើល	មា៉ាកុស	៥:៣០	)
	 ៥.	 ដៅ	ក្នុង	ដសចក្តី	បណោំ	ែល់	បទ្ម្ីរ	ទាំងោយ	ពាក្យ	ថា	

«	បព្វជិតភាព	»	កតូវ	បាន	ឲ្យ	និយម	ន័យ	ថា	ជា	«	សិទ្ធិអំណាច	
និង	អំណាច	បែល	កពះ	កបទាន	ែល់	បុរស	ដែើម្បី	ដធ្វើ	ក្ប់	កិច្ចរោរ	
ទាំងអស់	សកមាប់	ដសចក្តី	សដ្គ្រះ	នន	មនុស្ស	»	(្.	និង	ស	
៥០:២៦–២៧	)	។

រសចក្ីជំរនឿម្កុមម្េួសារ
ការសរ្គ្ររះ
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8 ែីអា�រូណា

សាដាប់	ដៅ	វា	ែូច	ជា	្ ដកមាង	នន	រោរបដកមើ	ធម្តា	៖	

កបមូល	ផ្នុំ	បងប្អទូន	កស្តី	ក្នុង	សមា្មន៍	សដ្គ្រះ	

ដែើម្បី	ដរៀបចំ	កម្វិធី	ចដកមៀង	ខ្ី	មរួយ	ដៅ	មជ្ឈមណ្ឌល	

សកមាក	ពយាបាល	ក្នុង	មន្ីរ	ដពទ្យ	មរួយ	ក្នុង	មូលោឋាន	

ដទាះ	ជា	ពុំ	មាន	នរណា	មានាក់	ពី	វរួែ	របស់	ដយើង	សកមាក	

ពយាបាល	ដៅ	ទី	ដោះ	ក៏	ដោយ	។

ដយើង	បាន	ដ�ើញ	ថា	ពរួក	ដយើង	កបដកជៀត	គ្នា	ក្នុង	

បន្ប់	តូច	មរួយ	បែល	មាន	អ្ក	ជំងឺ	ចាស់ៗ	កបាំបរួន	អ្ក	

អង្គនុយ	ក្នុង	រដទះ	រុញ	របស់	ពរួកគ្ត់	ដៅ	ទល់	មុខ	ដយើង	។	

ទឹក	មុខ	របស់	ពរួកគ្ត់	ហាក់	គ្មន	ចំណាប់	អារម្ណ៍	

អ្វី	ដសាះ	។	វា	ដ្ដា	ដហើយ	ស្អនុះ	សាអាប់	ដហើយ	ខ្នុំ	្ ិត	ថា	

«	សូម	ដធ្វើ	កិច្ចរោរ	ដនះ	ឲ្យ	ចប់	ចុះ	»	។

ខ្នុំ	កតូវ	ែឹកោំ	ត្ន្តី	ែូដច្ះ	ខ្នុំ	បាន	បបរ	ខ្ង	របស់	ខ្នុំ	ដៅ	

អ្ក	ជំងឺ	ដហើយ	ដផ្ដាត	ដៅ	ដលើ	កម្វិធី	។	ដពល	ដយើង	

បាន	ចាប់	ដផ្ើម	ខ្នុំ	បាន	ឮ	អ្ក	ជំងឺ	មានាក់	ដៅ	«	មា៉ាមា៉ា	

មា៉ាមា៉ា	»	ខណៈ	អ្ក	ជំងឺ	មានាក់	ដទៀត	ទះនែ	ដហើយ	ដធ្វើ	

សំដេង	។	ខ្នុំ	មាន	អារម្ណ៍	មិន	កសរួល	ក្នុង	ចិត្ត	ប៉ុបន្ត	

ពីរបី	ោទី	ដទៀត	ប៉ុដណាណះ	ដយើង	នឹង	ប្្ចប់	ដហើយ	បាន	

ដៅ	ផ្ះ	ដហើយ	។

រោល	បែល	ដយើង	បាន	ដរៀបចំ	ដកចៀង	ទំនុក	តដមកើង	ចុង	

ដករោយ	របស់	ដយើង	្ឺ	បទ	«	កទង់ធំណាស់ណា៎	!	»	

(	ទំនរុ្្ ណមកើង	ដលខ	៣៨	)	ដោះ	ដយើង	បាន	អដ្ជើញ	

អ្ក	ជំងឺ	និង	បុ្្គលិក	ដៅ	មន្ីរ	ដពទ្យ	ឲ្យ	ចូលររួម	ដកចៀង	

ជាមរួយ	ដយើង	។	ខ្នុំ	បបរ	ខ្អួន	ដៅ	ែឹកោំ	ចដកមៀង	សកមាប់	

អ្ក	ក្ប់	គ្នា	ដហើយ	ដៅ	ដពល	ដោះ	ដហើយ	បែល	ខ្នុំ	បាន	

ដ�ើញ	គ្ត់	—	ជា	កស្តី	មានាក់	ែ៏	តូច	មាន	សក់	ស	មុខ	

កជីវកជរួញ	មាន	កកោស	ជូត	មុខ	ដសើម	ដជាក	ដោយ	ទឹក	

បភ្ក	ដៅ	ដលើ	ដ្លា	របស់	គ្ត់	។

គ្ត់	បាន	ដៅ	ខ្នុំ	ឲ្យ	ដៅ	រក	គ្ត់	។	ខ្នុំ	បាន	ដធ្វើ	ែូដចានាះ	

ដហើយ	ដពល	ខ្នុំ	ឱន	កបាល	ដៅ	សាដាប់	គ្ត់	បាន	ចាប់	នែ	

ខ្នុំ	។	ខ្អួន	គ្ត់	ទាំងមូល	ញ័រ	ចំកបប់	ដពល	បែល	គ្ត់	

ខ្សឹប	ថា	«	ខ្នុំ	ជា	ពរួក	បរិសុទ្ធ	នថងៃ	ចុងដករោយ	។	វា	អសាចារ្យ	

ណាស់	បែល	មាន	បងប្អទូន	កស្តី	របស់	ខ្នុំ	មក	ទី	ដនះ	»	។

កពលឹង	ខ្នុំ	ដពារដពញ	ដោយ	កពះវិញ្ញាណ	ដហើយ	ខ្នុំ	

បាន	លត់	ជង្គង់	ចុះ	បក្បរ	គ្ត់	ទាំង	ហូរ	ទឹក	បភ្ក	ដជាក	

ថាពាល់	។	គ្ត់	ោក់	នែ	ែ៏	ទន់	ដខសាយ	របស់	គ្ត់	ដអាប	

ខ្នុំ	ដហើយ	បាន	ទះ	ខ្ង	ខ្នុំ	ដោយ	គ្ត់	យល់	ពី	អារម្ណ៍	

ខ្នុំ	។	អ្ក	ក្ប់	គ្នា	បាន	ចាប់	ដផ្ើម	ដកចៀង	ទំនុក	តដមកើង	

ប៉ុបន្ត	ខ្នុំ	មិន	អាច	ទាំង	ដកចៀង	វ្្គ	ទី	មរួយ	ដចញ	ផង	។

ខណៈ	បែល	ពរួក	អ្ក	ជំងឺ	និង	បុ្្គលិក	ដកចៀង		

ពី	ភាព	អសាចារ្យ	របស់	កពះ	ដោះ	កពះវិញ្ញាណ	បាន	មក	

យមយរៀន របស់ ខ្នុំ សដេីពី យសេកដេី តសឡាញ់
រដ្យរចនីសរ្្

ការបរម្មើរៅក្ននុងសាសនាចម្ក

សណឋាិត	ក្នុង	បន្ប់	ដោះ	ដហើយ	អ្ក	ទាំង	អស់	គ្នា	បាន	

រំជរួល	ចិត្ត	។	ទី	បំផុត	ខ្នុំ	បាន	កបមូល	រោរ	ក្ប់	ក្ង	

អារម្ណ៍	ដេើង	វិញ	ដហើយ	បាន	ចូលររួម	ដកចៀង	ជាមរួយ	

អ្ក	ដផ្សង	ដទៀត	៖

លរុរះដល់ម្ពរះម្្រដីស្ទយងម្លាន់ឮសរូរអឺង្ង

ទាំងម្សង់ខ្នុំណ�ើងជាមួយម្ទង់ជាវិសរុទ្ធ

ណន្រះចិ្្តខ្នុំអរនិងម្កាបថាវាយបង្ំម្ពរះអង្

ទាំងដ្្ងណៅថា«ម្ពរះខ្នុំម្ទង់្ ំបំផរុ្!»

បោទាប់	ពី	កម្វិធី	ដោះ	បងប្អទូន	កស្តី	ក្នុង		

សមា្មន៍	សដ្គ្រះ	បាន	ដៅ	និយយ	ដលង		

ជាមរួយ	នឹង	អ្ក	ជំងឺ	និង	បុ្្គលិក	។	បងកសី		

សក់ស	បាន	កបាប់	ដយើង	ថា	គ្ត់	បាន	មាន	អារម្ណ៍	

ឯដរោ	ដហើយ	មាន	អារម្ណ៍	ថា	កតូវ	បាន	ហែុំព័ទ្ធ	ដោយ	

មនុស្ស	ចបម្ក	រហូត	ែល់	ពរួក	ដយើង	បាន	មក	ទី	ដោះ	។	

ដយើង	ពុំ	បាន	ែឹង	ថា	គ្ត់	ដៅ	ទី	ដោះ	ដទ	ប៉ុបន្ត	កពះវរបិតា	

កទង់	កតាស់	ែឹង	។

ខ្នុំ	កតូវ	បាន	រំឭក	ថា	មនុស្ស	ទាំង	អស់	ដនះ	ជា		

បងប្អទូន	កបុសកសី	របស់	ដយើង	ថា	ពរួកគ្ត់	កតូវរោរ		

ដសចក្ី	កសោញ់	និង	រោរលរួងដោម	ដហើយ	ថា		

នថងៃ	មរួយ	ខ្នុំ	អាច	នឹង	ដៅ	កបន្ង	ដនះ	បែរ	។	ខ្នុំ	មាន		

រោររំជរួល	ចិត្ត	បែល	ដយើង	អាច	ដធ្វើ	ជា	ឧបករណ៍	នន		

កពះវរបិតា	ែ៏	ដពារដពញ	ដោយ	ក្ី	កសោញ់	ដហើយ		

ខ្នុំ	មាន	អំណរ	្ ុណ	បែល	្ ដកមាង	នន	រោរបដកមើ	របស់	

ដយើង	បាន	បដកងៀន	ខ្នុំ	នូវ	ដមដរៀន	ែ៏	មាន	ដចសាដា	មរួយ	អំពី	

ដសចក្ី	កសោញ់	។	◼

អ្ន្និពន្ធរស់ណៅរដ្ឋកាលដីហវដូញា៉ាស.រ.អា។ កា
ររេ

ោ
 ររូប
ភា
ព យ
ោ
�
 ោ

ក់ 
យ�

វែកយ
ខែ

រសចក្ីម្សឡាញ់ក្ននុងសកម្មភាព

« ម្ន ែតមរូវការ ដ៏ ធំ មួ�ខាង យសេកដេី  

សប្បនុរស តដែ តែរូវ ្ ដេែ់ ការ�ក េិែតែ  

ទុក្ខ ោក់ េំយោះ ពួក អ្នក តដែ មិន តែរូវ  

បាន យ្រ ចាប់ អារម្មណ៍ ្ដេែ់ យសេកដេី  

សង្ឹម ដែ់ ពួក អ្នក តដែ បាក់ ទឹក  

េិែតែ ្ដេែ់ ជំនួ� ដែ់ ពួក អ្នក តដែ ម្ន ទុក្ខ ។ យសេកដេី សប្បនុរស  

ដ៏ ពិែ ្រឺជា យសេកដេី តសឡាញ់ ក្ននុង សកម្មភាព ។ ែតមរូវ ការ ខាង  

យសេកដេី សប្បនុរស ម្ន យៅ ត្រប់ ទិសទី » ។

ម្បធាន្រូរា៉ាសរអសមៃនសុន“Charity Never Faileth,”
�ីអាហូណាដខវិច្ឈិកាឆ្នាំ២០១០ទំព័រ១២៤។

ខ្នុំ មិន រំពឹង ប្រ ថា គបតមាង នន រោរ�បតមើ ដ៏ ស្មញ្ញ �បតងៀន ខ្នុំ យ៉ាង បតចើន អំពរី បសចក្រី តសឡាញ់ រ�ស់ 

តពះវរ�ិតាសួគ៌ ចំបោះ �ុតតា �ុត�រី ត្រង់ ។
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យៅ
	ឯ	រោរ	ដបាះ	ជំរុំ	យុវោរី	ដៅឯ	ភ្ំ	នន	រែ្ឋ	

រោលីហ្វទូញា៉ា	ពរួក	យុវោរី	និង	អ្ក	ែឹកោំ	បាន	

រង់ចាំ	ទទរួល	ទាន	អាហារ	ដពល	ោងាច	ក្នុង	ផ្ះ	សំណាក់	

រាង	ជា	អក្សរ	A	មរួយ	។	ដពល	ដយើង	រង់ចាំ	យុវោរី	

មរួយ	ចំនរួន	បាន	កត់	សមារល់	ថា	មាន	អ្វី	មរួយ	ដៅ	ដករោម	

តុ	។	មិន	ែឹង	ថា	ដោយ	រដបៀប	ណា	បត	មាន	សត្វ	បក្សី	

មរួយ	បាន	ដហើរ	ចូល	មក	ក្នុង	ផ្ះ	សំណាក់	មិន	អាច	រក	

ផ្ទូវ	ដចញ	បាន	ដហើយ	ដៅ	ទី	បំផុត	ក៏	បាន	ធាលាក់	ចុះ	ដៅ	ដលើ	

ឥែ្ឋ	។	ពរួកដ្	បាន	សូម	ឲ្យ	ខ្នុំ	ជរួយ	វា	។

បក្សី	ដោះ	ដមើល	ដៅ	ដស្ើរ	បត	នឹង	សាលាប់	ដៅ	ដហើយ	

ចំពុះ	វា	កតូវ	រុំ	ដោយ	សំបុក	ពីងពាង	ដហើយ	សាលាប	វា	ដេើង	

ដវៀច	។	ខ្នុំ	បាន	ោក់	វា	ថ្មៗ	ដៅក្នុង	បពង	មរួយ	ដហើយ	

បាន	យក	វា	ដៅ	ខាង	ដក្	។	ខ្នុំ	សង្ឹម	ថា	វា	នឹង	បាន	

ជា	ដោយ	ខ្អួន	វា	ប៉ុបន្ត	ខ្នុំ	ដជឿ	ភាព	ជាក់បស្ង	ដហើយក៏	

រំពឹង	ថា	វា	នឹង	សាលាប់	ដៅ	តាម	បបប	ធម្ជាតិ	។	ដទាះ	

ជា	យ៉ាង	ណា	ដៅ	ដពល	បែល	ខ្នុំ	ដផ្អៀង	បពង	ថ្មៗ	ដែើម្បី	

ចាក់	សត្វ	បក្សី	ដោះ	ដចញ	ដៅ	ដលើ	ែី	កសាប់	បត	សត្វ	បក្សី	

បែល	កំពុង	បត	រំកិល	ខ្អួន	ដចញ	មក	ដោះ	បបរ	ជា	វា	ដតាង	

មាត់	បពង	ដោះ	ជាប់	ជាមរួយ	នឹង	កកញា៉ាំ	វា	ដៅ	វិញ	។		

ខ្នុំ	បាន	រោន់	បពង	ឲ្យ	កតង់	ដេើង	វិញ	សត្វ	បក្សី	ទុំ	ដៅ		

នឹង	មាត់	បពង	ដហើយ	បភ្ក	វា	បិទ	។	ចុះ	ឥេទូវ	ដនះ		

យ៉ាង	ដម៉ច	បែរ	?

ដោយ	បាន	ដ�ើញ	សត្វ	បក្សី	ដោះ	អ្ក	ែឹកោំ	

មានាក់	បាន	ោយ	សករ	និង	ទឹក	ដហើយ	យក	មក	ឲ្យ	

ខ្នុំ	។	ែំបូង	ខ្នុំ	បដបាស	សំបុក	ពីងពាង	ថ្មៗ	ដចញ	

ពី	ចំពុះ	កសរួច	ែូច	មជនុល	។	សត្វ	បក្សី	មិន	បាន	កដកមើក	

ដេើយ	។	បោទាប់	មក	ខ្នុំ	បាន	កជលក់	កមាម	នែ	ដៅក្នុង	

ទឹក	សករ	ដហើយ	បន្តក់	ដៅ	ចុង	ចំពុះ	វា	។	តំណក់	ទឹកសករ	

បាត់អស់	រលីង	ដទាះ	ជា	សត្វ	បក្សី	មិន	បាន	កដកមើក	ក្ី	។	

កបបហល	ទឹកសករ	ហូរ	ចូល	ក្នុង	ចំពុះ	?	ខ្នុំ	បាន	កជលក់	

កមាម	នែ	ដៅក្នុង	ទឹក	សករ	ម្ង	ដទៀត	ដហើយ	ោក់	ដៅ	នឹង	

ចំពុះ	វា	។	ម្ង	ដនះ	អណាដាត	ែ៏	តូច	ដស្ើង	ជាង	សរនស	

សក់	បាន	លិត	ចុង	កមាម	នែ	ខ្នុំ	។

សត្វ	បក្សី	បាន	ផឹក	ទឹក	សករ	ពី	មរួយ	តំណក់	ដៅ	មរួយ	

តំណក់	អស់	រយៈដពល	១០	ឬ	១៥	ោទី	។	មក	ែល់	

ដពល	ដោះ	អ្ក	ែឹកោំ	បរួនកបាំ	ោក់	ដទៀត	បាន	កបមូល	គ្នា	

មក	ជុំ	វិញ	ខ្នុំ	ដហើយ	ខ្នុំ	ឲ្យ	ពរួកគ្ត់	សាក	ឲ្យ	ទឹក	សករ	វា	។

រំដពច	ដោះ	សត្វ	បក្សី	បាន	ដបើក	បភ្ក	វា	ដហើយ	ដរាម	

ែ៏	រដញ៉រនញ៉	របស់	វា	បាន	ដរៀបរយ	ដេើង	វិញ	។	បោទាប់	ពី	

ផឹក	ទឹកសករ	ពីរបី	តំណក់	បថម	ដទៀត	វា	ចាប់	ដផ្ើម	រោស់	

ដហើយ	កដ្ដា	សាលាប	វា	មរួយ	បភ្ត	ដហើយ	បាន	ដហើរ	ដេើង	

ដៅ	។	វា	ឈប់	មរួយ	សន្នុះ	ដៅ	ពី	ដលើ	ដយើង	ដហើយ	បាន	

ដហាះ	ដចញ	ដៅ	។

ដយើង	បាន		

ឈរ	ដៅ	ទី	ដោះ	ទាំង		

កសោំងរោំង	។	ដករោយ	ពី		

សត្វ	បក្សី	ដហើរ	ដចញ	ដៅ	ភាលាម	ក៏	

មាន	នូវ	ដមដរៀន	ខាង	វិញ្ញាណ	មរួយ	

ដលច	ដេើង	៖

•		ជា	ញឹកញាប់	ដពល	ដយើង	ដ្ង	ដៅ	

ជរួយ	សមាជិក	អសកម្	រោរខិតខំ	របស់	ដយើង	

ហាក់ែូច	ជា	មិនដ�ើញ	ដធ្វើ	ឲ្យ	មាន	រោរផ្លាស់	

ប្ទូរ	អ្វី	ដសាះ	។	ប៉ុបន្ត	ដសចកី្	កសោញ់	បែល	

ដយើង	ផ្ល់	ឲ្យ	ពិតជា	ចូល	ដៅ	ក្នុង	ចដោលាះ	បែល	

ដកបះកសាំ	—	ែូច	ជា	ទឹក	អកមិត	បែល	ចូល	

ដៅក្នុង	ចំពុះ	បែល	មិន	កដកមើក	នន	សត្វ	បក្សី	ដោះ	

បែរ	—	ជា	រោរ	ផ្ល់	នូវ	រោរ	ចិ្្ចឹម	បីបាច់	ខាង		

វិញ្ញាណ	បែល	អាច	នឹង	បដងកើត	ជា	ផល	បផ្	ដៅ		

នថងៃ	ណាមរួយ	។

ការសយហងាគាះ សែវែ បក្សី
រដ្យវីោមហរូកហាកាន

ការចាំងម្្ឡប់

ក្នុង រោរ សប្គ្រះ ស�្វ �ក្រី មួយ បយើង រាន បរៀន ពរី រប�ៀ� បដើម្រី ជួយ អ្ក ្រន់បខសោយ ខាង វិញ្ញាណ ។
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•		 ដពល	ខ្ះ	ដយើង	ពុំ	អាច	ដៅ	បាន	ឆាងាយ		

ជាង	ដនះដទៀត	ដោយ	ខ្អួន	ឯង	ដទ	ដយើង		

កតូវរោរ	នែ	បែល	ខ្វល់ខាវាយ	និង	ករុណា	។

•		ជរួនរោល	មនុស្ស	កតូវ	ជំពាក់	ជាប់	ក្នុង		

សំបុក	ពីងពាង	នន	អំដពើបាប	ឬ	រោរដញៀន		

ដហើយ	កតូវរោរ	ជំនរួយ	ពី	មិត្តភក្ិ	ឬ	អ្ក		

ែឹកោំ	បព្វជិតភាព	មានាក់	និង	ជំនរួយ		

របស់	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	ដែើម្បី	ទទរួល	បាន	

ដសរីភាព	។

•		 ដយើង	កតូវរោរ	ចំណី	អាហារ	ចិ្្ចឹម	ខាង		

វិញ្ញាណ	ជា	កបចាំ	ដែើម្បី	សែូកទាំ	ដបើ	មិន	ែូដចានាះ	

ដទ	ដយើង	នឹង	អស់	កមាលាំង	ខាង	វិញ្ញាណ	

ដហើយ	ធាលាក់	ដៅ	ជា	ជន	

រងដកគ្ះ	ចំដពាះ	ឥទ្ធិពល	

នន	អារក្ស	។

•		សត្វ	បក្សី	ដោះ		

ដៅ	បន្ត	ដតាង	ជាប់	។		

ពិតណាស់	។	រោរ	ដតាង	ជាប់	ដធ្វើ		

ឲ្យ	មាន	រោរ	ផ្លាស់	ប្ទូរ	ទាំងអស់	។	ដពល	ខ្ះ	

ដយើង	កតូវបត	សែូកទាំ	ប៉ុដណាណះ	្ឺ	សែូកទាំ	ដៅក្នុង	

ដសចក្ី	ជំដនឿ	រោលបែល	ដយើង	កបឈម	នឹង	

ឧបស ្្គ	ែ៏	ឈឺចាប់	ដហើយ	ដពល	ខ្ះ	្ ឺ	ជា	

ឧបស្្គ	ែ៏	្ រួរ	ឲ្យ	រន្ធត់	ក្នុង	ជីវិត	។

កពះ្ម្ីរ	សញ្ញា	ថ្ី	បចង	ថា	កពះអមាចាស់	កទង់	កតាស់	

ែឹង	សូម្បី	បត	សត្វ	ចាប	មរួយ	ធាលាក់	(	សូមដមើល	មា៉ាថាយ	

១០:២៩–៣១	)	។	ឥេទូវ	ដនះ	ខ្នុំ	ែឹង	ថា	កទង់	ក៏	កតាស់	

ែឹង	ពី	រោរ	ធាលាក់	របស់	សត្វ	បក្សី	ដនះ	បែរ	។	ដហើយ	កទង់	

កតាស់	ែឹង	ពី	អ្ក	។	◼

អ្ន្និពន្ធរស់ណៅរដ្ឋកាលដីហវដូញា៉ាស.រ.អា។
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«ផ្សាយអំពីពពរះព្ីស្ទ»



  តខ មិ្ុោ ឆ្នាំ ២០១៥ 11

រដ្យដ្រិនអ៊ីស្មីដ្៍

អំ
េនុង	ដពល	បុណ្យ	អែ៊ីដស្ើរ	ដៅ	ឆានាំ	មរួយ	ភរិយ	ខ្នុំ	បាន	ផ្ល់	ដយបល់	ថា	ដយើង	

អាន	ជា	កកុមក្រួសារ	នូវ	ែំដណើរ	ដរឿង	ដចញ	ពី	កពះ្ម្ីរ	អំពី	សបាដាហ៍	ចុងដករោយ	

របស់	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	ក្នុង	ជីវិត	របមង	សាលាប់	។	ដរៀង	រាល់	យប់	ដពល	ចូល	

ដ្ង	ដយើង	អាន	កពះ្ម្ីរ	សញ្ញា	ថ្ី	ដហើយ	បគ្ហាញ	កូនៗ	ដយើង	នូវ	វីដែអូ	ខ្ី	មរួយ	អំពី	

កពឹត្តិរោរណ៍	នីមរួយៗ	ដហើយ	បាន	ពិភាកសា	អំពី	សំណួរ	ទាំងោយ	បែល	មាន	។		

ខ្នុំ	មាន	ភាព	អសាចារ្យ	នឹង	សំណួរ	បែល	កូនៗ	ដយើង	មាន	ក៏	ែូច	ជា	មាន	ភាព	អសាចារ្យ		

នឹង	កពះវិញ្ញាណ	បែល	យង	ចូល	ក្នុង	ដ្ហោឋាន	របស់	ដយើង	អំេនុង	ដពល	ដយើង	អាន	

និង	ពិភាកសា	។

ដៅ	ចុង	ប្្ចប់	នន	សបាដាហ៍	ដោះ	ខ្នុំ	បាន	មាន	អារម្ណ៍	នន	រោរែឹង	្ ុណ	និង	

ដសចក្ី	កសោញ់	បែល	រោន់បត	កជាលដករៅ	ចំដពាះ	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	ដោយ	បាន	្ ្នុះ	

បញ្ចាំង	ជា	ដកចើន	ពី	ពលិកម្	របស់	កទង់	និង	លទ្ធផល	ែ៏	អស់កល្ប	ជានិច្ច	បែល	បាន	

មក	ពី	អ្វីៗ	ទាំងអស់	បែល	កទង់	បាន	្ ្ង	រោត់	សកមាប់	ដយើង	។	ជាមរួយ	នឹង	អារម្ណ៍	

ែ៏	រំជរួល	របស់	ខ្នុំ	ដោះ	ខ្នុំ	បាន	ែឹង	ថា	ភរិយ	របស់	ខ្នុំ	កតូវ	បាន	បំផុស	្ ំនិត	ដហើយ	ខ្នុំ	

បាន	ដ�ើញ	ពី	រោរយល់	ែឹង	និង	ដសចក្ី	កសោញ់	បែល	រោន់បត	កជាលដករៅ	ចំដពាះ	

កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	ដៅក្នុង	ចិត្ត	កូនៗ	ដយើង	ក៏	ែូច	ជា	បំណង	កបាថានា	រោន់បត	ធំដធង	ដែើម្បី	

បគ្ហាញ	អកប្បកិរិយ	ែូច	កពះក្ីស្	ចំដពាះ	គ្នា	ដៅវិញ	ដៅមក	។

តាំង	ពី	ដពល	ដោះ	មក	ដយើង	បានរុករក	វិធី	ដផ្សងៗ	ដទៀត	ដែើម្បី	ដយើង	អាច	

«	និយយ	អំពី	កពះក្ីស្	»	និង	«	ផសាយ	អំពី	កពះក្ីស្	»	ឲ្យ	បាន	រោន់បត	ដកចើន	បថម	

ដទៀត	ដៅក្នុង	រោរសន្ោ	និង	ដមដរៀន	របស់	ដយើង	ដោយ	ែឹង	ថា	ដោយ	រោរ	សាថាបោ	

ដៅ	ដលើក្ឹះ	នន	កពះដយសែូវក្ីស្	ដោះ	ដយើង	កតូវ	បាន	សនយា	ថា	នឹង	បាន	នូវ	រោរតទល់	

យ៉ាង	អសាចារ្យ	ទាស់	នឹង	ព្យនុះ	នន	ជីវិត	(	សូមដមើល	ដហដលមិន	៥:១២	)	។ររូប
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រនបៀបដែ�នយើង

«ផ្សាយអំពីពពរះព្ីស្ទ»
នៅក្នុងនគ�ោឋានរបស់នយើង

«ណយើងនិយយអំពដីម្ពរះម្្រដីស្ទណយើងអររី្រយ្ ្ននុងម្ពរះម្្រដីស្ទ
ណយើងផសាយអំពដីម្ពរះម្្រដីស្ទណយើងពយា្រអំពដីម្ពរះម្្រដីស្ទណហើយ
ណយើងសរណសរម្សបតាមោ្្យពយា្រ�៍ទាំងឡាយរបស់
ណយើងណដើម្បដីឲ្យ្ រូនណៅណយើងបនដរឹងថាណ្ើម្្រូវដសវង
រ្ម្បភពណាមួយណដើម្បដីឲ្យបនផ្ដោច់បបរបស់ពួ្ណ្រ»
(នដីមហវទដី២២៥:២៦)។
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យកម្ពរះអង្គសរ្គ្ររះរធ្វើជាការរផ្ដា្ដ៏សំខាន់ក្ននុងការបរម្ងៀនរបស់អ្នក

អ្វី	មរួយ	បែល	ដយើង	បាន	រកដ�ើញ	្ឺថា	ដពល	ដយើង	ោំ	យក	្ ំរូ	និង	រោរបដកងៀន	

របស់	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	ចូល	ក្នុង	រោរពិភាកសា	និង	រោរ	កបាកស័យ	ទាក់ទង	របស់	

កកុមក្រួសារ	ដយើង	ដោះ	្ ំរូ	និង	រោរបដកងៀន	ទាំងដោះ	រោន់បត	មាន	ដចសាដា	និង	

រោន់បត	ដពារដពញ	ដោយ	ដគ្លបំណង	។	ដែើម្បី	ដកបើកបាស់	រោរដកបៀបដធៀប	ដចញពី	

កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	ផ្ទាល់	ដោះ	កទង់	បាន	បដកងៀន	ថា	«	ខ្នុំ	ជា	្ ល់	អ្ក	រាល់	គ្នា	ជា	បខ្ង	

អ្ក	ណា	បែល	ដៅ	ជាប់	នឹង	ខ្នុំ	ដហើយ	ខ្នុំ	ដៅ	ជាប់	នឹង	អ្ក	ដោះ	ដោះ	ដទើប	នឹង	បដងកើត	

ផល	ដេើង	ជាដកចើន	»	(	យ៉ូហាន	១៥:៥	)	។	ដបើ	ដយើង	អនុវត្ត	រោរដកបៀបដធៀប	ដនះ	ដៅ	

នឹង	រោរបដកងៀន	របស់	ដយើង	ដោះ	ដយើង	បដកងៀន	ដគ្លរោរណ៍	ែំណឹងល្អ	មិន	កតឹម	បត	

ជា	្ ំនិត	បែល	ទាក់ទង	ដទ	បត	ជា	បផ្ក	នន	ែគ្វាយធរួន	របស់	កពះដយសែូវក្ីស្	ែូច	ជា	

ពយារោរី	យ៉ូបសប	ស្ែ៊ីធ	បាន	កបរោស	ថា	វា	ែូដចានាះ	។ ១	ដនះ	ជា	រដបៀប	បែល	ដយើង	យក	

កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	ជា	រោរ	ដផ្ដាត	ែ៏	សំខាន់	ក្នុង	រោរបណោំ	របស់	ដយើង	មិន	បមន	កគ្ន់បត	

ជា	ស្ឹក	បែល	ដយើង	ក្ិច	ដចញ	ពី	្ ល់	ែ៏	ពិត	របស់	កទង់	ដោះ	ដទ	។

ដបើ	ដយើង	ដធ្វើ	ឲ្យ	កទង់	ជា	ចំនុច	សំខាន់	បំផុត	នន	រោរបដកងៀន	របស់	ដយើង	ដោះ	ដយើង	

កតូវបាន	សនយា	ថា	នឹង	បាន	នូវ	រោរចិ្្ចឹម	បីបាច់	កមាលាំង	និង	រោរលូតោស់	ររួម	ទាំង	

បមក	សាខា	ដពញ	ដោយ	ផល	បផ្	—	និយយ	មយា៉ាង	ដទៀត	្ឺ	ថា	រោរពិភាកសា	និង	

ដមដរៀន	របស់ដយើង	នឹង	រោន់	បត	មាន	នូវ	ដចសាដា	នន	រោរបកប	ចិត្ត	ដជឿ	និង	ជា	លទ្ធផល	

ែ៏	យូរ	អបង្វង	។	រដបៀប	មរួយ	បែល	ដយើង	ដធ្វើ	្ឺ	បដកងៀន	ដគ្លរោរណ៍	ែំណឹង	ល្អ	

មរួយ	ររួច	ដហើយ	សរួរ	កូនៗ	ដយើង	សំណួរ	មរួយ	ែូចជា	«	ដតើ	កពះដយសែូវក្ីស្	បគ្ហាញ	ពី	

ដគ្លរោរណ៍	ឬ	រោរបដកងៀន	ដនះ	យ៉ាង	ែូច	ដម្ច	បែរ	?	»	ឬ	«	ដតើ	កពះអមាចាស់	បាន	

បដកងៀន	អ្វី	អំពី	រោរណ៍	ដនះ	?	»

េំររូមួយពីការបរម្ងៀនអំពីការអធឈិសាឋាន

ឧទាហរណ៍	អ្ក	កំពុង	បដកងៀន	ពី	

សារៈសំខាន់	នន	រោរអធិសាឋាន	។	អ្ក	អាច	

ដកបើ	ដគ្លលទ្ធិ	និង	ដសចក្ី	សញ្ញា	១០:៥	

បែល	ដយើង	កតូវបាន	បណោំ	ឲ្យ	«	អធិសាឋាន	

ជានិច្ច	»	ឬ	រោរទូោមន	របស់	នីនហ្វ	បែល	ថា	

«	អារក្សអដសាចិ៍	មិន	បដកងៀន	មនុស្ស	ណា	

មរួយ	ឲ្យ	អធិសាឋាន	ដទ	ប៉ុបន្ត	បដកងៀន	ដ្	មិន	

ឲ្យ	អធិសាឋាន	វិញ	»	(	នីហ្វទី២	៣២:៨	)	។	

បទ្ម្ីរ	ទាំងដនះ	បដកងៀន	ពី	ដគ្លលទ្ធិ	នន	

រោរអធិសាឋាន	កបកប	ដោយ	ដចសាដា	។	ដពល	

អ្ក	ពិភាកសា	ពី	បទ្ម្ីរ	ទាំងដនះ	ឧបមា	ថា	

អ្ក	សរួរ	សំណួរ	ែូច	ជា	«	ដតើ	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	

បាន	អធិសាឋាន	ដោយ	រដបៀប	ណា	?	»	ឬ	«	ដតើ	

រោរអធិសាឋាន	របស់	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	មាន	

លក្ខណៈ	យ៉ាង	ណា	បែរ	?	»	ដបើ	អ្ក	មាន	

ដក្ង	តូចៗ	អ្ក	អាច	សរួរ	ថា	«	ដតើ	កូន	្រិ្	ថា	

រោរអធិសាឋាន	របស់	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	មាន	លក្ខណៈ	យ៉ាង	ណា	បែរ	?	»

យក	ដពល	មរួយ	បភ្ត	្ ិត	អំពី	រដបៀប	បែល	អ្ក	អាច	នឹង	ដ្្ើយ	សំណួរ	ដនះ	ដោយ	

ផ្ទាល់	ខ្អួន	ដោយ	ពិចារណា	ពី	ែំដណើរ	ដរឿង	ក្នុង	កពះ្ម្ីរ	បែល	អ្ក	នឹកដ�ើញ	។	ខ្នុំ	

បាន	្ ិត	ភាលាម	អំពី	រោល	បែល	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	យង	មក	ទ្វីប	អាដមរិក	ដពល	បែល	

«	កទង់	បាន	អធិសាឋាន	ដៅ	កពះវរបិតា	ដហើយ	អ្វីៗ	បែល	កទង់	បាន	អធិសាឋាន	ដោះ	ពុំ	

អាច	យក	មក	សរដសរ	បាន	ដេើយ	។	.	.	.	បភ្ក	មិន	បែល	ដ�ើញ	ដសាះ	ឯ	កតដចៀក	

ក៏	មិន	បែល	បាន	ឮ	ដរឿង	ែ៏	មហិមា	និង	អសាចារ្យ	ែូច	បែល	ដយើង	បាន	ដ�ើញ	ដហើយ	

បាន	ឮ	កពះដយសែូវ	កទង់	មាន	កពះបន្ទូល	ដៅ	រោន់	កពះវរបិតា	ដេើយ	»	(	នីនហ្វទី៣	

១៧:១៥–១៦	)	។

ដករោយ	មក	ដៅក្នុង	ែំដណើរ	ដរឿង	ដនះ	ដយើង	ដ�ើញ	ថា	កបជាជន	បាន	ពយាយម	

យក	្ ំរូ	តាម	រោរអធិសាឋាន	របស់	កទង់	ដហើយ	ជា	លទ្ធផល	«	មិន	កតូវបាន	បបនថែម	

ពាក្យ	ដកចើន	ដេើយ	ែ្បិត	ម្្រូវបនម្បទានដល់ពួ្ណ្រ	នូវ	អ្វី	បែល	ពរួកដ្	កតូវ	អធិសាឋាន	

ដហើយ	ដហើយ	ពរួកដ្	បនណោរណពញណៅណដ្យណសច្្ដីម្បថានា»	(	នីនហ្វទី៣	

១៩:២៤	រោរសងកត់	ន័យ	កតូវបាន	បបនថែម	)	។	មក	ែល់	កតឹម	ដនះ	អ្ក	អាច	អដ្ជើញ	

កូនៗ	របស់	អ្ក	ឲ្យ	បចកចាយ	ដពល	មរួយ	បែល	ពរួក	ដ្	បាន	ដពារដពញ	ដោយ	ដសចក្ី	

កបាថានា	ដែើម្បី	អធិសាឋាន	ឬ	អ្ក	អាច	បចកចាយ	ពី	ដពល	មរួយ	បែល	អ្ក	កតូវបាន	កបទាន	

ឲ្យ	នូវ	ពាក្យ	ទាំងោយ	ដែើម្បី	និយយ	ខណៈ	កំពុង	អធិសាឋាន	។	បោទាប់	មក	អ្ក	

អាច	បថ្ង	ទីបោទាល់	ថា	រោរអធិសាឋាន	មាន	ភាព	ខុស	បប្ក	គ្នា	យ៉ាង	ណា	ដពល	ដយើង	

អធិសាឋាន	តាម	រដបៀប	ដនះ	្ឺ	ែូច	ជា	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	បាន	បដកងៀន	។

សូម	្ ិត	អំពី	រោរ	ផ្លាស់	ប្ទូរ	បែល	អ្ក	អាច	មាន	ដលើ	កូនៗ	អ្ក	ដបើ	សិន	ពរួកដ្	កតូវ	

អនុវត្ត	ដលើ	ដគ្លរោរណ៍	នន	រោរ	អធិសាឋាន	បែល	មាន	ក្នុង	ខ	ទាំងដនះ	និង	ដៅក្នុង	
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ទីបោទាល់	បែល	អ្ក	និង	ពរួកដ្	បាន	បថ្ង	។	សូម	្ ិត	ពី	រដបៀប	បែល	រោរណ៍	ដនះ	អាច	

អភិវឌ្ឍ	សមតថែភាព	ក្នុង	រោរ	ទទរួល	អារម្ណ៍	និង	សារល់	កពះវិញ្ញាណ	ដលើក	តដមកើង	

រោរដៅ	បដកមើ	របស់	ពរួកដ្	ផ្ល់	ពរជ័យ	បព្វជិតភាព	ដហើយ	ដករោយ	មក	ចិ្្ចឹម	

បីបាច់	កកុម	ក្រួសារ	របស់	ដ្	ផ្ទាល់	កតូវបាន	ែឹកោំ	ដោយ	កពះវិញ្ញាណ	ែបែល	បែល	

«	បដកងៀន	មនុស្ស	ឲ្យ	អធិសាឋាន	»	(	នីនហ្វទី២	៣២:៨	)	។

ដបើ	ដយើង	មិន	បាន	ប្្ចទូល	្ ំរូ	និង	រោរបដកងៀន	របស់	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	ក្នុង	

រោរបដកងៀន	ដនះ	ដទ	ដោះ	ដយើង	អាច	ដៅ	បត	មាន	រោរពិភាកសា	ែ៏	ល្អ	មរួយ	អំពី	

រោរអធិសាឋាន	ប៉ុបន្ត	រោរប្្ចទូល	្ ំរូ	និង	រោរ	បដកងៀន	របស់	កទង់	រោន់បត	បបនថែម	នូវ	ភាព	

សែ៊ី	ជដក្	និង	កពះដចសាដា	។

សឈិលបែៈដដលរផ្ដា្រលើដំណឹងល្អ

អ្វី	មរួយ	ដទៀត	បែល	ដយើង	បាន	ពយាយម	ដធ្វើ	ដែើម្បី	សាថាបោ	ដ្ហោឋាន	បែល	ដផ្ដាត	

ដលើ	កពះក្ីស្	្ឺ	រោរ	មាន	រូបភាព	កពះក្ីស្	កពះវិហារ	បរិសុទ្ធ	និង	អ្វីៗ	បែល	ទាក់ទង	

នឹង	ែំណឹងល្អ	ដៅ	កបន្ង	បែល	អាច	គ្យ	នឹង	ដមើល	ដ�ើញ	ដហើយ	បែល	កូនៗ	ដយើង	

អាច	ែឹង	ថា	អ្វី	បែល	ពិត	ជា	សំខាន់	សកមាប់	ដយើង	។

ពីរបី	ឆានាំ	កន្ង	ដៅ	ដហើយ	ខណៈ	កំពុង	អង្គនុយ	ជាមរួយ	កូនៗ	ដយើង	ដពល	ទូទាត់	

ែគ្វាយ	មរួយ	ភា្	ក្នុង	ែប់	ដោះ	បែ៊ីស្សព	របស់	ដយើង	បាន	អដ្ជើញ	កូន	កបុស	អាយុ		

១០	ឆានាំ	របស់	ដយើង	ឲ្យ	យក	រូប	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	ែ៏	តូច	មរួយ	ដហើយ	ឲ្យ	គ្ត់	សដកមច	

ចិត្ត	ថា	កតូវ	ោក់	វា	ដៅ	កបន្ង	ណា	ដៅ	ផ្ះ	របស់	ដយើង	ជា	កបន្ង	បែល	វា	នឹង	រោលាយ	

ជា	រោររំឭក	អំពី	រោរតាំង	ចិត្ត	របស់	កកុមក្រួសារ	ដយើង	ដែើម្បី	ដធ្វើ	តាម	កទង់	។	បោទាប់	

ពី	កតេប់	មក	ផ្ះ	វិញ	គ្ត់	បាន	ោក់	រូប	ដៅ	ទាវារ	ខាង	មុខ	ជា	កបន្ង	បែល	កូនកបុស	

ដយើង	និយយ	ថា	«	ដយើង	មានាក់ៗ	នឹង	ដ�ើញ	វា	ដកចើន	បំផុត	»	។	វា	ជា	ពរជ័យ	មរួយ	

ែ៏	មហិមា	និង	ជា	រោររំឭក	ែ៏	ខាជាប់	ខជអួន	ែល់	ដយើង	ទាំងអស់	គ្នា	ដរៀងរាល់	នថងៃ	ដៅក្នុង	

រដបៀប	តូច	មរួយ	ប៉ុបន្ត	កបកប	ដោយ	ដចសាដា	អំពី	រោរ	សនយា	របស់	ដយើង	ក្នុង	រោរ	ដធ្វើ	តាម	

កពះដយសែូវក្ីស្	។

ដោយ	មិន	្ ិត	ពី	ទីកបន្ង	បែល	ោក់	រូបភាព	ក្នុង	ដ្ហោឋាន	របស់	អ្ក	ដោះ	វា		

សម	នឹង	តនម្	នន	រោរខំ	យក	ចិត្ត	ទុកោក់	ដលើ	រូបភាព	ទាំងោយ	បែល	ដៅ	ដលើ	ជញ្ជាំង	

និង	សារលិខិត	បែល	អ្ក	នឹង	ផ្ល់	ែល់	កូនៗ	អ្ក	។	ដតើ	រូបភាព	សិល្បៈ	ដៅក្នុង	

ដ្ហោឋាន	របស់	អ្ក	បគ្ហាញ	ពី	សារ	បែល	ថា	អ្ក	មាន	រោរតាំង	ចិត្ត	ក្នុង	រោរ	ដធ្វើ	តាម	

កពះក្ីស្	បែរ	ឬ	ដទ	?

ររបៀបរផ្សងៗរទៀ្ក្ននុងការបរម្ងៀនពីម្ពរះម្េីស្ទ

ខ្នុំ	ទទរួល	សារល់	ថា	ខ្នុំ	បាន	ដសើច	ដកចើន	ជាង	ម្ង	ដពល	កូន	របស់	ខ្នុំ	មានាក់	បាន	សរួរ	

ខ្នុំ	ដបើ	សិន	ជា	កពះដយសែូវ	រាំងមាំ	ជាង	វីរបុរស	ក្នុង	ដរឿង	តុកកតា	ដទាះ	យ៉ាង	ណា	ខ្នុំ	បាន	

ដ�ើញ	ថា	សំណួរ	របស់	កូន	ខ្នុំ	បតងបត	បដងកើត	នូវ	រោរពិភាកសា	ែ៏	កបដសើរ	អំពី	អ្វី	បែល	ដធ្វើ	

ឲ្យ	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	ខ្ង់	ខ្ស់	ឧត្នុង្គ	ឧត្តម	ជាង	វីរបុរស	ដោះ	។	ទន្ឹម	នឹង	រោរសន្ោ	

កបចាំ	នថងៃ	បបប	ដនះ	ដនះ	ជា	្ ំនិត	មរួយ	ចំនរួន	បបនថែម	ដទៀត	បែល	អ្ក	អាច	ពិចារណា	

ដែើម្បី	ដធ្វើ	ឲ្យ	ដ្ហោឋាន	របស់	អ្ក	រោន់បត	ដផ្ដាត	ដលើ	កពះក្ីស្	។

•	 ដកបើ	កពះ្ម្ីរ	មរមន	ដែើម្បី	បដកងៀន	កូនៗ	អ្ក	អំពី	ែគ្វាយធរួន	នន		

កពះដយសែូវក្ីស្	។	ពាក្យ	ដគ្វាយ្ួន	ឬ	្ួន	មាន	ដលច	ដេើង		

៣៩	ែង	ក្នុង	កពះ្ម្ីរ	មរមន	។

•	 ដកបើ	វីដែអូ	Mormon Messages	វីដែអូ	កពះ្ម្ីរ	បែ៊ីប	និង	កបព័ន្ធ	
ផ្សព្វផសាយ	ដផ្សងៗ	ដទៀត	របស់	សាសោចកក	បែល	បដកងៀន	អំពី	

កពះដយសែូវក្ីស្	ដែើម្បី	ដធ្វើ	ឲ្យ	ដមដរៀន	រាកតី	ជរួបជុំ	កកុមក្រួសារ	និង	រោរសិកសា	

កពះ្ម្ីរ	របស់	អ្ក	រោន់បត	កបដសើរ	ដេើង	។

•	 ដរៀន	និង	ដកចៀង	ទំនុក	តដមកើង	អំពី	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	ជាមរួយ	គ្នា	ដហើយ	ពិភាកសា	

រោរបដកងៀន	និង	អតថែន័យ	នន	ទំនុក	តដមកើង	ដោះ	។

•	 បស្វងរក	រដបៀប	ដែើម្បី	សងកត់	ន័យ	ថា	ពរួក	ពយារោរី	្ ឺ	ជា	ពរួក	សាក្សី	របស់	

កពះដយសែូវក្ីស្	បែល	កបកប	ដោយ	កពះដចសាដា	។

•	 ពយាយម	ជានិច្ច	ដែើម្បី	អភិវឌ្ឍ	ទំោក់ទំនង	របស់	អ្ក	ផ្ទាល់	ជាមរួយ	នឹង		

កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	។

ខ្នុំ	បាន	ែឹង	តាមរយៈ	រោរសិកសា	ែ៏	យក	ចិត្ត	ទុកោក់	និង	រោរអធិសាឋាន	ែ៏		

ដក្ៀវរោលា	ថា	កពះដយសែូវក្ីស្	មាន	កពះជន្	រស់	ដហើយ	ថា	អំដណាយ	ែ៏	ធំដធង	របស់		

កទង់	្ឺ	ែគ្វាយធរួន	្ឺ	មាន	ពិត	បមន	ដហើយ	ផ្ល់	ជីវិត	ែល់	ដយើង	និង	ជីវិត	របស់		

ពរួក	អ្ក	ទាំងោយ	បែល	ដយើង	កសោញ់	ផ្ល់	នូវ	អតថែន័យ	និង	ដគ្លបំណង		

ជាមរួយ	នឹង	ដសចក្ី	សង្ឹម	ែ៏	រុងដរឿង	និង	ធំ	មហិមា	បែល	កកុមក្រួសារ	ដយើង	អាច		

បាន	ដហើយ	នឹង	រោលាយ	ជា	របស់	ដយើង	អស់កល្ប	ជានិច្ច	។	សូម	ឲ្យ	ដយើង	មានាក់ៗ		

បាន	ែឹង	ពី	សារៈសំខាន់	ែ៏	ធំដធង	នន	រោរ	សាថាបោ	ដ្ហោឋាន	បែល	ដផ្តាត	ដលើ	កពះក្ីស្	

និង	ទទរួល	សារល់	ថា	«	គ្មន	ផ្ទូវ	ឬ	មដធយាបាយ	ឯណា	ដផ្សង	ដទៀត	ដទ	បែល	ោំ	

ឲ្យ	មនុស្ស	បាន	សដ្គ្រះ	មាន	បត	ដោយ	និង	តាម	រយៈ	កពះក្ីស្	មរួយ	ប៉ុដណាណះ	»	

(	អាលមា៉ា	៣៨:៩	)	។	◼

អ្ន្និពន្ធរស់ណៅរដ្ឋយរូថាហ៍ស.រ.អា។

កំណ្់ចំណាំ

	 ១.	សូមដមើល	ការបណម្ងៀនរបស់ម្បធានសាសន្ចម្្៖យៃរូដសបស្ម៊ី្	(	ឆានាំ	២០០៧	)	ទំព័រ	៤៩-៥០	។



14 ែីអា�រូណា

ផ្ដូវណៅកាន់ប៉ាលមមៃរៃ—ជា្ដន្ងមនទស្សននិមិ ្្តដំបរូងនិងជា
្ដន្ងដដលផ្ទាំងរាសម្្រូវបនលា្់ទរុ្—ជាផ្ដូវមនណសច្្ដីដផ្អមដលហែម

និងពន្ឺសម្រាប់យៃរូដសបស្ម៊ី្និងម្្រុមម្្រួសារណលា្។

ប៉ាលម៉ៃរៃផ្លូវនៅកាន់
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រដ្យរា៉ាថាយរអសហរូឡឈិន

ណនរះ្រឺជាអ្្ថបទទដីមួយ្ ្ននុងអ្្ថបទដដលរានពដីរដផ្ន្អំពដីពយាការីយៃរូដសបស្ម៊ី្។អ្្ថបទទដីពដីរ«ការណលចណចញម្មនម្ពរះ្រម្ដីរមរមន»
នរឹងរានណៅ្្ននុងចបាប់ណចញដខណម្កាយមនទស្សន្វដ្ដីលីអាហូណា	។

សូម	កុំ	យល់	កចេំ	ឲ្យ	ដសាះ	។	ដទាះបីជា	អ្ក	មិនបមន	ជា	អ្ក	ផ្សព្វផសាយ	សាសោ	ដពញ	ដមា៉ាង	ក៏	ដោយ	

ពរួក	បរិសុទ្ធ	នថងៃ	ចុងដករោយ	ទាំងអស់	កតូវ	បាន	ដៅ	ឲ្យ	ទទរួល	យក	សារលិខិត	នន	ែំណឹង	ល្អ	របស់	

កពះអមាចាស់	កពះដយសែូវក្ីស្	ដៅ	រោន់	«	ក្ប់ក្នុង	ដោកីយ៍	»	(	មា៉ាថាយ	២៤:១៤	)	។	ដយើង	កតូវ	

បាន	ដៅ	ឲ្យបចក	ចាយ	ដគ្លរោរណ៍	បរិសុទ្ធ	ដហើយ	ដរៀបចំ	អនុវត្ត	ែំណឹងល្អ	របស់ម្ទង	់ដៅក្នុងកពះោម	

របស់ម្ទង	់។	ដែើម្បី	ដធ្វើ	ែូដច្ះ	បាន	អ្ក	កតូវបត	ចាំ	ផងបែរ	ថា	វា	ជា	រោរចាំបាច់	ដែើម្បី	បដកងៀន	និង	បថ្ង	ទីបោទាល់	

ថា	យ៉ូបសប	ស្ែ៊ីធ	ជា	ឧបករណ៍	របស់	កទង់	ដៅក្នុង	រោរ	សាដារ	ដេើង	វិញ	នូវ	ដគ្លរោរណ៍	ែ៏	បរិសុទ្ធ	ទាំងដោះ	និង	

ដរៀបចំ		នូវ	រោរអនុវត្តន៍	ទាំងោយ	ចំដពាះបផនែី	ដនះ	។

ដោយ	ដកពាះ	បត	មាន	នូវ	អ្វីៗ	ជា	ដកចើន	សថែិត	ដៅក្នុង	ភាពកបថុយកបថាន	ដោះ	អ្ក	អាច	ឆាលាត	នវ	ដែើម្បី	សរួរខ្អួន	

ឯង	ថា	ដតើ	អ្ក	ដកតៀម	ររួច	រាល់	ដហើយ	ឬ	ដៅ	ដែើម្បី	្ ន	ដៅមុខ	ដហើយ	កបរោស	ដោយ	រោរ	ដជឿជាក់	ចបាស់	និង	

មុឺងមា៉ាត់	ថា	«	ដៅកពឹក	កពលឹម	នន	នថងៃ	ែ៏	ល្អ	ភ្ឺសាវាង	្ឺ	ដៅ	ដែើម	និទារ�រែូវ	ក្នុង	ឆានាំ	មរួយពាន់	កបាំបីរយ	នមភៃ	» ១	

យ៉ូបសប	ស្ែ៊ីធ	បាន	ដែើរ	ចូល	ដៅ	ក្នុង	នកព	ោច់កសយលមរួយ		លុតជង្គង់ចុះ	អធិសាឋាន	ដោះ	ពិភពដោក	ដនះ	

បានផ្លាស់		មិនែូច	មុន	ដទៀត	ដេើយ	។	កបសិន	ដបើ	អ្ក	ចង់	ដធ្វើ	ជា	អ្ក	បដកមើ	របស់	កពះ	ដោះ	អ្ក	កតូវបាន	ដៅ	ឲ្យ	ដធ្វើ	

ែូដចានាះ	ដោះ	អ្ក	កតូវបត	ដរៀបចំ	ររួច	ជា	ដកសច	ដែើម្បី	ដធ្វើ	ែូដចានាះ	។

សូម	សដកមច	ចិត្ត	ពី	ឥេទូវ	ដនះ	ដែើម្បី	សិកសា	ដោយ	យក	ចិត្ត	ទុកោក់	អំពី	ជីវិត	របស់	ពយារោរី	យ៉ូបសប	ស្ែ៊ីធ	។	

មាន	នូវ	អំណាច	និង	កបាជាញា	ក្នុង	ជីវិត	របស់	ដោក	បែលមនុស្ស	ដផ្សង	ដទៀត	គ្មន	ដេើយ	ដលើកបលង	បត	កពះជន្	

របស់	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	ផ្ទាល់	ប៉ុដណាណះ	។	ដៅដពល	បែល	អ្ក	ដរៀន	ដោយ	ដសាមះ	អស់ពី	ចិត្ត	និង	កបកប	ដោយ	

រោរអធិសាឋាន	អំពី	ព័ត៌មាន	ពិសាដារ	អំពី	ជីវិត	យ៉ូបសប	ដោះ	ខ្នុំ	សនយា	ថា	អ្ក	នឹង	ដ�ើញ	ថា	ដសចក្ី	កសោញ់	និង	

រោរដរោត	សរដសើរ	របស់	អ្ក	ចំដពាះ	ដោក	រីក	លូតោស់	ដេើង	អ្ក	នឹង	ទទរួល	បាន	រោរលរួងដោម	និង	រោរដលើក	

ទឹកចិត្ត	ជាពិដសស	្ ឺ	សកមាប់	នថងៃ	និង	រោរបដកមើ	ែ៏	លំបាក	ទាំងោយ	ដហើយ	អ្ក	នឹង	បដងកើន	រោរយល់	ែឹង	របស់	

អ្ក		ជំទាស់	នឹង	អ្ក	រិះ្ន់	ដមើល	គ្យ	ក្នុង	សម័យ	ទំដនើប	ដនះ	បែល	ពរួកដ្	កបាកែ	ណាស់	ថា	ភស្នុតាង	ខាង	

ដោកិយ	បគ្ហាញ	ថា	យ៉ូបសប	មិន	អាច	ជា	អ្វី	បែល	ដោក	បាន	កបរោស	អះអាង	ដោះ	ដទ	។	ដែើម្បី	សដកមច	វា	បាន	

សូម	ពិចារណា	ដលើ	ព័ត៌មាន	សដង្ខប	មរួយ	ចំនរួន	អំពី	បុរស	ែ៏	ដ្្ើម	អសាចារ្យបំផុត	ដនះ	។
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ផ្លូវដ៏ឈឺចាប់មួយ

មាន	មូលដហតុ	ែ៏	ជាក់	មរួយ	ដែើម្បី	ដជឿ	ថា	កពឹក	កពលឹម	នន	រោរនិមិត្ត	ែំបូង	្ ឺ	រុងដរឿង	

ដហើយ	ក៏	សងៃប់សាងាត់	ែូច	ជា	ទំនុក	តដមកើង	«	រោរអធិសាឋាន	ែំបូង	របស់	យ៉ូបសប	ស្ែ៊ីធ	» ២	

បាន	កបាប់	។	ប៉ុបន្ត	ខណៈ	បែល	ដយើង	កំពុង	រីករាយ	នឹង	រូបភាព	ែ៏	កសស់	សាអាត	ដនះ	

ដៅក្នុង	្ ំនិត	ដោះ	ដយើង	មិន	កតូវ	ដភ្ច	ពី	កពឹត្តិរោរណ៍	ទាំងោយ	បែល	ោំ	ដៅ	ែល់	

កពឹក	ដោះ	ដេើយ	។	ផ្ទូវ	ដៅ	រោន់	បា៉ាលនម៉រា៉	—	ជាកបន្ង	សាម្្ញ	នន	កគ្	ែ៏	ពិសិែ្ឋ	និង	

គ្មន	ពីរ	—	ជា	ផ្ទូវ	នន	ភាពែ៏បផ្អម	បលហែម	និង	ពន្ឺ	សកមាប់	ដក្ង	កបុស	ជា	ពយារោរី	ដនះ	

និង	កកុមក្រួសារ	ដោក	។

ឪពុក	មាដាយ	របស់	ពយារោរី	យ៉ូបសប	ស្ែ៊ីធ	សែ៊ី្្ញ័រ	និង	លូសែ៊ី	មា៉ាក	ស្ែ៊ីធ	បាន	

ដរៀបរោរ	ក្នុង	ភូមិ	ថុនកបែ៊ីែច៍	រែ្ឋ	វ័រម៉ន្ត	ស.រ.អា	ក្នុង	ឆានាំ	១៧៩៦	។	កបាំមរួយ	ឆានាំ	

ដករោយ	ពី	រោរដធ្វើ	ចមាការ	មិន	សូវ	ទទរួល	បាន	ផល	ដោះ	កកុមក្រួសារ	ស្ែ៊ីធ	បាន	ប្ទូរ	មក	ដៅ	

ជិត	ភូមិ	ដរនែូល	ដែើម្បី	សាក	ដបើក	ហាង	រកសែ៊ីវិញ	។ ៣

ទំនិញ	បែល	យ៉ូបសប	សែ៊ី្្ញ័រ	បាន	ទទរួល	ដោយ	មកពី	ជំនរួយ	របស់	អ្ក	ឲ្យ	ខ្ចី	

កបាក់	ដៅ	ទីកកុង	ដបាស្តនុន	លក់	ោច់	យ៉ាង	ខាលាំង	ដៅ	ែល់	អតិថិជន	ថ្ីដថាមង	បែល	

ចង់បាន	—	មិន	បាន	ជា	លុយ	ដទ	បត	បាន	ជា	រោរសនយា	ថា	នឹង	សង	វិញ	ដពល	កបមូល	

ផល	ដៅ	ចុង	រែូវ	។	ខណៈ	បែល	ដោក	រង់ចាំ	រោរសង	មក	វិញ	បែល	ដ្	សនយា	ដែើម្បី	

ដោក	អាច	យក	ដៅ	សង	មាចាស់	បំណុល	វិញ	ដោះ	ដោក	បាន	ដ្ង	ចាប់	យក	

ឱរោស	បណាដាក់	ទុន	ថ្ី	មរួយ	ដទៀត	។

ដៅ	សម័យ	ដោះ	ទីផសារ	ចិន	កំពុង	កតូវ	រោរ	រក	ទិញ	ឫស	យិនសិន	។	ថ្វី	ដបើ	ឈ្អួញ	

កណាដាល	បាន	សុខចិត្ត	ផ្ល់	លុយ	៣០០០	ែុោលារ	ែល់	យ៉ូបសប	សែ៊ី្្ញ័រ	សកមាប់	

ឫស	យិនសិន	បែល	ដោក	បាន	កបមូល	បាន	និង	បាន	ដរៀបចំ	ប្ជទូន	ដៅ	ក្ី	ក៏	ដោក	

បាន	សដកមច	ចិត្ត	ដកបើ	យុទ្ធសាកស្ត	បែល	មាន	ហានិភ័យ	ខ្ស់	ជាង	ប៉ុបន្ត	អាច	ជា	

យុទ្ធសាកស្ត	បែល	ផ្ល់	កនកម	ចំដណញ	ដកចើន	ជាង	ដោយ	ដោក	បាន	យក	ទំនិញ	

ដៅ	នូវដយ៉ាក	ដោយ	ខ្អួន	ឯង	ដហើយ	ចុះកិច្ចសនយា	ជាមរួយ	ដម	កបា៉ាល់	ដែើម្បី	ឲ្យ	ដម	

កបា៉ាល់	ដោះ	លក់	ទំនិញ	ដៅ	កសុក	ចិន	ជំនរួស	ដោក	។	ដោយ	រោរ	រោត់	ដចាល	ឈ្អួញ	

កណាដាល	ដោះ	ដោក	អាច	នឹង	ទទរួល	កនកម	បាន	៤៥០០	ែុោលារ	—	ជា	ចំនរួន	ែ៏	

ដកចើន	នកកបលង	ដៅ	ជំោន់	ដោះ	។ ៤

ដោយ	សំណាង	អាកកក់	ឬ	ក៏	ជា	បផនរោរ	កំណាច	អកបីយ	ដោះ	ទំនិញ	របស់	

យ៉ូបសប	សែ៊ី្្ញ័រ	បាន	សថែិត	ដៅ	ដលើ	កបា៉ាល់	បែល	កូន	កបុស	របស់	ឈ្អួញ	កណាដាល	

បែល	ដោក	បាន	បែិដសធ	មិន	ដធ្វើ	ជំនរួញ	ជាមរួយ	ដោះ	។	ដោយ	ដ្្ៀត	យក	ដកបៀប	ដលើ	

សាថានរោរណ៍	ដនះ	កូន	កបុស	ដោះ	បាន	លក់	យិនសិន	របស់	ក្រួសារ	ស្ែ៊ីធ	ក្នុង	កបដទស	

ចិន	«	ក្នុង	តនម្	យ៉ាង	ខ្ស់	»	ដហើយ	ទុក	កបាក់	ចំដណញ	សកមាប់	ខ្អួនឯង	ដហើយ	បាន	

កុហកថា	រោរ	ខិតខំ	លក់	ជិនសិន	ដោះ	មិន	បាន	ដជា្ជ័យ	ដទ	បតទទរួល	បាន	មក	វិញ	

កតឹម	បត	ស្ឹកបត	មរួយ	ហិបប៉ុដណាណះ។ ៥

ខណៈ	បែល	ដោក	កតូវ	បាន	ដ្	ដបាក	ដោះ	ក៏	កតូវ	ែល់	ដពល	សង	លុយ	សកមាប់	

ទំនិញ	ក្នុង	ហាង	ស្ែ៊ីធ	ដទៀត	។	ដោយ	កតូវ	កបឈម	នឹង	មាចាស់	បំណុល	បែល	តកមូវ	ឲ្យ	

សង	លុយ	ដោះ	កកុមក្រួសារ	ស្ែ៊ីធ	បាន	ធាលាក់	ក្នុង	សាថានភាព	ែ៏	អស់	សង្ឹម	។	ដែើម្បី	

សង	បំណុល	លូសែ៊ី	បាន	លះបង់	អំដណាយ	អាពាហ៍ពិពាហ៍	បែល	ោង	បាន	រកសា	

ទុក	មក	ជា	យូរ	ដោយ	បាន	លុយ	មក	វិញ	ចំនរួន	១០០០	ែុោលារ	ចំបណក	យ៉ូបសប	

សុខ	ចិត្ត	លក់	ចមាការ	របស់	កកុមក្រួសារ	ដៅ	ភូមិ	ថុនកបែ៊ិជន៍	ក្នុង	តនម្	៨០០	ែុោលារ	។ ៦	

ចមាការ	្ ឺ	ជា	របស់	បត	មរួយ	្ ត់	បែល	យ៉ាង	ដហាច	ណាស់	អាច	ធាោ	បាន	នូវ	ដសថែរភាព		

ដសែ្ឋកិច្ច	បន្តិច	បន្តអួច	និង	ផ្ល់	ជា	សន្តិសុខ	ខាង	រាងរោយ	បាន	យូរ	អបង្វង	ក្នុង		

ពិភព	ែ៏ដោរដៅ	នន	បែនែី	អាដមរិក	បែល	មិន	ទាន់	មាន	ដសថែរភាព	ដោះ	។	ឥេទូវ	ដនះ	

ដោយ	គ្មន	កបាក់	ដហើយ	គ្មន	ែី	ដោះ	កកុមក្រួសារ	ស្ែ៊ីធ	កតូវ	បង្ខំ	ឲ្យ	ផ្លាស់	ប្ទូរ	ទីលំដៅ	៨	

