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ដអលស�ើរ រ៉រូស្រ៊ើត �ី ស�ល នន ករូរ៉រូម នន 

ពួកសាវក ដ្រ់ពីរ នាក ់« Stand Strong 
in Holy Places » Liahona  
ដែ  ឧេភា ឆ្នាំ 2013 ទំព័រ 50 ។

« ពេលខ្លះ ព�ើង បាន ក្លា� 

ជាផ្ទាំងស៊ីប ព�ើ� ព�ើង 

ត្រូវត្ ‹ ស៊រូតរាំ › ចំពោលះ ក្រ 

ក្ន់ខ្ជាប ់នឹង បទដ្ឋាន 

របស់តេលះ និង ក្រព្វើ កិច្ចក្រ 

របស់តទង់ ។ ខ្ញំ សរូម 

ត្្ងទីបន្ទាល ់ថា ព�ើងមិន 

ត្រូវ ភ័�ខ្លាចថាព្ើ ព�ើងជា 

ត្ឹលះ ម�ួ ពៅ ក្ញង ពោលលទ្ិ 

តែរឬអ្់ពន្លះពទ ។ ព�ើង  

អាច មាន បទេិពោ្ន ៍ 

ននក្រ �ល់ខុស ក្រ  

រលិះ្ន ់ត្មរាំង ក្រ 

ស្ីបពន្ទាសខុសផងតែរ  

ប៉ុតនតែ ព�ើង មិន ពៅ ត្ ឯង 

ព�ើ� ។ តេលះអង្គសព្គ្រលះ 

របស់ ព�ើង ‹ ត្រូវ ព្ 

ពមើលគ្� ព�ើ� ត្រូវ មនុស្ស 

ពបាលះបងព់ោល › [ពអោ� 

53:3] ។ វាជា សិទ្ិែ៏េិសិែ្ឋ 

របស់ ព�ើង ពែើម្ី ឈរជាមួ� 

នឹងតទង់ ! »
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24 ម្ពរះគម្ីរមរមៃការម្បមូល្្នុំនៃអ៊ីម្សាខអល
ៃឈិងការយងម្ជាកលើ្ទីពីរ
សោយដអលស�ើរ រ័េុល អិម ណិលេុន

កពះ្ម្ីរមរមន្ ឺជាឧ�ករណ៍រ�ស់កពះ
ទដើម្ីជរួយសទកមចទោល�ំណងដ៏ទទេភាព
ចំនរួនពីរ។

30 ចូរក្វើែូចជាអាំម៉ៃូ
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សំណូមពរទាំង5និងទសចក្ីនណោំ
ទាំង10ទនះនលឹងជរួយអ្កឲ្យដលឹងពីកូនេ័យ
ជំទង់រ�ស់អ្ក។

កៅកលើគម្មប
ខាងមុខ៖រចន្ររូប្តលោយករូឌីដបែល។ខាងក្នុង
្គមបខាងមុខ៖ររូប្ត©Robert Harding World 
Imagery/Corbis។
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ជា ភាសា រ្រេ់ អនែក

លីអា�រូណា និង ឯកសារ សផ្សង សទៀត រ្រេ់ សាេនាចសក ម្ន ជាសសចើន ភាសា េរូម ចរូល សៅកាន ់languages.lds.org ។

ម្បធាៃបទទាំងឡាយ្ ្នុងចបាប់កៃរះ

ទលខទាំងឡាយ្ ឺែំណាងឲ្យទំព័រទីមរួយននអែ្ថ�ទទនះ។

ការដ្វើឲ្យសកម្ម 30, 38

ការបដ្ងៀៃ 10

ការបដ្មើ 12, 56, 58, 62, 73

ការប្បចិត្តដជឿ 18

ការយាងមកជាដ�ើកទបីពបីរ 24

ការដៅ 12

កិច្ចការផ្សពវផសាយសាសនា 18, 30, 
62, 64

្កុម្្រួសារ 34, 39, 40, 41, 80

�ង្វាយ្រួៃ 7, 42

ទស្សៃវិស័យអស់ក�្ជាៃិច្ច 42, 80

ទបីបនាទា� ់64

ដ្វើការ 15, 56, 58

បទបញ្ញត្តិទាំងឡាយ 60

ពង្ស្បវត្ត ិ4, 6, 14, 55

ពិ្បីបញ្ជាក ់52, 70

ពិ្បីបរិសុទ្ធទាំងឡាយ 52, 70

ពិ្បីបុណ្យ្ជមុជទឹក 52, 70, 73

ពិ្បីសា្កាម៉ង ់52, 70

ពយាការីទាំងឡាយ 14, 81

្ពរះ្ម្បីរមរមៃ 24, 30, 38, 55

្ពរះ្ម្បីរសញ្ញាចាស ់14

្ពរះដយស៊ូវ្្បីស្ទ 7, 12, 42

្ពរះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ 10, 40, 66

្ពរះវិហារបរិសុទ្ធ 18

ភាពជាឪពុកម្តាយ 34

មជ្ិមវ័យវ័យដក្មង 34

រូបកាយ 68

ដសចក្បីជំដៃឿ 48, 67

ដសចក្តបីសញ្ញាទាំងឡាយ 24, 48

អាពាហ៍ពិពាហ ៍41

អ្នក្តរួស្រាយ 18, 76

«ការខម្បកាលាយជាលអែឥតក្ចរះកៅ្ ្នុងម្ពរះម្គសី្ទ» ទំព័រ 42 ៖ 

សោយ សស្រើ ការ ្រសសងៀន រ្រេ់ ដអលស�ើរ �្គង់ េ្ី ព ីភាព ល្អ 

ឥតស្ចរះ េរូម ោក់ នរូវ េំណួរ ពិត ឬ មិន ពិត េសម្្រ់ ស្ួសារ 

រ្រេ់ អនែក សដើម្ី ជួយ ពួកស្ ឲ្យ ដឹង ថា សតើ ពួកស្ ម្ន នរូវ ននិានាការ 

ននភាពល្អឥតស្ចរះ េុសកិតភាព ដដរ ឬ សទ ។ អនែក អាច សស្រើ ឃ្លា 

ដរូចជា « ែ្ញំ អាច ម្ន ភាពរីករយ  ្វីស្រើ សពល ែលែរះ ែ្ញំ សធវើ ែុេ ក្ី » ឬ 

« ែ្ញំ ពិបាក កនែញងការ អត់សទាេ ឲ្យ អនែក ដនទ ណាេ់ » សៅ កនែញង េំណួរ 

រ្រេ់ អនែក ។ េរូម អានរួមគ្នា នរូវអវីដដល ដអលស�ើរ �្គង ់្រសសងៀន 

េ្ីព ីការ ពឹងដផ្អក សៅ សលើ សពរះអង្គេស្គ្ររះ ។ អនែក ក៏ អាច សស្រើ ទំព័រ 

149–50 សៅ កនែញង  តបក្សែំណឹងល្អ របស់ ព�ើង ៖ ពសៀវពៅ 

តណន្ំ សតមាប ់ក្រ បពតមើ របស់ អ្កផ្សេវផសា� ោសន្សដើម្ី 

្រសសងៀន ពី រស្រៀ្រ ោក់សគ្លសៅ េមរម្យ ស�ើយ យក ឈនែរះ សលើ 

ភាពល្អឥតស្ចរះ ។

«រូបកាយរបស់ែ្នុំគឺជាម្ពរះវិហារបរិសុទ្ធ»ទំព័រ 68 ៖ សស្រើ 

េំណួរ សៅ កនែញង អត្ថ្រទ សនរះ សដើម្ី្រសសងៀន ករូនសៅ រ្រេ់អនែកព ី

រស្រៀ្រ ឲ្យ តនមលែ ស�ើយសេឡាញ់ ររូ្រកាយ ែលែលួន ។ អនែក អាច ម្ន 

ជា អាហ្រ េសមន់ ល្អៗ ដរូចជា ដផលែសឈើ ឬ ្រដនលែ សដើម្ី ្រសសងៀន 

ករូនសៅ រ្រេ់ អនែក េី្ ពី ទម្លា្រ់ នន ការ ទទួល ទានអាហ្រ ល្អ ។ អនែក 

្ួរសលង កីឡា ឬ សធវើ េកម្មភាព មួយ សៅ ្ ងសសរៅ ផ្ទរះ  សដើម្ី ជួយ 

ករូនសៅ រ្រេ់ អនែក ឲ្យ ម្ន អំណរ្ុណ ចំសពារះ េុែភាពល្អ និង 

កម្លាំង ម្ំមួន ។ េរូម សលើក ទឹកចិត្ ករូនសៅ រ្រេ់ អនែក ឲ្យ ជួយ 

ដល ់កុម្រ  ឬ សក្មង ជំទង ់ម្នាក់ ដដល ពិការ សៅ កនែញង វួដ សា្ ឬ 

សាលាសរៀន រ្រេ់ ពួកស្ ។ អនែក ក៏ អាច សសចៀង ្រទ « I’ll Walk 
with You » ( Children’s Songbook  
ទំព័រ 140 ) ផងដដរ ។
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ចបាប់ ពនលះ មាន នរូវ អ ្្ថបទ និង សកម្មភាេ ន្ន្ តែល អាច �ក ពៅ ពតបើ តបាស់ សតមាប ់រាត្ី ជួប ជុំ តកុម ត្ួោរ ។ ពៅ ខ្ងពតក្ម ជា ្ ំនិ្  ចំនួន េីរ ។

ចបាប់សម្រាប់ខែ្្កោឆ្នាំ2014វ៉ុល13កលែ4
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ទេ្សនាវដ្ី អន្រជាតិ រ្រេ់ សាេនាចសក នន សពរះសយេ៊រូវស្ីេ្ទ នន ពួក ្ររិេុទ្ធ ន្ងៃ ចុងសសកាយ

គណៈម្បធាៃទីមួយ៖ ្រូម្៉ាេ សអេ. ម៉ានេុន, �ិនរី ្៊រើ. អាវរិង, ស�ៀស្ើរ សអេវ. 
អុជដរូ�វ

្ូរ៉ុមនៃពួ្សាវ្ែប់ពីរនា្់៖ ្រ៊យដ៍ សែ. ផាកកវឺ, អិល. ្ម ដែរី, រ័េុល អិម. 
ណិលេុន, ោលលែិន សអក. អរូក, អិម. រ័េុល បាឡវឺដ, រីឆ្ដ ជី. េ្កត, រ៉រូ្រវឺត �ី. 
ដ�៊ល, ដជ្�វី អ័រ. �រូឡិន, សដវី� សអ. ដ្រដណា, េវីន្ិន អិល. េុក, �ី ្ត. 
ស្ីេ្រូ�វវឺេិន, ដនល អិល. អាន់ស�ើរេិន

អ្្ខ្សម្មួល៖ សសកក សអ. ្រដុន
អ្្ម្បឹ្សា៖េសមើរវីន ្រ៊ើ អាណុល, ្សសន អិម. ្ររូវិន, ស្រ៊ដដលី �ី. �វរូសេ្ទើរ,  
ចេ អិល អាឡញនេរូ, ស្ីេ្ទរូដ�វល �្គរូល�ិន ជុញ្័រ

នាយ្ម្គប់ម្គង៖សដវី� ធី. វស៉នើរ
នាយ្គាំម្ទម្គួសារៃឈិងសរាជឈិ្៖ វីនសេនត៍ សអ. វ៉ញ
នាយ្ទស្សនាវែ្តីសាសនាចម្្៖ អាដលន អ័រ. ឡយ្រ៊ច
អ្្ម្គប់ម្គងពាណឈិជ្ជ្មមេ៖ហ្រេវ ្ណុន

អ្្ម្គប់ម្គងខ្្្ខ្សម្មលួ៖អ័រ. វ៉ាល ចនេុន
ជំៃួយការអ្្ម្គប់ម្គងខ្្្ខ្សម្មួល៖ នរអិន ្រ
ៃឈិពៃ្ធៃឈិងខ្សម្មួល៖ ស្រ៊ើតថានី ្រ៊ើតធី, សដវីដ �ិកេុន, សដវីដ សអ. ដអដវ៉ដ, 
ម្៉ាថាយ �ី. �វលិតតុន, មិន�ី សរ៉ ្�វដីដមន, ដ�្គរី សអច. ហ្កា�វ, ឡារិនសន ផតសធើរ 
�្កន, សជនីស�វើរ ស្�្គេ �វលឡិន, នម៉ាសេើល អ័រ. ម៉ារូរីេ, សាលី ចនេុន អរូស�េវឺក, 
យ៉ារូសេវ សជ ែវឺ្ី, សជន ែីន្រ៊រូរ៉ា�វ, រីឆ្ដ អិម. រ៉មនី, ្រ៉ាុល ដវ៉នដិនស្រ៊ើជ, ម្៉ារីេសា 
វី�ីេុន

នាយ្ម្គប់ម្គងខ្្្សឈិល្ៈ៖ សជ. េ្កត នរូដេ៊ិន
នាយ្ខ្្្សឈិល្ៈ៖ថាត អ័រ. ែីសធើរេុន
រចនាម៉ូត៖ជីនិត អាន់សទរូ, ស�វ ែី. អាន់សតរូេ, ដមន�ី អឹម. ដ្រ៊នលី, េ៊ើ. េឹម្ឹរល 
្រុត, ្រូម្៉ាេ ឆ្ល, ណាត �្គីសនេ, ែរូលីន �ុីង្លែ,ី សអរិក ែី. ចនេិន, េ៊រូសាន ឡរូ 
្�្គីន, េ្កត អិម. ម៉ារូយ, ម្៉ាក ដ្រុលយរូ. រ៉រូ្រ៊ើេុន, សបាត សធៀរ, សេ. នីករូល វ៉កេិន �រូេ

អ្្សម្មបសម្មួល្ មមេសឈិទ្ធបញ្ញា៖ ែរូដលត ដនស្រសេើ អាន
អ្្ម្គប់ម្គងខ្្្្ លឈិត្មមេ៖សជន អាន ែិសធើរេ៍
្លឈិត្មមេ៖ សែវិន េ៊ើ ស្រង៊េ៍, ែននី ្រ៊រូសេរូ្រ ស្រ៊ើជ, ជរូលី ស្រ៊ើដដត, 
សបាយដអន ដ្រុលយរូ. ជី្ី, សដនីេ ស ើ្ន្រ, ដិននែីេ ែវឺ្៊រើ, ជីននែ ី�្គីននី សជ. នីលេុន, 
ស�្គលី ស្ត រ៉ាស�វើធី
អ្្ពឈិៃឈិត្យមុៃការកបារះពុម្៖ សជ�វ អិល. ម្៉ាទីន

នាយ្ខ្្្កបារះពុម្៖ សសក�្គ សែ. ដេតវី្
នាយ្ខ្្្ខច្ចាយ៖សេ្�វិន អ័រ ស្ីេ្ទិនេិន

ចំសពារះ ការជាវ និង តនមលែ សៅ ្ ងសសរៅ េ�រដ្ឋ និង កាណាោ េរូម ចរូល សៅ កាន ់
ស្�ទំព័រ store .lds .org ឬ េរូម ទាក់ទង មជ្ឈមណ្ឌល ដចកចាយ រ្រេ់ សាេនាចសក 
កនែញង មរូលោឋាន រ្រេ់ អនែក ឬ ទាក់ទង អនែកដឹកនាំ វួដ ឬ  សា្ រ្រេ់ អនែក ។

សូមក្្ើអត្ថបទៃឈិងសំណួរទាំងឡាយ តាម អ៊ិនសធើរណិត សៅ ស្�ទំព័រ  
liahona .lds .org តាម អ៊ើដម៉ាល សៅ កាន់ liahona@ ldschurch .org ឬ  
តាម េំ្រុសត សៅកាន់ Liahona, Rm. 2420, 50 E. North Temple St.,  
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA ។
លីអា�រូណា ( ពាក្យ កនែញង សពរះ្ម្ីរ មរមន ម្នន័យ ថា « សតវីិេ័យ » ឬ « វត្ថញនាំផលែរូវ » ) 
សតរូវ បាន សបារះពុម្ ជា ភាសា អាល់បានី, អាសមនី, ្រ៊ើសាលាម្, ្ុ៊រលហ្ររី, ដែ្មរ, សេ្រ៊រូអាណូ, 
ចិន, ចិន ( គ្យសេួល ), សករូអាត, ដឆក, ោណាម្៉ាក, �រូឡង់, អងស់ ល្ែេ, 
សអេ្រូអានី, �វីជី, ហ្វាំងឡង់, បារំង, អាលលែវឺម៉ាង់, សកិច, �ុងហ្ររី, អាយដឡន�ិក, 
ឥណ្ឌឌូសនេ៊ើ, អ៊ើតាលី, ជ្រ៉ាុន, ្ីរីបាទី, ករូសរ,៉ ឡាសវៀន, លីទុយអានី, ម្៉ាឡាហ្រេ៊ើ, 
ម្៉ាដេ្សល, ម៉ាុងសហ្រលី,នរសវ,៉ ្រ៉ារូឡរូញ, ព័រទុយហ្រល់, រ៉រូម្៉ានី, រុេ្សី, សាម័រ, េលែរូវ៉ានី, 
សអេ្ប៉ាញ, សាវា�ុីលី, េ៊ុយដអត, តាហ្រឡញក, តា�ុីទី, ន្, តុងហ្រ, អ៊ុយដស្ន, អ៊�ឺរូ 
និង សវៀតណាម ។ ( ការសចញ ញឹកញា្រ់ ្រ៉ាុនណា ្វឺ ដស្រស្រលួ សៅ តាម ភាសា ) ។

© 2014 សោយ Intellectual Reserve, Inc ។ រកសាេិទ្ធិ ស្្់រយ៉ាង ។ សបារះពុម្ 
សៅ េ�រដ្ឋ អាសមរិក ។

អត្ថ្រទ និង េម្ភារ ដដល សមើលសេើញ ដដល ម្ន សៅកនែញង លីអា�រូណា អាច  
្ត ចមលែង យកសៅ សស្រើសបាេ់ ជា ្រនាទា្រ់ ្រន្សំ ដដល មិន ដមន ជា ការសធវើ ពាណិជ្ជកម្ម តាម 
សាេនាចសក ឬ តាម ស្�ោឋាន សឡើយ ។ េម្ភារ ដដល សមើលសេើញ មិន  
អាច ្ ត ចមលែង បាន សឡើយ ស្រេិន ស្រើ ម្ន ោក់ ្រសម្ម ដដល បាន ចង្អញល ្រគ្ហាញ សតង់ 
្រនាទាត់ េម្រល់ ដដល សៅជាមួយ នឹង ររូ្រេិល្បៈ ។ េំណួរ ទាក់ទង នឹង  
ការ រកសា េិទ្ធិ ្ួរ ដត សាកេួរ សៅកាន់ Intellectual Property Office,  
50 E. North Temple St., Salt Lake City, UT 84150, USA អ៊ើដម៉ាល ៖ 
cor-intellectualproperty@ ldschurch .org ។
For Readers in the United States and Canada:  
July 2014 Vol. 13 No. 4. 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 លីអា�រូណា

អ្កមាដាយរបស់ខ្នុំល ម្ាះលមៀលលគឌដលបែនល�ៀនអាយរិងបានធំដចឹងក្ីល�ើង

លៅក្នុងកសោិឋានថនទីគកងុល្�រេងជលឺរដ្ឋយរូថា�៍ស.រ.អា.។បងប្អអូនគបុស

របស់គ្ត់មានាក់ល្មាះរ៉យបានបន្តលធ្វើជំនរួ�របស់គ រ្ួសារលោយការចិញ្ចឹម

សត្វលចៀម។កាលពីលកមេងរ៉យបានចោំយលពលជាលគចើនសបាដា�៍ឃ្លាតឆ្ងាយ

ពី្ ្ទះ។លុះយរូរលៅគ្ត់មានចោំប់អារមមេណ៍តិចលៅៗលៅលលើសាសន្ចគក។

លៅទីបំ្ ុតគ្ត់បានផ្លាសល់ៅរដ្ឋថអោ�រូស.រ.អា.បានលរៀបការល�ើយមាន

ករូនបីន្ក់។គ្ត់បានដចកឋានលៅក្នុងវ័យ34ឆ្នាំលៅលពលភរិយារបស់គ្ត់មាន

វ័យ28ឆ្នាំល�ើយមានករូនតរូចៗ។

លទាះជាគ្រួសារដ៏តរូចរបស់រ៉យលៅឯរដ្ឋថអោ�រូល�ើយអ្កមាដាយខ្នុំបានផ្លាស់

លៅរដ្ឋនរូវលជើសែីចមាងាយគបមាណជា4,025្.ម.ក្ីជាលរឿយៗគ្ត់ដតងសរលសរ

សំបគុតសដមង្ពីគសឡា�់និងការលលើកទចឹកចិត្តលៅកាន់ពរួកល្។គ្រួសាររបស់

ពរូខ្នុំបានលៅអ្កមាដាយខ្នុំលោយលសចក្ីគសឡា�់ថា«អ្កមីងមិឌ»។

លគចើនឆ្នាំបានកនលែង្ ុតលៅល�ើយមានថ្ងៃមរួយខ្នុំបានទទរួលទរូរសព្ទពីបងប្អអូន

ជីដរូនមរួយរបស់ខ្នុំមានាក់។ខ្នុំគតរូវបានគបាប់ថាភរិយាលមមា៉ាយរបស់រ៉យបាន

ដចកឋានល�ើយ។បងប្អអូនជីដរូនមរួយរបស់ខ្នុំបាននិយាយថា«អ្កមីងមិឌចង់

ឲ្យឯងដចឹង»។អ្កមីងមិឌបានដចកឋានលៅយរូរល�ើយប៉ុដន្តគ្រួសារលន្ះលៅដត

ទទរួលអារមមេណ៍ពីលសចក្ីគសឡា�់របស់គ្ត់ល�ើយបានខំគបាប់ដល់ខ្នុំដដរ។

ខ្នុំមានចិត្តអសាចារ្យពីតរួន្ទីដ៏សំខាន់ដដលមាដាយខ្នុំបានបំលព�លៅក្នុងគ្រួសារ

របស់គ្ត់ដដលវាគសលដៀងគ្នានចឹងតរួន្ទីដដលពយាការីសាសន៍នីថ�្វបានបំលព�

លៅក្នុងគកុមគ្រួសាររបស់ពរួកគ្ត់្ ងដដរលោយការលៅជិតស្ិទ្ធនចឹងញាតិសន្ដាន

ដដលពរួកគ្ត់ចង់ន្ំមកកាន់ដំណចឹងល្អថនគពះលយសែរូវគ្ីស្ទ។នថី�្វបានសរលសរ

កំណត់គរាមរួយដដលគ្ត់សង្ចឹមថាវានចឹងជះឥទ្ធិពលលៅលលើករូនលៅថនបងប្អអូន

គបុសរបស់គ្ត់ឲ្យគត�ប់មករកលសចក្ីជំលនឿថនលោកអយ្យលការបស់ពរួកល្វិ�

្លឺលីថ�។ពរួកបុគរារបស់ម៉រូសាយបានបគ្ហា�លសចក្ីគសឡា�់ដរូចគ្នាលន្ះ

លៅលពលពរួកល្្ សាយដំណចឹងល្អលៅកាន់ករូនលៅរបស់លីថ�។

គពះអមាចាស់បានគបទានវិធីឲ្យលយើងបានទទរួលអារមមេណ៍នរូវលសចក្ីគសឡា�់

ក្នុងគ្រួសារដដលបានបន្តមានជាលរៀងរ�រូត។យុវវ័យលៅក្នុងសាសន្ចគក

សព្វថ្ងៃកំពុងទទរួលអារមមេណ៍ថាដរួងចិត្តរបស់ខលែលួនគ្កលៅរកគកុមគ្រួសាររបស់

ពរួកល្។ពរួកល្កំពុងគសាវគជាវរកល្មាះសមាជិកគ្រួសារដដលគ្មានឱកាសទទរួល

ពិធីបរិសុទ្ធថនលសចក្តីសល្គ្រះលៅក្នុងជីវិតលនះ។ពរួកល្យកល្មាះទាំងលន្ះលៅ

គពះវិហារបរិសុទ្ធ។លៅលពលពរួកល្ចរូលលៅក្នុងទចឹកថនបុណ្យគជមុជទចឹកពរួកល្

មានឱកាសទទរួលអារមមេណ៍នរូវលសចក្ីគសឡា�់របស់គពះអមាចាស់និងពីសមាជិក

គ្រួសារដដលពរួកល្កំពុងលធ្វើពិធីបរិសុទ្ធជំនរួស។

ខ្នុំអាចលៅចាំពីលសចក្ីគសឡា�់លៅសំល�ងរបស់បងប្អអូនជីដរូនមរួយខ្នុំដដល

បានទរូរសព្ទមកល�ើយនិយាយថា«អ្កមាដាយរបស់លយើងបានដចកឋានល�ើយ

ល�ើយអ្កមីងមិឌចង់ឲ្យឯងបានដចឹង»។

អ្ករាល់គ្នាដដលបានលធ្វើពិធីបរិសុទ្ធសគមាប់សមាជិកគ្រួសារ្លឺ

កំពុងល្ងលៅជរួយលោយលសចក្ីគសឡា�់ដរូចដដលបគុរារបស់ម៉រូសាយ

និងពយាការីនីថ�្វបានលធ្វើ្ងដដរ។អ្កនចឹងទទរួលអារមមេណ៍នរូវលសចក្ីអំណរចលំពាះ

អស់អ្កដដលទទរួលយកការ្ ្ល់ឲ្យរបស់អ្កដរូចជាពរួកគ្ត់្ ងដដរ។អ្កក៏អាច

រំពចឹងទុកនចឹងទទរួលបាននរូវអារមមេណ៍លសាមនស្សយា៉ាងអសាចារ្យដរូចគ្នានចឹងអាំម៉រូន

ដដរដដលបានលលើកល�ើងពីការបលគមើជាអ្ក្ ្សព្វ្សាយសាសន្របស់គ្ត់លៅ

ក្នុងចំលោមសមាជិកគ្រួសារលៅឆ្ងាយថា៖

«ល�តុដរូលច្ះល�ើយចរូរលយើងអរួតដមនល�ើយលយើងអរួតក្នុងគពះអមាចាស់

ដមនល�ើយលយើងនចឹងរីករាយលគពាះលសចក្ីអំណររបស់លយើងបានលពារលព�ល�ើយ

ដមនល�ើយលយើងនចឹងសរលសើរតលមកើងដល់គពះរបស់លយើងរ�រូតតលៅ។លមើលចុះ

លតើនរោអាចអរួត�រួសលពកលៅក្នុងគពះអមាចាស់?ដមនល�ើយលតើនរោអាច

និយាយលគចើនលពកអំពីគពះលចសាដាដ៏ម�ិមារបស់គទង់និងអំពីលសចក្ីលមរាតា

ករុោរបស់គទង់និងអំពីលសចក្ីអត់ធមេត់របស់គទង់ចលំពាះករូនលៅមនុស្ស?

លមើលចុះខ្នុំសរូមគបាប់អ្កថាខ្នុំមិនអាចនិយាយបានលទាះជាមរួយដ្្កតរូចបំ្ុត

ដដលខ្នុំចាប់អារមមេណ៍្ ង»(អាលមា៉ា26:16)។

ខ្នុំសរូមដ្លែងទីបន្ទាល់ថាអារមមេណ៍ថនលសចក្ីគសឡា�់ដដលអ្កមាន

ចលំពាះសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្ក—មិនថាពរួកល្លៅទីោលន្ះលទ—ជាការ

បលំព�ថនលសចក្ីសនយាមរួយថាលអលយីា៉ានចឹង

កោយម្បធាៃេឈិៃរីប៊ីអាវរិង

ទសី្រឹកសា ទ ីមួយ កនែញង ្ ណបៈស្រធាន ទ ីមួយ

ខសចក្រីសនយានន
ការបង្វែរដួ្ចិត្ត

សារលឈិែឈិតគណៈម្បធាៃទីមួយ



ការបកម្ងៀៃកចញពីសារលឈិែឈិតកៃរះ

អនែក ្ ួរ អាន ការពយាករណ ៍េី្ ពី វិញ្ញាណ រ្រេ់ សអលីយ៉ា ជា មួយ នឹង េម្ជិក ដដល អនែក សៅ េួរ េុែទុក្ខ ( េរូមសមើល 

ម្៉ាឡា្ី 4:5–6, យ៉ារូដេ្រ េ្ម៊ើធ—ស្រវត្ិ 1:38–39 ) ។ េរូម ពិភាកសា ពី វិធ ីសដើម្ី ចរូលរួម  សៅ កនែញងពង្សស្រវត្ិ 

រួម្រញ្រូល ទាំង ឧ្រករណ ៍ដរូច ជា ការ សធវើ ល្ិរិសកម ស្មរះ មនេុ្សសាលា្់រ ររូ្រ្ត និង ការ សធវើ កំណតស់�តុ ្រណាដាញ ។ 

ស្រេិន ស្រើ េម្ជិក ដដល អនែក សៅ េួរេុែទុក្ខមិន ធាលា្់រ ដឹង លវឺ សទសនារះFamilySearch.org េរូម ពិចារណា 

ចំណាយ សពល ែលែរះ សដើម្ី ្រគ្ហាញ វ ដល់ ពួកគ្ត់ ។

មក។គ្ត់ពិតជាបានមក។ដរួងចិត្តរបស់ករូនលៅ

នចឹងបដង្វរលៅរកដរូនរារបស់ពរួកល្ល�ើយដរួងចិត្ត

របស់ដរូនរានចឹងបដង្វរមករកករូនលៅរបស់ពរួកល្

(សរូមលមើលមា៉ាឡា្ី4:5–6,យ៉រូដសបសមេែីធ—គបវត្តិ

1:38–39)។លៅលពលអ្កទទរួលអារមមេណ៍នរូវការ

ជគមុ�ចិត្តឲ្យដស្វងរកល ម្ាះដរូនរារបស់អ្កល�ើយ

យកល ម្ាះទាំងលន្ះលៅគពះវិហារបរិសុទ្ធលន្ះ

អ្កកំពុងទទរួលបទពលិសាធន៍នរូវការបលំព�ថន

ការពយាករណ៍លន្ះល�ើយ។

វាជាពរជ័យមរួយលដើម្ីរស់លៅក្នុងគគ្ដដល

លសចក្ីសនយាថនការបដង្វរដរួងចិត្តកំពុងគតរូវបាន

បលំព�។មិលលគឌដលបែនល�ៀនអាវរិងបាន

ទទរួលអារមមេណ៍នរូវការជគមុ�ចិត្តលន្ះលៅក្នុងដរួងចិត្ត

របស់គ្ត់។គ្តគ់សឡា�់គ្រួសាររបស់បងប្អអូន

គបុសគ្ត់ល�ើយគ្ត់បានល្ងលៅជរួយពរួកល្។

ពរួកល្បានទទរួលអារមមេណ៍ថាដរួងចិត្តពរួកល្បដង្វរ

ក្នុងលសចក្ីគសឡា�់លៅរកអ្កមីងមិឌលោយសារ

ពរួកល្បានដចឹងថាគ្ត់គសឡា�់ពរួកល្។◼
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ការករៀៃសារល់ពីជីែូៃរបស់ែ្នុំ
សោយ ជរូសវ៉លសឡន ្សធើរ

េសម្្រ់្សសម្ង មួយ កនែញងថានាក់យុវនារី រ្រេ់ 

ែ្ញំ ែ្ញំ បាន េ្ម័ស្ ចិត្ ជួយ ជីដរូន រ្រេ់ សយើង 

ឲ្យ ដេវងរក ដរូនតា រ្រេ់គ្ត់  សោយ សមើល តាម 

ផាទាំងមីសករូ�វលី សៅ មជ្ឈមណ្ឌល ពង្សស្រវត្ិ សៅទីសកងុ 

សមសា រដ្ឋអារី�្សរូណា េ.រ.អា. ។ សៅ សពល សយើង 

អង្គញយ ដក្រគ្នា ស�ើយ សសាវសជាវ រក ស្ួសារ សយើង 

ែ្ញំបាន ចា្រ់សផ្ើម សងឿងឆងៃល់ថា ៖ « សតើ ែ្ញំ ពិត ជា បាន  

សារល់ ជីដរូនរ្រេ់ ែ្ញំ  ដដល អង្គញយ សៅ ដក្រ ែ្ញំ បាន  

សសចើន ្រ៉ាុណាណា ? »

សយើង រកសេើញ េម្ជិក ស្ួសារ ជាសសចើន  

បាន សរៀ្រចំព័ត៌ម្ន រ្រេ់ ពួកគ្ត់ ស�ើយ បាន សៅ សពរះវិហ្រ ្ររេិុទ្ធសមសា អារី�្សរូណា សដើម្ី សធវើ ្ុរណ្យ 

សជមុជទឹក និង ពិធ្ីរញ្ជាក់ េសម្្់រពួកគ្ត់ ។ សសកាយ មក មិន យរូរ្រ៉ាុនាមន ជីដរូន ែ្ញំ បាន ឲ្យ ែ្ញំ នរូវការ  

ស្រមរូល ផ្ញំ ជាសសចើន នន ពង្សស្រវត្ិ រ្រេ់ គ្ត់ ។

សោយសារ គ្ត់ ម្ន ជំងវឺ រលាក េនាលាក់ រំុនរ៉ វ សធវើ ឲ្យ ជីដរូន ឈវឺ សៅ សពល គ្ត់ ពយាយម វយ ្រញ្រូល 

អក្សរ ។ ែ្ញំ រីករយ នឹង ជួយគ្ត ់កនែញងការ វយ្រញ្រូល កនែញង កុំព្យរូទ័រ ។ សយើង េរសេរ ដំសណើរសរឿង ជាសសចើន 

រួមគ្នា ព ីជីវិត រ្រេ់គ្ត់  េសម្្រ់ ជា ស្រសយជន ្៍ ង វិញ្ញាណ ដល់ ស្ួសារ សយើង ។ ែ្ញំ រីករយ សោយ បាន រួម 

ចំដណក សៅ កនែញងជីវិត គ្ត ់ស�ើយ សរៀន យ៉ាង សសចើន ពី ស្រវត្ិសាេនាចសក សៅ សពល សយើង េ�ការ គ្នា សៅ 

កនែញង ្ សសម្ង ទាំង សនរះ ។

ឥ�លូេទនះអ្កនិពន្ធទនះរស់ទៅក្នុងរដ្ឋេីជីញ៉ាស.រ.អា.។

្ុរារ

កសច្្តីម្សឡាញ់កៅ្ ្នុង្ ្ទរះ

តេលះសួោ៌ាញញឹម េី ពលើ

ក្ល តសឡាញ ់ក្ញង ផ្លះ

ពោកិ�ពេញ ពដ្� ក្ីតសឡាញ់

ក្ល តសឡាញ់ ក្ញង ផ្លះ ។

( « ក្ី សេឡាញ ់កនែញង ផ្ទរះ » ទំនុកែំពកើងតេលះ និង ចំពរៀង កុមារ កុមារី 

ទំេ័រ 44 ។ )

សពរះវរ្រិតា េួ្៌េពវសពរះទ័យ ឲ្យ សយើង សេឡាញ ់សកុមស្ួសារ សយើង 

សដើម្ី សយើង អាច ម្ន ភាពរីករយ ។ កាល ណា សយើង ្រសសមើ សកមុ ស្ួសារ 

សយើង កាន ់ដត សសចើន សនារះ សយើង នឹង សេឡាញ ់សពរះវរ្រិតាេួ្៌ និង 

េម្ជិក សកមុ ស្ួសារ សយើង កាន ់ដត សសចើន ផងដដរ ។

េរូម ្ រូរ ររូ្រ ស្ររះដរូង ជា សសចើន ដរូច ររូ្រសនរះ សៅ សលើ សកោេ មួយ 

េនលែឹក ស�ើយ កាត ់វ សចញ ។ េរូម េរសេរ សារែលែី 

រីករយ ឬ ្រូរ ររូ្រ សៅ សលើ វ ស�ើយ យក វ សៅ  

ឲ្យ េម្ជិកស្ួសារ រ្រេ់ អនែក សោយ កុំ 

ឲ្យ ពួកស្ ដឹង ។ េរូម ចា ំសមើល ថា 

សតើ វ សធវើ ឲ្យ ពួកស្ រីករយ 

្រ៉ាុណាណា !
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ស្រេកកម្ម ដ៏ សទវភាព 
នន សពរះសយេ៊រូវ ស្ីេ្ទ ៖ 
សពរះអង្គ គ្ំសទ
ទនះជាន្្កនន្ ំរូមរួយអំពីសារលិខិែ�ទកងៀនតាម្ ្ះនដលឆលែនុះ�ញ្ចំង
ពីទិដ្ឋភាពននទ�សកកម្មរ�ស់កពះអង្គសទ្គ្រះ។

សពរះលយសែរូវគ្ីស្ទ្ លឺជាគពះអងរេគំ្គទរបស់

លយើងជាមរួយនចឹងគពះវរបិរា។ពាក្យថា

កពះអង្គោំកទលច�មកពីភាសាឡារាំងដដលមាន

ន័យថា«ជនដដលអង្វរជំនរួសឲ្យមនុស្សមានាក់

លទៀត»។ 1គពះអងរេសល្គ្រះទរូលអង្វរឲ្យលយើង

លោយលគបើការយល់ចិត្តយុត្តិធម៌និងលសចក្តីលមរាតា

ករុោ។លោយគជាបថាការណ៍លនះអាច

បលំព�ក្នុងខលែលួនលយើងនរូវលសចក្ីគសឡា�់និង

អំណរ្ុណចំលពាះដគ្វាយធរួនរបស់គទង់។

«ចរូរសាដាប់រាម[គពះលយសែរូវគ្ីស្ទ]ដដលជាអ្ក

គ្ំគទជាមរួយនចឹងគពះវរបិរាជាអ្កដដលកំពុងអង្វរ

ជំនរួសអ្ករាល់គ្នាលៅចលំពាះគទង់—

«លោយមានបន្ទអូលថា៖គពះវរបរិាលអើយ

សរូមទតលមើលការរងទុក្ខទាំងឡាយនិងការ

សុ្តរបស់អ្កដដលពុំបានលធ្វើបាបល�ើយជាអ្ក

ដដលគពះអងរេសព្វគពះ�ឫទ័យចុះសរូមទតលមើល

គពះលោ�ិតថនគពះរាជបគុរារបស់គពះអងរេដដលបាន

គចរួចជាគពះលោ�ិតរបស់អ្កដដលគពះអងរេបាន

គបទានឲ្យលដើម្ីឲ្យគពះអងរេបានតលមកើងល�ើង

«ល�តុដរូលចានាះល�ើយឱគពះវរបរិាលអើយ

អ្ក្ ងទាំងលនះជាបងប្អអូនរបស់ទរូលបងរេំដដល

លជឿដល់គពះន្មរបស់ទរូលបងរេំលដើម្ីឲ្យពរួកល្

អាចមករកទរូលបងរេំល�ើយមានជីវិតដ៏លៅអស់កល្

ជានិច្»(្.និងស.45:3–5)។

ដអលលឌើរឌី្តគ្ីស្តអូ�្វលឺសិនក្នុង

ករូរ៉ុមថនពរួកសាវកដប់ពីរន្ក់បានដ្លែងពី

គពះគ្ីស្ទជាគពះអងរេគំ្គទថា៖«វាមាន

សារៈសំខានខ់ាលាំងោស់ចំលពាះខ្នុំដដលខ្នុំគតរូវ

អធិសាឋានលៅកាន់គពះបលលែ័ងកថនគពះ្ុណលៅ

គ្ប់គគ្និងគ្ប់កាលៈលទសៈលដើម្ីឲ្យ

គពះវរបរិាសរួ្៌របស់ខ្នុំសាដាប់ឮការទរូលសុំរបស់

ខ្នុំលដើម្ីឲ្យគពះអងរេគ្ំគទរបស់ខ្នុំជាអងរេដដលគ្មាន

អលំពើបាបបានបង្អូរគពះលោក�ិតរបស់គទង់

នចឹងទរូលអង្វរសគមាប់បុព្វល�តុរបស់ខ្នុំ»។ 2

្ពរះ្ម្បីរបបៃថែមម
ម៉រូសាយ15:8–9,មរ៉រូថណ7:28,លគ្លលិទ្ធិនិង

លសចក្ីសញ្ញា29:5,110:4

សូមសិកសាឯកសារទនះទោយការអ្ិសាឋានទហើយពយាយាមយល់ដលឹងនូេអវីនដលកែូេនចកចាយ។ទែើការយល់ដលឹងពីឆាកជីេិែនិង
ទ�សកកម្មរ�ស់កពះអង្គសទ្គ្រះនលឹងពកងលឹងទសចក្ីជំទនឿរ�ស់អ្កទលើកទង់ទហើយក�ទានពរដល់អ្កទាំងឡាយនដលទមើលទលើ
ការ�ទកងៀនតាម្ ្ះទោយរទ�ៀ�ណា?ចំទោះព័ែ៌មាន�នន្ថមសូមចូលទៅreliefsociety.lds.org។

�ក្សង់ដចញពបី្ពរះ្ម្បីរ
សពញ ស្រវត្ិសាសេ្ នន សាេនាចសក រ្រេ់សពរះអម្ចេ់ 

ពួកេិេ្ស នន សពរះសយេ៊រូវស្ីេ្ទ ដដល ជាសេ្ី បាន សធវើ តាម 

្ំររូ រ្រេ់ សទង់ ។ នាងសអេសធើរ សសាមរះសតង់ ស�ើយ 

កាលាហ្ន  ។ ្រង្រ្អរូន ជីដរូន មួយ រ្រេ់ នាងស្មរះ 

ម្៉ាសដកាយ បាន សផ្ើ ឲ្យ នាង នរូវ ច្ប្រ់ ចមលែង នន សពរះរជសកតិ្យ 

រ្រេ់ សេច្ ដដល ថា សាេន៍យរូោ ្ ួរ ្រំផាលាញ សចាល 

ស�ើយ គ្ត់ បាន ផាដាំ ឲ្យ នាង « ចរូល សៅ ទរូលអងវរ ចំសពារះ 

[សេ្ច] ថាវាយ ពាក្យ េំណូម ព រជំនួេ សាេន៍ រ្រេ់ ែលែលួន 

ផង » ។ គ្ត ់បាន ្រដន្ថម សទៀត ថា ៖ « ស�ើយ ស្រដ�ល 

ជាសពរះនាងបាន តាំង សឡើង កនែញង រជ្យ េសម្្រ់ សពល សនរះឯង 

សទដឹង ? » ( នាង សអេសធើរ 4:8, 14 ) ។

សោយ មិន ្ លាច ព ីសសគ្រះថានាក់ នាងសអេសធើរ បាន 

យល់សពម ថា ៖ « ែ្ញំ នឹង ចរូល សៅ គ្ល់សេច្ដដល ជា 

ការ ែុេច្ប្់រ ៖ ស�ើយ ស្រើ ែ្ញំ សតរូវ សាលា្រ់ ក៏សាលា្រ់សៅចុរះ » 

( នាងសអេសធើរ 4:16 ) ។

្រនាទា្រ់មក នាងសអេសធើរបាន ទរូលសៅ កាន់សេច្ 

សោយ រ្រសា ស�ើយ « សកា្រ សៅ ទា្រ សពរះបាទសទង ់

អងវរ ទាំងទឹកដែនែក . . . ឲ្យ សលើក សចាល េំ្ុរសត ទាំង 

្រ៉ាុនាមន . . . ្រគ្រ្រ់ ឲ្យ ្រំផាលាញ សាេន ៍យរូោ » ។ នាង 

បាន ្រដន្ថមសទៀត ថា « សធវើដរូចសម្ច ឲ្យ ែ្ញំ ម្ចេ់ សទាំ សមើល 

សេចក្ីសវទនា ដដល នឹង សកើតដល់ ជាតិរ្រេ់ ែ្ញំ ម្ចេ់ ? » 

( េរូមសមើល នាង សអេសធើរ 8:3, 5–6 ) ។ សេ្ច បាន 

ទន់សពរះទ័យ ស�ើយ បាន សធវើ តាម ការ ទរូលេំុ រ្រេ់ នាង ។ 3

កសច្្ីជំកៃឿម្្ុមម្គួសារ
ការសក្គ្ររះ

កុំ តា
ម ច

ិ្តែ ទ
រូល
បង

្គំព�
ើ�
 ស

រូម តា
ម ត
្ ត
េលះ

�
ឫទ

័�
 តទ
ង់ វ
ិញ
 សោ

យ
 ហ្

រី អា
ន់ស
�ើរ
េ
ិន

សូមពិចារណាពបីចំណុចដៃរះ
សតើ ការ គ្ំសទ រ្រេ់ សពរះសយេ៊រូវស្ីេ្ទ អាច ្រំផុេ្ំនិត សយើង 

ឲ្យ ផ្ល ់សេចក្ីសមតាតាករុណា និង ការអតស់ទាេដល់ អនែកដនទ 

បាន សោយ រស្រៀ្រ ណា ?

សារលឈិែឈិតបកម្ងៀៃសួរសែុទុ្ ្ខ

្ំណត់ចំណាំ

 1.សរូមលមើលរ័សុលអិមណិលសុន«Jesus Christ—
Our Master and More»(ការគបជុំពលិសសលៅ
សកលវទិយាល័យគពកិហាំយ៉ង់លៅថ ង្ៃទី2ដខកុមៈ្ឆ្នាំ1992)
ទំព័រ4,speeches.byu.edu។

 2.ឌី្តគ្ីស្តអូ�្វលឺសិន«I Know in Whom I Have 
Trusted»Ensignដខឧសភាឆ្នាំ1993ទំព័រ83។

 3.សរូមលមើលDaughters in My Kingdom៖The 
History and Work of Relief Society(ឆ្នាំ2011),
ទំព័រ180។
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សេៀវសៅ កត ់ចំណាំ េននែិេីទ ដែ សមសា ឆ្នាំ 2014

ពៅ ពេល អ្ក ពមើល សន្ិសីទ ទរូពៅ តខ ពមោ ឆ្នាំ 2014 ព�ើង វិញ ពន្លះ អ្ក អាច ពតបើ ទេំ័រ រាំង ពនលះ ( និង ពសៀវពៅ ក្់ 

ចំណាំសន្ិសីទ ពៅ ក្ញង ចបាប ់ទស្សន្វែ្ី ន្ ពេល ខ្ង មុខ ) ពែើម្ី ជួ� អ្ក ឲ្យ សិកសា ព�ើ� អនុវ្តែ តាម ក្របពតងៀន ្ ្មីៗ  

របស ់េួក េយាក្រី និង េួក ោវក រាំងឡា� តេមរាំង អ្ក ែឹកន្ំ ោសន្ចតក ពផ្សង ពទៀ្ តែល កេំុង រស់ ពៅ ។

«អវីនដលទយើងជាកពះអមាចស់បនមាន�ន្លូលទោះទយើងបនមាន�ន្លូលទហើយ...ទទាះជាទោយសំទ�ង

រ�ស់ទយើងផ្ទាល់ឬក៏ទោយសំទ�ងននពរួកអ្ក�ទកមើរ�ស់ទយើងក្ី្ឺដូចនែោនា»(្.និងស.1:38)។

សេចក្ី កាលាហ្ន
« សដើម្ី ឲ្យ សយើង សធវើ ការ េសសមច ចិត្ បាន សតឹមសតរូវ សនារះ 
តសមរូវ ឲ្យ ម្ន ភាព កាលាហ្ន—ហ្៊ាន និយយ ថា សទ សៅ 
សពល សយើង ្ ួរ និយយ ហ្៊ាន និយយ ថា បាទ សពល 
ដដល វ សតឹមសតរូវ ហ្៊ាន សធវើ សរឿង សតមឹសតរូវ សោយសារ វ ជា 
សរឿង សតមឹសតរូវ ។ . . .

ភាព កាលាហ្ន ្ ង កនែញង ែលែលួន សនរះ ក៏ រ្រ់ ្រញ្រូល ទាំង 
ការ សធវើ សរឿង សតមឹសតរូវ សទារះ ជា សយើង ែ័យ ្ លាច ការ ការពារ 
ជំសនឿ សយើង  សពល ស្រ្ុយ នឹង ការ រិរះ្ន់ ស�ើយ នឹង ការ 
រកសា ជំសនឿ សទារះ ជា សពល ម្ន ការ ្ ំរម ្ ំដ�ង សោយ ការ 
បាត់្រង់ មិត្ែក្ិ ឬ ឋានបៈ កនែញង េង្គម ក្ី ។ . . .

សៅ សពល សយើង សឆ្ពរះ សៅ មុែ ពយាយម រេ់សៅ ដរូច 
ដដល សយើង ្ ួរដត រេ់សៅ សនារះ សយើង នឹង ទទួល បាន 
ជំនួយ ពី សពរះ យ៉ាង ពិត សបាកដ ស�ើយ អាច រក បាន ការ 
លួងសលាមចិត្ កនែញង សពរះ ្រន្ទរូល រ្រេ់ សទង់ » ។

ម្បធាៃ្ូរា៉ាសកអស.ម៉ៃសុៃ«ចូររឹងរំាកេើយកាលាហាៃ»Liahona
ខែឧសភាឆ្នាំ2014ទំព័រ66,67,69។

ចរូរ សរៀន ព ីស្រធាន ម៉ានេុន ព ីរស្រៀ្រ ដដល សយើង អាច ្រសង្កើន ភាព កាលាហ្ន សៅ

lds.org/go/monson2714 ។

«[្មេីៗ លនះ]្ណៈគបធានទីមរួយនិងករូរ៉ុមថន

ពរួកសាវកដប់ពីរន្ក់បានលច�លិខិតមរួយដល់

ថានាក់ដចឹកន្ំក្នុងសាសន្ចគកលៅជុំវ�ិពិភពលោក។

មានមរួយដ្្កបានដចងថា៖‹ការផ្លាស់ប្អូរក្នុង

ចបាប់សែីវិលមិនអាចផ្លាស់ប្អូរគកិត្យវិន័យខាង

សីលធម៌ដដលគពះបានបលងកើតល�ើយ។គពះរំពចឹង

ឲ្យលយើងគំ្គទល�ើយរកសាគពះបញ្ញត្តិរបស់គទង់មិន

ថាទស្សនៈនិងនិន្នាការក្នុងសងរេមមានភាពខុស

គ្នាយា៉ាងោលន្ះលទ។ចបាប់គព�មេចារីភាពរបស់

គទង់បានបញ្ជាក់យា៉ាងចបាស់ថា៖ទំន្ក់ទំនង

ខាង្ លែអូវលភទដដលគតចឹមគតរូវមានដតរវាងបុរសមានាក់

និងគស្តីមានាក់ដដលបានលរៀបការគសបរាមចបាប់

ជាប្ីគបពន្ធប៉លុោណះ›។

«លទាះពិភពលោកលនះគ្កលច�ឆ្ងាយពីចបាប់

គព�មេចារីភាពរបស់គពះក្ីដតលយើងមិនគតរូវលធ្វើដរូលចានាះ

ល�ើយ។...

