
សាសនាចកក នៃ ក្រះយេស៊ូវ ក្រីស្ទ នៃ ្ ួក បរិសុទ្ធ ន្ងៃ ចុងយករោេ ខែ តុលា ឆ្នាំ 2013

យុវវ័យជាច្រើននាក់កំពុង
ច�ៀបរំចៅ្ពរះវិហា�ប�ិសុទ្ធ៖
សូមជួយពួកចេឲ្យច�ៀបរំខ្លួន
ជាច្សរទំព័�18

កា�េិតពីចបសកកម្ម�បស់ខ្ញំតាម�យៈ
ទស្សនវិស័យថ្មីទំព័�42

�ចបៀបដែលប៊ីស្សពអារជួយអ្នកឲ្យដ្បរិត្ត
ទំព័�58

្ពរះចយស៊ូវបានមានបន្ទូលឲ្យ្សឡាញ់មនុស្ស
្េប់គ្នា—សូម្ីដតមនុស្សរូលរិត�កច�ឿងក្ី
ទំព័�68



« ថ្វីប�ើ ប�ើង ប�ហែលជា មាន 

អារម្មណ៍ ថា វបង្ង បៅ ក្នុង 

ស្ថានភាព �ច្នុ�្បន្ រ�ស់ ប�ើង ក្វី 

ក៏ បពរះ ប្រង់ សនយា ពវី បសចក្វី 

សង្ឃឹម នន ពន្លឺ រ�ស់ ប្រង់—ប្រង់ 

សនយាថា នឃឹង �ំភ្លឺ ផ្លូវ ពវី មុខ ប�ើង 

បែើ� �ង្ហាញ ផ្លូវ ប�ើង បចញ ពវី 

បសចក្វី ងងឃឹត » ។ 

កបធាៃ យ�ៀយ្ើរ យេស្វ េុជដូហ្វ  

ជា ទរីកបរឹកសា ទរី ្ រីរ ក្នុង ្ ណៈកបធាៃ ទរីមួេ 

« The Hope of God’s Light » 
Liahona ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2013 

ទំ្័រ 70 ។



20

  ខែ តុលា 2013  1

30 កា�ពចន្ឿនកិរ្ចកា�ននចសរក្ីសច្គ្ររះ

សម្ជិកភាពយៅក្នុងសាសនាចតក�បស់

តពះអម្ចាស់ម្នន័យថ្ត្រូវបានយៅឲ្យចរូល�ួម

យពញយលញយៅក្នុងកិច្ចកា��បស់តពះអម្ចាស់។

34 កា�កាលាយខ្លួនជាមនុស្សមានចសរក្ីសុខសាន្ត
យោេ ម៉ាថាេ �រី ហ្លិត តុៃ

ដំណឹងល្អបានផ្លាស់ប្ដូ�ដួងចិ្តែមនុសសេម្នាក់—

យ�ើយបតងួបបតងួមតេួសា��បស់គា្់។

ខ្្ក ទាំងឡាេ

8 ចសៀវចៅកំណត់រំណាំសន្និសីទដខតុលា៖
េំនិតស្មាប់សន្និសីទទូចៅ
យោេ ធរីណា ខសពែៃយស៊ើរ

9 កា�បច្ងៀនដ�ើម្បីកម្លាំងនៃយុវជៃ:សុខភាព
ខាង�ូបកាយនិងសតិអា�ម្មណ៍

10 ព័ត៌មានសាសនារ្ក

38 សំចេងពួកប�ិសុទ្ធនថងៃរុងច្កាយ

80 លុរះ្តាជួបចទៀត:ខ្ញំច្បើពាក្យចជ�្បមាថ...
យោេ យោេ េ័រ វ៉ាល ចៃសុៃ

លរីអាហូណា ខែ តុលា ឆ្នាំ 2013

សារលលិែលិត

4 សា�លិខិតេណៈ្បធានទីមួយ៖ទំនួល
ខុស្តូវ�បស់ចយើងចែើម្ីជួយសច្គ្ររះ
យោេ កបធាៃ ្ូម៉ាស យេស ម៉ាៃសុៃ

7 សា�លិខិតសួ�សុខទុក្ខ៖ចបសកកម្មែ៏ចទវភាព
�បស់្ពរះចយស៊ូវ្េីស្៖្ពរះែ៏បង្កបចង្កើត

េត្ថបទ ្ លិយសសៗ

12 សូមអនុវត្តដ្្នកអ្នកឲ្យបានល្អ្បនព
យោេ ខេលយ�ើរ ឃ្វរីៃធលិៃ េលិល ឃុក

យៅយពលកា�តបតពឹ្តែិមិនយចញមុខម្្់ពិ្ជា

កា�ងាយតសួលបំផុ្យនាះម្នយគាលកា�ណ៍

ដ៏សំខាន់ៗតដលពាក់ព័ន្ធយៅក្នុងកា�មិនពាក់

យតសាមមុខនិងកា�ម្នភក្ីភាពចំយពាះយសចក្ី

ជំយនឿ�បស់យយើង។

18 យុវវ័យនិងចសរក្ីសញ្ញា្ពរះវិហា�ប�ិសុទ្ធ
យោេ ហ្គារី ៃលិង ស៊ូហ្លិៃ ខាតយធើរ

ឥឡដូវយនះេឺជាយពលយដើម្បីចាប់យផ្ើមយ�ៀបចំខ្លួន

ករូនយៅ�បស់អ្កចរូលតពះវិហា�ប�ិសុេ្ធ។

20 ចក�ម�តកននអ្នក្ ្សព្វ្សាយសាសនាែ៏ច្្នើម
�បស់ចយើង
យោេ ឡាខរ៉ៃ ្តយ្ើរ ហ្គៃ  
ៃលិង លរីៃោ យ�កឺ ឡូយប៉ាស

ពួកអ្កផសេពវផសាយសាសនាតេប់�រូបយៅ

អ្ី្កាលឬបច្ចនុប្បន្យនះបយតមើយោយយសចក្ី

សង្ឹមក្នុងកា�យ្វើឲ្យជីវិ្មនុសសេដពេយេៀ្

បានតបយសើ�យឡើង។

26 ច្តៀមខ្ទូនស្មាប់នថងៃរមបាំង
យោេ ខេលយ�ើរ យេរោវា�ូ ហ្គាវ៉ាខរ៉ត

យគាលកា�ណ៍ដ៏សាមញ្ញបំផុ្យនះអាចកំណ្់

ពីយជាេវាសនា�បស់យយើងយៅក្នុងចមបាំងពន

ជីវិ្។

ចៅចលើេ្មប
ខាង �ុខ ៖ រចនា រូបែត ឡោយ កូឌដី ថបែល ។ ខាង ឡសក្យ ៖ រចនា រូបែត 
ឡោយ កូឌដី ថបែល ។  ឡៅ ខាង ក្នុង ្ ស�ប  ខាង �ុខ ៖ រចនា រូបភាេ ឡោយ 

iStockphoto/Thinkstock ។



42

61

52

2 លរីអាហូណា

42 ចតើខ្ញំអារកាលាយជាអ្នក្ ្សព្វ្សាយសាសនាែ៏
ចជាេជ័យមានាក់បានចោយ�ចបៀបណា?
យោេ ឡូខរ៉ៃ យប៊ងហ្គឺយ្ើរ វិលដ៍

យយើងតបឈមមុខនឹងកា�បដិយស្តេប់

េិសេីយ�ើយខ្នុំបានបាក់េឹកចិ្តែ។ខ្នុំត្រូវ�ក

និយមន័យថ្មីមួយសតម្ប់ភាពយជាេជ័យ។

មជ្ិមវ័យវ័យចក្មង

46 កា�កាលាយខ្លួនជាអ្នក្ ្សព្វ្សាយសាសនាមានាក់នន
្បកាសែំណឹងល្អ�បស់ចយើង
យោេ ខេលយ�ើរ ោវី� យេ ខបដណា

្តមរូវកា�ទាំងតបាំយនះនឹងជួយអ្កឲ្យកាលាយខ្លួន

ជាអ្កផសេពវផសាយសាសនាម្នាក់ដ៏តបពព។

51 ្គ្ន់ដតញញឹមច�ើយនិយាយថាចទ
យោេ យហស្លិល ម៉ារី ទរីប៊ូយឡ

យ្ើខ្នុំអាចនិយយពាក្យថ្យេយៅកាន់តបធាន

តកុម�៊ុនបានយោយ�យបៀបណា?

52 ចែើម្ីកមាលាំងននយុវជន៖រូ��ឹងមាំ
មានសុខភាពល្អច�ើយឆ្លាតនវ
យោេ ខេលយ�ើរ យេករាៃ េូឆ្វ

ពាក់តស្បកយជើងកីឡា�បស់អ្ក

យ�ើយចាប់យផ្ើម!

54 ចែើ�តាមសានាម្ពរះបាទា្ទង់
យោេ មលិលរីហសា ហ្លិៃទរីណូ

កា�កាលាយខ្លួនដរូចជាតពះយយស៊រូវតេីស្ទអាចយមើល

យៅថ្យ�ឿងមួយដ៏លំបាកប៉ុតនតែដំយណើ�កា�យនះ

ចាប់យផ្ើមយោយជំហានដំបរូង�បស់អ្ក។

56 សំណួ�និងរចម្ើយទាំងឡាយ

«យ្ើខ្នុំនិយយដរូចយម្ចយៅកាន់អ្កមិនតមនជា

សម្ជិកតដលសួ�ថ្យ�្ុអវីបានជាសម្ជិក

សាសនាចតកមួយចំនួនពុំ�ស់យៅតាមបេោឋាន

�បស់យយើង?»

58 ចតើអ្វីខ្រះដែលខ្ញំ្តូវសា�ភាពនឹងប៊ីស្សព
�បស់ខ្ញំ?ច�តុអ្វី?
យោេ ខេលយ�ើរ ស៊ើ ស្កត ហហ្គូ 

កា�តតបចិ្តែេឺជាយ�ឿងផ្ទាល់ខ្លួន�វាងតពះអម្ចាស់

យ�ើយនិងខ្នុំ។យ�្ុអវីខ្នុំត្រូវនិយយតបាប់

ប៊ីសសេព�បស់ខ្នុំតដ�?

យុវវ័យ

61 កា�អច្ជើញ្ពរះអង្គសច្គ្ររះឲ្យយាងរូលមក
យោេ ខេលយ�ើរ េូ វិៃសលិៃ យហយឡក

តពះអង្គសយ្ងារះកំពុង�ង់ចាំឲ្យយងតេង់ចរូល

ក្នុងជីវិ្�បស់អ្ក!

62 ឌីកុនចថាមោងថ្មី
យោេ យជៃ ម៉ាកកបាេដ៍ ឆូត

យប៊នជីម្នកា�ភ័យខាលាចពីកា�តចក

សាតកាម៉ង់។យ្ើគា្់អាចយ្វើកិច្ចកា�យនះ

បានយេ?

64 ចៅតាម្ ្ទូវ:កា��ង់ចាំចៅវិនចទើ�ខួ�ចទើ�្ស
យោេ ខជៃៃរីយហ្វើ ម៉ា�រី

66 ពួកប�ិសុទ្ធឈប់ចៅវិនចទើ�ខួ�ចទើ�្ស
យោេ អារី វ៉ាៃ �រី ហហ្គាហ្វ

67 សាក្សីពិចសស:ចតើ្ពរះចយស៊ូវ្េីស្មានបន្ទូល
ចៅកាន់ពយាកា�ីតាម�ចបៀបណា?
យោេ ខេលយ�ើរ �រី. ្ត ក្រីស្ូហ្វឺសលិៃ

68 កា�ជួយែល់នវៃអូដេត
យោេ ឆ្ឡូត ខម យស្បា៉ាដ

ពវៃអរូតឡ្ត្ងត្យ្វើបាបដល់អិមម្ោ។

យ�្ុអវីអិមម្ោេួ�យ្វើល្អចំយពាះនាង?

70 កា�នាំថានាក់កុមា�មកក្នញងលំចៅោឋាន៖
ខ្ញំនឹងដរកចាយែំណឹងល្អជាមួយកូនចៅ
�បស់្ពរះទាំងអស់

72 ខាមិលមកពីទី្កុងនូវចយាោក

74 ទំព័��បស់ចយើង

76 ស្មាប់កុមា�តូរៗ

81 �ូបេំនូ�ពយាកា�ី:ោវីឌអូមិកចេ

កុមា�

ចាំម�ើលថាម�ើអ្នក

អាចរកម�ើញរូប

លីអាហូណាដែល

លាក់មៅក្ននុងមលខមេះ

ដែរឬមេ។�ម�រុយ៖

ដចករំដលកដ្លែម�ើ។



  ខែ តុលា 2013  3

្ំៃលិត ទាំងឡាេ សកមប់ រាកតរី ជួបជុំ កកុម ក្ួសារ

ជា ភាសា របស់ េ្ក

លវីអាែូណា ៃលិង ឯកសារ យ្្ង យទៀត របស់ សាសនាចកក មៃ ជាយកចើៃ ភាសា សូម ចូល យៅរោៃ ់languages.lds.org ។

្បធានបទទាំងឡាយក្នញងរបាប់ចនរះ

យលខទាំងឡាយេឺ្ ំណាងឲ្យេំព័�េីមួយពនអ្្ថបេយនះ។

ភាសា, 80

ការកាត់ដេចក្បី, 56

ការដ្វើឲ្យេកម្ម, 4, 30, 38

ការបង្កបដង្កើត, 7

ការដ្បើពាក្យដជរ្បម្ថ, 80

ការប្បចិត្ត, 58
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ការល្លួង, 51, 80

ការសារភាព, 58

ការអភ័យដោេ, 58, 68

កិច្ចការផ្សពវផសាយសាេនា, 20, 30, 
40, 42, 46, 61, 70, 72

កុម្រ, 76

ដោលដៅ, 12, 54

គំរូ, 12, 56

ទុក្ខដវទនា, 42, 64, 68

បទដ្ឋាៃ, 56, 80

បពវជិតភាព, 62, 76

ប៊ីេ្សព, 58

្បកាសែំណឹងល្អ�បស់ចយើង, 42, 
46, 54

្បវត្តិសា្េ្តរបេ់សាេនាច្ក, 64, 66

ពាក្យេម្បីនៃ្រាជ្ញាវាងនវ, 9, 51, 52

ពយាការីោំងឡាយ, 67

្ពរះដយេ៊ូវ្គបីេ្ទ, 7, 76

្ពរះវិញ្ញាណបរិេុទ្ធ, 41, 46

្ពរះវិហារបរិេុទ្ធ, 18, 34

ភាពេុខសាៃ្ត, 34

មិកដេដ�វីឌអូ, 81

មិត្តភាព, 40, 72

លក្ខណៈ�ូច្ពរះ្គបីេ្ទ, 54

វិវរណៈ, 67

េុខភាព, 9, 52

ដេចក្បីេប្បុរេ, 4, 20, 34, 68

ដេចក្បីេុចរិត, 12, 51

អ្នក្តរួេ្រាយ, 64

«កា�កាលាយខ្លួនជាអ្នក្ ្សព្វ្សាយសាសនាមានាក់នន្បកាស

ែំណឹងល្អ�បស់ចយើង»ទំ្័រ 46 ៖ សូម ្ លិចារណា យធ្វើ 

រោរ ្ លិភាកសា ជាក្ួសារ ្ រី ចារឹតលក្ខណៈទាំងកបំា របស់ 

្ួក េ្ក ្ ្្្វ្សាេ សាសនា នៃប�កាស ដំណឃឹង ល្អ រ�ស់ 

ប�ើង ។ បនាទាប់ មក សូម ្ យាយាម េៃុវត្ៃ៏តាមយោលរោរណ៍ 

ទាំងយនារះ ។ េ្ក អាច រំឭក ខ្្ក មួេ ក្នុងប�កាស ដំណឃឹង 

ល្អ រ�ស់ ប�ើង យឡើង វិញ រួម ោនា យហើេ្្ដល់ យ្ល ែ្រី មួេ  

ោក់យវៃ សមជលិក ក្ួសារ យដើម្រី េៃុវត្បយកងៀៃខ្្កៃលិមួេៗ 

ដកកសង់យចញ្រី យមយរៀៃ េ្ក ្ ្្្វ្សាេ សាសនា ែណៈ 

ខដល សមជលិក ក្ួសារ យ្្ងយទៀត យធ្វើ ជា ្ ួក េ្ក យរៀៃ ។ េ្ក 

អាច ្ លិភាកសា ្ រី ឧបស្្គ នៃ កលិច្ចរោរ ្ ្្្វ្សាេ សាសនា 

យហើេ ខចក ចាេ ្ រី រយបៀប យដើម្រី េភលិវ�្ឍ ៃ៍ចរឹត លក្ខណៈ ខដល 

បាៃ យរៀបរាប់ យោេ ខេលយ�ើរ យដវី� យេ ខបដណា ។

«រូ��ឹងមាំមានសុខភាពល្អច�ើយឆ្លាតនវ» ទំ្័រ 52 ៖ 

បនាទាប់ ្ រី យមើល យឡើង វិញ ៃូវ េត្ថបទ របស់ ខេលយ�ើរ យេករាៃ 

េូឆ្វ សូម ្ លិចារណា យរៀបចំសកម្មភា្ មួេ ខដល េៃុញ្ញាត 

ឲ្យ សមជលិក ក្ួសារ របស់ េ្ក មៃ ភា្ សកម្ម ខាង រាង រោេ 

រួម ោនា ។ េ្ក អាច យលង ករីឡា ឬ យដើរកំសាៃ្ ។ សូម យធ្វើ ឲ្យ 

កបាកដ ថា សកម្មភា្ របស់ េ្ក សម កសប យៅ ៃរឹង អាេុ ៃលិង 

សមត្ថភា្ របស់ សមជលិក ក្ួសារ ( ឧទាហរណ៍ េ្ក អាច 

សុំ ឲ្យ  កូៃ ធំៗ របស់ េ្ក ជួេ កូៃ តូចៗ បញ្ចប់ សកម្មភា្ 

យនារះ ) ។ បនាទាប់ ្ រី សកម្មភា្ របស់ េ្ក សូម ្ លិភាកសា 

ជា ក្ួសារ ្ រី េត្ថកបយយាជៃ៍ ្ រី រយបៀប រស់ យៅ ឲ្យ សកម្ម ខាង 

រាងរោេ ។ េ្ក ក៏ អាច យរៀបចំ រយបៀប យដើម្រី បៃ្ យធ្វើ រោរ ជា 

ក្ួសារ  យៅ ក្នុងរោរ យធ្វើ តាម ពាក្យ ទូនាមាៃ របស់ ្ ួក ្ យារោរី 

ខដល យៅ រស់ ្ រីរោរ ខ្ទាំ ដល់ រូបរោេ របស់ យេើង ។

ចបា�់ បនរះ មាន នូវ អត្ថ�្រ និង សកម្មភាព នានា ហដល អាច �ក បៅ  បប�ើ បរាស់ សបមា�់ រាបតវី ជួ� ជុំ បកុម ប្ួស្រ ។ បៅ ខាងបបកាម ជា ្ ំនិត ចំនួន ពវីរ ។

រច
នា
 រូប
ភា
្ យ
ោ
េ
 យហ
ហ
្គក 
 ោ
េ
មលិៃ

 

វៃុលដខតុលាឆ្នាំ2013របាប់13ចលខ.5
លីអា�ូណា10790258
ទស្នាវដ្ដរី េៃ្រជាតលិ របស់ សាសនាចកក នៃ ក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទ នៃ ្ ួក បរិសុទ្ធ ន្ងៃ ចុងយករោេ

េណៈ្បធានទីមួយ៖ ្ូម៉ាស យេស. ម៉ាៃសុៃ, ហលិៃរី ប៊ើ. អាវរិង, យ�ៀយ្ើរ យេស្វ. 
េុជដូហ្វ

កូ�ៃុមននពួកសាវកែប់ពី�នាក់៖ ប៊េដ៍ យែ. ផាកកឺ, េលិល. ្ម ខភរី, រ័សុល េលិម. 
ណលិលសុៃ, ោល្លិៃ យេក. េូក, េលិម. រ័សុល បាឡឺដ, រីឆ្ដ ជរី. ស្កត, រ៉ូបឺត �រី. 
ខហ៊ល, ខជហហ្វរី េ័រ. ហូឡលិៃ, យដវី� យេ. ខបដណា, ឃ្វរីៃ្លិៃ េលិល. ឃុក, �រី ្ត. 
ក្រីស្ូហ្វឺសលិៃ, ខៃល េលិល. អាៃ់យ�ើរសលិៃ

អ្នកដកស្មួល៖ យកកក យេ. ខារដុៃ
អ្នក្បឹកសា៖យស្ៃ េលិម. បូវិៃ, កប៊ខដលរី �រី. ហ្វូយស្ទើរ, ក្រីស្ទូខហ្វល ហ្គូល�លិៃ ជុញ្័រ, 
អាៃ់្ូៃរី �រី. យភើរ្រីៃ

នាយក្េប់្េង៖យដវី� ធរី. វ៉យៃើរ
នាយកគ្ំ្ទ្េួសា�និងសមាជិក៖ វីៃយសៃត៍ យេ. វ៉ញ
នាយកទស្សនាវែ្តីសាសនារ្ក៖ អាខលៃ េ័រ. ឡេប៊ច
អ្នក្េប់្េងពាណិជជកម្ម៖ហ្គាស្វ ខាណុៃ

អ្នក្េប់្េងដ្្នកដកស្មួល៖េ័រ. វ៉ាល ចៃសុៃ
ជំនួយកា�អ្នក្េប់្េងដ្្នកដកស្មួល៖ នរេលិៃ ខារ, ឡារិៃយៃ ្តយធើរ ហ្កៃ
ជំនួយកា�ដ្្នកចបារះពុម្ព៖យមលរីសសា ស្លិៃយតណូ
និពន្ធនិងដកស្មួល៖ ស៊ូសាៃ បាខរត, យដវីដ �លិកសុៃ, យដវីដ យេ. ខេដវ៉ដ, 
ម៉ាថាេ �រី. ហ្វលលិតតុៃ, មលិៃ�រី យរ៉ ហហ្វរីដខមៃ, ខហ្គរី យេច. ហ្កាហ្វ, យជៃរីយហ្វើរ យហហ្គស 
ជូៃស៍, ហុរីរោរី លូហ្វយធើស, នម៉ាយឃើល េ័រ. ម៉ាូរីស, រីឆ្ដ េលិម. រ៉មៃរី, ប៉ាុល ខវ៉ៃដលិៃយប៊ើជ, 
ជូយលៀ វូដប័រី

នាយក្េប់្េងដ្្នកសិល្ៈ៖ យជ. ស្កត ៃូដស៊ិៃ
នាយកដ្្នកសិល្ៈ៖ថាត េ័រ. ភរីយធើរសុៃ
�រនាម៉ូត៖យជខៃត ខេៃក�ូ, នហ្វ ភរី ខេៃយក�ើស, ស៊ើ. ឃលិមបល ប៊ុត, ្ូម៉ាស ឆ្លដ៍, 
យឃើរី លរីៃ ស៊ើ. យហើរីៃ, ែូលរីៃ ហុរីង្្រី, េ៊ើរីក ភរី. ចៃសលិៃ, ស្ត េលិម. មួេ,  
យកបដ ធាយរ៉

អ្នកស្មបស្មួលកម្មសិទ្ធបញ្ញា៖ ែូខលត ខៃយបយឃើ អាៃ
អ្នក្េប់្េងដ្្នក្ លិតកម្ម៖យជៃ អាៃ ភលិយធើរស៍
្លិតកម្ម៖ យែវិៃ ស៊ើ យប៊ងស៍, ែៃៃរី ប៊ូកសូប កប៊ើជ, ជូលរី យប៊ើខដត, 
កបាេខេៃ ដបុលេូ. ជរី្រី, យដៃរីស យ្ើនប, ហ្គរីៃៃរី យជ. ៃរីលសុៃ, យហ្គលរី យ្ត រា៉ាយហ្វើធរី
អ្នកពិនិត្យមុនកា�ចបារះពុម្ព៖ យជហ្វ េលិល. ម៉ាទរីៃ

នាយកដ្្នកចបារះពុម្ព៖ យកកហ្គ យែ. ខសតវី្
នាយកដ្្នកដរកចាយ៖យស្ហ្វលិៃ េ័រ ក្រីស្ទលិៃសលិៃ

ចំយពារះ រោរជាវ ៃលិង តនម្ យៅ ខាងយករៅ សហរដ្ឋ ៃលិង រោណាោ សូម ចូល យៅ រោៃ់ 
យ្ហទំ្័រ store.lds.org ឬ សូម ទាក់ទង មជ្ឈមណ្ឌល ខចកចាេ របស់ សាសនាចកក 
ក្នុង មូលោឋាៃ របស់ េ្ក ឬ ទាក់ទង េ្កដរឹកនាំ វួដ ឬ  សាខា របស់ េ្ក ។

សូមច្្ើអត្ថបទនិងសំណួ�ទាំងឡាយ តាម េ៊ិៃយធើរណលិត យៅ យ្ហទំ្័រ  
liahona.lds.org តាម េ៊ើខម៉ាល យៅ រោៃ់ liahona@ldschurch.org ឬ  
តាម សំបុកត យៅរោៃ់ Liahona, Rm. 2420, 50 E. North Temple St.,  
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA ។

លវីអាែូណា ( ពាក្យ ក្នុង ក្រះ្មពែរីរ មរមៃ មៃៃ័េ ថា « កតរីវិស័េ » ឬ « វត្ថនុនាំ្្ូវ » ) 
កតូវ បាៃ យបារះ្ុមពែ ជា ភាសា អាល់បាៃរី, អាយមៃរី, ប៊ើសាលាម, ប៊ុលហ្គារី, ខែ្មរ, យសប៊ូអាណូ, 
ចលិៃ, ចលិៃ ( ងាេកសួល ), កកូអាត, ខឆក, ោណាម៉ាក, ហូឡង់, េង់យ្្ស, 
យេស្ូអាៃរី, ហ្វរីជរី, ហ្វាំងឡង់, បារាំង, អាល្ឺម៉ាង់, កកលិច, ហុងហ្គារី, អាេខឡៃ�លិក, 
ឥណ្ឌឌូយៃស៊ើ, េ៊ើតាលរី, ជប៉ាុៃ, ្រីរីបាទរី, កូយរ៉, ឡាយវៀៃ, លរីទុេអាៃរី, ម៉ាឡាហ្គាស៊ើ, 
ម៉ាខស្ល, ម៉ាុងយហ្គាលរី,ៃរយវ៉, ប៉ាូឡូញ, ្័រទុេហ្គាល់, រ៉ូម៉ាៃរី, រុស្រី, សាម័រ, ស្ូវ៉ាៃរី, 
យេស្ប៉ាញ, សាវាហុរីលរី, ស៊ុេខេត, តាហ្គាឡនុក, តាហុរីទរី, ន្, តុងហ្គា, េ៊ុេខក្ៃ, េ៊ឺ�ូ 
ៃលិង យវៀតណាម ។ ( រោរយចញ ញរឹកញាប់ ប៉ាុៃណា ្ឺ ខកបកបួល យៅ តាម ភាសា ) ។

© 2013 យោេ Intellectual Reserve, Inc ។ រកសាសលិទ្ធលិ ក្ប់យា៉ាង ។ យបារះ្ុមពែ 
យៅ សហរដ្ឋ អាយមរិក ។

េត្ថបទ ៃលិង សមភារ ខដល យមើលយឃើញ ខដល មៃ យៅក្នុង លវីអាែូណា អាច  
្ត ចម្ង េកយៅ យកបើកបាស់ ជា បនាទាប់ បៃ្ំ ខដល មលិៃ ខមៃ ជា រោរយធ្វើ ពាណលិជ្ជកម្ម តាម 
សាសនាចកក ឬ តាម យ្ហោឋាៃ យឡើេ ។ សមភារ ខដល យមើលយឃើញ មលិៃ  
អាច ្ ត ចម្ង បាៃ យឡើេ កបសលិៃ យបើ មៃ ោក់ បកមម ខដល បាៃ ចង្នុល បងាហាញ កតង់ 
បនាទាត់ សមគាល់ ខដល យៅជាមួេ ៃរឹង រូបសលិល្ៈ ។ សំណួរ ទាក់ទង ៃរឹង  
រោរ រកសា សលិទ្ធលិ ្ួរ ខត សាកសួរ យៅរោៃ់ Intellectual Property Office,  
50 E. North Temple St., Salt Lake City, UT 84150, USA េ៊ើខម៉ាល ៖ 
cor-intellectualproperty@ldschurch.org ។

For Readers in the United States and Canada:  
October 2013 Vol. 13 No. 5. LIAHONA (USPS 311-480) Cambodian (ISSN 
1538-4535) is published six times a year (January, April, June, July, October, 
and December) by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 50 E. North 
Temple St., Salt Lake City, UT 84150. USA subscription price is $5.00 per 
year; Canada, $6.00 plus applicable taxes. Periodicals Postage Paid at Salt 
Lake City, Utah. Sixty days’ notice required for change of address. Include 
address label from a recent issue; old and new address must be included. 
Send USA and Canadian subscriptions to Salt Lake Distribution Center at 
address below. Subscription help line: 1-800-537-5971. Credit card orders 
(American Express, Discover, MasterCard, Visa) may be taken by phone or at 
store .lds .org. (Canada Post Information: Publication Agreement #40017431)
POSTMASTER: Send all UAA to CFS (see DMM 707.4.12.5). NONPOSTAL AND 
MILITARY FACILITIES: Send address changes  
to Distribution Services, Church Magazines, P.O. Box 26368,  
Salt Lake City, UT 84126-0368, USA.



4 លរីអាហូណា

ចំឡោះេួកបរិសុទ្ធថែងៃចុងឡសក្យ ឡសចក្ដីសតូវក្រឡដើ�្ដីឡសរោចសសង់បង

ប្អអូនសបុសសសដីរបស់ឡយើង ថដល ឡោយឡសោះថត�ូលឡហតុណា�ួយ 

បានថបរឡចញេដីសក�្មភាេថនរោសនាចសក ្ឺជារោរសំខាន់ដ៏អស់ 

កល្ជានទិច្ច ។ ឡតើ ឡយើងរោគាល់�នុស្សថបបឡនាះ ថដលធ្លាប់ឱបសកឡរោបដំណឹងល្អ

េដី�ុនឬឡទ ? សបសទិនឡបើដូឡច្ះថ�ន ឡតើទំនួល ខុសសតូវ របស់ ឡយើង ឡដើ�្ដី ជួ យសឡ្គ្គាះ 

េួកឡ្្ឺជាអ្ដី ?

សូ� េទិចារណា េដី ជន ថដល សតូវ ក្រ ជំនួយ ក្នុង ចំឡណា� �នុស្ស ចាស់ ជរា សស្ដី 

ឡ�ម៉ាយ នទិង អ្ក ជំងឺ ។ ជា ញឹកញាប់ េួកឡ្ សតូវ បាន រក ឡ�ើញ ឡៅ ទដីរឡហារោថាន ដ៏ 

សងៃងួត ថហង ឡហើយ ស្ទិត សសឡោន ថន ភាេ ោច់ ឆ្ងាយ េដី ឡ្ ថដល ឡៅ ថា ភាេ ឯក្ ។ 

ឡៅ ឡេល  យុវវ័យ កនលេង ្ ុត ឡៅ  សុខភាេ  សទុឌឡសោ� ក្យ ស�្ោ ចុះ ឡខសោយ 

ឡហើយ េនលេឺ ថន ឡសចក្ដី សង្ឹ� ភលេឺ ភលេឹបថភលេត េួកឡ្ អាច ជួយ ឡហើយ គាំសទ ឡោយ ថដ ថដល 

ជួយ នទិង ដួង ចទិត្ ថដល មន ឡសចក្ដី អាណទិត អាសូរ ។

េទិតណាស់ មន ជនោំងឡាយ ឡ្្សងឡទៀត ថដល សតូវក្រ ក្រឡសរោចសសង់ ។ 

ជន ខលេះជួប បញ្ហា នឹង អំឡេើ បាប ខណៈថដល ជន ឡ្្សងឡទៀត វឡង្ង ក្នុង ភាេ ភ័យ 

ខាលាច ឬ ភាេ សេឡងើយ កឡន្ើយ ឬ ភាេ លងៃង់ឡ្លា ។ ចំឡោះ ឡហតុ្ល អ្ដី ក៏ឡោយ 

េួក ឡ្ បាន ដក ខលេងួន ឯង ឡចញ េដី សក�្មភាេ ក្នុង រោសនាចសក ។ ឡហើយ 

សបាកដណាស់ េួកឡ្ នឹង បន្ ឡស្ើរ ថត វឡង្ងបាត់ ដរាបណា មន  ក្រឡសកើន រំឭក 

េដីសំណាក់ឡយើងថដលជាសមជទិកសក�្ម— ជា សមជទិក រោសនាចសក សក�្ម—

ឡហើយមននូវ សបាថានា �ួយ ឡដើ�្ដី ជួយ ឡហើយ សឡ្គ្គាះ ។

មនុស្សមានាក់ចែើម្ីបគ្ហាញ្ ្ទូវ

ខ្នុំ ធ្លាប់ បាន ទទួល សំបុសត �ួយ  េដី បុរស មនាក់ ថដល  បាន វឡង្ង ឡចញ 

រោសនាចសក ។ វា ្ ូស បញ្ជាក់ េដី សមជទិក របស់ ឡយើង ជា ឡសចើន ។ បនាទាប់ េដី ឡរៀបរាប់ 

នូវ រឡបៀប ថដល គាត់ បាន ក្លាយ ខលេងួនឡៅជាអសក�្ម ឡនាះ គាត់បាន សរឡសរ ថា ៖

« ខ្នុំ ធ្លាប់ មន េរជ័យយ៉ាង  ឡសចើន ប៉ុថន្ ឥ�អូវ ឡនះ ខ្នុំ មន តទិចតួច ណាស់ ។ 

ខ្នុំេទិបាក ចទិត្ ឡហើយ មន អារ�្មណ៍ ថា ដូចជា ខ្នុំ កំេុង ថត បរាជ័យ ឡៅ ស្ប់ ឡរឿង 

ោំងអស់ ។ ដំណឹងល្អ េុំ ថដល ឃ្លាត ឡចញ េដី ដួងចទិត្ របស់ ខ្នុំ ឡ�ើយ ឡោះ ជា វា ឃ្លាត 

ឡចញ េដី ជដីវិត ខ្នុំ ក្ដី ។ ខ្នុំ ឡស្ើសុំ ក្រអធទិរោឋាន របស់ អ្ក ។

« សូ� កុំ ឡភលេច េួក ឡយើង ថដល ឡៅ ខាង ឡសរៅ ឡនះ—ជា េួក បរិសុទ្ធ ថែងៃ ចុង ឡសក្យ 

ថដល វឡង្ង ្ លេអូវ ។ ខ្នុំ រោគាល់ េដី ទដីកថនលេង របស់ រោសនាចសក ប៉ុថន្ ឡេល ខលេះ ខ្នុំ ្ ទិត ថា ខ្នុំ 

សតូវ ក្រ នរណា មនាក់ ឡ្្សង ឡទៀត ឲ្យ បគ្ហាញ  ្ លេអូវ ដល់ ខ្នុំ ឡលើក ទឹកចទិត្ ខ្នុំ ដក យក ភាេ 

ភ័យ ខាលាច របស់ ខ្នុំ ឡហើយ ថែលេង ទដីបនាទាល់ �ក ក្ន់ ខ្នុំ » ។

ខណៈ ឡេល ខ្នុំ អាន សំបុសត ឡនះ ្ំនទិត របស់ ខ្នុំ ថបរ ឡៅ រក ក្ល ថដល ខ្នុំ បាន 

ឡៅ ឡ�ើល រូប ្ ំនូរ ដ៏ អរោចារ្យ �ួយ ក្នុង េទិភេឡោក—ថដល បាន តាំង ឡៅ រោរ�ន្ដីរ 

វិកទ័ររីយ៉ា នទិង អាល់បែឺត ក្នុង ទដីសកុង �នុងដ៏  សបឡទស អង់ឡ្លេស ។ រូប្ំនូរ ដ៏ធំ ឡនាះ 

សតូវ បាន ឡ្ ្ ូរ ឡៅ ឆ្នាំ 1831 ឡោយ យ៉ូថសប ម៉ា�័ដ វិោលា� ែឺឡនើរ ។ រូប្ំនូរ 

ឡនាះឆលេនុះបញ្ចាំង េដី  េេក ដ៏ ឡ្មៅ ងងឹង នទិង េ្យនុះ ស�ុសទ ដ៏ កំណាច ឡោយ បគ្ហាញ  ឲ្យ 

ឡ�ើញ េដី ឡសគាះថានាក់ នទិង ឡសចក្ដីរោលាប់ ។ មន េនលេឺ ឡចញ េដី វានា ភលេឺ សេឹ�ៗ េដី ចមងាយ ។ 

ឡៅ េដី �ុខ ទឹក រលក ដ៏ ខ្ពស់ ថដល កំេុង បក់ ឡបាក ្ ឺ មន ទូក ជួយ សឡ្គ្គាះ �ួយ ដ៏ ធំ ។ 

បុរស ោំងឡនាះ បានខំ អុំទូក យ៉ាងខាលាំង  ខណៈ ថដល ទូក ជួយ សឡ្គ្គាះ ឡនាះ ស្ទិត ឡៅ 

ក្នុង េ្យនុះ សង្រា ។ រីឯ ឡៅ ឡលើ ឡឆ្រ វិញ មន ភរិយ នទិង កូន េដីរ នាក់ ឡៅ ឈរ កណាដាល 

ឡភលេៀងធ្លេក់ ឡហើយ សតូវ ខ្យល់ ឡបាក បក់ យ៉ាង ខាលាំង ។ េួកឡ្ បាន ស�លេឹង ឡៅ លំហ 

ស�ុសទ ឡោយ ក្ដី អន្ៈរោ ។ ឡៅ ក្នុង ្ ំនទិត របស់ខ្នុំ ខ្នុំ បាន សឡងខេប នូវ អត្ន័យ ថន 

រូបភាេ ្ ំនូរ ឡនះ ។ ចំឡោះ ខ្នុំ វា ្ ឺ ជាកា�ជួយសយ្ងារះ។ 1

ឡៅ ក្នុង េ្យនុះឡភលេៀង ថន ជដីវិត ថតង មន ឡសគាះថានាក់ ឡៅ ថក្រ ឡនាះ ។ បុរស សស្ដី ឡក្មង 

សបុស ឡក្មង សសដី រក ឡ�ើញ ថា ខលេងួន ឯង  បាន ជាប់ ្ ុង ឡហើយ កំេុង សបឈ� �ុខ នឹង ក្រ 

បំ ល្េទិចបំផ្លាញ ។ ឡតើ នរណា នឹង ដឹកនាំ ទូក ជួយ ឡសរោចសសង់ ឡោយ ទុក ឡចាល នូវ ក្រ 

លួងឡោ� ចទិត្ ដល់ ស្ួរោរ ឡហើយ ឡៅជួយ សឡ្គ្គាះឡនាះ ?

កទិច្ចក្រ របស់ ឡយើង ្ ឺ េុំ ថ�ន ធំហួសឡហតុឡនាះឡទ ។ ឡយើង កំេុង ឡធ្ើ កទិច្ចក្រ របស់ 

សេះអមចាស់ ឡយើង នឹង ទទួល បាន ជំនួយ របស់ សទង់ ។

អំ�នុង ឡេល ក្រ បឡស�ើ របស់ ឡោក ឡៅហាវាយ សទង់ បាន ឡៅ េួក អ្ក ឡនរោទ សតដី 

ឡៅ សសុក ក្លដីឡ� ឲ្យ ឡបាះបង់ ឡចាល សំណាញ់ របស់ េួកឡ្ ឡហើយ ឡដើរ តា� សទង់ 

ឡោយ  សបក្ស ថា « ខ្នុំ នឹង តាំង អ្ក ឲ្យ ជា អ្ក  ឡនរោទ �នុស្សវិញ » ។  2 សូ� ឲ្យ 

ឡយើង ចូល រួ� ក្នុង នា� ជា អ្ក ឡនរោទ បុរស នទិងសស្ដី ឡដើ�្ដី ឡយើង អាច ្ ្ល់ នូវ   

ចោយ្បធាន
ថូមាោសចអស.ម៉នសុន

សា�លិខិតេណៈ្បធានទីមួយ

ទំៃួលែុសកតូវ របស់ យេើង  

ឃដើម្បី ជរួយ សឃ្គ្រះ
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កា�បច្ងៀនចរញពីសា�លិខិតចនរះ

សូម ្ លិចារណា សួរ ដល់ សមជលិក ខដល េ្ក សួរ សុែ ទុក្ខ កបសលិៃយបើ ្ ួកយ្ សាគាល់ ៃរណា មនាក់ ខដល មៃ រោរ លំបាក ក្នុង រោរ យៅ 

ក្រះវិហ្រ ។ េ្ក អាច យកជើស េក មៃុស្ មនាក់ យហើេ ្ លិភាកសា ្ រី រយបៀប យដើម្រី បងាហាញ យសចក្ដរីកសឡាញ់ ដូចជា រោរ េយញ្ជើញ 

ោត់ ឲ្យ ចូល រួម យៅ ក្នុង រាកតរី ជួបជុំ កកុម ក្ួសារ ឬ មក ទទួល ទាៃ អាហ្រ ។

ជំនួយ អ្ដី ក៏ ឡោយ ថដល ឡយើង អាច ឡធ្ើ បាន ។

ក្តេ្កទិច្ច របស់ ឡយើង ្ ឺ ក្រ ជួយ ឡសរោចសសង់ ដល់ 

ជន ោំងឡាយ  ថដល បាន ចាក ឡចញ េដី សុវត្ទិភាេ ថន 

ភាេ សក�្ម ឡដើ�្ដី ឲ្យ អ្ក ោំងឡនាះ អាច នាំ �ក ឯ តុ 

របស់ សេះអមចាស់  ឡដើ�្ដី ទទួល ោន នូវ សេះបន្អូល របស់ 

សទង់ ឡដើ�្ដី រីករាយ នឹង ភាេ ជា ថដ ្ ូ ថន សេះវិញ្ញាណ 

របស់ សទង់ នទិង ឡដើ�្ដីកុំ ឲ្យ ក្លាយ  « ជា អ្ក ដថទ ឬ ជា 

អ្ក សគាន់ ថត សំណាក់ ឡៅ ឡទៀត ឡទ ្ឺ ជា ជាតទិ ថត �ួយ 

នឹង េួក បរិសុទ្ធ ជា េួក ដំណាក់ សេះវិញ » ។ 3

ចគ្លកា�ណ៍ននចសរក្ី្សឡាញ់

ខ្នុំ បាន រកឡ�ើញ ថា មន ឡហតុ្ល សំខាន់ េដីរ 

យ៉ាង ចំឡោះ ក្រ សតលប់ �ក សក�្ម វិញ នទិង ក្រ ផ្លាស់ 

ប្អូរ ឥរិយបែ ទមលាប់ នទិង សក�្មភាេ ។ ទដី �ួយ 

បុ្្គល ោំងឡាយ សតលប់ �ក វិញ ឡោយ រោរ មន 

នរណា មនាក់ បាន បគ្ហាញ ដល់ េួកឡ្ េដី សក្ដានុេល 

ដ៏ ឡៅ អស់ កល្ ជានទិច្ច របស់ េួកឡ្ ឡហើយ បាន ជួយ 

េួកឡ្ ឲ្យ សឡស�ច ចទិត្ ឡដើ�្ដី សឡស�ច បាន កទិច្ចក្រ 

ោំងឡនាះ ។ អ្ក អសក�្មេុំ អាច រីករាយ បាន យូរ 

អថង្ង ជា�ួយ នឹង ភាេ ទន់ឡខសោយ ឡេល េួកឡ្ ឡ�ើល 

ឡ�ើញឡសចក្ដី ល្អ ថដល េួកឡ្ អាច ឡតាង ចាប់ យក បាន 

ឡនាះ ឡ�ើយ ។

ទដីេដីរ �នុស្ស ឡ្្សងឡទៀត បាន សតលប់ �ក វិញ 

ឡោយរោរ �នុស្ស ជា ទដី សសឡាញ់ ឬ « ជាតទិ ថត �ួយ 

នឹង េួក បរិសុទ្ធ » បាន ឡធ្ើ តា�  ោក្យ ថណនាំ របស់ 

សេះអង្គ សឡ្គ្គាះ  បាន សសឡាញ់ អ្ក ជទិត ខាង ខលេងួន ដូច 

ខលេងួន ឯង,  4 ឡហើយ បាន ជួយ ដល់ អ្ក ដថទ ឡដើ�្ដី បំឡេញ 

ឡសចក្ដី សសថ� េួកឡ្ ឡហើយ ឡធ្ើ ឲ្យ ក្ដី សបាថានា េួកឡ្ ក្លាយ 

ជា ក្រ េទិត ។

ក្រ ឡលើក ទឹក ចទិត្  ឡៅ ក្នុង ដំឡណើរ ក្រ ឡនះ បាន ឡកើត 

ឡ�ើង—ឡហើយ នឹង បន្ ក្លាយ ជា—ឡគាលក្រណ៍ ថន 

ឡសចក្ដីសសឡាញ់ ។

ឡៅ ក្នុង អារ�្មណ៍ េទិត �ួយ បុ ្្គល ោំងឡនាះ 

ថដល បាន  ជាប់ ្ ុង ឡៅ ក្នុង េ្យនុះស�ុសទឡបាកបក់ ថន 

រូប្ំនូរ របស់ ែឺឡនើរ ឡសបៀប បាន នឹងសមជទិក ឡយើង 

ជា ឡសចើន  ថដល បាន �ទិនសូវសក�្ម ថដល កំេុង 

រង់ចាំ ក្រជួយឡសរោចសសង់ ឡោយ អ្ក ថដល ដឹកនាំ 

ទូក ជួយឡសរោចសសង់ ឡនាះដូឡចានាះ ថដរ ។ ដួងចទិត្ 

របស់ េួកឡ្ ដឡគ្ហាយ ឡៅ រក ជំនួយ ។ ឪេុក មដាយ 

ោំងឡាយ បាន អធទិរោឋាន សសមប់ កូន សបុស សសដី របស់ 

ខលេងួន ។ ភរិយ ោំងឡាយទូល អង្រ ដល់ រោថានសួ្៌ ឲ្យ 

រោវា�ដី ខលេងួន នឹង ទទួល បាន ក្រ សឡ្គ្គាះ ។ ឡេល ខលេះ កូន 

បាន អធទិរោឋាន សសមប់ ឪេុក មដាយ របស់ ខលេងួន ។

ខ្នុំ សូ� អធទិរោឋាន ថា ឡយើង នឹង មន ក្ដី សបាថានា 

�ួយ ឡដើ�្ដី ឡសរោចសសង់ដល់ អ្ក អសក�្ម ឡហើយ នាំ 

េួកឡ្ សតលប់ �ក រក ឡសចក្ដី អំណរ ថន ដំណឹងល្អ ថន 

សេះឡយសែូវស្ដីស្ ឡដើ�្ដីឲ្យ េួកឡ្ អាចចូលរួ� ជា�ួយ 

នឹង េួកឡយើង នូវ រាល់ ក្ររាប់អាន ដ៏ ឡេញ ឡលញ ថដល 

មន ។

សូ� ឲ្យ ឡយើង ឡៅ ជួយ ឡសរោចសសង់ ដល់ ជន ថដល 

វឡង្ង ឡៅ ជុំវិញ ខលេងួន ឡយើង ៖ ចាស់ ជរា សស្ដី ឡ�ម៉ាយ 

អ្ក ជំងឺ ជន េទិក្រ អ្ក អសក�្ម នទិង ជន ថដល េុំ បាន 

ឡគារេ តា� សេះបញ្ញត្ទិ ោំងឡាយ ។ សូ� ឲ្យ ឡយើង 

្្ល់ ដល់ េួក ឡ្ នូវ ថដ ថដល ចាំ ជួយ នទិង ដួងចទិត្ ថដល 

ឡចះ អាណទិតអាសូរ ។ តា�រយៈក្រ ឡធ្ើ ថបបឡនះ ឡយើង 

នឹង នាំ ឡសចក្ដី អំណរ ចូល ឡៅ ក្នុង ដួង ចទិត្ េួកឡ្ 

ឡហើយ ឡយើង នឹង ទទួល បាននូវ ភាេ រីករាយ ដ៏ ឡលើស 

លប់ ថដល ឡកើត ឡ�ើង ចំឡោះ ឡយើង ឡេល ឡយើង ជួយ 

ដល់ អ្ក ដថទ ឡទៀត ឡៅ តា� ្ លេអូវ ឡៅ ជដីវិត ដ៏ ឡៅ អស់ កល្ 

ជានទិច្ច ។ ◼

កំណត់រំណាំ
 1. ចំណង ឡជើង ឡេញ ថន រូប្ំនូរ ឡនាះ ្ ឺ តកុមជួយយតសាចតសង់បាន

ជិះេរូកសំយៅយៅ�កនាវាតដលជាប់ផុងក្នុងភាពេុក្ខតពួយយោយ
បយញ្ចញសញ្ញា(យភ្ើងពណ៌យខៀវ) ។

 2. ម៉ាថាយ4:19 ។
 3. ឡអឡភសូរ 2:19 ។
 4. សូ�ឡ�ើល ម៉ាថាយ 22:39 ។

ក្
រុម
ជ
ួយ

សករោ
ច
ក្រ

ង
់បា

ន
ជ
ិះទ

ូ្
្រ

ំសៅ
សៅ

រ្
នា

វា
ដែ

ល
ជា

ប
់ផ
រុង
្
្នុង
ភា

ព
ទ
រុ្
្ខកព
ួយ

សោ
យ

ប
ស្

ចេញ
្រ

ញ្
ញាស
្
លើង
ព
ណ

៌ស�
ៀវ 

ដោ
យ

 យ
៉ូសែ

ប
 ម

៉ាឡ
័ដ
 វ

ិល្
លាម
 ថ

ឺដ�
ើរ 

 
©

 សា
រម

�
្ទីរ វ

ិក
ទ
័ររ

ីយ
៉ា �

ិង
 អា

ល
់ប
៊ឺត
 ក

្នុង
 ទ
ទីកក

រុង
 ឡ

នុង
 W

W
W
.V
AN

DA
IM

AG
ES

.C
O
M

 ។



6 លរីអាហូណា

យដើរ យៅ ក្នុង ្ ្ូវ កតូវ ។ យោេ ដរឹង ថា មៃ នាង យៅ ឯ សាលាយរៀៃ បាៃ ជួេ ែ្នុំ ឲ្យ បៃ្ អាៃ ក្រះ្មពែរីរ យហើេ 

ចលិញ្ចរឹម បរីបាច់ ដល់ ទរីបនាទាល់ របស់ ែ្នុំ ។ លុរះ យ្ល បញ្ចប់ រោរសលិកសា បាៃ ឈាៃ ចូលមក ដល់ ែ្នុំ បាៃ 

េរះអាង ដល់ ែ្លួៃ ឯង ថា ែ្នុំ បាៃ តាំង ចលិត្ យដើម្រី យធ្វើ រោរ ខកខកប ។

យ្ល ែ្រះ ែ្នុំ យងឿង ឆងៃល់ ថា យតើ ែ្នុំ ៃរឹង យៅ ជា យា៉ាង ណា យៅ យ្ល ស្្វ ន្ងៃ យៃរះ កបសលិៃ យបើ យជៃ ្ ុំ បាៃ ជួេ 

ដល់ ែ្នុំ យនារះ ។ យតើ ែ្នុំ អាច យៅ ជាប់ ៃរឹង យោលរោរណ៍ របស់ ែ្នុំ យោេ ោមាៃ នាង បាៃ ខដរ យទ ? សំណាង 

ណាស់ ែ្នុំ ្ ុំ បាៃ ដរឹង ថា នាង បាៃ យៅ ទរីយនារះ យោេ យកតៀមចលិត្ រួច ជា យកសច យហើេ មៃ ឆៃ្ទៈ យដើម្រី ជួេ 

ដល់ ែ្នុំ ។

អ្កនិពន្ធ�ស់យៅក្នុង�ដ្ឋយរូថ្�៍ស.�.អា.។

កតូវរោរ ជំៃួេ បខៃ្ថម ។ សូម យមើល រូបភា្ ខាងយករោម យហើេ ្ ូស រង្វង់ យលើ រូបភា្ 

មួេ ខដល េ្ក អាច យធ្វើ យដើម្រី ជួេ ដល់ េ្ក ដនទ ។

យៅ យលើ បនាទាត់ ខាង យករោម សូម សរយសរ ៃូវ រយបៀប មួេ ចំៃួៃ ខដល អាច យធ្វើ យដើម្រី 

ជួេ ដល់ េ្ក ដនទ ។ េ្ក អាច យកបើ រូបភា្ ទាំងយៃរះ ជា ្ ំៃលិត ។

�ចបៀបចែើម្ីជួយច្សារ្សង់

កបធាៃ ្ូម៉ាស យេស ម៉ាៃសុៃ បយកងៀៃថា យេើង ្ ប្រី ជួេ ដល់ េ្ក ដនទ រួម 

មៃ ជៃ ចាស់ ជរា កស្រី យមម៉ាេ េ្ក ឈឺ េ្ក មលិៃ សូវ សកម្ម ៃលិងជៃ ខដល 

អំចណាយ�បស់ចជន
យោេ ជូស៊ើ យេស ្លិលផាក

ែ្នុំ
 
បាៃ យធ្វើ រោរ សយកមច ចលិត្ ែុស ជាយកចើៃ រោល ែ្នុំ យៅ ជា ៃលិសលិ្ត មហ្វិទយាល័េ ។ រោរ យកជើសយរើស ទាំង 

យនារះ បាៃ ដរឹកនាំ យៅរក ្ លវិបាក ៃលិង េ្មង្គល យហើេ ែ្នុំ បាៃ សយកមច ចលិត្ យកបើ វិស្មរោល នា រដូវ យរៅដៅ 

របស់ ែ្នុំ យដើម្រី ចាប់ យ្្ដើម យធ្វើ រោរ ផាលាស់ ប្ដូរ ។ យៅ យ្ល សាលា បាៃ យបើក បយវសៃរោល វិញ ែ្នុំ បាៃ ហូប អាហ្រ 

ន្ងៃ កតង់ យៅ ក្នុង បៃ្ទប់ ទរឹក ឬ តាម ្ ្ូវ យដើរ ខដល ោមាៃ មៃុស្ យដើម្រី យជៀសវង ្ រី ទំនាក់ ទំនាក់ មលិៃ ល្ ខដល កំ្ុង 

រង់ចាំ សាវា្មៃ៍ ែ្នុំ កតលប់ យៅ វិញ ។

ែ្នុំ ្ ុំ ធាលាប់ មៃ អារម្មណ៍ ឯយរោ ្ រី មុៃ យឡើេ ។

យករោេ មក ក្រះ កទង់ បាៃ កបទាៃ េំយណាេ មួេ ឲ្យ ែ្នុំ ៖ កទង់ បាៃ បញ្ជូៃ យជៃ ឲ្យ មក រក ែ្នុំ ។ នាង ្ ុំ 

ខដល វិៃលិច្័េ ែ្នុំ យោេ សារ ខត កំហុស របស់ ែ្នុំ យនារះ យឡើេ ប៉ាុខៃ្ ្ ្ទនុេ យៅ វិញ នាង បាៃ យលើក ទរឹកចលិ ត្ ែ្នុំ ឲ្យ បៃ្ 
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យបសកកម្ម ដ៏ យទវភា្ 
នៃ ក្រះយេស៊ូវ ក្រីស្ទ ៖ 
ក្រះដ៏បង្កបយង្កើត

ក្រះឡយសែូវ ស្ដីស្ « បាន បឡងកើត ថ្្ឡ�� នទិង 

ថ្នដដី » ( នដីថហ្ទដី 3 9:15 ) ។ សទង់ បាន 

ឡធ្ើ កទិច្ចក្រ ឡនាះ តា� រយៈ អំណាច បេ្ជទិតភាេ ថដល 

ស្ទិត ឡៅ ឡសក្� ក្រ ដឹកនាំ ថន សេះវរបទិតា សួ្៌ ( សូ� 

ឡ�ើល �៉ូឡស 1:33 ) ។

សបធ្ន ែូម៉ាស ឡអស �៉នសុន បាន មន 

សបរោសន៍ ថា « ឡតើ  ឡយើង ្ ប្ដី មន អំណរ្ុណ 

យ៉ាង ណា ឡៅ ថដល អង្គ បងកបឡងកើត ដ៏ ឈ្លាសថវ 

បាន បឡងកើត ថ្នដដី ឡហើយ ោក់ ឡយើង ឡៅ ទដីឡនះ 

ឡនាះ . . . ឡដើ�្ដី ឡយើង អាច មន បទេទិឡរោធន៍ ក្នុង សគា 

ថន ក្រ រោកល្ង ជាឱក្ស ឡដើ�្ដី បគ្ហាញ ខលេងួនឯង 

ថាឡយើងមនភាេសក្ទិស� ចំឡោះ អ្ដីៗ ោំងអស់ 

ថដល សេះ បាន ឡរៀបចំ ឲ្យ ឡយើងទទួល » ។ 1 ឡៅ ឡេល 

ឡយើង ឡសបើ សទិទ្ធទិ ឡសជើសឡរើស របស់ ឡយើង ឡដើ�្ដី ឡគារេ 

សបតទិបត្ទិ តា� សេះ បញ្ញត្ទិ របស់ សេះ ឡហើយ ថសបចទិត្ ឡនាះ 

ឡយើង ថសបក្លាយ ជា មន ភាេ សក្ទិស� ឡដើ�្ដី សតលប់ 

ឡៅ រស់ ឡៅជា�ួយ នឹង សទង់ វិញ ។

សបធ្ន ឡឌៀឡែើរ ឡអស្ អុជដូហ្ ជា ទដីសបឹកសោ ទដីេដីរ 

ឡៅ ក្នុង ្ ណៈសបធ្ន ទដី�ួយ បាន មន សបរោសន៍ េដី 

ក្រ បងកបឡងកើត ថា ៖ 

« ឡយើង ្ ឺ ជា ឡហតុ្ល ថដល សទង់ បាន បឡងកើត 

សកលឡោក ឡនះ ! . . .

« ឡនះ ្ ឺ ជា �តទិ្្នុយ �ួយ របស់ �នុស្ស ៖ ឡបើ ឡសបៀប 

នឹង សេះ �នុស្ស ្ ឺ គាមៅន ជា អ្ដី ឡរោះ ប៉ុថន្ ឡយើង ្ ឺ ជា អ្ដីៗ 

ោំងអស់ ចំឡោះ សេះ » ។ 2  ឡោយ ដឹង ថា សេះឡយសែូវ 

បាន បឡងកើត ថ្នដដី សសមប់ ឡយើង ឡោយរោរ ឡយើង មន 

តថ�លេ ដ៏ ធំឡធង ចំឡោះ សេះវរបទិតា សួ្៌ អាច ជួយ ឡយើង ឲ្យ 

បឡងកើត ឡសចក្ដី សសឡាញ់ របស់ ឡយើង ចំឡោះ សទង់ ។

ដចញពបី្ពរះគម្បីរ
យ៉ូហាន 1:3 ឡហឡសេើរ 1:1–2 �៉ូរោយ 3:8  

�៉ូឡស 1:30–33, 35–39 អ័សបាហាំ 3:24–25

កំណត់រំណាំ

 1. ែូម៉ាស ឡអស�៉នសុន« The Race of Life » 
Liahona, ថខ ឧសភា ឆ្នាំ 2012 ទំេ័រ 91 ។

 2. ឡឌៀឡែើរ ឡអស្ អុជដូហ្ « You Matter to Him » 
Liahona,ថខ វិច្ទិក្ ឆ្នាំ 2011 ទំេ័រ 20 ។

 3. យ៉ូថសបសែ្មមីធ ក្នុង Daughters in My Kingdom: 
The History and Work of Relief Society,  
( ឆ្នាំ 2011 ) ទំេ័រ 171 ។

 4. Daughters in My Kingdom, ទំេ័រទដី 171 ។
 5. យ៉ូថសបសែ្មមីធ ក្នុង Daughters in My Kingdom,  

ទំេ័រ 169 ។

សរូមសិកសាសម្ភា�យនះយោយកា�អ្ិសាឋាននិងពយាយមដឹងនរូវអវីយដើម្បីតចកចាយនឹងបងប្អដូនតសីតដលអ្កយៅសួ�សុខេុក្ខ។យ្ើកា�
យល់ដឹងអំពីជីវិ្និងយបសកកម្ម�បស់តពះអង្គសយ្ងារះបយងកើនជំយនឿ�បស់អ្កយៅយលើតេង់និងតបទានព�អ្កទាំងឡាយតដលអ្ក
នឹងយមើលតថយោយ�យបៀបណា?សតម្ប់ព័្៌ម្នបតន្ថមសរូមចរូលយៅយេ�េំព័�reliefsociety.lds.org.

ដចញពបី្បវត្តិសា្េ្តរបេ់ដយើង

យេើង កតូវ បាៃ បយង្កើត យឡើង តាម រូបភា្ នៃ ក្រះ 

( សូម យមើល ម៉ាូយស 2:26–27 ) យហើេ យេើង 

មៃ សុរោដៅៃុ្ល ដ៏ យទវភា្ ។ ្យារោរី េ៉ាូខសប 

ស្ម៊ើធ បាៃ ទូនាមាៃ ដល់ បងប្ូៃ កសរី យៅ ក្នុង សម្ម 

សយហងាគារះ ឲ្យ « បំយ្ញ ៃូវ េភ័េឯកសលិទ្ធលិ [ របស់ 

ែ្លួៃ ] » ។ 3 ជាមួេ ៃរឹង រោរ យលើក ទរឹក ចលិត្ យនារះ 

ជា ក្រឹរះ មួេ បងប្ូៃ កសរី យៅ ក្នុង សាសនាចកក នៃ 

ក្រះយេស៊ូវ ក្រីស្ទ នៃ ្ ួក បរិសុទ្ធ ន្ងៃ ចុង យករោេ កតូវ 

បាៃ បយកងៀៃ ឲ្យ បំយ្ញ សុរោដៅៃុ្ល ដ៏ យទវភា្ 

របស់ ែ្លួៃ យោេ បំយ្ញ ៃូវ ក្រះរាជ បំណង របស់ 

ក្រះ ចំយពារះ ្ ួក ោត់ ។ « យៅ យ្ល ្ ួកោត់ ដរឹង 

ថា ្ ួកោត់ ជា ៃរណា—ជា បុកតរី នៃ ក្រះ យោេ 

មៃ សមត្ថភា្ ្ លិយសស យដើម្រី កសឡាញ់ យហើេ 

ចលិញ្ចរឹម បរីបាច់—យនារះ ្ ួកោត់ ៃរឹង ឈាៃ យៅ ដល់ 

សរោដៅៃុ្ល របស់ ែ្លួៃ ជា កស្រី ដ៏ បរិសុទ្ធ » ។ 4

« ្យារោរី េ៉ាូខសប ស្ម៊ើធ បាៃ មៃ កបសាសៃ៍ 

ថា « ឥឡូវ យៃរះ អាច កតូវ បាៃ ោក់ យៅ ក្នុង 

សាថាៃភា្ មួេ ខដល េ្ក អាច យធ្វើ កសប តាម រោរ 

េល់ ដរឹង ទាំង យនារះ ខដល ក្រះ បាៃ បណដៅដរះ យៅ ក្នុង 

យបរះដូង របស់ េ្ក » ។ « កបសលិៃ យបើ េ្ក បំយ្ញ 

តាម យោលរោរណ៍ ទាំងយៃរះ យតើ វ ៃរឹង មៃ ភា្ 

េសាចារ្យ យហើេ រុងយរឿង យា៉ាង ណា យៅ !—កបសលិៃ 

យបើ េ្ក បំយ្ញ េភ័េ ឯក សលិទ្ធលិ របស់ េ្ក យនារះ 

្ួកយទវតា មលិៃអាច កតូវ បាៃ ឃាឃាំង ្ រី រោរយធ្វើ  

ជា សហរោរី របស់ េ្ក យឡើេ » ។ 5

ចសរក្ីជំចនឿ្កុម្េួសា�
កា�សច្គ្ររះ

រូប
្ត

 នៃ
 បព

រះប
្វីស

្ទយោ
េ
 ោ

វី�
 ៃ
រីសា

តាល
់ ន្

្ទ ខា
ង យ
ករោ

េ
 យោ

េ
 យហ

យម
រា៉ា/

ធរីង
ស
្ក់

ដតើខ្បុំអាចដ្វើអវបីរាៃ?

1.យតើ រោរ ខស្វង េល់  ្ រី ៃលិស្័េ នៃ ក្រះ របស់ យេើង 

បយង្កើៃយសចក្ដរី កសឡាញ់ របស់យេើង ចំយពារះ 

ក្រះេង្គសយហងាគារះ តាម រយបៀប ណា ?

2.យតើ យេើង អាច បងាហាញ េំណរ ្ ុណ របស់ យេើង ចំយពារះ រោរ 

បង្ក បយង្កើត របស់ យេើង បាៃ យោេ រយបៀប ណា ?

សា�លិខិតបច្ងៀនសួ�សុខទុក្ខ

យនះជាយលើកេីមួយយៅក្នុងបណដាដំពនសា�លិខិ្បយតងៀនសួ�

សុខេុក្ខតដលម្ននរូវេិដ្ឋភាពពនយបសកកម្ម�បស់តពះអង្គ

សយ្ងារះ។
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ស�ៀវសៅកំណត់ចំណាំ�ន្និ�ីទខែតុលា

«ទាយចមើលចតើន�ណាមកប�ិចភាេអាហា�ចពលលាងារ?»

ដប់សបាំ ថែងៃ េដី �ុន ក្រ ចាប់ ឡ្្ើ� សន្ទិសដីទ ទូឡៅ 

រាល់ ឡលើក ស្ួរោរ រ បស់ ឡយើង បាន េ្យងួរ រោលាក សញ្ញា 

ជូន ដំណឹងឡោយ ឡ្្ើ� ថា « ោយ ឡ�ើល ឡតើ នរណា 

�ក បរិឡភា្ អាហារ ឡេល ោងាច ? » បនាទាប់ �ក ឡយើង 

បថន្� រូបភាេ ែ្មដី បំ្ុត ថន េួក េយាក្រី េួក អ្ក ឡ�ើល ឆុត 

នទិង េួក អ្ក ទទួល វិវរណៈ របស់ ឡយើង េដី សន្ទិសដីទ ឡលើក 

�ុន ឡៅ ក្នុង ទស្សនាវដ្ដី រោសនាចសក ។

ខ្នុំ បាន ឡរៀប ចំ ឡោយ  សរោវសជាវរក េយាក្រី ថដល 

ឡយើង នឹង រោវា្�ន៍ នា យប់ ឡនាះ ។ ឡេល ខលេះ ខ្នុំ រក 

វត្នុ ឡៅ ជុំវិញ ្ ្ះ ឡដើ�្ដី តំណាង ឲ្យ វត្នុ �ួយ ចំនួន ថដល 

ខ្នុំ បាន រកឡ�ើញ ឡហើយ ខ្នុំ បាន ោក់ វា ឡៅ ឡលើ ចាន 

�ួយ ។ អំ�នុង ឡេល អាហារឡេល ោងាច ឡេល ខ្នុំ សបាប់ 

េដី ដំឡណើរ ឡរឿង របស់ វត្នុ នទិ�ួយៗ ស្ប់គានា រោកល្ង 

ោយ ថា ឡតើ ជា នរណា ។ ឡេល ខលេះ ឡទៀត ខ្នុំ សបាប់ 

ដំឡណើរ ឡរឿង �ួយ ឬេដីរ ថដល េយាក្រី បាន ថចក ចាយ 

អំ�នុង សន្ទិសដីទ ទូឡៅ ក្ល េដី ឡលើក �ុន ។

ខ្នុំ មន ចទិត្អរោចារ្យ យ៉ាងខាលាំង ចំឡោះ ឡរឿង 

ោំងឡាយ ថដល កូន របស់ ខ្នុំ ចាំ េដី េួក េយាក្រី នទិង 

េួក រោវក  ជាទដីសសឡាញ់ របស់ ឡយើង ឡហើយ ខ្នុំ ដឹង ថា 

ថល្ង ដ៏ រោ�ញ្ញ ឡនះ ក៏ បាន បឡងកើន ឡសចក្ដី សសឡាញ់ 

នទិង ចំឡណះដឹង របស់ ខ្នុំ ចំឡោះ បុរស ដ៏ សបថេ ោំងឡនះ 

្ងថដរ ។

ទស្សនាវែ្ីសន្និសីទផ្ទាល់ខ្លួន�បស់ខ្ញំ

ឡៅ ឡេល ថអលឡឌើរ ថនល អទិល អាន់ឡឌើរសទិន ថន 

កូរ៉ុ� ថន េួក រោវក ដប់េដីរនាក់ នទិង ភរិយ របស់ ឡោក 

ឡ�ធដី បាន ឡៅ ទស្សនកទិច្ច អំ�នុង ឡេល សន្ទិសដីទ ឡស្ក 

របស់ ឡយើង សែិឡស្ើរ អាន់ឡឌើរសទិន បាន ថចក ចាយ 

ដំឡណើរ ឡរឿង �ួយ ជា�ួយ នឹង ឡយើង ៖ គាត់ បាន មន 

សបរោសន៍ ថា ឡៅ ឡេល េួកគាត់ រស់ ឡៅ សបឡទស 

បារាំង គាត់ បាន ែតច�លេង សុន្រកថា ថន សន្ទិសដីទ 

សសមប់ កូន គាត់ មនាក់ៗ—សូ�្ដី ថត កូន តូច ក្ដី ។ គាត់ 

មន ក្រ ភាញាក់ ឡ្្អើល ឡៅ ឡេល គាត់ បាន រក ឡ�ើញ េដី តថ�លេ 

ថន ក្រ ែត ច�លេង ោំង ឡនាះ ថដល វា មន តថ�លេ យ៉ាង ខ្ពស់ 

បំ្ុត ។ ឡសក្យ �ក គាត់ បាន នឹក ឡ�ើញ នូវ ្ ំនទិត 

�ួយ ៖ « ឡតើ វា មន តថ�លេ យ៉ាង ណា សបសទិន ឡបើ ស្ួរោរ 

របស់ អ្ក ទទួល បាន នូវ សបរោសន៍ របស់ េួក េយាក្រី 

ឡនាះ ? »

ដំឡណើរ ឡរឿង ឡនះ បានប៉ះដល់ដួងចទិត្របស់ខ្នុំ 

ឡហើយ ខ្នុំ បាន តាំង ចទិត្ ថា �នុស្ស ស្ប់ គានា ក្នុង ស្ួរោរ 

របស់ ឡយើង មន សុន្រកថា ថន សន្ទិសដីទ ផ្ទាល់ ខលេងួន ។ 

េួក កូន សសដី របស់ ឡយើង មន ចទិត្ រំឡភើប ជា ខាលាំង ។ 

ឡយើង ឡសបើ សុន្រកថា ោំងឡនាះ សសមប់ រាសតដីជួបជុំ សកុ� 

ស្ួរោរ នទិង អំ�នុង ឡេល សទិកសោ សេះ្�្ពដីរ ។ ខ្នុំ ចូល ចទិត្ 

ឡេល ឡ�ើញ កូន សសដី មនាក់ អានច សុន្រកថា ឡោយ ខលេងួន 

ឯង ឡហើយ កត់ ចំណាំ វា ជា �ួយ ហ្ឺត របស់ នាង ។ កូន 

សសដី មនាក់ ឡទៀត ថដល ឡទើប ថត សជ�ុជទឹក ែ្មដី ៗ  ឡនះ បាន 

អង្រ ខ្នុំ ឲ្យ អាន សុន្រកថា ោំងឡាយ ជា�ួយ នឹង នាង 

ថត េដីរនាក់ ។

កិរ្ចកា�ស្មាប់សន្និសីទ

ជា ថ្្ក �ួយ ថន ឡ�ឡរៀន របស់ ខ្នុំ ឡៅ ក្នុង 

សម្�សឡ្គ្គាះ ខ្នុំ ោក់ កំហទិត ឲ្យ បងប្អអូន សសដី មនាក់ៗ 

ឡ�ើល ឡ�ើងវិញ នូវ សុន្រកថា នានា ឡៅ ក្នុង សន្ទិសដីទ 

ក្ល េដី ឡលើក �ុន មន បងប្អអូន សសដី ខលេះ បាន អាន 

សុន្រកថា ឡនាះ ឡ�ើង វិញ ខលេះ ឡទៀត បាន ឡ�ើល វា តា� 

អែិនឡធើរថណត ។ មន បងប្អអូន សសដី �ួយ ចំនួន បាន 

សថ�្ង ឡចញ េដី អារ�្មណ៍ យ៉ាង ខាលាំង ក្លា ថដល េួកគាត់ 

មន ក្នុង ក្រ ឡរៀបចំ ខលេងួន សសមប់ សន្ទិសដីទ ថដល នឹង �ក 

ដល់ ។ ◼

អ្កនិពន្ធ�ស់យៅក្នុង�ដ្ឋវា៉ស៊ីនយតានស.�.អា.។

្ំៃលិត សកមប់ សៃ្លិសរីទ ទូយៅ
ចោយធីណាដស្ពនចស៊ី�

រច
នា
 រូប
្ត

 យោ
េ
 ខា

ឡ
ូស
 េ
៊ើកសា

ខេ
ល
 ហ

្គូយត
យរ៉ស

្ រ
៉ូប៊ល
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ចំឡោះ យុវវ័យ �ួយ ចំនួន ក្រ បរាជ័យ ឡដើ�្ដី អនុវត្ 

តា� ឡគាលក្រណ៍ ថន លំហាត់ សបាណ ខាង រាង 

ក្យ អាច ក្លាយ ជា ឧបស្្គ ដ៏ ធំ �ួយ ក្នុងក្រ ឡសេ្ប់ 

�ទិត្ភក្ទិ នទិង ក្រករោង ទំនុក ចទិត្ ឡលើ ខលេងួនឯង ។ ជាង 

ឡនះ ឡទៀត សុខភាេ ខាង រូបក្យ នទិង សតទិអារ�្មណ៍ 

្ឺ ជា កតាតា ដ៏ សំខាន់ ប៉ុថន្ ជា ឡរឿយៗ ជា កតាតា តូច ថន 

ក្រ ឡរៀបចំ ខលេងួន បឡស�ើ ឡបសកក�្ម ។ ឡៅ ទំេ័រ 52–53 

ក្នុង ចបាប់ ឡនះ ថអលឡឌើរ ឡអសរាន អូឆ្វ ថន េួក 

ចទិត សទិប នាក់ បាន េទិភាកសោ េដី រឡបៀប ថែោំ រូបភាយ 

ឡយើង អាច ជួយ ក្រោរ ដល់ សុខភាេ ខាង រូបក្យ 

នទិង សតទិអារ�្មណ៍ ។ ឡោក បាន រំឭក ឡយើង ឲ្យ ឡធ្ើ 

លំហាត់សបាណ ឡហើយ សបតទិបត្ទិ តា� ោក្យ ស�្ដី ថន 

សបាជាញា វាង ថវ ( សូ� ឡ�ើល ្. នទិង ស. 89 ) ឡដើ�្ដី 

ឡយើង មន សុខភាេល្អ ឡហើយ រីករាយ ជាង �ុន ។ ឡៅ 

ឡេល អ្ក ជួយ ដល់ កូនឡៅ របស់ អ្ក ឲ្យ ឡរៀន ឡហើយ 

អនុវត្ តា� ឡគាលក្រណ៍ ថន សុខភាេខាង រូបក្យ 

នទិង ខាងសតទិ អារ�្មណ៍ ឡនាះ េួកឡ្ នឹង មន លទ្ធភាេ 

ឡដើ�្ដី បឡងកើន ទំនុក ចទិត្ ឡលើ ខលេងួន ឯង ឡហើយ ឡរៀបចំ ខលេងួន 

សសមប់ ក្រ បឡស�ើ នា ឡេល អនា្ត ។

ដូច ជា ថអលឡឌើរ អូឆ្វ បាន មន សបរោសន៍ 

ថា ៖ « ក្រ ថែោំ រូបក្យ អ្ក ក៏ សបោន េរ ដល់ ្ ំនទិត 

របស់ អ្ក ្ ង ថដរ ឡហើយ វា ជួយ អ្ក ឲ្យ ចងចាំ ថា អ្ក 

្ឺជាកូនឡៅ ថន សេះ ឡហើយ អាច មន ភាេ ឡជឿជាក់ 

នទិង រីករាយ ។ ខាងថ្្ក សតទិអារ�្មណ៍ ថ្្ក រូបក្យ 

នទិង ថ្្ ក  វិញ្ញាណ របស់ ឡយើង ្ ឺ សតូវ បាន ត ភាជាប់ នឹង រួ� 

គានា » ។

ចយាបល់ទាំងឡាយស្មាប់បច្ងៀនយុវវ័យ

•  សូ� អាន អត្បទ របស់ ថអលឡឌើរ អូឆ្វ រួ�គានា 

ឡហើយ បឡងកើត ថ្នក្រ លំហាត់សបាណ ជា 

សុែភា្ ខាង រូបរោេ ៃលិង សតលិ អារម្មណ៍

កា�បច្ងៀនដ�ើម្បីកម្លាំងនៃយុវជៃ

្ពរះេម្ពី�ដែលពាក់ព័ន្ធ

សុភាសលិត 16:32

ោៃរីខេ៉ាល 1:3–20

លូរោ 21:19

រ៉ូម 12:1–2

កូរិៃ្ូសទរី 1 6:19–20

ខ្សសាឡូៃរីច ទរី 1 5:14

អាលម៉ា 38:12, 53:20

យោលលទ្ធលិ ៃលិង យសចក្រីសញ្ញា 88:15, 89 

ស្ួរោរ �ួយ ឡោយ មន ឡគាលឡៅ ខាង ក្យ 

ស�្ោ ដ៏ ជាក់ ោក់ នទិង សបាកដ នទិយ� ។

•  ជា�ួយ នឹង កូន វ័យ ឡក្មង របស់ អ្ក សូ� អាន 

ថ្្ក សុខភាេ ខាង រូបក្យ នទិង សតទិអារ�្មណ៍ 

ឡៅ ក្នុង យដើម្បីកម្លាំងពនយុវជន ( ទំេ័រ 

25–27 ) ។ សូ� េទិភាកសោ េដី អត្ន័យ ថន ក្រ 

មន សុខភាេ ល្អ ខាង សតទិអារ�្មណ៍ ។

•  សូ� ឡសចៀង បទ « Though Deepening 

Trials » ( Hymns ល.រ. 122 ) រួ� គានា 

ឡហើយ េទិភាកសោ េដី អ្ដី ថដល ក្រ រស់ ឡ�ើង វិញ 

បឡសងៀន ឡយើង េដី រោរៈសំខាន់ ថន រូបក្យ របស់ 

ឡយើង ។

•  សូ� សទិកសោ បទ្�្ពដីរ ថដល មន ឡៅ ក្នុង អត្បទ 

ឡនះ ឡហើយ េទិភាកសោ េដី អ្ដី ថដល វា បឡសងៀន េដី 

សុខភាេ ខាង រូបក្យ នទិង សតទិអារ�្មណ៍ ។

ចយាបល់ទាំងឡាយចែើម្ីបច្ងៀនកូនចៅ

•  សូ� បគ្ហាញ រូបភាេ សេះវិហារ បរិសុទ្ធ ដល់ 

កូន របស់ អ្ក ។ សូ� េទិភាកសោ ថា ឡតើ វា មន 

អត្ន័យ យ៉ាង ណា ឡៅឡេល រោវក ប៉ុល 

បឡសងៀន ថា រូបក្យ ឡយើង ្ ឺ ជា « វិហារ ថន 

សេះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ » ឡនាះ ( កូរិនែូស ទដី 1 

6:19 ) នទិង រឡបៀប ថដល ចំឡណះ ដឹង ឡនះ  អាច 

ជួយ ឡយើង ថែោំ រូបក្យ នទិង ្ ំនទិត របស់ ឡយើង 

បាន ។

• សូ� ឡធ្ើ ជា តារាង �ួយ េដី សក�្មភាេ ក�សោន្ 

ល្អៗ ថដល កូន របស់ អ្ក ចូល ចទិត្ ឡធ្ើ ជា 

ស្ួរោរ ។ រួច ឡហើយ បឡងកើតថ្នក្រ �ួយ េដី 

រឡបៀប ឡដើ�្ដី ឡធ្ើ ឲ្យ សក�្មភាេ ោំងឡនះ ក្លាយ ជា 

ថ្្ក �ួយ ថន ជដីវិត ស្ួរោរ ។

•  សូ� េទិភាកសោ េដី រឡបៀប ថស្ង យល់ ឡហើយ ស្ប់ 

ស្ង ឡលើ អារ�្មណ៍ រួ�ោំង កំហឹង ឬ ភាេ 

ឡរោកឡៅ ។ សូ� ឡសចៀង បទ « If You’re 

Happy » ( Children’s Songbook 

266 ), « I’m Trying to Be Like Jesus » 

( Children’s Songbook 78 ) ឬ ចឡស�ៀង 

�ួយ ឡ្្សង ឡទៀត ស្ដី េដី អារ�្មណ៍ នទិង ក្រ ឡធ្ើ ក្រ 

ឡសជើសឡរើស ឡធ្ើ ល្អ ។ ◼រច
នា
 រូប
 ្ត

 យោ
េ
 ថា

យេ
ៀ ម

៉ាល
រី
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្ត័ម៌ៃ សាសនាចកក
សូម បមើល ប្ែ្រំព័រ news.lds.org សបមា�់ ព័ត៌មាន និង បពឃឹត្ិការណ៍ �ហន្ថម ប្រៀត ។

សមជលិក អាច យស្ើសុំ ខែ្ កសឡាេ នៃសលិទ្ធលិ េំណាច ប្្វជលិតភា្
ចោយរ៉យដអនម៉��្គីនី�្គ

ព័ត៌មាន ស្សនាចបក

ឥ�អូវ ឡនះ រោសនាចសក អាច ្ ្ល់ េ័ត៌មន ថន ថខ្ស សសឡាយ ថន សទិទ្ធទិ 

អំណាច បេ្ជទិតភាេ ជា ក្រ បឡស�ើ �ួយ ដល់ សមជទិក តា� ក្រ 

ឡស្ើសុំ ។ ថខ្ស សសឡាយ ថន សទិទ្ធទិ អំណាច បេ្ជទិតភាេ ្ឺ ជា ្ ំរូ �ួយ ថន ក្រ 

ថតងតាំង ជា បន្បនាទាប់  ថដល អាច នាំ សត�ប់ ឡៅ ដល់ ក្រ ចាប់ ឡ្្ើ� ដំបូង 

ថន រោសនាចសក ឡហើយ ទដីបំ្ុត ្ ឺ ដល់ សេះអង្គ សឡ្គ្គាះ ។

ឡោះជា អ្ក ក្ន់ បេ្ជទិតភាេ មនាក់ ថដល មន តំថណង េួកចទិតសទិប 

នាក់ អាច សតូវ បាន បញ្ចអូល ឡៅ ក្នុង ថខ្ស សសឡាយ ថន សទិទ្ធ អំណាច ផ្ទាល់ 

ខលេងួន របស់ សមជទិក ក៏ ឡោយ ក៏ គាមៅន ថខ្ស សសឡាយ ឡោយ ថ�កណា�ួយ 

ថដល សតូវ បាន រកសោ សសមប់ តំថណង ថន េួកចទិតសទិប នាក់ ឡ�ើយ ។ �ួយ 

វិញ ឡទៀត ថខ្ស សសឡាយ ថន សទិទ្ធទិ អំណាច បេ្ជទិតភាេ សសមប់ បែមីស្សេ 

នទិង ឡោក អយ្យឡក្ ថដល បាន ថតង តាំង ្ឺ សតូវ បាន រាយ រាប់ តា�រយៈ 

ក្រ ថតង តាំង តំថណង សង្ ជាន់ ខ្ពស់ របស់ េួកឡ្ ។ 

មន ថត េត៌មន អំេដី ថខ្សសសឡាយថនសទិទ្ធទិ អំណាច បេ្ជទិតភាេ 

�ទិល្ដីសសោថដក ថត ប៉ុឡណាណះ ថដល អាច ឡស្ើសុំ េដី រោសនា ចសក បាន ថខ្ស 

សសឡាយ បេ្ជទិតភាេ ឡអើរ៉ុន ្ ឺ េំុ មនឡ�ើយ ។ សមជទិក ោំងឡាយ 

អាច ឡស្ើ សុំ ថខ្ស សសឡាយ ថន សទិទ្ធទិ អំណាច បេ្ជទិតភាេ �ទិល ដ្ីសសោថដក 

បាន សសមប់ ថត ខលេងួន ឯង កូន ថដល កំេុង រស់ ឡៅ ក្នុង ្ ្ះ ជា �ួយ ឬ អ្ក 

្្សេ្្សោយ រោសនាវ័យ ឡក្មង ថដល កំេុង បឡស�ើ ឡបសកក�្ម នា ឡេល 

បច្ចនុប្ន្ ថត ប៉ុឡណាណះ ។ ឯករោរ ោំង ឡនះ �ទិន ថ�ន ជា ឯករោរ ្ លេអូវក្រ 

របស់ រោសនាចសក ឡ�ើយ ។

ឡបើសទិន អ្ក មន បំណង ចង់ ឡស្ើសុំ ថខ្ស សសឡាយ ថន សទិទ្ធទិ អំណាច 

បេ្ជទិតភាេ របស់ អ្ក ឡនាះ សូ� បញ្ចអូល ឡឈ្មៅះ ឡេញ សសប ចបាប់  

របស់ អ្ក ថែងៃ ថខ ឆ្នាំកំឡណើត ឡលខ សមជទិក ភាេ ( ថដល មន ឡៅ  

ឡលើ ប័ណ្ណ ចូល សេះវិហារ បរិសុទ្ធ ឬ �ក េដី ឡស្មៀន វួដ របស់ អ្ក ) ឡឈ្មៅះ 

របស់ បុ្្គល ថដល បាន ថតង តាំង អ្ក ឲ្យ ទទួល តំថណង ជា ថអលឡឌើរ 

ឬ សង្ ជាន់ ខ្ពស់ ( ឡបើសទិនជារោគាល់ ) នទិង អាសយោឋានរបស់ 

អ្ក ថដល សតូវ ឡ្្ើ សត�ប់ ឡៅវិញ នទិង ឡលខ ទូរស័េ្ ឬ អាសយោឋាន 

អែមីថ�៉ល ។

សូ� ឡ្្ើ ក្រ ឡស្ើ សុំ របស់ អ្ក ឡៅ ក្ន់ ៖

Priesthood Line of Authority
Global Service Center
120 North 200 West
Salt Lake City, Utah 84103-1514, USA
ទូររោរឡលខ ៖ 1-801-240-6816
ទូរស័េ្ឡលខ ៖ 1-800-453-3860 បន្ ឡៅ ឡលខ 2-3500

អែមីថ�៉ល ៖ សូ� អែមីថ�៉ល ឡៅ ក្ន់ lineofauthority@ 
ldschurch.org ឡោយ ោក់ « PLA » ឡៅ បនាទាត់ សបធ្ន បទ ។ 

អ្ក នឹង ទទួល បាន ទស�ង់ ថបប បទ �ួយ សត�ប់ ឡៅ វិញ ឡដើ�្ដី បំឡេញ 

ឡហើយ បញ្ចអូល សត�ប់ �ក វិញ ( មន ក្រ ឡឆលេើយ តប ឡោយ ស្័យ សបវត្ទិ 

ឡៅ ក្ន់ រោរ ថដល មន ោក្យ « PLA » ឡៅ បនាទាត់ សបធ្នបទ ) ។ ◼

បខ្ស្េឡាយនៃេិទ្ធិ

អំណាចបពវជិតភាព
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ចៅជុំវិញសាសនារ្ក

្បចទសម៉ុងចហារលី្បា�ព្ធខួបចលើកទី
20ឆ្នាំននសាសនារ្ក

យៅ ន្ងៃ ចៃ្ទ ទរី 15 ខែ យមសា ឆ្នាំ 2013 មៃ សមជលិក 

សាសនាចកក យកចើៃ ជាង 300 នាក់ បាៃ កបមូល ្ ្ដនុំ ោនា យៅ ភ្ំ  

នហ្ សាៃ យៅ េ៊ុលឡាៃ បាតា កបយទស ម៉ាុងយហ្គាលរី យដើម្រី  

កបារ្្វ ែួប យលើក ទរី 20 នៃ សាសនាចកក យៅ ក្នុង កបយទស យនារះ ។ 

មៃ កកុម ចយកមៀង ខដល មៃ សមជលិក 50 នាក់ យហើេ កកុម យនារះ 

បាៃ សាដៅប់ រោរ ្ ត ចម្ង នៃ កបសាសៃ៍ របស់ ខេលយ�ើរ ខៃល យេ  

ម៉ាក់ ខស្វល ( ឆ្នាំ 1926–ដល់ ឆ្នាំ 2004 ) យៅ យ្ល យលាក 

បាៃ ឧទ្ទលិស ឆ្ង កបយទស ម៉ាុងយហ្គាលរី យដើម្រី ្ សាេ ដំណរឹង ល្ យៅ ឆ្នាំ 

1993 ។

ខេលយ�ើរ នត វ៉ក េលិៃ ជា េតរីត ជា សមជលិក នៃ ្ ណៈ កបធាៃ 

តំបៃ់ អាស៊ើ ខដល េម ដំយណើរ ជាមួេ ខេលយ�ើរ ម៉ាក់ ខស្វល យៅ 

កបយទស ម៉ាុងយហ្គាលរី ក្នុង ឆ្នាំ 1993 បាៃ សយង្កត យឃើញ ្ រី រយបៀប ខដល  

« ក្រះហស្ របស់ ក្រះេមចាស់ បាៃ កំ្ុង យធ្វើ ឲ្យ ផាលាស់ ប្ដូរោមាៃ ឈប់ 

ឈរ យៅ ក្នុង ខ្្ក យៃរះ នៃ ចមការ របស់ កទង់ » ។

សកម្មភា្ យ្្ងៗ យៅ យ្ញ មួេសបាដៅហ៍ បាៃ ្ ូសចំណាំ 

ៃូវ្លិធរី រំឭក  ែួបយៃរះ ។ រោរ ជួប ជុំ ជា យបសកកម្ម បាៃ នាំ េ្ក កតឡប់ 

មក ្ រី ្ ្្្វ្សាេ សាសនា ចំៃួៃ 200 នាក់ មក ។ មៃ កបជាជៃ 

ម៉ាុងយហ្គាលរី ជាង 1000 នាក់ បាៃ បយកមើ ជា េ្ក្្្្វ ្ សាេសាសនា 

យ្ញ យម៉ាង—យស្ទើរ ខត មៃ ក្នុង ចំយណាម សមជលិក ចំៃួៃ 10  នាក់ 

យនារះ មៃ ្ ួក េ្ក ្ ្្្វ្សាេសាសនា យ្ញ យម៉ាង មនាក់ ក្នុង កបយទស 

ម៉ាុងយហ្គាលរី ។ ្លិធរី បុណ្យកជមុជទរឹក កតូវ បាៃ យធ្វើ យឡើង ពាសយ្ញ 

កបយទស ម៉ាុងយហ្គាលរី យៅ លាងាច ន្ងៃ សុកក យោេ មៃ មៃុស្ 24  

នាក់ បាៃ កជមុជទរឹក យៅ ន្ងៃ យនារះ ។ ម៉ារី េលិៃ ឃុក ខដល បាៃ យោរះ  

ខលង ្ រី ្ ណៈកបធាៃ េុវនារី ទូយៅ ្ ្មរីៗ យៃរះ បាៃ មៃ កបសាសៃ៍  

យៅ ក្នុង រោរ កបជុំ ធម្មៃលិោឋាៃ េុវនារី មួេ យហើេ ក្នុង ្ លិធរី សយមភាធ  

កខៃ្ង ្ ង្កបវត្លិ មួេ កតូវ បាៃ ចាក់ បញ្ចាំង វីយដេូ មួេ ខដល  

មៃ ៃូវ រោរ ខណនាំ េំ្រី ្ យកមង យដើមយឈើ ក្ួសារ ្ ្មរី ។ រូបភា្  

ខាង វប្ធម៌ ដ៏ ខប្ក មួេ បងាហាញ េំ្រី វប្ធម៌ ដ៏ សម្ូរ ខបប 

របស់ កបយទស ម៉ាុងយហ្គាលរី ៃលិង យទ្យរោសល្យ របស់ សមជលិក 

សាសនាចកក ជា យកចើៃ ។

ពួកប�ិសុទ្ធនថងៃរុងច្កាយចៅក្នញងពិធី�ំឭកខួប្បចទសន�ទី
ជួយោំចែើមចឈើ

យៅ ន្ងៃ ទរី 1 ខែ ឧសភា សមជលិក ទាំងឡាេ នៃសាសនាចកក 

យៅ កបយទស នហទរី បាៃ ចូលរួម ក្នុង ្ យកមង ោំ យដើម យឈើ ដ៏ ធំ មួេ  

យៅ ទូទាំង កបយទស ។ កូៃ យឈើ ដ៏ សៃ្ធរឹក សនាធាប់ កតូវ បាៃ ោក់ ោំ  

យៅ ន្ងៃ ទរីមួេ នៃ ្ យកមង យនារះ យហើេ ៃរឹង មៃ យដើមយឈើ យកចើៃ  

យទៀត ោក់ ោំ តាម យករោម ។ យៅ យ្ល ្ យកមង កតូវ បាៃ បញ្ចប់  

យនារះ ៃរឹង មៃ កូៃ យឈើ ្ ្មរី ចំៃួៃ 400,000 យដើម យទៀត ដុរះ យៅ ក្នុង 

កបយទស នហទរី រួមមៃ យដើម កកូច ឆ្មា យដើម កកូច យដើម ដូង យដើម ល្នុង 

ៃលិង យដើម េូក ។

សាសនាចកក បាៃ ទលិញ កូៃយឈើ ជា យកចើៃ ចូលរួម ចំខណក ោំកទ 

ជា បៃ្ដ បនាទាប់ ក្នុង រោរ យងើប យចញ ្ រី រោរ រំជួេ ដរី របស់ កបយទស នហ ទរី ។ 

្យកមង យនារះ ក៏ បាៃ ្ ្ដល់ ដល់ សមជលិក ទាំងឡាេ ៃូវ ្ យកមង នៃ រោរ 

បយកមើ មួេ ចំយពារះ រោរ កបារ្្ធ ្ លិធរី ែួប យលើក ទរី 30 នៃ សាសនាចកក 

យៅ ក្នុង យរោរះ នៃ ជាតលិសាសៃ៍ យៃរះ ។ រោល ្ រី បរី ទស្វត្រ៍ កៃ្ង យៅ 

កបធាៃ ្ូម៉ាស យេស. ម៉ាៃសុៃខដល រោល យនារះ្ឺ ជា សមជលិក នៃ 

កូរ៉ុម នៃ សាវក ដប់្រីរ នាក់បាៃ យៅ ទស្ៃកលិច្ច យៅ កបយទស នហទរី 

យហើេ បាៃ ឧទ្ធលិស ឆ្ង ខដៃ ដរី យៃរះ សកមប់ រោរ ្ ្្្វ្សាេ ដំណរឹង ល្ 

ខដល បាៃសាតារ យឡើង វិញ ។

ខេលយ�ើរ ខៃល េលិល អាៃ់យ�ើរសលិៃ នៃ កូរ៉ុម នៃ ្ ួកសាវក  

ដប់ ្ រីរ នាក់ មៃ វត្មៃ យៅ ក្នុង កបយទស នហទរី ក្នុង យ្ល យធ្វើ្លិធរី  

កបារ្្ធ ែួប ៃលិង យធ្វើ ជា េធលិបតរី ក្នុង រោរសយមភាធ  យបើក េក្ រចារិក  

រំឭកចាំ មួេ ខដល ្ ូស ចំណាំ ជា រោរ ចាប់ យ្្ដើម នៃ សាសនាចកក  

្រីដំបូង ក្នុង កបយទស នហទរី ។

សាសនារ្កបានប�ិចាចាកម្ទូបអាហា�រំនួនមួយលានចផ្ន
ែល់អង្គកា�រិ្្ចឹមអាចម�ិក

យៅ ក្នុង ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2013 សាសនាចកក បាៃ បរិចាចា្ 

ម្ូបអាហ្រ យកចើៃ ជាង មួេ លាៃ យផាៃ យៅ ដល់ េង្គរោរ ចលិញ្ចរឹម  

អាយមរិក ធំ ជាង យ្ បំ្ុត ជា េង្គរោរ ជួេ សយហងាគារះ ជៃ យកសកឃាលាៃ យៅ 

ក្នុង សហរដ្ឋ ខដល ្ ុំ រក កបាក់ ចំយណញ ។ រោរ បរិចាចា្ រួម មៃ ទាំង 

ម្ូបអាហ្រ កំប៉ាុង ដូច ជា ខ្្យឈើ បខៃ្ ៃលិង សខណដៅក កំប៉ាុង ខដល ៃរឹង 

្្ដល់ ដល់ ក្ួសារ ខដល ែ្វរះខាត តាម កខៃ្ង សានាក់ យៅ ក្នុង សហ្មៃ៍ 

យ្្ងៗ យៅ ទូទាំង សហរដ្ឋ ។ 

បប នេ ឃលិៃ ជាកបធាៃ ៃលិង ជា នាេក កបតលិបត្លិ នៃ េង្គរោរ ចលិញ្ចរឹម 

អាយមរិក បាៃ ៃលិយាេ ថា រោរ បរិចាចា្ ៃរឹង ្ ្ដល់ ជា អាហ្រ ចំៃួៃ កបខហល 

625,000 យ្ល ។

អ្នករាំដរៀបជ្ទ្មង់ដលខ«20»អំឡបុងដពលេបម្ងគឺដ�ើម្បីរំឭកអំពបីខរួបដលើកទបី20នៃសាេនាច្កដៅក្នបុង្បដទេម៉ុងដហារលបី។
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12 លរីអាហូណា

គបធ្ន ឡដវីឌ អូ �ទិកឡ� ( 1873–1970 ) ជា 

ឡរឿយៗ បាន ឡលើក ឡ�ើង េដី ដំឡណើរ ឡរឿង �ួយ 

ថដល  បាន ឡកើត ឡ�ើង ឡៅ ឡេល ឡោក ឡធ្ើ ជា អ្ក 

្្សេ្្សោយ រោសនា បឡស�ើ ឡៅ សបឡទស សកត់ថ�ន ។ ឡោក មន 

អារ�្មណ៍ នឹក ្ ្ះ យ៉ាង ខាលាំង បនាទាប់ េដី ឡោក បានបឡស�ើ ឡបសកក�្ម 

�ួយ រយៈឡេល  ខលេដី ឡហើយ បាន ចំណាយ ឡេល េដីរបដី ឡម៉ាង ឡដើ�្ដី 

ឡដើរ ឡ�ើល សបារោទ ឡស្ើល�ដីង ឡៅ ថក្រ ឡនាះ ។ ឡៅ ឡេល ឡោក 

ឡហើយ នទិង ថដ ្ ូរ បាន សតលប់ �ក េដី ក្រ ឡដើរ ឡ�ើល សបារោទ ឡនាះ 

វិញ េួកគាត់ ឡដើរ ក្ត់ អគារ �ួយ ថដល មន ោក្យ រោលាក �ួយ 

ចារិក ឡៅឡលើ ផ្ទាំង ែ្មដី ឡលើ មត់ ោវារ ជា ោក្យ ឡរោលាក របស់ ឡោក 

ឡសហេករោពាថដល ថែលេង ថា « ឡោះបដី អ្ក ជា អ្ដី ក៏ ឡោយ សូ� ឡធ្ើ ថ្្ក 

របស់ អ្ក ឲ្យ បាន ល្អ » ។

ឡោយ នឹក ចាំ េដី បទេទិឡរោធន៍ ឡនះ សបធ្ន �ទិកឡ� បាន 

េន្យល់ថា ៖ « ខ្នុំ បាន សបាប់ ខលេងួន ឯងឬ មន សេះវិញ្ញាណ ឡៅ ក្នុង 

ខលេងួន ខ្នុំ ថា ‹ អ្ក ជា សមជទិក ថន រោសនាចសក ថន សេះឡយសែូវ 

ចោយដអលចឌើ�
េ្វីនធិនអិលេុក

នៃ កូរ៉ុម នៃ ្ ួក សាវក ដប់ ្ រីរ នាក់

សូមអនុវត្ត
ដ្្នកអ្នកឲ្យ
បានល្អ្បនព
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ចរូ�យ្វើជាមនុសសេសុច�ិ្។សាថាបនាតេួសា�មួយ។សរូម

តសវង�កវិ្ីផ្គ្់ផ្គង់មួយដ៏សម�ម្យ។បយតមើយៅយពល

បានយៅ។យ�ៀបចំខ្លួនជួបនឹងតពះ។ ស្ដីស្ ថន េួក បរិសុទ្ធ ថែងៃ ចុង ឡសក្យ ។ ជាង ឡនាះ ឡៅ ឡទៀត អ្ក 

ឡៅ ទដីឡនះ ្ ឺ ជា អ្ក តំណាង ឲ្យ សេះអមចាស់ សេះឡយសែូវ ស្ដីស្ ។ 

អ្ក បាន ទទួល យក ទំនួល ខុសសតូវ ជា អ្ក តំណាង មនាក់ របស់ 

រោសនាចសក ឡនះ › ។ បនាទាប់ �ក ខ្នុំ បាន ្ ទិត [ េដី ] អ្ដី ថដល 

ឡយើង បាន ឡធ្ើ ឡៅ សេឹក ឡនាះ ។ ឡយើង បាន ឡដើរ ទស្សនា ក�សោន្ 

ឡយើង បាន ទទួល ក្រថណនាំ នទិង េ័ត៌មន អំេដី សបវត្ទិរោសស្ វា 

្ឺជា ក្រ េទិត ឡហើយ ខ្នុំ មន ចទិត្ រំឡភើប នឹង កទិច្ចក្រ ឡនះ ។ . . . ឡោះ 

ជា យ៉ាង ឡនាះ េុំ ថ�ន ជា កទិច្ចក្រ ្ ្សេ្្សោយ រោសនា ឡ�ើយ ។ 

. . . ខ្នុំ បាន ទទួល យក រោរលទិខទិត ថដល បាន ្ ្ល់ �ក ឲ្យ ខ្នុំ ឡៅ 

ឡលើ ផ្ទាំង ែ្ម ឡនាះ ឡហើយ ចាប់ តាំង េដី ឡេល ឡនាះ �ក ឡយើង បាន 

េយាយ� ឡធ្ើ ថ្្ក របស់ ឡយើង ក្នុង នា� ជា អ្ក ្ ្សេ្្សោយ រោសនា 

ក្នុង សបឡទស សកត់ថ�ន » ។ 1

រោរលទិខទិត ឡនះ មន រោរៈសំខាន់ ណាស់ ឡហើយ វា បាន ជះ 

ឥទ្ធទិេល យ៉ាង ខាលាំង ឡៅ ឡលើ រូប ឡោក រហូត ដល់ សបធ្ន �ទិកឡ� 

បាន ឡសបើ រោរលទិខទិត ឡនាះ ជា ក្រ បំ្ុស ្ ំនទិត ឡេញ �ួយ ជដីវិត របស់ 

ឡោក ។ ឡោក បាន តាំង ចទិត្ ថា ទំនួល ខុសសតូវ អ្ដី ក៏ឡោយ 

ថដល ឡោក មន ឡោក នឹងបំឡេញតា� ថ្្ក របស់ ឡោក ឲ្យ 

បាន ល្អ បំ្ុត ។

ចជៀសវាងបច្្ចញអាកប្កិ�ិយាមិន្តឹម្តូវ

ឡៅ ក្នុង ទទិដ្ឋភាេ ថន សក្ដានុេល ដ៏ ធំ សឡ�្ើ� សសមប់ 

ឡសចក្ដី ល្អ ថដល អ្ករាល់គានា ជា ឡក្មង ជំនាន់ ឡសក្យ របស់ 

រោសនាចសក មន ឡតើ អ្ដី ឡៅ ជា កង្ល់ របស់ ខ្នុំ ចំឡោះ អនា្ត 

របស់ អ្ក ? ឡតើ អ្ដី ឡៅ ជា ក្រទូនាមៅន ថដល ខ្នុំ អាច ្ ្ល់ ដល់ អ្ក ? 

ទដី �ួយ អ្ក នឹង សបឈ� �ុខ នឹង សមពាធ ដ៏ ធំ  ឡដើ�្ដី សថ�្ង 

ឡចញ នូវ អាកប្កទិរិយ—ថែ� ោំង ោក់ ឡសរោ�  �ុខ—ក្លាយ 

ឡៅ ជា �នុស្ស ណា មនាក់ ឡទៀត ថដល េុំ ថ�ន ជា រូប អ្ក ឬ ថា ជា 

លកខេណៈស�្ត្ទិ�ួយ ថដល អ្ក ចង់ បគ្ហាញ ឡនាះ ឡ�ើយ ។

ឡៅ ឡដើ� សបវត្ទិរោសស្ របស់ រោសនាចសក េយាក្រី  

យ៉ូថសប អទិ�ម៉ា នទិង កូន ឡភាលាះ េដីរ នាក់ ថដល មន អាយុ 11  

ថខ របស់ េួក គាត់ ឡឈ្មៅះ យ៉ូថសប នទិង ជូោ បាន រស់ ឡៅ ភូ�ទិ 

ថហរាំ រដ្ឋ អូថហអូ ក្នុង ្ ្ះ របស់ចន នទិង អាលដីស ចនសទិន ។  

កូន ោំង េដីរ នាក់ ឡនាះ បាន ឡកើត ជំងឺ កសញ្ចទិល ។ យ៉ូថសប  

នទិង កូន សបុស តូច របស់ ឡោក បាន សសមក ឡៅ ឡលើ ថស្ រុញ  

�ួយ ថក្រ ោវារ �ុខ ្ ្ះ ។

ឡៅយប់ ឡនាះ មន បុរស �ួយ សកុ� ោប �ុខ េណ៌ ឡ្មៅ បាន 

ទមលាយ ោវារ ចូល �ក ឡហើយ បាន អូស េយាក្រី ឡចញ ឡៅ ខាង ឡសរៅ 

ឡហើយ េួកឡ្ បាន វាយ ដំ ឡោក សេ� ោំង បាន ចាក់ ជ័រ ឡរៅសែូ �ក 

ឡលើ រូប ឡោក នទិង សែមីឌនដី រិកដុន ឡទៀត ្ ង ។រូប
្ត
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ថ្្ក ដ៏ ឡរោកឡៅ បំ្ុត ថន ក្រ រុក្ួន ឡនះ ្ ឺ ថា យ៉ូថសប ថដល ជា កូន សតូវ បាន រង 

នូវ ខ្យល់ នា ឡេល យប់ ឡហើយ បណាដាល ឲ្យ មន ជំងឺ ផ្ដារោយ ធងៃន់ធងៃរ ឡៅ ឡេល ឪេុក 

ខលេងួន សតូវ បាន ឡ្ អូស ឡចញ ឡៅ ខាង ឡសរៅ ។ ជា លទ្ធ្ល គាត់ បាន រោលាប់ ឡៅ េដីរ បដី ថែងៃ 

ឡសក្យ �ក ។ 2

េួក អ្ក ថដល បាន ចូល រួ� ឡធ្ើ បាប ដល់ េយាក្រី នទិង បងសបុស របស់ ឡោក ថហ រុ� ក៏ 

បានោប �ុខ របស់ េួកឡ្ ឡដើ�្ដី បទិទបាំង េដី អត្សញ្ញាណ េទិត របស់ ខលេងួន ។ 3

ឡៅ ស�័យ របស់ ឡយើង ឡៅ ឡេល ក្រ ោក់កំបាំង េដី អត្សញ្ញាណ េទិត របស់ 

ឡយើង  ្ឺ ជា ឡរឿង ដ៏ គ្យ សសួល បំ្ុត ឡនាះ មន ឡគាលក្រណ៍ ដ៏ សំខាន់ៗ  ថដល  

ោក់េ័ន្ធ ឡៅ ក្នុង ក្រ �ទិន ោក់ ឡសរោ� �ុខ នទិង  ក្រ មន  « ភក្ដីភាេ ចំឡោះ ឡសចក្ដី ជំឡនឿ 

. . .  ថដល បាន ឡធ្ើ ឲ្យ ជន រងឡសគាះ រោលាប់ » ។ 4

វា ្ ឺ បញ្ជាក់ យ៉ាង ចបាស់ ថា ទំនាក់ទំនង អាសកក់ េុំ ថ�ន សគាន់ ថត ជា បញ្ហា ថន 

កទិរិយ អាសកក់ �ួយ ឡនាះ ឡទ ។ សបសទិន ឡបើ េួក បរិសុទ្ធ ថែងៃ ចុង ឡសក្យ ឡធ្ើ ដូឡច្ះ ឡនាះ វា 

អាច ជះ ឥទ្ធទិេល អាសកក់ ដល់ ជន ថដល គាមៅន ចំឡណះដឹង េដី សេះ ឬ ទដីបនាទាល់ េដី សេះអង្គ 

សឡ្គ្គាះ ។

ក្រ ឡសបើ អែិនឡធើរថណត ឡដើ�្ដីបំផ្លាញ ឡករ្តិ៍ ឡឈ្មៅះ ឬ ឡធ្ើ ឲ្យ �នុស្ស មនាក់ សតូវ បាន ឡ្ 

ឡ�ើល ឡ�ើញ ថា ជា �នុស្ស អាសកក់ ឡោយ សបក្រ ណា �ួយ ្ ឺ ជា ឡរឿង ថដល �ទិន អាច 

ទទួល យក បាន ឡ�ើយ ។ អ្ដី ថដល ឡយើង កំេុង ឡ�ើល ឡ�ើញ ឡៅ ក្នុង សង្គ� ្ ឺ ថា ឡៅ 

ឡេល �នុស្ស ោក់ ឡសរោ� �ុខ អនា�ទិក េួកឡ្ ចូល ចទិត្ បឡញ្ចញ  ឥរិយបែ ថបប ឡនះ 

ថដល ជា ក្រ បំ្លេទិច បំផ្លាញ ដ៏ ធំ ដល់ ក្រ បឡញ្ចញ ឡយបល់ របស់ �នុស្ស ទូឡៅ ។  

វា ក៏ រំឡោភបំោន ដល់ ឡគាលក្រណ៍ �ូលោឋាន ថដល សេះអង្គ សឡ្គ្គាះ បាន បឡសងៀន 

្ង ថដរ ។

សេះអង្គ សឡ្គ្គាះ បាន េន្យល់ ថា សទង់ េុំ បាន យង �ក ឡដើ�្ដី ្ ្នាទាឡោស ដល់ 

ឡោកទិយ ឡនះ ឡទ ប៉ុថន្ ឡដើ�្ដី �ក សឡ្គ្គាះ ដល់ ឡោកទិយ វិញ ។ បនាទាប់ �ក សទង់ បាន 

ឡរៀបរាប់េដី អត្ន័យ ថន ក្រ ្ ្នាទា ឡោស ថា ៖

« ឡហើយ ឡោស ឡនះ ្ ឺ ថា េនលេឺ បាន �ក ក្នុង ឡោកទិយ ថត �នុស្ស ឡោក ចូល ចទិត្ 

នឹង ឡសចក្ដីងងឹត ជាជាង េនលេឺ េដីឡសោះ អំឡេើ ថដល ឡ្ ឡធ្ើ ោំង ប៉ុនាមៅន សុទ្ធ ថត អាសកក់ ។

« ត្ទិត អ្ក ណា ថដល សបសេឹត្ អាសកក់ ឡនាះ ថតង ស្អប់ ដល់ េនលេឺ ឡហើយ �ទិន �ក ឯ 

េនលេឺ ឡទ ថសកង អំឡេើ ថដល ខលេងួន សបសេឹត្ ោំង ប៉ុនាមៅន បាន ឡបើក ឲ្យ ឡ�ើញ ។

« ថត អ្ក ណា ថដល សបសេឹត្ តា� ឡសចក្ដី េទិត វិញ ឡនាះ ថតង �ក ឯ េនលេឺ ឡដើ�្ដី ឲ្យ 

អំឡេើ ថដល ខលេងួន សបសេឹត្ បាន សថ�្ង �ក ឲ្យ ដឹង ថា បាន ឡធ្ើ ឡោយ សេះ » ។ ( យ៉ូហាន 

3:19–21, សូ� ឡ�ើល ្ ង ថដរ ខ 17–18 ) ។

េួក សុចរិត េុំ ចាំបាច់ សតូវ ោក់ ឡសរោ� �ុខ  ឡដើ�្ដី ោក់ បាំង េដី អត្សញ្ញាណ របស់ 

ខលេងួន ឡ�ើយ ។

្ប្ពឹត្ត្សបតាមជំចនឿពិត�បស់អ្នក

អ្ក សបសេឹត្ សសប តា� ជំឡនឿ េទិត របស់ អ្ក  ឡោយ ចំណាយ ឡេលឡវោ របស់ អ្ក 

ឡៅ ឡលើ ឡរឿង ោំងឡាយ ថដល នឹង ករោង ឡហើយ អភទិវឌ្ឍ អាកប្កទិរិយ របស់ អ្ក 

សេ�ោំង ជួយ ឲ្យ ក្លាយ ដូចជា សេះស្ដីស្ ឡទៀត្ង ។ ខ្នុំ សង្ឹ� ថា ក្នុង ចំឡណា� 

អ្ករាល់គានា គាមៅន នរណា មនាក់ ឡ�ើល ជដីវិត សគាន់ ថត ជា ក្រ សបបាយ នទិង ថល្ង ឡនាះ 

ឡ�ើយ ្្នុយ ឡៅវិញ ថា អ្ក នឹង ឡ�ើល វា ថា ជា ឡេលឡវោ �ួយ ឡដើ�្ដី « សបុង ឡសបៀប ខលេងួន 

ឡៅ ជួប នឹង សេះ » ( អាលម៉ា 34:32 ) ។

្ំរូ ដ៏ អរោចារ្យ �ួយ ថន ក្រ ឡធ្ើ ថ្្ក របស់ អ្ក នទិង ក្រ ឡសបើ ឡេលឡវោ ឲ្យ បាន ស�រ�្យ 

្ឺ មន ឡៅ ក្នុង ជដីវិត របស់ ថអលឡឌើរ អទិល ែ� ថភរី ថន កូរ៉ុ� ថន េួក រោវក ដប់េដីរនាក់ 

ឡៅ ឡេល ឡោក ជា ោហាន ឡជើង ទឹក �ួយ រូប ឡោក ស្ទិត ក្នុង េលទ័េ សហរដ្ឋ  ថដល 

មន �ូល ោឋាន ឡៅ សបឡទស ជប៉ុន នា ស្គ្គា� ឡោក ឡលើក ទដី II ។ ថអលឡឌើរ ថភរី បាន 

ថចក ចាយ ដំឡណើរ ឡរឿង ឡនះ  ឡៅ ឡេល ឡោកបាន កត់សតា នូវ រោក្សដី េទិឡសស របស់ 

ឡោក េដី សេះអង្គ សឡ្គ្គាះ ។

« ខ្នុំ ស្ទិត ឡៅ ក្នុង កងទ័េ ឡជើងទឹក សកុ� ទដី�ួយ ឡដើ�្ដី ឡៅ ក្ន់ សបឡទសជប៉ុន 

បនាទាប់ េដី ក្រ ចុះ ហត្ឡលខា កទិច្ចសេ�ឡសេៀង សន្ទិភាេ បនាទាប់ េដី ស្គ្គា� ឡោក 

ក្រ ក្រ ោរ ដ៏ ធំ បំ្ុត �ួយ របស់ អ្ក សបឆ្ំង នឹង ក្រ ឡសជើស ឡរើស �ទិន សតឹ�សតូវ ្ឺ 

ក្រ �ទិន ោក់ ឡសរោ� �ុខ ណា �ួយ ឡដើ�្ដី ោក់ បាំង េដី អត្សញ្ញាណ េទិត របស់ ខលេងួន  ។ 

សបសទិន ឡបើ អ្ក ដឹងថា ខលេងួន ឯង ចង់ ឡធ្ើ ឡរឿង ថបប ឡនាះ សូ� ដឹង ថា វា ជា សញ្ញា ឡសគាះ ថានាក់ 

ដ៏ ធងៃន់ ធងៃរ �ួយ ឡហើយ ជា ឧបករណ៍ �ួយ របស់ មរសសតូវ ឡដើ�្ដី អូស ោញ អ្ក ឲ្យ ឡធ្ើ អ្ដី 

�ួយ ថដល អ្ក េុំ ្ ួរ ឡធ្ើ ។

វា ្ ឺជា ឡរឿង ធ�្មតា សសមប់ ឡេល សេ្ ថែងៃ ឡនះ ឡដើ�្ដី ោក់ អត្សញ្ញាណ របស់ ខលេងួន 

ឡៅ ឡេល សរឡសរ ក្រ ទំនាក់ទំនង  េដី ក្រ ស្អប់ ក្រ ឈឺចាប់ ក្រ ងងឹត ងងល់ តា� 

អែិនឡធើរថណត ឡោយ អនា�ទិក ។ មន �នុស្ស �ួយ ចំនួន បាន ឡៅ វា ថាកំ�ឹង។

រោវក ប៉ុល បាន សរឡសរ ថា ៖ 

« កុំ ឲ្យ សច�ំ ឡ�ើយ េដីឡសោះ េួក ម៉ាក អាសកក់ ថតង នឹង បងខេអូច កទិរិយ ល្អ ។

« ចូរ ភាញាក់ ដឹង ខលេងួន ឡ�ើង ខាង ឯ ឡសចក្ដី សុចរិត ចុះ កុំ ឲ្យ ឡធ្ើ បាប ឡ�ើយ ត្ទិត 

អ្ករាល់គានា ខលេះ �ទិន រោគាល់ សេះ ឡទ » ( កូរិនែូស ទដី 1 15:33–34 ) ។

បអលដឌើរអិលថមបភរីរាៃដ្វើបផ្នកដោករាៃយ៉ាង

ល្អខណៈប�លដោករេ់ដៅក្នបុង្បដទេជប៉ុៃ។
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ឡលើក ទដី II ។ ឡេល ចូល ឡៅ ដល់ ទដីសកុងណាហាគារោ្ដី ឡ�ើញ ទដីសកុងហទិនឡហាច 

អស់ ឡនាះ ្ ឺ ជា បទេទិឡរោធន៍ ដ៏ ឡរោក ឡៅបំ្ុត ក្នុង ជដីវិត របស់ ខ្នុំ ។ �ួយ ថ្្ក 

ធំ ថន ទដីសកុង សតូវ បាន បំផ្លាញ ឡស្ើរ ថត ោំងសសុង ។ រោក សេ �ួយ ចំនួន �ទិន ោន់ 

បាន បញ្ចនុះ ឡៅ ឡ�ើយ ។ ក្នុង នា� ជា ោហានជំនាញ ឡយើង បាន ឡរៀបចំ ទដីរោនាក់ក្រ 

កណាដាល នានា ឡហើយ ឡចញ ឡៅ ឡធ្ើក្រ ។

« រោថានភាេ ឡនាះ ងងឹត អាប់អួរ ណាស់ ឡហើយ េួក ឡយើង �ួយ ចំនួន ចង់ ឡធ្ើក្រ  

ឲ្យ បាន ឡសចើន ជាង ឡនាះ ។ ឡយើងបានឡៅជួបបេ្ជទិត  ឡហើយសកុ�ឡយើងបាន

សុំក្រអនុញ្ញាត ឡដើ�្ដីជួយសង់ សេះវិហារស្ដីរោទានរោរឡ�ើងវិញ ។ ឡោយរោរ 

ក្រោក់កំហទិត របស់ រោឋាភទិបាល យ៉ាង តឹងរឹង អំ�នុង ឡេល ស្គ្គា� ឡនាះ  

សេះវិហារ ោំងឡនះ ឡស្ើរ ថត ឈប់ ដំឡណើរក្រ ។ អគារ �ួយ ចំនួន របស់ េួកឡ្  

សតូវ ខូចខាត យ៉ាង ឡសចើន ថសកថលង ។ េួក ឡយើង �ួយ សកុ� បានស្មស្័ចទិត្ជួសជុល 

ឡហើយោបកំឡបារ រោោ សបជុំោំងឡនាះឡ�ើងវិញ ឡៅ ឡេល ទំឡនរ 

េដីក្តេ្កទិច្ចរបស់ឡយើង ឡដើ�្ដីឲ្យមនអគារ ឡនាះ សសមប់ឡធ្ើេទិធដីសសមប់េួក

ស្ដីរោទាន�្ង ឡទៀត ។

« . . . ឡយើងបានរកឡ�ើញេួកស្ូ្គ្វាល ថដល�ទិនបានឡធ្ើក្របឡស�ើអំ�នុងឡេល

ស្គ្គា� ឡហើយ បានឡលើកទឹកចទិត្ដល់េួកឡ្   ឲ្យ សត�ប់ឡៅក្ន់ក្របឡស�ើរបស់ 

េួកឡ្វិញ ។ ឡយើងមនបទ េទិឡរោធន៍ដ៏អរោចារ្យ ជា�ួយនឹងសបជាជនោំងឡនះ 

ឡៅឡេលេួកឡ្ បានទទួលបទេទិឡរោធន៍ ឡោយមន ឡសរីភាេ ឡដើ�្ដីអនុវត្ជំឡនឿេួក

ស្ដីរោទានរបស់េួកឡ្�្ងឡទៀត ។

«សេឹត្ក្រណ៍�ួយ បានឡកើតឡ�ើង ឡៅឡេលឡយើងចាកឡចញេដីណាហាគារោ្ដី 

សត�ប់�ក្្ះវិញ ថដលខ្នុំឡៅ ថតចងចាំជានទិច្ច ។ ឡៅឡេលឡយើងឡ�ើងជទិះរែឡភលេើង 

ឡៅ ក្ន់កបា៉ាល់ ឡដើ�្ដី ឡយើង ជទិះសត�ប់�ក្្ះវិញ េួកឡយើងសតូវបាន េួកនាវិក  

ដថទឡទៀត ជាឡសចើនចំអន់ឡលង ។ េួកឡ្មន �ទិត្សសដីឡៅជា�ួយ ឡហើយ  [ បាន ] 

នទិយយោេួកឡ្ ។ េួកឡ្ ឡសើច ចំអក ដល់ ឡយើង ឡហើយ នទិយយ ថា ឡយើង �ទិន 

បាន ជួប នឹង ឡរឿង សបបាយៗ ឡេល ឡៅ ក្នុង សបឡទសជបុ៉ន ឡទ ។ ឡយើង បាន ចំណាយ 

ឡេល ឥត សបឡយជន៍ ឡៅ ឡធ្ើក្រោបកំឡបារជញ្ជាំង ឡៅ វិញ ។

« ឡេល េួកឡ្ កំេុង ថត ចំអន់ ឡលង ក្ន់ ថត ខាលាំង រែឡភលេើង ឡធ្ើ ដំឡណើរ ឡ�ើង ទួល 

ឡៅ ជទិត នឹង រោថានដីយ៍រែឡភលេើង ឡនាះ សរោប់ ថត មន េួកស្ដីរោទាន ជនជាតទិជប៉ុន ដ៏ ល្អ 

សបថហលជា 200 នាក់ �ក េដី សេះវិហារ ថដល េួក ឡយើង បាន ជួសជុលឡោយ ឡសចៀង 

បទ ‹ Onward, Christian Soldiers › ។ េួកឡ្ បាន ចុះ �ក ឡហើយ 

ឲ្យ អំឡណាយ ដល់ េួក ឡយើង យ៉ាង ឡសចើន ។ បនាទាប់ �ក េួកឡ្ ឈរ ជា ជួរ តា� ដង 

្លេអូវ រែឡភលេើង ឡនាះ ។ ឡហើយ ឡៅឡេល រែឡភលេើង ឡចញ ដំឡណើរ ឡៅ ឡយើង បាន ហុច ថដ 

ឡៅ ប៉ះ នឹង សម�ថដ របស់ េួកឡ្ ។ ឡយើង គាមៅន ោក្យ នឹង ថែលេង ឡ�ើយ ឡសោះ ថត 

អួលឡដើ�ក ។ ប៉ុថន្ ឡយើង មន អំណរ្ុណ ថដល ឡយើង អាច ជួយ តា� រឡបៀប ដ៏ តូច 

�ួយ ឡៅ ក្នុង ក្ររោថាបនារោសនា ស្ដីស្ ឲ្យ ជាតទិរោសន៍ �ួយ ឡ�ើង វិញ បនាទាប់ េដី 

ស្គ្គា� » ។ 5

សូ� េទិចារណា ឡហើយ ឡធ្ើ ឲ្យ មន សបឡយជន៍ ឡៅ ក្នុង ក្រ ឡសជើសឡរើស េដី រឡបៀប ថដល 

អ្ក ឡសបើ ឡេល ឡវោ របស់ អ្ក ។ ដូច អ្ក អាច ឡ�ើញ េដី ្ ំរូ របស់ ថអលឡឌើរ ថភរី ខ្នុំ េុំ 

បាន នទិយយ េដី ក្រ្្សេ្្សោយរោសនា របស់ អ្កដល់�នុស្សស្ប់រូប ឬ ក្រ សគាន់ 

កា�កា�ពា�ដ៏្ ំបំផុ្មួយ�បស់

អ្កតបឆាំងនឹងកា�យតជើសយ�ើស

មិនត្ឹមត្រូវេឺកា�មិនពាក់

យតសាមមុខណាមួយយដើម្បីលាក់

បាំងពីអ្តែសញ្ញាណពិ្�បស់

ខ្លួនយនាះយឡើយ ។



16 លរីអាហូណា

ថត ឡរោមៅះ សតង់ ឡនាះ ឡទ ។ ក្រណ៍ ឡនាះ អាច ឡធ្ើ ឲ្យ មន ភាេ អាម៉ាស់ ចំឡោះ អ្ក នទិង 

រោសនាចសក ។ ខ្នុំ កំេុង នទិយយ េដី អ្ក ក្លាយ ជា អ្ដី ថដល អ្ក ្ ួរ ថត ថសប ក្លាយ ។

ោក់ចគ្លចៅសម�ម្យ

ក្រ ទូនាមៅន ទដី បដី របស់ ខ្នុំ ោក់ ទង នឹង ឡគាលឡៅ �ួយ ចំនួន ថដល អ្ក ្ ួរ ឡធ្ើ ក្រ 

េទិចារណា ។ សបថហល ជា ឡេល ជា�ួយ គានា ថដល ថអលឡឌើរ  ថភរី  ឡៅ សបឡទស ជប៉ុន 

ក្នុង ទ័េ ឡជើងទឹក សបធ្ន បែយដ៍ ឡ� ផ្កកឺ ជា សបធ្ន ថន កូរ៉ុ� ថន េួក រោវក 

ដប់េដីរនាក់ បាន បឡស�ើ ឡៅ សបឡទស ជប៉ុន ក្នុង កងទ័េ អាក្ស នា ចុង បញ្ចប់ ស្គ្គា� 

ឡោក ឡលើក ទដី II ឡនាះថដរ។

ក្នុង ឆ្នាំ 2004 ខ្នុំ បាន អប ដំឡណើរ សបធ្ន ផ្កកឺ នទិង អ្ក ឡ្្សងឡទៀត ឡៅ សបឡទស 

ឡ�ើង ថា ៖ « ្្នុយ េដី ឡសចក្ដី សុខរោន្ ថន ក្រ បញ្ជាក់ ថដល ឡោក បានថស្ងរក ឡនាះ 

ឡោក បាន សបឈ� �ុខ ឡោយ ផ្ទាល់ នឹង រោថាននរ្ ថន ស្គ្គា� សបឆ្ំង នឹង �នុស្ស 

គាមៅន ឡោស ។ ឡោយ ថស្ង រក កថនលេង រោងាត់ �ួយ ឡដើ�្ដី ្ ទិត មន ថែងៃ �ួយ ឡោក បាន 

ឡ�ើង ឡៅ ឡលើ កូន ភ្ំ �ួយ ក្នុង �ហា ស�ុសទ ឡនាះ ។ ឡៅ ទដី ឡនាះ ឡោក បាន រក ឡ�ើញ ្ ្ះ 

ចមការ តូច �ួយ នទិង វាល ោំ ដំ�អូងឡៅ ថក្រ ឡនាះ ។ ឡហើយ ឡោយ ទឡស�ត ខលេងួន ឡៅ ឡលើ 

រុកខេជាតទិ ថដល ឡសកៀ� ស្ទិតឡនាះ ឡោក បាន ឡ�ើញ សេ មដាយ នទិង កូន េដីរ នាក់ ថដល សតូវ 

បាន ឡ្ សមលាប់ ។ រូបភាេ ឡនាះ បាន ឡធ្ើ ឲ្យ ចទិត្ ឡោក ឡរោកឡៅ យ៉ាង ខាលាំង  ោយ 

�ំ នឹង អារ�្មណ៍ ថន ឡសចក្ដីសសឡាញ់ ចំឡោះ  ស្ួរោរ របស់ ឡោក ផ្ទាល់ នទិង ចំឡោះ 

សកុ� ស្ួរោរ ោំង អស់ » ។ 6

ឡសក្យ�ក ឡោក បាន ឡដើរ ចូល ឡៅ ក្នុង សតង់ឡស បឡណាដាះ អាសន្ �ួយ ជា 

ទដីកថនលេង ថដល ឡោក បាន ្ ទិត េទិចារណា ឡហើយ បាន អធទិរោឋាន ។ ឡោយ ស�លេឹង 

ឡ�ើល េដី ឡហតុក្រណ៍ ឡនះ ឡ�ើង វិញ សបធ្ន ផ្កកឺ បាន ឡរៀបរាប់ េដី អ្ដី ថដល នឹង ឡៅ 

ថា ជា ក្រ បញ្ជាក់ បទេទិឡរោធន៍ ខាង វិញ្ញាណ �ួយ ។ ឡោក បាន ទទួល អារ�្មណ៍ 

បំ្ុស ្ ំនទិត ចំឡោះ អ្ដី  ថដល ឡោក ្ ួរ ឡធ្ើ ក្នុង ជដីវិត របស់ ឡោក ។ េទិតណាស់ ឡោក 

េុំ បាន ដឹង ថា ឡោក នឹង សតូវបាន ឡៅ ក្នុង ក្រ ឡៅ ដ៏ ខ្ពស់ ឡហើយ បរិសុទ្ធ ថដល ឡោក 

បាន មន ឡៅ សេ្ ថែងៃ ឡនះ ឡ�ើយ ។ ទស្សនវិស័យ របស់ ឡោក ្ ឺ ថា ឡោក ចង់ ឡធ្ើ ជា 

ស្ូប ឡសងៀន មនាក់ ឡោយ ្ ូស បញ្ជាក់ េដី ក្រ បឡសងៀន របស់ សេះអង្គ សឡ្គ្គាះ ។ ឡោក 

បាន តាំង ចទិត្ ថា ឡោក នឹង រស់ ឡៅ ក្នុង ជដីវិត �ួយ ដ៏សុចរិត ។

ឡោក បាន មន ្ ំនទិត ថា ឡោក សតូវ រក ភរិយ ដ៏ សុចរិត មនាក់ ឡហើយ ថា េួកគាត់ 

នឹង បឡងកើត សកុ� ស្ួរោរ �ួយ ដ៏ ធំ រួ� គានា ។ ឡយធ្ វ័យ ឡក្មងរូបឡនះ បាន ទទួល រោគាល់ 

ថា ក្រ ឡសជើស ឡរើស អាជដីេ របស់ ខលេងួន នឹង ទទួល បាន សបាក់ កថស� តទិចតួច ឡហើយ ថា 

ភរិយ ជា ទដី សសឡាញ់ របស់ ឡោក នឹង សតូវ ថចក ចាយ អាទទិភាេ ដូចគានា ឡហើយ មន 

ឆន្ៈ ឡដើ�្ដី រស់ឡៅ ឡោយ គាមៅន សមភារ �ួយ ចំនួន ។ សែិឡស្ើរ ដុនណា ផ្កកឺ ជា ថដ ្ ូរ 

ដ៏ សក្ទិស� បំ្ុត សសមប់សបធ្ន ផ្កកឺ ។ េួកគាត់ េុំ ថដលមន សបាក់ ឡសចើន ប៉ុថន្ 

ក៏ េុំ មន អារ�្មណ៍ ថា ខ្ះ ខាត ឡោយ សបក្រ ណា �ួយ ថដរ ។ េួក គាត់  បាន ចទិញ្ចឹ� កូន 

10 នាក់ ឡហើយ េួកគាត់ បាន ឡធ្ើ េលទិក�្ម ។ ឥ�អូវ ឡនះ េួកគាត់ មន ឡៅ 60 នាក់ 

ឡហើយ មន ឡៅ ទួត ឡសចើន ជាង 80 នាក់ ។

ខ្នុំ ថចកចាយ េដី ដំឡណើរ ឡរឿង េទិត ឡនះ  ឡោយរោរ ជា ទូឡៅ ឡគាលឡៅ របស់ ឡយើង ្ ឺ 

ថ្្អក ឡៅ ឡលើ អ្ដី  ថដល េទិភេឡោក ឡនះ ឲ្យ តថ�លេ ។ កតាតា ដ៏ សំខាន់ ្ ឺ ជា ឡរឿង ដ៏ រោ�ញ្ញ  

សសមប់ សមជទិក ថដល បាន ទទួល េទិធដី បរិសុទ្ធ ថនឡសចក្ដី សឡ្គ្គាះ ។ ចូរ ឡធ្ើ ជា 

�នុស្ស សុចរិត ។ រោថាបនា ស្ួរោរ �ួយ ។ សូ� ថស្ង រក វិធដី �ួយ ស�រ�្យ ឡដើ�្ដី ្ ្គត់ 

្្គង់ ។ បឡស�ើ ឡៅ ឡេល បាន ឡៅ ។ សបុងឡសបៀប ខលេងួន ឡដើ�្ដី ជួប នឹង សេះ ។

សេះអង្គ សឡ្គ្គាះ បាន បឡសងៀន ថា « ជដីវិត ថន �នុស្ស �ទិន ឡសសច នឹង បាន សទេ្យ 

ស�្ត្ទិ ជា បរិសុទ្ធ ឡទ » ( លូក្ 12:15 ) ។

សាថាបនា្បចទសនិងស�េមន៍�បស់អ្នក

បថន្� ឡៅ ឡលើ ឥរិយបែ ្ុណស�្ត្ទិ នទិង ក្រ សឡស�ចចទិត្  សបសទិន ឡបើ អ្ក ចង់ 

ក្លាយ ជា ជំនាន់ ថដល អ្ក ចង់ ក្លាយ អ្ក សតូវ រោថាបនា សបឡទស នទិង សហ្�ន៍ របស់ 

អ្ក ថដល ជា កថនលេង ថដល អ្ក រស់ ឡៅ ។ ជំនាន់ របស់ អ្ក សតូវក្រ ោរ ឡសចក្ដី សុចរិត 

ជបុ៉ន ។ ឡោក បាន មន ឱក្ស រំឭក ឡ�ើង វិញ នូវ ដំឡណើរ �ួយ ចំនួន របស់ ឡោក 

ឡហើយ េទិចារណា េដី បទេទិឡរោធន៍ នទិង ក្រ សឡស�ច ចទិត្ �ួយ ចំនួន ថដល ឡោក 

បាន ឡធ្ើ ឡៅ ឡេល ឡនាះ ។ ឡោយ មន ក្រ អនុញ្ញាត េដី ឡោក ខ្នុំ សូ� ថចក ចាយ េដី 

្ំនទិត នទិង អារ�្មណ៍ �ួយ ចំនួន របស់ ឡោក ។

សបធ្ន ផ្កកឺ បាន ឡរៀប រាប់ េដី បទេទិឡរោធន៍ ថដល បាន ឡកើត ឡ�ើង ឡៅ ឡក្ះ 

�ួយ ថដល ឡៅ ឆ្ងាយ េដី ឈូង ស�ុសទ អូ្ដីណាវា៉ ។ ឡោក បាន ចាត់ ទុក ថា ឡនះ 

ជា ភាេ រឹង មំ របស់ ឡោក ក្នុង ទដីរឡហារោថាន ។ ក្រ ឡរៀបចំ ខលេងួន របស់ ឡោក ផ្ទាល់ 

នទិង ក្រ ជួប នឹង សមជទិក ឡ្្សង ឡទៀត បាន ឡធ្ើ ឲ្យ ជំឡនឿ របស់ ឡោក ឡលើ ក្រ បឡសងៀន 

ថន ដំណឹងល្អ ក្ន់ ថត សែមីជឡសរៅ ។ ប៉ុថន្ អ្ដី ថដល ឡោក ឡៅ ខ្ះ ្ ឺ ក្រ បញ្ជាក់—ជា 

ចំឡណះដឹង េទិត សបាកដ េដី អ្ដី ថដល ឡោក បាន ទទួល អារ�្មណ៍ ថា េទិត រួច ឡៅ ឡហើយ 

ឡនាះ ។

អ្ក សរឡសរ ជដីវសបវត្ទិ របស់ សបធ្ន ផ្កកឺ បាន ឡរៀបរាប់ េដី អ្ដី ថដល បាន ឡកើត 

្បធាៃប៊យ�៍ដេផាកកឺរាៃទទរួលពរជ័យ

ដដ្យសារការដ្ក់ដោលដៅ�៏េុចរិត។

រូប
្ត

 រប
ស
់ កប
ធា
ៃ 
ប៊េ

ដ៍ 
យឃ

 ផា
កក

ឺ ហ្
ម ្

ត ច
ម្ង

 ។



  ខែ តុលា 2013  17

នទិង ឡសរីភាេខាង រោសនា ។ ឡករ�រកត ខាង យូោស្ដីរោទាន  ថដល ឡយើង មន 

្ឺ េុំ ថ�ន មន តថ�លេ ថត �យា៉ាង ឡនាះ ឡទ ប៉ុថន្ វា មន រោរៈ សំខាន់ ចំឡោះ ថ្នក្រ របស់ 

សេះវរបទិតា ឡយើង  ថដល ្ ង់ ឡៅ រោថាន សួ្៌ ្ ង ថដរ ។ ឡយើង សតូវ រកសោ វា ទុក សសមប់ 

ជំនាន់ នា ឡេល អនា្ត ។ ឡយើង សតូវ ចូល រួ� នឹង �នុស្ស ល្អ រួ� បញ្ចអូល ោំង ជន 

ថន ជំឡនឿ ោំង អស់ ្ ងថដរ ជា េទិឡសស ជនថដល មន អារ�្មណ៍ ថាក្រ សបសេឹត្ របស់ 

េួកឡ្ សតូវទទួល ខុសសតូវ ឡៅ ចំឡោះ សេះ ។ ជន ោំងឡនះ ជា �នុស្ស ថដល បាន យល់ 

ដឹង េដី ក្រ ទូនាមៅន ថា « ឡោះបដី អ្ក ជា អ្ដី ក៏ ឡោយ សូ�បំឡេញ ថ្្ក របស់ អ្ក ឲ្យ បាន 

ល្អ » ។ ក្រ ឡលើក ក�្ពស់ សបកប ឡោយ ឡជា្ជ័យ ចំឡោះ តថ�លេ ខាង ស្ដីរោទានយូោ 

នទិង ឡសរីភាេ រោសនា នឹង កត់ សមគាល់ ជំនាន់ របស់ អ្ក ថា  ជា ជំនាន់ ដ៏ អរោចារ្យ ថដល 

វា ចាំបាច់ សតូវ មន ។

រួ� នឹង ឧបស្្គ ថដល ឡកើត មន ឡៅ ក្នុង េទិភេឡោក សេ្ថែងៃ ្ណៈសបធ្ន ទដី 

�ួយ នទិង កូរ៉ុ� ថន េួក រោវក ដប់េដីរនាក់ មន ក្រសេួយ បារ�្ភ ជា េទិឡសស ថា អ្ក បាន 

ចូលរួ� យ៉ាង ស�រ�្យ ឡៅ ក្នុង ដំឡណើរ ក្រ ខាង នឡយបាយ ក្នុង សបឡទស ថដល អ្ក រស់ 

ឡៅ ។ រោសនាចសក មន ភាេ អេយាសកឹត្យ ក្នុង ក្រ សបកួត សបថជង ខាង នឡយបាយ 

ឡហើយ �ទិន គាំសទ ដល់ ឡបកខេជន ឬ ្ ណបក្ស ោំងឡាយ ។ ប៉ុថន្ ឡយើង េទិតជា រំេឹង ទុក 

ថា សមជទិក របស់ ឡយើង នឹងចូល រួ� ចំថណក យ៉ាង ឡេញ ទំហឹង  ក្នុង ក្រ គាំសទ ដល់ 

ឡបកខេជន នទិង្ណបក្ស ថដល ខលេងួន ឡសជើសឡរើស ឡោយ ថ្្អក ឡលើ ឡគាលក្រណ៍ ថដល 

ក្រោរ ដល់ រោឋាភទិបាល ល្អ ។ ឡគាលលទ្ធទិ របស់ ឡយើង្ឺ មន ភាេ ចបាស់ោស់ ៖ 

ជន ថដល ជា �នុស្ស ល្អ « . . . ឡទៀង សតង់ នទិង មន ្ ំនទិត . . . ្ួរ េយាយ� ថស្ង 

រក » ( ្. នទិង ស. 98:10 ) ។

ឡយើង មន ទំនុក ចទិត្ យ៉ាង ខាលាំង ចំឡោះ អ្ក ។ ថានាក់ដឹកនាំ ក្នុង រោសនាចសក 

ឡជឿ ឡោយ ឡរោមៅះ ថា អ្ក អាច រោថាបនា ន្រ ឡលើស េដី ជំនាន់ �ុនៗ ។ អ្ក េុំ ថ�ន 

សគាន់ ថត ជា ឡសចក្ដី សសឡាញ់ នទិង ជាទំនុកចទិត្ របស់ ឡយើង ប៉ុឡណាណះ ឡទ ប៉ុថន្ ក៏ ជា 

ក្រអធទិរោឋាន នទិង េរជ័យ របស់ ឡយើង ្ ង ថដរ ។ ឡយើង ដឹង ថា ភាេ ឡជា្ជ័យ ថន 

ជំនាន់ របស់ អ្ក ្ឺ ចាំបាច់ ដល់ ក្រ រោថាបនា បន្ ថន រោសនាចសក នទិង ក្ររីកចឡស�ើន 

ថន ន្រឡនះ ។ ឡយើង សូ� អធទិរោឋាន ថាអ្ក នឹងសូ� អនុវត្ ថ្្កអ្ក ឲ្យ បាន ល្អសបថេ 

ឡៅ ឡេល អ្ក ឡជៀសវាងេដី ក្រ ោក់ បាំង អត្ សញ្ញាណ េទិត របស់ ខលេងួន សបសេត្ទិ សសប 

នឹង អត្សញ្ញាណ េទិត របស់ អ្ក ោក់ ឡគាលឡៅ ស�រ�្យ ឡហើយ រោថាបនា សបឡទស 

នទិង សហ្�ន៍ របស់ អ្ក ។ ◼

ដកតសង់យចញពីកា�តបជុំ�បស់តបព័ន្ធអប់�ំសាសនាចតកសតម្ប់ពួកមជ្ិមវ័យវ័យយក្មងយ្វើយឡើងយៅ
សកលវិេយាល័យតពិកហាំយ៉ង់–ពអោ�រូយៅពថងៃេី4តខមិនាឆានាំ2012។សតម្ប់អ្្ថបេទាំងតសុង
ជាភាសាអង់យេ្សសរូមចរូលយៅកាន់lds.org/broadcasts/archive/ces-devotionals/2012/ 
01?lang=eng។

កំណត់រំណាំ
 1. ឡដវីឌ អូ �ទិកឡ� ឡៅ ក្នុង ឡ្ហ្ន សែមីស អទិ� ហ្គទិបបែិន David O. McKay: Apostle to the 

World, Prophet of God ( ឆ្នាំ 1986 ) ទំេ័រ 45 ។
 2. សូ� ឡ�ើល ម៉ាក អទិល រោតាកកឺ « Remembering Hiram, Ohio » Ensign ថខ តុោ ឆ្នាំ 

2002 ទំេ័រ 32, 35 ។
 3. សូ�ឡ�ើលកា�បយតងៀន�បស់តបធានសាសនាចតក៖យ៉រូតសបស្ម៊ី្( ឆ្នាំ 2007 ) ទំេ័រ 24 ។
 4. « True to the Faith » Hymns ឡលខ 254 ។
 5. អទិល ែ� ថភរី ឡៅ ក្នុង « Joy—for Us and Others—Comes by Following the 

Savior » http://lds.org/prophets-and-apostles/what-are-prophets-
testimonies?lang=eng ។

 6. លូសែមីល សែមី ឡធត Boyd K. Packer: A Watchman on the Tower ( ឆ្នាំ 1995 )  
ទំេ័រ 58–59 ។រូប
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យក�ម�ក្ខាងតេីសាទាន-យរូោតដលយយើង

ម្នេឺពុំតមនម្ន្ ពម្ត្មយាោងយនាះយេ

ប៉ុតនតែវាម្នសា�ៈសំខាន់ចំយពាះតផនកា�

�បស់តពះវ�បិតាយយើងតដលេង់យៅសាថាន

សួេ៌ផងតដ�។យយើងត្រូវ�កសាវាេុកសតម្ប់

ជំនាន់នាយពលអនាេ្។
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ចោយហារ�ីនិងស៊ូស៊ិនខាតចធើ�

ក្នុង នា� ជា អ្ក ឡធ្ើ ក្រ ក្នុង សេះវិហារ 

បរិសុទ្ធ ឡយើង មន េរជ័យ ឡោយ បាន 

ជួប នឹង េួក �ជ្ទិ� វ័យ វ័យ ឡក្មង  ថដល 

កំេុង ថត�ក ក្ន់ សេះវិហារ បរិសុទ្ធ ឡដើ�្ដី 

ទទួល អំឡណាយោន េទិសទិដ្ឋ ផ្ទាល់ខលេងួន 

របស់ េួកឡ្ ។ ឡយើង បាន រក ឡ�ើញ ថា 

សទិក្ខារោោ សសមប់ ក្រ ឡរៀបចំ ខលេងួន សសមប់ 

សេះវិហារ បរិសុទ្ធ បាន ជួយ េួក ឡ្ យ៉ាង ឡសចើន 

ប៉ុថន្ ឥទ្ធទិេល របស់ ឪេុក មដាយ នទិង េួក អ្ក 

ដឹកនាំ សុចរិត បាន ឡដើរ តួ យ៉ាង សំខាន់ ឡៅ 

ក្នុង ក្រ ជួយ េួក ឡ្ ឡរៀបចំ ខលេងួន ឡធ្ើ ឡសចក្ដី 

សញ្ញា ក្នុង សេះវិហារ បរិសុទ្ធ ។ ក្នុង នា� 

ជា ឪេុកមដាយ នទិង ថានាក់ដឹកនាំ ោំងឡាយ 

ឡយើង សតូវ ជួយ យុវវ័យ �ទិន សតឹ� ថត ឡរៀបចំ ខលេងួន 

សសមប់ ក្រ បឡស�ើ ឡបសកក�្ម ឡេញ ឡម៉ាង 

ថដល មន រយៈឡេល ថត ប៉ុនាមៅន ថខ ឡនាះ ឡទ 

ប៉ុថន្ ក៏ សតូវ ជួយ េួកឡ្ សសមប់ ក្រ ឡធ្ើ ឡហើយ 

រកសោ ឡសចក្ដី សញ្ញា សេះវិហារ បរិសុទ្ធ ថដលមន រយៈឡេល ដ៏ ឡៅ អស់ កល្ ជានទិច្ច ្ ង 

ថដរ ។  ជំហាន ទដី �ួយ អាច ចាប់ ឡ្្ើ� ឡេល ឡៅ ជា កុមរភាេ ។ 

កា�ច�ៀបរំខ្លួនកូនចៅ

ឪេុកមដាយ អាច បគ្ហាញ ដល់ កូនឡៅ របស់ ខលេងួន េដី រោរៈសំខាន់ ថន សេះវិហារ 

បរិសុទ្ធ ឡោយ ក្រ ថាវាយ បង្គំ ឡៅ ក្នុង សេះវិហារ បរិសុទ្ធ នទិង ឡោយ ក្រ ថចក ចាយ 

ទដីបនាទាល់ របស់ េួកឡ្ េដី កទិច្ចក្រ សេះវិហារ បរិសុទ្ធ ។ សូ�្ដី ថត ឡៅ ក្នុង តំបន់ ថដល ក្រ 

ចូល រួ� ឡៅក្នុង សេះវិហារ បរិសុទ្ធ ជា ឡទៀងោត់ េុំ ឡធ្ើ ឡ�ើង បាន ក្ដី  ឪេុកមដាយ ក៏អាច 

បឡសងៀន កូន ឡៅ របស់ ខលេងួន េដី ក្ដី សបាថានា   ឡដើ�្ដី ឡៅ សេះវិហារ បរិសុទ្ធ បាន ថដរ ។

សបធ្ន ហាឡវើដ ដបុលយូ ហឹនឡធើរ ( ឆ្នាំ 1907–95 ) បាន បឡសងៀន ដល់ 

ឪេុកមដាយ ថា ៖ « ចូរ ឡយើង ថចកចាយដល់ កូន ឡៅ របស់ ឡយើង េដី អារ�្មណ៍ ខាង 

វិញ្ញាណ ថដល ឡយើង មន ឡៅ ក្នុង សេះវិហារ បរិសុទ្ធ ។ ឡហើយ ចូរ ឡយើង បឡសងៀន 

េួកឡ្ ឡោយ ឡរោមៅះ អស់ េដី ចទិត្ នទិង គ្យសសួល ជាង េដី ឡរឿង ោំងឡាយ ថដល ឡយើង 

អាច នទិយយ បាន ឡោយ ស�រ�្យ អំេដី ឡគាលបំណង ោំងឡាយ ថន ដំណាក់ របស់ 

សេះអមចាស់ » ។ 1 កូន ឡៅ របស់ ឡយើង សតូវ ដឹង ថា សេះវិហារ បរិសុទ្ធ ្ ឺជា ទដីកថនលេង �ួយ 

ថដល ឡយើង បាន ទទួល ចឡ�លេើយ ចំឡោះ ក្រ 

អធទិរោឋាន របស់ ឡយើង នទិង ជា ទដីកថនលេង ថដល 

ឡយើង ទទួល អារ�្មណ៍ េដី ឡសចក្ដី សសឡាញ់ 

របស់ សេះ ។

ឪេុកមដាយ ក៏ អាច បឡសងៀន កូន ឡៅ របស់ 

ខលេងួន ឲ្យ ស�លេឹង ឡឆ្ពាះ ឡៅ �ុខ ឡហើយ រស់ ឡៅ 

ឡោយ សក្ទិស� ចំឡោះ ក្រ ឡសបើ ប័ណ្ណ មន 

កំណត់ របស់ ខលេងួន ថដល េួកឡ្ មន ឱក្ស 

នឹង អាច ទទួល បាន ឡៅ ឡេល េួកឡ្ ឈ្ន 

ចូល អាយុ 12 ឆ្នាំ ។ ឡៅ ឡេល ឡវោ បាន �ក 

ដល់ សសមប់ យុវវ័យ ោំង ឡនះ ចូល រួ� ឡនាះ 

ឡយើង សឡងកត ឡ�ើញ េដី ឡសចក្ដី អំណរ នទិង 

ឡមទនភាេ ឡៅ ឡេល េួកឡ្ បាន បគ្ហាញ 

ប័ណ្ណ ោំងឡនះ ឡៅ ក្នុង សេះវិហារ បរិសុទ្ធ ។

កា�ច�ៀបរំខ្លួនយុវវ័យ

ឪេុកមដាយ អាច ជួយ កូនឡៅ របស់ ខលេងួន ឲ្យ 

ចូល រួ� ចំថណក ឡៅ ក្នុង ក្រ សរោវសជាវ រក សបវត្ទិ 

ស្ួរោរ ឡដើ�្ដី ឡៅ ឡេល  េួក ឡ្ ឈ្ន ចូល អាយុ 12 ឆ្នាំ ឡនាះ េួកឡ្ អាចយក ឡឈ្មៅះ 

ស្ួរោរ ឡៅ សេះវិហារ បរិសុទ្ធ បាន ។ ចំឡោះ យុវវ័យ ថដល បាន ឡធ្ើ ដូឡច្ះ ថអលឡឌើរ 

ឡដវីឌ ឡអ ថបដណា ថន កូរ៉ុ� ថន េួក រោវក ដប់ េដីរនាក់ បាន សនយា ថា ៖ « ឡសចក្ដី 

សសឡាញ់ នទិង ក្រ ដឹង្ុណ របស់ អ្ក ចំឡោះ ដូនតា របស់ អ្ក នឹង ឡកើន ឡ�ើង ។ 

ទដីបនាទាល់  នទិង ក្រ  ផ្លាស់ ថសបចទិត្ ឡជឿរបស់ អ្ក ចំឡោះ សេះអង្គ សឡ្គ្គាះនឹង  មន ភាេ  

សជាលឡសរៅ ឡហើយ  ខាជាប់ ខ្ងួន ។ ឡហើយ ខ្នុំ សូ� សនយា ថា អ្ក នឹង ទទួល ក្រ ក្រោរ 

សបឆ្ំង នឹង ឥទ្ធទិេល របស់មរសសតូវ ថដល កំេុង រីក ដុះោល » ។ 2

ឡយើង បាន ឡ�ើញ បទេទិឡរោធន៍ ជា ឡសចើន េដី ក្រ សនយា ឡនះ ថដល សតូវ បាន បំឡេញ ។ 

ែ្មដីៗ ឡនះ មន យុវនារី មនាក់ បាន សបាប់ ឡយើង ថា បនាទាប់ េដី បាន សរោវសជាវ រក ឡឈ្មៅះ 

ជដីដូន របស់ នាង  ឡនាះ នាង បាន �ក សេះវិហារ បរិសុទ្ធ ឡដើ�្ដី ឡធ្ើ កទិច្ចក្រ សសមប់ 

គាត់ ។ នាង បាន នទិយយ ថា ឡៅ ឡេល នាងបាន សជ�ុជ ទឹក ឲ្យ គាត់ ឡនាះ នាង មន 

អារ�្មណ៍ �ួយ ដ៏ ចបាស់ ថា ជដីដូន របស់ នាង នឹង រោវា្�ន៍ នាង ឡៅ ជដីវិត ឡសក្យ ។ 

បទេទិឡរោធន៍ ថបប ឡនះ បានេសងឹង ដល់ ទដីបនាទាល់ ឡហើយ ្ ្នុកនូវ ក្ដី សបាថានា �ួយ ឡដើ�្ដី 

ចូល រួ� ឡៅ ក្នុង េទិធដី បរិសុទ្ធ ក្នុង សេះវិហារ បរិសុទ្ធ បថន្� ឡទៀត ។

មន យុវវ័យ ជា ឡសចើន បាន សបឈ� �ុខ នឹង ក្រ ល្ងួង ឲ្យ ឡសលេៀក សំឡលៀក បំោក់េុំ 

ជាមួយនឹងកា�បន្ថយអាយុសតម្ប់ពួក

ផសេពវផសាយសាសនាយពញយម្ោងយនាះ

ម្នយុវវ័យជំេង់ចំនួនមួយមុឺននាក់យេៀ្

កំពុងយ្វើយសចកតែីសញ្ញាពិសិដ្ឋក្នុងតពះវិហា�

ប�ិសុេ្ធយៅយពលយនះ។

រច
នា
 យោ

េ
 ស

្ទរីវ ក
កប

េុវវ័េ ៃលិង  
យសចក្ដរី សញ្ញា 

ក្រះវិហ្រ បរិសុទ្ធ
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ថែលេ ែ្អូរ ។ ឡៅ ឡេល ឪេុកមដាយ នទិង េួក អ្ក ដឹកនាំឡសលេៀក ោក់រោអាត ថែលេ ែ្អូរបទិទបាំង 

សំឡលៀកបំោក់ បរិសុទ្ធ ឡនាះ ឡនាះ យុវវ័យ នឹង យល់ ថា េួកឡ្ អាច ឡធ្ើ ដូចគានា ឡនះ 

្ង ថដរ ។ យុវវ័យ សតូវ យល់ ថា រឡបៀបថដល េួកឡ្ ឡសលេៀក ោក់ នទិង រឡបៀប ថដល 

េួកឡ្សបសេឹត្ទិ ចំឡោះ រូបក្យ ខលេងួន អាច បគ្ហាញ ឲ្យ ឡ�ើញ េដី ភាេ ជា សទិស្ស របស់ 

េួកឡ្ ។ 

ឪេុកមដាយ អាច ជួយ យុវវ័យ ឲ្យ ឡរៀបចំខលេងួន ចូល សេះវិហារ បរិសុទ្ធ   ឡោយ ជួយ 

េួកឡ្ ឲ្យ យល់ េដី ឡសចក្ដី សញ្ញាថដល េួកឡ្ នឹង ឡធ្ើ ឡៅ ទដីឡនាះ ។ ឡសចក្ដី សញ្ញា ក្នុង 

សេះវិហារ បរិសុទ្ធ រួ� មន នូវ ក្រ សនយា ឡដើ�្ដី « រកសោ សកឹត្យវិន័យ ថន ្ ុណធ�៌ នទិង 

សេហ្មចារីភាេ ដ៏តឹងរឹង មន ឡសចក្ដី សប្នុរស ចទិត្ ឡ�តាតា អត់ឱន ឡហើយ បរិសុទ្ធ ។ 

សតូវ លះបង់ ោំង ឡទេឡក្សល្យ នទិង សមភារ ឡដើ�្ដី ្ សោយ ឡសចក្ដី េទិត នទិង  ក្រ ឡលើក 

ស្ងួយ ដល់ [ ស្ួរោរ �នុស្ស ] សតូវ បន្ លះបង់ ចំឡោះ បុេ្ឡហតុ ថន ឡសចក្ដី េទិត 

ឡហើយ ថស្ង រក ស្ប់ �ឡធយាបាយ   ឡដើ�្ដី ចូល រួ� ចំថណក ឡៅ ក្នុង ក្រ ឡរៀប ចំ ខលេងួន ដ៏ 

ធំ ឡដើ�្ដី ឲ្យ ថ្នដដី អាច ឡរៀបចំ ខលេងួន ជា ឡសសច ទទួលឡស្ច របស់ ខលេងួន—ជា សេះអមចាស់ 

សេះឡយសែូវស្ដីស្ » ។ 3 ឪេុកមដាយ អាច ថែលេង ទដីបនាទាល់ ថា យុវវ័ យ នឹង ទទួល េរជ័យ 

ដ៏ អរោចារ្យ ផ្ទាល់ ខលេងួន   ឡៅ ក្នុង ជដីវិត របស់ េួកឡ្ ដរាប ណា េួកឡ្ រកសោ ឡសចក្ដី សញ្ញា 

ោំងឡនះ ឡហើយ ឡសចក្ដី សញ្ញា ោំងឡនះ នឹង ក្ន់ថត មន អត្ន័យ ឡសចើន ថែ� ឡទៀត  

ចំឡោះ យុវវ័យ ឡេល ឪេុកមដាយ របស់ េួកឡ្ ជួយ េួកឡ្ ឲ្យ យល់ ដឹង ថា  

ោំង េរជ័យ  នទិង  ឡសចក្ដី សញ្ញា ្ ឺ អាច ឡកើត មន តា�រយៈ ដគ្វាយ ធួន ថន  

សេះឡយសែូវ ស្ដីស្ ។

មន រឡបៀប ជាឡសចើន ថដល ឡយើង អាច ជួយ ឡរៀបចំ កូនឡៅ នទិង យុវវ័យ របស់ ឡយើង 

ឡដើ�្ដី ទទួល េរជ័យ ថន សេះវិហារ បរិសុទ្ធ ។ ក្ល ណា េួកឡ្ ឡរៀបចំ ខលេងួន បាន ក្ន់ ថត 

ឡសចើន ឡនាះ េួកឡ្ នឹង មន ឡសចក្ដី សុខរោន្ ឡហើយ ទទួល អារ�្មណ៍ េដី សេះវិញ្ញាណ 

សេ� ោំង អាច មន បទេទិឡរោធន៍ ខាង វិញ្ញាណ ដ៏ អរោចារ្យ ក្ន់ ថត ឡសចើន ឡៅ ឡេល 

េួកឡ្ ទទួល អំឡណាយ ោន េទិសទិដ្ឋ របស់ េួកឡ្ ឡនាះ ។ បទេទិឡរោធន៍ ល្អ �ួយ េដី 

សេះវិហារ បរិសុទ្ធ ថដលនឹង ឡធ្ើ ឲ្យ េួកឡ្តាំង ចទិត្ ក្ន់ ថត ខាលាំង ឡ�ើង  ឡដើ�្ដី ឡធ្ើ ជា សទិស្ស 

ថន សេះស្ដីស្ នទិង ជា េួក អ្ក ្ ្សេ្្សោយ រោសនា ដ៏ ឡឆ្ើ�—ថដល បាន ទទួល ក្រ 

ឡលើក ទឹកចទិត្ ឡដើ�្ដី ជួយ �នុស្ស ថដល េួកឡ្ បឡសងៀន  ឡដើ�្ដី ទទួល េទិធដី េទិសទិដ្ឋ ផ្ទាល់ 

ខលេងួន  របស់ េួកឡ្ ឡៅ ក្នុង សេះវិហារ បរិសុទ្ធ ។ ◼

កំណត់រំណាំ
 1. ហាឡវើដ ដបុលយូ ហឹនឡធើរ « Follow the Son of God » Ensign ថខ វិច្ទិក្ ឆ្នាំ 1994  

ទំេ័រ 88 ។
2.  ឡដវីឌ ឡអ ថបដណា « The Hearts of the Children Shall Turn » 

លីអា�រូណា ថខ វិច្ទិក្ ឆ្នាំ 2011 ទំេ័រ 26–27 ។
3.  ឡជ� អែិ ថាល់ឡ�ហ្គ ឡៅ ក្នុង  Preparing to Enter the Holy Temple  

( ឆ្នាំ 2002 ) ទំេ័រ 34–35 ។
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ឃករមរតក  នន អ្នក ផ្ស្្វផសាយ សាសនា 

ដ៏ ឃ្្នើម របស់ ឃយើង

្រួក អ្ក ្ ្សេ្្សោយ រោសនា នា សេ្ថែងៃ ឡនះអនុវត្ 

នូវឡករដំថណល ដ៏ អរោចារ្យ ថន ក្រ បំឡេញ ថ្នដដី ឡនះ ជា�ួយ 

នឹង ចំឡណះ ដឹង ថន សេះអមចាស់ ( សូ� ឡ�ើល ឡអរោយ 

11:9 ) ។ េដី អ័សបាហាំ ឡៅ ប៉ុលឡៅ អាំ�៉ូនឡៅវិលហ្អូឌ វូឌសដុេ្ 

េួក អ្ក ្ ្សេ្្សោយ រោសនា ឡៅ ក្នុង សេះ្�្ពដីរ នទិង សបវត្ទិ រោសស្ 

រោសនាចសក បាន ្ ្ល់ ឲ្យដល់ េួក អ្ក ្ ្សេ្ ្ សោយ ស�័យ ទំឡនើប នូវ 

្ំរូ ដ៏ រឹង មំ ។

�ទិន ថា ឡយើង ជា សមជទិក ថដល ្ សោយ រោសនា កំេុង ឡរៀបចំ 

ខលេងួន សសមប់ ក្រ បឡស�ើ ជា អ្ក ្ ្សេ្្សោយ រោសនា ឡេញ ឡម៉ាង កំេុង 

បឡស�ើ ឡបសកក�្ម ឬ កំេុង វិល សត�ប់ េដី ឡបសកក�្ម វិញ ឡនាះ ឡទ ឡយើង 

អាចទទួល បាន ភាេ ក្លេហាន នទិង ក្រ បំ្ុស ្ ំនទិត េដី ្ ំរូ ោំងឡនះ ។ 

ចោយឡាដ�ៃន្តចថើ��្គននិងលីនោចឌកឺេទូចប៉ស

ទស្នាវដ្ដរី សាសនាចកក

យ៉ូណាស ឡៅ ឡលើ ឡឆ្រ ថន សកុង នដីនដីឡវយោយោណីតយ៉លយអលវីស។យ៉រូណាសបានតតបចិ្តែយ�ើយបានយចញយៅ

ផសេពវផសាយនិងបញ្ជាក់ថ្តពះយយ�រូវា៉តេងរាជយៅតេប់េិសេីយ�ើយពុំបានកំណ្់យសចក្ីតសឡាញ់�បស់តេង់

ចំយពាះជា្ិសាសន៍ឬតបជាជនណាមួយយឡើយ(សរូមយមើលយ៉រូណាស1–4)។

ចក�ម�តកននអ្នក្្សព្វ្សាយ�បស់ចយើងចៅក្នញង្ពរះេម្ពី�ប៊ីបនិងមុកាដាែ៏មានតនម្ម�ិមា

េួក អ្ក ្ ្សេ្្សោយ រោសនា ឡៅ ក្នុង សេះ្�្ពដីរ សញ្ញា ចាស់ ដូចជា យ៉ូណាស សតូវបាន ឡៅ ឲ្យ 

នាំ យក នូវ សឡ�លេង ថន ក្រ សេមន ឡៅ ដល់ �នុស្ស ទូឡៅ ( សូ� ឡ�ើល ឡអឡសគាល 3:17–19 ) ។ 

ឡៅ ក្នុង ្ ំរូ របស់ យ៉ូណាស ឡយើង បាន ឡ�ើញ េដីរោរៈសំខាន់ថន ក្រ ថសបចទិត្ នទិង  ក្រ ឡគារេ 

សបតទិបត្ទិ ។ ដំឡណើរ ឡរឿង របស់ អ័សបាហាំ បឡសងៀន ឡយើង េដី តំណ នទិង អំណាច ថន បេ្ជទិតភាេ 

�ទិល្ឺសសោថដក ។

េួក អ្ក ្ ្សេ្្សោយ រោសនា ក្នុង សេះ្�្ពដីរ សញ្ញា ែ្មដី ដូចជា ឡេសតុស នទិង ប៉ុល បាន ឡធ្ើក្រ ឡដើ�្ដី 

រកសោ ក្រ បឡសងៀន របស់ សេះ ឡយសែូវ ស្ដីស្ ។ ឡោះ ជា យ៉ាង ណា ក្ដី េទិភេឡោក បាន ធ្លាក់ ចូល ឡៅ 

ក្នុង ក្រ ក្ត់រោសនា �្ង ឡហើយ �្ង ឡទៀត ។ សេះ បាន រោដារដំណឹងល្អ ឡ�ើង វិញតា�រយៈ េយាក្រី 

យ៉ូថសប ស្មែមីធ ។ ឥ�អូវ ឡនះ ឡយើង កំេុង ឡធ្ើ ក្រ ឡដើ�្ដី រកសោ ឡហើយ ថចកចាយ ក្រ បឡសងៀន របស់ 

សេះឡយសែូវ ស្ដីស្ ដូច េួក អ្ក ្ ្សេ្្សោយ រោសនា ោំង ឡនាះ បាន ឡធ្ើ ថដរ ។

ពួកអ្កផសេពវផសាយសាសនាតេប់�រូបយៅពីអ្ី្កាលឬបច្ចនុប្បន្
យនះបយតមើយោយយសចក្ីសង្ឹមក្នុងកា�យ្វើឲ្យជីវិ្មនុសសេដពេ
យេៀ្បានតបយសើ�យឡើង។
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សចម្ងននកា�្ពមាន

« យោេ សារ ក្រះេមចាស់ មៃ ក្រះទ័េ សយនាដៅស 
កទង់ យៅ ្ ួក េ្ក បយកមើ ឲ្យ ក្មៃ ដល់ មៃុស្ 
ទូយៅ ្ រី ភា្យកោរះ ថានាក់ ។ . . . សូម ្ លិត ្ រី េ៉ាូណាស ។ ដំបូង ោត់ បាៃ 
រត់ យ្ ្ រី រោរ យៅ របស់ ក្រះេមចាស់ យដើម្រី ក្មៃ ដល់ កបជាជៃ ៃរីៃរីយវ ខដល 
មៃ ភា្ ងងរឹត ងងល់ ធាលាក់ ក្នុង យកោរះថានាក់ យោេ សារ េំយ្ើ បាប ។ ោត់ បាៃ 
ដរឹង ថា មៃុស្ ទុច្ចរិត ក្ប់ ជំនាៃ់ បាៃ បដលិយសធ ្ ួក ្ យារោរី យហើេ យ្ល ែ្រះ 
បាៃ សមលាប់ ្ ួកោត់  ្ ង ខដរ ។ ប៉ាុខៃ្ យៅ យ្ល េ៉ាូណាស បាៃ យដើរ យឆ្ពរះ យៅ 
មុែ យោេ យសចក្ដរីជំយៃឿ ក្រះេមចាស់ បាៃ កបទាៃ ្ រ ដល់ ោត់ ជាមួេ ៃរឹង 
សុវត្ថលិភា្ ៃលិង ភា្ យជា្ជ័េ » ។

្បធាន�ិន�ីប៊ីអាវ�ិងទី្បឹកសាទីមួយក្នញងេណៈ្បធានទីមួយ«Let Us Raise Our 
Voice of Warning»Liahonaដខមករឆ្នាំ2009ទំព័�3។
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រោវក ប៉ុលយោយកាយ�ៃលយតសកតា។យៅក្នុង

កា�យ្វើដំយណើ�និងលិខិ្�បស់គា្់ប៉ុល

បានតថ្ងេីបនាទាល់ដ៏អសាចា�្យពីតពះអង្គសយ្ងារះ

ក្នុងចំយណាមជជនជា្ិភាេ្ិចពន្ំបន់អាស៊ីនិង្ ំបន់

ជុំវិញពិភពយលាកតដលគា្់សារល់យៅជំនាន់យនាះ។
ឃករមរតក  នន អ្នក ផ្ស្្វផសាយ សាសនា 

�ទិល្ដីសសោថដក សបសទិទ្ធេរ ដល់ 

អាប់រា៉� [ អ័សបាហាំ ]យោយវៃលយ្ើ�

យ�ៃន។មិលេីសសាតដកតបសិេ្ធព�ដល់

អាប់រា៉ម(សរូមយមើលយលាកប្ប្តែិ

14:18–20)យ�ើយក៏បានតបេល់

បពវជិ្ភាពដល់គា្់ផងតដ�

(សរូមយមើលេ.និងស.84:14)។

ម្នយពលមួយយេៀ្តពះអម្ចាស់បាន

យលចមកឯអាប់រា៉មយោយម្នបន្ទដូល

ថ្«យយើងម្នយគាលបំណង...

នឹងយ្វើឲ្យអ្កយៅជាអ្កបយតមើយដើម្បីនាំ

នាមយយើងយៅតដនដីចតម្ក។...

យ�ើយអ្កនឹងយៅជាព�ដល់ពរូជអ្ក

ជាបនតែបនាទាប់យៅយដើម្បីឲ្យពួកយេបាន

កាន់កា�ងា�បយតមើនិងបពវជិ្ភាពយនះ

ដល់អស់ទាំងសាសន៍»(អ័តបាហាំ

2:6,9)។

ឡេសតុស នទិង យ៉ូហាន ឡៅ ចំឡោះ 

�ុខ េួក ថានាក់ ដឹកនាំ ក្នុង ឡយរូរោ�ទិ� 

យោយស៊ីម៉រូនយវដឌឺ។យពត្ុសនិង

យ៉រូហានត្រូវបាននាំយកយៅចំយពាះ

មុខតកុមតបឹកសាមួយយ�ើយម្ន

ស្ងារជម្នាក់បានសួ�ពួកគា្់ថ្

«យ្ើយយើងមិនបានហាមផ្ដាច់មិនឲ្យ

ឯងរាល់គានាបយតងៀនពីយ្មះយនាះយេៀ្

យេឬអី?ត្យមើលឯងរាល់គានាបាន

បយតងៀនពីយសចក្ីយនាះយៅយពញតកុង

យយ�រូសាឡិម។...ត្យពត្ុស...

យ្្ើយយឡើងថ្ត្រូវត្សាដាប់បងារប់

ដល់តពះជាជាងមនុសសេ»(កិច្ចកា�

5:28–29)។ BP
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ឡោក បាន នាំ ដំណឹង ដ៏ រីករាយ �ក ដល់ សេលឹង ខ្នុំយោយវៃលយ្ើ�

យ�ៃន។ម្នយេវតាមួយអង្គបានមកជួបនឹសាំយរូតអលជាសាសន៍

យលមិនយ�ើយបាននាំ«ដំណឹងដ៏�ីករាយមកដល់តពលឹង

[�បស់សាំយរូតអល]»ស្ីពីកា�យងមក�បស់តពះអង្គសយ្ងារះ

(យ�យលមិន13:6–7)។ជាតផ្កពនកា�យៅ�បស់យលាកយដើម្បី

បយតងៀនដល់សាសន៍នីព�វសាំយរូតអលបានយឡើងយៅយលើកំតផង

េីតកុងសារា៉�ិមឡាយ�ើយបានតចកចាយដំណឹងដ៏�ីករាយ

ទាំងយនះនឹងតបជាជន។

អាំ�៉ូន ឡៅ ចំឡោះ �ុខ ឡស្ច ឡា�៉ូថណ យោយត�្គ�ីអិលខាប។អាំម៉រូនជាបុតតាម្នាក់

�បស់ម៉រូសាយបានសយ្ងារះ�វដូងយចៀម�បស់យស្ចឡាម៉រូពណ។យៅយពលយស្ចសួ�អាំម៉រូន

ថ្គា្់ត្រូវបានបញ្ដូនមកតមនយេយនាះអាំម៉រូនបាននិយយថ្គា្់ជាបុ�សម្នាក់តដល

បានយៅយោយតពះវិញ្ញាណប�ិសុេ្ធយដើម្បីបយតងៀនដំណឹងល្អ«យៅកាន់តបជាជន[�បស់

ឡាម៉រូពណ]យដើម្បីពួកយេអាចត្រូវបានដឹកនាំយៅ�កចំយណះដឹងពនអវីតដលយុ្តែិ្ម៌យ�ើយ

ពិ្»(អាលម្ោ18:34)។

ចក�ម�តកននអ្នក្ ្សព្វ្សាយសាសនា�បស់ចយើងចៅក្នញង្ពរះេម្ពី�ម�មន

អាលម៉ា អា�ូឡលក នទិង េួក បុសតា របស់ �៉ូរោយ នទិង រោំយូថអល ជា 

រោសន៍ ឡល�ទិន ្ឺ សគាន់ ថត ជា ្ ំរូ ថន អ្ក ្ ្សេ្្សោយ រោសនា ដ៏ អរោចារ្យ �ួយ 

ចំនួន ថដល ឡយើង បាន រក ឡ�ើញ ឡៅ ក្នុង សេះ្�្ពដីរ �រ�ន ប៉ុឡណាណះ ។ ឡយើង 

ឡ�ើញ េដី ្ ំរូ ថន ក្រ ថសបចទិត្ ឡសចក្ដី ជំឡនឿ ក្រ ឡគារេ សបតទិបត្ទិ នទិង ឡសចក្ដី 

ក្លាហាន ឡៅ ក្នុង ខលេងួន របស់ េួកគាត់ ។ ដូចជា េួកគាត់ ្ ង ថដរ ឡយើង អាច 

េឹងថ្្អក ឡលើ ក្រ បំ្ុស ្ ំនទិត នទិង វិវរណៈ េដី សេះ ឡដើ�្ដី ដឹកនាំ ក្រ បឡស�ើ ជា អ្ក 

្្សេ្្សោយ រោសនា របស់ ឡយើង ។

កា�បច្ងៀនពួកអ្នកមិនចជឿ

« ្ួក បុកតា របស់ ម៉ាូសាេ . . . បាៃ យៅ ក្នុង ចំយណាម 
្ួកសាសៃ៍ យលមលិៃ ។ យោេ បយកងៀៃ កបជាជៃ មួេ 
កកុម ខដល ទំយៃៀម ទមលាប់ របស់ ្ ួកយ្ ្ ុំ បាៃ ដរឹកនាំ យៅ 
រក រោរ រីកចយកមើៃ ខាង វិញ្ញាណ យទារះ ជា យា៉ាង ណា ក្ដរី ្ ួក 
េ្ក ្ ្្្វ្សាេ សាសនា យសាមារះកតង់ ទាំង យៃរះ បាៃ ជួេ 
នាំ ឲ្យ យកើត មៃ រោរ ផាលាស់ ខកប ដ៏ ធំ យៅ ក្នុង ចំយណាម ្ ួក 
សាសៃ៍ យលមលិៃ ទាំងយៃរះ ។ យេើង ដរឹង ថា . . . ‹ ដរាប 
ណា មៃ ្ ួក យលមលិៃ ជាយកចើៃ បាៃ យជឿ តាម រោរ ្ សាេ 
របស់ យ្ យហើេ បាៃ ខកបចលិត្ យជឿ ដល់ ក្រះេមចាស់ យនារះ 
្ួកយ្ ្ ុំ យបារះបង់ យចាល សាសនា យឡើេ › ( អាលម៉ា 
23:6 ) » ។

ដអលចឌើ�ដជមស៍ប៊ីមាោទីណូននពួករិតសិបនាក់«Repentance 
That Brings Conversion»Ensignដខកញ្ញាឆ្នាំ2012
ទំព័�58។
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វិលហ្អូឌ វូឌសដុេ្ បាន ឡរៀបចំ បុណ្យេទិធដីបុណ្យ សជ�ុជ ទឹក 

ឡៅ កសទិោឋាន ឡបែនបូវ យោយ�ីឆាដយអមឺយ�ៃ។យៅក្នុង

េសវ្សេ�៍ឆានាំ1840តពះអម្ចាស់បានដឹកនាំវិល�វដូឌវរូឌតដុពវ

យៅកាន់កសិោឋាន�បស់ចនយប៊នបរូវក្នុងយ�ៀ�វឺដព�សេអឺ

តបយេសអង់យេ្ស។វិល�វដូឌបានស�យស�ថ្«យៅេី

យនាះម្នមនុសសេមួយតកុមតដលបានអ្ិសាឋានសុំឲ្យម្ន

�យបៀបពនកិច្ចកា�ដរូចពីបុរាណវិញ»។«យ�ឿងដ៏អសាចា�្យយនាះ

េឺ�យៈយពលសាមសិបមួយពថងៃដំបរូងបនាទាប់ពីខ្នុំបានយៅ

ដល់េីយនាះខ្នុំបានតជមុជេឹកមនុសសេតបាំមួយ�យនាក់។

...យោយយ្វើកា�អស់�យៈយពលតបាំបីតខយៅក្នុងតបយេស

យនាះខ្នុំបាននាំមនុសសេចំនួនមួយពាន់តបាំបី�យនាក់ចរូលមក

ក្នុងសាសនាចតក។យ�្ុអវី?យោយសា�ម្នមនុសសេមួយ

តកុមបានយ�ៀបចំខ្លួនសតម្ប់ដំណឹងល្អ»(«Discourse»

Deseret Weeklyពថងៃេី7តខវិច្ិកាឆានាំ1896េំព័�643)។

េួក អ្ក ្ ្សេ្្សោយ �រ�ន 

យោយអាណុល្�វីប៊ឺេតផ្អក

យលើ�រូបភាពយដើមយោយតេីស្ទិន

ោលហាកាដ។េិដ្ឋភាពយនះ

ពនអ្កផសេពវផសាយសាសនា

ពនពួកប�ិសុេ្ធពថងៃចុងយតកាយ

ជំនាន់យដើមម្នាក់កំពុងបយតងៀន

ដំណឹងល្អពនតពះយយស៊រូវតេីស្ទ

ដល់តេួសា�ោនីសតដលបាន

មកជុំគានាក្នុងផ្ទះយៅជនបេ

�បស់ខ្លួនេឺជា្ ំណាងពន

កិច្ចកា�ផសេពវផសាយបាស្វ្សេ

េី19។ពួកអ្កផសេពវផសាយ

សាសនាក៏បានបយតងៀនយៅ

តាមកតន្ងកាច់តជុងឬយៅក្នុង

សាលតបជុំ�បស់តកុងផងតដ�។
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ចក�ម�តកននអ្នក្្សព្វ្សាយសាសនា�បស់ចយើងចៅក្នញង្ពរះេម្ពី�ចគ្លលទ្ធិនិងចសរក្ីសញ្ញា

បនាទាប់ េដី ក្រ រោដារ ឡ�ើងវិញ ថន ដំណឹងល្អ េួក អ្ក ្ ្សេ្្សោយ រោសនា ្ ឺ ជា កតាតា   

ដ៏ ចាំបាច់ ។ េួក អ្ក ្ ្សេ្្សោយ រោសនា ដូចជា ោន់ ចូនស៍ អួរសុន ថហឌ នទិង 

បា៉ាលដី ភដី សបាត្ បាន ថចកចាយ សេះ្�្ពដីរ �រ�ន នទិង ដំណឹងល្អ ថន សេះឡយសែូវ ស្ដីស្ ។ 

មន �នុស្ស �ួយ ចំនួន ដូចជា បងសបុស របស់ េយាក្រី យ៉ូថសប ឡឈ្មៅះ រោំយូថអល 

បាន បឡស�ើ ឡៅ ជទិត ្ ្ះ របស់ េួកគាត់ ។ មន �នុស្ស ឡ្្សងឡទៀត បាន ឡធ្ើ ដំឡណើរ 

យ៉ាង ឆ្ងាយ ឡដើ�្ដី ថចកចាយ ដំណឹងល្អ ឡៅ ទដីកថនលេង នានា ដូចជា សបឡទស ថែ ឡក្ះ 

ថសនវិច ( ហាថវ ) សបឡទស ោណាម៉ាក នទិង សបឡទស អង់ឡ្លេស ។

េួក អ្ក ្ ្សេ្្សោយរោសនា ជំនាន់ �ុន ោំងឡនះ ជាឡរឿយៗ បាន បឡស�ើ យ៉ាង យូរ 

ឡហើយ ឡៅ ក្នុង ឡបសកក�្ម ជា ឡសចើន ។ េួកឡ្ បាន ចាកឡចញ េដី ឪេុកមដាយ ្ូសងសោរ 

ភរិយ កូន នទិង ឡៅ ដូចជា ឡយើង បាន ឡធ្ើ ្ ង ថដរ ។ េួកឡ្ ឡធ្ើ ជា ្ ំរូ េដី ឡសចក្ដីជំឡនឿ 

ភាេ ក្លាហាន ក្រ ឡគារេសបតទិបត្ទិ ក្រ សែូសោំ នទិង ក្រ ឧសសោហ៍េយាយ� សសមប់ 

ឡយើង សេ្ថែងៃ ឡនះ ។
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ក្រ សតួសសតាយ ្ លេអូវ តា� ដង វិែដីយោយយខនយសពេនយស៊ី�។ពួកអ្កផសេពវផសាយសាសនាពី��រូបយនះបានតចកចាយដំណឹងល្អ

ជាមួយនឹងបុ�សម្នាក់យៅមុខបណាណាគា�មួយក្នុងញ៉ដូវតបាន់សវីេ�ដ្ឋញ៉ដូវយជើស៊ីស.�.អា.។

កា�សាថាបនាចលើចក�ម�តកននអ្នក្្សព្វ្សាយសាសនា�បស់ចយើង

ចាប់ តាំង េដី សបធ្ន ែូម៉ាស ឡអស �៉នសុន បាន សបក្ស ឡៅ ក្នុង 

សន្ទិសដីទ ទូឡៅ ថខ តុោ ឆ្នាំ  2012 ថា យុវជន យុវនារី អាច ឡចញ ឡៅ 

ឡបសកក�្ម ក្នុង វ័យ ឡក្មង បាន ឡនាះ មន េួក បរិសុទ្ធ ថែងៃ ចុងឡសក្យ ចំនួន 

�ួយ �ុឺន នាក់ បាន ក្លាយ ជា េួក អ្ក ្ ្សេ្្សោយ រោសនា ។

ឡៅ ក្នុង សន្ទិសដីទ ទូឡៅ ថខ ឡ�រោ ឆ្នាំ 2013 ថអលឡឌើរ ថនល អទិល 

អាន់ឡឌើរសទិន ថន កូរ៉ុ� ថន េួក រោវក ដប់ េដីរ នាក់ បាន បថន្� រោក្សដី របស់ 

ឡោក េដី កទិច្ចក្រ ្ ្សេ្្សោយ រោសនា ឡហើយ បាន ឡលើក ទឹកចទិត្ ឡយើង 

មនាក់ៗ ឲ្យ ក្លាយ ជា ថ្្ក �ួយ ដ៏ សំខាន់ ថន អេ្ភអូតឡហតុ  ថដល កំេុង ថត 

ឡកើត ឡ�ើង ឡោយ ជួយ រក ជន  ថដល បាន ឡរៀប ចំ ខលេងួន ជា ឡសសច ឡដើ�្ដី 

រោដាប់ ដំណឹងល្អ ថា ៖ « េទិត ដូច សេះអមចាស់ បាន បំ្ុស ្ ំនទិត ឲ្យ មន 

េួក អ្ក ្ ្សេ្្សោយ បថន្� ឡទៀត ឡធ្ើ ក្រ បឡស�ើ សទង់ ក៏ កំេុង ោស់ រោមៅរតដី 

ឡហើយ ឡបើក ដួង ចទិត្ ថន �នុស្ស ល្អ  ឡហើយ ឡរោមៅះសតង់ បថន្� ឡទៀត ឡដើ�្ដី 

ទទួល េួក អ្ក ្ ្សេ្្សោយ រោសនា របស់ សទង់ ថដរ ។ អ្ក បាន រោគាល់ 

េួក ឡ្ រួច ឡហើយ ឬ នឹង រោគាល់ េួកឡ្ ។ េួក ឡ្ ឡៅ ក្នុង ស្ួរោរ របស់ 

អ្ក ឡហើយ រស់ ឡៅ ថក្រ ្ ្ះ របស់ អ្ក ។ េួក ឡ្ ឡដើរ តា� ្ លេអូវ ក្ត់ �ុខ អ្ក 

អង្គនុយ ថក្រ អ្ក ឡៅ ឯ រោោឡរៀន ឡហើយ មន ទំនាក់ទំនង នឹង អ្ក តា� 

អែិនឡធើរថណត » ( « It’s a Miracle » Liahona ថខ ឧសភា ឆ្នាំ 

2013 ទំេ័រ 78 ) ។ ◼

ពួកអ្កផសេពវផសាយ

សាសនាតដលយេើបមក

ដល់ថ្មីបានតជមុជេឹក

ជនជា្ិយដើមយៅយកាះ

តសនវិច(ហាពវ)យៅ

យដើមឆានាំ1851។�រូបថ្

ត្រូវបានថ្យៅយតកាយ

ឆានាំយនាះ។ ហ្
ម ្

ត ច
ម្ង

សាលាកច្មោរះ្ ្សព្វ្សាយសាសនា�បស់អ្នក

« កបសលិៃ យបើ េ្ក ្ ុំ ខមៃ ជា េ្ក ្ ្្្វ្សាេ សាសនា 
យ្ញ យម៉ាង មនាក់ ខដល មៃ សាលាក យឈាមារះ ្ ្្្វ្សាេ 
សាសនា ខាទាស់ ជាប់ ៃរឹង អាវ របស់ េ្ក ឥឡូវ យៃរះ ជា 
យ្ល យដើម្រី ្ ូរ សាលាក យឈាមារះ មួេ យៅ ក្នុង ដួង ចលិត្ របស់ 
េ្ក យោេ ្ ូរ ដូច ជា ប៉ាុល បាៃ ខ្្ង ថា ្ុំខមៃ ‹ ៃរឹង 
ទរឹក យ្មា យទ ្ឺ ៃរឹង ក្រះវិញ្ញាណ នៃ ក្រះ ដ៏ មៃ ក្រះជៃ្ម 
រស់ › » ។

ដអលចឌើ�ដនលអិលអាន់ចឌើ�សិនននកូ�ៃុមននពួកសាវកែប់ពី�នាក់
«It’s a Miracle»Liahonaដខឧសភាឆ្នាំ2013
ទំព័�78។
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រោសន៍ ឡល�ទិន នឹង សតូវ បានរីកស្គនុះរោគាយឡ�ើង ដូចជា ផ្កា កុោបយោយ

ចរូយសលី្រូយយស៊រូវអាយសយវដរូហារស៊ីតអ៊រា៉។�រូបភាព្ ្នុះបញ្ជាំងពីវិញ្ញាណ

ពនកិច្ចកា�ផសេពវផសាយសាសនាក្នុងចំយណាមតបជាជននិយយភាសា

យអសបាោញ។ពួកអ្កផសេពវផសាយសាសនាពី��រូបបានយ�ៀបចំបយតងៀន

ដំណឹងល្អខណៈតដលមនុសសេេរូយៅកំពុងយ្វើកិច្ចកា�តបចាំពថងៃ�បស់

ពួកយេ។តពះវិហា�ប�ិសុេ្ធលីម្ោយប៉�រូយោយម្នេីតាំងយៅក្នុងចំយណាម

ផ្ទះ្ រូចៗ្ំណាងឲ្យកា��ីកចយតមើន�បស់សាសនាចតក។

េួក អ្ក ្ ្សេ្្សោយ រោសនា 

យ៉ាងខាជាប់ខ្ងួន យោយជរូអ៊ិង

ចិន។សម្ជិកសាសនាចតក

យៅក្នុងតបយេសព្វា៉ន់

ដរូចជាសម្ជិកជាពួកអ្ក

ផសេពវផសាយសាសនាយៅតេប់

េិសេីផងតដ�បានខិ្ខំ

តចកចាយយសចក្ីអំណ��បស់

ខ្លួនយៅក្នុងដំណឹងល្អនិង

តពះេមពេី�។តពះេមពេី�ម្នោក់

យៅយលើ្ ុយ�ើយម្នតបអប់

តវងពណ៌យខៀវតដល�រូបភាពពន

តពះវិហា�ប�ិសុេ្ធព្បុិព្វា៉ន់។
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េួក អ្ក្្សេ្្សោយរោសនា ថន េួក បរិសុទ្ធ 

ថែងៃចុងឡសក្យ ឡៅ សែមីថអែរា៉ លដីអូនយោយយអមីលី

វិលសិន។យបសកកម្មដំបរូងយៅស៊ីតអ៊រា៉លីអរូន

ត្រូវបានយ�ៀបចំយឡើងយៅ្�វីយថ្ននាពថងៃេី1តខកកកោ

ឆានាំ2007។្�វីយថ្នបានកាលាយជាយសតែកេី3,000

ក្នុងសាសនាចតកយៅពថងៃេី2តខ្្ដូឆានាំ2012។
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ចោយដអលចឌើ�ចអកាវាែូហារវា៉ដ�ៃត

នៃ ្ ួក ចលិតសលិប នាក់

ក្នុងឆ្នាំ 1485 ឡស្ចរីឆ្ដ ទដី 3 បាន ឡរោយរាជ្យ ឡៅ សបឡទស អង់ឡ្លេស ។ វា ជា ឡេល អឡែរភាេ ឡហើយឡស្ច 

រីឆ្ដ សតូវ ក្រោរ រាជបលលេ័ងក របស់ ខលេងួន ជាឡសចើន ដង ។ ប៉ុថន្ គាត់ ជា ោហាន ឡជើង ចាស់ ថដល មន ជំនាញ ខាង 

ឡយធ្ មន ចទិត្ ក្លាហាន ឡហើយ ឈ្លាសថវ សទង់មន ទ័េ េដី 8,000 ឡៅ 10,000 នាក់ ។

ក្នុង ឆ្នាំ ដថដល ឡនាះ មន បុរស មនាក់ ថដល ចង់ ឡធ្ើ ជា ឡស្ច ឡៅ អង់ឡ្លេស ឡឈ្មៅះ ឡហនរី ធូឌ័រ ជា សេះអមចាស់ ថន រីច�ទិន 

បាន បបួល រីឆ្ដ តតាំង គានា ឡៅ កថនលេង �ួយ ថដល ឲ្យ ឡឈ្មៅះ ថា ៖ វាលបូសវឺែ ។ ្្នុយ េដី រីឆ្ដ ឡហនរីមន បទេទិឡរោធន៍ 

តទិចតួច ក្នុង ក្រ ឡធ្ើ សឹកស្គ្គា� ឡហើយ េលទ័េ របស់ សទង់មន ថត 5,000 នាក់ ប៉ុឡណាណះ ។ ប៉ុថន្ ឡៅ ថក្រ ខលេងួន សទង់ មន 

េួក សបឹកសោ ល្អ ជាឡសចើន—ជា បុរស ថែលេ ែ្អូរ ថដល ធ្លាប់ សប�អូក ឡៅ ក្នុ ង សឹកស្គ្គា� សសឡដៀង គានា ឡនះ ។ សេឹក ថនច�បាំង ឡនាះ 

បាន �ក ដល់ ឡហើយអ្ដីៗ ស្ប់ យ៉ាង បាន សបាប់ ថាឡស្ចរីឆ្ដ នឹង ទទួល បាន ជ័យជំនះ ។

មន ឡរឿងឡសេង សបវត្ទិរោសស្ ដ៏ ល្ដីលបាញ �ួយ បាន សឡងខេប េដី សេឹត្ទិក្រណ៍ ថន ថែងៃ ទដី 22 ថខ សដីហា ឆ្នាំ 1485 ។ ឡៅ 

សេឹក ឡនាះ ឡស្ច រីឆ្ដ នទិង ទ័េ របស់ សទង់បាន ឡរៀបចំ ខលេងួន ឡដើ�្ដី ចបាំង នឹង ទ័េ របស់ ឡហនរី ។ អ្ក ឈ្ះ សឹក ស្គ្គា� ឡនះ 

នឹង ក្លាយ ជា អ្ក ស្ប់ ស្ង សបឡទស អង់ឡ្លេស ។ �ទិន យូរ ប៉ុនាមៅន េដី �ុន ច�បាំង ឡនាះ ឡស្ចរីឆ្ដ បាន ឲ្យ អ្ក បឡស�ើ មនាក់ ឡៅ 

ឡ�ើល ថា ឡតើ ឡសះ ដ៏ ចំណាន របស់ សទង់ បាន ឡរៀបចំ រួច ឡហើយ ឬ ឡៅ ។

យោយោក់យសចក្ីេុកចិ្តែ�បស់យយើងយលើតពះអង្គសយ្ងារះជាតពះអម្ចាស់ពនពួកពល
ប�ិវា�សរូមឲ្យយយើងបានយ�ៀបចំខ្លួនយ�ើយមិនបរាជ័យយៅឯសម�ភរូមិ។

យកតៀម ែ្ូៃ   
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សកមប់ ន្ងៃ ចម្បំង





28 លរីអាហូណា

អ្ក បឡស�ើ ឡនាះ បាន បញ្ជា ជាង 

ថដក ថា « ោក់ ថដក សកចក ឡជើង ឡសះ ឲ្យ វា 

ឆ្ប់ ឡ�ើង ឡៅ » ។ « សេះអង្គ មន សេះ បំណង ចង់ ជទិះ វា 

ឡៅ េដី �ុខ េល ទ័េ របស់ សទង់ » ។

ជាង ថដក ឡនាះ បាន ឲ្យ អ្ក បឡស�ើ ឡនាះ សតូវថត រង់ ចាំ សទិន ។ គាត់ បាន នទិយយ 

ថា « ខ្នុំ បាន បំោក់ សកចកថដកោក់ឲ្យ ឡជើង ឡសះ ឲ្យ ទ័េ ោំង �ូល របស់ ឡស្ច ក្នុង 

រយៈឡេល ប៉ុនាមៅន ថែងៃ �ក ឡនះ ឡហើយ ឥ�អូវ ឡនះ ខ្នុំ សតូវ ឡៅ យក ថដក �ក ថែ�ឡទៀត » ។

អ្ក បឡស�ើ ថដល មន ចទិត្ តក់សកហល់ រូប ឡនាះ បាន នទិយយ ថា គាត់ �ទិន អាចរង់ 

ចាំ បាន ឡទ ។ គាត់ បាន នទិយយ « ឡេល ឡនះ សសតូវ របស់ ឡស្ច កំេុង ថត សស�ុក ចូល 

�ក ឡហើយ ឡយើង សតូវ ជួប េួក ឡ្ ឡៅ ទដីោន ឡនាះ » ។ « ឡធ្ើ តា� អ្ដី ថដល ឯង មន 

ឡៅ » ។

សសប តា� បញ្ជា ជាង ថដក ឡនាះ បាន ឡធ្ើ តា� លទ្ធភាេ ថដល គាត់ អាច ឡធ្ើ បាន 

ឡោយ ឡធ្ើ សកចកថដកោក់ឡជើង ឡសះ ោំង បួន េដី ថដក �ទិន ល្អ ។ បនាទាប់ េដី យក ញញងួរ 

�ក ដំ ថដក ឡនាះ �ក គាត់ បាន ោក់ ថដក សកចក បដី ឡៅ ឲ្យ ឡសះ ។ ប៉ុថន្ ឡៅ ឡេល គាត់ 

កំេុង រួសរាន់ ជា�ួយ នឹង ថដក សកចក ទដីបួន គាត់ បាន ដឹង ថា គាត់ េុំ មន ថដកឡគាល 

ស្ប់ សគាន់ ឡទ ។

គាត់ បាន សបាប់ អ្ក បឡស�ើ ឡនាះ ថា « ខ្នុំ សតូវក្រ សកចក �ួយ ឬ េដីរ ឡទៀត ឡហើយ វា សតូវ 

ក្រ ឡេល �ួយ ចំនួន ឡដើ�្ដី ដំ វា » ។

ប៉ុថន្ អ្ក បឡស�ើ ឡនាះ េុំ អាច រង់ ចាំ ឡទៀត បាន ឡ�ើយ ។ គាត់ បាន សបាប់ថា  

« ឥ�អូវ ខ្នុំ បាន ឮ សំឡ�ង ថសត ឡហើយ » ។ « ឡតើ ឯង �ទិន អាច ឡសបើ អ្ដី ថដល ឯង មន បាន 

ឡទ ឬ អដី ? »

ជាង ថដក ឡនាះ បាន តប ថា គាត់ នឹង សបឹង ឲ្យ អស់ េដី លទ្ធភាេ ប៉ុថន្ គាត់ �ទិន ធ្នា 

ថា ថដក សកចក ទដី បួន ឡៅ ជាប់ នឹង ឡជើង ឡនាះ ឡ�ើយ ។

អ្ក បឡស�ើ ឡនាះ បាន បញ្ជា « ោក់ថដកឡគាល ចូល 

ឡៅ » ។ « សបញា៉ាប់ ឡ�ើង ឡបើ �ទិន ដូឡចានាះ ឡទ ឡស្ច រីឆ្ដ នឹង ខាញាល់ ឡយើង ោំងេដីរ នាក់ 

ជា េុំ ខាន ឡ�ើយ » ។

�ទិន យូរ ប៉ុនាមៅន ច�បាំង ឡនាះ បាន ចាប់ឡ្្ើ� ។ ឡដើ�្ដី ឡរៀបចំ ទ័េ របស់ សទង់ឡស្ច 

រីឆ្ដ បាន ជទិះ ឡសះ ចុះ ឡ�ើង ឡៅ ទដីោន ឡនាះ ឡោយ ក្រ ចបាំង នទិង ឡោយ ថសសក 

ជស�ុញ េួក ឡ្ ថា « ឡឆ្ពាះ ឡៅ �ុខ ! ឡឆ្ពាះ ឡៅ �ុខ ! »

ប៉ុថន្ ឡៅឡេល ឡស្ច រីឆ្ដ ឡ�ើល ឡៅ ថ្្ក មខាង ឡទៀត ថន ទដីោន ឡនាះ សទង់ បាន 

ឡ�ើញ ទ័េ របស់ សទង់ �ួយ ចំនួន កំេុង ថត ដកែយ ។ ឡោយ ខាលាច ថា ទ័េ របស់ សទង់ 

ឡ្្សងឡទៀត ចាប់ ឡ្្ើ� ដក ែយ ឡនាះ សទង់ បាន ផ្យ ឡសះ យ៉ាង ឡលឿន ឡៅ កថនលេង ថដល 

សតូវ ឡ្ វាយ សបហារ ឡដើ�្ដី ឡលើក ទឹកចទិត្ ដល់ េួកឡ្ ។ ប៉ុថន្ េដី �ុន ឡស្ចរីឆ្ដ បាន ឡៅ 

ដល់ េួកឡ្ ឡនាះ ឡសះ របស់ សទង់ បាន ជំេប់ ឡជើង ដួល ឡោយ ស្ថវង សទង់ធ្លាក់ ឡៅ ឡលើ 

ដដី ។ ដូច ថដល ជាង ថដក បាន សេួយ បារ�្ភ ថ�ន មន សកចក ឡជើងថដក �ួយ បាន របូត 

ឡចញ ឡៅ ឡេល ឡស្ច ឡនាះ កំេុង ផ្យ ឡសះ យ៉ាង ឡលឿន ។

ឡស្ចរីឆ្ដ បាន ស្នុះ ឡងើប ឡ�ើង េដី ដដី ឡៅ ឡេល ឡសះ របស់ សទង់ បាន ឡសក្ក ឡ�ើង 

ឡហើយ រត់ ផ្យ ឡៅ បាត់ ។ ឡៅ ឡេល ទ័េ របស់ សទង់ ឡហនរី កំេុង មន ឡសបៀប ឡនាះ 

ឡស្ចរីឆ្ដ បាន ឡលើក ោវ របស់ សទង់ ស្វី ឡ�ើង ឡលើ ឡោយ ថសសក ថា « ឡសះ ! ឡសះ ! 

ឡយើង នឹង ប្អូរ ន្រ របស់ ឡយើង នឹង ឡសះ ឥ�អូវ ឡនះ ! »

ប៉ុថន្ វា យឺត ឡេល ឡៅ ឡហើយ ។ ឡៅ ឡេល ឡនាះ ទ័េ របស់ ឡស្ច រីឆ្ដ បាន រត់ ឡ្ច 

ឡោយ ភ័យ ខាលាច នឹង ទ័េ ឡហនរី ថដល កំេុង មន ឡសបៀប ឡហើយ ច�បាំង ឡនាះ បាន 

ទទួល បរាជ័យ ។ ចាប់ េដី ឡេល ឡនាះ �ក �នុស្ស ទូឡៅ បនលេឺ នូវ សុភាសទិត ថា ៖
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យោយសា�គាមនតដកយគាលមួយយនាះតដកតកចកយជើងយសះមួយត្រូវបាន�បរូ្

យោយសា�គាមនតដកតកចកយជើងយសះ�្់យៅបា្់។

យោយសា�គាមនយសះចមបាំងត្រូវបរាជ័យ

យោយសា�ចង់បានចមបាំងនេ�ត រ្ូវ�លាយបា្់

អវីទាំងអស់េឺអាតស័យយៅនឹងតដកយគាលមួយពនតកចកយជើងយសះ។ 1

កា�កាន់ខាជាប់នឹងចគ្លកា�ណ៍�បស់ចយើង

ឡៅ ឡេល ខ្នុំ ្ ទិត េដី ដំឡណើរ ឡរឿង ឡនះ ខ្នុំ សញ្ឹង ្ ទិត េដី រឡបៀប ថដល    សកចក ឡជើងឡសះ 

ឡោយឡបាះថដកឡគាលភាជាប់យ៉ាង រាក់នឹងឡជើងរបស់ឡសះ  នាំឡកើត ឲ្យ មនភាេ ្ ្នុយ 

សស�ះ ឡៅ ក្នុង សេឹត្ទិក្រណ៍ នានា ។ ឡយើង អាច ឡសបៀបឡធៀប ក្រ ខ្ះ ថដកឡគាក សកចក 

ឡជើង ឡសះ ឡៅ នឹង ឡគាលក្រណ៍ ថន ដំណឹងល្អ ។ ក្រ ខ្ះ ឡគាលក្រណ៍ ថន ដំណឹងល្អ 

នទិង ្ ុណតថ�លេ ថដល មន ឡៅ ក្នុង ឡគាលក្រណ៍ ោំងឡនាះ ឡហើយ នទិង ក្រ អនុវត្  អាច 

ឡធ្ើ ឲ្យ ឡយើង បាត់បង់ នូវ ជំនួយ ឡៅ ឡលើ ទដីោន ច�បាំង សបឆ្ំង នឹង ក្រ ល្ងួង នទិង អំឡេើ 

អាសកក់ ។

ឡតើ ក្រ អនុវត្ អ្ដី ខលេះ ថដល កំេុង ខ្ះខាត ឡៅ ក្នុង ជដីវិត នទិង សកុ� ស្ួរោរ របស់ ឡយើង ? 

ឡតើ ឡយើងកំេុង ថត អាក់ខាន នឹង ឡធ្ើ ក្រអធទិរោឋាន ផ្ទាល់ខលេងួន ឬ ជា ស្ួរោរ ថ�ន ឡទ ? ក្រ 

សទិកសោ សេះ្�្ពដីរ ឡោយ ចទិត្ ឧសសោហ៍ ថ�ន ឡទ ? រាសតដីជួបជុំ សកុ�ស្ួរោរ ជា ឡទៀងោត់ 

ថ�ន ឡទ ? ក្រ បង់ ដគ្វាយ �ួយ ភា្ ក្នុង ដប់ ឡេញ ឡលញ ថ�ន ឡទ ? ក្រ បឡស�ើ ដល់ 

បងប្អអូន សបុស សសដី របស់ ឡយើង ថ�ន ឡទ ? ក្រ ឡគារេ ថែងៃ បរិសុទ្ធ ថ�ន ឡទ ? ក្រ ថាវាយ បង្គំ 

ឡៅ ក្នុង សេះវិហារ បរិសុទ្ធ ថ�ន ឡទ ? ក្រ សសឡាញ់ អ្ក ជទិតខាង ឡយើង ថ�ន ឡទ ?

ឡយើង មនាក់ៗ អាចស�លេឹងឡ�ើលក្នុងខលេងួន ឡយើង ឡហើយ រក នូវ អ្ដី ថដល ឡយើង ខ្ះ 

ចឡនាលាះ — ថដល ជា ឡគាលក្រណ៍ ឬ ក្រ អនុវត្ ថដល ឡយើងសតូវ កាន់ខាជាប ់ឲ្យ រឹងមំ 

ថែ� ឡទៀត ឡៅ ក្នុង ជដីវិតរបស់ ឡយើង នទិង ឡៅ ក្នុង សកុ� ស្ួរោរ របស់ ឡយើង ។ រួចឡហើយ 

បនាទាប់ េដី ឡយើង បាន រកឡ�ើញ ឡគាលក្រណ៍ ឬ ក្រអនុវត្ ឡនាះ ឡយើងអាច ឡធ្ើ ឡោយ 

ចទិត្ ឧសសោហ៍ នទិង ក្រ តាំងចទិត្ ឡដើ�្ដី ោក់តកចកយនាះឲ្យជាប់ ឡដើ�្ដី រស់ ឡៅ តា� 

ឡគាលក្រណ៍ ឡនាះ ឲ្យ បាន ឡេញ ឡលញ នទិង ឡដើ�្ដី ឡរៀបចំ ខលេងួន ឡយើង  នទិង សកុ� ស្ួរោរ 

ឲ្យ បាន សបឡសើរ ឡដើ�្ដីក្រោរ អ្ដី ថដល សតឹ�សតូវ ។

ឡៅ ក្នុង ឡគាលលទ្ធទិ នទិង ឡសចក្ដី សញ្ញា សេះអមចាស់ បាន ទូនាមៅន ថា « ចូរ ឡយើង 

យក ឡសចក្ដី ស ឡ្គ្គាះ ទុក ជា �ួក សឹក នទិង ោវ របស់ សេះវិញ្ញាណ របស់ ឡយើង ថដល 

ឡយើង នឹង ចាក់ �ក ឡលើ អ្ក នទិង សេះបន្អូល របស់ ឡយើងថដល ឡយើង ឡបើក សថ�្ង ដល់ 

អ្ក ឡហើយ . . .មន ចទិត្ ឡរោមៅះសតង់ រហូត ដល់ ឡយើង សត�ប់ �ក វិញ » ( 27:18 ) ។

សេះអង្គសឡ្គ្គាះ បាន សនយា ចំឡោះ េួក អ្ក បឡស�ើ ឡរោមៅះសតង់ របស់ សទង់ ថា « ថដ 

របស់ េួកឡ្ នឹង បាន ឡៅ ជា ោហុ របស់ ឡយើង ឡហើយ នឹង ឡធ្ើ ជា ថខល របស់ េួកឡ្ 

នទិងជា សបោប់ ក្រោរ របស់ េួកឡ្ ឡហើយ ឡយើង នឹង សកវាត់ ចឡងកះ របស់ េួកឡ្ ឡហើយ 

េួក ឡ្ នឹង ចបាំង យ៉ាងក្លាហាន ជំនួស ឡយើង . . .ឡហើយ ឡោយរោរ ឡភលេើង ថន ឡសចក្ដី ឡរៅដា 

សកហាយ របស់ ឡយើង ឡនាះ ឡយើងនឹង រកសោ ទុក ឲ្យ េួកឡ្ បាន ្ ង់វង្ស » ( ្. នទិង ស. 

35:14 ) ។

ដូចជា សុភាសទិត បាន ថចង សូ� ឲ្យ ឡយើង បាន ចងចាំ ថា ឡោះ ជា « ឡសតៀ�ឡសះ 

ទុក សសមប់ ថែងៃ សឹក ស្គ្គា� ថត ក្រ ថដល មន ជ័យ ជំនះ ឡនាះ ឡសសច ឡៅ សេះឡយហូវា៉ 

ឡទ » ( 21:31 ) ។ សូ� ឲ្យ ឡយើង ឡធ្ើ តា� ក្រ អឡញ្ើញ របស់ �រ៉ូថណ ឲ្យ « ចូរ �ក រក 

សេះស្ដីស្ ឡហើយ ឲ្យ បាន ល្អ ឥត ឡខាចាះ ឡៅ ក្នុង សទង់ » ( �រ៉ូថណ 10:32 ) ។ ឡហើយ 

សូ� ឲ្យ ឡយើង បាន ឡរៀប ចំ ខលេងួន ឡហើយ �ទិន បរាជ័យ ឡៅ ឯ ស�រភូ�ទិ សបឆ្ំង នឹង អំឡេើ 

អាសកក់ ឡោយ ោក់ ឡសចក្ដី ទុកចទិត្ របស់ ឡយើង ឡលើ សេះអង្គ ស ឡ្គ្គាះ ជា សេះអមចាស់ 

ថន េួក េល បរិវារ ។ ◼

កំណត់រំណាំ
 1. សូ� ឡ�ើល « For Want of a Horseshoe Nail » ឡៅ ក្នុង William J. Bennett,  

ed. The Book of Virtues: A Treasury of Great Moral Stories ( ឆ្នាំ 1993 )  
ទំេ័រ 198–200 ។

រូ�រងចាំច�ឿងតូរតារ

« ចូរ យោរ្ កបតលិបត្លិ ចំយពារះ 

រោរ បយកងៀៃ របស់ ្ យារោរី 

ខដល ក្រះក្រីស្ទ ចង់ ឲ្យ េ្ក យធ្វើ 

តាម ។ សូម កុំ យធ្វើ រោរ យោរះសា 

ខដល អាច បំផាលាញ សុភមង្គល 

នា យ្ល េនា្ត យោេ រោរ យដើរ ្ ្ូវ រោត់ ជំៃួស ឲ្យ  រោរ 

េៃុវត្ យោលរោរណ៍ នៃ ដំណរឹង ល្ ដ៏ ្ លិត កបាកដ ។ ចូរ 

ចងចាំ ថា ៖ យរឿង តូចតាច ដរឹកនាំ យៅ រក យរឿង ធំ បាៃ ។ 

ទយង្វើ ្ ុំ ឆ្លាត នវ ឬ រោរ យធ្វស កបខហស ខដល ្ លិត ថា តូចតាច 

អាច ដរឹកនាំ យៅ រក បញ្ហា ធំ បាៃ ។ សំខាៃ់ ជាង យៃរះ យទៀត 

ទមលាប់ ល្ ដ៏ សាមញ្ ជា យទៀងទាត់ ដរឹកនាំ យៅ រក ជរីវិត មួេ 

យពារយ្ញ យោេ ្ រជ័េ ដ៏ បរិបូរណ៍ » ។

ដអលចឌើ��ីឆ្ែជីស្កតននកូ�ៃុមននពួកសាវកែប់ពី�នាក់«For Peace at 
Home»Liahonaដខឧសភាឆ្នាំ2013ទំព័�29។
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ឃោះ
 ជា មន ចទិត្ រំឡភើប ស្ដីេដីេួក អ្ក ្ ្សេ្្សោយ រោសនា ឡេញ ឡម៉ាង ឡធ្ើ កទិច្ចក្រ តា� 

អែិនឡធើរណទិត ឡហើយ ្ ្ល់ ក្រ ឡដើរ ទស្សនា ឡៅ ក្នុង រោោសបជុំ ក្ដី កទិច្ចក្រ ោំងឡនាះ 

សគាន់ថត ជា ថ្្ក តូច �ួយ ថន រូបភាេ ដ៏ ធំ ចំឡោះ កទិច្ចក្រ ថន ឡសចក្ដី សឡ្គ្គាះ ។ ឡរឿង ថដល 

សំខាន់ បំ្ុតឡនាះ  ្ ឺ ជា រឡបៀប ថដល ឡយើង ក្នុង នា� ជា សមជទិក  ឡធ្ើ ឲ្យ ស� សសប ឡៅ នឹង រូបភាេ ដ៏ ធំ ថន ក្រ េឡនលេឿន 

កទិច្ចក្រ ថន ឡសចក្ដីសឡ្គ្គាះ ។ ឡយើង េុំ បានសុំ ឲ្យ ចូល សប�អូក ឡៅ ក្នុង ក�្មវិធដី ែ្មដី �ួយ ឡនាះ ឡ�ើយ ។ ឡយើង សគាន់ថត 

សតូវ បាន ឡលើក ទឹកចទិត្ ឲ្យ ក្លាយ ជា សទិស្ស េទិត ថន សេះឡយសែូវស្ដីស្ ។ តួនាទដី របស់ ឡយើង្ឺជស�ុញ ខលេងួន របស់ ឡយើង 

ឲ្យ ចូល ឡៅ ក្នុង ឡសចក្ដី សសឡាញ់ នទិង ក្រ បឡស�ើ ដល់ �នុស្ស ឡៅ ជុំវិញ ឡយើង—ឡោយ លួង ឡោ� ដល់ អ្ក រួ� 

ក្រ គ្រ ថដល កំេុង មន ឡសចក្ដី សតូវក្រ ឡោយ ក្រ អឡញ្ើញ �ទិត្ របស់ ឡយើង ឡៅ េទិធដីបុណ្យ សជ�ុជទឹក ឡោយ ជួយ 

អ្កជទិត ខាង វ័យ ចំណាស់ មនាក់ ក្នុង កទិច្ចក្រ សមអាត ទដីធ្លា ្ ្ះ របស់ គាត់ ឡោយ អឡញ្ើញ សមជទិក មនាក់ ថដល �ទិន 

សូវ  សក�្ម �ក បរិឡភា្ អាហារ ឬ ឡោយ ជួយ អ្ក ជទិត ខាង មនាក់ ក្នុង កទិច្ចក្រ េង្សសបវត្ទិ របស់ គាត់ ។ ោំងឡនះ ជា 

រឡបៀបតា� ធ�្មជាតទិ ថដលឡេញឡៅ ឡោយ ក្ដីអំណរ ឡដើ�្ដី អឡញ្ើញ សមជទិក �ទិន សូវ សក�្ម នទិង ជន  ថដល មន 

ជំឡនឿ ឡ្្សង ចូល �ក ក្នុង ជដីវិត របស់ ឡយើង ឡហើយ ជា លទ្ធ្ល វា នឹង នាំ េួកឡ្ ចូល ឡៅ ក្នុង េនលេឺ ថន ដំណឹងល្អ ។ ក្រ 

ថចកចាយ ឡេលដ៏ រីករាយ នទិង ឡេល ដ៏ េទិសទិដ្ឋ ក្នុង ជដីវិត របស់ ឡយើង ជា�ួយ នឹង េួកឡ្ សបថហល ជា រឡបៀប ដ៏ មន 

សបសទិទ្ធភាេ បំ្ុត ថដល ឡយើង ស្ប់ គានា អាច « ឡធ្ើ ក្រ ឡៅ ក្នុង ចមការ ទំោំង បាយរបស់ [ សេះឡយសែូវ ស្ដីស្ ] សសមប់ 

ឡសចក្ដីសឡ្គ្គាះដល់ សេលឹងថន  [ បុរស នទិង សស្ដី ] » (្. នទិង ស. 138:56) ។

ចតើកិរ្ចកា�ននចសរក្តីសច្គ្ររះេឺជាអ្វី?

កទិច្ចក្រ ថន ឡសចក្ដីសឡ្គ្គាះ ្ ឺជា កទិច្ចក្រ របស់ សេះវរបទិតាសួ្៌  « ឡដើ�្ដី នាំ ឲ្យ មន អ�តភាេ នទិង ជដីវិត ដ៏ 

ឡៅ អស់ កល្ ជានទិច្ច ដល់ �នុស្ស ឡោក » (�៉ូឡស 1:39) ។ កទិច្ចក្រ ដ៏សំខាន់ ឡនះ រួ� មន កទិច្ចក្រ ្ ្សេ្្សោយ 

រោសនា របស់ សមជទិក ក្រ ថែរកសោ ទុកអ្ក ផ្លាស់ថសបចទិត្ ឡជឿ ក្រ ឡធ្ើ ឲ្យ សមជទិក �ទិន សូវ សក�្ម បាន សក�្ម 

ឡ�ើង វិញ កទិច្ចក្រ សេះវិហារ បរិសុទ្ធ នទិង េង្សសបវត្ទិ នទិង ក្រ បឡសងៀន ដំណឹងល្អ ។ 1 ជា ធ�្មតា ឡយើង ្ ទិត ថា កទិច្ចក្រ 

ោំង ឡនះ ឡៅ ក្នុង ដំណឹងល្អ ្ ឺ គាមៅន ទំនាក់ទំនង នឹង គានា ឡ�ើយ ។ ប៉ុថន្  ឡៅ ក្នុងកិច្ចកា�ពនយសចក្ីសយ្ងារះ៖កា�

ចាក់ផសាយភាពជាអ្កដឹកនាំេរូទាំងពិភពយលាក ឡៅ ថែងៃ ទដី 23 ថខ �ទិែុនា ឆ្នាំ 2013 ថអលឡឌើល រ័សុល អទិ� 

ណទិលសុន ក្នុង កូរ៉ុ� ថន េួក រោវក ដប់េដីរនាក់ បាន បឡសងៀន ថា « កទិច្ចក្រ ឡនះ ្ ឺេទិតជាកទិច្ច ក្រ ថន  រោ�្្គដីភាេ » ។ 

ការ ្ ឃនលេឿន  
យៅយពលយយើងអយញ្ើញតសឡាញ់យ�ើយបយតមើដល់មនុសសេដពេយេៀ្យនាះយយើងតតបកាលាយជាសិសសេពិ្ពនតពះយយស៊រូវតេីស្ទ
យ�ើយជួយពយន្ឿនដល់កិច្ចកា�ពនយសចក្ីសយ្ងារះ។

រច
នា

រូប
ថ
ត
ដោ

យ
 ោ

វីឌ
 ែ

្តូឃ
ឺ

កលិច្ចរោរ នៃ យសចក្ដរីសយហងាគារះ



ការ ្ ឃនលេឿន  
កទិច្ចខទិតខំសបឹងថសបង ោំង ឡនះេុំឡធ្ើ ោច់ ឡោយ ថ�ក េដី គានា បាន ឡ�ើយ វា ជា ថ្្ក 

ោំង�ូល ថន កទិច្ចក្រ ថន ឡសចក្ដី សឡ្គ្គាះ » ។ 2

ឃ្លា « ក្រ េឡនលេឿន កទិច្ចក្រ ថន ឡសចក្ដី សឡ្គ្គាះ »—ជា ឡឈ្មៅះ ថន វិបរោយ ជា ថដ្ូ 

របស់ ក្រ ចាក់ ្ សោយ ឡនះ (hasteningthework.lds.org)—វា សំឡៅ ឡៅ ឡលើ  

ឡសចក្ដី សនយា របស់ សេះអមចាស់ ថា ៖ « ឡ�ើល ចុះ ឡយើង នឹង េឡនលេឿន កទិច្ចក្រ របស់ 

ឡយើងឲ្យ ឆ្ប់ ឡកើត ឡៅ ឡេល កំណត់ » (្. នទិង ស. 88:73) ។

េទិធដី បរិសុទ្ធ ថន បេ្ជទិតភាេ ដ៏ សំខាន់—បុណ្យ សជ�ុទឹក េទិធដី បញ្ជាក់ ក្រ 

ថតងតាំង បេ្ជទិតភាេ ដល់ បុរស នទិង េទិធដី បរិសុទ្ធ ថន សេះវិហារ បរិសុទ្ធ—ឈរជា 

សញ្ញា ឡៅ តា� ដង ្ លេអូវ របស់ ឡយើង សត�ប់ ឡៅ សេះវរបទិតា សួ្៌ ឡយើង វិញ ។ ឡៅ ឡេល 

ឡយើង ចូល រួ�ឡៅ ក្នុង កទិច្ចក្រថន ឡសចក្ដី សឡ្គ្គាះ ឡនាះ ឡយើង ឡធ្ើ តា� ឡហើយ បំ្ុស 

្ំនទិត ដល់ �នុស្ស ដថទឡទៀត ឲ្យ ឡធ្ើ ្ លេអូវ ថន ឡសចក្ដីសញ្ញាឡនះ ។

សមាជិកនិងអ្នក្្សព្វ្សាយសាសនាចធ្វើកា��ួមគ្នាចៅច្កាមកូនចសាបព្វជិតភាព

ឡេលឡវោ បាន �ក ដល់ ឡហើយ  ឡដើ�្ដី ឡផ្ដាត ឡ�ើង វិញ ឡៅឡលើ ឡគាលក្រណ៍ ស្ឹះ ដ៏ 

សំខាន់ េដី អត្ន័យ ថន សមជទិកភាេ  ឡៅ ក្នុង រោសនាចសក របស់ សេះអមចាស់  សតូវបាន 

ឡៅ ឲ្យ ចូល រួ� យ៉ាង ឡេញ ទំហឹង ឡៅ ក្នុង កទិច្ចក្រ  ថន ឡសចក្ដី សឡ្គ្គាះ របស់ សទង់ 

ឡនាះ ។ សបធ្ន ឡស្ក នទិង បែមីស្សេ ក្ន់ កូនឡរោ បេ្ជទិតភាេ ថន កទិច្ចក្រ ្ ្សេ្្សោយ 

រោសនា  ឡៅ ក្នុង អង្គភាេ រោសនាចសក របស់ ខលេងួន 3 ឡហើយ ជួយ សមជទិកឲ្យ 

ឡធ្ើ អ្ដី ថដល សទិស្សេទិត ថន សេះស្ដីស្ ឡធ្ើ—ថចក ចាយ េនលេឺ ថន ដំណឹងល្អ ។ សបធ្ន 

ឡបសកក�្ម ក្ន់ កូនឡរោ បេ្ជទិតភាេ  ថដល អាច ជួយ េួកគាត់ ឲ្យ ថណនាំ ដល់ 

កទិច្ចក្រ ថន េួក អ្ក ្ ្សេ្ ្ សោយ រោសនា ថដល េួកគាត់ ដឹកនាំ ។ 4 េួក អ្ក ្ ្សេ្្សោយ 

រោសនា ឡេញ ឡម៉ាង សតូវ បាន បំោក់បំប៉ន  ឡដើ�្ដី បឡសងៀន �នុស្ស ថដល សតូវបាន ឡរៀបចំ 

ឡដើ�្ដី ទទួល  ដំណឹងល្អ ។ េួកឡ្ ជួយ សមជទិក ជា�ួយ នឹង កទិច្ចក្រ ្ ្សេ្្សោយ 

កលិច្ចរោរ នៃ យសចក្ដរីសយហងាគារះ



រោសនា របស់ សមជទិក ។ ដូឡច្ះ េួក អ្ក ្ ្សេ្្សោយ រោសនា នទិង សមជទិក ្ ឺ ជា 

ថដ្ូ ឡៅ ក្នុង ក្រ នាំ យក ដំណឹងល្អ  ចូល ឡៅ ក្នុង ជដីវិត ថន ជន ថដល សេះអមចាស់ បាន 

ឡរៀបចំ ឡដើ�្ដី ទទួល ដំណឹងល្អ ។

អំ�នុង ឡេល ថន ក្រ ចាក់ ្ សោយ ឡនះ សបធ្ន ែូម៉ាស ឡអស �៉នសុន បាន មន 

សបរោសន៍ ថា ៖ « ឥ�អូវ ឡនះ ្ ឺជា ឡេល សសមប់ សមជទិក ោំងឡាយ នទិង េួក 

អ្ក្្សេ្្សោយ រោសនា �ក ោំងអស់ គានា ឡធ្ើ ក្រ រួ� គានា ឡធ្ើ ក្រ ឡៅ ក្នុង ចមការ ទំោំង 

បាយ ជូរ របស់ សេះអមចាស់  ឡដើ�្ដី នាំ យក សេលឹង ោំងឡាយ ឡៅ ក្ន់ សទង់ ។ សទង់ 

បាន ឡរៀប ចំ �ឡធយាបាយ សសមប់ ឡយើង ឡដើ�្ដី ថចកចាយ ដំណឹងល្អ ឡនះ តា� រឡបៀប ជា 

ឡសចើន ឡហើយ សទង់ នឹង ជួយ ឡយើង ឡៅ ក្នុង កទិច្ចក្រ របស់ ឡយើង  សបសទិន ឡបើ ឡយើង នឹង ឡធ្ើ វា 

ឡោយ ឡសចក្ដី ជំឡនឿ ឡៅ ក្នុង ក្រ បំឡេញ កទិច្ចក្រ របស់ សទង់ » ។ 5

ថអលឡឌើរ ថនល អទិល អាន់ឡឌើរសទិន ក្នុង កូរ៉ុ� ថន េួក រោវក ដប់េដីរនាក់ បាន មន 

សបរោសន៍ េដី រោរៈ សំខាន់  ថន ឡសចក្ដីសសឡាញ់ ។ ឡោក បាន មន សបរោសន៍ 

ថា « ឡយើង ឡធ្ើ ក្រ រួ� គានា ក្នុង ឡសចក្ដី ជំឡនឿ នទិង រោ�្្គដីភាេ—ជា ឡសចក្ដី ជំឡនឿ ថា 

សេះអមចាស់ នឹង ដឹកនាំ ជំហាន នទិង រោ�្្គដីភាេ របស់ ឡយើង រវាង គានា នឹង គានា នទិង  ជា 

�ួយ នឹង េួក អ្ក្្សេ្ ្ សោយ រោសនា បាន ឡលើក ក�្ពស់ ឡោយ ឡសចក្ដី សសឡាញ់ 

របស់ ឡយើង ចំឡោះ [ សេះឡយសែូវ ស្ដីស្ ] ជានទិច្ច ជា ឡសចក្ដី សសឡាញ់ របស់ 

ឡយើង រវាង គានា នឹង គានា នទិង ឡសចក្ដី សសឡាញ់ របស់ ឡយើង ចំឡោះ �នុស្ស ថដល ឡយើង 

បឡស�ើ » ។ 6

្កុម្បឹកសាវួែែឹកនាំពួកអ្នកែឹកនាំចបសកកម្មវួែស្មបស្មួល

ឡៅ ឡសក្� ក្រ ដឹកនាំ របស់ បែមីស្សេ សកុ� សបឹកសោ វួដចាត់ថចង គាំសទ ឡហើយ 

សស�បស�ួល ដល់ កទិច្ចក្រ របស់ សមជទិក វួដ ឡោយ ឡរៀបចំ ថ្នក្រ ឡហើយ ដឹកនាំ 

កទិច្ចក្រ ថន ឡសចក្ដីសឡ្គ្គាះ សសមប់ វួដ ។ 7

ក្នុងនា� ជា សមជទិក មនាក់ ឡៅ ក្នុងសកុ� សបឹកសោ វួដ ឡនាះ អ្កដឹកនាំ ឡបសកក�្ម វួដ 

« សស�បសស�ួល ដល់ កទិច្ចក្រ របស់ វួដ ក្នុងក្រ ថស្ង រក បឡសងៀន ឡហើយ សជ�ុជទឹក 

ដល់ េួក អ្ក ឡរៀន ែ្មដី » ។ គាត់ សស�បសស�ួល កទិច្ចក្រ ឡនះ ជា�ួយ នឹង កទិច្ចក្រ របស់  

េួក អ្ក ្ ្សេ្្សោយ រោសនា ឡេញ ឡម៉ាង » ។ 8

ថអលឡឌើរ ណទិលសុន បាន មន សបរោសន៍ ឡៅក្ន់  េួក អ្ក ដឹកនំា ឡបសកក�្ម វួដ 

ថា ៖ « សូ� ជួយ ដល់ [ េូក អ្ក ្ ្សេ្្សោយ រោសនា ] ឡដើ� ដ្ី បំឡេញឡសៀវឡៅ ណាត់ 

ជួប របស់ េួកឡ្ ជា�ួយ នឹង ឱក្ស នទិង ក្រ ណាត់ ជួប ល្ៗអ  ឡដើ� ដ្ី េួកឡ្ េំុ ចំាបាច់ សតូវ 

ឡៅ ឡគាះោវារ ថស្ង រក �នុស្ស ឡដើ� ដ្ី បឡសងៀន ។ . . . [ អ្ក ] ្ឺជា តំណ ថដល តភាជាប់ រវាង 

េួក អ្ក ្ ្សេ្្សោយ រោសនា សកុ� សបឹកសោ វួដ នទិង សមជទិក ក្នុង វួដ » ។ 9
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ក្នុងនា� ជា  េួក បរិសុទ្ធ ថែងៃ ចុងឡសក្យ ឡយើង មន េរ ឡោយ បាន រស់ ឡៅ ក្នុង សគា 

ឡនះ  ថដល សេះ អមចាស់ កំេុង េឡនលេឿន ដល់ កទិច្ចក្រ របស់ សទង់ ។ ឡោយ រោរ សេះ មន 

ឡគាលបំណង �ួយ ឡៅ ក្នុង ក្រ ោក់ ឡយើង ឲ្យ រស់ ឡៅ ឡលើ ថ្នដដី ឡនះ ឡៅ សគាឡនះ ឡនាះ 

ឡយើង មន ស�ត្ភាេឡធ្ើ ឡសចើន ឡលើស េដី ឡយើង ្ ទិត ដល់ឡៅ ឡទៀត ។ ដរាបណា ឡយើង 

ឡឈ្ង ថដឡៅ ជួយ ឡោយឡសចក្ដីសប្នុរស នទិង ឡសចក្ដីសសឡាញ់ ដល់ �នុស្ស ថដល 

សតូវក្រ �ទិត្ភាេ នទិង ជំនួយ របស់ ឡយើង ឡនាះ ឡយើង នឹង �ទិន បរាជ័យ ឡ�ើយ ។ ភាេ 

ឡជា្ ជ័យ របស់ អ្ក្្សេ្្សោយ រោសនា ឡកើត មន ឡ�ើង  តា�រយៈ ក្រ ឡធ្ើ តា� 

ក្រ បំ្ុស ្ ំនទិត ថដល មន ឡៅ ក្នុង ្ ំនទិត នទិង ដួង ចទិត្ របស់ ឡយើង នទិង ក្រ អឡញ្ើញ 

ដ៏រោ�ញ្ញ ឲ្យ �នុស្ស ដថទ ឡទៀត  ឲ្យចូល �ក ក្នុង ជដីវិត របស់ ឡយើង ថដល ថ្្អក ឡៅ 

ឡលើ ដំណឹងល្អ ។ ក្រ អឡញ្ើញ ឡនះ ្ ឺជា្ំនូសសមគាល់ េដី ភាេ ឡជា្ជ័យ ឡោយ 

�ទិន ទ្ិត ថា �នុស្ស ទូឡៅ នឹង ទទួល បុណ្យ សជ�ុជទឹក ឬ ថសបក្លាយ ជា សក�្ម ឡៅ ក្នុង 

រោសនាចសក ឡនាះ ឡទ ។ ដូចជា ថអលឡឌើរ ថជ្ហ្ដី អ័រ ហូ�ទិន ក្នុង កូរ៉ុ� ថន េួក រោវក 

ដប់េដីរនាក់ បាន មន សបរោសន៍ េដី េលទ័េ ដ៏ អរោចារ្យ ថន េួក អ្ក ្ ្សេ្្សោយ រោសនា 

ថដល ឥ�អូវ ឡនះកំេុង ចូល ឡៅ ក្នុង ឡបសកក�្ម របស់ ខលេងួន ថា ៖ « ឥ�អូវ ឡនះ ជាសគា 

ថដល ឡយើង សតូវ នទិយយ ថា ‹ ឡ�ើលន៎ េួកឡ្ឡចញ�កឡហើយ › ។ ឡយើង ោំងអស់ គានា 

សតូវ ថត មន ថ្នក្រ ឡហើយ ឡសបើ ធនធ្ន ឡនះ ថដល បាន បញ្អូន �កេដី  សួគា៌ា តា� រឡបៀប 

ដ៏ មន សបឡយជន៍ បំ្ុត តា� ថដល អាច ឡធ្ើ ឡៅ បាន » ។ 10

វា្ឺជា សគា សសមប់ ឡយើង ោំងអស់ គានា យល់ ក្ន់ថត ចបាស់  អំេដី តួនាទដី របស់ 

ឡយើង ឡៅ ក្នុង ក្រ េឡនលេឿន កទិច្ចក្រ ថន ឡសចក្ដីសឡ្គ្គាះ ។ ឡៅ ឡេល ឡយើង ឡធ្ើ ឲ្យ កទិច្ចក្រ 

្្សេ្្សោយ របស់ សមជទិក ក្រ ថែរកសោទុក អ្ក ផ្លាស់ថសបចទិត្ ឡជឿ ក្រ ឡធ្ើ ឲ្យ សមជទិក 

�ទិន សូវ សក�្ម បាន សក�្ម ឡ�ើង វិញ កទិច្ចក្រ សេះវិហារ បរិសុទ្ធ នទិង េង្សសបវត្ទិ នទិង ក្រ 

បឡសងៀន ដំណឹងល្អ ក្លាយ ឡៅ ជា ថ្្ក �ួយ ថន ជដីវិត របស់ ឡយើង ឡនាះ ឡយើង នឹង ទទួល 

បាន នូវ ឡសចក្ដី អំណរ ដ៏ អរោចារ្យ ឡហើយ ទទួល បាន នូវ អំឡណាយោន ខាង វិញ្ញាណ  

ថដល ឡយើង សតូវក្រ ឡដើ�្ដី េសងឹង ដល់ រោសនាចសក  ឡៅ ក្នុង សតវត្សរ៍ ទដី 21 ឡនះ ។ ◼
កំណត់រំណាំ
 1. សូ�ឡ�ើលក្បលួនខានា្ភាេ2៖កា�តេប់តេងសាសនាចតក ( ឆ្នាំ 2010 ) ជំេូក 5 ។
 2. រ័សុល អទិ� ណទិលសុនកិច្ចកា�ពនយសចក្ីសយ្ងារះ៖កា�ចាក់ផសាយភាពជាអ្កដឹកនាំេរូទាំងពិភព

យលាក ថែងៃទដី 23 ថខ �ទិែុនា ឆ្នាំ 2013 hasteningthework.lds.org ។
 3. សូ�ឡ�ើលក្បលួនខានា្ភាេ2ចំណុច 5.1.6; 5.1.9 ។
 4. សូ�ឡ�ើលក្បលួនខានា្ភាេ2ចំណុច 5.1.6 ។
 5. ែូម៉ាស ឡអស �៉នសុន កិច្ចកា�ពនយសចក្ីសយ្ងារះhasteningthework.lds.org ។
 6. ថនល អទិល អាន់ឡឌើរសទិន កិច្ចកា�ពនយសចក្ីសយ្ងារះhasteningthework.lds.org ។
 7. សូ�ឡ�ើលក្បលួនខានា្ភាេ2ចំណុច 5.1.2 ។
 8. ក្បលួ្ខានា្ភាេ2 ចំណុច 5.1.3 ។
 9. រ័សុល អទិ� ណទិលសុនកិច្ចកា�ពនយសចក្ីសយ្ងារះhasteningthework.lds.org ។
 10. ថជ្ហ្ដី អ័រ ហូ�ទិនកិច្ចកា�ពនយសចក្ីសយ្ងារះhasteningthework.lds.org ។

សកមប់ ខែ្ វីយដេូ នៃ កិច្ការ នន បសចក្វីសប្ង្ររះ ៖ ការ ចាក់ផសា� ភាព ជា អ្ក ដឃឹកនាំ ្រូបៅ ពិភពបោក ជា  

26 ភាសា សូម ចូល យៅ រោៃ ់hasteningthework.lds.org ។ េ្ក ក៏ អាច ខស្វង រកបណាណាសារ 

នៃ  រោរ ចាក់្សាេ យៃរះ ជា 59 ភាសា យៅ ក្នុង lds.org/broadcasts។ ក្បបួនខានាត  ភា្ 2 ៖ ការ ប្�់ប្ង 

ស្សនាចបក អាច រក បាៃ ជា 29 ភាសា  យៅ ក្នុង lds.org/manual/handbook ។
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ចោយមាោថាយឌី�្ិតតុន

ទស្នាវដ្ដរី សាសនាចកក

រ៉ចឺរ៍ ឡរ៉នសឌដីយ៉ានណារីសុន  បាន ដឹង ថា ហាក់ដូចជា បាត់បង់ អ្ដី �ួយ ឡៅ ក្នុង ជដីវិត ស្ួរោរ របស់ គាត់ ។

គាត់ បាន នទិយយ ថា « ខ្នុំ បាន អធទិរោឋាន ឡៅ សេះ ឲ្យ ជួយ ខ្នុំថស្ង រក អ្ដី �ួយ ឡដើ�្ដី ដឹកនាំ ដល់ ស្ួរោរ របស់ ខ្នុំ » ។ 

« ខ្នុំ មន ក្ដីសបាថានា �ួយ ឡដើ�្ដី នាំ ស្ួរោរ ខ្នុំ ឡៅ រក អ្ដី �ួយ ថដល ល្អ ជា អ្ដី �ួយ ថដល នឹង ដឹកនាំ ឡៅ រក ្ លេអូវ សតូវ » ។

គាត់ បាន សេួយបារ�្ភ  អំេដី រឡបៀប ថដល  គាត់ សតូវ ចទិញ្ចឹ� កូន ោំង បដី របស់ គាត់ ឡោយ រឡបៀប ណា—រួ� មន កូន សបុស 

ឡឈ្មៅះ ឡរ៉នសឌដីយ៉ានណាន់សឌដី នទិង ឡសឌដីនដីរីណា ឡហើយ នទិង កូន សសដី នដីរីណា ។ គាត់ េទិបាក ចទិត្ ឡោយរោរក្រ  ថដល 

គាត់ ឆ្ប់ ខឹង បាន នាំ ឲ្យ មន បញ្ហា ឡៅ ក្នុង ស្ួរោរ ។ គាត់ ចង់ក្លាយ ជា ឪេុក មនាក់ ថដល មនសណាដាន ចទិត្ ល្អ ជាង �ុន ។

គាត់ បាន នទិយយ ថា « ខ្នុំ បាន សឡស�ច ចទិត្ ថា ខ្នុំ ជា �នុស្ស មនាក់ ថដល សតូវ ថកថសប េដី ឡសោះ ខ្នុំ បាន ឡ�ើញ ថា ខ្នុំ ជា 

�នុស្ស ថបប ណា » ។

រ៉ចឺរ៍ បាន បាត់បង់ អាជដីវក�្ម ខាង សំណង់ របស់ គាត់ ក្ល េដី េដីរ បដី ឆ្នាំ �ុន ឡហើយ បាន ឡធ្ើ ក្រ ជា អ្ក ឡបើក រែយន្ 

តាក់សែមី ឡៅ អង់តាណាណារីវ៉ូ ម៉ាោហាគារោកា ។ មន ថែងៃ �ួយ គាត់ បាន ដឹក េួក អ្ក ្ ្សេ្្សោយរោសនា សសដី េដីរ នាក់ ។

គាត់ បាន នទិយយ ថា « ឡេល េួកឡ្ ចូល �ក ក្នុង ឡាន េួកឡ្ បាន សួរ ឡឈ្មៅះ ខ្នុំ នទិង េដី ស្ួរោរ របស់ ខ្នុំ » ។ « េួក ឡ្ 

បាន សួរ ថា ឡតើ ខ្នុំ ដឹង ថា សេះ ជា នរណា ថដរ ឡទ ឡហើយ ថា ឡតើ ខ្នុំ បាន អធទិរោឋាន ឡៅ សទង់ ថដរ ឡទ » ។

េួក អ្ក ្ ្សេ្្សោយ រោសនា ឡនាះ បាន ឡសចៀង ចឡស�ៀង ជា�ួយ នឹង រ៉ចឺរ៍ ឡៅ ឡេល កំេុង ជទិះ ឡាន ឡហើយ បាន អឡញ្ើញ 

គាត់ ឡៅ សេះវិហារ ។ គាត់ បាន េយាយ� ឡៅ េដីរ បដីដង ថដរ ប៉ុថន្ េុំ អាច ឡៅ បាន ឡោយរោរ ថត ក្លវិភា្ របស់ គាត់ 

ឡហើយ ក៏ បាន ោច់ ទំនាក់ទំនង នឹង េួក អ្ក្្សេ្្សោយ រោសនាឡនាះឡៅ ។

សបថហល ជា សបាំ ថខ ឡសក្យ �ក មន ថែងៃ �ួយ ឡេល រ៉ចឺរ៍កំេុង ឡធ្ើ កទិច្ចក្រ ្ ្ះ គាត់ បាន ឮ េួក អ្ក្្សេ្្សោយ េដីរ នាក់ 

កំេុង នទិយយ នឹង �នុស្ស មនាក់ ឡៅ ឡសរៅ របង របស់ គាត់ ។ រ៉ចឺរ៍ បាន ដឹង ថា េួកឡ្ នឹង �ក នទិយយ នឹង គាត់ ។ គាត់ មន 

អារ�្មណ៍ថា គាត់ ្ ួរ ថត ឡឆលេើយ ថា បាទ ចំឡោះ សំណួរ អ្ដី ក៏ ឡោយ ថដល េួកឡ្ នឹង សួរ ដល់ គាត់ ។

បនាទាប់ េដី ថណនាំ ខលេងួន ឯង �ក េួក អ្ក ្ ្សេ្្សោយ រោសនា ឡនាះ បាន សួរ ថា ឡតើ គាត់ បាន ដឹង េដី សេះ ថដរ ឡទ ។ បាន ។ 

ឡតើ គាត់ ធ្លាប់ ចង់ អធទិរោឋាន ឡៅ ក្ន់ សេះ ថដរ ឡទ ? ធ្លាប់ ។ ឡតើ គាត់ ធ្លាប់ ចង់ នទិយយជា�ួយ នឹង េួក អ្ក ្ ្សេ្្សោយ 

រោរ រោលាេ ែ្លួៃ ជា   

តពះវិហា�ប�ិសុេ្ធយបសកកម្មនិងកា�
បយតមើបានជួយដល់�ៃចឺ�៍និងតេួសា��បស់
គា្់យដើ�យឆាពះយៅមុខកាលាយជាតេួសា�មួយ
ដ៏យៅអស់កល្បជានិច្ច។

មនុស្ស មាន ឃសចក្បី សុខសាន្ត
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រោសនា ថដរឡទ ? ធ្លាប់ ។ ឡេលណា ? ឡេល ឡនះ ។ េួក អ្ក្្សេ្្សោយ រោសនា 

ឡនាះ បាន នទិយយ ថា េួកឡ្ នឹង សត�ប់ �ក វិញ ឡៅ 20 នាទដី ឡទៀត ។ ឡៅ ឡេល 

េួកឡ្ បាន សត�ប់ �ក វិញ េួកឡ្ បាន នាំ សមជទិក មនាក់ ថដល រស់ ឡៅ ថក្រ ឡនាះ �ក 

ជា�ួយ ។

េួក អ្ក ្ ្សេ្្សោយ រោសនា បាន បឡសងៀន រ៉ចឺរ៍ ជា ឡសចើន ដង អស់ រយៈឡេល �ួយ 

ថខ ឡៅ ក្នុង ្ ្ះ របស់ គាត់ ។ ឡោយរោរ ថត អ្ដី ថដល េួកគាត់ បាន ឮ េដី រោសនាចសក 

សមជទិក ស្ួរោរ គាត់ ឡ្្សង ឡទៀត �ទិន ចង់ ឡរៀន ជា�ួយ នឹង េួក អ្ក្្សេ្្សោយ 

រោសនា ឡ�ើយ ។ បនាទាប់ េដី ឡរៀន េដីដំណឹងល្អ បាន �ួយ ថខ រ៉ចឺរ៍ បាន ឡៅ សេះវិហារ 

ជា�ួយ នឹង េួក អ្ក្្សេ្្សោយ រោសនា ។ ក្រ រោវា្�ន៍ រាក់ោក់ ថដល គាត់ បាន 

ឡ�ើញ បាន្្ល់ ដល់ គាត់ នូវ ក្រ ឡក្ត សឡសើរឡៅ ក្នុង ចទិត្ គាត់ ។ គាត់ បាន នទិយយ 

ថា « សមជទិក ោំងឡាយ ឡៅ ទដីឡនាះ បាន រាក់ោក់ នឹង ខ្នុំ ដូច ជា េួកឡ្ ធ្លាប់ រោគាល់ ខ្នុំ 

ជា យូរ �ក ឡហើយ » ។

រ៉ចឺរ៍បាន ឡចញ េដី សេះវិហារ  ឡហើយ សត�ប់ ឡៅ ្ ្ះ វិញ ឡហើយ បាន សបាប់ ស្ួរោរ 

របស់ គាត់ ថា គាត់ នឹង សជ�ុជទឹក ក្នុង រយៈឡេល �ួយ ថខ ឡទៀត ឡហើយ ថា េួក ឡ្ មន 

សទិទ្ធទិ ឡសរីភាេឡសជើសឡរើស ឡដើ�្ដី ចូល រួ�  ឬ �ទិន ចូលក្នុងរោសនាចសក ។ េួក ឡ្ បាន 

សុំ ឲ្យ គាត់ រង់ចាំ ឡដើ�្ដី េួកឡ្ អាច ចូល រួ� នឹង គាត់ ថដរ ។ េួក ឡ្ បាន ចាប់ឡ្្ើ� ចូល 

រួ� ក្រ សបជុំ ឡហើយ ក៏ មន ក្រ ភាញាក់ឡ្្អើល ដ៏ រីករាយ ថដរ ។

ក្ល ឡរ៉នសឌដីយ៉ានណាន់សឌដី ជា កូន សបុស ច្ង របស់ រ៉ចឺរ៍ បាន ចូល រួ� ក្នុង ក្រ សបជុំ 

របស់ រោសនាចសក  ជា ឡលើក ដំបូង គាត់ មន ក្រ ចាប់ អារ�្មណ៍ ជា ខាលាំង ។ គាត់ 

បាន នទិយយ ថា « ឡលើក ដំបូង ថដល ខ្នុំ �ក សេះវិហារ ខ្នុំ មន ក្រ ភាញាក់ ឡ្្អើល យ៉ាង 

ខាលាំង ឡោយរោរ �នុស្ស ោំង អស់ មន ចទិត្ រាបរោ ណាស់ » ។ « ទដី�ួយ េួកឡ្ 

ឡសលេៀកោក់ ស�រ�្យ �ក សេះវិហារ ។ បនាទាប់ េដី ឡនាះ �ក ខ្នុំ បាន ដឹង ថា  េួកឡ្ បាន 

ឡៅ ទដីឡនាះ សសមប់ ឡគាលបំណង ដ៏ េទិត �ួយ េុំ ថ�ន ឡដើ�្ដី បង្អងួត ដល់ �នុស្ស ដថទ 

ឡនាះឡទ » ។

ស្ួរោរ ឡរ៉នសឌដីយ៉ានណារីសុន បាន សជ�ុជទឹក ោំង សកុ� ស្ួរោរ ឡៅ ថែងៃ ទដី 20 ថខ 

កុ�្ភៈ ឆ្នាំ 2003 ។ ឡៅ ឡេល ឡនាះ នដីរីណា មន អាយុ 8 ឆ្នាំ ឡសឌដីនដីរីណា មន 

អាយុ 17 ឆ្នាំ ឡហើយ ឡរ៉នសឌដីយ៉ានណាន់សឌដី មន អាយុ 19 ឆ្នាំ ។ ស្ួរោរ ឡនះ 

បាន ឈប់ ឡធ្ើ ក្រ ឡៅ ថែងៃ អាទទិត្យ ឡហើយ បាន យក ក្រ រស់ ឡៅ តា� ដំណឹងល្អ ទុកជា 

អាទទិភាេ សំខាន់ ។

កា�ផ្លាស់ប្ទូ�

អាឡរ៉លដីណា ជា ភរិយ របស់ រ៉ចឺរ៍ បាន នទិយយ ថា « បនាទាប់ េដី ខ្នុំ បាន សជ�ុជទឹក ខ្នុំ 

បាន ឡ�ើញ ក្រ ផ្លាស់ ប្អូរ ដ៏ឡសចើន ឡៅ ក្នុង ្ ្ះ របស់ ឡយើង » ។ « ្្ះ ខ្នុំ បាន ក្លាយ ជា ្ ្ះ 

�ួយ ថដល មន សេះវិញ្ញាណ នទិង េរជ័យ យ៉ាង ឡសចើន ោំង ខាង រោច់ឈ្� នទិង ខាង 

វិញ្ញាណ ថដល បាន ឡកើត មន ឡោយ ក្រ រស់ ឡៅ តា� ដំណឹងល្អ » ។

ឡៅ ក្នុង ទស្សនៈ ខាង ឡោកទិយ រ៉ចឺរ៍ បាន ឡជឿ ថា សេះវរបទិតា សួ្៌ បាន ជួយ គាត់ 

បឡងកើត អាជដីវក�្ របស់ គាត់ ឡ�ើង វិញ ។ បនាទាប់េដី េដីរ ឆ្នាំ ថន ក្រ ឡបើក រែយន្ តាក់សែមី 

នទិង ក្រ ឡធ្ើ នូវ អ្ដី ថដល គាត់ អាច ឡធ្ើ បាន  ឡដើ�្ដី ្ ្គត់្្គង់ ដល់ ស្ួរោរ គាត់ គាត់ បាន 

ចាប់ ឡ្្ើ� ទទួល កទិច្ចសនយា រោងសង់ ជា ឡសចើន ។ គាត់ បាន នទិយយ ថា « ខ្នុំ ឡជឿ ថា 

សេះ ថតង ថត សបោន េរ ដល់ ខ្នុំ ឡៅ ឡេល ខ្នុំ សឡស�ច ចទិត្ ឡដើរ តា� សទង់ » ។

ប៉ុថន្ េួក កូន សបុស របស់ គាត់ នទិយយ ថា ក្រ ផ្លាស់ ប្អូរ ដ៏ ធំ បំ្ុស ថដល េួកឡ្ 

បាន ឡ�ើញ ្ ឺ ឡៅ ក្នុង ក្រ អធយាសស័យ របស់ ឪេុក េួកឡ្ ។ ឥ�អូវ ឡនះ េួក ឡ្ បាន 

ឡរៀបរាប់ ថា គាត់ ជា ្ ំរូ �ួយ ថន ឡសចក្ដី បនាទាប ខលេងួន នទិង ចទិត្ ឡ�តាតា ។  រ៉ចឺរ៍ បាន នទិយយ 

ថា ដំណឹងល្អ បាន ឡធ្ើ ឲ្យ គាត់ ឡជឿ ថា គាត់ សតូវ បាន ផ្លាស់ ប្អូរ ។ ចាប់តាំង េដី គាត់ បាន 

ការេិកសា�ំណឹងល្អជ្្គរួសាររាៃជរួយ្គរួសារដរ៉ៃ្ឌបីយ៉ាៃណារីេុៃកាៃ់បតម្ៃភាពេ្និទ្ធសានាលៃឹងោនា។
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ចាប់ ឡ្្ើ� សទិកសោ ដំណឹងល្អ �ក រ៉ចឺរ៍ បាន េយាយ� បំឡេញ ជដីវិត 

របស់ គាត់ នឹង ឡរឿង ល្អៗ ោំងឡាយ ។

គាត់ បាន នទិយយ ថា « ឡោយរោរ ថត ក្រ បឡសងៀន ថន 

ដំណឹងល្អ ខ្នុំ េុំ ឆ្ប់ ខឹង ឡទៀត ឡ�ើយ » ។ « ឡេល ខលេះ មន ក្រ 

បងក ឡហតុ ប៉ុថន្ ដំណឹងល្អ ្ ឺ ស្ទិត ឡៅ ក្នុង ចទិត្ ្ំនទិត នទិង វិញ្ញាណ 

របស់ ខ្នុំ ។ « ដំណឹងល្អ បាន ជួយ ខ្នុំ ឲ្យ មន ចទិត្ សងៃប់ » ។

ឡៅ ឡេល រោថានភាេ រក្ំ ចទិត្ បាន ឡកើត ឡ�ើង រ៉ចឺរ៍ ្ ឺជា �នុស្ស 

មនាក់ ថដល រំគ្ប់ ចទិត្ ដល់ សមជទិក ស្ួរោរ ឡហើយ រំឭក េួកឡ្ ឲ្យ 

ឡធ្ើ ដូច ជា សេះអង្គ សឡ្គ្គាះ ។  

ឡសឌដីនដីរីណា បាន នទិយយ ថា « ឪេុក ខ្នុំ បាន មន 

ចទិត្ រាបរោ ឡហើយ ឡ�ើល ថែ ស្ួរោរ ឡយើង ឡោយ ឡសចក្ដី 

សសឡាញ់ » ។ « ឡៅ ឡេល ខ្នុំ ស�លេឹង ឡ�ើល េដី ភាេ ផ្លាស់ ប្អូរ 

ឡៅ ក្នុង ខលេងួន គាត់ ខ្នុំ មន អំណរ ្ ុណ ជា ខាលាំង ចំឡោះ សេះវរបទិតា 

សួ្៌ ចំឡោះ ដំណឹងល្អ នទិង ចំឡោះ ក្រ ក្លាយ ជា សមជទិក ថន 

រោសនាចសក ឡនះ » ។

្េួសា�ែ៏ចៅអស់កល្ជានិរ្ច

ឡៅ ឆ្នាំ 2006 ឡោយ មន ជំនួយ េដី �ូលនទិធទិ ជំនួយ ថ្្ក 

សេះវិហារ បរិសុទ្ធ ទូឡៅ រ៉ចឺរ៍ នទិង  អាឡរ៉លដីណា បាន ឡៅ 

ចូហាន់ឡណស្នុឺក អា្ហ្ទិក ខាង ត្អូង ឡដើ�្ដី ្ សោរភាជាប់ ឡៅ ក្នុង 

សេះវិហារ បរិសុទ្ធ ។

េដី ឆ្នាំ 2009 ដល់ ឆ្នាំ 2011 ឡសឌដីនដីរីណា នទិង 

រា៉ន់សឌដីយ៉ាណាន់សឌដី បាន បឡស�ើ ឡបសកក�្ម ឡៅ អា្ហ្ទិក ខាង 

ត្អូង—ឡសឌដីនដីរីណាឡៅក្ឡប៉ ឡថាន ឡហើយ រា៉ន់សឌដីយ៉ាណាន់សឌដី 

ឡៅ ចូហាន់ឡណស្នុឺក ។  ថ្្ក ថន ក្រ ឡលើក ទឹកចទិត្ របស់ េួកឡ្ 

ឡដើ�្ដី បឡស�ើ ្ ឺ ឡដើ�្ដី ជួយ ផ្លាស់ ប្អូរ សកុ� ស្ួរោរ ឡ្្សង ឡទៀត ឲ្យ ដូច 

ស្ួរោរ របស់ េួកឡ្ ថដរ ។

រា៉ន់សឌដីយ៉ាណាន់សឌដី បាន នទិយយ ថា « អេ្ភអូតឡហតុ �ួយ 

ដូច គានា ឡនះ អាច ឡកើត ឡ�ើង បាន ឡហើយ វា បាន ឡកើត ឡ�ើង ឡោយ 

រោរ េួក អ្ក ្ ្សេ្្សោយ រោសនា បាន �ក ្ ្ះ របស់ ឡយើង » ។ 

« ដូឡច្ះ ខ្នុំ មន ក្ដី សបាថានា ឡធ្ើ ឡរឿង ដូចគានា ឡនះ សសមប់ ស្ួរោរ �ួយ 

ឡៅ កថនលេង �ួយ ឡ្្សង ឡទៀត » ។

ក្រ សឡស�ច ចទិត្ ឡនាះ បាន នាំ �ក នូវ េរជ័យ �ួយ ឡទៀត 

ដល់ ស្ួរោរ រា៉ន់សឌដីយ៉ាណារី សុន ។ ឡសឌដីនដីរីណា នទិង 

រា៉ន់សឌដីយ៉ាណាន់សឌដី បាន ឡៅ �ជ្�ណ្ឌល បំោក់ បំប៉ន េួក 

អ្ក ្ សោយរោសនា ចូ ហាន់ឡណស្នុឺក រយៈឡេល សបាំបួន ថែងៃ ។ 

រ៉ចឺរ៍ បាន ឡរៀបចំ ឡជើង យន្ឡហាះ ឡៅ អា្ហ្ទិក ខាង ត្អូង ជា�ួយ 

អាឡរ៉លដីណា នទិង កូនសសដី េួកឡ្ នដីរីណា ឡដើ�្ដី ស្ួរោរ ោំង�ូល 

អាច ទទួល ក្រ ្ សោរភាជាប់ ឡៅ ក្នុង សេះវិហារ បរិសុទ្ធ ។ នដីរីណា 

ថដល មន អាយុ 14 ឆ្នាំ ឡៅ ឡេល ឡនាះ បាន នទិយយ ថា វា 

មូលនិធិជំនួយអ្នកចធ្វើកា�ក្នញង្ពរះវិហា�
ប�ិសុទ្ធ

« យៅ ខត មៃ ខ្្ក ជាយកចើៃ នៃ ្ លិភ្ 

យលាក  ខដល ក្រះវិហ្រ បរិសុទ្ធ មៃ 

រេៈ ចមងាេ ឆ្ងាេ ្ រី សមជលិក របស់ 

យេើង រហូត ដល់ ្ ួកយ្ ោមាៃ លទ្ធភា្  

សកមប់ រោរ យធ្វើ ដំយណើរ ដ៏ ចាំបាច់ យដើម្រី 

យៅ ដល់ ទរីយនារះ » ។ ដូយច្រះ ្ ួកយ្ ្ ុំ អាច 

ទទួល េក ៃូវ ្ រជ័េ ដ៏ ្ លិសលិដ្ឋ យហើេ 

ដ៏ យៅ េស់ កល្ ជាៃលិច្ច ខដល ក្រះវិហ្រ 

បរិសុទ្ធ មៃ បាៃ យឡើេ ។ យដើម្រី ជួេ 

ដល់ បញ្ហា យៃរះ យេើង បាៃ ោក់ ឲ្យ យកបើ ៃូវ 

េ្វរី ខដល កតូវ បាៃ យៅ ថា មូលៃលិធលិ ជំៃួេ 

េ្កយធ្វើរោរ ក្នុង  ក្រះវិហ្រ បរិសុទ្ធ ទូយៅ ។ 

មូលៃលិធលិ យៃរះ ្ ្ដល់ រោរ យធ្វើ ដំយណើរ យៅ 

ក្រះវិហ្រ ខត មួេ ដង សកមប់ សមជលិក 

ខដល ោមាៃ លទ្ធភា្ យៅ ក្រះវិហ្រ បរិសុទ្ធ 

ប៉ាុខៃ្ កបាថានា ចង់ បាៃ ឱរោស យៃរះ យោេ 

ភា្ េស់ សង្រឹម ។ េ្ក ខដល ចង់ 

បរិចាចា្ សកមប់ មូលៃលិធលិ យៃរះ កោៃ់ខត 

សរយសរ ្ ័ត៌មៃ នៃ ចំៃួៃ ទរឹក កបាក់ យៅ 

យលើ កកោស ដងាវាេ ធម្មតា យហើេ ឲ្យ យៅ 

ប៊ើស្្ » ។

្បធានថូមាោសចអសម៉នសុន« As We 
Meet Together Again » Liahona
ដខវិរ្ិកាឆ្នាំ2011ទំព័�5។

េទិបាក ឡរៀបរាប់ េដី បទេទិឡរោធន៍ ឡនាះ នទិង អារ�្មណ៍ ថដល នាង 

មន ណាស់ ។

នាង បាន នទិយយ ថា « វា បាន េសងឹង ដល់ ឡសចក្ដី ជំឡនឿ 

របស់ ខ្នុំ ឡហើយ បាន ជួយ ខ្នុំ ឲ្យ មនអារ�្មណ៍ ខទិត ជទិត នឹង សេះ » ។

សេ្ថែងៃ ឡនះ សមជទិក ស្ួរោរ ឡយើង ឡធ្ើក្រ ឡដើ�្ដី ជួយ 

េសងឹង ដល់ ជន ថដល រស់ ឡៅ ជុំវិញ ខលេងួន ឡយើង ។ រ៉ចឺរ៍ បាន 

បឡស�ើ ជា បែមីស្សេ ក្នុង វួដ របស់ គាត់ ។ អាឡរលដីណា បាន បឡស�ើ 

ឡៅ ក្នុង អង្គក្រ បឋ� សទិកសោ ជា�ួយ ក�្មវិធដី ឡសចក្ដី ជំឡនឿ ឡជឿ 

ឡលើ សេះ ។ ឡសឌដីនដីរីណា ជា ជំនួយក្រ របស់ ឡស្មៀន ឡស្ក ។ 

រា៉ន់សឌដីយ៉ាណាន់សឌដី ជា ជំនួយ ក្រ របស់ ឡស្មៀន វួដ ។ នដីរីណា ជា 

នាយក ថ្្ក ត្ន្ដី សបចាំ វួដ ។

ដំណឹងល្អ បាន ឡឆលេើយតប នឹង ក្រ អធទិរោឋាន  ឡៅ ក្នុង ្ ្ះ 

របស់ ស្ួរោរ រា៉ន់សឌដីយ៉ាណារីសុន ។ ដំណឹងល្អ បាន េយាបាល 

របួស ចាស់ ឡហើយ បាន នាំ េួកឡ្ ឲ្យ មន ភាេ ស្ទិទ្ធរោនាល នឹង 

គានា  ឡហើយ បាន ្ ្ល់ ឱក្ស ដល់ េួកឡ្ បាន រួ�រស់ នឹង គានា ជា 

នទិរន្រ ។  ដំណឹងល្អ បាន បឡសងៀន ដល់ រ៉ចឺរ៍ ឲ្យ ឡចះ សសឡាញ់ ។ 

គាត់ បាន នទិយយ ថា « ជដីវិត ស្ួរោរ ្ ឺ ជា ជដីវិត �ួយ ឡោរឡេញ 

ឡោយ ឡសចក្ដី សសឡាញ់ » ។ ◼

ការដ្វើ�ំដណើរដៅអា្ហវិកខាងត្លូងដ�ើម្បីផសារភាជាប់ដៅក្នបុង្ពរះវិហារបរិេុទ្ធ

ចូហាៃ់ដណេ្បុឺករាៃព្ងឹង�ល់្គរួសារដរ៉ៃ្ឌបីយ៉ាៃណារីេុៃ។
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យេើង មន យុវជន �ួយ សកុ� ដ៏ រឹង មំ ឡៅ 

ក្នុង វួដ របស់ ឡយើង ប៉ុថន្ កូន សបុស របស់ 

ឡយើង ម៉ាថាយ បាន ឡសេ្ប់ នឹង អ្ក ថដល េុំ ថ�ន ជា 

សមជទិក ថដល ចូល ចទិត្ រែយន្ នទិង អ្ដីៗ ថដល ោក់ទង 

នឹង ឡស្ឿង ម៉ាសែមីន ដូច គាត់ ថដរ ។  ជា អកុសល 

យុវជន មនាក់ ឡនះ �ក េដី ស្ួរោរ ថដល េុំ ឲ្យ តថ�លេ ដល់ 

រោសនា ។ ឪេុកមដាយ គាត់ បាន បឡណាដាយ ឲ្យ មន 

ក្រ្ឹក  សរោ នទិង ក្រជក់ បារី ឡៅ ក្នុង ្ ្ះ របស់ ខលេងួន 

ឡហើយ េុំ ឡជឿ ថា ក្រ មន ភាេ រោអាតស្អំ ខាង សដីលធ�៌ 

ជា ក្រ សំខាន់ ឡនាះ ឡ�ើយ ។

ម៉ាថាយ បាន  ទទួល ចំណាត់ថានាក់ ដ៏ ល្អ បំ្ុត ឡៅ 

ក្នុង សកុ� ក្យរឹទ្ធទិ ប៉ុថន្   គាត់ េុំ បាន ចូល រួ� ឡៅ ក្នុង ក្រ 

សបជុំ សប្ល់ រគ្វាន់ ឡទ ឡោយរោរ គាត់ បាន ឈប់ រស់ 

ឡៅ តា� បទោឋាន ថន សកុ� ក្យរឹទ្ធទិ ។ ខ្នុំ បាន សប�ូល 

រាល់ ឡ�ោយ ថន សកុ� ក្យរឹទ្ធទិ របស់ គាត់ ឡហើយ ោក់ 

វា ក្នុង សែុ� តាំង �ួយ ។ បនាទាប់ �ក ខ្នុំ ឡរៀបចំ ទុក ោក់ 

វា ឡោយ សង្ឹ� ថា ឡៅ ថែងៃ ណា �ួយ វា នឹង មន តថ�លេ 

ចំឡោះ គាត់ វិញ ។ លុះ ដល់ គាត់ មន អាយុ 16 ឆ្នាំ 

ម៉ាថាយ បានជក់បារី ្ឹកសរោ ឡហើយ ឡសបើ ថានាំ ឡញៀន ។ 

គាត់ បាន ឈប់ ឡរៀន ឡហើយ ឡៅ រស់ ឡៅ ជា�ួយ នឹង �ទិត្ 

សសដី របស់ គាត់ ។ អស់ រយៈឡេល េដីរ បដី ឆ្នាំ ឡយើង កស� 

នឹង បាន ឡ�ើញ គាត់ ណាស់ ។

ឡយើង មន ក្រ េទិបាក ឡៅ ក្នុង ចទិត្យ៉ាងខាលាំង ។ 

ឡយើង េុំ ដឹង ថា  គាត់ នឹង វិល សត�ប់ �ក រក ស្ួរោរ 

នទិង រោសនា របស់ គាត់ វិញ ឡនាះ ឡទ ប៉ុថន្ ឡយើង បាន 

សឡស�ច ចទិត្ ឡធ្ើ តា� ្ ំរូ របស់ អាលម៉ា  ឡៅក្នុង ក្រ 

សបឈ� �ុខ នឹង កូន សបុស របស់ គាត់ ថដល វឡង្ង 

្លេអូវ ។ អាលម៉ា បាន បន្ សសឡាញ់ កូន សបុស របស់ 

គាត់ ឡហើយ បាន អធទិរោឋាន ឡោយ ឡសចក្ដី ជំឡនឿ ថា កូន 

សបុស គាត់ « បាន នាំ �ក ឲ្យ រោគាល់ នូវ ឡសចក្ដី េទិត » 

( �៉ូរោយ 27:14 ) ។

ឡយើង បាន អធទិរោឋាន ឡោយ ឡទៀងោត់ ថា 

សេះអមចាស់ដឹកនាំ ជដីវិត របស់ ម៉ាថាយ ឡហើយ ឡយើង 

ចាប់ យក ស្ប់ ឱក្ស ឡដើ�្ដី សថ�្ង េដី ទំហំ ថន ឡសចក្ដី 

សសឡាញ់ ថដល ឡយើង មន ចំឡោះ គាត់ ោំង តា� 

ោក្យ ស�្ដី នទិង សក�្មភាេ ។ ឡៅ ឡេល គាត់ បាន 

 �ក ្ ្ះ ឡយើង េុំ បាន នទិយយ អ្ដី ថដល គាត់ អាច ្ ទិត 

ថា ជា ក្រ រិះ្ន់ ឬ វិនទិច្័យ ឡនាះ ឡទ ។ ឡយើង សគាន់ ថត 

បគ្ហាញ េដី ឡសចក្ដី អំណរ របស់ ឡយើង ឡោយ បាន 

 ឡ�ើញ គាត់ ។

មន ថែងៃ �ួយ ម៉ាថាយ បាន �ក ្ ្ះ ឡហើយ បាន 

នទិយយ ថា គាត់ មន ឡរឿង ចង់ េទិភាកសោ ។ គាត់ 

បាន នទិយយ ថា គាត់ បាន ជួប នឹង នារី មនាក់ ឡៅ 

ឯ េទិធដី ជប់ឡលៀង �ួយ  ឡហើយ នាង បាន សួរ េដី 

រោសនាចសក ។ េដី�ុន គាត់ អាច សបាប់ នាង េដី ឡរឿង 

ឡនាះ គាត់ េុំ បាន ដឹង េដី ចឡ�លេើយ ឡនាះ ឡទ ប៉ុថន្ ោក្យ 

បាន ចាប់ ឡ្្ើ� ឡចញ េដី មត់ របស់  គាត់ ។ គាត់ បាន រក 

ឡ�ើញ ថា ខលេងួន ឯង កំេុង ឡឆលេើយ នឹង សំណួរ របស់ នាង  

បាន  យ៉ាងឡលឿន ឡៅ ឡេល នាង សួរ ។ ម៉ាថាយ បាន 

នទិយយ ថា គាត់ េុំ ចាំ ថា គាត់ បាន ឡរៀន នូវ ឡរឿង ថដល 

គាត់ បាន នទិយយ ឡនាះ ឡ�ើយ ប៉ុថន្ គាត់ បាន ដឹង ស�្ដី 

របស់ គាត់ ្ ឺជា ក្រេទិត ។ គាត់ បាន ឡងឿង ឆងៃល់ ថា 

ឡហតុអ្ដី ជា  គាត់ រស់ ឡៅ ថបប ឡនះ ឡៅ ឡេល គាត់ ឡៅ ឡជឿ 

ឡលើ ដំណឹងល្អ ឡនាះ ។

បនាទាប់ េដី ក្រ សញ្ឹង ្ ទិត យ៉ាង ខាលាំង អស់ រយៈឡេល 

បដី ថែងៃ គាត់ បាន សឡស�ច ចទិត្ លះបង់ ឡចាល នូវ ជដីវិត 

ថដល បាន ធ្លាប់ រស់ ឡៅ េដី�ុន ។ គាត់ បាន សត�ប់ �ក 

្្ះ ឡដើ�្ដី សុំ ជំនួយ ក្នុង ក្រ ចាប់ ឡ្្ើ� រោរ ជាែ្មដី ។

ម៉ាថាយ បាន ទូរស័េ្ ឡៅ បងប្អអូន ជដីដូន �ួយ ឡៅ រដ្ឋ 

ឡ្្សង ថដល បាន យក ឈ្ះ ក្រ លំបាក សសឡដៀង គានា ឡនះ 

ថដរ ឡហើយ បាន សុំ ឲ្យ គាត់ �ក ឡៅ ជា�ួយ ។ បងប្អអូន 

ជដីដូន �ួយ គាត់ បាន យល់ សេ� ឡហើយ ម៉ាថាយ បាន 

ចាប់ឡ្្ើ� ចូល រួ� ក្រ សបជុំ ក្នុង រោសនាចសក ជា�ួយ 

គាត់ ឡហើយ បាន ជួប នឹង បែមីស្សេ ឡដើ�្ដី ទទួល ជំនួយ 

ក្នុង ដំឡណើរក្រ ថសបចទិត្ ។ គាត់ បាន ទទួល អារ�្មណ៍ េដី 

ឡសចក្ដី សសឡាញ់ នទិង ក្រ គាំសទ ឡហើយ បាន ថសបក្លាយ 

ជា សក�្ម ឡៅ ក្នុង រោសនាចសក ។

ឡៅ ទដីបំ្ុត គាត់ បាន ជួប នឹង យុវនារី ដ៏ សុចរិត ្ ួរ 

ឲ្យ សសឡាញ់ មនាក់ ។ េួក ឡ្ បាន សសឡាញ់ គានា ឡហើយ 

បាន ឡរៀបក្រ ឡៅ ក្នុង សេះវិហារ បរិសុទ្ធ ។

ឡៅ ឡេល កូន ដំបូង របស់ េួកឡ្ បាន ឡកើត �ក ខ្នុំ 

បាន ឡៅ ឡលង ឡហើយ បាន យក សែុ� ោក់ តាំង ថដលខ្នុំ 

បាន ឡធ្ើ សសមប់ ឡ�ោយ ថន សកុ� ក្យរឹទ្ធទិ របស់ គាត់ ។ 

គាត់ មន ចទិត្ រំឡភើប ឡហើយ បាន ោក់ េ្យងួរ ឡៅ កថនលេង 

�ួយ ក្នុង ្ ្ះ របស់ ឡោយ ឡមទនភាេ ។

ឡទវតា េុំ បាន បគ្ហាញ ខលេងួន ដល់ កូន សបុស របស់ ឡយើង  

ដូចថដល បាន ឡកើត ឡ�ើង ចំឡោះ អាលម៉ា ជា កូន ឡនាះ 

ឡទ ។ បុ៉ថន្ ក្រ វិល សត�ប់ �ក រក ឡសចក្ដី េទិត វិញ របស់ 

ម៉ាថាយ ្ ឺ ជា អេ្ភអូតឡហតុ �ួយ ។ ◼
យឈាមារះ កតូវ បាៃ ដក យចញ រច

នា
 យោ

េ
 យក
បដ

ល
រី ខា

លាក

យតើ ម៉ាថាេ ៃរឹង កតឡប់ មក វិញ ខដរ យទ ?

សំចេងពួកប�ិសុទ្ធនថងៃរុងច្កាយ

ែ្នុំ
 
បាៃ កបមូល រាល់ 

យមោេ នៃ កកុម 

រោេរឹទ្ធលិ របស់ ម៉ាថាេ 

យហើេ ោក់ វ ក្នុង ស៊ុមតាំង 

មួេ ។  បនាទាប់ មក ែ្នុំ យរៀបចំ 

ទុក ោក់ វ យោេ សង្រឹម 

ថា យៅ ន្ងៃ ណា មួេ វ ៃរឹង 

មៃ តនម្ ចំយពារះ ោត់ វិញ ។
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ជា ថ្្ក �ួយ ថន ក្រ បឡស�ើ ខ្នុំ បាន ឡធ្ើ ដំឡណើរ ឡៅ 

សបឡទស រវា៉នោ ជា�ួយ នឹង ស្ូឡេទ្យ េដីរបដី 

នាក់ ឡ្្សងឡទៀត ឡដើ�្ដី ជួយ ដល់ ឡសចក្ដី សតូវក្រ ថ្្ក 

ឡវជ្រោសស្ ។ បនាទាប់េដី េដីរ សបាដាហ៍ ជទិត ចុង បញ្ចប់ ថន 

ដំឡណើរ របស់ ខ្នុំ ខ្នុំ បាន ចាប់ឡ្្ើ� នឹក ្ ្ះ នទិង ស្ួរោរ 

របស់ ខ្នុំ ជា ខាលាំង ។ ខ្នុំ នឹក ស្ួរោរ ខ្នុំ ថស្ ដ៏ ទន់ របស់ ខ្នុំ 

នទិង ្ ្ះ របស់ ខ្នុំ ។

ឡៅ ថែងៃ អាទទិត្យ ចុងឡសក្យ ក្នុង សបឡទស អា្ហ្ទិក 

ខ្នុំ បាន ឡរៀបចំ ក្លវិភា្ របស់ ខ្នុំ  ឡដើ�្ដី ខ្នុំ ចូល រួ� 

ក្នុង សេះវិហារ ។ ឡោះ បដី រោសនាចសក េុំ ោន់ បាន 

ឡរៀបចំ ជា ្ លេអូវ ក្រ ឡៅ សបឡទស រវា៉ន់ោ ក្ដី ខ្នុំ អាច ថស្ង 

រក ឡម៉ាង សបជុំ នទិង ទទិសឡៅ ឡៅ ឡលើ វិបរោយ របស់ 

រោសនាចសក បាន ។

ឡហើយ វា ជា ក្រ សបាប់ ្ លេអូវ ដ៏ េទិបាក ៖ « ឡដើរ ចុះ 

េដី ្ លេអូវ ែ្ម ស្ួស ខាង �ុខ អគារ សកសួង ។ រក ឡ�ើល ោវា 

របង ឡបើកចំហ ។ បនាទាប់ �ក ឡដើរ ចុះ ឡសក្� ប៉ុនាមៅន 

ជំហាន » ។

ឡៅ ឡេល ខ្នុំ បាន ឡធ្ើ តា� ក្រ សបាប់ ្ លេអូវ ោំងឡនះ  

ខ្នុំ បាន ចាប់ឡ្្ើ� ឮ សំឡ�ង ទំនុក តឡ�កើង ដូច ជា ធ្លាប់ 

ឮ ។ ខ្នុំ បាន ឡដើរ ចុះតា�ក្ំជឡណដាើរ ឡហើយ ខ្នុំ បាន រោដាប់ 

ឮទំនុក ចឡស�ៀង ថន « ស្ឹះ ដ៏ មំ�ួន » ( េំនុក្ យមកើង

តពះ ទំេ័រ 8 ) ។ ជំហាន ចុងឡសក្យ សតូវ បាន បញ្ចប់ 

ឡៅ សតង់ អគារ តូច �ួយ ថដល មន �នុស្ស �ួយ ចំនួន 

ឈរ ញញឹ� ឡៅ សតង់ សចក ោវា ចូល ។ ែ្ដីឡបើ ខ្នុំ ជា �នុស្ស 

ចំណូល ែ្មដី សសមប់ សកុ� ជំនុំ ឡនាះ ក្ដី ប៉ុថន្ �ទិន យូរ ប៉ុនាមៅន 

ែ្នុំបាៃ យៅ ្ ្ទរះ
ខ្នុំ ក៏ ទទួល អារ�្មណ៍ ថា ជា ថ្្ក �ួយ របស់ េួកឡ្ ។ 

មន បងប្អអូន សបុស សសដី ឡៅ សបឡទស រវា៉ន់ោ ជាឡសចើន 

បាន ឡដើរ �ក ចាប់ ថដ ខ្នុំ ឡហើយ ឡៅ ឡេល េួកឡ្ បាន ឡធ្ើ 

ដូឡច្ះ បន្នុក ថន ភាេ ឯឡក្ ដ៏ ធំឡធង �ួយ សតូវ បាន ដក 

ឡចញ េដី ខ្នុំ—ខ្នុំ បាន ឡៅ ្ ្ះ !

ក្រ ឡដើរ ចូល ឡៅ អគារ ឡនាះ ខ្នុំ បាន ចូល រួ� ក្រ 

សបជុំ បដី ឡម៉ាង ឡេញ ថដល វា គាមៅន អ្ដី ខុស ថបលេក េដី ក្រ សបជុំ 

ថដល ខ្នុំ មន ឡៅ វួដ របស់ ខ្នុំ ក្នុង រដ្ឋ ក្លដីហ្័រញា៉ា ឡនាះ 

ឡ�ើយ ។ សមជទិក ថន បេ្ជទិតភាេ ឡអើរ៉ុន បាន ថចក 

រោសក្�៉ង់ ក្រ ឡ�ើង នទិយយ ឡផ្ដាត ឡលើ សេះអង្គ 

សឡ្គ្គាះ ឡហើយ សូ�្ដី ថត ឡ�ឡរៀន រោោ ថែងៃ អាទទិត្យ ្ ឺ 

ដូចគានា នឹង អ្ដី ថដល បាន បឡសងៀន ឡៅ ក្នុង វួដ របស់ ខ្នុំ ឡៅ 

សបាដាហ៍ ឡនាះ ថដរ ។

សំខាន់ បំ្ុត ្ឺ ក�្មវិធដី ឡនាះ ឡោរឡេញ ឡោយ 

សេះវិញ្ញាណ ថន សេះអមចាស់ ។ េទិតណាស់ សេះអមចាស់ 

បាន ញញឹ� ោំង ឡេញ សេះទ័យ ចំឡោះ �នុស្ស ល្អ 

ោំងឡនះ ថដល បាន េយាយ� អស់ េដី លទ្ធភាេ ឡដើ�្ដី 

បឡស�ើ សទង់ ។ ខ្នុំ បាន ដឹងថា ក្ល េដី ឆ្នាំ �ុន មន ថត 

សបជាជន រវា៉ន់ោ �ួយ ចំនួន ប៉ុឡណាណះ ថដល បាន ចូល រួ� 

ក្រ សបជុំ ឡៅ ទដីឡនះ ។ ប៉ុថន្ ខ្នុំ បាន រាប់ ឡ�ើញ មន អ្ក 

ចូលរួ� ឡសចើន ជាង 100 នាក់ ្ឺ េួកឡ្ ោក់ កណាដាល 

ជា កុមរ ថដល មន រោនា� ញញឹ� ជានទិច្ច ។

ឥ�អូវ ឡោយរោរ សបឡទស រវ៉ាន់ោ បាន ឡបើក សសមប់ 

កទិច្ចក្រ ្ ្សេ្្សោយ រោសនា ខ្នុំ ឡជឿ ថា េួក អ្ក ្ ្សេ្ 

្សោយ រោសនា នឹង ទទួល បាន ឡជា្ជ័យ យ៉ាង 

ធំឡធង ឡៅ ឡេល សេះវិញ្ញាណ បាន ឡធ្ើ ទដីបនាទាល់ ដល់ 

អ្ក ឡរៀន ជនជាតទិ រវា៉ន់ោ ជាឡសចើន ថា រោសនាចសក 

ថដល បាន រោដារ ឡ�ើងវិញ ្ ឺជា ន្រ សេះ សសមប់ ថ្នដដី 

ោំង�ូល—សសមប់ ស្ប់ ទ្ដីប ស្ប់ សបជាជន នទិង ស្ប់ 

កូនឡៅ ថន សេះ ។ ខ្នុំ មន អំណរ្ុណ ខាលាំង ណាស់ 

ចំឡោះ រោសនាចសក �ទិន ថា ឡៅ កណាដាល ឈូង 

ស�ុសទ ក្លដីហ្័រញា៉ា ឬ ឡលើ ចទិឡញ្ចើ�្លេអូវឡធ្ើេដីែ្ម ក្នុង 

អា្ហ្ទិក កណាដាល ឡនាះ ឡទ ។ ◼
ស្ទរីវិៃ យសៃស្នុឺរី រោលរីហ្វ័រញា៉ា ស.រ.អា.

្្វរីយបើ ែ្នុ ំជា មៃុស្ ចំណូល ្ ្មរី សកមប់ កកុម ជំៃំុ យនារះ ក្ដរី ប៉ាខុៃ្ 

មលិៃ េូរ ប៉ានុាមាៃ ែ្នុ ំក៏ ទទួល អារម្មណ៍ ថា ជា ខ្្ក មួេ 

របស់ ្ កួយ្ ។ មៃ បងបូ្ៃ កបុស កសរី យៅ កបយទស រវ៉ាៃ់ោ 

ជាយកចើៃ បាៃ យដើរ មក ចាប់ នដ ែ្នុ ំ។



បនាទាប់ េដី បាន រស់ ឡៅ ជា ឡសចើនទសវត្ស  ឡៅ ទដីកថនលេង 

ថដល�ទិន សូវ មន សមជទិក រោសនាចសក  

រោវា�ដីខ្នុំ នទិង ខ្នុំ បាន ផ្លាស់ ឡៅ ឡៅ ទដីសកុង ឡរ៉កស្នុឺក 

រដ្ឋថអោហូ ស.រ.អា. ថដល មន ស្ួរោរ េដីរ ប៉ុឡណាណះ 

ថដល េុំ ថ�ន ជា សមជទិក ។ វា ្ ឺជា ឡជា្វាសនា របស់ 

ឡយើង ថដល បាន រស់ ឡៅថក្រ ស្ួរោរ  �ួយ ក្នុង ចំឡណា� 

ស្ួរោរ ោំងេដីរ ឡនាះ ។

ឪេុក កំេុង ក្ត់ ឡៅមៅ ជា ឡលើក ទដី �ួយ ឡៅ ឡេល 

ឡយើង បាន ឡបើក ចូល ក្នុង កថនលេង ចត ឡាន របស់ ឡយើង ។ 

រោវា�ដី របស់ ខ្នុំ នទិង ខ្នុំបាន ឡដើរ ក្ត់ វាល ឡៅមៅ ឡៅ �ុខ 

្្ះ របស់ ឡយើង ឡដើ�្ដីឡៅ រោគាល់ គាត់ ។ ឡៅ ឡេល ខ្នុំ 

បានលូក ថដ របស់ ខ្នុំ ខ្នុំ បាន សួរ ថា « ឡតើ អ្ដី ឡៅ នាំ អ្ក 

�ក ក្ន់ ឡរ៉កស្នុឺ្ ? »

គាត់ បាន តប ថា « ក្រគ្រ របស់ ខ្នុំ—ឡហើយ ឡយើង 

បាន សរោវសជាវ ជា េទិឡសស េដី ទដីសកុង �ួយ ថដល សតូវ ក្រ  

ថណនាំ ឲ្យ រោគាល់ េដី សេះស្ដីស្ » ។

ខ្នុំ មន អារ�្មណ៍ថា ដូចជាឡ្ យក ទឹក សតជាក់ 

�ួយ ធុង �ក ជះ ឡលើ �ុខ ដូឡចានាះ ថដរ ប៉ុថន្ ខ្នុំ ឡៅ ថត 

ញញឹ� ។ ឡៅ ឡេល ឡនាះ ខ្នុំ បានតាំង ចទិត្ ថា ឡោះជា 

អ្កជទិតខាង ឡយើង នទិយយ ឬ ឡធ្ើ អ្ដី ក៏ ឡោយ ឡយើង នឹង 

យតើ េ្វរី យៅ នាំ េ្ក មក រោៃ់ យរ៉កស្នុឺ្ ?
ឡធ្ើ ជា អ្ក ជទិត ខាងដ៏ល្អបំផុ្ ថដល ស្ួរោរ ឡនាះ េុំ 

ធ្លាប់ មន េដី �ុន �ក ។ ឡយើង នឹង េយាយ� ឡឆលេើយតប នូវ 

រាល់ ក្រ សន្នាជា �ួយ នឹង េួកឡ្តា�រឡបៀបរាក់ោក់ 

ឡោយ ក្ដី សសឡាញ់ ឡហើយ ស�ឡហតុ ស� ្ ល ដូចជា 

សេះអង្គ សឡ្គ្គាះ ។

លុះ សបាំបដី ឆ្នាំ ឡសក្យ �ក  បាននាំ�កនូវ ក្រ ថចក 

រំថលក សក�្មភាេ ជា ឡសចើន រវាង ស្ួរោរ របស់ ឡយើង ។ 

មដាយ ក្នុង ស្ួរោរ ឡនាះ សតូវបាន អឡញ្ើញ  ឡហើយ បាន 

ចូល រួ� ឡៅ ក្នុង សក�្មភាេ សម្� សឡ្គ្គាះ ។ 

គាត់បាន អឡញ្ើញ ខ្នុំ នទិង អ្ក ជទិត ខាង ជាេួក បរិសុទ្ធថែងៃ 

ចុងឡសក្យ ជា ឡសចើន នាក់ ឡទៀត ឡៅ សក�្មភាេ សស្ដី ជា 

ស្ដីរោទាន ថដល ឧបត្�្ភ ឡោយ សេះវិហារ របស់ គាត់ ។ 

រោវា�ដី ខ្នុំ នទិង ខ្នុំ  សតូវបាន អឡញ្ើញឡៅ ក្រ រាំរបាំ នទិង 

ក្រ សប្ុំ េយាណូ របស់ កូនៗ េួកឡ្ ។ ស្ួរោរ េួកឡ្ 

សតូវបាន រួ� បញ្ចអូល ឡៅ ក្នុង េទិធដី ជប់ ឡលៀង  របស់ អ្ក 

ជទិត ខាង ។ ឡហើយ ឡយើង បាន ទទួល ទូរស័េ្ េដី កូន 

ច្ង របស់ េួកឡ្ ឡៅ ឡេល េួកឡ្ សតូវក្រ យន្ 

ជំនទិះសត�ប់េដី ឡធ្ើ ក្រវិញ ឡោយ រោរ ថតេុំ អាច  

ោក់ទង ឪេុក មដាយ  បាន ។

ឪេុកមដាយ ថន ស្ួរោរ ឡនាះ បាន សេួយ បារ�្ភ ថា 

កូនៗ របស់ េួកឡ្  សបថហលជា ចាប់ ឡ្្ើ� ចូល ចទិត្េួក 

បរិសុទ្ធថែងៃ ចុង ឡសក្យ ខាលាំង ឡេក ដូឡច្ះ េួកឡ្ េុំ បាន 

អនុញ្ញាត ឲ្យ កូន សបុស េួក ឡ្ ចូល រួ� ក្នុង ក�្មវិធដី សកុ� 

ក្យរឹទ្ធទិ សបចាំ វួដ របស់ ឡយើង ឡ�ើយ ។ ប៉ុថន្ ្ ្ះ របស់ 

ឡយើង សតូវ បាន ចាត់ ទុក ថា ជាទដី កថនលេង �ួយ ថដល មន 

សុវត្ទិភាេ ថដល េួកឡ្ អនុញ្ញាត ឲ្យ កូន �ក ឡលង 

ឡេល ថដល ឡៅ ៗ  របស់ ឡយើង បាន �ក ឡលង ។

ស្ប់ ឡេល អ្ក ជទិត ខាង របស់ ឡយើង បាន េយាយ� 

ជួយ ឡយើង ឲ្យ ឡ�ើល ឡ�ើញ ថា « ្លេអូវ ថដល ឡយើង កំេុង 

ឡដើរ ្ ឺ ខុស » ឡយើង បាន រំឭក េួកឡ្ ថា ឡយើង មន ក្រ 

ឡគារេ ជា ខាលាំង ចំឡោះ ជំឡនឿ របស់ េួកឡ្ នទិង រឡបៀប 

ថដល េួកឡ្ បាន រស់ ឡៅ ឡហើយ ចទិញ្ចឹ� បដីបាច់ កូនៗ 

របស់ េួកឡ្ ។ បនាទាប់ �ក ឡយើង បាន បថន្� ថា ឡយើង 

សង្ឹ� ថា នឹង មន ក្រ ឡគារេ ដូចគានា ចំឡោះ ជំឡនឿ របស់ 

ឡយើង ថដល វា ក៏ ឡផ្ដាត សំខាន់ ឡលើ ក្រ បឡសងៀន របស់ 

សេះអង្គ សឡ្គ្គាះ ថដរ ។

ឡៅ ឡេល សស្ដី ជា មដាយ បាន េយាយ� ឡសបើ ភាេ ខុស 

ថបលេក េដី គានា ឡៅ ក្នុង ជំឡនឿ របស់ ឡយើង ឡដើ�្ដី បគ្ហាញ ឲ្យ 

ឡ�ើញ ថា េួកឡ្ ខុស េដី ឡយើង ឡោយ សបក្ស ថា េួក 

បរិសុទ្ធ ថែងៃ ចុងឡសក្យ ឡជឿ ឡលើ « សេះឡយសែូវ ឡ្្សង » 

ឡនាះ ខ្នុំ បាន រំឭក ដល់ គាត់ ថា ឡយើងោំងេដីរ នាក់ 

ឡជឿ ថា សទង់ ជា អង្គ ដ៏ េទិសទិដ្ឋ ឡហើយ ជា សេះរាជបុសតា 

សំណប់ថន សេះ ។ ឡៅ ទដីបំ្ុត គាត់ នទិង ខ្នុំ បាន 

រីករាយ នឹង ទំនាក់ទំនង ដ៏ កក់ឡរៅដា ឡហើយ សបកប ឡោយ 

�ទិត្ភាេ ។

ស្ួរោរ េួកឡ្ បាន ផ្លាស់ប្អូរ ទដីលំឡៅ ឡោយ េុំ បាន 

ចូល រួ� ក្នុង រោសនាចសក ឡ�ើយ ។ ប៉ុថន្ សបសទិន 

ឡបើ េួកឡ្ អាច នទិយយ ថា « ឡយើង បាន រស់ ឡៅ ក្នុង 

ចំឡណា� េួក �រ�ន េួកឡ្ ជា �នុស្ស ល្អ  ឡហើយ 

 មន ក្រ ឡគារេ ឡោយ ចទិត្ ឡរោមៅះ » ឡនាះ ខ្នុំ អារ�្មណ៍  

ថា ឡយើង បាន ទទួល ឡជា្ជ័យ  ឡៅ ក្នុងក្រ ឡធ្ើ ជា 

 អ្ក ជទិត ខាង ល្អ នទិង ឡៅ ក្នុងក្រ ជួយ េួកឡ្ឲ្យ 

មន ក្រ ឡបើក ទូោយ ឡហើយ យុត្ទិធ�៌ ឡៅ ក្នុងក្រ 

វាយតថ�លេ របស់ េួកឡ្ ចំឡោះ េួក បរិសុទ្ធ ថែងៃ 

ចុងឡសក្យ ។ ◼
សាៃ់កោ រា៉ាស់ នេោហូ ស.រ.អា.

ែ្នុំ
 
បាៃតាំង ចលិត្ ថា យទារះជា 

េ្កជលិតខាង យេើង ៃលិយាេ 

ឬ យធ្វើ េ្វរី ក៏ យោេ យេើង ៃរឹង យធ្វើ ជា 

េ្ក ជលិត ខាងដ៏ ល្ បំ្ុត ខដល 

ក្ួសារ យនារះ ្ ុំ ធាលាប់ មៃ ្ រី មុៃ 

មក ។
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ប៉ាុនាមៅន ឆ្នាំ �ុន ឡៅឡេល រោវា�ដី ខ្នុំ នទិង ខ្នុំ កំេុង ចាក់ 

សំរា� ឡៅ កថនលេង ចាក់សំរា� �ួយ ក្នុង ទដីសកុង ខ្នុំ 

បាន សឡងកត ឡ�ើញ សស្ដី មនាក់ ថដល ឡធ្ើ ក្រ ឡៅ ទដីឡនាះ  

កំេុង ឡលើក សបអប់ �ួយ ឡដើ�្ដី ោក់ ឡៅ ក្នុង ម៉ាសែមីន 

កទិនសំរា� ។ រំឡេច ឡនាះ សបអប់ ឡនាះ ក៏ រថហក ឡហើយ 

មន រូបែត �ួយ ចំនួន បាន សជុះ ចុះ �ក ។

ឡៅ ឡេល ខ្នុ ំ ឡ�ើញ ខ្នុមំន ក្រ ោស់ អារ�្មណ៍  សបាប់ 

ឲ្យ ឡៅ យក សបអប់ រូបភាេ ឡនាះ ។ ខ្នុ ំបាន ឡចញ េដី ឡាន 

ឡៅ ជួយ ឡរើស រូបភាេ ឡនាះ ។ សស្ដី ឡនាះ នទិង ខ្នុ ំឡយើង 

ោំង េដីរ នាក់ មន អារ�្មណ៍ ថា រូបែត ោំងឡនាះ សតូវ បាន 

ឡ្ ឡបាះ ឡចាល ឡោយថចដន្យ ឡហើយ ខ្នុ ំបាន សំុ រូបែត 

ោំងឡនាះ េដី គាត់ ឡដើ� ដ្ី ថស្ង រក �នុស្ស ថដល សតូវក្រ វា ។

ឡោយ ឡបើក ឡ�ើល រូបែត រាប់រយ ឡៅ ក្នុង សបអប់ 

ឡនាះ ខ្នុំ បាន រក ឡ�ើញ ឡសរោ� សំបុសត �ួយ ថដល មន 

ឡឈ្មៅះ �នុស្ស មនាក់ ឡៅ វ័របែឺហ្គ អាល់បែឺតា សបឡទស 

ក្ណាោ ។ លុះ ប៉ុនាមៅន ឆ្នាំ ឡសក្យ �ក ខ្នុំ បាន 

សរឡសរ សំបុសត �ួយ ចំនួន ឡៅ �នុស្ស ថដល មន 

នា�សតកូល ដូចគានា ឡនាះ ប៉ុថន្ ខ្នុំ េុំ ថដល ទទួល បាន ក្រ 

ឡឆលេើយ តប វិញ ឡ�ើយ ។

បនាទាប់ េដី ស្ួរោរ របស់ ខ្នុំ បាន ភាជាប់ អែិនឡធើរថណត  

ខ្នុំ បាន រក ឡ�ើញ ថា មន បណាដាញ សង្គ�  ថ្្ក  សបវត្ទិ 

រោសស្ �ួយ ឡៅ ក្នុង វ័របែឺហ្គ ។ ខ្នុំ បាន សួរ �នុស្ស ស្ប់ 

គានា ថដល ឡធ្ើ ក្រ ឡៅ ទដីឡនាះរោគាល់ ឡឈ្មៅះ  ថដល ខ្នុំ បាន 

រក ឡ�ើញ ឡៅឡលើ ខ្ង រូបភាេ  ឡនាះ ថដរ ឡទ ។

�ួយ ថខ ឡសក្យ�ក ឡយើង បាន ទទួល ទូរស័េ្ �ួយ េដី 

បុរស មនាក់ ថដល បាន ោក់ទង ឡោយ សង្គ� ថ្្ក សបវត្ទិ 

រោសស្ ឡនាះ ។ គាត់ បាន នទិយយ ថា បងសសដី របស់ 

គាត់ រស់ ឡៅ ថក្រ ឡយើង ឡហើយ គាត់ សួរ ថាឡតើ បង សសដី 

គាត់ អាច សុំ ឡ�ើល រូបភាេ ឡនាះ បាន ឡទ ។ ឡយើង បាន 

នទិយយ ថា េទិត ជា បាន ។

លុះ ថស្អក ឡ�ើង ភលេយ នទិង ឡបែធ ហ័រធន់ ោំងេដីរ 

នាក់ ជា េួក បរិសុទ្ធ ថែងៃ ចុង ឡសក្យ បាន �ក ឡ�ើល 

រូបភាេ ឡនាះ ។ ឡៅ ឡេល ឡយើង ឡបើក សបអប់ ឡនាះ ឡ�ើយ 

បងសបុស ហ័រធន់ បាន នទិយយ ថា « ឡនះ ជា រូបគាត់ » 

ឡោយ ចង្អនុល ឡៅ រូប ឡលើ ឡ្ បង្អស់ ។ វា ជា រូប ជដីតា របស់ 

បងសសដី ហ័រធន់ ។

កបេប់ រូបភា្
ឡៅ ឡេល េួកគាត់ ឡបើក ឡ�ើល រូប ភាេ �្ង �ួយៗ 

បងសបុស នទិង បងសសដី ហ័រធន់ បាន សបាប់ ឡយើង េដី 

ដំឡណើរឡរឿង របស់ �នុស្ស ឡៅ ក្នុងរូបែត នទិ�ួយៗ ។ 

ស្ួរោរ ហ័រធន់បាន សង្ស័យ ថា េួកគាត់ ជាប់ 

រោច់ញាតទិ នឹង បុ្្គល ថដល បាន ឡបាះ ឡចាល រូបភាេ 

ឡនះ ឡហើយ េួកគាត់ ឆងៃល់ ថា ឡតើ ឡហតុអ្ដី បាន ជា រូបភាេ 

សតូវ ឡ្ ឡបាះ ឡចាល ឡៅ កថនលេង ចាក់ សំរា� ដូឡច្ះ ។

ខ្នុំ ទទួល អារ�្មណ៍ ដ៏ ខាលាំង ក្លា ថា សេះវរបទិតា សួ្៌ 

បាន ជួយ ខ្នុំ ឲ្យ សប្ល់ រូបែត ោំងឡនាះឡៅ ស្ួរោរ 

ហ័រធន់ វិញ ។ ខ្នុំ សូ� ថែលេងទដីបនាទាល់ ថា កទិច្ចក្រ 

េង្ស សបវត្ទិ ្ ឺ ជា កទិច្ចក្រ ដ៏ សំខាន់ បំ្ុត �ួយ ថដល សតូវ 

ឡធ្ើ ។ សបសទិន ឡបើ ឡយើង មន ឆន្ៈ ឡដើ�្ដី ឡធ្ើ កទិច្ចក្រ ឡនះ 

សេះអមចាស់ នឹង ជួយ ឡយើង ឲ្យ ឡធ្ើ វា ។ ◼
ស៊ិៃ�រី យហហ្គរី អាល់ប៊ឺតា កបយទស រោណាោ

រំយ្ច យនារះ  កបេប់ យនារះ ក៏ រខហក យហើេ មៃ  រូប្ត 

មួេ ចំៃួៃ បាៃ កជុរះ ចុរះ មក ។ យៅ យ្ល ែ្នុំ បាៃ យឃើញ 

ែ្នុំមៃ រោរ ោស់ អារម្មណ៍កបាប់ ឲ្យ យៅ េក កបេប់ រូបភា្ 

យនារះ ។
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ចោយេទូដ�ៃនចប៊ង�្គឺចថើ�វិលែ៍

ែ្នុំ
 
បាន បឡស�ើ ឡបសកក�្ម �ួយ ឆ្នាំ ជាង ឡហើយ  ខ្នុំ បាន 

ជួប នឹង សគា ដ៏ លំបាក ថបប ឡនះ �្ង ។ ឡយើង ស្ទិន 

ឡៅសគា �ួយ ្ ួរ ឲ្យ សឡង្្ ចទិត្—ឡោយ រដូវ រគ្រ 

ឡទើប ថត បញ្ចប់ ឡហើយ ឈ្ន ចូល នទិោយ�រដូវ ។ �ទិន 

ថា ថដ្ូខ្នុំ នទិង ខ្នុំ ឡធ្ើ ក្រ ខាលាំង ប៉ុណាណ ឡនាះ ឡទ ្ឺ �នុស្ស 

ស្ប់គានា ថដល ឡយើង បាន នទិយយ រក បាន បដទិឡសធ នូវ 

រោរលទិខទិត របស់ ឡយើង ភាលា� ។ ឡៅ ឡេល ឡយើង ជួប 

នឹង េួក អ្ក ្ ្សេ្្សោយ រោសនា ឡ្្សងឡទៀត ឡយើង 

បាន ដឹង ថា កទិច្ចក្រ របស់ េួកឡ្ កំេុង មន ដំឡណើរ ក្រ 

ឡៅ យ៉ាង ល្អ ។ ខ្នុំ ្ ទិត �ទិន ឡ�ើញ ឡរោះ េដី �ូលឡហតុ 

ថដល ឡធ្ើ ឲ្យ ឡយើង ជួបក្របរាជ័យ  ថបបឡនះ ។ ខ្នុំ បាន 

បឡស�ើ យូរ ថសកល ឡហើយ ថដរ ល្ម� នឹង នទិយយ ភារោ 

បាន ល្អ ថដ្ូខ្នុំ នទិង ខ្នុំ ជា �ទិត្ ល្អ ឡយើង បាន ឡធ្ើ ឲ្យ 

សមជទិក ទុកចទិត្ ឡហើយ ឡយើង បាន េយាយ� ឡធ្ើ តា� 

សេះវិញ្ញាណ ឡហើយ  ឡគារេសបតទិបត្ទិ ចបាប់ ឡបសកក�្ម 

យ៉ាង �ុឺងម៉ាត់ ។

ប៉ុថន្ �ទិន ថា ឡយើង ឡធ្ើ អ្ដី ឡនាះ ឡទ ឡយើង សតូវ បាន 

សបឈ� �ុខ នឹង ក្របដទិឡសធ ស្ប់ ទដីកថនលេង ។ ឡោយ 

ឡហតុ ក្រណ៍ ឡនះ ឡចះ ថត កនលេង ឡៅ �ួយ សបាដាហ៍ 

ឡហើយ �ួយ សបាដាហ៍ ឡទៀត ខ្នុំ បាន អនុញ្ញាត ឲ្យ ក្រ 

ឈឺចាប់ ឡនាះ ស្ប់ ស្ង ឡលើ ខលេងួន ខ្នុំ ។ ឡៅ ឡេល ឡរៀបចំ 

ថ្នក្រ �ួយ ឡៅ ទដីបំ្ុត ខ្នុំ បាន ថសសក ថា « ឡតើ ឡធ្ើ វា 

បាន សបឡយជន៍ អដី ឡៅ ? » ឡបើ គាមៅន នរណា មនាក់ នឹង 

រោដាប់ ឡយើង ្ ង ឡនាះ » ។ ឡោយ មន ទស្សនវិស័យ 

សបឡសើរ ជាងខ្នុំ ឡនាះ ថដ ្ ូ ខ្នុំ បាន ឡឆលេើយ ឡោយ រោ�ញ្ញ 

ថា « ឡយើង ោក់ ឡគាលឡៅ ឡដើ�្ដី បគ្ហាញ េដី ឡសចក្ដីជំឡនឿ 

របស់ ឡយើង ។ ឡយើង តា� ោន ឡគាលឡៅ នានា  ឡដើ�្ដី 

រាប់េដី េរជ័យ របស់ ឡយើង » ។

ខ្នុំ បាន សញ្ឹង ្ ទិត េដី ្ ំនទិត របស់ គាត់ ខ្នុំ បាន ដឹង 

ថា ខ្នុំ បាន ឡធ្ើ ក្រ វាស់ ថវង ខុស ឡៅ ក្នុង ក្រ វិនទិច្័យ េដី 

ភាេ ឡជា្ ជ័យ របស់ ខ្នុំ ក្នុង នា� ជា អ្ក្្សេ្្សោយ 

រោសនា មនាក់ ។ តបកាសដំណឹងល្អ�បស់យយើង៖

មេ្គនុយេសន៍ចំយពាះកា�បយតមើជាអ្កផសេពវផសាយ

សាសនាបាន ្ ្ល់ នូវ បញ្ដី �ួយ ថន អាកប្កទិរិយ 

ថន េួក អ្ក ្ ្សេ្្សោយ រោសនា ដ៏ មន ឡជា្ជ័យ 1 

ឡហើយ បាន ដឹង ថា អាកប្កទិរិយ ោំងអស់ ឡនាះ 

្ឺ ស្ទិតឡៅ ក្នុង ក្រ ស្ប់ស្ង របស់ អ្ក ្ ្សេ្្សោយ 

រោសនា ។ ខ្នុំ �ទិន អាច ស្ប់ ស្ង ឲ្យ �នុស្ស ឡៅ ក្នុង 

ឡបសកក�្ម របស់ ខ្នុំ ទទួល យក ឬ បដទិឡសធ រោរលទិខទិត 

ថន ដំណឹង ល្អ បាន ឡទ ប៉ុថន្ ខ្នុំ អាច ស្ប់ស្ង នូវ សបឡភទ 

ថន អ្ក្្សេ្្សោយ រោសនា ថដល ខ្នុំ បាន ឡសជើសឡរើស ។ 

ថដ្ូ ខ្នុំ បាន បគ្ហាញ ខ្នុំ ថា ឡសចក្ដី ជំឡនឿ ដ៏ ធំឡធង ឡលើ 

សេះឡយសែូវស្ដីស្ នទិង អំណរ្ុណ ចំឡោះ េរជ័យ 

របស់ សទង់ នឹង ឡធ្ើ ឲ្យ ខ្នុំ រោគាល់ េដី រឡបៀប ថដល បញ្ជាក់ 

ថាខ្នុំ  ជា អ្ក ្ ្សេ្្សោយ រោសនា ដ៏ ឡជា្ជ័យ មនាក់ ។

ចសរក្ីជំចនឿនាំមកនូវអព្ទូតច�តុ

វា ជា ក្រ រាបរោ ក្នុង ក្រ ដឹង ថា ឡសចក្ដី ជំឡនឿ របស់ 

ខ្នុំ មន ភាេ ទន់ ឡខសោយ ។ ខ្នុំ បាន ស�លេឹង រក នូវ ចំណុច 

ថដល ខ្នុំ អាច េសងឹង ឡសចក្ដី ជំឡនឿ របស់ ខ្នុំ ឡហើយ បាន 

រក ឡ�ើញ ថា ឡៅឡេល ឡរឿង ោំងឡាយ េុំ សឡស�ច 

សសប តា� ក្រ ឡសគាង ទុក ឡនាះ ខ្នុំ បាន បឡណាដាយ 

ខលេងួន ឲ្យ មន ក្រ បាក់ ទឹកចទិត្ ។ តបកាសដំណឹងល្អ

�បស់យយើងថចង ថា ៖ « ក្រ បាក់ទឹកចទិត្ នឹង ឡធ្ើ ឲ្យ 

ជំឡនឿ អ្ក ចុះ ឡខសោយ ។ ឡបើ អ្ក បន្យ ក្រ រំេឹង ្ ទិត 

របស់ អ្ក ឡនាះ សបសទិទ្ធភាេ របស់ អ្ក នឹង ចុះ អន់ 

ឡខសោយ បំណង សបាថានា របស់ អ្ក នឹង ចុះ ឡខសោយ ឡហើយ 

នឹង មន ក្រ លំបាក ក្ន់ ថត ខាលាំង ឡ�ើង ឡដើ�្ដី ឡធ្ើ តា� 

សេះវិញ្ញាណ » ។ 2 ខ្នុំ បាន ដឹង ថា ខ្នុំ បាន បឡណាដាយ ឲ្យ 

ក្រ បាក់ ទឹកចទិត្ ឡធ្ើ ឲ្យ ឡសចក្ដី ជំឡនឿ ខ្នុំ ចុះ ឡខសោយ ។

ខ្នុំ បាន ចាប់ឡ្្ើ� ឡោយ ក្រ អធទិរោឋាន សសមប់ 

ក្រ ផ្លាស់ប្អូរ ក្នុង ដួងចទិត្ �ួយ នទិង មន ឡសចក្ដី ជំឡនឿ 

បថន្� ឡទៀត ។ ខ្នុំ ក៏ បាន េឹង ថ្្អក ឡលើ ឡសចក្ដី សនយា 

ថដល មន ឡៅ ក្នុង �រ�ន 9:21 ថា ៖ « អស់ អ្ក ណា 

ថដល ឡជឿ ដល់ សេះស្ដីស្ ឡោយ ឥត សង្ស័យ អ្ដី ឡោះ 

អ្ដី ថដល អ្ក ឡនាះ សុំ េដី សេះវរបទិតា ឡោយ នូវ សេះនា� 

សេះស្ដីស្ ឡនាះ នឹង សតូវ បាន សបោន ដល់ អ្ក ឡនាះ 

ឡហើយ ក្រ សនយា ឡនះ ្ឺ ដល់ �នុស្ស ោំងអស់ រហូត 

ដល់ ចុង ថ្នដដី ឡនះ » ។ ក្រ សនយា ឡនះ បាន ដឹកនាំ 

ខ្នុំ ឲ្យ អធទិរោឋាន បថន្� ឡទៀត សសមប់ េរជ័យ នទិង 

អេ្ភអូតឡហតុ ថដល ថដ្ូខ្នុំ នទិង ខ្នុំ មន អារ�្មណ៍ ថា ឡយើង 

សតូវ ក្រ ឡោយ បថន្� ជានទិច្ច នូវ ឃ្លា ថា « សេះទ័យ សទង់ 

នឹង បាន សឡស�ច » ។ ក្រ អធទិរោឋាន ោំងឡនះ បាន 

ជួយ ខ្នុំ ឲ្យ ទទួល យក ក្រ ផ្លាស់ប្អូរ ថ្នក្រ នទិង ក្រ 

បាក់ ទឹកចទិត្ ឡោយ ឡសចក្ដី ជំឡនឿ ដ៏ ធំឡធង ឡោយ ដឹង 

យតើ ែ្នុំ អាច រោលាេ ជា េ្ក 
្្្្វ្សាេ សាសនា 

ែ៏ចជាេជ័យ មនាក់ បាៃ យោេ រយបៀប ណា ?
មិនថ្ពដេរូខ្នុំនិងខ្នុំយ្វើកា�ខាលាំងប៉ុណាណាយនាះយេេឺមនុសសេតេប់គានាបាន
បដិយស្នរូវសា�លិខិ្�បស់យយើង។យ្ើពួកយយើងេួ�យ្វើអវីយៅយដើម្បីកាលាយជា
អ្កផសេពវផសាយសាសនាដ៏យជាេជ័យយនាះ?
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ថា សេះវរបទិតា សួ្៌ ថតង ឡឆលេើយ តប នឹង ក្រ អធទិរោឋាន ថន 

ឡសចក្ដី ជំឡនឿ—សូ�្ដី ថត ឡេល ចឡ�លេើយ ោំង ឡនាះ ឡកើត 

មន តា� រឡបៀប ថដល ឡយើងេុំ អាច រោមៅន ទុកជា �ុន 

ក្ដី ។ ខ្នុំ ក្ន់ ថត រោគាល់ េដី រឡបៀប ថដល សេះអមចាស់ កំេុង 

ដឹកនាំ ឡយើង ក្នុង ជដីវិត សបចាំ ថែងៃ របស់ ឡយើង ។

ឡៅ ឡេល ខ្នុំ ខទិតខំ ឡដើ�្ដី េសងឹង ឡសចក្ដី ជំឡនឿ របស់ 

ខ្នុំ ខ្នុំ បាន រក ឡ�ើញ ោក្យ វិជ្មន �ួយ ឃ្លា ឡៅ ក្នុង 

តបកាសដំណឹងល្អ�បស់យយើងឲ្យ មន ភក្ដីភាេ ថា ៖ 

ឡបើ អ្ក បឡងកើន ក្រ រំេឹង ្ ទិត របស់ អ្ក ឡនាះ សបសទិទ្ធភាេ 

របស់ អ្ក នឹង ឡកើន ឡ�ើង បំណង សបាថានា របស់ អ្ក 

នឹង រីកធំឡ�ើង ឡហើយ អ្ក នឹង មន លទ្ធភាេ ក្ន់ 

ថត ខាលាំង ឡ�ើង ឡដើ�្ដី ឡធ្ើ តា� សេះវិញ្ញាណ ។ ជាង ឡនះ 

ឡទៀត ខ្នុំ ក្ន់ ថត មន ភាេ សុទដ្ឋទិនទិយ� េដី កទិច្ចក្រ 

្្សេ្្សោយ រោសនា នទិង ក្រ បឡស�ើ ជា អ្ក ្ ្សេ្្សោយ 

រោសនា របស់ ខ្នុំ ឡៅ ឡេល ខ្នុំ អាច រោគាល់ ឡហើយ មន 

អំណរ្ុណ ចំឡោះ អេ្ភអូតឡហតុ ថដល បាន ឡកើត ឡ�ើង ជា 

ឡរៀង រាល់ ថែងៃ ។

កា�ែឹងេុណបំបាត់ចចាលនូវភាព្រដណន

សេះអមចាស់ បាន ចាប់ឡ្្ើ� បគ្ហាញ ដល់ ខ្នុំ ថា សទង់ 

បាន បឡងកើត អេ្ភអូតឡហតុ សសមប់ ឡយើង រាល់ ថែងៃ—ប៉ុថន្ ខ្នុំ 

េុំ បាន ឡ�ើញ វា រហូត ដល់ ខ្នុំ ខទិតខំ ឡធ្ើ ជា �នុស្ស ថដល 

មន ក្រ ដឹង្ុណ ឡោយ ចទិត្ ឡរោមៅះ ។ ក្រ សថ�្ង 

នូវ ក្រ ដឹង្ុណ ្ ឺ ឡលើស េដី ក្រ ថដល មន ទមលាប់ ឬ 

ឥរិយ បែ ល្អ ឡៅ ឡទៀត ។ ឡៅ ឡេល ខ្នុំ បាន សថ�្ង ក្រ 

ដឹង ្ ុណ ចំឡោះ សេះអមចាស់ នទិង �នុស្ស ដថទ ខ្នុំ បាន 

ទទួល នូវ សទិទ្ធទិអំណាច ។ ខ្នុំ បាន រកឡ�ើញ ថា ខលេងួន ឯង 

មន ចទិត្ រីករាយ ចំឡោះ េួក អ្ក្្សេ្្សោយ រោសនា 

ឡ្្សងឡទៀត ឡេល េួកឡ្ បាន ទទួល ឡជា្ជ័យ ជា 

ជាង ក្រ សចថណន( សូ� ឡ�ើល អាលម៉ា 29:14, 

16 ) ។ ខ្នុំ បាន ឡផ្ដាតអារ�្មណ៍ ឡៅ ឡលើ អ្ដី ថដល ខ្នុំ មន 

នទិង អ្ដី ថដល ជា ឡរឿង ល្អ ឡសចើន ជាង អ្ដី ថដល ខ្នុំ ខ្ះ ខាត នទិង 

អ្ដី ថដល ជា ឡរឿង �ទិន ល្អ ។ 

ខ្នុំ បាន ដឹង ថា ក្រ ដឹង្ុណ ្ ឺ ជា ថានាំ េយាបាល 

ចំឡោះ ក្រ ឡសបៀប ឡធៀបខលេងួន ឯង ឡៅ នឹង �នុស្ស ដថទ 

ឡទៀត ។ សគា ោំងឡនាះ  ជា ឡេល ថដល ខ្នុំ េុំ មន 

អារ�្មណ៍ ថា ខលេងួន ឯង ជា អ្ក ្ ្សេ្្សោយ រោសនា មនាក់ 

ដ៏ ឡជា្ជ័យ ជា ធ�្មតា បាន ឡកើត ឡ�ើង ឡោយរោរ ខ្នុំ 

បាន សបាប់ ខលេងួន ឯង ថា « ខ្នុំ ឡធ្ើ �ទិន បាន ល្អ ដូច ជា េួកឡ្ 

ឡនាះឡទ » ឬ « េួកឡ្ ឡធ្ើ ចំណុច ឡនះបាន ល្អជាង 

ខ្នុំ » ។ ខ្នុំ ក៏ បាន ឡរៀន ្ ង ថដរ ថា ខណៈថដល វា ជា 

្ំរូ របស់ សេះអមចាស់ ឡដើ�្ដី ្ ្ល់ ្ ំរូ សុចរិត ដល់ ឡយើង 

ឡដើ�្ដី អនុវត្ ឡហើយ ឡធ្ើ តា� វា ជា ភាេ ថកលេងក្លាយ របស់ 

រោតាំង  ឡដើ�្ដី ល្ងួង ឡយើង ឲ្យ ឡសបៀបឡធៀប ខលេងួន ឡយើង នឹង 

េួកឡ្ ឡដើ�្ដី កំណត់ េដី តថ�លេ ឬ ភាេ ឡជា្ជ័យ របស់ 

ឡយើង ។ ប៉ុថនត្បកាសដំណឹងល្អ�បស់យយើង បាន 

បញ្ជាក់ យ៉ាង ចបាស់ េដី បញ្ហា ឡនះ ថា ៖ « ចូរ ឡជៀសវាង 

ក្រ ឡសបៀបឡធៀប ខលេងួន អ្ក ឡៅ នឹង េួក អ្ក ្ ្សេ្្សោយ 

រោសនា ដថទ ឡទៀត នទិង វាយ តថ�លេ ឡលើ លទ្ធ្លខាង 

ឡសរៅ ថន ក្រ ខទិត ខំ សបឹង ថសបង របស់ អ្ក ឡៅ នឹង ក្រ ខទិតខំ 

សបឹង ថសបង របស់ េួកឡ្ » ។ 3 ឡៅ ទដីបំ្ុត ក្រ ដឹង 

្ុណ បាន ជួយ ខ្នុំ ឲ្យ ឡជៀសវាង េដី អំនួត ឡហើយ បាន 

រំឭក ខ្នុំ ថា សេះអមចាស់ ជា អ្ក ស្ប់ ស្ង កទិច្ចក្រ របស់ 

សទង់ ។ ខ្នុំ �ទិន សតូវ មន ចទិត្ សចថណន ឡោយ រោរ េួក 

អ្ក ្ ្សេ្្សោយ ឡ្្សងឡទៀត  ទទួល បាន ឡជា្ ជ័យ ឡសចើន 

ជាង ឡនាះ ឡទ ។ 4

កា�វាស់ដវងភាពចជាេជ័យែ៏ពិត

េដី �ុន ខ្នុំ មន ក្រ ផ្លាស់ប្អូរ ទស្សនវិស័យ ឡនះ ខ្នុំ 

ធ្លាប់ ឡផ្ដាត សំខាន់ ឡៅ ឡលើ សបឡភទ េរជ័យ ជាក់ោក់ 

�ួយ រហូត ដល់ ខ្នុំបាន ឡភលេច ឡបើក ថភ្ក របស់ ខ្នុំ ឡៅ រក ្ លេអូវ 

ឡ្្សងឡទៀត  ថដល សេះអមចាស់ បាន កំេុង ឡឆលេើយ តប ក្រ 

អធទិរោឋាន របស់ ឡយើង ឡហើយ សបោន េរ ដល់ កទិច្ចក្រ 

្្សេ្្សោយ រោសនា របស់ ឡយើង ។ ឡៅ ទដីបំ្ុត  

សេះអមចាស់ បាន ចាប់ឡ្្ើ� សបោន េរដល់ កទិច្ចក្រ 

្្សេ្្សោយ រោសនា  ឡៅក្នុង តំបន់ របស់ ឡយើង តា� 

រឡបៀប �ួយ ដ៏ សបថេ ឡហើយ �ទិន ថដល រំេឹង ទុក េដី �ុន ។ 

ឡយើង បាន ថស្ងរក �នុស្ស ថដល យល់ សេ� ទទួល យក 

រោរលទិខទិត របស់ ឡយើង ប៉ុថន្ លុះ ដល់ ឡេល ឡនាះ  ខ្នុំ 

បានឡរៀន ថា �ទិន សតូវ វាស់ ថវងភាេ ឡជា្ ជ័យ របស់ ខ្នុំ 

ឡោយ ក្រ ឡសជើសឡរើស របស់ អ្ក ដថទ ឡនាះ ឡទ ។

សបធ្ន  ហ្គរដុន បែមី ហុទិង្លេដី ( ឆ្នាំ 1910–2008 ) 

បាន ថចក ចាយ េដី ក្រ ទូនាមៅន �ួយ របស់ សបធ្ន 

ឡបសកក�្ម េដី កទិច្ចក្រ ្ ្សេ្្សោយ រោសនា ថា ៖  

« ឡធ្ើ ឲ្យ អស់ េដី លទ្ធភាេ របស់ អ្ក ។ សូ� ឡធ្ើ ក្រ 

អធទិរោឋាន របស់ អ្ក ឡហើយ ខទិតខំ ឡធ្ើ ក្រ ឡហើយ ទុក 

ក្រ សចូតក្ត់ ឲ្យ សេះអមចាស់ » ។ 5 តបកាសដំណឹងល្អ

�បស់យយើងបាន បឡសងៀន េដី អ្ដី �ួយ សសឡដៀង គានា ឡនះ ថដរ  

េដី េួក អ្ក ្ ្សេ្្សោយ រោសនា ដ៏ ឡជា្ជ័យ ថា ៖ « ឡធ្ើ 

ឲ្យ អស់ េដី ស�ត្ភាេ ឡដើ�្ដី នាំ វិញ្ញាណ �ក ឯ សេះស្ដីស្ 

ឡហើយ ថស្ង រក ឱក្ស ឡោយ ឡរោមៅះ អស់ េដី ចទិត្ ឡដើ�្ដី 

ឡរៀន ឡហើយ អភទិវឌ្ឍ » ។ 6

កា�កាលាយជាអ្នក្្សព្វ្សាយមានាក់ែ៏ចជាេជ័យ

េ្ក អាច ដរឹង ថា េ្កជា េ្ក ្ ្្្វ្សាេ សាសនា ខដល ទទួល 

បាៃ  យជា្ជ័េ  យៅយ្ល េ្ក ៖

•  ទទួល អារម្មណ៍ ថា ក្រះវិញ្ញាណ ខ្្ង ទរីបនាទាល់ យៅ 

រោៃ់ មៃុស្ ដនទ តាមរេៈ េ្ក ។

•   កសឡាញ់ មៃុស្ ៃលិង ចង់ ឲ្យ ្ ួកយ្ បាៃ យសចក្ដរី 

សយហងាគារះ ។

•   យោរ្ កបតលិបត្លិ តាម យោេកតរឹមកតូវ ។

•  េភលិវ�្ឍ លក្ខណៈ ដូច ជា ក្រះក្រីស្ទ ។

•   ក្មៃ មៃុស្ េំ្រី ្ ល វិបាក នៃ េំយ្ើបាប ។ 

េយញ្ជើញ ្ ួកយ្ ឲ្យ យធ្វើ ៃលិង រកសា រោរតាំងចលិត្ 

ទាំងឡាេ ។

•   យធ្វើ រោរ ល្ ៃលិង បយកមើ មៃុស្ ៃូវ ក្ប់  ឱរោស ទាំងេស់ 

យទារះ ជា ្ ួកយ្ ទទួល ឬ បដលិយសធ សារ ដំណរឹង របស់ 

េ្ក ។

ែក្សង់ចរញពី្ បកាេ�ំណឹងល្អរបេ់ដយើង៖មគ្គបុដទេៃ៍ចំដពារះការបដ្មើ
ជ្អ្នកផ្សពវផសាយសាេនា(ឆ្នាំ2004)ទំព័�10–11។

ដស្វង�កកា�ទទួលយក�បស់
្ពរះអមាចាស់

« ែ្នុំ សូម េយញ្ជើញ េ្ក យោេ េស់ ្ រី ចលិត្ ែ្នុំ ឲ្យ រក រោរ ទទួល 

េក នៃ ក្រះេមចាស់ យហើេ រីករាេ ៃរឹង ្ រជ័េ ខដល កទង់ 

បាៃ សៃយា ។ . . . យេើង [ អាច ] ដរឹង ថា យេើង កតូវ បាៃ 

ទទួល េក ចំយពារះ កទង់ យោេ មលិៃ ្ លិត ្ រី តួនាទរី ឋាៃៈ ឬ  

សមត្ថភា្ យេើង ក្នុង ជរីវិត រខមង សាលាប់ យឡើេ ។ រោរ ទទួល 

េក យោេ ក្ដរី កសឡាញ់ របស់ កទង់ ៃរឹង យលើក ទរឹក ចលិត្ យេើង 

បយង្កើៃ ជំយៃឿ យេើង យហើេ ជួេ យេើង កបឈម ៃរឹង េ្វរី ៗ  ក្ប់ 

យា៉ាង ខដល យេើង ជួប ក្នុង ជរីវិត ។ មលិៃ ថា ឧបស្្គ យេើង មៃ 

ទំហំ ប៉ាុណាណា យនារះ យទ យេើង ៃរឹង ទទួល បាៃ យជា្ជ័េ ភា្ 

រុងយរឿង [ សូម យមើល ម៉ាូសាេ 2:22 ] យហើេ ទទួល 

អារម្មណ៍ សុែសាៃ្ [ សូមយមើល ម៉ាូសាេ 2:41 ] » ។

ដអលចឌើ�អ៊ី�ីរែបុលយូកូពីសច្្កននពួករិតសិបនាក់«Being 
Accepted of the Lord»Liahonaដខឧសភាឆ្នាំ2013
ទំព័�106។
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មជ្ិមវ័យ
វ័យ

ចក្មង

យយើង អ្ដី ថដល បឡសងៀន ្ ឺ េទិត ៖ « ឡៅ ឡេល អ្ក ឡធ្ើ 

អស់ េដី ស�ត្ភាេ របស់ អ្ក ឡនាះ អ្ក សបថហល ឡៅ 

ថត ជួប នឹង បទេទិឡរោធន៍ ខក បំណង ប៉ុថន្ អ្ក �ទិន 

សតូវ ខក បំណង ឡលើ ខលេងួន របស់ អ្ក ឡទ ។ អ្ក អាច ដឹង 

ឡោយ ចបាស់ ថា សេះអមចាស់ សេ្ សេះហឫទ័យ ឡៅ 

ឡេល ថដល អ្ក ទទួល អារ�្មណ៍ ថា សេះវិញ្ញាណ 

បរិសុទ្ធ ឡធ្ើកទិច្ចក្រ សទង់ តា� រយៈ អ្ក » ។ 7ឡហើយ ឡៅ 

ឡេល ខ្នុំ ទទួល អារ�្មណ៍ ថា សេះអមចាស់ មន សេះទ័យ 

រីករាយ ចំឡោះ ខ្នុំ ខ្នុំ អាច សែូសោំ នឹង ក្រ រោក ល្ង 

ស្ប់ យ៉ាង ។ ◼

អ្កនិពន្ធ�ស់យៅក្នុង�ដ្ឋយមនស.�.អា.។
កំណត់រំណាំ
 1. សូ�ឡ�ើលតបកាសដំណឹងល្អ�បស់យយើង៖មេ្គនុយេសន៍ចំយពាះ

កា�បយតមើជាអ្កផសេពវផសាយសាសនា ( ឆ្នាំ 2004 )  
ទំេ័រ 10–11 ។

 2. តបកាសដំណឹងល្អ�បស់យយើងទំេ័រ 10 ។
 3. តបកាសដំណឹងល្អ�បស់យយើងទំេ័រ 10 ។
 4. សូ�ឡ�ើល ថជ្ហ្ដី អ័រ ហូ�ទិន « Laborers in the 

Vineyard » Liahona, ថខ ឧសភា ឆ្នាំ 2012 ទំេ័រ 31 ។
 5. ហ្គរដុន បែមី ហុទិង្លេដី « Find the Lambs, Feed the 

Sheep » Liahona, ថខ កកកោ ឆ្នាំ 1999 ទំេ័រ 120 ។
 6. តបកាសដំណឹងល្អ�បស់យយើងទំេ័រ 11 ។

 7. តបកាសដំណឹងល្អ�បស់យយើងទំេ័រ 11 ។

ដរកចាយបទពិចសាធន៍�បស់អ្នក
« ខ្នុំ ប្រើ� បតឡ�់ មក ពវី ប�សកកម្ម រ�ស់ ខ្នុំ វិញ បែើ� ខ្នុំ មាន 

អារម្មណ៍ ថា ខ្នុំ ហាក់ ដូច ជា រាត់�ង់ នូវ បោល�ំណង រ�ស់ ខ្នុំ ។ 

បតើ ខ្នុំ ្ ួរ ហត ប្្ើ យ៉ាង ដូចបម្ច ? »

្ួក េ្ក្្្្វ្សាេ សាសនា ខដល បាៃ វិល កតឡប់ មកវិញ 

សូម កបាប់ យេើង ្ រីរយបៀប ខដលេ្កយធ្វើរោរ  ផាលាស់ ប្ដូរ ្ រី យបសកកម្ម 

របស់ េ្ក មក រោរ កតឡប់ មក ្ ្ទរះ វិញ ៃលិង រោរ វិល កតឡប់ យៅ 

យរៀៃ  យធ្វើ រោរ ឬ សកម្មភា្ យ្្ង ៗ  យទៀត ។ សូម យ្្ើ េ៊ើខម៉ាល 

បទ្លិយសាធៃ៍ របស់ យៅ រោៃ់ liahona@ldschurch.org 

ឬ យ្្ើ វ តា ម េ៊ិៃយធើរខណត តាម liahona.lds.org ។ សូម 

ោក់ យឈាមារះយ្ញ ន្ងៃខែឆ្នាំ កំយណើត ៃលិង យឈាមារះ វួដ ឬ សាខា 

របស់ េ្ក ។

ដរាប ណា ខ្នុំ មន ឆន្ៈ ឡដើ�្ដី ថសបចទិត្ ដរាប ណា ខ្នុំ 

ទទួល ខុសសតូវ ចំឡោះ សេះអមចាស់ ឡោយ ឡរោមៅះ ថា ខ្នុំ 

បាន ឡធ្ើ អស់ េដី ស�ត្ភាេ របស់ខ្នុំ ឡនាះ ខ្នុំ អាច មន 

អារ�្មណ៍ ទុក ចទិត្ ថា ខ្នុំ ជា អ្ក ្ ្សេ្្សោយ រោសនា 

មនាក់ ដ៏ ឡជា្ ជ័យ—�ទិន ថា �នុស្ស ទូឡៅ ទទួល យក 

រោរលទិខទិត របស់ ឡយើង  ឬ �ទិន ទទួល ឡនាះ ឡទ ។ តា� 

រឡបៀប ជា ឡសចើន ក្រ វាស់ ថវង េដី ឡជា្ជ័ យ របស់ ខ្នុំ ក្នុង 

នា� ជា អ្ក ្ ្សេ្្សោយ រោសនា មនាក់ អាច សតូវ បាន 

វិនទិច្័យ ឡោយ ឆន្ៈ របស់ ខ្នុំ ឡដើ�្ដី ថសបចទិត្ នទិង ក្រ តាំង 

ចទិត្ របស់ ខ្នុំ បន្ ឡធ្ើ កទិច្ចក្រ ។

ខ្នុំ បាន កត់សតា អេ្ភអូតឡហតុ ជាឡសចើន ឡៅ ក្នុង 

ឡសៀវឡៅ កំណត់ ឡហតុ របស់ខ្នុំ  តាំង េដី ឡេល 

ឡបសកក�្ម របស់ ខ្នុំ ។ ឡេល ខ្នុំ បាន េយាយ� ឡរោមៅះ 

សតង់ ឡហើយ មន អំណរ្ុណ ក្ន់ ថត ឡសចើន ឡ�ើង ខ្នុំ 

បាន មន ទស្សនវិស័យ �ួយ សបឡសើរ ជាង �ុន ខ្នុំ បាន 

ឡជៀសវាង េដី ក្រ បាក់ ទឹកចទិត្ ឡហើយ ខ្នុំ បាន ទទួល 

អារ�្មណ៍ េដី សេះវិញ្ញាណ យ៉ាង ឡសចើ ឡៅ ក្នុង កទិច្ចក្រ 

ឡនះ ។ ខ្នុំ បាន រកឡ�ើញ ថាតបកាសដំណឹងល្អ�បស់

រាមរដបៀបជ្ដ្ចើៃការវាេ់បវងពបីដជ្គជ័យរបេ់ខ្បុំក្នបុងនាមជ្អ្នកផ្សពវផសាយសាេនាម្នាក់អាច្តូវរាៃវិៃិច្័យដដ្យឆៃ្ទៈរបេ់ខ្បុំដ�ើម្បីប្បចិត្តៃិង
ការរាំងចិត្តរបេ់ខ្បុំបៃ្តដ្វើកិច្ចការ។
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ចោយដអលចឌើ�
ោវីឌចអដបែណា

នៃ កូរ៉ុម នៃ ្ ួក សាវក ដប់ 
្រីរ នាក់

ក្នុង នា� ជា រោវក មនាក់ តួនាទដី ទដី �ួយ ដ៏ សំខាន់ 

បំ្ុត ឡហើយ ជា នទិរន្ន៍ ្ ឺ ជា អ្ក្្សេ្្សោយ 

រោសនា ។ ឡោយ ឡហតុ ្ ល ឡនាះ ខ្នុំ មន 

ចទិត្រីករាយជាេទិឡសស នឹង នទិយយ ឡៅក្ន់ អ្ក 

ក្នុងនា� ជា េួក អ្ក បឡស�ើ ដូចគានា ឡៅ ក្នុង កទិច្ចក្រ នា 

ថែងៃចុង ឡសក្យ ដ៏ ធំ អរោចារ្យ ឡនះ ។

យតើ េ្វរី យៅ ជា េ្ក ្ ្្្វ្សាេ សាសនា នៃប�កាស ដំណឃឹង 

ល្អ រ�ស់ ប�ើង ?

អ្ក ្ ្សេ្្សោយ រោសនា ថនតបកាសដំណឹង

ល្អ�បស់យយើង្ឺ ជា អ្ក បឡស�ើ មនាក់ របស់ សេះអមចាស់ 

ថដល សតូវ បាន ឡៅ ឡោយ ក្រ េយាករ ឡហើយ ្ ្ល់ 

សទិទ្ធទិ អំណាច ឡោយ ក្រ ោក់ ថដ ឡលើ ឡហើយ ជា អ្ក 

សបក្ស េដី ដំណឹងល្អ ដ៏ អស់កល្ ឡហើយ បាន រោដារ 

អ្ក អាច ប្្ើ កិច្ការ បនរះ រាន ! បពរះអមាចាស់ 
ហដល អ្ក ប្្ើ ជា តំណាង បែើ� �បបមើ  
ប្រង់ ដឃឹង ថា អ្ក អាច ប្្ើ កិច្ការ បនរះ រាន ។  
ខ្នុំ ដឃឹង ថា អ្ក អាច ប្្ើ កិច្ការ បនរះ រាន ។

រោរ រោលាេ ែ្លួៃ ជា េ្ក ្ ្្្វ្សាេ សាសនា មនាក់  នៃ 

ការប�កាស ដំណឃឹង ល្អ រ�ស់ ប�ើង

ឡ�ើង វិញ របស់សេះអង្គ សឡ្គ្គាះ តា� រឡបៀប របស់ សទង់ 

( សូ�ឡ�ើល ្. នទិង ស. 50:13–14, 17–24,  

្. នទិង ស. 68:1 ) ។

ឡគាលបំណង ច�្ង របស់ អ្ក្្សេ្្សោយ 

រោសនា បាន ឡរៀបរាប់ ឡៅ ក្នុង តបកាសដំណឹងល្អ

�បស់យយើង ្ឺ ឡដើ�្ដី « អឡញ្ើញ �នុស្ស ដថទ �ក ក្ន់ 

សេះស្ដីស្  ឡោយ ក្រ ជួយ េួកឡ្ ឲ្យ ទទួល ដំណឹងល្អ  

ថដល  បាន រោដារឡ�ើងវិញ តា�រយៈ ឡសចក្ដី ជំឡនឿ ឡៅ 

ឡលើ សេះស្ដីស្ នទិង ដគ្វាយធួន របស់ សទង់ ក្រ ថសបចទិត្ 

េទិធដីបុណ្យសជ�ុជទឹក ក្រទទួល អំឡណាយោន ថន 

សេះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ នទិង ក្រ ក្ន់ ខាជាប់ ដរាប ដល់ ចុង 

បំ្ុត » ។ 1

ទំនួល ខុសសតូវ ដ៏ េទិសទិដ្ឋ ឡដើ�្ដី សបក្ស ដំណឹង ល្អ 

ឡោយ មន សទិទ្ធទិអំណាច ឡហើយ ឡធ្ើ េទិធដីបរិសុទ្ធ ថន ក្រ 
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សឡ្គ្គាះ  បាន មន ដំឡណើរក្រ ចាប់ តាំង េដី អ័ោ� សតូវ 

បាន បឡណដាញ ឡចញ េដី សួនចបារ ឡអថដន �ក �លេ៉ឡះ ឡហើយ 

វា នឹង បន្ រហូត ដល់ « សេះឡយហូវា៉ ដ៏ មន �ហទិទ្ធទិឫទ្ធទិ 

នឹង មន បន្អូល ថា កទិច្ចក្រ បាន ចប់ សេ្ស្ប់ 

ឡហើយ » ។ 2

តកមូវរោរ យដើម្រី រោលាេ ជា ្ ួក េ្ក្្្្វ្សាេ សាសនា នៃ 

ប�កាស ដំណឃឹង ល្អ រ�ស់ ប�ើង

ខ្នុំ ចង់ េទិភាកសោ នូវ តស�ូវក្រ សបាំ យ៉ាង ដ៏ សំខាន់ 

ចំឡោះ ក្រ ក្លាយ ជា េួក អ្ក្្សេ្្សោយរោសនា ថន

តបកាសដំណឹងល្អ�បស់យយើង ។

ត្មូវកា�ទី1៖ពួកអ្នក្្សព្វ្សាយសាសនានន្បកាេ
�ំណឹងល្អរបេ់ដយើងយល់ែឹងថាពួកចេបច្មើច�ើយចធ្វើជា
តំណាង្ពរះចយស៊ូវ្េីស្។

េួក អ្ក្្សេ្្សោយរោសនា ថនតបកាសដំណឹង

ល្អ�បស់យយើងដឹង ឡហើយ យល់េដីតួរអង្គ ថដល េួកឡ្ 

តំណាង ឲ្យ ឡហតុអ្ដី បាន ជា េួកឡ្ បឡស�ើ នទិង អ្ដី ថដល 

េួកឡ្ សតូវ ឡធ្ើ ។ េួក អ្ក្្សេ្្សោយរោសនា ឡេញ 

ឡម៉ាង សតូវបាន ឡៅ ឲ្យ បឡស�ើ ឡហើយ សតូ វបាន ថញក ឡចញ 

ឡោយ សតឹ�សតូវ ជា េួក អ្ក បឡស�ើ នទិង ជា អ្កតំណាង 

ថន សេះអមចាស់ សេះឡយសែូវស្ដីស្ ។ ឡយើង ថែលេង ជា 

រោក្សដី េដី សេះនា� សទង់ នទិងេដី ភាេេទិត ឡទវភាេ នទិង 

ឡបសកក�្ម ថន សេះឡយសែូវស្ដីស្ ឡៅ ដល់រោសន៍ 

េូជ�នុស្ស ភារោ នទិង សបជាជន ស្ប់រូប  

( ្. នទិង ស. 133:37 ) ។

ឡយើង សសឡាញ់សេះអមចាស់ ឡយើង បឡស�ើ 

 សទង់ ។ ឡយើង ឡដើរ តា� សទង់ ។ ឡយើងឡធ្ើ ជា តំណាង 

ឲ្យ សទង់ ។

សេះរាជបំណង របស់ សទង់ សតូវថត ជា ឡគាលបំណង 

របស់ ឡយើង ។ ចំណាប់ អារ�្មណ៍ របស់ សទង់ ្ ប្ដី ជា 

ចំណាប់អារ�្មណ៍ របស់ ឡយើង ។ កទិច្ចក្រ របស់ សទង់ 

្ប្ដី ជា កទិច្ចក្រ របស់ ឡយើង ។ រឡបៀប របស់ សទង់ ្ ប្ដី ជា 

រឡបៀប របស់ ឡយើង ។ ឆន្ៈដ៏ ឡលើសលុបរបស់ សទង់ ្ ប្ដី 

ជា ឆន្ៈ របស់ ឡយើង ។

ក្នុង នា� ជា អ្កតំណាង ឲ្យ សេះអង្គ ឡសបាសឡោះ 

ឡយើង សបក្ស េដី ឡគាលលទ្ធទិ នទិង ឡគាលក្រណ៍ ស្ឹះ 

ដ៏ សំខាន់  ថន ដំណឹងល្អ របស់ សទង់ ថដល បាន រោដារ 

ឡ�ើងវិញ ឡោយ រោ�ញ្ញ ឡហើយ ចបាស់ោស់ ។ 

ឡយើង �ទិន ឡសបើទស្សនៈ ឬ្ំនទិតផ្ទាល់ ខលេងួនឡ�ើយ ។ 

ឡយើង សបក្ស ឡហើយ ថែលេង ទដីបនាទាល់ េដី ឡសចក្ដី េទិត 

ថដល បាន រោដារឡ�ើងវិញ  ឡោយ រោ�ញ្ញ តា�រឡបៀប 

របស់  សេះអមចាស់ នទិង ឡោយ សេះឡចរោដា ថន សេះវិញ្ញណ 

របស់ សទង់ ។

េួក អ្ក ្ ្សេ្្សោយ រោសនា ថនតបកាសដំណឹង

ល្អ�បស់យយើងយល់ដឹង ថា ទំនួលខុសសតូវ ឡដើ�្ដី ឡធ្ើ ជា 

តំណាង ឲ្យ សេះអង្គ សឡ្គ្គាះ នទិង  ឡដើ�្ដី ថែលេង ទដីបនាទាល់ 

េដី សទង់ នឹង គាមៅន ថែងៃ បញ្ចប់ ឡ�ើយ ។ សូ� ចងចាំ សទង់ 

ឡៅរាល់ កទិច្ចក្រ ថដល អ្ក ្ ទិត រាល់ កទិច្ចក្រ ថដល អ្ក 

ឡធ្ើ នទិង រាល់ កទិច្ចក្រ ថដល អ្ក េយាយ� នឹង ថសបក្លាយ 

ឡហើយ ឡធ្ើ ជា តំណាង ឲ្យ សទង់ ឡោយ ស�រ�្យ ឡៅ ក្ន់ 

កូន ឡៅ របស់ សេះវរបទិតា សួ្៌ ោំងអស់ជា�ួយ នឹង 

�នុស្ស  ថដល អ្ក ឡធ្ើ ក្រ រួ�គានា ឡៅ ឡេល ឡនះ នទិង 
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ត្មូវកា�ទី2៖ពួកអ្នក្្សព្វ្សាយសាសនានន្បកាេ
�ំណឹងល្អរបេ់ដយើងមានភាពសក្ិសម។

្ុណស�្ត្ទិ �ួយ ដ៏ ចាំបាប់ ឡដើ�្ដី ក្លាយ ជា េួក 

អ្ក្្សេ្្សោយ រោសនា ថន តបកាសដំណឹងល្អ�បស់

យយើង្ឺ ភាេ សក្ទិស� ផ្ទាល់ខលេងួន ឡៅ ចំឡោះ សេះអង្គ 

សឡ្គ្គាះ ។

ខ្នុំ សូ� ឡលើក ឡ�ើង នូវ ឡសចក្ដី េទិត ដ៏ រោ�ញ្ញ�ួយ 

ចំនួន ថដល ខ្នុំ បាន ដឹង យ៉ាង ចបាស់ ។

•  ឡយើង សតូវ បាន ្ ្ល់ សទិទ្ធទិអំណាច ឡធ្ើ ជា អ្កតំណាង 

ឲ្យ សេះអង្គ ឡសបាសឡោះ នទិង សេះអង្គ សឡ្គ្គាះថន 

េទិភេឡោក ឡនះ ។

•  ឡយើងសតូវបាន ឡៅ ឲ្យ សបក្ស េដី ដំណឹងល្អ ដ៏ 

អស់កល្ ជានទិច្ច  របស់ សទង់ ថដល បាន រោដារ ឡ�ើង 

វិញ ។

•  ឡយើង �ទិន អាច មន រោនា� សបឡាក់ ថន ឡោកទិយឡនះ 

ឡហើយ ឡធ្ើជា អ្ក តំណាង សទង់ ឡោយ សទិទ្ធទិអំណាច 

សេ� ោំង ឡធ្ើ កទិច្ចក្រ ឡោយសេះឡចរោដា  ឡៅ ក្នុង 

សេះនា� បរិសុទ្ធ របស់ សទង់បាន ឡ�ើយ ។

•  ឡយើង �ទិន អាច ជួយ អ្កដថទ ឲ្យ យក ឈ្ះ ឡលើ 

ចំណង ថន អំឡេើបាប បាន ឡ�ើយ សបសទិន ឡបើ ឡយើង 

ខលេងួន ឯង សតូវ បាន  ជាប់ ជំោក់ ក្នុង  អំឡេើបាប ឡនាះ 

( សូ�ឡ�ើល ្. នទិង ស. 88:86 ) ។

•  ឡយើង �ទិន អាច ជួយ អ្ក ដថទ ឲ្យ ឡរៀន ថសបចទិត្ បាន 

ឡ�ើយ សបសទិន ឡបើ ឡយើង ខលេងួន ឯង �ទិន បាន ឡរៀន 

ថសបចទិត្ ឡោយ សតឹ�សតូវ នទិង ឡេញឡលញ ឡនាះ ។

•  ឡយើង អាច ថែលេង ឡហើយ សបក្ស ឡោយ សេះឡចរោដា 

ថត អ្ដី ថដល ឡយើង កំេុង េយាយ� ឡដើ�្ដី នឹង ថសបក្លាយ 

ប៉ុឡណាណះ ។

•  ឡយើង នឹង ទទួល ខុសសតូវ ចំឡោះ សេះ សសមប់ ក្ដី 

សបាថានា  នទិង ភាេ សក្ទិស� ដ៏សុចរិត របស់ ឡយើង 

ឡដើ�្ដី ឡធ្ើ ជា ភានាក់គ្រ របស់ សទង់ ។

ឡយើង �ទិន  បាន តស�ូវឡៅ ឡេល ឡនះ ឲ្យ មន 

ភាេល្អ ឥតឡខាចាះ ឡនាះ ឡទ ។ បុ៉ថន្ សតូវ បាន បញ្ជា ឲ្យ 

មន ភាេរោអាតស្អ ំឡហើយ ឡដើរ ឡោយ ឡទៀងសតង់ ឡៅ 

ចំឡោះ សេះអង្គ ឡសបាសឡោះ ថន អែមីសរោថអល ។ « ចូរ 

អ្ករាល់គានា ថដល ក្ន់ សបោប់ ោំងឡាយ ថន សេះអមចាស់ 

បាន សជះ រោអាត ចុះ » ( ្. នទិង ស. 38:42 ) ។

ក្រ ថសបចទិត្ ្ ឺ ជា ឡគាលក្រណ៍ ថន ឡសចក្ដី សង្ឹ� 
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នទិង ក្រ េយាបាល �ួយ—េុំ ថ�ន ជា ឡគាលក្រណ៍ ថន 

ក្រ បាក់ ទឹកចទិត្ នទិង ភាេ អស់សង្ឹ� ឡនាះ ឡទ ។ 

េទិតណាស់ ក្រ ថសបចទិត្ ្ ឺជាក្រ បនាទាបខលេងួន—ប៉ុថន្ 

េុំ ថ�ន ជា ក្រ ភ័យ ខាលាច ឡនាះ ឡទ ។ ក្រ ថសបចទិត្ ្ឺ 

ជា ក្រតស�ូវ ឲ្យ មន នទិង ជាក្រ លួងឡោ� ជា ក្រ 

�ុឺងម៉ាត់ នទិង ភាេ ក�សោន្ចទិត្ ក្នុង ឡេល ថត �ួយ ។ ក្រ 

ថសបចទិត្ ជា អំឡណាយោន �ួយ មន តថ�លេ ឡលើស លុប 

ថដល ឡកើត មន ឡ�ើង តា� រយៈ ដគ្វាយធួន ថន អង្គ ថដល 

ឡយើង សសឡាញ់ បឡស�ើ ឡហើយ ឡដើរ តា� ។

ឡោះជា អ្កបាន សបសេឹត្ អំឡេើ បាប ដ៏ ធំ ក្ដី 

ថតតា�រយៈ ដគ្វាយ ធួន ថន សេះឡយសែូវស្ដីស្ នទិង ក្រ 

ថសបចទិត្ ឡោយ ឡរោមៅះ អស់ េដី ចទិត្ អ្ក បាន ឬ អាច ឡធ្ើឲ្យ 

សជះរោអាត នទិង សក្ទិស� ជាែ្មដី �្ងឡទៀត ។

ឡៅ ថត មន យុវវ័យ ថដល សតូវក្រ ក្រ ថសបចទិត្ 

ោំងសសុង ។ វា ្ ឺ ឡៅ ឡេល ឡនះ ។ សូ� ឡ�តាតា កុំ េនយារ 

ឡេល ថន ក្រ ថសបចទិត្ របស់ អ្ក ។

មន យុវវ័យ ថដល បាន ថសបចទិត្ ឡហើយ កំេុង បន្ 

ថសបចទិត្ នទិង អ្ក ថដល ឡងឿង ឆងៃល់ ថាឡតើ េួកឡ្ បាន ឡធ្ើ 

នូវ អ្ដី ថដល ចាំបាច់ ឡដើ�្ដី សតូវបាន ទទួល យក ឡោយ 

សេះអមចាស់ ឡហើយ ឬឡៅ ( សូ�ឡ�ើល ្. នទិង ស. 

97:8 ) ។ សូ� ចងចាំ ថា សេះអមចាស់ តស�ូវ ឲ្យ អ្ក 

សតូវ មន ភាេ រោអាត ស្អំ ប៉ុថន្ េុំ ថ�ន មន ន័យ ថា សតូវ ល្អ 

ឥតឡខាចាះ ឡនាះ ឡទ ។ សេះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ បាន ចាប់ ឡ្្ើ� 

្ង់ ឡៅ ក្នុង ជដីវិត អ្ក ជា ែ្មដី �្ង ឡទៀត ឡនាះ ឡហើយ ្ ឺជា ក្រ 

ចង្អនុល បគ្ហាញ យ៉ាង េទិតសបាកដ េដី ក្រ អភ័យឡោស េដី 

សេះអមចាស់ េដីឡសោះ « សេះវិញ្ញាណ ថន សេះអមចាស់ េុំ 

្ង់ ឡៅ ក្នុង សេះវិហារ ណា ថដល ឥត បរិសុទ្ធ ឡ�ើយ » 

( ឡហឡល�ទិន 4:24 ) ។ ឡហើយ ដឹង ថា ក្រ តស�ូវ 

ឲ្យ« អត់ឡោស ដល់ �នុស្ស ោំងអស់ » ( ្. នទិង ស. 

64:10 ) ្ឺ រួ� បញ្ចអូល ោំង ក្រ អត់ឡោស ឲ្យ ខលេងួន ឯង 

្ង ថដរ ។

េួក អ្ក ្ ្សេ្្សោយ រោសនា ថន តបកាសដំណឹង

ល្អ�បស់យយើង្ឺ ជា សទិស្ស ថន សេះអមចាស់ សេះឡយសែូវ 

ស្ដីស្ ថដល ឡរោមៅះសតង់ នឹង ឡសចក្ដី សញ្ញា ឡហើយ 

ឡគារសបតទិបត្ទិ នឹង សេះបញ្ញត្ទិ ។ សូ� ចងចាំ សទង់ ជានទិច្ច 

ឡហើយ មន ភាេ បរិសុទ្ធ ឡហើយនទិង សក្ទិស� ឡដើ�្ដី ឡធ្ើ 

ជា តំណាង ឲ្យ សទង់ ។

ត្មូវកា�ទី3៖ពួកអ្នក្្សព្វ្សាយសាសនានន្បកាេ
�ំណឹងល្អរបេ់ដយើង�កសាទុក្ពរះបន្ទូលននជីវិតែ៏ចៅអស់
កល្ជានិរ្ច។

ខ្នុំ សូ� អឡញ្ើញ អ្ក « រកសោទុក ក្នុង ្ ំនទិតរបស់ 

អ្ករាល់គានា ជា បន្ នូវ សេះបន្អូល ោំងឡាយ ខាង 

ជដីវិត » ( ្. នទិង ស. 84:85 ) ។ ក្រ រកសោទុក នូវ 

សេះបន្អូល ថន ជដីវិត ដ៏ ឡៅ អស់ កល្ ជានទិច្ច  ្ ឺ ឡលើស 

េដី ក្រ សគាន់ ថត សទិកសោ ឬ ទឡន្ញ ចាំ មត់ ដូចជាក្រ 

« ទទួល ោន នូវ សេះបន្អូល ថន សេះស្ដីស្ » ្ងថដរ 

( នដីថហ្ទដី 2 31:20, សូ� ឡ�ើល ្ ង ថដរ នដីថហ្ទដី 2 

32:3 ) ្ឺ វា ឡលើស េដី ក្រ សគាន់ ថត ឡសជើសឡរើសរោ�ញ្ញ 

ឬអាហារ សស�ន់ ឡៅ ឡទៀត ។ ចំឡោះ ខ្នុំ ក្រ រកសោទុក ្ ឺ 

ជា ក្រ ឡផ្ដាត អារ�្មណ៍ នទិង ក្រឡធ្ើ ក្រ ក្រ សរោវសជាវ 

នទិងក្រ ឡសកប ជញ្ក់ ក្រ សញ្ឹង ្ ទិត នទិង ក្រ អធទិរោឋាន 

ក្រអនុវត្ នទិង ក្រឡរៀនសូសត ក្រ ឲ្យ តថ�លេ នទិង ក្រ 

មន អំណរ្ុណ ឡហើយ នទិង ក្រ រីករាយ នទិងក្រ 

ឡេញចទិត្ ។

សូ� រំឭក េដី រឡបៀប ថដល បុសតា របស់ �៉ូរោយ 

—ថដល ជា េួក អ្ក្្សេ្្សោយ រោសនា ដ៏ 

អរោចារ្យោំងបួន រូប   ថដល មន ឡឈ្មៅះ អាំ�៉ូន ឡអើរ៉ុន 

ឡអា�ឡណើរ នទិងហទិ�ថណ — « បាន មំ�ួន ឡៅ ក្នុង 

ក្រ រោគាល់ េដី ឡសចក្ដីេទិត ឡសោះ េួកឡ្ ជា �នុស្ស ថដល 

មន ឡយបល់ ដ៏ សជាលឡសរៅ ឡហើយ ឡ្ បាន េយាយ� 

េទិតចារណា ឡ�ើល បទ្�្ពដីរ » ( អាលម៉ា 17:2 ) ។

េួក អ្ក្្សេ្្សោយ រោសនា ដ៏ អង់ អាច ក្លាហាន 

ោំងឡនះ េទិតជា បាន រកសោ ទុក នូវ សេះបន្អូល ថន ជដីវិត 

ដ៏ ឡៅ អស់ កល្ ជានទិច្ច ជាបន្ បនាទាប់ ។ េួកឡ្ �ទិន 

បាន ឡធ្ស សបថហស ឬ សគាន់ថត បំឡេញ ក្តេ្កទិច្ច  ឡៅ 

ក្នុង ក្រ សទិកសោ សេះ្�្ពដីរ ផ្ទាល់ នទិង ជា ថដ្ូ ឡនាះ ឡទ ។ 

ចំឡណះដឹង នទិង ក្រ យល់ ដឹង ខាង វិញ្ញាណ បាន ចាក់ 

ចូល យ៉ាង ឡសរៅ ឡៅ ក្នុង សេលឹង របស់ េួកឡ្ ឡហើយ 

ឡគាលលទ្ធទិ នទិង ឡគាលក្រណ៍ ថន ដំណឹងល្អ សតូវ បាន 

បញ្ជាក់ ឡៅ ក្នុង ដួង ចទិត្ របស់ េួកឡ្ ថា ជា ក្រេទិត 

ឡោយ សេះឡចរោដា ថន សេះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ។

ក្នុងនា� ជា អ្កតំណាង ឲ្យ សេះអង្គ សឡ្គ្គាះ អ្ក 

នទិង ខ្នុំមន ក្រ ទំនួល ខុសសតូវ ជា បន្បនាទាប់ ឡដើ�្ដី 

ឡធ្ើ ក្រ ឡោយ េយាយ� ឡហើយោក់ បញ្ចអូល ឡៅ ក្នុង 

ដួងចទិត្ នទិង ្ ំនទិត របស់ ឡយើង នូវ ឡគាលលទ្ធទិ នទិង 

ឡគាលក្រណ៍ ដ៏ សំខាន់ ថន ដំណឹងល្អ ថដលបាន រោដារ 

ឡ�ើង វិញ ជា េទិឡសស ឡៅ ក្នុង សេះ្�្ពដីរ �រ�ន ។ ឡៅ 

ឡេល ឡយើង ឡធ្ើ កទិច្ចក្រ ឡនាះ េរជ័យ ថដល បាន សនយា 

ឡនាះ ្ ឺ ថា សេះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ នឹង « រំឭកេដី ស្ប់ 
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( សូ�ឡ�ើល នដីថហ្ ទដី 2 33:1) ប៉ុឡណាណះ ។ សំខាន់ 

បំ្ុត  អ្កឡរៀនែ្មដី មនាក់ សតូវ ឡធ្ើ ក្នុង ឡសចក្ដីសុចរិត ឡហើយ 

ឡដើ�្ដី អឡញ្ើញ ឡសចក្ដី េទិតចរូលយៅក្នុង ដួង ចទិត្ របស់ 

គាត់ ។ មន ថត វិធដី ឡនះ ប៉ុឡណាណះ ឡទើប េួក អ្កផ្លាស់ 

ថសបចទិត្ ឡជឿ ែ្មដី  នទិង ថស្ង រក ឡសចក្ដី េទិត ឡោយ ឡរោមៅះ 

អាច អភទិវឌ្ឍ ស�ត្ភាេ ខាង វិញ្ញាណ ឡដើ�្ដី ថស្ង រក 

ចឡ�លេើយ សសមប់ ខលេងួន ឯង បាន ។

ឡោយ រោរ ទំនួល ខុសសតូវ របស់ ឡយើង ្ ឺ ឡដើ�្ដី ជួយ 

េួក អ្កឡរៀនែ្មដី ឲ្យ ឡរៀន ឡោយ ឡសចក្ដី ជំឡនឿ នទិង ឡោយ 

សេះឡចរោដា ថន សេះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ ឡនាះ កទិច្ចក្រ ឡនះ្ឺ 

េុំថ�ន សសមប់ ខ្នុំ នទិង អ្ក ឡនាះ ឡទ ។ ឡយើង សតូវឡធ្ើ 

ស្ប់ យ៉ាង ឡៅ ក្នុង អំណាច របស់ ឡយើង ឡដើ�្ដី បំឡេញ 

ទំនួស ខុសសតូវ របស់ ឡយើង ជា អ្ក ្ ្សេ្ ្ សោយ  រោសនា 

ឡហើយ « ឡចៀសឡចញ េដី ្ លេអូវ » ឡដើ�្ដី ឲ្យ សេះវិញ្ញាណ 

បរិសុទ្ធ អាច ឡធ្ើ តួនាទដី នទិងកទិច្ចក្រ ដ៏ េទិសទិដ្ឋ របស់សទង់ 

ក្នុង ឡេល ឡនាះ ថដរ ។ េទិតណាស់ អ្ដីៗ ោំងអស់ ថដល 

អ្ក ឬ ខ្នុំ ឡធ្ើ ក្នុង នា� ជា អ្ក តំណាង ឲ្យ សេះអង្គ សឡ្គ្គាះ 

ថដល ោញ យក ចំណាប់ អារ�្មណ៍ �ក ឡលើ ខលេងួន ឡយើង 

ឡោយ ដឹង នទិង ឡោយ ឡចតនា—ឡៅ ក្នុង រោរលទិខទិត 

ថដល ឡយើង ឡលើក ឡ�ើង ឡៅ ក្នុង វិធដី រោសស្ ថដលឡយើង 

ឡសបើ ឬ ឡៅ ក្នុង ឥរិយបែ នទិង អាកប្ករិយ ផ្ទាល់ 

របស់ ឡយើង—្ឺជា ទស�ង់ �ួយ ថន ឧបាយកល ថ្្ក 

សង្  ថដល រារាំង ដល់ ក្រ បឡសងៀន េដី សបសទិទ្ធភាេ ថន 

សេះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ ។

« ឡតើ អ្ក ឡនាះ ្ សោយ សេះបន្អូល ថន ឡសចក្ដី េទិត  

ឡោយ រោរ សេះវិញ្ញាណថន ឡសចក្ដីេទិត ឬ តា� មគា៌ា 

ណា �ួយ ឡទៀត ? « ឡហើយ ឡបើសទិន ជា�ក តា� 

មគា៌ា ណា�ួយ ឡទៀត ឡនាះ េុំថ�ន�កេដីសេះឡទ » 

( ្. នទិង ស. 50:17– 18 ) ។

សូ� ចងចាំ សទង់ ជានទិច្ច ចូរ មន ភាេ សក្ទិស� 

ឡដើ�្ដីឡធ្ើ ជា អ្ក តំណាង ឲ្យ សទង់ រកសោ ទុក នូវ សេះបន្អូល 

សទង់ ឡហើយ អនុញ្ញាត ស្ូបឡសងៀន ដ៏អរោចារ្យ ជាង ឡ្ 

បំ្ុត ឡហើយ េទិត ជា សេះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ ឡដើ�្ដី ឡធ្ើ ជា 

រោក្សដី ថន ឡសចក្ដី េទិត ។

ត្មូវកា�ទី5៖ពួកអ្នក្្សព្វ្សាយសាសនានន្បកាេ
�ំណឹងល្អរបេ់ដយើងយល់ថាកា�បច្ងៀនេឺចលើសពីកា�
និយាយនិងកា�្បាប់ចៅចទៀត។

ឡៅ ឡេល សេះអង្គ សឡ្គ្គាះ ្ ង់ ឡៅ ឡលើ ភ្ំ អូលដីវ សទង់ 

បាន សបក្ស ថា ៖ « កុំឲ្យ ែប់សេួយ ជា �ុន េដី ថបប 

នទិយយ ឬ េដីោក្យ ថដល សតូវ ថា ឡ�ើយ សតូវ នទិយយ 

ថត ឡសចក្ដី ណា ថដល បានសបោន �ក អ្ករាល់គានា 

ឡៅឡវោ ឡនាះ ឯង ត្ទិត �ទិន ថ�ន ជា អ្ករាល់គានា ថដល 

សតូវ នទិយយ ឡទ ្ឺជា សេះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ ឡទឡតើ » 

( ម៉ាកុស 13:11 ) ។

ឡៅ ក្នុង ជំនាន់ ឡដើ� ថន សគា ក្ន់ក្ប់សតួតសតា 

ឡនះ សេះអង្គ សឡ្គ្គាះ បាន ថណនាំ េួក អ្ក្្សេ្្សោយ 

រោសនាថា « ចូរ ឡបើក មត់ របស់ អ្ក ចុះ ឡនាះ មត់ 

ឡសចក្ដី [ ដល់ ឡយើង ] » ( យ៉ូហាន 14:26 ) ឡហើយ 

្្ល់ អំណាច ដល់ ឡយើង ឡៅ ឡេល ឡយើង បឡសងៀន 

ឡហើយ ឡធ្ើ ទដីបនាទាល់ ។ ប៉ុថន្ សេះវិញ្ញាណ អាច ឡធ្ើ ក្រ 

តា�រយៈ ឡយើង បាន សបសទិន ឡបើ ឡយើង្្ល់ ឲ្យ សតង់ នូវ 

អ្ដី ថដល ឡយើង ចង់ ឡធ្ើ ក្រ ។ សទង់ �ទិន អាចជួយ ឡយើង 

ឲ្យ ចងចាំ នូវ ឡរឿង  ថដល ឡយើង �ទិន បាន ឡរៀន ឡនាះឡទ 

( សូ�ឡ�ើល អាលម៉ា 31:5 ) ។

េួក អ្ក្្សេ្្សោយ រោសនា ថនតបកាសដំណឹង

ល្អ�បស់យយើង រកសោទុក នូវ សេះបន្អូល ថន ជដីវិត ដ៏ ឡៅ 

អស់ កល្ ជានទិច្ច ជា បន្បនាទាប់ េួកឡ្ េឹងថ្្អក ឡលើ 

្ុណធ�៌ ថន សេះបន្អូល ោំងឡនាះ ឡហើយ េួកឡ្ មន 

សេះឡចរោដា ថន សេះបន្អូល ឡនាះ ឡៅ ក្នុង ខលេងួន េួកឡ្ ។ 

សូ� ចងចាំ សទង់ ជានទិច្ច សូ� មន ភាេសក្ទិស� 

ឡដើ�្ដី ឡធ្ើ ជា តំណាង ឲ្យ សទង់ ជានទិច្ច ឡហើយ រកសោទុក 

សេ�ោំង េឹង ថ្្អក ឡលើ ្ ុណធ�៌ ថនសេះបន្អូល 

ោំងឡនាះ ។

ត្មូវកា�ទី4៖ពួកអ្នក្្សព្វ្សាយសាសនានន្បកាេ
�ំណឹងល្អរបេ់ដយើងយល់ែឹងថា្ពរះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធេឺជា
្េូបច្ងៀនែ៏អសាចា�្យបំ្ុតច�ើយពិត។

សេះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ ្ ឺជា សមជទិក ទដីបដី ថន សកុ� សេះ 

ឡហើយ សទង់ ្ ឺជា រោក្សដី ថន រាល់ឡសចក្ដី េទិត នទិងជា ស្ូ 

បឡសងៀន  ដ៏ អរោចារ្យ ជាង ឡ្ បំ្ុត ឡហើយ េទិត ។ ឡ�ឡរៀន 

ថដល ឡយើង បឡសងៀន នទិង ទដីបនាទាល់ ថដល ឡយើង ថែលេង 

្ឺ ជា ក្រ ឡរៀបចំ ខលេងួន ឲ្យ អ្កឡរៀនែ្មដីមនាក់ ឡធ្ើ ឡហើយ ឡរៀន 

ឡោយ ខលេងួន ឯង ។

ក្នុង នា� ជា េួក អ្ក ្ ្សេ្្សោយ រោសនា តួនាទដី 

�ួយ ដ៏សំខាន់ បំ្ុត របស់ ឡយើង ្  ឺឡដើ� ដ្ី អឡញ្ើញ េួក 

អ្ក ឡរៀន ឲ្យ អនុវត្ សទិទ្ធទិឡសជើសឡរើស របស់ េួកឡ្ ឡហើយ 

ឡធ្ើ សសប តា� ក្រ បឡសងៀន ថន សេះអង្គ សឡ្គ្គាះ ។ ក្រ 

ឡធ្ើ នទិង ក្រ រកសោ ក្រតំាង ចទិត្ ខាង  វិញ្ញាណ ដូចជា ក្រ 

អធទិរោឋាន សសមប់ រោក្សដី �ួយ ថន ឡសចក្ដី េទិត ក្រ សទិកសោ 

នទិងក្រ អធទិរោឋាន េដី សេះ្�្ពដីរ�រ�ន ក្រ ចូល រួ� ក្រ 

សបជំុ រោសនាចសក នទិង ក្រ ឡគារេ សេះបញ្ញត្ទិ តស�ូវ ឲ្យ 

អ្កឡរៀនែ្មដី មនាក់ អនុវត្ ឡសចក្ដី ជំឡនឿ ឡធ្ើ នទិង ផ្លាស់ ប្អូរ ។

�ទិនថា ឡយើង បឡស�ើ ឡោយ ឡរោមៅះសតង់ប៉ុណាណ ឡនាះ 

ឡទ អ្ក នទិង ខ្នុំ �ទិន អាច រុញ ឬ បងខេំ ឡសចក្ដី េទិត ឲ្យ 

ចូល ឡៅ ក្នុង ដួងចទិត្ ថន េួកអ្ក ឡរៀន បាន ឡ�ើយ ។ 

កទិច្ចក្រ ខទិតខំ ដ៏ ល្អបំ្ុត របស់ ឡយើង អាច នាំ យក  

ថត រោរលទិខទិត ថន ឡសចក្ដី េទិតយៅកាន់ដួង ចទិត្  
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នឹង បាន ឡោរឡេញ » ( ្. នទិង ស. 33:8, 10 ) 

ឡបើ« ចូរ បនលេឺ សំឡ�ង របស់ អ្ក ឡ�ើងដល់ សបជាជន 

ឡនះ ចុះ ចូរ សបាប់ ្ ំនទិត ោំងឡាយ ថដល ឡយើង នឹង 

ោក់ ក្នុង ចទិត្ របស់ អ្ក រាល់គានា ចុះ ឡហើយ អ្ក នឹង�ទិន 

សតូវ បាន ឡធ្ើ ឲ្យ ខាមៅស់ ឡៅ ចំឡោះ �នុស្ស ឡោក ឡ�ើយ 

ត្ទិត ឡសចក្ដី ថដល អ្ក សតូវ នទិយយ ឡនាះ នឹង បាន 

សបោន ដល់ អ្ក ឡៅ ឡម៉ាង ឡនាះ ្ឺ ឡៅ ឡវោ ឡនាះ ឯង » 

( ្. នទិង ស. 100:5–6 ) ។

បទ្�្ពដីរ ោំងឡនះ បាន ្ ូស បញ្ជាក់ េដី្ំរូ ដ៏ សតឹ�សតូវ 

�ួយ  ថដល តស�ូវ ឲ្យ មន សសមប់ ក្រ សបក្ស នទិង 

ក្រ ជួយ ដល់ េួក អ្ក ឡរៀន ឲ្យ េដី ឡសចក្ដី េទិត ។ 

េួកអ្ក្្សេ្្សោយ រោសនា ថន តបកាសដំណឹងល្អ

�បស់យយើងដឹង ថា ឡយើង �ទិន ថ�ន បឡសងៀន ឡ�ឡរៀន ឡទ 

្ឺ ឡយើង បឡសងៀន �នុស្ស ។ ឡយើង �ទិនថ�ន សគាន់ថត 

សូសត ឬ បគ្ហាញ រោរលទិខទិត ថដល ចាំ េដី សបធ្ន បទ 

ថន ដំណឹងល្អ ឡនាះ ឡទ ។ ឡយើង អឡញ្ើញ េួក អ្ក ថស្ង 

រក ឡសចក្ដី េទិត  ឲ្យ ទទួលបាន បទេទិឡរោធន៍  នូវក្រ 

ផ្លាស់ប្អូរ ដួង ចទិត្ ដ៏ ធំ ។ ឡយើង យល់ ថា ក្រ នទិយយ 

នទិង ក្រ សបាប់ថត �យា៉ាង ្ ឺ េុំ ថ�ន ជា ក្រ បឡសងៀន ឡ�ើយ ។

ក្រ សបក្ស ដំណឹងល្អ តា� រឡបៀប របស់ 

សេះអមចាស់  រួ� មន ោំង ក្រ សឡងកត ឡ�ើល នទិង ក្រ 

រោដាប់ នទិងក្រ យល់ ដឹងថដល តស�ូវ ឲ្យ មន េដី �ុន ក្រ 

នទិយយ ។ លំោប់ ថន ដំឡណើរ ក្រ ថដល ោក់េ័ន្ធ គានា 

ោំង បួន ឡនះ ្ ឺ មន រោរៈសំខាន់ ណាស់ ។ សូ� 

កត់ សមគាល់ ថា ក្រសឡងកតឡ�ើល នទិង ក្រ រោដាប់ ដ៏ 

សក�្ម ឡធ្ើ ឲ្យ ឡកើត មន ក្រ យល់ ដឹង ឡហើយ ថា ក្រ 

សឡងកត ឡ�ើល ក្រ រោដាប់ នទិង ក្រ យល់ដឹង ្ ឺ �ក �ុន 

ក្រ នទិយយ ។ ក្រ ឡសបើ នូវ ្ ំរូឡនះ អាចជួយ េួក អ្ក 

្្សេ្្សោយ រោសនា ឲ្យ រក ឡ�ើញ ឡហើយ បឡសងៀន សតូវ 

នឹង ឡសចក្ដីសតូវក្រ របស់ េួក អ្ក ឡរៀន ។

ឡៅ ឡេល ឡយើង សឡងកត ឡ�ើល រោដាប់ ឡហើយ យល់ 

ដឹង ឡយើង អាច នឹងសតូវ បាន ្ ្ល់ ឲ្យ « ឡៅចំឡម៉ាង ឡនាះ 

ឯង នូវ ចំថណក ថដល នឹង បាន វាល់ ដល់ �នុស្ស ស្ប់ 

រូប » ( ្. នទិង ស. 84:85 ) —ជា ឡសចក្ដីេទិត ឡដើ�្ដី 

្ូសបញ្ជាក់ នទិង ចឡ�លេើយ ឡដើ�្ដី ្ ្ល់ ឲ្យ ស�សស� តា� 

ឡសចក្ដី សតូវ ក្រ ដ៏ ជាក់ោក់ ថន អ្ក ឡរៀន មនាក់ ។ មន 

ថត តា� ក្រ សឡងកត ឡ�ើល ក្រ រោដាប់ នទិង ក្រ យល់ដឹង 

ប៉ុឡណាណះ ឡទើប ឡយើង អាច សតូវ បាន ដឹកនាំ ឡោយ 

សេះវិញ្ញាណ ក្នុង ក្រ នទិយយ នទិង ឡធ្ើនូវ ឡរឿង ថដល មន 

សបឡយជន៍ បំ្ុត ដល់ �នុស្ស ថដល ឡយើង បឡស�ើ ។

ក្រ សឡងកត ឡ�ើល ្ ឺជា ក្រ ឡរៀបចំ ខលេងួន �ួយ ដ៏ សំខាន់ 

ឡដើ�្ដី ទទួល បាន អំឡណាយោន ថន ក្រ យល់ ដឹង ខាង 

វិញ្ញាណ ។ ក្រ យល់ដឹង ្ ឺជា ក្រ ឡ�ើល ឡ�ើញ ឡោយ 

ថភ្ក ខាង វិញ្ញាណ យ�ើយជា ក្រ ទទួល អារ�្មណ៍ ក្នុង 

ដួងចទិត្—ជា ក្រ ឡ�ើល ឡ�ើញ នទិងក្រ ទទួល អារ�្មណ៍ 

េដីក្រ កុហក ឡសចក្ដី ល្អ ឡៅក្នុង ខលេងួន �នុស្ស មនាក់ ឡទៀត 

ឬឡគាលក្រណ៍ បនាទាប់ ថដល សតូវ ក្រ ឡដើ�្ដី ជួយ ដល់ 

អ្កឡរៀនែ្មដី មនាក់ ។ ក្រ យល់ដឹង ្ ឺ ជា ក្រ ឮឡោយ 

សតឡចៀក ខាង វិញ្ញាណ យ�ើយ ជា ក្រ ទទួល អារ�្មណ៍ 

ក្នុង ដួង ចទិត្—ជា ក្រ ឮ នទិងក្រ ទទួល អារ�្មណ៍ េដី 

កង្ល់ ថដល �ទិន អាច នទិយយ បាន ក្នុង ក្រ តាំងចទិត្ 

ឬ សំណួរ �ួយ ភាេឡរោមៅះសតង់ ថន ទដីបនាទាល់ ឬ 

ឡគាលលទ្ធទិ ឬ ក្រ អះអាង នទិង ឡសចក្ដី សុខរោន្ ថដល 

ឡកើត មន ឡោយ សេះឡចរោដា ថន សេះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ ។

េួក អ្ក ្ ្សេ្្សោយរោសនា ថនតបកាសដំណឹង

ល្អ�បស់យយើងឡធ្ើ ឡោយ ឡសចក្ដី ជំឡនឿ ឡហើយ បាន 

ដឹកនាំ ឡោយ សេះវិញ្ញាណ  ឡដើ�្ដី ជួយ េួក អ្ក ឡរៀន 

ឲ្យ ឡរៀន េដី ឡសចក្ដីេទិត ។ សូ� ចងចាំ សទង់ ជានទិច្ច ចូរ 

មន ភាេ សក្ទិស� ឡដើ�្ដី ឡធ្ើ ជា អ្ក តំណាង ឲ្យ សទង់ 

សូ� រកសោទុក នូវ សេះបន្អូល សទង់ សូ� អនុញ្ញាត ឲ្យ 

សេះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ ឡដើ�្ដី ឡធ្ើ ជា រោក្សដី ថន ឡសចក្ដី 

េទិត ឡហើយ សូ� សឡងកត ឡ�ើល រោដាប់ ឡហើយ យល់ដឹង 

ឡៅឡេល អ្ក ថែលេង ទដីបនាទាល់ េដី សេះឡយសែូវស្ដីស្ ឡៅ 

ក្ន់ េួក អ្ក ថស្ង រក ឡសចក្ដី េទិត ។

េ្ក អាច យធ្វើ កលិច្ចរោរ យៃរះ បាៃ !

អ្ក អាច អាន រោរលទិខទិត របស់ខ្នុំ ឡហើយ ឡជឿ ថា 

យុវវ័យ ឡ្្សងឡទៀត អាច ឡហើយ នឹង ឡធ្ើ នូវ អ្ដី ថដល ខ្នុំ បាន 

ឡរៀបរាប់ ។ ប៉ុថន្អ្ក អាច ឡងឿង ឆងៃល់ ថាឡតើ អ្ក អាច ឡធ្ើ 

កទិច្ចក្រ ឡនាះ បាន ថដរ ឡទ ។ សូ� រោដាប់ ។ អ្ក អាច ឡធ្ើ 

កទិច្ចក្រ ឡនះ បាន !

សបសទិន ឡបើ ខ្នុំមន ក្ដី សបាថានា ឡៅ ក្នុង ចទិត្ ខ្នុំ ្ឺ ខ្នុំ 

ចង់ ចំណាយ ឡេល េដីរបដី នាទដីជួប នឹង អ្ក រាល់គានា 

មនាក់�្ងៗ ។ ខ្នុំ នឹង ចាប់ ថដ អ្ក នាំ អ្ក �កជទិត ស�លេឹង 

ថភ្ក អ្ក ឡហើយ នទិយយ ថា « អ្ក អាចឡធ្ើ កទិច្ចក្រ 

ឡនះ បាន ! សេះអមចាស់ ថដល អ្ ក ឡធ្ើ តំណាង  ឡហើយ 

បឡស�ើដឹង ថា អ្ក អាច ឡធ្ើ កទិច្ចក្រ ឡនះ បាន ។ ខ្នុំ ដឹង ថា 

អ្ក អាច ឡធ្ើ កទិច្ចក្រ ឡនះ បាន ។ ឡហើយ ក្នុង នា� ជា អ្ក 

បឡស�ើ មនាក់ របស់ សទង់ ខ្នុំ សូ� សនយា ថា អ្ក នឹង ទទួល 

បាន ជំនួយ របស់ សទង់ ។ សូ� ចងចាំ ជានទិច្ច ថា ឡោយ 

មន ជំនួយ របស់ សទង់ នទិង ឡៅ ក្នុង កមលាំង របស់ សទង់ 

អ្ក អាច ឡធ្ើ កទិច្ចក្រ ឡនះ បាន ! »

ខ្នុំ សសឡាញ់ អ្ករាល់គានា ឡហើយ សូ� អធទិរោឋាន 

 ថា ឡៅ ឡេល អ្ក េយាយ� ឡដើ�្ដី ថសបក្លាយ ឡៅ 

ជា�នុស្ស ថដល អ្ក ចង់ ថសបក្លាយ អ្ក នឹង ដឹង  

ឡហើយ ឡឆលេើយ ឡោយ ឡសចក្ដីជំឡនឿ ឡៅ នឹង សំឡ�ង   

នទិង ក្រ ដឹកនាំ របស់ សេះអមចាស់ ។ បនាទាប់ �ក អ្កនឹង 

ក្លាយ ជា អ្ក តំណាង ឲ្យ សេះអមចាស់ សេះឡយសែូវ 

ស្ដីស្ សបកប ឡោយ អំណាច នទិង សបសទិទ្ធភាេ យ៉ាង 

េទិតសបាកដ ។ ◼
ដកតសង់យចញពីសុន្ទ�កថ្ក្នុងកា�តបជុំពិយសសមួយតដលយ្វើយឡើងយៅ
មជ្មណ្ឌលបំពាក់បំប៉នអ្កផសេពវផសាយសាសនាតបរូវៃរូយៅពថងៃេី24តខ
មិថុនាឆានាំ2011។

កំណត់រំណាំ
 1. តបកាសដំណឹងល្អ�បស់យយើង៖មេ្គនុយេសន៍ចំយពាះកា�បយតមើ

ជាអ្កផសេពវផសាយសាសនា( ឆ្នាំ 2004 ) ទំេ័រ 1 ។
 2. Teachings of Presidents of the Church: 

Joseph Smith ( ឆ្នាំ 2007 ) ទំេ័រ 142 ។



យ
ុវវ័យ

សសុក ឡធ្ើ េដី ទឹកដូង ) ។ ឡសក្យ េដី គាត់ បាន �ក ដល់ 

�ទិន យូរ ប៉ុនាមៅន ខ្នុំ បាន ឡ�ើញ គាត់ ចាក់ សរោ ។ បនាទាប់ 

�ក គាត់ បាន នទិយយ ថា « អ្ក សតូវ ឡរៀន ្ ឹកសរោ » 

ឡហើយ ឲ្យ សរោ �ួយ ថកវ ឡៅ អ្ក ចុះ ក�្មសទិកសោ មនាក់ ។ 

នាង បាន ្ ឹក វា ភាលា� ។

ឡបះដួង ខ្នុំ ចាប់ឡ្្ើ� ឡោត យ៉ាងឡលឿន ។ �ទិន 

យូរ ប៉ុនាមៅន នឹង ដល់ ឡវន ខ្នុំ ឡហើយ ។ ខ្នុំ បាន នទិយយ 

ខ្សឹបៗ មនាក់ឯង ថា « ខ្នុំ នឹង �ទិន ្ ឹក វា ឡទ ។ ខ្នុំ នឹង �ទិន 

្ឹក វា ឡទ » ។ បនាទាប់ �ក ខ្នុំ បានឡ�ើញ សបធ្ន សកុ� 

ហែុន ឡនាះ  ហុច សរោ �ួយ ថកវ �ក ឲ្យ ខ្នុំ ។ ខ្នុំ �ទិន ដឹង 

ថា សតូវ ឡធ្ើ អ្ដី ឡនាះ ឡទ ។ �ទិត្ រួ� ក�្មសទិកសោ របស់ ខ្នុំ បាន 

ឡ�ើល �ុខ ខ្នុំ ឡោយ រង់ ចាំ ឡ�ើល ថា ឡតើ ខ្នុំ នឹង ឡធ្ើ យ៉ាង 

ដូចឡ�្ច ។ ខ្នុំ បាន ញញឹ� ោក់ សបធ្ន សកុ�ហែុន ឡនាះ 

ឡហើយ នទិយយ ឡោយ រាបរោ ថា « សុំឡោស ឡោក 

ខ្នុំ �ទិន ្ ឹក សុរា ឡទ » ។

ខ្នុំ បាន ដឹងថា គាត់ បាន អាក់អន់ចទិត្ ។ គាត់ 

បាន សួរ េដី �ូលឡហតុថដល ខ្នុំ �ទិន ្ ឹក សរោ ។ ខ្នុំ បាន 

នទិយយ ថា « ខ្នុំ ជា េួក �រ�ន » ។

គាត់ បាន នទិយយ ថា « ខ្នុំ េុំ ធ្លាប់ ឮ េដី រោសនា 

ឡនាះ ឡទ ។ វា មន ឡឈ្មៅះ ដូចជា អាហារ �ួយ 

សបឡភទ » ។ �នុស្ស ស្ប់គានា បាន ឡសើច ។

ខ្នុំ បាន ញញឹ� ថដរ េុំ ថ�ន ឡោយ រោរ ក្រ នទិយយ 

ឡលង របស់ គាត់ ឡទ ប៉ុថន្ ្ ឺ ខ្នុំ បាន ដឹង ថា ខ្នុំ បាន ឡធ្ើ ឡរឿង 

សតឹ�សតូវ ។

គាមៅន នរណា ហុច សរោ ឲ្យ ខ្នុំ ្ ឹក �្ងឡទៀត ឡ�ើយ ។ 

ប៉ុថន្ ក្រ ឡសើច ចំអក ឡៅ ថត បន្ មន រួ� ោំង �ទិត្ របស់ 

ខ្នុំ ្ ងថដរ ។ ថែ�ោំង មន ឡ្ នទិយយ ថា ខ្នុំ បាន 

កុហក ឡហើយ ថា វា �ទិន្ួរ ឲ្យ ឡជឿ ថដល សមជទិក ថន 

រោសនាចសក ឡនះ �ទិន្ឹក សរោ ។ ឡៅ ឡេល ឡនាះ ខ្នុំ 

បាន ទទួល អារ�្មណ៍ នូវសមពាធ  ថដល បាន ធ្លាក់ �ក 

ឡលើ សមជទិក ថន រោសនាចសក ឡនះ ។

ក្រ រោនាក់ ឡៅ របស់ ខ្នុំ ឡៅ ឡលើ ឡក្ះ ឡនាះ បាន 

បឡសងៀន ខ្នុំ នូវ ឡ�ឡរៀន ជាឡសចើន េុំ ថ�ន សគាន់ថត ថ្្ក 

សទិកសោ ឡនាះ ឡទ ប៉ុថន្ ខាង វិញ្ញាណ ្ ងថដរ ។ ខ្នុំ បាន 

ឡរៀន ថា ក្រ ឡសើច ចំអក នឹង ឡៅ បន្ ជានទិច្ច ប៉ុថន្ 

សេះវិញ្ញាណ ថន សេះអមចាស់ នឹង ដឹកនាំ អ្ក ឲ្យ ឡធ្ើ ឡរឿង 

សតឹ�សតូវ ជានទិច្ច ។ ◼
អ្កនិពន្ធ�ស់យៅយមត្រូម្ោនីឡាតបយេស�វីលីពីន។

ខ្នុំ រាន �ដិបស្ មិន ពិស្រ សុរា  
�៉ុហន្ ឥឡលូវ បនរះ ប�ធាន បកុម ែ៊ុន រាន ែុច បស្ 

មួ� ហកវ មក ឲ្យ ខ្នុំ ។

រច
នា
 យោ

េ
 ស

៊ូ�រី 
ម
៉ាកែ

ូឡា
ៃ

យៅ
 រដូវឡរៅដា �ួយ ខ្នុំ បាន ចូល រួ� ក�្មសទិកសោ 

ឡៅ ឡលើ ឡក្ះ �ួយ ក្នុង បែមីកុល សបឡទស 

ហ្ដីលដីេដីន ។ ឡទសភាេ ថន ស�ុសទ មន 

ភាេ សសស់ រោអាត ណាស់ ឡហើយ ខ្នុំ បាន ទន្ឹង ចាំ ឈរ 

ឡ�ើល វា ជា ឡរៀងរាល់ សេឹក ។

ប៉ុថន្ ខ្នុំ មន ក្រ សេួយ បារ�្ភ ឡៅ ឡេល ោងាច ។ ឡនាះ 

ជា ឡេល ថដល �នុស្ស ឡៅ ក្នុង ជំរំ ចាប់ឡ្្ើ� ្ ឹកសុរា នទិង 

មន េទិធដីជប់ឡលៀង ។ ក្រ អឡញ្ើញ ឡៅ េទិធដី ថបប ឡនាះ 

មន ជា ឡរៀងរាល់ថែងៃ ឡហើយ �ទិត្ រួ� ក�្មសទិកសោ របស់ ខ្នុំ 

នទិង ខ្នុំ សតូវបាន ចូល រួ� ឡោយរោរ ក្រ �ទិន ឡៅចូលរួ� ្ ឺ 

ជា ក្រ ខ្ះ នូវ ក្រ ឡគារេ ។

េទិធដី ជប់ឡលៀង ដំបូង្ឺជា េទិធដី ជប់ឡលៀង រោវា្�ន៍ 

ដល់ េួក អ្ក ចុះ ក�្មសទិកសោ ែ្មដី ។ ខ្នុំ មន ក្រ ភ័យ 

ខាលាច នឹង ចូលរួ� ឡោយរោរ ខ្នុំ ដឹង យ៉ាង សបាកដ 

ថា េួកឡ្នឹង ហុច សរោ ឲ្យ ឡយើង ្ ឹក ឡហើយ ខ្នុំ �ទិន 

ដឹង ថា សតូវ បដទិឡសធ យ៉ាងណា ឡនាះ ឡទ ។ ខ្នុំ បាន 

ទូរស័េ្ ឡៅ �ទិត្ មនាក់ ក្នុង វួដ របស់ ខ្នុំ ឡហើយ គាត់ បាន 

្្ល់ក្រថណនាំ ដ៏ ល្អ �ួយ ចំនួន ដល់ ខ្នុំ ថដល ឡធ្ើ ឲ្យ មន 

ទំនុកចទិត្ឡសចើន ឡ�ើង ។

ឡៅ ឡេល េទិធដីជប់ឡលៀង ឡនាះ ចាប់ឡ្្ើ� េួកឡ្ហុច 

សរោ ឲ្យ ឡយើង ្ ឹក ប៉ុថន្ សំណាង ល្អ េួកឡ្ �ទិន បាន 

បងខេំ ឲ្យ ឡយើង ្ ឹក ឡ�ើយ ។ ឡោយ រោរ �ទិត្ រួ� ក�្មសទិកសោ 

របស់ ខ្នុំបាន ទទួល យក ក្រ តាំង ចទិត្ របស់ ខ្នុំ ក្នុង ក្រ �ទិន 

្ឹក សុរា ឡនាះ ក្រ បដទិឡសធ ចំឡោះ ក្រ ហុច សរោ ឡលើក 

ឡសក្យ ឡទៀត ្ ឺ ជា ឡរឿង គ្យសសួល—រហូត ដល់ យប់ 

�ួយ ។ ឡៅ ក្នុងេទិធដីជប់ឡលៀង �ួយ សបធ្ន សកុ� ហែុន 

បាន �ក ។ គាត់ 

បាន ក្ន់ សរោ 

ឡាំបាណក់ �ួយ 

ដប ( ជា សរោ ក្នុង 

្គ្ន់ដតញញឹម
ច�ើយនិយាយថាចទ

ចោយច�ស្សិលមាោ�ីទីប៊ូចេ
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្្មរីៗ ឡនះខ្នុំ បាន អាន េដី ទស្សនៈ �ួយ ថដល ្ ួរ ឲ្យ 

ចាប់ អារ�្មណ៍ េដី ក្រ ឡធ្ើ លំហាត់សបាណ ។ ខ្នុំ 

បាន អាន ថា សបសទិនឡបើ អ្ក ឡសក្ក េដី ឡដក ឡៅ 

សេឹក សេលឹ� ឡសលេៀក សំឡលៀកបំោក់ហាត់សបាណ 

របស់ អ្ក ឡហើយ ្ ទិត ថា « ខ្នុំ សគាន់ ថត ោក់ វា ឡចញ ឡៅ 

ខាង ឡសរៅ ឡដើរ ឡលង ឡហើយ សបសទិន ឡបើ ខ្នុំ មន អារ�្មណ៍ 

ល្អ ខ្នុំ នឹង ចាប់ ឡ្្ើ� ឡដើរ ហាត់ សបាណ » ឡនាះ អ្ក នឹង 

មន ក្រ ហាត់សបាណ �ួយ ដ៏ ល្អ េដី �ុន អ្ក បាន ដឹង 

ឡរឿង ឡនះឡៅ ឡទៀត ។ ក្រ នឹក ឡ�ើញ េដី ថ្នក្រ �ួយ 

ដ៏ រោ�ញ្ញថបបឡនះ  អាច ជួយ អ្ក ឲ្យ អភទិវឌ្ឍ ទមលាប់ 

ហាត់ សបាណ ដ៏ ល្អ ឡហើយ ថែោំ ដល់ រូបក្យ របស់ 

អ្ក ។ ចំឡោះ �នុស្ស ជាឡសចើន ក្រ ចាប់ឡ្្ើ� នទិង ក្រ 

ឡធ្ើ ជា ឡទៀងោត់ ្ ឺជា ថ្្ក ដ៏ លំបាក ។ សបសទិន ឡបើ អ្ក 

ចងចាំ ថា លំហាត់សបាណ េុំ ថ�ន សបោន េរ សតឹ�ថត 

រូបក្យ របស់ អ្កប៉ុឡណាណះ ឡទ ប៉ុថន្ វា ក៏ សបោ នេរ ដល់ 

្ំនទិត នទិង សបាជាញា របស់ អ្ក ្ ង ថដរ វា នឹង ជួយ អ្ក មន 

បំណង សបាថានាចង់ បាន រូបក្យ មំ�ួន ថែ� ឡទៀត ។ 

ឡៅ ឡេល អ្ក ឡធ្ើ លំហាត់សបាណ អ្ក នឹង ក្លាយ ជា 

�នុស្ស មនាក់ ថដល មន ថា�េល ឡហើយ មន អារ�្មណ៍ 

ថា មំ�ួន មន ទំនុកចទិត្ មន ក្រ សបុង សបយ័ត្ 

នទិងមន សុវត្ទិភាេ ។

ខ្នុំ ចងចាំ េដី ដំឡណើរ ឡរឿង របស់ សត្ រោលាប �ួយ 

ថដលបា នចាប់ឡ្្ើ� យក ឡរា� របស់ វាឡៅ ដូរ យក សត្ 

ជឡនលេន ។ ក្រ ទទួលបាន អាហារ តា� រឡបៀប ឡនាះ វា ជា 

ឡរឿង គ្យ សសួល ឡហើយ សត្ រោលាប ឡនាះ បាន  ្ ទិត ថា វា 

មន ឡរា� ឡសចើនណាស់ ។ ឡៅ ឡេល វា បាន បន្ ដូរ ឡរា� 

របស់ វា សត្ រោលាប  ឡនាះ �ទិន បាន រីករាយ នឹង ក្រ ឡសក្ក 

េដី សេលឹ� ឡដើ�្ដី ឡចញ ឡៅ រក សត្ ជឡនលេន ឡទៀត ឡ�ើយ ។ 

វាអាច ស�កនុក ឡៅ ក្នុង សំបុក របស់ វា ឡេញ �ួយ ថែងៃ 

ឡោយ េុំ ចាំបាច់ ឡធ្ើ ចលនា រោច់ដុំ អ្ដី ឡរោះ ឡ�ើយ។ 

ប៉ុថន្ ជា អកុសល សត្រោលាប ឡនាះ បាន ជាប់ នឹង ទមលាប់ 

ឡធ្ើ ថបប ឡនះ ឡហើយ បាន ដឹង ថា វា �ទិន អាច ឡហាះ ឡទៀត 

បាន ឡ�ើយ ឡោយរោរ វាបាន បាត់បង់ ឡរា� ដ៏ សំខាន់ 

របស់ វា ។

ឡហតុក្រណ៍ ឡនះ អាច ឡកើត មន ឡ�ើង ចំឡោះ 

�នុស្ស ស្ប់ គានា ថដល ធ្លាក់ ចូល ឡៅ ក្នុង អនាទាក់ ថន 

ទមលាប់ អាសកក់ ខ្ទិលសចអូស ឬ ឡសបើ ឡស្ឿង ឡញៀន ។ ឡៅ 

ក្នុង យដើម្បីកម្លាំងពនយុវជន ឡយើង បាន អាន ថា បញ្ហា 

ោំងឡនះ « ឡធ្ើ ឲ្យ ឡសគាះថានាក់ ដល់ រូបក្យ ្លេអូវ ចទិត្ 

សតទិអារ�្មណ៍ នទិង សុខុមលភាេ ខាង វិញ្ញាណ ។  

វា ឡធ្ើ ឲ្យ ខូច ទំនាក់ទំនង ជា�ួយ ស្ួរោរ នទិង �ទិត្ភ័ក្ទិ 

ោំងឡាយ ឡហើយ ឡធ្ើ ឲ្យ អ្ក មន អារ�្មណ៍ �ទិន ល្អ 

ចំឡោះ ខលេងួន អ្ក នទិង តថ�លេ របស់ អ្ក ។ វា កំណត់ 

ស�ត្ភាេ របស់ អ្ក ក្នុង ក្រ ឡសជើសឡរើស ឡោយ ខលេងួន 

អ្ក » ។ 1 ក្រ ឡធ្ើ ចលនា ឡហើយ បរិឡភា្អាហារ 

ឲ្យ បាន សតឹ�សតូវ ជួយ ឡយើង ឲ្យ ឡជៀសវាង េដី ទមលាប់ 

អាសកក់ ោំងឡនះ ។ សបសទិន ឡបើ សត្ រោលាប ឡនាះ បាន 

បន្ ឡហាះ ឡៅ រក ចំណដី ឡនាះ វា នឹង �ទិន បាត់ ឡរា� របស់ 

វា ឡនាះ ឡទ ។ សសឡដៀង គានា ឡនះ ថដរ សបសទិន ឡបើ ឡយើង 

« ទទះ រោលាប របស់ ឡយើង » ឡហើយ ឡធ្ើ លំហាត់ សបាណ 

ជា ឡទៀតោត់ ឡនាះ ឡយើង អភទិវឌ្ឍ ស�ត្ភាេ ឡដើ�្ដី 

ឡជៀសវាង េដី នទិនានាក្រ ថដល បំ្លេទិច បំផ្លាញ ឡយើង » ។

ដូចជា បុ្្គល �ួយ ចំនួន ថដល ជួប បញ្ញា សុខភាេ 

ថ្្ក រាងក្យ ក៏ មន បុ្្គល ឡ្្សងឡទៀត ថដល 

ជួបបញ្ហា សុខភាេខាង សតទិអារ�្មណ៍ ្ ងថដរ ។ ជដីវិត 

អាច ជួប ឡរឿង លំបាក ឡហើយ ឡេល ខលេះ ឡយើង អាច មន 

អារ�្មណ៍ ខ្ល់ខាវាយ ឡសកៀ�សកំចទិត្ ឬ ខ្ះទំនុកចទិត្ ឡលើ 

ខលេងួន ឯង ។ បុ៉ថន្ សូ� ចងចាំ ថា ោំង សុខភាេខាង 

រាងក្យ នទិង សតទិអារ�្មណ៍ លំហាត់សបាណ 

នទិងក្រ ខទិតខំ ជួយ ថែរកសោ ឲ្យ មន ្ ំនទិត វិជ្មន �ួយ ។ 

ក្រ ឡ�ើលថែ រូបក្យ របស់ អ្ក ក៏ សបោន េរ ដល់ ្ ំនទិត 

របស់ អ្ក ្ ង ថដរ ឡហើយ វា ជួយ អ្ក ឲ្យ ចងចាំ ថា អ្ក 

្ឺជា កូនឡៅ ថន សេះ ឡហើយ អ្ក អាច ទទួល បាន នូវ 

ទំនុកចទិត្ នទិង ភាេរីករាយ ។ ថ្្ក ខាង សតទិអារ�្មណ៍ 

ខាង រូបក្យ នទិង ខាង វិញ្ញាណ របស់ ឡយើង ្ឺ មន 

ទំនាក់ទំនង នឹង គានា ។ យដើម្បីកម្លាំងពនយុវជនបឡសងៀន 

ថា ៖ « សុខភាេ ខាង សតទិអារ�្មណ៍ របស់ អ្ក ្ ឺ មន 

រោរៈសំខាន់ នទិង អាច ប៉ះោល់ ដល់ សុខុមលភាេ 

ខាង រូបក្យ នទិង ខាង វិញ្ញាណ របស់ អ្ក ្ ងថដរ ។ 

ក្រ បាក់ទឹកចទិត្ នទិង ទុកខេសេួយ ជា ញឹកញាប់ ជា ថ្្ក 

�ួយ ថន ជដីវិត រថ�ង រោលាប់ ឡនះ ។ ឡោះ ជា យ៉ាងណា 

សបសទិន ឡបើ អ្ក មន អារ�្មណ៍ ថន ភាេ ទុកខេសេួយ ភាេ 

អស់ សង្ឹ� ភាេ អន្ះអថន្ង ឬ ភាេ ឡនឿយណាយ 

រយៈ ឡេល យូរ ឡនាះ ចូរ េទិភាកសោ ជា�ួយ នឹង ឪេុក 

មតាយ របស់ អ្ក នទិង បែមីស្សេ របស់ អ្ក ឡហើយ ថស្ងរក 

ជំនួយ ។ 2

ឡហតុអ្ដី បាន ជា ឡយើង ឡ�ើញ �នុស្ស ឡៅ ជុំ វិញ 

ឡយើង ហាក់ ដូច ជា �នុស្ស ថដល មន ថា�េល នទិង 

ឡោរឡេញ ឡោយ ភាេ រីករាយ ឡសចើន ? ឡហតុ្ល �ួយ 

ច�្ង ្ ឺ ជា ទមលាប់ ។ សបសទិន ឡបើ ឡយើង សឡងកត ឡ�ើល រូប 

ក្យ របស់ ឡយើង េដី ទស្សនៈ ខាង វិញ្ញាណ �ួយ ឡហើយ 

ចែើម្ីកមាលាំងននយុវជន

ចោយដអលចឌើ�
ចអ្រានអូឆ្វ

នៃ ្ ួក ចលិតសលិប នាក់

បតើ ចង់ មាន អារម្មណ៍ ល្អ បែើ� មាន 
្រំនុកចិត្ បបចើន ខាង ផ្លូវ កា� និង ផ្លូវចិត្ ហដរ 
ឬ ប្រ ? លំហាត់បរាណ ជាប្រៀងទាត់ នឃឹង 
ជួ� ដល់ �ញ្ហា បនរះ ។

ចូរ រឹងមំ  
មានសុខភាពល្អ
ច�ើយឆ្លាតនវ
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យ
ុវវ័យ

យល់ ថា វា ជា « សេះវិហារបរិសុទ្ធ ជា អំឡណាយោន 

េដី សេះ » ឡយើង នឹង សសឡាញ់ វា ឡហើយ រកសោ វា ឲ្យ 

េទិសទិដ្ឋ ។ 3

ចំឡោះ ខ្នុំ ោក្យ ថាពិសិដ្ឋ មន ន័យ ថា រោអាតស្អំ 

អភទិវឌ្ឍ ឡហើយ មំ�ួន ។ រឡបៀប �ួយ ថដល សេះវរបទិតា 

សួ្៌ ជួយ ឡយើងរកសោ រូបក្យ របស់ ឡយើង ឲ្យ េទិសទិដ្ឋ ្ ឺ 

ឡោយ ក្រ សបោន សកឹត្យវិន័យ ោក្យស�្ដី ថន សបាជាញា វាងថវ 

ដល់ ឡយើង ។ យដើម្បីកម្លាំងពនយុវជនេន្យល់ថា ៖ 

« ឡៅឡេល ថដល អ្ក ឡគារេ តា�  [ ោក្យ ស�្ដី ថន សបាជាញា 

វាងថវ ] ឡនាះ អ្ក ឡៅ ថត មន ឡសរីភាេ េដី ក្រ ឡញៀនដ៏ 

ឡសគាះ ថានាក់ នទិង មន លទ្ធភាេ ស្ប់ស្ង ឡលើ ជដីវិត របស់ 

អ្ក ។ អ្ក ទទួល បាន េរជ័យ ថន រូបរាង ក្យ ថដល 

មន សុខភាេ ល្អ រោមៅរតដី ឡកលេៀវក្លា នទិង ក្រ ដឹកនាំ េដី 

សេះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ ។ អ្ក នឹង សតូវ បាន ឡរៀបចំ ឡដើ�្ដី 

បឡស�ើ សេះអមចាស់ ។ កំុ អនុញ្ញាត ឲ្យ រោតាំង ឬ អ្ក 

ឡ្្សងឡទៀត ឡបាក បឡញ្ឆោត អ្ក ឲ្យ ធ្លាក់ ចូល ឡៅ ក្នុង 

្ំនទិត ថដល ថា ក្រ បំោន ឡលើ ោក្យ ស�្ដី ថន សបាជាញា 

វាងថវ នឹង ឡធ្ើ ឲ្យ អ្ក មន ភាេ សបបាយ រីករាយឡសចើន 

ជាង មន សបជាសបទិយភាេ ឡសចើន ជាង ឬ ្ួរ ឲ្យ ចាប់ 

អារ�្មណ៍ឡសចើន ជាង » ។ 4 ឡៅ ឡេល អ្ក ឡគារេ តា� 

ោក្យស�្ដី ថន សបាជាញា វាង ថវ សូ� ចងចាំ ថា អ្ក កំេុង 

ឡ�ើល ថែ ោំងរូបក្យ នទិង ្ ំនទិត របស់ អ្ក ឡហើយថា 

វា អនុញ្ញាត ឲ្យ អ្ក « រក ឡ�ើញ សបាជាញា នទិង ្ លថ្លេ 

វិឡសស ថន ចំឡណះវិជាជា » ( ្. នទិង ស. 89:19 ) ។

ជំនួស ឲ្យ ក្រ ឡធ្ើ ជា សត្ រោលាប ថដល ខ្ទិល សចអូល 

ថដល ដូរ យក ចំណដី នឹង ឡរា�ឡនាះ ចូរ ោក់ ថស្ក ឡជើង 

កដីឡា របស់ អ្ក ឡហើយ ឡធ្ើ ចលនា ។ ឡធ្ើ លំហាត់ 

សបាណ ជា ឡទៀងោត់ ។ ចុះ ឡឈ្មៅះ ឡៅ ក្នុង កដីឡា 

ថដល អ្កចូល ចទិត្ ឬ ឡសេ ្ ប់�ទិត្ ថដល អ្ក អាច រត់ 

ឬ ឡធ្ើ សក�្មភាេសបបាយ ឡ្្សងឡទៀត ។ ឡៅឡេល 

េសងឹង ខាង ្ លេអូវ ក្យ ឡនាះ អ្ក េុំ ថ�ន បំោក់បំប៉ន ថត 

រូបក្យ អ្ក �យា៉ាង ប៉ុឡណាណះឡទ ប៉ុថន្ដល់ ្ ំនទិត របស់ 

អ្ក ្ ងថដរ ។ លំហាត់សបាណ េសងឹង សុខភាេខាង 

សតទិអារ�្មណ៍ ្ ងថដរ ។ សូ� ចងចាំ ថា ឡរឿង ដ៏ 

សំខាន់ បំ្ុត ្ឺ េុំ ថ�ន អ្ក អាច រត់ បាន ឡលឿន ប៉ុណាណ 

ឡនាះ ឡទ—ប៉ុថន្ វា ជា ក្រ ថដល អ្ក ឡធ្ើ វា ជា ឡទៀងោត់ ។ 

ឡៅ ឡេល អ្ក ហាត់ សបាណ ជា ឡទៀងោត់ អ្ក នឹង 

មន ចទិត្រីករាយ ឡហើយ មន រូបក្យ មំ�ួន មន 

សុខភាេ ល្អឡហើយ ឈ្លាសថវ ជាង�ុន ។ ◼
កំណត់រំណាំ
1.  យដើម្បីកម្លាំងពនយុវជន ( កូនឡសៀវឡៅ ឆ្នាំ 2011 )  

ទំេ័រ 27 ។
2. យដើម្បីកម្លាំងពនយុវជន ទំេ័រ 27 ។
3. យដើម្បីកម្លាំងពនយុវជន ទំេ័រ 25 ។
4. យដើម្បីកម្លាំងពនយុវជន ទំេ័រ 25 ។
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កុំដ្វើ�ូចជ្េតវសាលាបខ្ិល

្ចអូេដនារះប�ល�ូរដរាម

របេ់ខ្លួៃៃឹងេតវជដៃ្ៃ។
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ចោយមិលី�សា�្សិនទីណូ

ទស្នាវដ្ដរី សាសនាចកក

ក្រះ្�្ពដីរ ឡលើក ទឹកចទិត្ ឡយើង ឲ្យ ថសបក្លាយ ដូចជា 

សេះឡយសែូវ ស្ដីស្ ឡហើយ « សតូវ ថត សបសេឹត្ ដូចជា 

សទង់ ថដរ » ( យ៉ូហាន ទដី 1 2:6 ) ។ ប៉ុថន្ ក្រ 

ឡបាះ ជំហាន ដំបូង អាច មន ក្រ លំបាក—ជា េទិឡសស ឡេល អ្ក 

េុំ ដឹង ថា សតូវ ចាប់ឡ្្ើ� យ៉ាង ណា ឡនាះ ។

អ្ក អាច រក ឡ�ើញ ជំនួយ ឡៅ ក្នុងតបកាសដំណឹងល្អ

�បស់យយើង៖មេ្គនុយេសន៍ចំយពាះកា�បយតមើជាអ្កផសេពវផសាយ

សាសនា។អ្ក សបថហលជា្ទិត ថា វា សគាន់ថតជា ក្ងួនខានាត 

�ួយ  សសមប់ េួក អ្ក្្សេ្្សោយរោសនា  ប៉ុថន្ តា� េទិត ឡៅ 

វា ជា ឧបករណ៍ ដ៏ អរោចារ្យ �ួយ  ថដល អាច ជួយ អ្ក ចាប់ឡ្្ើ� 

នឹងឡគាលឡៅ របស់ អ្ក ឡដើ�្ដី ថសបក្លាយ ដូចជា សេះអង្គសឡ្គ្គាះ ។ 

ជំេូក ទដី 6 សតូវបាន ឡរៀបចំ ឡ�ើង ឡដើ�្ដី ជួយ អ្ក ឲ្យ យល់ ឡហើយ 

អនុវត្ នូវ លកខេណៈដូចជា សេះស្ដីស្ ដ៏ ជាក់ោក់ ោំង សបាំបួន 

យ៉ាង ។

ឡនះ ជា ឡសចក្ដីថណនាំ �ួយ ចំនួន េដី រឡបៀប ឡសបើ តបកាស

ដំណឹងល្អ�បស់យយើងនទិង សេះ្�្ពដីរ ឡៅឡេល អ្ក ខទិតខំ ឡដើ�្ដី 

អភទិវឌ្ឍ លកខេណៈដូចជា សេះស្ដីស្ ៖

•  ឡដើ�្ដី ចាប់ឡ្្ើ� សូ� ឡបើក ឡៅ ថ្្ក សក�្មភាេ កំណត់ 

ឡៅ ចុង បញ្ចប់ ថន ជំេូកទដី 6 ក្នុង តបកាសដំណឹងល្អ

�បស់យយើង ( ទំេ័រ 128 ) ។ សក�្មភាេ ឡនះ អាច ជួយ 

ការ ហប�កាលា� ដូចជា បពរះអង្គ សប្ង្ររះ ្ លឺជា ដំបណើរការ 
�ន្ិចម្ងៗ បពញ មួ� ជវីវិត បែើ� អ្ក អាច ចា�់ បផ្ើម បោ� ការ 

បរារះជំហាន តូច មួ� ជាបរៀងរាល់នថងៃ ។

យដើរ តាម  

សានាម ក្រះ បាទា 

កទង់
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អ្ក កំណត់ ថា ឡតើ លកខេណៈ �ួយ ណា ្ ឺ ជា ភាេ 

រឹងមំ ខាង វិញ្ញាណ របស់ អ្ក ឡៅ សេ្ថែងៃ ឡនះ នទិង 

លកខេណៈ �ួយ ណា ថដល អ្ក សតូវ ខទិតខំ អនុវត្ ។

•  បនាទាប់ េដី បញ្ចប់ សក�្មភាេ ឡនះ សូ� ឡសជើស យក 

លកខេណៈ �ួយ សបកប ឡោយ ក្រ អធទិរោឋាន ឡដើ�្ដី ឡធ្ើ 

ក្រ ឡផ្ដាត យក ចទិត្ ទុកោក់ ។ សូ� េទិចារណា អាន 

ឡៅ ថ្្ក ស្ដី េដី លកខេណៈ ឡនាះ ឡៅ ក្នុង ជំេូក ទដី 6 ។

•  សូ� ោក់ឡគាលឡៅ ជាក់ោក់ ថដល អាច ឡធ្ើ ឡៅ 

បាន ថដល នឹង ជួយ អ្ក ឲ្យ អភទិវឌ្ឍ លកខេណៈ ឡនះ ។ 

សូ� ោក់ ឡេល កំណត់ �ួយ ឡដើ�្ដី អនុវត្ ឡគាលឡៅ 

របស់ អ្ក ។ បនាទាប់ �ក ឡធ្ើ ក្រ វាយតថ�លេ េដី ក្រ 

រីកចឡស�ើន របស់ អ្ក ។ ឧោហរណ៍ សបសទិនឡបើ អ្ក 

កំេុង េយាយ� ឲ្យ មន ចទិត្ សប្នុរស បថន្�ឡទៀត 

អ្ក អាច ោក់ឡគាលឡៅ �ួយ ឡដើ�្ដី នទិយយ ឡរឿង 

វិជ្មន េដី បងប្អអូន សបុសសសដី របស់ ឡយើង បដី ដង ក្នុង 

�ួយ ថែងៃ ឡេញ �ួយ សបាដាហ៍ ។ ឡៅ ចុង សបាដាហ៍ 

អ្ក នឹង ឡធ្ើ ក្រ វាយ តថ�លេ ថា ឡតើ អ្កបាន បំឡេញ 

ឡគាលឡៅ របស់ អ្ក បាន យ៉ាង ណា ថដរ ឡហើយ ឡធ្ើ 

ក្រ ថកតស�ូវ ថដល នឹង ជួយ អ្កឲ្យបន្ឡធ្ើ ឲ្យ បាន 

សបឡសើរ ឡ�ើង ថែ� ឡទៀត ។

•  តបកាសដំណឹងល្អ�បស់យយើងមន បទ្�្ពដីរ ឡដើ�្ដី 

សទិកសោ េដី លកខេណៈ នទិ�ួយៗ ។ អ្ក អាច សទិកសោ 

បទ្�្ពដីរ ថដល មន សបកបឡោយ ក្រ អធទិរោឋាន 

ឡហើយ សរឡសរ េដី អារ�្មណ៍ ថដល អ្ក ទទួល បាន 
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ចៅ ក្នុង ខែ តុលា យេើង ៃរឹង សលិកសា ្ រី រយបៀប យដើម្រី ឲ្យ 

រោៃ់ ខត ខកបរោលាេ ដូចជា ក្រះក្រីស្ទ ( កបសលិៃ យបើ 

វួដ ឬ សាខា របស់ េ្ក មៃ យមយរៀៃ ្ ្មរី ជា ភាសា របស់ េ្ក ) ។ 

បនាទាប់ ្ រី អាៃ េត្ថបទ យៃរះ សូម យកជើស េក កបកប យោេ រោរ 

េធលិសាឋាៃ ៃូវ ឥរិយាប្ មួេ  យដើម្រី េៃុវត្ យៅ សបាដៅហ៍ ឬ ខែ 

យៃរះ ។ េ្ក អាច ោក់ យោលយៅ មួេ រួចយហើេ វេតនម្ 

្រី រោរ រីកចយកមើៃ របស់ េ្ក ។ ឧទាហរណ៍ យតើ េ្ក មៃ 

យសចក្ដរី សប្នុរស ឬ រោរ យោរ្កបតលិបត្លិ ឬរោរ េត់ធ្មត់ យកចើៃ 

ជាង មុៃ ខមៃ យទ ? យតើ យោលយៅ របស់ េ្ក យដើម្រី រោៃ់ ខត 

ខកប រោលាេ  ដូចជា ក្រះក្រីស្ទ បាៃ ជួេ ដល់ េ្ក ឲ្យ េក ឈ្រះ 

យលើ រោរ លំបាក នានា យោេ រយបៀប ណា ? សូម ្ លិចារណា 

ខចកចាេ បទ្លិយសាធៃ៍ របស់ េ្ក ជាមួេ ៃរឹង េុវវ័េ ដនទ 

យទៀត ឬ ក្ួសារ េ្ក ។

ឡេល អ្ក អាន បទ្�្ពដីរ ោំងឡនាះ ។

•  សូ� ទូលសុំ ជំនួយ េដី សេះវរបទិតាសួ្៌ ឡៅ ក្នុង 

ក្រ អភទិវឌ្ឍ ឥរិយបែចរិតលកខេណៈ �ួយ 

ដូចជា សេះស្ដីស្ ។ សូ� ទូលសុំ នូវ ជំនួយ 

ដ៏ ជាក់ោក់ ដូចជា « សូ� សបោន កមលាំង 

ដល់ ខ្នុំ ឡដើ�្ដី យក ឈ្ះ ឡលើ កំហឹង របស់ 

ខ្នុំ ឡៅ ឡេល បងប្អអូន របស់ ខ្នុំ បាន យក របស់ 

ខ្នុំ » ។ ក្ល ណា ក្រអធទិរោឋាន របស់ អ្ក 

មន ភាេជាក់ោក់ ឡនាះ វា នឹង ឡធ្ើ ឲ្យ អ្ក មន 

ភាេក្ន់ថត គ្យ សសួយ ឡដើ�្ដី ឲ្យអ្ករោគាល់ េដី 

ចឡ�លេើយ របស់ សេះអមចាស់ ។

ក្រ ថសបក្លាយ ដូចជា សេះអង្គ សឡ្គ្គាះ របស់ ឡយើង 

សេះឡយសែូវស្ដីស្ ្ឺជា ដំឡណើរ ក្រ បន្ទិច�្ងៗ នទិងក្រ 

ថស្ង រក ឡេញ �ួយ ជដីវិត ។ ឡេល ខលេះ វា ហាក់ ដូច ជា 

ឡរឿង �ួយ ដ៏ លំបាក ណាស់ ។ ប៉ុថន្ កុំ អស់សង្ឹ� ។ 

សេះអមចាស់ សនយា នឹង ឡយើង ថា ៖ « អ្ក ណា ថដល 

ទទួល េនលេឺ ឡហើយ ឡៅ ជាប់ ក្នុង សេះ ឡនាះ ទទួលេនលេឺ 

ថែ�ឡទៀត ឡហើយ េនលេឺ ឡនាះ ភលេឺ ក្ន់ថត ខាលាំងឡ�ើងៗរហូត 

ដល់ ថែងៃ បាន ល្អ ឥត ឡខាចាះ » ( ្. នទិង ស. 50:24 ) ។ 

ឡៅ ឡេល ឡយើង ទទួល សទិកសោ ឡហើយ អនុវត្ េនលេឺ នទិង 

ឡសចក្ដីេទិត ឡហើយ បន្ ឡដើរ តា� សេះ ឡរៀងរាល់ថែងៃ ឡនាះ 

ឡយើង អាច សបាកដ ថា ឡយើង នឹង ថសបក្លាយ ដូច ជា 

សេះអង្គ សឡ្គ្គាះ របស់ ឡយើង សេះឡយសែូវស្ដីស្ ។ ◼

កិរ្ចកា�្បចាំនថងៃ
សកម្មភា្ តូចៗ កបចាំ ន្ងៃ ្ ឺ ជា ជំហ្ៃ ទាំងឡាេ យដើម្រី ខកបរោលាេ ដូចជា ក្រះេង្គ សយហងាគារះ របស់ យេើង ។  

សូម ្ លិចារណា ្ រី សកម្មភា្បខៃ្ថម ទាំងយៃរះ  យដើម្រី ជួេ េ្ក ឲ្យ េភលិវ�្ឍ ៃូវ លក្ខណៈ ដូចជា ក្រះក្រីស្ទ ៖

•   សូម អាៃ បទ្មពែរីរ ខដល មៃយៅ ក្នុង 

យសចក្ដរីខណនាំ  ដល់ បទ្មពែរីរ ខដល ទាក់ទង ៃរឹង 

ឥរិយាប្   ខដល កំ្ុង ែលិតែំ យធ្វើ រោរ េភលិវ�្ឍ ។

•   សូម េធលិសាឋាៃរាល់ន្ងៃ សកមប់ បំណងកបាថានា 

យដើម្រី ផាលាស់ ប្ដូរ ៃលិង កមលាំង យដើម្រី យធ្វើ ឲ្យ កបយសើរ 

យឡើង ។

•   សូម បៃ្ សរយសរ ក្នុង យសៀវយៅ កំណត់ យហតុ  

យដើម្រី កត់ កតា ្ រី រោរ រីកចយកមើ ៃ របស់ េ្ក ។

•   សូម ៃលិយាេ ជា មួេ ឪ្ុក មតាេ របស់ េ្ក ។ 

ចូរ ឲ្យ ្ ួកោត់ ដរឹង ្ រី យោលយៅ របស់ េ្ក យដើម្រី 

្ួកោត់ អាច ជួេ ដល់ េ្ក បាៃ ។

ចមច�ៀនទាំងឡាយចៅនថងៃអាទិត្យ
ប�ធាន �្រ ក្នុង ហខ បនរះ ៖  រោរ ខកបរោលាេ រោៃ់ ខត  ដូចជា ក្រះក្រីស្ទ

ចូលរួមក្នុង រោរសៃ្ទនា



56 លរីអាហូណា

«ចតើខ្ញំនិយាយអ្វីចៅកាន់អ្នកមិនដមន
សមាជិកដែលសួ�ថាច�តុអ្វី
សមាជិកសាសនារ្កមួយរំនួនពុំ
�ស់ចៅតាមបទោឋាន�បស់ចយើង?»

វា
 ជា ក្រ ល្អ សបសទិន ឡបើ សមជទិក រោសនាចសក ស្ប់ រូប 

បាន រស់ ឡៅ តា� ដំណឹងល្អ ោំង សសុង ។ េួកឡ្ �ទិន 

សតឹ� ថត រីករាយ នឹង េរជ័យ ដ៏ ឡសចើន បថន្� ឡទៀត ឡៅ ក្នុង 

ជដីវិត របស់ េួកឡ្ ប៉ុឡណាណះ ឡទ ប៉ុថន្ េួកឡ្ ក៏ នឹង ក្លាយ 

ជា ្ ំរូ ដ៏ អរោចារ្យ ដល់ �នុស្ស ជុំវិញ ខលេងួន េួកឡ្ ្ ង ថដរ ។ 

ប៉ុថន្ ឡយើង ជា �នុស្ស រថ�ង រោលាប់ ដូឡច្ះ ឡយើង ោំងអស់ គានា ឡធ្ើ នូវ កំហុស 

ឡោះ តទិច ឬ ឡសចើន ក្ដី ។ ឡហតុ្ល ដ៏ ធំ ថដល �នុស្ស �ួយ ចំនួន រស់ ឡៅ 

តា� ដំណឹងល្អ បាន ោំងសសុង ឡលើស េដី �នុស្ស ឡ្្សងឡទៀត ្ ឺ ឡោយ រោរ 

ឡយើង មនាក់ៗ មន ចំណុច ឡ្្សងៗគានា ឡៅ ក្នុង ក្រផ្លាស់ ថសបចទិត្ ឡជឿ របស់ 

ឡយើង នទិងឡៅក្នុង ភាេ រឹង មំ ថន ទដីបនាទាល់ របស់ ឡយើង ។ ឡយើង មនាក់ៗ 

មន ក្រ រោកល្ង នទិង ធនធ្ន  សេ�ោំង �នុស្ស ជួយ ឡយើង ខុសៗគានា 

ឡដើ�្ដីនឹងជួយដល់ ឡយើង ។ 

អ្ក េុំ ថ�ន ជា សមជទិក សបថហល ជា �ទិន យល់ នូវ ោក្យ ដូចជា « ក្រ 

ផ្លាស់ ថសបចទិត្ ឡជឿ » នទិង « ទដីបនាទាល់ » ឡទ ប៉ុថន្ េួកឡ្ នឹង យល់ ថា 

បុ ្្គល មនាក់ៗ អាច ឡសជើសឡរើស រឡបៀប ឡដើ�្ដី រស់ ឡៅ បាន ។ អ្ក អាច 

េន្យល់ ថា សេះវរបទិតា សួ្៌ មន សេះរាជ បំណង ឲ្យ វា ឡកើត ឡ�ើង ដូឡច្ះ ។ 

សទង់ សបោន សទិទ្ធទិ ឡសជើសឡរើស ដល់ ឡយើង ឡដើ�្ដី ឡយើង អាច រីកចឡស�ើន ខាង 

វិញ្ញាណ ឡោយ ក្រ ឡសជើសឡរើស ្ លេអូវ សតូវ ។ ប៉ុថន្ សេះវរបទិតា សួ្៌ សទង់ ក៏ សជាប 

ថដរ ថា �នុស្ស ស្ប់ គានា—ឡលើក ថលង ថត សេះឡយសែូវស្ដីស្ប៉ុឡណាណះ —នឹង 

ឡធ្ើ ខុស ដូឡច្ះ សទង់ បាន សបោន សេះអង្គ សឡ្គ្គាះ �ួយ អង្គ ដល់ ឡយើង ។ 

ឡោយ រោរ ថត ដគ្វាយ ធួន ឡយើង អាច ថសបចទិត្ ទទួល ក្រ អភ័យឡោស 

ឡរៀន េដី កំហុស របស់ ឡយើង ឡហើយ ឡដើរ ឡឆ្ពាះ ឡៅ �ុខ ក្នុង ជដីវិត ។

អ្ក ក៏ អាច េន្យល់ ្ ង ថដរ ថា ឡយើង �ទិន វិនទិច្័យ ជន ថដល �ទិន ឡធ្ើ 

តា� បទោឋាន រោសនាចសក ឡនាះ ឡទ ។ ្្នុយឡៅវិញ ឡយើង េយាយ� 

ជួយ ដល់ េួកឡ្ េយាយ� យល់ េដីេួកឡ្ ឡហើយ មន ចទិត្ អត់ធ្មត់ នឹង 

េួកឡ្ ។ ខណៈ ថដល ឡយើង �ទិន ទទួល យក អំឡេើ បាប ឡយើងក៏ �ទិន 

ឡថាកាលឡោស ដល់ អ្ក ឡធ្ើ បាប ថដរ ( សូ� ឡ�ើល យ៉ូហាន 8:11 ) ក្រ 

ថសបចទិត្ ឡៅ ថតអាចឡធ្ើ បាន ចំឡោះ ឡយើង ស្ប់ គានា ។

្សាវ្ជាវ្ពរះេម្ពី�

ចឡ�លេើយ ចំឡោះ សំណួរ ឡនះ អាច រក 

ឡ�ើញ ឡៅ ក្នុង សេះ្�្ពដីរ ។ ឡៅ 

ឡេល�នុស្ស ទូឡៅ �ទិន ឡគារេ តា� 

សេះបញ្ញត្ទិ ឡយើង ្ ួរ ឡជៀសវាង េដី 

ក្រ ក្ត់ ឡសចក្ដីឡ្ ( សូ� ឡ�ើល 

ម៉ាថាយ 7:1 ) ។ រ៉ូ� 3:23បាន ថចង ថា « េដីឡសោះ 

ស្ប់ គានា បាន ឡធ្ើ បាប ឡហើយ ខ្ះ �ទិន ដល់ សទិរីល្អ ថន 

សេះ » ។ ប៉ុថន្ វា ជា ក្រេទិត ណាស់ ថដល សមជទិក 

រោសនាចសក ឡនះ ្ ួរ េយាយ� ឡគារេសបតទិបត្ទិ ។

យមឌីសុនអិមអាយុ13ឆានាំ្ិចសាសស.�.អា.

បច្ងៀនពីែគ្វាយធួន

ឡៅ ឡេល �នុស្ស ទូឡៅ នទិយយ 

ថបប ឡនះ ជាជាងក្រ ថស្ង រក 

កំហុស នឹង សមជទិក  ថដល �ទិន 

ឡធ្ើតា� សកឹត្យវិន័យ  ឡនាះ ខ្នុំ ឡសបើ  វា 

ជាឱក្ស �ួយ ឡដើ�្ដី បឡសងៀន េដី 

ដគ្វាយធួន ។ ខ្នុំ សបាប់ េួកឡ្ ថា ឡោយរោរ ថត ឡយើង 

ជា េួក�រ�ន េុំ ថ�ន មន ន័យ ថា  ឡយើង ជា�នុស្ស 

ល្អឥត ឡខាចាះ ឡនាះឡទ ្ឺ ឡោយរោរ ឡយើង មន ដគ្វាយ 

ធួន  ថដល ឡយើងអាច ថសបចទិត្ េដី អំឡេើបាប របស់ ឡយើង 

ឡហើយ ជួសជុល នូវ កំហុស ោំងឡនាះ ។ ជា ធ�្មតា ក្រ 

នទិយយ ថបប ឡនះ បាន ឡបើក ោវារ ចំឡោះ សំណួរ ឡសចើន 

បថន្� ឡទៀត ។

យជឌយអជអាយុ16ឆានាំអរូយ�ៃ�្គិនស.�.អា.

សាសនារ្កបច្ងៀនចយើងឲ្យចធ្វើល្អ

ដូចជា �នុស្ស ស្ប់ គានា ថដរ 

សមជទិក រោសនាចសក ជួប 

ឧបស្្គ នទិង ក្រ ល្ងួង នានា ។ 

ឡយើងោំងអស់ គានា មន ចំណុច 

ឡខសោយ ប៉ុថន្ វាេំុ ថ�ន មន ន័យ ថា 

រោសនាចសក ឡនះ �ទិន េទិត ឡនាះ ឡទ ។ ឡនះ ្ ឺជា 

រោសនាចសក ថន សេះឡយសែូវស្ដីស្ ថដល កំេុង ជួយ 

�នុស្ស ឲ្យ រោគាល់ ដំណឹងល្អ េទិត ឡហើយ ទទួល ភាេ 

តឡ�កើង ឡ�ើង ។ វា ជា �នុស្ស ខាង រោច់ឈ្� ឡទ ឡតើ 

ថដល �ទិន ឡគារេតា� សេះបញ្ញត្ទិ ឡនាះ ( សូ�ឡ�ើល 

សំណួ�និងរចម្ើយទាំងឡាយ

ចយម្ើយទាំងឡាយេឺម្នបំណងេុកជាជំនួយនិងជាេសសេនវិស័យមិនតមនជាកា�តបកាសអំពី
យគាលលេ្ធិសាសនាចតកជាផ្ដូវកា�យនាះយេ។
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ុវវ័យ

សំណួ�ចរញចលើកច្កាយ

�៉ូរោយ 3:19 ) ឡហើយ វា េុំ ថ�ន ជា កំហុស របស់ 

រោសនាចសក ឡ�ើយ ។ រោសនាចសក បឡសងៀន ឡយើង 

ឲ្យ ឡធ្ើ កទិច្ចក្រ ល្អ ។ ប៉ុថន្ ឡយើងោំងអស់ គានា មន ក្រ 

ឡសជើសឡរើស ។

ឡាវីនាយអសអាយុ19ប៊រូឡាកាន�វីលីពីន

បទោឋានេឺស្មាប់សុភមង្គល�បស់ចយើង

សំណួរ ឡនះេទិត ជា សំខាន់ ចំឡោះ ខ្នុំ 

ឡោយរោរ ខ្នុំ រោគាល់ បុ្្គល �ួយ 

ចំនួន ថដល បាន ឡធ្ើ ក្រ ឡសជើស ឡរើស 

ថដល បាន នាំ េួកឡ្ ឃ្លាត ឆ្ងាយ េដី 

ដំណឹងល្អ ។ សេះអមចាស់ សបោន 

បញ្ញត្ទិ ដល់ ឡយើង ឡដើ�្ដី សុភ�ង្គល របស់ ឡយើង នទិង 

ឡដើ�្ដី « នាំ ឲ្យ មន អ�តភាេ នទិង ជដីវិត ដ៏ ឡៅ 

អស់កល្ ជានទិច្ច ដល់ �នុស្ស » ( �៉ូឡស 1:39 ) ។ 

សេះអមចាស់ ចង់ ឲ្យ ឡយើង សត�ប់ ឡៅ រក សទង់វិ ញ ថត 

ឡោះ ជា យ៉ាង ឡនះ ក្ដី សទង់ ចង់ ឲ្យ ឡយើង ឡធ្ើ ក្រ ឡសជើសឡរើស 

ឡោយ ខលេងួន ឯង ។ ឡនាះ ជា ឡហតុ្ល ថដល បុ្្គល �ួយ 

ចំនួន �ទិន រស់ ឡៅ តា� បទោឋាន របស់ ឡយើង ។ បទោឋាន 

ឡនះ ជួយ ខ្នុំ ឡោយរោរ ខ្នុំ ដឹង ថា សេះវរបទិតាសួ្៌ បាន 

សបោន បទោឋាន ោំងឡនះ ឲ្យ ខ្នុំ ឡដើ�្ដី ខ្នុំ អាច វិល សត�ប់ 

ឡៅរស់ ឡៅ នឹងសទង់វិញ ឡហើយ មន ភាេ រីករាយ ។ 

បទោឋាន ោំងឡនាះ ជា ភស្នុតាង ថន ឡសចក្ដី សសឡាញ់ 

របស់ សទង់ ចំឡោះ ខ្នុំ ។

ម័�យ�្គនឌីអាយុ18ឆានាំឡង់យ�្គដុក�រូស៊ីយ៉ុងតបយេសបារាំង

ចធ្វើជាេំ�ូ

រោសនាចសក ឡនះ 

្ឺសំខាន់ណាស់ ឡដើ�្ដី ជួយឡយើង 

ឲ្យ បំឡេញ តា�សេះបញ្ញត្ទិ ថន 

សេះវរបទិតា សួ្៌ ឡយើង 

ឡហើយឲ្យឡយើងអាច  រស់ ឡៅ នឹង 

សទង់ �្ងឡទៀត ។ ប៉ុថន្សបសទិន ឡបើ �នុស្ស មនាក់ ជា 

សមជទិក រោសនាចសក ឡនះ  េុំ ថ�ន មន ន័យ ថា 

គាត់ជា �នុស្ស ល្អ ជានទិច្ច ឡនាះ ឡទ ។ សូ� ស�លេឹង ឡ�ើល 

េទិភេឡោក សេ្ថែងៃ វា ឡោរឡេញ ឡោយ អំឡេើ ទុច្ចរិត 

នទិង អំឡេើ ្ ួរ ឲ្យ ស្អប់ ឡខ្ពើ� ឡោះជា េទិភេ ឡោក ឡនះ 

ចមើលអ្នកែនទែូរដែលពួកចេអារដ្បកាលាយ

« ជា្្មរី ម្ដង យទៀត យេើង មៃ ទំៃួល ែុសកតូវ យដើម្រី 
យមើល បុ្្គល ទាំងឡាេ  មលិៃ ខមៃ កតរឹម ខត ថា្ួកយ្ 
ជា ៃរណា យនារះ យទ ប៉ាុខៃ្ដ យមើល ្ ួកយ្ ថា ្ ួកយ្ អាច 
រោលាេជា េ្វរី ។ ែ្នុំ សូម េង្វរេ្ក ឲ្យ ្ លិត ្ រី ្ ួកយ្ តាម 
រយបៀប យៃរះ » ។

្បធានថូមាោសចអសម៉នសុន«See Others as They 
May Become»Liahonaដខវិរ្ិកាឆ្នាំ2012ទំព័�
70។

ឡោរឡេញ ឡោយ �នុស្ស ថដល បាន សឡស�ច ចទិត្ ឡដើរ 

តា� សេះឡយសែូវ ស្ដីស្  ឡៅ ក្នុង ជដីវិត �ុន ឆ្ក ជដីវិត ឡនះ 

ក្ដី ។ ខ្នុំ ្ ទិត ថា  ឡរឿង ដ៏ ល្អ បំ្ុត ថដល ឡយើង អាច ឡធ្ើ 

បាន ្ ឺ ក្រ ឡធ្ើ ជា ្ ំរូ ដល់ �ទិត្ របស់ ឡយើង ។

កាយដនយអសអាយុ15ឆានាំយរូថ្�៍ស.�.អា.

អធិសាឋានឲ្យពួកចេច�ើយចៅសួ�សុខទុក្ខពួកចេ

សមជទិក ថដល �ទិន រស់ ឡៅ តា� បទោឋាន របស់ ឡយើង  

សបថហល ជា គាមៅន ទដីបនាទាល់ �ួយ េដី សេះឡយសែូវស្ដីស្ 

ឡ�ើយ ។ ឡយើង ្ ួរ អធទិរោឋាន ឲ្យ េួកឡ្ ថា េួកឡ្ នឹង 

ខទិតខំ ថស្ង រក ក្រ ដឹកនាំ េដី សេះវិញ្ញាណ ឡហើយ ថា 

េួកឡ្ នឹង មន លទ្ធភាេ ទទួល បានទដីបនាទាល់ របស់ 

េួកឡ្ ។ ឡយើង ្ ួរ ឡៅ សួរ សុខទុកខេ �នុស្ស ោំងឡនះ 

ឡហើយ ជួយ េួកឡ្ ឲ្យ �ក រក សេះស្ដីស្ ។

អានតរាស៊ីអាយុ13លីម្ោតបយេសយប៉�រូ

�ស់ចៅតាមបទោឋាន�បស់ចយើង

ដូចជា អង្គក្រ ឬ រោសនា 

ដថទឡទៀត ថដរ មន �នុស្ស �ួយ 

ចំនួន ថដល លះបង់ឡសចើន ឬ 

លះបង់តទិច ។ ឡយើង សតូវ រស់ ឡៅ 

តា� បទោឋាន របស់ ឡយើង  តា� 

ស�ត្ភាេ ថដល ឡយើង អាច ឡធ្ើ បាន ឡហើយ សង្ឹ� 

នទិង អធទិរោឋាន ថា អ្ក ដថទ នឹង ឡធ្ើ ដូចគានា ថដរ ។

ម្ោយ�នយអសអាយុ16ឆានាំអា�ី�សេដូណាស.�.អា.

«  ែ្នុំ កំ្ុង ្ យាយាម ក្ប់ក្ង ្ ំៃលិត 
របស់ែ្នុំ ប៉ាុខៃ្ មៃ រោរ ល្លួង យកចើៃ 
យ្ក ។ យតើ ែ្នុំ អាច សមអាត ្ ំៃលិត ែ្នុំ 
បាៃ យោេ រយបៀបណា ? »

កតរឹមន្ងៃទរី 15 ខែ វិច្លិរោ សូម យ្្ើ ចយម្ើេ របស់ េ្ក ៃលិង រូប្ត ច្បស់ មួេ សៃ្រឹក 
កបសលិៃ យបើ ចង់ យធ្វើ យ្្ើរ យៅ liahona@ldschurch.org ឬ យោេ យ្្ើ សំបុកត 
យៅ អាសេោឋាៃ យៅ ទំ្័រ ទរី 3 ។

្័ត៌មៃ ៃលិង រោរ េៃុញ្ញាត ខាងយករោម កតូវខត បញ្ចូល យៅ ក្នុង េ៊ើខម៉ាល ឬ 
សំបុកត របស់ េ្ក ៖ (1) យឈាមារះ យ្ញ (2) ន្ងៃ ខែ ឆ្នាំ កំយណើត (3) វួដ 
ឬ សាខា (4) យស្ក ឬ មណ្ឌល (5) សំបុកត េៃុញ្ញាត ខដល មៃ ជា 
លាេលក្ខណ៍ េក្រ របស់ េ្ក យហើេ កបសលិៃយបើ  េ្ក មៃ អាេុ យករោម 18 ឆ្នាំ 
យនារះ កតូវ មៃ សំបុកត េៃុញ្ញាត ជា លាេលក្ខណ៍ េក្រ ្ រី ឪ្ុក មដៅេ របស់ េ្ក  
( េ៊ើខម៉ាល  អាច ទទួល េក បាៃ ) យដើម្រី យធ្វើ រោរ យបារះ្ុមពែ ចយម្ើេ ៃលិង រូប្ត 
របស់ េ្ក ។
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ការ ជួ� អ្ក ឲ្យ ហប�ចិត្ ្ លឺ ជា ហផ្ក មួ� ដ៏ សំខាន់ 

នន ការបៅ រ�ស់ �៊ីស្សព ។ សតិសម្បជញ្ញៈ 

រ�ស់ អ្ក នឃឹង បរា�់ អ្ក  បៅ បពល អ្ក បតូវការ 

និយ� នឃឹង ោត់ ។

េ្ក សបថហល ជា ឡងឿងឆងៃល់ថា  ឡហតុអ្ដី 

បាន អ្ក សតូវ បាន បឡសងៀន ឲ្យរោរភាេ 

នឹង បែមីស្សេ  ឬ សបធ្ន រោខា របស់ អ្ក 

ឡៅ ឡេល អ្ក សបសេឹត្ អំឡេើបាប ធងៃន់ធងៃរ ។ អ្ក 

សបថហល នទិយយ នឹង ខលេងួន ឯង ថា « ឡតើ ក្រ ថសបចទិត្ 

េុំថ�នជាឡរឿង ផ្ទាល់ខលេងួន រវាង ខ្នុំ  នទិងសេះអមចាស់ ឡទ 

ឬ ? សបសទិនឡបើ ខ្នុំបញ្ប់ ឥរិយបែ ខុសឆ្គង របស់ ខ្នុំ 

ឡហើយ រោរភាេចំឡោះ សេះ ឡហតុអ្ដីខ្នុំ សតូវ នទិយយ 

នឹង បែមីស្សេ របស់ ខ្នុំ ? »

ច�តុអ្វីជាប៊ីស្សពដតមិនដមនមនុស្សមានាក់ណា
ច្្សងចទៀតចៅវិញ?

យុវវ័យ ជាឡសចើន មន អារ�្មណ៍ សុខសសួល ក្នុង ចទិត្ 

ជាង  ឡោយ រោរភាេ កំហុស េួកឡ្ ឡៅ ឪេុកមដាយ   

របស់ េួកឡ្ ឬ េួកអ្កដឹកនាំ យុវវ័យ ។ ឡោះជា 

ឪេុកមដាយ  នទិង េួកអ្កដឹកនាំ របស់ អ្ក អាច ្ ្ល់ ក្រ 

គាំសទ នទិង ក្រ ទូនាមៅន ចាំបាច់ ក្ដី ថត សេះអមចាស់ បាន 

សបក្ស ថា បែមីស្សេ ្ ឺជា ឡៅសក� ទូឡៅ ថន អែមីសរោថអល 

( សូ�ឡ�ើល ្. នទិង ស. 107:72, 74 ) ។ គាត់ 

មនទំនួលខុសសតូវ ឡដើ�្ដី កំណត់ េដី ភាេសក្ទិស� 

របស់ សមជទិក ក្នុង វួដ របស់គាត់ ។ តា�រយៈ 

ក្រថតងតាំង នទិងក្រ រស់ឡៅ ឡោយ សុចរិត បែមីស្សេ 

មន សទិទ្ធទិទទួល វិវរណៈ េដី សេះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ ស្ដី េដី 

សមជទិក ក្នុង វួដ របស់ គាត់ រួ�ោំង អ្ក ្ ង ថដរ ។

បែមីស្សេ អាច ជួយ អ្ក ឡៅ ក្នុង ដំឡណើរ ក្រ ថន ក្រ 

ថសបចទិត្ តា�រឡបៀប ថដល ឪេុកមដាយ ឬ អ្កដឹកនាំ 

របស់ អ្ក ឡ្្សងឡទៀត �ទិន អាច ឡធ្ើ បាន ។ សបសទិនឡបើ 

អំឡេើ បាប ឡនាះ ធងៃន់ធងៃរ ល្ម� ស្ប់ សគាន់ គាត់ អាច 

កំណត់ថា ឯកសទិទ្ធទិ របស់ អ្ក ឡៅ ក្នុង រោសនា ចសក 

្ួរ សតូវ បាន រឹតបន្ឹង ។ ឧោហរណ៍ ជាថ្្ក �ួយ 

ថន ដំឡណើរក្រ ថសបចទិត្ របស់ អ្ក គាត់ អាច សុំ ឲ្យ អ្ក 

ផ្អាក ទទួលោន រោសក្�៉ង់ ឬ អនុវត្ បេ្ជទិតភាេ 

�ួយ រយៈឡេល ។ គាត់ នឹង ឡធ្ើ ក្រ ជា�ួយ អ្ក ឡហើយ 

កំណត់ េដី ឡេលឡវោ ថដល អ្ក អាច មន ភាេ សក្ទិស� 

ជាែ្មដី ឡដើ�្ដីបន្ សក�្មភាេ េទិសទិដ្ឋ ោំងឡនាះ វិញ ។

បែមីស្សេ របស់ អ្ក នឹង ទូនាមៅន អ្ក េដី អ្ដី ថដល អ្ក 

ឡធ្ើ  ឡដើ�្ដីេសងឹង ដល់ ស�ត្ភាេ របស់ អ្ក  ឡៅ ក្នុង 

ក្រ ក្រោរ ដល់ ក្រល្ងួង ។ គាត់ អាច ឡលើក ទឹកចទិត្ 

អ្ក ឲ្យ សទិកសោ សបធ្ន បទ ឡគាលលទ្ធទិ �ួយ ដូច ជា ក្រ 

ថសបចទិត្ រួចឡហើយ ថចកចាយ នឹង គាត់ េដី អ្ដី ថដល អ្ក 

បាន ឡរៀន ។ គាត់ អាចសុំ ឲ្យ អ្ក ជួប នឹង គាត់ រាល់ 

ចោយដអលចឌើ�
ស៊ីស្កត្�្គទូ

នៃ ្ ួក ចលិតសលិប នាក់

សបាដាហ៍  ឡដើ�្ដី រាយក្រណ៍ ថាឡតើអ្ក មន សុខទុកខេ 

យ៉ាង ណា ថដរ  ឡៅ ក្នុង ក្រ ដក យក រោថានភាេ ថន ក្រ 

ល្ងួង ឡចញ េដី ខលេងួន អ្ក ឡនាះ ។

ចតើខ្ញំេួ�និយាយនឹងគ្ត់ចៅចពលណា?

អ្ក សបថហល ជា កំេុង ្ ទិត ថា « ក្រ ោំងឡនាះ ខ្នុំ 

អាច ឡធ្ើ បាន ចុះ ឡតើ ខ្នុំ អាច ដឹង បាន ឡោយ រឡបៀបណា  

ថាឡតើ អ្ដី ថដល ខ្នុំ បាន ឡធ្ើ ្ ឺ វា ធងៃន់ធងៃរ ល្ម�  ថដល ខ្នុំ សតូវ 

នទិយយ នឹង បែមីស្សេ ឡនាះ ? » ចឡ�លេើយ ដ៏ ខលេដី ្ ឺ ថា ៖ 

« សតទិស�្ជញ្ញៈ របស់ អ្ក នឹង សបាប់ អ្ក » ។ ឡៅ 

ឡេល អ្ក មន អារ�្មណ៍ ថាទទួល ក្រ បំ្ុស េដី 

សតទិស�្ជញ្ញៈ សូ� ឡធ្ើ វា ភាលា� ( សូ�ឡ�ើល អាលម៉ា 

34:31–34 ) ។

យតើ េ្វរី ែ្រះ ខដល ែ្នុំ កតូវ 

សា�ភាព
 ៃរឹង ប៊ើស្្ របស់ ែ្នុំ ? យហតុេ្វរី ?
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ោក់ទង នឹង ក្រ ថសបចទិត្ ឡស្ច ឡបនយ៉ា�ដីន បាន 

បឡសងៀន ថា « ឡយើង េុំ អាច សបាប់ អ្ករាល់គានា ឲ្យ អស់ 

នូវក្រណ៍ ោំងឡាយថដល អ្ករាល់គានា អាច សបសេឹត្ 

អំឡេើ បាប ឡនាះឡទ ឡសោះ មន ្ លេអូវ នទិង ថបប ឡ្្សងៗ គានា 

្ឺ  មន ឡសចើន ណាស់ ថដល ឡយើង េុំ អាច ឡរៀបរាប់ បាន 

ឡ�ើយ » ( �៉ូរោយ 4:29 ) ។ ដូឡច្ះ ជា ជាង ្ ្ល់ នូវ 

បញ្ដី ល�្អទិត ថន ឡរឿង  ថដល អ្ក សតូវ រោរភាេដល់ បែមីស្សេ 

របស់ អ្កឡនាះ ខ្នុំ សូ� ថចកចាយ នូវ ឡគាលក្រណ៍ �ួយ 

ចំនួន  ថដល នឹង ជួយ អ្ក ឲ្យ ឡធ្ើ ក្រ សឡស�ច ចទិត្ ឡនាះ ។

ចតើខ្ញំ្តូវសា�ភាពអ្វីខ្រះ?

ខ្នុំ ដឹង ថា អ្ក បាន េយាយ� ឡគារេសបតទិបត្ទិ ប៉ុថន្ 

សបថហលជា អ្ក បាន ឡធ្ើ នូវ កំហុស �ួយ ចំនួន រួ�ោំង 

កំហុស ធងៃន់ធងៃរ �ួយ ចំនួន ្ ងថដរ ។ កំហុស ភា្ឡសចើន 

ថដល �នុស្ស ឡធ្ើ អាច ឡោះសរោយ  តា�រយៈ ក្រ 

អធទិរោឋាន ផ្ទាល់ ខលេងួន នទិង ក្រថសបចទិត្ ឡោយ ឡរោមៅះ ។ 

កំហុស �ួយ ចំនួន ជាេទិឡសស កំហុស ថដល ោក់ទង 

នឹង ភាេ អសដីលធ�៌ តស�ូវ ឲ្យ មន ក្រ រោរភាេ ចំឡោះ 

បែមីស្សេ  េដី �ុន អ្ក អាច ទទួល បាន ក្រ អភ័យឡោស េដី 

សេះអមចាស់ ។

ឡៅ ឡេល អ្ក ្ ទិត េដី កំហុស ថដល អ្ក បាន ឡធ្ើ 

អ្កសបថហល ជា មន អារ�្មណ៍ ខុស ឆ្គង េទិបាក ចទិត្ ឬ 

ថែ�ោំងឡរោកឡៅ ឡទៀត ្ ង ។ សបសទិន ឡបើ អ្ក កំេុង 

មន នូវ អារ�្មណ៍ ោំងឡនះ ឡនាះ អ្ក សបថហល ជា សតូវក្រ 

នទិយយ នឹង បែមីស្សេ របស់ អ្ក េដី កំហុស ោំងឡនាះ ។

កុំ េយាយ� ឡោះរោរ ចំឡោះ ខលេងួន ឯង ឬបថង្រ 

្លេអូវ របស់ អ្ក ។ អ្ក អាច ្ ទិត ថា « វា ្ ួរ ឲ្យ 

ខាមៅស់ឡអៀនណាស់ ឡដើ�្ដី សបាប់ បែមីស្សេ នូវ អ្ដី ថដល ខ្នុំ បាន 

ឡធ្ើ ។ គាត់ ្ ទិត ថា ខ្នុំ ជា �នុស្ស ថដល ល្អ ជាង ឡនាះ ។ 

គាត់ នឹង ភាញាក់ឡ្្អើល សបសទិន ឡបើ ខ្នុំ សបាប់ គាត់ េដី អ្ដី ថដល ខ្នុំ 

បាន ឡធ្ើ ។ គាត់ នឹង �ទិន ចូលចទិត្ ខ្នុំ ឡទៀតឡទ » ។

ខ្នុំ សនយានឹងអ្ក ថា គាត់ នឹង �ទិន ឡថាកាលឡោស អ្ក 

ឡ�ើយ ។ ក្នុងនា� ជា អ្កបឡស�ើ ថន សេះអមចាស់ គាត់ 

នឹង មន សណាដានចទិត្ ល្អ ឡហើយ យល់ចទិត្ ឡៅឡេល 

គាត់ រោដាប់ អ្ក ។ បនាទាប់ �ក គាត់ នឹង ជួយ អ្ក ក្នុង 

ដំឡណើរក្រ ថសបចទិត្ ឡនះ ។ គាត់ ្ ឺជា រោរទូត ថន ឡសចក្ដី រច
នា
 រូប

្ត
 យោ

េ
 ក្

រីស
្ទរីណា

 ស
៊្មើធ

ឡ�តាតា ករុណា របស់ សេះអមចាស់ ឡដើ�្ដី ជួយ អ្ក ឲ្យ 

រោអាតស្អំ តា�រយៈ ដគ្វាយធួន ថន សេះឡយសែូវស្ដីស្ ។

សេះអមចាស់ ធ្លាប់ មន បន្អូល ថា ៖ « ឡ�ើលចុះ 

អ្កណា ថដល ថសបចទិត្ េដីអំឡេើបាប ោំងឡាយ របស់ ខលេងួន 

អ្កឡនាះ ឡឈ្មៅះថា បាន អត់ឡោស ឲ្យ ឡហើយ ឡហើយ 

ឡយើង ជា សេះអមចាស់ �ទិនចាំ េដីអំឡេើ បាប ោំងឡនាះ 

ឡទៀតឡទ ។

« តា� រឡបៀប ឡនះ អ្ក រាល់ គានា អាច ដឹង ឡបើ សទិន ជា 

�នុស្ស ណា មនាក់ ថសបចទិត្េដី អំឡេើ បាប ោំងឡាយ របស់ 

ខលេងួន ថ�ន ឬ អត់—ឡ�ើល ចុះ អ្ក ឡនាះ នឹង រោរភាេ អំេដី 

អំឡេើ បាប ោំងឡាយ ឡហើយ លះបង់ ឡចាល អំឡេើ បាប 

ោំងឡនាះ » ( ្. នទិង ស. 58:42–43 ) ។

ឡៅឡេល អ្ក រោរភាេ ឡហើយ លះបង់ឡចាល អំឡេើ 

បាប របស់ អ្ក ឡនាះ សេះអមចាស់ នឹង អភ័យឡោស ដល់ 

អ្ក ។ អ្ក នឹង �ទិន ចាំបាច់ សតូវ ទទួលខុសសតូវ ចំឡោះ 

សទង់សសមប់ អំឡេើបាប ោំងឡនាះ  ឡៅ ឡេល អ្ក នឹង សតូវ 

នាំ យក ឡៅ ក្ត់ ឡសចក្ដី ឡនាះ ឡទ ។

រុរះចបើខ្ញំមិនសា�ភាព?

ឡេលខលេះ �នុស្ស មនាក់ នឹងឈប់ ឡធ្ើ ខុស ប៉ុថន្ េុំ 

រោរភាេឡៅ បែមីស្សេ របស់ ខលេងួន ឡៅឡេល ថដល ្ ួរ ថត 

ឡធ្ើ ឡនាះ ឡទ ។ ជា លទ្ធ្ល បុ្្គល មនាក់ ឡនាះ បន្ ទូល 

បន្នុក ថន អំឡេើបាប ថត មនាក់ឯង ជាជាង ក្រ អនុញ្ញាត ឲ្យ 

សេះអង្គ សឡ្គ្គាះ ដកយក បន្នុក ឡនាះឡចញ ។

ខ្នុំ សូ� ឲ្យ ឧោហរណ៍ �ួយ ដល់ អ្ក ។ ក្ល 

េដី ប៉ុនាមៅន ឆ្នាំ �ុន នា ោងាច �ួយ ខ្នុំ បាន សមភាសន៍ 

�នុស្ស ឡេញវ័យ ឡធ្ើ  ប័ណ្ណ ចូល សេះវិហារ បរិសុទ្ធ េួកឡ្  

ឡ�ើង វិញ ។ មន សស្ដី វ័យ កណាដាល មនាក់ បាន ចូល 

�ក សសមប់ ក្រ សមភាស របស់ គាត់ ។ នាង បាន 

ឡរៀបក្រ ឡៅ ក្នុង សេះវិហារ បរិសុទ្ធ ឡហើយ សក�្ម ក្នុង 

រោសនាចសក ឡេញ �ួយ ជដីវិត របស់ គាត់ ។

ខ្នុំ ទទួល អារ�្មណ៍ េដី ភាេឡរោកឡៅ ដ៏ ខាលាំង �ួយ 

ឡៅ ក្នុង សេលឹង របស់ គាត់ ។ ឡៅ ឡេល ក្រ សមភាស 

ឡចះ ថតបន្ ខ្នុំ បាន ទទួលក្រ បំ្ុស ខាង វិញ្ញាណ 

�ួយ ។ ខ្នុំ បាន នទិយយ ឡៅក្ន់ គាត់ ថា « ប្អអូនសសដី ខ្នុំ 

មន អារ�្មណ៍ ថា ប្អអូន បាន ឡធ្ើ កំហុស ធំ�ួយ ឡេល ប្អអូន 

ឡៅ វ័យ ជំទង់ ថដល ប្អអូន �ទិន ោន់ បាន រោរភាេ ដល់ 

អ្កដឹកនាំ បេ្ជទិតភាេ ឡៅ ឡ�ើយ ។ ឡតើ ប្អអូន អាចសបាប់ 

ខ្នុំ េដី បញ្ហា ឡនាះ បានឡទ ? »

រំឡេចឡនាះ គាត់បាន ចាប់ឡ្្ើ� យំ ។ គាត់ បាន 

សបាប់ ខ្នុ ំថា វា ជាក្រេទិត បុ៉ថន្ គាត់ ថត មន អារ�្មណ៍ 

ថា ខាមៅស់ ឡអៀន ឡេក  ឡដើ� ដ្ី រោរភាេបញ្ហាឡនាះ ដល់ 

បែមីស្សេ ។ ឡៅ ឡេល គាត់ បាន រោរភាេ េដី អ្ដី ថដល គាត់ 

បាន ឡធ្ើ គាត់បានថចក ចាយ េដី ឡសចក្ដី ល�្អទិត ស្ប់សគាន់  

ឡដើ� ដ្ី ឲ្យ ខ្នុ ំឡធ្ើ ក្រ កំណត់ េដី ភាេ សក្ទិស� របស់ គាត់ ។

ក្រ រោរភាេ េដី អំឡេើ បាប របស់ គាត់ ឡៅ អ្កដឹកនាំ 

បេ្ជទិតភាេ  បាន កំណត់ នូវ ចុង បញ្ចប់ ថន ដំឡណើរក្រ 

ថសបចទិត្ របស់ គាត់ជាជាង ក្រ ចាប់ឡ្្ើ� ។ គាត់បាន 

ទូល បន្នុក នទិង ឡរោកឡៅថដល េុំ ចាំបាច់ ថន អំឡេើបាប 

ឡនាះ ឡលើស េដី 30 ឆ្នាំ�កឡហើយ ។

ឡោយរោរ គាត់ បាន បញ្ចប់ជំហាន ចុងឡសក្យ ថន 

ក្រ ថសបចទិត្ កំហុស របស់គាត់សតូវបាន លុប ឡចញ ។ 

�្ងមកាល ខ្នុំ បាន ជួបគាត់ បនាទាប់េដី ក្រ សមភាស ឡៅ 

យប់ ឡនាះ �ក ។ ថ្្�ុខ របស់ គាត់ មន ភាេ សសស់ ថាលា 

ឡហើយ នាង មន ចទិត្ រីករាយ ។

ខ្នុំចង់ឲ្យ អ្កដឹងថា ខ្នុំ �ទិន ចាំ ឡឈ្មៅះ គាត់ ឡនាះ 

ឡទ ។ សេះអមចាស់ អាច ដក យក ក្រ ចងចាំ ឡនាះ 

ឡចញ េដី បែមីស្សេ ។ អ្ដីថដល ខ្នុំ ឡៅ ចាំ ្ ឺ ថា  តា�រយៈ 

ក្ររោរភាេ ឡៅ ក្ន់ អ្កដឹកនាំ បេ្ជទិតភាេ របស់ 

គាត់ សស្ដី វ័យ កណាដាលមនាក់ ឡនាះ បាន ធូរសរោល 

េដីអារ�្មណ៍ ថន កំហុស ថដល គាត់ បាន មន 

អស់រយៈឡេល ជាឡសចើន ឆ្នាំ ។

សូ� កុំ ឡធ្ើ កំហុស ឡនាះ ។ សបសទិន ឡបើ អ្ក មន 

អារ�្មណ៍ ថន ក្រ ឡធ្ើ ខុស ប៉ុថន្ �ទិន សបាកដ ថាអ្ក សតូវ 

រោរភាេចំឡោះ បែមីស្សេ របស់ អ្ក  ឬ អត់ ឡនាះ សូ� 

ឡៅ ជួបគាត់ ។ សូ� ឲ្យគាត់ ជួយ ដល់ អ្ក ។ កុំ 

សបែុយ ទូល បន្នុក �ួយ ថដល �ទិន ចាំបាច់ ឡៅ ក្នុង ជដីវិត 

របស់ អ្ក ថដល វា នឹង បន្សល់ទុក ឲ្យ អ្ក នូវ អារ�្មណ៍ 

ឡរោកឡៅ ។ តា�រយៈ ក្ររោរភាេ របស់ អ្ក ចំឡោះ 

បែមីស្សេ នទិង ក្រ ថសបចទិត្ របស់ អ្ក ឡនាះ សេះអមចាស់ នឹង 

ឡលើក បន្នុក ឡនាះ ឡចញ េដី សេលឹង របស់ អ្ក ( សូ�ឡ�ើល 

ឡអរោយ 1:18 ) ។
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សេះឡយសែូវស្ដីស្ បាន បង់ថែលេ សសមប់ អំឡេើ បាប របស់ 

អ្ក រួច ឡហើយ ។ អ្ក អាចទទួល បាន ក្រ អភ័យឡោស 

ដរាបណា អ្ក ថសបចទិត្ ។ កុំេយាយ� បង់ថែលេ សសមប់ 

អំឡេើបាប របស់ អ្ក ។ គាមៅន ទំហំថន ក្ររងទុកខេ 

ណា�ួយ របស់ អ្ក អាច ឡសបាសឡោះ អ្ក បាន ឡ�ើយ 

្ឺ មន ថត តា�រយៈ ដគ្វាយ ធួន ប៉ុឡណាណះ ថដល អ្ក អាច 

ទទួល បាន ក្រអភ័យឡោស ។

សូ� ឲ្យ ឡយើង អនុវត្ ឡសចក្ដីជំឡនឿ ឡលើ 

សេះឡយសែូវស្ដីស្ នទិង ដគ្វាយធួន របស់ សទង់ ។ ខ្នុំ 

សូ� ថែលេងទដីបនាទាល់ ក្នុង សេះនា� ថន សេះឡយសែូវស្ដីស្ 

ថា តា�រយៈ ក្រថសបចទិត្ រួ�មន ោំង ក្រ រោរភាេ 

ឡៅ បែមីស្សេ របស់ អ្ក ឡេល ចាំបាច់ ឡនាះ អ្ក នឹង បាន 

រោអាតស្អំ ។ ឡលើស េដី ឡនះ ឡទៀត តា�រយៈ ឡសចក្ដីឡ�តាតា 

ករុណា របស់ សេះអង្គ សឡ្គ្គាះ—សេះឡចរោដា ជួយ គាំសទ 

របស់ សទង់—អ្ក អាច ទទួល បាន ភាេរឹងមំ  ឡៅ 

ក្នុង ស�ត្ភាេ របស់ អ្ក  ឡដើ�្ដី តតាំង នឹង ក្រល្អូង 

នា ឡេល អនា្ត ។ ដូឡច្ះ អ្ក នឹង មន ឡសចក្ដី 

សុខរោន្ ក្នុង ្ ំនទិត នទិង សុភ�ង្គល ក្នុង ជដីវិតឡនះ 

ឡហើយ អ្ក នឹង ទទួល បាន ជដីវិត ដ៏ ឡៅ អស់កល្ ជានទិច្ច 

ឡៅ ជដីវិត ឡសក្យ ។ ◼

្េូចពទ្យែ៏អសាចា�្យ�បស់ចយើង

« ជាយរឿេៗ ក្រះេង្គ 

សយហងាគារះ កតូវ បាៃ យ្ កបដូច 

យៅ ៃរឹង ក្ូយ្ទ្យដ៏ េសាចារ្យ មនាក់  . . . កំហុស ចំយពារះ 

វិញ្ញាណ កសយដៀង ោនា ៃរឹង រោរឈឺចាប់ ក្នុង រូបរោេ 

យេើង ខដរ—វ ជា រោរ  ក្មៃ ្ រី យកោរះថានាក់ ៃលិង ជា រោរ  

រោរពារ ្ រី រោរ ែូចបង់ បខៃ្ថម យទៀត ។ ក្នុង ដងាវាេ ធួៃ នៃ 

ក្រះេង្គ សយហងាគារះ មៃ ៃូវ កកមួៃ សកមប់ ្ យាបាល  ខដល 

អាច ្ យាបាល របួស ខាង វិញ្ញាណ យេើង យហើេ ដក 

េក កំហុស ។ ប៉ាុខៃ្ កកមួៃ យៃរះ អាច យកបើ ខត តាមរេៈ 

យោលរោរណ៍ នៃ យសចក្ដរី ជំយៃឿ  យជឿ យលើ ក្រះេមចាស់ 

ក្រះយេស៊ូវ ក្រីស្ទ រោរ ខកបចលិត្ ៃលិង រោរ យោរ្ កបតលិបត្លិ 

ជាៃលិច្ច ប៉ាុយណាណារះ ។ លទ្ធ្ល នៃ រោរ ខកបចលិត្ យោេ យសាមារះ 

ជា ក្ដរី សុែសាៃ្ នៃ អារម្មណ៍ រោរ លួងយលាម ៃលិង រោរ 

្យាបាល  ៃលិង រោរ ជំៃួស ខាង វិញ្ញាណ ។

« ប៊ើស្្ ៃលិង កបធាៃ សាខា េ្ក ជា ជំៃួេ រោរ 

ក្ូយ្ទ្យ ខាង វិញ្ញាណ  ខដល បាៃ សលិទ្ធលិ េៃុញ្ញាត យដើម្រី ជួេ 

េ្ក ខកបចលិត្ យហើេ បាៃ ជា សរះយស្ើេ » ។

ដអលចឌើ�ោវីឌចអដបែណាននកូ�ៃុមននពួកសាវកែប់ពី�នាក់«We 
Believe in Being Chaste»Liahonaដខឧសភាឆ្នាំ
2013ទំព័�44។

ច�តុអ្វីខ្ញំ្តូវដ្បរិត្ត?

សេះឡយសែូវស្ដីស្ បាន បង់ថែលេ អំឡេើបាប ថន �នុស្ស 

ឡោក ស្ប់ រូប តា�រយៈ ក្រលះបង់ ថដល ឡធ្ើ ឲ្យ ធួន 

របស់ សទង់ ។ សទង់ អឡញ្ើញ អ្ក ឲ្យ ថសបចទិត្ ឡហើយ 

ឡជៀសឡចញ េដី ឡរោកឡៅ នទិង ក្ររងទុកខេ បថន្� 

ឡទៀត ។ « ចូរថសបចទិត្ចុះ ឡបើ េំុ ឡនាះ ឡរោតឡទ . . . 

ឡសចក្ដី រងទុកខេ ោំងឡាយ របស់ អ្ក នឹង ឈឺចាប់ 

ណាស់—្ឺ ឈឺ ដល់ ណា ឡនាះ អ្ក �ទិន ដឹង ឡទ 

សជួតសជាប ដល់ ណា ឡនាះ អ្ក �ទិន ដឹង ឡទ ថ�ន ឡហើយ 

ធងៃន់ធងៃរ ដល់ ណា ឡនាះ អ្ក ក៏ �ទិន ដឹង ថដរ ។

« ត្ទិត ឡ�ើល ចុះ ឡយើង ជា សេះ បាន រងទុកខេ នូវ ក្រ 

ោំង ឡនះ ជំនួស �នុស្ស  ោំងអស់ ឡដើ�្ដី កុំ ឲ្យ ឡ្ អាច 

រងទុកខេ ឡបើសទិនជា េួកឡ្ ថសបចទិត្

« ប៉ុថន្ ឡបើសទិនជា េួកឡ្ �ទិន សេ�ថសបចទិត្ ឡទ ឡនាះ 

េួកឡ្ សតូវ រ ងទុកខេ ដូច ជា ឡយើង ថដរ ។ . . .

« ឡហតុដូឡច្ះ ឡហើយ ជា ែ្មដី ឡទៀត ឡយើង បញ្ជា ឲ្យ 

អ្ កថសបចទិត្ . . . ឡហើយ ឲ្យ អ្ក រោរភាេ នូវ អំឡេើ បាប 

ោំងឡាយ របស់ អ្ក ឡបើ េុំ ឡនាះ ឡរោតឡទ ឡនាះ អ្ក 

នឹង រង ឡោស ោំងឡាយ ថដល ឡយើង បាន មន បន្អូល 

�ក » ( ្. នទិង ស. 19:15–17, 20 ) ។

ខ្នុំ សូ� ថែលេងទដីបនាទាល់ ថា ក្ររងទុកខេ របស់ សទង់ 
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�ចោយដអលចឌើ�អូវិនសិនច�ចេក

នៃ ្ ួក ចលិតសលិប នាក់

«យមើលយយើងឈ�យៅម្្់ទាវា�ទាំងយគាះយបើអ្កណាឮសំយឡងយយើងយ�ើយយបើកទាវា�ឲ្យយនាះយយើងនឹង

ចរូលយៅឯអ្កយនាះ»(វិវ�ណៈ3:20)។

ការអញ្ជើញព្រះអង្គ
សញ្គ្ររះឲ្យយាងចូលមក

ក្រ ក្នុង សេះវិហារ បរិសុទ្ធ�អូស ឡអនឡជឡ�ស 

ក្លដីហ្័រញា៉ា ។ គាត់ បាន ឡចញ េដី ្ ្ះ ឡៅ ឡម៉ាង 

4:00 សេឹក ឡដើ�្ដី ឡៅ បឡស�ើ សេះអមចាស់ ឡៅ ក្នុង 

សេះវិហារ បរិសុទ្ធ ។

សគាន់ ថត រយៈឡេល េដីរ ឆ្នាំ បនាទាប់ េដី ខ្នុំ បាន 

សជ�ុជទឹក ខ្នុំ បាន សឡស�ច ចទិត្ ថា ខ្នុំ ចង់ បឡស�ើ 

សេះអមចាស់ ជា អ្ក ្ ្សេ្្សោយ រោសនា ឡេញ 

ឡម៉ាង ។ ក្នុង ឡបសកក�្ម របស់ ខ្នុំ ខ្នុំ បាន ជួយ 

�នុស្ស ជាឡសចើន ឲ្យ ឡរៀន េដី សេះអង្គសឡ្គ្គាះ ឡដើ�្ដី 

េួកឡ្ អាច អឡញ្ើញ សទង់ �ក ក្នុង ជដីវិត របស់ េួកឡ្ ។

ឡសក្យ�ក ខ្នុំ បាន បឡស�ើ ជា សបធ្ន 

ឡបសកក�្ម ក្នុង សបឡទស រោ�័រ ។ ខ្នុំ ថតង សួរ 

ដល់ េួកអ្ក្្សេ្្សោយ រោសនា ែ្មដីថា ឡតើ េួកឡ្ 

បាន សឡស�ច ចទិត្ បឡស�ើ ឡបសកក�្ម តាំង េដី ឡេល 

ណា ។ មន េួកឡ្ ជាឡសចើន បាន នទិយយ ថា 

េួកឡ្បានសឡស�ចចទិត្ ឡធ្ើ ក្រ បឡស�ើ តាំង េដី េួកឡ្ 

ឡៅ ថានាក់ កុមរ !

ថានាក់ កុមរ នឹង ជួយ អ្ក ឡរៀបចំ ខលេងួន សសមប់ ក្រ 

បឡស�ើ ជា អ្ក ្ ្សេ្្សោយ រោសនា ។ សូ� ឡរៀន 

ឲ្យ បាន ឡសចើន តា� ថដល អ្ក អាច ឡធ្ើ បាន ។ ោក់ 

ឡគាលឡៅ �ួយ ឡដើ�្ដី បឡស�ើឡបសកក�្ម ។ បនាទាប់ 

�ក អ្ក ក៏ នឹង អាច ជួយ ដល់ �នុស្ស ដថទ ឡទៀត ឲ្យ 

អឡញ្ើញ សេះអង្គសឡ្គ្គាះ �ក ក្នុង ជដីវិត េួកឡ្ បាន 

្ង ថដរ ។ ក្រ ឡធ្ើ ជា អ្ក្្សេ្្សោយ រោសនា នឹង 

ផ្លាស់ ប្អូរ ជដីវិត របស់ អ្ក—វា បាន ផ្លាស់ ជដីវិត របស់ 

ខ្នុំ ។ ◼

កាល េដី ខ្នុំ ឡៅ ឡក្មង ឡេល បុណ្យ 

ស្ដីស្ម៉ាស  មដាយ របស់ ខ្នុំ 

បាន ោក់ តាំង រូបភាេ សេះអង្គ 

សឡ្គ្គាះ ឡគាះ ោវារ ។ ឡយើង េុំ ោន់ 

ជា សមជទិក រោសនាចសក ឡៅ 

ឡ�ើយ ឡទ ឡហើយ ខ្នុំ ថតង សួរ 

ថា « ឡហតុអ្ដី សេះឡយសែូវ ឡគាះ 

ោវារ ? » ឡតើ អ្ក ណា ឡៅ ក្នុង 

្្ះ ឡនាះ ? »

ប៉ុនាមៅន ឆ្នាំ ឡសក្យ �ក 

ខ្នុំ បាន រក ឡ�ើញ ថា គាមៅន 

ថដ ោវារ ឡៅ ខាងឡសរៅ ឡលើ ោវារ 

ថដល សេះអង្គ សឡ្គ្គាះ បាន ឡគាះ 

ឡ�ើយ ។ បុ្្គល ថដល ឡៅ ខាង ក្នុង សតូវ 

ឡបើក ោវារ ឡនាះ ។ ឥ�អូវ ឡនះ ខ្នុំ ដឹង ថា អ្ក ថដល 

ឡៅ ោវារ មខាង ឡទៀត ជា នរណា ឡហើយ ។ ្ឺ 

ឡយើង ោំងអស់ គានា ! សេះអង្គ សឡ្គ្គាះ កំេុង 

ឡគាះោវារ ឡហើយ ឡយើង ោំងអស់គានា សតូវ 

ឡបើក ោវារ ឡហើយ អឡញ្ើញ សទង់ ឲ្យ យង 

ចូល �ក ក្នុង ជដីវិត របស់ ឡយើង ។

ឡេល ខ្នុំ ឡៅ វ័យ ជំទង់ ខ្នុំ បាន 

សឡស�ច ចទិត្ អឡញ្ើញ សេះអង្គសឡ្គ្គាះ 

�ក ក្នុង ជដីវិត របស់ ខ្នុំ  ឡោយ ក្រ សជ�ុជទឹក 

ឡហើយ ក្លាយ ជា សមជទិក រោសនាចសក 

ឡនះ ។ �ទិត្ ខ្នុំ បាន ឡធ្ើ ជា ្ ំរូ ល្អ ដល់ ខ្នុំ ។ រួ� 

ោំងជដីដូន របស់ ខ្នុំ ្ ង ថដរ ។ គាត់ ជា អ្ក ឡធ្ើ 
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ចោយចជនមាោក្បាយែ៍្ូត

ខ្្ក យៅ យលើ ដំយណើរ យរឿង ្ លិត មួេ

«យ�ើយអស់អ្កណាតដលេេួលបពវជិ្ភាពយនះ

យ្មះថ្េេួលយយើងតដ�តពះអម្ចាស់តេង់ម្ន

តពះបន្ទដូលថ្ដរូយចានាះ»(េ.និងស.84:35)។

ញ៊េ
នជដី បាន ឈរ ឡៅ �ុខ កញ្ចក់តស�ង់ 

សកវា៉ត់ក របស់ គាត់ ។ អាវ ស  នទិង 

ឡខា េណ៌ ឡខៀវ ចាស់ របស់ គាត់ សតូវ គានា 

យ៉ាងឥតឡខាចាះ ។ គាត់ បាន សទិត សក់ របស់ គាត់ ។ 

គាត់ េទិតជាបាន ឡរៀបចំ រួចជាឡសសច ឡដើ�្ដី ទទួល 

ក្រ ថតងតាំង ជា ឌដីកុន ។ ឡហតុអ្ដី បាន ជាគាត់ មន 

អារ�្មណ៍ ភ័យ ខាលាច ឡ�៉លេះ ?

ឡបែនជដី បាន យក សេះ្�្ពដីរ របស់ គាត់ ឡហើយ ឡដើរ 

ឡចញ េដី បន្ប់ ។ គាត់ �ទិន េយាយ� ្ ទិត េដី ថា ឡតើ នឹង 

មន ឡរឿង អ្ដី ខុស ថបលេក ឡៅ សេះវិហារ ថែងៃ ឡនះ ឡនាះ ឡទ ។ 

រួច ឡហើយ មន ក្តេ្កទិច្ច បេ្ជទិតភាេ ែ្មដី ថដល ឡធ្ើ ឲ្យ 

គាត់ បារ�្ភ ឡៅ ឡេល ណា គាត់ បាន ្ ទិត េដី ឡរឿងឡនាះ 

្ឺ ៖ ក្រ ថចក រោសក្�៉ង់ ។ ចុះ ឡបើ គាត់ ឡធ្ើ កំហុស 

ឡៅ សគា ដំបូង របស់ គាត់ ឡៅ សបាដាហ៍ ឡសក្យ ឡនាះ ? 

គាត់ បាន េយាយ� បំឡភលេច ឡរឿង ឡនាះ ថដរ ឡេល គាត់ 

ឡចញ េដី ្ ្ះ ។

ក្រ សបជុំ រោសក្�៉ង់ បាន ដំឡណើរ ក្រ ដូច 

ធ�្មតា ។ ប៉ុថន្ ឡសក្យ �ក ឡបែនជដី បាន ឡដើរ ជា�ួយ 

ស្ួរោរ គាត់ ឡៅ ក្រិយល័យ របស់ បែមីស្សេ 

រោឡាហសោ ។ ឡនះេទិត ជា ឡរឿង ថដល ថបលេក ។ ជា 

ធ�្មតា គាត់ ្ ួរ ឡៅ ក្នុង ថានាក់កុមរ ឡៅឡម៉ាង ឡបើក ថានាក់ 

នា ឡេល ឡនះ ។

ឡបែនជដី បាន អង្គនុយចុះ ឡៅ ឡេល ឪេុក បែមីស្សេ 

ឌីកុនញ្មោងថ្ី
កា�តចកសាតកាម៉ង់េឺជាេំនួលខុសត្រូវមួយដ៏្ ំ។ចុះយបើគា្់យ្វើឲ្យ�យញ៉�ពញ៉យៅ?
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សបធ្ន យុវជន នទិង ទដីសបឹកសោ ក្នុង ្ ណៈសបធ្ន 

បែមីស្សេ បាន ោក់ថដ ឡលើ កបាល របស់ គាត់ ។ ឪេុក 

បាន សប្ល់ បេ្ជទិតភាេ ឡអើរ៉ុន ដល់ គាត់ ។ ក្នុង 

ក្រ សបសទិទ្ធេរ ឡនាះ ក្រ ភ័យ ខាលាច ក្នុង ខលេងួន របស់ 

ឡបែនជដី បាន ររោយ បាត់ ។ គាត់ មន អារ�្មណ៍ សងៃប់ 

ឡហើយ រីករាយ ។

ឡបែនជដី បាន ឡសក្កឈរ ចាប់ថដ �នុស្ស ស្ប់ គានា ។ 

បនាទាប់ �ក គាត់ បាន ឱប មដាយ នទិង បង សបុស របស់ 

គាត់ ឡជ នទិង ប្អអូន សសដី របស់ គាត់ �ដីរា៉សុល ។

ឡសក្យ �ក ឡទៀត គាត់ បាន ឡៅរោោ ថែងៃ 

អាទទិត្យ ។ ឡោះជា ថានាក់ ែ្មដី �ទិន ដូច នឹង ថានាក់ កុមរ ក្ដី 

ប៉ុថន្ ឡៅ ថត មន អារ�្មណ៍ ថា រោគាល់ គានា ។ ឡ�ឡរៀន 

ឡលើក ឡ�ើង េដី ក្រអធទិរោឋាន ។ គាត់ បាន ឡរៀន ឡសចើន េដី 

ក្រ អធទិរោឋាន ឡៅ ក្នុង ថានាក់ កុមរ ។ ឡបែនជដី បាន ឡរៀង 

ធូរ ចទិត្ បន្ទិច ។ សបថហល ក្រ ឡធ្ើ ជា ឌដីកុន មនាក់ �ទិន 

សូវ េទិបាក ឡនាះ ឡទ ។

ជ បាន សបាប់ ឡបែនជដី ឡសក្យ េដី សេះវិហារ ថា 

« វា �ទិន អដី ឡនាះ ឡទ ! » ។ « បង នឹង សបសទិទ្ធ េរ 

រោសក្�៉ង់ ឡហើយ ប្អអូន អាច ថចក វា បាន » ។

រាល់អារ�្មណ៍ ភ័យ ខាលាច បាន សត�ប់ �កវិញ ។ 

គាត់ បាន នទិយយ រោងាត់ៗ ថា « ហ្ឹង ឡហើយ » ។ 

ក្រ ថចក រោសក្�៉ង់ ្ ឺ ជា ឡរឿង �ួយ ថដល ឡបែនជដី បារ�្ភ 

ខាលាំង បំ្ុត !

ឡសក្យ �ក ឡទៀត ឡៅ យប់ ឡនាះ ឡបែនជដី បាន 

ឡ�ើញ ឪេុក កំេុង អាន ឡសៀវឡៅ ឡៅ ឡលើ រោ�នុង ។ 

« ចុះ ឡបើ ខ្នុំ ឡភលេច នរណា មនាក់ ឡហើយ េួកឡ្ �ទិន បាន 

រូប
ភា
្ 
យោ

េ
 េ
័រោ

ម 
កូហ

្វ�

« យបើ េ្ក ជា  �រីកុៃ . . .  ៃរឹង ្ កងរីក រោរ យៅ ែ្លួៃ េ្ក ៃរឹង 

រោលាេ ជា ឧបករណ៍ ក្នុង ក្រះហស្ ក្រះ  សូម្រី ខត យ្ល យៃរះ 

យោេសារ ប្្វជលិតភា្ ក្នុង យក្មង កបុស មនាក់  ្ឺមៃ ឥទ្ធលិ្ល 

ដូចជា ប្្វជលិត ភា្ ក្នុង បុរស មនាក់ ខដរ យ្ល េៃុវត្ ក្នុង យសចក្ដរី 

សុចរិត » ។

ដអលចឌើ�ថាតអ�ខាលីចស្ើ�ននពួករិតសិបនាក់«The Power  
of the Priesthood in the Boy»Liahonaដខឧសភា
2013ទំព័�54។

ទទួល រោសក្�៉ង់ ឡនាះ ? » គាត់ បាន សួរ ។ « ចុះ 

ឡបើ ខ្នុំ ជំេប់ ឡជើង ដួលឡៅ ? » គាត់ បាន ឡ�ើល ឡ�ើញ 

យ៉ាង ចបាស់ េដី បញ្ហា ឡនាះ ក្នុង ្ ំនទិត របស់ គាត់ ថា 

ថាស ឡនាះ សតូវ បាន ធ្លាក់ ឡៅ ឡលើដដី ឡហើយ ថេង 

ទឹកខាចាយ ស្ប់ ទដីកថនលេង ។

ឪេុក បាន ោក់ ថដ ឡលើ រោមៅ របស់ ឡបែនជដី ។ 

« បា៉ាឡៅ ចាំ េដី សគាដំបូង ថដល បា៉ា បាន ថចក 

រោសក្�៉ង់ ។ បា៉ា សបថហល ជា ភ័យ ខាលាច ជាង 

កូនឡៅ ឡេល ឡនះ ឡៅឡទៀត » ។

ឡបែនជដី បាន ភាញាក់ឡ្្អើល ។ « បា៉ា ហ្ឹង ? បា៉ា �ទិន 

ខាលាច អ្ដី ោំងអស់ ! » 

ឪេុក បាន ឡសើច ។ « បា៉ា ធ្លាប់ ភ័យ ខាលាច ឡសចើន 

ដង ណាស់ ។ ឡតើ កូនដឹង ថា អ្ដី ឡៅ ថដល ជួយ បា៉ា ឲ្យ 

យក ឈ្ះ ឡលើ ក្រ ភ័យ ខាលាច ឡទ ? »

ឡបែនជដី បាន្ទិត �ួយ សន្នុះ ។ « ក្រអធទិរោឋាន 

ថ�ន ឡទ ? »

ឪេុក ញញឹ� ។ « សតឹ� សតូវ ណាស់ ។  

្ឺ ក្រអធទិរោឋាន ។ ឡហើយ ឪេុក របស់ បា៉ា បាន 

សបសទិទ្ធេរ ឲ្យ បា៉ា ។ ឡតើ កូនចង់ ឲ្យ បា៉ា សបសទិទ្ធេរ ឲ្យ 

កូន ឡទ ? »

ឡបែនជដី ងក់កបាល ភាលា� ។ « បាទ ! កូន ចង់ 

បាន វាណាស់ » ។

ស្ួរោរ បាន ជួបជុំគានា ក្នុង បន្ប់ ទទួល ឡភ្ៀវ ។ 

ឪេុក បាន ោក់ ថដ គាត់ ឡលើ កបាល របស់ ឡបែនជដី ។ 

ឡៅ ឡេល ឪេុក នទិយយ ឡបែនជដីមន អារ�្មណ៍ ថា 

ចាប់ឡ្្ើ� ចង់ យំ ។ ឪេុក បាន នទិយយ ឡៅ ក្នុង 

ក្រ សបសទិទ្ធេរ ថា « ចងចាំ ថា កូន បាន ទទួល 

បេ្ជទិតភាេ តា�រយៈេទិធដីបរិសុទ្ធ ដ៏ េទិសទិដ្ឋ �ួយ ។ 

សេះវរបទិតា សួ្៌ បាន សបោន បេ្ជទិតភាេ ដល់ ឡយើង 

ឡដើ�្ដី ឲ្យ ឡយើង អាច បឡស�ើ ដល់ �នុស្ស ដថទឡទៀត ។ 

សបសទិនឡបើ កូន អាច ឡធ្ើ កទិច្ចក្រ ឡនះ ឡោយ អស់ េដី 

ដួងចទិត្ ឡនាះ កូន នឹង ទទួល បាន េរជ័យ ក្នុង កទិច្ចក្រ 

ឡនះ នទិង ក្នុង កទិច្ចក្រ ោំងអស់ » ។

ឡេញ�ួយសបាដាហ៍ ឡបែនជដី បាន អធទិរោឋាន សុំ 

ជំនួយ ។ លុះ ឡៅ ថែងៃ អាទទិត្យ សបាដាហ៍ ឡសក្យ 

គាត់ បាន ចូលរួ� នឹង េួកឌដីកុន ឡៅ ខាង�ុខ 

រោលសបជុំ ។ គាត់ បាន រោដាប់ យ៉ាង យក 

ចទិត្ទុកោក់ ឡេល ឡជ នទិយយ ក្រ សបសទិទ្ធ េរ 

នំប័ុង ។

រំឡេច ឡនាះ គាត់ បាន សេួយ បារ�្ភ �្ងឡទៀត ។  

ឡតើ គាត់ េទិត ជា អាច ឡធ្ើ កទិច្ចក្រ ឡនះ បាន ថ�ន ឬ ?  

វា សំខាន់ ខាលាំងណាស់ ! បនាទាប់ �ក គាត់ បាន ចាំ េដី 

ក្រសនយា  ឡៅ ក្នុង ក្រ សបសទិទ្ធេរ របស់ ឪេុក គាត់ ។ 

ក្រ សេួយ បារ�្ភរបស់ គាត់ បាន ររោយ បាត់ ឡៅ 

ឡេល សេះវិញ្ញាណស្ប ដណដាប់ �ក ឡលើ គាត់ ។

គាត់ បាន ឡលើក ថាស ឡហើយ បានឡដើរឡចញ 

ឡោយ ទំនុកចទិត្ ឡៅ ក្ន់ ជួរ ថដល បាន គាត់ 

បាន ចាត់ ។ គាត់បាន ហុច ថាស ឡនាះ ឡោយ 

សបុងសបយ័ត្ ឡៅ សស្ដី មនាក់ ឡៅ ជួរ ខាង �ុខ ។

សស្ដី ឡនាះ បាន ញញឹ� ោក់ គាត់ ។ ឡបែនជដី បាន 

ញញឹ� តប វិញ ឡោយ ដឹង ថា គាត់ កំេុង បឡស�ើ 

សេះអមចាស់ ។ ◼



ចៅតាម្ ្ទូវ

ការដ្ក់រាំងបគ្ហាញដៃរះដៅក្នបុងមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍

មរមៃក្នបុងវិៃដទើរខរួរដទើរ្សរាៃដរៀបចំសារជ្ថ្មបីជ្ជំរំ

មរួយដលើផ្លូវនអអូវា៉ជ្ទបីកបៃ្ងប�លវិោលាមដក្តុៃ

រាៃៃិពៃ្ធទំៃុកតដម្កើងបទ«មកមកពរួកបរិេុទ្ធ»

(ទំនុកតចម្កើង្ពរះនិងរច្មៀងកុមារកុមា�ីទំព័រ2)។

ចោយដជននីច�្វើមាោឌី

ទី្កុងថ្មីមួយ

បនាទាប់ េដី េយាក្រី យ៉ូថសប ស្មែមីធ សតូវ បាន ឡ្ 

សមលាប់ ឡៅទដីសកុងឡៅវូ រដ្ឋអទិលលដីឡណាយ បាន 

ក្លាយ ជា ទដីកថនលេង �ួយ ដ៏ ឡសគាះថានាក់ ។ េួកបរិសុទ្ធ 

បាន ចាកឡចញ េដី ្ ្ះ សថ�្ង របស់ខលេងួន  ឡៅ 

ថស្ងរកទដីកថនលេងរស់ ឡៅ �ួយ ថដល ម នសុវត្ទិភាេ ។ 

ឡៅ ថខ កុ�្ភៈ ឆ្នាំ 1846 សកុ� េួកបរិសុទ្ធដំបូង បាន 

ចាប់ ឡ្្ើ� ដំឡណើរ របស់ េួក ឡ្ ឡៅ ទទិស ខាងលទិច ប៉ុថន្ 

អាក្ស ធ្តុ �ទិន ល្អ នទិង ជំងឺ បាន ដំឡណើរ របស់ េួកឡ្ 

មន ក្រ យឺតយ៉ាវ ។  ឡៅ ឡេល ឡនាះ េួកឡ្បាន 

ឆលេងក្ត់ ថអអូវា៉ វាបាន យឺតឡេល ឡៅឡហើយ  ឡដើ�្ដី 

ឲ្យ េួកឡ្ អាច ឡធ្ើ ឡៅ រ៉ក្ដី ឡម៉ានែទិន េដី �ុន រដូវរគ្ 

ឡនាះ ។ ដូឡច្ះ េួក អ្កដឹកនាំ រោសនាចសក បាន 

ឡសជើស យក កថនលេង �ួយ  ថដល េួក បរិសុទ្ធ អាច 

រោនាក់ ឡៅ សសមប់ រដូវ រគ្ ។ េួកឡ្ បាន ឲ្យ 

ឡឈ្មៅះ វា ថា  វិនឡទើរ ខួរឡទើរ្ស ។

ការរង់ចាំ
ញៅវិនញ�ើរខួរញ�ើរ្ស

វិនចទើ�ខួ�ចទើ�្ស

ចៅវូ
�ែ្ឋនអអូវា

៉

្ូ្វលំ នេេូវ៉ា
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ដៅក្នបុងមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍មរមៃអ្នកអាចដេើញដេ្ៀង

អាហារ្គប់្បដភទប�លពរួកបរិេុទ្ធរាៃយករាមដពលពរួកដគ

ដ្វើ�ំដណើរដៅទិេខាងលិច។ពរួកអ្នក�ឹកនាំសាេនាច្ក

រាៃ្រាប់ពរួកដគឲ្យយកដមសៅដ្គឿងដទេអង្ករេបណដែក

ៃិងទឹកដដ្រះដោ។

កា�ចធ្វើកា��ួមគ្នា

មន �នុស្ស �ួយចំនួន បាន សង់្្ះេដីឡដើ�ឡឈើ 

ឬ ចឡ�្ើង ។ មន អ្ក ឡ្្សងឡទៀត បាន រស់ ឡៅ ក្នុង 

សតរោល នទិង រូង ែ្ម ។ េួក បរិសុទ្ធ ោំងឡនាះ បាន 

េយាយ� មន ចទិត្ រីករាយ  ឡៅ ក្នុង រដូវរគ្ដ៏ សតជាក់ 

ឡហើយមន រយៈ ឡេល យូរឡនាះ ។ េួកឡ្ បាន ជួយ 

គានា ឡៅវិញឡៅ�ក ។ េួកឡ្ បាន ឡៅ ក្រ សប្ុំត្ន្ដី 

ឡហើយ ឡសចៀងរាំ ។ េួកឡ្ បាន សង់ ម៉ាសែមីន កទិន ឡ�សៅ 

រោោសកុង នទិង ឡរាងចសកឡធ្ើ ក្ន្ក ។

កា�បន្តចែើ�ចៅមុខ

សគាថដល េួក បរិសុទ្ធបាន ចំណាយ ឡៅ ក្នុង 

វិនឡទើរ ខួរឡទើរ្ស ្ឺ មនក្រ លំបាក ។ មន �នុស្ស 

ជាឡសចើន បាន រោលាប់ ។ ប៉ុថន្ េួក អ្កសតួសសតាយ ្ លេអូវ 

បានមន ឡសចក្ដី ជំឡនឿ ថា សេះអមចាស់ នឹង សបោន 

េរ ដល់ េួកឡ្ ឡហើយ ជួយ េួកឡ្ ឲ្យ ឡធ្ើ ដំឡណើរ ឡៅ 

ដល់ សកុង សែមីយ៉ូន ។ ឡៅ ឡេល នទិោ�រដូវ បាន �ក 

ដល់ សកុ� េួក អ្កសតួសសតាយ ្ លេអូវ ដំបូង បាន ចាក 

ឡចញ េដី វិនឡទើរ ខួរឡទើរ្ស ឡធ្ើ ដំឡណើរ ឡៅ សជលងភ្ំ 

សលត៍ ឡលក ។

សេ្ថែងៃ ឡនះ អ្ក អាច ឡ�ើញ សេះវិហារ បរិសុទ្ធ 

ឡណសបារោកា វិនឡទើរខួរឡទើរ្ស ដ៏ សសស់ រោអាត ឡហើយ 

ឡៅ ឡ�ើល �ជ្�ណ្ឌល េទិេ័រណ៍ �រ�ន ក្នុង វិនឡទើរ 

ខួរឡទើរ្ស ឡដើ�្ដី ឡរៀន បថន្� ឡទៀត េដី េួក អ្ក សតួសសតាយ 

្លេអូវ ។ ◼

ម្ៃពរួកបរិេុទ្ធមរួយចំៃរួៃរាៃេង់ផ្ទរះ

ដ�ើដ�ើម្បីសានាក់ដៅខណៈប�ល

ពរួកដគដៅវិៃដទើរខរួរដទើរ្ស។
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ចោយអា�ីវា៉នឌី្ហារ�្វ

្ួក អ្ក សតួសសតាយ ្ លេអូវ បាន ឡបាះ ជំរំ ក្នុង រយៈឡេល ខលេដី �ួយ ឡៅ វិនឡទើរ ខួរឡទើរ្ស ឡដើ�្ដី រង់ចាំ ឲ្យ រដូវ រគ្ កនលេង ្ ុត ឡៅ េដី �ុន បន្ ដំឡណើរ របស់ េួកឡ្ ឡៅ 

ទទិស ខាង លទិច ។ ចាំ ឡ�ើល ថា ឡតើ អ្ក អាច រក ឡ�ើញ វត្នុ ថដល ោក់ ឡៅ ក្នុង រូបភាេ ឡនះ ថដរ ឡទ ។

្ួក៊ រិសុ�្ធឈ៊់ញៅវិនញ�ើរខួរញ�ើរ្ស

រច
នា
រូប
ភា
្យ
ោ
េ
 អា

រី វ
៉ាៃ 
�រី 
ហហ

្គហ
្វ

ម៉ាយឡត

នាឡលិរោ

ខវកកូរ

សាលាបកពា

ឆ្នាំង

ៃំន្ មួេ ចំណលិត

យ្មានដ

ខ្្សារីម្ជនុលស្ករ កោប់ ឡូឡរី្ប

ខ្ង

រោរ៉ុតដបប៊ូលរីង

យសៀវយៅ

បង់ បលិទ ដំយៅ
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ចោយដអលចឌើ�
ឌីថត្េីស្តទូ�្វឺសិន

នៃ កូរ៉ុម នៃ ្ ួក សាវក ដប់ ្ រីរ នាក់

សម្ជិកពនករូ�ៃុមពនពួកដប់ពី�
នាក់េឺជាសាកសេីពិយសស�បស់
តពះយយស៊រូវតេីស្ទ។

កទង់ អាច បញ្ជូៃ សារទូត មនាក់  

ឬ បងាហាញ េង្គ កទង់ យោេ ផាទាល់ ។

ដកសសង់ ឡចញេដី « The Doctrine of Christ » 
Liahona ថខ ឧសភា ឆ្នាំ 2012, 86–90 ។

កទង់ អាច មៃ 

បៃ្ទូល យោេ ក្រះ 

សូរយសៀង កទង់ ផាទាល់ 

ឬ យោេ សំយឡង នៃ 

ក្រះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ ។

កទង់ អាច មៃ បៃ្ទូល យៅ ្ ួក េ្ក បយកមើ របស់ កទង់ ផាទាល់  

ឬ កទង់ អាច មៃ បៃ្ទូល យៅ ្ ួកយ្ យៅ យ្ល ្ ួកយ្ 

កបរឹកសា រួម ោនា ។
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ចោយឆ្េទូតដមចស្សបាោែ

ខ្្កយៅ យលើ ដំយណើរ យរឿង ្ លិត មួេ

«ត្រូវឲ្យតសឡាញ់អ្កជិ្ខាងដរូចខ្លួនឯង»

(ម្ោកុស12:31)។

អិ
�ម៉ា បានចាប់ ថដ ក្បូប រោពាយ របស់ 

នាងយ៉ាងថណន  ឡៅ ឡេល នាង ឡដើរ ចូល ឡៅ 

ក្នុង ថានាក់ ឡរៀន ែ្មដី របស់ នាង ។ វា ជា ថែងៃ ដំបូង 

របស់ នាង ឡៅ ឯ រោោ ។ នាង បាន ោក់ ឡខាអាវ 

សំណប់ ចទិត្ របស់  នាង ឡហើយ មដាយ នាង ោក់ នំ 

ឆ្ងាញ់ ឲ្យ នាង សសមប់ អាហារ ថែងៃ សតង់—្ឺ នំថសប 

រូបសត្ ។

អទិ�ម៉ា ្ ទិត ក្នុង ចទិត្ ថា « ថែងៃ ឡនះ េទិត ជា ល្អ �ទិន 

ខាន » ។ « ដរាបណា—»

អទិ�ម៉ា ឈប់ ឡហើយ ស�លេឹង ឡ�ើល ឡៅក្នុង ថានាក់ ។ 

នាង ឡៅ ទដីឡនាះ ។ វីយ៉ូថ�ត ។

ឆ្នាំ�ុន វីយ៉ូថ�ត បាន ឡលង ឡលើ ឡោង 

ឡតាង ថត ឯង ឡៅ ស្ប់ ឡេលឡចញឡលង ។ នាង 

បានឡសបើោក្យសំដដី�ទិនល្អោក់   អទិ�ម៉ា ។ នាង ថែ� 

ោំង ដុកោន់  �ទិត្ ជទិតសទិទ្ធទិ របស់ អទិ�ម៉ា ឡទៀត ្ ង !

វីយ៉ូថ�ត បាន ឡ�ើញ អទិ�ម៉ា ឡហើយ បាន ឡលៀន 

អណាដាត ោក់ ។ អទិ�ម៉ា បាន ស�លេក់ ោក់ វិញ ឡោយ 

ក្ដាប់ ថដ ក្បូប យួរ របស់ នាង ក្ន់ ថត ខាលាំង ។ ក្ល 

េដីឆ្នាំ �ុន វីយ៉ូថ�ត �ទិន បាន រាប់ អាន នាង ឡទ ឡេញ 

�ួយ ឆ្នាំ ឡហើយ ឆ្នាំ ឡនះក៏   សបថហល ជា ដូចគានា ្ ង 

ថដរ ។

« រោវា្�ន៍ ឆ្នាំ ែ្មដី សទិស្ស ោំងអស់ គានា ! » អ្កស្ូ 

ខុលឡវ៉ល បាន នទិយយ េដី ខាង �ុខ ថានាក់ �ក ។ « ចូរ 

ឡយើង ចាត់ តាំងកថនលេង អង្គនុយ » ។

តុ សតូវបាន តឡស�ៀប ជា ្ ូៗ ជាជួរ ឡៅ ក្នុង ថានាក់ ។ 

ការ ជួយដល់វីេ៉ូឡែ�
ឡ�ើល �ុខ វីយ៉ូថ�ត �្ង ណា ឡរោះ ។

មន អ្ដី �ួយ �ក ឡកះ រោមៅរ របស់ នាង ។ មន 

អារ�្មណ៍ ថា ដូចជា ឡ្មៅ ថដ �ួយ ។ អទិ�ម៉ា ឡធ្ើ �ទិន 

ដឹង ។

ឡកះ �្ង ឡទៀត ។ ្ឺ វីយ៉ូថ�ត កំេុង ឡកះ នាង ! 

អទិ�ម៉ា បាន បន្ ឡធ្ើ លំហាត់ ោំង ចទិត្ មនះ ។

ក្រ ឡកះ ជា ឡលើក ទដីបដី របស់ វីយ៉ូថ�ត វា ល្ម� ឡធ្ើ ឲ្យ 

នាង ឈឺចាប់ ។ អទិ�ម៉ា មន អារ�្មណ៍ េុះ កឡសញ្ជាល 

ក្នុង ចទិត្ នាង ។ ឡតើ ឡេញ �ួយ ឆ្នាំ នឹង មន សភាេ 

ថបប ឡនះ ឬ ? នាង បាន ្ ទិត ចង់ ឡលើក ថដ នាង សបាប់ 

អ្ក ស្ូ ខុលឡវ៉ល ។ ឬ សបថហល នាង សគាន់ ថត 

យតើ េលិមម៉ា អាច យធ្វើ ល្ យា៉ាង 

ណា យបើ វីេ៉ាូខឡត រោច 

យា៉ាង យៃរះ យនារះ ?

អ្កស្ូ ខុល ឡវ៉លបាន រាប់តា� ជួរ រួចឡហើយ គាត់ 

បាន ចង្អនុយ ឡៅ តុ េដីរ ឡៅ ខាង ឡសក្យ ។ « អទិ�ម៉ា ។ 

ប្អអូន សតូវ អង្គនុយ ឡៅ ខាង ឡសក្យ ឡនាះ » ។

អទិ�ម៉ា បាន អង្គនុយ ចុះ ឡៅ សតង់ តុ �ួយ ឡៅ ខាង 

ឡសក្យ ឡនាះ ។ នាង សង្ឹ� ថា លដីឡសល  នឹង បាន 

អង្គនុយ ថក្រ នាង ។ ឬ  ឡជ�ដី ។ ឬ—

« វីយ៉ូថ�ត » ។

អទិ�ម៉ា ក៏ ឡងើប �ុខ ឡ�ើង ភាលា� ។ ឡតើ នាង បាន 

រោដាប់ឮសតូវ ថ�ន ឡទ ?

ថ�នឡហើយ ។ ស្ូ ខុលឡវ៉ល កំេុង ចង្អនុល តុ 

ឡៅ ថក្រ នាង ។ គាត់ បាន នទិយយ ថា « វីយ៉ូថ�ត 

ប្អអូនសតូវ អង្គនុយ ថក្រ អទិ�ម៉ា » ។

វីយ៉ូថ�ត បាន ឡដើរ សំឡៅ ឡៅ អទិ�ម៉ា ោំង 

ចង ចទិឡញ្ចើ� ។ អទិ�ម៉ា បាន សក្ប �ុខ ចុះ ឡហើយ 

ស�លេឹង ឡ�ើល ឡៅ ជញ្ជាំង ។ វា នឹង ជា ឆ្នាំ   ដ៏ 

យូរអថង្ង�ួយ ។

ឡៅ ឡម៉ាងចំឡណាទ អ្ក ស្ូខុលឡវ៉ល បាន 

សរឡសរ ចំឡណាទ �ួយ ចំនួន ឡៅ ឡលើ ក្ដារ ឡខៀន 

សសមប់ ឲ្យ សទិស្ស ឡោះសរោយ ។ គាត់ បាន 

នទិយយ ថា  « ប្អអូន ោំង អស់ គានា អាច ឡធ្ើ មនាក់ ឯង 

ឬ ជា�ួយ នឹង �ទិត្ ឡៅ ថក្ រប្អអូន » ។

រំឡេច ឡនាះ អទិ�ម៉ា បាន ឡោប ឡលើ 

សកោស របស់ នាង ឡោយ ឡធ្ើ េុត ដូច 

ជា នាង រវល់ ឡធ្ើ លំហាត់ ។ ចំឡណាទ 

ោំងឡនាះ គ្យ ណាស់ ។ នាង កំេុងថត 

េយាយ� ឡ្ច ឡវស េដី វីយ៉ូថ�ត ។ 

ឡេញ �ួយ សេឹក នាង �ទិន បាន 
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កុមា
�

ការ ជួយដល់វីេ៉ូឡែ�

កា�ចធ្វើតាម្ពរះចយស៊ូវ
ក្រះយេសូ៊វ ចង់ ឲ្យ យេើង កសឡាញ់ មៃុស្ ក្ប់ 

រូប ។ យៅ ក្នុងក្រះ្មពែរីរ កទង់ បយកងៀៃ យេើង 

ឲ្យ កសឡាញ់ ក្ួសារ ៃលិង មលិត្ភក្ដលិ របស់ យេើង 

យហើេ កបក រ្ឹត្ ល្ ចំយពារះ្ួកយ្ ។ ក្រះយេសូ៊វ 

ក៏ បាៃ បយកងៀៃ ្ ង ខដរ ថា « កតូវ កសឡាញ់ ្ កួ 

ខាមាងំ សកតូវ  ឲ្យ ្ រ ដល់ េ្កណា ខដល កបយទច 

ផាដៅសា កតូវ កបក រ្ឹត្ ល្ ៃរឹង េ្កណា ខដល ស្ប់ 

េ្ករាល់ោនា » (ម៉ាថាេ 5:44) ។ យៃរះ 

មៃ ៃ័េ ថា សូម្រី ខត យ្ល ៃរណា មនាក់ 

កបក្រឹត្ មលិៃ ល្ ចំយពារះ េ្ក េ្ក អាច យធ្វើ 

តាម ក្រះយេស៊ូវ យោេ រោរ យធ្វើ ល្ យហើេ 

្យាយាម ជា មលិត្ របស់ ្ ួកយ្ ។

ស�លេក់ោក់ វីយ៉ូថ�ត �្ងឡទៀត ។

រួច អទិ�ម៉ា បាន ឮ សំឡ�ង យំខ្សឹកខ្សងួល ។ ឡតើ 

មន នរណា មនាក់ យំ ថ�នឡទ ? ឡ្មៅថដ ឡនាះ បាន 

ឡកះ នាង �្ងឡទៀត ។ នាង បាន គ្ក ឡ�ើល ឡហើយ 

ឡ�ើញ វីយ៉ូថ�ត កំេុង ស�លេឹង �ុខ នាង ។ នាង ក្ន់ 

ឡ្មៅ ថដ ឡហើយ ថភ្ក នាង ឡេញ ឡោយ ទឹក ថភ្ក ។ ឡលើ 

សកោស របស់ នាង សុទ្ធ ថត រោនា� លុប ។

វីយ៉ូថ�ត បាន �ួល ឡ្មៅថដ ឡនាះ ចុះ ឡ�ើង ។ 

« ឡតើ ឯង អាច ជួយខ្នុំ បាន ឡទ ? » នាង សួរ ឡោយ 

រោងាត់ៗ ។

អទិ�ម៉ា ឡ�ើល �ុខ នាង �ួយ ថភលេត ឡោយ ចទិត្ ភាញាក់ 

ឡ្្អើល ។ វីយ៉ូថ�ត ចង់ឲ្យ នាង ជួយ ថ�ន ឡទ ? បនាទាប់ 

េដី អំឡេើអាសកក់ ថដល នាង ថតង ឡធ្ើ ថ�ន ឡទ ? អទិ�ម៉ា 

បាន គ្ក �ុខ ឡចញ ឡៅឡ�ើលសកោសនាងវិញ ។ 

វីយ៉ូថ�ត អាច ឡធ្ើ វា ថត មនាក់ ឯង ។ នាង �ទិន  ស� 

នឹង ទទួល បាន ជំនួយ របស់ អទិ�ម៉ា ឡទ ឡោះបដី នាង 

ជា . . .

. . . អ្ក ជទិត ខាង របស់ អទិ�ម៉ា ក្ដី ឬ ?

អទិ�ម៉ា បាន ឡ�ើល ឡៅ �ុខ ឡោយ ឡសងៃៀ� រោងាត់ ។ 

នាង បាន ឮ វីយ៉ូថ�ត យំ ខ្សឹបខ្សងួល ថក្រ នាង ។ 

សេះ្�្ពដីរ ថតង ថចង ថា ឲ្យ សសឡាញ់ អ្ក ជទិត ខាង 

របស់ នាង—ប៉ុថន្ វីយ៉ូថ�ត ្្នុយេដី កុមរ ឡ្្សង 

ឡទៀត ! អទិ�ម៉ាសគាន់ថត ជា �នុស្ស  មនាក់ ថដល អង្គនុយ 

ថក្រ នាង ក្នុង ថានាក់ ថត ប៉ុឡណាណះ !

អទិ�ម៉ា បាន គ្ក ឡៅ ឡធ្ើ កទិច្ចក្រ របស់ នាង វិញ ។ 

បនាទាប់ �ក នាង បាន ឈប់ ។ សបថហល ជា វីយ៉ូថ�ត 

េុំ ថ�ន ខុស ថបលេក ឡនាះ ឡទ ។ សបថហល ជា ឡេល ថដល 

សេះ្�្ពដីរ ថចង ថា ឲ្យ សសឡាញ់ អ្ក ជទិត ខាង របស់ 

អ្ក ្ឺ មន ន័យ ថា ្ ឺ សសមប់ �នុស្ស ស្ប់ រូប ។ 

សូ�្ដី ថត �នុស្ស មនាក់ ថដល អាសកក់ ក្ដី ។ ឡោះ វាជា 

ឡរឿង លំបាកក៏ឡោយ ។

អទិ�ម៉ា បាន ដក ដឡងហេើ� ឡហើយ ោក់ ឡ្មៅថដ របស់ 

នាង ចុះ យឺតៗ ។ នាង បាន គ្ក ឡៅ វីយ៉ូថ�ត 

ឡហើយ េយាយ� ញញឹ� ោក់ នាង ។ « ឡតើ ខ្នុំ អាច 

ជួយ ឯង បាន ឡទ ? » នាង បាន សួរ ។

វីយ៉ូថ�ត បាន ងក់កបាល ឡោយ យក ថដ ជូត ទឹក 

ថភ្ក របស់ នាង ។

អទិ�ម៉ា បាន ខទិត ឡៅ ជទិត សកោស របស់ វីយ៉ូថ�ត 

ឡហើយ បាន ចាប់ ឡ្្ើ� ជួយ ឡធ្ើ ចំឡណាទ ទដី �ួយ ។ 

នាង បាន មន អារ�្មណ៍ កក់ឡរៅដា ក្នុង ចទិត្ រួច ឡៅ 

ឡហើយ ។ នាង ចង់ ដឹង ថា ឡតើ វីយ៉ូថ�ត ចូលចទិត្ 

នំថសប រូបសត្ ថដរ ឡទ ។ ◼
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ញ�ើ
 អ្ក ធ្លាប់ ញា៉ាំ អ្ដី �ួយ ឆ្ងាញ់ ថដល អ្ក ចង់ ថចក 

រំថលក វា ថដរ ឡទ ? ឡៅ សគា �ួយ ក្ល េយាក្រី 

លដីថហ បាន សុបទិន ឡ�ើញ ថា គាត់ កំេុង 

ហូប ថ្លេ ឡឈើ �ួយ ដ៏ ឆ្ងាញ់ ។ វា មន រស់ជាតទិ ឆ្ងាញ់ 

ណាស់ រហូត ដល់ វា បាន ឡធ្ើ ឲ្យ « សេលឹង វិញ្ញាណ 

[ របស់ គាត់ ] ឡោរឡេញ ឡៅ ឡោយ ឡសចក្ដី អំណរ ជា 

អតទិបរម » (នដីថហ្ ទដី 1 8:12) ។ លដីថហ ចង់ ឲ្យ 

ស្ួរោរ ឡោក បាន ភលេក់ ថ្លេឡឈើ ដ៏ ឆ្ងាញ់ ឡនាះ ្ ង ថដរ ។

ថ្លេ ឡឈើ ឡៅ ក្នុង សុបទិន របស់ លដីថហ ្ ឺ ឡសបៀប បាន  នឹង 

ឡសចក្ដី សសឡាញ់ របស់ សេះវរបទិតា សួ្៌ ។ លដីថហ ចង់ 

ឲ្យ ស្ួរោរ ឡោក ទទួល អារ�្មណ៍ េដី ឡសចក្ដីសសឡាញ់ 

របស់ សេះវរបទិតាសួ្៌ ។ គាត់ ចង់ ថចក ចាយ ដំណឹងល្អ 

ជា�ួយ េួកឡ្ េដីឡសោះ គាត់ បាន ដឹង ថាវា នឹង ឡធ្ើ ឲ្យ 

េួកឡ្ រីករាយ ។

ជាឡរឿយៗ កុមរឡធ្ើ បាន យ៉ាង ល្អ ឡៅ ក្នុង ក្រ ថចក 

ចាយ ដំណឹងល្អ នឹង អ្កដថទ ។

ម៉ារី មន អាយុ សបាំបដី ឆ្នាំ បាន ឡ�ើញ េួក អ្ក 

្្សេ្្សោយរោសនា តា� ្ លេអូវ ថន សបឡទស ឡអក្វាទ័រ ។ 

នាង បាន សួរ េួកឡ្ ថាឡតើ េួកឡ្ អាច បឡសងៀន 

ដំណឹងល្អ ដល់ នាង បាន ឡទ ។ េួក អ្ក ្ ្សេ្្សោយ 

ឡនាះ បាន �ក ្ ្ះ របស់ ម៉ារី ឡដើ�្ដី បឡសងៀន ដល់ ស្ួរោរ 

នាង ។ ម៉ារី ជា �នុស្ស ដំបូង ថដល បាន សជ�ុជទឹក ក្នុង 

ស្ួរោរ របស់ នាង ។ នាង មន ចទិត្ រីករាយ ឡេល ស្ួរោរ 

ោំង�ូល របស់ នាង ឡៅ ទដីបំ្ុត បាន ចូល រួ� ក្នុង 

រោសនាចសក ្ ង ថដរ ។

ឡអរីក មន អាយុ សបាំ បួន ឆ្នាំ មន ចទិត្ រីករាយ យ៉ាង 

ខាលាំង េដី បទបគ្ហាញ របស់ កុមរ  ក្នុងក្រ សបជុំ រោសក្�៉ង់ 

ឡោយរោរ គាត់ បាន អឡញ្ើញ អ្ក ជទិត ខាង គាត់ �ក ។ 

េួកឡ្ បាន �ក ។

កុមរ ោំង េដីរ នាក់ ឡនះ បាន ថចក ចាយ អ្ដី �ួយ ថដល 

មន តថ�លេ នឹង �នុស្ស ថដល េួកឡ្ សសឡាញ់ ។ ឡៅ 

ឡេល អ្កថចកចាយ ដំណឹងល្អ ទដីបនាទាល់ របស់អ្ក នឹង 

ឡកើន ឡ�ើង ។ ដូចជា លដីថហ អ្ក នឹង ទទួល អារ�្មណ៍ នូវ 

« ឡសចក្ដី អំណរ ជា អតទិបរម » ្ង ថដរ ។ ◼

ខ្ញំនឹងឡចកចាេ

ដំណឹងល្អជាមួេ

កូនញៅរ៊ស់ព្រះ

ទាំងអស់

កា�នាំថានាក់កុមា�មកក្នញងលំចៅោឋាន
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ប័ណ្ណចែើម្ីដរកចាយ
េ្ក អាច ខចកចាេ ដំណរឹងល្ យោេ រោរខចក 

ប័ណ្ណ មួេ ។ កោៃ់ខត បលិទ ប័ណ្ណ  យលើ ទំ្័រ បនាទាប់ 

យៅ ៃរឹង កកោស រឹង ។ បនាទាប់ មក រោត់ ប័ណ្ណ យនារះ 

យចញ យហើេ សរយសរ សារ របស់ េ្ក យៅ យលើ ខ្្ក 

មខាង យទៀត ។

សូមចយើងពិភាកសាគ្នា
េ្ក អាច ឲ្យ សមជលិក ក្ួសារ មនាក់ៗ  ្ ូររូបភា្ មួេ 

្រី ខ្្យឈើ  មួេ ខដល ្ ួកយ្ ចូលចលិត្ ។ បនាទាប់ មក 

្ួកយ្ មនាក់ៗ អាច សរយសរ ្ រី រយបៀប ខដល ដំណរឹងល្ 

កបទាៃ ្ រ ដល់ ជរីវិត របស់ ្ ួកយ្  យៅខ្្ក ខាង 

យករោេ រូបភា្ យនារះ ។ បនាទាប់ មក េ្ក អាច ្ លិភាកសា 

ោនា ្ រី រយបៀប ខដល េ្ក អាច ខចកចាេ ដំណរឹងល្ 

ជាមួេ មលិត្ភក្ដលិ ៃលិង េ្កជលិត ខាង ។

រច្មៀងនិង្ពរះេម្ពី�
•   « We’ll Bring the World His Truth » 

Children’s Songbook ទំ្័រ 172–73
•   ម៉ាថាេ 5:16



កុមា
�

«ចូរអរព្រះ្ុណ
ក្ញងព្៊់ការទាំងអស់»។

ឡថសសាែទូនីច�ី15:18

«កុំឲ្យខ្លាចអ្ីញែើេ្ីញពររះញេើង
ញៅជាមួេ»។
ញោកុ៊្ប�្ិ26:24

«មាន្ រញ�ើេអស់
អ្កឡដលផ្សរះផសាញ្»។

មា៉ា្េ5:9

«ចូរមានចិ�្ស៊្បញរសនឹង
គ្នាញៅវិញញៅមកព្ម

ទាំងមានចិ�្�ន់សញ្តោស
ញ�ើេអ�់ញទាសគ្នា»។

ញអញេសូរ4:32
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ខ្�ទិន អាយុ សបាំ បួន ឆ្នាំ មន 

�ទិត្ ឡសចើន ណាស់ ។ នាង 

នទិយយ ថា « ឡរឿង ថដល 

ខ្នុំ ចូល ចទិត្ េដី �ទិត្ របស់ ខ្នុំ ្ ឺ ថា េួកឡ្ ខុសៗ 

គានា ោំងអស់ » ។ « េួកឡ្ �ក េដី កថនលេង 

ឡ្្សងៗ េដីគានា ឡហើយ េួកឡ្មន វិធដី 

ខុសៗ គានា ក្នុងក្រ ឡធ្ើ កទិច្ចក្រ នានា » ។ 

ខា�ទិល ចូលចទិត្ ឡរៀន ឡរឿង ល្អៗ េដី 

�ទិត្ របស់ នាង ឡហើយ នាង ចូលចទិត្ 

ថចករំថលកកទិច្ចក្ររបស់នាងជា�ួយ 

េួកឡ្ ។ ឡរឿងថដល ល្អ បំ្ុត ថដល 

នាង ធ្លាប់ ថចក ចាយ នឹង �ទិត្ មនាក់ ្ ឺ 

ដំណឹងល្អ ។ បនាទាប់ េដី ថចក កថាខណ្ឌ 

ខ្មិលមក្ ី�ីពកុង
នូវញយា៉ាក

ទដី �ួយ ក្នុង មសតា ថន ឡសចក្ដីជំឡនឿ នឹង �ទិត្ 

របស់ នាង ថយ៉លដីន �ក ខា�ទិល បាន 

អឡញ្ើញ ស្ួរោរ របស់ �ទិត្ នាង ឲ្យ ជួប នឹង េួក 

អ្ក ្ ្សេ្្សោយ រោសនា ។ ខា�ទិល ក៏ បាន 

បឡសងៀន ថយ៉លដីន េដី រឡបៀប អធទិរោឋាន ។ ឥ�អូវ 

ថយ៉លដីន នទិង មដាយ របស់ នាង ជា សមជទិក 

រោសនាចសក ។

មិត្តខ្បុំនយ៉លបីៃរាៃ្ជមុជទឹកដៅឆ្នាំ2011។ខ្បុំចូល

ចិត្តខណៈប�លដយើងអាចដៅ្ពរះវិហារររួមោនា។ខ្បុំ

កំពុងជរួយោត់ឲ្យទដៃ្ទញម្្រានៃដេចក្បីជំដៃឿ។

ដយើងកំពុងទដៃ្ទញម្្រានៃដេចក្បីជំដៃឿ

ទបី្រាំបរួៃ។

ចដ្មៀងប�លខ្បុំចូលចិត្តគឺ«ខ្បុំជ្កូៃរបេ់្ពរះ»

ៃិង«Families Can Be Together 
Forever»។បទគម្បីរប�លខ្បុំចូលចិត្ត

គឺដោលលទ្ធិៃិងដេចក្បីេញ្ញា19:23៖

«ចូរដរៀៃអំពបីដយើងដហើយសាដែប់រាម្ពរះបៃ្ទលូល

ោំងឡាយរបេ់ដយើងចុរះចូរដ�ើរក្នបុងភាពេ្លូតបូត

នៃ្ពរះវិញ្ញាណរបេ់ដយើងដនារះអ្នកៃឹងរាៃដេចក្បី

េុខសាៃ្តក្នបុងដយើង»។បទគម្បីរដៃរះបតងដ្វើឲ្យចិត្ត

ខ្បុំរីករាយដពលខ្បុំពិរាកចិត្ត។
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ក្នបុង្គរួសារខ្បុំម្ៃមៃុេ្ស្រាំនាក់។ប្អលូៃ្េបីខ្បុំដអមបីលបីៃឹង្ជមុជទឹកដហើយ

បញ្ជាក់ដៅបខ្្នលូ។ប្អលូៃ្បុេខ្បុំវិកទ័រគឺដ្ក់ដ្មរះរាមរា៉ាខ្បុំ។ខ្បុំោមៃេតវ

ចិញ្ចឹមដទប៉ុបៃ្តខ្បុំកំពុងគិតចង់ចិញ្ចឹមេតវអដណដែើកមរួយកបាល។ខ្បុំចូលចិត្ត

អដណដែើកដដ្យសារពរួកវាសាអាតដហើយវារយឺតៗ�ូដច្នរះពរួកវាៃឹងមិៃរត់ដៅណា

ដនារះដទ។

ខ្បុំចូលចិត្ត�ំដណើរដរឿងរបេ់ដមទ័ពមរ៉ូនណក្នបុង្ពរះគម្បីរមរមៃ។រា៉ាខ្បុំរាៃ

អាៃដរឿងដៃរះក្នបុងរា្តបីជរួបជុំ្កុម្គរួសារដហើយវារាៃបំផុេគំៃិតខ្បុំឲ្យដ្វើ

ទង់ជ័យមរួយេ្ម្ប់ខ្លួៃឯង។ទង់ជ័យរបេ់ខ្បុំរំឭកខ្បុំថាដតើខ្បុំជ្ៃរណា

ដហើយថា្ពរះវរបិរាេរួគ៌បតងគង់ជ្មរួយខ្បុំជ្ៃិច្ច។

រា៉ាម្៉ាក់ខ្បុំមកពបីសាធារណរ�្ឋ�ូមបីៃបីក។្បបហលដនារះជ្

មូលដហតុប�លអាហារខ្បុំចូលចិត្តគឺជ្រាយេបណដែកៃិង

សាច់ម្ៃ់។វារំឭកខ្បុំពបីទបីកបៃ្ងកំដណើតរបេ់្គរួសារខ្បុំ។
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បា៉ាម៉ាក់ ែ្នុំ បាៃ បយកងៀៃ ែ្នុំ ្ រី ដំណរឹងល្ យហើេ បាៃ យធ្វើ ជា ្ ំរូ ល្ 
សកមប់ែ្នុំ តាំង្រី ែ្នុំ យៅ យក្មង ។ ែ្នុំ បាៃ យរៀៃ អាៃ ដំយណើរយរឿង 
ក្នុង ក្រះ្មពែរីរ សកមប់ កុមរ យហើេ ឥឡូវ ែ្នុំ កសឡាញ់ ក្រះ្មពែរីរ 
មរមៃ ។ ែ្នុំ អាៃ វ រាល់ន្ងៃ មនាក់ឯង ៃលិង ជាមួេ ក្ួសារ ។ 
អាំម៉ាូៃ ជា តូេង្គ ខដល ែ្នុំចូល ចលិត្ ក្នុង ក្រះ្មពែរីរ មរមៃ ។ ោត់ 
ជាេ្ក ្ ្្្វ្សាេ សាសនា មនាក់ ដ៏ េសាចារ្យ យនារះ ជា េ្វរីខដល ែ្នុំ ចង់ 
រោលាេយៅ យ្ល ែ្នុំ ធំយឡើង ។

ចអចស្តបាន់អិមអាយុ8ឆ្នាំ្បចទសកូេញំប៊ី

ទំ្័រ របស់ យេើង

យៅ យ្ល យេើង យរៀបចំ ែ្លួៃ 
សកមប់ រោរ យបើក រោរ ោឋាៃ 
សាងសង់ ក្រះវិហ្រ បរិសុទ្ធ 
ទរីអាវ័រណា មុលិកស៊ិក យេើង 
មៃ ចលិត្ រីករាេ ណាស់ ។ 
យេើង បាៃ យៅ យធ្វើ រោរ បយកមើ ជា 
ក្ួសារ ។ យេើង បាៃ សមអាត 
ទរីធាលា នៃ ក្រះវិហ្រ បរិសុទ្ធ 
យនារះ ។ ែ្នុំ ដរឹង ថា ក្រះេមចាស់ 
ៃរឹង យាង មក ដំណាក់ របស់ 
កទង់ យ្ល វ កតូវបាៃ សាង សង់ 
ចប់ ស្្វក្ប់ ។

យ៉ូចស្វចអសអាយុ6ឆ្នាំ្បចទស
មុិកស៊ិកូ

បាោសសា�្សីអាយុ9ឆ្នាំ្បចទសអ៊ុយដ្កន

ថានាក់កុមា�៖ចធ្វើតាម្ពរះចយស៊ូវ

ដ៉៉ារីហ្សបីយ៉ូឌបីអាយុ11ឆ្នាំ្បដទេអ៊ីរាលបីចូលចិត្តការ
្បជុំសា្កាម៉ង់ដដ្យសារោត់ដរៀៃពបី្ពរះវរបិរាេរួគ៌ៃិង
្ពរះដយេ៊ូវ្គបីេ្ទ។ោត់ចូលចិត្តដៅ្ពរះវិហារដដ្យសារវាេបបាយ
ដហើយ្េេ់សាអាត។ោត់រីករាយក្នបុងសាេនាច្កដហើយម្ៃមិត្ត
ជ្ដ្ចើៃនាក់។

ដៅដពលដឡទបីេយា៉ាេ៊ីអាយុ6ឆ្នាំម្ៃអាយុ3ឆ្នាំ្ពរះវិហារ
បរិេុទ្ធកូរីទបីរាដ្បេ៊ីលរាៃេង់ចប់េពវ្គប់។នាងចូលចិត្ត
ដៅ្ពរះវិហារបរិេុទ្ធដហើយដៅទបីដនារះដរៀងរាល់នថងៃក្នបុងេរាដែហ៍ចុង
ដ្កាយនៃការដបើកេដម្ពោ្។នាងដៅបតចូលចិត្តការដៅដលង
ដៅ្ពរះវិហារបរិេុទ្ធដហើយដ�ើរកាត់េរួៃចបារ�៏្េេ់សាអាត។
ដឡទបីេយា៉ាក៏ចូលចិត្តគូររូបដហើយបហលទឹកផងប�រ។

យៅ យ្ល ក្ួសារ របស់ ែ្នុំ យៅ វិស្មរោល យៅ កបយទស 
បា៉ាណាម៉ា កបយទស កំយណើត របស់ មដៅេ ែ្នុំ បា៉ាម៉ាក់ែ្នុំ 
បាៃ នាំ ប្ូៃ កសរី ែ្នុំ េូអាលរីយប៊ធ ៃលិង ែ្នុំ យៅ យលង 
ក្រះវិហ្របរិសុទ្ធ បា៉ាណាម៉ាស៊ើធរីបា៉ាណាម៉ា ។ ម៉ាក់ 
យេើង បាៃ នាំ យេើង យៅ ប៉ារះ ៃរឹង ជញ្ជាំងក្រះវិហ្រ 
បរិសុទ្ធយនារះ ។ យករោេមក យ្ល ែ្នុំ បាៃកបាប់ម៉ាក់ ែ្នុំ 
្រីអារម្មណ៍ រីករាេ ខដល ែ្នុំ មៃ  យ្ល ែ្នុំ យៅ ក្រះវិហ្រ 
បរិសុទ្ធយនារះ ោត់បាៃ កបាប់ ែ្នុំ ថា ែ្នុំ បាៃ ទទួល 
អារម្មណ៍ ្ រីក្រះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ ។

ចស�្គីយ៉ូប៊ីជុ្្័�អាយុ7ឆ្នាំភ្័��ីោស.�.អា.
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កុមា
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រោរ សលិកសា ក្រះ្មពែរីរ ជួេ ែ្នុំ ឲ្យ យរើស ្ ្ូវ កតូវ ។

«ផ្ទាំងមាស»ចោយភីទុយអិតចហាអាយុ10ឆ្នាំ
ចៅក្នញង្បចទសកម្ពញជា

ែ្នុំ យរើស ្ ្ូវ កតូវ យ្ល ែ្នុំ បាៃ យដើរ តាម ក្រះវរបលិតាសួ្៌ ៃលិង 
ក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទ ។

អិនធីលីនោអាយុ8ឆ្នាំចៅក្នញង្បចទសកម្ពញជា

យេើង កតូវ ្ សារភាជាប់ ក្នុង ក្រះវិហ្រ បរិសុទ្ធ យដើម្រី យេើង 
អាច រស់ យៅ ជាក្ួសារ ជា យរៀងរហូត ។

សសានណាស៊ីអាយុ8ឆ្នាំ្បចទស�្វីលីពីន

ខ្្ក ខដលែ្នុំ ចូលចលិត្ ក្នុង ក្រះ្មពែរីរ មរមៃ 
្ឺដំយណើរយរឿង របស់ ៃរីនហ្វ ៃលិង ដំយណើរ ឆ្ង រោត់ 
សមុកទ ។

ចខលីស៊ីអាយុ10ឆ្នាំ្បចទស�្វីលីពីន

ច�ន�ីេចអសអាយុ7ឆ្នាំ្បចទសច្បស៊ីល

ែ្នុំ ចូលចលិត្យៅ ក្រះវិហ្រ ជាមួេ ក្ួសារ 
ែ្នុំ យហើេ យរៀៃ ្ រី ក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទ ។ 
យៅ ្ ្ទរះែ្នុំ ចូលចលិត្ អាៃ យហើេ យរៀៃ ្ រី 
ដំយណើរ យរឿង ក្នុង ក្រះ្មពែរីរ យកចៀង ទំៃុក 
តយម្កើង ៃលិងយលង ខល្ង ក្នុង រាកតរី ជួបជុំ 
កកុមក្ួសារ ។ ដំណរឹងល្ កបទាៃ ្ រ ដល់ 
ក្ួសារ ែ្នុំ យហើេ យធ្វើ ឲ្យ ែ្នុំ រីករាេ ។ ែ្នុំ 
បាៃ ឲ្យ ក្រះ្មពែរីរ មរមៃ យៅ ក្ូបយកងៀៃ បរី 
នាក់ យៅ ឯ សាលា ៃលិង មលិត្ ជលិតស្លិទ្ធលិ របស់ ែ្នុំ 
មរីយហ្គល រួចយហើេ ។ ចយកមៀង ថានាក់ កុមរ 
ខដល ែ្នុំ ចូលចលិត្ ្ ឺ « We’ll Bring the 
World His Truth » (Children’s 
Songbook 172 ) ។
មាោទីមភីអាយុ6ឆ្នាំ្បចទសព័�ទុយហារល់
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ព្រះញេសេូវព៊ទាន្ រដល់កុមារ�ូចៗ

ស្មាប់កុមា�តូរៗ

ចោយចជនភិនបូ�ៃូ
ទស្នាវដ្រី សាសនាចកក

មន �នុស្ស ជាឡសចើន បាន រុំ ជុំវិញ 
សេះឡយសែូវស្ដីស្ ។ េួកឡ្ ចង់ រោដាប់ សទង់ 
នទិោន ឡរឿង ។ េួកឡ្ ចង់ រោដាប់ សទង់ បឡសងៀន េដី 
រោថានសួ្៌ ។
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ឡៅ ឡេល មន �នុស្ស ឈឺ សេះឡយសែូវ 
បាន េយាបាល េួកឡ្ ។ សទង់ បាន 
េយាបាល �នុស្ស ខាវាក់ ។ សទង់បាន 
េយាបាល �នុស្ស ែលេង់ ។

ថែងៃ �ួយ  មន �នុស្ស �ួយ ចំនួន បាន នាំ កូនតូច របស់ ខលេងួន �ក ឯ សេះឡយសែូវ ។ េួកឡ្ ចង់ ឲ្យ សទង់ សបសទិទ្ធេរ 
ដល់ កូនៗ របស់ េួកឡ្ ។ សទិស្ស ោំងឡាយ របស់ សេះឡយសែូវ បាន សបាប់ ដល់ �នុស្ស ោំង ឡនាះ ថា កុំ ឲ្យ រំខាន 
សេះឡយសែូវឡ�ើយ ។ េួកឡ្ បាន ្ ទិត ថា សទង់ មន ក្រ រវល់ ណាស់ ។រច

នា
រូប
ភា
្ 
យោ

េ
 ស

្ៃ
ណា

 យជ
 ស

៊ើ ខ្
ៃៃ

រី
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ដកតសង់យចញពីម្ោកុស10:13–16។

សេះឡយសែូវ �ទិន រវល់ ឡេក ឡនាះ 
ឡទ ។ សទង់បាន សបាប់ េួក សទិស្ស 
ឲ្យយក កុមរ ោំងឡនាះ �ក ជួប 
សទង់ ។ សទង់បាន មន បន្អូល 
ថា ន្រ រោថានសួ្៌ ជា របស់ 
្ង �នុស្ស ថដល   ដូចជា កុមរ 
តូចៗ ។

សេះឡយសែូវ សសឡាញ់ កុមរ ោំងអស់។ �ទិន ថា អ្ក ជា នរណា អ្ក មន �ុខមត់ ថបបណា ឬ អ្ក �កេដីណា ឡនាះ 
ឡទ ។ សេះឡយសែូវ សសឡាញ់ អ្ក ! ◼
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កុមា
�ទំព័�ផ្ត់ពណ៌

្ពរះចយស៊ូវ្បទានព�ែល់កុមា�តូរៗ

« សទង់ ក៏ ឱប វា រាល់គានា ឡហើយ ោក់សេះហស្ឡលើ ោំង សបោន េរ្ង » ( ម៉ាកុស 10:16 ) ។ខា
ង សា

ដៅំ ៖
 រច

នា
 រូប
ភា
្ យ
ល
ើ ្រី យ
ឆ្វង

 យៅ
 សា

ដៅំ យោ
េ
 យា

៉ាយរ៉ត
 យប

៊ក 
យកស

្ៃ



80 លរីអាហូណា

ចោយអ័�វា៉លរនសុន

ទស្នាវដ្ដរី សាសនាចកក

ទរឹ
ក�ុខ របស់ មដាយ របស់ ខ្នុំ ឡធ្ើ ឲ្យ ខ្នុំ ខូចចទិត្ ។ ភាញាក់ឡ្្អើល ។ 

សសគ្កចទិត្ ។ ខកបំណង ។ អារ�្មណ៍ ោំងឡនះ បាន ឡ�ើញ  

ឡៅ ក្នុង ថកវថភ្ក ោំងេដីរ របស់ គាត់ រួចឡហើយ បាន រួ�បញ្ចអូល គានា ឡៅ 

ជា អារ�្មណ៍ �ួយ ថន—ក្រ ោក់េុត ។

ែ្ដីឡបើ គាត់បឡសងៀន ខ្នុំ អស់រយៈឡេល  15 ឆ្នាំ ឡដើ�្ដី ឡគារេ ដល់ 

សេះវរបទិតា សួ្៌ ោំងោក្យ ស�្ដី នទិង កទិរិយ ក្ដី ក៏ ខ្នុំ ឡៅ ថត អនុញ្ញាត 

ឲ្យ មន ោក្យ�ទិន ស�រ�្យ ដ៏ ជាក់ោក់ �ួយ របូត ឡចញេដី បបូរ 

មត់របស់ ខ្នុំ ថដរ ។

ខ្នុំ េុំ ថ�ន ចង់ ឡសបើ ោក្យ សបមែ ឡនាះ ឡទ ។ េដី �ុន ឆ្នាំ ឡនាះ ខ្នុំ េុំ 

ធ្លាប់ឡសបើ ភារោ អាសកក់ ឡ�ើយ ។ ប៉ុថន្ ឡៅ រដូវឡរៅដា ឡនាះ  ខ្នុំ បាន 

ឡធ្ើក្រ ឡៅ នាយកោឋានឡនរោទ របស់ យូថាហ៍ ឡហើយ យក ទមលាប់ 

ឡនាះ េដី ឡក្មងសបុស ឡ្្សងឡទៀត ថដល ឡធ្ើ ក្រ ជា�ួយ ខ្នុំ ។

ក្រគ្រ ច�្ង របស់ ឡយើង ្ ឺ ក្ត់ រុកខេជាតទិ �យា៉ាងឡឈ្មៅះ 

បែឺដក់ ឡចញ េដី ្ លេអូវ ។ ឡយើង បាន សឡស�ចចទិត្ ភាលា� ថារុកខេជាតទិ 
Arctium minus ជា សបឡភទ ឡៅមៅ ចថសង ។ វា ដុះោសឡេញ ស្ប់ 

ទដីកថនលេង ឡហើយ វាបំផ្លាញ ដល់ រុកខេជាតទិ ឡ្្សងឡទៀត ថដរ ។ វា ស្អទិត 

ជាប់ នឹង អ្ដី ក៏ឡោយ ថដល ឡៅ ជទិតវា ។

ឡោយ មន ថប៉ល ឡៅ ក្នុង ថដ ឡយើង បានបំផ្លាញ វា ឡេញ �ួយ 

រដូវឡរៅដា រហូត ដល់ អស់ កមលាំង—ឡហើយ ឡសបើ ោក្យ �ទិន ល្អ ។ ដំបូង 

ខ្នុំ�ទិន ចូល ចទិត្ ោក្យ ស�្ដី របស់ �ទិត្ រួ� ក្រគ្រ ឡទ ។ ឡសក្យ �ក ខ្នុំ 

បាន អត់ធ្មត់នឹង វា ។ ទដីបំ្ុត ខ្នុំ បាន ឡសបើ វា ។ លុះ ដល់ ចុង រដូវឡរៅដា 

ឡនាះ ក្រ ឡសបើ ោក្យ សបមែឡៅ ជាប់ នឹង មត់ របស់ ខ្នុំ ស្អទិត ដូចជា 

រុកខេជាតទិ ថដល ឡៅ ជាប់ នឹង ឡរា� ថឆក ដូឡចានាះ ថដរ ។

ប៉ុថន្ សបតទិក�្ម របស់ មដាយ ខ្នុំ ចំឡោះ ោក្យ ស�្ដី ខ្នុំ បាន ឡធ្ើ ឲ្យ ខ្នុំ ឡជឿ 

ថា ខ្នុំ សតូវ ថត ផ្លាស់ប្អូរ ។

វា�ទិន គ្យ ឡនាះ ឡទ ។ ក្រ ឡសបើ ោក្យ សបមែ េុំ ថ�ន សគាន់ ថត ជា 

ោក្យ ជឡស�ើស �ួយ ឡនាះឡទ ។ វា ក៏ ជា ្ នលេង ថនក្រ្ទិត ្ ងថដរ ។ 

ក្រ សន្នា ថដល ឡយើង អនុញ្ញាត ឲ្យ ចូល �ក ក្នុង ជដីវិត ឡយើង ោក្យ 

ថដល ឡយើង អាន នទិង រូបភាេ ថដល ឡយើង ឡ�ើលវា តាក់ថតង  នូវ ្ ំនទិត 

របស់ ឡយើង ។ �ទិនយូរប៉ុនាមៅន ខ្នុំបាន ដឹង ថា ខ្នុំ សតូវ ថត ផ្លាស់ ប្អូរនូវ អ្ដី 

ថដល ខ្នុំ បាន អឡញ្ើញ ឲ្យ ចូល �កក្នុង ្ ំនទិត របស់ ខ្នុំ សបសទិន ឡបើ ខ្នុំ ចង់ 

ផ្លាស់ ប្អូរ ោក្យ ស�្ដី ថដល ខ្នុំ ឡសបើ ។

ជា ភ័េ្សំណាង ល្អ ខ្នុំ ឡៅ សក�្ម ក្នុង ក្រ ចូលរួ� សេះវិហារ នទិង 

ថានាក់សទិក្ខារោោ ។ ក្រ ឡសបើោក្យ សបមែ បាន បំផ្លាញ នូវ ្ ំនទិត 

ល្អៗ ប៉ុថន្ ក្រ ស្ទិតឡៅ ក្នុង �ជ្ោឋាន �ួយ ថដល  ឡលើក ក�្ពស់ ដល់ 

្ំនទិត ល្អោំងឡនាះ បាន អនុញ្ញាត ឲ្យ វា ចាក់ ឫសជាែ្មដី �្ងឡទៀត ។  

ខ្នុំ បាន ឡផ្ដាត ឡលើ ក្រអាន សេះ្�្ពដីរ រាល់ថែងៃ នទិង ក្រអធទិរោឋាន ។  

ខ្នុំ ឡជៀសឆ្ងាយ េដី ថខ្សវីឡដអូ នទិង ក�្មវិធដីទូរទស្សន៍ ថដល បឡងកើត ្ ំនទិត 

�ទិន ល្អ ឡនាះ ឡ�ើង វិញ ។

បន្ទិច�្ងៗ ខ្នុំ បាន រកឡ�ើញ ថា ោក្យ  ស�្ដី របស់ ខ្នុំ មន 

ក្រ ថកលំអរ ។ លុះ ដល់ ចុង ឆ្នាំ ខ្នុំ ថលង មន ទមលាប់ ឡសបើ ោក្យ 

ឡជសបមែ ឡទៀត ឡហើយ ។

តាំងេដី មន បទេទិឡរោធន៍ ឡនាះ �ក ខ្នុំ បាន ឡរៀន យ៉ាង ឡសចើន េដី 

អំណាច ថន ោក្យ ស�្ដី ។ ោក្យស�្ដី អាច បឡងកើត ឬ បំផ្លាញ ។  

វា អាច ឡធ្ើ ឲ្យ ឈឺចាប់ ឬ វា អាច េយាបាល ។ វា អាច ឡធ្ើ ឲ្យ �នុស្ស 

ខូចចទិត្ ឬ វា អាច បណដា៉ាះ សគាប់េូជ ថន ឡសចក្ដី សង្ឹ�  នទិង 

ឡសចក្ដីសសឡាញ់ ។

ខ្នុំបាន រកឡ�ើញ ថា វា ្ ួរ ឲ្យ ចាប់អារ�្មណ៍  ថដល 

សេះអង្គសឡ្គ្គាះ ជាសេះបងកបឡងកើត រោថានសួ្៌ នទិង ថ្នដដី មន 

បន្អូល េដី ោក្យ ស�្ដី ( សូ�ឡ�ើល យ៉ូហាន 1:1–4, ្. នទិង ស. 

93:6–11 ) ។

ខ្នុំ បាន ឡរៀន ថា ក្រ ឡសបើ ោក្យ សបមែ មន ោំង អត្ន័យ វិជ្មន 

នទិង អវិជ្មន ្ ងថដរ ។ ឡយើង ស្ែ ឡដើ�្ដី សបាប់ េដី ឡសចក្ដី េទិត ក្នុង 

តុោក្រ ។ ឡយើង សនយា ឬ ស្ែ ឡដើ�្ដី ឡគារេ សេះបញ្ញតទិ្ របស់ សេះ 

ឡេល ឡយើង សជ�ុជទឹក ។ សសឡដៀង គានា ឡនះ ថដរ ឡយើង ឡធ្ើ ក្រ សនយា 

េទិសទិដ្ឋ  ឡដើ�្ដី រកសោ ឡសចក្ដី សញ្ញា ក្នុង សេះវិហារ បរិសុទ្ធ  ឡដើ�្ដី ទទួល 

បាន េរជ័យ ដ៏ ធំ បំ្ុត របស់ សេះវរបទិតា សួ្៌ ។

សរុបឡៅ្ឺ ថា ៖ ឡយើង ថសបក្លាយ ដូចជា សេះបន្អូល ឡេល  

ោក្យ ស�្ដី របស់ ឡយើង ឡគារេ សទង់ ឡហើយ បគ្ហាញ េដី សទិរីល្អ 

របស់សទង់ ។ ◼

លុរះ្តាជួបចទៀត

ែ្នុំ យកបើ ពាក្យយជរ 
កបម្ . . .
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រិត

ដាវីឌ អូ មិកឃេ ដាវីឌ អូ មិកឃេ បាន ធំ ដឹង ក្ដី ឡ�ើង ឡៅ ក្នុង  កសិដាឋាន គ្រួសារ ឡៅ ហាន់ស្ដីល រដ្ឋ យូថាហ៍ ។ ឡោក 

សសឡាញ់ សត្ ឡហើយ ឡ�ើលថែ សត្វឃសះ ឡេញ �ួយ ជដីវិត របស់ ឡោក ។ ឡៅ ឡេល ឡោក បឡស�ើ ឡបសកក�្ម ឡៅ 

ចសកភេអង់ឡ្លេស ឡោក បាន រកឡ�ើញ  ពាក្យ ឃសាលោក  �ួយ ថដលបាន ក្លាយ ជាបាវចនា របស់ ឡោក ៖ « ឡោះបដី 

អ្ក ជា អ្ដី ក៏ ឡោយ សូ� ឡធ្ើ ថ្្ក របស់ អ្ក ឲ្យ បាន ល្អ » ។ ឡោក បាន សត�ប់ ឡៅ ចសកភេ អង់ឡ្លេស ជាឡសចើន ឡលើក 

ឡហើយ បាន ឧទ្ទិសឆលេង គ្ះវិហារ បរិសុទ្ធ ឡុងដុងអង់ឃ្លេស  ឡៅ ឆ្នាំ 1958 ។



« ក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយនិងថ្នាក់ដឹកនាំយយើងត្រូវ

ជួយយុវវ័យមិនត្ឹមត្យ�ៀបចំខ្លួនសតម្ប់កា�បយតមើ

យបសកកម្មយពញយម្ោងតដលម្ន�យៈយពលត្

ពី�បីតខយនាះយេប៉ុតនតែក៏ត្រូវជួយពួកយេសតម្ប់កា�យ្វើយ�ើយ

�កសាយសចក្ីសញ្ញាតពះវិហា�ប�ិសុេ្ធតដល�យៈយពលដ៏យៅ

អស់កល្បជានិច្ចផងតដ�។ជំហានេីមួយអាចចាប់យផ្ើម

តាំងពីយក្មង»។សរូមយមើល«យុវវ័យនិងយសចក្ីសញ្ញា

តពះវិហា�ប�ិសុេ្ធ»េំព័�18។អ្្ថបេយនះនិងអ្្ថបេ

យផសេងៗយេៀ្អាចជួយដល់សម្ជិកទាំងចាស់ទាំងយក្មង

ឲ្យយ�ៀបចំខ្លួនយោងតបពពយដើម្បីតចកចាយយ�ើយ�ស់យៅតាម

ដំណឹងល្អ។