ែង	ក្នុង	រយៈ	ដពល	១៤	ឆានាំ	ដោយ	បតងបត	ពយាយម	រក	មដធយាបាយ	ោោ	ដែើម្បី	ផ្គត់	

ផ្គង់	ក្រួសារ	។

យ៉ាង	ដហាច	ណាស់	មាន	រោរផ្លាស់	ប្ទូរ	ទីលំដៅ	មរួយ	ក្នុង	ចំដណាម	រោរ	ផ្លាស់	ប្ទូរ	

ទាំងដោះ	បែល	បណតា៉ាះបណាដាល	មក	ពី	រោរ	លំបាក	បផ្ក	ហិរ្្ញវតថែនុ	ដោយ	កតូវ	បង់	នថ្	

ថានាំ	ដោយសារ	បត	ជំងឺ	ក្ុន	សណដាំ	បែល	រាតតបាត	យ៉ាង	ខាលាំង	ក្នុង	ឆានាំ	១៨១៣	បែល	

បាន	្ ្ង	យ៉ាង	ធងៃន់ធងៃរ	ែល់	កូនៗ	ទាំងអស់	របស់	កកុមក្រួសារ	ស្ែ៊ីធ	។	ពីរ	បី	សបាដាហ៍	

បនាទាប់ពីបរាជ័យក្នុងការដាំដំណាំអស់រយៈមព�បីឆ្នាំ

មៅទី្កុងវ័ររ៉ន្តរកយ៉ូចសបស៊្ម៊ី្ស៊៊ីញ៉ាបាននាំ

្គរួសារមោកម្វើដំមណើរយា៉ាង�ំបាកែម្ងាយ៤៨២

គី�ូចរ៉្តមៅទិសនិរតីមៅកាន់ទី្កុងបា៉ា�មរ៉រា៉មៅ

ចប៉កខាងម�ើមនរដ្ឋនូវមយា៉ាក។

បា៉ាែមម៉រ៉
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វះ	អស់	កបបវង		២០	សង់ទីបម៉កត	្ឺ	ចាប់	ពី	កបាល	ជង្គង់	ែល់	បកង	ដជើង	បែល	ជរួយ	

សកមាល	នូវ	រោរឈឺចាប់	។	ជា	អកុសល	ដមដរា្	ដោះ	បាន	ចូល	ដៅ	ក្នុង	្ ្អឹង	។ ៨

មក	ែល់	កតឹម	ដនះ	កកុមក្រួសារ	បាន	បស្វង	រក	ែំបូោមន	ពី	បផ្ក	ដវជជសាកស្ត	

ចុង	ដករោយ	បំផុត	ពី	អ្ក	ជំោញ	ខាង	ដវជជសាកស្ត	ដៅ	មហា	វិទយាល័យ	ដវជជសាកស្ត	

ោតដ្៉ាស៍	។	លូសែ៊ី	បាន	ទទូច	្រុ	ំឲ្យ	ដ្	ដកបើ	ទកមង់រោរ	ពយាបាល	ដោយ	រោត់	

ដជើង	តាម	បបប	បុរាណ	និង	បែល	ដ្	ដធ្វើ	ដកចើន	បំផុត	ោ	ដពល	ដោះ	។	ផ្នុយ	ដៅ	វិញ	

កកុមក្រួសារ	ស្ែ៊ីធ	នឹង	សាកល្បង	ទកមង់រោរ	ថ្ី	និង	ែ៏	ឈឺចាប់	មរួយ	—	ជា	ទកមង់		

រោរ	មរួយ	បែល	ដ្	ពុំ	បាន	សនយា	ថា	នឹង	មាន	ដជា្ជ័យ	ដោះ	ដទ	។	ក្ូដពទ្យ	នឹង	រោត់	

ដបើក	ដជើង	របស់	យ៉ូបសប	ដហើយ	ដចាះរន្ធ	ពីរ	ដៅ	សងខាង	្ ្អឹង	។	បោទាប់	មក	ដ្	នឹង	

កចឹប	្ ្អឹង	បី	កបន្ង	ដែើម្បី	យក	ដមដរា្	ដចញ	ឲ្យ	អស់	។ ៩

ទកមង់រោរ	ទាំងអស់	ដនះ	ដធ្វើ	ដេើង	ដោយ	គ្មន	ថានាំ	ស្ឹក	ែូច	ដយើង	សព្វ	នថងៃ	ដនះ	ដទ	។	

ជា	លទ្ធផល	កកុមក្រួសារ	កតូវបាន	ដ្	ជកមុញ	ឲ្យ	ផ្ល់	កសា	ែល់	យ៉ូបសប	ឬ	ចង	

ដោក	ដៅ	នឹង	បក្	ដែើម្បី	កុំ	ឲ្យ	ដោក	ក្ោតាក់	ដោយ	ឈឺចាប់	ក្នុង	អំេនុង	ដពល	នន	រោរដធ្វើ	

ទកមង់រោរ	ែ៏	ឈឺចាប់	ដោះ	។	ដទើប	នឹង	មាន	អាយុ	កបាំពីរ	ឆានាំ	ប៉ុដណាណះ	បត	យ៉ូបសប	បាន	

ប៉ុបន្ត	យ៉ូបសប	បាន	ដកបើ	ដឈើ	កចត់	រយៈដពល	បី	ឆានាំ	ដករោយ	ពី	រោរ	វះរោត់	ដោះ		។

បោទាប់	ពី	បទពិដសាធន៍	ែ៏	លំបាក	ដនះ	កកុមក្រួសារ	បាន	សង្ឹម	ថា	រោរ	ចាប់	

ដផ្ើម	ជា	ថ្ី	ដៅ	ភូមិ	ណូវិច	រែ្ឋ	វ័រម៉ុន្ត	នឹង	ោំ	មក	នូវ	ដសថែរភាព	និង	ភាព	ចំរុង	ចដកមើន	

បែល	ពរួកដ្	ខំ	បស្វង	រក	ជា	បោទាន់	ដោះ	។	ប៉ុបន្ត	ជា	ថ្ី	ម្ង	ដទៀត	ក្ី	សង្ឹម	របស់	ពរួកដ្	

កតូវ	រោយ	សាបសូន្យ	។	ដៅ	ឆានាំ	ែំបូង	បែល	ពរួកដ្	បាន	ពយាយម	ដធ្វើ	បកស	ចមាការ	ដៅ	

ដលើ	ែី	ជរួយ	ដោះ	ែំណាំ	របស់	ពរួកដ្	មិន	បាន	ផល	ដទ	។	ដៅ	ឆានាំ	ទីពីរ	ក៏	មិន	បាន	ផល	

ដទៀត	។	ក្នុង	ឆានាំ	ទីបី	្ឺ	ឆានាំ	១៨១៦	យ៉ូបសប	ស្ែ៊ីធ	សែ៊ី្្ញ័រ	បាន	តាំង	ចិត្ត	សាកល្បង	

ម្ង	ដទៀត	ដោយ	ដជឿថា	អ្វីៗ	នឹង	កបដសើរ	ដេើង	។ ១២

ដៅ	ឯ	មាខាង	ដទៀត	នន	បផនែី	ក្នុង	ឆានាំ	១៨១៥	ដោះ	ភ្ំ	ដថមបូរា៉	ក្នុង	កបដទស	

ឥណ្ឌឌូដនសែ៊ី	បាន	ផ្នុះ	ដហើយ	បាន	កពរួស	ដចញ	នូវ	ដផះ	ជា	ដកចើន	ដៅ	ក្នុង	បរិយរោស	

បផនែី	បែល	បាន	ដធ្វើ	ឲ្យ	បគ្អាក់	ែល់	ែំដណើរ	វិវឌ្ឍន៍	ជា	ធម្តា	របស់	អារោសធាតុ	។	

តាំង	ពី	បខ	មិថុោ	រហូត	ែល់	បខ	សីហា	ឆានាំ	១៨១៦	—	កតូវបាន	ដ្	ដៅ	ថា	«	ឆានាំ	

បែល	គ្មន	រែូវ	ដ្ដា	»	—	ដោះ	មាន	កំណក	ទឹកកក	កក	ដេើង	ដៅ	តំបន់	នូវ	អង់ដ្្ស	

បំផ្លាញ	អស់	ែំណាំ	បែល	ោំ	ដៅ	រែូវ	ដ្ដា	ដោះ	ដទៀត	។ ១៣

បោទាប់	ពី	បានជា	ពី	ជំងឺ	ក្ុន	សណដាំ	យ៉ូបសប	បាន	មាន	រោរឈឺចាប់	យ៉ាង	នកកបលង	

ដៅ	កតង់	សាម	របស់	ដោក	។	ក្ូដពទ្យ	ក្នុង	ភូមិ	បាន	ដធ្វើ	ដរា្	វិនិច្័យ	ខុស	ដោយ	ថា	

រោរឈឺ	ចាប់	ដោះ	្ ឺ	ដោយសារ	រោរដក្ច	។	ពីរ	សបាដាហ៍	ដករោយ	មក	ដពល	បែល	

រោរឈឺចាប់	ដោះ	រឹតបត	ឈឺ	ខាលាំង	ដេើង	ហរួស	កបមាណ	ដោះ	ក្ូដពទ្យ	បាន	កតេប់	មក	

វិញ	ដហើយ	បាន	រកដ�ើញ	ថា	ដមដរា្	្ ្ង	ដោះ	្ ឺ	ជាប់	ទាក់ទង	នឹង	ក្ុន	សណដាំ	បែល	

ស	អូសបោលាយរបស់	យ៉ូបសបប		។ ៧

ដ្	វះ	បងហែទូរ	យក	បាន	នូវ	ខ្នុះ	ដមដរា្	ដោះ	កបបហល	មរួយ	លីកត	ប៉ុបន្ត	ទកមង់	រោរ	ដោះ	

មិន	បាន	សដកមច	ដេើយ	ដហើយ	ដមដរា្	ថ្ី	បាន	្ ្ង	ដៅ	ែល់	បផ្ក	ខាង	ដករោម	នន	ដជើង	

ដ្្វង	របស់	យ៉ូបសប	។	ែូដច្ះ	ដ្	ក៏	បាន	ដៅ	ក្ូដពទ្យ	វះរោត់	មក	។	ក្ូដពទ្យ	បាន	

មព�យ៉ូចសបបានរកដ�់បា៉ា�មរ៉រា៉្ពោះអម្ចាស់

បាននាំរកនូវពយាការីរបស់្ទង់ចដ�្តូវបាន

ចតងតាំងតាំងពីរុនកំមណើតចផនដីរករកដ�់

កចន្ង—ភ្ំររួយមៅជិតមនាោះ—ចដ�ោក់ទុក

រតនៈសរ្បត្តិចដ�ម្នតមរ្ឥតគណនា។

បែិដសធ	ជដកមើស	ទាំង	ពីរ	ដោះ	។	បត	ដោក	បាន	ោក់	សំដណើរ	ពីរ	វិញ—្ឺ	ថា	សូម	ឲ្យ	

ឪពុក	ដោក	កតកង	បី	ដោក	និង	សូម	ឲ្យ	មាដាយ	ដោក	ដចញ	ពី	បន្ប់	។ ១០

ដពល	យ៉ូបសប	យំ	បកសក	ខាលាំង	ដពក	រហូត	ឮ	ែល់	មាដាយ	ដោក	ដធ្វើ	ឲ្យ	គ្ត់	ពុំ		

អាច	ឈរ	ដៅ	ឆាងាយ	ពី	បន្ប់	បាន	ដោះ	គ្ត់	បាន	ចូល	មក	ក្នុង	បន្ប់	ពីរ	ែង	ដទាះ		

មាន	រោរកបបកក	អង្វរ	របស់	ដោក	ក្ី	។	អ្វី	បែល	គ្ត់	បាន	ដ�ើញ	ដោះ	ដធ្វើ	ឲ្យ	ែក់ជាប់		

នូវ	អនុសសាវរី	បែល	មិន	អាច	រលុប	បាន	ដេើយ	។	្ឺ	ដ�ើញ	យ៉ូបសប	ដែក	ស្ទូក	ស្ឹង		

ដៅ	ក្នុង	ថ្នុក	្ ម	ដលើ	បក្	«	សាលាំង	ែូច	សាកសព	[	ដោយ	មាន	]	តំណក់	ដញើស		

ធំៗ	.	.	.	ហូរ	ចុះ	ដលើ	មុខ	គ្ត់	ខណៈ	បែល	ទឹក	មុខ	គ្ត់	បគ្ហាញ	ពី	រោរ	ឈឺចាប់		

ដវទោ	ខាលាំង	បំផុត	»	។ ១១	សំណាង	ល្អ		រោរវះរោត់	ដោះ	បាន	ទទរួល	ដជា្ជ័យ		

វ័រមៃន្ត
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ដោយ	មាន	ដកគ្ះ	មហន្តរាយ	ដហើយ	កបជាជន	រាប់	ពាន់	ោក់	បាន	ោំ	កកុមក្រួសារ	

ចាកដចញ	ពី	រែ្ឋ	វ័រម៉ុន្ត	ដោះ	យ៉ូបសប	សែ៊ី្្ញ័រ	បាន	ដធ្វើ	អ្វី	បែល	ចាំបាច់	បំផុត	បែល	

ដោក	អាច	ដធ្វើ	បាន	។	ដោក	បាន	សដកមច	ចិត្ត	ចាកដចញ	ពី	ទឹកែី	បែល	មាន	កបបវង	

កបមាណ	៣២	្ីេទូបម៉កត	ជា	ទឹកែី	បែល	មាន	កកុមក្រួសារ	មិត្តភក្ិ	និង	ែី	ចមាការ	

បែល	ដោក	បាន	សារល់	អស់	មរួយ	ជីវិត	មជ្ឈិមវ័យ	របស់	ដោក	ដហើយ	បាន	ដធ្វើ	ែំដណើរ	

៤៨២	្ីេទូបម៉កត	ដៅ	ទិស	និរតី	ដៅ	រោន់	ទីកកុង	បា៉ាលនម៉រា៉	ដៅ	បប៉ក	ខាង	ដលើ	នន	រែ្ឋ	

នូវ	ដយ៉ាក	។	ដៅ	ទី	ដោះ	កតូវបាន	ដ្	ផ្ល់	ែំណឹង	ថា	ែី	មាន	ជីជាតិ	ដហើយ	ក៏	មាន	

រោរផ្ល់	ឥណទាន	ក្នុង	រយៈ	ដពល	យូរ	អបង្វង	ផងបែរ	។	ដោយ	មាន	ភាព	ចាំបាច់	

ដោះ	យ៉ូបសប	សែ៊ី្្ញ័រ	បាន	ចាកដចញ	ដៅ	មុន	ដោយ	ទុក	លូសែ៊ី	និង	កូនៗ	ទាំង	កបាំបី	

ោក់	ឲ្យ	ដរៀបចំ	ឥវា៉ន់	និង	ផ្ះ	សបម្បង	ដហើយ	ដៅ	តាម	ដោក	។ ១៤

វា	ជា	រែូវ	រគ្	ដៅដពល	លូសែ៊ី	និង	កូនៗ	ែ៏	រោលាហាន	របស់	ោង	បាន	ោក់	

របស់របរក្ប់	យ៉ាង	បែល	ពរួកដ្	មាន	ដៅ	ដលើ	គ្វ	ទឹកកក	ដហើយ	បោទាប់	មក	ដៅក្នុង	

រដទះ	។	បោទាប់	ពី	បាន	សង	លុយ	ដៅរោន់	មាចាស់	បំណុល	មរួយ	ចំនរួន	ដហើយ	លូសែ៊ី	

មាន	លុយ	បត	បន្តិច	បន្តអួច	ប៉ុដណាណះ	សកមាប់	រោរដធ្វើ	ែំដណើរ	។	ទកមាំ	រោរដធ្វើ	ែំដណើរ	

ភាលាម	ដទ	វា	បាន	ពយាយម	លរួច	រដទះ	របស់	ពរួកគ្ត់	ប៉ុបន្ត	កតូវ	ពរួកគ្ត់	តាម	ទាន់	ដពល	

កំពុង	ដបាះ	ឥវា៉ន់	ដចាល	ដៅ	ដលើ	ែី	។ ១៧	ដទាះ	យ៉ាង	ណា	ពរួកគ្ត់	បាន	បន្ត	ដៅ	មុខ	

រហូត	មក	ែល់	បា៉ាលនម៉រា៉	ដោយ	សុវតថែិភាព	ដោយ	រត់	ដៅ	ក្នុង	រង្វង់	នែ	យ៉ូបសប	សែ៊ី្្ញ័រ	

ទាំង	ទឹក	បភ្ក	រហាម	។

កបបហល	ដរឿង	ពិសាដារ	នន	រោរ	ដធ្វើ	ែំដណើរ	ែ៏	រន្ធត់	ចិត្ត	បំផុត	ដនះ	្ឺ	មាន	ដៅ	ក្នុង	

បចាឆាលិខិត	បែល	មិន	កតូវ	បាន	ឲ្យ	តនម្	បែល	ដករោយ	មក	យ៉ូបសប	បាន	បបនថែម	ដៅ	ក្នុង	

ែំដណើរ	ដរឿង	ដែើម	នន	រោរដធ្វើ	ែំដណើរ	របស់	កកុមក្រួសារ	ដោក	៖	«	ដៅ	តាម	ផ្ទូវ	ពី	ទីកកុង	

យូធីរោ	ខ្នុំ	កតូវ	បាន	ទុក	ឲ្យ	ដៅ	ជិះ	ដលើ	គ្វ	ទឹកកក	ដករោយ	ដ្	បំផុត	ក្នុង	កកុម	ប៉ុបន្ត	ដពល	

គ្វ	ដោះ	មកែល់	អ្ក	បរ	បែល	ជា	កូនកបុស	មានាក់	របស់	កកុមក្រួសារ	ដហ្គត	បាន	វាយ	ខ្នុំ	

ដហើយ	ទុក	ឲ្យ	ខ្នុំ	ដែក	ស្ទូកស្ឹង	ក្នុង	ថ្នុក	្ ម	របស់	ខ្នុំ	រហូត	ទាល់បត	មាន	មនុស្ស	មិន	

សារល់	គ្នា	មានាក់	បាន	មក	កតកង	ខ្នុំ	ដេើង	ដហើយ	លី	ខ្នុំ	ដៅ	រោន់	ទីកកុង	បា៉ាលនម៉រា៉	»	។ ១៨	

សារៈសំខាន់	នន	ដរឿង	ដនះ	មិន	្ រួរ	កតូវបាន	ដមើល	រំលង	ដោះ	ដទ	។

រ្នៈសមបែ្្តឈិដដលរាន្ ថម្រលើសលុបមឈិនអាចកា្់ថ្្បាន

បត	បី	្ ីេទូបម៉កត	ដៅ	ខាង	ត្បទូង	ពី	កណាដាល	កកុង	បា៉ាលនម៉រា៉	ប៉ុដណាណះ	មាន	នកព	មរួយ	

បែល	នឹង	រោលាយ	ជា	ទីកបន្ង	នន	ទស្សននិមិត្ត	ែ៏	អសាចារ្យ	បំផុត	មរួយ	ក្នុង	កបវត្តិសាកស្ត	

មនុស្ស	ដោក	។	កបាំ	្ ីេទូបម៉កត	ពី	កបន្ង	ដោះ	្ឺ	ភ្ំ	្ ូម៉ូរា៉	ជា	កបន្ង	ទុក	ផ្ទាំង	ចំណារ	

មាស	បែល	ពុំ	មាន	នរណា	ែឹង	ដៅ	ដពល	ដោះ	ដទ	។

ដពល	យ៉ូបសប	បាន	មក	ែល់	បា៉ាលនម៉រា៉	កពះអមាចាស់	បាន	ោំ	មក	នូវ	ពយារោរី	របស់	

កទង់	បែល	កតូវបាន	បតងតាំង	តាំង	ពី	មុន	កំដណើត	បផនែី	មក	មក	ែល់	កបន្ង	បែល	

ោក់	ទុក	រតនៈ	សម្បត្តិ	បែល	មាន	តនម្	ឥត	្ ណោ	។	រតនៈ	សម្បត្តិ	ដនះ	នឹង	ផ្តល់ជា	

សញ្ញា	ថា	បោទាប់	ពី	ភាពងងឹង	និង	រោរភ័ន្ត	កចេំ	ខាង	វិញ្ញាណ	ជា	ទូដៅ	អស់	ជា	ដកចើន	

សតវត្ស	មក	ដោះ	សាថានសរួ្៌	បាន	ដបើក	ទាវារ	ម្ង	ដទៀត	។	រតនៈ	សម្បត្តិ	ដនះ	នឹង	បគ្ហាញ	

ថា	រោរបដកមើ	របស់	កពះដយសែូវ	្ ឺ	មាន	ភាព	ទូលំទូោយ	ទាំង	ខាង	ដគ្លលទ្ធិ	និង	

ខាង	ភូមិសាកស្ត	ជាង	បែល	សាសោចកក	ក្ីសាទាន	ទាំងោយ	ដៅ	ជំោន់	ដោះ	អាច	

ែឹង	។	រតនៈ	សម្បត្តិ	ដនះ	នឹង	បញ្ជាក់	ដៅក្នុង	រដបៀប	ែ៏	អសាចារ្យ	នកកបលង	ថា	កពះ	ពិត	ជា	

សកម្	ដពញដលញ	ឥត	ចដោលាះ	ក្នុង	កិច្ចរោរ	របស់	មនុស្ស	ក្ប់ដពល	ដវោ	ភាសា	និង	

ទ្វីប	។	ដហើយ	រតនៈ	សម្បត្តិ	ដនះ	នឹង	សនយា	នូវ	រោរបដកងៀន	ែ៏	សច្ចៈ	និង	ដពារដពញ	

ដោយ	កពះដចសាដា	បែល	ថាដបើសិន	ជា	អ្ក	ោំ	វា	ចូល	យ៉ាង	ដករៅ	ដៅ	ក្នុង	កពលឹង	អ្ក	

ដោះ	អ្ក	អាច	កតូវ	បាន	បកបរូប	បាន	ភ្ក់	នូវ	អ្វី	បែល	ឆាងាញ់	បំផុត	ែូច	ជា	មាន	នូវ	ពិធី	

ជប់ដលៀង	មរួយ	បែល	មិន	អាច	ដកបៀបផ្ឹម	បាន	និង	ែ៏	ខ្ង់ខ្ស់	បំផុត	តាមរោរ		កបាថានា		

ចង់	បាន	របស់	អ្ក	។

ជាមរួយ	នឹង	បភ្ក	ខាង	ជីវិត	របមង	សាលាប់	ដយើង	អាច	នឹង	កតូវ	បាន	ល្បអួង	ឲ្យ	កសនម	

ដ�ើញ	ថា	មាន	ផ្ទូវ	ែ៏	សក្ិសម	សកមាប់	បុរស	មានាក់	ែូច	ដនះ	និង	សកមាប់	កគ្	បបបដនះ	

្រួរ	ជា	ផ្ទូវ	មរួយ	បែល	គ្យ	កសរួល	ជាង	ល្អជាង	និង	រីករាយ	សាទរ	ជាង	ដនះ	។	ក្នុង	

រោរទទរួល	សារល់	នូវ	កពឹត្តិរោរណ៍	បែល	រន្ឺ	ែល់	បផនែី	បែល	ដហៀប	នឹង	ដកើតដេើង	

បែល	ជា	លទ្ធផល	នន	រោរចូល	មក	ែល់	ក្នុង	ទីកកុង	ដនះ	របស់	ដក្ង	កបុស	ដនះ	ដៅ	ដពល	

ដនះ	ដតើ	កពះអមាចាស់	ជា	អង្គ	បែល	បាន	ដរៀប	្ ដកមាង	ែ៏	កបុង	កបយ័ត្	ក្នុង	រោរ	ោក់	ទុក	នូវ	

ផ្ទាំង	ចំណារ	មាស	អស់	ជាង	មរួយ	ពាន់	ឆានាំ	មក	ដហើយ	ដោះ	មិន	អាច	ផ្ល់	នូវ	ផ្ទូវ	បែល	

កតង់	ជាង	គ្យ	កសរួល	ជាង	និង	ឲ្យ	បាន	ែឹង	ជា	មុន	ដទឬ	អី	?

បមនដហើយ	កទង់	ពិត	ជា	អាច	ដធ្វើ	បាន	ប៉ុបន្ត	កទង់	មិន	បាន	ដធ្វើ	ែូដចានាះ	ដទ	។

ពុំ	មាន	នូវ	រោរ	ចាក់	ដកបង	តាំង	ដពល	ដោក	ដៅ	វ័យ	ដក្ង	ដោះ	ដទ	(	សាំយូបអល	

ចប់	ោង	បាន	ឲ្យ	សំដលៀក	បំពាក់	និង	ថានាំ	សងកទូវ	ជា	ថ្ទូរ	នឹង	នថ្	ឈ្អួល	ផ្ះ	សំណាក់	។	

ោង	បាន	រំឭក	ពី	រោរមក	ែល់	បា៉ាលនម៉រា៉	ដោយ	មាន	សល់	«	លុយ	បត	ពីរ	ដសន	

ប៉ុដណាណះ	»	។ ១៥

ដៅ	តាម	ផ្ទូវ	បុរស	បែល	កតូវបាន	ជរួល	ឲ្យ	បរ	គ្វ	ទឹកកក	បាន	បង្ខំ	ឲ្យ	យ៉ូបសប	ែ៏	

ដក្ង	ខ្ចី	ចុះ	ដែើម្បី	ទុក	កបន្ង	ឲ្យ	កូនកសី	កសស់	សាអាត	របស់	កកុមក្រួសារ	ដហ្គត	បែល	

ពរួកដ្	បាន	ជរួប	ក្នុង	រោរដធ្វើ	ែំដណើរ	ដៅ	តាម	ផ្ទូវ	ែូច	គ្នា	។	យ៉ូបសប	—	មិន	ទាន់	ទាំង	

បាន	ជា	កសរួល	បរួល	ផង	—	កតូវបាន	បង្ខំ	ឲ្យ	ដែើរ	ដខ្ចើចៗ	«	រោត់	កពឹល	៦៤	្ីេទូបម៉កត	

ក្នុង	មរួយ	នថងៃ	អស់	រយៈ	ដពល	បរួន	កបាំ	នថងៃ	»	ជា	បទពិដសាធន៍	បែល	ដោក	ដៅ	ថា	

«	រោរអស់កមាលាំង	និង	រោរឈឺចាប់	ែ៏	ទារុណ	បំផុត	»	។ ១៦

ដពល	បង	កបុស	ែ៏	មាន	ភក្ីភាព	របស់	យ៉ូបសប	្ឺ	នហរុម	និង	អាលវិន	បាន		

អង្វរ	ែល់	បុរស	ដោះ	ឲ្យ	បន្ន់	ចិត្ត	ដោះ	គ្ត់	បាន	វាយ	ពរួកដោក	ដោយ	ហឹងសា	ែរួល	

ដៅ	ដលើ	ែី	។	ដពល	ដៅ	ែល់	ទីកកុង	យូធីរោ	ដពល	បែល	ដមើល	ដៅ	ដ�ើញ	ថា	លូសែ៊ី	មិន	

មាន	កបាក់	ដទៀត	បុរស	ដោះ	បាន	ដបាះបង់	ដចាល	ក្រួសារ	ស្ីធ	—	ប៉ុបន្ត	មិន	ចាកដចញ	 ព័ែ
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ទី១	១៦:១១–១៣	)	។	ពុំ	មាន	នូវ	រោរសុបិន្ត	ចំៗ	ចង្អនុល	គ្ត់	ឲ្យ	ដៅ	បែនែី	សនយា	

ដោះ	ដទ	។	(	សូមដមើល	នីនហ្វទី	១	១	៥:៤–៥	)	។	ពុំ	មាន	លីអាហូណា	ដែើម្បី	ជរួយ	

កកុមក្រួសារ	ដោក	ឲ្យ	ដចៀស	ផុត	ពី	រោរដែើរ	ខុស	ដៅ	តាម	ផ្ទូវ	ដោះ	បែរ	(	សូមដមើល	

នីនហ្វទី១	១៦:១០;	អាលមា៉ា	៣៧:៣៨	)	។	ដហើយ	កបាកែ	ណាស់	ថា	គ្មន	

យនយន្ត	ដបើក	ែំបូលទំដនើប	ែឹក	ដោក	រោត់	ក្បអួន	ព្យនុះហយកតា	ដករោម	នថងៃ	បចង	ចាំង	

បែល	មាន	ហ្វទូង	មនុស្ស	កុះករ	អបអរ	សាទរ	ដោះ	បែរ	។

ផ្នុយ	ពី	ដោះ	សកមាប់	យ៉ូបសប	និង	កកុមក្រួសារ	មាន	នូវ	រោរសាកល្បង	ទុក្ខ	

ដវទោ	ែ៏	ជូរចត់	បែល	មាន	ែូច	ជា	សំណាង	អាកកក់	ជំងឺ	រោរវិនិច្័យ	ខុស	ដកគ្ះ	

ធម្ជាតិ	រោរឈឺចាប់	ហរួស	កបមាណ	ភាពអយុត្តិធម៌	ឥត	ដមតាតា	ភាពងងឹត	ជា	

បន្ត	បោទាប់	និង	ភាពកកីកកឥត	កសាកកសាន្ត	។	រោរណ៍	ដនះ	មិន	បាន	និយយ	ថា	

កកុមក្រួសារ	ស្ែ៊ីធ	បាន	រស់	ដៅ	ក្នុង	វែ្	នន	ដសចក្ី	ដវទោ	បត	មរួយ	រហូត	ដោះ	ដទ	។	ប៉ុបន្ត	

ផ្ទូវ	ដៅ	រោន់	បា៉ាលនម៉រា៉	ពុំ	បមន	ជា	ផ្ទូវ	កតង់	ចកមុង	ចដកមើន	និង	បែល	្ រួរ	ឲ្យ	កត់	សមារល់	

ជា	សារធាណៈ	ដោះ	ដទ	។	ដោយ	ដែើរ	ដខ្ចើចៗ	យឺតៗ	និង	ដោយ	ហូរដចញ	្ ម	

ដោះ	ពយារោរី	កតូវបាន	លីបសង	ដោយ	មនុស្ស	មិន	សារល់	ដ្នាះ	មានាក់	ដៅរោន់	ដជា្	

វាសោ	មរួយ	បែល	ពិដសស	គ្មន	ពីរ	។

សូម	ចង	ចាំ	ថា	ដោះ	កបបហល	ជា	ដមដរៀន	ែំបូង	បំផុត	នន	ជីវិត	របស់	យ៉ូបសប	និង	

រោរដលច	ដចញ	មក	នន	កពះ្ម្ីរ	មរមន	។	ថ្វីដបើ	មាន	រោរ	បរាជ័យ	ដកគ្ះ	អកុសល	និង	

សាថានភាព	ល្វីង	ជូរចត់	ក្ី	—	ដហើយ	ក្នុង	ករណី	ជា	ដកចើន	្ ឺ	កបាកែ	ជា	ណដ្យសារ	

ដរឿង	អាកកក់	ទាំងដោះ	—	ក៏	យ៉ូបសប	ស្ែ៊ីធ	បាន	ដៅ	ែល់	កបន្ង	បែល	ដោក	កតូវរោរ	

ដែើម្បី	បំដពញ	ដបសកកម្	របស់	ដោក	។	ែូដច្ះ	ដបើ	ឥេទូវ	ដនះ	ឬ	ក្នុង	នថងៃ	អោ្ត	ណា	

មរួយ	អ្ក	ដមើល	ជុំ	វិញ	ខ្អួន	អ្ក	ដហើយ	ដ�ើញ	ថា	មនុស្ស	ែនទ	ដទៀត	ហាក់	ែូច	ជា	ពុំ	សូវ	

លះបង់	កំពុង	ដជា្ជ័យ	ក្នុង	រោរគ្រ	ខ្អួន	ខណៈ	បែល	អ្ក	បរាជ័យ	ដបើសិន	ជា	អ្ក	

មាន	ជំងឺ	រោចសាហាវ	មាន	ដលើ	រូប	អ្ក	ដៅ	ចំដពល	បែល	មាន	រោរដៅ	បដកមើ	សំខាន់	

បាន	មក	ែល់	ឬ	ដបើ	សិន	ជា	អ្ក	កតូវ	បាន	ដៅ	បដកមើ	ក្នុង	តំបណង	បែល	មាន	ឋានៈ	មុខ	

មាត់	ខ្ស់	កតូវ	ផ្តល់	ដៅ	ឲ្យ	នរណា	មានាក់	ដផ្សង	ដទៀត	ដបើសិន	នែ្ូ	ផ្សព្វផសាយ	សាសោ		

របស់	អ្ក	ហាក់បី	ែូច	ជា	ដរៀន	ភាសា	បានដលឿន	ជាង	អ្ក	ដបើសិន	សកម្ភាព	ដោយ	

ដចតោ	ោោ	ោំ	ដៅ	រក	ភាព	មហន្តរាយ	ជាមរួយ	នឹង	នែ្ូ	សមាជិក	វរួែ	អ្ក	ជិតខាង	

ឬ	សាសោ្ន់រោរី	ដបើសិន	មាន	ែំណឹង	ពី	ផ្ះ	ពី	រោរលំបាក	បផ្ក	ហិរ្្ញវតថែនុ	ឬ		

ដសាកោែកម្	ខាង	ជីវិត	របមង	សាលាប់	បែល	អ្ក	ពុំ	អាច	ដធ្វើ	អ្វី	បាន	ឬ	កបសិនដបើ	ពី	មរួយ	

នថងៃ	ដៅ	មរួយ	នថងៃ	អ្ក	មាន	អារម្ណ៍	ែូច	ជា	មនុស្ស	ធម្តា	និង	កគ្ន់បត	ជា	អ្ក	សបម្ង	

ែំណឹង	ល្អ	ដៅ	ក្នុង	ដរឿង	ដោខាន	ដបសកកម្	មរួយ	បែល	កគ្ន់បត	សកមាប់	ភាពសបបាយ	

របស់	អ្ក	ែនទ	ណន្រះសរូមដរឹងដរូចណនរះថា៖	មាន	ដរឿង	រា៉វ	ជា	ដកចើន	បែល	យ៉ូបសប	ស្ែ៊ីធ	

បាន	កទាំ	កទ	ដោយ	ខ្អួន	ដោក	ផ្ទាល់	្ឺ	ដៅ	កគ្	ដោះ	បត	ម្ង	ជា	កគ្	បែល	ដោក	កតូវ	បាន	

ែឹកោំ	ដៅរោន់	ឆាក	នន	ដរឿង	មរួយ	បែល	វិដសស	វិសាល	បំផុត	បែល	នឹង	ដកើត	ដេើង	

ដៅដលើ	បផន	ែី	ដនះ	តាំងពី	កពឹត្តិរោរណ៍	ដៅ	គ្ល់កូថា	បែល	កសាយ	ថា	ភ្ំ	រោកបាល	

និង	សរួន	ផ្ទូរ	ជិត	២០០០	ឆានាំ	មុន	។

«	ប៉ុបន្ត	»	អ្ក	អាច	និយយ	ថា	«	ជីវិត	និង	ដជា្វាសោ	ខាង	ដោកិយ	របស់	ខ្នុំ	

នឹង	មិន	ែូច	ជា	ឆាក	ជីវិត	របស់	ពយារោរី	យ៉ូបសប	ដេើយ	»	។

ដោះ	កបបហល	ជា	រោរពិត	។	ប៉ុបន្ត	វា	ជា	រោរពិត	ថា	ជីវិត	របស់	អ្ក	ពិត	ជា	សំខាន់	

ណាស់	ចំដពាះ	កពះ	ដហើយ	សរោដានុពលភាព	ែ៏	អស់កល្ប	របស់អ្ក	និង	ក្ប់	កពលឹង	

ទាំងអស់	បែល	អ្ក	នឹង	ជរួប	្ឺ	ពុំបមន	មាន	ភាពសំខាន់	តិច	ជាង	ពយារោរី	យ៉ូបសប	

ដោះ	ដេើយ	។	ដហតុ	ែូដច្ះ	ដហើយ	្ឺ	ែូច	ជា	យ៉ូបសប	ជា	ទី	កសោញ់	របស់	ដយើង	បែរ	

អ្ក	មិន	កតូវ	ដបាះបង់	ដចាល	មិន	កតូវ	ចុះចាញ់	ដេើយ	ដៅ	ក្នុង	ជីវិត	ទូដៅ	ឬ	ជាពិដសស	

កិច្ចរោរ	ផ្សព្វផសាយ	សាសោ	ទទរួល	រោរឈឺចាប់	រោរ	ភ័ន្ត	កចេំ	ឬ	ធុញ	កទាន់	ដពញ	

ទំហឹង	ដោះ	។	ផ្នុយ	ដៅ	វិញ	ែូចជា	ប៉ុល	បដកងៀន	អ្ក	កតូវបត	ដ�ើញ	ថា	«	ម្្រប	់	

រោរណ៍	ទាំងអស់	ផ្សំគ្នា	សកមាប់	ដសចកី្	ល្អ	ែល់	ពរួក	អ្ក	បែល	កសោញ់	កពះ	្ឺ		

ែល់	ពរួក	អ្ក	បែល	កទង់	ដៅ	មក	តាម	កពះតំរិះ	កទង់	»	(	រ៉ូម	៨:២៨	រោរ	សងកត់	ន័យ		

កតូវ	បាន	បបនថែម	)	។

ែូច	ជា	កទង់	បាន	ដធ្វើ	ជាមរួយ	នឹង	យ៉ូបសប	ស្ែ៊ីធ		ដក្ង	ខ្ចី	បែរ	កពះ	កំពុង	បត	ែុស	ខាត់	

និង	តបកម	តកមង់	អ្ក	ជា	ដរៀង	រាល់	នថងៃ	សកមាប់	ដគ្លបំណង	ទាំងោយ	បែល	រុងដរឿង	

ជាង	បែល	អ្ក	អាច	ែឹង	!	◼

ណចញពដីការម្បជរុំ្ម្និដ្ឋាន«ការបណងកើ្ម្ពរះ្រម្ដីរមរមនយៃរូដសបស្ម៊ី្និងអ្ន្»ដដលម្្រូវបនផ្ល់
ណៅមជ្ឈម�្ឌលហវរឹ្ហវឺនអ្ន្ផ្សពវផសាយសាសន្ទដីម្្រុងម្បរូវ៉រូរដ្ឋយរូថាហ៍ណៅម្ងៃទដី១៥ដខ្រុម្ៈឆ្នាំ
២០១៤។រា៉ាថាយណអសហរូ�ិនជាន្យ្សា្លលវិទយាល័យយរូថាហ៍ដវលលដី។

(	ឆានាំ	២០០៥	)	ទំព័រ	១៧–២៩	។
	 ៤.	សូមដមើល Lucy Mack Smith, 

Biographical Sketches,	ទំព័រ	៤៩	។
	 ៥.	សូមដមើល Lucy Mack Smith, 

Biographical Sketches,	ទំព័រ	
៤៩–៥០	។

	 ៦.	សូមដមើល Lucy Mack Smith, 
Biographical Sketches,	ទំព័រ	៥១	។

	 ៧.	សូមដមើល Lucy Mack Smith, 
Biographical Sketches, ទំព័រ	៦០,	៦២	។

	 ៨.	សូមដមើល	Lucy Mack Smith, 
Biographical Sketches,	ទំព័រ	
៦២–៦៣	។

	 ៩.	សូមដមើល	LeRoy S. Wirthlin, 
“Joseph Smith’s Boyhood 
Operation: An 1813 Surgical 
Success,” BYU Studies	២១,	
ដលខ	២	(	ឆានាំ	១៩៨១	):	១៤៦–៥៤	។

	១០.	សូមដមើល Lucy Mack Smith, 
Biographical Sketches,	ទំព័រ	៦៤	។

	១១.	សូមដមើល	Lucy Mack Smith, 
Biographical Sketches,	ទំព័រ	៦៥	។

	១២.	សូមដមើល Lucy Mack Smith, 
Biographical Sketches,	ទំព័រ	៦៦	។

	១៣.	សូមដមើល	Church History in 
the Fulness of Times, 2nd ed.	

(	ឆានាំ	២០០៣	)	ទំព័រ	២៤	។
	១៤.	សូមដមើល Lucy Mack Smith, 

Biographical Sketches,	ទំព័រ	67	។
	១៥.	Lucy Mack Smith, Biographical 

Sketches,	ទំព័រ	៦៨,	៧០	។
	១៦.	Joseph Smith,	ដៅក្នុង The Papers 

of Joseph Smith, ed. Dean C. 
Jessee,	វ៉ុល	២	(	ឆានាំ	១៩៨៩	),	១:២៦៨	។

	១៧.	សូមដមើល	The Papers of Joseph 
Smith,	១:២៦៨	។

	១៨.	Joseph Smith,	ដៅក្នុង The Papers 
of Joseph Smith,	១:២៦៨–៦៩	។

កំណ្់ចំណាំ

	 ១.	យ៉ូបសប	ស្ែ៊ីធ	—	កបវត្តិ	១:១៤	។
	 ២.	ទំនរុ្្ណមកើង	ដលខ	២៦	។
	 ៣.	សូមដមើល Lucy Mack Smith, 

Biographical Sketches of Joseph  
Smith, the Prophet, and His  
Progenitors for Many Genera
tions	(	ឆានាំ	១៨៥៣	)	ទំព័រ	៣៧,	៤៥	។		
សកមាប់	រោរ	សដង្ខប	ខ្ី	នន	កពឹត្តិរោរណ៍		
ទាក់ទង	នឹង	រោរ	ផ្លាស់	ប្ទូរ	ទីលំដៅ	របស់	
កកុមក្រួសារ	ស្ែ៊ីធ	ដៅ	រោន់	បា៉ាលនម៉រា៉	សូមដមើ	
Richard Lyman Bushman, Joseph 
Smith: Rough Stone Rolling	

រិនឆ្ងាយប៉ុនាមានមៅខាងត្បូង្កុងបា៉ា�មរ៉រា៉ម្ន

ម្ពររួយចដ�នរឹងកាលាយជាទីកចន្ងមនការនិរិត្តដ៏្ ំ

បំផុតររួយក្នុង្បវត្តិសា្ស្តរនុស្សមោក។



ការដសវែងរក

ការសង្គ្ររះ
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រដ្យខននីហ្គលឌីង

ងៅ
	នថងៃ	ទី	៥	បខ	សីហា	ឆានាំ	២០១០	អ្ក	រុករក	បរ៉	ជនជាតិ	ឈីលី	៣៣	

ោក់	កតូវបាន	ជាប់	ដោយ	រោរបាក់	រលំ	ភាលាមៗ	យ៉ាង	សដម្បើម	បោទាប់	

ពី	ថ្	ដៅ	ខាង	ក្នុង	អណដាឌូង	បរ៉	ដោះ	កតូវ	បាក់	។	ពរួកដ្	បាន	ជាប់	ដៅ	នឹង	

កបន្ង	សុវតថែិភាព	តូច	មរួយ	តាម	ផ្ទូវ	ចុះ	ដៅ	អណដាឌូង	បរ៉	បែល	ដៅ	ពីដករោម	ចំនុច	បាក់រលំ	

ដោះ	បែល	មាន	ជដក្	កបមាណ	៧០០	បម៉កត	ដៅ	ដករោម	ែី	។

វា	ជា	សាថានភាព	ែ៏	្ រួរ	ឲ្យ	អស់សង្ឹម	។	ពរួកដ្	កតូវ	បាន	បំបបក	ដចញ	ពី	ផ្ះ	និង	

កកុមក្រួសារ	ដោយ	មាន	ថ្	បែល	មិន	អាច	រំកិល	បាន	កំពស់	កបមាណ	ជិត	មរួយ	

្ីេទូបម៉កត	ដៅ	ពី	ដលើ	កបាល	ដហើយ	ពរួកដ្	មាន	មហែទូប	អាហារ	និង	ទឹក	បត	បន្តិច	បន្តអួច	

ប៉ុដណាណះ	។	ថ្វី	ដបើ	ពរួកដ្	មាន	ឧបករណ៍	និង	ចំដណះ	ែឹង	ក៏	ដោយ	បត	ដោយសារ	បត	

អណដាឌូង	បរ៉ដោះ	ពុំ	មាន	លំនឹង		ពរួកដ្	ពុំ	អាច	សដ្គ្រះ	ខ្អួន	ឯង	បាន	ដទ	។	ឱរោស	បត	

មរួយ	្ ត់	របស់	ពរួកដ្	្ឺ	កតូវបាន	ដ្	រកដ�ើញ	ដហើយ	កតូវ	ដ្	សដ្គ្រះ	។

ថ្វី	ដបើ	ែូដចានាះ	ក៏	ដោយ	ក៏	ពរួកដ្	បាន	ដកជើសដរើស	ដែើម្បី	មាន	សង្ឹម	។	ពរួកដ្	

បាន	ដរៀបចំ	ខ្អួន	បចក	ចំបណក	មហែទូប	និង	ទឹក	ដហើយ	បាន	រង់	ចាំ	។	ពរួកដ្	បាន	មាន	

ដសចក្ី	ជំដនឿ	ថា	ពរួក	អ្ក	បែល	ដៅ	ខាង	ដលើ	កំពុង	បត	ដធ្វើ	អ្វីៗ	បែល	ពរួកដ្	អាច	ដធ្វើ	ដែើម្បី	

សដ្គ្រះ	ពរួកដ្	។	ដទាះបី	ែូដចានាះ	ក៏	ដោយ	វា	ពិត	ជា	ពិបាក	ណាស់	បែល	កតូវ	ដតាង	

ជាប់	ដៅនឹង	ដសចក្ី	សង្ឹម	ដោះ	ដពល	បែល	ពរួកដ្	បាន	រង់ចាំ	ដៅក្នុង	ទី	ងងឹត	។	ពី	

មរួយ	នថងៃ	ដៅ	មរួយ	នថងៃ	ដចះ	បត	កន្ង	ដៅ	រហូត	ែល់	រាប់	សបាដាហ៍	។	អាហារ	បែល	ដ្	បចក	

ចំបណក	ដោយ	កបុង	កបយ័ត្	ដោះ	ក៏	អស់	ដៅ	។

ខ្នុំ	បាន	រង	នូវ	រោរ	រលំ	បាក់	យ៉ាង	ធំ	សដម្បើម	ក្នុង	ជីវិត	ខ្នុំ	ផ្ទាល់	។	កូន	កបុស	របស់	

ខ្នុំ	អាយុ	កបាំបី	ឆានាំ	បែល	ដពារដពញ	ដោយ	ថាមពល	កំប្នុក	កំបប្ង	ដហើយ	កសស់	សាអាត	

បាន	សាលាប់	ក្នុង	ដកគ្ះថានាក់	រថយន្ត	មរួយ	ដៅ	ពី	មុខ	បភ្ក	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	បាន	បី	កតកង	រូបរោយ	

គ្ត់	ដពល	បែល	្ ម	របស់	គ្ត់	ហូរ	កសក់	ដៅ	ដលើ	ផ្ទូវ	ដហើយ	វិញ្ញាណ	របស់	គ្ត់	កតូវ	

បាន	បំបបក	ដចញ	ដៅ	ដហើយ	កតេប់	ដៅ	ផ្ះ	ដៅ	សាថានសរួ្៌	របស់	គ្ត់	វិញ	។	ខ្នុំ	បាន	

ទូល	អង្វរ	ែល់	កពះវរបិតាសរួ្៌	ដែើម្បី	ទុក	ឲ្យ	គ្ត់	រស់	ដៅ	ប៉ុបន្ត	រោរណ៍	ដោះ	មិន	ដៅ	ក្នុង	

បផនរោរ	ជីវិត	របស់	កូន	កបុស	ខ្នុំ	ដទ	។

ខ្នុំ	បាន	វដង្វង	ដៅ	ក្នុង	ភាពងងឹត	កតូវ	បាន	សន្ធប់	ដោយ	បន្នុក	នន	ទុក្ខ	កពរួយ	របស់	

ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	គ្មន	កមាលាំង	ពលំ	មិន	អាច	សកមាក	បាន	ខណៈ	បែល	បញ្ហា	នន	ភាព	របមង	

សាលាប់	បាំង	ក្ប	បភ្ក	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	បាន	ែឹង	ថា	ែរួង	ចិត្ត	សបកងង	្ ឺ	ជា	អារម្ណ៍	ខាង	

សាច់្ម	ែ៏	ពិត	។	ខ្នុំ	ធាលាប់	បត	មាន	ែរួងចិត្ត	ឥេទូវ	ដនះ	មាន	បត	ភាព	ទដទ	សាអាត	បែល	

ដពារដពញ	ដោយ	ភាពឈឺ	ចាប់	។

ខ្នុំ	បាន	ដជឿ	ថា	ខ្នុំ	រឹង	មាំ	ក្ប់កគ្ន់	ដែើម្បី	យក	ឈ្ះ	វា	។	មនុស្ស	ជា	ដកចើន	រង	ទុក្ខ	

ដកចើន	ជាង	ដោះ	ដទៀត	។	ប៉ុបន្ត	ែូច	ជា	ពរួក	អ្ក	រុករក	បរ៉	បែល	កតូវ	ជាប់	ដោយ	ថ្	បែល	

មិន	អាច	រំកិល	ដចញ	បាន	បែរ	ខ្នុំ	ពុំ	អាច	ែក	ដចញ	នូវ	បន្នុក	នន	ទុក្ខ	កពរួយ	របស់	ខ្នុំ	បាន	

ដេើយ	។

ដយើង	ទាំងអស់	គ្នា	អាច	មាន	អារម្ណ៍	ថា	កតូវ	ជាប់	ដៅក្នុង	រដបៀប	ជាដកចើន	។	

មនុស្ស	ខ្ះ	អាច	មាន	អារម្ណ៍	ថា	កតូវ	ជាប់	ដោយ	រោរសាកល្បង	ផ្ទាល់ខ្អួន	

ភាពទន់ដខសាយ	ឬ	រោលៈដទសៈ	លំបាក	ោោ	ក្នុង	ជីវិត	។	យ៉ាង	ណា	ក៏	ដោយ	

មាន	នូវ	រោរលរួងដោម	ក្នុង	រោរ	បែល	ែឹង	ថា	ជីវិត	របមង	សាលាប់	្ ឺ	ជា	ដពល	មរួយ	បែល	

ដយើង	កតូវ	លូតោស់	ឲ្យ	រោន់បត	រឹងមាំ	ដេើង	រោលបែល	ដយើង	កបឈម	នឹង	ទុក	

កពរួយ	និង	ភាពដសាកដៅ	របស់	ដយើង	។	ដយើង	រកដ�ើញ	ដសចកី្	សង្ឹម	ក្នុង	

កពះដយសែូវក្ីស្	។

រស្មីថនរសចក្ីសង្ឹម

ដៅ	នថងៃ	ទី	១៧	នន	រោរលំបាក	របស់	ពរួកដ្	ដោះ	ចាប់	ដផ្ើម	មាន	ដសចក្ី	សង្ឹម	

ដេើង	វិញ	សកមាប់	ពរួក	អ្ក	រុករក	បរ៉	ដពល	បែល	ពរួកដ្	បាន	ដកបើ	បែក	ខរួង	ដែើម្បី	ខរួង	បំបបក	

ថ្	បែល	បាំង	ដ្	ដោះ	ដែើម្បី	ដធ្វើ	ជា	រន្ធ	ប្្ឈរ	តូច	មរួយ	។

ដោយ	ចង់	ឲ្យ	ពរួក	អ្ក	ដៅ	ខាង	ដលើ	បាន	ែឹង	ថា	ពរួកដ្	ដៅ	រស់	ដៅ	ដេើយ	ដោះ	

ពរួក	បុរស	បែល	ជាប់	ក្នុង	អណដាឌូង	បរ៉	បាន	ដគ្ះ	បផ្	បែក	ខរួង	ដហើយ	បាន	ចង	កកណាត់	

បែល	មាន	សរដសរ	ពណ៌	កកហម	ដៅ	ចុង	។	កកណាត់	ដោះ	សរដសរ	ថា	“Estamos 
bien en el refugio, los 33”	(	«	ពរួក	ដយើង	សុខ	សបបាយ	ដទ	ដៅ	ក្នុង	

ជកមក	ដនះ	ពី	ពរួក	ដយើង	ទាំង	៣៣	ោក់	»	)	។	ដសចក្ី	សង្ឹម	បាន	មាន	ដេើង	វិញ	។	

ពរួកដ្	កតូវបាន	រកដ�ើញ	។

ដូចជាបុរស៣៣នាក់ដដលត្ូវជាប់ក្នុងការបាក់រលំ

អណ្ដូងដរែនៅតបនេសឈីលីដដរន�ើងអាចមានអារម្មណ៍ថា

ត្ូវជាប់នោ�ការសាកល្បងនិងភាពេន់ន្សោ�របស់

ន�ើងនោះយ៉ាងណាតាមរ�ៈដែនការនននសចក្ីសន្គ្រះ

ននាះន�ើងអាចរកន�ើញនសចក្ីសង្ឃឹមននការសន្គ្រះ។
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តាមរយៈ	កបដហាង	តូច	មរួយ	បែល	មាន	រង្វង់	កបបហល	ប៉ុន	បផ្	ទំពាំង	បាយជូរ	មរួយ	

ប៉ុដណាណះ	ដោះ	ទំោក់	ទំនង	មរួយ	កតូវ	បាន	បដងកើត	ដេើង	ជាមរួយ	អ្ក	ដៅ	ខាង	ដលើ	។	ពរួក	

អ្ក	ជា	ទី	កសោញ់	របស់	អ្ក	រុករក	បរ៉	ទាំងដោះ	បាន	ប្ជទូន	មហែទូប	អាហារ	ទឹក	ថានាំ	សងកទូវ	

និង	សំបុកត	ដៅ	ក្នុង	អណដាឌូង	បរ៉	ដោះ	។

វា	កបកែ	ជា	មាន	អារម្ណ៍	ោយេំ	គ្នា	បែល	ពរួក	អ្ក	រុករក	បរ៉	បាន	ែឹង	ពី	

សាថានភាព	របស់	ខ្អួន	។	ដទាះ	បី	ពរួក	ដ្	បាន	មាន	ដសចក្ី	អំណរ	ែ៏	ដលើសលប់	និង	

បាន	ធូរចិត្ត	បែល	ពរួកដ្	កតូវ	បាន	រកដ�ើញ	ក្ី	ប៉ុបន្ត	សាថានភាព	របស់ពរួកដ្	្ ឺ	សថែិត	ក្នុង	

ដកគ្ះថានាក់	ដៅ	ដេើយ	។	ថ្វី	ដបើ	ពរួក	អ្ក	ដៅ	ខាង	ដលើ	បាន	ែឹង	ថា	ពរួកដ្	ដៅ	កបន្ង	ណា	

ក៏	ដោយ	ក៏	វា	កតូវ	រោរ	ដពល	ដវោ	ដែើម្បី	ោក់	បផនរោរ	សដ្គ្រះ	ដហើយ	ពរួកដ្	កគ្ន់បត	

អាច	សង្ឹម	ថា	បផនរោរ	ដោះ	នឹង	បាន	សដកមច	ប៉ុដណាណះ	។

ពរួក	អ្ក	សដ្គ្រះ	សាទាក់ដស្ើរ	នឹង	កបាប់	ែល់	ពរួក	អ្ក	រុករក	បរ៉	ថា	វា	នឹង	កតូវ	ចំណាយ	

ដពល	រាប់	បខ	ដទើប	អាច	យក	ពរួកដ្	មក	ខាង	ដលើ	វិញ	បាន	។	ពរួកដ្	សង្ឹម	ថា	នឹង	យក	

ពរួក	អ្ក	រុករក	បរ៉	មក	ជរួប	នឹង	កកុមក្រួសារ	ពរួកដ្	វិញ	ដៅ	ដពល	បុណ្យ	ក្ីស្មា៉ាស	មាន	

ន័យ	ថា	ពរួក	អ្ក	រុករក	បរ៉	កតូវ	កបឈម	នឹង	ថ្	កប់	ដោះ	រយៈ	ដពល	បរួន	បខ	បបនថែម	ដទៀត	។	

ដទាះ	ជា	យ៉ាង	ណា	ក៏	ឥេទូវ	ដនះ	ពរួក	ដ្	បាន	រង់ចាំ	ជាមរួយ	នឹង	ក្ី	សង្ឹម	។

ដយើង	ក៏	មាន	រស្ី	នន	ដសចក្ី	សង្ឹម	បែរ	។	តាំង	ពី	មុន	បផនែី	កតូវ	បាន	បដងកើត		

មាន	បផនរោរ	មរួយ	កតូវ	បាន	ដធ្វើ	ដេើង	ដែើម្បី	សដ្គ្រះ	ដយើង	។	កពះវរបិតាសរួ្៌	បាន	

កបទាន	ែល់	ដយើង	នូវ	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	មរួយ	អង្គ	បែល	នឹង	សដ្គ្រះ	ដយើង	ដចញ	

ពី	ភាពរបមង	សាលាប់	របស់	ដយើង	ពី	អំដពើ	បាប	របស់	ដយើង	ពី	ភាពទន់ដខសាយ	របស់	

ដយើង	និង	ពី	អ្វីៗ	ទាំងអស់	បែល	ដយើង	រងទុក្ខ	ក្នុង	ជីវិត	ដនះ	។	កទង់	្ ឺ	ជា	អង្គ	កបទាន	

នូវ	ដសចក្ី	សង្ឹម	និង	ជីវិត	។	កទង់	កតាយ	ផ្ទូវ	សកមាប់	ដយើង	ដែើម្បី	កតេប់	ដៅ	

កពះវរបិតាសរួ្៌	ដយើង	វិញ	និង	ដែើម្បី	បាន	ជរួបជុំ	នឹង	មនុស្ស	ជា	ទី	កសោញ់	របស់	ដយើង	

បែល	បាន	សាលាប់	ដៅ	មុន	ដយើង	។	កទង់	្ ង់	ដៅ	បក្បរ	ដយើង	ដែើម្បី	យក	ទមងៃន់	នន	បន្នុក	

បែល	ដយើង	បរក	ដែើម្បី	ជូត	ទឹកបភ្ក	ដយើង	និង	ដែើម្បី	កបទាន	ដសចក្ី	សុខសាន្ត	ែល់	

ដយើង	។	កទង់	បាន	យង	មក	ដែើម្បី	ោំ	ដយើង	កតេប់	ដៅ	ផ្ះ	វិញ	កបសិន	ដបើ	ដយើង	ដធ្វើ	

តាម	បផនរោរ	បែល	កទង់	បាន	ោក់	ឲ្យ	។

ការសរ្គ្ររះ

ថ្វី	ដបើ	មាន	រោរពយាយម	ខុសៗ	គ្នា	កតូវ	បាន	ដធ្វើ	ដេើង	ដែើម្បី	សដ្គ្រះ	ែល់	ពរួក	អ្ក	

រុករក	បរ៉	ប៉ុបន្ត	មាន	បត	បែក	ខរួង	មរួយ	ប៉ុដណាណះ	បែល	បាន	ខរួង	តាម	ផ្ទូវ	កតង់	តាម	រន្ធ	្ ំរូ	តូច	

មរួយ	បែល	កតូវ	បាន	ដ្	ខរួង	ពី	មុន	មក	ដែើម្បី	រក	ដមើល	កបន្ង	បែល	ពរួក	អ្ក	រុករក	បរ៉	ដៅ	។

ពរួក	អ្ក	រុករក	បរ៉	ពុំ	បមន	មិន	ដធ្វើ	អ្វី	ដសាះ	ដៅក្នុង	រោរសដ្គ្រះ	ដោះ	ដទ	។	ដពល		

បែល	បែក	ខរួង	ខរួង	ថ្	ដែើម្បី	សដ្គ្រះ	ដោះ	មាន	ថ្	ធាលាក់	តាម	រន្ធ	តូចៗ	ដហើយ	្ រ	ជា	្ ំនរ	

ដៅក្នុង	រូង	ថ្	បែល	ពរួក	អ្ក	រុករក	បរ៉	ទាំងដោះ	ដៅ	ជាប់	។	ពរួកដ្	បាន	យក	ថ្	ដចញ	ដពល	

ថ្	ធាលាក់	មក	ដែើម្បី	ទុក	កបន្ង	សកមាប់	បែក	ខរួង	ធំ	។

ន�ើងមានាក់ៗត្ូវដ្នតរើសនរើសតបគល់ឆន្ៈរបស់ន�ើងនដើម្បីេុកចិ្្ត

នលើតពះអង្គសន្គ្រះរបស់ន�ើងគឺតពះន�ស៊ូវតគីស្។សតមាប់ន�ើង

មានដែនការននការសន្គ្រះដ្មួ�គ្់វាគឺនៅក្នុងនិងតាមរ�ៈ

ការលះបង់ដ៏ធួនរបស់តេង់។តេង់បានយងចុះមកនតកាមអ្ីៗ

ោំងអស់នដើម្បីសន្គ្រះន�ើង។

ពរួក	អ្ក	សដ្គ្រះ	បាន	ដធ្វើ	ោំង	មរួយ	ដែើម្បី	សកមូត	ចុះ	ដៅ	ដករោម	តាម	រន្ធ	អណដាឌូង	តូច	

ដោះ	ដោយ	ដកបើ	បខ្ស	ពរួរ	។	ោំង	សដ្គ្រះ	ដោះ	្ ឺ	កគ្ន់បត	ធំ	ល្ម	សកមាប់	ោក់	មនុស្ស	

មានាក់	ប៉ុដណាណះ	។	ោំង	ដោះមាន	ទំហំ	តូច	ជាង	រន្ធ	អណដាឌូង	បត	១០	សង់ទីបម៉កត	ប៉ុដណាណះ	

បែល	កតូវ	សកមូត	ចុះ	ដៅដករោម	កបមាណ	៧០០	បម៉កត	្្ង	រោត់	ថ្	ែ៏	តាន់	ដៅ	ជុំ	វិញ	។

ដៅដពល	បែល	ដពល	ដវោ	មក	ែល់	ដែើម្បី	សដ្គ្រះ	ពរួក	អ្ក	រុករក	បរ៉	ទាំងដោះ	ដោះ	

ពរួកដ្	មានាក់ៗ	កតូវ	កបឈម	នឹង	ជដកមើស	មរួយ	។	មនុស្ស	មានាក់	ម្ងៗ	ចូល	ក្នុង	ោំង		
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ដោះ	ដហើយ	នឹង	កតូវ	ដលើក	ដេើង	មក	ដលើ	បត	មានាក់	ឯង	។	ខណៈ	បែល	មនុស្ស		

មានាក់ៗ	ដកជើសដរើស	ទុកចិត្ត	បផនរោរ	ដោះ	ដោះ	គ្ត់	កតូវ	បត	មាន	ដសចក្ី	សង្ឈឹម		

ថា	ោំង	ដោះ	នឹង	កតូវ	បាន	ដលើក	ដេើង	តាម	រន្ធ	អណដាឌូង	ែ៏	ចដង្អៀត	ដោយ	កតង់		

និង	មិន	ដផ្អៀង	ដហើយ	ជាប់	គ្ំង	នឹង	ថ្	។	បផនរោរ	ដោះ	កតូវបត	បាន	សដកមច	ឬ		

កតូវ	បាត់	បង់	ដសចក្ី	សង្ឹម	ទាំងអស់	បត	ម្ង	។	ពរួក	អ្ក	រុករក	បរ៉	មានាក់ៗ	បាន	ចូល		

ក្នុង	ោំង	ដហើយ	កប្ល់	រោរ	តាំង	ចិត្ត	របស់	គ្ត់	ដៅដលើ	បផនរោរ	និង	ដៅ	ដលើ	ពរួក		

អ្ក	សដ្គ្រះ	។

មានាក់	ម្ងៗ	ពរួក	អ្ក	រុករក	បរ៉	បាន	ដធ្វើ	ែំដណើរ	បត	មានាក់ឯង	មក	ខាង	ដលើ	ដចញ	ពី	ទី	

ងងឹត	មក	រោន់	ពន្ឺ	។	ពរួកដ្	កតូវ	បាន	សាវា្មន៍	ដោយ	មនុស្ស	ជា	ទី	កសោញ់	របស់	

ពរួកដ្	ខណៈ	បែល	ពិភពដោក	ទាំង	មូល	បាន	ដមើល	និង	សាទរ	។

បផនរោរ	សដ្គ្រះ	បាន	ដជា្ជ័យ	មិន	មាន	បុរស	ណា	មានាក់	កតូវ	បាត់បង់	ដេើយ	។	

ពរួកដ្	កតូវ	បាន	សដ្គ្រះ	ដៅ	នថងៃ	ទី	១៣	បខ	តុោ	ឆានាំ	២០១០	—	្ឺ	៦៩	នថងៃ	បោទាប់	

ពី	រោរបាក់	រលំ	អណដាឌូង	បរ៉	និង	៥២	នថងៃ	បោទាប់	ពី	ពរួកដ្	កតូវ	បាន	រកដ�ើញ	ថា	ដៅ	

រស់រាន្ត	មាន	ជីវិត	។

ទុកចឈិ្្តរលើដគ្វាយធួនរបស់ម្ពរះរយស៊រូវម្េីស្ទ

ែូច	ជា	ពរួក	អ្ក	រុករក	បរ៉	ទាំងដោះ	បែរ	រោរសដ្គ្រះ	របស់	ដយើង	្ ឺ	ជា	រោរសដ្គ្រះ	

មានាក់ៗ	។	ដទាះ	ជា	ដសចក្ី	សដ្គ្រះ	មាន	ែល់	មនុស្ស	ក្ប់	គ្នា	ក្ី	ក៏	ទំោក់	ទំនង	របស់	

ដយើង	ជាមរួយ	នឹង	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	្ឺជា	ទំោក់ទំនង	ផ្ទាល់	ខ្អួន	ែ៏	កជាលដករៅ	។	ដយើង	

មានាក់ៗ	កតូវបត	ដកជើសដរើស	កប្ល់	្ ន្ៈ	របស់	ដយើង	ដែើម្បី	ទុកចិត្ត	ដលើ	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	

របស់	ដយើង	្ឺ	កពះដយសែូវក្ីស្	។

ដោយ	សារ	បត	ភាពស័ក្ិសិទ្ធិ	នន	សិទ្ធិ	ដកជើសដរើស	របស់	មនុស្ស	បែល	ជីវិត	របមង	

សាលាប់	ដនះ	មាន	ដោះ	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	ពុំ	អាច	ែក	យក	្ ន្ៈ	របស់	ដយើង	បាន	ដេើយ	។	

ដយើង	មាន	ដសរីភាព	ដែើម្បី	ដកជើសដរើស	។	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	កទង់	្ ង់	ដៅ	បក្បរ	ដយើង	

រង់ចាំ	ពយាបាល	របរួស	ដយើង	និង	ដលើក	ដយើង	ដៅ	ឯ	ដសចក្ី	សដ្គ្រះ	ែ៏	អស់កល្ប	ជានិច្ច	

ប៉ុបន្ត	កទង់	អាច	ដធ្វើ	ែូដចានាះ	បាន	មាន	បត	ដោយ	រោរអដ្ជើញ	របស់	ដយើង	ប៉ុដណាណះ	។	

ដយើង	កតូវបត	ដកជើសដរើស	យក	កទង់	។	សកមាប់	ដយើង	មាន	បផនរោរ	នន	រោរសដ្គ្រះ	បត	

មរួយ	្ ត់	វា	្ ឺ	ដៅ	ក្នុង	និង	តាមរយៈ	រោរលះបង់	ែ៏	ធរួន	របស់	កទង់	។	កទង់	បាន	យង	

ចុះ	មក	ដករោម	អ្វីៗ	ទាំងអស់	ដែើម្បី	សដ្គ្រះ	ដយើង	។

រោរសដ្គ្រះ	របស់	ខ្នុំ	បាន	មាន	ែល់	ខ្នុំ	ដពល	ខ្នុំ	បាន	លុត	ជង្គង់	ចុះ	ក្នុង	ជដក្		

នន	ទុក្ខ	កពរួយ	ចំដពាះ	រោរសាលាប់	របស់	កូន	កបុស	ខ្នុំ	។	ែូច	ជា	ពរួក	អ្ក	រុករក	បរ៉	ដពល		

បែល	ពរួកដ្	ចូល	ក្នុង	ោំង	សដ្គ្រះ	បែរ	ខ្នុំ	បាន	សថែិត	ដៅក្នុង	ចំនុច	ស្ទូល	មរួយ	៖		

ដតើ	ខ្នុំ	្ រួរ	បត	ពយាយម	យក	ឈ្ះ	ឧបស្្គ	របស់	ខ្នុំ	ដោយ	កមាលាំង	និង	រោរដចះែឹង		

របស់	ខ្នុំ	ផ្ទាល់	ឬ	ខ្នុំ	្ រួរ	បត	ដ្ង	ដៅ	ឯ	កពះវរបិតាសរួ្៌	ដហើយ	សូម	ជំនរួយ	?