ការែ្ម្សង់កគាលលទ្ធឈិ

អាពា�៍ពិពា�៍ និង ច្ប្រ់ សព�្មចារីភាព
«លទាះរោឋាភិបាលនិងមនុស្សល្អជាលគចើនបាន

ដកនិយមន័យលលើការលរៀបការក្ីដតគពះអមាចាស់មិន

លធ្វើដរូលចានាះល�ើយ។រំាងពីដំបរូងមកគពះបានល្្ើម

ការលរៀបការរវាងបុរសមានាក់និងគស្តីមានាក់្លឺ—អ័ោម

និងន្ងលអវា៉។គទង់បានកំណត់លគ្លបំណង

ថនការលរៀបការលលើសលប់ជាងភាពរីករាយនិង

ក្ីអំណរផ្ទាល់ខលែលួនរបស់ពរួកមនុស្សលព�វ័យលៅ

លទៀតវាជាការអងរេភាពសំខាន់ជាងលដើម្ីបលងកើត

បរិយាកាសដ៏ល្អមរួយសគមាប់កុមារមកចាប់កលំណើត

ល�ើយទទរួលការចិញ្ចឹមបីបាច់។គកុមគ្រួសារជា

គទព្យសម្ត្តិថនសាថានសរួ្៌»។

ខអលក�ើរខៃលអឈិលអាៃ់ក�ើរសឈិៃនៃ្ ូរ៉ុមនៃពួ្សាវ្ែប់ពីរនា្់«ែ្យល់គួច្ ង
វិញ្ញាណ»Liahonaខែឧសភាឆ្នាំ2014ទំព័រ19។

ដអលស�ើរ អាន់ស�ើរ េិន ពិភាកសា ព ីរស្រៀ្រ សោរះ សសាយ ចំសពារះ េំណួរ និង 

កងវល់ នានា អំព ីស្រធាន្រទ លំបាកៗ សៅ ស្�ទំព័រ lds.org/go/
andersen714 ។

ការសៃយារបស់ពយាការី
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ស្រធានបទសំខាន់ៗបំ្ុតមរួយចំនរួនគតរូវបានដ្លែង

លលើសពីមានាក់លោយអ្កនិយាយក្នុងសន្ិសីទ

ទរូលៅ។លនះ្ លឺជាចំណុចមរួយដដលអ្កនិយាយបីររូប

បានដ្លែងអំពីការពលនលែឿនកិច្ការថនលសចក្តីសល្គ្រះ៖

• «មិនថាអ្កជា[អ្ក្ ្សព្វ្សាយសាសន្]

មិនថាសារលិខិតអ្កល្អប៉ោុណលន្ះលទអ្ក

អាចនចឹងគ្មានឱកាសលដើម្ីបលគងៀនវាល�ើយលបើ

គ្មានការរាមោនជាប់ោប់លន្ះ»។ 1

—ដអលលឌើរអិមរ័សុលបា�លឺដសរូមលរៀន

បដនថែមលទៀតពីការអលញ្ជើ�របស់ដអលលឌើរ

បា�លឺដលៅlds.org/go/ballard714។
• «គពះវិហារបរិសុទ្ធ�រេីលបែឺតអារ�ី្សអូោ

...បានកាលាយជាគពះវិហារបរិសុទ្ធទី142

ដដលដំលណើរការ។...លៅលពលគពះវិហារ

បរិសុទ្ធដដលបានគបកាសគបាប់ពីមុនៗទាំង

អស់គតរូវបានសាងសង់ចប់លន្ះលយើងនចឹង

មានគពះវិហារបរិសុទ្ធចំនរួន170កំពុងដំលណើរ

ការលៅលលើពិភពលោក»។ 2—គបធាន

្រូមា៉ាសលអសម៉នសុនសរូមលរៀនបដនថែមលទៀត

លៅlds.org/go/monson714។
• «លយើងគតរូវ‹ទុកលចាលរបស់ទាំងឡាយ

[ថន]ពិភពលោកលនះ...ល�ើយដស្វងកាន់

ខាជាប់លសចក្ីសញ្ញា[របស់លយើង]›[្.

និងស.25:10,13]ល�ើយមករកគពះគ្ីស្ទ

និងលដើររាមគទង់។លន្ះជាអ្វីដដលពរួក

សិស្សលធ្វើ! 3—លីនោលខលបែតីុនសរូមលមើល

សុន្ទរកថារបស់សែីលស្ទើរលបែីតុនលៅ

lds.org/go/burton714។

្ំណត់ចំណាំ

 1.«ការរាមោន»Liahonaដខឧសភាឆ្នាំ2014ទំព័រ78។
 2.«សរូមសាវា្មន៍មកកាន់សន្ិសីទ»Liahonaដខឧសភា

ឆ្នាំ2014ទំព័រ4។
 3.«គបកាសរក៖ថដនិងដរួងចិត្តលដើម្ីជរួយពលនលែឿនកិច្ការ»

Liahonaដខឧសភាឆ្នាំ2014ទំព័រ122។

សដើម្ី អាន ទេ្សនា សាតា្់រ ឬ ដចកចាយ េុន្ទរកថា នានា ពី េននែិេីទ ទរូសៅ េរូម ចរូល សៅ conference.lds.org។

ការបកម្ងៀៃខែលម្សបគានា

រកបៀបកែើម្ីរ្សា«ការម្បជុំអំពីFamily Tree»
« សៅ ទ្ីរំផុត  សយើង ម្ន សគ្លលទ្ធិ សពរះវហិ្រ ្ររិេុទ្ធ និង 

្រសច្កវទិយា េសម្្់រ សកមុ ស្ួសារ សដើម្ី េសសមច កិច្ការ នន សេចក្ី 

េស្គ្ររះ ដ៏ រុងសរឿង សនរះ បាន ។ ែ្ញំ េរូម ដណនាំ ដល ់. . . [ សកមុ 

ស្ួសារ នីមួយៗ ] េរូម ឲ្យ រកសា ‹ ការ ស្រជុ ំអំពី Family 
Tree › ។ សនរះ ្ ួរ ដត ជា េកម្មភាព សទៀងទាត់ មួយ » ។ 

—ខអលក�ើរ�វីៃ្ឈិៃអឈិល�ុ្«ឫសៃឈិងខម្»Liahonaខែ
ឧសភាឆ្នាំ2014ទំព័រ47។

1.   េរូម ស្រមរូល ផ្ញំ ស្រវត្ិ  ដសំណើរ សរឿង  និង ររូ្រ្ត ស្ួសារ 

អនែក រួមទាំង វត្ថញ ដដល ជា រ្រេ់ ជីដរូនជីតា និង ឪពុក 

ម្ដាយ ផងដដរ ។

2.   េរូម ផ្ទញក ដំសណើរ សរឿង  និង ររូ្រ្ត នានា សៅ កនែញង 

Family Tree ស�ើយ ភាជា្រ់ ស្រែព ឯកសារ 

ជាមួយ នឹង ដរូនតា ។

3.   េរូម កំណត ់ថា  សតើ  ដរូនតា ណា មួយ ដដល សតរូវការ ពិធ ី

្ររេិុទ្ធ នន សពរះ វិហ្រ ្ររិេុទ្ធ  ស�ើយ េរូម ចាត់តាំង វ 

ដល់ េម្ជិក ស្ួសារ ។

េរូម ដេវង រក រស្រៀ្រ សផ្សង សទៀត ដដល ដអលស�ើរ េុក ដ្លែង អំពី 

អវី ដដល សយើង អាច ទទួល បាន ពរជ័យ តាមរយបៈ ពង្សស្រវត្ិ សៅ 

lds.org/go/cook714 ។

ការ ពសនលែឿន កិច្ការ នន សេចក្ី េស្គ្ររះការសៃយារបស់ពយាការី
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សរូមពិចារោនរូវលគ្លការណ៍ទាំងបរួនលនះ

សគមាប់ការបលគងៀនដ៏មានគបសិទ្ធភាព៖

• ព្សឡាញ ់េស់ េ្នក ដែល េ្នក បអព្ងៀន ។

លរៀនសារល់ពរួកល្។សរូមពិចារោពី

លសចក្ីគតរូវការរបស់ពរួកល្គបកបលោយការ

អធិសាឋានលៅលពលអ្កលរៀបចំបលគងៀន។សរូម

ពយាយាមលគបើវិធីសាគស្តបលគងៀនល្្សងៗគ្នា៖

ការបលគងៀនល្្សងគ្នាអាចជះឥទ្ធិពលដល់

មនុស្សល្្សងគ្នា(សរូមលមើល្ ំនិតមរួយចំនរួន

លៅខាងសាដាំថដ)។

• បអព្ងៀន អោយ ព្្ះវិញ្ញាណ ។នថី�្វបាន

បលគងៀនថា«កាលោមនុស្សោមរួយ

និយាយលោយគពះលចសាតាថនគពះវិញ្ញាណ

បរិសុទ្ធលន្ះគពះលចសាតាថនគពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

នចឹងន្ំពាក្យទាំងលន្ះចរូលលៅក្នុងចិត្តថន

ករូនលៅមនុស្ស»(នីថ�្វទី233:1)។លៅ

លពលអ្កបលគងៀនអ្កអាចអលញ្ជើ�គពះលចសាដា

ថនគពះវិញ្ញាណលោយការដ្លែងទីបន្ទាល់និង

លោយការលគបើបទ្ម្ពីរនិងការបលគងៀន

របស់ពរួកពយាការីលៅថ្ងៃចុងលគកាយ។សរូម

អធិសាឋានសុំការដចឹកន្ំពីគពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

លៅលពលអ្កលរៀបចំបលគងៀន។គទង់អាច

បំ្ ុស្ ំនិតអ្កឲ្យដចឹងពីរលបៀបដ៏ល្អបំ្ ុត

លដើម្ីបលគងៀន។

• បអព្ងៀន អោលលទ្ធធិ ។ឯកសារសគមាប់ការ

សិកសាដដលបានអនុម័តពីសាសន្ចគក

ដរូចជាគពះ្ម្ពីរសុន្ទរកថាក្នុងសន្ិសីទទរូលៅ

និងលសៀវលៅដណន្ំមាននរូវលគ្លលទ្ធិ—ជា

សយើ
ងលជឿថាការបលគងៀនដំណចឹងល្អថន

គពះលយសែរូវគ្ីស្ទលោយគពះលចសាតាថនគពះ

វិញ្ញាណបរិសុទ្ធ្ លឺជាករាតាចាំបាច់ចំលពាះកិច្ការ

ថនលសចក្តីសល្គ្រះរបស់គពះ។ការបលគងៀនដ៏មាន

គបសិទ្ធភាពជរួយមនុស្សឲ្យរីកចលគមើនលៅក្នុង

លសចក្ីជលំនឿនិងបំណងគបាថានារបស់ពរួកល្លដើម្ី

រស់លៅរាមដំណចឹងល្អ។ការបលគងៀនអាចលកើតល�ើង

លៅក្នុងមជ្ឈោឋានជាលគចើនដរូចជាការ្ ល្់លមលរៀន

និងការល�ើងនិយាយលៅឯគពះវិហារប៉ដុន្តលយើងក៏

អាចបលគងៀនលៅលពលលយើងពិភាកសាពីបទ្ម្ពីរមរួយ

ជាមរួយនចឹងសមាជិកគ្រួសារមានាក់ឬលៅលពល

លយើងពន្យល់លៅកាន់អ្កជិតខាងពីអតថែន័យថន

បព្វជិតភាព។

សយើង ្រសសងៀន សោយ សពរះសចសាតាននសពរះវិញ្ញាណ ្ររិេុទ្ធ

អវីខែលកយើងកជឿ

លសចក្ីពិតអស់កល្ជានិច្ពីគពះ។

• េអ្ជើញ ឲ្យ មនការ  អរៀន សូព្ត អោយ 

ឧសសា្៍វ ។លៅលពលអ្កបលគងៀនសរូមចងចាំ

ថាអ្កទាំងឡាយោដដលសាដាប់មាន

ទំនរួលខុសគតរូវចំលពាះការលរៀនសរូគតផ្ទាល់ខលែលួន

របស់ពរួកល្។សរូមលលើកទចឹកចិត្តពរួកល្

ឲ្យសរួរសំណួរដចកចាយ្ ំនិតរបស់ពរួក

ល្ស្ីពគីបធានបទលន្ះល�ើយសញ្ជចឹង

្ិតពីរលបៀបដដលពរួកល្អាចរស់លៅរាម

លគ្លការណ៍ទាំងឡាយថនដំណចឹងល្អ។

ទីបន្ទាល់របស់ពរួកល្ស្ីពីលគ្លការណ៍

ទាំងលន្ះនចឹងរីកចលគមើនលៅលពលពរួកល្រស់លៅ

រាមវា(សរូមលមើលយ៉រូហាន7:17)។

គបធាន�រេរដុនបែី�ុិង ល្ែី(1910–2008)

បានដ្លែងពីសារៈសំខាន់ថនការបលគងៀនដ៏ល្អថា៖

«ជីវិតដ៏លៅអស់កល្ជានិច្នចឹងលកើតមាន

ដតចលំពាះបុរសនិងគស្តីដដលគតរូវបាន�ទកងៀន

ជាមរួយនលឹង្ ុណែនមលែន��ទនះប៉លុោណះលដើម្ីពរួកល្

ផ្លាស់ប្អូរល�ើយគ្ប់គ្ងជីវិតរបស់ពរួកល្លោយ

ខលែលួនឯង។ពរួកល្មិនអាចគតរូវបានល្បង្ខំឲ្យចរូល

លៅក្នុងលសចក្តីសុចរិតឬសាថានសរួ្៌បានល�ើយ។

ពរួកល្គតរូវការការដចឹកនំ្ល�ើយលន្ះមានន័យថា

ការបលគងៀន»(ដកគសង់លច�ពីដជ្�្វីអ័រ�រូ�ិន

«A Teacher Come from God»Ensign

ដខឧសភាឆ្នាំ1998ទំព័រ26)។◼

សកមា�់ព័ែ៌មាន�នន្ថមសូមទមើលទោលលទ្ធិនិង

ទសចក្ីសញ្ញា50:13–22,ក្អូនខានាតភា្2៖ការគ្ប់គ្ង

សាសន្ចគក(ឆានាំ2010)ចំណុច5.5.4។

« ពួកស្រូ កនែញង សាេនាចសក សនរះសតរូវ ្រសសងៀន សគ្លការណ ៍

ទាំងឡាយ នន ដំណឹងល្អ រ្រេ់ សយើង ដដល ម្ន សៅ កនែញង 

សពរះ្ម្ីរ ្៊រើ្រ និង សពរះ្ម្ីរ មរមន ្វឺ ជា ភាព សពារសពញ នន 

ដំណឹងល្អ ។

« ស�ើយ ពួកស្ សតរូវសគ្រព សដើម្ីសធវើតាម សេចក្ីេញ្ញា 

និង ម្សតាទាំងឡាយ ននសាេនាចសក ស�ើយ អវីៗ 

ទាំងសនរះសតរូវសៅជាសេចក្ី្រសសងៀន រ្រេ់ពួកស្ 

ដរូចជាពួកស្នឹង សតរូវបាន ដឹកនាំពីសពរះវិញ្ញាណ ។

« សពរះវិញ្ញាណ សតរូវ បាន ស្រទាន ដល់ អនែក សោយ ពាក្យ 

អធសិាឋាន នន សេចក្ី ជំសនឿ ស�ើយ ស្រើេិនជា អនែក រល់ គ្នា មិន 

បាន ទទួល សពរះវិញ្ញាណ សទ សនារះ អនែក រល់ គ្នា នឹង មិន សតរូវ 

្រសសងៀន សឡើយ » ( ្. និង េ. 42:12–14 ) ។
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ទាំងកៃរះជាវិ្ីសាម្ស្តបកម្ងៀៃមួយចៃំួៃខែលអាច
ជួយអ្្ឲ្យជួយែល់មៃុស្សទូកៅជាមួយៃឹងរកបៀប
នៃការករៀៃសូម្តក្្សងៗពីគានា៖

សរូម ភាជាប់ នរូវ ែំពណើរពរឿង និង 
ឧរា�រណ ៍តែល ពលើក ្ ពមកើង 
រួមរាំង ែំពណើរពរឿង ពចញេី 
តេលះ្ម្ីរ និង េី ជីវិ្ របស់ 
អ្កផ្ទាល់ ។

សរូម បគ្ហាញ ររូបភាេ និង វ្្ថញន្ន្ ។ ពោលក្រណ៍ 
រាំងឡា� នន ែំណឹងល្អ អាចពតបៀបព្ៀប ពៅនឹង 
តោប់េរូជ ្្ម ករូនពឈើ និង វ្្ថញ តសពែៀងោនា 
ពនលះែនទពទៀ្ ។

សរូម ពលង  ឬ ពតចៀង្្នតែី េិសិែ្ឋ ។ ទំនុក្ពមកើង  
និង ចពតមៀង ថានាក់កុមារ អាច បពតងៀន ពោលលទ្ិ  
ព�ើ�អព្ជើញតេលះវិញ្ញាណននតេលះអមាចាស់ ។

សរូម សួរ សំណួរ តែល ពលើក ទឹកចិ្តែ ែល់ មនុស្សតែល អ្ក 
បពតងៀន ឲ្យ ស្ជឹង្ិ្ ព�ើ� តចកោ� េី ្ ំនិ្ និង 
អារម្មណ ៍របស់ េួកព្ ។

សរូម ត្្ងទីបន្ទាល់ េី ពោលក្រណ៍ 
រាំងឡា� ននែំណឹងល្អតែល អ្ក 
កំេុង បពតងៀន ។ ទីបន្ទាល ់អព្ជើញ 
តេលះវិញ្ញាណបរិសុទ្ ឲ្យ ត្្ង ជាោក្សី 
េីពសចក្ីេិ្ ។

រច
នា
 ររូ្រ
 ភា
ព ស
ោ
យ
 សដ

វិដ
 ហ្

្រ៊ិន
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ម្នភាព្ ្ទនុយគ្នាមរួយដ៏ធំរវាងពរួកអ្កដចឹកន្ំ

ដ៏អាគកក់បំ្ុតលៅក្នុងពិភពលោកលនះ

និងអ្កដចឹកន្ំដ៏ល្អឥតលខាចាះជាគពះអងរេសល្គ្រះ

ថនពិភពលោក។គបធានដស្ពនលសែរីដបុលយរូ

ឃចឹមបចឹល(1895–1985)បានពន្យល់ថា៖

«ពរួកអ្កដចឹកន្ំទាំងលន្ះលៅក្នុងគបវត្តិសាគស្ត

ដដលធាលាប់មានភាពលសាកសាដាយបំ្ុតលៅក្នុង

ការគ្ប់គ្ងរបស់ខលែលួនលៅលលើមនុស្សពិតជាមាន

ភាពលសាកសាដាយលោយសារពរួកល្ខ្វះលស្ទើរដត

គ្ប់អស់ទាំង្ុណសម្ត្តិរបស់បុរសលៅគសកុ

ការលលី�។កាលគពះលយសែរូវមានចិត្តសទាធា

ពរួកល្មានភាពអារាមានិយម។កាលគពះលយសែរូវ

ខ្វលគ់ពះ�ឫទ័យពីលសរីភាពពរួកល្ខ្វលខ់ាវាយពី

ការគ្ប់គ្ង។កាលគពះលយសែរូវខ្វលគ់ពះ�ឫទ័យ

ពីការបលគមើពរួកល្ខ្វលខ់ាវាយពីឋានៈយសសក្ិ។

កាលគពះលយសែរូវបំលព�លសចក្ីគតរូវការរបស់

អ្កដថទលោយគពះទ័យលសាមាះពរួកល្ខ្វល់ខាវាយដត

ពីលសចក្ីគតរូវការនិងការចង់បានរបស់ពរួកល្។

កាលគពះលយសែរូវខ្វល់ខាវាយពីការរីកចលគមើនរបស់

ពរួកសិស្សគទង់ពរួកល្បានដស្វងរកលដើម្ីគ្ប់គ្ង

ជីវិតរដមងសាលាប់។កាលគពះលយសែរូវលពារលព�លោយ

លសចក្ីលមរាតានិងយុត្តិធម៌ពរួកល្ដតងលពារលព�

លោយភាពលគគ្តគគ្តនិងភាពអយុត្តិធម៌»។ 1

លដើម្ីមានលជា្ជ័យក្នុងន្មជាអ្កដចឹកន្ំក្នុង

សាសន្ចគករបស់គពះអមាចាស់លយើងគតរូវលធ្វើរាម្ ំររូ

របស់គទង់។្ំនិតលៅខាងលគកាមអាចជរួយលយើង

ឲ្យដគបកាលាយកាន់ដតដរូចជាគពះគ្ីស្ទលៅក្នុងភាព

ជាអ្កដចឹកន្ំរបស់លយើង។

អ្កដចឹកន្ំដរូចជាគពះគ្ីស្ទបលគមើ«លោយ

ដភ្កលសាមាះគតង់ទាំងគសុងចលំពាះសិរីល្អថនគពះ»

(្.និងស.4:5)លោយដស្វងរកលធ្វើរាម

គពះ�ឫទ័យថនគពះវរបរិាសរួ្៌។គពះអងរេសល្គ្រះ

បានមានបន្ទអូលថា«ខ្នុំបានចុះពីសាថានសរួ្៌

មកមិនដមននចឹងលធ្វើរាមចិត្តខ្នុំលទ្លឺរាមបំណង

គពះ�ឫទ័យថនគពះវិ�ដដលបានចាត់ឲ្យខ្នុំមក»

(យ៉រូហាន6:38)។

អ្កដចឹកន្ំដរូចជាគពះគ្ីស្ទមិនពចឹងដ ្្អកលៅលលើ

«ថដថនមនុស្ស»ល�ើយ(នថី�្វទី24:34)។

ពរួកល្អធិសាឋានលោយរាបសាដស្វងរកការដចឹកនំ្។

ពរួកល្រង់ចាំគពះអមាចាស់ល�ើយដស្វងរកលធ្វើនរូវកិច្ការ

របស់គទង់ក្នុងគពះន្មគទង់និងរាមរលបៀបគទង់

ជំនរួសឲ្យការពចឹងដ្្អកលៅលលើលទពលកាសល្យនិង

សមតថែភាពរបស់ពរួកល្។

អ្កដចឹកន្ំដរូចជាគពះគ្ីស្ទមិនដស្វងរកតរួន្ទីក្នុង

សាសន្ចគកលទ។ពរួកល្លមើលលៅការលៅបលគមើ

ជាឱកាសលដើម្ីបលគមើពុំដមនជាការល�ើងឋានៈលន្ះ

លទ។ឬលមើលលឃើ�ថាការលោះដលងជាការទមាលាក់ពី

មុខតំដណងលន្ះល�ើយ។ការលោះដលងលកើតមាន

ចលំពាះរាល់ការលៅបលគមើ។

ការបកម្មើកៅ្ ្នុងសាសនាចម្្

ការ ដឹកនាំ ដរូច ជា សពរះអង្គេស្គ្ររះ
កោយរ៉យអឈិៃ្

ទេ្សនាវដ្ី សាេនាចសក

អ្កដចឹកនំ្ដរូចជាគពះគ្ីស្ទជាអ្កបលគមើ។

ពរួកល្ជរួយបលគងៀនល�ើយលលើកទចឹកចិត្ត

ដល់អ្កដដលពរួកល្បលគមើ។ពរួកល្ដស្វងរក

លដើម្ីគបទានពរដល់អ្កដថទដរូចជាគពះអងរេសល្គ្រះ

បានលធ្វើ៖«គទង់មិនលធ្វើការណ៍ោល�ើយ

លលើកដលងដតការណ៍លន្ះមានគបលយាជន៍ដល់

មនុស្សលោក»(នថី�្វទី226:24)។ពរួកល្

លមើលលឃើ�ខលែលួនឯងជាអ្កតោំងរបស់គពះអមាចាស់

លដើម្ីជរួយអ្កដថទឲ្យគត�ប់លៅរកគទង់វ�ិ។

អ្កដចឹកន្ំដរូចជាគពះគ្ីស្ទដស្វងរកលដើម្ីជរួយ

អ្កថដឲ្យរីកចលគមើន។គបធានឃចឹមបចឹលក៏បាន

បលគងៀន្ ងដដរថា៖

«គពះលយសែរូវទុកចិត្តលលើពរួកអ្កលដើរ

រាមគទង់លមេមគ្ប់គគ្ន់លដើម្ីដចករំដលក

កិច្ការរបស់គទង់ជាមរួយនចឹងពរួកល្លដើម្ីឲ្យ

«ប៉ុខៃ្តែ្នុំគាមៃបទពឈិកសា្ៃ៍ណាមួយជាអ្្ែឹ្នាំ្ ងេឹ្ង!»

េរូម កុ ំសបារម្ភស្រេិន ស្រើ អនែក ពុ ំទាន ់ម្ន ្រទពិសសាធន ៍សសចើន សៅ សឡើយ ។ អនែក សតរូវ បាន សៅ សោយ ការ ្ំរផុេ្ំនិត សោយ 

មនេុ្ស ម្នាក ់ដដល ម្ន េិទ្ធិអំណាច ( េរូម សមើល ម្សតាននសេចក្ីជំសនឿ 1:5 ) ។ សពរះអម្ចេ់ទតសេើញ ពីអវីដដល 

អនែកអាចដស្រកាលាយ ។ ការសៅរ្រេ់អនែក សដើម្ី ដឹកនាំអាច ជា ឱកាេ មួយ  សដើម្ីអែិវ�្ឍ ភាព រឹងមំ្ រ្រេ់អនែក ស�ើយ យក ឈនែរះ សលើ 

ភាពទនស់ែសាយ ។

សៅ កនែញងពាណិជ្ជកម្ម ឬ អង្គការ សផ្សងសទៀត ការអ្រ់រ ំនិង ្រទពិសសាធន ៍រ្រេ់អនែកដឹកនាំម្នាក ់ជាសរឿយៗ  ្វឺជា 

្ុណេម្ត្ិដ៏េំ្ន់ ្រ៉ាុដន្ រស្រៀ្រ រ្រេ់ សពរះ អម្ចេ់្វឺែុេគ្នាពី សនារះ ។ ស្រធាន ឡរូដរនេរូ េនែរូ ( 1814–1901 ) បាន 

្រសសងៀនថា ៖ « ពួកសាវកដដល សពរះ បាន សៅ ដដល សពរះសយេ៊រូវ ជាសពរះរជ្រុសតាននសពរះ បានសៅ . . . គ្មនចំសណរះដឹង 

ែ្ងែ់្េ់ សនារះ សទ ។ ពួកគ្ត ់មិន យល់ ពីវទិយាសាសេ្ ពួកគ្ត ់មិន ធាលា្រ់ ម្ន តដំណងែ្េ់ សៅ កនែញង យរូោ— ពួកគ្ត ់ជា មនេុ្ស 

សកីសក ស�ើយ ែវរះនរូវចសំណរះដឹង ស�ើយ ម្ន ការ សៅ ដ៏រ្រសា សៅ កនែញង ជីវិត. . . . ដមនស�ើយ សពរះអម្ចេ់ម្ន ភាពែុេដ្រលែក 

ពី ស្ ។ សទងស់ធវើ ឲ្យ ការ សៅរ្រេ់សទង់ ែុេពី ការសៅទាំងសនារះដដល បាន្រសង្កើត សឡើង សោយ មនេុ្ស » ។ 1 ជាែ័ពវេំណាងល្អ 

អនែកដដលសពរះអម្ចេ់ បាន សៅ សទងស់្រទានេមត្ថភាព ឲ្យ ! 2

្ំណត់ចំណាំ

 1.Teachings of Presidents of the Church: Lorenzo Snow(ឆ្នាំ2012)ទំព័រ151។
 2.សរូមលមើល្រូមា៉ាសលអសម៉នសុន«Duty Calls»Liahonaដខកកកោឆ្នាំ1996ទំព័រ42។
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សម្រាបថ្នា្់ែឹ្នាំខែលម្បឹ្សាជាមួយៃឹង
សរាជឈិ្សាសនាចម្្

សៅ
សពល អនែក ជួ្រេម្ជិក សាេនាចសក ដដល  

សតរូវ ការ ជំនួយ រ្រេ់ អនែក ពួកស្ ស្រដ�លជា  

ចង ់ឲ្យ អនែក សោរះសសាយ ្រញ្ហា ឲ្យ ពួកស្ ។ ្រ៉ាុដន្ ការ សធវើ  

ដ្រ្រសនារះ នឹង ដកយក នរូវ ការ ការ រីកចសសមើន ផាទាល់ែលែលួន  

សចញពី ពួកស្ ។ ពួកស្ស្រដ�ល ជា មក សោយ រំពឹង 

ទុកថានឹងម្ន ដសំណារះសសាយ ភាលាមៗ មួយ ្រ៉ាុដន្ 

ជាសរឿយៗ្រញ្ហារ្រេ់ពួកស្ សតរូវការ សពល សសចើន សដើម្ី 

សោរះសសាយ សោយ ែលែលួនឯង ។ ម្ន ឧ្រេ្្គ ទរូសៅ មួយ ចំនួន ។ 

េំណួរ សៅ ្ ងសសកាមសនរះដដលបាន ដណនាំ ព ីពួកអនែកដឹកនា ំ

្រពវជិតភាព អាច ជួយ អនែក សៅសពល អនែកសរៀ្រចំ ស្រឹកសា 

ជាមួយនឹង េម្ជិក ៖

•  សតើ អនែក បានស្រឹកសា ស�ើយ ជួយ េម្ជិក 

តាមរស្រៀ្រណាមួយ   ដដល ពួកស្ អាច ឈនែរះ សលើ 

ឧ្រេ ្្គ រ្រេ់ ពួក្សោយ ែលែលួន ពួកស្ ផាទាល់ដដរឬសទ ?

•  សតើ អនែកកំពុងដឹកនា ំេម្ជិក ឲ្យ ដេវង រក ចសមលែើយ សោយ 

ែលែលួន ឯង ដដរឬសទ ?

•  សតើ អនែក បាន តាមោន នរូវកិច្ការ ដដល ពួកស្ បាន 

យល់សពម សធវើ ដដរឬសទ ?

•  សតើ អនែកកំពុង ជួយ ពួកស្ ឲ្យ ដេវងរក ធនធាន 

សដើម្ីសោរះសសាយ្រញ្ហា ផាទាល់ែលែលួន រ្រេ់ពួកស្ 

ដដរឬសទ ?

•  សតើ អនែក កំពុងសលើក ទឹកចិត្ ពួកស្ ឲ្យ អធិសាឋាន សៅ 

កាន់សពរះអម្ចេ់ ដដរឬសទ ?

•  សតើ ការ ស្រឹកសា រ្រេ់អនែក សលើក ទឹកចិត្ េម្ជិក ឲ្យ 

រីកចសសមើន ដដរឬសទ ?

ពិតណាេ់ សាថានភាពទាំងអេ់ ម្ន េភាពែុេៗគ្នា 

ដរូសចនែរះ វ ជាការ េំ្ន ់ដដល សតរូវសធវើតាម ការ ដឹក នាំពី 

សពរះវិញ្ញាណ ។ ការ ្រសសមើ សោយ សេចក្ីសេឡាញ ់

ការអត់ធ្មត់ និង ការ សាដា្់រតាម សពរះវិញ្ញាណ នឹង ដឹកនាំសៅរក 

លទ្ធផលដ៏ល្អ ។

ពរួកល្អាចរីកចលគមើន។លន្ះជាលមលរៀនដ៏អសាចារ្យ

មរួយស្ីពីភាពជាអ្កដចឹកនំ្របស់គទង់។គបសិន

លបើលយើងោក់អ្កដថទឲ្យលៅោច់លោយដ�កលដើម្ី

លមើលលឃើ�ការគ្រមរួយបញ្ប់យា៉ាងលលឿនល�ើយ

មានគបសិទ្ធភាពជាងលន្ះការគ្រលន្ះអាចបញ្ប់

លៅក្នុងលក្ខណៈធមមេរាលោយគ្មាននរូវការរីកចលគមើន

និងការអភិវឌ្ឍដល់ពរួកអ្កលដើររាមដដលវាជាករាតា

ដ៏សំខាន់បំ្ុត។...

«គពះលយសែរូវគបទានលសចក្ីពិតនិងការគ្រ

ដល់មនុស្សគសបរាមសមតថែភាពរបស់ពរួកល្។គទង់

មិនគបទានឲ្យពរួកល្លលើសពីអ្វីដដលពរួកល្អាចគ្ប់

គ្ងបានល�ើយប៉ុដន្តគទង់បានគបទានដល់ពរួកល្លមេម

គ្បគ់គ្នល់ដើម្ីពគងីកគពលចឹងរបស់ពរួកល្»។ 2

ពយាការីយ៉រូដសបសែមេីធបានលរៀបរាប់ពីរលបៀបដដល

លោកដចឹកនំ្មនុស្ស្ ងដដរថា៖«ខ្នុំបលគងៀន

ពរួកល្រាមលគ្លការណ៍គតចឹមគតរូវល�ើយពរួកល្

គ្ប់គ្ងខលែលួនឯងផ្ទាល់»។ 3លនះជាករាតាដ៏សំខាន់

ថនរលបៀបលោះគសាយរបស់គពះអមាចាស់ចំលពាះភាព

ជាអ្កដចឹកន្ំ។◼

្ំណត់ចំណាំ

 1.ដស្ពនលសែីរដបុលយរូឃចឹមបចឹល«Jesus: The Perfect 
Leader»Ensignដខសីហាឆ្នាំ1979ទំព័រ7។

 2.ដស្ពនលសែីរដបុលយរូឃចឹមបចឹល«Jesus: The Perfect 
Leader»ទំព័រ6។

 3.Teachings of Presidents of the Church: 
Joseph Smith(ឆ្នាំ2007)ទំព័រ284។
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ែ្ញំបានបលគមើជាពយាការីមានាក់លៅន្រអែីគសាដអល

ភា្ខាងលជើង។ 2លោយសារដតអំលពើទុច្រិត

របស់សាសន៍អែីគសាដអលខ្នុំបាន្ សារភាជាប់

សាថានសរួ្៌មិនឲ្យមានលភលែៀងលោយបោដាល

ឲ្យមានលគគ្ះទុរភិក្សលៅលលើដដនដលីន្ះ។លៅ

អ�ំនុងលពលថនលគគ្ះទុរភិក្សលន្ះខ្នុំបានរស់លៅ

ដក្រអរូរតរូចមរួយល�ើយមានពរួកសត្វដក្អកបានន្ំ

យកអាហារមកឲ្យខ្នុំប៉ដុន្តលគកាយមកអរូរលន្ះបាន

រីងសងៃលួតអស់។ 3

គពះអមាចាស់បានគរាស់បគ្រប់ឲ្យខ្នុំលៅរកគស្តី

លមមា៉ាយមានាក់ដដលរសល់ៅឯទីគកុងសារិបរាល�ើយ

គ្ត់នចឹង្ ល្់អាហារដល់ខ្នុំ។ខ្នុំបានរកលឃើ�

គ្ត់កំពុងលរើសអុសលដើម្ីលរៀបចំអាហារចុងលគកាយ

សគមាប់ខលែលួនន្ងនិងករូនគបុសរបស់ន្ង។ខ្នុំបាន

គបាប់ន្ងថាគបសិនលបើន្ងឲ្យអាហារខ្នុំបរលិភា្

សិនលន្ះ«លមសៅលៅក្នុងខាប់[របសន់្ង]លន្ះ

នចឹងមិនដដល្ ុតលៅល�ើយលគបងក្នុងដប់ក៏មិនដដល

រលោះល�ើយដរាបដល់ថ្ងៃដដលគពះលយ�រូវា៉នចឹង

បង្អនុរលភលែៀងមកលលើដ្នដី»។ 4ន្ងបានអនុវត្ត

លសចក្ីជលំនឿល�ើយគពះអមាចាស់បានបំលព�ការ

សនយារបស់គទង់។

ខណៈដដលខ្នុំបានរស់លៅជាមរួយនចឹង

គ្រួសារន្ងករូនគបុសរបស់គស្តីលមមា៉ាយលន្ះបាន

សាលាប់។ខ្នុំបានទរូលអង្វរថា«ឱគពះលយ�រូវា៉

ជាគពះថនទរូលបងរេំលអើយសរូមឲ្យគពលចឹងរបស់ករូនលនះ

គត�ប់ចរូលមកក្នុងខលែលួនវាវិ�ចុះ»។ 5គពះអមាចាស់

បានឮការទរូលអង្វររបស់ខ្នុំល�ើយករូនគបុសន្ងបាន

រស់លៅម្ងលទៀត។ 6

លគកាយលទៀតខ្នុំបានបគ្ហា�គពះលចសាដា

របស់គពះអមាចាស់លៅកាន់គបជាជនអែីគសាដអល

លោយសំណូមពរឲ្យសង្ថនគពះបាលលធ្វើការ

គបករួតគបដជង។ពរួកសង្លន្ះបានលរៀបចំការ

បរូជាយញ្ញមរួយល�ើយបានបរួងសរួងដល់គពះបាល

លព�មរួយថ្ងៃលដើម្ីបញ្ជអូនលភលែើងឲ្យចុះមកប៉ុដន្តគ្មាន

លភលែើងលលចល�ើងល�ើយ។ខ្នុំបានសង់អាសន្

មរួយដដលមាន្ មេ12ដុំជាតំោងឲ្យពរូជអំបរូរ

អែីគសាដអលទាំង12ល�ើយបានជីកគបឡាយ

មរួយព័ទ្ធជុំវិ�អាសន្លន្ះ។បន្ទាប់មកខ្នុំ

បានមានអាសន្លន្ះល�ើយការបរូជារបស់វា

លោយបានចាក់ទចឹកយា៉ាងលជា្ជាំ12ធុង

លោយលធ្វើឲ្យល�ើលន្ះលសើមល�ើយបានបំលព�

គបឡាយលន្ះ។ខ្នុំបានបរួងសរួងដល់គពះអមាចាស់

ល�ើយគទង់បានបញ្ជអូនលភលែើងឲ្យលេះដគ្វាយថាវាយ

អាសន្និងទចឹកលន្ះ។លគកាយមកលទៀតខ្នុំបាន

អធិសាឋានលៅគពះអមាចាស់ល�ើយគទង់បានលបើក

សាថានសរួ្៌បង្អនុរលភលែៀងចុះមក។ 7

ពួ្ ពយាការីគម្ីរសញ្ញាចាស់

សអលីយ៉ា
« ពអលីយ៉ា្ឺ ជា េយាក្រី មានាក់ ែ៏ អោចារ្យ បំផុ្ ព�ើ� តេលះអមាចាស ់បាន តបរាន អំណាច ននក្រ ផសារ ភាជាប ់ែល់ ពោក » ។ 1—តបធាន �៉រូតសប �វីលឌីង ស្ម៊ី្ ( ឆ្នាំ 1876–1972 )
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លៅចុងបញ្ប់ថនជីវិតរបស់ខ្នុំខ្នុំមិនបាន

សាលាបល់�ើយប៉ុដន្តគតរូវបានលៅលៅសាថានសរួ្៌លៅក្នុង

លភលែើង។ 8លៅក្នុងការបលគមើថនជីវិតរដមងសាលាប់របស់

គពះគ្ីស្ទខ្នុំបានបគ្ហា�ខលែលួនលៅភ្ំដគបររូបល�ើយបាន

គប្ល់ករូនលសាថនបព្វជិតភាពដល់លពគតុសយា៉ាកុប

និងយ៉រូហាន។ 9

ខ្នុំបានបគ្ហា�ខលែលួនម្ងលទៀតលៅក្នុងថ្ងៃចុងលគកាយ

«លដើម្ីបដង្វរចិត្តពរួកឪពុកមកឯករូននិងចិត្តករូន

មកឯឪពុកវិ�»លោយលៅគពះវិហារបរិសុទ្ធខលឺត

�ង់លៅថ្ងៃទី3ដខលមសាឆ្នាំ1836ល�ើយសាដារ

ករូនលសារថនអំោច្ សារភាជាប់លៅឲ្យយ៉រូដសបសែមេីធ

និងអរូលីលវើរលៅលឌើរី។ 10◼

្ំណត់ចំណាំ

 1.យ៉រូដសប�្វីលឌិងសែមេីធAnswers to Gospel 
Questions,បាននិពន្ធលោយយ៉រូដសប�្វីលឌិង
សែមេីធជុញ្ញ័រវ៉ុល5។(ឆ្នាំ1957–1966),4:193។

 2.សរូមលមើលលសចក្ីដណន្ំដល់បទ្ម្ពីរទាំងឡាយ
«លអលយីា៉ា»,scriptures.lds.org។

 3.សរូមលមើលពងសាវរារក្សគតទី117:1–7។
 4.សរូមលមើលពងសាវរារក្សគតទី117:8–16។
 5.សរូមលមើលពងសាវរារក្សគតទី117:21។
 6.សរូមលមើលពងសាវរារក្សគតទី117:8–24។
 7.សរូមលមើលពងសាវរារក្សគតទី118។
 8.សរូមលមើលពងសាវរារក្សគតទី22:11។
 9.សរូមលមើលមា៉ាថាយ17:3,

លសចក្ីដណន្ំដល់បទ្ម្ពីរទាំងឡាយ«ការដគបររូប»,
scriptures.lds.org។

10.សរូមលមើលលគ្លលទ្ធិនិងលសចកី្សញ្ញា110:13–16។
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សៅ
លពលយុវវ័យនិងកុមារលរៀនខិតខំលធ្វើការ

ល�ើយមានភាពខលែលួនទីពចឹងខលែលួនពរួកល្នចឹង

លរៀបចំខលែលួនលដើម្ី«បរិចាចា្លៅកាន់ពិភពលោក

ដដល[ពរួកល្]រស់លៅ»(ទដើម្ីកមាលាំងននយុេជន

[ឆ្នាំ2011]ទំព័រ40)។

លៅទំព័រ56–57ក្នុងលលខលច�្សាយ

លនះរាន៉ឌលអិលរិដជាទគីបចឹកសាទីពីរលៅក្នុង

្ណៈគបធានយុវជនទរូលៅបានដចកចាយពីអ្វីដដល

គ្ត់លរៀនលធ្វើការសំណង់ជាមរួយនចឹងឪពុកគ្ត់។

គ្ត់បានពិភាកសាពីសារៈសំខាន់ថនការខិតខំលធ្វើការ

ការមានអាកប្កិរិយាល្អនិងការសាថាបន្ន្រ

របស់គពះអមាចាស់។បងគបុសរិដបានរំឭកលយើង

ថា៖«ដរូលច្ះលតើនរោខលែះគតរូវលធ្វើការ?្លឺលយើង

ទាំងអស់គ្នា!វាជាករាតាដ៏សំខាន់ចំលពាះភាព

ខលែលួនទីពចឹងខលែលួនភាពលជា្ជ័យនិងលសចក្ីអំណរលៅ

ក្នុងជីវិតលនះ។លៅលពលអ្កចរូលគប�អូកក្នុងការគ្រ

លោយរីករាយលន្ះមនុស្សលៅជុំវិ�ខលែលួនអ្កនចឹង

ទទរួលបាន្ លយា៉ាងលគចើនលោយសារដតគគ្ប់ពរូជ

ដដលអ្កបានគពរួស»។

កយបល់ទាំងឡាយសម្រាប់បកម្ងៀៃយុវវ័យ

• ទដើម្ីកមាលាំងននយុេជនបានដចងថា

«ោកល់គ្លលៅដ៏ខ្ពស់សគមាប់ខលែលួន

ឯងល�ើយមានេន្ទៈខិតខំលធ្វើការលដើម្ី

សលគមចបានលគ្លលៅទាំងលន្ះ»

(ទំព័រ40)។អ្ក្ រួរលមើលជាមរួយ

នចឹងករូនរបស់អ្កនរូវសារលិខិតមរមនជា

វីលដអរូសគមាប់យុវវ័យដដលមានចំណងលជើង

ថា« A Work in Progress (ការគ្រ

មរួយកំពុងមានដំលណើរការ)»(សរូមលមើល

វីលដអរូសគមាប់អាពា�៍ពិពា�៍និងគ្រួសារ

សធវើការ និង ការ ពឹងពាកស់លើែលែលួនឯង

ការបកម្ងៀៃដ�ើម្បីកម្លាំងនៃយុវជៃ

បទគម្ីរស្ីពីម្បធាៃបទកៃរះ

សអសាយ 55:2

នីន�វទី 2 5:17, 27

ម៉ារូសាយ 4:16–21

សគ្លលទ្ធិ និងសេចក្ីេញ្ញា 58:26–29

យ៉ារូដេ្រ េ្ម៊ើធ—ស្រវត្ិ 1:55
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លៅmormonchannel.org/ 
come- follow-me)។បន្ទាប់មក

លធ្វើការររួមគ្នាលដើម្ីោក់លគ្លលៅមរួយចំនរួន

ល�ើយោកដ់្នការលដើម្ីសលគមច

លគ្លលៅទាំងលន្ះ។

• ការលធ្វើការនចឹងមានភាពគ្យគសរួលលគចើន

លៅលពលលយើងឥរិយាប្វិជ្ជមាន។សរូមអាន

«ការប្អូរបំពចឹងទចឹកទាំងដស្កលជើងសុទ្ធដត

ភក់»លៅទំព័រ58–59ក្នុងលលខលច�្សាយ

លនះល�ើយពិភាកសាពីរលបៀបដដលឥរិយាប្

របស់អ្កជះឥទ្ធិពលដល់កិច្ការរបស់អ្ក។

• «ទគមង់មរួយថនភាពខ្ជិលគចអរូស្ លឺការ

ចោំយលពល�រួសល�តុលៅលលើសកមមេភាព

ទាំងឡាយដដលរារាំងអ្កពីកិច្ការដដលមាន

គបលយាជន៍ដរូចជាការលគបើអែីនធលឺដណតលលង

វីលដអរូល�រេមនិងលមើលទរូរទស្សន៍ជាលដើម»

(ទដើម្ីកមាលាំងននយុេជនទំព័រ40)។សរូម

សរួរករូនរបស់អ្កពីអតថែគបលយាជន៍និង

លគគ្ះថានាក់របស់អែិនលធើរដណតវីលដអរូល�រេម

និងទរូរទស្សន៍។លតើលៅលពលោដដល

ឧបករណ៍ទាំងលនះបានកាលាយលៅជាការអរូស

ទា�?លតើពរជ័យអ្វីខលែះដដលលកើតលច�ពី

ការគ្រល្អ?សរូមពិចារោជរួយករូនរបស់អ្ក

ឲ្យភលែក់ពិលសាធន៍នរូវពរជ័យទាំងលនះលោយ

ោក់រាល់បលច្កវិទយាទុកលោយដ�កសគមាប់

រយៈលពលខលែីមរួយល�ើយលធ្វើការលលើ្ លគមាង

មរួយររួមគ្នា។

កយបល់ទាំងឡាយកែើម្ីបកម្ងៀៃ្ ុរារ

• កិច្ការ្្សព្វ្សាយសាសន្្ លឺជាកិច្ការ

លំបាកល�ើយការលរៀនលដើម្ីមានភាពខលែលួន

ទីពចឹងខលែលួននចឹងជរួយកុមារឲ្យលរៀបចំខលែលួនលធ្វើ

កិច្ការលន្ះ។សរូមលធ្វើបញ្ជីកិច្ការ្ ្ទះមរួយ

ជាមរួយករូនរបស់អ្កដដលពរួកអ្ក្្សព្្វ សាយ

សាសន្្ រួរដចឹងពីរលបៀបលធ្វើវា(ឧទា�រណ៍

ការលបាកលខាអាវការចំអិនអាហារនិងការ

លបាសសមាអាត្្ទះ)។បន្ទាប់មកលធ្វើកិច្ការ

ទាំងលន្ះមរួយចំនរួនររួមគ្នា។

• លៅក្នុងអតថែបទរបស់គ្ត់បងគបុសរិដបាន

រំឭកលយើងថា«កិច្ការដ៏សំខាន់បំ្ ុត្ លឺជា

កិច្ការរបស់គពះ»។លតើគ្រួសារអ្កអាចលធ្វើ

កិច្ការរបស់គពះអមាចាស់បដនថែមលទៀតបាន

លោយរលបៀបោ?សរូម្ ិតពីសកមមេភាព

មរួយដដលអ្កអាចលធ្វើររួមគ្នាដដលវានចឹងជរួយ

ន្ំអ្កដថទឲ្យខិតមកជិតគពះគ្ីស្ទ។

• ដ្្កថនភាពខលែលួនទីពចឹងខលែលួន្ លឺជាការលរៀនពីរលបៀប

គ្ប់គ្ងលលើគបាក់កាក់។សរូមបលគងៀនករូន

របស់អ្កពីលគ្លការណ៍ថនការគ្ប់គ្ង

្ិវកានិងពីសារៈសំខាន់ថនការលធ្វើឲ្យដគ្វាយ

មរួយភា្ក្នុងដប់កាលាយជាដ្្កមរួយថន្ លគមាង

្វិការបស់ពរួកល្។◼
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ព័តម៌្ន សាេនាចសក សរូម ពមើល ព្�ទេំ័រ news. lds. org សតមាប់ ជាេ័្៌មាន និង តេឹ្តែិក្រណ៍ោសន្ចតក បតន្ថម ពទៀ្ ។

អ្នកតំណាងសាសនាច្ក

ទាំងឡាយចូ�ររួម

ក្ននុងការពិភាកសាជា្កមុ

មរួយដៅឯអង្គការ

សហ្បជាជាតិ។

អង្គការ េ្រ្ញរេធម៌  អិល. �ី. សអេ.ដដល បាន ្រគ្ហាញ  សៅ ឯ សពតឹ្ិការណ៍ អង្គការ េ�ស្រជាជាតិ

កិ
ច្ការថនអងរេការសប ន្ុរសធម៌អិល.ឌី.លអស្លឺជាគបធានបទ

មរួយថនការពិភាកសាតុមរូលន្លពល្ មេីៗលនះលៅឯទីសានាក់ការ

អងរេការស�គបជាជាតិក្នុងទគីកុងនរូវលយា៉ាកស�រដ្ឋអាលមរិក។

គពចឹត្តិការណល៍នះល ម្ាះថា«ការរកលឃើ�ពរួកមរមននិងតរួន្ទីរបស់

ពរួកល្លៅក្នុងជំនរួយមនុស្សធម៌»្លឺជាដ្្កមរួយថនការលផ្តាតលលើគកុម

ជលំនឿដដលឧបតថែម្លោយសាថាប័នអងរេការលគរៅរោឋាភិបាលថនការិយាល័យ

ដ្្កព័ត៌មានសាធារណៈរបស់អងរេការស�គបជាជាតិ។

អន្តរការីល ម្ាះ�្វិលិពលខ្វពរូដដលលធ្វើជាអ្កជំនរួយការខាង

សារព័ត៌មានសាធារណៈលៅឯអងរេការស�គបជាជាតិដដលជា

សមាជិកមានាក់ថនសាសន្ចគកមកពីគបលទសលអសបា៉ា�បានពន្យល់ថា

«គកុមលនះមានលគ្លបំណងលដើម្ី្ ្តល់ការយល់ដចឹងកាន់ដត

ទរូលំទរូោយអំពីរលបៀបដដលសាថាប័នជំលនឿខុសគ្នាជាលគចើនដចកចាយ

លគ្លការណ៍គ្ចឹះទរូលៅដរូចជាការអត់ឱនការលគ្រពគ្នាលៅវិ�លៅមក

ចលំពាះមនុស្សខុសពីលយើងនិងការរាំងចិត្តលដើម្ី្ ្សះ្សាគ្នានិង

ការលោះគសាយជលមាលាះទាំងឡាយលោយសន្តិវិធី»។

សសារុនអរូដបនជាន្យកចាត់ដចងថនអងរេការសប្នុរសធម៌

អិល.ឌី.លអស.ដដលបានចរូលររួមក្នុងកិច្ពិភាកសាលនះបានមាន

គបសាសន៍ថា«ការលមើលដ្ជនគកីគក្លឺជាកាតព្វកិច្មរូលោឋានរបស់

បុ្ រេលទាំងឡាយោដដលលគ្រពបរូជាដល់គពះនិងភាតរភាពជា

បងប្អអូនគបុសគសីទាំងអស់—លដើម្ីបលគមើលលើកស្ទលួយគបទានពរនិង

ជរួយសគមាលទុក្ខលោយគ្មានដ ្្អកលៅលលើជំលនឿខាងសាសន្ទស្សនៈ

សងរេមសញ្ជាតិកុលសម្ព័ន្ធលភទឬជីវគបវត្តិល�ើយ»។

ក្នុងគបសាសន៍គ្ត់គ្ត់ក៏បានដ្លែងអំពីលគ្លបំណងដដល

បានដចងពីអងរេការសប្នុរសធម៌អិល.ឌី.លអស.ថា៖ជរួយសគមាល

ទុក្ខចិញ្ចឹមបីបាច់ឲ្យមានភាពខលែលួនទីពចឹងខលែលួននិង្្តល់ឱកាស

ទាំងឡាយលដើម្ីបលគមើដល់គ្រួសារថនមនុស្សគ្ប់ជាតិទាំងអស់។

គ្ត់បានមានគបសាសន៍ថា្ំនិត្ ្តលួចល ្្តើមសំខាន់របស់អងរេការ

្លឺទចឹកសាអាតការសល្គ្រះបន្ទាន់ដល់ទារកការដ្ទាំដភ្កការដចក

រលទះរ�ុជនពិការការចាកថ់ានាំវាក់សាំងម្អូបអារហារនិងការលេលែើយតប

ក្នុងគគ្បន្ទាន់។

ពរួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងលគកាយដថទលទៀតដដលបានចរូលររួមមាន

ររួមទាំងអាសមា៉ាតលអស.ខ័របិតជាន្យកចាត់ដចងថនការិយាល័យ

សាសន្ចគកអំពីកិច្ការសាធារណៈនិងអន្តរជាតិគបចាំលៅទគីកុង

នរូវលយា៉ាកនិងចនភី.(ភីល)ខលតុនដដលកំពុងបលគមើជាមរួយ

ភរិយារបស់គ្ត់បាបារា៉ក្នុងន្មជាអ្កតំោងឲ្យអងរេការសប្នុរស

អិល.ឌី.លអស.ក្នុងអងរេការស�គបជាជាតិ។

បងគបសុខ័របិតបានមានគបសាសន៍ថាមាន«មនុស្សដដល

មានេន្ទៈល្អមានលៅក្នុងសាសន្ទាំងអស់លលើពិភពលោកលនះ»

លោយសងកត់ធងៃន់លៅលលើសារសំខាន់ថនការលធ្វើការររួមគ្នា។បងគបុស

ខលតុនបានពន្យល់ពីមលធយាបាយដដលអងរេការសប្នុរសអិល.

