
សាសនាចក្រកុ នៃនិ ក្រព័ះយេយុសូ�វ ក្រ�ីសទ នៃនិ ព័ួកុ បរិសុទំធ នៃ�ៃ ចុងយេក្រ�យុ •  ខែខ តុុលា ឆ្នាំំំ ២០២០

�រក�ណត្ត់ និ�ង �រនៅ�ះ�សាយុ

�ររំនៅ�ភ បំ�ពានិ  

ទំ�ពី័រ ៥, ១៨

�រស្វែសះើងរក ចិនៅមូ�យុ នៅ�កន�ង ជ្ឈិ�នានិ់

នៃនិ �រនៅ�ក បំនៅ�ោត្ត  

ទំ�ពី័រ ២៤

រនៅបំៀបំ ស្វែដល់ សាល់ជ្ឈិ�និុ� របំសះ់ នៅយុ�ង ជ្ឈិួយុ នៅយុ�ង

នៅ�កន�ង �រថ្វាាយុ បំងំ� របំសះ់ នៅយុ�ង 

 ទំ�ពី័រ ៣៨

មានិ នៅរឿង បំី
យ៉ាាង ស្វែដល់ នៅយុ�ង
ស្វែត្តងស្វែត្ត អាចិ មានិ
អ្ន�ណរគុណ ដល់់

 ទំ�ពី័រ ១២



សាសនាចក្រកុ 

យេៅទំីយេនិះ

បូ�សានិ  

 កូនៅរ� ខាង ត្តើ�ង 



 ខែ�តុុលាឆ្នាំំ�២០២០	 1

កូូរ៉េេ�	ខាង	ត្បូូ�ង
សមាជិ្រ

1០៣

1

1៨

ប៊ូូ�សាេគឺឺជា្រខែេែងខែ�លមាេនសេ្រមួួយ្រុ�ងច�ន�មួនសេ្រទាំ�ង១២

នៅ្រុ�ងកប៊ូនទស្រ�នេ�ខាងតុូ�ង ។ទីសាំ្រ់កាេ្រ�ាលនៃេនប៊ូស្រមួមមួួយ

គឺឺនៅ្រុ�ងប៊ូូ�សាេ ។នេះគឺឺជាកាេពិិតុមួួយច�េួេអំ�ពិីសាសនាចក្រនៅ

កប៊ូនទស្រ�នេ�ខាងតុូ�ង ៖

មួជឈមួណ្ឌឌលពិងសកប៊ូវតុេិ

ក្រុមួជ�េុ�

៨៨,៤1៨

នសេ្រ,៥មួណ្ឌឌល,

៤នប៊ូស្រ្រមួម

កពិះវិហាេប៊ូេិសុទ្ធ(នសអំូ�ល)

ពិួ្រអំុ្រផ្សសពិវផ្សាយសាសនាជាផ្សែ�វកាេ��ប៊ូ�ង1៩៥៦

1២

កពិះគឺមួីីេមួេមួេខែ�លកតុ�វបាេនបាះពិុមួីជាភាសា

្រ�នេ���ប៊ូ�ង
1៩៦៧

នសេ្រ��ប៊ូ�ងបាេប៊ូនងើ�តុន��ង1៩៧៣

កពិះវិហាេប៊ូេិសុទ្ធនសអំូ�លកតុ�វបាេឧទិិសឆ្លែង1៩៨៥

កពិះគឺមួីីេមួេមួេមួួយលាេ្រាលជា

ភាសា្រ�នេ�
1៩៩1

South Korean choir joins in video for 
final hymn in April general conference
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�រ�រពារ �ររំយេលាភ បំពានិ

 យេៅ
កុុ�ង ចំណ្ឌង ទាំកុ់ទំង �៏ លអ មួនិុសស ស�មួ អំភ័យុយេទាំស ចំយេពាះ ពាកុយ

សមួីី និិង ទំយេងវ� មួិនិ លអ យេ��យុ ព័ឹង ខែផ្សអកុ យេល� កុមាំំង �៏ ធួួនិ របស់

ក្រព័ះអំងគ សយេ��ះះ យេ��មួូី ជួយុ ព័ួកុយេ� ឲ្យយ ក្របយេស�រ យេ��ង យេ��យុ ខែក្របចិតុេ   ។ បុុខែនិេ

យេៅកុុ�ង សាានិភាព័ ខែ�ល មួិនិលអ មួនិុសស បនិេ ក្របក្រព័ឹតុេ យេ�យុ មួិនិ សបូ�រស

ចំយេពាះ អំុកុ យេផ្សសង យេទំៀតុ យេ��យុ ចំណ្ឌង ទាំកុ់ទំង ទាំំងយេនាះ អាច �ំយុ ជា

�ររំយេលាភ បំពានិ   ។

  ក្របធានិ រ័សុល អំិមួ ណ្ឌិលសុនិ បានិ បយេក្រងៀនិ ថា «   [   �ររំយេលាភ

បំពានិ និិង   ] ទំយេងវ� អាក្រកុកុ់ ទាំំងយេនិះ គ្មាានិ កុខែនិែង យេៅ កុុ�ង និ�រ ក្រព័ះយេ��យុ   » 

(   «   ក្រទំព័យសមួូតុេិ ខាង វិញ្ញាាណ្ឌ   » សនិុិសីទំ ទំ�យេ� ខែខ តុុលា ឆ្នាំំំ ២០១៩   )

  ។ អំតុថបទំ កុុ�ង ទំសសនាវ�ីី សាសនាចក្រកុ មួួយុ ចំនិួនិ យេៅកុុ�ង ខែខ យេនិះ និឹង

ជួយុ យេយុ�ង កុំណ្ឌតុ់ និិង យេ�ះក្រសាយុ អំំព័ី �ររំយេលាភ បំពានិ   ៖

    •    កុុ�ង អំតុថបទំ របស់ ខំ�ំ យេៅ ទំំព័័រ ១៨ ខំ�ំ និិយាយុ ព័ី លកុខណ្ឌៈ នៃនិ

�ររំយេលាភ បំពានិ យេ��យុ ចងអ�ល ប�ាញ ធួនិធានិ មួួយុ ចំនិួនិ យេ��មួូី

ជួយុ បងបអ�និ ឬ មួនិុសស ខែ�ល បងបអ�និ សាះល់ ឲ្យយ សាះល់ និិង បានិ

ទំទំួល �រព័ាបាល ព័ី ចំណ្ឌង ទាំកុ់ទំង ខែ�ល រំយេលាភ បំពានិ   ។

    •    យេៅ ទំំព័័រ ៥៨ យុុវនារី មាំកុ់ ខែចកុចាយុ ព័ី បទំព័ិយេសាធួនិ៍ របស់ នាង

ព័ី �រ ខែ�ល ក្រតុ�វបានិ រំយេលាភ បំពានិ ខាង ផ្សែ�វ យេភទំ យេព័ល យេៅ ជា កុុមារ

មាំកុ់ និិង អំំព័ី រយេបៀប ខែ�ល នាង អាច ខែសវងរកុ ភាព័�ំហានិ និិង

កុមាំំង យេ��មួូី និិយាយុ ក្របាប់ និិង ខែសវងរកុ ជំនិួយុ ព័ី មួជឈិមួវ័យុ ខែ�ល

នាង ទំុកុចិតុេ កុ៏ ��ចជា ព័ី ក្រព័ះអំងគ សយេ��ះះ   ។

�រ�រ បយេក្រមួ� 

តាមួរយុៈ កុមួមវិធួី 

កុុមារ និិង យុុវវ័យុ

៨

 ក្រព័ះវរបិតា យេយុ�ង ស�មួ អំរ�ុណ្ឌ ក្រព័ះអំងគ

  ដែ�លតើ�ើរ ដែនល �ិល អាន់តើ�ើរ�ិន

 ២៤

 យេតុ� ខំ�ំ អាច និិយាយុ

យេ� �និ់ កុ�និៗ

របស់  ខំ�ំ អំំព័ី ភាព័

យេសម� គ្មាំ នៃនិ យេភទំ

យេ�យុ រយេបៀប

�   ?

១២អំមួ្�តុយេ�តុុ នៃនិ �រព័ាបាល 

តាមួរយុៈ ព័ិធួីបរិសុទំធ នៃនិ 

ក្រព័ះវិហារ បរិសុទំធ

តើរេណា �៊ី អាតើប៊ី�ូ

១៨

    •    កុុ�ង ម្រាបិយុមិ�ត  ទំំព័័រ ខ១២ នៃនិ ខែខ យេនិះ បងបអ�និ អាច រកុយេ��ញ

សកុមួមភាព័ សរយេសរ យេ��មួូី ជួយុ ព័ិភាកុា «   �រនិិយាយុ យេទំ

  » ជាមួួយុ កុ�និៗ បងបអ�និ   ។ ស�មួ ព័ិចារ� យេល� �រយេក្រប�ក្របាស់

សកុមួមភាព័ យេនិះ ជា មួ�ល�ានិ សក្រមាប់ យេមួយេរៀនិ រាក្រតុី ជួបជុំ ក្រកុុមួ

ក្រ�ួសារ សីី អំំព័ី �រ�រពារ �ររំយេលាភ បំពានិ   ។

    •    �ររំយេលាភបំពានិខាងអារមួមណ្ឌ៍ អាច ប�ាល ឲ្យយ  មានិ យេក្រគ្មាះថាំកុ់

ផ្សង ខែ�រ �ររំយេលាភបំពានិក្របយេភទំយេផ្សសងយេទំៀតុ។ ស�មួអានិ “ 

�រទំទំួលសាះល់ �ររំយេលាភបំពានិខាង អារមួមណ្ឌ៍” យេៅកុុ�ង�រ

យេបាះព័ុមួីឌីីជី�ល បញ្ញាាយេនិះយេ��មួូីយេរៀនិព័ីសញ្ញាាក្រព័មានិចំនិួនិ ៥ 

និិង  វិធួីយេ��មួូីជួយុ.   ។

    ក្របសិនិ យេប� បងបអ�និ ក្រតុ�វបានិ បំពានិ បងបអ�និ អាច�កុ យេ�រកុ ក្រព័ះ យេ��មួូី

បានិ  �រខែណ្ឌនាំ និិង �រព័ាបាល យេ��យុ ខែសវងរកុ ជំនិួយុ ព័ី បុ�គល ខែ�ល

បងបអ�និ ទំុកុចិតុេ ផ្សងខែ�រ   ។ ក្រព័ះអំមាាស់ យុល់ ព័ី អារមួមណ្ឌ៍ របស់ យេយុ�ង យេ��យុ

ក្រទំង់ និឹង �ឹកុនាំ យេយុ�ង យេ��និ់ ទំី សុវតុថិភាព័ និិង អំំណ្ឌរ យេព័ល យេយុ�ង �កុ យេ�

រកុ ក្រទំង់   ។

  ច�រ ឲ្យយ យេយុ�ង ទាំំងអំស់ គ្មាំ ទំទំួល អារមួមណ្ឌ៍ ព័ី យេសចកុីី ក្រសឡាញ់ នៃនិ ក្រព័ះ 

យេ��យុ យេ�រកុ ក្រទំង់ ជា យេរៀងរាល់ នៃ�ៃ

  បណ្ឌឌិតុ យេជសិនិ បូ� នៃវធួិង 

  សាកុលវិទំាល័យុ ក្រព័ិកុហាំ យុុង់ សាលា នៃនិ ជីវិតុ ក្រ�ួសារ



 ខែខ តុុលា ឆ្នាំំំ ២០២០ ៣

  ៥   �រយុល់់ដឹង ពីី �ររំនៅ�ភ បំ�ពានិ

    ៦   �របំង្វាាញ អ្ន�ពីី នៅសះចិកតី ជ្ឈិ�នៅនិឿ

  សា�ីអំូ�សា និិង សា��តុ នៃមួវីរីវីរី

  ក្រ�ួសារ នៃមួវីរីវីរី រស់យេៅ យេ�យុ អំំណ្ឌរ និិង យេគ្មាលបំណ្ឌង ជា យេរៀង រាល់នៃ�ៃ �វីយេប� ព័ួកុយេ� មានិ កុ�និ ព័ីរ នាកុ់ បានិ សាំប់

យេ� កុីី   ។

    ៨   នៅ�ល់�រណ៍ នៃនិ �រង្វារបំនៅ�ម�

  �រ�រ បយេក្រមួ� តាមួរយុៈ កុមួមវិធួី កុុមារ និិង យុុវវ័យុ

  បងបអ�និ មួិនិ ចាំបាច់ ខែតុ មានិ អាយុុ យេក្រ�មួ ១៨ ឆ្នាំំំ យេ��មួូី យេក្រប�ក្របាស់ កុមួមវិធួី កុុមារ និិង យុុវវ័យុ  យេ��មួូី ជួយុ បងបអ�និ

កុុ�ង កុិចច ខិតុខំ យេធួវ� �រ�រ បយេក្រមួ� របស់ បងបអ�និ យេនាះយេទំ   ។

    ១២   ពីួកសាវក ស្វែចិកចាយុ សារ នៃនិ នៅសះចិកតីសះងឹឹម

    រយេបៀប យេ��មួូី យេៅ ជាប់ និឹង ក្រព័ះ យេធួវ��របយេក្រមួ� កុុ�ង កុេីក្រសឡាញ់ និិង បនិេ  យេឆ្នាំះះ យេ�មួុខ យេ�យុ យេសចកុេីអំំណ្ឌតុ់

 យេៅកុុ�ង អំំ��ងយេព័ល នៃនិ ជំងឺ រាតុតុាតុ។  

    ១៨   ដួងចិ�ត្តត �ត្តូវ�និ ចាក់ ទំមូ�ះ នៅ�យុ របំួសះ ដ៏ នៅ��   ៖ �រយុល់់ដឹង  ពីី �ររំនៅ�ភ បំ�ពានិ នៅ� កន�ង �គួសារ

   តើ�យុ តើជ្ឈ�ិន ប៊ី វៃវធិិង

   សាះល់ ព័ី លំនាំ ក្របាំ យាាង នៃនិ �ររំយេលាភ បំពានិ យេ��យុ ខែសវងរកុ យេសចកុីី សងឹឹមួ និិង �រព័ាបាល   ។

    ២៤   ឈរ នៅល់� សះ�� នៃនិ វិវរណៈ

   តើ�យុ ដែ�លតើ�ើរ លូដែរន �៊ី ខូូម្រាប៊ី�ហ្គគ

   �រខែសវងរកុ យេសចកុីីព័ិតុ ចាប់យេផ្សី�មួ ព័ី�រ រកុ ចយេមួែ�យុ ចំយេពាះ សំណ្ឌួរ មួ�ល�ានិក្រ�ឹះ  ទាំំងឡាយុ   ។

    ៣០   សះ�នៅ�ង ពីួក បំរិសះុទំធ នៃ�ៃ ចិុងនៅ��យុ

ក្រ�ួសារ មួួយុ រកុ យេ��ញ ភាព័សុខសានិេ និិង អំំណ្ឌរ យេៅ កុុ�ង ក្រព័ះវិហារ បរិសុទំធ  ។ រ�បផ្សគ�ំ មួួយុ ផ្សេល់ និ�វ �រព័ាបាល

 ។ យុុវជនិ មាំកុ់ ទំទំួល ឱ�ស ជា យេល�កុ ទំីព័រ យេ��មួូី អានិ ក្រព័ះ�មួីីរ មួរមួនិ ។ យុុវជនិ មាំកុ់ បានិ យុល់ ព័ី

យេគ្មាលបំណ្ឌង នៃនិ បុណ្ឌយក្រជមួុជទំឹកុ របស់ គ្មាតុ់ ។ 

    ៣៤   ចិូរ មក តាម ខំ��   ៖ �ពីះគមីីរ មរមនិ

  អំតុថបទំ ក្របចាំ សបាា�៍ ទាំំង យេនិះ អាច គ្មាំក្រទំ �ល់ �រសិកុា ក្រព័ះ�មួីីរ មួរមួនិ របស់ បងបអ�និ យេៅ ខែខ យេនិះ   ។

    ៣៨   សាល់ ជ្ឈិ�និុ�—កស្វែនិូង នៃនិ វិវរណៈ និ�ង �រថ្វាាយុ បំងំ��

   តើ�យុប៊ី�សព ��ន �ិម តើ�វី�

   សាល ជំនិុំ របស់ បងបអ�និ �ឺជា កុខែនិែង ព័ិសិ�ឋ មួួយុ ខែ�ល អាច ផ្សីល់ ឱ�ស ជាយេក្រច�និ យេ��មួូី ទំទំួល អារមួមណ្ឌ៍ ព័ី

ក្រព័ះវិញ្ញាាណ្ឌ �និ់ខែតុ ខាំំង យេៅកុុ�ង ជីវិតុ បងបអ�និ   ។ 

 យុុវមួជឈិមួវ័យុ

៤៤
  �រយេញៀនិ អាច ជា ក្រចវាកុ់ មួួយុ ខែ�ល ទាំញ យេយុ�ង

ឲ្យយ  ចុះ យេក្រ�មួ   ។ យេយុ�ង អាច រកនៅ��ញ នៅសះរីភាពី

 �ល់ស្វែដល់ នៅយុ�ង នៅ�ង នៅ� �ពីះអ្នងំ សះនៅ�ង្វាះះ របំសះ់

នៅយុ�ង  ខែ�ល ក្រសឡាញ់ យេយុ�ង ស�មួូី យេៅកុុ�ង ភាព័

កុយេមួាយុ និិង �រលំបាកុ របស់ យេយុ�ង   ។

 យុុវវ័យុ

៥២
  មួិនិ ថា បងបអ�និ ជួប �រលំបាកុ និឹង �របយេក្រមួ�

ក្របចាំ នៃ�ៃ �រជា សះយេសូ�យុ   ព័ី �ររំយេលាភ

បំពានិ សុខភាព័ ផ្សែ�វ ចិតុេ ឬ ក្រគ្មានិ់ខែតុ ជា �រយេ�

យេ�ាះយេព័ញ យេលញ

របស់ សាសនា

ចក្រកុ កុីី បំងបំូ�និ ម�និ

នៅ� ស្វែត្ត ឯង នៅទំ   ។ 

 កុុមារ

     ម្រាបិយុមិ�ត 
  តើរៀន �ំព� ដង្វាាយុ មួយុ ភាគ ដបំ ់ និង រតើបៀប តើ�ើមី�

ជ្ឈួយុ ម្រា�ួស្គារ បងបូ�ន រសះ់នៅ� ឲ្យយ �និ់ស្វែត្ត រីករាយុ

  ។ 

នៅ� នៅល់� �កបំ មុខ

រ�ប�តុ មួកុ ពី័ Getty Images ។

មាតុិ�

វ�គ

�រអានិ ខែីៗ

�រគ្មាំក្រទំ  ចូរមក់ តាម ខូំ�ំ



៤ លីអា���

អ្នត្តថបំទំ មានិ ស្វែត្ត ឌីីជ្ឈិី�ល់ បំុុនៅ�ះះ សះ�មាបំ់ ស្វែខ ត្តុ�

 ទំ�នាក់ ទំ�និង មក �និ់ នៅយុ�ង ខំ��

  ស�មួ យេផ្សំ� សំណ្ឌួរ និិង មួតុិ ខែកុលមួអ របស់ អំុកុ យេ� �និ់ liahona@
ChurchofJesusChrist.org 

  ស�មួ �កុ់ បញ្ជូូ�និ យេរឿង របស់ អំុកុ យេៅ យេ��ទំំព័័រ  

 liahona.ChurchofJesusChrist.org  ឬ យេផ្សំ� សំបុក្រតុ យេ� �និ់   ៖

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

ល់ីអាហូូ� ឌីីជ្ឈិី�ល់

 ស្វែសះើងរក បំស្វែនិថម នៅទំៀត្ត

  យេៅកុុ�ង កុមួមវិធួី Gospel Library  និិង យេៅ យេ��ទំំព័័រ  

 liahona   .ChurchofJesusChrist   .org     អុំកុ អាច   ៖

    •   ខែសវងរកុ ចាប់ យេចញ ផ្សាយុ បចច�បូនិុ   ។

    •   យេមួ�ល មាតុិ� ខែ�ល មានិ ខែតុ ឌីីជី�ល បុុយេ�ះះ   ។

    •   ខែសវងរកុ យេលខ យេចញ ផ្សាយុ មួុនិៗ   ។

    •   �កុ់ បញ្ជូូ�និ យេរឿង និិង មួតិុ ខែកុលមួអ របស់ អំុកុ   ។

    •   ជាវ ឬ ជាវ យេ��មួូី ផ្សេល់ ជា អំំយេ�យុ   ។

    •   ព័ក្រងីកុ �រសិកុា ជាមួួយុ ឧបកុរណ្ឌ៍ ឌីីជី�ល   ។

    •   ខែចកុចាយុ អំតុថបទំ និិង វីយេ�អំ� ខែ�ល ច�លចិតុេ   ។

    •   ទាំញ យុកុ ឬ យេបាះព័ុមួី អំតុថបទំ   ។

    •   សាាប់ អំតុថបទំ ខែ�ល អំុកុ ច�លចិតុេ   ។

liahona .ChurchofJesusChrist .org

 ៣៧ វី�ី ខុសះៗ �ំ នៅដ�មើី សះ�កា �ពីះគមីីរ

   តើ�យុ ម្នាារី�ា វី����ុន

   ក្របសិនិ យេប� �រអានិ មួិនិខែមួនិ ជា អំវី ខែ�ល បងបអ�និ ច�លចិតុេ

យេទំ ស�មួ សាកុលូង សិកុា �ំណ្ឌឹងលអ យេៅកុុ�ង រយេបៀប មួួយុ

កុុ�ង ចំយេ�មួ រយេបៀប ទាំំងយេនិះ វិញ   ។

 �រសាះល់់ ពីី �ររំនៅ�ភ បំ�ពានិ ខាង អារមមណ៍

   តើ�យុ ណាណាន់ ថាល�

   ទំីក្របឹកុា មាំកុ់ មួកុព័ី យេសវាកុមួម ក្រ�ួសារ ខែចកុចាយុ អំំព័ី

រយេបៀប យេ��មួូី សាះល់ និិង យេ�ះក្រសាយុ �ររំយេលាភ បំពានិ

ខាង អារមួមណ្ឌ៍ យេៅកុុ�ង ចំណ្ឌង ទាំកុ់ទំង របស់ បងបអ�និ   ។

facebook .com/ liahona កមមវិ�ីបំ�ះល់័យុ ដ�ណឹងល់ូ

 ស្វែខ ត្តុ� ឆ្នាំំ� ២០២០ វ�ុល់ ៤៤ នៅល់ខ ៥

  ល់ីអាហូូ� ១៦៧២៥ ២៥៨

   ទំសសនាវ�ីី ជា អំនិេរជាតុិ របស់ សាសនាចក្រកុ នៃនិ

ក្រព័ះយេយុសូ�វ ក្រ�ីសទ នៃនិ ព័ួកុ បរិសុទំធ នៃ�ៃ ចុងយេក្រ�យុ

     គណៈ �បំធានិ ទំី មួយុ   ៖ រស័លុ អិំមួ ណិ្ឌលសនុិ, 

�លែនិិ យេអំកុ អំ�កុ, �ិនិរី បូ� អាវរិង

  កូរ�ុម នៃនិ ពីួកសាវក ដបំ់ពីីរ នាក់   ៖  អំិមួ រ័សុល បា

�ឺ�, ខែជ��វី អំ័រ ���ិនិ, យេឌីៀយេ��រ យេអំ�វ អំុជ��

�វ, យេ�វីឌី យេអំ ខែប��, �វីនិ�ិនិ អំិល �ុកុ,  

ឌីី �តុ ក្រ�ីសេ��វឺសិនិ, ខែនិល អំិល អានិ់យេឌី�រសិនិ,  

រ��ណ្ឌល យេអំ រាុសបានិ, ខែ�គរី អំូ� សទីខែវ�និសុនិ,  

យេឌីល ជី យេរនិឡានិ់, យេជ�រិតុ �បុលយុ� �គង,  

អំ�លីយេសស ស�យេរ�ស

  អ្ននក និ�ពីនិធ   ៖  រាុនិ់ឌីី ឌីី  ហាំំង

  អ្ននក �បំឹកា   ៖  ខែបូកុ�ី ក្រ�វិនិ, សារ�ុនិ អំូ�ខែបង, 

ក្រ�ីសទី� បូ� �ហាំនិកុ�, វ�លយេធួ�រ យេ�វស. �គនិ់�ា

យេលស, ឡារី យេអំស ខាយេ��រ, យេចនិ អំូ� ញ�វខែមួនិ,  

ខែអំក្រ�និ អំ�យេ�, នៃមួុយេ��ល ធួី រីងវ��, យេវ�និ ភី  

យេសេនិ�វីល 

  នាយុក �គបំ់�គង   ៖  រីឆ្នាំ� អាយុ �ុីតុុនិ

  នាយុក ទំសះសនាវដតី សាសះនាចិ�ក   ៖   

អាខែលនិ អំ័រ �យុបូ�គ

  អ្ននក ចាត្ត់�រ ពាណ�ជ្ឈិជកមម   ៖  ហាះសវ ខា�និ់

   និ�ពីនិធ នាយុក �គបំ់�គង   ៖  អំ័�មួ សុី អំ�សុនិ

  ជ្ឈិ�នួិយុ�រ និ�ពីនិធ នាយុក �គប់ំ�គង   ៖  រុាយុអិំនិ ខារ

   ជ្ឈិ�និួយុ�រ នៅ�ះពីុមីផ្លូាយុ   ៖ �មួីឡា ខាក្រសទី

លលុនិ

  និ�ពីនិធ និ�ង នៅ�ះពីុមី   ៖  មាារីសា ខែឌីនិនិីស, យេ�វីឌី  

ឌីិកុសុនិ, យេ�វី� យេអំ ខែអំូតុយេវ�តុ, មាាធួយ� ឌីី �វែីតុុនិ, 

ហាះខែរតុ យេអំច ហាះ�វ, យេអំ�រ�ុនិ ចនិ សេ�និ, ចនិ  

រាុយុអំូ�និ ជិនិសិនិ, ឆ្នាំល��តុ ឡា�បាល់,  

នៃមួុ�ល អំរ មួុ�រីស, អំូ�រិកុ បូ� មួុ�ុកុ, យុុ�យេសវ យេជ  

ភឺ�ី, ចានិ ភីនិប�រាុ�វ, រីឆ្នាំតុ អំិមួ រ�មួនិី, មួីនិឌីី  

យេសល�, ��រី �វ�យេល�រ ស�សា, ឆ្នាំកុខែខល វួ�យេ�,  

មាារីសា វីឌីីសុនិ

  នាយុក �គបំ់�គង ស្វែផ្លូនក សះ�ល់ើៈ   ៖  យេជ សើតុ  

និ��សុិនិ

  នាយុក ស្វែផ្លូនក សះ�ល់ើៈ   ៖  ខែ�� អំ័រ ភីយេធួ�រសុនិ

  រចិនា បំូង់   ៖  ជីនិិតុ អានិ់ក្រទំ�, យេ�វ ភី អានិ់ក្រតុ�ស, 

ខែមួនិឌីី បិនិធួែី, សុី �ឹមួបឹល បុតុ, ��មាាស ឆ្នាំល, 

ច�សវ័រ យេ�និនិីស យេ�វីឌី ��គីនិ, ខ�លីនិ �ុីង�ែី,  

យេអំរិកុ ភី ចនិសិនិ, សូ�សានិ �� ��គីនិ, សើតុ អំិមួ  

មួុ�យុ, យេអំយេលនិ ីយេរ�គឺរ, មាាកុ �័បុលយុ� រ��បូ�សុនិ, 

យេ� និីកុ�ល វ�កុ�ិនិ��ស

  អ្ននក សះ�មបំ សះ�មួល់ កមមសះ�ទំធ� បំ�ា   ៖  ខ�ខែលតុ ខែនិ

យេបយេ�� អានិនិី

  អ្ននក�គបំ់�គង ស្វែផ្លូនក ផ្លូល់�ត្តកមម   ៖  អាំមួុនិ ហារីស

  ផ្លូល់�ត្តកមម   ៖  អំូ�រាុ ខែ�គែនិ អាយេឌីៀ, ជ�លី បឺយេ�តុ,  

��យេស ឆ្នាំយេវ�ស, ��មាាស ជី ក្រខ�និីនិ,  

ក្របាយុខែអំនិ �័បុលយុ� �គីជី, ជីនិនិី យេជ និីលសុនិ,  

មាារីសា អំិមួ សម�ីធួ

  មុនិ �រនៅ�ះពីុមី   ៖  យុុ�យេសវ ខែ�និនិីស,  

អាំមួុនិ ហារីស

  នាយុក ស្វែផ្លូនក នៅ�ះពីុមី   ៖  យេសទវិនិ ធួី យេលវីស

  នាយុក ស្វែចិកចាយុ   ៖  ក្រតុយុ អំ័រ បាាយេ��រ

ស�មួ ផ្ស្ញ� អំតុ្�បទំ និិង សំណ្ឌួរ និានិ  

តុាមួ អំូិនិធួ�រណ្ឌខែតុ និៅ �យេ�ទំំព័័រ liahona 
.ChurchofJesusChrist.org តុាមួ អំូីមួុខែល 

ទំៅ កុានិ់ liahona@ChurchofJesusChrist.
org ឬ តុាមួ សំបុតុ្រ ទំៅកុានិ់ Liahona, flr.23, 
50 Ε. North Temple St., Salt Lake City, 
UT 84150−0023, USA ។

  ល�អាហ្គូណា  (   ពាកុយ កុុ�ង ក្រព័ះ�មួីីរ មួរមួនិ មានិ

និ័យុ ថា «   ក្រតុី វិស័យុ   » ឬ «   វតុថ� នាំ ផ្សែ�វ   »   ) ក្រតុ�វ

បានិ យេបាះព័ុមួី ជា ភាសា អាល់បានិី, អាយេមួនិី,  

បូ�សាំយេមួៀ, បូុលហាះរី, ខែខមរ, សុីបូ�អាណ្ឌូ, ចិនិ,  

ចិនិ (   សក្រមាយុ   ), ក្រកុ�អាតុ, ខែឆ្លកុ, ��

មាាកុ, ���ង់, អំង់យេ�ែស, យេអំសេ�និី, �វីជី, 

ហាំំង�ង់, បារាំង, អាលែឺមួុង់, ក្រកុិច, �ុងក្រ�ី, 

អំូ�សែង់, ឥណ្ឌឌ�យេណ្ឌសុី, អំូ�តាលី, ជបុុនិ, �ីរីបាទំី,  

កុ�យេរ�, ឡាតុ់យេវៀនិ, លីទំុយុអានិី, មាាឡាហាះសុី,  

មាាខែសសល, មួុុងយេហាះលី, និរយេវ�, បុ���ញ, ព័័រ

ទំុយុហាះយុ, រ��មាានិី, រុសសី, សាមួ័រ, សែ�វាុនិី, 

យេអំសាាញ, សាំ�ុីលី, សូុយុខែអំតុ, តាហាះ��កុ,  

តា�ុីទំី, នៃ�, តុុងហាះ, អំូុយុខែក្រកុនិ, អំូ�ឌី� និិង  

យេវៀតុ�មួ   ។ (   �រយេចញផ្សាយុ ញឹកុញាប់

មានិ យេផ្សសងៗ គ្មាំ យេ� តាមួ ភាសា   )   ។
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 ខែខ តុុលា ឆ្នាំំំ ២០២០ ៥

 ជា ញឹកញាបំ់ ជ្ឈិនិនៅល់ម�សះ ចាបំ់នៅផ្លូត�ម

នៅ�យុ �ររំនៅ�ភ នៅល់� �ពី�ស្វែដនិ   ។

  �ររំយេលាភបំពានិ យេកុ�តុ យេ��ង  យេៅ

យេព័ល មានិ �របំពានិ យាាងធួៃនិ់ធួៃរ

យេ�យេល� ខែ�និកុំណ្ឌតុ់ នៃនិ ឥរិយាបទំ  

និិង ភាសា សមួរមួយ ចំយេពាះ អំុកុ�នៃទំ   ។ 

ជនិយេលម�ស អាច មួិនិ ខវល់ខាំយុ និឹង ខែ�និ

កុំណ្ឌតុ់ ឬ ចាប់ យេផ្សេ�មួ យេធួវ� �របំពានិ

តុិចតុួច យេ��មួូី យេធួវ� ឲ្យយ ជនិរងយេក្រគ្មាះ អំស់

សងឹឹមួ   ។
 ជា ញឹកញាបំ់ ជ្ឈិនិនៅល់ម�សះ ស្វែសះើងរក ជ្ឈិនិ

ស្វែដល់ ង្វាយុ រងនៅ��ះ   ។

  ជនិយេលម�ស ខែសវងរកុ អំុកុ ខែ�ល មួិនិ

អាច យេធួវ� �រ សយេក្រមួចចិតុេ ឬ �រពារ

ខែ�និ ឯង បានិ   ។

 ជា ញឹកញាបំ់ ជ្ឈិនិនៅល់ម�សះ ពីាយ៉ាម នៅ�ើ�

ឲ្យយ ជ្ឈិនិ រងនៅ��ះ នៅ� ឆ្នាំាយុ �ចិ់ នៅ�យុ

ស្វែ�ក ពីី នៅគ    ។

   �រ យេធួវ� ឲ្យយ យេៅ ឆ្នាំាយុ �ច់ យេ�យុ

ខែ�កុព័ី យេ�  ឬ �រ�ំរាមួកុំខែ�ង �ឺ

ជនិយេលម�ស ព័ាយាមួ យេធួវ� ឲ្យយ ជនិរងយេក្រគ្មាះ

មួិនិ អាច ខែសវងរកុ ជំនិួយុ បានិ   ។

 ជ្ឈិនិនៅល់ម�សះ អាចិ ពីាយ៉ាម នៅ�ើ� ឲ្យយ មានិ ទំ�និុកចិ�ត្តត បំនិត�ចិ មតង ៗ  ពីីមុនិ មានិ �ររំនៅ�ភបំ�ពានិ   ។

  �រយេធួវ� ខែបប យេនិះ យេ� ថា «   សមួអិតុសមាាង   » យេ��យុ ជា ញឹកុញាប់ យេកុ�តុ យេ��ង ចំយេពាះ យុុវវ័យុ និិង កុុមារ   ។ ឥរិយាបទំ

សមួអិតុសមាាង អាច រួមួ ទាំំង �រសុំ មានិ យេព័លយេវលា �ច់ យេ�យុ ខែ�កុ មួួយុ  �រយេល�កុទំឹកុចិតុេ ឲ្យយ មានិ ភាព័សមាាតុ់ �រ

និិយាយុ ព័ី ក្របធានិបទំ ផ្សែ�វយេភទំ ឬ �រប�ាញ រ�បភាព័ អាសក្រគ្មាមួ ឬ �រផ្សេ�ចយេផ្សេ�មួ ទំំនាកុ់ទំំនិង ខាង រ�ប�យុ ជា មួួយុ កុុមារ   ។

       ខ
ណ្ឌៈយេព័ល ខែ�ល យេយុ�ង ថា មួនិុសស ក្រ�ប់គ្មាំ និឹង ទំទំួល បានិ �រក្របក្រព័ឹតុេ ចំយេពាះ គ្មាំ យេ�យុ មានិ �រយេគ្មារព័ យេនាះ

មួនិុសស មួួយុ ចំនិួនិ ព័ាយាមួ យេធួវ� ឲ្យយ យេ� �ឺចាប់ ក្រ�ប់ក្រ�ង ឬ ចាតុ់ខែចង យេល� អំុកុ �នៃទំ យេ� វិញ   ។ ឥរិយាបទំ យេក្រគ្មាះថាុកុ់

ខែបបយេនាះ ក្រតុ�វ បានិ ចាតុ់ទំុកុថា ជា �ររំយេលាភបំពានិ   ។ វា ផ្សទ�យុ ព័ី �ំណ្ឌឹងលអ នៃនិ ក្រព័ះយេយុសូ�វ ក្រ�ីសទ ខែ�ល បយេក្រងៀនិ យេយុ�ង

ឲ្យយ ក្រសឡាញ់ គ្មាំ យេ� វិញ យេ� មួកុ យេ��យុ ក្រតុ�វ ក្របក្រព័ឹតុេ ចំយេពាះ អំុកុ �នៃទំ ��ច ជា យេយុ�ង ចង់ ឲ្យយ យេ� ក្របក្រព័ឹតុេ ចំយេពាះ ខែ�និ ខែ�រ (   ស�មួ

យេមួ�ល  មាាថាយុ ៧:១២ ;  យុុ�ហានិ ១៣:៣៤ ;  យេគ្មាលលទំធិ និិង យេសចកុេីសញ្ញាា ១២១:៣៦–៣៧    )   ។             

�រយុល់់ដឹង ពីី �ររំនៅ�ភ បំ�ពានិ
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�ររំនៅ�ភបំ�ពានិ មានិ សះ�ា ទំូនៅ� មួយុ ចិ�និួនិ ។ នៅនិះ គឺ ជា ចិ�ណុចិ ��� យ៉ាាង 

នៅដ�មើី ជា �រ�បំុង�បំយុ័ត្តន នៅជ្ឈិៀសះវាង ឬ បំញិបំ់ �ររំនៅ�ភបំ�ពានិ នៅនិះ ៖

 ជ្ឈិនិរងនៅ��ះ ស្វែត្តងស្វែត្ត �ត្តូវ �និ

រំនៅ�ភបំ�ពានិ នៅ�យុ ជ្ឈិនិ ស្វែដល់ ពីួកនៅគ

�និ សាះល់់   ។

  ជនិយេលម�ស អាច ជា សាច់ញាតុិ ឬ

 និរ� មាំកុ់ ខែ�ល ព័ួកុយេ�  ធាំប់ ជួប ព័ី

មួុនិ មួកុ   ។ យេនិះ មួិនិខែមួនិ ចង់ ប�ាញ

ថា យេយុ�ង �ួរខែតុ ក្រព័ួយុបារមួ្ ចំយេពាះ

មួនិុសស ក្រ�ប់គ្មាំ ខែ�ល យេយុ�ង សាះល់

យេនាះ យេទំ បុុខែនិេ យេយុ�ង អាច ក្របុងក្របយុ័តុុ

—យេ��យុ បយេក្រងៀនិ កុ�និយេ� របស់ យេយុ�ង

ឲ្យយ ក្របុងក្របយុ័តុុ—ចំយេពាះ សញ្ញាា ទាំំង

បួនិ យេទំៀតុ យេនិះ   ។





 ខែខ តុុលា ឆ្នាំំំ ២០២០ ៧

  សាគីអ្នូូសា និ�ង សា��ត្ត នៃមវីរីវីរី
  ��ម្រាក់ុង �ូវ៉ាា តើកាះ ហ្គី�ជ្ឈ�

 ខ្ញុំំ�� ស្ទើ�ើ�រ មិិន ស្ទើ�ឿ ពីី ស្ទើ�ចក្តីីី �ុខ្ញុំសានី និង �ុភមិងគល ដែ�ល ខ្ញុំំ��

បាន ស្ទើ��ញ ស្ទើ�ក្តីុ�ង គ្រួ�ួសារ មៃមិវីីរីវីីរី   ។ ពីួក្តីស្ទើ� រ�់ស្ទើ� ស្ទើ�យ

អំ�ណរ និង ស្ទើ�លបំ�ណង ជាស្ទើរៀងរាល់ មៃ�ៃ �ីីស្ទើបំ� មាន ក្តីូន ពីីរ

នាក្តី់ បាន សាាបំ់ ស្ទើ� ស្ទើ��យ ក្តីីី   ។
   នៅ�សះល់ី និីល់សះុនិ ជាង �ត្ត រូបំ

�របំង្វាាញ អ្ន�ពីី នៅសះចិកតី ជ្ឈិ�នៅនិឿ

   សា��ត្ត   ៖

  ព័ីរ ឆ្នាំំំ យេក្រ�យុ ព័ី កុ�និ ក្របុស យេយុ�ង អំូ�សា បានិ សាំប់ យេ�យុសារ

មួហារីកុ យេ�ែ�មួ កុ�និក្រសី យេយុ�ង អំូ�សាលីនិ បានិ សាំប់ យេ�យុសារ

ជំងឺ រលាកុ យេក្រសាមួខួរ   ។ យេៅកុុ�ង ក្រព័ះវិហារ បរិសុទំធ ខំ�ំ បានិ ទំទំួល

�របំផ្សុស �៏ ខាំំង ឲ្យយ និិយាយុ ជាមួួយុ និឹង អំុកុ ផ្សសព័វផ្សាយុ សាសនា

ចំ�ស់ ជា សុីយេសទ�រ មាំកុ់ ខែ�ល បានិ បាតុ់បង់ កុ�និ ព័ីរនាកុ់ បុុនាានិ

ឆ្នាំំំ មួុនិ យេនិះ   ។ គ្មាតុ់ បានិ ក្របាប់ ខំ�ំ ថា «   យេប� បអ�និ យេធួវ� ឲ្យយ យេ���ានិ

របស់ បអ�និ ជា ទំី បរិសុទំធ មួួយុ យេនាះ បអ�និ អាច មានិ អារមួមណ្ឌ៍ នៃនិ

វតុេមានិ របស់ កុ�និៗ បអ�និ យេៅ ទំី យេនាះ   »   ។

  �រណ្ឌ៍ យេនាះ បានិ �ំយុ ជា យេគ្មាលយេ� របស់ យេយុ�ង   ។ អំវីៗ

ក្រ�ប់យាាង ខែ�ល យេយុ�ង យេធួវ� �ឺ យេ��មួូី យេធួវ� ឲ្យយ យេ���ានិ របស់ យេយុ�ង 

ជា ទំីបរិសុទំធ មួួយុ   ។ យេយុ�ង ចង់ មានិ អារមួមណ្ឌ៍ ថា ព័ួកុយេ� យេៅ ខែកុូរ 

យេយុ�ង   ។

     សាគីអ្នូូសា   ៖

  បទំព័ិយេសាធួនិ៍ នៃនិ �របាតុ់បង់ អំូ�សា និិង អំូ�សាលីនិ  

ទំី បំផ្សុតុ បានិ នាំ ឲ្យយ ក្រ�ួសារ យេយុ�ង �និ់ខែតុ មានិ ភាព័ជិតុសុិតុ 

និឹង គ្មាំ   ។ យេយុ�ង ក្របឹកុា ជាមួួយុ គ្មាំ និឹង កុ�និៗ យេយុ�ង យេផ្សសង យេទំៀតុ   ។  

យេយុ�ង ច�លរួមួ យេៅ ក្រព័ះវិហារ បរិសុទំធ ជាមួួយុ គ្មាំ ជា ក្រកុុមួក្រ�ួសារ   ។  

យេយុ�ង រស់យេៅ សាមួញ្ជូញ បំផ្សុតុ តាមួ ខែ�ល អាច យេធួវ� យេ�បានិ យេ��យុ

យេក្រជ�សយេរ�ស �រ�ឹង�ុណ្ឌ ជា យេរៀងរាល់ នៃ�ៃ   ។ យេព័ល យេយុ�ង និិយាយុ

អំំព័ី អំតុថនិ័យុ នៃនិ �របានិ ផ្សារភាាប់ ជា ក្រ�ួសារ យេៅកុុ�ង ក្រព័ះវិហារ

បរិសុទំធ �រផ្សារភាាប់ យេនាះ �ំយុ ជា រស់ រយេវ�កុ ចំយេពាះ យេយុ�ង   ។  

យេ��យុ តាមួរយុៈ �រណ្ឌ៍ ទាំំងអំស់ យេនិះ យេយុ�ង ពិ� ជា  មានិ 

អារមួមណ្ឌ៍ នៃនិ វតុេមានិ របស់ កុ�និៗ យេយុ�ង   ។

 ស្វែសះើងរក បំស្វែនិថម

      ស�មួ យេមួ�ល បខែនិថមួ យេទំៀតុ អំំព័ី �ំយេណ្ឌ�រ នៃនិ យេសចកុេីជំយេនិឿ 

របស់ សា�ីអំូ�សា និិង សា��តុ រួមួទាំំង រ�ប�តុ ជា យេក្រច�និ 

បខែនិថមួ យេទំៀតុ យេៅកុុ�ង កុំខែណ្ឌ នៃនិ អំតុថបទំ យេនិះ យេៅយេល� អំូ� 

និយេធួ�រខែណ្ឌតុ ឬ Gospel Library  យេៅយេ��ទំំព័័រ   

ChurchofJesusChrist   .org/   go/   10206     ។ 

      ខែអំលយេឌី�រ រ��ណ្ឌល យេអំ រាុសបានិខែចកុចាយុ 

ព័ី រយេបៀប ខែ�ល យេយុ�ង អាច ព័ក្រងឹង យេ���ានិ យេយុ�ង 

ឲ្យយ �ំយុ ជា ទំី កុខែនិែង នៃនិ យេសចកុីី ក្រសឡាញ់  

និិង �រ�រពារ ខាង វិញ្ញាាណ្ឌ យេៅ យេ��ទំំព័័រ  

  ChurchofJesusChrist   .org/   go/   10207     ។ 



៨ លីអា���

         ឱ
កាស ជា ច្រើ��ើន ស��ប់់ ការផ្ដដល់់ ការងារ ប់ច្រើ��ើ តា�រយៈៈ ក�មវិិធីី កុ�រ និង 

យៈុវិវិ័យៈ   ។ �ប់ហែ�ល់ ជា ប់ងប់ូ�ន �ន កូនៗ ជា កុ�រ ឬ ជា យៈុវិវិ័យៈ រប់ស់ ប់ងប់ូ�ន

ផ្ទាាល់់ ច្រើ� ផ្ដះ�   ។ �ប់ហែ�ល់ ជា ប់ងប់ូ�ន ជា អ្ននក ដឹឹកនាំំ �ាក់ ច្រើ�កន�ង ក�មវិិធីី ច្រើនាំ� ឬ

ប់ងប់ូ�ន ផ្ដដល់់ ការងារ ប់ច្រើ��ើ ដឹល់់ ��ួសារ ហែដឹល់ �ន ច្រើកមង តូូ�ៗ និង យៈុវិវិ័យៈ   ។ ឬ �ប់ហែ�ល់

ជា ប់ងប់ូ�ន សាាល់  កុ�រ និង យៈុវិវិ័យៈ �ួយៈ �ំនួន (   សរុប់ ច្រើ� �ឺ ច្រើសះើរ ហែតូ ច្រើយៈើង ទាំំងអ្នស់ គ្នាា

  )   ។ �ិន ថា សាានភាព រប់ស់ ប់ងប់ូ�ន ហែប់ប់ណា ច្រើនាំ� ច្រើ� �ន រច្រើប់ៀប់ ជាច្រើ��ើន កន�ង ការច្រើ�ប់ើ

��ស់ ក�មវិិធីី ច្រើន� ឬ ច្រើគ្នាល់ការណ៍៍ រប់ស់ វា ច្រើដឹើ�ីី ផ្ដដល់់ ពរជ័័យៈ ដឹល់់ ជ័ីវិិតូ រប់ស់ �នុសស 

ដឹទៃ� ច្រើ�ៀតូ   ។

   �រអ្នភ�វឌីឍ ខូ�និ នៅយុ�ង ជាមួយុ �ំ

  �ំនុ� សំខាន់ ទៃន ក�មវិិធីី កុ�រ និង យៈុវិវិ័យៈ �ឺ ច្រើផ្ទាោតូ ច្រើ� ច្រើល់ើ ការពាយា� ជា ច្រើរៀងរាល់់

ទៃ�ៃ ច្រើដឹើ�ីី កាាយៈ ឲ្យយ កាន់ហែតូ ដឹូ� ជា �ព�អ្នងគ សច្រើ�ងាះ� ហែដឹល់ �ន ផ្ដដល់់ ការងារ ប់ច្រើ��ើ យាាង ល់ូ

ឥតូ ច្រើខាះ�   ។ �នុសស ជា ច្រើ��ើន កន�ង �ំច្រើណា� ពួក អ្ននក ហែដឹល់ �ន �ូល់រួ� កន�ង ក�មវិិធីី ច្រើន� �ន

ច្រើរៀន ថា ប់ងប់ូ�ន កាន់ហែតូ រីក�ច្រើ��ើន កន�ង �ំណ៍ុ� នាំនាំ កន�ង ជ័ីវិិតូ រប់ស់ ប់ងប់ូ�ន ច្រើ��ើន ប់ុុណាា

នៅ�ល់�រណ៍ នៃនិ �រង្វារ បំនៅ�ម�

ការអំស្ទើ�ើ�ញ អំុក្តី ស្ទើ�េង ស្ទើ�ៀត ឲ្យយ លូតលា�់ និង ការ�ួយ ពីួក្តីស្ទើ� ស្ទើ�តាមិ

�ូ�វី �ឺ ��ខាន់ណា�់ ស្ទើ�ក្តីុ�ងការងារ បំស្ទើគ្រួមិ�   ។
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 កមមវិ�ី កុមារ និ�ង យុុវវ័យុ 

 ច្រើនាំ� ប់ងប់ូ�ន �តូូវិ�ន ច្រើរៀប់�ំ កាន់ហែតូ �ប់ច្រើសើរ ច្រើ�ើង ប់ុុច្រើណាា� ហែដឹរ ច្រើដឹើ�ីី ជ័ួយៈ 

ឬ ផ្ដដល់់ ការងារ ប់ច្រើ��ើ ដឹល់់ អ្ននក ដឹទៃ� ច្រើ�ៀតូ   ។

  ប់ុុហែនែ ជា�ួយៈ នឹង ក�មវិិធីី កុ�រ និង យៈុវិវិ័យៈ  ការផ្ដដល់់ ពរជ័័យៈ ដឹល់់

�នុសស ដឹទៃ� ច្រើ�ៀតូ ពុំ ចាំំ ��់ ចាំំ ទាំល់់ហែតូ ប់ងប់ូ�ន �ន ច្រើរៀន អ្នីី �ួយៈ ច្រើ�ើយៈ

ច្រើនាំ� ច្រើ�   ។ �ច្រើងីើ ទៃន ការច្រើរៀន សូ�តូ ផ្ទាាល់់ ផ្ដដល់់ នូវិ ឱកាស ទាំំងឡាយៈ ច្រើដឹើ�ីី

ផ្ដដល់់ ការងារ ប់ច្រើ��ើ   ។

  ស��ប់់ យៈុវិជ័ន �ាក់ ច្រើ�ះ� �ប់ូ�ីីតូ រស់ច្រើ� �ប់ច្រើ�ស ហ្កាាណា ហែដឹល់

ដាក់ ច្រើគ្នាល់ច្រើ� ច្រើ�កន�ង ក�មវិិធីី កុ�រ និង យៈុវិវិ័យៈ ច្រើដឹើ�ីី ច្រើរៀន ពី រច្រើប់ៀប់ ច្រើល់ង

ពាណ៍ូ �ឺ �គ្នាន់ហែតូ ជា ការចាំប់់ច្រើផ្ដដើ� ប់ុុច្រើណាា�   ។ �ប់ូ�ីីតូ និយាយៈ ថា «   វា

ជា ច្រើគ្នាល់ច្រើ� រប់ស់ ខ្ញុំំ�ំ ផ្ដងហែដឹរ ច្រើដឹើ�ីី ជ័ួយៈ �នុសស ដឹទៃ� ច្រើ�ៀតូ ឲ្យយ ដឹឹង ពី អ្នីី ហែដឹល់

ខ្ញុំំ�ំ កំពុង ច្រើរៀន   »   ។

  ច្រើទាំ�ប់ី ជា គ្នាតូ់ �ិន ទាំន់ ជា ��ូ ប់ច្រើ�ងៀន ច្រើ�ច្រើ�ើយៈ ក៏ ច្រើគ្នាល់ច្រើ� រប់ស់

គ្នាតូ់ �ន ល់ូតូលាស់ ជា អ្នីី �ួយៈ ហែដឹល់ កាន់ហែតូ ធីំ ជាង ការ ហែដឹល់ គ្នាតូ់ �ន

�សទៃ� រួ� ច្រើ�ច្រើ�ើយៈ   ។ ឥ��វិ ច្រើន� �ន សិសស ៥០ នាំក់ កំពុង ច្រើរៀន ពា

�រ�រ បយេក្រមួ� តាមួរយុៈ 



 ខែខ តុុលា ឆ្នាំំំ ២០២០ ៩

ណ៍ូ ច្រើ� សាល់ ជ័ំនុំ ជា�ួយៈ នឹង �ប់ូ�ីីតូ ហែដឹរ   ។ ច្រើ�ើយៈ នរណា កំពុង ប់ច្រើ�ងៀន �ប់ូ�ីីតូ និង

សិសស ៥០ នាំក់ ច្រើនាំ�   ? អា�ិ�សាន់ឌឺឺ អ្និ� និង ច្រើខ្ញុំវិិន អ្និ� ទាំំងពីរ នាំក់ អាយៈុ ១៣ ឆ្នាំាំ  

។ ច្រើខ្ញុំវិិន និយាយៈ ថា «   ច្រើយៈើង �ង់ ប់ងាាញ �ច្រើងីើ សប់ី�រស ដឹល់់ �នុសស ដឹទៃ� ច្រើ�ៀតូ   »   ។

  ប់ី ទៃ�ៃ កន�ង �ួយៈ ស�ោ�៍ យៈុវិជ័ន ទាំំង ពីរ នាំក់ ច្រើន� ប់ច្រើ�ងៀន ច្រើ�ច្រើរៀន ពាណ៍ូ ជា �ូល់

ដាាន ចាំំ��់ ច្រើដាយៈ ឥតូ �ិតូ ទៃ�ៃ ដឹល់់ អ្ននក ទាំំងអ្នស់ ណា ហែដឹល់ �ក ច្រើរៀន   ។ វា �ន នូវិ អ្នតូថ

�ប់ច្រើយាជ័ន៍ ប់ហែនថ� ច្រើល់ើ ច្រើ�ច្រើរៀន ពាណ៍ូ ច្រើនាំ�   ។ សិសស �ួយៈ �ំនួន ហែដឹល់ �តូូវិ�ន ហែណ៍នាំំ ឲ្យយ

សាះល់់ សាសនាំ��ក តា� រយៈៈ ច្រើ�ច្រើរៀន ពាណ៍ូ ច្រើ�កាយៈ�ក �ន សិកា ដឹំណ៍ឹងល់ូ ច្រើ�ើយៈ

�ន សច្រើ��� �ិតូែ ��ួល់ ប់ុណ៍យ �ជ័�ុជ័ �ឹក   ។

  កាល់ហែដឹល់ ច្រើយៈើង ខ្ញុំិតូខ្ញុំំ អ្នភិិវិឌឺឍ ខ្ញុំៃ�ន ច្រើយៈើង ច្រើនាំ� ច្រើយៈើង អា� ផ្ដដល់់ ការងារ ប់ច្រើ��ើ ដឹល់់

�នុសស ដឹទៃ� ច្រើ�ៀតូ ច្រើដាយៈ ការអ្នច្រើ�ើើញ ពួកច្រើ� ឲ្យយ �ូល់រួ� នឹង ច្រើយៈើង   ។

  រ�ប�តុ យេ�យុ អំូ�សាកុ �កុ�- អាខែ�មួផ្សុង 

  រ�ប�តុ យេ�យុ អា�ិចសានិ់ឌីឺ យេ� ប�យេ�ង 



១០ លីអា���

    រូបំមនិដ ដ៏ នៅជាគជ្ឈិ័យុ មួយុ សះ�មាបំ់ �រង្វារ បំនៅ�ម�

  ច្រើពល់ ហែដឹល់ សា�ប់ី�ណា សុី�ួយៈស៍ ច្រើដឹអ្នីូស អ្ន័រ�គ�សែ� ច្រើ� �ី�កុង ច្រើ�ើរី�ី� �ប់ច្រើ�ស

ច្រើ�ប់សុីល់ ជា �ប់ធាន អ្នងគការ ប់ឋ� សិកា �ប់ចាំំ ច្រើសែក �ាក់ �ន ច្រើ�ើល់ ច្រើ�ើញ ពី រច្រើប់ៀប់ ហែដឹល់

�សសនៈវិិស័យៈ ទៃន ការអ្នភិិវិឌឺឍ ផ្ទាាល់់ ខ្ញុំៃ�ន រប់ស់ ក�មវិិធីី ផ្ដដល់់ ពរជ័័យៈ ដឹល់់ កុ�រ និង យៈុវិវិ័យៈ

ច្រើ�កន�ង ច្រើសែក រប់ស់ គ្នាតូ់   ។ ប់ុុហែនែ គ្នាតូ់ ក៏ �ន ច្រើ�ើញ រច្រើប់ៀប់ ជា ច្រើ��ើន ច្រើ�ៀតូ ច្រើដឹើ�ីី ច្រើ�ប់ើ��ស់

នូវិ អ្នីី ហែដឹល់ គ្នាតូ់ �ន ច្រើរៀន អ្នំពី ការអ្នភិិវិឌឺឍ ផ្ទាាល់់ ខ្ញុំៃ�ន  ច្រើ�កន�ង ការចាំតូ់តាំង រប់ស់ គ្នាតូ់ កន�ង

នាំ� ជា ប់ងប់ូ�ន �សែី ហែដឹល់ ផ្ដដល់់ ការងារ ប់ច្រើ��ើ �ាក់ ផ្ដងហែដឹរ   ។

  សុីច្រើសះើអ្ន័រ�គ�សែ�យាយៈ ថា «   ច្រើពល់ ខ្ញុំំ�ំ អ្នភិិវិឌឺឍ ច្រើ�ពច្រើកាសល់យ �ួយៈ ខ្ញុំំ�ំ អា� ច្រើ�ប់ើ��ស់

ច្រើ�ពច្រើកាសល់យ ច្រើនាំ� ច្រើដឹើ�ីី ផ្ដដល់់ ពរជ័័យៈ ដឹល់់ �នុសស �ាក់ ហែដឹល់ ខ្ញុំំ�ំ ផ្ដដល់់ ការងារ ប់ច្រើ��ើ   »   ។

  សុីច្រើសះើអ្ន័រ�គ�សែ�ន ប់ច្រើ�ងៀន ប់ូ�ន �សី �ាក់ កន�ង �ំច្រើណា� ប់ងប់ូ�ន �សី ហែដឹល់ គ្នាតូ់ �តូូវិ

�ន ចាំតូ់តាំង ឲ្យយ ប់ច្រើ��ើ អ្នំពី រច្រើប់ៀប់ ច្រើធីីើ នំ សូកូឡា   ។ ឥ��វិ ច្រើន� ប់ូ�ន�សី ច្រើនាំ� ច្រើធីីើ  

និង ល់ក់ នំ ច្រើដឹើ�ីី ជ័ួយៈ រក �ំណ៍ូល់ ប់ហែនថ� ដឹល់់ ��ួសារ គ្នាតូ់   ។  សុីច្រើសះើរ អ្ន័រ�គ�សែ�ន

និយាយៈ ថា «   ប់ុុនាំះន ហែខ្ញុំ ច្រើ�កាយៈ �ក ខ្ញុំំ�ំ �តូូវិ�ន �ប់ទាំន ពរ ច្រើពល់ ហែដឹល់ ប់ូ�ន�សី

�ាក់ ច្រើ�ៀតូ �ន ប់ច្រើ�ងៀន ខ្ញុំំ�ំ ឲ្យយ ច្រើធីីើ នំប់ុ័ង �ឹក�ម�ំ ហែដឹល់ ខ្ញុំំ�ំ អា� ល់ក់ �ន   »   ។ «   ការ

អ្នភិិវិឌឺឍ  

និង ការហែ�កចាំយៈ ច្រើ�ពច្រើកាសល់យ រប់ស់ ច្រើយៈើង អា� ផ្ដដល់់ ពរ ដឹល់់ ជ័ីវិិតូ គ្នាា ច្រើ�វិិញ

ច្រើ��ក និង ព�ងឹង ដឹល់់ �ំណ៍ង ទាំក់�ង រប់ស់ ច្រើយៈើង ច្រើ� កន�ង នាំ� ជា ប់ងប់ូ�ន �សី

ហែដឹល់ ផ្ដដល់់ ការងារ ប់ច្រើ��ើ   »   ។ ◼
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 ខែខ តុុលា ឆ្នាំំំ ២០២០ ១១

 មដង មាំក់ៗ

  «   សញ្ញាា សម្គាាល់់ នៃ� សាសនាចក្រ� 

ពិិត �ិង ស�ម្មម របស់ ក្រពិះអម្គាាស់  

ជា�ិចចកាល់ �ឹង ក្រតូវ បា� រៀរៀបចំ បា�

ដឹឹ�នាំ ការខិិតខិំ រៀ� រ� ការ បរៀក្រម្មើ ដឹល់់

បុក្រ�បុក្រតី របស់ ក្រពិះ �ិង ក្រ�ុម្មក្រ�ួសារ

របស់ ពិួ�រៀ� ម្គាា�់ៗ   ។ រៀ�យសារ រៀ�ះ 

�ឺ ជា សាសនាចក្រ� របស់ ក្រ�ង់ រៀនាះ ពិួ�

រៀយើង �ុ�ង នាម្ម ជា អុ�បរៀក្រម្មើ របស់ ក្រ�ង់

�ឹង ផ្តតល់់ ការងារ បរៀក្រម្មើ ដឹល់់ ម្ម�ុសស ម្គាា

�់ៗ ដឹូចជា ក្រ�ង់ បា� រៀ�ើើ   »   ។

   �បំធានិ រ័សះុល់ អ្ន�ម ណ�ល់សះុនិ «   �រង្វារ បំនៅ�ម� នៅ�យុ

�ពីះនៅចិសាា និ�ង សះ�ទំធ�អ្ន��ចិ ពីី �ពីះ   »  Liahona    

ស្វែខ ឧសះភា ឆ្នាំំ� ២០១៨ ទំ�ពី័រ ៦៩   ។

 សះូម ស្វែចិកចាយុ បំទំពី�នៅសា�និ ៍

របំសះ់បំងបំូ�និ

សូម្ម រៀផ្តញើម្ម� កា�់ រៀយើង �ូវ ប�ពិិរៀសា��៍ 

របស់ បងប្អូ� អំពិី ការងារ បរៀក្រម្មើ ដឹល់់ 

ម្ម�ុសស ដឹនៃ� ឬ ��ួល់ បា� ការងារ 

បរៀក្រម្មើ ។ សូម្ម រៀ� កា�់ liahona 
.ChurchofJesusChrist .org 

រៀ�ើយ ចុចរៀល់ើ « Submit an 
Article or Feedback » ។

 នៅត្ត� កមមវិ�ី កុមារ និ�ង យុុវវ័យុ ជ្ឈិួយុ ដល់់ បំងបំូ�និ ឲ្យយ ផ្លូដល់់ �រង្វារ

បំនៅ�ម� នៅ�យុ រនៅបំៀបំ �   ?

    ១.   អ្ននៅញជ�ញ មនុិសះស ដនៃទំ នៅទំៀត្ត ឲ្យយ ចិូល់រួម កន�ង កមមវិ�ី កុមារ និ�ង យុុវវ័យុ    ។ 

  បងបអ�និ អាច អំយេញ្ជូូ�ញ ក្រ�ួសារ របស់ យុុវវ័យុ និិង កុុមារ ខែ�ល បងបអ�និ ផ្សីល់ �រ�រ បយេក្រមួ� �ល់ យេ��មួូី ឲ្យយ ច�លរួមួ

កុុ�ង កុមួមវិធួី កុុមារ និិង យុុវវ័យុ   ។ ព័ួកុយេ� អាច និឹង ចាប់ អារមួមណ្ឌ៍ យេៅកុុ�ង �រច�លរួមួ កុុ�ង សកុមួមភាព័ ទាំំងឡាយុ

 �រអំភិវឌីឍ ផ្ទាាល់ ខែ�និ ឬ ខែ�មួ ទាំំង ទំសសនិៈវិស័យុ នៃនិ �រសិកុា �ំណ្ឌឹងលអ របស់ កុមួមវិធួី យេនាះ យេទំៀតុ ផ្សង   ។

 (   សក្រមាប់ ព័័តុ៌មានិ បខែនិថមួ អំំព័ី �រផ្សីល់ �រ�រ បយេក្រមួ� តាមួរយុៈ ចូរមក់ តាម ខូំ� ំស�មួយេមួ�ល «   �រ�រ បយេក្រមួ�

តាមួរយុៈ ចូរ មក់ តាម ខូំ� ំ   » យេៅកុុ�ង ខែខ កុញ្ញាា ឆ្នាំំំ ២០២០   ល�អាហ្គូណា  ។    )

    ២.   ���ទំ ដល់់ នៅ�ល់នៅ� របំសះ់ ពីួកនៅគ   ។ 

  កុុ�ង នាមួ ជា បងបអ�និ ក្របុស ឬ ក្រសី ខែ�ល ផ្សីល់ �រ�រ បយេក្រមួ� �ល់ ក្រ�ួសារ ទាំំងឡាយុ ខែ�ល មានិ យុុវវ័យុ បងបអ�និ

មានិ មួុខ�រ យេ��មួូី គ្មាំក្រទំ �ល់ យេគ្មាលយេ� ខែ�ល ព័ួកុយេ� អាច កុំព័ុង យេធួវ� យេៅកុុ�ង កុមួមវិធួី កុុមារ និិង យុុវវ័យុ   ។ ខណ្ឌៈ

ខែ�ល យេគ្មាលយេ� របស់ ព័ួកុយេ� �ឺ ជា យេរឿង ផ្ទាាល់ខែ�និ បងបអ�និ អាច ផ្សីល់ ជំនិួយុ កុុ�ង រយេបៀប យេផ្សសងៗ ក្របសិនិ យេប�

បងបអ�និ �ឹង ព័ី អំវី ខែ�ល ព័ួកុយេ� ចាប់ អារមួមណ្ឌ៍   ។ �រណ្ឌ៍ យេនិះ អាច ជា ទំក្រមួង់ នៃនិ �រខែសវងរកុ យេក្រ�ឿង សិលូៈ ខែ�ល

ព័ួកុយេ� កុំព័ុង ខែសវងរកុ  

�រយេធួវ� ជា អំុកុ �កុ់ ព័ិនិទ� សក្រមាប់ �រយេធួវ� និំ �ុកុ�ី របស់ ព័ួកុយេ� ឬ យេធួវ� ជា អំុកុ ខែណ្ឌនាំ កុុ�ង ខែផ្សុកុ ខែ�ល បងបអ�និ មានិ

�រយេចះ�ឹង   ។ យេតុ� បង បអ�និ យេចះ បី�រ យេក្របង មាាសុីនិ ឡានិ យេទំ   ? បុះ សំយេលៀកុ បំពាកុ់ ខែ�ល រខែ�កុ   ? យេតុ� បងបអ�និ

ជា អំុកុ ជំនាញ កុុ�ង �រសមាាស សក្រមាប់ �រ�រ ខែ�រ ឬ យេទំ   ? បងបអ�និ អាច ស�មួ ផ្សីល់ �រខែចកុចាយុ ចំយេណ្ឌះ�ឹង 

ឬ ជំនាញ ខែ�ល បងបអ�និ មានិ ក្របសិនិ យេប� ព័ួកុយេ� ចាប់ អារមួមណ្ឌ៍   ។

    ៣.   អ្ននៅញជ�ញ មនិុសះស ដនៃទំ ឲ្យយ ចិូល់ រួម នៅ�ើ� ជា ស្វែផ្លូនក មួយុ នៃនិ �រអ្នភ�វឌីឍ ផ្ទាាល់់ ខូ�និ របំសះ់ បំងបំូ�និ   ។ 

  �រអំភិវឌីឍ ផ្ទាាល់ខែ�និ ព័ុំ ក្រគ្មានិ់ខែតុ សក្រមាប់ កុុមារ និិង យុុវវ័យុ បុុយេ�ះះ យេទំ   ។ បងបអ�និ អាច ច�លរួមួ យេៅកុុ�ង កុមួមវិធួី

យេនាះ ខែ�និឯង មួិនិ ថា បងបអ�និ មានិ អាយុុ បុុនាានិ យេនាះ យេទំ   ។ យេព័ល បងបអ�និ ចំ�យុ យេព័ល អំភិវឌីឍ ខែផ្សុកុ ខាង

វិញ្ញាាណ្ឌ សងគមួ រាង�យុ និិង ក្របាជាា នៃនិ ជីវិតុ របស់ បងបអ�និ យេនាះ បងបអ�និ និឹង ក្រតុ�វបានិ យេរៀបចំ �និ់ខែតុ ក្របយេស�រ

យេ��ង យេ��មួូី ផ្សីល់ �រ�រ បយេក្រមួ� �ល់ បុ�គល មាំកុ់ៗ មួិនិ ថា និរ� ខែ�ល បងបអ�និ ជួប យេនាះ យេ��យុ   ។ យេ��យុ

��ចជា ក្រប��វីតុ យេៅ ក្របយេទំស ហាា� ខែ�រ បងបអ�និ អាច ផ្សីល់ ព័រ �ល់ មួនិុសស �នៃទំ យេទំៀតុ យេ�យុ �រអំយេញ្ជូូ�ញ

ព័ួកុយេ� ឲ្យយ ច�លរួមួ ជាមួួយុ បងបអ�និ មួិនិ ថា ជា យេមួយេរៀនិ ព័ាណ្ឌូ ខែ�ល បានិ យេរៀបចំ �រយេ�ហាតុ់ក្របាណ្ឌ ឬ �រយេរៀនិ

ភាសា មួួយុ ជាមួួយុ គ្មាំ យេ��យុ   ។

    ៤.   �រ�ក់ �រង្វារ បំនៅ�ម� ជា នៅ�ល់នៅ� មួយុ   ។ 

  ស�មួ ព័ិចារ� ព័ី �រចំ�យុ យេព័ល រាល់នៃ�ៃ យេ��មួូី ផ្សីល់ �រ�រ បយេក្រមួ�   ។ វា អាច ជា �រយេផ្សំ� សារ មួួយុ ឬ �រ

យេ�យេលង យេ��មួូី �ឹង ព័ី សុខទំុកុខ ឬ យេ��មួូី យេរៀបចំ �រជួបជុំ មួួយុ   ។ វា អាច រួមួ មានិ �រយុកុ យេព័ល យេ� កុតុ់ នៃ�ៃ

កុំយេណ្ឌ�តុ របស់ ព័ួកុ អំុកុ ខែ�ល បងបអ�និ ផ្សីល់ �រ�រ បយេក្រមួ� �ល់ ឬ តាមួ�និ ព័ួកុយេ� យេៅយេល� ប�ាញ សងគមួ យេ��មួូី

�ឹង ព័ី អំវី ខែ�ល ព័ួកុយេ� ចាប់ អារមួមណ្ឌ៍ ឬ អំវី ខែ�ល ព័ួកុយេ� បានិ កុំព័ុង យេធួវ� �មីៗ យេនិះ   ។ ស�មួូី ខែតុ �រយុកុ យេព័ល ខែតុ ក្របាំ

នាទំី យេ��មួូី �ិតុ អំំព័ី អំវី ខែ�ល និរ� មាំកុ់ យេផ្សសង យេទំៀតុ ក្រតុ�វ�រ អាច �ឹកុនាំ យេ� �និ់ �ំនិិតុ �៏ បំផ្សុស ខែ�ល អាច យេធួវ�

ឲ្យយ មានិ �រផ្ទាំស់ បី�រ មួួយុ   ។
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១២ លីអា���

        ជា
 ការ ច្រើ�ៃើយៈ តូប់ ច្រើ� នឹង ការ រីក រាល់ដាល់ ពាសច្រើពញ ពិភិពច្រើលាក  អាជាាធីរ �ន ដាក់ ការ ហ្កា�

��� ការ ជ័ួប់គ្នាា ជា  សាធារណ៍ៈ  និង ការ អ្ននុវិតូែ ការ ច្រើ� ច្រើដាយៈ ហែ�ក ពីគ្នាា   ។ សាលា �តូូវិ ប់ិ� 

អ្ននក ដឹឹកនាំំ សាសនាំ �ន ល់ុប់ច្រើចាំល់ ការ �ប់ជ័ុំ ច្រើ� តា� �ព�វិិហ្ការ  និង អ្ននក ហែដឹល់ ច្រើធីីើ ដឹំច្រើណ៍ើរ 

ច្រើ�ខាង ច្រើ�� �តូូវិ ពាក់�ាស់ �ុខ្ញុំ ច្រើដឹើ�ីី ការពារ   ។

  ឆ្នាំាំ ច្រើនាំ� �ឺ ១៩១៩ ច្រើ�ើយៈ ការ រាតូតូាតូ ជ័ំងឺ ��ុន ផ្ទាាស សាយៈ ហែដឹល់ រីក ដឹុសដាល់ �ន ចាំប់់ច្រើផ្ដែើ� ពី �ួយៈ ឆ្នាំាំ

�ុន ហែដឹល់ ច្រើធីីើ ឲ្យយ �នុសស រាប់់ សិប់ លាន នាំក់ �ន �តូ់ប់ង់ ជ័ីវិិតូ   ។ ១  ពាការី �មី រប់ស់ សាសនាំ��ក �ប់ធាន  

�ឺច្រើប់ី�រ ច្រើ� �កានែ (   ១៨៥៦–១៩៤៥   ) �តូូវិ �ន ហែញក ច្រើ�ញ ច្រើ� ហែខ្ញុំ វិិ�ិិកា  ឆ្នាំាំ១៩១៨ ប់ុុហែនែ អ្នតូ់ �ន គ្នាំ��

រ�ូតូ ដឹល់់ ហែខ្ញុំ �ិ�ុនាំ ឆ្នាំាំ ១៩១៩ ច្រើដាយៈ សារ ហែតូ សននិសី� �ូច្រើ� ហែខ្ញុំច្រើ�សា �តូូវិ �ន ពនារ ច្រើពល់   ។

  ច្រើ�កន�ង អ្នំ��ង ច្រើពល់ ទៃន កិ�ច ប់ច្រើ��ើ រប់ស់ ច្រើលាក ប់នាំាប់់ពី ទៃ�ៃដឹ៏ល់ំ�កទាំំងច្រើនាំ�  �ប់ធាន �កានែ  

�នផ្ដែល់់ ការ �ប់ឹកា ហែដឹល់ �តូូវិ នឹងស�័យៈ កាល់ រប់ស់ ច្រើយៈើង ច្រើ� ច្រើពល់ ហែដឹល់ ច្រើលាក �ន �ន �ប់សាសន ៍

ថា «   ច្រើយៈើង �ក ច្រើល់ើ ហែផ្ដនដឹី ច្រើន� ច្រើដឹើ�ីី ��ួល់ �ន �ំច្រើណ៍�ដឹឹង ��ជាា និង ប់� ពិច្រើសាធីន៏ ច្រើដឹើ�ីី ច្រើរៀន ច្រើ�ច្រើរៀន 

ទាំំងឡាយៈ រង �ុកខល់ំ�ក សីូ�ទាំំ នឹង ការល់ី�ង ច្រើ�ើយៈ ��ួល់ �ន នូវិ ជ័័យៈជ័ំន�ទៃន ជ័ីវិិតូ រហែ�ង សាាប់់   »   ។  

តា� រយៈៈ�ំច្រើណ៍�ដឹឹង ហែដឹល់ ច្រើលាក  ��ួល់ �ន តា� រយៈៈប់� ពិច្រើសាធីន៏ ផ្ទាាល់់ខ្ញុំៃ�ន ច្រើលាក �ន ប់ហែនថ� ថា  

«   ខ្ញុំំ�ំ  .   .   .  ដឹឹងថា ច្រើ� �គ្នា ល់ំ�ក ច្រើវិ�នាំ  ពួក ប់រិសុ�ធ ទៃ�ៃ�ុង ច្រើ�កាយៈ �តូូវិ�ន ល់ួងច្រើលា� និង �ប់ទាំនពរ  

ច្រើ�ើយៈ ធីូរ�សាល់ �ិតូែ ហែដឹល់ គ្នាះន�នុសស ច្រើផ្ដសងច្រើ�ៀតូ ច្រើ� �ន ��ួល់   !   »  ២ 

  ច្រើ�កន�ង «   ភាព ដឹ៏ ល់ំ�ក រប់ស់ ច្រើយៈើង   » ប់�ច�ប់ីនន ជា �ួយៈ នឹង វិីរុស  កូរូណា  ច្រើយៈើង ទាំញយៈក ការ

ល់ួងច្រើលា� និង ការធីូរ �សាល់ �ិតូែពី ដឹំណ៍ឹង ល់ូ ហែដឹល់ �ន សាារច្រើ�ើង វិិញ រប់ស់ �ព�ច្រើយៈសីូវិ��ីសះ   ។  

�ំច្រើណ៍�ដឹឹង រប់ស់ ច្រើយៈើង ហែដឹល់ ថា �ព�វិរប់ិតា សួ�៌ �សឡាញ់ ប់ុ�តាប់ុ�តូី រប់ស់ ��ង់ ច្រើ�ើយៈ ថា ��ង់ �ន ច្រើ� 