ដោយ	កតូវ	បាន	សងកត់	សងកិន	ដោយ	ទមងៃន់	នន	ទុក្ខកពរួយ	របស់	ខ្នុំ	ដោះ	ខ្នុំ	បាន	

សដកមច	ចិត្ត	បបរ	ដៅ	រក	កពះ	។	រោលបែល	ខ្នុំ	អំពាវោវ	ែល់	កពះវរបិតា	របស់	ខ្នុំ	បែល	

្ង់	ដៅ	សាថានសរួ្៌	ដោះ	ខ្នុំ	បាន	ទូល	កទង់	ថា	ខ្នុំ	ទន់ដខសាយ	យ៉ាង	ណា	ដហើយ	ខ្នុំ	បាន	

សូម	កទង់	ដមតាតា	ដលើក	បន្នុក	នន	ទុក្ខ	កពរួយ	របស់	ខ្នុំ	ដចញ	។	មុន	ដពល	បែល	ខ្នុំ	បាន	

ដករោកឈរ	ម្ង	ដទៀត	ដោះ	ទមងៃន់	នន	ទុក្ខកពរួយ	របស់	ខ្នុំ	កតូវ	បាន	ដលើក	ដចញ	ពី	សាម	របស់	

ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	ដៅ	បត	កតូវ	ខំ	ដចញ	ឲ្យ	ផុត	ពី	រោរឈឺចាប់	និង	រោរបាត់បង់	ដោះ	ប៉ុបន្ត	បន្នុក	

បែល	មិន	អាច	កទាំកទ	បាន	ដោះ	កតូវបាន	យក	ដចញ	ពី	ខ្នុំ	។

ដៅ	ដពល	ដោះ	ដហើយ	បែល	ខ្នុំ	បាន	ែឹង	ថា	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	កទង់	្ ង់	ដៅ	បក្បរ	ដយើង	

រង់	ចាំ	ដលើក	ដយើង	ដេើង	រង់ចាំ	ឲ្យ	ដយើង	កគ្ន់បត	សូម	ែល់	កទង់	រង់ចាំ	ឲ្យ	ដយើង	ោក់	

បន្នុក	របស់	ដយើង	ដលើ	សាម	កទង់	រង់ចាំ	ដយើង	ឲ្យ	ោក់	នែ	ដយើង	ក្នុង	កពះហស្ត	កទង់	ដែើម្បី	

កទង់	អាច	សដ្គ្រះ	ដយើង	។

ដយើង	—	ែូច	ជា	ពរួក	អ្ក	រុករក	បរ៉	បែល	កតូវបត	ទាញ	ទាវារ	ោំង	បិទ	ដហើយ	ទុកចិត្ត	

ដលើ	ពរួក	អ្ក	សដ្គ្រះ	របស់	ពរួកដ្	បែរ	—	កតូវបត	ោក់	ចុះ	នូវ	្ ន្ៈ	របស់	ដយើង	ចំដពាះ	

កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	ដហើយ	ទុកចិត្ត	ដលើ	បផនរោរ	សដ្គ្រះ	របស់	កទង់	សកមាប់	ដយើង	។

វា	ជា	ដសចក្ី	សង្ឹម	របស់	ខ្នុំ	ថា	ដពល	ខ្នុំ	ដធ្វើ	ែំដណើរ	បត	មានាក់	ឯង	ដចញ	ពី	ជីវិត	ដនះ	

ដៅ	ឯ	ជីវិត	បោទាប់	ដទៀត	ដោះ	នឹង	មាន	នូវ	ដសចក្ី	អំណរ	រោល	បែល	ខ្នុំ	បាន	ជរួបជុំ	គ្នា	

វិញ	ជាមរួយ	ពរួក	អ្ក	បែល	បាន	ដធ្វើ	ែំដណើរ	ដៅ	មុន	ខ្នុំ	!	ដៅ	ចដោលាះ	ពី	ដពល	ដនះ	ដៅ	ដពល	

ដោះ	ដោះ	ខ្នុំ	ែឹង	ថា	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	របស់	ខ្នុំ	មាន	កពះជន្	រស់	ដៅ	ដហើយ	កសោញ់	ខ្នុំ	

ដហើយ	្ ង់	ដៅ	បក្បរ	ខ្នុំ	។	◼

អ្ន្និពន្ធរស់ណៅ្ ្ននុងរដ្ឋយរូថាហ៍ស.រ.អា។

ដគ្វាយធួនរបស់ម្ពរះអង្គសរ្គ្ររះអាចរលើកអ្នករឡើងបាន

« យ�ើងទទួែ សាគាែ់ ថា យពែខ្លះ្្លតូវ របស់អ្នក ម្ន ការ  
ែំបាក ។ តែ ខ្នុំ ្ ដេែ់ការ សនយា យនះ ដែ់ អ្នក ក្ននុង តពះោម  
តពះអម្ចាស់ ថា ៖ យបើ អ្នក យតកាកឈរ យ�ើង យ�ើ� យដើរ រាម  
ោន តពះបាទា មន តពះយតបាសយលាះ យ�ើង យ�ើ� យៅម្ងៃ  
មួ� យពែអ្នក នឹង តកយ�ក យមើែ មក យតកា� វិញ យោះ  
អ្នក យោរយពញ យោ� អំណរ្រុណ ដ៏ អស់កែ្ប តដែ អ្នក  

បាន យតជើស �ក ការ ទុកេិែតែ យែើ ដងាវា�ធួន និង អំណាេ មន ដងាវា�ធួន យដើម្បី យែើក 
យ�ើ�ពតងឹង ដែ់ អ្នក » ។

ម្បធានរឌៀរ្ើររអស្វអុជដរូហ្វទីម្បឹកសាទីពីរក្ននុងេណៈម្បធានទីមួយ«អ្នកអាចរធ្វើវាឥឡលូវរនរះបាន!»ម�អាហូណា
ដខវិច្ឈិកាឆ្នាំ២០១៣ទំព័រ៥៧។
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ងពល	បែល	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	កពះដយសែូវក្ីស្	បាន	យង	មក	បផនែី	កិច្ចរោរ	ែំបូង	បំផុត	មរួយ	បែល	

កទង់	បាន	ដធ្វើ	្ឺ	សាថាបោ	សាសោចកក	របស់	កទង់	។	កពះ្ម្ីរ	សញ្ញា	ថ្ី	កបាប់	ដយើង	ថា	កទង់	

«	ដចញ	ដៅ	ឯ	ភ្ំ	ដែើម្បី	នឹង	អធិសាឋាន	ររួច	កទង់	អធិសាឋាន	ែល់	កពះ	ែរាប	ទាល់	ភ្ឺ	»	។	ដពល	កទង់	

យង	ចុះ	មក	ដៅ	នថងៃ	បោទាប់	កទង់	បាន	ដៅ	ពរួក	សិស្ស	មក	ជុំ	គ្នា	។	«	ក៏	ដរើស	យក	១២	ោក់	បែល	កទង់	ដៅ	ថា	

សាវក	»	(	លូរោ	៦:១២–១៣	)	។

ដករោយ	មក	ដទៀត	កទង់	បាន	យក	ដពកតុស	យ៉ាកុប	និង	យូហាន	ដៅ	ដលើ	ភ្ំ	ដហើយ	ដៅ	ទី	ដោះ	ដពកតុស	បាន	

ទទរួល	កូនដសា	ទាំងោយ	នន	បព្វជិតភាព	(	សូមដមើល	មា៉ាថាយ	១៧:១–៩;	សូមដមើល	ផងបែរ	១៦:១៨–

១៩	)	។	ដពកតុស	បាន	រោលាយ	ដៅ	ជា	សាវក	មានាក់	បែល	ទទរួល	ខុសកតូវ	ក្នុង	រោរ	រោន់	កូនដសា	ទាំង	អស់	ដៅ	ដលើ		

បផនែី	ដែើម្បី	ែឹកោំ	សាសោចកក	បោទាប់	ពី	រោរយង	ដចញ	របស់	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	។

ដោយ	ដគ្រព	តាម	កពះបគ្រប់	របស់	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	(	សូមដមើល	មា៉ាកុស	១៦:១៥	)	ដោះ	ពរួក	សាវក	

បាន	ផ្សព្វផសាយ	ែំណឹងល្អ	ដហើយ	បាន	សាថាបោ	សាខា	ទាំងោយ	នន	សាសោចកក	។	ក្នុង	ករណី	ជា	ដកចើន	

ពរួកដោក	បាន	មាន	ឱរោស	សរួរ	សុខទុក្ខ	ែល់	សាខា	ទាំងោយ	បាន	បត	ម្ង	ប៉ុដណាណះ	បែល	វា	ផ្ល់	ឱរោស	

តិចតរួច	ណាស់	សកមាប់	ឲ្យ	ពរួកដោក	បដកងៀន	និង	ហ្វឹកហ្វឺន	។	្ំនិត	របស់	អ្ក	មិនដជឿ	ដលើ	កពះក្ីស្	ក៏	

ដកជៀត	ចូល	មក	យ៉ាង	ឆាប់	រហ័ស	ដហើយ	្ ំនិត	ដផ្សងៗ	នន	ដគ្លលទ្ធិ	របស់	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	កតូវបាន	ផ្លាស់	ប្ទូរ	

ឬ	បកសកមរួល	(	សូមដមើល	ដអសាយ	២៤:៥	)	។	ដពល	បែល	រោរក្បត់	សាសោ	បាន	រីក	រាលោល	ដោះ	វា	

ចាំបាច់	បែល	កពះអមាចាស់	កតូវ	ែក	យក	បព្វជិតភាព	ពី	បផនែី	ដៅ	។	ជា	លទ្ធផល	បផនែី	ពុំបាន	មាន	ពរជ័យ	នន	

បព្វជិតភាព	អស់	មរួយ	រយៈ	បវង	។

ដែើម្បី	សាថាបោ	ន្រ	របស់	កទង់	ដៅ	ដលើ	បផនែី	ម្ង	ដទៀត	ជាមរួយ	នឹង	អំណាច	ទាំងោយ	នន	បព្វជិតភាព		

ដោះ	កពះអមាចាស់	បាន	សាដារ	ែំណឹងល្អ	ដេើង	វិញ	។

រដ្យដអលរឌើរអឈិល្មដភរី

មន ករូរ៉ុម មន ពួក សាវក ដប់ពីរ ោក់

ណយើង្រួរដ្រានអំ�រ្ររុ�យ៉ាងខ្លាំងដដលម្ពរះអរាចាស់បនសាដោរសាសន្ចម្្
និងអំណាចបពវជិ្ភាពរបស់ម្ទង់ណៅណលើដផនដដីណ�ើងវិញ។

នថងៃែ៏រុងនរឿងនន

ការស្ដារង�ើងវិញ
មនបព្វជិតភាព
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សរូមចងចាំពីការសាដាររឡើងវិញ

ដពល	យ៉ូបសប	ស្ែ៊ីធ	កំពុង	បកបកប	កពះ្ម្ីរ	មរមន	ដហើយ	អូលីដវើរ	ដៅដឌើរី		

បាន	បដកមើ	ជា	ដស្ៀន	របស់	ដោក	ដោះ	ពរួក	ដោក	បាន	កបទះ	នឹង	ដរឿង	មរួយ	ក្នុង	

នីនហ្វទី៣	អំពី	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	បែល	មាន	កពះជន្	រស់	ដេើង	វិញ	បាន	យង	

	មក	ឯ	អឌ្ឈដគ្ល	បប៉ក	ខាង	លិច	។	ដពល	ពរួកដោក	បាន	ដរៀន	អំពី	រោរបដកងៀន		

របស់	កទង់	ពី	បុណ្យ	កជមុជ	ទឹក	(	សូមដមើល	នីនហ្វទី៣	១១:២៣–២៨	)	ពរួកដោក	

បាន	្ ងៃល់	អំពី	ទកមង់	ជាដកចើន	នន	បុណ្យ	កជមុជ	ទឹក	បែល	កំពុង	កតូវបាន	ដធ្វើ	ដេើង	

	ក្នុង	ជំោន់	របស់	ពរួកដោក	និង	អំពី	ថា	នរណា	បែល	មាន	សិទ្ធិ	អំណាច	ដែើម្បី	ដធ្វើ	

បុណ្យ	កជមុជ	ទឹក	។

យ៉ូបសប	និង	អូលីដវើរ	បាន	សដកមច	ចិត្ត	អំពាវោវ	ែល់	កពះអមាចាស់	ដោយ	

អធិសាឋាន	ដៅក្នុង	នកព	ជិត	ផ្ះ	របស់	យ៉ូបសប	និង	អិមមា៉ា	។	ដៅ	ទី	ដោះ	វិវរណៈ	ែ៏	

អសាចារ្យ	បំផុត	បាន	ដកើតដេើង	រោល	បែល	យ៉ូហាន	បាទីស្	បាន	ដលច	ដចញ	មក	

បាន	ោក់	នែ	ដលើ	កបាល	ពរួកដោក	ដហើយ	បាន	មាន	កបសាសន៍	ថា	៖	«	ដៅ	ដលើ	

អ្ក	ជា	ពរួក	អ្ក	បដកមើ	ែូច	រូប	ខ្នុំ	ដអើយ	ដោយ	នូវ	កពះោម	នន	កពះបមសែ៊ី	ខ្នុំ	សូម	កប្ល់	

បព្វជិតភាព	ដអើរ៉ុន	បែល	រោន់	កូនដសា	ទាំងោយ	អំពី	រោរបដកមើ	នន	ពរួក	ដទវតា	និង	

អំពី	ែំណឹងល្អ	នន	រោរបកប	ចិត្ត	និង	អំពី	បុណ្យ	កជមុជ	ទឹក	ដោយ	រោរ	ពន្ិច	សកមាប់	រោរ	

ផ្ដាច់	បាប	ដហើយ	បព្វជិតភាព	ដនះ	នឹង	មិន	កតូវ	បាន	ែក	ដចញ	ពី	បផនែី	ដទៀត	ដេើយ	

រហូត	ែល់	ដពល	កូន	កបុស	ទាំងោយ	នន	ដោក	ដលវី	ថាវាយ	ែគ្វាយ	ម្ង	ដទៀត	ែល់	

កពះអមាចាស់	ដោយ	ដសចក្ី	សុចរិត	»	(	្.	និង	ស.	១៣:១	)	។

ដោះ	្ ឺ	ជា	កពឹត្តិរោរណ៍	ែ៏	រុងដរឿង	។	ខ្នុំ	សង្ឹម	ថា	អ្ក	រោន់	បព្វជិត	ទាំងអស់	

ចងចាំ	នថងៃ	ទី	១៥	បខ	ឧសភា	ឆានាំ	១៨២៩	ទុក	ជា	កពឹត្តិរោរណ៍	ែ៏	ពិសិែ្ឋ	មរួយ	ដៅ	

ក្នុង	កបវត្តិសាកស្ត	សាសោចកក	និង	ជា	កពឹត្តិរោរណ៍	ពិដសស	ដៅក្នុង	កបវត្តិសាកស្ត	

ពិភពដោក	។

មាកតា	នន	ដសចក្ី	ជំដនឿ	កបាប់	ដយើង	ថា	«	ដយើង	ខ្នុំ	ដជឿ	ថា	មនុស្ស	កតូវ	បត	បាន	ដៅ	

ពី	កពះ	ដោយ	រោរពយាករណ៍	និង	ដោយ	រោរោក់	នែ	ដលើ	ដោយ	អស់	អ្ក	ណា	បែល	

មាន	សិទ្ធិ	អំណាច	ដែើម្បី	នឹង	ផសាយ	ែំណឹងល្អ	ដហើយ	កបកពឹត្ត	ពិធីរោរ	ទាំងោយ	នន	

ែំណឹងល្អ	»	(	មាកតា	នន	ដសចក្ី	ជំដនឿ	១:៥	)	។

មនុស្ស	ទាំងោយ	មិន	បមន	កតូវ	បាន	ដៅ	ដោយ	ដកពៀវៗ	ដោះ	ដទ	ពរួក	ដ្	កតូវ	

បាន	ដៅ	ដោយ	រោរបំផុស	្ ំនិត	និង	រោរពយាករណ៍	។	មាន	នូវ	បខ្ស	រយៈ	នន	

រោរបំផុត	្ ំនិត	ដោយ	ផ្ទាល់	ពី	កពះអមាចាស់	ែល់	ពរួក	អ្ក	បែល	កតូវ	បាន	ដៅ	ឲ្យ	រោន់	

បព្វជិតភាព	។	ដោះ	្ ឺ	ជា	រដបៀប	បែល	កពះអមាចាស់	ក្ប់ក្ង	សាសោចកក	របស់	កទង់	

ដហើយ	ដោះ	្ ឺ	ជា	រដបៀប	បែល	កទង់	បាន	ដៅ	ពយារោរី	យ៉ូបសប	ស្ែ៊ីធ	។

សរូមរានភាពសក្ឈិសមរដើមបែីកាន់បព្វជឈិ្ភាព

រោរទទរួល	បព្វជិតភាព	ពុំ	បមន	ជា	ទដង្វើ	បែល	ជា	និមិត្តរូប	អំពី	រោរផ្លាស់	ប្ទូរ	ែ៏	សំខាន់	

មរួយ	ដៅ	ក្នុង	ជីវិត	បែល	បាន	មក	ដោយ	ស្វ័យ	កបវត្តិ	កសប	ដៅ	តាម	អាយុ	ដោះ	ដទ	។	

ដយើង	កតូវ	បត	មាន	ភាពសក្ិសម	ដហើយ	«	ដសាមះ	កតង់	ក្នុង	រោល	បាន	បព្វជិតភាព	ទាំង	

ពីរ	ដនះ	»	(	្.	និង	ស.	៨៤:៣៣	)	។	ដយើង	្ ប្បី	អាន	ដោយ	កបុង	កបយ័ត្	នូវ	ពាក្យ	

សម្បថ	និង	ដសចក្ី	សញ្ញា	នន	បព្វជិតភាព	មិល្ីសសាបែក	បែល	ចង្អនុល	បគ្ហាញ	

យ៉ាង	ពិដសដស	ពី	លក្ខខណ្ឌ	បែល	ដយើង	កតូវបត	យល់	និង	យល់	កពម	ដែើម្បី	ទទរួល	

យក	បព្វជិតភាព	ដនះ	៖

«	ប៉ុបន្ត	អស់	អ្ក	ទាំង	ដោះ	បែល	ទទរួល	បព្វជិតភាព	ដ្មះ	ថា	ទទរួល	សម្បថ	

និង	ដសចក្ី	សញ្ញា	ដនះ	ពី	កពះវរបិតា	ដយើង	បែល	កទង់	ពុំ	អាច	បណាដាច់	ឬ	អាច	ដរើ	បាន	

ដេើយ	។

«	ប៉ុបន្ត	អស់	អ្ក	ណា	បែល	បណាដាច់	ដសចក្ី	សញ្ញា	ដនះ	បោទាប់	ពី	អ្ក	ដោះ	បាន	

ទទរួល	ររួច	ដកសច	ដហើយ	បបរ	ដចញ	កពដងើយ	ដោះ	នឹង	មិន	កតូវ	បាន	អត់ដទាស	ឲ្យ	ដេើយ	

ដទាះ	ជា	ដៅ	ដោកិយ	ដនះ	ឬ	ក៏	ដៅ	បរដោក	ក្ី	»	(	្.	និង	ស.	៨៤:៤០–៤១	)	។

វា	មធ្យ័ត	ណាស់	។	អ្ក	អាច	នឹង	្ ិត	ថា	បុរស	ទាំងោយ	នឹង	ពយាយម	

ដចៀសវាង	ពី	រោរទទរួល	បព្វជិតភាព	ដអើរ៉ុន	និង	មិល្ីសសាបែក	ប៉ុបន្ត	ខ	បោទាប់ដទៀត	

បចង	ថា	«	ដវទោ	ែល់	អស់	អ្ក	ណា	បែល	ពរុ	ំចូល	មក	ក្នុង	បព្វជិតភាព	ដនះ	

(	្.	និង	ស.	៨៤:៤២;	រោរសងកត់	ន័យ	កតូវ	បាន	បបនថែម	)	។

កបសិនដបើ	ដយើង	ទទរួល	បព្វជិតភាព	ដហើយ	រស់	ដៅ	ឲ្យ	សក្ិសម	នឹង	វា		

ដោះ	ដយើង	ទទរួល	បាន	នូវ	ពរជ័យ	ពី	កពះអមាចាស់	។	ប៉ុបន្ត	ដបើ	ដយើង	បំបាក់	ដសចក្ី		

សញ្ញា	របស់	ដយើង	ដហើយ	បបរ	ដចញ	ពី	បព្វជិតភាព	របស់	ដយើង	ដោះ	ដយើង	នឹង	មិន	

ទទរួល	ពរជ័យ	របស់	កពះអមាចាស់	ឬ	រោលាយ	ជា	«	ពរួក	ដរើស	តាំង	នន	កពះ	»	ដេើយ	

(	្.	និង	ស.	៨៤:៣៤	)	។

បព្វជិតភាព	ដអើរ៉ុន	បែល	កតូវ	ទទរួល	ដោយ	ដសចក្ី	សញ្ញា	ជរួយ	ដរៀបចំ	ពរួក	យុវជន	

ឲ្យ	ទទរួល	បព្វជិតភាព	មិល្ីសសាបែក	បែល	ជា	បព្វជិតភាព	ខ្ស់	ជាង	បែល	កតូវ	

ទទរួល	ដោយ	សម្បថ	និង	ដសចក្ី	សញ្ញា	។

ដស្វងរកឱកាសបរម្មើ

បព្វជិតភាព	្ ឺ	ជា	អង្គភាព	នន	បងប្អទូន	កបុស	ែ៏	ធំ	អសាចារ្យ	—	កបបហល	ជា	អង្គភាព	

នន	បងប្អទូន	កបុស	ែ៏	ធំ	អសាចារ្យ	បំផុត	ដៅ	ដលើ	បផនែី	។	ទំោក់ទំនង	ក្នុង	ចំដណាម	
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បងប្អទូន	កបុស	អ្ក	រោន់បព្វជិតភាព	របស់	ដយើង	្ប្បី	ជា	ទំោក់ទំនង	បែល	ធំដធង	

ជាង	ទំោក់ទំនង	ណាណា	ដផ្សងដទៀត	ដលើកបលង	បត	ទំោក់ទំនង	កកុមក្រួសារ	ដយើង	

ប៉ុដណាណះ	។	បបនថែម	ដលើ	រោរ	បែល	ជា	អង្គភាព	នន	បងប្អទូន	កបុស	បព្វជិតភាព	្ ឺជា	

អង្គភាព	បដកមើ	មរួយ	បែល	ដយើង	លះបង់	ខ្អួន	ដយើង	ដែើម្បី	ជរួយ	អ្ក	ែនទ	ដទៀត	និង		

ដធ្វើ	ឲ្យ	អ្វីៗ	បាន	កបដសើរ	ដេើង	។

តាំង	ពី	ដពល	បែល	យុវជន	មានាក់	ទទរួល	បព្វជិតភាព	ដអើរ៉ុន	ដហើយ	កតូវបាន	

បតងតាំង	ជា	ឌីកុន	ឬ	ក្ូ	ឬ	សង្	ដោះ	គ្ត់	ជា	កម្សិទ្ធិ	របស់	កូរ៉ុម	មរួយ	។	ភាពជា	

បងប្អទូន	កបុស	ក្នុង	កូរ៉ុម	ដោះ	បន្ត	ដពល	បែល	គ្ត់	ទទរួល	បព្វជិតភាព	មិល្ីសសាបែក	

ដហើយ	កតូវបាន	បតងតាំង	ជា	បអលដឌើរ	មានាក់	។	កូរ៉ុម	ទាំងោយ	ដៅក្នុង	បព្វជិតភាព	្ ឺ	

សំខាន់	ខាលាំង	ណាស់	។

ថ្ីៗ	ដនះ	មាន	យុវជន	មានាក់	បែល	នឹង	ដៅ	បដកមើ	ដបសកកម្	បាន	និយយ	ក្នុង	

រោរកបជុំ	សាករោម៉ង់	។	ក្នុង	រោរនិយយ	របស់	គ្ត់	គ្ត់	បាន	ពន្យល់	ថា	គ្ត់	និង	

មិត្តភកិ្	បរួន	ោក់	បាន	ចាប់	ដផ្ើម	ជាមរួយ	គ្នា	ដៅក្នុង	កូរ៉ុម	ឌីកុន	។	គ្ត់	បាន	និយយ	

ថា	មិត្តភាព	និង	រោរគ្ំកទ	បែល	ពរួកដ្	បាន	ផ្ល់	ែល់	គ្នា	ដៅវិញ	ដៅ	មក	ដពល	បែល	

ពរួកដ្	កបឈម	នឹង	ឧបស្្គ	ោោ	និង	ដពល	្ ្ង	រោត់	ពី	មុខ	តំបណង	ទាំងោយ	ក្នុង	

បព្វជិតភាព	ដអើរ៉ុន	បាន	ជរួយ	ពរួកដ្	ឲ្យ	ដៅ	ែល់	ដគ្លដៅ	របស់	ពរួកដ្	្ ឺ	បដកមើ	ជា	អ្ក	

ផ្សព្វផសាយ	សាសោ	ដពញ	ដមា៉ាង	។

ខ្នុំ	ជា	កម្សិទ្ធិ	របស់	កូរ៉ុម	មរួយ	។	វា	ជា	កូរ៉ុម	ែ៏	ពិដសស	មរួយ	។	វា	កតូវ	បាន	បដងកើត	

ដេើង	ដោយ	បុរស	ទាំងោយ	ដចញពី	ក្ប់	កបដភទ	អាជីព	និង	វិជាជាជីវៈ	ទាំងអស់	។	

ប៉ុបន្ត	ដពល	ដយើង	កបកពឹត្តិ	ក្នុង	ោម	ជា	កូរ៉ុម	ដយើង	ររួបររួម	គ្នា	ក្នុង	ដគ្លបំណង	មរួយ	។

ដពល	សមាជិក	កូរ៉ុម	យល់	កសប	ជា	ឯកច្ន្	ដៅ	ដលើ	ែំដណើររោរ	មរួយ	ថា	កតូវ	ដធ្វើ	តាម	

ដហើយ	ដធ្វើ	ជាមរួយ	គ្នា	ដករោម	ឥទ្ធិពល	នន	កពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្ធ	ដោះ	ពរួក	ដោក	កបកពឹត្ត	

កសប	នឹង	កពះ្ន្ៈ	របស់	កពះ	។	ដលើកបលង	បត	

អ្ក	មាន	រោរយល់	កសប	ទាំងកសុង	ពី	សមាជិក	

នន	កូរ៉ុម	ដបើ	មិន	ែូដចានាះ	អ្ក	មិន	កបកពឹត្ត	ដេើយ	។	

សូម	្ ិត	ថា	ដតើ	រោរណ៍	ដោះ	អាច	រោរពារ	អ្ក	អស់	

មរួយ	ជីវិត	អ្ក	យ៉ាង	ណា	បែរ	។

ក្ប់	អ្ក	ែឹកោំ	កូរ៉ុម	្ រួរ	បត	មាន	ប្ជី	

សមាជិក	ក្នុង	កូរ៉ុម	ដហើយ	គ្ត់	្ រួរ	បត	មាន	សាមរតី	ែឹង	អំពី	ពរួក	អ្ក	បែល	មាន	បញ្ហា	

ក្នុង	រោរ	កំណត់	ពី	រដបៀប	បែល	ពរួកដ្	្ រួរ	រស់	ដៅ	។	កបសិន	ដបើ	មាន	យុវជន	មរួយ	

ចំនរួន	បបបដោះ	ជា	សមាជិក	របស់	កូរ៉ុម	ដោះ	អ្ក	ែឹកោំ	កតូវ	ោក់	អាទិភាព	ក្នុង	ប្ជី	

របស់	គ្ត់	ដោយ	ផ្ល់	រោរ	យក	ចិត្ត	ទុក	ោក់	ដលើ	ពរួក	អ្ក	បែល	កតូវរោរ	រោរ	បីបាច់	ជា	

បោទាន់	។	ដហើយ	គ្ត់	និង	សមាជិក	កូរ៉ុម	ែនទ	ដទៀត	កតូវ	ចាប់	ដផ្ើម	សរួរ	សុខ	ទុក្ខ	ពរួកដ្	

ដោយ	បដងកើត	មិត្តភាព	និង	ទំោក់	ទំនង	ជាមរួយ	នឹង	កូរ៉ុម	ក្នុង	រដបៀប	មរួយ	បែល	ោំ	

ពរួកដ្	កតេប់	មក	មាន	មិត្តភាព	វិញ	។

កូរ៉ុម	បព្វជិត	មាន	រោតព្វកិច្ច	និង	រោរទទរួល	ខុសកតូវ	ក្នុង	រោរ	«	កពមាន	ពន្យល់	

ទូោមន	និង	បដកងៀន	ដហើយ	អដ្ជើញ	មនុស្ស	ទាំង	អស់	ឲ្យ	មក	រក	កពះក្ីស្	»	

(	្.	និង	ស.	២០:៥៩	)	។	រោរបដកមើ	ក្នុង	កូរ៉ុម	បព្វជិតភាព	្ ឺ	ចាំបាច់	ែល់	

រោរអភិវឌ្ឍន៍	របស់	ដយើង	ដៅដលើ	បផនែី	ដនះ	។	ដហតុ	ែូដចានាះដហើយ	សមាជិក	កូរ៉ុម	

ទាំងអស់	្ រួរបត	ពិចារណា	ពី	រោតព្វកិច្ច	ទាំងដនះ	ទុកជា	បផ្ក	នន	រោតព្វកិច្ច	នន	រោរបដកមើ	

របស់	ពរួកដ្	ដៅ	ក្នុង	ន្រ	របស់	កពះវរបិតា	របស់	ដយើង	បែល	្ ង់	ដៅ	សាថានសរួ្៌	។

ដយើង	ទាំងអស់	គ្នា	ែឹង	ថា	ដយើង	កបឈម	នឹង	ឧបស្្គ	ទាំងោយ	ក្នុង	ជីវិត	

សាកល្បង	របស់	ដយើង	។	ដលើកបលង	បត	ដយើង	មាន	នូវ	រោរគ្ំកទ	ដែើម្បី	ជរួយ	ដយើង	

្្ង	រោត់	ជីវិត	ដនះ	ដបើ	មិន	ែូដចានាះ	ដទ	ដយើង	នឹង	ដ�ើញ	ថា	ខ្អួន	ដយើង	ពុំ	មាន	នូវ	បផនរោរ	

រឹងមាំ	ដសចក្ី	បណោំ	រឹងមាំ	ឬ	បផនទី	បគ្ហាញ	ផ្ទូវ	ដែើម្បី	ែឹកោំ	ដយើង	ដោះ	ដទ	។	កូរ៉ុម	

បែល	ែំដណើរ	រោរ	កតឹមកតូវ	ជរួយ	ដយើង	បដងកើត	បផនរោរ	និង	បផនទី	បគ្ហាញ	ផ្ទូវ	បែល	

នឹង	ែឹកោំ	ដយើង	កតេប់	ដៅ	រោន់	វត្តមាន	របស់	កពះវរបិតា	របស់	ដយើង	បែល	្ ង់	ដៅ	

សាថានសរួ្៌	វិញ	។

សរូមរានអំណរេុណ

បែ៊ីស្សព	រោន់	កូនដសា	បព្វជិតភាព	ទាំងោយ	ដែើម្បី	ដធ្វើ	ជា	អធិបតី	ក្នុង	វរួែ	របស់	

ពរួកគ្ត់	ររួម	ទាំង	ពរួក	យុវជន	នន	បព្វជិតភាព	ដអើរ៉ុន	ផងបែរ	។	តាម	ពិត	បែ៊ីស្សព	្ ឺជា	

កបធាន	នន	កូរ៉ុម	សង្	ក្នុង	វរួែ	របស់	គ្ត់	។	គ្ត់	ជរួយ	ែល់	ពរួក	យុវជន	ឲ្យ	មាន	ភាព	

សក្ិសម	ដែើម្បី	ទទរួល	និង	ចដកមើន	ដេើង	ក្នុង	បព្វជិតភាព	ដអើរ៉ុន	ដហើយ	ដរៀបចំ	ពរួកដ្	

ដែើម្បី	ទទរួល	បព្វជិតភាព	មិល្ីសសាបែក	។	គ្ត់	ជរួយ	ពរួកដ្	ឲ្យយល់	ពី	រោតព្វកិច្ច	

និង	ពរជ័យ	ទាំងោយ	បែល	មាន	ែល់	ពរួក	អ្ក	រោន់	បព្វជិតភាព	។	គ្ត់	ជរួយ	ពរួកដ្	

ឲ្យ	ដរៀន	ដលើក	តដមកើង	បព្វជិតភាព	ដោយ	ផ្ល់	រោរចាត់តាំង	ទាំងោយ	ែល់	ពរួកដ្	

បែល	នឹង	ជរួយ	ពរួកដ្	ឲ្យ	បដកមើ	ែល់	អ្ក	ែនទ	។

កូនដសា	ទាំងោយ	បែល	ជា	របស់	បព្វជិត	ដអើរ៉ុន	រំឭក	ដយើង	ថា	ដយើង	្ ប្បី	មាន	

អំណរ្ុណ	ជានិច្ច	សកមាប់	បព្វជិតភាព	បែល	បាន	សាដារ	ដេើង	វិញ	ជាមរួយ	នឹង	

អំណាច	សិទ្ធិ	អំណាច	និង	ទំនរួល	ខុស	កតូវ	ទាំងោយ	របស់	វា	៖	«	អំណាច	និង	

សិទ្ធិ	អំណាច	នន	របស់	តូច	ជាង	ឬ	បព្វជិតភាព	ដអើរ៉ុន	្ឺ	កតូវ	រោន់	កូនដសា	ទាំងោយ	

នន	រោរគ្រ	បដកមើ	របស់	ពរួក	ដទវតា	ដហើយ	ដែើម្បី	ចាត់បចង	រោរកបកពឹត្ត	ខាង	ដក្	

ទាំងោយ	នន	ពាក្យ	ខាង	ែំណឹងល្អ	បុណ្យ	កជមុជ	ទឹក	ខាង	រោរ	បកប	ចិត្ត	សកមាប់	រោរ	

ផ្ដាច់	បាប	ទាំងោយ	យល់	កពម	តាម	ដសចក្ី	សញ្ញា	និង	កពះប្្ញត្តិ	ទាំងោយ	»	

(	្.	និង	ស.	១០៧:២០	)	។

ខ្នុំ	សូម	អដ្ជើញ	ពរួក	យុវជន	ឲ្យ	ដលើក	តដមកើង	ែល់	បព្វជិតភាព	បែល	ពរួកដ្	

រោន់	និង	ឲ្យ	ដរៀបចំ	ខ្អួន	ដែើម្បី	បាន	តំបណង	បែល	ខ្ស់	ជាង	ក្នុង	បព្វជិតភាព	ដអើរ៉ុន	

រោលបែល	ពរួកដ្	ដរៀបចំ	ខ្អួន	ដែើម្បី	ទទរួល	បាន	ពរជ័យ	បបនថែម	ដទៀត	ក្នុង	រោរទទរួល	

បព្វជិតភាព	មិល្ីសសាបែក	ដោយ	រោរបដកមើ	កពះអមាចាស់	ក្នុង	ោម	ជា	អ្ក	ផ្សព្វផសាយ	

សាសោ	ដពញ	ដមា៉ាង	និង	ទីបំផុត	ដរៀបរោរ	ក្នុង	កពះវិហារ	បរិសុទ្ធ	របស់	កទង់	។

ខ្នុំ	សូម	បថ្ង	ទីបោទាល់	ថា	ពុំ	មាន	បុរស	របមង	សាលាប់	ណា	មានាក់	ែឹកោំ	សាសោចកក	

ដនះ	ដេើយ	។	វា	្ ឺ	ជា	សាសោចកក	របស់	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	ដហើយ	កទង់	ែឹកោំ	វា	

តាមរយៈ	បព្វជិតភាព	បែល	កទង់	កប្ល់	ែល់	បុរស	ទាំងោយ	ដៅ	ដលើ	បផនែី	ដែើម្បី	

ពរួកដ្	អាច	ដធ្វើ	ជា	ភានាក់គ្រ	របស់	កទង់	ដៅក្នុង	រោរ	ែឹកោំ	សាសោចកក	របស់	កទង់	

និង	ក្នុង	រោរ	ដធ្វើ	ពិធីរោរ	បរិសុទ្ធ	ែ៏	ពិសិែ្ឋ	ទាំងោយ	។	ដយើង	្ រួរ	មាន	អំណរ្ុណ	

ខាលាំង	យ៉ាង	ណា	ដៅ	បែល	កពះអមាចាស់	បាន	សាដារ	ដេើង	វិញ	នូវ	សាសោចកក	និង	

បព្វជិតភាព	របស់	កទង់	ែល់	បផនែី	ដនះ	។	◼

បពវជិតភាពគឺជាអង្គភាពមនបងប្ូន

្បុសដ៏្ ំអសាចារ្យ—្បចហ�ជា

អង្គភាពមនបងប្ូន្បុសដ៏្ ំអសាចារ្យ

បំផុតមៅម�ើចផនដី។
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រដ្យរខស៊ីដ្ប់បឹលយរូអរូលសឈិន

ថានាក់ សិកាខាសាលា និង វិទយាសាថាន

ពតរឹ
ម	បត	បរួន	បខ	មុន	ដពល	រោរសុ្ត	របស់	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	«	រោល	ជិត	ែល់	កំណត់	បែល	កទង់	កតូវ	ដេើង	ដៅ	

សាថានសរួ្៌	ដោះ	កទង់	តកមង់	កពះភ្ក្ត	[	យ៉ាង	មុឺងមា៉ាត់	]	យង	ដឆាពាះ	កតង់	ដៅ	ឯ	កកុង	ដយរូសាេិម	បត	ម្ង	»	

(	លូរោ	៩:៥១	)	។ ១	ដៅ	ប៉ុោមន	សបាដាហ៍	មុន	ដោះ	កពះដយសែូវក្ីស្	បាន	ដរៀបចំ		ពរួក	សិស្ស	របស់	កទង់	ដោយ	

កពះទ័យ	ទុកោក់	សកមាប់	ភាពលំបាក	និង	កពឹត្តិរោរណ៍	ខាង	វិញ្ញាណ	បែល	្ ិត	មិន	ែល់	ទាំងោយ	បែល	នឹង	មាន	

ដៅ	ខាង	មុខ	។

ឧទាហរណ៍	ភាលាមៗ	បោទាប់	ពី	ដពកតុស	បាន	បថ្ង	បោទាល់	អំពី	ដទវភាព	របស់	កពះដយសែូវក្ីស្	ដៅឯ	បខសាដរៀ	ភីលីពី	

ដោះ	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	បាន	មាន	បន្ទូល	ដៅ	រោន់	ពរួក	សិស្ស	របស់	កទង់	អំពី	រោរសុ្ត	របស់	កទង់	បែល	នឹង	មក	ែល់	និង	

រោរ	មាន	កពះជន្	រស់	ដេើង	វិញ	ជា	ដលើក	ែំបូង	ដោយ	កទង់	បាន	មាន	បន្ទូល	ក្នុង	ន័យ	យ៉ាង	ចបាស់	ពិត	កបាកែ	(	សូម	

ដមើល		មា៉ាថាយ	១៦:១៣–២១;	មា៉ាកុស	៨:២៧–៣១;	លូរោ	៩:១៨–២២	)	។ ២	កពះដយសែូវ	ក៏	បាន	ោំ	ដពកតុស	

យ៉ាកុប	និង	យ៉ូហាន	ដៅ	ជាមរួយ	នឹង	កទង់	«	ក៏	ោំ	ដេើង	ដៅ	ដលើ	ភ្ំ	ខ្ស់	»	ជា	កបន្ង	បែល	កទង់	«	បាន	ផ្លាស់	បកប	ដៅ	មុខ	

អ្ក	ទាំងដោះ	»	(	មា៉ាថាយ	១៧:១–២	)	។	ដៅ	ទី	ដោះ	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	ម៉ូដស	និង	ដអលីយ៉ា	បាន	កប្ល់	កូនដសា	

បព្វជិតភាព	ែល់	ដពកតុស	យ៉ាកុប	និង	យ៉ូហាន	។	ម៉ូដស	និង	ដអលីយ៉ា	ក៏	បាន	ផ្ល់	រោរលរួងដោម	និង	រោរគ្ំកទ	

ែល់	កពះដយសែូវ	ផងបែរ	ដពល	បែល	ពរួកដោក	បាន	មាន	កបសាសន៍	ថា	«	បែល	ដលច	មក	ក្នុង	សិរី	ល្អ	ទូល	ពី	ែំដណើរ	

កទង់	សុ្ត	បែល	កតូវ	សដកមច	ដៅ	កកុង	ដយរូសាេិម	»	(	លូរោ	៩:៣១	)	។ ៣	បអលដឌើរ	ដជម	អែ៊ី	ថាល់ដមហ្គ	(	ឆានាំ	

១៨៦២–១៩៣៣	)	នន	កូរ៉ុម	នន	ពរួក	សាវក	ែប់ពីរ	ោក់	បាន	សំដៅ	ែល់	បទពិដសាធន៍	ដៅ	ដលើ	ភ្ំ	ដនះ	ថា	ជា	«	រោរចាប់	

ដផ្ើម	នន	ទី	ប្្ចប់	»	របស់	រោរ	បដកមើ	ក្នុង	ភាព	របមង	សាលាប់	របស់	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	។ ៤

កពឹត្តិរោរណ៍	ទាំងដនះ	បគ្ហាញ	ថា	ដពល	កពះដយសែូវ	ក្ីស្	«	តកមង់	កពះភ្ក្ត	យង	ដឆាពាះ	កតង់	ដៅឯ	កកុង	ដយរូសាេិម	បត	

ម្ង	»	ដោះ	កទង់	បាន	កតាស់	ែឹង	យ៉ាង	ចបាស់	ថា	កទង់	កំពុង	ចាប់	ដផ្ើម	ែំដណើរ	មរួយ	បែល	នឹង	ប្្ចប់	កពះជន្	របស់	កទង់	។	

្ម្ីរ	លូរោ	បែល	ផ្ល់	នូវ	ព័ត៌មាន	ពិសាដារ	បំផុត	ទាក់ទង	នឹង	រោរដធ្វើ	ែំដណើរ	ដនះ	បចង	ថា	ដពល	បែល	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	

«	យង	រោត់	អស់	ទាំង	កកុង	អស់	ទាំង	ភូមិ	ទាំង	បដកងៀន	បដណដាើរ	ដហើយ	ដចះ	បត	តកមង់	ដឆាពាះ	ដៅ	ឯ	កកុង	ដយរូសាេិម	»	

(	លូរោ	១៣:២២	)	ដោះ	ពរួក	សិស្ស	មរួយ	កកុម	—	មាន	ទាំង	បរុស	និង	កស្តី	—	បាន	ដធ្វើ	ែំដណើរ	ជាមរួយ	កទង់	(	លូរោ	

១១:២៧	)	។ ៥	ខណៈ	កំពុង	ដែើរ	ជាមរួយ	គ្នា	ដោះ	កពះដយសែូវ	បាន	បដកងៀន	ពរួក	អ្ក	ដែើរ	តាម	កទង់	អំពី	តកមូវ	រោរ	នន	ភាពជា	

ការបនពងៀនរបស់ព្ះអង្គសន្គ្គាះអំ្ី

ណៅ្្ននុងដំណ�ើរណរឿងរបស់លរូកាអំពដីការណ្វើដំណ�ើរចរុងណម្កាយរបស់ម្ពរះណយសមរូវម្្រដីស្ទណៅ
កាន់ម្្រុងណយររូសា�ិមណយើងណ�ើញថាម្ពរះអង្សណ្គ្ររះម្បទានដល់ណយើងនរូវ្រំររូ

ដ៍ចបាស់លាស់មួយអំពដីរណបៀបណដើម្បដីណ្វើតាមម្ទង់។
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សិស្ស	។	រោលបែល	ដយើង	សិកសា	ពី	រោរបដកងៀន	របស់	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	ដៅក្នុង	បរិបទ	

នន	រោរ	ដធ្វើ	ែំដណើរ	ដនះ	ដោះ	ដយើង	អាច	បដងកើន	នូវ	រោរែឹង្ុណ	រោន់បត	ខាលាំង	ដេើង	អំពី	

រដបៀប	បែល	កទង់	បាន	ពកងឹង	រោរបណោំ	របស់	កទង់	អំពី	ភាព	ជា	សិស្ស	ជាមរួយ	នឹង	

អំណាច	នន	្ ំរូ	របស់	កទង់	ផ្ទាល់	។

ការរ្្ើយ្ បបីចំរោរះការបរម្ងៀនរបស់ម្ពរះរយស៊រូវម្េីស្ទដដលឲ្យ«ចរូរមករាមខ្នុំ»

មិន	យូរ	ប៉ុោមន	មុន	ដពល	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	បាន	ចាប់	ដផ្ើម	រោរដធ្វើ	ែំដណើរ	ចុងដករោយ	

របស់កទង់	ដៅ	រោន់	កកុង	ដយរូសាេិម	ដោះ	កទង់	បាន	កបរោស	ថា	៖	«	ដបើ	អ្ក	ណា	

ចង់	មក	តាម	ខ្នុំ	កតូវ	ឲ្យ	អ្ក	ដោះ	លះ	រោត់	ចិត្ត	ខ្អួន	ឯង	ទាំង	ផ្នុក	ដឈើ	ឆាកាង	ខ្អួន	រាល់	នថងៃ	

ដហើយ	មក	តាម	ខ្នុំ	ចុះ	»	(	លូរោ	៩:២៣	)	។	ដករោយ	មក	ដពល	កពះដយសែូវ	និង	ពរួក	

សិស្ស	របស់	កទង់	បាន	ដធ្វើ	ែំដណើរ	ដឆាពាះ	ដៅ	កកុង	ដយរូសាេិម	«	ដោះ	មាន	មានាក់	ទូល	

កទង់	ថា	កពះអមាចាស់	ដអើយ	ទូលបង្គំ	នឹង	តាម	កទង់	ដទាះដបើ	កទង់	យង	ដៅ	ក្នុង	ទីណា	

ក៏	ដោយ	»	(	លូរោ	៩:៥៧	)	។	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	បាន	មាន	បន្ទូល	តប	ថា	«	កូន	

មនុស្ស	គ្មន	កបន្ង	ណា	នឹង	ដកើយ	កបាល	ដទ	»	(	លូរោ	៩:៥៨	)	កបបហល	ជា	សំដៅ	

ថា	«	ជីវិត	្ ឺ	មិន	មាន	ភាព	សុខកសរួល	ដទ	សកមាប់	កទង់	»	ែូច	បអលដឌើរ	បជ្ហ្វី	អ័រ	

ហូេិន	បាន	កបតិបត្តិ	តាម	ដហើយ	បថ្ង	ថា	«	ជា	ញឹកញាប់	វា	នឹង	ែូដចានាះ	»	សកមាប់	

ពរួក	អ្ក	បែល	ដកជើសដរើស	ដែើរ	តាម	កទង់	។ ៦

បោទាប់	មក	កពះអមាចាស់	«	មាន	បន្ទូល	ដៅ	មានាក់	ដទៀត	ថា	ចូរ	មកតាម	ខ្នុំ	»	(	លូរោ	

៩:៥៩	)	ប៉ុបន្ត	បុរស	ដោះ	បាន	ដស្ើ	សុំ	ដៅ	កប់	ដខាមច	ឪពុក	គ្ត់	សិន	។	កពះដយសែូវ	

បាន	មាន	បន្ទូល	តប	ថា	៖	«	ទុក	ឲ្យ	ពរួក	មនុស្ស	សាលាប់	កប់	ដខាមច	ពរួកដ្	ចុះ	ឯ	អ្ក	ចូរ	

ដៅ	ផសាយ	ែំណឹង	ពី	ន្រ	កពះ	វិញ	»	(	លូរោ	៩:៦០	)	។ ៧	កពះបន្ទូល	របស់	កពះអង្គ	

សដ្គ្រះ	ពុំ	បាន	មានន័យ	ថា	វា	ជា	រោរ	ខុស	្ ្គង	បែល	ទរួញ	ដសាក	ចំដពាះ	រោរបាត់បង់	

មនុស្ស	ជា	ទី	កសោញ់	ដោះ	ដទ	(	សូមដមើល	្.	និង	ស.	៤២:៤៥	)	។	ប៉ុបន្ត	

កពះបន្ទូល	ដោះ	សងកត់	ន័យ	ថា	ភក្ីភាព	ចំដពាះ	កពះអមាចាស់	្ ឺ	ជា	អាទិភាព	ខ្ស់	បំផុត	

របស់	សិស្ស	មានាក់	។

បុ្្គល	ទីបី	បាន	ទូល	ថា	«	កពះអមាចាស់	ដអើយ	ទូលបង្គំ	នឹង	តាម	កទង់	ដៅ	បែរ	បត	

សូម	អនុញ្ញាត	ឲ្យ	ទូលបង្គំ	ដៅ	ោ	ពរួក	ផ្ះ	ទូលបង្គំ	សិន	»	(	លូរោ	៩:៦១	)	។	

កពះដយសែូវ	បាន	តប	ដោយ	រោរដកបៀបដធៀប	ដៅ	នឹង	អ្ក	អូស	នង្គ័ល	បែល	រោរគ្រ	

្ឺ	តកមូវ	ឲ្យ	គ្ត់	យក	ចិត្ត	ទុក	ោក់	ដៅ	អ្វី	បែល	ដៅ	ខាង	មុខ	ជាង	អ្វី	បែល	ដៅ	ពី	

ដករោយ	(	សូមដមើល	លូរោ	៩:៦២	)	។	ដមដរៀន	សកមាប់	បុរស	ដនះ	្ ឺ	ថា	កគ្ន់បត	ដធ្វើ	

តាម	្ ំរូ	របស់	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	បែល	«	តកមង់	កពះភ្ក្ត	យង	ដឆាពាះ	កតង់	ដៅឯ	កកុង	

ដយរូសាេិម	»	(	លូរោ	៩:៥១	)	ដហើយ	មិន	កកដេក	ដមើល	ដករោយ	ដេើយ	។

ផ្លូវ្ ្ងកា្់សារា៉ារី

ដពល	បែល	កពះដយសែូវ	និង	ពរួក	សិស្ស	របស់	កទង់	បាន	្ ្ង	រោត់	សាមា៉ារី	ដៅតាម	

ផ្ទូវ	ដៅ	រោន់	កកុង	ដយរូសាេិម	ដោះ	មាន	ពរួក	សាសន៍	សាមា៉ារី	មរួយ	ចំនរួន	«	មិន	ទទរួល	

កទង់	ដទ	»	(	លូរោ	៩:៥៣	)	—	ទំនង	ជា	ពរួកដ្	សារល់	ថា	កពះដយសែូវ	និង	ពរួក	

សិស្ស	កទង់	្ ឺ	ជា	ពរួក	សាសន៍	យូោ	។ ៨	ជា	រោរ	ដ្្ើយ	តប	វិញ	យ៉ាកុប	និង	យ៉ូហាន	

បាន	សូម	អនុញ្ញាត	ដៅ	ដភ្ើង	ឲ្យ	ធាលាក់	មក	ពី	ដលើ	ដម�	មក	បដ្្ះ	ពរួក	ដ្	(	សូមដមើល	

លូរោ	៩:៥២–៥៤	)	។	ដោយ	ដ�ើញ	ភាពដ្វឆាវ	បបប	ដនះ	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	បាន	

បគ្ហាញ	ឲ្យ	ដ�ើញ	ពី	ដសចក្ី	អត់ធ្ត់	និង	សែូកទាំ	ខណៈ	បែល	កទង់	ទូោមន	ែល់	ពរួក	

សិស្ស	របស់	កទង់	ឲ្យ	ដធ្វើ	ែូច	គ្នា	បែរ	(	សូម	ដមើល	លូរោ	៩:៥៥–៥៦	)	។

មិន	យូរ	ប៉ុោមន	ដករោយ	ពី	ដោះ	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	បាន	មាន	បន្ទូល	កបាប់	ពី	

រោរដកបៀបដធៀប	នន	សាសន៍	សាមា៉ារី	មរួយ	(	សូម	ដមើល	លូរោ	១០:២៥–៣៧	)	។	

បបនថែម	ដលើ	រោរដធ្វើ	ឲ្យ	សកប់	ដៅ	នឹង	សំណួរ	របស់	អ្ក	កបាជ្	ចបាប់	បែល	មិន	ដទៀងកតង់	

មានាក់	ដោះ	រោរដកបៀបដធៀប	ដនះអាច	បាន	រំឭកែល់	ពរួក	សិស្ស	របស់	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	

ថា	ពុំ	មាន	រោរ	ដលើកបលង	ដទ	ចំដពាះ	បទប្្ញត្តិ	ទាំងោយ	បែល	ថា	«	កតូវ	.	.	.	

កសោញ់	អ្ក	ជិត	ខាង	ែូច	ខ្អួន	ឯង	បែរ	»	(	លូរោ	១០:២៧;	សូមដមើល	ផងបែរ	ខ	

២៥–២៩	)	។

ជាង	ដោះ	ដៅ	ដទៀត	ពរួក	សិស្ស	របស់	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	អាច	បាន	ែឹង	ពី	ភាពកសដែៀង	

គ្នា	រវាង	ទដង្វើ	របស់	សាសន៍	សាមា៉ារី	ែ៏	ល្អ	និង	ទដង្វើ	ទាំងោយ	របស់	កពះដយសែូវ	។	

ដសចក្ី	កសោញ់	បែល	សាសន៍	សាមា៉ារី	ែ៏	ល្អ	បាន	ដធ្វើ	ែល់	សាសន៍	យូោ	មានាក់	ដោះ	

បាន	បគ្ហាញ	ពី	ដសចក្ី	សប្បនុរស	បែល	កពះដយសែូវ	ដទើប	បត	បាន	បគ្ហាញ	ចំដពាះ	ពរួក	

សាសន៍	សាមា៉ារី	បែល	ជា	សកតូវ	ដោះ	។	ដៅ	ក្នុង	សបាដាហ៍	បែល	នឹង	ចូល	មក	ែល់	

ដោះ	បែរ	ពរួក	សិស្ស	របស់	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	នឹង	បាន	ដ�ើញ	កពះដយសែូវ	ជរួប	នឹង	កពលឹង	

បែល	មាន	របរួស	ជា	ដកចើន	ោក់	ដៅ	តាម	ផ្ទូវ	ដៅ	រោន់	កកុង	ដយរូសាេិម	(	សូមដមើល	

លូរោ	១៣:១០–១៧;	១៤:១–៦;	១៧:១១–១៩;	១៩:១–១០	)	។	ែូច	ជា	សាសន៍	

សាមា៉ារី	ែ៏	ល្អ	បែល	បាន	ឈប់	ដៅ	តាម	ផ្ទូវ	បែល	មាន	ដចារ	ប្ន់	ែ៏	ដកគ្ះថានាក់	មរួយ	ដហើយ	

បាន	សដ្គ្រះ	ែល់	មនុស្ស	មានាក់	ដទៀត	មុន	ខ្អួន	គ្ត់	ដោះ	កពះដយសែូវ	នឹង	បដកមើ	ែល់	ពរួក	

កពលឹង	បែល	មាន	របរួស		បែល	កទង់	បាន	ជរួប	ទាំងដោះ	ដោយ	ពុំ	បាន	្ ិត	អំពី	ខ្អួន	អង្គ	

កទង់	ដេើយ	សូម្បី	បត	កទង់	ជិត	នឹង	សុ្ត	ដហើយ	ក៏	ដោយ	។

ម្ពរះអង្គសរ្គ្ររះបរម្ងៀនដល់រា៉ារនឈិងរា៉ាថា

អំេនុង	រោរដធ្វើ	ែំដណើរ	របស់	កទង់	ដៅ	រោន់	កកុង	ដយរូសាេិម	កពះដយសែូវ	បាន	

ឈប់	ដៅ	ផ្ះ	មា៉ាថា	(	សូមដមើល	លូរោ	១០:៣៨	)	។	ខណៈ	មា៉ាថា	«	មាន	រោររវល់	

ដរូចជាសាសន៍សារា៉ារីដ៏ល្អដដរ

ម្ពរះណយសមរូវបនបណម្មើដល់ម្្រប់ម្ពលរឹងដដលរាន
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ជាដកចើន	»	(	លូរោ	១០:៤០	)	ដោះ	ប្អទូន	កសី	របស់	ោង	្ ឺ	មា៉ារា	

«	បាន	អង្គនុយ	សាដាប់	កពះបន្ទូល	ដៅ	ដទៀប	កពះបាទ	កពះអមាចាស់	»	

(	ខ	៣៩	)	។	រោរទទរួល	ដភ្ៀវ	្ ឺ	សំខាន់	ខាលាំង	ណាស់	ក្នុង	សង្គម	

ពរួក	សាសន៍	យូោ	ដហើយ	វា	ហាក់	បី	ែូច	ជា	មា៉ាថា	កំពុង	បត	

ពយាយម	បំដពញ	រោររំពឹង	ខាង	វប្បធម៌	យ៉ាង	ឧសសាហ៍	ក្នុង	ោម	

ោង	ជា	មាចាស់	ផ្ះ	។ ៩

ថ្វី	ដបើ	មា៉ាថា	បាន	បគ្ហាញ	នូវ	ភក្ីភាព	និង	ដសចក្ី	ជំដនឿ		

យ៉ាង	អសាចារ្យ	ចំដពាះ	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	តាម	ទកមង់	មរួយ	ដផ្សង		

(	សូមដមើល	យ៉ូហាន	១១:១៩–២៩	)	ក៏	ោង	បាន	រអែូរទាំ		

ថា	«	កពះអមាចាស់	ដអើយ	ដតើ	កទង់	មិន	្ ិត	ដ�ើញ	ថា	ប្អទូន	ខ្នុំ		

មាចាស់	វា	ទុក	ខ្នុំ	មាចាស់	ឲ្យ	ខ្វល់ខាវាយ	បដកមើ	បត	មានាក់	ឯង	ដទ	ឬ	អី	សូម	

កទង់	កបាប់	ឲ្យ	វា	មក	ជរួយ	ខ្នុំ	មាចាស់	ផង	»	(	លូរោ	១០:៤០	)	។	

ដែើម្បី	ជរួយ	ែល់	សមាជិក	សាសោចកក	ឲ្យ	ដរៀន	ពី	ដមដរៀន		

សំខាន់	មរួយ	ដចញ	ពី	ដរឿង	ដនះ	បអលដឌើរ	ោល្ិន	ដអក	អូក	នន	

កូរ៉ុម	នន	ពរួក	សាវក	ែប់ពីរ	ោក់	បាន	ែកកសង់	សន្នុរកថា	នន	

រោរកបជុំធម្និោឋាន	បែល	បថ្ង	ដោយ	សាកសាតាចារ្យ	ដខដធើរីន	

ខូបមន	បផរី	ថា	៖

«	កពះអមាចាស់	ពុំ	បាន	ចូល	ដៅ	ក្នុង	ច្គ្កាន	ដហើយ	កបាប់		

មា៉ាថា	ឲ្យ	ឈប់	ចម្អិន	មហែទូប	ដហើយ	មក	សាដាប់	ដេើយ	។	ជាក់	បស្ង	

កទង់	សបបាយ	កពះទ័យ	ទុក	ឲ្យ	ោង	បដកមើ	កទង់	តាម	រដបៀប	បែល	

ោង	ចង់	រហូត	ទាល់បត	ោង	បាន	វិនិច្័យ	ែល់	រោរបដកមើ	របស់	

មនុស្ស	មានាក់	ដផ្សងដទៀត	។	.	.	.	ភាពសំខ្ន់ផ្ទាល់ខ្លួន	របស់	

មា៉ាថា	.	.	.	បាន	បណាដាល	ឲ្យ	មាន	រោរស្ី	បដោទាស	ពី	កពះអមាចាស់	

ពុំ	បមន	មក	ពី	រោររវល់	ដធ្វើ	មហែទូប	របស់	ោង	ដោះ	ដទ	។ ១០

កំហុស	ចម្បង	របស់	មា៉ាថា	ដៅ	ដពល	ដនះ	ហាក់	បី	ែូច	ជា		

រោរដផ្ដាត	ដៅ	ដលើ	ខ្អួន	ឯង	—	សូម្បី	ដពល	ោង	កំពុង	បដកមើ		

អ្ក	ែនទ	។	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	បាន	ជរួយ	មា៉ាថា	ឲ្យ	យល់	ថា		

វា	មិន	ទាន់	ក្ប់កគ្ន់	ដទ	បែល	កគ្ន់បត	បដកមើ	កពះអមាចាស់		

និង	អ្ក	ដៅ	ជុំ	វិញ	ខ្អួន	ដោះ	។	ដយើង	កតូវ	បត	ដរៀន	លះបង់	ខ្អួន	

ដយើង	ក្នុង	ែំដណើររោរ	នន	រោរបដកមើ	ដហើយ	បស្វង	រក	កពះ្ន្ៈ	របស់	

កពះអមាចាស់	ដែើម្បី	ែឹកោំ	បំណង	កបាថានា	និង	កតាតា	ជំរុញ	ក៏	ែូច	

ជា	សកម្ភាព	របស់	ដយើង	ផងបែរ	(	សូមដមើល	លូរោ	៩:២៤;	

្.	និង	ស.	១៣៧:៩	)	។	ពរួក	សិស្ស	កតូវបត	យក	ឈ្ះ	នូវ	ទំដោរ	

ក្នុង	រោរ្ិត	ពី	ខ្អួនឯង	មុន	ដហើយ	ដរៀន	បដកមើ	ែល់	កពះវរបិតាសរួ្៌	

និង	បុកតា	បុកតី	របស់	កទង់	ជាមរួយ	នឹង	បភ្ក	«	ដសាមះ	ស្័ក្	

ទាំង	កសុង	ដៅ	ចំដពាះ	សិរី	ល្អ	[	របស់	កទង់	]	»	(	្.	និង	ស.	