ឌី.លអស.បាន្ ្តល់ជំនរួយដល់មនុស្សជិតពីរោនន្ក់ក្នុងបោដា

គបលទស132អ�ំនុងឆ្នាំ2013។◼
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ម្បធាៃកបស្្មមេ្ មេីទាំងឡាយខែលម្តូវបាៃកៅបកម្មើ

្ណបៈ ស្រធាន ទី មួយ បាន សៅ ស្រធាន ស្រេកកម្ម ្ ្មី ចំនួន  

122 នាក់  និង ែរិយ រ្រេ់ ពួកគ្ត់  ឲ្យសៅ  ្រសសមើ សៅ ទីតាំង 

ដដល បានចាត់តាំង សោយ ចា្រ់សផ្ើម សៅ ដែ កក្កោ ឆ្នា ំ2014 ។ 

េសម្្រ់ព័ត៌ម្នអំពីស្រធានស្រេកកម្្ម ្មី េរូមចរូលសៅកាន ់ 
lds.org/church/news/church-announces- 
2014-mission-president-assignments.

ពួ្អ្្ែឹ្នាំបាៃ្ ្តល់ការលួងកោមៃឈិងការគាំម្ទកៅ្ ្នុង
ម្បកទសេវីលីពីៃ។

សៅ ដែ កុម្ភបៈ កនែញង រយបៈសពល 100 ន្ងៃ  ្រនាទា្រ់ ព ីែ្យល់ព្យញរះ 

ន�យ៉ាន  បាន ្រំផលែិច្រំផាលាញ ទសីកងុ តាែលែរូបាន េិ៊សេ្ទើរ លីនោ 

សែ. ្រ៊ឺតុន ស្រធាន េម្្ម េស្គ្ររះ ទរូសៅ និង េិ៊សេ្ទើរ ្ររូល 

ស�វេ ម្៉ាក ែុង្ី ជាទីស្រឹកសា ទី 1 នន ្ ណបៈស្រធាន យុវនារ ីទរូសៅ 

បានសធវើដំសណើរ សៅកាន់ តំ្រន ់សសគ្រះម�ន្រយ សដើម្ី ផ្ល់ ការគំ្សទ 

និង ការលួងសលាម ។

េិ៊សេ្ទើរ ្ឺ៊រតុន បាន ម្ន ស្រសាេន ៍ថា « ែ្ញំ ដឹង ថា ែ្ញំ សតរូវការ 

ឱ្រ ្រង្រ្អរូន សេី ទាំងឡាយ ។ « ែ្ញំ ដឹង ថា ែ្ញំ មិន អាច សធវើ អវី បាន 

សសចើន សទ ្រ៉ាុដន្ ែ្ញំ ដឹង ថា ែ្ញំ សតរូវ មកកាន់ ទសីកុង តាែលែរូបាន ស�ើយ ឱ្រ  

មនុេ្ស  ដដល ែ្ញំ អាច សធវើ បាន » ។

ែ្យល់ព្យញរះ ន�យ៉ាន បាន ្រំផាលាញ ផ្ទរះ ចំនួន ជាង 1.1 លាន 

សៅ សតង់  ចំណុច កណាដាល នន ស្រសទេ �វលីីពីន សោយ ្រន្សល់ទុក 

អនែកសាលា្រ់ ជាង  6,100 នាក ់ សោយ ម្នរួមទាំង ពួក្ររេិុទ្ធ 

ន្ងៃចុងសសកាយ ចំនួន  42 នាក ់ផងដដរ ។ សសកាយ ព ីព្យញរះ បាន ្រញ្្រ់ 

សាេនាចសក បាន ្រញ្ជរូនេម្ភារ  ផ្គត់ផ្គង់ ចាំបាច ់ស�ើយ េ�ការ 

ជាមួយ អង្គការកនែញង មរូលោឋាន និង អន្រជាត ិ សដើម្ី ជួយ ដផនែក 

ម្រូ្រអារហ្រ ទីជសមក ទឹកសាអាត ការស្រមរូលសចាល កាកេំណល ់

និង ការសាតារជីវភាព រេ់ សៅសឡើង វិញ ។

ទាំង េិ៊សេ្ទើរ ្ឺ៊រតុន និង េ៊ិសេ្ទើរ ម្៉ាក ែុង្ី បាន 

រយការណ៍ថា ពួកស្ រកសេើញ ក្ីេង្ឹម និង េុទិដ្ឋិនិយម 

កនែញង ចំសណាម ពួក្ររិេុទ្ធ  ដដល កំពុង សាងេង ់ផ្ទរះ រ្រេ់ ពួកស្ 

សឡើងវិញ និង ការពសងងឹ ទ្ីរនាទាល ់រ្រេ់ ពួកស្  តាមរយបៈ 

ការ្រសសមើ គ្នា សៅវិញ សៅមក ។

ស៊ិដស្ទើរខារូ�ដហវសម្៉ាកខុង្បីដៅសរួរសុខទុក្ខកមុ្រតូចៗដៅ

មជ្មណ្ឌ�ដស្តកហវបី�បីពបីៃទបី្កុងរាខ្លូបាៃ។

ពួក សាវក ្រសសមើ ដល់ ជាតិសាេន៍ ជាសសចើន

េមាជិកទាំងឡាយថនករូរ៉ុមថនពរួកសាវក

ដប់ពីរន្ក់បានបន្តលធ្វើកិច្ការបលគមើក្នុង

សាសន្ចគកទរូទាំងពិភពលោក។អ�ំនុង

លពលការចាតរ់ាំងទាំងឡាយលពល្ មេីៗលនះ៖

• ដអលលឌើររ័សុលអិម.ណិលសុននិង

ដអលលឌើរដនលអិល.អានល់ឌើរសិន

បាន្ ្តល់គបចឹកសានិងការដណន្ំដល់

ពរួកបរិសុទ្ធលៅអរូគសាតាលី,នរូដវលលស�ង់,

ដ្�្វនប៉រូលលីនសសា,�្វជីី,នរូវខាលីដរូន្,

តុងហារ,និងបា៉ាពរូនរូ�រេីលណ។ដអលលឌើរ

ណិលសុនបានមានគបសាសន៍អំពី

តគមរូវការក្នុងការពគងចឹងគកុមគ្រួសារ

ល�ើយដអលលឌើរអាន់លឌើរសិនបានរំឭកដល់

សមាជិកទាំងឡាយឲ្យមានសង្ចឹមល�ើង។

ក្នុងការចាត់រាំងោច់លោយដ�កមរួយ

ដអលលឌើរអាន់លឌើរសិនបានជរួបជាមរួយ

សមាជិកទាំងឡាយនិងពរួកអ្កដចឹកន្ំ

ស�្មន៍ក្នុងតំបន់ទាំងឡាយថនគបលទស

�្វីលីពីនដដលគតរូវបានបំផ្លា�លោយ

ការរញ្ជលួយដីនិងព្យនុះគតរូពិកទាំងឡាយ។

• ដអលលឌើរោលលែិនលអក.អរូកបានឧទ្ទិសេលែង

មជ្ឈមណ្ឌលបំពាក់បំប៉នអ្ក្្សព្វ្សាយ

សាសន្លៅទគីកុងមុិកសែីករូ។លោក

បានលលើកទចឹកចិត្តដល់អ្ក្ ្សព្វ្សាយ

សាសន្ឲ្យខិតខំសិកសានិងថាវាយខលែលួនដល់

គពះអមាចាស់។

• ដអលលឌើររ័សុលអិមណិលសុនបាន

គបាប់ដល់ពរួកបរិសុទ្ធទាំងឡាយក្នុងតំបន់

ខាងត្អូងថនអាលមរិកភា្ខាងត្អូងថា

«ថ្ងៃថនពរួកករូនគបុសគសីទាំងឡាយរបស់

លោកលីថ�កំពុងរីកចលគមើន»លោយមាន

សមាជិកចំនរួន4.5ោនន្ក់និងគពះវិហារ

បរិសុទ្ធចំនរួន14លៅក្នុងអាលមរិកខាងត អ្ូង។

ការណ៍លនះបំលព�ការពយាករណ៍ដដល

លធ្វើល�ើងលោយរាទរួតរបស់លោកដអលលឌើរ

លមលវិនជីបាឡាដ(ឆ្នាំ1873–1939)

ដដលថាអាលមរិកខាងត្អូងនចឹងកាលាយ

ជាអំោចមរួយក្នុងសាសន្ចគក។

• ដអលលឌើរដជ្�្វីអ័រ�រូ�ិន

បានលលើកទចឹកចិត្តសមាជិកទាំងឡាយលៅ

ថតវា៉ន់និង�ុងកុងឲ្យយកគពះវិហារបរិសុទ្ធ

កាលាយជាដ្្កមរួយថនជីវីតរស់លៅរាមរយៈ

ការចរូលររួមឲ្យបាន�ចឹកញាប់រាមដដល

ពរួកល្អាចលធ្វើបាន។

• ដអលលឌើរលដវីឌលអ.ដបដោបានរំឭក

ដល់ពរួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងលគកាយក្នុងគបលទស

អែុយដគកនថាពរួកល្្ លឺជាអ្កគតរួសគរាយ្លែអូវ

ក្នុងការកសាងសាសន្ចគកក្នុងគបលទស

របស់ពរួកល្។លោកបានរំឭកសមាជិក

ទាំងឡាយក្នុងគបលទសលកនយា៉ាពីសារសំខាន់

ថនការបគ្ហា�លសចក្តីគសោ�់យា៉ាង

ជាប់ោប់លៅក្នុងល្�ោឋាន។

• ដអលលឌើរឃ្វីន្ិនអិល.ឃុកបាន

បលគងៀនដល់សមាជិកទាំងឡាយលៅ

អាលមរិកកោដាលអំពីសារសំខាន់ថនការបលគមើ

ដល់គពះដល់គ្នាលៅវិ�លៅមកនិងដល់អ្ក

ជិតខាងពរួកល្។

លដើម្ីលរៀនបដនថែមលទៀតអំពីការបលគមើថន

ពរួកសាវកសរូមចរូលលៅកាន់lds. org/  
prophets -and -apostles។◼

បអ�ដ�ើរបជហហវបីអ័រហូឡៃិម្ៃ្បសាសៃ៍ដៅកាៃ់សម្ជិកទាំងឡាយដៅនតវ៉ៃ់។
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កោយរា៉ា្អឈិល្េ្គលូវឺ

សាសសាតាចារ្យ ចរូលនិវត្ន៍ ដផនែក ការ េិកសា េ្ី ព ីសអមរិកឡាតាំង សាកលវទិយាល័យ សពិកហ្ំ យ៉ាង់

ទាំ
ងទំ�ំនិងចំនរួនគបជាជនគបលទសគបសែីល្ លឺជាគបលទសធំជាងល្បង្អស់លំោប់ថានាក់លលខគបាំលលើ

ពិភពលោក។ប៉ុដន្តកាលពី100ឆ្នាំមុនគបជាជនលៅក្នុងគបលទសលនះមានចំនរួនតិចល�ើយមានមនុស្ស

តិចតរួចោស់ដដលបានទទរួល្លពីធមមេជាតិ៖មានអាកាសធាតុគតរូពិចដីសម្អូរជីវជាតិនិងដរ៉

ធមមេជាតិលៅលគកាមដីនិងក្នុងទចឹក។

មា៉ាក្សនិងអាមា៉ាលី�សាបមានចំោប់អារមមេណ៍នចឹងគបលទលសលគបសែីលល�ើយបានសលគមចចិត្តរស់លៅ

ទលីន្ះ។ពរួកល្បានចរូលររួមក្នុងសាសន្ចគកលៅគបលទសអាលលែលឺម៉ង់ន្ឆ្នាំ1908ល�ើយបានលធ្វើអលន្តាគបលវសន៍លៅ

គបលទសលគបសែីលលៅដខមិន្ឆ្នាំ1913។ក្នុងន្មជាសមាជិកសាសន្ចគកដំបរូងដដលរស់លៅគបលទសលគបសែីល

ពរួកគ្ត់មានចិត្តរីករាយរស់លៅក្នុងគបលទសមរួយដដលមាននរូវឱកាសជាលគចើនដបបលនះោស់។ប៉ដុន្តសាសន្ចគក

មិនទាន់បានសាថាបន្លៅអាលមរិកខាងត អ្ូងលៅល�ើយល�ើយរលំពចលន្ះមា៉ាក្សនិងអាមា៉ាលីបានសារល់ពីអារមមេណ៍

ឯលកាដដលពរួកគ្ត់គ្មានឱកាសលៅគពះវិហារល�ើយមានទំន្ក់ទំនងនចឹងសមាជិកដថទលទៀត។ 1

បន្ទាប់ពីបានរស់លៅគបលទសលគបសែីលបាន10ឆ្នាំមកមា៉ាក្សនិងអាមា៉ាលីបានសារល់សមាជិកសាសន្ចគក

ដ៏លសាមាះគតង់មានាក់លទៀតល ម្ាះអរូហារសាតាលីពលប៉លដដលបានលធ្វើអលន្តាគបលវសន៍មកពីគបលទសអាលលែលឺម៉ង់លៅឆ្នាំ1923

ជាមរួយនចឹងករូនរបស់ន្ងបរួនន្ក់ររួមនចឹងសាវាមីដដលពុំដមនជាសមាជិកលៅកាន់រដ្ឋភា្ខាងត្អូងគបលទសលគបសែីល

ល ម្ាះថាសាន់រាការារោី។គ្រួសារ�សាបស៍បានផ្លាស់លៅសាន់រាការារីោលដើម្ីបានរស់លៅជិតនចឹង

គ្រួសារលីពលបល៉។

ពីរឆ្នាំលគកាយមកលបសកកមមេអាលមរិកខាងត្អូងបានលបើកលៅរដ្ឋបែុយណូសថអលរសគបលទសអា�្សង់ទីន។

គបធានលបសកកមមេទីពីរល ម្ាះលឃបែីរា៉��រូលដ៍ស្ទអូសដដលមកពីគបលទសអាលលែលឺម៉ង់្ ងដដរគតរូវបានបំ្ុស

្ំនិតឲ្យសាថាបន្សាសន្ចគកលៅក្នុងចំលោមគបជាជនអលន្តាគបលវសន៍សញ្ជាតិអាលលែលឺម៉ង់លៅភា្ខាងត្អូងគបលទស

លគបសែីល។លៅឆ្នាំ1928គ្ត់បានចាត់អ្ក្្សព្វ្សាយសាសន្ពីរន្ក់ល្មាះវិោលាមល្�្វឌថ�នស៍និង

លអលមៀលលអលជ�្សិន�លឺលៅទីគកុងជ័ញ្ញវិលជាទីគកុងមរួយដដលមានចំនរួនគបជាជនអាលលែលឺម៉ង់លធ្វើអលន្តាគបលវសន៍

ដល៏គចើន។លៅឆ្នាំ1930គបធានស្ទអូសបានលៅលលងនចឹងគ្រួសារ�សាបស៍និងគ្រួសារលីពលប៉លល�ើយបាន

សាថាបន្សាខាមរួយជាទីកដនលែងដដលគកុមគ្រួសារទាំងពីរអាចលៅគពះវិហារររួមគ្នាល�ើយទទរួលទានសាគកាម៉ង់។

ក្នុងរយៈលពល100ឆ្នាំវាមានភាពខុសដបលែកខាលាំងោស់។ពីមុនគ្រួសារ�សាបស៍បានមកដល់លៅឆ្នាំ1913

គបលទសលគបសែីលគ្មានសមាជិកគ្មានពរួកអ្ក្្សព្វ្សាយសាសន្និងគ្មានអងរេការសាសន្ចគកល�ើយ។សព្វថ្ងៃ

ស្សនាចគកខៅ

អ្្ម្តួសម្រាយ្ ្លូវកៅម្គប់ខែៃែី

ខៅទរីបំផុតអនា្តបានេកដល់

បបទេសទបបស៊ីល
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លនះមានសមាជិកលគចើនជាងមរួយោនន្ក់រស់លៅគបលទសលគបសែីលលោយលធ្វើ

ឲ្យវាកាលាយជាគបលទសដដលមានចំនរួនសមាជិកសាសន្ចគកលគចើនជាងល្បំ្ុត

លំោប់ទីបី(បន្ទាប់ពីស�រដ្ឋអាលមរិកនិងគបលទសមុិកសែិក)។ឥ�អូវ

សាសន្ចគកមានគកុមជំនុំលៅគ្ប់រដ្ឋនិងក្នុងទគីកុងធំៗថនគបលទសលគបសែីល។

ករូនលៅរបស់មា៉ាក្សនិងអាមា៉ាលីរីករាយនចឹងអតថែគបលយាជន៍ថនសាសន្ចគក

មរួយដ៏រឹងមាំល�ើយសកមមេដដលមាននរូវគបវត្តិសាគស្តដដល្ រួរឲ្យចាប់អារមមេណ៍

ជាពលិសស។

ការរី្ចកម្មើៃកម្បៀបបាៃៃឹងកែើមក�ើអូ្

ការពយាករណ៍មរួយដដលបានលធ្វើល�ើងលៅគបលទសអា�្សង់ទីនក្នុងឆ្នាំ1926

លោយដអលលឌើរលមលវិនលជបា�លឺដ(1873–1939)ក្នុងករូរ៉ុមថនពរួកសាវក

ដប់ពីរន្ក់បានដណនំ្ថាតំបនល់នះនចឹងមានការលរូតោស់យលឺតលៅលពលដំបរូង

្លឺគបលយាជន៍ឲ្យវាមានភាពខាលាំងកាលាលៅថ្ងៃោមរួយ។លោកបានពយាករណ៍

ថា៖«កិច្ការរបស់គពះអមាចាស់នចឹងលរូតោស់បន្តិចម្ងក្នុងរយៈលពលមរួយ

លៅតំបន់លនះដរូចជាលដើមល�ើអរូកលរូតោស់បន្តិចម្ងៗលច�ពីគគ្ប់របស់វា

ដដរ។វានចឹងមិនលរូតោស់ដតក្នុងមរួយថ្ងៃដរូចជាផ្កា�រូករតន៍ររួចល�ើយក៏ស្វិត

គសលពានលន្ះលទ»។ 2

គពិកហាំយ៉ង់ល�ើយលគកាយមកលទៀតលៅសាកលវិទយាល័យយរូថា�៍។គ្ត់

និងភរិយាបានគត�ប់មកគបលទសលគបសែីលវិ�ក្នុងឆ្នាំ1963លោយលធ្វើការឲ្យ

គកុម�ែុនគកោត់មរួយល�ើយមានការភាញាក់ល ្្អើលចំលពាះការរីកចលគមើនរបស់

សាសន្ចគក។លៅលពលពរួកល្បានចាកលច�លៅក្នុងឆ្នាំ1954មានដតសាខា

តរូចៗពីរបីកដនលែងប៉ុលោណះដដលគ្ប់គ្ងលោយពរួកអ្ក្្សព្វ្សាយសាសន្

ជនជាតិអាលមរិក។ប៉ដុន្តរយៈលពលគបាំបរួនឆ្នាថំនអវត្តមានរបស់ពរួកល្មាន

គបជាជនលគបសែីលជិត16,000ន្ក់បានចរូលររួមនចឹងសាសន្ចគកររួមបញ្អូលទាំង

គកុមគ្រួសារវ័យលកមេងជាលគចើនដដលមានសមតថែភាពដចឹកន្ំដ៏រឹងមាំនិងការរាំងចិត្ត

ដល៏សាមាះគតង់។អានតរូន�ី៉អូបានដ្លែងថា«ពរួកល្ជាវិញ្ញាណដ៏អសាចារ្យល�ើយថ ល្ែ្្អូរ

ដដលគពះអមាចាស់បានលគជើសលរើសលៅក្នុងលៅផ្�អូលនះ»។ 3

លៅឆ្នាំ1966្លឺ31ឆ្នាំលគកាយពីលបសកកមមេលគបសែីលបានលបើកលន្ះលសក្

ដំបរូងល្លៅអាលមរិកខាងត្អូងគតរូវបានលរៀបចំល�ើងលៅលៅផ្�អូ។ដអលលឌើរ

ដស្ពនលសែរីដបុលយរូឃចឹមបចឹល(1895–1985)លៅលពលលន្ះជាសមាជិកក្នុង

ករូរ៉ុមថនពរួកសាវកដប់ពីរន្ក់បានលរៀបចំលស្កលន្ះលោយមានវ៉លលធើរសបា៉ាត

ជាគបធានល�ើយអានតរូន�ី៉អូជាទីគបចឹកសារបស់លោក។

មានថានាក់ដចឹកន្ំ្ មេពីីរបីន្ក់ប៉ុលោណះដដលធាលាបល់ឃើ�លស្កមរួយដំលណើរការ។

ប៉ដុន្តគពះអមាចាស់បានលរៀបចំអានតរូនី�៉អូដដលមានបទពិលសាធន៍សំខាន់ជាមរួយ

កា
ល
ម្ប
វត
្តឈិ 1928៖ពរួកអ្ក្សេពវ្សាយ

សាសោដំ�ូងបន�ញ្លូន
ទៅក�ទទសទក�ស៊ីលក្នុង
ចំទណាមក�ជាជននិយាយ
ភាសាអាលលែឺម៉ង់ទៅជ័ញ្ញេិល

1930៖សាខាដំ�ូង
បនទរៀ�ចំទៅជ័ញ្ញេិល

▼1931៖សាលាក�ជុំរ�ស់សាសោចកក
ដំ�ូងទ្ទៅអាទមរិកខាងែ្លូងកែូេបន
ឧទ្ិសឆលែងទៅជ័ញ្ញេិល ▶1935៖

ទ�សកកម្មដ�ំូងបន
�ទងកើែទ�ើងមាន
ទីសានាក់ការកណាដាល
ទៅទៅផ្�លូ

ពរួកអ្នកផ្សពវផសាយសាសនាទាំងដៃរះបាៃបដ្មើដៅរីអូដ�ចាៃបីរ៉ូក្ននុងចុងឆ្នាំ1930ររួមម្ៃ

ដាៃបីបយ៉�ហ្ស៊ូដប៉ប��បាៃជរួយបកប្ប្ពរះ្ម្បីរមរមៃជាភាសាព័រទុយហាគា�់ផងប�រ។

មានមនុស្សតិចតរួចចរូលក្នុងសាសន្ចគកលៅឆ្នាំដំបរូងដដល

លបសកកមមេលគបសែីលបានលបើកលៅឆ្នាំ1935។សាសន្ចគកបានលគបើ

ជាភាសាអាលលែលឺម៉ង់ជាចម្ងរ�រូតដល់ឆ្នាំ1940ជាលពលដដលបានផ្លាស់ប្អូរលៅ

ជាភាសាព័រទុយហារល់ជាភាសា្ លែអូវការរបស់គបលទស។ពរួកអ្ក្្សព្វ្សាយ

សាសន្បានបលគមើលៅក្នុងទីគកុងជាលគចើនលព�ថ ្្ទគបលទសរ�រូតដល់ស្គ្រម

លោកលលើកទីពីរដដលបានតគមរូវឲ្យពរួកល្ចាកលច�ពីគបលទសលនះ។លគកាយពី

ស្គ្រមលន្ះពរួកអ្ក្្សព្វ្សាយសាសន្បានគត�ប់មកវិ�ល�ើយកិច្ការ

លនះបានចាប់ល្្ើមម្ងលទៀត។

លៅទគីកុងខាំពីោសក្នុងរដ្ឋលៅផ្�អូមានយុវជនយុវន្រីមរួយចំនរួន

បានចរូលររួមល�ើយបានបន្តលសាមាះគតង់។សមាជិកមានាក់ក្នុងចំលោមសមាជិក

ពលីដើមទាំងលន្ះមានអានតរូន�ី៉អូកា�អូសខាមា៉ា�រេអូ។គ្ត់បានចរូលររួមកាលលៅ

វ័យជំទង់ក្នុងឆ្នាំ1947បានលដើរលលងជា្រូរល�ើយបានលរៀបការនចឹងសមាជិក

សាសន្ចគកមានាក់ល�ើយលៅឆ្នាំ1954បានលៅលរៀនលៅសាកលវិទយាល័យ
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នចឹងសាសន្ចគកលៅស�រដ្ឋអាលមរិកល�ើយមានលទ្ធភាពលដើម្ីជរួយដល់

្ណៈគបធានលស្តក។ថានាក់ដចឹកន្ំលៅក្នុងវរួដនិងសាខាថនលស្តកដំបរូងលន្ះ

បានកាលាយជាអ្កដចឹកនំ្សគមាប់លស្តកជាលគចើនបដនថែមលទៀត។ឥទ្ធិពលរបស់

ពរួកល្គតរូវបានជះពាសលព�ថ្្ទគបលទសលៅលពលការលរៀបចំលស្តកបានចាប់ល្្ើម

រីកចលគមើនយា៉ាងលលឿន។

យុគសម័យនៃការរី្ចកម្មើៃ

លសចក្ីគបកាសដដលមិនបានរំពចឹងទុកមរួយបានបំ្ ុសឲ្យមានការរីកចលគមើន

ដ៏ធំលធងក្នុងសាសន្ចគកលៅគបលទសលគបសែីល៖អគ្រគពះវិហារបរិសុទ្ធ។

សមាជិកបានដចឹងពីសារៈសំខាន់ថនគពះវិហារបរិសុទ្ធប៉ដុន្តភា្លគចើនពរួកល្

ធាលាបល់ឃើ�គពះវិហារបរិសុទ្ធដតរាមររូប្តប៉ុលោណះ។គពះវិហារបរិសុទ្ធដដល

លៅជិតបំ្ ុត្ លឺលៅស�រដ្ឋអាលមរិកដដលមានចមាងាយរាប់ពាន់្ី�អូដម៉គត។

គបធានឃចឹមបចឹលបានលៅទស្សនកិច្លៅគបលទសលគបសែីលក្នុងដខមនិ្

សងរេមដដលបានលធ្វើឲ្យមានការរីកចលគមើន។មានគបជាជនលគបសែីលជាលគចើន

បានផ្លាស់ប្អូរលៅតំបន់ជន់បទល�ើយបានលបើកដរួងចិត្តចំលពាះសាសន្្មេី។

ក្នុងលពលជាមរួយគ្នាលន្ះគបធានឃចឹមបចឹលបានសុំឲ្យគបធានលស្តកសញ្ជាតិ

លគបសែីលឲ្យោក់លគ្លលៅបលងកើនចំនរួនយុវជនលគបសែីលលច�បលគមើលបសកកមមេ។

មិនយរូរប៉ុន្មានពរួកអ្ក្្សព្វ្សាយសាសន្លលើសពាក់កោដាលន្ក់ដដលបលគមើ

លៅគបលទសលគបសែីល្ លឺជាជនជិតលគបសែីល។លគកាយមកពរួកអ្ក្្សព្្វ សាយ

សាសន្ទាំងលនះបានគត�ប់មកវិ�បានកាលាយជាពរួកអ្កដចឹកន្ំក្នុងមរូលោឋាន

របស់សាសន្ចគក។

ប៉ដុន្តការរីកចលគមើនរបស់សាសន្ចគកបាន្ រូសបគ្ហា�នរូវឧបស្រេមរួយ៖

ការខ្វះបទពិលសាធន៍របស់សមាជិក។ប៉ុដន្តឧបស រ្េលនះមានលទ្ធ្លវិជ្ជមាន

មរួយ៖វាតគមរូវឲ្យមានការបលងកើនលសចក្ីជំលនឿនិងការដចឹកន្ំខាងវិញ្ញាណលៅ

ក្នុងចំលោមសមាជិក។ឧទា�រណ៍លៅដខវិច្ិកាឆ្នាំ1992លស្តក្ មេីមរួយគតរូវ

បានលរៀបចំល�ើងលៅអែុយរុយថ�រេអាោលៅភា្ខាងលិចគបលទសលគបសែីល

លៅឆ្ងាយពីលស្តករបស់សាសន្ចគកដដលបានសាថាបន្។លៅលពលសមាជិក

សាសន្ចគកដ៏យរូរល�ើយលសាមាះគតង់មានាក់ល្មាះចរូលសខានឌីឌរូល�្វើលរៀរា៉ដរូស

សានតរូសគតរូវបានលៅជាលោកអយ្យលកាសគមាប់លស្តកបលងកើត្ មេីគ្ត់មានចិត្ត

ខ្វល់ខាវាយ។គ្ត់បានពន្យល់លៅអ្កមានសិទ្ធិអំោចទរូលៅថា៖«ខ្នុំមិនអាច

លធ្វើជាលោកអយ្យលកាបានលទ។ខ្នុំមិនដចឹងថាលោកអយ្យលកាជាអ្វីលន្ះលទ។

ខ្នុំមិនចាំពីការជរួបនចឹងលោកអយ្យលកាល�ើយគ្មានពររបស់លោកអយ្យលកា

របស់ខ្នុំ»។អ្កមានសិទ្ធិអំោចទរូលៅមានាក់លន្ះបានដណនំ្នរូវដំលោះគសាយ

មរួយ។លៅទីគកុងដក្រលន្ះល្មាះទីគកុងអាល�ល្�រេលតលោកអយ្យលកា្ មេី

មានាកល់្មាះររូអែីអានតរូន�ី៉អូោវីឡាដដលលទើបបានលៅ្ មេីៗលនះក៏មានសាថានភាព

គសលដៀងគ្នាលនះដដរ។លោកអយ្យលកាទាំងពីរន្កគ់តរូវ្ ល្់ពរជ័យរបស់លោក

អយ្យលកាឲ្យគ្នាលៅវ�ិលៅមក។

លៅលពលបងគបសុសានតរូសបានទទរួលពរជ័យរបស់គ្ត់ពីបងគបុសោវីឡា

គ្ត់មានការភាញាកល់ ្្អើលលៅលពលគ្ត់ឮពរជ័យដដលបានគបកាសទាក់ទងនចឹង

អតីតកាលគ្ត់និងបំណងគបាថានាផ្ទាល់ខលែលួនរបស់គ្ត់ដដលលោកអយ្យលកាលន្ះ

ពុំធាលាប់បានដចឹងលសាះ។លៅលពលដលល់វនបងគបុសសានតរូសគបកាសពរជ័យ

ដល់បងគបុសោវីឡាវិ�ទចឹកដភ្កបានគសក់ចុះមកខណៈដដលបទពលិសាធន៍

ដរូចគ្នាលនះបានលកើតល�ើងម្ងលទៀត។លគកាយមកបុរសទាំងពីរររូបលនះបាន

ឆ្នាំ1975ល�ើយលៅសន្ិសីទក្នុងតំបន់មរួយលន្ះលោកបានគបកាសការ

សាងសងគ់ពះវិហារបរិសុទ្ធមរួយលៅលៅផ្�អូ។លសចក្ីសង្ចឹមនិងការលះបង់

ខាង�ិរញ្ញវតថែនុដ៏អសាចារ្យបានដចឹកនំ្លៅរកការសង់បញ្ប់គពះវិហារបរិសុទ្ធក្នុងឆ្នាំ

1978។សមាជិកបានជរួយបង់ថ ល្ែសាងសងគ់ពះវិហារបរិសុទ្ធរាមរយៈដគ្វាយ

ការបរិចាចា្។ពរួកល្ជាលគចើនបានលក់រ្យន្តលគ្ឿងអលគ្ការនិងដីលដើម្ីមាន

មរូលនិធិសគមាប់ការបរិចាចា្របស់ពរួកល្។

ការឧទ្ទិសេលែងគពះវិហារបរិសុទ្ធលន្ះលៅដខតោុនិងដខវិច្ិកាឆ្នាំ

1978គតរូវបានចាប់ល្្ើមល�ើងលៅដខមិ្ុន្លោយវិវរណៈស្ីពីបព្វជិតភាព

(សរូមលមើលលសចកី្គបកាសជា្ លែអូវការទី2)។វិវរណៈលនះមានន័យថា

រាល់សមាជិកដដលសក្ិសមលៅក្នុងគបលទសលគបសែីលអាចចរូលររួមលៅក្នុងការ

ឧទ្ទិសេលែងនិងពរជ័យទាំងឡាយថនគពះវិហារបរិសុទ្ធបាន។

វិវរណៈបព្វជិតភាពនិងការឧទ្ទិសេលែងគពះវិហារបរិសុទ្ធលនះ្ លឺជាកាលលើកស្ទលួយ

សគមាប់លជា្ជ័យថនការ្្សព្វ្សាយសាសន្ដ៏អសាចារ្យមរួយដដលពុំធាលាប់មានលៅ

ក្នុងសាសន្ចគក៖មានគបជាជនលគបសែីលលគចើនជាង700,000ន្ក់បានចរូលររួម

ក្នុងសាសន្ចគកលៅពីរទសវត្សរ៍លគកាយមក។

គពចឹត្តិការណ៍បដនថែមលទៀតបានបោដាលឲ្យមានការរីកចលគមើនលនះ។គបលទស

លនះបានេលែងកាត់នរូវការផ្លាស់្ ្តអូរយា៉ាងសំខាន់ខាងនលយាបាយនិងខាង

▶1939៖
កពះ្ម្ីរមរមន
បនទបះពុម្
ជាភាសា
ព័រទុយហ្រល់

1954៖ទលើកដ�ំូង
នដលក�ធាន
សាសោចកកទដេីឌអូ
មិកទេទ្វើទសសេនកិច្ច
ទៅក�ទទសទនះ

1959៖ទ�សកកម្ម
ទីពីរបន�ទងកើែ
ទ�ើង

▶1978៖
កពះេិហ្រ
�រិសុទ្ធដ�ំូង
បនឧទ្ិសឆលែង
ទៅអាទមរិកខាង
ែ្លូងទៅទៅ
ផ្�លូ។

1966៖ទស្កដ�ំូង
បន�ទងកើែទ�ើងទៅ
អាទមរិកខាងែ្លូង្ឺទសក្
ទៅផ្�លូទក�ស៊ីល

ររូ្រ
្ត

 នន
 សរ
ងថា

វាយ
្រង

្គំ ជ័ញ
្វិល

 សោ
យ
  ្

ល
 រីន

�
រូល
 េ

្ទរូេ
 ។
 ្

ង សា
ដាំ ៖
 ររូ្រ

្ត
 នន
 សព
រះវ
ិហ្

រ្រ
រិេ

ុទ្ធ ស
ៅ

 ផា
 ឡ
រូ សស
្រេ៊

ើល
 សោ

យ
  ម្

៉ាសេ
ឡ
រូ េ

្ប៉ាតា
 �
វរូរ៉ា
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ឱបគ្នាលោយមានការយល់ដចឹងដ៏គជាលលគរៅមរួយពីអ្វីដដល

លទើបលកើតល�ើង។ 4ដរូចជាគពះវិញ្ញាណបានបំ្ ុស្ំនិតដល់

ពរួកគ្ត់ឲ្យ្ល្់ពររបស់លោកអយ្យលកាដំបរូងរបស់ពរួកគ្ត់ដដរ

គពះវិញ្ញាណបានបំ្ ុស្ ំនិតពរួកគ្ត់លៅលពលពរួកគ្ត់

្ល្់ពរលនះរាប់រយបដនថែមលទៀត។គពះអមាចាស់បានគបទាន

ពរខាងវិញ្ញាណដបបលនះជាលគចើនលៅក្នុងគបលទសមរួយដដល

បទពិលសាធន៍សាសន្ចគកមានស្តលួចលស្តើង។

មូលៃឈិ្ឈិអប់រំខែលរាៃជាបៃ្តបនាទាប់

ការខ្វះការអប់រំលៅក្នុងចំលោមសមាជិក្ លឺជាឧបស្រេ

មរួយល្្សងលទៀត។ជាលរឿយៗលៅលពលពរួកអ្ក្្សព្្វ សាយ

សាសន្គត�ប់មក្ ្ទះវិ�ពរួកល្បានលរៀបចំខលែលួនខាងវិញ្ញាណ

ប៉ដុន្តខ្វះនរូវការអប់រំលដើម្ីទទរួលបានការគ្រដដលសក្ិសម។

លកមេងបញ្ប់ការអប់រំរបស់ពរួកល្ល�ើយមានការគ្រល្អប៉ុដន្ត

លជា្ជ័យដ៏ពិតថនកមមេវិធីលនះ្ លឺលដើម្ីលមើលលឃើ�ពីកគមិតថន

ការលជឿជាក់លៅក្នុងខលែលួនពរួកល្មានការលកើនល�ើង។ពរួកល្មាន

លសចក្ីសង្ចឹមលគចើនជាងមុន»។ 5

សរាជឈិ្ខែលរាៃការលរះបង់

កមាលាំងថនសាសន្ចគកលៅក្នុងគបលទសលគបសែីលពុំ

ដមនគគ្នដ់តជាចំនរួនសមាជិកប៉ុលោណះលទប៉ដុន្តវាក៏ជាការ

លះបង់របស់ពរួកល្ចលំពាះដំណចឹងល្អ្ ងដដរ។ឧទា�រណ៍

ល�រេលសុនព�ី្សីរាន៉ីជាអ្ករដ្ឋបាលចរូលនិវត្តន៍លៅគកុម

�ែុនអាកាសចរណ៍មរួយគតរូវបាន្ ល្់ឲ្យនរូវការគ្រមរួយ

ដ៏លំបាកដតមានអតថែគបលយាជន៍លគចើន៖ជរួយសាងសង់

អាកាសចរណ៍្ មេីលៅគបលទសលគបសែីល។លៅលពលដរូចគ្នាលន្ះ

រីោល់ដរូបាលរត៉រូជាគបធានលស្តកលៅលៅផ្�អូបាន

ពន្យល់ថា«វា្ លឺជាឧបស្រេដ៏សំខាន់មរួយលដើម្ីដស្វងរកការគ្រ

លធ្វើ។ពរួកអ្ក្្សព្វ្សាយសាសន្ជាលគចើនបានអស់សង្ចឹម

ពីការរីកចលគមើនដ្មទាំងបាត់បង់នរូវកមាលាំងខាងវិញ្ញាណ

ដដលពរួកល្មានលៅក្នុងលបសកកមមេលទៀត្ង»។ជាលរឿយៗ

ការអប់រំ្លឺជា្ នលែចឹះលដើម្ីយក�្ះឧបស្រេលនះ។

ដរូលច្ះការសាថាបន្នរូវមរូលនិធិអប់រំ

ដដលមានជាបន្តបន្ទាប់លោយគបធាន�រេរដុនបែី

�ុិង្លែី(1910–2008)ក្នុងឆ្នាំ2001បានគបទានពរដល់

ពរួកអ្ក្្សព្វ្សាយសាសន្ដដលបានគត�ប់មកវ�ិ

ដដលជាសញ្ជាតិលគបសែីលរាប់ពានន់្ក់។វា្ល្់

ឱកាសបំពាក់បំប៉នដល់ពរួកល្ដដលលធ្វើឲ្យពរួកល្មាន

ការគ្រគបលសើរជាង។សមាជិកមានលទ្ធភាពគបលសើរជាង

មុនលដើម្ី្ រេត់្រេង់ដល់គ្រួសារល�ើយដ្មទាំងចាប់យក

ការអប់រំតលៅលទៀត។គបធានបាលរ៉តរូដដលបានកាលាយជា

អ្កគ្ប់គ្ងកមមេវិធីភី.អែី.លអស.លៅគបលទសលគបសែីលបាន

ដ្លែងថា«វាជាពរជ័យមរួយលោយលមើលលឃើ�សមាជិកវ័យ

1987៖
ែំ�ន់ទក�ស៊ីល
កែូេបន�ទងកើែ
ទ�ើង

1993៖ក�ទទសទក�ស៊ីល
បនកាលាយជាក�ទទសទ�ីី
នដលមានទសក្100

◀1997៖មជ្ឈមណ្ឌល
�ំោក់�ំ�៉ន
អ្ក្សេពវ្សាយសាសោ
្ំជាងទ្ទីពីររ�ស់
សាសោចកកកែូេបន
សាងសង់ទៅទៅផ្�លូ

ចាប់រាំងពបីឆ្នាំ1999សម្ជិកដ្បស៊ី�រាប់ពាៃ់នាក់បាៃបដ្មើដៅក្ននុង

សហ្មៃ៍របស់ខ្លួៃជាបផ្នកមរួយនៃកិច្ចការរបស់ន�សប ន្ុរស្ម៌មរមៃ។

1986៖ក�ទទស
ទក�ស៊ីលកាលាយជា
ក�ទទសទី�រួននដល
មានទស្កទកចើន
ជាង50

◀1985៖នអលទឌើរ
ទហលីយ៉ូទអខាមា៉ាហ្គលូ
កែូេបនទៅទ្វើជាអ្ក
មានសិទ្ធិអំណាចទូទៅ
មុនទ្មកពីក�ទទស
ទក�ស៊ីល
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គ្ត់និងភរិយាល ម្ាះមីលរៀមគតរូវបានលៅឲ្យគ្ប់គ្ងលលើលបសកកមមេ

លគបសែីលលគបសែីល។គ្ត់មិនដចឹងគតរូវលធ្វើអ្វីលន្ះលទ។ចាប់រាំងពីបុណ្យ

គជមុជទចឹករបស់ពរួកគ្ត់រាំងពីលៅជាលកមេងជំទង់មកពរួកគ្ត់បានលះបង់ជីវិត

សគមាប់សាសន្ចគក។ពីមុនពរួកគ្ត់លរៀបការបងគបុសពី�្សីរា៉នីគតរូវបានលៅ

ឲ្យបលគមើជាគបធានសាខា។គ្ត់គតរូវបានលៅឲ្យលធ្វើជាគបធានលស្តកលៅអាយុ25

ឆ្នាំល�ើយបានទទរួលការលៅលគចើនល្្សងលទៀតររួមទាំងពរួកចិតសិបន្កគ់បចាំតំបន់

្ងដដរ។បងគសីព�ី្សីរា៉នីធាលាប់បលគមើលៅក្នុងការលៅថនសមា្មសល្គ្រះ

យុវន្រីនិងអងរេការបឋមសិកសាលស្តកនិងវរួដ។គ្ត់បានសដម្ងអារមមេណ៍

ខ្វលខ់ាវាយពីពរជ័យថនដំណចឹងល្អថា៖«ជីវិតខ្នុំមានពរជ័យលគចើនោស់

លោយសារខ្នុំបានពយាយាមលគ្រពរាមគពះបញ្ញត្តិ។ត្ិតរាល់គពះបញ្ញត្តិ

ដដលខ្នុំលគ្រពរាមខ្នុំទទរួលបានពរជ័យ»។ 6

បន្ទាប់ពីបញ្បល់បសកកមមេរបស់ពរួកល្លៅលគបសែីលមកដ្នការ

របស់ពរួកគ្ត់លៅ្ ្ទះគតរូវបានរំខានលោយការលៅរយៈលពលខលែីលដើម្ីបលគមើជា

សាសនាចម្្កៅ
ម្បកទសកម្បស៊ីល *

េម្ជិក ៖ 1,239,166 

នាក់

សេ្ក ៖ 242

ស្រេកកម្ម ៖ 32

សពរះវិហ្រ ្ររេិុទ្ធ ៖ 6 កំពុង 

ដំសណើរការ 2 កំពុង 

សាងេង់

្លដ្លែថនការខិតខំលធ្វើការនិងការអត់ធមេត់ថនកិច្ខិតខំទាំងលន្ះកាលពីមុន

លដើម្ីបណដាដះគគ្ប់ពរូជថនដំណចឹងល្អ។ដ្្កទីពីរថនការពយាករណ៍របស់ដអលលឌើរ

លមលវិនលជបា�លឺដដដលបានលធ្វើល�ើងលៅឆ្នាំ1926បានលកើតមានល�ើងថា៖

«មានមនុស្សរាប់ពាន់ន្ក់នចឹងចរូលររួមក្នុងសាសន្ចគកលៅទីលនះ។វានចឹង

បានដបងដចកជាលគចើនលបសកកមមេល�ើយនចឹងកាលាយជាគបលទសមរួយដ៏រឹងមាំក្នុង

សាសន្ចគក»។◼

្ំណត់ចំណាំ

 1.សែីបែីឡាហាក់នុយលណស(លៅគសីរបស់មា៉ាក្សនិងអាលមលី�សាបស៍)សមាភាសន៍លោយថម៉
ខលល�នឌិនលខើរីទីបាគបលទសលគបសែីលថ្ងៃទី30ដខកកកោឆ្នាំ2004បោណល័យគបវត្តិសាគស្ត
សាសន្ចគក។