ពួកពាការី និងពួក សាវិក ច្រើ� កន�ង ស�័យៈ រប់ស់ ច្រើយៈើង ច្រើដឹើ�ីី ដឹឹក នាំំ ច្រើយៈើង �ៃង កាតូ់ ពយ��ទៃន ជ័ីវិិតូ រហែ�ង សាាប់់ �ឺជា

ពរ ដឹ៏ អ្នសាះរយ   ។

ថ្នាាក្តី់ �ឹក្តីនា�

សា�នា �ីល់

ការយល់ �ឹង អំ�ពីី ការ

ស្ទើ� �ិត គ្រួពីះ ការងារ

បំស្ទើគ្រួមិ� ស្ទើ�យ ស្ទើ�ចក្តីីី

គ្រួ�ឡាញ់ និង ការ

ស្ទើ�ះះស្ទើ� មិុខ្ញុំ ស្ទើ�យ

អំត់ធ្មមត់ក្តីុ�ង ស្ទើពីល មាន

��ងឺ រាតតាត   ។

 សារ ទៃន ច្រើស�កែី
សងឹឹ�

ព័ួកុសាវកុ ខែចកុចាយុ  
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១៤ លីអា���

  ច្រើ�ញពី ការ �ប់ឹកា ហែដឹល់ �ន ហែ�កចាំយៈ ច្រើ� កន�ង ប់�

ស�ាសន៏ �មីៗ ច្រើន� ស�ជ័ិក �ួយៈ �ំនួន ទៃន កូរុុ� ទៃន ពួកសាវិក

ដឹប់់ពីរ នាំក់ រ�ៃឹក ច្រើយៈើង ថា ច្រើយៈើង អា� �ន អារ�មណ៍៏ ទៃន អ្នំណ៍រ  

ច្រើ�ើយៈ �នះឹងច្រើ�ើល់ អ្ននាំ�តូ ច្រើដាយៈ កែី សងឹឹ� ច្រើដាយៈ �ិន�ិតូពី

អ្នីីហែដឹល់កំពុងច្រើកើតូច្រើ�ើងច្រើ�ជ័ុំវិិញខ្ញុំៃ�នរប់ស់ច្រើយៈើង   ។ ៣ 

   ក�ចិច�រ នៅឆ្នាំះះ នៅ� មុខ

  ហែអ្នីល់ច្រើឌឺើ �ប់ីូស  អ្ន័រ �ាកខ្ញុំន�ី (   ១៩១៥–៨៥   ) �ន

ច្រើពល់ �ួយៈ �ន ច្រើ�ប់ៀប់ �ប់ដឹូ� សាសនាំ��ក ច្រើ� នឹង «   រច្រើ�� ដឹ៏ អ្នសាះរយ �ួយៈ   »  

ហែដឹល់ ច្រើឆ្នាំះ� ច្រើ� �ុខ្ញុំ ច្រើទាំ�ប់ី ជា �ន ឧប់ស�គ ក៏ច្រើដាយៈ   ។ ៤  ហែអ្នីល់ច្រើឌឺើ ច្រើដឹវិីដឹ  

ច្រើអ្ន ហែប់ដឹណា ប់ញ្ចាះក់ ពី សនះ�� ច្រើ��ុខ្ញុំ ឥតូ ឈប់់ឈរ រប់ស់ រច្រើ�� ច្រើ�នឹង

ការច្រើរៀប់�ំ ដឹ៏ ប់ំផ្ដុស �ំនិតូ រប់ស់ សាសនាំ��ក និង កន�ង �ប់វិតូែិសា�សែ រប់ស់ 

វាជា �ួយៈ ភាព �ិន អ្ននុច្រើ�គ្នា�   ។

  ច្រើលាក �ន �ន �ប់សាសន៏ថា  «   គ្នាះន ទៃដឹណា អា� ប់�ឈប់់ ការងារ 

ច្រើន� ពី ការ រីក �ច្រើ��ើន �នច្រើ�   » ៥  ច្រើ�ើយៈ គ្នាះន ច្រើរា�រាតូតូាតូណា �ួយៈ អា� 

ប់�ឈប់់ ការងារ ច្រើន�ពី ការ រីក�ច្រើ��ើន �ន ច្រើ�ើយៈ   ។ «   ច្រើ� កណាាល់ ប់ញ្ចាា 

ទាំំងអ្នស់ ហែដឹល់ ច្រើយៈើង កំពុង �ប់ឈ��ុខ្ញុំ ជា �ួយៈ វិីរុសច្រើន�  កិ�ចការ ច្រើន� ច្រើ�

ច្រើឆ្នាំះ� ច្រើ� �ុខ្ញុំ   ។  .   .   .  ច្រើយៈើង ពុំ ដឹឹង ថា ច្រើតូើវា នឹង �ំណាយៈច្រើពល់ ប់ុុនាំះន ច្រើនាំ�ច្រើ� 

ប់ុុហែនែ ច្រើយៈើង នឹងយៈកឈន�   ។  ច្រើ�ើយៈ ច្រើយៈើង �ប់ហែ�ល់ ជា �ិន ប់នែ ល់ំនាំំ ជ័ីវិិតូ

ចាំស់ រប់ស់ ច្រើយៈើង ដឹូ�ច្រើយៈើង�ន ដឹឹង ពី �ុន ច្រើនាំ� ច្រើ� ប់ុុហែនែ ការស��ប់ ខ្ញុំៃ�ន និង

ការ ផ្ទាាស់ប់ែ�រ ទាំំងច្រើនាំ� នឹង �ន ល់កខណ៍ៈ វិិជ័ើ�ន   »   ។

  ហែអ្នីល់ច្រើឌឺើ �ីីន�ិន អ្និល់ �ុក �ន �ន �ប់សាសន៍ ថា ការច្រើរៀប់�ំ�ប់កប់

ច្រើដាយៈ ការ ប់ំផ្ដុស �ំនិតូ រប់ស់ សាសនាំ��ក រួ� �ន �ំរូ ទាំន់ ច្រើពល់ច្រើវិលា  

ដឹូ� ជាការ សងកតូ់ ធីៃន់ ច្រើ�ច្រើល់ើ ការ �ប់ជ័ុំ ទៃ�ៃ ឈប់់ស��ក ការ ព�ងឹង ដឹល់់ កូរុុ�

ប់ពីជ័ិតូភាព �ិល់�ីសាហែដឹក និង ស��� សច្រើ�ងាះ� ការ ផ្ទាាស់ប់ែ�រ ការងារ

ប់ច្រើ��ើ និង ការ ហែណ៍នាំំ ទៃន ចូរ មិក្តី តាមិខ្ញុំំ��  វិីច្រើដឹអ្នូ  រប់ស់ �ព���ីី �រ�ន �ព�ទាំំង

ក�មវិិធីី កុ�រ និង យៈុវិវិ័យៈ   ។

  ច្រើលាក �ន �ន �ប់សាសន៍ ថា «   ច្រើយៈើង នឹង �កច្រើ�ក ច្រើ�ើល់ ច្រើរឿង ច្រើន�  

ថា ជា ច្រើពល់ច្រើវិលា��ឹ� �ួយៈ ទៃន ការ ច្រើរៀប់�ំ ច្រើ�ើយៈ �ិន ហែ�ន �គ្នាន់ ហែតូជា អ្នីី ហែដឹល់

ច្រើយៈើង �តូូវិ សីូ�ទាំំ ប់ុុច្រើណាា� ច្រើ�   »   ។

  �ប់ធាន អ្និ� រ័សុល់ ��ឺដឹ ហែដឹល់ជា �ប់ធាន សែី�ី ច្រើ�កន�ង កូរុុ� ទៃន ពួក

សាវិក ដឹប់់ពីរ នាំក់ ក៏យៈល់់ �សប់   ។ ច្រើទាំ� ប់ីជា �ន ការ ប់ិ� �ព�វិិហ្ការប់រិសុ�ធ  

និង សាល់ជ័ំនុំ ប់ច្រើណាា�អាសនន ក៏ ស�ជ័ិក ទៃន សាសនាំ��ក �ន ឧប់ក

រណ៍៏ ខាង វិិញ្ចាាណ៍ ហែដឹល់ ពួក ច្រើ� �តូូវិ ការ ច្រើដឹើ�ីី ច្រើដឹើរ ច្រើឆ្នាំះ� ច្រើ� �ុខ្ញុំ   ។

  �ប់ធាន ��ឺដឹ �ងចាំំពី អារ�មណ៍៏ ហែដឹល់ ច្រើលាក �ន �ន ច្រើ� ច្រើពល់

�តូ�ប់់ �ក ពី �ព�វិិហ្ការ វិិញ ច្រើ� ទៃ�ៃ�ី ៧ ហែខ្ញុំធីន� ឆ្នាំាំ ១៩៤១ ច្រើដាយៈ �ន ដឹឹង ថា  

កំពង់ ហែផ្ដ�ុជ័ �តូូ វិ�ន វាយៈ�ប់ហ្កា  ច្រើ�ើយៈ ស�រដឹធ ជ័ិតូ នឹង �តូូវិ �ូល់ ច្រើ�កន�ង

ស�ងាះ� ច្រើលាក ច្រើល់ើក�ី ២   ។ ដឹូ� �នុសស សពីទៃ�ៃ ច្រើន� ច្រើលាក �ន �ន ការ

�ពួយៈ �រ�មណ៍៏ អ្នំពី អ្ននាំ�តូ និង �ន ការ �ៃល់់ថា ច្រើតូើ អ្ននាំ�តូ ផ្ទាាល់់ខ្ញុំៃ�ន

រប់ស់ ច្រើលាក នឹង�តូូវិ �តូ់ប់ង់ ឬ យាាងណា   ។

  ច្រើលាក �ន �ន �ប់សាសន៏ ថា «   ប់ុុហែនែ វា �ិនហែ�ន ជាអ្នីី ហែដឹល់ �ន ច្រើកើតូ

ច្រើ�ើង ច្រើនាំ� ច្រើ�   »   ។ ដឹូ� �ប់ជាជ័ន ច្រើសរី ទៃន ពិភិពច្រើលាក �ន ឈន� ស�ងាះ�

ច្រើនាំ� ហែដឹរ ច្រើនាំ� ពិភិពច្រើលាក នឹង ឈន� ស�ងាះ� �ប់ឆ្នាំំង នឹង វិីរុសច្រើន�   ។ ច្រើលាក

�ន �ន �ប់សាសន៍ថា  «   អ្នីីៗ នឹង ល់ូ �ប់ច្រើសើរ ច្រើ�ើង ច្រើ� ច្រើពល់ ច្រើយៈើង ប់ហែងីរ �ិ

តូែរ ប់ស់ ច្រើយៈើង ច្រើ� រក �ព�វិរប់ិតា រប់ស់ច្រើយៈើង ហែដឹល់ �ង់ ច្រើ� សាានសួ�៌ ច្រើ�ើយៈ

ច្រើ�ើល់ ច្រើ���ង់ និង �ព� អ្នងគសច្រើ�ងាះ� ជាអ្នងគ ច្រើ��សច្រើលា� ទៃន �នុសស ជាតូិ

ទាំំងអ្នស់   »   ។

  វិិធីី �ុាង ច្រើ�ៀតូហែដឹល់ សាសនាំ��ក ច្រើដឹើរច្រើឆ្នាំះ� ច្រើ��ុខ្ញុំច្រើនាំ� �ឺ តា�រយៈៈ

ការខ្ញុំិតូខ្ញុំំ ផ្ដសពីផ្ដាយៈ សាសនាំ រប់ស់ ខ្ញុំៃ�នហែដឹល់ ច្រើ�ៃើយៈតូប់ ច្រើ�នឹង ការផ្ទាាស់

ប់ែ�រ សាានភាព ពិភិពច្រើលាក   ។ ហែអ្នីល់ច្រើឌឺើ ច្រើឌឺៀច្រើ�ើ ច្រើអ្ន�ី អ្នុជ័ដឹូ�ី �ន �ន

�ប់សាសន៏ថា អ្ននក ដឹឹកនាំំ សាសនាំ��ក �ន នឹងកំពុង សិកា វិិធីី �មីៗ កន�ង

ការ ហែ�កចាំយៈ ដឹំណ៍ឹងល់ូ តាំង ពី�ុន ច្រើពល់ ជ័ំងឺ កូវិីដឹ ១៩ ចាំប់់ច្រើផ្ដែើ� រំខាន ដឹល់់

ការផ្ដសពីផ្ដាយៈ សាសនាំ ច្រើ�ុៃ�   ។ ការ រអាក់រអ្នួល់ ច្រើន�រួ��ន ការប់�ច�ន អ្ននក

ផ្ដសពីផ្ដាយៈ សាសនាំ រាប់់ពាន់ អ្ននក ច្រើ�កាន់ �ប់ច្រើ�សកំច្រើណ៍ើតូ រប់ស់ ពួកច្រើ�

វិិញ ច្រើដាយៈ ច្រើដា�ហែល់ង អ្ននកខ្ញុំៃ� �ុន ច្រើពល់ កំណ៍តូ់ និង ចាំតូ់តាំង ច្រើ�ើងវិិញ អ្ននក

ច្រើផ្ដសងច្រើ�ៀតូ   ។

  ច្រើលាក �ន �ន �ប់សាសន៍ ថា «   កូវិីដឹ១៩ �ន ប់ច្រើងកើន ការ�ិតូ រប់ស់

ច្រើយៈើង អ្នំពី ច្រើរឿង ច្រើន� យាាង ខាាំង  និង �ន ច្រើប់ើកហែភិនក រប់ស់ ច្រើយៈើង ផ្ដងហែដឹរ   »   ។  

ការ បំិ�គ្រួពីះ  វីិហារ បំរិ�ុ�ធ  «   �ីល់ឱកា��៏

អំសាារយ ស្ទើ��មិីី ស្ទើរៀន បំដែនែមិ ស្ទើ�ៀត អំ�ពីី ការ គ្រួសាវីគ្រួជាវី

ពីងេគ្រួបំវីតីិ ការ ស្ទើធ្មី� លិបំិគ្រួក្តីមិ និង វីិធ្មី ស្ទើ��មិីី ស្ទើរៀបំច�

 ស្ទើ�ះះជា ស្ទើគ្រួច�ន �គ្រួមាបំ់ មៃ�ៃ ដែ�ល ទ្វាារ គ្រួពីះវីិហា

របំរិ�ុ�ធ ស្ទើបំ�ក្តី មិីង ស្ទើ�ៀត   »   ។  

—ដែអំែលស្ទើ�� ស្ទើ�វីី� ស្ទើអំ ដែបំ�ណា



 ខែខ តុុលា ឆ្នាំំំ ២០២០ ១៥

ជា ល់�ធផ្ដល់ ប់ច្រើ�ចកវិិ�ា និង ប់ណាាញ សងគ� ឥ��វិ ច្រើន� កំពុង ច្រើប់ើកទាំារ ហែដឹល់ ពី�ុន�តូូវិ �ន ប់ិ�ទាំារ ច្រើដាយៈ

ស���ន៏ និង ផ្ដះ� �ព�ទាំំង អាគ្នារ ផ្ដះ�ហែល់ីង ទាំំងច្រើនាំ� ហែដឹល់ �ិន អា� �ូល់�ន   ។

  ហែអ្នីល់ច្រើឌឺើ អ្នុជ័ដឹូ�ី �ន ប់ហែនថ� ថា «   កិ�ចការ ផ្ដសពីផ្ដាយៈ សាសនាំ នឹង ប់នែច្រើ� �ុខ្ញុំ ច្រើទាំ�ប់ី ជា �ន ច្រើរា�

រាតូតូាតូ យាាងណា ក៏ច្រើដាយៈ   »   ។ «   ច្រើយៈើង ប់នែ ច្រើរៀន អ្នំពីរច្រើប់ៀប់ ច្រើដឹើ�ីី អ្នភិិវិឌឺឍ កិ�ចការ ផ្ដសពីផ្ដាយៈសាសនាំ

ច្រើ� ច្រើពល់ ច្រើន� និង ស��ប់់ ច្រើពល់ អ្ននាំ�តូ   ។ �ព�អ្ន�ះស់ �ន សនា ថា  នឹង ពច្រើនៃ�ន កិ�ចការ រប់ស់ ��ង់

ស��ប់់ ជា ពរជ័័យៈ ដឹល់់ ប់ុ�តាប់ុ�តូី ទាំំងអ្នស់ រប់ស់ �ព� (   សូ� ច្រើ�ើល់    ច្រើគ្នាល់ល់�ធិ និង ច្រើស�កដី សញ្ចាា  

៨៨:៧៣    )   ។ ខ្ញុំំ�ំ �ន អារ�មណ៍៏ ថា ច្រើយៈើង ច្រើ� ពាក់កណាាល់ ផ្ដៃ�វិទៃន ដឹំច្រើណ៍ើរ ការ ច្រើន� ខ្ញុំណ៍ៈច្រើពល់ ហែដឹល់

កំពុង រស់ ច្រើ� �ៃង កាតូ់ �គ្នាដឹ៏ ល់ំ�កច្រើន�   ។ ពួក អ្ននកផ្ដសពីផ្ដាយៈសាសនាំ ដឹ៏�ន តូទៃ�ៃរប់ស់ ច្រើយៈើង �ឺជា

អ្ននក �តូួស�តាយៈ ផ្ដៃ�វិ ច្រើ� ស�័យៈ រប់ស់ ច្រើយៈើង ច្រើដាយៈ ប់ងាាញ ផ្ដៃ�វិ ទៃន ការ ហែ�កចាំយៈ ដឹំណ៍ឹងល់ូ តា� វិិធីី�មី ហែដឹល់

ស��សប់ នឹង កាល់ៈច្រើ�សៈ រប់ស់ ច្រើយៈើង ច្រើដឹើ�ីី ឲ្យយ សាសនាំ��ក ទៃន �ព�ច្រើយៈសីូវិ��ីសះ នឹង ប់នែ «   រច្រើ�ៀល់ 

ច្រើ�ញ ច្រើ� ដឹល់់ �ី ប់ំផ្ដុតូ ហែផ្ដនដឹី   » (    ច្រើគ្នាល់ ល់�ធិ និង ច្រើស�កដី សញ្ចាា ៦៥:២    )   ។

  ឱកាស �មី ស��ប់់ ការហែ�កចាំយៈ ដឹំណ៍ឹង ល់ូ �ិនហែ�ន ជា អ្នីី ហែតូ �ាាង ហែដឹល់ កំពុង ច្រើប់ើក ច្រើនាំ�ច្រើ�   ។ ហែអ្នល់ច្រើឌឺើរ

ឌឺី �តូ ��ីសែ�ច្រើ�ីើសិន �ន �ន �ប់សាសន៏ ថា ដឹួង�ិតូែ ក៏�ន ច្រើប់ើកផ្ដង ហែដឹរ ពីច្រើ�ពា� ច្រើ�ច្រើពល់ ល់ំ�ក ហែតូង ហែតូ

ច្រើធីីើ ឲ្យយ �នុសស ច្រើ�� ប់នាំាប់ខ្ញុំៃ�ន និង ច្រើធីីើឲ្យយ ពួកច្រើ� ងាក ច្រើ� រក �ព�   ។

  «   ពួក ច្រើ� អា� នឹង ច្រើប់ើក �ំ�រ ប់នែិ� ច្រើដឹើ�ីី �ិតូ ថា ‹   �ប់ហែ�ល់ ជា ខ្ញុំំ�ំ�តូូវិ ការអ្នីី ច្រើ��ពី �ណ៍នី ធីនាំគ្នារ រប់ស់ 

ខ្ញុំំ�ំ   ។ ច្រើលាក �ន �ន �ប់សាសន៏ ថា �ប់ហែ�ល់ ជា�ន អ្នីីច្រើ��ើន ជាង ជ័ីវិិតូហែដឹល់ ខ្ញុំំ�ំ កំពុង រស់ច្រើ� ច្រើន�   ›   »   ។

  ហែអ្នល់ច្រើឌឺើរ ឌឺី �តូ ��ីសែ�ច្រើ�ីើសិន �ន ច្រើល់ើក�ឹក �ិតូែ ស�ជ័ិក ទាំំងឡាយៈ ឲ្យយ រកច្រើ�ើល់ ឱកាស ផ្ដសពីផ្ដាយៈ

សាសនាំ ដឹូ�ជា ហែ�កចាំយៈ សារ ហែដឹល់ ទាំក់�ងច្រើ� នឹង ដឹំណ៍ឹងល់ូ និង ហែ�កចាំយៈ តា�រយៈៈ ប់ណាាញសងគ�

 �ំនាំក់�ំនង ជា�ួយៈ អ្ននក ផ្ដសពីផ្ដាយៈ សាសនាំ ច្រើពញច្រើ�ាង អ្នំពី ការជ័ួយៈ �នុសស ហែដឹល់ ពួកច្រើ� កំពុង ប់ច្រើ�ងៀន

តា� អ្និនច្រើធីើហែណ៍តូ និង �ំនាំក់�ំនង ជា�ួយៈ �នុសស ហែដឹល់ពួកច្រើ� �ិន អា� ជ័ួប់ ជា ញឹកញាប់់   ។

    �ររកា គមាាត្ត ខាង សះងំម និ�ង �រ ឃ្លាាត្តឆ្នាំាយុ ខាងវិ�ាណ

  វិិធីី�ួយៈ ច្រើ�ៀតូ ហែដឹល់ សាសនាំ��ក ច្រើដឹើរច្រើឆ្នាំះ� ច្រើ��ុខ្ញុំច្រើនាំ� �ឺ តា�រយៈៈ ការច្រើ�ៃើយៈតូប់ ខាង វិិញ្ចាាណ៍ ទៃន

ពួក ប់រិសុ�ធ ទៃ�ៃ �ុងច្រើ�កាយៈ �ំ ច្រើពា� ឧប់ស�គ ខាងសា�់�� ដឹូ�ជា ជ័ំងឺ កូវិីដឹ ១៩   ។ ស��ប់់ ការការពារ

រាងកាយៈ រប់ស់ ច្រើយៈើង ច្រើយៈើង ប់ច្រើងកើន ��ាតូ ខាងរូប់កាយៈ ពីអ្ននកដឹទៃ� ប់ុុហែនែ 

ច្រើដឹើ�ីី ការពារ ខាង វិិញ្ចាាណ៍  ច្រើយៈើង �ូល់ កាន់ហែតូ ជ័ិតូ �ព�វិរប់ិតា ហែដឹល់ �ង់

ច្រើ� សាានសួ�៌រប់ស់ ច្រើយៈើង និង ប់ុ�តា រប់ស់ ��ង់   ។ ជ័ំងឺ រាតូតូាតូ កូ

វិីដឹ - ១៩ �ន ផ្ដែល់់ឱកាស ដឹល់់ ស�ជ័ិក សាសនាំ��ក ជាច្រើ��ើនច្រើដឹើ�ីី

ប់ច្រើងកើន ការការពារ ខាងវិិញ្ចាាណ៍ ច្រើដាយៈ ច្រើធីីើតា� ការហែណ៍នាំំ រប់ស់ �ប់ធាន 

រ័សុល់ អ្និ� ណ៍ិល់សុន ច្រើដឹើ�ីី សាាប់់ តា��ព�អ្ន�ះស់   ។

  �ប់ធាន រ័សុល់ អ្និ� ណ៍ិល់សុន �ន �ន �ប់សាសន៏ ច្រើ�

ហែខ្ញុំច្រើ�សា ឆ្នាំាំ២០២០ ច្រើ� កន�ង សននិសី��ូច្រើ� ថា  «   �ព�វិរប់ិតា ច្រើយៈើង

ដឹឹង ថា ច្រើ� ច្រើពល់ ច្រើយៈើង �តូូវិ �ន �ីុំព័�ធ ច្រើដាយៈ ភាព �ិន��កដឹ �ប់ជា

 និង ភាព ភិ័យៈខាា� អ្នីី ហែដឹល់នឹង ជ័ួយៈ ច្រើយៈើង ប់ំផ្ដុតូ ច្រើនាំ��ឺ សាោប់់ តា�

�ព�រាជ័ប់ុ�តា ��ង់   »   ។ ច្រើលាក �ន ប់ហែនថ� ច្រើ�ៀតូថា «   ច្រើ� ច្រើពល់

ច្រើយៈើង ហែសីងរក ច្រើដឹើ�ីី ច្រើធីីើជា សិសស រប់ស់ �ព� ច្រើយៈសីូវិ��ីសះ កិ�ច ខ្ញុំិតូខ្ញុំំ

រប់ស់ ច្រើយៈើង ច្រើដឹើ�ីី សាាបំ់ គ្រួ�ង ់ចាំំ ��់ �តូូវិ �ន ច្រើដាយៈ ច្រើគ្នាល់ប់ំណ៍ង

កាន់ហែតូ ខាាំង   ។ វា �តូូវិ ការ ខ្ញុំិតូខ្ញុំំ ច្រើដាយៈ �នសិកា និង �ប់កាន់ខាះប់់ 

ច្រើដឹើ�ីី ប់ំច្រើពញ ជ័ីវិិតូ �ប់ចាំំ ទៃ�ៃ រប់ស់ ច្រើយៈើង ច្រើដាយៈ �ព�ប់នះ�ល់ រប់ស់ ��ង់  

ការ ប់ច្រើ�ងៀន រប់ស់ ��ង់ និង ច្រើស�កដីពិតូ រប់ស់ ��ង់   »   ។ ៦ 

  ខ្ញុំណ៍ៈ ច្រើពល់ ហែដឹល់ច្រើយៈើង �ិន សាា��ន៏ ការពនារ ច្រើពល់ ទៃន ការ�ប់ជ័ុំ

 ការប់ិ� �ព�វិិហ្ការប់រិសុ�ធ ឬ ការ�តូ់ប់ង់ ការងារ ការ�ំណាយៈ ច្រើពល់

ច្រើ��ើនច្រើ� ផ្ដះ� ផ្ដែល់់ឲ្យយ ច្រើយៈើង នូវិ «   ឱកាស ច្រើដឹើ�ីី �ិតូ អ្នំពី ការ ភាាក់ខ្ញុំៃ�ន

�ំច្រើពា��ព�   » (   សូ�ច្រើ�ើល់  អាល់�ា ៥:៧    ) �ប់សាសន៏ រប់ស់ ហែអ្នល់

ច្រើឌឺើរ �ុក   ។ «   �ប់ហែ�ល់ ជា �ពឹតូែិការណ៍៏ �មីៗ ច្រើន� អា� ជា នាំ�ិកា ច្រើរា�៍

ខាង វិិញ្ចាាណ៍ ហែដឹល់ច្រើផ្ទាាតូ ច្រើល់ើ ច្រើយៈើងនូវិ ច្រើរឿង ហែដឹល់ សំខាន់ ប់ំផ្ដុតូ   ។  

�ប់សិន ច្រើប់ើ ដឹូច្រើចាំា� ហែ�ន វា  �ឺជា ពរជ័័យៈ �ួយៈ ដឹ៏ អ្នសាះរយ ច្រើ�កន�ង រយៈៈ

ច្រើពល់ច្រើន�  ច្រើដឹើ�ីី ច្រើផ្ទាាតូ ច្រើល់ើអ្នីី ហែដឹល់ច្រើយៈើង អា� ច្រើធីីើ ឲ្យយ ល់ូឥតូ ច្រើខាះ� ច្រើ�

កន�ង ជ័ីវិិតូ រប់ស់ ច្រើយៈើង និង រច្រើប់ៀប់ ហែដឹល់ ច្រើយៈើងអា� ផ្ដដល់់ ពរដឹល់់ ជ័ីវិិតូ

អ្ននកដឹទៃ� ច្រើ�ៀតូ ច្រើ� ច្រើពល់ច្រើយៈើង ភាាក់ រល់ឹក �ំច្រើពា� �ព� ច្រើ�ើយៈ ច្រើដឹើរ ច្រើល់ើ ផ្ដៃ�វិ

ទៃន ច្រើស�កែីសញ្ចាា   »   ។

  ហែអ្នល់ច្រើឌឺើរ ហែជ័��ីី អ្ន័រ �ូ�ិន �ន ប់ហែនថ� ថា «   ច្រើពល់ច្រើវិលា

ហែប់ប់ច្រើន� អ្នច្រើ�ើើញ ច្រើយៈើង ឲ្យយច្រើ�ើល់ ច្រើ�កន�ង �ពល់ឹង រប់ស់ច្រើយៈើង ច្រើដឹើ�ីី ច្រើ�ើល់

ថា ច្រើតូើ ច្រើយៈើង �ូល់�ិតូែអ្នីី ហែដឹល់ច្រើយៈើង �នច្រើ�ើញ ច្រើ� �ីច្រើនាំ� ហែដឹរ ឬច្រើ�   ។  

ច្រើនាំ� �ឺជា ច្រើពល់ហែដឹល់ [   ច្រើយៈើង   ] �ិតូ ថាច្រើតូើ [   ច្រើយៈើង   ] ជានរណា និង អ្នីី

ហែដឹល់ សំខាន់   »   ។

  ហែអ្នល់ច្រើឌឺើរ �ូ�ិន �ន �ន �ប់សាសន៍ ថា ច្រើពល់ច្រើវិលា ហែប់ប់ច្រើន�

អ្នច្រើ�ើើញ ច្រើយៈើង ឲ្យយ ប់ច្រើងកើន ច្រើស�កដី ជ័ំច្រើនឿ ការប់ច្រើ��ើ និង ការដឹឹង �ុណ៍ រ�ប
�
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១៦ លីអា���

រប់ស់ ច្រើយៈើង  ហែដឹល់ ជ័ំរុញ ច្រើយៈើង ឲ្យយ «   ពិចាំរណា ច្រើល់ើការ ពឹងហែផ្ដូក រប់ស់ច្រើយៈើង

ច្រើ�ច្រើល់ើ �ព� និងពរជ័័យៈ ទាំំងឡាយៈ ហែដឹល់ �កពី ��ង់ ហែដឹល់ ជាច្រើរឿយៈៗ ច្រើយៈើង

ហែតូង ហែតូ �ិនសូវិ ចាំប់់ អារ�មណ៍៏   »   ។ «   ច្រើយៈើង ជ័ំពាក់ �ព�វិរប់ិតា រប់ស់ ច្រើយៈើង

ហែដឹល់ �ង់ ច្រើ� សាានសួ�៌ ច្រើដឹើ�ីី ដឹឹង�ុណ៍ ប់ហែនថ� ច្រើ�ៀតូ �ន អ្នំណ៍រ�ុណ៍

ប់ហែនថ�ច្រើ�ៀតូ និង �ន �ំច្រើនាំរប់ហែនថ� ច្រើ�ៀតូ ច្រើដឹើ�ីីចាំំ ពីប់ញ្ចាា ជាច្រើ��ើន ហែដឹល់�តូូវិ

�នច្រើដា��សាយៈ ច្រើដាយៈសារ �ព� ពួកច្រើ�វិតា កិ�ច �ព�ច្រើ�ពៀង ទៃន ការសនា  

និង ការអ្នធីិសាាន   »   ។

  ច្រើ� �ំកណាាល់ ទៃនការ ដឹឹង�ុណ៍ រប់ស់ច្រើយៈើង �ឺជា ពរជ័័យៈ ទៃន ការ�ងចាំំ  

«   ច្រើតូើ �ព� អ្ន�ះស់ ��ង់ �ន ច្រើស�កដី ច្រើ�តាាករុណា យាាង ណា ដឹល់់ កូន ច្រើ�

�នុសស ចាំប់់ តាំង ពី កំច្រើណ៍ើតូ ច្រើលាក អ្ន័ដា� �ក រ�ូតូ �ក ដឹល់់ ច្រើពល់ [   ច្រើន�   ]   »  

(    អាល់�ា ១០:៣    )   ។ ស�ជ័ិក ទៃនកូរុុ� ទៃនពួក ដឹប់់ពីរ នាំក់ �ន �ន �ប់សាសន៏

ថា  ច្រើ� ច្រើពល់ណា ហែដឹល់ ច្រើយៈើង �តូូវិ�ន តូ��ូវិ ឲ្យយ «   រស់ច្រើ� នឹង កហែនៃង   »  ច្រើយៈើង

អា�ច្រើធីីើ តា��ំរូរ រប់ស់ នីទៃ�ី និង អាល់�ា ច្រើដាយៈ �ងចាំំ ថា ��ង់ ជា អ្ននក ហែដឹល់  

«   [   ច្រើយៈើង   ] �ុក �ិតូែ   » �ព� អ្នងគ សច្រើ�ងាះ� �ព� ច្រើយៈសីូវិ��ីសះ «   នឹ ងច្រើ� ហែតូ ច្រើដា�ហែល់ង  

[   ច្រើយៈើង   ]   »   ។ (    នីទៃ�ី�ី២៤:១៩ ;  អាល់�ា៣៦:២៧    )   ។ ច្រើ�ើយៈ ច្រើយៈើង អា�ចាំំ

�ន ដឹូ� សាវិក ប់ុុល់ �ន ប់ច្រើ�ងៀន ថា គ្នាះន អ្នីី ហែដឹល់ «   ព�ងាតូ់ ច្រើយៈើង ច្រើ�ញ ពី ច្រើស�កែី

�សឡាញ់ រប់ស់ ផ្ដង �ព���ីសះ �ន   » ច្រើ�ើយៈ (    សូ�ច្រើ�ើល់  រុូ� ៨:៣៥    )   ។

  ហែអ្នីល់ច្រើឌឺើរ �ូ�ិន �ន �ន�ប់សាសាសន៏ ថា �ព� អ្ន�ះស់ ច្រើយៈសីូវិ ��ីសះ   

«   ជា �ី �ជ័ក រប់ស់ ច្រើយៈើង   » (   សូ�ច្រើ�ើល់  �ំនុកដឹំច្រើកើង ៦១:១–៤    )   ។ «   ច្រើទាំ�ប់ី

�នអ្នីី ច្រើផ្ដសង ច្រើ�ៀតូ ច្រើកើតូច្រើ�ើង ក៏ ច្រើដាយៈ ច្រើយៈើងនឹង �ិន�តូូវិ ឃ្លាាតូឆ្នាំាយៈ ពី ច្រើស�កែី

�សឡាញ់ រប់ស់ �ព� អ្នងគ សច្រើ�ងាះ� និង ភាពជា ទៃដឹ�ូ រប់ស់ ��ង់�ន ច្រើ�ើយៈ ច្រើទាំ�ប់ី

ច្រើយៈើង �ិន សាះល់់ វា ច្រើ� ច្រើពល់ ច្រើនាំ� ក៌ច្រើដាយៈ   ។ �ព� វិិញ្ចាាណ៍ �ិន �តូូវិ �ន រាំងសះ�

ច្រើដាយៈ វិីរុស ឬ ច្រើដាយៈ �ពំហែដឹន ជាតូិ ឬ ច្រើដាយៈ ការ ពាករ ខាង ច្រើវិជ័ើសា�សដ ច្រើ�ើយៈ   »   ។

    «   នៅ�ើ� នៅរឿង សះបំើ�រសះ   » 

  �មីៗ ច្រើន� ច្រើ� ច្រើពល់ អាន រ�យៈ ការណ៍៏ ហែដឹល់ ប់ច្រើងកើតូច្រើ�ើង ច្រើដាយៈ 

�ណ៍ៈក�ះធីិការ សាសនាំ��ក �ួយៈ ហែអ្នល់ច្រើឌឺើរ ��ីសែ��ីឺសិន �ន ការ 

�ពួយៈ�រ�ភ អ្នំពី ផ្ដល់ ប់ុ�ពាល់់ ទៃន «   ការច្រើ� ហែតូ ឯង ច្រើដាយៈ ប់ងខំ   » ហែដឹល់ អា� 

ច្រើកើតូ �ន ច្រើ�ើង �ំច្រើពា� ស�ជ័ិក ច្រើ� ល់ីវិ រប់ស់ សាសនាំ��ក—ទាំំង ច្រើ�ច្រើកមង 

និង ចាំស់   ។

  ច្រើលាក �ន និយាយៈ ថា «   ការច្រើ� ហែតូ ឯង ច្រើដាយៈ ប់ងខំ អា� នាំំ ច្រើ� រក ភាពឯច្រើកា  

ច្រើ�ើយៈ ភាពឯច្រើកា អា� នាំំ ឲ្យយ�ន ភាពអ្នវិិជ័ើ�ន �ំច្រើពា� រាងកាយៈ និង ប់ញ្ចាា

សុខ្ញុំភាពខាង សតូិអារ�មណ៍៏   ។ «   ច្រើដឹើ�ីី �ប់់�ល់់ នឹង ប់ញ្ចាាច្រើន� អ្ននក តូសីូ �តូ ិ

ហែផ្ដនក សុខ្ញុំភាព សាធារណ៍ៈ �ួយៈ �ំនួន �នផ្ដែល់់ អ្ននុសាសន៏ ថា អ្នស់ អ្ននកណា

ហែដឹល់�ន ភាពឯច្រើកា �ួរ ហែសីងរក �ច្រើធីា�យៈ ច្រើដឹើ�ីី ច្រើធីីើច្រើរឿង ល់ូ ស��ប់់

នរណា �ាក់   »   ។

  ហែអ្នល់ច្រើឌឺើរ ��ីសែ��ីឺសិន �ន �ន �ប់សាសន៏ថា  ពួកប់រិសុ�ធ 

ទៃ�ៃ�ុងច្រើ�កាយៈ អា� រកវិិធីី ច្រើដឹើ�ីី ប់ច្រើ��ើ  ជ័ួយៈ និង ប់រិចាំះ� ដឹល់់ អ្ននកដឹទៃ�  

ជាពិច្រើសស ដឹល់់ អ្ននក ទាំំងឡាយៈ ណា ហែដឹល់ ឯច្រើកា ច្រើ�ើយៈ ស�ជ័ិក ហែដឹល់

ឯច្រើកា ហែដឹល់ ផ្ដែល់់ការ ប់ច្រើ��ើ ដឹល់់ អ្ននកដឹទៃ� អា�ប់នថយៈ អារ�មណ៍៏ ឯច្រើកា រប់ស់

ពួកច្រើ� �ន   ។

  ច្រើលាក �ន និយាយៈថា «   ច្រើផ្ទាាតូ ច្រើ�ច្រើល់ើ ការងារ ប់ច្រើ��ើ   »   ។ «   �ន ច្រើរឿង

ច្រើ��ើន ហែដឹល់ ច្រើយៈើងអា� ច្រើធីីើ�ន ស��ប់់ គ្នាា ច្រើ�វិិញ ច្រើ��ក ច្រើដឹើ�ីី ឲ្យយ�ន អារ�ម

ណ៍៏ ទៃន ភាព ជា ប់ងប់ូ�ន �ប់ុស�សី  និង ភាតូរភាព   ។ ច្រើន� ជា ច្រើពល់ច្រើវិលា �ួយៈ

ហែដឹល់ កូរុុ�ហែអ្នីល់ច្រើឌឺើ និង ស��� សច្រើ�ងាះ� ពិតូជា អា��ូល់ �ក ច្រើ� កន�ង �កុ�

រប់ស់ ពួកច្រើ� ផ្ទាាល់់ និង ផ្ដែល់់នូវិ អ្នីីហែដឹល់ ពិច្រើសស ហែដឹល់ ពួកច្រើ� �តូូវិ �ន ច្រើរៀប់�ំ

ហែតូ �ួយៈ �តូ់ ច្រើដឹើ�ីី ច្រើធីីើ   »   ។

  ច្រើលាក �ន ច្រើសនើថា ជា ជាង ច្រើផ្ដំើសារ ច្រើ� នរណា �ាក់ «   ខ្ញុំំ�ំ�ិតូថា វាជា ការ

�ប់ច្រើសើរ ណាស់ កន�ង ការច្រើ� �ូរស័ពះ ច្រើ� នរណា �ាក់ ច្រើដាយៈ ច្រើ�ប់ើ ប់ច្រើ�ចកវិិ�ា

ចាំស់ ច្រើ�ថា �ូរស័ពះ   ។ �គ្នាន់ ហែតូ ច្រើ� �ូរសពះ ច្រើដឹើ�ីី និយាយៈ  និង ច្រើធីីើ ការ

���ស័យៈ ទាំក់�ង   ។ អ្ននុញ្ចាាតូ ឲ្យយ ពួកច្រើ� ឮ សំច្រើ�ង   »   ។

  កិ�ច �ប់ឹងហែ�ប់ង តូូ�ៗ ច្រើដឹើ�ីី ច្រើ�ង ច្រើ� ជ័ួយៈ អ្ននកដឹទៃ� អា� ច្រើធីីើ ឲ្យយ �ន ភាព

ខ្ញុំុសគ្នាា យាាងខាាំង  ច្រើធីីើ ឲ្យយ ទៃ�ៃ រប់ស់ នរណា �ាក់ ភិៃឺថាា ហែដឹល់ ច្រើយៈើង �ប់ហែ�ល់ ជា

�ិន អា� ដឹឹង�ន   ។ ហែអ្នល់ច្រើឌឺើរ �ុក �ន �ន�ប់សាសន៏ ថា «   ការងារ

ប់ច្រើ��ើ រប់ស់ច្រើយៈើង �ឺ ចាំំ��់ ណាស់ ជា �ួយៈ �នុសស ហែដឹល់ ច្រើ�ឯច្រើកា   »   ។



 ខែខ តុុលា ឆ្នាំំំ ២០២០ ១៧

  ហែអ្នល់ច្រើឌឺើរ �ូ�ិន �ន ហែណ៍នាំំ ថា  «   ច្រើយៈើង �ួរហែតូ ល់�ប់ង់ �ំហែណ៍ក

ណា �ួយៈ ច្រើ�កន�ង �ួយៈ ទៃ�ៃ រប់ស់ ច្រើយៈើង ច្រើដឹើ�ីី ���ស័យៈ ទាំក់�ង ជា�ួយៈ

�នុសស ហែដឹល់ �តូូវិការ ការជ័ំរុញ   ។ ជា ការពិតូ ណាស់ ច្រើយៈើង ��ួល់ 

�ន ការជ័ំរុញ ពី ការ ច្រើធីីើ ដឹូច្រើចាំា� �នុសស ��ប់់ រូប់ �តូូវិ �ន ‹   ច្រើល់ើកច្រើ�ើង   ›  

(    នីទៃ�ី �ី៣ ២៧:១៤, ១៥    ) ដឹូ� ហែដឹល់ �ព� អ្នងគសច្រើ�ងាះ� �ន �ន

ប់នះ�ល់ថា ��ង់ �តូូវិ �ន ប់�ច�ន �ក ហែផ្ដនដឹី ឲ្យយ ច្រើធីីើ   »   ។

  វិិធីី �ួយៈច្រើ�ៀតូ ហែដឹល់ ច្រើយៈើង អា� ច្រើល់ើក ខ្ញុំៃ�នឯង និង អ្ននកដឹទៃ� ច្រើ�ៀតូ�ឺ

�តូូវិ ច្រើ�តូៀ� ស��ប់់ ទៃ�ៃ ហែដឹល់ �ព� វិិហ្ការប់រិសុ�ធ ច្រើប់ើក ច្រើ�ើងវិិញ   ។ ហែអ្នល់

ច្រើឌឺើរ ហែប់ដឹណា �ន �ន �ប់សាសន៏ ថា ការ ប់ិ��ព� វិិហ្ការប់រិសុ�ធ

—�ិន ថា ស��ប់់ ការរាតូតូាតូ ការហែករល់ំអ្នរ ឬការស�ាតូ—«   ផ្ដែល់់

នូវិ ឱកាស អ្នសាះរយ ច្រើដឹើ�ីី ច្រើរៀន ប់ហែនថ�អ្នំពី ការ�សាវិ�ជាវិ ពងយ�ប់វិតូែិ ការ ច្រើធីីើ

ល់ិប់ិ�ក� និង វិិធីី ច្រើដឹើ�ីី ច្រើរៀប់�ំ ច្រើ�ះ�ជា ច្រើ��ើន  ស��ប់់ ទៃ�ៃ ហែដឹល់ ទាំារ�ព�

វិិហ្កា រប់រិសុ�ធ ច្រើប់ើក �ែង ច្រើ�ៀតូ   »   ។

  ហែអ្នល់ច្រើឌឺើរ ហែប់ដឹណា �ន ប់ហែនថ�ថា �ិនថា �ព�វិិហ្ការប់រិសុ�ធ �ន

ច្រើប់ើក ឬ ប់ិ� ច្រើនាំ� ច្រើ� ក៍ ស�ជ័ិក ទៃន សាសនាំ��ក ច្រើ�ហែតូ ពាយា� ច្រើធីីើ ឲ្យយ

�ន ភាពសកកិស� និង �ន ប់ណ៍័័ �ព�វិិហ្ការ ប់រិសុ�ធ ប់�ច�ប់ីនន �ួយៈ   ។

    នៅមនៅរៀនិ ស្វែដល់ �ពីះអ្នមាាសះ់ ចិង់ ឲ្យយ នៅយុ�ង នៅរៀនិ 

  ដឹូ� ហែអ្នល់ច្រើឌឺើរ ហែប់ដឹណា �ន �ងូ�ល់ ប់ងាាញ  ថា ខ្ញុំណ៍ៈ ហែដឹល់ គ្នាះន

នរណា �ាក់ ច្រើ�ជ័ើសច្រើរើស យៈក ប់�ពិច្រើសាធីន៏ ទៃន ការរាតូតូាតូ ទៃន ជ័ំងឺ កូ

វិីដឹ  ១៩ ក៏ ច្រើ�គ្នា� កា� ទៃន ទៃ�ៃ �ុងច្រើ�កាយៈ �ន ច្រើល់ើ ច្រើយៈើង ហែដឹរ   ។

  ច្រើលាក �ន �ន �ប់សាសន៍ ថា «   ច្រើដាយៈ �ន �សសន វិិស័យៈ អ្នស់ កល់ី ហែដឹល់ ដឹំណ៍ឹងល់ូ ហែដឹល់�ន សាារ

ច្រើ�ើង វិិញផ្ដែល់់ ឲ្យយ និង �ព��ុណ៍ ហែដឹល់ �ន �កពី ដឹងាាយៈ ធីួន រប់ស់ �ព� អ្នងគសច្រើ�ងាះ� ច្រើយៈើង អា� ច្រើរៀន ច្រើ�ច្រើរៀន ពី

ភាព ល់ំ�ក ទៃន ជ័ីវិិតូ រហែ�ងសាាប់់ ហែដឹល់ ច្រើរៀប់�ំ ច្រើយៈើង ស��ប់់ ពរជ័័យៈ ទៃន ភាព អ្នស់កល់ី ជានិ�ច   »   ។ «   ច្រើយៈើង �តូូវិ

ច្រើធីីើ ការ អ្នធីិសាាន   ។ ច្រើយៈើង �តូូវិ ហែតូ ហែសីងរក   ។ ច្រើយៈើង �តូូវិហែតូ �ូល់សុំ   ។ ច្រើយៈើង �តូូវិហែតូ �នហែភិនក ហែដឹល់ ច្រើ�ើល់ ច្រើ�ើញ 

និង �តូច្រើ�ៀក ហែដឹល់ សាោប់់ឮ   ។ ប់ុុហែនែច្រើយៈើង អា� ��ួល់ �ន ពរជ័័យៈ តា� វិិធីី �ួរឲ្យយ កតូ់ស�ះល់់ ច្រើដឹើ�ីី ច្រើរៀន ច្រើ�ច្រើរៀន

ហែដឹល់ នឹង ផ្ដដល់់ ពរដឹល់់ ច្រើយៈើង ច្រើ� ច្រើពល់ ឥ��វិ ច្រើន� និង ជា ច្រើរៀងរ�ូតូ   »   ។

  �ប់ធាន ��ឺដឹ �ន �ន �ប់សាសន៏ ថា ច្រើដាយៈ �ន ផ្ដល់ប់ុ�ពាល់់ ដឹ៏ ធីៃន់ធីៃរ ច្រើ�ច្រើល់ើ ��ួសារ ច្រើ� 

ច្រើល់ើ ពិភិពច្រើលាក កូវិីដឹ ១៩ �ន ប់ច្រើ�ងៀន �នុសស ឲ្យយ ប់ងាាញ ការ យៈក�ិតូែ �ុក ដាក់ កាន់ ហែតូខាាំង �ំច្រើពា� 

អ្ននកដឹទៃ�   ។

  ច្រើលាក �ន �ន �ប់សាសន៍ ថា «   ច្រើយៈើង នឹងដឹឹង ថា ��ួសាររប់ស់ ច្រើយៈើង �ន តូទៃ�ៃ ប់ុុណាា អ្ននក ជ័ិតូខាង

រប់ស់ ច្រើយៈើង �ន តូទៃ�ៃ ប់ុុណាា និង ស�ជ័ិក �កុ� ជ័ំនុំ �ន តូទៃ�ៃ ណាស់   »   ។ «   �ន ច្រើ�ច្រើរៀន ហែដឹល់ច្រើយៈើង កំពុង

ច្រើរៀន ច្រើ�ច្រើពល់ ច្រើន� ហែដឹល់នឹង ច្រើធីីើ ឲ្យយ ច្រើយៈើង កាាយៈ ច្រើ� ជា �នុសស កាន់ ហែតូ �ប់ច្រើសើរ   »   ។

  ច្រើ�ើយៈ ច្រើ�ច្រើពល់ ពយ�� នាំ ច្រើពល់ ប់�ច�ប់ីនន �ៃង ផ្ដុតូច្រើ� ច្រើតូើ ច្រើយៈើង អា� រំពឹង អ្នីី ច្រើ� ច្រើពល់ ច្រើនាំ�   ? ហែអ្នល់ច្រើឌឺើរ អ្នុជ័

ដឹូ�ី �ន �ន �ប់សាសន៍ ថា ដឹូ� គ្នាា ច្រើ��ើន ច្រើ�ៀតូ   ។ ប់ុ�តា ប់ុ�តូី រប់ស់ �ព� ច្រើ�កន�ង សាសនាំ��ក ឬ ច្រើ� ច្រើ��

សាសនាំ��ក នឹង ប់នែ �ប់ឈ��ុខ្ញុំ នឹង ឧប់ស�គ   ។

  ច្រើលាក �ន �ន �ប់សាសន៍ ថា «   ច្រើយៈើង កំពុង រស់ ច្រើ� កន�ង �គ្នា �ួយៈ ហែដឹល់ ច្រើយៈើងពិតូ ជា ចាំំ ��់ �តូូវិ ការ

ការ ច្រើរៀនសូ�តូ   »   ។ ច្រើ�ើយៈ ច្រើ�ច្រើរៀន ហែដឹល់ សំខាន់ ប់ំផ្ដុតូ ហែដឹល់ច្រើយៈើង អា�ច្រើរៀន ច្រើនាំ� �ឺថា �ច្រើ�ៃើយៈ �ំច្រើពា� ប់ញ្ចាា

�ប់ឈ� �ុខ្ញុំ នាំច្រើពល់ ខាង�ុខ្ញុំ ជា �ច្រើ�ៃើយៈ �ំច្រើពា� ប់ញ្ចាា �ប់ឈ� �ុខ្ញុំ ប់�ច�ប់ីនន ហែដឹរ   ៖ �ឺដឹំណ៍ឹងល់ូ រប់ស់ �ព� ច្រើយៈ

សីូ��ីសះ   ។

  ហែអ្នល់ច្រើឌឺើរ �ូ�ិន �ន �ន �ប់សាសន៏ ថា ពីច្រើ�ពា� ពួក ប់រិសុ�ធ ទៃ�ៃ �ុងច្រើ�កាយៈ �នដឹំណ៍ឹងល់ ូ

ហែដឹល់ �ន សាោរ ច្រើ�ើងវិិញ  ពួកច្រើ� អា� ច្រើរៀន ច្រើដឹើ�ីី �ន ភាព វិិជ័ើ�ន និង �ន សុ�ិដឹិិនិយៈ� ច្រើធីីើ ឲ្យយអ្នស់ ព ី

ស�តូថភាព និង ��ួល់ យៈក �ព�អ្ន�ះស់ និង �ព� ប់នះ�ល់ រប់ស់��ង់ ច្រើ�ច្រើពល់ ��ង់ �ន �ន ប់នះ�ល់ថា  

«   �ូរ ច្រើយៈើង �ប់�ពឹតូែ ការណ៍៍ ទាំំង ច្រើន� ហែដឹល់ ច្រើ� កន�ង អ្នំណា� ច្រើយៈើង ច្រើដាយៈ �ន �ិតូែ រីករាយៈ �ុ� ច្រើ�ើយៈ ល់ំដាប់់

ច្រើនាំ� ច្រើយៈើង អា� ឈរ ច្រើ� ច្រើសៃ�� ច្រើដាយៈ ច្រើជ័ឿជាក់ ថា នឹង �ន ច្រើ�ើញ ច្រើស�កដី សច្រើ�ងាះ� ពី �ព� និង �ន �ព� ពា�ុ

��ង់ ច្រើប់ើក សហែ�ដង �ក ឲ្យយ ច្រើ�ើញ   »(    ច្រើគ្នាល់ ល់�ធិ និង ច្រើស�កដី សញ្ចាា ១២៣:១៧    )   ។

  ហែអ្នល់ច្រើឌឺើរ �ូ�ិន �ន �ន �ប់សាសន៏ ថា «   �ន អ្នីីជា ច្រើ��ើន ហែដឹល់ �តូូវិ រីករាយៈ ច្រើ� ច្រើពល់ ច្រើយៈើង ច្រើធីីើ 

ឲ្យយ �ប់ច្រើសើរច្រើ�ើង នូវិ ជ័ំច្រើនឿ រប់ស់ ច្រើយៈើង  �ុក�ិតូែ ច្រើ�ច្រើល់ើ�ព� អ្ន�ះស់ និង ច្រើ�ើល់ ច្រើ�ើញ អ្នពភ�តូច្រើ�តូុ ទៃនការ រំច្រើដា�

រប់ស់��ង់   »   ។ ◼

     ក�ណត្ត់ ចិ���

    ១.   សូ�ច្រើ�ើល់  William   G. Hartley,  «   The Church Grows in Strength, »  Ensign,   ហែខ្ញុំកញ្ចាា ឆ្នាំាំ ១៩៩៩  

�ំព័រ ៣៥   ។  

     ២.    Teachings of Presidents of the Church: Heber J. Grant   (   ឆ្នាំាំ ២០០២   ) �ំព័រ ៤៩, ៤៨   ។

     ៣.   សូ�ច្រើ�ើល់ រ័សុល់   អ្និ� ណ៍ិល់សុន «   អ្នំណ៍រ និង ការរស់រាន ខាង វិិញ្ចាាណ៍   »  Liahona,   ហែខ្ញុំ វិិ�ិិកា ឆ្នាំាំ ២០១៦ �ំព័រ ៨២   ។

     ៤.   Bruce   R. McConkie,  « The Caravan Moves On,  »  Ensign,   ហែខ្ញុំ វិិ�ិិកា ឆ្នាំាំ ១៩៨៤ �ំព័រ   ៨៥   ។

     ៥.   យៈុូហែសប់ សម�ីធី ច្រើ�កន�ង  History of the Church   ៤:៥៤០   ។

     ៦.   រ័សុល់   អ្និ� ណ៍ិល់សុន « Hear Him,  »  Liahona,   ហែខ្ញុំ ឧសភា ឆ្នាំាំ ២០២០  �ំព័រ ៨៩   ។

ក្តីិចច គ្រួបំឹងដែគ្រួបំង តូចៗ ស្ទើ��មិីី ស្ទើ�ង ស្ទើ�

�ួយ អំុក្តី�មៃ� អាច ស្ទើធ្មី� ឲ្យយ មាន ភាពី

ខ្ញុំុ��ា យ៉ាាងខាា�ង  ស្ទើធ្មី� ឲ្យយ មៃ�ៃ របំ�់

នរណា មាាក្តី់ ភូឺថ្នាា ដែ�ល ស្ទើយ�ង គ្រួបំដែ�ល

ជាមិិន អាច �ឹងបាន   ។ «   ការងារ

បំស្ទើគ្រួមិ� របំ�់ស្ទើយ�ង �ឺ ចាំ�បាច់ ណា�់ ជា

មិួយ មិនុ�េ ដែ�ល ស្ទើ�ឯស្ទើកា   »   ។  

—�ិីន�ិន អំិល �ុក្តី
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 ខែខ តុុលា ឆ្នាំំំ ២០២០ ១៩

ដឹួង�ិតូែ �តូូវិ�ន ចាំក់ ��ៃ�� ច្រើដាយៈ រប់ួស ដឹ៏

ច្រើ��   ៖ ការយៈល់់ដឹឹង ពី ការរំច្រើលាភិ ប់ំពាន

ច្រើ�កន�ង ��ួសារ

      នៅ�យុ  បំណិ�ត្ត នៅជ្ឈិសះ�និ បំូ� នៃវ��ង

  សាកុលវិទំាល័យុ ក្រព័ិកុហាំ យុុង់ សាលា នៃនិ ជីវិតុ ក្រ�ួសារ

      ថី្មី�
ៗ ច្រើន� ខ្ញុំំ�ំ �ន �ូរសពះ ច្រើ� ឪពុក ហែដឹល់ ខ្ញុំូ� �ិតូែ �ាក់   ។ កូន�សី គ្នាតូ់ ច្រើជ័នណា  

(   ច្រើ�ះ� �តូូវិ�ន ប់ដ�រ   ) ច្រើរៀន ច្រើ� ឆ្នាំាយៈ ច្រើ� ឯ �ហ្កាវិិ�ាល់័យៈ �ន �ំណ៍ង

ទាំក់�ង �មី �ួយៈ ច្រើ�ើយៈ វា �ន ច្រើ��ុខ្ញុំ យាាង ច្រើល់ឿន   ។ �ិតូែ�ប់ុស រប់ស់ នាំង  

ច្រើជ័ក ប់ងខំ ការច្រើរៀប់ការ ច្រើ�ើយៈ ដាក់កំណ៍តូ់ ច្រើល់ើ �ំនាំក់�ំនង រប់ស់ ច្រើជ័នណា ជា�ួយៈ

ឪពុក �ោយៈ នាំង   ។ ច្រើជ័នណា �ន សូ� អ្នភិ័យៈច្រើទាំស ដឹល់់ ពួកគ្នាតូ់ ច្រើដាយៈ ពនយល់់ ថា

វា ជា ច្រើស�កដី �សឡាញ់ ដឹ៏ ខាាំង រប់ស់ ច្រើជ័ក និង ប់ំណ៍ង ��ថាា រប់ស់ គ្នាតូ់ ច្រើដឹើ�ីី �ំណាយៈ

ច្រើពល់ ជា�ួយៈ គ្នាា ជា សាា�ី ភិរិយា   ។

  ��ួសារ រប់ស់ ច្រើជ័នណា �ពួយៈ �រ�ភ ច្រើ� ច្រើពល់ ហែដឹល់ �ន ដឹឹង ថា ច្រើជ័ក �ន 

អ្នតូីតូ ភិរិយា និង កូន �ាក់ ហែដឹល់ គ្នាតូ់ ពុំ �ន ��ប់់ ដឹល់់ ច្រើជ័នណា   ។ ពួកច្រើ� �ន 

�ូរសពះ ច្រើ� អ្នតូីតូ ភិរិយា ច្រើជ័ក ច្រើ�ើយៈ នាំង �ន ��ប់់ថា ច្រើជ័ក ជា �នុសស ច្រើ�វិឆ្នាំវិ  

�ិនអា� ��ប់់ ��ង អារ�មណ៍៍ ច្រើ�ើយៈ �ប់�ណ៍ឌ ច្រើ��ើន   ។ ច្រើពល់ ច្រើជ័ក �ន ដឹឹង ច្រើរឿង 

ច្រើនាំ� គ្នាតូ់ ខ្ញុំឹង ខាាំង ណាស់   ។ គ្នាតូ់ �ន និយាយៈ ថា ឪពុក �ោយៈ ច្រើជ័នណា  

«   �តូួតូ�តា   » ច្រើ�ើយៈ �ន រំឭក ពី ច្រើពល់ �ួយៈ ហែដឹល់ ពួកគ្នាតូ់ �ិន យៈល់់ �សប់ នឹង ការ

និយាយៈ កំហែប់ៃង ច្រើល់ង រប់ស់ ច្រើជ័ក ហែដឹល់ �ំអ្នន់ អ្នំពី ��ជាា រប់ស់ ច្រើជ័នណា   ។ ច្រើជ័ក 

�ន ទាំ�ទាំរ ច្រើដាយៈ �ក�ឺយៈ ថា ច្រើជ័នណា �តូូវិ ហែតូ ច្រើធីីើ ការស��� �ិតូែ ច្រើដាយៈ ខ្ញុំៃ�ន 

ឯង ច្រើដាយៈ កាតូ់ ផ្ទាា�់ �ំនាំក់�ំនង ឪពុក �ោយៈ នាំង ច្រើចាំល់   ។ ឪពុក �ោយៈ រប់ស់ ច្រើជ័ន

ណា អ្នស់ សងឹឹ� យាាង ខាាំង កាល់ ហែដឹល់ ពុំ �ន ការ ច្រើ�ៃើយៈ តូប់ �ំច្រើពា� �ូរសពះ និង 

សារ រប់ស់ ពួកគ្នាតូ់   ។

  ��ប់់ គ្នាា �ង់ �ន ��ួសារ ដឹ៏ រីករាយៈ �ួយៈ ប់ុុហែនែ សូ�ីី ហែតូ ច្រើពល់ ហែដឹល់ �នុសស ពាយា�

រស់ច្រើ� តា� ដឹំណ៍ឹងល់ូ កដី ក៏ �ំណ៍ង ទាំក់�ង អា� �ន នូវិ ការឈឺ ចាំប់់   ។ ឧប់ស�គ

�ួយៈ �ំនួន ជា ល់�ធផ្ដល់ ទៃន ការយៈល់់ ���ំ និង ជ័ច្រើ�ា� ហែខ្ញុំីង �ំនិតូ ហែដឹល់ ជា ការ�ូច្រើ�

�ំច្រើពា� ��ួសារ ទាំំងឡាយៈ   ។ ច្រើទាំ�ជា យាាង ណា ច្រើ�កន�ង ��ួសារ ហែដឹល់ �ន �ំណ៍ង

ទាំក់�ង ល់ូ �នុសស សូ� អ្នភិ័យៈច្រើទាំស �ំច្រើពា� ឥរិយាប់� �ិន ល់ូ និង ហែកហែ�ប់ �ំណ៍ង

ទាំក់�ង ហែដឹល់ �ិន ល់ូ ខ្ញុំណ៍ៈ ហែដឹល់ សាានភាព �ិន ល់ូ �ន នូវិ ល់ំនាំំ កា�សាហ្កាវិ ឬ

ការច្រើធីីើ�ប់ ជា ប់នែ ប់នាំាប់់ ហែដឹល់ កាាយៈ ជា ការរំច្រើលាភិ ប់ំពាន   ។

   �រ រំនៅ�ភ បំ�ពានិ កន�ង �គួសារ និ�ង ដ�ណឹងលូ់

  «   អំុក្តី បាន ស្ទើធ្មី� ឲ្យយ ភរិយ៉ា �៏ �ន់ភូន់ របំ�់ អំុក្តី ខ្ញុំូច ចិតី ស្ទើ��យ ស្ទើធ្មី� ឲ្យយ ក្តីូន ស្ទើ� អំុក្តី �ះន

ស្ទើ�ចក្តីីី �ុក្តី ចិតី   » (    យ៉ាាក្តីុបំ ២:៣៥    )   ។ 

  ការរំច្រើលាភិ ប់ំពាន រួ� �ន នូវិ សក�មភាព ទាំំងឡាយៈ ហែដឹល់ �ន ច្រើ�តូនាំ ច្រើធីីើ ឲ្យយ 

ឈឺចាំប់់ ឬ �ន ច្រើ�តូនាំ �តូួតូ�តា   ។ វា �ន នូវិ ឥរិយាប់� ទាំំងឡាយៈ ហែដឹល់ អា� 

រួ��ន ការ�ិនយៈក �ិតូែ �ុកដាក់ ការ��ប់់��ង ច្រើដាយៈ ឧ�យៈកល់ ការរិ��ន់ 

ច្រើដាយៈ ពាកយ ស�ដី និង អ្នំច្រើពើ�ឹងា ខាងរាងកាយៈ និង ផ្ដៃ�វិច្រើភិ�   ។ ១  ជា អ្នកុសល់

 ឥរិយាប់� រំច្រើលាភិ ប់ំពាន �ឺ ច្រើកើតូច្រើ�ើង ជា �ូច្រើ� ហែដឹល់ �ន អ្ននក ��ជ័ំ �ួយៈ �ំនួន �ាន់

�ប់�ណ៍ ថា �ប់ហែ�ល់ ជា �ួយៈ ភា� ប់ួន ទៃន កុ�រ ច្រើ� �ូទាំំង ពិភិពច្រើលាក �តូូវិ�ន ច្រើ�

ច្រើធីីើ�ប់ ខាង រាងកាយៈ ផ្ដៃ�វិច្រើភិ� ឬ ផ្ដៃ�វិ �ិតូែ   ។ ២  �ជ័ឈិ�វិ័យៈ ក៏ �ន អា�តា ខ្ញុំីស់ កន�ង ការ

រងច្រើ�គ្នា� ផ្ដងហែដឹរ ច្រើដាយៈ �ប់�ណ៍ ជា ១នាំក់ ច្រើ�កន�ង �សែី ៤ នាំក់ និង ១នាំក់ ច្រើ�កន�ង

ប់ុរស ១០ នាំក់ ហែដឹល់ រង នូវិ អ្នំច្រើពើ �ឹងា ខាង រាងកាយៈ ពី សាា�ី ឬ ភិរិយា   ។ រ�ប
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ល�នា� មិិន លអ អាច ស្ទើក្តី�តស្ទើ��ង ក្តីុ�ង គ្រួ�បំ់ ច�ណង ទ្វាក្តី់�ង   ។ ការសាាល់ ពីី ល�នា� ទ្វា�ងស្ទើនាះ អាច លាត

គ្រួត�ង ពីី ការរំស្ទើលាភ បំ�ពាន ឬ បំ�ឈបំ់ វា មិុន ស្ទើពីល វា ចាំបំ់ ស្ទើ�ី�មិ   ។



២០ លីអា���

  ការរំច្រើលាភិ ប់ំពាន អា� ច្រើកើតូ ច្រើ�ើង ច្រើ�កន�ង �ំណ៍ង ទាំក់�ង  

ច្រើ�ើយៈ ទាំំង ប់ុរស និង �សែី អា� ជា ជ័នច្រើល់មើស   ។ ច្រើទាំ� ជា យាាង

ណា ប់ុរស �ំនង ជា �តូួតូ�តា និង �ប់�ពឹតូែ អ្នំច្រើពើ �ិងា ធីៃន់ធីៃរ

ខាង រាងកាយៈ និង ផ្ដៃ�វិច្រើភិ� ជាង ច្រើ�ើយៈ �សែី �ំនង ជា �តូូវិ�ន

ច្រើធីីើ ឲ្យយ ភិិតូភិ័យៈ �តូួតូ�តា ឬ ច្រើធីីើ ឲ្យយ ឈឺចាំប់់ យាាង ខាាំង ច្រើដាយៈ

សាា�ី   ។ ៣ 

  ការរំច្រើលាភិ ប់ំពាន ច្រើធីីើ ឲ្យយ ច្រើ�គ្នា�ថាាក់ ដឹល់់ �ពល់ឹង រប់ស់ 

អ្ននក �ប់�ពឹតូែ ប់�ច្រើល់មើស ផ្ដង និង រប់ស់ ជ័ន រងច្រើ�គ្នា� ផ្ដង  

ច្រើ�ើយៈ វា ផ្ដះ�យៈ ពី ការប់ច្រើ�ងៀន រប់ស់ �ព�អ្នងគ សច្រើ�ងាះ�   ។ ពួក

ពាការី ស�័យៈ �ំច្រើនើប់ �ន ហែ�ៃង ថា ពួក អ្ននក «   ហែដឹល់ �ន

ច្រើធីីើ�ប់ ភិរិយា ឬ កូនច្រើ�    .   .   .  �ង់ហែតូ ទៃ�ៃ ណា �ួយៈ នឹង

��ួល់ ខ្ញុំុស�តូូវិ ច្រើ� �ំច្រើពា� �ព�   »   ។ ៤  ជាញឹកញាប់់ អ្ននក

�ប់�ពឹតូែ ការរំច្រើលាភិ ប់ំពាន �ពច្រើងើយៈ កច្រើនដើយៈ ឬ ច្រើ�ប់ើ��ស់

ច្រើគ្នាល់ការណ៍៍ ទៃន ដឹំណ៍ឹងល់ូ ស��ប់់ ច្រើគ្នាល់ប់ំណ៍ង ផ្ទាាល់់ ខ្ញុំៃ�ន

វិិញ   ។ ឧទាំ�រណ៍៍ ខ្ញុំំ�ំ �ន �ប់ឹកា សាា�ី ភិរិយា �ួយៈ �ូ ហែដឹល់

សាា�ី ផ្ដិតូកីតូ់ ល់ួ� ទាំក់�ង នឹង �សែី ច្រើផ្ដសង ច្រើ�ៀតូ ច្រើ�ើយៈ �ន

យៈក ��ក់ សនសំ រប់ស់ ពួកច្រើ� ច្រើ� ច្រើល់ងហែល់ីង ប់ុុហែនែ ជ័ំនួស

ឲ្យយ ការសូ�ច្រើទាំស គ្នាតូ់ ហែប់រ ជា ដាក់ ស�ះធី ឲ្យយ ភិរិយា គ្នាតូ់

អ្នភិ័យៈច្រើទាំស ឲ្យយ គ្នាតូ់ ច្រើ�ើយៈ �ន និយាយៈ ថា នាំង �ន  

«   អ្នំច្រើពើ�ប់ ធីៃន់ធីៃរ ជាង   » ច្រើប់ើ នាំង �ិន អ្នភិ័យៈច្រើទាំស ដឹល់់ គ្នាតូ់

ច្រើ�   ។ គ្នាតូ់ �ិន ខ្ញុំីល់់ ពី ការឈឺចាំប់់ រប់ស់ នាំង ច្រើ� ច្រើ�ើយៈ �ន

�ប់កាស ថា ច្រើរឿង ទាំំងច្រើន� �តូឹ��តូូវិ �ំច្រើពា� �ព� ច្រើប់ើ �ិន អ្ន�ចឹង

គ្នាតូ់ �ិន ហែ�ន ជា អ្ននក ច្រើធីីើការ កន�ង �ព�វិិហ្ការ ប់រិសុ�ធ ច្រើនាំ� ច្រើ�   ។ 

ច្រើពល់ ភិរិយា គ្នាតូ់ �ន និយាយៈ ច្រើ�កាន់ ថាាក់ ដឹឹកនាំំ សាសនាំ

��ក គ្នាតូ់ �ន និយាយៈ ច្រើធីីើ ឲ្យយ ច្រើ� �ិតូ ថា ការផ្ដិតូ កីតូ់ រប់ស់

គ្នាតូ់ �ិន ធីៃន់ធីៃរ ច្រើ�ើយៈ �ន

ប់ំច្រើផ្ដៃើស ពី កងីល់់ រប់ស់ នាំង ច្រើដាយៈ

និយាយៈ ថា នាំង �ន ជ័ំងឺ ធាាក់

�ឹក�ិតូែ   ។ សាា�ី ច្រើនាំ� �ន ប់ដឹិច្រើសធី «   ច្រើគ្នាល់ការណ៍៍ ទៃន  

 .   .   .  ការច្រើគ្នារព គ្នាា ច្រើស�កដី �សឡាញ់ [   និង   ] ច្រើស�កដី ច្រើ�តាា 

ករុណា   » ៥  ច្រើ�ើយៈ កំពុង ច្រើធីីើ�ប់ ភិរិយា រប់ស់ គ្នាតូ់   ។ ការ

�ប់ឹងហែ�ប់ង រប់ស់ នាំង ច្រើដឹើ�ីី រស់ច្រើ� តា� ច្រើគ្នាល់ការណ៍៍ ទៃន

ដឹំណ៍ឹងល់ូ ពុំ អា� ជ័ួសជ័ុល់ ប់ញ្ចាា ហែដឹល់ គ្នាតូ់ ប់ច្រើងកើតូ ច្រើ�ើង �ន

ច្រើ�   ។ ច្រើយៈើង �ាក់ៗ អា� ធាាក់ ខ្ញុំៃ�ន �ូល់ច្រើ� កន�ង ឥរិយាប់� ហែដឹល់

�ិន ល់ូ   ។ �ន ល់កខណ៍ៈ ជាក់លាក់ ទាំំងឡាយៈ ហែដឹល់ �ូច្រើ�

�ំច្រើពា� ការរំច្រើលាភិ ប់ំពាន ��ប់់ �ប់ច្រើភិ� ច្រើ�ើយៈ ការ�ន ល់កខណ៍ៈ

ទាំំងច្រើន� កាន់ហែតូ ធីៃន់ធីៃរ និង កាន់ហែតូ ញឹកញាប់់ ប់ុុណាា ច្រើនាំ�

�ំណ៍ង ទាំក់�ង ច្រើនាំ� កាន់ហែតូ �ិន ល់ូ ប់ុុច្រើណាា� ហែដឹរ   ។ ច្រើន� ជា

ល់ំនាំំ �ូច្រើ� ��ំ ទៃន ការរំច្រើលាភិ ប់ំពាន ទាំំងច្រើន� ហែដឹល់ អា� ជ័ួយៈ

ប់ងប់ូ�ន ឲ្យយ សាះល់់ ពី ឥរិយាប់� �ិន ល់ូ ច្រើ�កន�ង ខ្ញុំៃ�ន ប់ងប់ូ�ន ផ្ទាាល់់  

និង អ្ននក ដឹទៃ� ច្រើ�ៀតូ   ។ 

   ១. ភាពឃោ�រឃោ�

  «   ស្ទើ� ស្ទើគ្រួបំ� អំណាាត ស្ទើ� �គ្រួមាបំ់ នឹង បំស្ទើ�ោត ឯ ស្ទើ� បំបំូរ មាត់

ស្ទើ� មាន �ុ�ធ ដែត ពីិ� ពី�់ �នុមាន    .   .   .  មាត់ [   របំ�់ស្ទើ�   ] 

មាន ស្ទើពីញ ស្ទើ�យ ស្ទើ�ចក្តីីី បំណាាសា និង ស្ទើ�ចក្តីីី �ូរ ចត់   »  

(    រូូមិ ៣:១៣–១៤    )   ។ 

  ប់ុរស �ាក់ �ន �ក ជ័ួប់ ខ្ញុំំ�ំ ច្រើដឹើ�ីី �ន ការពា�ល់ ជ័ំទាំស់

នឹង ប់ំណ៍ង រប់ស់ ភិរិយា គ្នាតូ់ ហែដឹល់ �ន �ំអ្នក ឲ្យយ គ្នាតូ់ ច្រើ�ពា�

គ្នាតូ់ «   �តូូវិការ ជ័ំនួយៈ   »   ។ ច្រើ� �ព�វិិហ្ការ នាំង រាក់ទាំក់ ច្រើ�ើយៈ

�ន ជ័ំច្រើនឿ ណាស់ ប់ុុហែនែ ច្រើ� ផ្ដះ� ការ�ន ឫក ធីំ ដឹ៏ សាហ្កាវិ រប់ស់

នាំង ឈឺ ដឹូ� វាយៈ នឹង រំពាតូ់ អ្ន�ចឹង   ។ នាំង �ន រិ��ន់ ពី ��ក់

�ំណ៍ូល់ រប់ស់ គ្នាតូ់ ច្រើ�ើយៈ �ន ច្រើ� អាជ័ីព ប់ច្រើ�ងៀន រប់ស់ 

គ្នាតូ់ ថា ជា «   ការងារ �សី   »   ។ នាំង ��ប់់ កូន�ប់ុស នាំង ថា  

«   �ាក់ សងឹឹ� ថា កូន �ិន កាាយៈ ជា �នុសស �ន់ច្រើខ្ញុំាយៈ ដឹូ� ជា

�ា កូន ច្រើ�   » ច្រើ�ើយៈ �ន �ំណាយៈ ច្រើពល់ ច្រើល់ើ �ូរសពះ រាល់់ទៃ�ៃ

 «   សំយេ�ង ខែ�ល ខែ�ែង ទំីបនាាល់ បានិ 

យាាង លអ �រ អំធួិសាានិ �៏ យេកុែៀវ �ំ និិង 

�រ យេក្រចៀង ទំំនិុកុ តុយេមួើ�ង នៃនិ សុីយុុ�និ អាច

ជា សំយេ�ង ខែតុ មួួយុ ខែ�ល សីី បយេនាាស  

យេ��យុ រិះ �និ់ យេធួវ� ឲ្យយ អាមាាស់ យេ��យុ

បនាាប បយេនាាកុ យេធួវ� ឲ្យយ មានិ �រ �ឺចាប់  

និិង �រ បំផ្សែិច បំផ្ទាំញ វិញ្ញាាណ្ឌ របស់

ខែ�និ ឯង និិង មួនិុសស �នៃទំ យេទំៀតុ យេៅ កុុ�ង

�ំយេណ្ឌ�រ �រ យេនិះ   ។ យាាកុុប ខែ�ែង ទាំំង

យេកុ�តុទំុកុខ ថា ‹   មានិ ទាំំង ពាកុយ សរយេស�រ 

និិង ពាកុយ ក្របយេទំច ផ្ទាាសា យេចញ មួកុ ព័ី មាតុ់

ខែតុ ១ យេនាះ ឯង ‹   បង បអ�និ [   ក្របុសក្រសី   ] 

យេអំ�យុ មួិនិ �ួរ �បូី ឲ្យយ មានិ ��យេចាំះ យេ��យុ   › 

[    យាាកុុប ៣:១០    ]   »   ។

   ស្វែអ្នល់នៅឌី�រ ស្វែជ្ឈិ�ហូើី អ្ន័រ ហូូ��និ កន�ង កូរ�ុម នៃនិ ពីួក សាវក

ដបំ់ពីីរ នាក់ «   The Tongue of Angels    » 

  Liahona,   ស្វែខ ឧសះភា ឆ្នាំំ� ២០០៧ ទំ�ពី័រ ១៦   ។

 ស្វែសះើងរក បំស្វែនិថម នៅទំៀត្ត
  ថ្វាំក់ ដឹកនា� អាចិ រក ជ្ឈិ�និួយុ �និ នៅដ�មើី នៅ�ះ�សាយុ និឹង �ររំនៅ�ភ បំ�ពានិ នៅ�កន�ង ស្វែផ្លូនក �និធានិ សះ�មាបំ់ ថ្វាំក់ ដឹកនា�  

និ�ង នៅសះម�និ នៅ� នៅគហូទំ�ពី័រ  ChurchofJesusChrist   .org     ។ ថ្វាំក់ ដឹកនា� និ�ង �គូ បំនៅ�ងៀនិ កុមារ និ�ង យុុវវ័យុ

ទាំ�ងអ្នស់ះ គមើី បំញចបំ់ �រហូើឹកហូើឺនិ «   �រ�រពារ កុមារ និ�ង យុុវវ័យុ   » កន�ង រយុៈនៅពីល់ មួយុ ស្វែខ នៅ��យុ ពីី �ត្តូវ�និ

នៅ� ឲ្យយ បំនៅ�ម�   ។ �រហូើឹកហូើឺនិ នៅនាះ អាចិ រក�និ នៅ� នៅគហូទំ�ពី័រ  ChurchofJesusChrist   .org/   callings/ 
 church   - safety   - and   - health     ។



 ខែខ តុុលា ឆ្នាំំំ ២០២០ ២១

ច្រើ�ើយៈ ជា កូន ច្រើ� ទៃន ការ �ិន ច្រើគ្នារព �ប់តូិប់តូែិ តា� ខ្ញុំៃ�ន ឯង ច្រើនាំ� ច្រើ�ើយៈ   » (    ច្រើគ្នាល់ល់�ធិ និង ច្រើស�កដី សញ្ចាា  

១២១:១៧    )   ។ គ្នាតូ់ �ិន �តូឹ� ហែតូ គ្នាំ�� ច្រើរឿង ហែកៃងកាាយៈ រប់ស់ គ្នាតូ់ ច្រើ� ប់ុុហែនែ ហែ��ទាំំង �ិន សប់ាយៈ �ិតូែ នឹង ច្រើស�កដី

ពិតូ ច្រើ�ៀតូ ផ្ដង   ។ ៧ 

    ៣. ការឃោ�ះសារ

  «   ��ួល សាាល់ ក្តី��ុ� របំ�់ ខ្ញុំូ�ន និង ការ ខ្ញុំុ�ឆ្គគង ដែ�ល ក្តីូន បាន គ្រួបំគ្រួពីឹតី មិក្តី   » (    អាលមាា ៣៩:១៣    )   ។ 

  �នុសស ដឹ៏ រាប់ទាំប់ �ាក់ �ន អារ�មណ៍៍ ច្រើសាកសាោយៈ ហែដឹល់ ច្រើធីីើ ឲ្យយ អ្ននក ដឹទៃ� ច្រើ�ៀតូ ឈឺចាំប់់ ច្រើ�ើយៈ ហែ�ប់�ិតូែ និង 

ច្រើធីីើ ខ្ញុំៃ�ន ឲ្យយ �ប់ច្រើសើរ ច្រើ�ើង   ។ �នុសស �ាក់ ហែដឹល់ រំច្រើលាភិ ប់ំពាន �ិន �ព� សាោប់់ តា� ការដាស់ច្រើតូឿន រប់ស់ �នសិការ  

ច្រើដាយៈ ការច្រើដា�សារ នាំនាំ   ។ ច្រើពល់ ហែដឹល់ អ្ននក �ូល់រួ� ការ�សាវិ�ជាវិ រប់ស់ ខ្ញុំំ�ំ �ាក់ �ន រំឭក ថា «   ខ្ញុំំ�ំ �ន អារ�មណ៍៍

រនធតូ់ �ំច្រើពា� ការរំច្រើលាភិ ប់ំពាន ច្រើល់ើ រាងកាយៈ ច្រើ�ើយៈ ច្រើ�កាយៈ �ក ខ្ញុំំ�ំ �ិតូ ថា វា អា� នឹង �ិន �ន ច្រើកើតូច្រើ�ើង ច្រើ� ច្រើប់ើ

នាំង �គ្នាន់ហែតូ ប់ិ� �តូ់ ច្រើនាំ�   »   ។ «   ច្រើស�កដី �ុកខ ច្រើសាក [   រប់ស់ គ្នាតូ់   ] ពុំ នាំំ ច្រើ� រក ច្រើស�កដី ហែ�ប់ �ិតូែ   » (    �រ�ន  

២:១៣    ) ប់ុុហែនែ ផ្ដះ�យៈ ច្រើ�វិិញ �តូូវិ�ន រុញ ច្រើ� �ាង ជា�ួយៈ នឹង កំ�ឹង និង ការប់ច្រើនាំាស ដឹ៏ ជ័ូរ�តូ់   ។

  ច្រើ�កន�ង ការពា�ល់ �ន �ដង ច្រើនាំ� ខ្ញុំំ�ំ �ន ��ប់់ ភិរិយា �ាក់ ថា ខ្ញុំំ�ំ ពុំ ហែដឹល់ �ន ច្រើ�ើញ នាំង ប់ងាាញ �ុកខ �ពួយៈ

ហែប់ប់ ហែដឹល់ គ្នាប់់ �ព��ឫ�័យៈ ដឹល់់ �ព� ច្រើ� រយៈៈច្រើពល់ ជា ច្រើ��ើន ឆ្នាំាំ �ក ច្រើន� �ឺ ច្រើ�ើញ ហែតូ ការរិ��ន់ សាា�ី រប់ស់ នាំង

ប់ុុច្រើណាា�   ។ ការច្រើ�ៃើយៈ តូប់ រប់ស់ នាំង �ឺ �ិនហែ�ន ជា ការច្រើសាកសាោយៈ ច្រើ� ប់ុុហែនែ ការខ្ញុំឹង   ៖ «   ល់ូ ច្រើន� ជា ច្រើរឿង �ួយៈ

ច្រើ�ៀតូ ហែដឹល់ ខ្ញុំំ�ំ នឹង �ិន ច្រើធីីើ ច្រើ�   !   » �នុសស ហែដឹល់ រំច្រើលាភិ ប់ំពាន ប់ដឹិច្រើសធី ការ��ួល់ ខ្ញុំុស�តូូវិ �ិតូែ�សាល់ ច្រើ�ើយៈ

ការពារ ខ្ញុំៃ�ន   ។ ពួកច្រើ� ងាយៈ នឹង អ្នន់�ិតូែ ច្រើដាយៈសារ ច្រើរឿង តូូ�តា�   ។

និយាយៈ ជា�ួយៈ �ោយៈ នាំង ហែដឹល់ ពួកច្រើ� នាំំ គ្នាា ប់ងាាប់់ សាា�ី

រប់ស់ ពួកច្រើ�   ។ �នុសស ហែដឹល់ រក ហែតូ កំ�ុស ច្រើពញ�ិតូែ កន�ង ការ

ប់ងក ការឈឺចាំប់់ ច្រើ�ើយៈ «   �ូល់ �ិតូែ ច្រើធីីើ ឲ្យយ អ្ននក ច្រើផ្ដសង រង �ុកខ   »  

(    ច្រើគ្នាល់ល់�ធិ និង ច្រើស�កដី សញ្ចាា ១២១:១៣    )   ។ ស�ជ័ិក 

��ួសារ ទាំំងច្រើន� ប់ំពាន ប់�ប់�ញតូែិ រប់ស់ �ព�ច្រើយៈសីូវិ ហែដឹល់  

«   កុំ ឲ្យយ ច្រើថាាល់ ច្រើទាំស   » និង «   កុំ ឲ្យយ និនាំា   » (    ល់ូកា ៦:៣៧    )  

ច្រើពល់ ហែដឹល់ ពួកច្រើ� ច្រើ�ើល់ងាយៈ ប់ងាាញ ការសូប់់ច្រើខ្ញុំីើ� ឬ ច្រើ�

�នុសស តា� ច្រើ�ះ� �ិន ល់ូ   ។

    ២. ការឃោ�ក បឃោ�ោត

  «   អំុក្តី គ្រួតូវី វីិ�ាណ ភូត ក្តីុ�ក្តី ចូល ក្តីុ�ង ខ្ញុំូ�ន អំុក្តី ស្ទើ��យ 

អំុក្តី បាន គ្រួចាំន ស្ទើចាំល គ្រួពីះ វីិ�ាណ មៃន គ្រួពីះ   » (    អាលមាា  

៣០:៤២    )   ។ 

  ការច្រើ�ក ប់ច្រើញ្ចាោតូ �ជ័ួតូ�ជាប់ ច្រើ�កន�ង ការរំច្រើលាភិ 

ប់ំពាន កាល់ហែដឹល់ ជ័នច្រើល់មើស ប់�ងួ� សក�មភាព រប់ស ់

ពួកច្រើ� ប់ច្រើនាំាស អ្ននក ដឹទៃ� ច្រើ�ើយៈ ប់ងាា�់ ប់ងខ��   ។ ការណ៍៍ 

ច្រើន� ច្រើធីីើ ឲ្យយ ជ័នរងច្រើ�គ្នា� ភាន់ ���ំ ដឹូ�ជា អ្ននក �ូល់រួ� កន�ង 

ការ�សាវិ�ជាវិ រប់ស់ ខ្ញុំំ�ំ �ាក់ �ន ពិពណ៍៌នាំ   ៖ «   [   សាា�ី ខ្ញុំំ� ំ

នឹង   ] សៃន់ច្រើសាា ច្រើ�ើយៈ ច្រើធីីើ ការសូ�ច្រើទាំស ច្រើ�ើយៈ ប់នាំាប់់ �ក

និយាយៈ ថា ‹   យាាងណា ក៏ ច្រើដាយៈ វា ជា កំ�ុស រប់ស់ អ្នូន   › 

 .   .   .  ច្រើ�ើយៈ  ប់នែ និយាយៈ ទាំល់់ហែតូ ខ្ញុំំ�ំ ចាំប់់ច្រើផ្ដដើ� ច្រើជ័ឿ នូវិ អ្នីី ហែដឹល់

គ្នាតូ់ និយាយៈ   »   ។ ៦  ការប់ដឹិច្រើសធី ការពិតូ រប់ស់ �នុសស �ាក់

ច្រើ�ៀតូ ច្រើន� ច្រើ� ថា ការប់ច្រើ�ិ� ច្រើភិៃើង ច្រើ�ើយៈ វា ច្រើធីីើ ឲ្យយ ជ័ន រងច្រើ�គ្នា�

ភាន់ ���ំ ច្រើ�ើយៈ �ិន ��កដឹ អ្នំពី ការ�ងចាំំ និង �ំនិតូ រប់ស់

ពួកច្រើ�   ។ ដឹូ� ជា ការច្រើ�ក ប់ច្រើញ្ចាោតូ ច្រើផ្ដសង ច្រើ�ៀតូ ហែដឹរ ការប់ច្រើ�ិ�

ច្រើភិៃើង �តូូវិ�ន ច្រើ�ប់ើ��ស់ ច្រើដឹើ�ីី ��ប់់��ង ច្រើដាយៈ ឧ�យៈកល់

ច្រើ�ច្រើល់ើ ការសនះនាំ និង សហែ�ដង ឲ្យយ ច្រើជ័ឿ   ។

  ពួក អ្ននក ហែដឹល់ រំច្រើលាភិ ប់ំពាន យាាង ខាាំង ច្រើ�ច្រើល់ើ អ្ននក 

ច្រើផ្ដសងច្រើ�ៀតូ �ិន�ព� ��ួល់ សាះល់់ ថា ការរំច្រើលាភិ ប់ំពាន 

ទាំំងច្រើនាំ� �ឺ �ួរ ឲ្យយ ឈឺ ចាំប់់ ច្រើនាំ� ច្រើ� ច្រើ�ើយៈ ជា ញឹកញាប់់ ហែ�� 

ទាំំង �ប់កាស ថា ខ្ញុំៃ�ន ជា ជ័ន រងច្រើ�គ្នា� ច្រើ�ៀតូ ផ្ដង   ។ ច្រើ�ច្រើពល់ 

ច្រើជ័នណា �ន ប់ងាាញ ពី ការខ្ញុំីល់់ខាាយៈ អ្នំពី ការរិ��ន់ រប់ស់ 

ច្រើជ័ក �ំច្រើពា� ឪពុក �ោយៈ នាំង គ្នាតូ់ ខ្ញុំឹង ច្រើ�ើយៈ និយាយៈ 

ដឹហែដឹល់ៗ ថា នាំង «   �ប់��   » គ្នាតូ់   ។ ច្រើជ័ក �ឺ ច្រើ�កន�ង 

�ំច្រើណា� «   អ្នស់ អ្ននក ណា ហែដឹល់ ហែ�សក ��ប់់ ពី អ្នំច្រើពើ រំល់ង    .   .   .  



    ៤. អំំនួួត

  «   ចូរ រាបំ់ អាន ស្ទើ� ឲ្យយ ស្ទើល�� ជាង ខ្ញុំូ�ន ស្ទើ�យ ចិតី �ុភាពី វីិញ   » (    ភីលីពី ២:៣    )   ។ 

  អ្នំនួតូ រួ��ន ការផ្ដដល់់ សិ�ធិ និង ការច្រើផ្ទាាតូ ច្រើល់ើ ខ្ញុំៃ�ន ឯង   ។ ប់ុរស �ាក់ ប់ច្រើ�ចញ 

កំ�ឹង ដាក់ ភិរិយា និង កូនៗ គ្នាតូ់ រាល់់ច្រើពល់ ហែដឹល់ គ្នាតូ់ �ិតូ ថា ពួកច្រើ� «   �ិន ច្រើគ្នារព   » 

គ្នាតូ់   ។ ច្រើប់ើ �ំនិតូ រប់ស់ ពួកច្រើ� �ិន �តូូវិ នឹង �ំនិតូ គ្នាតូ់ ច្រើ� ច្រើនាំ� ពួកច្រើ� «   ប់នាំាប់ ប់ច្រើនាំាក   »  

គ្នាតូ់ ឬ «   �ិន ច្រើគ្នារព �ប់តូិប់តូែិ   »   ។ អ្នំនួតូ �ឺ �ន ការ�ប់កួតូ �ប់ហែជ័ង ច្រើ�ើយៈ ច្រើផ្ទាាតូ ច្រើល់ើ

អ្នំណា� និង ការយៈក ឈន�   ។ ផ្ដះ�យៈ ច្រើ�វិិញ ��ួសារ ហែដឹល់ �ន �ំណ៍ង ទាំក់�ង ល់ូ �ឺ

�ន ការស�ការ គ្នាា ហែដឹល់ ជា កហែនៃង ហែដឹល់ �ន តូុល់យភាព ទៃន ភាពយៈុតូែិធី�៌ ច្រើ�ើយៈ

ស�ជ័ិក ��ួសារ «   �ន ការទាំក់�ង គ្នាា យាាង �តូឹ� �តូូវិ   » (    នីទៃ�ី�ី៤ ១:២    )   ។  

សាា�ី ភិរិយា �ួរហែតូ ជា ទៃដឹ�ូ ច្រើសនើភាព គ្នាា ៨  ហែដឹល់ �ាក់ៗ អា� ផ្ដដល់់ ច្រើយាប់ល់់ ច្រើ�ើយៈ �ំនិតូ

ទាំំងអ្នស់ �តូូវិ�ន ផ្ដដល់់ តូទៃ�ៃ ឲ្យយ   ។

    ៥. ការត្រួតួតត្រួ�

  «   ស្ទើ� ស្ទើពីល ស្ទើយ�ង    .   .   .  អំនុវីតី ការ គ្រួតួតគ្រួតា ឬ ការ គ្រួ�បំ់ គ្រួ�ង ឬ ការ បំងិិតបំងិ� 

ស្ទើ� ស្ទើល� គ្រួពីលឹង មៃន ក្តីូន ស្ទើ� មិនុ�េ    .   .   .  សាាន �ួ�៌ �ក្តី ខ្ញុំូ�ន ស្ទើចញ   » (    ស្ទើ�លល�ធិ  

និង ស្ទើ�ចក្តីីី ��ា ១២១:៣៧    )   ។ 

  ច្រើទាំ�ប់ី ជា ច្រើយៈើង ឲ្យយ តូទៃ�ៃ ដឹល់់ សិ�ធិ ច្រើ�ជ័ើសច្រើរើស ហែតូ វា �ួរឲ្យយ ភាាក់ ច្រើផ្ដូើល់ ហែដឹល់ ជា

ញឹកញាប់់ ណាស់ ស�ជ័ិក ��ួសារ ��ប់់ គ្នាា ច្រើ�វិិញ ច្រើ��ក ពី រច្រើប់ៀប់ ច្រើដឹើ�ីី �ិតូ  

�ន អារ�មណ៍៍ និង �ប់�ពឹតូែ   ។ អ្ននក ខ្ញុំៃ� ហែ��ទាំំង �តូួតូ�តា តា�រយៈៈ ការប់ំភិិតូ ប់ំភិ័យៈ  

ច្រើធីីើ ឲ្យយ ខាះស់ ដឹក ច្រើស�កដី �សឡាញ់ ឬ �ំរា� កំហែ�ង   ។ សាា�ី �ាក់ �ន ការរំពឹង ដឹ៏ តូឹង

រឹង ពី ភិរិយា គ្នាតូ់ ច្រើដាយៈ ថា នាំង �ប់ីី ច្រើរៀប់�ំ អាហ្ការ ច្រើពល់�ពឹក ជា ច្រើរៀងរាល់់ ទៃ�ៃ ច្រើ� ច្រើពល់

ជាក់លាក់ �ួយៈ ប់ំច្រើពញ តា� ការច្រើសនើសុំ ភាពសនិតូសាាល់ ជាក់លាក់ ច្រើ�ើយៈ សាោប់់ គ្នាតូ់

�ំច្រើពា� «   កងីល់់   » រប់ស់ គ្នាតូ់ ហែដឹល់ ជា ធី�មតា រួ� ប់�ច�ល់ នូវិ រច្រើប់ៀប់ ហែដឹល់ នាំង អា�

ច្រើធីីើ ខ្ញុំៃ�ន ឲ្យយ �ប់ច្រើសើរ ច្រើ�ើង   ។ គ្នាតូ់ �ន �តូួតូពិនិតូយ ច្រើល់ើ ការ�ំណាយៈ រប់ស់ នាំង ច្រើ�ើយៈ

ខ្ញុំឹងស�ា ច្រើប់ើ នាំង �ិន ច្រើ�ៃើយៈតូប់ ច្រើ� នឹង សារ រប់ស់ គ្នាតូ់ ឆ្នាំប់់ៗ   ។

  �ោយៈ �ាក់ ច្រើ�ៀតូ �ន ប់ងាាញ ពី ការខ្ញុំក�ិតូែ ជា ច្រើរឿយៈៗ �ំច្រើពា� កូន�សី ជ័ំ�ង់ រប់ស់

គ្នាតូ់ ច្រើពល់ណា ហែដឹល់ កូន�សី ច្រើនាំ� ប់ងាាញ ពី ភាពច្រើសាកច្រើ� ឬ �ិន �ន រស់ច្រើ� តា�

សដង់ដារ រប់ស់ �ោយៈ ច្រើនាំ� ច្រើ�   ។ �ប់សិន ច្រើប់ើ ការរំពឹង�ុក �ិន �តូូវិ�ន ប់ំច្រើពញ ឬ ច្រើប់ើ សាា�ី

រប់ស់ គ្នាតូ់ ប់ងាាញ ពី កងីល់់ នាំនាំ ច្រើនាំ� គ្នាតូ់ �ិន និយាយៈ សដី ច្រើធីីើ �ពច្រើងើយៈ   ។

     នៅសះចិកដី សះងឹឹម និ�ង �រ ពីា�ល់

  «   អំញ បាន ឮ ពាក្តីយ អំធ្មិសាាន របំ�់ ឯង ក្តី៏ បាន ស្ទើ��ញ �ឹក្តី ដែភុក្តី ឯង ស្ទើ��យ ស្ទើមិ�ល 

អំញ នឹង ស្ទើគ្រួបា� ឲ្យយ ឯង បាន ជា   » (    ពីងាវីតារក្តីេគ្រួត �ី២ ២០:៥    )   ។ 

  ច្រើទាំ�ប់ី ការរំច្រើលាភិ ប់ំពាន ច្រើធីីើ ឲ្យយ �ន ការឈឺចាំប់់ កន�ង �ិតូែ ក៏ ការផ្ទាាស់ប់ដ�រ អា� 

ច្រើកើតូ �ន ច្រើ�ើង �ន ជានិ�ច   ។ ជ័នរងច្រើ�គ្នា� អា� ហែសីងរក ធីនធាន ខាង វិិញ្ចាាណ៍  

និង អ្ននក ជ័ំនាំញ និង ហែសីងរក �ព�ច្រើ�សាោ ពី ដឹងាាយៈធីួន រប់ស់ �ព�អ្នងគ សច្រើ�ងាះ� ច្រើដឹើ�ីី

ពា�ល់ រប់ួស រប់ស់ ពួកច្រើ�   ។ ច្រើដឹើ�ីី ហែសីងរក ជ័ំនួយៈ សូ� �ូល់ ច្រើ�កាន់ ច្រើ���ំព័រ 

  abuse   .ChurchofJesusChrist   .org     ។ 



 ខែខ តុុលា ឆ្នាំំំ ២០២០ ២៣

  ពួក អ្ននក ហែដឹល់ �ន �ប់�ពឹតូែ ការរំច្រើលាភិ ប់ំពាន �តូូវិហែតូ ហែ�ប់�ិតូែ ច្រើ�ើយៈ ហែសីងរក ជ័ំនួយៈ   ។ ការណ៍៍ ច្រើន�

តូ��ូវិ ឲ្យយ �ន ការ «   �ុ� ច្រើ� កន�ង ជ័ច្រើ�� ទៃន ភាព �ន់ ទាំប់   » (    នីទៃ�ី�ី៣ ១២:២    ) ច្រើ�ើយៈ ��ួល់ យៈក ការ

��ួល់ ខ្ញុំុស�តូូវិ ច្រើពញច្រើល់ញ ស��ប់់ ឥរិយាប់� រប់ស់ ពួកច្រើ�   ។ ការផ្ទាាស់ប់ដ�រ �តូូវិការ ច្រើល់ើស ពី ការសនា

រយៈៈច្រើពល់ ខ្ញុំៃី និង ការ�ប់ឹងហែ�ប់ង ហែតូ ខាង ច្រើ��   ។ ការឈឺចាំប់់ ទៃន ការហែ�ប់�ិតូែ ដឹ៏ �ជាល់ច្រើ�� �ឺ ការឈឺចាំប់់

កន�ង �ពល់ឹង ច្រើ�ើយៈ �នុសស ខ្ញុំៃ� �ិន �ន �នះៈ នឹង ច្រើធីីើ វា ច្រើ� ហែដឹល់ ច្រើធីីើ ឲ្យយ ជ័នរងច្រើ�គ្នា� �ន ការសច្រើ��� �ិតូែ ដឹ៏

ល់ំ�ក ច្រើ�ច្រើល់ើ វិិធីី ច្រើដឹើ�ីី ការពារ ខ្ញុំៃ�ន ពួកច្រើ�   ។ ៩ 

  �ព�វិរប់ិតាសួ�៌ �ន �ព��័យៈ �ពួយៈ �រ�ភ ពី ច្រើយៈើង �ឺ ដឹូ� ជា ឪពុក ដឹ៏ �ពួយៈ �រ�ភ ហែដឹល់ �ន �ូរសពះ 

�ក ខ្ញុំំ�ំ អ្នំពី កូន�សី រប់ស់ គ្នាតូ់ ហែដឹរ   ។ ច្រើស�កដី �សឡាញ់ រប់ស់ �ព� �ឺ «   រីក �ូល់ំ�ូលាយៈ ដឹូ� ជា ភាព ដឹ ៏

អ្នស់ កល់ី ជានិ�ច   » (    �ុូច្រើស ៧:៤១    ) ច្រើ�ើយៈ ��ង់ �ន ការឈឺចាំប់់ យាាង ខាាំង ច្រើពល់ ប់ុ�តូ រប់ស់ ��ង់ ច្រើធីីើ �ប់ គ្នាា 

ច្រើ�វិិញ ច្រើ��ក   ។ ច្រើ�កន�ង ការសនះនាំ ដឹ៏ �ន់ភិៃន់ ជា�ួយៈ ច្រើ�ណ៍ុក ��ង់ �ន �ព�កហែនសង   ។ «   ច្រើន� �ឺជា ពួក ប់ង ប់ូ�ន 

រប់ស់ អ្ននក ពួក ច្រើ� ជា ផ្ដល់ ទៃន ទៃដឹ ច្រើយៈើង ផ្ទាាល់់    .   .   .  ច្រើ�ើយៈ ទាំំង [   �ន   ] �ប់ទាំន ប់�ញតូែិ �ួយៈ ថា ពួក ច្រើ� �តូូវិ �សឡាញ់ 

គ្នាា ច្រើ� វិិញ ច្រើ� �ក    .   .   .  ប់ុុហែនែ ច្រើ�ើល់ �ុ� ពួក ច្រើ� គ្នាះន ច្រើស�កដី �សឡាញ់ ច្រើ� ច្រើ�ើយៈ ពួក ច្រើ� សូប់់ �� ខ្ញុំៃ�ន ឯង ច្រើ� វិិញ   »  

(    �ុូច្រើស ៧:៣២–៣៣    )   ។ �ន ការយៈំ ច្រើ� សាានសួ�៌ និង ច្រើ� ហែផ្ដនដឹី ច្រើពល់ ហែដឹល់ រាងកាយៈ និង �ពល់ឹង �តូូវិ រង រប់ួស   ។ 

ប់ុុហែនែ ជា�ួយៈ នឹង ការប់នាំាប់ ខ្ញុំៃ�ន �ព�ច្រើ�សាោ រប់ស់ �ព� និង ជ័ំនួយៈ ពី អ្ននក ជ័ំនាំញ ច្រើ�ច្រើពល់ ហែដឹល់ ចាំំ��់ ច្រើនាំ� វា 

អា� ប់�ឈប់់ នូវិ ឥរិយាប់� ដឹ៏ ប់ំផ្ដៃិ�ប់ំផ្ទាាញ ច្រើ�ើយៈ ប់ច្រើងកើតូ ច្រើ��ដាាន �ួយៈ ហែដឹល់ �ន ច្រើស�កែី ទៃ�ៃ�ន�រ សុវិតូថិភាព និង 

ច្រើស�កដី �សឡាញ់ �ន   ។ ◼

     ក�ណត្ត់ ចិ���

    ១.   ស��ប់់ ព័តូ៌�ន ប់ហែនថ� សដី អ្នំពីអ្នំច្រើពើ �ឹងា ច្រើល់ើ រាងកាយៈ សូ�ច្រើ�ើល់ ច្រើ� ច្រើ���ំព័រ abuse.ChurchofJesusChrist.org  ។ ស��ប់់ ព័តូ៌�ន

ប់ហែនថ� អ្នំពី ការរំច្រើលាភិ ប់ំពាន ផ្ដៃ�វិ ច្រើភិ� សូ�ច្រើ�ើល់ Benjamin   M. Ogles, “Agency, Accountability, and the Atonement of 
Jesus Christ: Application to Sexual Assault”  (   ការ�ប់ជ័ុំ ធី�មនិដាាន ច្រើ� សាកល់វិិ�ាល់័យៈ �ពិកហ្កាំ យៈុង់ ទៃ�ៃ�ី ៣០ ហែខ្ញុំ �ករា ឆ្នាំាំ

 ២០១៨   )  speeches   .byu   .edu   និង Chieko N. Okazaki, “Healing from Sexual Abuse”  (   សននិសី� ច្រើ� សាកល់វិិ�ាល់័យៈ

�ពិកហ្កាំ យៈុង់ ទៃ�ៃ�ី ២៣ ហែខ្ញុំ តូុលា ឆ្នាំាំ ២០០២   )   ។

     ២.   សូ�ច្រើ�ើល់ Maryam Ajilian Abbasi, Masumeh Saeidi, Gholamreza Khademi, Bibi Leila Hoseini, Zahra 
Emami Moghadam, “Child Maltreatment in the World: A Review Article,” International Journal of 
Pediatrics,   វិុុល់ ៣ ច្រើល់ខ្ញុំ ១ (   ឆ្នាំាំ ២០១៤   ) �ំព័រ ៣៥៣–៦៥   ។

     ៣.   សូ�ច្រើ�ើល់ Hamby, S., “Current controversies: Are women really as violent as men? The ‘gender 
symmetry’ controversy,” in Claire M. Renzetti, Jeffrey L. Edleson, and Raquel Kennedy Bergen, 
 Sourcebook on Violence Against Women,   កំហែណ៍ �ី៣ (   ឆ្នាំាំ ២០១៨   ) �ំព័រ ៧៨–៨២   ។

     ៤.   សូ�ច្រើ�ើល់ «   �កុ���ួសារ   ៖ ការ�ប់កាស ដឹល់់ ពិភិពច្រើលាក   »  Liahona,   ហែខ្ញុំ ឧសភា ឆ្នាំាំ ២០១៧ �ំព័រ ១៤៥ សូ�ច្រើ�ើល់ ផ្ដងហែដឹរ  

 abuse   .ChurchofJesusChrist   .org     ។

     ៥.   «   �កុ���ួសារ   ៖ ការ�ប់កាសដឹល់់ពិភិពច្រើលាក   »   ។

     ៦.   Jason B. Whiting, Megan Oka, and Stephen T. Fife, “Appraisal distortions and intimate  
partner violence: Gender, power, and interaction,” Journal of Marital and Family Therapy  
(2012), suppl: 1:113–49    ។

     ៧.   ស��ប់់ �ំរូ ទៃន ការ �ិន សប់ាយៈ �ិតូែ នឹង ច្រើស�កដី ពិតូ ពី �ព���ីីរ ច្រើផ្ដសង ច្រើ�ៀតូ សូ�ច្រើ�ើល់  យៈុូហ្កាន ៣:១៩–២១ ;  កិ�ចការ ៧:៥៤ ;  នីទៃ�ី�ី២ ១:២៥–២៦  

និង  នីទៃ�ី�ី២ ៤:១៣    ។

     ៨.   សូ�ច្រើ�ើល់ «   �កុ���ួសារ   ៖ ការ�ប់កាស ដឹល់់ ពិភិពច្រើលាក   » សូ�ច្រើ�ើល់ ផ្ដងហែដឹរ H. Burke Peterson, “Unrighteous Dominion,” 
 Ensign,   ហែខ្ញុំ កកកដា ឆ្នាំាំ ១៩៨៩ �ំព័រ ៦–១១ ស��ប់់ ព័តូ៌�ន ប់ហែនថ� ច្រើ�ៀតូ អ្នំពី ច្រើគ្នាល់ល់�ធិ ទៃន ស�ភាព និង សំណ៍ួរ នាំនាំ ច្រើដឹើ�ីី ពិចាំរណា ទាំក់�ង

ច្រើ� នឹង �ំណ៍ង ទាំក់�ង កន�ង ច្រើស�កដី សញ្ចាា   ។

     ៩.   អ្ននក ហែដឹល់ ច្រើ�កន�ង សាានភាព រំច្រើលាភិ ប់ំពាន ជា ញឹកញាប់់ �ប់ឈ� �ុខ្ញុំ នឹង ជ័ច្រើ��ើស អ្នំពី វិិធីី ច្រើដឹើ�ីី ការពារ សុវិតូថិភាព រប់ស់ ខ្ញុំៃ�ន ពួកច្រើ� ផ្ទាាល់់ ឬ រប់ស់ អ្ននក

ច្រើផ្ដសង ច្រើ�ៀតូ ក៏ ដឹូ�ជា ថាច្រើតូើ ពួកច្រើ� �តូូវិ ដាក់ ក��ិតូ �ពំហែដឹន ឬ ក��ិតូ ការ���ស័យៈ ទាំក់�ង រប់ស់ ពួកច្រើ� ជា�ួយៈ នឹង ពួក �នុសស ហែដឹល់ គ្នាះន ច្រើ�តាា ទាំំងច្រើនាំ�

  ។ �ប់ធាន ហែជ័�ស៍ អ្នី� ច្រើហ្កាាសែ (   ១៩២០–២០០៧   ) �ន ពិភាកា ពី សាានភាព ដឹ៏ ល់ំ�ក ច្រើ�ច្រើពល់ នរណា �ាក់ ជាប់់ ច្រើ�កន�ង «   �ំណ៍ង ទាំក់�ង

ហែដឹល់ យៈូរ អ្នហែងីង និង �ិន អា� ហែកកុន �ន ហែដឹល់ ប់ំផ្ទាាញ ដឹល់់ ភាពទៃ�ៃ�ន�រ រប់ស់ �នុសស កន�ង នាំ� ជា �នុសស ច្រើលាក �ាក់   » (   «   Enriching Your 
Marriage    »  Liahona,   ហែខ្ញុំ ច្រើ�សា ឆ្នាំាំ ២០០៧ �ំព័រ ៣   ) សូ�ច្រើ�ើល់ ផ្ដងហែដឹរ ច្រើ� ហែផ្ដនក «   Help for Victims    » ច្រើ� ច្រើ���ំព័រ ការការពារ

ការរំច្រើលាភិ ប់ំពាន រប់ស់ �ព�វិិហ្ការ ច្រើដឹើ�ីី �ន ព័តូ៌�ន និង ជ័ច្រើ��ើស ប់ហែនថ� ច្រើ�ៀតូ   ។

 �និធានិ សះ�មាបំ់ ថ្វាំក់ដឹកនា�
  ថ្វាំក់ ដឹកនា� ស្វែដល់ ដឹង ពីី �ររំនៅ�ភ

បំ�ពានិ ស្វែដល់ មានិ អ្ននិីត្ត�ជ្ឈិនិ ចិូល់រួម

ជា ជ្ឈិនិរងនៅ��ះ ឬ ជា សាកសី គបំើី

ទាំក់ទំង នៅ� ស្វែខស ទំូរសះពីទ ជ្ឈិ�និួយុ ស្វែដល់ មានិ

នៅ�  counselingresources 
 .ChurchofJesusChrist   .org     ។

 ស្វែសះើងរក បំស្វែនិថម នៅទំៀត្ត
  នៅដ�មើី ស្វែសះើងរក ពី័ត្ត៌មានិ បំស្វែនិថម នៅទំៀត្ត

 ឬ នៅដ�មើី ទាំក់ទំង នៅ� អ្ននក ជ្ឈិ�នាញ និ�ង

�និធានិ ដ៏ មានិ �បំនៅយ៉ាជ្ឈិនិ៍ នៅផ្លូសងៗ នៅទំៀត្ត

 សះូម ចិូល់ នៅ� �និ់ នៅគហូទំ�ពី័រ �ររំនៅ�ភ

បំ�ពានិ របំសះ់ សាសះនាចិ�ក  abuse 
 .ChurchofJesusChrist   .org     ។

  នៅដ�មើី នៅរៀនិ បំស្វែនិថម នៅទំៀត្ត អ្ន�ពីី វិ�ី ជ្ឈិួយុ

ជ្ឈិនិរងនៅ��ះ សូះម អានិ រ�រ ចិ�នៅហូៀង «   នៅត្ត�

ខំ�� អាចិ ជ្ឈិួយុ នៅ�យុ រនៅបំៀបំ �   ? សះ�មាបំ់

ម�ត្តតភកដ� និ�ង ថ្វាំក់ ដឹកនា�   » នៅ�កន�ង ក�ស្វែណ

ឌីីជ្ឈិី�ល់ នៃនិ អ្នត្តថបំទំ នៅនិះ នៅ� នៅល់� នៅគហូទំ�ពី័រ

  liahona   .ChurchofJesusChrist 
 .org   ឬ នៅ� កន�ង កមមវិ�ី Gospel 
Library  (   បំ�ះល័់យុ ដ�ណឹងលូ់   )   ។





 ខែខ តុុលា ឆ្នាំំំ ២០២០ ២៥

         ជា
 ហែផ្ដនក �ួយៈ ទៃន ការចាំតូ់តាំង ហែដឹល់ ខ្ញុំំ�ំ �ន �ន កន�ង នាំ� ជា អ្ននក �ន សិ�ធិ អ្នំណា� �ូច្រើ� �ាក់ កាល់ពី

ពីរប់ី ឆ្នាំាំ �ុន ខ្ញុំំ�ំ �ន អាន ជា ច្រើ��ើន នូវិ ឯកសារ ហែដឹល់ �ប់ឆ្នាំំង នឹង សាសនាំ��ក ទៃន �ព�ច្រើយៈសីូវិ��ីសះ  

ពាការី យៈុូហែសប់ ស�មីធី �ព���ីីរ �រ�ន និង �ពឹតូែិការណ៍៍ នាំនាំ ទៃន ការសាោរ ច្រើ�ើងវិិញ   ។ ច្រើដាយៈសារ

ការចាំតូ់តាំង ច្រើនាំ� �ន ផ្ទាាស់ប់ដ�រ ខ្ញុំំ�ំ ពុំ �ន �តូ�ប់់ ច្រើ� នច្រើនៀល់ កន�ង ភិក់ ច្រើនាំ� ច្រើ�ៀតូ ច្រើ�   ។

  ការអាន ឯកសារ ច្រើនាំ� ហែតូងហែតូ ប់នសល់់ �ុក នូវិ អារ�មណ៍៍ �សពាប់់ �សច្រើពាន ដឹល់់ ខ្ញុំំ�ំ ច្រើ�ើយៈ ទៃ�ៃ �ួយៈ អារ�មណ៍៍ ទៃន

ភាពងងឹតូ ច្រើនាំ� �ន ប់ំផ្ដុស ខ្ញុំំ�ំ ឲ្យយ សរច្រើសរ ការច្រើ�ៃើយៈ តូប់ ខ្ញុំៃ� ច្រើ�កាន់ ការអ្ន�អាង ហែដឹល់ �ប់ឆ្នាំំង ទាំំងច្រើនាំ�   ។ ខ្ញុំំ�ំ សូ�

ហែ�កចាំយៈ �ំនិតូ �ួយៈ �ំនួន ហែដឹល់ ខ្ញុំំ�ំ �ន កតូ់�តា ច្រើ� ទៃ�ៃ ច្រើនាំ� ច្រើ�ើយៈ ច្រើទាំ�ប់ី អ្នីី ហែដឹល់ ខ្ញុំំ�ំ �ន សរច្រើសរ ច្រើនាំ� ស��ប់់ ជា

�ប់ច្រើយាជ័ន៍ ដឹល់់ ខ្ញុំៃ�ន ខ្ញុំំ�ំ ហែ�ន ខ្ញុំំ�ំ ក៏ �ន សងឹឹ� ថា វា នឹង ជ័ួយៈ ដឹល់់ ប់ងប់ូ�ន ផ្ដងហែដឹរ   ។

   នៅត្ត� នៅយុ�ង និឹង សះថ�ត្តនៅសះថរ រហូូត្ត ឬ   ?

  ពាការី ដានីហែយៈុល់ �ន និយាយៈ ថា ច្រើ�កន�ង ទៃ�ៃ �ុងច្រើ�កាយៈ «   �ព� ទៃន សាានសួ�៌ ��ង់ នឹង តាំង ន�រ ១ ច្រើ�ើង  

ហែដឹល់ �ិន �តូូវិ ប់ំផ្ទាាញ ច្រើ�ើយៈ ច្រើ�ើយៈ អ្នំណា� �ៃ�ង ក៏ �ិន �តូូវិ ច្រើផ្ដះរ ដឹល់់ សាសន៍ ដឹទៃ� ណា ហែដឹរ �ឺ នឹង ប់ំ�ក់ ប់ំហែប់ក 

ច្រើ�ើយៈ ច្រើល់ប់ ប់ំ�តូ់ ន�រ ទាំំង ច្រើនាំ� វិិញ ន�រ ច្រើនាំ� នឹង សថិតូច្រើសថរ ច្រើ� អ្នស់កល់ី ជានិ�ច   » (    ដានីហែយៈុល់ ២:៤៤    )   ។

  ន�រ ទៃន �ព� ច្រើនាំ� �ឺជាសាសនាំ��ក ទៃន �ព� ច្រើយៈសីូវិ��ីសះ ទៃន ពួក ប់រិសុ�ធ ទៃ�ៃ �ុងច្រើ�កាយៈ   ។ វា នឹង «   សថិតូច្រើសថរ ច្រើ�

អ្នស់កល់ី ជានិ�ច   »   ។ សំណ៍ួរ ច្រើនាំ� �ឺ ថា ច្រើតូើ ប់ងប់ូ�ន និង ខ្ញុំំ�ំ សថិតូច្រើសថរ ឬ «   [   ច្រើយៈើង   ] �យៈ ច្រើ� ហែដឹរ ឬ   ?   »(    យៈុូហ្កាន 

៦:៦៧    )   ។ ច្រើ�ើយៈ ច្រើប់ើ ច្រើយៈើង ដឹក ខ្ញុំៃ�ន ច្រើ�ញ ច្រើតូើ ច្រើយៈើង នឹង ច្រើ� ណា   ?

 នៅ�យុ ស្វែអ្នល់នៅឌី�រ ល់ូស្វែរនិ អ្នូ�  

ខូ�បំូ�ត្តហូំ

  អំតុីតុ សមាជិកុ នៃនិ ព័ួកុ

ចិតុសិប នាកុ់
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សិលា នៃនិ វិវរណ្ឌៈ 
�រ យេល�  

ស្ទើ�យ ការចាំក្តី់ គ្រួ�ឹះ ស្ទើ�ស្ទើល� �ិលា មៃន វីិវីរណៈ ស្ទើនាះ ស្ទើយ�ង អាច រក្តីស្ទើ��ញ ចស្ទើមិូ�យ ច�ស្ទើពាះ

��ណួរ ដែ�ល ��ខាន់ បំ��ុត នានា   ។



២៦ លីអា���

    �រនៅ�កបំនៅ�ោត្ត គឺ ជា ទំីសះមាះល់់ មួយុ នៃនិ ជ្ឈិ�នានិ់ របំសះ់ នៅយុ�ង

  ច្រើពល់ �ព�អ្ន�ះស ់ពិពណ៍ន៌ាំ អ្នពំ ី�ីស�ះល់ ់ទាំងំឡាយៈ ទៃន ការយាង

�ក រប់ស់ ��ង់ និង �ុង ប់�ចប់់ ទៃន ហែផ្ដនដឹី ច្រើន� ��ង់ �ន �ន �ព�ប់នះ�ល់

ពី ច្រើរឿង ជា ច្រើ��ើន រួ�ទាំំង  �ំ�ំង និង ដឹំណ៍ឹង ពី �ំ�ំង ទាំំងឡាយៈ  

ជាតូិសាសន៍ ច្រើ�កាកច្រើ�ើង �ប់ឆ្នាំំង នឹង ជាតូិសាសន៍ អ្នំណ៍តូ់អ្នតូ់ 

ច្រើរា�រាតូតូាតូ រ�ើ�យៈ ហែផ្ដនដឹី និង �ីស�ះល់់ ច្រើផ្ដសងៗ ច្រើ�ៀតូ ជា ច្រើ��ើន  

រួ�ទាំំង �ួយៈ ច្រើន� ផ្ដងហែដឹរ   ៖ «   តូីិតូ ច្រើ� �គ្នា ច្រើនាំ� [   ជ័ំនាំន់ ច្រើន�   ] នឹង

�ន �ព� ��ីសះ ហែកៃងកាាយៈ ច្រើ�ើយៈ ពាការី ហែកៃងកាាយៈ ច្រើកើតូ ច្រើ�ើង ច្រើ�ើយៈ

នឹង ប់ងាាញ �ី ស�ះល់់ យាាង ធីំ និង ការ អ្នសាះរយ ដឹរាប់ ដឹល់់ ពួក ច្រើ�

អា� ប់ច្រើញ្ចាោតូ ទាំំង ពួក ច្រើរើស តាំង ហែដឹល់ ជា ពួក ច្រើរើស តាំង �សប់ តា�

ច្រើស�កដី សញ្ចាា ច្រើប់ើ សិន ជា ច្រើធីីើ ច្រើ� �ន   » (    យៈុូហែសប់ ស�មីធី—�ាថាយៈ 

១:២២  សូ�ច្រើ�ើល់ ផ្ដងហែដឹរ  �ាថាយៈ ២៤:២៤    )   ។

  ខ្ញុំំ�ំ �ិន ��កដឹ ច្រើ� អ្នំពី �ុណ៍ស�ីតូែិ ទាំំងអ្នស់ ហែដឹល់ �តូូវិ�ន

ប់រិយាយៈ ច្រើនាំ� «   ពួក ច្រើ� អា� ប់ច្រើញ្ចាោតូ ទាំំង ពួក ច្រើរើស តាំង    .   .   .  ច្រើប់ើ សិន

ជា ច្រើធីីើ ច្រើ� �ន   » ប់ុុហែនែ ខ្ញុំំ�ំ �ិតូ ថា វា �នន័យៈ ថា យាាងច្រើហ្កា� ណាស់  

�នុសស ��ប់់គ្នាា នឹង �ប់ឈ� នឹង ការច្រើ�ក ប់ច្រើញ្ចាោតូ ច្រើនាំ� ច្រើ�កន�ង ជ័ំនាំន់

រប់ស់ ច្រើយៈើង   ។

  �ន �នុសស ជា ច្រើ��ើន ហែដឹល់ ច្រើ�ក ប់ច្រើញ្ចាោតូ ច្រើ�ើយៈ វិិសាល់�� ទៃន ការ

ច្រើ�ក ប់ច្រើញ្ចាោតូ �ឺ �ូល់ំ�ូលាយៈ ណាស់   ។ វិិសាល់�� �ួយៈ ហែដឹល់ ច្រើយៈើង

ជ័ួប់ ជា ពួក អ្ននក ហែដឹល់ វាយៈ �ប់ហ្ការ ច្រើល់ើ ការសាោរ ច្រើ�ើងវិិញ ពាការី  

យៈុូហែសប់ ស�មីធី និង �ព���ីីរ �រ�ន   ។ �ួយៈ �ប់ច្រើភិ� ច្រើ�ៀតូ ច្រើយៈើង ច្រើ�ើញ

ពួកអ្ននក ហែដឹល់ ច្រើជ័ឿ ច្រើល់ើ ការសាោរ ច្រើ�ើងវិិញ ប់ុុហែនែ អ្ន�អាង ថា សាសនាំ��ក

ច្រើ� ខ្ញុំី� �ច្រើនាំា� ច្រើ�ើយៈ ក៏ �ន វិច្រើងីង ច្រើ�   ។ អ្ននក ច្រើផ្ដសងច្រើ�ៀតូ អ្ន�អាង ថា ច្រើជ័ឿ

ច្រើល់ើ ការសាោរ ច្រើ�ើងវិិញ ប់ុុហែនែ �សងាក �ិតូែ នឹង ច្រើគ្នាល់ល់�ធិ ហែដឹល់ �ិន �តូូវិ

នឹង ឥរិយាប់� កំពុង ផ្ទាាស់ប់ែ�រ ទៃន ជ័ំនាំន់ រប់ស់ ច្រើយៈើង   ។ �នុសស ខ្ញុំៃ� �ិន

�ន សិ�ធិ អ្នំណា� ច្រើ� ហែតូ �ន អ្ន�អាង ថា �ន ច្រើ�ើញ ការនិ�ិតូែ សុប់ិន

 និង �ន ដឹំច្រើណ៍ើរ �សសនកិ�ច ច្រើ�កាន់ សាសនាំ��ក ហែដឹល់ ពិតូ ហែដឹល់

ដឹឹកនាំំ ច្រើយៈើង ច្រើ�កាន់ ផ្ដៃ�វិ ហែដឹល់ កាន់ហែតូ ខ្ញុំីង់ខ្ញុំីស់ ឬ ច្រើរៀប់�ំ សាសនាំ��ក

ស��ប់់ �ីប់�ចប់់ ទៃន ច្រើលាកិយៈ ច្រើន�   ។ �នុសស ច្រើផ្ដសងច្រើ�ៀតូ �តូូវិ�ន ច្រើ�ក

ប់ច្រើញ្ចាោតូ ច្រើដាយៈ វិិញ្ចាាណ៍ ហែកៃងកាាយៈ   ។

  ច្រើ� វិិសាល់�� ច្រើផ្ដសងច្រើ�ៀតូ ច្រើយៈើង �ក ដឹល់់ សកល់ច្រើលាក ទាំំង�ូល់

ហែដឹល់ ច្រើពារច្រើពញ ច្រើដាយៈ ការរំខាន   ។ �ិន ហែដឹល់ �ន ច្រើពល់ ណា ហែដឹល់

ច្រើយៈើង �ន ព័តូ៌�ន ច្រើ��ើន យាាង ច្រើន� ច្រើ� ទាំំង ព័តូ៌�ន�ិន ពិតូ និង ការផ្ដសពីផ្ដាយៈ ព័តូ៌�ន �ិន ពិតូ �ំនិញ  

ច្រើ��ឿងក�ានែ និង ហែល់ីង កាន់ហែតូ ច្រើ��ើន ច្រើ�ើយៈ កាន់ហែតូ �ន ជ័ច្រើ��ើស ច្រើ��ើន កហែនៃង កាន់ហែតូ ច្រើ��ើន ច្រើដឹើ�ីី ច្រើ�  

�ព�ទាំំង អ្នីីៗ ច្រើដឹើ�ីី �សសនាំ និង ច្រើធីីើ កាន់ហែតូ ច្រើ��ើន ច្រើដឹើ�ីី ច្រើ�ប់ើ ច្រើពល់ច្រើវិលា និង ទាំញ ការយៈក�ិតូែ �ុកដាក់ ពី អ្នីី

ហែដឹល់ សំខាន់ ប់ំផ្ដុតូ   ។ អ្នីីៗ ទាំំងអ្នស់ ច្រើនាំ� និង ជា ច្រើ��ើន ច្រើ�ៀតូ �តូូវិ�ន ផ្ដសពីផ្ដាយៈ យាាង ឆ្នាំប់់ រ�័ស ច្រើ�

�ូទាំំង ពិភិពច្រើលាក តា� �ប់ព័នធ ផ្ដសពីផ្ដាយៈ ច្រើអ្ន�ិ��តូូនិ�   ។ ច្រើន� �ឺជា ជ័ំនាំន់ ទៃន ការច្រើ�ក ប់ច្រើញ្ចាោតូ   ។

    �រនៅចិះដឹង គឺ ចា��ចិ់ �សះ់

  ច្រើស�កដីពិតូ ច្រើធីីើ ឲ្យយ ច្រើយៈើង ច្រើ�ើញ កាន់ហែតូ �ាស់ ច្រើដាយៈសារ វា �ឺ ជា «   ការ ច្រើ�� ដឹឹង អ្នំពី ការណ៍៍ ទាំំង 

ឡាយៈ ហែដឹល់ �ន ច្រើ� ច្រើពល់ ច្រើន� និង ការណ៍៍ ទាំំង ឡាយៈ ហែដឹល់ �ន �ក ច្រើ�ើយៈ ច្រើ�ើយៈ និង ការណ៍៍ ទាំំង 

ឡាយៈ ហែដឹល់ នឹង �ន ច្រើ� ខាង �ុខ្ញុំ   » (    ច្រើគ្នាល់ល់�ធិ និង ច្រើស�កដីសញ្ចាា ៩៣:២៤    )   ។ ការច្រើ��ដឹឹង � ឺ

ចាំំ��់ ណាស់ ច្រើដឹើ�ីី ច្រើ�ៀសវាង ពី ការច្រើ�ក ប់ច្រើញ្ចាោតូ ច្រើដឹើ�ីី ហែញក ច្រើ�ញ រវាង ច្រើស�កដីពិតូ និង កំ�ុស  

និង ច្រើដឹើ�ីី ច្រើ�ើល់ ច្រើ�ើញ កាន់ហែតូ �ាស់ ច្រើ�ើយៈ រកច្រើ�ើញ វិិធីី ច្រើដឹើ�ីី ច្រើ�ៀសវាង ពី ច្រើ�គ្នា�ថាាក់ នាំនាំ ច្រើ� កន�ង ជ័ំនាំន់

រប់ស់ ច្រើយៈើង   ។

  ពាការី យៈុូហែសប់ ស�មីធី �ន �ន �ប់សាសន៍ ថា   ៖ «   ការច្រើ��ដឹឹង �ឺ ចាំំ��់ ដឹល់់ ជ័ីវិិតូ និង ការច្រើគ្នារព 

�ព�   ។  .   .   .  ការច្រើ��ដឹឹង �ឺ ជា វិិវិរណ៍ៈ   ។ សូ� សាោប់់ តា�  .   .   .  �នៃឹ� ដឹ៏ ��ិ� ច្រើន�   ៖ ការច្រើ��ដឹឹង �ឺជា

អ្នំណា� ទៃន �ព� �ន ច្រើ� រក ច្រើស�កដី សច្រើ�ងាះ�   »   ។ ១ 

  �នុសស និយាយៈ ថា «   អ្ននក �ួរហែតូ ច្រើសាះ��តូង់ �ំច្រើពា�  ជ័ំច្រើនឿ រប់ស់ អ្ននក   »   ។ ខ្ញុំណ៍ៈ ហែដឹល់ វា ជា ការពិតូ ប់ងប់ូ�ន

ពុំ អា� �ន �ប់ច្រើសើរ ជាង អ្នីី ហែដឹល់ ប់ងប់ូ�ន �ន ដឹឹង ច្រើនាំ� ច្រើ�   ។ ពួក ច្រើយៈើង ភា�ច្រើ��ើន ប់ំផ្ដុតូ ច្រើធីីើសក�មភាព ច្រើដាយៈ

ហែផ្ដូក ច្រើ� ច្រើល់ើ ជ័ំច្រើនឿ រប់ស់ ច្រើយៈើង ជា ពិច្រើសស អ្នីី ហែដឹល់ ច្រើយៈើង ច្រើជ័ឿ ថា ជា �ប់ច្រើយាជ័ន៍ ផ្ទាាល់់ខ្ញុំៃ�ន   ។ ប់ញ្ចាា ច្រើនាំ� �ឺ ថា

 ច្រើពល់ខ្ញុំៃ� ច្រើយៈើង ខ្ញុំុស   ។

  �នុសស ខ្ញុំៃ� អា� នឹង ច្រើជ័ឿ ច្រើល់ើ �ព� ច្រើ�ើយៈ ថា ច្រើរឿង អា�គ្នា� �ឺ ខ្ញុំុស�គង ប់ុុហែនែ ច្រើ�ហែតូ �ុ� ច្រើល់ើ ច្រើ���ំព័រ អា�គ្នា�  

ច្រើដាយៈ ច្រើជ័ឿ ទាំំង ខ្ញុំុស ថា ពួកច្រើ� នឹង រីករាយៈ ជាង ច្រើប់ើ ពួកច្រើ� ច្រើធីីើ ដឹូច្រើចាំា� ឬ ថា ពួកច្រើ� �ិន អា� �ប់់ �ន ច្រើ� ឬ ថា

ពួកច្រើ� �ិន �ន ច្រើធីីើ ឲ្យយ នរណា ច្រើផ្ដសង ច្រើ�ៀតូ ឈឺចាំប់់ ច្រើនាំ� ច្រើ�ើយៈ   ។ ពួកច្រើ� ខ្ញុំុស ច្រើ�ើយៈ   ។

  �នុសស ច្រើផ្ដសង ច្រើ�ៀតូ អា� នឹង ច្រើជ័ឿ ថា វា ខ្ញុំុស កន�ង ការកុ�ក ប់ុុហែនែ ច្រើ�ហែតូ កុ�ក ច្រើ�ច្រើពល់ ខ្ញុំៃ� ច្រើដាយៈ ច្រើជ័ឿ ទាំំង

ខ្ញុំុស ថា ពួកច្រើ� នឹង �ិន អ្នី ច្រើ� ច្រើប់ើ �ិន �ន នរណា ដឹឹង ការពិតូ ច្រើ� ច្រើនាំ�   ។ ពួកច្រើ� ខ្ញុំុស ច្រើ�ើយៈ   ។

  �នុសស �ាក់ អា� នឹង ច្រើជ័ឿ ច្រើ�ើយៈ ហែ��ទាំំង ដឹឹង ថា �ព�ច្រើយៈសីូវិ �ឺ ជា �ព���ីសះ ច្រើ�ើយៈ ច្រើ�ហែតូ ប់ដឹិច្រើសធី ��ង់ 

�ិន �តូឹ�ហែតូ �ដង ច្រើ� ហែតូ ដឹល់់ច្រើ� ប់ី ដឹង ច្រើដាយៈសារ ហែតូ ជ័ំច្រើនឿ ខ្ញុំុស �គង ថា ការប់ំច្រើពញ តា� �ិតូែ រប់ស់ �កុ� �នុសស

ច្រើនាំ� �ឺ �ប់ច្រើសើរ ជាង   ។ ច្រើព�តូុស �ិន ហែ�ន អា�កក់ ច្រើ�   ។ ខ្ញុំំ�ំ �ិន ��កដឹ ច្រើ� ថា គ្នាតូ់ �ន់ច្រើខ្ញុំាយៈ ច្រើនាំ�   ។ គ្នាតូ់ ពិតូ

ជា ខ្ញុំុស ច្រើ�ើយៈ   ។ (   សូ�ច្រើ�ើល់  �ាថាយៈ ២៦:៣៤, ៦៩–៧៥    )   ។

  ច្រើពល់ ច្រើយៈើង �ប់�ពឹតូែ �ិន ល់ូ ច្រើយៈើង អា� នឹង �ិតូ ថា ច្រើយៈើង អា�កក់ ច្រើពល់ ហែដឹល់ ការពិតូ ច្រើ� ច្រើយៈើង �គ្នាន់ហែតូ

ខ្ញុំុស   ។ ឧប់ស�គ ច្រើនាំ� �ឺ �ិនហែ�ន ជា ការប់ិ� ��ាតូ រវាង សក�មភាព រប់ស់ ច្រើយៈើង និង ជ័ំច្រើនឿ រប់ស់ ច្រើយៈើង ច្រើនាំ�ច្រើ� 

ប់ុុហែនែ ឧប់ស�គ ច្រើនាំ� �ឺ ការប់ិ� ��ាតូ រវាង ជ័ំច្រើនឿ រប់ស់ ច្រើយៈើង និង ច្រើស�កដីពិតូ   ។



  ច្រើតូើ ច្រើយៈើង អា� ប់ិ� ��ាតូ ច្រើនាំ� យាាង ដឹូ�ច្រើ�ដ�   ? ច្រើតូើ ច្រើយៈើង ច្រើ�ៀសវាង

ពី ការច្រើ�ក ប់ច្រើញ្ចាោតូ យាាង ដឹូ� ច្រើ�ដ�   ?

    សះ�ណួរ ចិមើង និ�ង សះ�ណួរ បំនាាបំ់ បំនិស�

  �ន សំណ៍ួរ ��ីង និង �ន សំណ៍ួរ ប់នាំាប់់ ប់នសំ   ។ សូ� ចាំប់់ច្រើផ្ដដើ�

ច្រើដាយៈ ការច្រើ�ៃើយៈ ដឹល់់ សំណ៍ួរ ��ីង ជា�ុន   ។ សំណ៍ួរ ��ីង �ឺ សំខាន់

ប់ំផ្ដុតូ   ។ �ន សំណ៍ួរ ��ីង ហែតូ �ួយៈ �ំនួន ប់ុុច្រើណាា�   ។ ខ្ញុំំ�ំ សូ� ច្រើល់ើក

ច្រើ�ើង ប់ួន សំណ៍ួរ   ៖

    ១.   ច្រើតូើ �ន �ព� �ួយៈ អ្នងគ ជា �ព�វិរប់ិតា រប់ស់ ច្រើយៈើង ឬ   ?

    ២.   ច្រើតូើ �ព�ច្រើយៈសីូវិ��ីសះ �ឺជា �ព�រាជ័ប់ុ�តា ទៃន �ព� ជា �ព�អ្នងគ

សច្រើ�ងាះ� ទៃន ពិភិពច្រើលាក ឬ   ?

    ៣.   ច្រើតូើ យៈុូហែសប់ សម�ីធី ជា ពាការី �ាក់ ឬ   ?

    ៤.   ច្រើតូើ សាសនាំ��ក ទៃន �ព�ច្រើយៈសីូវិ��ីសះ ទៃន ពួក ប់រិសុ�ធ ទៃ�ៃ �ុង

ច្រើ�កាយៈ ជា ន�រ �ព�ច្រើ� ច្រើល់ើ ហែផ្ដនដឹី ច្រើន� ឬ   ?

    ផ្ដះ�យៈច្រើ�វិិញ សំណ៍ួរ ប់នាំាប់់ ប់នសំ �ឺ �ិន�ន �ីប់�ចប់់ ច្រើ�   ។  

សំណ៍ួរ ទាំំងច្រើនាំ� រួ��ន សំណ៍ួរ អ្នំពី �ប់វិតូែិសា�សែ សាសនាំ��ក,  

ព�ុអាពា�៍ពិពា�៍, �ប់ជាជ័ន ច្រើដឹើ�កំច្រើណ៍ើតូ អា��ីិក និង ប់ពីជ័ិតូ

ភាព, �សែី និង ប់ពីជ័ិតូភាព, ការប់កហែ�ប់ ទៃន �ព���ីីរ �រ�ន, �ុកាោ ដឹ៏

�នតូទៃ�ៃ ��ិ�, DNA  និង �ព���ីីរ �រ�ន, អាពា�៍ពិពា�៍

ច្រើភិ� ដឹូ�គ្នាា, ដឹំច្រើណ៍ើរច្រើរឿង ច្រើផ្ដសងៗ គ្នាា ទៃន ការនិ�ិតូែ ដឹំប់ូង   ។ល់។  

និង ។ល់។

  �ប់សិន ច្រើប់ើ ប់ងប់ូ�ន ច្រើ�ៃើយៈ សំណ៍ួរ ��ីង ច្រើនាំ� សំណ៍ួរ ប់នាំាប់់ ប់នសំ

នឹង �តូូវិ�ន ច្រើ�ៃើយៈ ផ្ដងហែដឹរ ឬ វា ហ្កាក់ �ិន សូវិ សំខាន់ ច្រើពក ច្រើនាំ� ច្រើ�   ។  

�ូរ ច្រើ�ៃើយៈ សំណ៍ួរ ��ីង ទាំំងឡាយៈ ច្រើនាំ� ប់ងប់ូ�ន អា� ច្រើដា��សាយៈ នឹង

ច្រើរឿង ហែដឹល់ ប់ងប់ូ�ន យៈល់់ និង ច្រើរឿង ហែដឹល់ ប់ងប់ូ�ន �ិន យៈល់់ ក៏ដឹូ�ជា ច្រើរឿង

ហែដឹល់ ប់ងប់ូ�ន យៈល់់�សប់ និង ច្រើរឿង ហែដឹល់ ប់ងប់ូ�ន �ិន យៈល់់�សប់ ច្រើដាយៈ

�ិន ��់ ចាំកច្រើ�ញ ពី សាសនាំ��ក   ។

    វិ�ីសា�សះត ដ៏ នៅទំវភាពី នៃនិ �រនៅរៀនិសះូ�ត្ត

  �ន វិិធីីសា�សែ ទៃន ការច្រើរៀនសូ�តូ ខ្ញុំុសៗ គ្នាា រួ��ន វិិធីីសា�សែ ខាង វិិ�ាសា�សែ ខាង ការវិិភា� ខាង

សិកា �ុខ្ញុំ វិិជាា និង វិិធីីសា�សែ ដឹ៏ ច្រើ�វិភាព   ។ វិិធីីសា�សែ ទាំំង ប់ួន ច្រើន� �ឺ ចាំំ��់ ច្រើដឹើ�ីី ដឹឹង អ្នំពី ច្រើស�កដីពិតូ   ។  

វិិធីីសា�សែ ទាំំងអ្នស់ ចាំប់់ច្រើផ្ដដើ� តា� រច្រើប់ៀប់ ដឹូ�គ្នាា   ៖ ជា�ួយៈ នឹង សំណ៍ួរ �ួយៈ   ។ សំណ៍ួរ �ឺ សំខាន់  

ជាពិច្រើសស សំណ៍ួរ ��ីង ទាំំងឡាយៈ   ។

  វិិធីីសា�សែ ដឹ៏ ច្រើ�វិភាព ទៃន ការច្រើរៀនសូ�តូ រួ� ប់�ច�ល់ នូវិ ធាតូុ ទាំំងឡាយៈ រប់ស់ វិិធីីសា�សែ ច្រើផ្ដសងៗ ច្រើ�ៀតូ  

ប់ុុហែនែ ច្រើ��ី ប់ំផ្ដុតូ ឈន� ច្រើល់ើ អ្នីីៗ ច្រើផ្ដសង ច្រើ�ៀតូ ទាំំងអ្នស់ ច្រើដាយៈ ការ�ូល់ ច្រើ� កន�ង អ្នំណា� ទៃន សាានសួ�៌   ។ ច្រើ��ី

ប់ំផ្ដុតូ ការណ៍៍ ទាំំងឡាយៈ រប់ស់ �ព� �តូូវិ�ន ច្រើធីីើ ឲ្យយ យៈល់់ដឹឹង ច្រើដាយៈ �ព�វិិញ្ចាាណ៍ ទៃន �ព� ហែដឹល់ ជា ធី�មតា ជា

សំច្រើ�ង តូូ� រច្រើ�ៀង   ។ �ព�អ្ន�ះស់ �ន �ន �ព�ប់នះ�ល់ ថា «   �ព� ��ង់ នឹង �ប់ទាំន តូ��ិ� ដឹល់់ អ្ននក ច្រើដាយៈ�ព�

វិិញ្ចាាណ៍ ប់រិសុ�ធ រប់ស់ ��ង់ ហែ�ន ច្រើ�ើយៈ ច្រើដាយៈអ្នំច្រើណាយៈទាំន ជា �ព� វិិញ្ចាាណ៍ ប់រិសុ�ធ ហែដឹល់ ពុំ អា� ��ប់់

�ន   » (    ច្រើគ្នាល់ល់�ធិ និង ច្រើស�កដី សញ្ចាា ១២១:២៦    )   ។

  សាវិក ប់ុុល់ �ន ប់ច្រើ�ងៀន ថា ច្រើយៈើង �ិនអា� ដឹឹង ពី ការណ៍៍ ទាំំងឡាយៈ រប់ស់ �ព� ច្រើ�ើយៈ ច្រើល់ើកហែល់ង 

ហែតូ តា� រយៈៈ �ព�វិិញ្ចាាណ៍ ទៃន �ព� ប់ុុច្រើណាា� (   សូ�ច្រើ�ើល់  កូរិន�ូស �ី១ ២:៩–១១  សូ�ច្រើ�ើល់  ផ្ដងហែដឹរ  

ការប់កហែ�ប់ រប់ស់ យៈុូហែសប់ ស�មីធី  កូរិន�ូស �ី១ ២:១១    )   ។ ច្រើលាក �ន និយាយៈ ថា «   �នុសស ខាង សា�់

�� ច្រើ� �ិន ��ួល់ ច្រើស�កែី ខាង ឯ �ព�វិិញ្ចាាណ៍ទៃន �ព� ច្រើ� ពី ច្រើ�ពា� ជា ច្រើស�កែី ល់ៃង់ច្រើល់ៃើ ដឹល់់ ច្រើ�   »   ។ ច្រើយៈើង

ច្រើ�ើញ ការណ៍៍ ច្រើនាំ� ជា ច្រើរៀងរាល់់ ទៃ�ៃ   ។ ប់ុុល់ �ន ប់នែ ច្រើ�ៀតូ ថា «   ក៏ រក សាះល់់ �ិន �ន ហែដឹរ ដឹីិតូ �តូង់ ឯ

ច្រើស�កែី ទាំំង ច្រើនាំ� �តូូវិ ពិចាំរណា យៈល់់ ខាង វិិញ្ចាាណ៍ វិិញ   » (    កូរិន�ូស �ី១ ២:១៤    )   ។

  កន�ង �ំច្រើណា� ប់ញ្ចាា ទាំំងអ្នស់ ហែដឹល់ ប់ងប់ូ�ន ជ័ួប់ �ប់�� កន�ង ជ័ីវិិតូ �ន �ួយៈ សំខាន់ ជាង ច្រើ� ទាំំងអ្នស់  

ច្រើ�ើយៈ ជា អ្នីី ហែដឹល់ �ន យៈល់់ តូិ� ប់ំផ្ដុតូ   ។ សាានភាព ដឹ៏ អា�កក់ ប់ំផ្ដុតូ ទៃន �នុសស ច្រើលាក ទាំំងអ្នស់ �ឺ �ិន ហែ�ន 

១

២

៣

៤



២៨ លីអា���

ភាព�កី�ក ការឈឺ ភាពឯច្រើកា  

ការរំច្រើលាភិ ប់ំពាន ឬ ស�ងាះ� ច្រើនាំ�

ច្រើ�—�ីីច្រើប់ើ សាានភាព ទាំំងច្រើនាំ� វា �ួរ ឱយ

ខាា� យាាង ណា កដី   ។ សាានភាព ដឹ៏ អា�កក់

ប់ំផ្ដុតូ ទៃន �នុសស ច្រើលាក ទាំំងអ្នស់ �ឺ សា��ញ

ប់ំផ្ដុតូ   ៖ វា �ឺជា ការសាាប់់ ខាង វិិញ្ចាាណ៍   ។ វា �ឺ ការ�តូូវិ

ប់ំហែប់ក ច្រើ�ញ ពី វិតូែ�ន រប់ស់ �ព� ច្រើ�ើយៈ ច្រើ�កន�ង ជ័ីវិិតូ ច្រើន� វិតូែ�ន រប់ស់

��ង់ �ឺ ជា �ព�វិិញ្ចាាណ៍ និង �ព�ច្រើ�សាោ រប់ស់ ��ង់ ច្រើនាំ� ឯង   ។

  ផ្ដះ�យៈ ច្រើ� វិិញ សាានភាព ដឹ៏ ល់ូ ប់ំផ្ដុតូ ទៃន �នុសស ច្រើលាក ទាំំងអ្នស់  

�ឺ �ិនហែ�ន ��ពយស�ីតូែិ ច្រើករ៍�ច្រើ�ះ� កិតូានុភាព សុខ្ញុំភាពល់ូ  

កិតូែិយៈស រប់ស់ �នុសស យេតុ� មានិ អំវី យេផ្សសងយេទំៀតុ ខែ�ល ក្រព័ះអំងគ សយេ��ះះ

 និិងព័ួកុ ព័ា�រី និិង ព័ួកុសាវកុ នៃនិ ព័ួកុបរិសុទំធ នៃ�ៃ ចុង យេក្រ�យុ បានិ

បយេក្រងៀនិ អំំព័ី �រអំធួិសាានិ   ឬ សនែិសុខ្ញុំ ច្រើនាំ� សាានភាព ដឹ៏ ល់ូ ប់ំផ្ដុតូ

ទៃន �នុសស ច្រើលាក ទាំំងអ្នស់ �ឺ ការ�ន ��ួល់ អ្នំច្រើណាយៈ ពិសិដឹិ ពី

អ្នំណា� ទៃន សាានសួ�៌   ។ វា �ឺ ជា ការ�ន ច្រើកើតូ �ដង ច្រើ�ៀតូ �ន ��ួល់

អ្នំច្រើណាយៈ និង ភាពជា ទៃដឹ�ូ ទៃន �ព�វិិញ្ចាាណ៍ ប់រិសុ�ធ ហែដឹល់ ជា �ប់ភិព

ទៃន ការច្រើ��ដឹឹង វិិវិរណ៍ៈ ក�ាំង ភាព�ាស់លាស់ ច្រើស�កដី�សឡាញ់ 

អ្នំណ៍រ ភាពសុខ្ញុំសានែ កដីសងឹឹ� �ំនុក�ិតូែ ច្រើស�កដីជ័ំច្រើនឿ និង ច្រើសះើរហែតូ

��ប់់ អ្នស់ អ្នីីៗ ហែដឹល់ ល់ូ   ។

  �ព�ច្រើយៈសីូវិ �ន �ន �ព�ប់នះ�ល់   ៖ «   �ព� ដឹ៏ ជា ជ័ំនួយៈ �ឺ ជា

�ព�វិិញ្ចាាណ៍ ប់រិសុ�ធ  .   .   .  នឹង ប់ច្រើ�ងៀន អ្ននក រាល់់ គ្នាា ពី ��ប់់ ច្រើស�កែ ី

ទាំំង អ្នស់   » (    យៈុូហ្កាន ១៤:២៦    )   ។ វា �ឺ ជា អ្នំណា� ហែដឹល់ ឲ្យយ ច្រើយៈើង  

«   អា�សាះល់់ ច្រើស�កដី ពិតូ ទៃន ��ប់់ ការណ៍៍ ទាំំង អ្នស់   » (    �រុូទៃណ៍  

១០:៥    )   ។ «   �ព� វិិញ្ចាាណ៍ ប់រិសុ�ធ នឹង ប់ងាាញ  .   .   .  ដឹល់់ [   ច្រើយៈើង]  

នូវិ ��ប់់ អ្នីី ទាំំង អ្នស់ ហែដឹល់ [   ច្រើយៈើង   ]  �តូូវិ ច្រើធីីើ   » (    នីទៃ�ី�ី២ ៣២:៥    )   ។  

វា �ឺ ជា �ប់ភិព ទៃន «   �ឹករស់   » ហែដឹល់ រលាស់ ច្រើ�កាន់ ជ័ីវិិតូ ដឹ៏ អ្នស់កល់ី

ជានិ�ច (    យៈុូហ្កាន ៧:៣៨  សូ�ច្រើ�ើល់ ខ្ញុំ ៣៧ ផ្ដងហែដឹរ   )   ។

  ប់ង់ទៃ�ៃ អ្នីី ក៏ ច្រើដាយៈ ហែដឹល់ ប់ងប់ូ�ន �តូូវិ ប់ង់ ��ួល់ ប់នះ�ក អ្នីី ក៏ ច្រើដាយៈ

ហែដឹល់ ប់ងប់ូ�ន �តូូវិ ��ួល់ ច្រើ�ើយៈ ច្រើធីីើ ការល់�ប់ង់ អ្នីី ក៏ ច្រើដាយៈ ហែដឹល់

ប់ងប់ូ�ន �តូូវិ ល់�ប់ង់ ច្រើដឹើ�ីី ��ួល់ និង រកា វិិញ្ចាាណ៍ និង �ព�ច្រើ�សាោ

ទៃន �ព�វិិញ្ចាាណ៍ ប់រិសុ�ធ ច្រើ�កន�ង ជ័ីវិិតូ រប់ស់ ប់ងប់ូ�ន   ។ ��ប់់ ការណ៍៍

ល់ូ ទាំំងអ្នស់ ពឹងហែផ្ដូក ច្រើ�ច្រើល់ើ ការ��ួល់ និង ការរកា �ព�ច្រើ�សាោ ទៃន

�ព�វិិញ្ចាាណ៍ ប់រិសុ�ធ កន�ង ជ័ីវិិតូ រប់ស់ ប់ងប់ូ�ន   ។

    «   អ្នើី ស្វែដល់ ពីុ� �និ សាាង នៅ��ង   »

  ដឹូច្រើ�ន� ច្រើតូើ អ្នីី ច្រើ� ហែដឹល់ ជា ភាព�សពាប់់ �សច្រើពាន ហែដឹល់ ខ្ញុំំ�ំ �ន

�ន អារ�មណ៍៍ កាល់ពី ប់ុុនាំះន ឆ្នាំាំ �ុន ខ្ញុំណ៍ៈ ច្រើពល់ អាន ឯកសារ

�ប់ឆ្នាំំង ទាំំងច្រើនាំ�   ? អ្ននក ខ្ញុំៃ� អា� នឹង និយាយៈ ថា ភាព�សពាប់់ �សច្រើពាន

ច្រើនាំ� �ឺ ជា ផ្ដល់ ទៃន ភាពល់ំច្រើអ្នៀង ខាង ជ័ំច្រើនឿ ហែដឹល់ ជា �ំច្រើនាំរ កន�ង ការច្រើ�ជ័ើសច្រើរើស

ហែតូ ការណ៍៍ ទាំំងឡាយៈ ហែដឹល់ �សប់ ច្រើ�នឹង 

ការសនមតូ់ និង ជ័ំច្រើនឿ រប់ស់ ច្រើយៈើង   ។ �ំនិតូ ហែដឹល់ ថា អ្នីីៗ ��ប់់យាាង ហែដឹល់ �នុសស �ាក់ �ន ច្រើជ័ឿ និង �តូូវិ�ន

ប់ច្រើ�ងៀន អា� ជា ការខ្ញុំុស�គង ជាពិច្រើសស ច្រើពល់ គ្នាះន អ្នីី ហែដឹល់ ល់ូ �ប់ច្រើសើរ ជាង �ឺ ពិតូជា �ំនិតូ ដឹ៏ �សពាប់់

�សច្រើពាន និង ហែដឹល់ �ួរ ឲ្យយ �រ�ភ   ។

  ប់ុុហែនែ ភាព�សពាប់់ �សច្រើពាន ហែដឹល់ ខ្ញុំំ�ំ �ន ដឹក ពិច្រើសាធី ច្រើពល់ ហែដឹល់ ខ្ញុំំ�ំ �ន សាោប់់ ដឹល់់ សំច្រើ�ង ទៃន �កុ� 

�ច្រើ��ៀង ដឹ៏ ងងឹតូ ងងុល់ ហែដឹល់ ហែ�សក ទាំស់ នឹង ពាការី យៈុូហែសប់ ស�មីធី និង ការសាោរ ច្រើ�ើងវិិញ ទៃន សាសាន 

��ក ទៃន �ព�ច្រើយៈសីូវិ��ីសះ �ឺ ខ្ញុំុស ពី ច្រើនាំ�   ។ ភាព�សពាប់់ �សច្រើពាន ច្រើនាំ� �ិនហែ�ន ជា ការល់ំច្រើអ្នៀង ខាង 

ជ័ំច្រើនឿ ច្រើ� ច្រើ�ើយៈ វា �ិនហែ�ន ការភិ័យៈខាា� ថា ខ្ញុំុស ច្រើនាំ� ច្រើ�   ។ វា �ឺ ជា អ្នវិតូែ�ន ទៃន �ព�វិិញ្ចាាណ៍ រប់ស់ �ព�   ។  

វា �ឺជា សាានភាព រប់ស់ �នុសស ច្រើពល់ហែដឹល់ «   ច្រើ� ច្រើ� ហែតូ �ាក់ ឯង » (    ច្រើគ្នាល់ល់�ធិ និង ច្រើស�កដី សញ្ចាា  

១២១:៣៨    )   ។ វា �ឺ ជា ភាព�សពាប់់ �សច្រើពាន ទៃន ភាពងងឹតូ និង «   អាប់់ �ំនិតូ   » (    ច្រើគ្នាល់ល់�ធិ និង 

ច្រើស�កដី សញ្ចាា ៩:៩  សូ�ច្រើ�ើល់ ខ្ញុំ ៨ ផ្ដងហែដឹរ   )   ។

  �ព�អ្ន�ះស់ �ន �ន �ព�ប់នះ�ល់ ដឹូ�ច្រើន�   ៖

  «   ច្រើ�ើយៈ អ្នីី ហែដឹល់ ពុំ �ន សាាង ច្រើ�ើង ច្រើនាំ� ពុំ ហែ�ន �ក ពី �ព� ច្រើ� ហែតូ �ក ពី ច្រើស�កដី ងងឹតូ វិិញ   ។

  «   អ្នីី ហែដឹល់ �ក ពី �ព� ជា ពនៃឺ ច្រើ�ើយៈ អ្ននក ណា ហែដឹល់ ��ួល់ ពនៃឺ ច្រើ�ើយៈច្រើ� ជាប់់ កន�ង �ព� ច្រើនាំ� ��ួល់ ពនៃឺ

ហែ�� ច្រើ�ៀតូ ច្រើ�ើយៈ ពនៃឺ ច្រើនាំ� ភិៃឺ កាន់ ហែតូ ខាាំង ច្រើ�ើងៗ រ�ូតូ ដឹល់់ ទៃ�ៃ �ន ល់ូ ឥតូ ច្រើខាះ�   » (    ច្រើគ្នាល់ល់�ធិ និង

ច្រើស�កែី សញ្ចាា ៥០:២៣–២៤    )   ។

  វិិវិរណ៍ៈ ពី �ព�វិិញ្ចាាណ៍ ទៃន �ព� ជ័ំនួស ឲ្យយ ការល់ំច្រើអ្នៀង ខាង ជ័ំច្រើនឿ ច្រើដាយៈសារ វា �ិន សំអាង ហែតូ ច្រើ�ច្រើល់ើ ភិសដ�

តាង ប់ុុច្រើណាា� ច្រើ�   ។ ខ្ញុំំ�ំ �ន �ំណាយៈ ច្រើពល់ អ្នស់ �ួយៈ ជ័ីវិិតូ កន�ង ការពាយា� ច្រើដឹើ�ីី សាោប់់ ឮ �ព�ប់នះ�ល់ រប់ស់

�ព�អ្ន�ះស់ ច្រើ�ើយៈ ច្រើរៀន សាះល់់ និង ច្រើធីីើតា� �ព�វិិញ្ចាាណ៍ ទៃន �ព�   ។ វិិញ្ចាាណ៍ ហែដឹល់ ទាំក់�ង នឹង សំច្រើ�ង

ងងឹតូ ហែដឹល់ វាយៈ�ប់ហ្ការ ពាការី យៈុូហែសប់ ស�មីធី �ព���ីីរ �រ�ន និង ការសាោរ ច្រើ�ើងវិិញ ពុំ ហែ�ន ជា វិិញ្ចាាណ៍ ទៃន

ពនៃឺ ��ជាា និង ច្រើស�កដីពិតូ ច្រើ�   ។ ខ្ញុំំ�ំ �ិន ដឹឹង អ្នីី ច្រើ��ើន ច្រើ� ប់ុុហែនែ ខ្ញុំំ�ំ សាះល់់ �ព�សូរច្រើសៀង រប់ស់ �ព�អ្ន�ះស់ និង

�ព�សូរច្រើសៀង រប់ស់ ��ង់ ពុំ ច្រើ�កន�ង �កុ� �ច្រើ��ៀង ងងឹតូ ងងុល់ ច្រើនាំ� ច្រើ�   ។

  ផ្ដះ�យៈ �ស�� នឹង ភាព�សពាប់់ �សច្រើពាន និង ការអាប់់ �ំនិតូ ដឹ៏ �ួរ ឲ្យយ រំខាន ហែដឹល់ ច្រើធីីើ ឲ្យយ �ជ័ួតូ�ជាប់ នូវិ 

ល់ាប់់ ទៃន ការសងស័យៈ ច្រើនាំ� �ឺ វិិញ្ចាាណ៍ ទៃន ពនៃឺ ��ជាា ភាពសុខ្ញុំសានែ និង ច្រើស�កដីពិតូ ហែដឹល់ �ន វិតូែ�ន

ច្រើ�កន�ង �ពឹតូែិការណ៍៍ នាំនាំ និង ច្រើគ្នាល់ល់�ធិ ដឹ៏ រុងច្រើរឿង ទៃន ការសាោរ ច្រើ�ើងវិិញ ជាពិច្រើសស �ព���ីីរ ទាំំងឡាយៈ

ហែដឹល់ �ន ច្រើប់ើកសហែ�ដង ដឹល់់ ពិភិពច្រើលាក តា�រយៈៈ ពាការី យៈុូហែសប់ ស�មីធី   ។ សូ� អាន វា ច្រើ�ើយៈ សួរ ខ្ញុំៃ�នឯង 

និង �ព� ថា ច្រើប់ើ វា ជា ពាកយ កុ�ក ច្រើ�កប់ច្រើញ្ចាោតូ និង ការប់ំភាន់ ឬ ថា ច្រើប់ើ វា �ឺ ជា ច្រើស�កដីពិតូ   ។



 ខែខ តុុលា ឆ្នាំំំ ២០២០ ២៩

    បំងបូំ�និ ពីុ� អាចិ នៅរៀនិ ពីី នៅសះចិកដីពី�ត្ត នៅ�យុ �រល់បំ់ បំ��ត្ត់ នៅនាះនៅទំ

  �នុសស ខ្ញុំៃ� ហែដឹល់ ភិ័យៈខាា� ថា សាសនាំ��ក អា� ជា �ិនពិតូ  

�ំណាយៈ ច្រើពល់ និង ការយៈក�ិតូែ �ុក ដាក់ រប់ស់ ពួកច្រើ� កន�ង ការ 

ពុ�ពារ ឥតូ ឈប់់ឈរ �ៃងកាតូ់ ល់ាប់់ ទៃន សំណ៍ួរ ប់នាំាប់់ ប់នសំ   ។  

ពួកច្រើ� ពាយា� ទាំំងខ្ញុំុស �គង ច្រើដឹើ�ីី ច្រើរៀន ច្រើស�កដីពិតូ តា�រយៈៈ 

ដឹំច្រើណ៍ើរការ ទៃន ការល់ប់់ ប់ំ�តូ់ ច្រើដាយៈ ការពាយា� ល់ប់់ប់ំ�តូ ់

��ប់់ ការសងស័យៈ   ។ ច្រើនាំ� ហែតូងហែតូ ជា �ំនិតូ ដឹ៏ អា�កក់ �ួយៈ   ។ វា នឹង

�ិនហែដឹល់ �ន សច្រើ��� ច្រើ�ើយៈ   ។

  �ន នូវិ ការអ្ន�អាង និង �ំនិតូ រាប់់ �ិន អ្នស់ ហែដឹល់ �ប់ឆ្នាំំង 

នឹង ច្រើស�កដីពិតូ   ។ រាល់់ច្រើពល់ ហែដឹល់ ប់ងប់ូ�ន រកច្រើ�ើញ �ច្រើ�ៃើយៈ �ំច្រើពា� 

ការអ្ន�អាង ហែដឹល់ �ប់ឆ្នាំំង �ួយៈ ច្រើនាំ� ប់ងប់ូ�ន ក៏ ជ័ួប់ នឹង ការអ្ន�អាង 

�ប់ឆ្នាំំង �ួយៈ ច្រើ�ៀតូ   ។ ខ្ញុំំ�ំ �ិន ហែ�ន និយាយៈ ថា ប់ងប់ូ�ន �ួរហែតូ កប់ ់

កាល់ រប់ស់ ប់ងប់ូ�ន ច្រើ�កន�ង ខ្ញុំា�់ ច្រើនាំ� ច្រើ� ប់ុុហែនែ ខ្ញុំំ�ំ �ន ន័យៈ ថា  

ប់ងប់ូ�ន អា� �ំណាយៈ ច្រើពល់ អ្នស់ �ួយៈ ជ័ីវិិតូ �ប់ឹងហែ�ប់ង យាាង ខាាំង 

ហែសីងរក �ច្រើ�ៃើយៈ �ំច្រើពា� ��ប់់ ការអ្ន�អាង ហែដឹល់ �ប់ឆ្នាំំង នឹង សាសនាំ 

��ក ប់ុុហែនែ �ិនហែដឹល់ �ន �ក ដឹល់់ ការច្រើ��ដឹឹង �ួយៈ អ្នំពី ច្រើស�កដីពិតូ ដឹ៏

សំខាន់ ប់ំផ្ដុតូ ច្រើនាំ� ច្រើ�   ។

  �ច្រើ�ៃើយៈ �ំច្រើពា� សំណ៍ួរ ��ីង ទាំំងឡាយៈ ពុំ �ន �ក ច្រើដាយៈ ការច្រើ�ៃើយៈ

នឹង សំណ៍ួរ ប់នាំាប់់ ប់នសំ ទាំំងច្រើនាំ� ច្រើ�   ។ �ន �ច្រើ�ៃើយៈ នាំនាំ �ំច្រើពា� សំណ៍ួរ

ប់នាំាប់់ ប់នសំ ទាំំងច្រើនាំ� ប់ុុហែនែ ប់ងប់ូ�ន ពុំអា� �ងូ�ល់ ប់ងាាញ ពី ភាពវិិជ័ើ�ន

�ួយៈ ច្រើដាយៈ ការប់ងាាញ ថា ��ប់់ ការអ្នវិិជ័ើ�ន ទាំំងអ្នស់ ខ្ញុំុស ច្រើនាំ� ច្រើ�   ។ 

ប់ងប់ូ�ន �ិន អា� ប់ងាាញ ថា សាសនាំ��ក ពិតូ ច្រើដាយៈ ការ�ងូ�ល់ ប់ងាាញ

ថា ��ប់់ ការអ្ន�អាង ទាំំងអ្នស់ ហែដឹល់ ជ័ំទាំស់ នឹង សាសនាំ��ក �ឺ ខ្ញុំុស

ច្រើនាំ� ច្រើ�   ។ វា ជា យៈុ�ធសា�សែ ហែដឹល់ �ន កំ�ុស   ។ ច្រើ� �ីប់ំផ្ដុតូ �តូូវិហែតូ

�ន ភិសដ�តាង ប់ញ្ចាាក់ ច្រើ�ើយៈ ជា�ួយៈ នឹង ការណ៍៍ ទាំំងឡាយៈ រប់ស់ �ព�  

ច្រើនាំ� ច្រើ� �ីប់ំផ្ដុតូ និង ច្រើដាយៈ ��កដឹ ភិសដ�តាង ពិតូ ជា �ន �ក ច្រើដាយៈ

វិិវិរណ៍ៈ តា�រយៈៈ វិិញ្ចាាណ៍ និង �ព�ច្រើ�សាោ ទៃន �ព�វិិញ្ចាាណ៍ ប់រិសុ�ធ   ។

  �ព�ច្រើយៈសីូវិ �ន សួរ ដឹល់់ ពួក សិសស ��ង់   ៖

  «   ច្រើតូើ ថា ខ្ញុំំ�ំ ជា នរណា   ?

  «   សុី�ុូន- ច្រើព�តូុស �ូល់ ច្រើ�ៃើយៈ ថា ��ង់ ជា �ព���ីសះ ជា �ព�រាជ័ប់ុ�តា

ទៃន �ព� ដឹ៏ �ន �ព�ជ័នម រស់   ។

  «   រួ� �ព�ច្រើយៈសីូវិ �ន �ព�ប់នះ�ល់ តូប់ ថា អ្ននក សុី�ុូន កូន យៈុូណាស

ច្រើអ្នើយៈ អ្ននក �ន ពរ ដឹីិតូ �ិន ហែ�ន ជា សា�់ �� ហែដឹល់ �ន សហែ�ដង ឲ្យយ

អ្ននក សាះល់់ ច្រើ� �ឺ �ព�វិរប់ិតា ទៃន ខ្ញុំំ�ំ ហែដឹល់ �ង់ ច្រើ� សាានសួ�៌ វិិញ   ។

  «    .   .   .  អ្ននក ច្រើ�ះ� ច្រើព�តូុស ខ្ញុំំ�ំ នឹង តាំង ពួក ជ័ំនុំ ខ្ញុំំ�ំ ច្រើ� ច្រើល់ើ �មដា ច្រើន� ច្រើ�ើយៈ ទាំារ សាាន �ុំ �ពល់ឹង �នុសស

សាាប់់នឹង �ិន ហែដឹល់ ឈន� ពួក ជ័ំនុំ ច្រើ�ើយៈ   » (    �ាថាយៈ ១៦:១៥–១៨  សូ�ច្រើ�ើល់  ខ្ញុំ ១៣–១៤  ផ្ដងហែដឹរ   )   ។

  សាសនាំ��ក ទៃន �ព�ច្រើយៈសីូវិ��ីសះ �តូូវិ�ន ចាំក់ ��ឹ� ច្រើ�ច្រើល់ើ សិលា ទៃន វិិវិរណ៍ៈ ច្រើ�ើយៈ ច្រើកាាងទាំារ ទៃន 

សាាន នរក នឹង �ិន ឈន� វា ច្រើ�ើយៈ   ។  

ប់ងប់ូ�ន និង ខ្ញុំំ�ំ �ឺ ជា សាសនាំ��ក   ។  

ច្រើយៈើង �តូូវិហែតូ ចាំក់ ��ឹ� ច្រើ�ច្រើល់ើ សិលា ទៃន 

វិិវិរណ៍ៈ ច្រើ�ើយៈ ច្រើទាំ�ប់ី ច្រើយៈើង អា� នឹង  

�ិន ដឹឹង ពី �ច្រើ�ៃើយៈ �ំច្រើពា� ��ប់់ សំណ៍ួរ  

ហែតូ ច្រើយៈើង �តូូវិហែតូ ដឹឹង ពី �ច្រើ�ៃើយៈ �ំច្រើពា� 

សំណ៍ួរ ��ីង ទាំំងឡាយៈ   ។ ច្រើប់ើ ច្រើយៈើង 

ដឹឹង ច្រើនាំ� ច្រើកាាងទាំារ ទៃន សាាន នរក នឹង

�ិន ឈន� ច្រើយៈើង ច្រើ�ើយៈ ច្រើ�ើយៈ ច្រើយៈើង នឹង

សថិតូច្រើសថរ ជា ច្រើរៀងរ�ូតូ   ។

    ឈរ នៅល់� សះ�� នៃនិ វិវរណៈ

  �ន �ព� �ួយៈ អ្នងគ ហែដឹល់ �ង់ ច្រើ�

សាានសួ�៌ ហែដឹល់ ជា �ព�វិរប់ិតា ដឹ៏ អ្នស់

កល់ី រប់ស់ ច្រើយៈើង   ។ �ព� ច្រើយៈសីូវិ ��ីសះ �ឺ ជា

�ព�រាជ័ប់ុ�តា ទៃន �ព� ជា �ព�អ្នងគ សច្រើ�ងាះ� ទៃន

ពិភិពច្រើលាក   ។ យៈុូហែសប់ ស�មីធី ជា ពាការី

រប់ស់ �ព� ហែដឹល់ �ន ចាំក់��ឹ� ស��ប់់

ការសាោរ ច្រើ�ើងវិិញ ទៃន ន�រ រប់ស់ �ព�   ។

 សាសនាំ��ក ទៃន �ព�ច្រើយៈសីូវិ��ីសះ ទៃន ពួក ប់រិសុ�ធ ទៃ�ៃ �ុង ច្រើ�កាយៈ ជា ន�រ �ព�ច្រើ� ច្រើល់ើ ហែផ្ដនដឹី ច្រើន�   ។ ខ្ញុំំ�ំ ដឹឹង

ការណ៍៍ ទាំំងច្រើន� ច្រើដាយៈ ប់�ពិច្រើសាធីន៍ រប់ស់ ខ្ញុំំ�ំ—ប់�ពិច្រើសាធីន៍ ទាំំងអ្នស់   ។ ខ្ញុំំ�ំ ដឹឹង ការណ៍៍ ទាំំងច្រើន� ច្រើដាយៈ

ភិសដ�តាង ច្រើ�ើយៈ ភិសដ�តាង �ឺ ច្រើល់ើសល់ុប់ ណាស់   ។ ខ្ញុំំ�ំ ដឹឹង ការណ៍៍ ទាំំងច្រើន� ច្រើដាយៈ ការសិកា   ។ ច្រើ�ើយៈ 

��កដឹ ប់ំផ្ដុតូ ច្រើនាំ� �ឺ ខ្ញុំំ�ំ ដឹឹង ការណ៍៍ ច្រើន� ច្រើដាយៈ វិិញ្ចាាណ៍ និង �ព�ច្រើ�សាោ ទៃន �ព�វិិញ្ចាាណ៍ ប់រិសុ�ធ   ។

  ច្រើ�ើយៈ ច្រើដាយៈ ច្រើ�តូុ ដឹូច្រើចាំា� ខ្ញុំំ�ំ ដឹឹង នូវិ អ្នីីៗ ��ប់់ យាាង ហែដឹល់ ខ្ញុំំ�ំ �តូូវិការ ដឹឹង ច្រើដឹើ�ីី សថិតូច្រើសថរ ជា ច្រើរៀង 

រ�ូតូ   ។ �ូរ ឲ្យយ ច្រើយៈើង ឈរ ច្រើ�ច្រើល់ើ សិលា ទៃន វិិវិរណ៍ៈ ជា ពិច្រើសស ទាំក់�ង នឹង សំណ៍ួរ ��ីង ទាំំងឡាយៈ   ។  

ច្រើប់ើ ច្រើយៈើង ច្រើធីីើ ដឹូច្រើចាំា� ច្រើយៈើង នឹង សថិតូច្រើសថរ ជា ច្រើរៀងរ�ូតូ ច្រើ�ើយៈ និង �ិនហែដឹល់ �យៈ ច្រើ� ហែដឹរ   ។ ◼

    �ក្តី គ្រួ�ង់ ស្ទើចញ ពីី �ុនើរក្តីថ្នា ការគ្រួបំ�ុ� ធ្មមិមនិ�ាន «   Stand Forever    » ដែ�ល បាន �ីល់ ស្ទើ� សាក្តីលវីិ�ា ល័យ គ្រួពីិក្តីហា� យ៉ង់ មៃ�ៃ �ី  

២២ ដែខ្ញុំ មិក្តីរា �ា� ២០១៩   ។

     ក�ណត្ត់ ចិ���

    ១.    Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith   (   ឆ្នាំាំ ២០០៧   ) �ំព័រ ២៦៥   ។



៣០ លីអា���

នាង យេៅខែតុ ជា កុ�និ របស់ យេយុ�ង
វីនៃណ្ឌសូ� មាាខា �យេ�វៀយេរ ទំីក្រកុុង ឡាអំូ�តុ�� ក្របយេទំស �វីជី

សាាមិី ខ្ញុំំ�� និង ខ្ញុំំ�� នឹង គ្រួតូវី �ារភាជាបំ់ �ា បំ៉ុដែនី ពីិធ្មី បំរិ�ុ�ធ �៏ ពីិ�ិ�្ឋ ស្ទើនះ �ឺ ធ្ម�ស្ទើធ្មង ជាង ស្ទើយ�ង ដែត ពីីរ 

នាក្តី់ ស្ទើ�ស្ទើ�ៀត ។
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     បនាំាប់់ ពី រយៈៈច្រើពល់ ��ំពីរ ឆ្នាំាំ ទៃន ការសងឹឹ� និង 

ការរង់ចាំំ ច្រើដឹើ�ីី �ន កូន សាា�ី រប់ស់ ខ្ញុំំ�ំ និង ខ្ញុំំ� ំ

�តូូវិ�ន �ប់ទាំនពរ ឲ្យយ �ន កូន�សី �ួយៈ   ។ អាល់ីសុី 

ជា ពនៃឺ ទៃន ជ័ីវិិតូ រប់ស់ ច្រើយៈើង ប់ុុហែនែ នាំង �ន រស់ច្រើ� ហែតូ 

��ំ ហែខ្ញុំ ប់ុុច្រើណាា� ច្រើ�ើយៈ ក៏ �ន សាាប់់ ច្រើ� ច្រើដាយៈសារ 

ជ័ំងឺ រលាក សួតូ   ។

  ច្រើនាំ� �ឺជា ប់�ពិច្រើសាធីន៍ ដឹ៏ ពិ�ក ប់ំផ្ដុតូ កន�ង ជ័ីវិិតូ 

ខ្ញុំំ�ំ   ។ ខ្ញុំំ�ំ �តូ�ប់់ �ក ផ្ដះ� ពី កហែនៃង ច្រើធីីើការ វិិញ ច្រើ�ើយៈ 

អ្នងគ�យៈ យៈំ ច្រើរៀង រាល់់ ទៃ�ៃ   ។ ជា ញឹកញាប់់ សា�់ ទៃ�ៃ ខ្ញុំំ� ំ

�ន �ក អ្នងគ�យៈ ជា�ួយៈ ខ្ញុំំ�ំ ច្រើដឹើ�ីី ផ្ដដល់់ ក�ាំង ដឹល់់ ខ្ញុំំ�ំ   ។  

ខ្ញុំំ�ំ �ន ប់នែ អ្នធីិសាាន �ូល់ សូ� កូន �ួយៈ ច្រើ�ៀតូ ប់ុុហែនែ �ិន

�ន ច្រើ�   ។ ខ្ញុំំ�ំ �ន វិច្រើងីង ច្រើ�កន�ង ភាព�ុកខ �ពួយៈ   ។

  សា�់ ទៃ�ៃ ខ្ញុំំ�ំ �ន ចាំប់់ច្រើផ្ដដើ� ច្រើល់ើក �ឹក�ិតូែ សាា�ី ខ្ញុំំ�ំ  

និង ខ្ញុំំ�ំ ឲ្យយ ច្រើធីីើ ដឹំច្រើណ៍ើរ ច្រើ� �ព�វិិហ្ការ ប់រិសុ�ធ សូវាុ �ីីជ័ី  

ច្រើដឹើ�ីី ផ្ដារភាាប់់   ។ ច្រើយៈើង �ិន ហែដឹល់ �ន ច្រើ� �ព�វិិហ្ការ

ប់រិសុ�ធ ច្រើ� ច្រើ�ើយៈ ច្រើយៈើង �ន សច្រើ��� �ិតូែ ថា ច្រើន� ជា

រច្រើប់ៀប់ ដឹ៏ ល់ូ ប់ំផ្ដុតូ ច្រើដឹើ�ីី ហែសីងរក ច្រើស�កដី សងឹឹ� និង ការ

ពា�ល់   ។

  គ្នាះន អ្នីី អា� ច្រើរៀប់�ំ ខ្ញុំំ�ំ ស��ប់់ អ្នីី ហែដឹល់ ខ្ញុំំ�ំ �ន 

��ួល់ អារ�មណ៍៍ ច្រើ� ទៃ�ៃ ច្រើនាំ� ច្រើ�   ! ខ្ញុំំ�ំ �ន ដឹឹង ថា សាា�ី ខ្ញុំំ�ំ  

និង ខ្ញុំំ�ំ នឹង �តូូវិ ផ្ដារភាាប់់ ជា�ួយៈ គ្នាា អ្នស់កល់ី ជានិ�ច   ។  

ការច្រើ��ដឹឹង ច្រើន� �ន ច្រើធីីើ ឲ្យយ ខ្ញុំំ�ំ ច្រើពារច្រើពញ ច្រើ� ច្រើដាយៈ ការ

ដឹឹង�ុណ៍ និង ច្រើស�កដី �សឡាញ់   ។ ប់ុុហែនែ ខ្ញុំំ�ំ ពុំ �ន យៈល់់

ច្រើ� ថា ពិធីី ប់រិសុ�ធ ដឹ៏ ពិសិដឹិ ច្រើន� �ឺ ធីំច្រើធីង ជាង ច្រើយៈើង ហែតូ ពីរ

នាំក់ ច្រើ� ច្រើ�ៀតូ   ។

  ច្រើ� ឯ �ព�វិិហ្ការ ប់រិសុ�ធ ខ្ញុំំ�ំ �ន ច្រើរៀន ថា អាល់ីសុី 

អា� ផ្ដារភាាប់់ នឹង ច្រើយៈើង   ។ ខ្ញុំំ�ំ យៈំ ច្រើដាយៈ ច្រើស�កដី អ្នំណ៍រ  

ច្រើពល់ ខ្ញុំំ�ំ �ន ដឹឹង ពី ច្រើគ្នាល់ល់�ធិ ដឹ៏ ពិសិដឹិ ច្រើន�   ។ កូន�សី

ច្រើយៈើង នឹង ជា រប់ស់ ច្រើយៈើង អ្នស់កល់ី ជានិ�ច   ! ខ្ញុំំ�ំ សូ� ហែ�ៃង

�ីប់នាំាល់់ ថា �ព� �ន �ប់ទាំន អ្នីីៗ ��ប់់ យាាង ហែដឹល់ ច្រើយៈើង

�តូូវិការ ច្រើដឹើ�ីី �ន សុភិ�ងគល់ ច្រើ�កន�ង �ព�រាជ័ ដឹំណាក់ ដឹ៏

ប់រិសុ�ធ រប់ស់ ��ង់   ។

  តាំង ពី ច្រើពល់ ច្រើនាំ� �ក សាា�ី ខ្ញុំំ�ំ និង ខ្ញុំំ�ំ �តូូវិ�ន �ប់ទាំន

ពរ ឲ្យយ �ន កូន �ប់ុស �ាក់ និង កូន ��ចឹ� ប់ី នាំក់ ច្រើ�ៀតូ   ។  

ហែតូ ច្រើយៈើង �ិនហែដឹល់ ច្រើភិៃ� អាល់ីសុី ច្រើ�   ។ ច្រើដាយៈសារ ហែតូ ពិធីី

ប់រិសុ�ធ ទាំំងឡាយៈ កន�ង �ព�វិិហ្ការ ប់រិសុ�ធ កូន�សី រប់ស់

ច្រើយៈើង ជា ហែផ្ដនក �ួយៈ ទៃន ��ួសារ ច្រើយៈើង ជាច្រើរៀង រ�ូតូ   ។

សះ�នៅ�ង ពីួក បំរិសះុទំធ នៃ�ៃ ចិុងនៅ��យុ

  ច្រើពល់ ខ្ញុំំ�ំ ជ័ួប់ នរណា �ាក់ ហែដឹល់ �ន �តូ់ប់ង់ កូន  

ខ្ញុំំ�ំ សាះល់់ ពី ការឈឺចាំប់់ រប់ស់ ពួកច្រើ�   ។ ប់ុុហែនែ ខ្ញុំំ�ំ ដឹឹង ផ្ដង 

ហែដឹរ ថា ការឈឺចាំប់់ ច្រើន� �ិនហែ�ន ជា �ីប់�ចប់់ ច្រើនាំ� ច្រើ�   ។  

ច្រើដាយៈ ការ�តូ់ប់ង់ អាល់ីសុី ក៏ដឹូ�ជា ដឹក ពិច្រើសាធី

ការសាកល់ីង ច្រើផ្ដសងៗ ច្រើ�ៀតូ ខ្ញុំំ�ំ ដឹឹង ថា �ព� �ង់ ច្រើ� �ីច្រើនាំ�

ស��ប់់ ខ្ញុំំ�ំ   ។ ច្រើពល់ ខ្ញុំំ�ំ �ក់ �ឹក�ិតូែ ឬ រអ្នីូរទាំំ អ្នំពី ការណ៍៍

ទាំំងឡាយៈ ខ្ញុំំ�ំ ដឹឹង ថា �ព� ហែតូងហែតូ �ង់ ច្រើ� �ីច្រើនាំ�   ។

  ខ្ញុំំ�ំ ដឹឹង ថា ខ្ញុំំ�ំ នឹង ជ័ួប់ អាល់ីសុី �ដង ច្រើ�ៀតូ ច្រើ�ើយៈ

ច្រើស�កដីពិតូ ច្រើនាំ� ប់នែ ច្រើធីីើ ឲ្យយ សាា�ី ខ្ញុំំ�ំ និង ខ្ញុំំ�ំ ច្រើពារច្រើពញ 

ច្រើដាយៈ ច្រើស�កដី អ្នំណ៍រ យាាង �ជាល់ច្រើ��   ។ ◼



              ខំ�ំ ហែតូងហែតូ �ិតូ ពី ខ្ញុំៃ�ន ឯង ថា ជា �នុសស �ន សុខ្ញុំភាព ល់ូ   ។ ដឹូច្រើ�ន� ខ្ញុំំ�ំ �ន តូក់សៃ�តូ ច្រើពល់

ខ្ញុំំ�ំ �ន ភាាក់ ច្រើ�ើង ច្រើ� �ពឹក �ួយៈ ច្រើ�ើយៈ �ន អារ�មណ៍៍ ថា តូឹង ��ូង យាាង ខាាំង ដឹូ�ជា

វា ច្រើរៀប់នឹង ផ្ដះ��   ។ ខ្ញុំំ�ំ �តូូវិ�ន ប់�ើ�ន ច្រើ� �នះីរច្រើព�យ ជា �ប់ញាប់់ ប់ុុហែនែ ប់នាំាប់់ ពី ការច្រើធីីើ ច្រើតូសែ

អ្នស់ ជា ច្រើ��ើន ច្រើ�ាង ច្រើវិជ័ើប់ណ៍ឌិតូ ពុំ អា� រកច្រើ�ើញ ប់ញ្ចាា ច្រើ�   ។ ពួកគ្នាតូ់ �ន ប់�ើ�ន ខ្ញុំំ�ំ ច្រើ� ផ្ដះ�

វិិញ ច្រើទាំ�ប់ី ខ្ញុំំ�ំ ច្រើ�ហែតូ �ន ការឈឺ ចាំប់់ ជា ខាាំង កែី   ។ ច្រើដាយៈ ច្រើ�តូុ ច្រើនាំ� �ន ការចាំប់់ច្រើផ្ដដើ�

ការណាតូ់ ជ័ួប់ ច្រើវិជ័ើប់ណ៍ឌិតូ ដឹ៏ ពិ�ក រយៈៈច្រើពល់ ��ំពីរ ហែខ្ញុំ ការសាាក់ច្រើ� �នះីរច្រើព�យ និង

ការឈឺចាំប់់ ដឹ៏ ខាាំង ប់ំផ្ដុតូ ហែដឹល់ ខ្ញុំំ�ំ �ិន ធាាប់់ ជ័ួប់ កន�ង ជ័ីវិិតូ ខ្ញុំំ�ំ   ។

  ខ្ញុំំ�ំ �ន ចាំប់់ច្រើផ្ដែើ� ធាាក់ �ឹក�ិតូែ   ។ ខ្ញុំំ�ំ �តូូវិ ច្រើ��ប់ង់ ច្រើចាំល់ ថាាក់ �ហ្កាវិិ�ាល់័យៈ រប់ស់ 

ខ្ញុំំ�ំ ច្រើ�ើយៈ ប់ដ�រ ច្រើ� រស់ច្រើ� ជា�ួយៈ ឪពុក �ោយៈ ខ្ញុំំ�ំ វិិញ   ។ ខ្ញុំំ�ំ �ិន អា� ច្រើ�ញ ច្រើ�ច្រើ�� ជា�ួយៈ 

�ិតូែភិកដិ �ន ច្រើ�   ។ ខ្ញុំំ�ំ ឈឺ ខាាំង ណាស់ រ�ូតូ ដឹល់់ �ិន អា� ច្រើធីីើ អ្នីីៗ ហែដឹល់ ជា �ំណ៍ូល់ �ិតូែ

រប់ស់ ខ្ញុំំ�ំ �ន   ។ ខ្ញុំំ�ំ �ន �ន អារ�មណ៍៍ ថា អ្នីី ��ប់់ យាាង ហែដឹល់ ខ្ញុំំ�ំ ខាាយៈខ្ញុំីល់់—ច្រើស�កែី ��ថាា

រប់ស់ ខ្ញុំំ�ំ �ំណ៍ងទាំក់�ង រប់ស់ ខ្ញុំំ�ំ ច្រើ�ពច្រើកាសល់យ រប់ស់ ខ្ញុំំ�ំ—�ន ហែប់ក ខាះតូ់ខាះយៈ អ្នស់  

ច្រើ�ើយៈ ឥ��វិ ច្រើន� ប់ំហែណ៍ក ទាំំងឡាយៈ ទៃន ខ្ញុំៃ�ន ខ្ញុំំ�ំ ពី�ុន ហ្កាក់ប់ី ដឹូ� ជាពុំ អា� ដាក់ ផ្ដគ�ំ ប់�ច�ល់

គ្នាា វិិញ �ន ច្រើ�   ។ ច្រើ�ើយៈ ខ្ញុំំ�ំ �ន ចាំប់់ច្រើផ្ដែើ� �ៃល់់ ថា ច្រើតូើ �ព�វិរប់ិតាសួ�៌ អ្ននុញ្ចាាតូ ឲ្យយ ការណ៍៍

ច្រើន� ច្រើកើតូច្រើ�ើង �ំច្រើពា� ខ្ញុំំ�ំយាាង ដឹូ� ច្រើ�ដ� ច្រើ�   ? ច្រើតូើ ��ង់ �ិន �ន �សឡាញ់ ខ្ញុំំ�ំ ច្រើ� ឬ   ?

  ប់នាំាប់់ ពី ការជ័ួប់ ជា�ួយៈ ច្រើវិជ័ើប់ណ៍ឌិតូ ដឹ៏ ឈឺចាំប់់ និង ខ្ញុំក�ិតូែ �ួយៈ ច្រើ�ៀតូ អ្នីី ហែដឹល់ ខ្ញុំំ�ំ �ង់ ច្រើធីីើ

�ឺ ច្រើដឹក �កច្រើវិៀនៗ ច្រើ�ើយៈ យៈំ   ។ ប់ុុហែនែ ច្រើពល់ ខ្ញុំំ�ំ �កដឹល់់ ផ្ដះ� ខ្ញុំំ�ំ �ន ច្រើ�ើញ អ្នីី �ួយៈ �ហែ�ៃក ច្រើ�ច្រើល់ើ

រានហ្កាល់   ៖ �ប់អ្នប់់ ហែសីកច្រើជ័ើង រហែ�ក កញ្ចាះស់ �ួយៈ រុំ ច្រើដាយៈ សក�តូ ច្រើ�ើយៈ ចាំរ ច្រើ�ះ� ខ្ញុំំ�ំ   ។

  សំប់ុ�តូ ច្រើ�ច្រើល់ើ �ប់អ្នប់់ ច្រើនាំ� ប់ងាាញ ថា �ប់អ្នប់់ ច្រើនាំ� �ក ពី �ិតូែ �ាក់ រប់ស់ ខ្ញុំំ�ំ   ។ នាំង

�ន ឮ ថា ខ្ញុំំ�ំ ឈឺ ច្រើ�ើយៈ �ង់ ច្រើល់ើក �ឹក�ិតូែ ខ្ញុំំ�ំ ច្រើ�ើង   ។ ច្រើពល់ ខ្ញុំំ�ំ ច្រើប់ើក �ប់អ្នប់់ ហែសីកច្រើជ័ើង ច្រើនាំ�

 ខ្ញុំំ�ំ �ន ច្រើ�ើញ វា �ន ច្រើពញ ច្រើដាយៈ ប់ំហែណ៍ក ច្រើសាា តូូ�ៗ   ។ វា ជា រូប់ ផ្ដគ�ំ ហែដឹល់ ច្រើធីីើ ច្រើដាយៈ ខ្ញុំៃ�ន

គ្នាតូ់ ផ្ទាាល់់ ជា ពិច្រើសស ស��ប់់ ខ្ញុំំ�ំ   ។

  ច្រើពល់ ខ្ញុំំ�ំ ដាក់ ផ្ដគ�ំ រូប់ ច្រើនាំ� ខ្ញុំំ�ំ �ន ចាំប់់ច្រើផ្ដដើ� យៈំ   ។ រូប់ផ្ដគ�ំ ច្រើនាំ� �ន ប់ច្រើងកើតូ ជា ច្រើ�ះ� ខ្ញុំំ�ំ �ីុំ

ព័�ធ ច្រើដាយៈ សារ ដឹ៏ ហែផ្ដូ�ហែល់ែ� ទៃន ច្រើស�កដី �សឡាញ់ និង ការច្រើល់ើក �ឹក�ិតូែ   ។ ខ្ញុំំ�ំ �ន �ន

អារ�មណ៍៍ ថា ប់ំហែណ៍ក ទៃន ខ្ញុំៃ�ន ខ្ញុំំ�ំ ហែដឹល់ ហែប់ក ខាះតូ់ខាះយៈ ឥ��វិ ច្រើន� �តូូវិ�ន ដាក់ ផ្ដគ�ំ �ូល់ គ្នាា

វិិញ កាល់ហែដឹល់ ខ្ញុំំ�ំ ផ្ដគ�ំ ប់ំហែណ៍ក ទៃន អ្នំច្រើណាយៈ រប់ស់ �ិតូែ ខ្ញុំំ�ំ   ។

  �ួយៈ រយៈៈ ខ្ញុំៃី ច្រើ�កាយៈ �ក ខ្ញុំំ�ំ �ន ចាំប់់ច្រើផ្ដដើ� ច្រើ�ប់ើ ថាាំ �ួយៈ ហែដឹល់ �ន កាតូ់ប់នថយៈ

ច្រើរា�សញ្ចាា រប់ស់ ខ្ញុំំ�ំ ច្រើ�ើយៈ �ន ជ័ួយៈ ច្រើវិជ័ើប់ណ៍ឌិតូ ច្រើធីីើ ច្រើរា�វិិនិ�ិ័យៈ   ។ ខ្ញុំំ�ំ �ន សាានភាព

ដឹ៏ ក�� ហែតូ អា� ពា�ល់ �ន ច្រើ�ើយៈ ច្រើដាយៈ �ន ថាាំ �តូឹ��តូូវិ ខ្ញុំំ�ំ អា� �តូ�ប់់ ច្រើ�កាន់ ជ័ីវិិតូ

ធី�មតា រប់ស់ ខ្ញុំំ�ំ វិិញ�ន   ។

  សូ�ីី ហែតូ ច្រើពល់ ហែដឹល់ រាងកាយៈ ខ្ញុំំ�ំ �ន ជា ខ្ញុំំ�ំ �ន ដឹឹង ថា ខ្ញុំំ�ំ នឹង �ិន ហែដឹល់ ច្រើភិៃ� ពី អ្នីី

ហែដឹល់ ខ្ញុំំ�ំ �ន ច្រើរៀន ច្រើ�ើយៈ   ។ ច្រើដាយៈសារ ហែតូ អ្នំច្រើណាយៈ ដឹ៏ ហែផ្ដូ�ហែល់ែ� រប់ស់ �ិតូែ ខ្ញុំំ�ំ ខ្ញុំំ�ំ �ន ដឹឹង

ថា ខ្ញុំំ�ំ �តូូវិ�ន �សឡាញ់ ច្រើ�ើយៈ ថា �ព�វិរប់ិតាសួ�៌ ពុំ �ន ច្រើភិៃ� ខ្ញុំំ�ំ ច្រើ�   ។ សូ� អ្នរ�ុណ៍

ដឹល់់ �ិតូែសប់ី�រស រប់ស់ �ិតូែ �ាក់ និង ច្រើស�កដី �សឡាញ់ រប់ស់ �ព�វិរប់ិតា រប់ស់ ខ្ញុំំ�ំ ហែដឹល់

�ង់ ច្រើ� សាានសួ�៌ ខ្ញុំំ�ំ �ន ជា ស�ច្រើសីើយៈ �ែងច្រើ�ៀតូ ប់នាំាប់់ ពី �ន អារ�មណ៍៍ ថា �តូូវិ ហែប់ក

ខាះតូ់ខាះយៈ អ្នស់ ជា ច្រើ��ើន ហែខ្ញុំ   ។ ◼

ក្រទំង់ បានិ ផ្សគ�ំ ខំ�ំ យេ��ង វិញ
យេអំយេលៀ� �និ ់រ�ឋ យុ�ថា�៍ ស.រ.អា

មិិតី របំ�់ ខ្ញុំំ�� បាន ឮ ថ្នា ខ្ញុំំ�� ឈឺ ស្ទើ��យ បាន ស្ទើ�ំ�រ រូបំ �គ�� ដែ�ល ស្ទើធ្មី� ស្ទើ�យ ខ្ញុំូ�ន �ត់ ផ្ទាល់ ជា ពីិស្ទើ�� 

�គ្រួមាបំ់ ខ្ញុំំ�� ។
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៣២ លីអា���

     ជា ច្រើ��ើន ឆ្នាំាំ កនៃង �ក ច្រើ�ើយៈ ខ្ញុំំ�ំ �ន ��ួល់ ��ីីរ

ពណ៍៌ ច្រើខ្ញុំៀវិ ហែដឹល់ �ន អ្នកសរ ពណ៍៌ �ស ច្រើ�ច្រើល់ើ

�កប់ ច្រើសៀវិច្រើ� ពី ពួក អ្ននក ផ្ដសពីផ្ដាយៈ សាសនាំ ហែដឹល់

ប់ច្រើ��ើ ច្រើ�កន�ង ប់នាំាយៈ ទាំហ្កាន ហែដឹល់ ខ្ញុំំ�ំ កំពុង ��ួល់

ការ�ីឹក�ីឺន ស��ប់់ ការងារ ខ្ញុំំ�ំ ច្រើ�កន�ង កង�័ព ច្រើជ័ើង �ឹក

ស�រដឹិ   ។

  កាល់ហែដឹល់ ខ្ញុំំ�ំ �ន ចាំប់់ច្រើផ្ដដើ� អាន ��ីីរ ច្រើនាំ� �នុសស

�ាក់ �ន ��ប់់ ខ្ញុំំ�ំ ថា វា �ិន ពិតូ ច្រើដាយៈសារ វា ��ៃង ច្រើ�ញ

ពី �ព���ីីរ ប់ី�ប់   ។ វា �ន ប់ណាាល់ ឲ្យយ ខ្ញុំំ�ំ សងស័យៈ នឹង ភាព

ពិតូ រប់ស់ ��ីីរ ច្រើនាំ� ប់ុុហែនែ ខ្ញុំំ�ំ �ន �ុក វា   ។ ខ្ញុំំ�ំ �ន អាន វា

ប់នែិ� �ន ដាក់ វា ច្រើ� �តូ កាប់ូប់ ទាំហ្កាន រប់ស់ ខ្ញុំំ�ំ ច្រើ�ើយៈ

 �ន ច្រើភិៃ� ពី វា   ។

« យេតុ� បអ�និ មានិ �មួីីរ ព័ណ្ឌ៌ យេខៀវ ខែ�ល មានិ 
អំកុសរ ព័ណ្ឌ៌ មាស មួួយុ កុាល យេទំ ? »
នៃមួយេ��ល យេចកុុបសុនិ រ�ឋ អំ�រី�គិនិ ស.រ.អា.

បំនាទាបំ់ ពីី បាន ស្ទើបាះ �មិ្ីរ ស្ទើនាះ ស្ទើចាំល មិួយ រយៈ ខ្ញុំំ�� បាន ចង់ �ឹង ថ្នា មាន អំីី ស្ទើ�ក្តីុ�ង ស្ទើនាះ ។ 
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  ជាង �ួយៈ ឆ្នាំាំ ច្រើ�កាយៈ �ក ខ្ញុំំ�ំ �ន សច្រើ��� �ិតូែ 

ស�ាតូ កាប់ូប់ ទាំហ្កាន រប់ស់ ខ្ញុំំ�ំ   ។ ខ្ញុំំ�ំ �ន ច្រើ�ើញ ��ីីរ

ច្រើនាំ� ប់ុុហែនែ ពុំ �ន �ំណាប់់ អារ�មណ៍៍ នឹង វា ច្រើ�ៀតូ ច្រើ�  

ដឹូច្រើ�ន� ខ្ញុំំ�ំ �ន ច្រើ�� វា ច្រើចាំល់   ។ ប់ុុហែនែ �ួយៈ រយៈៈ ច្រើ�កាយៈ�ក 

ខ្ញុំំ�ំ �ន ការ�ង់ដឹឹង កាន់ហែតូ ខាាំង ច្រើ�ើង អ្នំពី អ្នីី ហែដឹល់ ច្រើ�កន�ង

��ីីរ ពណ៍៌ ច្រើខ្ញុំៀវិ ហែដឹល់ �ន អ្នកសរ ពណ៍៌ �ស ច្រើនាំ�   ។  

ឥ��វិ ច្រើន� ខ្ញុំំ�ំ ច្រើជ័ឿ ថា អារ�មណ៍៍ ច្រើន� �ន �ក ពី �ព�វិិញ្ចាាណ៍  

«   ហែដឹល់ នាំំ ឲ្យយ ច្រើធីីើ ល់ូ   » (    ច្រើគ្នាល់ល់�ធិ និង ច្រើស�កដី សញ្ចាា  

១១:១២    )   ។

  ច្រើ�កន�ង ឆ្នាំាំ ២០០៥ �ិតូែ �មី �ាក់ �ន អ្នច្រើ�ចើញ ខ្ញុំំ�ំ ឲ្យយ

សាោប់់ ពួក អ្ននក ផ្ដសពីផ្ដាយៈ សាសនាំ   ។ ពី ដឹំប់ូង ខ្ញុំំ�ំ �ន

សំណ៍ួរ និង ការសងស័យៈ នាំនាំ អ្នំពី អ្នីី ហែដឹល់ ពួកច្រើ� ប់ច្រើ�ងៀន

 ប់ុុហែនែ ពួក អ្ននក ផ្ដសពីផ្ដាយៈ សាសនាំ �ន �ំនុក�ិតូែ ច្រើ�ើយៈ

�ន ផ្ដដល់់ �ច្រើ�ៃើយៈ ទាំំងឡាយៈ ហែដឹល់ ច្រើធីីើ ឲ្យយ ខ្ញុំំ�ំ យៈល់់   ។

  ច្រើពល់ ខ្ញុំំ�ំ �ន ដឹឹង ថា ពួកអ្ននក

ផ្ដសពីផ្ដាយៈ ទាំំងច្រើន� ដឹូ�ជា ពួកអ្ននក ហែដឹល់

�ន ជ័ួប់ ប់ុុនាំះន ឆ្នាំាំ �ុន ខ្ញុំំ�ំ �នសួរ

ពួកច្រើ� ទាំំង អ្ននះ�សា ថា «   ច្រើតូើ ប់ូ�នៗ �ន ��ីីរ ពណ៍៌ ច្រើខ្ញុំៀវិ

ហែដឹល់ �ន អ្នកសរ ពណ៍៌ �ស �ួយៈ កាល់ ច្រើ�   ?   »

  អ្ននក ផ្ដសពីផ្ដាយៈ �ាក់ �ន ច្រើ�ៃើយៈ ថា «   �� ច្រើយៈើង 

�ន   !   » «   ច្រើយៈើង ច្រើ�វា ថា �ព���ីីរ �រ�ន   !   »

  ខ្ញុំំ�ំ រំច្រើភិើប់ �ិតូែ ហែដឹល់ �ន �ព���ីីរ �រ�ន �ដង ច្រើ�ៀតូ   ។  

តា�ពិតូ ច្រើ� ខ្ញុំំ�ំ រំច្រើភិើប់ �ិតូែ ណាស់ រ�ូតូ ដឹល់់ ខ្ញុំំ�ំ  អាន 

 វា ច្រើ��ើន ដឹង កន�ង រយៈៈច្រើពល់ តូិ� ជាង ពីរ ស�ោ�៍   ។  

កាល់ហែដឹល់ ខ្ញុំំ�ំ �ន អាន ច្រើ�ើយៈ អ្នធីិសាាន ខ្ញុំំ�ំ �ន ដឹឹង 

ថា វា �ឺ ជា �ព�ប់នះ�ល់ ទៃន �ព�   ។

  ហែអ្នល់ច្រើឌឺើរ រូច្រើប់ន វិី អាល់ីអ្នូឌឺ ទៃន ពួក �ិតូសិប់ នាំក់

�ន និយាយៈ ពី អ្នីី�ួយៈ ច្រើ�កន�ង សននិសី� �ូច្រើ� ហែដឹល់

ទាំក់�ង ច្រើ�នឹង ប់�ពិច្រើសាធីន៍ រប់ស់ ខ្ញុំំ�ំ ជា�ួយៈ នឹង

�ព���ីីរ �រ�ន   ៖ «   អ្ននក អាន ណា ហែដឹល់ តាំង �ិតូែ សិកា  

[   �ព���ីីរ �រ�ន   ] ច្រើដាយៈ ច្រើសាះ� ច្រើដាយៈ សាះរតូី ទៃន

ការ អ្នធីិសាាន ច្រើនាំ� នឹង ពុំ �គ្នាន់ហែតូ ច្រើរៀន អ្នំពី �ព���ីសះ

ប់ុុច្រើណាា�ច្រើ� ប់ុុហែនែ នឹង ច្រើរៀន មិក្តីពី ី �ព���ីសះ—ជាពិច្រើសស

ច្រើប់ើ ពួកច្រើ� ច្រើធីីើ ការ សច្រើ����ិតូែ ‹   សាកល់ីង �ុណ៍តូទៃ�ៃ ទៃន

ពាកយ ស�ដី   › [    អាល់�ា ៣២:៥    ] ច្រើ�ើយៈ �ិន ប់ដឹិច្រើសធី វា

ជា និរនដរ៍ ច្រើដាយៈ ការ �ិន ច្រើជ័ឿ ទាំំង ល់ច្រើ�ូ�ង ច្រើដាយៈ អ្នីី ហែដឹល់

អ្ននក ដឹទៃ� �ន និយាយៈ អ្នំពី ច្រើរឿង ទាំំងឡាយៈ ហែដឹល់ ពួកច្រើ�

�ិន ហែដឹល់ �ន អាន   »   ។ ១ 

  ច្រើដាយៈ ការអាន �ព���ីីរ �រ�ន ការអ្នធីិសាាន និង

ការ�ុក�ិតូែ ច្រើល់ើ �ព�វិិញ្ចាាណ៍ ច្រើនាំ� ខ្ញុំំ�ំ �ន ច្រើ�ើញ ការណ៍៍

អ្នសាះរយ ទាំំងឡាយៈ ច្រើកើតូច្រើ�ើង ច្រើ�កន�ង ជ័ីវិិតូ រប់ស់ ខ្ញុំំ�ំ   ។ ◼

    ក�ណត្ត់ ចិ���

    ១.   ហែអ្នល់ច្រើឌឺើរ រូច្រើប់ន វិី អាល់ីអ្នូឌឺ «   �តូូវិ�ន រកច្រើ�ើញ តា�រយៈៈ អ្ននុភាព

ទៃន �ព���ីីរ �រ�ន   »  Liahona,   ហែខ្ញុំ វិិ�ិិកា ឆ្នាំាំ ២០១៩ �ំព័រ ៣៧  

។



 ខែខ តុុលា ឆ្នាំំំ ២០២០ ៣៣
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     កុុ�ង នាំ� ជា ច្រើកមង �ាក់ រស់ច្រើ� ជាយៈ �កុង ទៃតូប់ុិ  

�ប់ច្រើ�ស ទៃតូវាុន់ ខ្ញុំំ�ំ �ិន ហែដឹល់ �ន សាះល់់ អ្ននក

ផ្ដសពីផ្ដាយៈ សាសនាំ ច្រើនាំ� ច្រើ�   ។ ដឹូច្រើ�ន� ច្រើ�ច្រើពល់ ខ្ញុំំ�ំ ជ័ួប់

ពួកច្រើ� ដឹំប់ូង ខ្ញុំំ�ំ �ង់ដឹឹង �ង់ ឮ ពី សារល់ិខ្ញុំិតូ រប់ស់ ពួកច្រើ�

ណាស់   ។ វា �ិន យៈូរ ច្រើ� �ុនច្រើពល់ ហែដឹល់ ខ្ញុំំ�ំ �ង់ ច្រើធីីើតា�

ការប់ច្រើ�ងៀន រប់ស់ ពួកច្រើ� ច្រើ�ើយៈ ដាក់ ដឹំណ៍ឹងល់ូ ច្រើ�

កន�ង ការអ្ននុវិតូែ ច្រើ�កន�ង ជ័ីវិិតូ ខ្ញុំំ�ំ ច្រើនាំ�   ។ ខ្ញុំំ�ំ �ន ��ួល់

អារ�មណ៍៍ ថា ច្រើន� ជា ផ្ដៃ�វិ �ួយៈ ស��ប់់ ខ្ញុំំ�ំ ច្រើដឹើ�ីី ច្រើ�ើញ ថា

�ន �ព� �ួយៈ អ្នងគ ឬ ច្រើ�   ។

  កន�ង ច្រើពល់ �ួយៈ ហែខ្ញុំ ខ្ញុំំ�ំ �ន ច្រើរៀន ដឹំណ៍ឹងល់ូ និង

ប់�ប់�ញតូែិ ទាំំងឡាយៈ ហែដឹល់ �តូូវិប់ច្រើ�ងៀន �ុនច្រើពល់

ប់ុណ៍យ �ជ័�ុជ័ �ឹក   ។ ខ្ញុំំ�ំ �ន ភាពសុខ្ញុំសានែ តា�រយៈៈ

ការអ្នធីិសាាន ខ្ញុំំ�ំ �ន ��ួល់ វិិវិរណ៍ៈ ផ្ទាាល់់ខ្ញុំៃ�ន ពី ការសិកា

�ព���ីីរ ច្រើ�ើយៈ ខ្ញុំំ�ំ �ិន ហែដឹល់ ខ្ញុំកខាន ការ�ប់ជ័ុំ សាសនាំ

��ក ណា �ួយៈ ច្រើ�   ។ ខ្ញុំំ�ំ �ន សច្រើ��� �ិតូែ ថា ខ្ញុំំ�ំ �ួរហែតូ

��ួល់ ប់ុណ៍យ �ជ័�ុជ័ �ឹក   ។

  ឧប់ស�គ ដឹ៏ ធីំ ប់ំផ្ដុតូ ហែដឹល់ ខ្ញុំំ�ំ �ន �ប់ឈ� ច្រើ� ច្រើពល់ 

ច្រើនាំ� �ឺ ប់ញ្ចាា ហែដឹល់ �ូល់ កន�ង �ំណ៍ង ទាំក់�ង រប់ស់ ខ្ញុំំ� ំ

ជា�ួយៈ នឹង �ិតូែភិកដិ �ួយៈ �ំនួន រប់ស់ ខ្ញុំំ�ំ ច្រើដាយៈសារ ហែតូ 

ពួកច្រើ� ជ័ំទាំស់ នឹង ការ�ូល់រួ� រប់ស់ ខ្ញុំំ�ំ កន� ង�ព�វិិហ្ការ   ។  

ខ្ញុំំ�ំ �ន អ្នធីិសាាន យាាង ខាាំង អ្នំពី ប់ញ្ចាា ទាំំងច្រើន� ប់ុុហែនែ

�ំណ៍ង ទាំក់�ង រប់ស់ ច្រើយៈើង ហ្កាក់ ដឹូ�ជា កាន់ហែតូ អា�កក់

ច្រើ�ើង ច្រើ�វិិញ   ។

  ខ្ញុំំ�ំ �ន អ្នច្រើ�ើើញ �ិតូែភិកដិ រប់ស់ ខ្ញុំំ�ំ ច្រើ� ប់ុណ៍យ �ជ័�ុជ័�ឹក

រប់ស់ ខ្ញុំំ�ំ ប់ុុហែនែ ពួកច្រើ� �ន ប់ដឹិច្រើសធី ការអ្នច្រើ�ើើញ រប់ស់ 

ខ្ញុំំ�ំ ទាំំង�សុង ហែតូ �ដង   ។ ខ្ញុំំ�ំ ពិតូ ជា �ិន ដឹឹង ថា �តូូវិ ច្រើធីីើ អ្នី ី

ច្រើនាំ� ច្រើ�   ។ �ុន ច្រើពល់ ប់ុណ៍យ �ជ័�ុជ័ �ឹក រប់ស់ ខ្ញុំំ�ំ ខ្ញុំំ�ំ �ន

អ្នងគ�យៈ �ុ� ហែតូ �ាក់ ឯង ច្រើ�ច្រើល់ើ សា��ង ច្រើ� ��កច្រើដឹើរ ទៃន 

សាល់ជ័ំនុំ ច្រើដាយៈ អ្នធីិសាាន ថា ច្រើដាយៈ អ្នពភ�តូច្រើ�តូុ  

យេគ្មាលបំណ្ឌង នៃនិ បុណ្ឌយ ក្រជមួុជទំឹកុ របស់ ខំ�ំ
រុយុ ខុង �ុង ទំីក្រកុុង នៃតុបុិ �មី ក្របយេទំស នៃតុវាុនិ់

មិុន ស្ទើពីល បំុណយ គ្រួ�មិុ� �ឹក្តី របំ�់ ខ្ញុំំ�� ខ្ញុំំ�� បាន អំងគ�យ ចុះ ដែត មាាក្តី់ ឯង ស្ទើ��យ បាន 

អំធ្មិសាាន ថ្នា ស្ទើ�យ អំពី្�តស្ទើ�តុ ស្ទើនាះ មិិតីភក្តីីិ របំ�់ ខ្ញុំំ�� នឹង មិក្តី ។

ច្រើនាំ� �ិតូែភិកដិ រប់ស់ ខ្ញុំំ�ំ នឹង �ក ច្រើដឹើ�ីី ខ្ញុំំ�ំ អា� ��ប់់ ពួកច្រើ� 

អ្នំពី ការផ្ទាាស់ប់ដ�រ វិិជ័ើ�ន ហែដឹល់ ខ្ញុំំ�ំ �ន ច្រើធីីើ ច្រើ�កន�ង ជ័ីវិិតូ 

រប់ស់ ខ្ញុំំ�ំ ច្រើ�ើយៈ ប់ងាាញ ដឹល់់ ពួកច្រើ� ថា ខ្ញុំំ�ំ �នច្រើធីីើ 

ការសច្រើ��� �ិតូែ ដឹ៏ �តូឹ��តូូវិ ច្រើដាយៈ ការ��ួល់ ប់ុណ៍យ 

�ជ័�ុជ័ �ឹក   ។

  �ិតូែភិកដិ រប់ស់ ខ្ញុំំ�ំ �ិន �ន �ក ច្រើ� ប់ុុហែនែ ខ្ញុំណ៍ៈ ហែដឹល់

ខ្ញុំំ�ំ �ន ថាាយៈ ដឹួង�ិតូែ ខ្ញុំំ�ំ ដឹល់់ �ព� ច្រើនាំ� ខ្ញុំំ�ំ �ន ��ួល់

ការប់ំផ្ដុស �ំនិតូ �ួយៈ   ។ ច្រើ� �គ្នា ច្រើនាំ� ខ្ញុំំ�ំ �ន ��ួល់

អារ�មណ៍៍ ទៃន ច្រើស�កដី �សឡាញ់ ដឹ៏ អ្នសាះរយ ពី �ព�វិរប់ិតាសួ�៌

រប់ស់ ខ្ញុំំ�ំ   ។ ខ្ញុំំ�ំ �ន ដឹឹង ថា ��ង់ �ង់ ច្រើ� �ីច្រើនាំ� ច្រើ�ើយៈ

ពិតូជា �ន សាោប់់ ឮ ការអ្នធីិសាាន រប់ស់ ខ្ញុំំ�ំ   ។

  ច្រើដឹើ� ច្រើ�ើយៈ ខ្ញុំំ�ំ �ង់ ច្រើធីីើ ប់ុណ៍យ �ជ័�ុជ័ �ឹក ច្រើដាយៈសារ ហែតូ

ការណ៍៍ ដឹ៏ អ្នសាះរយ ទាំំងអ្នស់ ហែដឹល់ ច្រើកើតូច្រើ�ើង កន�ង ជ័ីវិិតូ ខ្ញុំំ�ំ  

ប់ុុហែនែ ច្រើ� �គ្នា ច្រើនាំ� ខ្ញុំំ�ំ �ន យៈល់់ ពី ច្រើគ្នាល់ប់ំណ៍ង ទៃន ប់ុណ៍យ

�ជ័�ុជ័ �ឹក រប់ស់ ខ្ញុំំ�ំ   ។

  ការប់ំផ្ដុស �ំនិតូ ហែដឹល់ ខ្ញុំំ�ំ �ន ��ួល់ �ឺ ដឹូ� ជា

�ព�សូរច្រើសៀង រប់ស់ �ព�អ្ន�ះស់ កំពុង �ន �ព�ប់នះ�ល់ ដឹ៏

�ន់ភិៃន់ និង ច្រើដាយៈ ផ្ទាាល់់ �កកាន់ ខ្ញុំំ�ំ ច្រើដាយៈ �ន ប់នះ�ល់

ថា «   កូន �ិន ចាំំ��់ ប់ងាាញ ភិសដ�តាង ដឹល់់ នរណា

ច្រើ�ើយៈ   ។ កូន �គ្នាន់ហែតូ �តូូវិ ប់ងាាញ ដឹល់់ ច្រើយៈើង ប់ុុច្រើណាា� ថា  

កូន �ន �នះៈ ច្រើដឹើ�ីី �កកាន់ ច្រើយៈើង ច្រើ�ើយៈ ប់នែ ច្រើសាះ� �តូង់

�ំច្រើពា� ដឹំណ៍ឹងល់ូ រប់ស់ ច្រើយៈើង អ្នស់ �ួយៈ ជ័ីវិិតូ កូន   »   ។ ◼



៣៤ លីអា���

នៅត្ត� នៅយុ�ង អាចិ ដក ពី�នៅសា� �ពីះនៅចិសាា នៃនិ �រ នៅ��សះ

ឲ្យយ ជា របំសះ់ �ពីះ�គីសះទ នៅ�យុ រនៅបំៀបំ�   ?
នីទៃ�ី�ី ៣ ១៧–១៩

 �រ ពី�ភាកា

    •   �ប់សិនច្រើប់ើ ប់ងប់ូ�ន សថិតូ ច្រើ�កន�ង �ំច្រើណា�

ពួក សាសន៍ នីទៃ�ី ច្រើតូើ ប់ងប់ូ�ន នឹង �ូល់

សូ� �ព�អ្នងគ សច្រើ�ងាះ� ឲ្យយ ច្រើ��ស ឲ្យយ ជា អ្នីី

ហែដឹរ   ? ច្រើតូើ ប់ងប់ូ�ន នឹង �ូល់��ប់់ ច្រើ� កាន់

��ង់ ដឹូ�ច្រើ�ែ�   ?

    •    ដឹូ� ជា ពួក សាសន៍ នីទៃ�ី ហែដឹរ ច្រើតូើ ប់ងប់ូ�ន

អា� �កកាន់ �ព���ីសះ ច្រើ�ើយៈ ដឹក

ពិច្រើសាធី នូវិ ច្រើស�កដី �សឡាញ់ និង

�ព�ច្រើ�សាោ ទៃន ការ ច្រើ��ស ឲ្យយ ជា រប់ស់

��ង់ ច្រើដាយៈ រច្រើប់ៀប់ណា ច្រើ�កន�ង ជ័ីវិិតូ រប់ស់

ប់ងប់ូ�ន   ?

    •   ច្រើតូើ ច្រើ�ច្រើពល់ ណា ហែដឹល់ ប់ងប់ូ�ន �ន

អារ�មណ៍៍ ទៃន ច្រើស�កដី �សឡាញ់ រប់ស់

�ព�អ្នងគ សច្រើ�ងាះ�   ? ច្រើតូើ ប់ងប់ូ�ន �ន

អារ�មណ៍៍ ច្រើនាំ� ច្រើដាយៈ រច្រើប់ៀប់ ណា ហែដឹរ   ?  

  �
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 (   នៃ�ៃ ទំី ២៨ ខែខ កុញ្ញាា–នៃ�ៃ ទំី ១១ ខែខ តុុលា   )

• ការរៀ�ើើ�ុ�្ខ 

បុ�រៀម្មុញ ខាង 

សាសនា ( សូម្ម 

រៀម្មើល់ �ីនៃ�ើ �ី៣ 

១:៩ ) ។

 •   រៀក្រ�ះ �ម្មមជាតិ

អំឡុ�ង រៀពិល់

ភាពិងងឹត បីនៃ�ៃ  

(   សូម្មរៀម្មើល់  �ី

នៃ�ើ�ី៣ ៨    )   ។

• ភាពិវឹ�វរ ខាង 

ស៊ីវិល់ ( សូម្ម 

រៀម្មើល់ �ីនៃ�ើ �ី ៣ 

៧:១–៤ ) ។

 •   ភាពិ�ុចចរិត �ិង

អំរៀពិើ �ួរ រៀខិើើម្មរៀ�្ើម្ម  

(   សូម្មរៀម្មើល់  �ី

នៃ�ើ�ី៣ ២:៣ ;  

 ៧:៧    )   ។

 •   ការក្របកា�់ វណ្ណៈៈ�  

(   សូម្ម រៀម្មើល់  

 �ីនៃ�ើ �ី ៣  

៦:១០–១៤    )   ។

 •   សង្គ្រាងាាម្ម (   សូម្ម

រៀម្មើល់  �ីនៃ�ើ�ី៣  

២:១៧    )   ។

 ការងារ បម្រើ��ើ របស់់ ��ះ��ីស់ទ ម្រើ�កាន់់ �ួក សាស់ន់៍ ន់ីហ្វៃ�ៃ

  រៀពិល់ ក្រពិះអងគ សរៀង្គ្រាងាាះ បា� យាង ម្ម� ជួួប ពិួ� សាស�៍ �ីនៃ�ើ ក្រ�ង់ បា� អរៀ�ើើញ ពិួ�រៀ� ទាំំងអស់ �ា ដែដឹល់ «   រង �ុ�្ខ រៀ�យ រៀ�ត ុ

ណា   » (    �ីនៃ�ើ�ី៣ ១៧:៧    ) ឲ្យយ ម្ម� រៀ�ើយ បា� ការរៀក្របាស ឲ្យយ ជា   ។ ការអរៀ�ើើញ របស់ ក្រ�ង់ �ឺ រៀល់ើស ពិី ការសា�ល់បង 

បចច�បប�ុ របស់ ពិួ� សាស�៍ �ីនៃ�ើ រៀ� រៀ�ៀត   ។ វា អ�ុវតត ចំរៀ�ះ របួស ដែដឹល់ រៀម្មើល់ រៀ�ើញ �ិង រៀម្មើល់ ម្មិ� រៀ�ើញ  ដែដឹល់ ពិួ� សាស� ៍

�ីនៃ�ើ អាច ម្គា� អស់ រៀពិញ ម្មួយ ជួីវិត របស់ ពិួ�រៀ�   ។ ក្រពិះរៀយស៊ូវក្រ�ីសទ បា� រៀក្របាស ឲ្យយ «   ក្រ�ប់ៗ �ា   » បា� ជា សះរៀសបើយ (    �ីនៃ�ើ

�ី៣ ១៧:៩    ) រៀ�ើយ បា� ផ្តដល់់ ការងារ បរៀក្រម្មើ ដឹល់់ ពិួ�រៀ� «   ម្មដងម្គាា�់ៗ   » (    �ីនៃ�ើ�ី៣ ១៧:២១    )   ។

 �រសាកល់ើង របំសះ់ ពីួក សាសះនិ៍ និីនៃហូើ

  ជាយេក្រច�និ ទំសវតុសរ៍ មួុនិ �រយាង មួកុ របស់ ក្រព័ះយេយុសូ�វ �ឺ មានិ ភាព័ក្រចប�កុក្រចបល់   ។ ព័ួកុ សាសនិ៍ និីនៃ�វ បានិ សូ�ក្រទាំំ និឹង   ៖        

នៅ�
កន�ង ការងារ ប់ច្រើ��ើ រប់ស់

�ព�ច្រើយៈសីូវិ��ីសះ ដឹល់់

ពួកសាសន៍ នីទៃ�ី  

��ង់ �ន ប់ងាាញ ច្រើស�កដី �សឡាញ់ ដឹ៏

អ្នសាះរយ និង �ព�ច្រើ�សាោ ទៃន ការច្រើ��ស ឲ្យយ

ជា រប់ស់ ��ង់ ដឹល់់ អ្នស់ អ្ននក ហែដឹល់ �ន �ក

កាន់ ��ង់   ។ ច្រើតូើ ច្រើយៈើង អា� ច្រើរៀនអ្នីីខ្ញុំៃ� ច្រើ�ញ

ពី ប់�ពិច្រើសាធីន៍ រប់ស់ ពួក សាសន៍ នីទៃ�ី

ជា�ួយៈ នឹង �ព�អ្នងគ សច្រើ�ងាះ�   ?



 ខែខ តុុលា ឆ្នាំំំ ២០២០ ៣៥

នៅត្ត� ខំ�� អាចិ អ្ន��សាានិ ដូចិជា �ពីះអ្នងំសះនៅ�ង្វាះះ

�និ បំនៅ�ងៀនិ យ៉ាាង ដូចិនៅមដចិ   ?

 ក�ណត្ត់ ចិ���

    ១.   ច្រើដឹវិីឌឺ   ច្រើអ្ន ហែប់ដឹណា «   Pray Always    » 

  Liahona   ហែខ្ញុំ វិិ�ិិកា ឆ្នាំាំ ២០០៨ �ំព័រ ៤៣  

។

     ២.   �ូ�ាស ច្រើអ្នស �ុនសុន «   Three Goals 
to Guide You    »  Liahona   ហែខ្ញុំ វិិ�ិិកា 

ឆ្នាំាំ ២០០៧ �ំព័រ ១២០   ។

     ៣.    Teachings of Presidents of the 
Church: Howard   W. Hunter   (   ឆ្នាំាំ 

២០១៥   ) �ំព័រ ២២៩   ។

     ៤.   ដាល់ៃិន ច្រើអ្នក អ្នូក «   The Language 
of Prayer    »  Ensign   ហែខ្ញុំ ឧសភា ឆ្នាំាំ 

១៩៩៣ �ំព័រ   ១៧   ។

     ៥.   ប់ីយៈដឹ៍ ច្រើ� ផ្ទាកកឺ «   Prayer and 
Promptings    »  Liahona   ហែខ្ញុំ វិិ�ិិកា 

ឆ្នាំាំ ២០០៩ �ំព័រ ៤៦   ។ 

 នីទៃ�ី�ី ៣ ១៧–១៩

�រពី�ភាកា

  យេតុ� មានិ អំវី យេផ្សសងយេទំៀតុ ខែ�ល ក្រព័ះអំងគ

សយេ��ះះ និិងព័ួកុ ព័ា�រី និិង ព័ួកុសាវកុ

នៃនិ ព័ួកុបរិសុទំធ នៃ�ៃ ចុង យេក្រ�យុ បានិ

បយេក្រងៀនិ អំំព័ី �រអំធួិសាានិ   ? យេតុ� �រ

បយេក្រងៀនិ ទាំំងយេនិះ ជួយុ ឲ្យយ �រអំធួិសាានិ

របស់ បងបអ�និ �និ់ខែតុ មានិ អំតុថនិ័យុ ចំយេពាះ

បងបអ�និ យាាង ��ច មួេច   ?
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 (   នៃ�ៃ ទំី ២៨ ខែខ កុញ្ញាា–នៃ�ៃ ទំី ១១ ខែខ តុុលា   ) 

អ្វីៃី ដែ�ល ��ះអ្វីង្គគស់ម្រើ�ងាះះ បាន់ បម្រើ�ង្គៀន់

អ�ិសាា� សក្រម្គាប់ ម្ម�ុសស រៀផ្តសង រៀ�ៀត (   សូម្មរៀម្មើល់  

 �ីនៃ�ើ�ី៣ ១៧:១៤, ១៧, ២១  សូម្មរៀម្មើល់

ផ្តងដែដឹរ  �ីនៃ�ើ�ី៣ ១៨:២៣    )   ។

«   ក្រតូវ ចាំំ យាម្ម រៀ�ើយអ�ិសាា�

ជា�ិចច   » (    �ីនៃ�ើ�ី៣ ១៨:១៥    )

«   អ�ិសាា� រៀ� �ុ�ង 

ក្រ�ុម្ម ក្រ�ួសារ អុ�   »  

(   សូម្មរៀម្មើល់  �ីនៃ�ើ

�ី៣ ១៨:២១  សូម្ម

រៀម្មើល់ ផ្តងដែដឹរ  �ីនៃ�ើ

�ី៣ ១៧:៣    )

�ុំ រៀក្របើ ��យ ផ្តទ��ៗ រៀក្រចើ�

ដឹង (   សូម្មរៀម្មើល់  �ីនៃ�ើ

�ី៣ ១៩:២៤  សូម្មរៀម្មើល់ ផ្តង

ដែដឹរ  �ីនៃ�ើ�ី៣ ១៣:៧    )

«   ចូរ ប�ត ការ អ�ិសាា� 

ចុះ   » (   សូម្ម រៀម្មើល់  

 �ីនៃ�ើ�ី៣ ១៩:២៦    )

អ្វីៃី ដែ�ល �ួក �ាការី ហ្វៃ�ៃ ចុុង្គម្រើ�កាយ បម្រើ�ង្គៀន់ អ្វីនក
ម្រើ�ើល ឆុុត ន់ិង្គ អ្វីនកទទួល វិិវិរណៈៈ

«   ការអ�ិសាា� សក្រម្គាប់ អុ�ដឹនៃ� រៀ�យ អស់ ពិី �ម្គាំំង នៃ�

ក្រពិល់ឹង របស់ រៀយើង បរៀងើើ� សម្មតថភាពិ របស់ រៀយើង រៀដឹើម្មបី

សាាប់ �ិង រៀ�រពិ �ម្ម សំរៀឡុង នៃ� ក្រពិះអម្គាាស់   »   ។ ១ 

«   វា �ឺ �ម្មរយ� ការ�ិសាា� ដឹ៏ រៀសាះះក្រតង់ �ិង 

អស់ ពិី ចិតត ដែដឹល់ រៀយើង អាច ��ួល់ បា� ពិរជួ័យ 

 ដែដឹល់ ក្រតូវការ �ិង ការ�ំក្រ� ដែដឹល់ តក្រម្មូវ ឲ្យយ ម្គា�  

រៀដឹើម្មបី រៀ�ើើ ដឹំរៀណ្ណៈើរ រៀ��ុ�ង ដឹំរៀណ្ណៈើរ ដែដឹល់ ជួួ�កាល់

ពិិបា� �ិង ម្គា� ឧបស�គ រៀ�ះ ដែដឹល់ រៀយើង

រៀ� ថា ជួីវិត រដែម្មង សាំប់   »   ។ ២ 

«   ក្របសិ� រៀបើ បងប្អូ� �ឹង    .   .   .   

[   ចូល់រួម្ម   ] រៀ��ុ�ង ការអ�ិសាា�

ជា ក្រ�ុម្មក្រ�ួសារ ជា រៀរៀងរាល់់ 

នៃ�ៃ    .   .   .  រៀនាះ បងប្អូ� 

 �ឹង ��ួល់ ពិរជួ័យ ដែដឹល់ 

 បា� ស�ា ពិី ក្រពិះអម្គាាស់  

រៀ��ុ�ង ការចិ�ចឹម្ម បីបាច់

�ូ�រៀ� ដឹ៏ សុចរិត   »   ។ ៣ 

«   ការអ�ិសាា� របស់ រៀយើង �ួរដែត

សាម្ម�ញ ចំៗ �ិង រៀសាះះសរ   »   ។ ៤ 

«   ចូរ អ�ិសាា� ជា ញឹ�ញាប់   ។  

អ�ិសាា� រៀ��ុ�ង �ំ�ិត រៀ��ុ�ង ចិតត

របស់ បងប្អូ�   ។ អ�ិសាា� រៀ�យ

ល់ុត ជួងគង់   ។ ការអ�ិសាា� ជា

�ូ�រៀសា ផ្ទាាល់់ខិួ�� របស់ បងប្អូ� រៀដឹើម្មបី

រៀ�កា�់ សាា�សួ�៌   ។ រៀម្មរៀសា �ឺ រៀ�

ខាង វាំង�� របស់ បងប្អូ�   »   ។ ៥ 

         នៅ�ល់ �ព���ីសះ �ន 

យាង ច្រើ� ជ័ួប់ ពួក

សាសន៍ នីទៃ�ី ��ង ់

�ន អ្នធីិសាាន ជា�ួយៈ ពួកច្រើ�  ១១ ដឹង   ។  

តា�រយៈៈ �ព�ប់នះ�ល់ និង �ំរូ ��ង់ �ន

ប់ច្រើ�ងៀន ពួកច្រើ� ពី រច្រើប់ៀប់ ហែដឹល់ ពួកច្រើ� �ួរ

អ្នធីិសាាន   ។ ពួក ពាការី ទៃ�ៃ �ុងច្រើ�កាយៈ

 អ្ននក ច្រើ�ើល់ �ុតូ និង អ្ននក��ួល់ វិិវិរណ៍ៈ ប់នែ

ប់ច្រើ�ងៀន នូវិ អ្នីី ហែដឹល់ �ព�អ្នងគ សច្រើ�ងាះ� �ន

ប់ច្រើ�ងៀន អ្នំពី ការអ្នធីិសាាន   ។ ច្រើន� �ឺ ជា

ឧទាំ�រណ៍៍ �ួយៈ �ំនួន   ៖



៣៦  លីអា���

នៅត្ត� នៅយុ�ង ចិូល់រួម នៅ�កន�ង «   ក�ចិច�រដ៏ អ្នសាារយ   »  

របំសះ់ �ពីះអ្នមាាសះ់  យ៉ាាង ដូចិ នៅមដចិ   ?

         នៅ�
កន�ង �ំច្រើណា�

កិ�ចការ ជា ច្រើ��ើន

ហែដឹល់ �ព�អ្នងគ

សច្រើ�ងាះ� �ន ប់ច្រើ�ងៀន ពួក សាសន៍

នីទៃ�ី ��ង់ �ន ប់ច្រើ�ងៀន ពួកច្រើ� 

អ្នំពី ការ�ប់�ូល់ ផ្ដដ�ំ វិងស អ្នី��សាហែអ្នល់  

ច្រើ�ើយៈ �ន ប់ញ្ចាា ពួកច្រើ� ឲ្យយ សិកា

�ព���ីីរ និង រកា ប់�ើី ផ្ទាាល់់ រប់ស់

ពួកច្រើ�   ។ ច្រើតូើ ច្រើយៈើង អា� ច្រើធីីើ តា� ការ

ប់ច្រើ�ងៀន ទាំំងច្រើន� ច្រើ� សពី ទៃ�ៃ ច្រើន�

យាាង ដឹូ�ច្រើ�ដ�   ?           

 នីទៃ�ី�ី៣ ២០–២៦

 ក�ណត្ត់ ចិ���

    ១.   រ័សុល់ អ្និ� ណ៍ិល់សុន «   សងឹឹ� អ្នី��សាហែអ្នល់   » (   ការ�ប់ជ័ុំ ធី�មនិដាាន �ូទាំំង ពិភិពច្រើលាក ស��ប់់ យៈុវិវិ័យៈ ទៃ�ៃ �ី 

៣ ហែខ្ញុំ �ិ�ុនាំ ឆ្នាំាំ ២០១៨   ) �ំព័រ ៨ ច្រើ���ំព័រ  HopeofIsrael   .ChurchofJesusChrist   .org     ។  រ�ប
 តុ

ំ�
ង

  យេស
ៀវ
យេ�

 មួ
កុ

 ព័
ី G

ET
TY

 IM
AG

ES
 

 (   នៃ�ៃទំី ១២–១៨ ខែខ តុុលា   )

 ចិូរ ពី�ចារ� នៅម�ល់ នៅសះចិកដី ពីាករណ៍ នៃនិពីួក ពីា�រី

  �ព�អ្នងគ សច្រើ�ងាះ� �ន ប់ញ្ចាា ពួក សាសន៍ នីទៃ�ី ឲ្យយ «   ពិចាំរណា ច្រើ�ើល់ ច្រើស�កដី ពាករណ៍៍ ទៃនពួក

ពាការី   » (    នីទៃ�ី�ី៣ ២៣:៥    )   ។ ច្រើយៈើង �ន ឱកាស ច្រើដឹើ�ីី សាោប់់ ឮ ពាការី ហែដឹល់ ច្រើ� រស់ និង

ថាាក់ដឹឹកនាំំ សាសនាំ��ក ច្រើផ្ដសងៗ ច្រើ�ៀតូ ច្រើ�កន�ង សននិសី� �ូច្រើ�   ។

    •   ច្រើតូើ ប់ងបូ់�ន អា� ច្រើធីីើ អ្នីីខ្ញុំៃ� ច្រើដឹើ�ីី ��ួល់ �ន កាន់ហែតូ ច្រើ��ើន ច្រើ�ើង ច្រើ�ញពី សននិសី� �ូច្រើ�   ?

    •   ច្រើតូើ ការ «   ពិចាំរណា ច្រើ�ើល់ ច្រើស�កដី ពាករណ៍៍  ទៃនពួក ពាការី   » ជ័ួយៈ ច្រើយៈើង ច្រើ�កន�ង ការ�ប់�ូល់ ផ្ដដ�ំ

វិងស អ្នី��សាហែអ្នល់ យាាង ដឹូ� ច្រើ�ដ�   ?  

 ចិូល់រួម និឹង ក�ចិច�រ នៅនិះ

  �ព�ច្រើយៈសីូវិ ��ីសះ �ន ពាករ អ្នំពី «   កិ�ចការ ដឹ៏ អ្នសាះរយ   » �ួយៈ ច្រើ�កន�ង ទៃ�ៃ �ុងច្រើ�កាយៈ  

(   សូ�ច្រើ�ើល់  នីទៃ�ី �ី៣ ២១:៩    )   ។ កិ�ចការ ច្រើនាំ� �ឺ ជា ការ�ប់�ូល់ផ្ដដ�ំ វិងស អ្នី��សាហែអ្នល់   ។  

�ប់ធាន រ័សុល់ អ្និ� ណ៍ិល់សុន �ន ច្រើ� ការណ៍៍ ច្រើន� ថា ជា «   កិ�ចការ  ដឹ៏សំខាន់ប់ំផ្ដុតូ

ច្រើ�ច្រើល់ើ ហែផ្ដនដឹី សពីទៃ�ៃច្រើន�   » ច្រើ�ើយៈ �ន �ន �ប់សាសន៍ ថា «   ច្រើប់ើ ប់ូ�នៗ ច្រើ�ជ័ើសច្រើរើស ច្រើប់ើ

ប់ូ�នៗ �ង់ ច្រើធីីើ ប់ូ�នៗអា� ច្រើធីីើជា �ំហែណ៍ក ដឹ៏សំខាន់ កន�ងកិ�ចការច្រើន�   »   ។ ១ 

    •   ច្រើតូើ ប់ងបូ់�ន និង ��ួសារ ប់ងប់ូ�នអា� ច្រើរៀន ប់ហែនថ� ច្រើ�ៀតូ និង �ូល់រួ� កន�ង ការ�ប់�ូល់ ផ្ដដ�ំ

អ្នី��សាហែអ្នល់  យាាង ដឹូ�ច្រើ�ដ�   ?  

 �រ រកា បំញជី មួយុ

  �ព�ច្រើយៈសីូវិ �ន ប់ញ្ចាា ពួក សិសស សាសន៍ នីទៃ�ី រប់ស់ ��ង់ ឲ្យយ រកា ប់�ើី �ួយៈ អ្នំពី ការប់ច្រើ�ងៀន

រប់ស់ ��ង់ និង ការពាករ រប់ស់ សាំយៈុូហែអ្នល់ ជា សាសន៍ ច្រើល់�ិន (   សូ�ច្រើ�ើល់  នីទៃ�ី�ី៣ ២៣:៤,  

៦–១៣    )   ។ �សច្រើដឹៀង គ្នាា ច្រើនាំ� ហែដឹរ ច្រើយៈើង អា� រកា ប់�ើី ទៃន ប់�ពិច្រើសាធីន៍ ជ័ីវិិតូ រប់ស់ ច្រើយៈើង ច្រើដឹើ�ីី

ជ័ួយៈ ច្រើយៈើង និង ច្រើដឹើ�ីី ប់ច្រើ�ងៀន ដឹល់់ �នុសស ច្រើផ្ដសង ច្រើ�ៀតូ   ។

    •   ច្រើតូើ �ន ប់�ពិច្រើសាធីន៍ ខាង វិិញ្ចាាណ៍ ពី អ្នតូីតូកាល់ អ្នីី ខ្ញុំៃ� ហែដឹល់ ប់ងប់ូ�ន ពុំ �ន កតូ់�តា �ុក   ?

    •   ច្រើតូើ ប់ងបូ់�ន អា� កតូ់�តា ការណ៍៍ ទាំំងឡាយៈ ហែដឹល់ �ព� កំពុង ប់ច្រើ�ងៀន ប់ងប់ូ�ន យាាង ដឹូ�ច្រើ�ដ�   ?



 ខែខ តុុលា ឆ្នាំំំ ២០២០ ៣៧

នៅត្ត� �រស្វែ�បំចិ�ត្តត នៅជ្ឈិឿ ដ៏ ពី�ត្ត មានិនិ័យុ យ៉ាាង ដូចិនៅមតចិ   ? នីទៃ�ី�ី៣ ២៧ – នីទៃ�ី�ី ៤

 �រ ពី�ភាកា

    •   សូម្ម រៀក្របៀបរៀ�ៀប សុភម្មងគល់ របស ់

ពិួ� សាស�៍ �ីនៃ�ើ ដែដឹល់ សុចរិត  

រៀ� �ឹង �ុ�្ខក្រពិួយ រៀ�រៀពិល់ ដែដឹល់ 

ពិួ�រៀ� ម្មិ� សុចរិត   ។ សូម្ម 

ពិិចាំរណា ពិី ភាពិខិុស�ា រៀ�ើយ

ដែសើងរ� ររៀបៀប ទាំំងឡាយ ដែដឹល់

បងប្អូ� អាច កាំយ កា�់ដែត ដែក្របចិតត រៀជួឿ

ចំរៀ�ះ ក្រពិះអម្គាាស់   ។

    •   រៀតើ បងប្អូ� អាច រៀក្រជួើសរៀរើស ការណ្ណៈ៍ ម្មួយ

ដែដឹល់ បងប្អូ� អាច អភិវឌ្ឍឍ រៀ��ុ�ង ជួីវិត

របស់ បងប្អូ� បា� រៀ�   ?

    •   រៀតើ ការណ្ណៈ៍ ទាំំងរៀ�ះ អាច នាំ ឲ្យយ បងប្អូ�

កា�់ដែត ជួិតសុិ�ធ �ឹង ម្មិតតភ�ដិ ក្រ�ួសារ 

�ិង ក្រពិះអម្គាាស់ បា� យាាង ដឹូចរៀម្មដច   ?   រច
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 (   នៃ�ៃទំី ១៩–២៥ ខែខ តុុលា   )

 សះុភមងំល់ និ�ង សាមគំីភាពី

  ពួក សាសន៍ នីទៃ�ី �ន រីករាយៈ និង �ន ប់�ងួប់ ប់�ងួ� គ្នាា  

តា�រយៈៈ សក�មភាព ដឹ៏ សុ�រិតូ រប់ស់ ពួកច្រើ� (   សូ�ច្រើ�ើល់  នីទៃ�ី�ី៤  

១:២–១៥    )   ។

    •   ពួកច្រើ� ជា �នុសស ដឹ៏ �សស់ សាាតូ និង �ិតូែល់ូ �ំច្រើពា� គ្នាា ច្រើ�វិិញ

ច្រើ��ក   ។

    •   ពួកច្រើ� �ន ច្រើធីីើតា� �ព�ប់�ញតូែិ ទាំំងឡាយៈ រប់ស់ �ព���ីសះ   ។

    •   ពួកច្រើ� �ន �ិតូែ រាប់ទាំប់ ច្រើ�កន�ង ការតូ� អាហ្ការ និង

ការអ្នធីិសាាន   ។  

 ទំុកខ�ពីួយុ និ�ង �រស្វែបំក�ក់

  ជា អ្នកុសល់ ឆ្នាំាំ ទៃន សា��គីភាព និង សុភិ�ងគល់ ទាំំងច្រើនាំ� ពុំ �ន

សថិតូច្រើសថរ ជា ច្រើរៀង រ�ូតូ ច្រើ�   ។ ច្រើ��ីប់ំផ្ដុតូ ពួក សាសន៍ នីទៃ�ី �ន ឈប់់

ច្រើគ្នារព តា� �ព�ប់�ញតូែិ រប់ស់ �ព� (   សូ�ច្រើ�ើល់  នីទៃ�ី�ី៤ ១:២៤–៣១    )   ។

 កន�ង ការច្រើធីីើ ដឹូច្រើចាំា�   ៖

    •   ពួកច្រើ� �ន កាាយៈ ជា អាតាះនិយៈ� និង ច្រើ�មើងទៃ�ម   ។

    •   ពួកច្រើ� �ន សាាប់នាំ �ព�វិិហ្ការ រប់ស់ ពួកច្រើ� ផ្ទាាល់់ ច្រើដឹើ�ីី ��ួល់ �ន

�ប់ច្រើយាជ័ន៍ ខាង �ិរ�ញវិតូថ�   ។

    •   ពួកច្រើ� �ន ប់ដឹិច្រើសធី សាសនាំ��ក រប់ស់ �ព���ីសះ   ។  

 បនាំាប់់ពី ការយាង �ក រប់ស់

�ព�អ្នងគ សច្រើ�ងាះ� ដឹល់់ ពួក

សាសន៍ នីទៃ�ី ពួកច្រើ� 

�ន ដឹក ពិច្រើសាធី នូវិ ភាពសា��គី  

និង ភាពសុខ្ញុំសានែ អ្នស់ ជ័ិតូ ២០០  

ឆ្នាំាំ ច្រើដាយៈសារ ហែតូ ពួកច្រើ� �ន «   �ន

ហែ�ប់�ិតូែ ច្រើជ័ឿ ដឹល់់ �ព� អ្ន�ះស់   » (    នីទៃ�ី

�ី៤ ១:២    )   ។

    ច្រើតូើ �ន �ំរូ ណា ច្រើផ្ដសង ច្រើ�ៀតូ អ្នំពី

សក�មភាព សុ�រិតូ រប់ស់ ពួកសាសន៍ នី

ទៃ�ី   ? ប់ងប់ូ�ន អា� អាន  នីទៃ�ី�ី៤ ១

:២–១៥  ច្រើ�ើយៈ ប់ំច្រើពញ ច្រើ�កន�ង �ច្រើនាំា�

ទាំំងឡាយៈ ជា�ួយៈ នឹង �ំរូ ប់ហែនថ� ច្រើ�ៀតូ

ហែដឹល់ ប់ងប់ូ�ន រកច្រើ�ើញ   ៖

    •   __________________________

__________________________

__________________________

    •   __________________________

__________________________

__________________________     



៣៨  លីអា���



 ខែខ តុុលា ឆ្នាំំំ ២០២០ ៣៩

 នៅ�យុ បំូ�សះសពី  

ឌីីនិ អ្ន�ម នៅដវីសះ

  ទំី ក្របឹកុា ទំី មួួយុ កុុ�ង �ណ្ឌៈ

បូ�សសព័ ជា អំធួិបតុី

គ្រួពីះវីិ�ាណ មៃន គ្រួពីះអំមាា�់ �ង់ ស្ទើ�ក្តីុ�ង សាល��នុ� របំ�់ ស្ទើយ�ង ស្ទើ��យ នឹង បំ��ុ� ��និត ស្ទើយ�ង 

ស្ទើពីល ស្ទើយ�ង គ្រួបំតិបំតីិ ស្ទើ�យ �រវីភាពី ស្ទើ� ច�ស្ទើពាះ គ្រួ�ង់   ។

សាល់ ជ័ំនុំ— 

 កហែនៃង ទៃន គ្នារវិភាព   

និង ការថាាយៈ ប់ងគ� ំ

          មាន �ដង ច្រើនាំ� �ិតូែ រួ�ការងារ ដឹ៏ �ន �ិតូែ ច្រើសាះ� �ាក់ �ន ហែ�កចាំយៈ ជា�ួយៈ ខ្ញុំំ�ំ នូវិ ប់�ពិច្រើសាធីន៍ �ួយៈ

 ហែដឹល់ គ្នាតូ់ �ន �ន ច្រើ� ច្រើពល់ ប់ំច្រើពញ ការចាំតូ់តាំង �ួយៈ ឲ្យយ ច្រើរៀប់ ច្រើ�អ្នី �ុក និង ស�ាតូ �ណ៍ឌល់

ច្រើសែក ច្រើ�កាយៈ ពី សននិសី� ច្រើសែក �ួយៈ   ។ ប់នាំាប់់ ពី ច្រើធីីើ កិ�ចការ ទាំំងច្រើន� អ្នស់ រយៈ�ច្រើពល់ ៣០ នាំ�ី គ្នាតូ់

�ន ដឹឹង ថា គ្នាតូ់ ជា �នុសស �ុងច្រើ�កាយៈ ច្រើ� ច្រើ�កន�ង អ្នគ្នារ ច្រើនាំ�   ។ ច្រើទាំ�ជា យាាង ណា ជ័ំនួស ឲ្យយ ការ�ន អារ�មណ៍៍ ឯច្រើកា

 ច្រើ�ើយៈ �ប់ញាប់់ �ប់ញាល់់ ច្រើដឹើ�ីី ចាំកច្រើ�ញ គ្នាតូ់ �ន កតូ់ស�ះល់់ ថា អារ�មណ៍៍ ដឹ៏ ហែផ្ដូ�ហែល់ែ� ទៃន ភាពសុខ្ញុំសានែ ហែដឹល់

គ្នាតូ់ �ន ��ួល់ អ្នំ��ង សននិសី� ប់នែ ច្រើ� ជា�ួយៈ គ្នាតូ់ ច្រើ�ើយៈ ហែ��ទាំំង ច្រើកើនច្រើ�ើង ច្រើ�ៀតូ ផ្ដង   ។

  ច្រើពល់ គ្នាតូ់ �ន ប់�ចប់់ កិ�ចការ ហែដឹល់ �ន ចាំតូ់តាំង ច្រើនាំ� ច្រើ�ើយៈ ចាំកច្រើ�ញ ពី សាល់ជ័ំនុំ គ្នាតូ់ �ន ជ័ួប់ 

នឹង ស�ជ័ិក �ាក់ ច្រើ�ៀតូ ហែដឹល់ ហ្កាក់ដឹូ� ជា �ន ស�ៃឹង ច្រើ�ើល់ គ្នាតូ់ ច្រើដាយៈ ច្រើ�តូនាំ   ។ ច្រើដាយៈ ការដឹឹង ពី អ្នីី ហែដឹល់ 

�ិតូែ រប់ស់ ខ្ញុំំ�ំ �ន ច្រើធីីើ ស�ជ័ិក ច្រើន� �ន ទាំញ ទៃដឹ គ្នាតូ់ ច្រើ�ើយៈ �ន និយាយៈ ថា «   ប់ង�ប់ុស �ព�អ្ន�ះស់ �តូច្រើ�ើញ

កិ�ចការ ដឹ៏ តូូ�តា� ទាំំងច្រើន� ហែដឹល់ ប់ង ច្រើធីីើ ស��ប់់ ��ង់ ច្រើ�ើយៈ ��ង់ �តូច្រើ�ើល់ �ក ច្រើ�កា� ច្រើ�ើយៈ ញញឹ� �ំច្រើពា� 

កិ�ចការ ទាំំងច្រើនាំ�   »   ។

  ប់ុុនាំះន ឆ្នាំាំ ច្រើ�កាយៈ �ក ខ្ញុំណ៍ៈ ប់ច្រើ��ើ ជា ប់ី�សសព �ាក់ �ិតូែ ដឹហែដឹល់ ច្រើន� �ន ច្រើ�ើញ ថា ខ្ញុំៃ�ន គ្នាតូ់ ច្រើ� �ាក់ឯង �ដង ច្រើ�ៀតូ

ច្រើ�កន�ង សាល់ជ័ំនុំ វិួដឹ រប់ស់ គ្នាតូ់   ។ ប់នាំាប់់ ពី ប់ិ� ច្រើភិៃើង ច្រើ�កន�ង សាល់ ជ័ំនុំ ច្រើ�ើយៈ គ្នាតូ់ �ន ច្រើ� ប់ហែងូរ ប់ងូង់ �ួយៈ សនះ�� 

កាល់ហែដឹល់ ពនៃឺ �ព��័នះ �ន ចាំំង ពនៃឺ �ូល់ �ក តា� ប់ងូ�� ច្រើ� ច្រើល់ើ ច្រើវិ�ិកា   ។

  អារ�មណ៍៍ ទៃន ភាពសុខ្ញុំសានែ �សច្រើដឹៀង គ្នាា ច្រើនាំ� �ន ��ប់ ដឹណ៍ាប់់ �ក ច្រើល់ើ គ្នាតូ់ �ដង ច្រើ�ៀតូ ច្រើ�ើយៈ គ្នាតូ់ �ន អ្នងគ�យៈ �ុ�

ច្រើ� ខាង �ុខ្ញុំ ទៃន សាល់ជ័ំនុំ ច្រើ�ើយៈ �ន ស�ើឹង �ិតូ ពី �គ្នា ដឹ៏ ពិសិដឹិ ជា ច្រើ��ើន អ្នច្រើនកប់ីការ ហែដឹល់ គ្នាតូ់ �ន ដឹកពិច្រើសាធី

ច្រើ�កន�ង សាានភាព ហែប់ប់ច្រើនាំ�—ជា ច្រើ��ើន ដឹង គ្នាតូ់ �ន សច្រើងកតូ ពួសងឹ ហែ�ក នំប់ុ័ង ច្រើ� ឯ តូុ សា�កា�ុង់ ឱកាស

ទាំំងឡាយៈ ហែដឹល់ គ្នាតូ់ �ន ��ួល់ អារ�មណ៍៍ ពី �ព�វិិញ្ចាាណ៍ ប់រិសុ�ធ ហែដឹល់ �ន ច្រើ� ជា គ្នាា នឹង គ្នាតូ់ ច្រើពល់ គ្នាតូ់ ហែ�ៃង

សារល់ិខ្ញុំិតូ សននិសី� វិួដឹ ពិធីីប់ុណ៍យ�ជ័�ុជ័�ឹក ហែដឹល់ គ្នាតូ់ �ន ដឹឹកនាំំ �ច្រើ��ៀង ពិច្រើសស ពី �កុ� �ច្រើ��ៀង ហែដឹល់ គ្នាតូ់

�ន ឮ និង �ីប់នាំាល់់ រាប់់ �ិន អ្នស់ ពី ស�ជ័ិក វិួដឹ ហែដឹល់ �ន រំជ័ួល់ �ិតូែ គ្នាតូ់ យាាង �ជាល់ច្រើ��   ។ ច្រើដាយៈ �ន អ្នងគ�យៈ

�ុ� ហែតូ �ាក់ឯង ច្រើ�កន�ង សាល់ជ័ំនុំ ដឹ៏ ងងឹតូ ច្រើនាំ� គ្នាតូ់ �ន ��ួល់អារ�មណ៍៍ ��ប់ ដឹណ៍ោប់់ ច្រើដាយៈ ឥ�ធិពល់ រួ� គ្នាា �ក ពី



៤០ លីអា���

ប់�ពិច្រើសាធីន៍ ទាំំងច្រើន� ច្រើ� ច្រើល់ើ ជ័ីវិិតូ រប់ស់ គ្នាតូ់ និង ជ័ីវិិតូ ស�ជ័ិក កន�ង

វិួដឹ រប់ស់ គ្នាតូ់ ច្រើ�ើយៈ គ្នាតូ់ �ន ឱន កាល់ �ុ� ច្រើដាយៈ ការដឹឹង�ុណ៍ ដឹ៏

�ជាល់ច្រើ��   ។

  �ិតូែ រប់ស់ ខ្ញុំំ�ំ �តូូវិ�ន ប់ច្រើ�ងៀន ច្រើដាយៈ ឆ្នាំាតូទៃវិ និង �តូឹ��តូូវិ ថា  

�ីកហែនៃង ដឹ៏ ពិសិដឹិ ប់ំផ្ដុតូ ច្រើ� ច្រើល់ើ ហែផ្ដនដឹី �ឺ �ព�វិិហ្ការ ប់រិសុ�ធ និង

ច្រើ��ដាាន ប់ុុហែនែ តា�រយៈៈ ប់�ពិច្រើសាធីន៍ ទាំំងពីរ ខាង ច្រើល់ើ ច្រើន� គ្នាតូ ់

ក៏ �ន យៈល់់ ផ្ដងហែដឹរ ពី ធី�មជាតូិ ដឹ៏ ពិសិដឹិ ទៃន សាល់ជ័ំនុំ រប់ស់ ច្រើយៈើង   ។  

ច្រើដាយៈសារ ហែតូ សាល់ជ័ំនុំ ទាំំងច្រើនាំ� �តូូវិ�ន ឧ�ះិស �ៃង ច្រើដាយៈ សិ�ធិ

អ្នំណា� ប់ពីជ័ិតូភាព ច្រើនាំ� អ្នគ្នារ ទាំំងច្រើន� កាាយៈ ជា កហែនៃង ហែដឹល់

�ព�អ្ន�ះស់ ចាំក់ វិិវិរណ៍ៈ �កច្រើល់ើ រា�សែ រប់ស់ ��ង់ និង ជា កហែនៃង ហែដឹល់  

«   អ្នំណា� ទៃន �ព� �តូូវិ �ន សហែ�ដង ឲ្យយ ច្រើ�ើញ » តា�រយៈៈ ពិធីី ប់រិសុ�ធ

ទាំំងឡាយៈ ហែដឹល់ ច្រើធីីើ ច្រើ�ើង ច្រើ��ីច្រើនាំ� (   សូ�ច្រើ�ើល់    ច្រើគ្នាល់ល់�ធិ និង

ច្រើស�កដី សញ្ចាា ៨៤:២០    )   ។

  សាល់ជ័ំនុំ រួ�គ្នាា ជា�ួយៈ នឹង ច្រើ��ដាាន ច្រើដឹើ�ីី នាំំ �ក នូវិ

ច្រើស�កែី អ្នំណ៍រ ហែដឹល់ �ន សនា ហែដឹល់ ពួកប់រិសុ�ធ ដឹ៏ ច្រើសាះ��តូង់ អា�

ដឹកពិច្រើសាធី ច្រើ� ទៃ�ៃ ឈប់់ ស��ក   ។ វា កាាយៈច្រើ� ជា កហែនៃង �ួយៈ

ហែដឹល់ ការថាាយៈ ប់ងគំ រួ�គ្នាា រប់ស់ ស�ជ័ិកប់ណាាល់ ឲ្យយ ដឹួង�ិតូែ រប់ស់

ពួកច្រើ� កាាយៈ ច្រើ� ជា «   �ន �ិតូែ �ង�កង រួ� គ្នាា ច្រើដាយៈ សា��គី ច្រើ�ើយៈ

�សឡាញ់ គ្នាា ច្រើ� វិិញ ច្រើ� �ក   » (    �ុូសាយៈ ១៨:២១    ) និង �ំច្រើពា� �ព�អ្នងគ សច្រើ�ងាះ�   ។ ស��ប់់ ច្រើយៈើង ច្រើដឹើ�ីី

ប់ងាាញ ពី ការដឹឹង�ុណ៍ និង ការច្រើគ្នារព ដឹ៏ �តូឹ��តូូវិ ស��ប់់ ការចាំក់ ច្រើ�សា� នូវិ ពរជ័័យៈ ខាង វិិញ្ចាាណ៍ �ក

ច្រើល់ើ ច្រើយៈើង តា�រយៈៈ សាល់ជ័ំនុំ រប់ស់ ច្រើយៈើង ច្រើនាំ� ច្រើយៈើង �ួរហែតូ �ូល់ ច្រើ� កន�ង កហែនៃង ថាាយៈ ប់ងគ�ំ ទាំំងច្រើន� ច្រើដាយៈ

ឥរិយាប់� ទៃន គ្នារវិភាព ដឹ៏ �ជាល់ច្រើ�� និង ច្រើសាះ�សរ   ។

    អ្នត្តថន័ិយុ នៃនិ �រវភាពី

  ច្រើ�កន�ង វិប់ីធី�៌ សាសនាំ��ក ស�័យៈ �ំច្រើនើប់ រប់ស់ ច្រើយៈើង ពាកយ �រវីភាពី  �ន កាាយៈ ជា ស�ិសន័យៈ

ជា�ួយៈ នឹង ពាកយ ស្ទើ�ៃ�មិសាាត់   ។  ខ្ញុំណ៍ៈ ហែដឹល់ សំច្រើ�ង �ន់ភិៃន់ �ឺ ពិតូជា ស�រ�យ ស��ប់់ ច្រើរាងជ័ំនុំ រប់ស់

ច្រើយៈើង ក៏ �សសនៈ ដឹ៏ �ន ហែដឹន កំណ៍តូ់ អ្នំពី គ្នារវិភាព ច្រើន� �ិន �ន ចាំប់់ យៈក អ្នតូថន័យៈ ច្រើពញច្រើល់ញ ទៃន ពាកយ ច្រើន�

ច្រើ�   ។ �រវីភាពី (Reverence )  អា��ប់ទាំក់ ច្រើ� នឹង កិរិយាសពះ ឡាតាំង  revereri   ហែដឹល់ �នន័យៈ ថា  

«   ឈរ ច្រើសៃើ� សរច្រើសើរ ដឹល់់   »   ។ ១  ច្រើតូើ ច្រើយៈើង អា� រក ពាកយ �ួយៈ ហែដឹល់ ពិពណ៍៌នាំ ឲ្យយ កាន់ហែតូ ល់ូ �ប់ច្រើសើរ ជាង ច្រើន�  

អ្នំពី អារ�មណ៍៍ ទៃន �ពល់ឹង ច្រើយៈើង ច្រើ� ច្រើពល់ ច្រើយៈើង ពិតូជា ស�ើឹង �ិតូ ពី អ្នីី ហែដឹល់ �ព�អ្នងគ សច្រើ�ងាះ� �នច្រើធីីើ ស��ប់់

ច្រើយៈើង �ាក់ៗ ហែដឹរ ឬ ច្រើ�   ?

  ខ្ញុំំ�ំ �តូូវិ�ន រំឭក អ្នំពី ពាកយច្រើព�ន៍ ទាំំងឡាយៈ ច្រើ�កន�ង �ំនុកតូច្រើ�កើង ដឹ៏ ពិច្រើរា� ហែដឹល់ ច្រើយៈើង ច្រើ��ៀង ច្រើ�កន�ង ច្រើរាង

ជ័ំនុំ រប់ស់ ច្រើយៈើង   ៖ «   ខ្ញុំំ�ំ �ៃល់់ យាាង អ្នសាះរយ នូវិ កដី  ច្រើសន�៍ �ព���ីសះ ឱយ ដឹល់់ ខ្ញុំំ�ំ   »   ។ ២  អារ�មណ៍៍ ទៃន ការដឹឹង�ុណ៍  

ការសរច្រើសើរ តូច្រើ�កើង និង ការអ្នសាះរយ ដឹ៏ �ជាល់ច្រើ�� ច្រើនាំ� �ឺជា ខ្ញុំៃឹ�សារ ទៃន គ្នារវិភាព ច្រើ�ើយៈ វា ជ័ំរុញ ច្រើយៈើង ឲ្យយ

ច្រើ�ៀសវាង ពី ភាសា ឬ ឥរិយាប់� ណា ក៏ ច្រើដាយៈ ហែដឹល់ អា� កាតូ់ប់នថយៈ នូវិ អារ�មណ៍៍ ទាំំងច្រើនាំ� ហែដឹល់ �ន កន�ង

ច្រើយៈើង ឬ អ្ននក ដឹទៃ� ច្រើផ្ដសង ច្រើ�ៀតូ   ។



 ខែខ តុុលា ឆ្នាំំំ ២០២០ ៤១

    សាល់ជ្ឈិ�និុ� និ�ង នៃ�ៃ ឈប់ំ សះ�មាក

  ច្រើ�ញ�ក ពី វិិវិរណ៍ៈ ស�័យៈ �ំច្រើនើប់ ច្រើយៈើង ដឹឹង ថា ហែផ្ដនក ដឹ៏ សំខាន់ ទៃន ការថាាយៈ ប់ងគំ ទៃ�ៃ ឈប់់ ស��ក �ឺ

ច្រើដឹើ�ីី «   ច្រើ� ដឹំណាក់ ទៃន ការ អ្នធីិសាាន ច្រើ�ើយៈ ថាាយៈ សា�កា�ុង់ [   រប់ស់ ច្រើយៈើង   ] ច្រើ�ើង ច្រើ� ទៃ�ៃ ប់រិសុ�ធ [   រប់ស់

�ព�អ្ន�ះស់   ]   » (    ច្រើគ្នាល់ល់�ធិ និង ច្រើស�កដី សញ្ចាា ៥៩:៩    )   ។ «   ដឹំណាក់ ទៃន ការ អ្នធីិសាាន   » ហែដឹល់ ច្រើយៈើង

�ប់�ូល់ ផ្ដដ�ំ គ្នាា ច្រើ� ទៃ�ៃ ឈប់់ ស��ក �ឺ ជា សាល់ជ័ំនុំ ដឹ៏ ពិសិដឹិ រប់ស់ ច្រើយៈើង   ។

  �ប់ធាន រ័សុល់ អ្និ� ណ៍ិល់សុន �ន ជ័ួយៈ ច្រើយៈើង ឲ្យយ យៈល់់ កាន់ហែតូ �ាស់ ពី �ំនាំក់�ំនង យាាង ជ័ិតូសនិតូ

រវាង គ្នារវិភាព រប់ស់ ច្រើយៈើង �ំច្រើពា� �ព�អ្នងគ សច្រើ�ងាះ� និង អារ�មណ៍៍ រប់ស់ ច្រើយៈើង �ំច្រើពា� ទៃ�ៃ ឈប់់ ស��ក   ។  

ច្រើ�កន�ង ការហែ�កចាំយៈ ប់�ពិច្រើសាធីន៍ ផ្ទាាល់់ខ្ញុំៃ�ន រប់ស់ ច្រើលាក អ្នំពី ការច្រើគ្នារព ទៃ�ៃ ឈប់់ ស��ក �ប់ធាន ណ៍ិល់

សុន �ន ដឹំណាល់ ថា «   ខ្ញុំំ�ំ �ន ច្រើរៀន ច្រើ�ញ ពី �ព���ីីរ ថា �ច្រើងីើ និង ឥរិយាប់� រប់ស់ ខ្ញុំំ�ំ ច្រើ� ទៃ�ៃ ឈប់់ ស��ក 

�ឺជា �ី�មាាល់  �ួយៈ រវាង ខ្ញុំំ�ំ និង �ព�វិរប់ិតាសួ�៌ រប់ស់ ខ្ញុំំ�ំ   »   ។ ៣ 

  �ឺ ដឹូ�ជា �ច្រើងីើ និង ឥរិយាប់� រប់ស់ ច្រើយៈើង ច្រើ� ទៃ�ៃ ឈប់់ ស��ក �ឺ ជា �ីស�ះល់់ ទៃន ភិកដីភាព រប់ស់ ច្រើយៈើង

�ំច្រើពា� �ព�អ្ន�ះស់ ហែដឹរ ច្រើនាំ� �ច្រើងីើ រប់ស់ ច្រើយៈើង ឥរិយាប់� រប់ស់ ច្រើយៈើង ច្រើ�ើយៈ សូ�ីី ហែតូ រច្រើប់ៀប់ ទៃន ការច្រើសៃ�កពាក់

រប់ស់ ច្រើយៈើង ខ្ញុំណ៍ៈ ច្រើ�កន�ង ដឹំណាក់ ទៃន ការអ្នធីិសាាន រប់ស់ ��ង់ អា� �ងូ�ល់ ប់ងាាញ ដឹូ�គ្នាា ហែដឹរ អ្នំពី ក��ិតូ ទៃន

គ្នារវិភាព ហែដឹល់ ច្រើយៈើង �ន �ំច្រើពា� �ព�អ្នងគ សច្រើ�ងាះ�   ។

    សាល់ជ្ឈិ�និុ� និ�ង ពី���បំរិសុះទំធ

  ហែអ្នល់ច្រើឌឺើរ ហែជ័��ីី   អ្ន័រ �ូ�ិន កន�ង កូរុុ� ទៃន ពួកសាវិក ដឹប់់ពីរ នាំក់ �ន ព�ងីក ការយៈល់់ ដឹឹង រប់ស់ 

ច្រើយៈើង អ្នំពី �ំនិតូ ច្រើន� ច្រើដាយៈ ហែ�ៃង ថា   ៖

  «   ច្រើ��ពី ការប់ច្រើងកើតូ ច្រើពល់ ច្រើដឹើ�ីី ប់ច្រើ�ងៀន ដឹំណ៍ឹងល់ូ ច្រើ� តា� ផ្ដះ� ច្រើនាំ� ការហែកស��ួល់ ការប់ច្រើ��ើ រប់ស់ច្រើយៈើង

ច្រើ� ទៃ�ៃ អា�ិតូយ    .   .   .  �ូស ប់ញ្ចាាក់ យាាង �តូឹ��តូូវិថា ពិធីី សា�កា�ុង់ ទៃន អាហ្ការច្រើពល់ យៈប់់ រប់ស់ �ព�អ្ន�ះស់

ថា ពិសិដឹិ ជា ការ��ួល់ សាះល់់ ច្រើផ្ទាាតូ ច្រើ�ច្រើល់ើ ប់�ពិច្រើសាធីន៍ ការ

ថាាយៈ ប់ងគំ �ប់ចាំំ ស�ា�៍ រប់ស់ ច្រើយៈើង   ។ ច្រើយៈើង �តូូវិ �ងចាំំ កន�ង រច្រើប់ៀប់

ផ្ទាាល់់ ខ្ញុំៃ�ន �ួយៈ តា� ហែដឹល់ អា� ច្រើធីីើ ច្រើ� �ន ថា �ព���ីសះ �ន សុ�តូ

ច្រើដាយៈ ដឹួង �ិតូែ ច្រើខ្ញុំះ�ខាាំ ច្រើដាយៈ ការ ហែរក អ្នំច្រើពើ�ប់ និង ភាពច្រើសាកច្រើ�

ទាំំងអ្នស់ រប់ស់ ��ួសារ �នុសស ច្រើលាក ទាំំង�ូល់ ហែតូ អ្នងគឯង   ។

  «   កន�ង �គ្នា ដឹូច្រើចាំា� វា តូ��ូវិ ឲ្យយ �ន ការ ច្រើគ្នារព រប់ស់ ច្រើយៈើង ជាការ

តូប់ សនង �ំច្រើពា� ប់នះ�ក ហែដឹល់ ច្រើ�ៀស �ិន រួ� ច្រើនាំ�   »   ។ ៤ 

  វា សំខាន់ ច្រើដឹើ�ីី �ងចាំំ ថា �ីកហែនៃង ហែដឹល់ �ន ហែតូងតាំង ស��ប់់

�គ្នា ទៃន ការច្រើគ្នារព ដឹ៏ ខ្ញុំីង់ខ្ញុំីស់ ប់ំផ្ដុតូ ច្រើន� �ំច្រើពា� �ព�អ្នងគ សច្រើ�ងាះ�

 �ឺជា ច្រើរាង ជ័ំនុំ ទៃន សាល់ជ័ំនុំ   ។ ច្រើ��ពី គ្នារវិភាព ហែដឹល់ ច្រើយៈើង ��ួល់

អារ�មណ៍៍ អ្នំ��ង ច្រើពល់ ទៃន ពិធីី ប់រិសុ�ធ សា�កា�ុង់ �ប់ចាំំ ស�ោ�៍

 អារ�មណ៍៍ ទៃន គ្នារវិភាព និង ការច្រើគ្នារព រប់ស់ ច្រើយៈើង �តូូវិ�ន ព�ងីក

 ច្រើពល់ ហែដឹល់ ច្រើយៈើង ពិចាំរណា ពី ពិធីី ប់រិសុ�ធ ទៃន ប់ពីជ័ិតូភាព និង

ពរជ័័យៈ ទាំំងឡាយៈ ច្រើផ្ដសងៗ ច្រើ�ៀតូ ហែដឹល់ ច្រើធីីើ ច្រើ�ើង ច្រើ�កន�ង សាល់ជ័ំនុំ

 រួ��ន ទាំំង ការដាក់ច្រើ�ះ� និង ការ�ប់សិ�ធិពរ កុ�រ ពិធីី ប់ុណ៍យ

�ជ័�ុជ័�ឹក និង ពិធីី ប់ញ្ចាាក់ ការហែតូងតាំង ប់ពីជ័ិតូភាព និង ការ

ហែញក ច្រើ�ញ ស��ប់់ ការច្រើ� ប់ច្រើ��ើ ទាំំងឡាយៈ   ។ ពិធីី ប់រិសុ�ធ នី�ួយៈ

ៗ និង ពរជ័័យៈ ទាំំងឡាយៈ ទាំំងច្រើន� អា�នាំំ �ក នូវិ ការចាំក់ ច្រើ�សា�

ទៃន �ព�វិិញ្ចាាណ៍ ប់រិសុ�ធ �ប់សិន ច្រើប់ើ ពួក អ្ននក ហែដឹល់ ច្រើធីីើ ពិធីី និង អ្ននក

�ូល់រួ� �ក ច្រើដាយៈ �ន ឥរិយាប់� គ្នារវិភាព   ។
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៤២ លីអា���

    សាល់ជ្ឈិ�និុ� និ�ង �រថ្វាាយុបំងំ�

  ទៃ�ៃ ឈប់់ ស��ក ផ្ដដល់់ ដឹល់់ ច្រើយៈើង នូវិ ឱកាស ច្រើដឹើ�ីី ថាាយៈប់ងគំ 

�ព�អ្ន�ះស់ ច្រើ� អ្នំ��ង ច្រើពល់ ទៃន ការសិកា ច្រើ� ផ្ដះ� រប់ស់ ច្រើយៈើង  

និង ជា �កុ�ជ័ំនុំ �ួយៈ អ្នំ��ង ច្រើពល់ ការ�ប់ជ័ុំ សា�កា�ុង់ និង ការ�ប់ជ័ុំ

ច្រើផ្ដសងៗ ច្រើ�ៀតូ   ។ តាំងពី ជ័ំនាំន់ ដឹំប់ូង ប់ំផ្ដុតូ រប់ស់ សាសនាំ��ក  

ពួកប់រិសុ�ធ �ន រីករាយៈ នឹង ការ�ក ជ័ួប់ជ័ុំគ្នាា ច្រើដឹើ�ីីទាំក់�ង គ្នាា 

និង ប់ច្រើងកើតូ �ំណ៍ង ទៃន ភាព ជា ប់ង ប់ូ�ន �ប់ុស �សី   ។ សាល់ជ័ំនុំ រប់ស់ 

ច្រើយៈើង ហែ��ទាំំង �ន រ�នាំ ជា�ួយៈ នឹង កហែនៃង ទាំំងឡាយៈ ច្រើដឹើ�ីី ច្រើធីីើ 

សក�មភាព ទាំំងឡាយៈ ដឹូច្រើចាំា� ច្រើ� អ្នំ��ង ទៃ�ៃ នាំនាំ កន�ង ស�ោ�៍ 

ផ្ដងហែដឹរ   ។ ច្រើទាំ�ជា យាាង ណា ច្រើយៈើង �ិន �តូូវិ ច្រើភិៃ� ពី ច្រើគ្នាល់ប់ំណ៍ង 

��ីង ទៃន អ្នគ្នារ ទាំំងច្រើន� ច្រើ�ើយៈ �ឺ ច្រើដឹើ�ីី ផ្ដដល់់ កហែនៃង �ួយៈ ស��ប់់ 

ការថាាយៈ ប់ងគំ   ។

  ការថាាយៈ ប់ងគំ និង គ្នារវិភាព ទាំក់�ង គ្នាា យាាង ជ័ិតូសនិតូ   ។  

«   ច្រើពល់ ច្រើយៈើង ថាាយៈប់ងគំ �ព� ច្រើយៈើង ច្រើ� រក ��ង់ ច្រើដាយៈ ច្រើស�កដ ី

�សឡាញ់ ដឹ៏ គ្នាវិរភាព �ិតូែរាប់សា និង ភាពអ្នសាះរយ   ។ ច្រើយៈើង 

��ួល់ សាះល់់ ច្រើ�ើយៈ ��ួល់ យៈក ��ង់ ជា ច្រើសដ� ជា�ព� ប់ងកប់ច្រើងកើតូ សកល់ ច្រើលាក ជា �ព�វិរប់ិតា ជា�ី

�សឡាញ់ និង អ្នស់កល់ី ជានិ�ច រប់ស់ ច្រើយៈើង   »   ។ ៥ 

  ច្រើ�តូុ ដឹូច្រើចាំា� ច្រើ�ើយៈ ច្រើគ្នាល់ប់ំណ៍ង ដឹ៏ សំខាន់  ទៃន ការថាាយៈប់ងគំ ច្រើន� �ួរហែតូ ជ័�ឥ�ធិពល់ ច្រើល់ើ �ច្រើងីើ 

រប់ស់ ច្រើយៈើង ច្រើ�កន�ង សាល់ជ័ំនុំ សូ�ីីហែតូ ច្រើពល់ ច្រើយៈើង �ូល់រួ� កន�ង សក�មភាព សងគ� ឬ ក�ានែ 

ក៏ ច្រើដាយៈ   ។ �ប់ីី �ន ការហែ�ទាំំ យាាង អ្នសាះរយ ច្រើដឹើ�ីី កាតូ់ប់នថយៈ ការគ្នាះន រច្រើប់ៀប់ ច្រើរៀប់រយៈ កំច្រើ��កំ�ី  

ឬ ការខ្ញុំូ�ខាតូ ឲ្យយ តូិ� ប់ំផ្ដុតូ ដឹល់់ ហែផ្ដនក ណា ក៏ ច្រើដាយៈ ទៃន អ្នគ្នារ ហែដឹល់ ប់ណាាល់ �ក ពី សក�មភាព សាសនាំ�ក្ 

ច្រើ�ើយៈ �តូូវិ ច្រើធីីើ ការស�ាតូ ភាា�ៗ ឬ ជ័ួសជ័ុល់ វា ភាា�ៗ �ប់សិន ច្រើប់ើ ការខ្ញុំូ�ខាតូ ហែប់ប់ច្រើនាំ� 

ច្រើកើតូច្រើ�ើង   ។

  កុ�រ និង យៈុវិវិ័យៈ អា� �តូូវិ �ន ប់ច្រើ�ងៀន ថា គ្នារវិភាព និង ការហែ� រកា សាល់ជ័ំនុំ �ឺ �តូូវិ ច្រើធីីើ ច្រើ�ើង 

ច្រើល់ើស ពី ការ�ប់ជ័ុំ ទៃ�ៃ អា�ិតូយ ច្រើ�ច្រើ�ៀតូ   ។ ការ�ូល់រួ� រប់ស់ ស�ជ័ិក ច្រើ�កន�ង ការស�ាតូ សាល់ជ័ំនុំ 

—ជា ពិច្រើសស ការ�ូល់រួ� ជា�ួយៈ គ្នាា រប់ស់ ឪពុក �ោយៈ និង កូនៗ—�ឺជា �ច្រើធីា�យៈដឹ៏ ល់ូ �ប់ច្រើសើរ កន�ង 

ការប់ច្រើងកើតូ នូវិ អារ�មណ៍៍ ទៃន គ្នារវិភាព ស��ប់់ អ្នគ្នារ ដឹ៏ ពិសិដឹិ រប់ស់ ច្រើយៈើង   ។ ដឹូ� �តូូវិ�ន ប់ងាាញ យាាង 

ជាក់ហែសដង ច្រើ�កន�ង ប់�ពិច្រើសាធីន៍ រប់ស់ �ិតូែ ខ្ញុំំ�ំ កន�ង ការច្រើរៀប់�ំ �ណ៍ឌល់ ច្រើសែក រប់ស់ គ្នាតូ់ ប់នាំាប់់ ពី សននិសី� 

ច្រើសែក �ច្រើងីើ ទៃន ការហែ�ទាំំ សាល់ជ័ំនុំ ដឹូ� ច្រើនាំ� ជា �ច្រើធីា�យៈ �ួយៈ ទៃន ការថាាយៈ ប់ងគំ និង អ្នច្រើ�ើើញ �ព�វិិញ្ចាាណ៍

រប់ស់ �ព�អ្ន�ះស់   ។
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 ខែខ តុុលា ឆ្នាំំំ ២០២០ ៤៣

    សាល់ជ្ឈិ�និុ� និ�ង �ពីះអ្នងំ សះនៅ�ង្វាះះ

  ច្រើ�ច្រើ�កា� ការដឹឹកនាំំ ទៃន ការពាករ រប់ស់ �ប់ធាន ណ៍ិល់សុន កិ�ច

ខ្ញុំិតូខ្ញុំំ ដឹ៏ សំខាន់ៗ �តូូវិ�ន ច្រើធីីើ ច្រើ�ើង ច្រើដឹើ�ីី ច្រើធីីើ ឲ្យយ ��កដឹ ថា �ព�នាំ�

រប់ស់ �ព�ច្រើយៈសីូវិ��ីសះ �ិន�តូូវិ �ន ច្រើ� ដឹក ច្រើ�ញ ច្រើ�ើយៈ ច្រើ� ច្រើពល់

ច្រើយៈើង និយាយៈ ដឹល់់ សាសនាំ��ក រប់ស់ ��ង់   ។ កន�ង រច្រើប់ៀប់ �សច្រើដឹៀង

គ្នាា ច្រើន� ហែដឹរ ច្រើយៈើង �ិន �តូូវិ អ្ននុញ្ចាាតូ ឲ្យយ �ព�អ្នងគ សច្រើ�ងាះ� �តូូវិ ប់ដ�រ �ីតាំង ពី

�ូល់ដាាន ទៃន ការថាាយៈ ប់ងគំ រប់ស់ ច្រើយៈើង ច្រើ�ើយៈ—រួ� ទាំំង �ីកហែនៃង ទៃន ការ

ថាាយៈ ប់ងគំ រប់ស់ ច្រើយៈើង ផ្ដងហែដឹរ   ។

  ច្រើយៈើង �ន ��ាប់់ ច្រើ� �ព�វិិហ្ការ ប់រិសុ�ធ ថា ជា ដឹំណាក់ ទៃន 

�ព�អ្ន�ះស់ ហែដឹល់ ចាំតូ់ �ុក ថា ជា ការ�តូឹ��តូូវិ និង សំខាន់   ។  

ច្រើទាំ�ជា យាាង ណា ច្រើយៈើង អា� នឹង ងាយៈ ច្រើភិៃ� ថា សាល់ជ័ំនុំ នី�ួយៈ

ៗ រប់ស់ ច្រើយៈើង �តូូវិ�ន ឧ�ះិស ច្រើដាយៈ សិ�ធិអ្នំណា� ប់ពីជ័ិតូភាព �ុក

ជា កហែនៃង �ួយៈ ហែដឹល់ �ព�វិិញ្ចាាណ៍ ទៃន �ព�អ្ន�ះស់ អា� �ង់ ច្រើ� និង ជា

កហែនៃង ហែដឹល់ ប់ុ�តា ប់ុ�តូី រប់ស់ �ព�—ទាំំង អ្ននក ច្រើ�កន�ង និង ច្រើ�ច្រើ��

សាសនាំ��ក—អា� �ក «   សាះល់់ �ព� ដឹ៏ ច្រើ��ស ច្រើលា� រប់ស់ ខ្ញុំៃ�ន   »  

(    �ុូសាយៈ ១៨:៣០    )   ។

  ការផ្ដដ��ច្រើផ្ដដើ� ហែដឹល់ ច្រើ�ើប់ហែតូ �ប់កាស �មីៗ ឲ្យយ ហែតូងល់�ូ សាល់ជ័ំនុំ រប់ស់ ច្រើយៈើង ជា�ួយៈ នឹង �ំនូរ ហែដឹល់

ពិពណ៍៌នាំ ច្រើដាយៈ ច្រើគ្នារព ដឹល់់ �ព�អ្នងគ សច្រើ�ងាះ� និង �ពឹតូែិការណ៍៍ ដឹ៏ ច្រើ�វិភាព ទៃន �ព�ជ័នម រហែ�ង សាាប់់ និង

ច្រើ�កាយៈ ជ័ីវិិតូ រហែ�ង សាាប់់ រប់ស់ ��ង់ �តូូវិ�ន រ�នាំ ច្រើដឹើ�ីី ទាំក់ទាំញ ហែភិនក �ំនិតូ និង ដឹួង�ិតូែ រប់ស់ ច្រើយៈើង ឲ្យយ ខ្ញុំិតូ

កាន់ហែតូ ជ័ិតូ ��ង់   ។ កាល់ហែដឹល់ ប់ងប់ូ�ន �ូល់ កន�ង ដឹំណាក់ ទៃន ការអ្នធីិសាាន ទាំំងច្រើន� ស��ប់់ ការ�ប់ជ័ុំ និង

សក�មភាព នាំនាំ ច្រើយៈើង សូ� អ្នច្រើ�ើើញ ប់ងប់ូ�ន ច្រើដាយៈ កដី�សឡាញ់ ឲ្យយ ឈប់់ សច្រើងកតូ ច្រើ�ើល់ ច្រើ�ើយៈ ស�ើឹង �ិតូ

�ំនូរ ដឹ៏ ពិសិដឹិ ទាំំងច្រើន� ច្រើដឹើ�ីី ច្រើ�ើល់ វា ជា�ួយៈ កូនៗ រប់ស់ ប់ងប់ូ�ន ច្រើ�ើយៈ អ្ននុញ្ចាាតូ ឲ្យយ �ំនូរ ទាំំងច្រើន� ប់ច្រើងកើន

អារ�មណ៍៍ ទៃន ការថាាយៈ ប់ងគំ និង គ្នារវិភាព រប់ស់ ប់ងប់ូ�ន �ំច្រើពា� �ព�   ។

  ពាការី �ព���ីីរ សញ្ចាាចាំស់ ហ្កា��ុក �ន �ប់កាស ថា «   ឯ �ព�ច្រើយៈ�ូវាុ ��ង់ �ង់ ច្រើ� កន�ង �ព�វិិហ្ការ

ប់រិសុ�ធ រប់ស់ ��ង់ វិិញ �ូរ ឲ្យយ ហែផ្ដនដឹី ទាំំង �ូល់ ច្រើសៃ�� ច្រើ� �ំច្រើពា� ��ង់ �ុ�   » (    ហ្កា��ុក ២:២០    )   ។ �ូរ ឲ្យយ

ច្រើយៈើង �ងចាំំ ដឹូ�គ្នាា ច្រើនាំ� ហែដឹរ ថា �ព�វិិញ្ចាាណ៍ ទៃន �ព�អ្ន�ះស់ �ង់ ច្រើ�កន�ង សាល់ជ័ំនុំ រប់ស់ច្រើយៈើង ច្រើ�ើយៈ នឹង

�ជាប់ �ូល់ កន�ង ដឹួង�ិតូែ ច្រើយៈើង �ាក់ៗ ដឹល់់ ក��ិតូ �ួយៈ ហែដឹល់ ច្រើយៈើង �ប់តូិប់តូែ ច្រើដាយៈ គ្នាវិរភាព �ំច្រើពា� ��ង់   ។ ◼

     ក�ណត្ត់ ចិ���

    ១.   «   Revereri    » Lexico Powered by Oxford, lexico.com    ។

     ២.   «   ខ្ញុំំ�ំ �ៃល់់ យាាងអ្នសាះរយ » ��នុក្តី តស្ទើមិើ�ង  ច្រើល់ខ្ញុំ ១១៥   ។

     ៣.   រ័សុល់ អ្និ� ណ៍ិល់សុន «   ទៃ�ៃ ឈប់់ ស��ក ជា ទៃ�ៃ �ួយៈ ដឹ៏ សប់ាយៈ   » លីអា�ូណា,  ហែខ្ញុំ ឧសភា ឆ្នាំាំ ២០១៥ �ំព័រ ១៣០   ។

     ៤.   ហែជ័��ីី អ្ន័រ �ូ�ិន «   នុ�� ន៍ កូន ច្រើ�ៀ� ទៃន �ព�   » លីអា�ូណា,  ហែខ្ញុំ ឧសភា ឆ្នាំាំ ២០១៩ �ំព័រ ៤៥   ។

     ៥.   ឌឺីន អ្និ� ច្រើដឹវិីស «   ពរជ័័យៈ ទៃន ការ ថាាយៈ ប់ងគំ   » លីអា�ូណា,  ហែខ្ញុំ វិិ�ិិកា ឆ្នាំាំ ២០១៦ �ំព័រ ៩៤   ។

ការដែ�ទ្វា� សាល��នុ� របំ�់ 

ស្ទើយ�ង �ឺជាមិស្ទើធ្មាបាយ 

មិួយ មៃន ការថ្នាាយ បំងគ� និង  

អំស្ទើ�ើ�ញ គ្រួពីះវីិ�ាណ របំ�់ 

គ្រួពីះអំមាា�់ ។
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៤៤ លីអា���

ខែសវងរកុ អំតុថបទំ ទាំំង យេនិះ និិង អំវីៗ បខែនិថមួ យេទំៀតុ ៖

   •    យេៅ យេ��ទំំព័័រ  liahona   .ChurchofJesusChrist   .org  

    •    យេៅកុុ�ង យុុវមជ្ឈិិ�មវ័យុ �បំចា� សះ�ាហូ ៍ (   ខាង យេក្រ�មួ វ�គ យុុវ

មួជឈិមួវ័យុ យេៅកុុ�ង កុមួមវិធួី ប�ះល័យុ �ំណ្ឌឹងលអ   ) 

 យេតុ� បងបអ�និ ឬ និរ� មាំកុ់ ខែ�ល បងបអ�និក្រសឡាញ់ យេៅកុុ�ង វ�េ នៃនិ �រយេធួវ� ខុស �រខែក្របចិតុេ �រតាំងចិតុេ ជា�មី និិង �រយេធួវ�

ខុស មួីង យេទំៀតុ ខែ�រ ឬ យេទំ   ? យុុវមួជឈិមួវ័យុ �៏ ក្របនៃព័ ជា យេក្រច�និ ខែ�ល ខំ�ំ បានិ យេធួវ��រ ជាមួួយុ ខណ្ឌៈ បយេក្រមួ� ជា បូ�សសព័ យេៅ វួ�យុុវ

ជមួឈិមួវ័យុ យេៅ លីវ ក្រតុ�វជាប់់ យេៅកុុ�ង វ�ី �ខែ�លៗ   ។   បំុុស្វែនិដ ពីួកនៅគ ជា នៅ�ចិ�និ ក៏ �និ រកនៅ��ញ នៅសះរីភាពី ផ្លូងស្វែដរ តាមរយុៈ

ដង្វាាយុ�ួនិ របំសះ់ �ពីះនៅយុសះូូវ�គីសះទ   ។ សារលិខិតុ អំំព័ី �រយេញៀនិ យេៅកុុ�ង វ�គ ខែខយេនិះ ផ្សីល់ និ�វ �រយុល់�ឹង �៏ មានិ

ក្របយេយាជនិ៍ យេ��មួូី ខែសវងរកុ យេសរីភាព័—សក្រមាប់ បងបអ�និ ផ្ទាាល់ និិង អំុកុ �នៃទំ យេទំៀតុ   ។

  អំវី ខែ�ល សំខានិ់ បំផ្សុតុ ខែ�ល យេយុ�ង �បូី ចងចាំ ទំុកុ �ឺ ថា នៅយុ�ង ទាំ�ងអ្នសះ់ �ំ គឺ ជា បំុ�ត្ត ជា ទំី�សះឡាញ់ របំសះ ់

�ពីះវរបំ�តាសះួគ៌   ។ ខែអំលយេឌី�រ យេឌីៀយេ��រ យេអំសវ អំុជ���វ បានិ បយេក្រងៀនិ ថា «   [   ក្រព័ះ   ] មួិនិ បានិ រង់ចាំ យេ��មួូី ក្រសឡាញ់

បងបអ�និ �រាប� បងបអ�និ បានិ យុកុ �ុះ យេល� ភាព័ទំនិ់យេខាយុ និិង ទំមាំប់ អាក្រកុកុ់ របស់ ខែ�និ យេនាះ យេទំ   ។ ក្រទំង់ ក្រសឡាញ់

បងបអ�និ យេៅ នៃ�ៃយេនិះ យេ�យុ បានិក្រជាប ក្រ�ប់ យាាង ព័ី ឧបស�គ របស់ បងបអ�និ   ។    .   .   .  ក្រទំង់ ក្រជាប ព័ី វិបូ�ិសារី របស់ បងបអ�និ

ចំយេពាះ ក្រគ្មា ខែ�ល បងបអ�និ មានិ កុំ�ុស ឬ បរាជ័យុ   ។ នៅហូ�យុ�ទំង់ នៅ�ស្វែត្ត �សះឡាញ់ បំងបំូ�និ   » (   «   �រ រស់យេៅ តាមួ �ំណ្ឌឹង

លអយេ�យុ កុីី អំំណ្ឌរ   »  Liahona,   ខែខ វិចិិ� ឆ្នាំំំ ២០១៤ ទំំព័័រ ១២៣ �រសងើតុ់ និ័យុ ក្រតុ�វបានិ បខែនិថមួ   )   ។

  ផ្សទ�យុ យេ�វិញ សាតាំង និឹង ព័ាយាមួ យេធួវ� ឲ្យយ បងបអ�និ យេជឿ ថា បងបអ�និ យេ� ក្រជុល �ួស ព័ី យេសចកុីី ក្រសឡាញ់ របស់ ក្រព័ះវរបិតា

សួ�៌ និិង ព័ី ក្រព័ះយេចសាា របស់ ក្រព័ះអំងគ សយេ��ះះ យេ��មួូី ផ្ទាំស់ ខែក្រប និិង សមាាតុ បងបអ�និ   ។ សាតាំង និឹង ព័ាយាមួ យេធួវ� ឲ្យយ បងបអ�និ

ជាប់ យេៅកុុ�ង ទំឹកុ�ួច នៃនិ ភាព័អាមាាស់ និិង �រសអប់យេខី�មួ ខែ�និ  ឯង បុុខែនិេ ស�មួ កុុំ យេជឿ �រកុុ�កុ់ របស់ វា យេ��យុ   ។

  ខែតុ ស�មួ �កុ  យេ��និ់ ក្រព័ះវរបិតាសួ�៌ វិញ   ។ សះូម កុ� ខាាចិ និឹង យេប�កុ �ួងចិតុេ និិយាយុ យេ��និ់ បូ�សសព័ ឬ ក្របធានិ 

សាខា របស់ បងបអ�និ និិង អំុកុ យេផ្សសង យេទំៀតុ ខែ�ល ក្រសឡាញ់ បងបអ�និ   ។ �លខែ�ល បងបអ�និ អានិ យេរឿងរាុវ ទាំំងឡាយុ នៃនិ 

យេសចកុីី សងឹឹមួ ព័ី យុុវមួជឈិមួវ័យុ យេផ្សសងយេទំៀតុ ខែ�ល បានិ រង �របុះពាល់ យេ�យុ �រយេញៀនិ យេនាះ ស�មួ ក្របក្រព័ឹតុេិ យេ�តាមួ �រ

បំផ្សុស �ំនិិតុ ខែ�ល បងបអ�និ បានិ ទំទំួល   ។ សះូមអ្នត្ត់�មត្ត់ ជាមួយុ ខូ�និឯង សះូម ចិងចា� ពីី �មមជាត្ត� ដ៏ នៅទំវភាពី របំសះ់ បំងបំូ�និ  

នៅ�ើ� មួយុ នៃ�ៃ មដងៗ នៅហូ�យុ សះូម នៅជ្ឈិឿ នៅ�នៅល់� �ពីះនៅចិសាា នៃនិ �រនៅ��សះ ឲ្យយ ជា របំសះ់ �ពីះនៅយុសះូូវ�គីសះទ   ។   ក្រទំង់ ក្រព័មួ ជាមួួយុ 

និឹង ធួនិធានិ ជាយេក្រច�និ និឹង ជួយុ បងបអ�និ យេៅកុុ�ង �រខែសវងរកុ យេសរីភាព័ ខែ�ល យេយុ�ង ក្របាថាំ ចង់បានិ   ។ ស�មួ កុុំ យេបាះបង់

យេ��យុ   ។

  មួិតុេ របស់ បងបអ�និ

  រីឆ្នាំតុ   អំស�ែ័រ

យុុវមជ្ឈិិ�មវ័យុ

បំងបំូ�និ អាចិ រកនៅ��ញ នៅសះរីភាពី

ស្វែចិកចាយុ នៅរឿង របំសះ់ បំងបំូ�និ
យេតុ� បងបអ�និ មានិ យេរឿង �៏ អំសាារយ យេ��មួូី ខែចកុចាយុ ឬ យេទំ ? ឬ យេតុ� 

បងបអ�និ ចង់ យេ��ញ អំតុថបទំ អំវី ខែះ អំំព័ី ក្របធានិ បទំ ជាកុ់លាកុ់ 

នានា ? យេប� ��យេចុះ យេយុ�ង ចង់ ឮ ព័ី បងបអ�និ ! បងបអ�និ អាច 

យេផ្សំ� អំតុថបទំ ឬ មួតុិ ខែកុលមួអ របស់ បងបអ�និ តាមួ យេ��ទំំព័័រ 

liahona .ChurchofJesusChrist .org ។

  នៅ�កន�ង វគំ នៅនិះ

    ៤៤  នៅត្ត� �រនៅញ�និ ដូចិ�ំ និឹង �របំះនៅ�រ ស្វែដរ ឬ នៅទំ   ?

   យេ�យុ យេ�សទីនិី យាាក្រប�

     ៤៨  គនិូឹះ ៧ ចិ�ណុចិ សះ�មាបំ់ �រយុកឈនះ នៅល់�

�រនៅ�បំ���សះ់ �រណ៍អាសះ��ម

   យេ�យុ រីឆ្នាំតុ   អំស�ែ័រ

       មានិ ស្វែត្ត ឌីីជ្ឈិី�ល់ បំុុនៅ�ះះ

     �រ���ទំ មាាយុ ខំ�� នៅ�នៅល់� ផ្លូូ�វ នៅ��និ់ �របំញិបំ់ នៅ�គឿង

�សះវឹង របំសះ់ �ត្ត់

   យេ�យុ អំនិ�សថា�ា ខ�ល    



 ខែខ តុុលា ឆ្នាំំំ ២០២០ ៤៥



៤៦ លីអា���

យេតុ� �រយេញៀនិ ��ចគ្មាំ និឹង

�របះយេបារ ខែ�រ ឬ យេទំ   ?

       នៅ�យុ នៅដសះទីនិី យ៉ាា�បំូ

      យេៅ
កុុ�ង ព័ិភព័យេលាកុ �៏ ធាំកុ់ ចុះ របស់ យេយុ�ង �រ

យេញៀនិ �ឺ ជា ភាព័ព័ិតុ �៏ �ប់ អារមួមណ្ឌ៍ និិង

ផ្ទាំស់បី�រ ជីវិតុ សក្រមាប់ មួនិុសសមួយួុ ចំនិួនិនិ   ។  

យេព័ល យេយុ�ង យេក្រប�ក្របាស់ អំវី មួួយុ យេ�យុ �ួស

កុក្រមួិតុ យេ��មួូី យេ�ច ព័ី  ជីវិតុ ��ចជា អាហារ ថាំំ

ក្រតុ�វ មានិ យេវជូបញ្ញាា ប�ាញ សងគមួ �រនិិយាយុ យេ��មួយេ� �រណ្ឌ៍អាសក្រគ្មាមួ 

�រកុុ�កុ់ ខែលូងសុីសង ឬ ស�មួូីខែតុ ជា �រហាតុ់ក្របាកុក្រមួិ យេយុ�ង អាច �យុ  និឹង

យេ��ញ ថា ខែ�និ យេយុ�ង ជាប់ យេៅកុុ�ង វ�ី នៃនិ �រយេញៀនិ មួួយុ   ។

  �លខែ�ល ខំ�ំ យេមួ�ល យេ��ញ មួនិុសស �៏ ក្របនៃព័ យេព័ញ យេ�យុ កុីី ក្រសឡាញ់ ក្រសទំនិ់

យេៅ ជុំ វិញ ខំ�ំ ជួប �រលំបាកុ និឹង �រយេញៀនិ មួិនិ ក្រតុឹមួ ខែតុ ចុះចាញ់ និឹង ជយេក្រមួ�ស

ខុស បុុយេ�ះះ យេទំ ខំ�ំ បានិ �កុ យេ�រកុ ក្រព័ះ�មួីីរ និិង �រក្រសាវក្រជាវ �មីៗ អំំព័ី �រ

យេញៀនិ យេ��មួូី យុល់ ឲ្យយ �និ់ខែតុ ក្របយេស�រ យេ��ង ព័ី កុមាំំង ចរនិេ ចិតុេ នៃនិ សរនៃស ក្របសាទំ 

និិង ចំណ្ឌង់ ខែ�ល ព័ិបាកុ និឹង ទំប់ ទាំំងយេនិះ   ។

   នៅ�ៅ នៃនិ �រនៅញ�និ

  �រក្រ�ប់ក្រ�ង �រយេញៀនិ អាច ក្រប��ច យេ�និឹង �រខែ� សួនិ   ។ យេយុ�ង មួិនិ ខែមួនិ

�កុយេ�ា យេចញ ខែតុ មួីង យេ��យុ រំព័ឹង ថា រួច យេ��យុ យេនាះ យេទំ   ។ យេយុ�ង �ឹង ថា យេ�ា និឹង

�ុះ យេ��ង យេទំៀតុ ��យេចុះ យេយុ�ង �កុ យេ�ា យេចញ យេ�យុ ក្របុងក្របយុ័តុុ និិង ជា យេទំៀងទាំតុ់  

យេ��មួូី �រពារ �ំ�ំ   ។

យុុវមជ្ឈិិ�មវ័យុ

�រយុល់�ឹង ក្របយេស�រ មួួយុ អំំព័ី �រយេញៀនិ អាច ជួយុ យេយុ�ង ឲ្យយ ទំុកុចិតុេ ថា 

នៃ�ៃ មួួយុ ក្រព័ះអំមាាស់ និឹង រំយេ�ះ យេយុ�ង ឲ្យយ រួច ព័ី យេសវកុភាព័   ។

  ក្របសិនិយេប� យេយុ�ង កុំព័ុង ព័ុះពារ និឹង �រយេញៀនិ យេយុ�ង អាច �ំយុ ជា បាកុ់ ទំឹកុចិតុេ  

យេព័ល យេយុ�ង ភាំតុ់ មួីង យេទំៀតុ ស�មួូី ខែតុ បនាាប់ ព័ី �រខែក្របចិតុេ និិង ខែសវងរកុ ជំនិួយុ

យេ��យុ កុ៏ យេ�យុ   ។ យេយុ�ង អាច និឹង ភាាកុ់យេផ្សអ�ល យេ��យុ �ប់អារមួមណ្ឌ៍ ខែ�ល �រលូ�ង

ទាំំងយេនិះ ខាំំង យេ��ង ជា ព័ិយេសស បនាាប់ ព័ី ក្រគ្មា �៏ រីកុរាយុ ខាំំង ឬ យេសាកុយេ� ខាំំង

យេៅកុុ�ង ជីវិតុ របស់ យេយុ�ង   ។ (   ��ចជា យេ�ា ខែ�ល ទំំនិង ជា និឹង ល�តុលាស់ ខែ�មួយេទំៀតុ 

បនាាប់ ព័ី យេភែៀង ធាំកុ់ �៏ ក្រសស់ក្រសាយុ ឬ ព័យ�ះ �៏ ខាំំង រួច មួកុ   )   ។

    �រនៅញ�និ ទំល់់និឹង �របំះនៅ�រ នៅ�យុ នៅចិត្តនា

  ខំ�ំ បានិ យេ��ញ ថា សាតាំង យេក្រប�ក្របាស់ �រយេញៀនិ ជា «   ភសី�តាង   » ថា  

យេយុ�ង មានិ បំណ្ឌង ក្របាថាំ ជាប់ទាំកុ់ទំង និឹង �រអាក្រកុកុ់ ថា យេយុ�ង ក្រតុ�វ វិនាស តាំង 

ព័ី �ំប�ង ឬ ថា ក្រព័ះអំមាាស់ បានិ យេបាះបង់ យេយុ�ង យេចាល យេ��យុ   ។ អារកុស យេក្រប�ក្របាស់

ភាព័អាមាាស់ យេ��មួូី បំបាកុ់ ទំឹកុ ចិតុេ យេយុ�ង យេ�យុ ចងអ�ល ប�ាញ ថា មួិនិថា យេយុ�ង

ខែក្របចិតុេ បុុនាានិ �ង យេទំ �រលូ�ង យេៅខែតុ បនិេ យេកុ�តុយេ��ង   ។

  មានិ យេ�តុុផ្សល ជា យេក្រច�និ ខែ�ល មួនិុសស �យុ និឹង យេញៀនិ បុុខែនិេ ជា 

ញឹកុញាប់ �រយេញៀនិ យេក្រច�និ ចាប់យេផ្សី�មួ យេ�យុ �របុុនិបុង យេ��មួូី យេធួវ� ឲ្យយ សើប់សើល ់

�ល់ «   តុក្រមួ�វ�រ សុីជយេក្រ� និិង មួិនិ យេព័ញយេលញ   »   ។ ១  ��យេចុះ ខណ្ឌៈ ខែ�ល

�របះយេបារ អាច  នាំ យេ��និ់ �រយេញៀនិ យេ��យុ �រយេញៀនិ អាច  ប�ាល ឲ្យយ មានិ

បាប យេនាះ ជា ញឹកុញាប់ ព័ួកុវា ក្រតុ�វបានិ សាបយេក្រពាះ ឬ ព័ក្រងីកុ ភាព័ទំនិ់យេខាយុ 

ជាជាង ឲ្យយ �របះយេបារ យេ�យុ យេចតុនា   ។ ២ 



 ខែខ តុុលា ឆ្នាំំំ ២០២០ ៤៧

យេសវកុភាព័ របស់ យេយុ�ង យេនាះ យេយុ�ង «   អាច �រ ជា សាកុសី �ល់ [   ក្រទំង់] ព័ី អំំណ្ឌឹះ

តុ យេ�   » យេ��យុ និឹង «   �ឹង ជា ព័ិតុ ក្របាកុ� ថា    .   .   .  ក្រព័ះ អំមាាស់ �៏ ជា ក្រព័ះ [   ព័ិតុជា   ] 

មួកុ រកុ រាក្រសេ [   ក្រទំង់   ] កុុ�ង យេព័ល យេ� សថិតុ កុុ�ង យេសចកុីី យេវទំនា   » (   មួុ�សាយុ ២៤:១៤   ) 

—និិង �រយេញៀនិ របស់ ព័ួកុយេ�   !

    ចិូរ កានិត ចិ�ត្តត ចិុះ

  ក្របសិនិ យេប� បងបអ�និ កុំព័ុង ព័ុះពារ ជាមួួយុ និឹង �រយេញៀនិ ស�មួ ចងចាំ ថា ជាមួួយុ

និឹង ជំនិួយុ របស់ ក្រព័ះអំមាាស់ យេព័លយេវលា យេនិះ អាច ជា �ី �៏ មានិ ជីវជាតុិ យេ��មួូី �ំ�ុះ

លកុខណ្ឌៈ ��ច ក្រព័ះក្រ�ីសទ   ។ �លខែ�ល បងបអ�និ បយេងើ�និ �របនាាប ខែ�និ បងបអ�និ និឹង អាច

យេរៀនិ �រអំតុ់ធួមតុ់ �រអាណ្ឌិតុអាស�រ �រអំតុ់ធួនិ់ និិង ភាព័រាបទាំប   ។

  ស�មួ ជួប និឹង ថាំកុ់�ឹកុនាំ បព័វជិតុភាព័ របស់ បងបអ�និ និិង អំុកុ ខែ�ល អាច ផ្សេល់ �រ

គ្មាំក្រទំ យេ��យុ យេក្រប�ក្របាស់ ឧបកុរណ្ឌ៍ ខែ�ល ក្រព័ះវរបិតាសួ�៌ បានិ ក្របទាំនិ យេ��មួូី ជួយុ

បងបអ�និ ខែសវងរកុ យេសរីភាព័   ។ ស�មួ ព័ឹងខែផ្សអកុ យេ� យេល� ក្រព័ះអំមាាស់ �លខែ�ល បងបអ�និ

យេធួវ�តាមួ ក្រទំង់ យេ�យុ ឧសា�៍  ព័ាយាមួ ក្រទំង់ អាច ផ្ទាំស់ខែក្រប ឧបស�គ �៏ យេនិឿយុ�យុ

 និិង �ប់អារមួមណ្ឌ៍ យេនិះ  

យេ�ជា ឱ�ស �៏ មានិ អានិុភាព័ សក្រមាប់ �រចក្រមាញ់ ខាង វិញ្ញាាណ្ឌ   ។ ៤ 

  ព័ួកុបរិសុទំធ នៃ�ៃ ចុងយេក្រ�យុ ជនិជាតុិ អំ�ក្រសាាលី ព័ី ជំនានិ់ មួុនិ មាំកុ់ យេព័លខែ�ល

យេក្របៀបយេធួៀប ព័ី អំតុីតុ�ល របស់ គ្មាតុ់ ជាមួួយុ និឹង បចច�បូនិុ�ល របស់ គ្មាតុ់ បានិ

និិយាយុ ��ចយេនិះ   ៖ «   ជីវិតុ អំតុីតុ�ល របស់ ខំ�ំ [   ជា   ] ទំីវាល យេ�ា ឥតុ បានិ �រ

 ខែ�ល យេសទ�រខែតុ គ្មាានិ ផ្ទាា �ុះ យេៅកុុ�ង ចំយេ�មួ យេនាះ យេទំ   ។ [   បុុខែនិេ   ] ឥ��វយេនិះ យេ�ា យេនាះ

បានិ បាតុ់ យេ� យេ��យុ មានិ ផ្ទាា �ុះ យេ��ង យេៅ កុខែនិែង របស់ វា   »   ។ ៥ 

  �លខែ�ល បងបអ�និ និិង ខំ�ំ �កុ យេ�ា ព័ី សួនិ របស់ យេយុ�ង យេ�យុ ខាាប់ខូ�និ  

យេ��យុ �កុ យេ� រកុ ក្រព័ះអំមាាស់ យេៅកុុ�ង �រសាកុលូង របស់ យេយុ�ង យេនាះ យេយុ�ង 

និឹង ទំទំួល បានិ �រសនិា ខែ�ល បានិ ក្របទាំនិ �ល់ ក្របជាជនិ របស់ អាលមាា   ៖  

«   ច�រ កុានិេ ចិតុេ ចុះ យេក្រពាះ នៃ�ៃ ខែសអកុ យេយុ�ង និឹង យេ�ះ អំុកុ ឲ្យយ រួច ផ្សុតុ ព័ី យេសវកុ ភាព័ 

យេ��យុ   » (    មួុ�សាយុ ២៤:១៦    )   ។

  ច�រ បនិេ �កុ យេ�ា—�រក្របមួ�ល ផ្សល �ឺ សមួ និឹង �រក្របឹងខែក្របង យេនាះ   » ◼

    �នក់ និពនធ រ�់ តើ� រ�ឋ �ិចស្គា� �.រ.អា.   ។

     ក�ណត់្ត ចិ���

    ១.    ហែសីនច្រើសុើរ   ដឹប់ុល់យៈូ �ឹ�ប់ឹល់ «  Jesus: The Perfect Leader    »  Ensign,    
ហែខ្ញុំ សីហ្កា ឆ្នាំាំ ១៩៧៩ �ំព័រ ៥   ។

     ២.   សូ�ច្រើ�ើល់  កូរិន�ូស �ី១ ១៥:៤២–៤៤    ។

     ៣.   សូ�ច្រើ�ើល់  កូរិន�ូស �ី២ ១២:៩ ;  ច្រើអ្នច្រើធីើរ ១២:២៧    ។

     ៤.   សូ�ច្រើ�ើល់  ច្រើអ្នសាយៈ ៥១:៣    ។

     ៥.   �ាសា �ាច្រើរៀ ហ្កាំ��ីី �នដឹ ក�សង់ ពី �ា�ូរី នូតុូន  Southern  
Cross Saints: The Mormons in Australia  

(   ១៩៩១   ) �ំព័រ ១៥៨   ។

  ស�មួអំរ�ុណ្ឌ ខែ�ល យេយុ�ង �ឹង ថា ភាព័ទំនិ់យេខាយុ អាច ផ្សីល់ ឲ្យយ យេយុ�ង និ�វ

ឱ�ស យេ��មួូី យេរៀនិ អំំព័ី ក្រព័ះ�ុណ្ឌ យេ��យុ អំភិវឌីឍ យេសចកុីី ជំយេនិឿ �៏ ក្រជាលយេក្រ�យេល�

ក្រព័ះយេចសាា នៃនិ �រយេក្របាស ឲ្យយ ជា របស់ ក្រព័ះយេយុសូ�វក្រ�ីសទ   ។ ៣ 

    ទំ�មា� ដល់់ �ររំនៅ�ះ ឲ្យយ រួចិ ពីី នៅសះវកភាពី

  យេយុ�ង រកុយេ��ញ �រយុល់�ឹង កុុ�ង �រក្រ�ប់ក្រ�ង និិង យេ�ះ ខែ�និ យេចញ ព័ី អំនាាកុ ់

នៃនិ �រយេញៀនិ ព័ី មួនិុសស ព័ីរ ក្រកុុមួ យេៅកុុ�ង ក្រព័ះ�មួីីរ មួរមួនិ   ៖ ក្របជាជនិ របស់ លិ 

មួនៃ� និិង ក្របជាជនិ របស់ អាលមាា   ។

  ក្រកុុមួ ទាំំងព័ីរ បានិ យេៅកុុ�ង យេសវកុភាព័ អំស់យេព័ល យាាង យុ�រ   ។ ទាំំងព័ីរ ក្រកុុមួ

បានិ �ឹង ថា «   គ្មាានិ ផ្សែ�វ � ខែ�ល យេ� អាច យេ�ះ ខែ�និ ឲ្យយ រួច   » ព័ី �រជាប់ �ុំឃាំំង

យេនាះ យេ��យុ (    មួុ�សាយុ ២១:៥    )   ។ ជាមួួយុ និឹង យេព័លយេវលា ទាំំងព័ីរ ក្រកុុមួ បានិ

�កុ យេ� រកុ ក្រព័ះអំមាាស់ យេ��មួូី បានិ ជំនិួយុ   ។

  ក្របជាជនិ របស់ លិមួនៃ� បានិ យេៅកុុ�ង យេសវកុភាព័ យេ�យុសារ មួ�លយេ�តុុ

នៃនិ អំំយេព័� រំលង ទាំំងឡាយុ   ។ យេ�យុ មួិនិ បានិ ខែសវងរកុ ជំនិួយុ របស់ ក្រព័ះអំមាាស់

 ព័ួកុយេ� បានិ តុយុុទំធ និឹង អំុកុ ជិះជានិ់ ព័ួកុយេ� ទាំំង «   ខឹង   » ចំនិួនិ បី �ង   ។ ព័ួកុយេ�

បានិ ចាញ់ រាល់�ង   ។  យេព័ល ព័ួកុយេ� បានិ ចាប់យេផ្សី�មួ បនាាប ខែ�និ របស់ ព័ួកុយេ�  

«   ក្រព័ះ អំមាាស់ ក្រទំង់ ក្រកុ ឮ សខែក្រមួកុ របស់ ព័ួកុ យេ�    .   .   .  [   បុុខែនិេ ក្រទំង់   ] �ង់ដែ�    .   .   .  

បាន  ឮ សខែក្រមួកុ របស់ យេ� ខែ�រ យេ��យុ បានិ ចាប់ យេផ្សី�មួ បនិទនិ់ ចិតុេ ព័ួកុ យេលមួិនិ យេ��មួូី

ព័ួកុ យេ� បានិ ចាប់ យេផ្សី�មួ សក្រមាល បនិទ�កុ ឲ្យយ យេ�   » (    មួុ�សាយុ ២១:១៥  �រសងើតុ់

និ័យុ ក្រតុ�វបានិ បខែនិថមួ   )   ។ ព័ួកុយេ� ក្រតុ�វបានិ ក្របទាំនិព័រ ចំយេពាះ �របយេងើ�និ �រ បនាាប

ខែ�និ របស់ ព័ួកុយេ� បុុខែនិេ «   ក្រព័ះ អំមាាស់ ក្រទំង់ មួិនិ បានិ ទំតុ យេ��ញ ថា លមមួ និឹង យេ�ះ

ព័ួកុ យេ� ឲ្យយ ផ្សុតុ ព័ី យេសវកុ ភាព័ យេៅ យេ��យុ យេទំ   » រ��តុ �ល់ យេព័ល យេក្រ�យុ យុ�រ យេទំៀតុ   ។

  ក្របជាជនិ របស់ អាលមាា បានិ យេៅកុុ�ង យេសវកុភាព័ �វីយេប� ព័ួកុយេ� សុចរិតុ កុីី  

បុុខែនិេ ព័ួកុយេ� «   បានិ ថាំយុ �ួង ចិតុេ យេ� �ល់ [   ក្រព័ះ   ]   »   ។ ស�មួូី ខែតុ បានិ ក្រតាស់

�ឹង ព័ី បំណ្ឌង ក្របាថាំ �៏ សុចរិតុ របស់ ព័ួកុយេ� កុីី កុ៏ ក្រព័ះបានិ អំនិុញ្ញាាតុ ឲ្យយ មានិ យេព័ល

រវាង �រជាប់ �ុំឃាំំង និិង �ររំយេ�ះ ឲ្យយ រួច របស់ ព័ួកុយេ� ខែ�រ   ។ �លខែ�ល ព័ួកុយេ�

បនិេ ព័ឹងខែផ្សអកុ យេល� ក្រទំង់ យេនាះ ក្រទំង់ បានិ សនិា ថា ក្រទំង់ និឹង «   សក្រមាល បនិទ�កុ ទាំំង

ឡាយុ ខែ�ល �កុ់ យេៅ យេល� សាា អំុកុ ផ្សង យេ��យុ ស�មួូីខែតុ រ�ប អំុកុ កុ៏ និឹង មួិនិ អាច ចាប់

អារមួមណ្ឌ៍ ថា មានិ បនិទ�កុ ទាំំង យេនាះ យេៅ យេល� ខុង អំុកុ យេ��យុ យេទាំះ យេៅ យេព័ល អំុកុ ជាប់

យេៅ កុុ�ង យេសវកុ ភាព័ [   យេៅយេ��យុ   ] កុីី   »   ។ ជា �រតុបសុង ព័ួកុយេ� «   បានិ យេធួវ�

តាមួ អំស់ ទាំំង ក្រព័ះ �ឫទំ័យុ នៃនិ ក្រព័ះ អំមាាស់ យេ�យុ �រ រីកុរាយុ និិង យេ�យុ �រ

អំតុ់ធួនិ់   » (    មួុ�សាយុ ២៤:១២, ១៤, ១៥    )   ។

  យេៅ ទំី បំផ្សុតុ មួនិុសស ទាំំងព័ីរ ក្រកុុមួ យេនាះ ក្រតុ�វបានិ រំយេ�ះ ឲ្យយ រួច   ។ យេយុ�ង កុ៏

ក្រតុ�វបានិ សនិា ផ្សងខែ�រ ថា ក្របសិនិ យេប� យេយុ�ង �កុ យេ� រកុ ក្រព័ះអំមាាស់ យេៅកុុ�ង



៤៨  លីអា���

�និែឹះ ៧ ចំណ្ឌុច សក្រមាប់ �រយុកុ�ុះ

យេល� �រយេក្រប�ក្របាស់ �រណ្ឌ៍អាសក្រគ្មាមួ

       នៅ�យុ រីឆ្នាំត្ត   អ្នសះ�ូ័រ

      យេព័
ល ខំ�ំ ក្រតុ�វបានិ

ខែញកុយេចញ ជា បូ�

សសព័ �មី មាំកុ់ នៃនិ វួ�

យុុវមួជឈិមួវ័យុ យេៅលីវ

 មានិ យុុវមួជឈិមួវ័យុ

យេៅលីវ តុក្រមួង់ ជួរ មួួយុ ជួរ ខាង យេក្រ� ទាំំរ �រិយាល័យុ

របស់ ខំ�ំ រង់ចាំ ជួប និឹង ខំ�ំ   ។ ស�មួ ទាំយុ យេ�យេមួ�ល ថា  

យេយុ�ង បានិ ព័ិភាកុា ព័ី អំវី យេៅកុុ�ង �រសមាាស យេល�កុ

ទំីមួួយុ យេនាះ   ?

  �រណ្ឌ៍ អាសក្រគ្មាមួ   ។

  យេ��យុ រយុៈយេព័ល បីឆ្នាំំំ យេក្រ�យុ មួកុ �រព័ាយាមួ

ជួយុ �ល់ យុុវមួជឈិមួវ័យុ យុកុ �ុះ ទំមាំប់ ខែ�ល

ព័ិបាកុ និឹង ទំប់ បានិ មួួយុ �ឺ ជា ចំណ្ឌុច សំខានិ់ នៃនិ �រ

យេ� បយេក្រមួ� របស់ ខំ�ំ ��យេចុះ ខំ�ំ បានិ �ឹង ថា ខំ�ំ ក្រតុ�វ យេរៀនិ

ឲ្យយ បានិ យេក្រច�និ បំផ្សុតុ តាមួ ខែ�ល ខំ�ំ អាច យេធួវ� យេ�បានិ   ។  

ខំ�ំ បានិ តុមួ អាហារ អំធួិសាានិ យេ�ក្រព័ះវិហារ បរិសុទំធ  

ក្របឹកុា និឹង ថាំកុ់ �ឹកុនាំ យេផ្សសងៗ យេទំៀតុ បានិ ព័ិនិិតុយ

យេមួ�ល ធួនិធានិ ទាំំងអំស់ ខែ�ល មានិ បានិច�លរួមួ

ថាំកុ់ កុមួមវិធួី ព័ាបាល �រយេញៀនិ និិង បានិយេរៀនិ ព័ី

ព័ួកុអំុកុ ខែ�ល ខិតុខំ រកុ �រព័ាបាល   ។ ខំ�ំ ចង់

ខែចកុចាយុ �ំនិិតុ �៏ មានិ សងឹឹមួ មួួយុ ចំនិួនិ អំំព័ី អំវី

ខែ�ល ខំ�ំ បានិ យេរៀនិ   ។  រ�ប
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យុុវមជ្ឈិិ�មវ័យុ

កុុ�ង �រយេធួវ��រ ជាមួួយុ យុុវមួជឈិមួវ័យុ យេៅលីវ ព័ាយាមួ យេ��មួូី យុកុ�ុះ យេល�

�រយេក្រប�ក្របាស់ �រណ្ឌ៍ អាសក្រគ្មាមួ ខែ�ល ព័ិបាកុ និឹង ទំប់ បានិ ខំ�ំ បានិ រកុយេ��ញ

�និែឹះ មួួយុ ចំនិួនិ ខែ�ល បងបអ�និ អាច យេ��ញ ថា មានិ ក្របយេយាជនិ៍ ផ្សងខែ�រ   ។

   ១. សះូម ដឹង ថ្វា បំងបូំ�និ ជា បំុ�ត្ត មាំក់ របំសះ់

�ពីះបំ�តា �ពីះមាតា សះួគ៌ ស្វែដល់ �សះឡាញ់

បំងបូំ�និ

  ក្របសិនិ យេប� បងបអ�និ កុំព័ុង ខិតុខំ យុកុ �ុះ យេល�

�រយេក្រប�ក្របាស់ �រណ្ឌ៍ អាសក្រគ្មាមួ ខែ�ល ព័ិបាកុ និឹង

ទំប់ បានិ បងបអ�និ អាច និឹង មានិ អារមួមណ្ឌ៍ ��ចជា �រ

ទាំញយេចញ ព័ី ក្រព័ះវរបិតាសួ�៌ យេ�យុសារ បងបអ�និ

�ិតុ ថា បងបអ�និ មួិនិ សកុីិសមួ និឹង យេសចកុីី ក្រសឡាញ់  

ឬ ជំនិួយុ ទាំល់ខែតុ បងបអ�និ យេ�ះក្រសាយុ បញ្ញាា យេនាះ

សិនិ   ។ យេនិះ �ឺ ព័ិតុជា អំវី ខែ�ល សាតាំង ចង់បានិ— 

�ឺ យេ��មួូី បំខែបកុ បងបអ�និ យេចញព័ី យេ� ឯង ក្រ�ប់គ្មាំ ខែ�ល

ក្រសឡាញ់ បងបអ�និ យេ�យុ ផ្សីល់ �ំនិិតុ ថា បងបអ�និ អាច

យុកុ �ុះ �រណ្ឌ៍ អាសក្រគ្មាមួ យេ�យុ ខែ�និ ឯង បានិ

 យេ��យុ ថា ទាំល់ខែតុ �ល់ យេព័ល យេនាះ យេទំ�ប បងបអ�និ និឹង

សកុីិសមួ និឹង ទំទំួល យេសចកុីី ក្រសឡាញ់   ។

  យេ�យុសារ ខែតុ ធួមួមជាតុិ �៏ យេទំវភាព័ របស់ បងបអ�និ 

បងបអ�និ ខែតុងខែតុ សកុីិសមួ យេ��មួូី ទំទំួល យេសចកុីី សងឹឹមួ  

�របំផ្សុស �ំនិិតុ និិង វិវរណ្ឌៈ ផ្ទាាល់ខែ�និ ព័ី ក្រព័ះវរបិតា

សួ�៌ និិង ក្រព័ះយេចសាា នៃនិ �រយេក្របាស ឲ្យយ ជា របស់

ក្រព័ះយេយុសូ�វក្រ�ីសទ យេ��មួូី យុកុ �ុះ �រណ្ឌ៍ អាសក្រគ្មាមួ

បានិ   ។ ១  ស�មួ កុុំ យេចញ ឆ្នាំាយុ ព័ី ព័ួកុក្រទំង់ ឬ ព័ី មួនិុសស

ខែ�ល ក្រសឡាញ់ បងបអ�និ   ។



 ខែខ តុុលា ឆ្នាំំំ ២០២០ ៤៩

    ២. ដក ភាពីអាមាាស់ះ នៅចិញ

  ខំ�ំ បានិ យេរៀនិ ថា �រ�កុ ភាព័អាមាាស់ យេចញ �ឺ ចាំបាច់ �ស់ ចំយេពាះ �រយុកុ �ុះ យេល�

�រណ្ឌ៍ អាសក្រគ្មាមួ   ។ ភាព័អាមាាស់ �ឺ ជា អារមួមណ្ឌ៍ ��ចជា បងបអ�និ ជា មួនិុសស បាកុ់ខែបកុ  

ខ�ចខាតុ ឬ ជា មួនិុសស អាក្រកុកុ់   ។ �រយេជឿ តាមួ �ំនិិតុ �៏ ខ�ចខាតុ ទាំំងយេនិះ អំំព័ី ខែ�និឯង  

តាមួព័ិតុ យេ� អាច យេធួវ� ឲ្យយ បងបអ�និ ជាប់ អំនាាកុ់ កុុ�ង វ�ី នៃនិ �រយេញៀនិ   ។ �រមានិ វិបូ�ិសារី

ចំយេពាះ អំវី ខែ�ល បងបអ�និ បានិ យេធួវ� �ឺជា ខែផ្សុកុ នៃនិ �ំយេណ្ឌ�រ�រ ខែក្របចិតុេ យេ��យុ អាច ជួយុ បងបអ�និ

ផ្ទាំស់បី�រ ឥរិយាបទំ របស់ បងបអ�និ បានិ   ។ បុុខែនិេ ភាព័អាមាាស់ យេធួវ� ឲ្យយ បងបអ�និ មានិ អារមួមណ្ឌ៍

ថា លកុខណ្ឌៈ សមួូតុេិ ទាំំងក្រសុង របស់ បងបអ�និ �ឺ អាក្រកុកុ់ យេ��យុ ថា បងបអ�និ មួិនិសមួ ទំទំួល

ជំនិួយុព័ី ក្រព័ះអំងគ សយេ��ះះ យេ��យុ   ។ ២ 

  ក្រព័ះវរបិតាសួ�៌ មានិ ក្រព័ះទំ័យុ ចង់ ឲ្យយ បងបអ�និ មានិ កុីីសងឹឹមួ យេព័ញយេលញ យេល� 

ក្រព័ះយេយុសូ�វក្រ�ីសទ និិង ព័រជ័យុ នៃនិ ��ំយុធួួនិ របស់ ក្រទំង់   ។ ភាព័អាមាាស់ យេធួវ� ឲ្យយ យេយុ�ង 

�ិតុ ខែតុ ព័ី អំតុីតុ�ល យេធួវ� ឲ្យយ បងបអ�និ ជាប់ យេៅកុុ�ង �ំនិួច នៃនិ �រកុុ�កុ់ និិង �រសអប់យេខី�មួ 

ខែ�និ ឯង   ។ ស�មួ យេៅ ឲ្យយ ឆ្នាំាយុ ព័ី ផ្សែ�វ នៃនិ ភាព័អាមាាស់   ។

    ៣. កុ� �បំញាបំ់ នៅ�បំ� សាាក នៃនិ «   �រនៅញ�និ   »

  មួនិុសស ជា យេក្រច�និ �កុ់ សាំកុ ខែ�និ  ឯង ថា «   យេញៀនិ   » និឹង �រណ្ឌ៍ អាសក្រគ្មាមួ   ។ ខំ�ំ ស�មួ

ឲ្យយ បងបអ�និ ក្របុងក្របយុ័តុុ យេ��មួូី កុុំ ឲ្យយយុកុ សាំកុ យេនាះ មួកុ �កុ់ យេល� ខែ�និ យេ�យុមួិនិ ក្រតុឹមួក្រតុ�វ

យេ��យុ   ។ មួនិុសស វ័យុ យេកុមង ភា�យេក្រច�និ បំផ្សុតុ ខែ�ល ក្រប�មួមួុខ និឹង �រណ្ឌ៍ អាសក្រគ្មាមួ  

តាមួព័ិតុ យេ� មិន  យេញៀនិ យេនាះយេទំ   ។ ៣  យេ��យុ �រយេក្រប�ក្របាស់ សាំកុ យេនិះ យេ�យុ មួិនិក្រតុឹមួក្រតុ�វ  

អាច យេធួវ� ឲ្យយ វា �និ់ខែតុ ព័ិបាកុ យេ��មួូី បញ្ជូឈប់ �រយេក្រប�ក្របាស់ �រណ្ឌ៍ អាសក្រគ្មាមួ យេ�យុសារ

ខែតុ ភាព័អាមាាស់ កុីីសងឹឹមួ ធាំកុ់ចុះ និិង �រសអប់យេខី�មួ ខែ�និឯង ខែ�ល មួកុ ព័ី ភាព័អាមាាស់

យេនាះ ឯង   ។

    ៤. បំនៅងើ�ត្ត ស្វែផ្លូនិ�រ �រពារ សះរនៅសះរ នៅ�យុ ផ្ទាាល់់ ខូ�និ មួយុ

  ខែផ្សនិ�រ �រពារ ផ្ទាាល់ខែ�និ មួួយុ �ឺជា ឯកុសារ បី ខែផ្សុកុ ខែ�ល អាច ជួយុ បងបអ�និ យុកុ

�ុះ យេល� �រណ្ឌ៍ អាសក្រគ្មាមួ បានិ   ។

  ដែ�នក់��   ១   ៖  សរយេសរ រាយុ ព័ី អំវី ខែ�ល បយេញ្ជូិះ ឲ្យយ បងបអ�និ យេធួវ�   ។ �រ ខែ�ល ក្រតុ�វបានិ

បយេញ្ជូិះ ឲ្យយ យេធួវ� �ឺជា ជំហានិ ទំីមួួយុ យេៅកុុ�ង វ�ី យេនាះ ខែ�ល នាំ យេ� �និ់ �រយេមួ�ល �រណ្ឌ៍

អាសក្រគ្មាមួ   ។

  មានិ �របយេញ្ជូិះ យេក្រច�និ ក្របយេភទំ   ។

    •   សាានិភាពី   ៖  បរិយា�ស ខែ�ល បយេងើ�តុ ឲ្យយ មានិ �របយេញ្ជូិះ មួួយុ យេ�យុសារ ខែតុ

�ំនិិតុ ឬ ឥរិយាបទំ ព័ី អំតុីតុ�ល (   ��ចជា យេៅកុុ�ង បនិទប់ �ខែ�ល ឬ យេៅ យេព័ល

ជាកុ់លាកុ់ មួួយុ   )

    •   ភាពីតានិតឹ្តង/�រ�បំ់�រមភ/ភាពីឯនៅ�/�ពឹីត្តត��រណ៍ ស្វែដល់ ត្តក់សះូ�ត្ត   ៖  អារមួមណ្ឌ៍ 

ឬ សាានិភាព័ �៏ ព័ិបាកុ នានា ខែ�ល បយេញ្ជូិះ បងបអ�និ ឲ្យយ ខែបរ យេ�រកុ �រណ្ឌ៍ អាសក្រគ្មាមួ

ទំុកុ ជា រយេបៀប មួួយុ យេ��មួូី យេ�ច និិង យេ�ះក្រសាយុ អារមួមណ្ឌ៍ ទាំំងយេនិះ



៥០ លីអា���

    •   គ�នៅ��ញ   ៖  �រយេ��ញ អំវី មួួយុ យេ�យុ អំយេចតុនា ខែ�ល មួិនិខែមួនិ ជា �រណ្ឌ៍ អាសក្រគ្មាមួ បុុខែនិេ យេធួវ� ឲ្យយ

មានិ �របយេញ្ជូិះ តាមួរយុៈ ប�ាញ សងគមួ ខែខសភាព័យុនិេ រ�បភាព័   ។   ល   ។

      ដែ�នក់��   ២   ៖  �កុ់ ខែផ្សនិ�រ មួួយុ យេ��មួូី �តុ់ បនិថយុ �របយេញ្ជូិះ ទាំំងឡាយុ   ។

  ឧទាំ�រណ្ឌ៍ ក្របសិនិ យេប� បងបអ�និ មានិ សាានិភាព័ បយេញ្ជូិះ មួួយុ ��ចជា �រមានិ អារមួមណ្ឌ៍ �យុ

រងយេក្រគ្មាះ យេៅ យុប់យេក្រ� �របិទំ ទំ�រសព័ទ របស់ បងបអ�និ ៣០នាទំី មួុនិ យេព័ល ច�លយេ�ង ឬ �រច�លយេ�ង

យេ�យុ គ្មាានិ ទំ�រសព័ទ យេៅកុុ�ង បនិទប់ របស់ បងបអ�និ អាច ជួយុ បានិ   ។ ក្របសិនិ យេប� �រណ្ឌ៍ អាសក្រគ្មាមួ

�ឺ ជា រយេបៀប មួួយុ ខែ�ល បងបអ�និ យេ�ះក្រសាយុ និឹង អារមួមណ្ឌ៍ ព័ិបាកុ ស�មួ ខែសវងរកុ រយេបៀប នានា យេ��មួូី

យេ�ះក្រសាយុ បានិ ក្របយេស�រ ជាង ជាមួួយុ និឹង អារមួមណ្ឌ៍ ទាំំងយេនិះ   ។ យេតុ� �រហាតុ់ក្របាណ្ឌ ឬ ថាំំ អាច ជួយុ

បងបអ�និ ឲ្យយ �តុ់បនិថយុ កុក្រមួិតុ នៃនិ ភាព័តានិតុឹង និិង �រ�ប់ បារមួ្ របស់ បងបអ�និ បានិ ខែ�រ ឬយេទំ   ? យេតុ�

�រយេ� ខាង យេក្រ� ជាមួួយុ មួិតុេភកុីិ ឬ �រចុះ យេ�ាះ ច�លយេរៀនិ ថាំកុ់ វិទំាសាានិ អាច �តុ់បនិថយុ ភាព័ឯយេ�

បានិយេទំ   ? ស�មួ ព័ិចារ� អំវី ខែ�ល បងបអ�និ កុំព័ុង ជួប ក្រប�មួ មួុខ ជាមួួយុ និិង ជយេក្រមួ�ស អំវី ខែះ ខែ�ល អាច

មានិ ក្របយេយាជនិ៍ �ល់ បងបអ�និ   ។

  ទំនិទឹមួ និឹង យេនាះ ខែ�រ សះូម កុ� នៅម�ល់ �សាល់ �និធានិ ខាង វិ�ាណ   ។  �រអំធួិសាានិ �រសិកុា

ក្រព័ះ�មួីីរ �របយេក្រមួ� និិង �រច�លរួមួ យេៅ ក្រព័ះវិហារ ក្រព័មួទាំំង ក្រព័ះវិហារ បរិសុទំធ �ឺ ជា ធួនិធានិ �៏ មានិ

អានិុភាព័ ខែ�ល ចាំបាច់ �ស់ យេៅកុុ�ង �រ�តុ់ បនិថយុ �របយេញ្ជូិះ នានា យេ��យុ ជួយុ �ល់ បងបអ�និ ឲ្យយ 

បនិេ រឹងមាំ   ។

  ដែ�នក់��   ៣   ៖  �កុ់ ខែផ្សនិ�រ ព័ី អំវី ខែ�ល បងបអ�និ និឹង យេធួវ� យេព័ល ខែ�ល បងបអ�និ ក្រតុ�វបានិ បយេញ្ជូិះ   ។ ស�មួ

សរយេសរ ខែផ្សនិ�រ ខែ�ល មានិ យេក្រច�និ ជំហានិ របស់ បងបអ�និ សក្រមាប់ �របយេញ្ជូិះ និីមួួយុៗ   ។

  ឧទាំ�រណ្ឌ៍ យេព័ល បងបអ�និ ក្រតុ�វបានិ បយេញ្ជូិះ បងបអ�និ អាច បិទំ ទំ�រសព័ទ របស់ បងបអ�និ ភាំមួ យេផ្សំ� សារ ឬ

ទំ�រសព័ទ យេ� និរ� មាំកុ់ យេ�យេ��រ ឬ ហាតុ់ក្របាណ្ឌ អានិ ក្រព័ះ�មួីីរ មួរមួនិ ឬ យេធួវ� អំវី យេផ្សសងយេទំៀតុ � កុ៏ យេ�យុ 

ខែ�ល អាច ជួយុ បងបអ�និ តុក្រមួង់ �ំនិិតុ របស់ បងបអ�និ   ។

  ស�មួ សរយេសរ ព័ីជំហានិ ទាំំងឡាយុ ខែ�ល ជួយុ �ល់ បងបអ�និ   !  

ជួនិ�ល �របយេញ្ជូិះ ទាំំងឡាយុ និឹង រំលង ផ្សុតុ យេ� យេ�យុ មួិនិ ចាំបាច ់

យេធួវ� ជំហានិ ទាំំងអំស់ កុុ�ង ខែផ្សនិ�រ �រពារ របស់ បងបអ�និ យេទំ   ។ បុុខែនិេ  

ជំហានិ ទាំំងឡាយុ របស់ បងបអ�និ អាច ជួយុ ទាំញ បងបអ�និ យេចញ ព័ី ក្រគ្មា យេនាះ

បានិ   ។ យេព័ល ខែ�ល �របយេញ្ជូិះ យេនាះ រំលង ផ្សុតុ យេ� ស�មួ យេធួវ� បចច�បូនិុភាព័

�ល់ ខែផ្សនិ�រ �រពារ របស់ បងបអ�និ យេ�យេល� អំវី ខែ�ល �ំយេណ្ឌ�រ�រ បានិ លអ និិង

រយេបៀប ខែ�ល វា អាច ក្រតុ�វបានិ ខែកុសក្រមួួល យេ��មួូី ឲ្យយ �និ់ខែតុ មានិ ក្របសិទំធភាព័

ខែ�មួ យេទំៀតុ យេៅ យេព័ល យេក្រ�យុ   ។ រកុា វា យេៅ កុខែនិែង ខែ�ល បងបអ�និ អាច

យេមួ�លយេ��ញ វា ជា យេរៀងរាល់ នៃ�ៃ   ។

    ៥. យុល់់ ពីី �រភាាត្ត់ និ�ង �រភាាត្ត់ នៅទំៀត្ត

  �រភាំតុ់ �ឺជា យេព័ល ខែ�ល បងបអ�និ យេធួវ� ខុស បុុខែនិេ បងបអ�និ ខែកុខែក្រប ភាំមួៗ  

យេ��យុ យេក្រប�ក្របាស់ វា ទំុកុជា បទំព័ិយេសាធួនិ៍ យេរៀនិស�ក្រតុ មួួយុ យេ��មួូី ខែកុលមួអ

ខែផ្សនិ�រ �រពារ របស់ បងបអ�និ   ។ �រភាំតុ់ យេទំៀតុ �ឺ ជា យេព័ល ខែ�ល បងបអ�និ

យេបាះបង់ យេចាល បយេ�ាយុ ខែ�និ �ួសយេ�តុុ យេ��យុ មួិនិ ខវល់ខាំយុ   ។

  ស�មួ �ឹង ថា �រភាំតុ់ �ឺ ជា ខែផ្សុកុ នៃនិ �រខែកុ លមួអ ខែផ្សនិ�រ �រពារ

របស់ បងបអ�និ   ។ ស�មួ កុុំ សនិមតុ់ ថា បងបអ�និ បានិ បាតុ់បង់ �ររីកុ ចយេក្រមួ�និ

ទាំំងអំស់ របស់ បងបអ�និ ឬ �រខិតុខំ ទាំំងអំស់ ខែ�ល បងបអ�និ បានិ យេធួវ� ជា �រ

ឥតុ ក្របយេយាជនិ៍ យេនាះ—ព័ីយេក្រពាះ វា ព័ិតុ ជា មានិ ក្របយេយាជនិ៍   ។ ស�មួ យេមួ�ល

យេឆ្នាំះះ យេ� មួុខ យេ�យុ ឥរិយាប� វិជូមានិ យេ��យុ ស�មួ �ឹង ថា បងបអ�និ ខិតុ

�និ់ខែតុ ជិតុ �ល់ �រព័ាបាល មួួយុ នៃ�ៃ យេទំៀតុ យេ��យុ   ។

  យេព័ល បងបអ�និ មានិ �រភាំតុ់ មួួយុ ស�មួ សួរ ខែ�និ ឯង ថា   ៖

    •   យេតុ� មានិ យេរឿង អំវី បានិ យេកុ�តុ យេ��ង   ?

    •   យេ�តុុអំវី �របយេញ្ជូិះ យេនិះ ខុស គ្មាំ   ?

    •   យេតុ� បងបអ�និ មានិ ភាព័តានិតុឹង ខាំំង ឬ មួួយុ រយុៈ �មីៗ យេនិះ   ? 

 យេតុ� បងបអ�និ មានិ អារមួមណ្ឌ៍ យាាង � ខែ�រ   ?

    •   យេតុ� �រមួិនិ បានិ សិកុា ក្រព័ះ�មួីីរ មួួយុ រយុៈ យេធួវ� ឲ្យយ បងបអ�និ 

ទំនិ់យេខាយុ ឬ   ?

    •   យេតុ� បងបអ�និ មួិនិ បានិ ហាតុ់ក្របាណ្ឌ យេក្រច�និ យេទំ ឬ �មីៗ យេនិះ   ?

    •   យេតុ� អំវី មួួយុ យេៅកុុ�ង ខែផ្សនិ�រ �រពារ របស់ បងបអ�និ មួិនិ បានិ

�ំយេណ្ឌ�រ�រ លអ ឬ   ?

    •   យេតុ� បងបអ�និ អាច យេធួវ�អំវី ខុស ព័ី យេនិះ យេៅយេព័ល យេក្រ�យុ យេទំៀតុ   ?

      ស�មួ សរយេសរ និ�វ អំវី ខែ�ល បងបអ�និ កុំព័ុង យេរៀនិស�ក្រតុ យេ��យុ បនិេ យេ� 

មួុខ យេទំៀតុ   !



 ខែខ តុុលា ឆ្នាំំំ ២០២០ ៥១

    ៦. នៅជ្ឈិឿ នៅល់� �ពីះនៅចិសាា នៃនិ �រនៅ��សះ ឲ្យយ ជា របំសះ់ �ពីះអ្នងំសះនៅ�ង្វាះះ

  ក្រព័ះយេយុសូ�វក្រ�ីសទ អាច ជួយុ បងបអ�និ យេៅកុុ�ង �ំយេណ្ឌ�រ ខែ�ល កុំព័ុង ចយេក្រមួ�និ

ល�តុលាស់ នៃនិ �រខែក្របចិតុេ យេនិះ យេ��យុ ក្រទំង់ មានិ ក្រព័ះយេចសាា យេ��មួូី ជួយុ បងបអ�និ  

�លខែ�ល បងបអ�និ ព័ុះពារ ព័ាយាមួ យុកុ�ុះ យេល� �រណ្ឌ៍ អាសក្រគ្មាមួ   ។  

ក្រទំង់ យុល់ ថា បងបអ�និ មានិ អារមួមណ្ឌ៍ យាាង � យេ��យុ រង់ចាំ យុកុ បនិទ�កុ យេនាះ

យេចញ ព័ី បងបអ�និ   ។ ស�មួ កុុំ �ិតុ ថា �រ�កុ យេ�រកុ ក្រទំង់ បខែនិថមួ បនិទ�កុ ឲ្យយ ក្រទំង់

យេនាះ យេ��យុ   ។ ក្រទំង់ បានិ បង់ នៃ�ែ សក្រមាប់ បងបអ�និ រួចយេ��យុ   ។ ផ្សទ�យុយេ�វិញ  

ស�មួ យេធួវ� ឲ្យយ អំស់ ព័ី សមួតុថភាព័ របស់ បងបអ�និ ច�ល មួកុ ឲ្យយ �និ់ខែតុ ជិតុ ក្រព័ះអំងគ

សយេ��ះះ យេ��យុ ទំ�ល ស�មួ ក្រទំង់ ឲ្យយ ជួយុ បងបអ�និ បានិ ជា យេ��មួូី ផ្ទាំស់បី�រ

បំណ្ឌង ក្របាថាំ របស់ បងបអ�និ និិង យេ��មួូី ក្របទាំនិ �ល់ បងបអ�និ និ�វ កុមាំំង បខែនិថមួ

យេទំៀតុ យេ��មួូី បនិេ យេឆ្នាំះះ យេ� មួុខ   ។

  ��ច ខែអំលយេឌី�រ អំ�លីយេសស ស�យេរ�ស   កុុ�ង កុ�រ�ុមួ នៃនិ ព័ួកុ សាវកុ �ប់ព័ីរ នាកុ់

បានិ បយេក្រងៀនិ   ៖ «   �ល យេយុ�ង បនិី ខំ យុកុ �ុះ យេល� ឧបស�គ របស់ យេយុ�ង  

យេនាះ ក្រព័ះ និឹង ក្របទាំនិព័រ យេយុ�ង និ�វ អំំយេ�យុ នៃនិ យេសចកុីី ជំយេនិឿ យេ��មួូី បានិ

សះយេសូ�យុ និិង នៃនិ កុិចច�រ នៃនិ អំព័្�តុយេ�តុុ   ។ ក្រទំង់ បានិ យេធួវ� សក្រមាប់ យេយុ�ង និ�វ

អំវី ខែ�ល យេយុ�ង មួិនិ អាច យេធួវ� សក្រមាប់ ខែ�និ យេយុ�ង បានិ   »   ។ ៤ 

    ៧. កុ� នៅ�ើ� វា ស្វែត្ត មាំក់ឯង នៅ��យុ

  ទំំនាកុ់ទំំនិង និិង មួិតុេភាព័ កុ៏ អាច ផ្សីល់ ថាមួព័ល និិង ជំនិួយុ 

�ល់ បងបអ�និ ឲ្យយ ទំទំួល បានិ យេជា�ជ័យុ ផ្សងខែ�រ   ។ បងបអ�និ �បូី មានិ 

និរ� មាំកុ់ ខែ�ល អាច ជួយុ បងបអ�និ ឲ្យយ រកុា �រទំទំួល ខុសក្រតុ�វ យេល� ខែ�និ 

ឯង យេ��យុ យេៅ ជួយុ បងបអ�និ អំំ��ង នៃ�ៃ លអ បំផ្សុតុ និិង អាក្រកុកុ់ បំផ្សុតុ របស់ 

បងបអ�និ   ។ ព័ួកុយេ� �បូី គ្មាំក្រទំ បងបអ�និ យេ�យុ មួិនិ វិនិិចិ័យុ យេល� បងបអ�និ   ។  

យេ��យុ បងបអ�និ កុ៏ អាច ផ្សីល់ �រគ្មាំក្រទំ ��ចគ្មាំ យេនាះ សក្រមាប់ ព័ួកុយេ� ផ្សងខែ�រ   ។  

ស�មួ ខែសវងរកុ �រក្របឹកុា ព័ី ថាំកុ់ �ឹកុនាំ សាសនាចក្រកុ ឬ ព័ី សមាជិកុ ក្រ�ួសារ

របស់ បងបអ�និ   ។ យេ��យុ ក្របសិនិ យេប� ចាំបាច់ អំុកុព័ាបាល ឬ ទំីក្របឹកុា

ខែផ្សុកុ ជំនាញ សុខភាព័ ផ្សែ�វចិតុេ កុ៏ អាច ជួយុ បងបអ�និ រកុយេ��ញ ព័ី មួ�លយេ�តុុ

ជាកុ់ខែសីង ខែ�ល យេធួវ� ឲ្យយ បងបអ�និ អាច និឹង មានិ �រលំបាកុ ជាមួួយុ និឹង 

�រណ្ឌ៍ អាសក្រគ្មាមួ   ។

    សះូម ចិងចា� ថ្វា បំងបំូ�និ ជា ឪពីុក មាាយុ និ�ង ថ្វាំក់ ដឹកនា� នៃនិ នៃ�ៃ ស្វែសះូក

  បងបអ�និ ជា ជំនានិ់ �ំប�ង ខែ�ល អាច ច�ល យេមួ�ល �រណ្ឌ៍ អាក្រគ្មាមួ បានិ ក្រ�ប់

យេព័ល ទាំំងអំស់   ។ ខំ�ំ យេជឿ ថា ឧបស�គ យេនិះ មួកុ �ល់ ចំណ្ឌុច កុំព័�ល ជាមួួយុ

និឹង ជំនានិ់ របស់ បងបអ�និ យេ�យុសារ បងបអ�និ និឹង មានិ ធួនិធានិ និិង ក្របាជាា �៏

លអ ក្របយេស�រ យេ��មួូី �ឹកុនាំ អំុកុ យេផ្សសង យេទំៀតុ យេចញ ព័ី អំនាាកុ់ យេនិះ យេព័ល ខែ�ល បងបអ�និ ជា ឪព័ុកុ មាាយុ និិង ថាំកុ់

�ឹកុនាំ យេៅនៃ�ៃ មួួយុ   ។ «   ក្រព័ះវរបិតាសួ�៌ ព័ុំ ទំុកុ យេយុ�ង យេៅ យេល� ខែផ្សនិ�ី យេ��មួូី ឲ្យយ បរាជ័យុ យេទំ បុុខែនិេ យេ��មួូី

ទំទំួល យេជា�ជ័យុ �៏ រុងយេរឿង   »   ។ ៥ 

  �វីយេប� �និែឹះ ទាំំងយេនិះ អាច ជួយុ �ល់ កុិចចក្របឹងខែក្របង របស់ បងបអ�និ កុុ�ង �រយុកុ �ុះ �រណ្ឌ៍ អាសក្រគ្មាមួ  

ស�មួ កុុំ ខាំច និឹង �កុ យេ� រកុ ធួនិធានិ យេផ្សសងៗ យេទំៀតុ ផ្សងខែ�រ   ។ �ំយេណ្ឌ�រ របស់ មួនិុសស ក្រ�ប់គ្មាំ យេ��និ់

�រព័ាបាល �ឺ ខុសៗ គ្មាំ   ។ ស�មួ ខែសវងរកុ អំវីខែ�ល ជួយុ �ល់ បងបអ�និ   ។ ស�មួ កុុំ ចុះ ចាញ់ យេ��យុ   ។ យេធួវ�

វា មួួយុ នៃ�ៃ មួីងៗ   ។ បងបអ�និ អាចយេធួវ� វា បានិ   ។ បងបអ�និ ព័ិតុ ជា អាច (   ស�មួយេមួ�ល  ភីលីព័ ៤:១៣    )   ។ 

យេ��យុ បងបអ�និ និឹង �ំយុ ជា មួនិុសស មាំកុ់ខែ�ល បងបអ�និ ក្រតុ�វ ខែក្រប�ំយុ   ។ ◼

    �នក់ និពនធ រ�់ តើ� រ�ឋ យុូថាហ្គ៍ �.រ.អា.   ។

     ក�ណត្ត់ ចិ���

    ១.   សុីច្រើសះើរ �យៈ ឌឺី �ូនស៍ �ន ពនយល់់ ពី ភាពខ្ញុំុសគ្នាា រវាង តូទៃ�ៃ និង ភាពសកដិស� ច្រើ�កន�ង «   តូទៃ�ៃ �ួស ពី ការអា� វាស់ហែវិង �ន   » 

  Liahona,   ហែខ្ញុំ វិិ�ិិកា ឆ្នាំាំ ២០១៧ �ំព័រ ១៤   ។

     ២.   សូ�ច្រើ�ើល់ ច្រើវិនឌឺី អ្នីុល់រី� «   ភាព�ន់ ច្រើខ្ញុំាយៈ �ិន ហែ�ន ជា អ្នំច្រើពើ �ប់ច្រើនាំ�ច្រើ�   » លីអា�ូណា  ហែខ្ញុំ ច្រើ�សា ឆ្នាំាំ ២០១៥ �ំព័រ ២៣   ។  

«   Shame versus Guilt: Help for Discerning God’s Voice from Satan’s Lies    » (   អ្នតូថប់� ហែដឹល់

�ន ហែតូ ឌឺីជ័ី�ល់ ប់ុុច្រើណាា�   )  Ensign,   ហែខ្ញុំ �ករា ឆ្នាំាំ ២០២០   ។

     ៣.   សូ�ច្រើ�ើល់ ដាល់ៃិន ច្រើអ្នក អ្នូក «     ការជាស�ច្រើសីើយៈ ពី អ្ននាំាក់ ទៃន ការណ៍៍ អាស�គ្នា�   »  

 លីអា�ូណា  ហែខ្ញុំ តូុលា ឆ្នាំាំ ២០១៥ �ំព័រ ៥២   ។ �ប់ធាន អ្នូក ពិពណ៍៌នាំ អ្នំព ី

ភាពខ្ញុំុសគ្នាា រវាង ក��ិតូ ខ្ញុំុស គ្នាា ទៃន ការពាក់ព័នធ ជា�ួយៈ ការណ៍៍ អាស�គ្នា�   ៖  

«   (១) �ប់�� ហែភិនក ច្រើដាយៈ ទៃ�ដឹនយ (២) ច្រើ�ើល់ �ែង�ាល់ (៣) �ន ប់ំណ៍ង ច្រើ�ើល់  

និង (៤) អ្ននះ�សា �ង់ ច្រើ�ើល់ (   ច្រើញ�ន   )   »   ។ វា �ន �ប់ច្រើយាជ័ន៍ ច្រើដឹើ�ីី ដឹឹង ថា  

�ិនហែ�ន �នុសស ��ប់់គ្នាា ហែដឹល់ ច្រើ�ប់ើ��ស់ ការណ៍៍ អាស�គ្នា� សុ�ធហែតូ «   ច្រើញ�ន   » 

ច្រើនាំ�ច្រើ�   ។ �ន ច្រើស�កដីសងឹឹ� ស��ប់់ ការយៈក ឈន� ការណ៍៍ អាស�គ្នា�  

�ិន ថា ប់ងប់ូ�ន សថិតូ ច្រើ� កន�ង ក��ិតូ ពាក់ព័នធ ណា �ួយៈ ច្រើនាំ�ច្រើ�   ។

     ៤.   អ្នូល់ីច្រើសស សូច្រើរុស «   ផ្ដះ�ក ច្រើឈើ ឆ្នាំាង រប់ស់ ច្រើយៈើង   »  Liahona,   
ហែខ្ញុំ វិិ�ិិកា ឆ្នាំាំ ២០១៩ �ំព័រ ១១៤   ។

     ៥.   រីឆ្នាំដឹ ជ័ី សកតូ «   Learning to Recognize 
Answers to Prayer    »  Ensign,   ហែខ្ញុំ វិិ�ិិកា ឆ្នាំាំ 

១៩៨៩ �ំព័រ ៣០   ។       





 ខែខ តុុលា ឆ្នាំំំ ២០២០ ៥៣

     ៥៤   �របំនៅ�ម� �បំចា� នៃ�ៃ របំសះ់ មាាថ្វា

   យេ�យុ យេសមួ ល��វ�ហាាមួ

     ៥៨   រនៅបំៀបំ ស្វែដល់ ខំ�� �និ រកនៅ��ញ �រពីា�ល់ ពីី

�ររំនៅ�ភ បំ�ពានិ ផ្លូូ�វ នៅភទំ

   យេ�ាះ ក្រតុ�វ បានិ �កុ យេចញ

     ៦២   សះ�ណួរ និ�ង ចិនៅមូ�យុ   នៅត្ត� នៅ�ះ�សាយុ និឹង ភាពី

ឯនៅ� នៅ�យុ រនៅបំៀបំ �   ? នៅត្ត� ខំ�� អាចិ បំនៅ�ម�

នៅបំសះកកមម មួយុ ជាមួយុ និឹង ឧបំសះគំ ខាង

សះុខភាពី ផ្លូូ�វ ចិ�ត្តត �និ ស្វែដរ ឬ នៅទំ   ?

    ៦៤   ពាកយ ចិុង នៅ��យុ   នៅសះចិកដីសះងឹឹម របំសះ់នៅយុ�ង 

ពីនិូឺ របំសះ់ នៅយុ�ង កមាា�ង របំសះ់ នៅយុ�ង

   យេ�យុខែអំលយេឌី� រ��ណ្ឌល យេអំ រាុសបានិ

     ៦៥   មនិុសះស កន�ង �ពីះគមីីរមរមនិ 

 បំង�បំុសះ យ៉ាានៅរឌី

 យុុវវ័យុ

មាត្ត��

៥៨

  នៅពីល់ ស្វែដល់ ខំ�� �ត្តូវ �និ ស្វែញក នៅចិញ  

យេ��មួូី បយេក្រមួ� យេៅកុុ�ង យេបសកុកុមួម �លី�វ�ញាា ខែសូនិ បិនិ�ឌីីណ្ឌូ ជា អំុកុ 

ផ្សសព័វផ្សាយុ សាសនា យេព័ញយេមាាង មួួយុ រ�ប ក្រ�ួសារ របស់ ខំ�ំ បានិ យេៅ ទំី យេនាះ 

ជាមួួយុ ខំ�ំ   ។ រ�ប�តុ យេនិះ �ឺ ខំ�ំ កុំព័ុង ឱប បងក្របុស របស់ ខំ�ំ មាំកុ់ បនាាប់ ព័ី

ខំ�ំ ក្រតុ�វបានិ ខែញកុយេចញ   ។ វា ជា �រយេធួវ� �ំយេណ្ឌ�រ មួួយុ យេ��មួូី មួកុ �ល់ ចំណ្ឌុច

យេនិះ បុុខែនិេ ខំ�ំ មានិ អំំណ្ឌរ�ុណ្ឌ �ស់ សក្រមាប់ �រផ្ទាំស់បី�រ ខែ�ល ខំ�ំ បានិ

យេ��ញ យេៅកុុ�ង ខែ�និ ខំ�ំ និិង យេៅកុុ�ង ក្រ�ួសារ របស់ ខំ�ំ   ។

  យេព័ល ខំ�ំ យេៅ ថាំកុ់ ទំី ១១ យេៅ វិទំាល័យុ ខំ�ំ បានិ ជួប និឹង យេក្រគ្មាះថាំកុ់

រ�យុនិេ �៏ ធួៃនិ់ធួៃរ មួួយុ   ។ ព័ីមួុនិ យេនាះ ខំ�ំ មួិនិ បានិ យេធួវ� អំវីៗ ខែ�ល ខំ�ំ �ួរខែតុ យេធួវ�

យេទំ   ។ បុុខែនិេ បនាាប់ ព័ី យេក្រគ្មាះថាំកុ់ រ�យុនិេ យេនាះ មួកុ ទំសសនិៈ របស់ ខំ�ំ ព័ិតុជា

បានិ ផ្ទាំស់បី�រ   ។ ជីវិតុ របស់ ខំ�ំ អាច ក្រតុ�វបាតុ់បង់ យេៅ យេព័ល យេនាះ និិង យេៅ

ទំីយេនាះ យេ��យុ ខំ�ំ ព័ុំ ចង់ ឲ្យយ វា បញ្ជូចប់ យាាង ��យេចាំះ យេទំ   ។ បូ�សសព័ របស់ ខំ�ំ

បានិ ជួយុ ខំ�ំ ឲ្យយ យេ��រ យេៅយេល� ផ្សែ�វ ក្រតុ�វ វិញ   ៖ អានិ ក្រព័ះ�មួីីរ មួរមួនិ ជា យេរៀងរាល់

នៃ�ៃ និិង យេរៀបចំ យេ��មួូី បយេក្រមួ� យេបសកុកុមួម មួួយុ   ។

  �ររតុ់ ក្រប�ំង ជា កុីឡា របស់ ខំ�ំ ជា ចំណ្ឌង់ចំណ្ឌូលតុេ របស់ ខំ�ំ   ។

 បនាាប់ ព័ី យេក្រគ្មាះថាំកុ់ យេនាះ ខំ�ំ មួិនិ អាច រតុ់ បានិ យេទំ យេ�យុសារ ខែតុ វា ផ្សុតុ រ��វ

�ល រតុ់ ក្រប�ំង យេ��យុ យេ��យុ ខំ�ំ បានិ ឆ្លៃល់ ថា យេតុ� ខំ�ំ យេៅ យេសសសល់ អំវី

យេទំៀតុ   ។ បុុខែនិេ ខំ�ំ បានិ �កុ យេ� រកុ ក្រព័ះអំមាាស់ យេ��យុ �លខែ�ល ខំ�ំ បានិ យេធួវ�

��យេចាំះ ខំ�ំបានិ ច�លរួមួ រ��វ�ល រតុ់ ក្រប�ំង �៏ អំសាារយ មួួយុ យេៅ ឆ្នាំំំ បនាាប់

យេនាះ   ។ យេៅខែតុ មានិ �រលំបាកុ បុុខែនិេ អំវី ខែ�ល បានិ ផ្ទាំស់បី�រ �ឺ ជំនិួស ឲ្យយ

�រយេធួវ� វា សក្រមាប់ ខែ�និឯង ខំ�ំ បានិ យេធួវ� វា សក្រមាប់ ក្រព័ះអំមាាស់   ។

  �រយេ��ញ ព័ី រយេបៀប ខែ�ល ព័រជ័យុ ជា យេក្រច�និ អាច បានិ មួកុ ព័ី ភាព័

យេព័ញយេលញ នៃនិ �ំណ្ឌឹងលអ ជា អំវី ខែ�ល បានិ ផ្ទាំស់បី�រ ខំ�ំ   ។ យេ�យុ ទំទំួល

បានិ សុភមួងគល និិង អំំណ្ឌរ ទាំំងអំស់ យេនាះ យេនាះ ខំ�ំ ចង់ ខែចកុចាយុ វា

យេៅ ជុំ វិញ ព័ិភព័យេលាកុ   ។ ខំ�ំ ចង់ ឲ្យយ មួនិុសស មានិ អំំណ្ឌរ ខែ�ល ខំ�ំ មានិ ជា

យេរៀងរាល់ នៃ�ៃ យេ�យុសារ �ំណ្ឌឹងលអ   ។ យេនាះ យេ��យុ ជា មួ�លយេ�តុុ ខែ�ល ខំ�ំ

បយេក្រមួ� យេបសកុកុមួម មួួយុ   ៖ យេ��មួូី ជួយុ «   នាំ ឲ្យយ មានិ អំមួតុភាព័ និិង ជីវិតុ �៏

យេៅ អំស់កុលូ ជានិិចច �ល់ មួនិុសស   » (    មួុ�យេស ១:៣៩    )   ។

   ស្វែហូំរស្វែរត្ត �បំ់បំល់យុូ អាយុុ ១៨ ឆ្នាំំ�  រ�ឋ ណ្ឌសខារ��

នៃ�� ស.រ.អា  



៥៤ លីអា���

 �របយេក្រមួ�ចាំ នៃ�ៃ  របស់ មាាថា



 ខែខ តុុលា ឆ្នាំំំ ២០២០ ៥៥

      នៅ�យុ នៅសះម ល់ូហូើ��ាម

  ទំសសនាវ�េី សាសនាចក្រកុ

      មាា
ថា ជា យុុវនារី អាយុុ ១១ ឆ្នាំំំ  

មួកុ ព័ី ក្របយេទំស  ព័័រទំុយុហាាល់  

យេ��យុ ��ចជា យេកុមងក្រសី ជា យេក្រច�និ អាយុុ

ក្រសបាល នាង ខែ�រ នាង ច�លចិតុេ ចំ�យុ យេព័ល

ជាមួួយុ មួិតុេភកុីិ ញាំំអាហារ និិង យេលង ជាមួួយុ កុ�និ

តុុកុើតា   ។ នាង កុ៏ ច�លចិតុេ ចំ�យុ យេព័ល ជាមួួយុ

មាាយុ នាង ផ្សងខែ�រ   ។ បុុខែនិេ �ររស់យេៅ ជាមួួយុ

មាាយុ នាង មានិនិ័យុ ថា មាាថា រស់យេៅ ខុស គ្មាំ

បនិេិច ព័ី យេកុមង �នៃទំ យេទំៀតុ   ។

  ស�នៃណ្ឌ មាាយុ របស់ មាាថា បានិ យេកុ�តុ មួកុ 

ជាមួួយុ និឹង ភាព័ទំនិ់ យេខាយុ ខាង ចលនា ខែ�ល 

យេធួវ� ឲ្យយ គ្មាតុ់ ព័ិបាកុ យេ��រ   ។ �ិតុ មួិនិខែមួនិ ព័ិ�រ 

ទាំំងក្រសុង យេនាះ យេទំ បុុខែនិេ គ្មាតុ់ ព័ិតុជា ក្រតុ�វ�រ 

ឧបកុរណ្ឌ៍ ជំនិួយុ យេ��មួូី យេ��រ   ។ គ្មាតុ់ មួិនិ អាច 

យេសែៀកុពាកុ់ យេ�យុ ខែ�និឯង ង�តុទំឹកុ ខែ�និឯង ឬ 

យេ��ង ខែក្រ� យេ�កុ យេ�យុ ខែ�និ ឯង បានិ យេនាះ យេទំ   ។  

�រណ្ឌ៍ យេនិះ យេធួវ� ឲ្យយ វា ព័ិបាកុ សក្រមាប់ គ្មាតុ់ យេ��មួូី

រស់យេៅ មាំកុ់ ឯង   ។ មាាថា មានិ លទំធភាព័ យេ��មួូី

បយេក្រមួ� ស�នៃណ្ឌ កុុ�ង រយុៈយេព័ល បុុនាានិ ឆ្នាំំំ ចុងយេក្រ�យុ

យេនិះ យេ�យុ �រជួយុ គ្មាតុ់ ជាមួួយុ អំវីៗ ខែ�ល គ្មាតុ់ ព័ុំ

អាច យេធួវ� យេ�យុ ខែ�និឯង បានិ   ។

  មាាថា និិយាយុ ថា «   ខំ�ំ រកុា កុខែនិែង ខំ�ំ ឲ្យយ 

បានិ សាាតុ យេ��មួូី មាាយុ ខំ�ំ អាច យេ�មួកុ �យុ 

ក្រសួល   »   ។ «   ខំ�ំ កុ៏ សក្រមាកុ ព័ី �រយេលង ផ្សងខែ�រ  

យេ��មួូី ខំ�ំ អាច យេមួ�ល មាាយុ ខំ�ំ និិង យេមួ�ល ថា យេប� គ្មាតុ់

ក្រតុ�វ�រ អំវី ខែ�រ ឬ យេទំ   ។ យេប� ខំ�ំ កុំព័ុង យេលង យេ��យុ គ្មាតុ់

យេ� ខំ�ំ និឹង ក្របញាប់ យេ� យេ�យុសារ វា អាច មានិ

�របនាានិ់ អំវី មួួយុ   »   ។

  បុុខែនិេ ស�នៃណ្ឌ ព័ាយាមួ យេធួវ� ឲ្យយ មាាថា រស់យេៅ

ធួមួមតា បំផ្សុតុ តាមួ ខែ�ល គ្មាតុ់ អាច យេធួវ� យេ�បានិ   ។  

ក្របសិនិ យេប� ស�នៃណ្ឌ ព័ុំ ក្រតុ�វ�រ ជំនិួយុ អំវី យេទំ គ្មាតុ់ យេធួវ�

ឲ្យយ ក្របាកុ� ថា មាាថា មានិ យេព័ល យេលង ជាមួួយុ និឹង

មួិតុេភកុីិ របស់ នាង   ។

 �របយេក្រមួ�ចាំ នៃ�ៃ  របស់ មាាថា

ម្នាាយុ និង ក់ូន តើនះ ខូិ�ខូំ ណា�់ តើ�ើមី� រ�់តើ� តាម �ំណ្ឌឹងលូ ជាមួយុ គ្នាា   ។ ម្នាាថា អាច រ�់តើ� តាម

�ំណ្ឌឹងលូ តើ�យុ ការបតើម្រាមើ �ល់ ម្នាាយុ នាង ក់ន�ង រតើបៀប �៏ ពិតើ�� មួយុ   ។
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៥៦ លីអា���

   �ររសះ់នៅ� តាម នៅសះចិកដីជ្ឈិ�នៅនិឿ របំសះ់ ពីួកនៅគ
  មាាថា មានិ ឱ�ស យេ��មួូី រស់យេៅ តាមួ �ំណ្ឌឹងលអ ជា យេរៀងរាល់ នៃ�ៃ យេ�យុ �របយេក្រមួ� មាាយុ 

នាង   ។ នាង យុកុ �កុ់ មួកុ យេល� ខែ�និ និ�វ �រទំទំួល ខុសក្រតុ�វ ជា យេក្រច�និ ខែ�ល ជា ធួមួមតា យេកុមងៗ �នៃទំ

យេទំៀតុ ព័ុំ មានិ   ។ ឧទាំ�រណ្ឌ៍ នាង ភាាកុ់ ព័ី ក្រព័លឹមួ យេ��មួូី ជួយុ មាាយុ នាង យេរៀបចំ ខែ�និ យេ� យេធួវ� �រ  

មួុនិ យេព័ល យេ� សាលា   ។ យេប� គ្មាានិ ជំនិួយុ ព័ី មាាថា យេទំ ស�នៃណ្ឌ និឹង មួិនិ អាច យេ�� មួកុ �  

ឬ យេ� យេធួវ��រ ជា យេរៀង រាល់ នៃ�ៃ បានិ យេ��យុ   ។

  មាាថា និិង ស�នៃណ្ឌ កុ៏ យេ� ក្រព័ះវិហារ ជាមួួយុ គ្មាំ ផ្សងខែ�រ   ។ ស�នៃណ្ឌ បានិ ទំទំួល បុណ្ឌយ ក្រជមួុជ

ទំឹកុ យេព័ល គ្មាតុ់ អាយុុ ក្របាំបី ឆ្នាំំំ ��យេចុះ មាាថា ធួំយេ��ង យេៅកុុ�ង សាសនាចក្រកុ   ។ ស�នៃណ្ឌ បយេក្រងៀនិ មាា

ថា អំំព័ី សារសំខានិ់ នៃនិ �ំណ្ឌឹងលអ ជា យេរៀងរាល់ នៃ�ៃ   ។ វិធួី មួួយុ ខែ�ល គ្មាតុ់ យេធួវ��រណ្ឌ៍ យេនិះ �ឺ យេ�យុ

�រមានិ រ�បភាព័ របស់ ក្រព័ះយេយុសូ�វក្រ�ីសទ ជា យេក្រច�និ យេៅកុុ�ង ផ្សទះ របស់ ព័ួកុយេ�   ។

  ស�នៃណ្ឌ និិយាយុ ថា «   ខំ�ំ �ឹង ថា ក្រព័ះមានិ ក្រព័ះ ជនិមរស់ យេ��យុ ថាក្រព័ះយេយុសូ�វ ក្រ�ីសទ � ឺ

ព័ិតុ   »   ។ «   យេ��យុ ខំ�ំ ចង់ ឲ្យយ មួនិុសស ក្រ�ប់ គ្មាំ ខែ�ល មួកុ ផ្សទះ ខំ�ំ �ឹង ថា យេសចកុីី ជំយេនិឿ �ឺ សំខានិ ់

ខាំំង �ស់ ចំយេពាះ ខំ�ំ   ។ វា កុ៏ សំខានិ់ ផ្សងខែ�រ សក្រមាប់ ខំ�ំ យេ��មួូី បយេក្រងៀនិ �រណ្ឌ៍ យេនិះ �ល់ មាាថា 

យេ��មួូី ឲ្យយ នាង ធួំយេ��ង ជា មួួយុ និឹង �រយេចះ�ឹង យេនិះ អំំព័ី ក្រព័ះយេយុសូ�វក្រ�ីសទ   »   ។

  មាាថា បានិ យុកុ អំវី ខែ�ល មាាយុ នាង បយេក្រងៀនិ នាង យេ��យុ បនិេ យេរៀនិ បខែនិថមួ យេទំៀតុ អំំព័ី �ំណ្ឌឹងលអ

យេ�យុ ខែ�និ នាង ផ្ទាាល់   ។ រយេបៀប មួួយុ ខែ�ល នាង ច�លចិតុេ យេរៀនិ �ឺ យេ�យុ �រអានិ ក្រព័ះ�មួីីរ

ទាំំងឡាយុ ខែ�ល ជួយុ នាង ឲ្យយ បយេងើ�តុ ចំណ្ឌង ទាំកុ់ទំង �៏ រឹងមាំ មួួយុ ជាមួួយុ ក្រព័ះវរបិតាសួ�៌  

និិង ក្រព័ះអំងគ សយេ��ះះ   ។ នាង និិយាយុ ថា «   �លខែ�ល ខំ�ំ អានិ ក្រព័ះ�មួីីរ ខំ�ំ មានិ អារមួមណ្ឌ៍ ថា  

ក្រព័ះក្រ�ីសទ យេៅ ខែកុូរ ខំ�ំ   »   ។

    �រស្វែសះើងរក �រល់ួងនៅ�ម
  ខណ្ឌៈ ខែ�ល វា អាច មានិ �រលំបាកុ កុុ�ង �រមានិ ទំំនិួល ខុសក្រតុ�វ ជា យេក្រច�និ �រយេ� ក្រព័ះវិហារ

ជា យេរៀងរាល់ សបាា�៍ ជួយុ មាាថា ឲ្យយ ខែសវងរកុ �រលួងយេលាមួ ខែ�ល នាង ក្រតុ�វ�រ យេ��មួូី បនិេ

ជួយុ មាាយុ របស់ នាង   ។ នាង និិយាយុ ថា «   យេព័ល ព័ួកុយេ� អំធួិសាានិ យេៅ យេព័ល ចាប់យេផ្សី�មួ និិង

យេៅយេព័ល បញ្ជូចប់ នៃនិ �រក្របជុំ សាក្រ�មួុង់ វា មានិ ភាព័សុខសានិេ �ស់   »   ។ «   យេព័ល ខំ�ំ យេៅ

ទំីយេនាះ ជួនិ�ល ខំ�ំ មានិ អារមួមណ្ឌ៍ ��ចជា ក្រព័ះវរបិតាសួ�៌ កុំព័ុង ក្របាប់ ខំ�ំ ថា ខំ�ំ ជា មួនិុសស លអ 

យេ��យុ ថា ខំ�ំ ក្រតុ�វខែតុ បនិេ យេធួវ�ជា មួនិុសស លអ យេ��មួូី ជួយុ មាាយុ ខំ�ំ   »   ។



 ខែខ តុុលា ឆ្នាំំំ ២០២០ ៥៧

  យេព័ល � នាង មានិ អារមួមណ្ឌ៍ ��ច យេនិះ នាង ក្រតុ�វបានិ រំឭកុ ថា នាង មានិ អំំណ្ឌរ�ុណ្ឌ យាាង

ខាំំង ចំយេពាះ មាាយុ នាង   ។ នាង មានិ អារមួមណ្ឌ៍ ថា ក្រព័ះវរបិតាសួ�៌ បានិ បញ្ជូច�និ ព័ួកុយេទំវតា មួកុ

គ្មាំក្រទំ នាង   ។ មាាថា និិយាយុ ថា «   ខំ�ំ �ិតុ ថា ក្រទំង់ ព័ក្រងឹង ខំ�ំ ឲ្យយ ខំ�ំ ភាាកុ់ យេ��ង យេ��យុ សបាយុ

ចិតុេ និិង មានិ យេមាទំនិភាព័ ចំយេពាះ មាាយុ ខែ�ល ខំ�ំ មានិ   »   ។

  យេមួយេរៀនិ មួួយុ ខែ�ល ស�នៃណ្ឌ និិង មាាថា បានិ យេរៀនិ ជាមួួយុ គ្មាំ �ឺ ថា ជីវិតុ យេនិះ មួិនិ �យុក្រសួល  

ឬ ឥតុយេខាាះ—សក្រមាប់ មួនិុសស ក្រ�ប់គ្មាំ យេនាះ យេទំ   ។ ស�នៃណ្ឌ និិយាយុ ថា «   ព័ុំ មានិ �រលំបាកុ

�មួួយុ របស់ ខំ�ំ យេធួវ� ឲ្យយ ខំ�ំ យេកុ�តុទំុកុខ យេនាះយេទំ   ។ ខំ�ំ �ឹង ថា ក្រព័ះ បានិ ក្របទាំនិ �ល់ ខំ�ំ និ�វ សាច់  

�មួ និិង ឆ្លអឹង យេនិះ តាមួ រយេបៀប យេនិះ យេ�យុសារ ខំ�ំ ព័ិយេសស យេ��យុ ក្រព័ះ បានិ ក្របាប់ ខំ�ំ ថា ខំ�ំ អាច

យេធួវ� វា បានិ   ។ ខំ�ំ យេធួវ� វា ឲ្យយ អំស់ ព័ី សមួតុថភាព័   ។ ខំ�ំ អាច យេធួវ� បខែនិថមួ យេទំៀតុ បុុខែនិេ នៃ�ៃ យេនិះ ខំ�ំ មានិ

អារមួមណ្ឌ៍ ធួមួមតា ចំយេពាះ ខែ�និឯង   ។ ខំ�ំ មានិ យេមាទំនិភាព័ ចំយេពាះ អំវី ខែ�ល ខំ�ំ យេធួវ� អំវី ខែ�ល ខំ�ំ មានិ 

និិង អំវី ខែ�ល ខំ�ំ និឹង យេធួវ� យេៅ នៃ�ៃ ខែសអកុ   »   ។

  មាាថា កុ៏ �ឹង ផ្សងខែ�រ ថា អំវីៗ និឹង បានិ លអ យេទាំះបី ជា ជីវិតុ អាច មានិ �រព័ិបាកុ យេៅ យេព័ល ខែះ

 យេព័ល នាង ខែ�ទាំំ មាាយុ នាង   ។ នាង យេ��ញ ថា មួនិុសស ក្រ�ប់គ្មាំ មានិ ឧបស�គ ខុសៗ គ្មាំ   ។ នាង

និិយាយុ ថា «   គ្មាានិជីវិតុ និរ� មាំកុ់ លអ ឥតុយេខាាះ យេនាះ យេទំ   »   ។ បុុខែនិេ ស�មួូី ខែតុ មានិ ឧបស�គ

ផ្ទាាល់ខែ�និ របស់ នាង កុីី មាាថា យេៅខែតុ រកុយេ��ញ និ�វ អំវីៗ ខែ�ល លអ យេៅកុុ�ង ក្រ�ប់ សាានិភាព័—ចំណ្ឌង

ទាំកុ់ទំង ខែ�ល នាង មានិ ជាមួួយុ និឹង មាាយុ នាង �ឺជា �ំរ� មួួយុ   ។ «   មាាយុ ខំ�ំ មានិ ខែ�និកុំណ្ឌតុ់

ខាង រាង�យុ បុុខែនិេ បញ្ញាា សាារតុី និិង អារមួមណ្ឌ៍ គ្មាតុ់មានិ ភាព័វាងនៃវ �ស់   ។ យេយុ�ង ព័ិតុ ជា

មួិតុេ �៏ លអ �ស់   »   ។

    នៅម�ល់ នៅឆ្នាំះះ នៅ� មុខ
  ��យេចុះ យេតុ� មានិ អំវី យេៅកុុ�ង យេព័ល អំនា�តុ សក្រមាប់ មាាថា និិង ស�នៃណ្ឌ   ? មាាថា និិយាយុ ថា  

«   ខំ�ំ ចង់ យេៅ ជិតុ មាាយុ ខំ�ំ យេ��យុ ព័ិតុ�ស់ ខំ�ំ ចង់ យេរៀប�រ មានិ កុ�និ និិង មានិ ក្រ�ួសារ មួួយុ   ។  

បុុខែនិេ យេៅកុុ�ង យេព័ល អំនា�តុ ក្របសិនិ យេប� អាច ខំ�ំ ចង់ ទំិញ ផ្សទះ មួួយុ សក្រមាប់ ក្រ�ួសារ ខំ�ំ និិង មាាយុ ខំ�ំ 

យេ�យុសារ ខំ�ំ មួិនិ ចង់ យេៅ ឆ្នាំាយុ ព័ី គ្មាតុ់ យេទំ ស�មួូី ខែតុ មួួយុ នៃ�ៃ   !   »

  ស�នៃណ្ឌ មានិ អារមួមណ្ឌ៍ សុទំិ�ឋិនិិយុមួ អំំព័ី អំនា�តុ ផ្សងខែ�រ យេ��យុ និឹង ខែតុងខែតុ មានិ

អំំណ្ឌរ�ុណ្ឌ សក្រមាប់ ភាព័ជា នៃ��� និិង យេសចកុីី ក្រសឡាញ់ របស់ មាាថា   ។ «   វា អំសាារយ �ស់

ខែ�ល មានិ កុ�និក្រសី �៏ ក្របនៃព័ មាំកុ់   ។ វា លអ �ស់ ខែ�ល មានិ មាាថា កុុ�ង ជីវិតុ ខំ�ំ   ។ នាង ជា

អំំយេ�យុ ទាំនិ មួកុ ព័ីក្រព័ះ ។ ក្រទំង់ បានិ យេរៀបចំ មាាថា យេ��មួូី មួកុ យេៅ ជាមួួយុ និឹង ខំ�ំ   ។ ◼ 



ខូំ�ំ បាន រ�់តើ� ក់ន�ង �ុបិន �៏ អាម្រាក់ក់់ មួយុ ។

 បាុដែនត តើម្រាកាយុ មក់ ខូំ�ំ បាន តើរៀន ថា �ំឡូ�ង ម្រាគ្នា 

�៏ ងងឹ� បំ�ុ� រប�់ ខូំ�ំ ខូំ�ំ អាច ពឹងដែ�ូក់ តើៅ 

តើលើ ម្រាពះ�ងគ �តើ្គ្ាះ រប�់ ខូំ�ំ ។
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      នៅ�ៅះ �ត្តូវ �និ ដក នៅចិញ

      សុុបិនិ អាក្រកុកុ់ របស់ ខំ�ំ បានិ ចាប់យេផ្សី�មួ យេព័ល ខំ�ំ យេទំ�បខែតុ មានិ អាយុុ ក្របាំព័ីរ ឆ្នាំំំ យេ��យុ មាាយុ ខំ�ំ បានិ យេរៀប�រ មួីង យេទំៀតុ   ។ យេយុ�ង ព័ិតុជា ច�លចិតុេ

ឪព័ុកុ ចុង �មី របស់ ខំ�ំ   ។ គ្មាតុ់ មានិ សនាានិ ចិតុេ លអ យេ��យុចុះ សក្រមួុង និឹង ក្រ�ួសារ យេយុ�ង �ស់   ។ ខំ�ំ មានិ អារមួមណ្ឌ៍ ថា មានិ សុវតុថភាព័

�ស់ យេព័ល យេៅ ខែកុូរ គ្មាតុ់   ។ អំវីៗ ក្រ�ប់យាាង �ឺ លអ �ស់ រ��តុ �ល់ នៃ�ៃ មួួយុ យេព័ល ខែ�ល សមាជិកុ ក្រ�ួសារ ក្រ�ប់ គ្មាំ យេផ្សសងយេទំៀតុ រវល់  

គ្មាតុ់ បានិ រំយេលាភ ខំ�ំ   ។

  ខំ�ំ មួិនិ យុល់ ព័ី អំវី ខែ�ល គ្មាតុ់ បានិ យេធួវ� ចំយេពាះ ខំ�ំ យេនាះយេទំ   ។ ខំ�ំ មានិ អារមួមណ្ឌ៍ ភ័យុ ខាំច ភានិ់ ក្រច�ំ យេ��យុ អាមាាស់ ខាំំង �ស់   ។ បុុខែនិេ ខំ�ំ កុ៏

មានិ �របារមួ្ និឹង ក្របាប់ ក្រ�ប់គ្មាំ ផ្សងខែ�រ   ។ ខំ�ំ បានិ �ិតុ ថា វា និឹង បំផ្ទាំញ សុភមួងគល �មី របស់ ក្រ�ួសារ ខំ�ំ យេ��យុ ថា និឹង គ្មាានិ និរ� យេជឿ ខំ�ំ យេ��យុ   ។  

��យេចុះ ខំ�ំ បានិ សយេក្រមួច ចិតុេ មួិនិ និិយាយុ ព័ី វា   ។

  គ្មាតុ់ បានិ យេធួវ� ឲ្យយ ខំ�ំ �ឺចាប់ ខែតុ មួីង យេនាះ ខែតុ �រចងចាំ ព័ី �ររំយេលាភ ងខែតុ មានិ ឥទំធិព័ល យេល� �ំនិិតុ ខំ�ំ   ។ ទំីបំផ្សុតុ ខំ�ំ បានិ �ំយុ ជា មួនិុសស ខែ�ល

មានិ �ំនិិតុ យេចះ ខែតុ ភ័យុ ខាំច ថា និរ� មាំកុ់ និឹង យេមួ�ល យេ��ញ ព័ី �រ�ឺចាប់ របស់ ខំ�ំ យេ��យុ លាតុ ក្រតុ�ង �រសមាាតុ់ របស់ ខំ�ំ រ��តុ �ល់ ខំ�ំ បានិ

ព័ាយាមួ លាកុ់ �រព័ិតុ យេ�យុ �រយេធួវ� ជា មួិតុេលអ ជា មួួយុ ឪព័ុកុ ចុង ខំ�ំ យេទំៀតុ ផ្សង   ។ គ្មាតុ់ មានិ សនាានិ ចិតុេ លអ ជា ព័ិយេសស ចំយេពាះ ខំ�ំ យេ��យុ តាមួព័ិតុ

យេ� ខំ�ំ បានិ ចាប់យេផ្សី�មួ ច�លចិតុេ គ្មាតុ់ មួីង យេទំៀតុ   ។

  បុុខែនិេ បនាាប់ មួកុ អំវីៗ �ំយុ �និ់ខែតុ អាក្រកុកុ់ យេ��ង   ។ យេព័ល មាាកុ់ បានិ ចាប់យេផ្សី�មួ យេធួវ��រ យេព័លយុប់ ឪព័ុកុ ចុង ខំ�ំ បានិ ចាប់យេផ្សី�មួ រំយេលាភ ខំ�ំ ជា 

ក្របចាំ   ។ ខំ�ំ មានិ អារមួមណ្ឌ៍ ថា គ្មាានិ ទំីព័ឹងង យេសាះ   ។ ខំ�ំ ចង់ ក្របាប់ ព័ី វា បុុខែនិេ ក្រ�ប់គ្មាំ ច�លចិតុេ ឪព័ុកុ ចុង ខំ�ំ �ស់ យេ��យុ ខំ�ំ បានិ �ិតុ ថា ក្រ�ប់គ្មាំ និឹង

យេៅ ខាង គ្មាតុ់   ។ ��យេចុះ យេៅ យេព័ល យុប់ យេព័ល ខំ�ំ យេៅ ខែតុ ឯង ខំ�ំ បានិ ទំ�ល អំងវរ ក្រព័ះ ឲ្យយ ជួយុ ខំ�ំ រកុា យេរឿង សមាាតុ់ របស់ ខំ�ំ   ។

   ត្រូ�ូវ ហ៊ាាន និយាយ

  យេៅ ទំីបំផ្សុតុ នៃ�ៃ�មួួយុ �ររំយេលាភ បំពានិ យេនាះ ក្រតុ�វ បានិ បញ្ជូឈប់   ។ ខំ�ំ មួិនិ �ឹង ថា យេ�តុុអំវី យេនាះ យេទំ   ។ យេទាំះបី ជា គ្មាតុ់ មួិនិ បានិ រំយេលាភ ខំ�ំ

យេទំៀតុ កុ៏ ខំ�ំ ខែតុងខែតុ មានិ អារមួមណ្ឌ៍ ថា កុខវកុ់ យេ��យុ អាមាាស់   ។ ខំ�ំ បានិ សអប់ ខែ�និឯង   ។ យេព័លខែះ ខំ�ំ ខែ�មួទាំំងបានិ ខែវកុខែញកុ ថា យេប� �រសាំប់ វា 

�យុ ក្រសួល ជាង ភាព័ព័ិតុ របស់ ខំ�ំ ឬយេទំ   ។ ខំ�ំ យេៅខែតុ ចង់ ក្របាប់ ព័ី វា បុុខែនិេ ខំ�ំ បារមួ្ ព័ី អំវី ខែ�ល និឹង យេកុ�តុ យេ��ង យេប� ខំ�ំ ក្របាប់ �រព័ិតុ យេនាះ   ។

  បនាាប់ មួកុ យេៅ នៃ�ៃ អាទំិតុយ មួួយុ យេៅ ក្រព័ះវិហារ យេព័ល ខំ�ំ អាយុុ ១៤ ឆ្នាំំំ ខំ�ំ បានិ សាាប់ �ល់ យេមួយេរៀនិ មួួយុ អំំព័ី �រយេធួវ� �រសយេក្រមួច ចិតុេ �៏ ធួំ

ទាំំងឡាយុ   ។ ក្រ�� របស់ ខំ�ំ បានិ យេល�កុ ទំឹកុចិតុេ យេយុ�ង ឲ្យយ តុមួ អាហារ យេ��យុ អំធួិសាានិ និិង បានិ សនិា ថា ក្រព័ះ និឹង ព័ក្រងឹង យេយុ�ង ឲ្យយ យេធួវ� អំវី ខែ�ល

ក្រតុឹមួក្រតុ�វ   ។ បនាាប់ ព័ី យេចញ ព័ី ក្រព័ះវិហារ ខំ�ំ បានិ បនិេ �ិតុ អំំព័ី អំវី ខែ�ល គ្មាតុ់ បានិ និិយាយុ   ។ ខំ�ំ ឆ្លៃល់ ថា យេប� ខំ�ំ ទំ�លស�មួ យេតុ� ក្រព័ះ និឹង ព័ិតុ ជា ជួយុ ខំ� ំ

ឲ្យយ និិយាយុ ក្របាប់ ខែ�រ ឬ យេទំ   ?

  ខែសអកុ យេ��ង ខំ�ំ បានិ តុមួ អាហារ យេ��មួូី ទំទំួល បានិ ភាព័�ំហានិ យេ��មួូី ក្របាប់ មាាយុ ខំ�ំ អំំព័ី �ររំយេលាភ បំពានិ យេនាះ   ។ ខំ�ំ មួិនិ អាច យេផ្ទាាតុ 

អារមួមណ្ឌ៍ យេៅ សាលា យេទំ យេ�យុសារ អំវី ខែ�ល ខំ�ំ អាច �ិតុ យេ��ញ �ឺ ថា យេតុ� គ្មាតុ់ និឹង មានិ ក្របតុិកុមួម យាាង �   ? ទំក្រមាំ �ល់ យេព័ល ខំ�ំ មួកុ �ល់ ផ្សទះ  

ខំ�ំ មានិ អារមួមណ្ឌ៍ �ឺ ខាំំង ខែមួនិខែទំនិ   ។ ខំ�ំ បានិ អំធួិសាានិ មួីង យេទំៀតុ យេ��មួូី បានិ កុមាំំង បុុខែនិេ ខំ�ំ ព័ុំ មានិ អារមួមណ្ឌ៍ ថា បានិ យេក្រតុៀមួ រួចរាល់ យេ��មួូី ក្របាប់

គ្មាតុ់ យេទំ   ។

របៀ�ៀ� ដែ�ល ខ្ញុំំ�� បាន រកបៀ�ើញ ការព្យាាបាល 
 ព� ការរំតើ�ភ បំពាន �ូ�វ តើភ� 



៦០ លីអា���

  យេៅ លាាច យេនាះ ខំ�ំ បានិ យេ��និ់ មាាយុ ខំ�ំ យេព័ល គ្មាតុ់

កុំព័ុង ចមួអិនិ អាហារ យេព័ល លាាច   ។ ខំ�ំ មួិនិ �ឹង ថា ក្រតុ�វ

និិយាយុ អំវី យេនាះ យេទំ បុុខែនិេ យេព័ល ខំ�ំ បានិ សមួែឹង យេ�កុុ�ង

ក្រកុខែស ខែភុកុ គ្មាតុ់ ខំ�ំ បានិ រកុយេ��ញ ភាព័�ំហានិ យេ��មួូី

ចាប់យេផ្សី�មួ និិយាយុ   ។ យេព័ល ខំ�ំ បានិ ចាប់យេផ្សី�មួ អំវីៗ ក្រ�ប់

យាាង ខែ�ល បានិ លាកុ់ទំុកុ អំស់ ជា យេក្រច�និ ឆ្នាំំំ បានិ ��រ យេចញ

មួកុ អំស់   ។

  មាាកុ់ និិង ខំ�ំ បានិ អំងគ�យុ យេៅយេល� សា��ង យេ��យុ យុំ

ជាមួួយុ គ្មាំ   ។ យេក្រ�យុព័ី យេនាះ មួកុ យេយុ�ង បានិ ទាំកុ់ទំង យេ�

ក្របធានិ សាខា របស់ យេយុ�ង យេ��យុ បានិ យេ� បុ�លីស   ។  

ឪព័ុកុ ចុង ខំ�ំ បានិ ទំទំួល ខុសក្រតុ�វ ចំយេពាះ អំវី ខែ�ល គ្មាតុ់ បានិ

យេធួវ� ចំយេពាះ ខំ�ំ យេ��យុ ខំ�ំ បានិ ទំទំួល �រ�រពារ ខែ�ល ខំ�ំ

ក្រតុ�វ�រ—ខំ�ំ និឹង មួិនិ បាច់ ជួប គ្មាតុ់ មួីង យេទំៀតុ យេទំ   ។

    ផ្លូូ�វ ទៅ� កាន់ ការជា សះះទៅសះើ�យ

  អំំ��ង យេព័ល យេនាះ វា ព័ិបាកុ កុុ�ង �រក្របាប់ យេ��ងវិញ ព័ី

បទំព័ិយេសាធួនិ៍ របស់ ខំ�ំ �ល់ អំុកុ មានិ សិទំធិអំំ�ច និិង �រ

មានិ មួិតុេភកុីិ សួរ ថា ឪព័ុកុ ចុង ខំ�ំ យេ� � បុុខែនិេ យេ�យុ មានិ

�រគ្មាំក្រទំ ព័ី ក្រ�ួសារ ខំ�ំ ខំ�ំ មួិនិ ឯយេ� យេទំៀតុ យេទំ   ។ ជាមួួយុ គ្មាំ  

យេយុ�ង បានិ ក្របមួ�ល គ្មាំ ក្រប�និ់ និ�វ បាវចនា ក្រ�ួសារ �មី មួួយុ  

«   ខំ�ំ អាច និឹង យេធួវ� ក្រ�ប់ ទាំំង អំស់ បានិ យេ�យុសារ ក្រព័ះក្រ�ីសទ

ខែ�ល ក្រទំង់ ចយេក្រមួ�និ កុមាំំង �ល់ ខំ�ំ   » (    ភីលីព័ ៤:១៣    )   ។  

ក្រ�ួសារ ជិតុ ឆ្នាំាយុ យេយុ�ង កុ៏ បានិ ផ្សីល់ កុីីក្រសឡាញ់ និិង �រ

គ្មាំក្រទំ របស់ ព័ួកុយេ� ផ្សងខែ�រ យេ��យុ បនិេិច មួេងៗ យេយុ�ង បានិ

ចាប់យេផ្សី�មួ ជា សះយេសូ�យុ ជាមួួយុ គ្មាំ   ។

  មាាកុ់ និិង ខំ�ំ យេយុ�ង ទាំំង ព័ីរ បានិ ទំទំួល �រក្របឹកុា ជំនាញ

 ខែ�ល បានិ ជួយុ យេយុ�ង ខាំំង �ស់   ! ទំីក្របឹកុា របស់ ខំ�ំ �ឺ ជា អំវី

ខែ�ល ខំ�ំ ព័ិតុ ជា ក្រតុ�វ�រ   ។ គ្មាតុ់ បានិ ជួយុ ខំ�ំ ឲ្យយ យុល់ ព័ី អារមួមណ្ឌ៍

ទាំំងអំស់ ខែ�ល ខំ�ំ បានិ មានិ យេ��យុ បានិ ជួយុ ខំ�ំ ឲ្យយ យេ�ះក្រសាយុ 

និឹង �រចងចាំ អាក្រកុកុ់ៗ របស់ ខំ�ំ   ។ ខំ�ំ មួិនិ ខែ�ល បានិ �ឹង យេទំ ថា  

ខំ�ំ �ឺចាប់ បុុ�ះ រ��តុ �ល់ ខំ�ំ បានិ ចាប់យេផ្សី�មួ មានិ អារមួមណ្ឌ៍

សះយេសូ�យុ យេ��ងវិញ   ។

  ខំ�ំ ព័ុំ បានិ �ិតុ ថា �រ�ឺចាប់ យេនាះ និឹង បាតុ់ យេ� វិញ យេ�យុ

ក្រគ្មានិ់ខែតុ យេ�យុសារ ខំ�ំ បានិ និិយាយុ ក្របាប់ យេនាះយេទំ បុុខែនិេ ខំ�ំ មួិនិ បានិ

�ឹង ផ្សងខែ�រ ថា វា ក្រតុ�វ�រ យេព័លយេវលា (   និិង �រអំតុ់ធួមតុ់   ) យេក្រច�និ

បុុ�ះ យេ��មួូី បានិ ជា សះយេសូ�យុ យេនាះ   ។ ខំ�ំ បានិ មានិ អារមួមណ្ឌ៍ ថា

គ្មាានិ តុនៃមួែ អំស់ រយុៈយេព័ល យាាង យុ�រ   ។ ខំ�ំ ក្រតុ�វខែតុ យេរៀនិ យេ��ងវិញ 

យេ��មួូី ក្រសឡាញ់ ខែ�និឯង   ។

  ខំ�ំ បានិ រកុយេ��ញ ភាព័សុខសានិេ បំផ្សុតុ យេព័ល ខំ�ំ �កុ យេ�រកុ

ក្រព័ះអំងគ សយេ��ះះ និិង ក្រព័ះវរបិតាសួ�៌ របស់ ខំ�ំ   ។ �រ�ឹង ថា ព័ួកុ

ក្រទំង់ ពិ�ជា  ក្រតាស់ �ឹង ថា ខំ�ំ បានិ មានិ អារមួមណ្ឌ៍ ខែបប� បានិ

ផ្សេល់ និ�វ កុមាំំង និិង កុីីសងឹឹមួ �ល់ ខំ�ំ   ។ ខំ�ំ បានិ ព័ឹងខែផ្សអកុ យេល� ព័ួកុ

ក្រទំង់ អំំ��ង ក្រគ្មា �៏ ងងឹតុ បំផ្សុតុ   ។ យុ�រៗ យេ� �រចងចាំ ទាំំងយេនាះ

បានិ ចាប់ យេផ្សី�មួ រសាយុ យេ� យេ��យុ ខំ�ំ ព័ិតុ ជា មានិ អារមួមណ្ឌ៍

សុខសានិេ តាមួរយុៈ យេសចកុីី ក្រសឡាញ់ របស់ ក្រព័ះអំងគ សយេ��ះះ   ។

  ខែផ្សុកុ �៏ មានិ រ�ំនិ់ បំផ្សុតុ មួួយុ នៃនិ �ំយេណ្ឌ�រ �រ 

ជាសះយេសូ�យុ �ឺ �រ�ឹង ថា ខំ�ំ ពិ�ជា  មានិ អំនា�តុ 

�៏ ខែចងចាំង មួួយុ   ។ យេព័ល ខែ�ល ខំ�ំ ក្រតុ�វ បានិ រំយេលាភ 

បំពានិ ខំ�ំ មួិនិ ទាំំង អាច ក្រសនៃមួ ព័ី �រមានិ ជីវិតុ � ៏

ធួមួមតា មួួយុ ផ្សង   ។ ខំ�ំ បានិ មានិ អារមួមណ្ឌ៍ ថា ក្រតុ�វ 

បាកុ់ខែបកុ រ��តុ   ។ បុុខែនិេ តាមួរយុៈ ជំនិួយុ និិង �រជា

សះយេសូ�យុ ខំ�ំ បានិ រកុយេ��ញ អំវីៗ ខែ�ល ខំ�ំ ទំនិទឹង រង់ចាំ   ។  

ខំ�ំ បានិចាប់យេផ្សី�មួ ក្របាប់ យេរឿង ខំ�ំ �ល់ យេកុមង ក្រសី យេផ្សសង 

ៗ យេទំៀតុ ខែ�ល មានិ �រ�ឺចាប់ យេ��យុ ខែ�មួទាំំង 

បានិ សយេក្រមួច ចិតុេ យេ��មួូី បយេក្រមួ� យេបសកុកុមួម យេទំៀតុផ្សង   ។  

�រខែចកុចាយុ ទំីបនាាល់ របស់ ខំ�ំ ជាមួួយុ មួនិុសស �នៃទំ 

យេទំៀតុ បានិ ព័ក្រងឹង ខំ�ំ   ។

  ខំ�ំ មួិនិ ក្រតុ�វបានិ កុំណ្ឌតុ់ អំតុេសញ្ញាាណ្ឌ យេ�យុ អំវី ខែ�ល

ឪព័ុកុ ចុង ខំ�ំ បានិ យេធួវ� ចំយេពាះ ខំ�ំ យេនាះយេទំ   ។ គ្មាតុ់ បានិ

ផ្ទាំស់បី�រ ជីវិតុ ខំ�ំ ជា យេរៀង រ��តុ បុុខែនិេ ខំ�ំ យេក្រជ�សយេរ�ស យេ��មួូី

យេក្រប�ក្របាស់ បទំព័ិយេសាធួនិ៍ របស់ ខំ�ំ យេ��មួូី ជួយុ មួនិុសស

យេផ្សសង យេទំៀតុ   ។ នៃ�ៃ ខែះ យេៅខែតុ ព័ិបាកុ បុុខែនិេ តាមួរយុៈ អំវី

ៗ ក្រ�ប់យាាង ក្រព័ះអំមាាស់ បានិ ព័ក្រងឹង ខំ�ំ យេ��យុ ខំ�ំ �ឹង

ថា ក្រទំង់ និឹង បនិេ ជួយុ �ល់ ខំ�ំ   ។ ខំ�ំបានិ ខែក្រប�ំយុ ព័ី

ជនិរងយេក្រគ្មាះ យេ� ជា អំុកុរស់រានិេ មានិ ជីវិតុ មាំកុ់   ។ ◼ 



 ខែខ តុុលា ឆ្នាំំំ ២០២០ ៦១

    ត្រូ�សះិន �ង�ូ�ន ជា ជនរងទៅត្រូ�ះ នៃន ការរំទៅ�ភ �ំពាន

     ទៅ�� អ្វីី� ជា ការរំទៅ�ភ �ំពាន   ?

  �រ រំយេលាភបំពានិ �ឺជា�រមួិនិ យុកុចិតុេ ទំុកុ�កុ់ ឬ យេធួវ�បាប មួនិុសស �នៃទំ (   ��ចជា កុុមារ មួនិុសស ចាស់ មួនិុសស ព័ិ�រ ឬ

និរ� យេផ្សសង យេទំៀតុ កុ៏ យេ�យុ   ) តាមួ វិធួីមួួយុ ខែ�ល មានិ ទំុកុខយេទាំស ខាង រាង�យុ ខាង សតុិអារមួមណ្ឌ៍ ឬ ខាង ផ្សែ�វ យេភទំ   ។ វា ក្របឆ្នាំំង

និឹង �របយេក្រងៀនិ របស់ ក្រព័ះអំងគសយេ��ះះ   ។

  «   ជំ�រ របស់ សាសនាចក្រកុ �ឺ ថា �ររំយេលាភ បំពានិ ព័ុំអាច ក្រតុ�វបានិ អំតុ់ឱនិ បានិ យេ��យុ យេទាំះ យេៅកុុ�ង ទំក្រមួង់ � កុ៏ យេ�យុ   » 

(   ក់ី�នខ្នាា��ូតើៅ   ៖ ការ បតើម្រាមើតើ�ក់ន�ង ស្គា�នាចម្រាក់ វៃន ម្រាពះតើយុ�៊ូវម្រា���ទ វៃន ពួក់បរិ�ុ�ធ វៃ�ៃចុងតើម្រាកាយុ  [   ឆ្នាំំំ ២០២០   ] ចំណ្ឌុច 

៣៨.៦.២   ។ �ររំយេលាភ បំពានិ �ឺយេលម�ស និឹង ក្រកុឹតុយវិនិ័យុ របស់ ក្រព័ះ យេ��យុ កុ៏ អាច និឹង យេលម�ស និឹង ចាប់ កុុ�ង សងគមួ ផ្សងខែ�រ   ។

    ត្រូ�ទៅភទ ខុុសះៗ �ា នៃន ការរំទៅ�ភ �ំពាន

  �ររំនៅ�ភ បំ�ពានិ ខាង រាង�យុ   ៖  អាកុបូកុិរិយា ខែ�ល �ំនិពានិ ឬ �ឹងា យេ�យុ យេចតុនា របស់ បុ�គល មាំកុ់ យេ��និ់

មួនិុសស យេផ្សសង យេទំៀតុ ខែ�ល អាច យេធួវ� ឲ្យយ មានិ របួស ខាង រាង�យុ   ។

  �ររំនៅ�ភ បំ�ពានិ ខាង ផ្លូូ�វនៅភទំ   ៖  សកុមួមភាព័ ឬ  ទំំនាកុ់ទំំនិង ផ្សែ�វយេភទំ ខែ�ល មួិនិ ចង់ ខែ�ល ជនិយេលម�ស យេក្រប� កុមាំំង យេធួវ� �រ�ំរាមួ

�ំខែ�ង ឬ យុកុយេក្របៀប យេល� ជនិរងយេក្រគ្មាះ ខែ�ល មួិនិ អាច មានិ លទំធភាព័ ផ្សីល់ �រយុល់ ក្រព័មួ   ។ សកុមួមភាព័ ផ្សែ�វយេភទំ ទាំំងអំស់ រវាង

មួជឈិមួវ័យុ មាំកុ់ និិង កុុមារ មាំកុ់ �ឺជា �ររំយេលាភ បំពានិ មួិនិ ថា មានិ �រយុល់ ក្រព័មួ ឬ អំតុ់ យេនាះយេទំ   ។

  �ររំនៅ�ភ បំ�ពានិ ខាង ពាកយ សះមដី ឬ ខាង សះត្ត� អារមមណ៍   ៖  ជា លំនាំ នៃនិ អាកុបូកុិរិយា មួួយុ ខែ�ល បុ�គល មាំកុ់ វាយុ ក្របហារ

យេ�យុ យេចតុនា និិង �ខែ�លៗ យេ�យេល� និរ� មាំកុ់ កុុ�ង រយេបៀប មួួយុ ខែ�ល មួិនិ ខែមួនិ ខាង រាង�យុ ��ចជា ពាកុយ �ំយេរាះ�ំយេរ�យុ �រ

បំភិតុបំភ័យុ �រក្រ�ប់ក្រ�ង យេ�យុ ឧបាយុកុល ឬ �រយេធួវ� ឲ្យយ អាមាាស់   ។ �រណ្ឌ៍ យេនិះ ប�ាល ឲ្យយ  មានិ អារមួមណ្ឌ៍ បនាាប តុនៃមួែ  

និិង ភាព័នៃ�ែ�ុ�រ របស់ ខែ�និឯង    ។ យេទាំះបី វា មួិនិ ខែមួនិ ខាង រាង�យុ កុ៏ �ររំយេលាភ បំពានិ ក្របយេភទំ យេនិះ យេធួវ� ឲ្យយ មានិ ទំុកុខយេទាំស �ល់

សុខុមាលភាព័ របស់ មួនិុសស មាំកុ់ ខាង ផ្សែ�វ ចិតុេ និិង សតុិអារមួមណ្ឌ៍ ទំ�យេ�   ។

    រទៅ�ៀ� ទៅ��ម្បីើ� ទទួល បាន ជំនួយ

  ក្រព័ះអំមាាស់ រំព័ឹង ឲ្យយ យេយុ�ង  យេធួវ� អំវីៗ ទាំំងអំស់ ខែ�ល យេយុ�ងអាច យេធួវ� យេ�បានិ យេ��មួូី�រពារ ព័ី�ររំយេលាភបំពានិ យេ��យុ �រពារ  និិង

ជួយុ �ល់ អំស់អំុកុទាំំងឡាយុ ខែ�ល ជាជនិរងយេក្រគ្មាះ មួកុព័ី�របំពានិ   ។ គ្មាានិ និរ� មាំកុ់ ក្រតុ�វបានិ រំព័ឹង ឲ្យយ សូ�ក្រទាំំ និឹង ឥរិយាប�

រំយេលាភ បំពានិ យេនាះ យេទំ   ។ មួិនិ ថា វា កុំព័ុង យេកុ�តុ យេ��ង ឥ��វ យេនិះ ឬ បានិ យេកុ�តុយេ��ង យុ�រ មួកុ យេ��យុ កុីី បងបអ�និ អាច ខែសវងរកុ

ធួនិធានិ នានា យេ��មួូី ជួយុ បងបអ�និ យេៅ យេ��ទំំព័័រ  abuse   .ChurchofJesusChrist   .org     ។

 ចូូរ ទទួល ជំនួយ ឥឡូ�វ ទៅនះ

  «   ក្របសិនិ យេប� បងបអ�និ កុំព័ុង ក្រតុ�វ យេ� រំយេលាភបំពានិ ឥ��វ

យេនិះ ឬ ក្រតុ�វបានិ រំយេលាភបំពានិ ព័ីមួុនិ ស�មួ ខែសវងរកុ ភាព័

�ំហានិ យេ��មួូី ខែសវងរកុ ជំនិួយុ   ។    .   .   .  ស�មួ ខែសវងរកុ

�រគ្មាំក្រទំ ព័ី និរ� មាំកុ់ ខែ�ល បងបអ�និ អាច ទំុកុចិតុេ   ។  

បូ�សសព័ ឬ ក្របធានិ យេសេកុ របស់ បងបអ�និ អាច ផ្សីល់ ក្របឹកុា

�៏ មានិ តុនៃមួែ �ល់ បងបអ�និ យេ��យុ ជួយុ បងបអ�និ ជាមួួយុ

និឹង អាជាាធួរ សុីវិល   ។    .   .   .  ស�មួ កុុំ ភ័យុ ខាំច—តុូិតុ

�រភ័យុខាំច �ឺជា ឧបកុរណ្ឌ៍ ខែ�ល សាតាំង និឹង យេក្រប�ក្របាស់

យេ��មួូី �ុំ បងបអ�និ ឲ្យយ រងទំុកុខ   ។ ក្រព័ះអំមាាស់ និឹង ជួយុ

បងបអ�និ បុុខែនិេ បងបអ�និ ក្រតុ�វខែតុ យេ�ង យេ�រកុ ជំនិួយុ   »   ។

   ស្វែអ្នល់នៅឌី�រ រីឆ្នាំត្ត   ជ្ឈិី សះើត្ត (   ១៩២៨–២០១៥   ) នៃនិ កូរ�ុម នៃនិ ពីួក សាវក

ដបំ់ពីីរ នាក់ «   To Heal the Shattering Consequences of 
Abuse    »  Liahona,   ស្វែខ ឧសះភា ឆ្នាំំ� ២០០៨ ទំ�ពី័រ ៤២   ។



៦២ លីអា���

អំភិវឌីឍ យេទំព័យេ�សលយ របស់ បងបអ�និ

  ខំ�ំ យុកុ �ុះ យេល� អារមួមណ្ឌ៍ ឯយេ� របស់ ខំ�ំ  

យេ�យុ �រអំភិវឌីឍ យេទំព័យេ�សលយ របស់

ខំ�ំ មួិនិ ថា វា ជា ឧបកុរណ្ឌ៍ តុ�និេី ចំណ្ឌង់

ចំណ្ឌូល ចិតុេ   ។   ល   ។ វា ជួយុ បខែងវរ

បងបអ�និ ព័ី អារមួមណ្ឌ៍ ឯយេ� របស់ បងបអ�និ យេ��យុ ជា ញឹកុញាប់ វា

និឹង យេ� បាតុ់ ទាំំងក្រសុង ខែតុ មួីង   ។ �រណ្ឌ៍ យេនិះ កុ៏ និឹង នាំ យេ��និ់

�រខែសវងរកុ មួនិុសស យេផ្សសង យេទំៀតុ ខែ�ល មានិ ចំ�ប់ អារមួមណ្ឌ៍ ��ច

បងបអ�និ ផ្សងខែ�រ   ។

   �ទ�វិន តើ�ចហ៍្គ អាយុុ ១២ ឆ្នាំាំ រ�ឋ នូវ មុិក់�ុ�ក់ូ �.រ.អា.

សះ�ណួរ និ�ង ចិនៅមូ�យុ

ខែសវងរកុ ព័និែឺ

  ខំ�ំ ខែសវងរកុ �រគ្មាំក្រទំ �រយេល�កុ ទំឹកុចិតុេ និិង

យេសចកុីី ក្រសឡាញ់ របស់ ក្រព័ះវរបិតាសួ�៌  

និិង ក្រព័ះវិញ្ញាាណ្ឌ បរិសុទំធ យេ��មួូី ផ្សីល់ ភាព័

សុខសានិេ កុីីសងឹឹមួ និិង កុមាំំង �ល់ ខំ�ំ  

យេៅ យេព័ល តាំងសមាធួិ អំធួិសាានិ និិង អានិ ក្រព័ះ�មួីីរ   ។ ��ច មានិ

ខែចង យេៅកុុ�ង  និីនៃ�វទំី៣ ១១:១១  ក្រព័ះ យេយុសូ�វ ក្រ�ីសទ «   �ឺ ជា ព័និែឺ  

និិង ជា ជីវិតុ នៃនិ ព័ិភព័យេលាកុ   »   ។ ក្រទំង់ យាងមួកុយេ��មួូី បយេណ្ឌាញ

ភាព័ងងឹតុ ទាំំងអំស់   ។

   ដែ�នតើម្រា�ៀ ប៊ី អាយុុ ១៨ ឆ្នាំាំ រ�ឋ ហ្គស�តើលៀ ម្រាបតើ�� តើវេតើណ្ឌ�៊ុយុតើ�ឡា

     �កុ យេ� រកុ មួិតុេភកុីិ និិង ក្រ�ួសារ

  យេព័ល ខំ�ំ មានិ អារមួមណ្ឌ៍ ឯយេ� ខំ�ំ ច�លចិតុេ �កុ យេ� រកុ មួិតុេភកុីិ  

និិង ក្រ�ួសារ របស់ ខំ�ំ វា ព័ិតុ ជា យេធួវ� ឲ្យយ ខំ�ំ មានិ អារមួមណ្ឌ៍ រីកុរាយុ   ។  

ខំ�ំ សមួែឹង យេមួ�ល ព័រជ័យុ ទាំំងឡាយុ យេៅកុុ�ង ជីវិតុ ខំ�ំ យេ��យុ 

អំរក្រព័ះ�ុណ្ឌ ក្រព័ះវរបិតាសួ�៌ ចំយេពាះ អំវីៗ ជា យេក្រច�និ ខែ�ល ក្រទំង ់

បានិ ក្របទាំនិ �ល់ ខំ�ំ រួច យេ��យុ   !

   ថាលល� �ិន អាយុុ ១៦ ឆ្នាំាំ រ�ឋ �ូរីហ្គគិន �.រ.អា.

នៅត្ត� ខំ�� អាចិ យុក 

 ឈនះ នៅល់� អារមមណ ៍

ឯនៅ� �និ យ៉ាាង 

ដូចិ នៅមតចិ   ?

 «   ការឈឺឺចាប់ វៃន ភាពឯតើកា  

ហាក់់�ូចជា ដែ�នក់ មួយុ វៃន 

ប�ពិតើស្គាធិន៍ ក់ន�ងជ្ឈ�វិ� រដែមង 

ស្គាាប់   ។ បាុដែនត ម្រាពះ�ម្នាា�់ បាន តើធិីើ

�ូតើចាាះ តើ�យុ តើ�ក់ន�ង ក់ី�តើមតាា រប�់

ម្រា�ង់ តើ�ើមី� ក់ុំ ឲ្យយ តើយុើង តើ�ះម្រាស្គាយុ

ឧប��គ ទាំំងឡាយុ វៃន ជ្ឈ�វិ� រដែមង

ស្គាាប់ តើនះ ដែ� ម្នាាក់់ ឯង តើឡូើយុ   ។  

   .   .   .  យេយុ�ង  ម្រា�ូវបាន �នា ឲ្យយ

ម្នាន ភាពជា វៃ��ូ �៏ ខ្នាាប់ ខូួ�ន វៃន

�ម្នាជិ្ឈក់ ��ប� វៃន ម្រាក់ុមម្រាពះ  

តើហ្គ�ុ�ូតើចាាះ តើហ្គើយុ ម្នាន ឯក់�ិ�ធិ

ក់ន�ង ការ��ួល វិវរណ្ឌៈ �ម្រាម្នាប់

ជ្ឈ�វិ� តើយុើង ផ្លាាល់   ។ តើយុើង ព័ុ ំ

បាន តើ� ដែ�ឯង តើ�   !   »

   ស្វែសះរី អ្ន�ល់ ឌីូ អ្នត្តីត្ត ទំី�បំឹកា នៅ�កន�ង គណៈ�បំធានិ សះមាគមនិ៍

សះនៅ�ង្វាះះ ទំូនៅ� «   We Are Not Alone    » 

  Liahona,   ស្វែខ មករា ឆ្នាំំ� ១៩៩៩ ទំ�ពី័រ ១១២   ។



 ខែខ តុុលា ឆ្នាំំំ ២០២០ ៦៣

ចងចាំ  អំំព័ី ខែផ្សនិ�រ របស់ ក្រព័ះ

  ស�មួ �ឹង ថា តាមួរយុៈ ខែផ្សនិ�រ របស់ ក្រព័ះ  

យេយុ�ង មួិនិ ចាំបាច់ មានិ អារមួមណ្ឌ៍ ឯយេ�

យេ��យុ   ។ ក្រព័ះវិញ្ញាាណ្ឌ បរិសុទំធ ខែតុងខែតុ �ង់

យេៅ ជាមួួយុ យេយុ�ង យេ��យុ ក្រព័ះ ក្រតាស់ �ឹង

ព័ី អំវី ខែ�ល យេយុ�ង កុំព័ុង លំបាកុ    ។ ក្រព័ះអំមាាស់ បានិ ឆ្លែង�តុ់ ក្រ�ប់

�រសាកុលូង និិង �រលំបាកុ ទាំំងអំស់ ខែ�ល បងបអ�និ ក្រប�មួ

មួុខ   ។ អំវី �៏ សំខានិ់ បំផ្សុតុ មួួយុ ខែ�ល យេយុ�ង ទំទំួល អារមួមណ្ឌ៍ យេៅ

កុុ�ង ជីវិតុ រខែមួង សាំប់ យេនិះ �ឺសុភមួងគល បុុខែនិេ យេយុ�ង ព័ុំ អាច មានិ

សុភមួងគល យេ�យុ គ្មាានិ ភាព័យេសាកុយេ� យេនាះយេទំ (   ស�មួយេមួ�ល  និី

នៃ�វទំី២ ២:១១    )   ។ ស�មួ អំធួិសាានិ យេ� ក្រព័ះ យេ��យុ ទំ�ល ស�មួ

ជំនិួយុ ក្រទំង់ និឹង មួិនិ យេភែច យេយុ�ង មាំកុ់ � យេ��យុ   ។

   ម្រាបុក់ តើ�� អាយុុ ១៧ ឆ្នាំាំ រ�ឋ យុូថាហ្គ៍ �.រ.អា.

     ស�មួ ទំុកុ ចិតុេ យេល� ក្រព័ះអំមាាស់

  �រចាកុយេចញ ព័ី ផ្សទះ យេ� ក្របយេទំស យេក្របសុីល សក្រមាប់ យេបសកុកុមួម

របស់ ខំ�ំ �ឺ ព័ិបាកុ   ។ ខំ�ំ យេសទ�រ ខែតុ មួិនិ យេចះ និិយាយុ ភាសា យេនាះ 

យេសាះ   ! បុុខែនិេ ខំ�ំ បានិ យេរៀនិ ថា ក្របសិនិ យេប� បងបអ�និ មានិ ក្រព័ះវិញ្ញាាណ្ឌ

របស់ ក្រព័ះអំមាាស់ �ង់ ជាមួួយុ បងបអ�និ យេនាះ បងបអ�និ មួិនិ ខែ�ល មានិ

អារមួមណ្ឌ៍ ឯយេ� យេ��យុ   ។ ក្រទំង់ សាះល់ បងបអ�និ យេ��យុ ក្រទំង់ និឹង

ជួយុ បងបអ�និ   ។ ស�មួ ទំុកុ ចិតុេ ក្រទំង់   !

   ដែ�លតើ�ើរ យុាូដែ�ប �ូលិន អាយុុ ២០ ឆ្នាំាំ តើប�ក់ក់មម តើម្រាប�ុ�ល កាព�ណា�់

ចយេមួែ�យុ អាច និឹង ក្រតុ�វបានិ ខែកុសក្រមួួល យេ��ង វិញ ក្របសិនិ យេប� វា ខែវង យេព័កុ ឬ មួិនិ 

ស�វ ចាស់ លាស់ ។ �រយេឆ្លែ�យុ តុប ទាំំងឡាយុ យេធួវ� យេ��ង កុុ�ង យេគ្មាល បំណ្ឌង 

ទំុកុ ជា ជំនិួយុ និិង ទំសសនិវិស័យុ មួិនិ ខែមួនិ ជា យេសចកុេីក្រប�ស អំំព័ី យេគ្មាល

លទំធិ សាសនាចក្រកុ ជា ផ្សែ�វ�រ យេនាះ យេទំ ។
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     �បំសះ�និ នៅបំ� ខំ�� មានិ ឧបំសះគំ ខាង សះុខភាពី ផ្លូូ�វ ចិ�ត្តត នៅត្ត� ខំ�� អាចិ បំនៅ�ម�

នៅបំសះកកមម មួយុ �និ ស្វែដរ ឬ នៅទំ   ?

    ក្របាកុ� �ស់   ។ អំុកុ ទាំំងអំស់ ខែ�ល «   មានិ បំណ្ឌង ចង់ បយេក្រមួ� ក្រព័ះ  .   .   .  បានិ យេ� ឲ្យយ យេធួវ� កុិចច�រ យេនាះ យេ��យុ   »  

(   យេគ្មាលលទំធិ និិង យេសចកុីី សញ្ញាា ៤:៣   )   ។  ��ក់ដែនូង  ខែ�ល យេយុ�ង បយេក្រមួ�  �ឺ មានិ សារៈសំខានិ់ តុិច ជា រតើបៀប  ខែ�ល យេយុ�ងបយេក្រមួ�   ។  

យេ��យុ និរ� កុ៏ យេ�យុ ខែ�ល �ិតុ ចង់ បយេក្រមួ� យេបសកុកុមួម មួួយុ និឹង ក្រតុ�វបានិ យេ� យុកុ យេ� ព័ិចារ� ព័ី សុខភាព័ ផ្សែ�វ�យុ និិង ផ្សែ�វ ចិតុេ

របស់ ព័ួកុយេ�   ។

  ក្របសិនិ យេប� បងបអ�និ មានិ បំណ្ឌង ក្របាថាំ យេ��មួូី បយេក្រមួ� យេបសកុកុមួម មួួយុ ស�មួ និិយាយុ ជាមួួយុ និឹង បូ�សសព័ របស់ បងបអ�និ   ។ គ្មាតុ់

អាច ជួយុ បងបអ�និ ឲ្យយ ចាប់ យេផ្សេ�មួ �ំយេណ្ឌ�រ�រ នៃនិ �រ�កុ់ ពាកុយ   ។ ខែផ្សុកុ នៃនិ �ំយេណ្ឌ�រ�រ យេនិះ �ឺ រួមួមានិ �រក្របឹកុា ជាមួួយុ យេវជូបណ្ឌឌិតុ  

និិង អំុកុ ជំនាញ យេផ្សសងៗ យេទំៀតុ កុ៏ ��ច ជា ថាំកុ់ �ឹកុនាំ សាសចក្រកុ ក្រព័មួទាំំង ឪព័ុកុ មាាយុ ផ្សងខែ�រ   ។ �រក្របឹកុា ទាំំងយេនិះ មួិនិ ខែមួនិ ជា

�រវាយុតុនៃមួែ ថាយេតុ� បងបអ�និ «   លអ ក្រ�ប់ក្រគ្មានិ់   » សក្រមាប់ ក្រព័ះអំមាាស់ យេនាះ យេទំ បុុខែនិេ យេ��មួូី ជួយុ កុំណ្ឌតុ់ ជយេក្រមួ�ស លអ បំផ្សុតុ សក្រមាប់

�របយេក្រមួ� របស់ បងបអ�និ   ។

ការតើៅ ឲ្យយ បយេក្រមួ� អាច យេកុ�តុមានិ ចំយេពាះ និរ� ខែ�ល មានិ បំណ្ឌង ក្របាថាំ យេ��មួូី បយេក្រមួ� ។ ការចា�់តាំង ខែ�ល បងបអ�និ ទំទំួល 

យេ��មួូី បយេក្រមួ� យេៅកុុ�ង កុខែនិែង ជាកុ់លាកុ់ មួួយុ ឬ យេៅកុុ�ង រយេបៀប ជាកុ់លាកុ់ មួួយុ អាច ខែផ្សអកុ យេ�យេល� កុតាា ជា យេក្រច�និ ។ បងបអ�និ ខែ�ល 

មានិ ឧបស�គ ខាង សុខភាព័ ( រួមួទាំំង សុខភាព័ ផ្សែ�វចិតុេ ) ជួនិ�ល បានិ ព័ាយាមួ �កុយេចញ និ�វ ព័័តុ៌មានិ ទាំំងយេនិះ យេចញ ព័ី 

�ំយេណ្ឌ�រ�រ �រ�កុ់ពាកុយ យេ�យុ �ិតុ ថា និឹង ជួយុ ព័ួកុយេ� ឲ្យយ ទំទំួល បានិ �រចាតុ់តាំង ខែ�ល ព័ួកុយេ� ចង់បានិ ។ បុុខែនិេ ក្របសិនិ យេប� 

បងបអ�និ យេសាាះក្រតុង់ ទាំំងក្រសុង អំំព័ី ក្របវតុេិ យេវជូសាក្រសេ របស់ បងបអ�និ ( រួមួទាំំង សុខភាព័ ផ្សែ�វចិតុេ ) យេនាះ ក្រព័ះអំមាាស់ និឹង ក្របទាំនិព័រ 

�ល់ បងបអ�និ ។ ក្រទំង់ រំព័ឹង ឲ្យយ បងបអ�និ យេធួវ� អំវី ទាំំងអំស់ ខែ�ល បងបអ�និ អាច យេធួវ� យេ��មួូី អំភិវឌីឍ សុខភាព័ របស់ បងបអ�និ ។ យេ��យុ �រ

គ្មាំក្រទំ ខាង យេវជូសាក្រសេ ភាព័យេក្រច�និ ខែ�ល បងបអ�និ ទំទំួល យេៅ ផ្សទះ អាច បនិេ យេៅកុុ�ង យេបសកុកុមួម ។

   សក្រមាប់ ព័័តុ៌មានិ បខែនិថមួ អំំព័ី សុខភាព័ ផ្សែ�វចិតុេ ស�មួ យេ��និ់ យេ��ទំំព័័រ  mentalhealth   .ChurchofJesusChrist   .org     ។
  សក្រមាប់ ព័័តុ៌មានិ បខែនិថមួ អំំព័ី យេបសកុកុមួម ស�មួ យេ��និ់ យេ��ទំំព័័រ  ChurchofJesusChrist   .org/   callings/   missionary     ។

 ឃោតើ អំនក គិិត ដូូចឃោ�េច   ?

  «   យេតុ� ខំ�ំ �ួរខែតុ យេធួវ� អំវី ក្របសិនិយេប� ខំ�ំ បានិ ខែក្របចិតុេ យេ��យុ បុុខែនិេ

មួិនិ អាច �ប់ �ិតុ អំំព័ី អំវី ខែ�ល ខំ�ំ បានិ យេធួវ� ខុស   ?   »

   ស�មួ យេផ្សំ�  ចយេមួែ�យុ របស់ បងបអ�និ  យេ��យុ ក្របសិនិ យេប� ចង់ ស�មួ យេផ្សំ� រ�ប�តុ

មានិ �ុណ្ឌភាព័ ចាស់ មួួយុ សនិែឹកុ ឲ្យយ បានិ ក្រតុឹមួ នៃ�ៃ ទំី  ១៥ ខែខ វិចិិ� ឆ្នាំំំ

 ២០២០ យេៅ យេ��ទំំព័័រ   liahona   .ChurchofJesusChrist 
 .org   (   ស�មួ ចុច «   Submit an Article or 
Feedback    »   )   ។



៦៤ លីអា���

         យេៅ
យេព័ល ខំ�ំ ក្រតុ�វ បានិ ខែតុងតាំង ជា សាវកុ ក្របធានិ ��មាាស យេអំស មួុនិសុនិ (   ១៩២៧–២០១៨   ) ជា

ទំីក្រសឡាញ់ បានិ ខែ�ែង ថា ខំ�ំ �ឺ ជា សាកុសី ព័ិយេសស មាំកុ់ នៃនិ ក្រព័ះនាមួ ក្រព័ះយេយុសូ�វក្រ�ីសទ យេៅកុុ�ងព័ិភព័យេលាកុ យេនិះ

ទាំំងមួ�ល   ។ ខំ�ំ ព័ុំ �ួរ យេធួវសក្របខែ�ស ចំយេពាះ�រទំទំួលខុសក្រតុ�វយេនិះយេ��យុ   ។ ខំ�ំ បានិ ព័ិចារ� បទំ�មួីីរ ខែ�ល

ក្របាប់អំំព័ី ក្រព័ះអំមាាស់ តាមួ ក្រព័ះនាមួ និិង �រ របស់ក្រទំង់   ។ អំវីៗ ទាំំងអំស់យេនិះ ខែ�ល ខំ�ំ និឹង ខែចកុចាយុ �ល់ បងបអ�និ �ឺមួកុ ព័ី បទំ

�មួីីរ ខែ�ល រំឭកុ យេយុ�ង អំំព័ី កុីីសងឹឹមួ របស់ យេយុ�ង ចំយេពាះ ក្រទំង់   ។

  ក្រទំង់�ឺ ជា ទំីសងឹឹមួ នៃនិ សាសនិ៍ អំូ�ក្រសាខែអំល (    យេយុយេរមា ១៧:១៣    ) ផ្ទាាយុ ក្រព័ឹកុ �៏ ភែឺ ចិខែញ្ជូចង (    វិវរណ្ឌៈ ២២:១៦    ) អំុកុ��ំល 

លអ (    យេគ្មាលលទំធិ និិង យេសចកុីី សញ្ញាា ៥០:៤៤    ) ក្រព័ះ �៏ ជួយុ �ំនិិតុ (    យេអំសាយុ ៩:៦ ;  និីនៃ�វទំី២ ១៩:៦    ) មាាស់ នៃនិ យេមួក្រតុីភាព័  

(    យេអំសាយុ ៩:៦ ;  និីនៃ�វទំី២ ១៩:៦ ) ក្រព័ះ �៏ យេក្របាស ឲ្យយ រួច (    រ��មួ ១១:២៦    )  ព័និែឺ យេលាកុីយុ៍ (    យុុ�ហានិ ៨:១២    ) និិង សយេមួេច សងឹ  

ខាង ឯ យេសចកុេី លអ ខែ�ល ក្រតុ�វ មួកុ (    យេ�យេក្រព័�រ ៩:១១    )   ។ ក្រទំង់ មានិ ឫទំធិ និឹង សយេ��ះះ (    អាលមាា ៣៤:១៨ ;  យេគ្មាលលទំធិ និិង យេសចកុីី

សញ្ញាា ១៣៣:៤៧    ) និិង ជា អំុកុ ខែ�ល មានិ អំស់ ទាំំង ក្រព័ះ យេចសាា (    យេគ្មាលលទំធិ និិង យេសចកុីី សញ្ញាា ៦១:១    )   ។

  ឥទំធិព័ល របស់ ក្រព័ះក្រ�ីសទ�ឺ�ូុមួព័័ទំធ ទាំំងក្រសុង   ។ ក្រទំង់ �ង់យេៅទំីយេនាះ យេៅយេព័ល យេយុ�ង ព័ុះពារ និិង ព័ាយាមួ យេ��មួូី យេ��រ យេឆ្នាំះះ 

យេ�មួុខ   ។  យេ��យុ យេប� យេយុ�ង រអំិល�ួល «   ព័និែឺ របស់ក្រទំង់ ខែ� លបំភែឺ យេៅកុុ�ង ទំីងងឹតុ   » (    យេគ្មាលលទំធិ និិង យេសចកុីី សញ្ញាា ៦:២១    )  

�ឺ�និ់ខែតុ ភែឺយេ��ង   ។ ក្រទំង់ ក្រសឡាញ់ យេយុ�ង ទាំំង យេៅ យេព័ល លអ និិង យេព័ល អាក្រកុកុ់ របស់ យេយុ�ង   ។

  �រ យេធួវ� ជា សិសស មាំកុ់ របស់ ក្រព័ះយេយុសូ�វក្រ�ីសទ �ឺព័ុំ ខែមួនិជា �រ សាានិ យេទំ   ។ ផ្សែ�វ របស់ក្រទំង់ ក្រតុ�វ បានិ ��ស យាាង លអ យេ�យុ �និ ក្រព័ះបាទាំ

របស់ ក្រទំង់   ។ យេៅយេព័ល យេយុ�ង យេធួវ� តាមួ ក្រទំង់ យេយុ�ង�និ់ខែតុក្រសឡាញ់ អំវី ខែ�ល ក្រទំង់ ក្រសឡាញ់   ។ យេៅយេព័ល យេយុ�ង រំឭកុ យេសចកុីីសញ្ញាា របស់

យេយុ�ង ជាមួួយុ ក្រទំង់ រាល់ សបាា�៍ យេ�យុ �រ ទំទំួលទាំនិ សាក្រ�មួុង់ �៏បរិសុទំធ យេនាះ យេយុ�ង ចយេក្រមួ�និយេៅ កុុ�ង�រ យុល់�ឹង អំំព័ី ក្រទំង់ ជា ក្រព័ះ

យេក្របាសយេលាះ នៃនិ ព័ិភព័យេលាកុ (    យេគ្មាលលទំធិ និិង យេសចកុីី សញ្ញាា ៩៣:៩    ) ក្រព័ះវិញ្ញាាណ្ឌ នៃនិ យេសចកុីីព័ិតុ (    យេគ្មាលលទំធិ និិង យេសចកុីី សញ្ញាា 

៩៣:៩    ) និិង នៃនិ ព័ិភព័យេលាកុ (    យេគ្មាលលទំធិ និិង យេសចកុីី សញ្ញាា ៩៣:៨    )   ។

  មួិតុេជាទំីក្រសឡាញ់ យេនាះ �ឺជា ក្រព័ះអំងគសយេ��ះះ ខែ�ល ខំ�ំ សាះល់ ខែ�ល ខំ�ំ ក្រសឡាញ់ យេ��យុយេគ្មារព័ អំស់ព័ី �ួងចិតុេ   ។ យេចញ ព័ីជយេក្រ� នៃនិ

ក្រព័លឹង ខំ�ំ ខំ�ំ ស�មួ ខែ�ែង ទំីបនាាល់ អំំព័ីក្រទំង់ និិង យេសចកុីីលអ និិង កុីីយេមួតាាកុរុ� របស់ក្រទំង់   ។ ក្រទំង់ បានិ សនិា ថា «   �ូិតុ អំុកុ ជា មួិតុេ របស់

យេយុ�ង យេ��យុ អំុកុរាល់គ្មាំ មានិ យេកុរមួរតុកុ យេៅ ជាមួួយុ និឹង យេយុ�ង ខែ�រ   »   (    យេគ្មាលលទំធិ និិង យេសចកុីី សញ្ញាា ៩៣:៤៥    )   ។

  ក្រព័ះយេយុសូ�វក្រ�ីសទ ខែតុងខែតុ យេឆ្លែ�យុ តុប �ល់ បញ្ញាា និិង ឧបស�គ ទាំំងឡាយុ ខែ�ល ជា ខែផ្សុកុ នៃនិ បទំព័ិយេសាធួនិ៍ នៃនិ ជីវិតុ រខែមួង សាំប់   ។ យេព័ល

យុល់�ឹង អំំព័ី យេបសកុកុមួម និិង �ំណ្ឌឹងលអ របស់ ក្រទំង់ កុីីក្រសឡាញ់ របស់ យេយុ�ង ចំយេពាះក្រទំង់ ក្រព័មួទាំំង ជំយេនិឿ របស់ យេយុ�ង និិង �រ ព័ឹងខែផ្សអកុ

យេ�យេល� ក្រទំង់ ផ្សីល់ ជា កុមាំំង �ល់ យេយុ�ង   ។ ◼ 

   �ក់ម្រា�ង់ តើច� ព� �ាច មួយុ ជាមួយុ �នក់ ម្នាន �ិ�ធិ �ំណាច �ូតើៅ ការចាក់់ �ាយុ �ម្រាម្នាប់ ម្រា�ូ�ប់រំ ខ្នាង ស្គា�នា ដែ�ល បាន តើធិីើ តើឡូើង តើ�វៃ�ៃ�� ៨ ដែខូ ក់ុមៈៈ ឆ្នាំាំ ២០១៩   ។

នៅសះចិកដីសះងឹឹម របំសះ់នៅយុ�ង ពីនិូឺ របំសះ់

នៅយុ�ង កមាា�ង របំសះ់ នៅយុ�ង
 នៅ�យុ ស្វែអ្នល់នៅឌី�រ រ�ូណល់ នៅអ្ន រាុសះ�និ

  កុុ�ង កុ�រ�ុមួ នៃនិ ព័ួកុ សាវកុ �ប់ព័ីរ នាកុ់

ពាកយ ចិុង នៅ��យុ
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មនិុសះស កន�ង �ពីះគមីីរមរមនិ

បានិយេ��ញ �រនិ�ម�ត្តត ដ៏ មហូសាារយ  មួួយុ ខែ�ល

បានិ កុតុ់ក្រតា ទំុកុ យេៅកុុ�ង ខែផ្សុកុ ខែ�ល បានិ បិទំទំុកុ នៃនិ ផ្ទាាំង

ទាំំងឡាយុ (   ស�មួយេមួ�ល  យេអំយេធួ�រ ៤:៤–៥    )   ។

បានិ និិយាយុ ជាមួួយុ និឹង ក្រព័ះយេយុសូ�វក្រ�ីសទ 

 នៅ�យុ ផ្ទាាល់ ់  

(   ស�មួយេមួ�ល  យេអំយេធួ�រ ៣:១៣–២០    )   ។

បានិ ទំ�លស�មួ �ល់ ក្រព័ះអំមាាស់ ឲ្យយ បុះ ក្រ�ួស  

១៦ �ុំ យេ��មួូ ី

 បំ�ភូឺ នៅភ�តា   ។ 

 �និ ដឹកនា� �គួសារ  
និ�ង ម�ត្តតភកដ� របំសះ់ �ត្ត ់  

ព័ី បុមួ នៃនិ ក្រកុុង បាបិល យេ��និ់

ខែ�និ�ី សនិា   ។

�ង រ�សុ់ យ៉ាាបៀរឌ

បានិ សង់ យេភក្រតា ទាំំង ឡាយុ យេ��មួូី 

 ឆ្លូង ម� សះមុ�ទំ   ។ 

 «   ជា បំុរសះ មាំក់ មាឌី �� នៅហូ�យុ ខាា�ង ពីូស្វែក   

យេ��យុ ជា បុរស មាំកុ់ �៏ សំណ្ឌប់ ជា ខាំំង នៃនិ ក្រព័ះ អំមាាស់   »  

(    យេអំយេធួ�រ ១:៣៤    )   ។



 យុុវមជ្ឈិិ�មវ័យុ

   តើ�ើ បងបូ�ន ឬ នរណា ម្នាាក់់ ដែ�ល បងបូ�ន ស្គាាល់

 ម្នាន ការលំបាក់ នឹង ការតើ�ៀន ដែ�រ ឬ តើ�   ? 

ម្នាន តើ�ចក់ី� �ងឹឹម �ម្រាម្នាប់ ការផ្លាា�់ បី�រ   ។

  ទំំព័័រ ៤៤ 

មកដល់់នៅ� ឆំ្នាំ�នៅ��យុ

��សនាវ�ី� ស្គា�នាចម្រាក់
 �ម្រាម្នាប់ យុុវវ័យុ និង កុ់ម្នារ ! 

�ូមចុច ជាវ ឥឡូ�វតើនះ តើ�ហាង 
ChurchofJesusChrist.org ឬ តើ�

មជ្ឈឈមណ្ឌឌល ដែចក់ចាយុ ។

    កុុមារ និិង យុុវវ័យុ

   �រ�រពារ និ�ង �រជា សះះនៅសះើ�យុ ពីី �រ

រំនៅ�ភ បំ�ពានិ

  ទំំព័័រ ៥៨ 

ខ១២
     យុុវវ័យុ

   សះុខភាពី ផ្លូូ�វ ចិ�ត្តត និ�ង អ្ននក នៅ�ត្តៀម នៅ�ើ� អ្ននក

ផ្លូសពីើផ្លូាយុ សាសះនា

  ទំំព័័រ ៦៣
      ឪព័ុកុ មាាយុ

   �របំនៅ�ងៀនិ អ្ន�ពីី ដង្វាាយុ មួយុ ភាគ

កន�ង ដបំ់

  ទំំព័័រ ខ១៦, 

ខ១៨  
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 ក្រពុះនៅយស់ូ�វ �� យាង នៅ� ជួួប កុុមារ

នៅ� កុុ�ង ក្រពុះគ្គម្ពព�រ ម្ពរម្ព�
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�២  ក្របយយម្ពយ្តី

ព្យាិធីី សាក្រាកាម៉៉ង់ និង ខ្ញុំំ��

សារ លយខយ្ត គ្គណៈ ក្របធា� ទ� ម្ពួយ

 ដោ�យ ប្រ�ធាន  

�ល្លិិ�ន ដោ�ក �ូក

  ទ�ក្របឹកុា ទ� ម្ពួយ កុុ�ង គ្គណៈក្របធា�

ទ� ម្ពួយ

គ្គយ្ត អំំពុ� ក្រពុះនៅយស់ូ�វ នៅ�ើយ ស់�ា ថា ចងចាំំ ក្រទង់ ជា�យចច   ។

សា�កា�ុង់ �ឺជា ហែផ្ដនក ដឹ៏ សំខាន់ ប់ំផ្ដុតូ ទៃន  ទៃនការ�ប់ជ័ុំ សា�កា�ុង់   ។ ច្រើ�ច្រើពល់ ច្រើយៈើង ��ួល់ ទាំន សា�កា�ុង់  

ច្រើយៈើង សនា ថា នឹង �ងចាំំ �ព�នាំ� រប់ស់ �ព�អ្នងគ សច្រើ�ងាះ� ជានិ�ច   ។ ច្រើដឹើ�ីី ច្រើធីីើ ឲ្យយ សា�កា�ុង់ ពិច្រើសស ច្រើយៈើង

                ពិធីី សា�កា�ុង់ ជ័ួយៈ ច្រើយៈើង ឲ្យយ ��ួល់ អារ�មណ៍៍ ពី �ព�វិិញ្ចាាណ៍ ប់រិសុ�ធ   ។ វា ជ័ួយៈ ច្រើយៈើង ឲ្យយ ប់នែ ច្រើ�ច្រើល់ើ ផ្ដៃ�វិ �តូ�ប់់ ច្រើ�កាន់

ដឹំណាក់ សួគ្នាា រប់ស់ ច្រើយៈើង វិិញ   ។ ●

    ដែក្តី�គ្រួមិួល មិក្តី ពីី �លូិន ស្ទើអំក្តី អំូក្តី «   Sacrament Meeting and the Sacrament    »  Liahona,   ហែខ្ញុំ វិិ�ិិកា ឆ្នាំាំ ២០០៨ �ំព័រ ១៧–២០   ។

នៅស់ៀ�កុពាកុ់ នៅដ្តីើម្ពី� បង្ហាាញ ថា នៅយើង នៅ�រពុ ដ្តីល់ សាក្រ�ម្ព៉ង់   ។ អំងគ�យ នៅ�យ នៅស់ៃ�ម្ពសាា្ត់ ម្ពុ� �រក្របជួុំ ចាំប់នៅ�ើើម្ព   ។

នៅក្រចៀង ទំ�ុកុ ្តនៅម្ពើើង សាក្រ�ម្ព៉ង់   ។



 ដែខ ្តុលា ឆ្នាំំំ ២០២០ �3
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 �ង្ហាាញ ដោ�ចកី� ប្រ�ឡាញ់ ដល្លិ់ ប្រ�ះដោយ�ូូវ
  ច្រើយៈើង អា� ប់ងាាញ ច្រើស�កដី�សឡាញ់ រប់ស់ ច្រើយៈើង �ំច្រើពា� �ព�ច្រើយៈសីូវិ ច្រើដាយៈ ការ�ន គ្នារវិភាព

អ្នំ��ង ច្រើពល់ ពិធីី សា�កា�ុង់   ។ ច្រើតូើ ប់ងប់ូ�ន ច្រើធីីើ អ្នីី ខ្ញុំៃ� អ្នំ��ង ច្រើពល់ ពិធីី សា�កា�ុង់   ?

គ្គយ្ត ដ្តីល់ នៅរឿង ម្ពួយ អំំពុ� ក្រពុះនៅយស់ូ�វ   ។ អំធិយសាា� នៅ� ��់ ក្រពុះវរបយតាស់ួគ្គ៌   ។

គ្គយ្ត អំំពុ� ទំ�ុកុ ្តនៅម្ពើើង សាក្រ�ម្ព៉ង់ ដែដ្តីល ខំ�ំ ច�លចយ្តី   ។អំងគ�យ នៅ�យ នៅស់ៃ�ម្ពសាា្ត់   ។



�4  ក្របយយម្ពយ្តី

អាហារ ថ្ងៃ�ៃ ក្រា�ង់ �៏ ឯបៀកា
 នៅ�យុ នៅសះទសះុី លី់និ ស្វែ�រ�ូល់

  (   ដែ�ែកុ នៅ�នៅលើ ដ្តីំនៅណើរ នៅរឿង ពុយ្ត   )

       «   គ្រួពីះវីិ�ាណ បំរិ�ុ�ធ ខ្ញុំេឹបំ ស្ទើ�យ ��ស្ទើ�ង តូច រស្ទើ�ៀង   »  

(   ច្រើសៀវិច្រើ� �ច្រើ��ៀង កុ�រ  ��ពី័រ ៥៦   )   ។

    ខាល់ី �ន ច្រើដឹើរ ច្រើ� ប់នះប់់ អាហ្ការ ច្រើ�ើយៈ ច្រើ�ើល់ ជ័ុំវិិញ   ។ ច្រើកមងៗ

ច្រើផ្ដសងច្រើ�ៀតូ ទាំំងអ្នស់ រតូ់ តូ��ង់ ច្រើ� �ិតូែភិកដិ រប់ស់ ពួកច្រើ� ច្រើ�ើយៈ

�ន �ប់�ូល់ ផ្ដដ�ំ គ្នាា ច្រើ� តូុ   ។ ប់នះប់់ ច្រើនាំ� អ្នីូអ្នរ ច្រើដាយៈ �ន សច្រើ�ៃង រំច្រើភិើប់  

និង សំច្រើណ៍ើ� ដឹ៏ រីករាយៈ   ។ វា ច្រើ�ើប់ ហែតូ ជា ទៃ�ៃ �ីពីរ ច្រើ�សាលា ប់ុុហែនែ វា ហ្កាក់

ដឹូ�ជា ��ប់់គ្នាា �ន នរណា �ាក់ ច្រើដឹើ�ីី អ្នងគ�យៈ ជា�ួយៈ រួ� ច្រើ�ច្រើ�ើយៈ  

ច្រើល់ើកហែល់ង ហែតូ ខាល់ី   ។

  នាំង �ន ����់ ទៃដឹកាប់ូប់ អាហ្ការ រប់ស់ នាំង ច្រើ�ើយៈ �ន ច្រើដឹើរ

ច្រើ�កាន់ តូុ �ួយៈ   ។ «   ច្រើតូើ ខ្ញុំំ�ំ អា� អ្នងគ�យៈ ច្រើ� ហែកីរ ឯង �ន ច្រើ�   ?   » ខាល់ី

�ន សួរ   ។

  ច្រើកមង�សី �ាក់ �ន សក់ �កង ហែវិង ពណ៍៌ ច្រើតាាតូ �ន ស�ៃឹង ច្រើ�ើល់ �ក   ។ 

នាំង �ន ��ច្រើឡាតូ ច្រើ�ើយៈ ��វិី កាល់ រប់ស់ នាំង   ។ នាំង �ន និយាយៈ ថា 

«   អ្នត់ូ ច្រើ�   ។ �ន  អ្ននក អ្នងគ�យៈ ច្រើ�ើយៈ   »   ។

  «   �ិនអ្នីច្រើ�   !   » ខាល់ី �ន ខ្ញុំិតូ ច្រើ� កហែនៃង អ្នងគ�យៈ �ំច្រើនរ �ួយៈ ច្រើ�ៀតូ 

ច្រើ�ើយៈ �ន អ្នងគ�យៈ �ុ� ជា�ួយៈ នឹង កាប់ូប់ អាហ្ការ រប់ស់ នាំង   ។
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  «   ឯង �ិន អា� អ្នងគ�យៈ �ីច្រើន��ន ច្រើ�   ! «   ខ្ញុំំ�ំ �ុក កហែនៃង អ្នងគ�យៈ �នឹង ច្រើ�ើយៈ   »  

ច្រើកមង �ប់ុស �ាក់ ពាក់ អាវិ �ន�តូ ពណ៍៌ ទៃប់តូង �ន និយាយៈ   ។ ច្រើ� �ន រុញ កាប់ូប់

អាហ្ការ រប់ស់ ខាល់ី ច្រើ� ច្រើ�កា�   ។ �ិតូែ ច្រើ� ទាំំងអ្នស់ គ្នាា �ន ច្រើសើ�   ។

  ខាល់ី �ន ឱន �ុ� ច្រើ� ច្រើរើស កាប់ូប់ អាហ្ការ រប់ស់ នាំង �ដង ច្រើ�ៀតូ   ។ នាំង �ន ច្រើដឹើរ

ច្រើ� ហែផ្ដនក �ាង ច្រើ�ៀតូ ទៃន ប់នះប់់ អាហ្ការ ច្រើ�ើយៈ អ្នងគ�យៈ ច្រើ� នឹង តូុ �ំច្រើនរ �ួយៈ   ។ នាំង

�ន ច្រើ�ើញ ច្រើកមង �ាក់ �ក ពី ស���ន៍ នាំង ច្រើ�ើយៈ �ន ពាយា� ��វិី ទៃដឹ ប់ុុហែនែ

ច្រើ� �ន ស�ៃឹង ច្រើ� �ាង ច្រើ�ៀតូ   ។ ខាល់ី �ន �ជ័ួញ �ិច្រើ�ចើ�   ។ ច្រើ�តូុអ្នីី គ្នាះន នរណា

�ាក់ �ង់ ច្រើធីីើ ជា �ិតូែ រប់ស់ នាំង   ?

  ខាល់ី �ន ច្រើ�ាក�ុខ្ញុំ ច្រើ�ើល់ ច្រើ� ហែសីកច្រើជ័ើង រប់ស់ នាំង   ។ នាំង �ិន �ន

អារ�មណ៍៍ �ង់ ញាំំ ច្រើ�ៀតូ ច្រើ�   ។ នាំង �ន ជ័ូតូ ហែភិនក នាំង ប់ិ� កាប់ូប់ អាហ្ការ រប់ស់

នាំង ច្រើ�ើយៈ �ន ច្រើដឹើរ ច្រើ�ខាង ច្រើ��   ។

  ��ប់់គ្នាា កំពុង ច្រើល់ង ជា�ួយៈ �ិតូែភិដិ ពួកច្រើ� ច្រើ� ច្រើ�ើយៈ   ។  

ខាល់ី �ន អ្នងគ�យៈ ហែតូ �ាក់ឯង ច្រើ�ច្រើល់ើ

ច្រើ�អ្នី ហែវិង ច្រើ�ើយៈ �ន ច្រើ�ើល់ ច្រើកមង

ច្រើផ្ដសង ច្រើ�ៀតូ ច្រើល់ង សប់ាយៈ

ច្រើដាយៈ គ្នាះន រូប់នាំង   ។  

ខាលីី គ្រា�ន់់តែ� ចង់់ បាន់ មិិ�ត ម្នាាក់់ ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�   ។



 ដែខ ្តុលា ឆ្នាំំំ ២០២០ �5

ប់នាំាប់់ �ក ខាល់ី �ន ស�ះល់់ ច្រើ�ើញ ច្រើកមង �ប់ុស �ាក់ អាយៈុ �ប់ហែ�ល់ នាំង កំពុង

អ្នងគ�យៈ �ាក់ ឯង ច្រើ�ច្រើល់ើ ច្រើ�ះ   ។ ច្រើ� ពាក់ អាវិ ហែដឹល់ �ន សាា� �ប់លាក់ ពណ៍៌ច្រើល់ឿង 

ច្រើ�ើយៈ សក់ ច្រើ� ប់� ច្រើ� ច្រើ�កាយៈ   ។

  ខាល់ី �ន ហែប់រ �ុខ្ញុំ ច្រើ�ញ   ។ នាំង �ន ច្រើ�ើញ ច្រើកមង�សី �ួយៈ �កុ� �ក ពី ថាាក់

នាំង កំពុង ច្រើល់ង ច្រើ���ល់់ ច្រើ�វិិញ ច្រើ��ក   ។ នាំង ពិតូជា �ង់ ឲ្យយ ពួកច្រើ� អ្នច្រើ�ើើញ

នាំង ឲ្យយ ច្រើល់ង ជា�ួយៈ ពួកច្រើ� ណាស់   ។

  ខាល់ី �ន �កច្រើ�កច្រើ�ើល់ ច្រើ� ច្រើកមង�ប់ុស ច្រើនាំ� �ដង ច្រើ�ៀតូ   ។ ច្រើ� ឱនកាល់ �ុ�  

ច្រើ�ើយៈ កំពុង ច្រើ�� ច្រើ�ះ ច្រើ� នឹង ច្រើជ័ើង រប់ស់ ច្រើ�   ។ ខាល់ី �ន �ងចាំំ ពី អ្នីី �ួយៈ ហែដឹល់

�ោយៈ នាំង �ន និយាយៈ ច្រើ�ច្រើពល់ ខ្ញុំៃ�   ៖ រក្តីស្ទើមិ�ល ស្ទើក្តីមងៗ ដែ�ល ឯស្ទើកា   ។ 

  ខាល់ី �ន �ជ័ួញ �ិច្រើ�ចើ�   ។ នាង  ក៏ ឯច្រើកា ហែដឹរ   ។ គ្នាះន នរណា �ាក់ ពាយា�

ច្រើធីីើ ជា �ិតូែ របំ�់ នាង  ច្រើ�   !

  ប់ុុហែនែ ប់នាំាប់់ �ក ខាល់ី �ន �ិតូ អ្នំពី ច្រើពល់ ហែដឹល់ នាំង �ន ��ួល់ ប់ុណ៍យ �ជ័�ុជ័

�ឹក កាល់ ពី ឆ្នាំាំ �ុន   ។ នាំង �ន សនា ថា នឹង  សាោប់់ �ព�វិិញ្ចាាណ៍ ប់រិសុ�ធ   ។  

�ប់ហែ�ល់ ជា �ព�វិិញ្ចាាណ៍ ប់រិសុ�ធ �ន ជ័ួយៈ នាំង ឲ្យយ �ងចាំំ នូវិ អ្នីី ហែដឹល់ �ោយៈ នាំង

�ន ��ប់់   ។ �ប់ហែ�ល់ ជា �ព�វិិញ្ចាាណ៍ ប់រិសុ�ធ កំពុង ពាយា� ��ប់់ នាំង ឲ្យយ

ច្រើល់ង ជា�ួយៈ ច្រើកមង�ប់ុស ពាក់ អាវិ ពណ៍៌ ច្រើល់ឿង ច្រើនាំ�   ។

  ខាល់ី ដឹក ដឹច្រើងែើ� ធីំ ច្រើ�ើយៈ �ន ច្រើ�កាក ឈរ ច្រើ�ើង   ។ អារ�មណ៍៍ ដឹ៏ កក់ច្រើ�ោ �ួយៈ

�ជាប់ កន�ង �ិតូែ រប់ស់ នាំង   ។ នាំង �ន ច្រើដឹើរ ច្រើ� ច្រើ�ើយៈ �ន អ្នងគ�យៈ ជ័ិតូ ច្រើកមង�ប់ុស

ច្រើនាំ� ច្រើ�ច្រើល់ើ ច្រើ�ះ   ។

  នាំង �ន និយាយៈ ថា «   សួសដី   »   ។

  គ្នាតូ់ �ន និយាយៈ រ�ឹ�ៗ តូប់ វិិញ ថា «   សួសដី   »   ។

  «   ច្រើតូើ ឯង �ូល់ �ិតូែ ពណ៍៌ អ្នីី ជាង ច្រើ�   ?   »

  «   ច្រើអ្នើ    .   .   . ទៃប់តូង   »   ។

  ខាលី់ �ន និយាយៈ ថា «   លូ់ ណាស់   ។ ខំ្ញុំ� ំ�ូល់�ិតូែ ពណ៌៍ ផ្ទាាឈូក   »   ។  

«   ច្រើតូើ ឯង �ន សតូី �ួយៈ ហែដឹល់ ឯង �ូល់�ិតូែ ច្រើ�   ?   »

  ច្រើកមង�ប់ុស ច្រើនាំ� �ន តូ��ង់ ខ្ញុំៃ�ន ប់នែិ� ច្រើ�ើយៈ �ន ស�ៃឹង ច្រើ�ើល់ នាំង   ។  

«   ហែ�នច្រើ�ើយៈ   ។ ខ្ញុំំ�ំ �ូល់�ិតូែ សតូី ដាយៈណ៍ូស័រ ណាស់   »   ។

  «   អ្នូ ខ្ញុំំ�ំ ក៏ អ្ន�ចឹង ហែដឹរ   ។ ខ្ញុំំ�ំ �ូល់�ិតូែ ទៃ�តូច្រើសុើរាុ�ប់ស៍ ជាង ច្រើ�   »   ។

  ច្រើកមង�ប់ុស ច្រើនាំ��ន ញញឹ�   ។

  ច្រើ�ើយៈ កណ៍ាឹង ក៏ �ន ច្រើរា�៍ ច្រើ�ើង   ។ ខាល់ី �ន ច្រើ�កាក ឈរច្រើ�ើង ច្រើ�ើយៈ

�ន ��វិី ទៃដឹ លា ច្រើ� ច្រើកមង�ប់ុស ច្រើនាំ�   ។ នាំង �ន ញញឹ� កាល់ហែដឹល់ នាំង �ន

ច្រើដឹើរ �តូ�ប់់ ច្រើ� ថាាក់ ច្រើរៀន នាំង វិិញ ហែតូ �ាក់ឯង   ។ នាំង អា� នឹង �ិន �ន �ិតូែល់ូ

ប់ំផ្ដុតូ �ាក់ ប់ុុហែនែ នាំង �ន �ន អារ�មណ៍៍ សប់ាយៈ រីករាយៈ ច្រើដាយៈ ដឹឹង ថា នាំង

�ន ច្រើធីីើ ឲ្យយ ច្រើ�ាង ច្រើ�ញ ច្រើល់ង រប់ស់ �នុសស �ាក់ �ន �ប់ច្រើសើរ ច្រើ�ើង ប់នែិ�   ។ ●

   អំុក្តី និពីនធ រ�់ ស្ទើ� រ�្ឋ យូថ្នា�៍ �.រ.អា.   ។
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ខំ�ំ ក្របញាប់ នៅ� សាលា ។ ប៉ុដែ�ី ខំ�ំ �� មា� អារម្ព្មណ៍ ថា ខំ�ំ គ្គួរដែ្ត យកុ ដ្តីំឡូង នៅចៀ� ម្ពួយ កុញចប់ ពុ� �ទះ ស់យ� ។ បនាទាប់ ពុ� អាហារ នៃ�ៃ ក្រ្តង់ នៅ�ើយ ក្រ្� ម្ពយ្តី របស់់ ខំ�ំ នៅម្ពើលនៅ� ដ្តី�ចជា នៅសាកុនៅៅ ។ ខំ�ំ �� ស់ួរ �្ត់ថានៅ្តើ មា� នៅរឿង អំ្� ។ �្ត់ �� ក្រ�ប់ ថា �្ត់ នៅ្ៀច យកុ អាហារ នៃ�ៃ ក្រ្តង់ របស់់ �្ត់ ម្ពកុ ។ ខំ�ំ �ឹកុនៅ�ើញ ពុ� ដ្តីំឡូង 
នៅចៀ� របស់់ ខំ�ំ ដ្តី�នៅចុះ ខំ�ំ �� ឲ្យ នៅ� �្ត់ ។ ក្រ្� �� �យយាយ ថា « នៅនាះ ជា នៅរឿង ដ្តី៏ លែ បំ�ុ្ត ដែដ្តីល ម្ព�ុស់ស មាំកុ់ 
�� នៅធិ្ើ ស់ក្រមាប់ ខំ�ំ នៅ� សាលា » ។
ឌូរា� ��ម អាយុ ១១ ឆ្នាំំ� រដ្ឋ យូថាហ៍ �.រ.អា



�6  ក្របយយម្ពយ្តី

សុួសុីី ម៉កព្យាី  

ក្រា�បៀ�សុ ម៉ាាដាហាាសាារ  ! 

 ប្រ�ដោ�� ម៉ាា�ហ្គាាស្កាារ  ជា នៅ�ះ ម្ពួយ នៅ�

នៅ�ុរ ស់ម្ពុក្រទ ខាង នៅកុើ្ត នៃ� ទ្�ប អាហ្វ្រិ�្យកុ   ។ វា មា�

រុកុខជា្តយ �យង ស់្ត្ ជានៅក្រចើ� ដែដ្តីល ម្ពយ� មា� នៅ�

ទ�កុដែ�ៀង ណា នៅទៀ្ត នៅ�នៅលើ ពុយ្ពុនៅលាកុ នៅ�ះ— 

ដ្តី�ចជា ស់្ត្ លយម្ព័រ ដែដ្តីល មា� រង្ង់ កុង់ៗ នៅ� 

កុ�ទ�យ ដែបប នៅ�ះ   !

សាស់នាចក្រកុ គ្គឺ ្ត�ច នៅ�កុុ�ង ក្របនៅទស់ មាា�ហាាសាារ ប៉ុដែ�ី

វា កុំពុុង ដែ្ត រីកុចនៅក្រម្ពើ�   ។ ឥឡូវ នៅ�ះ មា� វួដ្តី ចំ�ួ� ១៤ �យង 

២៦ សាខា នៅ� ទ�នៅនាះ   ។

នៅកុ្មង ក្របុស់ ទាំំងនៅ�ះ កុំពុុង ជួួយ អំ�ស់ ទឹកុ កុុ�ង កុុ�ងរទះ ស់ក្រមាប់ ក្រគ្គួសារ របស់់ ពុួកុនៅគ្គ   ។ នៅ្តើ

បងបែូ� ជួួយ ក្រគ្គួសារ បងបែូ�  នៅ�យ រនៅបៀប ណា   ?

ជត្រូ��សះួរ ពួួក ទៅយ�ង

ទៅ�ះះ �ាទៅហ៊ាោ និង 

ទៅបាាឡូ�   ។

ទៅយ�ង កំពុួង ទៅ្ី� �ំទៅ��រ ជុំ វិញ ពួិភពួទៅ�ក 

ទៅ��ម្បីើ� ទៅរៀន អ្វីំពួ� �ុត្រូរា �ុត្រូ�� រ�សះ់ ត្រូពួះ ។ សះូម្បី 

ចូូលរួម្បី ជាម្បីួយ ពួួកទៅយ�ង ទៅពួល ទៅយ�ង ទៅ� 

ទៅលង ត្រូ�ទៅទសះ �ាដាហ៊ាោស្ការ !
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ដោតុើ �ង�ូ�ន មក �� ប្រ�ដោ�� ម៉ាា�ហ្គាាស្កាារ ឬ   ?  

�ូម �រដោ�រ មក កាន់ �ួកដោយើង   ! �ួក ដោយើង ចង់ ឮ �� �ូ�នៗ   ។

�ូម ជួ� ជាមួយ ម�តុ្តភក្ត� មួយ ច�នួន រ��់ ដោយើង មក �� 

ប្រ�ដោ�� ម៉ាា�ហ្គាាស្កាារ !

 ខំ�ំ ដ្តីឹង ថា ក្រពុះនៅយស់ូ�វក្រគ្គ�ស់ទ គ្គឺជា ក្រពុះអំងគ ស់នៅហ្វ្រិង្ហាាះ

របស់់ នៅយើង   ។

   ណាថាន អាយុ 7 ឆ្នាំំ� ដោ�តុ្ត អានតាណាណារីវូូ 

ប្រ�ដោ�� ម៉ាា�ហ្គាាស្កាារ

 ក្របធា� រ័ស់ុល អំយម្ព ណយលស់ុ� គ្គឺ ពុយ្ត ជា ពុា�រី 

របស់់ ក្រពុះ   ។

   ណូូដោមណា អាយុ 6 ឆ្នាំំ� ដោ�តុ្ត អានតាណាណារីវូូ 

ប្រ�ដោ�� ម៉ាា�ហ្គាាស្កាារ

 រច
នា

 រ�ប
ភា

ពុ នៅ
�

យ
 ខា

ធិ� 
មា

ាកុ់្
�

Namana!

មា� ស់្ត្ ស់ណាា� បងគ�យ នៅ�ះះ ខានៅម្ពៀលលា�

ជា នៅក្រចើ� ក្របនៅ្ទ រស់់នៅ� ក្របនៅទស់ មាា�ហាាសាារ  

ជាង នៅ� ក្របនៅទស់ ណា នៅ�សង នៅទៀ្ត ទាំំងអំស់់

នៅ�កុុ�ង ពុយ្ពុនៅលាកុ   !

សះូម្បី អ្វីរគុ� សះត្រូ��់ ម្បីក 

ការទសះ្សនា ត្រូ�ទៅទសះ �ា

ដាហ៊ាោស្ការ ជាម្បីួយ ពួួក

ទៅយ�ង ។ ជួ� �ា ទៅពួល 

ទៅត្រូកាយ ទៅទៀ� !

នៅដ្តីើម្ព ក្រពាល ដ្តី៏ ធិំ ទាំំងនៅ�ះ

 អាច �ទ�កុ ទឹកុ ជានៅក្រចើ�

នៅ�កុុ�ង នៅដ្តីើម្ព របស់់ វា—រ��្ត

ដ្តីល់ ១២០០០០ ល�ក្រ្ត

ឯនៅណាះ   !

ពាកុ្យមាា�ហាាស់ុ� ស់ក្រមាប់  

«   ក្របយយម្ពយ្តី   » គ្គឺ  

  namana     ។ ក្របស់យ� នៅបើ

បងបែូ� អាច ជួួប �ឹង ម្ពយ្តី មាំកុ់

នៅ�កុុ�ង ក្របនៅទស់ មាា�ហាាសាារ 

នៅ្តើ បងបែូ� �ឹងក្រ�ប់ អំ្� ដ្តីល់ នៅគ្គ   ?

ម្ព�ុស់ស ជា នៅក្រចើ� នៅ� ក្របនៅទស់ មាា�ហាាសាារ

ទទួលទាំ� �យ ពុ�រ ឬ ប� ដ្តីង កុុ�ង ម្ពួយ នៃ�ៃ  

ជួួ��ល ជាម្ពួយ បដែ�ៀ ស់ដែណែកុ ឬ ជា ម្ពួយ

សាច់   ។
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        ហាានៅ�វ៉ា �� ស់ម្ពៀងឹ នៅ� នៅក្រ� បងែ�ច នៅ� �ៀវូ ដ្តី ៏រវល់ នៅ� ខាង នៅក្រ� �ទះ របស់់ �្់ត   ។  

�្ត់ អាច នៅ�ើញ ម្ព�ុស់ស មាំ ទាំញ រនៅទះ បដែ�ៀ អំងើរ ស់ំនៅលៀកុបំពាកុ់ �យង

ទំ�យញ នៅ�សងៗ នៅទៀ្ត នៅដ្តីើម្ព �ី លកុ់   ។ �្ត់ អាច ឮ ស់ុ�នៅ្ៀ ឡា� �យង ដែ�ើ ក្រពុុស់   ។ បនាទាប់ ម្ពកុ

�្ត់ �� ឮ ស់ំនៅឡង ម្ពួយ   ។

  «   មាាមាា មា� �រណា មាំកុ់ កុំពុុង នៅ�ះ ទាំារ   !   » ហាានៅ�វា៉ �� ដែក្រស់កុ ក្រ�ប់   ។ មាា

មាា �� នៅបើកុ ទាំារ   ។ យុវជួ� ពុ�រនាកុ់ ពាកុ់ អាវ ធិំ �យង ក្រកុវ៉ា្ត់កុ នៅ� ឯ មា្ត់ ទាំារ   ។ ហាា

នៅ�វា៉ ម្ពយ� ដែដ្តីល �� នៅ�ើញ �រណា មាំកុ់ នៅស់ៀ�កុពាកុ់ ដែបបនៅនាះ នៅ�កុុ�ង ្ �ម្ពយ របស់់ �្ត់

នៅ�កុុ�ង ក្របនៅទស់ មាា�ហាាសាារ ពុ�ម្ពុ� ម្ពកុ នៅឡើយ   ។

  មំាកុ ់�� �យយាយ ថា «   ពួុកុនៅយើង ជា អុំកុ �សព្ុ�ាយ សាស់នា ម្ពកុ ពុ� សាស់នាចក្រកុ

នៃ� ក្រពុះនៅយសូ់�វ ក្រគ្គ�ស់ទ នៃ� ពួុកុបរិសុ់ទធ នៃ�ៃ ចុងនៅក្រ�យ   »   ។ «   នៅយើង បនៅក្រងៀ� ម្ព�ុស់ស អំំពុ�

 ក្រពុះនៅយសូ់�វ   ។ នៅ្តើ នៅយើង អាច ដែចកុចាំយ សារ មួ្ពយ ជាម្ពយួ �ងឹ បង �� នៅទ   ?   »

  នៅ�្នៅ�វា៉ រំនៅ្ើប ចយ្តី នៅពុល មាាមាា �� អំនៅញចើញ ពុួកុនៅគ្គ ឲ្យ ច�ល កុុ�ង   ។ ក្រគ្គួសារ ទាំំងម្ព�ល

�� ក្របម្ព�ល �ើ�ំ �ំ នៅដ្តីើម្ព �ី សាែប់ អំំពុ� ក្រពុះនៅយស់ូ�វក្រគ្គ�ស់ទ �យង រនៅបៀប ដែដ្តីល សាស់នាចក្រកុ

របស់់ ក្រទង់ �� មា� នៅលើ ដែ��ដ្តី� ម្ពើង នៅទៀ្ត   ។

  បនាទាប់ ពុ� នៃ�ៃ នៅនាះ ម្ពកុ ពុួកុ អំុកុ �សពុ្�ាយ សាស់នា �� ម្ពកុ ជួួប ក្រគ្គួសារ របស់់ ហាា

នៅ�វា៉ ជា នៅក្រចើ� ដ្តីង   ។ ពុួកុនៅគ្គ ��យកុ នៅស់ៀវនៅ� ម្ពួយ ម្ពកុ នៅ� ថា ដំំណើ�ើរ ណើរឿង ព្រះ�ះគម្ពីីីរ

ម្ពីរម្ពីន   ។  ហាានៅ�វា៉ ច�លចយ្តី អា� វា ជាម្ពួយ ក្រគ្គួសារ �្ត់   !

  ហាានៅ�វា៉ �� �យយាយ នៅ���់ ខៀ��ឯង ថ្ងៃ�ៃ ម្ពីួយ ខ្ញុំំ�ំ នឹង ណើ�ើើ ជា អ្ននក ផ្សស�ើផ្សាយ

 រច
នា

 រ�ប
ភា

ពុ នៅ
�

យ
 នៅស់

សណា
 �

�ហា
ា�

ហាាបៀនវ៉ា៉ ជា អ្ននក
ផ្សសព្យាវផ្សាយ សាសុនា

 នៅ�យុ មាារីសះា វីដឌីីសុះនិ

  ទស់សនាវដ្តីី� សាស់នាចក្រកុ

  (   ដែ�ែកុ នៅ�នៅលើ ដ្តីំនៅណើរ នៅរឿង ពុយ្ត   )



 ដែខ ្តុលា ឆ្នាំំំ ២០២០ �9

សាសនា ណើហូើយ ចែ�កចាយ ព្រះ�ះគម្ពីីីរ ម្ពីរម្ពីន ជាម្ពីួយ ម្ពីនុសស

ណើផ្សសង ណើ�ៀត    ។

  នៅ� នៅពុល នៅ�សង នៅទៀ្ត នៅពុលដែដ្តីល ពុួកុ អំុកុ �សពុ្�ាយ សាស់នា ��

ម្ពកុ ពុួកុនៅគ្គ �� បនៅក្រងៀ� ក្រគ្គួសារ ហាានៅ�វា៉ អំំពុ� រនៅបៀប អំធិយសាា�   ។  

ហាានៅ�វា៉ �� នៅរៀ� ថា �្ត់ អាច �យយាយ នៅ� ��់ ក្រពុះវរបយតាស់ួគ្គ៌ ក្រគ្គប់

នៅពុល ក្រគ្គប់ ទ�កុដែ�ៀង   ។

  ហាានៅ�វា៉ �� គ្គយ្ត ថា ថ្ងៃ�ៃ ម្ពីួយ ខ្ញុំំ�ំ នឹង ណើ�ើើ ជា អ្ននក ផ្សស�ើផ្សាយ

សាសនា ណើហូើយ បណើព្រះងៀន ម្ពីនុសស អ្នំ�ី ការអ្ន�ិសាាន    ។

  នៃ�ៃ ម្ពួយ ពុួកុអំុកុ �សពុ្�ាយ សាស់នា ��មា� ស់ំ�ួរ ដ្តី៏

ស់ំខា�់ ម្ពួយ   ។

  អុំកុ�សព្ុ�ាយ មំាក់ុ �� សួ់រ ថា «   នៅ្តើ បងបែ�ូ �ឹង នៅធ្ិើ តាម្ព គ្គរំ�

 របស់់ ក្រពុះនៅយសូ់�វក្រគ្គ�ស់ទ នៅ�ើយ ទទលួ បណុ្យ ក្រជួមុ្ពជួ ទកឹុ ដែដ្តីរ ឬ នៅទ   ?   »

  ហាានៅ�វ៉ា មា� អារម្ព្មណ៍ ស់បាយ នៅ� កុុ�ង ចយ្ីត �្់ត   ។ �្ត ់�� នៅ�ៀើយ ថា  

«   �ទ   !   »

  បងក្របុស់ �យង មាាមាា �្ត់ �� �យយាយ ថា  

«   �ទ �យង ចាំស់៎   !   »

  �ា�ា �� �យយាយ ថា �្ត់ ម្ពយ� ទាំ�់ រួចរ៉ាល់ នៅដ្តីើម្ពី� 

ទទួល បុណ្យ ក្រជួម្ពុជួ ទឹកុ នៅ�នៅឡើយ នៅទ   ។ ប៉ុដែ�ី �្ត់ 

យល់ក្រស់ប នៅបើ ក្រគ្គប់�ំ នៅ�កុុ�ង ក្រគ្គួសារ ទទួល បុណ្យ ក្រជួម្ពុជួ 

ទឹកុ   ។ ដ្តី�នៅចុះ ពុួកុ�្ត់ ទទួល បុណ្យ ក្រជួម្ពុជួ ទឹកុ   ! ហាានៅ�វ៉ា

�� ទទួល បុណ្យ ក្រជួម្ពុជួ ទឹកុ នៅ�យ អំុកុ �សពុ្�ាយ សាស់នា មាំកុ់

ដែដ្តីល �� បនៅក្រងៀ� �្ត់ អំំពុ� ក្រពុះនៅយស់ូ�វ   ។

  ហាានៅ�វា៉ �� គ្គយ្ត ថា ថ្ងៃ�ៃ ម្ពីួយ ខ្ញុំំ�ំ នឹង ណើ�ើើ ជា អ្ននក ផ្សស�ើផ្សាយ សាសនា ណើហូើយ ជួួយ

ម្ពីនុសស ឲ្យយ ��ួលី បុ�យ ព្រះជួម្ពីុជួ �ឹក    ។

  ដែ�ុកុ ដ្តី៏ លែ បំ�ុ្ត ម្ពួយ នៃ� �រនៅធិ្ើ ជា ស់មាជួយកុ របស់់ សាស់នាចក្រកុ គ្គឺ �រនៅ� ថាំកុ់

កុុមារ   ។ ហាានៅ�វ៉ា ច�លចយ្តី ស់កុម្ព្មភាពុ នានា �យង �រជួួប ម្ពយ្តី �្ម�   ។ ប៉ុដែ�ី អំ្� ដែដ្តីល �្ត់

ច�លចយ្តី ជាងនៅគ្គ ទាំំងអំស់់ គ្គឺ �រនៅក្រចៀង ចនៅក្រម្ពៀង កុុមារ   ។ នៅ� នៃ�ៃ អាទយ្ត្យ ម្ពួយ កុុ�ង ថាំកុ់

កុុមារ ពុួកុនៅគ្គ កុំពុុង នៅក្រចៀង ចនៅក្រម្ពៀង អំំពុ� �រ ដែចកុចាំយ ដ្តីំណឹង លែ   ។

  ហាានៅ�វ៉ា �� នៅក្រចៀង ថា «   ខំ� ំចង�់ាយ ជាអុំកុ �ាយ សាស់នា

 នៅពុល នៅ�ះ   »   ។ «   ខំ�មំ្ពយ� ចង ់រងចំ់ាំ រ��្ត ធំិនៅឡើង នៅឡើយ   »   ។

  ហាានៅ�វា៉ �� ដ្តីឹង ថា ខ្ញុំំ�ំ អា� ចាប់ណើផ្សើើម្ពី ណើ�ើើ ជា អ្ននក ផ្សស�ើផ្សាយ

សាសនា ឥឡូូវ ណើនះ      ។ ខ្ញុំំ�ំ �ុំ ចាំបា�់ រង់ចាំ រហូូត ដំលី់ ថ្ងៃ�ៃ ម្ពីួយ ណើនាះ ណើ�   ! 

  តាំង ពុ� នៅពុល នៅនាះ ម្ពកុ ហាានៅ�វ៉ា �� ដែស់្ងរកុ រនៅបៀប នានា ដែដ្តីល �្ត់

អាច ដែចកុចាំយ ដ្តីំណឹងលែ   ។ �្ត់ �� ពុាយាម្ព នៅធិ្ើ ជា គ្គំរ� លែ   ។ 

�្ត់ �� អំនៅញើើញ ម្ព�ុស់ស ឲ្យ ម្ពកុ ក្រពុះវិហារ   ។ �្ត់ �� ជួួយ អំុកុ

ជួយ្តខាង របស់់ �្ត់   ។ ប៉ុនាះ� ឆ្នាំំំ នៅក្រ�យ ម្ពកុ �្ត់ ធិំ ក្រគ្គប់ក្រ��់

នៅដ្តីើម្ពី�ជួួយ ដ្តីល់កុ អំុកុ �សពុ្�ាយ សាស់នា នៅដ្តីើម្ពី� បនៅក្រងៀ�

ម្ព�ុស់ស នៅ�កុុ�ង ទ�ក្រកុុង របស់់ �្ត់   ។ នៅ� ដែ្ត ប៉ុនាះ� ឆ្នាំំំ នៅទៀ្ត  

�្ត់ �� បនៅក្រម្ពើ នៅបស់កុកុម្ព្ម ម្ពួយ ខៀ��ឯង—ជួួប �ឹង ម្ព�ុស់ស �្ម�ៗ 

�យង ដែចកុចាំយ ដ្តីំណឹងលែ គ្គឺ ដ្តី�ច ជា ពុួកុ អំុកុ �សពុ្�ាយ សាស់នា ��

ដែចកុចាំយ ជាម្ពួយ �្ត់ ដែដ្តីរ   ។ ●
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 ហ្គាាដោនវ៉ាា ន�យាយ ថា «   �ំ�� ចូល្លិ ច�តុ្ត ច�ណាយ ដោ�ល្លិ ជាមួយ �ួក �នក ផ្សស�វផ្សាយ ស្កា�នា ជាជាង

ដោ�វើ �វ�ៗ ដោផ្សសង ដោ�ៀតុ   »   ។ គាតុ់ ប្រតុូវបាន ដោ� ឲ្យយ �ដោប្រមើ ជា �នក ផ្សស�វផ្សាយ ស្កា�នា ដោ�កន�ង ប្រ�ដោ��

ក�ដោណូើតុ រ��់ គាតុ់ គឺឺ ប្រ�ដោ�� ម៉ាា�ហ្គាាស្កាារ   ។



�១០

គ្គំ�យ្ត ឆ្នាំា្តនៃវ

        បែូ�ៗ អាច �ឹង ម្ពយ� នៅ�ើញ ពុួកុនៅទវតា  ប៉ុដែ�ី ពុួកុ នៅទវតា

�ឹង នៅ� ទ�នៅនាះ នៅដ្តីើម្ព �ី ជួួយ ដ្តីល់ បែូ�ៗ   ។         

 ខែក�ប្រមួល្លិ �� ប្រ�ធាន ខែ�ូ�រាា ថាហវ ខែ�ូន�ឹន (   ១899–១994   ) «   To the Children  
of the Church    »  Ensign,   ខែ� ឧ�ភា ឆ្នាំំ� ១989 ���័រ 83   ។
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        សេ�លិិម ហូូ�សេ�េ មៃម និិង រូូធ �ី� អាយុី ៥, ៨, ៦ និិង ៣ ឆ្នាំំ� ទី�ក្រុ�ីង

ឌូូរ៉ាាងសេ�ោ ក្រុ�សេទី� មីិ��ី�� ូ រីករាយៈ នឹង ការច្រើ�ើល់ សននិសី� �ូច្រើ� ច្រើ�

ផ្ដះ�   ។ វា ជាសននិសី� ដឹ៏ ពិច្រើសស �ួយៈ   !

កម៉មវិិធីី �ង្ហាាញ បៀ�ើយ និទាន ក្រាបា�់

 អែ�និសេ�សេលិ រូូធ សារ៉ាា និិង សាម�រ៉ាា សេ� អាយុី ៨ឆ្នាំំ�, ២ឆ្នាំំ�, ៦អែ� និិង ៦ឆ្នាំំ� ទី�ក្រុ�ីង លិ�តតូរ៉ាាលិ់ 

ក្រុ�សេទី� សេ�ណាំ�ង  �ូល់�ិតូែ ច្រើ�ើល់ សននិសី� ជា�ួយៈ គ្នាា ជា ��ួសារ   ។

 បៀព្យាល់ ខ្ញុំំ�ំ �ន ច្រើ�ើល់ សននិសី� �ូច្រើ� ខ្ញុំំ�ំ �ន ច្រើរៀន ពី រច្រើប់ៀប់

ហែដឹល់ យៈុូហែសប់ សម�ីធី �ន ប់កហែ�ប់ �ព���ីីរ �រ�ន ច្រើដឹើ�ីី

ច្រើយៈើង �ន �ព�ប់នះ�ល់ ទៃន �ព�   ។ �ព���ីីរ �រ�ន ប់ច្រើ�ងៀន ខ្ញុំំ�ំ អ្នំពី

�ព�ច្រើយៈសីូវិ��ីសះ   ។

   ស្កាល្លិូម ដោ� អាយុ 6 ឆ្នាំំ� តុ��ន់ �ការ ប្រ�ដោ�� ដោ�ដោណូហ្គាាល្លិ់

 

កាប្រ��ខែយាល្លិ ដោ�ហវ អាយុ ១០ ឆ្នាំំ� ��ប្រកុង ម�ណា� 

ដោហគើដោរ� ប្រ�ដោ�� ដោប្រ��ូីល្លិ

 ខំ្ញុំ�� �ូល់�ិតូែ តូ�នែ ីរប់ស់ �កុ��ច្រើ��ៀង

 ច្រើរាង ឧច្រើ�ស�   ។ ខំ្ញុំ� ំហែតូងហែតូ �ន

 អារ�មណ៍៍ សុខ្ញុំសានែ   ។ សូ�អ្នរ�ុណ៍

   យាាដោរដ �ូី អាយុ 7 ឆ្នាំំ� តុ��ន់ ណូម៉ាានឌ�  

ប្រ�ដោ�� បារា�ង

ស់�ុយស់�ទ ទ�នៅ� គ្គឺ នៅ� ដែខ នៅ�ះ នៅ�ើយ   ! នៅ�ះ ជា អំ្� ដែដ្តីល កុុមារ ម្ពួយ ចំ�ួ� �� រីកុរ៉ាយ អំំពុ� ស់�ុយស់�ទ   ។

  �ូីស្កាខែ�ូល្លិឡា �ូី អាយុ 5 ឆ្នាំំ� ��ប្រកុង ហគ�ដោតុម៉ាាឡា  

ប្រ�ដោ�� ហគ�ដោតុម៉ាាឡា  

  �ូ�ល្លិ�ុ� អាយុ 5 ឆ្នាំំ� ��ប្រកុង នូវូ ដោល្លិ�ន  

ប្រ�ដោ�� មុ�ក�ុ�កូ

ដែខ ្តុលា ឆ្នាំំំ ២០២០ �១១



និយ៉ាយ ថា បៀ� ឮ ថា បៀ�
       ក្រពុះវរបយតាស់ួគ្គ៌ ក្រស់ឡាញ់ ខំ�ំ នៅ�ើយ មា� ក្រពុះទ័យ ចង់ ឲ្យ ខំ�ំ មា� ស់ុវ្តិយភាពុ   ! �រ�យយាយ ថា នៅទ នៅពុល នៅយើង ក្រ្ត�វ�រ �យយាយ ដែបបនៅនាះ �យង �រនៅ�រពុ

ដ្តីល់ អំុកុ ដ្តីនៃទ នៅទៀ្ត នៅពុល ពុួកុនៅគ្គ ក្រ�ប់ នៅយើង ថា នៅទ ជា រនៅបៀប ដែដ្តីល នៅយើង អាច រកុា ខៀ�� នៅយើង �យង អំុកុ ដ្តីនៃទ នៅទៀ្ត ឲ្យ មា� ស់ុវ្តិយភាពុ   ។

 ជួនកាល្លិ �ូ�នៗ ប្រតុូវ ន�យាយ ថា  

ដោ� កន�ង រដោ�ៀ� ដ៏ ល្លិូ មួយ   ។

 ជួនកាល្លិ �ូ�នៗ ប្រតុូវ ន�យាយ ថា  

ដោ� កន�ង រដោ�ៀ� ដ៏ រឹង�ុឹង មួយ   ។
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ឥឡូវ ដ្តីល់ នៅវ� បែូ�ៗ នៅ�ើយ   ! ស់�ម្ព ក្រស់នៃម្ព ថា

បែូ�ៗ ក្រ្ត�វ �យយាយ ថានៅទ កុុ�ង រនៅបៀប ដ្តី៏ លែ ម្ពួយ   ។ 

នៅ្តើ បែូ� អាច �យយាយ ថា ដ្តី�ចនៅម្ពើច   ?

«   នៅទ ស់�ម្ព អំរគ្គុណ   ។ នៅ្តើ ខំ�ំ ស់�ម្ព

ទឹកុ ជួំ�ួស់ វិញ �� នៅទ   ?   »

ឥឡូវ ដ្តីល់ នៅវ� បែូ�ៗ នៅ�ើយ   ! ស់�ម្ព ក្រស់នៃម្ព ថា

 បែូ�ៗ ក្រ្ត�វ �យយាយ ថានៅទ កុុ�ង រនៅបៀប ដ្តី៏ រឹងបុឹង

ម្ពួយ   ។ នៅ្តើ បែូ� អាច �យយាយ ថា ដ្តី�ចនៅម្ពើច   ?

«   ខំ�ំ ម្ពយ� ចង់ នៅម្ពើល វា នៅទ   !  

នៅយើង ម្ពយ� គ្គួរ នៅម្ពើល វា នៅទ   »   ។

�១២ ក្របយយម្ពយ្តី



 ជួនកាល្លិ មនុ�ស ប្របា�់ ដោយើង ថា  

ដោ� ដោដើមី� ជួយ ដោយើង ឲ្យយ ម៉ាន �ុវតុិ�ភា�  

ន�ង ម៉ាន �ុ�ភា� ល្លិូ   ។

 ជួនកាល្លិ មនុ�ស ប្របា�់ ដោយើង ថា  

ដោ� ដោ�ល្លិ �ួកដោគឺ ម�ន ប្រ�ណូុក ច�តុ្ត   ។

 ចុះ នៅបើ ម្ព�ុស់ស ម្ពយ� សាែប់ នៅពុល បែូ� �យយាយ ថា នៅទ នៅនាះ   ? ចុះ នៅបើ ពុួកុនៅគ្គ នៅធិ្ើ�ប បែូ�  

ឬ នៅធិ្ើ អំ្� ដែដ្តីល អាក្រកុកុ់ នៅនាះ   ?

Ì	ដោដើរដោចញ ដោ�ើ ��ន �ូ�ន អាច ដោ�វើ បាន ។

Ì	ប្របា�់ មជ្�មវ័យ ម៉ាំក់ ខែដល្លិ �ូ�ន �ុកច�តុ្ត ���� �វ� ខែដល្លិ បាន ដោកើតុដោ�ើង ។

Ì	ចូរចា� ថា វ៉ា ម�នខែមន ជា ក�ហុ� រ��់ �ូ�ន ដោនាះដោ� ។

Ì	ម�ន ថា ម៉ាន �វ� ដោកើតុដោ�ើង ដោ� �ូម ដឹង ថាប្រ�ះវរ��តា�ួគឺ៌ រ��់ �ូ�ន ន�ង 

ប្រ�ះដោយ�ូូវប្រគឺ��្ទ ខែតុងខែតុ ប្រ�ឡាញ់ �ូ�ន ជាន�ច្ច ។

ឥឡូវ ដ្តីល់ នៅវ� បែូ�ៗ នៅ�ើយ   ! ស់�ម្ព ក្រស់នៃម្ព ថា

 បែូ�ៗ ក្រ្ត�វ �យយាយ ថានៅទ កុុ�ង រនៅបៀប ដ្តី៏ រឹងបុឹង

ម្ពួយ   ។ នៅ្តើ បែូ� អាច �យយាយ ថា ដ្តី�ចនៅម្ពើច   ?

ឥឡូវ ដ្តីល់ នៅវ� បែូ�ៗ នៅ�ើយ   ! ស់�ម្ព ក្រស់នៃម្ព ថា

 ម្ពជួ យិម្ពវ័យ មាំកុ់ ក្រ�ប់ បែូ� ថា នៅទ នៅ�ើយ បែូ� ម្ពយ�

ច�លចយ្តី វា នៅទ   ។ នៅ្តើ បែូ� គ្គួរ ដែ្ត នៅធិ្ើ យាាង ដ្តី�ចនៅម្ពីច   ?

«   ស់�ម្ពនៅទាំស់ កុ�� ម្ពយ� អាច នៅ���

នៅទ   ។ វា ម្ពយ�មា� ស់ុវ្តិយភាពុ នៅទ   »   ។

ឥឡូវ ដ្តីល់ នៅវ� បែូ�ៗ នៅ�ើយ   ! ស់�ម្ព ក្រស់នៃម្ព ថា 

ម្ព�ុស់ស មាំកុ់ ស់ុំ បែូ� ឲ្យ ឈប់ នៅធិ្ើ អំ្� ម្ពួយ   ។  

នៅ្តើ បែូ� គ្គួរ ដែ្ត នៅធិ្ើ យាាង ដ្តី�ចនៅម្ពីច   ?

«   ឈប់   ! ខំ�ំ ពុុំ ច�លចយ្តី ដែលីង

នៅ�ះ នៅទ   »   ។

ដែខ ្តុលា ឆ្នាំំំ ២០២០ �១3



       «   ចូរ �ងឹឹមិ ស្ទើ��ង តីិត ស្ទើយ�ង នឹង �ឹក្តីនា� អំុក្តី រាល់ �ា   » (    ស្ទើ�លល�ធិ និង ស្ទើ�ចក្តីីី

��ា ៧៨:១៨    )   ។

    យូ �ន ច្រើ�ញ ពី សាលា ច្រើរៀន ឯកជ័ន ច្រើ�ច្រើល់ើ ផ្ដៃ�វិ  ដឹ៏អ្នូរអ្នរច្រើនាំ�   ។ ខ្ញុំួរកាល់ គ្នាតូ់

ច្រើពញ ច្រើដាយៈ អ្នងគច្រើ�តូុ �ណ៍ិតូវិិ�ា ពី ថាាក់ ប់ហែនថ� ច្រើ�ាង ច្រើ�កាយៈ សាលា �ប់់   ។  

�នុសស �ា �ន �ប់ញាប់់ �ប់ញាល់់ ជា�ួយៈ នឹង �័�តូ   ។ ដឹំណ៍ក់ ច្រើភិៃ�ង ធីំៗ ធាាក់ �ក

ឈូៗ ច្រើ�ើយៈ ផ្ដៃ�វិ ច្រើនាំ� ក៏ ច្រើសើ�ច្រើជាក   ។

  �ិតូែ រប់ស់ យៈូ ច្រើ�ះ� ល់ីន �ន ច្រើ�ញ �ក ច្រើ� ហែកីរ គ្នាតូ់   ។ ល់ីន

�ន និយាយៈ ថា «   ឯង �ួរហែតូ �ូរសពះ ច្រើ� �ា ឯង ឲ្យយ �ក ��ួល់ ឯង

ច្រើ�   »   ។ «   ច្រើលាក ហែសសីង និយាយៈ ថា វា �ន �ឹក ជ័ន់ ច្រើ� ហែផ្ដនក

ខ្ញុំៃ�ៗ ទៃន �ី�កុង ច្រើន�   »   ។

  «   ខ្ញុំំ�ំ អា� ច្រើ� ដឹល់់ ផ្ដះ� ច្រើដាយៈ ខ្ញុំៃ�នឯង   ! »

  «   ប់ុុហែនែ ច្រើ�ើល់ �ឹក ទាំំងអ្នស់ ច្រើនាំ� ន�   !   » ល់ីន �ន

និយាយៈ ច្រើដាយៈ �ងូ�ល់ ច្រើ� �ឹក ហែដឹល់ កំពុង �ូរ យាាង ខាាំង

ច្រើ�កន�ង �ប់ឡាយៈ   ។

  យៈូ �ន អារ�មណ៍៍ អ្នស់សំច្រើណ៍ើ�

�ួយៈ សនះ��   ។ ច្រើតូើ ល់ីន និយាយៈ

�ូរសុព្យាទ បៀ� បាា
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យូូ បាន់ គិិ� ថា ណ្ណោះប៉ុើ ខ្ញុំំ�� ធាក់់ ក់ង់់ ឲ្យយ ខាំ�ង់ ខ្ញុំំ�� អាច

ណ្ណោះ�ដលី់ ផ្ទះះ� មិ�ន់ ណ្ណោះ�លី ផ្ទះូ�វ ណ្ណោះលីច ទឹឹក់   ។

 ដោ�យ ជូល្លិ� កូដោនស្កាល្លិ ដោហ្គាង

  (   ដែ�ែកុ នៅ�នៅលើ ដ្តីំនៅណើរ នៅរឿង ពុយ្ត   )

  អំុកុ �យពុ�ធ រស់់នៅ� រដ្តីឋ យ�ថា�៍ ស់. រ. អា     ។

�១4 ក្របយយម្ពយ្តី



�តូូវិ ច្រើ�   ? �ប់ហែ�ល់ ជា គ្នាតូ់ �ួរដែត  �ូរសពះ ច្រើ� �ា ឲ្យយ �ក យៈក គ្នាតូ់ ច្រើ� ផ្ដះ� �ុន

ច្រើពល់ ផ្ដៃ�វិ ច្រើល់� �ឹក   ។ ប់ុុហែនែ គ្នាតូ់ និង �ា ច្រើ�ើប់ ច្រើ�ា� គ្នាា កាល់ ពី យៈប់់ �ុិញ ច្រើ�ើយៈ

យៈូ ច្រើ� ខ្ញុំឹង ច្រើ�ច្រើ�ើយៈ   ។ គ្នាតូ់ �ិន �ង់ សូ� �ា ឲ្យយ ជ័ួយៈ ច្រើនាំ� ច្រើ�   ។

  យូៈ �ន ច្រើដា� ��វុាក់ ច្រើ�ញ ពី កង់ គ្នាត់ូ ច្រើ�ើយៈ �ន និយាយៈ លា លី់ន   ។ យូៈ

 �ន �ិតូ ថា ស្ទើបំ� ខំ្ញុំ�� ធាក្តី ់ក្តីង់ ឲ្យយ ខាា�ង  ខំ្ញុំ�� អាច ស្ទើ��ល់ �ើះ មុិន ស្ទើពីល �ូ�វី ស្ទើលច �ឹក្តី   ។ 

  គ្នាតូ់ �ន ធាក់ កង់ យាាង ខាាំង ប់ុុហែនែ �ិន យៈូរ ប់ុុនាំះន ទៃដឹ គ្នាតូ់ �តូជាក់  

សំច្រើល់ៀកប់ំពាក់ គ្នាតូ់ ��ឹក ច្រើជាក ច្រើ�ើយៈ គ្នាតូ់ អ្នស់ ក�ាំង   ។ �ំនិតូ ឲ្យយ �ូរសពះ

ច្រើ� �ា �ន ច្រើល់� ច្រើ�ើង �ដង ច្រើ�ៀតូ   ។ ច្រើតូើ អារ�មណ៍៍ ច្រើន� �ក ពី �ព�វិិញ្ចាាណ៍

ប់រិសុ�ធ ឬ   ? ពួក អ្ននក ផ្ដសពីផ្ដាយៈ សាសនាំ ហែដឹល់ �ន �ជ័�ុជ័ �ឹក ឲ្យយ គ្នាតូ់ �ន

និយាយៈ ថា �ព�វិិញ្ចាាណ៍ ប់រិសុ�ធ អា� ជា អ្ននកដឹឹកនាំំ គ្នាតូ់   ។ យៈូ �ន ស�ៃឹង

ច្រើ�ើល់ ច្រើ��   ។ ច្រើ�� ងងឹតូ ណាស់ រ�ូតូ គ្នាតូ់ �ិន អា� ច្រើ�ើល់ច្រើ�ើញ កំពូល់

អ្នគ្នារ ច្រើ�   ។ ប់ុុហែនែ គ្នាតូ់ ច្រើ� ហែតូ ខ្ញុំឹង នឹង �ា ច្រើ� ច្រើ�ើយៈ   ។

  យៈូ �ន �ពច្រើងើយៈ កច្រើនដើយៈ នឹង អារ�មណ៍៍ ច្រើនាំ� ច្រើ�ើយៈ �ន ប់នែ ធាក់ កង់ ច្រើ�

ច្រើ�ៀតូ   ។ �ឹក �ន ច្រើ�ើង ខ្ញុំីស់ រ�ូតូ ដឹល់់ �ះស់ ហ្កាង ទាំំងឡាយៈ �ន ប់ិ� ហ្កាង

រប់ស់ ពួកច្រើ�   ។ �នុសស �ន ច្រើរើ រប់ស់រប់រ ច្រើ� កហែនៃង ខ្ញុំីស់   ។ យៈូ �ន ច្រើ�ើញ �ោយៈ

�ាក់ រុញ កូន រប់ស់ គ្នាតូ់ ពីរ នាំក់ កាតូ់ �ឹកជ័ន់ ច្រើ�កន�ង �ូក ផ្ទាាសះិ� តូូ� �ួយៈ   ។

  ឥ��វិ ច្រើន� ច្រើដាយៈ �ឹក ច្រើ�ើង ដឹល់់ កច្រើជ័ើង គ្នាត់ូ យូៈ ពំុ អា� ធាក់ កង់ គ្នាត់ូ �ន

ច្រើ�ៀតូ ច្រើ�   ។ គ្នាត់ូ �ន �ុ� ពី កង់ ច្រើ�ើប់ច្រើណ៍ាើរ   ។ វា �ប់ហែ�ល់ ជា យឺៈតូ ច្រើពល់ នឹង

 �ូរសពះ ច្រើ� �ា ច្រើ�ើយៈ ឥ��វិ ច្រើន� ច្រើ�ើយៈ ច្រើភិៃ�ង ច្រើ�ហែតូ ធាាក់ �ក   ។ ផ្ដគរលាន់ យាាង

 ខាាងំ ច្រើ�ើយៈ ច្រើផ្ដៃក ប់ច្រើនាំាល់ ចំាំង ឆ្នាំា� ពីច្រើល់ើ គ្នាត់ូ   ។ យូៈ �ន អារ�មណ៍៍ ភ័ិយៈ ខាា�   ។  

ច្រើ�ើយៈ គ្នាត់ូ �ត់ូ ណាស់   ! គ្នាត់ូ �ន ច្រើ�ើល់ ច្រើ� �ុខ្ញុំ   ។ ច្រើ� ឆ្នាំាយៈ ច្រើ�ៀតូ ច្រើ�ើប់ ដឹល់់

ផ្ដះ�   ។ គ្នាត់ូ �ិន �ួរ �ពច្រើងើយៈ កច្រើនដើយៈ នឹង �ព�វិិញ្ចាាណ៍ ប់រិសុ�ធ ច្រើដាយៈ ច្រើ�ពា� ហែតូ ការ

ច្រើ�ា� ដ៏ឹ លី់លា �ួយៈ ច្រើនាំ� ច្រើ�   ។

  យៈូ �ន ឈប់់ ច្រើដឹើ�ីី អ្នធីិសាាន ខ្ញុំៃី �ួយៈ   ។ គ្នាតូ់ �ិន អា� ឮ សំច្រើ�ង រប់ស់ គ្នាតូ់ ច្រើ�

ច្រើដាយៈ សារហែតូ ច្រើភិៃ�ង និង ផ្ដគរលាន់ បុុ់ហែនែ គ្នាតូ់ � ន ដឹឹង ថា �ព�វិរប់ិតាសួ�៌ អា� ឮ

គ្នាតូ់   ។

យៈូ �ន អ្នធីិសាាន ថា « �ព�វិរប់ិតាសួ�៌ » ។ « សូ� ជ័ួយៈ កូន ឲ្យយ ច្រើ�ដឹល់់ ផ្ដះ� 

ច្រើដាយៈ សុវិតូថិភាព ផ្ដង » ។ ច្រើពល់ គ្នាតូ់ �ន ប់�ចប់់ គ្នាតូ់ �ន �ន អារ�មណ៍៍ ថា 

�ន ក�ាំង ��ប់់�គ្នាន់ ច្រើដឹើ�ីី ប់នែ ច្រើ� �ុខ្ញុំ ច្រើ�ៀតូ ។

  ច្រើ� �ី ប់ំផ្ដុតូ យៈូ អា� ច្រើ�ើល់ ច្រើ�ើញ ផ្ដះ� គ្នាតូ់ ហែដឹល់ ច្រើ� ច្រើល់ើ �ួល់   ។ ទាំំង �តូជាក់  

អ្នស់ក�ាំង ច្រើ�ើយៈ �ិន ដឹឹង ថា យាាង ណា គ្នាតូ់ �តូ់ ហែសីក ច្រើជ័ើង �ាង យៈូ �ន �បឹ់ង

ច្រើដឹើរ ច្រើ�ើង �ួល់ ច្រើនាំ� ទាំំង ល់ំ�ក   ។ គ្នាតូ់ �ន ច្រើ�ើញ �ា ចាំំ គ្នាតូ់ ច្រើ� ខាងច្រើ��   ។  

�ា �ន �ប់ញាប់់ ច្រើដឹើរ �ុ� ពី �ួល់ ច្រើដឹើ�ីី �ក ជួ័យៈគ្នាតូ់ �ឹក ��សា� ច្រើពល់ គ្នាតូ់ �ន

រតូ់ �ក   ។

ច្រើពល់ �ា �ក ដឹល់់ គ្នាតូ់ �ន ឱប់ យៈូ ។ « �ា �រ�ភ ខាាំង ណាស់! » �ា �ន 

និយាយៈ ។ « កូន �ួរហែតូ �ូរសពះ �ក �ា ! »

 យៈូ �ន និយាយៈ ថា « កូន �ន �ិតូ ថា ច្រើយៈើង ខ្ញុំឹង គ្នាា ច្រើ�វិិញ ច្រើ� �ក » ។

  �ា �ន ថា «   �ា �និ ហែដឹល់ ខឹ្ញុំង កូន រ�តូូ ដឹល់ ់ថាាក់ �និ ជួ័យៈ កនូ ច្រើនាំ� ច្រើ�   »   ។  

ប់នាំាប់់ �ក គ្នាត់ូ �ន យៈក កង ់រប់ស ់យៈ ូច្រើ�ើយៈ �ន រញុ វា ច្រើ�ើង �ួល់ រ�តូូ ដឹល់ ់ផ្ដះ�   ។

  �ីី ច្រើប់ើ �ន ផ្ដគរលាន់ រណ៍ោំ ច្រើ� �ច្រើនាំា� អ្នគ្នារ ធីំៗ ច្រើ�ើយៈ ច្រើភិៃ�ង ធាាក់ យាាង ខាាំង កដី

ក៏ យៈូ �ន �ន អារ�មណ៍៍ កក់ច្រើ�ោ ច្រើ�កន�ង �ិតូែ គ្នាតូ់   ។ គ្នាតូ់ �ន �ន អារ�មណ៍៍

សុខ្ញុំសានែ និង សុវិតូថិភាព ច្រើពល់ គ្នាតូ់ ច្រើដឹើរ តា� �ា ច្រើ� ផ្ដះ�   ។ ●
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  «   ក្រពុះវរបយតា នៅយើង ដែដ្តីល គ្គង់ នៅ� សាា� ស់ួគ្គ៌ ក្រជាប ដ្តីឹង ថា  

នៅ�កុុ�ង ជួ�វិ្ត រដែម្ពង សាាប់ នៅ�ះ នៅយើង �ឹង ជួួប ឧបស់គ្គគ   ។    

.   .   .  នៅដ្តីើម្ពី�  �ីល់ ភាពុរឹងមាំ កុុ�ង ជួ�វិ្ត រដែម្ពង សាាប់ នៅ�ះ ដ្តីល់

នៅយើង �យង �ីល់ �រដែណនាំ ម្ពកុ ពុ� ក្រពុះ នៅនាះ ក្រទង់ ��

ក្របទាំ� ក្រពុះវិញ្ញាាណ បរិស់ុទធ   » ។

   ខែ�ល្លិដោឌើរ រូូណូល្លិ ដោ� រាា�បាននៃន កូរុូម នៃន �ួក ស្កាវក ដ�់��រ នាក់  

«   �ុក ឲ្យយ ប្រ�ះវិញ្ញាាណូ ដឹកនា�   »  Liahona,   ខែ� វិចិ�កា ឆ្នាំំ� ២០១7  

���័រ 93   ។

ដែខ ្តុលា ឆ្នាំំំ ២០២០ �១5



បៀ�សុូ �ង្ហាាយ ម៉ួយ ភាគ កន�ង ��់

        សុូនៅ�្� �� ភាាកុ់ ពុ� ក្រពុលឹម្ព   ។ នៃ�ៃ នៅ�ះ គ្គឺ ពុយនៅស់ស់ ណាស់់   ។ នាង �ឹង

លកុ់ ទឹកុ ក្រកុ�ចឆ្នាំះរ នៅ� �ទះ ម្ព�ង �យង ពុ� របស់់ នាង នៅពុល ពុួកុ�្ត់ លកុ់

របស់់របរ ដែដ្តីល ឈប់ នៅក្របើ   ។ មាាមាា �� នៅធិ្ើ ទឹកុ ក្រកុ�ចឆ្នាំះរ ម្ពួយ ក្រកុឡ ធិំ ស់ក្រមាប់   

នាង   ។

  ស់�នៅ�្� �� នៅធិ្ើ សាាកុ ម្ពួយ   ។ នាង �� ស់រនៅស់រ ថា «   ទឹកុ ក្រកុ�ចឆ្នាំះរ   !   » 
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 ដោ�យ អាដោល្លិន នៃ�វ៉ាាន រុ�ស �ន��ដោវរូ�៍

  (   ដែ�ែកុ នៅ�នៅលើ ដ្តីំនៅណើរ នៅរឿង ពុយ្ត   )

�១6 ក្របយយម្ពយ្តី
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ដែដ្តីល មា� អំកុសរ ពុណ៌ ទឹកុក្រកុ�ច �យង ពុណ៌ នៅលឿង   ។ នាង �� បយ្ត វា នៅ�

�ឹង ្តុ្ត�ច ម្ពួយ   ។ បនាទាប់ ម្ពកុ នាង �� អំងគ�យ ចុះ នៅដ្តីើម្ព �ី រង់ចាំំ   ។

  ម្ពយ� យ�រ ប៉ុនាះ� មា� បុរស់ មាំកុ់ ម្ពកុ ដ្តីល់   ។ �្ត់ �� ស់ួរ ថា «   ពុ� ស់ុំ

ម្ពួយ ដែពុង �� នៅទ   ?   » �្ត់ �� �កុ់ លុយ នៅ្ស់� ខៀះ កុុ�ង ក្រកុឡ នាង   ។

  «   ចាំស់៎ ��   !   » ស់�នៅ�្� �� ្តប   ។ នាង �� ចាំកុ់ ទឹកុ ក្រកុ�ចឆ្នាំះរ

ម្ពួយ ដែពុង ឲ្យ �្ត់   ។

  ប�ីយច ម្ពើងៗ ម្ព�ុស់ស �� ម្ពកុ នៅម្ពើល �រលកុ់ របស់់ របរ   ។ នៅ�ើយ

ប�ីយច ម្ពើងៗ ពុួកុនៅគ្គ �� ទយញ ទឹកុ ក្រកុ�ច ឆ្នាំះរ ដ្តី៏ ឆ្នាំាញ់ នៅនាះ   ។ ក្រពុឹកុ នៅនាះ

�� កុ�ៀង នៅ� នៅ�យ រីកុរ៉ាយ   ។ ម្ពយ� យ�រ ប៉ុនាះ� ទឹកុ ក្រកុ�ចឆ្នាំះរ ក្រ្ត�វ��

លកុ់ អំស់់ រល�ង   ។

  ស់�នៅ�្� �� ក្រកុឡ�ង ក្រកុឡ នាង   ។ លុយ នៅ្ស់� ប�ៀឺ ស់�រ រុឹងៗ   ។ នាង

�� លុយ ជានៅក្រចើ�   !

  «   លែណាស់់   !   » �ា�ា �� �យយាយ   ។

  ស់�នៅ�្� ម្ពយ� ដែដ្តីល មា� លុយ នៅក្រចើ� នៅទ ពុ� ម្ពុ� ម្ពកុ   ។ «    ខំ�ំ �ឹង ទយញ

យ៉�- យ៉� ម្ពួយ   !   »

  �ា�ា �� ញញឹម្ព   ។ «   នៅ្តើ កុ�� ដ្តីឹង នៅទ ថា មាាមាា �យង �ា�ា នៅធិ្ើ អំ្� 

នៅពុល នៅយើង រកុ លុយ ��   ?   »

  ស់�នៅ�្� ក្រកុវី កុាល នាង   ។

  �ា�ា �� �យយាយ ថា «   នៅយើង បង់ ដ្តីង្ហាាយ ម្ពួយ ភាគ្គ កុុ�ង ដ្តីប់   »   ។  

«   ក្រពុះវរបយតាស់ួគ្គ៌ �� ក្របទាំ� អំ្�ៗ ក្រគ្គប់យាាង ដ្តីល់ នៅយើង   ។ ក្រទង់ នៅស់ុើ

ឲ្យ នៅយើង ថាាយ ដ្តីល់ ក្រទង់ វិញ ��វ ម្ពួយ ដែ�ុកុ ្ត�ច   ។ នៅយើង បង់ ដ្តីង្ហាាយ ម្ពួយ

ភាគ្គ កុុ�ង ដ្តីប់ នៅ�យសារ នៅយើង ក្រស់ឡាញ់ ក្រទង់   »   ។

  ស់�នៅ�្� �� ញញឹម្ព   ។ នាង ចង់  បង្ហាាញ ក្រពុះ វរបយតាស់ួគ្គ៌ថា នាង កុ៏

ក្រស់ឡាញ់ក្រទង់ ដែដ្តីរ ។

  �ា�ា �� ជួួយ ស់�នៅ�្� រ៉ាប់ លុយ នៅ្ស់� របស់់ នាង   ។ នៅពុល ណា

ដែដ្តីល នាង រ៉ាប់ ដ្តីល់ ១០ នាង �កុ់ ម្ពួយ នៅ្ស់� នៅ�កុុ�ង នៅក្រសាម្ព ស់ំបុក្រ្ត   ។  

�ា�ា �� ជួួយ នាង ស់រនៅស់រ នៅលខ នៅ�នៅលើ ក្រកុ�ស់ ពុណ៌ ស់ ្ត�ច ម្ពួយ   ។  

ពុួកុនៅគ្គ �� �កុ់ ក្រកុ�ស់ នៅនាះ នៅ�កុុ�ង នៅក្រសាម្ព ស់ំបុក្រ្ត ជាម្ពួយ �ឹង លុយ

នៅ្ស់�   ។ បនាទាប់ ម្ពកុ ពុួកុនៅគ្គ �� បយទ វា   ។ ស់�នៅ�្� �ឹង ជួ�� វា នៅ� បូ�ស់សពុ

នៅ� នៃ�ៃ ដែស់ែកុ នៅ� ក្រពុះវិហារ   ។

  «   នៅ្តើ កុ�� មា� អារម្ព្មណ៍ ដែបបណា   ?   » �ា�ា �� ស់ួរ ស់�នៅ�្�   ។

  «   ស់បាយ ចយ្តីណាស់់   ! នៅ�ើយ នៅ�ដែ្ត មា� លុយ ស់ល់ ស់ក្រមាប់

ក្រប�ប់ នៅលង យ៉�- យ៉� ម្ពួយ   ។   » នាង មា� អារម្ព្មណ៍ ថា ក្រពុះវរបយតាស់ួគ្គ៌

មា� ក្រពុះទ័យ រីកុរ៉ាយ �ឹង ជួនៅក្រម្ពើស់ របស់់ នាង   ។ ●

   អំុក្តីនិពីនធ រ�់ស្ទើ�រ�្ឋ ឈីវា៉វា៉ គ្រួបំស្ទើ�� មិុិក្តី�ុិក្តី   ។

ដែខ ្តុលា ឆ្នាំំំ ២០២០ �១7



នៅពុលនៅវលា ដ្តីង្ហាាយ ម្ពួយ ភាគ្គ កុុ�ង ដ្តីប់
នៅក្រគ្គឿង កុំសា�ី
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ពុនៅ
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ច្រើ�តូៀ� ខ្ញុំៃ�ន ស��ប់់ អ្នីី ហែដឹល់ ពិ�ក ជាង ច្រើន� ប់នែិ� ច្រើ�ើយៈ ឬ ច្រើ�   ? សូ� ប់ូក ល់ុយៈ ខាង ច្រើ�កា� ច្រើន�   ។ ប់នាំាប់់ �ក ផ្ទាតូ់ពណ៍៌ កាក់ ប់ុុនាំះន  

ហែដឹល់ ប់ូ�នៗ នឹង ប់ង់ ជា ដឹងាាយៈ �ួយៈ ភា� កន�ង ដឹប់់   ។ (   សូ� ចាំំ ថា រាល់់ ១០ កាក់ បូ់�ន ប់ង់ �ួយៈ   )   ។ ●

        ក្រាព្យាះវិរប់ិតាសួ�៌ សុំ ឲ្យយ ច្រើយៈើង ប់ង់ ដឹងាាយៈ �ួយៈ ភា� កន�ង ដឹប់់   ។ ច្រើនាំ� �នន័យៈ

ថា ការថាាយៈ នូវិ �ួយៈ កន�ង ដឹប់់ ទៃន ល់ុយៈ ហែដឹល់ ច្រើយៈើង រក�ន   ។ ប់ូ�នៗ អា�

ច្រើ�ប់ើ��ស់ �ំព័រ ច្រើន� ច្រើដឹើ�ីី អ្ននុវិតូែ �ន   !

  រាប់់ កាក់   ។ ច្រើពល់ ប់ងប់ូ�ន រាប់់ ដឹល់់ ១០ �ដងៗ សូ� ផ្ទាតូ់ពណ៍៌ �ួយៈ   ។  

កាក់ ហែដឹល់ ប់ូ�នៗ ផ្ទាតូ់ ពណ៍៌ �ឺ ជា កាក់ ហែដឹល់ ប់ូ�នៗ នឹង ប់ង់ ជា ដឹងាាយៈ �ួយៈ

ភា� កន�ង ដឹប់់   !         

�១8 ក្របយយម្ពយ្តី



      «   ស្ទើរៀន នឹង ខ្ញុំំ�� ចុះ    .   .   .  ស្ទើនាះ អំុក្តី រាល់ �ា នឹង បាន ស្ទើ�ចក្តីីី �គ្រួមាក្តី �ល់ គ្រួពីលឹង   »  

(    មាាថ្នាយ ១១:២៩    )   ។

    �ុរស �ាក់ ហែដឹល់ ខ្ញុំំ�ំ �ន ច្រើធីីើ ការ ឲ្យយ គ្នាតូ់ �ន ឲ្យយ �ព���ីីរ �រ�ន �ួយៈ កាល់ 

ដឹល់់ ខ្ញុំំ�ំ   ។ ប់ុុហែនែ ខ្ញុំំ�ំ �ិន �ន អាន វា ច្រើ� អ្នស់ ជ័ិតូ ពីរ ឆ្នាំាំ   ។ ទៃ�ៃ អា�ិតូយ �ួយៈ ខ្ញុំំ�ំ �ន

យៈក �ព���ីីរ �រ�ន �ក ច្រើ�ើយៈ �ន ច្រើ� ឯ ផ្ដៃ�វិ រ�ច្រើភិៃើង ច្រើ�� �កុង ហែដឹល់ ខ្ញុំំ�ំ �ន រស់ច្រើ�

កន�ង �ប់ច្រើ�ស �សី��ច្រើវិ   ។ ខ្ញុំំ�ំ �ន អ្នងគ�យៈ �ុ� ច្រើ�ើយៈ �ន ចាំប់់ច្រើផ្ដដើ� អាន   ។

  ពី ដឹំបូ់ង វា ពិ�ក នឹង យៈល់់   ។ ប់ុុហែនែ ខ្ញុំំ�ំ �ន អាន អ្នំពី �ីប់នាំាល់់ រប់ស់ យៈុូហែសប់  

ស�មីធី �ដង ច្រើ�ើយៈ �ដង ច្រើ�ៀតូ   ។ ពាកយ ស�ដី រប់ស់ ច្រើលាក �ន រំជ័ួល់ �ិតូែ ខ្ញុំំ�ំ   ។

  ច្រើ�កាយៈ�ក �ន �នុសស �ាក់ �ន អ្នច្រើ�ើើញ ខ្ញុំំ�ំ ឲ្យយ ច្រើ� �ព�វិិហ្ការ   ។ ពី ដឹំប់ូង ខ្ញុំំ�ំ �ិន

�សណ៍ុក �ិតូែ ច្រើ� ដឹូច្រើ�ន� ខ្ញុំំ�ំ �ន អ្នងគ�យៈ ច្រើ� ជ័ួរ ខាង ច្រើ�កាយៈ   ។ ប់ុុហែនែ ច្រើពល់

�នុសស �ាក់ �ន ចាំប់់ច្រើផ្ដដើ� ហែ�កចាំយៈ �ីប់នាំាល់់

រប់ស់ ពួកច្រើ� អ្នំពី �ព�អ្នងគ សច្រើ�ងាះ�

ការដែ�កចាយ ��ណឹឹងលអ

 រច
នា

 រ�ប
ភា

ពុ នៅ
�

យ
 ធិ

�ម្ព 
ដែស់

សល
នៅ�

ើរ

ដោ�យ ខែ�ល្លិដោឌើរ ខែ�តុដោវើតុ ឌូ�

  កុុ�ង ពុួកុ ចយ្ត ស់យប នាកុ់

�ព�ច្រើយៈសីូវិ��ីសះ និង ពី �ព���ីីរ �រ�ន ខ្ញុំំ�ំ �ន ��ួល់អារ�មណ៍៍ អ្នសាះរយ �ួយៈ ច្រើ�

កន�ង �ិតូែ   ។

  �ិន យៈូរ ប់ុុនាំះន ប់នាំាប់់ ពី ច្រើនាំ� ពួក អ្ននក ផ្ដសពីផ្ដាយៈ សាសនាំ �ន �ក ភិូ�ិ រប់ស់

ខ្ញុំំ�ំ   ។ �ិន យៈូរ ប់ុុនាំះន ខ្ញុំំ�ំ �ន ��ួល់ ប់ុណ៍យ �ជ័�ុជ័ �ឹក   ។ ប់ុុនាំះន ឆ្នាំាំ ច្រើ�កាយៈ �ក  

ខ្ញុំំ�ំ �ន �ន កិតូែិយៈស ប់ច្រើ��ើ ច្រើប់សកក�ម �ួយៈ ច្រើ�ើយៈ ហែ�កចាំយៈ ដឹំណ៍ឹងល់ូ ជា�ួយៈ

�នុសស ច្រើផ្ដសង ច្រើ�ៀតូ ជា ច្រើ��ើន   ។

  សាសនាំ��ក �ន ល់ូតូលាស់ យាាង ច្រើ��ើន ច្រើ�កន�ង �ប់ច្រើ�ស �សី��ច្រើវិ   ។ ប់ុុហែនែ

ច្រើ�ហែតូ �ន អ្នីីៗ ជា ច្រើ��ើន ហែដឹល់ ច្រើយៈើង អា� ច្រើធីីើ �ន ច្រើដឹើ�ីី ហែ�កចាំយៈ ដឹំណ៍ឹងល់ូ  

�ិន ថា ច្រើយៈើង រស់ច្រើ� �ីណា ច្រើនាំ� ច្រើ�   ។ តា�រយៈៈ ការអ្នធីិសាាន ការសិកា

�ព���ីីរ និង រា�តូី ជ័ួប់ជ័ុំ ��ួសារ ប់ងប់ូ�ន អា� ព�ងីក �ីប់នាំាល់់ រប់ស់

ប់ងបូ់�ន ច្រើ�ើយៈ ប់នែ ច្រើ� ជ័ិតូ �ព�វិរប់ិតាសួ�៌   ។ �ីប់នាំាល់់

រប់ស់ ប់ងប់ូ�ន អា� ផ្ដដល់់ ពរជ័័យៈ ដឹល់់ ជី័វិិតូ �នុសស

ជាច្រើ��ើន ច្រើ� �ូទាំំង ពិភិពច្រើលាក ច្រើន�   ។ ●

ដែខ ្តុលា ឆ្នាំំំ ២០២០ �១9



ម៉នុសុស បៀសាះះក្រា�ង់ បៀ�ើរតាម៉ ក្រាព្យាះបៀយសុូូវិ

នៅរឿង កុុ�ង ក្រពុះគ្គម្ពព�រ

នៅពុល ក្រពុះនៅយស់ូ�វ �� យាង ម្ពកុ ជួួប �ឹង ពុួកុ សាស់�៍ ��នៃ�្ �យង ពុួកុ សាស់�៍ នៅលម្ពយ� ក្រទង់ �� បនៅក្រងៀ� ពុួកុនៅគ្គ អំំពុ� បុណ្យ

ក្រជួម្ពុជួ ទឹកុ �យង រនៅបៀប នៅដ្តីើម្ព �ី ទទួល សាក្រ�ម្ព៉ង់   ។ 
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�២០ ក្របយយម្ពយ្តី



ក្រពុះនៅយស់ូ�វ �� ក្របទាំ� ពុរ ដ្តីល់ កុុមារ

្ត�ចៗ   ។ ពុួកុនៅទវតា �� យាង ម្ពកុ   !  

ក្រពុះនៅយស់ូ�វ �� នៅក្រ�ស់ ពុា�ល

ក្របជាជួ� នៅ�ើយ �� អំធិយសាា� ស់ក្រមាប់

ពុួកុនៅគ្គ   ។ បនាទាប់ ម្ពកុ ក្រទង់ �� យាង

នៅ� សាា�ស់ួគ្គ៌ វិញ   ។

បនាទាប់ ពុ� ក្រពុះនៅយស់ូ�វ �� យាង នៅចញ នៅ� ក្របជាជួ� ប�ី នៅធិ្ើ អំ្�

ដែដ្តីល ក្រទង់ �� បនៅក្រងៀ�   ។ ម្ព�ុស់ស ក្រគ្គប់�ំ �� នៅធិ្ើ�រ ជាម្ពួយ �ំ  

នៅ�ើយ �� ដែចកុចាំយ អំ្� ដែដ្តីល ពុួកុនៅគ្គ មា� ដ្តី�នៅចុះ �ះ� �រណា

មាំកុ់ ក្រកុ�ក្រកុ នៅឡើយ   ។ ថាំកុ់ដ្តីឹកុនាំ សាស់នាចក្រកុ �� ក្របស់យទធយពុរ

ដ្តីល់ ពុួកុ អំុកុ ឈឺ   ។

 រច
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ភា

ពុ នៅ
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យ
 អា

បរ
ីល

 ស់
ី�្ត

ជាជាង �រនៅ�ាះ ក្របដែកុកុ �ំ ក្របជាជួ�

�� នៅក្រជួើស់នៅរើស់ នៅដ្តីើម្ពី� ក្រស់ុះក្រស់ួល �ំ វិញ   ។  

ក្រគ្គប់�ំ �� នៅធិ្ើតាម្ព បទបញញ្តីយ  របស់់ ក្រពុះ   ។  

នៅ�ើយ ពុួកុនៅគ្គ �� រីកុរ៉ាយ អំស់់ រយៈនៅពុល

ជា យ�រ   !

ដែខ ្តុលា ឆ្នាំំំ ២០២០ �២១



ជួ�វិ្ត របស់់ ខំ�ំ �ឹង ��់ដែ្ត រីកុរ៉ាយ នៅពុល ខំ�ំ នៅធិ្ើតាម្ព បទបញញ្តយ របស់់ ក្រពុះ   ។  

ខំ�ំ អាចដែចកុចាំយ អំ្� ដែដ្តីល ខំ�ំ មា� ជាម្ពួយ អំុកុដ្តីនៃទ   ។ ខំ�ំ អាច ជួួយ ម្ព�ុស់ស ឲ្យ ក្រស់ុះក្រស់ួល �ំ   ។ ●

 ស្ទើរៀន អំ�ពីី ការណ៍ ស្ទើនះ ស្ទើ�ក្តីុ�ង  នីមៃ�ី �ី៣ ១៧  �ល់  នីមៃ�ី�ី៤ ១   ។

�២២ ក្របយយម្ពយ្តី



ទំពុ័រ ផា្ត់ ពុណ៌

ក្រា�ជាជន បាន រសុ់បៀ� បៀដាយ រីករាយ

 រច
នា

 រ�ប
ភា

ពុ នៅ
�

យ
 អា

បរ
ីល

 ស់
ី�្ត

នៅ្តើ បែូ�ៗ អាច នៅធិ្ើ អំ្�ខៀះ នៅដ្តីើម្ពី� ជួួយ ក្រគ្គួសារ បែូ� ឲ្យ �� រីកុរ៉ាយ ?

ដែខ ្តុលា ឆ្នាំំំ ២០២០ �២3



ជូន ��បៀ�ះ ម៉ាតា�ិតា
        កុ�រ �ាក់ៗ �ប់ីី �តូូវិ�ន ការពារ និង ហែ�ទាំំ   ។ �ព�ច្រើយៈសីូវិ �ន ផ្ដដល់់ ជា �ំរូ អ្នំពី ការណ៍៍ ច្រើន� ច្រើ�កន�ង �ព���ីីរ �រ

�ន ច្រើដាយៈ �ន �ប់ទាំនពរ និង អ្នធីិសាាន ស��ប់់ ច្រើកមងៗ �ាក់ៗ (   សូ�ច្រើ�ើល់  �ំព័រ ខ្ញុំ២០–២៣    )   ។ ច្រើតូើ ច្រើយៈើង

អា� ផ្ដដល់់ ពរ និង ការពារ កុ�រៗ ហែដឹល់ ច្រើយៈើង សាះល់់ ច្រើដាយៈ រច្រើប់ៀប់ណា   ? ទាំំងច្រើន� �ឺ ជា ច្រើយាប់ល់់ �ួយៈ �ំនួន   ៖

    •    ច្រើយៈើង អា� ការពារ ពួកច្រើ� ខាង រាងកាយៈ ច្រើ�ើយៈ ប់ច្រើ�ងៀន ពួកច្រើ� ឲ្យយ ច្រើគ្នារព ដឹល់់ រាងកាយៈ រប់ស់ �នុសស

ច្រើផ្ដសង ច្រើ�ៀតូ (   សូ�ច្រើ�ើល់  �ំព័រ ខ្ញុំ១២–១៣    )   ។

    •    ច្រើយៈើង អា� ការពារ ពួកច្រើ� ខាង វិិញ្ចាាណ៍ ច្រើដាយៈ ការច្រើល់ើក �ឹក�ិតូែ ពួកច្រើ� ឲ្យយ ��ួល់ទាំន សា�កា�ុង់  

(   សូ�ច្រើ�ើល់  �ំព័រ ខ្ញុំ២–៣    )   ។

    •   ច្រើយៈើង អា� ប់ច្រើ�ងៀន ពួកច្រើ� ឲ្យយ សូ� ជ័ំនួយៈ ច្រើពល់ ពួកច្រើ� �តូូវិការ វា (   សូ�ច្រើ�ើល់  �ំព័រ ខ្ញុំ១៤–១៥    )   ។

    ប់ងបូ់�ន អា� ច្រើ�ជ័ើសច្រើរើស សារ �ួយៈ កន�ង �ំច្រើណា� សារ ទាំំងច្រើន� ច្រើដឹើ�ីី អាន ជា�ួយៈ គ្នាា ជា ��ួសារ   ។ សូ�

��កដឹ  ថា កូនៗ រប់ស់ ប់ងប់ូ�ន ដឹឹង ថា ប់ងប់ូ�ន �សឡាញ់ ពួកច្រើ� ខាាំង ប់ុុណាា   !

  ច្រើយៈើង �សឡាញ់ ប់ងបូ់�ន   ។

  �សសនាំវិដឹែី គ្រួបំិយមិិត ី

 �ូម ដោផ្សំើ រូ� គឺ�នូរ ឬ ����ដោស្កា�ន៍ នានា រ��់ កូន �ង�ូ�ន មក កាន់ ��សនាវដ្ត� លីីអាហូូណា 

  ស�មួ ច�ល យេ�  liahona   .ChurchofJesusChrist   .org   យេ��យុ ចុចយេល� «   Submit an Article or 
Feedback    »   ។ ឬ អំូ�ខែមួុល វា មួកុ�និ់ យេយុ�ង តាមួ   liahona@   ChurchofJesusChrist   .org   យេ�យុ �កុ់ យេ�ាះ  

អាយុុ កុ�និ របស់ បងបអ�និ ទំីក្រកុុង ក្រព័មួទាំំង យេសចកុេីខែ�ែង �រណ្ឌ៍ អំនិុញ្ញាាតុ យេនិះ   ៖ «   ខំ�ំ [   សរយេសរ យេ�ាះ របស់ បងបអ�និ   ]  

ផ្សីល់ �រអំនិុញ្ញាាតុ �ល់សាសនាចក្រកុ នៃនិ ក្រព័ះ យេយុ

សូ�វក្រ�ីសទ នៃនិ ព័ួកុ បរិសុទំធ នៃ�ៃ ចុងយេក្រ�យុយេក្រប�ក្របាស់

�រ�កុ់ បញ្ជូូ�និ របស់ កុ�និ ខំ�ំ យេៅកុុ�ង ទំសសនាវ�េី

សាសនាចក្រកុ យេៅយេល� យេ��ទំំព័័រ សាសនាចក្រកុ  

និិង កុមួមវិធួី ក្របព័័និធ ផ្សសព័វផ្សាយុ សងគមួ ក្រព័មួទាំំង 

អាច មានិ យេៅកុុ�ង  សមាារ សាសនាចក្រកុ យេផ្សសង 

យេទំៀតុ   »   ។ ព័ួកុ យេយុ�ង ទំនិទឹង រង់ ចាំឮ ព័ី បងបអ�និ   !
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.  �ូម ខែ�វងរក រូ� ល្លិ�អាហូណា ខែដល្លិ លាក់ ដោ� ខាង កន�ង   !

ដោ� ដោល្លិើ ប្រក� ��សនាវដ្ត� ប្រិយមរិត្ត 

រចនា រ�បភាពុ នៅ�យ ជួ�ម្ព នៅម្ពដ្តីស់យ�

  ម៉ាតុ�កា

    �២   ម្ពកុពុ� គ្គណៈក្របធា� ទ�ម្ពួយ   ៖ ពុយធិ� សាក្រ�ម្ព៉ង់ �យង ខំ�ំ

    �4   អាហារ នៃ�ៃ ក្រ្តង់ ដ្តី៏ ឯនៅ�

    �6   ស់ួស់ើ� ម្ពកុពុ� ក្របនៅទស់ មាា�ហាាសាារ   !

    �8   ហាានៅ�វា៉ ជា អំុកុ �សពុ្�ាយ សាស់នា

    �១០   គ្គំ�យ្ត ឆ្នាំា្តនៃវ

    �១១   កុម្ព្មវិធិ� បង្ហាាញ នៅ�ើយ �យទាំ� ក្រ�ប់

    �១២   �យយាយ ថា នៅទ ឮ ថា នៅទ

    �១4   ទ�រស់ពុទ នៅ� �ា

    �១6   នៅ្ស់� ដ្តីង្ហាាយ ម្ពួយ ភាគ្គ កុុ�ង ដ្តីប់

    �១8   នៅក្រគ្គឿង កុំសា�ី   ៖ នៅពុលនៅវលា ដ្តីង្ហាាយ ម្ពួយ ភាគ្គ កុុ�ង ដ្តីប់

    �១9   ម្ពយ្តី ចំនៅពាះ ម្ពយ្តី   ៖ �រ ដែចកុចាំយ ដ្តីំណឹងលែ

    �២០   នៅរឿង កុុ�ង ក្រពុះគ្គម្ពព�រ   ៖ ម្ព�ុស់ស នៅសាះះក្រ្តង់ នៅដ្តីើរតាម្ព ក្រពុះនៅយស់ូ�វ

    �២3   ទំពុ័រ ផា្ត់ ពុណ៌   ៖ ក្របជាជួ� �� រស់់នៅ� នៅ�យ រីកុរ៉ាយ