៨៨:៦៧	)	។	ដករោយ	មក	ដទៀត	បោទាប់	ពី	រោរសាលាប់	របស់	ប្អទូន	
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កបុស	ោង	មា៉ាថា	បាន	បគ្ហាញ	ពី	ដសចក្ី	ជំដនឿ	របស់	ោង		

ដោយ	បាន	ទមាលាក់	ដចាល	អ្វីៗ	ទាំងអស់	ដហើយ	បាន	ដចញ		

ដៅ	ជរួប	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	ដពល	ោង	បាន	ឮ	ថា	កទង់	យង	មក	

(	សូមដមើល	យ៉ូហាន	១១:១៩–២០	)	។

ម្ពរះអង្គសរ្គ្ររះអធឈិបបាយអំពីការ្ម្មរូវថនភាពជាសឈិស្ស

ដករោយ	មក	ដទៀត	ដៅ	ក្នុង	រោរដធ្វើ	ែំដណើរ	របស់	កពះអង្គ	

សដ្គ្រះ	ដៅ	រោន់	កកុង	ដយរូសាេិម	មាន	បុរស	មានាក់	បាន	ដស្ើ	ថា	

«	ដោកក្ូ	សូម	ដោក	កបាប់	បង	ខ្នុំ	ឲ្យ	គ្ត់	បចក	មរតក	មក	ខ្នុំ	

ផង	»	(	លូរោ	១២:១៣	)	។	កពះដយសែូវ	បាន	តប	ដោយ	កបាប់	

ពី	ឫស្ល់	នន	បញ្ហា	របស់	បុរស	ដោះ	ថា	៖	«	ចូរ	កបយ័ត្	ដហើយ	ខំ	

ដចៀស	ពី	ដសចក្ី	ដោភ	ដចញ	ែ្បិត	ជីវិត	នន	មនុស្ស	មិន	ដកសច	នឹង	

បាន	កទព្យសម្បត្តិ	ជា	បរិបូរ	ដទ	»	(	លូរោ	១២:១៥	)	។	បោទាប់	

មក	កទង់	បាន	កបទាន	រោរដកបៀបដធៀប	ពី	អ្ក	មាន	លងៃីដលងៃើ	មានាក់	

(	សូម	ដមើល	លូរោ	១២:១៦–២១	)	។

ដៅ	ក្នុង	រោរដកបៀបដធៀប	ដោះ	មូលដហតុ	មរួយ	បែល	កពះ		

បាន	ចាត់ទុក	ថា	បុរស	អ្ក	មាន	ដោះ	ជា	មនុស្ស	លងៃីដលងៃើ	្ឺ	អាច		

មក	ពី	ភាពអាតាមនិយម	របស់	បុរស	ដោះ	។	ដៅក្នុង	លូរោ		

១២:១៧–១៩	បុរស	អ្ក	មាន	ដកបើ	សព្វោម	ខ្នុ	ំនិង	របស់ខ្នុ	ំ	

ចំនរួន	១១	ែង	ដោយ	បាន	បគ្ហាញ	ពី	កង្វល់	ចំដពាះ	ខ្អួន	ឯង	។ ១១	

បុរស	ដោះ	មិនកតឹម	បត	កតូវ	បាន	ក្ប់ក្ង	ដោយ	ភាពអាតាមនិយម	

ប៉ុដណាណះ	ដទ	បត	គ្ត់	ក៏	មិន	ែឹង	ពី	កបភព	នន	ភាពមាន	បាន	របស់		

គ្ត់	ផងបែរ	។	គ្មន	វិធី	ណា	បាន	ដធ្វើ	ឲ្យ	បុរស	អ្ក	មាន	ដោះ		

ទទរួល	សារល់	ែូច	បែល	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	បាន	ទទរួល	សារល់		

ដេើយ	ថា	វា	្ ឺ	ជា	«	បកស	ចមាការ	»	បែល	«	បាន	ដកើត	ផល	

ចដកមើន	ជា	បរិបូរ	»	(	លូរោ	១២:១៦	)	ដហើយ	គ្ត់	ក៏	មិន	បាន	

អរកពះ្ុណ	ែល់	កពះអមាចាស់	បែល	បាន	បដងកើត	បផនែី	សកមាប់	

គ្ត់	ោំ	ែំណាំ	បែរ	។	ដៅ	ទី	បំផុត	បុរស	ដោះ	កតូវ	បាន	ផ្ោទា	

ដទាស	មិន	បមន	ដោយសារ	រោរអនុវត្ត	ែ៏	្ លាសនវ	ក្នុង	រោរទុក	

ោក់	ដស្បៀង	ខាង	ដោកិយ	ដោះ	ដទ	ប៉ុបន្ត	ដោយសារ	មិន	បាន	

ដរៀបចំ	ខាង	វិញ្ញាណ	សកមាប់	ដពល	ខាង	មុខ	។	ដោយ	«	ទុក	

បកមុង	បត	ខ្អួនឯង	បត	ឥត	មាន	ខាង	ឯ	កពះ	»	(	លូរោ	១២:២១	)	

ដៅ	ទី	បំផុត	បុរស	ដោះ	កតូវ	បាន	ែកហូត	អស់	មិន	កតឹម	បត	

កទព្យសម្បត្តិ	បែល	គ្ត់	មាន	ដៅ	ដលើ	បផន	ែី	ប៉ុដណាណះ	ដទ	បត	បថម	

ទាំង	«	កទព្យ	បែល	មិន	ដចះ	អស់	ដៅ	ឯ	សាថានសរួ្៌	»	ដទៀត	(	លូរោ	

១២:៣៣	)	។	ជដកមើស	របស់	គ្ត់	ដៅ	ក្នុង	ជីវិត	បន្សល់	ទុក	ែល់	

គ្ត់	នូវ	ភាពលិចលង់	ដៅ	ក្នុង	ភាព	អស់កល្ប	ជានិច្ច	។
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ផ្នុយ	កសេះ	ពី	អ្ក	មាន	លងៃីដលងៃើ	បែល	ពូន	្ រ	បត	កទព្យសម្បត្តិ	ខាង	សមាភារ	មុន	

ដពល	នន	រោរសាលាប់	ដោយ	មិន	បាន	រំពឹង	ទុក	ដោះ	កពះដយសែូវ	បាន	មាន	បំណង	យង	

ដឆាពាះ	ដៅ	រោន់	ដសចក្ី	សុ្ត	របស់	កទង់	ដោយ	មិន	រុញរា	នឹង	ថាវាយ	ែល់	កពះ	នូវ	អ្វីៗ	

ទាំងអស់	បែល	កទង់	មាន	—	ររួម	ទាំង	កពះជន្	កទង់	ផ្ទាល់	និង	កពះ្ន្ៈ	ែ៏	ដពញ	រគ្វាល់	

របស់	កទង់	(	សូមដមើល	លូរោ	២២:៤២;	ម៉ូសាយ	១៥:៧	)	។	កទង់	បាន	កបរោស	

ថា	«	ខ្នុំ	កតូវ	ទទរួល	បុណ្យ	កជមុជ	ទឹក	មរួយ	សិន	ដហើយ	ខ្នុំ	កតូវ	ចដង្អៀត	ចង្អល់	យ៉ាង	ែូច	

ដម្ច	ដៅ	ហ្៎	ទកមាំ	បុណ្យ	ដោះ	បាន	សដកមច	»	(	លូរោ	១២:៥០	)	។	ដោយសារ	

កទង់	បាន	ទទរួល	បុណ្យ	កជមុជ	ដោយ	ទឹក	ររួច	ដហើយ	ដោះ	កពះដយសែូវ	ចង់	សំដៅ	ែល់	

ែគ្វាយ	ធរួន	របស់	កទង់	។	មិន	យូរ	ដទៀត	ដទ	កទង់	នឹង	យង	ចុះ	ដៅ	ដករោម	អ្វីៗ	ទាំងអស់	

ដហើយ	កពះរោយ	របស់	កទង់	នឹង	កតូវ	ដកសាចកសប់	ដោយ	កពះដោហិត	និង	ដញើស	

រោលបែល	កទង់	រងទុក្ខ	សកមាប់	អំដពើ	បាប	របស់	ដយើង	ដហើយ	ទទរួល	នូវ	រោរឈឺចាប់	

និង	ដសចក្ី	ដវទោ	របស់	ដយើង	។ ១២

ដករោយ	មក	ដៅដពល	បែល	ពរួក	ផ្រិសែ៊ី	បាន	កពមាន	កពះដយសែូវ	ថា	ដស្ច	ដហរ៉ូឌ	

អាន់ទីផ្ស	នឹង	ពយាយម	ដធ្វើ	្ ត	កទង់	ដោះ	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	កគ្ន់បត	បាន	បញ្ចាក់	

ថា	កទង់	នឹង	បន្ត	ចាប់	យក	ក្ប់	ឱរោស	បែល	កទង់	មាន	ដែើម្បី	បដកងៀន	កបទាន	ពរ	និង	

ពយាបាល	អ្ក	ែនទ	(	សូមដមើល	លូរោ	១៣:៣១–៣៣	)	។	កទង់	ចំណាយ	ដពល	

ប៉ុោមន	នថងៃ	ចុង	ដករោយ	នន	ជីវិត	របមង	សាលាប់	របស់	កទង់	—	ែូចជា	នថងៃ	ទាំងោយ	របស់	

កទង់	ពីមុន	មក	បែរ	—	ក្នុង	រោរ	បដកមើ	អ្ក	ែនទ	។

ខណៈ	បែល	ខិត	រោន់បត	ជិត	ែល់	កកុង	ដយរូសាេិម	ដោះ	កពះដយសែូវ	បាន		

បណោំ	ពរួក	សិស្ស	របស់	កទង់	ឲ្យ	រាប់	ចំនរួន	ពរួក	សិស្ស	—	ដែើម្បី	ឲ្យ	ពរួកដ្	្ ិត	ជាមុន	

ឲ្យ	បាន	ែិតែល់	មុន	នឹង	សដកមច	ចិត្ត	ដែើរ	តាម	កទង់	(	សូមដមើល	លូរោ	១៤:២៥–

២៨	)	។	កទង់	មិន	បាន	ពយាយម	បំនផ្	សាថានភាព	លំបាក	បែល	ពរួកដ្	អាច	នឹង	ជរួប	

កបទះ	ដៅ	ខាង	មុខ	ដោះ	ដទ		ដបើ	សិន	ពរួក	ដ្	បន្ត	ដធ្វើ	ជា	សិស្ស	កទង់	ដោះ	។	ផ្នុយ	ដៅ	វិញ	

កទង់	បាន	កបរោស	យ៉ាង	មុឺងមា៉ាត់	ថា	៖	«	អស់	អ្ក	ណា	ក្នុង	ចំដណាម	ពរួក	អ្ក	រាល់គ្នា	

បែល	មិន	លះ	អាល័យ	ពី	របស់	កទព្យ	ខ្អួន	ទាំងអស់	ដោះ	ដធ្វើ	ជា	សិស្ស	ខ្នុំ	មិន	បាន	ដទ	»	

(	លូរោ	១៤:៣៣	)	។	ប៉ុបន្ត	កពះអង្គសដ្គ្រះក៏	បាន	សនយា	ផងបែរ	ថា	ដពល	បែល	

ដយើង	បំដភ្ច	ខ្អួន	ដយើង	ដៅ	ដលើ	មាគ្៌ា	នន	ភាព	ជា	សិស្ស	ដោះ	ដយើង	នឹង	ទទរួល	បាន	មក	

វិញ	ដកចើន	ជាង	ដនះ	ដៅ	ដទៀត	(	សូមដមើល	លូរោ	៩:២៤	)	។	ពរជ័យ	បែល	កទង់	បាន	

សនយាែល់	សិស្ស	របស់	កទង់	ររួម	មាន	«	ដសចក្ី	សុខសាន្ត	ដៅ	ដោកិយ	ដនះ	និង	

ជីវិត	ែ៏	ដៅ	អស់កល្ប	ជានិច្ច	ដៅ	បរដោក	ោយ	»	(	្	និង	ស	៥៩:២៣	)	។

ដទាះ	បី	ដយើង	ពុំ	បាន	មាន	ឱរោស	ដែើរ	ជាមរួយ	នឹង	កពះដយសែូវក្ីស្	ដៅ	កកុង		

ដយរូសាេិម	បត	ដយើង	អាច	បគ្ហាញ	ពី	្ ន្ៈ	របស់	ដយើង	ក្នុង	រោរ	ដធ្វើ	តាម	រោរដធ្វើ		

ែំដណើរ	ដោះ	ដៅក្នុង	ជីវិត	ដយើង	ផ្ទាល់	។	រោរចងចាំ	ពី	កពះ្ន្ៈ	ផ្ទាល់	របស់	កពះអង្គ	

សដ្គ្រះ	ដែើម្បី	លះបង់	និង	បដកមើ	ឲ្យ	កសប	ដៅ	នឹង	កពះទ័យ	របស់	កពះវរបិតាសរួ្៌	

អាច	ផ្ល់	កមាលាំង	ែល់	ដយើង	ដែើម្បី	«	ដៅ	ដហើយ	.	.	.	កបកពឹត្ត	បបប	យ៉ាង	ែូដចានាះ	បែរ	»	

(	លូរោ	១០:៣៧	)	។	◼
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	 ១.	សូម	ដមើល	A. B. Bruce, The Training of the Twelve (	ឆានាំ	១៩៧១	)	ទំព័រ	២៤០	។
	 ២.	 ដសចក្ី	ដយង	បែល	បាន	បថ្ង	សំដៅ	ែល់	រោររងទុក្ខ	និង	រោរសុ្ត	របស់	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	តាំងពី	

រោរដកើត	មាន	ពី	មុន	មក	ដៅក្នុង	រោរបដកមើ	របស់កទង់	បែល	ររួម	មាន	មា៉ាថាយ	៩:១៥;	១៦:៤;	យ៉ូហាន	
២:១៩;	៣:១៤	។

	 ៣.	សូមដមើល	James E. Talmage, Jesus the Christ, 3rd ed.	(	ឆានាំ	១៩៣៦	)	ទំព័រ	៣៧៣	។
	 ៤.	James E. Talmage, Jesus the Christ,	ទំព័រ	៣៧៣	។
	 ៥.	ផ្នុយ	ពី	មា៉ាកុស	និង	មា៉ាថាយ	បែល	កគ្ន់បត	មាន	រោរ	ដលើកដេើង	កតរួសៗ	អំពី	រោរ	យង	ដចញ	ពី	កសុក	

រោលីដេ	ជា	ចុងដករោយ	បង្អស់	ដៅក្នុង	ជីវិត	របមង	សាលាប់	និង	រោរដធ្វើ	ែំដណើរ	របស់	កទង់	ដៅ	រោន់	កកុង	
ដយរូសាេិម	(	សូមដមើល	មា៉ាថាយ	១៩:១–២;	មា៉ាកុស	១០:១	)	ដោះ	លូរោ	បាន	ដផ្ដាត	យកចិត្ត	
ទុក	ោក់	យ៉ាង	ខាលាំង	ដៅ	ដលើ	រោរដធ្វើ	ែំដណើរ	របស់កទង់	(	សូមដមើល	លូរោ	៩:៥១–៥៣;	១៣:២២,	៣៤;	
១៧:១១;	១៨:៣១;	១៩:១១	)	។	ដៅក្នុង	មាតិរោ	នន	ែំណឹងល្អ	របស់	យ៉ូហាន	មាន	ភាព	ខុស	គ្នា	យ៉ាង	
ដកចើន	្ រួរសម	ពី	ែំណឹងល្អ	សដង្ខប	នន	មា៉ាថាយ	មា៉ាកុស	និង	លូរោ	ដហើយ	ពុំ	បាន	មាន	បចង	ពី	រោរយង	
ដចញ	ចុងដករោយ	របស់	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	ពី	កសុក	រោលីដេ	ដៅ	កកុង	ដយរូសាេិម	ដោះ	ដទ	។

	 ៦.	 បជ្ហ្វី	អ័រ	ហូេិន	“The Inconvenient Messiah,” Ensign,	បខ	កុមភៃៈ	ឆានាំ	១៩៨៤	
ទំព័រ	៦៨	។

	 ៧.	រោរដគ្រព	ែល់	ឪពុក	មាដាយ	្ ឺ	សំខាន់	ខាលាំង	ណាស់	ដៅក្នុង	វប្បធម៌	ពរួក	សាសន៍	យូោ	ររួម	ទាំង	រោរទទរួល	
ខុសកតូវ	ក្នុង	រោរ	ផ្ល់	កិច្ច	ប្្ចនុះ	សព	យ៉ាង	កតឹម	កតូវ	សកមាប់	ពរួកគ្ត់	។	បោទាប់	ពី	រោរដរៀបចំ	សាកសព	
សកមាប់	ប្្ចនុះ	និង	ោក់	ក្នុង	ផ្ទូរ	ដោះ	សមាជិក	កកុមក្រួសារ	កតេប់	មក	វិញ	ក្នុង	ដពល	មរួយ	ឆានាំ	ដករោយ	
មក	ដែើម្បី	ដរើស	្ ្អឹង	ោក់	ក្នុង	កបអប់	ថ្	មរួយ	បែល	ដៅ	ថា	្ ំនរ	្ ្អឹង	បែល	ជា	្ ្អឹង	បែល	ដៅ	ដសសសល់	
ក្នុង	ផ្ទូរ	ដោយ	ចាត់	ទុក	ថា	ដោះ	ជា	រោរប្្ចនុះ	ដលើក	ទីពីរ	ក្នុង	ចំដណាម	្ ្អឹង	ដសសសល់	របស់	សមាជិក	
ក្រួសារ	បែល	សាលាប់	ដហើយ	ដផ្សងដទៀត	។	(	សូមដមើល Richard Neitzel Holzapfel, Eric D. 
Huntsman, and Thomas A. Wayment, Jesus Christ and the World of the 
New Testament	[	ឆានាំ	២០០៦	]	ទំព័រ	៧៨–៧៩	)	។	ដៅក្នុង	ករណី	ដនះ	កបសិន	ដបើ	សិស្ស	ដោះ	
និយយ	អំពី	រោរប្្ចនុះ	ដលើក	ទី	ពីរ	ជាជាង	ដសចក្ី	កតូវរោរ	បោទាន់	ក្នុង	រោរបថទាំ	សាកសព	ឪពុក	គ្ត់	
បែល	ដទើប	សាលាប់	ថ្ីៗ	ដោះ	សំដណើរ	របស់	គ្ត់	បាន	បគ្ហាញ	ពី	បំណង	កបាថានា	ក្នុង	រោរ	ផ្ល់	អាទិភាព	ែល់	
ទំដនៀមទមាលាប់	ខាង	វប្បធម៌	ឲ្យ	ខ្ស់	ជាង	ឱរោស	បត	មរួយ	្ ត់	ក្នុង	រោរដែើរ	ដៅ	កកុង	ដយរូសាេិម	ជាមរួយ	
កពះរាជបុកតា	នន	កពះ	ដហើយ	និង	កតូវបាន	បដកងៀន	ពី	កទង់	។

	 ៨.	មាន	នូវ	សម្អប់	យ៉ាង	ដកចើន	រវាង	ពរួក	សាសន៍	យូោ	និង	ពរួក	សាសន៍	សាមា៉ារី	ដៅក្នុង	ជំោន់	របស់	
កពះដយសែូវក្ីស្	។	កកុម	ទាំង	ពីរ	ដនះ	ដចៀសវាង	ពី	រោរ	កបាកស័យ	ទាក់ទង	គ្នា	។	ក្នុង	ករណី	ដនះ	ពរួក	
សាសន៍	សាមា៉ារី	បាន	បែិដសធ	កពះដយសែូវ	និង	ពរួក	សិស្ស	របស់	កទង់	យ៉ាង	ជាក់បស្ង	ដោយ	មិន	ផ្ល់	
នូវ	ទមាលាប់	នន	រោរទទរួល	ដភ្ៀវ	ែូចជា	មិន	ផ្ល់	ដស្បៀង	អាហារ	និង	ផ្ះ	ឲ្យ	សានាក់	។	(	សូមដមើល	Richard 
Neitzel Holzapfel and Thomas A. Wayment, Making Sense of the New 
Testament	[	ឆានាំ	២០១០	]	ទំព័រ	១៤០	Ralph Gower, The New Manners and 
Customs of Bible Times [	ឆានាំ	១៩៨៧	]	ទំព័រ	២៤១–៤២	)	។

	 ៩.	សូមដមើល Gower, New Manners and Customs of Bible Times, 244–45; 
Fred H. Wight, Manners and Customs of Bible Lands	(	ឆានាំ	១៩៥៣	)	ទំព័រ	
៦៩–៧៧	។

	១០.	ដៅក្នុង	Dallin H. Oaks, “ ‘Judge Not’ and Judging,” Ensign,	បខ	សីហា	ឆានាំ	១៩៩៩	
ទំព័រ	១២–១៣	រោរសងកត់	ន័យ	កតូវបាន	បបនថែម	។

	១១.	សូម	ដមើល	Jay A. Parry and Donald W. Parry, Understanding the Parables of 
Jesus Christ	(	ឆានាំ	២០០៦	)	ទំព័រ	១២២	។

	១២.	សូម	ដមើល	លូរោ	២២:៤៤;	អាលមា៉ា	៧:១១–១៣;	ដគ្លលទ្ធិ	និង	ដសចក្ី	សញ្ញា	១៩:១៨;	៨៨:៦	។
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អ្នកងនស្ទ
មនុស្ស

ខណៈ	កំពុង	បីបាច់	កកុមក្រួសារ	ែ៏	ដក្ង	ខ្ចី	របស់	ដយើង	ដៅ	រែ្ឋ	ហានវ៉	ដោះ		

ភរិយ	ខ្នុំ	និង	ខ្នុំ	បាន	មាន	អំណរ្ុណ	ចំដពាះ	ពរួក	បរិសុទ្ធ	នថងៃ	ចុង	ដករោយ		

ែ៏	ល្អៗ	បែល	បាន	ជរួយ	ដយើង	។	សមាជិក	ែ៏	ជា	ទី	កសោញ់	ទាំងដនះ		

បាន	ឱប	កកដសាប	ដយើង	ដហើយ	កបកពឹត្ត	នឹង	ដយើង	ែូច	ជា	កកុមក្រួសារ	របស់	ដ្	បែរ	។	

ក្នុង	ឱរោស	មរួយ	ចំនរួន	ពរួក	បុរសៗ	ដៅក្នុង	វរួែ	យក	កូន	កបុស	ខ្នុំ	ដៅ	រោន់	ែំដណើរ	

ផ្សងដកពង	ស្ទូច	កតី	ដៅ	ដលើ	សមុកទ	។	ែំដណើរ	កមសាន្ត	ទាំងដនះ	មិន	ដកបើ	ទូក	ដទ	ប៉ុបន្ត	

មាន	វិធីសាកស្ត	ស្ទូច	កតី	ពី	បុរាណ	បែល	បដងកើត	ដេើង	ដោយ	ពរួក	សាសន៍	ហានវ៉	

ពីជំោន់	មុន	។

ដោយ	ដកបើ	វិធីសាកស្ត	មរួយ	បបប	ដោះ	អ្ក	ដនសាទ	ែ៏	ជំោញ	មានាក់	នឹង	បត់		

សំណាញ់	ចុះ	ដេើង	ជា	កសទាប់	យ៉ាង	កបុង	កបយ័ត្	បំផុត	បែល	សំណាញ់	ដោះ		

មាន	ែុំ	ទមងៃន់	ភាជាប់	ដៅ	នឹង	ជុំ	វិញ	ដជើង	សំណាញ់	។	បោទាប់	មក	គ្ត់	នឹង	សាពាយ		

សំណាញ់	ដោះ	យ៉ាង	កបុង	កបយ័ត្	ដៅ	រោន់	កបន្ង	មរួយ	ដៅ	តាម	បដណាដាយ		

កចាំង	សមុកទ	បែល	មាន	ថ្	ដៅ	ខាង	ដលើ	ថ្នុក	បែល	មាន	ទឹក	ថាលា	។	ដពល	គ្ត់	

ដ�ើញ	កតី	ចូល	ក្នុង	ថ្នុក	ដោះ	ដៅ	ដពល	ដវោ	បែល	កតឹមកតូវ	និង	

ជាមរួយ	នឹង	ជំោញ	យ៉ាង	អសាចារ្យ	ដោះ	គ្ត់	នឹង	ដបាះ	

សំណាញ់	បែល	នឹង	ដធ្វើ	ឲ្យ	សំណាញ់	ដោះ	ោ	

សន្ធឹង	ទាំងអស់	ដហើយ	ធាលាក់	ចុះ	ដៅ	ដលើ	ទឹក	

បែល	ដៅ	ខាងដករោម	ជា	រង្វង់	មរួយ	យ៉ាង	ធំ	

ដហើយ	ភាលាម	ដោះ	វា	លិច	ចូល	ដៅ	ក្នុង	

ទឹក	ដហើយ	ស្ង្គប់	យក	កតី	បែល	

កបមូល	ផ្នុំ	គ្នា	ដោះ	។

ខណៈ	បែល	ជំោញ	របស់	អ្ក	ដនសាទ	្ រួរ	ឲ្យ	ដសងៃើច	សរដសើរ	ដោះ	គ្ត់	នឹង	ជា	

មនុស្ស	ទីមរួយ	បែល	កបាប់	អ្ក	ថា	ដបើ	គ្មន	សំណាញ់	ល្អ	សាអាត	បែល	បាន	ប៉ះ	និង	

បាន	ជរួសជុល	ទាំងកសុង	ដទ	ដោះ	រោរខិតខំ	របស់	គ្ត់	នឹង	គ្មន	កបដយជន៍	ដេើយ	។	

អ្ក	ដនសាទ	បែល	ដពារដពញ	ដោយ	បទពិដសាធន៍	ែឹង	ថា	ដជា្ជ័យ	របស់	ពរួកគ្ត់	

្ឺ	ទទរួល	បាន	ដោយ	អាកស័យ	ដៅ	ដលើ	ភាពដលញដលញ	នន	សំណាញ់	របស់	ពរួកគ្ត់	

ដហើយ	ថា	រោរដនសាទ	ែ៏	មាន	កបសិទ្ធិភាព	និង	បាន	ផល	ដកចើន	ពុំ	អាច	ដកើត	មាន	ដទ	

ទាល់បត	សំណាញ់	កតូវ	បាន	ពិនិត្យ	ពិច័យ	ដ�ើញ	ថា	ល្អ	សិន	។

ដយើង	ដ�ើញ	ពី	រោរយល់	ែឹង	នន	ដគ្លរោរណ៍	ដនះ	ដៅក្នុង	ចំដណាម	ពរួក	សាវក	

ដែើម	បែល	ក្នុង	ដោះ	មាន	អ្ក	ដនសាទ	មរួយ	ចំនរួន	បែរ	។	ដយើង	កតូវ	បាន	ោំ	ឲ្យ	សារល់	

ពរួក	អ្ក	ដនសាទ	ទាំង	ដនះ	ដៅ	ជំពូក	ទាំងោយ	ខាង	ដែើម	្ ម្ីរ	មា៉ាថាយ	មា៉ាកុស	

និង	លូរោ	បែល	ពរួក	ដោក	កំពុង	បត	បង់	ជរួសជុល	និង	ោង	សមាអាត	សំណាញ់	

របស់	ពរួកដោក	ដពល	បែល	ពរួកដោក	ជរួប	នឹង	អោ្ត	ដោកក្ូ	របស់	ពរួកដោក	

ែំបូង	(	សូមដមើល	មា៉ាថាយ	៤:១៨,	២១;	មា៉ាកុស	១:១៦,	១៩;	លូរោ	៥:២	)	។	

បុរស	ទាំងដនះ	បាន	ចិ្្ចឹម	កកុមក្រួសារ	របស់	ពរួកដោក	និង	កកុមក្រួសារ	អ្ក	ដផ្សង	

ដទៀត	ដោយ	រោរ	ពុះពារ	រាល់នថងៃ	ដែើម្បី	ចាប់	កតី	។	ដជា្	វាសោ	របស់	ពរួក	ដោក	និង	

កកុមក្រួសារ	ដោក	បាន	ពឹង	បផ្អក	ដៅដលើ	រោរដរៀបចំ	និង	ជំោញ	របស់	ពរួកដោក	និង	

ភាព	ល្អ	ដពញដលញ	នន	សំណាញ់	របស់	ពរួកដោក	។

ដពល	កពះដយសែូវ	បាន	អដ្ជើញ	ពរួកដោក	ឲ្យ	«	ចូរ	មក	តាម	ខ្នុំ	ខ្នុំ	នឹង	តាំង	អ្ក	ឲ្យ	

ជា	អ្ក	ដនសាទ	មនុស្ស	វិញ	»	«	ដ្	ក៏	ទុក	សំណាញ់	ដចាល	ដៅ	តាម	កទង់	ភាលាម	»	«	ដ្	

ទុក	របស់	ទាំង	អស់	ដចាល	ដហើយ	ដែើរតាម	កទង់	ដៅ	»	(	មា៉ាថាយ	៤:១៩,	២០;	លូរោ	

៥:១១;	សូម	ដមើល	ផងបែរ	មា៉ាកុស	១:១៧–១៨	)	។

ខ្នុំ	បាន	្ ិត	អំពី	្ ំរូ	ដនះ	ជា	ដកចើន	ែង	ដពល	ខ្នុំ	បាន	ពិចារណា	ថា	ពរួក	អ្ក	បែល	

ែឹកោំ	សាសោចកក	បាន	ដ្្ើយ	តប	ជាមរួយ	នឹង	ដសចក្ី	ជំដនឿ	កសដែៀង	គ្នា	ដនះ	បែរ	

ែល់	រោរអដ្ជើញ	ឲ្យ	«	មក	តាម	ខ្នុំ	»	។	ែូច	ជា	សាសោចកក	រោល	ពី	បុរាណ	បែរ	

សាសោចកក	នន	កពះដយសែូវក្ីស្	នន	ពរួក	បរិសុទ្ធ	នថងៃ	ចុងដករោយ	កតូវ	បាន	ែឹកោំ	

ដោយ	ពរួក	ពយារោរី	និង	សាវក	បែល	បាន	ទុក	ដចាល	សំណាញ់	និង	កទព្យសម្បត្តិ	

រដ្យដអលរឌើរស្ក្់ឌី
វី្ធីង

មន ពួក េិែសិប ោក់

អ្ន្ទាំងអស់ណាដដលបនទទួលការណៅឲ្យដរឹ្ន្ំសាសន្ចម្្
្រឺបនទទួលការអណញជើញរបស់ម្ពរះអង្សណ្គ្ររះណដើម្បដីកាលាយជាអ្ន្ណនសាទមនរុស្ស។



របស់	ពរួកដោក	បែល	បាន	មក	ដោយ	ដធ្វើ	រោរ	យ៉ាង	លំបាក	ដហើយ	បាន	អភិវឌ្ឍ	

ជំោញ	ថ្ីៗ	ដែើម្បី	បដកមើ	និង	ដែើរ	តាម	ដោកក្ូ	។

អ្នកដឹកនាំមនុស្ស

ដតើ	រោររោលាយ	ជា	«	អ្ក	ដនសាទ	មនុស្ស	»	មាន	ន័យ	ែូច	ដម្ច	?	ក្នុង	កពះបន្ទូល	

ែ៏	សាម្្ញ	នន	រោរអដ្ជើញ	របស់	កទង់	ដៅ	ែល់	ពរួក	សាវក	ពី	បុរាណ	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	

បាន	ោំ	ឲ្យ	សារល់	នូវ	អ្វី	បែល	បាន	រោលាយ	ជា	ទកមង់	នន	រោរបដកងៀន	ធម្តា	និង	បែល	

កបកប	ដោយ	កពះដចសាដា	—	្ឺ	រោរបដកងៀន	ដោយ	រោរដកបៀបដធៀប	ទាំងោយ	។	កទង់	

បាន	ែឹង	ថា	ពរួក	អ្ក	បែល	កតូវ	បាន	ដៅ	ឲ្យ	ដែើរ	តាម	កទង់	នឹង	បាន	យល់	កតឹម	កកមិត	

មរួយ	នូវ	អ្វី	បែល	កទង់	មាន	ន័យ	ែល់	ពាក្យ	ថា	«	អ្ក	ដនសាទ	មនុស្ស	»	។

កបធាន	ហារ៉ូលែ៍	បែ៊ី	លី	(	ឆានាំ	១៨៩៩–១៩៧៣	)	បាន	បដកងៀន	ថា	«	រោររោលាយ	

ជា	‹	អ្ក	ដនសាទ	មនុស្ស	›	្ឺ	កគ្ន់បត	ជា	រដបៀប	មយា៉ាង	ដទៀត	ក្នុង	រោរនិយយ	ថា	

‹	អ្ក	ែឹកោំ	មនុស្ស	›	។	ែូដច្ះ	ដៅក្នុង	ភាសា	សម័យ	ដនះ	ដយើង	នឹង	និយយ	ថា	៖	

‹	ដបើ	អ្ក	នឹង	រកសា	បទប្្ញត្តិ	ទាំងោយ	របស់	ដយើង	ដោះ	ដយើង	នឹង	ដធ្វើ	ឲ្យ	អ្ក	រោលាយ	ជា	

អ្ក	ែឹកោំ	ក្នុង	ចំដណាម	មនុស្ស	ទាំងោយ	›	»	។ ១

អ្ក	ែឹកោំ	មនុស្ស	្ ឺជា	មានាក់	បែល	កតូវបាន	ដៅ	ឲ្យ	ជរួយ	អ្ក	ែនទ	រោលាយ	ដៅ	ជា	

«	អ្ក	ដែើរ	តាម	ែ៏	ពិត	នន	.	.	.	កពះដយសែូវក្ីស្	»	(	មរ៉ូនណ	៧:៤៨	)	។	្្បលួនខ្នា្

ភា្រ២៖ការម្្រប់ម្្រងសាសន្ចម្្	កបាប់	ថា	«	ដែើម្បី	ដធ្វើ	ែូចដនះ	បាន	ែំបូង	អ្ក	

ែឹកោំ	កតូវ	ពយាយម	ដធ្វើ	ជា	ពរួក	សិស្ស	ដសាមះកតង់	របស់	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	ដោយ	រស់ដៅ	

តាម	ជា	ដរៀងរាល់	នថងៃ	ដែើម្បី	ពរួកគ្ត់	អាច	កតេប់	ដៅ	រស់	ដៅ	ក្នុង	វត្តមាន	របស់	កពះ	។	

បោទាប់	មក	ពរួកគ្ត់	អាច	ជរួយ	អ្ក	ែនទ	ឲ្យ	អភិវឌ្ឍ	ទីបោទាល់	រឹងមាំ	និង	ខិត	ដៅ	

រោន់បត	ជិត	កពះវរបិតាសរួ្៌	និង	កពះដយសែូវក្ីស្	»	។ ២

អ្ក	ទាំងអស់	ណា	បែល	បាន	ទទរួល	រោរដៅ	ឲ្យ	ែឹកោំ	សាសោចកក	

្ឺ	បាន	ទទរួល	រោរអដ្ជើញ	របស់	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	ដែើម្បី	រោលាយ	ជា	អ្ក	

ដនសាទ	មនុស្ស	។

សំណាញ់នឈិងម្កុមម្បឹកសា

ពី	កកមិត	ខ្ស់	បំផុត	នន	ថានាក់	ែឹកោំ	ក្នុង	សាសោចកក	រហូត	ែល់	កូរ៉ុម	បព្វជិតភាព	

ដអើរ៉ុន	និង	្ណៈកបធាន	ថានាក់	យុវោរី	ដោះ	ពរួក	អ្ក	ែឹកោំ	កតូវបាន	ដរៀបចំ	ដេើង	

ដៅ	ជា	កកុម	កបឹកសា	ទាំងោយ	។	ពរួក	អ្ក	ែឹកោំ	កតូវ	បាន	បណោំ	ឲ្យ	ដរៀបចំ	ខាង	

វិញ្ញាណ	ចូលររួម	ដពញដលញ	ក្នុង	កកុមកបឹកសា	បដកមើ	អ្ក	ែនទ	បដកងៀន	ែំណឹង	ល្អ	

នន	កពះដយសែូវក្ីស្	និង	ក្ប់ក្ង	បព្វជិតភាព	និង	អង្គរោរ	ជំនរួយ	ទាំងោយ	

របស់	សាសោចកក	។	ជាង	ដោះ	ដទៀត	ពរួកគ្ត់	កតូវ	កសាង	សាម្្គីភាព	និង	ភាព	

ចុះសកមុង	គ្នា	ដៅក្នុង	សាសោចកក	ដរៀបចំ	អ្ក	ដផ្សង	ដទៀត	ឲ្យ	រោលាយ	ជា	អ្ក	ែឹកោំ	និង	

ជា	ក្ូ	ដផ្រ	រោរទទរួល	ខុសកតូវ	ោោ	និង	ធាោ	ឲ្យ	បាន	នូវ	ទំនរួល	ខុសកតូវ	។ ៣

ែូច	ជា	ពរួក	សាវក	ពី	បុរាណ	បែល	បាន	អនុវត្ត	រោរដចះ	ែឹង	របស់	ពរួកដោក	អំពី	

រោរដនសាទ	ឲ្យ	រោលាយ	ជា	អ្ក	ដនសាទ	មនុស្ស	ដោះ	ដយើង	អាច	អនុវត្ត	នូវ	ដគ្លរោរណ៍	

ទាំងោយ	បែល	មាន	ដៅក្នុង	រោរដកបើកបាស់	សំណាញ់	ចំដពាះ	កកុមកបឹកសា	នន	

សាសោចកក	ផង	បែរ	។	ែូច	ជា	សំណាញ់	មរួយ	បែរ	កកុម	កបឹកសា	ទាំង	ដនះ	កតូវបាន	

បដងកើត	និង	ដរៀបចំ	ដេើង	ឲ្យ	កបមូល	បុកតា	បុកតី	របស់	កពះវរបិតាសរួ្៌	—	សមាជិក	

មានាក់ៗ	នន	កកុម	កបឹកសា	ដកបៀប	បាន	ដៅ	នឹង	បខ្ស	សំណាញ់	បែល	សំខាន់	បំផុត	។	ែូច	ជា	

សំណាញ់	មរួយ	បែរ	វា	មាន	កបសិទ្ធិភាព	បាន	លុះកតា	បត	វា	កតូវ	បាន	ជរួលជុល	យ៉ាង	ល្អ	

កកុមកបឹកសា	ទាំងោយ	ចុះ	ដខសាយ	ដពល	បែល	សមាជិក	ទាំងោយ	នន	កកុមកបឹកសា	ពុំ	

កតូវបាន	បដងកើត	ដេើង	មិន	ដផ្ដាត	រោរ	យក	ចិត្ត	ទុកោក់	និង	មិន	ែំដណើរ	រោរ	ែូច	បែល	

ពរួកដ្	្ រួរ	ដធ្វើ	។

អ្ក	ែឹកោំ	នន	កកុមកបឹកសា	កតូវ	ដធ្វើ	តាម	្ ំរូ	នន	ពរួក	សាវក	ពី	បុរាណ	បែល	ជា	អ្ក	

ដនសាទ	ដោយ	រោរពិនិត្យ	និង	ជរួសជុល	«	សំណាញ់	»	ទាំងដនះ	ជា	ដទៀងទាត់	។	

អ្ក	ែឹកោំ	កកុមកបឹកសា	ដធ្វើ	ែូដចានាះ	ដោយ	រោរ	ផ្ល់	នូវ	រោរហ្វឹកហ្វឺន	ជា	ដទៀងទាត់	ែឹកោំ	

ក្នុង	រោរកបជុំ	កកុមកបឹកសា	ផ្ល់	ដយបល់	កតឹមកតូវ	និង	ទាន់ដពល	ដវោ	ែល់	សមាជិក	

កកុមកបឹកសា	និង	ផ្ល់	ដសចក្ី	កសោញ់	រោរដលើក	ទឹកចិត្ត	និង	រោរសរដសើរ	។	ពុំ	

មាន	អ្វី	មក	ជំនរួស	កមាលាំង	ែ៏	មាន	កបសិទ្ធិភាព	និង	សមតថែិភាព	នន	រោរកបមូល	ផ្នុំ	នន	

កកុមកបឹកសា	បែល	ែំដណើររោរ	កតឹមកតូវ	ដោះ	ដទ	។
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ម្កុមម្បឹកសាវួដ

កបបហល	កកុមកបឹកសា	បែល	មាន	ឱរោស	ែ៏	ធំដធង	បំផុត	ក្នុង	រោរ	ជះ	ឥទ្ធិពល	ែល់	

សមាជិក	សាសោចកក	មានាក់ៗ	្ឺ	កកុមកបឹកសា	វរួែ	។	បុរស	និង	កស្តី	ទាំងោយ	

ដៅក្នុង	កកុមកបឹកសា	ដនះ	្ឺ	ពិត	ជា	កតូវបាន	ដៅ	ឲ្យ	ដធ្វើ	ជា	អ្ក	ដនសាទ	មនុស្ស	ដោយ	

មាន	ទំនរួល	ខុស	កតូវ	ក្នុង	រោរែឹកោំ	កិច្ចរោរ	នន	ដសចក្ី	សដ្គ្រះ	ដៅ	ក្នុង	វរួែ	ែូច	បែល	

កតូវ	បាន	ែឹកោំ	ដោយ	បែ៊ីស្សព	។	ពរួកដ្	រស់ដៅ	និង	បដកមើ	ដៅក្នុង	វរួែ	ដរៀងៗ	ខ្អួន	ជា	

កបន្ង	បែល	ពរួកដ្	អាច	សារល់	និង	កបាកស័យ	ទាក់ទង	នឹង	ពរួក	អ្ក	បែល	ពរួកដ្	កតូវ	

បាន	ដៅ	ឲ្យ	ែឹកោំ	ដោះ	។

«	សមាជិក	នន	កកុមកបឹកសា	វរួែ	ពយាយម	ជរួយ	ែល់	បុ្្គល	មានាក់	ឲ្យ	សាថាបោ	ទីបោទាល់	

ទទរួល	ពិធី	បរិសុទ្ធ	នន	រោរសដ្គ្រះ	រកសា	ដសចក្ី	សញ្ញា	ទាំងោយ	ដហើយ	បកបរោលាយ	

ជា	អ្ក	ដែើរតាម	បែល	បាន	បតងតាំង	របស់	កពះដយសែូវក្ីស្	(	សូមដមើល	មរ៉ូនណ	

៦:៤–៥	)	។	សមាជិក	នន	កកុមកបឹកសា	វរួែ	ទាំងអស់	មាន	រោរទទរួល	ខុសកតូវ	ជា	ទូដៅ	

មរួយ	ចំដពាះ	សុខុមាលភាព	របស់	សមាជិក	វរួែ	»	។ ៤

សមាជិក	នន	កកុមកបឹកសា	វរួែ	មាន	តរួោទី	យ៉ាង	សំខាន់	ដៅ	ក្នុង	រោរ	ពដន្ឿន		

កិច្ចរោរ	នន	ដសចក្ីសដ្គ្រះ	។	ដពល	បែល	កកុមកបឹកសា	វរួែ	ពុំ	ែំដណើរ	រោរ	ែូច		

បែល	រោរ្រួរ	ដោះ	កិច្ចរោរ	នឹង	ដែើរ	យឺត	។	សមតថែិភាព	នន	រោរកបមូល	ផ្នុំ	របស់		

«	សំណាញ់	»	នឹង	ចុះ	ដខសាយ	ដហើយ	កិច្ច	កបឹងបកបង	របស់	កកុមកបឹកសា	នឹង	ោំ	មក		

នូវ	លទ្ធផល	បែល	មាន	កកមិត	។	ប៉ុបន្ត	ដពល	កកុមកបឹកសា	វរួែ	កតូវ	បាន	បដងកើត	ដេើង	

ដហើយ	យក	ចិត្ត	ទុកោក់	ដលើ	រោរពកងឹង	បុ្្គល	និង	កកុមក្រួសារ	ទាំងោយ	ដោះ	

លទ្ធផល	អាច	ជា	រោរ	ភាញាក់	ដផ្អើល	។

ខ្នុំ	សារល់	ចបាស់	ពី	វរួែ	មរួយ	បែល	ជរួប	រោរលំបាក	ក្នុង	រោរ	មាន	កកុមកបឹកសា	វរួែ	ែ៏	

មាន	កបសិទ្ធិភាព	មរួយ	។	វា	ពិបាក	សកមាប់	បែ៊ីស្សព	ក្នុង	រោរ	ទទរួល	យក	រោរបណោំ	

បែល	មាន	ក្នុង	្្បលួនខ្នា្ភា្រ២	ដោយ	សារ	គ្ត់	មាន	ភាពគ្យកសរួល	នឹង	រដបៀប	

របស់	គ្ត់	ដហើយ	ចូល	ចិត្ត	រដបៀប	ចាស់	របស់	គ្ត់	។	ដទាះ	ជា	យ៉ាង	ណា	ដករោយ	ពី	

រោរកបឹកសា	និង	រោរហ្វឹកហ្វឺន	យ៉ាង	ដកចើន	ពី	សំណាក់	កបធាន	ដស្តក	បែល	ដពារដពញ	

ដោយ	ក្ី	កសោញ់	មានាក់	ដោះ	បែ៊ីស្សព	បាន	បន្ន់	ចិត្ត	របស់	គ្ត់	បាន	បកបចិត្ត	ដហើយ	

បាន	ចាប់ដផ្ើម	ដោយ	ដសាមះ	អស់	ពី	ចិត្ត	ដែើម្បី	បដងកើត	កកុមកបឹកសា	វរួែ	ដេើង	ែូច	បែល	បាន	

បណោំ	។	គ្ត់	បាន	ដមើល	វីដែអូ	បំពាក់បំប៉ន	បែល	មាន	ដលើ	ដ្ហទំព័រ	LDS.org	
គ្ត់	បាន	អាន	បផ្ក	ទី	៤	និង	៥	នន	្្បលួនខ្នា្ភា្រ២	ដហើយ	គ្ត់	បាន	អនុវត្ត	នូវ	អ្វី	

បែល	គ្ត់	បាន	ដរៀន	។

សមាជិក	នន	កកុមកបឹកសា	វរួែ	បានទទរួល	យក	រោរផ្លាស់	ប្ទូរ	ដនះ	យ៉ាង	ឆាប់	រហ័ស	

ដហើយ	វិញ្ញាណ	នន	ដសចក្ី	កសោញ់	និង	សាម្្គីភាព	បាន	សណឋាិត	ដលើ	ពរួក	ដ្	

រោលបែល	ពរួកដ្	បាន	ដផ្ដាត	ដលើ	រោរពកងឹង	បុ្្គល	និង	កកុមក្រួសារ	ទាំងោយ	។	

ដៅក្នុង	ក្ប់	រោរកបជុំ	ពរួកដ្	បាន	និយយ	យ៉ាង	ដកចើន	អំពី	សាសោ	្ ន់រោរី	អ្ក	បកប	

ចិត្ត	ដជឿ	ថ្ី	សមាជិក	មិន	សូវ	សកម្	និង	សមាជិក	បែល	កតូវរោរ	ជំនរួយ	។	ែរួង	ចិត្ត	

របស់	ពរួកដ្	បាន	ចាប់ដផ្ើម	មាន	ដសចក្ី	សប្បនុរស	ចំដពាះ	បងប្អទូន	កបុស	កសី	ទាំងដនះ	

ដហើយ	អពភៃទូតដហតុ	បាន	ចាប់ដផ្ើម	ដកើត	ដេើង	។

បែ៊ីស្សព	បាន	កបាប់	ថា	ដស្ើរ	បត	ភាលាមៗ	ដករោយ	ពី	រោរផ្លាស់	ប្ទូរ	ទាំងដនះ	កតូវបាន		

ដធ្វើ	ដេើង	ទាក់ទង	នឹង	កកុមកបឹកសា	វរួែ	ដោះ	មាន	សមាជិក	បែល	មិន	សូវ	សកម្	ពី		

មុនៗ	បែល	ដយើង	មិន	បាន	សារល់	បាន	ចាប់ដផ្ើម	មក	កពះវិហារ	។	សមាជិក	ទាំងដនះ	

បាន	និយយ	ថា	ពរួក	ដ្	បាន	មាន	អារម្ណ៍	ភាលាមៗ	ថា	កតូវ	កតេប់	មក	កពះវិហារ		

វិញ	។	ពរួកដ្	បាន	និយយ	ថា	ពរួកដ្	បាន	ទទរួល	ចំណាប់	អារម្ណ៍	យ៉ាង	ចបាស់		

ថា	ពរួកដ្	កតូវ	កបាកស័យ	ទាក់ទង	នឹង	ពរួក	បរិសុទ្ធ	ដេើង	វិញ	។	ពរួកដ្	បាន	ែឹង	

ថា	ពរួកដ្	នឹង	ទទរួល	ដសចក្ី	កសោញ់	ដហើយ	ថា	ពរួកដ្	កតូវរោរ	រោរគ្ំកទ	បែល	

សមាជិក	ផ្ល់	ឲ្យ	។

បែ៊ីស្សព	បាន	បចកចាយ	ជាមរួយ	ខ្នុំ	ថា	គ្ត់	កបាកែ	ណាស់	ថា	កពះវរបិតា	បាន	

រង់ចាំ	ឲ្យ	គ្ត់	ដធ្វើ	តាម	ែំបូោមន	បែល	គ្ត់	បាន	ទទរួល	ដហើយ	បដងកើត	កកុម	កបឹកសា	វរួែ		

ែូច	បែល	បាន	បណោំ	មុន	នឹង	កទង់	អាច	ោក់	បំណង	កបាថានា	ចូល	ដៅ	ក្នុង	ែរួងចិត្ត		

និង	្ំនិត	របស់	ពរួក	សមាជិក	បែល	មិន	សូវ	សកម្	ទាំង	ដនះ	ឲ្យ	កតេប់	មក	សកម្		

ក្នុង	កពះវិហារ	វិញ	។	បែ៊ីស្សព	បាន	ែឹង	ថា	គ្ត់	កតូវរោរ	បដងកើត	នូវ	បរិយរោស		

នន	ក្ី	កសោញ់	និង	ច្្ចឹម	បីបាច់	បែល	សមាជិក	ទាំង	ដនះ	កតូវ	រោរ	មុន	នឹង		

កពះវិញ្ញាណ	នឹង	ែឹកោំ	ពរួកដ្	ឲ្យ	កតេប់	មក	វិញ	។	ពាក្យ	សម្ី	របស់	គ្ត់	រំឭក		

ខ្នុំ	អំពី	បទពិដសាធន៍	របស់	ដពកតុស	ជា	អ្ក	ដនសាទ	៖

«	[	កពះដយសែូវ	]	យង	ចុះ	ទូក	មរួយ	ដោះ	ជា	ទូក	របស់	សែ៊ីម៉ូន	ក៏	សូម	ឲ្យ	គ្ត់	

ដចញ	ទូក	ពី	ែី	បន្តិច	ដៅ	។	ររួច	កទង់	្ ង់	បដកងៀន	ែល់	បណាដា	មនុស្ស	ពី	ក្នុង	ទូក	វិញ	។

«	លុះ	ឈប់	អធិបបាយ	ដហើយ	ដោះ	កទង់	មាន	បន្ទូល	ដៅ	សែ៊ីម៉ូន	ថា	ឲ្យ	ដចញ	ទូក	

ដៅ	ឯ	កបន្ង	ទឹក	ដករៅ	ទមាលាក់	អរួន	ចាប់	កតី	ចុះ	។

«	សែ៊ីម៉ូន	ទូល	ដ្្ើយ	ថា	ដោកក្ូ	ដអើយ	យប់មិញ	ដយើង	ខ្នុំ	បាន	ខំ	ែឹក	អរួន	ទាល់		

បត	ភ្ឺ	គ្មន	បាន	អ្វី	ដសាះ	បត	ខ្នុំ	នឹង	ទមាលាក់	អរួន	តាម	ពាក្យ	ដោក	ដមើល	។

«	រោល	ទមាលាក់	ដៅ	ដោះ	ក៏	ជាប់	បាន	កតី	សន្ធឹក	ែល់	ដម៉្ះ	បាន	ជា	អរួន	ចាប់	តាំង	

ធាលាយ	»	(	លូរោ	៥:៣–៦	)	។

ដពល	ដយើង	សាដាប់	និង	ដធ្វើ	តាម	ែំបូោមន	បែល	កតូវ	បាន	ផ្ល់	ែល់	ដយើង	ដោយ	

ពរួក	ពយារោរី	អ្ក	ដមើល	្ ុត	និង	អ្ក	ទទរួល	វិវរណៈ	សម័យ	ទំដនើប	—	«	អ្ក	ដនសាទ	

មនុស្ស	»	ែ៏	ពិត	—	ដហើយ	ដពល	ដយើង	ពិនិត្យ	និង	ជរួសជុល	សំណាញ់	របស់	ដយើង	

ខណៈ	កំពុង	បដកមើ	ដោះ	សមតថែភាព	របស់	ដយើង	ក្នុង	រោរពដន្ឿន	កិច្ចរោរ	នន	ដសចក្ី	

សដ្គ្រះ	នឹង	ដកើន	ដេើង	យ៉ាង	ខាលាំង	ដហើយ	ដយើង	នឹង	រោលាយ	ជា	ឧបករណ៍	ដៅ	ក្នុង	

កពះហស្ត	នន	កពះវរបិតាសរួ្៌	ដែើម្បី	កបមូល	បុកតា	បុកតី	របស់	កទង់	។	◼

ចរូលរួមក្ននុងជួរ

« អំ�នុង យពែ ការ បយតមើ របស់ យលាក យៅហ្វា� តទង់ បាន  
យៅ ពួក អ្នក យនសាទ តែី យៅ តសុក កាែីយ� ឲ្យ យបាះបង់  
យចាែ សំណាញ់ របស់ ពួកយ្រ យ�ើ� យដើរ រាម តទង់ យោ� 
តបកាស ថា ‹ ខ្នុំ នឹង រាំង អ្នក ឲ្យ ជា អ្នក យនសាទ មនុស្ស  
វិញ › ។ សរូម ឲ្យ យ�ើង េរូែ រួម ក្ននុង ោម ជា អ្នក យនសាទ បុរស  
និង តសតែី ទាំងឡា� យដើម្បី យ�ើង អាេ ្ ដេែ់ នរូវ ជំនួ� អវែី ក៏  

យោ� តដែ យ�ើង អាេ យធវែើ បាន » ។

ម្បធាន្រូរា៉ាសរអសមៃនសុន“Our Responsibility to Rescue,”ម�អាហូណា,ដខ្ុោឆ្នាំ
២០១៣ទំព័រ៤។

កំណ្់ចំណាំ

	 ១.	ហារ៉ូល	បែ៊ី	លី	ដៅក្នុង	Conference 
Report	បខ	តុោ	ឆានាំ	១៩៦០	ទំព័រ	១៥	។

	 ២.	្្បលួនខ្នា្ភា្រ២៖ការម្្រប់ម្្រង
សាសន្ចម្្	(	ឆានាំ	២០១០	)	ចំណុច	៣.១	។

	 ៣.	សូមដមើល	្្បលួនខ្នា្ភា្រ២	ចំណុច	
៣.២.១–៥;	៣.៣.២–៤	។

	 ៤.	្្បលួនខ្នា្ភា្រ២	ចណំុច	៤.៤	។
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សំរឡងពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងរម្កាយ

ត្្ល តប៉ស តដែ ្ ្ទនុះ របស់ ខ្នុំ

ខ្នុ	ំបាន	្ ិត	ថា	ខ្នុំ	្ ឺ	ជា	មាដាយ	ែ៏	ល្អ	ឥត	ដខាចាះ	មានាក់	.	.	.	

រហូត	ទាល់	បត	ែល់	ដពល	ខ្នុំ	មាន	កូន	។

សកមាប់	ខ្នុំ	ភាព	ជា	មាដាយ	្ ឺ	ជា	ដភ្ើង	របស់	ជាង	

សំរង	។	ភាពទន់	ដខសាយ	របស់	ខ្នុំ	ហាក់	ដលច	ដចញ	

មក	ដៅដពល	បែល	ខ្នុំ	ថប់	អារម្ណ៍	មិន	បាន	ដ្ង	ក្ប់	

កគ្ន់	កពរួយ	បារមភៃ	ឬ	អន់ចិត្ត	។	ពិតណាស់	ពរជ័យ	

នន	ភាព	ជា	មាដាយ	ទូទាត់	សង	វិញ	ចំដពាះ	កគ្	ទាំងដោះ	

ប៉ុបន្ត	ខ្នុំ	បាន	ដ�ើញ	ថា	ខ្នុំ	មាន	ចិត្ត	ដ្វឆាវ	។	វា	្ រួរ	ឲ្យ	

អាមា៉ាស់	ណាស់	បែល	កតូវ	សារភាព	ប៉ុបន្ត	ខ្នុំ	ធាលាប់	បកសក	

ឬ	្ប់	របស់	របរ	ដែើម្បី	ទាញ	យក	ចំណាប់	អារម្ណ៍	

របស់	កូនៗ	ខ្នុំ	។

ខ្នុំ	តាំង	ចិត្ត	ជា	ដកចើន	ែង	ណាស់	ដែើម្បី	កុំ	ឲ្យ	ចិត្ត	

ដ្វឆាវ	ប៉ុបន្ត	ខ្នុំ	ដៅបត	មាន	ចិត្ត	ដ្វឆាវ	ដៅ	ដពល	ខ្នុំ	ថប់	

អារម្ណ៍	។	កពះវរបិតាសរួ្៌	បាន	ែឹង	ថា	ខ្នុំ	កតូវរោរ	អ្វី	

មរួយ	បែល	អសាចារ្យ	នកកបលង	ដែើម្បី	ជរួយ	ខ្នុំ	។

ដៅ	ោងាច	មរួយ	បោទាប់	ពី	ដធ្វើ	ែំណាប់	បផ្	បប៉ស	អស់	

ដពញ	មរួយ	នថងៃ	ខ្នុំ	បាន	ោក់	ចំហុយ	ែំណាប់	ប៉ុោមន	បកវ	

ចុងដករោយ	ដហើយ	សដកមច	ចិត្ត	ដៅ	ដ្ង	សកមាក	មរួយ	

បភ្ត	។	ខ្នុំ	មាន	ភាព	កបាកែ	ថា	ខ្នុំ	នឹង	ភាញាក់	ទាន់	ដពល	

ដែើម្បី	យក	បកវ	ទាំងដោះ	ដចញ	ពី	ឆានាំង	ចំហុយ	។

ខ្នុំ	មិន	បាន	ភាញាក់	ដទ	។

�្វីន	ជា	សាវាមី	ខ្នុំ	និង	ខ្នុំ	កតូវ	បាន	ោស់	ឲ្យ	ភាញាក់	

ដេើង	ដោយ	សារ	សំដេង	នន	បកវ	បែល	ផ្នុះ	។	ខ្នុំ	បាន	

រត់	ចូល	ដៅ	ក្នុង	ផ្ះ	បាយ	ដហើយ	បាន	ដ�ើញ	អំបបង	

បកវ	ខាចាត់	ខាចាយ	និង	បផ្	បប៉ស	ស្អិតៗ	កបោក់	ដពញ	ផ្ះ	

បាយ	។	ជាក់	បស្ង	ទឹក	ក្នុង	ឆានាំង	ចំហុយ	ដោះ	រីង	ហរួត	

អស់	ដហើយ	កដ្ដា	និង	សមាពាធ	ដកើន	ខាលាំង	ដេើង	្កមប	

ឆានាំង	បាន	ខាទាត	ដបុើង	ដេើង	ដហើយ	បកវ	កបាំមរួយ	ក្នុង	

ចំដណាម	កបាំពីរ	កតូវ	ផ្នុះ	។

ខ្នុំ	បាន	និយយ	ថា	«	ខ្នុំ	្ ិត	ថា	ខ្នុំ	នឹង	សមាអាត	វា	ដៅ	

ដពល	កពឹក	»	។

ជា	្ ំនិត	មិន	ល្អ	ដសាះ	។

ែល់	ដពល	កពឹក	បផ្	បប៉ស	បែល	ខាចាត់ខាចាយ	ែ៏	

ដសាម្ដកគ្ក	ដោះ	បាន	កក	រឹង	អំបបង	បកវ	ដៅ	ជាប់	ដពញ	

ផ្ះ	បាយ	និង	កបន្ង	ញា៉ាំ	អាហារ	។	កដម្ច	តូចៗ	របស់	

បកវ	បផ្	បប៉ស	បែល	ខាទាត	ខាចាយ	ដោះ	បថម	ទាំង	ខាទាត	ដៅ	

ដលើ	កបោប់	កបោ	ដកបើកបាស់	បែល	ដៅ	ដលើ	តុ	និង	ខាទាត	

ចូល	ដៅ	ក្នុង	ក្ប់	កជុងដកជាយ	ក្ប់	រន្ធ	តូចៗ	ររួម	ទាំង	

ពីដករោយ	ទូរទឹកកក	ដទៀត	ផង	។

កតូវ	ចំណាយ	ដពល	បរួនកបាំ	ដមា៉ាង	ក្នុង	រោរ	សមាអាត	

វា	។	ខ្នុំ	កតូវ	កជលក់	កកោស	ឲ្យ	ដសើម	ដហើយ	ោក់	ដៅ	ដលើ	

អំបបង	បកវ	បែល	កក	ដោះ	ដហើយ	ពយាយម	ដរោស	ជូត	វា	

ដោយ	កបយ័ត្	កុំ	ឲ្យ	វា	មុត	នែ	ខ្នុំ	។

ដពល	ខ្នុំ	ដធ្វើ	រោរ	សមាអាត	ដោះ	មាន	សំដេង	បែល	ខ្នុំ	

សារល់	បាន	ខ្សឹប	កបាប់	ខ្នុំ	ថា	៖	«	មា៉ារី	ដពល	អារម្ណ៍	

អ្ក	ផ្នុះ	ដេើង	្ឺ	វា	ែូច	ជា	បកវ	ទាំង	ដនះ	អ្្ចឹង	អ្ក	មិន		

អាច	ជរួសជុល	វា	ដោយ	គ្យ	កសរួល	ដោះ	ដទ	។	អ្ក		

មិន	អាច	ដមើល	ដ�ើញ	ពី	កបន្ង	និង	រដបៀប	បែល		

កំហឹង	របស់	អ្ក	ដធ្វើ	ឲ្យ	កូនៗ	អ្ក	និង	អ្ក	ែនទ	ដទៀត		

ឈឺ	ចាប់		ដោះ	ដទ	។	ែូច	ជា	ភាពរាយបា៉ាយ	ដនះ	បែរ		

ភាពឈឺចាប់	ដោះ	កករឹង	យ៉ាង	ឆាប់	ដហើយ	វា	ឈឺ		

ខាលាំង	ណាស់	»	។

ភាលាម	ដោះ	ខ្នុំ	បាន	យល់	ថា	រោរសមាអាត	ដោះ		

អាច	ជា	និមិត្តរូប	អំពី	ជីវិត	ខ្នុំ	។	ដមដរៀន	ដោះ	ជា		

ដមដរៀន	ែ៏	ដពារដពញ	ដោយ	ដចសាដា	។	ែូច	ជា	កំហឹង		

របស់	ខ្នុំ	បែរ	រោរសមាអាត	មិន	បមន	ដធ្វើ	បត	មរួយ	បភ្ត		

ដហើយ	ដោះ	ដទ	។	ប៉ុោមន	សបាដាហ៍	ដករោយ	មក	ខ្នុំ	ដៅ	

ខ្នុំបានរត់ច្ូ�នៅក្នុងផ្ះបាយន�ើយ

បានន�ើញអំដបងដកវខ្ចាត់ខ្ចាយនិង

ែំណាប់ដផ្ដប៉សស្ិតៗរាយបា៉ាយន្ញ

ផ្ះបាយ។



  តខ មិ្ុោ ឆ្នាំ ២០១៥ 39

ខ្នុ	ំ្ ឺជា	អ្ក	សារព័ត៌មាន	ែ៏	ល្បី	មានាក់	បែល	បាន	

	និពន្ធ	សកមាប់	ទស្សោវែ្ី	និង	រោបសត	ល្អៗ		

មរួយ	ចំនរួន	ដៅ	រែ្ឋធានី	លីមា៉ា	កបដទស	ដពរូ	ប៉ុបន្ត	វិ	

ថី	នន	ជីវិត	ខ្នុំ	—	ឆាងាយ	ពី	កពះ	—	បាន	ដធ្វើ	ទារុណកម្		

ខ្នុំ	រោន់	បត	ខាលាំង	ដេើងៗ	ជា	ដរៀង	រាល់	នថងៃ	។	ដោយ	សារ		

បត	បបប	ដនះ	ខ្នុំ	បាន	ទទរួល	រោរគ្រ	មរួយ	ដោយ	ដធ្វើ	ជា		

អ្ក	អាន	កំបណ	សកមាប់	ទស្សោវែ្ី	មរួយ	ដៅក្នុង		

កសុក	វិនថានីោ	បែល	ដៅ	ឆាងាយ	ពី	ផ្ះ	ខ្នុំ	។		

ខ្នុំ	បាន	ពយាយម	យ៉ាង	ខាលាំង	ដែើម្បី	បស្វងរក	រដបៀប		

មរួយ	ដែើម្បី	ដៅ	ឲ្យ	ឆាងាយ	ពី	កកុម	មិត្តភក្ិ	របស់	ខ្នុំ	។		

ដៅ	វិនថានីោ	ខ្នុំ	បាន	ែឹង	ដៅក្នុង	ែរួងចិត្ត	ខ្នុំ	ថា		

ជីវិត	ខ្នុំ	នឹង	ផ្លាស់	ប្ទូរ	។

ដពល	ខ្ះ	ខ្នុំ	បាន	ដៅ	កពះវិហារ	ជាមរួយ	មា៉ាដរៀ	

ក្ីស្ីណា	ជា	មិត្ត	កសី	ខ្នុំ	ដពល	បែល	អ្ក	ផ្សព្វផសាយ	

សាសោ	រឹងកបាល	ែ៏	ល្អ	ពីរោក់	បាន	លរួងដោម	ឲ្យ	

ខ្នុំ	សរួរ	ែល់	កពះវរបិតាសរួ្៌	ដៅក្នុង	រោរអធិសាឋាន	ថា	

ដបើ	សាសោចកក	្ ឺ	ជា	សាសោចកក	ពិត	។	ខ្នុំ	បាន	

ដធ្វើ	ែូដចានាះ	ដហើយ	អ្វី	បែល	ខ្នុំ	បាន	មាន	បទពិដសាធន៍	

្ឺ	ពុំ	អាច	ពិពណ៌ោ	បាន	ដេើយ	។	ខ្នុំ	ពុំ	បែល	ទទរួល	

អារម្ណ៍	ពី	កពះវិញ្ញាណ	ខាលាំង	ែូច	ជា	ដៅ	នថងៃ	បែល	មិន	

អាច	បំដភ្ច	បាន	ដោះ	ដេើយ	។

ដោយ	បាន	ដរៀបរោរ	និង	ទទរួល	បុណ្យ	កជមុជ	ទឹក	

មិន	យូរ	ប៉ុោមន	ដករោយ	ពី	ដោះ	ដោះ	មា៉ាដរៀ	ក្ីស្ីណា	

និង	ខ្នុំ	បាន	ជរួល	បន្ប់	ែ៏	តូច	និង	មិន	កសរួល	រស់ដៅ	

ដៅ	វិនថានីោ	។	ដោយសារ	បត	ខ្នុំ	ខំ	ដធ្វើ	រោរ	ដោះ	

ខ្នុំ	បាន	ដេើង	តំបណង	ពី	អ្ក	អាន	កំបណ	ដៅ	ជា	អ្ក	

ដបាះពុម្	ផសាយ	កបចាំ	ទស្សោវែ្ី	និង	រោបសត	

របស់	កកុមហែុន	ដោះ	។	ខ្នុំ	ពុំ	បែល	ធាលាប់	ដធ្វើ	ជា	អ្ក	

ដបាះពុម្ផសាយ	ពីមុន	មកដទ	ដហើយ	ខ្នុំ	សបបាយ	ចិត្ត	នឹង	

មុខ	តំបណង	ថ្ី	ដោះ	។	ដទាះបី	ែូដចានាះ	ក្ី	អ្វីៗ	ចាប់	ដផ្ើម	

បកបកបរួល	ដពល	បែល	រោរដបាះពុម្	របស់	ដយើង	ចាប់ដផ្ើម	

បោទាប	បទោឋាន	របស់	ពរួកដ្	ដោយ	ដបាះពុម្	សមាភារ	

បែល	អសីលធម៌	។	រោរផ្លាស់	ប្ទូរ	ដនះ	កតូវបាន	បញ្ជា	

ដោយ	ោយក	របស់	ដយើង	បែល	ផ្នុយ	ពី	ដគ្លរោរណ៍	

និង	តបម្	នន	សាសោចកក	។

ខ្នុំ	បតងបត	ចង់	ដធ្វើ	ជា	អ្ក	ដបាះពុម្ផសាយ	ប៉ុបន្ត	

សាថានភាព	ដនះ	ដធ្វើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	មិន	កសរួល	ក្នុង	ចិត្ត	ដសាះ	។	

បែ៊ីស្សព	របស់	ដយើង	បាន	ផ្ល់	ដយបល់	ថា	ដបើ	ដយើង		

ដធ្វើ	អ្វីៗ	បែល	សព្វ	កពះទ័យ	ែល់	កពះវរបិតាសរួ្៌	ដយើង		

ដោះ	កទង់	នឹង	កបទាន	ពរ	ដយើង	។	បោទាប់	ពី	ភរិយ	ខ្នុំ	

និង	ខ្នុំ	បាន	្ ិត	ដហើយ	្ ិត	ដទៀត	ដហើយ	បាន	អធិសាឋាន	

អំពី	វា	ដយើង	ទទរួល	រោរបំផុស	ថា	ខ្នុំ	្ រួរ	បត	ឈប់	ពី	

រោរគ្រ	ខ្នុំ	។

ពីរ	បី	នថងៃ	ដករោយ	មក	ខ្នុំ	ចាប់ដផ្ើម	មាន	រោរថប់	

អារម្ណ៍	ដហើយ	្ ងៃល់	ថា	ដតើ	ខ្នុំ	បាន	ដធ្វើ	ដរឿង	កតឹមកតូវ	

បែរ	ឬ	ដទ	។	បោទាប់	ពី	រោរសុំ	ោបលង	ពី	រោរគ្រ	ខ្នុំ	បាន	

ោក់	ពាក្យ	រក	រោរគ្រ	ដៅ	កកុមហែុន	មរួយ	ចំនរួន	ប៉ុបន្ត	

ពុំ	បាន	ឮ	អ្វី	ដេើយ	។	មា៉ាដរៀ	ក្ីស្ីណា	បាន	ផ្ល់	

ដយបល់	ថា	ដយើង	អធិសាឋាន	ម្ង	ដទៀត	ដហើយ	ដយើង	

បាន	ដធ្វើ	ែូដចានាះ	។	ដយើង	បាន	អធិសាឋាន	ថា	អ្វីៗ	នឹង	

កបដសើរ	ដេើង	ដហើយ	ថា	ដយើង	នឹង	មិន	បាត់បង់	ដសចក្ី	

ជំដនឿ	ដទ	ដទាះ	ជា	មាន	វិក័យប័កត	ដកចើន	បែល	ដយើង	កតូវ	

បង់	ក៏	ដោយ	។

ពីរ	បី	ដមា៉ាង	ដករោយ	មក	ភរិយ	ខ្នុំ	បាន	ដលើក	

	ទឹកចិត្ត	ខ្នុំ	ឲ្យ	ទូរស័ព្	ដៅ	កកុមហែុន	មរួយ	ក្នុង		

ចំដណាម	កកុមហែុន	ទាំង	ដោះ	។	ដោយ	មិន្រួរ	ឲ្យ		

ដជឿ	ខ្នុំ	បាន	ទូរស័ព្	ដៅ	។	ខ្នុំ	បាន	កសោំងរោំង		

ដពល	ម្ន្តី	ដៅ	ទី	ដោះ	បាន	និយយ	ថា	គ្ត់	ដរៀប		

នឹង	ទូរស័ព្	មក	ខ្នុំ	។	គ្ត់	ចង់	ែឹង	ថា	ដបើ	ខ្នុំ	អាច	ចាប់	

ដផ្ើម	ដធ្វើ	រោរ	នថងៃ	បស្អក	!