 2.លមលវិនលជបា�លឺដលៅក្នុងគបាយអិនលអស�ុិង្លែីSermons and Missionary  
Services of Melvin Joseph Ballard(ឆ្នាំ1949)ទំព័រ100។

 3.អានតរូនី�៉អូខា�អូសខាមា៉ា�រេអូសមាភាសន៍លោយមា៉ាកអិលគករូលវើរលៅផ្�អូគបលទសលគបសែីលថ្ងៃទី
27ដខមិ្ ុន្ឆ្នាំ2006Harold B. Lee Libraryទំព័រ22។

 4.ចរូលសខានឌីឌរូល�្វើលរៀរា៉ដរូសសានតរូសសមាភាសលោយមា៉ាកអិលគករូលវើររីយ៉រូ្�រេង់លដដរូសែុល
គបលទសលគបសែីលថ្ងៃទី4ដខឧសភាឆ្នាំ2010,Harold B. Lee Library។ររូអែីអានតរូន�ី៉អូ
ោវីឡាសមាភាសលោយមា៉ាកអិលគករូលវើររីយ៉រូ្�រេង់លដដរូសែុលគបលទសលគបសែីលថ្ងៃទី5ដខឧសភា
ឆ្នាំ2010,Harold B. Lee Library។,

 5.អានតរូនី�៉អូខា�អូសខាមា៉ា�រេអូសមាភាសន៍លោយមា៉ាកអិលគករូលវើរលៅផ្�អូគបលទសលគបសែីលថ្ងៃទី
16ដខមិ្ ុន្ឆ្នាំ2006Harold B. Lee Libraryទំព័រ14។

 6.មីលរៀមោសែិលវា៉សែុយល�ពី�្សីរាន៉ីសមាភាសលោយមា៉ាកអិលគករូលវើរលៅផ្�អូគបលទសលគបសែីល
ថ្ងៃទី21ដខមនិ្ឆ្នាំ1982Harold B. Lee Libraryទំព័រ7។

ការរី្ ចកម្មើៃរបស់សាសនាចម្្កៅម្បកទសកម្បស៊ីល
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*្ិែកែលឹមនខេិច្ិកាឆានាំ2013

គបធានលបសកកមមេខាំពោីស់លគបសែីល។បន្ទាប់ពីសគមាកបានពីរបីដខលគកាយ

មកពរួកល្បានទទរួលយកការលៅមរួយលៅឆ្នាំ2013លធ្វើជាគបធាននិងលមើលដ្

គស្តកី្នុងគពះវិហារបរិសុទ្ធលៅគពះវិហារបរិសុទ្ធលរស៉ែីល�្វលគបសែីល។អ្ក្្សព្វ្សាយ

មានាក់ដដលបានគជមុជទចឹកឲ្យបងគបុសព�ី្សីរា៉នីដដលលទើបបានលៅជាមរួយនចឹង

ភរិយាគ្ត់ឲ្យបលគមើលៅក្នុងគពះវិហារបរិសុទ្ធលរស៉ែីល�្វជាកដនលែងដដលអ្ក្្សព្វ្សាយ

សាសន្និងអ្កដគបចិត្តលជឿនចឹងបលគមើររួមគ្នា។

្ំររូរបស់គ្រួសារព�ី្សីរា៉នីលះបង់ឱកាសការគ្រលដើម្ីបលគមើគពះអមាចាស់្ លឺមាន

ការបំ្ុស្ំនិតោស់ប៉ដុន្តវាពុំដមនជាលរឿងធមមេរាលៅក្នុងចលំោមសមាជិក

លសាមាះគតង់ក្នុងគបលទសលគបសែីលល�ើយ។

100ឆ្នាំចាបរំ់ាងពីគ្រួសារ�សាបស៍បានមកដល់គបលទសលគបសែីលបាន

លឃើ�ការផ្លាស់ប្អូរវិជ្ជមានជាលគចើនប៉ដុន្តក៏មានឧបស្រេម្ងមាកាលដដរ។

ប៉ដុន្តពរួកពយាការីដដលបានលៅលធ្វើទស្សនកិច្ពុំដដលសាទាក់លស្ទើរលដើម្ីបគ្ហា�

លសចក្ីជលំនឿចលំពាះអន្្តរបស់គបលទសលនះល�ើយ។ការពយាករណ៍

ទាំងលន្ះកំពុង្្តល់ជា្លដ ល្ែល្អលៅលពលគបលទសលគបសែីលជាប់ចោំត់ថានាក់

ក្នុងពិភពលោកជាគបលទសន្ំមុខដ្្កការរីកចលគមើននិងការអភិវឌ្ឍខាង

លសដ្ឋកិច្។ករូនលៅរបស់គ្រួសារ�សាបស៍—ទាំងពរួកល្ផ្ទាល់និងពរួកអ្កដដល

បានលដើររាមោនលជើងរបស់ពរួកល្លៅក្នុងដំណចឹងល្អ—កំពុងទទរួលបាន

▲2000៖កពះេិហ្រ�រិសុទ្ធទរ៉ស៊ទីហវនិង
ព័រែូអាទល្ហ្គីទក�ស៊ីលកែូេបនឧទ្ិស

2002៖
កពះេិហ្រ�រិសុទ្ធ
ខាំពីណាស់កែូេ
បនឧទ្ិសឆលែង

2002៖នដស�្នុរស្ម៌រ�ស់
មរមនទទរួលបនការទទរួល
សារលថ់ានាក់ជាែិជាអង្គការ
ស្ម័ក្ចិែ្ដ៏សំខាន់�ំ្ុែរ�ស់
ក�ទទសទក�ស៊ីល

◀2008៖
កពះេិហ្រ�រិសុទ្ធ
ទខើរីទបីកែូេបន
ឧទ្ិសឆលែង

▲2012៖កពះេិហ្រ�រិសុទ្ធ
មា៉ាណាអ៊ុសកែូេបនឧទ្ិសឆលែង
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ជំ
ពរូកទី5ថនក�កាសដំណលឹងល្អរ�ស់ទយើង៖ទសៀេទៅនណោំសកមា�់ការ�ទកមើរ�ស់អ្ក្សេពវ្សាយសាសោគតរូវបានលផ្ដាតទាំង

គសងុលៅលលើគពះ្ម្ពីរមរមន។ជំពរូកលនះបលគងៀនថាគពះ្ម្ពីរមរមន៖

• ្លឺជាសិោគ្ចឹះថនសាសន្របស់លយើង។

• លធ្វើទីបន្ទាល់ពីគពះលយសែរូវគ្ីស្ទ។

• គ្ំគទគពះ្ម្ពីរបែីប។

• លេលែើយសំណួរខាងគពលចឹងវិញ្ញាណ។

• ន្ំមនុស្សឲ្យខិតជិតគពះ។

កោយខអលក�ើរ
រ័សុលអឈិមណឈិលសុៃ

កនែញង ករូរ៉ុម នន ពួក សាវក 
ដ្់រពីរ នាក់

ប្រះគម្ពីរមរមនការ

បបមូលផ្ដំននអ៊ីបរាងអលនិង

ការយា្មកជាទលើកេពី្ពីរ
ការទលចមកននកពះ្ម្ីរមរមន្ ឺជាសញ្ញាពិែមរួយទៅកាន់ពិភពទលាកទនះថាកពះអមាចស់បន
ចា�់ទ្្ើមមក�មូលសាសន៍អ៊ីកសានអលទហើយ�ំទពញតាមទសចក្ីសញ្ញានដលកទង់បនទ្វើនលឹង
អក័បហ្ំអ៊ីសាកនិងយា៉ាកុ�។
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រាល់ការគបកាសទាំងលនះ្ លឺពិតគបាកដប៉ដុន្តវាគតរូវបានលធ្វើល�ើងលច�ពីទស្សនៈ

របស់លយើងក្នុងន្មជាមនុស្សរដមងសមាលាប់។លតើអ្វីលៅនចឹងកាលាយជាទស្សនៈរបស់

គពះវរបរិាលយើងដដល្ ង់លៅសាថានសរួ្៌និងបគុរាដ៏ជាទីគសោ�់របស់គទង់

គពះលយសែរូវគ្ីស្ទស្ីពីគពះ្ម្ពីរមរមន?

ទស្សនៈរបស់គទង់នចឹងគបាកដជាគតរូវបានពគងចឹងលោយការសនយាដ៏រឹងមាំជា

យរូរមកល�ើយពីអ្វីដដលគទង់បានលធ្វើនចឹងមនុស្សលោក។ការសនយាទាំងពីរលនះ

មានទនំ្ក់ទំនងនចឹងគ្នាគតរូវបានកត់ទុកយា៉ាងល្អលៅដតមានឥទ្ធិពលល�ើយមិន

ទាន់បានបំលព�លៅល�ើយ។ការសនយាទីមរួយ្ លឺជាការសនយាពីបុរាណរបស់គទង់

លដើម្ីគបមរូលសាសន៍អែីគសាដអលដដលបានខាចាតគ់ពាត់។ការសនយាទីពីរ្ លឺជាការ

សនយាដ៏រឹងមាំជាយរូរមកល�ើយរបស់គទង់ស្ីពីការយាងមកជាលលើកទីពីររបស់

គពះអមាចាស់។

កសច្្តីសញ្ញាអ័ម្បាហាំៃឈិងវង្សអ៊ីម្សាខអល

លៅក្នុងគគ្កាន់កាប់គតរួតគរារបស់អ័គបាហាំគពះបានលធ្វើលសចក្ីសញ្ញាមរួយ

នចឹងអ័គបាហាំថារាមរយៈពរូជពង្សរបស់គ្ត់មនុស្សអស់ទាំងនចឹងមានពរជ័យ។

ករាតាដ៏សំខាន់ល្្សងលទៀតថនការសនយាលន្ះក៏គតរូវបានលធ្វើល�ើង្ ងដដរ។ការ

សនយាទាំងលនះដំបរូងគតរូវបានគបទានឲ្យលៅអ័គបាហាំល�ើយលគកាយមកគតរូវបាន

បញ្ជាក់ម្តងលទៀតលៅអែីសាកនិងយា៉ាកុបររួមមាន៖

• ការរីកចលគមើនដ៏ធំ។ 1

• គ្ប់គ្ងដដនដីដ៏ពិតគបាកដ។ 2

• ពរូជពង្សរបស់អ័គបាហាំនចឹងកាន់បព្វជិតភាពលៅគ្ប់អស់ទាំងគបជាជាតិ

រ�រូតដល់មនុស្សទាំងអស់អាចមានពររាមរយៈពរូជពង្សរបស់

អគ័បាហាំ។ 3

• អ្កដដលពុំដមនជាពរូជពង្សរបស់អ័គបាហាំដដលបានទទរួលយកដំណចឹងល្អ

នចឹងកាលាយជាពរូជពង្សរបស់អ័គបាហាំរាមរយៈការយកមកចិញ្ចឹម។ 4

• គពះអងរេសល្គ្រះថនពិភពលោកនចឹងយាងមករាមរយៈពរូជពង្សរបស់

អគ័បាហាំ។ 5

ករូនលៅរបស់អគ័បាហាំជាលគចើន—ពរូជអម្អូរអែីគសាដអលពីបុរាណ—លៅ

ទីបំ្ុតបានបដិលសធការបលគងៀនរបស់គពះអមាចាស់ល�ើយបានសមាលាប់ពរួក
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ពយាការី។ពរូជអម្អូរទាំងដប់គតរូវបានយកលៅលធ្វើជាល�លែើយលៅគសុកអាសលសើរ។

ចាបរ់ាំងពីលពលលន្ះមកពរួកល្បានបាត់បង់លច�ពីកំណត់គរារបស់មនុស្ស

លោកប៉ដុន្តមិនគតរូវបានបាត់វលង្វងចំលពាះគពះអមាចាស់ល�ើយ។ពរូជអម អ្ូរពីរបានលៅ

លសសសល់ក្នុងរយៈលពលមរួយខលែីប៉ុដន្តលោយសារការបះលបាររបស់ពរួកល្ពរួកល្

គតរូវបានចាប់លៅលធ្វើជាល�លែើសលៅបាបែី�អូន។លៅលពលពរួកល្គត�ប់មកវិ�

ពរួកល្បានកាលាយជាគបជាជនសំណប់របស់គពះអមាចាស់ប៉ដុន្តពរួកល្បានបដិលសធ

គទង់ជា្មេីម្ងលទៀត!

ការ្ ចត់ម្ពាត់ៃឈិងការម្បមូល្្នុំនៃអ៊ីម្សាខអល

គពះវរបរិាជាទគីសឡា�់ប៉ុដន្តមានគពះ�ឫទ័យទុក្ខលសាកបានលធ្វើឲ្យ

អែីគសាដអលខាចាត់គពាត់ពីគ្នាលោយគពះទ័យលសាកលៅប៉ដុន្តគទង់បានសនយាថា

លៅថ្ងៃមរួយអែីគសាដអលដដលបានខាចាត់គពាត់នចឹងគតរូវបានគបមរូល្ ្នុំមកវ�ិចរូល

ក្នុងលគកាលដតមរួយ។ការសនយាលនះមានការសងកត់ធងៃន់ដរូចជាការសនយាថនការ

ខាចាតគ់ពាត់អែីគសាដអលដដរ។ 6ឧទា�រណ៍លអសាយបានលមើលលឃើ�ជាមុនថាលៅ

ថ្ងៃចុងលគកាយគពះអមាចាស់នចឹងបញ្ជអូន«ពរួកបលគមើយា៉ាងលលឿន»លៅកាន់គបជាជន

ទាំងលនះដដល«មានររូបខ្ពស់ល�ើយសាច់រលីង»(លអសាយ18:2,7)។

ដរូចដដលបានពយាករណ៍លរឿងទាំងអសគ់តរូវបានសាដារល�ើងវ�ិលៅ

គគ្កាន់កាប់គតរួតគរាលនះ។ល�តុដរូលច្ះល�ើយការគបមរូល្្នុំដដលបានរង់ចាំ

យា៉ាងយរូរថនអែីគសាដអលដដលបានខាចាតគ់ពាត់គតរូវដតលកើតមានជាដ្្កមរួយថន

ការសាតារល�ើងវិ�លន្ះ។ 7ការគបមរូល្្នុំថនអែីគសាដអលជាប់ពាក់ព័ន្ធនចឹងការ

សនយាទីពីរពីលគពាះការគបមរូល្ ្នុំលន្ះ្លឺជាការចាប់ល្្ើមដ៏ចាំបាច់មរួយចលំពាះ

ការយាងមកជាលលើកទីពីររបស់គពះអមាចាស់។ 8ជា្ មេីម្ងលទៀតទស្សនៈពីសរួគ្៌ា

លន្ះ្ លឺជាភស្តនុរាងជាលរៀងរ�រូត។

ជំហានថនការគបមរូល្ ្នុំលនះ្ លឺជាការបលគងៀនមរួយដ៏សំខាន់របស់សាសន្ចគក

ថនគពះលយសែរូវគ្ីស្ទថនពរួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងលគកាយ។គពះអមាចាស់បានគបកាស

ថា«លយើងឲ្យដល់អ្ករាល់គ្នានរូវទីសមារល់មរួយ....្លឺលយើងនចឹងគបមរូលរាគស្ត

លយើងមកវិ�បន្ទាប់ពីល្គតរូវបានខាចាតគ់ពាត់អស់លពលដ៏យរូរឱវង្សអែីគសាដអល

លអើយល�ើយនចឹងរាំងគកុងសែីយ៉រូនរបស់លយើងល�ើងវ�ិលៅក្នុងចំលោមពរួកល្»

(នថី�្វទី321:1)។

ការលច�មកថនគពះ្ម្ពីរមរមន្ លឺជាសញ្ញាពិតមរួយលៅកាន់ពិភពលោកលនះ

ថាគពះអមាចាស់បានចាប់ល្្តើមគបមរូលសាសន៍អែីគសាដអលល�ើយបំលព�រាម

លសចក្ីសញ្ញាដដលគទង់បានលធ្វើនចឹងអ័គបាហាំអែីសាកនិងយា៉ាកុប។ 9លយើងមិន

គគ្ន់ដតបលគងៀនពីជំហានលនះប៉លុោណះលទប៉ុដន្តលយើងក៏ចរូលររួមចដំណកលៅក្នុង

កិច្ការលនះដដរ!លយើងលធ្វើដរូលច្ះលៅលពលលយើងជរួយគបមរូលអ្កលរើសរាំងរបស់

គពះអមាចាស់លៅដ្្កទាំងសគ្ខាងថនវាំងនន។

ការអលញ្ជើ�ដដលលពារលព�លោយលសចក្ីលមរាតាករុោឲ្យ«មករកគពះគ្ីស្ទ»

(យា៉ាកុប1:7) 10ក៏អាចមានចំលពាះជនដដលបានដចកឋានលៅលោយគ្មាន

ចលំណះដចឹងថនដំណចឹងល្អ្ ងដដរ។ 11ដ្្កថនការលរៀបចំខលែលួនលដើម្ីជាគបលយាជន៍

ដល់ជនដដលរស់លៅដ្្កមាខាងលទៀតថនវាំងននតគមរូវឲ្យមានការខិតខំលៅលលើ

ដ្នដីពីសំោក់ជនដដលកំពុងមានជីវិតរស់លៅសព្វថ្ងៃលនះ។លយើងគបមរូលបញ្ជី

ពងសាវលីបលងកើតរារាងគកុមគ្រួសារល�ើយលធ្វើកិច្ការគពះវិហារបរិសុទ្ធលដើម្ីគបមរូល

មនុស្សទាំងឡាយលៅរកគពះអមាចាស់និងគកុមគ្រួសាររបស់ពរួកល្។ 12

សម័យកាន់កាប់គតរួតគរាថនលពលលព�កំណត់លនះគតរូវបានទតលឃើ�ជាមុន

លោយគពះថាជាគគ្ថនការគបមរូល្ ្នុំលន្ះទាំងលៅសាថានសរួ្៌និងលលើដ្នដី។

សាវកលពគតុសបានដចឹងថាបន្ទាប់ពីគគ្ថនការក្ត់សាសន្មរួយមកការសាតារល�ើង

វិ�នចឹងលកើតមានល�ើង។លោកបានគបកាសថា៖

«ចរូរដគបចិត្តល�ើយវិលមកចុះលដើម្ីឲ្យបាបរបស់អ្ករាល់គ្នាបានលុបលច�

គបលយាជន៍ឲ្យមានលពលលំដ�រមកពីចំលពាះគពះអមាចាស់...

«ដដលសាថានសរួ្៌គតរូវទទរួលដរាបដល់គគ្រាំងរបស់ទាំងអស់ល�ើងវ�ិដដល

គពះបានមានបន្ទអូលគបាប់ពីគគ្លន្ះលោយសារមាត់ថនពរួកលហារាបរិសុទ្ធរបស់

គទង់រាំងពីបុរាណមក»(កិច្ការ3:19,21)។

លៅជនំ្ន់របស់លយើងលពគតុសយា៉ាកុបនិងយ៉រូហានគតរូវបានចាត់លោយ

គពះអមាចាស់លោយមាន«ករូនលសាទាំងឡាយថនន្ររបស់[គទង់]និងថនការ

កាន់កាប់គតរួតគរាថនដំណចឹងល្អសគមាប់លពលចុងលគកាយបង្អស់និងសគមាប់

កំណត់កាលដ៏លពារលព�»ដដលគទង់នចឹង«គបមរូលរបស់របរទាំងអស់លៅដត

មរួយ្ លឺរបស់លៅលលើសាថានសរួ្៌គពមទាំងរបស់លៅលលើដ្នដី្ ង»(្.និងស.

27:13)។ 13

ករាតាជាលគចើនថនលសចក្តីសញ្ញាអ័គបាហាំគតរូវបានបំលព�ររួចរាល់ល�ើយ។

គពះអងរេសល្គ្រះថនពិភពលោកពិតជាបានយាងមករាមរយៈពរូជពង្សរបស់

អគ័បាហាំដមនរាមរយៈករូនគបុសរបស់យា៉ាកុបមានាក់ល្មាះយរូោ។ដដនដីគតរូវបាន

ចាត់ឲ្យគបជាជនមរួយជាយរូរមកល�ើយ។ដ្នទីមរួយលៅក្នុងកំដណគពះ្ម្ពីរបែីប

អិល.ឌី.ដអស.បានបគ្ហា�ពីរលបៀបដដលដដនដីលន្ះគតរូវបានគ្ងមរតកលោយ
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ពរូជអម អ្ូរន្ន្គតរូវបានដបងដចកលៅក្នុងចំលោមករូនលៅ

របស់ររូលបន,សែីមាមាន,យរូោ,អែីសាខារ,សាប់យរូល៉រូន,

ោន់,ដណបថាលី,កាឌ់,លអលសើរ,លបនយា៉ាមីននិង

យ៉រូដសប(បានដបងដចករវាងករូនគបុសគ្ត់លអគបាអិមនិង

មា៉ាន្៉ាលស)។ 14លលើសពីលករមរតករបស់យ៉រូដសបលៅដដនដី

បរិសុទ្ធលយើងក៏លរៀនពីគពះ្ម្ពីរមរមនថាដដនដីដដលបានរកសា

ទុកសគមាប់ពរូជថនវង្សយ៉រូដសប្ លឺជាដដនដីអាលមរិក។ 15

ការសនយាដ៏អសាចារ្យដដលថាគបជាជាតិទាំងអស់នចឹងមាន

ពរលោយករូនលៅរបស់អ័គបាហាំ,អែីសាកនិងយា៉ាកុបមិន

ទាន់បានបំលព�លៅល�ើយលទ។ប៉ដុន្តការសនយាថនការគបមរូល

្្នុំលនះដដលបានចារទុកលៅគ្ប់គពះ្ម្ពីរនចឹងគតរូវបានបំលព�

យា៉ាងពិតគបាកដដរូចជាការសនយាថនការការខាចាតគ់ពាតថ់ន

អែីគសាដអលដដរ។ 16

ការម្បមូល្ ្នុំជាកសច្្តីក្្ើមមួយចំកពារះការការយងម្ជាកលើ្ទីពីរ

ល�តុអ្វីបានជាការសនយាថនការគបមរូល្ ្នុំលនះមាន

សារៈសំខាន់លម៉លែះ?លោយសារការគបមរូលថនអែីគសាដអល

្លឺជាលរឿងចាំបាច់លដើម្ីលរៀបចំពិភពលោកលនះសគមាប់ការ

យាងមកជាលលើកទីពីរ!ល�ើយគពះ្ម្ពីរមរមន្ លឺជាឧបករណ៍

ដ៏ចាំបាច់របស់គពះលដើម្ីសលគមចបានលគ្លបំណងដ៏លទវភាព

ទាំងពីរលនះ។ 17

គពះ្ម្ពីរមរមន្ លឺជាអំលោយទានមរួយមកពគីពះ

សគមាប់ពិភពលោកទាំងមរូល។វា្ លឺជាគពះ្ម្ពីរដតមរួយ្ត់

ដដលគពះអមាចាស់បានដ្លែងទីបន្ទាល់ថាពិត។ 18វាជាអំលោយ

មរួយមកពីនីថ�្វ,យា៉ាកុប,មរមន,មរ៉រូថណនិងអ្កបកដគប

ដដលបានបំ្ុស្ ំនិតល�ើយគតរូវបានល្សមាលាប់្លឺពយាការី

យ៉រូដសបសែមេីធ។គពះ្ម្ពីរមរមនបានលលើកល�ើងជាលគ្លបំណង

យា៉ាងចំលៅកាន់ពរូជពង្សថនវង្សអែីគសាដអល។ 19

ស្ីពីការយាងមកជាលលើកទីពីរលយើងដចឹងថាវា«លៅជិតថដ

បលងកើយនិងលៅលពលខាងមុខ»(្.និងស.63:53)។

ល�ើយលៅលពលគពះអងរេសល្គ្រះយាងមកម្ងលទៀតវានចឹងមិន

សថែិតលៅក្នុងភាពសមាងាត់ល�ើយ។ 20ក្នុងលពលដដដលលនះ

មានកិច្ការជាលគចើនដដលគតរូវបានលធ្វើល�ើងលដើម្ីគបមរូលពង្ស

អែីគសាដអលល�ើយលរៀបចំពិភពលោកសគមាប់ការយាងមកជា

លលើកទីពីរដ៏រុងលរឿងលន្ះ។

ការម្បមូល្ ្នុំនៃអ៊ីម្សាខអលកៅម្គាកាៃ់កាប់ម្តួតម្រាកៃរះ

សរូមអរ្ុណចំលពាះគពះ្ម្ពីរមរមនដដលជរួយឲ្យលយើង

ដចឹងពីលពលលវោថនការគបមរូល្ ្នុំដដលបានសនយាលនះនចឹងលកើត

ល�ើង៖«ល�តុដរូលចានាះល�ើយឪពុកលយើងមិនបាននិយាយអំពី

ពរូជលយើងដតប៉ុលោណះលទដតលោកគពមទាំងបាននិយាយអំពី

វង្សអែីគសាដអលទាំងអស់ដដរលោយចង្អនុលដល់លសចក្ីសញ្ញា

ដដលនចឹងគតរូវបានបំលព�ទៅកោចុងទកកាយ្លឺជាលសចក្ីសញ្ញា

ដដលគពះអមាចាស់គទង់បានលធ្វើជាមរួយនចឹងលោកអ័គបាហាំជា

ពរួកបរិសុទ្ធដៅ្្ប់ប�ៃ�បីម្ៃសិទ្ធិដស្មើគ្នា
ដ�ើម្បីទទរួ�ពរជ័យរបស់្ពរះអម្ចាស់។
សុវតថែិភាពខាងវិញ្ញាណបតងពឹងបផអែកដៅដ�ើ
រកបៀបប��ដយើងរស់ដៅជាៃិច្ចពុំបមៃជាទី
្ខៃង្ប��ដយើងរស់ដៅដនារះដទ។
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អយ្យលការបស់លយើងថា៖លោយសារពរូជអ្កលន្ះគ្ប់ទាំង

ពរូជមនុស្សលៅដ្នដីនចឹងបានពរ»(នីថ�្វទី115:18ការ

្រូសបញ្ជាក់បានបដនថែម)។

គបំាមរួយរយឆ្នាំមុនលពលគពះលយសែរូវបានគបសរូតមកលៅភរូមិ

លបល្លែ�ិមពរួកពយាការីបានដចឹងថាការគបមរូល្ ្នុំថនអែីគសាដអល

លនះនចឹងលកើតមានល�ើង«លៅថ្ងៃចុងលគកាយ»។

ចលំពាះពរួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងលគកាយល្មាះដ៏មានកិត្តិយស

អក័បហ្ំ្លឺមានសារៈសំខាន់។សមាជិកសាសន្ចគក

មានាក់ៗមានតំណភាជាប់នចឹងអគ័បាហាំ។ 21គពះអមាចាស់បាន

បញ្ជាក់ពីលសចក្តីសញ្ញារបស់អ័គបាហាំលៅជំន្ន់របស់លយើង

រាមរយៈពយាការីយ៉រូដសបសែមេីធ។ 22លៅក្នុងគពះវិហារបរិសុទ្ធ

លយើងទទរួលពរជ័យដ៏ខ្ពស់បំ្ុតរបស់លយើងដរូចដដល

បានសនយាលៅដល់ពរូជពង្សរបស់អគ័បាហាំ,អែីសាក

និងយា៉ាកុប។ 23

លយើងគតរូវទទរួលបាននរូវទស្សនៈសរួគ្៌ាលន្ះ។លយើងគតរូវដចឹង

ពីលសចក្តីសញ្ញាអគ័បាហាំល�ើយយល់ពីទំនរួលខុសគតរូវរបស់

លយើងលៅក្នុងការជរួយលធ្វើឲ្យគបមរូល្ ្នុំថនអែីគសាដអលដដលបាន

សនយាលន្ះលកើតមានល�ើង។លយើងគតរូវដចឹងពទីហែុ្លដដល

លយើងមានសិទ្ធិលដើម្ីទទរួលពររបស់លោកអយ្យលកាល�ើយលរៀន

ពីទនំ្ក់ទំនងរបស់លយើងនចឹងពរួកអយ្យលកាពីបុរាណ។លយើង

គតរូវដចឹងថាករូនគបុសរបស់យា៉ាកុបល្មាះយ៉រូដសបបានកាលាយ

លៅជាករូនគបុសដដលមានអោំចករូនច្ងបន្ទាប់ពីររូលបនបាន

បាត់បង់អំោចលន្ះ។ 24យ៉រូដសបនិងពរួកករូនគបុសគ្ត់

លអគបាអិមនិងមា៉ាន្៉ាលសបានកាលាយជាពរូជពង្សលដើម្ីដចឹកនំ្លៅ

ក្នុងការគបមរូល្ ្នុំថនអែីគសាដអលលនះ។ 25ពរូជអម្អូរល្្សងលទៀត

គតរូវលដើររាម។

សរូម្ ិតពីទរូតសរួគ្៌ាទាំងលន្ះដដលបានន្ំមកនរូវករូនលសា

ថនបព្វជិភាពដ៏មានតថមលែមកកាន់សាសន្របស់គពះអមាចាស់

ដដលបានសាដារល�ើងវិ�។លៅថ្ងៃទី3ដខលមសាឆ្នាំ1836

បន្ទាប់ពីគពះអមាចាស់បានទទរួលយកគពះវិហារបរិសុទ្ធខលឺត�ង់

ម៉រូលសជាអ្កដដលបានសាដារ«ករូនលសាថនការគបមរូល្ ្នុំថន

អែីគសាដអល»មកវិ�(្.និងស.110:11)។បន្ទាប់មក

«លោកលអលីយា៉ាបានលលចមកល�ើយបានគប្ល់គគ្កាន់

កាប់គតរួតគរាថនដំណចឹងល្អរបស់លោកអ័គបាហាំលោយគបាប់ថា

លៅក្នុងលយើងនិងពរូជរបស់លយើងលន្ះអស់ទាំងតំណរមនុស្ស

បន្ទាប់ពីលយើងមកនចឹងបានពរ»(្.និងស.110:12)។

ដរូលច្ះលសចក្តីសញ្ញាអគ័បាហាំលនះគតរូវបានរំឭកល�ើងវិ�ជា

ដ្្កមរួយថនការសាតារល�ើងវិ�!បន្ទាប់មកលោកលអលីយា៉ាបាន

លលចមកបានសាដារករូនលសាថនសិទ្ធិអំោចការ្ សារភាជាប់ដរូច

ដដលមា៉ាឡា្ីបានពយាករណ៍។ 26ករូនលសាទាំងលន្ះចាំបាច់

លដើម្ី្ សារភាជាប់គកុមគ្រួសារថនវង្សអែីគសាដអលដដលបានគបមរូល

្្នុំល�ើយអនុញ្ញាតឲ្យពរួកល្រីករាយនរូវពរជ័យដ៏ធំបំ្ុតលន្ះ្ លឺ

ជីវិតដ៏លៅអស់កល្ជានិច្។

លតើអ្វីលៅជាទស្សនៈរបស់គពះវរបិរានិងគពះរាជបគុរា

ដយើងទទរួ�ពរជ័យ�៏ខ្ស់បំផុតរបស់ដយើង
ដៅក្ននុង្ពរះវិហារបរិសុទ្ធ�ូចប��បាៃ
សៃយាដៅ��់ពូជពង្សរបស់អ័្បាហាំ,
អ៊ីសាកៃិងយា៉ាកុប។
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ស្ីពីគពះ្ម្ពីរមរមន?គទង់លមើលលឃើ�គពះ្ម្ពីរលនះជាភស្នុរាងថនការ�ជា

អ្កពយាករណ៍របស់យ៉រូដសបសែមេីធ។គទង់លមើលលឃើ�គពះ្ម្ពីរជាឧបករណ៍ដដល

មនុស្សអាចលរៀនពីគពះលយសែរូវគ្ីស្ទលជឿលលើដំណចឹងល្អគទង់ល�ើយចរូលររួមនចឹង

សាសន្ចគកគទង់បដនថែមលទៀត។គទង់លមើលលឃើ�គពះ្ម្ពីរលនះជាអតថែបទលដើម្ី

្រូសបញ្ជាក់ពីទនំ្ក់ទំនងរបស់លយើងនចឹងវង្សអែីគសាដអលក្នុងគពះ្ម្ពីរបែីប។

គពះ្ម្ពីរមរមនគបកាសពីការចាបល់្្ើមថនការគបមរូល្្នុំលនះ 27ល�ើយគពះ្ម្ពីរលនះ

្លឺជាឧបករណ៍របស់គពះលដើម្ីលធ្វើឲ្យការគបមរូល្ ្នុំលនះលកើតល�ើង។លបើគ្មាន

គពះ្ម្ពីរមរមនក៏គ្មានការគបមរូល្ ្នុំថនអែីគសាដអលល�ើយ។ 28

គពះ្ម្ពីរមរមនមាននរូវភាពលព�លល�ថនដំណចឹងល្អ។លបើគ្មាន

គពះ្ម្ពីរមរមនលទលន្ះលយើងនចឹងបានដចឹងស្តលួចលស្តើងោស់ពីដគ្វាយធរួនថន

គពះលយសែរូវគ្ីស្ទ។ 29លោយសារគពះ្ម្ពីរលនះបលគងៀនពីដគ្វាយធរួនគពះ្ម្ពីរមរមន

ជរួយលយើងឲ្យដគបចិត្តឲ្យលធ្វើល�ើយរកសាលសចក្ីសញ្ញាពិសិដ្ឋល�ើយឲ្យតថមលែលៅលលើ

ពិធីបរិសុទ្ធថនលសចក្តីសល្គ្រះនិងភាពតលមកើងល�ើង។គពះ្ម្ពីរលនះដចឹកន្ំលយើង

លៅគពះវិហារបរិសុទ្ធជាទីកដនលែងដដលលយើងអាចមាន្ ុណសម្ត្តិគ្បគ់គ្ន់

សគមាប់ជីវិតដ៏លៅអស់កល្ជានិច្។

លៅលលើដ្នដីលនះលយើងអាចមានទស្សនៈសរួគ្៌ាលនះលៅគ្ប់កិច្ការដដល

លយើងលធ្វើ។លោយមានទស្សនៈលន្ះលយើងលមើលលឃើ�ថាកិច្ការ្ ្សព្្វ សាយ

សាសន្្ លឺជាលរឿងសំខាន់ចំលពាះការគបមរូល្ ្នុំថនអែីគសាដអល។លៅក្នុងគបជាជាតិ

ជាលគចើនពរួកអ្ក្ ្សព្វ្សាយសាសន្របស់លយើងបានដស្វងរកពរួកអែីគសាដអលទាំង

លន្ះដដលបានខាចាតគ់ពាត់។

សែីយ៉រូនលកើតមានលៅទីកដនលែងោដដលពរួកបរិសុទ្ធសុចរិតគបមរូល្ ្នុំគ្នា។ 30

ការលបាះពុម្ពការទនំ្ក់ទំនងនិងគកុមជំនុំទាំងឡាយ្ ល្់សិទ្ធិដល់សមាជិក

សាសន្ចគកលស្ទើរដតគ្ប់ររូបឲ្យមានសិទ្ធិលរៀនពីលគ្លលទ្ធិករូនលសាពិធីបរិសុទ្ធ

និងពរជ័យថនដំណចឹងល្អមិនថាលៅទីោលន្ះលទ។លដើម្ីមានភាពគ្យគសរួល

ដល់ពរួកបរិសុទ្ធលៅជុំវ�ិសាកលលោកគពះវិហារបរិសុទ្ធចំនរួន143កដនលែងគតរូវ

បានោក់ឲ្យដំលណើរការល�ើយនចឹងមានលគចើនលទៀត។ 31

ពរួកបរិសុទ្ធលៅគ្ប់ដដនដីមានសិទ្ធិលសមេើគ្នាលដើម្ីទទរួលពរជ័យរបស់

គពះអមាចាស់។សុវតថែិភាពខាងវិញ្ញាណដតងពចឹងដ ្្អកលៅលលើរទ�ៀ�ដដលលយើងរស់

លៅជានិច្ពុំដមនជាទីកននលែងដដលលយើងរស់លៅលន្ះលទ។

ការគបមរូល្ ្នុំថនវង្សអែីគសាដអលពុនំមនជាចំណុចបញ្ប់ទាំងគសុងលន្ះ

លទ។វាគគ្ន់ដតជាការចាប់ល្្ើមប៉ុលោណះ។ចុងបញ្ប់ចំលពាះអ្វីដដលលយើង

សែរូគទំាររួមបញ្អូលទាំងអលំោយទានពិសិដ្ឋនិងពិធីបរិសុទ្ធថនការ្ សារភាជាប់ក្នុង

គពះវិហារបរិសុទ្ធ។វាររួមបញ្អូលទាំងការចរូលលៅក្នុងទនំ្ក់ទំនងលសចក្ីសញ្ញា

របស់លយើងជាមរួយនចឹងគពះលទាះជារាមពរូជពង្សឬរាមការចិញ្ចឹមក្ីល�ើយបន្ទាប់

មក្ លឺការរស់លៅជាមរួយគទង់និងគកុមគ្រួសារលយើងជាលរៀងរ�រូត។លន្ះ្ លឺជា

សិរីល្អរបស់គពះ—ជីវិតអស់កល្ជានិច្សគមាប់ករូនលៅគទង់។ 32

គពះវរបរិាជាទីគសឡា�់ថនលយើងដដលគទង់្ ង់លៅសាថានសរួ្៌

សព្វគពះ�ឫទ័យចង់ឲ្យករូនលៅរបស់គទង់គត�ប់លៅរកគទង់វ�ិពុដំមនលោយ

ការបង្ខំលន្ះលទប៉ដុន្តលោយការលគជើសលរើសរបស់បុ្រេលមានាក់ៗនិងការលរៀបចំ

ផ្ទាល់ខលែលួន។ល�ើយគទង់សព្វគពះ�ឫទ័យចង់ឲ្យពរួកល្បាន្ សារភាជាប់ជា

គកុមគ្រួសារអស់កល្ជានិច្។

លន្ះ្ លឺជាទស្សនៈរបស់គពះវរបរិាសរួ្៌លយើង។លន្ះ្ លឺជាទស្សនៈរបស់

បគុរាដ៏ជាទីគសោ�់។ល�ើយវាក៏អាចជាទស្សនៈរបស់លយើង្ ងដដរ។◼

ដកកសងទចញពីសុន្រកថានដលបនទ្វើទ�ើងទៅក្នុងសកិាខាសាលាសកមា�់ក�ធានទ�សកកម្មថ្មីទៅ
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អាំ
ម៉រូនជាវិរបុរសមានាក់លៅក្នុងគពះ្ម្ពីរមរមនដដល

គតរូវបានល្សារល់លោយការបលគមើដ៏កាលាហានរបស់

លោកដដលររួមបញ្អូលការការពារ�្វអូងលចៀម

របស់ឡាម៉រូថណជាលសច្សាសន៍លលមិន្ ងដដរ(សរូមលមើល

អាល់មា៉ា17:25–39,18:1–10)។ដំលណើរលរឿងរបស់អាំម៉រូន

ដរូចជាដលំណើរលរឿងគពះ្ម្ពីរជាលគចើនល្្សងលទៀតលៅក្នុងគពះ្ម្ពីរ

មរមន្ ងដដរវាអាចបលគងៀនលយើងយា៉ាងលគចើនពីរលបៀបលដើម្ី

ឱបគកលសាបឱកាសល�ើយយក�្ះលលើឧបស្រេដដលលយើង

ជរួបលៅសព្វថ្ងៃលនះ។

កបស្្មមេមួយែ៏រាៃអត្ថៃ័យ

សែរូសែិនអែីរារា៉លសវិចលៅមិលវាល�៉អូវជលឺសែីស.រ.អា.

បានលរៀនលមលរៀនមរួយចំនរួនពីអាំម៉រូនខណៈលពលកំពុងបលគមើ

លបសកកមមេលព�លមា៉ាងជាមរួយនចឹងសាវាមីរបស់គ្ត់អាដ័�្វ។

គ្ត់បាននិយាយថា«លៅលពលលគសាមសំបគុតធំពណ៌ស

ដដលមានការលៅបលគមើលបសកកមមេរបស់លយើងបានមកដល់

ក្នុងគបអប់សំបុគតរបស់លយើងសាវាមីខ្នុំនិងខ្នុំមានចិត្តរំលភើប

យា៉ាងខាលាំង។លយើងបានតមអាហារល�ើយបានអធសិាឋានពី

ការលៅរបស់លយើង។ពុំដមនលោយសារលយើងខ្វល់ខាវាយពី

ទីកននលែងថនចោំត់ការលន្ះលទប៉ដុន្តលយើងគបាថានាចង់បានដ៏

គជាលលគរៅថនការបញ្ជាក់មរួយថាលយើងនចឹងមានសមតថែភាព

លដើម្ីបលំព�ការលៅរបស់លយើងគបកបលោយភាពលជា្ជ័យ។

«លគកាយមកលទៀតលៅោងាចលន្ះលោយមានករូនលៅរបស់

លយើងបានមកជរួបជំុគ្នាលយើងបានលបើកលគសាមសំបគុតលន្ះ

ល�ើយអានការលៅរបស់លយើងដដលគតរូវឲ្យលៅបលគមើលបសកកមមេ

លៅវ័រស្ស័រប៉រូ�អូ�។លៅលពលលយើងលធ្វើដរូលច្ះលយើងបានទទរួល

អារមមេណ៍សុខសាន្តក្នុងចិត្តថាចំោត់ការលនះពិតជាការចាត់

រាំងមរួយសគមាប់លយើងដមន។លយើងទាំងពីរន្ក់មានចិត្ត

រំលភើបជាខាលាំង»។

ប៉ដុន្តលុះមកដល់លបសកកមមេសែិលស្ទើររារា៉លសវិច

បានរកលឃើ�ថាគ្ត់ពិបាកនចឹងយល់ថាលតើអ្វី

លៅដដលគ្ត់អាចជរួយបាន។គ្ត់បាននិយាយ

ថា«សាវាមីខ្នុំបានទទរួលកាតព្វកិច្ភាលាមៗជាមរួយ

នចឹងឱកាសភាពជាអ្កដចឹកន្ំដដលជរួយឲ្យគ្ត់

រីកចលគមើន»។«លទាះជាក្នុងចំលោមលយើងទាំងពីរន្ក់

គ្មាននរោមានាក់លចះភាសាប៉រូ�អូ�ក្ីប៉ដុន្តការបលគមើរបស់

គ្ត់ហាក់ដរូចជាទទរួលបានលជា្ជ័យ្ ្វីលបើមានការពិបាក

ខាងភាសាក្ី»។មយា៉ាងវិ�លទៀតគ្ត់បាននិយាយថា

«ជាលរឿយៗខ្នុំមានការពិបាកជាមរួយនចឹងអារមមេណ៍ថា

ខលែលួនឯងឥតគបលយាជន៍ល�ើយឯកា។ខ្នុំបានសង្ស័យពី

សារៈសំខាន់ថនកិច្ការ្ ្សព្វ្សាយសាសន្របស់ខ្នុំ»។

ពួ្អ្្្ ្សពវ្សាយសាសនាែ៏អង់អាច

សែិលស្ទើររារា៉លសវិចបានសញ្ជចឹង្ ិតពីពរួកអ្ក្្សព្វ្សាយ

សាសន្ដ៏អសាចារ្យលៅក្នុងគពះ្ម្ពីរមរមន។«ក្នុងន្មជា

គ្រូបលគងៀនថានាក់កុមារអស់រយៈលពលជាលគចើនឆ្នាំជាលរឿយៗ

ខ្នុំទទរួលបានឥទ្ធិពលដ៏បំ្ុស្ ំនិតល�ើយលលើកទចឹកចិត្តពី

ដលំណើរលរឿងរបស់អាលមា៉ានិងបគុរារបស់ម៉រូសាយលៅក្នុង

ការបលគងៀនដល់កុមារពីកិច្ការ្ ្សព្វ្សាយសាសន្។លៅ

លពលោដដលខ្នុំ្ ិតពីពរួកអ្ក្ ្សព្វ្សាយសាសន្ររូបភាព

ដ៏មាំមរួនល�ើយមានអោំចរបស់អាំម៉រូនបាន្ ុសល�ើងក្នុង

្ំនិតខ្នុំល�ើយខ្នុំអាចគសលមើគសថមលឃើ�យា៉ាងគ្យពីពរួក

អ្ក្្សព្វ្សាយសាសន្វ័យលកមេងដ៏អង់អាចក្នុងលបសកកមមេ

របស់លយើងថាជាបុគរារបស់ម៉រូសាយន្សម័យទំលនើប។ប៉ដុន្ត

ចូរខ្វើដូចជា

អាំម៉ូន
េិរ�ុរសទនះទៅក្នុងកពះ្ម្ីរមរមនអាច�ទកងៀនទយើងយា៉ាងទកចើនពីកិច្ចការ្ សេពវ

្សាយសាសោនិងការទ្វើឲ្យសកម្មទៅសពវនថងៃទនះ។
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ខ្នុំបាន្ ិតថាវាបានបគ្ហា�ពីការខ្វះនរូវលសចក្ីរាបសាសគមាប់

យាយសក់សមានាក់ដរូចជាខ្នុំលដើម្ីលធ្វើកិច្ការដបបលនះ»។

គ្ត់បាននិយាយថាកាលដដលគ្ត់កំពុង្ ិតលន្ះមាន

សលមលែងលៅក្នុងចិត្តមរួយបានល ្្តើមសរួរគ្ត់លោយទន់ភលែន់។

«លតើអ្វីលៅជាការចាត់រាំងដំបរូងល្របស់អាំម៉រូន?»

