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កោរះបពីវាធ្លាប់រោទពីព�ុងមួយខែលសម្បូរខរែ�្ពីទពីព�ុងថាស្ស�ូឌឺ

អាឡាែុនក្គើកររែូពបកទសមុឈិ�ស៊ិ�ពតូវបានកគសាគាល់ថារោ

pueblos magicos(ទពីព�ុងកវទមន្)នាកពលបច្ចុប្ន្ន

កនរះមានក�រ្តិ៍ក្មារះកោយសារខតផលឈិតផលកពគឿងអលង្ការ

ពបា�់របស់ទពីព�ុងកនរះសាថាបត្យ�ម្ននអាណានឈិគមកអស្ប៉ាញនឈិង

សពមស់ែ៏ពសស់បំពពងននទពីជនបទខែលព័ទ្ធជុំវិញទពីព�ុងកនរះ។

ទពីព�ុងកនរះមានទពីតាំងស្ឈិតកៅភូមឈិសាពស្ខែលមានែពីរែឈិបរែុប

នឈិងចំកណាតផ្បូវរកេតរេូត។�ខន្ងពបវត្ឈិសាពស្ែ៏សំខាន់របស់

ទពីព�ុងកនរះគឺរោពពរះវិហារសាន់តាពពពីសសាកាសតវត្សរ៍ទពី១៨។

ទពីព�ុងថាស្ស�ូ�៏រោទពីតាំងននសាខាថាស្ស�ូននសាសនាចព�

ននពពរះកយស៊ូវពគពីស្ទននពួ�បរិសុទ្ធនថងៃចុងកពកាយខែលជួបពបជុំគ្នា

រោករៀងរាល់សបាតា្៍កៅ�្នចុងអគ្រមួយកៅកលើavenida de 
los Plateros(វិថីស៊ី�នវើរស្៊ីធ)។សាខាកនរះគឺរោសាខា

មួយរបស់កស្�អ៊ីកហាគាឡាមុឈិ�ស៊ិ�គឺរោព�ុមជំនុំមួយននព�ុមជំនុំ

១៩៨៧កៅ�្នចុងពបកទសមុឈិ�ស៊ិ�រោ�ខន្ងខែលពពរះវិហារមាន

សមាជឈិ�រោង១.៤លាននា�់៣៤កបស��ម្នឈិងពពរះវិហារ

បរិសុទ្ធចំនួន១៣។ពបកទសមុឈិ�ស៊ិ��៏រោពគឹរះសាថាននន

មជ្មណ្ឌលបំពា�់បំប៉នអ្ន�ផ្សព្វផសាយសាសនាទពីព�ុងមុឈិ�ស៊ិ�

រោអឈិម.ធពី.ស៊ីធំបំផុតទពីពពីររបស់សាសនាចព�។មជ្មណ្ឌល

កនរះអាចផ្ល់ទពីសានា�់អាពស័យែល់អ្ន�ផ្សព្វផសាយសាសនារោង

១០០០នា�់�្នចុងកពលបំពា�់បំប៉នម្ង។

្បគទសមរុិ្ស៊ិ្

សមាជឈិ�ពបាំនា�់ែំបូងកៅពបកទសមុឈិ�ស៊ិ�បានទទួល

បុណ្យពជមុជទឹ�កៅឆ្នាំ១៨៧៦។

ពបកទសមុឈិ�ស៊ិ�គឺរោពបកទសទពីមួយកៅកពរៅស្រែ្ឋ

អាកមរិ�ខែលមានកស្�ចំនួន១០០។

ពពរះវិហារបរិសុទ្ធមុឈិ�ស៊ី�ូស៊ីធពីមុឈិ�ស៊ិ�គឺរោពពរះវិហារ

បរិសុទ្ធែំបូងកគពតូវបានឧទ្ធឈិសេ្ងកៅឆ្នាំ១៩៨៣។

ពពរះវិហារបរិសុទ្ធថ្ពីបំផុតខែលកទើបបានឧទ្ធឈិសេ្ងកៅឆ្នាំ

២០១៥កនារះគឺពពរះវិហារបរិសុទ្ធទពី្ូណាមុឈិចស៊ិ�។

ពពរះវិហារបរិសុទ្ធក្្វើបាលាមុឈិ�ស៊ិ�ពតូវបានពបកាស

កាលពពីខែតុលាឆ្នាំ២០១៨។
កពលពបធ្នហាកវើែែបុលយូ្ឹនកធើរ(១៩០៧–

១៩៩៥)បានកៅទស្សន�ឈិច្កៅពបកទសមុឈិ�ស៊ិ�

ឆ្នាំ១៩៩៤កនារះកលា�បានបកងកើតកស្�ែុនកពតអាស

មុឈិ�ស៊ិ�ស៊ីធពីខែលរោកស្�ទពី២០០០របស់

សាសនាចព�។
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កតើការង្របកពមើរបស់កយើងអាចជួយមនុស្ស
ដទទឲ្យជាសរះគសបើយណដ�ឬគទ?

កៅ
នថងៃអាទឈិត្យមួយែ្ចុំ�ំពុងអងគចុយកៅ�្នចុងការពបជុំសាពកាម៉ង់ពឈិចារណាកពលែ្ចុំអាន

ពពរះគម្ពីរែ្ចុំថាកយើងពតូវកធ្វើ�ឈិច្ការខែលពពរះអងគសក្ង្គារះបានកធ្វើ(សូមកមើលនពីន្្វ

ទពី៣២៧:២១)។ែ្ចុំបានគឈិតខតឯងថា«កតើ�ឈិច្ការរបស់ពពរះពគពីស្ទកៅកលើខផនែពីកនរះមានអ្វពី

ែ្រះ?»ែ្ចុំបានគឈិតពពី�ឈិច្ការសំខាន់ពពីរ៖ការបកពមើនឈិងការពយាបាល។ការបកពមើែ្ចុំអាចកធ្វើបាន

ប៉ុខន្ចុរះការពយាបាលវិញកនារះ?

គំនឈិតននការពយាបាលកនរះបានកាលាយរោអ្វពីមួយខែលែ្ចុំបានពឈិចារណារោករឿយៗ។ែ្ចុំធ្លាប់

បានទទួលការវរះកាត់១៦ែងម�ក្ើយកៅ�្នចុងជពីវិតក្ើយែ្ចុំធ្លាប់ទទួលការរោសរះកស្ើយ

នបែើេែងផងខែរ!ប៉ុខន្ែ្ចុំេងៃល់ពពីរកបៀបខែលែ្ចុំអាចកធ្វើែូចពពរះកយស៊ូវពគពីស្ទនឈិងជួយមនុស្ស

ែនទឲ្យរោសរះកស្ើយ។ពបា�ែណាស់ែ្ចុំគ្មានអំណាយននការពយាបាលែូចពទង់មានកនារះ

កទ។ែូកច្នរះកតើពទង់សព្វពពរះទ័យឲ្យែ្ចុំកធ្វើ�ឈិច្ការននការពយាបាលរបស់ពទង់កៅកលើខផនែពីកនរះ

តាមរកបៀបណា?កតើែ្ចុំអាចនធវើអ្វពីកៅ?

កពលែ្ចុំពឈិចារណាពពីរកបៀបខែលមនុស្សែនទបានជួយែ្ចុំឲ្យរោសរះកស្ើយកនារះចឈិត្ែ្ចុំបាន

កបើ�ក�ើងកៅរ��ឈិច្ការែ៏អសាចារ្យននការពយាបាល—ការលួងកលាមការបកពមើនឈិងការង្រ

បកពមើ—ខែលមនុស្សែនទបានកធ្វើែល់ែ្ចុំ�្នចុងជពីវិតរបស់ែ្ចុំ។រោមួយនឹងការក្តាតចឈិត្ទុ�ោ�់

របស់កយើងកលើការង្របកពមើែល់មនុស្សែនទតាមរកបៀបខែលពពរះអងគសក្ង្គារះកធ្វើកនារះគំនឈិតនន

ការជួយមនុស្សែនទឲ្យរោសរះកស្ើយគឺរោគំនឈិតែ៏មានឥទ្ធឈិពលមួយ។កយើងោំងអស់គ្នារងទុ�្ខ

អំ�ចុងកពលជពីវិតរខមងសាលាប់របស់កយើងកៅកលើខផនែពីកនរះ។ែូកច្នរះមនុស្សរោកពចើនមានជំងឺ

ខាងរាងកាយឬជំងឺផ្បូវចឈិត្ឬរងទុ�្ខខាងវិញ្ញាណ។កយើងោំងអស់គ្នាពតូវការការពយាបាល។

ែូចែ្ចុំបានពន្យល់កៅ�្នចុងអត្បទរបស់ែ្ចុំ(ទំព័រ២០)នឈិងែូចខអលកឌើរខនលអឈិល

អាន់កឌើរសឈិនបកពងៀនកៅ�្នចុងអត្បទរបស់កលា�(ទំព័រ១២)កយើងោំងអស់គ្នា

អាចចូលរួម�្នចុងការង្របកពមើែល់មនុស្សែនទតាមរកបៀបខែលនឹងជួយពួ�កគ

ឲ្យរោសរះកស្ើយ។

កោយកសាមារះស្័ពគ

កមើរីលពីប៊យយ៉ា�

កា�ជរួយមនរុស្សដទទឲ្យទទរួល
កា�ពយាបាល�បស់្ពរះអម្ចាស់

នមើរី�ីនបរោេប៊យយ៉ាក

២០

ភាពជាសិស្សណដលបានដឹ្នាំ
គដាយ្ពរះ

ប៊ីស្សពឌីេអឈិមនេវីស

២៨

កា�ងា�បគ្មើតាមមគ្យាបាយ
មរួយកាន់ណែប�ិសរុទ្ធ

ខអ�នឌើរខេ�អឈិ�អាេ់នឌើរសឈិេ

១២

កា�ងា�បគ្មើ្ ឺជាកា�គមើល
គៅមនរុស្សដទទដូច
្ពរះអង្គសគ្ងាររះ្ទង់
ទែគ�ើញ

៨
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5 កា�គៅ�បស់ឪពរុ្

សូមអានពពីការបកពងៀនែ៏គួរឲ្យកពញចឈិត្អំពពីភាពរោឪពុ�ម�ពពីពពរះគម្ពីរនឈិងពបសាសន៍របស់ពួ�ពយាការី។

6 កា�បងាហាញអំពតីគសច្្តីជំគនឿ៖

រែូពែពីកហាគាឃ្វពីនតានពីលឡា—ទពីព�ុងវា៉លបា៉ាករែសសូពបកទសឈពីលពី

៨ គរោលកា�ែ៍ទនកា�ងា�បគ្មើ៖

ការង្របកពមើគឺរោការកមើលកៅមនុស្សែនទែូចពពរះអងគសក្ង្គារះពទង់ទតកឃើញ

១២ កា�ងា�បគ្មើតាមមគ្យាបាយមរួយកាន់ណែប�ិសរុទ្ធ

នោយខអ�នឌើរខេ�អឈិ�អាេ់នឌើរសឈិេ

កពលអ្ន�ខស្វងរ�រកបៀបកែើម្ពីផ្ល់ការង្របកពមើពពរះនឹងែឹ�នាំអ្ន�កៅរ�បុពតានឈិងបុពតពីរបស់ពទង់។

២០ កា�ជរួយមនរុស្សដទទឲ្យទទរួលកា�ពយាបាល�បស់្ពរះអម្ចាស់

នោយនមរី�ីនបរោេបូយ៉ាក

ករៀនអំពពីរកបៀបខែលកយើងអាចជួយពយាបាលអ្ន�ខែលរងទុ�្ខ។

២4 ព�ជ័យទនភាពខ្លួនទតីពឹងខ្លួន៖

្កានឈិងកស្រភាពខផ្ន�្ ឈិរញ្ញវត្ចុ

នោយខមខែ�វ៉�

២6 គមគ�ៀនម្ពតី្ពរះ្ ម្តី�សញ្ញាថ្តី៖

មា៉ាថានឈិងមា៉ារា

នោយកាមីន�ហ្វវនុកអូស្នុេ

២៨ ភាពជាសិស្សណដលបានដឹ្នាំគដាយ្ពរះ

នោយប៊ីស្សពឌីេអឈិមនេវីស

ពពរះនឹងពបោនការែឹ�នាំែ៏កទវភាពែល់អ្ន�កពលអ្ន�ពយាយមកាលាយរោសឈិស្សរបស់ពទង់។

3២សំគេងពរួ្ប�ិសរុទ្ធទថងៃចរុងគ្កាយ

ពគ្មួយែ៏ច្បស់លាស់ខែលបាន្ លាស់ប្បូរជពីវិតគ្ត់ការែឹងថាគ្ត់បានកាលាយរោអ្ន�ផ្សព្វផសាយសាសនាតាំងពពី

យូរណាស់ម�ក្ើយែំកណើរមួយខែលនាំឲ្យគ្ត់ម�កាន់ពពរះវិហារសុន្ទរ�ថាមួយខែលបានពពងឹងទពីបនាទាល់

របស់គ្ត់។

36 អ្តីណដលគយើងគជឿ៖

កយើងកជឿកលើការបានល្អឥតកខាចារះ—កៅ�្នចុងពពរះពគពីស្ទ

3៨ គ្ហដាឋាន�បស់គយើង្្រុម្្រួសា��បស់គយើង៖

ជពីងច�់ចពងឈិតនឈិងកពលកវលារោមួយ�ូន

នោយណាេស៊ីថូមា៉ាស

4០ កា�បគ្ងៀនយរុវវ័យនិង្ រុម្�ែូចៗ៖

កពលឪពុ�ឬមាតាយឬោំងឪពុ�នឈិងមាតាយពុំចូលរួមសាសនាចព�

នោយខាខម�េូវខវ�

យុវមជ្ឈិមវ័យ

៤២
គពលគវលាគដើមបតីម្ន្ ូនចំនួន�ូននឈិងរកបៀប

កោរះពសាយកពលអ្តីៗគ្ើែគេើងពរុំដូចកា�គ្រោងទរុ្្ខ

គឺរោសំណួរមួយចំនួនខែលអ្ន�អាចមាន

កពលអ្ន�ដា្់ណែនកា�ស្ម្ប់្្រួសា�

�បស់អ្ន្។សូមអានពពីបទពឈិកសាធន៍

្ទាល់ែ្លួនកៅ�្នចុងវគគពួ�យុវមជ្ឈិមវ័យ

កផ្សងៗ�្នចុងខែកនរះ។

យុវវ័យ
៥១
ករៀនកែើម្ពីដា្់គរោលគៅ្បា្ដ្បជា

ណស្ង�្ភាពសរុខសាន្តាមរយៈ

ខផនការននកសច�្ពីសក្ង្គារះក្ើយឈប់ទទរួល

កា��ំខានពតីឧប្�ែ៍គអេិច្ែូនិចកៅ�្នចុង

អត្បទខែកនរះ។

�ុមារ
ករៀនរកបៀបរាប់អានមិែ្ភ្្ិថ្តីនឈិងជួយមឈិត្ភ�្ឈិ

ចាស់។ករៀនបខន្មកទៀតអំពពី្ពរះវិញ្ញាែប�ិសរុទ្ធ។

ក្ើយកមើលថាមានអ្វពីបាន

ក�ើតក�ើងកពលខអលកឌើរឃុ�

កធ្វើទស្សន�ឈិច្កៅពបកទស

កពបស៊ីល។

គៅគលើ្្បមរុខ
នោះខ�ង

កោយកជនពីឌពីកផច។

អំណានែ្ពីៗ

កថាកណ្ឌ

មាតិកា



4 លពីអា្ូណា

អែ្ថបទណដលម្នល្្ខែៈស្ម្ប់ណែឌតីជតីថលប៉រុគ្ណរះ

សូមទា្់ទងម្គយើងខ្ញំ

សូមអ៊ីខម៉លសំណួរនឈិងមតឈិខ�លម្អរបស់អ្ន�កៅកាន់

liahona@ldschurch.org។

សូមបញ្បូនករឿងខែលជំរុញឲ្យមានកសច�្ពីជំកនឿោំងឡាយរបស់អ្ន�កៅអ៊ីខម៉ល

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

លតីអាហូ្ឌតីជតីថល

ណស្ង�្បណន្ថមគទៀែ

កៅ�្នចុង�ម្វិធពីGospel Libraryនឈិងកៅកគ្ទំព័រ

liahona.lds.orgអ្ន�អាច៖

•ខស្វងរ�ច្បប់កចញផសាយបច្ចុប្ន្ន។

•កមើលមាតឈិកាមានខតឌពីជពីថលប៉ុកណាណរះ។

•ខស្វងរ�កលែកចញផសាយមុនៗ។

•ោ�់បញ្បូនករឿងនឈិងមតឈិខ�លម្អរបស់អ្ន�។

•រោវឬរោវកែើម្ពីផ្ល់រោអំកណាយ។

•ពពងពី�ការសឈិ�សារោមួយឧប�រណ៍ឌពីជពីថល។

•ខច�ចាយអត្បទនឈិងវីកែអូខែលចូលចឈិត្។

•ោញយ�ឬកបារះពុម្អត្បទ។

•សាដាប់អត្បទខែលអ្ន�ចូលចឈិត្។

liahona.lds.org facebook.com/liahona �ម្វិធពីGospel Library

គែើអ្ន្្ ំពរុងគ�ៀនអ្តីថ្តីៗគ�ៀងរាល់ទថងៃណមនគទ?
នោយនសវាកម្ភាពែ្លួេទីពឹងែ្លួេ

ការករៀនអ្វពីថ្ពីៗមានពបកយជន៍របស់វារួមោំងការការពារជំងឺស្វឈិតកកាសឈិកាែួរ�្បល
នឈិងការកធ្វើឲ្យសុែភាពខាងផ្បូវចឈិត្ល្អពបកសើរក�ើង។

ទតីបំែរុែបានគៅដល់្ពរះវិហា�ប�ិសរុទ្ធ
នោយរ៉ាម៉ាូណាម៉ាូរីស

យុវមជ្ឈិមវ័យមានា�់ម�ពពីបាបាែូសខច�ចាយករឿងរបស់គ្ត់អំពពីការករៀបចំែ្លួន
ក្ើយទពីបំផុតអាចកៅពពរះវិហារបរិសុទ្ធបាន។
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ណខមិថរុនាឆ្នាំ២០១៩វ៉រុល១៨គលខ3
លតីអាហូ្១៨6០6២5៨

ទស្សនាវែ្ពីរោអន្ររោតឈិរបស់សាសនាចព�នន

ពពរះកយស៊ូវពគពីស្ទននពួ�បរិសុទ្ធនថងៃចុងកពកាយ

្ែៈ្បធានទតីមរួយ៖រ័សុលអឈិមណឈិលសុន,

ោល្ឈិនកអ�អូ�,្ឈិនរីប៊ីអាវរិង

្ូ�៉រុមទនពរួ្សាវ្ដប់ពតី�នា្់៖អឈិមរ័សុលបា�ឺែ,

ខជ្្្វពីអ័រ្ូ�ឈិន,កឌៀកថើរកអ្្វអុជែូ្្វ,

កែវីឌកអខបែណា,ឃ្វពីនថឈិនអឈិលឃុ�,ឌពីថត

ពគពីស្បូ្្វឺសឈិន,ខនលអឈិលអាន់កឌើរសឈិន,រែូណល

កអរា៉សបាន,ខ្គរីអ៊ីស្ទពីខវែនសុន,កឌលជពី

ករនឡាន់,កជើរិតែបុលយូ្គង,អូលពីកសស

សូករែស

អ្ន្និពន្ធ៖រា៉ន់ឌពីឌពីហាវាំង

អ្ន្្បឹ្សា៖ពបាយខអនកែអាស្ចុន,រា៉នែល

កែប៊ិនខណត,ខប៊�ឃពីពកាវិន,សសារែុនអ៊ូខបង,

ពគពីស្ទពីណាប៊ី្ហាវាន់�ូ,ែូណាល់អឈិល្លពស្ម,

ឡារីកអសខាកឈើរ,អ៊ីរី�ែបុយូ�ូពពីកេក,

លពីនជពីរែូប៊ីន

នាយ្្្ប់្្ង៖រីឆ្ែអាយ្ុពីតុន

នាយ្ទស្សនាវដ្តីសាសនាច្្៖អាខលនអ័រ

�យប៊្គ

អ្ន្ចាែ់កា�ពាែិជ្ជ្ម្៖ហាគាស្វខាណាន់

និពន្ធនាយ្្្ប់្្ង៖អ័ោមស៊ីអូសុន

ជំនរួយកា�និពន្ធនាយ្្្ប់្្ង៖រា៉យអឈិនខារ

ជំនរួយកា�គបារះពរុម្ែសាយ៖កាមពីឡាខាពស្ទពីលលុន

និពន្ធនិងគបារះពរុម្៖មា៉ារីសសាខឌននពីស,កែវីឌ

ឌឈិ�សុន,កែវីែកអខអ៊តកវើត,មា៉ាធ្យបូឌពី្្វ្ពីតុន,

ហាគាខរតកអចហាគា្្វ,�បូរី្្វបូកលើរសូសា,ចន

រា៉យអ៊ិនជឈិនសឈិន,ឆ្ល�ចុតឡាកាបាល់,

នម៉ឃលអរម៉ូរីស,អ៊ីរិ�ប៊ីម៉ែុ�,សាលពីចនសុន

អូកែឃឺ�,យ៉ូកស្វកជភឺគពី,ចានភពីនបូរា៉្្វ,

រីឆ្តអឈិមរែមនពី,មពីនឌពីកសលូ,ឆ្�ខែលវួែក�,

មា៉ារីសាវីឌពីសុន

នាយ្្្ប់្្ងណែ្ន្សិលបៈ៖កជសកតនូែស៊ិន

នាយ្ណែ្ន្សិលបៈ៖ខថែអ័រភពីកធើរសុន

�ចនាប្ង់៖ជពីនឈិតអាន់ពទូ,ក្្វភពីអាន់ពតូស,

ខមនឌពីបឈិនធ្ពី,ស៊ីឃឹមបឹលបុត,ថូមា៉ាសឆ្ល,

ចូស្វ័រកែននពីសកែវីឌ្្គពីន,ែូលពីន្ុពីងគ្ពី,កអរិ�

ភពីចនសឈិន,ស៊ូសាន�បូ្្គពីន,សកតអឈិមម៉ូយ,
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«កា�គៅ�បស់ឪពរុ្្ ឺជាកា�គៅអស់្លប
គហើយសា�ៈសំខាន់�បស់វា្ ឺគលើសពតីគពលគវលាគៅគទៀែ»។

Teachings of Presidents of the Church: Ezra Taft Benson ( ឆ្នាំ ២០១៤ ) ទំព័រ ១៩៤ ។

ការបកពងៀនមួយចំនួនខែល

រោទពីកពញចឈិត្របស់កយើង

អំពពីភាពរោឪពុ�

កពលអ្ន�ពតូវការការកលើ�ទឹ�ចឈិត្

សូមកមើលសារលឈិែឈិតមួយននសារលឈិែឈិត

ោំងកនរះ៖

•លូកា១៥:២០–២៤

•ឌពីថតពគពីស្បូ្្វឺសឈិន«ឪពុ�»

Liahonaខែឧសភាឆ្នាំ២០១៦

ទំព័រ៩៣–៩៧។

•អឈិលថមខភរី«Fatherhood, 
an Eternal Calling»
Liahonaខែឧសភាឆ្នាំ២០០៤

ទំព័រ៦៩–៧២។

•«The Sacred Callings 
of Fathers and 
Mothers»ជំពូ�ទពី១៥កៅ�្នចុង

Teachings of Presidents 
of the Church: Ezra Taft 
Benson។

•«Love at Home»ជំពូ�ទពី
១៤កៅ�្នចុងTeachings 
of Presidents of the 
Church: Harold B. Lee(ឆ្នាំ

២០០០)។
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ការបង្ហាញអំពពីកសច�្ពីជំកនឿ

�៉ូ្ដតីគហារ�្តីនតានតីលឡា
ទីបកុងវា៉ា�រោ៉ានរ៉សសូបបនទសឈី�ី

នៅនេលន្រោះថ្នាក់នោយការសាងសង់មួយបានបន្សុល

ទុកឲ្យរត់េុំអាចន�ើរបានរ៉ូ្�រីន្គោឃ្រីនតានរីលឡាេុំ

អាចន្្ើជាជាងផ្សារដ�កតនៅនទៀតនទ—ឬន្្ើកិច្ចការជា

ន្ចើននផ្្ងនទៀតបានន�ើយ។ប៉ុដនតែរត់បានសន្មច

ចិតតែបនតែន្ពោះនៅមុខនោយនសចកតែរីជំននឿនោយទុកចិតតែ

នលើដផ្នការរបស់្េោះវរបិតាសួគ៌ស្រាប់រត់និង

្គួសាររត់។

គេសលតីនតីលសរុនជាងថែ�ូប

កពលមានអ្វពីពឈិតរោអាព��់ក�ើតក�ើងចំកពារះកយើងកយើង

អាចមានពបតឈិ�ម្ពពីររកបៀប។កយើងអាចែឹងសម្បរនឹងពពរះ

ក្ើយចា�កចញពពីពពរះវិហារកោយគ្មានអ្វពីកទៀតនឹងបន្វាកទ។

ឬកយើងអាចលុតជងគង់ចុរះអធឈិសាឋានក្ើយបន្រី�ចកពមើន។

ែ្ចុំពុំបាត់បង់កសច�្ពីជំកនឿរបស់ែ្ចុំកទក្ើយែ្ចុំ�៏ពុំបានសួរ

ែ្លួនែ្ចុំថា«ក្តុអ្វពីករឿងកនរះក�ើតក�ើងចំកពារះែ្ចុំខែរ?»ែ្ចុំ

បែឈិកសធមឈិនកែើរផ្បូវកនារះក�ើយ។

កពលការសា�ល្ងមួយក�ើតក�ើងចំកពារះកយើងែ្ចុំែឹង

ថាពពរះវរបឈិតាគង់កៅសាថានសួគ៌ពបោនផ្បូវមួយឲ្យេ្ងកាត់

ការសា�ល្ងកនារះ។កពលែ្ចុំបានធូរកស្ើយម�វិញការមាន

ពពរះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺរោករឿងសំខាន់។ែ្ចុំពតូវខតគឈិតពពីអ្វពី

មួយកទៀតកែើម្ពីកធ្វើរោមុែរបរែូកច្នរះែ្ចុំបានអធឈិសាឋានទូលសូម

ការខណនាំពពីពពរះវិញ្ញាណ។ពពរះបានកេ្ើយតបនឹងែ្ចុំ។

ចំកពារះអស់អ្ន�ខែលបានរងទុ�្ខកោយកពគ្រះថានា�់ឬ

ពពឹត្ឈិការណ៍ខែលកធ្វើឲ្យជពីវិត្ លាស់ប្បូរែ្ចុំចង់នឈិយយថា«អ្វពីៗ

អាចមានការលំបា�ប៉ុខន្សូមបន្កៅ�្នចុងសាសនាចព�។

សូមបន្កៅរោប់នឹងែំណឹងល្អ។ជពីវិតកាន់ខតលំបា�

ក�ើងពបសឈិនកបើគ្មានែំណឹងល្អកនារះ។សូមែឈិតែំឲ្យអស់ពពី

សមត្ភាពរបស់អ្ន�ក្ើយពពរះវរបឈិតាសួគ៌នឹងកធ្វើ�ឈិច្ការខែល

កៅកសសសល់»។

ណស្ង�្បណន្ថមគទៀែ

សូមខស្វងយល់ពពីរកបៀបខែលលពីបូខលតកហាគា្្្វពី

ម៉ុ�ក្គកលម�ពពីអា្្្វឈិ�ខាងត្បូងបានទុ�ចឈិត្ពពរះ

ក្ើយបានបន្កឆ្ពរះកៅមុែោំងពឈិការកៅកគ្ទំព័រ

lds.org/go/6១៩6។

សូមករៀនបខន្មកទៀតអំពពីធនធ្នពឈិការភាពរបស់

សាសនាចព�កៅកគ្ទំព័រlds.org/go/៩១៨4។

អ្ន�អាចខស្វងរ�ការបង្ហាញអំពពីកសច�្ពីជំកនឿបខន្មកទៀតកៅ

កគ្ទំព័រlds.org/go/១៨។
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កៅ
ក្នុង កិច្ចខិតខំ ដ�ើម្បី ផ្តល់ ការងារ បដ្មើ 

របស់ ដ�ើង �ូច្ពរះអង្គសដ្ងាររះ ដ�ើង 

អាច្តូវបាន សុំ ឲ្យ ផ្តល់ ការងារ បដ្មើ �ល់ អ្ក 

ដ�លមាន លក្ខណៈ ដបលែក ពបី ដ�ើង ។ ការណ៍ ដនរះ តំណាង ឲ្យ 

ឱកាស មួ� ស្មាប់ ឲ្យដ�ើង ដរៀន និង រីកចដ្មើន។

វប្ធម៌ ការអប់រំ ពូជសាសន៍ ដស�្ឋកិច្ច អា�ុ 

ឥរិយាបថ ពបី អតបីតកាល និង បច្ចនុប្ន្ កាល ឬ ភាព ខុស ដបលែក 

ដផសេង ដទៀត អាច ដធវើឲ្យ ដ�ើង ងា� នឹង វិនិច្័� បុគ្គល មានាក់ 

ពបីមុន ដ�ើង សារល់ពួកដគ ដៅដទៀត ។ ការវិនិច្័� ជាមុន 

ដនរះ គឺ ជា  ដផ្ក �៏ ធំ នន ការដរើសដអើង ដ�ើ� ្ពរះអង្គសដ្ងាររះ 

បាន ្ពមាន ទាស់ នឹង ការវិនិច្័� ដបប ដនរះ ( សូមដមើល 

សាំ�ូដអលទបី ១ ១៦:៧; �៉ូហាន ៧:២៤ ) ។

ដតើ ដ�ើង អាច ដមើល រំលង ភាពខុសគ្នា ទាំង ដោរះ ដ�ើ� 

ដមើល ដៅ មនុសសេ �នទ �ូច ្ពរះអង្គសដ្ងាររះ ្ទង់ ទត បាន ដ�រ 

ឬ ដទ ? ដតើ ដ�ើង អាច ដរៀន ្សឡាញ់ មនុសសេ �នទ ដទារះបបី 

ពួកដគ ជា នរណា ដ�ើ� ដទារះបបីពួកដគ អាច កាលា� ជា អវបីក៏ 

ដោ� ដោ� រដបៀប ណា ?

កគ្លការណ៍ននការង្របកពមើ

ការង្របកពមើគឺរោការកមើល
កៅមនុស្សែនទ
ដូច្ពរះអង្គសគ្ងាររះ្ទង់ទែ

្ពរះដ�ស៊ូវ បាន ចំណា� ដពល របស់ ្ទង់ ជា ដ្ចើន គង់ ដៅ ជាមួ� អស់ អ្ក ដ�ល ្តូវបាន ដគដមើល ដ�ើញ ថា 

មាន ភាពខុស ពបី ដគ ្ទង់ បាន ទត ដ�ើញ សកាតានុពល នន និសសេ័� ជា្ពរះ របស់ ពួកដគ ។



 ខែមឈិថុនាឆ្នាំ២០១៩ ៩

កា�គមើលនិងគសច្្តី្សឡាញ់

្ពរះគម្បីរ ប៊ីប ្បាប់  ដរឿង មួ� ពបី កដមាលារះ អ្ក មាន ដ�ល បាន សួរ ពបី រដបៀប ដ�ើម្បី ទទួល 

បាន ជបីវិត អស់កល្ ជានិច្ច ៖ « ្ពរះដ�ស៊ូវ ្ទង់ ទត ដៅ គ្ត់ ដោ� ្សឡាញ់ ដ�ើ� 

មាន ្ពរះបន្ទូល ថា អ្ក ដៅ ខវរះ កិច្ច មួ� ដទៀត គឺ ្តូវ ដៅ លក់ របស់ ្ទព្យ អ្ក ទាំង ប៉ុោមាន 

ដចក ទាន ឲ្យ �ល់ ពួក អ្ក ្ក ដៅ ដោរះ អ្ក នឹង បាន ្ទព្យសម្ត្តិ ដៅ ដលើ សាថានសួគ៌ វិញ 

រួច ឲ្យ ផ្នុក ដ�ើ ឆ្កាង មក តាម ខ្នុំ ចុរះ » ( មា៉ាកុស ១០:២១ ) ។

ដពល ដអលដ�ើរ ដអស មា៉ាក ផាលមា៉ា ក្នុង ពួកចិតសិប ោក់ បាន សិកសា ខគម្បីរ ដនរះ 

កាល ពបី ប៉ុោមាន ឆ្នាំ កនលែង ដៅ ដផ្ក ថ្បី មួ� នន ដរឿង ដនរះ បាន ដធវើ ឲ្យ ដោក ចាប់អារម្ណ៍  

ភាលាមៗ ។

« ‹្េោះនយស៊ូវ្ទង់ទតនៅរត់នោយ្សឡាញ ់› ។

ដៅដពល ខ្នុំ ឮ ពាក្យ ទាំង ដនរះ រូបភាព �៏ ចបាស់ោស់ មួ� បាន ផុស ដ�ើង ក្នុង ចិត្ត 

ខ្នុំ អំពបី ្ពរះអមាចាស់ �ប់ គង់ មួ� សន្នុរះ ដ�ើ� ទតនៅ កដមាលារះ  មានាក់ ដោរះ ។ ទត

នៅ—គឺ ជា ការ ទត ដមើល ឲ្យ ស៊ីជដ្រៅ និង ទត ដមើល ធលែនុរះ �ល់ ្ពលឹង កដមាលារះ ដោរះ ដោ� 

ទទួល សារល់ ដសចក្តបីល្អ សប្នុរស របស់ គ្ត់ ្ពមទាំង សកាតានុពល របស់ គ្ត់ ក៏ �ូចជា 

ការដញក �ឹង ពបី ត្មូវការ �៏ ធំដធង របស់ គ្ត់ ។

បោទាប់ មក ពាក្យ សាមញ្ញ ដនរះ—្ពរះដ�ស៊ូវ ្សឡាញ់រត់។ ្ទង់ មាន 

ក្តបី្សឡាញ់ និង ដសចក្តបីអាណិតដមតាតា �៏ ដ្ចើន ដលើសលុប �ល់ កដមាលារះល្អ មានាក់ 

ដនរះ ដ�ើ� នោយសារ ដសចក្តបី្សឡាញ់ និង ជាមួយ នឹង ដសចក្តបី្សឡាញ់ ដនរះ 

្ពរះដ�ស៊ូវ បាន សុំឲ្យ គ្ត់ ដធវើកិច្ចការ កាន់ដត ដ្ចើន បដនថែម ដទៀត ។ ខ្នុំ បាន ្សនម ដមើល 

ថា ដតើ កដមាលារះ មានាក់ ដនរះ មាន អារម្ណ៍ ដបប ណា ចំដពារះ ដសចក្តបី្សឡាញ់ �៏ ខ្លាំង ដបប ដនរះ 

ដ�ល គ្ត់ បាន ទទួល ខណៈ ដ�ល ្តូវបាន សុំ ឲ្យ ដធវើ កិច្ចការ �៏ ដសន លំបាក �ូចជា ការ 

លក់ ្ទព្យ សម្ត្តិ ដ�ល គ្ត់ មាន ទាំងអស់ ដ�ើ� ដចកវា �ល់ អ្ក ្ក ។ . . .

[ ខ្នុំ បាន សួរ ខលែលួន ឯង ថា ] ‹ ដតើ ខ្នុំ អាច បំដពញ ដសចក្តបី្សឡាញ់ �ូច ជា ្ពរះ្គបីស្ ក្នុង 

ចិត្ត ខ្នុំ តាមរដបៀប ណា ដ�ើម្បី ឲ្យ [ មនុសសេ �នទ ] អាច ទទួល អារម្ណ៍ នន ក្តបី្សឡាញ់ 

របស់ ្ពរះ តាមរ�ៈ ខ្នុំ ដ�ើ� មាន បំណង ផាលាស់ប្តទូរ ដោរះ ? › ដតើ ខ្នុំ អាច នមើល 

[ បុគ្គលមានាក់ៗ ដ�ល ដៅ ជុំវិញ ខ្នុំ ] �ូច ្ពរះអមាចាស់ បាន ទត ដមើល កដមាលារះ អ្ក មាន ដោរះ 

យា៉ាង �ូចដម្តច ដោ�ការ ដមើល ថា ដតើ ពួកដគ ជា មនុសសេ ដបបណា ដ�ើ� ពួកដគ អាច 

ដ្បដៅ ជា ដបប ណា ជាជាង ការ្គ្ន់ដត ដមើល ថា ដតើ ពួកដគ ដធវើ ឬ មិន ដធវើ អវបី ខលែរះ ? ដតើ ខ្នុំ 

អាច ដ្ប កាន់ដត �ូចជា ្ពរះអង្គ សដ្ងាររះ បាន តាម រដបៀប ណា ? » ១
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កា�អគ្្ជើញឲ្យអនរុវែ្

កតើអ្ន�ពតូវកមើលនរណាែ្រះ�្នចុងរកបៀបកផ្សងពពីមុន?កតើអ្ន�នឹងកធ្វើអ្វពីែ្រះកែើម្ពី្ លាស់ប្បូររកបៀប

ខែលអ្ន�កមើលកៅពួ�កគ?
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សារល់ពរួ្គ្ឲ្យចបាស់ 
សូម ពយាយាម ដរៀន សារល់ មនុសសេ ឲ្យ ដ្ចើន ដលើស ពបី សំបក ដ្រៅ របស់ ពួកដគ ។ 

ទទួលសារល់ ថា ការបដងកើត ទំោក់ទំនង ្តូវ ចំណា� ដពល និង កិច្ចខិតខំ ដោ� 

ដសាមារះសរ ។ ( សូមដមើល អតថែបទ ដគ្លការណ៍ នន ការងារ បដ្មើ ដខ សបីហា ឆ្នាំ ២០១៨ 

« ការបដងកើត ទំោក់ទំនង ្បកប ដោ� អតថែន័� » ស្មាប់ ជា ជំនួ� ) ។

ពិនិែ្យគមើលខ្លួនឯង 

សូម �កចិត្ត ទុកោក់ ដលើ ការវិនិច្័� ដ�ល អ្ក អាចដធវើ ដោ� ដចតោ ឬ អដចតោ ។ 

សូម កត់ ចំណាំ ពបី ការសាមាន ោោ ដ�ល អ្ក កំពុង មាន អំពបី មនុសសេ �នទ ដ�ើ� ពយាយាម 

�ល់ ពបី មូលដ�តុ ដ�ល អ្ក មាន អារម្ណ៍ ដបប ដោរះ ចំដពារះ ពួកដគ ។

្រុំវិនិច្័យគ្ 

ទទួល សារល់ ថា កាលៈដទសៈ ពុំ កំណត់ ពបី តនមលែ របស់ បុគ្គល មានាក់ ណា ដ�ើ� ។ 

ពយាយាម �ល់ ពបី សាថានភាព របស់ ពួកដគ និង ពិចារណា ពបី រដបៀប ដ�ល អ្ក ចង់ ឲ្យ 

នរណា មានាក់ �ល់ ពបី អ្ក ្បសិនដបើ អ្ក សថែិត ដៅក្នុង កាលៈដទសៈ �ូច គ្នា ដោរះ ។ 

ការដញក ដចញ នូវ ជដ្មើស និង ឥរិយាបថ របស់ នរណា មានាក់ ពបី តនមលែ ក្នុង ខលែលួន និង 

សកាតានុពល នន ភាព ជា្ពរះ របស់ ពួកដគ អាច ជួ� ដ�ើង ឲ្យ ដមើល ពួកដគ �ូច 

្ពរះអង្គសដ្ងាររះ ្ទង់ ទត ។

អ្ិសាឋានគដើមបតី្សឡាញ់ពរួ្គ្ 

សូម អធិសាឋាន ស្មាប់ ពួកដគ ជានិច្ច តាម ដ្មារះ និង អធិសាឋាន ទូល សូម ការអត់ធ្ត់ 

ដ�ើម្បី អភិវ�្ឍ មិត្តភាព �៏ ពិត្បាក� មួ� ។ សូម ្កដ�ក ដមើលការបដ្មើ របស់អ្ក 

្បកប ដោ� ការអធិសាឋាន ។ ដតើ មាន ចដោលារះ ្បដហាង រវាង អវបី ដ�ល អ្ក កំពុង ដធវើ 

និង អវបី ដ�ល ពួកដគ ពិតជា ្តូវការ ដ�រ ឬ ដទ ?

កា�គ�ៀនគដើមបតីគមើលគៅមនរុស្សដទទ

ការដរៀន ដ�ើម្បី ដមើល ដៅ មនុសសេ �នទ �ូច្ពរះអង្គសដ្ងាររះ ្ទង់ ទត ោំ មក នូវ រងាវាន់ 

�៏ ដ្ចើន ដលើសលុប ។ ដនរះ គឺ ជា រដបៀប មួ� ចំនួន ដ�ល អាច ជួ� ដពល ដ�ើង ដធវើ កិច្ចការ 

ដឆ្ពរះ ដៅកាន់ ដគ្លដៅ ដនរះ ។

្ពរះដ�ស៊ូវ បាន ចំណា� ដពលដវោ របស់ ្ទង់ ជាមួ� មនុសសេ ្គប់ ្បដភទ ៖ អ្ក 

មាន អ្ក ្ក អ្ក ្គប់្គង និង មនុសសេ សាមញ្ញ ។ ជាដរឿ�ៗ ្ទង់ គឺជា ជន រងដ្គ្រះ 

នន ការវិនិច្័� ខុស ពបី មនុសសេ �នទ ដពល ពួកដគ ដមើល ដៅ ្ទង់ និង រូបរាង ្កបី្ក ឬ 

កាលៈដទសៈ មិន សំខ្ន់ របស់ ្ទង់ ។ « ដ�ើ� កាល ដ�ើង បាន ដមើល ្ទង់ ដោរះ ក៏ គ្មាន 

ភាព លំអ ណា ដ�ល ឲ្យ ដ�ើង រីករា� ចិត្ត ដ�រ ។ . . . ្ទង់ ្តូវ ដគ ដមើលងា� ដ�ើ� 

្តូវ មនុសសេ ដបារះបង់ ដចាល » ( ដអសា� ៥៣:២–៣ ) ។
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ទស្សនវិស័យដូចជា្ពរះ្្តីស្ទ

បង្សបី មានាក់ ដចកចា� ដរឿង ដនរះ អំពបី ការដរៀន ដមើល អ្ក ជិតខ្ង មានាក់ ដោ� ដកវដភ្ក 

�ូច ជា ្ពរះ្គបីស្ ៖

« ជូដលៀ ( ដ្មារះ ្តូវ បាន ផាលាស់ប្តទូរ ) បាន រស់ដៅ ដក្រ ខ្នុំ ដ�ើ� ហាក់�ូចជា គ្មាន 

មិត្តភក្តិ ណា ដទ ។ គ្ត់ ដមើល ដៅ �ូចជា អន់ចិត្ត និង មាន កំ�ឹង ជានិច្ច ។ ដទារះជា យា៉ាង 

ដោរះ ក្តបី ខ្នុំ បាន សដ្មច ចិត្ត ដធវើ ជាមិត្ត នឹង គ្ត់ ។ ពុំដមន ្គ្ន់ដត ជាមិត្ត ភក្តិ ធម្តា ដោរះ 

ដទ ប៉ុដន្ត ជា មិត្ត �៏ ពិត មានាក់ ។ ខ្នុំ បាន និយា� ដៅ កាន់ គ្ត់ ដពល ណា ខ្នុំ បាន ដ�ើញ គ្ត់ 

ដ�ើ� ខ្នុំ បាន បងាហាញ ចំណាប់ អារម្ណ៍ ដលើ អវបី ដ�ល គ្ត់ កំពុង ដធវើ ។ ដោ� សនសេឹមៗ ខ្នុំ 

បាន បដងកើត មិត្តភាព �៏ ស្អិត រមួត មួ� ជាមួ� គ្ត់ ដ�ល ដធវើ ឲ្យ ចិត្ត ខ្នុំ មាន អំណរ ។

ដៅ នថងៃ មួ� ខ្នុំ បាន សដ្មច ចិត្ត ដៅ សួរ សុខទុក្ខ ជូដលៀ ដ�ើ� សួរ គ្ត់ អំពបី 

ការសដ្មច ចិត្ត គ្ត់ មិន ចូល សាសោច្ក ។

ខ្នុំ បាន �ឹង ថា គ្ត់ គ្មាន ្គួសារ ឬ សាច់ ញាតិ ដៅ ដក្រ គ្ត់ ដ�ើ� ។ បងប្អទូន 

បដងកើត ដត មានាក់ គត់ របស់ គ្ត់ គឺ ប្អទូន ្បុស របស់ គ្ត់រស់ដៅ ឆ្ងា� ណាស់ ប្អទូន ្បុស គ្ត់ 

ទាក់ទង មកគ្ត់ មួ� ឆ្នាំ ដត ម្តង គត់ តាមរ�ៈ ទូរសព្ ។ ដពល ខ្នុំ សាតាប់ ការនិយា� 

ពបីភាព លវបីងជូរចត់ កំ�ឹង និង ភាពស្នុគសាមាញ អំពបី ្គួសារ គ្ត់ និង សាសោច្ក ដោរះ 

អារម្ណ៍ នន ក្តបីអាណិតអាសូរ ដ�ល ពុំ អាច ប�ិដសធ បាន និង ដសចក្តបី្សឡាញ់ ចំដពារះ 

បង្សបី ដនរះ បាន សថែិត មក ដលើ ខ្នុំ យា៉ាង ខ្លាំង ។ ខ្នុំ ទទួល អារម្ណ៍ �ឺចាប់ និង ភាព 

ស្នុគសាមាញ របស់ គ្ត់ ។ ខ្នុំ បាន �ឹង ពបី ជបីវិត �៏ ឯដកា របស់ គ្ត់ ។ ខ្នុំ បាន ឮ ឃ្លា មួ�  ពបី 

ដ្កា� ខ្នុំ ថា ៖ ‹ ដ�ើង ក៏ ្សឡាញ់ គ្ត់ ដ�រ ។ ចូរ ្សឡាញ់ និង  ដគ្រព គ្ត់ › ។

« ខ្នុំ បាន អង្គនុ� ដ�ើ� សាតាប់ រ�ូត �ល់ គ្ត់ គ្មាន អវបី និយា� ដទៀត ។ ខ្នុំ មាន 

អារម្ណ៍  នន ដសចក្តបី្សឡាញ់ និង ក្តបីអាណិតអាសូរ �ល់ គ្ត់ ។ ដនរះ គឺជា បង្សបី មានាក់ 

ដ�ល ពុំ ធ្លាប់ �ឹង ថា ដតើ អារម្ណ៍ ដ�ល មាន ដគ ្សឡាញ់ ដោរះ មាន សភាព ដបប ណា 

ដ�ើ� ។ រំដពច ដោរះ ខ្នុំ បាន �ល់ ពបី គ្ត់ កាន់ដត ខ្លាំង ដ�ើង ។ ខ្នុំ ដថលែង អំណរគុណ គ្ត់ 

ដ�ល បាន អនុញ្ញាត ឲ្យ ខ្នុំ ដៅ សួរសុខទុក្ខ គ្ត់ ដ�ើ� ខ្នុំ បាន ោគ្ត់ ដោ� ឱប គ្ត់ 

ណស្ង�្បណន្ថម

ករៀនបខន្មកទៀតអំពពីការសាវាគមន៍កាន់ខតកពចើនក�ើង៖

•  សូមអាន«កយើងអាចកធ្វើបានពបកសើរ៖ការសាវាគមន៍មនុស្សែនទចូលម��្នចុង

ព�ុម»កៅ�្នចុង�ីអា្វូណាខែ�ញ្ញាឆ្នាំ២០១៧។

•  កមើលថានា�់ែឹ�នាំសាសចព�ពន្យល់អំពពីកគ្លការណ៍ោំងកនរះកៅកគ្ទំព័រ

lds.org/go/6១៩១១។

សូមណច្ចាយបទពិគសា្ន៍�បស់អ្ន្

សូមកផ្ើម�កាន់កយើងនូវបទពឈិកសាធន៍របស់អ្ន�កៅកពលអ្ន�បានផ្ល់ការង្របកពមើែល់

មនុស្សែនទឬទទួលបានការង្របកពមើ។សូមចូលកៅliahona.lds.orgក្ើយ

ចុចកលើ«Submit an Article or Feedback»។

និងមាន ដសចក្តបី្សឡាញ់ ្ពមទាំង ដគ្រព គ្ត់ ។ គ្ត់ នឹង ពុំ �ឹង ថា គ្ត់ បាន រំជួលចិត្ត 

ខ្នុំ ប៉ុណាណា ដទ ជាមួ� នឹង ការសួរសុខទុក្ខ ដោរះ ។ ្ពរះវរបិតា សួគ៌ បាន ដបើក ដភ្ក ខ្នុំ ដ�ើ� 

បាន បដ្ងៀន ខ្នុំ ថា ខ្នុំ មាន សមតថែភាព ដ�ើម្បី ្សឡាញ់ ជាមួ� នឹង ការអាណិតអាសូរ ដ�ល 

បាន ដកើន ដ�ើង ។ ខ្នុំ បាន ដប្តជាញា ក្នុងចិត្ត ខ្នុំ ថា ពុំ ្គ្ន់ដត ដធវើ ជា មិត្ត នឹង គ្ត់ ដោរះដទ ខ្នុំ នឹង 

ដធវើ ជា ្គួសារ របស់ គ្ត់ ផងដ�រ » ។

វា គឺ ជា ដរឿង ពិសិ�្ឋ មួ� ដ�ើម្បី ្តូវបាន អដញជើញ ឲ្យ ដធវើ ជា ដផ្ក មួ�ក្នុង ជបីវិត របស់ មនុសសេ 

�នទ ដទៀត ។ ជាមួ� នឹង ការអធិសាឋាន ការអត់ធ្ត់ និង ជំនួ� ពបី ្ពរះវិញ្ញាណ ដោរះ ដ�ើង 

អាច ដរៀន ដធវើ កិច្ចការ ដោរះ ជាមួ� នឹង ទសសេនវិស័� កាន់ដត �ូច ្ពរះ្គបីស្ ។ ◼

្ំែែ់ចំ្ំ
	 ១.	 អេស	ម៉ាក	ផាលអ�ើរ	«	Then Jesus Beholding Him Loved Him	»	Liahona	

ខែ	ឧសភា	ឆ្នាំ	២០១៧	ទំព័រ	១១៥	។



១២ លពីអា្ូណា
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ដសៀ
វដៅ ដ�ល មាន ចំណង ដជើង ថា The Narcissism Epidemic ចាប់ដផ្តើម ដោ�សរដសរ នូវ ឧទា�រណ៍ 

ពបី ការមិនពិត នន វប្ធម៌ សម័� ទំដនើបរបស់ អាដមរិក ៖

« ដៅ ក្នុង កម្វិធបី ជបីវិតពិត តាម ទូរទសសេន៍ មួ� ដក្ង ្សបី មានាក់ ដ្គ្ង ដធវើ ពិធបី ជប់ដលៀង ខួប កំដណើត 

គ្មប់ ខួប ១៦ ឆ្នាំ របស់ ោង ចង់ ឲ្យ បិទ ផលែទូវ ធំ មួ� ដ�ើម្បី ឲ្យ ្កុម ដ�ើរ ព្យនុរះ�យា្តា អាច ដ�ើរ ោំមុខ ការមក�ល់ �៏ ធំ របស់ 

ោង ដៅ ដលើ ក្មាល ្ពំ ពណ៌ ្ក�ម មួ� ។ ដសៀវដៅ មួ� មា ន ចំណង ដជើង ថា My Beautiful Mommy ពន្យល់ ពបី 

ការវរះកាត់ ដកសមជសសេ �ល់ កុមារ តូចៗ ដ�ល មាតា� របស់ ពួកដគ កំពុង ទទួល ការ វរះ កាត់ ដ�ល កំពុង ដពញ និ�ម ‹ Mommy 
Makeover › ។ ឥ�ទូវ ដនរះ ដគ អាច ជួល អ្ក ្បមាញ់ រូបថត ដកលែងកាលា� ដ�ើម្បី ដធវើ តាម រូបថត របស់ អ្ក ដពល អ្ក ដ�ើរ ដលង 

ដៅ ដពល �ប់—អ្ក ដថម ទាំង អាច �ក គ្មប ទសសេោវ�្តបី ដកលែងកាលា� របស់ ជន ល្បី ដ្មារះ ដ�ល មាន លក្ខណៈពិដសស នន 

រូបថត ទាំងដោរះ មក ផ្រះ ផងដ�រ ។ ដោ� មិន ដមន ជា ការដលងដសើច ដោរះ ចដ្មៀង ល្បី មួ� ដថលែង ថា ‹ ខ្នុំ ដជឿ ថា ពិភពដោក 

គួរដត វិល ជុំវិញ ខ្នុំ ! › . . . ដក្ងៗ ដសលែៀកពាក់ ដខ្អាវ ចាក់ដ�ល មាន ពាក្យ ‹ កំពូល ម៉ូ� › . . . ដ�ើ� ជញជក់ កបាលដោរះជ័រ 

‹ Bling › ( ដ្គឿង អលងាការ ) ខណៈ ដ�ល  ឪពុកមាតា� របស់ ពួកដគ អាន កំណាព្យ ចុងជួន ថានាក់ ទារកោឋាន ទំដនើប មកពបី 

This Little Piggy Went to Prada ( កូន្ជូកតូចននោះបាននៅផ្សារ Prada) » ។ ១

ក្នុង ោម ជា ពួក សិសសេ របស់ ្ពរះដ�ស៊ូវ ្គបីស្ ដ�ើង ប�ិដសធ  ជា ខ្លាំង ដៅ នឹង គំនិត ដ�ល ថា ជបីវិត របស់ដ�ើង គឺ ដធវើអវបីៗ 

ទាំងអស់ ស្មាប់ ដត ខលែលួន ដ�ើង ។ ផ្នុ� ដៅវិញ ដ�ើង  ដធវើតាម ្ពរះអង្គសដ្ងាររះ ដ�ល មាន បន្ទូល ថា ៖

« អ្ក ណា ក្នុង ពួក អ្ក រាល់ គ្នា ដ�ល ចង់ ដធវើ ជា ធំ ដោរះ នឹង ្តូវ ដធវើ ជា អ្កបដ្មើ �ល់ អ្ក រាល់ គ្នា វិញ

ដ�ើ� អ្ក ណា ក្នុង ពួក អ្ក ដ�ល ចង់ បាន ជា ដលខ មួ� អ្ក ដោរះ ្តូវ ដធវើ ជា បាវ �ល់ អ្ក រាល់ គ្នា វិញ ដ�រ ៖

. . . កូន មនុសសេ បាន មក មិន ដមន ឲ្យ ដគ បដ្មើ ដោក ដទ គឺ នឹង បដ្មើ ដគ វិញ ដ�ើ� និង ឲ្យ ជបីវិត ខលែលួន ទុក ជា នថលែ ដោរះ 

មនុសសេ ជា ដ្ចើន ផង » ( មា៉ាថា� ២០:២៦–២៨ ) ។

គដាយណអលគឌើ�ណនល
អិលអាន់គឌើ�សិន

�្នចុង�ូរែុមននពួ�សាវ�

ែប់ពពីរនា�់

ខ្នុំ សូម សនយា ថា ដពល អ្ក ្សឡាញ់ ្ពរះ ដោ� អស់ ពបី ចិត្ត អ្ក ដ�ើ� អធិសាឋាន ទូលសូម 

ដធវើ ជា ឧបករណ៍ ដៅក្នុង ្ពរះ�ស្ត ្ទង់ ដោរះ ្ពរះអមាចាស់ នឹង ោក់ បុ្តាបុ្តបី ជាក់ោក់ 

របស់ ្ទង់ ដៅដលើ ផលែទូវ របស់ អ្ក ។

កា�ងា�បគ្មើ
តាមមកធយាបាយមួយ
កាន់ខតបរិសុទ្ធ



១4 លពីអា្ូណា

ដ�ើង ផ្តល់ តនមលែ �ល់ បន្ទូល របស់ ្ទង់ ៖

«  ឲ្យ អ្ក រាល់ គ្នា ្សឡាញ់ គ្នា ដៅ វិញ ដៅ មក ្តូវ ឲ្យ ្សឡាញ់ គ្នា �ូច ជា ខ្នុំ 

បាន ្សឡាញ់ អ្ក រាល់ គ្នា ដ�រ » ( �៉ូហាន ១៣:៣៤ សូមដមើល ផងដ�រ �៉ូហាន 

១៥:១២ ) ។

ចូរ ឲ្យ ចំណបី �ល់ កូនដចៀម ខ្នុំ ស៊ី ផង ។ . . . ចូរ ឲ្យ ចំណបី �ល់ ដចៀម ខ្នុំ ស៊ី ផង » 

( �៉ូហាន ២១:១៥, ១៦ ) ។

« កាល ណា អ្ក បាន ដ្ប ចិត្ត វិល មក វិញ ដោរះ ចូរ ចដ្មើន ឲ្យ បងប្អទូន អ្ក បាន ខ្ជាប់ 

ខជលួន ដ�ើង » ( លូកា ២២:៣២ ) ។

« ជួ� អ្កទន់ដខសា� ដលើកន� ដ�ល ដរា� ដ�ើ�ចដ្មើន កមាលាំង �ល់ កបាលជង្គង់ 

ដ�ល ញ័រ ផង » ( ដគ្លលទ្ិ និង ដសចក្បី សញ្ញា ៨១:៥ ) ។

ដនរះ គឺជា ឧទា�រណ៍ មួ� អំពបី ្បដភទ នន ការងារ បដ្មើ �ូចជា ្ពរះ្គបីស្ ដ�ល 

ដកើត ដ�ើង ក្នុង ចំដណាម សមាជិក សាសោច្ក របស់ ្ពរះអមាចាស់ ។ ថ្បីៗ ដនរះ និសសេិត 

សាកល វិទយាល័� ្ពិកហាំ �៉ង់  មានាក់ បាន សរដសរ ថា ៖

« ខ្នុំ បាន ដ�ល ឆលែង កាត់ នូវ ្គ្ �៏ លំបាក បំផុត ។ នថងៃ មួ� ខ្នុំ ពិត ជា ស្នុគសាមាញ 

ខ្លាំង ណាស់ ដ�ើ� ខ្នុំ ដស្ើរដត �ំ ។ ខ្នុំ បានទូល អងវរ   ដ�ើ� អធិសាឋាន សូម កមាលាំង ដ�ើម្បី 

បន្ត ដៅ មុខ ដទៀត ។ ដៅ ្គ្ ដោរះ មិត្ត រួម ថានាក់ របស់ ខ្នុំ បាន ដផ្ើ សារ មួ� ដ�ល បងាហាញ 

ពបី ដសចក្តបី្សឡាញ់ របស់ ោង ចំដពារះ ខ្នុំ ។ គ្ត់ បាន ដចកចា�  ខគម្បីរ មួ� ដ�ើ� 

ដថលែង ទបីបោទាល់ ។ វា បាន ដធវើ ឲ្យ ខ្នុំ មាន កមាលាំង និង ការលួងដោម ចិត្ត ្ពមទាំង មាន 

ដសចក្តបីសង្ឹម យា៉ាង ខ្លាំង ដៅ ្គ្ នន ភាពអស់ សង្ឹម ដោរះ » ។

ខ្នុំ សូម ដចកចា� គំនិត មួ� ចំនួន ដ�ល ខ្នុំ សង្ឹម ថា នឹង ព្ងឹង �ល់ រដបៀប �៏ 

អសាចារ្យ ដ�ល  អ្ក ផ្តល់ ការងារ បដ្មើ �ល់ គ្នា ដៅវិញ ដៅមក រួច ដៅ ដ�ើ� ដោរះ ។ 

ចំណុច ទបីមួ� របស់ ខ្នុំ គឺ ៖ ចូរ ចងចាំ ពបី បទបញ្ញត្តិ ទបីមួ� ពបីមុន អ្ក អនុវត្ត បទបញ្ញត្តិ ទបី 

ពបីរ ។ �ុវជន មានាក់ បាន មក ឯ ្ពរះអង្គ សដ្ងាររះ ដ�ើ� ទូល សួរ ្ទង់ ថា ៖

« ដោក ្គូ ក្នុង បណាតា ្កឹត្យវិន័� ដតើ បញ្ញត្តិ ណា ដ�ល យា៉ាង សំខ្ន់ បំផុត ?

ដោរះ ្ពរះដ�ស៊ូវ ដឆលែើ� ថា ្តូវ ឲ្យ ្សឡាញ់ ្ពរះអមាចាស់ ជា ្ពរះ នន ឯង ឲ្យ អស់ អំពបី 

ចិត្ត អស់ អំពបី ្ពលឹង ដ�ើ� អស់ អំពបី គំនិត ឯង ។

ដនរះ ជា បញ្ញត្ត យា៉ាង សំខ្ន់ ទបី មួ� ។

ដ�ើ� បញ្ញត្ត ទបី ពបីរ ក៏ ដបប �ូច គ្នា គឺ ថា ្តូវ ឲ្យ ្សឡាញ់ អ្ក ជិត ខ្ង �ូច ខលែលួន ឯង » 

( មា៉ាថា� ២២:៣៦–៣៩ ) ។

សមតថែភាព របស់ អ្ក ដ�ើម្បី ោំ�ក វិធបី កាន់ដត បរិសុទ្ ដនរះ ដៅ �ល់ អ្ក ជិត ខ្ង ជាទបី 

្សឡាញ់ របស់ អ្ក ដ�ើម្បី ដមើល ដថ និង ផ្តល់ ការងារ បដ្មើ �ល់ មនុសសេ �នទ គឺ ដផ្អក 

យា៉ាង ខ្លាំង ដៅដលើ រដបៀប ដ�ល អ្ក រកសា បញ្ញត្តិ ទបី មួ� ដោរះ ឯង ។

កា�ងា�បគ្មើមរួយណបបគទៀែ

មាន អំដណា�ទាន  �៏ ពិដសស និង មក ពបី ្ពរះ ស្តបីពបី ការងារ បដ្មើ ដ�ល អាច ដកើត មក 

ពបី បុគ្គល មានាក់ដ�ល ្សឡាញ់ ្ពរះ ដោ� អស់ ពបី ចិត្ត របស់ គ្ត់ ជាអ្ក ដ�ល  មាន លំនឹង 

មាន ការ�ល់ ល្អ ពបីជបីវិត  មាន ភាពខ្ជាប់ ខជលួន និង នឹង ន ដៅក្នុង ដសចក្តបីជំដនឿ របស់ គ្ត់ 

ដលើ ្ពរះដ�ស៊ូវ ្គបីស្ និង �ំណឹងល្អ ដ�ល បាន សាតារ ដ�ើង វិញ ( សូមដមើល ដអដភសូរ 

៣:១៧; កូល៉ុស ១:២៣; នបីន�វ ទបី ១ ២:១០; ម៉ូសា� ៥:១៥; អាលមា៉ា ១:២៥; 

នបីន�វ ទបី ៣ ៦:១៤ ) និង អស់ អ្ក ដ�ល ដគ្រព បទបញ្ញត្តិ ដោ� ឥត ដល្អៀង ។

ខ្នុំ សូម ផ្តល់ �ល់ បងប្អទូន នូវ បរិបទ ដ�ល បងប្អទូន �ឹង រួច ដ�ើ� ។ ដៅទូទាំង 

ពិភពដោក មនុសសេ ជំោន់ ដ្កា� កំពុង បាត់ បង់ ដសចក្តបីជំដនឿ របស់ ពួកដគ ដ�ើ� 

ជាពិដសស គឺ ជំដនឿ ដលើ សាសោ ជាក់ោក់ ។ កាល ខ្នុំ ដរៀនចប់ ពបី សាកលវិទយាល័� ប៊ី.

វា៉�.�ូ. ក្នុង ឆ្នាំ ១៩៧៥ ចំនួន �ុវមជ្ិមវ័� ( អា�ុ ១៨ �ល់ ២៤ ឆ្នាំ ) ដ�ល 

បាន ោក់ បញ្ចទូល ឲ្យ ដរៀន អំពបី សាសោ មាន ជិត �ល់ ៩០ ភាគ រ� ។ ឥ�ទូវ ដនរះ វា  

មាន ដៅ ្តឹមដត ៦៦ ភាគ រ� ប៉ុដណាណារះ ។ « �ុវមជ្ិមវ័� មួ� ភាគ បបី ទាំង្សុង 

ពុំចូលរួម ដរៀន នឹង សាសោ ដ�ល បាន ដរៀបចំ ដ�ើង ណា មួ� ដ�ើ� » ។ ២

ក្នុង ឆ្នាំ ២០០១ អ្ក ្បាជ្ សាសោ ដ្មារះ រ៉ូបឺត ស៊ី �វទូដលើរ បាន និពន្ ដសៀវដៅ 

មួ� កបាល មាន ចំណង ដជើង ថា Spiritual, But Not Religious ។ ៣ ទំដោរ 

ដឆ្ពរះ ដៅរក ភាព ខ្ង វិញ្ញាណ ផាទាល់ ខលែលួន ខ្ង ដ្រៅ អង្គការ សាសោ ជា ផលែទូវការអាច 

ជា ដរឿង ពិត កាល ពបី ២០ ឆ្នាំ មុន ប៉ុដន្ត វា ពុំ សូវ ពិត ដទ ដៅ ដពល បច្ចនុប្ន្ ដនរះ ។ �ុវ 

មជ្ិមវ័� ដៅក្នុង ស�រ�្ឋ អាដមរិក សពវនថងៃ អធិសាឋាន មិន សូវ ញឹកញាប់ មិន សូវ ដជឿ ដលើ 

្ពរះ មិន សូវ ដជឿ ដលើ ្ពរះគម្បីរ ប៊ីប ដ�ើ� មិន សូវ ដជឿ ដលើ បទបញ្ញត្តិ ដ�ើ� ។ ៤ វា ជា 

ដរឿង លងៃង់ដ្លា ដ�ើម្បី ដជឿ ថា ទំដោរ នន ពិភពដោក ពុំ អាច ជរះ ឥទ្ិពល  ដលើ ដ�ើង ទាំងអស់ 

គ្នា បាន ដ�ើ�—សូម្បី ដត ពួក ដរើស តាំង ក្តបី ។ រូប
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ការ ដមើល ដថ មនុសសេ �នទ ទាំង ផលែទូវកា� និង ផលែទូវ ចិត្ត ត្មូវ ឲ្យ មាន ចិត្ត ដ�ល មិន អាតាមានិ�ម និង មាន 

ការ�ល់ ចិត្ត ។ ការដមើល ដថ ដនរះ ជា ដផ្ក មួ� �៏ សំខ្ន់ នន  �ំណឹងល្អ ។ វា ្តូវបាន ដធវើ ដ�ើង ទាំង ក្នុង 

និង ដ្រៅ សាសោច្ក ដោ� ពួក មនុសសេ ល្អ ទាំង អ្ក មាន ជំដនឿ និង អ្ក គ្មាន ជំដនឿ ។ មាន មនុសសេ មាន 

សោតាន ចិត្ត ល្អ ្បនព ជាដ្ចើន  ដៅដលើ ពិភពដោក ដ�ើ� ដ�ើង អាច ដរៀន ពបី ពួកដគ ។

ប៉ុដន្ត ជាពិដសស ចំដពារះ សមាជិក ដ�ល ជា អ្ក ដ្បចិត្ត ដជឿ  នន សាសោច្ក នន ្ពរះដ�ស៊ូវ ្គបីស្ នន 

ពួក បរិសុទ្ នថងៃ ចុង ដ្កា� គឺ ជា ការងារ បដ្មើ មួ� ដបប ដទៀត ។ ក្នុង ោម ជា សិសសេ របស់ ្ពរះអង្គសដ្ងាររះ 

ដ�ើង មាន ឱកាស ផ្តល់ ការងារ បដ្មើ តាម រដបៀប មួ� ដ�ល ជួ� ដ�ើង រកសា  ដសចក្តបីជំដនឿ របស់ មិត្ត មានាក់ 

មិន ឲ្យ ជំពប់�ួល ដ�ល រំឭក  មិត្ត រួម បន្ប់ តាម រដបៀប មួ�  ថា ការអាន ្ពរះគម្បីរ មរមន ដរៀងរាល់ នថងៃ 

ពិតជា ោំ មក នូវ អព្ទូតដ�តុ ដ�ើ�    ដ�ល បងាហាញ សមាជិក វួ� ថា បទោឋាន  របស់ សាសោច្ក គឺ ពុំ ដមន 

្គ្ន់ដត ជា ចបាប់ ដោរះដទ ប៉ុដន្ត ជា រដបៀប មួ� ដ�ើម្បី រកសា ដ�ើង ឲ្យ ខិត ជិត ្ពរះ ដ�ើ� ោំ សុភមង្គល មក 

�ល់ដ�ើង ។

មនុសសេ មានាក់ ដ�ល មាន ចិត្ត ល្អអាច ជួ� មនុសសេ មានាក់ ប៉រះ កង់ ឡាន ោំ មិត្ត រួម ថានាក់ ដៅ ជួប ដវជជបណ្ិត 

ទទួលទាន អាហារ នថងៃ ្តង់ ជាមួ� នឹង មនុសសេ មានាក់ ដ�ល ដសាកដៅ ឬ ញញឹម ដ�ើ� និយា� ពាក្យ សួស្បី 

ដ�លដធវើ ឲ្យ គ្ត់ មាន ភាព រីករា� ។ ប៉ុដន្ត អ្កដ�ល ដធវើ តាម បទបញ្ញត្តិ ទបី មួ� នឹង បដនថែម ដោ� ឯកឯង 

ដៅដលើទដងវើ នន ការបដ្មើ សំខ្ន់ ទាំង ដនរះ ដោ� ដលើក ទឹកចិត្ត អ្ក ដ�ល កំពុង រកសា បទបញ្ញត្តិ បាន ល្អ 

ដ�ើ� ដចកចា� ការទូោមាន ឆ្លាតនវ ដ�ើម្បីព្ងឹង ដសចក្តបីជំដនឿ របស់ នរណា មានាក់ ដ�ល កំពុង ធ្លាក់ ឬ អ្ក 

ដ�ល ្តូវ ការជំនួ�  ដ�ើម្បី ្ត�ប់ មក  ដ�ើរ ដលើ ផលែទូវ ដ�ល ធ្លាប់ បាន ដ�ើរ រួច មក ដ�ើ� ។

ខ្នុំ សូម អដញជើញ អ្ក ឲ្យ ព្ងឹង �ល់ កិច្ចខិតខំ របស់ អ្ក ដ�ើម្បី ផ្តល់ ការងារ បដ្មើ ខ្ង វិញ្ញាណ �ល់ គ្នា 

ដៅវិញដៅមក ។ ដ�ើម្បី ផ្តល់ ការងារ បដ្មើ ខ្ង វិញ្ញាណ  វាអាច ចាប់ដផ្តើម ជាមួ� ការ�ុត នំ �ុក�បី ឬ 

ដលង កបីឡា វា� កូនបាល់ ។ ប៉ុដន្ត ដៅទបីបំផុត រដបៀប កាន់ដត បរិសុទ្ 

នន ការងារ បដ្មើ ដនរះ ត្មូវ ឲ្យ អ្ក ដបើក �ួងចិត្ត និង ជំដនឿ របស់ 

អ្ក ដោ� កាលាហាន ក្នុងការ ដលើក ទឹកចិត្ត  ឲ្យ មាន ការរីកចដ្មើន 

វិជជមាន មួ� ដ�ល អ្ក កំពុង ដ�ើញ ដៅក្នុង មិត្ត មានាក់ និង ការបងាហាញ 

កងវល់ អំពបី អវបី ដ�ល អ្ក ដ�ើញ ដ�ើ� ទទួល អារម្ណ៍ ថា មិន ្តូវ នឹង 

ភាពជាសិសសេ ។

ចូរ ដ�ើង កុំ ដធវើ ជា មនុសសេ ដ�ល មាន ភាពសុចរិត ដត ខលែលួន ឯង ដ�ើ� 

ប៉ុដន្ត ចូរ ដ�ើង មាន ចិត្ត កាលាហាន ខ្ង វិញ្ញាណ ក្នុងការ ផ្តល់ ការងារ បដ្មើ 

តាម មដធយាបា� មួ� កាន់ដត បរិសុទ្ ជាពិដសស តាមរ�ៈ ការព្ងឹង 

ដសចក្តបីជំដនឿ របស់ មនុសសេ �នទ ។ ដ�ើម្បី បំផុសគំនិត �ល់ អ្ក សូម 

ពិចារណា ពបី សាថានភាព ដ�ល អាច ដកើត មានដនរះ ៖

•  អ្ក សដងកត ដ�ើញ ថា មិត្ត របស់ អ្ក មានាក់ ចំណា� ដពល ដ្ចើន  

ដលើ ការដលង វីដ�អូដ�្គម តាម ទូរសព្ ប៉ុដន្ត ក្ម ចូលរួម 

និយា� គ្នា ទាក់ទង នឹង ្បធ្ន បទ �ំណឹងល្អ ណាស់ ។

•  អ្ក �ឹង ថា សមាជិក វួ� មានាក់ អាច មាន បញ្ហា ជាមួ� នឹង 

ការណ៍ អាស្គ្ម ។

•  មិត្ត របស់ អ្ក ចំណា� ដពលយា៉ាង ដ្ចើន ដ�ើម្បី ថត រូប និង 

បដងាហារះ រូបថត របស់ ពួកដគ ដ�ល ជំរុញ ដៅរក ការដសលែៀកពាក់ 

មិន សមរម្យ ។

•  អ្ក សដងកត ដ�ើញ ថា មាន បុគ្គល មានាក់ ដ�ល ហាក់�ូចជា ធ្លាប់ 

ចូលចិត្ត និយា� អំពបី ្ពរះគម្បីរ មរមន ណាស់ ដត ឥ�ទូវ ដនរះ 

មិន ដ�ល និយា� ពបី វា ដសារះ ។

•  អ្ កសដងកត ដ�ើញ ថា សមាជិក ក្នុង ្គួសារ មានាក់ ហាក់�ូចជា 

ចូលចិត្ត ដៅ ្ពរះវិហារ បរិសុទ្ ដត ឥ�ទូវ ដនរះ មិន ដៅ ្ពរះវិហារ 

បរិសុទ្ ដសារះ ។

•  អ្ ក សដងកត ដ�ើញ ថា មិត្ត មានាក់ ហាក់�ូចជា ធ្លាប់ និយា� 

ដោ� ដសចក្តបីជំដនឿ អំពបី ការទូោមា ន របស់ ពយាការី ដត ឥ�ទូវ ដនរះ  

ដបរ ជានិយា� រិរះគន់ ពយាការី ដៅវិញ ។

•  អ្ក សារល់ អ្ក ្ត�ប់ ពបី ដបសកកម្ មានាក់ ដ�ល  ដសលែៀកពាក់ 

មិន សមរម្យ ដ�ល ឆលែនុរះបញ្ចាំង ពបី ដសចក្តបីសញ្ញា នន ្ពរះវិហារ 

បរិសុទ្ ។

•  អ្ កសដងកត ដ�ើញ ថា សមាជិកវួ�មានាក់ ដោរះសារ ដ�ើម្បី ដៅ 

កដនលែង  ដផសេងៗ ដៅ នថងៃ អាទិត្យ ជាជាង ដៅ ្ពរះវិហារ ។

•  អ្ក �ឹង ថា មិត្ត មានាក់ បាន ចាប់ដផ្តើម មិន ដទៀង្តង់ ក្នុង ដរឿង 

តូចតាច  ។

•  អ្ក សារល់ មនុសសេ មានាក់ ដ�ល មាន  ភាពសបបា� រីករា� បោទាប់ 

ពបី ្ត�ប់ មក ពបីដបសកកម្ វិញ ប៉ុដន្ត ឥ�ទូវ ដនរះ ភាពរីករា� 



១6 លពីអា្ូណា

ដោរះ វា បាន រសា� បាត់ ដៅ ។

•  អ្ក មាន មិត្តភក្តិ មានាក់ ដ�ល �ក កិច្ចការ ពិសិ�្ឋៗ មក និយា� ដលងដសើច ។

•  អ្កមាន មិត្ត មានាក់ ដ�ល បាក់ទឹកចិត្ត ដោ�សារ ការណាត់ ដ�ើរ ដលង ជាគូរ  

ដ�ើ� បាន គិតថា « ្ពរះពុំ ្សឡាញ់ ខ្នុំ ដទ » ។

•  អ្ក ដ�ើញ ដសចក្តបីជំដនឿ របស់ មិត្ត មានាក់ ទទួល រង ឥទ្ិពល  ដោ�សារ 

ការបាត់បង់ នូវ ភាព ស័ក្តិសម ដ�ើ� ្តូវដត ដ្បចិត្ត ។

ដតើ អ្ក អាច ្សនម ដមើល ដ�ើញ ពបី សាថាន ភាព ទាំងដនរះ ឬ សាថានភាព ដផសេង ដទៀត 

�ូច ដនរះ ដ�រ ឬ ដទ ? ដតើ មាន សាថានភាព ដផសេង ដទៀត ផុស ក្នុង គំនិត របស់ អ្ក ដ�រ ឬ ដទ ? 

សាវកប៉ុល បាន មាន ្បសាសន៍ ថា « ដ�ើង រាល់ គ្នា មិន ដមន ត�ុទ្ នឹង សាច់ ្ ម ដទ 

គឺ និង ពួក ្គប់ ្គង ពួក មាន អំណាច និង ពួក មាចាស់ នន ដសចក្តបី ងងឹត ដៅ ដោកបី�៍ ដនរះ 

វិញ ដ�ើ� ទាស់ នឹង អំណាច អា្កក់ ខ្ង វិញ្ញាណ ដៅ សាថាន �៏ ខ្ស់ ដ�រ » ( ដអដភសូរ 

៦:១២ ) ។ ត្មូវ ការ �៏ អសាចារ្យ បំផុត មួ� ដៅ ទូទាំង ពិភពដោក គឺ ្តូវមាន 

ដសចក្តបីជំដនឿ កាន់ដត ដ្ចើន ដ�ើង ដលើ ្ពរះវរបិតាសួគ៌ និង ្ពរះរាជបុ្តា របស់ ្ទង់ គឺ 

្ពរះដ�ស៊ូវ្គបីស្ និង ការមាន ឆន្ៈ ដ�ើម្បី ដធវើ តាម បទបញ្ញត្តិ ឲ្យ កាន់ដត ្បដសើរ ដ�ើង ។

កា�ងា�បគ្មើដល់បរុ្្គលម្នា្់ៗ

្បសិនដបើ ដ�ើង ដធវើតាម លំោំ របស់ ្ពរះអង្គសដ្ងាររះ ដោរះ ការងារ បដ្មើ ដ�ើង 

ភាគដ្ចើន នឹង ដធវើ ដ�ើង ដចញពបី មនុសសេ មានាក់ ដៅ មនុសសេ មានាក់ ដទៀត ។ ចំដពារះ ្ស្តបី សាសន៍ 

សាមា៉ារី ដៅ ឯ អណ្ដូង ទឹក ្ពរះអង្គ សដ្ងាររះ បាន បន្ទូលថា ៖

« អស់ អ្ក ណា ដ�ល ផឹក ទឹក ដនរះ នឹង ្តូវ ដ្សក ដទៀត ៖

ដត អ្ក ណា ដ�ល ផឹក ទឹក ខ្នុំ ឲ្យ ដោរះ នឹង មិន ដ្សក ដទៀត ដ�ើ� ។ . . .

្ស្តបី ដោរះ ក៏ ទូល ្ទង់ ថា ដោក មាចាស់ ដអើ� សូម ឲ្យ ទឹក ដោរះ មក ខ្នុំ ផង ដ�ើម្បី កុំ ឲ្យ ខ្នុំ 

ដ្សក ។ . . .

[ បោទាប់ មក ្ស្តបី ដោរះ ទូល ថា ] ខ្នុំ �ឹង ដ�ើ� ថា [ ្ពរះ ] ដមស៊ី ដ�ល ដៅ ជា 

្ពរះ្គបីស្ ្ទង់ នឹង យាង មក កាល ណា មក ដ�ើ� ដោរះ ្ទង់ នឹង ្បាប់ ឲ្យ ដ�ើង ខ្នុំ �ឹង 

្គប់ ទាំង អស់ ។

្ពរះដ�ស៊ូវ មាន ្ពរះបន្ទូល ថា ដោរះ គឺ ខ្នុំ ដនរះ ដ�ើ� ដ�ល និយា� នឹង ោង » 

( សូមដមើល �៉ូហាន ៤:១៣–១៥, ២៥–២៦ ) ។

សូម្បី ដតដៅក្នុង ការ្បកាស អំពបី ភាព ជា្ពរះ របស់្ទង់ ្ពរះដ�ស៊ូវ បាន ្បទាន 

ការងារ បដ្មើ �ល់ បុគ្គល មានាក់ៗ ។

ពុំ �ូចជា ការ�ូរ សំបក ដពារះដវៀន កង់ យាន�ន្ត ដ�ើ� ការផ្តល់ ការងារ បដ្មើ ដត 

ម្តង ក្ម នឹង អាច ពយាបាល បញ្ហា ខ្ង វិញ្ញាណ បាន ណាស់ ។ វា ្តូវ ចំណា� ដពល 

ដ្ចើន ្តូវ និយា� គ្នា និងបទពិដសាធន៍ ដលើក ទឹកចិត្ត ោោ ដ�ល នឹង ជួ� សាថាបោ 

ដសចក្តបីជំដនឿ ដ�ើង វិញ ។ វា ដកើត ដ�ើង ដោ� សនសេឹមៗ ពុំដមន ម្តង ទាំងអស់ ដោរះដទ ។ 

អ្ក ្តូវ ផ្តល់ ការងារ បដ្មើ ម្តង ដ�ើ� ម្តង ដទៀត ដពល អ្ក ជួ� នរណា មានាក់ ឲ្យ ្ត�ប់ 

មក រក ្ពរះ វិញ ដ�ើ� ពឹងដផ្អក ដលើ ្ពរះអង្គសដ្ងាររះ និង �ងាវា� ធួន របស់ ្ទង់ ម្តង 

ដទៀត ។

ដ�ើម្បី ផ្តល់ ការងារ បដ្មើ តាម រដបៀប របស់ ្ពរះអមាចាស់ ដ�ើង ្តូវការ ជំនួ� ពបី 

្ពរះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ ។ ្បធ្ន រ័សុល អិម ណិលសុន បាន មាន ្បសាសន៍ ្បកប 

ដោ� អនុភាព ស្តបីពបី ្បធ្ន បទដនរះ អំ�នុងដពល សន្ិសបីទទូដៅ ក្នុង ដខ ដមសា ឆ្នាំ 

២០១៨ ៖ « ដៅ ដពល ខ្ង មុខ វា នឹង មិន អាច រស់ រាន ខ្ង វិញ្ញាណ បាន ដ�ើ� ដបើ 

គ្មាន ្ពរះដចសា្ ដណោំ �ឹកោំ និង លួង ដោម ចិត្ត ជាប់ ជានិច្ច មក ពបី ្ពរះវិញ្ញាណ 

បរិសុទ្ ដោរះ » ។ ៥

្បធ្ន ណិលសុន បាន បដនថែម ដទៀត ថា « ខ្នុំ សុំ ជំរុញ ចិត្ត អ្ក ឲ្យដៅ �ួស ពបី 

សមតថែភាព ខ្ង វិញ្ញាណ បច្ចនុប្ន្ របស់ អ្ក ដ�ើម្បី ទទួល វិវរណៈ ផាទាល់ ខលែលួន » ។ ៦ ដោក 

បាន ទូោមាន ដ�ើង ឲ្យ អធិសាឋាន សាតាប់ កត់្តា គំនិត របស់ដ�ើង ដ�ើ� ដធវើ សកម្ភាព ។

ដតើ ដ�ើងអាចអនុវត្តការណ៍ដនរះ  ដៅក្នុង មដធយាបា� មួ� កាន់ដត បរិសុទ្ ដ�រ 

ឬដទ ? ចូរ ដ�ើង អធិសាឋាន សាតាប់ កត់្តា គំនិត របស់ដ�ើង ដ�ើ� ដធវើ សកម្ភាព 

ទាក់ទង នឹង អស់ អ្ក ដ�ល អ្ក អាច ផ្តល់ ការងារ បដ្មើ បាន ។

អធិសាឋាន ទូល សូម ឱកាស ដ�ើម្បី សាថាបោ ដសចក្តបី ជំដនឿ ដៅក្នុង មនុសសេ �នទ ។ 

មនុសសេ ដ�ល អ្ ក ជួ� ទាំងអស់ នឹង ពុំដមន ជា មនុសសេ ដ�ល អ្ក សារល់ ដោរះដទ ។ កាល 

្ពរះដ�ស៊ូវ បាន ផ្តល់ ការងារ បដ្មើ �ល់ ្ស្តបីដមមា៉ា� នន ្សុក ណាអ៊ីន ដោរះ ្ទង់ កំពុង 

ដត ដធវើ �ំដណើរ យាង ដៅ ទបី្កុង ដោរះ ប៉ុដណាណារះ ។ ប៉ុដន្ត ្ទង់ បាន ដ�ើញ ោង ក៏ មាន 

ដសចក្តបី អាណិតអាសូរ �ល់ ោង ដ�ើ� បាន ដ្បាស កូន ្បុស ោង ពបី សាលាប់ ឲ្យ រស់ វិញ ។ 

ការងារ បដ្មើ របស់ ្ទង់ បាន ផាលាស់ប្តទូរ ជបីវិត ោង ( សូមដមើល លូកា ៧:១១–១៥ ) ។

សូម អធិសាឋាន ទូល សូម ថា ឱកាស ផ្តល់ ការងារ បដ្មើ នឹង ដកើត ដ�ើង �ល់ អ្ក សូម 
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សាតាប់ សូម កត់្តា គំនិត របស់ អ្ក ដ�ើ� បោទាប់ មក ដ្តៀម ខលែលួន រួចជា 

ដ្សច ដ�ើម្បី ដធវើ សកម្ភាព ដពល មានមនុសសេ ្តូវបាន ោក់ មក ដលើ 

ផលែទូវ របស់ អ្ក ។

ខ្នុំ មាន ការរំជួល ចិត្ត ជានិច្ច ដោ� ការអំពាវោវ របស់ អ្ក សរដសរ 

ទំនុកតដមកើង ដនរះ ៖ « សូម ទត ដៅ ខ្ង សាតាំ ដមើល . . . �្ិត គ្មាន អ្ក 

ណា សារល់ ទូលបង្គំ ដសារះ ្គប់ ទាំង ទបី ពឹង បាន បាត់ ពបី ទូលបង្គំ ដចញ 

ដ�ើ� ឥត មាន អ្ក ណា [ ទាំងបុរស និង ្ស្តបី ] រវល់ នឹង ្ពលឹង 

ទូលបង្គំ ដ�ើ� » ( ទំនុកតដមកើង  ១៤២:៤ ) ។ ចូរ ជួ� �ល់ អស់ 

អ្ក ដ�ល មាន អារម្ណ៍ ដបប ដនរះ ។

សូមទរុ្គពលឲ្យ្ពរះវិញ្ញាែ

ដ�ើម្បី មាន ជំនួ� ពបី ្ពរះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ ដ�ើង ្តូវ ដរៀបចំ គំនិត 

និង �ួងចិត្ត របស់ ដ�ើង ។ ដៅក្នុង ជំោន់ របស់ ដ�ើង ដ�ើង ្តូវ 

មាន វិន័� និង ភាពមាចាស់ ការដលើ ខលែលួនឯង ដៅក្នុង រដបៀប ដ�ល ដ�ើង 

ដ្បើ្បាស់ ឧបករណ៍ បដច្ចកវិទយា របស់ ដ�ើង ។ ដៅក្នុង ដសៀវដៅ 

របស់ គ្ត់ ដ�ល មាន ចំណង ដជើង ថា Irresistible អ័ោម អាល់ដធើរ 

បាននិយា� អំពបី ឥរិយាបថ នន ការដញៀន បដច្ចកវិទយា និង ្បព័ន្ 

ផសេពវផសា� សង្គម ។ គ្ត់ បាន ្សង់ ពាក្យ សម្តបី របស់ ដ្�្គ�្គ 

�ុចមុត វិសវករ មានាក់ ដ�ល បដងកើត Instagram បាន ដថលែង ថា 

« មាន hashtag ដផសេង មួ� ដទៀត ដ�ើម្បី ចុច ដមើល ជានិច្ច ។ បោទាប់ 

មក  hashtag ដោរះ �ូចជា មាន ជបីវិត រស់ដៅ �ូចជា  សរីរៈ មួ� 

ដ�ើ� មនុសសេ អាច   គិត មនម » ។ ៧

ដោក អាលដធើរ បាន បដនថែម ថា ៖ « Instagram ក៏ 

�ូចជាកម្វិធបី ្បព័ន្ ផសេពវផសា� សង្គម ជាដ្ចើន ដផសេង ដទៀត ដ�រ គឺ 

វា គ្មាន ទបីបញ្ចប់ ដទ ។ Facebook បញជទូល ព័ត៌មាន មិន ដចរះ ចប់ 

Netflix បន្ត ដៅ ដរឿង វគ្គបោទាប់ ដទៀត ជាដស៊រី ដោ� សវ័�្បវត្តិ 

Tinder ជំរុញ ឲ្យ អ្ក ដ្បើ្បាស់ បន្ត ចុច ចុរះដ�ើង ដ�ើម្បី ដសវងរក 

ជដ្មើស កាន់ដត ្បដសើរ ។  . . . ដយាង តាម ្ទបីសាតាន ហារីស ‹ អ្ក 

្បាជ្ ដផ្ក រចោ បលែង់ › បញ្ហា ដោរះ ពុំដមន មនុសសេ ខវរះ ឆន្ៈ ដោរះ ដទ វា គឺ 

ថា ‹ មាន មនុសសេ មួ� ពាន់ ោក់ ដ�ល ដៅ ដផ្ក មាខាង ដទៀត នន ដអ្កង់ 

ដោរះ មាន មុខងារដ�ើម្បី ដធវើ ឲ្យ ចបាប់ ផាទាល់ ខលែលួន ដ�ល អ្កមាន  ដោរះ 

បរាជ័� › »  ។ ៨

ដោក  អាលដធើរ បាន បន្ត ដទៀត ថា ៖ « ការចូលចិត្ត មួ� ដៅដលើ 

Facebook និង Instagram ដធវើ ឲ្យ បុគ្គល ដោរះ [ មាន 

អារម្ណ៍ ល្អ ] �ូចដៅ នឹង ការផ្តល់រងាវាន់ នន ការបញ្ចប់ ដបសកកម្ 

World of Warcraft ដ�រ ឬ ការដ�ើញ ថា សារ មួ� ដៅក្នុង 

កម្វិធបី Tweet របស់ អ្ក មាន អ្ក ដ្បើ្បាស់ Tweet រាប់ 

រ�ោក់ បានដចកចា� សារ ដោរះ ។ មនុសសេ ដ�ល បដងកើត និង ដធវើ 

ឲ្យ បដច្ចកវិទយា ដ�្គម និង ទំោក់ទំនង បាន ្បដសើរ ដ�ើង គឺ ពូដក ខ្ង ដផ្ក ដ�ល ពួកដគ ដធវើ ។ ពួកដគ ដធវើ 

ការសាកល្ង ជាមួ� អ្ក ដ្បើ្បាស់ រាប់ ោន ោក់ ដ�ើម្បី �ឹង  ថា ដតើ កិច្ចការ ណា មួ� ដ�ល ផាលាស់ប្តទូរ 

និង មិន ផាលាស់ប្តទូរ—ដតើ ពណ៌ នផ្ ខ្ង ដ្កា� ម៉ូ� អកសេរ និង សំដ�ង  ណា មួ� ដ�ល ដធវើ ឲ្យ មាន អ្ក អាន 

ដ្ចើន និង បនថែ� ភាព ស្នុគសាមាញ ។ ដពល បទពិដសាធន៍ មួ� ដកើត ដ�ើង វា  �ួស ពបី ការអត់្ទាំ បាន មាន 

្បសិទ្ភាព ខ្លាំងជាង បទពិដសាធន៍ ដ�ល មាន ពបីមុន ។ ក្នុង ឆ្នាំ ២០០៤ Facebook គឺ ជាកមសាន្ត 

មួ� ដត [ សពវនថងៃ ដនរះ ] វា ជា ការដញៀន ដ�ើ� » ។ ៩

ដ�ើម្បី ឲ្យ ្ពរះវិញ្ញាណ គង់ ដៅក្នុង ដ�ើង ដ�ើង ្តូវ មាន ដពលដវោ និង ទុក កដនលែង ស្មាប់ ្ទង់ ។ ចូរ 

ដរៀន ទុក ទូរសព្ របស់ អ្ក  មួ� អដនលែើ ។ ចូរ ោក់ កាលវិភាគ ដ�ើម្បី ដ្បើបដច្ចកវិទយា របស់ អ្ក ។

អំ�នុងដពល សន្ិសបីទ ទូដៅ ក្នុង ដខ ដមសា ឆ្នាំ ២០១៨ ្បធ្ន អិម. រ័សុល បា�ឺ� ្បធ្ន ស្បីទបី ក្នុង 

កូរ៉ុម នន ពួក សាវក �ប់ពបីរ ោក់ បាន មាន ្បសាសន៍ ថា ៖ « មាន មនុសសេ ជាដ្ចើន បដណាតា� ឲ្យ ខលែលួន ពួកដគ 

ចំណា� ដពល យា៉ាង ដ្ចើន ដលើ អ៊ិនដធើរដណត ជាមួ� ឧបករណ៍ ចល័ត របស់ ពួកដគ—ជា ដអ្កង់ ដ�ល បំភលែឺ 

មុខ ពួកដគ ទាំង �ប់ ទាំង នថងៃ និង ការ ោក់ កាស សា្ប់ ដៅ ក្នុង ្តដចៀក ដ�ល រារាំង ពួកដគ មិន ឲ្យ ឮ សំដ�ង 

តូច រដ�ៀង របស់ ្ពរះវិញ្ញាណ ។ ដបើ ដ�ើង គ្មាន ដពល ដចញ ឆ្ងា� ពបី ឧបករណ៍ ទាំង ដោរះ ដទ ដ�ើង អាច នឹង 

ខក ខ្ន នូវ ឱកាស សា្ប់ ឮ ្ពរះសូរ ដសៀង របស់ ្ទង់ ដ�ល មាន បន្ទូល ថា ‹ ចូរ បង្អង់ សិន ដ�ើ� ឲ្យ បាន 

�ឹង ថា ដ�ើង ជា ្ពរះ › [ ទំនុកតដមកើង ៤៦:១០ ] ។ ឥ�ទូវដនរះ ការ ទាញ �ក ្បដយាជន៍ ពបី ភាព ដជឿន 

ដលឿន នន បដច្ចកវិទយា ដ�ល បំផុស គំនិត មក ពបី ្ពរះអមាចាស់ គឺ មិនដមន ជា ដរឿង ខុស ឆ្គង ដទ ប៉ុដន្ត ដ�ើង ្តូវ ដត 

នវ ឆ្លាត ដៅ ក្នុង ការ ដ្បើ ្បាស់ វា » ។ ១០

ព្ងឹងរោនាគៅវិញគៅម្

អំ�នុងដពល ខ្នុំ បញ្ចប់ ការសិកសា ដៅ ប៊ី.វា៉�.�ូ. ដ្រៅពបី ខ្ធបី ភរិយា របស់ ខ្នុំ ដ�ល ជា អ្ក មាន 

ឥទ្ិពល អស់កល្ ជានិច្ច ដ�ល ពុំ អាច វាស់ដវង បាន ដោរះ  មាន មិត្តភក្តិ រួម បន្ប់ ពបីរ ោក់ —មានាក់ ជាមិត្ត 



១៨ លពីអា្ូណា

មុន ដបសកកម្ និង មានាក់ ដទៀត ជាមិត្ត បោទាប់ ពបី ដបសកកម្—បាន 

ស្មួចស្មាំង ្គឹរះ ខ្ង វិញ្ញាណ របស់ ខ្នុំ យា៉ាង ខ្លាំង ។ មានាក់ ដ្មារះ 

ដរៀ� រ៉ូប៊ីនសុន ឥ�ទូវ ដនរះ គឺជា សា្សាតាចារ្យ ដៅ ប៊ី.វា៉�.�ូ. ដៅក្នុង 

ដផ្ក ទំោក់ទំនង មនុសសេ ។ ខ្នុំ បាន ជួប គ្ត់ ដពល បដ្មើ ដបសកកម្ 

ដ�ើ� ដ្កា� មក ដ�ើង បាន កាលា� ជា មិត្តភក្តិ រួម បន្ប់ ជាមួ� គ្នា ។ 

ការដធវើ តាម បទបញ្ញត្តិ �៏ ឥតដល្អៀង របស់ ដរៀ� ដសចក្តបី្សឡាញ់ 

របស់ គ្ត់ ចំដពារះ ពយាការី និង ទបីបោទាល់ �៏ រឹងមាំ របស់គ្ត់ អំពបី  

្ពរះអង្គសដ្ងាររះ បាន ព្ងឹង ខ្នុំ និង អស់ អ្ក ដ�ល ដៅ ជុំវិញ គ្ត់ ។ 

ដ�ើ� គ្ត់ បាន បន្ត  ដធវើ ជា គំរូ �ល់  ខ្នុំ អស់ រ�ៈដពល ៤៥ ឆ្នាំ កនលែង 

ដៅ ដនរះ ។

មិត្តភក្តិ រួម បន្ប់ មានាក់ ដទៀត ដ�ល ខ្នុំ បាននិយា� ដោរះ គឺ ដធើរដរ 

ដប៊ី� ដ�ល ឥ�ទូវ ដនរះ រស់ដៅ ទបី្កុង ដសន ចច រ�្ឋ �ូថា�៍ 

ស.រ.អា. ។ ខ្នុំ បាន ជួប ដធើរដរ ដពល ដ�ើង ដរៀន ដៅ វិទយាល័� 

ជាមួ�គ្នា  ដៅ ប៉ូកាដត�ទូ រ�្ឋ នអោ�ូ ស.រ.អា ។ ដទារះបបី ដ�ើង 

ដលង កបីឡាវា� កូន បាល់ ជាមួ�គ្នាក្តបី មិត្តភាព របស់ដ�ើង បាន ដកើត ដ�ើង ដពល ខ្នុំ បាន សដងកត ដមើល 

ពបី ភាព ចាស់ទុំ ខ្ង វិញ្ញាណ របស់ គ្ត់ ។ គ្ត់ បាន ដចកចា� ការ�ល់ ខ្ង វិញ្ញាណ របស់ គ្ត់ ដោ� 

ដបើក ចំ�រនូវ  អវបី ដ�ល គ្ត់ មាន និង ដគ្លការណ៍ ោោ នន ជបីវិត ដ�ល គ្ត់ បាន អាន និង បាន ដរៀន ។ 

ខ្នុំ  មាន ក្តបីរំដភើប ដ�ល បាន ឮ ដរឿង ទាំង ដនរះ ពបី ដក្ង អា�ុ ១៧ ឆ្នាំ មានាក់ ។ ដ�ើង បាន សដ្មច ចិត្ត សានាក់ 

ដៅ បន្ប់ ជាមួ� គ្នា ដៅ ប៊ី.វា៉�.�ូ. ។

កាល ដៅ ជំោន់ ដោរះ ដ�ើង គ្មាន កុំព្យទូទ័រដទ ប៉ុដន្ត ដ�ើង មាន មា៉ាស៊ីន វា� អង្គនុលបីដលខ ។ ដធើរដរ 

បាន �ក ខគម្បីរ ដ�ល មាន អតថែន័� ចំដពារះ គ្ត់ និង ពាក្យ �ក្សង់ ដ�ល បណតាតរះ ឲ្យ មាន អត្តចរិត ល្អ 

វា�អង្គនុលបីដលខ វា ដ�ើ� ោក់ វា ដៅក្នុង ្បអប់ តូច មួ� ដ�ើម្បី គ្ត់ អាច  ដមើល វា បាន ញឹកញាប់ ។ វា 

ជា ដរឿង ធម្តា ស្មាប់ គ្ត់ ដ�ើម្បី មាន ខគម្បីរ និង ពាក្យ សម្តបី �ក្សង់ ដ្ចើន ជាង មួ� ពាន់ ដ�ល 

ភាគដ្ចើន គ្ត់ បាន ទដន្ញ វា ចាំ ។ ដទារះបបី ខ្នុំ ដៅ ដធវើ ការក្តបី—សមាអាត បណាណាល័� ដរៀងរាល់ ្ពឹក ពបី ដមា៉ាង 

៤ �ល់ ដមា៉ាង ៧ ្ពឹក—ដ�ើ�  ្តូវ ដៅ ដរៀន ជា ដ្ចើន ដមា៉ាង ក្តបី ដោរះ ខ្នុំ បាន ចាប់ដផ្តើម  ដធវើ តាម ដធើរដរ 

ដោ� បដងកើត ្បអប់ ឯកសារ ស្មាប់ ខលែលួន ខ្នុំ ផងដ�រ ។

ដនរះ គឺជា ពាក្យ �ក្សង់ មួ� ដ�ល ខ្នុំ ដៅដត ចាំដទារះបបីវា ដស្ើរដត ជិត ៥០ កនលែង ដៅ ក្តបី ៖

គំនិតគឺជានមអំណាចដ�លចាក់េុម្ពនិងនាំឲ្យន្្ើកិច្ចការ។

ន�ើយមនុស្គឺជាគំនិតន�ើយរត់ដតងដតយក

ឧបករណ៍ននគំនិតន�ើយស្មួចស្រាំងអ្រីដ�លរត់ចង់បាន

នាំមកនូវកតែរីរីករាយមួយពាន់នរឿងអា្កក់មួយពាន់៖—

រត់គិតនោយសរាងាត់ន�ើយវាបាននកើតន�ើង៖

បរិសាថាននៅជុំវិញរត់គឺ្រន់ដតជាការឆ្សុោះបញ្ចាំងេរីអ្រីដ�លរត់គិតប៉ុនណាណោះ។ ១១

្បាក� ណាស់ ខ្នុំ ក៏ ដៅ ចាំ ពបី ខគម្បីរ �៏ មាន អនុភាព �ូច ខគម្បីរ  មួ�ដនរះ ផងដ�រ ៖

« ្ពរះដ�ស៊ូវ មាន ្ពរះបន្ទូល ដៅ ោង ថា ខ្នុំ ជា ដសចក្តបី រស់ ដ�ើង វិញ ដ�ើ� ជា ជបីវិត អ្ក ណា ដ�ល 

ដជឿ �ល់ ខ្នុំ ដទារះ ដបើ បាន សាលាប់ ដ�ើ� គង់ ដត នឹង រស់ ដ�ើង វិញ ដ�រ ៖

ឯ អ្ក ណា ដ�ល រស់ ដៅ ដ�ើ� ដជឿ �ល់ ខ្នុំ ដោរះ មិន ្តូវ សាលាប់ ដ�ើ� » 

( �៉ូហាន ១១:២៥–២៦ ) ។

ដធើរដរ បាន ជួ� ខ្នុំ ឲ្យ ោក់ ពាក្យ នន ្ពរះគម្បីរ និង ពាក្យ សម្តបី នន ្បាជាញាវាងនវ ដៅក្នុង ចិត្ត ខ្នុំ កាល ខ្នុំ 

ជានិសសេិត ឆ្នាំ ទបីមួ� ដៅ ប៊ី.វា៉�.�ូ. ដ�ល មាន ឥទ្ិពល ដពញ មួ� ជបីវិត ខ្នុំ ។ ខ្នុំ មាន អំណរគុ ណ 

ចំដពារះ ដរៀ� រ៉ូប៊ីសុន និង ដធើរដរ ដប៊ី� ស្មាប់ ការដមើល ដថ ខ្នុំ ខ្ង វិញ្ញាណ ដៅ ្គ្ មួ� �៏ សំខ្ន់ ។

ដនរះ គឺជា កំណាព្យ មួ� ចំនួន ដ�ល បាន និពន្ ដោ� អ្ក ជិត ខ្ង ខ្នុំ  ដ្មារះ ថូមា៉ាស អិល ដខ ៖

សូមអរគុណ្េោះ�ល់អស់អ្នកដ�លផ្តែល់ភាេ្ូរនសបើយ

ស្រាប់អស់អ្នកដ�លខ្វាយខ្ល់េិត្បាក�

អ្នកដ�លឱបមនុស្ទន់នខសាយ

ន�ើយទូលអង្រស្រាប់េួកនគនៅក្នសុងការអ្ិសាឋាន

សូមអរគុណ្េោះ�ល់អស់អ្នកដ�លយល់ចិតតែ

និងអ្នកដ�លសាតាប់ពាក្យនយើង

អ្នកដ�លនចោះអនងកេតឬអ្នករានទំនាក់ទំនងទន់ភ្ន់

រានន័យនលើសេរីអ្រីៗទាំងអស់នលើេិភេនោកននោះ



 ខែមឈិថុនាឆ្នាំ២០១៩ ១៩

សូមអរគុណ្េោះ�ល់អស់អ្នកដ�លនលើកន�ដ�លនរាយ

និងចន្មើនករាលាំង�ល់ជង្គង់ដ�លញ័រ

អ្នកដ�លនៅចុោះន�ើងសាតារ្េលឹងមនុស្ន�ើងវិញ

នៅក្នសុងការបន្មើមួយ�៏សាងាត់នសងៀម។ ១២

មិត្តភក្ិ  និង ពួកសិសសេ ជាទបី្សឡាញ់ របស់ ខ្នុំ ដអើ� ខ្នុំ សូម ដធវើ ជាសាកសេបី យា៉ាង មុតមាំ �ល់ អ្ក ថា ខ្នុំ 

�ឹង ថា ្ពរះអង្គ សដ្ងាររះ មាន្ពរះជន្រស់ ។ ្ទង់ បាន មាន ្ពរះជន្ រស់ ដ�ើ ង វិញ ។ ្ទង់ �ឹកោំ កិច្ចការ �៏ 

បរិសុទ្ រប ស់ ្ទង់ ។ ្បធ្ន ណិលសុន គឺជា ពយាការី របស់ ្ទង់ ដ�ល បាន ដរើសតាំង ដ�ើង ដៅ ដលើ ដផន�បី 

ដនរះ ។ ដពលដវោ របស់ ដ�ើង ដៅដលើ ដផន�បី ដនរះ គឺ មាន សារៈសំខ្ន់ អស់ កល្ ។

ខ្នុំ សូម សនយា ថា ដពល អ្ក ្សឡាញ់ ្ពរះ ដោ� អស់ ពបី ចិត្ត អ្ក អធិសាឋាន ទូលសូម ដធវើ ជា ឧបករណ៍ 

ដៅក្នុង ្ពរះ�ស្ត ្ទង់ ផ្តល់ ការងារ បដ្មើ �ល់ បុគ្គល មានាក់ៗ សាថាបោ សមតថែភាព របស់ អ្ក ដ�ើម្បី ទទួល 

វិវរណៈ ដ�ើ� ទុកចិត្ត ដលើ ្ពរះដចសាតា នន ្ពរះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ ដោរះ ្ពរះអមាចាស់ នឹង ោក់ បុ្តាបុ្តបី 

ជាក់ោក់ របស់ ្ទង់ ដៅដលើ ផលែទូវ របស់ អ្ក ដ�ើ� អ្ក នឹង កាលា� ជា ពួកដទវតា ដ�ល ផ្តល់ ការងារ បដ្មើ  របស់ 

ពួកដគ ដោ� ផ្តល់ ពរ �ល់ ជបីវិត ពួកដគ អស់កល្ ជានិច្ច ។ អ្ក នឹង ផ្តល់ ការងារ បដ្មើតាម មដធយាបា� 

មួ� កាន់ដត បរិសុទ្ ។

ខ្នុំ អធិសាឋាន ថា ដនរះ គឺជា ដរឿង សំខ្ន់ មួ� ចំដពារះ អ្ក ដពល អ្ក បន្ត  ដ�ើរ ដៅដលើ ផលែទូវ �៏ សំខ្ន់ នន ជបីវិត 

រដមង សាលាប់ របស់ ដ�ើង ។ ខ្នុំ សូម ផ្តល់ ជា សាកសេបី យា៉ាង មុតមាំ និង មុឹងមា៉ាត់ អំពបី ្ពរះអង្គ សដ្ងាររះ និង តនមលែ 

អស់ កល្ ជានិច្ច របស់ អ្ក ចំដពារះ ្ទង់ ដ�ើ� ្ទង់ នឹង យាង មក ម្តង ដទៀត ដ�ើ� នឹង ឱប ដ�ើង ក្នុង ោម 

ដ�ើង ជា បុ្តាបុ្តបី របស់ ្ទង់ និង ជា សិសសេ របស់ ្ទង់ ។ ◼

�ក្សង់នចញមកេរីសុន្ទរកថ្ការ្បជុំ្ម្មនិោឋាន« A Holier Approach to Ministering »ដ�លបានដ្្ងនៅ

សាកលវិទយាល័យ្េិក្ំយ៉ង់នៅន្ងទរី១០ដខនមសា្នាំ២០១៨។

្ំែែ់ចំ្ំ
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២០ លពីអា្ូណា

គដាយគម�ីលតីគ្បានបូយ៉ា្

នៅ
 នថងៃ អាទិត្យ មួ� ខ្នុំ បាន អាន ខគម្បីរ « ្បាក� ដមន ដ�ើង ្បាប់ អ្ក រាល់ គ្នា ជា ្បាក� ថា ដនរះ ដ�ើ� ជា 

�ំណឹង ល្អ របស់ ដ�ើង ដ�ើ� អ្ក រាល់ គ្នា សារល់ ការណ៍ ទាំង ឡា� ដ�ល អ្ក រាល់ គ្នា ្តូវ ដធវើ ដៅ ក្នុង 

សាសោច្ក របស់ ដ�ើង�បិតកិច្ចការទាំងឡាយដ�លអ្នករាល់រនាបាននឃើញនយើងន្្ើយ៉ាងណាននាោះ

អ្នករាល់រនា្តូវន្្ើយ៉ាងននាោះដ�រ » ( នបីន�វ ទបី ៣ ២៧:២១ ការ គូស បញ្ជាក់ បាន បដនថែម ) ។

ខ្នុំ បាន គិត ដត ឯង ថា « ដតើ កិច្ចការ របស់ ្ពរះ ្គបីស្ ដៅដលើ ដផន�បី ដនរះ មាន អវបី ខលែរះ ? » ខ្នុំ បាន គិត ពបី កិច្ចការ សំខ្ន់ 

ពបីរ ៖ ការបដ្មើ និង ការពយាបាល ។ ការបដ្មើ ខ្នុំ អាច ដធវើ បាន ប៉ុដន្ត ចុរះ ការពយាបាល វិញ ដោរះ ? ្បាក� ណាស់ ខ្នុំ គ្មាន 

ការជួយមនុស្សែនទឲ្យទទួល

ការពយាបាលរបស់ពពរះអមាចាស់



 ខែមឈិថុនាឆ្នាំ២០១៩ ២១
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ម្ង

សមតថែភាព ដ�ើម្បី ពយាបាល មនុសសេ �នទ —ឬ សូម្បី 

ដត ខលែលួន ខ្នុំ ដ�ើ� ?

ថ្បីៗ ដនរះ ខ្នុំ កំពុង ដៅទទួល ការជាសរះដស្ើ� 

ពបី ការវរះកាត់ មួ� ដ�ល បាន ដកើត ដ�ើង ដោ�សារ 

្បតិកម្ អាដលកសសេនុបី ធងៃន់ធងៃរ ។ រំដភច ដោរះ ខ្នុំ បាន 

គិត អំពបី មនុសសេ ដ�ល បាន ជួ� ខ្នុំ ដៅក្នុង �ំដណើរការ 

នន ការពយាបាល របស់ ខ្នុំ ដ�ើ� ពួកដគ មាន ដ្ចើន 

ោក់ ណាស់ ។ ្បសិនដបើ ពួកដគ អាច ជួ� ខ្នុំ ឲ្យ ជាសរះដស្ើ� បាន ដតើ ខ្នុំ ពុំ អាច ដធវើ 

ការណ៍ ដនរះ ចំដពារះមនុសសេ �នទដទ ឬ ?

ដ�ើង មានាក់ៗ អាច ដរៀន ពបី ជំោញ នន អង្គ ពយាបាល បាន ។ ១ ដ�ើង មាន មនុសសេ 

ជាដ្ចើន ដ�ល រងទុក្ខ ដោ� ជំងឺ ខ្ង រូបកា� សតិ អារម្ណ៍ និង ខ្ង វិញ្ញាណ ជា 

អ្កដ�ល នឹង មាន ពរ ដោ� សារ ជំនួ� របស់ដ�ើង ។

កា�សរួ�សរុខទរុ្្ខអ្ន្ឈឺ

ម៉ូសា� ៤:២៦ បាន ដចង ថា « ដ�ើង ចង់ ឲ្យ អ្ក រាល់ គ្នា  ដចករំដលក នូវ ្ទព្យ របស់ 

ខលែលួន �ល់  អ្ក ទាល់ ្ក មនុសសេ មានាក់ៗ ្សប តាម អវបី ដ�ល ដគ មាន �ូច ជា ឲ្យ  អាហារ 

�ល់ អ្ក អត់ឃ្លាន ឲ្យ សំដលៀកបំពាក់ �ល់ អ្ក អា្កាត ដៅ ដមើល អ្ក �ឺ ដ�ើ� ជួ� 

គ្ំ្ទ �ល់ ដគ ទាំង ខ្ង វិញ្ញាណ និង ខ្ង សាច់្ម ្សប ដៅ តាម ដសចក្បី ្តូវ ការ 

របស់ ដគ » ។

ការមាន ជំងឺ—ដទារះ ខ្ង រូបកា� ផលែទូវចិត្ត ឬ ខ្ង វិញ្ញាណ ក្តបី—អាច ដធវើ ឲ្យ ដ�ើង 

មាន អារម្ណ៍ ឯដកា ។ មនុសសេ ចំណា� ដពល ជា ដ្ចើនដមា៉ាង ដត ឯង ដៅដលើ ដ្គ ដ�ក  

ឬ ដៅ មន្បីរដពទ្យ ដោ� ពយាយាម ទទួល ការពយាបាល ដ�ើ� វា ងា� នឹង ដធវើ ឲ្យ វិញ្ញាណ 

របស់ ពួកដគ ទន់ដខសា� ។ ដពល មាន ក្តបី្ពួ� បានដកើន ដ�ើង ការសួរសុខទុក្ខ ពបី 

មិត្ត ភក្ិ ដ�ល មាន ចិត្ត ខ្វា�ខវល់ ឬ ពបី សមាជិក ្គួសារ មានាក់ អាច ោំ ពនលែឺ មក ក្នុង ជបីវិត 

ដ�ើង ។

រនបៀប ដ�ល ដ�ើង សួរ សុខទុក្ខ អ្ក ជំងឺ ក៏ អាចជាដរឿង សំខ្ន់ ផងដ�រ ។ ្ស្តបី មួ� 

ចំនួន បាន ដឆលែើ� តប នឹង សំណួរ របស់ ខ្នុំ ដ�ល បាន សួរ អំពបី រដបៀប ដ�ល មនុសសេ �នទ 

បាន ជួ� ពួកដគ ឲ្យ ឆលែង កាត់ �ំដណើរ ការ នន ជាសរះដស្ើ� ។ ជូ�បី មក ពបី រ�្ឋ អារី�សេទូណា 

ស.រ.អា. បាន ដថលែង ថា « ការសាតាប់ . . . [ គឺ ] ជា ជំនួ� មួ� �៏ អសាចារ្យ ដៅក្នុង ្គ្ 

លំបាក ។ គឺការសាតាប់ េុំដមន ការវិនិច្័� ដោរះ ដទ » ។ 

ការសាតាប់ ដោ� អត់ធ្ត់ ដោ� ដសាមារះសរ និង ដោ� 

ក្តបី្សឡាញ់ គឺជា ការជួ� ដ្ជាមដ្ជង �៏ មាន តនមលែ �ល់ 

អស់ អ្ក ដ�ល កំពុង ពយាយាម ឲ្យ បាន ជាសរះដស្ើ� ។

លបីោ មកពបី រ�្ឋ កាលបី�វទូញា៉ា ស.រ.អា. បាន ដចកចា� 

រដបៀប ដ�ល ការសួរសុខទុក្ខ របស់ មិត្ត មានាក់ បាន ជួ� 

គ្ត់ ៖ « ខ្នុំ ចាំ មនុសសេ ពិដសស ទាំង ដោរះ ដៅក្នុង ជបីវិត 

ខ្នុំ—ជាពិដសស អស់ អ្កដ�ល ពិតជា បាន សាតាប់ ដ�ើ� បាន បងាហាញ ឲ្យ ដ�ើញ ការទូោមាន 

�៏ ដផ្អមដលហែម ពបី ្ពរះវិញ្ញាណ ។ បោទាប់ពបី កាលា� ជា ្ស្តបី ដមមា៉ា� ដៅ វ័� ៣០ ឆ្នាំ 

ដោ�មាន កូន ្បាំ ោក់មក ខ្នុំ មាន អារម្ណ៍ ថា ដសចក្បី ្សឡាញ់ របស់ ្ពរះវរបិតាសួគ៌ 

និង ្ពរះដ�ស៊ូវ្គបីស្ មាន កាន់ដត ខ្លាំង ដ�ើង ដោ�សារ មិត្ត�៏ ល្អរបស់ ខ្នុំមានាក់ ដ្មារះ 

ខ្ដរ៉ន ។ គ្ត់ �ឹង ពបី ត្មូវការ ខ្នុំ ដ�ើ� គ្ត់ សាតាប់ ខ្នុំ ជានិច្ច ។ ខ្នុំ ពុំ ធ្លាប់ មាន អារម្ណ៍ 

ឯដកា ដ�ើ� ដពល គ្ត់ រំឭក ខ្នុំ ជាប់ ជានិច្ច អំពបី ចំណង �៏ ល្អ ្បនព ដ�ល ខ្នុំ មាន ក្នុង ោម 

ជា បុ្តបី របស់ ្ពរះ » ។

ជាពិដសស បងប្អទូន ្បុស្សបី ដ�ល ផ្តល់ ការងារ បដ្មើ អាច ដធវើ ជំោញ នន អង្គ ពយាបាល 

ដនរះបាន ។ វា មាន សារៈសំខ្ន់ ដ�ើម្បី �ឹង ពបី ត្មូវការ របស់ អស់ អ្ក ដ�ល រងទុក្ខ ។ 

ជួនកាល ដៅ សួរ សុខទុក្ខ ខលែបី មួ� �៏ សមរម្យ  ដោ�សារ ពួកដគ ដនឿ��ត់ ។ ជួនកាល 

ពួកដគ ឯដកា ដ�ើ� អផសេនុក �ូដច្រះ ការដៅសួរទុក្ខ រ�ៈដពល �ូរ នឹង បំដពញ ត្មូវការ 

របស់ ពួកដគ ។ វា ក៏សំខ្ន់ផងដ�រ ដ�ើម្បី �ឹង ពបី បុគ្គលិលក្ខណៈ របស់ ពួកដគ ។ អ្ក ខលែរះ 

ចូលចិត្ត ភាពឯកជន និង ភាពសងៃប់សាងាត់ ឯ អ្ក ដផសេង ដទៀត ចង់ បាន ទំោក់ទំនង និង 

ការជួ� ដ្ជាមដ្ជង ដ្ចើន ។ �ំបូង ដ�ើង គួរ កំណត់ ពបី ត្មូវ ការពួកដគ សិន បោទាប់ មក 

ដ្ង ដៅ ជួ� ពួកដគ តាម ត្មូវការ ដោរះ ។

ទទរួលបន្ទញ្រោនាគៅវិញគៅម្

អាលមា៉ា បាន ពិពណ៌ ោ យា៉ាង សាទាត់ជំោញ អំពបី ការតាំង ចិត្ត ដ�ើង ដ�ើម្បី ដធវើ តាម 

គំរូ របស់ ្ពរះអង្គសដ្ងាររះ ដពល ដោក បាន សួរ ពួក អ្ក ដជឿ ដៅក្នុង ្ពរះគម្បីរ មរមន 

្បសិនដបើ ពួកដគ ចង់ « ចូល រួម ក្នុង ដ្កាល នន ្ពរះ ដ�ើ� ដ�ើម្បី ឲ្យ បាន ដៅ ថា ជា 

រា្ស្ត របស់ ្ទង់ ដ�ើ� [ �ល់ ] ្ពម ទទួល បន្នុក គ្នា ដៅ វិញ ដៅ មក ដ�ើម្បី ឲ្យ បន្នុក 

ដោរះ បាន ្សាល » ( ម៉ូសា� ១៨:៨ ) ។

ដ�ើង អនុវត្ត ជំោញ នន អង្គ ពយាបាល 

ដពល ដ�ើង ជួ� ោំ ពរជ័� នន 

ការពយាបាល របស់ ្ពរះអមាចាស់ �ល់ 

អស់ អ្ក ដ�ល រងទុក្ខ ខ្ង រាងកា� 

ផលែទូវ ចិត្ត និង ជំងឺ ខ្ង វិញ្ញាណ ។



២២ លពីអា្ូណា

ដ�ើង មានាក់ៗ ដរក បន្នុក ដ្ចើន ្បដភទ ។ បន្នុក ទាំង 

ដោរះភាគដ្ចើន មាន ការលំបាក ដ�ើម្បី ដោរះ្សា� ដពល ដ�ើង 

មាន ជំងឺ ឬ មាន ជំងឺ ខ្ង ផលែទូវ ចិត្ត ឬ ការលំបាក ខ្ង វិញ្ញាណ ។ 

ជំោញមួ� នន អង្គ ពយាបាល គឺ ជួ� ដរក បន្នុក របស់ មនុសសេ �នទ 

ដពល ពួកដគ រងទុក្ខ ។

សសាណាន់ មក ពបី រ�្ឋ �ូថា�៍ ស.រ.អា. បាន ដចកចា� រដបៀប 

ដ�ល អ្ក ជិត ខ្ង របស់ គ្ត់ បាន ជួ� គ្ត់ ៖ « ដៅ នថងៃ ដ�ល 

ដ�ើង បាន កប់ សព កូន ្បុស របស់ ដ�ើង ដ�ើង បាន ្ត�ប់ មក ពបី 

ទបីកប់សព វិញ ដោ� ដ�ើញ អ្ក ជិតខ្ង ដ�ើង បាន មក ជួបជុំ គ្នា 

ដៅ ប៉ុោមាន ដមា៉ាង ដោរះ ដ�ើម្បី ដរៀបចំ ទបីធ្លា របស់ដ�ើង ឲ្យ បាន ្សស់ 

បំ្ពង ដ�ើង វិញ ទាំង្សុង ខណៈ ដ�ើង ដៅ ពិធបីបុណ្យសព កូន 

្បុស ខ្នុំ ។ ពួកដគបានោំ គុម្ដ�ើ ដ�ើមដ�ើ និង ផាកា ដ�ើ� ដថម 

ទាំង ោំដៅមាថ្បី �៏ ្សស់សាអាត ដទៀតផង ។ ដៅក្នុង ក្តបីទុក្ខ្ពួ� ដ�ល 

ពុំ អាច ពិពណ៌ោ បាន របស់ ដ�ើង ការបងាហាញ ដសចក្តបី្សឡាញ់ 

និង ការជួ� ដ្ជាមដ្ជង �៏ ដចរះគិតគូរ របស់ពួកដគ បានចាប់ដផ្តើម 

�ំដណើរការ នន ការពយាបាល ស្មាប់ ដ�ើង ។ ដ�ើង ្តូវបាន រំឭក ថា 

ដសចក្តបី្សឡាញ់ និង ជបីវិត គឺ ជាភាពអស់កល្ ដរៀងរាល់ ឆ្នាំ ដពល 

ទបីធ្លា ផ្រះ �៏ ្សស់សាអាត របស់ដ�ើង បាន ្ត�ប់ មក រស់រាន មាន ជបីវិត 

វិញ ។ [ វា ពិតជា  ] បទពិដសាធន៍ មួ� ពិសិ�្ឋ និង ជា និមិត្ត រូប 

ដ�ល ដ�ើង នឹង ពុំ ដភលែច វា ដទ » ។

ដពលខ្នុំ ្តូវបាន ដធវើ ដរាគវិនិច្័� ថា មាន ជំងឺ មហារីក សុ�ន់ ខ្នុំ 

កំពុង បដ្មើ ជា ្បធ្ន សមាគមសដ្ងាររះ និង កំពុង ដធវើ ការស្មាប់ 

ការ ដបារះដឆ្នាត ដ�ើង វិញ ដៅក្នុង ្កុម ្បឹកសា ដៅ ទបី្កុង របស់ដ�ើង ។ 

សាវាមបី ខ្នុំ បាន បាត់បង់ ការងារ ដ�ើ� ដ�ើង បាន ជួប នឹង ការសាកល្ង 

ធងៃន់ធងៃរ ជាដ្ចើន ដទៀត អំ�នុង ្គ្ ដោរះ ។ ទបី្បឹកសា របស់ ខ្នុំ បាន សដ្មច ចិត្ត ដធវើតាម ឃ្លា « ដរក បន្នុក គ្នា 

ដៅ វិញ ដៅ មក » ដោ� ដសាមារះសរ ដ�ើ� បាន ជួ�  រំដលក បន្នុក ដ�ល ខ្នុំ កំពុង ដរក ។ ប៊ីសសេព របស់ ខ្នុំ បាន 

�ក ការទទួលខុស្តូវ មួ� ចំនួន របស់ ខ្នុំ ។ សាវាមបី ខ្នុំ បាន �ក កាតពវកិច្ច ជា ដ្ចើន ក្នុងការ ចម្អិន មហែទូប និង 

ដធវើ ការងារ ផ្រះ ។ ខ្នុំ ពិតជា បាន ដ�ើញ ដោ� រាបសា ថា បន្នុក របស់ ខ្នុំ ពុំ ្តូវបាន �ក �ក ដចញ ដោរះ ដទ 

ប៉ុដន្ត មាន មនុសសេ ជាដ្ចើន បាន ជួ� ដរក បន្នុក ដោរះ ជាអ្ក ដ�ល បាន អនុវត្ត ជំោញ នន អង្គ ពយាបាល ។

កា�លរួងគលាម

អាលមា៉ា ក៏ បាន បដ្ងៀន ថា អ្ក ដ�ើរ តាម ្ពរះ្គបីស្ « ្ពម ទួញ �ំ ជាមួ� នឹង អ្ក ណា ដ�ល ទួញ 

�ំ ដមន ដ�ើ� ដ�ើ� កមសាន្ត ទុក្ខ �ល់ អស់ អ្ក ណា ដ�ល កំពុង ្តូវការ កមសាន្ត ទុក » ( ម៉ូសា� 

១៨:៩ ) ។

ការ ផ្តល់ ការលួងដោម រួមមាន ក្តបីអាណិតអាសូរ សោតានចិត្ត ល្អ ដចរះគិតគូរ ខ្វា�ខវល់ ្សឡាញ់ 

និង មាន ចិត្ត សប្នុរស ។ វា ជា ការបងាហាញ ក្តបី្សឡាញ់ �ល់ អ្ក ដ�ល �ឺ ឬ រងទុក្ខ ដោ� ន� នន 

ដសចក្តបី្សឡាញ់ ដ�ើម្បី ជួ� ពួកដគ ្ប�ម មុខ នឹង ការរងទុក្ខ របស់ពួកដគ ។

ដឡាន ( ដ្មារះ ្តូវ បាន ផាលាស់ប្តទូរ ) បាន ្ប�ម មុខ នឹង ការលំបាក ខ្ង វិញ្ញាណ និង ខ្ង សបីលធម៌ 

ដ�ើ� បាន សញជឹង គិត ពបី បទពិដសាធន៍ របស់ គ្ត់ ជាមួ� មនុសសេ �នទ ដ�ល បាន លួងដោម គ្ត់ ៖ 

« ពួកដគ បាន ដមើល ខ្នុំ �ួស ពបី អវបី ដ�ល ជា ខ្នុំ ក្នុងដពល បច្ចនុប្ន្ ដនរះ ដ�ើ� បាន ដ�ើញ ពបី សកាតានុពល ដ�ល 

បាន សនយា របស់ ខ្នុំ សកាតានុពល ដ�ល អាច កាលា� ជា មនុសសេ មានាក់ ដ�ល ្បដសើរ ជាង ឆ្លាតជាង មាន 

សោតាន ចិត្ត ល្អ ជាង ។ ខ្នុំ បាន ្កដ�ក ដមើលខលែលួន ខ្នុំ កាលពបីមុន ដ�ើ� ជួនកាល មាន អារម្ណ៍មិន ល្អ 

ដោ� មាន ភាពអាមា៉ាស់ បន្តិចបន្តលួច ពបី ភាពលងៃង់ដ្លា របស់ ខ្នុំ—ការខ្មាសដអៀន បន្តិចបន្តលួច ចំដពារះ រដបៀប 

នន ការរំលង និង អំដពើ បាប របស់ ខ្នុំ ។ 

ប៉ុដន្តថានាំ នន ការពយាបាល �ូចជា ្ពរះគុណ 

ដសចក្តបីដមតាតា ករុណា ការអភ័�ដទាស 

និង ដសចក្តបី្សឡាញ់ ដតងដត ដកើត ដ�ើង 

បោទាប់ ពបី ការ�ឺចាប់ នន ភាពអាមា៉ាស់ និង 

ការខ្មាសដអៀន ។ ដពល ខ្នុំ ដ�ើញ មាន 

មនុសសេ ដៅ ជុំវិញ ខ្នុំ បងាហាញ អវបីៗ ទាំង ដោរះ 

�ល់ ខ្នុំ ដោរះ ការ�ឺចាប់ដោរះ បាន រសាត់ 

ដចញ ដៅ ។ ដ�ើ� ខ្នុំ ដ�ើញ ពួកដគ កំពុង ជួ� ខ្នុំ ឲ្យ បាន ជាសរះដស្ើ� ។ ្បដ�ល វា ្តឹម្តូវ ជាង ដ�ើម្បី 

និយា� ថា ពួកដគ បាន បដងកើត បរិយាកាស សុវតថែិភាព មួ� ដៅជុំវិញ ខ្នុំ—្បដ�ល វា ជាសនស សូ្ត នន 

្ពរះគុណ—ដ�ល ដៅក្នុង ្ពរះអង្គ សដ្ងាររះ ជាអង្គ ពយាបាល �៏ កំពូល អាច ពយាបាល ខ្នុំបាន ។ ផាលាស់ប្ទូរ ខ្នុំ ។ 

ផាលាស់ប្ទូរ ចិត្ត ខ្នុំ » ។

ដផ្ក សំខ្ន់ មួ� នន ការលួងដោម អ្ក �ឺ គឺ បដងវរ ពួកដគ ដៅរក អង្គ ពយាបាល �៏ កំពូល ។ សា្ពបីណា 

មកពបី រ�្ឋ �ូថា�៍ បា ននិយា� ថា « គ្មាន ការពយាបាល ណា ្បដសើរ ជាង នរណា មានាក់ ដ�ល ជួ� អ្ក ឲ្យ 

�ឹងពបី ត្មូវការ ឬ ្ត�ប់ ដៅ កាន់ ្ពរះ វិញ ដ�ើ� ។ វា អាច ជា ការរំឭក អំពបី អវបី ដ�ល អ្ក �ឹង រួចដ�ើ�— 

គយើង្ ឺជា្ពរះហស្�បស់

្ពរះអម្ចាស់

«ពពរះពគពីស្ទពរោបពពីរកបៀប

ផ្ល់ការង្របកពមើែល់មនុស្ស

ែនទបានយ៉ាងពបនព។កពល

ពពរះអងគសក្ង្គារះក្ង

ពពរះ្ស្របស់ពទង់រោលទ្ធផលអស់អ្ន�ខែលពទង់បាន

ពាល់នឹងពតូវបានកលើ�ស្ទលួយក�ើងក្ើយខពបរោមនុស្ស

ពបកសើរក�ើងរឹងមាំក�ើងនឈិងល្អពបកសើរក�ើង។

«ពបសឈិនកបើកយើងគឺរោពពរះ្ស្របស់ពទង់កតើកយើង

មឈិនគួរកធ្វើែូចគ្នាកទឬ?»

អែលឌ�ើរ ឌ�ៀឌ�ើរ ឌែស្វ ែុជដូហ្វ ក្នុង កូរ៉ុម នៃ ពួក សាវក ដប់ពីរ 
នាក់ « You Are My Hands » Liahona អែ ឧសភា ឆ្នាំ 
២០១០ ទំព័រ ៧០ ។

« ពួកដគ បាន បដងកើត បរិយាកាស 

សុវតថែិភាព មួ� ដៅជុំវិញ ខ្នុំ ដ�ល 

្ពរះអង្គសដ្ងាររះ ជា អង្គ ពយាបាល �៏ 

កំពូល អាច ពយាបាល ខ្នុំ បាន » ។
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ថា អ្ក កំពុង ដត ពយាយាម ខ្លាំង ដ�ើង ជាង ដ�ល អ្ក ្តូវ ដធវើ ដធវើ អវបីៗ ដត មានាក់ ឯង ដ�ើ� ពុំ ពឹងដផ្អក 

ពិត្បាក� ដលើ ្ពរះ » ។

ការលួងដោម អ្ក �ឺ និង ការជួ� ពួកដគ ឲ្យ មាន ភាពវិជជមាន ត្មូវ ឲ្យ មាន ការសាតាប់ 

្ពរះវិញ្ញាណ ។ ដៅក្នុង ្គ្ មួ� នន ជបីវិត ខ្នុំ ខ្នុំ ពុំ បាន ដ�ក លក់ សកប់សកល់ អស់រ�ៈដពល ជាដ្ចើន ដខ 

ជាទូដៅ ខ្នុំ ដ�កបាន ដត ពបីរ បបី ដមា៉ាង ប៉ុដណាណារះ ដរៀងរាល់ �ប់ ដោ� ការដ�ក ពុំ សកប់ ។ ខ្នុំ មាន ជំងឺ ថប់ 

បារម្ និង ដនឿ��ត់ ធងៃន់ធងៃរ ដ�ើ� ខ្នុំ បាន ជួប នឹង ដវជជបណ្ិត ជា ដ្ចើន រូប ប៉ុដន្ត វា គ្មាន ្បដយាជន៍ អវបី 

ដ�ើ� ។ ទបីបំផុត មិត្ត ភក្ិ មានាក់ របស់ ខ្នុំ បានដណោំ ខ្នុំ ឲ្យ ជួប ដវជជបណ្ិល ពួក បរិសុទ្ នថងៃ ចុងដ្កា� 

ដ�ល ដវជជបណ្ិត រូប ដោរះបាន ដធវើ ដរាគវិនិច្័� ្តឹម្តូវ មួ� �ល់ ខ្នុំ ។ ប៉ុដន្ត អវបី ដ�ល គ្ត់ បាន និយា� 

បោទាប់ ដោរះ គួរ ឲ្យ ភាញាក់ដផ្អើល ៖ « ដមើរីលបីដរឿង �៏ សំខ្ន់ បំផុត មួ� ដ�ល អ្ក ្តូវ ដធវើ ដោរះ គឺ បដងវរ 

ការថប់ បារម្ របស់ អ្ក ដៅ កាន់ ្ពរះ » ។ បោទាប់ មក គ្ត់ បាន ដលើក ទឹកចិត្ត ខ្នុំ ឲ្យ ពិចារណា ដរៀងរាល់ 

នថងៃ អស់ មួ� រ�ៈដពល ខលែបី ស្តបីពបី « ្ពរះ្គបីស្ �៏ មាន ្ពរះជន្ រស់ ៖ ទបីបោទាល់ នន ពួកសាវក » ។

ខ្នុំ បាន ពយាយាម ពិចារណា ពបីរ បបី �ង ដោ� គ្មាន ដជាគជ័� ប៉ុដន្ត ខ្នុំ ្តូវការ ការពយាបាល ជា ខ្លាំង ។ 

ដៅ នថងៃ បោទាប់ មក ខ្នុំ បាន ពិចារណា ដោ� សាងាត់ដសងៃៀម អំពបី ពាក្យ �៏ មាន អនុភាព « ដ�ើង សូម ថាវា� 

នូវ ទបីបោទាល់ របស់ ដ�ើង អំពបី សគុណភាព នន ការបូជា �៏ ម�ិមា របស់ ្ទង់ ដ�ល ធួន នឹង បាប » ។ ២ 

ខ្នុំ មាន អារម្ណ៍ រំជួលចិត្ត ដពល ខ្នុំ បាន ចាប់ដផ្តើម ពិចារណា អំពបី ទបីបោទាល់ របស់ អង្គ ពយាបាល �៏ កំពូល 

ដ�ើ� បាន �ឹង ថា ខ្នុំ បាន រកដ�ើញ ការលួងដោម និង ភាពសុខសាន្ត ក្នុង ្ពលឹង ខ្នុំ ។

កា�យ្ចិែ្ទរុ្ដា្់

ដពល ដ�ើង សិកសា ្ពរះគម្បីរ ដ�ើម្បី ដធវើ តាម ្ពរះដ�ស៊ូវ ដៅក្នុង កិច្ចការ 

នន ការពយាបាល របស់ ្ទង់ ដោរះ ដ�ើង អាន អំពបី ្ពរះដ�ស៊ូវ  ដធវើ កិច្ចការ មួ� 

ម្តង ដ�ើ� ម្តង ដទៀត ៖ ្ទង់ បាន �ក ្ពរះទ័� ទុកោក់ �ល់ មនុសសេ ដ�ល 

ដៅ ជុំវិញ ្ទង់ ។

្ពរះ្គបីស្ សដងកត ដមើល មនុសសេ ។ ្ទង់ មាន បន្ទូល ជាមួ� ្ស្តបី សាសន៍ 

សាមា៉ារី ដទារះបបី មាន ការហាម ឃ្ត់ ខ្ង វប្ធម៌ ក្តបី ។ ្ទង់ ចំណា� ដពល 

ដ�ើម្បី ្បសិទ្ពរ កុមារ ។ ្ទង់ បាន ដសា� អាហារ ជាមួ� អ្ក �កពន្ 

និង មនុសសេ មាន បាប ្ពមទាំង បាន ផ្តល់ ការងារ បដ្មើ �ល់ មនុសសេ �លែង់ 

និង មនុសសេ ដ�ល ដគ និរដទស្ ដចាល ។ ្ទង់ បាន �ក ្ពរះទ័� ទុកោក់ 

�ល់ បុគ្គល មានាក់ៗ ។

ក្នុង ោម ជា អ្ក ដ�ើរ តាម ្ពរះ្គបីស្ ដោ� ពយាយាម ដរៀន ពបី ជំោញ នន 

ការពយាបាល របស់ ្ទង់ ដ�ើង អាច ចាប់ដផ្តើមដមើល ដៅ មនុសសេ ដោ� 

្ពរះដន្ត របស់ ្ពរះ្គបីស្ ។ ដ�ើង អាច ចំណា�ដពល និយា� សួស្តបី 

ញញឹម ដ�ើ� សួរ សុខទុក្ខ ពួកដគ ។ ដ�ើង ពុំ អាច �ឹង ដ�ើ�ថា ឱសថ 

ពយាបាល ដ�ល ដ�ើង បាន ខិតខំ ដធវើ អាច មាន �ល់ មនុសសេ ជុំវិញ ខលែលួន ដ�ើង 

ជាបុគ្គល ដ�ល ឯដកា បាក់ ទឹកចិត្ត �ឺ ទន់ ដខសា� ឬ រងទុក្ខ ។ សូម្បី ដត 

ទដងវើ នន ដសចក្តបី្សឡាញ់ សាមញ្ញៗ អាច មាន ឥទ្ិពល �៏ មាន អានុភាព 

មួ� ។

ដពល ដ�ើង ដធវើ កិច្ចការ របស់ ្ពរះ្គបីស្ ដ�ើ� ចូលរួម ដៅក្នុង ការ 

ពយាបាល មនុសសេ �នទ ដោរះ ពរជ័� ម�ិមា នឹង ដកើត មាន ដ�ើង ។ 

�ូច ្ពរះ្គបីស្ បាន មាន បន្ទូល ថា « ដ�ល អ្ក រាល់ គ្នា បាន ដធវើការ 

ទាំងដោរះ �ល់ អ្ក តូច បំផុត ក្នុង ពួក បង ប្អទូន ដ�ើង ដនរះ ដោរះ ដ្មារះ 

ថា បាន ដធវើ �ល់ ដ�ើង ដ�រ » ( មា៉ាថា� ២៥:៤០ ) ។ ចំដពារះ ្ទង់ 

ដ�ល បាន ពយាបាល ពួកដ�ើង មានាក់ៗ ចំដពារះ ្ទង់ ដ�ល បាន ឱប ដ�ើង 

ដៅក្នុង ្ពរះ�ស្ត �៏ ដពញ ដោ� ក្តបី្សឡាញ់ ជា ដ្ចើន ្គ្ ជាង ដ�ើង 

�ឹង ចំដពារះ ្ទង់ ដ�ល បាន ផ្តល់�ងាវា�ធួន របស់ ្ទង់ ដ�ល ជា ឱសថ នន 

ពយាបាល ដោរះ ដ�ើង អាច ថាវា� កិច្ចខិតខំ បន្តិចបន្តលួច របស់ ដ�ើង ដ�ើម្បី 

ជួ� ពយាបាល បងប្អទូន ្បុស្សបី របស់ ដ�ើង ។ ដនរះ គឺ ជា ជំោញ នន អង្គ 

ពយាបាលពិត្បាក� ។ ◼

អ្នកនិេន្ធរស់នៅរ�្ឋយូថ្�៍ស.រ.អា.។

្ំែែ់ចំ្ំ
	 ១.	សូ�អ�ើល	«	ែ្នុំ	នឹង	អែើរ	តា�	ម្ពរះេង្គ	»	ទំនុកតម្កើង	អលែ	១៣៥	។

	 ២.	«	ម្ពរះម្េីស្ទ	ែ៏	មន	ម្ពរះជន្ម	រស់	៖	ទីបនាទាល់ថន	ពួកសាវក	»	Liahona	
ខែ	ឧសភា	ឆ្នាំ	២០១៧	ខាង	ក្នុង	េម្�ប	ខាង	�ុែ	។
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ភា
ពពិត មួ� ដ�ល ខ្នុំ ពុំ បាន ដរៀន 

ចប់ ពបី មហា វិទយាល័� បាន រំខ្ន 

ចិត្ត ខ្នុំ ណាស់ ។ ខ្នុំ បាន �ឹង ថា 

្បសិនដបើ មាន អវបី មួ� បាន ដកើត 

ដ�ើង ចំដពារះ សាវាមបី ខ្នុំ ដោរះ ខ្នុំ ពុំ បាន ដ្តៀម �ិរញ្ញវតថែនុ ដ�ើម្បី 

ផ្គត់ផ្គង់ ្គួសារ ដ�ើង ដ�ើ� ។

បោទាប់ មក ដរឿង ពុំ បាន រំពឹង មួ� បាន ដកើត ដ�ើង ។ 

ខ្នុំ បាន ទទួល ទូរសព្ មួ� ដ�ល ដធវើ ឲ្យ ខ្នុំ រន្ត់ និង ផាលាស់ប្តទូរ 

ជបីវិត ខ្នុំ ។

សាវាមបីខ្នុំ ដ�ល មាន ដ្គ្រះថានាក់ បាន ដ្សក តាម ទូរសព្ 

ថា « សូម ទូរសព្ ដៅ ៩១១ ! ។ បង កំពុង ជាប់ ដៅ 

ដ្កាម ្តាក់ទ័រ ! »

ខ្នុំ បាន ទូរសព្ សូម ជំនួ� ដ�ើ� បោទាប់ មក ខ្នុំ បាន 

ដៅកាន់ �បី ដ�ល សាវាមបី ខ្នុំ កំពុង កាប់ឆ្ការ ដោរះ យា៉ាង ដលឿន 

ដោ� ដធវើ �ំដណើរ តាម រថ�ន្ត សដ្ងាររះ បោទាន់ តាម ផលែទូវ ចាក់ 

្កួស ដៅកាន់ �បី របស់ដ�ើង ដៅ ភា រីច រ�្ឋអាឡាសាកា 

ស.រ.អា. ។ ដប៊រី ដៅ រស់ ដទ ប៉ុដន្ត គ្ត់ កំពុង ជាប់ 

ដៅដ្កាម មា៉ាស៊ីន ្តាក់ទ័រ ដ�ល បាន ្កឡាប់ ដោរះ ។

ដោ� ដ្បើ ឧបករណ៍ សដ្ងាររះ ដោ� កមាលាំង ទឹក ដោរះ 

្កុម សដ្ងាររះ បោទាន់ បាន ដលើក ្តាក់ទ័រ ដចញ ដ�ើ� 

ទាញ ដប៊រី ដចញ ពបី វា ។ ដជើង របស់ គ្ត់ បាន ្បឡាក់ ដ្បង 

មា៉ាស៊ូត ដជាគ ដមើល ដៅ �ូចជា បាក់ ដ្ចើន កដនលែង ។ គ្ត់ 

្តូវបាន ដគ �ក ដៅ មជ្មណ្ល ដផ្ក រង របួស ជាកដនលែង 

ដ�ល គ្ត់ បាន ទទួល ការ្បសិទ្ពរ បពវជិតភាព ពបីមុន 

ដគ ថត កាំរស្បី អ៊ិច ដលើ ដជើង គ្ត់ ។

្ពរះអមាចាស់ បាន បដងកើន លទ្ភាព ខ្នុំ បាន ព្ងបីក សមតថែភាព ខ្នុំ ដ�ើ� បាន ដធវើឲ្យ 

ខ្នុំ កាលា� ជា មនុសសេ ្បដសើរ ដ�ើង ជាង ខ្នុំ អាច ដធវើ ដោ� ខលែលួន ខ្នុំ ផាទាល់ ។

ពរជ័យននភាពែ្លួនទពីពឹងែ្លួន

្កានឈិងកស្រភាពខផ្ន�្ ឈិរញ្ញវត្ចុ
គដាយណមណែលវ៉ល
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ដ�ើង មាន ការភាញាក់ដផ្អើល ថា គ្មាន ឆ្អឹង មួ� ណា  

បាក់ ដ�ើ� ប៉ុដន្ត ដជើង ដផ្ក ខ្ង ដ្កា� មាខាង របស់  

ដប៊រី បាន រោក ដ្បង មា៉ាស៊ូត ធងៃន់ធងៃរ ។ របួស ដោ� 

ការប៉រះ ទង្គិច របស់ គ្ត់ ក៏ បាន ដធវើឲ្យ ត្មង ដោម  

របស់ គ្ត់ ខូច ផងដ�រ ។ គ្ត់ អាច ្ ន �ល់ 

ការបាត់បង់ ជបីវិត ។

បោទាប់ ពបី ដប៊រី បាន សានាក់ ដៅ មន្បីរ ដពទ្យ ទាំង�ឺចាប់ 

អស់រ�ៈដពល ្បាំ នថងៃ មក ក្មិត សារធ្តុពុល ក្នុង 

្ម គ្ត់ បាន ចាប់ដផ្តើម ធ្លាក់ ចុរះ ។ ការផាលាស់ប្តទូរ 

សដមលែៀកបំពាក់ ការផសេំ ដស្ក ការវរះកាត់ ជា ដ្ចើន �ង 

និង ការពយាបាល ដោ� ដ្បើ អុកស៊ីដសសេន បាន ដធវើ ដ�ើង 

អស់រ�ៈដពល ជា ដ្ចើន ដខ បោទាប់ មកដទៀត ។ ដពល 

គ្ត់ បាន ្សួល ខលែលួន ល្ម ដ�ើ� ដប៊រី បាន ្ត�ប់ មក 

ដធវើការងារ ដផ្ក លក់ របស់ គ្ត់ ដៅ ផ្រះ វិញ ។

«រោមានន�្គ្ជើសគ�ើសខ្ញំឲ្យគ្្ើកា�គេើយ»

បទពិដសាធន៍ ដនរះ គឺ ជា ការផាលាស់ប្តទូរ �៏ ធំ ។ ដពល ខ្នុំ 

បាន ចំណា�ដពល ពបីរបបី ឆ្នាំ បោទាប់ ដោ� ពិចារណារ 

ពបី អវបី ដ�ល ខ្នុំ អាច ដធវើ ្បសិនដបើ ខ្នុំ បាត់បង់ ដប៊រី ដោរះ ខ្នុំ 

បាន ស្័្គ ចិត្ត ដធវើការ បាន ចូលរួម សិកាខាសាោ ដ�ើ� 

ោក់ពាក្យ ដធវើការ ដ្រៅដមា៉ាង ជាដ្ចើន កដនលែង ។ ប៉ុដន្ត 

ខ្នុំ គ្មាន ជំោញ អវបី ដ�ើ� ដ�ើ� គ្មាន នរណា បាន 

ដ្ជើសដរើស ខ្នុំ ដ�ើ� ។

ដ�ើង ្បកប របរ ចិញ្ចឹម ជបីវិត ដោ� ដធវើ កសិកម្ 

ដោ� មាន �បី ស្មាប់ ចិញ្ចឹម សតវ មួ� ចំនួន �ូដច្រះ ខ្នុំ 

បាន ចាប់ដផ្តើម ្សាវ្ជាវ ដផ្ក កសិកម្ទុក ជា របរ ចិញ្ចឹម 

ជបីវិត ។ នថងៃ មួ� មាន គំនិត មួ� បាន ផុស ដ�ើង ក្នុង ចិត្ត 

ខ្នុំ អំពបី ៖ ផាកា ។ បោទាប់ ពបី ្សាវ្ជាវ អំពបី ការោំ ផាកា ដោរះ ខ្នុំ 

បាន សដ្មច ចិត្ត សាកល្ង ោំ វា ។ ខ្នុំ បាន ដៅ សន្ិសបីទ 

មួ� ដ�ើម្បី ជួប អ្ក ោំផាកា ដ�ើ� បាន ដរៀប ចំ ផាលាស់ប្តទូរ 

ពបី �បី ចិញ្ចឹម សតវ ដៅជា�បី ោំផាកា វិញ ។ បោទាប់ មក ដៅ 

ដខវិច្ិកា ឆ្នាំ ២០១៦ ខ្នុំ បាន ចុរះដ្មារះ ចូលដរៀន ថានាក់ 

ដសវាកម្ ភាព ខលែលួន ទបីពឹង ខលែលួន ស្តបីពបី រដបៀប ចាប់ដផ្តើម និង 

ព្ងបីក អាជបីវកម្ផាទាល់ ខលែលួន របស់ ខ្នុំ ។

ហាងផ្កាផ្ទាល់ខ្លួន�បស់គយើង

វគ្គ សិកសា រ�ៈដពល ១២ សបាតា�៍ គឺ ជា អវបី ដ�ល 

ខ្នុំ ្តូវការ ពិត្បាក� ។ ខ្នុំ មាន ដផនការ អាជបីវកម្ 

្គឹរះ ដ�ើ� មាន គំនិត អសាចារ្យ ជា ដ្ចើន ប៉ុដន្ត ខ្នុំ ខវរះ 

ការដរៀបចំ ។ គំនិត ោោ បាន ផុស ដ�ើង ដៅក្នុង ថានាក់ 

ដោរះ ដ�ល ខ្នុំ ពុំ ធ្លាប់ ពិចារណា ពបីមុន មក ។ ខ្នុំ បាន 

អនុវត្ត តាម គំនិត នបីមួ�ៗ ទាំង ដោរះ ។ ដពល ខ្នុំ បាន ដធវើ 

ការ ដៅ ឆ្នាំ �ំបូង ក្នុង ការោំ�ុរះ និង លក់ ផាកា ដយាបល់ 

និង ដគ្លការណ៍ ដ�ល ខ្នុំ បាន ដរៀន ដៅក្នុង ថានាក់ បាន 

�ំដណើរ ការ ។

•  ខ្នុំ រក បាន ្បាក់កម្ចបី អាជបីវកម្មួ� ដ�ល មាន 

ការ្បាក់ ទាប ។

•  ខ្នុំ បាន ព្ងបីក ទបីផសារ របស់ ខ្នុំ ដ�ើម្បី រួម បញ្ចទូល 

ទាំង ទបីផសារ កសិករ និង ហាង លក់ ផាកា ។

•  ខ្នុំ បាន កក់ ្ពឹត្តិការណ៍ មួ� ចំនួន ដៅ កសិោឋាន 

របស់ ដ�ើង ទុក ជា ការព្ងបីក ដសវាកម្ 

របស់ ខ្នុំ ។

ដៅ ចុង ឆ្នាំ ២០១៧ បោទាប់ ពបី ឆ្នាំ �ំបូង នន ការោំ ផាកា 

របស់ ខ្នុំ ខ្នុំ បាន �ឹង ថា ការលក់ ដៅ ឲ្យ ហាង លក់ ផាកា ្តូវ 

ចំណា�ដពល ដ្ចើន ណាស់ ។ ខ្នុំ មាន ការដងឿងឆងៃល់ 

ថា « ចុរះ ដបើ ខ្នុំ ដបើក ហាង ផាទាល់ ខលែលួន វិញ ដោរះ ? » ហាង 

ផាកា ក្នុង មូលោឋាន បាន បិទទាវារ ដ�ើ� អគ្រ ដោរះ បាន 

ដ្បជា មិន គួរ ឲ្យ ចាប់ អារម្ណ៍ ។ �ូដច្រះ សាវាមបី ខ្នុំ និង ខ្នុំ 

បាន ទិញវា ជួសជុល វា ដ�ើង វិញ ដ�ើ� ដបើក ហាង ផាកា 

មួ� ដ�ល មាន លក់ រូបគំនូរ និង វតថែនុ នច្្ប�ិត ក្នុង ្សុក 

ដផសេងៗ ផងដ�រ ។ បដនថែម ពបី ដលើ ដោរះ ដទៀត ខ្នុំ បាន ដបើក 

អាជបីវកម្ កដនលែង ជួល ោំ រុក្ខជាតិ និង ការតុបដតង រុក្ខជាតិ 

ក្នុង ដគ�ោឋាន ផងដ�រ ។

ខ្នុំ លក់ ផាកា របស់ ខ្នុំ ដៅ ហាង របស់ ដ�ើង និង ដៅ តាម 

ហាង កាដ�វ ហាង លក់ ដ្គឿង ដតងកា� និង ដៅ តូប 

មួ� ក្នុង អាកាសយាន្តោឋាន ក្នុង មូលោឋាន ។ ខ្នុំ បាន 

ទទួល អវបី ដ�ល ខ្នុំ ្តូវការ ដរៀងរាល់ នថងៃ ។

្ពរះអម្ចាស់ម្ន្ពរះទ័យ្ ិែ្ូ�

ខ្នុំ មាន ទបីបោទាល់ មួ� ថា ្ពរះអមាចាស់ មាន ្ពរះទ័� 

គិតគូរ នឹង អាជបីវកម្ របស់ ខ្នុំ ។ ្ទង់ បាន ជួ� ខ្នុំ បដងកើត 

ដសថែរភាព ដផ្ក �ិរញ្ញវតថែនុ ស្មាប់ ខលែលួន ខ្នុំ និង ការងារ 

ដ្រៅដមា៉ាង ស្មាប់ ្ស្តបី មួ� ចំនួន ដ�ល ចង់ ដធវើ ការ តាម 

ដមា៉ាង ដ�ល អាច បត់ដបន បាន និង ស្មាប់ និសសេិត 

ដធវើការ រ�ូត �ល់ ពួកដគ ដរៀន ចប់ ។ កូន្សបី មានាក់ របស់ 

ពួកដ�ើង ្គប់្គង កសិោឋាន ផាកា ដ�ើ� កូន ្បុស ពបីរ 

ោក់របស់ ដ�ើង ដធវើ ការដ្ចើន ដៅ កសិោឋាន រួមទាំង 

ជួ� សាងសង់ ផ្រះ នបតង ផងដ�រ ។ ដប៊រី ជួ� ការងារ 

ដៅដពល ោងាច និង ដៅ ចុង សបាតា�៍ ដោ� ដលើក ឥវា៉ន់ 

ធងៃន់ៗ ។

ដ�ើង ទាំងអស់ គ្នា ជួ� ដ្ជាមដ្ជង គ្នា ដ�ើ� ដធវើ 

ការរួមគ្នា ។ វា បាន ផ្តល់ ពរជ័� �ល់ មនុសសេ ្គប់ គ្នា 

ដ�លចូល រួមនឹង ការងារ ដនរះ ។ ខ្នុំ មាន ភាព មមាញឹក 

ប៉ុដន្ត ដៅដតមាន ដពល ស្មាប់ ្គួសារ ខ្នុំ ការដៅ 

ទាំងឡា� ក្នុង សាសោច្ក កាតពវកិច្ច នន ការងារ 

បដ្មើ និង ការងារ ស្័្គ ចិត្ត ។

ការដធវើការ តាំង ពបី ្គ្ ដ�ល ខ្នុំ ោំ ្គ្ប់ ពូជ ឬ ោំ 

ដមើម ដោរះ រ�ូត �ល់ដពល ដ�ល ខ្នុំ បងាហាញ ផាកា មួ� �ល់ 

អតិថិជន មានាក់ ដ�ល ផ្តល់ សាមារតបី នន សមិទ្ិផល �៏ អសាចារ្យ 

មួ� �ល់ ខ្នុំ ។ ខ្នុំ ពុំ សងសេ័� ដ�ើ� ថា ្ពរះអមាចាស់ បាន 

បដងកើន លទ្ភាព ខ្នុំ បាន ព្ងបីក សមតថែភាព ខ្នុំ ដ�ើ� 

បាន ដធវើឲ្យ ខ្នុំ កាលា� ជា មនុសសេ ្បដសើរ ដ�ើង ជាង ខ្នុំ អាច 

ដ្បកាលា� ដោ� ខលែលួន ខ្នុំ ផាទាល់ ។ ◼

អ្នកនិេន្ធរស់នៅរ�្ឋអាឡាសាកាស.រ.អា.។
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២6 លពីអា្ូណា

កៅ
 ្គ្ មួ� ដពល មនុសសេ ជា ដ្ចើន ដៅ ទបី្កុង 

ដ�រូសា�ិម បាន បងាហាញ ការភាន់ ្ច�ំ 

អំពបី អត្តសញ្ញាណ របស់ ្ពរះអង្គសដ្ងាររះ ដោរះ 

្ពរះដ�ស៊ូវ បាន បដ្ងៀន ថា « ដបើ អ្ក ណា ចង់ ដធវើ 

តាម ្ពរះ�ឫទ័� ្ទង់ ដោរះ នឹង បាន �ឹង ជា ដសចក្តបី 

បដ្ងៀន ដនរះ មក ពបី ្ពរះ » ( �៉ូហាន ៧:១៧ ) ។ 

្បសិនដបើ ដ�ើង ដរៀន ឲ្យ ស៊ីជដ្រៅ �ួស ពបី ដគ្លលទ្ិ 

នន ការដរៀនសូ្ត និង ដរៀន ថា ដតើ ្ពរះដ�ស៊ូវ ្គបីស្ 

ជា នរណា ដ�ើ� ដ្បកាលា� ជា សិសសេ របស់ ្ទង់ ដោរះ 

ដ�ើង ្តូវ អនុវត្ត ដសចក្តបីជំដនឿ ដ�ើង សិន ។ �ំដណើរ 

ដរឿង របស់ មា៉ាថា និង មា៉ារា បងាហាញ ថា មាន រដបៀប ដ្ចើន 

ជាង មួ� ដ�ើម្បី បដ្មើ ្ពរះអង្គសដ្ងាររះ ដៅក្នុង ជបីវិត 

ដ�ើង ផាទាល់ ។

មិន �ូរ ប៉ុោមាន បោទាប់ ពបី ដទសនកថា ដនរះ 

្ពរះដ�ស៊ូវ និង ពួកសិសសេ មួ� ចំនួន របស់ ្ទង់ បាន 

ដៅ ផ្រះ របស់ មា៉ាថា ដៅភូមិ ដបថានបី ដ�ើម្បី បដ្ងៀន 

�ំណឹងល្អ ។ មា៉ាថា បាន �ក ការទទួលខុស្តូវ ចម្ង 

មួ� ស្មាប់ ការដឆលែើ� តប ក្នុង ោម ជា មាចាស់ ផ្រះ �៏ 

សប្នុរស ្បដ�ល ជា ការផ្តល់ អាហារ និង ជ្មក 

�ល់ ដភ្ៀវ របស់ ោង ខណៈ ដ�ល ប្អទូន ្សបី របស់ គ្ត់ 

មា៉ារា អង្គនុ� ដៅ ដក្រ ្ពរះដ�ស៊ូវ ដ�ើ� សាតាប់ ្ទង់ មាន 

បន្ទូល ។ ( សូមដមើល លូកា ១០:៣៨–៤២ ) ។ 

វិធបីសា្ស្ត ខុសគ្នារបស់ បងប្អទូន ្សបី ទាំងពបីរ ដ�ើម្បី 

បដ្មើ ្ពរះអមាចាស់ បដ្ងៀន ដ�ើង ឲ្យ ដគ្រព និង ផ្តល់ 

កិត្តិ�ស �ល់ អស់ អ្ក ដ�ល បងាហាញ ភាព ជាសិសសេ 

តាម រដបៀប ដផសេងៗ គ្នា ។ ការបដ្ងៀន របស់ ្ពរះដ�ស៊ូវ 

ដៅក្នុង ដរឿង ដនរះ ក៏ បងាហាញ ពបី ទសសេនវិស័� ដ�ល ្ស្តបី 

មាន ដសរីភាព ដ�ើម្បីដ្ជើសដរើស រដបៀប ដ�ើម្បី បដ្មើ 

និង រដបៀប បងាហាញ ភាព ជាសិសសេ �ូចជា ពួកបុរស អាច 

ដ្ជើសដរើស ផងដ�រ ។

កា�បគ្មើតាម�យៈកា�ែ្ល់ឲ្យ

រំដពច ដោរះ ពបីមុន លូកា ដណោំ មា៉ាថា និង មា៉ារា 

ដោក កត់្តា ដរឿង ដ្បៀប្ប�ូច អំពបី សាសន៍ សាមា៉ារី 

ល្អ មានាក់ ។ ដៅក្នុង ដរឿង ដនរះ ្ពរះអង្គ សដ្ងាររះ បាន 

បដ្ងៀន ដ�ើង ឲ្យ បងាហាញ ដសចក្តបីដមតាតា ករុណា �ល់ 

មនុសសេ �នទ �ូច ជា ផ្តល់ អាហារ ផ្តល់ ទបីជ្មក និង 

ដមើល ដថ �ល់ មនុសសេ ្គប់ រូប ដ�ល ខវរះខ្ត ( សូមដមើល 

លូកា ១០:៣០–៣៧ ) ។ ការពយាយាម របស់ មា៉ាថា 

ដៅក្នុង « ការ រវល់ ជា ដ្ចើន » ( លូកា ១០:៤០ ) 

បងាហាញ ពបី ការទទួល �ក របស់ ោង និង ការបក្សា� 

នន ដគ្លការណ៍ ដនរះថា ោង អនុវត្ត ដសចក្តបីជំដនឿ 

របស់ ខលែលួន ។

ការបងាហាញ អំពបីការបដ្ងៀន ថា ្ទង់ ជា អង្គ 

�៏អសាចារ្យ បំផុត ្បទាន ការងារ បដ្មើ �ល់ មនុសសេ 

�នទ ( សូមដមើល មា៉ាថា� ២០:២៦–២៨; លូកា 

២២:២៦–២៧ ) ្ពរះដ�ស៊ូវ បាន ចំណា� ដពលដវោ 

នន ្ពរះជន្ ្ទង់ ក្នុង ការបដ្មើ ។ មា៉ាថា បាន ដឆលែើ� តប 

ជាមួ� នឹង បំណង ្បាថានា របស់ ោង ដ�ើម្បី បដ្មើ ្ទង់ ។ 

�ំដណើរ ដរឿង របស់ មា៉ាថា និង មា៉ារា បងាហាញ  ពបី ្ស្តបី ពបីរ 

ោក់ ដ�ល ដធវើជា គំរូ នន ដសចក្តបីជំដនឿ និង ភាពជាសិសសេ 

ពិត្បាក� តាមរ�ៈ ការបដ្មើ និង ការដរៀនសូ្ត ។ 

�ូចជា មា៉ាថា ដ�ល បាន បងាហាញ ដសចក្តបី្សឡាញ់ របស់ 

ោង ចំដពារះ ្ពរះ្គបីស្ តាមរ�ៈ ការបដ្មើ ដ�រ ដោរះ ដ�ើង 

អាច ផ្តល់ ការបដ្មើ �ល់ អស់ អ្ក ដ�ល ដៅជុំវិញ ដ�ើង 

ដ�ល ដផាតាត ដៅដលើ ដសចក្តបី្សឡាញ់ របស់ដ�ើង ចំដពារះ 

្ពរះអង្គសដ្ងាររះ ដ�ើង និង ឆន្ៈ ដ�ើង ដ�ើម្បី ដរៀន និង 

ដធវើតាម �ំណឹងល្អ របស់ ្ទង់ ។

ដពល ដ�ើង បដ្មើ ដោរះ ដ�ើង ្តូវ ចងចាំ ថា មាន 

រដបៀប ដផសេង ដទៀត ដ�ើម្បី បដ្មើ ដ�ើ� ដ�ើង ពុំ វិនិច្័� 

អស់ អ្ក ដ�លចូលរួម ក្នុង រដបៀប ទាំង ដោរះ ដ�ើ� ។ 

ដពល មា៉ាថា « មាន ការ រវល់ » ( លូកា ១០:៤០ ) 

្បតិកម្ របស់ គ្ត់ បាន បងាហាញ ពបី ជដមាលារះ និង 

ការគំរាមកំដ�ង �ល់ ឥរិយាបថ គួរសម នន ការមក ដលង 

របស់ ្ពរះអង្គសដ្ងាររះ ។

ដទារះបបីជា អាច ទទួល ដភ្ៀវ និង មាន ការទទួល 

ខុស្តូវ ក្តបី មា៉ាថា ក៏ មាន ភាព មមាញឹក និង ជក់ចិត្ត នឹង 

ភាព រវល់ របស់ គ្ត់ ផងដ�រ ។ គ្ត់ បាន ត្អទូញដត្អរ ដៅ 

កាន់ ្ពរះដ�ស៊ូវ ថា « ្ពរះអមាចាស់ ដអើ� ដតើ ្ទង់ មិន 

គិត ដ�ើញ ថា ប្អទូន ខ្នុំ មាចាស់ វា ទុក ខ្នុំ មាចាស់ ឲ្យ ខវល់ខ្វា� 

បដ្មើ ដត មានាក់ ឯង ដទ ឬ អបី សូម ្ទង់ ្បាប់ ឲ្យ វា មក ជួ� 

ខ្នុំ មាចាស់ ផង » ( លូកា ១០:៤០ ) ។ ការជំទាស់ របស់ 

ោង ដថលែង បញ្ជាក់ ពបី ការ�ល់�ឹង របស់ ោង ថា ោង 

កំពុង បដ្មើ ដត មានាក់ ឯង ។ ោង ដមើល ពុំដ�ើញ ពបី រដបៀប 

នន ការបដ្មើ ដផសេងៗ ដ�ល មនុសសេ �នទ បាន ដធវើ ដ�ើង 

កមករៀនម�ពពីពពរះគម្ពីរសញ្ញាថ្ពី

មា៉ាថានឈិង
មា៉ារា
គដាយកាមតីគល្ហ្ញ្អូស្ញន

សាពសាតាចារ្យពពរះគម្ពីរបុរាណខែលចូលនឈិវត្ន៍សា�ល

វិទយាល័យពពឈិ�ហាំយ៉ង់

វាជាការចាំបាច់ន�ើមបរីទទួលសាគោល់និងន្្ើ

តាម្េោះ្គរីស្ទនោយអស់េរីចិតតែនិងគំនិត

របស់នយើងមិនថ្នយើងន្ជើសនរើសរនបៀប

ណាន�ើមបរីបន្មើននាោះន�ើយ។
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ដៅ ្គ្ ដោរះដទ រួមទាំងមា៉ារា និង ្ពរះអង្គសដ្ងាររះ 

ផាទាល់ ។ មា៉ាថា បាន បងាហាញ ដគ្លការណ៍ នន ការផ្តល់ ឲ្យ 

ប៉ុដន្ត ដោ� ឥរិយាបថ ដ�ល រំខ្ន �ល់ ្ពរះវិញ្ញាណ ។ 

ដៅក្នុង ជបីវិត ្បចាំ នថងៃ របស់ ដ�ើង ដ�ើង ក៏ អាច បងាហាញ 

ដសចក្តបី្សឡាញ់ របស់ដ�ើង ចំដពារះ មនុសសេ �នទ 

តាមរ�ៈ ទដងវើ របស់ ដ�ើង និង ឥរិយាបថ របស់ដ�ើង 

ផងដ�រ ។

កា�បគ្មើតាម�យៈកា�ទទរួល

ដោ� សំដ�ង នន ការោស់ដតឿន ្ពរះដ�ស៊ូវ បាន 

ទទួល សារល់ កិច្ចខិតខំ របស់ មា៉ាថា ដ�ើម្បី បដ្មើ និង 

ភាពស្នុគសាមាញ របស់ ោង ៖ « មា៉ាថាៗ ដអើ� ោង 

្ពួ� ចិត្ត ខំ ្បឹង ដរៀបចំ ដធវើ អបី ដ្ចើន ដម៉លែរះ » ( លូកា 

១០:៤១ ) ។ បន្ទូល របស់ ្ពរះអង្គសដ្ងាររះពុំដមន 

ដ�ើម្បី បងាអាក់ រដបៀប ដ�ល មា៉ាថា បាន ដ្ជើស ដ�ើម្បី បងាហាញ 

ការទទួល ដភ្ៀវ ដោរះ ដទ ប៉ុដន្ត ដ�ើម្បី ទទួល សារល់ សិទ្ិ 

ដ�ល មា៉ារា ្តូវ បដ្មើ តាមរ�ៈ ការសាតាប់ និង ការដរៀន ។ 

ទដងវើ របស់ មា៉ារា បងាហាញ ដ�ើង ពបី អវបី ដ�ល ចាំបាច់ ស្មាប់ 

មនុសសេ ទាំងអស់ ណា ដ�ល មាន បំណង ដធវើ តាម 

្ទង់ ដោ� ឯករាជ្យស្តបីពបី លក្ខណៈ នន ការបដ្មើ តាម 

ការដ្ជើសដរើស ។

មា៉ារា បាន អនុញ្ញាត ឲ្យ ្ពរះអង្គសដ្ងាររះ បដ្មើ ោង 

តាមរ�ៈ ការទទួល បន្ទូល ្ទង់ ។ គំរូ របស់ ោង 

បងាហាញ ថា ដ�ើង អាច បងាហាញ ដសចក្តបី្សឡាញ់ ចំដពារះ 

្ពរះអង្គសដ្ងាររះ តាមរ�ៈ ការអង្គនុ� ដៅ ដក្រ ្ទង់ 

ដ�ើម្បី ដរៀន និង រីកចដ្មើន ខ្ង វិញ្ញាណ ។

គសច្្តីណែមរួយគទណដលស្ម្ប់្ែូវកា�

ចដមលែើ� ចំដពារះ ទំោស់ របស់ មា៉ាថា ្តូវបាន 

ទទួលសារល់ ថា ជា « ដសចក្តបី ដត មួ� ដទ ដ�ល ស្មាប់ 

្តូវ ការ » ( លូកា ១០:៤២ ) ។ អំណាច �៏អសាចារ្យ នន 

ភាព សាមញ្ញ ្តូវបាន បងាហាញ ប៉ុដន្ត ភាេសាមញ្ញ អាច 

មាន ន័� ដផសេង ពបី គ្នា ចំដពារះ ដ�ើង មានាក់ៗ ។ បទោឋាននន 

« ត្មូវការ » គឺ រក ពុំ ដ�ើញ ដៅ ដ្រៅ ខលែលួន ដ�ើង ដ�ើ� 

ប៉ុដន្ត រក បាន ដៅក្នុង ការជំរុញ ចិត្ត របស់ដ�ើង វិញ ។ 

អវបី ដ�ល សំខ្ន់ គឺការទទួល សារល់ និងការ ដធវើ តាម 

្ពរះ្គបីស្ ដោ� អស់ ពបី ចិត្ត និង គំនិត របស់ដ�ើង មិន ថា 

ដ�ើង ដ្ជើសដរើស រដបៀប ណា ដ�ើម្បី បដ្មើ ដោរះ ដ�ើ� ។

វា អាច ថា ការបដ្មើ តាម « រដបៀប របស់ មា៉ាថា » 

អាច ជា រដបៀប �៏ ល្អ បំផុត ដៅក្នុង ្គ្ មួ� ចំនួន ខណៈ 

ដ�ល ្គ្ �នទ ដទៀត ហាក់ �ូចជា ផ្តល់ដយាបល់ ថាជា 

« ចដមលែើ� តប របស់ មា៉ារា »—ឬ សូម្បី ដត រដបៀប ណា មួ� 

ដ�ល មិន ្តូវ នឹង សាថានភាព ទាំង ពបីរ ដនរះក្តបី ។ ដ�ើង អាច 

�ក គំរូ របស់ មា៉ាថា និង មា៉ារា មក ក្នុង ជបីវិត ដ�ើង ដ�ើ� 

ទូល សូម ការដណោំ ដ�ើម្បី បដ្មើ តាម រដបៀប ល្អ បំផុត ។

ចូរ ដ�ើង ្កដ�កដមើល ឥរិយាបថ របស់ ដ�ើង ខណៈ 

បដ្មើ ដៅក្នុង រដបៀប ដ�ល ដ�ើង ដ្ជើសដរើស ដោ� ខលែលួន 

ដ�ើង ផាទាល់ ដោ� ចងចាំថា ភាពដជឿជាក់ ពិត ្បាក� 

របស់ ដ�ើង ដ�ើម្បី ដធវើតាម ្ទង់ គឺជា ដរឿង សំខ្ន់ បំផុត ។ 

ចូរ ឲ្យ ដ�ើញ ថា ដ�ើង ដៅ ដក្រ នឹង ្ពរះអង្គសដ្ងាររះ 

ជានិច្ច ។ ◼
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២៨ លពីអា្ូណា

ែ្ចុំចង់ ដលើក ដ�ើង ពបី សំណួរ ពបីរ ដ�ល ខ្នុំ ផាទាល់ ចង់ បាន ចដមលែើ� កាល ពបី ខ្នុំ ដៅដក្ង ។

ទបីមួ� ្បសិនដបើ អ្ក បូជាជបីវិត អ្ក ចំដពារះ ការបដ្មើ របស់ ្ពរះ ដតើ ្ទង់ នឹង 

�ឹកោំផលែទូវ អ្ក ដ�ើ� ដ្បើ អ្ក ស្មាប់ ដគ្លបំណង សុចរិត របស់ ្ទង់ ដ�រ ឬ ដទ ? 

ទបីពបីរ ្បសិនដបើ អ្ក ដ្ជើសដរើស ដធវើ តាម ្ពរះអង្គសដ្ងាររះ ដ�ើ� ដ�ើរ ដៅដលើ ផលែទូវ នន 

ភាពជាសិសសេ ដតើ ្ពរះអមាចាស់ នឹង ដមើល ដថ អ្ក �ឹកោំ អ្ក ្បទានពរ �ល់ អ្ក ដ�ើ� 

បំដពញឲ្យ អ្ក នូវ វិញ្ញាណ នន អំណរ និង ការបំដពញ �ូច ដ�ល ្ទង់ ដ្បើ អ្ក ស្មាប់ 

ដគ្លបំណង របស់ ្ទង់ ដ�រ ឬ ដទ ?

បងប្អទូន ្បុស ្សបី ជា ទបី្សឡាញ់ របស់ ខ្នុំ ្បសិនដបើ បងប្អទូន ថាវា� �ួងចិត្ត របស់ 

បងប្អទូន ចំដពារះ ្ពរះអង្គសដ្ងាររះ ដ�ើ� ពយាយាម ដ�ើរ ដោ� ដសចក្តបីជំដនឿ និង 

ការអាណិតអាសូរ ដៅដលើ ផលែទូវ ដ�ល ្ទង់ បាន ្តាស់ បងារប់ ដោរះ ខ្នុំ �ឹង ថា ្ពរះអមាចាស់ 

នឹង ដ្បើ បងប្អទូន តាម រដបៀប មួ� ដ�ល បងប្អទូន ពុំ អាច នឹក ្សនម �ល់ ក្នុង ដពល ដនរះ ។

បងប្អទូន និយា� ថា « ប៉ុដន្ត ខ្នុំពុំដមន ជា មនុសសេពិដសស អវបីដទ » ។ ខ្នុំ ជា មនុសសេ 

មធ្យម ក្នុង ្គប់ កិច្ចការទាំងអស់ ។ ខ្នុំ ពុំដមន ជាមនុសសេ ឆ្លាត មាន ដវាហាសព្ 

ដសលែៀកពាក់ សាអាត ឬ មាន ឥរិយាបថ ្បនព ដ�ើ� ។ ដតើ ្ពរះ អាច ដ្បើ ខ្នុំ យា៉ាង 

�ូចដម្ច ? »

ចាប់តាំង ពបី ្គ្ �ំបូង មក ្ពរះវរបិតាសួគ៌ ដ�ើង បាន ដ្ង ដៅ ជួ� អស់ អ្ក ដ�ល 

ជាមនុសសេ មធ្យម ដ�ើ� ដ្បើ ពួកដគ ស្មាប់ ដគ្លបំណង ្ទង់ ។ សាវក ប៉ុល បាន 

សរដសរ ដៅកាន់ បងប្អទូន សពវនថងៃ ដនរះ �ូច ដោក បាន សរដសរ ដៅកាន់ ពួក កូរិនថូស ពបី 

បុរាណ ដ�រ ៖

« ្ពរះ ្ទង់ បាន ដរើស ពួក លងៃង់ដលងៃើ ដៅ ដោកបី�៍ ដនរះ ដ�ើម្បី នឹង ដធវើ ឲ្យ អ្ក ្បាជ្ មាន 

គដាយប៊ីស្សព
ឌតីនអិមគដវីស

ទពីពបឹ�សាទពីមួយ�្នចុងគណៈ

ប៊ីស្សពរោអធឈិបតពី ភាពរោសឈិស្ស

្បសិនដបើ អ្ក នឹងពយាយាម ដ្បកាលា� ជា សិសសេ ពិត របស់ ្ពរះអង្គសដ្ងាររះ ជាទបី្សឡាញ់របស់ ដ�ើង  

ដោរះ ្ពរះអមាចាស់ ជា ្ពរះនន សាថានសួគ៌ នឹង �ឹកោំ ផលែទូវ របស់ អ្ក ។

ដសចក្តបី ខ្មាស វិញ ្ទង់ បាន ដរើស ពួក កដមសា� ដៅ ដោកបី�៍ ដនរះ ដ�ើម្បី នឹង ដធវើ ឲ្យ ពួក ខ្លាំង 

ពូដក មាន ដសចក្តបី ខ្មាស

ដ�ើ� ្ទង់ បាន ដរើស អ្ក ទាប ដថាក ដៅ ដោកបី�៍ ដនរះ និង ពួក អ្ក ដ�ល ដគ 

ដមើលងា� ្ពម ទាំង របស់ ដ�ល គ្មាន ផង ដ�ើម្បី នឹង ដលើក ដចាល របស់ ដ�ល មាន 

ដចញ ៖

្បដយាជន៍ កុំ ឲ្យ មនុសសេ ណា បាន អួត ខលែលួន ដៅ ចំដពារះ ្ពរះ ដ�ើ� » ( កូរិនថូស ទបី ១ 

១:២៧–២៩ ) ។

ដៅដពល �ល់ ្គ្ ស្មាប់ ្ពរះអង្គសដ្ងាររះ សាតារ សាសោច្ក របស់ ្ទង់ ដលើ ដផន�បី 

ដ�ើង វិញ ដ�តុអវបី អ្ក សាមាន ថា ្ទង់ បាន ដ្ជើសដរើស ដក្ង ្បុស មានាក់ ដ�ល មាន ការអប់រំ 

តិចតួច ដោរះ ?

ដ�តុអវបី អ្ក គិត ថា ្ពរះបាន ្បាប់ ដគឌាន ដ�ល ជា កសិករ ឲ្យ បន្ត បញជទូន កងទ័ព ដៅ 

ផ្រះ វិញ រ�ូត �ល់ ដោក មាន ទ័ព ដត ៣០០ ោក់ ដ�ើម្បី ចបាំង នឹង ស្តូវ �៏ ដ្ចើន ដោរះ ? 

( សូមដមើល ពួក ដៅហាវា� ៧:១–២៥ ) ។

ដ�តុអវបី អ្ក សាមាន ថា ្ពរះអង្គ សដ្ងាររះ ដ�ើង បាន ដ្ជើសដរើស អ្ក ដនសាទ ្តបី ឲ្យ 

ដធវើ ជា ្បធ្ន សាវក របស់ ្ទង់ ដ�ើ� �ឹកោំ សាសោច្ក បោទាប់ ពបី ្ទង់ បាន យាង 

ដៅវិញ ? ( សូមដមើល មា៉ាថា� ១៦:១៨ ) ។

ទបីមួ� ដោ�សារ « ្ពរះ ្ទង់ មិន ទត ចំដពារះ ដសចក្តបី ដ�ល មនុសសេ ដោក 

ពិចារណា ដមើល ដទ ឯ មនុសសេ ដោក ដតង ដមើល ដត ឫកពា ខ្ង ដ្រៅ ប៉ុដណាណារះ ដត 

្ពរះដ��ូវា៉ ្ទង់ ទត ចំដពារះ ក្នុង ចិត្ត វិញ » (សាំ�ូដអល ទបី១ ១៦:៧ ) ។

ទបីពបីរ ដោ�សារ ្ពរះ អាច�ក �បីឥ�្ឋ �៏រាបទាប បំផុត ដ�ើ� បដងកើត សានាន� ឯក មកពបី 

ខែលបានែឹ�នាំកោយពពរះ



 ខែមឈិថុនាឆ្នាំ២០១៩ ២៩
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3០ លពីអា្ូណា

�បីឥ�្ឋ ដោរះ ។ ្បាក� ណាស់ « ្បសិន ដបើ ជា ្ពរះ កាន់ ខ្ង ដ�ើង ដតើ អ្ក ណា អាច 

ទាស់ នឹង ដ�ើង បាន ? » ( រ៉ូម ៨:៣១ ) ។

ទបីបបី ្ពរះ ដ្ជើសដរើស មនុសសេ ទន់ដខសា� ដ�ើម្បី កុំ ឲ្យ បុគ្គល ណា មានាក់ មាន អំនួត 

ដ�ើ� និយា� ថា « ខ្នុំ បាន ដធវើកិច្ចការ ដនរះ ដោ� សមតថែភាព ខ្នុំ ផាទាល់ » ។

ដពលដព្តុស ដ�ល ជា អ្ កដនសាទ ្តបី �៏ រាបទាប មានាក់ �កមនុសសេ មាន ជំដនឿ មួ� 

្កុម តូច ដ�ើ� ដ្កា� មក បាន ឃ្វាល ពួកដគ ដៅក្នុង សាសោច្ក �៏ មាន ម�ិទ្ិ ឫទ្ិ 

ដោរះ មនុសសេ បាន ដថលែង ដ�ើង ដ�ើ� ថាវា� អំណរគុណ �ល់ ្ពរះ ។

ដពល ្កុម មនុសសេ ៣០០ ោក់ ដោរះបាន ចបាំង �្រះ កងទ័ព រាប់ពាន់ ោក់ ដោរះ 

្បជាជន ដកាត សរដសើរ ចំដពារះ ្ពរះ ។

ដពល ដក្ង ្បុស កាប់គ្ស់�បី ចាកដចញ ពបី ការភជលួរ រាស់ �បី ដ�ើ� បកដ្ប អតថែបទ �៏ 

បំផុសគំនិត និង ផាលាស់ប្តទូរ ជបីវិតតាំងពបី ្ពរះគម្បីរ ប៊ីប ដោរះ មនុសសេ ពុំ សរដសើរ �ល់ បញ្ញា 

របស់ មនុសសេ ដោរះដទ ប៉ុដន្ត សរដសើរ �ល់ ្ពរះដចសាតា នន ្ពរះវិញ ។

្ពរះវរបិតាសួគ៌ ពុំ ្តូវ ការ ឲ្យ អ្ក ជា មនុសសេ ខ្លាំង មាន ្បាជាញា ឬពូដក និយា� 

ដោរះដទ ។ ្ទង់ ្តូវ ការ អ្ក ឲ្យ ផ្ចង់ ចិត្ត ត្មង់ ដៅ ឯ ្ទង់ ដ�ើ� ពយាយាម ដគ្រព 

្ទង់ តាមរ�ៈ ការបដ្មើ ្ទង់ និង ដ្ង ដៅ ជួ� អស់ អ្ក ដ�ល ដៅជុំវិញ អ្ក ដោ� 

ក្តបីអាណិតអាសូរ ។

កា�ងា�បគ្មើទន្ពរះវិញ្ញាែប�ិសរុទ្ធ

ចំណុច ទបី ពបីរ ដ�ល ខ្នុំ ចង់ ឲ្យ អ្ក �ល់ចបាស់ ដោរះ គឺ ថា ្បសិនដបើ អ្ក នឹង ដធវើ តាម ្ពរះ 

ក្នុង ដសចក្តបីពិត និង កមាលាំង ដោរះ ្ទង់ នឹង ្បទានពរ �ល់ អ្ក តាម រដបៀប ដ�ល អ្ក ពុំ 

អាច �ល់ បាន ។

ដៅ ឆ្នាំ ២០០៦ ្បធ្ន �្គរ�ុន ប៊ី. �ុិងគលែបី ( ១៩១០–២០០៨ ) និង 

គណៈ្បធ្ន ទបី មួ� បាន កំណត់ ថា គួរដត មាន ការពិចារណា អំពបី្ពរះវិហារ បរិសុទ្ 

ស្មាប់ ទបី្កុង សាន់ សាល់វា៉�័រ ្បដទស ដអល សាល់វា៉�័រ ។ ដ�ើង បាន ដៅដមើល 

�បី មួ� ចំនួន រួមទាំង បលែនុក អគ្រ ដពញទបី្កុង ដោរះ ដ�ល មាន ទបីតាំង ដៅ ក្នុង ដផ្ក 

ចំណាស់នន ទបី្កុង ដោរះ ។ ដពល ដ�ើង ដបើក ឡាន ដចញពបី �បី មួ� ដៅ �បី មួ� ដទៀត គ្មាន 

អវបី មួ� ដ�ល ទំនង ថា ្តូវ ដ�ើ� ។

ទបីបំផុត ដ�ើង បានជិរះ កាត់ តំបន់ អភិវ�្ឍ មួ� ដៅដផ្ក ខ្ង លិច នន ទបី្កុង ដោរះ ។ 

ខ្នុំ ទទួល អារម្ណ៍ អវបី មួ� ដៅ តំបន់ ដោរះ ដ�ើ� ខ្នុំ បាន ដ�ើរ ជុំវិញ បលែនុក អគ្រ មួ� ចំនួន 

ដោរះ ។ �បី មួ� កដនលែង ដ�ល មាន របង ព័ទ្ជុំវិញ គឺ គួរ ឲ្យ ចាប់ អារម្ណ៍ ណាស់ ។  

ខ្នុំ បាន ទាក់ទង ដៅ មាចាស់ �បី ដោរះ ដ�ើ� បាន �ឹង ថា �បី ដោរះ ដគពុំ លក់ ដទ �ូដច្រះ ខ្នុំ បាន 

ដៅ ផ្រះ វិញ ។

ប៉ុដន្ត ពយាការី បាន មាន ្បសាសន៍ ថា ្ពរះវិហារ បរិសុទ្ មួ� ្តូវដត សាងសង់ ដ�ើង 

ដៅ ក្នុង ្បដទស សាន់ សាល់វា៉�័រ �ូដច្រះ ខ្នុំ បាន ្ត�ប់ ដៅ ដមើល �បី ដផសេង ដទៀត ។ ជា 

ថ្បី ម្តង ដទៀត ខ្នុំ បាន ដ�ើញ ថា ខ្នុំ ចាប់ អារម្ណ៍ នឹង �បី ដ�ល មាន របង ព័ទ្ជុំវិញ ដោរះ 

ដ�ើ�ខ្នុំ បាន ទាក់ទង ដៅ មាចាស់ �បី ដោរះ ម្តង ដទៀត ។ ពួកដគ បាន ្បាប់ ជា ថ្បី ម្តង ដទៀត ថា 

ពួកដគ ពុំ លក់ �បី ដោរះដទ ។

ខ្នុំ បាន ្ត�ប់ ដៅ ផ្រះ វិញ ម្តង ដទៀត ប៉ុដន្ត ពុំ អាច �ប់ គិត ពបី អារម្ណ៍មួ� ថា ទបីដោរះ 

គឺ ជា កដនលែង ដ�ល ្តូវសាងសង់ ្ពរះវិហារ បរិសុទ្ ។ ខ្នុំ បាន ទាក់ទង ្កុម្គួសា ដោរះ 

ភាលាម ដ�ើ� សួរ ថា ដតើពួកដគ អាច ជួប ជាមួ� ខ្នុំ បានដ�រ ឬ ដទ ? ពួកដគ បាន �ល់ ្ពម 

ជួប ខ្នុំ ។ ជាថ្បី ម្តង ដទៀត ខ្នុំ បាន ដធវើ �ំដណើរ ដៅ សាន់ សាល់វា៉�័រ ដោ� មាន រ៉ូបឺត 

�វក ដៅជាមួ� គ្ត់ គឺជា មិត្ត ខ្នុំ ដ�ើ� ជា បុគ្គលិក ដៅក្នុង ដផ្ក អចលន្ទព្យ របស់ 
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សាសោច្ក ។ ដៅ ្ពឹកដោរះ ដ�ើង បាន លុត ជង្គង់ អធិសាឋាន ដៅក្នុង បន្ប់ ខ្នុំ ពបីមុន 

ដ�ើង ចាប់ដផ្តើម ដចញ �ំដណើរ ដ�ើ� ទូល សូម ជំនួ� ពបី ្ពរះអមាចាស់ ។

ដពល ដ�ើង ដបើក ឡាន តាម ្ចកទាវារ ចូល ដៅក្នុង ផ្រះ ដោរះ វា ដស្ើរដត �ូចជា 

ការចូលដៅ ក្នុង សួនចបារ ពិសិ�្ឋ មួ� ។ មាន ដ�ើម ដ�ើ និង ផាកា និង សំដ�ង អ៊ូអរ 

មក ពបីអ្ក �ប់ ដៅ ខ្ង ដ្រៅ ដៅឯ ្ចក ទាវារ ចូល ។ ដោក មបីដ�្គល ដ�ញា៉ាស់ ប្អទូន 

្បុស គ្ត់ និង កូន្បុស ពបីរោក់ ដទៀត របស់ គ្ត់ កំពុង រង់ចាំ ពួកដ�ើង ។ ពួកដគ បាន 

សាវាគមន៍ ដ�ើង ដ�ើ� ោំដ�ើង ចូលដៅក្នុង ផ្រះ �ូនតា របស់ ពួកដគ—ជា ផ្រះ មួ� ធំ 

និង ទូោ� ។

ដ�ើង បាន ្បាប់ ពួកដគ ថា ្បធ្ន សាសោច្ក របស់ ដ�ើង បាន ចាត់ ដ�ើង ឲ្យ 

មក ដ�ើ� ដោក ចង់ ផ្តល់ ពរ �ល់ ្បដទស ដនរះ និង សមាជិក សាសោច្ក តាមរ�ៈ 

ការសាងសង់ ្ពរះវិហារ បរិសុទ្ មួ� ដៅ ទបីដោរះ ។ ខ្នុំ បាន បងាហាញ រូបភាព ្ពរះវិហារ 

បរិសុទ្ ដផសេង ដទៀត ។ ខ្នុំ បាន និយា� ថា ដ�ើង ទទួល អារម្ណ៍ ថា �បី របស់ ពួកដគ 

ជាផ្រះ នន �ូនតា របស់ ពួកដគ គឺជា កដនលែង មួ� ដ�ល ្តូវ សាងសង់ ្ពរះវិហារ បរិសុទ្ ។

វា មិន គួរ ឲ្យ ភាញាក់ ដផ្អើល ដ�ើ� ដៅដពល ពួកដគ បាន ប�ិដសធ ដ�ើង ម្តង ដទៀត 

ប៉ុដន្ត ដ�ើង ្តូវដត ពយាយាម ។ �ូដចានារះដ�ើ� ដ�ើង បាន ពយាយាម ្គប់ មដធយាបា� 

ដ�ើម្បី បញ្ចនុរះបញ្ចទូល ពួកដគ ដស្ើរដត ជិត មួ� ដមា៉ាង �ូចជា ការទិញ បង់ លុ� ទាំង�ុល 

ការប្តទូរ �បី និង ជដ្មើស ដផសេង ដទៀត ដ�ល ដ�ើង អាច គិត ដ�ើញ ។ ប៉ុដន្ត ពួកដគ មុឺងមា៉ាត់ 

នឹងការតាំងចិត្ត របស់ ពួកដគ ដ�ើ� ប�ិដសធ ្គប់ ការផ្តល់ ជូន របស់ដ�ើង ។

ដ�ើង បាន ខំ ដធវើអវបីៗ ្គប់យា៉ាង តាម ដ�លដ�ើងអាច ដធវើ បាន ។ ដ�ើង បាន ដរៀបចំ 

ខលែលួន ។ ដ�ើង បាន ខំ ដធវើ អស់ ពបី លទ្ភាព ដ�ល ដ�ើង ដចរះ ។ ប៉ុដន្ត វា ហាក់�ូចជា ពុំ 

្គប់្គ្ន់ ដ�ើ� ។

ចិត្ត ខ្នុំ ដពារដពញ ដោ� ការអធិសាឋាន មួ� ភាលាម ថា ៖ « ឱ ្ពរះវរបិតាដអើ� សូម ជួ� 

ពួកទូលបង្គំ ឲ្យ�ឹង ពបី អវបី ដ�ល ្តូវ និយា� ឬ ដធវើ ផង » ។

ដៅទបីបំផុត វា បាន បងាហាញ យា៉ាង ចបាស់ ថា  �ំដណើរ របស់ដ�ើងកាលា� ជា ឥត 

្បដយាជន៍ ។ វា បងាហាញ ថា គ្មាន អវបី មួ� បាន ផាលាស់ប្តទូរ ចិត្ត របស់ ពួកដគ ដទ ។ ប៉ុដន្ 

ដពល ដ�ើង ចាប់ ដផ្ើម ដរៀបចំ ចាកដចញ ដៅ ដ�ើ� ដោរះ ្សាប់ ដត មាន អវបី មួ� បាន ដកើត 

ដ�ើង ។ ្ពរះវិញ្ញាណ ្ពរះអមាចាស់ បាន យាង ចូល មក ក្នុង បន្ប់ ដោរះ ។ វា មានភាព 

ដស្តង ណាស់ ។ មនុសសេ ្គប់ គ្នា ដៅ ក្នុង បន្ប់ បាន ទទួល អារម្ណ៍ដោរះ ។ វា គឺ ជា 

បទពិដសាធន៍ មួ� ខ្ង វិញ្ញាណ �៏មាន ឥទ្ិពល បំផុត ដ�ល ខ្នុំ ធ្លាប់ មាន ។

មបីដ�្គល ដ�ញា៉ាស់ ដ�ល ពុំ ដមន ជា សមាជិក សាសោច្ក បាន ចាប់ដផ្តើម �ំ ។ 

ដោក ដ�ញា៉ាស់ បាន ងាក ដៅ កាន់ ប្អទូន ្បុស របស់ គ្ត់ ដ�ើ� និយា� ថា « ្បសិនដបើ 

ដ�ើង ពុំ អាច លក់ ផ្រះ �ូនតា ដ�ើង បាន ដទ ដតើ ដ�ើង ពុំ អាច លក់ �បី �៏ ល្អ បំផុតដៅ ទល់ មុខ 

ដនរះ ដ�ល ដ�ើង មាន ដោរះ ដទ ឬ អបី ?

ប្អទូន ្បុស របស់ គ្ត់ បាន តប �ល់ ្សប ។ បោទាប់ មក ដ�ើង បាន និយា� គ្នា អំពបី �បី 

ដផសេង មួ� ដទៀត ។ ពួកដគ ជា មាចាស់ �បី រាប់រ� �ិចតា ដៅ ឆលែង ដៅ ផលែទូវ ធំ ពបីផ្រះ �ូនតា របស់ 

ពួកដគ ដ�ល ចំណុច កណាតាល នន �បី ដោរះ ដលច ដ�ើង បន្តិច �ូដច្រះ ្គប់ ឡាន ដ�ល ដបើក 

បរ តាម ផលែទូវ ដោរះ អាច ដមើល ដ�ើញ ្ពរះវិហារ បរិសុទ្ ។

ដោរះ គឺជា �បី ដ�ល ពួកដគ បាន ផ្តល់ ជូន ស្មាប់ សាងសង់ ្ពរះ វិហារ បរិសុទ្ នន 

្ពរះ អមាចាស់ ។ វា ពិត ជា អព្ទូតដ�តុ មួ� ។ ចាប់ តាំង ពបី ្គ្ ដោរះ មក ពរជ័� នន 

្ពរះអមាចាស់ បាន ចូល មក ក្នុង �ំដណើរ ការដោរះ ។ ដៅ នថងៃ ទបី ២១ ដខ សបីហា ឆ្នាំ 

២០១១ ្បធ្ន �ិនរី ប៊ី អាវរិង កាល ដោរះជា ទបី្បឹកសា មួ� ក្នុង គណៈ ្បធ្ន ទបីមួ� 

បាន ឧទ្ិស ឆលែង ្ពរះវិហារ បរិសុទ្ ដនរះ ស្មាប់ ការបដ្មើ របស់ ្ពរះអមាចាស់ ។

ខ្នុំ សូម ដថលែង ទបីបោទាល់ ថា ្ពរះវិហារបរិសុទ្ �៏ ្សស់ សាអាត ដ�ល បដនថែម ស្មស់ �ល់ 

ទួល ដៅ សាន់ សាល់វា៉�័រ ពុំដមន ជា លទ្ផល នន អវបី ដ�ល បង្បុស �វក ឬ ខ្នុំ បាន 

និយា� ឬ ដធវើ ដ�ើ� ។ ្ពរះវិហារ បរិសុទ្ មាន ដៅទបីដោរះ ោបច្ចនុប្ន្ ដនរះ ដោ�សារ 

ការងារ បដ្មើ �៏ មាន ្ពរះដចសាតា នន ្ពរះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ នន ្ពរះ �៏ មាន ម�ិទ្ិ ឫទ្ិ របស់ 

ដ�ើង ។

្ពរះវ�បិតាដ៏ម្នគសច្្តីគមតាតា្ �រុ្�បស់គយើង

្បសិនដបើ ្ពរះអមាចាស់ ខវល់ ្ពរះទ័� ល្ម ដ�ើម្បី បញជទូន ្ពរះវិញ្ញាណ ្ទង់ ដ�ើ�អាច 

ដធវើ ឲ្យ មាន ទបីតាំង ស្មាប់ ្ពរះវិហារ បរិសុទ្ មួ� ដតើ អ្កពុំ សាមាន ថា ្ទង់ នឹង 

បញជទូន្ពរះវិញ្ញាណ ្ទង់ ដ�ើ� ដរៀបចំ ចិត្ត របស់ អ្ក និង �ឹកោំ ផលែទូវ របស់ អ្ក ដទ ឬ អបី ?

អ្ក មាន តនមលែ ខ្លាំង ជាង �បី មួ� កដនលែង ដៅ ដទៀត ។ អ្ក គឺជា បុ្ត ជាទបី្សឡាញ់ របស់ 

្ពរះវរបិតា អស់កល្ របស់ អ្ក ។ អ្ក គឺជាពូជ របស់ ្ពរះ នន សាកល ដោកដនរះ !

ដតើ អ្ក មិន គិត ថា ្ទង់ គិតគូរ ពបី អ្ក ដទ ឬ អបី ? ដតើ អ្ក មិន គិតថា ្ទង់ នឹង ដ្បើ អ្ក និង 

្បទាន ពរ �ល់ អ្ក តាម រដបៀប កាន់ដត រុងដរឿង ជាង អវបី ដ�ល អ្ក អាច ្សនម ដ�ើញ ដទ ឬ អបី ?

ខគម្បីរ ្បាប់ដ�ើង ថា ្បសិនដបើ ដ�ើង « ពឹង �ល់ ្ពរះដ��ូវា៉ ឲ្យ អស់ អំពបី ចិត្ត 

[ របស់ ដ�ើង ] កុំ ឲ្យ ពឹង ដផ្អក ដលើ ដយាបល់ [ របស់ ដ�ើង ] » ដ�ើ� ្បសិន ដបើ 

ដ�ើង « ទទួល សារល់ ្ទង់. . .ដោរះ ្ទង់ នឹង ត្មង់ អស់ ទាំង ផលែទូវ ្ចក [ របស់ ដ�ើង ] » 

( សុភាសិត ៣:៥–៦ ) ។

ដស្ច ដបនយា៉ាមបីន បាន សដង្ខប សារ លិខិត យា៉ាង ល្អ ឥតដខ្ចារះ ដ�ល ខ្នុំ ចង់ បនសេល់ ទុក 

ជាមួ� អ្ក ។ ្ទង់ បាន មាន បន្ទូល ថា ៖ « ខ្នុំ ចង់ ឲ្យ អ្ករាល់គ្នា គិត ពិចារណា អំពបី 

សាថានភាព �៏ មាន ពរ និង រីករា� នន អស់ អ្ក ណា ដ�ល កាន់ តាម ្ពរះបញ្ញត្តិ ទាំងឡា� នន 

្ពរះ ។ �្ិត ដមើលចុរះ ពួកដគ បាន ពរ ្គប់ យា៉ាង ទាំង ខ្ង សាច់ ្ ម និង ខ្ង វិញ្ញាណ 

ផង ដ�ើ� ដបើ សិន ជា ពួកដគ រកសា ការ ដសាមារះ្តង់ �រាប �ល់ ចុង បំផុត ដោរះ ពួកដគ នឹង 

្តូវ បាន ទទួល ដៅ សាថានសួគ៌ ដ�ើម្បី ឲ្យ ពួកដគ អាច រស់ ដៅ ជាមួ� នឹង ្ពរះ ក្នុង សាថានភាព 

សុភមង្គល �៏ មិន ដចរះ ចប់ មិន ដចរះ ដ�ើ� » ( ម៉ូសា� ២:៤១ ) ។

ខ្នុំ សូម ្បកាស សរដសើរ តដមកើង និង ដធវើ ជាសាកសេបី អំពបី ដសចក្តបីពិត ដនរះ ។ ខ្នុំ សូម ដថលែង 

ទបីបោទាល់ ថា ខ្នុំ បាន ដ�ើញ ពរជ័� ដ�ល ្ពរះ បាន សនយា បាន បំដពញ ម្តង ដ�ើ� ម្តង ដទៀត 

ដៅក្នុង ជបីវិត ខ្នុំ ផាទាល់ និង ជបីវិត មនុសសេ �នទជាដ្ចើន ដទៀត ។

ខ្នុំ សូម សនយា ថា ្បសិនដបើអ្ក នឹងផ្ចង់ ចិត្ត ត្មង់ ដៅ ឯ ្ពរះវរបិតា ដ�ល គង់ ដៅ 

សាថានសួគ៌ របស់ អ្ក ្បសិនដបើ អ្ក ពយាយាម ដរៀងរាល់ នថងៃ ដ�ើម្បី ្សឡាញ់ និង ដធវើ 

តាម ្ពរះដ�ស៊ូវ្គបីស្ កាន់ដត ល្អឥតដខ្ចារះ ដ�ើង ្បសិនដបើ អ្ក នឹង ស្មាល បន្នុក 

និង ដលើក ស្លួ� �ល់ អ្ក ដ�ល ដៅជុំវិញ អ្ក ដ�ល កំពុង ជួប ការលំបាក ដោ� ដសចក្តបី 

អាណិតអាសូរ និង ដោ� សប្នុរស ្បសិនដបើ អ្ក នឹង ពយាយាម ដ្បកាលា� ជា សិសសេ ពិត 

របស់ ្ពរះអង្គសដ្ងាររះ ជាទបី្សឡាញ់ របស់ ដ�ើង ដោរះ ្ពរះអមាចាស់ ជា ្ពរះនន សាថានសួគ៌ 

នឹង �ឹកោំ ផលែទូវ របស់ អ្ក ។ ្ទង់ នឹង ដ្បើ អ្ក ស្មាប់ ដគ្លបំណង �៏ ម�ិមា របស់ ្ទង់ ។ 

្ទង់ នឹង ្បទានពរ អ្ក តាមរដបៀប ដ�ល អ្ក នឹង សាមាន ពុំ �ល់ ។ ◼

�ក្សង់នចញេរីសុន្ទរកថ្ការ្បជុំ្ម្មនិោឋាន«God Will Use You, God Will Bless You»ដ�ល

បានដ្្ងនៅសាកលវិទយាល័យ្េិក្ំយ៉ង់នៅន្ងទរី៣ដខវិច្ិកា្នាំ២០១៥។
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សំក�ងពួ�បរិសុទ្ធនថងៃចុងកពកាយ

កាល ខ្នុំ ដៅ វ័�ជំទង់ ខ្នុំ មាន ចិត្ត មិន សាតាប់ បងារប់ 

ខ្លាំង ណាស់ ដ�ើ� ខ្នុំ បាន ដធវើទដងវើ ោោ តាម 

រដបៀប ដ�ល ផ្នុ� ពបីអវបី ដ�ល ខ្នុំ ្តូវបាន ចិញ្ចឹម ។ ខ្នុំ 

បាន ចាប់ដផ្តើម ផឹក ដ្គឿង ្សវឹង ដពល ខ្នុំ អា�ុ ១៣ ឆ្នាំ 

ដ�ើ� កាល ដរៀន ដៅវិទយាល័� ខ្នុំ បាន ផឹក ដ្គឿង ្សវឹង 

ដរៀងរាល់ ចុង សបាតា�៍ ។

ខ្នុំ បាន ចូលរួម ្ពរះវិហារ �ូរៗម្តង ដ�ើម្បី កាត់បនថែ� 

ការ្ប�ម មុខ ជាមួ� មាតា� ឪពុក ខ្នុំ ប៉ុដន្ត ខ្នុំ បាន ដ�ក 

ដៅក្នុង ដមា៉ាង ្បជុំ សា្កាម៉ង់ ដ�ើ� ដធវើ �ំដណើរ ដៅ ដឆ្រ 

សមុ្ទ ពបីមុន ថានាក់ សាោ នថងៃ អាទិត្យ ចាប់ដផ្តើម ។ ខ្នុំ 

អាច និយា� បាន ថា ឪពុក មា្� ខ្នុំពុំ សបបា� ចិត្ត នឹង 

ឥរិយាបថ របស់ ខ្នុំ ដ�ើ� ។ ពួកគ្ត់ គួរ ឲ្យ សរដសើរ 

ដោ�សារ ពួកដគ ដគ្រព សិទ្ិដ្ជើសដរើស របស់ ខ្នុំ 

ខណៈ បន្ត ដលើក ទឹកចិត្ត ខ្នុំ ឲ្យ រស់ដៅ តាម �ំណឹងល្អ ។ 

ខ្នុំ ដៅ ដត គ្មាន បំណង បន្ត សកម្ ដៅក្នុង ្ពរះវិហារ 

ដ�ើ� ដ�ើ� ខ្នុំ ពិតជា ពុំ បាន ដមើល ដ�ើញ ពបីការបដ្មើ 

ដបសកកម្ ោ ដពល ខ្ង មុខ ដទ ។

បោទាប់ ពបី បញ្ចប់ វិទយាល័� ខ្នុំ បាន ចូល ដរៀន 

សាកលវិទយាល័� ស�គមន៍ មួ� ដ�ើ� បាន បន្ត 

រដបៀប មិន សាតាប់ បងារប់ របស់ ខ្នុំ ។ ប៉ុដន្ត ោអា្ធ្ត �ប់ 

ដ្រៅ មួ� ខ្នុំ ចាំ ថា   ខ្នុំ បាន ស្មាក ដៅដលើ សា�នុង ដោ� 

្លាស់ប្បូរែួងចឈិត្្លាស់ប្បូរមឈិត្
ឆងៃល់ ពបី អោគត របស់ ខ្នុំ ។ ដតើ ខ្នុំ គួរ ដរៀប អាពា�៍ពិពា�៍ 

ជាមួ� ោរី ដបបណា ? ្បសិនដបើ ខ្នុំ ្ពដងើ� កដន្តើ�នឹង 

្ពរះអមាចាស់ ដតើ ខ្នុំ អាច រកផលែទូវ ្ត�ប់ មកវិញ ដ�រ ឬដទ ? 

ដទារះបបី ការសដ្មច ចិត្ត ដនរះ សំខ្ន់ ក្តបី ខ្នុំ ដៅដត គ្មាន 

ការជំរុញចិត្ត ដ�ើម្បី ផាលាស់ប្តទូរ ដ�ើ� ។

មិន �ូរ ប៉ុោមាន ដ្កា� មក ខ្នុំ បាន ចូលរួម 

ពិធបីជប់ដលៀង ដៅ ផ្រះ របស់ មិត្ត ខ្នុំ មានាក់ ដ�ល មាន ្សា 

និង ការ�ុត ភ្ក់ដភលែើង ។ បោទាប់ ពបី និយា� ដលង ជាមួ� 

មិត្តភក្តិ ខ្នុំមួ� សន្នុរះ មក ខ្នុំ បាន ដចញពបី ពួកដគ មួ� រ�ៈ 

ដ�ើ� បិទ ដភ្ក របស់ ខ្នុំ ។

ដពល ខ្នុំ ដបើក ដភ្ក វិញ ខ្នុំ បាន មាន ្គ្ មួ� �៏ ចបាស់ 

ោស់ ។ ខ្នុំ បាន ដមើល មិត្តភក្តិ របស់ ខ្នុំ ដធវើ ទដងវើ ឆកលួតលបីោ 

ដ�ើ� ខ្នុំ បាន ដ�ើញ ថា ខ្នុំ មិន ដមន ជាសមាជិក ដៅក្នុង 

្កុម ដោរះ ដទៀត ដ�ើ� ។ ខ្នុំ បាន ចាកដចញ ដ�ើ� បាន 

សដ្មច ចិត្ត �ប់ ផឹក ្សា និង ដៅ ពិធបី ជប់ដលៀង ដផសេង 

ដទៀត ។ ដោរះ មាន ន័� ថា ខ្នុំ ្តូវ ផាតាស់ប្តទូរ ្កុម មិត្ត 

របស់ ខ្នុំ ដ�ល វា ពុំដមនជា ដរឿង ងា� ្សួលដ�ើ� ។ 

ប៉ុដន្ត ខ្នុំ ដធវើ បាន ដមន ។

ការសដ្មច ចិត្ត ដោរះ បានផ្ល់ពរ �ល់ ជបីវិត ខ្នុំ ។ 

ទបីបំផុត ខ្នុំ បាន បដ្មើ ដបសកកម្ ដ�ើ� បាន បំដពញ 

ការដៅបដ្មើ ជា ដ្ចើន របស់ ខ្នុំ ។ ដរឿង សំខ្ន់ បំផុត 

ដោរះ ខ្នុំ បាន ដរៀបអាពា�៍ពិពា�៍ ជាមួ� នឹង ្ស្តបី 

�៏អសាចារ្យ មានាក់ ដៅក្នុង ្ពរះវិហារ បរិសុទ្ ។ ការណ៍ ដនរះ 

បាន �ឹកោំ ដៅ រក ពរជ័� �៏ ជដ្មើស បំផុត នន ជបីវិត ខ្នុំ ។

ថ្បីៗ ដនរះ ខ្នុំ បាន អាន អំពបី ការសន្ោ របស់ 

អាលមា៉ា និង ពួកបុ្តា ដស្តច ម៉ូសា� ( សូមដមើល 

ម៉ូសា� ២៧ ) និង រដបៀប ដ�ល ពួកដគទទួល 

បទពិដសាធន៍ នន ការផាលាស់ប្តទូរ ចិត្ត �៏ ធំ ( សូមដមើល 

អាលមា៉ា ៥:១២–១៤ ) បាន ដកើត មាន ដ�ើង ក្នុង 

ដផ្ក មួ� នន ការអធិសាឋាន �៏ ដសាមារះ្តង់ របស់ អាលមា៉ា 

ជាឪពុក ។ បោទាប់ មក ខ្នុំ បាន គិត អំពបី ឪពុក មាតា� ខ្នុំ 

ដ�ើ� បាន �ឹង ថា បទពិដសាធន៍ ្សគត់ ្សគំ ដ�ល ខ្នុំ 

មាន ដៅ ឯ ពិធបីជប់ដលៀង ដោរះ គឺជា លទ្ផល ផាទាល់ នន 

ការអធិសាឋាន របស់ ពួកគ្ត់ អស់ រ�ៈដពល ជាង ៣០ 

ឆ្នាំដ្កា� មក ។

ឥ�ទូវដនរះ ក្នុង ោម ជា ឪពុក ដ�ល មាន កូន ពិបាក ខ្នុំ 

ដ�ើញ ថា ខ្នុំ សថែិតដៅក្នុង សាថានភាព ្សដ�ៀង គ្នា ដៅ 

នឹង អាលមា៉ា ជាឪពុក និង ឪពុក មាតា� ខ្នុំ ។ ប៉ុដន្ត ដោ� 

ការ្ប�ូច ខគម្បីរ ដៅនឹង ខលែលួន ខ្នុំ ដោរះ ខ្នុំ មាន ដសចក្តបីជំដនឿ 

និង ដសចក្តបីសង្ឹម ថា នថងៃ ណា មួ� កូន របស់ ខ្នុំ ក៏ នឹង 

ទទួល បទពិដសាធន៍ នន ផាលាស់ប្តទូរ �ួងចិត្ត ផងដ�រ ។ ◼

គ្មារះ្ែូវបានដ្គចញ�ដ្ឋកាលតីហ្័�ញ៉ាស.�.អា.

កៅឯេិ្រីជប់នលៀងមួយ

ខ្សុំបាននមើលមិតតែភកតែិ

របស់ខ្សុំន្្ើទនង្ើឆកេកួតលរីោ

ន�ើយខ្សុំបាននឃើញថ្ខ្សុំមិន

ដមនជាសរាជិកនៅក្នសុង្កុម

ននាោះនទៀតន�ើយ។
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រច
នា
រូប
ភា
ពក
ោ
យ
ខា

ធពី
ែុ�

ពគ
ពីល

ែ្ចុំមាន ក្តបីសុបិន ដ�ើម្បី បដ្មើ ដបសកកម្ ដពញ ដមា៉ាង 

អស់ជាដ្ចើន ឆ្នាំ ។ ប៉ុដន្ត ដពល ខ្នុំ ដៅ ផ្រះ វិញ បោទាប់ ពបី ខ្នុំ 

ដរៀន ចប់ ដៅ សាកលវិទយាល័� ខ្នុំ បាន �ឹង ថា ្គួសារ ខ្នុំ 

្តូវការ ខ្នុំ ខ្លាំង ណាស់ ។ សុខភាព របស់ ឪពុក ខ្នុំ ្ទុ�ដ្ទាម 

ដ�ើ� ្កុម្គួសារ ្តូវការ ជំនួ� ដផ្ក �ិរញ្ញវតថែនុ 

ខ្លាំងណាស់ ។ ក្នុង ោម ជា កូន ច្ង ដគ នន ្គួសារ 

ដ�ល មាន កូន បួន ោក់ ខ្នុំ មាន អារម្ណ៍ 

ថា ខ្នុំ គួរដត ដៅ ផ្រះ ដ�ើ� ជួ�្គួសារ ។ 

្ពរះវរបិតាសួគ៌ ្បទាន ពរ �ល់ ខ្នុំ ឲ្យ មាន 

ការងារ សមរម្យ មួ� ។ ដទារះបបី វា ពុំ 

បាន ចំណូល ដ្ចើន ក្តបី ដត វា ្គប់្គ្ន់ 

ស្មាប់ ការចំណា� របស់ ខ្នុំ ។

ដពល ណា ដ�ល ខ្នុំ ្តូវបាន ដគ 

សួរ អំពបី ការ បដ្មើ ដបសកកម្ ដពញ 

ដមា៉ាង ដោរះ ខ្នុំ បាន ដឆលែើ� ថា ខ្នុំ នឹង 

ដៅ បដ្មើ ។ ប៉ុដន្ត ្គប់ដពល 

ដ�ល ខ្នុំ និយា� ពាក្យ ដនរះ មាតា� 

របស់ ខ្នុំ បាន ដមើល មក ខ្នុំ ដោ� ក្តបី 

រំដភើប ោ��ំ នឹង ក្តបី្ពួ� ដៅក្នុង 

្កដស ដភ្ក គ្ត់ ។ ខ្នុំ បាន �ឹង ថា 

្បសិនដបើ ខ្នុំ ្តូវបាន សុំ ឲ្យ ដៅ បដ្មើ 

ដបសកកម្ ដោរះ គ្ត់ នឹង និយា� 

�ល់ ្ពម ដ�ើ�ទុក ការខវល់ខ្វា� 

អំពបី ការបាត់បង់ ចំណូល ក្នុង ្គួសារ ដោ� 

សងៃប់សាងាត់ ក្នុង ចិត្ត គ្ត់ ។ 

ពបីរបបី ឆ្នាំ បាន កនលែង ផុត ដៅ ដ�ើ� អ្ក កាន់បពវជិតភាព 

ស័ក្តិសម មានាក់ បាន សុំ ខ្នុំ ដរៀប អាពា�៍ពិពា�៍ ជាមួ� គ្ត់ 

ដៅក្នុង ្ពរះវិហារ បរិសុទ្ ។ ខ្នុំ បាន �ល់ ្ពម ដ�ើ� ដ្កា� 

មក ដ�ើង មាន ពរ ដ�ល មាន កូន បបី ោក់—្សបីពបីរោក់ និង 

្បុស មានាក់ ។ អំណរ �៏ធំ ម�ិមា របស់ ដ�ើង គឺដៅដពល កូន 

្បុស របស់ដ�ើង បាន ដចញ បដ្មើ ដបសកកម្ របស់ គ្ត់ ។ 

វិញ្ញាណ នន ការលួងដោម និង ភាពសុខសាន្តបាន បំដពញ ក្នុង 

ដគ�ោឋាន ដ�ើង ។ វា ទំនង ចំដពារះ ខ្នុំ ថា ដផ្ក មួ� នន បំណង 

្បាថានា របស់ ខ្នុំ ចង់ បដ្មើ ដបសកកម្ ្តូវបាន បំដពញ ។

ខ្នុំ មាន ចិត្ត រំដភើប ជា ខ្លាំង ដពល កូន ្សបី ច្ង 

របស់ ខ្នុំ បាន និយា� ថា គ្ត់ ក៏ ចង់ បដ្មើ ដបសកកម្ 

ផងដ�រ ។ ដរៀងរាល់ សបាតា�៍ ដៅ ក្នុង តំបន់ 

ដបសកកម្ គ្ត់ បាន ដផ្ើ ដរឿង ោោ អំពបី កិច្ចការ 

របស់ គ្ត់ មក ឲ្យ ខ្នុំ ។ ទបីបោទាល់ របស់ គ្ត់ 

បាន បំផុសគំនិត ខ្នុំ និង បំដពញ ចិត្ត ខ្នុំ នូវ សាមារតបី នន 

ការដធវើជាអ្ក ផសេពវផសា� សាសោ ។ ខ្នុំ បាន អធិសាថាន 

ដ�ើម្បី ទទួលបាន ឱកាស បដ្មើ ដបសកកម្ ជា ដរៀង 

រាល់ នថងៃ ។

នថងៃ មួ� ខ្នុំ ទទួល ការបំផុសគំនិត ឲ្យ សួរ មិត្ត 

មានាក់ តាម សារ ឯកជន មួ� ដៅតាម បណាតាញ 

ផសេពវផសា� សង្គម ដោ� សួរ គ្ត់ ថា ដតើ 

គ្ត់ ចាប់អារម្ណ៍ ចង់ ជួប អ្ក ផសេពវផសា� 

សាសោ ដ�រ ឬដទ ? ោង បាន ដឆលែើ� ថា 

« ចា៎ស ខ្នុំ ចង់ ជួប ! » ខ្នុំ បាន បំដពញ ទ្មង់ 

ដបបបទ ផ្តល់ អ្ក ដរៀន តាម អ៊ិនដធើរដណត 

ដៅ ដគ�ទំព័រ LDS.org ដ�ើ� មិន�ូរ 

ប៉ុោមាន ដ្កា� មក ពួកអ្ក ផសេពវផសា� 

សាសោ បាន ចាប់ដផ្តើម បដ្ងៀន គ្ត់ ។ ក្នុង 

រ�ៈដពល បបី ដខ គ្ត់ បាន ចូល ជា សមាជិក 

សាសោច្ក  ។ កូនៗ របស់ គ្ត់ បាន ចូល ជា 

សមាជិក សាសោច្ក ពបីរបបី ដខ ដ្កា� មក ។ ដពល 

្ពរះវិញ្ញាណ បាន �ឹកោំ ខ្នុំ ដោរះ ខ្នុំ បាន អដញជើញ មិត្តភក្តិ 

ដផសេង ដទៀត ឲ្យ សាតាប់ ពួក អ្ក ផសេពវផសា� សាសោ ។ 

ដពល កូន ្សបី របស់ ខ្នុំ ្ត�ប់ មក ពបីដបសកកម្ វិញ ខ្នុំ 

ក៏ មាន អារម្ណ៍ ថា ខ្នុំ បាន បំដពញ ការបដ្មើ ជា អ្ក 

ផសេពវផសា� សាសោ រ�ៈដពល ១៨ ដខ ផងដ�រ ។

្ពរះវរបិតាសួគ៌ បាន ្ជាប�ឹង ពបី បំណង ្បាថានា 

នន�ួងចិត្ត ខ្នុំ និង អវបី ដ�ល ល្អ បំផុត ស្មាប់ ្គួសារ 

ខ្នុំ និង រូប ខ្នុំ ។ ខ្នុំ មាន អំណរ គុណ ដ�ល ្ទង់ បាន 

្បទាន �ល់ ខ្នុំ នូវ បំណង ្បាថានា ខ្នុំ ដ�ើម្បី បដ្មើ ជា អ្ក 

ផសេពវផសា� សាសោ ដ�ល វា បាន �ក់ ក្នុង ចិត្ត ខ្នុំ អស់ 

ដពល ជា �ូរ មក ដ�ើ� ។ ◼

គជនដានតីណយ៉លដា�៉ូយទតី្្រុងអរុនតា�ីយ៉ូ្បគទសកា្ដា

ទពីបំផុត�្ពីសុបឈិនរបស់ែ្ចុំ�្នចុងការកធ្វើរោអ្ន�ផ្សព្វផសាយពតូវបានបំកពញ

ការអាននរឿងនានារបស់កូន្សរីខ្សុំដ�លនាង

សរនសរមកេរីនបសកកម្មបានបំនេញ

ចិតតែខ្សុំនូវសាមារតរីននការន្្ើជាអ្នកផ្្េ្ផ្សាយ

សាសនា។ខ្សុំបានអ្ិសាឋានន�ើមបរីទទួលបាន

ឱកាសផ្្េ្ផ្សាយសាសនាន�ើយបានទទួល

ការបំផ្ុសគំនិតឲ្យនផ្្ើសារនៅមិតតែភកតែិរបស់ខ្សុំ។
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ល
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ពពី
របបី ដខ បោទាប់ ពបី ពិធបីបុណ្យ ្ជមុជទឹក របស់ ខ្នុំ មក ប្អទូន ្បុស របស់ 

ខ្នុំ ដ្មារះ អូសាវាល�ូ បាន ចូលជាសមាជិក ្ពរះវិហារ មួ� ដផសេង 

ដទៀត ដ�ើ� បាន ចូលរួម យា៉ាង សកម្ ក្នុង ្កុម ជំនុំ ដោរះ ។ ប៉ុដន្ត ខ្នុំ 

ចង់ ឲ្យ អូសាវាល�ូ �ឹង ពបី អវបី ដ�ល ខ្នុំ �ឹង ថាពិត ។ ជាពិដសស ខ្នុំ ចង់ ឲ្យ 

គ្ត់ មាន ទំោក់ទំនង ជាមួ� នឹង្បសាសន៍ របស់ ពួកពយាការី ។

ដរៀងរាល់ ដខ ដពល ខ្នុំ បាន ទទួល ទសសេោវ�្តបី លរីអា�ូណា ខ្នុំ បាន 

ដចកចា� វា ជាមួ� អូសាវាល�ូ ។ ខ្នុំ បាន ផ្តល់ដយាបល់ ថា ្បធ្ន 

បទ មួ� ចំនួន ដៅក្នុង ទសសេោវ�្តបីដនរះ អាច ជួ� គ្ត់ ឲ្យ ដរៀបចំ ខលែលួន 

ស្មាប់ ការ្បជុំ ដៅក្នុង ្ពរះវិហារ របស់ គ្ត់ ។ ខ្នុំ មាន ចិត្ត រីករា� 

ដពល គ្ត់ បាន ទទួល ដយាបល់ ខ្នុំ ។ ប៉ុដន្ត អស់ ដពលជាដ្ចើន ឆ្នាំ 

កនលែង ផុត ដៅ ខ្នុំ ដកើត ទុក្ខ ដ�ល ដ�ើញ ថា ប្អទូន ្បុស របស់ ខ្នុំ ពុំ ទទួល 

�ក �ំណឹងល្អ របស់ ្ពរះដ�ស៊ូវ្គបីស្ ដ�ល បាន សាតារ ដ�ើង វិញ ដទ ។

ោ្ពឹក មួ� អូសាវាល�ូ បាន ្បាប់ ្គួសារ ដ�ើង ថា គ្ត់ 

មាន គដ្មាង ដចញ ពបី ផ្រះ ដ�ើង ដៅ ដអកាវា�័រ ដ�ើ� ដធវើ �ំដណើរ ដៅ 

្បដទសសវបីស ។ គ្ត់ បាន ទទួល ការ្បសិទ្ពរ មួ� ពបី ខ្នុំ ដៅ នថងៃ 

ដ�ល គ្ត់ ដធវើ �ំដណើរ ដោរះ ។ វា គឺជា ្គ្ �៏ រំជួល ចិត្ត មួ� ស្មាប់ 

ខ្នុំ ដោ�សារ ្ពរះវិញ្ញាណ បាន ខសេឹប ្បាប់ ចិត្ត ខ្នុំ ថា ការដធវើ �ំដណើរ 

ដនរះ នឹង ោំ អូសាវាល�ូ ឲ្យ ខិត កាន់ដត ជិត ្ពរះអង្គសដ្ងាររះ និង 

សាសោច្ក របស់ ្ទង់ ។

ដៅ ក្នុង ្បដទស សវបីស អូសាវាល�ូ បាន ជួបពួក អ្កផសេពវផសា� 

សាសោ ដ�ើ� ទបីបំផុត គ្ត់ បាន អដញជើញ ពួកដគ ឲ្យ មក ផ្រះ របស់ 

គ្ត់ ។ លុរះ �ូរៗ ដៅ គ្ត់ បាន បដងកើត ទំោក់ទំនង ជិតស្ិទ្ិ មួ� 

ជាមួ� ពួកដគ ។ ប៉ុដន្ត គ្ត់ បាន ្បាប់ ខ្នុំ ថា ្បសិន ដបើ ពួក អ្ក 

ផសេពវផសា� សាសោ ដលើក ដ�ើង អំពបី ្បធ្ន បទ បុណ្យ ្ជមុជទឹក 

ដោរះ គ្ត់ នឹង ពុំ ទទួល ពួកដគ ដទៀត ដ�ើ� ។ សូម ្សនម ដមើល ពបី 

ភាព ភាញាក់ដផ្អើល និង អំណរ របស់ ខ្នុំ ដពល ខ្នុំ បាន ទទួល អ៊ីដម៉ល មួ� ពបី 

គ្ត់ ្បាប់ ខ្នុំ ថា គ្ត់ បាន ទទួល បាន បុណ្យ ្ជមុជ ទឹកដ�ើ� ។ ខ្នុំ 

ចូល ជា សមាជិក សាសោច្ក ក្នុង ឆ្នាំ ១៩៨១ ។ អូសាវាល�ូ បាន 

្ជមុជទឹក ២០ ឆ្នាំ ដ្កា� មក គឺដៅ ដខ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០១ ។ 

គ្ត់ បាន ទទួល ពិធបីពិសិ�្ឋ ផាទាល់ ខលែលួន ដៅ ដខ កកកោ ឆ្នាំ ២០០២ 

ដ�ើ� គ្ត់ បាន ផសារ ភាជាប់ នឹង ភរិយា គ្ត់ ដៅ ដខ កុម្ៈ ឆ្នាំ ២០០៣ ។

ដពល អូសាវាល�ូ បាន ្ត�ប់ ដៅ ដអកាវា�័រ វិញ គ្ត់ បាន ដថលែង 

ទបីបោទាល់ របស់ គ្ត់ ដៅ ក្នុង ការ្បជុំ សា្កាម៉ង់ មួ� ។ គ្ត់ បាន 

និយា� ទាំងទឹក ដភ្ក ថា « បង្បុស ខ្នុំ បាន ដចកចា� ្បសាសន៍ 

របស់ ពួកពយាការី ជាមួ� ខ្នុំ ។ ្បសាសន៍ ទាំង ដនរះ បាន បំផុសគំនិត 

ខ្នុំ ដពល ខ្នុំ បាន ដរៀបចំ ខលែលួន ស្មាប់ ការ្បជុំ ដៅក្នុង ្ពរះវិហារ ដ�ល 

ខ្នុំ បាន ចូលរួម ពបី មុន ដ�ើ� មនុសសេ ជាដ្ចើន ្តូវបាន សាអាង ដ�ើង 

តាម រដបៀប ដនរះ ។ ្បសាសន៍ របស់ ពួក ពយាការី បាន ផាលាស់ប្តទូរ ជបីវិត 

ខ្នុំ ។ តាម រ�ៈ ្បសាសន៍ ទាំង ដោរះ ខ្នុំ បាន �ឹង ថា �ំណឹងល្អ នន 

្ពរះ ដ�ស៊ូវ ្គបីស្ ក្នុង ភាពដពញដលញ មាន ដៅដលើ ដផន�បី ម្តង ដទៀត 

ជាមួ� នឹង អំណាច ្ពមទាំង សិទ្ិ អំណាច ផងដ�រ ។

ដៅ ដខ កុម្ៈ ឆ្នាំ ២០១១ អូសាវាល�ូ និង ខ្នុំ បាន ផសារភាជាប់ ជាមួ� 

ឪពុក មាតា� ដ�ើង ដៅក្នុង ្ពរះវិហារ បរិសុទ្ �្គទូយា៉ា�្គបីល ដអកាវា�័រ ។ 

្បសាសន៍ របស់ ពួកពយាការី បាន ផ្តល់ ពរ�ល់ ្គួសារ ដ�ើង អស់កល្ 

ជានិច្ច ។ ◼

ណ្ហ្នស៊ីស្កូដបរុលយូគហ្ៀ�៉ូទតី្្រុងលតីម្៉ា្បគទសគប៉�ូ

ការកធ្វើែំកណើរកៅកាន់ពពរះវិហារបរិសុទ្ធ
រយៈកពល៣០ឆ្នាំរបស់កយើង

ពពី
មុនប្អូន្បុសខ្សុំនចញ

នៅ្បនទសស្រីស

្េោះវិញ្ញាណបានខ្ឹប្បាប់

ចិតតែខ្សុំថ្ការន្្ើ�ំនណើរននោះ

នឹងនាំរត់ឲ្យខិតកាន់ដត

ជិត្េោះអង្គសន្គ្គោោះនិង

សាសនាច្ករបស់្ទង់។



ែ្ចុំ
ដចរះ ដត សងសេ័� ដពល ពួក អ្កផសេពវផសា�សាសោ 

បាន បដ្ងៀន ខ្នុំ អំពបី �៉ូដសប ស៊្ីធ និង ្ពរះគម្បីរ 

មរមន ។ �ំបូង ខ្នុំ គិត ថា �៉ូដសប ស៊្ីធ ក៏ �ូចជា 

« ពួកពយាការី » ជាដ្ចើន ដទៀត ផងដ�រ ដ�ល បាន ោំ 

�ក គម្បីរ ដកលែងកាលា� មួ� មក កាន់ ពិភពដោក ដោ� 

ពយាយាម ដ�ើម្បី កាលា� ជា អ្ក មាន មនុសសេ ល្បីលបាញ 

ឬ ជា វីរៈបុរស ។

ខ្នុំ គ្មាន បំណង អាន ្ពរះគម្បីរ មរមន ទាល់ដតដសារះ ។ 

ប៉ុដន្ត �ូរៗ ដៅ ដោ�សារ មិត្តភាព និង ភាពរីករា� 

របស់ ពួកអ្ក ផសេពវផសា� សាសោ ចំដពារះ �ំណឹងល្អ 

ដោរះ បាន ដធវើ ឲ្យ ការចង់�ឹងចង់ �ល់ របស់ ខ្នុំ ពបី 

សារលិខិតរបស់ ពួកដគ មាន ការដកើន ដ�ើង ។

ដពល ខ្នុំ បាន អាន ខគម្បីរ ដ�ល ពួកអ្ក ផសេពវផសា� 

សាសោ បាន ឲ្យ ខ្នុំ អាន ដៅក្នុង ្ពរះគម្បីរ មរមន ដោរះ 

ខ្នុំ បាន ដ�ើញ ការអដញជើញ របស់ មរ៉ូនណ ឲ្យ ទូល សូម 

�ល់ ្ពរះ ដោ� ដសាមារះសរ ដសាមារះអស់ ពបី ចិត្ត និង មាន 

ដសចក្តបីជំដនឿ ដលើ ្ពរះ្គបីស្  ្បសិន ដបើ ្ពរះគម្បីរ មរមន 

ពិត ( សូមដមើល មរ៉ូនណ ១០:៤–៥ ) ។ ខ្នុំ បាន 

គិត ថា « ដបើ ្ពរះគម្បីរ ដនរះ ដកលែងកាលា� ដតើ នរណា ហា៊ាន 

អដញជើញ ដ�ើង ឲ្យ សួរ ្ពរះ ដោ� ដសាមារះសរ និង ដសាមារះអស់ 

ពបី ចិត្ត ្បសិន ដបើ គម្បីរ មរមន ពិត ឬ អត់ ដោរះ ? »

ទុ�ករបុគគលនឈិងទពីបនាទាល់របស់ែ្ចុំ
បោទាប់ មក ដៅ នថងៃ មួ� ពួក អ្ក ផសេពវផសា� សាសោ 

បាន ពន្យល់ ថា �៉ូដសប ស៊្ីធ និង បង្បុស របស់ 

គ្ត់ ន�រ៉ុម ្តូវបាន ដធវើ ទុកករកម្ ដោ�សារ ដត 

ទបីបោទាល់ របស់ ពួកដោក ។ រំដពច ដោរះ គំនិត មួ� 

បាន ផុស ដ�ើង ក្នុង ចិត្ត ខ្នុំ ថា ពួកដោក នឹង ពុំ បូជា ជបីវិត 

ពួកដោក ចំដពារះ ដរឿង ដ�ល ពួកដោក �ឹង ថា ខុសឆ្គង 

ដោរះដទ ។ ដៅ ្គ្ ដោរះ អារម្ណ៍ កក់ ដរៅតា មួ� �ូច ជា 

ដភលែើង ដឆរះ ខ្លួលខ្មាញ់ បាន សា� ភា� ដពញ ខលែលួន ខ្នុំ ។ វា ជា 

ទបីបោទាល់ អំពបី ្ពរះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ ដ�ល បញ្ជាក់ �ល់ ចិត្ត 

ខ្នុំ ថា �៉ូដសប ស៊្ីធ គឺ ជា ពយាការី �៏ ពិត ។ ដោ�សារ 

ទបីបោទាល់ ដនរះ ខ្នុំ បាន ទទួល បុណ្យ្ជមុជទឹក និង 

ពិធបីបញ្ជាក់ ។

ខ្នុំ ្តូវបាន រំឭក អំពបី បទពិដសាធន៍ ដនរះ រ�ៈដពល 

២៥ ឆ្នាំ ដ្កា� មក ដពល ខ្នុំ បាន អាន សុន្រកថា 

មួ� របស់ ដអលដ�ើរ ដជ្�វបី អ័រ �ូ�ិន ក្នុង កូរ៉ុម 

នន ពួកសាវក �ប់ពបីរ ោក់ ។ ដៅក្នុង សុន្រកថា របស់ 

ដោក ដអលដ�ើរ �ូ�ិន បាន សួរ ្បសិន ដបើ ដៅក្នុង 

្គ្ �៏ សំខ្ន់ នន ទុកករកម្ របស់ ពួកដោក �៉ូដសប 

និង ន�រ៉ុម បន្ត ្បមាថ ដៅ ចំដពារះ ្ពរះ តាមរ�ៈ 

ការជួសជុល ជបីវិតរបស់ ពួកដោក កិត្តិ�ស ពួកដោក 

និង ដសចក្តបីសដ្ងាររះ អស់កល្ របស់ ពួកដោក 

ដលើ ដសៀវដៅ មួ� កបាល ដ�ល ពួកដោក �ឹង ថា 

ខុសឆ្គង ឬ ។

« េួកនោកេុំន្្ើ�ូនចានាោះនទ!» ដអលដ�ើរ �ូ�ិន 

បាន មាន ្បសាសន៍ ថា ៖ « ពួកដោក សុខចិត្ត សាលាប់ 

ជាជាង ប�ិដសធ ្បភព មក ពបី ្ពរះ និង ដសចក្តបីពិត 

�៏ដពញដលញ អស់កល្ជានិច្ច នន ្ពរះគម្បីរ មរមន » ។ ១

្បសាសន៍ របស់ ដអលដ�ើរ �ូ�ិន បាន ដធវើ ឲ្យ ខ្នុំ 

�ល់ ដ្ចើន ដ�ើ� បាន ព្ងឹង ទបីបោទាល់ ខ្នុំ បដនថែម ដទៀត 

អំពបី ពយាការី �៉ូដសប ស៊្ីធ និងអំណាច នន ្ពរះគម្បីរ 

មរមន ។

ខ្នុំ មាន អំណរគុណ ចំដពារះ ពយាការី �៉ូដសប 

ស៊្ីធ ។ ដោក បាន ោំ ្ពរះគម្បីរ មរមន ដចញ មក 

ដ�ើ� មាន ឆន្ៈ លរះបង់ ជបីវិត ដោក ដ�ើម្បី ដធវើ ជា សាកសេបី 

អំពបី ្ពរះដ�ស៊ូវ្គបីស្ ។ តាម រ�ៈ ្ពរះគម្បីរ មរមន 

ខ្នុំ បាន �ឹង ចបាស់ ថា ្ពរះ មាន ្ពរះជន្ រស់ដៅ និង 

ដសចក្តបី្សឡាញ់ ដ�ល ្ទង់ មាន ចំដពារះ ខ្នុំ ។ ◼

សាន់ហ៊ូ្តីមគមៀ��ដ្ឋម្៉ា�ីណលនស.�.អា.

្ំែែ់ចំ្ំ
	 ១.	 ខជនហ្ី	េ័រ	ហូឡិន«	Safety for the Soul	»	Liahona	

ខែ	វិច្ិកា	ឆ្នាំ	២០០៩	ទំព័រ	៨៩	។
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កពលខ្សុំបាន�ឹងថ្យ៉ូដសបស៊្មមី្និងបង្បុស

របស់នោកគឺន�រ៉ុម្តូវបាននគន្្ើទុកកេរកម្ម

ននាោះ្េោះវិញ្ញាណបានបញ្ជាក់ខ្សុំថ្េួកនោកនឹងេុំ

បូជាជរីវិតេួកនោកចំនពាោះនរឿងដ�លេួកនោក�ឹងថ្

ខុសឆ្គងននាោះនទ។



36 លពីអា្ូណា

កយើងកជឿកលើការបាន
ល្អឥតកខាចារះ—គៅ្្នញង្ពរះ្្តីស្ទ

អ្វពីខែលកយើងកជឿ

អំ
�នុង ដពល ដទសោកថា របស់ ្ទង់ ដៅដលើ ភ្ំ 

្ពរះដ�ស៊ូវ បាន ្បទាន ការ្តាស់ប ងារប់ មួ� �ល់ 

ដ�ើង ឲ្យ បាន ្គប់ លក្ខណ៍ ( សូមដមើល មា៉ាថា� 

៥:៤៨ ) ។ ប៉ុដន្ត ដោ�សារ ដ�ើង ទាំងអស់ គ្នា ដធវើ កំ�ុស 

ដតើ ្ពរះ រំពឹង ឲ្យ ដ�ើង ដគ្រព បទបញ្ញត្តិ របស់ ្ទង់ តាមរដបៀប 

ណា ? តាមរ�ៈ ការ ទទួល បាន ការ�ល់ �ឹង ្តឹម្តូវ អំពបី 

ការរំពឹង ទុក របស់ ្ពរះ ស្មាប់ ដ�ើង ដោរះ ដ�ើង អាច សារល់ 

ចបាស់ ពបី អវបី ដ�ល ពយាការី មរ៉ូនណបាន ដថលែង ដពល ដោក បាន 

មាន ្បសាសន៍ ថា ដ�ើង អាច « បាន ល្អ ឥត ដខ្ចារះ ដៅ ក្នុង 

្ពរះ ្គបីស្ » ( សូមដមើល មរ៉ូនណ ១០:៣២–៣៣ ) ។

គែើកា�បានល្អឥែគខាចារះម្នន័យដូចគម្ច?

« ពាក្យ ្កិក ស្មាប់ ពាក្យ ល្ឥតនខ្ចាោះ អាច បកដ្ប ថា 

‹ បាន អភិវ�្ឍ ដពញ ដលញ ដ�ើ� ចប់សពវ្គប់ទាំង្សុង › 

( ដៅក្នុង មា៉ាថា� ៥:៤៨) ។ ្ពរះអង្គសដ្ងាររះ របស់ 

ដ�ើង សុំ ឲ្យ ដ�ើងបាន អភិវ�្ឍ ដពញ ដលញ ដ�ើ� ចប់ 

សពវ្គប់ទាំង្សុង—ដ�ើម្បី ឲ្យ បាន ល្អ ឥតដខ្ចារះ ដៅ ក្នុង 

គុណធម៌ និង លក្ខណៈដ�ល ្ទង់ និង ្ពរះវរបិតា គង់ ដៅ 

សាថានសួគ៌ បាន បងាហាញ » ។ ១

« ភាព ល្អឥតដខ្ចារះ ដ�ល្ពរះអង្គ សដ្ងាររះ បាន ទត ដ�ើញ 

ស្មាប់ដ�ើង គឺ មានដ្ចើនជាង ្គ្ន់ដតការមិនដធវើខុស ដៅ 

ដទៀត ។ វា គឺ ជា ការ រំពឹងទុក �៏អស់កល្ជានិច្ច �ូច បាន 

បងាហាញ ដោ�្ពរះអមាចាស់ ដៅក្នុង ការ អធិសាឋាន អងវរ ជំនួស 

�៏អសាចារ្យ របស់្ទង់ ដៅកាន់ ្ពរះបិតា ្ទង់—ដ�ើម្បី ឲ្យ ដ�ើង 

អាច បាន ល្អ ឥតដខ្ចារះ ដ�ើ�អាច រស់ ដៅ ជាមួ� ពួក្ទង់ 

ក្នុង ភាពអស់កល្ ជានិច្ច ោដពល ខ្ង មុខ » ។ ២

« រូប ខ្នុំ ផាទាល់ ដជឿ ថា ្ពរះដ�ស៊ូវ ពុំ មាន ្ពរះរាជបំណង 

ផ្ល់ ដទសនកថា របស់ ្ទង់ អំពបី ្បធ្ន បទ ដនរះ ដ�ើម្បី 

ស្បីបដោទាស ដ�ើង ដោ�សារ ភាពទន់ដខសា� របស់ ដ�ើង 

ដៅក្នុង ជបីវិត រដមង សាលាប់ ដនរះ ដោរះ ដទ ។ ដទ ខ្នុំ ដជឿ ថា 

្ទង់ មាន ្ពរះរាជបំណង  ទុក វា ជា កិត្ិ�ស ចំដពារះ ្ពរះ ជា 

្ពរះវរបិតា និង អវបី ដ�ល ដ�ើង អាច សដ្មច ជាមួ� ្ទង់ ដៅ 

ក្នុង ភាព អស់កល្ជានិច្ច » ។ ៣ ◼

្ំែែ់ចំ្ំ
	 ១.	 ខជរីត	ែបុល�ូ	ហ្កង	«	Becoming Perfect in Christ	»	

Liahona	ខែ	កក្កោ	ឆ្នាំ	២០១៤	ទំព័រ	៤៥	។
	 ២.	 រ័សុល	េិ�	ណិលសុន	« Perfection Pending	»	

Ensign	ខែ	វិច្ិកា	ឆ្នាំ	១៩៩៥	ទំព័រ	៨៦	។
	៣.	 ខជនហ្ី	េ័រ	ហូឡិន	«	Be Ye Therefore Perfect—

Eventually	»	Liahona	ខែ	វិច្ិកា	ឆ្នាំ	២០១៧	ទំព័រ	៤១	។

«ការយល់ែឹងពពី

កសច�្ពីពសឡាញ់ែ៏ធួនខែល

ពពរះអងគសក្ង្គារះបានពបោន

កោយកសរីអាចកធ្វើឲ្យកយើងរួចផុតពពីការរំពឹងទុ�មឈិន

ពតឹមពតូវក្ើយមឈិនពឈិតពបា�ែខែលបានោ�់កោយែ្លួន

ឯងស្ពីពពីអត្ន័យននពា�្យថាល្អឥតកខាចារះ។

អែលឌ�ើរ អជរីត ដបុលយូ ហ្កង ក្នុង កូរ៉ុម នៃ ពួក សាវក ដប់ពីរ នាក់ 
« Becoming Perfect in Christ » Liahona អែ កក្កដា 
ឆ្នាំ ២០១៤ ទំព័រ ៤២ ។
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អ្តីណដល្ពរះ�ំពឹងចង់បាន

«ចូរលរះបង់កចាលនូវអស់ោំងអស់អំកពើែ៏ឥត

បរិសុទ្ធក្ើយពសឡាញ់ពពរះឲ្យអស់ពពីសមត្ភាព

អស់ពពីគំនឈិតនឈិងអស់ពពី�មាលាំងរបស់អ្ន�»

(មរែូនណ១០:៣២)។

រោមួយនឹងកសច�្ពីជំកនឿកលើពពរះកយស៊ូវពគពីស្ទកយើង

ខពបចឈិត្កពលកយើងកធ្វើែុស។

រ�សាកសច�្ពីសញ្ញាឬការសនយានានាខែលកយើង

បានកធ្វើរោមួយពពរះ។

ពបឹងឲ្យអស់ពពីសមត្ភាពរបស់កយើងកែើម្ពីរ�សា

ពពរះបញ្ញត្ឈិកពញមួយជពីវិតរបស់កយើង។

«ស៊ូកៅ�្នចុងកសច�្ពីអត់ធន់ចុរះរ្ូតែល់អ្ន�

រាល់គ្នាបានល្អឥតកខាចារះ»(កគ្លលទ្ធឈិនឈិង

កសច�្ពីសញ្ញា៦៧:១៣)។

េង
់នៅ

ជា
មួយ

ែ្នុំ 
កោ

យ
កឌ

ល
កភ

ៀស
ុន

អ្តីណដល្ពរះពុំ�ំពឹងចង់បាន

បានល្អឥែគខាចារះក្នុងពពលពេះ!

ម្នបន្ទញ្គដាយគ្ពារះឥ�ិយបថទនភាពចង់បាន

ល្អឥែគខាចារះ។

មិន្ប្ពឹែ្្ ំហរុសទាល់ណែគសារះ។

គ្្ើខ្លួនឲ្យមម្ញឹ្ជាប់ជានិច្ច—គ្្ើកា��ហូែ

គហើយរោមានកា�្ មសាន្។

ទិរះគែៀនខ្លួនឯងគដាយសា�ខ្រះកា��ី្ចគ្មើន។

ពយាយម«ខិែខំ្្ប់យ៉ាង»តាម�គបៀប�បស់

អ្ន្គដើមបតីគៅសាថានសរួ្៌។
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ដា
លលែបីន កូន ្បុស ខ្នុំ ដតងដត ចូល ចិត្ត សតវ 

ល្ទូន ។ ប៉ុដន្ត ខ្នុំ ពុំ ដ�ល ចូលចិត្ត សតវ ល្ទូន 

ដទ ។ គ្ត់ បាន ទទួល ការអនុញ្ញាត ឲ្យ 

មាន សតវ ល្ទូន មួ� ដៅ ក្នុង លក្ខខណ្ ថា សតវ អវបី ក៏ ដោ� 

ដ�ល គ្ត់ ដ្ជើសដរើស ្តូវ ដត មាន ទំ�ំ ល្ម ដៅ នឹងបំពង់ 

មា៉ាស៊ីន បូម ធូលបី ដ�ើម្បី កុំឲ្យ វា ដចញពបី្ទង់ បាន ដពល 

កូន ្បុស ខ្នុំ ដៅដរៀន ។ ដ�ើង បាន គិតពបីសតវ បបីបួន 

កបាល ចាប់តាំង ពបី កដងកប រ�ូត �ល់ សតវ ្តកួត ពបីមុន 

ការសដ្មច ចិត្ត �ក សតវ ជបីងចក់ សម្នុរ្កដ�្កឡា 

ពណ៌ ្កដរៅ៉ា ពបីរ មួ�ដ្មារះ�វទូសសេ និង មួ� ដទៀត ដ្មារះ 

ោ�ដអន ។

សតវចិញ្ចឹម ថ្បី របស់ ោលលែបីន បាន ចូលរួម ជាមួ� 

្គួសារ ដ�ើង កាល ោលលែបីន មាន អា�ុ ្បាំពបីរ ឆ្នាំ ។ អវបី 

មួ� ដ�ល ខ្នុំ មិន បាន �ឹង ជាមុន ក្នុង ការដធវើ ជាមាចាស់ សតវ 

ជបីងចក់ ដោរះ គឺ ដ�ើង ្តូវ ឲ្យ សតវ ច្ងិត ដៅ វា ស៊ី—

ច្ងិត រស់—ម្តង មួ� សបាតា�៍ ។ ោលលែបីន និង ខ្នុំ បាន ដធវើ 

�ំដណើរ ដៅទិញ « ច្ងិត រស់ » អស់រ�ៈដពលជាដ្ចើន 

ឆ្នាំ ។ វាពុំ សូវ ្សួល ប៉ុោមាន ដទ ជាទូដៅ វា ដកើត ដ�ើង រាង 

�ប់ដ្រៅ  ខណៈ ដ�ើង ពយាយាម ដៅ ឲ្យ ទាន់ដមា៉ាង ពបីមុន 

ហាង សតវ ចិញ្ចឹម ដោរះ បិទ ទាវារ ។

ោ� ដអន រស់ បាន ដត បបី ឆ្នាំ ប៉ុដណាណារះ ប៉ុដន្ត �វទូសសេ រស់ 

បាន រ�ៈដពល ជាដ្ចើន ឆ្នាំ ទាំង មាន សុខភាព ល្អ និង 

រីករា� ។ �ល់ ចុង បញ្ចប់ នន ថានាក់ ដរៀន ដៅ វិទយាល័� 

ជតីងច្់ច្ងិែ
នឈិងកពលកវលារោមួយ�ូន
គដាយ្នស៊ីថូម្៉ាស

កគ្ោឋានរបស់កយើងព�ុមពគួសាររបស់កយើង

មួ� ឆ្នាំ ដ្កា� មក ដពល ោលលែបីន កំពុង បដ្មើ 

ដបសកកម្ ខ្នុំ បាន សមាអាត ទូរទឹក កក ដ�ើ� បាន ដ�ើញ 

�វទូសសេដៅដតដៅក្នុង ថង់ ពបីរជាន់ ដៅដផ្ក ខ្ង ដ្កា� 

ទូរទឹកកក �ដ�ល ។ ដោ�សារ ខ្នុំ កំពុង ដរៀបចំ ឥវា៉ន់ 

ដផ្ើ ដៅ ោលលែបីន ដោរះ ខ្នុំ បាន គិត ថា វា នឹង កំដបលែងណាស់ 

្បសិន ដបើ ខ្នុំ ដផ្ើ សតវ ជបីងចក់ ពិដសាធន៍ តូច ដនរះ ដៅ 

គ្ត់ ។ ខ្នុំ បាន ោក់ �វទូសសេ ដៅក្នុង ្បអប់ ដោ� ្បុង 

្ប�័ត្ ខ្ចប់ វា ដៅក្នុង ្កោស អុចៗ ពងជបីងចក់ ពណ៌ស 

ដ្មា ដ�ើ� ញាត់ វា យា៉ាង សាអាត ោក់ ក្នុង កញ្ចប់ ឥវា៉ន់  របស់ 

ោលលែបីន ដោ� មាន សរដសរ លិខិត ខលែបី មួ� ថា « មាន អវបី 

មួ� ដ�ល ភាញាក់ដផ្អើល ដៅក្នុង កញ្ចប់ ឥវា៉ន់ របស់ កូន » ។ 

បោទាប់ មក ខ្នុំ រង់ចាំ ចដមលែើ� តប របស់ គ្ត់ ដោ� 

អន្រះសារ  ។

គ្ត់ បាន សរដសរ ថា « កូន បាន គិត ពបី ជបីងចក់ 

ដោរះ តាំងពបី មា៉ាក់ បាន ដផ្ើ វាមក ឲ្យ កូន ដម៉លែរះ ។ ពុំដមន 

គិត ដ្ចើន អំពបី ជបីងចក់ ពិត ្បាក� ដោរះ ដទ ប៉ុដន្ត អំពបី 

ដពលដវោ ទាំងអស់ ដ�ល បាន ចំណា� ជិរះ ឡាន 

ដរៀងរាល់ សបាតា�៍ ដៅ ទិញ ច្ងិត និង ដធវើ កិច្ចការ ដផសេង 

ដទៀត សាតាប់ ដយាបល់ ដរឿង និង ទបីបោទាល់ របស់ មា៉ាក់ 

ខណៈដពល ដៅក្នុង ឡាន ។ វា គឺជា ដ�តុផល ល្អ 

ដ�ើម្បី ដៅ ជាមួ� មា៉ាក់ ដ�ើ� និយា� ជាមួ� មា៉ាក់ 

( កាលដោរះ កូន ពុំ បាន និយា� ដ្ចើន ដទ ប៉ុដន្ត កូន បាន 

សាតាប់ ដ្ចើន វិញ ) » ។

របស់ ោលលែបីន គ្ត់ ្តូវបាន ចាត់ ឲ្យ ដធវើ បទបងាហាញ មួ� 

ស្មាប់ ថានាក់ និយា� ជា សាធ្រណៈ របស់ គ្ត់ ។ គ្ត់ 

បាន សួរ ដយាបល់ ពបី សាវាមបី ខ្នុំ និង រូប ខ្នុំ ។ ដ�ើង បាន 

ផ្តល់ ដយាបល់ ថា គ្ត់ ពិភាកសា អំពបី សតវ ជបីងចក់ សម្នុរ 

្កដ�្កឡា ដោរះ ដៅ ដោ�សារ គ្ត់ �ឹង ដ្ចើន ពបី សតវ 

ជបីងចក់ដោរះ ដ�ើ� អាច �ក �វទូសសេ ដៅ បងាហាញ ពួក 

សិសសេ បាន ដ�ើញ ផង ។ បោទាប់ មក ោលលែបីន បាន ្បាប់ 

ដ�ើង ថា �វទូសសេ បាន ងាប់ដ�ើ� ។

« ដតើ កូន និយា� ដមន ឬ ? ដតើ វាងាប់ តាំងពបី ដពល 

ណា ? » ខ្នុំ បាន សួរ ទាំង មិន ដជឿ ។

ោលលែបីន បាន ្បាប់ ដ�ើង ថា �វទូសសេ បាន ងាប់ 

សបាតា�៍ មុន ។

« វា ដៅក្នុង បន្ប់ កូន ប៉ុដន្ត កុំ ្ពួ� អបី ។ វា ពុំ ស្អនុ� 

ដទ ។ កូន បាន ខ្ចប់ វា ទុក ក្នុង ថង់ ពបីរ ជាន់ » ។

បោទាប់ ពបី ដ�ើញ ភាព ភាញាក់ដផ្អើល របស់ ដ�ើង ោលលែបីន 

បាន ពន្យល់ ថា « កូនកំពុង ដធវើ ការពិដសាធន៍ មួ� —កូន 

ចង់ ដមើល វា ផុ� រលួ� » ។

ការពិដសាធន៍ របស់ ោលលែបីន បងាហាញ ដលើស 

ពបី ការ្គ្ន់ដត ដមើល ពបី ការផុ� រលួ� របស់ 

ជបីងចក់ដោរះដៅ ដទៀត ។ គ្ត់ បាន ពនយា �ំដណើរ ការ 

ដោរះ ដោ� ការោក់ �វទូសសេ ដៅក្នុង ទូរ ទឹកកក រ�ៈដពល 

ពបីរ សបាតា�៍ ដ�ើ � ដ្កា� មក �ក វា ដចញ ទុក ឲ្យ 

រោ� ទឹកកក ដ�ើ� ឲ្យ វា ផុ� រលួ� បដនថែម ដទៀត ។

ខ្សុំេុំធ្លាប់្សនមថ្េេួកសត្ល្មអូនរានឥទ្ធិេលយូរអដង្ងនលើទំនាក់ទំនងរបស់ខ្សុំជាមួយកូន្បុសខ្សុំនសាោះ។
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ការទិញ ច្ងិត ។ ដតើ នរណា �ឹង ថាវា សំខ្ន់ ដបប 

ដនរះ ? ក្នុង ោម ជា ឪពុក មាតា� ដ�ើង ពុំ បាន ដ្គ្ង 

ដពលដវោ នន ការជរះ ឥទ្ិពល របស់ ដ�ើង ជានិច្ចដោរះ 

ដទ ។ ជាដរឿ�ៗ វា បាន ដកើត ដ�ើង ។ វា ្បដ�ល ជា 

ដពល ដ�ល ដ�ើង ោក់ កូន ដ�ើង ឲ្យ ដ�ក ដលើ ដ្គ ដៅដពល 

�ប់ ដពល ជិរះដទាង ស្គបី ជាមួ� គ្នា ឬ ការជិរះឡាន ដៅដធវើ 

កិច្ចការ ោោ ។ ដ�ើង ្តូវ ចំណា�ដពល ដៅជាមួ� 

កូនៗ របស់ ដ�ើង ។

្ពរះអង្គសដ្ងាររះ បាន បងាហាញ គំរូ �៏ អសាចារ្យ ស្តបីពបី 

ការចំណា� ដពល ស្មាប់ កុមារ ។ បោទាប់ ពបី ចំណា� 

ដពល បដ្ងៀន ពួកសាសន៍ នបីន�វ យា៉ាង �ូរ មក ្ពរះ្គបីស្ 

បាន ្តាស់ បងារប់ ឲ្យ ្បជាជន ោំ �ក កុមារ តូចៗ របស់ រច
នា
រូប
ភា
ពក
ោ
យ
កែ

វីឌ
្្

គពីន

ពួកដគ មក កាន់ ្ទង់ ។ ្ទង់ បាន លុត ជង្គង់ ចុរះ ដៅ ក្នុង 

ចំដណាម កុមារ តូចៗ ដ�ើ� បាន អធិសាឋាន ។ បោទាប់ 

ពបី ្ទង់ បាន អធិសាឋាន រួច ្ទង់ ្ពរះកដនសេង ។ បោទាប់ 

ពបីដោរះ មក ្ទង់ « បាន �ក កូន ដក្ង របស់ ពួកដគ ម្ង 

មានាក់ៗដ�ើ� បាន ្បទាន ពរ �ល់ ពួក វា ដ�ើ� បាន 

អធិសាឋាន �ល់ ្ពរះវរបិតា ស្មាប់ ពួក ដគ » ( នបីន�វ ទបី ៣ 

១៧:២១ ) ។

កុមារ ទាំង ដោរះ បាន �ឹង ថា ្ពរះដ�ស៊ូវ ្សឡាញ់ 

ពួកដគ ។ ្ទង់ មាន ្ពរះទ័� ចំណា�ដពល ស្មាប់ 

ពួកដគ ។ ្ទង់ បាន សាតាប់ ពួកដគ អធិសាឋាន ឲ្យ ពួកដគ 

ដ�ើ� ្ទង់ បាន ្បទាន ពរ ពួកដគ ។ អស់ អ្ក ដ�ល បាន 

ដ�ើញ ្ពឹត្តិការណ៍ ដនរះ បាន ដពារដពញ ដោ� អំណាច 

ដ�ល �ំដណើរ ដរឿង ដនរះ បាន កត់្តា ថា « ដភ្ក មិន ដ�ល 

ដ�ើញ ដសារះ ឯ ្តដចៀក ក៏ មិន ដ�ល បាន ឮ ដរឿង �៏ ម�ិមា 

និង អសាចារ្យ �ូច ដ�ើង បាន ដ�ើញ ដ�ើ� បាន ឮ ្ពរះ 

ដ�ស៊ូវ ្ទង់ មាន ្ពរះ បន្ទូល ដៅ កាន់ ្ពរះវរបិតា ដ�ើ� » 

( នបីន�វ ទបី ៣ ១៧:១៦ ) ។

ឥទ្ិពល ដ�ល ្ពរះ ដ�ស៊ូវ ្គបីស្ បាន មាន ដលើ កុមារ ទាំង 

ដោរះ មាន �ូរអដងវង អស់ ដពល ជា ដ្ចើន ជំោន់ ។ ដពល 

ដ�ើង ោក់ ចំណាប់ អារម្ណ៍ និង ដពលដវោ របស់ដ�ើង 

ដៅដលើ កូនៗ ដ�ើង ដទារះបបី ដ�ើង ្តូវ ដៅ ជាមួ� ពួកដគ 

ដ�ើម្បីទិញ ច្ងិត ក្តបី ដោ� ក្តបីសង្ឹម ដោរះ ឥទ្ិពល ដ�ើង 

នឹង មាន �ូរ អដងវង �ល់ រាប់ ជំោន់ ផងដ�រ ។ ◼

អ្នកនិេន្ធរស់នៅរ�្ឋនមនស.រ.អា.
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ប្រធ្ន រ័សុល អិម ណិលសុន បាន ចដ្មើន 

វ័� ធំ ដ�ើង ដៅក្នុង ផ្រះ ដ�ល ដពារដពញដោ� 

ក្តបី្សឡាញ់ជាមួ� ឪពុក មាតា� ដ�ល ដោក ្សឡាញ់ ជា 

ខ្លាំង ។ ប៉ុដន្ត កាល ពបី ដៅ តូច ដោក បាន ដៅ ្ពរះវិហារ 

ដោ� គ្មាន មាតា� ឬ ឪពុក ដោក ដៅ ជាមួ� ដោក 

ដទ ដ�ើ� ដោក ចង់ ផសារភាជាប់ នឹង ្គួសារ ដោក ក្នុង 

្ពរះវិហារ បរិសុទ្ ជា�ូរ មក ដ�ើ� ។ ១ ប៉ុដន្ត គ្មាន 

កូន ណា មានាក់ ្តូវ ដ�ើរ ដលើ ផលែទូវ នន ដសចក្តបីសញ្ញា ដត ឯង 

ដ�ើ� ។ ដសចក្បី ្សឡាញ់ និង ការដមើល ដថ របស់ 

្គួសារ និង សមាជិក វួ� អាច បំដពញ ការខវរះចដោលារះ 

ស្មាប់ កុមារ ដ�ល ពុំ អាច មាន �ំណឹងល្អ ជួ� 

ដ្ជាមដ្ជង ពួកដគ ដៅ ផ្រះ ។ ការបដ្ងៀន �ំណឹងល្អ 

�៏ ល្អ និង បទពិដសាធន៍ ល្អៗ ដៅ ផ្រះ និង ្ពរះវិហារ 

អាច ជួ� កុមារ ្គប់ រូប ឲ្យ ទទួល អារម្ណ៍ នន 

ដសចក្តបី្សឡាញ់ របស់ ្ពរះវរបិតាសួគ៌ ។

ស្ម្ប់ឪពរុ្ឬម្តាយណដលចូល�រួម្ពរះវិហា�គដាយពរុំ
ម្នសាវាមតីឬភ�ិយចូល�រួមជាមរួយ

១. សូមចែកចាយពរជ័យនៃការរស់នៅតាម

ដំណឹងល្អ។ ជួ� កុមារ ឲ្យ �ល់ ថា ការរស់ដៅ 

តាម �ំណឹង ល្អ អាច ោំ មកនូវ ភាពសុខសាន្ត— 

និង ស្មាល បន្នុក ។ សូម ពន្យល់ ពបី មូលដ�តុ 

ដ�ល អ្ក ដ្ជើសដរើស ចូលរួម សាសោច្ក ដោ� 

កុំ និយា� អា្កក់ ពបី ឪពុក មាតា� ណា មានាក់ ដ�ល 

ដ្ជើសដរើស ពុំ ចូលរួម ្ពរះវិហារ ។ សូម ដចកចា� 

អារម្ណ៍ របស់ អ្ក អំពបី រដបៀប រកសា ដសចក្តបីសញ្ញា 

បុណ្យ ្ជមុជទឹក របស់ អ្ក ផ្តល់ ការលួងដោម  

និង ការដណោំ �ល់ អ្ក ។

២. បណ្តុះឲ្យមាៃឥរិយាបទវិជ្ជមាៃមួយ។ សូម 

ជួ�កុមារ ឲ្យ ដ�ើញ ពបី ដសចក្តបីល្អ ដៅក្នុង ្កុម្គួសារ 

កពលឪពុ�ឬមាតាយឬោំងឪពុ�នឈិងមាតាយ
ពុំចូលរួមសាសនាចព�
គដាយខាណមលនូវណវល

ការបកពងៀនយុវវ័យនឈិង�ុមារតូចៗ

របស់ ពួកដគ ។ អ្ក ក៏អាច ជួ� ពួកដគ ឲ្យ ដ�ើញ 

ដសចក្តបីល្អ ដៅក្នុង ្គូបដ្ងៀន ថានាក់ �ឹកោំ និង 

សមាជិក វួ� ក្នុង សាសោច្ក របស់ ពួកដគ 

ផងដ�រ ។ និយា� អំពបី អវបី ដ�ល កូន របស់ អ្ក 

បាន ដរៀន ដៅ ្ពរះវិហារ ។ កុំ គិត ពបី ដយាបល់ 

ទន់ដខសា� ឬ ដ�ល គ្មាន ការ�ល់ ចិត្ត របស់ 

មនុសសេ �នទ ដ�ើ� ។ ផ្នុ� ដៅវិញ និយា� 

វិជជមាន ដ�ើ� បងាហាញ ឆន្ៈ ដ�ើម្បី ដរៀន ពបី 

មនុសសេ �នទ ។

៣. គ្រប់គ្រងអារម្មណ៍អវិជ្ជមាៃ។ សូម ជួ� កុមារ 

ឲ្យ សារល់ អារម្ណ៍ អវិជជមាន �ូចជា ការភ័� 

ខ្លាច ភាពឯដកា ការខកចិត្ត និង កំ�ឹង ។ បោទាប់ 

មក អ្ក អាច ជួ� ពួកដគ ដោរះ្សា�អារម្ណ៍ 

របស់ ពួកដគ តាមរ�ៈ ការគូររូបភាព ការដលង 

កមសាន្ត ឬ ការនិយា� គ្នា ។ ្បសិនដបើ ចាំបាច់ 

អ្ក ក៏ អាច ដសវងរក ជំនួ� ពបី អ្ក មាន វិជាជាជបីវៈ 

ផងដ�រ ។ ការពយាបាល �ួងចិត្ត ដ�ល មាន របួស នឹង 

ជួ� មនុសសេ ្គប់ គ្នា ឲ្យ កាន់ដត ងា� ទទួល �ក 

ការនឈិយយកៅកាន់�ុមារអំពពីកសច�្ពីល្អខែលពួ�កគមានោំងកៅផ្ទរះនឈិងពពរះវិហារអាចជួយពួ�កគឲ្យទទួលអារម្ណ៍ននកសច�្ពីពសឡាញ់របស់

ពពរះវរបឈិតាសួគ៌។
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អារម្ណ៍ ខ្ង វិញ្ញាណ ដ�ើ� មាន បទពិដសាធន៍ 

្បដសើរ ដ�ើង ដៅ ្ពរះវិហារ ។

៤. គបសិៃនបើចាំបាែ់សូមចសវែងរកជំៃួយ។ ្បសិនដបើ 

អ្ក ្តូវការ ជំនួ� កុំ រង់ចាំ រ�ូត �ល់ មាន ដគ មក សុំ 

ជួ� ដ�ើ� ។ ជួនកាល ថានាក់ �ឹកោំ សាសោច្ក 

និង សមាជិក វួ� ពុំ អាច សដងកត ដ�ើញ ពបី ត្មូវ ការ ដោរះ 

ឬ ពួកគ្ត់ ្បដ�ល ជា សាទាក់ដស្ើរ នឹង ជួ� ដោ� គ្មាន 

ការដស្ើសុំ ។ ្បសិនដបើ កុមារ ្តូវការ ការ្បសិទ្ពរ 

សូម ពិចារណា ្បកប ដោ� ការអធិសាឋាន ពបី បុគ្គល 

ណា ដ�ល អាច ជួ� បាន ដ�ើ� បោទាប់ មក សូម 

ជំនួ� ដោរះ ។ ក៏ សូម ពិចារណា ពបី បុគ្គល ដ�ល អ្ក 

អាច ជួ� បាន ផងដ�រ ។

ស្ម្ប់មជ្ិមវ័យទាំងអស់

១. សូមសនងកេតនមើលៃិងគសឡាញ់កុមារចដល

ែូលរួមគពុះវិហារជាមួយចតឪពុកឬមា្យឬ

ចតមានាក់ឯង។ ដរៀន សារល់ ដ្មារះ ពួកដគ ដ�ើ� 

សាវាគមន៍ ពួកដគ ដោ� កក់ ដរៅតា និង សោតាន ចិត្ត 

ល្អ ។ កុំ វិនិច្័� ពួកដគ ដោ� សារដត កាលៈដទសៈ 

ពួកដគ ដ�ើ� កុំ សួរ សំណួរ អំពបីអវត្តមាន របស់ 

ឪពុក មាតា� ពួកដគ ដ�ើ� ។ ដពល កុមារ ទទួល 

អារម្ណ៍ នន ដសចក្តបី្សឡាញ់ ដោ� ដសាមារះសរ 

ពបី សមាជិក សាសោច្ក ដោរះ ពួកដគ កាន់ដត 

មានអារម្ណ៍ ធូរដស្ើ� ដរៀន និង ទទួល 

អារម្ណ៍ ពបី ្ពរះវិញ្ញាណ ។

២. គតូវដឹងពីតគមូវការពិនសស។ ដពល កុមារ ចូលរួម 

្ពរះវិហារ ជាមួ� ដត ឪពុក ឬ មាតា� ឬ ដត មានាក់ ឯង 

សូម គិតគូរ ពបី រដបៀប នន ការបដ្ងៀន ឬ សកម្ភាព 

ជាក់ោក់ ដ�ល អាច ជរះឥទ្ិពល �ល់ ពួកដគ ។ 

ដៅក្នុង ដមដរៀន មួ� ស្តបីពបី ការ្បសិទ្ពរ បពវជិតភាព 

សូម បដ្ងៀន ថា មនុសសេ ្គប់ រូប អាច ទទួល បាន 

ពរជ័� ទាំង ដនរះ ។ ្បសិនដបើ សកម្ភាព មួ� 

មាន ជាប់ ទាក់ទង នឹង ឪពុក មាតា� សូម រួម បញជទូល 

ទាំងឪពុក មាតា� ទាំងពបីរ ។ សូម សារល់ កុមារ ដ�ល 

អាច មាន អារម្ណ៍ ងា� ទទួល រង ការ �ឺចាប់ ដៅ 

នថងៃ ពិដសស �ូចជា ទិវា បុណ្យ រំឭក គុណ ឪពុក ឬ 

ទិវាបុណ្យ រំឭក គុណ មាតា� ។

ស្ម្ប់្ រុម្�

កៅ�្នចុងទស្សនាវែ្ពីបបឈិយមឈិត្៖

• បទពឈិកសាធន៍ពពី�ុមារភាពរបស់ពបធ្ន

ណឈិលសុន៖«អំណរគុណចំកពារះ

ឪពុ�មាតាយ»(ខែមឈិថុនាឆ្នាំ២០១៩

ទំព័រែ២)

• «ជំពូ�ថ្ពីមួយ»(ខែមឈិថុនាឆ្នាំ

២០១៩ទំព័រែ៤)

• «Steven’s First Future 

Father’s Day(បុណ្យរំឭ�គុណ

ឪពុ�នាកពលអនាគតែំបូងកគរបស់

ស្ទពីវិន)»(Liahonaខែមឈិថុនាឆ្នាំ

២០១៥ទំព័រ៧២)

រូប
ថត

កោ
យ
ខា

កធ
ើររីន

្្
្វស

ស្ម្ប់យរុវវ័យ

កៅ�្នចុង�ីអា្វូណា៖

• «ជពីវិតគឺរោ�ពីឡារត់មា៉ារា៉តុន»

(ខែកមសាឆ្នាំ២០១៩ទំព័រ៥៤)

៣. សូមជួយពួកន្រឲ្យគសឡាញ់ន�ើយពគងឹងគ្ួរសារ

របស់ពួកន្រ។ សូម បដ្ងៀន កុមារ ថា ្កុម្គួសារ ្តូវ 

បាន ដតងតាំងដ�ើង ដោ� ្ពរះ ។ ២ សូម ដលើកទឹកចិត្ត 

ពួកដគ ឲ្យ មាន អំណរគុណ ចំដពារះ ដសចក្តបីល្អ ដៅក្នុង 

្កុម្គួសារ ពួកដគ ។ កិច្ចការ ពងសេ្បវត្តិ អាច ជួ� 

កុមារ ឲ្យ �ឹង ថា ្គួសារ របស់ ពួកដគ ចាប់ដផ្តើម ពបីមុន 

ពួកដគ បាន ដកើត ។ ដ�ើ� ការដធវើ កិច្ចការ ពងសេ្បវត្តិ 

អាច ជួ� ផ្តល់ ពរ �ល់ពួកដគ « ឲ្យ ខិត កាន់ដត ជិត និង 

មាន អំណរ ដៅក្នុង ្គួសារ [ របស់ ពួកដគ ] » ។ ៣

៤. បនគងៀៃនោលលទ្ិពិតដល់ពួកន្រ។ សិទ្ិ 

ដ្ជើសដរើស គឺជា ដគ្លលទ្ិ ្គឹរះ មួ� ដៅក្នុង ដផនការ 

នន ដសចក្តបីសដ្ងាររះ ដ�ើ� កុមារ ពុំ ទទួល ខុស្តូវ 

ចំដពារះ ជដ្មើស និង អំដពើ បាប  របស់ ឪពុក មាតា� ដ�ើ� 

( សូមដមើល ម៉ូដស ៦:៥៤ ) ។ បញ្ហា របស់ ឪពុក 

មាតា� ក៏ ពុំដមន ជា កំ�ុស របស់កូនៗ ពួកដគ ដ�ើ� 

ក៏ ពុំដមន ជា ការទទួលខុស្តូវ របស់ កុមារ ដ�ើម្បី 

ដោរះ្សា� វា ដ�ើ� ។ ការ�ឹង ពបី ដរឿង ដនរះ អាច ជួ� 

កុមារ ឲ្យ មាន ក្តបី បារម្ តិចតួច អំពបី ដរឿង ដ�ល ពួកដគ ពុំ 

អាច ផាលាស់ប្តទូរ បាន ដ�ើ� មាន អំណរគុណ �ល់ ពរជ័� 

ជាដ្ចើន ្បចាំ នថងៃ អំពបី ្កុម្គួសារ ។

្បធ្ន �ិនរី ប៊ី អាវរិង ទបី្បឹកសា ទបី ពបីរ ក្នុង 

គណៈ្បធ្ន ទបី មួ� បាន បដ្ងៀន ថា ៖ « ្ពរះវរបិតាសួគ៌ 

ដ�ើង មាន ្ពរះទ័� រីករា� ដ�ើម្បី ្បមូលផ្នុំ ដ�ើ� 

្បទានពរ �ល់ ្គួសារ ្ទង់ ។ ដផនការ របស់ ្ទង់ ផ្ល់ 

ឲ្យ ពួកដគ នូវ ឱកាស ដ�ើម្បី ទទួល�ក ឬ ប�ិដសធ 

ការអដញជើញ របស់ ្ទង់ ដ�រ ។ ្គួសារ គឺ ជា ដផ្ក សំខ្ន់ នន 

ដផនការ ដនរះ » ។ ៤ ◼

អ្នកនិេន្ធរស់នៅរ�្ឋយូថ្�៍ស.រ.អា.។

្ំែែ់ចំ្ំ
	 ១.	សូ�អ�ើល	រ័សុល	េិ�	ណិលសុន	«	វិវរណៈ	សម្មប់	សាសនាចម្ក	

វិវរណៈ	សម្មប់	ជីវិត	របស់	អ�ើង	»	Liahona	ខែ	ឧសភា	ឆ្នាំ	
២០១៨	ទំព័រ	៩៣–៩៦	។

	 ២.	សូ�អ�ើល	«	ម្កុ�ម្េួសារ	៖	ការម្បកាស	ែល់	ពិភពអោក	»	
Liahona	ខែ	ឧសភា	ឆ្នាំ	២០១៧	ទំព័រ	១៤៥	។

	៣.	ឃ្ីន្ិន	េិល	ឃុក	«	The Joy of Family History 
Work	»	Liahona	ខែ	កុ�្ៈ	ឆ្នាំ	២០១៦	ទំព័រ	២៧	។

	 ៤.	ហិនរី	ប៊ី	អាវរីង	«	Gathering the Family of God	»	
Liahona	ខែ	ឧសភា	ឆ្នាំ	២០១៧	ទំព័រ	២០–២១	។



4២ លពីអា្ូណា

កតើ
កៅកពលណារោកលើ�ចុងកពកាយកគខែលខផនការរបស់

អ្ន�បានបរាជ័យ?សបាដា្៍មុនឬ?ខផនការែ្ចុំបាន

បរាជ័យកាលពពីសបាតា្៍មុន។មឈិនថាខផនការកយើងល្អ

ឥតកខាចារះប៉ុណាណកនារះកទភាពពរុំបាន�ំពឹងទរុ្បានផ្លាស់ប្កូ�

គៅ្្នញងជតីវិែគយើងទំនងរោក�ើតមានែល់មនុស្សពគប់គ្នា។

ែ្ចុំពុំធ្លាប់បានកពគ្ងខផនការកែើម្ពីរលូត�ូនចំនួនបួនែងកៅចកនាលារះននការមាន

�ូនោំងពពីររបស់ែ្ចុំក�ើយប៉ុខន្ែ្ចុំបានរលូត�ូនបួនែង។កពលខផនការខែល

កយើងបានោ�់ពប�បកោយការអធឈិសាឋានបានខពបកៅរោអ្វពីខែលកយើងពុំបាន

រំពឹងទុ�—ឬពុំែំកណើរការកសារះ—គែើគយើងគ្្ើដូចគម្ច?កៅ�្នចុងបញ្ហាកនរះ

យុវមជ្ឈិមវ័យខែលមានសាថានភាពកផ្សងៗគ្នាខច�ចាយចកម្ើយខែលពួ�កគ

មានចំកពារះសំណួរកនរះកពលខផនការពគួសាររបស់ពួ�កគពុំែំកណើរការតាម

ការកពគ្ងទុ�។

សពមាប់ែ្ចុំនឈិងសាវាមពីែ្ចុំការរលូត�ូនបានកធ្វើឲ្យកយើងប្បូរខផនការរបស់

កយើងក្ើយកធ្វើឲ្យកយើងែូចចឈិត្(សូមកមើលទំព័រ៤៤)។សពមាប់ខាកធើរីន

នឈិងសាវាមពីគ្ត់ការកមើលកៅគំនឈិតរបស់សងគមកែើម្ពីរ�កឃើញសំក�ងនន

ពពរះអមាចាស់បានកាលាយរោការលំបា�មួយកៅកលើផ្បូវរបស់ពួ�កគ(សូមកមើល

ទំព័រ៤៨)។

កពរៅពពីអត្បទខែលមានខតរោឌពីជពីថលពគពីស្ទពីណាខច�ចាយការភ័យ

ខាលាចនឈិងការរុញរារបស់គ្ត់អំពពីការកាលាយរោមាតាយមួយរូបក្ើយនពបអឈិនបាន

ពបាប់លម្អឈិតពពីការកចញកៅបកពមើ�ងទ័ពកស្ទើរខតបញ្ប់ខផនការពគួសាររបស់

គ្ត់នឈិងពបពន្ធគ្ត់។ខាធពីយុវមជ្ឈិមវ័យកៅលពីវមានា�់ផ្ល់ការយល់ែឹងអំពពី

ល�្ខណៈអស់�ល្ននអត្សញ្ញាណរបស់កយើង�្នចុងនាមរោឪពុ�មាតាយ។

កោរះបពីអ្ន��ំពុងរង់ចាំមាន�ូនកែើម្ពីផ្ល់ពរែល់ផ្ទរះរបស់អ្ន��្ពីការមាន

�ូនកពចើនរោងគកពមាងកែើមរបស់អ្ន�ឬការរង់ចាំការករៀបអាពា្៍ពឈិពា្៍

មានអ្វពីមួយខែលពឈិតពបា�ែ៖្ពរះវ�បិតាសរួ្៌ម្នណែនកា�ល្អឥែគខាចារះក្ើយ

ពទង់ែឹ�នាំនឈិងគ្ំពទកយើងតាមរកបៀបមួយកោយ្ ទាល់កោយករៀងៗែ្លួន

កពលកយើងពយាយមសពមបេន្ទៈកយើងកៅនឹងពពរះទ័យរបស់ពទង់។

កោយមឈិនគឈិតពពីលទ្ធផលចំែង់គដើមបតីម្ន្ ូនម្កាន់ពិភពគលា្គនរះ

នឹងផ្ល់ពរែល់កយើងរោមួយនឹងការមានទស្សនវិស័យកាន់ខតពបកសើរក�ើង

អំពពីខផនការននសុភមងគលែ៏ម្ឈិមារបស់ពពរះវរបឈិតាសួគ៌។កោរះបពីកៅ�្នចុង

ែំណា�់កាលណា�៏កោយននការចឈិញ្ឹមបពីបាច់ពគួសាររបស់អ្ន��្នចុងកពលកនរះ

កពលអ្ន�អានករឿងរបស់កយើងកនារះែ្ចុំសង្ឹមកោយកសាមារះសរថាពពរះវិញ្ញាណ

បរិសុទ្ធនឹងែឹ�នាំអ្ន�កៅរ�ការយល់ែឹងឬចកម្ើយខែលអាចជួយអ្ន�កៅតាម

ែំកណើររបស់អ្ន�បាន។

សូមរី�រាយនឹងការអាន!

ណែនកា�ដ៏ល្អឥែគខាចារះ



 ខែមឈិថុនាឆ្នាំ២០១៩ 43

ម្៉ា�ីអានវ៉រុន្បាចចូលចឈិត្កពលកវលា

រោមួយពគួសារត្ន្ពីនឈិងពន្ឺ

ពពរះអាទឈិត្យ។រោពលរែ្ឋកៅរស់កៅរែ្ឋ

មពីឈពីក្គនស.រ.អា.រោ�ខន្ងខែល

ពពរះអាទឈិត្យពុំររះរោនឈិច្កនារះកទគ្ត់ែឹងថា

ពន្ឺននពពរះពគពីស្ទអាចបំភ្ឺពគប់នថងៃោំងអស់មឈិនថានថងៃខែលមាន

ពព�ពកាស់ខបបណាកនារះកទ។

ខាគ្ើ�ីនរា៉ម្៉ាយគអើ�ឌឺភតីគែដាម�ពពី

ទពីព�ុងមា៉ាណាកហាគាពបកទសនពីការា៉កហាគា

ក្ើយបានចូលរោសមាជឈិ�សាសនាចព�

កាលគ្ត់អាយុ១៨ឆ្នាំ។គ្ត់បាន

សឈិ�សារកបៀបបកពងៀនភាសាអង់កគ្ស

រោភាសាបរកទសក្ើយកធ្វើរោពគូបកពងៀនកៅសាលាបឋម

សឈិ�សាមួយ។គ្ត់នឈិងសាវាមពីគ្ត់បានផសារភាជាប់កៅ�្នចុង

ពពរះវិហារបរិសុទ្ធ្គបូកតមា៉ាឡាស៊ីធពី្គបូកតមា៉ាឡាក្ើយមាន

�ូនពសស់សាអាតបពីនា�់។

ខា្តីស៊ូណអមប្តីគឈិតថាពឈិភពកលា�

កនរះមានសុទ្ធខតមនុស្សល្អៗខែលគួរខត

ខច�ចាយករឿងរបស់ពួ�កគ។គ្ត់សឈិ�សា

ខផ្ន�អ្ន�សារព័ត៌មាននឈិងភាសាកអស៉្បញ

កោយមានកគ្លកៅចង់ខច�ចាយ

កសច�្ពីល្អ#sharegoodness។

ទ្បអិនម៉ូ�ីល,ភរិយនឈិង�ូនពសពីពពីរនា�់

របស់គ្ត់សានា�់កៅបនាទាយ�ងទ័ពកជើងទឹ�

ន័រ្្វ�កៅរែ្ឋវីជពីញា៉ាស.រ.អា.។�្នចុង

នាមរោអនុកសនពីយ៍មានា�់គ្ត់រោម្ន្ពីកបើ�

បរយន្កហារះE-២Hawkeyeឲ្យ
�ងទ័ពកជើងទឹ�។

ណច្ចាយគ�ឿង�បស់អ្ន្
កតើអ្ន�មានករឿងអសាចារ្យកែើម្ពីខច�ចាយឬកទ?
ឬកតើអ្ន�ចង់កឃើញអត្បទអ្វពីែ្រះអំពពីពបធ្នបទ
រោ�់លា�់នានា?ែូកច្នរះកយើងចង់ឮពពីអ្ន�!អ្ន�
អាចកផ្ើអត្បទឬមតឈិខ�លម្អរបស់អ្ន�តាម
កគ្ទំព័រliahona.lds.org។

យរុវមជ្ិមវ័យ

អំពតីអ្ន្និពន្ធណែ្ន្យរុវមជ្ិមវ័យ

៤៤ កា��ង់ចាំទទរួលព�ជ័យ្ ្នញងជតីវិែ

កោយមា៉ារីអានវែុនពបាច

៤៨ បានទទរួលព�តាម�យៈកា�ម្ន្ ូន

កោយខាកធើរីនរា៉មា៉ាយកអើរឌឺភពីកណោ

អែ្សញ្ញាែអស់្លបជានិច្ច�បស់គយើង
្្នញងនាមជាឪពរុ្ម្តាយ

កោយខាធពីស៊ូខអមប្ពី

ែ្មូវកា�ទនទ័ពគជើងទឹ្—និង្្រុម្្រួសា�
�បស់គយើង

កោយនពបអឈិនម៉ូរីល

កា�យ្ឈ្នរះគលើកា�ភ័យខាលាច�បស់ខ្ញំគដើមបតី
ម្ន្ ូន

កោយពគពីស្ទពីណាព�ូសខ�ន

ម្នណែឌតីជតីថលប៉រុគ្ណរះ

គៅ្្នញងវ្្គគនរះ

ខស្វងរ�អត្បទោំងកនរះនឈិងអ្វពីៗបខន្មកទៀត៖

•  កៅកគ្ទំព័រliahona.lds.org
•  កៅ�្នចុងយរុវមជ្ិមវ័យ្បចាំសបាតាហ៍

(ខាងកពកាមវគគ«យុវមជ្ឈិមវ័យ»
កៅ�្នចុង�ម្វិធពីGospel Library )

•  កៅកគ្ទំព័រfacebook.com/
liahona

្្តីស្ទតី្្្ូសណេនកទើបខតបញ្ប់

ការសឈិ�សាពពីសា�លវិទយាល័យពពឈិ�ហាំ

យ៉ង់។គ្ត់ចំណាយកពលទំកនររបស់

គ្ត់កែើម្ពីអានកសៀវកៅនឈិងពបមូល

កសៀវកៅសពមាប់កធ្វើបណាណល័យខែល

រោ�្ពីសង្ឹមនាកពលអនាគតរបស់គ្ត់។គ្ត់នឈិងសាវាមពី

គ្ត់�ំពុងរស់កៅយ៉ាងរី�រាយកៅ�្នចុងផ្ទរះថ្ពីរបស់ពួ�កគកៅ

រែ្ឋតឈិចសាសស.រ.អា.រោមួយ�ូនពសពីតូចរបស់ពួ�កគ។

ពា្្យទូនាមានល្អបំែរុែ...

យុវមជ្ឈិមវ័យខែកចាយពាក្យទូន្មាេ�្អបំផុតខេ�ពួកនេ
ធ្លាប់រោេទទួ�អំពីការមាេកូេ៖

«កពលកយើងករៀបការែំបូងពគូបកពងៀនែ៏អសាចារ្យ

មានា�់បានខថ្ងថាវាគឺរោជកពមើសរវាងប្អបូននឈិង

ប្ពីរបស់ប្អបូនពពមោំងពពរះអមាចាស់។គ្ត់បាន

ពពមានកយើងថារោករឿយៗមនុស្សនឈិយយថា

ការមាន�ូនគឺរោករឿងរវាងសាវាមពីនឈិងភរិយ

ក្ើយគ្មានពពរះអមាចាស់កទ។ការទុ�ពទង់កៅ�្នចុង

ការសកពមចចឈិត្របស់កយើងបានផ្ល់ពរែល់កយើង

រោងអ្វពីខែលែ្ចុំអាចខថ្ងបានកៅកទៀត»។
—ប៉ូននតីខូនតី្�ដ្ឋទអដាហូស.�.អា.

«�ុំរង់ចាំរ្ូតែល់‹ពគ្ល្អឥតកខាចារះ›កែើម្ពីមាន

�ូនក�ើយ—អ្ន�នឹងរង់ចាំរោករៀងរ្ូតក្ើយ»។
—អាននតីហលទតី្្រុង�្តីនណលន្បគទសអូ្សាតាលតី

«សូម�ុំបារម្ភពពីសម្ពីរបស់មនុស្សែនទ!ករឿងកនរះ

រោករឿងរវាងអ្ន�នឈិងសាវាមពីឬភរិយអ្ន�ពពមោំង

ពពរះវរបឈិតាសួគ៌។
—្ូឡានតីវ៉ែគ្ើ�ទតី្្រុងអូគខ្ន្បគទសនូណវលគសេង់

នតើពាក្យទូន្មាេ�្អបំផុតអវីែ្ះខេ�អ្កធ្លាប់រោេទទួ�អំពី
ការយកឈ្ះន�ើទុក្ខនវទន្?សូមនផ្ើែនម្ើយរបស់អ្ក
តាមរយៈliahona.lds.orgឲ្យរោេបតឹមថថងៃទី
៣០ខែមឈិថុន្ឆានាំ២០១៩។
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កា��ង់ចាំ
ទទរួលព�ជ័យ

្្នញងជតីវិែ

យុវមជ្ឈិមវ័យ

ការមាន បទពិដសាធន៍ នន 

ការរលូត កូន ពបីមួ� ដៅ 

 មួ� ដទៀត ដធវើ  ឲ្យ ខ្នុំ មាន 

អារម្ណ៍រងទុក្ខជាបន្តបោទាប់ 

ក្នុង ជបីវិត ខ្នុំ ប៉ុដន្តដពល ខ្នុំ បដងវរ 

វា ដៅ កាន់ ្ពរះអមាចាស់ ដោរះ 

ខ្នុំ ដ�ើញ ថា ការបាត់បង់ កូន 

មានាក់ៗ គឺ មាន មក ជាមួ� នូវ 

ភាព សុខសាន្ត ទសសេនវិស័� 

និង ភាព រីកចដ្មើន ។
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គដាយម្៉ា�ីអានវ៉រុន្បាច

ពមាមនែែ្ចុំបានកាន់ចងកបូតឡានកពលែ្ចុំសម្ឹងកមើលកភ្ើងព�្មមឈិនោ�់ខភ្ន�កោយអន្ទរះសារ។

ទពីបំផុតកពលកភ្ើងកនារះបានប្បូរកៅពណ៌នបតងែ្ចុំបានបខន្មកល្ឿនកៅមុែកែើម្ពីពគ្ន់ខតរង់ចាំ

កភ្ើងស្ចុបមួយកផ្សងកទៀតខែលហា�់ែូចរោមានពណ៌ព�្មរ្ូត។ែ្ចុំពតូវចំណាយកពល១០

នាទពីកទៀតកែើម្ពីកៅែល់�ខន្ងខែលពតូវករៀនរោមួយស៊ីកស្ទើរខែលរោអ្ន�ផ្សព្វផសាយសាសនាខែលការបកពងៀ

នកនារះគួរខតចាប់កផ្ើមតាំងពពី៥នាទពីមុន។ពបសឈិនកបើែ្ចុំរោមាតាយខែលមានភាពនវឆ្លាតកនារះែ្ចុំោយថានឹងមាន

�ំ្ឹងរយៈកពល១៥នាទពីម�ពពី�ូនពសពីអាយុជឈិតបពីឆ្នាំរបស់ែ្ចុំកពលកយើងចា�កចញពពីផ្ទរះប៉ុខន្ែ្ចុំពុំខមនរោមាដាយ

នវឆ្លាតកទ។ខមនក្ើយគ្មានបញ្ហាអ្វពីធងៃន់ធងៃរក�ើយពបសឈិនកបើែ្ចុំកៅយឺតកនារះប៉ុខន្កោយសារែ្ចុំបានពយាយម

កធ្វើ�ឈិច្ការល្អៗកនារះកតើែ្ចុំពុំស័�្ឈិសមនឹងទទួលបានអ្វពីខែលល្អឬសូម្ពីខតឲ្យកភ្ើងស្ចុបដំណ�ើរការតាម

ចឈិត្ែ្ចុំចង់បានមឈិនបានកទឬ?កពលែ្ចុំរង់ចាំកភ្ើងស្ចុបមួយកទៀតោំងអន្ទរះសារកនារះែ្ចុំអាចទទួលអារម្ណ៍នន

ភាពស្ចុគសាមាញរបស់ែ្ចុំករៅតាេួលឲ្យមាន�ំ្ឹងក�ើង។«ែ្ចុំបានពយាយមកធ្វើ�ឈិច្ការល្អៗក្ើយែ្ចុំពយាយមអស់

ពពីសមត្ភាពែ្ចុំក្ើយ!កតើជំនួយខែលែ្ចុំពតូវការកនារះកៅឯណាកៅ?»

កាលពពីនម្ភខែមុនែ្ចុំបានកឃើញថាែ្ចុំបានសួរសំណួរពសកែៀងគ្នាកនរះកៅ�្នចុងសាថានភាពពសកែៀងគ្នាមួយ

ពគ្ន់ខតវាកៅ�្នចុង�ខន្ងមួយខែលែ្ចុំកៅែ្វរះភាពសុែសាន្នឈិងសងៃប់សាងាត់។

កៅ�្នចុងនពពពឈិសឈិែ្ឋកៅទពីព�ុងបា៉ាលនម៉រា៉រែ្ឋនូវកយ៉ា�ស្ឹ�កឈើកទើបខតនឹងកចញពន្�កៅកលើខម�កឈើ

ពណ៌កតានាតកៅជុំវិញែ្ចុំ។រុ�្ខរោតឈិតូចៗថ្ពីពណ៌នបតងខែលែុរះពាសកពញែពីហា�់ែូចរោែ�ែកងហើមជពីវិតកចញ

កៅ�្នចុងអាកាស។ែ្ចុំឮខតសំក�ងស្ឹ�កឈើពតូវែ្យល់ពសទន់ការកែើរ�មសាន្នឈិងសពមឹបកជើងរបស់ែ្ចុំប៉ុកណាណរះ—

គ្មានឡានគ្មានផ្បូវគ្មានសំក�ងសន្ទនាគ្នាឮៗក�ើយ។ប៉ុខន្កោរះបពីរោមានភាពសងៃប់សាងាត់�្ពីចឈិត្ែ្ចុំបាន

កពារកពញកៅកោយសំណួរនឈិងភាពមឈិនពបា�ែពបរោ។សាវាមពីែ្ចុំខ�ននឈិងែ្ចុំបានរង់ចាំយ៉ាងលំបា�អស់កពល

៧២កមា៉ាងកែើម្ពីចាំសាតាប់កវជ្បណ្ឌឈិតរបស់ែ្ចុំទូរសព្ទពបាប់ពពីលទ្ធផលននការពឈិនឈិត្យកអ�ូនឈិងកតស្្ មកៅនាទពី

ចុងកពកាយ។ែ្ចុំចង់ទទួលបានចកម្ើយនឈិងការលួងចឈិត្យ៉ាងខាលាំង។

ការទទួលការលួងលោម

«បពះអមាចាស់បទង់រោេយងមករកនេនោយបពះវិញ្ញាណរបស់បទង់ន្វើយមាេបពះបេ្ទូ�នៅនេថា៖ែូរ

កសាេ្ដែឈិត្ែុះ។ន្វើយពួកនេក៏រោេកសាេ្ដែឈិត្នៅ»(អា�មា៉ា១៧:១០)។

ែ្ចុំបានកឃើញថាែ្ចុំបានសម្ឹងកមើលរង្ កាខែលកៅរស់�្នចុងរែូវរង្រកៅខាងកពរៅពពរះវិហារបរិសុទ្ធបា៉ាលនម៉រា៉

នូវកយ៉ា�។ចឈិត្ែ្ចុំកពារកពញកោយសំណួរខែលែ្ចុំបានគឈិតអំពពីវា៖«ពបសឈិនកបើែ្ចុំរលូត�ូនកនរះកតើបនាទាប់កទៀត

មានអ្វពីក�ើតក�ើងកៅ?ក្តុអ្វពី?»កពលែ្យល់ននរែូវ្ ការី�ប�់ជុំវិញែ្ចុំពពរះអមាចាស់បានមានបន្ទបូលលួងកលាម

ម��្នចុងចឈិត្ែ្ចុំខែលែ្ចុំពបាថានាចង់បាន។ែ្ចុំខលងពតូវការកវជ្បណ្ឌឈិតពបាប់ែ្ចុំឲ្យែឹងកទៀតក្ើយែ្ចុំបានែឹងថាែ្ចុំ

នឹងរលូត�ូនកនរះប៉ុខន្រំកពចកនារះែ្ចុំបានយល់ថាពពលឹងែ៏តូចកនរះគឺកៅ�្នចុងពពរះ្ស្ល្អឥតកខាចារះពពរះ្ស្

កពារកពញកោយ�្ពីពសឡាញ់របស់ពពរះវរបឈិតាសួគ៌។ភាលាមកនារះភាពអស់សង្ឹមខែលមាន�្នចុងចឈិត្ែ្ចុំបានជំនួស

កោយភាពសុែសាន្ខែលបានបញ្ជា�់គ្ំពទែ្ចុំកពញប៉ុនាមានសបាតា្៍នឈិងខែកពកាយម�។
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ការរង់ចាំពន្លឺពណ៌បៃតង

«ែ្នុំអរេុណែំនពាះបពះអមាចាស់ខេ�រោេយងមករកែ្នុំតាមវិធីជានបែើេ

ជាមួយបពះេ៏ជាជំេួយនព�ែ្នុំបតូវការភាពសុែោេ្ដ។ប៉ាុខេ្បពះវរបឈិតាសួេ៌

របស់នយើងពុំែវ�់បពះទ័យខតអំពីការកសាេ្ដែឈិត្របស់នយើងប៉ាុនណាណះនទ

ប៉ាុខេ្ែវ�់បពះទ័យកាេ់ខតខាលាំងអំពីការរីកែនបមើេន�ើងរបស់នយើង»។ ១

—បបធ្េ្វឈិេរីប៊ីអាវរិង

បពីបួននថងៃបនាទាប់ពពីកៅកលងទពីព�ុងបា៉ាល់នម៉រា៉ែ្ចុំបានរលូត�ូនខែលកធ្វើ

ឲ្យចឈិត្កែ្ទចខាទាំរោខាលាំង។កោរះបពីរោអារម្ណ៍ននភាពសុែសាន្បានបន្

គ្ំពទែ្ចុំ�្ពីែ្ចុំមានអារម្ណ៍ថាទន់កែសាយោំងខផ្ន�រាងកាយនឈិងអារម្ណ៍

កោយសារការបាត់បង់នឈិងការពុំបានករៀបចំសពមាប់ការរង់ចាំខែលបានក�ើត

ក�ើងបនាទាប់ម�កទៀត។ែំបូងែ្ចុំបានរង់ចាំលទ្ធផលពពីមន្ទពីរពឈិកសាធន៍ខែល

បានបង្ហាញថាវារោការមាននផ្ទកពារះ�ពមក�ើតមានមួយរោការមាននផ្ទកពារះ

�ូនពង។បនាទាប់ម�ែ្ចុំរង់ចាំកតស្្ មពបចាំសបាតា្៍ពពីរសបាតា្៍ម្ង

ក្ើយទពីបំផុតពបចាំខែកែើម្ពីពបា�ែថាគ្មានសញ្ញាននមហារី�កទ។កោរះបពី

រោរង់ចាំអស់កពលរោកពចើនខែ�្ពីខ�ននឈិងែ្ចុំអាចកឃើញជំនួយពពីពពរះអមាចាស់

យ៉ាងង្យ�្នចុងការលួងកលាមនឈិងអរះអាងែល់កយើងកៅអំ�ចុងពគ្កនារះ។

ការមាននផ្ទកពារះពង�ូនពុំមានឥទ្ធឈិពលយូរអខង្វងក�ើយក្ើយបនាទាប់ពពី

ពបាំមួយខែបនាទាប់ម�កទៀតកវជ្បណ្ឌឈិតរបស់ែ្ចុំបាននឈិយយថាកយើងអាច

ពយាយមយ��ូនមួយកទៀតបាន។ែ្ចុំបានពត�ប់ម�កលើផ្បូវននភាពរី�ចកពមើន

�្នចុងជពីវិតែ្ចុំទពីបំផុតកភ្ើងបានែូរពពីពណ៌ព�្មកៅរោពណ៌នបតងវិញ។

ប៉ុខន្ពគ្ន់ខតបពីខែនឈិងកតស្្ មបពីបួនែងម�ែ្ចុំបានរលូត�ូនម្ង

កទៀត—កលើ�កនរះវាក�ើតក�ើងខតមួយសបាតា្៍មុនបុណ្យពគពីស្ទមា៉ាស់

ប៉ុកណាណរះ។បពីខែកទៀតបាន�ន្ងផុតកៅក្ើយ�្ពីសង្ឹមរបស់ែ្ចុំបានមាន

ក�ើងវិញបនាទាប់ពពីកធ្វើកតស្ថាែ្ចុំមាននផ្ទកពារះម្ងកទៀតខតមួយសបាតា្៍

កពកាយម�ែ្ចុំបានរលូត�ូនកទៀត—រោកភ្ើងស្ចុបម្ងកទៀត។

ការដាក់លេចក្តីជំលនឿលៅនឹងការសាកល្បង

«នទាះជានយើងមាេជំនេឿរឹងមាំក្ដីក៏មាេភ្ំជានបែើេេឹងពុំរំកឈិ�នែញ

ខេរ។...បបសឈិេនបើរ�់ការផ្នុយទាំងអស់បតូវរោេកាត់បេ្ថយ

បបសឈិេនបើរ�់ការឈឺចាប់បតូវរោេេកនែញនន្ះនោ�បំណងសំខាេ់ថេ

ខផេការរបស់បពះវរបឈិតាេឹងបតូវបំផ្លាញន្វើយ»។ ២—ខអ�នឌើរោវីឌ

នអខបេណា

ែ្ចុំបានមាននផ្ទកពារះម្ងកទៀតក្ើយនថងៃ�ំណត់េ្ងទកន្របស់ែ្ចុំគឺកគៀ�

នឹងបុណ្យពគពីស្ទមា៉ាស់បនាទាប់។ែ្ចុំមានអារម្ណ៍ល្អនឹងការមាននផ្ទកពារះកលើ�

កនរះ។កយើងបានកឃើញចង្វា�់កបរះែូង�ូនកៅកលើ�ែំបូងននការពឈិនឈិត្យកអ�ូ

ក្ើយបានែឹងថាសមាជឈិ�ពគួសារកយើងបានអធឈិសាឋានសពមាប់កយើង។

អំ�ចុងកពលកយើងអងគចុយកៅ�្នចុងវគគអំកណាយោនពឈិសឈិែ្ឋកៅ�្នចុងពពរះវិហារ

បរិសុទ្ធនានថងៃមួយែ្ចុំបានមានគំនឈិតខប្�រោកពចើន៖«ពបសឈិនកបើែ្ចុំនឹង

រលូត�ូនកនរះកតើកសច�្ពីជំកនឿរបស់ែ្ចុំនឹងបន្រឹងមាំខែរឬកទ?ពបា�ែ

ណាស់កសច�្ពីជំកនឿែ្ចុំកៅខតរឹងមាំ។ប៉ុខន្ពបា�ែណាស់ែ្ចុំពុំរលូត�ូន

កទៀតក�ើយកោយសារកលើ�កនរះែ្ចុំបានកពតៀមទទួលយ�ពពរះទ័យរបស់

ពពរះអមាចាស់កោរះវារោអ្វពី�៏កោយ»។

កោរះបពីែ្ចុំមានឥរិយបថវិជ្មាន�្ពីបពីបួនសបាតា្៍កពកាយម�ែ្ចុំបាន

កឃើញករាគសញ្ញារលូតែ្ចុំបានកៅពឈិនឈិត្យកអ�ូក្ើយបានចាប់កផ្ើម

ែំកណើរការននឈឺចាប់ខែលែ្ចុំបានធ្លាប់ទទួលោំងអស់។កសច�្ពីជំកនឿ

ពុំបានរឹងមាំែូចែ្ចុំបានរំពឹងទុ�ក�ើយ។ចកម្ើយខែលគ្ំពទែ្ចុំកាលពពី

ការរលូត�ូនពពីមុនៗរបស់ែ្ចុំហា�់ែូចរោពុំពគ្ប់ពគ្ន់ក�ើយ។ការបា�់

ទឹ�ចឈិត្បានមាន�្នចុងចឈិត្ែ្ចុំ។ែ្ចុំមានអារម្ណ៍ថាែូចចឈិត្ទកទសាអាតក្ើយ

ពតូវកគ�្ត់កទៀតផង។សាវាមពីែ្ចុំនឈិងែ្ចុំពុំខមនរោមនុស្សខតមួយគត់ខែល

រង់ចាំពពរះអមាចាស់ក�ើយរោករឿយៗ�ូនពសពីរបស់កយើងបានពបាប់កយើង

ថាគ្ត់ចង់បានប្អបូនពបុសឬប្អបូនពសពីមានា�់ខាលាំងណាស់។កយើង�៏ឈឺចឈិត្

ជំនួសនាង។កពលែ្ចុំបខង្វរអារម្ណ៍ទន់កែសាយកនារះថាវាយកៅពពរះអមាចាស់

�្នចុងការអធឈិសាឋានែ៏កសាមារះសរកនារះែ្ចុំបានទទួលសា�្សពីយ៉ាងច្បស់ម្ងកទៀត

ថាពពរះវរបឈិតាសួគ៌ពរោបែឹងពពីការឈឺចាប់នឈិងកាលៈកទសៈរបស់ែ្ចុំក្ើយ

ពទង់ពសឡាញ់ែ្ចុំ។កោរះបពីកាលៈកទសៈរបស់ែ្ចុំកៅែខែល�្ពីបទពឈិកសាធន៍

ែ៏ខផ្អមខលហមនឈិងសាមញ្ញពប�បកោយអព្ភបូតក្តុកនរះបានសពមាលបន្ទចុ�

ខែលែ្ចុំមានក្ើយផ្ល់លទ្ធភាពឲ្យែ្ចុំកោរះពសាយក្ើយមានអារម្ណ៍

រី�រាយកពលែ្ចុំបានបន្ខ្លេ្ងកាត់�្នចុងជពីវិតពពីមួយនថងៃកៅមួយនថងៃ។

កោរះរោនថងៃអនាគតមានសភាពខបបណា�្ពីែ្ចុំនឹងមឈិនក�ើតអ្វពីកទ។

កពលការកធ្វើកតស្ខផ្ន�ខស្សនខែលគ្មានចកម្ើយបានពត�ប់ម�វិញ

�្នចុងរយៈកពលបពីបួនខែកពកាយម�កនារះកយើងមានអារម្ណ៍ពចបូ�ពចបល់

ម្ងកទៀតអំពពីកគ្លបំណងននឧបសគគោំងកនរះខែលក�ើតក�ើង�្នចុងជពីវិត

កយើង។ែ្ចុំបានពយាយមអស់ពពីលទ្ធភាពែ្ចុំកែើម្ពីោ�់បំណងែ្ចុំ្ ទាល់

មួយអកន្ើរក្ើយសពមបេន្ទៈែ្ចុំរោមួយនឹងពពរះទ័យរបស់អមាចាស់ប៉ុខន្

អំ�ចុងកពលននពគ្លំបា�កនរះចឈិត្ែ្ចុំបានខពស�ក�ើងថា«កតើែ្ចុំគួរខតករៀន

អ្វពីពពីបទពឈិកសាធន៍កនរះ?ែ្ចុំ�ំពុងពយាយមកធ្វើ�ឈិច្ការល្អៗក្ើយ!កតើជំនួយ

ខែលែ្ចុំពតូវការកនារះកៅឯណាកៅ?»

ការផ្លាេ់ៃ្ដូរបៃតិកម្មរៃេ់ខ្ញំ

«ការ�ំរោកេឺជាករឿងខែលមានរោប់រោនឈិច្!នយើងទាំងអស់ោនា

មាេឧបសេ្។អ្វពីខែលខពបពបួលេឺជាបបតឈិកម្នយើងែំនពាះភាព�ំរោក

នន្ះ»។ ៣—ខអ�នឌើរខស្េ�ីជីនអ�ីស
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ពបាំបពីខែបនាទាប់ពពីការរលូត�ូនកលើ�ទពីបួនរបស់ែ្ចុំម�នឈិងបពីបួនសបាតា្៍បនាទាប់ពពីការកបើ�ឡានោំងថប់បារម្ភ

�្នចុងចឈិត្កៅជួបស៊ីកស្ទើររោអ្ន�ផ្សព្វផសាយសាសនាម�ែ្ចុំបានរង់ចាំកោយសុែសាន្កៅកភ្ើងស្ចុបមួយតាមផ្បូវ

ពត�ប់ម�ផ្ទរះែ្ចុំវិញកពលចកម្ើយរបស់ែ្ចុំពតូវបានកេ្ើយតប។កពលែ្ចុំបានកមើលកៅឡានរោកពចើនខែលឈប់

កៅរោប់នឹងែ្ចុំនឈិងឡានខែលកបើ�កៅមុែឡានែ្ចុំែ្ចុំបានទទួលទស្សនវិស័យអស់�ល្មួយអំពពីជពីវិតែ្ចុំ។

ភាលាមកនារះែ្ចុំបានែឹងថាអ្វពីៗោំងអស់ខែលសំខាន់កៅ�្នចុងជពីវិតែ្ចុំគឺថាែ្ចុំបន្កៅកលើផ្បូវខែលនឹងនាំែ្ចុំពត�ប់

កៅផ្ទរះសួគ្៌ារបស់ែ្ចុំវិញ។ការង់ចាំកៅ«កភ្ើងស្ចុប»ប៉ុនាមានែង�៏កោយ�៏វាមឈិនប៉រះពាល់ែល់ទឈិសកៅ

របស់ែ្ចុំខែរ។ប៉ុខន្រកបៀបខែលែ្ចុំកេ្ើយតបចំកពារះករឿងោំងកនារះកទខែលវាប៉រះពាល់ែល់ទឈិសកៅែ្ចុំ។

ែ្ចុំបានចាប់កផ្ើមរី�រាយកៅពគប់ការរង់ចាំពរជ័យនានាកៅ�្នចុងជពីវិតែ្ចុំោំងការកពបៀបកធៀបនឈិងពឈិតពបា�ែ។

ជំនួសឲ្យការែ្រះខាជាយកពលកវលាឱកាសនពីមួយៗតពមូវឲ្យមានភាពអត់ធ្ត់ក្ើយទទួលទស្សនវិស័យខែល

ក�ើតមានបានខតតាមរយៈការរង់ចាំខតប៉ុកណាណរះ។គឺែូចរោពគប់កពលខែលកភ្ើងចរាចរណ៍ពណ៌ព�្មពតូវរោគូ

នឹងកភ្ើងពណ៌នបតងកៅ�្នចុងទឈិសកៅកផ្សងគ្នា�្ពីែ្ចុំបានរ�កឃើញថាពគប់ការរង់ចាំ�្នចុងជពីវិតរបស់ែ្ចុំបានកបើ�

ឱកាសសពមាប់ភាពរី�ចកពមើនពគ្ន់ខតវាមឈិនចាំបាច់ខតតាមរកបៀបខែលែ្ចុំបានកពគ្ងទុ�កែើម្ពីរី�ចកពមើនខត

ប៉ុកណាណរះ។រោរោងការបន្មានការែ�ចឈិត្ែ្ចុំបានចាប់កផ្ើមរី�រាយកៅ�្នចុងឱកាសសពមាប់ការរី�ចកពមើនខែល

ពគប់ការ្លាស់ប្បូរពពឹត្ឈិការណ៍នានាខែលពុំបានរំពឹងទុ�បានក�ើតក�ើង។

លផ្តោតលៅលលើបពរះអង្គេល្គ្ររះ

«សំណួរសំខាេ់មួយនេើមបីពឈិចារណានន្ះេឺ‹នតើនយើងោក់នសែក្ីជំនេឿរបស់នយើងនៅទីណា?›នតើ

នសែក្ីជំនេឿរបស់នយើងនផ្តោតនៅន�ើការែង់រោេេ៏ងាយបសួ�នេើមបីឲ្យរោេធូរនសបើយពីការឈឺចាប់េឈិង

ការរងទុក្ខឬនសែក្ីជំនេឿនយើងនផ្តោតយ៉ាងរឹងបុឹងន�ើបពះជាបពះវរបឈិតាេឈិងខផេការេ៏បរិសុទ្ធរបស់បទង់េឈិងន�ើ

បពះនយស៊ូវជាបពះបេីស្េឈិងេងាវាយធួេរបស់បទង់ខេរឬនទ?» ៤—ខអ�នឌើរេូណ�អឈិ�្វ�បស្ម

រយៈកពលពពីរឆ្នាំែ៏យូរបនាទាប់ពពីការរលូត�ូនែំបូងរបស់ែ្ចុំម�ែ្ចុំបានផ្ល់�ំកណើតែល់�ូនពបុសមានា�់

ែ៏ពសស់សាអាតខែលមានសុែភាពល្អ។កៅ�្នចុងពគ្ខែលនាំកៅរ�នថងៃននអំណរសពមាប់ពគួសារកយើងកនារះែ្ចុំ

បានែឹងថាពពរះកយស៊ូវពគពីស្ទពុំបានរងទុ�្ខសពមាប់ែ្ចុំកែើម្ពីែ�យ�ការរងទុ�្ខោំងអស់កចញពពីជពីវិតែ្ចុំក�ើយ។

ផ្ទចុយកៅវិញពទង់បានរងទុ�្ខកែើម្ពីែ្ចុំអាចពតូវបានពពងឹងនឈិងរី�ចកពមើនពពីឧបសគគខែលែ្ចុំជួបវិញ។កោរះបពីរោ

�្នចុងពគ្ននការែូចចឈិត្ចំកពារះការបាត់បង់នឈិងរយៈកពលរង់ចាំរាប់ខែែ៏យូរកៅខតចងចាំកោយ�្ពីឈឺចាប់�្ពីវា

បានកាលាយរោរតនៈសម្ត្ឈិកៅ�្នចុងជពីវិតែ្ចុំ។កៅ�្នចុងពគ្ពឈិសឈិែ្ឋោំងកនារះែ្ចុំបានយល់ច្បស់ពពីរកបៀបខែល

ពពរះអងគសក្ង្គារះពរោបពពីការរងទុ�្ខនពីមួយៗរបស់ែ្ចុំ។ពទង់បានសក្ង្គារះែ្ចុំតាមរកបៀបមួយខែលែ្ចុំមានខតបុគគល

មានា�់ខែលែឹងពពី�្ពីទុ�្ខ្ ទាល់របស់ែ្ចុំប៉ុកណាណរះខែលអាចសក្ង្គារះែ្ចុំបាន។ែណៈខែលការផ្ទចុយកៅ�្នចុងជពីវិតកយើង

ហា�់ែូចរោរារាំងខផនការរី�ចកពមើនរបស់កយើងកនារះពពរះអមាចាស់កពបើការផ្ទចុយកនារះកែើម្ពីជំរុញកយើងឲ្យកឆ្ពរះ

កៅមុែកៅកាន់ទពីែ៏ែ្ស់រោង—កោយការសាគាល់នឈិងការកៅរោប់នឹងកសច�្ពីពសឡាញ់របស់ពទង់។◼

អ្កេឈិពេ្ធរស់នៅរេ្ឋតឈិែោសស.រ.អា.។

្ំែែ់ចំ្ំ
	 ១.	ហិនរី	ប៊ី	អាវរិង	«	My Peace I Leave with You	»	Liahona	ខែ	ឧសភា	ឆ្នាំ	២០១៧	ទំព័	១៧	។
	 ២.	 អែវីឌ	អេ	ខបែោ	« Accepting the Lord’s Will and Timing	»	Liahona	ខែ	សីហា	ឆ្នាំ	២០១៦	ទំព័រ	

២២	។
	៣.	 ខស្ទនលី	ជី	អេលីស	«	Do We Trust Him?	Hard Is Good	»	Liahona	ខែ	វិច្ិកា	ឆ្នាំ	២០១៧	ទំព័រ	១១៣	។
	 ៤.	ែូណល	េិល	ហលម្ស្�	«	អតើ	ឈប់	មន	ថ្ងៃ	ថន	េព្នូតអហតុ	អហើ�	ឬ	?	»	Liahona	ខែ	វិច្ិកា	ឆ្នាំ	២០១៧	ទំព័រ	៩០	។
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បានទទរួលព�
តាម�យៈកា�ម្ន្ ូន
គដាយខាគ្ើ�ីនរា៉ម្៉ាយគអើ�ឌឺភតីគែដា

កតើ
កនរះរោ�ូនកៅរបស់អ្ន�ឬ?»កោយមាន�ូនពពីរ

នា�់អាយុកពកាមពបាំឆ្នាំរួចកៅក្ើយកនារះកពល

ែ្ចុំមាននផ្ទកពារះ�ូនទពីបពីរោករឿយៗមនុស្ស

ហា�់ែូចរោមានគំនឈិតមួយអំពពី�ូនរបស់កយើង។«កតើកនរះ

រោ�ូនកៅរបស់អ្ន�ឬ?កតើអ្ន�គឈិតថាវាមឈិនកលឿនកព�

កទឬអពី?កតើអ្ន�នឹងកធ្វើអ្វពីរោមួយ�ូនោំងបពីនា�់កនារះ?»

ោំងកនរះគឺរោសំណួរខែលែ្ចុំឮរោករឿយ។កោរះបពីវារោករឿង

អាចយល់បាន�្ពីរោករឿយៗពបរោជនកៅ�្នចុងពបកទសែ្ចុំមាន

�ូនខតមានា�់ឬពពីរនា�់ប៉ុកណាណរះកោយសារខតបញ្ហាកសែ្ឋ�ឈិច្

អ្វពីខែលកគពុំែឹងកនារះគឺថាកពលសាវាមពីែ្ចុំនឈិងែ្ចុំបានណាត់

កែើរកលងរោគូរកនារះកយើងបាននឈិយយអំពពីចំនួន�ូនខែល

កយើងចង់បាននឈិងកពលកវលាខែលកយើងចង់បានពួ�កគ។

ខផនការពគួសារគឺរោករឿងសំខាន់ក្ើយរោការសកពមច

ចឈិត្សំខាន់មួយចំកពារះពួ�កយើងែូកច្នរះវាពតូវកធ្វើក�ើងរវាង

កយើងោំងពពីរនា�់កោយខស្វងរ�ការខណនាំពពីពពរះរោនឈិច្។

កយើងបានសាតាប់ពពរះវិញ្ញាណរោរោងសាតាប់មនុស្សខែល

កៅជុំវិញកយើងក្ើយកយើងមានពរកោយការមាន�ូន។ រច
នា
រូប
ភា
ពក
ោ
យ
កតា

ស
សា
ែូក
តស

កពលពពរះអមាចាស់បានកធ្វើកសច�្ពីសញ្ញាមួយរោមួយ

អ័ពបាហាំពទង់បានសនយាថាកលា�នឹងមាន�ូនកពចើន

(សូមកមើលកលា�ុប្ត្ឈិ១៧:៥–៦;២២:១៧)។

តាមរយៈវគគបទគម្ពីរកនារះកយើងបានទទួលអារម្ណ៍ថា

ចំកពារះពពរះវរបឈិតាសួគ៌កយើងការមាន�ូនគឺរោពរជ័យ

មួយែ៏អសាចារ្យបំផុតខែលកយើងអាចទទួល។តាមរយៈ

�ូនរបស់កយើងកយើងអាចយល់បានពបកសើរក�ើងពពី

កសច�្ពីពសឡាញ់របស់ពពរះវរបឈិតាសួគ៌កយើងក្ើយកយើង

អភឈិវឌ្ឍសកាតានុពលននភាពរោពពរះរបស់កយើង។កពល

អ្ន�មាន�ូនអ្ន�ពុំពគ្ន់ខតជួយវិញ្ញាណោំងកនារះខែល

កៅ�្នចុងជពីវិតមុនឆ្�ជពីវិតកនរះឲ្យម�កាន់ខផនែពីក្ើយ

ទទួលរូបរាងកាយប៉ុកណាណរះកទអ្ន��៏ខថមោំងមានឯ�សឈិទ្ធឈិ

ននការបកពងៀនែំណឹងល្អែល់ពួ�កគផងខែរ។ែ្ចុំកជឿថា

ចំណុចពពីរបពីកៅ�្នចុងជពីវិតកយើងករៀបចំកយើងកាន់ខតពបកសើរ

ក�ើងសពមាប់ជពីវិតអស់�ល្រោនឈិច្រោងការមាន�ូន។

ព�ុមពគួសារកយើងគឺរោ�ខន្ងល្អបំផុតខែលកយើងករៀនអនុវត្

បុគគលឈិល�្ខណៈរបស់ពពរះអមាចាស់។ឥ�បូវកនរះែ្ចុំគឺរោ

យុវមជ្ឈិមវ័យ

មនុសសេ ជាដ្ចើន បាន  

មាន ការសងសេ័� ពបី ដ�ើង 

ដ�ល ដចរះ ដត មាន កូន 

ដថមដទៀត ប៉ុដន្ត តាមរ�ៈ 

កូន របស់ដ�ើង ដ�ើង អាច 

�ល់ បាន ្បដសើរ ដ�ើង 

ពបី ដសចក្តបី្សឡាញ់ របស់ 

្ពរះវរបិតាសួគ៌ ដ�ើ� 

អភិវ�្ឍសកាតានុពលននភាព 

 ជា្ពរះ របស់ដ�ើង ។
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មាតាយមួយរូបែ្ចុំពតូវបានរំឭ�ពពីសារៈសំខាន់កែើម្ពីបន្កៅ

ជឈិតនឹងពពរះវរបឈិតាសួគ៌ែ្ចុំពបចាំនថងៃ។ែ្ចុំអធឈិសាឋានពគប់កពល

ទូលសូមការខណនាំ�មាលាំងនឈិងការអត់ធ្ត់ក្ើយ

ខថ្ងអំណរគុណពទង់សពមាប់ពរជ័យរោកពចើនខែលក�ើត

ក�ើងរោមួយនឹងការមាន�ូន។

ភាពរោឪពុ�មាតាយគឺរោបទពឈិកសាធន៍្ លាស់ប្បូរជពីវិត

មួយខែលកពារកពញកោយឧបសគគមួយចំនួនប៉ុខន្�៏

មានអំណររោកពចើនផងខែរ។ពគប់កពលខែលែ្ចុំសាតាប់

�ូនពសពីច្ងរបស់ែ្ចុំកពចៀងចកពមៀងថានា�់អងគការបឋមសឈិ�សា

ឬកមើល�ូនពបុសអាយុពពីរឆ្នាំរបស់ែ្ចុំពយាយមបឈិទខភ្ន�

គ្ត់អំ�ចុងកពលអធឈិសាឋានរោពគួសាររបស់កយើងឬកពល

ែ្ចុំបពី�ូនពបុសែ្ចុំខែល�ំពុងកែ�កៅ�្នចុងរង្វង់នែែ្ចុំកនារះែ្ចុំ

មានអារម្ណ៍ថាចឈិត្ែ្ចុំកពារកពញកោយអំណរខែលពុំអាច

ខថ្ងបាន។�ូនៗរបស់កយើងគឺរោ�មាលាំងខែលបន្ឲ្យកយើង

ស៊ូពោំរ្ូតែល់ទពីបញ្ប់កោរះបពីរោមានឧបសគគកពចើន

ប៉ុណាណខែលកយើងពបឈមមុែ�្នចុងជពីវិត�្ពី។ែ្ចុំពឈិតរោមាន

អំណរគុណចំកពារះពពរះវរបឈិតាសួគ៌ែ្ចុំចំកពារះការផ្ល់ឱកាស

កែើម្ពីកាលាយរោមាតាយនន�ូនៗរបស់ែ្ចុំ។

ែ្ចុំែឹងថាពពរះវរបឈិតាសួគ៌របស់កយើងពសឡាញ់

កយើង។ែ្ចុំបានទទួលអារម្ណ៍ននកសច�្ពីពសឡាញ់

របស់ពទង់អំ�ចុងកពលននពគ្ែ៏ខផ្អមខលហមននសុភមងគល

យូរអខង្វងែ៏ពឈិតនឈិងអំ�ចុងកពលននការសា�ល្ងរបស់

កយើង។ពទង់បានបញ្បូនពពរះរាជបុពតារបស់ពទង់គឺ

ពពរះកយស៊ូវពគពីស្ទកែើម្ពីបង្ហាញកយើងនូវផ្បូវខែលពត�ប់

កៅកាន់ផ្ទរះសួគ្៌ារបស់កយើងវិញ។ែ្ចុំពសឡាញ់ពគួសារ

របស់ែ្ចុំក្ើយែ្ចុំែឹងថាព�ុមពគួសារអាចកៅជុំគ្នារោ

នឈិរន្រ។◼

អ្កេិពេ្ធរស់ពៅទីកកុងម៉ាណាព្គោក្រពទសេីការ៉ាព្គោ។
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គៅសាលាណដលខ្ញំ
គៅគ�ៀនសព្ទថងៃគនរះ
មានសមាជឈិ�តឈិចតួចណាស់។ែូកច្នរះវាមាន

សារៈសំខាន់កែើម្ពីរស់កៅតាមបទោឋានរបស់ែ្ចុំ

កោយសារវាគឺរោរកបៀបខតមួយគត់សពមាប់ឲ្យពន្ឺនន

ែំណឹងល្អបានបញ្ចាំងកចញកៅតាមរយៈែ្ចុំកែើម្ពីឲ្យអ្ន�

មឈិនខមនរោសមាជឈិ�អាចរ�កឃើញផ្បូវរបស់ពួ�កគកៅកាន់

សាសនាចព�កៅទពីបំផុត។ពបខ្លវាពុំខមនរោកពល

ឥ�បូវកនរះកទប៉ុខន្នថងៃណាមួយពួ�កគនឹងចងចាំថាមាន

ក�្ងពបុសចខម្�មានា�់កនរះខែលមឈិនផឹ�ខតទឹ���នឈិង

កាក្្វមឈិនកជរកនារះគឺរោសមាជឈិ�ននពពរះវិហារមួយ។

ពបខ្លរោនថងៃណាមួយគំរូរបស់ែ្ចុំនឹងែឹ�នាំពួ�កគកៅ

កាន់�ខន្ងខែលពួ�កគពតូវកៅ។

វាអាចរោការពឈិបា�កែើម្ពីកធ្វើែ្លួនែុសពពីកគកែើម្ពី

ឈរយ៉ាងរឹងបុឹង។វាង្យពសួលកែើម្ពីទមាលា�់បទោឋាន

កចាល។គំរូនឈិងការអធឈិសាឋានរបស់ពគួសារែ្ចុំពឈិតរោរ�សា

ែ្ចុំឲ្យបន្កធ្វើ�ឈិច្ការកពញមួយនថងៃ។ការអធឈិសាឋានរំឭ�ែ្ចុំឲ្យ

រ�សាបទោឋានរបស់ែ្ចុំ។

គ្មានមន្ទឈិលសង្ស័យណាសូម្ពីខតបន្ឈិចអំពពីអ្វពីខែលអ្ន�

�ំពុងកធ្វើកនារះថាមឈិនពតឹមពតូវក�ើយ។មនុស្សខតងខត

ពយាយមចំអ����ឺយែល់អ្ន�នូវករឿងខែលពួ�កគពុំ

ខែលកធ្វើ។ពបខ្លរោអ្ន�មឈិនខមនរោមនុស្សអសាចារ្យ

កទ។ករឿងកនារះមឈិនរោអ្វពីកទ។ពពរះវរបឈិតាសួគ៌របស់

អ្ន�នឈិងពពរះកយស៊ូវពគពីស្ទទតកឃើញថាអ្ន�រោមនុស្ស

អសាចារ្យ�្នចុងការកគ្រពតាមបទោឋាន។ទពីបំផុតអ្ន�នឹងែឹង

ថាអ្វពីខែលអ្ន��ំពុងកធ្វើឥ�បូវកនរះកធ្វើឲ្យអ្ន�រី�រាយ។វា

គឺពឈិតរោមាននូវកសច�្ពីអំណរែ៏យូរអខង្វងខែលក�ើតម�

ពពីការរ�សាបទោឋានរបស់អ្ន�។ែូកច្នរះសូមបន្កៅមុែ

កទៀតសូមរ�សាបទោឋានននការរស់កៅរបស់អ្ន�!

្ថានអូ
ទពីព�ុងមា៉ានពីលពបកទស្ ្វពីលពីពពីន



 ខែមឈិថុនាឆ្នាំ២០១៩ 5១

យរុវវ័យ

៥២ កា�គ�ៀបចំខ្លួនស្ម្ប់ជតីវិែ៖
កា�ដា្់គរោលគៅ្បា្ដ្បជាណដលអ្ន្
អាចសគ្មចបាន

កោយឆ្ខែលវួែខលញ

៥៤ កា�យល់ដឹងអំពតីណែនកា�ទនគសច្្តីសគ្ងាររះ
បានែ្ល់ភាពសរុខសាន្ដល់ខ្ញំ

កោយខណស្សករែកហាគាលកជមពីកាបា៉ានពី

៥៦ ្បជាជនគៅកាលតីគេ

កោយកពបៀនណាែលក្ើរកប៊ីត

៦០ សំែួ�និងចគម្ើយ៖
គែើខ្ញំអាចទរុ្ឧប្�ែ៍គអេិច្ែូនិចមិន
ឲ្យ�ំខានអា�ម្ែ៍�បស់ខ្ញំយ៉ាងដូចគម្ច
ទាំងគៅ្ពរះវិហា�និងគៅ្្នញងថានា្់
សិកាខាសាលា?

៦២ ទតី្ណន្ង�បស់គយើង

៦៤ ពា្្យចរុងគ្កាយ៖
«្រុំឲ្យខាលាចអ្តីគេើយពតីគ្ពារះគយើងគៅ
ជាមរួយ»

កោយខអលកឌើរោវីឌកអខបែណា

គៅ្្នញងវ្្គគនរះ

៥២
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គដាយឆ្ណខលវរួដណលញ
ទស្សនាវែ្ពីសាសនាចព�

នតើអ្ករីកែនបមើេខេរឬនទ?កាលាយជាមេុស្សកាេ់ខតពូខកន�ើងក្នុងជំន្ញ

ជាក់លាក់មួយខេរឬនទ?នរៀេអវីមួយថ្ីទាំងបសុងខេរឬនទ?អ្កបតូវខត

ោក់នោ�នៅមួយែំេួេនេើមបីឈាេនៅេ�់ទីនន្ះ។

ការោ�់កគ្លកៅ
ពបា�ែពបរោ

ដ�លអ្នកអាចសន្មចបាន

ការករៀបចំែ្លួនសពមាប់ជពីវិត

ជួនកាលកយើងសរកសរទុ�នូវកគ្លកៅរោកពចើន

ក្ើយពឈិតរោពយាយមយ៉ាងខាលាំងកែើម្ពីសកពមច

វាប៉ុខន្កពកាយម�កយើងកភ្ចកគ្លកៅកនារះឬ

កបារះបង់វាកចាល។សាដាប់កៅែូចអញ្ឹងខែរឬកទ?

ក្តុអ្វពីវាក�ើតក�ើងខបបកនារះកៅកពលកយើងចង់

្លាស់ប្បូរក្ើយខពបែ្លួនឲ្យបានកាន់ខតពបកសើរកនារះ

ជួនកាលកយើងពគ្ន់ខតពុំអាចកធ្វើតាមកគ្លកៅ

ខែលកយើងបានោ�់ឲ្យបានរោប់លាប់ប៉ុកណាណរះ?

ខមនក្ើយវាពតូវបាន�ំណត់កោយភាពពបា�ែ

ពបរោែ៏ខាលាំងននកគ្លកៅរបស់កយើងនឈិងការែឈិតែំ

យ៉ាងខាលាំងខែលកយើងមានេន្ទៈកែើម្ពីកធ្វើ!

•្ែ់្តាគរោលគៅ�បស់អ្ន្។សូមរ�សាកគ្លកៅរបស់អ្ន�កៅ�ខន្ង

ខែលអ្ន�អាចកឃើញវាករៀងរាល់នថងៃ។មឈិនថាបឈិទវាកៅកលើកាតារកែៀន

កៅ�្នចុងបន្ទប់កៅ�្នចុងទូរោ�់ឥវា៉ន់របស់អ្ន�កៅឯសាលាឬសូម្ពីខត

កៅ�្នចុងទូរសព្ទរបស់អ្ន�សូមកមើលវាឲ្យបានញឹ�ញាប់។ែរាបណា

អ្ន�ពតូវបានរំឭ�អំពពីកគ្លកៅខែលអ្ន�បានោ�់ែរាបកនារះអ្ន�នឹង

បន្ែឈិតែំកែើម្ពីសកពមចវាឲ្យបាន។

•ដា្់គរោលគៅគែ្សងៗ។ក្ដាតកៅកលើការពពងឹងខផ្ន�រោកពចើនននជពីវិត

របស់អ្ន�ពុំខមនខតមួយខផ្ន�កទ។ពពរះអងគសក្ង្គារះបានកធ្វើគំរូែ៏ល្អ

ឥតកខាចារះមួយ៖«ពពរះកយស៊ូវ�៏កាន់ខតធំពប�បកោយពបារោញារឹតខត

កពចើនក�ើងក្ើយរោទពីគ្ប់ពពរះ្ឫទ័យែល់ពពរះនឈិងចឈិត្មនុស្ស

ផង»(លូកា២:៥២)។កនារះរោរកបៀបខែលពទង់បានរី�ចកពមើន

ខាងផ្បូវចឈិត្រូបកាយសងគមនឈិងខាងវិញ្ញាណ។អ្ន�អាចោ�់

កគ្លកៅកធ្វើែូចគ្នាកនរះផងខែរ។ការែឹងថាកគ្លកៅរបស់អ្ន�

�ំពុងជួយអ្ន�ឲ្យខពបកាលាយរោមនុស្សពបកសើរក�ើងអាចជួយជំរុញចឈិត្

អ្ន�ឲ្យបន្ែឈិតែំសកពមចបានកគ្លកៅកនារះ។

កនរះគឺរោចំណុចគន្ឹរះមួយចំនួនអំពពីការោ�់កគ្លកៅខែលពបា�ែពបរោ៖
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គរោលគៅសំខាន់បំែរុែ

«ការត្រឡប់កៅកាន់ទពីវត្មាន[របស់ពពរះ]វិញ

ក្ើយទទួលពរជ័យអស់�ល្រោនឈិច្ខែលក�ើត

ម�ពពីការចុរះក្ើយរ�សាកសច�្ពីសញ្ញាគឺរោកគ្លកៅ

សំខាន់បំផុតខែលកយើងអាចោ�់»។

បបធាៃ ែិម រ័សុល បាឡឺដ បបធាៃ ស្ីទី ក្នុង កូរ៉ុម នៃ ពួក សាវក 

ដប់ពីរ នាក់ « បតឡប់ឌៅ ឌហើយ ទទួល » សៃ្ិសីទ ទូឌៅ អែឌមសា 

ឆ្នាំ ២០១៧ ។

•្ែូវម្នភាពជា្់លា្់។ពបសឈិនកបើអ្ន�មានកគ្លកៅមួយថា«ករៀន

អ្វពីមួយថ្ពី»កៅកលើបញ្ពីកគ្លកៅរបស់អ្ន�វាពបា�ែរោកគ្លកៅ

ពបា�ែពបរោមួយប៉ុខន្វាពុំរោ�់លា�់កទ។កតើអ្ន�ចង់ករៀនអ្វពី?ចង់កចរះ

កលងឧប�រណ៍ត្ន្ពីមួយឬ?ចង់កចរះកធ្វើមហបូបមួយមុែឬ?ពបខ្លរោកធ្វើ

�ឈិច្ការ�មសាន្មួយថ្ពីរោមួយគ្នាឬ?សូមមានភាពរោ�់លា�់អំពពីអ្វពីខែល

អ្ន�ចង់សកពមចបាន!

•ដា្់គរោលគៅ�យៈគពលខ្តី។អ្ន�អាចោ�់កគ្លកៅធំមួយសពមាប់ែ្លួន

អ្ន�ប៉ុខន្កែើម្ពីសកពមចបានកគ្លកៅកនារះអ្ន�ពតូវសកពមចកគ្លកៅ

តូចៗសឈិនកែើម្ពីសកពមចកគ្លកៅធំកនារះ។ពបា�ែណាស់អ្ន�ចាំបាច់

ពតូវមានខផនការមួយ។ឧោ្រណ៍អ្ន�ចង់រត់�ពីឡាមា៉ារា៉តុនឆ្នាំកនរះ។

កែើម្ពីហាត់ពបាណឲ្យអ្ន�អាចរត់ចមាងាយ៤២គពី�បូខម៉ពតអ្ន�ពតូវចាប់កផ្ើម

ពពីចមាងាយតឈិចៗសឈិន។សូមោ�់កគ្លកៅរត់ចមាងាយពពីរបពីគពី�បូខម៉ពត

ករៀងរាល់សបាតា្៍ក្ើយបកងកើនចមាងាយរបស់អ្ន�កោយសន្សឹមៗករៀងរាល់

សបាតា្៍។កពលកយើងោ�់ខផនការសកពមចកគ្លកៅរបស់កយើងពពរះ

នឹងជួយកយើងសកពមចកគ្លកៅោំងកនារះ(សូមកមើលសុភាសឈិត

១៦:៩)។

•សូមម្នគពលគវលាគដើមបតីសគ្មចគរោលគៅ�បស់អ្ន្។កោយសារ

អ្ន�មានភាពមមាញឹ�វាអាចង្យកធ្វើឲ្យកគ្លកៅអ្ន�ពតូវបានបំកភ្ច

កោយសារខតសាលាករៀនការង្រមឈិត្ភ�្ឈិនឈិងពគួសារ។ប៉ុខន្ពបសឈិនកបើ

អ្ន�ខញ�កពលកវលារោ�់លា�់កែើម្ពីែឈិតែំកធ្វើកគ្លកៅរបស់អ្ន�

ករៀងរាល់នថងៃករៀងរាល់សបាតា្៍ឬកពលណា�៏កោយខែលអ្ន�ចង់កធ្វើ

កនារះអ្ន�កាន់ខតបន្កធ្វើតាមកគ្លកៅកនារះ។

•សូម្ រុំគ្្ើគ្ចើនគព្។�ុំោ�់កគ្លកៅកពចើនកព�ខែលអ្ន�ពឈិបា�ចាំនូវអ្វពី

ពគប់យ៉ាងខែលអ្ន�បានកពគ្ងកែើម្ពីកធ្វើ។ពបសឈិនកបើអ្ន�ចាប់កផ្ើមរោមួយ

នឹងកគ្លកៅសំខាន់ៗពពីរជំនួសឲ្យការែឈិតែំពយាយមសកពមចកគ្លកៅ

៤០�្នចុងកពលខតមួយកនារះអ្ន�នឹងមានអារម្ណ៍ពុំសូវស្ចុគសាមាញក្ើយ

មានទំនុ�ចឈិត្កាន់ខតកពចើនក�ើងកៅ�្នចុងការែឈិតែំរបស់អ្ន�កែើម្ពីសកពមច

កគ្លកៅកនារះ។កយើងពតូវកធ្វើ�ឈិច្ការនានា«�្នចុងពបារោញានឈិងរកបៀប

ករៀបរយែ្ឈិតមឈិនពតូវឲ្យអ្ន�ណារត់កលឿនរោង�មាលាំងខែលកគមានកនារះ

ក�ើយ»(ម៉ូសាយ៤:២៧)។ក្ើយកពលអ្ន�សកពមចបានកគ្លកៅ

មួយអ្ន�ទំនងរោសកពមចបានកគ្លកៅកផ្សងមួយកទៀត!�ឈិច្ការតូចតាច

ែឹ�នាំកៅរ��ឈិច្ការធំបាន។◼



គដាយណែស្សគ�៉គហារលគជមតីកាបា៉ានតី

ពពី
របពីឆ្នាំ�ន្ងកៅកៅនថងៃែួបអាពា្៍ពឈិពា្៍របស់

មាតាយឪពុ�ែ្ចុំមាតាយែ្ចុំពតូវបានកធ្វើករាគវិនឈិច្័យថា

មានជំងឺមហារី�លំខពងែំណា�់ទពី៤។លទ្ធផល

ស៊ីធពីកសកនរបស់គ្ត់បានបង្ហាញថាជំងឺមហារី�របស់គ្ត់

គំរាម�ំខ្ងអាយុជពីវិតគ្ត់ក្ើយរូបកាយរបស់គ្ត់

ពទុឌកពោមរោខាលាំង។កៅពគ្កនារះក្ើយខែលែ្ចុំបានែឹង

ថាមាតាយរបស់ែ្ចុំពុំអាចរស់កៅបានយូរកទៀតកទ។

ែ្ចុំពុំោន់បានកពតៀមែ្លួនចំកពារះករឿងកនារះកទ។ែ្ចុំបាន

ពសនមពពីសភាពននជពីវិតែ្ចុំកពលគ្មានមាតាយែ្ចុំ។អ្វពីៗពគប់

យ៉ាងនឹងអាប់អួរគ្មានសង្ឹមនឈិងទុ�្ខពពួយ។គ្មានអំណរ

ឬការកសើចសប្បយកទៀតក�ើយ—ក្ើយគ្មានការឱប

ែ៏��់ករៅតាពពីមាតាយែ្ចុំខែលនឹងលួងកលាមែ្ចុំកទៀតខែរ។

វាហា�់ែូចរោែ្ចុំគ្មានជពីវិតផងខែរ។

រោកពចើនខែបាន�ន្ងផុតកៅក្ើយរាងកាយមាតាយ

របស់ែ្ចុំបានចុរះកែសាយកៅៗ។ប៉ុខន្អ្វពីខែលកធ្វើឲ្យែ្ចុំ

ភាញា�់កផ្អើលបំផុតកនារះគឺបំណងពបាថានារបស់គ្ត់�្នចុងការកៅ

ពពរះវិហារចូលរួមការសឈិ�សាពពរះគម្ពីរពបចាំនថងៃរោមួយ

ពគួសារកយើងបកពងៀនកមករៀនកៅ�្នចុងរាពតពីជួបជុំពគួសារ

ក្ើយខថមោំងកសើចរោមួយកយើងផងខែរ។ រច
នា
រូប
ភា
ពក
ោ
យ
រែូក
្
គរីអ
ូ�
ូខអ
ល
្
ូ

ការយល់ែឹងអំពពី

ណែនកា�ទនគសច្្តី
សគ្ងាររះ
បានផ្ល់ភាព
សុែសាន្ែល់ែ្ចុំ

នព�មាតោយែ្នុំបតូវរោេនធវើ

នរេវិេឈិែ្័យេឹងថាមាេ

ជំងឺមហារីកកបមឈិតែុង

នបកាយនន្ះែ្នុំបោេ់ខត

អាែនមើ�ន�ើញពីទុក្ខបពួយ

ន្នព�អន្េតរបស់

ែ្នុំខតប៉ាុនណាណះ។បន្ទាប់

មកោត់រោេខថ្ងទីបន្ទា�់

របស់ោត់អំពីខផេការថេ

នសែក្ដីសនហងារះ។
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នថងៃមួយែ្ចុំបានសួរគ្ត់ថា«កតើមា៉ា�់គ្មានសំណួរ

កៅកាន់ពពរះវរបឈិតាសួគ៌កទឬ?កតើមា៉ា�់ខែលេងៃល់កទថា

ក្តុអ្វពីម៉ាក់មានជំងឺមហារី�?មាតាយែ្ចុំបានញញឹម

ក្ើយបានខច�ចាយទពីបនាទាល់របស់គ្ត់អំពពីខផនការនន

កសច�្ពីសក្ង្គារះ។គ្ត់បានពបាប់ែ្ចុំថាែ្ចុំពតូវខតយល់ពពី

ខផនការណ៍ននកសច�្ពីសក្ង្គារះកែើម្ពីទទួលអារម្ណ៍ននភាព

សុែសាន្ែ៏ពបនពខែលកយើងនឹងទទួល។គ្ត់បានមាន

ពបសាសន៍ថាពបសឈិនកបើែ្ចុំយល់ពពី�ខន្ងខែលកយើងបាន

ម�កគ្លបំណងរបស់កយើង�្នចុងជពីវិតកនរះនឈិង�ខន្ងខែល

កយើងកៅកនារះែ្ចុំនឹងយល់ថាកយើងនឹងកៅរោមួយគ្នារោនឈិច្

ែ្ចុំនឹងពុំបាត់បង់គ្ត់កនារះកទ។គ្ត់បានកលើ�ទឹ�ចឈិត្ែ្ចុំឲ្យ

បន្ករៀបចំែ្លួនបកពមើកបស��ម្ក្ើយខច�ចាយែំណឹងល្អ

របស់ពពរះកយស៊ូវពគពីស្ទនឈិងខផនការននកសច�្ពីសក្ង្គារះ

រោមួយមនុស្សែនទកែើម្ពីពួ�កគអាចទទួលពរជ័យនន

ការលួងកលាមនឈិងសុភមងគលកនរះផងខែរ។

ែ្ចុំបានែឹងថាមាតាយែ្ចុំមានពបសាសន៍ពតឹមពតូវណាស់។

ក្តុអ្វពីែ្ចុំមានអារម្ណ៍ភ័យខាលាចបាត់បង់គ្ត់កៅកលើខផនែពី

កនរះពបសឈិនកបើែ្ចុំបានែឹងថាែរាបណាែ្ចុំរ�សាកសច�្ពីសញ្ញា

ក្ើយបំកពញតាមពពរះទ័យរបស់ពពរះវរបឈិតាកនារះែ្ចុំនឹងជួប

គ្ត់កៅ�្នចុងជពីវិតបនាទាប់កទៀត?ែ្ចុំមានអារម្ណ៍សុែសាន្។

មួយរយៈកពកាយម�មាតាយរបស់ែ្ចុំបានសាលាប់។

អំ�ចុងកពលកធ្វើពឈិធពីបុណ្យសព—រោពឈិធពីខែលកយើង

បានកធ្វើពពីមុនការបញ្ចុរះសពគ្ត់—កោរះបពីកនារះរោពគ្

លំបា�ក្ើយែ្ចុំមានទុ�្ខ�្ពីអ្វពីៗពគប់យ៉ាងហា�់ែូចរោមាន

ភាពសុែសាន្ក្ើយែ្ចុំកៅខតមានអារម្ណ៍ថាមាតាយែ្ចុំ

មានវត្មានកៅទពីកនារះ។សូម្ពីខតអ្ន�ខែលកៅជុំវិញែ្ចុំ

�៏ហា�់ែូចរោពតូវបានកលើ�ស្ទលួយចឈិត្ផងខែរ។ែ្ចុំបាន

ែឹងថាែ្ចុំបានទទួលអារម្ណ៍ននពរជ័យពឈិតពបា�ែនន

ការយល់អំពពីខផនការែ៏កទវភាពរបស់ពពរះ។

កពកាយម�កៅកពលខែលពតូវយ�សពមាតាយែ្ចុំកៅ

ទពីបញ្ចុរះសពក�្ងពបុសមានា�់បានម�ជួបែ្ចុំក្ើយបាន

សួរែ្ចុំថាក្តុអ្វពីែ្ចុំអត់យំ។ែ្ចុំបានចាំពពីអារម្ណ៍ខែលែ្ចុំ

បានគឈិតអំពពីមរណភាពរបស់មាតាយែ្ចុំពពីមុននឈិងអារម្ណ៍

ខែលែ្ចុំបានកឃើញខតពពីទុ�្ខពពួយនឈិងភាពកសា�កៅែ៏

ខាលាំង។ែ្ចុំបានញញឹមក្ើយលុតជងគង់ចុរះពតឹម�ម្ស់

គ្ត់។ែ្ចុំបានពបាប់គ្ត់ថា«បងែឹងថាបងនឹងជួប

មាតាយបងម្ងកទៀតពបសឈិនកបើបងបន្កធ្វើតាមបទបញ្ញត្ឈិ

របស់ពពរះ»។ក�្ងពបុសកនារះបានញញឹមផងខែរ

ក្ើយែ្ចុំបានែឹងថាគ្ត់បានទទួលអារម្ណ៍សុែសាន្

ែូចែ្ចុំបានទទួលខែរ។

មាតាយរបស់ែ្ចុំបានខច�ឋានកៅខមនប៉ុខន្ភាពអាប់អួរ

�្ពីអស់សង្ឹមនឈិងភាពកសា�កៅខែលែ្ចុំបានគឈិតថានឹង

មាន�្នចុងជពីវិតែ្ចុំកនារះពុំមានវត្មានក�ើយ។ែ្ចុំបានលា

មាតាយែ្ចុំក្ើយពបាប់គ្ត់ថាកយើងនឹងជួបគ្នាកៅ�្នចុងជពីវិត

ខាងមុែ។ែ្ចុំបានទទួលអារម្ណ៍លួងកលាមកោរះបពីរោ

កយើងបាត់បង់គ្នា�្ពី។វាគឺរោពរជ័យមួយខែលក�ើតក�ើង

ពពីការយល់អំពពីខផនការននកសច�្ពីសក្ង្គារះ។◼

អ្កេឈិពេ្ធរស់នៅបបនទស្វវី�ីពីេ។

កែើម្ពីករៀនបខន្មកទៀតអំពពីជពីវិតបនាទាប់

ពពីកសច�្ពីសាលាប់សូមអានកគ្លលទ្ធឈិ

នឈិងកសច�្ពីសញ្ញា�ណ្ឌទពី៧៦

ខែលពពរះអមាចាស់ពឈិពណ៌នាអំពពីអស់

អ្ន�ខែលពគងនគរកសក�សាទាលនគរ

កទករសពសាទាលនគរកទក�សាទាលទុ�

រោមរត�ក្ើយកពបៀបកធៀបសឈិរីល្អ

នននគរោំងកនារះកៅនឹងពពរះអាទឈិត្យ

ពពរះចន្ទនឈិង្ កាយ។
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គ្បៀន្ខលគហើ�គប៊ីែ
ទស្សនាវែ្ពីសាសនាចព�

អំ
�ចុងកពលពពរះអងគសក្ង្គារះគង់

កៅកលើខផនែពីពទង់បានបកពងៀន

នឈិងពបោនការង្របកពមើែល់

មនុស្សរោកពចើន។មានមនុស្សមួយចំនួន

ខែលពពរះកយស៊ូវពគពីស្ទបានពបោនការង្រ

បកពមើកៅកាលពីក�។កតើពបរោជនោំង

កនរះនឹងខថ្ងអ្វពីែ្រះពបសឈិនកបើពួ�កគអាច

ពបាប់ពពីករឿងរបស់ពួ�កគ្ ទាល់ខែលមាន

កៅ�្នចុងពពរះគម្ពីរកនារះ?ោំងកនរះគឺរោ

គំនឈិតកយបល់មួយចំនួន។

្រុម្រាែូច៖ែ្ចុំបានឮ

ពពីពពរះកយស៊ូវពគពីស្ទនឈិង

អព្ភបូតក្តុខែលពទង់

បានសខម្ងែល់ពួ�អ្ន�ឈឺ។

ែូកច្នរះកពលពទង់យងកៅទពីកបរាសកនារះែ្ចុំបានចូលរួម

នឹង្ ្វបូងមនុស្សខែលបានកែើរតាមពទង់។ពួ�កយើងមាន

គ្នាកពចើនណាស់គឺពបខ្លរោ៥០០០នា�់។ែ្ចុំមាន

ខតនំបុ័ងពបាំែុំនឈិងពតពីពពីរ។ពពរះកយស៊ូវពគពីស្ទបានយ�

វាក្ើយពបោនពរវា។កោយអព្ភបូតក្តុមនុស្សពគប់

គ្នាបានបរិកភាគអាហារខែលែ្ចុំមានកនារះ។ប៉ុខន្វាពុំបាន

បញ្ប់ពតឹមកនារះកទ។កពលមនុស្សោំងកនារះបានបរិកភាគ

ខេ្អតក្ើយពួ�សឈិស្សបានពបមូលអាហារខែលកៅសល់

កនារះ។អាហារោំងកនារះោ�់បានកពញ១២�្ន្�់

កទៀត។(សូមកមើលយ៉ូហាន៦:៥–១៤)។

្រុម្�៖ែ្ចុំបានឈរខ�្រ

ពពរះកយស៊ូវពគពីស្ទនឈិងសាវ�

របស់ពទង់។ពួ�សាវ�

�ំពុងពបខ��គ្នាអំពពីអ្វពីមួយក្ើយ

ពពរះកយស៊ូវបានសួរពួ�កលា�អំពពីករឿងកនារះ។ពួ�

សាវ�បានសាងាត់ក្ើយគ្មាននរណាមានា�់នឈិយយក�ើយ

កោយសារពួ�កលា�បានពបខ��គ្នាថាកតើពួ�កលា�

ណាមានា�់ខែលនឹងបានកៅរោធំកៅ�្នចុងនគរសាថានសួគ៌។

បនាទាប់ម�ពពរះអងគសក្ង្គារះបានម�រ�ែ្ចុំ។ែ្ចុំបានឈរ

កៅ�ណាតាលពួ�កលា�ក្ើយពទង់បានកលើ�បពីែ្ចុំ�្នចុងរង្វង់

ពពរះ្ស្ពទង់។ពទង់បានពបាប់ពួ�កលា�ថានរណា

ខែលបនាទាបែ្លួនែូចរោ�ូនក�្ងតូចកនរះគឺនឹងបានធំ

កៅ�្នចុងនគរសាថានសួគ៌ក្ើយ។(សូមកមើលមា៉ា�ុស

៩:៣៣–៣៧;មា៉ាថាយ១៨:១–៥)។

បបជាជេនៅ

កាលពីក�
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រច
នា
រូប
ភា
ពក
ោ
យ
ស

៊ីមពីន
ពីប
្�ក
ឃ
ើរ

នាមរុឺន៖ែ្ចុំកៅពសុ�កាណា

កាលពគ្កនារះ។ក្ើយ�ូន

ពបុសែ្ចុំកៅព�ុងកាកពើណឈិម

ក្ៀបនឹងសាលាប់។ែ្ចុំបានឮ

ថាពពរះកយស៊ូវពគពីស្ទគង់កៅតំបន់កនារះែូកចានារះែ្ចុំបានកៅ

រ�ពទង់។កពលែ្ចុំបានជួបពទង់ែ្ចុំបានទូលសុំពទង់ឲ្យ

កៅកាកពើណឈិមកែើម្ពីពយាបាល�ូនពបុសរបស់ែ្ចុំ។ពទង់

បានមានបន្ទបូលពបាប់ែ្ចុំឲ្យកៅផ្ទរះកោយសារ�ូនពបុស

របស់ែ្ចុំកៅរស់កទ។ែ្ចុំបានកជឿពទង់។កពលែ្ចុំកៅែល់

ផ្ទរះវិញអ្ន�បកពមើែ្ចុំបានកចញម�ទទួលែ្ចុំ។ពួ�កគបាន

ពបាប់ែ្ចុំថា�ូនពបុសែ្ចុំកៅរស់កទ។ែ្ចុំបានសួរពួ�កគ

ថាកតើ�ូនពបុសែ្ចុំបានចាប់កផ្ើមមានសុែភាពល្អវិញតាំង

ពពីកពលណា។ពួ�កគបានពបាប់ែ្ចុំថាកាលពពីម្សឈិលមឈិញ

កៅយមទពីពបាំពពីរ។វាកៅចំកពលខែលពពរះពគពីស្ទបាន

ពបាប់ែ្ចុំថា�ូនពបុសែ្ចុំកៅរស់កទ!(សូមកមើលយ៉ូហាន

៤:៤៦–៥៣)។

ម្៉ារាម្៉ា្់ដាឡា៖

ពពរះកយស៊ូវពគពីស្ទបាន

បកណតាញអារ�្សពបាំពពីរ

កចញពពីែ្ចុំ។ែ្ចុំបានកែើរតាម

ពទង់កពលពទង់បានកធ្វើែំកណើរកៅភូមឈិរោកពចើនពបកាស

ែំណឹងល្អ។(សូមកមើលលូកា៨:១–៣)។

កពលពពរះពគពីស្ទពតូវបានកគឆ្កាងកនារះែ្ចុំកៅខ�្រឈឺឆ្កាង

កនារះ(សូមកមើលយ៉ូហាន១៩:២៥)។ែ្ចុំបានកៅឯផ្នបូរ

ខែលកគបានបញ្ចុរះពពរះសពរបស់ពទង់។ែ្ចុំគឺរោបុគគលទពី

មួយខែលបានកឃើញពទង់បនាទាប់ពពីពទង់បានមានពពរះជន្

រស់ក�ើងវិញ។ែំបូងែ្ចុំបានគឈិតថាពទង់គឺរោអ្ន�ខថសួន

ប៉ុខន្កពលពទង់បានកៅក្មារះែ្ចុំកនារះែ្ចុំបានែឹងថាពទង់

គឺរោពពរះអងគសក្ង្គារះរបស់ែ្ចុំ។(សូមកមើលយ៉ូហាន

២០:១១–១៦)។

បរុ�ស៖ែ្ចុំបានមានជំងឺ

សាលាប់នែសាលាប់កជើងែូកច្នរះ

ែ្ចុំពុំអាច�កពមើ�បានកទ។

ក្ើយកពរៅពពីកនារះែ្ចុំមានការញ័រ

ខែលពុំអាចពគប់ពគងបាន។វាមានការឈឺចាប់ណាស់។

មឈិត្ភ�្ឈិរបស់ែ្ចុំបានឮថាពពរះកយស៊ូវពគពីស្ទ�ំពុងបកពងៀន

កគកៅ�្នចុងផ្ទរះមួយ។ពួ�កគបានែឹងថាពទង់អាចជួយែ្ចុំ

បានែូកច្នរះពួ�កគបានពយាយមនាំែ្ចុំកៅរ�ពទង់។កៅផ្ទរះ

កនារះមានមនុស្សកពចើន���ុញែូកច្នរះពួ�កគបានសកពមច

ចឈិត្ោ�់ែ្ចុំចុរះតាមែំបូលផ្ទរះ។ពួ�កគបានកបើ�ែំបូលផ្ទរះ

កនារះក្ើយោ�់ែ្ចុំចុរះកៅមុែពពរះភ័ព�ពពរះកយស៊ូវពគពីស្ទ។

កពលពទង់បានទតកឃើញែ្ចុំពទង់មានបន្ទបូលថាអំកពើបាប

របស់ែ្ចុំពតូវបានអត់កោសឲ្យក្ើយ។ពទង់បានពបាប់ែ្ចុំថា

ចូរកពកា�ក�ើងយ�ខពគរបស់ែ្ចុំកែើរកៅកចញ។ែូកច្នរះែ្ចុំរោ

ក្ើយកែើរកចញកៅ—ក្ើយមនុស្សពគប់គ្នាមាន�្ពីអសាចារ្យ

ណាស់!(សូមកមើលមា៉ា�ុស២:១–១២)។
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្ស្តីគម៉ម្យទន្សរុ្

្អ៊ីន៖�ូនពបុស

របស់ែ្ចុំកទើបខតសាលាប់។ែ្ចុំ

កទើបខតបាត់បង់សាវាមពីរបស់

ែ្ចុំ។ែ្ចុំមានទុ�្ខកព�ៀមព�ំណាស់។កោរះបពីមានមនុស្ស

រោកពចើនកៅរោមួយែ្ចុំ�្ពីែ្ចុំកៅខតយំពុំឈប់។កពលកយើង

ខសងសព�ូនពបុសរបស់ែ្ចុំកចញពពីោវារព�ុងបុរសមានា�់

បានម�ជួបែ្ចុំ។ពទង់គឺរោពពរះកយស៊ូវពគពីស្ទ។ពទង់មាន

ពពរះទ័យអាណឈិតែល់ែ្ចុំក្ើយបានមានបន្ទបូលពបាប់ែ្ចុំ

�ុំឲ្យែ្ចុំយំ។បនាទាប់ម�ពទង់បានយងកៅរ��ូនពបុស

ែ្ចុំ។មនុស្សខែលខសងសព�ូនែ្ចុំពួ�កគកៅឈរកសងៃៀម។

ពពរះកយស៊ូវពគពីស្ទបានមានបន្ទបូលពបាប់�ូនពបុសែ្ចុំឲ្យកពកា�

ក�ើង។ក្ើយគ្ត់បានកពកា�ក�ើងខមន។គ្ត់បាន

កពកា�ក�ើងអងគចុយក្ើយចាប់តាំងនឈិយយក្ើយគ្ត់

បានម�រ�ែ្ចុំវិញ។គ្ត់កៅរស់កទ!កយើងោំងអស់គ្នា

បានសរកសើរតកមកើងពពរះក្ើយបានែឹងថាមានពយាការី

មានា�់ែ៏អសាចារ្យកៅ�្នចុងចំកណាមពួ�កយើង។(សូមកមើល

លូកា៧:១១–១៧)។

ម្តាយគ្្្�បស់ស៊ីម៉រុន

គព្ែរុស៖ែ្ចុំមាន

ជំងឺពគុនករៅតាធងៃន់ធងៃរ។កពល

ពពរះកយស៊ូវពគពីស្ទបានឮថាែ្ចុំ

ឈឺពទង់បានយងម�រ�ែ្ចុំ។ពទង់បានចាប់នែែ្ចុំក្ើយ

បានកលើ�ែ្ចុំក�ើង។ជំងឺពគុនករៅតាកនារះបានបាត់ពពីែ្ចុំមួយ

រំកពច។ែ្ចុំមានអារម្ណ៍ពសួលែ្លួនក�ើងវិញក្ើយែ្ចុំ

ខថមោំងបានផ្ល់ការង្របកពមើែល់មនុស្សខែលកៅជុំវិញ

ែ្ចុំផងខែរ។(សូមកមើលមា៉ា�ុស១:២៩–៣១)។

សាេកូគម៖ែ្ចុំរោភរិយ

របស់កសកបកែនឈិងរោ

មាតាយរបស់យ៉ា�ុបនឈិង

យ៉ូហានខែលរោសាវ�ពពីររូប

របស់ពពរះកយស៊ូវពគពីស្ទ។ែ្ចុំបានកែើរតាមនឈិងបកពមើពទង់

អំ�ចុងកពលពទង់គង់កៅកាលពីក�។ែ្ចុំបានកៅគ្ល់�ូថា

កពលពទង់ពតូវបានកគឆ្កាង។(សូមកមើលមា៉ា�ុស

១៥:៣៧–៤១)។ែ្ចុំបានយ�កពគឿងព�អូបកៅផ្នបូរបស់

ពទង់កែើម្ពីលាបតាំងពបកាយពទង់ប៉ុខន្កពលែ្ចុំកៅែល់

ផ្នបូរពទង់ពុំបានគង់កៅទពីកនារះកទ។ផ្ទចុយកៅវិញែ្ចុំបាន

កឃើញបុរសមានា�់ខែលកស្ៀ�ពា�់រែូបពណ៌ស។ែំបូងែ្ចុំ

ខាលាចប៉ុខន្កលា�បានពបាប់ែ្ចុំថា�ុំឲ្យខាលាចអពី។កលា�បាន

មានបន្ទបូលថាពពរះកយស៊ូវពគពីស្ទបានមានពពរះជន្រស់ក�ើង

វិញក្ើយក្ើយែ្ចុំគួរខតពបាប់ពួ�សាវ�អំពពីករឿងកនរះ។

(សូមកមើលមា៉ា�ុស១៦:១–៨)។
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ថាថាគដយូដាស៖

ែ្ចុំគឺរោសាវ�មានា�់របស់

ពពរះពគពីស្ទ។នថងៃមួយកពល

ពទង់�ំពុងបកពងៀនកយើង—ពទង់

បកពងៀនកយើងរោករឿយៗ—កនារះពទង់បានពបាប់កយើងថា

ពទង់នឹងពុំគង់កៅកលើខផនែពីបានយូរកទៀតកទ។ពទង់បាន

ពបាប់កយើងថាពបសឈិនកបើកយើងរ�សាបទបញ្ញត្ឈិពទង់ក្ើយ

ពសឡាញ់ពទង់កនារះពទង់នឹងយងម�ក្ើយបង្ហាញ

ពពរះកាយពទង់ែល់ពួ�កយើង។ពទង់បានមានបន្ទបូលថា

ពទង់នឹងបញ្បូនពពរះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកែើម្ពីជួយកយើងឲ្យចាំ

អ្វពីខែលពទង់បានបកពងៀនកយើង។(សូមកមើលយ៉ូហាន

១៤:១៩–២៧)។◼

ហ្តីលតីព៖ែ្ចុំគឺរោសាវ�មានា�់

របស់ពពរះពគពីស្ទ។ពទង់បាន

បញ្បូនកយើងឲ្យកៅពបកាស

ែំណឹងល្អរបស់ពទង់។ពទង់បាន

ពបាប់កយើងឲ្យក្តាតចឈិត្ទុ�ោ�់កលើកចៀមអ៊ីពសាខអលខែល

បានបាត់។ពទង់�៏បានពបោនអំណាចែល់កយើងកែើម្ពី

ពយាបាលអ្ន�ឈឺពយាបាលមនុស្សឃ្ង់កពបាសមនុស្សឲ្យ

រស់ក�ើងវិញនឈិងបកណតាញអារ�្ស។ពទង់បានពបាប់កយើង�ុំ

ឲ្យយ�ពបា�់ឬសកម្ៀ�បំពា�់ក�ើយប៉ុខន្ពទង់បានពពមាន

កយើងថាកយើងនឹងពតូវបានកគកបៀតកបៀន។ប៉ុខន្កយើង

បានទុ�ចឈិត្កលើពទង់កោយសារកយើងែឹងថាពបសឈិនកបើ

កយើងកាន់ខាជាប់ែរាបែល់ចុងបំផុតកនារះកយើងនឹងបាន

សក្ង្គារះ។(សូមកមើលមា៉ាថាយ១០:១–១០,១៧–១៨,

២២–២៣)។

ម្៉ារា៖ែ្ចុំបានឮពពីពពរះកមស៊ី

ខែលនឹងយងម�។ែ្ចុំពុំ

បានរំពឹងថានឹងកធ្វើរោខផ្ន�

មួយនន�ឈិច្ការកនរះកទ។ែ្ចុំបាន

ភាជាប់ពា�្យរោមួយយ៉ូខសបក្ើយកពលកទវតាមួយអងគបាន

ម�ពបាប់ែ្ចុំថាែ្ចុំនឹងមាន�ូនពបុសមួយខែលនឹងកាលាយរោ

ពពរះរាជបុពតាននពពរះក្ើយោ�់ពពរះនាមពទង់ថាកយស៊ូវ។

(សូមកមើលលូកា១:២៦–៣៨)។ក្ើយពពរះខមស៊ី

បានយងម�ខមន។ែ្ចុំបានផ្ល់�ំកណើតែល់ពទង់កៅ�្នចុង

កពកាលសត្វ។ពួ�អ្ន�គង្វាលនឈិងពួ�កហារាបានម�

ឯពទង់ក្ើយថាវាយអំកណាយែល់ពទង់។(សូមកមើល

មា៉ាថាយ២:១–១២;លូកា២:១–២០)។យ៉ូខសប

នឈិងែ្ចុំបានចឈិញ្ឹមពទង់ប៉ុខន្ពទង់កធ្វើឲ្យកយើងមាន�្ពីអសាចារ្យ

រោនឈិច្។មានពគ្មួយពទង់បានបាត់ែ្លួនបពីនថងៃ។ទពីបំផុត

កយើងបានរ�ពទង់កឃើញកៅពពរះវិហារបរិសុទ្ធ។ពួ�អ្ន�

ពបារោញា�ំពុងសាតាប់ពទង់ក្ើយសួរសំណួរែល់ពទង់។

(សូមកមើលលូកា២:៤០–៥២)។



6០ លពីអា្ូណា

សំណួរនឈិងចកម្ើយ

«គែើខ្ញំអាចទរុ្ឧប្�ែ៍គអេិច្ែូនិចមិនឲ្យ�ំខានខ្ញំ

ទាំងគៅ្ពរះវិហា�និងគៅ្្នញងថានា្់សិកាខាសាលាគដាយ

�គបៀប្ ?»

ឃ្លាែកាយ្ យចិែ្

ថ្ពីៗកនរះែ្ចុំបានសកងកតកឃើញពពី

ទំកនារចឈិត្ែ្ចុំ�្នចុងការកពបើឧប�រណ៍

កអ�ឈិចពតូនឈិចកៅអំ�ចុងកពលកធ្វើ

ស�ម្ភាពពពរះវិហារនឈិងស�ម្ភាព

យុវវ័យ។វាបានកាលាយរោទមាលាប់មួយ។ពគប់កពលខែល

ែ្ចុំបានកឃើញទូរសព្ទែ្ចុំបានចាប់យ�វាភាលាមក្ើយកមើល

ថាកតើមានការជូនែំណឹងថ្ពីឬសារថ្ពីអ្វពីខែលឬកទ។

ែំកណារះពសាយ?ែ្ចុំលា�់ទូរសព្ទពពីែ្លួនែ្ចុំ។កោរះបពី

លា�់វាកៅ�្នចុងកាបូបកៅកពកាមករៅអពីឬលា�់រោមួយនឹង

មឈិត្ែ្ចុំ�្ពី—ពបសឈិនកបើែ្ចុំពុំកឃើញទូរសព្ទែ្ចុំកទកនារះែ្ចុំនឹងមឈិន

ពតូវបានល្លួងឲ្យកពបើវាកទ។

តារីេអឈិមអាយុ១៥ឆានាំរេ្ឋ្វ្ទូរីោស.រ.អា.

គ�ៀបចំឧប្�ែ៍គអេិច្ែូនិច
�បស់អ្ន្គដើមបតីកាែ់បន្ថយកា��ំខាន
អា�ម្ែ៍

សូមករៀបចំឧប�រណ៍កអ�ឈិចពតូនឈិច

របស់អ្ន�ែូចនឹងរកបៀបខែលអ្ន�

ករៀបចំគំនឈិតនឈិងែ្លួនពបាណរបស់អ្ន�សពមាប់នថងៃឈប់

សពមា�ខែរ។សូមោ�់ទូរសព្ទអ្ន��្នចុងម៉ូែមឈិនឲ្យទទួល

ការជូនែំណឹងកៅអំ�ចុងកពលករៀន។អ្ន�អាចោ�់�ម្វិធពី

Gospel Libraryកផ្សងពពី�ម្វិធពីកផ្សងកទៀតែូកច្នរះកពល

អ្ន�ពតូវការកពបើពពរះគម្ពីរឬកសៀវកៅ�ំណត់ចំណាំកនារះអ្ន�ពុំ

ពតូវបានរំខានកោយ�ម្វិធពីកផ្សងកទៀតកទ។

នេ�ីន្វ្ៀមា៉ានអសអាយុ២១ឆានាំទីបកុងនៅប៉ាូ�ទូ
បបនទសនបបស៊ី�
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«ឧបករណ៍មាេក្នុងថេ

េូែជាទូរសព្ទំនេើបេឺជា

ពរជ័យប៉ាុខេ្វាក៏អាែរំខាេ

នយើងពីការោដាប់ឮ‹សំន�ង

តូែរន្វៀង›ខេរ។វា

េួរខតជារោវបនបមើរបស់នយើង

មឈិេខមេជានៅហាវាយរបស់

នយើងនន្ះនទ។...

...នព�ទូរសព្ទំនេើប

ចាប់នផ្ដើមបងាអាក់ទំន្ក់ទំេង

នយើងពីមឈិត្ភក្ឈិេឈិង

បេួោរ—ខេ�សំខាេ់ជាង

នេះនន្ះេឺបពះ—នន្ះនយើង

បតូវខតខកខបប»។

ពបធ្នអឈិមរ័សុលបា�ឺែពបធ្នស្ពីទពី�្នចុង�ូរែុម
ននពួ�សាវ�ែប់ពពីរនា�់«Be Still, and 
Know That I Am God»(ការពបជុំ
ធម្នឈិោឋានពបព័ន្ធអប់រំសាសនាចព�សពមាប់
យុវមជ្ឈិមវ័យនថងៃទពី៤ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៤)
broadcasts .lds .org។



អ្ិសាឋានសូមជំនរួយ

ែ្ចុំបានខស្វងរ�ពពរះវិញ្ញាណតាមរយៈការអធឈិសាឋាន។វា

ជួយែ្ចុំឲ្យទុ�ឧប�រណ៍កអ�ឈិចពតូនឈិចែ្ចុំមួយអកន្ើសឈិនកៅ

នថងៃឈប់សពមា�នឈិងអំ�ចុងកពលករៀនថានា�់សឈិកាខាសាលា។

កពលណាែ្ចុំអធឈិសាឋានកៅកាន់ពពរះវរបឈិតាសួគ៌ែ្ចុំនឈិង

កពលអានពពរះគម្ពីរមរមនែ្ចុំទទួលរកបៀបមួយកែើម្ពីទុ�

ឧប�រណ៍កអ�ឈិចពតូនឈិចែ្ចុំមួយអកន្ើសឈិន។

ឌីោយនអើរអឈិមអាយុ១៨ឆានាំបសុកកូម៉ាូអ៊ីបបនទសកូតឌីវ័រ

ចូ�្ រុំគភ្ច្ពរះ្ម្តី�ជាគសៀវគៅ!

ការកពបើឧប�រណ៍កអ�ឈិចពតូនឈិចសពមាប់ករៀនែំណឹងល្អ

គឺមឈិនអពីកទប៉ុខន្ជួនកាលកយើងកពបើវាពជុស្ួសក្តុ

កព�។កែើម្ពី�ុំឲ្យអ្ន�ពតូវបានរំខានកោយសារវាកនារះ

សូមពយាយមកពបើពពរះគម្ពីររោកសៀវកៅផង។ពពរះអមាចាស់

នឹងែឹ�នាំអ្ន�។កយើងនឹងករៀនបានកាន់ខតកពចើនក្ើយ

ទទួលអារម្ណ៍ពពីពពរះវិញ្ញាណ។

អាយយ៉ាណានអអាយុ១៣ឆានាំទីបកុងឡា្វ្ទូណា
បបនទស្វវី�ីពីេ

ទរុ្វាមរួយអគន្ើសិន

កៅពពរះវិហារែ្ចុំបានបឈិទសំក�ងទូរសព្ទែ្ចុំក្ើយទុ�

វា�្នចុងកហាក៉៉ាក្ើយកពបើវាកពលខែលែ្ចុំកពបើពពរះគម្ពីរ

ប៉ុកណាណរះ។អំ�ចុងកពលសាពកាម៉ង់ែ្ចុំពុំកមើលទូរសព្ទែ្ចុំ

ោល់ខតកសារះ។ែ្ចុំទុ�វាកៅឆ្ងាយពពីនែែ្ចុំកែើម្ពីកចៀសវាង

ពពីការកពបើវា។

វិលាលាមេបុ�យូអាយុ១៧ឆានាំរេ្ឋនវើរជីញ៉ាស.រ.អា.

គែើខ្ញំ្ រួ�និយយដូចគម្ចគពលមិែ្ភ្្ិ�បស់ខ្ញំសរួ�សំែួ�អំពតីគសច្្តីជំគនឿ�បស់គយើង

ចំគពារះអាពាហ៍ពិពាហ៍និង្្រុម្្រួសា�?

កៅ�្នចុង«ព�ុមពគួសារ៖ការពបកាសែល់ពឈិភពកលា�»គណៈពបធ្នទពីមួយនឈិង�ូរែុមននពួ�សាវ�ែប់ពពីរ

នា�់«ពបកាសថាអាពា្៍ពឈិពា្៍រវាងបុរសនឈិងពស្ពីគឺពតូវបានខតងតាំងក�ើងកោយពពរះក្ើយថា

ពគួសាររោខផ្ន�ែ៏សំខាន់មួយកៅ�្នចុងខផនការរបស់ពពរះែ៏បងកបកងកើតសពមាប់កគ្លកៅែ៏កៅអស់�ល្រោនឈិច្

នន�ូនកៅរបស់ពទង់»(familyproclamation .lds .org)។
កសច�្ពីពបកាសកនរះ«គឺរោកសច�្ពីខថ្ងការណ៍មួយននកសច�្ពីពឈិតែ៏អស់�ល្»ខែលក�ើតក�ើង

តាមរយៈ«ែំកណើរការននវិវរណៈ»ក្ើយពុំខមន«ពគ្ន់ខតរោកសច�្ពីខថ្ងការណ៍ននកគ្លនកយបាយ»

ក�ើយ(ោល្ឈិនកអ�អូ�«ខផនការនឈិងកសច�្ពីពបកាស»�ីអា្វូណាខែវិច្ឈិកាឆ្នាំ២០១៧ទំព័រ

៣០,២៩)។អ្ន�អាចខច�ចាយជំកនឿ្ ទាល់របស់អ្ន�ថាកនរះគឺរោការពឈិតក្ើយអ្ន�អាចខច�ចាយ

ពរជ័យខែលកសច�្ពីពឈិតោំងកនរះបានផ្ល់ែល់អ្ន�។

�្នចុងការកេ្ើយតបកៅមនុស្សែនទកយើងពតូវកចៀសវាងពពីការគឈិតថាែ្លួនឯងសុចរិតឬកចៀសវាង

ពពីជកមាលារះ។កយើងគួរខតពយាយមពសឡាញ់ពួ�កគ។អស់អ្ន�ខែលកបើ�ែួងចឈិត្ក្ើយកសាមារះសរ

ស័�្ឈិសមនឹងទទួលបានចកម្ើយកសាមារះសរ។ប៉ុខន្ពបសឈិនកបើវារោ�់ខស្ងកព�ថាបុគគលមានា�់កលងកសើច

ក្ើយពគ្ន់ខតចង់កសើចចំអ�ឬកមើលង្យទស្សនរបស់អ្ន�ឬពបសឈិនកបើពួ�កគពគ្ន់ខតចង់បងកករឿងវា

រោការល្អបំផុតកែើម្ពីកចៀសវាងពពីការពឈិភា�សា(សូមកមើលមា៉ាថាយ៧:៦)។

ព�ើអ្កគិ�ដូចព្តេច? ពបសឈិនកបើអ្ន�មានបំណងកេ្ើយនឹងសំណួរកនរះសូមកផ្ើចកម្ើយរបស់អ្ន�នឈិង

រូបថតមានគុណភាពច្បស់មួយសន្ឹ�ឲ្យបានពតឹមនថងៃទពី១៥ខែ��កោឆ្នាំ២០១៩

កៅកាន់កគ្ទំព័រliahona .lds .org(សូមចុច«Submit an Article 
or Feedback»)។

ចកម្ើយអាចនឹងពតូវបានខ�សពមួលក�ើងវិញពបសឈិនកបើវាខវងកព�ឬមឈិនសូវច្បស់លាស់។

ការនែ្ើយតបទាំងឡាយនធវើន�ើងក្នុងនោ�បំណងទុកជាជំេួយេឈិងទស្សេវិស័យ

មឈិេខមេជាការបបកាសអំពីនោ��ទ្ធឈិោសន្ែបកជាផ្ទូវការនន្ះនទ។

«កតើែ្ចុំអាចមានភាពវិជ្មានកោរះែ្ចុំកៅជឈិតមឈិត្ភ�្ឈិរបស់ែ្ចុំខែលមានការបា�់ទឹ�ចឈិត្
បានកោយរកបៀបណា?»



6២ លពីអា្ូណា

រត់!
លាងាចមរួយកពលែ្ចុំ�ំពុងកែើរកៅផ្ទរះ។វាកៅសល់ខតចមាងាយពបខ្ល

បពីបួនពច�ប៉ុកណាណរះពពី�ខន្ងខែលែ្ចុំបានជួបរោមួយមឈិត្ភ�្ឈិែ្ចុំមួយចំនួន

កាលពពីមឈិនោន់ងងឹតប៉ុខន្ឥ�បូវកនរះកមឃងងឹតោំងពសុងខតម្ង។

ែ្ចុំពឈិបា�នឹងកមើលកឃើញ�ខន្ងខែលែ្ចុំ�ំពុងកែើរ។

ែ្ចុំបានែឹងថាមានយុវជនបពីនា�់�ំពុងកែើរតាមែ្ចុំ។ែ្ចុំបាន

ចាប់កផ្ើមកែើរកាន់ខតកលឿនកចញពពីពួ�កគប៉ុខន្ពួ�កគបានបន្កែើរតាម

ែ្ចុំ។ែ្ចុំមានអារម្ណ៍ភឈិតភ័យ�្នចុងចឈិត្ែ្ចុំ។បនាទាប់ម�មានគំនឈិតែ៏

ច្បស់មួយបានផុសក�ើងកៅ�្នចុងចឈិត្របស់ែ្ចុំថា៖រត់កៅ!ែ្ចុំបាន

ចាប់កផ្ើមរត់ក�ើងទួល។ទួលកនារះកចាតខាលាំងណាស់ប៉ុខន្ែ្ចុំមាន

អារម្ណ៍ថាែ្ចុំមាន�មាលាំងមួយខែលពុំខមនរោ�មាលាំងែ្ចុំកទ។វា្ ួសពពី

�មាលាំងែ្ចុំ។

ឥ�បូវកនរះពួ�យុវជន�ំពុងរត់ម�ខែរក្ើយែឈិតម�ក�ៀ�នឹងែ្ចុំ។
រច

នា
រូប

ភា
ព
សោ

យ
អ

ូរីអ
ុល

វ
ីោ

ល

ទពី�ខន្ងរបស់កយើង

កតើែ្ចុំអាចកពតៀមែ្លួនរួច

រោកពសចកែើម្ពីសាតាប់នឈិង

កធ្វើតាមការបំផុសគំនឈិត

ែូចកម្ច?

១. ចូ�បង្អង់សិន។

ការចំណាយកពលសងៃប់សាងាត់

កែើម្ពីពឈិចារណានឈិងសញ្ឹង

គឈិតនឹងជួយអ្ន�ឲ្យសាតាប់ឮ

ពពរះវិញ្ញាណ(សូមកមើល

ទំនុ�ែំក�ើង៤៦:១០)។

២. ណ្បចិែ្។

ការខពបចឈិត្កធ្វើឲ្យអ្ន�សាអាតស្អំ

កែើម្ពីឲ្យពពរះវិញ្ញាណអាចកាលាយ

រោនែគូរបស់អ្ន�(សូមកមើល

អាលមា៉ា៣៤:៣៦)។

៣. សិ្សា។

កពលអ្ន�កចរះពពរះបន្ទបូល

របស់ពពរះអមាចាស់វាអាច

កាន់ខតង្យពសួលកែើម្ពី

សាគាល់សំក�ងរបស់ពទង់

(សូមកមើលកគ្លលទ្ធឈិនឈិង

កសច�្ពីសញ្ញា១:៣៨)។

«អ្ន�អាចករៀនពពីរកបៀបកធ្វើតាមការខណនាំពពីអ្ន�ែឹ�នាំែ៏

ល្អបំផុត—គឺការែ្សឹបពបាប់ពពីពពរះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។កនារះ

គឺរោវិវរណៈ្ ទាល់ែ្លួន។មានែំកណើរការមួយខែលកយើងអាច

ពតូវបានែឹងែ្លួនពពីកពគ្រះថានា�់ខាងវិញ្ញាណ»។
បបធាៃ ប៊យដ៏ ឌេ ផាកកឺ (ឆ្នាំ ១៩២៤- ២០១៥) បបធាៃ  កូរ៉ុម នៃ ពួកសាវកដប់ពីរនាក់ 
« Spiritual Crocodiles » Ensign អែ ឧសភា ឆ្នាំ ១៩៧៦ ទំព័រ ៣១ ។

ែ្ចុំពុំែឹងពបា�ែថាពតូវកធ្វើអ្វពីបនាទាប់កទៀតក�ើយ។រោថ្ពីម្ងកទៀតគំនឈិត

មួយែ៏ច្បស់លាស់បានផុស�្នចុងគំនឈិតែ្ចុំខែលពបាប់ែ្ចុំថាពតូវរត់ចុរះកៅ

តាមផ្បូវតូចមួយ។កពលែ្ចុំរត់តាមផ្បូវកនារះែ្ចុំរំកភើបចឈិត្រោខាលាំងកោយសារ

ែ្ចុំបានកឃើញម្ន្ពីប៉ូលពីសមានា�់។កោយរត់កែសារះ�មាលាំងអស់ចមាងាយរោ

កពចើនពច�ម�ក្ើយ្ ត់កស្ទើរខតោច់ែ្យល់កនារះែ្ចុំបានសូមជំនួយ

ពពីប៉ូលពីសកនារះ។កពលពួ�យុវជនោំងកនារះបានកឃើញែ្ចុំនឈិយយរោមួយ

ម្ន្ពីប៉ូលពីសកនារះពួ�កគបានឈប់រត់កែញតាមែ្ចុំកទៀតក្ើយទពីបំផុត

ពួ�កគបានកែើរកចញបាត់កៅ។កែើម្ពីពបា�ែថាែ្ចុំមានសុវត្ឈិភាពម្ន្ពី

ប៉ូលពីសរូបកនារះបានកែើរកៅផ្ទរះរោមួយែ្ចុំ។

នាយប់កនារះែ្ចុំបានបន្គឈិតអំពពីការបំផុសគំនឈិតខែលែ្ចុំបានទទួល។

ែ្ចុំបានទទួលអារម្ណ៍សុែសាន្កោយែឹងថាពពរះវរបឈិតាសួគ៌បាន

ជួយែ្ចុំ។ែ្ចុំបានអធឈិសាឋានខថ្ងអំណរគុណពទង់ចំកពារះការខណនាំរបស់

ពទង់។ែ្ចុំែឹងថាកពលកយើងកធ្វើតាមសំក�ងននពពរះវិញ្ញាណកនារះកយើង

នឹងមានសុវត្ឈិភាព។

មា៉ាទីេនអសទីបកុងនពើតូបបនទសអា្វ្សង់ទីេ
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ពពីការោត់កៅរោការមាន
សនាតានចឈិត្ល្អ

ខ្ញំ្ ំពរុងឈ�តពមង់ជួររោមួយមាតាយែ្ចុំកែើម្ពីបង់នថ្កពគឿងកទសខែល

កយើងបានទឈិញ។ការតពមង់ជួរឈរចាំកនារះមានមនុស្សកពចើនែូកច្នរះ

មាតាយែ្ចុំបានកែើរកចៀសក�្ងពបុសតូចមានា�់ខែលកៅពពីមុនកយើងកែើម្ពីកយើង

កៅទឈិញទំនឈិញ។ក�្ងពបុសតូចកនារះបានចាប់កផ្ើមោត់មាតាយែ្ចុំ។

កលើ�ទពីពពីរខែលគ្ត់បានោត់មាតាយែ្ចុំកនារះមាតាយែ្ចុំបានង្�កពកាយ

ក្ើយនឈិយយ«សូម�្លួយ�ុំោត់មពីងកទៀតបានកទ?»

មាតាយរបស់ក�្ងពបុសកនារះបានង្�ម�ក្ើយបានពបាប់មាតាយែ្ចុំ

ថាវារោ�ំ្ុសរបស់មាដាយែ្ចុំកទើបបាន�ូនគ្ត់ោត់មាដាយែ្ចុំ។គ្ត់បាន

នឈិយយពា�្យខបបកមើលង្យែល់ពួ�កយើង។ែ្ចុំបានចាប់កផ្ើមសម្ឹង

កមើលកៅគ្ត់ោំងែឹងកពលគ្ត់ង្�កពកាយក្ើយមានភាពព�អឺត

ព�ទមោ�់អ្ន�គឈិតលុយផងខែរ!ែ្ចុំបានកធ្វើែូចរោពតរោ�់ចឈិត្កទប៉ុខន្�្នចុង

ចឈិត្ែ្ចុំវិញគឺែឹងណាស់។វាបានរំខានចឈិត្ែ្ចុំ។ែ្ចុំបានែឹងថាអ្វពីខែលបាន

ក�ើតក�ើងពុំខមនរោ�ំ្ុសរបស់មាតាយែ្ចុំឬ�ំ្ុសែ្ចុំកទប៉ុខន្ែ្ចុំកៅខតមាន

អារម្ណ៍ឈឺចាប់។

កៅកពលកយើងកៅែល់ផ្ទរះែ្ចុំបានកៅ�្នចុងបន្ទប់ែ្ចុំក្ើយបានយ�

ពពរះគម្ពីរែ្ចុំម�អាន។បនាទាប់ពពីអានបានមួយនាទពីម�ែ្ចុំមានអារម្ណ៍

ថាែ្ចុំពតូវខតអធឈិសាឋាន។ែ្ចុំគ្មានអារម្ណ៍អធឈិសាឋានកទប៉ុខន្ែ្ចុំបាន

លុតជងគង់ចុរះក្ើយចាប់កផ្ើមអធឈិសាឋាន។ទពីបំផុតែ្ចុំបានកឃើញថាែ្ចុំ

បានអធឈិសាឋានអំពពីពស្ពីកនារះខែលបានពបពពឹត្អាព��់ោ�់កយើង។

អារម្ណ៍សងៃប់សុែែ៏ខាលាំងខែលែ្ចុំធ្លាប់មានបានមានកពញ�្នចុងែ្លួនែ្ចុំ។

ែ្ចុំគ្មាន�ំ្ឹង�្នចុងចឈិត្ែ្ចុំចំកពារះពស្ពីកនារះកទៀតក�ើយ។ែ្ចុំបានទទួល

អារម្ណ៍ននកសច�្ពីពសឡាញ់។

នតនរោជីរេ្ឋថអោ្វូស.រ.អា.

ការកពកា�ពពីកែ�គឺរោការទទួល
ែុសពតូវរបស់ែ្ចុំ
គៅទថងៃអាទិែ្យមាតាយែ្ចុំខតងខតោស់ែ្ចុំកែើម្ពីែ្ចុំអាចករៀបចំែ្លួនកៅពពរះវិហារក្ើយកៅែល់ទពីកនារះមុន

ការពបជុំចាប់កផ្ើម។ប៉ុខន្កៅនថងៃអាទឈិត្យមួយមាតាយែ្ចុំពុំបានម�ោស់ែ្ចុំកទ។ែ្ចុំបានកពកា�ពពីកែ�កោយ

ែ្លួនឯងក្ើយបានសកងកតកឃើញថាែ្ចុំពុំឮសំក�ងែូចសព្វមួយែងខែលពគួសារែ្ចុំករៀបចំែ្លួនកៅពពរះវិហារ

ក�ើយ។ែ្ចុំបានកមើលនា�ឈិកាោំងអន្ទរះសារក្ើយបានែឹងថាែ្ចុំបានយឺត�ន្រះកមា៉ាងចូលពបជុំកៅ

ពពរះវិហារក្ើយ។ែ្ចុំបានែ�ខានទទួលោនសាពកាម៉ង់។ែ្ចុំពបខ្លរោនឹងែ�ខានករៀនថានា�់សាលានថងៃ

អាទឈិត្យផងខែរ។

ែ្ចុំបានទទួលអារម្ណ៍ពចបូ�ពចបល់នឈិងពតូវកគកបារះបង់កចាល។ក្តុអ្វពីមា៉ា�់ែ្ចុំមឈិនោស់ែ្ចុំពពឹ�

កនរះ?គ្ត់ោស់ែ្ចុំរោនឈិច្។ប៉ុខន្កពកាយម�ែ្ចុំបានែឹងថា៖វាពុំខមនរោការទទួលែុសពតូវរបស់មាតាយែ្ចុំ

កែើម្ពីោស់ែ្ចុំកែើម្ពីែ្ចុំអាចកៅពពរះវិហារោន់កមា៉ាងកនារះកទ—វារោការទទួលែុសពតូវរបស់ែ្ចុំ។ែ្ចុំបានចុរះ

កសច�្ពីសញ្ញារោមួយពពរះវរបឈិតាសួគ៌ក្ើយវារោការទទួលែុសពតូវរបស់ែ្ចុំកែើម្ពីរ�សាកសច�្ពីសញ្ញាកនារះ។

កពកាយម�កៅនថងៃែខែលកនារះមាតាយែ្ចុំបានពបាប់ថាគ្ត់មឈិនោស់ែ្ចុំឲ្យកពកា�កៅពពរះវិហារកទៀតកទ។

គ្ត់បាននឈិយយថាគ្ត់មឈិនោស់ែ្ចុំកទៀតកទ។គ្ត់បានពបាប់ែ្ចុំថាែ្ចុំគួរខតែឈិតែំកោយែ្លួនឯងក្ើយ

ទទួលបានទពីបនាទាល់្ ទាល់ែ្លួន។

អំ�ចុងកពលសបាតា្៍កនារះែ្ចុំបានគឈិតអំពពីរកបៀបខែលែ្ចុំពុំអាចរស់កៅកោយពឹងកលើទពីនាទាល់របស់

ឪពុ�មាតាយែ្ចុំរោករៀងរ្ូតនឈិងរកបៀបខែលែ្ចុំគួរខតពយាយមកាន់ខតខាលាំងក�ើងកែើម្ពីពពងឹងទពីបនាទាល់របស់

ែ្ចុំ្ ទាល់។ចាប់តាំងពពីកនារះម�ែ្ចុំបានែឈិតែំកពកា�ពពីពពលឹមករៀងរាល់សបាតា្៍កែើម្ពីែ្ចុំអាចកៅពពរះវិហារ

ោន់កមា៉ាងក្ើយទទួលោនសាពកាម៉ង់។ែ្ចុំ�ំពុងករៀនកែើម្ពីមានភាពែ្លួនទពីពឹងែ្លួនខាងវិញ្ញាណ។

�ីអាអា�នវសទីបកុងនសអារ៉ាបបនទសនបបស៊ី�
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មាន ្គ្មួ� អ្ក�ឹកោំ កងទ័ព �៏ល្បីលបាញ មានាក់ 

បាន សងកត់ ធងៃន់ ថា ៖ « ចូរ កុំ ទទួល ការទូោមាន 

[ ពបី ] ការភ័�ខ្លាច របស់ អ្ក ដ�ើ� » ។ ១

ដពល ដ�ើង ពិចារណា អំពបី អវបីៗ  ដ�ល កំពុង ដកើត ដ�ើង ដៅជុំវិញ 

ដ�ើង ទាំងអស់ គ្នា សពវនថងៃដនរះ ដ�ើង អាច ដ�ើញ ដ�តុផល ជាដ្ចើន 

ដ�ើម្បី ភ័� ខ្លាច មាន ចិត្ត សាទាក់ដស្ើរ ដ�ើ� ឆងៃល់ ថា ដតើអវបីៗ ដៅក្នុង 

ជបីវិត ដ�ើង អាច ដកើត ដ�ើង តាម ក្តបីរំពឹង ជា�ូរ ដ�លដ�ើងប៉ង 

ដ�រ ឬដទ ។

អ្ក អាច មាន សំណួរ ឬ ខវរះ ទំនុកចិត្ត ដលើ សមតថែភាព របស់ 

អ្ក ដ�ើម្បី ទទួល ដជាគជ័� ខ្ង សាច់ ្ ម និង ខ្ង វិញ្ញាណ ។ 

្បដ�ល អ្ក ឆងៃល់ ថា ដតើ ការសនយា របស់ ្ពរះអមាចាស់ អំពបី ការជួ� 

ដ្ជាមដ្ជង និង ការ�ឹកោំ—ដ�ល អ្ក បាន �ឹង និង ទទួលសារល់ 

រួចដៅដ�ើ� ដៅក្នុង ជបីវិត មនុសសេ ជា ដ្ចើន ដផសេង ដទៀត—នឹង ដកើត 

ដ�ើង ក្នុង ជបីវិត របស់ អ្ក ដ�រ ឬដទ ។ អ្ក អាចពុំ ្បាក� ្បជា អំពបី 

ការដសវងរក ឱកាស មួ� ដោ�សារ អ្កពុំ អាច ដមើល ដ�ើញ ពបី 

ដរឿង លម្អិត ទាំងអស់ អំពបី រដបៀប ដ�ល កិច្ចការ ោោ នឹង ដកើត ដ�ើង 

ដោរះដទ ដ�តុ�ូដចានារះ ដ�ើ� អ្ក មាន ចិត្ត សាទាក់ដស្ើរ ក្នុង ការចាប់ដផ្តើម 

ដ�ើ� ដ�ើរ ដលើ ផលែទូវ ដោរះ ។ ឬ អ្ក ្បដ�ល ជា ខ្វា�ខវល់ អំពបី ការដធវើ 

កំ�ុស មួ� ដ�ល អ្ក មិន បាន អនុវត្ត តាម ដសចក្តបីជំដនឿ ដ�ើ� បន្ត 

្ នដៅមុខ ដ�ើ� បដងកើន នូវ ភាព�ូចគ្នា នន បរាជ័� ដ�ល អ្ក 

ភ័� ខ្លាច ។

ការមិន ទទួល �ំបូោមាន ពបី ដសចក្តបីភ័� ខ្លាច របស់ ដ�ើង វា មាន 

ន័� យា៉ាង សាមញ្ញ ថា ដ�ើង ពុំ អនុញ្ញាតឲ្យ ការភ័� ខ្លាច និង ភាព 

មិន ្បាក�្បជា កំណត់ �ំដណើរ ជបីវិត ដ�ើង  ដ�ល ជរះឥទ្ិពល 

អវិជជមាន �ល់ លក្ខណៈ និង ឥរិយាបថ របស់ ដ�ើង មាន 

ឥទ្ិពលមិន ល្អ ដលើ ការសដ្មច ចិត្តសំខ្ន់ របស់ដ�ើង ឬ បដងវៀង ឬ 

បដងវរ ដ�ើង ដចញពបី អវបីៗ ទាំងអស់ ក្នុង ពិភពដោក ដនរះ ដ�ល មាន 

គុណធម៌ គួរឲ្យ ្សឡាញ់ ឬ អវបី ដ�ល ល្អ ។ ការមិន ទទួល �ំបូោមាន 

ពបី ការភ័� ខ្លាច របស់ ដ�ើង មាន ន័� ថា ដសច ក្បី ជំដនឿ ដៅ ដលើ ្ពរះ 

អមាចាស់្ពរះដ�ស៊ូវ្គបីស្ ្គប់្គង ដលើ ការភ័ចខ្លាច ដ�ើង ដ�ើ� 

«�ុំឲ្យខាលាចអ្វពីក�ើយ

ពពីកពពារះកយើងកៅរោមួយ»
គដាយណអលគឌើ�ដាវីឌគអណបដ្
�្នចុង�ូរែុមននពួ�សាវ�ែប់ពពីរនា�់

ពា�្យចុងកពកាយ

កវទ
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ឌូ
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៊ីត

ដ�ើង ្ ន ដៅមុខ ដោ� ខ្ជាប់ខជលួន ដៅក្នុង ្ទង់ ។ ការមិន ទទួល 

�ំបូោមាន ពបី ការភ័� ខ្លាច របស់ ដ�ើង មាន ន័� ថា ដ�ើង ទុកចិត្ត ដលើ 

ការដណោំ ការអរះអាង និង ដពលដវោ របស់ ្ពរះ ដៅក្នុង ជបីវិត របស់ 

ដ�ើង ។ ខ្នុំ សនយា ថា ដ�ើង មានាក់ៗ អាច ដ�ើ� នឹង មាន ពរ ជាមួ� 

នឹង ការ�ឹកោំ ការការពារ និង អំណរ �ូរ អដងវង ដពល ដ�ើង ដរៀន 

ដ�ើម្បីមិន ទទួល �ំបូោមាន ពបី ការភ័� ខ្លាច របស់ ដ�ើង ។

ដពល ដ�ើង អនុវត្ត ដសចក្តបីជំដនឿ ដលើ ្ពរះ្គបីស្ ដ�ើ� ទុកចិត្ត 

ដលើ ការសនយា របស់ ្ទង់ ដោរះ ដ�ើង អាច ដ�ើរ ដៅក្នុង ភាពងងឹត 

ជាមួ� នឹង ការធ្ោ អរះអាង យា៉ាង មុតមាំ ថា ផលែទូវ របស់ ដ�ើង នឹង 

្តូវ បាន បំភលែឺ —យា៉ាងដហាច ណាស់ ្គប់្គ្ន់ ល្ម ដ�ើម្បី ចាប់ដផ្តើម 

ជំហានបោទាប់—បោទាប់មកដទៀត ជំហាន បោទាប់ —ដ�ើ� ជំហាន 

បោទាប់ ដទៀត ។

�៉ូដសប ស៊្ីធ បាន ្បកាស ថា « ដ�ើង គ្មាន អវបី ្តូវភ័� ខ្លាច 

ដ�ើ� ្បសិនដបើ ដ�ើង មាន ចិត្ត ដសាមារះ្តង់ដោរះ » ។ ២

្បធ្ន ថូមា៉ាស ដអស ម៉នសុន ( ១៩២៧–២០១៨ ) បាន 

ទូោមាន ថា ៖ « ចូរ កុំ ខ្លាច ដ�ើ� ។ ចូរ មាន ចិត្ត រីករា� ។ អោគត គឺ 

ភលែឺ ្តចរះ្តចង់ �ូចជា ដសចក្តបីជំដនឿ របស់ បងប្អទូន ដ�រ » ។ ៣

ដពល អ្ក ្ប�ម មុខ នឹង អោគត អ្ក ដោ� ដសចក្តបីជំដនឿ ដោរះ 

្ពរះអង្គសដ្ងាររះ នឹង យាងដៅ ពបីមុខ អ្ក នឹង ដៅ ខ្ងសា្ំ ន� អ្ក 

ដ�ើ� ខ្ងដឆវង ន� អ្ក ដ�ើ� ្ពរះវិញ្ញាណ របស់ ្ទង់ នឹង សណឋាិត 

ដៅក្នុង �ួងចិត្ត របស់ អ្ក ( សូមដមើល ដគ្លលទ្ិ និង ដសចក្បី សញ្ញា 

៨៤:៨៨ ) ដៅក្នុង កិច្ច ខិតខំ �៏ សុចរិត ទាំងអស់ របស់ អ្ក  

និង ដពញមួ�ជបីវិត របស់ អ្ក ។ ◼

ដ្្សង់គចញម្ពតីសរុន្ទ�្ថាមរួយណដលបានណថ្ងគៅសា្លវិទយាល័យ្ពិ្ហាំ

យ៉ង់–�ដ្ឋហាទវ៉កាលពតីទថងៃទតី១5ណខ្្នកូឆ្នាំ២០១២។

្ំែែ់ចំ្ំ
 ១.កៅ�្នចុង Mary Anna Jackson, Memoirs of Stonewall Jackson

(ឆ្នាំ១៨៩៥)ទំព័រ២៦៤។
 ២.The Personal Writings of Joseph Smith ed. Dean C. Jessee

បានកធ្វើ�ំខណក�ើងវិញ(ឆ្នាំ២០០២)ទំព័រ៣៣៨។
៣.ថូមា៉ាសកអម៉នសុន«Be of Good Cheer»សន្នឈិសពីទទូកៅខែកមសាឆ្នាំ

២០០៩។



ធ្លាប់ជា

កីឡាករ
វាយកូៃបាល់
នៅក្នុងបកុមរោ�់ឱបក្នុង

វិទយា�័យរបស់នលាក

រោេនរៀបអាពា្វ៍ពឈិពា្វ៍េឹង
ស៊ូោេរ៉ូប៊ីេសុេនៅឆានាំ

១៩៧៥នៅ

គពុះវិហារបរិសុទ្
សលត៍នលក

រោេបនបមើ

នបសកកម្ម
នៅបបនទសអា�្ឺម៉ាង់

ភាេខាងតបទូង

នកើតនៅ

ទីគកុងសាៃ់នលៀៃគដូ
រដ្ឋកាលី�វែវូញ៉ា
នៅថថងៃទី១៥ខែ
មឈិថុន្ឆានាំ១៩៥២

រោេោំបទជាសមាជឈិកក្នុង

កូរ៉ុមនៃពួកសាវក
ដប់ពីរនាក់

នៅថថងៃទី៧ខែតុលាឆានាំ២០០៤

រោេបនបមើជាបបធ្េ

ប៊ី.វា៉ាយ.យូ.–នអដា�ូ
ពីឆានាំ១៩៩៧េ�់ឆានាំ២០០៤

មាេកូៃគបុសបីនាក់

បញ្ចប់ការសឈិកសាមកពី

សាកលវិទយាល័យគពិកហាំយ៉ាង់

បាៃបញ្ចប់កគមិតបណ្ិត

ខផ្កវិជាជានរៀបែំឥរិយបថពីោក�វិទយា�័យនភើរឌូ។

កា�នៅតូែនលាក

បាៃជួយ
គ្រួសារ

របស់នោក
ន្វែើច្លែន�ើ
កំប៉ាុង។

នលាករោេេឈិយយកំខប្ង
ថាខផ្នឈើែូ�ក្នុងនពាះ
នលាកនបែើេជាងែូ�
នៅក្នុងបក�។

ធ្លាប់ជា

សាគសា្ចារ្យ
នៅោក�វិទយា�័យ
តឈិែោសតឈិកេឈិង

នៅោក�វិទយា�័យ
អាកាេោស។

រោេជួបភរិយរបស់នលាកនៅការបបកួតកីឡារោ�់ឱបមួយ។

ភរិយានោកបាៃន្វែើឲ្យ
នោកនកាតសរនសើរ

នព�ភរិយនលាកចាប់រោេរោ�់ខេ�នលាកេប់រោេយ៉ាងឆាងាយ។

ទំេុកតនមកើងខេ�នលាកែូ�ែឈិត្

«គពុះនគបាសនោុះ
នៃអ៊ីគសាចអល»
(ទំេុកតនមកើងន�ែ៦)

គដវីឌគអណបដ្ណអ
ល
គឌ
ើ�



យុវមជ្ឈិមវ័យ

គ្រោងគ�ៀបចំ្្រុម្្រួសា�
�បស់អ្ន្ឬ?

ខែនេះយុវមជ្ឈិមវ័យខែកចាយបទពឈិនោធេ៍
របស់ពួកនេក្នុងការបបឈមមុែេឈិងយកឈ្ះ

ន�ើការបបឆាំងេឹងការមាេកូេ។

៤២

យុវវ័យ

កា�ណែនាំស្តីពតី
កា�ដា្់គរោលគៅ

៥២

មរណភាពនឈិងការក�ើតទុ�្ខ

កា�យល់ដឹងអំពតី
ណែនកា��បស់្ពរះ

៥៤

ពពរះគម្ពីរសញ្ញាថ្ពី

ជរួប្បជាជនគៅកាលតីគេ

២៦,៥៦
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សួស្តីមកពតី

សាធារណរដ្ឋដូមីនីក!  
សូមនមើលទំព័រខ៨–ខ១១

ខែ
 ម

ិថុនា
 ឆ្

នាំ ២
០១

៩



ែ២ កបរិយមរិត្

ជី
ែូន	ជីតា	ទួត	ែ្នុំ	ទាំង	ម្បាំ	បី	នាក់	បាន	ចូលជា	សមជិក	សាសនាចម្ក	អៅ	ទ្ីប	

េឺរ៉ុប	។	ពួកអោក	មន	ភាពអសាមរះម្តង់	អៅ	ក្នុង	សាសនាចម្ក	។	បនាទាប់	ពី	អនារះ	

�ក	ជីែូនជីតា	�ួ�	ចំនួន	របស់	ែ្នុំ	ពុំ	បាន	បន្	រស់អៅ	តា�	ែំណឹងល្អ	អទ	។	អោ�	

សារ	អរឿង	អនរះ	ឪពុក	មដា�	ែ្នុំ	ពុំ	បាន	អៅ	ម្ពរះវិហារ	អម្ចើន	អទ	កាល	ែ្នុំ	អៅ	តូច	។

ែ្នុំ	ម្សឡាញ់	ឪពុ	កមដា�	របស់	ែ្នុំ	។	ពួកអោក	បាន	បអម្ងៀន	ែ្នុំ	នូវ	អ�អរៀន	

សំខាន់ៗ	ជា	អម្ចើន	។	ែ្នុំ	ពុំអាច	ខ្លៃង	េំណរេុណ	ែល់	ពួក	អោក	ម្េប់ម្រាន់	អឡើ�	

សម្មប់	ផ្ទរះ	ែ៏	រីករា�	របស់	អ�ើង	។	ប៉ុខន្	តាំងពី	អក្មង	អ�៉លៃរះ	ែ្នុំ	បាន	ែឹង	ថា	ែ្នុំ	កំពុង	ែ្រះ	

េ្ី	�្យ៉ាង	អោ�សារ	ម្េួសារ	អ�ើង	ពុំ	បាន	អៅ	ម្ពរះវិហារ	អម្ចើន	អទ	។	មន	ថ្ងៃ	�ួ�	ែ្នុំ	

បាន	ជិរះ	រ្�ន្	ម្កុង	�ួ�	អៅ	បោណារារ	អែើ�្ី	រក	អសៀវអៅ	�ួ�	េំពី	សាសនាចម្ក	។	

ែ្នុំ	ចូលចិត្	ការអរៀនសូម្ត	េំពី	ែំណឹងល្អ	។

អពល	ែ្នុំ	បានអរៀន	េំពី	ពាក្យ	ស�្ី	ថន	ម្បាជាញា	វាង	ថវ	ែ្នុំ	បាន	ែឹង	ថា	ឪពុក	មដា�	ែ្នុំ	ពុំ	

បានរស់អៅ	តា�	រអបៀប	ខែល	ចបាប់	អនរះ	បអម្ងៀន	អ�ើងឲ្យ	រស់អៅ	តា�	អឡើ�	។	ប៉ុខន្	

ែ្នុំ	ចង់	ឲ្យ	ពួកអោក	រស់អៅតា�	ចបាប់	អនរះ	!	ែូអច្រះ	អៅ	ថ្ងៃ	�ួ�	ែ្នុំ	បាន	បំខបក	ម្េប់	

ែប	ម្សា	អៅក្នុង	ផ្ទរះ	របស់	ែ្នុំ	អៅអលើ	កម្មល	ស៊ី�៉ង់ត៍	។	ែ្នុំ	បាន	េិតថា	ឪពុក	ែ្នុំ	នឹង	

ោក់	អទាស		ែ្នុំ	ប៉ុខន្	រាត់	�ិន	បាន	និយា�	េ្ី	ជា�ួ�	ែ្នុំ	េំពី	អរឿង	អនារះអទ	។

អពល	ែ្នុំ	កាន់ខត	ធំ	អឡើង	ែ្នុំបាន	បន្	អរៀនសូម្ត	េំពី	ែំណឹងល្អ	។	បាន	ចាប់អផ្ើ�	

�ល់	ពី	ខផនការែ៏	េសាចារ្យ	របស់	ម្ពរះវរបិតាសួេ៌	។	ែ្នុំ	បាន	ម្ជ�ុជទឹក	កាល	ែ្នុំ	មន	

អា�ុ	១៦	ឆ្នាំ	។	ជា	អរឿ�ៗ	អៅអពល	បុណ្យ	ម្េីស្ទម៉ាស់	ែ្នុំ	និយា�	ម្បាប់	ែលៃលួន	ឯង	

ថា	«	ែ្នុំ	�ិន	ចង់	បាន	េំអោ�	បុណ្យ	ម្េីស្ទម៉ាស់	អទៀត	អទ	!	ែ្នុំ	ម្រាន់	ខត	ចង់	ផសារ	

ភាជាប់	ជា�ួ�	ឪពុក	មដា�	ែ្នុំ	អៅក្នុង	ម្ពរះវិហារ	បរិសុទ្ធ	ប៉ុអោណារះ	»	។	ែ្នុំ	បាន	រង់ចាំ	េស់	

ជា	អម្ចើន	ឆ្នាំ	អែើ�្ីឲ្យ	សុបិន	អនារះ	កាលា�	ជា	ការពិត	។	ទីបំផុត	អពល	ឪពុក	មតា�	

ែ្នុំ	អា�ុ	ជាង	៨០	ឆ្នាំ	ពួកអ�ើងបាន	ផសារភាជាប់	ជា	ម្កុ�ម្េួសារ	!	ែ្នុំ	មន	អារ�្មណ៍	

ថន	េំណរ	ែ៏	ខាលាំង	អៅ	ថ្ងៃអនារះ	។	អរៀងរាល់	ថ្ងៃ	ែ្នុំអៅខត	មន	អារ�្មណ៍	រីករា�	ថា	

ពួកអោក	បាន	ផសារភាជាប់	ជា�ួ�	រានា	អហើ�	ែ្នុំ	បាន	ផសារភាជាប់	ជា�ួ�	ពួកអោក	។ ●

ណកស្្រួល្ កពី«វិវរែៈស្មប់សាសនាច្កវិវរែៈស្មប់ជីវិតរបស់ម�ើង»

សន្ិសីទទូមៅណែម្សាឆ្នាំ២០១៨។

អំណរគុណចំពោះឪពុកម្ដាយ

សារលរិខរិតគណៈកបធាៃទតីមួយ

នតើអ្កធាលាប់រង់ចាំអ្តីមួយល្អ

ឲ្យនកើតន�ើងដដរឬនទ?

នតើមាៃអ្តីខ្ះដដលអាចជួយអ្កោៃ

អំ�នុងនពលអ្ករង់ចាំននាះ?

ដោយ ប្រធាន  

រ័សុល អិម ណិលសុន
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៊កន
កស

្ៃ

«សូមបព្ហើរដួ្ចិត្តរបស់

ប្ប្អូនពៅរកពពះវរបិតាសួគ៌។

សូមងាកមករកព្រ្់្រូលសូមចពមលើយ

និ្ការលួ្ពោមចិត្ត»

— ប្រធាន 

 រ័សុល អិម ណិលសុន ។

ទំព័រ ផាត់ ពណ៌



ែ4 កបរិយមរិត្

រូប្ត	បា៉ា	របស់	នាង	ខែល	នាង	ចូលចិត្	

អោ�	ម្បុង	ម្ប�័ត្	អៅ	ជាប់	នឹង	អសៀវអៅ	

អនារះ	ជា	កខនលៃង	ខែល	នាង	អាច	អឃើញ	រូប្ត	

អនារះ	អរៀងរាល់	ម្ពឹក	អពល	នាង	ភាញាក់	ពី	អេង	។

នាង	បាន	ឮ	សំអឡង	�ំ	ែ្ឹកែ្លួល	អហើ�	

បាន	អឃើញ	ទឹកខភ្ក	អៅ	ក្នុង	ខភ្ក	របស់	

ម៉ាក់នាង	។

សារា៉	បាន	និយា�	ទាំង	ឱប	ចអង្ករះ	

មតា�	នាង	យា៉ាង	ខណនថា	«	កូន	ម្សឡាញ់	

ម៉ាក់	»	។

«	ម៉ាក់	ម្សឡាញ់	កូន	ខាលាំង	ោស់	»	។

អៅ	ថ្ងៃ	អៅរ៍	ពី	�ុន	ចាប់អផ្ើ�	ចូលអរៀន	

ម៉ាក់សារា៉	និង	សារា៉	បាន	អសលៃៀកពាក់	អខាអាវ	

ចាស់ៗ	រំកិល	អម្េឿង	សង្ហារិ�	អៅ	កោតាល	

បន្ទប់	របស់	សារា៉	អហើ�	ទាញរឡនូ	ោប	ថានាំ	

ជញ្ជាំង	អៅក្នុង	ថាស	ោបថានាំ	ពណ៌	អលឿង	

អោ�	ម្បុងម្ប�័ត្	។	�ួ�	សន្ទនុរះ	អម្កា�	�ក	

ជញ្ជាំង	បាន	ោប	ពណ៌	អលឿងរួច—អហើ�	

�ុែ	និង	អខាអាវ	ពួកអេ	ក៏	មន	ម្បឡាក់	ថានាំ	

ផងខែរ	!

ជំពូក
ថ្ីមួយ

ដោយ ដេន ម៉ាកបរាយដ៍

ដ្្អកនៅនលើដំនណើរនរឿងពរិត

«ពរជ័�ជាម្ចើនទាំងមនះបានម្វើឲ្យែ្នុំទទរួលអារ្្មែ៍មនអំែរគុែជា

ខ្លាំងម�ើ្្ីកាលា�ជាែ្លួនែ្នុំ»(Children’s Songbookទំព័រ១១)។

សារា៉	បាន	អបើក	ម្បេប់	�ួ�	អពល	

មតា�	នាង	បាន	អែើរ	ចូល	�ក	

ក្នុង	បន្ទប់	។

នាង	បាន	សួរ	ម៉ាក់	នាង	ថា	«	អតើ	អ�ើង	អាច	

ោប	ជញ្ជាំង	ផ្ទរះ	ពណ៌	អលឿង	បាន	អទ	?	»

ពួកអេ	អទើប	ខត	ប្នូរ	�ក	រស់អៅ	ផ្ទរះ	�ួ�	

អផ្ង	អទៀត	។	សារា៉	អាច	អម្ជើសអរើស	ភួ�	

មន	ញាត់	សំឡី	និង	វាំងនង	សម្មប់	

បន្ទប់	្ ្មី	របស់	នាង	!

មដា�	អពាលថា	«	ម៉ាក់េិតថា	អាចោប	

បាន។	ពណ៌	អលឿង	េឺ	ជាពណ៌	រីករា�	»	។

សារា៉	បាន	ោក់	អសៀវអៅ	�ួ�	ចំនួន	

អៅអលើ	អធ្ើរ	ខក្រ	ខម្េ	អេង	របស់	

នាង	។	ម៉ាក់	នាង	ពុំ	មន	អារ�្មណ៍	

រីករា�	ជានិច្ច	អទ	�ួ�	រ�ៈអពល	

អម្កា�	អនរះ	ចាប់	តាំង	ពីបា៉ា	របស់	

នាង	បាន	សាលាប់	អោ�	អម្រារះថានាក់	

ចរាចរណ៍	�ក	។	សារា៉	បាន	ោក់	
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សារា៉	បាន	អផាតាត	ចិត្	ទុកោក់	អលើ	ពាក្យ	ជំពូក

ថ្មី។	នាង	ចូលចិត្	អាន	អហើ�	មន	ចិត្	រំអភើប	

ជានិច្ច	អែើ�្ី	ចាប់អផ្ើ�	អាន	ជំពូក្្មី	�ួ�	

ក្នុង	អសៀវអៅ	។

អៅ	ថ្ងៃ	បនាទាប់	សារា៉	និង	ម៉ាក់	បាន	អៅ	

ម្ពរះវិហារ	។	បនាទាប់	ពីការម្បជុំ	សាម្កា�៉ង់	

រួច	មតា�	បាន	ជួ�	សារា៉	ខស្ងរក	បន្ទប់	

ថានាក់	េង្គការបឋ�	សិកសា	។	អក្មង	ម្សី	មនាក់	

អៅក្នុង	ថានាក់	បាន	ញញឹ�	ោក់	នាង	អហើ�	

បាន	និយា�	ថា	សួស្ី	។

អក្មង	ម្សី	អនារះ	និយា�	អោ�	អរារះថែ	អលើ	អៅេី	

ទអទ	អៅ	ជាប់	នឹង	នាង	ថា	«	េ្ក	អាច	េង្គនុ�	ទីអនរះ	បាន	

ម្បសិនអបើ	េ្ក	ចង់	»	។

សារា៉	បាន	អពាលថា	«	េរេុណ	។	ែ្នុំ	អ្មរះ	សារា៉	។	ែ្នុំ	ជា	េ្ក	

ចំណូល	្ ្មី	អៅ	ទីអនរះ	»	។

«	ែ្នុំ	អ្មរះ	អ�ឡនូឌី	។	ែ្នុំ	ក៏ជា	េ្ក	ចំណូល	្ ្មី	ខែរ	!	អនរះ	េឺជា	សបាតាហ៍	ទី	ពីរ	

របស់	ែ្នុំ	»	។

�ិន	�ូរ	ប៉ុនាមន	អម្កា�	�ក	អ�ឡនូឌី	និង	សារា៉	បាន	និយា�	ជា�ួ�	កុមរ	

ែថទអទៀត	អៅ	ថានាក់	េង្គការ	បឋ�	សិកសា	។	ម្េូបអម្ងៀន	របស់	ពួកអេ	រីករា�	រាក់ទាក់	

ោស់	។

«	ែ្នុំ	សង្ឹ�	ថា	សាោ	អរៀន	ក៏	មន	សភាពល្អ	ខបប	អនរះ	ខែរ	!	សារា៉	បាន	េិត	

អពល	នាង	បាន	ចូលអេង	អៅ�ប់	អនារះ	។

អៅ	ថ្ងៃ	បនាទាប់		សារា៉	បាន	ជិរះ	ឡាន	ម្កុង	អៅ	សាោ	អរៀន	្ ្មី	របស់	នាង	។	នាង	

មន	ចិត្	រំអភើប	អែើ�្ី	អឃើញ	កុមរ	�ួ�	ចំនួន	�កពី	ថានាក់	បឋ�	សិកសា	អរៀន	អៅ	ថានាក់	ទី	

បី	ជា�ួ�នាងខែរ	។

សារា៉	បាន	េធិសាឋាន	អោ�	សាងាត់ៗ	អពល	នាង	ញា៉ាំ	អាហារ	ថ្ងៃ	ម្តង់	ជា�ួ�	�ិត្	្ ្មី	

របស់	នាង	ថា	«	ឱ	ម្ពរះវរបិតាសួេ៌	អេើ�	សូ�	េរម្ពរះេុណ	ម្ទង់	។	អនរះ	ម្បខហល	ជា	

ជំពូក	ល្អ	�ួ�	ថន	ជីវិត	បនាទាប់	ពី	េ្ីៗទាំងេស់	»	។ ●

អ្កនិពន្ធរស់មៅក្នុងរ�្ឋែូឡូរា៉ា�ូស.រ.អា.។

ម៉ាក់នាង	បាន	និយា�	ទាំង	អសើច	ថា	

«	អ�ើលអៅកូន	ែូចជាម្តូវ	ពនលៃឺ	ម្ពរះអាទិត្យ	

ខាទាត	ម្បឡាក់	េញ្ចឹង	»	។

សារា៉	បាន	អសើច	កក្អឹក	។	«	អហើ�	

អ�ើល	អៅ	ម៉ាក់	ែូចជា	មន	អចក	�ួ�	

ខែល	ខាទាត	អៅ	ជាប់	ម៉ាក់	េញ្ចឹង	!	»

ពួកអេ	អៅខតអសើច	អពល	ពួកអេ	

សមអាត	ែលៃលួន	។	ប៉ុខន្	សានា�	ញញឹ�	របស់	

សារា៉បាន	រសា�	បាត់	អពល	នាង	បាន	

េិត	េំពី	ការអៅ	ថានាក់	េង្គការ	បឋ�	សិកសា	

អៅ	ថ្ងៃ	ខស្អក	និង	អៅ	អរៀន	អៅ	ថ្ងៃ	បនាទាប់	អនារះ	។

នាង	បាន	ម្បាប់	ម៉ាក់	នាង	អពល	ពួកអេ	ោង	

ជក់	ោប	ថានាំ	អៅ	កខនលៃង	ោង	ថែ	«	កូន	បារ�្	េំពី	

ម្ពរះវិហារ	និង	សាោ	្ ្មី	របស់	កូន	។	«	កូន	�ិន	សាគាល់	ម្េូបអម្ងៀន	

ឬ	កុមរ	ឬ	នរោ	មនាក់អទ	»	។

ម៉ាក់	បាន	បិទ	ទឹក	អហើ�	ទាញ	សារា៉	ឱប	។

«	កូន	នឹង	មន	�ិត្	។	កូន	មន	សនាតាន	ចិត្	ល្អ	អនារះ�នុស្	ែថទ	នឹង	រាប់អាន	

កូន	អហើ�	។	ចូរអធ្ើ	ែលៃលួន	ជា	អក្មង	ល្អ	បំផុត	អហើ�	កូន	នឹង	មន	�ិត្	»	។

សារា៉	មន	អារ�្មណ៍	ល្អ	ជាង	�ុន	ប៉ុខន្	នាង	អៅខត	ភ័�	ខាលាច	។

នាង	និយា�	ថា	«	ែ្នុំ	ចង់	ឲ្យ	បា៉ា	អៅ	ទីអនរះ	អែើ�្ី	ផ្ល់	ការម្បសិទ្ធពរ	�ួ�	

ែល់ែ្នុំ	។	ែូច	រាត់ធ្លាប់អធ្ើ	ជានិច្ច	ពី�ុន	ែ្នុំ	ម្តឡប់	ចូលអរៀន	វិញ	»	។

ម៉ាក់	បាន	អៅ	អសងៃៀ�	�ួ�	សន្ទនុរះ	។	រាត់	បាន	និយា�	ថា	«	ចុរះ	អោក	ពូ	យា៉ាត់	

អនារះ	?	ម៉ាក់	ម្បាកែ	ចិត្	ថា	រាត់	រីករា�	នឹង	ផ្ល់	ការម្បសិទ្ធពរ	�ួ�	ែល់	កូន	»	។

សារា៉	បាន	ងក់កបាល	។	ម្បខហលជា	ការម្បសិទ្ធពរ	�ួ�	អាច	ជួ�	បាន	។

អៅ	�ប់	អនារះ	ពូ	របស់	សារា៉	បាន	ោក់	ថែ	រាត់អលើ	កបាល	របស់	នាង	អហើ�	ផ្ល់	

ការម្បសិទ្ធពរ	�ួ�	ឲ្យ	នាង	។

រាត់	បាន	និយា�	ថា	«	ពូ	សូ�	ម្បសិទ្ធ	ពរ	ក្មលួ�	ឲ្យ	ែឹង	ថា	ម្ពរះេង្គ	សអនង្គារះ	

ម្ពរះតម្�ិរះ	ពី	ក្មលួ�	អពល	ក្មលួ�	ចាប់អផ្ើ�	ជំពូក	្ ្មី	អៅក្នុង	ជីវិត	អនរះ	។	ម្ទង់	�ិន	អចាល	

ក្មលួ�	ឲ្យ	អៅ	កំម្ពា	អទ	»	។រច
នា
រូប
ភា
ពន
ោ
យ
ដអ

ៃឌ
តីអ

៊ីន�
ើតុៃ



ែ6 កបរិយមរិត្

អអលព�ើរឃុកពៅ
្រស្សនកិច្ចពៅពបព្រសពពបស៊ីល

ពួកសាវកនៅជុំវិញពរិភពនោក

ពពលពយើ្ជាពនលលឺ

ពោះពយើ្ជះឥ្រ្ិពលដល់

ពិភពពោកបានកាន់អត

ពបពសើរព�ើ្

ពួកនោកោៃនៅទស្សនាទតីកកុងធំនៅដប�ូហូរីស្សនុៃនត។ន្មះទតីកកុងននាះមាៃៃ័យថា

«នជើងនម�ដ៏កសស់សាអាត»។ដអលនឌើរ�ុកោៃមាៃកបសាសៃ៍ថាវាមាៃកពះអាទរិត្យលរិចដ៏

កសស់សាអាតបំ្ុតដដលនោកធាលាប់ោៃន�ើញ!

ដអលនឌើរ�្តីៃ្រិៃអរិល�ុកៃរិងស៊ីនស្ទើរមា៉ារី�ុកោៃ

នៅទស្សៃករិច្ចកបនទសនកបស៊ីលនដើម្តីសួរសុខទុក្ខសមាជរិក

សាសនាចកក។ពួកនោកោៃបនកងៀៃៃរិងដចកចាយ

នសចក្តីកសឡាញ់របស់កពះនយស៊ូវកគតីស្ទ។



 ដខមរិ្ុនាឆ្នាំ២០១៩ ែ7

អអលព�ើរឃុកពៅ
្រស្សនកិច្ចពៅពបព្រសពពបស៊ីល

នតើអ្កអាចរោលាយជាពៃ្លឺមួយនៅ្ ្ទះនៅក្នុង

សហគមៃ៍របស់អ្កនោយរនបៀបណា?

ដអលនឌើរៃរិងស៊ីនស្ទើរ�ុកោៃនៅមជ្ឈមណ្ឌលបំពាក់បំប៉ៃអ្ក

្្សព្្សាយសាសនា។ពួកអ្ក្ ្សព្្សាយសាសនាោៃដចកចាយ

ពៃ្លឺរបស់កពះនយស៊ូវកគតីស្ទនរៀងរាល់ន្ងៃ!

ដ្វើ ដោម ដ្លើង

កុមារមាៃចរិត្រីករាយដដលោៃជួបសាវករបស់កពះ!

ដមើល បពរះអាទិត្យ អស្តង្គត
សូមចំណាយនពលនមើលនហើយរីករាយៃឹង

កពះអាទរិត្យអស្ង្គតដូចដអលនឌើរ�ុកោៃនធ្ើ។

សូមគូររូបភាពមួយអំពតីកពះអាទរិត្យអស្ង្គតដដល

អ្កោៃន�ើញ។បនាទាប់មកសូមគរិតពតីមរិត្រួមថានាក់

អ្កជរិតខាងឬសមាជរិកកគួសារដដលអាចកតូវរោរ

មរិត្ភក្រិ។សូមនធ្ើឲ្យន្ងៃរបស់ពួកនគរីករាយន�ើង

នោយដចកចាយរូបភាពរបស់អ្ក។

ខពង បកោស

ខដកដោរះ ដ្វើ រន្ធ ឬ ដ្មៅដដចុង បសរួច

ពិល ឬ ចង្ករះដ្លើង ពណ៌

១. សូមនកបើកបោប់នចាះនធ្ើរៃ្ធឬន្មនដនដើម្តីនចាះរៃ្ធនៅជុំវិញដពង។

នចាះរៃ្ធនៅខាងោត្ ងដដរឬរោត់វានចញទាំងកសុង(សូមឲ្យមៃុស្ស

នពញវ័យជួយ)។

២. តុបដតងដពងរបស់អ្កតាមចរិត្ចង់។បនាទាប់មកោក់ពៃ្លឺឬចង្ឹះនភ្ើង

ពណ៌នៅនករោមដពងននាះ។

3. សូមបរិទនភ្ើងនហើយនមើលនោមនភ្ើងរបស់អ្កភ្លឺ!

ដោ្រល់ គនលករះ ៖កបសរិៃនបើអ្កោមៃដពងកកោសនទននាះអ្កអាចមូរកកោស

មួយនហើយបរិទស្ត់នៅជាយសងខាង។
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ដោយ យូដសវ ដេ ផាកកឺ

ទស្សនាវដ្តីសាសនាចកក

ដ្្អកនៅនលើដំនណើរនរឿងពរិត

«ម�ើងចូលចិត្តមៅក្នុងថានាក់អង្គការបឋ្សិកសាម�ើងរីករា�ណ�លអ្កបាន

្កចូលររួ្ណ�រ»(Children’s Songbookទំព័រ២៥៦)។

ពពល	អេៀនភាញាក់	អឡើង	រាត់	ឮ	មតា�	រាត់	អម្ចៀង	។	វា	េឺ	បទ	«	ែ្នុំ	សាគាល់	

ក្ីអស្ហ៍	ម្ពរះេង្គ	»	។	អនារះេឺជា	បទ	ថានាក់	េង្គការ	បឋ�	សិកសា	ខែល	អេៀន	

ចូលចិត្	!	រាត់បាន	ចាប់អផ្ើ�	អម្ចៀង	តា�	មតា�	រាត់	។

មតា�	រាត់	បាន	និយា�	ថា	«	កូន	ែឹងែលៃលួន		អហើ�	!	»	មតា�	រាត់	ញញឹ�	អហើ�	

�ំ	។	អេៀន	បាន	អឃើញ	បា៉ា	របស់	រាត់	អៅ	េង្គនុ�	ខក្រ	ម៉ាក់	របស់	រាត់	។	អ�ើល	អៅ	

រាត់	ក៏សបបា�	ចិត្	ខែរ	។

ម៉ាក់	បាននិយា�	ថា	«	ម៉ាក់	បាន	អម្ចៀង	ចអម្�ៀង	ខែល	កូន	ចូលចិត្	ឲ្យ	កូន	សាតាប់	

អរៀងរាល់	ថ្ងៃ	»	។

អេៀន	បាន	ញញឹ�—ប៉ុខន្	រាត់	ឈឺកបាល	។	តា�ពិតអៅ	រាត់	ឈឺ	ែលៃលួន	ម្បាណ	

ទាំង�ូល	ជាពិអសស	អជើង	របស់	រាត់	។

រាត់	បាន	អ�ើល	បរិអវណជុំវិញ	អោ�	�ក	ចិត្	ទុកោក់	។	រាត់	�ិន	អៅ	ផ្ទរះ	អទ	។	

រាត់	កំពុង	អែកអៅអលើខម្េ	ខែក	ក្នុង	បន្ទប់	ខបលៃក	�ួ�	។	បនាទាប់	�ក	រាត់	បាន	អឃើញ	

េិោនុបោឋា�ិកា	មនាក់	និង	ខម្េជាអម្ចើន	អៅខក្រអនារះ	។	រាត់	បាន	េិតថា	«	អនរះ	

ចបាស់	ជា	�ន្ទីរអពទ្យ	អហើ�	»	។

រាត់	បាន	សួរ	ថា	«	អតើ	មន	េ្ី	អកើត	អឡើង	ចំអពារះ	ែ្នុំ	?	»

ទឹក�ុែ	ម៉ាក់	បាន	ខម្ប	ជាមនទុក្ខ	។	«	កូនបាន	ជួប	អម្រារះថានាក់	អាម្កក់	�ួ�	។	

ទាវារ	ខែក	�ួ�	បាន	រលំ	អលើ	កូន	។	កូន	បាន	អៅ	សម្មកអពទ្យ	េស់ពីរ	សបាតាហ៍	អហើ�	

ប៉ុខន្	កូន	នឹង	�ិន	អកើត	េ្ីអទ	»	។

ពីរ	សបាដាហ៍	!	អេៀន	បាន	េិតថា	«	េូ៎	វា	ជាការអែក	ែ៏	�ូរ	�ួ�	»	។	អរឿង	

ចុងអម្កា�	ខែល	រាត់	បានចាំ	អនារះ	េឺ	រាត់	បាន	អៅ	េរារ	សាសនាចម្ក	ហាត់ស�	

ក�្មវិធី	សម្មប់	ថានាក់	េង្គការ	បឋ�	សិកសា	។	.	.	.

េូ៎	េត់	អទ	!	ក�្មវិធី	!

អេៀន	បាន	សួរ	«	អតើ	ែ្នុំ	បាន	ែកខាន	�ិនបាន	ចូលរួ�	ក�្មវិធី	ថានាក់	េង្គការ	បឋ�	

សិកសា	ឬ	?	»	រាត់	បាន	ទន្ទឹង	រង់ចាំ	ក�្មវិធី	អនារះ	េស់	អពល	ជា	�ូរ	�កអហើ�	!	រាត់	

ចូលចិត្	អម្ចៀង	ជា�ួ�	�ិត្ភក្ិ	របស់	រាត់	។

ម៉ាក់	បាន	ញញឹ�	អហើ�	ម្េវី	កបាល	របស់	រាត់	។	«	េត់អទ	កូន	�ិន	បាន	

ែកខាន	នឹង	ក�្មវិធី	អនារះ	អទ	។	សមជិក	វួែ	បាន	សអម្�ច	ចិត្	ពន្យ	ក�្មវិធី	អនារះ	

រហូត	ែល់	កូន	ែឹង	ែលៃលួន	អឡើង	វិញ	អែើ�្ី	កូន	អាច	ចូលរួ�	ក�្មវិធី	អនារះខែរ	»	។

«	ពិតខ�ន	ឬ	?	»

បា៉ា	បាននិយា�	ថា	«	ពិតខ�ន	អហើ�	។	កុមរ	អៅ	ថានាក់	េង្គការ	បឋ�	សិកសា	

ទាំងេស់	បានសូ�	ប៊ីស្ព	ឲ្យ	រង់ចាំ	សិន	។	ពួកអេ	ចង់	ឲ្យ	កូន	អៅ	ក�្មវិធី	អនារះខែរ	។	

ពួកអេ	បាន	ែឹង	ថា	កូន	រំអភើប	ចិត្	ខាលាំង	ប៉ុោណា	ចំអពារះ	ក�្មវិធី	អនរះក្នុងឆ្នាំ	អនរះ	»	។

ការរ្់ចាំពអៀន

អ�ៀនបានសួរថា

«អ�ើមាន�្វីបានអ�ើ�អ�ើង

ចំអោះខ្ញំ?»។
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អេៀន	មន	ចិត្	រីករា�	ខែល	រាត់	អាច	អៅខត	ចូលរួ�	ក�្មវិធី	ថានាក់	េង្គការបឋ�	

សិកសា	។	ប៉ុខន្	រាត់	ម្តូវខត	បាន	ធូរ	អស្ើ�	ជា�ុន	សិន	។	អហើ�	វា	ចំោ�អពល	

អម្ចើន	។	រាត់	ម្តូវ	បន្	សានាក់	អៅ	�ន្ទីរអពទ្យ	�ួ�	រ�ៈអពល	�ូរ	អទៀត	។	ទីបំផុតអពល	

រាត់	ម្តឡប់អៅផ្ទរះ	វិញ	រាត់	អៅខត	�ិន	អាច	អែើរ	ឬ	អលង	បាន	។

ប៉ុខន្	�ិត្ភក្ិ	របស់	រាត់	ម្តូវ	�ក	សួរ	សុែទុក្ខ	រាត់	។	អេៀន	បាន	សួរ	ពួកអេ	េំពី	

សាោអរៀន	និង	ម្ពរះវិហារ	។	អហើ�	ពួកអេ	បាន	សួរ	រាត់	ថា	អតើអពល	ោ	អទើប	រាត់	

អាច	ម្តឡប់	�ក	វិញ	បាន	។

រាត់	បាន	ម្បាប់	ពួកអេ	ថា	«	ែ្នុំ	�ិន	អាច	អៅ	បាន	អទ	រហូត	ែល់	អជើង	របស់ែ្នុំ	បាន	ធូរ	

អស្ើ�	សិន	។	ែ្នុំ	ពុំ	ទាន់	អែើរ	បាន	អៅអឡើ�	»	។

ខែតុោ	បាន	បន្	ចូល	អៅ	ខែ	វិច្ិកា	អហើ�	អេៀន	បាន	ធូរអស្ើ�	អោ�	សន្ឹ�ៗ	។	

ថ្ងៃ	�ួ�	�ិត្ភក្ិ	របស់	រាត់	បាន	េអញជើញ	រាត់	ឲ្យ	�ក	អហើ�	អ�ើល	អរឿង	ជា�ួ�	

ពួកអេ	។	ម៉ាក់	និង	បា៉ា	របស់	អេៀន	បាន	ជួ�	�ក	រាត់	អៅ	ទីអនារះ	។

អសសជា�ិត្របស់	រាត់បាន	សួរ	រាត់	ថា	«	អតើ	អជើងរបស់	ឯង	អៅខត	

	ឈឺអទៀត	ឬ	?	»

អសស	បាន	សួរ	ថា	«	បាទ	។	ប៉ុខន្	វា	បាន	ធូរអស្ើ�	ជាអរៀងរាល់ថ្ងៃ	»	។

ម៉ាអរៀ	បាន	សួរ	ថា	«	អតើ	ឯង	អាច	អែើរ	បាន	អហើ�	ខ�នអទ	?	»

អេៀនបានអពាលថា	«	ែ្នុំ	�ិន	ែឹងអទ	»	។

អសស	បាន	និយា�	ថា	«	េញ្ចឹង	សាកល្ង	អ�ើល	»	។	នាង	បាន	ជួ�	អេៀន	ឲ្យ	

អម្កាកឈរ	។	អេៀន	បាន	ោក់អជើង	របស់	រាត់	ចុរះ	អម្កា�	អោ�	ម្បុងម្ប�័ត្	។	រាត់	រច
នា
រូប
ភា
ពន
ោ
យ
ម

តីណា
កោ

យ

ដកមេង ប្រុស ដៅក្នុង ដរឿង ដនរះ រស់ដៅ សាធារណៈរដ្ឋ ដូមីនីក ។ សូម អាន 

អត្ថ្រទ ្រនាទា្រ់ ដទៀត ដដើម្ី ដរៀន ្រខន្ថម អំពី ប្រដទស ដនរះ !

បាន	រំកិល	ែលៃលួន	រាត់	អៅ	�ុែ	។	រាត់	ឈរ	អៅ	អសងៃៀ�	អៅអឡើ�	!	វា	ជាជំហាន	ែំបូង	

របស់	រាត់	ក្នុង	រ�ៈអពល	ជាង	�ួ�	ខែ	!	�នុស្	ម្េប់	រានា	បាន	ទរះថែ	។

អសស	បាន	និយា�	ថា	«	អនរះ	មនន័�	ថា	ឯង	អាច	ម្តឡប់	�ក	ម្ពរះវិហារ	វិញ	

អហើ�	!	»

អហើ�	នាង	ពិតជា	និយា�	ម្តូវ	ខ�ន	!	អៅក្នុង	រ�ៈអពល	ពីរបី	សបាតាហ៍	អទៀត	

ទីបំផុត	អជើង	របស់	អេៀន	បាត់	ឈឺ	។	អវជជបណ្ិត	បាន	ែក	ប៉ង់	ស៊ី�៉ង់ត៍	ពី	អជើង	រាត់	

អចញ	អហើ�	ោក់	រណប	ជំនួស	វិញ	។	អៅអពលថ្ងៃ	អាទិត្យ	�ក	ែល់	វា	ជាអពល	

សម្មប់	ក�្មវិធី	ថានាក់	េង្គការ	បឋ�	សិកសា	។

េំឡនុងអពល	ការម្បជុំ	សាម្កា�៉ង់	អេៀន	បាន	អែើរ	អៅ	ខាង�ុែ	សាោ	ជំនុំ	ជា�ួ�	

�ិត្	របស់រាត់	។	រាត់	បាន	អម្កាកឈរ	យា៉ាង	ម្តង់	ែលៃលួន	អហើ�	ញញឹ�	ោក់	ម៉ាក់	

និង	បា៉ា	របស់	រាត់	។	េំឡនុងអពល	អម្ចៀង	រាត់	បាន	អម្ចៀងឮៗ	តា�	ខែល	រាត់	អាច	

អធ្ើបាន	។	អពល	ែល់	អវន	របស់	រាត់	រាត់	បាន	ឈរ	អៅ	អលើ	អវទិកា	អហើ�	ខចកចា�	

ទីបនាទាល់	របស់	រាត់	។	រាត់	មន	េំណរេុណ	ចំអពារះ	�ិត្ភក្ិ	ថានាក់	បឋ�	សិកសា	

របស់	រាត់	។	អហើ�	រាត់	រីករា�	ខែល	រាត់	អាច	ចូលរួ�	ក�្មវិធី	ថានាក់	េង្គការបឋ�	

សិកសា	បនាទាប់	ពីេ្ីៗ	ទាំងេស់	បានអកើត	អឡើង	។ ●



ែ១០ កបរិយមរិត្

រូប
ភា
ពទ

ង់ជា
តរិ

នដ
ើមន
តា
នាត

ៃរិង
នក
មេងក
បុស

នល
ងវា

យ
កូៃ

ោ
ល
់មក

ពតី
G

E
T

T
Y

 I
M

A
G

E
S
រច

នា
រូប
ភា
ពន
ោ
យ
ខា

ធតី
មា
៉ាក់ឌ

តី

កុមារជានកចើៃនៅសាធារណរដ្ឋដូមតីៃតីកចូលចរិត្
នលងវាយកូៃោល់។វាជាកតីឡាដ៏មាៃ
កបជាកបរិយបំ្ុតនៅក្នុងកបនទសនៃះ។

ពយើ្ពៅ្រស្សនកិច្ច

សាធារណរដ្ឋដូមីនីក។

សូមមកចូលរួមជាមួយពយើ្!

នៅក្នុងសាធារណរដ្ឋ
ដូមតីៃតីកពួកនគៃរិយយភាសា
នអស្ប៉ាញ។នៃះគលឺជានកមេង
កបុសមានាក់ដដលមាៃel 

Libro de Mormón—
កពះគម្ពតីរមរមៃ។

ជម្រាប សួរ !  

ខ្ញុំ ឈ្មោះ រា៉ាឈ្គោ ។  

ឈេោះ ជា ប្អូេ ម្បរុស របស់ 

ខ្ញុំ ឈ្មោះ ឈ៉៉ាឡា ។

សួស្តី  
មកពី

សាធារណ  

រដ្ឋ ដូមតីេតីក !

សាធារណរដ្ឋដូមតីៃតីកគលឺនៅក្នុងកបនទសរោរីនប៊ៀៃ។
វាមាៃទតីតាំងនៅនលើនរោះមួយជាមួយកបនទស
នហទតី។មាៃកបជាជៃកបដហលជា១០ោៃ
នាក់រស់នៅសាធារណរដ្ឋដូមតីៃតីករួមមាៃសមាជរិក
សាសនាចកកដកបលជា១៣០០០០នាក់។

សាធារណរដ្ឋដូមតីៃតីក

សាន់តូ ដូមីងហ្គគូ



 ដខមរិ្ុនាឆ្នាំ២០១៩ ែ១១

កបជាជៃនៅសាធារណរដ្ឋដូមតីៃតីកបរិនភាគ
បដៃ្ៃរិងដ្្ន�ើកតូពរិចនកចើៃ។នកមេង

កបុសទាំងនៃះ្ ឹកទឹកដូង!
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សាធារណរដ្ឋដូមតីៃតីកមាៃកពះវិហារបរិសុទ្ធមួយនៅសាៃ់តូដូមតីងនហាគោ។អក្សរ
នៃះសរនសរថា«Santidad al Señor: La Casa del Señor»។
វាមាៃៃ័យថា«បរិសុទ្ធដល់កពះនយហូវា៉៖ដំណាក់នៃកពះអមាចាស់»។

សូមអរគុណចំពោះការមក

្រស្សោសាធារណរដ្ឋដូមីនីកជាមួយ

ពួកពយើ្។ឥ�អូវពនះពយើ្ពរៀបចំ

សពម្ប់ដំពណើរផ្ស្ពពព្បោទាប់

ព្រៀតរបស់ពយើ្!

«ខ្នុំចូលចរិត្ជួយកុមារតូចៗនៅក្នុង

ថានាក់អង្គរោរបឋមសរិកសានពលពួកនគ

មាត់រដញ៉រនញ៉។ខ្នុំសរនសរចនកមៀងនៅនលើ

កកោសនសៀវនៅនហើយជួយពួកនគឲ្យ

នកចៀង។ខ្នុំជួយពួកនគឲ្យយល់នពល

នយើងអាៃកពះគម្ពតីរ»។

អាំរា អូ អាយុ ១១ ឆ្នាំ សាធារណ រដ្ឋ ដូមីនីក

សូម េរួ្រ មិត្ត ្ ក្តិ មរួយ ចំនរួន មក ពី 
សាធារណ រដ្ឋ ដូមីនីក !

«ខ្នុំកសឡាញ់កពះនយស៊ូវនហើយខ្នុំមាៃ

អារមមេណ៍ខរិតរោៃ់ដតជរិតកទង់។

ខ្នុំក៏ចូលចរិត្ទំៃុកតនម្ើងៃរិងចនកមៀងថានាក់

អង្គរោរបឋមសរិកសា្ ងដដរ»។

ដអៀន អរ អាយុ 8 ឆ្នាំ សាធារណ រដ្ឋ ដូមីនីក

ឆ្នាំមុៃពយារោរីោៃនៅទស្សៃករិច្ចសាធារណរដ្ឋដូមតីៃតីកនហើយ
ោៃមាៃកបសាសៃ៍នៅរោៃ់មៃុស្សជាភាសានអស្ប៉ាញ។

ដតើ អ្ក មក ពី 
សាធារណ រដ្ឋ ដូមីនីក ឬ ? 
សូម សរដសរ មក កាន់ 

ពរួកដយើង ! ពរួក ដយើង ចង់ 
ឮ ពី ្រ្គូនៗ ។
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១.ជាសមាជិកមួយននកករុមក្រះ។	អនារះ	មន	ន័�	ថា	ម្ទង់	អធ្ើការ	ជា�ួ�	ម្ពរះវរបិតាសួេ៌	

និង	ម្ពរះអ�ស៊ូវ	ម្េីស្ទ	អែើ�្ី	ជួ�	អ�ើង	។	ជួនកាល	អេអៅ	ម្ទង់	ថា	ម្ពរះវិញ្ញាណ	

អោ�សារ	ម្ទង់	រាមន	ម្ពរះកា�អទ	។

២.អំណោយមួយដដលណកើតមានជាមួយបរុណ្យកជមរុជទឹក។	បនាទាប់	ពី	អងើប	អចញពីទឹក�ក	

េ្ក	នឹង	ទទួល	ការម្បសិទ្ធពរ	ពិអសស	�ួ�	អៅ	ថា	«	ការបញ្ជាក់	»	ជាអពល	ខែល	េ្ក	

ម្តូវបាន	េអញជើញ	ឲ្យ	ទទួល	ម្ពរះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្ធ	។

៣.ការសនយាមួយមក្ីក្រះវរបិតាសួគ៌។	អៅអពល	េ្ក	ទទួល	ទាន	សាម្កា�៉ង់	េ្ក	សន្យ	

ថា	បន្	អធ្ើ	តា�	ម្ពរះអ�ស៊ូវ	។	ម្តឡប់	�កវិញ	ម្ពរះវរបិតាសួេ៌	សន្យ	ថា	ម្ពរះវិញ្ញាណ	

បរិសុទ្ធ	នឹង	េង់	អៅ	ជា�ួ�	េ្ក	។

ែូចជា	ភួយ	កក់	អៅតា	�ួ�	រុំ		

ជុំវិញ	ចិត្	របស់	េ្ក	។	ម្ទង់	អាច	

លួងអោ�	េ្ក	អពល	េ្ក	មន	

អារ�្មណ៍	អកើត	ទុក្ខ	ឬភ័�	ខាលាច	។

ែូចជា	ស៊ីដរែន	�ួ�	ខែល		

ម្ពមន	េ្ក	ពី	អម្រារះថានាក់	។	ម្ទង់	

អាច	ែឹកនាំ	េ្ក	ឲ្យ	អចញ	ឆ្ងា�	ពីេ្ី	

ខែល	បង្ក	អម្រារះថានាក់	ែល់	េ្ក	។

ែូចជា	កគូបណករៀន	ែ៏	សលៃនូតបូត	។		

ម្ទង់	អាច	មន	បន្ទនូល	ម្បាប់	េ្ក	

នូវ	េ្ី	ខែល	ពិត	អហើ�	ជួ�	េ្ក	

ឲ្យ	ចាំ	េ្ី	ខែល	េ្ក	បាន	អរៀន	។

ពពះវិញ្ញាណបរិសុ្រ្គលឺជា...
ដោយ ម៉ារីសសា វីដឌីសុន

ទស្សនាវដ្តីសាសនាចកក
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១.ជាសមាជិកមួយននកករុមក្រះ។	អនារះ	មន	ន័�	ថា	ម្ទង់	អធ្ើការ	ជា�ួ�	ម្ពរះវរបិតាសួេ៌	

និង	ម្ពរះអ�ស៊ូវ	ម្េីស្ទ	អែើ�្ី	ជួ�	អ�ើង	។	ជួនកាល	អេអៅ	ម្ទង់	ថា	ម្ពរះវិញ្ញាណ	

អោ�សារ	ម្ទង់	រាមន	ម្ពរះកា�អទ	។

២.អំណោយមួយដដលណកើតមានជាមួយបរុណ្យកជមរុជទឹក។	បនាទាប់	ពី	អងើប	អចញពីទឹក�ក	

េ្ក	នឹង	ទទួល	ការម្បសិទ្ធពរ	ពិអសស	�ួ�	អៅ	ថា	«	ការបញ្ជាក់	»	ជាអពល	ខែល	េ្ក	

ម្តូវបាន	េអញជើញ	ឲ្យ	ទទួល	ម្ពរះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្ធ	។

៣.ការសនយាមួយមក្ីក្រះវរបិតាសួគ៌។	អៅអពល	េ្ក	ទទួល	ទាន	សាម្កា�៉ង់	េ្ក	សន្យ	

ថា	បន្	អធ្ើ	តា�	ម្ពរះអ�ស៊ូវ	។	ម្តឡប់	�កវិញ	ម្ពរះវរបិតាសួេ៌	សន្យ	ថា	ម្ពរះវិញ្ញាណ	

បរិសុទ្ធ	នឹង	េង់	អៅ	ជា�ួ�	េ្ក	។

ែូចជា	សារទូត	ពី	ម្ពរះវរបិតាសួេ៌	។	ម្ពរះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្ធ		

អាច	ជួ�	េ្ក	ឲ្យ	ទទួល	អារ�្មណ៍	ថន	អសចក្ីម្សឡាញ់	និង	

ការ�ល់	ែឹង	របស់	ម្ពរះ	នូវ	េ្ី	ខែល	ម្ទង់	សព្ម្ពរះទ័�	ឲ្យ	េ្ក	ែឹង	។

រច
នា
រូប
ភា
ពន
ោ
យ
ភ

តីនធ
ើរហ្
ហា

រាៃស
៊ីស

ែូចជា	កលយាណមិត្ត	ខែល	ចង់	អៅ	ជា�ួ�	េ្ក		

ជានិច្ច	!	តា�រ�ៈ	ការអធ្ើ	ការអម្ជើសអរើស	ម្តឹ�ម្តូវ	អនារះ	

េ្ក	យាង	េអញជើញ	ម្ទង់	ឲ្យ	បន្	េង់	អៅជា�ួ�	េ្ក	។

ែូចជា	ទីសមាគាល់	ជួ�	េ្ក		

ែឹង	ពី	កខនលៃង	ខែល	ម្តូវអៅ	។	

អពល	េ្ក	អធ្ើ	ការអម្ជើសអរើស	អនារះ	

ម្ទង់	អាច	ជួ�	េ្ក	បន្	អលើ	ផលៃនូវ	

អៅកាន់ជីវិត	េស់កល្ជានិច្ច	។

ដៅក្នុង បពរះគម្ីរ ៖

យ៉ូហាៃ១៤:២៦

រោឡាទតី៥:២២

ៃតីនហ្ទតី២៣១:១៧–១៨

នោលលទ្ធរិៃរិងនសចក្តីសញ្ញា១៣០:២២

ពពះវិញ្ញាណបរិសុ្រ្គលឺជា...
ដោយ ម៉ារីសសា វីដឌីសុន

ទស្សនាវដ្តីសាសនាចកក
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អៅ	ម្ពរះវិហារ	វា	�ិន	ជា	បញ្ហា	េ្ី	អនារះអទ	អទារះបី	អ�ើង	មនភាព	ែុសខបលៃក	រានា	ប៉ុោណា	

ក្ី	។	អ�ើង	ទាំងេស់	រានា	េឺ	ជា	�ិត្	ភក្ិ	នឹង	រានា	។

រអបៀប	�ួ�	ខែល	ែ្នុំ	�ក	ឈ្រះ	អលើ	ភាព	អេៀន	ខាមស	របស់	ែ្នុំ	េឺ	ជួ�	កិច្ចការ	អៅ	

ម្ពរះវិហារ	។	ែ្នុំ	បាន	ចាប់អផ្ើ�	ជា�ួ�	ថានាក់	េង្គការ	បឋ�	សិកសា	។	ែ្នុំ	បាន	ខចកចា�	

ែេ�្ីរ	�ួ�	អៅអម៉ាង	អពលអវោ	ខចកចា�	។	ែ្នុំ	បាន	អាន	ែេ�្ីរ	អនារះឭៗ	អៅ	ក្នុង	

ថានាក់	។	បន្ិច	�្ងៗ	ែ្នុំ	មន	អារ�្មណ៍	ថា	មន	ទំនុកចិត្	កាន់ខត	អម្ចើន	។	វា	បាន	

ជួ�	ែ្នុំ	ឈរ	រឹងបុឹង	ចំអពារះ	ជំអនឿ	របស់	ែ្នុំ	។

កាល	ែ្នុំ	អរៀន	ថានាក់	ទី	បួន	ឬទី	ម្បាំ	ម្េួសារ	ែ្នុំ	បាន	រស់អៅ	រែ្ឋ	ម៉ារីខលន	ស.រ.អា.	។	

រាមន	សមជិក	សាសនាចម្ក	អម្ចើន	អៅសាោ	ែ្នុំ	អទ	។	ែ្នុំ	មន	�ិត្ភក្ិ	ខែលជា	

សមជិក	សាសនាចម្ក	និង	�ិនខ�ន	ជាសមជិក	សាសនាចម្ក	។

កាល	អៅ	វ័�	ជំទង់	�ិត្ភក្ិ	�ួ�	ចំនួន	របស់	ែ្នុំ	បាន	អធ្ើ	អរឿង	ខែល	ផ្ទនុ�	ពី	

បទោឋាន	របស់ែ្នុំ	។	ប៉ុខន្		ពួកអេ	ពុំ	បាន	ព្យយា�	ឲ្យ	ែ្នុំ	អធ្ើ	អរឿង	ទាំងអនារះ	អទ	។	ែ្នុំ	មន	

េំណរេុណ	ខែល�ិត្ភក្ិ	របស់	ែ្នុំ	បាន	អរារព	អសចក្ីជំអនឿ	របស់	ែ្នុំ	។	ជួនកាល	

ែ្នុំ	មន	អារ�្មណ៍	ថា	ឯអកា	អោ�សារ	ែ្នុំ	ពុំ	អាច	អធ្ើ	េ្ី	ម្េប់	យា៉ាង	ខែល	�ិត្ភក្ិ	អៅ	

សាោ	របស់ែ្នុំ	អធ្ើ	បានអទ	។	ប៉ុខន្	ែ្នុំ	មន	អារ�្មណ៍	ល្អ	ពី	ការអធ្ើតា�	បទោឋាន	របស់	

ែ្នុំ	ជានិច្ច	។	ែ្នុំ	បាន	សអម្�ច	ចិត្	ថា	ែ្នុំ	ចង់	រស់អៅតា�	ែំណឹង	ល្អ	�ិន	ថា	មន	

េ្ី	អកើត	អឡើង	អនារះអទ	។	ទីបនាទាល់	របស់	ែ្នុំ	បាន	រឹងមំ	អឡើង	អៅក្នុង	ថានាក់	េង្គការ	

បឋ�	សិកសា	និង	រាម្តីជួបជុំ	ម្កុ�ម្េួសារ	។	ែ្នុំ	បាន	ែឹង	ចបាស់	ថា	ែ្នុំ	ជា	កូន	

របស់	ម្ពរះ	។

ជាអម្ចើន	ឆ្នាំ	អម្កា�	�ក	ែ្នុំ	បានែឹង	ថា	�ិត្ភក្ិពីរ	នាក់	អៅ	សាោ	

អរៀន	របស់	ែ្នុំ	បាន	ចូល	ជាសមជិក	សាសនាចម្ក	។	ែ្នុំ	សបបា�	

ចិត្	ខាលាំង	ោស់	!	ពួកអេ	បាន	ម្បាប់	ែ្នុំ	ថា	ការអ�ើល	ែ្នុំ	រស់អៅតា�	

ែំណឹងល្អ	កាល	ពី	ពួកអេ	អៅ	តូច	បាន	ជួ�	ពួកអេ	សអម្�ច	ចិត្	

សាតាប់	ពួក	េ្ក	ផ្ព្ផសា�	សាសនា	។

�ិត្	វ័�	អក្មង	ជាទីម្សឡាញ់	របស់	ែ្នុំ	អេើ�	ក្មលួ�ៗ	េឺជា	

បុម្តាបុម្តី	របស់	ម្ពរះវរបិតាសួេ៌	របស់អ�ើង	។	អពល	ក្មលួ�ៗ		ចងចាំ	

េំពី	អសចក្ីពិត	ែ៏	សំខាន់អនរះ	មរៀងរាល់ថថងៃ	អនារះ	ការរស់អៅ	តា�	

ែំណឹងល្អ	របស់ក្មលួ�ៗ		នឹង	កាន់ខត	ង្�	ម្សួល	។ ● រច
នា
រូប
ភា
ពន
ោ
យ
នស

្សោ
អា

បវា
៉ប៊ី

ដោយ ខ្រកឃី បកាវីន

ទតីកបឹកសាទតីពតីរក្នុងគណៈកបធាៃ

យុវនារីទូនៅ

ការរស់ពៅតាម
ប្រដ្ឋានរបស់ខ្ញំ

«ឈរជាសាក្ី�ល់្ពះមៅ្គប់មពល»(្៉ាូសា�១៨:៩)។

ឪ
ពុក	របស់	ែ្នុំ	បានអៅ	ក្នុង	ជួរ	កងទ័ព	ែូអច្រះ	អ�ើង	បាន	ប្នូរ	ទីលំអៅ	អម្ចើន	ែង	

កាល	ែ្នុំ	អៅ	អក្មង	។	អរឿង�ួ�	ែ៏	លំបាក	បំផុត	េំពីការប្នូរ	ទីលំអៅ	អនារះ	េឺ	

ការអចញពី	�ិត្ភក្ិ	របស់ែ្នុំ	។	ែ្នុំ	មន	ការលំបាក	

ក្នុងការ	រាប់អាន	�ិត្ភក្ិ	្ ្មី	អោ�សារ	

ែ្នុំ	អេៀនខាមស	។	អោ�	េំណរេុណ	

�នុស្	មន	ភាពរួសរា�	ជានិច្ច	ទាំង	

អៅ	សាោ	អរៀន	និង	អៅ	ថានាក់	

េង្គការ	បឋ�	សិកសា	។	
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ខ្ញំអាចពពជើសពរើសពតូវ

រូប
ភា
ពល

ម្អរិត
មក

ពតី
ព្

រះព
្ីស

្ទ ន
ិង ក

ម្
លរះ អ

្នក ្
ន

នោ
យ
ដហ

ៃរ
ិច

ហ
ូហ
្មា
៉ាៃ់

ខ្ញំអាចពរៀបចំខលលួនពីឥ�អូវពនះពដើម្ីពៅពពះវិហារបរិសុ្រ្។

ខ្ញំអាចម្នសោតានចិត្តល្។

ខ្នុំអាចអាៃនមើល
នហើយសាដាប់អ្តីដដលល្អៗ។

ខ្ញំអាចបងាហាញ
ការឈោរព

ចំពោះពពះមនុស្សដទ្រ
និ្ខលលួនខ្ញំ។

ខ្នុំអាច

នស្ៀកពាក់

នហើយកបកពឹត្រិ

សមរម្យ ។

ែ្នុំ អាច រកសា គំនិត  
និង រូ្រកាយ ែ្នុំ  

ឲ្យ មន សុែភាព ល្ ។

ខ្ញុំ អាច ឈោរព  

ឪពរុក រាដាយ ខ្ញុំ ឈ�ើយ  

ជួយ ម្្ួសារ ខ្ញុំ ។

ខ្នុំអាចនធ្ើករិច្ចរោរនានា

នៅន្ងៃ�ប់សកមាក

ដដលជួយខ្នុំចងចាំ

កពះនយស៊ូវកគតីស្ទ។

ខ្នុំអាច
ៃរិយយ
ពតីកពះ

មោយ គារវភា្ ។

ែ្នុំ អាច ដ្វើ ជា  

មនុស្ស ដសាមៅរះបតង់ ។
ខ្នុំអាចខប្រចិត្តនហើយសាកល្ង

ម្ងនទៀតនពលខ្នុំនធ្ើខុស។

ខ្ញំអាច

សាតាប់តាម

ម្ពោះវិញ្ញាណ 

បរិសរុទ្ធ ។

ែ្នុំ អាច រកដមើល  

មិត្តល្ៗ។

ខ្ញំអាចពពបើ

ពាក្យ ល្ៗ ។
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គំៃរិតឆ្លាតនវ

រច
នា
រូប
ភា
ពន
ោ
យ
ស

្ត់
នវេក

នហ
្ៀល

ពពះពយស៊ូវពសឡាញ់ខ្ញំ។ខ្ញំអាចពរៀន

ព្វើតាមព្រ្់បន្តិចម្ត្ៗ។
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ពៅ
	សាោ	អរៀន	

របស់	ែ្នុំ	ែ្នុំ	

បានអឃើញ	សំរា�	

អៅអលើ	កខនលៃង	អលង	

ក�សាន្	។	ែូអច្រះ	ែ្នុំ	បាន	

សួរ	នា�ក	សាោ	

ម្បសិនអបើ	ែ្នុំ	អាច	អរើស	

សំរា�	អនារះ	ជា�ួ	�	�ិត្ភក្ិ	ែ្នុំ	។	ែ្នុំសបបា�	ចិត្	

ខែល	ែ្នុំ	អធ្ើ	ជា	ពលរែ្ឋ	ល្អ	។

ខអលដលៀ ឌី អាយុ ១០ ឆ្នាំ ទីបកុង រាដិន ដវើដ្មដ្រ៊ើក 
ប្រដទស អាលលឺម៉ង់

កម្វិ្ីបងាហាញព�ើយនិទានពបាប់

ល
ំនា
ំចំណ
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ន្
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មក
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E
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T
Y
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M
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ដហវើរ៉នមី ដអហវ អាយុ 8 ឆ្នាំ ទីបកុង ឡាដ្គោស ប្រដទស នីដហ្សរីោ៉ា

ហវីលីព ដ្រុលយូ អាយុ 8 ឆ្នាំ ទីបកុង ឡានកាដស្សៀ ប្រដទស អង់ដគលស

ខ្ញំទន្ទឹងចាំ	ទទួល	

បព្ជិតភាព	និង	អៅ	

ម្ពរះវិហារ	បរិសុទ្ធ	

អែើ�្ីអធ្ើ	បុណ្យ	

ម្ជ�ុជទឹក	សម្មប់	

អ្មរះ	ម្េួសារ	ែ្នុំ	ខែល	

មតា�	ែ្នុំ	និង	ែ្នុំ	បាន	

រកអឃើញ	!

ប្រ៊ើង្ំ ដ្រុលយូ អាយុ 
១១ ឆ្នាំ ទីបកុង វីតូរីោ៉ា 
ប្រដទស អូបសារាលី

ខ្ញំអលង	ជា�ួ�	�ិត្	

របស់ែ្នុំខែល	ឯអកា	។

អាឡិចស៊ិស ដអច អាយុ 7 
ឆ្នាំ ទីបកុង ណូវ៉ ស្គូទីអា 
ប្រដទសកាណាោ

ខ្ញំចូលចិត្	ការអរៀ	ន	ពី	

ម្ពរះអ�ស៊ូវ	។	ែ្នុំ	មន	

េំណរេុណ	ចំអពារះ	ការ	

លរះបង់	ខែល	ម្ទង់	បាន	អធ្ើ	

សម្មប់	អ�ើង	។

សារ៉ ឌី អាយុ 6 ឆ្នាំ រីអូ 
ហហ្គង់ឌឺ ដូ សុល ប្រដទស 
ដប្រស៊ើល

ខ្ញំជួ�	មតា�	ែ្នុំអ�ើល	ប្អនូន	ម្បុស	តូចៗ	

របស់	ែ្នុំ	។

សាម៉ាថា ដអស អាយុ 8 ឆ្នាំ ទីបកុង ដ្រើរឡាំង  
ប្រដទស អាលលឺម៉ង់



ែ១8 កបរិយមរិត្

និយាយ
សួស្តីពៅកាន់
ហាលីម!
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 ដខមរិ្ុនាឆ្នាំ២០១៩ ែ១៩

ដោយ ខា្ី ខា្ី រីេ័យ

ដ្្អកនៅនលើដំនណើរនរឿងពរិត

«អ្ករាល់គ្នាបានទទរួលទមទ្តូវឲ្យទមទណ�រ»(ម៉ាថា�១០:៨)។

ពៅ
សាោ	អរៀន	នា	ម្ពឹកអនារះ	ម៉ាអេើស	បាន	សអង្កត	អឃើញអក្មង	ម្បុស	ចំណូល	

្្មី	មនាក់	អែើរ	ចូល	�ក	ក្នុង	ថានាក់	អរៀន	។

េ្ក	ម្េូ	ខប៊កអឃើរ	បាននិយា�	អពល	សិស្	ម្េប់	រានា	សាងាត់អសងៃៀ�	ថា	

«	េរុណសួស្ី	ប្អនូនៗ	។	អនរះេឺ	ហាលី�	។	រាត់	ជា	េ្ក	ចំណូល	្ ្មី	អៅ	សាោ	អរៀន	

អ�ើង	។	តា�	ពិត	អៅ	រាត់	ជា	េ្ក	ចំណូល	្ ្មី	�ក	ក្នុង	ម្បអទស	អ�ើង	។

ហាលី�	បាន	ឱន�ុែ	អ�ើល	កម្មល	ឥែ្ឋ	អពល	រាត់	និយា�	ថា	សួស្ី	។	

ម៉ាអេើស	បាន	េិតថា	សំអឡង	របស់	រាត់	ែូចជា	មន	សំអឡង	ែុស	ខបលៃក	។	េ្ក	

ម្េូខប៊កអឃើរ	បន្	និយា�	អទៀត	។

«	ពួកអ�ើង	រីករា�	ខែល	រាត់	អៅ	ទីអនារះ	អហើ�	រាត់	នឹង	កាលា�	ជា	សិស្	ក្នុង	

ថានាក់	អ�ើង	។	េ្ក	ម្េូ	សង្ឹ�	ថា	អ�ើង	ទាំងេស់	រានា	ជួ�	ឲ្យ	រាត់	មន	អារ�្មណ៍	កក់	

អៅតា	»	។

អពល	េ្ក	ម្េូ	ខប៊កអឃើរ	បង្ហាញ	តុ	េង្គនុ�	ឲ្យ	ហាលី�	ម៉ាអេើស	បាន	េិត	េំពី	

ការភ័�	ខាលាច	របស់	រាត់	ម្បសិនអបើ	រាត់	បាន	ប្នូរអៅ	ម្បអទស	្ ្មី	�ួ�	និង	សាោ	

អរៀន	្ ្មី	�ួ�	។

បនាទាប់	ពី	អម៉ាង	ញា៉ាំអាហារ	សម្�ន់	រួច	េ្ក	ម្េូ	ខប៊កអឃើរ	បាន	ម្បាប់	សិស្	ម្េប់	

រានា	ថា	រាត់	មន	េ្ី	�ួ�	ភាញាក់អផ្អើល	បង្ហាញពួកអេ	។	ម៉ាអេើស	បាន	េង្គនុ�	យា៉ាង	

ម្តង់	ែលៃលួន	អែើ�្ី	រាត់	អាច	អ�ើលអឃើញ	េ្ី	ខែល	េ្ក	ម្េូ	ែក	អចញ	ពី	កាបូប	

របស់រាត់	។	វា	ជា	ធុង	តូចៗ	។	រាត់	បាន	ចាប់អផ្ើ�	ហុច	ធុង	

អនារះ	តៗ	រានា	អៅ	សិស្	ក្នុង	ថានាក់	។

រាត់	បាន	និយា�	អពល	រាត់	ហុចធុង	ពណ៌អលឿង		

ឲ្យ	ម៉ាអេើស	«	អ�ើង	មនាក់ៗ	មន	ធុង	ថន	ក្ីម្សថ�	�ួ�	

អៅក្នុង	ចិត្	អ�ើង	មនាក់ៗ	។	�នុស្	បំអពញ	ធុង	របស់អ�ើង	

អពលពួកអេ	អធ្ើ	អរឿង	ល្អៗ	ែល់អ�ើង	។	អហើ�	អ�ើង	អាច	

បំអពញ	ធុង	របស់	�នុស្	ែថទ	តា�រ�ៈ	ការអធ្ើ	ល្អ	ចំអពារះ	

ពួកអេ	ខែរ	។	ឧទាហរណ៍	អពល	មតា�	ប្អនូន	ឱប	ប្អនូន	រាត់	កំពុង	

បំអពញ	ធុង	របស់	ប្អនូន	។	អពល	ប្អនូនៗ	និយា�	េ្ី	�ួ�	ល្អៗ	អៅ	កាន់	

នរោ	មនាក់	អនារះ	ប្អនូនៗ	កំពុង	បំអពញ	ធុង	របស់	ពួកអេ	។

ម៉ាអេើស	បាន	អ�ើល	អៅ�ិត្	ជិតស្ិទ	របស់	រាត់	អ្មរះ	កាលីប	។	រាត់	ក៏	

បាន	ធុង	ពណ៌អលឿង	ផងខែរ	!

េ្កម្េូ	ខប៊កអឃើរ	បាន	និយា�	ថា	«	សបាតាហ៍	អនរះ	អ�ើង	នឹង	ទុក	ធុង	

ទាំងអនរះ	អៅអលើ	តុ	របស់	អ�ើង	ែូអច្រះ	អ�ើង	អាច	សរអសរ	កំណត់	ចំោំ	

ល្អៗ	សម្មប់	រានា	អៅវិញអៅ�ក	»	។	រាត់	បាន	�ូរ	ម្កោស	តូច	�ួ�	អហើ�	ទមលាក់	

វា	ចូល	ក្នុង	ធុង	អនារះ	។	«	អហើ�	វា	នឹង	ជួ�	អ�ើង	ឲ្យ	ចងចាំ	ពី	ធុង	ថនក្ីម្សថ�	ខែល	

�នុស្	ម្េប់រានា	មន	អៅក្នុង	ធុង	អនារះ	។	អ�ើង	ចង់	មន	សនាតាន	ចិត្	ល្អ	អែើ�្ី	ឲ្យ	

អ�ើង	អធ្ើ	ជា	េ្ក	បំអពញធុង	អនារះ	។

ម៉ាអេើស	បាន	ទាញ�ក	ម្កោស	�ួ�	សនលៃឹក	�ក	អហើ�	បាន	េិត	េំពីេ្ីៗ	ខែល	

រាត់អាច	សរអសរអៅ	កាន់	កាលីប	ែូច	ជា	ថា	រាត់	ពូខកអលង	កីឡា	។	ប៉ុខន្	អម្កា�	

�ករាត់	បាន	អ�ើលអៅ	ហាលី�	។	សាម	របស់រាត់	ហាក់ែូចអកាង	អោ�	អកើត	ទុក្ខ	។

ម៉ាអេើស	ឆងៃល់	ថា	អតើហាលី�	មន	កល្យណ�ិត្	មនាក់	អៅកខនលៃង	ខែល	រាត់	ធ្លាប់	

រស់អៅខែរឬ	អទ	។	វា	ម្បខហល	ជា	លំបាក	ោស់	អែើ�្ី	និយា�	ោ	ពួកអេ	អហើ�	

ភ័�	ខាលាច	ចំអពារះ	ការប្នូរ	អៅ	រស់អៅ	ឆ្ងា�	។

ម៉ាអេើស	បាន	អ�ើល	អៅ	ម្កោស	អសៀវអៅ	ទអទ	អៅអលើ	តុ	របស់	រាត់	។	រាត់	មន	

េំនិត	�ួ�	បនាទាប់	�ក	រាត់	បាន	សរអសរ	ថា

«	ជូន	ចំអពារះ	ហាលី�

សូ�	សាវាេ�ន៍	�ក	សាោ	អរៀន	របស់	អ�ើង	។	ម្បសិនអបើ	ឯង	ចង់	អ�ើង	អាច	

អលង	ជា�ួ�	រានា	អពលអម៉ាង	អចញអលង	។	ែ្នុំ	នឹង	អធ្ើ	ជា	�ិត្ភក្ិ	របស់	ឯង	។	អហើ�	

ែ្នុំ	េិត	ថា	កាលីប	នឹង	អធ្ើ	ជា�ិត្	របស់	ឯង	ខែរ	។

ពី	ែ្នុំ	ម៉ាអេើស	»	។

បនាទាប់	�ក	រាត់	បាន	�ូរ	ម្កោស	អនារះ	អោ�	ម្បុងម្ប�័ត្	អហើ�	ទមលាក់	វា	ចូល	

ក្នុង	ធុង	របស់	ហាលី�	។	ហាលី�	បាន	ញញឹ�	។	ម៉ាអេើស	បាន	ទទួល	អារ�្មណ៍	

កក់អៅតា	និង	រីករា�	ក្នុង	ចិត្	។	រាត់	ចូលចិត្	អធ្ើ	ជា	េ្ក	បំអពញ	ធុង	! ●

អ្កនិពន្ធរស់មៅរ�្ឋថអដា�ូស.រ.អា។
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ដយើង អាច មន សនារាន ចិត្ត ល្

«នយើងមានាក់ៗអាចអភរិវឌ្ឍភាពរាប់អាៃោនាជាបងប្អូៃនៅ្ ្ទះ

សាោនរៀៃកដៃ្ងនធ្ើរោរឬនៅកដៃ្ងនលងកមសាៃ្»។

ប្រធាន រ័សុល អិម ណិលសុន « These . . . Were Our Examples » 
Ensign ខែ វិច្ិកា ឆ្នាំ ១៩៩១ ទំព័រ 6២ ។



ែ២០ កបរិយមរិត្

ពពះពយស៊ូវបាន

បពព្ៀនអំពីសាពកាម៉្់

នរឿងក្នុងកពះគម្ពតីរ

ពី�ុន	ម្ពរះអ�ស៊ូ	សុេត	ម្ទង់	បាន	អសា�	អាហារ	ពិអសស	�ួ�	ជា�ួ�	ពួកសិស្	របស់ម្ទង់	។		

អេអៅ	វា	ថា	អាហារ	�ប់	ថ្ងៃ	ចុង	អម្កា�	។



 ដខមរិ្ុនាឆ្នាំ២០១៩ ែ២១

ម្ពរះអ�ស៊ូវម្េីស្ទ	បាន	�កនំបុ័ង	អហើ�	ម្បទានពរ	

វា	។	ម្ពរះ	អ�ស៊ូវ	បាន	ម្បទាន	វាឲ្យ	អៅ		ពួកសិស្	

របស់ម្ទង់	។	ម្ទង់	បាន	ឲ្យ	ពួកអោកបរិអភាេ	វា	

អែើ�្ី	ជួ�ពួកអោក	ឲ្យ	ចងចាំ	ម្ទង់	។

ម្ពរះអ�ស៊ូវម្េីស្ទ	បាន	�ក	ខពង	�ួ�	

អហើ�	ម្បទាន	វា	ឲ្យ	អៅ	ពួក	សិស្	របស់	

ម្ទង់	។	ម្ទង់	បាន	ឲ្យ	ពួកអោក	ផឹក	វា		

អែើ�្ី	ជួ�ពួកអោក	ឲ្យ	ចងចាំ	ម្ទង់	។

រច
នា
រូប
ភា
ពន
ោ
យ
អា

បរ
ីល
ស

្នុត

ម្ពរះអ�ស៊ូវ	និង	

ពួកសិស្	របស់	ម្ទង់	ក៏	

បានអម្ចៀង	ទំនុកតអ�្កើង	

�ួ�	ផងខែរ	។



ែ២២ កបរិយមរិត្

ែ្នុំ	អាច	ចងចាំ	ម្ពរះអ�ស៊ូវ	តា�រ�ៈ	ការទទួលទាន	សាម្កា�៉ង់	អរៀងរាល់	សបាតាហ៍		

ែូច	ម្ទង់	បាន	សុំ	ឲ្យ	ពួកអ�ើង	អធ្ើ	។ ●

សូ្អានអវីណ�ល្ពះម�ស៊ូវបានបម្ងៀនមៅក្នុង

ម៉ាថា�២៦:២៦–២៨;កូរិនថូសទី១១១:២៤–២៥។



 ដខមរិ្ុនាឆ្នាំ២០១៩ ែ២3

ទំព័រផាត់ពណ៌

ពពះពយស៊ូវពគីស្ទបានពបទានសាពកាម៉្់ដល់ពួកពយើ្

រច
នា
រូប
ភា
ពន
ោ
យ
អា

បរ
ីល
ស

្នុត



ម្កុ�	ម្េួសារ	ជាអម្ចើន	រាមន	ឪពុក	និង	មតា�	ខែល	បាន	ផសារភាជាប់	អៅក្នុង	ម្ពរះវិហារ	បរិសុទ្ធ	។	

ម្បធ្ន	រ័សុល	េិ�	ណិលសុន	បាន	ចអម្�ើន	វ័�	ធំ	អឡើង	អៅក្នុង	ម្េួសារ	�ួ�	ខែល	មន	សាថានភាព	

ែូចអនារះ	។	�ិន	ថា	េ្ក	មន	សាថានភាព	ម្េួសារ	ខបប	ោ	អនារះអទ	អ�ើង	អាច	បអម្ងៀន	កូនៗ	របស់	អ�ើង	ឲ្យ	ទន្ទឹង	

រង់ចាំ	ពរជ័�	ែ៏	�ហិម	ថន	ម្ពរះវិហារ	បរិសុទ្ធ	។	អហើ�	អ�ើង	អាច	ជួ�	ពួកអេ	ឲ្យ	អធ្ើ	កិច្ចការ	ពង្	ម្បវត្ិ	អែើ�្ី	ឲ្យ	

ជីែូនជីតា	អ�ើង	អាច	មន	ពរជ័�	ទាំង	អនារះផងខែរ	។	េ្ក	អាច	អាន	អៅ	ទំព័រ	ែ២	េំពី	រអបៀប	ខែល	ម្បធ្ន	

ណិលសិន	រង់ចាំ	ឲ្យ	ម្េួសារ	របស់	អោក	បាន	ផសារភាជាប់	អៅក្នុង	ម្ពរះវិហារ	បរិសុទ្ធ	។

សូ�	សរអសរ	សំបុម្ត	�ក	ពួក	អ�ើង	េំពី	រអបៀប	ខែល	ម្េួសារ	េ្ក	បាន	អម្បើម្បាស់	អរឿង	និង	សក�្មភាព	នានា	

អៅក្នុង	ទស្នាវែ្ី	្បិ�្ិត្ត	ក្នុង	ខែ	អនរះ	។

អោ�	ក្ី	ម្សឡាញ់

ទស្នាវែ្ី	្បិ�្ិត្ត

បខនថែ�	ម្បសិនអបើ	េ្ក	រាមន	កូន	អៅ	ផ្ទរះ	សូ�	េិតពីការខចកទស្នាវែ្ី	្បិ�្ិត្ត	ជា�ួ�	េ្ក	ខែល	

មន	កូន	។
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ជូនចំពោះម្តាបិតា

មតិកា

ែ២ សារលរិខរិតគណៈកបធាៃទតីមួយ៖អំណរគុណចំនពាះ
ឪពុកមាដាយ

ែ4 ជំពូក្ មេតីមួយ

ែ6 ពួកសាវកនៅជុំវិញពរិភពនោក៖ដអលនឌើរ�ុកនៅ
ទស្សៃករិច្ចនៅកបនទសនកបស៊ីល

ែ8 រោររង់ចាំនអៀៃ

ែ១០ សួស្តីមកពតីសាធារណរដ្ឋដូមតីៃតីក!

ែ១២ កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគលឺជា...

ែ១4 រោររស់នៅតាមបទោឋាៃរបស់ខ្នុំ

ែ១5 ខ្នុំអាចនកជើសនរើសកតូវ

ែ១6 ប័ណ្ណកបរោសស្តីពតីគំៃរិតឆ្លាតនវ៖កពះនយស៊ូវកសឡាញ់ខ្នុំ

ែ១7 កមមេវិធតីបង្ហាញនហើយៃរិទាៃកោប់

ែ១8 ៃរិយយសួស្តីនៅរោៃ់ហាលតីម!

ែ២០ នរឿងក្នុងកពះគម្ពតីរ៖កពះនយស៊ូវោៃបនកងៀៃអំពតីសាករោម៉ង់

ែ២3 ទំព័រផាត់ពណ៌៖កពះនយស៊ូវកគតីស្ទោៃកបទាៃសាករោម៉ង់
ដល់ពួកនយើង
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សូម ខសវងរក រូ្រ លីអាហូណា ខដល លាក់ ដៅ ខាង ក្នុង !

ដៅ ដលើ បក្រ ទស្សនាវដ្តី ប្រិយមរិត្ត 

រចនារូបភាពនោយនស្សៃនខ្នស្ទើរ