ពរួក	ដយើង	បាន	យំ	ដោយ	ដសចក្ី	អំណរ	។		

កពះវរបិតាសរួ្៌	ដយើងបាន	ដ្្ើយ	តប	រោរអធិសាឋាន		

របស់	ដយើង	។

ដយើង	កតូវបត	ចាកដចញ	ពី	វរួែ	និង	មិត្តភក្ិ		

ល្អៗ	របស់	ដយើង	ជា	ដកចើន	សកមាប់	រោរគ្រ	ថ្ី	របស់		

ខ្នុំ	ប៉ុបន្ត	ដយើង	បាន	ចាកដចញ	ជាមរួយ	នឹង	ទីបោទាល់		

បែល	រោន់បត	រឹង	មាំ	។	ឥេទូវ	ដនះ	ខ្នុំ	មាន	រោរគ្រ		

ែ៏	្ រួរ	ឲ្យ	ដគ្រព	និង	មាន	កបាក់បខ	ល្អ	ដហើយ	ដយើង		

រស់ដៅ	ក្នុង	កបន្ង	ល្អ	មរួយ	។	ដលើស	អស់	អ្វីៗ		

ទាំងអស់	ដយើង	កតូវបាន	កបទានពរ	ជាមរួយ	នឹង	

ភាពកបាកែ	កបជា	ថា	ដពល	ដយើង	ដធ្វើ	អ្វីៗ	បែល		

សព្វកពះទ័យ	កពះ	ដោះ	ដយើង	ទទរួល	បាន	ពរជ័យ		

របស់	កទង់	។	◼

ខា�តូស ចាយវៀ យែអន �រូហ្កាយែ រដ្ឋធានី ែីម្៉ា តបយទស យពររូ

យែើ យ�ើង បាន យធវែើ ការណ៍ ដ៏ តែឹមតែរូវ ឬ យទ ?

	បត	ដ�ើញ	មាន	ែុំ	បផ្	បប៉ស	កក	ជាប់	នឹង	អំបបង	បកវ	ខ្ះៗ	។

ខ្នុំ	អធិសាឋាន	ថា	នថងៃ	មរួយ	រោរអត់ធ្ត់	របស់	ខ្នុំ	នឹង	

រោលាយ	ជា	កមាលាំង	ែ៏	អសាចារ្យ	ែូច	ជា	ភាព	ទន់	ដខសាយ	

បែរ	។	សកមាប់	ដពល	ដនះ	ខ្នុំ	មាន	អំណរ	្ ុណ	បែល	

ែគ្វាយធរួន	របស់	កពះអមាចាស់	កំពុង	ជរួយ	ខ្នុំ	ឲ្យ	ក្ប់ក្ង	

អារម្ណ៍	របស់	ខ្នុំ	បាន	រោន់បត	កបដសើរ	ដែើម្បី	ខ្នុំ	អាច	

រោរពារ	កុំ	ឲ្យ	អ្ក	បែល	ខ្នុំ	កសោញ់	កតូវ	ទទរួល	រង	នូវ	

ភាពរាយបា៉ាយ	បែល	បណាដាល	មក	ពី	រោរផ្នុះ	កំហឹង	

របស់	ខ្នុំ	។	◼

ម្៉ារី ប៊ីស៊ីង�្ក័រ រដ្ឋ �រូថា�៍ ស.រ.អារេ
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ខ្នុំ តសឡាញ់ អ្នក

កាល	បែល	សន្ិសីទ	ហ្សទូន	ដបសកកម្	របស់	ខ្នុំ	

ជិត	មក	ែល់	ដោះ	ខ្នុំ	បាន	ឈរ	ដៅ	ខាង	ដក្	

ដោយ	្ ិត	ថា	«	ដតើ	ខ្នុំ	កំពុង	ដធ្វើ	អ្វី	ដៅ	ក្នុង	កបដទស	ដ្	

ដនះ	?	ដតើ	ខ្នុំ	នឹង	ដធ្វើ	អ្វីៗ	ទាំងអស់	បែល	ដ្	រំពឹង	ពី	ខ្នុំ	

ដោយ	រដបៀប	ណា	ដៅ	?	»

ខ្នុំ	បាន	មក	ែល់	ទីកកុង	សែ៊ីសែ៊ីលី	កបដទស	អែ៊ីតាលី	

ជាង	មរួយ	សបាដាហ៍	ប៉ុបន្ត	ខ្នុំ	បាន	មាន	អារម្ណ៍	បាក់	

ទឹក	ចិត្ត	បាត់	ដៅ	ដហើយ	។	ដពល	ដវោ	របស់	ខ្នុំ	ដៅក្នុង	

មជ្ឈមណ្ឌល	ហ្វឹកហ្វឺន	អ្ក	ផ្សព្វផសាយ	សាសោ	

ហាក់	បី	ែូច	ជា	សុបិន	មរួយ	ែ៏	អសាចារ្យ	ប៉ុបន្ត	ដោយ	សារ	

ភាព	មិន	ដពញដលញ	របស់	ខ្នុំ	ឥេទូវ	ដនះ	ខ្នុំ	បាន	មាន	

អារម្ណ៍	ថា	ខ្នុំ	ែូច	ជា	ដៅក្នុង	សុបិន	ែ៏	អាកកក់	មរួយ	។

ខ្នុំ	បាន	អធិសាឋាន	ថា	«	កពះវរបិតា	ជាទី	កសោញ់	

ដអើយ	កូន	ចង់	រោលាយ	ជា	អ្ក	ផ្សព្វផសាយ	សាសោ	ែ៏	

អសាចារ្យ	។	ឥេទូវ	ដនះ	ដោយ	កូន	ដៅ	ទី	ដនះ	ដោះ	កូន	

ែឹង	ថា	កូន	ពុំ	មាន	ភាព	បុិន	កបសប់	ជំោញ	ឬ	ភាព	

្លាសនវ	ដែើម្បី	សដកមច	បាន	នូវ	អ្វី	បែល	កូន	កតូវ	បាន	

ប្ជទូន	ឲ្យ	មក	ដធ្វើ	ដោះ	ដទ	។	កូន	បាន	្ ិត	ថា	កូន		

ដចះ	ភាសា	ដនះ	ប៉ុបន្ត	អ្ក	ក្ប់	គ្នា	និយយ	ដលឿនៗ		

ណាស់	ដហើយ	ពាក្យ	ណា	ក៏	ដោយ	បែល	កូន	ពយាយម	

បដ្្ចញ	សដម្ង	ដចញ	ដៅ	្ឺ	កតូវ	បាន	ដធ្វើ	ឲ្យ	កបទាក់		

នឹង	អណាដាត	កូន	។	កូន	្ ិត	ថា	នែ្ូ	របស់	កូន	មិន		

ចូល	ចិត្ត	កូន	ដទ	។	កបធាន	ដបសកកម្	របស់	កូន		

និយយ	ភាសា	អង់ដ្្ស	បាន	បត	បន្តិច	បន្តអួច	។		

កូន	គ្មន	នរណា	នឹង	និយយ	ជាមរួយ	ដទ	។	សូម		

ជរួយ	កូន	ផង	»	។

ខ្នុំ	បាន	ែឹង	ថា	ខ្នុំ	កតូវ	កតេប់	ចូល	ខាង	ក្នុងវិញ		

ប៉ុបន្ត	ខ្នុំ	បាន	ដៅ	បបង្អបង្អង់	ដៅ	តាម	ផ្ទូវ	ពីរ	បី	ោទី	

ដទៀត	។	រំដពច	ដោះ	មាន	នរណា	មានាក់	ទាញ	ខ្ង		

អាវធំ	ខ្នុំ	ពីរបី	ែង	។	ខ្នុំ	បាន	បបរ	ខ្ង	ដហើយ	បាន	ដ�ើញ	

ដក្ង	កសី	តូច	ែ៏	កសស់	សាអាត	មានាក់	ដហើយ	ខ្នុំ	បាន	លុត	

ជង្គង់	ចុះ	យឺតៗ	ដៅ	បក្បរ	ោង	ដៅ	ដលើ	ផ្ទូវ	ក្រួស	ដោះ	។	

ោង	បាន	ោក់	នែ	ោង	ជុំ	វិញ	ក	ខ្នុំ	ដហើយ	ខ្សឹប	ដៅ	

កតដចៀក	ខ្នុំ	ថា	“Ti voglio bene”	។

«	ដតើ	ប្អទូន	និយយ	ថា	ដម៉ច	?	»	ខ្នុំ	បាន	សរួរ	ជា		

ភាសា	អង់ដ្្ស	ដោយ	ែឹង	យ៉ាង	ចបាស់	ថា	ោង	ពុំ		

យល់	ដោះ	ដទ	។

ោង	បាន	សម្ឹង	ដៅ	សាលាក	ដ្មះ	ខ្នុំ	។	“Sorella 
Domenici,”	ោង	បាន	អាន	“ti voglio bene”	។

ខ្នុំ	សារល់	ពី	អតថែន័យ	នន	ោលា	ដោះ	។	វា	ជា	ោលា		

ែំបូង	មរួយ	បែល	ដយើង	បាន	ដរៀន	ក្នុង	ោម	ជា	អ្ក	

ផ្សព្វផសាយ	សាសោ	។	វា	ជា	ោលា	មរួយ	បែល	អាច	

និយយ	ដោយ	ផ្ទាល់	ដៅ	រោន់	កពលឹង	។	វា	មាន		

ន័យ	ថា	«	ខ្នុំ	កសោញ់	អ្ក	»	។

ពាក្យ	ទាំង	ដោះ	្ ឺ	ពិត	ជា	ពាក្យ	បែល	ខ្នុំ	កតូវរោរ	ឮ	

ដៅ	ដពល	ដោះ	បត	ម្ង	។	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	បាន	ប្ជទូន	

សារទូត	ែ៏	ពិដសស	មានាក់	ឲ្យ	ប្ជទូន	សារ	ដោះ	ែល់	ខ្នុំ	។		

ខ្នុំ	បាន	ោំ	ដក្ង	កសី	ដោះ	ចូល	ដៅ	ក្នុង	អគ្រ	។

ខ្នុំ	បាន	្ ិត	ថា	«	ោង	កបាកែ	ជា	កូន	របស់	

សមាជិក	»	។	ខ្នុំ	បាន	ដែើរ	ដោយ	កបុង	កបយ័ត្	រោត់		

កកុម	អ្ក	ផ្សព្វផសាយ	សាសោ	ដោយ	សង្ឹម	ថា		

មាដាយ	ោង	នឹង	ដ�ើញ	ោង	។

ដពល	ខ្នុំ	រកដ�ើញ	នែ្ូ	ខ្នុំ	ខ្នុំ	បាន	សរួរ	ថា	«	ដតើ	សែ៊ីដស្ើរ	

ធាលាប់	បាន	ដ�ើញ	ដក្ង	កសី	តូច	ដនះ	ពី	មុន	មក	ដទ	?	»

គ្ត់	បាន	ដ្្ើយ	តប	ដោយ	ដងឿង	្ ងៃល់	«	ដក្ងកសី	

តូច	អី	ដ្	?	»

ខ្នុំ	បាន	កកដេក	ដមើល	ដៅ	ចំដហៀង	ខ្នុំ	។	ដក្ង	កសី	តូច	

ដោះ	បាន	ដៅ	បាត់	ដហើយ	។

ខ្នុំ	បាន	ឈរ	ដៅ	ទាវារ	អគ្រ	ដហើយ	សម្ឹង	ចុះ	ដេើង	ដៅ	

ផ្ទូវ	ខសាច់	ដោះ	។	ខណៈ	បែល	ខ្នុំ	ពិចារណា	ដោះ	សដម្ង	

ខ្សឹប	បែល	ខ្នុំ	មិន	កតឹម	បត	បាន	ឮ	ប៉ុដណាណះ	ដទ	ប៉ុបន្ត	បថម	

ទាំង	បន្រ	ចូល	ដៅ	ក្នុង	កពលឹង	ខ្នុំ	ថា	៖	“Sorella 
Domenici, ti voglio bene”	។

ខ្នុំ	ពុំ	បាន	ែឹង	ថា	ដក្ង	កសី	តូច	ដោះ	ជា	នរណា		

ដទ	ប៉ុបន្ត	ខ្នុំ	បាន	ែឹង	ថា	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	កទង់		

កសោញ់	ខ្នុំ	។	◼

ណាថាែី ធី ហ�វែីសតែរូប �រូថា�៍ ស.រ.អា

ខ្នុំបានដបរែ្ងន�ើយបានន�ើញនកមេងពសីតូច្ែ៏ពសស់

សាអាតមានាក់ន�ើយែ្នុំបាន�ុតរង្គង់ច្ុះយឺតៗនៅដកបែរ

នាងនៅន�ើផ្លូវពគួសននាះ។
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យែើ អាហ្រ របស់ ខ្នុំ សាមញ្ញ យពក ឬ ?

អស់	រយៈដពល	ពីរ	ឆានាំ	ខ្នុំ	បាន	បដកងៀន	សរួរ	សុខទុក្ខ	

អ្ក	ជិត	ខាង	និង	ជា	មិត្ត	ខ្នុំ	មានាក់	ដ្មះ	បងកសី	

ម៉រហ្គិន	។	គ្ត់	មាន	អាយុ	ដកចើន	ជាង	ខ្នុំ	ដកចើន	ែូដច្ះ		

ខ្នុំ	បាន	ដរៀន	ពី	គ្ត់	និង	ពី	ជីវិត	គ្ត់	យ៉ាង	ដកចើន	ែូច		

បែល	គ្ត់	បាន	ដរៀន	ពី	សារលិខិត	បដកងៀន	សរួរ	សុខ		

ទុក្ខ	របស់	ខ្នុំ	បែរ	។

ដពល	បែល	ខ្នុំ	ជា	ក្ូ	បដកងៀន	សរួរ	សុខ	ទុក្ខ	របស់	

គ្ត់	បងកសី	ម៉រហ្គិន	កតូវបាន	រកដ�ើញ	ថា	មាន	ជំងឺ	

មហារីក	។	ខ្នុំ	មាន	ភាព	អសាចារ្យ	ចំដពាះ	រោរសែូកទាំ	

ែ៏	រោលាហាន	របស់	គ្ត់ដៅ	នឹង	រោរ	ពយាបាល	ខាង	

ដវជជសាកស្ត	របស់	គ្ត់	ដហើយ	គ្ត់	បតងបត	មាន	សានាម	

ញញឹម	ដស្ើរ	បត	ក្ប់	ដពល	។

អំេនុង	ដពល	នន	រោរសរួរ	សុខ	ទុក្ខ	មរួយ	របស់	

ខ្នុំ	គ្ត់	បាន	ដលើក	ដេើង	ថា	នថងៃ	បស្អក	ដោះ	្ ឺ	ជា	នថងៃ	

ខរួប	អាពាហ៍ពិពាហ៍	របស់	គ្ត់	។	មិន	យូរ	ប៉ុោមន	

រោរសន្ោ	របស់	ដយើង	បាន	ោំ	ដៅ	ដរឿង	ដផ្សង	ដហើយ	

រោរសរួរ	សុខ	ទុក្ខ	របស់	ដយើង	ក៏	បាន	ប្្ចប់	។

ដពល	រដសៀល	នថងៃ	បស្អក	ដោះ	ខ្នុំ	បាន	ទទរួល	

រោរបំផុស	ឲ្យ	យក	មហែទូប	បែល	ខ្នុំ	បាន	ចម្អិន	សកមាប់	

អាហារ	ដពល	ោងាច	ដៅ	ជូន	បងកសី	ម៉រហ្គិន	និង		

សាវាមី	គ្ត់	សកមាប់	ខរួប	អាពាហ៍ពិពាហ៍	របស់		

ពរួកគ្ត់	។	ពី	ែំបូង	ខ្នុំ	បាន	កពដងើយ	កដន្ើយ	នឹង		

រោរបំផុស	ដោះ	ដោយ	សារ	ខ្នុំ	កគ្ន់បត	ដធ្វើ	មហែទូប	ធម្តាៗ	

ប៉ុដណាណះ	។	ពិត	ណាស់	មហែទូប	ធម្តា	បបប	ដនះ	វា		

នឹង	មិន	សម	នឹង	ឱរោស	ែ៏	ពិដសស	បបប	ដនះ	ដទ	។

ប៉ុបន្ត	រោរបំផុស	ដោះ	មិន	ចាកដចញ	ពី	ខ្នុំ	ដទ	។	ខ្នុំ	

បាន	ទូរស័ព្	ដៅ	សាវាមី	ខ្នុំ	បែល	ដៅ	កបន្ង	ដធ្វើ	រោរ	ដោយ	

សង្ឹម	ថា	គ្ត់	នឹង	យល់	កសប	ថា	វា	មិន	បមន	ជា	្ ំនិត	

ល្អ	ដទ	។	ផ្នុយ	ដៅ	វិញ	គ្ត់	បាន	ដលើក	ទឹកចិត្ត	ខ្នុំ	ឲ្យ	

ទូរស័ព្	ដៅ	បងកសី	ម៉រហ្គិន	ដហើយ	កបាប់	គ្ត់	ថា	ខ្នុំ	នឹង	

យក	អាហារ	ដពល	ោងាច	ដៅ	ជូន	គ្ត់	។

ដោយ	ខាមស់	ដអៀន	នឹង	មហែទូប	ែ៏	សាម្្ញ	របស់	ខ្នុំ	

ដហើយ	អ្វី	បែល	ខ្នុំ	្ ិត	ដោះ	្ ឺជា	រោរសន្ត់	ខាង	ខ្នុំ	ខ្អួន	

ឯង	ផង	ដោះ	បាន	រារាំង	ខ្នុំ	មិន	ឲ្យ	ទូរស័ព្	ដៅ	មិត្ត	របស់	

ខ្នុំ	ប៉ុបន្ត	ខ្នុំ	មិន	អាច	ដបាះបង់	ដចាល	អារម្ណ៍	បែល	

ថា	ខ្នុំ	កតូវ	បចកចាយ	អាហារ	ដពល	ោងាច	របស់	ខ្នុំ	ដោះ	

ដេើយ	។	ែូដច្ះ	ខ្នុំ	បាន	ចាប់	មហែទូប	ោក់	ចាន	ដហើយ	ដែើរ	

្្ង	ផ្ទូវ	ដៅ	ទាំង	ភ័យ	។

ដពល	ខ្នុំ	ចូល	ក្នុង	ទីធាលា	របស់	ពរួកគ្ត់	ខ្នុំ	បាន	ដ�ើញ	

បងកបុស	និង	បងកសី	ម៉រហ្គិន	កំពុង	ចូល	ក្នុង	ោន	

របស់	ពរួកគ្ត់	។	ខ្នុំ	បាន	កបាប់	ថា	ខ្នុំ	បាន	យក	អាហារ	

ដពល	ោងាច	មក	សកមាប់	ខរួប	អាពាហ៍ពិពាហ៍	របស់	

ពរួកគ្ត់	ដហើយ	សង្ឹម	ថា	ពរួកគ្ត់	មិន	កបរោន់	ដទ	។

សានាម	ញញឹម	ពកពាយ	បាន	ដលច	ដេើង	ដៅ	ដលើ	

នផ្មុខ	របស់	បងកសី	ម៉រហ្គិន	។	គ្ត់	បាន	ពន្យល់	

ថា	ពរួកគ្ត់	បាន	សដកមច	ចិត្ត	ដៅ	អបអរ	ខរួប	

អាពាហ៍ពិពាហ៍	របស់	ពរួកគ្ត់	ដៅឯ	ដភាជនីយោឋាន	

ក្នុង	តំបន់	មរួយ	ដកពាះ	មហារីក	របស់	គ្ត់	ដធ្វើ	ឲ្យ	គ្ត់	

អស់	កមាលាំង	ខាលាំង	មិន	អាច	ចម្អិន	មហែទូប	ឬ	ដៅ	កបន្ង	

ណា	ដទៀត	បាន	ដទ	។	ដមើល	ដៅ	គ្ត់	ហាក់	រសាយ	ចិត្ត	

បែល	អាច	ញា៉ាំ	អាហារ	ដពល	ោងាច	ដៅ	ផ្ះ	។

ខ្នុំ	មាន	អារម្ណ៍	រសាយ	ចិត្ត	និង	សបបាយ	រីករាយ	

ដពល	ពរួកគ្ត់	បាន	ទទរួល	យក	អាហារ	ែ៏	សាម្្ញ	

របស់	ខ្នុំ	។

មិន	បាន	ពីរ	បខ	ដករោយ	មក	ដពល	បងកសី	ម៉រហ្គិន	

បាន	ប្្ចប់	រោរពយាបាល	មហារីក	របស់	គ្ត់	សាវាមី	ជា	

ទី	កសោញ់	របស់	គ្ត់	បាន	ទទរួល	មរណៈភាព	ដៅ	

ដោយ	សារ	ជំងឺ	ឈឺ	ភាលាមៗ	មរួយ	។	ខរួប	អាពាហ៍ពិពាហ៍	

របស់	ពរួកគ្ត់	្ ឺ	ដទើបបត	ប៉ុោមន	សបាដាហ៍	មុន	នថងៃ	ចុង	

ដករោយ	របស់	ពរួកគ្ត់	ប៉ុដណាណះ	។

ខ្នុំ	បាន	ដរៀន	យ៉ាង	ដកចើន	ពី	ដពល	ដោះ	អំពី	រោរដធ្វើ	

តាម	សំដេង	ែ៏	តូច	រដហៀង	របស់	កពះវិញ្ញាណ	ដៅ	ក្នុង	

រោរបដកមើ	ែល់	អ្ក	ែនទ	។	រោរបដកមើ	បែល	ដយើង	កតូវ	

បាន	ដស្ើ	—	ឬ	កតូវ	បាន	បំផុស	—	ឲ្យ	ដធ្វើ	អាច	មិន	

មាន	ភាព	គ្យ	កសរួល	ឬ	សាម្្ញ	ដពក	ដៅ	ក្នុង	កកបស	

បភ្ក	ដយើង	ប៉ុបន្ត	កបបហល	វា	ជា	អ្វី	បែល	កតូវ	រោរ	ដោះ	

ឯង	។	បទពិដសាធន៍	ដនះ	បាន	ផ្ល់	ភាពរោលាហាន	

ែល់	ខ្នុំ	ដែើម្បី	បដកមើ	ក្នុង	ក្ប់	លទ្ធភាព	បែល	កពះអមាចាស់	

កតូវរោរ	ខ្នុំ	ដហើយ	វា	បដងកើន	ដសចក្ី	ជំដនឿ	របស់	ខ្នុំ	ដែើម្បី	

ដធ្វើ	«	កិច្ចរោរ	នន	ពរួក	ដទវតា	»	(	«	ដោយ	ជា	កស្តី	ក្នុង	

សែ៊ីយ៉ូន	»	ទំនរុ្្ ណមកើង,	ដលខ	១៩៦	)	។	◼

យជនីយ�វែើរ េ្លីង�្គតូនស្ម៊ីធ រដ្ឋ �រូថា�៍ ស.រ.អា

យព�រនសៀ�នថងៃដស្ក

ននាះែ្នុំបានទទួ�

ការបំផុសឲ្យយកម្លូបដែ�

ែ្នុំបានច្ម្ិនសពមាប់អាហារ

ន្�លាងាច្នៅរូនបងពសី

ម៉រ�្គិននិងសាវាមីគ្ត់

សពមាប់ែួបអាោ�៍្ិោ�៍

របស់្ ួកគ្ត់។
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មជ្ឈិមវ័យ
វ័យ

ក្មេង

រដ្យមឈិនឌីដអនឡីវិ្

ទស្សោវដតែី សាសោេតក

ែ្នុំ	
បាន	អង្គនុយ	ដៅក្នុង	បន្ប់	ដសដេសាទាល	នន		

កពះវិហារ	បរិសុទ្ធ	ស្ជឹង	្ ិត	ពី	ទិសដៅ	នន		

ជីវិត	ខ្នុំ	—	្ឺ	ពិត	ជា	ដចញ	ពី	ផ្ទូវ	បែល	ខ្នុំ	បាន	ោក់	

បផនរោរ	។	ែូច	ជា	មជ្ឈិមវ័យ	វ័យ	ដក្ង	ជា	ដកចើន	ដទៀត	

បែរ	អ្វី	បែល	ខ្នុំ	ឮ	ក្នុង	្ ំនិត	ខ្នុំ	្ ឺ	រោរកពរួយ	បារមភៃ	របស់	

ខ្នុំ	៖	ដតើ	ខ្នុំ	អាច	ដធ្វើ	ឲ្យ	មាន	តុល្យភាព	រវាង	ពិន្នុ	ល្អ	ក្នុង	

ថានាក់	និង	មាន	ជីវិត	មរួយ	ល្អ	ខាង	សង្គម	យ៉ាង	ែូច	

ដម្ច	ដៅ	?	ដតើ	ខ្នុំ	្ រួរ	បត	ឈប់	ពី	រោរគ្រ	របស់	ខ្នុំ	?	បស្វង	

រក	រោរគ្មរួយ	ដផ្សង	ដទៀត	?	ដតើ	ខ្នុំ	អាច	សន្សំ	លុយ	

យ៉ាង	ណា	ដៅ	ដបើ	ខ្នុំ	អត់	មាន	លុយ	ផង	?	ដហតុ	អ្វី	ខ្នុំ	

មិន	ទាន់	ដរៀបរោរ	?	ប្ជី	នន	រោរ្ិត	ដោះ	ដចះ	បត	បន្ត	

ដោយ	រោរកពរួយបារមភៃ	។	ខ្នុំ	បាន	ដៅ	កពះវិហារ	បរិសុទ្ធ	

ដែើម្បី	បស្វងរក	រោរលរួងដោម	ដោយ	អធិសាឋាន	ដែើម្បី	

បាន	រោរអះអាង	ថា	ជីវិត	របស់	ខ្នុំ	្ ឺ	សថែិត	ក្នុ	ងកពះហស្ត	

កពះវរបិតាសរួ្៌	។	«	ដតើ	អ្វីៗ	ក្ប់	យ៉ាង	នឹង	បាន	

ដរៀបរយ	ដៅ	ក្នុង	ជីវិត	ខ្នុំ	ឬ	ដទ	?	»	ខ្នុំ	បាន	សរួរ	។	ចដម្ើយ	

បាន	ចូល	មក	ក្នុង	្ ំនិត	ខ្នុំ	យ៉ាង	រហ័ស	និង	កបាកែ	

កបជា	ថា	៖	«	អ្វីៗ	ទាំងអស់	នរឹងបន	កសរួល	»	។

ក្នុង	កគ្	ដោះ	ខ្នុំ	បាន	យល់	ថា	ដទាះ	បី	ជា	ជីវិត	

របស់	ខ្នុំ	ពុំ	បាន	ែូច	ជា	អ្វី	បែល	ខ្នុំ	បាន	ោក់	បផនរោរ	ក៏	

វា	កំពុង	បត	កសប	ដៅ	តាម	បផនរោរ	របស់ម្ទង	់ដហើយ	

កទង់	ជា	អ្ក	ក្ប់ក្ង	។	រោរអះអាង	ែ៏	បផ្អមបលហែម	ដោះ	

បែល	ថា	កទង់	សារល់	និង	បថ	រកសា	ខ្នុំ	សូម្បី	ដបើ	កទង់	

មិន	បតងបត	ែក	យក	ដចញ	នូវ	រោរសាកល្បង	របស់	ខ្នុំ	

ក៏	ដោយ	ក៏	កទង់	បាន	បីកតកង	ខ្នុំ	្ ្ង	រោត់	រោរលំបាក	

ទាំងោយ	បែរ	។	ដពល	ដយើង	បាន	យល់	បស្វងរក	

និង	រង់ចាំ	ដែើម្បី	បាន	រោរអះអាង	ទាំងដនះ	ដោះ	ដយើង	

អាច	ែឹង	ថា	កពះអមាចាស់	គ្ំកទ	ដយើង	្ ្ង	រោត់	បន្នុក	

បែល	កតូវបាន	ោក់	ដលើ	ដយើង	។

ការអរះអាងជាជាងការរដ្រះដលង

ចបាស់	ណាស់	រោរដោះបលង	ភាលាមៗ	ដចញ	ពី	

រោរសាកល្បង	របស់	ដយើង	មិនបមន	បតងបត	ជា	ចដម្ើយ	

របស់	កពះអមាចាស់	ចំដពាះ	រោរអង្វរ	របស់	ដយើង	ដោះ	ដទ	។	

ការទុកច្ិត្តន�ើ

រយើងអាចនឹងមឈិនដ្ងដ្ម្្រូវបាន

រដ្រះដលងរចញពីការសាកលបែង

របស់រយើងរនារះរទបៃុដន្តរពលរយើង

ដស្វងរកការអរះអាងទាំងឡាយរបស់

ម្ពរះអរាចាស់រនារះរយើងអាចដឹងថា

អ្វីៗទាំងអស់នឹងបានម្សួលសរូមបែីដ្

រៅក្ននុងម្គ្សាកលបែងទាំងឡាយ។

ការអះអាងទាំងឡាយ
របស់ព្ះអមាចាស់

ផ្នុយ	ពី	ដោះ	កទង់	អាច	នឹង	កបទាន	ពរ	ដយើង	ជាមរួយ	នឹង	

រោរអះអាង	ទាំងោយ	បែល	មាន	តនម្	ឥត	្ ណោ	

តាម	រយៈ	វិវរណៈ	ផ្ទាល់	ខ្អួន	—	ជា	រោរអះអាង	បែល	ថា	

កទង់	ែឹកោំ	ជីវិត	ដយើង	ដហើយ	កទង់	នឹង	ដោះបលង	ដយើង	

ដចញ	ពី	រោរសាកល្បង	របស់	ដយើង	។	រោរអះអាង	

ទាំង	ដនះ	អាច	នឹង	មិន	ដោះបលង	ដយើង	ដចញ	ពី	

រោរសាកល្បង	របស់	ដយើង	ដោះ	ដទ	ប៉ុបន្ត	កបបហល	

នឹង	ផ្ល់	ែល់	ដយើង	នូវ	កមាលាំង	បែល	ដយើង	កតូវរោរ	ដែើម្បី	

ដោះបលង	ខ្អួន	ដយើង	សូម្បី	ដបើ	រោរដោះបលង	ដោះ	

កគ្ន់បត	ជា	រោរលរួងដោម	ពី	កពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្ធ	ក៏	

ដោយ	។	ជា	ញឹកញាប់	ខ្នុំ	បាន	កត់សមារល់	្ ំរូ	ជា	

ដកចើន	ដៅ	ក្នុង	កពះ្ម្ីរ	ពី	រដបៀប	បែល	កពះអមាចាស់	បាន	

ប្ជទូន	រោរអះអាង	មក	មុន	រោរដោះបលង	។

ខណៈ	បែល	ដហដលមិន	កំពុង	ែឹកោំ	កងពល	

កំដោះ	ទាំង	២០៦០	ោក់	និង	កងទ័ព	សាសន៍	

នីនហ្វ	ដផ្សង	ដទៀត	របស់	ដោក	ពរួកដ្	បាន	ទទរួល	

រោរអះអាង	ពី	កពះអមាចាស់	។	បោទាប់	ពី	រោររង់ចាំ	អស់	

ជាដកចើន	បខ	ដែើម្បី	ទទរួល	បាន	ដស្បៀង	និង	កងទ័ព	

ជំនរួយ	បបនថែម	ដោះ	ពរួកដ្	សថែិត	ក្នុង	ែំណាក់	រោល	

នន	រោរអត់ោលាន	យ៉ាង	ខាលាំង	ដពល	បែល	ដស្បៀង	

អាហារ	មក	ែល់	ជាមរួយ	នឹង	ពលទ័ព	មរួយ	កកុម	

តូច	។	ដោយ	ខាលាច	ថា	ពលទ័ព	បបនថែម	ែ៏	តិចតរួច	ដនះ	

មិន	ក្ប់កគ្ន់	ដោះ	ដៅ	ទីបំផុត	ពរួកដ្	បាន	បបរ	ដៅ	

រក	កពះអមាចាស់	ដហើយ	«	បាន	ខិតខំ	អស់	ពី	ែរួងចិត្ត	

ដៅក្នុង	រោរអធិសាឋាន	ែល់	កពះ	សូម	ឲ្យ	កទង់	ចដកមើន	

កមាលាំង	ែល់	[	ពរួកដ្	]	»	។	បោទាប់	ពី	ពរួកដ្	អធិសាឋាន	
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ដហើយ	ដហដលមិន	បាន	ដរៀបរាប់	ថា	«	កពះអមាចាស់	ជា	

កពះ	របស់	ដយើង	កទង់	បាន	យង	មក	ជរួប	ដយើង	ដោយ	

នូវ	រោរអះអាង	ទាំងោយ	ថា	កទង់	នឹង	ដោះបលង	

ពរួក	ដយើង	ឲ្យ	ររួច	បមនដហើយ	ែរាប	ែល់	កទង់	មាន	

កពះបន្ទូល	នូវ	ដសចក្ី	សុខសាន្ត	ែល់	កពលឹង	ពរួកដយើង	

ដហើយ	បាន	កបទាន	ែល់	ដយើង	នូវ	ដសចក្ី	ជំដនឿ	ែ៏	

ធំ	ដហើយ	បាន	ដធ្វើ	ឲ្យ	ដយើង	មាន	ដសចក្ី	សង្ឹម	ែល់	

រោរដោះបលង	ពរួក	ដយើង	ក្នុង	កទង់	»	(	អាលមា៉ា	

៥៨:១០–១១	)	។	រោរអះអាង	ទាំងដនះ	បាន	ផ្ល់		

ែល់	ដហដលមិន	និង	កងពល	របស់	ដោក	នូវ	កមាលាំង	

ដែើម្បី	មាន	ដសចក្ី	ខាជាប់ខជអួន	និង	យក	ជ័យ	ជំនះ	ដលើ	

សកតូវ	របស់	ពរួកដ្	។

យ៉ូបសប	ស្ែ៊ីធ	ក៏	បាន	ទទរួល	រោរអះអាង	មរួយ	ផង	

បែរ	ពី	កពះអមាចាស់	ដពល	ជាប់	ដៅ	ក្នុង	្ ុ្	លីដបែ៊ីធី	។	

រោលបែល	ដោក	បានអធិសាឋាន	ដោយ	ដក្ៀវរោលា	ដោះ	

ដោក	កតូវបាន	កបាប់	ថា	៖

«	បុកត	ដយើង	ដអើយ	ចូរ	មាន	ដសចក្ី	សុខសាន្ត	ែល់	

កពលឹង	បុកត	ចុះ	ដសចក្ី	ទំោស់	និង	ដសច	ក្ី	លំបាក	

របស់	អ្ក	ដោះ	កគ្ន់	បត	មរួយ	បភ្ត	ប៉ុដណាណះ	ដទ

«	ដហើយ	ខណៈ	ដោះ	ដបើសិនជា	អ្ក	សែូកទាំ		

រោរណ៍	ដោះ	ដោយ	ហ្ត់ចត់	ដោះ	កពះ	កទង់	នឹង	

តដមកើង	អ្ក	ដេើង	ដៅ	សាថាន	ខ្ស់	»	(	្.	និង	ស.	

១២១:៧–៨	)	។

រោរអះអាង	ដនះ	បាន	ផ្ល់	ែល់	យ៉ូបសប	នូវ	ដសចក្ី	

រោលាហាន	និង	កមាលាំង	ចិត្ត	ដែើម្បី	បន្ត	សែូកទាំ	ចំដពាះ	

រោរលំបាក	ទាំងោយ	បែល	ដស្ើរ	បត	យក	ឈ្ះ	ដលើ	

ដោក	ដោះ	។

ក្នុង	្ ំរូ	ទាំងដនះ	និង	ជា	ដកចើន	ដផ្សង	ដទៀត		

(	ជា	ឧទាហរណ៍៍	សូមដមើល	ម៉ូសាយ	២៤:៨–១៦	)	

កពះអមាចាស់	ពុំ	កគ្ន់បត	ដោះបលង	ពរួក	អ្ក	ដសាមះកតង់	

ដចញ	ពី	រោរសាកល្បង	របស់	ពរួកដ្	ភាលាម	ដោះ	ដទ	។	

ប៉ុបន្ត	កទង់	បាន	យង	មក	ជរួប	ពរួកដ្	ជាមរួយ	នឹង	

ការអរះអាង	ថា	កទង់	នរឹង	ដោះបលង	ពរួកដ្	ដៅក្នុង	

ដពល	ដវោ	របស់	កទង់	។	ដោយ	ខ្ចី	ពាក្យ	សម្ី	ពី	

បអលដឌើរ	រីឆាែ	ជី	សកត	នន	កូរ៉ុម	នន	ពរួក	សាវក	ែប់ពីរ	

ោក់	ដោះ	រោរអះអាង	ទាំងដនះ	្ ឺ	ែូច	ជា	«	សំណុំ	នន	

ពនឺ្	កពះអាទិត្យ	ខាង	វិញ្ញាណ	»	បែល	កពះវរបិតាសរួ្៌	

ោក់	ដៅ	តាម	ផ្ទូវ	របស់	ដយើង	«	ដែើម្បី	បំភ្ឺ	ផ្ទូវ	[	របស់	

ដយើង	]	»	។ ១	ជរួនរោល	រោរអះអាង	ដោះ	្ ឺជា	អ្វីៗ	

ជាញឹកញាប់	រោរអះអាង	ទាំងោយ	របស់	

កពះអមាចាស់	បាន	មក	តាម	រយៈ	សំដេង	នន	ពរួក	អ្ក	

បដកមើ	របស់	កទង់	៖	អ្ក	ែឹកោំ	តាម	តំបន់	ក្ូ	ថានាក់	

សិរោខាសាោ	និង	ក្ូ	សាោ	នថងៃ	អាទិត្យ	និង	ជា	

ពិដសស	្ ឺ	ពរួក	ពយារោរី	និង	សាវក	របស់កទង់	។	

ខារ៉ូល	ដអហ្វ	មា៉ាក់ខន់�ី	ជា	ទីកបឹកសា	ទីមរួយ	ក្នុង	

្ណៈកបធាន	យុវោរី	ទូដៅ	បាន	រំឭក	ដយើង	ថា	

«	ដៅក្នុង	ពាក្យ	សម្ី	របស់	ពរួក	អ្ក	ែឹកោំ	ដយើង	ឮ	

សំដេង	នន	កពះអមាចាស់	ដហើយ	ដយើង	ទទរួល	អារម្ណ៍		

ពី	ដសចក្ី	កសោញ់	នន	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	»	។ ២

រោរអះអាង	ទាំង	ដនះ	ក៏	មក	តាម	សំដេង	នន	

កពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្ធ	ផងបែរ	ដពល	បែល	ដយើង	

ទូល	ដៅ	កពះវរបិតា	ដោយ	ដសាមះ	អស់	ពី	ចិត្ត	តាម	

រយៈ	រោរអធិសាឋាន	ែ៏	ដក្ៀវរោលា	ដពល	ដយើង	អាន	និង	

ពិចារណា	កពះ្ម្ីរ	ដពល	ដយើង	ចូល	ររួម	ក្នុង	កពះវិហារ	

បរិសុទ្ធ	ដពល	ដយើង	បដកមើ	អ្ក	ែនទ	និង	ពយាយម	ដធ្វើ	អ្វី	

បែល	កតឹមកតូវ	។	និយយ	ឲ្យ	ខ្ី	ដៅ	រោរអះអាង	របស់	

កពះអមាចាស់	មក	ដៅដពល	ដយើង	«	រក	កទង់	អស់	ពី	ចិត្ត	

[	របស់	ដយើង	]	ដហើយ	អស់	ពី	កពលឹង	[	របស់	ដយើង	]	»	

(	ដចាទិយកថា	៤:២៩	)	និង	ដគ្រព	តាម	កពះប្្ញត្តិ	

ទាំងោយ	របស់	កទង់	។

ដហដលមិន	និង	ពលទ័ព	របស់	ដោក	បាន	ទទរួល	

រោរអះអាង	មរួយ	បោទាប់	ពី	មាន	រោរអធិសាឋាន	ដោយ	

ដសាមះ	អស់	ពី	ចិត្ត	ជា	ដកចើន	យ៉ូបសប	ស្ែ៊ីធ	បាន	ទទរួល	

រោរអះអាង	មរួយ	បោទាប់	ពី	បាន	អធិសាឋាន	និង	ស្ជឹង	

្ិត	។	ក្នុង	សាថានភាព	ទាំងពីរ	កពះអមាចាស់	បាន	

សាកល្បង	រោរអត់ធ្ត់	និង	ដសចក្ី	ជំដនឿ	របស់	

ពរួកដ្	ពីមុន	ផ្ល់	រោរអះអាង	មរួយ	—	ជា	រោររំឭក	

ែ៏	ល្អ	មរួយ	ថា	អំេនុង	ដពល	នន	រោរសាកល្បង	

ទាំងោយ	ដយើង	្ ប្បី	ដតាង	ជាប់	នឹង	ដសចក្ី	ជំដនឿ	

របស់	ដយើង	ដហើយ	អនុវត្ត	រោរអត់ធ្ត់	។

ការរង់ចាំការអរះអាង

ែូច	នឹង	រោរសាកល្បង	នន	រោរអត់ធ្ត់	ដផ្សង	

ដទៀត	បែរ	រោរអះអាង	របស់	កពះអមាចាស់	អាច		

នឹង	មិន	បាន	មក	តាម	រដបៀប	និង	ដពល	បែល		

ដយើង	រំពឹង	ចង់	បាន	ដោះ	ដទ	។	ដយើង	អាច	កតូវរោរ	

អធិសាឋាន	ដែើម្បី	មាន	«	បភ្ក	សកមាប់	ដមើល	»		

(	ដអដសគ្ល	១២:២	)	កពះហស្ត	នន	កពះអមាចាស់		

ការអរះអាងថនអំណាច
របស់ម្ទង់

« យ�ើង ទាំង អស់ រានា តែរូវតែ 
តបឈម នឹង ភាព មិន 
អនុយតរាះ ។ . . . ខណបៈ 
តដែ យ�ើង តែរូវតែ រង់ចាំ 
យោ� ទុក្ខ តពួ� យដើម្បី 

បាន ការរំយោះ តដែ បាន សនយា របស់ តពះអង្គ 
សយហងាគាះ វ នឹង ែួងយលាម យ�ើង ថា តទង់ តរាស់ 
ដឹង យេញ ពី បទពិយសាធន៍ ពី រយបៀប ពយាបាែ 
និង ជួ� យ�ើង ។ តពះ្រម្ីរ មរមន ្ ដេែ់ ដែ់ 
យ�ើង នរូវ ការអះអាង ជាក់លាក់ មួ� អំពី អំណាេ 
យដើម្បី ែួងយលាម របស់ តទង់ ។ យ�ើ� យសេកដេី 
ជំយនឿ យៅក្ននុង អំណាេ យោះ នឹង ្ ដេែ់ ដែ់ យ�ើង នរូវ 
ការអែ់ធ្មែ់ កាែតដែ យ�ើង អធិសាឋាន និង ខិែខំ 
យ�ើ� រងចាំ ជំនួ� ។

ម្បធានហឈិនរីប៊ីអាវរិងជាទីម្បឹកសាទីមួយរៅក្ននុងេណៈម្បធានទីមួយ
“Adversity,”�ីអាហូណា,ដខឧសភាឆ្នាំ២០០៩ទំព័រ២៤។

ទាំងអស់	បែល	ដយើង	កតូវរោរ	ដែើម្បី	ខំពយាយម	្ ្ង	

រោត់	រោរសាកល្បង	របស់	ដយើង	ដោយ	ែឹង	ថា	នឹង	

មាន	រោរដោះបលង	ដៅ	ទី	បំផុត	។

ដស្វងរកការអរះអាង

ជីវិត	្ ឺ	លំបាក	។	មាន	ដពល	ដវោ	ទាំងោយ	

ដពល	បែល	ដយើង	សង្ស័យ	ដពល	បែល	ដយើង	ខ្វះ	

ទំនុកចិត្ត	ដលើ	ខ្អួន	ដយើង	និង	ដលើ	សមតថែិភាព	របស់	

ដយើង	ក្នុង	រោរយក	ជ័យ	ជំនះ	ដលើ	មាសកតូវ	ដពល	ដយើង	

បាត់បង់	ដសចក្ី	សង្ឹម	។	ជា	ញឹកញាប់	វា	អាច	មាន	

អារម្ណ៍	ែូចជា	រោរសាកល្បង	របស់	ដយើង	មិន	ដចះ	

ចប់	ដសាះ	។	ដហើយ	ដទាះបី	រោរអះអាង	មរួយ	ចំនរួន	បាន	

មក	ដោយ	ពុំ	មាន	រោរខិតខំ	ដលើ	បផ្ក	របស់	អ្ក	ក្ី	ក៏ភា្	

ដកចើន	ដយើង	កតូវរោរ	បស្វងរក	រោរអះអាង	ទាំងដោះ	

បែល	កបាប់	ដយើង	ថា	នឹង	មាន	រោរដលើកបលង	ដចញ	ពី	

រោរសាកល្បង	របស់	ដយើង	។
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មជ្ឈិមវ័យ
វ័យ

ក្មេង

និង	រោរអះអាង	របស់	កទង់	ដៅ	ក្នុង	ជីវិត	ដយើង	។	

បអលដឌើរ	ដែវីឌ	ដអ	បបែណា	ក្នុង	កូរ៉ុម	នន	ពរួក	សាវក	

ែប់ពីរ	ោក់	បាន	មាន	កបសាសន៍	អំពី	រដបៀប	បែល	

ដសចក្ី	ដមតាតា	ករុណា	ែ៏	ទន់ភ្ន់	របស់	កពះអមាចាស់	អាច	

ររួម	ប្្ចទូល	ទាំង	រោរអះអាង	ទាំងដនះ	ដហើយ	ដោក	បាន	

មាន	កបសាសន៍	ដទៀត	ថា	រោរអះអាង	ទាំង	ដនះ	«	ពុំ	

ដកើតដេើង	ដកពៀវៗ	ឬ	កគ្ន់បត	ដោយ	នចែន្យ	ដោះ	ដទ	។	

ភាព	ដសាមះកតង់	និង	រោរដគ្រព	កបតិបត្តិ	ជរួយ	ដយើង	

ឲ្យ	ទទរួល	បាន	នូវ	អំដណាយទាន	ែ៏	សំខាន់	ទាំងដនះ	

ដហើយ	ជាញឹកញាប់	ដពលដវោ	របស់	កពះអមាចាស់	នឹង	

ជរួយ	ដយើង	ឲ្យ	សារល់	អំដណាយទាន	ទាំងដោះ	»	។ ៣

ជា	ញឹកញាប់	រោររង់ចាំ	ដែើម្បី	បាន	រោរដោះបលង	

ឬ	រោរអះអាង	មរួយ	អំពី	រោរដោះបលង	កតូវ	រោរ	នូវ	

ភាពអត់ធ្ត់	ដកចើន	ជាង	បែល	ដយើង	្ ិត	ថា	ដយើង	មាន	។	

ដយើង	អាច	នឹង	កតូវបត	កបឈម	នឹង	រោរសាកល្បង	

ែ៏	ធងៃន់ធងៃរ	ពីមុន	ទទរួល	បាន	រោរធាោ	ណា	មរួយ	

ដោះ	។	ែូច	បែល	បអលដឌើរ	សកត	បាន	ពន្យល់	ថា	

«	សំណុំ	នន	ពន្ឺ	កពះអាទិត្យ	ខាង	វិញ្ញាណ	»	បែល	

កពះអមាចាស់	កបទាន	«	ជា	ញឹកញាប់	បាន	មក	បោទាប់	

ពី	រោរសាកល្បង	បាន	រោលាយ	ជា	រោរសាកល្បង	ែ៏	

ធំ	មហិមា	បំផុត	ជា	ភស្នុតាង	នន	ដសចក្ី	អាណិត	

កសោញ់	របស់	កពះវរបិតា	បែល	កតាស់	ែឹង	ពី	អ្វីៗ	ក្ប់	

យ៉ាង	។	រោរសាកល្បង	ទាំងដោះ	តកមង់	ផ្ទូវ	ដៅ	រោន់	

សុភមង្គល	បែល	រោន់បត	មហិមា	ដៅ	រោន់	រោរយល់	

ែឹង	រោន់បត	ដកចើន	និង	ពកងឹង	រោរដប្ជាញា	ចិត្ត	[	របស់	

ដយើង	]	ឲ្យ	ទទរួល	យក	និង	ដគ្រព	កបតិបត្តិ	ែល់	

តិចតរួច	របស់	ដយើង	ែំបូង	អាច	កទាំកទ	បាន	ររួចដហើយ	

អាច	យល់	និង	ចុងដករោយ	អាច	សដ្គ្រះ	បាន	»	។ ៥	

រោរដរៀន	អំពី	កទង់	និង	ែគ្វាយធរួន	របស់	កទង់	្ឺជា	

រោរអះអាង	មរួយ	អំពី	វា	ផ្ទាល់	។

អ្វីៗទាំងអស់នឹងបានម្សួល

ដពល	ដយើង	យល់	តាម	បស្វង	រក	និង	រង់ចាំ	ដែើម្បី	

បាន	រោរអះអាង	ពី	កពះអមាចាស់	ដោះ	រោរអះអាង	ទាំង	

ដោះ	នឹង	មក	ពិត	បមន	។	ដយើង	្ ប្បី	ចងចាំ	កគ្	បែល	

មិន	អាច	រោត់	នថ្	បាន	ទាំងដោះ	សរដសរ	វា	ទុក	និង	

្ិត	អំពី	វា	ជា	ញឹកញាប់	។	សំខាន់	បំផុត	ដយើង	កតូវ	

ទុកចិត្តដលើ	រោរអះអាង	ទាំង	ដោះ	ដហើយ	ដជឿ	ែូច	ជា	

ដហដលមិន	និង	ពរួក	ពលទ័ព	របស់	ដោក	និង	ពយារោរី	

យ៉ូបសប	ដជឿ	បែរ	ថា	កពះអមាចាស់	នឹង	បំដពញ	រោរសនយា	

បែល	កទង់	បាន	សនយា	ែល់	ដយើង	។	កទង់	រំឭក	

ដយើង	អំពី	រោរសនយា	ទាំងដោះ	តាម	រយៈ	រោរអះអាង	

ទាំងោយ	របស់	កទង់	ដហើយ	ដទាះបី	ជា	រោរអះអាង	

ទាំងដោះ	អាច	នឹង	ពុំ	ដធ្វើ	ឲ្យ	រោរសាកល្បង	របស់	ដយើង	

ចប់	ដៅ	បមន	ក៏	ដយើង	អាច	ែឹង	ថា	កពះវរបិតាសរួ្៌	កទង់	

្ង់	ដៅ	ទី	ដោះ	ជាមរួយ	ដយើង	ដែើម្បី	គ្ំកទ	និង	កទកទង់	

ដយើង	ឲ្យ	្ ្ង	រោត់	អ្វីៗ	ក្ប់	យ៉ាង	។

បោទាប់	ពី	បទពិដសាធន៍	របស់	ខ្នុំ	ដៅ	ក្នុង	កពះវិហារ	

បរិសុទ្ធ	ដៅ	នថងៃ	ដោះ	រោរសាកល្បង	របស់	ខ្នុំ	មិន	បាន	

មាន	តិច	ជាង	មុន	ដទ	។	ខ្នុំ	ពុំ	បាន	ពិន្នុ	ល្អ	ភាលាមៗ	ឬ	

មាន	លុយ	ដកចើន	ជាង	មុន	ឬ	មាន	រោរណាត់	ជរួប	ជា	្ ូ	

ដកចើន	ដោះ	ដទ	។	ប៉ុបន្ត	អ្វី	បែល	ខ្នុំ	មាន	្ឺ	រោរអះអាង	

ែ៏	កសទន់	ថា	ដទាះ	ខ្នុំ	មាន	រោរសាកល្បង	ក្ី	ក៏	ខ្នុំ	មិន	អី	

បែរ	ពីដកពាះ	កពះអមាចាស់	ដៅបត	មាន	កពះបំណង	រកសា	

រោរសនយា	របស់	កទង់	បែល	ថា	នឹង	ដោះបលង	ខ្នុំ	។	

ជាមរួយ	នឹង	រោរអះអាង	ដោះ	ខ្នុំ	ែឹង	ថា	អ្វីៗ	ទាំងអស់	

នរឹងបន	កសរួល	។	◼

កំណ្់ចំណាំ

	 ១.	រីឆាែ	ជី.	សកត	“Trust in the Lord,” Ensign,	
បខ	វិច្ិរោ	ឆានាំ	១៩៩៥	ទំព័រ	១៧	។

	 ២.	ខារ៉ូល	ដអហ្វ	មា៉ាក់ខន់�ី	“Live according to the 
Words of the Prophets,”	លដីអាហរូណា,	បខ	វិច្ិរោ	ឆានាំ	
២០១៤	ទំព័រ	៧៧	។

	 ៣.	ដែវីឌ	ដអ	បបែណា	“The Tender Mercies of the 
Lord,”	លដីអាហរូណា,	បខ	ឧសភា	ឆានាំ	២០០៥	ទំព័រ	១០០	។

	 ៤.	រីឆាែ	ជី.	សកត “Trust in the Lord,”	ទំព័រ	១៧	។
	 ៥.	បជ្ហ្វី	អ័រ	ហូេិន	“Like a Broken Vessel,”	

លដីអាហរូណា,	បខ	វិច្ិរោ	ឆានាំ	២០១៣	ទំព័រ	៤០	។

កពះ្ន្ៈ	របស់	កទង់	»	។ ៤	ដពល	ដយើង	បន្ត	ដសាមះកតង់	

និង	ដគ្រព	កបតិបត្តិ	្ ្ង	រោត់	រោរសាកល្បង	របស់	

ដយើង	ដោះ	រោរអះអាង	របស់	កពះអមាចាស់	នឹង	មក	ដែើម្បី	

ជរួយ	ដយើង	ឲ្យ	បន្ត	ដធ្វើ	ែូដចានាះ	។

ការអរះអាងដ៏ធំបំផុ្របស់រយើង

ដៅ	ទីបំផុត	មិន	ថា	ដយើង	បាន	ទទរួល	រោរអះអាង	

ដកចើន	ប៉ុណាណ	បែល	ថា	កពះវរបិតាសរួ្៌	កទង់	កតាស់		

ែឹង	ពី	ដយើង	និង	សាថានភាព	របស់	ដយើង	ដោះដទ	វា		

នឹង	មិន	ក្ប់កគ្ន់	ដែើម្បី	ជរួយ	ដយើង	ឲ្យ	សែូកទាំ	ែល់		

ទីបំផុត	ដេើយ	ដបើ	ដយើង	មិន	មាន	ដសចក្ី	ជំដនឿ	និង		

ដសចក្ី	សង្ឹម	ក្នុង	កពះដយសែូវក្ីស្	ដោះ	។	តាម		

រយៈែគ្វាយ	ធរួន	របស់	កទង់	ដយើង	អាច	មាន	ដសចក្ី		

សង្ឹម	ទាំងកសុង	ថា	ដយើង	នឹង	កតូវ	បាន	ដោះបលង		

ឲ្យ	ររួច	ពី	រោរសាកល្បង	ទាំង	អស់	របស់	ដយើង	ដៅ		

នថងៃ	មរួយ	។	ដយើង	ក៏	អាច	ែឹង	ផងបែរ	ថា	កពះអង្គ		

សដ្គ្រះ	របស់	ដយើង	កទង់	្ ង់	ដៅ	ទីដោះ	យល់	ចិត្ត		

ដយើង	ឥត	ចដោលាះ	ែ្បិត	កទង់	«	បាន	យង	ចុះ	ដករោម		

ក្ប់	ទាំងអស់	ដោយ	ដហតុ	ដោះ	ដទើប	កទង់	យល់	ក្ប់		

ទាំងអស់	»	(	្.	និង	ស.	៨៨:៦	)	។	កទង់	យល់		

ពី	រោរសាកល្បង	និង	ទុក្ខ	កពរួយ	របស់	ដយើង	ដកពាះ		

កទង់	«	រង	រោរ	ឈឺចាប់	និង	ទុក្ខ	ដវទោ	និង	រោរល្បអួង	

ក្ប់	បបប	យ៉ាង	.	.	.	ដែើម្បី	កទង់	អាច	ែឹង	.	.	.	ដតើ	

កតូវ	ជរួយ	រាកស្ត	កទង់	បបបណា	តាម	ជំងឺ	របស់	ដ្	»	

(	អាលមា៉ា	៧:១១–១២	)	។

បអលដឌើរ	បជ្ហ្វី	អ័រ	ហូេិន	នន	កូរ៉ុម	នន	ពរួក	

	សាវក	ែប់ពីរ	ោក់	បាន	មាន	កបសាសន៍	ថា	៖		

«	អ្វី	បែល	ជា	រោរអះអាង	ែ៏	មហិមា	បំផុត	ដៅក្នុង	

បផនរោរ	របស់	កពះ	្ ឺ	ថា	កពះ	បាន	សនយា	ថា	នឹង	កបទាន	

កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	មរួយ	អង្គ	ជា	កពះអង្គ	ដកបាសដោះ	

បែល	តាម	រយៈ	ដសចក្ី	ជំដនឿ	របស់	ដយើង	ដៅ	ក្នុង	

កទង់	ដោះ	កទង់	នឹង	ដលើក	ដយើង	ដេើង	ដោយ	ដជា្ជ័យ	

ឈ្ះ	ដៅ	ដលើ	រោរសាកល្បង	និង	រោរលំបាក	ទាំង	

ដោះ	។	.	.	.	វា	ជារោរ	ែឹង្ុណ	ចំដពាះ	ក្ី	កសោញ់	

ែ៏		ដទវភាព	ដនះ	បត	មរួយ	្ ត់	បែល	នឹង	ដធ្វើ	ឲ្យ	រោររងទុក្ខ	

«សំណុំមនពន្ឺ្ពោះអាទិត្យខាងវិញ្ញាណ...ជា

ញរឹកញប់បានរកបនាទាប់ពីការសាក�្បងបានកាលាយជា

ការសាក�្បងដ៏្ ំរហិម្បំផុតជាភស្នុតាងមនមសែក្ី

អាណិត្សឡាញ់របស់្ពោះវរបិតាចដ�្តាស់ដរឹងពីអវីៗ

្គប់យា៉ាង។ការសាក�្បងោំងមនាោះត្រង់ផ្ូវមៅកាន់

សុភរង្គ�ចដ�កាន់ចតរហិម្។
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រដ្យរឡណាស៊ីនរ៉៉ា្រូ

ែ្នុំ	
បាន	ចាកដចញ	ពី	ផ្ះ	របស់	ខ្នុំ	ដៅ	ភូមិ	ដននដត្ស		

កបដទស	នតវា៉ន់	ដែើម្បី	ដៅ	បដកមើ	ដបសកកម្		

ជា	អ្ក	ផ្សព្វផសាយ	សាសោ	ដពញ	ដមា៉ាង	ដៅ		

បប៉ក	ខាង	ដជើង	រែ្ឋ	រោលីហ្វទូញា៉ា	ក្នុង	ឆានាំ	២០០៥	។	

តំបន់	បែល	នែ្ូ	ខ្នុំ	និង	ខ្នុំ	កតូវ	បាន	ចាត់	ឲ្យ	បដកមើ	ដោះ	

ជា	តំបន់	តូច	ល្ម	បែល	ក្នុង	រយៈដពល	បរួន	បខ	កន្ះ		

ដយើង	បាន	ដគ្ះ	ទាវារ	ដៅ	ក្ប់	ផ្ទូវ	ទាំងអស់	បែល		

ដៅ	ក្នុង	តំបន់	កកុង	ដោះ	។	កិច្ចរោរ	ផ្សព្វផសាយ		

មាន	រោរលំបាក	ដហើយ	ជា	ញឹកញាប់	មនុស្ស		

បកសក	ឲ្យ	ដយើង	។	ដយើង	មាន	សាសោ	្ ន់រោរី	

ពីរ	បី	ោក់	។	ចំដពាះ	ខ្នុំ	កិច្ចរោរ	ហាក់	ែូច	ជា	ពុំ	ដៅ	

មុខ	ដសាះ	។	បោទាប់	ពី	ដៅ	ទី	ដោះ	ជិត	បរួន	បខ	ខ្នុំ	ចង់	

ចាកដចញ	ររួច	ដៅ	ដហើយ	។	ខ្នុំ	ដជឿ	ថា	ខ្នុំ	នឹង	កតូវ	ប្ទូរ	

តំបន់	។

យប់	នថងៃ	អាទិត្យ	ខ្នុំ	បាន	រង់ចាំ	ទទរួល	ទូរស័ព្		

រហូត	ែល់	កបធាន	ហ្សទូន	របស់	ខ្នុំ	បាន	ទូរស័ព្	មក	។	

ដពល	គ្ត់	បាន	កបាប់	ថា	ខ្នុំ	កតូវ	ចាត់	ឲ្យ	ដៅ	ក្នុង	តំបន់	

ែបែល	កបាំមរួយ	សបាដាហ៍	ដទៀត	ខ្នុំ	មិន	អាច	ដជឿ	កតដចៀក	

របស់	ខ្នុំ	ដទ	។	ខ្នុំ	បាន	្ ិត	ថា	ពិត	ជា	មាន	កំហុស	អ្វី		

មរួយ	ដហើយ	!

សបាដាហ៍	បោទាប់	ដោះ	ខ្នុំ	ពុំ	បាន	ដធ្វើ	អ្វី	ជា	កបដយជន៍	

ដសាះ	ដេើយ	ដហើយ	កបបហល	ជា	នែ្ូ	ខ្នុំ	ក៏	ែូដចានាះ	

	បែរ	កពមទាំង	មនុស្ស	បែល	ដៅ	ដករោម	រោរែឹកោំ		

របស់	ដយើង	ផងបែរ	។	ខ្នុំ	បែិដសធ	នឹង	ដជឿ	ថា	ដនះ	្ ឺ		

ជា	រោរសដកមច	ចិត្ត	ែ៏	កតឹមកតូវ	។	ដទាះ	យ៉ាង	ណា	ខ្នុំ		

ដៅបត	ញញឹម	ពកពាយ	ដពល	ដយើង	ជរួប	ឬ	និយយ		

ជាមរួយ	មនុស្ស	ដផ្សងៗ	ប៉ុបន្ត	កប់	ដករៅ	ដៅ	ក្នុង	ចិត្ត	ខ្នុំ		

មិន	សបបាយ	ចិត្ត	ដទ	។	ដោយ	រោរអរួតអាង	របស់	ខ្នុំ		

ខ្នុំ	បន្ត	កបាប់	ខ្អួនឯង	ថា	ខ្នុំ	មិន	បាន	ដៅ	កបន្ង	បែល		

ខ្នុំ	សម	នឹង	ដៅ	ដទ	។	ខ្នុំ	ដៅ	បត	សង្ឹម	ថា	កបធាន		

ដបសកកម្	របស់	ខ្នុំ	នឹង	ទូរស័ព្	ដហើយ	កបាប់	ខ្នុំ	ថា		

ខ្នុំ	កតូវ	ប្ទូរ	ដៅ	តំបន់	ដផ្សង	។

គ្មាន 
ការប្ដូរ �ំប្់ បេ
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ររបៀបដដលការអរះអាងរឡើងវិញបានមក

ដៅ	កពឹក	នថងៃ	អាទិត្យ	បោទាប់	ដពល	ខ្នុំ	កំពុង	ដរៀបចំខ្អួន	

ទាំង	ដទើសទាល់	ដែើម្បី	ដៅ	កពះវិហារ	ដោះ	ទូរស័ព្	បាន	

ដរាទ៍	ដេើង	។	្ឺ	កបធាន	ដបសកកម្	។	គ្ត់	សរួរ	សុខ	

ទុក្ខ	ខ្នុំ	ែូច	សព្វ	ែង	ដោយ	សំដេង	ែ៏	ដសាមះកតង់	ដោះ	

គ្ត់	បាន	មាន	កបសាសន៍	ថា	«	សែ៊ីដស្ើរ	្ូ	រោលពី	

ម្សិលមុិញ	ដៅ	ដពល	អាហារ	នថងៃ	កតង់	ខ្នុំ	បាន	្ ិត	អំពី	

សែ៊ីដស្ើរ	ដហើយ	មាន	អារម្ណ៍	ថា	ខ្នុំ	កតូវ	ទូរស័ព្	ដៅ	

សែ៊ីដស្ើរ	ដែើម្បី	កបាប់	ឲ្យ	សែ៊ីដស្ើរ	ែឹង	ថា	សែ៊ីដស្ើរ	ដៅក្នុង	

តំបន់	ែ៏	កតឹមកតូវ	ដហើយ	។	សែ៊ីដស្ើរ	កំពុង	ដៅ	កបន្ង	

បែល	សែ៊ីដស្ើរ	សម	នឹង	ដៅ	»	។	ខ្នុំ	បាន	ចាប់	ដផ្ើម	យំ	

ដពល	ខ្នុំ	បាន	ឮ	ពាក្យ	សម្ី	របស់	គ្ត់	។

ខ្នុំ	បាន	អរ្ុណ	គ្ត់	ដហើយ	បាន	ោក់	ទូរស័ព្	

ចុះ	។	ដពល	ខ្នុំ	ចាប់	ដផ្ើម	យំ	អារម្ណ៍	ែ៏	ថាលា	ែូច	

ក្ីសាទាល់	បាន	ចូល	មក	ក្នុង	ែរួង	ចិត្ត	របស់	ខ្នុំ	យ៉ាង	

ខាលាំង	ថា	រាន	កិច្ចរោរ	បែល	មិន	ទាន់	ដធ្វើ	ចប់	កំពុង	

រង់ចាំ	ខ្នុំ	ដៅក្នុង	តំបន់	ដនះ	។	ខ្នុំ	ក៏	បាន	ែឹង	ផងបែរ	ថា	

កពះវរបិតាសរួ្៌	របស់	ខ្នុំ	កទង់	កតាស់	ែឹង	ពី	្ ំនិត	និង	

រោរថប់	បារមភៃ	របស់	ខ្នុំ	។	កទង់	យល់	ពី	ភាព	ទន់ដខសាយ	

របស់	ខ្នុំ	ដហើយ	កទង់	បាន	ប្ជទូន	អ្ក	បដកមើ	របស់	កទង់	ឲ្យ	

មក	ដធ្វើ	រោរអះអាង	ដេើង	វិញ	ែល់	ខ្នុំ	។

បោទាប់	ពី	និយយ	តាម	ទូរស័ព្	ដហើយ	ខ្នុំ	ចាប់		

ដផ្ើម	ទទរួល	សារល់	ពី	កបន្ង	បែល	ខ្នុំ	បដកមើ	ដហើយ		

ដធ្វើ	រោរ	រោន់បត	ខាលាំង	ជាង	មុន	។	ខ្នុំ	បាន	អធិសាឋាន		

សូម	កមាលាំង	ជា	ដរៀង	រាល់	នថងៃ	សូម	ឲ្យ	ដមើល	ដ�ើញ		

រោន់	បត	ចបាស់	ពី	រដបៀប	បែល	ខ្នុំ	អាច	ដធ្វើ	នូវ	អ្វី	បែល		

កពះអមាចាស់	រំពឹង	ចង់	ឲ្យ	ខ្នុំ	ដធ្វើ	។	អស់	ដពញ	កបាំ		

សបាដាហ៍	បោទាប់	ដោះ	នែ្ូ	ខ្នុំ	និង	ខ្នុំ	បាន	ដ�ើញ	

អពភៃទូតដហតុ	ជាដកចើន	រោលបែល	ដយើង	បាន	

អនុវត្ត	ដសចក្ី	ជំដនឿ	ក្ប់កគ្ន់	ដែើម្បី	ខិតខំ	

ដធ្វើរោរ	។	សាសោ្ន់រោរី	បែល	បាន	

ដរៀបចំ	យ៉ាង	ល្អ	មានាក់	បាន	ប្ទូរ	មក	ដៅ	ក្នុង	

តំបន់	ដយើង	ដហើយ	បាន	ទទរួល	បុណ្យ	

កជមុជ	ទឹក	មុន	ដពល	ខ្នុំ	ប្ទូរ	តំបន់	។

ដយើង	ក៏	កតូវ	បាន	អដ្ជើញ	ឲ្យ	ចូល	ក្នុង	ផ្ះ	បែល	ពីមុន	

មក	ដ្	មិន	សាវា្មន៍	ដយើង	។	ដយើង	បាន	ជរួប	មនុស្ស	

ថ្ីៗ	ជា	ដកចើន	បែល	កំពុង	ជរួប	រោរពិបាក	ដហើយ	ដយើង	

មាន	ពរជ័យ	បែល	បាន	បចកចាយ	ពាក្យ	លរួងដោម	

របស់	កពះ	ជាមរួយ	ពរួកដ្	។	ដទាះបី	មនុស្ស	មរួយ	ចំនរួន	ពុំ	

បាន	ដកជើសដរើស	ទទរួល	បុណ្យ	កជមុជ	ទឹក	ដៅ	ដពល	ដោះ	

ក្ី	ក៏	ខ្នុំ	នឹង	មិន	បែល	ដភ្ច	ពី	ទឹកមុខ	ែ៏	បចងចាំង	របស់	

ពរួកដ្	ឬ	ពី	រដបៀប	បែល	កពះវិញ្ញាណ	និង	ដសចក្ី	

កសោញ់	នន	កពះ	បាន	ដធ្វើ	ឲ្យ	រំជរួល	ែល់	ែរួងចិត្ត	របស់	

ពរួកដ្	—	និង	ែរួងចិត្ត	ខ្នុំ	។

អ្វីដដលខ្នុំបានររៀន

ខ្នុំ	បាន	ដរៀន	ថា	កពះអមាចាស់	ពិត	ជា	កតាស់	ែឹង		

ពី	ដយើង	មានាក់ៗ	កទង់	មិន	ប្ជទូន	ពរួក	អ្ក	ផ្សព្វផសាយ		

សាសោ	របស់	កទង់	ដៅ	កបន្ង	ោោ	ដោយ	ពុំ	មាន	

ដហតុផល	ដោះ	ដទ	។	ខ្នុំ	បាន	ដរៀន	ថា	ដពល	ដយើង	កតូវ	

បាន	ចាត់	ឲ្យ	ដៅ	តំបន់	មរួយ	កពះអមាចាស់	មាន	កពះទ័យ	

ចង់	ដកបើកបាស់	ដយើង	ដៅ	ទី	ដោះ	ជា	ឧបករណ៍	ដែើម្បី	

សដកមច	កិច្ចរោរ	របស់	កទង់	។	ដពល	ដយើង	ោក់	ខ្អួន	

ដយើង	ដៅក្នុង	កពះហស្ត	កទង់	ដោះ	អពភៃទូតដហតុ	ដកើត	

មាន	ដេើង	ដហើយ	ែរួងចិត្ត	នឹង	ទន់	សូម្បី	ដពល	ដយើង	

មិន	ដ�ើញ	ថា	វា	អាច	ដកើត	ដេើង	ដោយ	រដបៀប	ណា	ក៏	

ដោយ	។

ជា	ពិដសស	ខ្នុំ	បាន	ដរៀន	ថា	កបធាន	ដបសកកម្		

របស់	ខ្នុំ	ក៏	ែូច	ជា	អ្ក	ែឹកោំ	សាសោចកក	ដផ្សងៗ		

ដទៀត	្ឺ	ពិត	ជា	កតូវ	បាន	ដៅ	ពី	កពះ	ដែើម្បី	ដធ្វើ	ជា	អ្ក		

បដកមើ	របស់	កទង់	។	កពះអមាចាស់	ដធ្វើ	ឲ្យ	អ្ក	ែឹកោំ		

របស់	ដយើង	សក្តិសម	នឹង	ទទរួល	វិវរណៈ	និង	រោរបំផុស	

្ំនិត	បែល	ដយើង	កតូវរោរ	សកមាប់	សុខុមាលភាព	នន	

កពលឹង	ដយើង	។

ខ្នុំ	មាន	អំណរ្ុណ	ជា	ដរៀង	រហូត	សកមាប់	

បទពិដសាធន៍	ទាំងោយ	បែល	ខ្នុំ	ទទរួល	បាន	បែល		

ជា	លទ្ធផល	នន	រោរ	បែល	មិន	បាន	ប្តទូរ	តំបន់	។	◼

អ្ន្និពន្ធរស់ណៅរដ្ឋយរូថាហ៍ស.រ.អា.។

ម្បធានរបសកកម្មរបស់ខ្នុំ
ចបាស់ជាបានរធ្វើកំហុសមួយ
រហើយ—រ្ើខ្នុំអាចររៀន
អ្វីពីការរៅក្ននុង្ ំបន់រនរះ
កាន់ដ្យរូររនារះ?
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្បសិន មបើ ជីវិត និង ការផ្លាស់ ប្ដូរ ដ៏ មលឿន របស់ វា និង ការថប់ អាររ្មណ៍ ជា ម្រើន ម្វើ  
ឲ្យ ពិបាក ស្រាប់ អ្នក ក្ននុង ការ រាន អាររ្មណ៍ អរ សបបាយ មោះ ្បហហល ឥឡដូវ មនះ ជា មពល 

ដ៏ ល្អ មដើរ្ី មផ្ដោត មឡើង វិញ មលើ អវី ហដល សំខាន់ បំផុត ។

រដ្យម្បធានរឌៀរ្ើររអហ្វអុជដរូហ្វ

ទីតបឹកសា ទីពីរ ក្ននុង ្រណបៈតបធាន ទីមួ�

ការរស់នៅ  
ក្ននុង  

្ិភ្នលាក  

នតើ
	អ្ក	ធាលាប់	ដៅក្នុង	យន្តដហាះ	ដហើយ	ជរួប	បទពិដសាធន៍	ខ្យល់	្ រួច	បែរ	ឬ	ដទ	?	បុព្វដហតុ	ែ៏	ធម្តា	

បំផុត	មរួយ	នន	ខ្យល់្រួច	្ឺ	ជា	រោរផ្លាស់	ប្ទូរ	ភាលាមៗ	នន	ចលោ	កមាលាំង	ខ្យល់	បែល	បណាដាល	ឲ្យ	

យន្តដហាះ	ក្បវង	ចុះ	ដេើង	រដគ្រះ	រដង្គើ	និង	រោក់	។	ដទាះ	បី	ជា	យន្តដហាះ	កតូវ	បាន	ផលិត	ដេើង	

ដែើម្បី	តទល់	នឹង	កមាលាំង	ខ្យល់	្ រួច	ែ៏	ខាលាំង	ជាង	ខ្យល់	បែល	អ្ក	ជរួប	កបទះ	ដៅ	ក្នុង	រោរជិះ	ធម្តា	ក្ី	ក៏	វា	ដៅ	បត	ដធ្វើ	

ឲ្យ	អ្ក	ែំដណើរ	ភ័យ	ែូច	គ្នា	។

ដតើ	អ្ក	សាមន	ថា	អ្ក	ដបើក	យន្តដហាះ	ដធ្វើ	ែូច	ដម្ច	ដពល	ជរួប	នឹង	ខ្យល់	្ រួច	ដោះ	?	កូន	សិស្ស	បែល	ដរៀន	

ដបើក	យន្ត	ដហាះ	មានាក់	កបបហល	ជា	្ ិត	ថា	រោរ	បបនថែម	ដល្បឿន	្ ឺ	ជា	វិធីសាកស្ត	មរួយ	យ៉ាង	ល្អ	ពីដកពាះ	វា	នឹង	ជរួយ	

ពរួកដ្	ឲ្យ	្ ្ង	រោត់	ខ្យល់	្ រួច	ដោះ	បាន	រោន់បត	ដលឿន	។	ប៉ុបន្ត	រោរដធ្វើ	ែូដចានាះ	កបបហល	ជា	ខុស	ដហើយ	។	អ្ក	

ដបើក	យន្តដហាះ	បែល	មាន	វិជាជា	ជីវៈ	ចបាស់	ោស់	យល់	ថា	មាន	កកមិត	ដល្បឿន	ែ៏	ល្អ	បំផុត	មរួយ	ដែើម្បី	្ ្ង	រោត់	

ខ្យល់	្ រួច	បែល	បកងរួម	ឥទ្ធិពល	អវិជជមាន	នន	ខ្យល់	្ រួច	ដោះ	។	ដហើយ	ដស្ើរ	បត	ក្ប់	ដពល	្ ឺ	កតូវ	បនថែយ	ដល្បឿន	

វិញ	។	ដគ្លរោរណ៍	ដនះ	អនុវត្ត	ែូច	គ្នា	ដៅ	នឹង	កបន្ង	ផ្ទូវ	រោក់	បែល	ដយើង	កតូវ	បនថែយ	ដល្បឿន	។

ែូដច្ះ	ែំបូោមន	ែ៏	ល្អ	មរួយ	្ ឺ	ថា	កតូវ	បនថែយ	ដល្បឿន	បន្តិច	ដហើយ	កតូវ	រកសា	លំនឹង	ដហើយ	យក	ចិត្ត	ទុក	ោក់	

បត	ដៅ	អ្វី	បែល	ចាំបាច់	ដៅដពល	បែល	ជរួប	កបទះ	នឹង	ដកគ្ះ	អកុសល	។

ន�បែឿនននរីវិតសម័យទំននើប

លក្ខណៈ	មរួយ	នន	ជីវិត	ទាន់	សម័យ	ហាក់បី	ែូច	ជា	ដយើង	កំពុង	ដធ្វើ	ចលោ	រោន់បត	ដលឿន	ដៅ	មុខ	ដទាះ	ជា	

សថែិត	ដៅ	ក្នុង	ភាព	ចោចល	ឬ	ឧបស ្្គ	យ៉ាង	ណា	ក្ី	។

សូម	និយយ	កតង់	វា	កសរួល	ណាស់	ក្នុង	រោរជាប់	រវល់	។	ដយើង	ទាំង	អស់	គ្នា	អាច	្ ិត	ពី	រោរដធ្វើ	ប្ជី	

កិច្ចរោរ	យ៉ាង	បវង	បែល	ប៉ះពាល់	ែល់	រោលវិភា្	របស់	ដយើង	។	មនុស្ស	មរួយ	ចំនរួន	កបបហល	ជា	្ ិត	ថា		

ហដល មោរមពញ មោយ ការផ្លាស់ប្ដូរ
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ខ្អួន	ដ្	មាន	តនម្	្ ឺ	

អាកស័យ	ដលើ	ប្ជី	កិច្ចរោរ	

បែល	ពរួកដ្	កតូវ	ដធ្វើ	មាន	

កបបវង	បវង	។

អ្ក	ឆាលាតនវ	ទប់ទល់	

នឹង	រោរល្បអួង	ដែើម្បី	ជាប់	

ទាក់ទិន	ក្នុង	ជីវិត	បសន	

រវល់	កបញាប់	កបញាល់	

កបចាំ	នថងៃ	។	ពរួកដ្	ដធ្វើ	តាម	

ែំបូោមន	ដនះ	ថា	«	មាន	អ្វី	ដកចើន	ក្នុង	ជីវិត	ជាង	ភាព	តក់	កកហល់	»	។ ១	សរុប	ដសចក្ី	

មក	្ឺ	ដ្	យក	ចិត្ត	ទុក	ោក់	ដៅ	ដលើ	បញ្ហា	អ្វី	បែល	សំខាន់	ជាង	ដ្	។

បអលដឌើរ	ោល្ិន	ដអក	អូក	នន	កូរ៉ុម	នន	ពរួក	សាវក	ែប់ពីរ	ោក់	បាន	បដកងៀន	ថា	

«	ដយើង	កតូវបត	លះបង់	រោរបែល	ល្អ	ដែើម្បី	ដកជើសដរើស	អ្វី	បែល	កបដសើរ	ជាង	ឬ	កបដសើរ	

ដលើស	ដ្	ពីដកពាះ	រោរណ៍	ទាំងដោះ	អភិវឌ្ឍ	ជំដនឿ	ដលើ	កពះអមាចាស់	ដយសែូវក្ីស្	និង	

ពកងឹង	កកុមក្រួសារ	របស់	ដយើង	»	។ ២

រោរកសាវកជាវ	រក	រោរណ៍	បែល	ល្អ	បំផុត	ដោះ	្ ឺ	បតងបត	ែឹកោំ	ដៅ	រក	ដគ្លរោរណ៍	

ក្ឹះ	នន	ែំណឹងល្អ	របស់	កពះដយសែូវក្ីស្	—	្ឺ	ជា	ដសចក្ី	ពិត	ែ៏	សាម្្ញ	និង	អសាចារ្យ	

បែល	កតូវ	បាន	ដបើក	សបម្ង	មក	រោន់	ដយើង	ដោយ	កពះវរបិតាសរួ្៌	អស់កល្ប	បែល	យក	

កពះទ័យ	ទុក	ោក់	និង	មាន	រោរដចះ	ែឹង	ទាំងអស់	។

នតើែ្នុំអាច្នរៀន្ ីអវែីដែ�សំខ្ន់បំផុតបានតាមរនបៀបណា?

ខ្នុំ	្ ិត	ថា	ដយើង	ទាំងអស់គ្នា	ភា្	ដកចើន	មាន	សភាវ្តិ	យល់	ពី	សារៈសំខាន់	នន	

ដគ្លរោរណ៍	ក្ឹះ	។	កគ្ន់បត	ដពល	ខ្ះ	ដយើង	កតូវ	បាន	រំខាន	ដោយ	កិច្ចរោរ	ជាដកចើន	

បែល	ហាក់	ែូច	ជា	មាន	រោរទាក់ទាញ	ជាង	។

ឯកសារ	បែល	ដបាះពុម្	កបភព	ព័ត៌មាន	ដផ្សងៗ	ដទៀត	ឧបករណ៍	ដអេិចកតូនិច	

និង	ដក្ឿង	មា៉ាសែ៊ីន	ដផ្សងៗ	—	ទាំងអស់	ដនះ	វា	ជា	ជំនរួយ	កបសិន	ដបើ	ដកបើ	ដោយ	

កតឹមកតូវ	—	ប៉ុបន្ត	វា	អាច	បកបរោលាយ	ជា	ខូច	ទំោក់	ទំនង	ឬ	ដធ្វើ	ឲ្យ	មនុស្ស	ឯដរោ	ក៏		

បាន	បែរ	។

ក៏	ប៉ុបន្ត	ដៅក្នុង		ចំដណាម	សំដេង	និង	ជដកមើស	ដកចើន	នកកបលង	បុរស	នន	កសុក	

រោលីដេ	ែ៏	រាបសា	បាន	ដករោក	ឈរ	ដេើង	ោត	កពះហស្ត	របស់	កទង់	។	សារលិខិត	ែ៏	

សាម្្ញ	របស់	កទង់	្ ឺ	ថា	៖	«	ចូរ	មក	តាម	ខ្នុំ	ចុះ	»	(	លូរោ	១៨:២២	)	។	ដហើយ	កទង់	

ពុំ	បាន	មាន	កពះបន្ទូល	ដោយ	ដកបើ	កបោប់	បំពង	សដម្ង	ដោះ	ដទ	ប៉ុបន្ត	្ ឺ	ដោយ	សំដេង	

តូច	រដហៀងៗ	(	សូម	ដមើល	ពងសាវតារក្សកត	ទី១	១៩:១២	)	។	វា	ជា	រោរគ្យ	ណាស់	

សកមាប់	សារលិខិត	ក្ឹះ	នន	ែំណឹងល្អ	ក្នុង	រោរបាត់បង់	ដៅ	កណាដាល	ទឹក	ជំនន់	នន	

ព័ត៌មាន	បែល	វាយ	ប៉ះ	កតូវ	ដយើង	ពី	ក្ប់	បផ្ក	។

កពះ្ម្ីរ	ែ៏	បរិសុទ្ធ	និង	ពាក្យ	សម្ី	របស់	ពយារោរី	បែល	ដៅ	រស់	បាន	សងកត់	ធងៃន់	ដៅ	

ដលើ	ដគ្លរោរណ៍	និង	ដគ្លលទ្ធិ	នន	ែំណឹង	ល្អ	បែល	ជា	មូលោឋាន	ក្ឹះ	។	មូលដហតុ	 ទំនាក់ទំនងជាមួយ កកុម ក្ួសារ របស់ បយើង

ទំនាក់ទំនងជាមួយ ក្ះ

បែល	ដយើង	កតេប់	ដៅរក	ដគ្លរោរណ៍	ក្ឹះ	ទាំងដនះ	្ឺ	កតេប់	ដៅ	រក	ដគ្លរោរណ៍	

ែ៏	បរិសុទ្ធ	ពីដកពាះ	វា	ជា	ផ្ទូវ	ចូល	ដៅ	រក	ដសចក្ី	ពិត	នន	អតថែន័យ	ែ៏	កជាលដករៅ	។

មូ�ោឋានពគឹះ៖ទំនាក់ទំនងែ៏សំខ្ន់ទាំងបួន

ដៅ	ដពល	ដយើង	គ្ក	ដៅ	រក	កពះវរបិតាសរួ្៌	និង	បស្វងរក	កបាជាញា	របស់	កទង់	ស្ី	

អំពី	រោរណ៍	បែល	ចាំបាច់	បំផុត	ដយើង	ដរៀន	ម្ង	ដហើយ	ម្ង	ដទៀត	អំពី	សារៈ	សំខាន់	នន	

ទំោក់ទំនង	ែ៏	សំខាន់	ទាំង	បរួន	៖	ជាមរួយ	កពះ	របស់	ដយើង	ជាមរួយ	ក្រួសារ	របស់	

ដយើង	ជាមរួយ	មនុស្ស	ជាតិ	របស់	ដយើង	និង	ជាមរួយ	ខ្អួន	ឯង	។	ដៅ	ដពល	ដយើង	

វាយតនម្	ជីវិត	របស់	ដយើង	ដោយ	មាន	្ ន្ៈ	ដយើង	នឹង	ដ�ើញ	កបន្ង	ណា	បែល	ដយើង	

រសាត់	អបណដាត	ដចញ	ពី	ផ្ទូវ	បែល	កបដសើរ	ដលើសលប់	។	បកវ	បភ្ក	នន	រោរយល់	របស់	

ដយើង	នឹង	ដបើក	ដេើង	ដហើយ	ដយើង	នឹង	ែឹង	ពី	អ្វី	បែល	កតូវ	ដធ្វើ	ដែើម្បី	ដធ្វើ	ឲ្យ	ដបះែូង	ដយើង	

បាន	បរិសុទ្ធ	និង	យកចិត្ត	ទុក	ោក់	ដលើ	ជីវិត	របស់	ដយើង	ម្ង	ដទៀត	។

ទីមរួយ	ទំោក់ទំនង	របស់	ដយើង	ជាមរួយ	កពះ	្ឺ	ពិសិែ្ឋ	និង	សំខាន់	បំផុត	។	

ដយើង	្ ឺជា	បុកត	ខាង	វិញ្ញាណ	របស់	កទង់	។	កទង់	្ ឺ	ជា	កពះវរបិតា	របស់	ដយើង	។	កទង់	

សព្វ	កពះទ័យ	ឲ្យ	ដយើង	មាន	សុភមង្គល	។	ដៅ	ដពល	ដយើង	បស្វងរក	កទង់	ដរៀន	ពី	

បុកតា	របស់	កទង់	្ឺ	កពះដយសែូវក្ីស្	ដៅដពល	ដយើង	ដបើក	ែរួងចិត្ត	ទទរួល	ឥទ្ធិពល	

ពី	កពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្ធ	ដោះ	ជីវិត	ដយើង	នឹង	រោន់បត	មាន	លំនឹង	និង	សុវតថែិភាព	។	

ដយើង	នឹង	ទទរួល	បទពិដសាធន៍	នន	ភាពសុខសាន្ត	ដសចក្ី	អំណរ	និង	ដជា្ជ័យ	

ែ៏	អសាចារ្យ	ដៅដពល	ដយើង	ដធ្វើ	អ្វី	បែល	កបដសើរ	បំផុត	ដែើម្បី	រស់ដៅ	តាម	បផនរោរ	ែ៏	

អស់កល្ប	ជានិច្ច	របស់	កពះ	ដហើយ	រកសា	កពះប្្ញត្តិ	របស់	កទង់	។

ដយើង	អភិវឌ្ឈ	ទំោក់ទំនង	ជាមរួយ	កពះវរបិតាសរួ្៌	តាមរយៈ	រោរដរៀន	សូកត	អំពី	

កទង់	សន្ោ	ជា	មរួយ	កទង់	ដោយ	បកបចិត្ត	ពី	អំដពើ	បាប	របស់	ដយើង	និង	ដែើរ	តាម	

កពះដយសែូវក្ីស្	ដោយ	សកម្	ែ្បិត	«	ដបើ	មិន	មក	តាម	[	កពះក្ីស្	]	ដោះ	គ្មន	

អ្កណា	អាច	ដៅ	ឯ	កពះវរបិតា	បាន	ដេើយ	»	(	យ៉ូហាន	១៤:៦	)	។	ដែើម្បី	ពកងឹង	

ទំោក់	ទំនង	របស់	ដយើង	ជាមរួយ	កពះ	ដយើង	កតូវរោរ	ដពលដវោ	ែ៏	មាន	អតថែន័យ	ជាមរួយ	
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កទង់	ដោយ	បេក	បត	ឯង	។	រោរ	យកចិត្ត	ទុកោក់	ដោយ	សាងាត់ៗ	ដលើ	រោរអធិសាឋាន	

ផ្ទាល់	ខ្អួន	និង	រោរសិកសា	កពះ្ម្ីរ	កបចាំ	នថងៃ	បតងបត	កបឹងបកបង	ឲ្យ	មាន	ភាព	សក្តិសម	

នន	បណ្ណ	ចូល	កពះវិហារ	បរិសុទ្ធ	បច្ចនុប្បន្	ជានិច្ច	—	ដនះ	ដហើយ	្ ឺ	ជា	រោរវិនិដយ្	

ែ៏	ឆាលាត	នវ	ចំដពាះ	ដពល	ដវោ	របស់	ដយើង	និង	រោរ	ខិត	ខំ	របស់	ដយើង	ដែើម្បី	ខិត	ចូល	

រោន់បត	ជិត	កពះវរបិតាសរួ្៌	។	ចូរ	សាដាប់	តាម	រោរអដ្ជើញ	របស់	ទំនុកែំដកើង	ថា		

«	ចូរ	បង្អង់	សិន	ឲ្យ	បាន	ែឹង	ថា	អញ	ជា	កពះ	»	(	ទំនុក	ែំដកើង	៤៦:១០	)	។

ទំោក់	ទំនង	សំខាន់	ទីពីរ	្ឺ	ទំោក់ទំនង	ជាមរួយ	កកុមក្រួសារ	ដយើង	។	ពីដកពាះ	

«	គ្មន	ដជា្ជ័យ	ណា	អាច	តប	ស្ង	នឹងបរាជ័យ	ដៅ	ក្នុង	ផ្ះ	បាន	ដេើយ	» ៣	ដោះ	

ដយើង	កតូវ	បត	ផ្ល់	អាទិភាព	

ែល់	កកុមក្រួសារ	ដយើង	។	

ដយើង	កសាង	ក្រួសារ	

ដោយ	មាន	ទំោក់	

ទំនង	កសោញ់	និង	

កជាលដករៅ	តាម	រយៈ	

រោរដធ្វើ	រោរ	សាម្្ញ	ជាមរួយ	

គ្នា	ែូច	ជា	រោរបរិដភា្	

អាហារ	ដពល	ោងាច	ជា	

ក្រួសារ	រាកតី	ជរួបជុំ	ក្រួសារ	

និង	ដលង	បល្បង	រីករាយ	

ជាមរួយ	គ្នា	។	ដៅក្នុង	

ទំោក់ទំនង	ក្រួសារ	

ណសច្្ដីម្សឡាញ់	កតូវ	កបកប	អក្សរ	ថា	ព-ណ-ល-វ-ណ-ល-ា	្ឺ	ដពលដវោ	។	រោរ	

ដ្្ៀត	ដពល	ដែើម្បី	គ្នា	នឹង	គ្នា	ដៅវិញ	ដៅ	មក	្ ឺជា	្ ន្ឹះ	សកមាប់	ភាព	សុខែុម	ដៅក្នុង	

ដ្ហោឋាន	។	ដយើង	និយយ	ជាមរួយ	គ្នា	កបដសើរ	ជាង	កគ្ន់បត	និយយ	អំពី	គ្នា	ដៅវិញ	

ដៅ	មក	។	ដយើង	ដរៀន	ពី	គ្នា	ដៅ	វិញ	ដៅ	មក	និង	អបអរ	ចំដពាះ	ភាព	ខុស	គ្នា	របស់	ដយើង	

ក៏	ែូច	ជា	ភាព	ែូច	គ្នា	របស់	ដយើង	ផងបែរ	។	ដយើង	កសាង	ចំណង	ែ៏	ដទវភាព	ជាមរួយ	

គ្នា	ដៅដពល	ដយើង	ចូល	ដៅ	រក	កពះ	ជាមរួយ	គ្នា	តាមរយៈ	រោរអធិសាឋាន	ជា	ក្រួសារ	រោរ	

សិកសា	ែំណឹង	ល្អ	និង	រោរថាវាយ	បង្គំ	ដៅ	នថងៃ	អាទិត្យ	។

ទំោក់	ទំនង	សំខាន់	ទីបី	បែល	ដយើង	មាន	្ឺ	ទំោក់ទំនង	ជាមរួយ	មនុស្ស	

ជាតិ	។	ដយើង	កសាង	ទំោក់ទំនង	ដនះ	មានាក់	ម្ងៗ	—	តាមរយៈ	រោរយល់	ែឹង	ពី	

ដសចក្ី	កតូវរោរ	របស់	អ្ក	ែនទ	បដកមើ	ដ្	និង	ផ្ល់	ដពលដវោ	និង	ដទពដរោសល្យ	

របស់	ដយើង	។	ខ្នុំ	មាន	រោរដរោត	សរដសើរ	ចំដពាះ	បងកសី	មានាក់	បែល	មាន	បន្នុក	

ដោយសារ	បញ្ហា	ជរា	និង	ជំងឺ	ប៉ុបន្ត	គ្ត់	បាន	សដកមច	ចិត្ត	ថា	ដទាះបី	គ្ត់	មិន	អាច	

ដធ្វើ	អ្វី	បាន	ដកចើន	ក្ី	គ្ត់	ដៅ	បត	សាដាប់	បាន	។	ែូដច្ះ	រាល់	សបាដាហ៍	គ្ត់	រក	មនុស្ស	

បែល	ហាក់បី	ែូច	ជា	មាន	បញ្ហា	ឬ	បាក់ទឹកចិត្ត	ដហើយ	គ្ត់	ចំណាយ	ដពល	ជាមរួយ	

ពរួកដ្	សាដាប់	ដរឿងរា៉វ	របស់	ពរួកដ្	។	វា	ជា	ពរជ័យ	ខាលាំង	ណាស់	ដៅ	ក្នុង	ជីវិត	មនុស្ស	

ជាដកចើន	ដោយ	សារ	គ្ត់	។ ទំនាក់ទំនងជាមួយ ខ្លួ្បយើង

ទំនាក់ទំនងជាមួយ បងប្ដូ្ របស់ បយើង

ទំោក់	ទំនង	សំខាន់	ទីបរួន	្ឺ	ទំោក់ទំនង	ជាមរួយខ្អួន	ឯង	។	វា	ហាក់	បី	ែូច	ជា	

បប្ក	ក្នុង	រោរ្ិត	ពី	រោរមាន	ទំោក់ទំនង	ជាមរួយ	ខ្អួនឯង	ប៉ុបន្ត	ដយើង	ពិត	ជា	មាន	។	

មនុស្ស	មរួយ	ចំនរួន	មិន	សូវ	ជា	មាន	ភាព	កសុះកសរួល	ជាមរួយ	ខ្អួនឯង	ប៉ុោមន	ដទ	។	

ពរួកដ្	រិះ្ន់	និង	មាន	ភាព	ល្វីង	ជូរចត់	ជាមរួយ	នឹង	ខ្អួនឯង	ដពញ	មរួយ	នថងៃ	រហូត	ែល់	

ដ្	ចាប់	ដផ្ើម	ស្អប់	ខ្អួន	ឯង	។	ខ្នុំ	សូម	ផ្ល់	ដយបល់	ថា	សូម	រោត់	បនថែយ	ភាព	កបញាប់	

កបញាល់	ដហើយ	ដ្្ៀត	ដពល	បន្តិច	បន្តអួច	បបនថែម	ដែើម្បី	ដរៀន	សារល់	ខ្អួន	អ្ក	ឲ្យ	បាន	

រោន់បត	កបដសើរ	។	សូម	ដែើរ	្ យ្ន់	ធម្ជាតិ	ដមើល	កពះអាទិត្យ	រះ	រីករាយ	ជាមរួយ	

នឹង	សានាកពហស្ត	នន	រោរបងក	បដងកើត	របស់	កពះ	ពិចារណា	ដសចក្ី	ពិត	នន	ែំណឹង	ល្អ	

បែល	បាន	សាដារ	ដេើង	វិញ	និង	បស្វង	រក	ថាដតើ	វា	មាន	អតថែន័យ	ចំដពាះ	អ្ក	ផ្ទាល់	យ៉ាង	

ែូចដម្ច	។	សូម	ដរៀន	ដមើល	ខ្អួន	អ្ក	ែូច	កពះវរបិតាសរួ្៌	ដមើល	អ្ក	—	្ឺ	ជា	បុកតី	ឬ	

បុកតា	ែ៏	មាន	តនម្	ជាមរួយ	នឹង	សរោដានុពលភាព	ែ៏	ដទវភាព	។

កមាលាំងនៅក្នុងភា្សាមញ្ញ

ភាព	រឹង	មាំ	បាន	មក	មិន	បមន	តាមរយៈ	សកម្ភាព	ែ៏	វីវក់	ដទ	ប៉ុបន្ត	តាមរយៈ	

រោរចាក់	ក្ឹះ	ែ៏	រឹងមាំ	នន	ដសចក្ី	ពិត	និង	ពន្ឺ	។	វា	បាន	មក	ពី	រោរោក់	រោរយកចិត្ត	

ទុក	ោក់	និង	រោរខិតខំ	របស់ដយើង	ដៅ	ដលើ	មូលោឋាន	នន	ែំណឹង	ល្អ	បែល	បាន	សាដារ	

ដេើង	វិញ	នន	កពះដយសែូវក្ីស្	។	វា	បាន	មក	ពី	រោរ	ដផ្តាតយកចិត្តទុកោក់	ដៅដលើ	អ្វីៗ	

ែ៏	ដទវភាព	បែល	មាន	សារៈសំខាន់	បំផុត	។

សូម	ដយើង	ដធ្វើ	ឲ្យ	ជីវិត	ដយើង	មាន	ភាព	សាម្្ញ	បន្តិច	។	ចូរ	ដយើង	ដធ្វើ	រោរផ្លាស់	

ប្ទូរ	បែល	ចាំ	បាច់	ដែើម្បី	យក	ចិត្ត	ទុកោក់	ដលើ	ជីវិត	របស់	ដយើង	សារ	ជា	ថ្ី	ដៅដលើ	

ភាព	កសស់	សាអាត	យ៉ាង	វិដសស	នន	ផ្ទូវ	នន	ភាពជា	សិស្ស	ជា	ពរួក	ក្ីសាទាន	ែ៏	រាបទាប	

សាម្្ញ	—	ជា	ផ្ទូវ	បែល	បតងបត	ែឹកោំ	ដឆាពាះ	ដៅ	ជីវិត	មានន័យ	ដសចក្ី	រីករាយ	និង	

ដសចក្ី	សុខសាន្ត	។	◼

ណចញម្ពដីសរុន្ទរ្ថាដដលបនផ្ល់ណៅ្ ្ននុងសន្និសដីទទរូណៅដខ្រុលាឆ្នាំ២០១០។

កំណ្់ចំណាំ

	 ១.	Mahatma Gandhi, in 
Larry Chang, Wisdom 
for the Soul	(	ឆានាំ	
២០០៦	)	ទំព័រ	៣៥៦	។

	 ២.	ោល្ិន	ដអក	អូក	
“Good, Better, Best,”	
លដីអាហរូណា	បខ	វិច្ិរោ	ឆានាំ	
២០០៧	ទំព័រ	១០៧	។

	 ៣. J. E. McCulloch, 
Home: The Savior 
of Civilization	
(	ឆានាំ	១៩២៤	)	ទំព័រ	
៤២;	សូមដមើល	ផងបែរ	
Conference Report,	
បខ	ដមសា	ឆានាំ	១៩៣៥	ទំព័រ	
១១៦	។
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បោទាប់	ពី	ដបសកកម្	របស់	ខ្នុំ	ខ្នុំ	បាន	មាន	

រោរលំបាក	ក្នុង	រោរបស្វង	រក	រោរគ្រ	ដធ្វើ	។		

ដៅ	ទីបំផុត	ខ្នុំ	បាន	ទទរួល	រោរសមាភាសន៍	មរួយ	។		

មុខ	តំបណង	ដោះ	្ ឺ	ជា	ឱរោស	ែ៏	អសាចារ្យ	មរួយ	ប៉ុបន្ត		

ខ្នុំ	បាន	កពរួយ	បារមភៃ	ថា	ខ្នុំ	ពុំ	មាន	ជំោញ	ក្ប់កគ្ន់	។		

ែល់	ដវន	ខ្នុំ	កតូវ	សមាភាសន៍	ដហើយ	ខ្នុំ	បាន	អង្គនុយ	ទាំង	

ភ័យ	ដៅ	មុខ	អ្ក	ក្ប់ក្ង	។	ដពល	ខ្នុំ	កកដេក	ដៅ		

តុ	របស់	គ្ត់	ខ្នុំ	បាន	ដ�ើញ	កកោស	សំណួរ		

បែល	គ្ត់	នឹង	សរួរ	ែល់	ដបក្ខជន	។	ដបះែូង	ខ្នុំ		

ដោត	ក្នុករោដាក់ៗ	។	សំណួរ	ទាំងដោះ	ដកបើ	នូវ		

ពាក្យ	ពិបាកៗ	។

ទីកតន្លង របស់ យ�ើង

អ្ក	ក្ប់ក្ង	បាន	រកដ�ើញ	កបវត្តិរូប	របស់	ខ្នុំ	ដហើយ	

បាន	ចាប់	ដផ្ើម	សរួរ	អំពី	បទពិដសាធន៍	រោរគ្រ	របស់	ខ្នុំ	។	

ដពល	គ្ត់	អាន	ថា	«	អ្ក	ផ្សព្វផសាយ	សាសោ	ដពញ	

ដមា៉ាង	»	គ្ត់	បាន	សរួរ	ដបើ	ខ្នុំ	អាច	កបាប់	គ្ត់	ពី	អ្វី	បែល	ខ្នុំ	

បាន	បដកងៀន	ដៅក្នុង	ដបសកកម្	។

ខ្នុំ	បាន	និយយ	ជាមរួយ	គ្ត់	អំពី	ពរួក	ពយារោរី	

បផនរោរ	នន	ដសចក្ី	សដ្គ្រះ	និង	កកុមក្រួសារ	ែ៏	

អស់កល្ប	ជានិច្ច	។	គ្ត់	ញញឹម	ដហើយ	និយយ	ថា	

«	ខ្នុំ	ចង់	ឲ្យ	ប្អទូន	មក	ជរួប	កកុមក្រួសារ	ខ្នុំ	»	។

ជា	ថ្ី	ម្ង	ដទៀត	គ្ត់	បាន	ទាញ	យក	កកោស		

បែល	មាន	សំណួរ	សកមាប់	សមាភាសន៍	។	អារម្ណ៍	

ភ័យ	ខាលាច	របស់	ខ្នុំ	បាន	កតេប់	មក	វិញ	។	គ្ត់	បាន		

សរួរ	ថា	«	ដតើ	ប្អទូន	មាន	កបន្ង	សានាក់	ដៅ	ដៅ	ទីកកុង	

មា៉ានីល	ដនះ	ដទ	?	»	គ្ត់	មិន	បាន	រងចាំ	ចដម្ើយ	របស់	

ខ្នុំ	ដោះ	ដទ	ដហើយ	បាន	និយយ	ថា	«	បមនដហើយ	ប្អទូន	

កតូវរោរ	រក	កបន្ង	សានាក់ដៅ	។	ប្អទូន	នឹង	កតូវ	ចាប់	ដផ្ើម	

រោរគ្រ	ដៅ	នថងៃ	បស្អក	»	។

វា	ជា	អពភៃទូតដហតុ	មរួយ	។	ខ្នុំ	មិន	បែល	ដភ្ច	ដទ		

ពី	រដបៀប	បែល	រោរបដកមើ	ដបសកកម្	បាន	ជរួយ	ខ្នុំ		

ដៅក្នុង	រោរសមាភាសន៍	រោរគ្រ	របស់	ខ្នុំ	។	◼

អា�វិននអពបនទស�វែី�ី្ីន

ខ្នុ	ំតកមង់	ខ្អួន	ដេើង	ដៅ	ដលើ	ដ្អី	ខ្នុំ	ដពល	ខ្នុំ	

បាន	ឮ	កបធានបទ	របស់	អ្ក	ដេើង	និយយ	

បោទាប់	៖	មូលដហតុ	បែល	សាសោចកក	មរមន	្ ឺ	

ជា	សាសោចកក	ខុស	្ ្គង	និង	មូលដហតុ	បែល	ពរួក	

មរមន	ជា	អ្ក	ស្អប់	ដខ្ើម	ែ៏	ោក់	ពុត	។	ក្នុង	អំេនុង	នន	

សន្នុរកថា	ដោះ	ខ្នុំ	បាន	មាន	អារម្ណ៍	ថា	ថាពាល់	ខ្នុំ	ដេើង	

កកហម	ដហើយ	តក់ស្នុត	និង	រោរក្បត់	ដធ្វើ	ឲ្យ	ែរួង	ចិត្ត	ខ្នុំ	

ឈឺចាប់	។	ដតើ	មិត្តភក្ិ	របស់	ខ្នុំ	បែល	ែឹង	ថា	ខ្នុំ	ជា	ពរួក	

បរិសុទ្ធ	នថងៃ	ចុងដករោយ	ដហើយ	ដោះ	បបរ	ជា	ដកជើសដរើស	

និយយ	មរួល	បគ្កាច់	ដៅ	នឹង	មុខ	សិស្ស	ក្នុង	ថានាក់	

អង់ដ្្ស	ទាំងមូល	របស់	ខ្នុំ	បាន	ដោយ	រដបៀប	ណា	?

បោទាប់	ពី	កណដាឹង	បាន	ដរាទ៍	ប្្ចប់	ថានាក់	អ្ក	និយយ	

និង	មិត្តភក្ិ	មរួយ	ចំនរួន	ដផ្សងដទៀត	បាន	មក	រក	ខ្នុំ	។	

ដោយ	វិញ្ញាណ	កំពុង	ដ្ះ	សដោធោរសដៅធោ	ដៅក្នុង	ខ្អួន	

ខ្នុំ	ខ្នុំ	បាន	កបាប់	ពរួកដ្	ថា	អ្វី	បែល	ពរួកដ្	បាន	និយយ	

្ឺ	មិន	ពិត	ដហើយ	ថា	សមាជិក	សាសោចកក	ពុំ	ស្អប់	

មនុស្ស	បែល	ពុំ	រស់ដៅ	តាម	ជំដនឿ	របស់	ដយើង	ដោះ		

ដទ	។	តបត	កតេប់	មក	វិញ	ពរួកដ្	បាន	បាញ់	មក		

វិញ	ជាមរួយ	នឹង	ដសចក្ី	បថ្ង	និង	រោរដចាទ	កបរោន់	

ខុស	្ ្គង	ទាំងោយ	។	ខ្នុំ	បាន	មាន	អារម្ណ៍	ឯដរោ	។	

ខ្នុំ	បាន	្ ិត	ថា	«	ដតើ	វា	យុត្តិធម៌	យ៉ាង	ែូច	ដម្ច	ដៅ	ដៅ	

ដពល	បែល	ខ្នុំ	រស់ដៅ	តាម	អ្វី	បែល	ខ្នុំ	ែឹង	ថា	ពិត	បត	ខ្នុំ		

បបរ	ជា	កតូវ	ដបៀតដបៀន	ដៅ	វិញ	?	»

ដពល	ខ្នុំ	កតេប់	ពី	សាោ	មក	ែល់	ផ្ះ	វិញ	ដៅ		

នថងៃ	ដោះ	ខ្នុំ	បាន	ដ�ើញ	អែ៊ីបមល	មរួយ	ពី	ដោក	យយ		

ខ្នុំ	។	ក្នុង	អែ៊ីបមល	ដោះ	គ្ត់	បាន	កបាប់	ខ្នុំ	ឲ្យ	ដមើល		

មា៉ាថាយ	៥:១១–១៤	។	ខ្នុំ	បាន	អាន	វា	ទាំង	ទឹក		

បភ្ក	៖	«	អ្ក	រាល់	គ្នា	មាន	ពរ	ក្នុង	រោល	បែល	ដ្	ដជរ	

ដបៀតដបៀន	ដហើយ	និយយ	បង្ខនុស	ក្ប់	ទាំង	ដសចក្ី	

អាកកក់	ពី	អ្ក	រាល់	គ្នា	ដោយ	ដកពាះ	ខ្នុំ	។	ចូរ	មាន	ចិត្ត	

អំណរ	ដហើយ	រីករាយ	ជា	ខាលាំង	ចុះ	ែ្បិត	អ្ក	រាល់	គ្នា		

មាន	រគ្វាន់	ជា	ធំ	ដៅ	ឯ	សាថានសរួ្៌	ពី	ដកពាះ	ដ្	ក៏	បាន		

ដធ្វើ	ទុក្ខ	ែល់	ពរួក	ដហារា	បែល	ដៅ	មុន	អ្ក	រាល់	គ្នា		

បបប	ែូដច្ះ	បែរ	។	.	.	.	អ្ក	រាល់	គ្នា	ជា	ពន្ឺ	នន	

ដោកិយ	។	ឯ	ទីកកុង	ណា	បែល	ដៅ	ដលើ	ភ្ំ	ដោះ		

ោក់	មិន	កំបាំង	ដទ	»	។

កពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្ធ	បាន	បំដពញ	ក្នុង	ែរួងចិត្ត	

ខ្នុំ	ដពល	ខ្នុំ	អាន	ពាក្យ	ទាំងដោះ	។	ខ្នុំ	ែឹង	ថា	

រោរដបៀតដបៀន	នឹង	ពកងឹង	សក្ខីភាព	របស់	ដយើង	ដហើយ	

ខ្នុំ	ែឹង	ថា	ពរជ័យ	ទាំងោយ	ដៅ	ក្នុង	សាថានសរួ្៌	នឹង	

សក្ិសម	នឹង	តនម្	នន	រោរឈឺចាប់	បែល	ដយើង	្ ្ង	រោត់	

ដៅ	ដលើ	បផនែី	ដនះ	។	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	បាន	ដធ្វើ	ឲ្យ	មាន	

ដេើង	ចំដពាះ	ដយើង	ដែើម្បី	បស្វង	រក	ដសចក្ី	សុខសាន្ត	

ដៅ	ដពល	ដយើង	កំពុង	កតូវ	ដ្	ដបៀតដបៀន	ដោយសារ	

រស់ដៅ	តាម	ែំណឹងល្អ	របស់	កទង់	ដហើយ	ខ្នុំ	ពិត	ជា	មាន	

ដសចក្ី	អំណរ្ុណ	ចំដពាះ	រោរណ៍	ដោះ	។	◼

នបកានអ�វែរែ្ឋម៉ុនតាណាស.រ.អា

បសចក្វី សុខសា្តែ បៅក្នុង បសចក្វី បបៀ�បបៀ្

សំណួរ សម្ភាស្៍ នែល មិ្ បា្ រំ្ឹង េុក
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ខណៈ	កំពុង	ជិះ	ោន	កកុង	ក្នុង	ែំដណើរ	កម្សិកសា	

សាោ	ខ្នុំ	បាន	អង្គនុយ	ដៅ	ពី	មុខ	ដក្ង	កសី	មានាក់	

បែល	ដចះ	បត	និយយ	និង	កំបប្ង	ដោយ	ដកបើ	ពាក្យ	

មិន	សមរម្យ	បែល	ដធ្វើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	មិន	កសរួស	ក្នុង	ចិត្ត	។	ក្ូៗ	

របស់	ខ្នុំ	និង	សិស្ស	ែនទ	ដទៀត	បាន	កបាប់	ោង	ឲ្យ	ឈប់	

ប៉ុបន្ត	ោង	ដៅ	បត	និយយ	បបប	ដោះ	។	ខ្នុំ	មិន	ែឹង	កតូវ	

ដធ្វើ	យ៉ាង	ណា	ែូដច្ះ	ខ្នុំ	បាន	សដកមច	ចិត្ត	ទាញ	យក	

មា៉ាសែ៊ីន	MP3	របស់	ខ្នុំ	ដហើយ	សាដាប់	បទចដកមៀង	បែល	

ខ្នុំ	ចូល	ចិត្ត	។

ខ្នុំ	បាន	ដបើក	វា	ឲ្យ	ដលង	ឆាលាស់	បទ	ដហើយ	

បទ	ែំបូង	ដ្	មរួយ	្ ឺ	ជា	បទ	បែល	មក	ពី	

youth.lds.org/music	។	ខ្នុំ	ដហៀប	នឹង	ចុច	ឲ្យ	

រំលង	បទ	ដោះ	ដៅ	ដហើយ	ដពល	បែល	មាន	អ្វី	មរួយ	ដៅ	

ខាង	ក្នុង	ចិត្ត	បាន	កបាប់	ខ្នុំ	ថា	ខ្នុំ	្ រួរ	បត	សាដាប់	បទ	ដោះ	។	

ខ្នុំ	បាន	បន្ត	សាដាប់	បទ	ចដកមៀង	បែល	ដពារដពញ	ដោយ	

រោរបំផុស	្ ំនិត	អស់	រយៈដពល	២០	ោទី	បោទាប់	

ដទៀត	។	ពាក្យ	ដពចន៍	ក្នុង	បទ	ចដកមៀង	ទាំងដោះ	បាន	

ដលើក	ទឹក	ចិត្ត	ខ្នុំ	ឲ្យ	ដតាង	ជាប់	ដហើយ	រំឭក	ខ្នុំ	ថា	ខ្នុំ	ជា	

បុកតី	ជា	ទី	កសោញ់	របស់	កពះវរបិតាសរួ្៌	។

ដករោយ	មក	ដៅ	ក្នុង	សបាដាហ៍	ដោះ	សាោ	របស់	

ខ្នុំ	ដរៀបចំ	រោររាំ	កមសាន្ត	មរួយ	។	ថ្វីដបើ	ពរួកដ្	បាន	ដកបើ	

បទកំបណ	ថ្ី	បែល	មាន	ពាក្យដពចន៍	ល្អៗ	បែល	មាន	

ទំនុក	ដភ្ង	របស់	បទ	ចដកមៀង	ល្បី	ក៏	ដោយ	ក៏	ពរួក	

សិស្សៗ	ដៅ	ថានាក់	ខ្នុំ	បាន	ចាប់ដផ្ើម	បកសក	បន្រ	នូវ	ពាក្យ	

ដពចន៍	មិន	ល្អ	បែល	ដ្	ែក	ដចញ	ពី	បទ	ចដកមៀង	មរួយ	។

ជា	ថ្ី	ម្ងដទៀត	ខ្នុំ	មាន	អារម្ណ៍	មិន	កសរួល	ក្នុង		

ចិត្ត	ដទ	។	ក្ូៗ	អង្គនុយ	ដៅ	ជិត	ដោះ	បត	ហាក់	ែូច	ជា		

មិន	ចាប់	អារម្ណ៍	ដទ	។	ខ្នុំ	បាន	កកដេក	ដៅ	កនែ		

ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	បាន	ដ�ើញ	បខ្ស	នែ	របស់	ខ្នុំ	បែល	បាន	មក	ពី	

សន្ិសីទ	យុវវ័យ	បែល	ថា	«	ចូរ	អ្ក	រាល់	គ្នា	ឈរ		

ដៅ	ក្នុង	ទី	បរិសុទ្ធ	ទាំងោយ	ដហើយ	ចូរ	កុំ	ដរើ	ដេើយ	

(	្.	និង	ស.	៨៧:៨	)	»	។

ខ្នុំ	បាន	ែឹង	ថា	កបន្ង	បែល	ខ្នុំ	កំពុង	ឈរ	ពុំ	បមន		

ជា	ទី	បរិសុទ្ធ	ដទ	ែូដច្ះ	ខ្នុំ	បាន	ចាកដចញ	ទាល់បត		

ែល់	បទ	ថ្ី	។

ខ្នុំ	ែឹង	ថា	ត្ន្តី	អាច	មាន	ឥទ្ធិពល	ែ៏	កជាលដករៅ	

ដៅ	ក្នុង	ជីវិត	ដយើង	។	ខ្នុំ	ែឹង	ថា	រោរសាដាប់	ត្ន្តី	បែល	

ដពារដពញ	ដោយ	រោរ	បំផុស	្ ំនិត	ដៅ	ក្នុង	មា៉ាសែ៊ីន	

MP3	របស់	ខ្នុំ	រោលពី	ពីរ	នថងៃ	មុន	បាន	ជរួយ	ផ្ល់	ែល់		

ខ្នុំ	នូវ	ភាពរោលាហាន	បែល	ខ្នុំ	កតូវរោរ	ដែើម្បី	ចាកដចញ	ពី	

រោររាំ	ដោះ	។	បទពិដសាធន៍	ទាំងដនះ	បាន	ជរួយ	ខ្នុំ	ឲ្យ	

ខិត	រោន់បត	ជិត	កពះវរបិតាសរួ្៌	។	◼

នអឡិច្�សាប៊ីពបនទស�ូឡង់

នែ្ការ រ�់ប្ច បោយ �ន្តែវី របស់ ខ្នុំ
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អ្នក អារ ជួយ មរៀបរំ 
រនុស្ស ស្រាប់ ការយាង 
រក ជា មលើក ទីពីរ របស់ 
្ពះអង្គ សម្គ្រះ ដូរ ជា 
យ៉ូហាន បាទីស្ទ បាន ម្វើ 
ស្រាប់ ការយាង រក ជា 
មលើក ទី រួយ របស់ ្ពះអង្គ 
សម្គ្រះ ហដរ ។

អវែី
	បែល	មិន	ែូច	យ៉ូហាន	បាទីស្	្ឺ	អ្ក	នឹង	

មិន	បដកមើ	ដបសកកម្	ដៅក្នុង	«	ទីរដហាសាថាន	

កសុក	យូោ	»	ដោះ	ដទ	(	មា៉ាថាយ	៣:១	)	។	

សំដលៀកបំពាក់	របស់	អ្ក	មិន	កតូវបាន	ដធ្វើ	ដេើង	ពី	

«	ដរាម	អូែ្ឋ	»	ដោះ	ដទ	(	មា៉ាថាយ	៣:៤	)	។	អ្ក	នឹង	

មិន	បរិដភា្	«	កណដាឌូប	និង	ទឹក�្នុំ	នកព	»	ដោះ	ដទ	

(	មា៉ាថាយ	៣:៤	)	។	ប៉ុបន្ត	ដគ្លបំណង	របស់	អ្ក	

ក្នុង	រោរបចកចាយ	ែំណឹងល្អ	្ឺ	ែូច	គ្នា	នឹង	យ៉ូហាន	

បាទីស្	បែរ	៖	អ្ក	ដរៀបចំ	មនុស្ស	សកមាប់	រោរយង	

មក	របស់	កពះដយសែូវ	ដោយ	រោរកបរោស	ថា	«	ចូរ	

ឲ្យ	បកបចិត្ត	ចុះ	ែ្បិត	ន្រ	សាថានសរួ្៌	ជិត	ែល់	ដហើយ	»	

(	មា៉ាថាយ	៣:២	)	។

ដបសកកម្	របស់	យ៉ូហាន	បាទីស្	្ឺ	

ចបាស់ោស់	៖	«	មក	មុន	កពះដមសែ៊ី	ដែើម្បី	ដរៀបចំ	ផ្ទូវ	

ថាវាយ	កពះអមាចាស់	»	(	នីនហ្វទី១	១០:៧	)	។	ប៉ុបន្ត	

ដបសកកម្	របស់	ដោក	្ ឺ	មិន	គ្យ	កសរួល	ដទ	។	

ពយារោរី	ពី	មុន	ដោក	្ ឺ	មា៉ាោ្ី	្ឺ	ជាង	៤០០	ឆានាំ	

ពីមុន	ដោះ	។	«	ដោយ	ពុំ	មាន	ពយារោរី	ដោះ	កបជាជន	

ដៅ	ក្នុង	បែនែី	បាន	ចាប់	ដផ្ើម	បបងបចក	ដៅ	ជា	កកុម	

ទាំងោយ	ដោយ	កកុម	នីមរួយៗ	កបរោស	ថា	មាន	

សិទ្ធិ	បកកសាយ	កពះ្ម្ីរ	និង	ែឹកោំ	កបជាជន	។	

រោរយល់	ែឹង	ែ៏	ពិត	អំពី	កពះដយហូវា៉	កតូវ	ថមថយ	ក្នុង	

ចំដណាម	កកុម	ទាំង	ដនះ	»	។ ១

ថ្វីដបើ	មាន	ឧបស្្គ	ដៅក្នុង	ជំោន់	របស់	យ៉ូហាន	ក្ី	

ែ៏	ពរួក	បណាដាជន	បាន	ចូល	ដៅ	ក្នុង	ទីរដហាសាថាន	ដែើម្បី	

សាដាប់	ដោក	ផសាយ	ដហើយ	ដោក	បាន	កជមុជ	ទឹក	ឲ្យ	

មនុស្ស	ជាដកចើន	។	អោ្ត	សាវក	ពីោក់	្ឺ	យ៉ូហាន	

ជា	ទី	កសោញ់	និង	អនដកទ	បាន	សារល់	កពះដយសែូវ	

តាម	រយៈ	យ៉ូហាន	(	សូមដមើល	យ៉ូហាន	១:៤០	)	។

រោរបចកចាយ	ែំណឹងល្អ	ដៅ	សព្វ	នថងៃ	ដនះ	ក៏	មាន	

ឧបស្្គ	បែរ	។	ជីវិត	ដៅ	សម័យ	ទំដនើប	ដនះ	មាន	នូវ	

រោររំខាន	ជា	ដកចើន	។	ទស្សនវិជាជា	ខាង	ដោកិយ	ែឹកោំ	

មនុស្ស	ឲ្យ	វដង្វង	។	មនុស្ស	រោន់បត	ដកចើន	ដេើងៗ	មិន	

បាន	រស់	ដៅ	តាម	បទោឋាន	ខាង	សីលធម៌	ឲ្យ	បាន	ខ្ស់	

ដោះ	ដទ	។	មនុស្ស	ខ្ះ	ពុំ	បាន	ដ�ើញ	ពី	ដសចក្ី	កតូវរោរ	

ខាង	សាសោ	ដោះ	ដទ	។

ក្នុង	រោលៈដទសៈ	ទាំង	ដនះ	ដតើ	អ្ក	អាច	មាន	

ភាព	ដជា្ជ័យ	ក្នុង	រោរបចកចាយ	ែំណឹងល្អ	ែូច	ជា	

យ៉ូហាន	បាទីស្	បាន	ដោយ	រដបៀប	ណា	ដៅ	?	ដនះ	ជា	

ដមដរៀន	មរួយ	ចំនរួន	ដចញ	ពី	ជីវិត	របស់	ដោក	បែល	អាច	

ជរួយ	បាន	។

យៃរូហានបនដរឹងថាណបស្្ម្របស់ណលា្

ជាអវដី។	ដោក	បាន	ែឹង	ថា	ដោក	កតូវ	បាន	ដៅ	ឲ្យ	

ជរួយ	មនុស្ស	មក	រក	កពះក្ីស្	(	សូមដមើល	លូរោ	

១:១៦	)	។	ដពល	ដោក	បាន	ដ�ើញ	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	

យ៉ូហាន	បាន	បថ្ង	ទីបោទាល់	ថា	«	នុះ	ន	កូន	ដចៀម	

នន	កពះ	បែល	ដោះ	បាប	មនុស្ស	ដោក	»	(	យ៉ូហាន	

១:២៩	)	។	ជាជាង	រោរ	ដលើក	ទឹកចិត្ត	កបជាជន	ឲ្យ		

ដែើរ	តាម	ដោក	ដោះ	យ៉ូហាន	បាន	ជរួយ	ពរួកដ្	ឲ្យ		

រោលាយ	ជា	សិស្ស	របស់	កពះដយសែូវក្ីស្	។	យ៉ូហាន	

បាន	មាន	កបសាសន៍	ពី	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	ថា	«	កពះអង្គ	

ដោះ	បាន	ចដកមើន	ដេើង	ដហើយ	ខ្នុំ	កតូវ	ថយ	វិញ	ចុះ	»	

(	យ៉ូហាន	៣:៣០	)	។

យៃរូហានបនបណម្ងៀនណរាលការ�៍មរូលដ្ឋាន

មនដំ�រឹងល្អមនម្ពរះណយសមរូវម្្រដីស្ទ។	ដោក	បាន	

បដកងៀន	កបជាជន	អំពី	ដសចក្ី	យុត្តិធម៌	ដសចក្ី	ដមតាតា	

ករុណា	ភាពដសាមះកតង់	សីលធម៌	រោរតមអាហារ	

រោរអធិសាឋាន	រោរបកបចិត្ត	និង	រោរសារភាព	អំដពើ	

ការនចកចាយ

ែំណឹង�្ែូចជា 
យ៉ូហា្

បាទីស្
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បាប	បុណ្យ	កជមុជ	ទឹក	ដោយ	ពន្ិច	ែំដណើរ	រស់	ដេើង	

វិញ	និង	រោរជំនុំ	ជកមះ	(	សូមដមើល	មា៉ាថាយ	៣;	

លូរោ	៣	)	។	រោរបដកងៀន	របស់	ដោក	អាច	កតូវបាន	

ពិពណ៌ោ	ថា	ែូច	រោរបដកងៀន	របស់	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	៖	

«	ដ្	នឹក	បប្ក	ក្នុង	ចិត្ត	ពី	ដសចក្ី	បដកងៀន	របស់	កទង់	

ែ្បិត	កទង់	បដកងៀន	ែូច	ជា	មាន	អំណាច	មិន	ែូច	ពរួក	

អាចារ្យ	ដទ	»	(	មា៉ាកុស	១:២២	)	។

យៃរូហានបនរស់ណៅខរុសពដីមនរុស្សណលា្។	

កពះដយសែូវ	បាន	បគ្ហាញ	ពី	ភាពខុស	គ្នា	រវាង	យ៉ូហាន	

និង	ក្ូបដកងៀន	ខាង	ដោកិយ	ថា	៖	យ៉ូហាន	មិន	បមន	

ជា	«	មនុស្ស	ដស្ៀកពាក់	អាវ	ទន់ភ្ន់	.	.	.	ដស្ៀកពាក់	

ល្អ	កបដសើរ	.	.	.	ដៅក្នុង	ែំណាក់	ដស្ច	ដទ	»	(	លូរោ	

៧:២៥	)	។	ដោក	មិន	ផឹក	«	កសា	ទំពាំង	បាយជូរ	

ឬ	ដក្ឿង	កសវឹង	ដទ	»	(	លូរោ	១:១៥	)	។	យ៉ូហាន	

មាន	«	សំដេង	នន	មនុស្ស	មានាក់	កំពុង	បត	បកសក	ដៅ	

ទីរដហាសាថាន	ថា	ឲ្យ	ដរៀបចំ	ផ្ទូវ	ទទរួល	កពះអមាចាស់	»	

(	មា៉ាកុស	១:៣	)	។	ដោយ	សារ	ដោក	បាន	បដកងៀន	

ដោយ	កពះដចសាដា	នន	កពះ	ដោះ	កបជាជន	បាន	ទទរួល	

អារម្ណ៍	ពី	កពះវិញ្ញាណ	ដហើយ	បាន	បកបចិត្ត	ដជឿ	។

យៃរូហានបនរានការលរះបង់ខ្ស់ណាស់។	អ្ក	

កបាជ្	មានាក់	បាន	សដង្ខប	ពី	្ ុណសម្បត្តិ	របស់	យ៉ូហាន	

ថា	៖	«	ដគ្លបំណង	បត	មរួយ	ឥត	ដល្អៀង	របស់	ដោក	

រោរលះបង់	ទាំងកសុង	ចំដពាះ	រោរដៅ	បដកមើ	ែ៏	ពិដសស	

របស់	ដោក	និង	ភក្ីភាព	ែ៏	ដពញដលញ	របស់	ដោក	

ចំដពាះ	កពះរាជ	បុកតា	នន	កពះ	។	លក្ខណៈ	ទាំងដនះ	

ររួម	ជាមរួយ	នឹង	សិទ្ធិអំណាច	បព្វជិតភាព	ែ៏	ដទវភាព	

របស់	ដោក	បុ្្គលិក	លក្ខណៈ	បែល	មិន	ដចះ	ភ័យ	

ខាលាច	របស់	ដោក	និង	ដសចកី្	សុចរិត	ផ្ទាល់	ខ្អួន	របស់	

ដោក	ដធ្វើ	ឲ្យ	ដោក	រោលាយ	ជា	តរួអង្គ	ែ៏	សាចារ្យ	បំផុត	មរួយ	

ក្នុង	ចំដណាម	តរួអង្គ	ទាំង	អស់	ក្នុង	កពះ្ម្ីរ	»	។ ២

ដពល	អ្ក	សិកសា	ពី	ជីវិត	របស់	យ៉ូហាន	បាទីស្	អ្ក	

ដ�ើញ	ថា	ដោក	្ ឺ	ដលើស	ពី	កគ្ន់បត	ជា	មនុស្ស	មានាក់	

បែល	មាន	ពរជ័យ	ពិដសស	នន	រោរបែល	បាន	ដធ្វើ	បុណ្យ	

កជមុជ	ទឹក	ឲ្យ	កពះដយសែូវក្ីស្	ដៅ	ដទៀត	។	អ្ក	ដ�ើញ	

ថា	ជីវិត	និង	ដបសកកម្	របស់	ដោក	្ ឺ	អំពី	រោរដរៀបចំ	

មនុស្ស	សកមាប់	រោរយង	មក	របស់	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	្ឺ	

ែូច	ជា	ដបសកកម្	របស់	អ្ក	បែរ	។	◼

កំណ្់ចំណាំ

	 ១. S. Kent Brown	និង	Richard Neitzel Holzapfel, 
“The Lost	500 Years: From Malachi to John the 
Baptist,”	លដីអាហរូណា,	បខ	ធ្ទូ	ឆានាំ	២០១៤	ទំព័រ	៣០	។

	 ២.	Robert J. Matthews, “John the Baptist: A 
Burning and a Shining Light,” Ensign,	បខ	កញ្ញា	
ឆានាំ	១៩៧២	ទំព័រ	៧៩	។

បេ�ុែ្វី ែ្ក បៅបលើ នែ្ែវី បៅ  
ប្ល ប្ះ ?

«អ្កនិងែ្នុំនឹងបានរីករាយនៅ

ន្�ននការយាងមករបស់ពទង់

ន�ើយអរព្ះគុណែ�់ព្ះអមាចាស់

ដែ�ពទង់បានបញ្លូននយើងមកន�ើ

ដផនែីនៅន្�ននះនែើមបែីបំន្ញ

ករណីកិច្្ចែ៏្ ិសិែ្ឋរបស់នយើងក្នុង

ការរួយនរៀបច្ំ្ ិភ្នលាកសពមាប់

ការវិ�ពតឡប់មកវិញរបស់ពទង់»។

នែលប�ើរ ន្ល ែិល អា្់ប�ើរសិ្  
ន្ កូរ៉ុម ន្ ្ ួក សាវក ែប់ ្ វីរ នាក់ 

“Preparing the World for the 
Second Coming,”លីអាហូណា,
នខ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១១ េំ្័រ ៥២ ។
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អ្ក	អាច	នឹង	មាន	អារម្ណ៍	ថា	ទីបោទាល់	របស់	អ្ក	

ដខសាយ	ប៉ុបន្ត	វា	នឹង	លូតោស់	ដេើង	ដពល	បែល	អ្ក	

ខំ	កបឹងបកបង	ដោយ	ដសាមះកតង់	ដែើម្បី	សាថាបោ	វា	ដេើង	។	

កគ្ន់បត	ចងចាំ	ថា	៖

•		សរូមដសវងរ្ណពលណវលាដ៏សងៃប់សាងា្់

ទាំងឡាយណដើម្បដីសិ្សានិងអ្ិសាឋាន។	

អ្ក	កតូវរោរ	ដពល	ដវោ	បែល	អ្ក	អាច	ទទរួល	

អារម្ណ៍	នន	រោរបំផុស	ពី	កពះវិញ្ញាណ	។

•		សរូមរស់ណៅតាមដំ�រឹងល្អ។	សូមដមើល	

យ៉ូហាន	៧:១៧	ដែើម្បី	រកដមើល	ពី	មូលដហតុ	

បែល	រោរណ៍	ដនះ	នឹង	ជរួយ	ឲ្យ	ទីបោទាល់	របស់	

អ្ក	លូតោស់	។

•		សរូមបណងកើ្វាណ�ើងបន្តិចម្ងៗ។	«	ែំដណើរ	

ខាង	វិញ្ញាណ	[	របស់	អ្ក	]	្ឺ	ជា	ែំដណើរ	រោរ	

អស់	មរួយ	ជីវិត	។	ដយើង	ពុំ	ែឹង	អ្វីៗ	ទាំងអស់	

ចាប់	តាំងពី	ែំបូង	ឬ	សូម្បី	បត	ដៅ	តាម	ផ្ទូវ	ដធ្វើ	

ែំដណើរ	។	រោរ	បកបចិត្ត	ដជឿ	របស់	ដយើង	មក	មរួយ	

ជំហាន	ម្ងៗ	»	។ ៣

សូម	ចងចាំ	ផងបែរ	ថា	ទីបោទាល់	របស់	អ្ក	អាច	នឹង	

រឹងមាំ	ជាង	បែល	អ្ក	្ ិត	។	បអលដឌើរ	ហូេិន	បាន	

បចកចាយ	ដរឿង	ដនះ	ថា	៖	«	ក្នុង	ដពល	ថ្ីៗ	ដនះ	ដក្ង	

កបុស	អាយុ	១៤	ឆានាំ	មានាក់	បាន	និយយ	មក	រោន់	ខ្នុំ	

ដោយ	សាទាក់	ដស្ើរ	បន្តិច	ថា	‹	បង	កបុស	ហូេិន	ខ្នុំ	មិន	

មពល ហដល មពល មវលា មដើរ្ី បម្រើ មបសកករ្ម កាន់ហត ខិត ជិត រក ដល់ មោះ អ្នក អារ នឹង សួរ ខ្លួន ឯង ថា « មតើ ខ្នុំ ពិត ជា 
អារ ម្វើ វា បាន ហរន ឬ ? » ហរន មហើយ អ្នកអារ ! វា អារ រិន ហរន ជា ការគ្យ ្សួល មទ ប៉ុហនតែ អ្នក នឹង រិន ហដល មោក 
ោដោយ មឡើយ ។

ប៉ុន្តែ ចុះបបើ . . . ?  

សំណួរ អំពី ការបម្រើ មបសកករ្ម

ការ	ដរៀបចំ	ខ្អួន	ដែើម្បី	បដកមើ	ដបសកកម្	អាច	

ជា	រោរ្រួរ	ឲ្យ	ភ័យ	ខាលាច	។	មាន	អ្វីៗ	ជា	

ដកចើន	បែល	អ្ក	អាច	នឹង	កពរួយ	បារមភៃ—

លុយរោក់	ចំដណះែឹង	ភាពខាមស់	ដអៀន—ប៉ុបន្ត	មិន	

ថា	កង្វល់	ដោះ	ជា	អ្វី	ដទ	អ្ក	អាច	រកដ�ើញ	រោរអះអាង	

និង	ភាពរោលាហាន	បែល	អ្ក	កតូវរោរ	។	ទាំង	ដនះ	្ ឺ	

ជា	សំណួរ	និង	ចដម្ើយ	មរួយ	ចំនរួន	បែល	កតូវបាន	

សរួរ/ដ្្ើយ	ជា	ញឹកញាប់	ដែើម្បី	ជរួយ	អ្ក	យក	ឈ្ះ	ដលើ	

ភាពភ័យ	ខាលាច	របស់	អ្ក	និង	ដែើម្បី	បស្វង	រក	ដសចក្ី	

ជំដនឿ	ដែើម្បី	្ ន	ដឆាពាះ	ដៅ	មុខ	។

ច្ុះនបើែ្នុំមិននច្ះព្ះគម្ីរនិងែំណឹង�្
ពគប់ពគ្ន់?

រោរដរៀបចំ	ដបសកកម្	ពិតជា	្ ប្បី	កតូវ	ររួម	ប្្ចទូល	

ទាំង	រោរដរៀន	អំពី	ែំណឹងល្អ	ប៉ុបន្ត	អ្ក	មិន	ចាំបាច់	

កតូវ	ដចះ	អ្វីៗ	ក្ប់	យ៉ាង	មុន	ដពល	អ្ក	ដៅ	បដកមើ	ដោះ	

ដទ	។	ឧទាហរណ៍	ដពល	ដៅ	ជា	ដក្ង	កបុស	មានាក់	

បអលដឌើរ	បនល	អិល	អាន់ដឌើរសិន	នន	កូរ៉ុម	នន	ពរួក	

សាវក	ែប់ពីរ	ោក់	ដោក	បាន	កពរួយ	បារមភៃ	ថា	ដោក	

ពុំ	បាន	ដរៀបចំ	ខ្អួន	ដែើម្បី	បដកមើ	ដបសកកម្	។	ដោក	

បាន	មាន	កបសាសន៍	ថា	«	ខ្នុំ	ចាំ	ពី	រោរអធិសាឋាន	ថា	

‹	កពះវរបិតាសរួ្៌	ដអើយ	ដតើ	ខ្នុំ	អាច	បដកមើ	ដបសកកម្	

មរួយ	បាន	ដោយ	រដបៀប	ណា	ដៅ	ដបើ	ខ្នុំ	ដចះ	បត	បន្តិច	

បន្អួច	ហ្ឹង	?	›	ខ្នុំ	បាន	ដជឿ	ដៅ	ដលើ	សាសោចកក	ប៉ុបន្ត	

ខ្នុំ	មាន	អារម្ណ៍	ថា	ចំដណះែឹង	ខាង	វិញ្ញាណ	របស់	

ខ្នុំ	្ឺ	មាន	កកមិត	តិច	តរួច	ណាស់	។	ដៅដពល	ខ្នុំ	បាន	

អធិសាឋាន	ខ្នុំ	ទទរួល	បាន	អារម្ណ៍	ថា	៖	‹	អ្ក	ពុំ	ដចះ	

ែឹង	អ្វីៗ	ទាំងអស់	ដោះដទ	ប៉ុបន្ត	អ្ក	ែឹង	ល្ម	ក្ប់កគ្ន់	

ដហើយ	!	›	» ១

ចំដណះែឹង	អំពី	ែំណឹងល្អ	នឹង	បាន	មក	ដពល	អ្ក	

ដធ្វើ	កិច្ចរោរ	ដោយ	ដសាមះកតង់	ដែើម្បី	ដរៀន	ដគ្លរោរណ៍	

ទាំងោយ	នន	ែំណឹងល្អ	និង	សិកសា	កពះ្ម្ីរ	ដហើយ	

អ្ក	នឹង	មិន	ឯដរោ	ដទ	។	កពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្ធ	នឹង	

ែឹកោំ	អ្ក	ដហើយ	អ្ក	នឹង	មាន	នែ្ូ	អ្ក	ែឹកោំ	អ្ក	

ផ្សព្វផសាយ	សាសោ	និង	កបធាន	ដបសកកម្	របស់	

អ្ក	ដែើម្បី	ជរួយ	អ្ក	ក្នុង	កិច្ច	ខិតខំ	កបឹងបកបង	របស់	

អ្ក	។	សូម	ចងចាំ	ពី	អ្វី	បែល	បអលដឌើរ	បជ្ហ្វី	អ័រ	

ហូេិន	នន	កូរ៉ុម	នន	ពរួក	សាវក	ែប់ពីរ	ោក់	បាន	បដកងៀន	

ថា	៖	«	ទំហំ	នន	ដសចក្ី	ជំដនឿ	របស់	អ្ក	ឬ	កកមិត	នន	

ចំដណះែឹង	របស់	អ្ក	មិន	បមន	ជា	បញ្ហា	ដោះដទ—វា	្ ឺ	

ជា	ដសចក្ី	សុចរិត	បែល	អ្ក	បគ្ហាញ	ដៅរោន់	ដសចក្ី	

ជំដនឿ	បែល	អ្ក	មាន	និង	ដសចក្ី	ពិត	បែល	អ្ក	បាន	

ែឹង	ររួច	ដកសច	ដហើយ	»	។ ២

ច្ុះនបើែ្នុំមិនពបាកែថានបើែ្នុំមានទីបនាទា�់
មួយឬអត់ននាះ?

រោរទទរួល	បាន	ទីបោទាល់	្ ឺ	ជា	បផ្ក	មរួយ	ែ៏	សំខាន់	

នកកបលង	ក្នុង	រោរដរៀបចំ	ខ្អួន	សកមាប់	ដបសកកម្	។	
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ទាន់	អាច	និយយ	បាន	ដទ	ថា	ខ្នុំ	ែឹង	ថា	សាសោចកក	

ដនះ	ពិត	ប៉ុបន្ត	ខ្នុំ	ដជឿថា	វា	ពិត	›	។	ខ្នុំ	បាន	ឱប	ដក្ង	

ដោះ	យ៉ាង	បណន	។	ខ្នុំ	បាន	កបាប់	.	.	.	ថា	ការណជឿ	

្ឺ	ជា	ពាក្យ	ែ៏	មាន	តនម្	ដលើស	ពី	ដនះ	ដទៀត	វា	្ ឺ	ជា	

ទដង្វើ	ែ៏មាន	តនម្	ដហើយ	ថា	គ្ត់	មិន	កតូវ	សុំដទាស	

សកមាប់	‹	រោរ	កគ្ន់	បត	ដជឿ	ប៉ុដណាណះ	ដោះ	ដេើយ	›	។	

ខ្នុំ	បាន	កបាប់	គ្ត់	ថា	កពះក្ីស្	កទង់	ផ្ទាល់	បាន	មាន	

កពះបន្ទូល	ថា	‹	កុំខាលាចអី	ឲ្យ	កគ្ន់	បត	ដជឿ	ប៉ុដណាណះ	›	។	

.	.	.	ខ្នុំ	បាន	កបាប់	ដក្ង	កបុស	ដនះ	ថា	រោរដជឿ	្ ឺ	បតងបត	

ជា	ជំហាន	ទីមរួយ	ដឆាពាះ	ដៅ	រោន់	រោរដជឿ	សែប់	។	.	.	.	

ដហើយ	ខ្នុំ	បាន	កបាប់	គ្ត់	ថា	ខ្នុំ	មាន	ដមាទនភាព	ចំដពាះ	

គ្ត់	សកមាប់	ភាព	ដសាមះកតង់	នន	រោរ	បស្វងរក	របស់	

គ្ត់	»	។ ៤

ច្ុះនបើែ្នុំមិនមានអារមមេណ៍ថាែ្នុំសក្ិសម?

កបសិន	ដបើ	មាន	អ្វី	ខុស	្ ្គង	ដៅក្នុង	ជីវិត	អ្ក	អ្ក	

អាច	ដោះកសាយ	វា	បាន	។	បែ៊ីស្សព	ឬ	កបធាន	

សាខា	របស់	អ្ក	នឹង	ជរួយ	អ្ក	ឲ្យ	ែឹង	ពី	អ្វី	បែល	អ្ក	កតូវ	

ដធ្វើ	ដែើម្បី	ឲ្យ	បាន	សាអាតស្អំ	តាមរយៈ	ែគ្វាយធរួន	នន	

កពះដយសែូវក្ីស្	។	បអលដឌើរ	រីឆាែ	ជី	សកត	នន	កូរ៉ុម	

នន	ពរួក	សាវក	ែប់ពីរ	ោក់	បាន	មាន	កបសាសន៍	ថា	«	ខ្នុំ	

សូម	ទទូច	ែល់	អ្ក	ថា	អ្ក	មិន	អធិសាឋាន	ដែើម្បី	ែឹង	

ថាដបើ	អ្ក	្ រួរ	ដៅ	[	ដបសកកម្	]	ឬ	អត់	ដទ	ប៉ុបន្ត	សូម	

សរួរ	ែល់	កពះអមាចាស់	ដែើម្បី	ែឹកោំ	អ្ក	ឲ្យ	ដធ្វើ	អ្វី	បែល	
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យុវនារី ៖ ការ សបកមច ចិ�តែ បែើម្បវី បបកមើ 
បបសកកម្ម

ក្នុងនាមជាយុវនារីមានាក់អ្កមិនមានកាត្វែកិច្្ច

នែើមបែីបនពមើនទប៉ុដន្តអ្ក្ ិតជាមានឱកាស។

ន្�អ្កនធវែើការសនពមច្ច្ិត្តថាបនពមើឬអត់អ្ក

អាច្នឹងមានសំណួរមួយច្ំនួនែូច្ជា៖

▶នតើនបសកកមមេពតឹមពតូវសពមាប់ែ្នុំនទ?នតើែ្នុំ

នឹងែឹងនោយរនបៀបណា?

▶នតើែ្នុំគួរដតនរៀបច្ំនៅនថងៃននះសពមាប់នបសកកមមេ

ន្ញនមា៉ាងមួយនទ?

▶នតើមានន�តុផ�អវែីែ្ះដែ�ែ្នុំគួរដត្ ិចារណា

ក្នុងការបនពមើនបសកកមមេ?

▶នតើែ្នុំនឹងនធវែើជាអ្កផ្ស្វែផសាយែ៏�្ឬអត់?

សូមដសវែងរកច្នម្ើយនិងការដណនាំនៅ

ក្នុងអត្ថបទ“Young Women and the 
Mission Decision,”លីអាហូណាដែមករា

ឆ្នាំ២០១៣ទំ្័រ៣២-៣៥។

ចាំបាច់	ដែើម្បី	ឲ្យ	រោលាយ	ជា	អ្ក	ផ្សព្វផសាយ	សាសោ	

ដពញ	ដមា៉ាង	ែ៏	សក្ិសម	និង	ដពារដពញ	ដោយ	

ដចសាដា	»	។ ៥

ដរដបរោ	ដអស	ពី	កបដទស	រុស្សី	បចកចាយ	

បទពិដសាធន៍	របស់	ោង	ថា	៖	«	ដទាះបី	ខ្នុំ	បាន	បកប	

ចិត្ត	ដហើយ	ក្ី	ក៏	កំហុស	និង	រោរឈឺចាប់	បានដធ្វើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	

្ិត	ថា	ខ្នុំ	ពុំ	អាច	បដកមើ	ដបសកកម្	បាន	ដទ	ដោយសារ	

កំហុស	របស់	ខ្នុំ	វា	ធំដធង	ដពក	។	ដទាះ	ជា	យ៉ាង	ណា	

បែ៊ីស្សព	និង	កបធាន	ដស្តក	របស់	ខ្នុំ	បាន	ជរួយ	ខ្នុំ	ឲ្យ	ែឹង	

ថា	អំណាច	នន	រោរពយាបាល	នន	ែគ្វាយធរួន	្ ឺ	ដៅក្នុង	

ជីវិត	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	មាន	អំណរ្ុណ	យ៉ាង	ខាលាំង	សកមាប់	

រោរបកបចិត្ត	។	រោរ	មាន	ភាពសក្ិសម	្ ឺ	ជា	អ្វីៗ	ក្ប់	

យ៉ាង	ដៅក្នុង	ដបសកកម្	។	អ្ក	ពុំ	អាច	បដកងៀន	

ដោយ	កពះវិញ្ញាណ	ដទ	ដបើ	អ្ក	មិន	មាន	ភាពសក្ិសម	

ដោះ	(	សូមដមើល	្.	និង	ស.	៤២:១៤	)	។	អ្ក	

កតូវ	បត	មាន	ដសចក្ី	សុខសាន្ត	ក្នុង	ែរួងចិត្ត	អ្ក	ដែើម្បី	

បដកមើ	ឲ្យ	អស់	ពី	ចិត្ត	អ្ក	។	វា	ដធ្វើ	ឲ្យ	មាន	រោរ	ផ្លាស់ប្ទូរ	

ទាំងអស់	»	។

នតើែ្នុំអាច្ចាកនច្ញ្ ីពកុមពគួសារនិង
មិត្តភក្ិែ្នុំនោយរនបៀបណានៅ?

វា	ពិបាក	បែល	កតូវ	ចាកដចញ	ពី	មនុស្ស	ជា	ទី	

កសោញ់	ទាំងោយ	ជាពិដសស	ដោយ	ែឹង	ថា	អ្វីៗ	

វា	នឹង	ខុស	បប្ក	ដពល	អ្ក	កតេប់	មក	វិញ—សកមាប់	

មិត្តភក្ិ	អ្ក	កកុមក្រួសារ	អ្ក	និង	ជា	ពិដសស	ខ្អួន	

អ្ក	។	អ្ក	អាច	នឹង	កពរួយ	បារមភៃ	អំពី	រដបៀប	បែល	

កកុមក្រួសារ	អ្ក	ចាត់បចង	ហិរ្្ញវតថែនុ	ដោយ	គ្មន	អ្ក	

ឬ	រដបៀប	បែល	ពរួកដ្	នឹង	កបតិកម្	ចំដពាះ	ដបសកកម្	

អ្ក	។	ប៉ុបន្ត	កពះអមាចាស់	នឹង	បថរកសា	ពរួក	អ្ក	ទាំងោយ	

បែល	អ្ក	កសោញ់	និង	កបទាន	ពរ	ែល់	ពរួកដ្	

សកមាប់	រោរបដកមើ	របស់	អ្ក	(	សូមដមើល	្.	និង	ស.	

១០០:១	)	។	ថ្វីដបើ	អ្ក	នឹង	នឹក	ពរួកដ្	បត	កពះអមាចាស់	

កតូវរោរ	អ្ក	ដែើម្បី	ជរួយ	កកុមក្រួសារ	ដផ្សង	ដទៀត	ឲ្យ	

បស្វង	រក	សុភមង្គល	ក្នុង	ែំណឹងល្អ	។	សូម	ដជឿ	ថា	

កពះវរបិតាសរួ្៌	មាន	កពះទ័យ	ចង់	បាន	អ្វី	បែល	ល្អ	បំផុត	

សកមាប់	អ្ក	និង	កកុមក្រួសារ	អ្ក	ដហើយ	សូម	ចាំ	

ថា	«	ដសចក្ី	ជំដនឿ	្ ឺ	ទុក	ចិត្ត	ថា	កពះអមាចាស់	មាន	អ្វីៗ	

ែ៏	អសាចារ្យ	ដៅក្នុង	ោលាំង	សកមាប់	ដយើង	មានាក់ៗ	»	។ ៦	

កពះអមាចាស់	មាន	ពរជ័យ	ែ៏	អសាចារ្យ	បែល	ដៅ	រង់ចាំ	អ្ក	

និង	កកុមក្រួសារ	អ្ក	ដពល	អ្ក	បស្វង	រក	ដសចក្ី	ជំដនឿ	

ដែើម្បី	ដឆាពាះ	ដៅ	មុខ	។

ច្ុះនបើែ្នុំគិតថាែ្នុំ្ ុំអាច្បង់ពបាក់សពមាប់
នបសកកមមេបាន?

តនម្	សកមាប់	ដចញ	ដបសកកម្	អាច	ដមើល	ដៅ	ហាក់	

ែូច	ជា	រោរលះបង់	ែ៏	ធំ	មរួយ	ប៉ុបន្ត	កពះអមាចាស់	កតាស់	

ែឹង	ពី	អ្វី	បែល	កទង់	ចង់	ឲ្យ	អ្ក	ដធ្វើ	។	កបធាន	បែយែ៍	

ដ�	ផ្កកឺ	ជា	កបធាន	នន	កូរ៉ុម	នន	ពរួក	សាវក	ែប់ពីរ	

ោក់	បាន	មាន	កបសាសន៍	ថា	«	ខ្នុំ	និយយ	ដៅ	រោន់	

យុវជន	ដោះ	បែល	មិន	ែឹង	ដសាះ	ថា	គ្ត់	អាច	បង់	

សកមាប់	ដបសកកម្	មរួយ	យ៉ាង	ណា	។	ខ្នុំ	ក៏	មិន	ែឹង	

បែរ	។	ប៉ុបន្ត	ខ្នុំ	ែឹង	រោរណ៍	ដនះ	ថា	៖	ដបើ	អ្ក	មាន	ដសចក្ី	

ជំដនឿ	ដហើយ	ដប្ជាញា	ចិត្ត	ថា	អ្ក	នឹង	ដៅ	ដោះ	នឹង	មាន	

មដធយាបាយ	មរួយ	»	។ ៧
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េទូដរន	សែ៊ី	ពី	កបដទស	អង់ដ្្ស	បាន	មាន	

បទពិដសាធន៍	ដនះ	៖	«	ខ្នុំ	ដទើប	បត	ចាប់	ដផ្ើម	បំដពញ	

កកោស	ដបសកកម្	របស់	ខ្នុំ	រោល	បែល	ធោគ្រ	របស់	

ខ្នុំ	បាន	កបាប់	ខ្នុំ	ថា	ខ្នុំ	មាន	បំណុល	យ៉ាង	ដកចើន	ដោយ	

ដកបើ	ប័ណ្ណ	ឥណទាន	។	បែ៊ីស្សព	របស់	ខ្នុំ	និង	ខ្នុំ	បាន	

ដរៀបចំ	បផនរោរ	ថវិរោ	ថា	ចំនរួន	ប៉ុោមន	បែល	ខ្នុំ	កតូវ	បង់	ដៅ	

បំណុល	របស់	ខ្នុំ	ដបសកកម្	របស់	ខ្នុំ	ែគ្វាយ	មរួយ	ភា្	

ក្នុង	ែប់	និង	ចំណាយ	ដផ្សងៗ	របស់	ខ្នុំ	។	វា	កតូវរោរ	

រោរលះបង់	ដកចើន	ណាស់	ដហើយ	ខ្នុំ	បាន	្ ិត	ថា	ខ្នុំ	នឹង	

មិន	អាច	សដកមច	ដគ្លដៅ	របស់	ខ្នុំ	បាន	ដទ	។	ដទាះ	

យ៉ាង	ណា	ខ្នុំ	បាន	បង់	ែគ្វាយ	មរួយ	ភា្	ក្នុង	ែប់	របស់	

ខ្នុំ	យ៉ាង	ដសាមះកតង់	ដហើយ	កពះអមាចាស់	បាន	យង	ចូល	

មក	ជរួយ	។	អំដណាយ	ពី	អ្ក	បែល	មិន	សារល់	មានាក់	បាន	

ផ្ល់	លុយ	បែល	ខ្នុំ	កតូវរោរ	ដែើម្បី	សង	បំណុល	របស់	ខ្នុំ	

និង	បំដពញ	ដគ្លដៅ	ដបសកកម្	របស់	ខ្នុំ	»	។

ច្ុះនបើែ្នុំនអៀនមិនហា៊ាននិយាយនៅមនុស្ស?

រោរ	្ ិត	អំពី	រោរចំណាយ	ដពល	ដពញ	មរួយ	នថងៃ	ជា	

ដរៀង	រាល់	នថងៃ	ក្នុង	រោរនិយយ	ដៅ	រោន់	មនុស្ស	បែល	អ្ក	

មិន	សារល់	អាច	ជា	រោរលំបាក	។	ដសម	អិល	ពី	រែ្ឋ	

រោលីហ្វទូញា៉ា	ស.រ.អា	រំឭក	ថា	៖	«	ចំដពាះ	មនុស្ស	មានាក់	

បែល	មិន	ទាំង	ដបើក	ទាវារ	ឲ្យ	ខ្នុំ	ផង	ដោះ	្ំនិត	នន	រោរដគ្ះ	

ទាវារ	របស់	មនុស្ស	បែល	មិន	សារល់	គ្នា	ដសាះ	ដែើម្បី	

និយយ	អំពី	ែំណឹងល្អ	ហាក់បី	ែូច	ជា	ហរួស	ពី	កពំបែន	

បែល	អាច	ដៅ	ររួច	។

«	ដៅ	ឯ	សន្ិសីទ	យុវវ័យ	ដស្តក	មរួយ	ដយើង	កតូវ	បាន	

សុំ	ឲ្យ	ដចញ	ដៅ	ជាមរួយ	ពរួក	អ្ក	ផ្សព្វផសាយ	សាសោ	

ដហើយ	ផ្សព្វផសាយ	ែំណឹងល្អ	។	ដៅ	ជាមរួយ	នឹង	ពរួក	

អ្ក	ផ្សព្វផសាយ	សាសោ	ពិតៗ	?	ដៅ	ជរួប	មនុស្ស	

ពិតៗ	?	ខ្នុំ	ភ័យ	ប៉ុបន្ត	ខ្នុំ	បាន	ចងចាំ	ពី	បទ្ម្ីរ	មរួយ	៖	

‹	ែ្បិត	អញ	ដនះ	្ ឺ	ដយហូវា៉	ជា	កពះ	នន	ឯង	អញ	នឹង	រោន់	

នែ	សាដាំ	ឯង	ដោយ	ដពាល	នឹង	ឯង	ថា	កុំ	ឲ្យ	ភ័យ	ខាលាច	

ដេើយ	អញ	នឹង	ជរួយ	ឯង	›	(	ដអសាយ	៤១:១៣	)	។	

ខ្នុំ	បាន	អធិសាឋាន	សុំ	ជំនរួយ	ដហើយ	ថ្វី	ដបើ	ខ្នុំ	ដៅ	ដឆាត	លងៃង់	

ដៅ	ដេើយ	ក៏	ខ្នុំ	បាន	ទទរួល	អារម្ណ៍	ថា	មាន	អំណាច	

តាម	រយៈ	កពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្ធ	ដហើយ	បាន	បចក	ជូន	

កពះ្ម្ីរ	មរមន	ពីរ	ចបាប់	ដទៀត	ផង	»	។

ច្ុះនបើវាបគ្អាក់ែ�់ការអប់រំឬ
ការគ្ររបស់ែ្នុំ?

អ្ក	អាច	នឹង	្ ិត	ថា	រោរយក	ដពល	ដវោ	ដៅ	

បដកមើ	ដបសកកម្	ដពល	បែល	អ្ក	កំពុង	ដរៀបចំ	ដៅ	

មហាវិទយាល័យ	ឬ	មាន	រោរគ្រ	មរួយ	្ឺ	ជា	រោរ	

កបថុយ	កបថាន	នឹង	អោ្ត	របស់	អ្ក	ប៉ុបន្ត	រោរពិត	

ដៅ	វា	ផ្នុយ	ពី	ដោះ	វិញ	។	កពះអមាចាស់	សព្វ	កពះទ័យ	

ឲ្យ	អ្កដជា្ជ័យ	ដហើយ	កទង់	នឹង	ជរួយ	អ្ក	។	ពុំ	

មាន	អ្វី	បែល	អ្ក	លះបង់	នឹង	មាន	តនម្	ជាង	រោរបដកមើ	

ដបសកកម្	របស់	អ្ក	ដោះ	ដទ	។

មនុស្ស	វ័យ	ដក្ង	ជា	ដកចើន	បាន	ដធ្វើ	រោរសដកមច	ចិត្ត	

កសដែៀង	គ្នា	ដនះ	។	វិដល្ៀម	ដអច	ពី	កបដទស	អូកសាតាលី	

បាន	លះបង់	អាជីព	បាល់	ឱប	ែ៏	ដជា្ជ័យ	ដោយ	មិន	

បាន	ែឹង	ថា	ដបើ	គ្ត់	នឹង	មាន	ឱរោស	ដលង	ដទៀត	ឬ	អត់	

ដពល	គ្ត់	កបេប់	មក	ពី	ដបសកកម្	វិញ	(	សូមដមើល	

“Time- Out for a Mission,”	លដីអាហរូណា	

បខ	មិថុោ	ឆានាំ	២០១២	ទំព័រ	៥–៥២	)	។	យ៉ូបសប	

បែ៊ី	ពី	កបដទស	ហ្វីលីពីន	បាន	ដែើរ	ដៅ	ក្នុង	រោរិយល័យ	

របស់	ដលខាធិរោរ	មហាវិទយាល័យ	ដរៀបចំ	នឹង	លះបង់	

ឱរោស	អប់រំ	បែល	មាន	បត	មរួយ	ក្នុង	ជីវិត	(	សូមដមើល	

“For a Burnt Offering,”	លដីអាហរូណា	បខ	

កញ្ញា	ឆានាំ	២០០៧	ទំព័រ	៤០–៤២	)	។	មិន	ថា	អ្វី	បែល	

អ្ក	សង្ឹម	ចង់	បាន	បោទាប់	ពី	ដបសកកម្	របស់	អ្ក	នឹង	

ដកើតដេើង	ឬ	អត់	ដោះ	ដទ	គ្មន	ឱរោស	ណា	នឹង	មាន	តនម្	

ជាង	រោរបដកមើ	របស់អ្ក	ជា	អ្ក	ផ្សព្វផសាយ	សាសោ	

មានាក់	ដោះ	ដេើយ	។

គ្មានការសាដាយនពកាយ

កពះវរបិតាសរួ្៌	មាន	កពះទ័យ	ចង់	ឲ្យ	ដយើង	រីករាយ	

ដហើយ	កទង់	នឹង	មិន	ដស្ើ	ដយើង	ឲ្យ	ដធ្វើ	អ្វីៗ	បែល	នឹង	មិន	

ផ្ល់	ពរជ័យ	និង	ជរួយ	ដយើង	ដោះ	ដទ	។	ដបើ	អ្ក	ដធ្វើ	អ្វីៗ	

បែល	កពះអមាចាស់	ដស្ើ	ឲ្យ	អ្ក	ដធ្វើ	ដោយ	ដសាមះកតង់	សូម្បី	

បត	ដពល	វា	ពិបាក	ដោះ	អ្ក	នឹង	ដ�ើញ	ថា	ពរជ័យ	

ទាំងោយ	បែល	នឹង	បាន	មក	្ ឺ	ល្អ	ខាលាំង	ជាង	អ្វីៗ	បែល	

ដោកិយ	ផ្ល់	ឲ្យ	ដៅ	ដទៀត	។	អ្ក	នឹង	មិន	បែល	សាដាយ	

ដករោយ	ដេើយ	ក្នុង	រោរ	បដកមើ	ដបសកកម្	។	◼

កំណ្់ចំណាំ

	 ១.	បនល	អិល	អាន់ដឌើរសិន	“You Know Enough,”	
លដីអាហរូណា	បខ	វិច្ិរោ	ឆានាំ	២០០៨	ទំព័រ	១៣	។

	 ២.	បជ្ហ្វី	អ័រ	ហូេិន	“Lord, I Believe,”	លដីអាហរូណា		
បខ	ឧសភា	ឆានាំ	២០១៣	ទំព័រ	៩៤	។

	 ៣.	បនល	អិល	អាន់ដឌើរសិន	“You Know Enough,”		
ទំព័រ	១៣	។

	 ៤.	បជ្ហ្វី	អ័រ	ហូេិន	“Lord, I Believe,”	ទំព័រ	៩៤–៩៥	។
	 ៥.	រីឆាែ	ជី	សកត	“Now Is the Time to Serve a 

Mission!”	លដីអាហរូណា	បខ	ឧសភា	ឆានាំ	២០០៦	ទំព័រ	៩០	។
	 ៦.	បជ្ហ្វី	អ័រ	ហូេិន	នន	កូរ៉ុមននពរួកសាវកែប់ពីរោក់	“The 

Best Is Yet to Be”	លដីអាហរូណា	បខ	មករា	ឆានាំ	២០១	ទំព័រ	
២១	។

	 ៧.	បែយែ៍	ដ�	ផ្កកឺ	“Come, All Ye Sons of God,” 
Ensign,	បខ	សីហា	ឆានាំ	១៩៨៣	ទំព័រ	៧១	។



60 ែីអា�រូណា

«មិត្តមានាក់របស់ែ្នុំច្ង់សាក�បែង

អវែីដែ�មិន�្ពគ្ន់ដតម្ង

ប៉ុនណាណះនែើមបែីនាងអាច្យ�់្ ី

នរឿងននាះន្�មនុស្សនិយាយ

្ីវា។នតើែ្នុំអាច្រួយនាងយា៉ាង

ែូច្នម្ច្នែើមបែីឲ្យនាងយ�់ថា

វាមិនដមនជាគំនិត�្នទ?»

នរឿ
ង	ែ៏	សំខាន់	បំផុត	មរួយ	បែល	អ្ក	អាច	ដធ្វើ	្ឺ	ជរួយ	មិត្ត	អ្ក	ឲ្យ	ចងចាំ	ពី		

មូលដហតុ	បែល	ដយើង	មាន	កពះប្្ញត្តិ	ទាំងោយ	។	កពះវរបិតាសរួ្៌	កបទាន	

ែល់	ដយើង	នូវ	កពះប្្ញត្តិ	ទាំងោយ	ពីដកពាះ	កទង់	កសោញ់	ដយើង	ដហើយ	

កតាស់	ែឹង	ថា	កពះប្្ញត្តិ	ទាំង	ដោះ	នឹង	ជរួយ	ដយើង	ឲ្យ	រីករាយ	និង	ជរួយ	ដយើង		

ឲ្យ	រោលាយ	ែូច	ជា	កទង់	។

ដៅក្នុង	្ ម្ីរ	សញ្ញា	ថ្ី	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	បាន	មាន	កពះបន្ទូល	ថា	«	ដបើ	អ្ក	រាល់	គ្នា		

កសោញ់	ខ្នុំ	ចូរ	រោន់	តាម	ប្្ញត្តិ	របស់	ខ្នុំ	ចុះ	»	(	យ៉ូហាន	១៤:១៥	)	។	សូម	ជរួយ	មិត្ត		

របស់	អ្ក	ឲ្យ	ែឹង	ថា	រោរដកជើសដរើស	អ្វី	បែល	កតូវ	បគ្ហាញ	ពី	ដសចក្ី	កសោញ់	របស់	ដយើង	ចំដពាះ	

កពះវរបិតាសរួ្៌	និង	កពះដយសែូវក្ីស្	និង	រោរែឹង្ុណ	ែល់	ែគ្វាយធរួន	និង	ែំណឹងល្អ	

របស់	កទង់	។

អ្ក	អាច	រំឭក	ោង	ផងបែរ	ថា	រោរដធ្វើ	អ្វី	បែល	អាកកក់	ែឹកោំ	ដៅ	រក	ផល	អាកកក់	សូម្បី		

វា	បត	ម្ង	ក៏	ដោយ	។	ដយើង	មិន	អាច	ដធ្វើ	អំដពើ	បាប	ដហើយ	ដ្ច	ផុត	ពី	ផល	របស់	វា	ដោះ	ដទ	។	

រោរ	មិន	ដគ្រព	ដោយ	ដចតោ	នូវ	កពះប្្ញត្តិ	ទាំងោយ	្ឺ	ែូច	ជា	រោរ	្ ន	ដជើង	ដចញ	ពី	

កពះវរបិតាសរួ្៌	ដហើយ	ទូល	កទង់	ថា	កទង់	មិន	សំខាន់	ខាលាំង	ែូច	ជា	មិត្តភក្ិ	របស់	ដយើង	ឬ	

មនុស្ស	ែនទ	ដទៀត	ដេើយ	។

កពះវរបិតាសរួ្៌	កសោញ់	ដយើង	ដហើយ	កទង់	នឹង	កបទាន	ពរ	ែល់	ដយើង	ឲ្យ	មាន	រោរែឹកោំ		

ពី	កពះវិញ្ញាណ	ដពល	ដយើង	រកសា	កពះប្្ញត្តិ	របស់	កទង់	។	ដបើ	ដយើង	ដគ្រព	កបតិបត្តិ	ដោះ		

កពះវិញ្ញាណ	នឹង	បដកងៀន	ដយើង	ដកចើន	ជាង	បែល	ដយើង	អាច	ដរៀន	ដោយ	រោរ	ែក	ពិដសាធន៍		

ជាមរួយ	នឹង	អំដពើ	បាប	។

នយើង្ ុំពតូវការការែក
្ិនសាធន៍នទ

ខ្នុំ	នឹង	បដកងៀន	មិត្ត	របស់	អ្ក	ថា	

«	អ្វី	ក៏	ដោយ	បែល	ល្អ	ដចញ	មក	

ពី	កពះ	ដហើយ	អ្វី	ក៏	ដោយ	បែល	

អាកកក់	ដចញ	មក	ពី	អារក្ស	»	(	អាលមា៉ា	៥:៤០	)	។	

ខ្នុំ	ក៏	នឹង	ពន្យល់	ផង	បែរ	ថា	ទដង្វើ	ក្ប់	យ៉ាង	មាន	ផល	

របស់	វា	ដហើយ	ថា	ដយើង	មិន	្ ប្បី	ដធ្វើ	អ្វីៗ	បែល	អាច	ដធ្វើ	

ឲ្យ	អន្តរាយ	ែល់	ដយើង	ដោះ	ដទ	។	ដយើង	ពុំ	ចាំបាច់	ែក	

ពិដសាធន៍	រោរណ៍	អាកកក់	ដោះ	ដទ	។	មាន	នូវ	រោរណ៍	

អាកកក់	ដកចើន	ហរួស	ដហើយ	ដៅ	ជុំ	វិញ	ខ្អួន	ដយើង	ដហើយ	

វា	គ្យ	កសរួល	នឹង	ដ�ើញ	ណាស់	ថា	មនុស្ស	ជា	ដកចើន	

បាន	រស់ដៅ	ក្នុង	ទុក្ខ	ដវទោ	ពីដកពាះ	ពរួកដ្	ពុំ	រកសា	

កពះប្្ញត្តិ	ទាំងោយ	ដទ	។

វីនដីសរូសណអសអាយរុ១៧ឆ្នាំទដីម្្រុងណៅបៃរូ�ដូម្បណទស
ម្បសម៊ីល

ពបាប់្ ីរនបៀបនែើមបែីយកឈ្ះ
ការ�បែលួង

សូម	កបាប់	មិត្ត	របស់	អ្ក	ថា		

អ្វី	បែល	សំខាន់	បំផុត	ដោះ	្ ឺ	

រោរឈរ	របស់	ោង	ចំដពាះ	កពះភ័្ក្ត	

កពះ	។	ដយើង	មិន	កតូវ	លះបង់	ដសចក្ី	សដ្គ្រះ	ែ៏	

អស់កល្ប	ជានិច្ច	របស់	ដយើង	ជា	ថ្ទូរ	នឹង	បទពិដសាធន៍	

ខាង	ដោកិយ	ដៅ	ដទ	។	ដហើយ	អ្ក	នឹង	រោន់បត	ជរួយ	

ែល់	មិត្ត	អ្ក	កបសិន	ដបើ	អ្ក	អាច	កបាប់	ោង	អំពី	រដបៀប	

បែល	អ្ក	បាន	យក	ឈ្ះ	ដលើ	រោរល្បអួង	។

ណអមិលដីជដីអាយរុ១៩ឆ្នាំផឺ្រូរី្រូ

នយើងមានសកាដានុ្�ភា្ែ៏នទវភា្

អ្ក	អាច	ពន្យល់	ដោយ	រាបសា	ដៅរោន់	មិត្ត	របស់	អ្ក	

ថា	ខណៈ	បែល	ជដកមើស	អាកកក់	មរួយ	អាច	ហាក់	ែូច	ជា	

ពុំ	មាន	អន្តរាយ	ដោះ	វា	អាច	ោំ	ដៅ	រោន់	អំដពើ	បាប	បែល	

រោន់បត	ធងៃន់ធងៃរ	។	អ្ក	ក៏	អាច	បចកចាយ	ខ្ម្ីរ	ដនះ	៖	

«	កពះអមាចាស់	ពុំ	អាច	ទត	ដមើល	អំដពើ	បាប	សូម្បី	បត	បន្តិច	

បន្តអួច	»	(	្.	និង	ស.	១:៣១	)	។	សូម	រំឭក	មិត្ត	អ្ក	

ថា	សូម្បី	បត	បទពិដសាធន៍	នន	អំពី	បាប	បត	មរួយ	អាច	

ដធ្វើ	ឲ្យ	ដយើង	ពុំ	មាន	ភាព	បរិសុទ្ធ	ដែើម្បី	សាដាប់	សំដេង	នន	

ការណ្្ើយ្ បទាំងឡាយរានណរាលបំ�ងទរុ្ជាជំនួយនិងជាទស្សនវិស័យមិនដមនជាការម្បកាសអំពដីណរាលលទ្ធិសាសន្ចម្្ជាផ្ដូវការណន្រះណទ។

សំណួរនឈិងចរម្ើយ



យ
ុវវ័យ

កពះវិញ្ញាណ	។	ដលើស	អ្វីៗ	ទាំងអស់	សូម	ឲ្យ	ោង	ែឹង	

ថា	អ្ក	កសោញ់	ោង	ដហើយ	ថា	រោរ	ដកជើសដរើស	កតូវ	្ឺ	

ជា	បផ្ក	នន	សរោដានុពលភាព	ែ៏	ដទវភាព	របស់	ោង	ក្នុង	

ោម	ជា	បុកតី	នន	កពះ	។

អាម្្ដីអាណាណអហវអាយរុ១៧ឆ្នាំរដ្ឋអារីហ្សដូណាស.រ.អា

ពគ្ន់ដតម្ងនឹងឈឺចាប់

ក្ប់	រោរណ៍	អាកកក់	ទាំងអស់	សូម្បី	ដបើ	អ្ក	ដធ្វើ	វា		

បត	ម្ង	វា	នឹង	ដធ្វើ	ឲ្យ	អ្ក	ដចញ	ឆាងាយ	ពី	កពះវិញ្ញាណ	។	

កបសិន	ដបើ	កពះវិញ្ញាណ	យង	ដចញ	វា	នឹង	រោន់បត		

គ្យ	កសរួល	សកមាប់	សាតាំង	ដែើម្បី	ល្បអួង	អ្ក	ឲ្យ	ដធ្វើ	

រោរណ៍	អាកកក់	រោន់បត	ដកចើន	ដេើងៗ	។	អ្ក	នឹង		

កតូវបត	បកបចិត្ត	ពី	អំដពើ	បាប	ទាំងអស់	របស់	អ្ក	មិន	ថា		

អ្ក	ដធ្វើ	វា	ដកចើន	ែង	ប៉ុណាណ	ដទ	ដហើយ	រោរបកបចិត្ត	ពី	អំដពើ	

បាប	ធងៃន់ធងៃរ	ទាំងោយ	អាច	ជា	ែំដណើរ	រោរ	ែ៏	យូរ		

អបង្វង	និង	ឈឺចាប់	។

ណអមដីលដីអិលអាយរុ១៤ឆ្នាំរដ្ឋយរូថាហ៍ស.រ.អា

ច្ូររឹងមាំនឡើង

សូម	អះអាង	សារ	ជា	ថ្ី	ែល់	ោង	

ថា	អ្ក	កសោញ់	ោង	ដហើយ	ចង់	

ជរួយ	ោង	ឲ្យ	ដកជើសដរើស	កតូវ	។	ខ្នុំ	

បាន	ែឹង	តាមរយៈ	បទពិដសាធន៍	

ផ្ទាល់	ខ្អួន	ថា	ដយើង	មិន	ចាំបាច់	ដកជើស	ជដកមើស	ែូច	គ្នា	

ដៅ	នឹង	នរណា	មានាក់	ដែើម្បី	សារល់	ពី	ដ្	ដោះ	ដទ	។	ដពល	

បែល	ដយើង	រស់ដៅ	តាម	ែំណឹងល្អ	ដោះ	កពះវិញ្ញាណ	

នឹង	ជរួយ	ដយើង	ឲ្យ	ែឹង	ពី	រដបៀប	ដែើម្បី	សារល់	មនុស្ស	។	

សូម	រំឭក	មិត្ត	អ្ក	ថា	ោង	កតូវ	បន្ត	រឹង	មាំ	ដែើម្បី	ោង	អាច	

ជរួយ	អ្ក	ដផ្សង	ដទៀត	ឲ្យ	ដគ្រព	កពះប្្ញត្តិ	ទាំងោយ	

ផងបែរ	។	សូម	អធិសាឋាន	ថា	អ្ក	នឹង	អាច	ជរួយ	និង	

បដកមើ	ែល់	ោង	។

ណវនដីណាភដីអាយរុ១៩ឆ្នាំបមរូ�ូសដអមណរ៉សម្បណទស
អាហ្សង់ទដីន

អ្កពបដ��ជានឹងមិនអាច្បញ្ឈប់បាន

ខ្នុំ	នឹង	កបាប់	មិត្ត	ខ្នុំ	ថា	កុំ	សូម្បី	បត	្ ិត	អំពី	វា	។		

វា	មិន	បមន	ជា	្ ំនិត	ល្អ	ដទ	ក្នុង	រោរដធ្វើ	អ្វី	បែល		

អាកកក់	សូម្បី	បត	ម្ង	ពីដកពាះ	អ្ក	កបបហល	ជា	នឹង	

បេ�ុ ែ្វី មិ្ 
សាកល្បង វា ?

«ជានពច្ើនឆ្នាំកន្ង

មកន�ើយកូនពបុស

មានាក់របស់នយើង

បានសួរែ្នុំថាន�តុ

អវែីវាមិនដមនជាគំនិត�្នែើមបែីសាក�បែង

នពគឿងពសវឹងឬថានាំរក់នែើមបែីែឹងថាវាយា៉ាង

នម៉ច្។...ែ្នុំបានន្្ើយតបថានបើគ្ត់ច្ង់

សាក�បែងគ្ត់គួរដតនៅរពងុកពសូវន�ើយ

ញ៉ាំរីអាច្ម៍សតវែបន្តិច្នៅ។គ្ត់បាន

ពគដញញែ្លួនទាំងនែ្ើមន្្ើម។គ្ត់បានតប

ថា‹ឱវាគួរឲ្យនែ្ើមណាស់›។

«ែ្នុំបាននិយាយថា‹បា៉ាសបបាយច្ិត្ត

ណាស់ដែ�កូនគិតែូនចានាះប៉ុដន្តន�តុអវែី

កូនមិនសាកវានៅនែើមបែីកូននឹងែឹងនោយ

ែ្លួនកូន?ន្�ដែ�កូននស្ើសុំសាក�បែង

អវែីមួយដែ�កូនែឹងថាមិន�្សពមាប់កូន

ន�តុអវែីកូនមិនអនុវត្តនគ្�ការណ៍ននាះនៅ

អវែីនផ្សងនទៀតដែរនៅ?›»

នែលប�ើរ ោល្ិ្ បែក ែូក ន្ កូរ៉ុម ន្ ្ ួក សាវក ែប់្វីរ នាក ់
“Sin and Suffering,” Tambuli, នខ បមសា ឆ្នាំ 
១៩៩៤ េំ្័រ ៣២ ។

សំណួរ នាប្ល ខាងមុខ

មិន	អាច	ប្្ឈប់	វា	បាន	ដពល	អ្ក	បាន	ចាប់	ដផ្ើម	វា	

ដហើយ	។	កពះវរបិតាសរួ្៌	បាន	កបទាន	កពះប្្ញត្តិ		

ែល់	ដយើង	ដែើម្បី	ជរួយ	ដយើង	ឲ្យ	មាន	សុវតថែិភាព	និង	

ដសចក្ី	រីករាយ	។

ដ្្់ឡាសបម៊ីអាយរុ១៣ឆ្នាំរដ្ឋកាលដីហវ័រញា៉ាស.រ.អា

វាចាប់នផ្ើម្ ីតូច្មុន

បអលដឌើរ	បជ្ហ្វី	អ័រ	ហូេិន	បាន	មាន	កបសាសន៍		

ម្ង	ថា	«	រោរ	ដធ្វើ	ែំដណើរ	រាប់	ពាន់	្ ីេទូ	្ ឺ	ចាប់	ដផ្ើម		

ពី	មរួយ	ជំហាន	ែូដច្ះ	សូម	កបុង	កបយ័ត្	ចំដពាះ	រោរ		

្ន	ជំហាន	របស់	អ្ក	»	( “Place No More 
for the Enemy of My Soul,”	លដីអាហរូណា,	

បខ	ឧសភា	ឆានាំ	២០១០	ទំព័រ	៤៥	)	។	ខ្នុំ	នឹង	ជរួយ	

មិត្ត	ខ្នុំ	ឲ្យ	យល់	ថា	សាតាំង	ដកបើកបាស់	រោរល្បអួង	តូចៗ	

ដែើម្បី	ោំ	ដយើង	ឲ្យ	ចាប់	ដផ្ើម	ចុះ	ដៅ	តាម	ផ្ទូវ	អាកកក់	។	

ដពល	អ្ក	សាកល្បង	អ្វី	បែល	អាកកក់	សូម្បី	បត	ម្ង	

ដោះ	អ្ក	អនុញ្ញាត	ឲ្យ	សាតាំង	និង	អ្ក	ដែើរ	តាម	វា	

ចាប់	ដផ្ើម	ល្បអួង	អ្ក	ឲ្យ	ដធ្វើ	វា	ម្ង	ដហើយ	ម្ង	ដទៀត	។

សម៊ីមដី�ដូនដីណអហវអាយរុ១៨រដ្ឋយរូថាហ៍ស.រ.អា

«ឪ្ុកមាដាយរបស់ែ្នុំ
ស្ីបននាទាសការសាដាប់ច្នពមៀង
ឮខ្លាំងៗនិងនមើ�កមមេវិធី
ទូរទស្សដែ�មិនសមរម្យ។
នតើែ្នុំអាច្នធវែើអវែីនែើមបែីមាន
អារមមេណ៍្ ីព្ះវិញ្ញាណ
នៅផ្ះជា្ ិនសសនៅនថងៃ
អាទិត្យ?»

ពបសិននបើអ្កមានបំណងសូមនផ្ើច្នម្ើយរបស់អ្កនិង
រូបថតច្បាស់មួយសន្ឹកពតឹមនថងៃទី១ដែកក្កោឆ្នាំ២០១៥
នៅនគ�ទំ្័រliahona. lds. org តាមអ៊ីដម�នៅអាស័យោឋាន
liahona@ ldschurch. org,ឬតាមសំបុពត(សូមនមើ�
អាស័យោឋាននៅទំ្័រទី៣)។

្័ត៌មាននិងការអនុញ្ញាតខ្ងនពកាមពតូវដតបញ្ចលូ�នៅក្នុង
អ៊ីដម៉�ឬសំបុពតរបស់អ្ក៖(១)នាមពតកូ�ទាំងមូ�
(២)នថងៃដែឆ្នាំកំនណើត(៣)វួែឬសាខ្(៤)នស្តកឬ
មណ្ឌ�(៥)សំបុពតអនុញ្ញាតដែ�មានជាលាយ�ក្ខណ៍
អក្សររបស់អ្កន�ើយនបើសិនអ្កមានអាយុនពកាម១៨ឆ្នាំ
ននាះពតូវមានសំបុពតអនុញ្ញាត្ ីឪ្ុកមាដាយរបស់អ្កជា
លាយ�ក្ខណ៍អក្សរ(អ៊ីដម៉�អាច្ទទួ�យកបាន)នែើមបែី
នធវែើការនបាះ្ុម្ច្នម្ើយនិងរូបថតរបស់អ្ក។

ច្នម្ើយអាច្នឹងពតូវបានដកសពមួ�នឡើងវិញនបើវាដវងន្ក
ឬមិនសូវច្បាស់លាស់។
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ដូរ ជា ការ ោក់ ផ្គនុំ ហល្ង ផ្គនុំ រូប ហដរ ្្រប់ មពល ហដល អ្នក សិកសា ្ពះ្ររ្ីរ អ្នក ទទួល បាន ្រំមហើញ 
កាន់ហត ្ ំ មឡើងៗ អំពី មសរក្ី ពិត នន ្ពះ ។

នល្បង ែ្នុំ រូបន្�សិកសាព្ះគម្ីរ

រដ្យខរូឌីហ្វីលីព

នៅ
	ក្នុង	បខ	កញ្ញា	ឆានាំ	២០១១	ពរួក	និសិត្ស	ដៅ	សកលវិទយាល័យ	មរួយ	

ដៅ	កបដទស	ដវៀតណាម	បាន	ទទរួល	កំណត់	កតា	ពិភពដោក	ដោយ	

បាន	ោក់	ផ្គនុំ	រូប	បែល	ធំ	បំផុត	ដលើ	ពិភពដោក	។	មាន	និសិត្ស	

១,៦០០	ោក់	ចំណាយ	ដពល	១៧	ដមា៉ាង	ដែើម្បី	ផ្គនុំ	បំបណក	រូបភាព	៥៥១,២៣២	

ប្្ចទូល	គ្នា	ជា	រូប	មរួយ	។

ពរួក	ដ្	បាន	បដងកើត	រូប	ផ្គនុំ	មរួយ	បែល	មាន	ទំហំ	១៥	ម	២៣	ម	បែល	មាន	រូបភាព	

ផ្កា	ឈូក	បែល	មាន	ស្ឹក	កបាំមរួយ	សន្ឹក	ជា	តំណាង	ឲ្យ	កបជាជន	ភូមិសាកស្ត	

កបវត្តិសាកស្ត	វប្បធម៌	រោរអប់រំ	និង	ដសែ្ឋកិច្ច	។	សូម	្ ិត	អំពី	វា—បំបណក	រូបភាព	

ដកចើន	ជាង	កន្ះ	ោន	បំបណក	ចាក់	ដកសះ	ដែើម្បី	បដងកើត	ជា	រូបភាព	ែ៏	ធំ	មរួយ	។	បំបណក	

នីមរួយៗ	នន	រូប	ផ្គនុំ	ហាក់	បី	ែូច	ជា	មិន	សំខាន់	និង	មិន	្ រួរ	ឲ្យ	ចាប់	អារម្ណ៍	ប៉ុបន្ត	រូប	ផ្គនុំ	

ដោះ	នឹង	មិន	ប្្ចប់	ដេើយ	ដបើ	បាត់	បត	បំបណក	ណា	មរួយ	ដោះ	។

កពះ្ម្ីរ	្ ឺ	ែូច	ជា	រូប	ផ្គនុំ	បែរ	៖	អ្ក	រោន់បត	ោក់	បំបណក	រូបភាព	ចូល	គ្នា	ដកចើន	

ប៉ុណាណ	ដោះ	អ្ក	ដ�ើញ	ដសចក្ី	ពិត	នន	បផនរោរ	នន	កពះ	រោន់បត	ចបាស់	បែរ	។	ដពល	

បែល	្ ំដហើញ	របស់	អ្ក	អំពី	បផនរោរ	ដោះ	លូតោស់	ដេើង	អ្ក	នឹង	ដ�ើញ	ថា	

កពះ្ម្ីរ	្ ឺ	្ រួរ	ឲ្យ	ចាប់	អារម្ណ៍	និង	ទាក់ទង	ដៅ	នឹង	ជីវិត	អ្ក	។

ដនះ	្ ឺ	ជា	ដយបល់	សកមាប់	រោរសិកសា	កពះ្ម្ីរ	មរួយ	ចំនរួន	ដែើម្បី	ជរួយ	អ្ក	ឲ្យ	

ដ�ើញ	រូបភាព	ធំ—និង	ដ�ើញ	បផ្ក	ពិសាដារ	តូចៗ	។	ដពល	បែល	អ្ក	ោក់	បំបណក	

ទាំងដនះ	ប្្ចទូល	គ្នា	អ្ក	នឹង	ដ�ើញ	ដសចក្ី	ពិត	ែ៏	អសាចារ្យ	បែល	រង់ចាំ	អ្ក	ដៅ	ក្នុង	

កពះ្ម្ីរ	។

នគ្��ទ្ិ៖បំដណកធំៗដែ�បនពងៀននសច្ក្ី្ ិតែ៏អស់ក�បែជានិច្្ច

កពះ្ម្ីរ	បដកងៀន	ពី	ដគ្លលទ្ធិ	និង	ដគ្លរោរណ៍	ទាំងោយ	នន	ែំណឹងល្អ	។	

«	ក្ប់	ទាំង	បទ្ម្ីរ	្ ឺជា	កពះកទង់	បាន	បដ្្ចញ	កពះវិញ្ញាណ	បណាដាល	ឲ្យ	បតង	ដទ	

ក៏	មាន	កបដយជន៍	សកមាប់	រោរបដកងៀន	រោររំឭក	ឲ្យ	ែឹង	ខ្អួន	រោរកបដៅ	ែំរង់	និង	

រោរបគ្ហាត់	ខាង	ឯ	ដសចក្តី	សុចរិត	»	(	ធីម៉ូដថ	ទី២	៣:១៦	)	។	ដោយសារ	ដយើង	អាច	

កតូវ	បាន	សដ្គ្រះ	បត	តាម	រយៈ	កពះដយសែូវក្ីស្	(	សូមដមើល	យ៉ូហាន	១៤:៦	)	ដោះ	

ដយើង	កតូវរោរ	ដរៀន	អំពី	កទង់	និង	ដគ្លលទ្ធិ	របស់	កទង់	។	ដោះ	ដហើយ	ជា	មូលដហតុ	

បែល	កពះអមាចាស់	បាន	ឲ្យ	ដយើង	«	ស្ង់ដមើល	្ មី្រ	.	.	.	

្ឺជា	្ ម្ីរ	ដោះឯង	បែល	ដធ្វើ	បោទាល់	ពី	ខ្នុំ	»	(	យ៉ូហាន	

៥:៣៩	)	។

មនុស្ស៖បំដណកដែ�មាន្ ណ៌ច្ំរុះដែ�បនពងៀននមនរៀន
ទាំងឡាយ

មាន	មនុស្ស	រាប់	រយ	ោក់	ដៅ	ក្នុង	កពះ្ម្ីរ	បែល	ដយើង	អាច	អាន	អំពី	ពរួក	ដោក	។	

ដតើ	នរណា	មានាក់	ក្នុង	ចំដណាម	ពរួក	ដោក	បែល	អ្ក	មាន	រោរ	ដរោត	សរដសើរ	បំផុត	?	

កបបហល	អ្ក	សំេឹង	ដៅ	អាំម៉ូន	សកមាប់	រោរដគ្រព	កបតិបត្តិ	ែ៏	អង់អាច	រោលាហាន	របស់	

ដោក	ដៅក្នុង	កគ្	ែ៏	ដកគ្ះថានាក់	។	ឬ	កបបហល	អ្ក	្ ិត	អំពី	យ៉ូប	និង	ដសចក្ី	ជំដនឿ	

និង	ដសចក្ី	សុចរិត	ែ៏	ឥត	គ្កដរ	របស់	ដោក	។

ដតើ	អ្ក	ធាលាប់	អាន	អំពី	សត្វ	ោ	បែល	និយយ	ដៅ	រោន់	មាចាស់	វា	ដទ	(	សូមដមើល	

ជន្ណោ	២២	)	?	ឬ	ដស្ច	ទុច្ចរិត	បែល	សុខ	ចិត្ត	លះបង់	ន្រ	របស់	កទង់	ដែើម្បី	

បាន	រោរ	អត់ដទាស	បែរ	ឬ	ដទ	(	សូមដមើល	អាលមា៉ា	២២	)	?	ឬ	កស្តី	បែល	កតូវ	បាន	

ដ្	សារល់	ដពញ	ទាំង	ទីកកុង	របស់	ោង	ថា	ជា	កស្តី	ែ៏	មាន	្ ុណធម៌	ដោះ	(	សូមដមើល	

ោងរស់	១–៤	)	?

ក៏	មាន	មនុស្ស	ដៅ	ក្នុង	កពះ្ម្ីរ	បែល	មិន	្ រួរ	ឲ្យ	សរដសើរ	ផងបែរ	។	ដតើ	អ្ក	អាច	

ដរៀន	អ្វី	ពី	ពរួកដ្	និង	ជដកមើស	មិន	ល្អ	បែល	ពរួកដ្	បាន	ដធ្វើ	រោរ	ដកជើសដរើស	?
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សូម	យក	ចិត្ត	ទុក	ោក់	ដៅ	ដលើ	មនុស្ស	បែល	អ្ក	អាន	ដៅក្នុង	កពះ្ម្ីរ	ដហើយ	

សរួរ	ខ្អួន	ឯង	ពី	រដបៀប	បែល	អ្ក	អាច	ដធ្វើ	តាម	្ ំរូ	ល្អៗ	របស់	ពរួកដ្	និង	ដចៀសវាង	ពី	

កំហុស	របស់	ពរួកដ្	។	បំបណក	រូប	ផ្គនុំ	នន	ជីវិត	របស់	ពរួកដ្	្ ឺ	ជា	បំបណក	មរួយ	ចំនរួន	

បែល	្ រួរ	ឲ្យ	ចាប់	អារម្ណ៍	និង	ចំរុះ	ពណ៌	បំផុត	ក្នុង	ចំដណាម	បំបណក	ទាំងអស់	។	

បទពិដសាធន៍	របស់	ពរួកដ្	្ ឺជា	រដបៀប	ែ៏	្ រួរ	ឲ្យ	ចងចាំ	មរួយ	ដែើម្បី	ដរៀន	និង	ចងចាំ	

ដគ្លរោរណ៍	ទាំងោយ	នន	ែំណឹងល្អ	។

និមិត្តរូប៖បំដណកបិទបាំងដែ�លាតពតោង

ជរួនរោល	កពះ្ម្ីរ	ដកបើ	កបាស់	និមិត្តរូប	ដែើម្បី	បដកងៀន	ដគ្លរោរណ៍	ែំណឹងល្អ	

ទាំងោយ	។	អ្ក	នឹង	បាត់បង់	បំបណក	នន	រូប	ផ្គនុំ	ខ្ះៗ	ដហើយ	ដបើ	អ្ក	ដមើល	មិន	ដ�ើញ	

ដមដរៀន	និមិត្តរូប	ដោះ	។	បបនថែម	ដលើ	ថានាក់	ទាំងោយ	ដៅ	កពះវិហារ		

និង	ថានាក់	សិរោខាសាោ	ជំនរួយ	រោរសិកសា	ទាំងោយ	ែូច	ជា	ដសចក្ី	

បណោំ	ែល់	បទ្ម្ីរ	ទាំងោយ	ឬ	ដសៀវដ្	បណោំ	រោរសិកសា	ថានាក់	

សិរោខាសាោ	និង	ថានាក់	វិទយាសាថាន	អាច	ជរួយ	អ្ក	ឲ្យ	រក	ដ�ើញ	បំបណក	បែល	

បាត់	បង់	ទាំង	ដោះ	។

ឧទាហរណ៍	ដរឿង	មរួយ	អំពី	អ័កបាហាំ	និង	អែ៊ីសាក	(	សូមដមើល	ដោកុប្បត្តិ		

២២	)	្ឺ	ជា	ដរឿង	ែ៏	បំផុត	្ ំនិត	ប៉ុបន្ត	វា	មាន	អតថែន័យ	រោន់បត	កជាលដករៅ	ដៅ		

ដទៀត	ដពល	អ្ក	រកដ�ើញ	ថា	វា	្ ឺ	ជា	និមិត្តរូប	អំពី	រោរបូជា	របស់	កពះវរបិតាសរួ្៌		

និង	អំពី	រោរលះបង់	ែ៏	ធរួន	របស់	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	សកមាប់	ដយើង	(	សូមដមើល		

យ៉ាកុប	៤:៥	)	។
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ព្ះវិញ្ញាណបរិសុទ្៖ការដសវែងរកបំដណក
ទាំងឡាយដែ�ភាជាប់គ្នា

បំបណក	រូប	ផ្គនុំ	មរួយ	ចំនរួន	ដមើល	ដៅ	ែូច	ជា	អាច	ោក់	ផ្គនុំ	

ជាមរួយ	គ្នា	បាន	ប៉ុបន្ត	វា	ផ្គនុំ	គ្នា	មិន	បាន	ដទ	។	កពះវិញ្ញាណ	

អាច	ជរួយ	អ្ក	ឲ្យ	ដ�ើញ	ថា	បំបណក	ណា	មរួយ	បែល	ពិត	ជា	

អាច	ោក់	ផ្គនុំ	គ្នា	បាន	។	ដពល	អ្ក	សុំ	ជំនរួយ	ពី	កទង់	តាម	រយៈ	

រោរអធិសាឋាន	និង	រោរ	ស្ជឹង	្ ិត	ដោះ	កពះវិញ្ញាណ	នឹង	

ជរួយ	អ្ក	ឲ្យ	ដ�ើញ	ពី	រដបៀប	បែល	ខ	ទាំងោយ	បែល	អ្ក	បាន	

សិកសា	ពីមុន	ភាជាប់	ដៅ	នឹង	អ្វី	បែល	អ្ក	កំពុង	សិកសា	ឥេទូវ	

ដនះ	ក៏	ែូច	ជា	ពី	រដបៀប	បែល	រោរបដកងៀន	ទាំងដោះ	ភាជាប់	ដៅ	

នឹង	ជីវិត	អ្ក	។	ជាក់	បស្ង	អ្ក	នឹង	ទទរួល	រោរបំផុស	្ ំនិត	

ពី	កពះបន្ទូល	ទាំងោយ	ដៅ	ក្នុង	កពះ្ម្ីរ	ប៉ុបន្ត	អ្ក	ក៏	នឹង	

ទទរួល	រោរ	បំផុស	្ ំនិត	ពី	កពះវិញ្ញាណ	ផងបែរ	ដពល	បែល	អ្ក	

ស្ជឹង	្ ិត	ដលើ	អ្វី	បែល	អ្ក	អាន	។

ការអនុវត្ត៖ការោក់បំដណកទាំងឡាយបញ្ចលូ�គ្នា

អ្ក	នឹង	ដមើល	មិន	ដ�ើញ	ថា	វា	ជា	រូបភាព	អ្វី	ដោះ	ដទ	ដបើ	

អ្ក	មិន	ផ្គនុំ	បំបណក	ទាំងដោះ	ចូល	គ្នា	។	កសដែៀង	គ្នា	ដនះ	បែរ	

ដគ្លលទ្ធិ	ដគ្លរោរណ៍	និង	កពះប្្ញត្តិ	ទាំងោយ	បែល	

អ្ក	ដរៀន	ដចញ	ពី	កពះ្ម្ីរ	នឹង	មិន	ជរួយ	អ្វី	ដកចើន	ែល់	អ្ក	ដោះ	ដទ	

ដលើកបលង	បត	អ្ក	រស់ដៅ	តាម	អ្វី	បែល	អ្ក	ដរៀន	(	សូមដមើល	

យ៉ូហាន	៧:១៧	)	។	ដពល	បែល	អ្ក	ពយាយម	រាល់	នថងៃ	

ដែើម្បី	រស់	ដៅ	តាម	ដគ្លរោរណ៍	ទាំងោយ	នន	ែំណឹងល្អ	

បែល	មាន	បដកងៀន	ដៅក្នុង	កពះ្ម្ីរ	ដោះ	ដសចក្ី	ជំដនឿ	និង	

ទីបោទាល់	របស់	អ្ក	នឹង	រោន់បត	រឹង	មាំ	ដេើងៗ	ដហើយ	រោរសិកសា	

កពះ្ម្ីរ	នឹង	រោលាយ	ដៅ	ជា	បផ្ក	ែ៏	សំខាន់	ដៅ	ក្នុង	ជីវិត	អ្ក	។	◼

អ្ន្និពន្ធរស់ណៅ្ ្ននុងរដ្ឋយរូថាហ៍ស.រ.អា។

ក្ះ ម្្ ក្ះប្្ដូល មក កា្់ បយើង

«នៅន្�នយើងច្ង់និយាយនៅ

កាន់ព្ះននាះនយើងអធិសាឋាន។

ន�ើយនៅន្�នយើងច្ង់ឲ្យពទង់

មានបន្លូ�មកកាន់នយើងននាះ

នយើងសិកសាពសាវពជាវព្ះគម្ីរ

ទាំងឡាយែបែិតព្ះបន្លូ�

របស់ពទង់បានមកតាមរយៈ

្ួក្ យាការីរបស់ពទង់។បនាទាប់

មកពទង់នឹងបនពងៀនែ�់នយើង

នៅន្�នយើងសាតាប់តាមការ

បំផុសគំនិតទាំងឡាយរបស់

ព្ះវិញ្ញាណបរិសុទ្»។

នែលប�ើរ រ៉ូបឺ� �វី នេល ន្ កូរ៉ុម ន្ ្ ួក 
សាវក ែប់ វ្ីរ នាក់«Holy Scriptures: 
The Power of God unto Our 
Salvation»លីអាហូណា នខ វិច្ិកា ឆ្នាំ 
២០០៦ េំ្័រ ២៦–២៧ ។



  តខ មិ្ុោ ឆ្នាំ ២០១៥ 65

យ
ុវវ័យ

រដ្យរៅឡាសារៃហុីរហើននឈិនរដហ្សម្្រូស

ែ្នុំ	
កសោញ់	មិត្ត	ខ្នុំ	េទូភីតា	ែូច	ជា	ប្អទូន	កសី	មានាក់	អ្្ចឹង	។	ដយើង	បាន	ជរួប	

គ្នា	ដៅ	ថានាក់	ទី	កបាំមរួយ	ដហើយ	ដយើង	ទាំងពីរ	ោក់	ដៅក្នុង	កកុម	ដែើរ	ព្យនុះ	

ហយកតា	របស់	សាោ	។	ដៅ	ឆានាំ	សិកសា	បោទាប់	ដយើង	រោន់បត	ជិតស្ិត	

នឹង	គ្នា	ដហើយ	បាន	ចាប់ដផ្ើម	ពឹងពាក់	គ្នា	ដៅ	វិញ	ដៅ	មក	។	ោង	បាន	កបាប់	

ខ្នុំ	អំពី	ឧបស្្គ	ទាំងោយ	បែល	ោង	មាន	ដៅ	ផ្ះ	ដកពាះ	ឪពុក	របស់	ោង	មិន	

បាន	ដៅ	ទី	ដោះ	ដហើយ	មាដាយ	ោង	ពុំ	អាច	ផ្ល់	រោរយក	ចិត្ត	ទុក	ោក់	បែល	

ោង	កតូវរោរ	។	ខ្នុំ	បាន	ែឹង	ថា	ោង	មិន	សបបាយ	ចិត្ត	បែល	ឪពុក	មាដាយ	របស់	

ោង	ពុំ	បមន	ជា	បផ្ក	ែ៏	ធំ	ដៅក្នុង	ជីវិត	ោង	។	ោង	ឯរោ	ប៉ុបន្ត	ោង	មាន	ខ្នុំ	ដៅ	

ជាមរួយ	ោង	ជានិច្ច	។

ខ្នុំ	មាន	ពរជ័យ	បែល	បាន	ដកើត	មក	ដៅក្នុង	ផ្ះ	មរួយ	បែល	មាន	ែំណឹង	

ល្អ	នន	កពះ	ដយសែូវក្ីស្	។	វា	បាន	ោំ	មក	ក្នុង	ជីវិត	ខ្នុំ	នូវ	ដសចក្ី	សុខសាន្ត	

បែល	មិត្តភក្ិ	ខ្នុំ	ជា	ដកចើន	ពុំ	មាន	។	ដោយសារ	ខ្នុំ	អាច	ដមើល	ដ�ើញ	ពរជ័យ	

ទាំងោយ	បែល	ែំណឹងល្អ	បាន	ផ្ល់	ែល់	ខ្នុំ	ដោះ	ខ្នុំ	ចង់	បចកចាយ	វា	

ជាមរួយ	េទូភីតា	។

ខ្នុំ	បាន	និយយ	ជាមរួយ	ោង	អំពី	សាសោចកក	ដហើយ	បាន	អដ្ជើញ	

ោង	ឲ្យ	ដៅ	រោរកបជុំ	ររួម	យុវជន	យុវោរី	ជាមរួយ	ខ្នុំ	។	ោង	បាន	ទទរួល	

រោរអដ្ជើញ	ដហើយ	បាន	ចាប់ដផ្ើម	មក	កពះវិហារ	និង	សកម្ភាព	វរួែ	

ជាមរួយ	ខ្នុំ	និង	កកុមក្រួសារ	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	បាន	បណោំ	ោង	ដៅ	ពរួក	អ្ក	ផ្សព្វផសាយ	

សាសោ	បែល	បាន	បដកងៀន	ោង	អំពី	ែំណឹងល្អ	ដហើយ	បាន	អដ្ជើញ	ោង	

ឲ្យ	ទទរួល	បុណ្យ	កជមុជ	ទឹក	។	ោង	ទទរួល	បាន	ទីបោទាល់	មរួយ	ដហើយ	ដពល	រេ
ោ
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មោយោរ ខ្នុំ អារ មរើល ម�ើញ ពរជ័យ 
ទាំងឡាយ នន ដំណឹងល្អ មៅក្ននុង ជីវិត ខ្នុំ  
មោះ ខ្នុំ រង់ ហរកចាយ វា ជារួយ រិតតែ ខ្នុំ ។

បងប្លូនពសី

ោង	សុំ	មាដាយ	ោង	ថា	ដបើ	ោង	អាច	ទទរួល	បុណ្យ	កជមុជ	ទឹក	បាន	ឬ	ដទ	ដោះ	

មាដាយ	ោង	បាន	យល់	កពម	។

បុណ្យ	កជមុជ	ទឹក	របស់	ោង	ពិដសស	ខាលាំង	ណាស់	ពីដកពាះ	ោង	បាន	ដធ្វើ	

ដសចក្ី	សញ្ញា	ជាមរួយ	កពះវរបិតាសរួ្៌	របស់	ដយើង	ដែើម្បី	ចងចាំ	កទង់	និង	

រកសា	កពះប្្ញត្តិ	ទាំងោយ	របស់	កទង់	។	ខ្នុំ	បាន	បថ្ង	ទីបោទាល់	របស់	ខ្នុំ	ដៅ	

រោន់	ោង	ដៅ	នថងៃ	ដោះ	ដហើយ	បាន	កបាប់	ោង	ថា	ោង	សថែិត	ដៅ	ក្នុង	កបន្ង	

ែ៏	កតឹមកតូវ	ដហើយ	ថា	កពះវរបិតាសរួ្៌	កទង់	មាន	ដមាទនភាព	ចំដពាះ	ោង	

ណាស់	។	ខ្នុំ	កសោញ់	េទូភីតា	ដហើយ	ខ្នុំ	សបបាយ	ចិត្ត	ណាស់	បែល	ោង	

ជា	មិត្ត	ខ្នុំ	ដហើយ	ឥេទូវ	ដនះ	ជា	បង	ប្អទូន	កសី	ក្នុង	ែំណឹងល្អ	។	ខ្នុំ	ែឹង	ថា	ជីវិត	

របស់	ោង	នឹង	បាន	រីករាយ	ជាង	មុន	ដកពាះ	ោង	និង	អោ្ត	កកុមក្រួសារ	

ោង	នឹង	បាន	រីករាយ	ជាមរួយ	នឹង	ពរជ័យ	នន	ែំណឹងល្អ	។

េទូភីតា	បាន	កបាប់	ខ្នុំ	ថា	ោង	មាន	អំណរ្ុណ	បែល	ខ្នុំ	បាន	សដកមច	

ចិត្ត	បចកចាយ	ែំណឹងល្អ	ជាមរួយ	ោង	។	ោង	និយយ	ថា	តាំង	ពី	ោង	ចាប់	

ដផ្ើម	ចូលររួម	ក្នុង	សាសោចកក	ជីវិត	របស់	ោង	រោន់បត	កបដសើរ	ដេើង	ដហើយ	

ោង	មាន	អារម្ណ៍	នន	ដសចក្ី	សុខសាន្ត	។	ខ្នុំ	ែឹង	ថា	ដនះ	ជា	រោរ	បញ្ជាក់	

ដសចក្តី	ពិត	ពី	កពះវិញ្ញាណ	ចំដពាះ	ោង	។	ោង	ក៏	និយយ	ផងបែរ	ថា	នថងៃ	មរួយ	

ោង	នឹង	ដរៀបរោរ	ដៅក្នុង	កពះវិហារ	បរិសុទ្ធ	។	ខ្នុំ	មាន	ដសចក្ី	អំណរ្ុណ	

ចំដពាះ	កពះវរបិតាសរួ្៌	របស់	ខ្នុំ	ដកពាះ	ខ្នុំ	បាន	រក	ដ�ើញ	មិត្ត	របស់	ខ្នុំ	និង	

ពីដកពាះ	បត	ដសចក្ី	អំណរ	បែល	ខ្នុំ	មាន	ដពល	ខ្នុំ	បចកចាយ	អ្វី	មរួយ	បែល	មាន	

តនម្	បំផុត	សកមាប់	រូប	ខ្នុំ	។	◼

អ្ន្និពន្ធរស់ណៅ្ ្ននុងទដីម្្រុងមរុិ្សម៊ី រ្ូម្បណទសមរុិ្សម៊ី្រូ។

ក្នុង

ែំណឹង�្
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ត�ើខ្ញុំអាចទទួលការដឹកន្ុំពី

ពពរះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

សាក្សីពឈិរសស

រេ
ោ
ររូប
ភា
ពយ
ោ
�
 ស

៊រូ�
្សនុី �

្គឺរហ្
ែ

រដ្យដអលរឌើរអឈិល្មដភរី

ក្ននុង ករូរ៉ុម មន ពួក សាវក ដប់ពីរ ោក់

សរាជិ្្ រូរ៉រុមមនពួ្សាវ្ដប់
ពដីរន្្់្រឺជាសា្្សដីពិណសស
របស់ម្ពរះណយសមរូវម្្រដីស្ទ។

យបើ យ�ើង សាដាប់ យោ� តបុង តប�័ែ្ន 

ដែ់ ការបំ្ុស ្រំនិែ ដ៏ ទន់ែ្លន់ 

មន តពះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ យោះ 

ការបំ្ុស ទាំងយោះ នឹង ដឹកោំ យ�ើង 

តែ�ប់ យៅ តពះវរបិរា តដែ ្រង់ យៅ 

សាថានសួ្រ៌ វិញ ។

យ�ើង តែរូវតែ យរៀបេំ រួេរែ់ ជាយតសេ 

យដើម្បី ទទួែ ការកហោរាក់ ្ ្មមៗ មន 

តពះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ ។

យសះ ដ៏ ែ្អ មួ� ក្បែ តរាន់តែ តែរូវការ 

ការកហោរាក់ ្ ្មមៗ មួ� ពី អ្នក ជិះ ប៉ុយណាណះ 

យដើម្បី យធវែើ អវែី តដែ រាែ់ េង់ ឲ្យ វ យធវែើ ។ 

ការកហោរាក់ ្ ្មមៗ យនះ ្រឺ ដរូេ ជា សំយ�ង 

ដ៏ ែរូេ រយ�ៀង ។

ដ្ម្សង់ណចញពដី
“Obedience through 
Our Faithfulness,”
លីអាហូណាដខឧសភាឆ្នាំ
២០១៤ទំព័រ១០០–១០៣។

បានតោយរតបៀបណា?



កុមា
រពពរះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

(តោយសា៉ញ្ញ)
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គពះវិញ្ញាណបរិសុទ្
(ដោយសារញ្ញ)

ដោយសាមញ្ញ
ទំេុក្ដគចៀង េិង ទំេុក្ដ្្លង 

ដោយ ដជេី ្ី �យលឺ
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អ្នកគង្វាលល្អ
រពលរវោសម្រាប់ខេម្ីរ
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យរៀន អំពី តពះ ្រម្ីរ សញ្ញា ្ ្មី រួម រានា យៅ ឆ្នាំ យនះ !

ការរឡើងនឈិយយក្ននុងម្កុមម្េួសារ

ររៀនបដន្ថមរទៀ្

ទុកឲ្យ — អនុញ្ញាែ

កុំឃាត់វាម�ើយ — កុំ បញ្ឈប់ ពួកយ្រ យ�ើ�

រដ្យដអ៊រិនសាន់ដឺសុន

ម្ងៃ	មរួយ	កពះដយសែូវក្ីស្	បាន	កបាប់	ដរឿង	មរួយ		

(	ឬ	ដរឿង	ដកបៀបដធៀប	)	អំពី	អ្ក	្ គ្វាល	មានាក់	

បែល	កសោញ់	ដចៀម	របស់	គ្ត់	ខាលាំង	ណាស់	បែល	

គ្ត់	នឹង	កប្ល់	សូម្បី	បត	ជីវិត	គ្ត់	ដែើម្បី	រោរពារ	ពរួក	

វា	។	ដយើង	្ ឺ	ែូច	ជា	ដចៀម	ដៅ	ក្នុង	ដរឿង	ដោះ	បែរ	។	

ដហើយ	អ្ក	្ គ្វាល	្ ឺ	ែូច	ជា	កពះអង្គ	សដ្គ្រះ	របស់	

ដយើង	្ឺ	កពះដយសែូវក្ីស្	។	ដពល	ខ្ះ	កទង់	កតូវ	បាន	

ដៅ	ថា	ជា	អ្ក	្ គ្វាល	ែ៏	ល្អ	។

កពះដយសែូវ	បាន	បគ្ហាញ	ដសចក្ី	កសោញ់	

របស់	កទង់	ដៅដពល	ឪពុក	មាដាយ	មរួយ	ចំនរួន	

បាន	ោំ	កូនៗ	របស់	ពរួកដ្	មក	ដមើល	កទង់	។	

កទង់	មាន	កពះបន្ទូល	ថា	«	ទុកឲ្យ	កូន	ដក្ង	មក	

ឯ	ខ្នុំ	ចុះ	កុំឃាត់វាឡ�ើយ	ែ្បិត	ន្រ	កពះ	មាន	សុទ្ធ	បត	

មនុស្ស	ែូច	វា	រាល់	គ្នា	បែរ	»	(	លូរោ	១៨:១៦	)	។	

បោទាប់	មក	កទង់	បាន	ោំ	ពរួកដ្	មក	ក្នុង	រង្វង់	

កពះហស្ត	កទង់	ដហើយ	កបទានពរ	ែល់	ពរួកដ្	។

សូម	បិទ	បភ្ក	របស់	អ្ក	ដហើយ	កសនម	ថា	កពះអង្គ	

សដ្គ្រះ	កំពុង	រោន់	នែ	អ្ក	ដៅ	ក្នុង	កពះហស្ត	កទង់	

ដហើយ	កំពុង	កបទាន	ពរ	ែល់	អ្ក	។	អ្ក	អាច	ទទរួល	

អារម្ណ៍	នន	ដសចក្ី	កសោញ់	របស់	កទង់	ដពល	អ្ក	

ដរៀន	ឬ	្ិត	អំពី	កទង់	។	កពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្ធ	ជរួយ	

អ្ក	ឲ្យ	ទទរួល	អារម្ណ៍	នន	ដសចក្ី	កសោញ់	ពី	អ្ក	

្គ្វាល	ែ៏	ល្អ	្ឺ	កពះដយសែូវក្ីស្	។	◼

អ្ន្និពន្ធរស់ណៅ្ ្ននុងរដ្ឋយរូថាហ៍ស.រ.អា។ ែម្រៀង៖ “I Think When I Read That Sweet 
Story” ( Children’s Songbook, 56 )

ខគរ្ីរ៖ ែរូកា ១៨:១៥–១៧; �៉រូហ្ន ១០:១–៥, 

១១–១៦ ។

វីមដអូ៖ “Suffer the Little Children to Come 
Unto Me” និង “Jesus Teaches that We Must 
Become as Little Children” ( Biblevideos.org )

សរូម អាន �៉រូហ្ន ១០:១–៥, ១១–១៦ ។ បោទាប់ មក 

សរូម យធវែើ បញជី មួ� អំពី រយបៀប តដែ តពះយ�ស៊រូវ ្រឺ ដរូេ ជា អ្នក 

្រងាវាែ យ�ើ� តបាប់ អំពី យពែ យវលា ទាំងឡា� តដែ អ្នក 

ម្ន អារម្មណ៍ ពី យសេកដេី តសឡាញ់ របស់ តពះអង្គ សយហងាគាះ ។
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កុមា
រអ្នកេគ្វាលល្អ

សរូម កាែ់ �ក ររូបភាព យនះ ។ បែ់ វ យធវែើ ជា ្ ្លិែ យៅ រាម 

បោទាែ់ ពណ៌ ស ។ បោទាប់ មក យបើក វ មក វិញ យ�ើ� យមើែ 

វ ពី ខាង សាដាំ និង ពី ខាង យឆវែង ។ យែើ អ្នក ម្ន អារម្មណ៍ 

យា៉ាងណា េំយោះ យសេកដេី តសឡាញ់ របស់ អ្នក ្រងាវាែ ដ៏ 

ែ្អ របស់ យ�ើង ?

ពណ៌រានពីម្ពរះេម្ីរ

សរូម រកយមើែ ោក្យ « ដំណឹងែ្អ » យៅ ក្ននុង យសេកដេី តណោំ 

ដែ់ បទ្រម្ីរ ទាំងឡា� សតម្ប់ រារង មួ� តដែ តបាប់ 

អំពី តពឹែតែិការណ៍ ឬ ការបយតងៀន នីមួ�ៗ ។ ម្ន តែ 

្រម្ីរ �៉រូហ្ន ប៉ុយណាណះ តដែ តបាប់ អំពី អ្នក ្រងាវាែ ែ្អ ។ 

្រម្ីរ បី — ម្៉ាថា� ម្៉ាកុស និង ែរូកា — តបាប់ អំពី 

តពះយ�ស៊រូវ តបទាន ពរ ដែ់ ករូន យក្មង ។
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មយើងែូ�ែិត្តមព�បា៉ាម្៉ាក់មយើងនាំមយើងមៅ្ពោះវិហារបរិសុទ្ធ
ម្រោះវាជាកចន្ងដ៏្សស់សាអាតមហើយមយើងម្នអាររ្មណ៍កាន់
ចតខិតជិត្ពោះមព�មយើងមៅទីមនាោះ។

នីថហ្វនឈិងម្បាយអឈិនវីអាយុ៦នឈិង៩ឆ្នាំម្បរទសរអកាវាឌ័រ

ទំព័រ របស់ យ�ើង

មនោះគឺជា្កុរ្គរួសារខ្នុំមៅ្ពោះវិហារបរិសុទ្ធ។

ដហ្សរីហសាធីអាយុ៨ឆ្នាំម្បរទសមុឈិកស៊ីករូ

ខ្នុំបានគូររូបព�ទ័ពមហម�រិនមៅម�ើអាវយឺតរបស់
ខ្នុំ។ខ្នុំែង់ម្វើជារនុស្សមសាមាោះ្តង់កាលាហាននិងមោរព
្បតិបត្តិដ�់្ពោះបញ្ញត្តិរបស់្ពោះដូែជាពរួកមគចដរ!

ហ្សីយរូអឈិនអាយុ៦ឆ្នាំម្បរទសថ្វាៃន់

ខ្នុំរិនអាែរង់ចាំដ�់ម្ងៃចដ�ខ្នុំនរឹងទទរួ�បុណ្យ្ជរុជទរឹក
បានមទ។ឆ្នាំរុនមព�ខ្នុំែូ�ដ�់អាយុ្បាំបីឆ្នាំបា៉ាម្៉ាក់
្កុរ្គរួសារនិងរិត្តភក្ិរបស់ខ្នុំពីសាសនាែ្កបានែូ�ររួរ
ក្នុងពិ្ីបុណ្យ្ជរុជទរឹករបស់ខ្នុំ។វាជាបទពិមសា្ន៍ដ៏អសាចារ្យ
ណាស់ស្ម្ប់ខ្នុំ។វា្បមពណាស់ចដ�ដរឹងថាសាថានសរួគ៌
អបអរសាទរដ�់ការសម្រែែិត្តរបស់ខ្នុំមដើរ្បីទទរួ�បុណ្យ្ជរុជ
ទរឹកនិងកាលាយជាសិស្សរបស់្ពោះមយស៊ូវ្គីស្ទ។មៅមព�
មយើងទទរួ�បុណ្យ្ជរុជទរឹកមយើងម្វើមសែក្តីសញ្ញាររួយជាររួយ
្ពោះវរបិតាសរួគ៌។ខ្នុំដរឹងថា្ទង់សពវ្ពោះទ័យនរឹងការសម្រែែិត្ត
របស់ខ្នុំម្រោះវាជាការសម្រែែិត្តដ៏្តរឹរ្តូវនិងសុែរិត។

ហសាររៀហ្សីអាយុ៨ឆ្នាំម្បរទសហុនដរូរៃស
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កុមា
រ

យៃរូហាន១០:១–៥,១១–១៦

អ្នកគង្វាលល្អ
្ួអង្គទាំងឡាយរៅក្ននុងម្ពរះេម្ីរសញ្ញា្ ្មី

រេ
ោ
ររូប
ភា
ព 
យោ

�
 យប

ែ 
វ�

យ្
កយ
េ
ើរ

អ្ន្អាចណបរះពរុម្

ចបាប់ចម្ងជាណម្ចើន

ណទៀ្ណៅណ្រហទំព័រ

liahona.lds.org ។

អ្នកេគ្វាល

រចារ

សូម	បិទ	ទំព័រ	ដនះ	ដៅ	នឹង	កកោស	រឹង	ឬ	កកោស	រោតុង	។	បោទាប់	មក	សូម	រោត់	តរួអង្គ	ទាំង	

ដនះ	ដហើយ	បិទ	រូប	ទាំងដនះ	ដៅ	នឹង	ដឈើ	រោបរ៉ម	ឬ	ថង់	កកោស	។	ទុក	ដៅក្នុង	ដកសាម	សំបុកត	

ជាមរួយ	នឹង	ខ	ដយង	កពះ្ម្ីរ	បែល	មាន	ភាជាប់	ដៅ	ខាង	មុខ	។	◼
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រដ្យរ្លីចចភរូស៊ីល

ត្្អក យៅយែើ ដំយណើរ យរឿងពិែ

ស្ីវិន	បាន	មូរ	កកវាត់	ក	របស់	គ្ត់	ដេើង	រហូត	

ែល់	ដករោម	ចគ្កា	ដពល	បែល	កុមារ	ដផ្សង	ដទៀត	

ដៅក្នុង	ថានាក់	កុមារ	ហាត់	បទចដកមៀង	ថ្ី	។	ដទ	គ្មន	

ផ្ទូវ	ដទ	បែល	គ្ត់	នឹង	ដកចៀង	បទ	ដនះ	ដោះ	។

ឪពរុ្្ ្ននុងផ្ទរះណយើងដរឹ្ន្ំម្្រួសារណយើង...

ស្ីវិន	បាន	ដមើល	ដៅ	ដក្	បង្អអួច	ដហើយ	ដមើល	ដៅ	

ពិោន	។	គ្ត់	កដកមើក	ចុះ	ដេើង	រហូត	ដៅ	ដលើ	ដ្អី	

គ្ត់	បែល	គ្ត់	ដស្ើរ	បត	ែូច	ជា	កំពុង	រាំ	។	គ្ត់	មិន	

អាច	ដកចៀង	ដទ	សូម្បី	បត	គ្ត់	ចង់	ដកចៀង	ក៏	ដោយ	។	

មាន	អ្វី	មយា៉ាង	យ៉ាង	ធំ	និង	បែល	ដធ្វើ	ឲ្យ	គ្ត់	អរួល	

ដែើមក	។	កុមារ	ដផ្សង	ដទៀត	ក្នុង	ថានាក់	កុមារ	ដចះ	បត	បន្ត	

ដកចៀង	ដៅ	មុខ	ដរៀន	ពាក្យ	ថ្ីៗ	មរួយ	បោទាត់	ម្ងៗ	។

ណដ្យពន្ឺម្បជាញាម្្រប់អវដីដដលម្្រូវ

ឪពរុ្ខ្នុំល្អចំណោរះខ្នុ	ំ(	“Fathers,”	Children’s 

Songbook,	ទំព័រ	២០៩	)	។

ស្ីវិន	មាន	អារម្ណ៍	ថា	មាន	ដ្	ទះ	នែ	គ្ត់	

តិចៗ	។	មាដាយ	គ្ត់	បែល	បាន	ដមើល	តាម	ទាវារ	

ថានាក់	កុមារ	ដោយ	ដសងៃៀមសាងាត់	បាន	ទាញ	នែ	គ្ត់	

ថ្មៗ	។	ោង	បាន	ោំ	គ្ត់	ដៅ	ផ្ទូវ	ដែើរ	។	ដពល	ដចញ	

ឆាងាយ	ពី	មិត្តភក្ិ	របស់	គ្ត់	បែល	ដៅ	ក្នុង	ថានាក់	កុមារ	

ស្ីវិន	មិន	អាច	ទប់	ទឹក	បភ្ក	កុំ	ឲ្យ	ហូរ	បាន	ដេើយ	។	

មាដាយ	បាន	ទាញ	គ្ត់	មក	ឱប	យ៉ាង	បណន	។

មាដាយ	បាន	និយយ	ថា	«	វា	មិន	អី	ដទ	បែល	កូន	

មិន	សបបាយ	ចិត្ត	»	ទាំង	អបង្អល	ខ្ង	គ្ត់	ផង	។	

«	មា៉ាក់	ែឹង	ថា	រោរ	ឮ	និង	ដកចៀង	បទ	ដោះ	្ ឺ	ពិបាក	

ណាស់	»	។

ម្ងៃបុណ្យអន្គ�ឪពុក

ស្ីវិន	ងក់	កបាល	បោទាប់	មក	ជូត	ទឹក	បភ្ក	។		

«	ខ្នុំ	មិន	ចង់	ដកចៀង	ដៅ	នថងៃ	បុណ្យ	ឪពុក	ដទ	ដកពាះ	

ខ្នុំ	អត់	មាន	បា៉ា	ផង	»	។	បភ្ក	ស្ីវិន	ដេើង	កកហម	

ដហើយ	គ្ត់	ខាំ	បបូរ	មាត់	គ្ត់	។	«	ខ្នុំ	មិន	ចង់	ដៅ	

គ្ត់	ថា	បា៉ា	ដទៀត	ដទ	។	ខ្នុំ	មិន	បាន	ដ�ើញ	គ្ត់		

ជា	ដកចើន	ឆានាំ	ដហើយ	គ្ត់	ក៍	មិន	ចង	់ដធ្វើ	ជា	បា៉ា		

របស់	ខ្នុំ	បែរ	»	។

ស្ីវិន	បាន	ពយាយម	យ៉ាង	ខាលាំង	ដែើម្បី	កុំ	ឲ្យ	

យំ	—	ប៉ុបន្ត	គ្ត់	ដៅ	បត	អាច	ឮ	ពរួកដ្	កំពុង	

ដកចៀង	។	បទ	ចដកមៀង	ដោះ	បាន	ដធ្វើ	ឲ្យ	គ្ត់	ឈឺចាប់	

យ៉ាង	ខាលាំង	ដៅ	ក្នុង	ចិត្ត	។	្ឺ	ែូច	ជា	ដពល	បែល	ឪពុក	

គ្ត់	បាន	សរដសរ	សំបុកត	កបាប់	ថា	គ្ត់	និង	ភរិយ	

ថ្ី	របស់	គ្ត់	បាន	សដកមច	ចិត្ត	ថា	គ្ត់	នឹង	មិន	ជរួប	

ស្ីវិន	និង	ប្អទូន	កបុស	របស់	ស្ីវិន	ដទៀត	ដេើយ	។

មាដាយ	បាន	ទាញ	គ្ត់	មក	ឱប	ម្ង	ដទៀត	ដហើយ	

ស្ីវិន	បាន	យំ	ដទៀត	ទាល់	បត	ទឹក	បភ្ក	ដជាក	អាវ	មាដាយ	

គ្ត់	។	«	មា៉ាក់	នឹង	និយយ	ជាមរួយ	កបធាន	ថានាក់	

កុមារ	។	កូន	មិន	បាច់	ចាំ	ដកចៀង	ដទ	ដបើ	កូន	មិន	ចង់	។	

ប៉ុបន្ត	មា៉ាក់	មាន	្ ំនិត	មរួយ	»	។	មាដាយ	បាន	សំេឹង	

ដៅ	ក្នុង	បភ្ក	របស់	គ្ត់	។	«	ឆានាំ	ដនះ	ដយើង	នឹង	មិន	

កបារព្ធ	នថងៃ	បុណ្យ	ឪពុក	ដទ	—	បត	ដយើង	នឹង	កបារព្ធ	នថងៃ	

បុណ្យ	អោ្ត	ឪពរុ្វិញ!»	ោង	ញញឹម	ដហើយ	

គ្ត់	សំេឹង	ដៅ	វិញ	។

«	ថា	ដម៉ច	?	កបារព្ធ	អដីណ្រ?	»

«	នថងៃ	បុណ្យ	អោ្ត	ឪពុក	—	ដយើង	នឹង	កបារព្ធ	

អបអរ	ថា	កូន	និង	ប្អទូន	កបុស	កូន	នឹង	រោលាយ	ជា	ឪពុក	

ែ៏	អសាចារ្យ	ដៅ	នថងៃ	មរួយ	។	ដយើង	នឹង	មាន	អំដណាយ	

ដហើយ	នំ	ដខក	និង	ដភសជជៈ	បែល	កូន	ចូល	ចិត្ត	!	» រេ
ោ
ររូប
ភា
ព 
យោ

�
 អា

ែ
ី�
សា 
ថា
ែ
ិន្

៍

តលើកទី៉ួយរបស់ស្ីវិន
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កុមា
រ

មាដាយ	បាន	ដថើប	ថាមស	គ្ត់	ដហើយ	ពយាយម	

ដរៀបរយ	កកវាត់	ក	បែល	ដខ្ច	ខ្ី	របស់	គ្ត់	។		

«	ស្ីវិន	កូន	នឹង	រោលាយ	ជា	ឪពុក	ដ៏អសាចារ្យ	—		

មា៉ាក់	អាច	ដមើល	ែឹង	។	ដកពាះ	កូន	កំពុង	្ ិត	ររួច	ដៅ		

ដហើយ	នូវ	អ្វី	បែល	កូន	នឹង	ដធ្វើ	ជាមរួយ	កូនៗ	របស់		

កូន	ដហើយ	ោក់	បផនរោរ	ថា	កូន	ចង់	រោលាយ	ជា	ឪពុក	

រដបៀប	ណា	»	។

ស្ីវិន	រោន់បត	្ ិត	អំពី	ដរឿង	ដោះ	គ្ត់	រោន់បត	មាន	

សានាម	ញញឹម	រោន់បត	ធំ	។	គ្ត់	បាន	ឱប	មាដាយ	គ្ត់	

ដហើយ	បាន	ចូល	ដៅ	ក្នុង	ថានាក់	កុមារ	វិញ	ដោយ	មាន	

អារម្ណ៍	ល្អ	ជាង	មុន	ដកចើន	ណាស់	។

ពីរ	សបាដាហ៍	ដករោយ	មក	ស្ីវិន	បាន	ឈរ	ដៅ	មុខ	

ក្្ចក់	ដរៀបរយ	បូ	អាវ	ថ្ី	ែ៏	េទូយ	របស់	គ្ត់	។	មាដាយ	

បាន	ឲ្យ	វា	ដៅ	គ្ត់	ដៅ	កពឹក	ដោះ	សកមាប់	នថងៃ	បុណ្យ	

អោ្ត	ឪពុក	ដលើក	ែំបូង	បំផុត	របស់	គ្ត់	!	ស្ីវិន	

បាន	យក	កពះ្ម្ីរ	របស់	គ្ត់	ដហើយ	បាន	ដែើរ	ដៅ	ទាវារ	

ខាង	មុខ	ដែើម្បី	ដៅ	រោន់	កពះវិហារ	។

គ្ត់	ញញឹម	ោក់	មាដាយ	គ្ត់	។

«	រីករាយ	នថងៃ	បុណ្យ	ឪពុក	មា៉ាក់	»	។

មាដាយ	ញញឹម	ពកពាយ	។	«	រីករាយ	នថងៃ	បុណ្យ	

អោ្ត	ឪពុក	ស្ីវិន	»	។	◼

អ្ន្និពន្ធរស់ណៅ្ ្ននុងរដ្ឋ�វដីនស៍�ិនម្បណទសអរូម្សារាលដី។

ររៀបចំដផនការរដ្យរាន
រគ្លបំណង

« មិន ថា អ្នក ម្ន អា�ុ ប៉ុោមន 
កាែបៈយទសបៈ របស់ អ្នក យា៉ាង ណា 
យទ ខ្នុំ សរូម ទរូោមន អ្នក ឲ្យ ររៀបចំ
ដផនការជីវិ្របស់អ្នករដ្យរាន
រគ្លបំណង» ។

ម្បធាន្រូរា៉ាសរអសមៃនសុន“Come, All Ye Sons of God,”
�ីអាហូណា,ដខឧសភាឆ្នាំ២០១៣ទំព័រ៦៧។
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កុមា
រ

រដ្យអារមោហ្ឈិន

ត្្អក យៅយែើ ដំយណើរ យរឿងពិែ

«ម្ពរះវិញ្ញា�បរិសរុទ្ធខ្សរឹបជាសំណ�ងរណហៀង។

ម្ទង់ដ្្ងពដីម្ពរះអង្និងម្ពរះម្្រដីស្ទណ វ្ើឲ្យចិ្្ត

ណយើងណម្្្អរ»(ដសៀវដ្	ចដកមៀង	កុមារទំព័រ

១០៥)។

វា	ហរួស	ដពល	ចូល	ដ្ង	របស់	ោង	ដហើយ		

បត	នម៉	មិន	ទាន់	ចូល	ដ្ង	ដទៀត	។	ោង	អង្គនុយ	

ដៅ	ដលើ	ឥែ្ឋ	ក្នុង	បន្ប់	ោង	កំពុង	្ ិត	អំពី	អ្វី	បែល	

បងកសី	ឌូដវល	បាន	អាន	ដៅ	ក្នុង	ថានាក់	កុមារ	៖	

«	ដពល	ដវោ	នឹង	មក	ែល់	ដពល	បែល	គ្មន	បុរស		

ឬ	កស្តី	ណា	មានាក់	នឹង	អាច	ឈរ	ដៅដលើ	ពន្ឺ	បែល	ខ្ចី	ពី	

ដ្	បាន	ដេើយ	»	។ ១

បងកសី	ឌូដវល	បាន	ពន្យល់	ថា	«	ទីបោទាល់	

មរួយ	្ ឺ	ែូច	ជា	ពន្ឺ	បែល	ដៅ	ខាង	ក្នុង	ខ្អួន	ដយើង	»	។	

«	ដហើយ	ដយើង	មានាក់ៗ	កតូវរោរ	ពន្ឺ	ដោះ	មរួយ	សកមាប់	

ខ្អួន	ដយើង	ផ្ទាល់	។	បោទាប់	មក	ដយើង	អាច	រឹងមាំ		

ដពល	ជីវិត	ជរួប	រោរលំបាក	និង	ដពល	សាតាំង		

ល្បអួង	ដយើង	»	។

នម៉	ឱន	កបាល	ោង	ដៅ	នឹង	បក្	។	ោង	បាន	្ ិត	

ថា	«	ខ្នុំ	ចង់	បាន	ទីបោទាល់	មរួយ	បែល	ថា	ែំណឹងល្អ	

្ឺ	ពិត	»	។	ប៉ុបន្ត	ដតើ	អ្ក	អាច	ទទួល	បាន	ទីបោទាល់	

មរួយ	ដោយ	រដបៀប	ណា	ឲ្យ	កបាកែ	ដៅ	?	ោង	បាន	

ែឹង	ថា	រោរអធិសាឋាន	្ ឺ	ជា	បផ្ក	មរួយ	។

ោង	សដកមច	ថា	«	ខ្នុំ	នឹង	អធិសាឋាន	»	។	ោង	

អធិសាឋាន	ដហើយ	មិន	ឈប់	ដេើយ	រហូត	ទាល់	បត	

មាន	អ្វី	មរួយ	បាន	ដកើត	ដេើង	បែល	នឹង	ដធ្វើ	ឲ្យ	ោង	ែឹង	

ថា	សាសោចកក	្ ឺ	ពិត	។	ោង	បាន	ដកតៀម	ខ្អួន	ររួច	

ជា	ដកសច	ដហើយ	ដែើម្បី	អធិសាឋាន	អស់	ដពញ	មរួយ	យប់	

កបសិន	ដបើ	ោង	កតូវបត	ដធ្វើ	ែូច	ដោះ	។

ោង	បាន	លុត	ជង្គង់	ចុះ	។	ោង	អធិសាឋាន		

ខ្សឹបៗ	ថា	«	កពះវរបិតាសរួ្៌	ជា	ទី	កសោញ់	ដអើយ	

កូន	ចង់	ែឹង	ថា	ដបើ	សាសោចកក	ពិត	ឬ	ដទ	។	កូន		

ចង់	ែឹង	ដៅ	ក្នុង	ចិត្ត	កូន	»	។

នម៉	បាន	រង់ចាំ	។	ោង	ពុំ	បាន	ទទរួល	អារម្ណ៍		

អ្វី	ដេើយ	ដលើកបលង	បត	អារម្ណ៍	ទន់ភ្ន់	បែល		

ោង	បតងបត	ទទរួល	ដពល	ោង	អធិសាឋាន	។	ដតើ		

ោង	បាន	ដធ្វើ	អ្វី	ខុស	ដៅ	?	ដតើ	ទីបោទាល់	របស់	ោង	

ដៅឯ	ណា	?

ោង	បាន	លុត	ជង្គង់	យ៉ាង	យូរ	ដពល	បែល		

ទាវារ	បន្ប់	ោង	រដបើក	បន្តិច	ដហើយ	ឪពុក	ោង	បាន		

ចូល	ដៅ	។

គ្ត់	បាន	និយយ	ថា	«	បា៉ា	បាន	ដ�ើញ	ពន្ឺ		

តាម	ដករោម	ទាវារ	»	។	«	ដតើ	កូន	ដៅ	មិន	ទាន់	ដ្ង	

ដែើម្បី	អាន	ដសៀវដ្	ដទៀត	ដហើយ	បមន	ដទ	?	»	បោទាប់	

មក	គ្ត់	បាន	ដ�ើញ	ទឹក	បភ្ក	ដលើ	ផ្ពាល់	របស់	នម៉	។	

គ្ត់	បាន	លុត	ជង្គង់	ចុះ	ដហើយ	ឱប	ោង	។	«	មាន	

ដរឿង	អី	កូន	?	»

ោង	ដសងៃៀមសាងាត់	មរួយ	កសបក់	។	បោទាប់	មក	

ោង	បាន	សរួរ	ថា	«	បា៉ា	ដតើ	បា៉ា	បាន	ទទរួល	ទីបោទាល់	

មរួយ	ដោយ	រដបៀប	ណា	ដៅ	?	»

ឪពុក	បាន	ឱប	ោង	យ៉ាង	បណន	។	«	វា	ជា	

សំណួរ	ែ៏	ល្អ	មរួយ	។	ការចង់បន	ទីបោទាល់	មរួយ		

្ឺ	ជា	ជំហាន	ទីមរួយ	»	។

រោរអរួល	ដែើម	ក	របស់	នម៉	ហាក់	ែូច	ជា	បាត់		

ដៅ	វិញ	។

«	រោរ	ទទរួល	បាន	ទីបោទាល់	មរួយ	ពុំ	បតងបត	

ដកើត	ដេើង	ជាមរួយ	នឹង	រោរអធិសាឋាន	ម្ង	ដោះ	ដទ	។	

ដហើយ	សូម្បី	បត	ដៅ	ដពល	កូន	មាន	ទីបោទាល់	មរួយ	

ដហើយ	ក្ី	ក៏	កូន	កតូវរោរ	បន្ត	ពកងឹង	វា	ផងបែរ	»	។

«	ប៉ុបន្ត	ដតើ	ទី	បោទាល់	បាន	មក	ពី	ណា	ដៅ	?	»		

នម៉	បាន	សរួរ	។

ឪពុក	បាន	និយយ	ថា	«	ទីបោទាល់	មរួយ	បាន	

មក	ពី	កពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្ធ	»	។	«	ដតើ	កូន	ធាលាប់	មាន	

អារម្ណ៍	កក់ដ្ដា	និង	ល្អ	ក្នុង	អំេនុង	ដពល	រាកតី	

ជរួបជុំ	ក្រួសារ	ឬ	ដៅ	កពះវិហារ	ដទ	?	»

នម៉	បាន	្ ិត	។	«	ដពល	បា៉ា	បាន	ផ្ល់	ពរជ័យ	

ពិដសស	ែល់	កូន	មុន	ដពល	សាោ	ដបើក	

បដវសនរោល	កូន	មាន	អារម្ណ៍	ល្អ	»	។	ោង	

បាន	្ ិត	បបនថែម	ដទៀត	។	«	ដហើយ	កូន	បតងបត	មាន	

អារម្ណ៍	កក់ដ្ដា	ដៅ	ខាង	ក្នុង	ដពល	កូន	ឮ	កបធាន	

ម៉នសុន	មាន	កបសាសន៍	ដៅ	ក្នុង	សន្ិសីទ	ទូដៅ	។	

ដហើយ	ដពល	កូន	ដធ្វើ	ល្អ	ចំដពាះ	មិត្តភក្ិ	កូន	ឬ	ដពល	

កូន	អាន	កពះ្ម្ីរ	របស់	កូន	កូន	មាន	អារម្ណ៍	ល្អ	

ដៅ	ដពល	ដោះ	ផង	បែរ	»	។

ឪពុក	ញញឹម	។	«	អារម្ណ៍	ទាំង	ដោះ	្ ឺ		

ជា	កពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្ធ	មាន	បន្ទូល	ដៅ	រោន់	កូន	។	

កទង់	កបទាន	អារម្ណ៍	ទាំងដោះ	ែល់	កូន	ដពល	កូន	

ដធ្វើ	អ្វី	បែល	កតឹមកតូវ	ឬ	ដពល	កូន	ឮ	អ្វី	បែល	ពិត	»	។

នម៉	បាន	និយយ	ថា	«	ឥេទូវ	ដនះ	កូន	មាន	

អារម្ណ៍	កក់ដ្ដា	និង	សបបាយ	ចិត្ត	»	។	«	ដតើ	ដនះ	

្ឺ	ជា	កពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្ធ	បមន	ដទ	?	»

ឪពុក	បាន	ឱប	ោង	ម្ង	ដទៀត	។	«	បាទ	។	

កទង់	កំពុង	បត	កបាប់	កូន	ថា	អ្វីៗ	បែល	ដយើង	កំពុង	បត	

និយយ	្ ឺ	ពិត	។	ដហើយ	ណន្រះ្រឺជា	រដបៀប	បែល		

កូន	ទទរួល	នូវ	ទីបោទាល់	មរួយ	»	។

ដពល	នម៉	ចូល	ដ្ង	ដករោយ	ពី	ដោះ	ោង	មិន	បាន	

្ិត	ថា	ោង	មាន	ទីបោទាល់	ដពញដលញ	ដៅ	ដេើយ	

ដទ	ប៉ុបន្ត	ោង	បាន	មាន	អារម្ណ៍	ែ៏	ល្អ	ែ៏	កក់ដ្ដា	

ដោះ	បែល	ឪពុក	ោង	បាន	កបាប់	ោង	ថា	ពិត	។	

ោង	បាន	ែឹង	ថា	អារម្ណ៍	្ ឺ	កគ្ន់បត	ជា	រោរចាប់	

ដផ្ើម	ប៉ុដណាណះ	។

នម៉	ចូល	ដៅ	ក្នុង	ភរួយ	ែ៏	កក់ដ្ដា	របស់	ោង		

ដហើយ	បិទ	បភ្ក	។	មុនដពល	បែល	ោង	ដហៀប	

នឹង	ដ្ង	លក់	ោង	បាន	ខ្សឹប	ថា	«	អរកពះ្ុណ	

កពះវរបិតាសរួ្៌	បែល	បាន	ជរួយ	កូន	ឲ្យ	មាន	

ទីបោទាល់	មរួយ	។	ដហើយ	សូម	អរកពះ្ុណ	កទង់	

សកមាប់	បា៉ា	របស់	កូន	»	។	◼

អ្ន្និពន្ធរស់ណៅ្ ្ននុងរដ្ឋមិសសួរីស.រ.អា។

កំណ្់ចំណាំ

	 ១.	Orson F. Whitney, Life of Heber C. Kimball	
(	ឆានាំ	១៩៦៧	)	ទំព័រ	៤៥០	។
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តគហោឋានដដលដង្វាយ៉ួយភាគក្នញងដប់ព�រូវបានសាថាបន្ត�ើង

ដនះ	្ ឺ	ជា	បែ៊ីស្សព	បែល	ចាប់	រោក់	
នែ	របស់	ចាក�៍	ដពល	គ្ត់	បាន	
បង់	ែគ្វាយ	មរួយ	ភា្	ក្នុង	ែប់	្ឺ	
១០	ភា្	រយ	របស់	គ្ត់	។
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ដនះ	្ ឺ	ចាក�៍	។	ទាំង	ដនះ	្ ឺ	ជា	
កបាក់	រោក់	របស់	ចាក�៍	បែល	
ោន់	ឮ	សូរ	កកឺងៗ	។	ដនះ	្ ឺ	ជា	
ែគ្វាយ	មរួយ	ភា្	ក្នុង	ែប់	របស់	
ចាក�៍	្ឺ	១០	ភា្	រយ	។

រដ្យចាដនលវិលោម

សម្រាប់កុរារ្ រូចៗ
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កុមា
រ

ដនះ	្ ឺ	ជា	ពយារោរី	បែល	ដពញ	ដោយ	រោររីករាយ	និង	ដោយ	រោរអធិសាឋាន	បែល	បាន	មាន	កបសាសន៍	ថា	
«	ដតាះ	ដយើង	ោំ	គ្នា	កសាង	កពះវិហារ	បរិសុទ្ធ	»	ជាមរួយ	នឹង	ែគ្វាយ	មរួយ	ភា្	ក្នុង	ែប់	បែល	បាន	ដផ្ើ	ដៅ	ពី	បែ៊ីស្សព	
បែល	បាន	ចាប់	រោក់	នែ	របស់	ចាក�៍	ដពល	គ្ត់	បង់	ែគ្វាយ	មរួយ	ភា្	ក្នុង	ែប់	្ឺ	១០	ភា្	រយ	របស់	គ្ត់	។
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ដនះ	្ ឺ	ជា	កពះវិហារ	បរិសុទ្ធ	
បចងចាំង	និង	ស	ជា	ែំណាក់	
នន	កពះអមាចាស់	បែល	ដពញ	
ដោយ	ពន្ឺ	។

ដនះ	្ ឺ	ជា	ែំណាក់	បែល	
ែគ្វាយ	មរួយ	ភា្	ក្នុង	ែប់	បាន	
កសាង	ដកពាះ	ពយារោរី	បាន	មាន	
កបសាសន៍	ថា	«	ដតាះ	ដយើង	ោំ	
គ្នា	កសាង	កពះវិហារ	បរិសុទ្ធ	»	
ជាមរួយ	នឹង	ែគ្វាយ	មរួយ	ភា្	
ក្នុង	ែប់	បែល	បាន	ដផ្ើ	ដៅ	ពី	
បែ៊ីស្សព	បែល	បាន	ចាប់	រោក់	
នែ	របស់	ចាក�៍	ដពល	គ្ត់	បង់	
ែគ្វាយ	មរួយ	ភា្	ក្នុង	ែប់	្ឺ	
១០	ភា្	រយ	របស់	គ្ត់	។



78 ែីអា�រូណា

ដនះ	្ ឺ	ជា	សានាម	ញញឹម	របស់	ចាក�៍	ញញឹម	យ៉ាង	ធំ	និង	កសស់	កសាយ	
ដពល	គ្ត់	ដៅ	កពះវិហារ	បរិសុទ្ធ	បែល	បចងចាំង	និង	ស	ដែើម្បី	ផសារ	ភាជាប់	
នឹង	កកុម	ក្រួសារ	របស់	គ្ត់	ដៅ	ក្នុង	កពះដនកត	នន	កពះ	។	◼

អ្ន្និពន្ធរស់ណៅ្ ្ននុងរដ្ឋយរូថាហ៍ស.រ.អា។
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កុមា
រត�ើដង្វាយ៉ ួយភាគក្នញងដប់របស់ចាកឃ៍តៅឯណាខ្រះ?

សូម	ជរួយ	ចាក�៍	បស្វង	រក	កបាក់	រោក់	ែគ្វាយ	មរួយ	ភា្	ក្នុង	ែប់	ទាំង	កបាំបី	របស់	គ្ត់	បែល	ឮ	សូរ	កកឺងៗ	!
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យបើ
	សិន	អ្ក	រងទុក្ខ	មក	ពី	រោរកពរួយ	ពី	ទុក្ខ	ដវទោ	ឬ	

ភាព	ខាមស់	ដអៀន	ឬ	រោរ	កចបណន	ឬ	រោរ	ខក	ចិត្ត	

ឬ	រោរ	ោនានីស	ពី	រោរបដោទាស	ខ្អួន	ឯង	ឬ	រោរ	ដោះសា	

ខ្អួន	ឯង	ដោះ	សូម	ពិចារណា	ពី	ដមដរៀន	ដនះ	បែល	បាន	

បដកងៀន	ែល់	ខ្នុំ	ជា	ដកចើន	ឆានាំ	កន្ង	មក	ដហើយ	ដោយ	

ដោក	អយ្យដរោ	មានាក់	។	គ្ត់	ជា	បុរស	ែ៏	បរិសុទ្ធ	ខាលាំង	

ណាស់	។	.	.	.

គ្ត់	បាន	ធំ	ដេើង	ក្នុង	សហ្មន៍	តូច	មរួយ	ដោយ	

មាន	បំណង	កបាថានា	ដធ្វើ	អ្វីៗ	ដោយ	ខ្អួន	ឯង	។	គ្ត់	មាន	

រោរលំបាក	ក្នុង	រោរ	ទទរួល	បាន	រោរអប់រំ	មរួយ	។

គ្ត់	បាន	ដរៀបរោរ	នឹង	កស្តី	ជា	ទី	កសោញ់	របស់	

គ្ត់	ដហើយ	អ្វីៗ	្ ឺ	ល្អ	។	គ្ត់	មាន	រោរគ្រ	ល្អ	ជាមរួយ	

នឹង	អោ្ត	ែ៏	ភ្ឺ	សាវាង	។	ពរួកគ្ត់	កសោញ់	គ្នា	ខាលាំង	

ណាស់	ដហើយ	ោង	កំពុង	មាន	នផ្	ដពាះ	កូន	ែំបូង	របស់	

ពរួកគ្ត់	។

ដៅ	យប់	បែល	កូន	ដោះ	កតូវ	ដកើត	ដោះ	មាន	ភាព	

ស្នុ្សាមញ	ដកចើន	ក្នុង	រោរ	សកមាល	កូន	។	មាន	

ក្ូដពទ្យ	បត	មានាក់	្ ត់	កំពុង	ដៅ	កបន្ង	ណា	មរួយ	ដៅ	ឯ	

ជាយ	កកុង	កំពុង	បថទាំ	អ្ក	ជំងឺ	។	.	.	.

ដៅ	ទីបំផុត	ដ្	រក	ដោក	ក្ូដពទ្យ	ដ�ើញ	។	ដោយ	

សថែិត	ក្នុង	ភាព	អាសន្	ដោះ	គ្ត់	បាន	ចាត់បចង	

យ៉ាង	ឆាប់	រហ័ស	ដហើយ	មិន	យូរ	ប៉ុោមន	អ្វីៗ	ែ៏	បាន	

ដរៀបរយ	។	ទារក	បាន	ដកើត	មក	ដហើយ	ភាព	ស្នុ្សាមញ	

ក្នុង	រោរ	សកមាល	បែល	មាន	ដោះ	ក៏	បាត់	ដៅ	។

ប៉ុោមន	នថងៃ	ដករោយ	មក	មាដាយ	វ័យ	ដក្ង	ដោះ	ក៏	បាន	

សាលាប់	ដោយសារ	្ ្ង	ដរា្	ពី	អ្ក	ជំងឺ	ដៅ	ផ្ះ	ដផ្សង	ដទៀត	

បែល	ក្ូដពទ្យ	បាន	ពយាបាល	ក្នុង	យប់	បត	មរួយ	ដោះ	។

ពិភព	របស់	ចន	កតូវ	ដខ្ច	ខាទាំ	អស់	។	អ្វីៗ	មិន	កតឹមកតូវ	

ដទ	ដៅ	ដពល	ដោះ	អ្វីៗ	ទាំងអស់	្ ឺ	ខុស	។	គ្ត់	បាន	

បាត់បង់	ភរិយ	គ្ត់	។	គ្ត់	ពុំ	មាន	រដបៀប	ណា	ដសាះ	

ដែើម្បី	បថទាំ	ទាំង	កូន	និង	រោរគ្រ	របស់	គ្ត់	។

ដពល	ដវោ	ដចះ	បត	កន្ង	ដៅ	ទុក្ខ	កពរួយ	របស់	គ្ត់	

រោន់បត	ធំ	ដេើងៗ	។	គ្ត់	និយយ	ថា	«	ក្ូដពទ្យ	ដោះ	

មិន	សម	នឹង	កតូវ	បាន	អនុញ្ញាត	ឲ្យ	ពយាបាល	ដ្	ដទ	»	។	

«	គ្ត់	បាន	ោំ	ដមដរា្	ដោះ	មក	ែល់	ភរិយ	ខ្នុំ	។	ដបើ	

គ្ត់	បាន	កបុង	កបយ័ត្	ដោះ	ោង	នឹង	ដៅ	រស់	»	។

គ្ត់	ដស្ើរ	បត	មិន	បាន	្ ិត	ពី	អ្វី	ដផ្សង	ដទៀត	ដសាះ	

ដហើយ	ដៅ	ក្នុង	ភាពល្វីង	ជូរចត់	របស់	គ្ត់	គ្ត់	បាន	

រោលាយ	ជា	មនុស្ស	្ រួរ	ឲ្យ	ខាលាច	។	.	.	.

នថងៃ	មរួយ	មាន	ដ្	ដគ្ះ	ទាវារ	គ្ត់	។	ដក្ង	កសី	តូច	មរួយ	

បាន	និយយ	យ៉ាង	សាម្្ញ	ថា	«	បា៉ា	ចង់	ឲ្យ	ដោក	មក	

ជរួប	។	គ្ត់	ចង់	និយយ	ជាមរួយ	ដោក	»	។

«	បា៉ា	»	្ឺ	ជា	កបធាន	ដស្តក	។	.	.	.

អ្ក	្ គ្វាល	ខាង	វិញ្ញាណ	ដនះ	បាន	ដមើល	បថ	ហ្វទូង	

ដចៀម	របស់	គ្ត់	ដហើយ	មាន	ដរឿង	កតូវ	និយយ	ជាមរួយ	

ចន	។

ែំបូោមន	មក	ពី	អ្ក	បដកមើ	ែ៏	ឆាលាត	នវ	ដោះ	្ឺ	សាម្្ញ	

ទុក វ យចាែ មួ� ត�ក យៅ
ពិភព រ�ស់ មិ�្ត ខ្នុំ ត�ូវ បខ្ទច ខាទាំ អស់ ។ គ្�់ រាន រា�់�ង់ 
ភរិយ គ្�់ ។

លុរះម្រាជួបរទៀ្

«	ចន	ទុក	វា	ដចាល	មរួយ	បេក	ដៅ	។	គ្មន	អ្វី	បែល	អ្ក	

ដធ្វើ	អាច	ោំ	ោង	ឲ្យ	កតេប់	មក	វិញ	ដោះ	ដទ	។	អ្វី	បែល	

អ្ក	ដធ្វើ	្ ឺ	មាន	បត	ដធ្វើ	ឲ្យ	វា	រោន់បត	យ៉ាប់	យុឺន	ដេើងៗ	

ប៉ុដណាណះ	។	ចន	ទុក	វា	ដចាល	មរួយ	បេក	ដៅ	»	។	.	.	.

គ្ត់	មាន	រោរលំបាក	ក្នុង	ទុក្ខកពរួយ	បែល	ដធ្វើ	ឲ្យ	

គ្ត់	ពិបាក	នឹង	ក្ប់ក្ង	អារម្ណ៍	ខ្អួន	ឯង	។	ដហើយ	

ដៅ	ទីបំផុត	គ្ត់	បាន	ដប្ជាញា	ចិត្ត	ថា	មិន	ថា	មាន	បញ្ហា	អ្វី	

ដផ្សង	ដទៀត	ដេើយ	គ្ត់	្ ប្បី	ដគ្រព	កបតិបត្តិ	។

រោរដគ្រព	កបតិបត្តិ	្ ឺជា	ឱសថ	ខាង	វិញ្ញាណ	ែ៏	មាន	

អំណាច	។	វា	ដស្ើរ	បត	ជា	ថានាំ	បែល	ពយាបាល	ក្ប់	ជំងឺ	

ទាំង	អស់	។

គ្ត់	បាន	ដប្ជាញា	ចិត្ត	ដធ្វើ	តាម	ែំបូោមន	របស់	អ្ក	

ែឹកោំ	ខាង	វិញ្ញាណ	ែ៏	ឆាលាតនវ	ដោះ	។	គ្ត់	នឹង	ទុក	វា	

ដចាល	មរួយ	បេក	។

បោទាប់	មក	គ្ត់	បាន	កបាប់	ខ្នុំ	ថា	«	.	.	.	ទាល់	បត	ខ្នុំ	

ចាស់	ដទើប	ខ្នុំ	អាច	បាន	ជរួប	ក្ូដពទ្យ	កសុកបកស	ែ៏	កំសត់	

ដោះ—ដធ្វើ	រោរ	ហរួស	កកមិត	បាន	កនកម	ទាប	រត់	ដៅ	រត់	

មក	ទាំង	អស់	កមាលាំង	ពី	អ្ក	ជំងឺ	មានាក់	ដៅ	អ្ក	ជំងឺ	មានាក់	

ដទៀត	ដោយ	មាន	ថានាំ	បត	បន្តិច	បន្តអួច	ពុំ	មាន	មន្ីរ	ដពទ្យ	

មាន	ឧបករណ៍	បត	បន្តិច	បន្តអួច	ពុះពារ	សដ្គ្រះ	ជីវិត	

ទាំងោយ	ដហើយ	បាន	ដជា្ជ័យ	ភា្	ដកចើន	បំផុត	។

«	គ្ត់	បាន	ជរួប	នឹង	កគ្	វិបត្តិ	មរួយ	ដពល	មាន	

ជីវិត	ពីរ	កំពុង	សថែិត	ក្នុង	ដកគ្ះថានាក់	ែូច	គ្នា	ដហើយ	បាន	

ចាត់បចង	ដធ្វើ	រោរ	ភាលាមៗ	មិន	បង្អង់	។

គ្ត់	បាន	និយយ	ែបែលៗ	ថា	«	ខ្នុំ	ចាស់	ដហើយ	

ខ្នុំ	ដទើប	បត	យល់	ដៅ	ទីបំផុត	!	ខ្នុំ	អាច	នឹង	បំផ្លាញ	ជីវិត	

ខ្នុំ	និង	ជីវិត	អ្ក	ដផ្សងៗ	ដទៀត	»	។

គ្ត់	បាន	លុត	ជង្គង់	អរកពះ្ុណ	ែល់	កពះអមាចាស់	

ជាដកចើន	ែង	ចំដពាះ	អ្ក	ែឹកោំ	ខាង	វិញ្ញាណ	ែ៏	ឆាលាតនវ	

មានាក់	បែល	បាន	ផ្ល់	ែំបូោមន	យ៉ាង	សាម្្ញ	ែល់	គ្ត់	

ថា	«	ចន	ទុក	វា	ដចាល	មរួយ	បេក	ដៅ	»	។	◼

ដ្ម្សង់ណចញពដី“Balm of Gilead,” Ensign,ដខវិច្ិកាឆ្នាំ
១៩៨៧ទំព័រ១៧–១៨។ រេ
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រដ្យម្បធានប៊យដ៏រ្ផ្កកឺ

តបធាន ករូរ៉ុម មន ពួក សាវក ដប់ ពីរោក់



ការយល់ដឹងរម្រៅម្ជរះ

នែលប�ើរ ឃ្វី្ធិ្ ែិល  ឃុកននកូរ៉ុមនន្ួកសាវកែប់្ ីរនាក់«នពរើសនរើសនោយឆ្លាតនវ» លីអាហូណាដែវិច្្ិកាឆ្នាំ២០១៤ទំ្័រ៤៩។

ប�ើ អាកប្បកិរិយា ែ្វី បៅ នែល សំខា្់ បៅ ក្នុង ជវីវិ� ?

«រីវិតននះគឺជាន្�នវលាសពមាប់ឲ្យមនុស្សពបុងនពបៀបែ្លួននៅរួបនឹងព្ះ។នយើងគឺជាមនុស្សសបបាយរីករាយនយើងន្ញច្ិត្តការនច្ះ
ន�ងនសើច្សបបាយជាមួយគ្នាន�ើយឲ្យតនម្ន្�នវលាដែ�មិនបាននព្ៀងទុកជាមួយមិត្តភក្ិនិងពកុមពគួសារ។ប៉ុដន្តនយើងចាំបាច់្
ពតូវទទួ�សាគា�់ថាមានភា្ពបាកែពបជានននគ្�បំណងដែ�ពតូវ្ ពងឹងវិធីសាពស្តរបស់នយើងច្ំនោះរីវិតនិងរនពមើសទាំងអស់
របស់នយើង។



មាននៅក្នុងច្បាប់ននះផងដែរ
សម្រាប់យុវមជ្ឈិមវ័យ

សម្រាប់យុវវ័យ

សម្រាប់កុរារ

ទំព័រ ៤២

ទំព័រ ៥៦

ទំព័រ ៧៤

ការទុកច្ិត្តន�ើ

យ�ើង មិន តែងតែ តែរូវបាន យោះតែង យេញ ពី ការ សាកែ្បង របស់ យ�ើង 

យោះ យ�ើ� ប៉ុតនតែ យ�ើង អាេ ទទួែ ការអះអាង ជានិេ្ច ថា តពះអម្ចាស់ 

តទង់ តរាស់ ដឹង យ�ើ� ម្ន តពះទ័� ជួ� យ�ើង ឲ្យ ឆ្លង កាែ់ ការ 

សាកែ្បង ទាំង យោះ ។

ប៉ុន្តែ ចុះ បបើ . . . ?  

តពួ� បារម្ភ ថា អ្នក មិន ដឹង ែ្មម ត្រប់តរាន់ អំពី ដំណឹងែ្អ ឬ ? ថា 

ទីបោទាែ់ របស់ អ្នក មិន រឹងម្ំ ត្រប់តរាន់ ឬ ? ថា អ្នក យអៀន យពក ឬ ? សរូម 

តសវែងរក េយម្លើ� េំយោះ សំណួរ និង កងវែែ់ ធម្មរាៗ ពី មុន យបសកកម្ម 

យៅ ទី យនះ ។

ទីបន្ទាល់របស់ម៉ៃ
មម៉ េង់ ម្ន ទីបោទាែ់ ផ្ទាែ់ ខ្លលួន អំពី ដំណឹងែ្អ ។ សរូម 

រកយមើែ ថា ោង បាន យធវែើ ដរូេ យមដេេ !

ការអះអាងទាំងឡាយ
របស់ព្ះអមាចាស់

សំណួរ អំពី ការបម្រើ មបសកករ្ម
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