គ្ត់បានតបថា«លធ្វើជាអ្កបលគមើមានាក់្លឺគតរូវលមើលដ្�្វអូង

លចៀមល�ើយគបមរូលលចៀមដដលវលង្វងបាត់»។

«អញ្ចឹងចរូរលធ្វើដរូចជាអាំម៉រូនចុះ»។

បាៃករៀបចំែ្លួៃកែើម្ីបកម្មើ

្ំនិតទាំងលនះបាន្ ្ល់ការយល់ដចឹងដល់សែិលស្ទើរ

រារា៉លសវិច។គ្ត់បាននិយាយថា«រំលពចលន្ះខ្នុំបាន

យល់យា៉ាងពិតគបាកដពីលក្ខណៈពិតថនកិច្ការរបស់ខ្នុំ»។

«ខ្នុំបានដចឹងថាខណៈដដលខ្នុំពុំទាន់លចះសាទាត់ខាងភាសា

ដដលចាំបាច់សគមាប់ការ្ ្សព្វ្សាយក៏លោយបទពិលសាធន៍

ជាលគចើនឆ្នាំក្នុងសមា្មសល្គ្រះបានលរៀបចំខ្នុំឲ្យបលគមើដល់

អ្កដថទ—លដើម្ីគសាវគជាវដស្វងរកល�ើយគសឡា�់ដល់ជន

ដដលមានអារមមេណ៍ថាគតរូវបានល្បំលភលែចលចាលល�ើយឯកា»។

គ្ត់បានចាបល់្្ើមលមើលការគ្រ្្សព្្វ សាយសាសន្របស់

គ្ត់រាមរយៈទស្សនវិស័យ្ មេី។គ្ត់បាននិយាយថា

«ខ្នុំបានដចឹងនរូវរលបៀបជាលគចើនដដលលគ្លការណ៍លផ្ដាតសំខាន់

លលើគពះគ្ីស្ទអាចយក�្ះលលើការខ្វះខាតខាងភាសាបាន»។

«ខ្នុំបានចាប់ល្្ើមលមើលលឃើ�ពីអ្វីដដលខ្នុំអាចលធ្វើលដើម្ីលមើលដ្

�្វអូងសត្វល�ើយគបមរូលលចៀមដដលវលង្វងបាត់»។

លគកាយមកគ្ត់បាននិយាយថា«ជីវិតជាអ្ក្ ្សព្វ្សាយ

សាសន្វ័យចំោស់មានាក់បានកាលាយជាលពលលវោថនការ

លរៀនសរូគតនិងការបលគមើមរួយដ៏អសាចារ្យលពលលយើងមាននរូវអភ័យ

ឯកសិទ្ធិលដើម្ីលមើលលឃើ�ដំណចឹងល្អផ្លាស់ប្អូរល�ើយលធ្វើឲ្យជីវិត

ជនដដលគពមទទរួលដំណចឹងល្អបានគបលសើរល�ើង»។ជាលរឿយៗ

គ្ត់មានអារមមេណ៍ចង់លគចៀងចលគមៀងដដលគ្ត់បានលៅថាជា

ទំនុកតលមកើងរបស់អាំម៉រូន៖«លមើលចុះលសចក្ីអំណររបស់ខ្នុំ

បានលពារលព�ល�ើយដមនល�ើយលបះដរូងខ្នុំ�រូរល�ៀរលៅលោយ

លសចក្ីអំណរល�ើយខ្នុំនចឹងអររីករាយលៅក្នុងគពះរបស់ខ្នុំវិ�»

(អាលមា៉ា26:11)។

ការសក្គ្ររះែល់្ ូៃកចៀម

ល្�រេីវ៉លល�ស្រូលលៅវិបែឺខាងត្អូងរដ្ឋយរូថា�៍បាន

ទទរួលចលំណះដចឹងរបស់ន្ងពីអាំម៉រូនលៅលពលគ្ត់បានចាត់ឲ្យ

ការចិញ្ចឹមបបីបាច់មៃុស្ស្្ប់រូបដដាយដសចក្បី
្សឡាញ់្ ឺជារដបៀបមរួយ�៏អសាចារ្យដ�ើម្បីដ្វើរាម
្ំរូរបស់អាំម៉ូៃ។

ខសវងរ្អ្្ខែលបាត់

« វ ជា ការ េំ្ន ់ដដល សយើង 
ម្នាក់ៗ សតរូវ េញ្ជឹង ្ ិត ថា សតើ 
អារម្មណ ៍វសងវង សនារះ ម្ន េភាព 
ដ្រ្រណា ស�ើយ ថា សតើ ម្ន វ 
ម្ន អត្ថន័យ យ៉ាង ណា  សដើម្ី 
សធវើ ជា អនែក ្ គ្វាល សចៀម ‹ ្ង 
វិញ្ញាណ › ដដល នឹង ទុក សចៀម 
99 ស�ើយ សៅ ដេវង រក សចៀម 
មួយ ដដល បាត់ សនារះ ។ ពួក អនែក 
្គ្វាល សចៀម ដ្រ្រ សនារះ អាច សតរូវ 
ការ ជំនាញ និង ជំនួយ ពី សកុម 
ដេវងរក ស�ើយ េស្គ្ររះ ្រ៉ាុដន្ 
ពួក គ្ត ់ម្ន វត្ម្ន ទទួលែុេ 
សតរូវ ស�ើយ សឡើង សៅ ដក្រ អនែក ទាំង 
សនារះ សដើម្ី េស្គ្ររះ ជន ដដល 
ម្ន តនមលែ ដ៏  ពិត សបាកដ សៅ កនែញង 
សពរះសនសត នន សពរះ ត្ិត ពួកស្ជា 
ករូនសៅ រ្រេ់ សទង់ » ។

ខអលក�ើរអឈិល្មខភរីនៃ្ ូរ៉ុមនៃសាវ្ែប
ពីរនា្់«Bring Souls unto  
Me»�បីអាហូណាខែឧសភាឆ្នាំ
2009ទំព័រ112។
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លៅបលគងៀនពីការសល្គ្រះនិងការលធ្វើឲ្យសកមមេល�ើងវិ�ក្នុងការគបជុំបំពាក់បំប៉ន

ភាពជាអ្កដចឹកន្ំបព្វជិតភាពនិងអងរេការជំនរួយគបចាំលស្តកមរួយ។

គ្ត់បាននិយាយថា«ការអានលរឿងសលដៀងគ្នារបស់អាំម៉រូនខ្នុំបាន

កត់សមារល់លឃើ�អ្វីមរួយ្ មេី»។«សរូមចាំថាអាំម៉រូនកំពុងបលគមើលបសកកមមេលៅ

ក្នុងចលំោមសាសន៍លលមិន។គ្ត់បានទទរួលការគ្រមរួយលដើម្ីដ្ទាំលចៀម

របស់លសច្។មានពរួកអ្កបលគមើល្្សងលទៀតលៅជាមរួយនចឹងលោកដដរល�ើយលៅ

លពលពរួកល្បាននំ្លចៀមលៅ្ ចឹកទចឹកលៅឯសែីបែុសលន្ះមានពរួកលចារបានលដ�

បលង្អើល�្វអូងលចៀមលន្ះ។ល�តុការណ៍លនះបានលធ្វើឲ្យពរួកអ្កបលគមើល្្សងលទៀតមាន

ការភិតភ័យជាខាលាំង។រាមពិតលៅអ្កល្្សងដដលបោដាយឲ្យលចៀមបាត់គតរូវ

មានលទាសដល់សាលាប់ល�ើយឥ�អូវលនះពរួកល្នចឹងទទរួលលជា្វាសន្ដរូចគ្នាលន្ះ

យា៉ាងពិតគបាកដ។(សរូមលមើលអាលមា៉ា17:2530)។

សែិលស្ទើរ្រូលបាននិយាយថា«ប៉ដុន្តអាំម៉រូនបានលឃើ�ឱកាសមរួយ»។

«លោកបានគបាប់លៅពរួកអ្កបលគមើល្្សងលទៀតកុំឲ្យភ័យអីលោយសារលោកមាន

ដ្នការមរួយ។សរូមអានអាលមា៉ា17:31–33ល�ើយអ្កនចឹងលឃើ�ដ្នការលន្ះ

ដសង្លច�យា៉ាងចបាស់៖

1. ដចឹងកាន់ដតឆ្ប់កាន់ដតល្អថាលចៀមកំពុងដតបាត់។

2. ‹បានរត់លៅយា៉ាង[លលឿន]›។

3. គបមរូល�្វអូងលចៀមមកវ�ិ។

4. ន្ំលចៀមគត�ប់មកកាន់លគកាលលចៀមវ�ិលោយសុវតថែិភាព។

5. ទ័ព្ធវារកសាវាឲ្យមានសុវតថែិភាពល�ើយលមើលដ្វាលោយលសចក្ី

គសឡា�់»។

សែិលស្ទើរ្រូលនិយាយថាគ្ត់មានចំោប់អារមមេណ៍នចឹងរលបៀបដដល

ដលំណើរលរឿងលនះអាចអនុវត្តចលំពាះការលធ្វើឲ្យសកមមេល�ើងវិ�៖«វាអាចលធ្វើលៅបាន

លោយលមើលពីដលំណើរលរឿងរបស់អាំម៉រូនជានិមិត្តររូបថនពរួកអ្កដចឹកនំ្សាសន្ចគក

សព្វថ្ងៃលោយសល្គ្រះសមាជិកដដលវលង្វង។លៅក្នុងពិភពលោកលនះមាននរូវ

ឥទ្ធិពលជាលគចើនដរូចជាពរួកលចារទាំងលន្ះដដរដដលវាអាចដចឹកន្ំសមាជិកឲ្យឃ្លាត

ឆ្ងាយពីគពះបន្ទអូលល្អលៅក្នុងដំណចឹងល្អ។លយើងគតរូវដតគបុងគបយ័ត្ល�ើយផ្លាស់ទី

ឲ្យបានឆ្ប់លៅលពលគពលចឹងដ៏មានតថមលែមរួយរបស់គទង់បានបាត់លច�ពី�្វអូង»។

គ្ត់បានដកគសង់គបសាសន៍របស់គបធាន�រេរដុនបែី�ុិង្លែី(ឆ្នាំ1910–

2008)ដដលលោកបានលលើកល�ើងថា«ខ្នុំសង្ចឹមល�ើយអធិសាឋានថាលយើង

មានាក់ៗ...នចឹងមានដំលោះគសាយលដើម្ីដស្វងរកជនដដលគតរូវការជំនរួយជន

ដដលឯលកាល�ើយសថែិតលៅក្នុងសាថានភាពដ៏លំបាកល�ើយលលើកពរួកល្ល�ើងលៅ

ក្នុងវិញ្ញាណថនលសចក្ីគសឡា�់ចរូលលៅក្នុងការឱបគកលសាបថនសាសន្ចគក

ជាទីកដនលែងដដលមានថដដ៏រឹងមាំនិងចិត្តដដលលព�លោយក្ីគសឡា�់នចឹងលធ្វើឲ្យ

ពរួកល្មានភាពកក់លរៅដាលរួងលោមពរួកល្គ្ំគទពរួកល្ល�ើយោក់ពរួកល្លៅលលើ

្លែអូវថនជីវិតរីករាយល�ើយមានន័យ»។ 1◼

្ំណត់ចំណាំ

 1.�រេរដុនបែី�ុិង្លែី«Reach with a Rescuing Hand»Ensignដខវិច្ិកាឆ្នាំ1996
ទំព័រ86។

អាមូកល្អាចបកម្ងៀៃកយើង្ ងខែរ

អាមរូសលក ្ វឺ ជា វិរ្ររេុ ដ ៏អសាចរ្យ ម្នាក់ សទៀត សៅ កនែញង សពរះ្ម្ីរ មរមន ។ សលាក ្រគ្ហាញ  

ពី អវី ដដល មនេុ្ស អាច ដស្រកាលាយ បាន សៅ សពល ពួកស្ សតឡ្់រ មក រក ផលែរូវ េុចរិត វិញ ។

សោយ ម្ន សទព្យ េម្ត្ិ សសចើន ស�ើយ ម្ន សករ្ដិ៍ ស្មរះ ល្ី អាមរូសលក បាន ទទួល សារល់ ថា  

សលាក បាន សេើញ ពី អា្៌កំបាំង និង សពរះសចសាដា នន សពរះ ្រ៉ាុដន្ សលាក បាន សធវើ ចិត្ រឹងររូេ ។ សលាក  

ម្ន ស្រសាេន៍ ថា « ែ្ញំ សតរូវ បាន សៅ ជា សសចើន ដង ដត ែ្ញំ សធវើ ជា មិន ឮ ស�តុដរូសចនែរះ ស�ើយ ែ្ញំ បាន ដឹង 

អំព ីការណ៍ ទាំងសនរះ ដត ែ្ញំ សធវើ ជា មិន ដឹង » ( អាលម្៉ា 10:6;  េរូម សមើល ផង ដដរ ែទ ី4–5 ) ។

្រ៉ាុដន្ សពរះអម្ចេ់ បាន ្រញ្ជរូន សទវតា មួយ អង្គ សៅ សបា្រ់ អាមរូសលក ឲ្យ ទទួល អាលម្៉ា ជា ពយាការី 

ចរូល កនែញង ផ្ទរះ រ្រេ់ សលាក ។ អាមរូសលក បាន សរៀ្រ អាហ្រ េសម្្រ់ អាលម្៉ា ស�ើយ អាលម្៉ា បាន 

ស្រទានពរ ស�ើយ ្រសសងៀន អាមរូសលក និង ស្ួសារ រ្រេ់ សលាក ។ សសកាយ មក អាមរូសលក បាន 

ចរូល រួម នឹង អាលម្៉ា កនែញង ការ ្រសសមើ សោយ ដស្រកាលាយ ជា សាក្សី ទីពីរ ដ ៏ម្ន ឥទ្ធិពល ព ីសេចក្ី ពិត នន 

ដំណឹងល្អ ។ ( េរូម សមើល អាលម្៉ា 10:7–12 ) ។

អាមរូសលក បាន កាលាយ ជា នដ ្ រូ រ្រេ់ អាលម្៉ា កនែញង ការសៅ ស្រជាជន ឲ្យ ដស្រចិត្ ស�ើយ សលាក បាន 

ផសាយ ដំណឹងល្អ សោយ កម្លាំង រឹងមំ្ និង េិទ្ធិអំណាច រ�រូត ដល់ ស្រជាជន ទាំង សនារះ ម្ន ការ ភាញាក់ 

សផ្អើល ( េរូមសមើលអាលម្៉ា 11:46 ) ។ សៅ សពល សតរូវ បាន ស្ ចា្រ់ចង ោក់ សៅ កនែញង ្ ុក អាលម្៉ា 

និង អាមរូសលក បាន រួច ែលែលួន វិញ សោយ អព្ភរូតស�ត ុស�ើយ បាន សាថា្រនា សាេនាចសក សៅ ដដនដ ី

នេដុម រួចស�ើយ បាន ្រសសងៀន ដំណឹងល្អ សៅ ពាេសពញ ដដន ដី សនារះ ( េរូម សមើល អាលម្៉ា 14, 

15, 31 ) ។

ដរូចជា អាមរូសលក ដដរ ម្ន មនេុ្ស ជាសសចើន សៅ កនែញង សាេនាចសក េពវន្ងៃ សនរះ ដដលនឹង រក សេើញ 

ថា សពរះអម្ចេ់ នឹង ស្រទាន ពរ ដល ់ពួកស្ ស�ើយ ថា ពួក ស្ អាច កាលាយ ជា សាក្សី នន សេចក្ីពិត ដ៏ ម្ន 

ឥទ្ធិពល សៅ សពល ពួកស្ វិល សតឡ្រ់មក េកម្ម វិញ ។
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កោយកវៃ�ីអ៊ុលរីឆ

ស្រូ សពទ្យ ដផនែក ចិត្ សាសេ្

ទៅ
លពលសាវាមីខ្នុំនិងខ្នុំបានជរួយករូនលយើងឲ្យផ្លាស់

លៅសានាក់លៅឯមហាវិទយាល័យឬចរូលលៅមជ្ឈមណ្ឌល

បំពាក់បំប៉នអ្ក្្សព្វ្សាយសាសន្លយើងបានទទរួល

អារមមេណ៍ោយលំគ្នាមរួយថនភាពលសាកលៅនិងភាពធរូរគសាលក្នុងចិត្ត

លោយ្ ិតថាលៅទីបំ្ ុតកិច្ការរវាងពរួកល្—និងលយើង—បាន«បញ្ប់»។

ប៉ដុន្តមិនយរូរប៉ុន្មានលយើងបានដចឹងថាររួមជាមរួយនចឹងការលកើននរូវសមតថែភាព

និងលសរីភាព្មេីករូនលៅលយើងនចឹងគតរូវគប�មមុខនចឹងឧបស្រេបដនថែមលទៀត។

ខណៈដដលការគ្ប់គ្ងរបស់លយើងលៅលលើជីវិតរបស់ពរួកល្បានបញ្បល់ៅ

លសចក្ីគតរូវការរបស់ពរួកល្សគមាប់ការគំ្គទ—ជាការគ្ំគទមរួយគបលភទលទៀត—

ពិតជាមានការលកើនល�ើង។

សេចក្ដីបែនាំទាំង
ដរែ់សបរាប់ឪ្ុករាដាយ

ឧបស្្គខៅសពវន្ងៃខនោះ

ជដីវិតសៅលដីវដ៏យូរ។និន្នាការរបស់

សងរេមស្ីពីការចាប់ល្្ើមគកុមគ្រួសារ

លៅលពលមានវ័យចោំស់អាចទុក

ឲ្យពរួកមជ្ឈិមវ័យវ័យលកមេងមរួយចំនរួន

នរូវអារមមេណ៍ដរូចជាពរួកល្លៅលកមេងជា

លរៀងរ�រូត។មានអ្កល្្សងលទៀតមាន

កង្វល់ជាខាលាំងលោយលងឿងេងៃល់ថាលតើ

ពរួកល្នចឹងលរៀបការឬមានករូនដដរឬលទ។

ក្នុងន្មជាឪពុកមាដាយលតើលយើងអាចជរួយ

ពរួកល្ឲ្យមានទស្សនៈអស់កល្ជានិច្

មរួយបានលោយរលបៀបោ?

លនះជាឧបស្រេមរួយចំនរួនដដល

ពរួកមជ្ឈិមវ័យវ័យលកមេងគប�មមុខលៅ

ក្នុងពិភពលោកសព្វថ្ងៃររួមជាមរួយ

នចឹងសំណួរដដលឧបស្រេទាំងលន្ះ

បលងកើតល�ើងសគមាប់ឪពុកមាដាយ្ ងដដរ។

ភាពមិន្រាកដ្រែជាខាងហិរញ្ញវត្ថុ។

ពរួកមជ្ិឈមវ័យវ័យលកមេងជាលគចើន

សព្វថ្ងៃលនះអាចនចឹងគ្មាននរូវគទព្យសម្ត្តិ

ដរូចជាឪពុកមាដាយរបស់ពរួកល្ល�ើយ។

ពរួកល្អាចរកលឃើ�ថាមានការលំបាក

ក្នុងការរកការគ្រលធ្វើ—សរូម្ីដតការ

បញ្ប់ការសកិសាលៅមហាវទិយាល័យ—

ឬការ្ រេត់្រេង់ដល់គ្រួសារ។ក្នុងន្ម

ជាឪពុកមាដាយលតើលយើង្ រួរជរួយល្ខាង

ដ្្ក�ិរញ្ញវតថែនុឬលតើលយើង្ រួរសនមេតថា

ករូនលៅរបស់លយើងនចឹងរីកចលគមើនពីការ

លោះគសាយបញ្ហាខាង�ិរញ្ញវតថែនុរបស់

ពរួកល្លោយរលបៀបោ?

នន្ួកមជ្ិមវ័យវ័យទកមេ្



ថវីទ�ើមានឧ�ស្្គជាទកចើនទៅក្នុងពិភពទលាកសពវនថងៃ
ទនះក្ីឪពុកមាដាយអាច�ន្ក�ទានពរដល់កូនទៅ
រ�ស់ខលែលួននដលជាមជ្ឈមិេ័យេ័យទក្មងបននដរទោយ
ការ្ ្ល់ការោំកទនិងការនណោំទោយសុចរែិ។

េកម្មភាពខាងសាេនា។

សព្វថ្ងៃលនះពរួកមជ្ិឈមវ័យវ័យលកមេងលៅ

គ្ប់ជំលនឿសាសន្ទំនងដរូចជាមិន

សរូវចង់សកមមេលៅក្នុងគពះវិហារដរូច

កាលជនំ្ន់មុនល�ើយ។លតើលយើងជា

ឪពុកមាដាយអាចលលើកទចឹកចិត្តឲ្យករូនលៅ

លយើងដដលជាមនុស្សលព�វ័យបន្ត

សកមមេលៅក្នុងសាសន្ចគករាមរលបៀប

ោ?លតើលយើងអាចជរួយពរួកល្ខាង

វិញ្ញាណរាមរលបៀបោលទាះជាពរួកល្

មិនលគជើសលធ្វើជាសមាជិកសកមមេលៅក្នុង

សាសន្ចគកក្ី?

ការរេ់ជាមួយឪពុកម្ដាយ។មិនថា

ពរួកល្លរៀបការឬលៅលីវលន្ះលទចំនរួន

ថនពរួកមជ្ឈិមវ័យវ័យលកមេងដដលមាន

អាយុចលន្លាះពី18ដល់34ដដលកំពុង

រស់លៅជាមរួយនចឹងឪពុកមាដាយមានការ

លកើនល�ើង។លៅលពលករូនលៅដដល

ជាមនុស្សលព�វ័យរស់លៅជាមរួយនចឹង

ឪពុកមាដាយរបស់ខលែលួនលតើឪពុកមាដាយ្ រួរដត

សគមបសគមរួលបញ្នាន្ន្ឲ្យបានគតចឹម

គតរូវលោយរលបៀបោដរូចជាលតើនរោ

បង់ថ ល្ែសគមាប់អាហារនិងការលុតដំ

លៅលោយរលបៀបោជាលដើម?

ជស្មើេដស៏លើេលរ់ែ។ពរួក

មជ្ឈមិវ័យវ័យលកមេងសព្វថ្ងៃអាច

មានជលគមើសការគ្រលគចើនគបលភទ

ជាងមុន។ប៉ុដន្តលពលខលែះរាល់

ជលគមើសទាំងអសល់ន្ះ្ លឺហាក់ដរូចជា

លលើសលប់លពក។លតើឪពុកមាដាយអាច

ជរួយករូនលៅដដលជាពរួកមជ្ិឈមវ័យវ័យ

លកមេងឲ្យរកជលគមើសន្ន្ប៉ុដន្តក៏គតរូវ

សលគមចចិត្តចំលពាះការគ្រមរួយដដល

លព�ចិត្ត្ ងដដរដបបោលៅ?



1.បេវែងរកអវែដីបដលកូនសៅររែេ់អ្នកចង់រានសហើយ្េឡាញ់។ជា

ជាងការគបាប់ដល់ករូនលៅរបស់អ្កដដលជាមជ្ឈមិវ័យវ័យលកមេងពីរលបៀបទទរួល

បានអ្វីដដលអ្កចង់ឲ្យពរួកល្មានបានសរូម្ ិតពិចារោអំពី្ុណតថមលែ

លគ្លលៅនិងក្ីគសថមរ�ស់ពរួកទ្។ពរួកល្អាចនចឹងសុំឲ្យអ្កជរួយពរួកល្

ោកដ់្នការលដើម្ីសលគមចលគ្លលៅលន្ះ។គបសិនលបើពរួកល្សុំចរូរឲ្យក្ីគសថម

រ�ស់ពរួកទ្ដចឹកនំ្ការសន្ទន្របស់អ្ក។សរូមពិភាកសាទាំងករាតាវិជ្ជមាននិង

អវិជ្ជមានអធិសាឋានសគមាប់ការដចឹកន្ំនិងបន្តពិភាកសា។គបសិនលបើពរួកល្

មិនដចឹងថាពរួកល្ចង់បានអ្វីលន្ះលទសរូមលលើកទចឹកចិត្តពរួកល្ឲ្យជរួបនចឹង

អ្កគបចឹកសាលយាបល់លធ្វើការសាកល្ងលដើម្ីឲ្យពរួកល្ដចឹងថាពរួកល្ចរូលចិត្ត

ការគ្រអ្វីឬទទរួលបទពិលសាធន៍លគចើនរាមរយៈការគ្រនិងការសមេ័គ្ចិត្ត។

2.េូមេិកសាសោលលេិ្និងសេចក្ដីេញ្ញា121:34–46

្រែករែសោយការអធិសាឋាន។បទ្ម្ពីរទាំងលនះពិតជាសំខាន់ោស់

ចលំពាះឪពុកមាដាយ។វាបលគងៀនពីលគ្លការណ៍គតចឹមគតរូវស្ីពីរលបៀបលដើម្ី

្ល្់ការដចឹកន្ំដ៏សុចរិតលៅករូនលៅរបស់អ្កដដលជាមនុស្សលព�វ័យ។

3.ព្ងរឹងេំនាក់េំនងជាមួយនរឹងពួកមជ្ិមវ័យវ័យសក្មងឲ្យរាន

ស្ចើន។អ្កអាចនចឹងរកលឃើ�ថាករូនលៅរបស់អ្កដថទលទៀតក៏មាន

ចោំប់អារមមេណ៍នចឹងរលបៀបដដលអ្កបានរស់លៅយា៉ាងលជា្ជ័យក្នុងវ័យ

20ឆ្នាំនិង30ឆ្នាំរបស់អ្ក្ ងដដរ។ពរួកមជ្ឈមិវ័យវ័យលកមេងចង់ដចឹងពី

រលបៀបដដលមនុស្សវ័យចំោស់លធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពក្នុងអាទិភាពសំខាន់

ន្ន្ក្នុងជីវិតរបស់ពរួកល្ឬដចឹងពីលពលដដលពរួកល្បានជរួបនចឹង

សាវាមីឬភរិយារបស់ពរួកល្។លៅលពលអ្កមានទំន្ក់ទំនងនចឹងពរួក

មជ្ិឈមវ័យវ័យលកមេងទាំងលនះអ្កនចឹងយល់កាន់ដតលគចើនពីឧបស្រេដដល

ជនំ្ន់របស់ពរួកល្កំពុងជរួបគបទះ។

4.ចង្ថុលរែង្ហាញពដីអសំោយទានររែេ់ពួកសេ។ការជរួយពរួក

មជ្ិឈមវ័យវ័យលកមេងឲ្យរកលឃើ�នរូវលទពលកាសល្យនិងចំណង់ចំណូលចិត្ត

របស់ពរួកល្អាចជរួយពរួកល្ឲ្យគសលមើគសថមពីអន្្តមរួយដ៏រីករាយ។

សរូមចង្អនុលបគ្ហា�ថាមនុស្សគ្ប់ររូបកគមរីករាយនចឹងអ្វីមរួយោស់

លុះគរាដតពរួកល្ខិតខំយា៉ាងខាលាំងលដើម្ីទទរួលបានលជា្ជ័យ។សរូម្ីដត

អ្កដដលមានលទពលកាសល្យលកមេងខ្ីលគចើនក្ីអ្កគតរូវចោំយលពល

លដើម្ីបណតាដះបោដាលលដើម្ីទទរួលបានលជា្ជ័យ។

5.េុកចិត្តពួកសេចំសោះការេស្មចចិត្តររែេ់ពួកសេ។ការណ៍លនះ

ពុដំមនមានន័យថាជាការលជឿជាក់ថាពរួកល្នចឹងលធ្វើការសលគមចចិត្តដ៏ល្អ

ឥតលខាចាះជានិច្លន្ះលទ។វាមានន័យថាជាការទុកចិត្តថាពរួកល្អាចមាន

ភាពរឹងមាំថាគពះកំពុងគបទានការអត់ឱនលទាសល�ើយថាជីវិតអាចមាន

អតថែន័យកានដ់តគជាលលគរៅលទាះជាមានការយក�្ះលលើភាពបរាជ័យ

ឬការសាកល្ងមិនលចះចប់មិនលចះល�ើយក្ី។ទក្មងតរូចៗអាច

ភ័យខាលាចលោយលគពាះដតដំលណើរភ័យសលែនុតោមរួយរីឯពរួកមជ្ឈិមេ័យ

វ័យលកមេងវ�ិពរួកល្រីកចលគមើនមកពីការយក�្ះលលើឧបស្រេជាជាងការ

ល្ចលវសពីវា។សរូម្ ល្់ការគ្ំគទខាង្ លែអូវចិត្តនិងការអនុវត្តសរូមលលើក

ទចឹកចិត្តឲ្យសគមាកពីភាព្ប់បារម្សរូមអធិសាឋានជាមរួយពរួកល្និង

សគមាប់ពរួកល្ល�ើយោក់បញ្អូលនរូវភាពលសើចសបបាយបន្តិចបន្តលួច។

6.េូមេរសេើរពួកសេចំសោះការខិតខំររែេ់ពួកសេ។ការសរលសើរ

ពរួកមជ្ឈិមវ័យវ័យលកមេងសគមាប់ការខិតខំនិងភាពអត់ធមេត់ជរួយពរួកល្ឲ្យ

លទាះជាករូនលៅលយើងដដលជាមនុស្សលព�វ័យអាចមានសមតថែភាពឬ

លជា្ជ័យលគចើនជាងលយើងក្ីពរួកល្លៅដតគតរូវការល�ើយសក្ិសមនចឹងទទរួល

ការគ្ំគទពីឪពុកមាដាយលដើម្ីមានជីវិតមរួយដ៏លជា្ជ័យ។ខាងលគកាមលនះជា

លសចក្ីដណនំ្ទាំងដប់ដដល្ រួរពិចារោ។

ខសចក្រីដែនាំសគមាប់ឪពុកមាដាយ
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លរាងជាប់នចឹងកិច្ការន្ន្បានយរូរគប�មមុខនចឹងឧបស្រេបានលគចើន

ល�ើយរកលឃើ�លសចក្ីអំណរកាន់ដតលគចើនលៅក្នុងការគ្ររបស់ពរួកល្។

ររូបមន្តមរួយដដលបានដចកចាយលោយគបធាន្រូមា៉ាសលអសម៉នសុន

បានដ្លែងថា«ការលធ្វើការគ្រនចឹងបានលជា្ជ័យរីឯបំណងមិនោច់

លគសចនចឹងបានបរាជ័យវ�ិ»។ 1

7.បេវែងរកការរំែផុេេំនិត។ការអធិសាឋាននិងលសចក្ីជំលនឿ

របស់លយើងជរួយលយើងឲ្យលបើកដរួងចិត្តរបស់លយើងលោយអនុញ្ញាត

ឲ្យគពះផ្លាស់ប្អូរលយើង។មានគស្តីមានាក់ដដលខ្នុំសារល់មានអារមមេណ៍

ខ្វលខ់ាវាយពីកមមេវិធីទរូរទស្សន៍ដដលករូនលព�វ័យរបស់គ្ត់អនុញ្ញាតឲ្យ

ករូនលៅរបស់ពរួកល្លមើល។គ្ត់មានអារមមេណ៍ថាកមមេវិធីទាំងលន្ះបាន

បលគងៀនពីការខ្វះគ្រវភាពនិងជលមាលាះលទាះជាពរួកល្គតរូវបានចាត់ទុក

ថាមានអាយុសមរម្យក្ី។លោយសារមិនចង់បំពានលរូកថដលរូកលជើង

គ្ត់បានអធសិាឋានល�ើយតមអាហារម្ងល�ើយម្ងលទៀតអំពីអ្វីដដលគតរូវលធ្វើ

ឬនិយាយ។មានគពចឹកមរួយករូនគបសារគសីរបស់គ្ត់បានទរូរសព្ទមកសុំ

ការដណន្ំស្ីពីរលបៀបលដើម្ីគ្ប់គ្ងការខ្វះគ្រវភាពនិងជលមាលាះលៅក្នុង

ចលំោមករូនៗរបស់ន្ង។មិត្តរបស់ខ្នុំបានដចកចាយពីការសលងកតលឃើ�

របស់ខលែលួនស្ីពីកមមេវិធីទរូរទស្សន៍ជាឥទ្ធិពលមរួយដដលករូនគបសារគសី

របស់គ្ត់មិនបានសលងកតលឃើ�។ឪពុកមាដាយវ័យលកមេងររូបលន្ះបាន

លលើកល�ើងពីបញ្ហាលនះជាមរួយករូនៗរបស់ពរួកល្។ការផ្លាស់ប្អូរ

គតរូវបានគពមលគពៀងគ្នាល�ើយបរិយាកាសលៅក្នុង្ ្ទះមានភាពគបលសើរល�ើង។

8.និយាយពដី្រាក់កាក់។លោយដចឹងពីសាថានភាពរបស់អ្ក

និងពីភាពចាស់ទំុរបស់ករូនមានាក់ៗសរូមសលគមចចិត្តគបកបលោយ

9.ចូរម្នចិត្តរារែសា។លៅលពលអ្កមានអារមមេណ៍ថាចង់

ស្ីបលន្ទាសឲ្យខលែលួនឯងលោយសារដតក�ំុសក្នុងន្មជាឪពុកមាដាយសរូម

ពយាយាមលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់អ្កបានរាបសាជាជាងគបមា្ខលែលួនឯង។សរូម

លធ្វើការសុំលទាសលោយចិត្តលមរាតាលោយនិយាយនរូវអ្វីដដលអ្កនចឹងលធ្វើឲ្យ

បានគបលសើរររួចល�ើយលដើរលឆ្ពះលៅមុខលោយភាពលជឿជាក់។ចរូរឲ្យករូនលៅ

របស់អ្កលធ្វើការរំាងចិត្តលោយសលងកតលមើលលៅលលើអ្កថាកំ�ុសពុំ

ដមនជាទីបញ្ប់ការសុំលទាសពុំដមនជាសញ្ញាថនភាពទន់លខសាយលន្ះលទ

ល�ើយការអភ័យលទាសឲ្យអ្កដថទគពមទាំងខលែលួនឯង្ ងដដរនចឹងន្ំមកនរូវ

លសចក្ីសុខសាន្ត។

10.វាេ់បវងសជាេជ័យពិត។ លៅលពលលយើងលផ្ដាតចិត្តខាលាំងលពកលៅលលើ

រលបៀបដដលអ្កដថទនចឹងវិនិច្័យដល់លយើងចលំពាះការលគជើសលរើសរបស់ករូន

លយើង(មិនថាល្អឬអាគកក់លន្ះលទ)លយើងនចឹងបាត់បង់នរូវភាពឯករាជ្យ

ល�ើយជាលរឿយៗលយើងនចឹងបាត់បង់គពះវិញ្ញាណ។សរូមចងចាំថាលជា្ជ័យ

របស់លយើងក្នុងន្មជាឪពុកមាដាយពុំដមនកំណតល់ោយការដដលករូនលៅ

របស់លយើងរស់លៅគសបរាមលគ្លការណ៍របស់លយើងបានល្អប៉ុោណលន្ះលទ

ប៉ដុន្តលោយការដដលលយើងរស់លៅរាមលគ្លការណ៍ទាំងលន្ះបាន

លទៀងទាត់ល�ើយគ្មានភាពអារាមានិយមបានប៉ុោណវិ�លទ។

ការអធសិាឋាននរូវជំនរួយខាង�ិរញ្ញវតថែនុដបបោលដើម្ីជរួយដល់

ករូនលៅរបស់អ្ក។គបដ�លជាពរួកល្គគ្នដ់តគតរូវការជំនរួយពីអ្ក

លដើម្ីនចឹងលរៀបចំ្ វិកាមរួយប៉លុោណះ។គបសិនអ្កជរួយពរួកល្ខាងដ្្ក

�ិរញ្ញវតថែនុគតរូវមានភាពចបាសោ់ស់រាំងពីដំបរូងថាលតើអ្កចង់បានសំណង

ពីគបាកល់ន្ះវិ�ឬគតរូវសងរាមរលបៀបមរួយដ៏គតចឹមគតរូវ។បន្ទាប់មក្ ល្់

ទំនរួលខុសគតរូវលដើម្ីគ្ប់គ្ងគបាក់របស់ពរួកល្ល�ើយលរៀនពីកំ�ុសលោយ

ក្ីរីករាយររួមទាំងកំ�ុសថនការគ្មានគបាក់សគមាប់អន្្តគបសិនលបើ

ពរួកល្ចំោយលលើស។

លៅលពលលយើង្ ិតពិចារោគបកបលោយការអធិសាឋានពីលសចក្ីគតរូវការនិង

បុ្ រេលិកលក្ខណៈថនករូនលៅរបស់លយើងមានាក់ៗដដលជាមជ្ឈិមវ័យវ័យលកមេងលន្ះ

គពះវិញ្ញាណអាចជរួយលយើងឲ្យដចឹកន្ំលោយគ្មានការរិះ្ន់ឬគំ្គទលោយទទចឹង

ទដទងល�ើយលោយទុកចិត្តថាល្នចឹងអនុវត្តបានលោយគ្មានការលបាះបង់លចាល។

លៅលពលលយើងលធ្វើដរូលច្ះលន្ះករូនលៅលយើងដដលជាមជ្ឈមិវ័យវ័យលកមេងនចឹងមាន

ទំនុកចិត្តថាទាំងលយើងនិងគពះអមាចាស់លៅខាងពរួកល្ដដរ។◼

អ្កនិពន្ធរស់ទៅក្នុងរដ្ឋយូថាហ៍ស.រ.អា.។

្ំណត់ចំណាំ

 1.្រូមា៉ាសលអសម៉នសុន«Great Expectations»(ការគបជុំពលិសសគបពន្ធ័អប់រំសាសន្ចគក
សគមាប់ពរួកមជ្ឈមិវ័យវ័យលកមេងលៅថ្ងៃទី11ដខមករាឆ្នាំ2009)ទំព័រ6speeches.byu.edu។



សំកេងពួ្បរិសុទ្ធន្ងៃចុងកម្កាយ

រច
នា
 សោ

យ
 សស
្រដ

ល
ី ្

លាក

ែ្ញំបានលកើតមកលៅក្នុងសាសន្ចគកប៉ដុន្តគ្រួសារ

របស់ខ្នុំកគមលៅគពះវិហារោស់កាលខ្នុំបាន

ធំដចឹងក្ី។លទាះជាដបបលនះក្ីខ្នុំដតងរកវិធីមរួយ

លដើម្ីលៅគពះវិហារលោយខលែលួនឯង។លៅលដើមឆ្នាំ

1970ខ្នុំបានបលគមើជាគ្រូបលគងៀនថានាក់សកិាខាសាោ

ក្នុងទគីកុង្ីតស៍បែឺករដ្ឋខាន់សាសស.រ.អា.។

លៅលពលសកិសាគពះ្ម្ពីរមរមនខ្នុំបានសំណូមពរ

ឲ្យសិស្ស—ររួមទាំងខលែលួនខ្នុំផ្ទាល់—អានគពះ្ម្ពីរ

លន្ះទាំងមរូល។មានថ្ងៃមរួយកាលខ្នុំកំពុងអាន

ខ្នុំបានទទរួលទីបន្ទាល់មរួយដ៏អសាចារ្យថាវាពិត។

ពីរបីឆ្នាំលគកាយមកឪពុកមាដាយខ្នុំបានមក

លលងនចឹងខ្នុំ។កាលពរួកគ្ត់បានមកលលងឪពុកខ្នុំ

បានលលើកល�ើងពីគបធានបទមរួយចំនរួនដដលលយើង

មិនយលគ់សបគ្នារ�រូតលធ្វើឲ្យខ្នុំមិនចង់ពិភាកសា

នចឹងគ្ត់។ប៉ុដន្តគ្ត់បានបន្តរ�រូតដល់ខ្នុំលរៀបនចឹង

ននី�វ បាន សឆលែើយ នឹង េំណួរ ែ្ញំ ទប់កំ�ចឹងរបស់ខ្នុំមិនបាន។ខ្នុំបានសុំដកខលែលួន

លច�លៅបន្ទបល់ដករបស់ខ្នុំមរួយដភលែតល�ើយខ្នុំបាន

លុតជងរេង់អធិសាឋានលៅគពះវរបរិាសរួ្៌ល�ើយទរូលសុំ

ជំនរួយពគីទង់លៅក្នុងការលោះគសាយបញ្ហានចឹងឪពុក

របស់ខ្នុំ។ចលមលែើយបានគបាកដល�ើងជា្ ំនិតមរួយ៖

ជាដំលណើរលរឿងរបស់នថី�្វនិងធ្អូដដលបាក់។

ខ្នុំបានលបើកលមើលលរឿងលន្ះលៅក្នុងនីថ�្វទី1

ជំពរូក16។ខ្នុំបាន្ ិតពីនថី�្វមានចិត្ត

រាបសាលមេមលដើម្ីលៅរកឪពុករបស់គ្ត់ដដល

បានត្អអូ�ដត្អរទាស់នចឹងគពះអមាចាស់លដើម្ីសរួរពី

កដនលែងដដលគ្ត់្ រួរលៅលដើម្ីទទរួលបានអាហារ

(សរូមលមើលខ23)។លោយមាន្ ំនិតលន្ះ

ខ្នុំមានអារមមេណ៍បំ្ ុស្ំនិតឲ្យលៅរកឪពុកខ្នុំ

ល�ើយសុំការដណនំ្របសគ់្ត់ក៏ដរូចជាការ

គបសិទ្ធពរបព្វជិតភាព្ ងដដរ។

លៅលពលខ្នុំគត�ប់លៅបន្ទប់ទទរួលលភ្ៀវវិ�

ខ្នុំបានសុំឲ្យឪពុកខ្នុំលធ្វើការគបសិទ្ធពរមរួយល�ើយ

វាបានប៉ះដល់ដរួងចិត្តគ្ត់ល�ើយគ្ត់បាន

ចាប់ល្្ើមយំ។គ្ត់បានលពាលថា«ចាំបា៉ា្ ិត

លមើលសិន»។

លុះពីរបីថ្ងៃលគកាយមកលទៀតគ្ត់បានតមអាហារ

ល�ើយអធិសាឋាន។បន្ទាប់មកមុនលពលបា៉ានិង

មា៉ាក់បានចាកលច�លៅគ្ត់បាន្ ្ល់ការ

គបសិទ្ធពរមរួយដ៏មានអតថែន័យដល់ខ្នុំ។

លគកាយពីបទពិលសាធន៍លន្ះមកឪពុកខ្នុំ

បានចាប់ល្្ើមផ្លាស់ប្អូរជីវិតរបស់គ្ត់។លៅ

លពលពរួកគ្ត់លធ្វើដំលណើរគត�ប់លៅ្្ទះវ�ិពីរដ្ឋ

ខាន់សាសឪពុកមាដាយខ្នុំបានលៅលលងភ្ំអ័ោម-

អុនថត-អាមា៉ានរដ្ឋមិសសរួរីស.រ.អា.ជាទីកដនលែង

ដដលឪពុករបស់ខ្នុំមានបទពិលសាធន៍ខាងវិញ្ញាណដ៏

អសាចារ្យមរួយ។

មិនយរូរប៉ុន្មានឪពុកមាដាយខ្នុំបានកាលាយជាពរួក

បរិសុទ្ធថ្ងៃចុងលគកាយដ៏សកមមេនិងលសាមាះសមេ័គ្។លុះ

ប៉ុន្មានឆ្នាំលគកាយមកពរួកគ្ត់បានបលគមើលបសកកមមេ

ចំនរួនពីរររួមគ្នា—មរួយលៅគបលទសអាលលែលឺម៉ង់និងមរួយ

លទៀតលៅវិសាលោឋានថនគពះវិហារបរិសុទ្ធក្នុងទគីកងុ

សលត៍លលក។ឪពុករបស់ខ្នុំបានបលគមើជាលោក

អយ្យលកាលស្តកលៅលពលគ្ត់បានដចកឋានលៅក្នុង

ឆ្នាំ1987។

គពះអមាចាស់បានគជាបថាឪពុករបស់ខ្នុំ្ លឺជា

មនុស្សល្អ។ខ្នុំបានទទរួលចលមលែើយរបស់ខ្នុំរាមរយៈ

គពះ្ម្ពីរមរមនល�ើយគសបរាមការលធ្វើរាមការ

បំ្ ុស្ំនិតលន្ះលទើបលធ្វើឲ្យឪពុករបស់ខ្នុំបាន

ដចឹងខលែលួនថាគ្ត់គតរូវលធ្វើជាអ្កដចឹកន្ំសគមាប់គ្រួសារ

លយើង។បទពិលសាធន៍លនះបានផ្លាស់ប្អូរអ្វីៗ

គ្ប់យា៉ាងសគមាប់លយើង។

ខ្នុំបានលរៀនថាគពះ្ម្ពីរមរមនពិតជាសក្ខីបទ

មរួយលទៀតថនគពះលយសែរូវគ្ីស្ទល�ើយថាវាគតរូវបាន

សរលសរល�ើងសគមាប់ជំន្ន់របស់លយើង។ខ្នុំដចឹង

ថាខ្នុំអាចគ្កលៅរកគពះ្ម្ពីរលន្ះលៅលពលោខ្នុំ

បាក់ទចឹកចិត្តនិងលៅគ្ប់សាថានភាព។ចលមលែើយ្ លឺមាន

លៅទីលន្ះ។

ពិតោស់«បន្ទអូលទាំងឡាយថនគពះគ្ីស្ទ

នចឹងគបាប់ដល់[លយើង]នរូវគ្ប់អ្វីទាំងអស់ដដល[លយើង]

គតរូវលធ្វើ»(នថី�្វទី232:3)។◼

ជរូ�ី អិម េ្ម៊ើធ រដ្ឋ្ន់សាេ េ.រ.អា.

ែ្ញំបានងាកខៅរកដំខែើរខរឿង

របស់នរីនហវនិង្្នូដដលបាក់ខ្ញំបាន

ទទួលអារេ្មែ៍បំផុស្ំនិតឲ្យខៅរក

ឪពុករបស់ខ្ញំខហើយសុំរោរដឹកនាំនិង

រោរគបសិទ្ធពរននបពវជិតភាព។
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សៅ
ឆ្នាំ1996ភរិយារបស់ខ្នុំនិងខ្នុំមាន

ករូនគបសុពីរន្ក់អាយុបរួនឆ្នាំនិង

គបំាពីរឆ្នាំ។លយើង្ លឺជាគ្រួសារលថាមាង្មេដីដល

មានការរវលខ់ាលាំង។លុះយប់មរួយភរិយារបស់ខ្នុំបាន

លេលែៀតលពលលដើម្ីសរលសរសំបុគតមរួយលៅកមេលួយគបុស

របស់ខ្នុំល ម្ាះល ល្ែនដដលលៅលពលលន្ះកំពុងបលគមើ

លបសកកមមេលៅគបលទសហាវាំង�ង់។

លោយមានល�តុ្លមរួយចំនរួនគ្ត់បានទទរួល

អារមមេណ៍ថាគ្ត់គតរូវសរលសរសំបគុតមរួយយា៉ាងដវង—

ជាសំបគុតមរួយដដលមានព័ត៌មានលម្អិតស្ីពីអ្វីដដល

សមាជិកគ្រួសារមានាក់ៗកំពុងលធ្វើលតើជីវភាពខាង

វិញ្ញាណរបស់ពរួកល្សថែិតលៅគតង់កគមិតោលតើមាន

អ្វីលកើតល�ើងលៅក្នុងការលៅបលគមើក្នុងសាសន្ចគក

របស់ខ្នុំនិងការលៅរបសគ់្ត់ដលំណើរលរឿងពីការ

ផ្លាសដ់គបចិត្តលជឿរបស់គ្ត់ពីអារមមេណ៍របស់គ្ត់

អំពីកិច្ការ្្សព្វ្សាយសាសន្និងទីបន្ទាល់

របស់គ្ត់អំពីដំណចឹងល្អ។

វាជាសំបគុតយា៉ាងអសាចារ្យប៉ុដន្តខ្នុំបាន

លងឿងេងៃល់ថាលតើកមេលួយគបសុរបស់ខ្នុំពិតជា

គតរូវការព័ត៌មានលគចើនដបបលន្ះដមនលទ។លគកាយមក

គ្ត់បានសរលសរលៅកមេលួយគបុសខ្នុំម្ងលទៀត។

លុះគបំាមរួយឆ្នាំលគកាយមកកាលខ្នុំបលគមើជា

បែីស្សពល�ើយករូនគបុសរបស់លយើងមានអាយុ10ឆ្នាំ

និង13ឆ្នាំជីវិតរបស់ខ្នុំបានផ្លាស់ប្អូរមរួយរំលពច។

លៅថ្ងៃទី2ដខមករាឆ្នាំ2002ភរិយារបស់ខ្នុំដដល

មានអាយុលទើបដត42ឆ្នាំបានដចកឋានលោយសារ

ជំងលឺគ្ំងលបះដរូង។

លៅលពលលន្ះខ្នុំបានពយាយាមបន្តលធ្វើរាម

លគ្លការណ៍លៅក្នុង«គកុមគ្រួសារ៖ការគបកាស

ដល់ពិភពលោក»លៅក្នុង្ ្ទះ។ 1ខ្នុំបានរកលឃើ�

ថាខ្នុំអាចគ្ប់គ្ងល�ើយ្ រេត់្រេង់ដល់គ្រួសារខ្នុំបាន

ប៉ដុន្តខ្នុំមានអារមមេណ៍ថាខ្វះចលន្លាះនរូវការ្ ល្់ឲ្យនរូវការ

ចិញ្ចឹមបីបាច់ដដលពរួកករូនគបុសរបស់ខ្នុំគតរូវការ។

លទាះជាយា៉ាងោលយើងបានបន្តលឆ្ពះលៅមុខរាម

លទ្ធភាពដដលលយើងអាចលធ្វើបាន។

លៅដខមិ្ ុន្ឆ្នាំ2012ករូនគបុសលៅ

របស់ខ្នុំល ម្ាះដសមលៅលពលកំពុងបលគមើលបសកកមមេ

េំ្ុរសតពីរ មកព ីអនែកម្ដាយ លព�លមា៉ាងលៅលបសកកមមេខរូ�អូរាដ៉រូលឌនលវើរខាងត អ្ូង

បានល្្ើអែីដម៉លមរួយមកខ្នុំ។គ្ត់បានសរលសរថា

«មានអ្វីមរួយយា៉ាងអសាចារ្យបានលកើតល�ើងលៅសបាដា�៍

លនះ»។«ករូនបានទទរួលសំបុគតពីរមកពីមា៉ាក់»។

គ្ត់បានពន្យល់ថាគ្ត់បានទទរួលកញ្ប់មរួយ

ពីបងប្អអូនជីដរូនមរួយគ្ត់ល្មាះល ល្ែនល�ើយលៅក្នុង

លន្ះមានសំបុគតដដលភរិយាខ្នុំធាលាប់សរលសរលៅគ្ត់

លពលគ្ត់លៅគបលទសហាវាំង�ង់។

ដសមបានសរលសរថា«គ្ត់បានគបាប់ខ្នុំថា

សំបុគតទាំងពីរដដលមា៉ាក់បានល្្ើឲ្យគ្ត់លៅក្នុង

លបសកកមមេពិតជាដរូចជាសំបុគតដដលបាន

សរលសរសគមាប់ករូនលៅក្នុងលបសកកមមេរបស់ករូន»។

«ដរូលច្ះគ្ត់បានល្្ើវាមកឲ្យករូនល�ើយវាអសាចារ្យ

ោស់!»

ដសមបានសរលសរថាការលរៀនសរូគតពីការផ្លាស់ដគប

ចិត្តលជឿទីបន្ទាល់និងអារមមេណ៍របស់មាដាយគ្ត់

ចលំពាះកិច្ការ្ ្សព្វ្សាយសាសន្្លឺជា«ការគ្ំគទ

មរួយដ៏អសាចារ្យសគមាប់លពលលនះ»។គ្ត់បាន

និយាយថាគ្ត់មានដ្នការ្ តចមលែងសំបគុតលនះ

ល�ើយល្្ើចបាប់លដើមមក្ ្ទះ។

ដសមបានសរលសរថា«ករូនពុំធាលាប់ដចឹង

ថាបា៉ាធាលាប់បលគមើជាគបធានករូរ៉ុមដអលលឌើរឬ

ជាអ្កដចឹកន្ំលបសកកមមេវរួដលន្ះលទ»។គ្ត់បាន

ដចឹងលៅលពលគ្ត់មានអាយុបរួនឆ្នាំគ្ត់«បានលោត

លៅលលើដគ្លគកាយពីការអធិសាឋានល�ើយដគសកថា

‹ខ្នុំចង់កាលាយជាអ្ក្ ្សព្វ្សាយសាសន្›»។

បន្ទាប់មកគ្ត់បានបដនថែមនរូវអ្វីមរួយដដលគ្ត់បាន

លរៀនពីមាដាយរបស់គ្ត់ថា៖«មា៉ាក់បានដចឹងថាខ្នុំនចឹង

កាលាយជាអ្កលបាកចំបាប់លោយសារគ្ត់បានលពាលថា

ខ្នុំមានររូបរាងមាំមរួនដដលសក្ត័សមកាលាយជាអ្ក

លបាកចាំបាប់មានាក់។:)»

ខ្នុំបានរំលភើបរ�រូតដល់គសក់ទចឹកដភ្កលោយសារ

គបតិកមមេរបស់ដសមចំលពាះសំបុគតលន្ះ។លុះ

ពីរបីសបាដា�៍លគកាយមកគ្ត់បានល្្ើសំបគុតលន្ះមក

្្ទះ។លិខិតទាំងពីរលនះពិតជាអសាចារ្យផ្ទាល់ខលែលួនល�ើយ

មានខលែចឹមសារយា៉ាងខាលាំងលពលសរលសរលៅឆ្នាំ1996ប៉ដុន្ត

លោយសារគពចឹត្តិការណ៍ដដលលកើតល�ើងលៅប៉ុន្មានឆ្នាំ

លគកាយមកលទៀតវាកាន់ដតមានភាពអសាចារ្យដ្មលទៀត។

សំបុគតរបស់ភរិយាខ្នុំបានពគងចឹងដល់កមេលួយគបសុ

របស់ខ្នុំប៉ដុន្តដរូចជា«លបាះនំបុ័ងលៅលលើទចឹក»ដរូលចានាះ

ដដរ(សរូមលមើលសាសាដា11:1)ប៉ុន្មានឆ្នាំលគកាយ

មកវាបានគបទានពរដល់ករូនគបុសគ្ត់ដដលជា

អ្ក្្សព្វ្សាយសាសន្និងសាវាមីលពាះមា៉ាយ។◼

សែន ពីនសណហ្រ រដ្ឋកាលី�វរ័ញា៉ា េ.រ.អា.

្ំណត់ចំណាំ

 1.សរូមលមើល«គកមុគ្រួសារ៖ការគបកាសដល់ពិភពលោក»
Liahonaដខវិច្ិកាឆ្នាំ2010ទំព័រ129។វមានភាពអស្ចរ្យផ្ទាល់ខ្លួនខហើយមានខ្ឹេស្រ

យ៉ាង្ លាំងខពលសរខសរខៅឆ្នាំ1996ប៉ុដនតែ

ខដាយស្រគពតឹតែិរោរែ៍ដដលខកើតខ�ើងខៅប៉ុនាមានឆ្នាំ

ខគរោយេកខទៀតវារោនដ់តមានភាពអស្ចរ្យដ្េខទៀត។
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ម្នថ្ងៃអាទិត្យមរួយន្រដរូវលរៅដាក្នុងឆ្នាំ2002

ខ្នុំបានលគកាកល�ើងលោយ្ ិតពីមាដាយរបស់ខ្នុំ

ដដលលទើបដតដចកឋានលៅ្មេីៗ ។ខ្នុំបានលៅលលង

វរួដចាស់របស់ខ្នុំលៅទគីកុងបា៉ាសែី�្វិកបា៉ាលីសាលដស

រដ្ឋកាល�ី្វ័រញា៉ាស.រ.អា.ជាកដនលែងដដលមាដាយរបស់

ខ្នុំបានលៅថាវាយបងរេំជិត50ឆ្នាំ។

ខ្នុំបានលុតជងរេង់អធសិាឋានលដើម្ី

គបាប់គពះអមាចាស់ថាខ្នុំនចឹកមាដាយខ្នុំខាលាំងោស់

ល�ើយទរូលសរូមបទពលិសាធន៍ខាងវិញ្ញាណ

មរួយលៅថ្ងៃលន្ះ។

លៅរលសៀលលន្ះខ្នុំបានមាន្ លគមាង

លៅចរូលររួមការចាក់្សាយពីការឧទ្ទិសេលែងល�ើងវិ�

ថនគពះវិហារបរិសុទ្ធលៅវរូអិលលីលោយ

លៅអគ្រលស្តកក្នុងទីគកងុសានរាម៉រូនីការដ្ឋ

កាល�ី្វ័រនញីា៉ា។ជាអកុសលខ្នុំបានលៅ

ដល់យលឺតលពកលដើម្ីចរូលររួមសម័យគបជុំ

លន្ះ។ខ្នុំបានបត់ឡានខ្នុំមកវិ�ល�ើយ

លបើកចរូលលៅមហាវិ្ី ល្ែអូវជាតិ។

លពលខ្នុំកំពុងលបើកឡានខ្នុំបានឮសំល�ងមរួយ

លពាលថា«ដរនឌីលៅលលងមា៉ារី!»មា៉ារី្ លឺជាមិត្តជិត

ស្ិទ្ធមានាក់របស់គ្រួសារលយើងល�ើយជាសមាជិក

ដល៏សាមាះគតង់មានាក់ថនគពះវិហារល្្សងលទៀត។គ្ត់

និងករូនគសីល្មាះោរាសសារស់លៅដក្រ្្ទះមីង

របស់ខ្នុំល ម្ាះររូបែីលគចើនជាង25ឆ្នាំមកល�ើយ។

លោយសារពរួកល្គ្មានគ្រួសារលៅដក្រពរួកល្បាន

កាលាយជាដ្្កថនគ្រួសារលយើង។បន្ទាប់ពីមីងខ្នុំបាន

ដចកឋានលៅលៅឆ្នាំ1984មាដាយខ្នុំជាលរឿយៗបាន

លៅលលងមា៉ារីល�ើយដតងមានអំលោយបន្តិចបន្តលួច

ឬអ្វីមរួយដដលគ្ត់បានលធ្វើយកលៅជាមរួយ។

ដំបរូងល�ើយខ្នុំបានបដិលសធចលំពាះការ

បំ្ ុស្ ំនិតលន្ះ។ខ្នុំមិនអាចលៅលោយ

មិនគបាប់ឲ្យល្ដចឹងជាមុនលន្ះលទល�ើយខ្នុំគ្មាន

ទរូរសព្ទលដើម្ីទរូរសព្ទលៅគ្តល់ទៀត។រលំពចលន្ះ

សំល�ងលន្ះបានលកើតមានម្ងលទៀតលៅលពល

លនះឮខាលាំងជាងមុន៖«ដរនឌីលៅលលងមា៉ារី!»

លៅលពលលនះខ្នុំបានសាដាប់រាមការគបចឹកសាលន្ះ

លទាះខ្នុំមានលពលមិនសរូវលគចើនលដើម្ីលបើកចុះពី្ លែអូវ

មហាវិ្ី្លែអូវជាតលិន្ះកល៏ោយ។

លៅលពលខ្នុំបានលៅដល់្ ្ទះរបស់មា៉ារីគ្ត់បាន

មករាក់ទាក់ខ្នុំប៉ុដន្តគ្ត់លមើលលៅដរូចជាមានជំងលឺ។

ខ្នុំអាចដចឹងថាគ្ត់បានយំ។ខ្នុំបានសរួរគ្ត់ថាលតើ

មានអ្វីលកើតល�ើង។គ្ត់បានតបថាគ្ត់បាន

�លឺយរូរល�ើយល�ើយមានការ�លឺចាប់ពីរបរួស

លៅគតង់-ករបស់គ្ត់។គ្ត់ក៏គ្មានអាហារលគចើន

្ងដដរ។គ្ត់បានលពាលថាគ្ត់�លឺរ�រូតលដើរលៅ

ឱស្សាថានឬ្សារមិនបាន្ ង។

លៅលពលខ្នុំសរួរថាល�តុអ្វីបានជាគ្ត់មិនទរូរសព្ទ

លៅនរោមានាក់ក្នុងគ្រួសារលយើងគ្ត់បានលពាលថា

«ខ្នុំបានអធិសាឋានល�ើយទរូលសុំគពះវរបិរាសរួ្៌ឲ្យ

បញ្ជអូននរោមានាក់ឲ្យមកជរួយខ្នុំ»។

ខ្នុំបានគបាបគ់្ត់ថាគពះវរបរិាសរួ្៌បាន

ឮការអធិសាឋានរបស់គ្ត់ល�ើយបានចាត់ខ្នុំ

ឲ្យមក។លយើងបានឱបគ្នាររួចល�ើយគ្ត់បាន

គបាប់ខ្នុំពីអ្វីមរួយដដលខ្នុំមិនអាចបំលភលែចបាន

ល�ើយ។គ្ត់បានលពាលថា«លៅលពលឯងមក

ដល់មាត់ទាវារខ្នុំបានលឃើ�មុខមាដាយរបស់ឯងមិន

ដមនជាឯងលន្ះលទ»។

រំលពចលន្ះខ្នុំមានអារមមេណ៍ថាវិញ្ញាណរបស់

មាដាយខ្នុំលៅដក្រខ្នុំល�ើយខ្នុំបានទទរួលអារមមេណ៍

បំ្ ុស្ំនិតឲ្យបលគមើដរូចដដលមាដាយខ្នុំបានបលគមើ។

លៅទីបំ្ ុតជីវិតរបស់គ្ត់បានលពារលព�លោយការ

បលគមើដល់អ្កដថទ។

ខ្នុំសង្ចឹមថាខ្នុំនចឹងមិនលភលែចពីសារៈសំខាន់

ថនការសាដាប់រាមសលំ�ងថនគពះវិញ្ញាណនិង្ំររូ

ដដលមាដាយខ្នុំបានបគ្ហា�ដល់ខ្នុំស្ីពីការបលគមើដល់

អ្កដថទលន្ះលទ។◼

ដរន�ី នរណុល អាឡិន រដ្ឋកាលី�វ័រញា៉ា េ.រ.អា.

ែ្ញំ បាន សេើញ មែុ ម្ដាយ រ្រេ់ ឯង

សៅ
ខពលខ្ញំបាន

ខៅដល់ផ្ទោះ

របស់មា៉ារីគាត់បានេក

រាក់ទាក់ខ្ញំប៉ដុនតែគាត់ខេើល

ខៅដូចជាមានជំងឺ។ខ្ញំអាច

ដឹងថាគាត់បានយំ។



សៅ
លពលខ្នុំលធ្វើការសំណង់លៅអរូម៉ង់ពីឆ្នាំ

1979ដល់ឆ្នាំ1986ខ្នុំបានលធ្វើការឲ្យ

គកសរួងការពារជាតិ។គកសរួងលន្ះបានឲ្យ្ លគមាង

ខ្នុំជាលគចើនជាដ្្កថនគបលទសដដលលស្ទើរដតមិន

អាចចរូលលៅបានល�ើយភា្លគចើនខ្នុំជាអ្កគ្ប់គ្ង

ដតមានាក់្ ត់ដដលលមើល្ លគមាងទាំងលន្ះ។ខ្នុំក៏ជា

សមាជិកសាសន្ចគកដតមានាក់្ ត់ដដលលធ្វើការឲ្យ

គកសរួងលនះ្ ងដដរ។

មានថ្ងៃមរួយលៅឯងទីសានាក់ការកោដាល

របស់គកុម�ែុនលយើងខ្នុំបានជរួបនចឹងវិស្វករដ្្ក

លអ�ិចគតរូនិកមានាក់ដដលកាលពីមុនគ្តធ់ាលាប់មាន

លយាបល់អវិជ្ជមានអំពីសាសន្ចគក។ខ្នុំមិនបាន

តបនចឹងលយាបល់របស់គ្ត់លគពាះអីជាទរូលៅខ្នុំលៅ

ទសីានាក់ការកោដាលរយៈលពលខលែីពីមុនខ្នុំលច�លៅលធ្វើ

្លគមាងមរួយលទៀត។

ប៉ដុន្តលគកាយមកលទៀតបុរសមានាកល់នះគតរូវ

បានចាតរ់ាំងឲ្យលៅពិនិត្យលមើលការគ្រលអ�ិចគតរូនិក

លៅឯ្លគមាងដដលកំពុងសាងសង់លៅរាមគពំដដន

អរូម៉ង់ជាមរួយនចឹងគបលទសលយដមន៉។លយើងបាន

លរៀបចំលពលគបដ�លជាមរួយលមា៉ាងលដើម្ីជរួបគ្នាពីមុន

គ្ត់ជិះយន្តលហាះគត�ប់លៅទីសានាក់ការកោដាល

វិ�។

លៅលពលគ្តល់ៅដល់គ្ត់បានពិនិត្យលមើល

ការគ្រល�ើយបានរកលឃើ�ថាអ្វីៗគ្បយ់ា៉ាងបំលព�

រាមបំណងរបសគ់្ត់។លៅលពលលយើងជរួបគ្នាខ្នុំ

បានលផ្ដាតការសន្ទន្របស់លយើងលលើការគ្រររួចល�ើយ

បានលបើកឡានជរូនគ្តល់ៅកដនលែងចតយន្តលហាះ។

វាជារដរូវមរូសុងល�ើយកដនលែងចតយន្តលហាះលន្ះ

មានទរីាំងលៅលលើភ្ំដដលមានកម្ពស់1,830ម.

លៅលលើមហាសមុគទឥោឌាគតរូវបានពពកគ្បបាំង

ជុំជិត។លជើងយន្តលហាះរបស់មិត្តររួមការគ្ររបស់ខ្នុំ

គតរូវពនយារលពល។

លបះដរូងខ្នុំបានលោតខុសចគ្វាក់លោយសារខ្នុំ

ដចឹងថាខ្នុំគតរូវរង់ចាំលៅក្នុងឡានជាមរួយនចឹងបុរសមានាក់

លនះ។បន្ទាប់ពីខ្នុំលធ្វើការអធិសាឋានលោយលសងៃៀមសាងាត់

មកខ្នុំបានមាន្ ំនិតមរួយឲ្យសរួរបុរសលន្ះពីគ្រួសារ

គ្ត់ជាពិលសសភរិយារបស់គ្ត់។

អនែក បាន ជួយ េស្គ្ររះ អាពា�៍ពិពា�៍ រ្រេ់ែ្ញំ
ខ្នុំបានលធ្វើរាមល�ើយរំលពចលន្ះវិស្វករមានាក់លនះ

បានសគមក់ទចឹកដភ្កលោយសារលពាលថាគ្ត់លទើប

បានទទរួលដំណចឹងថាភរិយារបស់គ្ត់ចង់ដលងលះ

នចឹងគ្ត់។រំលពចលន្ះពាក្យថាទសចក្ីកសឡាញ់

បាន្ ុសល�ើងក្នុង្ំនិតខ្នុំល�ើយរយៈលពល

ពីរបលីមា៉ាងលគកាយមកលទៀតលយើងបាននិយាយពី

លសចក្ីគសឡា�់ដដលលយើង្រួរដតមានចំលពាះគ្នានិង

លសចក្ីគសឡា�់ដដលគពះអមាចាស់គពះលយសែរូវគ្ីស្ទ

មានសគមាប់លយើងគ្ប់គ្នា។លយើងបាន

កាលាយលៅជាមិត្តពីមុនខ្នុំបានដចឹងលៅលទៀត។លៅ

លពលលយើងបញ្ប់ការសន្ទន្របស់លយើងថ្្ទលមឃ

បានគស�ះល�ើយវិស្វករររូបលនះបានល�ើង

ជិះយន្តលហាះលច�លៅ។មិនយរូរប៉ុន្មានខ្នុំបាន

ឮថាគ្ត់បានសុំ�ប់ពីការគ្រគ្ត់ល�ើយ

បានគត�បល់ៅ្្ទះវ�ិ។

ពីរបីឆ្នាំលគកាយមកកាលលច�លៅលគរៅលៅ

ពលែីមុតជាមរួយនចឹងយុវជនដដលជាបព្វជិតភាពលអើរ៉ុន

ជាទីគកុងមរួយលៅភា្ខាងត្អូងគបលទសអង់ល្លែស

ខ្នុំបានលឃើ�បុរសមានាក់កំពុងលដើរសំលៅមករកខ្នុំ។

លៅលពលគ្ត់បានលដើរមកដល់ខ្នុំល�ើយគ្ត់បាន

លពាលថា«លនៀលខ្នុំបាន្ ិតថាពិតជាឯង»។

បុរសមានាក់លន្ះ្ លឺជាវិស្វករលអ�ិចគតរូនិកមកពី

អរូម៉ង់។ពាក្យបន្ទាប់ដដលគ្ត់បាននិយាយបាន

សថែិតលៅក្នុងចិត្តខ្នុំជានិច្៖«អរ្ុណដដលបាន

និយាយគបាប់ខ្នុំពីលសចក្ីគសឡា�់កាលពីថ្ងៃលន្ះ

លៅលលើភ្ំ។ឯងបានសល្គ្រះអាពា�៍ពិពា�៍របស់ខ្នុំ

ល�ើយខ្នុំនចឹងមានអំណរ្ុណជានិច្»។

លយើងបានជដជកគ្នាមរួយដភលែតល�ើយគ្ត់បាន

លច�លៅ។រាំងពីលពលលន្ះមកខ្នុំមិនបានលឃើ�

គ្តល់ទៀតលទ។

ខ្នុំដតងមានអំណរ្ុណចលំពាះការបំ្ ុស្ំនិត

ដដលខ្នុំបានទទរួលលៅអរូម៉ង់។វាបានគបទានពរដល់

វិស្វករមានាកល់ន្ះល�ើយបាន្ ្ល់កមាលាំងដល់ខ្នុំលដើម្ី

រកសាជលំនឿខ្នុំលលើសាសន្ចគកលៅលពលខ្នុំលៅដតមានាក់

ឯងឆ្ងាយពី្ ្ទះ។◼

សនៀល សអេ រ៉យ រដ្ឋយ៉ាកេសាយ ស្រសទេអង់ស្លែេ

ស្ររះដួងខ្ញំបានខោតខុសចងាវាកខ់ដាយស្រខ្ញំដឹងថាខ្ញំគតវូរង់ចាំខៅក្ញងឡានជាេួយនឹងបុរសមានាក់ដដល

មាន្ ំនិតអវិជ្ជមានអំពរីស្សនាចគក។
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ខយើ
ងលគចៀងជាមរួយនចឹងករូនលៅរបស់លយើង

ថា«ខ្នុំសារល់ក្ីគសឡា�់គពះអងរេ

ក្ីលស្�៍គទង់គបទានដល់ខ្នុំ»។ 1

លសចក្ីគសឡា�់ដ៏ធរួនរបស់គទង់ដដលបាន

គបទានឲ្យលោយលសរី្លឺលគបៀបដរូចជា«ទចឹកលោះ

និងទចឹកឃមេនុំលោយឥតបងគ់បាក់ល�ើយឥតថ ល្ែ្ ង»

(នថី�្វទី226:25)។អនន្តនិងអស់កល្ជានិច្

(សរូមលមើលអាលមា៉ា34:10)ដគ្វាយធរួនអលញ្ជើ�

លយើងឲ្យ«មករកគពះគ្ីស្ទល�ើយឲ្យបានល្អឥតលខាចាះ

លៅក្នុងគទង់»(មរ៉រូថណ10:32)។

ការយល់ដចឹងពីលសចក្ីគសឡា�់ដ៏ធរួនដដល

គពះអងរេសល្គ្រះបានគបទានលោយលសរីអាចលធ្វើ

ឲ្យលយើងររួច្ ុតពីការរំពចឹងទុកមិនគតចឹមគតរូវល�ើយ

មិនពិតគបាកដដដលបានោក់លោយខលែលួនឯងស្ីពី

អតថែន័យថនពាក្យថាល្អឥតលខាចាះ។ការយល់ដចឹង

ដបបលនះជរួយឲ្យលយើងបលំភលែចនរូវការភ័យខាលាចថា

លយើងមិនល្អឥតលខាចាះ—ការភ័យខាលាចថាលយើងលធ្វើ

ខុសការភ័យខាលាចថាលយើងមិនល្អគ្ប់គគ្ន់ការ

ភ័យខាលាចថាលយើងជាមនុស្សបរាជ័យលបើលគបៀបលធៀប

នចឹងមនុស្សដថទលទៀតការភ័យខាលាចថាលយើងមិនបាន

លធ្វើគ្បគ់គ្ន់ឲ្យសក្ិសមនចឹងលសចក្ីគសឡា�់

របស់គទង់។

លសចក្ីគសឡា�់ដ៏ធរួនដដលគពះអងរេសល្គ្រះ

បានគបទានឲ្យលោយលសរីជរួយលយើងឲ្យមាន

ការអតល់ទាសឲ្យលគចើនល�ើយមិនសរូវវិនិច្័យ

អ្កដថទនិងខលែលួនលយើង។លសចក្ីគសឡា�់លនះ

ពយាបាលទំន្ក់ទំនងលយើងល�ើយ្ល្់ឱកាសឲ្យ

លយើងគសឡា�់លយា្យល់ល�ើយបលគមើដរូចជា

គពះអងរេសល្គ្រះបានលធ្វើ។

លសចក្ីគសឡា�់ដ៏ធរួនរបស់គទង់បានផ្លាស់ប្អូរ

្ំនិតស្ីពីភាពល្អឥតលខាចាះរបស់លយើង។លយើងអាច

ទុកចិត្តលលើគទង់ខគំបចឹងលគ្រពរាមគពះបញ្ញត្តិរបស់

គទងល់�ើយបន្តលៅក្នុងលសចក្ីជំលនឿ(សរូមលមើល

ម៉រូសាយ4:6)—លទាះជាលពលលយើងមានអារមមេណ៍

ពីលសចក្តីរាបសាអំណរ្ ុណនិងការពចឹងដ្្អកលលើ

គពះ្ុណលសចក្តីលមរាតាករុោនិងគពះ្ុណរបស់

គទង់ក៏លោយ(សរូមលមើលនថី�្វទី22:8)។

លៅក្នុងន័យដ៏ទរូលំទរូោយការមករកគពះគ្ីស្ទ

និងការឲ្យបានល្អឥតលខាចាះលៅក្នុងគទងោ់ក់

ភាពល្អឥតលខាចាះលៅក្នុងដំលណើរអស់កល្ជានិច្

ថនវិញ្ញាណនិងររូបកាយរបស់លយើង—ជាពិលសស

ដលំណើរអស់កល្ជានិច្ថនគពលចឹងរបស់លយើង

(សរូមលមើល្.និងស.88:15)។ការដគប

កាលាយជាល្អឥតលខាចាះលកើតលច�ពីដលំណើររបស់

លយើងរាមរយៈជីវិតខាងររូបកាយលសចក្ីសាលាប់និង

ការរស់ល�ើងវិ�លៅលពលលរឿងទាំងអស់គតរូវបាន

សាង«ជាររូបរាងគតចឹមគតរូវនិងល្អឥតលខាចាះ

ល�ើងវ�ិ»(អាលមា៉ា40:23)។វាររួមបញ្អូលនរូវ

ដលំណើរការថនកំលណើតខាងវិញ្ញាណដដលន្ំមកនរូវ

«ការផ្លាស់ប្អូរយា៉ាងធំ»ដល់ដរួងចិត្តនិងនិស្សយ័

របស់លយើង(ម៉រូសាយ5:2)។វាេលែនុះបញ្ចាំងពីការ

ផ្លាស់ប្អូរអស់មរួយជីវិតរបស់លយើងរាមរយៈការ

បលគមើដរូចជាគពះគ្ីស្ទនិងការលគ្រពគបតិបត្តិ

ចលំពាះគពះបញ្ញត្តិរបស់គពះអងរេសល្គ្រះនិង

លសចក្ីសញ្ញារបស់លយើង។ល�ើយវាសារល់ពី

ទនំ្ក់ទំនងយា៉ាងជិតស្ិទ្ធរវាងអ្ករស់និង

អ្កសាលាប់(សរូមលមើល្.និងស.128:18)។

ប៉ដុន្តពាក្យថាភាពល្អឥែទខាចះលពលខលែះគតរូវបានល្

យលគ់ច�ំថាជាការគ្មានកំ�ុសទាល់ដតលសាះ។

គបដ�លជាអ្កឬមនុស្សមានាក់ដដលអ្កសារល់

កំពុងខិតខំពយាយាមយា៉ាងខាលាំងលដើម្ីមាន

ភាពល្អឥតលខាចាះរាមរលបៀបលនះ។លោយ

ភាពល្អឥឥលខាចាះដបបលនះទំនងដរូចជា

មិនអាចល្ងចាប់បានលទាះជាលយើង

ខិតខំអស់ពីលទ្ធភាពក្ីក៏វាអាចបន្សល់ទុកឲ្យ

លយើងនរូវការគពរួយបារម្ការបាក់ទចឹកចិត្តឬការ

លនឿយ�ត់ជានិច្្ ងដដរ។លយើងពយាយាមគ្ប់គ្ង
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កាលៈលទសៈរបស់លយើងនិងមនុស្សលៅជុំវិ�

លយើងដតមិនបានលជា្ជ័យល�ើយ។លយើង

គពរួយបារម្ពីភាពទន់លខសាយនិងក�ំុស។

កាលោលយើងពយាយាមកាន់ដតខាលាំងលយើងមាន

អារមមេណ៍ថាលយើងកានដ់តលៅឆ្ងាយពីភាពល្អឥតលខាចាះ

ដដលលយើងដស្វងរក។

លៅក្នុងអ្វីដដលនចឹងលកើតល�ើងរាមលន្ះខ្នុំដស្វងរក

លដើម្ីលយើងមានអំណរ្ុណយា៉ាងគជាលលគរៅសគមាប់

លគ្លលទ្ធិថនដគ្វាយធរួនថនគពះលយសែរូវគ្ីស្ទ

និងសគមាប់លសចក្ីគសឡា�់និងលសចក្តីលមរាតា

ករុោដដលគពះអងរេសល្គ្រះបានគបទានឲ្យ

លយើងលោយលសរី។ខ្នុំសរូមអលញ្ជើ�អ្កឲ្យអនុវត្ត

ការយល់ដចឹងរបស់អ្កស្ីពីលគ្លលទ្ធិថនដគ្វាយធរួន

លដើម្ីជរួយខលែលួនអ្កផ្ទាល់និងអ្កដថទររួមមាន

អ្ក្្សព្វ្សាយសាសន្សិស្សមជ្ឈិមវ័យវ័យ

លកមេងលៅលីវឪពុកមាដាយលមគ្រួសារលទាលនិង

អ្កល្្សងលទៀតដដលអាចគទនចឹងសមាពធលដើម្ីដស្វងរក

ភាពល្អឥតលខាចាះឬដគបកាលាយជាល្អឥតលខាចាះ។

ែគ្វាយ្ួៃរបស់ម្ពរះកយស៊ូវម្គីស្ទ

បានលរៀបចំចាប់រំាងពីការបងកបលងកើតលោកិយមក

(សរូមលមើលម៉រូសាយ4:6–7)ដគ្វាយធរួនថនគពះអងរេ

សល្គ្រះរបស់លយើងបានអនុញ្ញាតឲ្យលយើងលរៀន

ដគបចិត្តល�ើយរីកចលគមើនរាមរយៈបទពលិសាធន៍

និងការលគជើសលរើសរបស់លយើង។

ក្នុងការសាកល្ងលៅជីវិតរដមងសាលាប់

លនះទាំងការរីកចលគមើនខាងវិញ្ញាណនិង

«ការផ្លាស់ប្អូរយា៉ាងធំ»ថនដរួងចិត្ត(អាលមា៉ា

5:12,13,ម៉រូសាយ5:2)«មរួយបន្ទាត់ម្ងៗ»

យលឺតៗ(្.និងស.98:12)បទពិលសាធន៍

ខាងវិញ្ញាណជរួយលយើងឲ្យមករកគពះគ្ីស្ទ

ល�ើយឲ្យបានល្អឥតលខាចាះលៅក្នុងគទង់។

ពាក្យ«កានខ់ាជាប់ដរាបដល់ចុងបំ្ុត»បាន

រំឭកលយើងថាការរីកចលគមើនអស់កល្ជានិច្

ជាលរឿយៗគតរូវការទាំងលពលលវោនិងដលំណើរការ។

លៅក្នុងជំពរូកចុងលគកាយថនគពះ្ម្ពីរមរមន

ពយាការីមរ៉រូថណដ៏អសាចារ្យបានបលគងៀន

លយើងអំពីរលបៀបឲ្យចរូលមកល�ើយបានល្អ

ឥតលខាចាះលៅក្នុងគពះគ្ីស្ទ។លយើង«លះបង់

លចាលនរូវអស់ទាំងអំលពើដ៏ឥតអសុចរិត»។

លយើង«គសឡា�់គពះឲ្យអស់ពីសមតថែភាព

អស់ពី្ ំនិត»។បន្ទាប់មកគពះ្ុណរបស់គទង់នចឹង

លមេមគ្បគ់គ្ន់សគមាប់លយើង«លោយសារគពះ្ុណ

ថនគពះដដល[លយើង]រាល់គ្នាបានល្អឥតលខាចាះលៅ

ក្នុងគពះគ្ីស្ទ»។គបសិនលបើលយើង«ពុំបដិលសធ»

គពះលចសាដាថនគពះលទលន្ះលយើងអាចគតរូវបាន

«ដ�កលច�ជាបរិសុទ្ធលៅក្នុងគពះគ្ីស្ទលោយសារ

គពះ្ុណថនគពះ»ដដល«មានលៅក្នុងលសចក្ីសញ្ញា

ថនគពះវរបរិាចលំពាះការផ្ដាច់បាប[របស់លយើង]»

លដើម្ីឲ្យលយើងអាច«បានបរិសុទ្ធលោយគ្មាន

គបឡាក់អ្វីលសាះល�ើយ»(មរ៉រូថណ10:32,33)។

លៅទីបំ្ ុតវា្លឺជា«ការបរូជាដ៏ម�ិមានិង

ចុងលគកាយបង្អស់»របស់គពះអងរេសល្គ្រះដដល

ន្ំឲ្យលកើតមាននរូវ«ចិត្តក្លួលលមរាតាដដលមាន

អោំចលលើលសចក្ីយុត្តិធម៌លដើម្ីនចឹងន្ំមកនរូវ

មលធយាបាយទាំងឡាយដល់មនុស្សលដើម្ីឲ្យល្

មានលសចក្ីជំលនឿចំលពាះការដគបចិត្ត»(អាលមា៉ា

34:14,15)។ពិតោស់«លសចក្ីជលំនឿចំលពាះ

ការដគបចិត្ត»របស់លយើង្លឺជាករាតាដ៏ចាំបាច់សគមាប់

លយើងលដើម្ីមករកគពះគ្ីស្ទឲ្យបានល្អឥត

លខាចាះលៅក្នុងគទង់ល�ើយរីករាយនចឹងពរជ័យ

ថន«លសចក្ីលគបាសលោះដ៏ម�ិមានិង

អស់កល្ជានិច្»(អាលមា៉ា34:16)។

ការទទរួលយកដគ្វាយធរួនរបស់គពះអងរេសល្គ្រះ

រាៃខតម្ពរះអង្គសក្គ្ររះរបស់កយើង
ប៉ុកណាណរះខែលរាៃជីវិតលអែឥតក្ចរះ
កេើយសូម្ីខតម្ទង់្៏បាៃករៀៃកេើយរី្ ចកម្មើៃ
កៅ្ ្នុងបទពឈិកសា្ៃ៍នៃជីវិតរខមងសាលាប់ខែរ។
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យ
ុវមជ្ឈិមវ័យ

ថនលយើងលោយលព�លល�អាចបលងកើនលសចក្ីជលំនឿ

របស់លយើងល�ើយវា្ ល្់ភាពកាលាហានដល់លយើងឲ្យ

បលំភលែចនរូវការរំពចឹងទុកដ៏បង្ខិតបង្ខំដដលលយើងគតរូវបាន

តគមរូវឲ្យមានឬលធ្វើលរឿងដដលល្អឥតលខាចាះ។ការ្ ិត

ដ៏រឹងររូសបានលលើកល�ើងថាអ្វីៗគ្បយ់ា៉ាងលបើមិនមាន

ភាពល្អឥតលខាចាះទាំងគសងុលន្ះលទវានចឹងទទរូលបាន

នរូវការខរូចខាតដ៏ធងៃន់ធងៃរ។ប៉ដុន្តលយើងអាចទទរួលយក

លោយអំណរ្ុណក្នុងន្មជាបុគរាបុគតីរបស់គពះ

ថាលយើង្ លឺជាការបងកបលងកើតដ៏ម�ិមាបំ្ុតរបស់គទង់

(សរូមលមើលទំនុកដំលកើង8:3–6,ល�លគពើរ2:7)

លទាះជាលយើងលៅដតកំពុងអភិវឌ្ឍកី្។

លៅលពលលយើងយល់ពីលសចក្ីគសឡា�់ដ៏ធរួន

ដដលគពះអងរេសល្គ្រះថនលយើងបានគបទានឲ្យ

លោយលសរីលន្ះលយើង�ប់ភ័យខាលាចថាគទង់អាច

នចឹងមានការកាត់លសចក្ីរិះ្ន់ដស្វងរកកំ�ុស។

្្ទនុយលៅវ�ិលយើងទទរួលអារមមេណ៍នរូវការអះអាង

«ពលីគពាះគពះគទង់មិនបានចាត់គពះរាជបុគរាគទង់ឲ្យ

មកក្នុងលោកីយលដើម្ីនចឹងជំនុំជំរះលោកីយលន្ះលទ

្លឺឲ្យលោកីយបានសល្គ្រះលោយសារគទង់វិ�»

(យ៉រូហាន3:17)។ល�ើយលយើងយល់ថា

លពលលវោនិងដំលណើរការ្លឺចាំបាច់សគមាប់ការ

រីកចលគមើ(សរូមលមើលម៉រូលស7:21)។

គំរូែ៏លអែឥតក្ចរះរបស់កយើង

មានដតគពះអងរេសល្គ្រះរបស់លយើងប៉លុោណះ

ដដលមានជីវិតល្អឥតលខាចាះល�ើយសរូម្ីដតគទង់ក៏បាន

លរៀនល�ើយរីកចលគមើនលៅក្នុងបទពលិសាធន៍ថនជីវិត

រដមងសាលាប់ដដរ។ពិតោស់«មុនដំបរូងគទង់ពុំ

បានទទរួលនរូវភាពលពារលព�ប៉ុដន្តបានគពះ្ុណដ្ម

ពីលលើគពះ្ុណជាបន្តបន្ទាប់មករ�រូតដល់គទង់បាន

ទទរួលនរូវភាពលពារលព�»(្.និងស.93:13)។

គទង់បានលរៀនរាមរយៈបទពិលសាធន៍ថន

ជីវិតរដមងសាលាបល់ដើម្ី«ោក់លលើររូបអងរេគទង់នរូវជំងលឺ

�លឺចាប់របស់[លយើង]...លដើម្ីគទង់អាចដចឹងគសប

រាមសាច់្ មថាលតើគទង់គតរូវជរួយរាគស្តគទង់

ដបបោ»(អាល់មា៉ា7:12)។គទង់មិនបាន

គ្កលៅរកការល្លួងអលំពើបាបឬសមាពធគបចាំថ្ងៃលទ

ប៉ដុន្តគទង់បានលលើកអងរេគទង់ល�ើងលៅលលើអស់ទាំង

ការសាកល្ងនិងឧបស្រេថនជីវិតរដមងសាលាប់

(សរូមលមើល្.និងស.122:8)។

លៅក្នុងលទសនកថាលៅលលើភ្ំគពះអងរេ

សល្គ្រះបានបញ្ជាលយើងថា៖«ចរូរឲ្យអ្ករាល់គ្នា

បានគ្ប់លក្ខណ៍»(មា៉ាថាយ5:48)។

ពាក្យល្អឥែទខាចះជាភាសាគកិកអាចបកដគបថា«បាន

អភិវឌ្ឍលព�លល�ល�ើយចប់សព្វគ្ប់ទាំងគសុង»

(លៅក្នុងមា៉ាថាយ5:48លលខលយាងខ)។

គពះអងរេសល្គ្រះរបស់លយើងសុំឲ្យលយើងបានអភិវឌ្ឍ

លព�លល�ល�ើយចប់សព្វគ្ប់ទាំងគសុង—

លដើម្ីឲ្យបានល្អឥតលខាចាះលៅក្នុង្ ុណធម៌និង

លក្ខណៈដដលគទង់និងគពះវរបិរា្ងល់ៅសាថានសរួ្៌

បានបគ្ហា�។ 2

ចរូរលយើងលមើលលឃើ�ពីរលបៀបដដលការ

អនុវត្តលគ្លលទ្ធិថនដគ្វាយធរួនអាចជរួយជន

ដដលមានអារមមេណ៍ថាពរួកល្គតរូវការដស្វងរក

ភាពល្អឥតលខាចាះឬឲ្យបានល្អឥតលខាចាះ។

ភាពសុម្្ឹតៃឈិយម

ការយល់ខុសពីអតថែន័យថនការឲ្យបាន

ល្អឥតលខាចាះបាន្ ល្់លទ្ធ្លឲ្យជាភាព

សុកកលឹែនិយម—ជាឥរិយាប្ឬអាកប្កិរិយា

មរួយដដលយកបំណងគបាថានាដ៏អសាចារ្យមរួយលដើម្ី

លធ្វើល្អល�ើយបដង្វរវាលៅជាការរំពចឹងទុកឲ្យបានល្អ

ឥតលខាចាះមិនពិតគបាកដទៅទពលទនះ។លពលខលែះ

ភាពសុគកចឹតនិយម្ុសលច�មកពីអារមមេណ៍ដដល

មានដតជនល្អឥតលខាចាះប៉ុលោណះដដលមានលទ្ធភាព

នចឹងទទរួលបានលសចក្ីគសឡា�់ឬថាលយើងមិន

សមនចឹងទទរួលបានភាពរីករាយលន្ះលទលុះគរា

លយើងជាមនុស្សល្អឥតលខាចាះ។

ភាពសុគកចឹតនិយមអាចបងកឲ្យមានការ

លដកមិនលក់ការគពរួយគបារម្ការពនយារលពល

ការបាក់ទចឹកចិត្តការលមើលលឃើ�ថាគតរូវដតខលែលួនឯង

និងការ្ប់បារម្។អារមមេណ៍ទាំងលនះអាចរុ�

លសចក្ីសុខសាន្តលសចក្ីអំណរនិងការអះអាង

ដដលគពះអងរេសល្គ្រះសព្វគពះទ័យឲ្យលយើងមាន។

ពរួកអ្ក្ ្សព្វ្សាយសាសន្ដដលចង់ឲ្យ

បានល្អឥតលខាចាះលៅលពលលនះគបដ�លជាគពរួយ

បារម្ឬបាក់ទចឹកចិត្តគបសិនលបើការលរៀនភាសា

លបសកកមមេរបស់ពរួកល្ការលមើលលឃើ�មនុស្ស

ដដលបានគជមុជទចឹកឬការទទរួលការចាត់រំាង

ជាអ្កដចឹកនំ្ក្នុងលបសកកមមេមិនបានលកើតល�ើង

ភាលាមៗ លន្ះ។ចំលពាះយុវវ័យមានសមតថែភាព

ដដលបានសគមបខលែលួនលៅនចឹងភាពលជា្ជ័យ

លបសកកមមេអាចកាលាយជាឧបស្រេដ៏ធំដំបរូង

ថនជីវិត។ប៉ដុន្តពរួកអ្ក្ ្សព្វ្សាយសាសន្

អាចមានការលគ្រពគបតិបត្តិទាំងគសុង

លោយពុំចាំបាច់មានភាពល្អឥតលខាចាះ។ពរួកល្អាច

វាសដ់វងលជា្ជ័យរបស់ពរួកល្លោយការ

រាំងចិត្តរបស់ពរួកល្លដើម្ីជរួយបុ្រេលមានាក់និង

គកុមគ្រួសារ«ឲ្យកាលាយជាសមាជិកសាសន្ចគក

ដល៏សាមាះគតង់ដដលរីករាយនចឹងវត្តមានថនគពះវិញ្ញាណ

បរិសុទ្ធ»។ 3

និស្សិតទាំងឡាយចាប់ល្្ើមឆ្នាំសិកសា្មេី

ជាពិលសសអ្កដដលចាកលច�ពី្ ្ទះលៅលរៀនលៅ

មហាវិទយាល័យបានគប�មមុខទាំងលសចក្ីរលំភើប

និងកង្វល់។និស្សិតកីឡាករនិងសិល្ករជាលដើម

លោយចាបល់្្ើមលគបៀបដរូចជា«គតីធំលៅក្នុងគសះតរូច

មរួយ»លៅជាមានអារមមេណ៍ដរូចជាគតីតរូចមរួយលៅ

ក្នុងមហាសមុគទមានចរន្តទចឹកលលឿនដដលមិនគបាកដ

គបជា។វាគ្យគសរួយសគមាប់និស្សិតដដលមាន

និន្នាការជាអ្កសុគកិត្យនិយមមានអារមមេណ៍ដបបលន្ះ

មិនថាពរួកល្ខិតខំប៉ោុណលន្ះលទពរួកល្នចឹងបរាជ័យ

គបសិនលបើពរួកល្មិនបានទទរួលចំោតថ់ានាក់លលខ

មរួយលៅក្នុងគ្ប់កិច្ការទាំងអសល់ន្ះ។

លោយ្ ិតពិចារោពីអ្វីដដលជីវិតគតរូវការ

និស្សិតទាំងឡាយអាចលរៀនថាលពលខលែះវាជាការ

ជាការល្អោស់លដើម្ីលធ្វើអ្វីៗដដលពរួកល្អាច

លធ្វើបានល�ើយមិនអាចលធ្វើបាន្្វីលបើបានខំយា៉ាងអស់

ពីលទ្ធភាពក្តី។

លយើងក៏បានបង្ខំឲ្យមានការរំពចឹងទុកថនភាពល្អ

ឥតលខាចាះលៅក្នុង្ ្ទះរបស់លយើងផ្ទាល់្ ងដដរ។

ឪពុកឬមាដាយមានាក់អាចមានអារមមេណ៍បង្ខំឲ្យ

លធ្វើជាសាវាមីឬភរិយាឪពុកមាដាយលម្្ទះនិង

ជាអ្ករកសែីចិញ្ចឹមគ រ្ួសារដ៏ល្អឥតលខាចាះឬជា

ដ្្កថនគ្រួសារពរួកបរិសុទ្ធថ ង្ៃចុងលគកាយមរួយដ៏ល្អ

ឥតលខាចាះ—លៅលពលលនះ។

លតើអ្វីលៅអាចជរួយដល់ជនដដលមាន

និន្នាការជាអ្កសុគកិត្យនិយមបាន?ការ

សរួរសំណួរលបើកចំ�រគ្ំគទជាទំន្ក់ទំនង

ថនការសុខចិត្តទទរួលនិងលសចក្តីគសឡា�់។

វាលធ្វើឲ្យអ្កដថទលផ្ដាតលៅលលើ្ ំនិតវិជ្ជមាន។វា
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អនុញ្ញាតឲ្យលយើងបញ្ជាក់ដល់អារមមេណ៍របស់លយើង

ថាមានដោំក់ការល្អ។គ្រួសារនិងមិត្តភក្ិអាច

លជៀសវាងពីការលគបៀបលធៀបដដលមានលក្ខណៈជាការ

គបករួតគបដជងប៉ដុន្ត្្ទនុយលៅវ�ិ្ល្់ការលលើកទចឹកចិត្ត

លោយលសាមាះស។

ករាតាដ៏ធងៃន់ធងៃរមរួយលទៀតថនអ្កសុគកិត្យនិយម

្លឺលដើម្ីតគមរូវឲ្យអ្កដថទរស់លៅរាមបទោឋានមិន

ពិតគបាកដមានការរិះ្ន់ឬមិនអាចលលើកដលង

បានរបស់លយើង។ពិតោស់ឥរិយាប្

ដបបលនះបានបដិលសធឬកំណត់ពរជ័យថនដគ្វាយ

ធរួនរបស់គពះអងរេសល្គ្រះលៅក្នុងជីវិតរបស់លយើង

និងលៅក្នុងជីវិតអ្កដថទ។ឧទា�រណ៍ពរួក

មជ្ិឈមវ័យវ័យលកមេងលៅលីវអាចបលងកើតជាបញ្ជី

មរួយស្ីពី្ ុណសម្ត្តិដដលខលែលួនចង់បាន

សគមាប់សាវាមីឬភរិយាន្លពលអន្្តប៉ុដន្តមិន

អាចលរៀបការបានលោយសារដតការរំពចឹងទុកមិនពិត

គបាកដចលំពាះថដ្រូដ៏ឥតលខាចាះលន្ះ។

ដរូលច្ះបងប្អអូនគសីមានាក់អាចមិនគពម្ ិតពី

ការលដើរលលងជា្រូនចឹងបងប្អអូនគបុសដ៏សក្ិសម

មានាក់ដដលមិនគ្ប់លក្ខណៈសម្ត្តិចលំពាះកគមិត

ថនភាពសុគកតិ្យនិយមរបសន់្ង—ដរូចជាគ្ត់

រាំមិនបានល្អគ្ត់គ្មានដ្នការនចឹងកាលាយជាអ្ក

មានស្នុកស្តមគ្ត់មិនបានបលគមើលបសកកមមេ

ឬបានសារភាពនរូវបញ្ហាពីអតីតជាមរួយ

នចឹងររូបភាពអាសគគ្មដដលបានលោះគសាយ

ររួចរាលល់�ើយរាមរយៈការដគបចិត្តនិងការ

គបចឹកសាលន្ះ។

គសលដៀងគ្នាលនះដដរបងប្អអូនគបុសមានាក់មិន

បាន្ ិតពីការលដើរលលងជា្រូនចឹងបងប្អអូនគសីសក្ិ

សមមានាក់ដដលមិនសក្ិសមនចឹងបទោឋានដដលមិន

ពិតគបាកដរបស់ខលែលួន—ដរូចជាន្ងមិនចរូលចិត្ត

កីឡាន្ងពុំដមនជាគបធានសមា្មសល្គ្រះន្ង

ពុំដមនជាគស្តីដគ៏សស់សាអាតន្ងពុំមានជនំ្�

ជាអ្កគ្ប់គ្ង្វិកាឬន្ងបានសារភាពពីបញ្ហា

កាលពីមុនជាមរួយនចឹងពាក្យសម្ីថនគបាជាញាវាងថវ

ដដលឥ�អូវបានលោះគសាយររួចល�ើយ។

ពិតោស់លយើង្ រួរ្ិតពី្ ុណសម្ត្តិដដល

លយើងចង់បានលៅក្នុងខលែលួនលយើងនិងលៅក្នុង

សាវាមីឬភរិយាន្លពលអន្្ត។លយើង្ រួររកសា

លសចក្ីសង្ចឹមនិងបទោឋានដ៏ខ្ពស់បំ្ុតរបស់

លោកិយ?»

ចលំពាះជនដដលមាន

អារមមេណ៍លនឿយ�ត់ខាងររូបកាយឬខាង

្លែអូវចិត្តសរូមចាប់ល្្ើមទទរួលទានដំលណក

សគមាករាមធមមេរាល�ើយមានលពលលដើម្ី

ទទរួលទានអាហារនិងសគមាក។សរូមដចឹងថា

ការមានភាពមមា�ចឹកមិនដរូចគ្នានចឹងការមាន

ភាពសក្ិសមល�ើយការមានភាពសក្ិសមមិន

តគមរូវឲ្យមានភាពល្អឥតលខាចាះលន្ះលទ។ 5

ចលំពាះជនដដលឆ្បល់មើលលឃើ�ពី

ភាពទន់លខសាយឬកំ�ុសផ្ទាល់ខលែលួនសរូម

រីករាយលោយអំណរ្ុណចលំពាះកិច្ការទាំងឡាយ

ដដលអ្កលធ្វើបានល្អទាំងតរូចឬធំ។

ចលំពាះជនដដលភ័យខាលាចនចឹងភាពបរាជ័យ

និងអ្កដដលពនយារលពលលពលខលែះលោយការ

លរៀបចំខលែលួនលគចើនលពកសរូមលធ្វើឲ្យគបាកដល�ើយ

លលើកទចឹកចិត្តថាពុំចាំបាច់គតរូវដកខលែលួនលច�ពី

សកមមេភាពលំបាកៗដដលអាចនំ្មកនរូវការ

រីកចលគមើនដ៏អសាចារ្យលន្ះលទ!

លបើចាំបាច់ល�ើយសមរម្យសរូមដស្វងរកការគបចឹកសា

ខាងវិញ្ញាឬទទរួលការលមើលដ្លខាងលវជ្ជសាគស្ត

លដើម្ីជរួយអ្កឲ្យសគមាកអភិវឌ្ឍ្ំនិតវិជ្ជមានល�ើយ

លរៀបចំជីវិតរបស់អ្កកាត់បនថែយឥរិយាប្ការពារ

ខលែលួនឯងល�ើយទទរួលបទពិលសាធន៍គពមទាំងសដម្ង

អំណរ្ុណបដនថែមលទៀត។ 6

ការខ្វះភាពអត់ធមេត់រារាំងនរូវលសចក្ីជលំនឿ។

លសចក្តីជលំនឿនិងការអត់ធមេត់នចឹងជរួយពរួក

អ្ក្្សព្វ្សាយសាសន្ឲ្យយល់នរូវភាសាឬ

វប្ធម៌្មេីមរួយជរួយនិស្សិតឲ្យលរៀនគបធានបទ

្មេីៗ ល�ើយជរួយមជ្ឈមិវ័យវ័យលកមេងលៅលីវឲ្យ

ចាប់ល្្ើមសាថាបន្ទំន្ក់ទំនងន្ន្ជាជាងរង់ចាំឲ្យ

អ្វីៗគ្ប់យា៉ាងបានល្អឥតលខាចាះ។លសចក្តីជលំនឿនិង

ការអត់ធមេត់ក៏ជរួយជនដដលកំពុងរង់ចាំសគមាប់សិទ្ធិ

អនុញ្ញាតឲ្យ្ សារភាជាប់ក្នុងគពះវិហារបរិសុទ្ធឬ

ការសាតារល�ើងវិ�ថនពរជ័យថនបព្វជិតភាព្ ងដដរ។

លពលលយើងលធ្វើសកមមេភាពលោយមិនបលោដាយ

ឲ្យសកមមេភាពលកើតល�ើងចំលពាះលយើង(សរូមលមើល

នថី�្វទី22:14)លយើងអាចរស់លៅក្នុងជីវិតមរួយ

ថន្ ុណធម៌ដដលមានតុល្យភាពល�ើយសលគមច

បាននរូវការរីកចលគមើនយា៉ាងលគចើនលៅក្នុង

លយើង។ប៉ដុន្តគបសិនលបើលយើងមានចិត្តរាបសាលយើង

នចឹងភាញាកល់ ្្អើលចំលពាះលសចក្ីល្អលៅក្នុងទីកដនលែងដដល

មិនរំពចឹងទុកល�ើយលយើងអាចបលងកើតឱកាសលដើម្ី

ខិតលៅជិតមនុស្សមានាកល់ទៀតដដលជាមនុស្សមិន

ល្អឥតលខាចាះដរូចជាលយើងដដរ។

លសចក្ីជលំនឿទទរួលសារល់ថារាមរយៈ

ការដគបចិត្តនិងអំោចថនដគ្វាយធរួនភាពទន់

លខសាយបានលធ្វើឲ្យរឹងមាំល�ើយអំលពើបាបដដលបាន

ដគបចិត្តអាចទទរួលបានការអត់លទាសឲ្យយា៉ាងពិត។

អាពា�៍ពិពា�៍ដ៏រីករាយពុដំមនលកើតល�ើង

លច�ពីមនុស្សល្អឥតលខាចាះពីរន្ក់និយាយពាក្យ

សចាចាលន្ះលទ។្្ទនុយលៅវិ�ការលះបង់និង

លសចក្ីគសឡា�់កាន់ដតរីកធំល�ើងលៅលពលមនុស្ស

មិនល្អឥតលខាចាះពីរន្កគ់្ំគទគ្នាគបទានពរឲ្យគ្នា

ជរួយគ្នានិងអតល់ទាសឲ្យគ្នាជានិច្។មាន

ភរិយាថនពយាការីសម័យទលំនើបមានាក់ន្គគ្មរួយ

គតរូវបានល្សរួរថាលតើការលរៀបការជាមរួយនចឹង

ពយាការីមានអារមមេណ៍ដបបោដដរ។គ្ត់បាន

តបលោយ្ លាសថវថាគ្ត់មិនបានលរៀបការនចឹង

ពយាការលីទគ្តគ់គ្នដ់តលរៀបការនចឹងបុរសមានាក់ដដល

មានការលះបង់ទាំងគសុងចំលពាះសាសន្ចគកមិន

ថាគ្ត់ទទរួលបានការលៅអ្វីលន្ះលទ។ 4និយាយ

មយា៉ាងលទៀតសាវាមីនិងភរិយារីកចលគមើនររួមគ្នា—

ទាំងខលែលួនឯងនិងជា្រូសា្វមីភរិយា។

ការរង់ចាសំាវាមីឬភរិយាការអប់រំការគ្រ

ឬ្ ្ទះដ៏ល្អឥតលខាចាះនចឹងមានរយៈលពលដវង

ល�ើយឯលកា។លយើង្ លាសថវលដើម្ីលធ្វើរាម

គពះវិញ្ញាណលៅក្នុងការសលគមចចិត្តដ៏សំខាន់ថន

ជីវិតល�ើយមិនគតរូវឲ្យការសង្សយ័ដដលលកើតលច�

ពីតគមរូវការថនភាពល្អឥតលខាចាះរារាំងការរីកចលគមើន

របស់លយើងល�ើយ។

ចលំពាះជនដដលអាចមានអារមមេណ៍ថាមានបន្ទនុក

ឬការគពរួយបារម្រាុំថរ៉សរូមសរួរខលែលួនអ្កលោយលសាមាះថា

«លតើខ្នុំបានកំណត់ន័យភាពល្អឥែទខាចះ

និងភាពទជា្ជ័យរាមលគ្លលទ្ធិថន

លសចក្ីគសឡា�់ដ៏ធរួនរបស់គពះអងរេសល្គ្រះឬ

រាមបទោឋានរបស់ពិភពលោកដដរឬលទ?លតើខ្នុំបាន

វាសដ់វងភាពទជា្ជ័យឬភាព�រាជ័យលោយ

គពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដដលបញ្ជាក់បំណងគបាថានា

ដ៏សុចរិតរបស់ខ្នុំឬរាមបទោឋានមរួយចំនរួនរបស់
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យ
ុវមជ្ឈិមវ័យ

ជីវិត។ការណ៍ទាំងលនះអាចលលចល�ើងជា

«ការ្ ្ទនុយ»លោយកាលាយជា«ររូបកាយដតមរួយ»

(នថី�្វទី22:11)។

ឧទា�រណ៍លយើងអាច�ប់មានចិត្តខ្ជិលគចអរូស

(សរូមលមើល្.និងស.88:124)លោយមិនរត់

លលឿនជាងកមាលាំងដដលលយើងមាន(សរូមលមើល

ម៉រូសាយ4:27)។

លយើងអាច«ឧសសា�៍ចរូលររួមក្នុគបលយាជន៍

ល្អ»(្.និងស.58:27)ខណៈដដលគតរូវ

�ប់ម្ងមាកាល្ ងដដរលដើម្ី«បង្អន់សិនលោយ

បានដចឹងថាលយើងជាគពះ»(ទំនុកដំលកើង46:10,

សរូមលមើល្ ងដដរ្.និងស.101:16)។

លយើងអាចរកលឃើ�ជីវិតរបស់លយើងលោយ

ការលះបង់ជីវិតលយើងសគមាប់បុព្វល�តុ

របស់គពះអងរេសល្គ្រះ(សរូមលមើលមា៉ាថាយ10:39,

16:25)។

លយើងមិនអាច«ោយចិត្តនចឹងលធ្វើការល្អ

ល�ើយ»(្.និងស.64:33សរូមលមើល្ ងដដរ

កាឡាទី6:9)ខណៈដដលចំោយលពលដ៏សមរម្យ

លដើម្ីលធ្វើឲ្យជីវិតខាងវិញ្ញាណនិងខាងររូបកាយបាន

គសស់គសាយល�ើងវិ�។

លយើងអាចមានចិត្តរីករាយលោយគ្មានការ

គទលគ្ះលបាះលបាក។

លយើងអាចលសើចសបបាយជាមរួយមនុស្សមានាក់

ប៉ដុន្តពុំដមនលសើចលោយអំនរួតល�ើយ។

គពះអងរេសល្គ្រះរបស់លយើងនិង

ដគ្វាយធរួនរបស់គទង់បានអលញ្ជើ�លយើងឲ្យ

«មករកគពះគ្ីស្ទ»ល�ើយឲ្យបានល្អឥតលខាចាះលៅ

ក្នុងគទង់»។លៅលពលលយើងលធ្វើដរូលចានាះគទង់សនយា

ថាគពះ្ុណរបស់គទង់«លមេមដល់អ្កល�ើយ

លោយសារគពះ្ុណថនគពះលន្ះអ្ករាល់គ្នាអាចបាន

ល្អឥតលខាចាះ»(មរ៉រូថណ10:32)។

ចលំពាះជនដដលមានបន្ទនុកធងៃន់លោយសារកង្វល់

ដស្វងរកភាពល្អឥតលខាចាះឬឲ្យបានល្អ

ឥតលខាចាះលៅលពលលនះលសចក្ីគសឡា�់ដ៏ធរួន

ដដលគពះអងរេសល្គ្រះរបស់លយើងបានគបទានឲ្យ

លោយលសរីធាន្ដល់លយើងថា៖

«អស់អ្កដដលលនឿយគពរួយល�ើយ្ ្ទនុក

ធងៃន់លអើយចរូរមកឯខ្នុំខ្នុំនចឹងឲ្យអ្ករាល់គ្នា�ប់

សគមាក។

«...ពីលគពាះនចឹមខ្នុំគ្យលទល�ើយបន្ទនុកខ្នុំក៏

គសាល»(មា៉ាថាយ11:28–30)។ 7◼

្ំណត់ចំណាំ

 1.«I Feel My Savior’s Love»Children’s  
Songbookទំព័រ75។

 2.សរូមលមើល្ ងដដររ័សុលអិមណិលសុន«Perfection 
Pending»Ensignដខវិច្ិកាឆ្នាំ1995ទំព័រ86–88។

 3.ក�កាសដំណលឹងល្អរ�ស់ទយើង៖ម្្គនុទទសន៍ចំទោះការ�ទកមើ
ជាអ្ក្ សេពវ្សាយសាសោ(ឆ្នាំ2004)ទំព័រ10។

 4.សរូមលមើលLavina Fielding«Camilla Kimball:  
Lady of Constant Learning»Ensign
ដខតុោឆ្នាំ1975ទំព័រ62។

 5.ឧទា�រណ៍សរូមលមើលលឌៀល្ើរលអស្វអុជដរូ�្វ«Four 
Titles»Liahonaដខឧសភាឆ្នាំ2013ទំព័រ58–61។
គបធានអុជដរូ�្វក៏បានគពមាន្ងដដរថា«មានមនុស្ស
មរួយចំនរួនអាច្ិត្ងដដរថាតថមលែផ្ទាល់ខលែលួនរបស់ពរួកល្
អាគសយ័លៅលលើគបដវងថនបញ្ជីការគ្រដដលពរួកល្បានលធ្វើ»
«Of Things That Matter Most»Liahona
ដខវិច្ិកាឆ្នាំ2010ទំព័រ20។

 6.្ំនិតលនះបានមកពីខា�អូសលអ�្វនិងអាដ�នដខវ៉តខីនស៍
អ្កគបចឹកសាខាងសុខភាព្ លែអូវចិត្តលៅតំបន់អាសែីបានចាត់រាំង
លៅ�ុងកុង។្ំនិតល្្សងលទៀតសគមាប់អតថែបទលនះបានមកពី
សែរូសាន�កងឡារីវាយ៉និងលីោនវិលសិនលរនឌីឌីនិង
អាន់គរាហាវាំងលជនិតលអស�សាមិននិងពរួកអ្ក្្សព្វ្សាយ
សាសន្លៅលបសកកមមេចាការាឥណ្ឌឌូលណសែី។

 7.សរូមលមើល្ ងដដរលសសែីលអរូសាំយ៉រូដអលសុន«What 
Does It Mean to Be Perfect?»New Eraដខ
មករាឆ្នាំ2006ទំព័រ10–13,លជនិតលអសសាកាមិន
«Seeking Perfection without Being a  
Perfectionist»លៅក្នុងVirtue and the 
Abundant Life៖Talks from the BYU 
Religious Education and Wheatley 
Institution Symposium,លរៀបលរៀងលោយ
�យដ៏ឌី�៉អូវលវលនិងអ្កល្្សងលទៀត(ឆ្នាំ2012)
ទំព័រ280–302។

ចំកពារះជៃខែលឆ្ប់កមើលក�ើញ
ភាពទៃ់កែសាយឬ្ំេុសផ្ទាល់ែ្លួៃសូម
រី្រយជាមួយៃឹងអំណរគុណចំកពារះ
្ឈិច្ចការទាំងឡាយខែលអ្្ក្វើបាៃលអែ
ទាំងតូចឬ្ំ។
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ខៅ
ថ្ងៃទី15ដខសីហាឆ្នាំ2007គបលទស

លប៉ររូបានទទរួលរងនរូវការរញ្ជលួយដីមរួយ

ដ៏ធំដដលបានបំផ្លា�ទីគកុងលៅលលើ

លេ្រសមុគទល ម្ាះពីសកអូនិង�ីនឆ្។ដរូចជាថានាក់ដចឹកន្ំ

និងសមាជិកសាសន្ចគកដថទលទៀតជាលគចើន្ ងដដរគកុង

លវន៉លសសលឡាខុនលដជាគបធានសាខាបាលកុនសែីតរូ

របស់សាសន្ចគកលៅទីគកុង�ីនឆ្បានជរួយ

ភាលាមៗដល់អស់អ្កដដល្ ្ទះសដម្ងរបស់ពរួកល្គតរូវបាន

បំផ្លា�។

បរួនថ្ងៃលគកាយពីការរញ្ជលួយដីលន្ះដអលលឌើរមា៉ាកុសបែី

ោស្សថនពរួកចិតសិបន្ក់បានលៅក្នុងទីគកុង�ីនឆ្

លដើម្ីជរួយលរៀបចំសមតថែភាពជរួយសល្គ្រះរបស់សាសន្ចគក

លៅទលីន្ះល�ើយបានជរួបនចឹងគបធានខុនលដ។លៅលពល

ពរួកគ្ត់បានពិភាកសាពីការបំ្លែិចបំផ្លា�ដដលបានលកើត

ល�ើងនិងអ្វីដដលបានលធ្វើលដើម្ីជរួយដល់ជនរងលគគ្ះភរិយា

របស់គបធានខុនលដល ម្ាះបា៉ាលមឡាបានមកដលល់ោយ

មានបីករូនតរូចរបស់ន្ងមានាក់លៅក្នុងថដ។ដអលលឌើរ

ោស្សបានសរួរបងគសីខុនលដថាលតើករូនរបស់ន្ងយា៉ាង

លម៉ចដដរ។ន្ងបានតបទាំង��ចឹមថារាមរយៈគពះ្ុណ

ថនគពះពរួកល្ទាំងអស់មានសុវតថែិភាព។គ្ត់បានសរួរពី្ ្ទះ

របស់គ្រួសារខុនលដ។

ន្ងបានតបលោយសាមញ្ញថា«វាលខ្ទចខ្ទីអស់ល�ើយ»។

«ចុះគទព្យសម្ត្តិរបស់បងគសីវ�ិ?»គ្ត់បានសរួរ។

បងគសីខុនលដបានតបថា«អ្វីៗគ្ប់យា៉ាងបានកបល់ៅ

លគកាម្ ំនរ្ ្ទះលយើង»។

ដអលលឌើរដនស�៍បានលពាលថា«ប៉ុណ្ចឹងល�ើយបងគសី

លៅនិយាយទាំង��ចឹមលទៀត»។

ន្ងតបថា«ដមនល�ើយខ្នុំបានអធិសាឋានល�ើយខ្នុំ

មានលសចក្ីសុខសាន្ត។លយើងមានអ្វីដដលលយើងគតរូវការ។

លយើងមានភាពជិតស្ិទ្ធនចឹងគ្នាលយើងមានករូនលៅលយើងលយើង

បាន្ សារភាជាប់លៅក្នុងគពះវិហារបរិសុទ្ធលយើងមានសាសន្ចគក

ដ៏អសាចារ្យល�ើយលយើងមានគពះអមាចាស់។លយើងអាចសង់វា

ម្ងលទៀតបានលោយមានជំនរួយពីគពះអមាចាស់»។

អំណាចននខសចក្រីសញ្ញា

លតើអ្វីលៅជាគបភពថនអំោចខាងសីលធម៌និង

ខាងវិញ្ញាណដបបលនះល�ើយលតើលយើងទទរួលបានវា

រាមរលបៀបោ?គបភពលន្ះ្ លឺជាគពះ។សិទ្ធិរបស់លយើង

លដើម្ីទទរួលបានអំោចលន្ះ្ លឺរាមរយៈលសចក្ីសញ្ញារបស់

លយើងនចឹងគទង់។លធ្វើលសចក្តីសញ្ញា្ លឺជាកិច្គពមលគពៀង

មរួយរវាងគពះនិងមនុស្ស។វាជាកិច្គពមលគពៀង

មរួយដដលគពះជាអ្កកំណត់នរូវលក្ខខណ្ឌ។ 1លៅ

ក្នុងកិច្គពមលគពៀងដ៏លទវភាពទាំងលនះគពះបាន

សនយាលដើម្ីគំ្គទដ�កឲ្យបរិសុទ្ធល�ើយលលើកតលមកើង

លយើងក្នុងការគត�ប់លៅកាន់ការរំាងចិត្តលដើម្ីបលគមើគទង់

ល�ើយរកសាគពះបញ្ញត្តិរបស់គទង់។

សេចក្ដីេញ្ញា

កោយខអលក�ើរ�ី្តម្គីស្តលូេវឺសឈិៃ

នន ករូរ៉ុម នន ពួកសាវក ដ្រ់ពីរ នាក់

ត�ើអ្វីតៅដែលជាការត្្ើនិងការរក្សាតេចក្្វីេញ្ញាជា
មួយព្រះដែលផ្ល់អំណាចឲ្យតយើងតោរះ?

ដ៏សេវភាព
ខ្វើឲ្យមានពួកគ្រីស្ទានដ៏រឹងមាំ
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លតើអ្វីលៅជាការលធ្វើនិងការរកសាលសចក្ីសញ្ញាជាមរួយនចឹងគពះដដល្ ល្់

អោំចឲ្យលយើង��ចឹមលៅក្នុងគគ្ដ៏លំបាកលដើម្ីដកដគបទុក្ខគពរួយលៅជាជ័យជំនះ

លដើម្ី«ឧសសា�៍ចរូលររួមក្នុងគបលយាជន៍ល្អ...ល�ើយន្ំមកនរូវលសចក្ីសុចរិត

ដល៏គចើន»(្.និងស.58:27)?

បានពគងងឹខដាយអំខណាយទាននិងពរជ័យ

ដំបរូងលៅលពលលដើរលៅក្នុងការលគ្រពគបតិបត្តិលៅនចឹងលគ្លការណ៍និង

គពះបញ្ញត្តិថនដំណចឹងល្អថនគពះលយសែរូវគ្ីស្ទលយើងរីករាយចំលពាះគពះពរដដលមាន

បង្អូរមកជាបន្តបន្ទាប់ដដលគពះបានសនយាលៅក្នុងលសចក្ីសញ្ញារបស់គទង់ជាមរួយ

នចឹងលយើង។ពរជ័យទាំងលន្ះបាន្ ្ល់ជាធនធានដដលលយើងគតរូវការលដើម្ីលធ្វើ

សកមមេភាពជាជាងទទរួលសកមមេភាពលៅលពលលយើងបន្តដំលណើរលៅក្នុងជីវិតលនះ។

ឧទា�រណ៍គពះបញ្ញត្តិរបស់គពះអមាចាស់លៅក្នុងពាក្យសម្ីថនគបាជាញាវាងថវទាក់ទង

នចឹងការលមើលដ្ររូបកាយរបស់លយើងបានគបទានដល់លយើងដដលជាលរឿងដំបរូង

ល�ើយសំខាន់បំ្ ុត្ លឺ«គបាជាញានិង្លថ ល្ែវិលសសថនចំលណះវជិាជា្លឺជាសម្ត្តិ

ដដលោក់ទុក»(្.និងស.89:19)។លលើសពលីនះលទៀតជាទរូលៅវាដចឹកន្ំលៅ

រកជីវិតដដលមានសុខភាពល្អនិងលសរីភាពពីការល�ៀនដ៏បំ្លែចិបំផ្លា�។

ការលគ្រពគបតិបត្តិ្ ល្់ឲ្យលយើងនរូវការគ្ប់គ្ងកាន់ដតដតលគចើនលលើជីវិតលយើង

មានសមតថែភាពកាន់ដតលគចើនលដើម្ីផ្លាស់ប្អូរលដើម្ីលធ្វើការនិងបលងកើត។

ពិតោស់អាយុលគគ្ះថានាក់និងជំងលឺដតងលគជៀតដគជកចរូលមកក្នុងជីវិតរបស់

លយើងប៉ដុន្តលទាះជាយា៉ាងលន្ះក្ីការលគ្រពគបតិបត្តិរបស់លយើងចំលពាះ

គកិត្យវិន័យថនដំណចឹងល្អបលងកើនសមតថែភាពរបស់លយើងលដើម្ីគប�មមុខនចឹង

ឧបស្រេទាំងលនះ។

លៅលលើ្ លែអូវថនលសចក្តីសញ្ញាលន្ះលយើងបានរកលឃើ�នរូវគបភពដ៏រឹងមាំមរួយ

ថនអលំោយទាននិងជំនរួយ។«លសចក្ីសប ន្ុរសពុំបាត់បង់លៅល�ើយ»

(ករូរិន្រូសទី113:8,មរ៉រូថណ7:46)លសចកី្គសឡា�់ន្ំមកនរូវ

លសចក្ីគសឡា�់លសចក្ីលមរាតានំ្មកនរូវលសចក្ីលមរាតា្ុណធម៌ន្ំមកនរូវ

្ុណធម៌ការរាំងចិត្តន្ំមកនរូវភាពលសាមាះគតង់ល�ើយការបលគមើន្ំមកនរូវ

លសចក្ីអំណរ។លយើងជាដ្្កមរួយក្នុងរាគស្តថនលសចក្តីសញ្ញាជាស�្មន៍

មរួយថនពរួកបរិសុទ្ធដដលលលើកទចឹកចិត្តគំ្គទល�ើយបលគមើគ្នាលៅវិ�លៅមក។

ដរូចជានីថ�្វបានពន្យល់ថា«ល�ើយលបើសិនជាករូនលៅមនុស្សកាន់រាម

គពះបញ្ញត្តិទាំងឡាយថនគពះលន្ះគទង់នចឹងចិញ្ចឹមល្ល�ើយ្ ល្់កមាលាំងដល់

ល្»(នថី�្វទី117:3)។



50 លីអា�រូណា

បានពគងងឹខដាយខសចក្រីជខំនឿដដលខកើនខ�ើង

ការណ៍លនះន្ំលយើងលៅរកវិធីទីពីរដដលលសចក្ីសញ្ញារបស់លយើង្ ្ល់

កមាលាំង—វាបលងកើតនរូវលសចក្ីជលំនឿដ៏ចាំបាច់លដើម្ីបន្តល�ើយលធ្វើនរូវលរឿងគ្បយ់ា៉ាង

ដដលចាំបាច់ចំលពាះគពះអមាចាស់។េន្ទៈរបស់លយើងលដើម្ីលលើកមកោក់លលើខលែលួន

លយើងនរូវគពះន្មថនគពះគ្ីស្ទល�ើយលគ្រពគពះបញ្ញត្តិរបស់គទង់តគមរូវឲ្យមាន

ជំហានថនលសចក្ីជលំនឿប៉ដុន្តលៅលពលលយើងលគ្រពលសចក្ីសញ្ញារបស់លយើងលន្ះ

លសចក្ីជលំនឿនចឹងលកើនល�ើង។ទីមរួយ្លថ ល្ែថនការលគ្រពគបតិបត្តិដដលបាន

សនយាកាលាយលៅជាភស្តនុរាងពិតបញ្ជាក់ពីលសចក្ីជំលនឿរបស់លយើង។ទីពីរ

គពះវិញ្ញាណ្្តល់ជាទនំ្ក់ទំនងនរូវលសចក្ីរីករាយរបស់គពះល�ើយលយើងមាន

អារមមេណ៍ថាមានសុវតថែិភាពលៅក្នុងពរជ័យនិងជំនរួយជាបន្តបន្ទាប់របស់គទង់។

ទីបីលទាះជាមានអ្វីលកើតល�ើងក៏លោយលយើងអាចគប�មមុខនចឹងជីវិតលោយ

មានលសចក្ីសង្ចឹមនិងភាពនចឹងនរលោយដចឹងថាលៅចុងបញ្ប់លយើងនចឹង

បានលជា្ជ័យលោយសារលយើងមានការសនយាដដលគពះបានគបទានឲ្យលយើង

មានាក់ៗល�ើយលយើងដចឹងថាគទង់មិនកុ�កលន្ះល�ើយ(សរូមលមើលលអណុស1:6,

ន្ងលអសលធើរ3:12)។

ថានាក់ដចឹកន្ំសាសន្ចគកលៅក្នុងការកាន់កាប់គតរួតគរាលនះកាលពីមុនបាន

បញ្ជាក់ថាការលដើររាម្ លែអូវថនលសចក្ីសញ្ញា្ ល្់នរូវការធាន្ដដលលយើងគតរូវការ

លៅក្នុងគគ្សាកល្ង៖«វា្ លឺជា[ចំលណះដំណចឹងថា្លែអូវជីវិតរបស់ពរួកល្គតរូវ

លធ្វើរាមគពះទ័យរបស់គពះ]លន្ះល�ើយដដលជរួយពរួកបរិសុទ្ធកាលពីបុរាណ

ឲ្យសែរូគទំារាល់ទុក្ខលំបាកនិងការលបៀតលបៀនរបស់ពរួកល្មិនដមនគគ្ន់ដត

...បំផ្លា�គទព្យសម្ត្តិពរួកល្ល�ើយខាត់បងល់ស្ៀងអាហាររបស់ខលែលួន

ប៉លុោណះលទប៉ដុន្តក៏រងនរូវលសចក្តីសាលាប់លៅក្នុងទគមងយ់ា៉ាងថគពថ្្សបំ្ ុត្ ងដដរ

លោយដចឹង(ពុំដមនគគ្ន់ដតលជឿលន្ះលទ)ថាលៅលពលទីលំលៅរបស់ពរួកល្

លៅលលើដ្នដីលនះគតរូវបំផ្លា�លន្ះពរួកល្មាន

វិមានលោកីយថនររូបកាយលនះគតរូវបានរោយ

អសល់ៅថាពរួកល្មានដោំក់ថនគពះ

ដដលមិនបានសាងល�ើងលោយមនុស្សលោក

ដ៏លៅអស់កល្ជានិច្លៅក្នុងសាថានសរួ្៌។

(2ករូរិន.5:1)»។ 2

ពរួកល្បានចង្អនុលបគ្ហា�លទៀតថាលៅក្នុង

ការលះបង់អ្វីក៏លោយដដលគពះបានបញ្ជាដល់

លយើងលយើងទទរួលសាក្សីថនគពះវិញ្ញាណថា

លយើងបានលធ្វើគតចឹមគតរូវល�ើយបានលធ្វើឲ្យគពះសព្វ

គពះ�ឫទ័យ។ 3លោយមានចំលណះដចឹងលន្ះ

លសចក្ីជលំនឿរបស់លយើងនចឹងរីកចលគមើនលោយឥត

គពំដដនលោយមានការអះអាងថាគពះនចឹងបដង្វរ

រាល់ទុក្ខលំបាកលៅជាគបលយាជន៍របស់អ្កវិ�

លៅលពលកំណត់មរួយ។(សរូមលមើល្.និងស.

97:8–9)។

បានពគងឹងតាេរយៈ«គពោះខចស្តាននគពោះ»

លយើងបានពិភាកសាទីមរួយពរជ័យដដលគបទានឲ្យនិងទីពីរអំលោយទានថន

លសចក្ីជលំនឿដដលគពះគបទានឲ្យជនដដលរកសាលសចក្ីសញ្ញារបស់ពរួកល្ជាមរួយ

នចឹងគទង់។ករាតាចុងលគកាយថនកមាលាំងរាមរយៈលសចក្ីសញ្ញាដដលខ្នុំនចឹងលលើកល�ើង

្លឺការគបទានឲ្យនរូវអំោចដ៏លទវភាព។ការរំាងចិត្តរបស់លយើងចលំពាះគទង់លៅ

ក្នុងលសចក្ីសញ្ញាអនុញ្ញាតឲ្យគពះវរបរិាសរួ្៌លយើងអនុវត្តនរូវគពះលចសាដាដល៏ទវភាព

របស់គទង់«អំោចថនគពះ»(្.និងស.84:20)លកើតមានលៅក្នុងជីវិត

របស់លយើង។គទង់អាចលធ្វើការណ៍លន្ះបានលោយសារការចរូលររួមរបស់លយើងលៅ

ក្នុងពិធីបរិសុទ្ធថនបព្វជិតភាពលយើងអនុវត្តសិទ្ធិលគជើសលរើសរបស់លយើងល�ើយបាន

លរើសរាំងលដើម្ីទទរួលវា។ការចរូលររួមរបស់លយើងលៅក្នុងពិធីបរិសុទ្ធទាំងលន្ះក៏

បគ្ហា�ថាលយើងបានលរៀបចំខលែលួនលដើម្ីទទរួលយកទំនរួលខុសគតរូវបដនថែមលទៀតដដល

លកើតមានជាមរួយនចឹងពនលែលឺបដនថែមលទៀតនិងអោំចខាងវិញ្ញាណ្ ងដដរ។

លៅរាល់ពិធីបរិសុទ្ធជាពិលសសលៅក្នុងគពះវិហារបរិសុទ្ធលយើងគតរូវ

បានគបទានឲ្យជាមរួយនចឹងអំោចពីសាថានសរួ្៌(សរូមលមើល្.និងស.

109:22)។«អំោចថនគពះ»លនះលកើតមានលៅក្នុងមនុស្សល�ើយលោយ

គពះលចសាដាថនគពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។អំលោយទានគពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ្ លឺជា

ដ្្កថនលសចក្តីសញ្ញា្មេីល�ើយអស់កល្អស់កាលជានិច្។វា្ លឺជាដ្្កមរួយ

ដ៏ចាំបាច់ថនបុណ្យគជមុជទចឹករបស់លយើងជាបុណ្យគជមុជទចឹកថនគពះវិញ្ញាណ។

វា្ លឺជាសារទរូតថនគពះ្ុណដដលលោ�ិតថនគពះគ្ីស្ទគតរូវបានអនុវត្តលដើម្ី

យកអលំពើបាបលច�ពីលយើងល�ើយដ�កលយើងឲ្យបរិសុទ្ធ(សរូមលមើលនថី�្វទី2

31:17)។វា្ លឺជាអលំោយទានដដលអោ័មគតរូវបាន«កាលាយលៅជាមនុស្សដដល

បានលគបាសខាងក្នុង»(ម៉រូលស6:65)។លោយសារដតគពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធលទើប

ពរួកពយាការីពីបុរាណបានសែរូគទាំនចឹងលរឿងគ្ប់យា៉ាងដដលពរួកគ្ត់បានសែរូគទំានិង

លោយសារករូនលសាថនបព្វជិតភាពរបស់ពរួកគ្ត់បាន

ន្ំដំណចឹងល្អលៅកាន់ពិភពលោកថនជំន្ន់ពរួកគ្ត់។

លៅលពលលយើងបានចរូលលៅក្នុងលសចក្ីសញ្ញា

ពិសិដ្ឋគពះវិញ្ញាណបរិសុទ្្ធ លឺជាគពះដ៏ជាជំនរួយ

របស់លយើងជាអងរេដចឹកនំ្លយើងនិងជាថដ្រូលយើង។

្លដ្លែថនគពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ្លឺជា«ការណ៍

ទាំងឡាយដ៏គបកបលោយលសចក្ីសុខសាន្តអំពី

សិរីល្អដ៏លៅអមតៈជាលសចក្ីពិតអំពីគ្ប់ការណ៍

ទាំងអស់ដដលលគបាសគ្ប់អ្វីទាំងអស់ដដល

លធ្វើឲ្យគ្ប់អ្វីទាំងអស់មានជីវិតដដលគជាបគ្ប់

ការណ៍ទាំងអស់ល�ើយមានគពះលចសាដាគ្ប់យា៉ាង

គសបរាមគបាជាញាលសចក្ីលមគរាករោុលសចក្ីពិត

លសចក្ីយុត្តិធម៌និងលសចក្ីជំនុំជំរះ»(ម៉រូលស

6:61)។អលំោយទានថនគពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ្ លឺជា

ទីបន្ទាល់លសចក្តីជំលនឿចំលណះដចឹងគបាជាញាវិវរណៈ

អព្អូតល�តុការពយាបាលនិងលសចក្តីសប្នុរស
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ល�ើយមានលគចើនជាងលនះ(សរូមលមើល្.និងស.46:13–26)។

គពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ្ លឺជាអងរេដដលដ្លែងសាក្សីដល់ពាក្យសម្ីរបស់អ្ក

លៅលពលអ្កបលគងៀនល�ើយដ្លែងទីបន្ទាល់។គពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធលនះល�ើយ

្លឺជាអងរេដដលោក់លៅក្នុងចិត្តអ្កនរូវអ្វីដដលអ្ក្ រួរនិយាយល�ើយបំលព�

ការសនយារបសគ់ពះអមាចាស់ថា«អ្កនចឹងមិនគតរូវបានលធ្វើឲ្យខាមាស់លៅចំលពាះ

មនុស្សលោកល�ើយ»(្.និងស.100:5)លៅលពលអ្កនិយាយលៅកាន់

មនុស្សដដលមាន្ ំនិតខុសេរេងចំលពាះសាសន្ចគក។គពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

ជាអងរេដដលលបើកសដម្ងពីរលបៀបដដលអ្កអាចយក�្ះលលើការសាកល្ង

បន្ទាបល់ទៀតដដលទំនងដរូចជាធំ�រួសពីសមតថែភាពរបស់អ្ក។លោយសារ

ដតមានគពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធលៅក្នុងខលែលួនអ្កលទើបអ្កដថទអាចមានអារមមេណ៍

ពីលសចក្ីគសឡា�់ដ៏បរិសុទ្ធថនគពះគ្ីស្ទល�ើយទទរួលកមាលាំងលដើម្ីលដើរ

លឆ្ពះលៅមុខ។លៅក្នុងតរួន្ទីគទង់ជាគពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថនលសចក្តីសញ្ញា

គពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏ជាអងរេដដលបញ្ជាក់ពីសុពលភាពនិងតថមលែ

ថនលសចក្ីសញ្ញារបស់អ្កល�ើយគទង់បាន្ សារភាជាប់ការសនយារបស់លយើង

មកលលើអ្ក្ ងដដរ(សរូមលមើល្.និងស.88:4–5,109:14–15)។

គពោះវរបិតាសួ្៌នឹង្ ង់ជាេួយអ្ក

លសចក្ីសញ្ញាដ៏លទវភាពលធ្វើឲ្យមានពរួកគ្ីសាទានដ៏រឹងមាំ។«ខ្នុំសរូមអលញ្ជើ�

អ្កគ្ប់គ្នាឲ្យមានភាពសក្ិសមល�ើយទទរួលពិធីបរិសុទ្ធថនបព្វជិតភាព

ទាំងអស់ដដលអ្កអាចទទរួលររួចល�ើយរកសាការសនយាដដលអ្កបានលធ្វើលន្ះ

លោយលសាមាះគតង់។ក្នុងគគ្មានទុក្ខគពរួយចរូរឲ្យលសចក្ីសញ្ញារបស់អ្កកាលាយជា

អ្វីដដលសំខាន់បំ្ុតល�ើយចរូរឲ្យការលគ្រពរបស់អ្កបានឥតលល្អៀង។បន្ទាប់មក

អ្កអាចសុំលោយលសចក្ីជំលនឿលោយឥតដគបគបរួលលៅរាមអ្វីដដលអ្កគតរូវការ

ល�ើយគពះនចឹងលេលែើយតប។គទង់នចឹងគ្ំគទអ្កលៅលពលអ្កលធ្វើការល�ើយឃ្លាំ

លមើល។រាមលពលលវោនិងរលបៀបរបស់គទង់គទង់នចឹងលរូកគពះ�ស្តគទង់លៅ

រកអ្កលោយមានបន្ទអូលថា«លយើងលៅទលីនះ»។◼

ដកកសង់ទចញពីសុន្រកថាទៅសន្ិសីទទូទៅនខទមសាឆានាំ2009«The Power of Covenants»។

្ំណត់ចំណាំ

 1.សរូមលមើលលសចក្ីដណន្ំដល់បទ្ម្ពីរទាំងឡាយ«លបល ល្ែ�ិម»scriptures.lds.org។
 2.Lectures on Faith(ឆ្នាំ1985)ទំព័រ67។
 3.សរូមលមើលLectures on Faithទំព័រ69–71។
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កោយកែវ�ីកអកអែវែួ

ទេ្សនាវដ្ី សាេនាចសក

ខដា
យនិមិត្តររូបទាំងឡាយមានលៅ

ជុំវិ�ខលែលួនលយើងជាលរឿយៗលយើងមិន

បាន្ ិតពីវាលគចើនលន្ះលទ។ប៉ុដន្ត

ការយកចិត្តទុកោក់កាន់ដតដិតដល់ចលំពាះនិមិត្តររូប

ថនដំណចឹងល្អអាចជា្ នលែចឹះមរួយចលំពាះការយល់ដចឹង

កាន់ដតលគចើន។

គពះ្ម្ពីរលគបើពាក្យដរូចជាក�ទភទកសទមាល

និមិែ្រ�ូរូ�ែំណាងសញ្ញាទរឿងទក�ៀ�ក�ដូច

ការចងចាំសាកសេីឬទ�ីោទាលល់ដើម្ីលរៀបរាប់

ពីអ្វីមរួយដដលមានន័យចង់ចង្អនុលបគ្ហា�

្ំនិតរបស់លយើងលឆ្ពះលៅអ្វីមរួយល្្សងលទៀត

(សរូមលមើលម៉រូលស6:63)។ឧទា�រណ៍លៅ

លពលគពះលយសែរូវបានលរៀបចំសាគកាម៉ង់ដំបរូងលៅ

អាហារយប់ថ្ងៃចុងលគកាយលន្ះគទង់បាន

�ុចបដំបកនំបុ័ងលៅពរួកសាវកគទង់�រូបល�ើយ

បន្ទអូលថា«លនះល�ើយជាររូបកាយខ្នុំដដលបាន

គបទានមកសគមាប់អ្ករាល់គ្នាចរូរលធ្វើបុណ្យលនះ

លដើម្ីរំឭពីខ្នុំចុះ»(លរូកា22:19)។ឥ�អូវលនះ

ពិតោស់នំប័ុងពុំដមនររូបកាយពិតរបស់គទង់

លទដរូចដដលគទង់បានមានបន្ទអូលវាមានន័យ

ថាលដើម្រីំឭកលយើងពីររូបកាយរបស់គទង់—និងអវី

ទកចើនទទៀែ។លន្ះ្ លឺជាអ្វីដដលលធ្វើឲ្យនិមិត្តររូបមាន

ឥទ្ធិពលយា៉ាងខាលាំង—វាទំន្ក់ទំនងលោយគ្មាន

លគបើភាសាល�ើយបំ្ ុសឲ្យមាន្ ំនិតជាលគចើន

ក្នុងលពលដតមរួយលោយបដនថែមនរូវភាពសែីជលគរៅ

និងអតថែន័យ។

ខតើអ្កខេើលខ�ើញអវរីខោ្ះ?
តៅត្លតយើងេិក្សាត�ើយេញ្ជឹងគិ�នូវនិម�ិ្តរូបតៅក្្នុង្ ិ្វីបរិេុទ្ធននែំណជឹងល្អ

តោរះគំនិ�របេ់តយើងត្ដោ�តៅតលើព្រះតយេ៊ូវពគវីេ្ទ។

ពិតោស់ពិធីបរិសុទ្ធទាំងឡាយមិន

គគ្ន់ដតជាការបគ្ហា�ជាតំោងលន្ះលទវាមាន

នរូវអំោចដ៏ពិតលដើម្ីគបទានដល់លយើងរាមរយៈ

សិទ្ធិអោំចថនបព្វជិតភាព។ប៉ដុន្តវាក៏មាន

និមិត្តររូបដដលបលគងៀនលយើងពីគពះអងរេសល្គ្រះ

និងពីលសចក្ីសញ្ញារបស់លយើងដដរ។សរូម្ីដត

សកមមេភាពថនការោកល់ស្ើនិងការទទរួល

ពិធីបរិសុទ្ធថនបព្វជិតភាពក៏ជាសញ្ញាបគ្ហា�ពី

ខាងលគរៅស្ីពីលសចក្ីជលំនឿនិងលសចក្តីរាបសា

របស់មនុស្សមានាក់ដដរ។លនះជានិមិត្តររូបជាលគចើន

ដដលទាក់ទងនចឹងពិធីបរិសុទ្ធថនបុណ្យគជមុជទចឹក

ពីធីបញ្ជាក់និងសាគកាម៉ង់ររួមទាំង្ ំនិតមរួយ

ចំនរួនដដលពាក់ព័ន្ធនចឹងវា្ ងដដរ។◼

សមសរៀនទា
ំងឡាយសៅថ្ងៃអាេិត្យ

ពបធានបទដែ
តនរះ៖

ពិធដីរែរិេុ
េ្និងស

េចក្ដី

េញ្ញាទាំងឡាយ
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យ
ុវវ័យ

ពិធដីរែញ្ជាក់

ពិធដីរែុែ្យ្ជមុជេរឹក

ការពន្លិចទៅក្នុងទឹក៖គឺជា
តេចក្្វីស្លាប់ការក្ប់និង
ការរេ់ត�ើងននព្រះពគវីេ្ទ
(េូមតមើលរ៉ូម6:3–4)
ការតក្ើ�ជាថ្វីខាងវិញ្ញាណ
របេ់តយើងតៅក្្នុងព្រះពគវីេ្ទ
(«តក្ើ�្វីទជឹក្»[យ៉ូហាន
3:5])។

ការទ�ើកដៃស្ដាទំ�ើង៖គឺជា
ការតលើក្នែត�ើងត្ពរះតៅស្ថានេួគ៌ការ
ត្្ើតេចក្្វីេញ្ញាមួយនជឹងស្ថានេួគ៌និង
ជាេញ្ញាខាងតពរៅននតេចក្្វីេម្បថមួយ
ផងដែរ(េូមតមើលតោក្ុប្ប�្តិ14:22,
ដានវីដយល៉12:7)

សំទ�ៀកបំពាក់ពណ៌ស៖ភា្បរិេុទ្ធ
(«គ្មានអ្ក្ណាអាចបានេត្គ្ររះត�ើយ
តលើក្ដលងដ�េំតលៀក្បំពាក់្របេ់អ្ក្តោរះព�វូ
បានជំររះឲ្យេ...[ត�ើយ]ត្្ើឲ្យបរិេុទ្ធ...
តាមរយៈព្រះតោក្�ិ�នន[ព្រះពគវីេ្ទ]»[អាលម៉ា
5:21])។ភា្តេ្ើគ្នា(មិនថាមនឬពក្តោរះតទ
មនុេ្សទាំងអេ់តេលៀក្េំតលៀក្បំពាក្់ែូចគ្នាត្ល
បុណ្យពជមុជទជឹក្្វីតពពារះមនេុ្សទាំងអេ់«ែូចគ្នា
តៅចំតពារះព្រះ»[នវីន�្ទវី226:33])

ទឹក៖ការោងការេមអា�ការត្្ើឲ្យបរេិុទ្ធ
ពជរះ្ វីបាប។

ការទទ�ួអទំោយទានពពរះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ៖
ព�ូវបានតៅថា«បុណ្យពជមុជទជឹក្តដាយត្លើង»
(េូមតមើលនវីន�្ទវី231:13)។ការោងជពមរះ
និងការតក្ើ�ជាថ្វីខាងវិញ្ញាណតៅក្្នុងព្រះពគវីេ្ទ។

ការដាក់ដៃទ�ើ៖គឺជាការប៉រះខាងរូបកាយតដាយ្ ួក្អ្ក្ដែល
�ំណាងឲ្យព្រះតដាយបញ្ជូន្ រជ័យ្ វីព្រះតៅអ្ក្ែនទតទៀ�
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ចូលរួមក្នថុងការេន្ទនា

សរឿងសដើម្ដីពិចារោេ្ម្រែ់ថ្ងៃអាេិត្យ

• ខតើនិេិតតែសញ្ញាខៅក្ញងពិ្ រីបរិសុទ្ធនន

បែុ្យគជេុជទឹកពរី្រីបញ្ជាក់និងស្គរោេ៉ង់

ជួយអ្កឲ្យចងចាំពរីគពោះអង្គសខ្ងារោះនិង

ខសចក្រីសញ្ញារបស់អ្កតាេរខបៀបណា?

• ខតើអ្កបាន្ ិតពរីអវរីខោ្ះខៅក្ញង

ពិ្ រីស្គរោេ៉ង់រាល់សបាដាហ៍?

ពិធដីសា្កាម៉ង់

សរឿងទាំងឡាយបដលអ្នកអាចសធវែើ

• សេូសរខសរខៅក្ញងទិនានុប្បវតតែិរបស់អ្កស្រីពរី

អវរីេួយដដលអ្កបាន្ ិតឬមានអារេ្មែ៍ខៅក្ញង

ពិ រ្ីស្គរោេ៉ង់។

• ខៅឯគពោះវិហារសូេនិយយពរីនិេិតតែសញ្ញាេួយ

ខៅក្ញងពិ្រីស្គរោេ៉ង់និងរខបៀបដដលពិ្រីបរិសុទ្ធ

ខនោះជួយអ្កឲ្យចងចាំគពោះអង្គសខ្ងារោះ។

ស្ដាតសលើដង្វាយធួន

«រាល់ពិ្រីបរិសុទ្ធននដំែឹងល្អ

ខផ្ដាតខៅខលើដងាវាយ្ួននន

គពោះអមាចស់គពោះខយស៊ូវគ្រីស្ទខហើយ

ពិតណាស់ថាខនាោះជាខហតុផល

ដដលពិ្រីបរិសុទ្ធដ៏ជាក់ោក់ខនោះ

[ននស្គរោេ៉ង់]ដដលមាននូវ

រាល់និេិតតែសញ្ញានិងរូបភាពរបស់

ខ្លួនបានខកើតមានចំខោោះខយើងយ៉ាង

រីករាយខហើយខ វ្ើេ្ងខហើយេ្ង

ខទៀតខលើសពរីពិ្រីបរិសុទ្ធខផសេងខទៀត

ខៅក្ញងជរីវិតរបស់ខយើង»។

ដអលខ�ើរដជ្ហវរីអ័រហូ�ិនក្ញង
កូរ៉ុេននពួកស្វកដប់ពរីរនាក់«This Do  
in Remembrance of Me»Ensign
ដខវិច្ិរោឆ្នាំ1995ទំព័រ67។

ការទទួ�ទឹក(ពីទៃើមគឺជាពស្)៖ព្រះតោ�ិ�ព្រះពគវីេ្ទ(បាន
បង្ជូរតៅេួនចបារដគ�តេម៉ានវីអំ�នុងការរងទកុ្្ខរបេ់ពទង់តៅក្្នុង
ក្ណាដាបន់ែនន្ ួក្ទាហាននិងតលើត�ើ្កាង)ដែល«េមអា�
តយើងរាល់គ្នា្វីពគប់អំត្ើបាបទាំងអេ់»(យ៉ូហាន11:7)ត�ើយ
«ដែលមនតៅក្្នុងតេចក្្វីេញ្ញាននព្រះវរបិតាចតំពារះការ្ ដោច់បាប
[របេ់តយើង]»(មរ៉នូណ10:33)តោ�ិ�ជា«តគ្លជវីវ�ិឬជា
ថាម្លែ៏េំខាន់ននស្ច់ឈាមទាំងអេ់»(តេចក្្វីដណោំែល់
បទគម្វីរទាំងឡាយ«តោ�ិ�»,scriptures.lds.org)ត�ើយ
ដែលបានត្្ើឲ្យ្ ួនចំតពារះអតំ្ើបាបតាមរយៈការបូជា(េូមតមើល
តលវីវិន័យ17:11),ទជឹក្រេ់(េូមតមើលយ៉ូហាន4:14)

ការទទួ�ទាននំបុ័ង៖ការចងចាំែល់ព្រះកាយ
ននព្រះតយេូ៊វពគវីេ្ទ(េូមតមើលម៉ាថាយ26:26–
29)នំបុ័ងននជវីវ�ិ(«អ្ក្ណាដែលមក្ឯែ្នុំ
តោរះនជឹងមិនឃ្លានតទៀ�ត�ើយ»[យ៉ូហាន6:35]
«អ្ក្ណាដែលបរតិភាគនំបុ័ងតនរះនជឹងរេ់តៅអេ់
ក្ល្បជានិច្ច»[យ៉ូហាន6:58])

ការ�ុតជង្គង់អធលិស្ឋាន៖
តេចក្្តវីរាបស្ការត្្ើតាម
ព្រះទ័យរបេ់ព្រះេញ្ញានន
តេចក្្តវីេញ្ញាែ៏អេ់ក្ល្ប
ជានិច្ច(េូមតមើលគ.និងេ.
88:131)

ការហែកនំប័ុង៖ការរងទកុ្្ខ
ខាងរូបកាយរបេ់ព្រះពគវីេ្ទ
តែើម្បវីពបតោជន៍តយើង
ការេុគ�ខាងស្ច់ឈាម
របេ់ពទង់ការរេ់ត�ើងវិញ
របេ់ពទង់តែើម្បវីឲ្យតយើងអាច
មនជវីវិ�ម្ងតទៀ�។

ការដាក់នំបុ័ងនលិងទឹកទៅ
មុខពកមុជំនុំ៖�ំណាងឲ្យការ
លរះបង់របេ់ព្រះពគវីេ្ទដែលបាន
បញ្ចប់ការលរះបង់តនរះតដាយការបង្ជូរ
ព្រះតោ�ិ�(េូមតមើលអាលម៉ា
34:13–14)ឥ�ជូវតនរះតយើងថាវាយ
«ការបូជាែល់ព្រះអមចាេ់...តដាយ
ចិ�្តេតពងងនិងវិញ្ញាណទន់ទាប»
(គ.និងេ.59:8)។
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រែុែ្យ្ជមុជេរឹកេ្ម្រែ់សោកតាររែេ់ខ្ថុំ

ខ្ថុំមានអំណរ្ុណដដលថានាក់ដចឹកន្ំថនយុវវ័យលយើងបានោក់ដ្នការលៅ

លលងលៅគពះវិហារបរិសុទ្ធ។លៅលពលលយើងលរៀបចំការលធ្វើដំលណើរលនះលៅ

ទគីកុងអាបយាគបលទសសាម័រលយើងមានចិត្តរីករាយចលំពាះឱកាសដ៏កគម

លនះ។លយើងបានចរូលលៅក្នុងគពះវិហារបរិសុទ្ធលោយក្ីអំណរយា៉ាងខាលាំងលដើម្ី

បុណ្យគជមុជទចឹកសគមាប់បុព្វការីជន—ពីលគពាះអ្កដដលលៅពិភពវិញ្ញាណកំពុង

រង់ចាំលយើងដស្វងរកពង្សគបវត្តិរបស់លយើងល�ើយលធ្វើកិច្ការសគមាប់ពរួកគ្ត់។

លៅក្នុងពិធីបុណ្យគជមុជទចឹកខ្នុំបានលឃើ�យុវជនមានាក់លៅក្នុងគកុមលយើង

បានគជមុជទចឹកឲ្យហាវាអារាហារអាហារវា៉ល�ជាជីរារបស់ខ្នុំ។

ខ្នុំបានគសក់ទចឹកដភ្កលោយក្ីអំណរល�ើយខ្នុំបានដចឹងថាវិញ្ញាណ

របស់គ្ត់បានលៅទីលន្ះ។ខ្នុំរីករាយោស់ដដលលយើងអាច

លធ្វើកិច្ការសគមាបគ់្ត់លៅក្នុងគពះវិហារបរិសុទ្ធ។

នសនរីអាហារវា៉ខ�គបខទសស្េ័រ

ទីកដនលែង រ្រេ់ សយើង

ព័ត៌ម្នដ៏េំខាន់ពដីមិត្តម្នាក់

កាលពីលកមេងខ្នុំមិនចរូលចិត្តលៅគពះវិហារលទដរូលច្ះខ្នុំមិន

បានដចឹងលគចើនពីគពះ្ម្ពីរបែីបឬពគីពះឬពីអ្វីដដលខ្នុំ

ចង់បានលន្ះលទ។លៅលពលខ្នុំមានអាយុ17ឆ្នាំមានមិត្តខ្នុំមានាក់

បានគបាប់ខ្នុំថាន្ងជាមរមន។ខ្នុំមិនដចឹងថាមរមនជាអ្វីលន្ះលទ។

ខ្នុំបានគបាប់មិត្តខ្នុំថា«លបើខ្នុំចង់ដចឹងអ្វីលទៀតពីគពះវិហារលន្ះខ្នុំនចឹង

ដស្វងរកវាលោយខលែលួនឯង»។

លោយលឃើ�ថាខ្នុំមិនសរូវចាប់អារមមេណ៍ពីសាសន្ន្ងបាន

ឲ្យគពះ្ម្ពីរមរមនមកខ្នុំល�ើយសុំឲ្យខ្នុំអានល�ើយអធិសាឋានពី

គពះ្ម្ពីរលន្ះ។ន្ងមិនបានបង្ខំខ្នុំលន្ះលទ។លគកាយមកលទៀតលៅ

យបល់ន្ះលពលខ្នុំលបើកគពះ្ម្ពីរលន្ះខ្នុំបានលឃើ�ន្ងសរលសរទីបន្ទាល់

របស់ន្ងទំព័រខាងមុខ។លៅលពលខ្នុំបានអានវាខ្នុំមានអារមមេណ៍ថា

ខ្នុំ្ រួរលរៀនពីគពះ្ម្ពីរមរមនបដនថែមលទៀត។ដរូលច្ះខ្នុំបានចាប់ល្្ើមអាន

នថី�្វទី1។ខ្នុំជក់អានរ�រូតដល់មិនចង់ោក់គពះ្ម្ពីរលន្ះចុះ។

ខ្នុំចង់ដចឹងបដនថែមលទៀត។

លៅក្នុងរាគតីជរួបជុគំកុមគ្រួសារគ្រួសារន្ងបានបលគងៀនខ្នុំពីររូ្រ
្ត
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 សព
រះវ
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ដំណចឹងល្អថនគពះលយសែរូវគ្ីស្ទ។អ្វីគ្ប់យា៉ាង

ទំនងដរូចជាគតចឹមគតរូវ។មិនយរូរប៉ុន្មានពរួកអ្ក្្សព្វ្សាយសាសន្

បានបលគងៀនខ្នុំល�ើយខ្នុំបានគជមុជទចឹកគពមទាំងបញ្ជាក់ជាសមាជិក

ថនសាសន្ចគកពិតរបស់គពះអមាចាស់។ដំណចឹងល្អបានជរួយខ្នុំឲ្យដចឹង

ថាខ្នុំជានរោខ្នុំមកពីោនិងពីកដនលែងដដលខ្នុំអាចលៅគបសិនលបើខ្នុំ

លសាមាះគតង់។

លៅលពលខ្នុំគកល�កលមើលលៅលគកាយវ�ិខ្នុំអាចលឃើ�ពីរលបៀបដដល

គពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានជរួយខ្នុំឲ្យចង់លរៀនបដនថែមលទៀត។លៅលពលខ្នុំបាន

លរៀនបដនថែមលទៀតឥរិយាប្ខ្នុំចលំពាះគពះវិហារនិងគពះបានផ្លាស់ប្អូរ។

ជាគគ្ដំបរូងលៅក្នុងជីវិតខ្នុំដដលខ្នុំចង់លធ្វើនរូវអ្វីដដលគទង់សព្វគពះ�ឫទ័យ

ឲ្យខ្នុំលធ្វើ។

គពះ្ម្ពីរមរមនបានផ្លាស់ប្អូរជីវិតខ្នុំល�ើយខ្នុំមានអំណរ្ុណចលំពាះ

មិត្តខ្នុំដដលបានដចកចាយវាដល់ខ្នុំ។មិត្តពិតដចកចាយនរូវព័ត៌មាន

ដ៏សំខាន់ដរូចលនះឯង។

នេ៉ខលភរីរដ្ឋអូនហអូស.រ.អា.
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រោលពីលកមេងខ្នុំចរូលចិត្តលលង

សបបាយដរូចជាលកមេងដថទលទៀត

ដដរ។ល�ើយលពលខ្នុំមានអាយុ

16ឆ្នាំខ្នុំចរូលចិត្តលច�លៅលដើរលលងជា្ រូនិងការ

លច�លៅលដើរលលងនចឹងមិត្តខ្នុំ។ខ្នុំចរូលចិត្ត

សកមមេភាពទាំងលនះលគចើនជាងលធ្វើការគ្រ។

ប៉ដុន្តដរូចជាអ្ករាល់គ្នាភា្លគចើនដដរ

ខ្នុំមានការគ្រមរួយ។ឪពុកខ្នុំលធ្វើការលៅគកុម

�ែុនសំណង់ល�ើយជាលរឿយៗគ្ត់បានចុះ

ល ម្ាះបងប្អអូនគបុសខ្នុំទាំងបីល�ើយនិងខ្នុំលដើម្ី

លៅជរួយគ្ត់។ការគ្រគតរូវលៅហាលលរៅដា

ល�ើយលនឿយ�តោ់ស់មានលពលខលែះខ្នុំពិត

ជាមិនចង់លធ្វើការទាលដ់តលសាះ។ប៉ដុន្តលយើង

គតរូវលធ្វើរាមកាលវិភា្លដើម្ី្ លគមាងបានបញ្ប់

ទានល់ពលដរូលច្ះលយើងបានខិតខំលធ្វើការរាល់ថ្ងៃ

រ�រូតដល់ការគ្រលន្ះបានររួចរាល់។លទាះជា

លៅលពលលន្ះខ្នុំមិនបានដចឹងថាការលធ្វើការ

ជាមរួយនចឹងគ្រួសារខ្នុំបលគងៀនខ្នុំនរូវលមលរៀន

ជាលគចើនក្ី។

ភាពរីករាយខកើតខចញពរីរោរងារេួយដដល
បញ្ចបខ់ៅបានយ៉ាងល្អ។

ការសង់្្ទះតគមរូវការលពលលវោកិច្ខិតខំនិង

ការយកចិត្តទុកោក់ជាលគចើន។លៅដ្្កមរួយដដល

ខ្នុំបាន្ ិតថាលយើងមិនចាំបាច់គតរូវជីកដីសគមាប់

គ្ចឹះ្ ្ទះឲ្យបានគតចឹមគតរូវលន្ះលទ។ឪពុកខ្នុំបាន

្ិតលឃើ�ល្្សងលៅវ�ិ។

លដើម្ីចាក់គ្ចឹះ្ ្ទះមរួយដំបរូងអ្កគតរូវជីកដី

ល�ើយចាក់សែីម៉ង់ចរូល។លជើងគទ្ លឺជាបន្ទះ

សែីម៉ងគ់កាស់ដដលមានទ�ំំធំជាងគ្ចឹះ។

លៅលពលលជើងគទលន្ះគតរូវបានចាក់ឲ្យរឹងល�ើយ

អ្កចាក់គ្ចឹះលៅពីលលើលជើងគទលន្ះ។បន្ទាប់មកអ្ក

ចាក់ដីលុបវាវិ�។

ជាលរឿយៗខ្នុំេងៃល់ថាលតើវាមានបញ្ហាលទគបសិន

លបើលជើងសរសរលន្ះមិនមានរាងបរួនគជងុលសមេើលន្ះ។

លគកាយពីលុបដីវាមកគ្មាននរោមានាកល់ឃើ�

វាលទល�ើយវាលៅដតគទ្ ្ទះបានមាំដដដល។ប៉ដុន្ត

ឪពុកខ្នុំលៅដតចង់ឲ្យលជើងសរសរលន្ះមានរាងបរួន

គជុងល�ើយសំដបត៉លោយវាស់ដវងលោយគតចឹមគតរូវ

ការង្រ
ល�ើយគបុងគបយ័ត្ល�ើយគ្ត់បានលធ្វើដរូលច្ះគ្ប់្្ទះ

ដដលគ្ត់សង់។

លោយគកល�កលមើលលៅលគកាយវ�ិខ្នុំបាន

ដចឹងថាឪពុកខ្នុំបានលធ្វើរាល់កិច្ការរបស់គ្ត់

លោយការយកចិត្តទុកោក់ដរូចគ្នាសរូម្ីដតកិច្ការ

ដដលមាចាស់្្ទះមិនដដលលឃើ�ក្ី។ការយកចិត្ត

ទុកោក់របស់គ្ត់ចំលពាះភាពលម្អិតមានន័យ

ថាមនុស្សគ្ប់គ្នាអាចទុកចិត្តថាគ្តល់ធ្វើកិច្ការ

បានល្អល�ើយគ្ត់រីករាយលោយដចឹងថាកិច្ការ

របស់គ្ត់មាន្ ុណភាពល្អល�ើយថាមាចាស់្្ទះនចឹង

មានអំណរ្ុណចំលពាះកិច្ការលន្ះ។

មានលពលខលែះគ្មាននរោមានាក់អាចដចឹងថាលតើអ្ក

លធ្វើកិច្ការដដលអ្កគតរូវលធ្វើបានល្អប៉ុោណលទមានដត

អ្កនិងគពះអមាចាស់ប៉ុលោណះដដលដចឹង។អ្កអាច

មានទំនុកចិត្តថាគពះអមាចាស់ពែិជាគជាបពីកិច្ការ

ខិតខំរបស់អ្ក។លៅលពលអ្កលធ្វើអស់ពីលទ្ធភាព

អ្កនចឹងមានអារមមេណ៍ល្អពីខលែលួនឯងលោយដចឹងថា

អ្កបានអភិវឌ្ឍនរូវភាពសុចរិតភាពលសាមាះគតង់

និងជំន្�ដ៏មានគបលយាជន៍។

កែើម្ី្ រាលាំងនៃយុវជៃ

រច
នា
ររូ្រ
ភា
ពស
ោ
យ
 សបា

យ
អិន

 ែ
ល

កោយរ៉ៃ�លអឈិលរ�ី

ទីស្រឹកសា ទីពីរ ្ណបៈស្រធាន 
យុវជន ទរូសៅ

ការគ្រពបដ�លជាមិនេបបាយជានិច្ចត�ើយប៉ដុន្តអ្ក្ពបដ�លជាភាញាក់្តផ្អើល្ វីអារម្ណ៍ល្អដែលអ្ក្មនចតំពារះវា។

ខតើនរណាគតូវរោរវា?
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យ
ុវវ័យ

ការង្រ
អ្កនចឹងលរៀនរាមរយៈបទពិលសាធន៍របស់អ្កនរូវ

្ុណតថមលែថនចបាប់គចរូតកាត់របសគ់ពះអមាចាស់៖

«ពរូជោដដលមនុស្សលគពាះចុះលន្ះនចឹងគចរូតបាន

ពរូជលន្ះឯងវ�ិ»(កាឡាទី6:7សរូមលមើល្ងដដរ

្.និងស.130:20–21)។

ឥរយិប្ជោះឥទ្ធិពលអវរីៗគ្ប់យ៉ាង

ការជីកោកល់ជើងគទសរសរតគមរូវលពលលគចើន

លៅហាលលរៅតាល�ើយខ្នុំសារភាពថាខ្នុំមានឥរិយាប្

មិនល្អចំលពាះការគ្រលនះល�ើយ។លៅលពលោ

មាដាយខ្នុំលឃើ�ខ្នុំត្អអូ�ដត្អរពីការគ្រគ្ត់បានលពាលថា

«លចះគបយ័ត្គបដយង។ករូននចឹងបាត់បង់ពរ

របស់ករូនល�ើយករូនគតរូវលធ្វើលោយខានមិនបាន!»

(សរូមលមើល្.និងស.58:28–29)។គ្ត់មាន

គបសាសន៍គតរូវ។ការត្អអូ�ដត្អរមិនបានដកយក

ការគ្រលន្ះលច�លទវានចឹងដកយកភាពរីករាយនិង

ពរជាលគចើនលៅក្នុងការលធ្វើកិច្ការលន្ះលៅវ�ិ។

ខ្នុំបានរកលឃើ�ថាលៅលពលខ្នុំបាន

លគជើសលរើសសាដាប់រាមមាដាយខ្នុំល�ើយលធ្វើកិច្ការលោយ

ចិត្តរីករាយលពលលវោបានកនលែង្ ុតលៅយា៉ាងលលឿន

កិច្ការលន្ះបញ្ប់លៅយា៉ាងគបលសើរល�ើយខ្នុំ

សបបាយចិត្តជាងលពលដដលខ្នុំត្អអូ�ដត្អរ។ឥរិយាប្

ជះឥទ្ធិពលអ្វីៗគ្បយ់ា៉ាង។

កិច្ចរោរដ៏សំ្ន់បំផុត្ ឺជាកិច្ចរោររបសគ់ពោះ

ការបលគមើលបសកកមមេ្ លឺជាបទពិលសាធន៍ដ៏សំខាន់

មរួយចំលពាះខ្នុំ។ខ្នុំបានដចឹងថាគ្មានកិច្ការោ

ល្្សងលទៀតសំខាន់ជាងកិច្ការរបស់គពះវរបិរាសរួ្៌

លយើងល�ើយដដលវានចឹង ្្តល់ជាពរដល់លយើងដដល

ជាករូនលៅរបស់គទង់៖«ត្ិតលមើលចុះលនះល�ើយ

ជាកិច្ការរបស់លយើងនិងសិរីល្អរបស់លយើង—្លឺលដើម្ី

ន្ំឲ្យមានអមតភាពនិងជីវិតដ៏លៅអស់កល្ជានិច្

ដល់មនុស្ស»(ម៉រូលស1:39)។

លៅលពលអ្កចរូលររួមលៅក្នុងកិច្ការរបស់

គពះវរបរិាសរួ្៌លដើម្ីបលគមើដល់ករូនលៅគទង់អ្ក

នចឹងរកលឃើ�នរូវលសចក្ីអំណរដ៏ម�ិមាដរូចជា

អាលមា៉ាដដរលៅក្នុងការលធ្វើជា«ឧបករណ៍

មរួយលៅក្នុងគពះ�ស្ថនគពះលដើម្ីន្ំមនុស្ស

ខលែះលៅកាន់ការដគបចិត្តល�ើយលនះ្ លឺលសចក្ីអំណរ

[របស់អ្ក]»(អាលមា៉ា29:9)។

រោរអខញ្ជើញេួយ

ដរូលច្ះលតើនរោខលែះគតរូវលធ្វើការ?

្លឺលយើងទាំងអស់គ្នា!វាជាករាតាដ៏សំខាន់ថន

ភាពខលែលួនទីពចឹងខលែលួនភាពលជា្ជ័យនិងលសចក្ីអំណរ

លៅក្នុងជីវិតលនះ។លៅលពលអ្កចរូលគប�អូក

ក្នុងការគ្រលោយរីករាយលន្ះមនុស្សលៅជុំវិ�

ខលែលួនអ្កនចឹងទទរួលបាន្ លដ្លែយា៉ាងលគចើនលោយសារ

ដតគគ្ប់ពរូជដដលអ្កបានគពរួស។

លៅលពលអ្កលធ្វើការលៅរាល់សបាដា�៍

ខ្នុំអលញ្ជើ�អ្កឲ្យ្ ិតពីលមលរៀនដដលខ្នុំបានលរៀន

ររួចល�ើយលធ្វើការសាកល្ងលធ្វើវា៖លពលអ្ក

្ល្់ការគ្រឲ្យលធ្វើលៅលពលលគកាយលទៀតសរូម

លធ្វើវាឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពមានឥរិយាប្រីករាយ

ល�ើយរង់ចាំលមើលពីអ្វីដដលនចឹងលកើតល�ើង។អ្ក

អាចនចឹងមានការភាញាកល់ ្្អើលពីអារមមេណ៍ល្អដដលអ្ក

មានចលំពាះការគ្រលន្ះ។◼
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កោយករម៉ុៃអឈិមអល់តៃុ

«អរ្ុណបែីស្សពរវលី។លយើងរីករាយនចឹងជរួយ»។បងគបសុ

�ែរូល�តជាអ្កគបចឹកសាករូរ៉ុមឌីកុនរបស់លយើងបានយកកាដារ

តលម្ៀតខាទាស់ពីថដរបស់បែីស្សពល�ើយគបកាសថា«ខ្នុំមាន

បញ្ជីល្មាះពរួកអ្កសមេ័គ្ចិត្តសគមាប់កសោិឋានសាសន្ចគក។ខ្នុំលជឿជាក់ថា

គពះអមាចាស់នចឹងសព្វគពះ�ឫទ័យគបសិនលបើលយើងរាល់គ្នាជរួយកិច្ការលនះលៅ

សបាដា�៍លគកាយ»។

«លតើការជរួយគបលភទោ?»ខ្នុំបានសរួរលោយបារម្។្ំនិតសគមាប់

កសិោឋានសាសន្ចគកលនះទំនងដរូចជាមិនសបបាយលសាះ។

«កិច្ការដតមរួយ្ ត់របស់លយើងលៅសបាដា�៍លនះ្ លឺការលលើកលរើបំពង់ទចឹក»។

ការលរើបំពង់ទចឹក!ពាក្យលន្ះបានលធ្វើឲ្យខ្នុំភ័យខាលាច។្ំនិតរបស់ខ្នុំបាន

្ិតពីលរឿងបីដខមុនកាលមាដាយរបស់ខ្នុំបានជគមុ�ឲ្យខ្នុំរកការគ្រលធ្វើសគមាប់

ែ្នុំមិនចង់ប្តជូរបំ្ង់ទជឹក្មួយ
តទៀ�ត�ើយ។

ការរែ្ដូររែំពង់េរឹក
ទាំងដស្បកខជើង

សុទ្ធដតភក់
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រដរូវលរៅដា។លៅក្នុងគកុងតរូចរបស់លយើងការគ្រដ៏ល្អបំ្ុតមរួយ—ការប្តអូរបំពង់

ទចឹក។ដរូលច្ះលព�មរួយរដរូវលរៅដាបងប្អអូនជីដរូនមរួយខ្នុំល ម្ាះសកតល�ើយនិងខ្នុំ

បានលរើបំពង់ទចឹក។

លៅថ្ងៃទីមរួយថនការគ្រក្នុងរដរូវលរៅដារបស់លយើងលយើងបាន�រលមើលវាល

ដ៏ធំថនរុក្ខជាតិអាល់ហាវាល់ហាវា។មានបំពង់ទចឹកគបដវង12ម.គតរូវបានោក់

ភាជាប់គ្នាជាបន្ទាត់គតង់មរួយដដលលមើលលៅហាក់ដរូចជាគតរូវបានោក់តគ្នាពីរបី

្ី�អូដម៉គតលទៀត។បន្ទាប់ពីការបំពាក់បំប៉នខលែីមរួយមកសកតនិងខ្នុំបាន

លោះផ្តាច់បំពង់ទចឹកទីមរួយរបស់លយើងលច�។សកតបានលលើកលៅចុងមាខាង

ល�ើយបានលធ្វើឲ្យទចឹកខាទាតមកលលើដស្កលជើងកីឡារបស់ខ្នុំ។លយើងបានលលើក

បំពង់ទចឹកលន្ះលដើរកាត់ភក់ដ៏លគរៅល�ើយតវាល�ើងវ�ិជាមរួយនចឹងបំពង់ទចឹកបញ្ឈរ

ដក្រលន្ះ។លៅលពលលយើងលដើរគត�ប់មកយកបំពង់ទចឹកបន្ទាប់លទៀតលជើងរបស់

លយើងខ្នុំចាប់ល្្ើមធងៃន់លៅៗលោយសារមានភក់ស្អិតជាប់វាយា៉ាងគកាស់។លៅ

ទីបំ្ ុតភក់ទចឹកនិងលខាអាវសុទ្ធដតល�ើសបានលធ្វើឲ្យលយើងមានអារមមេណ៍

លសាកលៅ។

្ំនិតរបស់ខ្នុំបានគត�ប់លៅរកការសមេ័គ្ចិត្តលៅឯកសោិឋានសាសន្ចគក

វិ�។ខ្នុំបាននិយាយថា«ខ្នុំ—ខ្នុំ្ ិតថាខ្នុំមិនអាចមកបានលទ»។«ខ្នុំគតរូវលៅ

លធ្វើការគ្ររបស់ខ្នុំរាល់គពចឹក»។

បងគបុស�ែរូល�តបានបញ្ជាក់ថា«គ្មានបញ្ហាលទ»។«លយើងដតងលៅ

កសោិឋានសាសន្ចគកលៅលពលរលសៀល»។បងគបុស�ែរូល�តបាន�ុចបញ្ជី

ចុះល ម្ាះឲ្យពរួកលយើង។«លៅលពលអ្ករាល់គ្នាមានាក់ៗគតរូវបានដតងរាំងជា

បព្វជិតភាពអ្កគតរូវបានគបទានឲ្យនរូវអំោចលដើម្ីលធ្វើកិច្ការលៅក្នុងគពះន្ម

គពះ។ល�ើយលៅលពលលយើងបលគមើគទង់លោយការបលគមើដល់អ្កដថទលយើងកំពុងលធ្វើ

លៅក្នុងគពះន្មគទង់។ជាងលនះលទៀតលោយមានជំនរួយពលីយើងរាល់គ្នាការគ្រ

លន្ះនចឹងមានភាពគ្យគសរួល»។

បញ្ជីលន្ះបាន�ុចមកឲ្យខ្នុំ។ខ្នុំមិនចង់លជឿលសាះថាមកដល់លន្ះមនុស្សគ្ប់

គ្នាបានចុះល ម្ាះលៅរាល់ថ្ងៃសគមាប់សបាដា�៍លនះររួចលៅល�ើយ។លតើពរួកល្មិន

ដចឹងថាការគ្រលនះវាលំបាកយា៉ាងោលទឬអី?ខ្នុំបានទទរួលអារមមេណ៍នរូវសមាពធដ៏

សុចរិតពីគកុមអ្កមានអាយុគបហាក់គបដ�លនចឹងខ្នុំដ៏ធងៃន់បានសងកត់មកលលើខ្នុំ។

ខ្នុំបានចុះល ម្ាះល�ើយ�ុចវាបន្តលទៀតទាំងមានចិត្តចលង្អៀតចង្អល់។

លៅរលសៀលថ្ងៃចន្ទកាលខ្នុំអងរេនុយលៅក្នុងបន្ទប់ខ្នុំលដើម្ីសគមាកឲ្យបាត់�ត់ពី

ការគ្រលៅលពលគពចឹកគសាបដ់តខ្នុំឮបងគបុស�ែរូល�តចុចសែីល្លែលៅលៅខាងលគរៅ។

ខ្នុំបានសាទាក់លស្ទើរមរួយដភលែតពីមុនពាក់លខាអាវគបឡាក់កាលពីគពចឹកមិ�ល�ើងវិ�។

មិនយរូរប៉ុន្មានលយើងបានលៅដល់កសិោឋានសាសន្ចគក។មនុស្សគ្ប់

គ្នាលលើកដលងដតខ្នុំបានរតគ់បោំងគ្នាលៅកាន់ទីវាលលន្ះ។ខ្នុំបានលដើរ

ល ង្ាកមុខចុះទាត់ដុំ្ មេរាមលគកាយគសាបដ់តមានថដមរួយោក់លលើសាមារខ្នុំដដលលធ្វើ

ឲ្យខ្នុំភាញាក់ល្្អើល។បងគបុស�ែរូល�តបានលលើកទចឹកចិត្តថា«អរ្ុណដដលបាន

មកជាមរួយពរួកលយើង»។«ខ្នុំដចឹងថាឯងលធ្វើការ�ត់កាលពីគពចឹកម�ិ»។លយើង

បានលដើរជាមរួយគ្នាលោយលសងៃៀមសាងាត់ពីរបីន្ទី។បន្ទាប់មកគ្ត់រតល់ៅមុនលដើម្ី

លរៀបចំគកុម។

ខ្នុំបានសមលែចឹងលមើលគ្ត់ល�ើយ្ ិតពីអ្វីដដលបានលពាលមកកាន់ខ្នុំ។

ខ្នុំបានលធ្វើការលគចើនកាលពីគពចឹកមិ�។ខ្នុំលនឿយ�ត់ល�ើយធំកលែិនខលែលួនល�ើយខ្នុំ

ចង់លៅ្ ្ទះវិ�។ចុះបងគបុស�ែរូល�តវិ�?គ្ត់ក៏បានខំលធ្វើការពីគពចឹកម�ិ

ដដរ។រីឯងលកមេងគបសុទាំងលន្ះក៏ដរូលចានាះដដរ។ល�តុអ្វីបានជាពរួកល្រីករាយមក

ទលីនះលម៉លែះ?

ខ្នុំលៅចរូលររួមនចឹងអ្កល្្សងលទៀតល�ើយលយើងចាប់ល្្ើមកិច្ការលយើង។

ដំបរូងខ្នុំពយាយាមលធ្វើឲ្យខលែលួនឯងរីករាយលោយ្ ិតពីការលះបង់ដ៏អង់អាចដដលខ្នុំ

កំពុងលធ្វើ។ប៉ុដន្តមិនយរូរប៉ុន្មាន្ ំនិតអារាមានិយមរបស់ខ្នុំបានរសាយបាតល់ៅល�ើយ

ខ្នុំបានសមារល់លឃើ�លយើងលធ្វើការបានយា៉ាងលលឿនលោយមានជំនរួយពីមនុស្ស

គ្ប់គ្នា។លយើងបានលសើចល�ើយនិយាយគ្នាល�ើយរំលពចលន្ះខ្នុំបានដចឹងថាខ្នុំពិត

ជារីករាយោស់!រយៈលពលដតពីរបលីមា៉ាងលយើងបានបញ្ប់ការគ្ររបសល់យើង។

លៅលពលលយើងជិះឡានមក្ ្ទះវិ�ខ្នុំបានដចឹងថាអ្វីដដលខ្នុំបាន្ ិត

ថាជាការលះបង់មរួយដ៏លំបាកដបរលៅជាលរឿងតរួចរាចមរួយលៅវិ�។

ពិតោស់លោយមានជំនរួយពីមនុស្សគ្ប់គ្នាវាហាក់ដរូចជា

ពុដំមនជាការលះបង់លសាះល�ើយ។

បងគបុស�ែរូល�តបាន�ប់ឡានគ្ត់លៅមុខ្ ្ទះខ្នុំល�ើយបានគកល�កលមើល

មុខខ្នុំ។«អរ្ុណដដលឯងបានជរួយលៅថ្ងៃលនះ។ការខំលធ្វើការរបស់ឯងបាន

ជរួយសគមាលការគ្ររបស់លយើងរាល់គ្នា»។គ្ត់បាន��ចឹមល�ើយមិចដភ្ក

ជាសញ្ញា។

ខ្នុំបាន��ចឹមោកគ់្ត់វិ�។«អរ្ុណប៉ដុន្តការដដលលយើងលធ្វើររួមគ្នាលៅវ�ិលទ

ដដលលធ្វើឲ្យវាមានភាពគ្យគសរួល»។ខ្នុំបានលច�ពីឡានល�ើយបិទទាវារ។

បងគបុស�ែរូល�តបានចាប់ល ្្តើមលបើកឡានលច�លៅ។«ចាំជរួបគ្នា

ដស្អកលទៀត?»គ្ត់បានដគសករាមកញ្កទ់ាវារឡាន។

«ពិតជាបាន។ជរួបគ្នាថ្ងៃដស្អក»ខ្នុំបានតប។◼

អ្កនិពន្ធរស់ទៅក្នុងរដ្ឋយូថាហ៍ស.រ.អា.



60 លីអា�រូណា

សៅកាន់សគ្លសៅ

វាជាការសំខាន់លដើម្ីយល់ថាគពះមិនបាន

«បលងកើត»លយើងមកលោយបោដាលឲ្យ

លយើងលកើតជាមនុស្សដដលគ្មានអ្វីលសាះ។ដ្្ក

ដ៏សំខាន់មរួយចំនរួនថនលយើងបានលកើតមាន

ពីមុនកំលណើតខាងវិញ្ញាណរបស់លយើងមកលម៉លែះ៖

«កាលលដើមល�ើយមនុស្សក៏បានលៅជាមរួយនចឹង

គពះដដរ។បញ្ញាឬពនលែលឺថនលសចក្ីពិតក៏ពុំបាន

បលងកើតឬលធ្វើល�ើងឬអាចបលងកើតឬលធ្វើល�ើងល�ើយ»

(្.និងស.93:29)។លោយសារលយើងដចឹងពី

ការណ៍លនះលយើងក៏ដចឹង្ ងដដរថាការលលើកទចឹកចិត្ត

របស់គពះវរបិរាសរួ្៌លៅក្នុងការបលងកើតលយើងពុដំមន

ជាលរឿងថចដន្យឬរាមដតគពះទ័យគទង់លន្ះលទ

ប៉ដុន្តលោយមានលគ្លបំណងជាក់ោក់។ពយាការី

យ៉រូដសបសែមេីធបានបលគងៀនថា«លោយលឃើ�

ថាគទង់សថែិតលៅក្នុងចំលោមពរួកវិញ្ញាណនិង

សិរីល្អលោយសារគទង់មានបញ្ញាលគចើនជាងពរួកល្

គពះអងរេគទង់ផ្ទាល់បានទតលឃើ�យា៉ាងគតចឹមគតរូវ

លដើម្ីបលងកើតចបាប់ដដលករូនលៅវិញ្ញាណល្្សងលទៀត

អាចមានឱកាសបានកាលាយដរូចជាគទង់ដដរ»

(Teachings of Presidents of the 
Church: Joseph Smith[ឆ្នាំ2007]

ទំព័រ210សរូមលមើល្ ងដដរម៉រូលស1:39)។

លោយសារគពះវរបិរាសរួ្៌សព្វគពះ�ឫទ័យ

ឲ្យលយើងមានឱកាសរីកចលគមើនល�ើយកាលាយ

ដរូចជាគទង់លទើបគទង់បលងកើតវិញ្ញាណលយើងល�ើង

ល�ើយគទង់បានគបទានដ្នការថនលសចក្ីសល្គ្រះ

និងសុភមងរេលមរួយដដលចាំបាច់គតរូវមាន

បទពិលសាធន៍ខាងលោកិយលនះ។បន្ទាប់មក

គបដ�លជាចលមលែើយដ៏សាមញ្ញល�ើយល្អបំ្ុត

ចលំពាះសំណួរលនះក៏ជាចលមលែើយចំលពាះល�តុ្ល

ដដលគពះគទង់បានលធ្វើចលំពាះអ្វីៗល្្សងលទៀតដដរ៖

លោយសារគទង់គសឡា�់លយើង។◼

សហតុអវែដីរាន
ជា្ពះរែសងកើត

សយើង?

សៅសពលខ្ថុំនិយាយ្រារ់ែមិត្តខ្ថុំពដី

ពួកសេមិនចារែ់អារម្មែ៍សោយ

ឥរិយាប្របស់លយើងចំលពាះ«ចបាប់»ន្ន្

ពាក់ព័ន្ធនចឹងអ្វីដដលលយើងធាលាប់លធ្វើ។គបសិនលបើ

មិត្តអ្កមិនធាលាប់ដុសលធមេ�ល�ើយអ្កគបាប់ពរួកល្ថា

អ្កដុសលធមេងរាល់ថ្ងៃលោយសារអ្កបានបលគងៀន

ឲ្យលធ្វើដរូលចានាះលន្ះពរួកល្អាច្ ិតថាការណ៍ជា

ការគ្បសងកត់ល�ើយ។ប៉ុដន្តអ្កមិនបាន្ ិតថា

វាជាចបាប់មរួយលន្ះលទលោយសារវាបានកាលាយ

ជាទមាលាប់មរួយលៅល�ើយជារលបៀបមរួយថនជីវិត។

កាលពរួកល្អាច្ិតថាការមិនដុសលធមេ�ពរួកល្ជា

លសរីភាពមរួយគបលភទក្ីអ្កដចឹងពីបញ្ហាដដលវានំ្ឲ្យ

លកើតល�ើងល�ើយថាលតើវាមានអារមមេណ៍ល្អដបបោ

ដដលមានលធមេ�សាអាតរឹងមាំលន្ះ។

ដរូលច្ះវាដរូចគ្នានចឹង«ចបាប់»របស់

សាសន្ចគក្ ងដដរ។មិត្តអ្កអាច្ ិត

ថាបទោឋានដដលលយើងលធ្វើរាមមាន

ភាពរឹតបណតាចឹងប៉ដុន្តអ្កដចឹងថាគពះអមាចាស់

និងពរួកអ្កបលគមើគទង់បានគបទានចបាប់

ទាំងលន្ះមកឲ្យលយើងលដើម្ីជរួយលយើង

ឲ្យមានជីវិតល្អគបលសើរល�ើយគត�ប់លៅ

គពះវរបរិាសរួ្៌វិ�។ដរូចគ្នាលនះដដរ

ការលគ្រពគបតិបត្តិចំលពាះគពះបញ្ញត្តិរបស់

គពះដតងន្ំមកនរូវពរជ័យអ្វីដដលសំខាន់បំ្ុត

្លឺភាពជាថដ្រូថនគពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។អ្ក

អាចសាកល្ងលរៀបរាប់ពីអតថែគបលយាជន៍និង

ពរជ័យទាំងលនះដល់មិត្តអ្កល�ើយអ្កអាច

គបាប់ពរួកល្ថាមានវិធីដតមរួយ្ ត់ដដលអាចដចឹង

ថា«ចបាប់»ទាំងលន្ះមកពីគពះ្ លឺការសាក

ល្ងវា(សរូមលមើលយ៉រូហាន7:17)។◼

សាេនាច្កពួកសេនិយាយថា

សារម្នចបារ់ែស្ចើនសពក។

សតើខ្ថុំអាច្រារែ់ពួកសេអវែដីខ្ះ?



រច
នា
ររូ្រ
្ត

សោ
យ
 ោ

វី�
 េ

្រូេ
វឺ

សរឿងទាំងឡាយេំនងមិនដូចជា
អវែដីបដលរានេិតជានិច្ចស�ើយ

សេូខ្វើឲ្យគបាកដថារោរសបបាយនិងរោរខលងកសំ្នតែរបស់អ្កពុំ
បាននាំអ្កឲ្យធ្លាក់ចូលផ្នូវដ៏ខគគាោះថានាក់។

(េូមតមើលត�តលមិន3:29)។
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រ៉កសមរា៉ាេេវ

ការរែស្មើសគមាប់េូលខហតុគតឹេគតូវ

ខៅ
ឆ្នាំ2011ខ្នុំបានលធ្វើការសលគមចចិត្តដ៏

សំខាន់មរួយលៅក្នុងជីវិតខ្នុំ។វាបាន

ន្ំមកឲ្យខ្នុំនរូវគទព្យដ៏អសាចារ្យបំ្ុត

ដដលខ្នុំពុំធាលាប់មានពីមុនមក។ខ្នុំបានសលគមចចិត្ត

លៅបលគមើលបសកកមមេប៉ដុន្តវាពុំដមនជាការសលគមចចិត្ត

ដ៏គ្យគសរួលលន្ះលទ។

គពះអមាចាស់បានគបទានឱកាសឲ្យខ្នុំរីករាយនចឹង

កីឡាបាល់ទាត់កាលខ្នុំលៅលកមេងនិងជាយុវវ័យ។

ខ្នុំបានតំោងឲ្យគបលទសបា៉ារា៉ហារយលៅក្នុងការ

គបករួតអន្តរជាតិលោយលធ្វើដំលណើរជាមរួយនចឹងគកុម

បាល់ទាត់យុវជនជលគមើសជាតិរបស់គបលទសខ្នុំ

ល ម្ាះថាលីលបែរីថាតលៅកាន់គបលទសជាលគចើនលៅ

ក្នុងតំបន់អែឺរ៉ុបអាសែីនិងអាលមរិកខាងត្អូង។

សំោងល្អឪពុកមាដាយខ្នុំដតងភាជាប់សកមមេភាព

កីឡារបស់ខ្នុំនចឹងការអប់រំមរួយគតចឹមគតរូវគពមទាំង

ចលំណះដចឹងខាងវិញ្ញាណមរួយ្ ងដដរ។លសចក្ីជលំនឿ

និងទីបន្ទាល់របស់មាដាយខ្នុំពិតជាគគ្ប់ពរូជដដល

បានលធ្វើឲ្យលសចក្ីជលំនឿនិងទីបន្ទាល់ខ្នុំរីកចលគមើន

យា៉ាងពិតគបាកដ។លោយសារភាពលសាមាះគតង់ រច
នា
 ររូ្រ
ភា
ព ស
ោ
យ
  អា

ឡ
ិច 
សវេ

ស�
្គត

របស់គ្ត់ខ្នុំបានចរូលររួមក្នុងថានាក់សិកាខាសាោ

លទាះជាកាលវិភា្កីឡាខ្នុំមានភាពមមា�ចឹក

យា៉ាងោក្ី។

លទាះជាខ្នុំធាលាប់ឮពីលបសកកមមេលព�លមា៉ាងរាំងពី

ខ្នុំលៅលកមេងក្ីក៏ខ្នុំមិនសលគមចចិត្តចំលពាះការបលគមើ

លបសកកមមេដដរ។ការណ៍លន្ះបានផ្លាស់ប្អូរលៅ

លពលឪពុកខ្នុំបានទទរួលការលៅមរួយឲ្យបលគមើលៅ

ក្នុង្ ណៈបែីស្សពថនវរួដរបស់លយើង។លនះជាការ

សលគមចចិត្តដ៏លំបាកមរួយសគមាប់ឪពុកខ្នុំលោយ

សារគ្ត់ចរូលគប�អូកយា៉ាងសកមមេលៅក្នុងអាជីព

កីឡារបស់ខ្នុំ។គ្ត់ដតងចរូលររួមការហាត់និងការ

គបករួតបាល់ទាត់របស់ខ្នុំល�ើយលយើងបានចំោយ

លពលជាលគចើនររួមគ្នា។សគមាប់រដរូវកាលលនះការ

ទទរួលយកការលៅបលគមើលៅក្នុង្ ណៈបែីស្សពនចឹង

បគ្ហា�ពីការលះបង់លពលលវោគ្ំគទដល់អាជីព

របស់ខ្នុំ។

លៅក្នុងការគបជុំសាគកាម៉ង់លពលឪពុកខ្នុំគតរូវ

បានល្គ្ំគទមាន្ ំនិតមរួយដ៏អសាចារ្យបាន្ ុស

ល�ើងលោយគបាប់ខ្នុំថាការលះបង់របស់អ្កដថទនចឹង

កាលាយជាអសារឥតការគបសិនលបើខ្នុំមិនគពម

លះបង់លរឿងដ៏សំខាន់សគមាប់រដរូវកាលដ៏គតចឹមគតរូវ

លន្ះលទ។លៅលពលដ្លែងទីបន្ទាល់មានសមាជិក

មានាក់បាននិយាយពី្ ំនិតមរួយថាគបសិនលបើ

លយើងមានការលគ្រពគបតិបត្តិលន្ះគកមុគ្រួសារលយើង

អាចររួមរស់ដ៏អស់កល្ជានិច្។្ំនិតលន្ះបាន

ប៉ះដល់ដរួងចិត្តខ្នុំល�ើយខ្នុំបានសលគមចចិត្តថាខ្នុំនចឹង

លធ្វើគ្បដ់បបយា៉ាងដដលខ្នុំអាចលធ្វើបានលដើម្ីបានររួម

រស់នចឹងគ្រួសារខ្នុំជាលរៀងរ�រូត។លៅក្នុងថានាកល់រៀន

ន្ថ្ងៃអាទិត្យលន្ះសារៈសំខាន់ថនការលគ្រពរាម

គពះបញ្ញត្តិគតរូវបានលលើកល�ើងជាលគចើនដង។

ខ្នុំបានមានអារមមេណ៍នរូវការបំ្ុស្ ំនិតយា៉ាងខាលាំងពី

គ្មានអ្ីទ្សេងបាន្ ្ដ�់ឲ្យខ្នុំនូវទសចកក្ដីអំណរ

នលិងទសចក្ដីសុខស្ន្តហបបទនរះឬនាំ

អព្ភូតទែតុជាទពចើនមកឲ្យខ្នុំៃូចជាការ

បទពមើទបសកកម្មខ្នុំទ�ើយ។
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ការរែស្មើសគមាប់េូលខហតុគតឹេគតូវ

សពលសវោររែេ់អ្នក
េ្ម្រែ់សរែេកកម្ម

ទដើម្ីទមើលេីទដអូមរួយ

(ជាភាសាអង់ទ្លែស)

ពីអ្កទលង

បល់ឱ�នូនេលទស�ង់

ស៊ីដនីទហ្រអ៊ីង

សូមទមើលចូលទៅ 
lds.org/go/sid- 
going។

គពះវិញ្ញាណឲ្យបលគមើដល់គពះអមាចាស់រ�រូតលធ្វើ

ឲ្យខ្នុំគបាប់គ្រួសារខ្នុំពីការសលគមចចិត្តខ្នុំលៅបលគមើ

លបសកកមមេលៅក្នុងរាគតីជរួបជុំគកុមគ្រួសារ។

ការសលគមចខ្នុំមានន័យថាខ្នុំគតរូវផ្អាកការសកិសា

របស់ខ្នុំលៅមហាវទិយាល័យគពមទាំងកិច្សនយាចំនរួន

គបំាឆ្នាំដដលខ្នុំបានលធ្វើនចឹងកលែចឹបបាល់ទាត់របស់ខ្នុំ្ ង

ដដរ។រាំងពីដំបរូងមកគពះអមាចាស់បានលបើកទាវារ

ល�ើយប៉ះដរួងចិត្តលដើម្ីកិច្សនយាលន្ះអាចគតរូវបាន

លោះគសាយ។

បន្ទាប់ពីខ្នុំបានោក់ដបបបទលបសកកមមេរបស់ខ្នុំ

ខ្នុំបានសាដាប់សន្ិសីទទរូលៅដខលមសា2011ដដល

ដអលលឌើរដនលអិលអានល់ឌើរសិនក្នុងករូរ៉ុមថន

ពរួកសាវកដប់ពីរន្ក់បានដចកចាយពីបទពិលសាធន៍

អ្ក្ ្សព្វ្សាយសាសន្ល ម្ាះសែីដនីលហារអែីង

ដដលជាអ្កលលងបាល់ឱបអាជីពនិងជាសមាជិក

គកុមជលគមើសជាតិនរូដវលលស�ង់។កាលដដល

បងគបសុលហារអែីងបានបលគមើលបសកកមមេល�ើយ

លគកាយមកបានគត�ប់មកវិ�ល�ើយបានបន្តអាជីព

របស់គ្ត់បានបលគងៀនលមលរៀនមរួយដល់ខ្នុំ។លៅក្នុង

លបសកកមមេខ្នុំនិងរ�រូតមកដល់សព្វថ្ងៃលនះការសាដាប់

សុន្ទករថាលន្ះម្ងល�ើយម្ងលទៀតបានគបទានពរ

ខ្នុំល�ើយបាននំ្លសចក្ីសុខសាន្តលៅក្នុងចិត្តខ្នុំ។

ទីបន្ទាល់រាប់មិនអស់ដដលសមាជិកគ្រួសារវរួដ

និងលស្តកបានដចកចាយនចឹងខ្នុំលៅលពលខុសគ្នា

វាមិនគគ្ន់ដតពគងចឹងដល់ការសលគមចចិត្តខ្នុំឲ្យបលគមើ

ប៉លុោណះលទប៉ដុន្តវាក៏គំ្គទខ្នុំលៅគគ្ដ៏លំបាកក្នុង

លបសកកមមេខ្នុំ្ ងដដរ។

គបភពថនភាពរីករាយមរួយលទៀតក្នុងជីវិតខ្នុំ

ចលំពាះការសលគមចចិត្តរបស់ខ្នុំលៅលបសកកមមេ

បានជរួយមិត្តសមាលា�់ខ្នុំបីន្ក់ឲ្យសលគមចចិត្តបលគមើ

លបសកកមមេ្ ងដដរ។លគកាយមកពរួកល្បាន

បលគមើជាពរួកអ្កដចឹកន្ំតំបន់ជាជំនរួយការគបធាន

លបសកកមមេនិងជាគបធានសាខាលទៀត្ង។ឥ�អូវ

លនះលយើងបានសមលែចឹងលមើលលៅ្ លែអូវដដលនចឹងអនុញ្ញាត

ឲ្យលយើងគត�ប់លៅវត្តមានរបស់គពះវរបិរាសរួ្៌។

ខ្នុំជាមនុស្ស្ មេីខុសពីខ្នុំកាលពីបីឆ្នាំមុន។

បំណងគបាថានាដ៏ធំបំ្ុសរបស់ខ្នុំ្ លឺការលធ្វើរាមគពះ

�ឫទ័យរបស់គពះអមាចាស់។គពះអមាចាស់បានគបទាន

ពរខ្នុំ«មរួយរយភា្រយ»(មា៉ាថាយ19:29)។

ខ្នុំមានទីបន្ទាល់ពិតដ៏រស់រលវើកមរួយស្ីពីលទវភាព

ថនគពះវរបរិាសរួ្៌បគុរាដ៏ជាទីគសោ�់របស់

គទង់និងដគ្វាយធរួនគទង់អោំចដ៏បរិសុទ្ធថន

គពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថនគពះនិងកិច្ការធំល�ើយ

អសាចារ្យលៅថ្ងៃចុងលគកាយលនះលៅលពល

ដំណចឹងល្អគតរូវបានសាដារល�ើងវិ�លលើលៅដ្នដី

លនះរាមរយៈពយាការីយ៉រូដសបសែមេីធ(សរូមលមើល

លអសាយ29:14)។

ដរួងចិត្តរបស់ខ្នុំលពារលព�លោយលសចក្ីគសឡា�់

និងអំណរ្ុណចំលពាះលពលលវោដ៏ពិសិដ្ឋលនះ

និងចំលពាះការសារល់និងការគសឡា�់ដល់

បងប្អអូនគបុសគសីជាលគចើនលៅក្នុងលបសកកមមេ

ម៉ុនលតវលីដអរូអែុយររូហារយ។ខ្នុំមានពរោស់លោយ

បលគមើលៅក្នុងចំលោមពរួកល្។គ្មានអ្វីល្្សងបាន

្ល្់ឲ្យខ្នុំនរូវលសចកក្ីអំណរនិងលសចក្ីសុខសាន្ត

ដបបលនះឬន្ំអព្អូតល�តុជាលគចើនមកឲ្យខ្នុំដរូចជា

ការបលគមើលបសកកមមេខ្នុំល�ើយ។◼

អ្កនិពន្ធរស់ទៅក�ទទសប៉ារា៉ហ្រយ។
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កម្បៃោកេុើរណាៃ់ក�ស្សរីស្ស

ខ្ញំ
បានលធ្វើដលំណើរពីមិុកសែិកលៅម៉ុនរាោស.រ.អា.ល�ើយបាន�ប់លៅ

លឌនលវើររដ្ឋករូ�អូរា៉ដរូ។ខ្នុំបានលដើរជុំវិ�អាកាសយាន្តោឋានលន្ះលោយ

លមើលលច�លៅរាមបង្អលួចធំៗនរូវយន្តលហាះចុះចតនិងលហាះលច�។

ខ្នុំមានការគពរួយបារម្លោយសារខ្នុំមិនធាលាប់លធ្វើដំលណើររាមយន្តលហាះពីមុន

មក។អាកាសយាន្តោឋានលន្ះទំនងដរូចជាធំោស់។

ខ្នុំបានលមើលសំបគុតយន្តលហាះខ្នុំល�ើយដចឹងថាខ្នុំមានលពលពីរលមា៉ាងលទៀតពីមុន

លជើងលហាះល�ើររបស់ខ្នុំនចឹងលធ្វើដំលណើរ។ខ្នុំបានសលគមចចិត្តរកកដនលែង

អងរេនុយអានរ�រូតដល់ខ្នុំចរូលលៅក្នុងយន្តលហាះ។ខ្នុំមានអារមមេណ៍ភ័យខាលាច

លៅលពលខ្នុំដស្វងរកកដនលែងអងរេនុយ។លរៅអែីមានមនុស្សអងរេនុយលស្ទើរដតទាំងអស់។

ខ្នុំបានសលគមចចិត្តអងរេនុយលៅដក្រគស្តចីំោស់មានាក់ដដលទំនងជាឯលកា។គ្ត់

ជាមនុស្សដតមានាក់្ត់ដដលមិនលធ្វើឲ្យខ្នុំខាលាច។

រយៈលពលមរួយលមា៉ាងជាងបានកនលែង្ ុតលៅខ្នុំបានសលគមចចិត្តនិយាយរក

គ្ត់។ខ្នុំបានដណនំ្ខលែលួនខ្នុំគ្ត់ទំនងជាមនុស្សល្អល�ើយចង់និយាយនចឹង

ពួកេរេនពលិតជាខជឿខលើគពោះ

រច
នា
 ររូ្រ
ភា
ព ស
ោ
យ
 េ

្ទវីិន
 េ

ីល

តៅឯអាកាេោន្តដាឋានមួយ្ ងាយ្វីផ្ទរះែ្នុំបានមនