
ស្សនាែប្ក នន ប្ពះពយស៊រូវ ប្េីសទ នន ពួក �រិសុទ្ធ ន្ងៃ ែុងពប្កាយ • ចខ ្ុលា ឆ្នាំ 2014

សាមគ្គីភាព្ ្នុង្ ឈិច្ចការ
នៃកសច្្គីសក្គ្រោះទំព័រ14
អ្គីដែលខ្នុំបាៃករៀៃពគីការថប់បារម្ភទំព័រ26

ពរជ័យទាំងបគីនៃភាពនថលៃថ្នូរទំព័រ36

រកបៀប5យ៉ាងដែលយុវវ័យ្ ំពុងក្្ើពង្សម្បវត្ឈិទំព័រ58

ក៏មាននៅក្នុងច្បាប់ននះផងដែរ



« ឯស្ត្រី ស្រប់លក្ខណ៍ ត�ើ អ្នក ណា 

នឹង រក បាន ? ដ្បិ�ស្ត្រី យ៉ាងតោះ 

មាន �ម្លៃជាជាង�្បូងទទឹ្ 

តៅតទៀ� » ។

សុភាសិ្ 31:10 ។
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ចផក្ ទាំងឡាយ

8	 ការបកម្មើកៅ្ ្នុងសាសនាចម្្:
អរគុណបងម្បុសកជ
ពោយ ប្េីសទីន ពភើរពសល

9	 ពរួ្ពយាការីគម្គីរសញ្ញាចាស់:កយកររា

10	 កយើងៃឈិយយអំពគីម្ពោះម្គគីស្ទ:កថលៃើមថមេចរាលា្់រូបនស្
ពោយ ពអលឡិន ស៊ ីពជនស៊ិន

12	 កគហដ្ឋាៃៃឈិងម្្ុមម្គរួសាររបស់កយើង:
កបោះែូងរបស់លគីហ្សនូកា
ពោយ ម៉ារីោ ព�៉ប្្រូវា៉

40	 សំកេងពរួ្បរិសុទ្ធនថងៃចុងកម្កាយ

80	 លុោះម្រាកយើងជរួបកទៀត:កសច្្គីបំភាៃ់
ពោយ ចអលព�ើរ អិម រ័សុល រាឡែឺ

សាតាំងប្រើអន្ទាក់កកលែងក្លាយ—ប្រៀរបាននឹង
នុយររស់អ្នកបនសាទ្្រី—ប�ើម្រីទាញបយើងឲ្យ
ចូលមកជិ្។

លវីអាហូណាដែតុលាឆ្នាំ2014

ស្រលិខិ្

4	 សារលឈិខឈិតគណៈម្បធាៃទគីមរួយ:
ការអ្ឈិសាឋាៃកដ្យកសច្្គីជំកៃឿ
ពោយ ប្�ធាន �ិនរី �៊ី អាវរិង

7	 សារលឈិខឈិតបកម្ងៀៃសរួរសុខទុ្ ្ខ:កបស្្មមេែ៏
កទវភាពរបស់ម្ពោះកយស៊ូវម្គគីស្ទ៖ៃំបុ័ងនៃជគីវិត

អ ្្ថ�ទ ពិពសសៗ

14	 ្ឈិច្ចការផ្សព្ផសាយសាសនាពង្សម្បវត្ឈិ
ៃឈិងម្ពោះវិហារបរិសុទ្ធ
ពោយ ចអលព�ើរ ោវ�ី ពអ ច�ែោ

ក្រផ្សាយ�ំណឹងល្អនិងក្រកសវែងរក�ូនតា
បយើងក�លបានកចកឋានបៅគឺ្្ូវប�ើរទន្ឹម
គ្នា។

20	 កគហដ្ឋាៃ៖្ដៃលៃងែ៏សំខាៃ់នៃការករៀៃសមូ្ត

ក�លបានបរៀនសូ្ ្បៅក្ននុងផ្្ទះនឹងបៅជាមួយ
បយើងបេញមួយជរីវិ្ និង�៏អស់កល្ជានិច្ច

26	 កៅកលើនផ្ទទឹ្
ពោយ ែរូន វ៉នន័រ

បទាទះជាខ្នុំមានអារម្មណ៍ថា្្ូវ្គរសង្្ក ់
បោយរលកននក្របាក់ទឹកចិ្ ្តនិងកងវែល់ក្រី
ក៏្េទះរន្តប វ្ែើឲ្យខ្នុំអកណដែ្ប�ើងប�ើយរំកិលបៅ
រកក�ន�រីសនយាររស់ខ្នុំក�រ។

28	 អ្្ម្តរួសម្រាយផលៃនូវកៅម្គប់ដែៃែគី:ការដម្បចឈិត្កជឿ
ៃឈិងការផ្លាស់ប្នូរកៅ្ ្នុងម្បកទសស៊ីលគី
ពោយ ពណសទ័រ ពខើរព�ឡ៊លូ

សេវែន្ងៃបនទះ្រក�លជាមានមានាក់ក្ននុង
ចបំោម្រជាជនស៊ីលរី30ន្ក់គឺជា
សមាជិកននសាសន្ច្ក។

36	 ភាពកាលាហាៃកែើម្គីកម្ជើសយ្ភាពនថលៃថ្នូរ
ពោយ ខារ៉ុល ពអ�្វ ម៉ាកខន់ឃី

ប្ើបគ្លលទ្ិនិងេរជ័យននភាេ
ន្លែ្្ននូរមានអវែរីខលែទះ?

កៅកលើគម្មប
ខាង	មុខ	៖	រូបថត	ដោយ		ដេសលី	និលសុន	។	ខាង	ក្នុង	គមមប	
ខាង	មុខ	៖	រចនា	រូបថត	ដោយ	មមមមមម មមមម
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44	 ការឈរការពារអ្គីដែលកយើងកជឿ

េួកមជ្ិមវ័យវ័យបក្មងកចកចាយេរីរបរៀរ
ក�លេួកបគបានក្រពារយ៉ាងមឺុងមា៉ា្់ចបំពាទះ
ជបំនឿររស់េួកបគ។

48	 ែំណឹងល្អកៅ្ ្នុងជគីវិតរបស់ខ្នុំ:
ទគីបនាទាល់ររួមគ្នាដតមរួយរបស់ខ្នុំ
ពោយ អាយវី ណពូឆ

ក្រគ្មានទរីរន្ទាល់េរី្េទះគម្រីរមរមនបានប្វែើឲ្យខ្នុំ
បចាទសួរេរីជបំនឿររស់ខ្នុំបៅក្ននុងសាសន្ច្ក។

មជ្ឈិមវ័យវ័យក្មេង

50	 សឈិទ្ធឈិកសរីភាពកម្ជើសករើសៃឈិងសឈិទ្ធឈិកម្ជើសករើសខាង
សគីល្ម៌?
ពោយ នម៉េល អរ ម៉រូរីស

មិ្ ្តខ្នុំបានប្វែើឲ្យខលែលួនគ្្់បា្់រង់គុណសម្្្តិ
ប�ើម្រីរប្មើបរសកកម្ម។ប្ើខ្នុំនឹងមានបសរីភាេ
ក�រឬបទ្រសិនបរើខ្នុំប្ជើសយកបរសកកម្ម
បន្ទះ?

52	 សំណួរៃឈិងចកមលៃើយទាំងឡាយ

ខ្នុំកេំុងេយាយម្គរ់្គងគំនិ្ ររស់ខ្នុំរុ៉កន្ត
មានក្រល្លួងប្ចើនបេក។ប្ើខ្នុំអាចសមាអា្
គំនិ្ ខ្នុំបានបោយរបរៀរោ?

54	 រកបៀបសរួរសំណួរដែលសំខាៃ់ៗ
ពោយ ពែវី� ពអ ពអែវួែ

បរៀនេរីរបរៀរសួរសំណួរោក�លនឹងជួយអ្នក
�នទឲ្យបរៀន�ំណឹងល្អបាន្របសើរជាងមុន។

57	 រកបៀបដស្ងរ្្ រាលាំងៃឈិងកជាគជ័យ
ពោយ ចអលព�ើរ ចជហ�្វី អ័រ �រូឡិន

បយើងអាចមានរទេិបសា្ន៍នូវសុវ្ិ្ភាេ
ភាេបជាគជ័យនិងសុភមង្គលតាមរយៈ
ក្រប វ្ែើតាម្េទះបយស៊ូវ្គរីស្។

58	 ពង្សម្បវត្ឈិ—ខ្នុំ្ ំពុងក្្ើ្ ឈិច្ចការកៃោះ

យុវវ័យទាំងបនទះបានរកប�ើញេរជ័យមួយចំនួន
ក�លមិនបានរំេឹងទុកជាមុនតាមរយៈក្រប វ្ែើ
េង្ស្រវ្្តិ។

61	 ប័ណ្ណម្បកាស៖ដស្ងយល់ពគីពរួ្កគ
ដស្ងយល់ពគីខលៃលួៃឯង

62	 ឧបសគ្ជំទាស់ៃឹងកបស្្មមេខ្នុំ
ពោយ អាល់ពសពនឿ ពែ ស៊រូសសា

64	 ការករៀៃសូម្តបដៃថែមកទៀតពគីអ្គីដែលរាៃ
ពោយ ខាប្ធនី អាពពលពសែ្ឋ- អាពណនពសន

ជរីវិ្ជាអ្នកផ្សាយសាសន្បេញបមា៉ាងមានាក់គឺ
មានភាេខុសករលែក។យុវវ័យបៅក្ននុងទរី្កងុ
អូសលែនូ្របទសន័រកវសបានចោំយបេល

បេញមួយន្ងៃបរៀរចំ
ស្មារ់�ំបណើរ
ផ្លាស់រ្នូរ។

យុវវ័យ

66	 ការបកម្មើកៅកពលកៃោះកែើម្គីបកម្មើកៅកពលកម្កាយ
ពោយ មិែឈ ីរារ�រូស្

ប�្ុអវែរីបានជាមរមនសប្មចចិ្ ្តជួយសមាអា្
្េទះវិហារជាជាងក្របលងបាល់ទាត់ជាមួយនឹង
មិ្្តគ្្់?

68	 រា៉ា្គីលកែករៀបចំខលៃលួៃជាកម្សចសម្រាប់ថ្នា្់យុវនារី
ពោយ ពជន វិលកស៍

បរៀនេរីររយិក្សបៅក្ននុងថានាក់យុវន្រី!

70	 ត្ៃ្គី:ម្គ្កយើងម្តូវកាលាហាៃ
ពោយ ពជន ភីន�រូរ៉�្វ និង ពែននីស ខា� ចភរី

71	 សា្្សគីពឈិកសស:កតើខ្នុំអាចជរួយ្ ឈិច្ចការពង្សម្បវត្ឈិ
រាមវិ្គីណា?
ពោយ ចអលព�ើរ ឃ្វីនធិន អិល ឃុក

72	 ការនាំថ្នា្់្ ុរារម្្ ្នុងលំកៅដ្ឋាៃ:
«ម្្ុមម្គរួសារ៖ការម្បកាសែល់ពឈិភពកោ្»
ម្ពគីម្ពោះកែើម្គីជរួយម្្ុមម្គរួសារខ្នុំ
ពោយ ពអរីន ស្ន់ព�ើរសុន និង ជីន �ី៊ងហាំ

74	 ការបកងកើតមឈិត្ភាពកៅជុំវិញពឈិភពកោ្:
ខ្នុំក្មោះបាបារ៉ាម្ពគីម្បកទសស៊ីលគី
ពោយ ពអម ីពជន ឡីវិ្

76	 ទំព័ររបស់កយើង

77	 សមលៃឹងកមើលកៅកលើ
ពោយ ចអលព�ើរ ពអប្រាន អរូឆ្វ

បយើងបានវបងវែងបៅប្ក្ម�ំណក់បភលែៀង
ប�ើយបសទះររស់បយើងបានរ្់បៅបា្់។

78	 សម្រាប់្ ុរារតូចៗ:ម្្ុម្ ្នុងម្គរួសារ
ពោយ ពស្សរ៉ល ីហា�ី

្ុរារ

ចាំម�ើលថាម�ើអ្នកអាច
រកម�ើញរូបលីអាហូណា

ដែលលាក់មៅក្ននុង
មលខមេះដែរឬមេ។

�ម�រុយ៖មៅមេលណា
ជាមេលល្អសមរាប់ការ

បមម�ើ?
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គំនិតទាំងឡាយសម្មាប់រាម្តវីជួបជុំម្កុមម្គួសារ

ជា ភាស្ រ�ស ់អ្ក

លរីអាហូណា និង ឯកស្រ ពផ្សង ពទៀ្ រ�ស ់ស្សនាែប្ក មន ជាពប្ែើន ភាស្ ពៅ languages. lds. org។

ម្បធាៃបទទាំងឡាយ្ ្នុងចបាប់កៃោះ

បលខទាំងឡាយគឺ្ ំោងឲ្យទំេ័រទរីមួយននអ្្រទបនទះ។

ការតមអាហារ 4

ការធ្វើឲ្យសកម្ម,ការបធ្រៀន 20, 36, 
54

ការបធ្មើ 8, 66

ការបាក់ទឹកចិត្ត 26, 42

ការយកឈ្នះធ�ើធសចក្តតី�្បួរ 43, 44, 
52, 80

ការសាក�្រ 12, 26, 62

ការធៅ 8

ការអ្ិសាឋាន 4, 40, 71

កិច្ចការផ្សពវផសាយសាសនា 14, 28, 
62, 64

កិច្ចការ្ពនះវិហារបរិសុទ្ធ 14, 58

្្រួសារ 12, 20, 61, 72, 78

ដង្វាយ្ រួន 10, 80

ថ្នាក់យុវនារ ី68

ទតីបនាទា� ់48

្បធទសស៊�ីតី 28, 74

្បវត្តិសា្ស្តរបស់សាសនាច្ក 28

ផផនការននធសចក្តតីសធ្ង្គនះ 14, 20, 54, 
58, 62, 64

ពរ្ស្បវត្ត ិ14, 58, 71

្ពនះ្ម្តីរមរមន 48

្ពនះ្ ុណ 10

្ពនះធយស៊ូវ្្តីស្ទ 7, 57

ភាពទន់ធ្សាយ 10

ភាពរមទម្យ 36

ធយធរមា 9

សិទ្ធិធ្រើសធរើស 50

ធសចក្តីរំធនឿ 4, 26

ធសចក្តី្សឡាញ ់8, 41

«ពង្សម្បវត្ឈិ—ខ្នុំ្ ំពុងក្្ើ្ ឈិច្ចការកៃោះ» ទំព័រ 58 ៖ �ពងកើ្ 

សមមេភាព ជា ពសៀវពៅ កំណ្់ព�្ុ មួយ ! សរូម ពលើក ទឹកែិ្្ ឲ្យ 

សមជិក ប្េួស្រ ក្់ប្តា ពរឿង ប្េ�់ យ៉ាង ពី ជីវិ្  រ�ស់ ពួកពេ —ជា 

ការ ែងចាំ ជាពប្ែើន ឆ្នាំ កន្ង ពៅ ឬ អ្វី មួយ ចែល រាន ពកើ្ ពឡើង 

ែំពពាះ ពួកពេ ពៅ ន្ងៃ ពនាះ ។ សរូម ជួយ ប្េួស្រ អ្ក ឲ្យ យល់ ថ្ 

មន វិធ ីជាពប្ែើន ពែើម្ី សរពសរពសៀវពៅកំណ្់ព�្ុ ។ ពួកពេ 

អាែ សរពសរ វាយ ជា អក្សរ ឬ េរូរ ររូ� ពៅ ក្នុង ពសៀវពៅ កំណ្់ 

ព�្ុ រ�ស់ ពួកពេ ឬ ពួកពេ ក ៏អាែ ពប្�ើ ប្�ោ�់ ្ ្ សំពឡង ពែើម្ី 

្្ ពោយ ខ្លួន ឯង ប្រា�់ ពី ែំពណើរ ពរឿង មួយ ផងចែរ ។ សរូម ពលើក 

ទឹកែិ្្ ប្េួស្រ ឲ្យ �ន្ ក្់ប្តា ពៅ ក្នុង ពសៀវពៅ កំណ្់ព�្ុ រ�ស់ 

ពួកពេ ឲ្យ រាន ញឹកញា�់ ។

«ការករៀៃសូម្តបដៃថែមកទៀតពគីអ្គីដែលរាៃ» ទំព័រ 64 ៖ សរូម 

េិ្ ពីការ ពធ្វើ ជា សកមមេភាព ពរៀ� ែំខ្លួន សប្ម�់ ព�សកកមមេ មួយ ែរូែ 

វួែ ពៅ ប្�ពទស ន័រពវ៉ រាន ពធ្វើ ។ អ្ក អាែ �ពប្ងៀន ពរឿង ែរូែគានា ចែល 

ពួកពេ រាន ពធ្វើ — ែរូែ ជា រព�ៀ� ចា�់ពផ្ើម ការ សនទនា ពី ែំណឹង 

ល្អ ឬ រព�ៀ� អ៊ុ្ អាវ ពណ៌ - ស—ឬ អ្ក អាែ ពផ្ដា្ ពលើ ជំនាញ 

ពផ្សង ពទៀ្ ចែល អ្ក ពជឿ ថ្ សមជិក ប្េួស្រ អ្ក អាែ ពប្�ើប្រាស ់

វា រាន ពៅ ក្នុង ្ ំ�ន់ ព�សកកមមេ ។

ច្បាប់ តនះ មាន នូវ អ�្ថបទ នបិង ្តក ្្មភាព ោោ ដដល អាច្ យក តៅ តសបើ សបា្ត់ ្តសមាប់ រាស�រី ជួប ជុំ សកុ្ ស្រសួារ ។ តៅ ខាង តសរោ្ ជា ្រំនបិ� ច្ំនួន ពរីរ ។

ដខតុោឆ្នាឆំ្នាំ2014វ៉ុល13កលខ5
លគីអាហូណា10990258
ទស្សនាវែ្ី អន្រជា្ិ រ�ស ់ស្សនាែប្ក នន ប្ពះពយស៊រូវប្េីសទ នន ពួក �រិសុទ្ធ ន្ងៃ ែុងពប្កាយ

គណៈម្បធាៃទគីមរួយ៖ ្រូម៉ាស ពអស. ម៉នសុន, �ិនរី �ី៊. អាវរិង, ព�ៀព្ើរ ពអស្វ. 
អុជែរូ�្វ

្ូរ៉ុមនៃពរួ្សាវ្ែប់ពគីរនា្់៖ �៊យែ៍ ពខ. ផ្កកឺ, អិល. ្ម ចភរី, រ័សុល អិម. 
ណិលសុន, ោល្ិន ពអក. អរូក, អិម. រ័សុល រាឡឺែ, រីឆ្ែ ជី. សក្, រ៉រូ�ឺ្ �ី. 
ច�៊ល, ចជហ�្វី អ័រ. �រូឡិន, ពែវី� ពអ. ច�ែោ, ឃ្វីន្ិន អិល. ឃុក, �ី ្្. 
ប្េីស្លូ�្វឺសិន, ចនល អិល. អាន់ព�ើរសិន

អ្្ដ្សម្មរួល៖ ពប្កក ពអ. ខារែុន
អ្្ម្បឹ្សា៖សពមើរវីន �៊ី អាណុល, ឡារី អ័រ ឡ័ររិន, ពជមស៍ �ី៊ ម៉ាទីណូ,  
យ៉រូចស� ែ�ុលយរូ ស៊ីតាទ ីប្េីសទលូច�្វល �្គលូល�ិន

នាយ្ម្គប់ម្គង៖ពែវី� ធី. វព៉នើរ
នាយ្គ្ំម្ទម្គរួសារៃឈិងសរាជឈិ្៖ វីនពសន្៍ ពអ. វ៉ញ
នាយ្ទស្សនាវែ្គីសាសនាចម្្៖ អាចលន អ័រ. ឡយ�៊ែ
អ្្ម្គប់ម្គងពាណឈិជ្ជ្មមេ៖ហាគាស្វ ខាណុន

អ្្ម្គប់ម្គងដផ្្ដ្សម្មរួល៖អ័រ. វា៉ល ែនសុន
ជំៃរួយការអ្្ម្គប់ម្គងដផ្្ដ្សម្មរួល៖ នរអិន ខារ
ជំៃរួយការដផ្្កបាោះពុម្៖លីសសា ស៊ី ឡលូព�៉ស្ស
ៃឈិពៃ្ធៃឈិងដ្សម្មរួល៖ ប្�៊ី្ថ្នី �៊ី្ធី, ពែវីែ �ិកសុន, ពែវីែ ពអ. ចអែវ៉ែ, 
ម៉ាថ្យ �ី. �្វលិ្្ុន, ឡលូរ ី�្វនុលពឡើរ ច�្គរី ពអែ. ហាកា�្វ, ឡារិនពន ផ្ពធើរ �កន, 
មីន�ី អាន់ ពឡវិ្ នម៉ពឃើល អ័រ. ម៉រូរីស, ស្លី ែនសុន អរូព�ឃឺក, យ៉រូពស្វ ពជ ភឺេី, 
ពជន ភីន�៊រូរ៉�្វ, រីឆ្ែ អិម. រ៉មនី, �៉ុល ចវន៉ែិនព�៊ីជ, ម៉ារីសសា វី�ីសុន

នាយ្ម្គប់ម្គងដផ្្សឈិល្ៈ៖ ពជ. សក្ នរូែស៊ិន
នាយ្ដផ្្សឈិល្ៈ៖ថ្្ អ័រ. ភីពធើរសុន
រចនាម៉ាូត៖ជីនិ្ អាន់ប្ទរូ, ព�្វ ភី. អាន់ប្្រូស, ចមន�ី អឹម. ច�៊នលី, ស៊ី. ឃឹម�ឹល 
�ុ្, ្រូម៉ាស ឆ្ល, ោ្ �្គីពនស, ខរូលីន �ុីងេី្, ពអរិក ភី. ែនសិន, ស៊រូស្ន ឡលូ 
ហ�្គីន, សក្ អិម. ម៉រូយ, ម៉ាក ែ�ុលយរូ. រ៉រូ�៊ីសុន, ប្រា្ ពធៀរ, ពឃ. នីករូល វ៉កឃិន �រូស

អ្្សម្មបសម្មរួល្ មមេសឈិទ្ធបញ្ញា៖ ខរូចល្ ចនព�ពឃើ អាន
អ្្ម្គប់ម្គងដផ្្ផលឈិត្មមេ៖ពជន អាន ភិពធើរស៍
ផលឈិត្មមេ៖ ពខវិន ស៊ី ព�ង៊ស៍, ខននី �៊រូប្សរូ� ប្�៊ីជ, ជរូលី ព�៊ីចែ្, 
ប្រាយចអន ែ�ុលយរូ. ជីេី, ពែនីស ពេើន�, ែិន្ីស ខឺ�៊ី, ជីន្ ី�្គីននី ពជ. នីលសុន, 
ព�្គលី ព្្ រ៉ព�្វើធី
អ្្ពឈិៃឈិត្យមុៃការកបាោះពុម្៖ ពជ�្វ អិល. ម៉ាទីន

នាយ្ដផ្្កបាោះពុម្៖ ពប្ក�្គ ពខ. ចស្វីេ
នាយ្ដផ្្ដច្ចាយ៖ពស្�្វិន អ័រ ប្េីសទិនសិន

ែំពពាះ ការជាវ និង ្នម្ ពៅ ខាងពប្រៅ ស�រែ្ឋ និង កាោោ សរូម ែរូល ពៅ កាន ់
ពេ�ទំព័រ store .lds .org ឬ សរូម ទាក់ទង មជ្ឈមណ្ឌល ចែកចាយ រ�ស់ ស្សនាែប្ក 
ក្នុង មរូលោឋាន រ�ស់ អ្ក ឬ ទាក់ទង អ្កែឹកនាំ វួែ ឬ  ស្ខា រ�ស់ អ្ក ។

សូមកផ្ើអតថែបទៃឈិងសំណួរទាំងឡាយ តាម អ៊ិនពធើរណិ្ ពៅ ពេ�ទំព័រ  
liahona .lds .org តាម អ៊ីចម៉ល ពៅ កាន់ liahona@ ldschurch .org ឬ  
តាម ស�ំុប្្ ពៅកាន់ Liahona, Rm. 2420, 50 E. North Temple St.,  
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA ។
លរីអាហូណា ( ពាក្យ ក្នុង ប្ពះេម្ីរ មរមន មនន័យ ថ្ « ប្្ីវិស័យ » ឬ « វ្្ថនុនាំផ្លូវ » ) 
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4 លីអា�រូោ

ការអធិស្ឋាន	គ	ឺដលើស	ព	ីពាក្យ	សម្ី	ដែល	ដយើង	និយាយ	ដៅ	កាន	់មពរះ	ដៅ	

ដ�ៀត	។	វា	គ	ឺជា	�ំនាក់�ំនង	ដៅ	វិញ	ដៅ	មក	រវាង	មពរះ	និង	កូនដៅ	

របស់	ម�ង	់។

កាលណា	ការអធិស្ឋាន	ែំដ�ើរការ	តាម	រដបៀប	របស់	វា	ដនារះ	ដយើង	សដម្ង	

អារម្ម�៍	ក្នុង	ែួងចិត្ត	ដយើង	ជា	ពាក្យ	សម្ី	ែ៏	ស្មញ្ញ	។	ជា	ធម្មតា	មពរះវរបិតា	សួគ៌	

ដ្លើយ	តប	ដោយ	ការ	ោក់	គំនិត	ដៅ	ក្នុង	ចិត្ត	ដយើង	មពម	ជាមួយ	នឹង	អារម្ម�៍	។	ម�ង	់

ដតង	ស្ដាប	់ការ	អធិស្ឋាន	ែ៏	ដស្មរះ	ដែល	ដយើង	ដធវើ	ដេើង	កាល	ណា	ដយើង	អធិស្ឋាន	

ដោយ	ការតាំង	ចិត្ត	មួយ	ដែើម្ី	ដោរព	មបតិបត្តិ	តាម	ម�ង	់មិន	ថា	ចដមលើយ	របស់	ម�ង	់ជា	

អវី	ដ�ើយ	វា	មក	ដៅ	ដពល	ណា	ដនារះ	ដេើយ	។

មពរះអម្ចាស់	ដធវើ	ការ	សនយា	ដនរះ	ែល	់មនុស្ស	ទាំងអស់	ដែល	អាន	ដ�ើយ	អធិស្ឋាន	ព	ី

មពរះគម្ីរ	មរមន	ថា	៖

«	ដ�ើយ	កាល	ណា	អ្ក	រាល់	ោនា	��ួល	នូវ	ការ�៍	ទាំង	ដនរះ	ដនារះ	ខ្នុំ	សូម	�ូនាមន	

ែល់	អ្ក	រាល	់ោនា	ឲ្យ	សូម	សួរ	ែល	់មពរះ	ជា	មពរះវរបិតា	ែ៏	គង់	ដៅ	អស់កល្	ជានិច្ច	ដោយ	

នូវ	មពរះ	នាម	នន	មពរះមគសី្ទ	ដបើសិន	ជា	ការ�៍	ទាំង	ដនរះ	មិន	ពិត	ដ�ើយ	ដបើ	សិន	ជា	អ្ក	

រាល	់ោនា	សូម	សួរ	ដោយ	ចិត្ត	ដស្មរះ	ស	គ	ឺដោយ	ដស្មរះ	អស់	ព	ីចិត្ត	ដោយ	ម្ន	ដសចក្តី	

ជដំនឿ	ដជឿ	ែល	់មពរះមគីស្ទ	ដនារះ	ម�ង	់នឹង	សដម្ង	ដសចក្តី	ពិត	នន	ការ�៍	ដនរះ	ែល់	អ្ក	

ដោយ	មពរះដចស្តា	នន	មពរះវិញ្ញា�	បរិស�ុ្ធ	។

«	ដោយ	មពរះដចស្តា	នន	មពរះវិញ្ញា�	បរិស�ុ្ធ	ដនារះ	អ្ក	រាល	់ោនា	អាច	ស្គាល់	ដសចក្តី	

ពិត	នន	មគប	់ការ�៍	ទាំង	អស	់»។	(	មរ៉ូន�	10:4–5	)	។

ការសនយា	ដនារះ	គ	ឺចបាស	់លាស់	ណាស់	។	ម្ន	មនុស្ស	រាប់	លាន	នាក់	

បាន	ស្កល្ង	ដ�ើយ	បាន	រកដ�ើញ	ព	ីការសនយា	ែ៏	អស្ចារ្យ	ដនារះ	ស្ីព	ី

ការអធិស្ឋានតាមរយៈ	ការ	��ួល	ពរ	ជ័យ	មួយ	ដែល	បាន	បដំពញ	ជីវិត	របស់	ពួកដគ	

ជាមួយ	នឹង	ដសចក្ី	អ�ំរ	និង	សុភមង្គល	ជា	ដរៀង	រ�ូត	។	ការសនយា	ដនារះ	អនុវត្ត	

ដៅ	រាល់ការ	អធិស្ឋាន	របស់	ដយើង	ដែើម្ី	ឲ្យ	ែឹង	ព	ីមពរះ	តំរិរះ	និង	មពរះ	�ឫ�័យ	របស	់

មពរះ	ចដំពារះ	ដយើង	។	ដយើង	អាច	អនុវត្ត	វា	ដៅដពល	ណា	ដយើង	��ួល	ការ	មបឹកសា	ព	ីអ្ក	

បដមមើ	ម្នាក់	របស់	មពរះ	ដែល	មតូវបាន	ផ្ល់	សិ�្ធិ	ឲ្យ	ដែើម្ី	ផ្ល់	ការ	ដ�នា	ំែល់	ដយើង	។	

ឧទា�រ�៍	ដយើង	អាច	ពឹងដផអែក	ដលើការមបឹកសា	ដនារះ	ដៅដពល	ដយើង	បាន	ស្ដាប់	

ែល់	ការ	បដមងៀន	មួយ	ដៅ	ក្នុង	សន្ិសី�	�ូដៅ	។	ដយើង	អាច	អនុវត្ត	ការមបឹកសា	ដនារះ	

ដៅដពល	ដយើង	មតូវ	បាន	បដមងៀន	ដោយ	ពួក	អ្ក	ផ្សពវផសាយ	ស្សនា	ែ៏	រាបស្រ	ដែល	

មតូវ	បាន	ដៅ	ដោយ	មពរះ	តាមរយៈ	ពយាការី	ដៅ	រស	់។	ការមបឹកសា	ដនារះ	ក	៏អនុវត្ត	ចដំពារះ	

ការ	មបឹកសា	ដែល	ដយើង	��ួល	ពី	ប៊ីស្សព	ឬ	មបធាន	ស្ខា	របស	់ដយើង	ផងដែរ	។

ដែើម្ី	ដធវើ	ឲ្យ	ការអធិស្ឋាន	ែំដ�ើរ	ការ	ដៅ	ក្នុង	ជីវិត	ដយើង	វិធី	គឺ	ស្មញ្ញ	។	ដយើង	

មតូវ	�ូលសូម	ដែើម្ី	ែឹង	ព	ីអវី	ដែល	ពិត		តាមរយៈ	ការ	អធិស្ឋាន	ដៅ	មពរះវរបិតា	ដៅ	ក្នុង	

មពរះនាម	មពរះដយស៊ូវមគីស្ទ	។	ដយើង	មតូវ	�ូលសូម	ដោយ	ចិត្ត	ដស្មរះ	ដែល	ម្ន	ន័យ	ថា	

ដយើង	មតូវ	ម្ន	បំ�ង	ដស្មរះមតង់		ដែើម្ី	ដធវើ	អវីៗ	ដែល	ចដមលើយ	របស	់មពរះ	តមមវូ	ឲ្យ	ដយើង	

ដធវើ	។	ដ�ើយ	បំ�ង	ែ៏	ពិត	របស់	ដយើង	មតូវ	ដត	ដកើត	ដចញ	ព	ីដសចក្ី	ជដំនឿ	របស	់ដយើង	

ដលើ	មពរះដយស៊ូវមគីស្ទ	។

អ្ក	ដរៀន	ថ្មី	ដែល	អាន	មពរះគម្ីរ	មរមន	ពី	មុន	បាន	��ួល	ពិធីបុ�្យ	មជមុជ	�ឹក	និង		

ពិធីបញ្ជាក់	អាច	��ួល	បាន	ការអរះអាង	ថា	មពរះគម្ីរ	ដនរះ	ពិត	និង	ជា	ស្ក្សី	មួយ	ថា	

យ៉ូដសប	ស៊្មីធ	បាន	បកដមប	មពរះគម្ីរ	ដនរះ	ដោយ	មពរះដចស្ដា	នន	មពរះ	។	ដមកាយ	ពី	មតវូ	

បាន	បញ្ជាក់	ជា	សម្ជិក	ស្សនាចមក	ដ�ើយ	ដយើង	អាច	ម្ន	មពរះវិញ្ញា�	បរិស�ុ្ធ		

ជា	នែគូ	របស់	ដយើង	ដែើម្ី	បញ្ជាក់	ព	ីដសចក្ី	ពិត	ដផ្សង	ដ�ៀត	។	បនាទាប	់មក	ដៅ	ដពល	

ណា	ដយើង	អធិស្ឋាន	ដោយ	ដសចក្ី	ជដំនឿ	ដនារះ	ដយើង	អាច	រំពឹង	�ុក	ថា	មពរះវិញ្ញា�	

បរិសុ�្ធ	នឹង	ដធវើ	�ីបនាទាល់	ែល់	ដយើង	ថា	មពរះដយស៊ូវ	គ	ឺជា	មពរះមគីស្ទ	ថា	មពរះ	ជា	

កដ្យម្បធាៃហឈិៃរីប៊ីអាវរិង

ទបី្�ឹកសា ទ ីមួយ ក្នុង េណៈប្�ធាន ទ ីមួយ

ការអធិស្ឋាន

សារលឈិខឈិតគណៈម្បធាៃទគីមរួយ

នោយសេចក្តីជំសនឿ
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ការបកម្ងៀៃកចញពគីសារលឈិខឈិតកៃោះ

ប្�ធាន អាវរិង �ពប្ងៀន ថ្ ការអធិស្ឋាន និង 

ការ្ម អាហារ អាែ ជួយ ពយើង ឲ្យ « ែឹង ពី 

ពសែក្ី ពិ្ អស់ កល្ » ។ សរូម េិ្ ព ីរព�ៀ�ចែល 

ទី�នាទាល់រ�ស់ សមជិក ចែល អ្ក ពៅ សួរ សុខ 

ទុក្ខ អាែ ប្្រូវការ ការ ពប្ងឹង កចនង្ ព�ើយ ពរៀ�ែំ 

ពមពរៀន មួយ ពី ប្�ធាន �ទ ពនាះ ។ ឧទា�រណ៍ 

ប្�សិន ព�ើ សមជិក មនាក់ ចែល អ្ក ពៅ សួរ សុខ 

ទុក្ខ រាន រា្់�ង់ មិ្្ ឬ សមជិក ប្េួស្រ ជិ្ស្ិទ្ធ  

សរូម េិ្ ពី ការ ពិភាកសា ពី ប្កមុ ប្េួស្រ អស់ កល្ 

និង ជីវិ្ ពប្កាយ ព ីការស្លា�់ ។ អ្ក អាែសុំ ្ ម 

អាហារ ជាមួយ នឹង សមជិក ចែល អ្ក ពៅ សួរសុខ 

ទុក្ខ ពែើម្ី ជួយ ពួកពេ ទទួល រាន ទី�នាទាល ់មួយ ពី 

ពគាលការណ៍ ពនាះ ។

មពរះវរបិតា	ម្ន	មពរះជន្ម	រស	់ដ�ើយ	ថា	ម�ង	់ទាំង	ពីរ	អង្គ	

មសឡាញ់	ដយើង	និង	កូនដៅ	ទាំង	អស	់របស	់មពរះវរបិតា	

សួគ	៌។

ដនារះ	គ	ឺជា	ដ�តុផល	មួយ	ដ�ើបម្ន	ការ	សនយាមួយ	

ដៅ	ក្នុង	មពរះគម្ីរ	មរមន	ថា	ដយើង	នឹង	ម្ន	ដសចក្តី	

សប្នុរស	ដៅ	ក្នុង	ចិត្ត	ដយើង	កាល	មពរះវិញ្ញា�	បរិសុ�្ធ	

ដថលង	ជា	ស្ក្សី	ែល់	ដយើង	ថា	មពរះដយស៊ូវ	គ	ឺជា	មពរះ	

មគីស្ទ	៖	«	ដបើ	សិន	ជា	មនុស្ស	ដនារះ	សលលូតបូត	ដ�ើយ	

សុភាព	រាបស្	ដ�ើយ	��ួល	ស្គាល់	ដោយ	នូវ	

មពរះដចស្ដា	នន	មពរះវិញ្ញា�	បរិស�ុ្ធ	ថា	មពរះដយស៊ូវ	គ	ឺជា	

មពរះមគីស្ទ	អ្ក	ដនារះ	មតូវ	ដត	ម្ន	ដសចក្ី	សប្នុរស	»		

(	មរ៉ូន�	7:44	)	។

ដៅ	រាល់	អា�ិត្យ	តម	អាហារ	ម្ន	នូវ	ឱកាស	

ែ៏	អស្ចារ្យ	មួយ	ដែើម្ី	រីក	ចដមមើន	ខាង	វិញ្ញា�	។	

នថងៃ	អា�ិត្យ	តម	អាហារ	អាច	ជួយ	ដយើង	ឲ្យ	ម្ន	

ប�ពិដស្ធន៍	មសដែៀង	ោនា	នឹង	អាលម្៉ា	និង	ពួក	បុមតា	

របស់	ម៉សូ្យ	ដែល	បាន	អធិស្ឋាន	ដ�ើយ	តម	អាហារ	

ដែើម្ី	ឲ្យ	ែឹង	ព	ីដសចក្ី	ពិត	ែ៏	អស់	កល្	ដែើម្ី	ពួកដគ	

អាច	បដមងៀន	ែល់	ស្សន៍	ដលមិន	ដោយ	មពរះដចស្ដា	

សិ�្ធិ	អំណាច	និង	ដសចក្ី	មសឡាញ់	(	សូម	ដមើល	

អាលម្៉ា	17:3,9	)	។

ដៅ	អា�ិត្យ	តម	អាហារ	ដយើង	ោក	់ោនា	នូវ	

ការអធិស្ឋាន	និង	ការ	តម	អាហារ	បញ្ចលូល	ោនា	។		

ដែើម្ី	ជា	ពរជ័យ	ែល់	អ្ក	មកី	មក	ដយើង	ផ្ល	់ែង្វាយ	តម	

អាហារ	ែ៏	សប្នុរស	មួយ	ែល	់ប៊ីស្សព	ឬ	មបធាន	ស្ខា	

ដែលវា	ដស្មើយា៉ាង	ដហាច	ណាស់	នឹង	តនមល	នន	អាហារ	

ពីរ	ដពល	ដែល	ដយើង	មិន	បាន	បរិដភាគ	។	គំនិត		និង	

ការអធិស្ឋាន	របស់	ដយើង	មតូវ	បាន	ង្ក	ដៅរក	មពរះអង្គ	

សដ្ង្គារះ	និង	ដៅរក	ជន	ដែល	ម�ង	់សពវមពរះ�ឫ�័យ	

ឲ្យ	ដយើង	បដមមើ	តាមរយៈការ	ជួយ	ែល	់ដសចក្ី	មតវូការ	

ខាង	វិញ្ញា�	និង	ខាង	ស្ច់	ឈាម	របស់	ពួកដគ	។

ែូដច្រះ	ការអធិស្ឋាន	និង	បំ�ងរបស់	ដយើង	

កាន់ដត	ដមបកាលាយ	ែូចជា	ការអធិស្ឋាន	និង	មពរះរាជ	

ប�ំង	របស់	មពរះអង្គ	សដ្ង្គារះ	កាល	ណា	ដយើង	តម	

អាហារដែើម្ី	ឲ្យ	ម្នភាពរាបស្	ង្យ	បដមងៀន	

ដ�ើយម្ន	ដសចក្ីមសឡាញ់	កាន់ដត	ដមចើន	ដនារះ	។	

ដ�ើយ	ែូច	ដែល	ម�ង់	បាន	ដធវើ	ដនារះ	ដយើង	អធិស្ឋាន	

ដែើម្ី	ែឹង	ព	ីមពរះ�ឫ�័យ	របស់	មពរះវរបិតា	ម្ន	សមម្ប់	

ដយើង	ដ�ើយ	ដធវើ	វា	។	◼
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ព្ើ
 អ្ក ែឹង ពី អ្វី ចែល អ្ក ប្្រូវ និយយ រាន ពោយ 

រព�ៀ� ោ ពៅ ពពល អ្ក អធិស្ឋានពនាះ ? អ្ក 

អាែ ចា�់ ពផ្ើម ការអធិស្ឋាន រ�ស់ អ្ក ពោយ និយយ 

ថ្ « ប្ពះវរ�ិតា សួេ៌ ជា ទីប្សឡាញ់ » ព�ើយ �ញ្ច�់ 

ពោយ និយយ ថ្ « ពៅ ក្នុង ប្ពះ នាម នន ប្ពះពយស៊រូវប្េីសទ 

អាចមន៉ » ។ អ្វី ចែល អ្ក ែង់ និយយ ពៅ ែពនាលាះ ពនាះ េឺ 

ជា ជពប្មើស រ�ស់ អ្ក ែរូែជា ការ ពប្ជើស ោក់ អ្វីៗ ពៅ ក្នុង 

នំ�ុ័ង សំ្ងវិែ ែរូពចានាះ ចែរ ។

សរូម ពប្ជើស យកពប្េឿង ផ្សំ ចែល អ្ក ែរូល ែិ្្ ពៅ ក្នុង 

នំ�ុ័ង សំ្ងវិែ រ�ស ់អ្ក ។ សរូម សរពសរ ពពីរឿងចែល អ្ក 

ែង់ អធិស្ឋាន ពៅ ចក្រពនាះ ។ អ្ក អាែ នយិយ ថ្ « សរូម 

អរ ប្ពះ េុណ » សប្ម�់ ពរជ័យ ទាំងឡាយ នយិយ 

ពី កង្វល់ រ�ស ់អ្ក ទរូល សរូម ពរជ័យ ឬ អធិស្ឋាន សួរ 

សំណួរ ។

អ្ក អាែ កា្់ នំ�ុ័ង ស្ំងវិែ ពនះ ឬ ពធ្វើ វា មួយ ពទៀ្ ។ 

ព្យលួរ វា ពៅ ក្នុង ផទះ រ�ស់ អ្ក ពែើម្ី ជួយ អ្ក ឲ្យ ែងចាំ ព ីពរឿង 

ទាំងឡាយ ចែល អ្ក អាែ និយយ ពៅ ក្នុង ការអធិស្ឋាន 

រ�ស ់អ្ក ។

សូមករៀបចំខលៃលួៃមៃុៃឹងអ្្អ្ឈិសាឋាៃ

យុវវ័យ

្ុរារ

ប្�ធាន អាវរិង រំឭក ពយើង ថ្ ការអធិស្ឋាន « េឺ ជា ទំនាក់ទំនង 

ពៅ វិញ ពៅ មក រវាង ប្ពះ និង ករូនពៅ រ�ស ់ប្ទង់ » ។ ការ 

ែំោយ ពពល ពរៀ�ែំ ខ្លួន សប្ម�់ ការអធិស្ឋាន ពនាះ ពយើង អាែ 

ពធ្វើ ឲ្យ ទំនាក់ទំនង ពៅ វិញ ពៅ មក ពនាះ អាែ ពកើ្ ពឡើង រាន ។ អ្ក 

អាែ ពប្�ើ ពសៀវពៅ កំណ្់ព�្ុ រ�ស់ អ្ក  ពែើម្ី ែំោយ ពពល ពីរ 

�ី នាទី ពរៀ�ែំ ខ្លួន អធិស្ឋាន ជា ពរៀងរល់ ន្ងៃ ។ អ្ក អាែ ពធ្វើ ជា �ញ្ជី 

ព ីពរជ័យ ចែល អ្ក ែង់ ច្្ង អំណរ េុណ ែល់ ប្ពះវរ�ិតា សេួ៌ ពី 

មនុស្ស ចែល ប្្រូវ ការ ការអធិស្ឋាន អ្ក និង ពី សំណួរ ចែល អ្ក អាែ 

ប្្រូវការ ែពម្ើយ ។ �នាទា�់ មក អពញ្ជើញ ប្ពះវិញ្ញាណ ពោយ ការ ពប្ែៀង 

ទំនុក ្ ពមកើង មួយ ឬ អាន �ទេម្ីរ ពីរ �ី ខ ។ ពៅ ពពល អ្ក អធិស្ឋាន 

សរូម យក ែិ្្ ទុក ោក់ ែំពពាះ រព�ៀ� ចែល ប្ពះវិញ្ញាណ �រិសុទ្ធប្រា�់ 

នរូវ អ្វី ចែល អ្ក េួរ និយយ ព�ើយ យក ែិ្្ ទុក ោក់ ែំពពាះ អារមមេណ៍ 

និង េំនិ្ រ�ស់ អ្ក ( សរូម ពមើល េ. និង ស. 8:2–3) ។ សរូម 

េិ្ ពី ការ ក្់ប្តា នរូវ �ទពពិស្ធន ៍រ�ស់ អ្ក ពៅ ក្នុង 

ពសៀវពៅ កំណ្់ព�្ុ រ�ស់ អ្ក ព�ើយ ពមើល ពឡើង វិញ នរូវ 

ែពម្ើយ ចែល អ្ក ទទួល ។ អ្ក ក៏ អាែ ពប្�ើ សកមមេភាព ពៅ 

ទំព័រ 97–99 ពៅ ក្នុង  សបរោ្ត ដំណឹង ល្អ រប្ត់ តយើង ៖ 

ត្តៀវតៅ ដណោំ ្តសមាប់ រោរ បតស ើ្ រប្ត់ អ្នក ផ្សព្វ ផសាយ 

សា្តោពែើម្ី ជួយ អ្ក ឲ្យ វាយ ្ នម្ ពៅ ពលើ ការអធិស្ឋាន 

រ�ស់ អ្ក ព�ើយ ពរៀន ស្គាល់ ប្ពះវិញ្ញាណ �រិសុទ្ធ ។

ម្ពោះវរបឈិរាសរួគ៌ជាទគីម្សឡាញ់

កៅ្ ្នុងម្ពោះនាមនៃម្ពោះកយស៊ូវម្គគីស្ទអាដម៉ាៃ។
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ព�សកកមមេ ែ៏ ពទវភាព រ�ស់ 
ប្ពះពយស៊រូវ ប្េីសទ  
នំ�ុ័ង នន ជីវិ្

បនទះជាកផ្្នកននគំរូមួយអេំរីសារលិខិ្រប្ងៀនតាមផ្្ទះក�លឆលែនុទះរញ្ចាំង
េរីទ�ិ្ឋភាេននបរសកកម្មររស់្េទះអង្គសប្គ្រទះ។

ប្ពះដយស៊ូវ	បាន	ម្ន	បន្ទលូល	ថា	«	ខ្នុំ	ជា	នំបុ័ង	ែ៏	

រស	់ដែល	ចរុះ	ព	ីស្ថាន	សួគ៌	មក	ដបើ	អ្ក	ណា	

បរិដភាគ	នំប័ុងដនរះ	ដនារះ	នឹង	រស	់ដៅ	អស់	កល្	ជានិច្ច	»	

(	យ៉ូហាន	6:51	)	។	ដអលដ�ើរ	�ី	ថត	មគីស្តលូ�វឺសិន	

ក្នុង	កូរ៉ុម	នន	ពួក	ស្វក	ែប់ពីរ	នាក់	បាន	ដថលង	ថា	

«	មពរះដយស៊ូវ	បដមងៀន	ដយើង	ដែល	ជា	ពួក	សិស្ស	ម�ង	់

ថា	ដយើង	គួរ	ដមើល	ដៅ	មពរះ	រាល់	នថងៃ	សមម្ប	់នំប័ុង—

ជំនួយ	និង	ការ	ម�ម�ង	់ជីវិត—ដែល	ដយើង	មតវូការ	ដៅ	

ក្នុង	នថងៃ	ដនារះ	»	។	«	ការអដញជើញ	របស់	មពរះអម្ចាស	់.	.	.	

ដថលង	ព	ីមពរះ	ជា	�ី	មសឡាញ់	មួយ	អង្គ	ដែល	មជាប	សូម្ី	

ដត	ដសចក្ី	មតូវការ	មបចា	ំនថងៃ	ែ៏	តូច	របស	់កូនដៅ	ម�ង់	

ដ�ើយ	ចង់	ជួយ	ពួកដគ	ម្ង	ម្នាក់ៗ	។	ម�ង	់កំពុង	ដត	ម្ន	

មពរះ	បន្ទលូល	ថា	ដយើង	អាច	សុំ	ដោយ	ដសចក្តី	ជំដនឿ	ននជន		

‹	ដែល	មបទាន	ែល់	មនុស្ស	ទាំង	អស់	ដោយ	សទាធា	

ឥត	បដនាទាស	ផង	ដនារះ	ម�ង	់នឹង	មបទាន	ឲ្យ	›	(	យា៉ាកុប	

1:5	)	។ 1ដៅ	ដពល	ដយើង	ែឹង	ថា	មពរះដយស៊ូវមគសី្ទ	នឹង	

បដំពញ	ដសចក្ី	មតូវការ	របស់	ដយើង	ដនារះ	ដយើង	នឹង	ង្ក	

ដៅរក	ម�ង់	សមម្ប់ការ	ម�ម�ង់ជីវិត	ខាង	វិញ្ញា�	របស់	

ដយើង	។

ដអលដ�ើរ	ដជ្�វី	អ័រ	�ូេិន	ក្នុង	កូរ៉ុម	នន	ពួក	

ស្វក	ែប់ពីរ	នាក់	អដញជើញ	ដយើង		«	ឲ្យ	ចូល	រួម	ដៅ	

ក្នុង	ែំដ�ើរ	ផ្សងដមពង	នន	សិស្ស	របស	់មពរះ	មគីស្ទ	កាល	

ពីបុរា�	ដែល	ចង់	បាន	នំបុ័ង	នន	ជីវិត	ដែរ—ជន	

ដែល	មិនមតេប	់ថយ	ដមកាយ	ប៉ដុន្ត	ជា	ជន	ដែល	បាន	

មក	រក	ម�ង	់ដៅ	ជាមួយ	នឹង	ម�ង	់ដ�ើយ	ដែល	ស្គាល់	

ថា	សមម្ប	់សុវត្ិភាព	និង	ដសចកី្	សដ្ង្គារះ		ពួកដគ	

មិន	អាច	ពឹងដផអែក	ដៅ	ដលើ	នរណា	ដផ្សង	ដ�ៀតបាន	

ដេើយ	»	។ 2

្ពនះ្ម្តីរបផនថែម
យ៉ូហាន	6:32–35,	អាលម្៉ា	5:34,		

ននី�វ�ី	3	20:3–8

សូមសិកសាឯកសារបនទះបោយក្រអ្ិសាឋានប�ើយេយាយមយល់�ឹងនូវអវែរីក�ល្្ូវកចកចាយ។ប្ើក្រយល់�ឹងេរីឆាកជរីវិ្និង
បរសកកម្មររស់្េទះអង្គសប្គ្រទះនឹងេ្ងឹងបសចក្រីជបំនឿររស់អ្នកបលើ្ទង់ប�ើយ្រទានេរ�ល់ជនអ្នកទាំងឡាយក�លអ្នក
បមើលក្តាមរយៈក្ររប្ងៀនតាមផ្្ទះបានបោយរបរៀរោ?ចំបពាទះេ័្៌មានរកន្មសូមចូលបៅ reliefsociety.lds.org។

ដក្សរ់ធចញពតី្ពនះ្ ម្តីរ
ប្ពះពយស៊រូវប្េសីទរាន �ពប្ងៀន ែល ់�្វលូង មនុស្ស ពប្ែើន 

ជាង 4,000 នាក់ ។ �ី ន្ងៃ ពប្កាយ មក ប្ទង់ រាន មន 

�នទលូល ពៅ ពួក សិស្ស រ�ស ់ប្ទង ់ថ្ ៖ « ខ្នុំ មន ែិ្្ ក្លួល 

អាណិ្ ែល ់មនុស្ស ទាំងអស ់ពនះ ោស ់ពីពប្ពាះ ពេ . . . 

គាមាន អ្វី �រិពភាេ ពទ ៖

« ព�ើ ខ្នុំ ឲ្យ ពេ ប្្ឡ�់ ពៅ ផទះ វិញ ទាំង អ្់ ពនាះ ពេ នឹង 

ព�វ តាម ផ្លូវ ្្ិ្ ខះ្ រាន មក ពី ឆ្ងាយ ោស់ ។ . . .

« ពួក សិស្ស ទរូល ពឆ្ើយ ថ្ ពៅ ទីស្ងា្់ ពនះ ព្ើ នឹង រក 

នំ�ុ័ង ព ីោ ពែើម្ី ែំចអ្ ែល ់មនុស្ស ទាំង ពនះ រាន ?

« [ ប្ពះពយស៊រូវ ] សួរ ពេ ថ្ អ្ក រល់ គានា មន នំ�ុ័ង 

�៉ុនាមាន ? ពេ ទរូល ពឆ្ើយ ថ្ មន ប្រាំ ពីរ » ។

រួែ ប្ពះ ប្េសីទ « យក នំ�ុ័ង ប្រាំពីរ ពនាះ មក ក៏ អរ ប្ពះ 

េុណ ព�ើយ កាែ់ ប្�ទាន ែល ់ពួក សិស្ស ឲ្យ ពលើក ពៅ ជរូន 

ែល ់�្វលូង មនុស្ស . . .

« ពេ ក៏ ពលើក ពៅ មន ប្្ី ្ រូែៗ ខះ្ ចែរ កាល ប្ទង់ រាន 

ប្�ទាន ពរ ព�ើយ ពនាះ ក ៏�ង្គា�់ ឲ្យ ពលើក យក ពៅ ឲ្យ ពេ ។

« ព�ើយ ទាំងអសគ់ានា រាន �រិពភាេ ចឆ្អ្ រួែ ពេ ប្�មរូល 

ែំណិ្ ចែល សល់ ពៅ រាន ប្រាំពីរ កពំប្រាង » ។ ( សរូម 

ពមើលម៉ាកុស 8:1–9 ) ។

កសច្្គីជំកៃឿម្្ុមម្គរួសារ
ការសក្គ្រោះ
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ពធ
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រន

សូមពិចារណាចំណុចធននះ
ពៅ ពពល ពយើង មក រក ប្ពះប្េីសទ ព្ើ ប្ទង់ ែិញ្ចឹម �ី រាែ់ 

ពយើង តាម រព�ៀ� ោ ?

សារលឈិខឈិតបកម្ងៀៃសរួរសុខទុ្ ្ខ

្ំណត់ចំណាំ

	 1.	�ី	ថត	មគសី្តលូ�វឺសិន	«	Recognizing God’s Hand in 
Our Daily Blessings	»	Liahona	ដខ	មករា	ឆ្នាំ	2012	
�ព័រ	25	។

	 2.	ដជ្�វី	អ័រ	�ូេិន	«	He Hath Filled the Hungry 
with Good Things	»	Liahona	ដខ	មករា	ឆ្នាំ	1998	
�ំព័រ	76	។
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មបឹកសា	ក្នុង	កូរ៉ុម	សង្ឃ	ដែល	ម្នចិត្ត	អត់ធ្មត់	មគូ	ថានាក់	

សិកាខាស្លា	គ�ៈ	មបធាន	យុវនារ	ីែ៏	អស្ចារ្យ	និង	

ប៊ីស្ស	ដែល	យកចិត្ត	�ុក	ោក	់។

មគួស្រ	ដយើង	ម្ន	ពរជ័យ	យា៉ាងធំ	ខ្នុំ	ែឹង	ថា	ដយើង	

ពុ	ំដមន	ជាមនុស្សពិដសស	ដនារះដ�	។	«	បងមបសុ	ដជ	»	

អាច	ជាមនុស្ស	ជាដមចើន		ពីដមពារះ	ម្នបងបអែលូន	មបសុ	មសី	

ជាដមចើន	ដែល	ម្ន	ការ	លរះបង់	ដ�ើយ	ដែល	ការ	បដមមើ	

របស់	ពួកដគ	បាន	ជួយ	ែល់	ជីវិត	មកុម	មគួស្រ	ជាដមចើន	

ែូចជា	មគួស្រ	ដយើង	ផងដែរ	។	ដយើង	ម្ន	អំ�រគ�ុ	

ជាខាលាំង	ចដំពារះ	អារម្ម�៍	ការតាំងចិត្ត	ការដរៀបចំ	និង	

ដសចក្ី	មសឡាញ់	។

សូម	អរគុ�	ចំដពារះ	ពួក	អ្ក	បដមមើ	ែ៏	ដស្មរះមតង់	

ជាដមចើន	រាប់មិនអស់	ដៅ�ូទាំង	ស្សនា	ចមក	ដែល	

បាន	ជួយ	ែល	់មគួស្រ	ដយើង	។	◼

អ្នកនិេន្រស់បៅក្ននុងរ�្ឋោវ៉ោស.រ.អា.។

ខ្នុ	ំបាន	មបាប់	កូន	មសី	ខ្នុំ	អាយុ	មបាំ	ឆ្នាំ	កាល	នាង	អង្គនុយ	

ដៅ	ដលើ	ដ្លា	របស	់ខ្នុំ	ថា	«	ដសអែក	គ	ឺជា	នថងៃ	អា�ិត្យ	»	។	

ស្នាម	ញញឹម	បាន	ដលច	ដេើង	ដៅ	ដលើ	នផ្ទមុខ	របស់	

នាង	។

នាង	បាន	តប	ថា	«	អូ	៎លអែ	ណាស់	»	។	«	អញ្ចឹង	

កូន	នឹង	បាន	ជួប	បងមបុស	ដជ	ដ�ើយ	»	។

អ�ំរគុ�	បាន	ម្ន	ដពញ	ែួង	ចិត្ត	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	ម្ន	

អ�ំរ	គ�ុ	ជាខាលាំង	ចដំពារះ	មគូ	បដមងៀន	ថានាក់កុម្រ	ម្នាក់	

ដែល	ម្ន	ដសចក្ី	មសឡាញ់	ដ�ើយ	ដចរះ	ជួយ	�ុក្ខ	ធុរៈ	

ជា	អ្ក	ដែល	បាន	ដធវើ	ឲ្យ	ែំដ�ើរ	ផ្លាស់ប្លូរ	របស់	ដយើង	

ដៅ	កាន	់វួែ	ថ្មី	មួយ	បនាទាប	់ពី	ការ	ផ្លាស់ប្លូរ	�ីលដំៅ	ម្ន	

ភាពង្យ	មសលួ	។	ដោយ	ចាកដចញ	ពី	ផ្ទរះ	របស់	

ដយើង	ដៅភូមិភាគ	កណាដាល	ភាគខាង	លិច	នន	ស�រែ្ឋ	

អាដមរិក	ដ�ើយ	ប្លូរ	�ី	លំដៅ	ថ្មី	ដែល	ម្ន	ចម្ងាយ	2,173	

គ.ម.ពីោនា	បាន	ដធវើ	ឲ្យ	មគួស្រ	ទាំងមូល	ម្ន	ការលំបាក	

ជា	ពដិសស	កូនមសី	ដយើង	ស៊ីស្សិន	។	ដោយ	ម្ន	

ភាពខាមស់	ដអៀនពីកំដ�ើត	ដនារះ	នាង	ភ័យ	ខាលាច	ចដំពារះ	

ស្ថានភាព	ថ្មី	ដ�ើយ	បារម្ភ	ព	ីការ	ដៅ	មពរះវិហារ	សមម្ប	់

សបាដា�៍	�ី	មួយ	របស	់ដយើង	ដៅ	ក្នុង	វែួ	ថ្មី	មួយ	។

បងមបុស	ដជ	ជា	បុរស	ដែល	សុភាព	ដ�ើយ	

ការលរះបង់	ដោយ	ដមបើ	ពាក្យ	កដំបលង	លាយ	បញ្ចលូល	

នឹង	ដសចក្ី	មសឡាញ់	ែ៏	មតឹមមតូវ	ដែើម្ីទាក់ទាញចិត្ត	

ស៊ីស្សនិ	។	ដៅ	នថងៃ	អា�ិត្យ	�ី	មួយ	ដនារះ	បាន	ឱន	ចរុះ	

ចាប	់នែ	នាង	ដ�ើយ	ដមើល	មុខ	នាង	រួច	ក	៏ដពាល	ថា	

«	ដតារះ	ស៊ីស្សិន	។	បអែលូន	នឹង	សបបាយ	រីករាយ	ដៅ	ក្នុង	

ថានាក	់របស់	ដយើង	»	។

កាល	ជាដមចើន	សបាដា�៍	បាន	កនលង	ផុតដៅ	ស៊ីស្សនិ	

បាន	�ន្ទឹង	ចាំ	នថងៃ	អា�ិត្យ	ដលើស	ព	ីនថងៃ	ណាៗ	ទាំងអស់	។	

កាល	ដយើង	បាន	មក	ែល់	មពរះវិហារ	ភាលាម	នាង	បាន	

រកដមើល	មគូ	បដមងៀន	របស	់នាង	ដៅ	ក្នុង	មកុម	ជំនុ	ំ។	ោត	់

បាន	ញញឹម	រាក់ទាក់	។

អស	់រយៈដពល	ជាដមចើន	ឆ្នា	ំ	បងមបុស	ដជ	បាន	

ចងចា	ំសិស្ស	ម្នាក់ៗ	ដោយ	ផ្ល់	អដំណាយ	បន្តិចបន្តតួច	

សមម្ប់	នថងៃប�ុ្យ	ឈប់សមម្ក		និង	នថងៃ	ខួប	

កដំ�ើត	។	កាល	នថងៃ	កដំ�ើត	ស៊ីស្សនិ	បាន	មក	ែល	់

ដភ្ៀវ	ែ៏	សំខាន់	បំផុត	ដែល	នាង	អដញជើញ	មក	ពិធ	ីជប់	

ដលៀង	របស់	នាង	គ	ឺបងមបុស	ដជ	។

ដតើ	ោត់	បាន	ែឹង	ថា	ោត	់ម្ន	ឥ�្ធិពល	ដៅ	

ក្នុង	ជីវិត	កូនមសី	ែ៏	តូច	របស់	ដយើង	ប៉ុណាណា	ដ�	?	ដតើ	

ោត	់ធាលាប	់ស្មន	ែឹង	ថា	ពាក្យ	សម្ី		និង	�ដងវើរ	របស់	

ោត់បាន	ជរះឥ�្ធពិល	ដៅ	ដលើ	សិស្ស	ក្នុង	ថានាក់កុម្រ	

ោត់ដែលម្ន	អាយ	ុមបាំឆ្នាំប៉ុណាណាដែរ	ដ�	?	ដតើ	ោត់	

បាន	ែឹង	ថា	វា	ម្ន	ន័យ	យា៉ាង	ណា	ចដំពារះ	ខ្នុំ	ដែរ	ដ�	ក្នុង	

នាម	ជា	ម្ដាយ	ម្នាក់	ដោយ	ម្ន	ោត់	ជា	ដផ្ក	មួយ	នន	

ជីវិត	កូនមសី	របស	់ខ្នុំ	ដនារះ	?

ដមកាយ	មក	ដ�ៀត	ស៊ីស្សនិ	បានដេើង	ថានាក់	

ដោយ	ចូល	ដរៀន	ក្នុង	ថានាក	់បងមបុស	ដអែវែួ	ដ�ើយ	

ប�ពិដស្ធន៍	ែ៏	អស្ចារ្យ	របស	់នាង	ក្នុង	ថានាក	់កុម្រ	

បាន	បន្ត	។	ខ្នុំ	ម្ន	អ�ំរ	គ�ុ	ជា	ខាលាំង	ចដំពារះ	បុរស	

និងមស្តី	ដែល	យក	ចិត្ត	�ុក	ោក	់		ដរៀបច	ំយា៉ាង	លអែិតលអែន់	

ដ�ើយ	រាបស្រ	ដែល	បាន	ជរះ	ឥ�្ធពិល	ខាង	វិញ្ញា�	ែ៏	

វិជជម្ន	មួយ	ែល	់ជីវិត	របស	់ស៊ីស្សិន	។

មគួស្រ	ដយើង	ទាំង	មូល	ម្ន	ពរ	តាមរយៈ	បុគ្គល	

ទាំងឡាយ	ដែល	បូជា	លរះបង់ខលតួន	ដោយ	បាន	បដមមើ	

ដយើង	ដៅ	ដលើ	ផលលូវ	នន	ការ	រីក	ចដមមើន	ខាង	វិញ្ញា�	របស	់

ដយើង	។	ខ្នុំ	ដៅ	ចងចា	ំពី	មគូ	មកមុ	កាយរិ�្ធិ	ែ៏	ដ្្ើម	អ្ក	

អរេុណ �ងប្�ុស ពជ
កដ្យម្គគីស្ទគីៃកភើរកសល

ខ្ញំ មាន អំណរ្រុណយ៉ាង ខាលាំ ច្ំតោះ អារ្្មណ៍ រោរតាំងច្បិ�្ រោរតរៀបច្ំ នបិង ត្តច្ក្រី ស្តឡាញ ់មន 

ពួក អ្នក បតស្ើ ដ៏ តសាមះស�ង ់ជាតសច្ើន រាប ់្ បិន អ្់ត តៅ ទូទាំង សា្តោច្សក ។

ការបកម្មើកៅ្ ្នុងសាសនាចម្្
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ខឈិតខំដ្ដម្បជគីវិត

« សរូម ឲ្យ ពយើង ពផ្ដា្ ពលើ 
វិធី ែ៏ ស្មញ្ញ នានា ចែល 
ពយើង �ពប្មើ ពៅ ក្នុង នេរ ប្ពះ 
ពោយ ខិ្ខំ ចកចប្� ជីវិ្ 
រួម ទាំង ជីវិ្ រ�ស់ ពយើង 
ផងចែរ » ។

ដអលក�ើរដអលក�ើរអឈិមរ័សុលបាេឺែ្្នុង្ ូរ៉ុមនៃពរួ្សាវ្ែប់ពគីរនា្់
«O Be Wise»Liahonaដខវិច្ឈិកាឆ្នាំ2006ទំព័រ20។

រីករាយថ្ងៃបុណ
្យកំណណ

ើត!
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ខ្នុ	ំជា	កូន	មបសុ	របស់	�ុីលគយីា៉ា	ជា	សង្ឃ	ដៅ	

អានា៉ាដថាត	ដក្រ	ដយរូស្េិម	។	កាល	ខ្នុំ	ដៅ	ជា	

យុវវ័យ	«	មពរះបន្ទលូល	នន	មពរះដយ�ូវា៉	ក៏	មក	ែល់	ខ្នុំ	ថា

«	មុន	ដែល	ដយើង	បាន	ជប់	បដងកើត	អ្ក	ដៅ	ក្នុង	ដពារះ	

ម្ដាយ	ដនារះ	ដយើង	ស្គាល់	អ្ក	ដ�ើយ	កាល	មុន	ដែល	

អ្ក	សំរាល	ដចញ	ព	ីនផ្ទ	មក	ដនារះ	ដយើង	បាន	ដញក	អ្ក	ជា	

បរិសុ�្ធ	ផង	ក	៏បាន	តាំង	អ្ក	ដេើង	ជា	ដហារា	ែល់	អស	់

ទាំង	ស្សន	៍»	។	

ខ្នុំ	ម្ន	អារម្ម�៍	ថា	មិន	បាន	ដរៀបច	ំខលតួន	សមម្ប់	

ការដៅ	ដនរះ	ដៅ	ដេើយ	រួច	ខ្នុំ	ក	៏�ូល	ដៅ	វិញ	ថា	«	ដមើល	

�ូល	បង្គំ	ោមន	ដវាហារ	អធបិបាយ	ដ�	ត្ិត	�ូល	បង្គំ	ជា	

មនុស្ស	ដក្មង	ស�ុ្ធ	»	។

មពរះអម្ចាស់	ម្ន	បន្ទលូល	តប	ថា	«	កុ	ំឲ្យ	ថា	អ្ក	

ជា	មនុស្ស	ដក្មង	ដេើយ	ត្ិត	

ដបើ	ដយើង	ចាត	់អ្ក	ឲ្យ	ដៅ	អ្ក	

ណា	ដនារះ	អ្ក	មតូវ	ដត	ដៅ	ដ�ើយ	

ដសចក្ី	អវី	ដែល	ដយើង	បង្គាប	់អ្ក	ដនារះ	អ្ក	មតូវ	ដត	

មបាប់	ដែរ	។

«	កុ	ំឲ្យ	ខាលាច	ចំដពារះ	ដគ	ដេើយ	ត្ិត	ដយើង	

ដៅ	ជាមួយ	ដែើម្ី	នឹង	ជួយ	ឲ្យ	អ្ក	រួច	»	។	រួច	

មពរះអម្ចាស់	«	បាន	លូក	មពរះ�ស្មក	ពាល	់ម្ត់	

ខ្នុំ	»	ដ�ើយ	ោក់	ពាក្យ	ដៅ	ក្នុង	វា	។ 2

ខ្នុំ	បាន	ពយាករ	ដៅ	ក្នុង	ដយរសូ្េិម	អស់	រយៈដពល		

40	ឆ្នាំ	ពី	ឆ្នាំ	626	រ�ូត	ែល់	ឆ្នាំ	586	មុន	គ.ស.ក្នុង	

រាជ្យ	ដស្ច	យ៉ូដសៀល	ដយ�ូយា៉ាគីម	និង	ដសដែោ	។ 3	

ខ្នុំ	ស្ិតដៅ	ជំនានព់យាការ	ីលីន�	ក្នុង	មពរះគម្ីរ	មរមន	។	

ដយើង	ទាំងពីរ	មតូវ	បានដគ	ដថាកោល	ដទាស		ចដំពារះ	អដំពើ	

�ុច្ចរិត	របស់	មបជាជន	ដៅ	ដយរសូ្េិម		

ដ�ើយ	បាន	មបាប់	�ុក	ជាមុន	ព	ីដសចក្តី	បំផលិចបំផ្លាញ	នន	

�ីមកុង	ែ៏	ធំ	ដនារះ	។ 4

មពរះអម្ចាស់	បាន	មតាស់	បង្គាប	់ឲ្យ	ខ្នុំ	កត់មតា	ការ	

ពយាករ	របស់	ខ្នុំ	ដៅ	ក្នុង		«	មកាំង	មួយ	»	។ 	5	កាល	ដស្ច	

ដយ�ូយា៉ាគីមបាន	ឮ	ពី	ការ	ពយាករ	ដនារះ	ម�ង	់បាន	ែុត	

មកំាង	ដនារះ	ដចាល	។	មពរះអម្ចាស់	បាន	មតាស់	បង្គាប	់

ខ្នុំ	ឲ្យ	សរដសរ	ការ	ពយាករ	ទាំងឡាយ	ម្ង	ដ�ៀត	ដ�ើយ	

បដន្ម	ការ	ពយាករ	ជាដមចើន	ដ�ៀត	ព	ីដលើ	ការពយាករ	ទាំង	

ដនារះ	។ 6

ខ្នុំ	បាន	ជួប	នឹង	ការ	ជំទាស់	ជា	បន្តបនាទាប	់កាល	ខ្នុំ	

ផសាយ	មពរះបន្ទលូល	របស់	មពរះអម្ចាស់	។	ផ្សដ�ើរ	ជា	

កូន	មបុស	របស	់នាយក	ធំ	បាន	វាយ	ខ្នុំ	ដ�ើយ	យក	

ខ្នុំ	ដៅ	ោក	់គុក	។	ពួក	ជន	កំណាច	ចង់	ផ្ដាច់	ជីវិត	ខ្នុំ	

ពយពរម
« តយតរមា បាន រ្ត់តៅ ក្នញង សរា នបិង ទរីកដនលៃង ្ ួយ ដ ៏លំបាក ប៉ុដន្ សពះអមាចា្ត់ បាន អនុញ្ញា� 

ឲ្យ រា�់ ត្ើល ត�ើញ ជា ្ ុន នូវ ‹ សរា ្ ួយ មន ត្តច្ក្រី ្តង្ឹ្ អំឡញង តពល មន រោរ សប្ូល សា្តន ៍

អ៊សីសាដអល តៅ ម្ងៃ ចុ្ង តសរោយ ›» ។ 1 — លរីនដា តខ តបី៊�ុន សបធាន ្តមា្រ្ ្តត្គ្រះ ទតូៅ

ពរួ្ពយាការីគម្គីរសញ្ញាចាស់

ដោយ	ស្រ	ដត	ការ	ផ្សពវផសាយ	របស	់ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	ជា	ពយាការ	ី

មួយ	រូប	ដែល	ពុ	ំល្ី	ដឈាមរះ	ជា	ដរឿយៗ	មតូវ	បាន	ដគ	ចាប	់

ោក	់គុក	ងងឹត	និង	ពនាធាោរ	។	ខ្នុំ	បាន	រស់ដៅ	ក្នុង	មោ	

មួយ	នន	អដំពើ	�ុច្ចរិត	ែ៏	ធ	ំ។ 7

ប៉ដុន្ត	ដទារះជា	រស់ដៅ	ក្នុង	ចដំណាម	ភាព�ុក្ខ	មពយួ	

ក្ី	ក	៏មពរះអម្ចាស់	បាន	អនុញ្ញាត	ឲ្យ	ខ្នុំ	ដមើល	ដ�ើញ	ជា	

មុន	ថា	ស្សន៍	អ៊មីស្ដអល	នឹង	មតូវ	បាន	មបមូល	មក	

វិញ	ដៅ	នថងៃ	ចុង	ដមកាយ	ថា	មពរះអម្ចាស់	នឹង	សរដសរ	

មកិត្យវិន័យ	ម�ង់	«	ដៅ	ក្នុង	ចិត្ត	ពួកដគ	»	ដ�ើយ	ថា	ម�ង	់

នឹង	នាំ	យក	«	ម្នាក់	ព	ីមកុង	មួយ	ដ�ើយ	ពីរ	នាក	់ព	ីពូជ	

អំបូរ	មួយ	»	ដៅ	កាន់	មកុង	ស៊ីយ៉ូន	។ 8

កាល	ខ្នុំ	បាន	បន្ត	ផសាយ	មពរះបន្ទលូល	របស	់

មពរះអម្ចាស់—ដទារះ	ជា	លំបាក	យា៉ាង	ណា	ក្ី—	

ខ្នុំ	បាន	ដរៀន	ថា	ការតាំង	ចិត្ត	

មួយ	ចដំពារះ	ែំ�ឹង	លអែ	ែឹកនាំ	

ដៅ	រក	ដសចក្ី	សុខស្ន្ត	។	កាល	ដយើង	

អភិវ�្ឍ	ការ	ថាវាយ	បង្គំ	ោច់ដោយ	ដេក	ជាមួយ	

មពរះអម្ចាស់	ដនារះ	ដយើង	ទាំងអស់	ោនា	អាច	ម្ន	

ដសចក្ី	សង្ឃឹម	ដៅ	ក្នុង	ការស្ក	ល្ង	និង		

�ុក្ខ	មពួយ	។	◼

្ំណត់ចំណាំ

	 1.		លីនោ	ដខ	ដប៊ីតុន	«	ដតើ	ដសចក្ី	ជដំនឿ	ដៅ	ដលើ	ែង្វាយធួន	
នន	មពរះដយស៊ូវ	មគសី្ទ	បាន	ចារ	ក្នុង	ែួង	ចិត្ត	ដយើង	ឬ	ដ�	?	»	
Liahona	ដខ	វិច្ិកា	ឆ្នា	ំ2012	�ំព័រ	111	។

	 2.	សូម	ដមើល	ដយដរម្	1:1–9	។
	 3.		សូម	ដមើល	ដសចក្ី	ដ�នាំ	ែល់	ប�គម្ីរ	ទាំងឡាយ	

«	ដយដរម្	»	scriptures.lds.org	។
	 4.	សូម	ដមើល		ដយដរម្	6,	នីន�វ�ី	1	1:13,	18–20	។
	 5.	ដយដរម្	36:2	។
	 6.	សូម	ដមើល	ដយដរម្	36:23–32	។
	 7.	សូម	ដមើល	ដយដរម្	20:2,26:8,38:6	។
	 8.	ដយដរម្	33:31;	3:14	។ររូ�
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10 លីអា�រូោ

កាល	ខ្នុំ	បដមមើ	ដបសកកម្ម	ដៅ	មបដ�ស	នតវាន៉	នែគ	ូ

ខ្នុំ	និង	ខ្នុំ	បាន	ចំណាយ	ដពល	បន្តិចបន្តតួច	ដៅ	

នថងៃ	ការដរៀប	ច	ំខលតួន	មួយ	ដៅ	ឯ	ស្រមន្ទីរ	វិម្ន	ជាតិ	ក្នុង	

�ីមកុង	នតបិុ	។	ការ	ទាក់ទាញ	ែ៏	សំខាន់	គ	ឺជា	បដំ�ក	

សិល្ៈ	មួយ	ដៅ	ថា	ដថលើមថ្មចម្លាក់រូបនស្	។		ម្ន	

មនុស្ស	ជាដមចើន	បាន	សងៃបដ់សងៃង	ព	ីវត្នុ	ដនារះ	ប៉ដុន្ត	ខ្នុំ	ដមើល	

ដ�ើញ	វា	មោនដ់ត	ជា	ដថលើមថ្ម	មួយ	ដែល	ដគ	បាន	ឆ្លាក់	

ដចញ	ជា	រូប	នស្	ប៉ដុណាណារះ	។	វា	ពិត	ជា	ស្អាត	ណាស់	

ប៉ដុន្តពិត	ណាស់	មបដ�ល	ជា	អវី	មួយ	ដែល	ខ្នុំ	គិត	មិន	

ដ�ើញដ�ើយ	ដមើល	ដៅ	។

កាល	ដយើង	បាន	បញ្ចប់	ការ�ស្សនា	ដៅ	ស្រមន្ទីរ	

ដនារះ	ខ្នុំ	បាន	សួរ	នែគ	ូខ្នុំ	ថា	«	ដតើ	ឯង	គិត	ថា		ដថលើមថ្ម	

ចម្លាក់រូប	នស្	ដនារះ	យា៉ាង	ដម៉ច	ដែរ	?	»

«	ខ្នុំ	មសឡាញ់	វា	ខាលាំង	ណាស់	!	»

«	ដ�តុអវី	?	ខ្នុំ	បាន	សួរ	។	«	វា	មោន់ដត	ជា	

ដថលើមថ្មចម្លាក	់រូប	នស្	មួយ	ប៉ដុណាណារះ	»	។

«	ដតើ	ឯង	និយាយ	ដលង	ដ�	ឬ	?	ដថលើមថ្មចម្លាក់	រូប	

នស្ដនារះ	គឺ	ជា	និមិត្តរូប	មួយ	សមម្ប	់ជីវិត	ខ្នុំ	!	»	នាង	

បនលឺ	សំដេង	ដេើង	។

«	ដថលើមថ្មចម្លាក	់រូប	នស្ដនារះ	ដមនដ�	?	»

«	ដមន	ដ�ើយ	!	ដតើ	ឯង	មិន	ែឹង	ព	ីែំដ�ើរ	ដរឿង	របស់	

វា	ដ�	ឬ	អ	ី?	»

«	ពិតជា	មិន	បាន	ែឹងដមន	។	»

នាង	បាន	មបាប	់ខ្នុំ	ពី	ែំដ�ើរ	ដរឿង	ដនារះ	។	ដ�ើយ	

នាង	និយាយមតូវ	ណាស់	។	វា	បាន	កាលាយ	ជា	និមិត្តរូប	

សមម្ប់	ដបសកកម្ម	និង	ជីវិត	របស	់ខ្នុំ	។

ដែើម្ី	ឲ្យ	ចម្លាក	់មួយ	ម្ន	តនមល	បំផុត	ដថលើមថ្ម	ដនារះ	

មតូវ	ដត	ម្ន	ព�៌	ដត	មួយ	។	ការ	ឆ្លាក់	ដថលើមថ្ម	ែ៏	លអែ	

ឥតដខាចារះ	ដនារះ	ម្ន	តនមល	ខ្ស់	ណាស់	ដោយស្រ	

ដមបរះ	និង	ផ្ត	់ជា	ដមចើន	។	ខ្នុំ	នឹង	ោមន	តនមល	អវី	ដនារះ	ដ�	។	

កុ	ំចំណាយ	ដពល	ដលាក	អត់	មបដយាជន៍	អី	»	។

«	អូ	៎ដថលើមថ្ម	ែ៏	តូច	ដអើយ	។	សូម	�ុក	ចិត្ត	ដយើង	

ចរុះ	។	ដយើង	ជា	ជាង	ឆ្លាក់	ែ៏	ដ្្ើម	។	ដយើង	នឹង	ដធវើ	ឲ្យ	ឯង	

ម្ន	ភាព	លអែ	ឯក	»	។

អវី	ដែល	ដធវើ	ឲ្យ	ដថលើមថ្មចម្លាក់	រូបនស្	ដនារះ	ម្ន	ភាព	

អស្ចារ្យ	គឺ	ថា	ជាង	ឆ្លាក់	ែ៏	ដ្្ើម	ដែល	មិន	ស្គាល់	ដឈាមរះ	

ដនរះ	បាន	ដមបើ	ចំ�ុច	ដខសាយ	របស់	ដថលើមថ្ម	ដនារះ—		

ម្ន	ពីរ	ព�៌	ស្នាម	ដមបរះ	និង	ផ្ត់—ដែើម្ី	ដធវើ	ជា	

រូបនស្	ែូច	ជា	របស	់ពិត	។	ដផក្	ព�៌-	ស	មសអាប	់

ដនារះ	បាន	កាលាយ	ដៅ	ជា	គល់	នស្	ដ�ើយ	ស្នាម	ដមបរះ	និង	

ផ្ត់	បាន	ដធវើ	ឲ្យ	សលឹក	ទាំងឡាយ	ម្ន	ជីវិត	រស់	រដវើក	។	

មបសិន	ដបើ	មិន	ដោយស្រ	«	ភាព�ន	់ដខសាយ	»	របស់	

ដថលើមថ្ម	ដនារះដ�	វា	មិន	អាច	ែូចជា	របស់	ពិត	បាន	

ដេើយ	។

ដោយ	ស្រ	ដតភាព	មសស់	ស្អាត	នន	វត្នុ	ដនរះ	វា	បាន	

កាលាយ	ជា	ែង្វាយ	មួយ	ថាវាយ	ែល់	មពរះ	មហាក្សមត	មួយ	

កយើងៃឈិយយអំពគីម្ពោះម្គគីស្ទ

ព្្ើម្មេែមលាក់ ររូ�នស្
កដ្យកអលេឈិៃស៊ីដជៃសឈិៃ

វា	ជា	ដថលើមថ្ម	ែ៏	លអែ	ឥតដខាចារះ	ដែល	កមម	រក	ម្ន	។	

ដថលើមថ្មចម្លាក	់រូប	នស្ដនារះ	ម្នចុង	ព�៌	នបតង	ដ�ើយ	

ម្ន	គល់	ព�៌-	ស	ដ�ើយវា	ម្ន	ស្នាម	ដមបរះ	និង	ផ្ត	់

ជា	ដមចើន	។	ោមន	ជាង	ឆ្លាក់យា៉ាង	ជំនាញ	ណា	ម្នាក់	ចង	់

ចំណាយ	ដពល	ឆ្លាក់	ដថលើមថ្ម	ដនរះ	ដេើយ	រ�ូត	ែល	់ម្ន	

មនុស្ស	ម្នាក់	បាន	មក	ដែល	ជនជាតិ	ចិន	ដៅ	ថា	ជាង	

ឆ្លាក់	ែ៏	ដ្្ើម	ម្នាក់	។

មបសិនដបើ	ដថលើមថ្ម	ដនរះ	អាច	និយាយ	បាន	ខ្នុំ	អាច	

មសនម	ដ�ើញ	ព	ីការ	សន្ទនា	ដែល	វា	ម្ន	ជាមួយ	នឹង	

ជាង	ឆ្លាក់	ថ្មី	ដនរះ	។	ខ្នុំ	មសនម	ដ�ើញ	ជាង	ឆ្លាក់	ដនារះ	ដលើក	

ែំុ	ដថលើម	ថ្ម	ដនរះ	ដេើង	។

«	ដតើ	ដលាក	ចង់	បាន	អវី	?	»	ដថលើម	ថ្ម	ដនារះ	បាន	សួរ	។

ជាង	ឆ្លាក់	ដនារះ	តប	ថា	«	ខ្នុំ	កំពុង	សមលឹង	ដមើល	ដថលើម	

ថ្ម	ដែើម្ី	ឆ្លាក់	»	។

«	អញ្ចឹង	សូម	រក	ែុំ	ដផ្សង	ដ�ៀត	ចរុះ	។	ខ្នុំ	ោមន	តនមល	

ដ�	។	ខ្នុំ	ម្ន	ព�៌	ពីរ	មបដភ�	ដផ្សង	ោនា	ដែល	ដលាក	

មិន	អាច	ដញក	វា	ដចញ	ព	ីោនា	បាន	ដេើយ	។	ខ្នុំ	ម្ន	ស្នាម	

ម្ពោះអរាចាស់កមើលកៅ្ ្នុងចឈិត្។

ពៅ ក្នុង ពិភពពលាក រ�ស់ ពយើង អាក�្កិរិយ ខាង សីលធម៌  ជា ញឹក ញា�់ ហាក់ ែរូែ 
ជាអាទិភាព កប្មិ្ ទី ពីរ �នាទា�់ ពី សប្មស់ ឬ ពសែក្ី ពសហ្ា ។ �៉ុចន្ ជា យរូរ លង់ ោស់ 
មក ព�ើយ ប្ពះ អមចាស់ ប្ទង់ រាន មន �នទលួល ទរូនាមាន ែល់ ពយាការី ស្ំយ៉រូចអល ថ្៖ « ប្ពះ 
ប្ទង់ មិន ទ្ ែំពពាះ ពសែក្ី ចែល មនុស្ស ពលាក ពិចារោ ពមើល ពទ ឯ មនុស្ស ពលាក 
ច្ង ពមើល ច្ ឫកពា ខាង ពប្រៅ�៉ុពោណះ ច្ ប្ពះពយ�រូវា៉ ប្ទង់ ទ្ ែំពពាះ ក្នុង ែិ្្ វិញ » 
ស្ំយ៉រូចអលទី 1 16:7) ។

ម្បធាៃថរូា៉ាសកអសម៉ាៃសៃុ«Canaries with Gray on Their Wings»Liahonaដខមឈិថុនា
ឆ្នាំ2010ទំព័រ4។
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អង្គ	របស់	មបដ�ស	ចិន	ដ�ើយ	បាន	ោក	់តាំង	លំអរ	តាម	

មចកដែើរ	នន	វិម្ន	ែ៏	មសស់ស្អាត	ជាដមចើន	ដៅ	អាស៊	ីរ�ូត	

ែល់	ចុង	ដមកាយ	មតវូបាន	ដគ	មក	តាំង	ដៅ	ក្នុង	ស្រមន្ទីរ	

មបដ�ស	នតវាន៉	់។

វា	បានរំឭកខ្នុំ	ពដីអដធើរ	12:27	៖	«	ដបើសិន	ជា	

មនុស្ស	ដលាក	មក	រកដយើង	ដនារះ	ដយើង	នឹង	បង្ហាញ	ែល់	

ពួកដគ	នូវ	ភាព�ន់	ដខសាយ	របស់	ពួកដគ	។	.	.	.	គុ�	

របស់	ដយើង	ម្ន	មគប់មោន	់សមម្ប	់មនុស្ស	ទាំងអស់	

ដែល	បនាទាប	ខលតួន	ដៅ	ចំដពារះ	ដយើង	ត្ិត	ដបើសិនជា	

ពួកដគ	បនាទាប	ខលតួន	ដៅ	ចំដពារះ	ដយើង	ដ�ើយ	ម្ន	ដសចក្ី	

ជដំនឿ	ដជឿ	ែល	់ដយើង	លោំប់	ដនារះ	ដយើង	នឹង	ដធវើ	ឲ្យ	អវី	

ដែល	�នដ់ខសាយ	កាលាយ	ដៅ	ជា	ខាលាំង	ពូដក	ចដំពារះ	ពួកដគ	

វិញ	»	។

បនាទាប់ពី	ខ្នុំ	បាន	ដ�ើញ	ដថលើមថ្មចម្លាក	់រូបនស្	ដនារះ	មក	

ប�គមី្រ	ដនរះ	បាន	ចាប	់ដផ្ើម	ម្ន	អត្ន័យ	ថ្មី	។	ដយើង	

កតើខ្នុំអាចកមើលក�ើញខលៃលួៃឯងែូចជាម្ពោះអរាចាស់ទត
ក�ើញខ្នុំរាមរកបៀបណា?

វា ជា ការ លំរាក មួយពោយ ពមើល ខ្លួន ឯង ែរូែជា ប្ពះអមចាស់ 

ទ្ ពឃើញ ពយើង ។ ប្ទង់ ទ្ ពឃើញ ពយើង ែរូែ ជា ករូន ពៅ 

នន ប្ពះចែល មន សកាដាពុល និង ្នម្ ែ៏ អស្ចារ្យ ។ �ុ៉ចន្ 

ពពល ខះ្ ពយើង សម្ឹង ពឃើញ ច្ ក�ំុស រ�ស់ ខ្លួន ពយើង 

�៉ុពោណះ ។ ប្ពះវរ�ិតា ពយើង ចែល េង់ ពៅ ស្ថានសួេ៌ 

មិន រាន �ពងកើ្ ពយើង មក ឲ្យ រស ់ពៅ ក្នុង ក�ំុស រ�ស់ 

ពយើង ពឡើយ �៉ុចន្ កាលាយ ពៅ ជា ស្នានែ ឯក ែ៏ ប្សស់ ស្អ្ា  

វិញ ។ តាមរយៈ ែំណឹង ល្អ រ�ស ់ប្ពះពយស៊រូវប្េសីទ និង 

ែង្វាយធួន ប្ទង់ ពយើង អាែ យក ឈ្ះ ពលើ កំ�ុស រ�ស់ 

ពយើង រាន ។

សរូម ពិចារោពែើម្ី អាន នរូវ �ទេម្ីរ ែរូែ្ ពៅ ពនះ 

ពែើម្ី ពរៀន ព ីរព�ៀ� ចែល ប្ពះអមចាស ់ពប្�ើ មនុស្ស ចែល មិន 

ល្អ ឥ្ពខាចាះ  ពែើម្ី សពប្មែ កែិ្ចការ រ�ស ់ប្ទង់ ៖ និក្ខមន ំ

4:10–12, ពយពរម 1:4–10, ននី�្វទី 1 4:1–6, 

អាលម៉ា 26:12,  ពគាលលទ្ធិ និង ពសែក្ី សញ្ញា 

35:17–18 ។

ដមបៀប	ែូចជា	ែំុ	ដថលើមថ្ម	ដនរះដែរ	ប៉ុដន្ត	ខុស	ោនា	មតង	់ដយើង	

កំពុង	ស្ិតដៅ	ក្នុង	ែំដ�ើរការ	នន	ការ	ឆ្លាក់	។	ដយើង	មតូវ	

�ុកចិត្ត	ដលើ	ជាង	ឆ្លាក	់ែ៏	ដ្្ើម	ម្នាក់	គឺមពរះដយស៊ូវមគីស្ទ	

ដែល	នឹង	ដធវើ	ឲ្យ	ភាព�នដ់ខសាយ	របស់	ដយើង	បាន	ខាលាំង	

ពដូក	។	ក្នុង	�ស្សនៈ	មិន	លអែ	ឥតដខាចារះ	របស	់ដយើង	

ដពលខលរះ		ដយើង	ដផ្ដាត	ដៅ	ដលើ	ភាពមិន	លអែ	ឥតដខាចារះ	របស់	

ដយើង	រួចដ�ើយ	ដកើត	ក្ី	អស់សង្ឃមឹ	ដោយស្រ	ដយើង	

គិត	ថា	ដយើង	នឹង	ោមន	នថងៃ	បាន	សក្ិសម	ដេើយ	។	

ប៉ដុន្ត	មពរះអង្គ	សដ្ង្គារះ	របស់	ដយើង	មពរះដយស៊ូវមគីស្ទ	

�ត	ដ�ើញពី	សកាតានុពល	របស់	ដយើង	។	កាល	ដយើង	

អនុញ្ញាត	ឲ្យ	ែង្វាយធួន	ម�ង់ម្ន	ចលនា	ដៅ	ក្នុង	ជីវិត	

របស់	ដយើង	ដនារះ	ម�ង់	នឹង	ដធវើ	ឲ្យ	ដយើង	បាន	លអែ	ឯក	ជា	

អ្ក	ដែល	នឹង	រសដ់ៅ	ជាមួយ	នឹង	ដស្ច	នន	អស់	ទាំង	

ដសច្	ដៅ	នថងៃ	ណា	មួយ	។	◼

អ្នកនិេន្រស់បៅក្ននុងរ�្ឋយូថា�៍ស.រ.អា.។
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ស្វាម	ីខ្នុំ		និង	ខ្នុំ	បាន	ចូល	រួម	ក្នុង	ស្សនាចមក	

ដៅ	មបដ�ស	រុស្សី	ដៅ	ឆ្នា	ំ1995	ដ�ើយ	មតូវ	បាន	

ផសារ	ភាជាប់	ក្នុងមពរះវិហារ	បរិសុ�្ធ	ស្តនុកខូម	ស៊ុយដអត	

មួយ	ឆ្នាំ	ដមកាយ	មក	។	កូន	មសតីូច	ដយើង	ទាំង	ពីរ	នាក	់

មតូវ	បាន	ផសារ	ភាជាប	់នឹង	ដយើង	ផងដែរ	។	ពីរ	ឆ្នាំ	ដមកាយ	

មក	ដយើង	ម្ន	ពរ	ដោយ	ម្ន	កូនមសី	ម្នាក់	ដ�ៀត	ដឈាមរះ	

លី�្សលូកា	។	ជីវិត	របស់	ដយើង	ម្ន	ភាពលអែ	មបដសើរ	។	

ដយើង	ទាំងអស	់ោនា	រីករាយ	។	ប៉ុដន្ត	ដមកាយ	ពី	នាង	ដកើត	

បាន	ពីរ	នថងៃ	កូន	តូច	របស់	ដយើង	បាន	ចាប	់ដផ្ើម	មិន	សូវ	

ញ៉ាំ	អវី	ដស្រះ	។	ក្នុង	មួយ	ដខ	នាង	ដេើង	�មងៃន	់បាន	ដត	

300	មក.	ប៉ដុណាណារះ	។

បុគ្គលិក	ដៅ	ឯ	មជ្ឈម�្ឌល	ដវជជស្មស្ត	សមម្ប	់

កមុ្រ	បាន	មបាប	់ដយើង	ឲ្យ	នាង	ញ៉ាំ	អាហារ	ឲ្យ	បាន	

ញឹកញប	់។	ខ្នុំ	បាន	ដ�ើញ	ថា	នាង	ចង់	ញ៉ាំ	ប៉ដុន្ត	

នាង	មិន	អាច	ញនុំ	បាន	ដស្រះ	។	ដៅ	�ីបំផុត	ស្វាម	ី

ខ្នុំ	បាន	នាំ	នាង	ដៅ	មន្ទីរ	ដព�្យ	ក្នុង	�ីមកុង	។	រដំពច	

ដនារះ		ដវជជប�្ឌិត	បាន	ផ្ល់	ការ	វិនិច្័យ	ដរាគ	មួយ	ែល់	

ដយើង—គឺ	ពិការភាព	ននដបរះែូង	ព	ីកំដ�ើត។		សន្ទរះ	

ប�ិដបើក	ដបរះែូង	មួយ	មិន	ែំដ�ើរការ	ដ�ើយ	ម្ន	

លំ�ូរ	ឈាម	តិចតួច	�ូរ	ចូល	ក្នុង	សួត	របស់	នាង	ដធវើ	

ឲ្យ	នាង	ពិបាក	ែក	ែដងហើម	ឬ	បរិដភាគ	។

នាង	មតូវ	ដធវើ	ការ	វរះ	កាត	់ប៉ុដន្ត	ដៅ	មបដ�ស	រុស្សី	កមុ្រ	

ដែល	អាច	��ួលការ	វរះកាត	់ដបប	ដនរះ	យា៉ាង	ដហាច	

ណាស់	មតូវ	ម្ន	អាយុ	ពីរ	ឆ្នា	ំ។	កូន	មសី	ដយើង	ដ�ើប	ម្ន	

អាយុ	បាន	មួយ	ដខ	ប៉ុដណាណារះ	។	ដវជជប�្ឌិត	បាន	ដចញ	

ដវជជបញ្ជា	ឲ្យ	នាង	ដ�ើយ	ដពាល	ថា	ដៅ	ដពល	នាង	ធំ	

ដេើង	ពួកដគ	នឹង	ដធវើ	ការ	វរះកាត់	ឲ្យ	នាង	។

មួយ	ដខ	ដមកាយ	មក	សុខភាព	របស	់លី�្សលូកា	កាន់	

ដត	ធងៃន់ធងៃរ	ដេើងៗ	ដ�ើយ	ដយើង	បាន	មបញប់មបញល	់

យក	នាង	ដៅ	មន្ទីរដព�្យ	។	ខ្នុំ	បាន	ប	ីនាង	ដពល	ដយើង	

កំពុង	ដបើក	ឡាន	។	នាង	បាន	ដមើល	មុខ	ខ្នុំ	ហាក	់ែូចជា	

កំពុង	អងវរ	សូម	ឲ្យ	ជួយ	។	មបសិន	ដបើ	ខ្នុំ	ពុ	ំដមន	ជា	

សម្ជិក	ស្សនាចមក	ខ្នុំ	មិន	ែឹង	ថា	ខ្នុំ	មតូវ	ដធវើ	អវី	ដនារះ	

ដ�	។	បុ៉ដន្ត	ស្វាមី	ខ្នុំ	និង	ខ្នុំ	�ុក	ចិត្ត	ដលើ	មពរះអម្ចាស់	

ដ�ើយ	ដជឿ	ជាក់	យា៉ាង	មុតម្ំ	ថា	អវីៗ	នឹង	បាន	មបដសើរ	

ដេើង	។	ខ្នុំ	បាន	ពយាយាម	លួង	នាង	ដោយ	ដពាល	

ថា	«	កុ	ំខាលាច	អី	កូន	មសី	ម្ស	ម្ដាយ	។	មពរះ	មសឡាញ់	

ដយើង	។	ម�ង	់នឹង	ជួយ	ដយើង	ដ�ើយ	អវីៗ	នឹង	បាន	

មបដសើរ	ដេើង	»	។

�ីបំផុត	ដយើង	បាន	ដៅ	ែល់	មន្ទីរដព�្យ	។	ដោយ	

បីនាង	ដៅ	ក្នុង	នែ	ខ្នុំ	បាន	រត់	រក	ដផ្ក��ួល	អ្ក	ជំងឺ	។	

ដផ្ក	របស់	លី�្សលូកា	បាន	ចាប	់ដផ្ើម	ប�ិ	។	នាង	ែក	

ែដងហើម	ខលីៗ	។	ខ្នុំ	ដស្ទើរដត	និយាយ	មបាប	់មគូ	ដព�្យ	មិន	រួច	ព	ី

កូន	របស់	ខ្នុំ	ដ�ើយ	បុគ្គលិកដវជជស្មស្ត	បាន	យក	នាង	

ដៅ	បន្ទប់	សដ្ង្គារះ	បនាទាន	់។	ដវជជប�្ឌិត	បាន	មបាប់	

ថា	សួត	នាង	កំពុង	ចាប់	ដផ្ើម	ដ�ើម		ដ�ើយ	ពួកដគ	បាន	

ោក់ខ្យល់	អុកស៊ដីសន	ឲ្យ	នាង	។

លុរះដសអែក	ដេើង	ដយើង	បាន	និយាយ	នឹង	នាយក	

ដផ្ក	វរះកាត់	ដបរះែូង	។	ោត	់បាន	ដពាល	ថា	«	ខ្នុំ	ធាលាប់	

ដធវើ	ការ	វរះកាត់	ដបប	ដនរះ	ប៉ដុន្ត	សមម្ប់	ដត	ដក្មង	ធំៗ	

ប៉ដុណាណារះ	។	ដតើ	នាង	ម្ន	អាយ	ុប៉នុាមន	ដ�ើយ	ឥេលូវ	

ដនរះ	?	»

ដយើង	បាន	មបាប	់ោត់	ថា	«	ពីរ	ដខ	»	។

«	នាង	ឈឺ	ដមចើន	ដពក	ដ�ើយ	។	នាង	តូច	ណាស់	

ដ�ើយ	សួត	នាង	ដែល	ដ�ើម	ដនារះ	វា	ជា	ដរឿង	ស្មនុគ	ស្មញ	

ណាស់	ប៉ដុន្ត	ដយើង	មិន	អូស	បនាលាយ	ដពល	ដ�ៀត	បាន	

ដ�	។	ខ្នុំ	ពុ	ំធាលាប	់ដធវើ	ការ	វរះកាត់	ដបប	ដនរះ	ែល	់កុម្រ	

តូច	ព	ីមុន	មក	ដេើយ	។	ខ្នុំ	នឹង	ពយាយាម	ដធវើ	ឲ្យ	អស់	

ព	ីល�្ធភាព	។	អ្ក	មតូវ	�ិញ	សន្ទរះ	បិ�ដបើក	ដបរះែូង	

សិប្និមិត្ម	មួយ		ប៉ដុន្ត	វា	ម្ន	តនមល	នថល	ណាស់—

មបដ�ល		2,100	ែុលាលារ	។	ការវរះ	កាត់	នឹង	ដធវើ	ដេើង	ដៅ	

បួន	នថងៃ	ដ�ៀត	»	។

ព�ះែរូង រ�ស ់ល�ី្សលូកា
កដ្យរា៉ារីណាកប៉ាម្តូវ៉ា

ដតើ	ដយើង	មតូវ	ដធវើ	អវី	ដៅ	?	ទាំង	ដយើង	ឬ	អ្ក	ដែល	

ដយើង	ស្គាល	់ោមន	មបាក	់ដមចើន	ដបប	ដនរះ	ដេើយ	។	ដទារះ	

ជា	យា៉ាង	ណា	ស្ថានភាព	របស	់ដយើង	បាន	ដធវើ	ឲ្យ	អ្ក	

ែន�	ម្ន	ចំណាប	់អារម្ម�៍	ដ�ើយ	តាមរយៈ	ដសចក្ី	

សប្នុរស	របស	់ពួកដគ	និង	ដសចក្តី	ដមតាតា	ករុណា	របស	់

មពរះអម្ចាស់		ដយើង	ម្ន	មបាក	់មគបម់ោន	់។	ស្វាម	ី

ខ្នុំ	បាន	�ិញ	សន្ទរះ	ប�ិដបើក	ដបរះែូង	សិប្និមិត្ម	មួយ	

ដែល	ដយើង	មតូវការ	ដែើម្ី	ជួយ	សដ្ង្គារះ	ែល់	អាយុ	ជីវិត	

កូនមសី	ដយើង	។

មិនមតឹម	ដតម្ន	បងបអែលូន	មបុសមសី	ដៅ	ក្នុង	ស្ខា	

ដយើង	ដែល	បាន	អធិស្ឋាន	ដ�ើយ	តម	អាហារ	សមម្ប	់

កូនមសី	តូច	ដយើង	ប៉ដុណាណារះដ�	ពួក	អ្ក	ផ្សពវផសាយ	

ស្សនា	និង	ពួក	បរិសុ�្ធ	នថងៃ	ចុង	ដមកាយ	ជាដមចើន	ដៅ	

ក្នុង	�ីមកុង	ក	៏បាន	ដធវើ	ដបប	ដនរះ	ផងដែរ	។	ដយើង	��ួល	

អារម្ម�៍	ព	ីការោំម�	របស	់ពួកដគ	។	ដោយ	អង្គនុយ	

ដៅ	មចក	ដែើរ	ដៅ	នថងៃ	ដធវើ	ការ	វរះកាត់	ដនារះ	ដយើង	ម្ន	

អារម្ម�៍	នូវ	វត្តម្ន	របស	់មពរះវិញ្ញា�	បរិសុ�្ធ	និង		

ការអធិស្ឋាន	របស់	បងបអែលូន	មបសុ	មសី	ដយើង	។	ដយើង	

បាន	ែឹង	ថា	ពួកដគ	ដៅ	ដក្រ	ដយើង	!	ដ�ើយ	មពរះ	គង់	ដៅ	

ជាមួយ	ដយើង	ដោយ	ដធវើ	ការ	ែឹកនាំ	ែល់	ពួក	មគូដព�្យ	

វរះកាត់	ទាំង	ដនារះ	។	ម�ង់	មិន	ដបារះបង់	ដយើង	ដេើយ	

ដ�ើយ	អវីៗ	មគប	់យា៉ាង	នឹង	បាន	មបដសើរ	ដេើង	។

ដៅ	ដពល	មគូ	ដព�្យ	វរះកាត់	បាន	ដចញ	មក	បនាទាប់	

ពីការ	វរះកាត់	បាន	បញ្ចប់	ោត	់បាន	មបាប	់ដយើង	�ំនង	

ែូចជា	ម្ន	ការ	ដងឿង្ងៃល់	ថា	«	អវីៗ	មគប់	យា៉ាង	មិន	អ	ី

ដ�	។	ដយើង	បាន	ោក	់សន្ទរះ	បិ�ដបើក	ដបរះែូង	ដនារះ	ចូល	

ដ�ើយ	។	ខ្នុំ	មិន	ែឹង	ថា	តាម	រដបៀប	ណា	ដនារះ	ដ�	ប៉ដុន្ត	

វា	��ួល	បាន	ដជាគជ័យ	»	។	ប៉ដុន្ត	ដយើង	បាន	ែឹង	ព	ី

រដបៀប	ដែល	កិច្ចការ	ដនារះ	បាន	��ួល	ដជាគជ័យ	។	

មពរះវរបិតាសួគ៌	បាន	មបទាន	ពរ	ែល	់ោត	់។

លី�្សលូកា	សមម្ក	ដៅ	មន្ទីរ	ដព�្យ	ប	ីនថងៃ	ដ�ៀត		ដែើម្ី	

កគហដ្ឋាៃៃឈិងម្្ុមម្គរួសាររបស់កយើង
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ឲ្យ	ដបរះែូង	និង	សួត	របស	់នាង	ដែល	ដ�ើម	ដនារះ	បាន	

មសក	មក	វិញ	។	មុខ	របួស	នាង	មតូវ	�ុក	ចំ�	ដចាល	

ដោយ	ប�ិ	ភាជាប់	នឹង	ភានាស	ដស្ើង	មួយ	ដ�ើយ	ពីរ	ប	ីនថងៃ	

ដមកាយ	មក	ដ�ៀត	ពួកដគ	បាន	ដធវើ	ការ	វរះកាត់	ម្ង	ដ�ៀត	

ដែើម្ី	ដែរ	ផជិត	មុខ	របួស	ដៅ	ដលើ	ម�ងូ	របស	់នាង	។	

ដស្ទើរដត	ោមន	មគូដព�្យ	ណា	ម្នាក់	រំពឹង	ថា	នាង	នឹង	

រស់ណាស	់។	ប៉ដុន្ត	ដយើង	ដជឿ	ដលើ	មពរះវរបិតាសួគ៌	និង	

មពរះ	ដចស្ដា	ម�ង	់ដ�ើយ	ដយើង	ដជឿ	ថា	មបសិនដបើ	វា	ជា	មពរះ	

្ន្ទៈម�ង	់នាង	នឹង	ជា	សរះ	ដស្ើយ	វិញ	។

ម្ន	ដត	មពរះ	ប៉ដុណាណារះ	ដែល	អាច	មបទាន	ល�ី្សលូកា	

កៅកពលការអ្ឈិសាឋាៃហា្់ែូចជាមឈិៃបាៃ
ទទរួលចកមលៃើយ

« វា លំរាក ោស់ ពៅ ពពល ការអធិស្ឋាន ែ៏ 
ពស្មាះ សប្ម�់អ្វី មួយចែល ែង់ រាន ជាង ខាលាំង  
ពនាះ មិន រាន ទទួល ែពម្ើយ ែរូែ ចែល អ្ក ែង់ 
រាន ។ វា ពិរាក យល់ ខាលាំង ោស់ ថ្ ព�្ុអ្វី 
រាន ជា ការអនុវ្្ ពសែក្ី ជំពនឿ ែ៏ ពប្ជាលពប្រៅ 
ព�ើយ ពស្មាះ រ�ស ់អ្ក ពោយ រស ់ពៅ ក្នុង ជីវិ្ 
មួយ ចែល មន ការ ពគារព ប្�្ិ�្្ិ ច�រ ជា មិន 
រាន ទទួល លទ្ធផល ចែល ែង់ រាន ពៅ វិញ ។ 
ប្ពះអង្គ សពហង្គាះ រាន �ពប្ងៀន ថ្ ‹ អ្វី ក៏ ពោយ 
ចែល អ្ក រល ់គានា សរូម ប្ពះវរ�ិតា ពោយ នរូវ 
ប្ពះ នាម រ�ស់ ពយើង ពនាះ នឹង រាន ប្�ទាន 
ែល់ អ្កដដល ជា រោរ ចាំបាច្់ ្តសមាប់ អ្នក ។› 
[ េ. និង ស. 88:64, ការេរូស �ញ្ជាក ់រាន 
�ចន្ថម ។ ] ពពលខ្ះ វា ពិរាក ស្គាល់ នរូវ អ្វី ចែល 
ល្អ បំផុ�ឬ ចាំបាច្ស់ប្ម�់ អ្ក ោស់ ។ 
ជីវិ្ រ�ស់ អ្កកាន់ ច្មន ភាពង្យ ប្សួល  
ពៅ ពពល អ្ក ទទួល យក ថ្ អ្វី ចែល ប្ពះ ពធ្វើ 
ឲ្យ ពកើ្ ពឡើង ពៅ ក្នុង ជីវិ្ អ្ក  េឺ សប្ម�់ ផល 
ប្�ពយជន៍ ល្អ ដ៏ អ្់ត កល្ រ�ស់ អ្ក » ។

ដអលក�ើររីឆ្តជគីសកតនៃ្ ូរ៉ុមនៃពរួ្សាវ្ែប់ពគីរនា្់
«Using the Supernal Gift of Prayer» 
Liahonaដខឧសភាឆ្នាំ2007ទំព័រ9។
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មក	ឲ្យ	ដយើង	វិញ	បាន	។	នាង	បាន	មបដសើរ	ដេើង	វិញ	ជា	

ដរៀង	រាល	់នថងៃ	។	នាង	បាន	សមម្ក	ដៅ	មន្ទីរដព�្យ	មួយ	

ដខ	ដ�ៀត	ដ�ើយ	ឥេលូវ	ដនរះ	នាង	បាន	ដៅ	ផ្ទរះ	ជាមួយ	នឹង	

ដយើង	។

មពរះ	គ	ឺជា	មពរះ	នន	អព្ភលូតដ�ត	ុ។	ម�ង	់ស្ដាប់	ឮ	

ការអធិស្ឋាន	របស់	ដយើង	ដ�ើយ	ដៅ	មោ	ែ៏	លំបាក	

របស់	ដយើង	ម�ង់	បាន	ជួយ	ម�ម�ង	់ដយើង	ដេើង	។	ការ	

ស្កល្ង	បាន	ពមងឹង	ដសចក្ី	ជដំនឿ	ដយើង	ដ�ើយ	

បដមងៀន	ដយើង	ឲ្យ	ដជឿ		សង្ឃឹម	ដ�ើយ	មសឡាញ់	។	◼

សេវែន្ងៃអ្នកនិេន្រស់បៅ្របទសករល�្សនុកិ។



14 លីអា�រូោ

សៅ
	ក្នុង	ការ	មបមូល	ផ្នុំ	ែ៏	

ឱឡារិក	មួយ	ដែល	

ដធវើ	ដេើង	ដៅ	មពរះវិហារ	

បរិសុ�្ធ	ខឺត	េង	់ដៅ	នថងៃ	�ី	6	ដខ	ដមស្	

ឆ្នាំ	1837	ពយាការ	ីយ៉ូដសប	ស៊្មីធ	បាន	

ដថលង	ថា	«	បនាទាប់	ព	ីអវីៗ	ទាំងអស	់មតវូ	បាន	

និយាយ	រួច	ដ�ើយ	កាតពវកិច្ច	ែ៏	ធ	ំជាង	ដគ	

ដ�ើយ	សំខាន់	បំផុត	គ	ឺការ	ផសាយ	ែំ�ឹង	

លអែ	»	។ 1

ដស្ទើរដត	មបាំពីរ	ឆ្នាំ	ដមកាយ	មក	ដៅ	នថងៃ	

�ី	7	ដខ	ដមស្	ឆ្នាំ	1844	ដលាក	បាន	

មបកាស	ថា	៖		«	�ំនួល	ខុស	មតូវ	ែ៏	ធ	ំជាង	

ដគ	បំផុត	ដៅ	ក្នុង	ពិភព	ដលាក	ដនរះ	ដែល	មពរះ	

មបទាន	ឲ្យ	ដយើង	គ	ឺការ	ដសវង	រក	ែូនតា	ដយើង	

ដែល	បាន	ដចកឋាន	ដៅ	។	ពយាការ	ីបាន	

ដថលង	ថា	‹	ពួក	ោត់	មិន	អាច	ដធវើ	ឲ្យ	លអែ	ឥត	

ដខាចារះ	ដោយ	ោមន	ដយើង	បាន	ដេើយ	›	[	សូម	

ដមើល	ដ�ដមពើរ	11:40	]	ត្ិត	វា	ចាំបាច	់

ដែល	អំណាច	នន	ការ	ផសារភាជាប់	គួរ	ម្ន	ដៅ	

ក្នុង	នែ	ដយើង	ដែើម្ី	ផសារភាជាប	់កូនដៅ	និង	

ែូនតា	ដយើង	សមម្ប់	ភាព	ែ៏	ដពញ	ដលញ	

នន	ការកាន់កាប់	មតតួមតា—ការកាន់កាប	់

មតួតមតា	មួយ	ដែើម្ី	បដំពញ	ដសចក្ី	សនយា	

ដែល	មពរះដយស៊ូវមគីស្ទ	បាន	ដធវើ		ពីមុន	

មគឹរះ	នន	ពិភពដលាក	ដនរះ	សមម្ប់	ដសចក្ី	

សដ្ង្គារះ	របស់	មនុស្ស	»	។ 2

ម្ន	មនុស្ស	មួយ	ចំនួន	មបដ�ល	ជា	

ដងឿង	្ ងៃល	់ថា	ដតើ	ការ	បដមងៀន	ែំ�ឹង	

លអែនិង	ការ	ដសវង	រក	ែូនតា	ដយើង	ដែល	បា	

នដចក	ឋានដៅ	អាច	ជា	កាតពវកិច្ច	និង	

�ំនួល	ខុស	មតូវ	ែ៏	ធំ	ជាង	ដគ	បំផុត		ក្នុង	

ដពល	ដត	មួយ	ដែល	មពរះ	បាន	ោក	់ឲ្យ	

កដ្យដអលក�ើរ
ដ្វ�ីកអដបែណា

នន ករូរ៉ុម នន ពួក ស្វក ែ�់ ពីរ នាក់

កិច្ចការ
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ចាត់	មក	ដែល	វា	ទាក់�ង	ទាំង	ែួង	ចិត្ត	និង	ពិធី	បរិសុ�្ធ	នន	

បពវជិតភាព	។	ដោលការ�៍	នន	កិច្ចការ	របស់	មពរះ	អម្ចាស់	

កំពុង	ផ្លាស់ប្លូរ	បដងវរ	ដ�ើយ	បន្សនុ�្ធ	ែួងចិត្ត	ទាំងឡាយ	តាមរយៈ	

ដសចក្ី	សញ្ញា	និង	ពិធី	បរិសុ�្ធ	ដែល	បាន	ដធវើ	ដេើង	ដោយ	ស�ិ្ធិ	

អំណាច	បពវជិតភាព	មតឹមមតូវ	។

ពាក្យ	ថា	�ួងចិ ្្តមតូវ	បាន	ដមបើ	ជាង	1,000	ែង	ដៅ	ក្នុង	

ប�ោឋាន	មពរះគម្ីរ	ដ�ើយជា	តំណាង	ឲ្យអារម្ម�៍	ដៅ	ក្នុង	ចិត្ត	

របស់	មនុស្ស	ម្នាក់	។	ែូដច្រះ	ែួងចិត្ត	ដយើង	—ដែល	ជា	ចំ�ុច	

មបមូល	ផ្នុំ	នន	បំ�ង	មបាថានា	ដសចក្ី	មសឡាញ់	ដោលដៅ	ការ	

ដលើក	�ឹក	ចិត្ត	និង	ឥរិយាបថ	របស់	ដយើង—កំ�ត់	ថា	ដយើង	ជា	

នរណា	និងសកាតានុពល	នា	ដពល	អនាគត	របស់	ដយើង	។

មពរះរាជ	ប�ំង	របស់	មពរះអម្ចាស់	ចំដពារះ	កិច្ចការ	ផ្សពវផសាយ	

ស្សនា	គឺ	ដែើម្ី	អដញជើញ	មនុស្ស	ទាំងអស់	ឲ្យ	មក	រក	មពរះមគីស្ទ	

��ួល	ពរជ័យ	នន	ែំ�ឹង	លអែ	ដែល	បាន	ស្តារ	ដេើង	វិញ	ដ�ើយ	

កាន់	ខាជាប	់ែរាប	ែល់	ចុង	បំផុត	ដោយ	ម្ន	ជដំនឿ	ដលើ	មពរះមគីស្ទ	។ 3	

ដយើង	ពុដំមន	ដចក	ចាយ	ែំ�ឹង	លអែ	ដោយ	មោន់ដត	ដែើម្ី	បដងកើន	

កូនដៅ	ម�ង់	តាម	រដបៀប	ណា	។	ដោលបំ�ង	របស់	ខ្នុំ	គឺ	ដែើម្ី	

ដ�នា	ំថា	ការ	បដមងៀន	ទាំង	ដនរះ	គូស	បញ្ជាក់	ព	ីស្មគ្គីភាព	និង	

ភាពដត	មួយ	នន	កិច្ចការ	នន	ដសចក្ី	សដ្ង្គារះ	ដៅ	នថងៃ	ចុង	ដមកាយ	។	

កិច្ចការ	ផ្សពវផសាយ	ស្សនា	និង	កិច្ចការ	មពរះវិហារ	បរិសុ�្ធ	និង	

ពង្សមបវត្តិ	គឺ	ជា	នែគូ	នឹង	ោនា	ដ�ើយ	ជា	កតាតា	ដែល	ពាក់ព័ន្ធ	ោនា	នន	

កិច្ចការ	ែ៏	អស្ចារ្យ	មួយ	«	សមម្ប់	ការ	កាន់	កាបម់តួត	មតា	ក្នុង	

កាល	ដែល	ដពលដពញ	ក�ំត់	បាន	មក	ែល់	ដែើម្ី	នឹង	បមំពួម	

មគប	់ទាំងអស	់ក្នុង	មពរះ	មគសី្ទ	ទាំង	របស់	ដៅ	ស្ថានសួគ	៌និង	របស់	

ដៅ	ដផនែី	ផង	»	(	ដអដភសូរ	1:10	)	។

ខ្នុំ	សូម	អធិស្ឋាន	ឲ្យ	មពរះដចស្តា	នន	មពរះវិញ្ញា�	បរិសុ�្ធ	នឹង	

ជួយ	អ្ក	និង	ខ្នុំ	កាល	ដយើង	គិត	ពិចារណា	រួម	ោនា	ព	ីកិច្ចការ	នន	

ដសចក្ី	សដ្ង្គារះ	ដៅ	នថងៃ	ចុង	ដមកាយ	ែ៏	អស្ចារ្យ	ដនរះ	។

ែរួងចឈិត្ៃឈិងពឈិ្គីបរិសុទ្ធនៃបព្ជឈិតភាព

ការ	ផសាយ	ែំ�ឹង	លអែ	និង	ការ	ដសវង	រក	ែូនតា	ដយើង	ដែល	

បាន	ដចកឋាន	ដៅ	គ	ឺជា	�ំនួល	ខុស	មតវូ	ពីរ	ែ៏	ដ�វភាព	ដែល	បាន	

កិច្ចការ

ផ្សព្វផសាយសាសនា
ពង្សប្រវត្ិនិង
បពរះវិហារ្ររិសុទ្ធ

ក្រ្រក្ស�ំណឹងល្អនិងក្រ
ខិ្ ខំកសវែងរក�ូនតាបយើងក�លបាន
កចកឋានបៅគឺជាកផ្្នករកន្មននកិច្ចក្រ
�៏អសាចារ្យមួយ—ជាកិច្ចក្រននបសចក្តរី
្សឡាញ់ក�លមានបគ្លរំណង
ប�ើម រ្ីផ្លាសរ់្នូររកងវែរប�ើយរន្សនុទ្
�ួងចិ្្តននជនក�លកសវែងរកបសចក្រី
េិ្�៏បសាមាទះ្្ង់។
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ចំនួន	និង	កម្លាំង	នន	ស្សនាចមក	ដៅ	នថងៃ	ចុង	ដមកាយ	ដនរះ	

ប៉ដុណាណារះ	ដ�	។	ផ្ទនុយ	ដៅ	វិញ	ដយើង	ខិតខំ	បដំពញ	�ំនួល	ខុស	មតូវ	ែ៏	

ដ�វភាព	ដែល	បាន	ចាត់	មក	ដែើម្ី	មបកាស	ព	ីភាពពិត	នន	ដផនការ	

សុភមង្គល	របស	់មពរះវរបិតា	ដ�វភាព	នន	មពរះរាជ	បមុតា	បដងកើត	ដត	

មួយ	របស់	ម�ង	់មពរះដយស៊ូវមគីស្ទ	និង	តនមល	នន	ពលិកម្ម	ធួន	របស់	

មពរះអង្គ	សដ្ង្គារះ	។	ការ	អដញជើញ	មនុស្ស	ទាំងអស់	ឲ្យ	«	មក	រក	

មពរះមគីស្ទ	»	(	សូម	ដមើល	មរ៉ូន�	10:30–33	)	ការ	ម្ន	«	ការ	

ផ្លាស់ប្លូរ	ែួងចិត្ត	ែ៏	ធំ	»	(	សូម	ដមើល	អាលម្៉ា	5:12–14	)	និង	

ការ	ផ្ល់	ពិធី	បរិសុ�្ធ	នន	ដសចក្ី	សដ្ង្គារះ	ែល់	បណាដា	មនុស្ស		ដៅ	

ក្នុង	ជីវិត	រដមង	ស្លាប់	មិន	ទាន់	ស្ិត	ដៅ	ដមកាម	ដសចក្ី	សញ្ញា	គ	ឺជា	

ដោលដៅ	ែ៏	សំខាន	់នន	ការ	ផសាយ	ែំ�ឹង	លអែ	។

ការ	អនុញ្ញាត	ឲ្យ	ម្ន	ភាពតដមកើង	ដេើង	ែល់	អ្ក	ដៅ	រស	់និង	

អ្ក	ស្លាប	់គឺ	ជា	មពរះរាជប�ំង	របស់	មពរះអម្ចាស	់	សមម្ប់	ការ	

ស្ងសង	់មពរះវិហារ	បរិសុ�្ធ	និង	ការ	ដធវើ	ពិធី	បរិសុ�្ធ	ជំនួស	។	

ដយើង	មិន	ថាវាយ	បង្គំ	ដៅ	ក្នុង	មពរះវិហារ	បរិស�ុ្ធ		ដែើម្ី	មោនដ់ត	

ម្ន	ប�ពដិស្ធន	៍ជា	បុគ្គល	ឬ	មគួស្រ	ដែល	គួរ	ឲ្យ	ចងចា	ំដត	

ប៉ដុណាណារះដនារះ	ដ�	។	ផ្ទនុយ	ដៅ	វិញ	ដយើង	ខិតខំ	ដែើម្ី	បដំពញ	�ំនួល	

ខុស	មតូវ	ែ៏	ដ�វភាពដែល	បាន	ចាត	់មក	ដែើម្ី	ផ្ល	់ពិធី	បរិសុ�្ធ	

នន	ដសចក្ី	សដ្ង្គារះ	និង	ភាពតដមកើង	ដេើង	ែល់	មគួស្រ	មនុស្ស	

ដលាក	ទាំង	អស់	។	ការ	ប�ដា៉ារះ	ដសចក្ី	សនយា	ដែល	បាន	ដធវើ	ែល់	

ពួក	ឪពុក	ែូចជា	អ័មបាហាំ	អ៊សី្ក	និង	យា៉ាកុប	ដៅ	ក្នុង	ែួងចិត្ត	

របស់	កូនដៅ	ការ	បដងវរ	ែួងចិត្ត	កូនដៅ	ដៅ	ពួក	ឪពុក	របស់	ពួកដគ	

ផ្ទាល	់និង	ការ	ដធវើ	ការ	មស្វមជាវ	ពង្សមបវត្តិ	និង	ពិធី	បរិសុ�្ធ	

ជំនួស	ដៅ	ក្នុង	មពរះវិហារ	បរិសុ�្ធ	គឺ	ជា	ការង្រ	ដែល	មបទាន	ពរ	ែល់	

បណាដា	ជន	ដៅ	ភព	វិញ្ញា�	ដែល	មិន	ទាន់	ស្ិត	ដៅ	ដមកាម	ដសចក្ី	

សញ្ញា	។	

ពិធី	បរិសុ�្ធ	នន	បពវជិតភាព	គ	ឺជា	ផលលូវ	ដៅ	កាន់	អំណាច	នន	

ការដោរព	មពរះ	៖

«	ដ�ើយ	បពវជិតភាព	ដែល	ធ	ំជាង	ដគ	ចាត់ដចង	ែំ�ឹង	លអែ	

ដ�ើយ	កាន់	កូន	ដស្	នន	ដសចក្តី	អាថ៌កំបាងំ	ទាងំឡាយ	នន	នគរ	គ	ឺ

ជា	កូនដស្	នន	ចដំ�រះ	វជិាជា	ព	ីមពរះ	។

«	ដ�តុ	ែូដច្រះ	ដ�ើយ	ដៅ	ក្នុង	ពិធី	បរិសុ�្ធ	ទាំងឡាយ	នន	

បពវជិតភាព	ែ៏	ធំ	ជាង	ដនរះ	ដនារះ	អំណាច	នន	មពរះ	មតវូ	បាន	សដម្តង	

ឲ្យ	ដ�ើញ	។

«	ដបើសិន	ជា	ោមន	ពិធី	បរិសុ�្ធ	ទាំង	ឡាយ	នន	បពវជិតភាព	ែ៏	

ធ	ំជាង	ដនរះ	និង	សិ�្ធិ	អំណាច	នន	បពវជិតភាព	ដ�	ដនារះ	អំណាច	

នន	មពរះ	ពុ	ំអាច	បាន	សដម្តង	ែល	់មនុស្ស	ដៅ	ក្នុង	ស្ច់	ឈាម	បាន	

ដេើយ	»	(	គ.	និង	ស.	84:19–21	)	។

សូម	ពិចារណា	ព	ីស្រៈសំខាន់	នន	ប�គម្ីរ	ទាំង	ដនរះ	។	ែំបូង	

បុគ្គល	ម្នាក់្ ្ូវក្្លងកាត់	ទាវារ	នន	ប�ុ្យ	មជមុជ	�ឹក	ដ�ើយ	��ួល	

អដំណាយ	ទាន	នន	មពរះ	វិញ្ញា�	បរិសុ�្ធ—រួច	ដ�ើយ	បន្ត	ដែើរ	ដឆ្ពរះ	

ដៅ	មុខ	ដលើ	ផលលូវ	នន	ដសចក្ី	សញ្ញា	និង	ពិធី	បរិសុ�្ធ	ដែល	ែឹកនាំ	

ដៅ	រក	មពរះអង្គ	សដ្ង្គារះ	និង	ពរជ័យ	នន	ែង្វាយធួន	របស	់ម�ង់	

(	ននី�វ	�ី	2	31	)	។	ពិធី	បរិសុ�្ធ	នន	បពវជិតភាព	គ	ឺជា	កតាតា	ែ៏	

ចាំបាច់	ដែើម្ី	«	មក	រក	មពរះ	មគសី្ទ	ដ�ើយ	បាន	លអែ	ឥតដខាចារះ	ដៅ	ក្នុង	

ម�ង	់»	ឲ្យ	ដពញ	ដលញ	(	សូម	ដមើល	មរ៉ូន�	10:30–33		)	។	

ដបើ	ោមន	ពិធី	បរិសុ�្ធ	ទាំង	ដនរះ	ដនារះ	មនុស្ស	ម្នាក់	មិន	អាច	��ួល	

ពរជ័យ	ទាំងអស់	ដែល	ដកើត	ម្ន	តាមរយៈ	ពលិកម្ម	ធួន	ែ៏	ោមន	

�ីបញ្ចប់	ដ�ើយ	អស	់កល្	របស	់មពរះ	អម្ចាស់	បាន	ដេើយ	(	សូម	

ដមើល	អាលម្៉ា	34:10–14	)—សូម្ី	ទាំង	អំណាច	នន	ការដោរព	

មពរះ	ផងដែរ	។

កិច្ចការ	របស់	មពរះអម្ចាស	់គឺ	ជា	កិច្ចការ	ែ៏	រុងដរឿង	មួយ		

ដែល	ដផ្ដាត	ដលើ	ែួងចិត្ត	ដសចក្ី	សញ្ញា	និង	ពិធ	ីបរិស�ុ្ធ	នន	

បពវជិតភាព	។

ឥទ្ធឈិពល

ដោលល�្ធិ	ែ៏	ដ�វភាព	ដនរះបង្ហាញ	មបាប់	នូវ	ឥ�្ធពិល	ពីរ	យា៉ាង	

សមម្ប់	កិច្ចការ	របស់	ដយើង	ដៅ	ក្នុង	ស្សនាចមក	។

�ី	មួយ	ជា	ដរឿយៗ	ដយើង	មបដ�ល	ជា	ផ្ល	់ការ	សងកត់ធងៃន់	

ដមចើន	ដពក	ចំដពារះ	មបដភ�	ោច	់ដោយ	ដេក	នន	កិច្ចការ	នន	ដសចក្ី	

សដ្ង្គារះ	និង	ដោលនដយាបាយ	និង	និតិ	វិធី	ដែល	ពាក់ព័ន្ធ	។	

ខ្នុំ	ខាលាច	ថា	ម្ន	ដយើង	រាលោ់នា	ជាដមចើន	ដផ្ដាតយា៉ាង	ខាលាំង	ដត	ដៅ	ដលើ	

�មមង់ការ	ជាក់លាក	់នន	កិច្ចការ	របស់	មពរះអម្ចាស់	រ�ូត	ដយើង	ដភលច	

មបមូល	នូវ	អំណាច	ែ៏	ដពញដលញ	នន	កិច្ចការ	ែ៏	ដពញ	ដលញ	នន	

ដសចក្ី	សដ្ង្គារះ	។

ខ�ៈ	ដែល	មពរះ	អម្ចាស់	ខិតខំ	មបមូល	អវីៗ	មគប	់យា៉ាង	ឲ្យ	រួម	ោនា	

ដត	មួយ	ក្នុង	មពរះមគសី្ទ	ជា	ដរឿយៗ	ដយើង	មបដ�ល	ជា	ដបងដចក	ឬ	

ដផ្ដាត	ដលើ	រដបៀប	ដែល	ក�ំត់	ការ	យល	់ែឹង	និង	�ស្សនៈ	របស	់

ដយើង	។	កាល	វា	អនុវត្ត	�ួស	ដ�ត	ុដពក	អា�ិភាព	មតវូ	បាន	

ផ្ល់	ដៅ	ដលើ	ការ	ចាត់ដចង	កម្មវិធី	និង	ការ	បដងកើន	ស្ិត	ិដលើ	ការ	

អដញជើញ	មនុស្ស	ឲ្យ	ចូល	ដៅ	ក្នុង	ដសចក្ី	សញ្ញា	ដ�ើយ	��ួល	ពិធី	

បរិសុ�្ធ	ដោយ	សក្ិសម	។	វិធ	ីស្មស្ត	ដបបដនរះ	ជមមញុឲ្យ	ម្ន	

ក្រប្វែើ�៏សាមញ្ញនិង

ក្រគូសរញ្ចាក់រាល់កិច្ចក្រ

បៅបលើរញ្រី«កិច្ចក្រ

ក�ល្្ូវប្វែើ»�៏កវងទាក់ទង

នឹង�ំណឹងល្អបោយ

បសាមាទះ្្ង់ររស់បយើងមិន

អាចជួយបយើងឲ្យទទួលបាន

ររូភាេររស់្ទង់បៅបលើនផ្្

មុខររស់បយើងឬន្ំមកនូវ

ក្រផ្លាស់រ្នូរ�ួងចិ្ ្ត�៏្ ំបន្ទះ

ប�ើយ។
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នូវ	ការ	បន្សនុ�្ធ	ដសចក្ី	អ�ំរ	ការដមបចិត្ត	ដជឿ	ជា	

បន្តបនាទាប	់មពម	ទាំង	អំណាច	និង	ការ	ការពារ	

ខាង	វិញ្ញា�	ដែល	ដកើត	ដចញ	ព	ីការ	«	មបគល	់

ចិត្ត	[	ដយើង	]	ែល់	មពរះ	»	(	ដ�ដលមិន	3:35	)	។		

ការ	ដធវើ	ែ៏	ស្មញ្ញ	និង	ការគូស	បញ្ចប	់រាល់	

កិច្ចការ	ដៅ	ដលើ	បញជី	«	កិច្ចការ	ដែល	មតវូ	ដធវើ	»	

ែ៏	ដវង	ទាក�់ង	នឹង	ែំ�ឹង	លអែ	ដោយ	ដស្មរះមតង	់

របស់	ដយើង	មិន	អាច	ជួយ	ដយើង	ឲ្យ	��ួល	បាន	

រូបភាព	របស់	ម�ង	់ដៅ	ដលើ	នផ្ទ	មុខ	របស់	ដយើង	ឬ	

នាំ	មក	នូវ	ការ	ផ្លាស់ប្លូរ	ែួងចិត្ត	ែ៏	ធំ	ដនារះ	ដេើយ	

(	សូម	ដមើល	អាលម្៉ា	5:14	)	។

�ី	ពីរ	វិញ្ញា�	របស	់ដអលីយា៉ា	គ	ឺជា	ដផ្ក	

	ែ៏	សំខាន់	ចំដពារះ	កិច្ចការ	នន	ការ	មបកាស	ែំ�ឹង	

លអែ	ដនរះ	។	មបដ�ល	ជា	មពរះអម្ចាស់		

បាន	គូស	បញ្ជាក់	ព	ីដសចក្ី	ពិត	ដនរះ	ដៅ	រាល	់

លំោប់	នន	មពឹត្តិការ�៍	ដែល	បាន	ដកើត	ដេើង	

	ជា	ភាពដពញ	ដលញ	នន	ែំ�ឹង	លអែ	មតូវ	បាន		

ស្ដារ	ដេើង	វិញ	មក	កាន	់ដផនែី	ដៅ	ក្នុង	នថងៃ	ចុង	

ដមកាយ	ដនរះ	។

ដៅ	ក្នុង	នមព	ពិសែិ្ឋ	យ៉ូដសប	ស៊្មីធ	បាន	

ដ�ើញ	ដ�ើយ	និយាយ	នឹង	មពរះវរបិតា	ែ៏	

អស	់កល្	ជានិច្ច	និង	មពរះដយស៊ូវមគីស្ទ	។	

ការនិមិត្ត	ដនរះ	បាននាំ	ចូល	មក		«	សម័យ	

កាន់កាប	់មតួតមតា	នន	ដពលដពញ	ក�ំត់	»	

(	ដអដភសូរ	1:10	)	ដ�ើយ	ជួយ	ឲ្យ	យ៉ូដសប	ដរៀន	

ព	ីលក្ខ�ៈពិត	នន	មកមុ	មពរះ	និង	ព	ីវិវរ�ៈ	ដែល	ម្ន	ជា	បន្ត	បនាទាប	់។

មបម្�	ជា	បី	ឆ្នា	ំដមកាយ	មក	ក្នុង	ការ	ដ្លើយ	តប	នឹង	ការអធិស្ឋាន	ែ៏	ដស្មរះ	ដៅ	

លាងាច	នន	នថងៃ	�ី	21	ដខ	កញ្ញា	ឆ្នាំ	1823	បន្ទប់	ដែក	របស	់យ៉ូដសប	បាន	ដពញដោយ	ពនលឺ	

រ�ូត	ដធវើ	ឲ្យ	វា		«	ភលឺ	ជាង	ពនលឺ	នថងៃ	មតង	់ដៅ	ដ�ៀត	»	(	យ៉ូដសប	ស្ម៊ីធ—មបវត្តិ	1:30	)	។	

ម្ន	តួអង្គ	មួយ	បាន	ដលច	មក	ដក្រ	ដលាក	បាន	ដៅ	ដឈាមរះ	ដក្មង	មបសុ	ដនារះ	ដ�ើយ	

បាន	មបកាស	ថា	«	ដលាក	ជា	�ូត	ដែល	បាន	ចាត់	មក	ពី	វត្តម្ន	ននមពរះ.	.	.	ដ�ើយ	ថា	

ដឈាមរះ	ដលាក	គឺ	មរ៉ូន�	»	(	យ៉ូដសប	ស្ម៊ីធ—មបវត្តិ	1:33	)	។	ដលាក	បាន	និយាយ	

មបាប់	យ៉ដូសប	ព	ីការ	មក	នន	មពរះគម្ីរ	មរមន	។	រួច	ដ�ើយ	មរ៉ូន�	បាន	ែកមសង់	ព	ីគម្ីរ	

ម្៉ាឡាគ	ីដៅ	ក្នុង	មពរះគម្ីរ	សញ្ញា	ចាស	់ដោយ	ម្នការដមបមបួល	បន្តិចបន្តតួច	ដៅ	ក្នុង	

ភាស្	ដែល	បាន	ដមបើ	ដៅ	ក្នុង	កដំ�	ដស្ច	ដជមស៍	៖

«	ដមើល	ចរុះ	ដយើង	នឹង	ដបើក	សដម្ង	ែល់	អ្ក	រាល	់ោនា	នូវ	បពវជិតភាព	ដោយ	នែ	

នន	ដអលីយា៉ា	ដែល	ជា	ពយាការី	មុន	ដែល	នថងៃ	ែ៏	ធ	ំ

ដ�ើយ	គួរ	ដស្ងខាលាច	នន	មពរះ	អម្ចាស់	បាន	

	មក	ែល់	។	.	.	.	ដ�ើយ	ដលាក	នឹង	ោក	់ដៅ		

ក្នុង	ចិត្ត	នន	កូនដៅ	នូវ	ដសចក្ី	សនយា	ដែល	

	បាន	ដធវើ	ែល់	ពួក	ឪពុក	ដ�ើយ	ចិត្ត	នន	កូនដៅ		

នឹង	បាន	បដងវរ	មក	រក	ពួក	ឪពុក	របស់	ពួកដគ	

វិញ	។	ដបើសិន	ជា	មិនដមន	ែូដចានារះ	ដ�	ដនារះ	

	ដផនែី	ទាំង	មូល	នឹង	មតូវ	កដំ�ច	ដចាល	សូន្យ	

	ឈឹង	ក្នុង	កាល	ម�ង	់យាង	មក	»	(	យ៉ដូសប	

ស្ម៊ីធ—មបវត្តិ	1:38–39	)	។

ដសចក្តី	ដ�នា	ំរបស់	មរ៉ូន�	ែល	់ពយាការ	ីវ័	

យ	ដក្មង	ដនរះ	រួម	ម្ន	នូវ	ដរឿង	ពីរ	សំខាន់ៗ	៖		

(1)	មពរះគម្ីរ	មរមន	និង	(2)	ពាក្យ	របស	់

ម្៉ាឡាគ	ីមបាប់	�ុក	ជា	មុន	ព	ីតួនា�ី	របស់	ដអលយីា៉ា	

ដៅ	ក្នុង	ការ	ស្ដារ	ដេើង	វិញ	នូវ	«	របស់	ទាំងអស	់

ដែល	មពរះ	បាន	ម្ន	បន្ទលូល	មបាប់	ព	ីមោ	ដនារះ	

ដោយស្រ	ម្ត	់នន	ពួក	ដហារា	បរិសុ�្ធ	របស	់ម�ង	់

តាំងព	ីបុរា�	មក	»	(	កិច្ចការ	3:21	)	។		

ែូដច្រះ	មពឹត្តិការ�៍	ចាប់ដផ្ើម	នន	ការស្តារ	ដេើង	

	វិញ	បាន	ដបើក	សដម្ង	នូវ	ការយល់	ែឹង	មតមឹមតវូ	

មួយ	ស្ីព	ីមកុម	មពរះ	បាន	បដងកើត	ភាព	ពិត	នន	

វិវរ�ៈ	ជា	បន្តបនាទាប់	បាន	គូស	បញ្ជាក់	ព	ីស្រៈ	

សំខាន់	នន	មពរះគម្ីរ	មរមន	ដ�ើយ	បាន	រំពឹង		

�ុក	ព	ីកិច្ចការ	នន	ដសចក្ី	សដ្ង្គារះ	និង	

ភាពតដមកើង	ដេើង	សមម្ប	់ទាំង	អ្ក	ម្ន	ជីវិត	

	រស់		និង	អ្ក	ស្លាប	់។

ឥេលូវ	ដនរះ	សូម	ពិចារណា	ពី	តួនា�ី	របស់	មពរះគម្ីរ	មរមន	ដៅ	ក្នុង	ការ	ផ្លាស់	ប្លូរែួង	

ចិត្ត—និង	ពី	វិញ្ញា�	របស់	ដអលយីា៉ា	ដៅ	ក្នុង	ការ	បដងវរ	ែួងចិត្ត	។

មពរះគម្ីរ	មរមន	រួម	ជាមួយ	នឹង	មពរះវិញ្ញា�	នន	មពរះ	អម្ចាស	់គឺ	ជា	«	ឧបករ�៍	

ដត	មួយ	អស្ចារ្យ	ជាង	ដគ	បំផុត	ដែល	មពរះ	បាន	មបទាន	ឲ្យ	ដយើង	ដែើម្ី	ដមបចិត្ត	ដជឿ	ែល់	

ពិភពដលាក	ដនរះ	»	។ 4	មពរះគម្ីរ	នន	ការ	ស្ដារ	ដេើង	វិញ	ដនរះ	គឺ	ជា	មូលោឋាន	នន	ស្សនា	

របស់	ដយើង	ដ�ើយ	ចាំបាច់	ដៅ	ក្នុង	ការនាំ	មនុស្ស	មក	រក	មពរះអង្គ	សដ្ង្គារះ	។	មពរះគម្ីរ	

មរមន	គ	ឺជា	សក្ខីប�	មួយ	ដ�ៀត	អំពី	មពរះដយស៊ូវមគីស្ទ—ជា	ស្ក្សី	បញ្ជាក	់ែ៏	សំខាន	់

មួយ	នន	ដ�វភាព	របស	់មពរះ	ែ៏	ដមបាសដលារះ	ដៅ	ក្នុង	ពិភពដលាក	មួយ	ដែល	ម្ន	

ស្សនា	និង	ភាពឥត	ដអៀន	ខាមស់	ដកើន	ដេើង	យា៉ាង	ដមចើន	ដែល	មិន	ធាលាប	់ម្ន	ព	ីមុន	

មក	។	ែួងចិត្ត	ទាំងឡាយ	មតូវ	បាន	ផ្លាស់ប្លូរ	ដៅ	ដពល	បុគ្គល	ម្នាក់ៗ	អាន	ដ�ើយ	ររូ�
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បយើងមិនកមនថាវាយរង្គំបៅក្ននុង

្េទះវិហារររិសុទ្ប�ើម្រីមាន

រទេិបសា្ន៍ជារុគ្គលឬ្គសួារក�ល

គួរឲ្យចងចាំក្មយា៉ាងរុ៉បោណទះបន្ទះ

បទ។ផ្្នុយបៅវិញបយើងខិ្ ខំប�ើម្រី

រំបេញទំនួលខុស្្ូវ�៏បទវភាេក�ល

បានចា្់មកប�ើម្រីផ្្ល់េិ្រីររិសុទ្នន

បសចក្រីសប្គ្រទះនិងភាេ្បម្កើងប�ើង

�ល់្គួសារមនុស្សបោកទាំងអស់។
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សិកសា	មពរះគម្ីរ	មរមន	ដ�ើយ	អធិស្ឋាន	ដោយ	ដស្មរះ		ដែើម្ី	ដរៀន	ពី	

ដសចក្ី	ពិត	ែ៏	ដពញ	ដលញ	នន	មពរះគម្ីរ	ដនរះ	។

វិញ្ញា�	របស់	ដអលីយា៉ា	«	ការបង្ហាញ	ឲ្យ	ដ�ើញ	មួយ	ពី	

មពរះវិញ្ញា�	ដថលង	ស្ក្សី	ពី	លក្ខ�ៈ	ែ៏	ដ�វភាព	នន	មគួស្រ	»	។ 5	

មពរះដចស្ដា	នន	មពរះវិញ្ញា�	បរិស�ុ្ធ	ែ៏	វិដសស	ដនរះ	ដថលង	ជា	ស្ក្សី	ែ៏	

អស្ចារ្យ	ពី	ដផនការ	សុភមង្គល	របស់	មពរះវរបិតា	ដ�ើយទាក់ទាញ	

ចិត្ត	មនុស្ស	ឲ្យ	មស្វមជាវ	ដ�ើយ	មសឡាញ់	ែូនតា	ពួកដគ	និង	

សម្ជិក	មគួស្រ—ទាំង	អតីតកាល	និង	បច្ចនុប្ន្	កាល	។	

វិញ្ញា�	របស់	ដអលីយា៉ា	ជរះ	ឥ�្ធលិ	ដៅ	ដលើ	មនុស្ស	ទាំង	ដៅ	ខាង	

ក្នុង	និង	ខាង	ដមរៅ	ស្សនាចមក	ដ�ើយ	ដធវើ	ឲ្យ	ែួងចិត្ត	បដងវរ	

ដៅរក	ពួក	ឪពុក	។

មានវបី�អូចំនួន្បំាមួយជាកផ្្នកននអ្្រទបនទះ។

សូមបស្កនបលខកូ�បនទះ(QR)ឬចូលបៅក្ន់

lds.org/go/bednar1014ប�ើម្រីបមើលវបី�អូទរីមួយ

ស្រីេរី�ំបណើរបរឿងមួយក�លរគ្ហាញេរីបគ្លក្រណ៍

បនទះ។.

ដពល	ដវលា	សមម្ប់	ដយើង	បាន	មក	ែល	់ដ�ើយ	ដែើម្ី	��ួល	

បាន	អត្មបដយាជន៍	ឲ្យ	កាន់ដត	ម្ន	មបសិ�្ធភាព	ដថម	ដ�ៀត	ព	ី

បន្ំស	ែ៏	រឹងម្ំ	នន	ការផ្លាស់ប្លូរ	ែួងចិត្ត	ែ៏	ធំ	ដែល	ដធវើ	ឲ្យ	ដកើត	ម្ន	

ដេើង	ដោយ	អំណាច	ខាង	វិញ្ញា�	នន	មពរះគម្ីរ	មរមន	និង	ការ	

បដងវរែួងចិត្ត	ដៅ	រក	ពួក	ឪពុក	ដែល	ដកើត	ដេើង	តាម	រយៈ	វិញ្ញា�	

របស់	ដអលយីា៉ា	។	ការ	មបាថានា	ចង	់បាន	សមម្ប	់ការ	តភាជាប់	ដៅ	

នឹង	អតីតកាល	របស	់ដយើង	អាច	ដរៀបច	ំមនុស្ស	ម្នាក់	ឲ្យ	��ួល	

គ�ុធម៌	នន	មពរះបន្ទលូល	មពរះ	ដ�ើយ	ពមងឹង	ដសចក្ី	ជំដនឿ	របស់	

ដគ	។	ការ	បដងវរ	ែួងចិត្ត	មួយ	ដៅរក	ពួក	ឪពុក	ជួយ	ជាពិដសស	

ែល់	មនុស្ស	ម្នាក់	ឲ្យ	អត់មទំា	នឹង	ឥ�្ធពិល	របស់	ម្រសមតូវ	ដ�ើយ	

ពមងឹង	ការដមបចិត្ត	ដជឿ	។

សូមបមើលវីប�អូទរីេរីរប�ើម រ្ីបមើលេរី�ំបណើរបរឿងមួយក�លរគ្ហាញេរីបគ្ល

ក្រណ៍បនទះ។

កគ្លការណ៍ទាំងឡាយ

ឥេលូវ	ដនរះ	ខ្នុំ	ចង់	គូស	បញ្ជាក់	ព	ីដោលការ�៍	ចំនួន	បួន	ស្ីពី	

អំណាច	ខាង	វិញ្ញា�	ដែល	ដកើត	ដចញ	ព	ីការផ្លាស់ប្លូរ	និង	ការ	

បដងវរ	ែួងចិត្ត	។

1.	ដួងចិត្ត និង ការប្រែចិត្ត ជ�ឿ ។ ការ	បដងវរ	ដៅរក	ពួក	

ឪពុក	បាន	ដមកើន	រំឭក	ដ�ើយ	ដរៀបចំ	ែួងចិត្ត	មួយ	សមម្ប	់

ការ	ផ្លាស់ប្លូរ	ែ៏	ធ	ំ។	ដ�ត	ុែូដច្រះដ�ើយ	វិញ្ញា�	របស	់

ដអលីយា៉ា	ជួយ	ដៅ	ក្នុង	ការដមបចិត្ត	ដជឿ	។

សូមបមើលវីប�អូទរីររីប�ើម រ្ីបមើលេរី�ំបណើរបរឿងមួយក�លរគ្ហាញេរី

បគ្លក្រណ៍បនទះ។

2.	ដួងចិត្ត និង ការបែរក្សា ។ ការ	បដងវរដៅរក	ពួក	ឪពុក	

ោំម�	ដ�ើយ	ពមងឹង	ែួងចិត្ត	ដែល	ធាលាប	់ជួបការ	ផ្លាស់ប្លូរ	ែ៏	

ធ	ំ។	ដ�តុែូដច្រះ	ដ�ើយ	វិញ្ញា�	របស់	ដអលយីា៉ា	ជួយ	ដៅ	

ក្នុង	ការ	ដថ	រកសា	ពួក	អ្ក	ដមបចិត្ត	ដជឿ	ថ្មី	។

សូមបមើលវីប�អូទរីរួនប�ើម្រីបមើលេរី�ំបណើរបរឿងមួយក�លរគ្ហាញ

េរីបគ្លក្រណ៍បនទះ។

3.	ដួងចិត្ត និង ការជ្វើ ឲ្យ សក្ម្មភាព ជ�ើង វិញ ។	ការ	

	បដងវរ	ដៅរក	ពួក	ឪពុក	បន្ទន់	ែួងចិត្ត	មួយ	ដែល	រឹងរូស		

បនាទាប់ពី	ម្ន	ការ	ផ្លាស់ប្លូរ	ែ៏	ធ	ំ។	ដ�តុែូដច្រះ	ដ�ើយ	

វិញ្ញា�	របស់	ដអលីយា៉ា	គឺ	ជា	គនលឹរះ	នន	ការ	ដធវើ	ឲ្យ	សកម្ម	

ដេើង	វិញ	។

សូមបមើលវីប�អូទរី្បំាប�ើម្រីបមើលេរី�ំបណើរបរឿងមួយក�លរគ្ហាញ

េរីបគ្លក្រណ៍បនទះ។

4.	ដួងចិត្ត និង ពួក្ អ្នក្ ផ្សពវផសាយ សាសនា ដ៏ កាលាហាន ។ 

អ្ក	ផ្សពវផសាយ	ស្សនា	ម្នាក់	ដែល	ធាលាប	់ជួយ	ទាំង	ការ	

ផ្លាស់ប្លូរ	ែ៏	ធ	ំ	និង	ការ	បដងវរ	ែួងចិត្ត	នឹង	កាលាយ	ជា	អ្ក	បដមមើ	

ម្នាក់	ដែល	កាន់ដត	ដមបចិត្ត	ដជឿ	បរិស�ុ្ធ	ដ�ើយ	កាលាហាន	។

សូមបមើលវីប�អូទរី្បំាមួយប�ើម រ្ីបមើលេរី�ំបណើរបរឿងមួយក�លរ

គ្ហាញេរីបគ្លក្រណ៍បនទះ។

រួម	ជាមួយ	នឹង	កម្លាំង	នន	អ្ក	ផ្សពវផសាយ	ស្សនា		កំពុង	ដត	

ពមងីក	យា៉ាង	ឆ្ប	់រ�័ស	និង	ដរៀបច	ំខលតួន	យា៉ាង	លអែ	មបដសើរ		ដយើង	

មិន	មោនដ់តអាច	ពឹងដផអែក	ទាំងមសុង	ដៅ	ដលើ	ដជាគជ័យ	នន	ការ	

ផ្សពវផសាយ	ស្សនា	កាល	ព	ីអតីតកាល		ដែើម្ី	ក�ំត់នូវ	ផលលូវ	

និង	វិធីស្មស្ត	របស់	ដយើង	សមម្ប់	អនាគតដត	ប៉ុដណាណារះ	ដនារះ	

ដេើយ	។	មពរះអម្ចាស់	បាន	បំផុស	គំនិត	ឲ្យ	ម្ន	បដច្ចកវិ�យា	និង	

ឧបករ�៍	ដែល	អាច	ជួយ	ឲ្យ	��ួល	បាន	មបដយាជន៍	ព	ីភាព	ដត	

មួយ	នន	កិច្ចការ	ផ្សពវផសាយ	ស្សនា	និង	កិច្ចការ	មពរះវិហារ	

បរិសុ�្ធ	និង	កិច្ចការ	ពង្សមបវត្តិ	ដលើស	ពី	មោ	ណាៗ	ទាំងអស	់ដៅ	

ក្នុង	ការកាន់កាប់	មតតួមតា	ដនរះ	។	ដ�ើយ	វា	ពុ	ំដមន	ជា	ការនចែន្យ	

ដេើយ	ដែល	ការ	បដងកើត	ថ្មីទាំងដនរះ		បាន	ដកើត	ដេើង	ដៅ	ចំដពល	

ដែលវា	មតូវបាន	ដគមតូវការយា៉ាង	ខាលាំង	ដែើម្ី	ពដនលឿន	កិច្ចការ	

ក្រផ្សាយ�ំណឹងល្អនិង

ក្រកសវែងរក�ូនតាបយើង

ក�លបានកចកឋានបៅគឺជា

ទំនួលខុស្្ូវេរីរ�៏បទវភាេ

ក�លបានចា្់មកក�លវ

ទាក់ទងទាំង�ួងចិ្ ្តនិង

េិ្រីររិសុទ្ននរេវែជិ្ភាេ។
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ផ្សពវផសាយ	ស្សនា	ជុំវិញ	ពិភពដលាក	។	កិច្ចការ	របស់	មពរះអម្ចាស	់គឺ	ជា	កិច្ចការ	

ែ៏	អស្ចារ្យ	មួយ	ដផ្ដាត	ដលើ	ែួងចិត្ត	ដែល	ផ្លាស់ប្លូរ	ដ�ើយ	បដងវរ	ដលើ	ដសចក្ី	សញ្ញា	ែ៏	

ពិសែិ្ឋ	និង	ដលើ	អំណាច	នន	ការដោរព	មពរះ	ដែល	ដបើក	បង្ហាញ	តាមរយៈ	ពិធី	បរិសុ�្ធ	នន	

បពវជិតភាព	។

កសច្្គីសកង្ខបៃឈិងទគីបនាទាល់

មពរះអម្ចាស់	បាន	មបកាស	ថា	«	ដយើង	អាច	ដធវើ	កិច្ចការ	របស	់ដយើង	បាន	»	(	ននី�វ	

�ី	2	27:21	)	ដ�ើយ	«	ដយើង	នឹង	ពដនលឿន	កិច្ចការ	របស់	ដយើង	ឲ្យ	ឆ្ប	់ដកើត	ដៅ	ដពល	

ក�ំត់	»	(	គ.	និង	ស.	88:73	)	។	ដយើង	គ	ឺជា	ស្ក្សី	នន	ការ	ពដនលឿន	របស	់ម�ង់	ដៅ	

ដលើ	កិច្ចការ	របស់	ម�ង	់។

ដយើង	រស	់ដៅ	ដ�ើយ	បដមមើ	ដៅ	ក្នុង	សម័យ	កាន់កាប់	មតួតមតា	នន	ដពល	ដពញ	

ក�ំត់	។	ដោយ	ស្គាល់	ព	ីស្រៈសំខាន់	អស់	កល្	ជានិច្ច	នន	ការកាន់កាប់	មតួតមតា	

ែ៏	វិដសស	ដែល	ដយើង	រសដ់ៅ	គួរ	ជរះ	ឥ�្ធពិល	ែល់	អវីៗ	ដែល	ដយើង	ដធវើ		ដ�ើយខិតខំ	

ដមបកាលាយ	។	ដែើម្ី	សដមមច	កិច្ចការ	នន	ដសចក្ី	សដ្ង្គារះ	ដៅ	នថងៃ	ចុង	ដមកាយ	ដនរះ	គឺ	ជា	ដរឿង	

ែ៏ចាំបាច់	ដ�ើយ	បនាទាន់	បំផុត	។	ដយើង	ម្នាក់ៗ	គួរ	ម្ន	អ�ំរ	គុ�	ជា	ខាលាំង	ចដំពារះ	

ពរជ័យ	និង	�ំនួល	ខុស	មតូវ	នន	ការរស់ដៅ	ក្នុង	រែូវកាល	នន	ការកាន់កាប់	មតួតមតា	

ចុង	ដមកាយ	ែ៏	ជាក់លាក	់ដនរះ	។	ដតើ	ដយើង	គួរដត	ម្ន	ចិត្តរាបស្	ខាលាំងយា៉ាង	ណា	ដៅ	

ដោយ	ែឹង	ថា	«	ែល់	អ្ក	ណា	ដែល	មតវូ	បាន	មបទាន	ឲ្យ	ដមចើន	ដនារះ	ក	៏ម្ន	តមមូវការ	

ជា	ដមចើន	វិញ	»	(	គ.	និង	ស.	82:3	)	។

ការ	មបកាស	ែំ�ឹង	លអែ	និង	ការ	ខិតខំ	ដសវងរក	ែូនតា	ដយើង	ដែល	បាន	ដចកឋាន	

ដៅ	គ	ឺជា	ដផក្	បដន្ម	នន	កិច្ចការ	ែ៏	អស្ចារ្យ	មួយ—ជា	កិច្ចការ	នន	ដសចក្តី	មសឡាញ់	ដែល	

ម្ន	ដោលបំ�ង	ដែើម្ី	ផ្លាស់ប្លូរ	បដងវរ	ដ�ើយ	បន្សនុ�្ធ	ែួងចិត្ត	នន	ជន	ដែល	ដសវងរក	

ដសចក្ី	ពិត	ែ៏	ដស្មរះ	មតង់	។	បនាទាត់	ខ�្ឌ	ដែល	ដយើង	ជា	ញឹកញប	់បាន	ោក	់ដៅ	

ចដនាលារះ	កិច្ចការ	ផ្សពវផសាយ	ស្សនា	និង	កិច្ចការ	មពរះវិហារ	បរិសុ�្ធ	និង	ពង្សមបវត្តិ	

នឹង	មតូវ	លុបដចាល	ដនរះ	គឺ	ជា	កិច្ចការ	នន	ដសចក្ី	សដ្ង្គារះ	មួយ	ែ៏	អស្ចារ្យ	។ 6

ដតើ	ដយើង	អាច	ចាប់	ដផ្ើម	យល់	ព	ីតួនា�ីនន	កិច្ចការ	មពរះវិហារ	បរិសុ�្ធ	និង	ពង្សមបវត្តិ	

ក្នុង	ការ	ជួយ	ែល	់អ្ក	ដរៀន	ថ្មី	ម្នាក់	ឬ	សម្ជិក	មិន	សូវ	សកម្ម	ម្នាក់	ឲ្យ	��ួល	បាន	

នូវ	ការ	យល់ែឹង	កានដ់ត	មជាល	ដមរៅ	ស្ីព	ីដផនការ	សដ្ង្គារះ	តាម	រដបៀប	ណា	?	ដតើ	

ដយើង	ស្គាល់	ថា	ឥ�្ធិពល	ែ៏	អស្ចារ្យ	បំផុត	មួយ	ចដំពារះ	ការដថ	រកសា	អ្ក	ដមបចិត្ត	ដជឿ	ជា	

វិញ្ញា�	របស់	ដអលីយា៉ា	ដែរ	ឬ	ដ�	?	ដតើ	ដយើង	អាច	ម្ន	អ�ំរ	គ�ុ	ែ៏	ដពញដលញ	ព	ី

ស្រៈសំខាន	់	នន	មោ	បដងវរ	ែួងចិត្ត	ដែល	បាន	ដកើត	ដេើង	ដោយ	ការដចកចាយ	ែំដ�ើរ	

ដរឿង	មគួស្រ	ដែើម្ី	ជា	មដធយាបាយ	មួយ	ដសវងរក	មនុស្ស	បដមងៀន	ពី	សំណាក	់សម្ជិក	

និង	ពួក	អ្ក	ផ្សពវផសាយ	ស្សនា	ដែរ	ឬ	ដ�	?	ដតើ	ដយើង	អាច	ជួយ	ជន	ដែល	ដយើង	បដមមើ	

ឲ្យ	ដមបើ	អំណាច	នន	ការដោរព	មពរះ	ឲ្យ	កាន់ដតញឹកញប	់	តាមរយៈ	ការ	ចូលរួម	ដោយ	

សក្ិសម	ដៅ	ក្នុង	ពិធី	បរិសុ�្ធ	ែូចជា	ពិធ	ីស្មកាម៉ង	់មពម	ទាំង	បុ�្យ	មជមុជ	�ឹក	

និង	ពិធី	បញ្ជាក់	សមម្ប	់អ្ក	ស្លាប	់ផង	ដែរ	ឬ	ដ�	?

សូម	ឲ្យ	អ្ក	ដមើល	ដ�ើញ	យា៉ាង	ចបាស់	ស្ដាប	់ឮ	ដោយ	ោមន	ការ	ភ័ន្តមចេំ	

ដ�ើយដថម	ទាំង	ចងចាំ	ព	ីស្រៈសំខាន់	នន	ការ	បដមមើ	របស់	អ្ក	ដៅ	ក្នុង	កិច្ចការ	របស	់

មពរះអម្ចាស់	នន	ការ	ផ្លាស់ប្លូរ	ការ	បដងវរ	និង	បន្សនុ�្ធ	ែួងចិត្ត	។	◼

�ក្សង់បចញេរីសុន្រកថាក�លបានប វ្ែើប�ើងបៅក្ននុងសិក្ខាសាោស្មារ់្រធានបរសកកម្ម្ ្មរីបៅន្ងៃទរី
25កខមិ្ ុន្ឆានាំ2013។

្ំណត់ចំណាំ

	 1.	Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith	(	ឆ្នាំ2007	)	�ំព័រ	330	។
	 2.	ការ	បដមងៀន	៖	យ៉ូដសប	ស្ម៊ីធ	�ំព័រ	475	។
	 3.	សូម	ដមើល្រក្ស�ំណឹងល្អររស់បយើង៖មគ្គនុបទសន៍ចំបពាទះក្ររប្មើជាអ្នកផ្្សេវែផ្សាយសាសន្	

(	ឆ្នា	ំ2004	)	�ំព័រ	1	។
	 4.	ដអស៊រា៉	ថា�វ	ដប៊នសឹន	«	A New Witness for Christ	»	Ensign	ដខ	វិច្ិកា	ឆ្នាំ	1984	�ំព័រ	

7	។
	 5.	រ័សុល	អិម	�ិលសុន	«	A New Harvest Time	»	Ensign	ដខ	ឧសភា	ឆ្នាំ	1998	�ំព័រ	

34	។
	 6.	សូម	ដមើល	ដស្នដស៊ីរ	ែបុលយូ	�ឹមបឹល	«	The Things of Eternity—Stand We in 

Jeopardy?	»	Ensign	ដខ	មករា	ឆ្នាំ	1977	�ំព័រ	3	។

វិញ្ញាណររស់

បអលរីយ៉ា«ក្ររគ្ហាញឲ្យ

ប�ើញមួយេរី្េទះវិញ្ញាណក្លែង

សាក្សរីេរីលក្ខណៈ�៏បទវភាេនន

្គួសារ»។
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សេហដ្ឋាន 

កននលែងដ៏េំខាន់ននការសរៀនេូត្រ
នៅនេលការនរៀនសមូ្តនៅសាសនាច្ម្កម្សបគ្នានឹង
ការនរៀនសូម្តនៅនគហោឋានននាះអ្កកំេុងសង់ម្គឹះែ៏
រឹងមំាមួយននការរស់នៅតាមែំណឹងល្អនហើយ។

« សូ
មប្រាកដថាអ្នកអានកិច្ចការដដលរានដាក់ឲ្យសប្រាប់មមមរៀនសរាតាហ៍

មប្កាយ»។ម�ើធ្លាប់ឮពាក្យទាំងមោះមេ?ជាញឹកញាប់ពាក្យទាំងមោះគឺជា

ពាក្យមស្នើសុំរបស់ប្គរូបមប្ងៀនមៅចុងមរាោងក្ននុងថានាក់មរៀនមៅប្្ះវិហារ។

មដាយសារដ�វា្ ិ�ជាសំខាន់មដើម្បីរានការមរៀបចំសប្រាប់មមមរៀនថ ង្ៃអាេិ�្យរបស់អ្នក

ម្លខ្ះម�ើអ្នកគិ�ថាមោលបំណងចម្ងរបស់អ្នកមៅក្ននុងការសិកសានិងការ្ិចារណា

គឺជាអ្បីមួយដដលអ្នករានអារម្មណ៍ថារានមប្�ៀមខ្លួនជាមប្សចសប្រាប់ថ្ងៃអាេិ�្យដដរមេ?

តាម្ ិ�មៅវាផ្នុយប្សឡះ្ បីមនះ។

ប្គប់«ការបមប្ងៀនកម្មវិធបីនិងសកម្មភា្របស់សាសោចប្កទាំងអស់[គឺ]ម ត្ា�

មៅមលើមគហដាឋាននិងោំប្េសាសោចប្ក»។ 1មោះរានន័យថាការប្បជំុោោរបស់

សាសោចប្កមយើងគឺ្ ិ�ជាោំប្េការមរៀនសរូប្�របស់បុគ្គលរានាក់ៗនិងប្គួសារ។ដរូចដដល

ប៊ីស្ស្ជាអធិប�បីដហ្គរីអី៊ស្បីដវែនសុនរានបមប្ងៀនថា«កដនង្ដ៏សំខាន់ថនការបមប្ងៀននិង

ការមរៀនសរូប្�មោះគឺមគហដាឋាន»។ 2មៅម្លការមរៀនសរូប្�និងការបមប្ងៀនប្�រូវរានយកចិ�្ត

េុកដាក់មៅក្ននុងមគហដាឋានមោះវារានឥេ្ិ្លដដលអាចដឹកោំមៅការដប្បចិ�្តមជឿ។

មោះគឺជាសារលិខ�ិថនការប្បជុំបំពាក់បំប៉នអង្គការជំនួយឆ្នាំ2014Learning and 
Teaching in the Home and the Church ( ការររៀន សូត្រ និង ការបរតងៀន រៅ ក្នុង 

រេហដ្ឋាន និង សាសនាចតក )រានមៅមលើអ៊ិនមធើរដណ�មៅមគហេំ្័រannualtraining. 
lds. org។«ោមាននរណារានាក់ប្�រូវរានមគគិ�ថាមិនសំខាន់មៅក្ននុងការបមប្ងៀនមៅក្ននុង

សាលប្បជុំឬបន្ប់មរៀនមឡើយ»ប្បសាសន៍របស់ដអលម�ើរដជហហ្បីអ័រហរូឡិនថនករូរែុមថន្ ួក

សាវកដប់្បីរោក់។«មយើងទាំងអស់ោនារានមធ្ើកិច្ចការទាំងមោះម្ញមួយជបីវិ�មយើងមហើយ

ប៉ដុន្តមយើងចង់ឲ្យរានការបមប្ងៀនមោះមៅប្គប់24មរាោងក្ននុងជបីវិ�រស់មៅរបស់មយើង»។ 3

មៅម្លអ្នកអនុវ�្តនរូវការមរៀនសរូប្�ប្គប់24មរាោងមៅក្ននុងម្លមវលាប្បចាំថ្ងៃក្ននុងជបីវិ�ប្គសួារ

របស់អ្នកមោះអ្នកអាចសាថាបោប្គឹះរឹងរាំមួយសប្រាប់«ដំណាក់ថនការមរៀនសរូប្�»

(គ.និងស.88:119)ដដលនឹងផ្តល់ជប្មកនិងការការពារខាងវិញ្ញាណសប្រាប់អ្នកនិង

ប្គួសារអ្នក។

ធ
នធ្នសប្រាប់មគហដាឋាននបីមួយៗ

សូមប្រើវីបេអូរំពាករ់ំរ៉នអង្គការជំនួយឆ្នាំ2014បៅបេហទំព័រannualtraining.lds.
orgបេើម្បី៖

•ព្ងរឹងខ្លួនអ្នកនិង្េួសារអ្នក។បៅបពលអ្នកបមើលវីបេអូខ្បីទាំងបនះសូមពិចារណា្រករបោយការអធសិាឋានពបី

របរៀរដេលបេរប្ងៀនបោលការណ៍ទាំងបនះអនុវត្តចំបពាះសាថានភាព្េសួារររស់អ្នក។

•ព្ងរឹងវេួររស់អ្នក។អ្នកអាចបមើលការរំពាក់រំរ៉នបនះបៅក្ននុងការ្រជុំថ្នាក់េរឹកនាំបស្តកដេលនរឹងមានបៅបពលខាង

មុខការពិភាកសាក្ននុងវួេបៅសប្តាហ៍ទបី្បំ្ឬការ្រជុំ្កុម្ររឹកសា្សរតាមការេរឹកនាំររស់ថ្នាក់េរឹកនាំបស្តកនិងវេួ

ររស់អ្នក។
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ឱកាសសាមញ្ញៗ
«	ម្ន	ដពល	ខលរះ	ដយើង	អាច	ម្ន	អារម្ម�៍	ថា	

ចដមលក	ដែើម្ី	ម្ន	ការសុន្ទនា	ជា	ផលលូវការ	អំពី	មបធានប�	

មួយ	ចំនួន	ដែល	ទាក�់ង	នឹង	ែំ�ឹង	លអែ	។	ឱកាស	

បដមងៀន	ែ៏	ស្មញ្ញ	ដនរះ	ពិតជា	បាន	មបទានពរ	ែល	់

ដយើង	ឲ្យ	បដមងៀន	ដមដរៀន	សំខាន់ៗ	ែល់	កូនៗ	របស់	

ដយើង	។	ម្ន	ឱកាស	បដមងៀន	ែ៏	ស្មញ្ញ	ដមចើន	

ជាង	ឱកាស	បដមងៀន	ជា	ផលលូវការ	ផងដែរ	ក្នុង	មួយ	នថងៃៗ	

ែូដច្រះ	ដយើង	ពិតជា	អាច	ចាប់	យក	ឱកាស	ទាំងដនារះ	

ដែើម្ី	បដមងៀន	កូនៗ	របស់	ដយើង	អំព	ីដោលការ�៍	

សំខាន់ៗ	។	ឧទា�រ�៍	ខ្នុំ	បដមងៀន	អំពី	ភាព	

ដ�ៀងមតង	់ដពល	�ិញ	ឥវាន៉់	។	កូនៗ	របស	់ខ្នុំ	ដរៀន	

ដោលការ�៍	នានា	កានដ់ត	ង្យ	មសួល	ដៅដពល	

ពួកដគ	ដ�ើញ	ព	ីរដបៀប	ដែើម្ី	អនុវត្ត	ដោលការ�៍	ទាំង	

ដនារះ	»	។

ម៉ូោវីលឡាណូអី៊វ៉្របទស�វែរីលរីេរីន

ការបរៀនសូត្របៅផ្ទះ
អ្ក	មបដ�ល	ជា	មិន	អាច	ដ�ើញ	ល�្ធផល	ភាលាមៗ	ជានិច្ច	ដនារះ	ដ�	ប៉ដុន្ត	ដៅ	ដពល	អ្ក	ទាញ	យក	ផល	មបដយាជន៍	ព	ីឱកាសែ៏	ស្មញ្ញៗ	សមម្ប់	ការដរៀន	សមូត	និង	

ការបដមងៀនដៅ	ក្នុង	�ម្លាប	់មបចាំ	នថងៃ	របស់	អ្ក	ដនារះ	វា	អាច	ម្ន	មបស�ិ្ធិភាព	យា៉ាង	ខាលាំង	។	ដនរះ	គ	ឺជា	រដបៀប	ដែល	មគួស្រ	មួយ	ចំនួន	បាន	កត់សម្គាល់	ព	ីឥ�្ធិពល	ដនារះ	ដៅ	ក្នុង	ជីវិត	

របស់	ពួកដគ	។



ការប្វើែំបណើរនិងការសន្នា
«	ខ្នុំ	បាន	យក	កូន	មសី	ខ្នុំ	ដៅ	ស្លា	ដរៀន	ដោយ	ជរិះ	ឡាន	មកងុ	ជា	ដរៀង	រាល	់មពឹក	ែូដច្រះ	ដយើង	ម្ន	ឱកាស	ដមចើន	

ដែើម្ី	ជដជក	ោនា	។	ក្នុង	ឱកាស	មួយ	ក្នុង	ដពល	ថ្មីៗ	ដនរះ	ដយើង	បាន	កត់សម្គាល់	ថា	ស្វាម	ីនិង	ភរិយា	មួយ	គ	ូម្ន	

ការដឈាលារះ	មបដកក	ោនា	។	កូន	មសី	របស់	ខ្នុំ	បាន	ង្ក	មក	ខ្នុំ	យា៉ាង	ដលឿន	ដ�ើយ	រង់ចាំ	ឲ្យ	ខ្នុំ	ផ្តល់	ដយាបល់	។	ផ្ទនុយ	ដៅ	

វិញ	ខ្នុំ	បាន	សួរ	ពួកដគ	ព	ីអារម្ម�៍	ដែល	ពួកដគ	ម្ន	ចដំពារះ	អវី	ដែល	បាន	ដកើត	ដេើង	។	ពួកដគ	បាន	មបាប់	ខ្នុំ	ថា	ពួកដគ	

បាន	គិត	ថា	បុរស	ម្នាក់	ដនារះ	ពុ	ំគួរ	និយាយ	ដបប	ដនរះ	ោក	់ភរិយា	ោត	់ដ�	។	បនាទាប	់មក		ដយើង	បាន	ជដជក	ោនា	អំព	ី

អាពា�៍ពិពា�៍	និង	�ំនាក់�ំនង	មគួស្រ	។	ជាល�្ធផល	ការដធវើ	ែំដ�ើរ	តាម	ឡាន	មកុង	រយៈដពល	30	នា�ី	របស់	

ដយើង	ពិត	ជា	បាន	ស្អាង	និង	ដលើក	ស្ទតួយ	យា៉ាង	ខាលាំង	»	។

មា៉ារីអូ�នូករែនស៍្របទសក្វាប្មា៉ាឡា

ភាព�ិ្រស្ិទ្ធបៅបពល�របិភាគអាហារសំរ៉ន់
«	ឱកាស	បដមងៀន	ែ៏	ស្មញ្ញ	នានា	បាន	ជួយ	ខ្នុំ	ឲ្យ	ម្ន	�ំនាក់�ំនង	កាន់ដត	មបដសើរ	ជាង	មុន	ជាមួយ	កូនៗ	របស់	

ខ្នុំ	។	ដៅដពល	ដយើង	កំពុង	អង្គនុយ	ដៅ	ត	ុអាហារ	ដៅ	ផ្ទរះ	បាយ	បរិដភាគ	អាហារ	សំរ៉ន់	បនាទាប់	មក	ពី	ស្លា	ដរៀន	វិញ	

ដនារះ	ដយើង	ពិភាកសា	ោនា	ព	ីអវី	ដែល	បាន	ដកើត	ដេើង	អេំនុង	ដពល	ដៅ	ស្លា	ដរៀន	របស់	ពួកដគ	។	ជាញឹកញប	់ម្ន	

កូន	ម្នាក់	នឹង	និយាយ	អវី	មួយ	ដែល	មិត្តភក្តិ	ម្នាក	់បាន	និយាយ	ឬ	ព	ីអារម្ម�៍	ដែល	ពួកដគ	ម្ន	ដៅដពល	នរណា	

ម្នាក់	បាន	និយាយ	ឬ	បាន	ដធវើ	អវី	មួយ	។	បនាទាប	់មក	ខ្នុំ	អាច	ដចកចាយ	�ីបនាទាល់	ផ្ទាល	់ខលតួន	របស់	ខ្នុំ	ដ�ើយ	ពិភាកសា	ពី	

រដបៀប	ដែល	កូន	របស់	ខ្នុំ	ម្ន	អារម្ម�៍	អំពី	ស្ថានភាព	ដនារះ	។	ខ្នុំ	គិត	ថា	ការពិភាកសា	ដោយ	ដស្មរះមតង	់ដពល	កូនៗ	

ម្ន	អារម្ម�៍	ធូរដស្ើយ	ដនារះ	ពួកដគ	នឹង	ម្ន	្ ន្ទៈ	កាន់ដត	ខាលាំង	ដែើម្ី	ពិភាកសា	ពី	ច�ំុច	សំខាន់	នានា	ដៅដពល	

ម្ន	ដសចក្តី	មតូវការ	ពដីមពារះ	ពួកដគ	ម្ន	កមមតិ	នន	ការ�ុក	ចិត្ត	ដោយ	ែឹង	ថា	ឪពុក	ម្តាយ	របស់	ខលតួន	នឹង	ស្តាប់	»	។

អាលរីសុន្�វែនូស្របទស្កិក
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វែ្តននការដែទាំ
«	ភរិយា	ខ្នុំ	និង	ខ្នុំ	បាន	ែឹង	ថា	វា	គឺ	ជា	�ំនួល	ខុសមតូវ	ចម្ង	របស់	ដយើង	ដែើម្ី	បដមងៀន	កូនៗ	ដយើង	ដ�ើយ	ពុំ	

ដមន	ជា	�ំនួល	ខុស	មតូវ	របស់	ថានាក	់ែឹកនាំ	ដេើយ	ប៉ដុន្ត	ដយើង	ម្ន	អ�ំរគុ�	ចដំពារះ	អវី	ដែល	ពួកោត	់បាន	ដធវើ	ដ�ើយ	

ពួក	ដយើង	ជួយ	តាម	ដែល	អាច	ដធវើ	ដៅ	បាន	។	វួែ	របស់	ដយើង	ម្ន	ថានាក	់ែឹកនាំ	ែ៏	អស្ចារ្យ	ដែល	ពិត	ជា	យក	ចិត្ត	�ុក	

ោក	់ដលើ	យុវវ័យ	និង	កូន	ដក្មង	ដ�ើយ	ដធវើ	អវីៗ	ដែល	ពួកដគ	អាច	ដធវើ	បាន	ដែើម្ី	ជួយ	ពួកដគ	ឲ្យ	ដ�ើញ	ពី	សកាតានុពល	ែ៏	

ដពញដលញ	របស	់ខលតួន	ដោយ	ដផ្តាត	ដលើ	អវី	ដែល	ឪពុក	ម្តាយ	បាន	ដធវើ	។	ខ្នុំ	បាន	ជួប	ជាមួយ	ប៊ីស្សព	ពីរបី	ែង	ដ�ើយ	ខ្នុំ	

ម្ន	ការសុន្ទនា	ែ៏	លអែ	ជាមួយ	ថានាក	់ែឹកនា	ំយុវវ័យ	ដ�ើយ	ជាញឹកញប	់ខ្នុំ	សួរ	អំព	ីកូនៗ	ខ្នុំ	និង	ការរីក	ចដមមើន	របស់	

ពួកដគ	។	ជាញឹកញប	់ភាពពិត	នន	ការជដជក	ោនា	អំពី	ការរីកចដមមើន	របស	់កូនៗ	ដយើង	បាន	ជួយ	ដយើង	ទាំងអស់	ោនា	

យល	់ពី	រដបៀប	ដែើម្ី	ជួយ	ពួកដគ	ម្នាក់ៗ	»	។

បជស៊ីកអនអារែូម៉ូហារម្របទសអា្�វែិកភាគខាង្ ន្ូង
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ការបរៀនសូត្របៅសាសនាចត្រ៖

បោលការណ៍10យ៉ាងដែលតគូ�បតងៀនម្នា្រ់ៗគួរ�ល់ែឹង

ឥទ្ធិពលពីតពទះគម្ីរ
«	ការសកិសា	មពរះគម្ីរ	ជួយ	ខ្នុំ	ឲ្យ	ដរៀន	ព	ី

មពរះដយស៊ូវមគីស្ទ	និង	លក្ខ�ៈ	របស់	ម�ង	់

ែូដច្រះ	ខ្នុំ	អាច	ដមបកាលាយ	កានដ់ត	ែូច	ម�ង់	។	វា	

ក	៏ផ្តល	់ឲ្យ	ខ្នុំ	នូវ	មពរះវិញ្ញា�	ែ៏	បរិបូរ�៍	ដែល	

ែឹកនា	ំខ្នុំ	និង	បដមងៀន	ខ្នុំ	ព	ីរដបៀប	ដែល	ខ្នុំ	អាច	

អនុវត្ត	អវីៗ	ទាំង	ដនារះ	ដែល	ខ្នុំ	បាន	ដរៀន	ែូដច្រះ	ខ្នុំ	

អាច	ដមតៀម	ខលតួន	�ប�់ល់	នឹង	ឧបគ្គស	នានា	ក្នុង	

ជីវិត	និង	ការល ត្ួង	នានា	របស	់ស្តាំង	ដែល	

ដកើត	ដលើ	រូប	ខ្នុំ	។	ដបើ	ោមន	ពរជ័យ	ដនរះ	ក្នុង	ជីវិត	

របស់	ខ្នុំ	ដ�	ដនារះ	ខ្នុំ	ែឹង	ថា	ខ្នុំ	នឹង	ពុំ	អាច	បដំពញ	

សកាតានុពល	ខ្នុំ	ក្នុង	នាម	ជា	បមុតា	ម្នាក់	របស់	មពរះ	

ដេើយ	»	។

ោថានវែូ�វែ�្របទសអង់បគលែស

បដន្មដលើ	ការ	ពមងឹង	ឥ�្ធិពល	នន		ការដរៀន	សូមត	និង	ការបដមងៀន	ដៅ	ក្នុង	ដគ�ោឋាន	ដនារះ	ដយើង	អាច	ពមងឹង	

ប�ពដិស្ធន៍	ដៅ	ថានាក	់ដរៀន	ដៅ	មពរះវិហារ	បាន	ផង	ដែរ	។	ដៅដពល	មគូ	បដមងៀន	អនុវត្ត	ដោលការ�៍	ទាំង	10	

យា៉ាង	ដនរះ	ដនារះ	ពួកដគ	នឹង	ចិញ្ចឹម	បីបាច់	ការដមប	ចិត្ត	ដជឿ	ដៅក្នុង	ជីវិត	មនុស្ស	ទាំង	អស់	ដែល	ពួកដគ	បដមងៀន	។

	 1.	មបឹកសា	ជាមួយ	ឪពុក	ម្តាយ	ដែល	ជា	អ្ក	ម្ន	តួនា�ី	សំខាន់	ែូចជា	មគូ	បដមងៀន	ដែើម្ី	ដសវងយល់	ព	ី

ដសចក្តី	មតូវការ	របស់	សម្ជិក	ក្នុង	ថានាក់	ដ�ើយ	បនាទាប	់មក	បដមងៀន	អ្ក	ដែល	ម្ន	ដសចក្តី	មតូវការ	ដនារះ	។

	 2.	ដរៀបចំ	និង	បដមងៀន	ដោយ	មពរះវិញ្ញា�	។	ដសវងរក	ស�ំួរ	ដ�ើយ	សកម្មភាព	ដរៀន	សូមត	នានា	ដែល	

នឹង	ផ្តល់	ការពិភាកសា	មបកប	ដោយ	ការែឹកនាំ	ព	ីមពរះវិញ្ញា�	ដ�ើយ	បីបាច	់សម្ជិក	ក្នុង	ថានាក	់ខាង	

វិញ្ញា�	។

	 3.	បដមងៀន	មនុស្ស	ពុំ	ដមន	បដមងៀន	ដមដរៀន	ដ�	។

	 4.	ដផ្តាត	យក	ចិត្ត	�ុក	ោក	់ដលើ	ខលឹម	នន	ដោលល�្ធិ	នន	ែំ�ឹង	លអែ	។

	 5.	បដមងៀន	ដោលការ�៍	សំខាន់	មួយ	ឬ	ពីរ	ឲ្យ	ស៊ី	ជដមរៅ	ជាជាង	ពយាយាម	បដមងៀន	មគប់	ច�ំុច	ទាំងអស	់

នន	ដមដរៀន	។

	 6.	អដញជើញ	មពរះវិញ្ញា�	ដោយ	អនុញ្ញាត	ឲ្យ	មនុស្ស	មគប	់ោនា	ចូលរួម	(	សូម	ដមើលគ.	និង	ស.88:122)	។

	 7.	រួម	បញ្ចលូល	នូវ	ការអដញជើញ	ែ៏	ម្ន	ឥ�្ធិពល	មួយ	ដែើម្ី	អនុវត្ត—គឺ	មិន	មោនដ់ត	ដៅ	ផ្ទរះ	ដ�ើយ	អាន	ដនារះ	ដ�	

ប៉ដុន្ត	គ	ឺដៅ	ផ្ទរះ	ដ�ើយ	រស់	ដៅ	តាម	វិញ	។

	 8.	ដថលង	�ីបនាទាល	់របស់	អ្ក	អំពី	ដោលល�្ធ—ិដៅ	ចុង	បញ្ចប	់នន	ថានាក់	ដរៀន	និង	ដៅ	ដពល	ណា	ក៏	ដោយ	ដែល	

មពរះវិញ្ញា�	បំផុស	គំនិត	អ្ក	។

	 9.	រសដ់ៅ	តាម	ែំ�ឹង	លអែ	ដ�ើយ	«	តាំង	ឲ្យ	ម្ន	រដបៀប	ដរៀបរយ	»	ដៅ	ក្នុង	ដគ�ោឋាន	ផ្ទាល់	របស់	អ្ក	

(	សូម	ដមើលគ.	និង	ស.	93:43–44,	50	)	។	»

10.	ដសវងរក	វិធី	ដផ្សងៗ	ដែើម្ី	ឲ្យ	ការបដមងៀន	បន្ត	ម្ន		តាមរយៈ	ឱកាស	ស្មញ្ញៗ	ដៅ	ក្នុង	ជីវិត	មបចាំ	នថងៃ	។

ម្ពោះម្គគីស្ទបាៃបកម្ងៀៃ
កៅកលើកជើងភ្ំៃឈិងកៅ
្្នុងផ្ទោះជាកម្ចើៃ

« ប្ពះ អង្គ សពហង្គាះ [ េឺ 

ជា ]  ប្េរូ ែ៏ ពឆ្ើមកំពរូល ។ 

. . . ពយើង ពឃើញ ថ្ 

ពសទើរច្ ប្េ�់ ការ�ពប្មើ រ�ស់ ប្ទង់ េឺ ជា �ពប្ងៀន ។ 

ព�ើយ មិនច្ �ុ៉ពោណះ ការ�ពប្ងៀន ពសទើរច្ 

ទាំងអស់ ពុំ រាន ពធ្វើ ពឡើង ពៅក្នុង អគារ ស្សនាែប្ក 

ពឡើយ ។ ប្ទង ់�ពប្ងៀន ពៅ ទី ោ ចែល មន មនុស្ស 

ពៅ ។ ការ�ពប្ងៀន ពនាះ េឺ ពៅ ពលើ ផ្លូវ និង ផ្លូវ 

កា្់ និង ពជើង ភ្ំ និង ម្់ សមុប្ទ និង ពៅ ក្នុង 

ផទះ នានា » ។

ដអលក�ើរដជ្ហ្គីអ័រហេូឈិៃនៃ្ ូរ៉ុមនៃពរួ្សាវ្ែប់ពគីរនា្់កៅ
្្នុង«Learning and Teaching in the Home 
and the Church—the Home»(ការករៀៃ
សមូ្តៃឈិងការបកម្ងៀៃកៅ្ ្នុងកគហដ្ឋាៃៃឈិងសាសនាចម្្—
កគហដ្ឋាៃ)(វីកែអូបំពា្់បំប៉ាៃអង្ការជំៃរួយឆ្នាំ2014)
annualtraining. lds. org។

្ំណត់ចំណាំ

	 1.	ក ល្ួនខានា្ភាគ2៖ក្រ្គរ់្គងសាសន្ច្ក	(	ឆ្នា	ំ2010	)	ជំពូក	1.4	។
	 2.	ដ�្គរី	អ៊	ីស្ទីដវ៉នសុន	ដៅ	ក្នុង«	The Ward Council—We’re All in This Together	»	(	មកមុមបឹកសា	វួែ—ដយើង	

ដោរះមស្យ	បញ្ហា	ដនរះ	ទាំង	អស់ោនា	»	)	(	វីដែអូ	បំពាក់បំប៉ន	អង្គការ	ជំនួយ	ឆ្នាំ	2014	)	annualtraining. lds. org	។
	 3.	ដជ្�វី	អ័រ	�ូេិន	ដៅ	ក្នុង	«	Learning and Teaching in the Home and the Church—the Home”	

(	ការដរៀន	សូមត	និង	ការបដមងៀន	ដៅ	ក្នុង	ដគ�ោឋាន	និង	ស្សនាចមក—ដគ�ោឋាន	)	(	វីដែអ	ូបំពាក់បំប៉ន	អង្គការ	ជំនួយ	ឆ្នាំ	2014	)	
annualtraining. lds. org	។
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កដ្យចៃូវៃ៉ៃ័រ

ត្រដ�ល	ជា	មបំាមួយ	ដខ	បនាទាប	់ពី	បញ្ចប់ការ	សិកសា	ដៅ	មហា	វ�ិយាល័យ	ខ្នុំ	

បាន	ចាប	ដផ្តើម	ជួប	នឹង	ការ	វាយមបហារ	ែ៏ខាលាំងកាលា	ការ	មបយុ�្ធ	នឹង	ក្ី	មពួយ	

និង	រលក	នន	ការ	ថប	់បារម្ភ	។	ខ្នុំ	មិន	ែឹង	ថា	អារម្ម�៍	ទាំង	ដនរះ	មក	ព	ីណា	

ដ�	ប៉ដុន្ត	វា	ម្ន	កម្លាំង	ខាលាំងណាស់កាលា	។

ខ្នុំ	ពិបាក	នឹង	ដផ្ដាត	អារម្ម�៍	ណាស់	។	ដៅ	កដនលង	ដធវើការ	ម្ន	ការង្រ	ថ្មីៗ	ដែល	

នាំ	មក	នូវការ	មពួយបារម្ភ	ដបបដនរះ	ដធវើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	មិន	អាច	អង្គនុយ	ដសងៃៀម	បាន	ដេើយ	។	គំនិត	

ខ្នុំ	ម្ន	ភាពមចបូលមចបល	់ដ�ើយ	ដបរះែូង	ខ្នុំ	ដលាត	យា៉ាង	ដលឿន	រ�ូត	ខ្នុំ	បាន	គិត	ថា	

វា	នឹង	ដលាត	ដចញ	មក	ដមរៅ	។	បញ្ហា	ដនរះ	បាន	បន្ត	អស់	រយៈដពល	ជាដមចើន	នថងៃ	ដ�ើយ	

បនាទាប	់ពី	មតេប	់ព	ីកដនលង	ដធវើ	ការ	មក	ផ្ទរះ	វិញ	រាល	់នថងៃ	ខ្នុំ	បាន	�ម្លាក់	ខលតួន	ចរុះ	ដៅ	ដលើ	

ស្េនុង	។	ពីមុន	ខ្នុំ	បានែឹង	ខលតួន	ដពល	លាងាច	បាន	កនលង	ផុត	ដៅ	ដ�ើយ	នថងៃ	ដធវើការ	

មួយ	ដ�ៀត	បាន	មក	ែល់	។

អារម្ម�៍	ទាំង	ដនរះ	បាន	បន្ត	អស់	រយៈដពល	ជា	ដមចើន	ដខ	សូម្ី	ដត	បនាទាប	់ពី	ខ្នុំ	រក	

បាន	ការង្រ	ថ្មី	មួយ	ដ�ើយ	រក	ជំនួយ	ពី	អ្កឯកដ�ស	ក្ី	។

ខ្នុំ	បាន	អធិស្ឋាន	ដៅ	រាល	់នថងៃ	តាម	ផលលូវ	ដៅ	ដធវើ	ការ	�ូលសូម	កម្លាំង	ដែើម្ី	្ លង	ឲ្យ	

	ផុត	នថងៃ	ដនារះ	ដ�ើយ	មតេប	់មក	ផ្ទរះ	ជួប	នឹង	ភរិយា	និង	កូន	មសី	ខ្នុំ	វិញ	។	ខ្នុំ	មិន	អាច	

ដមើល	ដ�ើញ	ព	ីចុង	បញ្ចប	់ចំដពារះ	បញ្ហា	របស់	ខ្នុំ	ដេើយ	ដ�ើយ	ជា	ដរឿយៗ	ខ្នុំ	ចង់	ចរុះ		

ចាញ	់នឹង	វា	។	ខ្នុំ	បាន	�ូល	អងវរ	ដៅ	សោួ៌ា	ជា	ដមចើន	នថងៃ	ដែើម្ី	�ូល	សូម	ជំនួយ	ទាំង		

�ឹក	ដភ្ក	។	ខ្នុំ	បាន	អធិស្ឋាន	ដោយ	ដស្មរះ	ជាង	ខ្នុំ	ធាលាប់	ដធវើ	កាលពី	មុន	មក	ដោយ		

�ូល	អងវរ	ែល់	មពរះវរបិតាសួគ៌	ឲ្យ	ជួយ	ខ្នុំ	យល់	ពី	ការស្កល្ង	ដនរះ	ដ�ើយ	ែក	យក	

វា	ដចញ	ពី	ខ្នុំ	។

ខ្នុំ	ម្ន	អារម្ម�៍	ថា	វដងវង	ដៅ	ក្នុង	ភាពងងឹត	និង	ភាពអស់	សង្ឃមឹ	កាល	ខ្នុំ	ោមន	

អារម្ម�៍	ព	ីមពរះវិញ្ញា�	។	ប៉ដុន្ត	កាល	មពរះវិញ្ញា�	បាន	ដលើក	ខ្នុំ	ដចញ	ពី	ភាពអស	់

សង្ឃឹម	របស់	ខ្នុំ	ខ្នុំ	បាន	ម្ន	�ំនុក	ចិត្ត	ដែើម្ី	បន្ត—រ�ូត	ែល់	ការ	អធិស្ឋាន	របស	់

ខ្នុំ	ដលើក	ដមកាយ	ដ�ៀត	។	ខ្នុំ	បាន	ចាប់	ដផ្ើម	ពឹងដផអែក	ដលើ	មពរះវរបិតាសួគ៌	បដនម្	ដ�ៀត	

ដលើស	ព	ីការ	មោន	់ដតអធិស្ឋាន	ដៅ	ដពល	�ូប	អាហារ	ឬ	ដពល	ចូល	ដែក	ដៅ	យប	់

ដេើយ	។	ជា	ល�្ធផល	ខ្នុំ	កាន់ដត	ខិត	ដៅ	ជិត	ម�ង	់។

នៅនលើនផទៃ
ខ្នុំបានធាលារ់ទូលអងវែរ្េទះវររិតាសួគ៌

ឲ្យ�កយកក្រ្េួយបារម្ភនិង

ភាេអស់សង្ឹមបចញេរីខ្នុំរុ៉កន្តបរើ

គ្មានក្រសាកល្ងទាំងបនទះបទខ្នុំ

មិនអាចបៅ�ល់«ក�ន�រីសនយា»

ក�ល្ទង់កំេុងក្�ឹកនំ្ខ្នុំបៅ

ប�ើយ។ទឹក
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បាៃកបា្ប្់កៅកលើរល្

ដៅ	ក្នុង	ភាពមពួយ	បារម្ភ		និង	ភាពអស់	សង្ឃមឹ	របស	់ខ្នុំ	ខ្នុំ	បាន	អាន	ដេើង	វិញ	នូវ	

ែំដ�ើរ	ដរឿង	របស	់ស្សន	៍យា៉ាដរ�	្ លង	កាត់	«	�ី	ជដំៅ	ែ៏	ធំ	»	(	ដអដធើរ	2:25	)	។	ខ្នុំ	

អាច	មសនមដ�ើញ	ពី	ការ	ែឹង	ជា	មុន	ែ៏	គួរ	ឲ្យ	បារម្ភ	របស់	ពួកដគ	កាល	ពួកដគ	ចូល	ដៅ	

ក្នុង	ដភមតា	របស់	ពួកដគ	។	ែំដ�ើរ	របស	់ពួកដគ	អាច	នឹង	ម្ន	ដមោរះ	ថានាក	់ប៉ដុន្ត	ពួកដគ	

បាន	ែឹង	ថា	ពួកដគ	កំពុង	ដឆ្ពរះ	ដៅ	«	ដែនែី	ែ៏	ជដំរើស	ដលើ	អស់	ទាំង	ដែនែី	ឯ	ដ�ៀត	»			

(	ដអដធើរ	2:15	)	។

ដយើង	បាន	អាន	ព	ីែំដ�ើរ	របស	់ពួកដគ	ថា	៖

«	មពរះអម្ចាស់	ម�ង	់បាន	ដធវើ	ឲ្យ	ម្ន	ខ្យល់	ែ៏	ខាលាំង	មួយ	បក់	ដៅ	ដលើ	នផ្ទ	សមុម�	

ដឆ្ពរះដៅ	ឯ	ដែនែី	សនយា	ដម៉លោរះ	ដ�ើយ	ពួកដគ	មតវូ	បក់	ដបាក	ដោយ	ខ្យល់	ដៅ	ដលើ	រលក	

សមមុ�	។

«	ដ�ើយ	ដ�តុការ�៍	បាន	ដកើត	ដេើង	ថា	ពួកដគ	មតវូបាន	កប់	ដៅ	ក្នុង	ជដំៅ	សមុម�	

ជាដមចើន	មោដមចើន	ែង	ពដីមពារះ	មក	ព	ីរលក	ទាំងឡាយ	ែូចជា	ភ្ំ	ដែល	បាន	ដបាក	មក	

ដលើ	ពួកដគ	មពម	ទាំង	ព្យនុរះ	ែ៏	ធ	ំគួរ	ឲ្យ	ខាលាច	ដែល	បណាដាល	មក	ព	ីសភាព	ខាលាំងកាលា	នន	

ខ្យល់	។

«.	.	.	កាល	ពួកដគ	�៊ុមព័�្ធ	ជុំវិញ	ដោយ	�ឹក	ជា	ដមចើន	ដនារះ	ពួកដគ	បាន	អំពាវនាវ	

ដៅ	មពរះអម្ចាស	់ដ�ើយ	បាន	នា	ំយក	ពួកដគ	ដេើង	មក	ដលើ	�ឹកវិញ	។

«	ដ�ើយ	ដ�តុការ�៍	បាន	ដកើត	ដេើង	ថា	ខ្យល់	បក់	មិន	ឈប់ឈរ	ដឆ្ពរះ	ដៅ	ដែនែី	

សនយា	ដៅដពល	ដែល	ពួកដគ	ដៅ	ដលើ	�ឹក	ដម៉លោរះ	ដ�ើយ	ពួកដគ	មតវូ	បាន	រុញ	ដៅ	ដោយ	

ខ្យល់	»	(	ដអដធើរ	6:5–8	)	។

ប�គម្ីរ	ទាំងដនរះបាន	ដធវើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	ចូលចិត្ត	ជាខាលាំង	។	ខ្នុំ	ម្ន	អារម្ម�៍	ថា	ខ្នុំ	ស្ិត	ដៅ	

ក្នុង	ដភមតា	របស់	ខ្នុំ	ដោយ	ម្ន	ខ្យល់	នន	ភាពមពួយ	បារម្ភ	បក់ដបាក	មក	ដលើ	ខ្នុំ	ដ�ើយ	

រលក	នន	ភាពអស	់សង្ឃឹម	កំពុង	ដត	មគប	ែ�ដាប់	ខ្នុំ	ដ�ើយ	ពនលិច	ខ្នុំ	ចូល	ដៅ	ក្នុង	ជដមរៅ	

នន	ភាពអស	់សង្ឃឹម	។	កាល	ខ្នុំ	មតវូ	បាន	«	�៊ុមព័�្ធ	ជុំ	វិញ	»	ដ�ើយ	បាន	ែដង្ហាយ	

ដៅ	មពរះអម្ចាស់	ដនារះ	ខ្នុំ	បាន	រួច	ផុត	ពី	បញ្ហា	ប៉ដុន្ត	ដមកាយ	មក	មតូវ	បាន	ជួប	វា	ម្ង	

ដ�ៀត	។

ខ្នុំ	បាន	អាន	ខ	�ី	8	ស្រ	ជា	ថ្មី	៖	«	ខ្យល់	បក់	មិន	ឈប	់ឈរបឆាពទះបៅក�ន�រី

សនយា.	.	.	ដម៉លោរះ	ដ�ើយ	ពួកដគ	មតូវ	បាន	រុញ	ដៅ	ដោយ	ខ្យល់	»	(	ការគូស	បញ្ជាក់	

បាន	បដន្ម	)	។	បនាទាប	់មក	វា	បាន	ប៉រះ	ែល់	ចិត្ត	ខ្នុំ	។	ខ្យល់	ដែល	ដធវើ	ឲ្យ	ម្ន	រលក	ែ៏	ធ	ំ

មក	ពនលិច	ដភមតា	ដនារះ	ក៏	មបទានពរ	ែល់	ស្សន៍	យា៉ាដរ�	ដៅ	ក្នុង	ការដធវើ	ែំដ�ើរ	របស់	

ពួកដគ	ដែរ	។	ខ្នុំ	បាន	ធាលាប់	�ូល	អងវរ	មពរះវរបិតាសួគ	៌ដោយ	ដធវើ	ឲ្យ	ខ្យល់	និង	រលក	ដនារះ	

សងៃប់ប៉ដុន្ត	ដបើ	ោមន	វា	ដ�	ខ្នុំ	មិន	អាច	ដៅ	ែល	់«	ដែនែី	សនយា	»	ដែល	ម�ង	់កំពុង	ដត	

ែឹកនា	ំខ្នុំ	ដៅ	ដេើយ	។

ប�គម្ីរ	ទាំង	ដនរះ	បាន	ផ្លាស់ប្លូរ	�ស្សនៈ	របស	់ខ្នុំ	អំព	ីជីវិត	។	ភាពមពួយបារម្ភ		និង	

ភាពអស	់សង្ឃឹម	របស់	ខ្នុំ	បាន	បដងកើត	ការ	ពឹងដផអែក	របស	់ខ្នុំ	ដៅ	ដលើ	មពរះវរបិតាសួគ	៌។	

្ុំកបាោះបង់កសច្្គីជំកៃឿ

« ព្ើ អ្ក ពឆ្ើយ ្ � រាន ល្អ �៉ុោណ ពៅ ពពល �ញ្ហា ផ្លូវ 

កាយ ឬ អារមមេណ៍ ពកើ្ មន ែំពពាះ អ្ក និង មនុស្ស ចែល 

អ្ក ប្សឡាញ់ ? ជាង ពនះ ពទៀ្ សរូម កុំ ពរាះ�ង់ ពសែក្ី 

ជំពនឿ ពលើ ប្ពះវរ�ិតា េង់ ពៅ ស្ថាន សួេ៌ រ�ស់ អ្ក ចែល ប្ទង ់

ប្សឡាញ់ អ្ក ពលើស ពី អ្ក េិ្ ពៅ ពទៀ្ ។ . . .

« សរូម ចស្វងរក ការ អនុវ្្ ចែល នាំ ប្ពះវិញ្ញាណ ែរូល មក ក្នុង ជិវិ្ 

អ្កពោយពស្មាះប្្ង់។ ែរូរ ចស្វងរក ការ ប្�ឹកសា ពី អ្ក ចែល កាន់ ករូនពស្ សប្ម�់ 

សុខុមលភាព ខាង វិញ្ញាណ អ្ក ។ ែរូរ សរូម ព�ើយ ឲ្យ ្ នម្ ពរជ័យ នន �ព្វជិ្ភាព ។ 

ែរូរ ទទួល ទាន ស្ប្កាម៉ង់ រល់ សរាដា�៍ ព�ើយ កាន់ ខាជា�់ ពៅ នឹង ការ សនយា ែ៏ ឥ្ពខាចាះ នន 

ែង្វាយធួន រ�ស ់ប្ពះប្េសីទ ។ . . .

« . . . ែិ្្ ចែល ពខទែខាទាំ អាែ ពយារាល រាន តាម រព�ៀ� ែរូែគានា នឹង ការ ពយារាល 

ឆ្អឹង រាក់ និង ការ ខរូែែិ្្ ផងចែរ ។ កាល ប្ពះ កំពុង ពធ្វើ ការ ពយារាល ទាំង ពនាះ ពយើង 

ទាំងអស់ គានា អាែ ជួយ ពោយ ការ មន ក្ីពមតាតា កុំ វិនិែ្័យ ព�ើយ មន ែិ្្ ស�្នុរស » ។

ដអលក�ើរកជ្ហ្គីអ័រហេូឈិៃ្្នុង្ ូរ៉ុមនៃពរួ្សាវ្ែប់ពគីរនា្់«Like a Broken Vessel»Liahona
ដខវិច្ឈិកាឆ្នាំ2013ទំព័រ40,41។
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ដបើ	ោមន	ខ្យល់	និង	រលក	ដ�	ដនារះ	ខ្នុំ	នឹង	មិន	បាន	ស្គាល	់មពរះ	ែូច	ជា	ដពល	ដនរះ	ដេើយ—

ដ�ើយ	ស្សន៍	យា៉ាដរ�	ក៏	មិន	បាន	ដៅ	ែល់	ដែនែី	សនយា	ដែរ	។

ក្នុង	ខ�ៈដពល	ដនរះ	ដមកាយ	ពី	ប�ពិដស្ធន៍	ដនារះ	បាន	ពីរ	បី	ឆ្នា	ំមក	ខ្យល់	នន	

ភាពមពួយបារម្ភរបស់	ខ្នុំ	ដលង	បក់ដបាក	ដ�ើយ	រលក	នន	ភាពអស់	សង្ឃឹម	របស់	ខ្នុំ	

បាន	ឈប	់ដបាក	ពនលិច	ខ្នុំ	ដ�ៀត	ដ�ើយ	។	ប៉ដុន្ត	មបសិន	ដបើ	ខ្យល់ព្យនុរះ	ដនារះ	មតេប់	មក	

វិញ	ខ្នុំ	នឹង	អំពាវនាវ	ដៅ	រក	មពរះអម្ចាស់	ដ�ើយ	ដថលង	អំ�រ	គុ�	ដោយ	ែឹង	ថា	សមមុ�	

ែ៏សងៃប	់មិន	អាច	នា	ំដភមតា	ដៅ	កាន់	ដែន	ែី	សនយា	បាន	ដេើយ—ម្នដត	សមមុ�	ដែល	

ម្ន	ខ្យល់	បក់	ដបាកប៉ុដណាណារះ	។	◼

អ្នកនិេន្រស់បៅក្ននុងរ�្ឋយូថា�៍ស.រ.អា.។
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កដ្យកណស្ទ័រកខើរកប៊េនូ

អ្ក ប្�ឹកសា ខាង ប្�វ្្ិស្ប្ស្ ស្សនាែប្ក ្ំ�ន ់ខាង ្ ្លូង នន អាពមរិក ខាង ្ ល្ូង

អំ
េនុង	58	ឆ្នាំ	នន	មបវត្តិស្មស្ត	របស់	ពួកដគ	សម្ជិក	ស្សនាចមក	ដៅ	មបដ�ស	ស៊ីលី	បាន	បង្ហាញ	សមត្ភាព	

របស់	ពួកដគ	ដែើម្ី	ផ្លាស់ប្លូរ	ផលលូវ	ដធវើ	ការ	ដក	សមមួល	ដៅ	ក្នុង	ជីវិត	របស់	ពួកដគ	ដៅ	រក	�ិសដៅ	ដែល	ពយាការី	បាន	

បង្ហាញ	។	�ដងវើ	ដនរះ	បាន	ចូល	រួម	ចដំ�ក	ែល់	ការ	លូតលាស់	ែ៏	អស្ចារ្យ	របស	់ស្សនាចមក	ដៅ	�ីដនារះអេំនុង	

ដពល	ពាក់	កណាដាល	សតវត្ស	ចុង	ដមកាយ	ដនរះ	។	សពវនថងៃ	ដនរះ	មបដ�ស	ម្ន	សម្ជិក	ជិត	600,000	នាក់	ដោយ	ដធវើ	ឲ្យ	

ដៅ	ក្នុង	ចដំណាម	មបជាជន	ស៊ីលី	30	នាក់	ម្ន	មបដ�ល	ជា	ម្នាក់	គ	ឺជា	សម្ជិក	នន	ស្សនាចមក	។ 1

សាវ្មរួយរូបបាៃកៅទស្សៃ្ឈិច្ចម្បកទសស៊ីលគី

ដៅ	ឆ្នាំ	1851	ដអលដ�ើរ	បា៉ាលី	ភ	ីមបាត្ត	(	1807–1857	)	ក្នុង	កូរ៉ុម	នន	ពួក	ស្វក	ែប់ពីរ	នាក់	បាន	មក	ែល	់

�ីមកុងវ៉ាល់បា៉ានរសូ	មពម	ជាមួយ	នឹង	ដោលបំ�ង	នន	ការ	ស្ថាបនា	ស្សនាចមក	។	ប៉ុដន្ត	ដលាក	និង	នែគូ	ដលាក	មិន	

ដចរះ	និយាយ	ភាស្	ដអសបា៉ាញ	ពួក	ដលាក	ម្ន	មបាក់កាក	់បន្តិចបន្តលូច	ដ�ើយ	មបដ�ស	ដនរះ	ខវរះ	នូវ	ដសរីភាព	ខាង	ស្សនា	

ែូដច្រះ	ពួក	ដលាក	មិន	អាច	ស្ថាបនា	ស្សនាចមក	បាន	ដេើយ	។

ដអលដ�ើរ	មបាត្ត	បាន	ផ្ល់	អនុស្សន៍	ែល់	មបធាន	មពិកហា	ំយ៉ង់	(	ឆ្នាំ	1801–77	)	ថា	៖	«	មពរះគម្ីរ	មរមន	និង	

ការដបារះពុម្	មួយ	ចំនួន	ដែល	ម្ន	តនមល	ដថាក	គួរ	មតូវបាន	បកដមប	ជា	ភាស្	ដអសបា៉ាញ	ដ�ើយ	ដបារះពុម្	រួច	កូន	ដស្	មតូវ	

អ្្ម្តរួសម្រាយផលៃនូវកៅម្គប់ដែៃែគី

ការដម្បចិ្ត្តនជឿនិង
ការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុង

ត្រសទេេ៊ីលតី
រុណ្យ្ជមុជទឹក�ំរូងប វ្ែើប�ើងបៅឆានាំ1956។ឥ�នូវ
បនទះសាសន្ច្កមាន្េទះវិហារររិសុទ្1បរសកកម្ម
9បស្តក74និងសមាជិកជិ្600,000ន្ក់បៅក្ននុង
្របទសស៊ីលរី។
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បាន	ង្ក	ដៅ	រក	មបជាជាតិ	ទាំងដនរះ	កាលអមដោយ	បពវជិតភាព	ជាមួយ	នឹង	អវី	មួយ	

សមម្ប់	ឲ្យ	ពួកដគ	អាន—គ	ឺជា	ការ	សរដសរ	ទាំងដនារះ	ដែល	ម្ន	នូវ	ការ	សនយា	របស	់

មពរះ	ការ	អធិស្ឋាន	និង	ដសចក្ី	ជំដនឿ	នន	មនុស្ស	កាល	ពី	បុរា�	និង	មពរះដចស្ដា	នន	

មពរះវិញ្ញា�	បរិសុ�្ធ	ដែើម្ី	ដធវើការ	ជាមួយ	ពួកដគ	ដៅ	ក្នុង	ការស្ដារ	វង្ស	អ៊ីមស្ដអល	ដេើង	

វិញ	»	។ 2

សាសនាចម្្ម្តូវបាៃសាថាបនាកេើង

ដទារះ	ជា	ម្នការស្ក	ល្ង	ព	ីមុន	របស់	ដអលដ�ើរមបាត្ត	ក្ី	ដមចើន	ជាង		100	ឆ្នាំ	

ដមកាយ	មក	ដ�ើប	ស្សនាចមក	មតូវ	បាន	ស្ថាបនា	ដេើង	ជា	អចិន្ន្ត	ដៅ	ក្នុង	មបដ�ស	

ស៊ីលី	។	ដៅ	ឆ្នាំ	1956	ដអលដ�ើរ	យ៉ដូសប	ដប៊នល	ីនិង	ដវើល	អល់ដរ�	មតូវ	បាន	

បញជលូន	ពី	ដបសកកម្ម	អា�្សង់�ីន	ដៅ	ផសាយ	ែំ�ឹង	លអែ	ដៅ	ក្នុង	មបដ�ស	ស៊ីលី	ដែល	

ឥេលូវ	រីករាយ	នឹង	ការ	��ួលយក	ខាង	ស្សនា	ដមចើន	ជាងមុន	។		ដៅ	ស្ន់តយាដហាគា	

ពួក	អ្ក	ផ្សពវផសាយ	ស្សនា	ទាំងដនរះ	បាន	ម្ន	ការ	ោំម�	ពី	មគួស្រ	�វលូដធើររីងហាគាំ	ជា	

សម្ជិក	ដែល	ផ្លាស	់មក	ព	ីមបដ�ស	បា៉ាណាម្៉ា	ដ�ើយ	ដែល	សង្ឃឹម	ថា	នឹង	ម្ន	ពួក	

អ្ក	ផ្សពវផសាយ	ស្សនា	មក	។

ប�ុ្យ	មជមុជ	�ឹក	ែំបូង	មតូវ	បាន	ដធវើ	ដេើង	ដៅ	មបដ�ស	ស៊ីល	ីគឺ	ដៅ	នថងៃ	�ី	25	

ដខ	វិច្ិកា	ឆ្នា	ំ1956	ក្នុង	អាង	�ឹក	ដៅ	កលឹប	មួយ	ក្នុង	�ីមកុង	ស្ន់តយាដហាគា	។	

ដអលដ�ើរអល់ដរ�បាន	ដថលង	ថា	«	ដយើង	បាន	ដៅ	កលឹប	ដនារះ	ព	ីមុន	មពរះអា�ិត្យ	ររះ	ដ�ើយ	

ដធវើ	កម្មវិធី	មួយ	ដោយ	ម្ន	ការអធិស្ឋាន	និង	ការ	និយាយ	ខលីៗ	។	ខ្នុំ	បាន	ចូល	ដៅ	

ក្នុង	�ឹក	ជាមួយ	នឹង	បងមបុស	ហាគាដសៀ	។	ខ្នុំ	បាន	មជមុជ	�ឹក	ោត	់មុន	រួច	ដ�ើយ	

មនុស្ស	មបំាបី	នាក់	ដផ្សង	ដ�ៀត	បនាទាប	់ពី	ោត់	។	ដនរះ	ជា	ដពល	មួយ	ែ៏	ពដិសស	បំផុត	។	

អារម្ម�៍	ដែល	ដយើង	ទាំង	ោនា	ម្ន	ដៅ	ដពល	ដនារះ	គ	ឺមិន	អាច	បដំភលច	បាន	ដេើយ	។	.	.	.	

សម្ជិក	ទាំងដនរះ	នឹង	កាលាយ	ជា	ពួក	អ្ក	មតួសមតាយ	ផលលូវ	នន	ស្សនាចមក	ក្នុង	មបដ�ស	

ស៊ីល	ីដ�ើយ	ខ្នុំ	ដជឿ	ថា	ពួកដគ	មគប់	ោនា	នឹង	បន្ត	ដស្មរះមតង	់រ�ូត	ែល់	ស្លាប	់៖មគួស្រ	

ហាគាដសៀ	មគួស្រ	ស្លោញ៉លូស	និង	បងមសី	ឡាន�់សារ៉ូត�ី	»	។ 3

ការកៅថ្នា្់ែឹ្នាំ

ក្នុង	ដខ	កុម្ភៈ	ឆ្នា	ំ1959ដស្នដស៊ីរ	ែបុលយូ	�ឹមបឹល	(	1895–1985	)	ក្នុង	

កូរ៉ុម	នន	ពួក	ស្វក	ែប់ពីរ	នាក់	បាន	មក	�ស្សនកិច្ច	ដៅ	មបដ�ស	ស៊ីលី	ដ�ើយ	បាន	

សងកត់ធងៃន	់ពី	ដសចក្ី	មតូវការ	សមម្ប	់អភិវ�្ឍន៍	ថានាក់	ែឹក	នា	ំក្នុង	មូលោឋាន	។	អ្ក	

ែឹកនាំ	ែំបូង	ម្នាក់	ក្នុង	មូលោឋាន	គឺ	ខាេលូស	ស៊ី�វលូអង់ដតស	ដែល	ជា	�ីមបឹកសា	របស	់

មបធាន	ដបសកកម្ម	រ៉ូប៊ឺត	ដបី៊រតុន	។	ដអលដ�ើរ	�ូ៊លីអូហារា៉មេីលូ	ដែល	ដមកាយ	

មក	កាលាយ	ជា	ពួក	ចិតសិប	នាក់	មបចាំ	តំបន់	និង	ជា	មបធាន	មពរះវិហារ	បរិសុ�្ធ	បាន	

ដលើក	ដេើង	ពី	ប�ពិដស្ធន៍	ដនរះ	ថា	៖	«	ខ្នុំ	បាន	��ួល	ការ	ចាប់	អារម្ម�៍	ែំបូង	

ពរួក្្ូបធ្រៀននិរសិស្សថ្នាក់ទតីបរួនរបស់ពរួកធ្ធៅឯសាលាធរៀនរបស់សាសនាច្ក
្ូធេហ្តីយ៉ូធអឌតីផមធមើរ្បផហ�ជាឆ្នាំ1966។
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របស់	ខ្នុំ	ចដំពារះ	បងមបុស	ស៊ី�វលូអង់ដតស	កាល	ខ្នុំ	បាន	អដញជើញ	ដៅ	ចូល	រួម	ការ	មបជុ	ំ

បពវជិតភាព	មួយ	បនាទាប់	ព	ីប�ុ្យ	មជមុជ	�ឹក	របស់	ខ្នុំ	។	កាល	ការ	មបជុ	ំដនារះ	បាន	ចាប់	

ដផ្ើម	ោត	់បាន	ដេើង	មក	កាន់	ដវ�ិការ	ដ�ើយ	ដរឿង	ដត	មួយ	គត់	ដែល	ខ្នុំ	បាន	ដ�ើញ	គឺ	

មកចក	នែ	ដ្ម	កខវក	់របស់	ោត	់។	ខ្នុំ	បាន	គិត	ថា	‹	ដតើ	បុរស	ម្នាក់	អាច	ែឹកនា	ំការ	មបជុ	ំ

មួយ	រួម	ជា	មួយ	មបធាន	ដបសកកម្ម	ចូលរួម	បាន	យា៉ាង	ែូចដម្ច	ដៅ	ដបើ	នែ	ោត់	កខវក	់

យា៉ាង	ដនរះ	?›	រ�ូត	ែល់	ោត់	បាន	ចាប់	ដផ្ើម	និយាយ	ដ�ើប	ខ្នុំ	បាន	ដភលច	នូវ	អវីៗ	មគប់	

ដបប	យា៉ាង	កាល	ខ្នុំ	បាន	��ួល	អារម្ម�៍	នូវ	វិញ្ញា�	របស់	ោត់	។	ជាមួយ	នឹង	ពាក្យ	

សម្ី	ែ៏	ស្មញ្ញ	ោត់	បាន	បដមងៀន	ពីមដនាភាព	ែ៏	អស្ចារ្យ	ែល់	ដយើង	។	ោត	់គឺ	ជា	

ជាង	ម្៉ាស៊ីន	ធុន	ធងៃន់	ម្នាក	់ដ�ើយ	ដៅ	នថងៃ	ដៅរ	៍ោត	់បាន	ដធវើ	ការ	រ�ូត	ែល់	យប	់រួចដ�ើប	

លាង	សម្អាត	នែ	ោត	់ប៉ុដន្ត	ដោយ	ម្ន	ធនធាន	បន្តិចបន្តតួច	ដៅ	ឯ	ហាង	របស់	ោត	់

ោត	់មិន	អាច	លាងសម្អាត	ខាលាញ់	ទាំង	ដនារះ	ឲ្យ	មជរះ	បាន	ដេើយ	។	ដៅ	ដពល	ដនារះ	ដ�ើប	

កម្មវិធី	អប់រំ	ដនារះ	ថា	«	ស្លា	ដរៀន	ដៅ	មបដ�ស	ស៊ីល	ីគ	ឺជា	ឥ�្ធពិល	មួយ	ែ៏	ធ	ំដៅ	ក្នុង	

ការ	សិកសា	និង	ការ	បំពាក់បំប៉ន	ខាង	វិញ្ញា�	ែល់	យុវវ័យ	រាប	់ពាន់	នាក់	ដ�ើយ	វា	

បាន	ចូល	រួម	ចំដ�ក	ដែើម្ី	ដរៀបចំ	ថានាក់ែឹកនាំ	និងពួក	អ្ក	ផ្សពវផសាយ	ស្សនា	ដៅ	

ឆ្នាំ	បនាទាប	់មក	ដ�ៀត	»	។ 5

កម្មវិធី	ថានាក	់សិកាខា	ស្លា	និង	ថានាក	់វិ�យាស្ថាន	បាន	ចាប់	ដផ្ើម	ក្នុង	មបដ�សស៊ីលី	

ក្នុង	ឆ្នាំ	1972	។	ែំបូង	សិស្ស	បាន	ចូល	រួម	ដៅ	ក្នុង	កម្មវិធី	សិកសា	ដៅ	ផ្ទរះ	ជាមួយ	

ថានាក	់មបចាំ	សបាដា�៍	។	ដមកាយ	មក	បន្តិចម្ងៗថានាក់	ជា	ដមចើន	មតូវ	បាន	ដរៀបច	ំដេើង	។	

កម្មវិធី	ទាំង	ដនរះ	បាន	មបទានពរ	ែល់	យុវវ័យ	ក្នុង	មបដ�ស	ដនរះ	ដ�ើយ	បាន	ជួយ	ពួកដគ	

ដរៀបចំ	ខលតួន	បដមមើ	ជា	ពួក	អ្ក	ផ្សពវផសាយ	ស្សនា	ដពញ	ដម្៉ាង	។	ដអលដ�ើរ	ដអ�័វរែូ	

អាយា៉ាឡា	ជា	អតីត	សម្ជិក	នន	ពួក	ចិតសិប	នាក	់គ	ឺជា	មគូ	បដមងៀន	ម្នាក	់ក្នុង	

ចដំណាម	មគូ	បដមងៀន	ថានាក់សិកាខា	ស្លា	ែំបូង	ដគ	ដ�ើយ	ដមកាយ	មក	ដធវើ	ការ	ឲ្យ	មបពន្ធ័	

កា
ល
ម្ប
វត
្ឈិ

1851៖កអលប�ើរបា៉ាលរីភរី
្បា ្្តប្វែើ�ំបណើរបៅ
ទរី្កងុវ៉ល់បា៉ានរសូរ៉ុកន្តមិន
អាចសាថារន្សាសន្ច្ក
បៅ្របទសស៊ីលរីបានប�ើយ

►1926៖កអលប�ើរបមលវិនបជ
បា�ឺ�បៅក្ននុង្រជុំក្លែងទរីរន្ទាល់
មួយបានេយាករេរីក្ររីកចប្មើន
និងកមាលាំងន្បេលអន្គ្
ននសាសន្ច្កក្ននុងអាបមរិក
ខាង្ ្នូង

►1956៖េួកអ្នក
ផ្្សេវែផ្សាយសាសន្�ំរូង
យ៉ូកសរស៊ីបរ៊នលរីនិង
បវើលអិមអលប់រ�មក
�ល់សាន់្យាបហាររុណ្យ
្ជមុជទឹក�ំរូងបានបកើ្
ប�ើង

ខ្នុំ	បាន	ដរៀន	កុ	ំឲ្យ	វិនិច្័យអ្ក	ឯ	ដ�ៀត	តាម	អាការៈ	ខាងដមរៅ	ប៉ុដន្ត	ឲ្យ	តនមល	ែល់	ពួកដគ	នូវ	

អវី	ដែល	ពួកដគ	ម្ន	វិញ	»	។ 4

ការពម្ងឹងជំនាៃ់្ ំពុងកពញវ័យ

អេំនុង�សវត្សរ៍	1960	និង	1970	ស្សនាចមក	ដៅ	មបដ�សស៊ីលី	មតូវ	បាន	

ពមងឹង	មិន	មតឹម	ដត	តាមរយៈការ	ដកើន	ដេើង	នន	ថានាក	់ែឹកនា	ំក្នុង	មូលោឋាន	ដែល	ម្ន	

ប�ពដិស្ធន៍	ប៉ដុណាណារះ	ដ�	ប៉ដុន្ត	ក	៏តាមរយៈ	សំ�ង់	ថ្មី	និង	កម្មវិធី	អប់រ	ំផងដែរ	។	

សំ�ង	់ទាំងដនរះ	រួម	បញ្ចលូល	ទាំង	ការ	សង់	ស្លា	មបជុ	ំរួម	ជាមួយ	ការ	ស្ថាបនា	

ស្លា	ស្សនាចមក	ថានាក់	សិកាខាស្លា	និង	ថានាក់	វ�ិយាស្ថាន	ផងដែរ	។

ក្នុង	ដខ	មីនា	ឆ្នាំ	1964	ស្លា	បឋម	សិកសា	ពីរ	កដនលង	ដែល	មគបម់គង	ដោយ	

ស្សនាចមក	មតូវ	បាន	បដងកើត	ដេើង	ដៅ	មបដ�ស	ស៊ីល	ី។	ដៅ	�ីបំផុត	ស្លា	ដរៀន	

មួយ	ចំនួន	មតវូ	បាន	ដបើក	ដ�ើយ	ម្ន	សិស្ស	ចុរះ	ដឈាមរះ	ចូល	ដរៀន	ដមចើន	ជាង	2,600	

នាក	់។	គិតមតឹមចុង	�សវត្សរ	៍	1970	និង	ដែើម	�សវត្សរ៍		1980	ដោយ	ស្លា	ដរៀន	

របស់	រែ្ឋ	ម្ន	កាន	់ដត	ដមចើន	ដនារះ	ស្សនាចមក	បាន	មបកាស	ប�ិទាវារ	ស្លា	របស	់

ខលតួន	ដៅ	មបដ�ស	ស៊ីល	ី។

ដអលដ�ើរ	ដអ�ុអាែូ	អា	ឡាម្៉ា�ីដ�	ជា	អតីត	ពួក	ចិតសិប	នាក់	មបចាំ	តំបន់	

និង	អ្ក	មបឹកសា	មបវត្តិស្មស្ត	ស្សនាចមក	ដៅ	មបដ�ស	ស៊ីលី	បច្ចនុប្ន្	បាន	ដថលង		អំពី	

ថ្នាក់វិទយាសាថានសាសនាក្នុរធតមុកូ្ឺជាថ្នាក់វិទយាសាថានមរួយក្នុរចធំណាមថ្នាក់វិទយាសាថានទារំ50
កផនលែរធៅ្បធទសស៊ី�តី។
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្បធានហ្រដុនប៊ីហុិរ្លែតីផ្លែរធៅកាន់ពរួកបរិសុទ្ធន្ងៃចុរធ្កាយធៅស៊�ីតីចំនរួន48,000នាក់ក្នុរឆ្នាំ
1996ធៅឯសន្ិសតីទមរួយក្នុរសានត់យាធហាគ។

អប់រំ	ស្សនាចមក	ដៅ	មបដ�ស	ស៊ីល	ី។	ដលាក	បាន	ដថលង	ថា	«	មពរះអម្ចាស់	បាន	

ដមជើស	យុវវ័យ	ដែល	ដៅ	�ីដនារះ	ដៅដពល	ដនារះ	ដ�ើយ	ពួកដគ	ជា	ដមចើន	គឺ	ជា	ពួក	អ្ក	

ផ្សពវផសាយ	ស្សនា	ដែល	បាន	មតេប	់មក	វិញ	និង	ជា	ថានាក	់ែឹកនាំ	ែ៏	ដ្្ើម	ដែល	ម្ន	

មកុម	មគួស្រ	លអែ	។	.	.	.	ចដំពារះ	ខ្នុំ	ថានាក	់សិកាខាស្លា	និង	ថានាក	់វិ�យាស្ថាន	ស្សនា	

គ	ឺជា	មដធយាបាយ	នន	ដសចក្ី	សដ្ង្គារះក្នុង	មោ	នន	ការលំបាក	យា៉ាង	ដមចើន	ដៅ	ក្នុង	

មបដ�ស	ដនរះ	ដ�ើយ	ខ្នុំ	ម្ន	អ�ំរ	គ�ុដែល	ខ្នុំ	មតូវ	បាន	ដៅ	ឲ្យ	ដធវើ	ការ	ជាមួយ	មបព័ន្ធ	

អប់រ	ំ»	។ 6

កស្្ទគីមរួយ

ដៅ	នថងៃ	�ី	19	ដខ	វិច្ិកា	ឆ្នាំ	1972	ដអលដ�ើរ	�្គរែុន	ប៊	ី�ុិងគលី	(	1910–	

2008	)	ដៅដពល	ដនារះ	ស្ិត	ដៅ	ក្នុង	កូរ៉ុម	នន	ពួក	ស្វក	ែប់ពីរ	នាក់	បាន	ដរៀបច	ំដស្តក	

ស៊ីលីស្ន់តយាដហាគា	ដោយ	ម្ន		ខាេលូស	ស៊�ីវលូអង់ដតស	ជា	មបធាន	។

ការ	ដរៀបចំ	សមម្ប់	ដស្តក	បាន	បង្ហាញ	ពី	លក្ខ�ៈ	សម្ត្តិ	របស់	ពួក	បរិស�ុ្ធ	ដៅ	

មបដ�ស	ស៊ីល	ីនិង	្ន្ទៈ	របស់	ពួកដគ	ដែើម្ី	ដធវើ	តាម	ពួក	ពយាការី	។	ដអលដ�ើរ	�ុិងគលី	

បាន	មក	ែល់	មបដ�ស	ស៊ីល	ីពីរ	ប	ីដខ	មុន	ដែើម្ី	ដរៀបចំ	ដស្តក	ដនារះ	។	បុ៉ដន្ត	បនាទាប	់ព	ីការ	

ដធវើ	ការ	សម្ភាសន៍	មក	វា	មតូវ	បាន	ផ្អាក	។	ដៅ	ដពល	ដនារះ	ម្ន	មនុស្ស	ជាដមចើន	កំពុង	

ម្ន	បញ្ហា	ខាង	�ិរញ្ញវត្នុ	ដ�ើយ	សម្ជិក	មួយ	ចំនួន	កំពុង	ជួប	មប�រះ	នឹង	ការ	លំបាក	

ដៅ	ក្នុង	ការរស់	ដៅ	តាម	ចបាប	់ែង្វាយ	មួយ	ភាគ	ក្នុង	ែប់	។

ដអលដ�ើរ	�ុិងគលី	បាន	ពន្យល់	ថា	«	មបាំ	មួយ	ដខ	ដមកាយ	មក	ខ្នុំ	បាន	មតេប់មកវិញ	

ដ�ើយ	កាល	ខ្នុំ	ដធវើ	ការ	សម្ភាស	ខ្នុំ	បាន	ដ�ើញ	ព	ីការ	ដកើនដេើងនន	ដសចកី្	ជដំនឿ	។		

ជា	ថ្មី	ម្ង	ដ�ៀត	ពួកដគ	បាន	ដែើរ	ដោយ	ដស្មរះមតង	់ចដំពារះ	មពរះអម្ចាស់	ដស្តក	មតូវ	

បាន	ដរៀបចំ	ដេើង	ដ�ើយ	ចាប់	តាំង	ពី	ដពល	ដនារះ	មក	ពួកដគ	បាន	រីក	ចដមមើន	ដ�ើយ	

បរិបូរ�៌	»	។ 7

ពរួ្អ្្ម្តរួសម្រាយផលៃនូវកៅរាមម្ពំម្បទល់

សពវ	នថងៃ	ដនរះ	ម្ន	ដស្តក	ពីរដៅ	�ីមកុង	អារីកា	ជា	�ីមកុង	ដៅ	ភាគ	ខាង	ដជើង	បំផុត	

ក្នុង	មបដ�សដឈៀលី	។	ែំដ�ើរ	ដរឿង	របស់	ដគល�ីស	និង	�វន័	ដប៊ណាវីដែស្ស	ជា	

ពួក	អ្ក	ដមបចិត្ត	ដជឿ	ែំបូង	ដៅ	អារីកា	បង្ហាញ	ព	ីវិញ្ញា�	នន	អ្ក	មតួសមតាយផលលូវ		និង	

ឥ�្ធិពល	ែ៏	ដ�វភាព	ដៅ	ក្នុង	ការ	ស្ថាបនា	ស្សនាចមក	ដៅ	ក្នុង	មបដ�សស៊ីល	ី។

បងមបុស	ដប៊ណាវីដែស្ស	មតូវ	បាន	ដ�នា	ំឲ្យ	ស្គាល់	ស្សនាចមក	ក្នុង	ឆ្នាំ	1961	

កាល	ខ្យល់	បាន	បក់	មកោស	មួយ	ចំនួន	ដៅ	ច	ំោត	់៖ោត់	បាន	ដថលង	ថា	«	មកោស	

ទាំង	ដនរះ	ជា	�ំព័រ	នន	�ស្សនាវែី្	Reader’s Digest Selections ដោយ	ម្ន	

អត្ប�	ែ៏�ូលំ�ូលាយ	មួយ	ស្ី	ពី	«	ពួក	មរមន	»	ដោយ	ដរៀបរាប	់ព	ីជីវិត	និង	ជដំនឿ	

របស់	ពួកដគ	»	។
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« កាល ពី ពកមេង អាយុ 12 ឆ្នាំ ខ្នុំ 
រាន ចា�់ អារមមេណ៍ ព�ើយ ភាលាម 
ពនាះ រាន ស្គាល់ ស្រលិខិ្ 
នន ែំណឹង ល្អ ថ្ ជា ការពិ្ ។ 
ឥឡលូវ ពនះ រយៈពពល ចសសិ� 
ប្រា ំមួយ ឆ្នាំ រាន កន្ង ផុ្ពៅ 
ជា ពពល ចែល ខ្នុំ រាន ទទួល 
ពរជ័យ ខ្នុំ សរូម អរេុណ ែំពពាះ 
កិែ្ចការ ចែល មន ការ លះ�ង ់
ពី សំោក់ ថ្នាក់ ែឹកនាំ ជាពប្ែើន 
ចែល រាន ពធ្វើ អស់ ពី លទ្ធភាព 
រ�ស ់ពួកគា្់ ។ ពោយ 
ចា�់ពផ្ើម ស្គាល់ ព�ើយ ចែក 
ចាយ ជាមួយ នឹង ជំនាន ់្ មេី ខ្នុំ 
មន អារមមេណ៍ រីករយ ព�ើយ 
ទុកែិ្្ ថ្ ប្ពះអមចាស់ នឹង 
�ន្ ប្�ទាន ពរ ែល់ ប្�ពទស 
ពនះ ែរូែជា ការ និមិ្្ ចែល 
ពួកពយាការី ធាលា�់ មន ទាក់ទង 
នឹង ប្�ពទស ស៊ីលី » ។ 12

ដអលក�ើរហរួរកហកអហ្ដស្សបាលូស
សរាជឈិ្នៃពរួ្ចឈិតសឈិបនា្់ម្ពគីម្បកទស
ស៊ីលគី

1957៖សាសន្ច្ក
្្ូវបានបរៀរចំជាផ្លែនូវក្រ
បៅ្របទសស៊ីលរី

1960៖ក្ររញ្លួយ�រី�៏
្ំមួយបានបកើ្ប�ើង
បៅកុងបសេស៊ីយ៉ុង
សាសន្ច្កបានរញ្នូន
ជំនួយកផ្្នកមនុស្ស្ ម៌

►1961៖បរសកកម្ម
ស៊ីលរី្្ូវបានបរៀរចំ
បោយអាកសលប�លរឺ៊្
ផ្មបមើរជា្រធាន

1962៖េិ្រីសបមាភោ្
ក្រសាងសង់ស្មារ់
សាោ្រជុំអិល.�រី.កអស.
�ំរូងបានប វ្ែើប�ើងបៅ
សាន់្ យាបហារ

	ដមកាយ	មក	មិនយូរប៉ុនាមន	ោត	់បាន	ធាលាក	់ខលតួន	ឈឺ	ជា	�មងៃន	់

ដែល	តមមវូ	ឲ្យ	ោត់	ម្ន	ការ	ពយាបាល	ដផ្ក	ដវជជស្មស្ត	ដៅ	

ស្នត់យាដហាគា	។	ោត	់បាន	ដថលង	ថា	«	កាល	ដៅ	�ីដនារះ	ខ្នុំ	

បាន	ដៅ	ដលង	បង	មសី	ខ្នុំ	ដ�ើយ	បាន	ែឹង	ថា	ោត	់បាន	កាលាយ	

ជា	សម្ជិក	ស្សនាចមក	»	។	«	នាង	បាន	អដញជើញ	ខ្នុំ	ដៅ	

សន្ិសី�	ពិដសស	មួយ	។	កាល	ខ្នុំ	បាន	ស្ដាប	់ការ	អធិស្ឋាន	

ដបើក	ដ�ើយ	គិត	ពី	ពាក្យ	ទាំង	ដនារះ	ខ្នុំ	ម្ន	ដសចក្ី	អ�ំរ	ជា	ខាលាំង	

សពវស្រពាង្គ	កាយ	ខ្នុំ	ដ�ើយ	ស្គាល់	ព	ីមពរះដចស្ដា	នន	មពរះវិញ្ញា�	

បរិសុ�្ធ	។	ដៅ	ចុង	បញ្ចប	់នន	សន្ិសី�	ដនារះ	ពួក	អ្ក	ផ្សពវផសាយ	

ស្សនា	បាន	នាំ	ខ្នុំ	ដេើង	ចាប	់នែ	នឹង	អ្ក	ម្ន	សិ�្ធិ	អំណាច	ដែល	

មក	�ស្សនកិច្ច	គ	ឺដអលដ�ើរ	ដអ៊សរា៉	ថា�វ	ដបន៊សឹន		

(	1899–1994	)	ដៅ	ដពល	ដនារះ	ស្ិត	ដៅ	ក្នុង	កូរ៉ុម	នន	ពួក	ែប់ពីរ	

នាក	់»	។

បងមបុស	ដប៊ណាវីដែស្ស	បាន	មតេប់	ដៅ	អារីកា	វិញ	ដ�ើយ	

បាន	ដចក	ប�ពិដស្ធន៍	ដនរះ	នឹង	មិត្ត	មសី	ោត	់ដឈាមរះ	ដគល�ីស	

អា�្គឡីា	ដែល	ឥេលូវ	ដនរះ	ជា	ភរិយា	របស់	ោត់	។	ពីរ	ប	ីនថងៃ	ដមកាយ	

មក	ដគល�ីស	បាន	ដ�ើញ	ពួក	អ្ក	ផ្សពវផសាយ	ស្សនា	ពីរ	នាក់	

ដែើរ	កាត់	តាម	ផ្ទរះ	នាង	។	បងមបុស	ដប៊ណាវីដែស្ស	បាន	ដថលង	ថា	

«	ដយើង	បានរូតររះ	ដែើរ	រក	ពួកដគ	»	។	«	ដៅ	នថងៃ	�ី	1	ដខ	កកកោ	ឆ្នា	ំ

1961	ដយើង	បាន	មជមុជ	�ឹក	រួម	ទាំង	មគួស្រ	របស	់ភរិយា	ខ្នុំ	ដែរ	។	

សពវ	នថងៃ	ដនរះ	ដយើង	ម្ន	កូន	និង	ដៅ	ដៅ	ក្នុង	ស្សនាចមក	។	ខ្នុំ	

ម្ន	អ�ំរ	គ�ុ	ជា	ខាលាំង	ចដំពារះ	មពរះអម្ចាស	់ចំដពារះ	ខ្យល	់ដនារះ	

ដែល	បាន	បក់	នា	ំយក	ព័តម៌្ន	អំព	ីស្សនាចមក	ចូល	មក	ក្នុង	

នែ	ខ្នុំ	»	។ 8

ម្គ្នៃការសា្ល្ង

ក្នុង	ការ	ដបារះដឆ្នាត	នា	ឆ្នា	ំ1970	ដវជជ.	ស្លវា៉�័រ	អាដេនដ�	

បាន	កាលាយ	ជាមបធានា	ធិបត	ីដ�ើយ	បាន	បដងកើត	ជា	រោឋាភិបាល	

ម្៉ាក្ស៍និយម	មួយ	។	សម្ជិក	ស្សនាចមក	បាន	រង	ការលំបាក	

ដោយ	ស្រ	ការ	ខវរះ	អាហារ	និង	ថានាំ	ដព�្យ	ម្ន	ការយាយី	ជា	

ញឹកញប	់ែល់	ពួក	អ្ក	ផ្សពវផសាយ	ស្សនា	និង	មត	ិអវិជជម្ន	

ព	ីសំណាក់	មបព័ន្ធ	ផ្សពវផសាយ	។

ក្នុង	ឆ្នាំ	1973	វិបត្តិ	ដផក្	�ិរញ្ញវត្នុ	និង	សង្គម	បាន	បដងកើត	ជា	

រែ្ឋ	មបហារ	ខាង	ដយាធា	និង	របប	ផ្ដាច់ការ	ដែល	បាន	បញ្ចប	់រ�ូត	

ែល់	ឆ្នាំ	1990	។	ដទារះ	ជា	សពវ	នថងៃ		មបដ�សស៊ីលី	ជា	មបដ�ស	

មបជាធិបដតយ្យក្ី		ក៏	រយៈដពល	ពីរ	�សវត្សរ៍	ដនារះ	គ	ឺជា	ដពល	ែ៏	

លំបាក	មួយ	សមម្ប	់សម្ជិក	ដែរ	។	មកុម	ដែល	មបឆ្ំង	នឹង	របប	

ផ្ដាច់ការ	ខាង	ដយាធា	ដនារះ	បាន	វាយ	មបហារ	មក	ដលើ	ស្លា	មបជុំ	

និង	សម្ជិក	ដោយស្រ	ពួកដគ	គិត	ថា	ស្សនាចមក	តំណាង	

ផល	មបដយាជន	៍របស់	រោឋាភិបាល	ស�រែ្ឋ	អាដមរិក	។	ដអលដ�ើរ	

អាយា៉ាឡា	ជា	មបធាន	ដស្តក	ដៅ	ដពល	ដនារះ	បាន	ដថលង	ថា	«	ដយើង	

បាន	ជួប	នឹង	ពួក	អ្ក	ម្ន	សិ�្ធិ	អំណាច	�ូដៅ	ដ�ើយ	ពួក	ដលាក	

បាន	មបាប់	ដយើង	ថា	‹	សូម	អនុវត្ត	ការដមបើមបាស់	មបាជាញា	អធិស្ឋាន	

ឲ្យ	ដមចើន	ដធវើ	ដរឿង	មតឹមមតូវ	ដែើម្ី	សម្ជិក	អាច	ម្ន	រដបៀប	ដរៀប	រយ	

ដៅ	ក្នុង	មកុម	ជំនុំ	›»	។ 9

ដទារះ	ជា	យា៉ាង	ណា	ក្ី	ការ	លំបាក	ខាង	�ិរញ្ញវត្នុ	របស់	មបដ�ស	

ដនរះ	និង	បែិបក្ខភាព	ខាង	នដយាបាយ	បាន	បដំបក	សង្គម	

ជនជាតិ	ស៊ីល	ីដៅ	ដែើម	�សវត្សរ៍	1980	ស្សនាចមក	បាន	រីក	

ចដមមើន	យា៉ាង	ឆ្ប់	រ�័ស	។	ដៅ	ចដនាលារះ	ឆ្នាំ	1970	និង	1985	

ចំនួន	សម្ជិក	ក្នុង	មបដ�ស	ស៊ីលី	បាន	ដកើនដេើង	ពី	15,728	ដៅ	

169,361	នាក់	។

ម្ពោះវិហារបរិសុទ្ធសាៃ់តយាកហារ

ក្នុង	ឆ្នាំ	1980	ពួក	បរិសុ�្ធ	មតូវ	បាន	មបទាន	ពរ	ឲ្យ	ជាមួយ	

នឹងការ	មបកាស	ថា	មពរះវិហារ	បរិសុ�្ធ	មួយ	នឹង	មតូវ	ស្ងសង់	ដៅ	

ស្នត់យាដហាគា	មបដ�ស	ស៊ីល	ី។
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ដៅ	ដពល	មបធាន	ដសន្ដសី៊រ	ែបុលយូ	�ឹមបឹលបាន	ឧ�្ទិស	

្លង	�ីលាន	មពរះវិហារ	បរិសុ�្ធ	ដនារះ	ដលាក	ម្ន	សុខភាព	ដខសាយ	

ខាលាំង	ណាស់	ប៉ដុន្ត	វត្តម្ន	របស់	ដលាក	ដៅ	�ីដនារះ	បាន	បង្ហាញ	នូវ	

ដសចក្ី	មសឡាញ់	របស់	ដលាក	ចំដពារះ	ពួក	បរិសុ�្ធ	នន	អាដមរិក	ខាង	

ត្លូងដោយ	ដលាក	បាន	ដធវើ	ការ	ជាមួយ	ពួកដគ	ចាប់តាំង	ពី	ឆ្នា	ំ1959	

មក	ដម៉លរះ	។	បងមសី	អាម�ីយា៉ាណា	ដ�្គរា៉	ដ�	ដសពុលដវ៉ោ	ដែល	

បាន	បកដមប	សមម្ប់	ស៊ិដស្ទើរ	�ឹមបឹល	ដៅ	ឯ	មពឹត្តិការ	�៍	បាន	

ដថលង	ថា	«	កាល	ខ្នុំ	បាន	ដ�ើញ	ពយាការី	ជា	មនុស្ស	តូច	ម្ន	�ឹក	

មុខ	ែ៏	រីករាយ	ខ្នុំ	បាន	ចាបដ់ផ្ើម	យំ	ដ�ើយ	រក	ពាក្យ	និយាយ	ដៅ	

កាន់	ដលាក	មិន	រួច	ដេើយ	។	វា	ជា	ដលើក	ែំបូង	ដ�ើយ	ដែល	ខ្នុំ	បាន	

ដៅ	ដក្រ	ពយាការី	ដែល	កំពុង	រស	់ដៅ	។	ដោយ	ដមើល	ដ�ើញ	អ្ក	នាំ	

បំពាក់បំប៉ន	ថានាក់	ែឹកនាំ	ថ្មី	និង	មគបម់គង	ការ	ដរៀបចំ	ដេើង	វិញ	ការ	

បញ្ឈប់	និង	ការ	ោក	់បញ្ចលូល	នន	វែួ	រាប់រយ	និង	ដស្ក	ជា	ដមចើន	។	

ការ	ដរៀបចំ	ដេើង	វិញ	និង	ការ	បំពាក់បំប៉ន	ដនរះ	គឺ	ម្ន	ភាពចាំបាច់		

ដោយស្រ	ការ	រីកចដមមើន	យា៉ាង	ឆ្ប់	រ�័ស	របស់	ស្សនាចមក	

ដៅ	ក្នុង	មបដ�ស	ដនរះ	។	ភាព	ជា	អ្ក	ែឹកនាំ	របស់	ដលាក	បាន	ជួយ	

ពមងឹង	ែល់	អង្គភាព	ទាំងឡាយ	ដ�ើយ	ដរៀបចសំ្សនាចមក	ដៅ	

ក្នុង	មបដ�ស	ស៊ីល	ីសមម្ប	់ដពល	អនាគត	។

ដលើស	ព	ីដនរះ	ដៅដ�ៀត	ដអលដ�ើរ�ូេង	់បាន	ដធវើ	ការ	

�ំនាក់�ំនង	ែ៏	សំខាន់	មួយ	ចំនួន	ដៅ	ក្នុង	មបដ�ស	ស៊ីលី	។	

ដអលដ�ើរ	ខាល	ប៊	ីមបាត្ត	នន	ពួក	ចិតសិប	នាក់	ជា	�ី	មបឹកសា	ដៅ	

ក្នុង	គ�ៈមបធាន	តំបន់	ដនារះ	បាន	ដរៀបរាប់	ព	ី�ំនាក�ំ់នង	ែ៏	

ពាក្យ	របស	់មពរះអម្ចាស់	ដៅ	ដលើ	ដផនែី	ដនរះ	និង	ដៅ	ក្នុងមបដ�ស	

របស់	ខ្នុំ	វា	គ	ឺជា	ដរឿង	អស្ចារ្យ	ណាស់	»	។ 10

មពរះវិហារ	បរិសុ�្ធ	មតូវ	បាន	ឧ�្ទសិ	្ លង	ក្នុង	ឆ្នាំ	1983	ដោយ	

កាលាយ	ជា	មពរះវិហារ	�ី	ពីរ	ក្នុង	អាដមរិក	ខាង	ត្លូង	និង	ជា	�ី	មួយ	ដៅ	

ក្នុង	មបដ�ស	ដែល	និយាយ	ភាស្	ដអសបា៉ាញ	។

ដអលក�ើរដជ្ហ្គីអ័រហេូឈិៃកៅ្ ្នុងម្បកទសស៊ីលគី

ក្នុង	ដខ	សីហា	ឆ្នា	ំ2002	គ�ៈមបធាន	�ី	មួយ	បាន	

ចាត់	សម្ជិក	ពីរ	រូប	នន	កូរ៉ុម	នន	ពួក	ស្វក	ែប់ពីរ	នាក់	ដែើម្ី	

ដធវើ	ជា	អធិបត	ីដលើ	តំបន់	ស្សនាចមក	ចំនួន	ពីរ	៖ដអលដ�ើរ	

ោលលិន	ដអក	អូក	មតូវ	បាន	ចាត់	ដៅ	មបដ�ស�វីលីពីន	ដ�ើយ	

ដអលដ�ើរ	ដជ្�វី	អ័រ	�ូេិន	មក	មបដ�ស	ស៊ីល	ី។	ការ	បដមមើ		

និង	ឥ�្ធិពល	របស់	ដអលដ�ើរ	�ូេិន	កាល	ដៅ	ក្នុង	មបដ�ស	

ស៊ីល	ីគឺ	មិន	អាច	វាសដ់វង	បាន	ដេើយ	ដ�ើយ	ឥ�្ធពល	របស់	វា	នឹង	

បន្ត	ដៅ	ជា	ដមចើន	ជំនាន	់ដៅ	មុខ	ដ�ៀត	។

ការ	គូស	បញ្ជាក់	ែំបូង	របស់	ដអលដ�ើរ	�ូេិន	គ	ឺផ្ល់	គំរ	ូ

នន	ការ	ែឹកនាំ	តាម	រដបៀប	របស់	មពរះអម្ចាស់	។	ដលាក	បាន	ជួយ	

◄1983៖្រធាន�្គរ�ុនរី៊
�ុិងគលែរីបានឧទ្ិស
ឆលែង្េទះវិហារ
ររិសុទ្ស៊ីលរីសាន់្យាបហារ

ធោយធ ល្ែើយតបនឹរការរញ្បួយដតីធៅឆ្នាំ2010យុវវ័យនរិពរួកមរ្ិមវ័យស៊�ីតីនដ
រំនរួយមរមនបានធរៀបចំឧបករណ៍អនាម័យររួមគ្នា។

◄1981៖មជ្មណ្ឌល
អ្នកផ្្សេវែផ្សាយសាសន្
មួយ្្ូវបានសាថារន្
ប�ើងបៅសាន់្ យាបហារ

1977៖បៅសាន់្យាបហារ
សន្និសរីទ្រចាំ្ ំរន់�ំរូង
្្ូវបានប្វែើប�ើងបោយ
មានវ្្តមានររស់្រធាន
កស្នបស៊ីរ�រុលយូ�ឹមរឹល
និងេួកអ្នកមានសិទ្ិអំោច
ទូបៅបផ្្សងបទៀ្

1972៖បស្តក�ំរូង
បៅ្របទសស៊ីលរី
្្ូវបានបរៀរចំបៅ
សាន់្ យាបហារ
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សាសនាចម្្កៅ្ ្នុងម្បកទសស៊ីលគី

វួែ និង ស្ខា ៖ 622

ពសក្ ៖ 74

ព�សកកមមេ ៖ 9

ប្ពះវិហារ �រិសុទ្ធ ៖1 ( ព�ើយ មួយ ពទៀ្ ពទើ� រាន 

ប្�កាស )

មជ្ឈមណ្ឌល ពង្សប្�វ្្ិ ៖ 99

្ំណត់ចំណាំ

	 1.	សូម	ដមើលDeseret News 2013 Church Almanac	�ំព័រ	454	។
	 2.	Autobiography of Parley P. Pratt	និពន្ធ	ដោយ	Scot Facer Proctor	និង	

Maurine Jensen Proctor	(	ឆ្នា	ំ2000	)	�ំព័រ	504	។
	 3.	ដវើល	អលដ់រ�	ដៅ	ក្នុង	ដ�ស្ត័រ	ដ�ើរដប៊េលូ LDS in South America: Chile Sur វ៉ុល	1		

(	ឆ្នា	ំ2008	)	�ំព័រ6	។
	 4.	�៊ូលីអូ	ហារាម៉ីលេ	ដៅ	ក្នុង	ដ�ស្ត័រ	ដ�ើរដប៊	េលូLDS in South America: Chile វ៉ុល	1		

(	ឆ្នា	ំ2006	)	�ំព័រ4–5	។
	 5.	ដអ�វ័រែូ	អាមរាន	ឡាម្៉ា�ីដ�	អា�្គីឡា	ដសចក្ី	សដង្ខប	ពី	មបវត្តិស្មស្ត	បាន	ផ្ល់	ដៅ	អ្ក	និពន្ធ	ដៅ	ដខ	

វិច្ិកា	ឆ្នាំ	2013	។
	 6.	ដអ�វរ័	អាែូ	អាយា៉ាឡា	ដៅ	ក្នុង	ដ�ស្ត័រ	ដ�ើរដប៊េលូ LDS in South America: Chile វ៉ុល	1	

(	ឆ្នា	ំ2006	)	�ំព័រ44,	45	។
	 7.	�្គរែុន	ប៊	ី�ុិងគលី	ដៅ	ក្នុង	រ៉ែូុល�វលូ	អាដសដវ៉ែូ	អា Alturas Sagradas: Templo de San-

tiago de Chile	�ំព័រ	100	។
	 8.	ដ�ស្ត័រ	ដ�ើរដប៊េលូ	«	Blossoming in the Desert	»Church News	នថងៃ	�ី	9	ដខ	វិច្ិកា	ឆ្នាំ	

1996	�ំព័រ	8–9	។
	 9.	ដអ�វរ័អាែូ	អាយា៉ាឡា	ដៅក្នុង	ដ�ស្ត័រ	ដ�ើរដប៊េលូ	LDS in South America: Chile វ៉ុល	1	

(	ឆ្នា	ំ2006	)	�ំព័រ	33	។
	10.	អាម�ីយា៉ាណា	ដ�្គរា៉	ដ�	ដសពុលដវ៉ោ	ដៅ	ក្នុង	ដ�ស្ត័រ	ដ�ើរដប៊េលូ LDS in South America: 

Chile	(	ឆ្នាំ	2006	)	�ំព័រ	16	។
	11.	ខាល	ប៊ី	មបាត្ត	ដៅ	ក្នុង	ដ�ស្ត័រ	ដ�ើរដប៊េលូ Colombia: investigación histórica វ៉ុល	1		

(	ឆ្នា	ំ2010	)	�ំព័រ16	។
	12.	�ួរដ�	ដអ�វដស្សបាលូស	ដៅ	ក្នុង	សំបមុត	មួយ	ដផ្ើ	ដៅ	អ្ក	និពន្ធ	ដៅ	ដខ	មករា	ឆ្នា	ំ2014	។

ការរី្ចកម្មើៃរបស់សាសនាចម្្កៅម្បកទសកឈៀលគី
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◄1990៖កអលប�ើរ
បអ�ូអា�ូអាយ៉ាឡាមក
េរី្របទសស៊ីលរី្្ូវបាន
បៅបៅក្ននុងកូរែុមទរីេរីរននេួក
ចិ្សិរន្ក់

សំខាន់	មួយ	ចំនួន	ថា	៖«	ដអលដ�ើរ	�ូេិន	បាន	បដងកើត	�ំនាក់�ំនង	យា៉ាង	ជិតស្ិ�្ធ	

មួយ	ជាមួយ	នឹង		រីកាែូ	ឡា�្គលូស	[	មបធានាធិបតីស៊ីលី	]	និងភរិយា	របស់	ដលាក	។	

ពួក	ដលាក	បាន	បដងកើត	គដមម្ង	ជំនួយ	ដផ្ក	មនុស្សធម៌	មួយ	ចំនួន	។	ដអលដ�ើរ	

�ូេិន	បាន	ស្គាល់	ស្វក	នុនស្យ៉ូ	[	ជា	ម្ន្តី	កាតូលីកជាន់	ខ្ស់	ម្នាក់	]	និងបុគ្គល	

សំខាន់ៗ	ែន�	ដ�ៀត	ក្នុង	មបដ�ស	ស៊ីលី	»	។ 11

ទំៃុ្ចឈិត្កលើអនាគត

កិច្ចខិតខំ	របស់	ដអលដ�ើរ	បា៉ាលី	ភ	ីមបាត្ត	និង	ដជ្�វី	អ័រ	�ូេិន	ការ	លរះបង់	

នន	ពួក	អ្ក	ផ្សពវផសាយ	ស្សនា	ែំបូង	ដែល	មក	ែល់	ស្នត់យាដហាគា	ការ	ដស្មរះមតង	់

របស់	ថានាក់	ែឹកនា	ំែូច	ជា	ខាេលូស	ស៊ី�វលូអងដ់តសនិង	អ្ក	មតសួមតាយ	ផលលូវ	ព	ីមុន	ែន�	

ដ�ៀត	ក្នុង	មបដ�ស	ស៊ីលី	រួម	ជាមួយ	នឹង	ដសចក្ី	ជដំនឿ	និង	ការ	លរះបង់	របស់	មនុស្ស	

រាប់រយ	រាប់ពាន	់នាក	់ដែល	បាន	ចូលរួម	នឹង	ស្សនាចមក	ដមចើន	ជាង	កនលរះសតវត្សរ៍	

មក	ដនរះ	បាន	ស្ថាបនា	នូវ	មគឹរះ	មួយ	ែ៏	រឹង	ម្ំ	សមម្ប	់ស្សនាចមក	ក្នុង	មបដ�ស	ស៊ីលី	។	

សពវ	នថងៃ	ដនរះ	មបដ�ស	ដនរះ	ម្ន	មពរះវិហារ	មួយ	(	មួយ	ដ�ៀត	ដ�ើបបាន	មបកាស	)	

មជ្ឈម�្ឌល	បំពាក់បំប៉ន	អ្ក	ផ្សពវផសាយ	ស្សនា	មួយ	ដបសកកម្ម	9	និង	ដស្តក	

74	។	អនាគត	មិន	ម្ន	ក�ំត់	ដៅ	ក្នុង	កិច្ចការ	ខាង	វិញ្ញា�	នន	ការ	អដញជើញ	មនុស្ស	

ទាំងអស	់ឲ្យ	មក	រក	មពរះមគីស្ទ	។	◼

◄2002៖កអលប�ើរ
កជ្�វែរីអ័រ�ូ�ិនននកូរែុមនន
េួកសាវក�រ់េរីរន្ក់្្ូវបាន
បៅជា្រធាន្ ំរន់ស៊ីលរី

►2008៖កអលប�ើរ
�ួរប�បអ�វែ
កស្សបាលូសមកេរី
្របទសស៊ីលរី្្ូវបាន
បៅបៅក្ននុងកូរែុមទរីមួយ
ននេួកចិ្សិរន្ក់

2009៖្េទះវិហារ
ររិសុទ្ស៊ីលរីកុងបស
េស៊ីយ៉ុង្្ូវបាន្រក្ស
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កដ្យខារ៉ុលកអហ្រា៉ា្ខៃ់�គី

ទីប្�ឹកសា ទីមួយ ពៅក្នុង េណៈ ប្�ធាន 
យុវនារី ទរូពៅ ភាេកាលាហាននែើម្វី

បត�ើស�្រភាពនែលៃែ្នូរ
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សហតុអវី	បាន	ជា	ភាពនថលថ្លូរ	ម្ន	ស្រៈសំខាន់	?	ដ�តុអវី	បាន	ជា	

សំពត	់ក-	អាវ	ឬ	អាវ	យឺត	សំខាន់	ចដំពារះ	មពរះអម្ចាស់	?	ខ្នុំ	

ម្ន	កូនមសី	មបំា	នាក់	និង	កូន	មបុស	ពីរ	នាក់	ដ�ើយ	ែូចជា	

អ្ក	អាច	គិត	ដ�ើញ	ដ�ើយ	ថា	មបធានប�	នន	ភាពនថលថ្លូរ	មតវូ	បាន	ដលើក	ដេើង	ដៅ	ក្នុង	

ផ្ទរះ	របស់	ខ្នុំ	ម្ង	ម្កោល	។	ប៉ដុន្ត	អស់	រយៈដពល	ជាដមចើន	ឆ្នាំ	ខ្នុំ	បាន	ែឹង	ថា	ភាពនថលថ្លូរ	

មតូវ	បាន	បដមងៀន	យា៉ាង	លអែ	បំផុត		តាមរយៈ	ការ	បដមងៀន	ដោលល�្ធិ	និង	ការ	ដធវើ	ជា	

គំរូ	វិជជម្ន	មួយ	។	ដោលល�្ធិ	ដនារះ	នឹង	ជួយ	កូនដៅ	ដយើង	ឲ្យ	យល់	ព	ីស្រៈសំខាន់	

នន	ភាព	នថលថ្លូរ	ដ�ើយ	គំរូ	របស់	ដយើង	នឹង	បង្ហាញ	ព	ីពរជ័យ	នន	ភាពនថលថ្លូរ	តាម	រដបៀប	ែ៏	

រីករាយ	។

កតើភាពនថលៃថ្នូរគឺជាអ្គីកៅ?

ភាពនថលថ្លូរ	គ	ឺជា	ដោលការ�៍	មួយ	ដែល	មពរះ	បាន	មបទាន	មក		ដែល	អាច	ជួយ	

ដយើង	ឲ្យ	ដរៀន	ដមបើ	រូបកាយ	ដយើង	ដោយ	ភាពសមរម្យ	ដៅ	ក្នុង	ជីវិត	រដមង	ស្លាប	់ដនរះ	។	

និយមន័យ	នន	ភាពនថលថ្លូរ	ដៅ	ក្នុងេិ្ចបំពាទះបសចក្រីជំបនឿគ	ឺជា	«	អាកប្កិរិយា	

នន	ការ	បនាទាប	ខលតួន	និង	នថលថ្លូរ	ក្នុងការ	ដសលៀកពាក់	ការ	តុបដតងខលតួន	ពាក្យ	សម្ី	និង	

ចរិយា	»	។ 1	ភាពនថលថ្លូរ	ពុំ	ជា	ដរឿង	ឥតមបដយាជន៍	ឬ	អួតអាង	ដនារះ	ដ�	។	មនុស្ស	

នថលថ្លូរ	មិន	ដមបើ	រូបកាយ	ពួកដគ	ឬ	ឥរិយាបថ	របស	់ពួកដគ	ដែើម្ី	ដសវងរក	ការ	អនុមត	ិព	ី

ពិភពដលាក	ដនរះ	ឬ	ទាញ	យក	ចំណាប់	អារម្ម�៍		សមម្ប	់ដជាគជ័យ	ែ៏	ពិត	ឬសន្មត	់

រ	បស	់ពួកដគ	ឬ	អាកប្កិរិយា	ដែល	ពួកដគចង់បាន	ដេើយ	។

សូម	ចងចាំថា	ដោលការ�៍	នន	ភាពនថលថ្លូរ	ដែល	បាន	ដចកចាយ	ដៅ	�ីដនរះ	

អនុវត្ត	ទាំង	បុរស	និង	មស្តី	កូនមបុស		និង	កូនមសី		សូម	ចងចា	ំថា	សូម្ីដត	ដៅដពល	

ដយើង	បដមងៀន	ដ�ើយ	ដធវើ	ជា	គំរូ	ពី	ភាពនថលថ្លូរ	ក្ី	កដ៏យើង	មិន	មតូវ	ដថាកោល	ដទាស	ែល់	

ជន	ដែល	ដមជើស	ដសលៀកពាក	់សំពត	់ខលី	ឬ	«	ម្ន	សក់	ដមចើន	ព�៌	និង	ពាក់	ចដិញ្ចៀន	

ដមចើន	»	ដេើយ	។ 2	ជានិច្ចកាល	ដយើង	ដធវើ	ជា	គំរូ	ពី	ដសចក្ី	ដមតាតា	ករុណា	និង	ដសចក្តី	

មសលាញ់	ែូច	មពរះមគីស្ទ	ែល់	បុគ្គល	ដនារះ	កាល	ដយើង	បន្ត	ដស្មរះមតង	់ចំដពារះ	ប�ោឋាន	

ដែល	មពរះអម្ចាស	់ោក	់ឲ្យ	ដយើង	។

ខ្នុំ	សូម	ដថលង	�ីបនាទាល់	ថា	ការ	ដមជើសដរើយ	ដែល	ដយើង	ដធវើ		ដែល	ម្ន	ម�ងម់ទាយ	

ឬ	ភាពនថលថ្លូរ		បង្ហាញនូវ	ស្រលិខិត	ែ៏	អស្ចារ្យ	មួយ	ថា	ដយើង	យល	់ព	ីអត្តសញ្ញា�	

របស់	ដយើង	ក្នុង	នាម	ជា	បុមតា	និង	បមុតី	នន	មពរះ	ដ�ើយ	ថា	ដយើង	បាន	ដមជើស	ឈរ	ដៅ	

ក្នុង	�ី	បរិសុ�្ធ	។

ខ្នុំ	ចូល	ចិត្ត	ប�គម្ីរ	ដនរះ	ថា	៖	«	ដតើ	អ្ក	រាល	់ោនា	មិន	ែឹង	ដ�	ឬ	អ	ីថា	ខលតួន	អ្ក	រាល	់ោនា	

ជា	មពរះវិហារ	នន	មពរះ	ដ�ើយ	ថា	មពរះវិញ្ញា�	នន	មពរះ	ម�ង	់ស�ឋាិត	ក្នុង	អ្ក	រាល	់ោនា	?	

. . .	មពរះវិហារ	នន	មពរះ	ជា	វត្នុ	ែ៏	បរិស�ុ្ធ	គ	ឺជា	ខលតួន	អ្ក	រាល	់ោនា	ដនរះ	ឯង	»	(	កូរិនថូស�ី	1	

3:16–17	)	។	រូបកាយ	ដយើង	គឺ	ជា	មពរះវិហារ	បរិសុ�្ធ	នន	វិញ្ញា�	ដយើង	ដោយ	ស្រ	

ដត	មពរះវិហារ	បរិស�ុ្ធ	ខាង	រូបកាយ	ដនរះ	ដ�ើយ	ដ�ើប	ដយើង	អដញជើញ	ភាពជា	នែគ	ូនន	

មពរះវិញ្ញា�	បរិសុ�្ធ	។	ខ្នុំ	ដជឿ	ថា	កាល	ដយើង	ដមជើស	ដសលៀក	ពាក់	នថលថ្លូរ	ដ�ើយ	ដធវើ	

អត្តចរិត	ឲ្យ	នថលថ្លូរ	បយើងបសលែៀកពាក់ប�ើយរស់បៅតាមទរីរន្ទាល់ររស់បយើងអំពី	មពរះ	

ជា	មពរះវរបិតា	ែ៏	អស់	កល្	ជានិច្ច	និង	ព	ីមពរះរាជ	បមុតា	ម�ង	់គ	ឺមពរះដយស៊ូវមគសី្ទ	។	

ដយើង	នឹង	ដ�ើញ	ថា	ដយើង	គ	ឺជា	សិស្ស	នន	មពរះមគីស្ទ	ដ�ើយ	ថា	ដយើង	រសដ់ៅ	តាម	

ែំ�ឹង	លអែ	ម�ង	់គ	ឺតាមរយៈ	រូបរាង	ខាង	ដមរៅ	របស	់ដយើង	។

កហតុអ្គីបាៃជាភាពនថលៃថ្នូររាៃសារៈសំខាៃ់?

ដយើង	រស់ដៅ	ក្នុង	ពិភពដលាក	មួយ	ដែល	ម្ន	អដំពើ	លអែ	និង	អដំពើ	អាមកក់	ដ�ើយ	រូប	

កាយ	អាច	មតូវ	បាន	ដមបើ	មបាស់	សមម្ប់	ទាំង	ដោលបំ�ង	សុចរិត	ឬ	�ុច្ចរិត	។	ប៉ដុន្ត	

ដយើង	ែឹង	ថា	រូបកាយ	ែ៏	ម្ន	តនមល	របស	់ដយើង	គ	ឺជា	អំដណាយ	ទាន	មួយ	មក	ពី	មពរះ	

សមម្ប់	ដយើង	ម្នាក់ៗ	។	វា	ពិសិែ្ឋ	។	ដអលដ�ើរ	ោវ�ី	ដអ	ដបែណា	នន	កូរ៉ុម	នន	ពួក	

ស្វក	ែប់ពីរ	នាក	់បាន	បដមងៀន	ថា	«	ចដំពារះ	ជន	ដែល	ែឹង	ដ�ើយ	យល	់ព	ីដផនការ	

នន	ដសចក្តី	សដ្ង្គារះ	ការ	មបម្ថ	ដលើ	រូបកាយ	គ	ឺជា	�ដងវើ	មួយ	នន	ការ	បរះដបារ	[	សូម	

ដមើល	ម៉សូ្យ	2:36–37	]	និង	ជា	ការ	បែិដសធ	ចដំពារះ	អត្តសញ្ញា�	ែ៏	ពិត	របស់	

ដយើង	ក្នុង	នាម	ជា	បុមតាបុមតី	នន	មពរះ	»	។ 3	ដយើង	ដមជើស	ដែើម្ី	ដមើល	ដថ	ដ�ើយ	ការពារ	

រូបកាយ	ដយើង		ដែើម្ី	ដយើង	អាច	កាលាយ	ជា	ឧបករ�៍	ដៅក្នុង	មពរះ�ស្ត	របស	់មពរះ	ដៅ	

ក្នុង	ការ	សដមមច	មពរះរាជ	ប�ំង	ែ៏	រុងដរឿង	របស់	ម�ង់	(	សូម	ដមើល	អាលម្៉ា	26:3	)	។	

មបសិន	ដបើ	ដយើង	ម្ន	ប�ំង	មបាថានា	ដែើម្ី	ឈរ	ជា	តំណាង	ឲ្យ	មពរះអង្គ	សដ្ង្គារះ	ដ�ើយ	

ដធវើ	កិច្ចការ	របស់	ម�ង	់ដយើង	មតូវ	សួរ	ខលតួន	ឯង	ថា	មបសិនដបើ	មពរះអង្គ	សដ្ង្គារះ	ម�ង	់ស្ិត	

ភាេកាលាហាននែើម្វី ប ើ្បយើងអាចរប្ងៀនអវែរីខលែទះ�ល់កូន្រុស្សរីបយើង
ប�ើម រ្ីជួយេួកបគឲ្យមានចិ្ ្តក្លាហានប្ជើសយក
ភាេន្លែ្្ននូរបៅក្ននុងេិភេបោកមួយក�លបសើច
ចំអកេួកបគស្មារ់ជប្មើស�៏គុណ្ម៌ររស់
េួកបគបន្ទះ?បត�ើស�្រភាពនែលៃែ្នូរ
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ដៅ	ដក្រ	ដយើង	ដតើ	ដយើង	ម្ន	ភាពមស�ុក	ក្នុង	ចិត្ត	ចំដពារះ	សដំលៀក	បំពាក់	ដែល	ដយើង	

ពាក	់ដែរ	ឬ	ដ�	?

ភាពនថលថ្លូរ	ដៅ	ក្នុងការ	ដសលៀកពាក់	រូបរាង	ខាង	ដមរៅ	គំនិត	និង	ឥរិយាបថ	គ	ឺជា	

ការ	បង្ហាញ	ថា	ដយើង	យល់	ថា	ដសចក្ី	សញ្ញា	ដែល	ដយើង	បាន	ដធវើ		មបទានពរ	ែល	់

ដយើង	ការពារ	ដយើង	ដ�ើយ	ផ្ល់	អនុភាព	ែល់	ដយើង	ដៅ	ក្នុង	ការដរៀបច	ំខលតួន	ដែើម្ី	

មតេប	់ដៅ	កាន	់វត្តម្ន	ម�ង់	វិញ	។	ដៅ	ដពល	ដយើង	មជមុជ	�ឹក	ដយើង	បាន	ឈាន	

ដជើង	ដចញ	ពី	ពិភពដលាក	ដនរះ	ដ�ើយ	ចូល	ដៅ	ក្នុង	នគរ	មពរះ	។	អវីៗ	មគប	់យា៉ាង	មតូវ	ដត	

ម្ន	ភាពខុសដបលក	ចដំពារះ	ដយើង	។	ដអលដ�ើរ	រ៉ូបឺត	�ី	ដ�ល	ក្នុង	កូរ៉ុម	នន	ពួក	ស្វក	

ែប់ពីរ	នាក	់បាន	បដមងៀន	ថា	៖	«	តាមរយៈ	ការ	ដមជើស	រសដ់ៅ	ក្នុង	នគរ	ម�ង	់ដយើង	

មោន់ដត	ដញក—មិនដមន	ផ្ដាច់	ខលតួន—ដយើង	ដចញ	ព	ីពិភពដលាក	ដនរះ	ដ�	។	សំដលៀក	

បំពាក	់ដយើង	នឹង	ម្ន	ភាពនថលថ្លូរ	គំនិត	ដយើង	មតូវ	បរិសុ�្ធ	ពាក្យ	សម្ី	ដយើង	មតវូ	

ស្អាតសអែំ	»	។ 4

ភាពនថលថ្លូរ	គ	ឺជា	ដោលការ�៍	មួយ		ដែល	នឹង	ជួយ	រកសា	ដយើង	ឲ្យ	ម្ន	សុវត្ិភាព	

ដៅ	ដលើ	ផលលូវ	នន	ដសចក្ី	សញ្ញា	កាល	ដយើង	រីក	ចដមមើន	ដឆ្ពរះ	ដៅ	កាន់	វត្តម្ន	របស	់

មពរះ	។	ភាពនថលថ្លូរ	ក្នុង	ការ	ដសលៀកពាក់	និង	រូបរាង	ខាង	ដមរៅ	មពម	ទាំង	គំនិត	និង	

ឥរិយាបថ	នឹង	ជួយ	ដរៀបច	ំដយើង	ឲ្យ	ដធវើ	ដ�ើយ	រកសា	ដសចក្ី	សញ្ញា	ែ៏	ពិសិែ្ឋ	ក្នុង	

មពរះវិហារ	បរិសុ�្ធ	។	ដែើម្ី	មបទានពរ	ដ�ើយ	ការពារ	ែល់	អោ័ម	និង	នាង	ដអវា៉	មពរះ	

បាន	មបទាន	អាវ	ដស្ក	ែល	់ពួកោត	់ដែើម្ី	បិ�	បាំង	ខលតួន	មុន	បញជលូន	ពួកោត់	ដចញ	

ព	ីសួនចបារ	។	តាម	រដបៀប	ែូចោនា	ដនរះ	ដែរ	មពរះ	បាន	មបទាន	ែល	់ដយើង	នូវ	សដំលៀក	

បំពាក	់នន	ដសចក្ី	សញ្ញា	មួយ	ដៅ	ក្នុង	ជីវិត	រដមង	ស្លាប់	ដនរះ	វា	តំណាង	ដោយ	ដខាអាវ	

ពិសែិ្ឋ	របស់	ដយើង	ដៅ	ក្នុង	មពរះវិហារ	បរិស�ុ្ធ	។

កតើពរជ័យនៃភាពនថលៃថ្នូររាៃអ្គីខលៃោះ?

ដតើ	ដយើង	អាច	បដមងៀន	អវី	ខលរះ	ែល	់កូន	មបុសមសី	ដយើង	ដែើម្ី	ជួយ	ពួកដគ	ឲ្យ	ម្ន	ចិត្ត	

កាលាហាន	ដមជើស	យក	ភាពនថលថ្លូរ	ដៅ	ក្នុង	ពិភពដលាក	មួយ	ដែល	ដសើច	ចំអក	ពួកដគ	

សមម្ប់	ជដមមើស	ែ៏	ម្ន	គុ�ធម	៌របស	់ពួកដគ	ដនារះ	?	ដតើ	ពួកដគ	ដមើល	ដ�ើញ	ដយើង	

ដមបើ	រូបកាយ	ដយើង	ដែើម្ី	ទាញយក	ចំណាប់អារម្ម�៍	ឬ	ដែើម្ី	ថាវាយ	សិរីលអែ	ែល់	មពរះ	

ដែរ	ឬ	ដ�	?

ភាពនថលថ្លូរ	ដៅ	ក្នុង	គំនិត	ពាក្យ	សម្ី	រូបរាង	ខាង	ដមរៅ	និង	ឥរិយាបថ	ជួយ	ដយើង	

��ួល	បាន	ពរជ័យ	ែ៏	អស្ចារ្យ		ដ�ើយ	នថលថ្លូរ	ចំនួន	ប	ី។

1. ភាពនថលថ្លូរ	អដញជើញ	ភាពជា	នែគ	ូែ៏	ខាជាប់ខជតួន	នន	មពរះវិញ្ញា�	បរិសុ�្ធ	។	

ដអលដ�ើរ	ដ�ល	ធាលាប់	បដមងៀន	ថា	«	ភាពនថលថ្លូរ	គ	ឺជា	កតាតា	ែ៏	សំខាន	់ចំដពារះ	ការ	ម្ន	

ភាពសក្ិសម	នឹង	មពរះវិញ្ញា�	»	។ 5

ចូរ	ដយើង	ជួយ	កូនដៅ	ដយើង	ឲ្យ	យល់	ដែើម្ី	ពួកដគ	មិន	ដធវើ	អវី	មួយ	បែិដសធ	ខលតួន	

ពួកដគ	ព	ី«	អំដណាយ	ទាន	ជា	មពរះវិញ្ញា�	បរិសុ�្ធ	ដែល	ពុ	ំអាចពិព�៌នា	បាន	»		

(	គ.	និង	ស.	121:26	)	។	សូម	ជួយ	ពួកដគ	ឲ្យ	ែឹង	ថា	អដំណាយ	ទាន	វិញ្ញា�	ែ៏	

ម្ន	តនមល	ដ�ើយ	អស្ចារ្យ	ដកើត	ម្ន	ជាមួយ	នឹង	ភាពជា	នែគ	ូែ៏	ពិសិែ្ឋ	របស់	ម�ង	់។	

មពរះ	បាន	សនយា	ថា	«	ដយើង	នឹង	រំដលក	ែល់	អ្ក	នូវ	មពរះវិញ្ញា�	របស	់ដយើង	ដែល	នឹង	

បំភលឺ	គំនិត	របស់	អ្ក	ដែល	នឹង	បំដពញ	មពលឹង	របស	់អ្ក	ដោយ	ដសចក្ី	អ�ំរ	. . . 

ដោយ	ការ�៍	ដនរះ	អ្ក	នឹង	ែឹង	មគប	់ទាំងអស់	ដែល	អ្ក	ម្ន	ប�ំង	ចង	់បាន	ព	ីដយើង	

ដែល	ទាក់�ង	ដៅនឹង	ការ�៍ទាំង	ឡាយនន	ដសចក្ី	សុចរិត	គ	ឺដោយ	នូវ	ដសចក្ី	

ជដំនឿ	»	(	គ.	និង	ស.11:13–14	)	។	ចដំ�រះ	ែឹង	មបាជាញា	និង	�ីបនាទាល	់ដសចក្ី	

អ�ំរ	ដសចក្ី	សុខស្ន្ត	និង	សុភមង្គល—ទាំងដនរះ	គឺ	ជា	ពរជ័យ	ែ៏	ធំ	មួយ	ចំនួន	

ដែល	ដយើង	អាច	សនយា	ែល	់កូនដៅ	ដយើង	ដៅដពល	ដយើង	អដញជើញ	ពួកដគ	ឲ្យ	រស	់ដៅ	

ដោយ	នថលថ្លូរ	ដ�ើយ	ម្ន	ភាពសក្ិសម	នឹង	មពរះវិញ្ញា�	បរិសុ�្ធ	។

ឧបសគ្គ	មួយ	នន	ការ	ដសលៀកពាក់	នថលថ្លូរ	គឺ	ថា	ការ	រចនា	ម៉ូែ	សំដលៀក	បំពាក	់និង	

ឥរិយាបថ	ដែល	��ួល	យក	ដោយ	សង្គម	ម្ន	ការ	ផ្លាស់ប្លូរ	ជានិច្ច	ដនារះ	។	ប�ោឋាន	

របស់	មពរះអម្ចាស	់មិន	ផ្លាស់ប្លូរ	ដេើយ	។	សូម	បដមងៀន	យុវជន	យុវនារី	ឲ្យ	ដផ្តាតចិត្ត	ដៅ	

ដលើ	មពរះវិញ្ញា�	កាល	ពួកដគ	ដធវើ	ការ	សដមមច	ចិត្ត	អំពី	អវី	ដែល	មតូវ	ដសលៀកពាក	់និយាយ	

និង	ដធវើ	។	កាល	ពួកដគ	រស	់ដៅ	ជិត	នឹង	មពរះវិញ្ញា�	ដនារះ	ពួកដគ	មិន	មតូវការ	ដធវើ	ែូចជា	

ពិភពដលាក	ដនារះ	ដ�	។

កូនដៅ	ដយើង	បាន	��ួល	អំដណាយ	ទាន	មពរះវិញ្ញា�	បរិសុ�្ធ	ដ�ើយ	ពួកដគ	កំពុង	

ដធវើ	ែំដ�ើរ	ដលើ	ផលលូវ	នន	ដសចក្ី	សញ្ញា	ដែល	នា	ំដៅ	រក	មពរះវិហារ	បរិសុ�្ធ	ដ�ើយ	នឹង	ដធវើ	ឲ្យ	

ពួកដគ	មតេប	់ដៅ	វត្តម្ន	របស់	មពរះ	វិញ	។	ពួកដគ	មតូវការ	ដយើង	ឲ្យ	បញ្ជាក	់ែល	់ពួកដគ	

ដ�ើយ	ដធវើ	ជា	គំរ	ូែល់	ពួកដគ	ថា	ពួកដគ	នឹង	មតូវ	បាន	ែឹកនាំ	ការពារ	លួងដលាម	ដ�ើយ	

ដធវើ	ឲ្យ	បរិសុ�្ធ	កាល	ពួកដគ	រស់ដៅ	ដោយ	សក្ិសម	នឹង	មពរះវិញ្ញា�	បរិស�ុ្ធ	។

2. ដយើង	អាច	បដមងៀន	កូន	មបសុមសី	ដយើង	ថា	រូបរាង	ខាង	ដមរៅនិង	ឥរិយាបថ	

នថលថ្លូរ	ជួយ	ការពារ	ដយើង	ព	ីឥ�្ធពិល	ែ៏	បំផលិចបំផ្លាញ	នន	ពិភពដលាក	។	យុ�្ធស្មស្ត	ែ៏	

ដបាក	បដញ្ឆោត	មួយ	ដែល	មតូវ	បាន	ដមបើ	មបឆំ្ង	នឹង	ដយើង	រាល់	ោនា	គ	ឺជា	ឥរិយាបថ	ដែល	

បាន	��ួល	យក	ដោយ	សង្គម	ថា	សីលធម	៌គ	ឺជា	ដរឿង	�ួស	សម័យ	។	ភាពនថលថ្លូរ	គ	ឺ
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ជា	ការ	ការពារ	មួយ	ពី	ឥ�្ធពិល	អាមកក់	ដបប	ដនរះ	និង	ជា	ការ	ការពារ	មួយ	នន	ភាពបរិសុ�្ធ	

និង	គ�ុធម៌	។	សូម	ស្ដាប	់ពាក្យ	ទាំង	ដនរះ	ដៅ	ក្នុង	ប�ើម រ្ីកមាលាំងននយុវជន៖	«	ព	ី

មុន	ដពល	ដរៀប	អាពា�៍ពិពា�៍	. . . ចូរ	កុ	ំដធវើ	អវី	ដែល	ោស់ដេើង	នូវ	ចំ�ង់ខាង	ផលលូវ	

ដភ�	»	។ 6	រូបរាង		និង	ឥរិយាបថ	មិន	នថលថ្លូរ		ជា	ដរឿយៗ	នឹង	បដងកើត	ឲ្យ	ម្ន	អារម្ម�៍	

ខាង	ផលលូវ	ដភ�	ដ�ើយ	នឹង	បំដបក	របាំង	ការពារ	ដ�ើយ	អដញជើញ	ឲ្យ	ការល្តួង	ដែើម្ី	រំលង	

ចបាប់	មព�្ម	ចារីភាព	ម្ន	ការ	ដកើន	ដេើង	។

ដអលដ�ើរ	ដ�ល	បាន	បដមងៀន	ថា	៖	«	ភាពនថលថ្លូរ	គឺ	ជា	កតាតា	ែ៏	សំខាន់	នន	ការ	

ម្ន	ភាពបរិសុ�្ធ	និង	គ�ុធម៌	ទាំង	ដៅ	ក្នុង	គំនិត	និង	�ដងវើ	។	ែូដច្រះ	ដ�ើយ	

ដោយស្រ	វា	ែឹកនា	ំដ�ើយ	ជរះ	ឥ�្ធពិល	ែល់	គំនិត		ឥរិយាបថ	និង	ការ	សដមមច	ចិត្ត	

របស់	ដយើង	ភាពនថលថ្លូរ	គឺ	ជា	កតាតា	ែ៏	សំខាន់	នន	ចរិត	លក្ខ�ៈ	របស់	ដយើង	»	។ 7	សូម	

បដមងៀន		ដ�ើយ	ដធវើ	ជា	គំរ	ូពី	ភាពនថលថ្លូរ	ដែើម្ី	ជួយ	យុវជន	យុវនារ	ីរបស់	ដយើង	ដរៀបច	ំខលតួន	

ដែើម្ី	ោំម�	ដ�ើយ	ការពារ	ែល់	អំណាច	ននការ	បងកបដងកើត	ដៅ	ក្នុង	ខលតួន	របស់	ពួកដគ	។	

សូម	ជួយ	ពួកដគ	មគបម់គង	ដ�ើយ	រកសា	ការ	បង្ហាញ	ដសចក្ី	មសឡាញ	់រវាង	ស្វាម	ីនិង	

ភរិយា	សមម្ប	់អាពា�៍ពិពា�៍	ឲ្យ	ម្នភាព	ពិសិែ្ឋ	។

3. ភាពនថលថ្លូរ	អាច	ជួយ	ដយើង	ឲ្យ	«	ឈរ	ជា	ស្ក្សី	ែល់	មពរះ	ដៅ	មគប	់ដពល	»	

(	ម៉សូ្យ	18:9	)	។	មពរះអង្គ	សដ្ង្គារះ	បាន	បដមងៀន	ថា	៖	«	ចូរ	ដលើក	ពនលឺ	របស់	អ្ក	

រាលោ់នា	ដេើង	មបដយាជន៍	ឲ្យ	បាន	ភលឺ	ែល	់មនុស្ស	ដលាក	។	ដមើល	ចុរះ	ដយើង	ជា	ពនលឺ	

ដែល	អ្ក	រាលោ់នា	នឹង	ដលើក	ដេើង	»	(	នីន�វ�ី	3	18:24	)	។	មពរះ	បាន	មតាស	់បង្គាប់	

ដយើង	ឲ្យ	ដធវើ	ជា	បដង្គាល	ដភលើង	មួយ	សមម្ប់	ពិភពដលាក	បង្ហាញ	ដសចក្ី	អំ�រ	ពី	ការ	

រស់	ដៅ	តាម	ែំ�ឹង	លអែ	បដមងៀន	ព	ីដសចក្ី	សុចរិត	ដ�ើយ	ស្ថាបនា	នគរ	មពរះ	ដៅ	ដលើ	

ដផនែី	។	ដយើង	ម្នាក់ៗ	ម្ននូវ	ពនលឺនន	មពរះមគីស្ទ	កាល	ដយើង	ម្ន	ភាពនថលថ្លូរ	និង	

ភាពបរិសុ�្ធ	ដ�ើយ	រកសា	មពរះបញ្ញត្តិ	។	ភាពនថលថ្លូរ	គ	ឺជា	ស្ក្សី	មួយ	ព	ី�ីបនាទាល់	របស់	

ដយើង	ស្ីពី	មពរះអង្គ	សដ្ង្គារះ	និង	ព	ីែំ�ឹង	លអែ	នន	មពរះដយស៊ូវមគីស្ទ	។

ឱ	ជន	ដែល	មតូវបានែឹកនាំ	ដោយ	មពរះវិញ្ញា�	បរិសុ�្ធ	ម្នភាព	អស្ចារ្យ	ដ�ើយ	

ម្ន	ពរអវីដម៉លរះ	ជា	អ្ក	ដែល	ការពារ	ខលតួន	ព	ីដលាកិយ៍	និង	ជា	អ្ក	ដែល	ឈរ	ជា	ស្ក្សី	

ព	ីមពរះ	ែល់	ពិភពដលាក	។	ដ�ើយ	ម្ន	ពរ	ដ�ើយ	ែល់	អស់	អ្ក	ណា	ដែល	ដធវើ	ជា	

គំរូ	ដ�ើយ	បដមងៀន	ដោលល�្ធិ	ព	ីភាពនថលថ្លូរ	ដៅ	ែល់	បមុតាបុមតី	ទាំងអស់	នន	�ីមកុង	

ស៊ីយ៉ូន	។

កាល	ដយើង	បាន	ចរុះ	ដសចក្ី	សញ្ញា	ដែើរ	តាម	មពរះអង្គ	សដ្ង្គារះ	ដ�ើយ	មបាថានា	ចង	់

��ួល	បាន	ពរជ័យ	ែ៏	ដពញដលញ	នន	ែង្វាយធួន	របស់	ម�ង	់ដៅ	ក្នុង	ជីវិត	ដយើង	ដនារះ	

ម្ន	ដត	សំដលៀកបំពាក	់ដត	មួយ	គត	់ដែល	សំខាន់	។	មរ៉ូន�	កត់មតា	ថា	«	ចូរ	ភាញាក់	

ដេើង	និង	ចូរ	ដមកាក	ដេើង	ពី	ធូលី	ែី		. . .	ដមនដ�ើយ	ឱ	កូនមសី	នន	មកុង	ស៊ីយ៉ូន	ដអើយ	

ចូរ	មបោប	់ដោយសំបលៀករំពាក់�៏រុងបរឿងររស់អ្នក	. . .ដែើម្ី	ឲ្យ	ដសចក្ី	សញ្ញា	នន	

មពរះ	វរបិតា	ែ៏	ដៅ	អស់	កល្ជានិច្ច	ដែល	ដធវើ	ែល	់អ្ក	អាច	បាន	បដំពញ	»	(	មរ៉ូន�	

10:31	ការ	គូស	បញ្ជាក់	បាន	បដន្ម	)	។

សំដលៀក	បំពាក	់បរិសុ�្ធ	ែ៏	រុងដរឿង	គ	ឺជា	រ៉ូប	នន	ដសចក្ី	សុចរិត	ពាក់	ដោយ	ជន	ដែល	

រកសា	ដសចក្ី	សញ្ញា	របស់	ខលតួន	។	ដតើ	ដយើង	កំពុង	ដរៀបចំ	កូនដៅ	ដយើង	ឲ្យ	ដសលៀកពាក	់

សំដលៀក	បំពាក	់បរិសុ�្ធ	ែ៏	រុងដរឿង	ទាំង	ដនរះ	ដែរ	ឬ	ដ�	?

ខ្នុំ	សូម	ដថលង	�ីបនាទាល់	ថា	ដសចក្តី	សដ្ង្គារះ	គឺ	ស្ិតដៅ	ក្នុង	មពរះមគីស្ទ	ដ�ើយ	ថា	ជន	

ដែល	បាន	រកសា	ដសចក្ី	សញ្ញា	របស់	ខលតួន	នឹង	«	ម្ន	ែំររិះ	ែ៏	ឥតដខាចារះ	ព	ីការ	សបបាយ	

របស់	ដគ	និង	ព	ីដសចក្ី	សុចរិត	របស់	ដគ	បំពាក	់ដោយ	ដសចក្ី	បរិសុ�្ធ	ដមន	ដ�ើយ	គ	ឺ

ដោយ	អាវ	នន	ដសចក្ី	សុចរិត	»	(	ននី�វ	2	9:14	)	។	◼

�ក្សង់បចញេរីសុន្រកថាក�លប្វែើប�ើងបៅន្ងៃទរី2កខឧសភាឆានាំ2013ក្ននុងសន្និសរីទររស់្ស្តរីបៅ
សាកលវិទយាល័យ្េកិហាំយ៉ង់។

្ំណត់ចំណាំ

	 1.	េិ្ចំបពាទះបសចក្តរីជំបនឿ៖ឯកសារបយង�ំណឹងល្អ	(	ឆ្នា	ំ2004	)	�ំព័រ	148	។
	 2.	ដជ្�វី	អ័រ	�ូេិន	«	អ៊មីស្ដអល	ដអើយ	មពរះ	កំពុង	ដៅ	»	ការមបជុ	ំធម្មនោិឋាន	មបពន្ធ័	អប់រ	ំស្សនាចមក	

នថងៃ	�ី	9	ដខ	កញ្ញា	ឆ្នាំ	2012 cesdevotionals. lds. org	។
	 3.	ដែវីែ	ដអ	ដបែណា	«	We Believe in Being Chaste	»	Liahona	ដខ	ឧសភា	ឆ្នាំ	2013	

ឆ្នា	ំ43	។
	 4.	រ៉ូបឺត	�ី	ដ�ល	«	The Covenant of Baptism: To Be in the Kingdom and of 

the Kingdom	»	Liahona	ដខ	មករា	ឆ្នាំ	2001	�ំព័រ	8	។
	 5.	រ៉ូប៊ឺត	�ី	ដ�ល	«	Modesty: Reverence for the Lord	»	Liahona,	ដខ	សីហា	ឆ្នាំ	2008	

�ំព័រ	20	។
	 6.	ប�ើម រ្ីកមាលាំងននយុវជន	(	ឆ្នា	ំ2011	)	�ំព័រ	36	។
	 7.	រ៉ូប៊ឺត	�ី	ដ�ល	Liahona	ដខ	សីហា	ឆ្នាំ	2008	�ំព័រ	19	។

សូមរប្ងៀនយុវជនយុវន្រីឲ្យគិ្េរី្េទះវិញ្ញាណ
ក្លេួកបគប វ្ែើក្រសប្មចចិ្ ្តអេំរីអវែរីក�ល្្ូវ
បសលែៀកពាក់នយិយនិងប្វែើ។ក្លេួកបគរស់
បៅជិ្ នឹង្េទះវិញ្ញាណេួកបគមិន្្ូវក្រប្វែើ�ូចជា
េិភេបោកបនទះបទ។



កាល	ខ្នុំអាយុ	17	ឆ្នាំ	ដយើង	បាន	រស់ដៅ	ដលើ	ដការះ	

មួយ	ភាគ	ខាង	ត្លូង	មបដ�ស	ន័រដវស	ដែល	ដៅ	

ថា	អានោ់ដប៊េលូយ	។	ឪពុក	ខ្នុំ	បាន	ដមបចិត្ត	ដជឿ	ដលើ	

ស្សនាចមក	ដៅ	អានោ់ដប៊េលូយ	ដ�ើយ	ខ្នុំ	បាន	

មជមុជ	�ឹក	ដៅ	�ីដនារះ	ក្នុង	សមមុ�	។

ដៅ	ដពល	ដនារះ	ខ្នុំ	ជា	អ្ក	ដនស្�មតី	ដ�ើយ	ម្ន	

ប�ពដិស្ធន៍	ជាដមចើន	ដៅ	ក្នុង	ការ	ជិរះ�ូក	។	ឪពុក	ខ្នុំ	

បាន	ឲ្យ	ខ្នុំ	ដមើល	ខុសមតូវ	របរ	រត់	�ូក	តាម	សមុម�	របស់	

ដយើង	សមម្ប	់មនុស្ស	ដែល	រសដ់ៅ	�ីដនារះ	។

ម្ន	នថងៃ	មួយ	ដនារះ	ក្នុង	ឆ្នាំ	1941	ដយើង	បាន	��ួល	

�ូរសព្ទ	ព	ីដវជជប�្ឌិត	ម្នាក	់ដៅ	ដផលកដក�វជ័ែ	ដៅ	ភាគ	

ខាង	ដជើង	។	ម្ន	មស្តី	ម្នាក	់ដែល	រសដ់ៅ	មបម្�	ជា	

ពីរ	ដម្៉ាង	តាម	ផលលូវ	�ឹក	មតូវ	ការការ	ពយាបាល	ជា	បនាទាន	់។	

ដវជជ.	�័�វមិន	បាន	សួរ	ថា	ដតើ	ខ្នុំ	អាច	

	ជូន	ោត់	ដៅ	ដមើល	មស្តី	ដនារះ	បាន	ដែរ	ឬ	ដ�	ប៉ដុន្ត	ឪពុក	

ម្ដាយ	ខ្នុំ	បាន	មពួយ	បារម្ភ	ព	ីព្យនុរះ	មួយ	ដែល	កំពុង		

ដបាក	បក	់ដៅ	សមុម�	ភាគ	ដជើង	។	ដយើង	បាន	សដមមច	

ចិត្ត	អធិស្ឋាន	�ូលសូម	ែល	់មពរះវរបិតាសួគ៌	ព	ីអវី		

ដែល	មតូវ	ដធវើ	។	ដយើង	បាន	��ួល	ចដមលើយ	មួយ	ថា		

ខ្នុំ	គួរ	ដត	ដៅ	។

ដៅ	ដពល	ខ្នុំ	មស្យ្ទរីគជា	�ូក	ដនស្�	មតី	របស់	

ខ្នុំ	មបដវង	10	ម.	ចូល	ដៅ	ក្នុង	សមុម�	អាកាសធាតុ	

កាន់ដត	អាប់អួរ	ដ�ើយ	ម្ន	រលក	ធំៗ	។	បនាទាប់ពី	ដៅ	

យក	ដលាក	ដវជជប�្ឌិត	រូប	ដនារះ	មក	ខ្នុំ	បាន	ដបើក	�ូក	

ដចញ	ដៅ	្ លង	កាត់	នែ	សមមុ�	ចូល	ដៅ	ក្នុង	នផ្ទ	សមុម�	ែ៏	

ធ	ំលវឹងដលវើយ	។	ដយើង	មតូវ	ដធវើ	ែំដ�ើរ	ដៅ	ស�គមន៍	

មួយ	ដៅ	ភាគ	ខាង	ដជើង	លីស្តា	ដែល	ម្ន	�ីតាំង	ដៅ	

ដលើ	ដ្្រ	ភាគ	ខាង	ត្លូង	តំបន់	ភ្ំ	របស់	មបដ�ស	ន័រដវស—

ជា	កដនលង	ដែល	សម្លូរ	ដៅ	ដោយ	ព្យនុរះ	និង	ការ	ដលច	

នាវា	ជាដមចើន	។

ខ្នុំ	សមលឹង	ដមើល	ព្យនុរះ	ដនារះ	មិន	ោក	់ដភក្	ដស្រះ	រ�ូត	

ដយើង	ដៅ	ែល់	នែ	សមុម�	មបម្�	ជា	12	ម.		ដែល	

ែឹកនាំ	ដៅ	កាន់	ដោលដៅ	របស់	ដយើង	។	កម្ស់	�ឹក	

រលក	ខ្ស់	ខាលាំង	ណាស់	ខ្នុំ	មិន	អាច	បញ្ជា	�ូក	ឲ្យ	្ លង	

កាត់	នែ	សមុម�	ដនារះ	បាន	ដ�	ដ�ើយ	រលក	ដបាក	ចូល	

មក	ក្នុង	នែ	សមុម�	ដនារះ	ដ�ើយ	បរ៉ះ	ដៅ	នឹង	ថ្ម	។

«	ដតើ	ដយើង	គួរ	ដធវើ	យា៉ាង	ដម៉ច	ដៅ	?	»	ដលាក	

ដវជជប�្ឌិត	បាន	សួរ	ដៅ	ដពល	ម្ន	ខ្យល់	ដបាក	បក	់

យា៉ាង	ខាលាំង	។

ខ្នុំ	បាន	តប	ថា	«	ខ្នុំ	មតូវ	អធិស្ឋាន	សួរ	ពី	ដរឿង	ដនរះ	

សិន	»	។

ខ្នុំ	បាន	ឈប់	ដ�ើយ	អធិស្ឋាន	ដោយ	�ូល	

មពរះវរបិតាសួគ៌	សូម	ការ	ែឹកនាំ	។	កាល	ខ្នុំ	ដពាល	

ពាក្យ	អាដម៉ន	ភាលាម	ខ្នុំ	បាន	��ួល	ចដមលើយ	មួយ	យា៉ាង	

ចបាស់	។	រំដពច	ដនារះខ្នុំ	បាន	នឹក	ដ�ើញ	ព	ីែំដ�ើរ	ដរឿង	 រែ
នា
 ពោ

យ
 ពប្
�ែ

ល
ី ពអ

ជ 
ខា
លាក

សកំេងពរួ្បរិសុទ្ធនថងៃចុងកម្កាយ

ការ អធិស្ឋាន រ�ស់ ខ្នុំ ពៅ សមបុ្ទ ខាង ពជើង
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ប្ទង់ ប្សឡាញ់ អ្ក

ខ្នុ	ំបាន	អង្គនុយ	ដៅ	មជុង	ម្ខាង	នន	បន្ទប់	ដសដេស្ទាល	

ដក្រ	ពយា�ូ	ខ្យល់	អេំនុង	ដពល	ការ	ឧ�្ទិស	្ លង	

មពរះវិហារ	បរិសុ�្ធ	មិុម�វសីដថនដ�ស៊ី	។	មបធាន	

ដជមស៍	អ៊	ីដហាវាស្ត	(	1920–2007	)	ជា	សម្ជិក	មួយ	

រូប	ក្នុង	គ�ៈមបធាន	�ី	មួយ	ព	ីឆ្នាំ	1995	ែល់	2007	

បាន	មក	ឧ�្ទិស	្ លង	មពរះវិហារ	បរិសុ�្ធ	ដនរះ	។	ដលាក	

និង	ថានាកែឹ់ក	នាំ	មួយ	ចំនួន	ដផ្សង	ដ�ៀត	បាន	អង្គនុយ	

ដៅ	ព	ីដមកាយ	មមីកូ�វលូន	។	ម្ន	មកុម	ចដមមៀង	របស់	

ស្សនាចមក	ក្នុង	មូលោឋាន	មួយ	មកុម	បាន	ដែើរ	ចូល	មក	

ក្នុង	បន្ទប	់ដ�ើយ	ឈរ	ដៅ	ព	ីដមកាយ	ពួក	ដលាក	។

ម្ន	យុវនារី	ម្នាក់	ដែល	ខ្នុំ	បាន	បដមងៀន	សួរ	សុខ	�ុក្ខ	

គ	ឺជា	សម្ជិក	ម្នាក់	ដៅ	ក្នុង	មកុម	ចដមមៀង	ដនារះ	។	ខ្នុំ	

បាន	អធិស្ឋាន	ដពញ	ក្នុង	ការមបជុំ	ដនារះ	�ូល	សុ	ំថា	នាង	

នឹង	��ួល	បាន	នូវ	អវី	ដែល	នាង	បាន	លរះបង់	មក	កាន់	

�ីដនរះ	។	នាង	ធាលាប់	មបាប	់ខ្នុំ	ថា	នាង	មក	កាន់	ការ	ឧ�្ទិស	

្លង	មពរះវិហារ	បរិស�ុ្ធ	ដៅ	នថងៃ	ដនារះ	ដែើម្ី	ចង់	ែឹង	អំព	ី

ជ�ំរ	ខាង	វិញ្ញា�	របស់	នាង	ចដំពារះ	មពរះអម្ចាស់	។	

នាង	ធាលាប	់មបមពឹត្ត	អដំពើ	បាប	ែ៏	ធងៃន់ធងៃរ	កាល	ពីមុន	ដ�ើយ	

ដទារះ	ជា	នាង	ធាលាប	់បាន	ដមបចិត្ត	ក្ី	ក	៏នាង	ដៅ	ដត	ោមន	

អារម្ម�៍	លអែ	ចំដពារះ	ខលតួន	ឯង	ដ�ើយ	ដថម	ទាំង	ោមន	

អារម្ម�៍	លអែ	ពីការ	ដមចៀង	ដៅ	ក្នុង	មកុម	ចដមមៀង	ដនារះ	

ដែរ	។

ខ្នុំ	បាន	ដមើល	ដៅ	មបធាន	ដហាវាស្ត	ដោយ	ម្ន	

អារម្ម�៍	ថា	ក្នុង	នាម	ជា	អ្ក	តំណាង	មួយ	រូប	របស	់

មពរះអម្ចាស់	ដៅ	ក្នុង	គ�ៈមបធាន	�ី	មួយ	ដលាក	គួរ	

ដត	ម្ន	ល�្ធភាព	ដែើម្ី	ដធវើ	នូវ	អវី	មួយ	។	ប៉ុដន្ត	ដតើ	ខ្នុំ	អាច	

មបាប់	ែល់	ដលាក	តាម	រដបៀប	ណា	ដ�ើយ	ដតើ	ដលាក	

អាច	ដធវើ	អវី	មួយ	តាម	រដបៀប	ណា	បាន	?	បនាទាប	់ព	ីការ	

មបជុ	ំដនារះ	ដលាក	បាន	ដែើរ	ដចញ	ព	ីបន្ទប់	តាម	ផលលូវ	ដែល	

ដលាក	បាន	ដែើរ	ចូល	មក	ដ�ើយ	ដោយ	ោមន	ការ	ដ�នាំ	

ការ	ចាប់នែ	និង	ការនិយាយ	ដ្លើយ្លង	ដេើយ	។	ខ្នុំ	

បាន	យល់	ថា	ដលាក	ម្ន	ភាព	មម្ញឹក	ដ�ើយ	ម្ន	

ការ	ដធវើ	ែំដ�ើរ	ដែល	បាន	ដរៀបចំ	�ុក	ប៉ុដន្ត	ខ្នុំ	ដៅដត	

អធិស្ឋាន	។

ដោយ	គិត	ដៅ	ក្នុង	ចិត្ត	មបធាន	ដហាវាស្ត	ដមើល	មុខ	

ខ្នុំ	មួយ	សន្ទនុរះ—ដោយមជួ	ញ	ចដិញ្ចើម	។	កាល	ការមបជុ	ំ

ដនារះ	បាន	បញ្ចប់	ពនលឺ	នន	អារម្ម�៍	រីករាយ	បាន	ដលច	

ដេើង	ដៅ	នផ្ទ	មុខ	របស	់ដលាក	។

ដលាក	បាន	ដមើល	មុខ	ខ្នុំ	ម្ង	ដ�ៀត	រួច	រដំពច	ដនារះ	

បាន	ដមកាក	ឈរ	ដ�ើយ	ង្ក	ដមកាយ	ដោយ	ដឈាង	នែ	

របស់	ដលាក	តាម	ដែល	ដលាក	អាច	ដធវើ	បាន	។	ដលាក	

បាន	ចងអែនុល	ដៅ	មិត្ត	ខ្នុំ	។	រួច	ដលាក	បាន	ដថលង	ឮៗ	ដោយ	

ភាពមឺុងម្៉ាត	់ថា	«	មពរះអម្ចាស់	មសឡាញ់	អ្ក	!	»

សញ្ញា	បង្ហាញ	របស់	មបធាន	ដហាវាស្ត	យា៉ាង	តូច	

ដ�ើយ	ស្មញ្ញ	ប៉ដុន្ត	វា	ម្ន	ឥ�្ធពល	ែ៏	អស្ចារ្យ	ដែល	

អាច	ដកើត	ម្ន	ដត	តាមរយៈ	មពរះវិញ្ញា�	បរិស�ុ្ធ	

ប៉ដុណាណារះ	ដោយ	មបាប់	ែល់	ដលាក	នូវ	អវី	ដែល	ខ្នុំ	មិន	អាច	

មបាប់	បាន	។	ពាក្យ	ប៉នុាមន	ម្៉ាត	់ដនារះ	បាន	មបទាន	ពរ	

ែល់	មិត្ត	ខ្នុំ	ដ�ើយ	បាន	បន្ត	ពមងឹង	ែល	់ដសចកី្	ជដំនឿ	

របស់	ខ្នុំ	ថា	មពរះអម្ចាស	់គិតគូរ	មគបម់ជុងដមជាយ	ព	ីជីវិត	

របស់	ដយើង	ដ�ើយ	«	ដោយ	កិច្ចការ	តូច	តាច	និង	

ង្យ	ដ�ើប	នាំ	ឲ្យ	ដកើត	កិច្ចការ	ធំៗ	បាន	»	(	អាលម្៉ា	

37:6	)	។	◼

អាលីស វិែ្រូរីយ៉ា ពវ៉ស្នុន- ពឈើវួែ រែ្ឋ អាខាន់ស្ស ស.រ.អា.

មួយ	ដែល	អ្ក	ដនស្�	វ័យ	ចំណាស	់ម្នាក	់ធាលាប	់មបាប	់

ខ្នុំ	។	ោត	់ធាលាប់បាន	ដនស្�	មតី	ដៅ	តំបន់	ដនរះ	ក្នុង	

អេំនុង	ដពល	ម្ន	ព្យនុរះ	មួយ	ែ៏	ធ	ំដ�ើយ	មិន	អាច	ដៅ	ែល	់

ដ្្រ	បាន	។	កាល	ោត	់រង់ចាំ	ឲ្យ	ព្យនុរះ	ដនារះ	សងៃប	់ដនារះ	

ោត	់បាន	សដងកត	ដ�ើញ	ព	ីលំនាំ	មួយ	ដៅ	ក្នុង	�ឹក	រលក	

ដែល	នឹង	ដបាក	បក់	ចូល	មក	។	បនាទាប	់ពី	រលក	បី	ធំៗ	

បាន	ដបាកបក់	មក	ដនារះ	នផ្ទ	�ឹក	បាន	សងៃប់	ក្នុង	រយៈដពល	

មួយ	ខលី—គឺ	ល្មម	មគបម់ោន់	ឲ្យ	ោត់	ដបើក	ចូល	ដៅ	ក្នុង	

នែ	សមមុ�	។

ខ្នុំ	ធាលាប	់ដធវើ	ការ	ដនស្�	មតី	ជាដមចើន	ែង	ដៅ	តំបន់	ដនរះ	

ប៉ដុន្ត	មិន	ធាលាប់	សដងកត	ព	ីលំនា	ំនន	�ឹក	រលក	ដេើយ	។	

ថវីដបើ	ែូដចានារះ	ក្តី	ខ្នុំ	បាន	ដបើក	�ូក	ដៅ	ខាង	មុខ	នែ	សមុម�	

ដនារះ		ដ�ើយ	រង់ចាំ	ដមើល	កាល	រលក	បី	ធំៗ	ដបាក	បក់	

ចូល	មក	។	ពិត	ណាស់	ភាពសងៃប	់បាន	ដកើត	ដេើង	តាម	

ដមកាយ។	ខ្នុំ	បាន	ដបើក	�ូក	ដឆ្ពរះ	ដៅ	នផ្ទ	�ឹក	សងៃប	់នន	នែ	

សមុម�	ខាង	ក្នុង	ដ�ើយ	នាំ	ដវជជ.	�័�វមិន	ដៅ	ែល់	

ដ្្រ	ដោយ	សុវត្ិភាព	។	ោត	់បាន	មបញបម់បញល់	

ដៅ	រក	មស្តី	ដែល	ម្ន	ជំងឺ	ដនារះ	កាលខ្នុំ	រង់ចាំ	ោត់	ដៅ	

ដលើ	�ូក	អរគុ�	ែល់	មពរះវរបិតាសួគ៌	បាន	ដ្លើយ	តប	

ការអធិស្ឋាន	ខ្នុំ	។

កាល	ដលាក	ដវជជប�្ឌិត	បាន	មតេប់	មក	វិញ	

មបដ�ល	ជា	មួយ	ដម្៉ាង	ដមកាយ	មក	ោត់	បាន	មបាប់	ថា	

«	ដយើង	ជួយ	សដ្ង្គារះ	ជីវិត	ោត់	បាន	ដ�ើយ	!	»

ដោយ	បានធូរ	ចិត្ត	ដពល	ឮ	ែំ�ឹង	ដនរះ	ដ�ើយ	

អាកាស	ធាតុ	បាន	មបដសើរ	ដេើង	ខ្នុំ	បាន	ដបើក	�ូក	មក	ផ្ទរះ	

វិញ	ដោយ	ោមន	បញ្ហា	ដស្រះ	ដេើយ	។

ខ្នុំ	សូម	ដថលង	ជា	ស្ក្សី	ថា	ដពល	ដយើង	មតូវការ	ជំនួយ	

ដយើង	គួរ	ដត	អធិស្ឋាន	។	ខ្នុំ	ែឹង	ថា	មពរះវរបិតាសួគ៌	នឹង	

ដ្លើយ	តប	។	◼

អរូឡា�្វ ធ័រល�ី្វ ពជនសិន រែ្ឋ យរូថ្�៍ ស.រ.អា.រែ
នា
 ពោ

យ
 ពប្
�ែ

ល
ី ពអ

ជ 
ខា
លាក

កម្ស ់ទឹក រលក ខ្ស ់ខាលាំង 

ោស់ ខ្នុំ មិន អាែ �ញ្ជា 

ទរូក ឲ្យ ឆ្ង កា្់ នែ សមបុ្ទ ពនាះ 

រាន ពទ ។



42 លីអា�រូោ

ជំ
ងឺបាក	់�ឹក	ចិត្ត	គឺ	ជា	អវី	មួយ	ដែល	ខ្នុំ	មិន	ចង់ជួប	

មប�រះ	ដ�ៀត	ដេើយ	។	ប៉ុដន្ត	ដមកាយ	ពី	ខ្នុំ	បាន	ជា	

សរះដស ើ្យ	បាន	12	ឆ្នាំ	ខ្នុំ	បាន	ម្ន	វា	ម្ង	ដ�ៀត	។

ខ្នុំ	ម្ន	ការ	ភ័យខាលាច	ដ�ើយ	មពួយ	បារម្ភ	។	ខ្នុំ	សួរ	

មពរះវរបិតាសួគ	៌ដ�ើយ	បាន	អធិស្ឋាន	សូម	កម្លាំង	ដែើម្ី	

្លងកាត់	ការ	ស្កល្ង	របស់	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	ក៏	បាន	�ូល	អងវរ	

ម�ង	់សូម	កុ	ំឲ្យ	ជំងឺ	បាក	់�ឹក	ចិត្ត	របស	់ខ្នុំ	អូស	បនាលាយ	

រ�ូត	ែល់	មបាំ	ឆ្នាំ	ែូច	កាលព	ីដលើក	មុន	ដ�ៀត	ដេើយ	។

ស្វាម	ីខ្នុំ	និង	ខ្នុំ	ម្ន	កូន	បី	នាក់	មបុស	ពីរ	មសី	

មួយ	ដ�ើយ	ដយើង	ម្ន	ដៅ		13	នាក	់។	ដោយ	ែឹង	ព	ី

ភាពអស	់សង្ឃឹម	ដែល	ខ្នុំ	ម្ន	កូនមសី	ខ្នុំ	បាន	ដរៀបចំ	

នថងៃ	មួយ	សមម្ប	់ការ	តម	អាហារ	និង	ការ	អធិស្ឋាន	ជា	

មគួស្រ	។	ដៅ	ទាំងអស	់ចាប	់ពី	អាយ	ុ1	ឆ្នាំ	រ�ូត	ែល់	

10	ឆ្នាំ	ចង់	អធិស្ឋាន	ឲ្យ	ដលាក	យាយ	ដ�ើយ	ម្ន	ដៅ	

ប	ីនាក	់ដែល	បាន	មជមុជ	�ឹក	រួច	ដ�ើយ	ចង់	ដធវើ	ការតម	

អាហារ	ផងដែរ	។	វា	ជា	ការលួងដលាម	ចិត្ត	មួយ	ដោយ	

ែឹង	ថា	ស្វាម	ីខ្នុំ	កូន	ខ្នុំ	និង	ដៅ	ខ្នុំ	បាន	តម	អាហារ	

ដ�ើយ	អធិស្ឋាន	ឲ្យ	ខ្នុំ	។

លុរះ	ដសអែក	ដេើង	កាល	ខ្នុំ	ដមកាក	ព	ីសមម្ក	បាន	

មួយ	មសបក់	អារម្ម�៍	នន	ការបាក	់�ឹក	ចិត្ត	ហាក	់ែូចជា	

បាន	ធូរមស្ល	បន្តិច	។	លរុះ	នថងៃ	បនាទាប់	ដ�ៀត	វា	កាន់ដត	

ពយើង ស្ដា�់ែល់កុមរ

ធូរមស្ល	ដថម	ដ�ៀត	។	លុរះ	ែល់	នថងៃ	�ី	មបាំ	ការ	បាក់	

�ឹក	ចិត្ត	របស់	ខ្នុំ	បាន	ធូរ	មស្ល	ទាំង	មសុង	។	ដៅលាងាច	

ដនារះ	កាល	ខ្នុំ	កំពុង	គិត	ថា	ដតើ	អព្ភលូតដ�ត	ុដនរះ	ដកើត	

ដេើង	យា៉ាង	ដម៉ច	បាន	ដនារះ	ម្ន	សំដេង	មួយ	បាន	មក	

បរ៉ះ	នឹង	មពលឹង	ខ្នុំ	ដ�ើយ	ដថលង	មក	កាន់	ខ្នុំ	ថា	«	ដយើង	

ស្ដាប់ឮកុម្រ	»	។	មពរះវរបិតាសួគ៌	បាន	ស្ដាប់ឮ	ពួកដគ	

ដោយ	ស្រ	ភាពបរិសុ�្ធ	របស	់ពួកដគ	ដ�ើយ	បាន	ដ្លើយ	

តប	ការ	អធិស្ឋាន	ែ៏	រាបស្រ	ម្ន	ដសចក្ី	ជំដនឿ	ដ�ើយ	

ម្ន	ដសចក្ី	មសឡាញ	់របស់	ពួកដគ	។

មពរះអម្ចាស់	បាន	បដមងៀន	ថា	៖

«	ដបើ	អ្ក	រាល	់ោនា	មិន	ផ្លាស	់គំនិត	ែូចជា	កូន	តូច	ដនរះ	

ដនារះ	នឹង	ចូល	ដៅ	ក្នុង	នគរ	ស្ថានសួគ	៌ពុ	ំបាន	ដេើយ	។

«	ែូដច្រះ	អ្ក	ណា	ដែល	បនាទាប	ខលតួន	ឲ្យ	បាន	ែូច	

កូន	តូច	ដនរះ	អ្ក	ដនារះ	ឯង	ដឈាមរះ	ថា	ធ	ំជាង	ដគ	ក្នុង	នគរ	

ស្ថានសួគ	៌ដ�ើយ	»	(	ម្៉ាថាយ	18:3–4	)	។

ខ្នុំ	ម្ន	�ំនាក�់ំនង	ជាមួយ	នឹង	ដៅៗ	ខ្នុំ	

ដ�ើយ	អរគ�ុ	ែល់	ពួកដគ	ចដំពារះ	ការ	

តម	អាហារ	និង	អធិស្ឋាន	ឲ្យ	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	បាន	មបាប	់ពួកដគ	

ថា	ខ្នុំ	មសឡាញ់	ពួកដគ	ខាលាំង	ណាស់	។	ខ្នុំ	បាន	មបាប	់

ពួកដគ	ថា	មពរះវរបិតាសួគ៌	បាន	ស្ដាប	់ឮ	ពួកដគ	ដ�ើយ	

ដ្លើយ	តប	ការអធិស្ឋាន	ពួកដគ	។

កាល	ដៅៗ	ខ្នុំ	បាន	ធ	ំដេើង	ដៅ	ក្នុង	ែំ�ឹង	

លអែ	ខ្នុំ	សង្ឃឹម	ថា	ពួកដគ	នឹង	ចងចា	ំពី	មោ	ដែល	

មពរះវរបិតាសួគ៌	បាន	ម្ន	បន្ទលូល	មក	កាន់	ដលាក	យាយ	

របស់	ពួកដគ	ថា	«	ដយើង	ស្ដាប់ឮ	កមុ្រ	»	។	ដ�ើយ	

ខ្នុំ	សង្ឃឹម	ថា	ប�ពដិស្ធន	៍ដនារះ	នឹង	ពមងឹង	ែល់	

�ីបនាទាល់	ពួកដគ	ដ�ើយ	ជួយ	ពួកដគ	ឲ្យ	បន្ត	រឹងមំ្	ដៅ	

ក្នុង	ែំ�ឹង	លអែ	។	◼

ែយ ប្ករូម៉ា រែ្ឋកាល�ី្វ័រញា៉ា ស.រ.អា.

ពៅ
 ទាំងអស់ ចា�់ ពី អាយុ 1 ឆ្នាំ រ�រូ្ ែល់ 10 ឆ្នាំ 

ែង់ អធិស្ឋាន ឲ្យ ពលាក យយ ព�ើយ មន ពៅ �ី នាក់ 

ចែល រាន ប្ជមុជ ទឹក រែួ ព�ើយ ែង់ ពធ្វើ ការ្ម អាហារ ។



 កាល	ខ្នុំ	ដចញ	តាម	ទាវារ	ខាង	មុខ	ផ្ទរះ	ដៅ	យក	

ស្រព័តម៌្ន	ខ្នុំ	បាន	ដ�ើញ	ដរឿង	មួយ	ដែល	

ដធវើ	ឲ្យ	ចិត្ត	ខ្នុំ	ដៅ	�្មង	។	ពំនូក	ែី	ដែល	មសដម្ច	ដភលើង	

បានពូន	ដេើង	ព	ីយប	់មិញ	ដោយ	ម្ន	ផុស	ដចញ	មក	ព	ី

ស្នាម	ដមបរះដៅវាល	ដៅម	មុខ	ផ្ទរះ	និង	ផលលូវ	ដែើរ	។

ដទារះជា	ស្វាម	ីខ្នុំ	និង	ខ្នុំ	មិន	ធាលាប់	រសដ់ៅ	រែ្ឋ	

តិចស្ស	ស.រ.អា.	ក្ី	ក	៏ខ្នុំ	បាន	ែឹង	ពី	ប�ពិដស្ធន៍	

ែ៏	ឈឺ	ចាប	់នន	ការ	ខាំ	�ិច	របស់	មសដម្ច	ដនរះ	ដែរ	

ដឈាមរះ	របស	់វា	មិន	ដមន	មតូវបាន	ដគ	ឲ្យ	ដោយស្រ	ដត	

ព�៌	របស់	វា	ដនារះ	ដ�	។	ខ្នុំ	រត	់ដៅ	កដនលង	ោក់	ឡាន	

ជា	កដនលង	ដែល	ដយើង	�ុក	ថានាំ	សម្លាប់	សតវ	លអែិត	ដៅ	

�ីដនារះ	។	រួច	ខ្នុំ	បាន	អាន	ការ	ដ�នាំ	ដៅ	ដលើ	ដនារះ	។

វា	សរដសរ	ថា	«	[	ថានាំ	សម្លាប់	សតវ	លអែិត	ដនរះ	]	គឺ	

ទាក់ទាញ	បំផុត	ែល់	មសដម្ច	ដភលើង	»	។	«	វា	នឹង	

នាំ	ថានាំ	ដនារះ	ចូល	ដៅ	ក្នុង	ពំនូកដម	វា	ស៊ី	ដ�ើយ	�វលូង	

មសដម្ច	ដនារះ	នឹង	ស្លាប	់»	។	ស្លាក	ដ�	នាំ	ដនារះ	បាន	

មបាប់	ខ្នុំ	ឲ្យ	ដរាយ	ថានាំ	ដនារះ	មួយ	ចំនួន	ដលើ	ពំនូក	ដនារះ	

និង	ជុំវិញ	ពំនូក	វា	។	�វលូង	មសដម្ច	នឹង	ដធវើ	ការ	បនាទាប់	

ដ�ៀត	។

ខ្នុំ	ម្ន	ចិត្ត	សង្សយ័	ខលរះ	។	ចំដពារះ	ខ្នុំ	មសដម្ច	ដភលើង	

ហាក	់ែូចជា	ឈាលាសនវ	អាច	សង	់ពំនូក	ែ៏	ខ្ស់	ដត	ក្នុង	

រយៈដពល	មួយ	យប	់ប៉ុដណាណារះ	។		ខ្នុំ	សង្ស័យ	ថា	វា	នឹង	

មិន	ស៊ី	ថានាំ	ពុល	ដនារះ	ដ�	ប៉ុដន្ត	ខ្នុំ	ដៅដត	ដរាយ	វា	ដចាល	។

មួយ	សន្ទនុរះ	ដមកាយ	មក	ខ្នុំ	បាន	ដ�ើញ	ពំនូក	ដនារះ	

ម្ន	ភាពមចបូក	មចបល	់។	ខ្នុំ	បាន	ឈរ	ឲ្យ	ឆ្ងាយ	ប៉ុដន្ត	

បាន	ឱន	ដមើល	ភាពមចបូក	មចបល់	ដនារះ	។	វា	បាន	រត់	

មចួល	មចាល	ដចញ	ខាង	ដមរៅ	ែូច	ជា	ន	ំម្៉ាណា	ធាលាក	់ព	ី

ដលើ	ដម�	ែូដចានារះ	ដែរ	។	វា	បាន	ទាញ	ក្នាតាក	់មោប	់ថានាំ	

សៗ	ទាំង	ដនារះ	ជាមួយ	នឹង	ែង្គាប	ែ៏	តូច	របស់	វា	ដ�ើយ	

មបញយ	ោនា	មបញប	់នា	ំយក	ថានាំ	បំពុល	ដនារះ	ចូល	ដៅ	

ក្នុង	ពំនូក	របស់	វា	។

ខ្នុំ	បាន	ដមើល	ទាំង	ភាពភាញាក	់ដផអែើល	ជា	ខាលាំង	។	វា	សុខ	

ចិត្ត	យក	ថានាំ	បំពុល	ចូល	ដៅ	ក្នុង	សំបុក	វា	។	ពិត	ណាស	់

ពាក្យ	ថា	«	ទាក់ទាញ	បំផុត	»	ដនារះ	គឺ	មិន	បាន	បដំផលើស	

ដេើយ	។	មកុម	�៊ុន	ថានាំ	សម្លាប់	សតវ	លអែិត	ដនរះ	អាច	ដធវើ	

ឲ្យ	អវី	មួយ	ដែល	អាមកក់—គឺ	ស្ហាវបំផុត	—ដមើល	ដៅ	

ែូចជា	ដរឿង	លអែ	ណាស់	។

ខ្នុំ	មិន	ធាលាប	់ដ�ើញ	គំរូ	ែ៏	អស្ចារ្យ	ជាក់ចបាស	់មួយ		ព	

រដបៀប	ដែល	ដរឿង	អាមកក	់អាច	ដធវើ	ឲ្យ	ដមើល	ដៅ	ថា	ហាក	់

ែូច	លអែ	ព	ីមុនដេើយ	។	វា	បាន	ដធវើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	គិត	ពី	រដបៀប	ដែល	

ស្តាំង	ដធវើ	នូវ	ដរឿង	ែូចោនា	ដនរះ	។	ខ្នុំ	មតូវ	បាន	លួងដលាម	

ឲ្យ	ែឹង	ថា	ដទារះ	ជា	វា	អាច	ដរាយ	ថានាំ	បំពុល	របស់	វា	ជុំវិញ	

ផ្ទរះ	ខ្នុំ	ក្ី	ក	៏វា	មិន	អាច	នាំ	យក	ថានាំ	ដនារះ	ចូល	មក	ខាង	ក្នុង	

ផ្ទរះ	បាន	ដេើយ—លុរះ	មតា	ដត	ខ្នុំ	អនុញ្ញាត	ឲ្យ	វា	ចូល	។	

អញ្ចឹង	ដតើ	ខ្នុំ	ការពារ	កុំ	ឲ្យ	វា	ចូល	មក	តាម	រដបៀប	ណា	?

ប�	គមី្រ	មួយ	ដែល	ខ្នុំ	ចូលចិត្ត	បាន	ផុស	ដេើង	ក្នុង	

គំនិត	ខ្នុំ	៖	«	ត្ិត	ដមើល	ចុរះ	មពរះវិញ្ញា�	នន	មពរះមគសី្ទ	

មតូវ	បាន	មបទាន	ែល់	មនុស្ស	មគប	់រូប	ដែើម្ី	ឲ្យ	ដគ	អាច	

ែឹង	ខុស	មតវូ	»	។	ដោយ	ម្ន	មពរះវិញ្ញា�	ដនារះ	មរមន	

ពន្យល់	ថា	ដយើង	«	អាច	ែឹង	ដោយ	ែំរិរះ	ែ៏	ឥតដខាចារះ	»	

ថា	ដរឿង	មួយ	ណា	មក	ព	ីមពរះ	ឬ	ស្តាំង	(	មរ៉ូន�	

7:16	)	។

ប�	ពដិស្ធន៍	នន	ការ	ដមើល	�វលូង	មសដម្ច	ែ៏	ម្ន	

វាសនា	អាមកក់	ទាំង	ដនារះ	ដធវើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	ម្ន	អ�ំរ	គុ�	

ថា	ស្វាម	ីខ្នុំ	និង	ខ្នុំ	អាច	វិនិច្័យ	ដ�ើយ	ែឹង	ដោយ	

មបាកែ	ពីមុន	អនុញ្ញាត	ឲ្យ	អវី	មួយ	ចូល	មក	ក្នុង	ផ្ទរះ	

របស់	ដយើង	។	កិច្ចការ	ដយើង	គឺ	មតូវ	បដមងៀន	កូនដៅ	

ដយើង	ឲ្យ	ដធវើ	តាម	មពរះវិញ្ញា�	នន	មពរះ	មគីស្ទ	ដែើម្ី	ពួកដគ	

អាច	ស្គាល់	ព	ីថានាំ	បំពុល	កាល	ពួកដគ	ជួប	មប�រះ	នឹង	វា	

ផងដែរ	។

កាល	ខ្នុំ	ឱន	ដមើល	សតវ	លអែិត	ទាំង	ដនារះ	ែឹក	ជញជលូន	

មោប់	ថានាំ	ទាំងអស់	ចូល	ដៅ	ក្នុង	ពំនូក	របស់	វា	ខ្នុំ	បាន	

សចាចា	អស់	ពី	ចិត្ត	ខ្នុំ	ដែើម្ី	ការពារ	ថានាំ	បំពុល	មិន	ឲ្យ	ចូល	

ក្នុង	ផ្ទរះ	របស់	ខ្នុំ	ដេើយ	។	◼

អាលីសុន អិល ពរន�ល រែ្ឋ យរូថ្�៍ ស.រ.អា.

ថ្នាំ �ំពុល ចែល ទាក់ទាញ �ំផុ្

ស្លាក ចណនា ំពនាះ រាន ប្រា�់ ខ្នុំ ឲ្យ ពរយ ថ្នាំ ពនាះ មួយ 

ែំនួន ពលើ ពំនរូក ពនាះ និង ជុំវិញ វា ។ �្វលូង ប្សពមែ 

នឹង ពធ្វើ ការ �នាទា�់ ពទៀ្ ។
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ការឈរការពារ

កយើងរស់កៅ្ ្នុងពឈិភពកោ្មរួយដែលរាៃមៃុស្សជាកម្ចើៃ
កមើលក�ើញករឿងអាម្្្់ថ្ជាករឿងល្អកហើយករឿងល្អថ្ជា
ករឿងអាម្្្់កហតុែូកច្ោះកហើយកយើងម្តូវដតឈរការពារ
ករឿងល្អ។ទគីបនាទាល់ខាងកម្កាមកៃោះគឺម្ពគីពរួ្មជ្ឈិមវ័យ
វ័យក្មេងដែលបាៃឈរការពារអ្គីដែលពរួ្កគកជឿ។ពរួ្កគ
មឈិៃបាៃក្លាោះម្បដ្្ឬបក ្្ចញម្បតឈិ្មមេកដ្យ្ ំហឹង
ឬទកង្ើអសប ន្ុរស្ម៌កេើយ។ពរួ្កគបាៃបគ្ហាញ«ទាំង
ភាពកាលាហាៃៃឈិងសុភាវ្ម៌» 1កហើយជាលទ្ធផលពរួ្កគ
បាៃពម្ងងឹែល់អ្្ែនទកទៀត(សូមកមើលៃគីនហទ្គី3
12:44–45)។

អវីដែល

ប�ើងប�ឿ
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មជ្ឈិមវ័យ
វ័យ

ក្មេង

ប្អដូនម្បុសែ្នុំបានបែិនសធមិនផឹកម្សា
សា៊ាំបា៉ាញ
ពៅ ប្�ពទស រារំង ការ �ពប្មើ ទ័ព េឺ ជា កា្ព្វកិែ្ច 

ចាំរាែ់មួយ ។ �្អលូន ប្�សុ ខ្នុំ អាយុ 20 ឆ្នា ំពឈាមាះ ឡលូអ៊ីក 

រាន សពប្មែ ែិ្្ ពៅ ស្លាពរៀន មហនី្ �ប្មុង ពែើម្ី កាលាយ ជា 

អនុពសន ីមួយររូ� ។ ពៅ ពពល គា្់ រាន �ញ្ច�់ ពី ស្លា 

ពនាះ មន នរូវ ពិធី សចាចា ប្�ណិធាន មួយ សប្ម�់ មហន្ី ្ មេី ។ 

ពួកពេ មនាក់ៗ រាន ផ្លាស់គានា សរូប្្ ពាក្យ ពស្លាក នន កងវរពសនា 

ធំ ។ រួែ ពួកពេ ប្្រូវ ផឹក ប្ស្ ស្ុំរា៉ាញ មួយ ចកវ ចែល មន 

ោក់ ផ្កាករូលា�—ក្នុង ពនាះ ។ ទពំនៀមទមលា�់ ពនះ រាន 

ពោយពផ្ើម ជាមួយ នឹង ោ�៉រូពឡអុង �រូោរា៉ា្ ព�ើយ 

ចា�់ តាំង ពីពពល ពនាះ មក គាមាន មហនី្ ោ មនាក់ �ែិពសធ មិន 

ែរូលរួម ពឡើយ ។

ឡលូអ៊ីក រាន ប្រា�់ ពៅ វរពសនីយ៍ឯក ពនាះ ថ្ 

ពគាលការណ៍ ស្សនា រ�ស់ គា្់ មិន អនុញ្ញា្ ឲ្យ គា្់ 

ផឹក ពប្េឿង ប្សវឹង ពទ ។ ភាពសងៃ�់ស្ងា្់ មួយ ខុស ពី ធមមេតា 

រាន ពកើ្ ពឡើង �នាទា�់ពី សពំណើរ រ�ស ់ឡលូអ៊ីក ឲ្យ មន ការ 

ពលើកចលង ។ វរពសនីយ៍ឯក ពនាះ រាន ពប្កាក ឈរពឡើង ។ 

ជាជាង ការ �ង្ខំ ឡលូអ៊ីក ឲ្យ ផឹកប្ស្ ស្ុំរា៉ាញ ពនាះ គា្់ រាន 

អ�អរ ែល់ ឡលូអ៊ីក ចែល រាន រកសា ពគាលការណ ៍រ�ស់ ខ្លួន 

ពទាះ ជា មន ការ ោក់ សមពធ ក្ី ពោយ ច្្ង ថ្ គា្់ មន 

ពមទនភាព ពែើម្ី ស្វាេមន៍ �ុរស ែ៏ មន ពសែក្ី ពទៀងប្្ង់ 

មនាក់ ពនះ ែរូល ពៅ ក្នុង កងវរពសនា ធំ រ�ស ់គា្់ ។ ពួកពេ 

រាន �្លូរ ប្ស្ ស្ុំរា៉ាញ ព�ើយ ឡលូអ៊ីក រាន ែរូលរួម ពៅ ក្នុង ពិធី 

សចាចាប្�ណិធាន ពនាះ ។

ចព្យរ អង់ធីយ៉ាន ប្�ពទស រារំង

ែ្នុំម្តវូបានអន្ជើញនៅេិធវីជប់នលៀងមួយែ៏រនញេរនញេ
�នាទា�់ពី �ញ្ច�់ មហា វទិយាល័យ �ងប្សី ខ្នុំ ពឈាមាះ ពហ�្គស និង ខ្នុំរាន ពធ្វើ ការ ឲ្យ ប្កុម�៊ុន មួយ 

ចែល មន ពួក �រិសុទ្ធ ន្ងៃ ែុង ពប្កាយ ពីរ�ី នាក់ ពផ្សង ពទៀ្ ។ នពិយជក រ�ស ់ពយើង ពុំ ចមន ជា 

សមជិក ស្សនាែប្ក ពទ ។ ពៅ ពពល �ងប្សី រាន ភាជា�់ពាក្យ និពយជក រ�ស់ ពយើង រាន 

ពរៀ�ែំ ពិធ ីជ�់ពលៀង សប្ម�់ ករូនប្កមុំ មួយ ែ៏ភាញាក់ពផ្អើល ឲ្យ គា្់ ។ ខ្នុំ រាន សង្ឹម ថ្ គា្់នឹង 

ពគារព ែល់ �ទោឋាន រ�ស់ ពយើង �ុ៉ចន្ ផទនុយពៅ វិញ គា្់ �ញ្ជា ទិញ ពប្េឿង ប្សវឹង អ្ក រំ ប្�ុស មនាក ់

និង វីពែអរូ អាប្សរូវ ។

ពីមុន ពិធ ីជ�់ពលៀង សប្ម�់ ករូន ប្កមុ ំពនាះ ខ្នុំ រាន ទទួល អារមមេណ ៍ខ្សឹ� ប្រា�់ព ីប្ពះវិញ្ញាណ 

�រិសុទ្ធ ពៅ ក្នុង ខ្លួន ពោយ ពលើក ទឹកែិ្្ ខ្នុំ ឲ្យ រំឭក ែល ់ពម រ�ស់ខ្នុំ ពី �ទោឋាន រ�ស ់ពយើង ។ ខ្នុំ 

រាន យក ពមោយ យុវនារី រ�ស់ ខ្នុំ ព�ើយ រាន េិ្ ពី រល់ កែិ្ចខិ្ ខ ំនិង ការលះ�ង់ ចែល ខ្នុំ រាន 

ពធ្វើ  កាល ខ្នុំ ពៅ ជា វ័យ ជំទង់ ពែើម្ី �ំពពញ ការអភិវ�្ឍន ៍ខ្លួន រ�ស ់ប្កុម យុវនារី រ�ស់ ខ្នុំ ។ ខ្នុំ រាន 

អធិស្ឋាន ថ្ ខ្នុំ នឹង ទទួល រាន ការ ែឹកនា ំឲ្យ ឈរ យ៉ាង រឹង មំ ពៅ ពពលពនះ ។ ខ្នុំ រាន ពផ្ើស្រ ពៅ 

នពិយជក ពនាះ ពី កង្វល ់រ�ស ់ខ្នុំ ពោយ េិ្ ថ្គា្់នឹង មន ការ អាក់អន់ែិ្ ្។ �ុ៉ចន្ �ំណង 

ប្រាថ្នា ែ៏ ធ ំ�ំផុ្  រ�ស ់ខ្នុំ េឺ ពធ្វើ ឲ្យ ប្ពះវរ�ិតាសួេ៌ មន ប្ពះទ័យ រីករយ ។

ពៅ ពពល ពិធ ីជ�់ពលៀង ពនាះ រាន ចា�់ពផ្ើម ពៅហាវាយ ខ្នុំ មិន រាន នយិយ ឬ ញញឹម រក ខ្នុំ 

ពទ ។ �ុ៉ចន្ គា្់ រាន ល�ុពចាល កមមេវិធ ីអ្ក រំ និង វពីែអរូ ។

�នាទា�់ព ីពិធី ជ�់ពលៀង ពនាះ មក ជាពប្ែើន ន្ងៃ ពៅហាវាយ ខ្នុំ មិន រាន នយិយ និង ពសើែ រក ខ្នុំ 

ែរូែ ចែល គា្់ ធាលា�់ មន កាល ពី មុន ពិធី ជ�់ពលៀង ពនាះ ពឡើយ ។ �ុ៉ចន្ ខ្នុំ មន អារមមេណ ៍ប្សណុក 

ក្នុង ែិ្្ ពោយ ស្រ ខ្នុំ រាន ែឹង ថ្ ប្ពះ មន ប្ពះទ័យ រីករយ នឹង អ្វី ចែល ខ្នុំ រាន ពធ្វើ ។ ប្�មណ 

ជា មួយ សរាដា�៍ ពប្កាយ មក ទំនាក់ទំនង រ�ស ់ខ្នុំ នឹង ពៅហាវាយ ខ្នុំរាន ប្្ឡ�់ មក ែរូែជា ធមមេតា 

វិញ ។ ខ្នុំ ែឹង ថ្ ប្ពះ រាន �នទន ់ែិ្្ គា្់ ព�ើយ រាន ជួយ គា្់ ឲ្យ ែឹង ថ្ ខ្នុំ រាន រស់ ពៅ តាម អ្វី 

ចែល ខ្នុំ ពជឿ ។

ពឡមី ឡា�ី៊តាក ់កាហាគាយ៉ាន វា៉ល ីប្�ពទស �្វលីីពីន



46 លីអា�រូោ

ែ្នុំបានឮពាក្យសម្វីនជរម្បមាថនៅក្នុងថ្នាក់
កាល ខ្នុំ អាយុ ប្�ច�ល ជា 18 ឆ្នា ំខ្នុំ រាន ែរូល ពរៀន ក្នុង ថ្នាក ់ពែរ រា៉ាក់ មួយ ។ ពៅន្ងៃ មួយ មន 

ពកមេងប្សី �ីនាកព់ៅ ែមងាយ ពី ខ្នុំ ពីរ ពៅ �ី ចម៉ប្្ រាន ចា�់ពផ្ើម ពប្�ើ ពាក្យ សម្ី ពជរ ប្�ម្ ។ ខ្នុំ មិន 

ែឹងថ្ ខ្នុំ េួរ ច្ កុំ ពអើរពពើរ នឹង ពួកពេ ពែើម្ី កុំ ឲ្យ មន ការ ពឈាលាះប្�ចកក គានា ឬ ខ្នុំេួរ ច្ ឈរ ការពារ 

�ទោឋាន រ�ស ់ខ្នុំ ព�ើយ សុ ំឲ្យ ពួកពេ ឈ�់ និយយ ពាក្យ ទាំងពនាះ ។ ពៅ ទី�ំផុ្ ខ្នុំ រាន នយិយ 

ពាក្យ ល្អៗ តាម ចែល ខ្នុំ អាែ ពធ្វើ រាន ថ្ « អ្់ពទាស សរូម អ្ក ទាំងអស ់គានា ពមតាតា ពប្�ើ ពាក្យ សម្ី ឲ្យ 

សមរម្យ រាន ពទ ?

ពកមេង ប្សី ចែល ធំ ជាង ពេ រាន ពមើល មុខ ខ្នុំ ព�ើយ ្ � ថ្ « ពយើង នយិយ អ្វី ពប្សែ ច្ ពយើង » ។

ខ្នុំ ក៏្� ថ្ « ច្ ឯង ប្្រូវ ច្ ពប្�ើ ពាក្យ ពជរ ពោយ ខាន មិន រានឬ ? វា រំខាន ែល់ែិ្្ ខ្នុំ 

ោស់ » ។

នាង ្ � ថ្ « អញ្ចឹង កុំ ស្ដា�់ អី » ។

ខ្នុំ រាន ចា�់ពផ្ើម រកាំ ែិ្្ ព�ើយ ្ �ថ្ « មិន ឲ្យ ខ្នុំ ស្ដា�់ យ៉ាងពម៉ែ រាន  ព�ើ ឯង និយយ ឮៗ  

ច�� ពនះ » ។

នាង ្ � ថ្ « អញ្ចឹង ប្ទាំពៅ » ។

ខ្នុំ រាន ែុះចាញ់ ។ ខ្នុំ រាន ខឹងនឹង ពកមេងប្សី ទាំងពនាះ ជាពពិសស េឺ ខឹង នឹង ខ្លួនឯង ។  

ខ្នុំ មិន ែង់ ពជឿ ថ្ ខ្នុំនិយយ ចាញព់េពស្ះ ។ ពកមេងប្សី ទាំងពនាះ ពៅ ច្ �ន្ ពប្�ើ ពាក្យ ពជរ ប្�ម្ 

ព�ើយ ពៅពពល ពនះ ពយើង ទាំងអស ់គានា ចា�់ ពផ្ើម ខឹង ។

�នាទា�់ពី ខ្នុំ រាន សងៃ�់ែិ្្ ខ្នុំ រាន ពឃើញ ថ្ ពកមេងប្សី ទាំងពនាះ កំពុង មន �ញ្ហា ជាមួយ នឹង ម៉ាស៊ីន 

ពែរ រ�ស ់ពួកពេ ។ ខ្នុំ រាន ែឹង ថ្វា ខរូែអ្វី ពោយ ស្រ ខ្នុំ ធាលា�់មន �ញ្ហា ែរូែគានា កាលពី មុន ។ ែរូពែ្ះ 

ខ្នុំ រាន �ង្ហាញ ពួកពេ ពី រព�ៀ� ជួសជុល វា ។ ខ្នុំ រាន ពឃើញ ទឹកមុខ រ�ស ់ពកមេង ប្សីចែល ធំ ជាងពេ 

រាន ផ្លាស់�្លូរ ។ នាង និយយ ថ្ « ចន ! ឲ្យ ពួកពយើង សុំពទាស » ។ ខ្នុំ មិន ែង ់ពជឿពទ—នាង រាន 

សុំពទាស ។ ខ្នុំ រាន ប្រា�់នាង ថ្ « ខ្នុំ ក៏ សុពំទាស ចែរ » ។ « ខ្នុំ មិន េួរ ខឹង ច��ពនាះ ពទ » ។

ខ្នុំ រាន ពែើរ ប្្ឡ�់ ពៅ ម៉ាស៊ីន ពែរ រ�ស ់ខ្នុំ វិញ ព�ើយ មិន រាន ឮ ពាក្យ ពជរ ប្�ម្ ពទៀ្ ពឡើយ ។ 

�ទពិពស្ធន ៍ពនាះ រាន �ពប្ងៀន ខ្នុំ ថ្ ពាក្យ សម្ី ពយើង ប្�ច�ល ជាមិន អាែ ផ្លាស់�្លូរ ឥរយិ�្ 

រ�ស ់អ្កែនទ រាន ពឡើយ �៉ុចន្ ពសែក្ី ស� ន្ុរស និង ការ �ពប្មើ ជាពរឿយៗ អាែ ពធ្វើ ឲ្យ វា ពកើ្  

ពឡើង រាន ។

ពឃធី ចផក រែ្ឋ យរូថ្�៍ ស.រ.អា.
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មជ្ឈិមវ័យ
វ័យ

ក្មេង

្ំណត់ចំណាំ

	 1.	សូម	ដមើល	ដជ្�វី	អ័រ	�ូេិន	« The Cost—and Blessings —of Discipleship	»	
Liahona	ដខ	ឧសភា	ឆ្នា	ំ2014	�ំព័រ	6	។

ែ្នុំបានដថលែងទវីបនាទាល់េវីម្េះ
ក្នុងនាម ជា និស្សិ្ ្ មេី មនាក ់ពៅ ក្នុង ស្កលវទិយាល័យ ែ៏ ល្អ �ំផុ្ រ�ស់ ប្�ពទស ពយើង ខ្នុំទទួល 

នរូវសមពធ ពែើម្ី ពធ្វើ ឲ្យ អស ់ព ីលទ្ធភាព រ�ស ់ខ្នុំ ។ ការព�ៀ្ព�ៀន រាន ពកើ្ ពឡើង ព�ើយ ខ្នុំ 

រាន ចា�់ពផ្ើម សួរ ពីជពំនឿ រ�ស់ ខ្នុំ ពលើ ែំណឹង ល្អ កាល ស្ប្ស្តាចារ្យ រ�ស់ខ្នុំ ជា ពប្ែើន រាន 

ពន្យល់ព ីអ្វី ចែល ពួកគា្់ ពៅ ថ្ « ជីវិ្ពិ្ » ។ មិ្ ្រួម ថ្នាក់ ខ្នុំ ជាពប្ែើន ឲ្យ ្ នម្ថ្ វា 

អស្ចារ្យ ។ �រយិកាស ពនះ រាន ពធ្វើ ឲ្យ មន ការ ពិរាក ក្នុងការ ប្�កានខ់ាជា�់ នរូវ េុណ្នម្ ជា 

ប្េសី្ទាន ។ ខ្នុំ រាន េិ្ ពីការឈ�់ �ុ៉ចន្ ខ្នុំរាន សពប្មែែិ្្ ថ្ វា ជាការ ប្�ពសើរ ពែើម្ី �ន្ រស់ពៅ 

តាម េុណ្នម្ ពនាះ ។ ព�ើយ ខ្នុំ សួរ ខ្លួនឯង ថ្ ប្�សិនព�ើ មន ច្ មនុស្ស �ុ៉នាមាន នាក់ �ុ៉ពោណះ 

ចែល មនលក្ខណៈសម្្ិ្ ែរូល មក ក្នុង ស្កលវទិយាល័យ ពនះ ព�ើយ ក្នុង ែំពោម មនុស្ស 

�ុ៉នាមាន នាក់ ពនាះ មន ពួក �រិសុទ្ធ ន្ងៃ ែុង ពប្កាយ ច្ ពីរ�ី នាក ់�ុ៉ពោណះ ែរូពែ្ះ ខ្នុំ េួរ �ន្ ព�ើយ 

ឈរការពារ ពសែក្ី ពិ្ ។

ស្ប្ស្ចារ្យ ចផ្ក ជីវវទិយា រ�ស់ខ្នុំ ជា អ្ក ចែល មិន ពជឿ ពលើប្ពះ រាន �ពប្ងៀន ពី វិទយាស្ប្ស្ 

ពោយ គាមាន ជពំនឿ ោ មួយ ពៅ ពលើ ប្ពះពឡើយ ។ �ុ៉ចន្ កាល ខ្នុំ ស្ដា�់ កាន់ច្ ពប្ែើន វា �ញ្ជាក ់ប្រា�់ 

ខ្នុំ ថ្ មន ប្ពះ ែ៏ ខ្ស ់�ំផុ្  មួយ អង្គ—ជា ប្ពះវរ�ិតា ពយើង—ចែល រាន �ពងកើ្ វ្្ថនុ សព្វស្រពពើ ។ 

អ្ក ែនទ ពទៀ្ រាន ប្�ចកក ថ្ េំនិ្  ពនះ មិន សមព�្ុផលពទ ។ ការ ពិភាកសា រ�ស ់ពយើង កាន់ច្ 

មន ភាពតាន្ឹង ។ ខ្នុំ មន ែិ្្ រារម្ភ ពែើម្ី ពលើកនែ ខ្នុំ ពឡើង ព�ើយ ពន្យល ់ថ្ ខ្នុំ ពជឿ ពលើ ប្ពះ ជា 

ប្ពះ ែ៏ �ងក�ពងកើ្ ។

ពពល ផ្ល ់ម្ិ រាន មកែល់ ។ ពៅ ឯស្លា រ�ស់ខ្នុំ វា ជា ពរឿង ធមមេតា ពែើម្ី ទះនែ អ�អរ 

ចប្សក ឬ  សចម្ងការ មិន ពពញែិ្្ ែល ់អ្កចែល �ង្ហាញ ព ីេំនិ្  រ�ស់ ពួកេ ។ ខ្នុំ រាន ឈរ 

យ៉ាង មុឺងម៉ា្់ ព�ើយ និយយ យ៉ាង ែ្បស ់ពៅ ែល់ប្កមុ ជំទាស់ ថ្ ៖ « ការ ពជឿ ពលើ ប្ពះ 

ប្�ច�លជា មិន សមព�្ុផល សប្ម�់ អ្ក ពៅពពល ពនះ �ុ៉ចន្ ន្ងៃ ពនាះ នឹង មក ែល់ ជាពពល 

ចែល នឹង សមព�្ុ ផល ែំពពាះអ្កយ៉ាង ែ្បស ់ែរូែជា ខ្នុំ ពៅពពល ពនះ ចែរ » ។ 

ចា�់ ពីពពល ពនាះ មក ខ្នុំ មិន ចែល ទទួល ការ ចប្សក ជំទាស់ ោ មួយ ពពលខ្នុំ ពប្កាក ឈរ 

ការពារ ជពំនឿ រ�ស ់ខ្នុំ ពឡើយ ។ ពពល ពប្កាយ មក ពទៀ្ ខ្នុំ រានរីកែពប្មើន ទាំង ខាង ការអ�់រំ 

សង្គម និង ខាង វិញ្ញាណ ។ ខ្នុំ រាន ចា�់ពផ្ើម សកមមេ ពៅ ក្នុង សកមមេភាព រ�ស ់សិស្ស ព�ើយ រាន 

ប្្រូវរាន ផ្ល់ ឲ្យ នរូវ មុខ ្ ំចណង ពៅ ស្លា មួយ ែំនួន ។

ខ្នុំ រាន ពរៀន ថ្ ការ ឈរការពារ ពសែក្ីពិ្ សរូម្ី ច្ម្ង វា ជះឥទ្ធិល យ៉ាង ខាលាំង ពៅ ែល់ ការ 

សពប្មែ ែិ្្ ពពលអនាេ្ រ�ស់ ពយើង ។

វីនស៍ ពអ. ម៉រូពឡចាន ់ជុញ្ញ័រ, មីនោពៅ ប្�ពទស �្វីលីពីន

ែ្នុំបានការពារការបនម្មើនបសកកម្ម
ខ្នុំ រាន ែរូល ក្នុង ស្សនាែប្ក កាល ខ្នុំ អាយ ុ19 ឆ្នាំ ខ្នុំ ជា 

ករូនប្�ុស ទីពីរ ក្នុង ែំពោម ករូន ប្�សុ �ី នាក់ ព�ើយ ជា ពួក 

�រិសុទ្ធ ន្ងៃ ែុងពប្កា យ ច្ មនាក់ េ្់ ក្នុង ប្េួស្រ ខ្នុំ ។ ពប្កាយ 

ពី �ុណ្យ ប្ជមុជ ទឹក មិន យរូរ�៉ុនាមាន ខ្នុំ រាន ចា�់ពផ្ើម មន 

អារមមេណ៍ពី �ំណងប្រាថ្នា ពែើម្ី �ពប្មើ ព�សកកមមេ ។ មួយ 

ឆ្នាំ ពប្កាយ មក ប្ពះវិញ្ញាណ មន �នទលូល ប្រា�់ខ្នុំ ថ្ ខ្នុំ 

េួរច្ពៅ ។ ខ្នុំ រាន និយយ នឹង មដាយ ខ្នុំ ចែល គា្់ មន 

អារមមេណ៍ ថ្ ខ្នុំ មិន េួរពៅពទ ។ ខ្នុំរាន ពនយារ ពពល មួយ ឆ្នាំ 

ពទៀ្ �៉ុចន្ �ំណង ប្រាថ្នា �ពប្មើ ព�សកកមមេ មិន ចែល រស្យ 

ពែញពែិី្្ ខ្នុំ ពឡើយ ។  ពៅ ឆ្នា ំពនាះ ខ្នុំ រាន សកិសា ប្ពះេម្ីរ 

សន្សំ ប្រាក់ ពរៀ�ែំ ឯកស្រ ពធ្វើការ ពិនិ្្យ សុខភាព 

ព�ើយ—�នាទា�់ ពី អ្វីៗ ប្េ�់ យ៉ាង រាន ពធ្វើ អសព់�ើយ—ខ្នុំ 

រាន រង ់ចាំប្ពះអមចាស់ ។ មិន យរូរ�៉ុនាមាន ខ្នុំ រាន ទទួល 

ការពៅមួយ ឲ្យ �ពប្មើ ពៅ ព�សកកមមេ កំពីោស់ ប្�ពទស 

ពប្�ស៊ីល ។

ឪពុក មដាយ ខ្នុំ ពៅច្ ជំទាស់ ។ ខ្នុំ រាន ្ មអាហារ 

ព�ើយ រាន អធិស្ឋាន ពោយ ឥ្ លាក់លាម ពោយ ប្រា�់ ពៅ 

ប្ពះវរ�ិតាសួេ៌ នរូវ រល ់ការ ភ័យខាលាែ រ�ស់ ខ្នុំ ។ ខ្នុំ រាន សរូម 

ប្ទង់ ឲ្យ �នទន់ែិ្្ ឪពុក រ�ស់ ខ្នុំ ។ ប្ទង់ រាន ពធ្វើ ចមន ។ េួរ 

ឲ្យ ភាញាក់ពផ្អើល ឪពុក ខ្នុំ រាន ែរូលរួម ក្នុង ពិធី ជ�់ពលៀង លា 

គានា ចែល មិ្្ខ្នុំ រាន ពរៀ�ែំ សប្ម�់ ខ្នុំ ពៅន្ងៃ ពៅរ៍ ពី មុន ខ្នុំ 

ចាកពែញ ពៅ ។ ព�ើយ ពៅន្ងៃ ែ័នទ ឪពុក ខ្នុំ រាន ជរូន ខ្នុំ ពៅ 

អាកាសយនោឋាន ។

ពៅ ក្នុង ព�សកកមមេ រ�ស់ ខ្នុំ ខ្នុំ រាន ទទួល អារមមេណ៍ ពី 

ពសែក្ី ប្សឡាញ់ រ�ស ់ប្ពះ កាល ខ្នុំ រាន ប្�កាស ពី ែំណឹង 

ល្អ ។ មដាយ ខ្នុំ ពៅ ច្ �ន្ ពធ្វើ មដាយ ែ៏ ល្អ ព�ើយ កាល ខ្នុំ រាន 

ប្្ឡ�់ មក ផទះ វិញ គា្់ េឺ ជា មនុស្ស ែំ�រូងពេ ចែល រាន 

ឱ� ខ្នុំ ។

ខ្នុំរាន ពរៀនថ្ ការ �ពប្មើ ព�សកកមមេ េឺ មន្នម្ពលើស 

ពី កា្ព្វ កិែ្ច មួយ ពៅ ពទៀ្ វា េឺ ជា ឯកសិទ្ធិ និង ជាប្គា ែ៏ 

អស្ចារ្យ មួយ នន ការ រីកែពប្មើន និង ការពរៀន សរូប្្ ។

ពក្សុង ចវលីង្ុន អាម៉រូរីម ប្�៊ី្រូ រា៉ានរ៉រា ប្�ពទស ពប្�ស៊ីល
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កដ្យអាយវីណុច

េួក	អ្ក	ផ្សពវផសាយ	ស្សនា	បដមងៀន	

មគួស្រ	ខ្នុំ	ព	ីែំ�ឹង	លអែ	ក្នុង	ផ្ទរះ	របស់	ដយើង	

ក្នុង	មបដ�ស	សិងហបុរី	។	ឪពុកខ្នុំ	មិន	បាន	

ចូល	ក្នុង	ស្សនា	ចមកដ�		ប៉ដុន្ត	ម្ដាយ	ខ្នុំ	បាន	

ចូល	។	ោត់	បានបដមងៀន	ដយើង	ពី	មពរះដយស៊ូវ	

មគី	ស្ទ	និង	ព	ីែំ�ឹងលអែ	របស	់ម�ង់	។	សូម្ី	

ដត	កាលពី	ដក្មង	ខ្នុំ	បាន	មបាប	់ែល	់មិត្ត	ខ្នុំដោយ	

ដម្�នភាព	ថា	ខ្នុំ	ជា	ពួក	បរិសុ�្ធ	នថងៃ	ចុងដមកាយ	។

ខ្នុំ	ដតង�ុកចិត្ត	ដលើ	ការបដមងៀន	របស់	ម្ដាយ	ខ្នុំ	។	

ប៉ដុន្ត	កាល	ខ្នុំ	ធំ	ក្នុង	វ័យ	ជា	មជ្ឈិមវ័យ	វ័យដក្មង	ម្ន	អ្ក	

ផ្សពវផសាយ	ស្សនា	ម្នាក	់បាន	សួរ	ខ្នុំ	ថា	ខ្នុំ	បាន	អាន	

មពរះគម្ីរ	មរមន	ប៉ុនាមន	ែង	ដ�ើយ	។	ខ្នុំ	ធាលាប	់មតវូ	បាន	

ដគ	សួរស�ំួរ	ដនរះព	ីមុន	ប៉ុដន្ត	ដពលដនរះ	ខ្នុំ	បាន	ែឹង	ថា	

ដោយស្រ	ខ្នុំ	មិន	បាន	អាន	មពរះគម្ីរ	មរមន	ខ្នុំ	មិន	ែឹង	

ថាវា	ពិត	ដែរ	ឬ	អត់	ដនារះ	ដ�	។

ការពឈិតមរួយដែលមឈិៃអាចបែឈិកស្បាៃ

ខ្នុំ	មិន	អាចដគចដវស	ព	ីការពិត	មួយ	ដែល	មិន	

អាច	បែិដសធ	បាន	ថា	៖	ដសចក្ីពិត	ែ៏	ដពញ	ដលញ	

នន	ែំ�ឹង	លអែ	នន	មពរះដយស៊ូវមគីស្ទ	និង	ដសចក្ី	ពិត	

ែ៏	ដពញដលញ	នន	មពរះគម្ីរ	មរមន	គ	ឺរួមោនា	ដតមួយ	។	

មបសិនដបើ	ែំ�ឹង	លអែ	ពិត	ដនារះ	មពរះគម្ីរ	មរមន	ពិត	។	

ដោយស្រ	ខ្នុំ	មិនែឹង	ថា	មពរះគម្ីរ	មរមន	ពិត	ដែរ	ឬ	

អត់	ឥេលូវដនរះ	ខ្នុំ	ម្ន	អារម្ម�៍	សង្សយ័	ចដំពារះ	អវីៗ	

មគប់	យា៉ាង	ដែល	ខ្នុំ	បាន	ដជឿ	តាំងពី	ដក្មង	មក	។	គំនិត	

ខ្នុំដពារដពញដោយ	ភាពមចបូកមចបល់	ដ�ើយ	សំ�ួរ	

ចកំពាោះខ្នុំកសច្្គីពឈិតែ៏កពញកលញ
នៃែំណឹងល្អនៃម្ពោះកយស៊ូវម្គគីស្ទ
ៃឈិងកសច្្គីពឈិតែ៏កពញកលញនៃ
ម្ពោះគម្គីរមរមៃគឺររួមគ្នាដតមរួយ។
ម្បសឈិៃកបើែំណឹងល្អពឈិតកនាោះ

ម្ពោះគម្គីរមរមៃពឈិត។

ែំណឹងល្អកៅ្ ្នុងជគីវិតរបស់ខ្នុំ

រួមគ្នាដតមួយរបស់ែ្នុំ
ទី�នាទាល់

ដែល	ថា—	«	ដតើ	មពរះគម្ីរ	មរមន	ពិត	ដែរ	ឬ	

ដ�	?	»	—បាន	បន្ត	ម្ន	ដៅ	ក្នុង	ែួងចិត្ត	ខ្នុំ	។

ការដកើន	ដេើង	នូវ	�ំនាក់�ំនង	នឹង	មពរះអង្គ	

សដ្ង្គារះ	មពរះដយស៊ូវមគីស្ទ	ក៏	បាន	ែឹង	នា	ំខ្នុំ	ឲ្យ	

ចង់	បាន	ដសចក្ី	ពិត	ផងដែរ	។	ដៅនថងៃ	ដែល	ខ្នុំ	

បាន	ែឹង	ថា	ខ្នុំ	មិន	ដរៀន	ពី	មពរះដយស៊ូវមគីស្ទ	បាន	

ដពញដលញ	ដេើយ	មបសិនដបើ	ោមន	ការ	អាន	មពរះ	

គម្ីរ	មរមន	ដោយ	យកចិត្ត	�ុក	ោក់	ដនារះ	គឺ	ជា	

នថងៃ	ដែល	ខ្នុំ	ចង់	ែឹង	យា៉ាង	ខាលាំង	ថា	ដតើ	មពរះគម្ីរ	ដនារះ	

ពិតដែរ	ឬ	អត់	។

បាៃកៅជាម្គូបកម្ងៀៃ

ខ្នុំ	បាន	អធិស្ឋាន	សូម	ការ	ែឹកនាំ	។	ដៅ	ដពលដនរះ	

មបធាន	ស្ខា	ខ្នុំ	បាន	ដៅ	ខ្នុំ	ឲ្យ	បដមងៀន	ព	ីមពរះគម្ីរ	

មរមន	ដៅ	ក្នុង	ថានាក់	បដមងៀន	ដោលល�្ធិ	ែំ�ឹង	លអែ	។	

ខ្នុំ	បាន	��ួល	យក	ការដៅ	ដនារះ	ដោយស្រ	ខ្នុំ	ម្ន	

អារម្ម�៍	ថា	វា	អាច	ជា	ចដមលើយ	របស់	មពរះអម្ចាស	់	ដែើម្ី	

ជួយ	ខ្នុំ	ឲ្យ	ែឹង	ពីដសចក្ី	ពិត	នន	មពរះ	គម្ីរ	មរមន	ដ�ើយ	

ខិត	ជិត	នឹង	មពរះអង្គ	សដ្ង្គារះ	។
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មជ្ឈិមវ័យ
វ័យ

ក្មេង

ការ	បដមងៀ	នម្ន	ការ	លំបាក	ណាស់	។	បនាទាប់ពី	

ពីរ	ប	ីសបាដា�៍	ែំបូង	មក	ខ្នុំ	បានែឹង	ថា	ខ្នុំ	ការ	បដមងៀន	

របស់	ខ្នុំ	នឹង	ោមន	មបសិ�្ធភាព	ដេើយ	រ�ូត	ែល់	ខ្នុំ	ដជឿ	

ដលើ	មពរះគម្ីរ	មរមន	។

ែំកណើរករឿងបាៃកបើ្សដម្ងមរួយជំពូ្ម្ងៗ

ខ្នុំបាន	ចាប់ដផ្ើម	សិកសា	មពរះគម្ីរ	មរមន	

រាល់សបាដា�៍	ដ�ើយ	មិន	យូរ	ប៉ុនាមន	បានរកដ�ើញនូវ	

ដសចក្ីអ�ំរដៅក្នុង	ការអាន	របស់ខ្នុំ	។	

ែំដ�ើរដរឿងដៅ	ក្នុង	មពរះគម្ីរមរមន	បាន	ដបើកសដម្ង	

មួយ	ជំពូក	ម្ងៗ	ដ�ើយ	បាន	នាំ	ខ្នុំ	ខិតដៅជិត	

មពរះដយស៊ូវមគីស្ទ	។

ខ្នុំ	បានអានពី	ការមបសូត	របស់	មពរះ	មគសី្ទ	ដែល	

ននី�វបាន	ដ�ើញ	ដៅ	ក្នុង	ការនិមិត្ត	មួយ	ថា	៖

«	ដ�ើយ	ខ្នុំ	បាន	ដ�ើញ	ភូមិណាស្ដរត៉		

ដ�ើយ	ដៅ	ភូមិណាស្ដរ៉ត	ខ្នុំ	បាន	ដ�ើញ	នាង	

មព�្មចារីម្នាក	់ដ�ើយ	នាង	មសស់	លអែ	ដ�ើយ	

សែ៏ដលើសលប់	។	.	.	.

«	ដ�ើយ	ដ�វតា	ម្ន	បន្ទលូល	មក	ខ្នុំ	ថា	៖	ដមើល	ចរុះ	

នាង	មព�្មចារ	ីដែល	អ្ក	ដ�ើញ	ដនារះ	គឺ	ជា	ម្តា	នន	មពរះ	

រាជ	បុមតា	នន	មពរះ	មសប	តាម	ខាង	ឯ	ស្ច	់ឈាម	»	

(	ននី�វ�ី	1	11:13,	18	)	។

ខ្នុំ	បាន	អាន	ព	ីដផនការ	នន	សុភមង្គល	ដ�ើយ	

បាន	ដរៀន	ថា	ដសចក្ី	ជដំនឿ	ដលើ	មពរះដយស៊ូវ	មគសី្ទគឺជា	

ចាំបាច់	ចដំពារះ	ដសចក្ី	សដ្ង្គារះ	ដយើង	។	អាមដូលក	

បានបដមងៀន	ថា	៖

«	ខ្នុំ	ែឹង	ថា	មពរះមគីស្ទនឹង	យាង	មក	ក្នុង	ចំដណាម	

កូនដៅ	មនុស្ស	ដែើម្ី	��ួល	យក	នូវ	អដំពើ	រំលង	

ទាំងឡាយ	នន	មបជា	រាមស្ត	របស់	ម�ង	់ដ�ើយ	ថា	ម�ង	់

នឹង	ដធវើ	ឲ្យ	ធួន	នឹង	អដំពើ	បាប	ទាំងឡាយ	នន	មនុស្ស	

ដលាក	ដមពារះ	មពរះអម្ចាស	់ែ៏	ជា	មពរះ	ម�ង	់ម្ន	មពរះបន្ទលូល	

ថា	ែូដចានារះ	។

«	.	.	.	ត្ិតមសប	តាម	ដផនការ	ែ៏ម�ិម្	

នន	មពរះែ៏ដៅ	អស់	កល្	ជានិច្ច	ដនារះមតូវ	ដត	ម្ន	

ែង្វាយធួន	មួយ	ដកើត	ដេើង	ដបើ	ពុ	ំដនារះ	ដស្តដ�	

មនុស្ស	ដលាក	ទាំងអស់	នឹង	ពុំអាច	ដចៀសផុត	ព	ីដសចក្ី	

វិនាស	បាន	ដេើយ	»	(អាលម្៉ា	34:8–9)	។	

ខ្នុំ	បាន	អាន	ព	ីមពរះដយស៊ូវមគីស្ទ	បដមមើ	ែល់	រាមស្ត	

ដផ្សង	ដ�ៀត	របស់	ម�ង	់ដៅ	�វីប	អាដមរិក	សម័យ	

បុរា�	ដ�ើយ	ខ្នុំ	បាន	ែឹង	ថា	ម�ង	់គឺជា	មពរះ	នន	មគប់	

ជាតិស្សន៍	។	ម�ង់	ម្ន	បន្ទលូល	មបាប	់ដៅ	ស្សន៍	

ននី�វ	ថា	៖	«	អ្ក	រាលោ់នា	គ	ឺជា	ពួកអ្ក	ដែល	ដយើង	បាន	

និយាយ	ថា	៖	ដយើង	ក	៏ម្ន	ដចៀម	ឯ	ដ�ៀត	ដែល	មិន	

ដៅ	ក្នុង	ដមកាល	ដនរះ	ដៅ	ដេើយ	មតូវដត	ដយើង	នាំ	ដចៀម	

ទាំងដនារះ	មកដែរ	ដ�ើយ	វា	នឹង	ស្ដាប	់តាម	សំដេង	

ដយើង	ដនារះ	នឹងម្ន	ដមកាល	ដតមួយ	និង	អ្ក	គង្វាល	ដត	

មួយវិញ	»	(	នីន�វ�ី	3	15:21	)	។

ទគីបនាទាល់ខ្នុំក្ើតរាៃបៃ្ឈិចម្ងៗ

កាល	ខ្នុំ	អាន	មពរះគម្ីរ	មរមន	ដសចក្ី	ជដំនឿ	របស	់ខ្នុំ	

ដលើ	មពរះដយស៊ូវមគីស្ទ	បាន	ភលឺ	ដ�ើយ	ការ	យលែ់ឹង	របស់	

ខ្នុំ	ស្ីព	ីដផនការ	របស់	ម�ង	់បាន	ដកើនដេើង	(	សូម	ដមើល	

អាលម្៉ា	32:28	)	។

ខ្នុំ	សូម	ដថលង�ីបនាទាល់	ថា	មពរះគម្ីរ	មរមន	គ	ឺជា	

មូលោឋានន	ស្សនា	របស់	ដយើង	។	មពរះវិញ្ញា�	

បរិសុ�្ធ	បាន	ដបើក	បង្ហាញ	ែល់	ខ្នុំ	ថា	យ៉ដូសបស៊្មីធ	គឺ	

ជា	ពយាការ	ីពិត	មួយរូប	ដែល	បាន	ស្ដារ	ស្សនាចមក	

មពរះ	ដេើង	វិញ	ដៅ	ដលើ	ដផនែី	ដនរះ	និង	ជា	អ្ក	ដែល	

មូលដ្ឋាៃនៃសាសនារបស់កយើង

« ែរូែជា ពកាលាង ទាវារ នឹង ប្្រូវ 
រាក់ធាលាក់ែុះ ព�ើសិន ជា សិលា 
ប្េឹះ ឬ មរូលោឋាន ប្្រូវ ែកពែញ 
ែរូែគានា ពនះចែរ ស្សនាែប្ក 
នឹង ឈរ ឬ រលំែុះ ពោយ ស្រ 
ពសែក្ី ពិ្ ពពញពលញ នន 

ប្ពះ េម្ីរ មរមន ។ . . . ព�ើ ប្ពះ េម្ីរ មរមន ពិ្  — ព�ើយ 
មនុស្ស រ�់លាន នាក់ក្នុង �ែ្ចនុ�្ន្ ពនះ រាន ពធ្វើ ទី �នាទាល់ ថ្ 
ពួក ពេ មន ស្ក្សី ពី ប្ពះ វិញ្ញាណ ថ្ ប្ពះ េម្ីរ មរមន េឺ ពិ្ 
យ៉ាង ប្រាកែ —ែរូពែ្ះ ពនាះ មនុស្ស មនាក់ ប្្រូវ ច្ ទទួល យក 
នរូវការ អះអាង នន ការ ស្តារ ពឡើងវិញ និង អ្វី ៗ  ទាំង អស់ ចែល 
មន ជា�់ទាក់ទង នឹង វា ផងចែរ » ។

ម្បធាៃដអ៊សរ៉ាថ្ហ្ដប៊ៃសឹៃ(1899–1994)កៅ្ ្នុង្បកាសដំណឹរ
�្អ្ទរ់៖ធសៀវធៅផណនាំស្មាប់ការបធ្មើជាអ្កផ្សពវផសាយសាសនា
(ឆ្នាំ2004)ទំព័រ106។

រួមគ្នាដតមួយរបស់ែ្នុំ
ទី�នាទាល់ បាន	បកដមបមពរះគម្ីរ	មរមន	ដចញ	ពី	ផ្ទាំង	ចំណារ	

ម្ស	ដនារះ	។	មពរះគម្ីរ	មរមន	ដថលង	�ីបនាទាល	់ព	ី

មពរះដយស៊ូវមគីស្ទ	ដ�ើយ	ដធវើ	ការ	�ន្ទឹម	ោនា	នឹង	មពរះគម្ីរ	

ប៊ីប	។	មពរះគម្ីរ	ទាំងពីរ	ដនរះ	ដថលង	�ីបនាទាល់	រួម	ោនា	ថា	

មពរះដយស៊ូវមគីស្ទ	គ	ឺពិត	ជា	មពរះរាជ	បមុតា	នន	មពរះ	ដ�ើយ	

ថា	ម�ង់	គ	ឺជា	មពរះនន្គរ់ជាតិ	ស្សន៍	មិន	ដមន	ដតមួយ	

ដនារះ	ដ�	។	◼

អ្នកនិេន្រស់បៅ្របទសសិង្ហរុរី។
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កដ្យនម៉ាគលអរម៉ាូរីស

ទស្សនាវែី្ ស្សនាែប្ក

ែ្នុំ	ដៅចា	ំព	ីការ	មពួយ	បារម្ភដែល	ខ្នុំ	ម្ន		កាល	ខ្នុំ	

ដរៀបចំខលតួន	ជួប	នឹង	ប៊ីស្សព	របស់	ខ្នុំ	អំពី	ការ	បដមមើ	

ដបសកកម្ម	។	ខ្នុំ	បាន	ដងឿង្ងៃល់ថា	ដតើ	ខ្នុំ	លអែ	

មគប់មោនដ់�ើយឬដៅ	។	ែូចជាពយាការី	

យ៉ូដសប	ស៊្មីធដែរ	ខ្នុំ	ោមន		«	ដទាស	ែ៏ធ	ំ

ឬ	បាបែ៏ធងៃន់ដនារះដេើយ	»	(	យ៉ូដសប	

ស្ម៊ីធ—មបវត្តិ	1:28	)	ប៉ដុន្តខ្នុំ	ម្ន	ការ	

មពួយបារម្ភែូចោនា	។

ខ្នុំ	មពួយ	ដោយស្រ	

ខ្នុំដចរះដត	គិត	ពី	មិត្ត	របស	់ខ្នុំ	

ដឈាមរះដ�ននី	(	ដឈាមរះមតូវបាន	

ផ្លាស់ប្លូរ	)	។	អស់រយៈដពល	

ជាដមចើន	ឆ្នា	ំដ�ននី	បាននិយាយពីអារម្ម�៍	

ដែល	ោត់�ន្ទឹងរង់ចា	ំយា៉ាង	អន្ទរះស្រចដំពារះការ	បដមមើ	

ដបសកកម្ម	មួយ	។	ប៉ុដន្ត	វា	បាន	ផ្លាស់ប្លូរ	បនាទាប់ពី	ោត់	បាន	

ជួប	នឹង	ប៊ីស្សព	។

ដោយ	ស្រ	ដ�នន	ីបាន	ដធវើ	នូវ	ឥរិយាបថ	ដែល	មិន	

សក្ិសម	ជាមួយ	នឹង	យុវនារី	មួយចំនួន	ដែល	ដមកាយ	មក	

ោត់បាន	មបាប់ខ្នុំ	ដនារះ	ោត់	ោមន	គ�ុសម្ត្តិមគបម់ោន	់

ដែើម្ី	បដមមើ	ជា	អ្ក	ផសាយ	ស្សនាដពញដម្៉ាងដេើយ	។	

ោតដ់លង	ម្ន	សិ�្ធិដមជើសដរើស	បដមមើ	ដបសកកម្ម	ដ�ៀត	

ដ�ើយ	។

ដៅ	ក្នុងមបស្សន	៍របស់	មបធាន	ប៊យែ៏	ដ�	

ផ្កក	ឺជាមបធាន	នន	កូរ៉ុមននពួកស្វកែប់ពីរនាក់	

ដ�ននីបាន	ធាលាកដ់ៅក្នុងការ	ល្តួង	របស់	ស្តាំង	

«	ដោយ	ដមបើ	សិ�្ធិដមជើសដរើស	ខាង	

សិទ្ិនសរីភាេនម្ជើសនរើស ឬ  
សិទ្ធិបត�ើសបរើសខាងសីល្ម៌?
ការប្រើ្រាស់សិទ្ិប្រើសបរើសបោយឆ្លាតវៃប្វើ
ឲ្យការប្រើសបរើសបយើងមានភាពទំលំទូលាយ
ប�ើយអភៃិឌ្ឍសមត្ថភាពបយើងប�ើម្បី
ប្រើសបរើសបោយ្តរឹម្តូៃ។
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សីលធម	៌	[	របស់	ោត់	]		ខុស	»	។ 1

ដសរីភាពពិត	ែូចដែល	ប�ើម រ្ីកមាលាំងនន

យុវជនបដមងៀន	ដកើត	ដេើង	ដៅដពល	ដយើងដមបើ	

សិ�្ធិដមជើសដរើសរបស	់ដយើង	ដែើម្ី	ដមជើស	យក	ការដោរព	

មបតិបត្តិ	។	ការ	បាត់បង់	ដសរីភាព	ែូចដែល	ដ�ននី	

បាន	ដរៀន	ដកើត	ដេើង	ពី	ការ	ដមជើស	មិន	ដោរពមបតិបត្តិ	។

«	ខ�ៈ	ដពល	ដែល	អ្ក	ម្ន	ដសរី	ភាព	

ដែើម្ី	ដមជើសដរើស	�ដងវើ	របស់	អ្ក	ដនារះ	អ្ក	ពុ	ំម្ន	

ដសរីភាព	ដែើម្ី	ដមជើសដរើស	ល�្ធផល	វាដ�	។	

ដទារះប	ីជាលអែ		ឬ	អាមកក់ក្ី	ល�្ធផលនឹង	ដកើត	

ម្ន	តាមដមកាយ	ជា	ល�្ធផល	ព	ីធម្មជាតិ	មួយ	

ននជដមមើសដែលអ្កបានដរើស	»	។ 2

ភាញា្រ់ងារចបំពាទះខលៃលួនប�ើង

ដោយស្រ	មពរះគម្ីរ	បដមងៀន	ថា	ដយើងម្ន	

«	សិ�្ធនិឹង	ដរើស	យក	»	«	ដសរីភាព	ដែើម្ី	ដធវើ	អវីៗ	»	និង	

ដសរីភាព	ដែើម្ីដធវើ	ដរឿង	ទាំងឡាយ	«	តាម	ប�ំងចិត្ត		

[	របស	់ដយើង	]	»	(	ននី�វ�ី	2	2:27,	10:23,	គ.	និង	

ស.	58:27,	ដ�ដលមិន	14:30	)	ជាដរឿយៗ	ដយើង	

ដមបើពាក្យ	ថា	«	ដសរីភាពដមជើសដរើស	»	។

ប៉ដុន្តដតើ	អ្កែឹង	ដ�ថាឃ្លា	«	ដសរីភាពដមជើសដរើស	»	

ោមន	ដៅ	ក្នុង	មពរះគម្ីរ	ដែរដ�	?	ផ្ទនុយដៅវិញ	

មពរះគម្ីរ	បដមងៀន		«	ថាមនុស្សមគប់រូប	អាច	មបមពតឹ្ត	

នូវ	ដោលល�្ធិ	និង	ដោលការ�៍		.	.	.	តាម

សិទ្ិប្ជើសបរើសខាងសរីល្ម	៌ដែល	ដយើងបានមបទាន	

ែល់	ដគ	មបដយាជន៍	ឲ្យ	មនុស្សមគប់រូបអាច	បា	

ន��ួល	ការ	ខុសមតូវ	ចដំពារះអំដពើបាប	ទាំងឡាយ	

របស់ខលតួន	ដៅនថងៃជំនុំជំររះ	»	(គ.	និង	ស.	101:78	ការ	

គូសបញ្ជាក់	បានបដន្ម	)	។

ដអលដ�ើរ	�ី	ថត	មគីស្តលូ�វឺសិន	ក្នុង	

កូរ៉ុមននពួកស្វក	ែប់ពីរនាក់បាន	បដមងៀន	

ថា	៖	«	ពាក្យ	ថា	សិទ្ិប្ជើសបរើសម្ន		[	ដៅ	

ក្នុង	មពរះគម្ីរ	]	ោច់	ដោយ	ដេក	ដតឯង	ឬ	

ផ្សំជា	មួយនឹង	ពាក្យ	សរីល្ម៌។.	.	.	

ដពល	ដយើង	ដមបើ	ពាក្យ	សិទ្ិប្ជើសបរើសខាង

សរីល្មដ៌យើងកំពុងគូសបញ្ជាក់ដោយ	សមរម្យ	

នូវ	�ំនួលខុសមតវូ	ដែល	គឺជា	ដផ្ក	មួយែ៏សំខាន់	នន	

អដំណាយទាន	ែ៏ដ�វភាព	នន	សិ�្ធិដមជើសដរើស	។	ដយើង	

គឺជា	មនុស្សដែល	ម្នសីលធម៌	ដ�ើយ	ជា	ភាញាកង់្រ	

ចដំពារះខលតួន	ដយើង	ម្ន	ដសរីភាព	នឹង	ដមជើសដរើស	

ប៉ដុន្តដយើង	ក	៏��ួល	ខុសមតូវ	ចដំពារះ	ការ	ដមជើសដរើស	របស់	

ដយើង	ផងដែរ	»	។ 3

មបធាន	ផ្កកឺ		បាន	បដន្ម	ថា	«	ស�ិ្ធិដមជើសដរើស	

មតូវ	បាន	ឲ្យ	និយមន័យ	ដៅ	ក្នុង	មពរះគម្ីរ	ថាជា	

«	សិ�្ធិដមជើសដរើស	ខាង	សីលធម៌	»	ដែល	ម្នន័យថា	

ដយើង	អាច	ដមជើសយករវាង	លអែ	និង	អាមកក	់»	។ 4	

អដំណាយទាន	ដែល	មពរះបាន	មបទាន	ឲ្យ	ដនរះ	ម្នន័យ	

ថា	ដយើងម្ន	«	ដសរីភាពដរើសយក	ឥស្សរភាព	និង	

ជីវិត	ែ៏	ដៅ	អស់កល្ជានិច្ច	តាមរយៈមពរះ	ជាអ្ក	

សមងបួសមងមួ	ែ៏	ធ	ំរបស់	មនុស្ស	ដលាក	ទាំងអស់	ឬ	ក៏	

ដរើសយក	ការ	ជាប់	�ុំឃ្ំង	និង	ការ	ស្លាប់	មសបតាម	

ការ	ជាប់�ុំឃ្ំង	និង	អំណាច	របស់	អារក្ស	»		

(	ននី�វ�ី	2	2:27	)	។

សង្ងារាមរ�ស់សាតាំងត�ឆាំង
នឹងសិទ្ធិបត�ើសបរើស

ដោយ	ស្រ	សិ�្ធិដមជើសដរើស	ខាង	

សីលធម៌ដែើរតួយា៉ាង	សំខាន	់ដៅ	ក្នុង	ដផនការសដ្ង្គារះ	

ស្តាំង	បាន	ខិតខំ	ដែើម្ី	បំផ្លាញ	វា	ដៅ	ពិភពមុនឆ្ក	

ជីវិតដនរះ	។	វា	មតូវបាន	បដ�ដាញ	ដចញ	ដោ	យស្រ	ការ	

បរះដបារ	ដ�ើយ	ឥេលូវ	ដនរះ	វា	ខិតខំ	«	ដែើម្ី	បដញ្ឆោត	

ដ�ើយ	ដែើម្ីដធវើ	ឲ្យ	មនុស្សខាវាក	់ដ�ើយ	ដែើម្ី	ែឹកពួកដគ	

យក	ដៅជាដឈលើយ	»	(	ម៉ដូស	4:3–4	)	។

ស្តាំង	ចង់	ឲ្យ	ដយើង	ដធវើ	ការ	ដមជើសដរើស	

ដែល	ក�ំត	់នូវ	ដសរីភាព	របស់	ដយើង	ែឹកនាំ	

ដៅរក�ម្លាប់អាមកក	់និង	ការ	ដញៀន	ដ�ើយដធវើ	

ឲ្យ	ដយើង	ោមន	អំណាច	ដែើម្ីតតាំង	នឹង	ការ	ល្តួង	

រ	បស់វា	។	ភាពមសស់ស្អាត	នន	ែំ�ឹងលអែគឺថា		

ែំ�ឹងលអែ	ដធវើ	ឲ្យ	ដយើង	ែឹង	ព	ីការ	ដមជើសដរើស	របស់	

ដយើង	និង	ល�្ធផល	នន	ការ	ដមជើសដរើស	ទាំងដនារះ	។	

ការដមបើមបាស់ស�ិ្ធិដមជើសដរើស	ដោយ	ឆ្លាតនវដធវើ	ឲ្យ	

ការដមជើសដរើស	ដយើង	ម្ន	ភាព�ំលំ�ូលាយ	ដ�ើយ	

អភិវ�្ឍ	សមត្ភាពដយើង	ដែើម្ី	ដមជើសដរើស	ដោយ	

មតឹមមតូវ	។

គំរូរ�ស់តពទះអង្គសបង្ងារាទះ

ដៅ	ដពល	ដផនការសដ្ង្គារះមតូវបាន	បង្ហាញ	ដៅ	

ក្នុង	មកុមមបឹកសាែ៏ធំដៅ	ស្ថានសួគ	៌មពរះអង្គសដ្ង្គារះ	

បាន	បង្ហាញ	ដយើង	ពី	រដបៀបដមបើ	ស�ិ្ធិដមជើសដរើសខាង	

សីលធម៌របស់	ដយើង	ឲ្យ	បាន	មតឹមមតូវ	។	ម�ង	់

បាន	ម្ន	បន្ទលូល	ថា	«	មពរះវរបិតា	ដអើយ	សូម	ឲ្យ	

មពរះ�ឫ�័យ	របស់	មពរះអង្គ	បាន	សដមមច	ដ�ើយ	

សូម	ឲ្យ	សិរីលអែ	របស់	មពរះអង្គ	បាន	ជា	របស់	ផង	

មពរះអង្គរ�ូត	»	(	ម៉ដូស	4:2	)	។	ដោយស្រ	ម�ង	់

ម្ន	្ ន្ទៈដធវើ	តាម	មពរះ�័រ	របស់	មពរះវរបិតា	ដៅ	ដពល	ដនារះ	

ដ�ើយ	ដមកាយ	មក	ដ�ៀត	ដៅ	សួនចបារ	ដគតដសម្៉ាន	ីនិង	

ដៅ	ដលើ	ដឈើឆ្កោង	(	សូមដមើល	ម្៉ាថាយ	26:39,	លូកា	

22:42	)	ដនារះ	មពរះដយស៊ូវ	បាន	បង់នថល	សមម្ប	់ការ	

ដមជើសដរើស	មិន	លអែ	របស	់ដយើង	ដ�ើយ	ផ្តល់	ផលលូវ	សមម្ប	់

ដយើង	ដែើម្ី	��ួល	បាន	ការអត់ដទាស	តាមរយៈ	ការ	

ដមបចិត្ត	។

មបសិន	ដបើ	ដយើង	ដធវើ	តាម	គំរូ	របស	់មពរះអង្គសដ្ង្គារះ	

ជំនួស	ឲ្យ	ការ	និយាយ	ថា	«	ខ្នុំ	ដធវើ	អវី	ដែល	ខ្នុំ	ចង់	ដធវើ	»	

ដនារះ	ដយើង	នឹង	មបកាស	ថា	«	ខ្នុំ	ដធវើ	អវី	ដែល	មពរះវរបិតា	

សពវមពរះ�័យ	»	។	 	5	ការ	ដមបើ	សិ�្ធិដមជើសដរើស	ខាង	

សីលធម៌	តាម	រដបៀប	ដនរះ	នឹង	នាំ	យក	ដសរីភាព	និង	

សុភមង្គល	មក	ឲ្យ	ដយើង	។

កាល	ខ្នុំ	បាន	ដៅ	ជួប	នឹង	ប៊ីស្សព	របស	់ខ្នុំ	សមម្ប	់

ការ	សម្ភាស	ដលើក	ែំបូង	របស់	ខ្នុំ	សមម្ប់	ដបសកកម្ម	

ខ្នុំ	ម្ន	អំ�រគុ�	ដែល	ខ្នុំ	បាន	ដធវើ	ការ	ដមជើសដរើស	

លអែៗ	។	ប៉នុាមន	ដខ	ដមកាយ	មក	ខ្នុំ	កំពុង		ដត	បដមមើ	

មពរះអម្ចាស់	ដៅ	មបដ�ស	�វ័តាម្៉ាឡា—ដោយ	បដមងៀន	

ែល់	មនុស្ស	ែន�	ដ�ៀត	ព	ីដផនការ	សដ្ង្គារះ	និង	តួនា�ី	

ែ៏	សំខាន់	របស់	សិ�្ធិដមជើសដរើស	ខាង	សីលធម	៌ដៅ	ក្នុង	

ដផនការ	ដនារះ	។	◼

្ំណត់ចំណាំ

	 1.	ប៊យែ៏	ដ�	ផ្កក	ឺ« These Things I Know	»	
Liahona	ដខ	ឧសភា	ឆ្នា	ំ2013	�ំព័រ	8	។

	 2.	ប�ើម រ្ីកមាលាំងននយុវជន(	ឆ្នាំ	2011	)	�ំព័រ	2	។
	 3.	ថត	មគីស្តលូ�វសឺិន	«	Moral Agency	»	Ensign	ដខ	

មិថុនា	ឆ្នា	ំ2009	�ំព័រ	47	។
	 4.	ប៊យែ៏	ដ�	ផ្កក	ឺ«	These Things I Know	»		

�ំព័រ	8	។
	 5.		សូមដមើល	វ�វដ�្គង	ដអជ	ផល	«	The Gift of Agency	»	

Liahona	ដខ	ឧសភាព	ឆ្នាំ	2006	�ំព័រ	35	។



52 លីអា�រូោ

«ែ្នុំកំេុងេយាយាមម្គប់ម្គងគំនិតរបស់ែ្នុំ
បេុដន្តមានការល្បួងនម្ច្ើននេក។នតើែ្នុំអាច្
សមាអាតគំនិតែ្នុំបាននោយរនបៀបណា?»

កា
រ	មគប់មគង	គំនិត	របស	់អ្ក	គឺ	ជា	ដរឿង	ពិបាក	ណាស់	ប៉ដុន្ត	វាអាចដធវើ	

ដៅ	បាន	ដ�ើយ	នាំ	មក	នូវ	ពរជ័យ	៖	«	កាល	អ្កដរៀន	មគប់មគង	គំនិត	

របស់	អ្ក	អ្ក	អាច	យក	ឈ្រះ	�ម្លាប់	នានា	សូម្ី	ដត	វា	បរ៉ះពាល	់ែល	់

�ម្លាប់ផ្ទាល់	ខលតួន	ក្ី	។	អ្ក	អាច	��ួល	បាន	�ំនុកចិត្ត	យកឈ្រះ	ដលើ	

ការភ័យខាលាច	ដ�ើយម្ន	ជីវិត	មួយ	ែ៏	រីករាយ	»	។ 1

ក៏សូម	ពិចារណា	ពី	ពរជ័យ	ទាំងដនរះដែរ	៖

•		គំនិត	ស្អាតសអែំ	នឹង	ជួយ	អ្ក	ឲ្យ		«	ម្ន	ចិត្ត	កាលាហាន	ដេើង	ដៅ	ចដំពារះ	វត្តម្ន	នន	មពរះ	»	

ដ�ើយ	«	មពរះវិញ្ញា�បរិសុ�្ធ	នឹង	ដៅ	ជា	គូកន	អ្ក	»	(	គ.	និង	ស.	121:45–46	)	។

•		គំនិត	ស្អាតសអែំ	នឹង	ជួយ	អ្ក	ឲ្យ	ស្គាល់	ព	ីការបំផុស	គំនិត	ដោយស្រ	មពរះវិញ្ញា�បរិស�ុ្ធ	

ម្ន	បន្ទលូល	ដៅ	កាន់ចិត្ត	និង	គំនិត	របស់	អ្ក	(	សូមដមើលគ.	និង	ស.	8:2–3	)	។

•	 	គំនិត	ស្អាតសអែំ	នឹង	ជួយ	អ្ក	ឲ្យ	ដោរពមបតិបត្តិ	តាម	ប�បញ្ញត្តិ	ធ	ំ�ីមួយ	៖	ដែើម្ី	មសឡាញ់	

មពរះ	ឲ្យ	អស	់ព	ីចិត្ត	ព	ីមពលឹឹង	និងគំនិ្	របស់	អ្ក	(	សូមដមើល	ម្៉ាថាយ	22:37	)	។

ម្ន	ដរឿង	ជាដមចើន	ដែល	អ្ក	អាច	ដធវើ	ដែើម្ី	ម្ន	គំនិត	កាន់ដត	ស្អាតសអែំ	ែូច	ដែល	អ្ក	នឹងដ�ើញ	

គំនិតទាំងដនារះ	ដៅ	ដលើ	�ំព័រ	ទាំងដនរះ	។	ប៉ដុន្ត	ដរឿង	ែ៏សំខាន់	បំផុត	មួយដែល	អ្កអាចដធវើ—ដ�ើយ	

ដែល	វា	ែំដ�ើរការ	បន្តិច	ម្ងៗ—គ	ឺការ	យកឈ្រះដលើ		«	មនុស្ស	ខាង	ស្ច់ឈាម	»	។	បុរស	

ឬ	មស្តី	ខាង	ស្ច់ឈាមដមបៀបែូច	ជា	គំនិត	មិន	ស្អាតសអែំែូដចានារះដែរ	។	ដនរះ	ជា	រដបៀបដែើម្ី	យក	

ឈ្រះ	វា	៖	«	មនុស្ស	ខាង	ស្ច់ឈាម	ជា	សមតូវ	ែល់	មពរះ	.	.	.	ដ�ើយ	នឹង	ដៅ	យា៉ាងដនរះជា	ដរៀង	

ែរាប	ត	ដៅ	ដលើក	ដលង	ដត	ដគ	មពមដធវើតាម	ដសចក្ី�ូនាមន	ននមពរះវិញ្ញា�	បរិសុ�្ធ	ដ�ើយ	សមម្ត	

ភាពខាង	ស្ច់	ឈាម	ដចញ	ដ�ើយ	កាលាយ	ដៅជា	អ្ក	បរិស�ុ្ធវិញ	តាមរយៈែង្វាយធួន	នន	

មពរះមគីស្ទែ៏ជាមពរះអម្ចាស	់ដ�ើយ	កាលាយ	ដៅែូចជា	កូនដក្មងង្យមបដៅ	សលលូតបូត	ទាបរាបស្	

អត់ឱន	ដពារដពញ	ដៅដោយ	ដសចក្ី	មសឡាញ់	»	(	ម៉ូស្យ	3:19	)	។

ដតើ	ដរឿងមួយដែល	អ្កអាចដធវើ	ដៅនថងៃដនរះដែើម្ី	អដញជើញ	ែង្វាយធួន	របស	់មពរះអង្គសដ្ង្គារះ	

ឲ្យនាំមកនូវការ	ផ្លាស់ប្លូរ	ជីវិតដនរះ		របស់អ្ក	គឺជាអវីដៅ	?

ត�ព័ន្ធផ្សពវផសា�និងមិ្រ្តភ្រ្តិ

ច�ំុច	ចាបដ់ផ្ើម	ែ៏សំខាន	់បំផុត	

មួយ	គ	ឺការ	ដមជើសដរើស	ដខ្សភាពយន្ត	

ត្ន្តី	និង	អត្ប�លអែៗ	។	ដមជើស	

មិត្តភក្ិដែល	អ្កអាច	រកសា	ឲ្យ	ម្ន	

ការសន្ទនាែ៏សក្ិសម	និង		សកម្មភាព	សុចរិត	។	

កាល	អ្កម្ន	ដរឿងលអែកាន់ដតដមចើន	ដែើម្ីគិត	ដនារះ	

អ្ក	នឹង	ម្នភាពង្យមសួល	បន្តិចម្ងៗ	ដែើម្ី	

បំបាត់នូវគំនិតអាមកក	់ដ�ើយ	ជាដរឿយៗ	នឹង	

ម្នតិចដៅៗ	។	

កអមបរ៊ីរបអសអាយុ18ឆានាំកូ�នុំរ៊ីអង់បគលែស
្របទសក្ោោ

ការអ្ិសាឋាន

ការអធិស្ឋាន	នាំ	ខ្នុំ	ឲ្យ	ខិតជិត	មពរះវរបិតាសួគ	៌ដយើង		

ដ�ើយ	ជួយ	ខ្នុំ	ឲ្យ	គិត	ពី	គំនិតលអែៗ	។	ការ	សិកសា	

មពរះគម្ីរមបចាំនថងៃ	ពមងឹង	�ំនុកចិត្តខ្នុំ	ក្នុង	ការ	យក	

ឈ្រះ	ដលើ	ការល្តួង	។	ដៅ	ក្នុងមពរះគម្ីរ	អាច	ដ�ើញព	ី

គំរូ	នន	ពួក	សិស្ស	ែ៏ដស្មរះមតង់របស់មពរះ	មគីស្ទ	។	ការ	

ដថលង�ីបនាទាល់របស់ខ្នុំ	ក៏ជួយ	ខ្នុំ	ឲ្យ	រកសា	គំនិត	ខ្នុំ	បាន	

ស្អាតសអែំ	ផងដែរ	។

ោសសាអិមអាយុ17ឆានាំបកៀវ្របទសអ៊ុយក្កន

តពទះគម្ីរ

ការ	អានមពរះគម្ីរ	រាល់មពឹកពី	មុន	

ដៅស្លា	អាចជួយ	បាន	។	

ដៅដពល	ខ្នុំ	ម្ន	គំនិត	មិន	លអែ	ខ្នុំ	

បាន	ប្លូរ	វា	ដចញ	ភាលាម	ជាមួយ	នឹង	

អវីមួយដែល	មបដសើរជាង	។	ជាជាង	ការដែល	មោន់ដត	

និយាយ	ថា	«	កុំគិតពដីរឿងដនារះអ	ី»	(	ដែល	ជាដរឿង	

លអែ	មួយដែល	មតវូដធវើ	)	សូម	ប្លូរ	វា	ជាមួយ	នឹង	គំនិត	លអែ	

មួយ	។	សូម	ចងចាំថា	អ្កអាច	មគបម់គង	គំនិតរបស	់

អ្កបាន	ពុដំមនរបស់	ស្តាំងដនារះដ�	។	ដយើង	

គឺជាបមុតាបមុតីែ៏កាលាហាន	របស	់មពរះវរបិតាសួគ៌	ដ�ើយ	

ដយើង	ម្ន	ដបសកកម្មយា៉ាងខាជាប់ខជតួនមួយ	ដែើម្ី	ដធវើ	ឲ្យ	

ខលតួន	ដយើង	បាន	មបដសើរ	ដេើង	។

នរីកស៊ីអាយុ16ឆានាំអាក្ន់សាសស.រ.អា.

ចបមលែើយទាំងឡាយគឺមានរំណងទុកជាជំនួយនិងជាទស្សនវិស័យមិនកមនជាក្រ្រក្សអំេរីបគ្លលទ្ិសាសន្ច្កជាផ្លែនូវក្របន្ទះបទ។

សំណួរៃឈិងចកមលៃើយ

្ំណត់ចំណាំ

	 1.	ប៊យែ៏	ដខ	ផ្កកឺ	«	Worthy Music, Worthy Thoughts	»	Liahona	ដខ	
ដមស្	ឆ្នាំ	2008	�ំព័រ	31	។



យ
ុវវ័យ

ល្អឬត្រឹមត្រូវ?

អ្ក	មិន	អាច	មគបម់គងគំនិត	

មួយនឹងផុសដចញមកដនារះ	ដេើយ	

ប៉ដុន្តអាច	ម្ន	ល�្ធភាពដែើម្ី	

លុបវា	ដចញ	ឬ�ុកវា	ឲ្យដៅ	

បាន	។	អ្ក	អាចដចា�សួរ	ថា	៖	ដតើ	គំនិត	ដនរះ	

នឹង	ម្ន	ផលលអែែល់	ខ្នុំដែរឬដ�	?	ដតើ	វា	នឹង	ជួយ	

ខ្នុំ	ឲ្យ	ដែើរដៅដលើ	ផលលូវ	មតវូដែរឬដ�	?	ដៅដពល	ម្ន	

គំនិតល្តួងមួយ	ផុស	ដេើង	សូម	ដមចៀងចដមមៀង	លអែ	

មួយ	គិតពីអនុសសាវរីយលអែមួយ	ឬអធិស្ឋាន	។	

សំខាន់បំផុត	គឺការ	ប្លូរ	គំនិតអាមកក	់ជាមួយ	

នឹងអវីមួយដែលលអែ	។

លរីសសាភរីអាយុ17្របទសោណឺមា៉ាក

គំរូរ�ស់លីនៃ

ដៅ	ក្នុង	ននី�វ�ី	1	

15:27	នីន�វមបាប់	ែល់	

ពួកបងមបុសោត់ថា	ឪពុក	

ពួកដគបាន	�៊ុមព័�្ធដោយ	

ភាពកខវក	់ដៅ	ក្នុង	ការនិមិត្ត	របស់ោត់អំពី	

ដែើមដឈើជីវិត	។	ប៉ដុន្ត	លីន�	មិន	បានដមើល	ដ�ើញពី	

ភាព	កខវកដ់នារះដ�	ដោយស្រ	«	ចិត្តដលាក	

រវល់ដតគិត	ែល់	ដរឿង	ដផ្សង	ដ�ៀត	»	។	ការ�៍ដនរះ	

ដៅដតពិត	ចដំពារះដយើងសពវនថងៃ	។	មបសិនដបើ	ដយើង	

ម្ន	ប�ំងមបាថានាចង់បាននូវ	ដសចក្តីសុចរិត		

សូម	អធិស្ឋាន	ដ�ើយ	ដផ្ដាត	ដលើ	ដរឿង	សុចរិត	ដនារះ	

គំនិត	ដយើង	នឹង	ដពារដពញ	ដោយ	ដសចក្តីសុចរិត		

និង	គ�ុធម៌រ�ូតែល់	គំនិត	អាមកកម់្ន	អាច	

ដៅបាន	។

ហាទរី�រុលយូអាយុ16ឆានាំអារី�្សនូោស.រ.អា.

ទំនុ្រ្របមកើង

�ំនុកតដមកើងអាចជួយ	ដយើង	ឲ្យ	ម្ន	គំនិត	ស្អាតសអែំ	។	

ត្ន្តីលអែ	ដលើកតដមកើង	ែល់វិញ្ញា�	។	ដៅដពល	

ខ្នុំស្ដាប់	�ំនុកតដមកើង	វា	ដតង	ដលើក	តដមកើង	ខ្នុំឲ្យ	ស្ិតដៅ	

ក្នុងបរិយាកាស	សងៃប	់ដ�ើយ	ដសដលស្ទាល	។	វា	ជួយ	

ខ្នុំ	ឲ្យ	ចងចាំពដីសចក្ីមសឡាញ់ដែល	មពរះវរបិតាសួគ៌	

គិ្រពីបរឿងទាំងបនទះ
«នេលែលែះនៅក្នុង
ែំនណើរឆលែងកាត់
ជវីវិតរដមងសាលាប់
ែ៏នម្គ្ះថ្នាក់ននះក៏
សូមឲ្យនយើងនធ្ើតាម
ការទូនាមានមកេវី

សាវកបេុលផងដែរដែលវានឹងជួយការពារ
នយើងឲ្យមានសុវតិ្ភាេនហើយស្ិតនៅ
នលើផលែដូវននាះ៖‹ឯនសច្ក្វីណាដែលេិត
នសច្ក្វីណាដែលគួររាប់អាននសច្ក្វីណាដែល
សុច្រិតនសច្ក្វីណាដែលបរិសុទ្
នសច្ក្វីណាដែលគួរឲ្យម្សឡាញ់នសច្ក្វីណា
ដែលមានន ម្ាះល្អនបើមានសគុណណាឬ
ជានសច្ក្វីសរនសើរណាននាះច្ូរេិចារណា
េវីនសច្ក្វីទាំងននាះច្ុះ›[ភវីលវីេ4:8]»។

ត�ធានែូម្៉ាសបអសម៉នសុន« Looking Back and 
Moving Forward»លេអាហូណាដខឧសភាឆានាំ
2008ទំព័រ90។

សំណួរបចញបលើ្របតកា�

ម្ន	ចដំពារះ	ដយើង	ម្នាក់ៗ	ដ�ើយ	វា	ង្យដែើម្ី	ដចៀស	

វាង	ពី	ការ	ល្តួង	។

អាកមនោបអអាយុ18ឆានាំអាមា៉ា�្សនូោស្របទស
ប្រស៊ីល

ការស្ិរសាគមី្រជាតគួសារ

ដៅដពល	គំនិតអាមកក់ដកើតម្ន	ដៅ	ក្នុង	គំនិត	ខ្នុំ	ខ្នុំ	

ពយាយាម	ចងចាំប�គម្ីរ	ដែល	មគួស្រ	ខ្នុំ	និង	ខ្នុំ	

បាន	អានដៅដពលមពកឹ	។	រាលម់ពឹក	ដម្៉ាង	6:00	

មគួស្រ	ខ្នុំអាន	មពរះគម្ីរជាមួយ	ោនា	។	វា	មពលឹម	ដមន	

ប៉ដុន្ត	វា	ជាពរជ័យមួយ	ដ�ើយ	ដធវើ	ឲ្យ	ម្នអារម្ម�៍	

ខ្នុំកាន់ដតរឹងម្ំ	ដៅ	ក្នុង	នថងៃដនារះ	។

បអប�ោ�រុលយូអាយុ16ឆានាំ្របទសសវែ៊ីស

ពិ្ីសាតកាម៉ង់

ការអធិស្ឋាន	ពិធីស្មកាម៉ង់ដចង	

ថា	មបសិន	ដបើ	ដយើង	ដលើក	ោក់មក	

ដលើ	ខលតួន	នូវមពរះ	ននមពរះមគីស្ទ	

ដោរព	មពរះបញ្ញត្តិទាំងឡាយ	

របស់ម�ង	់ដ�ើយ	ចងចាំម�ង់ជានិច្ច	ដនារះ	ដយើង	

នឹង	ម្ន	មពរះវិញ្ញា�	របស់	ម�ង	់គង់ជាមួយ	ដយើង	

ជាែរាប	។	តាមរយៈ	ការ	ចងចាំែល់ម�ង	់ដយើង	បាន	

ខិតខំ	រុញមចានគំនិត	ខាង	ដលាកិយដចញ	ដ�ើយ	ដផ្ដាត	

«នៅនេលមាដាយែ្នុំមានជំងឺនយើងបាន

តមអាហារនហើយអធិសាឋានឲ្យគ្ត់

បេុដន្តគ្ត់បានទទួលមរណភាេ។

នតើែ្នុំអាច្មាននសច្ក្វីសុែសាន្ត

ច្ំនពាះនរឿងននះតាមរនបៀបណា?»

ម្បសិននបើអ្កមានបំណងសូមនផ្ើច្នមលែើយរបស់អ្កនិងរូបថតច្បាស់
មួយសនលែឹកម្តឹមនថងៃទវី15ដែវិចិ្្កាឆ្នាំ2014នៅliahona. lds. org
(សូមច្ុច្« Submit Your Work»តាមអ៊ីដមេលនៅliahona@ 
ldschurch. orgឬនផ្ើសំបុម្ត(សូមនមើលអាសយោឋាននៅទេំ័រទវី
3)។

េ័ត៌មាននិងការអនុញ្ញាតខាងនម្កាមម្តូវដតប្្ដូលនៅក្នុងអ៊ីដមេល
ឬសំបុម្តរបស់អ្ក៖(1)ន ម្ាះនេញ(2)នថងៃដែឆ្នាំកំនណើត(3)វែួ
ឬសាខា(4)នស្តកឬមណ្ឌល(5)សំបុម្តអនុញ្ញាតដែលមានជា
លាយលក្ខណ៍អក្សររបស់អ្កនហើយនបើសិនអ្កមានអាយុនម្កាម18ឆ្នាំ
ននាះម្តូវមានសំបុម្តអនុញ្ញាតេវីឪេុកមាដាយរបស់អ្កជាលាយលក្ខណ៍
អក្សរ(អ៊ីដមេលអាច្ទទួលយកបាន)នែើម្វីនធ្ើការនបាះេុម្ពច្នមលែើយ
និងរូបថតរបស់អ្ក។

ច្នមលែើយអាច្នឹងម្តូវបានដកសម្មលួន�ើងវិញនបើវាដវងនេកឬមិនសូវ
ច្បាស់លាស់។

ដៅដលើ	គំនិតែ៏អស់កល្	។	ដៅដពល	

	ដយើង	ចងចាមំ�ង	់ជានិច្ច	គំនិត	បំ�ងមបាថានា		

និង	�ដងវើដយើង	នឹង	ផ្លាស់ប្លូរ	ដៅរក	

ភាពមបដសើរដេើង	។

មិកប�អិមអាយុ18ឆានាំរ�្ឋយូថា�៍ស.រ.អា
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កដ្យកែវ�ីកអកអែវរួែ

ទស្សនាវែី្ ស្សនាែប្ក

ការសួរសំណួរ�៏្តរឹម្តូៃអាចរួយបរើក�ួងចិត្តមនុស្សបៅរកទបីរន្ទាល់មួយវនបសចក្បីពិត។

រនបៀបសួរសំណួរដែល
សំខាន់ៗ

បមបរៀនទាំងឡា�បៅនែងៃអាទ្ិរ្យ

្រធានរទក្នុងខែ
បនះ៖

ការដម្បកាលាយកាន់ដតែូច្ជា


ម្េះម្គវីសទៃ

អ្ក	ម្ន	ឱកាស	ដែើម្ី	បដមងៀន	មនុស្ស	ទាំងអស់	ដែល	ដៅជុំវិញ	អ្ក	មិន	ថាដៅ	ក្នុងការ	សន្ទនា	រយៈ	ដពល	

ដត	មួយនា�ី	ដៅ	ដលើ	រថយន្ត	មកុង		ក្នុង	ដមដរៀន	ដៅ	ឯមពរះវិហារ	ឬ	ការ	ពិភាកសា	ស៊ីជដមរៅ	ត�ល់	ោនា	ជាមួយ	

នឹង	មិត្ត	ម្នាក	់ដេើយ	។

ែូដច្រះ	ដនរះ	គឺជា	ព័ត៌ម្ន	ជំនួយ	មួយ	សមម្ប់ការ	បដមងៀន	ែ៏	ម្ន	មបស�ិ្ធភាព	ដៅ	មគប	់ស្ថានភាព	៖	សួរ	

សំ�ួរ	។

សំ�ួរ	លអែៗ	នាំដៅរក	ការដរៀន	សូមត	ែ៏លអែ	ដ�ើយ	ដបើ	សំណាងលអែ	ការ	សួរសំ�ួរ	លអែៗ	គឺជា	អវីមួយដែល	

អ្កអាច	សិកសា	អនុវត្ត	ដ�ើយ	ដរៀន	ដធវើ	ឲ្យ	លអែ	បំផុត	។	ដនរះ	ជា	រដបៀប	។

សួរសំណួរដែលសំខាន់

សំ�ួរ	ដែល	សំខាន់ៗ	គឺជា	សំ�ួរ	ដែល	ដធវើ	ឲ្យ	អ្ក	គិត	ពិចារណា	យា៉ាង	

មជាលដមរៅ	ជាស�ំួរ	ដែល	នាំអ្ក	ដៅរក	ដសចក្ីពិត	�ីបនាទាល់	ដ�ើយ	ផ្លាស់ប្លូរ	។	

វា	អាច	ពាក់ព័ន្ធ	នឹង	មបធានប�	ជាដមចើន	ប៉ុដន្ត	ជា	ធម្មតា	វា	ម្នដរឿង	មួយចំនួន	

ែូចោនា	៖	(1)	វាពុំដមន	ជា	សំ�ួរ	ដែល	ស្ទាកដ់ស្ទើរ	ឬពិត	ដតមយា៉ាង	ដនារះដ�	(	ប៉ដុន្ត	

វា	អាច	ជា	ការ	តាម	ោន	មួយ	ចដំពារះ	សំ�ួរ	ដែលពិត	)	(2)	វា	ម្ន	ការ	តភាជាប	់

មួយចំនួន	ដៅនឹង	ជីវិត	មបចានំថងៃ	របសដ់យើង	ដ�ើយ	(3)	វា	ដធវើ	ឲ្យ	ដយើង	ម្ន	ការ	

ខិតខំជាជាង	ការ	ដ្លើយតប	ដែល	បានគិត	�ុក	ជាមុន	។
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សិ្រសាបៃើ�គិ្រឲ្យសី៊�បតរៅ

ដែើម្ីដរៀបចំខលតួន	បដមងៀន	ែំ�ឹងលអែ	សូម	សកិសា	មពរះគម្ីរ	និង	ការ	បដមងៀន	របស់	ពយាការី	និង	ស្វក	ទាំងឡាយ	

នា	សម័យ	បច្ចនុប្ន្	ដ�ើយ	សូម	អធិស្ឋាន	ដែើម្ី	ឲ្យ	មពរះវិញ្ញា�បរិសុ�្ធ	អាច	គង់ជាមួយ	អ្ក	និង	មនុស្សដែល	

អ្កបដមងៀន	(	សូម	ដមើល	គ.	និង	ស.	42:14,	50:21–22	)	។

មបសិន	ដបើ	អ្ក	ចង់	សួរ	សំ�ួរ	ដែល	ពិតជាដធវើឲ្យ	ពួកដគ	សញជឹងគិត	អ្ក	កម៏តូវ	ដធវើ	ការគិតែូចោនាដោយ	ខលតួន	

អ្ក	ផ្ទាល	់ផង	ដែរ	។	ពិចារណា	ព	ីអវីដែល	អ្ក	សិកសា	។	អ្កនឹង	ដ�ើញ	ថាសំ�ួរដែល	ដធវើ	ឲ្យ	អ្កគិតដមចើន	បំផុត	

គឺជាសំ�ួរដែល	អ្ក	បាន	សួរ	ែល	់ខលតួន	ឯង	។	សូម	ដផ្ដាត	ដលើ	មបដភ�	ស�ំួរ	ដែល	ដធវើ	ឲ្យ	អ្កសញជឹង	គិត	។	ទាំងដនរះ	

គឺជា	សំ�ួរ	ដែល	នាំដៅរក	ចដំ�រះែឹង	និង	�ីបនាទាល់	ែ៏ធំដធង	ជា	

មបដភ�សំ�ួរែូចោនាដែល	អ្ក	អាច	សួរ	ដៅដពល	អ្ក	កំពុង	ជួយ	

ែល់	អ្កែន�	ឲ្យ	ដរៀន	ពី	ែំ�ឹងលអែដែរ	។

ចងចាំពីបៃ្ុរផលដែលប�ើងសួរសំណួរ

សំ�ួរ	ទាំងឡាយ	ដធវើ	ឲ្យ	ដយើង	ចូល	រួម	តាមរយៈការ	ដ�នា	ំនូវ	ចដនាលារះ	មួយដែល	

គំនិត	របស់	ដយើង	ដៅ	ដពល	ដនារះ	ចង់បំដពញ	។	ជាពិដសស	ការ	សួរ	សំ�ួរ	ដែល	

្លនុរះបញ្ចាំង	ពដីរឿង	ផ្ទាល់ខលតួន	ភាលមៗ	អាច	អនុញ្ញាត	ឲ្យ	ែំដ�ើរការ	ែូចខាងដមកាម	ដនរះ	

ដកើត	ម្ន	៖

1.		មនុស្ស	ចាបដ់ផ្ើម	ម្ន	ចំណាប់អារម្ម�៍	ចដំពារះ	អវីដែល	អ្កកំពុងដត	និយាយ	។

2.		ពួកដគ	ដមបើ	សិ�្ធិដមជើសដរើស	របស់	ពួកដគ	ដែើម្ី	គិត		ដ�ើយដ្លើយ	នូវស�ំួរមួយ	។

3.		ការ	ដមបើ	សិ�្ធិដមជើសដរើស	ដនរះ	អនុញ្ញាត	ឲ្យ	មពរះវិញ្ញា�បរិស�ុ្ធ	ដថលង�ីបនាទាល់	ពី	

ដសចក្ីពិត	ែល់	ពួកដគ	។ 1

ដោយ	ម្ន	ែំដ�ើរការ	ដនរះ	ដៅ	ក្នុង	គំនិត		អ្កនឹងែឹង	ថា	សំ�ួរមបដភ�ណា	ដែល	

មតូវ	សួរ	និង	ស�ំួរ	មបដភ�ណា	ដែល	មតូវ	ដចៀស	វាង ។

ឧទាៃរណ៍៖ជំនួសឲ្យការដែលម្គ្នដ់តសួរ

ថ្«នហតុអ្វីបានជាការអានម្េះគម្ពវីរមាន

សារៈសំខាន់?»អ្កអាច្សួរថ្«នតើការសកិសា

ម្េះគម្ពវីរបាននធ្ើឲ្យជវីវិតអ្កមានភាេែុសដបលែកយា៉ាង

ណាដែរ?»

សូមចងចាំថាអ្្រ្ំរពុង�បតងៀនមនុស្ស
ពុំដមនជាបមបរៀនដ្រម្យ៉ាងបនាទះបទ

មបសិនដបើ	ស្គាល់	មនុស្សដែល	អ្ក	

កំពុងបដមងៀន	ដ�ើយ	គិត	ព	ីដសចក្ីមតូវការ	

របស់ពួកដគ	អ្ក	នឹង	ដមជើស	សំ�ួរ	ដែល	ម្ន	

ដោលប�ំងដែើម្ីជួយ	ពួកដគ	ពុំដមន	មោន់ដត	

ដលើក	ដេើង	នូវ	គំនិត	ែ៏ជាក់លាក់	នានា	ដនារះ	

ដេើយ	។

ឧទាៃរណ៍៖ជាជាងការ

ម្គ្ន់ដតសួរថ្«នតើជំហាននៅ

ក្នុងែំនណើរការននការដម្បចិ្ត្ត

មានអ្វីែលែះ?»អ្កអាច្សួរ

ថ្«នតើអ្កនរឿងទាំងឡាយ

ឲ្យម្តឹមម្តូវតាមរនបៀបណា

នៅនេលអ្កែឹងថ្អ្កបាននធ្ើ

អ្វីមួយដែលែុសននាះ?»

ឧទាៃរណ៍៖ជាជាងការសួរថ្«នតើនយើងទទួល

បាននសច្ក្តវីសប្នុរសតាមរនបៀបណា?»អ្កអាច្

សួរថ្«នតើអ្កគិតថ្វាមានន័យយា៉ាងណាដែរ

នៅក្នុងមរ៉ូនណ7:48ដែលបានដច្ងថ្ឲ្យ

អធិសាឋានសូមនសច្ក្វីសប្នុរស‹នោយអស់េវីកមាលាំង

ចិ្ត្ត›ននាះ?»
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ចូលរួម្រ្នុងការសន្នា

បរឿងបែើម្ីពិចារណាសតម្�់នែងៃអាទិ្រ្យ
• នតើមាននរណាមានាក់ធ្លាប់សួរអ្កនូវសំណួរដែលនធ្ើឲ្យ

អ្កច្ងែឹ់ងបដន្មនទៀតេវីែំណឹងល្អឬផ្លាស់ប្ដូរជវីវិត

របស់អ្កតាមរនបៀបមួយចំ្នួនដែរឬនទ?

• នតើម្េះអង្គសន្គ្រះបាននម្បើសំណួរនៅនេល

ម្ទង់បនម្ងៀនតាមរនបៀបណា?

បរឿងទាំងឡា�ដែលអ្្រអាចប្វើ
• នៅនេលអ្កសកិសាម្េះគម្ពវីរនៅសបាដាហ៍ននះសូមនធ្ើ

ជាប្ជវីសំណួរមួយចំ្នួនដែលបានគិតន�ើញ។

• នៅក្នុងម្េះវិហារសូមសួរសំណួរមួយជាដផ្កននការ

េិភាកសានៅក្នុងថ្នាក់។

ររូ�
ភា
ពន
ែ ព
ោ
យ
 IL
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ST

/IS
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CK
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HI
NK

ST
O

CK

សួរសំណួរបតរៅៗបៅ្រ្នុង�ំហានងា�ៗ

ដពល	ខលរះ	វាគឺ	ជា	ដរឿង	លអែបំផុត		ដែើម្ីសួរ	សំ�ួរ	ដែល	តមមវូ	ឲ្យ	ម្ន	គំនិត	ដ�ើយ	ការ	គិតពីខលតួនឯង	

យា៉ាង	ដមចើន	ដៅ	ក្នុង	ជំហាន	ង្យៗ	ែូដច្រះអ្ក	គួរ	ដត	សួរ	សំ�ួ	រ	ចាប់ដផ្ើម	មួយ	ដែល	ង្យ	ដ្លើយ	

រួចតាមោន	វា	ជាមួយ	នឹង	ស�ំួរ	មួយ	ឬ	ដមចើន	ដែល	នាំដៅរក	ចដមលើយ	ដែល	ម្ន	ការ	គិត	គូរ	យា៉ាងខាលាំង	។	

ដនរះគឺជាឧទា�រ�៍ែ៏ស្មញ្ញា	មួយចំនួន	៖

សំណួរចា�់បផដើម សំណួរតាមដាន

នតើយេូដសបស្ម៊ីធមានអាយុបេុនាមានឆ្នាំនៅនេល
នលាកច្ូលនៅក្នុងនម្េេិសែិ្ឋ?

នតើអ្កធ្លាប់អធសិាឋាននៅម្េះវរបិតាសួគ៌នោយមាន
បំណងនសាមាះែូច្ជាយេូដសបបាននធ្ើនៅនេលណា?

នតើអ្កនជឿនលើម្េះដែរនទ? នតើម្េះបាននែើរតួអ្វីែលែះនៅក្នុងជវីវិតអ្ក?

នតើមានអ្វីែលែះដែលអ្កបាននធ្ើនែើម វ្ីបនម្មើ
ែល់អ្កែនទក្នុងនេលថ្មវីៗននះ?

នតើការែឹងថ្នយើងទាំងអស់គ្នាជាកូននៅននម្េះបាន
ផ្លាស់រនបៀបដែលអ្កគិតអំេវីការបនម្មើដបបណាដែរ?

មបសិន	ដបើ	អ្ក	ដសវងរក	ការ	ែឹកនាំ	ពី	មពរះវិញ្ញា�បរិសុ�្ធ	ដៅដពល	អ្ក	សួរ	សំ�ួរ	អ្ក	នឹង	សួរ	សំ�ួរ	

ដែល	មតមឹមតូវ	ដៅ	ក្នុង	ដពលែ៏សមរម្យ	។	ដយើង	មិនអាចសន្មត់បាន	ដ�	។	វា	អា	ច	ផ្លាស់ប្លូរ	ជីវិត	របស់	

មនុស្សម្នាក់	។	◼

្រំណ្រ់ចំណាំ
	 1.	«	អ្ក	មតវូដត	អនុវត្ត	សិ�្ធិ	ដមជើសដរើស	របស	់អ្ក	ដែើម្ី	អនុញ្ញាត	ឲ្យ	មពរះវិញ្ញា�	បដមងៀន	ែល	់អ្ក	»	(	រីឆ្ែ	ជ	ីសកត	«To Acquire 

Spiritual Guidance	»	Liahona	ដខ	វិច្ិកា	ឆ្នាំ	2009	�ំព័រ	8	)	។

ព័្៌រម្ន�ំនួ�សតម្�់ការសួរសំណួរ

• រង់ចាំការនឆលែើយតប។

• នម្បើសំណួរតាមោននែើម្វីបនងកើតឲ្យ

មានការស្ជឹងគិតកាន់ដតនម្រៅ។

• នច្ៀសវាងសំណួរដែល

បនងកើតការដែ្ងគំនិតឬបនងកើតឲ្យ

មានការម្បដកកគ្នា។

• ម្ងមាកាលសូមសួរសំណួរដែល

នធ្ើឲ្យមានការស ជ្ិតគិតនោយ

នសងៃៀមសាងាត់។

សប្ម�់ ព័្ ៌មន ជំនួយ �ចន្ថម ពទៀ្ សរូម ពមើល Teach-
ing, No Greater Call: A Resource 
Guide for Gospel Teaching ( ឆ្នាំ 1999 ) 
ទំព័រ 69–70 ។
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អ្ករាល់ោនា	មួយចំនួន	ែឹង	ព	ីអវីដែល	

អ្កចង់ដមបកាលាយ	និងពី	អវីដែល	អ្កចង់ដធវើ	ដៅ	

ក្នុង	ជីវិត	របស់អ្ក	ដ�ើយ	ម្ន	អ្ក	មួយចំនួន	

ដ�ៀត	មិន	បាន	ែឹង	ព	ីបញ្ហា	ដនរះដ�	។	អ្ករាល់ោនា	មួយ	

ចំនួន�ំនង	ែូចជា	ម្ន	ពរជ័យ	និង	ជដមមើស	ែ៏អស្ចារ្យ	

យា៉ាងដមចើន	ដៅចដំពារះ	មុខ	។	ដៅ	ដពលខលរះ	និង	ដោយ	

ដ�តុផល	អវីក៏ដោយ	អ្ករាល់ោនា	ខលរះដ�ៀត	ម្ន	

អារម្ម�៍	ថា	ឥតសំណាង	ដ�ើយ	ម្ន	ផលលូវ	លអែៗតិច	តួច	

ដែល	បាន	ោកដ់ៅចំដពារះ	មុខ	។

ប៉ដុន្ត	ដទារះអ្កជាមនុស្សមបដភ�ណា	ដ�ើយ	

មិន	ថា	អ្ក	រកដ�ើញ	ថា		អ្ក	ស្ិតដៅកដនលង	ណា	

ក្នុងខ�ៈដពលដែល	អ្ក	ដសវងរក	ផលលូវ	របស់អ្ក	ដៅ	ក្នុង	

ជីវិត	ដនរះ	ខ្នុំ	សូម	ផ្ល់	ែល់	អ្ក	នូវ		«	ផលលូវ	ដសចក្ីពិត	

និង	ជីវិត	»	(	យ៉ូហាន	14:6	)	។	មិនថាអ្កគិត	

ថា	អ្ក	អាច	នឹង	ដៅកដនលង	ដផ្សងមួយ	ដ�ៀត	

ដែរឬអត់ដនារះដ�	ខ្នុំ	សូម	ឲ្យ	អ្ក	«មករកម្ទង់»	
(	សូមដមើលម្៉ាថាយ	11:28–30	)	ជា	

ជំហានែ៏សំខាន់ែំបូងបងអែស	់ដៅ	ក្នុង	ការ	ដៅែល់	

�ីដនារះ	ក្នុងការ	ដសវងរក	សុភមង្គល	និង	កម្លាំង	មពម	

ទាំង	ដជាគជ័យ	ផ្ទាល់ខលតួន	របស់	អ្ក	។

ដៅ	ដពល		អនដម�	និង	ភីលីព	បាន	ឮមពរះមគីស្ទ	

ម្ន	បន្ទលូល	ជា	ដលើក	ែំបូង	ពួកដគម្ន	ចិត្ត	រំដភើប	

ជាខាលាំងដែល	មិន	អាច	ដថលងបាន	រ�ូត	ពួកដគ	បាន	ដែើរ	

តាមម្ទង	់កាល	ម�ង់	យាង	ដចញពី	�វលូងមនុស្ស	។	

ដោយ	ម្នអារម្ម�៍	ថា	ម�ង់	ម្ន	ដគ	តាម	

ដនារះមពរះមគីស្ទបាន	ង្ក	ដ�ើយ	សួរដៅបុរសទាំង	

ពីរនាក់	ដនារះ	ថា	«	អ្ក	មករកអី	?	»	យ៉ូហាន	1:38	។	

ការ	បកដមបដផ្សងដ�ៀត	បង្ហាញឃ្លាដនារះដោយ	

ស្មញ្ញថា	«	ដតើ	អ្ក	ចង់បានអី	?	»

ពួកដគ	បានតប	ថា	«	ដតើ	ដលាក	ដៅ	ឯណា	?	»	ឬ	

«	ដតើ	ដលាក	រសដ់ៅ	ឯណា	?	»

ដ�ើយ	មពរះមគីស្ទ	ម្ន	បន្ទលូលតប	ថា	«ច្ូរតាម
ែ្នុំនៅនមើល»។	បន្តិច	ដមកាយ	មក		ម�ង់	បាន	

ដៅ	ដពមតុស	និង	អ្កដផ្សងដ�ៀតជាផលលូវការ	ឲ្យ	ដធវើ	ជា	

ស្វកថ្មី	ជាមួយ	នឹងការ	អដញជើញ	ែូចោនាដនរះ	«ច្ូរ
មកតាមែ្នុំ»	(	សូមដមើល	ម្៉ាថាយ	4:19	)	។

រីឯចំដពារះខ្នុំវិញ	អត្ន័យ	ែ៏សំខាន់បំផុត	នន	

ជីវិត	របស់	ដយើង		គមឺតូវបាន	ដមើល	ដ�ើញ	ដៅ	ក្នុង	

កតាតាែ៏សដង្ខបទាំង	ពីរដនរះ		ក្នុងឆ្ក	ចាប់ដផ្ើម	នន	ការ	

បដមមើ	ក្នុង	ជីវិត	រដមង	ស្លាប	់របស់	មពរះអង្គសដ្ង្គារះ	។	

កតាតា�ីមួយគឺជាសំ�ួរ	មួយឃ្លា	ដនារះ	ចដំពារះ	ដយើង	

មគបោ់នា	«	អ្កមករកអី	?	ដតើ	អ្ក	ចង់	បានអវី	?	»	�ីពីរ	

គ	ឺជា	ចដមលើយ	របស់ម�ង់ព	ីរដបៀប��ួល	បាន	វត្នុដនារះ	។	

«ច្ូរមកតាមែ្នុំ»។ចូរ	មក	ដមើលអវីដែល	

ដយើងដធវើ	និងពីរដបៀបដែល	ដយើងចំណាយ	ដពល	ដវលា	

របស់ដយើង	។	នរៀនេវីនយើង	ដធវើ	តាម	ដយើង	ដ�ើយ	

ដៅ	ក្នុង	ែំដ�ើរការ	ដនរះ	ដយើង	នឹង	ផ្ល់	ចដមលើយ	ែល់	

អ្កការអធិស្ឋាន	របស់អ្ក	ដ�ើយ	ឲ្យ	មពលឹង	អ្ក	បាន	

សមម្ក	។

មិត្ត	យុវវ័យ	ជា�ីមសឡាញ	់របស់ខ្នុំ	ដអើយ	ខ្នុំ	

ែឹង	ថា	ោមនផលលូវ	ឯណាដ�ៀត	ដែល	អ្ក	អាច	

��ួល	បាន	ដជាគជ័យ	ឬ	ម្ន	ភាពរីករាយ	ឬ	

ម្ន	សុវត្ិភាពដេើយ	។	ខ្នុំែឹង	ថា	ោមន	ផលលូវ	

ឯណាដ�ៀតដែល	អ្ក	អាចមទាំម�បន្ទនុក	របស់អ្ក	

ឬរកដ�ើញ	នូវអវីដែល	យា៉ាកុបបាន	ដៅ	ថា	

«	សុភមង្គល	ដែល	បាន	ដរៀបចដំេើង	សមម្ប	់ពួក	

បរិសុ�្ធ	»	ដនារះ	ដេើយ	(	ននី�វ�ី	2	9:43	)	។	ដនារះ	

ជា	ដ�តុផល	ដែល	ដយើង	នធ្ើនសច្ក្វីសញ្ញាែ៏ធ	ំ

ដផអែក	ដៅ	ដលើ	ពលិកម្មធួន	របស	់មពរះមគីស្ទ	ដ�ើយ	ដនារះ	

ជា	ដ�តុផល	ដែល	ដយើង	នលើកោក់មកនលើែលែបួន
នយើងនូវម្េះនាមរបស់ម្ទង	់។

មពរះដយស៊ូវគឺជា	មពរះមគីស្ទ	ជា	មពរះរាជបុមតា	នន	មពរះ	

ែ៏	ម្ន	មពរះជន្ម	រស់	។	ដនរះ	គឺជា	ស្សនាចមកដែលពិត	

ដ�ើយសកម្ម	របស់	ម�ង	់។	ម�ង	់ចង់ឲ្យ	ដយើង	មក	រក	

ម�ង	់ដធវើតាម	ម�ង់	ទទួលការលួងនលាមេវី
ម្ទង់។រួចម�ង់ចង់	ឲ្យ	ដយើង		ផ្ល់ការលួង
នលាមែល់អ្កែនទ។សូម	ឲ្យ	ដយើងម្ន	

ដសចក្ីជដំនឿ	មគបម់ោន	់ដែើម្ី	ទទួលយក
នសច្ក្វីល្អរបស់ម្េះ	និងដសចក្តីដមតាតាករុណា	

នន	មពរះរាជបុមតាបដងកើតដតមួយ	របសម់�ង	់។	សូម	ឲ្យ	

ដយើង	មករកម�ង់	និង	ែំ�ឹងលអែរបសម់�ង់	ដ�ើយ	

បាន	ជាសរះដស្ើយ	។	◼

�ក្សងប់ចញេរីក្រ្រជុំេិបសសបៅសាកលវទិយាល័យ្េកិហាំ
យ៉ង់ប្វែើប�ើងបៅន្ងៃទរី2កខមិន្ឆានាំ1997

រនបៀប

ដសវងរ្រ្រម្លាំង
និង
បជាគ�័�

កដ្យដអលក�ើរដជ្ហ្គីអ័រហូេឈិៃ

នន ករូរ៉ុម នន ពួក ស្វក ែ�់ពីរ នាក់

ប្រើអ្្រធាលា�់អនុវ្រ្តបោលការណ៍
បដា�រប�ៀ�ណា?

«ម្េះនយសូ៊វម្គវីសទៃសេ្ម្េះទ័យឲ្យនយើងនែើរ

តាមម្ទង់។នយើងម្តូវជួយអ្កែនទនហើយ

ម្តូវចាំថ្ម្ទង់មិនដែលបំនភលែច្នយើងន�ើយ»។

លេេ៊ីេីយ៉ា អ៊ី ប្រលេេ  ហ្ីេីពីន

«នែើម្វីមករកម្េះអង្គសន្គ្រះនយើង

ម្តូវែិតែំរស់នៅឲ្យអស់េវីលទ្ភាេម្សប

តាមគំរូរបសម់្ទង់នហើយអនុញ្ញាតឲ្យម្ទង់

គង់នៅជាមួយនឹងនយើងជានិច្្ម្គប់នេល

នវលាទាំងអស់»។

អាេីេុន អេិ អារីហ្សូណា េ.រ.អា.



58 លីអា�រូោ

នតើ
	ចាបដ់ផ្ើម	ពមីតង់ណា	?	អ្កមបដ�ល	

ជាគិត	ថា	ស្ច់ញតិ	របស់អ្ក	បាន	ដធវើ	នូវ	

រាល់កិច្ចការ	ដែល	ចាំបាច់	អស់	ដ�ើយ	។		

ឬ	អ្ក	មបដ�លជា	មនុស្សថ្មី	ចំដពារះ	ពង្សមបវត្តិ	ដ�ើយ	

វា	ហាកែូ់ចជា	ម្ន	ភាពដលើសលប់ណាស់	។	មិន	

ថា	អ្កចាប់ដផ្ើម	ដោយ	រកសា	ក�ំតដ់�ត	ុផ្ទាល់ខលតួន		

ដរៀបចំដឈាមរះ	សមម្ប	់មពរះ	វិហារ	បរិសុ�្ធ	ឬ	ដរៀន	ព	ី

ស្ចញ់តិ	អ្កដែល	ដៅ	រស់	ដនារះដ�	អ្នកអាច	ចូលរួម	

ក្នុង	ពង្សមបវត្តិ	តាម	រដបៀប	ដែលសបបាយ		ដ�ើយ	

ដពារដពញដោយ	អត្ន័យ	។

ការចារ់ប្្ើមអាចជាបរឿង�៏ងាយ

ប�ើយសរបាយ។យុៃៃ័យបៅរំុៃិញ

ពិភពបលាកកំពុងប្វើពង្ស្រៃត្តិប�ើយ

ប្វើឲ្យមានការផ្លាស់រ្ដូរមួយ។

ការរ្រសា្រំណ្់របៃ្រុផ្ទាល់ខលៃលួន៖ការចងចាំពីពរ�័�រ�ស់ប�ើង

ការ	រកសា	កំ�តដ់�តុពុំដមនជាដរឿង	ង្យមសួល	ដេើយ	។		ជាដរឿយៗ	ដយើង	មបាប់ខលតួន	

ឯង	ថា	ដយើង	រវល់ដពក	ឬ	អស់កម្លាំងដពក	ឬ	ថា	ជីវិត	ោមន	ភាពរំដភើបរីករាយមគបម់ោន	់

ដែលមតូវ	កត់មតា�ុក	ដនារះដ�	។	ប៉ុនាមន	ឆ្នាំមុន	ខ្នុំ	បាន	ែឹង	ថា	ការរកសា	ក�ំតដ់�តុមិន	គួរ	ជាដរឿង	

ែ៏លំបាក	ដនារះដ�	ដ�ើយ	រ�ូតែល់	ខ្នុំ	អាច	ចាប់ដផ្តើមចូលចិត្ត	កិច្ចការដនរះ	បាន	។

ខ្នុំ	បាន	ចាប់ដផ្ើម	ដោយ	សរដសរ	ដរឿងមួយក្នុងមួយនថងៃ	វា	មិនចាំបាច់ថាជា	ការ	សរដសរ	

មួយយា៉ាងដវង	អនាលាយ	ឬ	រំដភើប	ដនារះដ�	ខ្នុំ	មោនដ់តសរដសរពីអវីដែល	ខ្នុំ	ម្ន	ក្នុង	គំនិត	ឬ	អវីដែល	

ដកើតដេើង	ដៅ	នថងៃដនារះ	។		វា	បានមបទានពរែល	់ជីវិត	ខ្នុំ	។

ដៅនថងៃ	មួយម្ន	មនុស្ស	ម្នាក់	ដៅ	ក្នុង	មគួស្រ	បានមប�រះនឹង	បញ្ហា	ដ�ើយ	ខ្នុំមិន	ែឹង	ថាមតូវ	

និយាយអវីដៅ	កាន់ោតដ់ស្រះ	ប៉ុដន្ត	បន្តិចដមកាយ	មក	ខ្នុំ	មតូវបាន	បំផុស	ឲ្យ	អាន	ដផ្ក	មួយ	នន	

ក�ំត់ដ�ត	ុរបស់ខ្នុំ	ឲ្យ	ោត់ស្ដាប់	។	ខ្នុំ	អាច	ដចកចាយ	ដផ្ក	តូច	មួយ	របស់	ខ្នុំដែល	ខ្នុំ	បាន	កត់មតា	

ដៅ	ក្នុង	�ិនានុប្វត្តិ	ព�៌ដ្មតូចដនារះ	ដ�ើយ	ខ្នុំ	បាន	ដ�ើញ	ពីរដបៀបដែល	វាបាន	ជួយបន្ធលូរ	ចិត្ត	

របស់	ោត់	។

ខ្នុំ	សូម	ធានាអរះអាង	ថា	មបសិន	ដបើ	អ្ក	ចាប់ដផ្ើម	សរដសរ	ដរឿងមួយ	ក្នុង	មួយនថងៃ	ដនារះ	វា	នឹង	

មបទានពរ	ែល់	ជីវិត	អ្ក	។	ដទារះបីតូចតាច	ឬ	ធំក្ី	ការ	សរដសរព	ីពរជ័យ	ដៅ	ក្នុង	ជីវិត	របស់អ្ក	

អាច	ជួយ	អ្ក	ឲ្យ	ចងចាំពរជ័យ	ទាំងដនារះ	។

បជន្ទរី�រុលយូយូថា�៍ស.រ.អា.

ខ្នុំ្ំរពុងប្វើ្រិច្ចការបនទះ

—េង្សម្បវត្តិ—



  ចខ ្ុលា ឆ្នាំ 2014 59

យ
ុវវ័យ

ការដសវងរ្របសច្រដីអំណរបៅ្្រនុងពង្សត�វ្រ្តិ៖ការតសាវតជាវរ្រ�ីែូន�ីតា

បៅ	ដពល	ខ្នុំ	មជមុជ�ឹក	ខ្នុំ	បាន	ឮ	យា៉ាងដមចើនព	ីពង្សមបវត្តិ	ប៉ដុន្ត	ខ្នុំ	មិន	ែឹង	ពីរដបៀបដែើម្ី	

ចាបដ់ផ្តើម	ឬ	ពីរដបៀបដែលខ្នុំ	អាចដធវើ	វា	បាន	ដែរឬអតដ់នារះដ�	។	ខ្នុំ	បាន	សដមមច	

ចិត្តអធិស្ឋានពដីរឿងដនារះ	ដ�ើយ	ខ្នុំម្នអារម្ម�៍	ថា	ខ្នុំ	គួរ	ចាប់ដផ្ើម	ដធវើ	វា	ភាលាម	។	ខ្នុំ	ម្ន	អារម្ម�៍	

ថា	ជែូីនជីតា	របស់ខ្នុំចង់	ឲ្យ	ខ្នុំ	ចាប់ដផ្ើម	ដ�ើយ	ថា	ពួកោត	់នឹងជួយ	ខ្នុំ	រក	ព័ត៌ម្ន	ចាំបាច់	ដែើម្ី	

ដធវើពិធីបរិស�ុ្ធទាំងឡាយ	។

ខ្នុំបាន	ចាប់ដផ្ើម	ចូលដរៀន	វគ្គសិកសា	ថានាក់ពង្សមបវត្តិ	ដ�ើយ	មិន	យូរ	ប៉ុនាមន	ដមកាយមក	ខ្នុំ	

មតូវបាន	ដៅ	ឲ្យ	ដធវើ	ជា	អ្កផ្តល់មបឹកសាខាងពង្សមបវត្តិ	។	ខ្នុំ	ម្ន	ការ	មពួយបារម្ភដោយស្រ	ខ្នុំ	មិនសូវ	

ែឹងពីកិច្ចការ	ដនរះប៉នុាមនដ�	ប៉ដុន្ត	ខ្នុំ	បាន��ួល	យក	ការដៅ	ដនារះ	។

ម្ន	នថងៃ	មួយ		ខ្នុំ	បាន	ដៅដលង	បអែលូនមសី	ជីែូនរបស់ខ្នុំ	ដែល	ោតម់្ន	ឯកស្រ	អំពី	

ជែូីន�ួតរបស់ខ្នុំ	។	ោត់មិនចង់ដចកចាយ	ព័ត៌ម្ន	ដមចើនដ�	ដោយស្រ	វា	ជា	�ំដនៀម�ម្លាប	់មួយ		

ននការមិន	ឲ្យ	និយាយ	ព	ីស្ច់ញត់ដែល	បាន	ដចកឋានដៅ	។	ោត់បាន	មបាប់ថា	នថងៃដសអែក	គឺជា	

នថងៃខួប	ដែល	ជែូីន�ួតដចកឋាន	របស់	ខ្នុំ		ដ�ើយ	ោត់	នឹង	ែុត	ឯក	ស្រ	ដនារះ	ដចាល	។	ខ្នុំ	សួរ	មបសិនដបើ	

ខ្នុំ	អាច	សូម	ព័តម៌្ន	មួយចំនួន	ព	ីឯកស្រ	ទាំងដនារះជាមុន	សិន	ដ�ើយ	ោត់បានអនុញ្ញាត	។	

ដៅដពលដនារះ	ខ្នុំ	ែឹង	ថា	មពរះវរបិតាសួគ	៌នឹង	ជួយ	ខ្នុំ	បន្ត	ការ	ដសវងរក	របស់ខ្នុំ	។

កាល	ខ្នុំ	បដមមើ	ដៅ	ក្នុង	មជ្ឈម�្ឌល	ពង្សមបវត្តិដក្រ	មពរះវិហារ	បរិសុ�្ធ	ខ្នុំ	បាន	បន្ត	ដសវងរក	មគួស្រ	

របស់	ខ្នុំ	បដន្ម	ដ�ៀត		។	ខ្នុំ	បាន	ែឹង	ថា	ជែូីនជីតា	របស់	ជែីូន	�ួត	ខ្នុំគឺជា	ជនអដនាតាមបដវសន	៍

ជនជាតិ	អ៊ីតាលីដែល	ម្ន	កសិោឋាន	មួយ	ដៅ	ដក្រដៅផេូលូ	មបដ�ស	ដមបស៊ីល	។	មគួស្រ	ខ្នុំ	

បាន	បាត�់ំនាក�ំ់នង	នឹង	ស្ច	់ញត	ិដៅ	កសិោឋាន	ដនារះ	ប៉ុដន្ត	បាន	រកដ�ើញ	បងបអែលូន	ជីែូន	មួយ	

ម្នាក់ដែល	បាន	សរដសរ	ដសៀវដ្	មួយ	អំពី	ពងសាវតា	របស់	មគួស្រ	ដយើង	។	ោត់បាន	ឲ្យ	ដសៀវដ្	ដនារះ	

ែល់	ខ្នុំ	ដែល	ោត់បាន	ចំណាយដពល	មបាំបួន	ឆ្នាំដែើម្ីសរដសរ	វា	។	ោត់បាន	និយាយ	ថា	ោត់មិន	

ែឹង	ថាដ�តុអវីោត់គួរ	សរដសរវា	ដនារះដ�	ប៉ដុន្ត	ម្ន	អារម្ម�៍	ថា	វា	នឹង	ជួយ	ែល់មនុស្ស	ណាម្នាក់	ដៅ	

ដពល	អនាគត	។	ខ្នុំ	ែឹង	ថា	វា	គឺជា	វិញ្ញា�	របស់	ដអលីយា៉ា	ដែល	បំផុស	គំនិត	ែល់	ោត់	។

ប�ពិដស្ធន៍	របស	់ខ្នុំ	បាន	បដមងៀនខ្នុំ	ថា	ដយើង	កំពុង	ដធវើ	កិច្ចការ	មួយ	ែ៏ពិសិែ្ឋ	។	ជីែូនជីតា	

របស់	ដយើង	កំពុង	រង់ចា	ំការ	ជួយ	របស	់ដយើង	ដ�ើយ	បាន	ដៅដក្រ	ដយើង	ដែើម្ី	ជួយ	ដយើង	។

ហារប្រៀល�រី្របទសប្រស៊ីល

ការប្វើ្រិច្ចការតពទះវិហារ�រិសុទ្ធ៖
ពិ្ី�រិសុទ្ធែ៏ពិសិែ្ឋ

ខ្នុំ	ំគឺជា	អ្ក	ដមបចិត្តដជឿ	ម្នាក់	ដ�ើយ	ជា	សម្ជិក	

ស្សនាចមក	ដត	ម្នាក់	គត	់ដៅ	ក្នុង	មគួស្រ	

ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	បាន	ែឹង	ថា	ពិធី	បរិសុ�្ធ	ែ៏ពិសិែ្ឋ	មួយ	

គ	ឺពិធីបុ�មជមុជ�ឹក	សមម្ប់	អ្ក	ស្លាប	់។	ខ្នុំ	

បានដែើរ	ដមើល	មពរះវិហារ	បរិសុ�្ធមួយ	ដ�ើយ	កាល	

កំពុង	ស្ដាប់អ្កែឹកនាំ	មកុម	និយាយ	អំព	ីពិធីបរិស�ុ្ធ	

នានា	ខ្នុំ	ម្នអារម្ម�៍	នូវ	សំដេង	តូចរដ�ៀង	

មបាប់ខ្នុំ	ឲ្យ	ដៅ	មជ្ឈម�្ឌល	ពង្សមបវត្តិ	ដែើម្ី	ោក	់

ដស្ើសំដ�ើរ	សមម្ប់ពិធីបរិសុ�្ធ	ក្នុង	មពរះវិហារបរិស�ុ្ធ		

សមម្ប់ម្ដាយ	របស់ខ្នុំ	ដែល	បាន	��ួល	មរ�ភាព	

ដៅ	។	ខ្នុំ	ម្ន	ចិត្ត	រីករាយ	ខាលាំងណាស	់ដៅ	ដពល	

គ�នីកម្មវិធី	FamilySearch		បាន	បញ្ជាកដ់មកាយ	

មក	ថា		កិច្ចការមពរះវិហារបរិស�ុ្ធ	របសោ់តម់តវូ	បានដធវើ	

រួច	រាលដ់�ើយ	។	វា	បាន	ពមងឹង	ែល់�ី	បនាទាល់ខ្នុំ	

ដ�ើយ	ខ្នុំែឹង	ថា	ដ�តុផលមួយដែល	ដយើង	ដៅ	ដលើ	

ដផនែីដនរះ		គឺដែើម្ី	ជួយ	ជីែូនជីតាដយើង	ឲ្យ	��ួល	

ែំ�ឹងលអែ	ពិត	របស់មពរះដយស៊ូវមគីស្ទ	។

មា៉ាវីនបអស្របទស�វែរីលរីេរីន

ការប្វើតាមការ�ំផុសគំនិ្រ៖
ការបរៀនពីសាច់ញា្ិរដែលបៅរស់

�នាទាប់ពីបញ្ចប់ថានាក់វិ�យាល័យ	ខ្នុំម្ន	អារម្ម�៍	

ចង់	ដៅដលងដលាកតាដលាក	យាយ	ខ្នុំ	ទាំងបួន	

រូប	។		ខ្នុំ	ម្ន	ដពល	�ំដនរខលរះៗ	ដ�ើយ	ខ្នុំ	បាន	ែឹង	ថា	ខ្នុំ	

អាច	នឹង	ោមន	ឱកាស	ដបបដនរះ	ម្ងដ�ៀត	ដេើយ	ែូដច្រះ	ខ្នុំ	

បាន	ចំណាយ	ដពល	មួយសបាដា�៍ជាមួយ	នឹង	ពួក	ោត់	

មួយគូៗ	ម្តង	។

ខ្នុំ	បាន	ចំណាយ	ដពលរកដមើល	មបអប់ចាស់ៗ	

អានសំបុមតចាស់ៗ	និង	ដមើល	រូបភាពចាស់ៗ	។	

ខ្នុំ	បានកត់�ុក	អំពី	ែំដ�ើរ	ជីវិត	របស់	ដលាក	
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ដច្រចា��ទពបិសា្ន៍រ�ស់អ្្រ

សូមដច្កចាយបទេិនសាធន៍របស់អ្ក

ស្វីេវីេង្សម្បវត្តិនៅlds. org/ youth/ 
family - history/ experiences។

តាដលាកយាយ	ខ្នុំ	ដែើរជុំវិញ�ីលានបញ្ចនុរះសព	

ដ�ើយ	ដៅដលង	កដនលងដែល	ដលាកតា	ដលាកយាយ	

ខ្នុំ	និង	ស្ច់ញត	ិោត	់ធាលាប់រសដ់ៅ	ដ�ើយ	ដធវើ	ការ	។	

វា	សបបាយណាស	់!	ខ្នុំ	បាន	ដរៀន	យា៉ាងដមចើន	អំពី	

ជែីូនជីតា	ខ្នុំ	ដលាកតាដលាក	យាយខ្នុំ	ឪពុកម្ដាយខ្នុំ	

និង	រូបខ្នុំផ្ទាល់	។	ខ្នុំ	បាន	ែឹង	ថា	ខ្នុំ	នឹង	ោមន	ជីវិត	ដែល	

ខ្នុំ	ម្ន	ដៅ	ដពល	ដនរះដេើយ	ដបើ	ោមន	ជីែូនជីតា	របស់ខ្នុំ	

ដនារះ	។

បនាទាប់ពីការដធវើ	ែំដ�ើររបស់ខ្នុំមក	ខ្នុំ	បាន	

មតេប់មកវិញ	ជាមួយ	នឹង	ដឈាមរះរបស់ជីែូនជីតាខ្នុំ	

មបម្�	ជា	1,000	ដឈាមរះ	ដ�ើយ	ខ្នុំ	បាន	ដធវើ	

កិច្ចការមពរះវិហារ	បរិសុ�្ធ	សមម្ប់ពួកដគ	ជាដមចើន	។	

ការ	ដធវើ	តាម	ការ	បំផុស	គំនិត	នន	មពរះវិញ្ញា�បរិសុ�្ធ	

និង	ការ	ដៅ	ដលង	ដលាកតាដលាកយាយ	ខ្នុំ	គឺជា	ការ	

សដមមច	ចិត្ត	មួយ	ែ៏	លអែបំផុត	ដែល	ខ្នុំ	ពុ	ំធាលាប់	ម្ន	ពីមុន	

មក	ដេើយ	។	

បស្សនលរីភរីក្លរី�វែ័រញ៉ាស.រ.អា.

ចូលរួមបៅ្រ្នុងអវីមួ�ដែលអស់្រល្ជានិច្ច

«នតើអ្កធ្លាប់អធិសាឋានេវីកិច្្ការរបស់ជវីែូនជវីតា

អ្កនទ?សូមទុកនរឿងដែលមិនសំខាន់នៅក្នុង

ជវីវិតទាំងឡាយរបស់អ្កមួយអននលែើរសិន។សូម

សនម្មច្ច្ិត្តនធ្ើអ្វីមួយដែលនឹងផ្តល់ជាលទ្ផល

អស់កល្ជានិច្្។...

«មិនថ្អ្កនៅទវីណាក្នុងេិភេនលាក

ននះនទនោយមានការអធិសាឋាននសច្ក្វីជំននឿ

ការតាំងច្ិត្តការេយាយាមនិងេលិកម្មែលែះ

ននាះអ្កអាច្ច្ូលរួមមួយែ៏ខាលាំងកាលា។សូម

ចាប់នផ្ើមឥ�ដូវននះ។ែ្នុំសូមសនយានឹងអ្ក

ថ្ម្េះអមាចាស់នឹងជួយអ្កឲ្យរកន�ើញផលែដូវ

មួយ។នហើយវានឹងនធ្ើឲ្យអ្កមានអារម្មណ៍

យា៉ាងអសាចារ្យក្នុងែួងច្ិត្ត»។

ដអលន�ើររឆី្ែជវីសកតក្នុងកូរ៉ុមននេួកសាវកែប់េវីរនាក់«The 
Joy of Redeeming the Dead»Liahonaដែវិចិ្្កាឆ្នាំ
2012ទំេ័រ95។

ការម្នអារម្មណែ៍ូចបៅ្រ្នុងផ្ទះ៖ការ�្រប្មទះបៅតពទះវិហារ�រិសុទ្ធ

កាល	ខ្នុំដស៊ីបសួររកគំនិត	ខាង	ពង្សមបវត្តិព	ីឪពុក	របស់ខ្នុំ	ដែើម្ីបញ្ចប់	

ការអភិវ�្ឍន៍ខលតួនរបស់មកុម	

យុវនារី	របស់	ខ្នុំ	ដនារះ	ោត់បាន	ពន្យល់ថា	ោត់បាន	រកដ�ើញ	ដឈាមរះ	មគួស្រ	មួយ	ចំនួនកាល	ពី	

ប៉នុាមន	ឆ្នាំ	មុន	ប៉ដុន្ត	មិន	អាចដធវើ	ឲ្យ	ដឈាមរះ	ដនារះ	រួចរាល់ដែើម្ី	យក	ដៅ	មពរះវិហារ	បរិសុ�្ធ	ដោយ	ខលតួន	

ោត់ផ្ទាល់បាន	ដេើយ	ដោយ	ស្រ	ោតម់្ន	ជាប់រវល់	ខាលាំងដពក	។	ជំនួយ	របស់	ខ្នុំ	អាច	ដធវើ	ឲ្យ	

សម្ជិកមគួស្រ	ទាំងដនរះ��ួល	ពរជ័យ	ក្នុងមពរះវិហារ	បរិសុ�្ធបាន	។

សមម្ប់ប៉ុនាមន	ដខ	ដមកាយ	មក	ខ្នុំ	បាន	ចំណាយ	ដពល	ដរៀងរាល់រដសៀល	និង	ដពល	លាងាច	

ដៅនថងៃអា�ិត្យ	ដែើម្ី	បញ្ចលូល	ដឈាមរះដៅក្នុង	កុំព្យលូ�័រ	ដ�ើយ	ដរៀន	ព	ីែំដ�ើរដរឿង	មគួស្រ	ពី	ឪពុក	ខ្នុំ	។	

ដយើង	ដថមទាំង	បញ្ជា�ិញ	មីមកូ�វីម	ដែើម្ី	រក	ព័ត៌ម្ន	បដន្មដ�ៀត	។	ដពលខលរះ	កាល	ម្ន	ការ	

លំបាក	ដែើម្ី	អាន	�វីល	ចាស់ៗ	ខ្នុំ	បាន	ដធវើ	ការអធិស្ឋាន	ក្នុងចិត្ត	រួច	យកមកោសដចញ	មក	ដែើម្ី	

ោនរូបភាព	។	ដឈាមរះបានដលចដចញ	មក	ពី	ភាពមសពិច	មសពិលដនារះ	។

ដៅ�ីបំផុត	ខ្នុំ	បាន	មបមូលដឈាមរះមគួស្រ	ែ៏ដមចើន	ដ�ើយ	យុវវ័យ	ដៅ	ក្នុង	វួែ	របស់	ដយើង	បាន	ជួយ	

ដធវើ	ពិធីបុ�្យមជមុជ�ឹក	។	រួច	ឪពុកម្ដាយ	ខ្នុំ	និង	សម្ជិកវួែ	ែន�ដ�ៀតបាន	យក	ប�័្ណដឈាមរះដនារះ	

ដៅដធវើ	ពិធី	បរិសុ�្ធ	ដៅក្នុងមពរះវិហារបរិសុ�្ធដផ្សងដ�ៀត	។

វា	ហាកែូ់ចជា	រយៈដពល	មួយែ៏ខលី	ពីមុន	ខ្នុំ	បាន	ែឹង	ថាខលតួន	ឯង	កំពុង	ដរៀបចំខលតួន	ដៅមពរះវិហារ	

បរិសុ�្ធសមម្ប់	អំដណាយទានពិសែិ្ឋផ្ទាល់ខលតួន	របស់ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	ម្ន	ចិត្តរីករាយ	ប៉ុដន្ត	ក	៏ភ័យ	

ផងដែរ	។

ដៅ	ដពល	ដធវើ	ែំដ�ើរដៅមពរះវិហារ	បរិសុ�្ធ	ឪពុក	ខ្នុំ	បាន	ពន្យល់	ថា	ោត់បាន	រកដ�ើញ	ប�័្ណ	

ដឈាមរះ	មគួស្រ	មួយចំនួន	ដែល	ខ្នុំ	បាន	ដរៀបចំ	សមម្ប	់គដមម្ង	ការអភិវ�្ឍន៍	ខលតួន	របស	់មកុម	យុវនារ	ី

របស់ខ្នុំ	។	ម្ន	ប�័្ណ	មួយ	ចំនួន	បាន	បាត់	ែូដច្រះ	ោត់បាន	យក	ប័�្ណដឈាមរះទាំងដនារះ	សមម្ប	់

ម្ដាយខ្នុំ	គែូ�ដាឹង	ខ្នុំ	និង	ោត់ដែើម្ីបញ្ចប់	វា	។	ោត់បាន	ដចកចាយ	ដឈាមរះ	អ្ក	ទាំងដនារះ	ជាមួយ	ខ្នុំ	

ដ�ើយខ្នុំ	បាន	ចងចាំពួកោត់	ដៅ	ក្នុង	គដមម្ង	របស់ខ្នុំ	។

កាល	ខ្នុំ	បាន	ដធវើ	ដសចក្ីសញ្ញា	ែ៏ពិសិែ្ឋ	ដៅ	ក្នុងមពរះវិហារ	បរិសុ�្ធ	ខ្នុំម្នអារម្ម�៍	ថាខ្នុំមតូវ	

បាន	�៊ុមព័�្ធ	ដោយ	មនុស្ស	ជា�ីមសឡាញ់	ដៅ	ដផ្កទាំងសង្ខាង	ននវាំងនន	។	ខ្នុំ	ម្ន	អាម្ម�៍	នូវ	

ដសចក្ីសុខស្ន្ត	យា៉ាងខាលាំង	ដោយ	ែឹង	ថា	ខ្នុំ	អាច	រួមរស់	នឹង	មគួស្រ	របស់ខ្នុំ	ែ៏ដៅអស់កល្	ជានិច្ច	

បាន	។	◼

�ូលរីភរីនអោ�ូស.រ.អា.
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ដស្ងយលេ់វីេួកនគ

ដសវង�ល់ពីខលៃលួនឯង
ជវីវិតរបស់អ្កម្តូវបានបងកបនងកើតន�ើងជានម្ច្ើនតំណ។

សូមដស្ងរកេវីចំ្ណ៊ាច្ដែលែំនណើរនរឿងរបស់បានអ្កចាប់នផ្ើម។
សូមច្ូលនៅ FamilySearch. org។



កដ្យអាលក់សកៃឿកែស៊ូសសា

ែ្នុំ	បាន	ចូលរួម	ក្នុង	ស្សនាចមក	កាលខ្នុំ	ម្នវ័យ	15	ឆ្នាំ	ដ�ើយ	បួនឆ្នាដំមកាយមក	ខ្នុំ	បាន	ោក់ពាក្យ	

សុំដធវើ	ជាអ្កផ្សពវផសាយស្សនា	របស	់ខ្នុំ	។	ដៅ	ក្នុងការ	សម្ភាស	មបធានដស្តក	របស់ខ្នុំ		ោត់បាន	

សរដសើរ	ខ្នុំ	ចំដពារះ	ការ	សដមមចចិត្ត	បដមមើ	មពរះអម្ចាស់ជា	អ្កផសាយស្សនាដពញដម្៉ាង	។	រួច	

អ្កែឹកនាែំ៏បំផុសគំនិត	រូបដនារះបាន	ដថលង	នូវអវីមួយដែល	បានដធវើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	ម្ន	ចំណាប់អារម្ម�៍	

ជាខាលាំង	៖	«	បអែលូនមបុស	ចាប់ពដីពលដនរះដៅ	ដរឿងែ៏ចដមលក	នឹង	ដកើត	ដេើង	ដៅ	ក្នុង	ជីវិត	បអែលូន	ដែើម្ី	

ពយាយាមទាក់ទាញឲ្យ	បអែលូន	ផ្លាស់គំនិតពីការសដមមច	ចិត្ត	របស់បអែលូន	បដមមើ	ែល់	មពរះ	អម្ចាស់	»	។

កាល	កំពុង	រង់ចា	ំការ	ដៅ	ឲ្យ	ដចញដបសកកម្ម	របស់ខ្នុំ	ខ្នុំ	បាន	ដធវើការ	សិកាខា	កាម	ម្នាក់	

ដៅ	មកុម�ុ៊នដ�្សើរ៉ក់	។	ការង្រ	ដនរះអាចដធវើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	��ួល	បានអវីៗ	មួយចំនួន	ដែល	ខ្នុំ	មតូវការ	

សមម្ប់	ដបសកកម្មខ្នុំ	ដ�ើយ	ជួយ	ម្ដាយខ្នុំសមម្ប់ការ	ចំណាយ	នានា	ដៅ	ក្នុង	ផ្ទរះ	។	

អវីៗមគប់យា៉ាងបាន	ែំដ�ើរការ	ដៅ	លអែណាស់	។

ជាអកុសល	«	ដរឿងចដមលក	»	បាន	ចាប់ដផ្ើម	ដកើត	ដេើង	។	ែំបូង	ម្ដាយ	ខ្នុំ	មតូវបាន	

ដគ	វាយដធវើ	បាប	ដ�ើយ	ដស្ទើរដតបាត់បង់	ជីវិតដោយ	ស្រ	របួសរបសោ់ត	់ប៉ដុន្ត	

មពរះវរបិតាសួគ	៌ែ៏	ម្ន	មពរះ�័យ	សដណាដាស	មប�ីបាន	ជួយ	ែល់	ជីវិត	ោត	់ដោយ	

អស្ចារ្យ	។

ដៅ	ដពលដនារះ	ម្ដាយ	ខ្នុំ	បអែលូនមសី	ពីរនាក់	ដ�ើយ	និង	ខ្នុំ	

កំពុងរសដ់ៅ	ផ្ទរះជួល	មួយ	។	ដយើង	រស់ដៅ	ដោយ	ស្រមបាក់ច�ូំល	

របស់ខ្នុំ	និង	អត្មបដយាជន៍	មួយចំនួន	តូចដែល	ម្ដាយ	ខ្នុំ	បាន	��ួល	

ដោយស្រមរ�ភាពរបស់	ឪពុកខ្នុំ	ជាដមចើន	ឆ្នាំមុនមក	។

ម្ន	មនុស្ស	មួយចំនួន	រួមទាំង	សម្ជិក	ស្សនាចមកបាន	

សួរ	ថា	«	ដតើ	ឯង	នឹង	ម្នហា៊ាន	ដែើម្ី	�ុកម្ដាយឯង	

ទាំងដបបដនរះ	ដ�ើយ	ដៅ	ដបសកកម្ម	

បាន	ដមន	ឬ	?	»	ការ	ស្ដាប់ឮ	សំ�ួរ	

ដនរះម្ងដ�ើយ	ម្ងដ�ៀតបាន	ចាប់ដផ្ើម	បដងកើត	

ភាពសង្ស័យ	ដៅក្នុង	ចិត្ត	ខ្នុំ	។

ម្ន	នថងៃ	មួយ		មបធានដស្តក	របស់ខ្នុំ	បាន	

នឹងនបស
កកម្មែ

្នុំឧ�ស
គ្គ�ទំារន្ទារ់ពបីស

មាភាសែ្នុំប�ើម
្បីបៅរប្ម

ើបរស
កកម

្ម

្រធា
នបស

្តកររស
់ែ្នុំរានខ្លែង

ថា«បរឿ
ង�៏ច

ខមលែកន
រឹងបកើត

ប�ើងបៅ
ក្នុង

របីៃិតអ្
កប�

ើម្បីពយា
យាមទាក់ទាញអ្កផ្

លាស់រ្ដូរគំន
ិតអ្ក

»។

ស់ 



យ
ុវវ័យ

�ូរស័ព្ទមបាប់ខ្នុំ	ថា	ការដៅ	ឲ្យ	ដចញ	ដបសកកម្ម	

របស់ខ្នុំ	បាន	មកែល់ដ�ើយ		ដ�ើយ	បាន	សុំ	ឲ្យ	ខ្នុំ	មក	

កាន	់ការិយា	ល័យ	ោត់ដៅលាងាច	ដនារះ	ដែើម្ី	ោត់	អាច	

ឲ្យ	ខ្នុំ	នូវ	កញ្ចប់សំបុមត	ដែលខ្នុំបាន	រង់ចាំ	យា៉ាងយូរ	

ព	ី�ីស្នាក់ការកណាដាលរបសស់្សនា	ចមក	។	

ខ្នុំភ័យផង	អរផង		ដពល	បាន	ឮែំ�ឹង	ដនារះ	។	

ដៅ	នថងៃែដែល	ដនារះ	នាយក	របស់ខ្នុំដៅកដនលង	ដធវើ	

ការ	បាន	សុំ	ជួបខ្នុំ	ពី	មុន	ដម្៉ាង	បាយនថងៃមតង	់។	កាល	

ខ្នុំ	ចូល	ដៅក្នុង	ការិយាល័យ	ោត	់ោត់បាន��ួល	

ខ្នុំដោយរាក់ទាក់	ដ�ើយ	ដយើង	បាន	និយាយ	

ោនា	ពីរបីនា�ីអំពី	ការ	បំពាក់បំប៉ន	

របស់	ខ្នុំ	និង	អវីដែល	ខ្នុំ	បាន	ដរៀន	ដៅ	

ក្នុងមកុម�៊ុន	ដនរះ	។	រួចបុរសែ៏ម្ន	

អំណាច	ម្នាក	់ដៅក្នុងមកុម�៊ុនដនារះ	

បាន	ដថលងនូវអវីមួយ	ដែលែូច	

ជាប�ំងចង់បាន	របស់	

មនុស្សភាគដមចើន	ដៅ	ក្នុង	�ីមកុង	៖	

«	ឯង	ដធវើ	ការ	បាន	លអែ	ណាស់ក្នុង	

នាម	ជា	សិកាខាកាម	ម្នាក	់ដ�ើយ	

ដយើង	ចង	់ជួល	ឯងឲ្យ	ដធវើ	

ការ		ដ�ើយ�ុកឯងឲ្យដៅ	

ក្នុងមកមុដនរះ។	ដតើឯង	គិត	

យា៉ាងណាដែរ	?	»

ដនរះ	គឺជា	ការ	សដមមច	

ចិត្ត	មួយែ៏	លំបាក	បំផុត	

ដៅ	ក្នុង	ជីវិត	ខ្នុំ	។	ដរឿង�ីពីរ	

គមឺ្នអារម្ម�៍	ហាកែ់ូចជា	ោមន	

នថងៃ	បញ្ចប	់ដេើយ	។		វា	ហាកែូ់ចជា	ខ្នុំ	

អាចស្ដាប់ឮមនុស្សសួរ	ខ្នុំ	ថា	ដតើ	ខ្នុំ	នឹង	

ដបារះបង់ម្ដាយ	ខ្នុំ	ដោយ	ោមន	ការ	ផ្គត់ផ្គង់ខាង	

�ិរញ្ញវត្នុ	ដ�ើយដៅដបសកកម្ម	ដមនដ�	។

ប៉ដុន្ត	ខ្នុំ	បាន	ចងចា	ំនូវ	ដរឿង	ដែល	ខ្នុំ	បាន	

ដរៀន	ព	ីមពរះគម្ីរ	និង	ថានាកែ់ឹកនាសំ្សនាចមក	

របស់ខ្នុំ	និង	តាម	រដបៀបែ៏ពិសិែ្ឋ	មួយ		ខ្នុំ	បាន	ែឹង	

យា៉ាង	មបាកែ	ថា	មពរះសពវមពរះ�័យ	ឲ្យ	ខ្នុំ	បដមមើ	ជា	

អ្កផសាយស្សនាដពញដម្៉ាង	នន	ស្សនាចមក	

របស់ម�ង	់។	ខ្នុំ	បាន	ែឹង	ថា	ម�ង	់នឹង	ដមើល	ដថទាំ	

មគួស្រ	ខ្នុំ	ថាខ្នុំ	អាច�ុកចិត្ត	ដលើ	ម�ង	់បាន	ដ�ើយ	ថា	

អវីៗមគប់	យា៉ាង	នឹង	បាន	មបដសើរ	ដេើង	។

ខ្នុំ	បាន	ពន្យល់មបាប់នាយក	របស់ខ្នុំ	ពីស្ថានភាព	

ដនារះ	ដ�ើយ	ោត់បាន	ដមសក	ោក់ខ្នុំ	ថា	៖	«	ខ្នុំ	បាន	គិត	

ថា		ឯង	ជា	យុវជន	ម្នាក់ដែលម្ន	ការ	គិតគូរដវងឆ្ងាយ	

ដ�ើយ	ដមើលចរុះ	ឯងកំពុង	ដត	ដបារះដចាល	នូវ	ឱកាស	ក្នុង	

ជីវិត	របស់	ឯង	ដ�ើយ	»	។

ខ្នុំ	បាន	អរគុ�ោត់ដោយ	អស់ពីចិត្ត	ចដំពារះ	

ឱកាសដែល	ោត	់ផ្ល់	ឲ្យ	ដ�ើយ		28	នថងៃដមកាយ	មក	

ខ្នុំ	បាន	ដៅ	បង្ហាញមុខ	ដៅ	មជ្ឈម�្ឌល	បំពាក់បំប៉ន	

អ្កផ្សពវផសា	យស្សនា	ក្នុង	ដៅផ្េលូ	មបដ�ស	

ដមបស៊ីល	។

ក្នុងដបសកកម្ម	ខ្នុំ	មពរះអម្ចាស់	បាន	បដំពញ	

ដសចក្ីមតូវការ	របស់	មគួស្រ	ខ្នុំ	តាម	រយៈ	មិត្ត	ក្នុង	

ស្សនាចមក	និង	តាមរដបៀបែ៏អស្ចារ្យ	ជាដមចើន	។	

សុខភាពម្ដាយ	ខ្នុំ	បាន	មបដសើរដេើងវិញ	ដ�ើយបអែលូន	មសី	

ខ្នុំ	ទាំងពីរ		និង	ោត	់បាន	ម្ន	ការ	ង្រ	ដធវើថ្មី	។

«	ដរឿង	ចដមលក	»	ពិត	ជា	បាន	ដកើតដេើងដមន		

	ដពល	ដយើង	សដមមចចិត្ត	បដមមើ	មពរះអម្ចាស	់។	

ប៉ដុន្តខ្នុំសូម	បដន្ម	�ីបនាទាល់ខ្នុំដោយ	រាបស្ដៅនឹង	

�ីបនាទាល់នន	មនុស្សរាប់ពាន់នាកដ់ផ្សង	ដ�ៀត	ដែល	

បាន	ចូល	រួម	ដៅ	ក្នុងការ	បដមមើ	របស់មពរះថា	ការ	

បដមមើជាអ្កផ្សពវផសាយ	ស្សនា	បាន	ជរះ	ឥ�្ធពិល	មក	

ដលើ	ជីវិត	ខ្នុំ	យា៉ាងខាលាំង	។	◼

អ្នកនិេន្រស់បៅមា៉ាោអុស្របទសប្រស៊ីល
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កុំរាថយ

« ឧបសគ្គក�ើត ក�ើង 

កសទើរតតគគប់ទី�ត ល្ែង 

តែល ករឿង ល្អ មួយ បា្ 

ក�ើត ក�ើង ។ វា អាច 

ក�ើត ក�ើង កេល អ្ន��ំេុង 

សិ�សា ។ វា អាច ក�ើត មា្ ចកំោះ អ្ន� បន្ទាប់េី 

តែែំបូង របស់អ្ន� កៅ �្ននុង តំប្់កបស��ម្ម 

ថ្មី របស់អ្ន� ។ . . .

« ជាមួយ ្ ឹង ការ សកគមច ចិត្ត ែ៏ធំ ន្ន្ កន្ះ 

មា្ ្ ូវបគមាម ្ិង ការ សកគមចចិត្តតែលគតូវកធវើ 

ប៉ុត្្តកៅកេល ការ បំភលែលឺ បា្ក�ើតក�ើង សូម គបយ័ត្ន 

្ឹង ការ ល្បួង តែល អូសទាញ ឲ្យ ឃ្លាតឆ្ងាយ េី ករឿង 

ល្អ ។ គបសិ្កបើ វា គតឹមគតវូ កេល អ្ន�អធិស្ឋា្  

ក�ើយ ទុ�ចិត្ត ក�ើយ រស់កៅ តាម វាជា គតូវ កេល 

ក្ះក�ើយ ។ សូម �ុំ រាថយ កៅ កេល សមាពាធ មា្ 

ការ ក�ើ្ ក�ើងក�ើយ » ។ 

តអលក�ើរ តែហ�វី អ័រ �ូ�ិ្ �្ននុង �ូរ៉ុមន្េួ�ស្វ�ែបេី់រន្�់ 
« Cast Not Away Therefore Your Confidence » 
Liahona តែ មិថុន្ ឆ្នាំ 2000 ទំេ័រ 38 ។
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យុៃៃ័យបៅអូសលែដូ្របទសន័រខៃសរានចំណាយបពលមួយវ្ងៃបរៀរចែំលែលួនស្មារ់
របីៃិតជាអ្ក្សាយសាសន្បពញបមាោង។

ការនរៀនសូម្តបដន្ម
នទៀតេវី

អវីដែលម្ន

កដ្យខាម្ គ្ីៃអាកពលកសែ្ឋ-អាកណៃកសៃៃឈិងរឆី្តអឈិមរ៉មៃគី

ចាប់តាំងពីមបធាន	ថមូ្៉ាស	ដអស		ម៉នសុន		បានមបកាស	ពីការ	

ផ្លាស់ប្លូរ	អាយុ	សមម្ប	់ការ	បដមមើ	របស	់អ្កផ្សពវផសាយស្សនា	

យុវវ័យ	ដៅក្នុង	ស្សនា	ចមក	ទាំងមូល	បាន	ដ្លើយ	តប	យា៉ាង	

រីករាយ	មិន	មោនដ់ត	ការ	អដញជើញ	ឲ្យ	បដមមើ	ប៉ដុណាណារះដ�	ប៉ដុន្តការ	អដញជើញ	ឲ្យ	

បរៀរចំខលែលួនបដមមើ	ផងដែរ	។	ដ�ើយ	រដបៀប	មួយ	ដែើម្ី	ដរៀបច	ំខលតួន	គ	ឺដរៀន	បដន្ម	ដ�ៀត	ព	ី

អវី	ដែល	ម្ន		ដពល	ពួកដគ	កាលាយ	ជា	អ្កផសាយស្សនាដពញដម្៉ាង	។

យុវវ័យ	មួយចំនួន	ដៅ	មបដ�ស	ន័រដវស	បាន	ដធវើ	ដបបដនរះដពញ	មួយ	នថងៃក្នុង	កម្មវិធី	

«	ប�ពដិស្ធន	៍ជា	អ្កផ្សពវផសាយស្សនា	»	ដោយធានា	ដេើង	ដោយ	វែួ	

ដ្�វម�ីកស្តាែក្នុង	ដស្តក	អូសលលូន័រដវស	។

ការចូលបៅ្រ្នុង«MTC»

យុវវ័យ	បាន	មបមូល	ផ្នុំ	ោនា	ដៅ	ឯង	ស្លាមបជុំ	ក្នុង	

បន្ទប់មួយដែល		តំណាង	ឲ្យ	មជ្ឈម�្ឌល	បំពាក់បំប៉ន	

អ្កផ្សពវផសា	យស្សនា	។	យា៉ាកុប	អ័រ	មក	ព	ីវួែមូស	

បាន	ដថលងថា	«	ដយើង	បាន	��ួល	ចំណាត់ការ	មួយ	ឲ្យ	

ដរៀន	ព	ីមបដ�ស	មួយ	»	។	«	វា	ដធវើ	ឲ្យ	ដយើង	ម្ន	អារម្ម�៍	

ព	ីការ	��ួល	ការដៅ	ឲ្យបដមមើ	ដបសកកម្ម	មួយ	ដ�ើយ	

ែឹង	ថា	អ្ក	មតូវ	បាន	ដៅ	ដៅ	កដនលង	មួយ	ដែល	ខុស	ដបលក	

ព	ីកដនលងដែល	អ្ក	ធាលាប់រស់ដៅ	»	។

ការ�ួ�នឹង«ត�ធានប�ស្រ្រម្ម»

ស៊ីម៉ូន	ែបុលយូ	មក	ព	ីវួែមូស	បាន	ដថលង	

ថា	«	រួច	ដយើងបាន	ដៅ	បន្ទប់ដក្រដនារះជួប	នឹង	អ្ក	

ដែល	មតេប់	មក	ពដីបសកកម្ម	ម្នាក់ដែល	កំពុង	

ដែើរ	តួជាមបធានដបសកកម្ម	»	។	អ្កមតេប់មក	

ពដីបសកកម្ម	ម្នាក់ដនារះ		និង	អ្កមតេប់មក	

ពដីបសកកម្មដផ្សង	ដ�ៀត	បាន	និយាយ	ពី	អវីដកើត	ម្ន	

ដៅ	ក្នុងការ	បដមមើ	ដបសកកម្ម	។	ស៊ីម៉ូន	បាន	ដថលង	ថា	

«	ខ្នុំ	គិត	ថា	វា	ជា	ការលអែណាស	់ដែើម្ី	ដរៀន	ពី	អ្ក	មតេប	់

មក	ពដីបសកកម្មវិញ	នូវអវីដែល	ដកើត	ដេើង	ដៅ	ក្នុង	

ដបសកកម្មដពញដម្៉ាង	»	។	អ្កដរៀនក៏	បាន��ួល	នូវ	

ស្លាក	ដឈាមរះ	មួយ	ម្ន	នែគ	ូដ�ើយ	បានដ�នាំ	ឲ្យ	

ដៅជាមួយ	នែគមូគបដ់ពល	។

ការអភិវឌ្ឍ�ំនាញ

សិកាខាស្លា	ជាដមចើន	បាន	បដមងៀន	យុវវ័យព	ី

ការអភិវ�្ឍខាង	វិញ្ញា�	ប៉ដុន្តរួម	ទាំងការ	មគបម់គង	

ខាង	តមមវូកា	រខាង	ស្ច់ឈាមផងដែរ	ែូចជា	ការ	

ដបាកសំដលៀកបំពាក់	ការ	ចំណាយ	តាម	ថវិកា		



យ
ុវវ័យ

និង	ការ	បន្តម្ន	រូបកាយរឹងមំ្	។

អ៊ីងដ�្គើរ	ស�ូវី	ដជ	មកព	ីអូសលលូវួែ	បាន	ដថលង	ថា	

«	ខ្នុំ	រីករាយ	ជា	ខាលាំង	ជាមួយ	នឹង	សិកាខាស្លាស្ីព	ី

រដបៀបចាប់ដផ្ើម	ការ	សន្ទនា	ពែីំ�ឹងលអែ	»	។	

«	ដនារះគឺជា	អវីមួយ	ដែល	ខ្នុំ	ចាប់ដផ្ើម	ដធវើ	

ឥេលូវដនរះបាន	»	។

ខាល	ដ្�វដ�ើររីក	អ	ូមក	ព	ីវួែ	ដ្�វម�ីកស្តាែ		

បាន	ដថលង	ថា	«	ខ្នុំ	រីករាយ	នឹង	ពិភាកសា	ពី	រដបៀប	ដមបើ	

្រក្ស�ំណឹងល្អររស់បយើង	»	។	«	ខ្នុំ	ដតងគិត	

ជានិច្ច	ថា	ពួក	អ្កផ្សពវផសា	យ	ស្សនា	ម្ន	បញជី	

ប�គម្ីរ	ផ្ទាល់ខលតួន	ដែល	ពួកដគមតូវ	ដរៀន	ប៉ុដន្ត	ខ្នុំ	បាន	ែឹង	

ថា	អវីដែល	ខ្នុំ	កំពុងដធវើ	ដៅ	ក្នុង	ថានាក់សកិាខា	ស្លា	នឹង	

ជួយ	ខ្នុំ	ក្នុងនាម	ជា	អ្កផ្សពវផសាយ	ស្សនា	ដ�ើយ	និង	

អវីដែល	ខ្នុំកំពុង	សិកសា	ដៅ	ក្នុង	្រក្ស�ំណឹងល្អររស់

បយើងផងដែរ	។	»

ម្ន	យុវជនជាដមចើន	បាន	ដថលង	ថា	

សិកាខាស្លាែ៏គួរ	ឲ្យ	ចង	ចាំបំផុត	មួយ	គឺម្ន	រួម	

នូវការ	ប�ពដិស្ធន៍នន	ការ	អ៊ុតអាវ	ព�៌សមួយ	។	

យា៉ាកុបបានដថលង	ថា	«	វារំឭកខ្នុំ	ថា	ម្ន	

ជំនាញចាំបាច់ជាដមចើន	ដ�ៀត	ដែ	លខ្នុំ	អាច	ដរៀន	ដែើម្ី	

ដរៀបចំខលតួន	សមម្ប់	ដបសកកម្ម	ដពញដម្៉ាង	»	។

ស្រា៉	អ័រ	មក	ពី	វែួដសនវីកា	បាន	ដថលង	ថា	«	ខ្នុំ	

បាន	ដរៀន	ថា	ម្ន	ដរឿង	ជាដមចើន	ដែល	ខ្នុំ	អាចដធវើ	

ដៅដពលដនរះ	ដែើម្ី	ចូលរួម	នឹង	ពួក	អ្កផ្សពវផសា	

យស្សនាដែល	បដមមើ	ដៅ	�ីដនរះ	ដែើម្ី	ដយើង	ស្ិត	ដៅ	

ក្នុង	មកុមដតមួយ	»	។	«	សម្ជិក	ក៏ជា	អ្កផ្សពវផសាយ	

ស្សនាដែរ	»	។

ជា	ការ	រំឭកមួយ	ថា	ពួកអ្កផ្សពវផសាយ	

ស្សនាដែលបដមមើ	ដៅជុំវិញពិភព	ដលាក	

អាហារ	មតូវបានដរៀបចំដេើង	តាម	មុខមហលូបមក	ពី	

មបដ�សខុសៗោនា	។	«	វា	បាន	រំឭកខ្នុំថា	ខ្នុំ	គួរ	

ស្កល្ង	អាហារ	ថ្មី	ដៅ	ដពលដនរះ	ដែើម្ី	អាច	ឲ្យ	

ខ្នុំ	ស្ក	ល្ង	នូវ	អវីដែល	ខ្នុំពុ	ំធាលាប	់�ូប	ពីមុនមក	។	

ស៊ីម៉ូនបានដថលង	ថា	«	វា	នឹង	ជួយ	ឲ្យ	ខ្នុំ	សមមបខលតួន		

បាន	យា៉ាងដលឿនមបសិន	ដបើ	ខ្នុំ	មតូវ	បាន	ដៅ	

ដៅ	កដនលងមួយ	ដែល	ពួកដគ	�ូបអាហារ	ដែល	

ខ្នុំពុំធាលាប់�ូប	»	។

ការបរៀចំខលៃលួនជាបតសច

លីស	អាន់ដម�ៀ	អូ	មកពីវែួ្�វម�ីកស្តាែ	

បាន	ដថលង	ថា	«	ដៅចុងបញ្ចប	់នននថងៃដនារះ	

បនាទាប់ពីស្ដាប់ឮ�ីបនាទាល់របស់	យុវវ័យ	ពីរនាក់	

និងអ្កមតេប់មក	ព	ីដបសកកម្ម	ថ្មីៗ	ពីរនាក់	ដយើង	

បាន	ដមចៀង	�ំនុកតដមកើងប�	‹	Called to Serve	
(	បានដៅ	ឲ្យ	បដមមើ	)›	»	។	«	ខ្នុំ	ម្ន	អារម្ម�៍	

ថា	ដបើខ្នុំ	បន្ត	ដមចៀង	�ំនុកតដមកើង	ដនរះ	មគប់ដពល	

ខ្នុំនឹងម្ន	ការរំឭក	ជាដ�ៀងទាត់	មួយ	ថា	ដៅដពល	

ដយើង	ជា	ពួកអ្កផ្សពវផសា	យស្សនា	ដយើង	

កំពុងបដមមើ	មពរះវរបិតាសួគ៌	ដ�ើយ	ម�ង	់នឹង	មបទាន	

ពរែល់ដយើង	»	។	

លុរះ	នថងៃ	ដនារះបានបញ្ចប់ដៅ	យុវវ័យ	ដៅ	ក្នុង	

	ដស្តក	ដនារះ	បាន	យល	់ថា	ពួកដគ	មិន	មោនដ់ត	កំពុង	

ដរៀបចំខលតួន	សមម្ប់ប�ពិដស្ធន៍ជា	អ្កផ្សពវផសាយ

ស្សនាដពញដម្៉ាងប៉ុដណាណារះដ�	ប៉ុដន្ត	ពួកដគ	អាច	

	ម្ន	ប�ពដិស្ធន៍ជា	អ្កផ្សពវផសាយស្សនា	

	ដៅ	ដពល	ដនរះ		និង	ដពញ	មួយ	ជីវិត	របស់ពួកដគ	

	បាន	។	◼

អ្នកនិេន្រស់បៅទរី្កងុអូសលែនូ្របទន័របវស

បតើរបីៃិតជាអ្ក្្សពវ្សាយសាសន្មានទ�ិ្ឋភាព
យាោងណាខ�រ?
្ូត្ សសាវសជាវបដន្ថ្តទៀ� ពរី រោរ តរៀបចំ្ខលៃលួន ្តសមាបរ់ោរ បតស ើ្ ជា 
អ្នកផ្សព្វផសាយសា្តោ ជា្ួយ នឹង វីតដអ ូធនធានតផ្សងតទៀ� 
នបិងច្ត ល្ៃើយច្ំតោះ ្ំតណួរ ដដល បាន ្តួរ ជាញឹកញាប ់តៅ youth. lds. 
org (សូមចុច«Missionary Preparation»)។

ការបរៀ�ចំខលៃលួនែ៏សំខាន់�ំផុ្រ

«នរឿងែ៏សំខាន់ដតមួយគត់ដែលអ្កអាច្នធ្ើ

នែើម វ្ីនរៀបច្ំែលែបួនសម្មាប់ការនៅបនម្មើមួយគឺ

ការខ្រកាលាយជាអ្កផ្សេ្ផសាយសាសនាមានាក់

េវីមុនអ្កនច្ញនៅនបសកកម្ម»។

ដអលន�ើរោវ�ីនអដបែណាក្នុងកូរ៉ុមននេួកសាវកែប់េវីរនាក់
«Becoming a Missionary»បលអា�ូណាដែវិចិ្្កាឆ្នាំ
2005ទំេ័រ45។



66 លីអា�រូោ

កដ្យមឈិចឈគីបារបូសា

ចផ្អកពៅ ពលើ ែំពណើរ ពរឿង ពិ្  មួយ

«ឲ្យបគ្រេ្រ្ិរ្្តិ�ល់្ទង់ឲ្យអស់េរីចិ្ ្តចុទះ»

(សាំយូកអលទរី112:20)។

ការបម្មើមៅមេលមនះ

ម�ើម្បីបម្មើមៅមេលម្កាយ

«បង	នឹង	រតម់បណាំងជាមួយ	

ឯងដៅមពរះវិហារ	!	»	មរមន	

បាន	ដពាល	ដោយ	ចងអែនុល	

ដៅ	កំពូលមពរះវិហារ	ដែល	ដលចដចញមក	ព	ី

ដលើដែើមដតានាត	។	រួចោត់	បាន	ខំរតយ់ា៉ាងដលឿន		

ដែើម្ី	រត់នាំមុខ	បអែលូនមបុស	ោតដ់ឈាមរះ	ម៉ដូរៀន	។

ដក្មង	មបសុទាំងពីរ	និង	ឪពុកម្ដាយពួកដគ	

បាន	ដែើរមបម្�ដលើសពី	មួយ	គីេលូ	ដម៉មត	

ពី	ផ្ទរះរបស់ពួកដគ		ប៉ដុន្ត	មរមន	និង	ម៉ូ

ដរៀនដៅដតមបងឹដមបងរត់មបណាំងគ្

នា	ដៅដពល	ពួកដគ	បាន	មក	ែល់មចកទាវារដែក		

ខាងដមរៅ	ស្លាមបជុ	ំនន	វួែរបស់ពួកដគ	។	

ពួកដគបានឈប់ដែើម្ីែកែដងហើម	។

ពីមុន	ពួកដគ	អាចសដមមច	ថានរណាជាអ្ករត់	

ឈ្រះ	ដនារះ	ម្ន	ដក្មងមបុសម្នាក់បាន	ដមសកដៅ	

ពួកដគ	ថា	«	ដតើឯង	ដលងបាល់ទា្់ដ�	?	»

មរមន	ចូលចិត្តដលងបាល់ទា្់ណាស់	ប៉ដុន្ត	

ោត់	និង	មគួស្រ	ោត់នឹងដៅសម្អាត	អោរវួែ	

ដែើម្ី	ឲ្យវា	បានស្អាតសមម្បម់ពរះវិហារ	ដៅនថងៃ	

ដសអែក	។	

មរមន	បាន	មគវីកបាល	។	«	ឥេលូវខ្នុំ	ដលង	

អត់បានដ�—ចាំដពល	ដមកាយចុរះ	!	»	ោត់បាន	

ដមសក	មបាប	់ដៅ	វិញ	។

រំដពច	ដនារះ	មរមន	និង	ម៉ដូរៀនបាន	ខិតខំ	

ដធវើការ	។	មរមន	បាន	ដលើក	ដរៅអី	ដ�ើយ	

ដបាសឥែ្ឋជាមួយ	ឪពុកោត់	កាល	ម៉ដូរៀនជូតឥែ្ឋ	

ជាមួយ	ម្ដាយ	ោត់	។

ដមកាយមកដ�ៀត	ដក្មងមបុសទាំងពីរ	

បាន	ជូតកញ្ចក់ក្នុង	បន្ទប់�ឹកជាមួយ	ោនា	។	

ម៉ូដរៀនបានដពាលថា	«	ខ្នុំ	មិនបានគិតថា	ខ្នុំដពញចិ

ត្តនឹងសម្អាតមពរះវិហារដ�	ប៉ដុន្ត	វា	សបបាយដមន	»	។	

«	ចុរះបងវិញ	មរមន	?	ដនារះជាដ�តុផលដែល	បង	

មិន	ដៅ	ដលងបាល់ទា្់ដមនដ�	?	»
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កុមា
រ

ការករៀបចំខលៃលួៃសម្រាប់បព្ជឈិតភាព

មរមន	បាន	គិត	ព	ីឪពុក	របស់ោត់	។	ោត់ជា	

ប៊ីស្សព	ក្នុង	វែួពួកដគ	ប៉ុដន្ត	ោត់	ដៅ	ចំណាយដពល	

ជួយ	សម្អាត	ស្លាមបជុំ	។

មរមនតប	ថា	«	បងដៅ�ីដនរះ	ដោយ	ស្រ	

បងចង់ដធវើ	ែូចជាបា៉ា	»	។

រួចោត់បាន	គិត	ព	ីពួកអ្កផ្សពវផសាយ	

ស្សនាដៅ	ក្នុង	វួែ	។	ពួកដគ	ខំដែើរ	ដោរះទាវារ	ដ�ើយ	

ដចកមពរះគម្ីរមរមន	ជាមួយ	នឹងអ្កែន�	។		ពួកដគ	

បាន	អដញជើញ	មនុស្ស	ឲ្យ	មក	មពរះវិហារ	ជាអោរដែល	

ដក្មងមបសុទាំងពីរកំពុងសម្អាត	។

មរមន	បានគិត	ថា	«	ខ្នុំ	ដៅ�ីដនរះ	ដោយស្រ	

ដៅនថងៃណាមួយ	ខ្នុំ	ក៏ចង់	បដមមើ	ដបសកកម្ម	ដែរ	»	។	

«	ខ្នុំ	អាច	ជួយ	ពួកអ្កផ្សពវផសាយ	ស្សនា	ដោយ	

ការ	ដរៀបចំមពរះវិហារ	ឲ្យ	រួចរាល់	»	។

មរមនបាន	គិត	ពនីថងៃដសអែក	ក្នុងដពលដែលោត	់

និង	បអែលូនមបុស	ោត	់មតវូ	ដមកាក	ដេើង	ដៅ	ដវលាដម្៉ាង	

6:00	មពកឹ	ដែើរដៅ	មពរះវិហារដោយម្ន	

ពាក់អាវព�៌-	ស	និង	មកវា៉ត់-	ក	ដ�ើយ	ដរៀបចំដរៅ	

អី	និង	ដសៀវដ្ចដមមៀង	ក្នុង	បន្ទប់កុម្រ	។

ោត់បាន	គិត	ថា	«	ខ្នុំ	ដៅ�ីដនរះ	ដោយស្រ	ខ្នុំ	

ចង់បដមមើ	ក្នុង	មុខង្រក្នុងស្សនាចមក	»	។

មរមន	បាន	គិត	ព	ីរដបៀបដែល	ោត់នឹងកាលាយ	

ជា	�ីកុនម្នាក	់ក្នុងដពល	ឆ្ប់ៗ	។	ោត់នឹង	ដចក	

ស្មកាម៉ង់	ដ�ើយបំដពញភារកិច្ចជាដមចើន	

ដផ្សងៗដ�ៀតដែើម្ីបដមមើ	។

«	ខ្នុំ	ដៅ	�ីដនរះ	ដោយស្រ	ឆ្នាំដមកាយ	

ខ្នុំ	នឹង	��ួល	បពវជិតភាព	ដ�ើយ	ខ្នុំ	ែឹង	ដធវើ	

អវីៗមគប់យា៉ាងដែល	ខ្នុំ	អាច	ដរៀបចំខលតួន	ព	ី

ឥេលូវដនរះ	»	។

មរមនបានបំដពញកាតពវកិច្ចនានា	

រួចរាល់ដែើម្ីដរៀបចំខលតួន	��ួល	បពវជិតភាព	

រួចដៅដ�ើយ	៖	ោត់បាន	��ួល	រង្វាន់របស់	

ោត់	សមម្បដ់សចក្ីជដំនឿដលើ	ម�ង់	។	

ោត់ដរៀនរួចដ�ើយដែើម្ី	រស់ដៅតាម	ែំ�ឹងលអែ	និង	

បដមមើ	ែល់	អ្កែន�	។

ដៅ�ីបំផុត	ោត	់បាន	ដមើល	រូបោត់ដៅ	ក្នុង	

កញ្ចក់	ដ�ើយ	ញញឹម	។

ោត់បាន	ដពាលថា	«	ខ្នុំ	ដៅ	�ីដនរះដោយស្រ	

ខ្នុំ	មសឡាញម់ពរះអម្ចាស់	ដ�ើយ	ដោយស្រ	

ការបដមមើដៅ	ដពលដនរះ	នឹង	ជួយ	ខ្នុំ	ឲ្យ	ដមតៀមខលតួន	

ជាដមសច		ដែើម្ី	បដមមើ	ដៅ	ដពលដមកាយ	»	។	◼

អ្នកនិេន្រសប់ៅរ�្ឋយូថា�៍ស.រ.អា.

ព័្៌មន ជំនួយ ពី ោវី� អិល ព�៊ក ប្�ធាន យុវជន ទរូពៅ ៖

•   អពញ្ជើញ ប្ពះវិញ្ញាណ ែរូល មកក្នុង ជីវិ្ អ្ក ព�ើយ ពប្ជើស យកមិ្ ្ភក្ិ ចែល ជួយ អ្ក ឲ្យ 

ពរើសផ្លូវប្្រូវ ។ រស់ពៅតាម�ទោឋានពៅ ក្នុង  តដើ្ រ្ីកមាលាំងមនយុវជន ។

•   ពរៀនពីកា្ព្វកែិ្ចការ រ�ស់អ្កក្នុងនាម ជា �ីកុនមនាក់ ។ សរូម អានអំពី�ព្វជិ្ ភាព ពៅ ក្នុង 

រោរ បតំពញរោ�ព្វកបិច្្ចរប្ត់ខ្ញំ ច្ំតោះ សពះ និង ពបិ�ចំ្តោះត្តច្ក្រីជំតនឿ ។ ែរូលរួម ក្នុងប្�ជុំ 

�ព្វជិ្ ភាព ក្នុង វែួ ឬ ស្ខា រ�ស់អ្ក ។

•   ពរៀ�ែំខ្លួន ពៅ ប្ពះវិហារ �រិសុទ្ធ ពែើម្ី ពធ្វើ �ុណ្យប្ជមុជទឹក សប្ម�់មនុស្សស្លា�់ ។

•   មន ែិ្្ រីករយ ែំពពាះ សកមមេភាព  និង ការ ប្�ជុំ  ជាមួយនឹង យុវវ័យ ពផ្សងពទៀ្ ។

•   ែឹង ថ្ប្ពះវរ�ិតាសេួ៌ ទុក ែិ្្អ្ក ព�ើយ ពឹងចផ្អកពលើ អ្ក ។ ចស្វងរកថ្ព ើ្អ្កអាែពធ្វើ រាន �៉ុោណពោយ មន ជំនួយ 

រ�សប់្ទង់ !

រែ
នា
ររូ�
ភា
ពព
ោ
យ
 អ
័ោ
ម 
ករូ�

្វ័ែ
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ម៉ា
ធីលដែ	ម្នចិត្តរដំភើបពី	ការ	ចូល	ដរៀន	ក្នុង	ថានាក់យុវនារី	ក្នុង	ដពល	

ឆ្ប់ៗ	ដនរះ	ប៉ដុន្ត	នាង	ក	៏មិន	ែឹង	ថា	នឹង	ម្ន	អវី	ដកើត	ដេើង	ដែរ	។	

ែូដច្រះ	នាង	បាន	ពិភាកសា	នឹង	ដលាកយាយ	នាង	។	ដលាក	យាយ	នាង	គ	ឺ

ស៊ិដស្ទើរ	បូនី	អូស្កោរសុន	ជា	មបធានយុវនារី�ូដៅ	។	ោត់ម្នែំ�ូនាមន	ែ៏	

លអែមួយចំនួន	ដែើម្ីដចកចាយ	រដំលក	!	

សូម	សួរ	ែល	់ម្ដាយ	ឬ	ដលាកយាយ	អ្ក	ឬ	មស្តីម្នាក់ដៅ	ក្នុង	វួែ	

របស់អ្ក	ពី	អវីដែល	ពួកោត់ចងចាំពី	យុវនារី	។	អ្ក	អាច	នឹង	រកដ�ើញ	ដរឿង	

សបបាយៗមួយចំនួន	។	

ម៉ាធីលដេ
មរៀបចំខ្លួនជាម្រេច
រេ្មប់ថ្នាក់យុវនារី

ដៅដេលដោះ...

កាលស៊ិនសទៃើរអូសាការសុននៅ

ក្នុងថ្នាក់យុវនារីគ្ត់ទទួលបាន

សាលាកសនម្មច្គនម្មាងនផ្សងៗ គ្នា។

គ្ត់បាននែរវាជាប់នឹង

ម្កណាត់េិនសសមួយនោយ

មានោក់ផ្កាមួយទង

នែើម្វីតំណាងឲ្យ

នសច្ក្វីនសាមាះម្តង់។

សាថាៃភាពសបបាយ
ម៉ាធីលពែ ពៅពលាកយយ នាង ថ្ « ម៉រូ » ជាពាក្យ កា្់នន 

្៉ូត�ើរជាពាក្យ ថ្ មដាយនន ភាស្ ស៊ុយចអ្ ។

កដ្យកជៃវិល្ស៍រែ្ឋយូថ្ហ៍ស.រ.អា.
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រា៉ា្គីលកែមឈិៃអាចរង់ចាំបាៃកេើយ
...

•   សមមេភាពរល់សរាដា�៍

•   ពរៀនស្គាល់ពកមេងប្សីែនទពទៀ្ ក្នុង 

ថ្នាក់យុវនារី ។

•   ពៅ ការ ពរាះជំរំសប្ម�់យុវនារី ។

េួកនយើងគឺជាបុម្តវីននម្េះវរបិតាសួគ៌ម្ទង់ម្សឡាញ់នយើងនហើយនយើងកម៏្សឡាញ់ម្េះអង្គ។នយើងនឹង«ឈរជាសាក្សវីែល់ម្េះនៅម្គប់នេលនិងម្គប់នសច្ក្វីនិងម្គប់ទវីកដនលែង»នៅនេលនយើងេយាយាមរស់នៅតាមគុណសម្ត្តិរបស់ម្កុមនារីដែលមាន៖

សេចក្តីជំស�ឿ • �ិេ្ស័យន�ព្រះ តន្លៃផ្ទាល់ ខលៃលួ� • ចំសេរះវិជ្ជា   ការសពជើេសរើេ �ិង ការ ទទួលខុេពតរូវ   កិច្ចការ ល្អ • សេចក្តីសទៀងពតង់   
�ិង គុេធ្៌ 

នយើងនជឿថ្នៅនេលនយើងនរៀនទទួលនិងនធ្ើតាមគុណសម្ត្តិទាំងននះនយើងនឹងនម្តៀមែលែបួននែើម្វីេម្ងឹងផទៃះនិងម្គួសារច្ុះនិងរកសានសច្ក្វីសញ្ញាែ៏េិសិែ្ឋទទួលេិធវីការទាំងឡាយននម្េះវិហារបរិសុទ្និងនម្តកអរជាមួយនឹងេរជ័យននការនលើកែំនកើង។
(សូមបមើលម៉ូសាយ18:9)

...ដ�ើយឥឡូវដេះ
ការចាប់កផ្ើមថមេគី
ម៉ាធីលពែ រានពៅ សកមមេភាព ពិពសស 

មួយពៅថ្ ការ ចា�់ពផ្ើម ្ មេី ។ ពួកពេរាន 

ពរៀន ពមពរៀន មួយ ែ៏ស�្បយ ព�ើយ ពរៀន ពី 

ការអភិវ�្ឍន៍ខ្លួនរ�សប់្កមុយុវនារី ។

ម៉ាធីលពែក ៏កំពុង ខិ្ខំពធ្វើ 

កមមេវិធីរង្វានព់សែក្ីជពំនឿ ពលើ ប្ពះរ�ស់នាង 

ព�ើយ ទពនទញ មប្តានន ពសែក្ីជំពនឿ 

ផងចែរ ។

អៃុសសាវរីយ៍មរួយែ៏ពឈិកសស
ម៉ាធីលពែ និង �ង�្អលូន ជីែរូន មួយ រ�ស់ នាង ជាពប្ែើន អ្ក រាន ពៅ ក្នុង មជ្ឈមណ្ឌល សន្ិសីទ 

កាលពនី្ងៃទ ី6 ចខ ពមស្ ឆ្នា ំ2013 ។ �៉ុចនព្ួកពេមិន រាន ែឹង ថ្ព�្ុអ្វីរានជា 

ពលាកយយពួកពេ  អពញ្ជើញពួកពេទាំងអស់គានា ពៅ សន្ិសីទ ទរូពៅ ពនាះពទ ។ ពួកពេ មន 

ការភាញាកព់ផ្អើល ព�ើយ រំពភើ� ែិ្្ ពៅពពល គា្់ប្្រូវរាន គាំប្ទ ជា ប្�ធាន អង្គការ ននប្កុម យុវនារី !

ព័តរ៌ាៃជំៃរួយរបស់ស៊ិកស្ទើរអូសាការសុៃសម្រាប់
ការករៀបចំខលៃលួៃ!

•  អភិវ�្ឍទំនាក់ទំនងមួយជាមួយនឹង ប្ពះវរ�ិតាសួេ៌ 

រ�ស់ អ្ក តាមរយៈ ការអធិស្ឋាន និងការអានប្ពះ 

េម្ីរ ។ 

•   ចស្វងយល់ព ីកមមេវិធីការអភិវ�្ឍន៍ខ្លួនរ�ស់ 

ប្កមុយុវនារី ។

•   អានប្ពះ េម្ីរ កមាលាំងតដើ្ រ្ីយុវជន និង 

លរីអាហូណា ។

•  ចា�់ពផ្ើម ពរៀន ព ីរាវែនាននយុវនារី ។ អ្ក នឹង សរូប្្ 

វា រល់ សរាដា�៍ជាមួយ នឹង យុវនារីទាំងអស់ ។
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ថ្នាក់ យុវនារី

ការអភិវ�្ឍន៍ ខ្លួន

ដែ្សកននះនឹងរំឭកអ្កឲ្យនធ្ើជាេនលែឺែល់អ្កែនទ

នហើយឈរការពារនសច្ក្វីេិតនិងនសច្ក្វីសចុ្រិត។

អ្កក៏នឹងទទួលបានបូរ-ជានម្ច្ើននោយការ

ប្ប្់គនម្មាងនិងបទេិនសាធន៍ននការអភិវ�្ឍន៍

ែលែបួនរបស់ម្កុមយុវនារីផងដែរ។

បនាទាប់មកអ្កនឹងទទួលនមោយសម្មាប់

យុវនារី។
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�ក្សង់បចញេរី«Roots and Branches»លីអា�ូណាកខឧសភាឆានាំ
2014ទំេ័រ47។

ម ើ្ខ្ញំអាចជួយកិច្ចការ
េង្ស្បវ្្ិតាមវិធបីណា?

សា្្សគីពឈិកសស

រែ
នា
 ររូ�
ភា
ព ព
ោ
យ
 យ

៉ាពរ៉្
 ព�

ក៊ 
ពប្ស

ន្

កដ្យដអលក�ើរ
�្គីៃ្ឈិៃអឈិល�ុ្

នន ករូរ៉ុម នន ពួក ស្វក ែ�់ ពីរ នាក់

សមាជិកកូរែុមននេួក�រ់េរីរ
ន្ក់គឺជាសាក្សរីេិបសសររស់
្េទះបយស៊ូវ្គរីស្។

ែរូររកពមើល ពិធ�ីរិសុទ្ធពៅក្នុងប្ពះវិហារ�រិសុទ្ធោ
មួយចែលប្្រូវពធ្វើ ព�ើយ ចា្់តាំង ការង្រ សប្ម�់កែិ្ចការប្ពះវិ

ហារ�រិសុទ្ធ ។

ជួយ ពសកន ព�ើយផទនុកែំពណើរពរឿង និង 
ររូ�្្ទាំងពនះក្នុង Family Tree ពៅ Family-

Search. org ។

សរូម ឲ្យ មនុស្ស ប្េ�់គានា ក្នុង ប្េួស្រ រ�ស់អ្ក 
យកប្�វ្ិ្ ែំពណើរពរឿង  និងររូ�្្ ប្េួស្រ ។  

រួមទាំង វ្្ថនុ ពិពសស ចែល ជាកមមេសិទ្ធិរ�ស ់ជីែរូនជីតា  
និង ឪពុកមដាយ រ�ស់អ្ក ។

វា ជា ពរឿង ែ៏ រពំភើ� ពែើម្ី ពរៀន ព ីជីវិ្  នន សមជិក 
ប្េួស្រ—ពី ប្សុក កំពណើ្ និង  

រព�ៀ� ចែល ពួកគា្់ រាន រស់ពៅ ។

កអលប�ើរ�ុកកណន្ំឲ្យមាន

ក្រ្រជុំេរីកម្មវិ្រីFamily Tree។

បនទះជារបរៀរ!



កដ្យកអរៃីសាៃ់ក�ើរសុៃៃឈិងជគីៃប៊ីងហាំ

កុម្រ	ម្ន	នូវ	អំណាច	ជា	ដមចើន—ជា	អំណាច	ដែើម្ី	ដធវើ	ឲ្យ	ម្នការផ្លាស់ប្តលូរ	

មួយ	ដៅ	ក្នុង	មកុម	មគួស្រ	!	មកុម	មគួស្រ	ទាំងអស់មិន	ែូចោនាដ�	ប៉ុដន្ត	

មគួស្រ	មគប់រូបគឺសំខាន	់ចដំពារះ	មពរះវរបិតាសួគ៌	។	ម�ង់សពវមពរះ�័យ	ឲ្យ	

មកុម	មគួស្រ	ដយើង	បាន	រឹងម្ំ	ែូដច្រះម�ង់បានមបទាន	ឲ្យ	ដយើង	នូវ		«	មកមុ	

មគួស្រ	៖	ការ	មបកាស	ែល់	ពិភពដលាក	»	ដែើម្ី	ជួយ	ដយើង	។	មពរះវរបិតា	

សួគ៌	មជាបថា	អ្នកអាច	ជួយពមងឹងមគួស្រ	អ្ក		។

អ្នកគឺជា	ដផ្ក	នន	មគួស្រ	អស់កល្ជានិច្ចមួយដែលមតូវការ	ជំនួយ	

របស់	អ្ក	។

អ្នកអាច	នាំ	មក	នូវ	សុភមង្គល	ដសចក្ីសប្នុរស	និង	

ដសចក្ីមសឡាញ	់ែល	់មគួស្រ	អ្ក	។

អ្នកអាច	ស្ដាប់ោនាដៅវិញដៅមក	ដធវើការ		ដ�ើយ	ដលង	ជាមួយោនា	

អភ័យដទាស	ដ�ើយ	ជួយ	ោនា	ដៅវិញ	ដៅមក	។

អ្នកអាច	អាន	មពរះគម្ីរ	ជាមួយ	នឹង	មគួស្រ	អ្ក	។

អ្នកអាច	ដធវើ	គំរូ	លអែ	ែលម់គួស្រ	អ្ក	ដពល	អ្ក	អធិស្ឋាន	

ដ�ើយដោរព	មពរះបញ្ញត្តិ	។	◼

អ្នកនិេន្រស់បៅរ�្ឋយូថា�៍ស.រ.អា.

«្កុម្គួស្រ៖ការ្បការេ�លេិ់ភេមោក»
មកេបី្េះម�ើម្បីជួយ្កុម្គួស្រខ្ញំ

ការនាំថ្នា្់្ ុរារម្្្នុងលំកៅដ្ឋាៃ
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សរូម ពរៀន �ចន្ថម អំពី រាវែនា ថ្នាក់ �ឋម សកិសា ក្នុងចខ ពនះ !

គំេិតដោបល់សម្មប់ការេិោយក្ននុង
ម្គរួសារ
ប្ពះវរ�ិតា សេួ៌ សព្វប្ពះទ័យឲ្យ ប្កុម ប្េួស្រ ទាំងអស់រឹងមំ 

ព�ើយ ប្្ឡ�់ពៅរកប្ទង់វិញ ។ សរូម ពិភាកសាពីអ្វីចែល 

សមជិក ប្េួស្រ មនាក់ ៗ អ្វីៗចែលពេអាែពធ្វើ ពែើម្ីជួយ ប្េួស្រ 

អ្ក ឲ្យ រឹងមំ ។

ម្េះគម្ីរ
•  យ៉រូហាន 15:11

RavdRcŒfsN
asNRjasf

qPπJ¬°JmPsa

asNRjasfmUΩRïÃHösUlsU mqseRjòsU AYNqvU j~≈ A¬vic˜ƒ hspùÌatUfsNP¬b¬ïNjfπmPsa mUSaÌÀiasNRjhÿvfdscdfmriYsΩóÃmóS 

pqPösUmò¯ƒmÆƒimUStñÈóƒ É£ pb aJsãs âÌsÿ Åõõ® mUSaÌÀióƒRavifPïB mPa NqÂeÃñsAB|

meƒihscgüRjòsUóƒdŒe U¬iRavdRj∆a˙stUJŒafsHaqjπJƒNUsaπ tUfsfUsàRatU

RJΩmef~ÃHRcƒfÎ tUJŒajN¬fvóÏtñÈàvimRase fÃdRjasfhs≤ÆsN¬añs lsJsABJ¬JsAB

NHsijvNf U¬irf‰ƒ ckRïÃHösUpïiïsÿimÆƒimqseRJΩ mAƒeñsRcŒfsNhspùÌaq∫fÿbsUπdŒe mUS

aÌÀipùUasNNjfπRJΩq∫ji⁄jmi⁄ƒï fÿNsjπmcsPmqSq∫mUSlfπaPÓhsU¬àfltUaÃUmàSNjfπRóiπ| 

dUvf˙ósÿilfπ—ósÿiRjvfósÿiRfƒ—RïÃHösUjmi⁄ƒïmÆƒiïsdNÃj°sJtURJΩ| dUvf˙dÌsaπF

fvóÏpïhsjvRïs U¬ijvRïƒbsiH¬JsãsgNjfπRJΩdsïsj¬ïsfŒcn qÃmàÌΩmAƒedUvf˙dÌsaπFdsU

àN¬ï U¬imcsPmqStURJΩ| m°óRjvfRfƒ ckhsPa¤güJ¬mfftUlï‰fJsãsg U¬i

mcsPjÿgiNjfπjvcYPdÌsaπF mUShƒH¬ïdvUpùUqƒ hƒH¬ïNpdif˜sjπ U¬imUSlfπaPÓhsU¬àfl| 

mUShƒH¬ïdvUpùUqƒ jvRïs U¬ijvRïƒbsiH¬JsãsgósÿiÆseösUfYsPπ mAƒeösUñ¯sejiYÿRJΩ

hsRJΩHNj¬ïsq∫mUSlfπaPÓhsU¬àflNjfπJŒamc mAƒeösUóóŒPpùUasNNjfπRóiπ pqPUsÿä

aÃUmàSósÿiÆse lsàóóŒPNÃjase mAƒeU∆ióóŒPjóJ¬mfsòUBmUSmPƒpùUqƒ mqƒdÓƒNƒa

àÿmNƒUmóSNa°sJPu∞ïmbflsΩ mAƒemUSóƒjJsfljπ U∆iq∆iJƒmcsPjÿgiq∫móH°sJNjfπJŒamc

mqseóóŒPhƒH¬ïq∫mUSlfπaPÓóvahsdNïa| pùUasNtUfv°diYPq∫móH°sJmUΩ ù‰Pπ

PóÏ°sJqPπóÿUsaπóÿUiRavdRcŒfsNmàΩpïjU‰dsUNAÃïAŒfJƒmfàa‰ƒf˜sjπ| JƒòƒjN¬fvóÏ U¬i

mfàa‰ƒfJsãsJ¬f¬qÂUsUs pqPdsUmUSaÌÀiRJΩH¬AsNjN¬fvóÏ lsàmò¯ƒäjvcYPdÌsaπFRïÆjπmóS

asUπHï‰dsUtURJΩH¬ç mAƒemqƒdÓƒƒäRavdRcŒfsNlsàRïÃHösUNŒjNŒdcÌsq∫lfπaPÓhsU¬àfl| 

RJΩjJsãï‰¬ óƒdŒe pqPRJΩösURjósUqPπmPsalæqsd U¬iUsimlHMs ósaπóimóSU∆i

fdïÍ°sJNjfπJŒamc fÿNsjπ°sJhs¸Jvad‰se aÌÀiUsdhsf¯sdƒ U¬i°N¬es| meƒifÃd

Rjasfñs RJΩjJsãï‰¬NjfπRJΩfÿNsjπaÃUmàSNjfπRóiπ mqƒdÓƒjmi⁄ƒïaÃUmàSäàÿmNƒUhsmRàƒUmÆƒi

ädsUJsfmJçmPƒpùUqƒ mUsΩmUSpïäRjï¬jï‰¬mUSmÆƒe| meƒifÃdRjasfpñdmó¥ïñs

RJΩösUjJs·sñs lÿgsàJ¬f¬qÂtUasNjmi⁄ƒïaÃU ckRïÃHösUmRjƒNHsipïjvNf U¬irf‰ƒ pqPösU

mN¥jlsJ¬ABJ¬JsABeMsiRfjàÓsjπhsj‰ƒ U¬iRjJUÏjMvmgËsΩ| 

meƒifÃdRjasfñs dmò≥sösemqƒdÓƒjmi⁄ƒïhƒH¬ïNpdif˜sjπmUΩ ckRïÃHösUpïiïsÿimÆƒimqse

RJΩ| meƒifÃdjJs·saπUÃHasNpçamàçhsjN¬fvóÏtUhƒH¬ï U¬ifsNüfÿbsUπtUhƒH¬ïmUSaÌÀi

pùUasNq∫lfπaPÓhsU¬àflNjfπRJΩ| 

fs̄dƒ U¬i°N¬es dsUasNóóŒPbvfRïÃHq∫≤ÆsN¬amqƒdÓƒRfÆsçπ U¬ipñNa˙scÌsmóSH¬çmóSda

RJdósÿiaÃUmàSNjfπb˜œUùipqN| “aÃUmàShsdNïaJƒRJΩmeAÃHMs” (óÿUvaqÿmaƒi ÅÉÑ:£)|

¸Jvad‰sedsUasïJ¯a¬àflq∫J¬f¬qÂ mqƒdÓƒà¬Jsfl∆djƒösàπaÃUmàSNjfπb˜œUmqsea‰ƒRfÆsçπ U¬i

mfàa‰ƒfvàN¬ï ùYïπùYiππmfàa‰ƒRïÃHasN ósÿibsiNÃjaseU¬ibsiH¬JsãsgNjfπJŒamc U¬ijmRi¥U

JŒamcämàΩRfÆsçπ U¬ijÿmNƒcÌsmóSH¬çmóSda màΩmcsNJRJΩjJsãï‰¬ósÿiÆsetURJΩ mAƒe

mò¯ƒhsJPNqÂPu màΩmcsNJàÓsjπRcjπóƒapU˜i pqPJŒamcNfπmUS| f¯sdƒ U¬i°N¬es—d‰se

U¬i¸Jva—U∆ióóŒPbvfRïÃHmUSàÿmJsΩRJΩ°æra‰RJΩ ïsdasNRjï¬jï‰¬tU°sNa¬àflósÿiÆsemUΩ| 

RavdRcŒfsN RïÃHösUpïiïsÿimÆƒimqseRJΩ| lsJsABJ¬JsABNHsijvNf U¬irf‰ƒ ckhspùÌa

dŒeq∫fÿbsUπaÌÀipùUasNq∫mUSlfπaPÓhsU¬àflNjfπRóiπ| aÃUmàSdsUf¬óÏU∆ióóŒPaÿmgƒïda

aÌÀiàÿgitUlsJsABJ¬JsAB mAƒeU∆iRïÃHösUà¬Jsfl∆djƒösàπmqse¸Jvad‰se pqPmcsNJ

Rjï¬jï‰¬ïsdfàflstUlsJsABJ¬JsABmqsemfÚsΩRïiπósÿiRfvi| fv°diYPmUSaÌÀihƒH¬ïRcŒfsN

lsàmaƒïdsUmÆƒiösU mUSmJPmò¯ƒïsdasNjmRi¥UNjfπRJΩldflsfπRJΩmef~ÃHRcƒfÎ|

lsJsABJ¬JsAB U¬iRcŒfsNpqPdsUmhschæe mUsΩckRïÃHfÍsjUs U¬ipñNa˙smUSmPƒ

mcsPasNgBtUmfàa‰ƒhÿmUÇ asNlò¬fÂsU asNpRjà¬ï‰ asNl°æemósf asNmcsNJcÌs

mfàa‰ƒRfÆsçπ mfàa‰ƒmdï‰saNvgs asNisN U¬iadÚH¬òƒaÿfsU‰PuFUsUs| ïsdasNmN¥jàÿq∫

móH°sJmUΩ ¸JvaRïÃHösUàsïπämò¯ƒhslÌaq∆aUsÿmUSaÌÀiRcŒfsNNjfπb˜œU mqsemfàa‰ƒRfÆsçπ

U¬imfàa‰ƒfvàN¬ï mAƒedsU°sNa¬àflaÌÀiasNùYïπùYiπmfàa‰ƒRïÃHasNaÌÀihƒH¬ï RJdósÿiasNJsNRavd

RcŒfsNb˜œUùi| d‰sedsU°sNa¬àflfÿbsUπmqƒdÓƒpñNa˙sjƒösàπaÃUmàSNjfπb˜œU| mUSaÌÀi

asNóóŒPbvfRïÃHq∫J¬f¬qÂósÿimUΩ ¸Jva U¬id‰se dsUasïJ¯a¬àflmqƒdÓƒhŒecÌsmóSH¬çmóSda

hstqcÃmfÚƒcÌs| J¬asN°sJ dNg°sJ jºasPümófümù˙iFmó¥ï lsàU∆iRïÃHfRdjmóSïsd

fÍsU°sJàsÿösàπNjfπjvcYPdÌsaπF| çsï¬fU‰sURavdRcŒfsN cŒNpïhŒecsÿRó mUSmJPdsU

mfàa‰ƒRïÃHasN| 

meƒifÃdRJdsUñs jvcYPgspqPjÿJsUmPƒmfàa‰ƒfJsãstURJAÚàsNƒ°sJ mqseösUmò¯ƒösj

°N¬es jºaÃUmàS jºd¬UösUjÿmJçasNóóŒPbvfRïÃHaÌÀiRcŒfsN ciπpïtñÈgsdŒeU∆ióóŒP

bvfRïÃHmUSàÿmJsΩRJΩ| mPƒfJƒmUΩmóSmó¥ï meƒifÃdRJdsUñs asNpjaösaπmUSaÌÀiRcŒfsN

U∆iUsÿdaUÃHdAU‰NseqPπjvcYPmUsΩ fAcdUB U¬ihsï¬fsfUB qÃàpqPösUóseóvahsdvU

mqseJŒaJ≥sasNƒfdæejvNsg U¬iJŒaJ≥sasNƒfdæeóÿmUƒj| 

meƒifÃdlÿJsHUsHqPπ RjhsJPNqÂ U¬idrU‰ƒNshasNósÿiÆsemUSaÌÀiNqÂs°¬ösP pqPóóŒP

bvfRïÃHmUSRcjπóƒapU˜iósÿilfπ fÃdäcsÿRóUÃHl¯ƒFósÿimUΩ pqPösUmN¥jNsjπmÆƒi mqƒdÓƒ

RóRóiπ U¬imò¯ƒäRavdRcŒfsNdsÿdŒU qÃàhsliY°sJdŒeq∫fÿbsUπtUfiYd| 

cgüRjòsUóƒdŒe U¬iRavdRj∆a˙stUJŒafsHaqjπJƒNUsaπ tUfsfUsàRatU

RJΩmef~ÃHRcƒfÎ tUJŒajN¬fvóÏtñÈàvimRase
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អ្នកអាច!

្ុ�ច្ងកុ�ំ៉ុងទពទរស្អ្ា មួយ ពោយោក់ស្លាកពាក្យ 

ពនះ ( ពៅខាងស្ដាំ ) និងររូ�្្ ឬ េំនរូរ មួយែំនួន ។  

សរូម �ំពពញ ពាក្យជាែពប្មៀកជាមួយ េំនិ្ 

ស្ីពីរព�ៀ�ចែលអ្ក អាែ ពប្ងងឹែល ់ប្េួស្រ អ្ក ។ សរូម 

កា្់ពាក្យជាែពប្មៀកពនាះពែញ  ព�ើយ ោក់វា ពៅ ក្នុង 

កំ�៉ុង ។ ជាពរៀងរលន់្ងៃ សរូម ពប្ជើសយក ពាក្យជាែពប្មៀក 

មួយ ពី កំ�ុ៉ងពនាះ ព�ើយពធ្វើ តាមអ្វីចែលវា រានប្រា�់ ។ 

ពៅពពលអ្ក ពយាយម រសព់ៅ តាម េំនិ្ រ�ស់អ្ក អ្ក អាែ ពធ្វើ 

ឲ្យ មន ការផ្លាស់�្លូរ មួយ ពៅ ក្នុង ប្េួស្រ អ្ក រាន !

ខ្ញំអាច!

ខ្នុំ អាែ ពប្ងងឹ ប្េួស្រ ខ្នុំ តាមរយៈ
ខ្នុំ អាែ ពប្ងឹង ប្េួស្រ ខ្នុំ តាមរយៈ

ខ្នុំ អាែ ពប្ងឹង ប្េួស្រ ខ្នុំ តាមរយៈ
ខ្នុំ អាែ ពប្ងងឹ ប្េួស្រ ខ្នុំ តាមរយៈ

ខ្នុំ អាែ ពប្ងងឹ ប្េួស្រ ខ្នុំ តាមរយៈ ខ្នុំ អាែ ពប្ងឹង ប្េួស្រ ខ្នុំ តាមរយៈ

ខ្នុំ អាែ ពប្ងងឹ ប្េួស្រ ខ្នុំ តាមរយៈ

ខ្នុំ អាែ ពប្ងឹង ប្េួស្រ ខ្នុំ តាមរយៈ
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ែ្ម្សង់ពគីការសរាភាសមរួយកដ្យអាម៊គីកជៃលគីវិត

បាបារារ៉ស់ដៅ	ក្នុងមបដ�សស៊ីល	ី

ជាមបដ�ស	មួយ	ដៅ	

ដ្្រសមុម�ភាគ	ខាង	លិចនន	អាដមរិក	

ខាងត្លូង	។	វា	ម្ន	រាងម�ដវង	ដ�ើយ	

តូចែូចជា	ដខ្សបូ	។	តំបន់ខលរះដរៅដា	ដ�ើយ	

សងៃតួត	(	ែូចជា	ដ្្រខសាច់	អាតាកាម្៉ា	)	

ដ�ើយ	ខលរះដ�ៀតជាតំបន់	មតពូិត	ដ�ើយ	

ដសើម	(	ែូចជា	ដការះអ៊ីសដស្ទើរ	)	។	នាង	

រស់ដៅ	ក្នុង	រាជធានីរបស	់មបដ�ស	ស៊ីលី	

ដឈាមរះថា	ស្ន់តយាដហាគា	។	◼
អ្នកនិេន្រស់បៅរ�្ឋយូថា�៍ស.រ.អា.

ខ្ញំម្មះបាបារ៉ាមកេបី
ការបកងកើតមឈិត្ភាពកៅជុំវិញពឈិភពកោ្

្្នុំមានអាយុ្បំាបរួនឆ្នាំធហើយមានប្អអូន្បុសពតីរនាក់។្្នុំពយាយាមធ្វើជាបរ្សតីដ�៏្អមានាក់ធហើយររួយធមើ�ផ្ពរួកធ្

ធហើយធ�រជាមរួយនឹរពរួកធ្។្្នុំចូ�ចិត្តធមើ�ផ្ធក្មរៗ្្នុំចរ់កាលាយជា្្ូបធ្រៀនធព�្ ្នុំ្ ំធេើរ។

្្នុំជាសមារិកសាសនាច្កផតមានាក់្ត់ធៅក្នុរថ្នាកធ់រៀនរបស់្ ្នុំ។ការណ៍

ធននះផ្ត�់ឱកាសឲ្យ្ ្នុំ្បាប់ដ�់មិត្តភក្ិរបស់្ ្នុំពតី្ពនះធយស៊ូវ្្តីស្ទនិរ

្ពនះ្ម្តីរមរមន។ធព�មរួយមានមិត្តសមាលាញ់្ ្នុំមានាក់បានសុំឲ្យ្ ្នុំ

បធ្រៀននារពតីរធបៀបអ្ិសាឋាន។ដូធច្នះ្្នុំក៏បានបធ្រៀនដ�់នារ។

ររួចធយើរទាំរពតីរនាក់បានអ្ិសាឋានធៅធព�បាយន្ងៃ្តរ់ធៅឯ

សាលាធរៀន។

ក្នុរឆ្នាំ2013្្នុំមានអាយុ្ បាំបតីឆ្នាំធហើយទទរួ�

ពិ្តីបុណ្យ្រមុរទឹកនិរពិ្តីបញ្ជាក់ធោយឪពុករបស់្្នុំ។

្្នុំរីករាយខ្លាំរណាស់!វាជាបទពិធសា្ន៍ដ៏ពិធសសមរួយ

ផដ�្ ្នុំនឹរចរចាំវាជានិច្ច។

្បមេរេរេ៊ីលបី
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កម្តៀមខលៃលួៃកហើយឬកៅ!
កា�រូ� រ�សរ់ារារ៉ប្្រូវ រាន ោក់ ពៅពោយ រ�ស់រ�រ មួយ 

ែំនួន ចែល នាង ែរូលែិ្ ្។ ព ើ្ រ�ស ់ោ ខ្ះ អ្ក ែង ់ោក ់

ក្នុង កា�រូ� រ�ស ់អ្ក ?

ខ្នុំចូលចឈិត្កមើលម្ពោះវិហារបរិសុទ្ធ
ប្ពះវិហារ �រិសុទ្ធ ស៊ីលសី្ន់្យាពហាគាេឺជា ប្ពះវិហារ 

�រិសុទ្ធែំ�រូង ចែល រាន សង់ពៅក្នុងប្�ពទស ចែល នយិយ 

ភាស្ ពអស្ប៉ាញ ។ វា ប្្រូវរាន ឧទទិសឆ្ង ពៅន្ងៃទី 15 

ចខ កញ្ញា ឆ្នាំ 1983 ។ វា េឺជា ប្ពះវិហារ �រិសុទ្ធ ទីពី រ 

ចែលរាន សង់ ពៅ អាពមរិកខាង ្ ្លូង ។

ធយើរមានអាហារដ៏ពិធសសមរួយ

ស្មាប់បុណ្យ្្តីស្ទមា៉ាស—្ឺធប៉រធបា៉ានះ

លាយជាមរួយ្តតី្ូណា។ធៅ

្បធទសស៊�ីតីសាន់តាកលែអូសបានមក

ធៅពាក់កណាដា�អា្ធា្តក្នុរយប់មុន

បុណ្យ្្តីស្ទមា៉ាស។ធយើរបានធៅចាំរហូត

ដ�់គ្ត់បានមក!

ធៅចុរសបាដាហ៍្្រួសារ្ ្នុំចូ�ចិត្តធដើរនរិ

រិនះម៉ូតូករ់បរួនធេើរភ្ំធៅផក្រផ្ទនះរបស់ធយើរ។ធយើរក៏

ចូ�ចិត្តធៅធ�រមាត់សមុ្ទផដរ។

អូឡា
អាមរី�្គនូស!*

ធយើរអបអរន្ងៃបុណ្យឈប់ស្មាកដ៏រីករាយធៅ

្បធទសស៊ី�តី។ន្ងៃទតី18ផ្កញ្ញា្ឺជាន្ងៃបុណ្យ

ឯករារ្យធហើយន្ងៃទតី19្ឺជាន្ងៃបុណ្យទិវាករទ័ព។

អំេនុរធព�ពតីរន្ងៃធននះធយើររាំរបាំជាតិរបស់ធយើរ

ធៅថ្«ឡា្ូធអកា»ធហើយបរិធភា្នំស្អូ�សាច់

ដ៏ឈងៃនុយឆ្ងាញ់មយា៉ារធៅថ្នំចំណិត។

*«សួស្តរីមិ ្្តភក្ិទាំងឡាយ!»
ជាភាសាបអស្ប៉ាញ



76 លីអា�រូោ

ទំព័រ រ�ស ់ពយើង

ណារាលគីយ៉ាកអអាយុ10ឆ្នាំម្បកទស្ូេនុំប៊ី

េនូស៊ីអាយុ7ឆ្នាំ
ម្បកទសកអកាវាទ័រ

ធារីអិមអាយុ7ឆ្នាំមកពតីរ្បធទសធ្បស៊ី�ចូ�ចិត្តចូ�ធរៀនថ្នាក់កុមារធហើយ

ធ្ចៀរទំនុកតធមកើរ។នារដឹរថ្្ពនះវិហារបរិសុទ្ធ្ ឺជាដំណាក់របស់្ពនះអមាចាស់។

អូ�តីវីយា៉ាអាយអាយុ8ឆ្នាំមក

ពតី្បធទសរូមា៉ានតីចូ�ចិត្តររួយ

មាដាយនារសមាអាតផ្ទនះ។មាដាយ

នារបធ្រៀននារនិរមិត្តនារ

13នាកធ់ទៀតធហើយធព�

ពរួកធ្ស្មាកនារច�ូចិត្ត

ធ្វើជា្្ូបធ្រៀន។នារចូ�

ចិត្តធៅធ្វើដំធណើរជាមរួយនរឹឪពុកមាដាយនារធហើយចំណាយ

ធព�ជាមរួយធលាកតាធលាកយាយនារ។ធៅធព�នារបាន

្រមុរទឹកនារមានអារម្មណ៍្ិតរិតនរឹ្ពនះវរបិតាសរួ្៌

ធហើយនារមានអំណរ្ុណផដ�នារអាចមាន្ពនះវិញ្ញាណ

បរិសុទ្ធធដើម ត្ីររួយនារធ្វើការសធ្មចចិត្ត។ចធ្មៀរថ្នាក់កុមារ

ផដ�នារចូ�ចិត្្ត ឺបទ«Follow the Prophet
(ធ្វើតាមពយាការី)»( Children’s Songbookទំព័រ
110)។

អ្នក អាែ ោក់ ពស្ើ ររូ�េំនរូរ ររូ�្្ ឬ�ទពពិស្ធន៍ រ�ស់ អ្ក  
តាមអ៊ិនពធើរចណ្ ពៅliahona. lds. org តាម អ៊ីចមល៉ 

ពៅកាន់ liahona@ldschurch.org ពោយ ោក់ « Our 
Page » ក្នុង ប្�អ�់ប្�ធាន�ទ ឬ ពផ្ើជា ស�ំុប្្ ពៅកាន់ ៖ ។

Liahona, Our Page
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150- 0024, USA

រល ់ការពផ្ើមកប្្រូវ ច្ មនពឈាមាះ ពពញ រ�ស់ កមុរ 
ពភទ និង អាយុ (អាយុ ចា�់ពី 3 ឆ្នាំ ែល់ 11 ឆ្នាំ) 
រួមទាំងពឈាមាះពពញ រ�ស់ ឪពុក មតាយ វែួ ឬ ស្ខា ពស្ក ឬ 
មណ្ឌល និង ស�ំុប្្ អនុញ្ញា្ ជា លាយលក្ខណ៍អក្សរ ព ីឪពុក 
មតាយ ផង ចែរ ពែើម្ី ពប្�ើ ប្រាស់ ររូ�្្ និង ឯកស្ររ�ស់ កុមរ 
ចែល រាន �ញ្ជលូនមក ( អ៊ីចម៉លក៏ អាែ ទទួល យក រាន ចែរ ) ។ 
ការ ោក់ ពស្ើ អាែ នឹង ប្្រូវ ពធ្វើ ការ ចក សប្មួល ពែើម្ី ឲ្យ ប្្រូវ នឹង ទំ�ំ 
ឬ ភាព ែ្បស់លាស់ ។

មនន្ងៃមួយ ពីមុនពពលខ្នុំ ពធ្វើ �ុណ្យប្ជមុជទឹក �ន្ិែ ខ្នុំ រាន ពៅ ផទះ ពលាកយយ រ�ស់ ខ្នុំ កាល 
គា្់រាន ែុះពៅជានព់ប្កាមែីពៅយក អ្វីមួយ ។ គា្់រាន ជំព�់ពជើង ែួល ព�ើយ ពប្កាក មិន 
រួែ ។ គា្់រានចប្សក ពៅ ខ្នុំ �៉ុចន្ ខ្នុំ កំពុង ពមើល ទរូរទស្សន៍ ព�ើយ មិន រាន ឮគា្់ពៅពទ ។  
ប្�មណ ជា 10 នាទី ពប្កាយមកខ្នុំ រាន ឮសំពឡង ្ ិែៗពៅពឈាមាះខ្នុំ ថ្ « ្ម ! » ខ្នុំ 
រាន ពៅរក ពមើល គា្់ ព�ើយ រាន ពឃើញ គា្់ពែកស្លូក ពៅ នឹង ឥែ្ឋ ។ ខ្នុំ គាមាន កមលាំង 
ប្េ�់ប្គាន់ពែើម្ីជួយ ពលើក គា្់ពឡើង ពទ ែរូពែ្ះ ក៏ រាន រ្់ពៅ ផទះអ្កជិ្ខាង ។ គា្់រាន មក 
ជួយ ពលើក ពលាកយយ ខ្នុំ ពឡើង ។

ពលាកយយ ខ្នុំរាន ប្រា�់ ថ្ « ្ម សពំឡងចែល ពៅ រាន ឮពនាះ េឺជា 
ប្ពះវិញ្ញាណ�រិសុទ្ធ ។ យយ ពៅ ឆ្ងាយព ីពៅោស់ ពែើម្ីពៅអាែ ស្តា�់យយឮ » ។

ខ្នុំ ែឹងថ្ ពនាះ ជា ប្ពះវិញ្ញាណ �រិសុទ្ធចែល រាន ខ្សឹ� ប្រា�់ខ្នុំ ។ ឥឡលូវពនះ ខ្នុំ រាន ប្ជមុជទឹក ព�ើយ ខ្នុំ រីករយពោយ ទទួល 
រាន អពំោយទានប្ពះវិញ្ញាណ�រិសុទ្ធ ។

ថមអ័រអាយុ8ឆ្នាំម្បកទសអាលលៃឺម៉ាង់
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«ចូរចាំយមចុទះប�ើយអ្ិសាឋានជានិច្ច»

(លូក្21:36)។

កាល	អាយុ	មបាំ	ប	ីឆ្នាំ	ខ្នុំ	និង	បង	បអែលូន	ជែីូន	មួយ	

ខ្នុំ	ពីរ	នាក	់ដ�ៀត	មតូវ	បាន	ឲ្យ	ដៅ	�ិញ	មហលូប	ក្នុង	

មកងុ	មួយ	ដក្រ	ដនារះ	។	ដពល	ដមើល	ដៅ	ដមកាយ	វិញ	ខ្នុំ	

ដសងៃើច	ចដំពារះ	�ំនុក	ចិត្ត	ដែល	ដលាក	យាយ	និង	ពូ	

មីង	ខ្នុំ	ម្ន	ចដំពារះ	ដយើង	។	ដយើង	បាន	ចាក	ដចញ	ដៅ	

ដោយ	ជរិះ	ដលើ	ដសរះ	តូច	ប	ីកបាល		ដៅ	ដមកាម	នផ្ទ	ដម�	ភលឺ	

មសេរះ	នា	មពឹក	មពលឹម	។

ដៅ	ចំ	កណាដាល	វាល	ដៅម	ែ៏	ធ	ំមួយ	ដយើង	

បានសដមមចចិត្ត		ចុរះ	ព	ីដលើ	ដសរះ	ដលង	បាញ់	

�លី	។	ដយើង	បាន	វក	់នឹង	ដល្ង	ដភលច	សមលឹង	ដមើល	ដៅ	

ដលើ	ដ�ើញ	ែុំ	ពពក	ដ ម្	កំពុង	ដត	បិ�	បាំង	នផ្ទ	ដម�	។	

�មម្ំ	ដត	ដយើង	ែឹង	ថា	ម្ន	អវី	ដកើត	ដេើង	ដយើង	ោមន	

ដពល	ដមចើន	ជិរះ	ដសរះ	ដយើង	ដេើយ	។	ម្ន	ដភលៀង		

និង	មពិលែ៏	ខាលាំងបាន	ធាលាក់មកប៉រះ	ដយើង	ដ�ើយ	អវី	

ដែល	ដយើង	អាច	គិត	ដ�ើញ	គឺ	ដោរះ	ដកប	ដសរះ	ដចញ	

ដ�ើយ	យក	ភួយ	ដៅ	ដមកាម	ដកប	តូច	ដនារះ	ដចញ	មក	

ែ�ដាប់ខលតួន	។	រួច	ដសរះដយើង	ក៏រត់ដៅបាត់	។

ដយើង	បាន	បន្ត	ែំដ�ើរ	ដោយ	ោមន	ដសរះ	ទាំង	

ខលតួន	រង្រ	��ឹក	ដជាគ	ដែល	ឥេលូវ	ដនរះ	ពយាយាម	

ដែើរ	យា៉ាង	ដលឿន	តាម	ដែល	ដយើង	អាច	ដធវើ	បានដៅ	

កាន់�ីមកងុមួយ	ដក្រដនារះ	។	ដពល	ដយើង	

រកដ�ើញ	ផ្ទរះមួយ	ដ�ើយ	បានដៅដោរះទាវារ	ដនារះវា	

យប់ដមរៅដៅដ�ើយ	។	មគួស្រ	ែ៏	លអែ	ដនារះ	បាន	ជូត	

ខលតួន	ឲ្យ	ដយើង	ដធវើ	ដប៊ីររីតូ	សដ�ដាក	យា៉ាង	ឆ្ងាញ់	ឲ្យ	ដយើង	

�ូប	រួច	ោក	់ដយើង	ដែក	ក្នុង	បន្ទប់	មួយដែល	ម្ន	

ឥែ្ឋ	សុ�្ធដត	ែី	។

បងបអែលូន	ជែីូនមួយខ្នុំ	និង	ខ្នុំ	បាន	ដមកាកដៅ

ដពលមពឹកដៅដមកាមពនលឺមពរះអា�ិត្យ	ែ៏ភលឺ	និង	

នផ្ទដម�ែ៏មសស់ស្អាត	។	ម្ន	បុរស	ម្នាក់	បាន	

ដោរះទាវារ	រក	ដក្មង	មបុស	បាត់	ខលតួន	បី	នាក់	។	ខ្នុំ	ពុ	ំដែល	

ដភលច	ពី	អវី	ដែល	ខ្នុំ	បាន	ដ�ើញ	ដៅ	តាម	ផលលូវ	មតេប	់មក	

ផ្ទរះ	វិញ	ដេើយ—ព	ីចំនួន	មនុស្ស	ែ៏	ដមចើន	ដែល	កំពុង	

ដសវងរក	ដយើង	ដពញមួយយប់	។	ដៅ	ពី	មុខ	ពួកដគ	

គឺ	ដលាក	យាយ	និង	ពូមីង	ជា�ី	មសឡាញ់របស់	

ខ្នុំ	។	ពួកដគ	បាន	ឱប	ដយើង	ដ�ើយ	ក៏	យ	ំដោយ	ក្ី	

រីករាយ	ដែល	ពួកោត់	បាន	ដ�ើញ	ពួកដយើង	។

មពរះវរបិតាសួគ៌ជា�ីមសឡាញ់	របស់	ដយើង	

ម្នមពរះ�័យខវលខ់ាវាយពីដយើង	។	ម�ង់	រង់ចា	ំ

ដយើង	មតេប	់មក	ផ្ទរះ	វិញ	ដោយ	អន្ទរះស្រ	។	ម្ន	

�ីសម្គាល់	នន	ព្យនុរះ	ខាងវិញ្ញា�	កំពុង	ដកើត	ដេើង	ដៅ	

ជុំវិញ	ដយើង	។	ចូរ	ដយើង	សមលឹង	ដមើល	ដៅ	ដលើ	ដ�ើយ	

ដរៀបចំ	ខលតួន	ដោយ	ពមងឹង	�ីបនាទាល	់ដយើងជាដរៀង	រាល់	

នថងៃ	។	◼ររូ�
ភា
ព ព
ោ
យ
  ឆ
័រោ

 ពធ
នន

ី

កដ្យដអលក�ើរកអម្រាៃអឆូ្វ

នន ពួក ែិ្សិ� នាក់

សម្លឹងដមើលដៅដលើ

�ក្សងប់ចញេរី«Look Up»លីអា�ូណាកខវិច្ិក្ឆានាំ2013ទំេ័រ102។
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កដ្យកស្សរ៉ាលគីហា�គី

ចផ្អក ពៅ ពលើ ែំពណើរ ពរឿង ពិ្  មួយ

«When we’re helping, 
we’re  
happy»(Children’s 
Songbookទំេ័រ198)។

អាំ
ម៉ូនបាន	

ែកែដងហើមធំដៅដពល	ោត់	

និង	ឪពុកោត់ចាកដចញពី	

ការមបកួតកីឡាបាល់ទាត់	។	

ោត់បានដពាលថា	«	កូន	

មិន	យល់ដ�	»	។	«	ដយើង	

ម្ន	កីឡាករលអែៗជាដមចើន	។	

ដ�តុអវីបានជាដយើងមិន	អាច	រក	ពិន្ទនុ	

បានែូដច្រះ	?	»

ឪពុក	ធាលាប់	

ជាកីឡាករបាល់ទាត់ម្នាកែ់៏លអែ	។	

មបដ�លជា	ោត់អាចជួយ	ដ្លើយបាន	។

ឪពុក	បានតបថា	«	បា៉ាគិត	

ថាកូនមតូវ	ដរៀន	ដធវើ	ការ	ជាមកុម	»	។	

«	អ្កទាំងអស់ោនាចង់រក	បាន	ពិន្ទនុ	

ដមនដ�	?	»

អាំម៉ូន	បាន	តប	ថា	«	បា�	»	។	

«	ប៉ុដន្ត	ដយើង	ទាំងអស់ោនាមិន	

អាចជាមនុស្សដតម្នាក់ឯង	

ដែលទាល់បាល់បញ្ចលូល	�ី	ដនារះដ�	។	

បា៉ាចង់ម្នន័យ	ែូដច្រះដមនដ�	?	»

បា៉ា	បាន	ងក	់

កបាលយល់មពម	។	«	កូនមិន	

អាចទាត់បាល់បញ្ចលូល�ីដតម្នាក់ឯង	

បានដ�	។	ែំបូង		ដខ្ស	ការពារ	មតវូ	

ែដ�ដាើមបាល់ពី	មកុម	ម្ខាងដ�ៀត		

ម្ករុមក្ននុងម្គរួសារ

ដមនដ�	?	»

អាំម៉ូន	បាន	ដសើច	។	«	វា	

ពិបាកនឹងទាត់បាល់បញ្ចលូល�ីណាសដ់បើ	

ដយើង	ោមន	បាល់ដនារះ	»	។

ឪពុក	បានតប	ថា	«	មតឹមមតូវ	

ដ�ើយ	»	។	«	រួច	ដខ្សការពារ	

ប៉រះបាល់ដៅកីឡា	ករ	ម្នាក់	

ដែលអាចទាត់បាល់បញ្ចលូល�ីបាន	។	

ោមន	នរណាម្នាក់អាច	

ទាត់បាល់បញ្ចលូល�ីដត	ម្នាក់ឯង	

ដនារះដ�	»	។

អាំម៉ូន	បាន	តបថា	«	កូន	ក៏គិត	

អញ្ចឹងដែរ	»	។

ដៅដពល	ពួកដគ	ដៅែល់	ផ្ទរះវិញ	

ម្ដាយោត	់កំពុង	បីកូនតូចបដ�ដាើរ		

ដធវើ	អាហារដពល	លាងាច	បដ�ដាើរ	។		 ររូ�
ភា
ពព
ោ
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៉ាក 
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ន

វគ្យនឹងទទួលបានបជាគជ័យបៅបេលមនុស្ស្គរ់គ្នាប វ្ែើក្ររួមគ្នា។
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«	ដតើ	ការមបកួតយា៉ាងដមច៉ដែរ	?	»		

ោត់	បាន	សួរ	។

អាំម៉ូនតបថា	«	ដយើង	ចាញ់ដ�ៀត	

ដ�ើយ	»	។	«	ដត	ដយើង	នឹង	ដធវើ	ឲ្យ	បានលអែ	

ដៅ	ដលើកដមកាយ	»	។

ម្ដាយ	តប	ថា	«	ដនារះជាគំនិត	

ែ៏លអែ	»	។

«	កូនឃ្លាន	ណាស់	!	»	មដីកលបាន	

ដមសក	ដៅដពល	ោត់	ស្ំយ៉ូដអល	

និងលូកាស	បាន	រត់ចូល	មក	។

«	កូនៗ	ដតើ	កូនអាច	ជួយ	ដរៀបចំ	ត	ុ

និង	មបោប់មបោរ	ដលង	�ុកបានដ�	?	»	

ម្ដាយ	បាន	សួរ	។

ដក្មងមបុសទាំងបួន	បាន	ថងៃលូរ	។

ស្ំយូដអល	បាន	តប	ថា	«	ដត	

កូន	មិន	បាន	ដលង	មបោបម់បោរ	

ដនារះដ�	»	។

«	វា	មតូវចំណាយ	ដពល	

យូរណាស់	!	»	មីដកល	

បានដមសកម�ដហាយំ	។

ឪពុក	បាន	ដសើច	។	«	បា៉ាគិត	

ថាមគួស្រ	ដយើង	ម្ន	បញ្ហាែូចោនា	នឹង	

មកុម	របស់អាំម៉ូនដែរ	»	។

«	ដនារះជាអវីដៅ	?	»	

ស្ំយ៉ូដអលបាន	សួរ	។

អាំម៉ូន	បានតប	ថា	«	ដយើង	មិន	ដធវើ	

ការរួម	ោនា	»	។	«	ដយើងទាំងអស់ោនា	ចង់	

�ូរអាហារ	ដពលលាងាច	។		

ប៉ុដន្ត	ដយើង�ុក	ឲ្យ	ម្៉ាកដ់ធវើ	វា	ដត	

ម្នាក់ឯង	»	។

«	មតូវដ�ើយ	!	»	ឪពុក	បានដពាល	។	

«	ដតើ	ដយើងអាចដធវើការ	ជាមកុម	

តាមរដបៀបណា	?	»

អាំម៉ូនម្នគំនិតមួយ	។	

«	ចរុះដបើស្ំយូដអល	និង	

ខ្នុំដរៀបចំតុវិញយា៉ាងដម៉ច	ដែរ	?	

រីឯអ្កដផ្សងដ�ៀតអាច	មបមូល	មបោប់	

មបោរ	ដលង	»	។

«	គំនិត	លអែណាស	់!	»	ឪពុក	បាន	

តប	។

មិនយូរប៉ុនាមន	
អាហារដពលលាងាចបាន	រួចរាល	់។	
អាំម៉ូន	បាន	ឱបនែោត់អធិស្ឋាន	។	
ោត់ម្ន	ចិត្ត	រីករាយដែល	
មគួស្រ	ោត់បានដធវើ	ការរួមោនា	។	
ោត់សង្ឃឹមថា	មកមុ	
បាល់ទាត់របស់ោត់	អាចដធវើ	
ែូចោនាផងដែរ	។	◼
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រែូវ	សលឹកដឈើមជុរះជារែូវែ៏រដំភើបមួយសមម្ប់អ្

កស្ទតួចមតី	ែ្ិត	វា	ជាដពល	ដែលមតី	ដមរៅត៍មតូវ	

តាម	មបម្៉ាញ់ច�ំី	ដោយ	ភាពដមសកឃ្លាន	ពុំ	

ដចរះសកប់សកល	់ដែើម្ីម�ម�ង	់រាងកាយ	របស់	វា	ក្នុង	ការ	

�ប់�ល់	នឹងភាពខវរះច�ំី	នារែូវរដំ�ើយ	។

ដោលប�ំង	របស់អ្កស្ទតួចមតីគឺដែើម្ីចាប់

មតីមសដែៀងមតីដនារះ	តាមរយៈការ	ោក់បដញ្ឆោត	

ែ៏ស្ទាត់ជំនាញ	។	អ្ក	ស្ទតួចមតី	ែ៏ស្ទាត់ជំនាញ	

សិកសាព	ីអាកប្កិរិយា	អាកាសធាត	ុនិង	នផ្ទ�ឹក	របស់	

មតីមសដែៀង	មតីដនារះដ�ើយ	និង	សតវលអែិត	ដែល	មតីដនារះ	

ស៊ី	មពមទាំងដពល	ដែល	សតវលអែិត	ទាំងដនារះ	ដចញ	

ផងដែរ	។	ជាញឹកញប	់ោត់នឹងដមបើនុយន្្មប�ិតដធវើ	

វាជានុយ	។	ោតែឹ់ងថា	សតវលអែិត	ដកលងកាលាយ	ទាំងដនរះ	

មតូវបងកប់	ជាមួយ	នឹង	ដផល	សន្ទតួច	ែ៏តូច	សតវលអែិត	

ទាំងដនារះ	មតវូ	ដធវើ	ជាអ្ក	បដញ្ឆោត	ែ៏ឥត	ដខាចារះ	ពដីមពារះ	

មតីមសដែៀងមតីដនារះនឹងែឹង	សូម្ីដត	ខុសបន្តិច	ដ�ើ	យ	

វា	នឹង	មិនស៊ដីេើយ	។

វារីករាយណាសដ់ៅ	ក្នុង	ការ	ដមើល	

មតីដនារះ	ដលាត	មតបាក	់នុយ	ដ�ើយ	ខ	ំមបងឹ	

ដ�ល	មតេបដ់ៅវិញរ�ូតអស់កម្លាំង	ដ�ើប	

រនវនុយមកវិញ	។		ការ	មបកួតមបដជង	ក្នុងការ	

ស្កល្ង	ជំនាញ	និង	ចដំ�រះែឹង	របស់អ្កស្ទតួចមតី

ែ៏លអែសលលូតបូតដនារះ	។

ការ	ដមបើ	មបាស់	នុយដកលងកាលាយ	ដែើម្ីបដញ្ឆោត	ចាប់មតី	

គឺជាគំរ	ូមួយពីរដបៀបដែល	លូស៊ដី�វើរល្តួង	បដញ្ឆោត	

ដ�ើយ	ពយាយាមទាក់ទាញ	ដយើងជាញឹកញប់	។

ែូចជាអ្កស្ទតួចមតីដែល	ែឹង	ថា	មតីដនារះមតូវ	បាន	

មបម្៉ាញ់ដោយ	ភាពដមសកឃ្លាន	លូស៊ដី�វើរែឹងពី	

«	ភាពដមសកឃ្លាន	»	ឬភាព�នដ់ខសាយ	របសដ់យើង	

និង	ល្តួង	ដយើង	ដោយ	នុយ	ដកលងកាលាយដែលអាច	

អូសទាញជីវិត	របស់ដយើង	ឲ្យ	ធាលាក់ចូល	ដៅក្នុង	

ឥ�្ធិពល	ដែល	ោមន	ដសចក្ីដមតាតាករុណារបស់វា	

មបសិនដបើ	ដធវើតាម	។	ពុំ	ែូចជា	អ្កស្ទតួចមតដីែលចាប់	

ដ�ើយ	មបដលង	មតីចូលដៅក្នុង	�ឹក	វិញដោយ	

ោមន	ដមោរះថានាកដ់នារះដ�	លូស៊ីដ�វើរនឹងមិន	

មបដលង	ដយើង	ដោយ	ង្យដនារះ	ដេើយ	។	

ដោលដៅរបស់វា	គឺ	ដធវើ	ឲ្យ	ជនរង	ដមោរះ	របស់វា	

រង�ុក្ខដវ�នាែូចជា	វា	ដែរ	។

មដធយាបាយ	ែ៏ចម្ងមួយ	ដែល	វា	ដមបើ	

ទាស	់នឹង	ដយើង	គឺសមត្ភាព	របស់	វា	ក្នុង	ការ	

ភូតកុ�ក	ដបាកបដញ្ឆោតដយើង	ឲ្យ	ដជឿ	ថា	

ដសចក្ីអាមកក	់ជាដសចក្ីលអែ	ដ�ើយ	ថា	ដសចក្ីលអែ	

ដៅជាដសចក្ីអាមកកដ់ៅវិញ	។	ចាប់តាំងពីែំបូង	

មកមល៉ដរះ	ដៅ	ក្នុង	ការមបជុមំបឹកសាែ៏ធនំមកដលងដៅដលើ

ស្ថានសួគ	៌ស្តាំង	«	បាន	ខំរក	បំផ្លាញ	សិ�្ធិដមជើស	

លោុះម្រាកយើងជរួបកទៀត
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ពសែក្ី�ំភាន់

កដ្យដអលក�ើរអឈិមរ័សុលបាេឺែ

នន ករូរ៉ុម នន ពួក ស្វក ែ�់ ពីរ នាក់

ដរើស	របស់មនុស្ស	ដែល	ដយើង	ជា	មពរះអម្ចាស់	ែ៏ជាមពរះ	

បាន	មបទាន	ែល	់វា	»	(	ម៉ដូស	4:3	)	។

ចមបាំង	ែ៏ស្ហាវដែល	មពរះ	បាន	

ផ្ល់សិ�្ធិដមជើសដរើស	ែល	់មនុស្ស		ដៅដតបន្ត	

ែល់	សពវនថងៃដនរះ	។	ស្តាំង	និង	

ពលបរិវាររបស់វាកំពុងោក់	នុយ	របស់ពួក	វា	

ដៅជុំវិញដយើង	ដោយ	រំពឹង	ថា	ដយើង	នឹង	ធាលាក់ចរុះ	

ដ�ើយ	ស៊ីនុយ	របស	់វា	ដែើម្ី	ឲ្យ	វា	អាច	�ុំឃំ្ង	ដយើង	

តាមរយៈមដធយាបាយ	ដបាកបដញ្ឆោតនានា	។

បងបអែលូនមបុសមសី	សូម	ឲ្យ	ដយើង	ម្នាក់ៗ	ដតងដត	

មបយ័ត្ចដំពារះ	នុយដកលងកាលាយ	ដែល	បាន	ោកដ់ៅ	

ចដំពារះ	មុខ	ដយើង	ដោយ	ជន	ដនស្�មនុស្ស	ដកលងកាលាយ	

លូស៊ដី�វើរ	។	សូម	ឲ្យ	ដយើង	ម្ន	នូវមបាជាញា	

និង	ចក្ខនុវិស័យ	ខាង	វិញ្ញា�	ដែើម្ីដចរះដវក	

ដញក	រវាងខុស	និងមតូវ	ដ�ើយ	បែិដសធ	

នូវ	ការ	ផ្ល់	ឲ្យ	ែ៏ដមោរះថានាក់ជាដមចើន	

របស់វា	។

	 ដ�ើយ	ចំដពារះ	

អស់អ្កដែលមតូវបាន	

ធាលាក	់ដៅ	ជាច�ំី	

ក្នុងការ	ដញៀនមគប់មបដភ�	វា	ម្ន	នូវ	ក្ីសង្ឃឹម	ដោយ	

ស្រមពរះមសឡាញ់	កូនដៅទាំងអស់	របស់ម�ង	់ដ�ើយ	

ដោយស្រ	ដត	ែង្វាយធួន	និង	ដសចក្ីមសឡាញ	់

របស់មពរះអម្ចាស	់មពរះដយស៊ូវមគីស្ទ	ដធវើ	ឲ្យ	អវីៗទាំងអស	់

អាច	ដកើត	ដេើងបាន	។	◼

�ក្សង់បចញេរី«O That Cunning Plan of the Evil 
One»លីអា�ូណាកខវិច្ិក្ឆានាំ2010ទំេ័រ108–110។



ដអលក�ើរដៃលអឈិលអាៃ់ក�ើរសឈិៃ នន ករូរ៉រូម នន ពួក ស្វក ែ�់ពីរនាក់ « Come unto Him » Liahona ចខ  ឧសភា ឆ្នាំ 2009 ទំព័រ 80 ។ 

« កាល ពយើងឲ្យ កិ្ិ្យស ែល ់ពួក អ្កប្្ួសប្តាយផ្លូវ ទាំង ពនាះ ចែល រាន ពែើរ ឆ្ងកា្់ទីវាលពៅកាន់ ប្ជលងភ្ំ សល្៍ ពលក  ក ៏មន ពួកអ្កប្្ួសប្តាយ ផ្លូវ ជា ពប្ែើន ពទៀ្ ចែល កំពុង 

រសព់ៅ សព្វន្ងៃពនះចែរ ។ ពួកពេមិន រាន រុញរពទះពទ �៉ុចន្ ពួកពេ មន ស្ថានភាពែរូែគានា តាម រព�ៀ�ជាពប្ែើន ៖ ពួកពេ រាន ស្ដា�់ឮសពំឡង រ�ស់ប្ពះអមចាស ់តាមរយៈ ប្ពះេម្ីរមរមន 

និង តាមរយៈការអធិស្ឋាន ផ្ទាល់ខ្លួន រ�ស់ពួកពេ ។ ពោយ មន ពសែក្ីជពំនឿ និង ការ ចប្�ែិ្ព្ួកពេ រាន ឈានពជើង ែរូល ពៅក្នុង ទឹកនន�ុណ្យប្ជមុជទឹក ព�ើយឈរយ៉ាងរឹងមំពៅ 

ក្នុងែំណឹងល្អែ៏ប្�នព ។ ក្នុងនាម ជា ពួកសិស្ស នន ប្ពះប្េសីទ ពួកពេ សុខែិ្្ លះ�ងែ់ំពពាះ អ្វីចែល ប្្ឹមប្្រូវ ព�ើយ ពិ្ ។ ព�ើយ ពោយ មន អពំោយទានប្ពះវិញ្ញាណ�រិសុទ្ធ 

ពួកពេកំពុង ឈរយ៉ាងរឹងមំ ពៅ ពលើផ្លូវ រ�ស់ពួកពេ ពឆ្ពះពៅ ជីវិ្ ែ៏ពៅអស់កល្ជានិែ្ច » ។

កតើខ្នុំជាអ្្ម្តរួសម្រាយផលៃនូវកៅសព្នថងៃកៃោះដមៃកទ?

ការយល់ែឹង



ក៏មាននៅក្នុងច្បាប់ននះផងដែរ
សម្រាប់មជ្ឈិមវ័យវ័យក្មេង

សម្រាប់យុវវ័យ

សម្រាប់្ុរារ

ទំព័រ  
44

ទំព័រ  
54

ទំព័រ  
68

ពួក មនុស្ស ពពញវ័យ វ័យ ពកមេង ប្រាំនាក់ចែកចាយ ពី រព�ៀ� ចែល ពួកពេ រាន 

ការពារពសែក្ីជំពនឿ  ក្នុងអំឡនុងពពលប្�ឈម មុខ នឹង ឧ�សេ្គ ។

សំណួរ ទាំងឡាយ អាែ ជាឧ�ករណ ៍�ពប្ងៀន ែ៏អស្ចារ្យ—ប្�សិន 

ព�ើ អ្ក ពប្�ើវា តាមរព�ៀ� ប្្ឹមប្្រូវ ។ អ្្ថ�ទ ពនះ នឹង �ង្ហាញអ្ក ពី 

រព�ៀ� ពែើម្ី សួរសំណួរ ។

ស៊ិពសទើរ �រូនី អិល អរូស្ការសុន និង ពៅប្សីរ�ស់គា្់ 

ម៉ាធីលពែ ចែកចាយ ពរឿង មួយ ែំនួន ចែល អ្កអាែ រំពឹងែង់រាន 

សប្ម�់ថ្នាក់យុវនារី ។

ការឈរការពារ

រប�ៀ�សួរសំណួរដែល
សំខាន់ៗ

ស្វាគមន៍មកកាន់
ថ្នាក់យុវនារី

អ្វីដែល

ប�ើងប�ឿ


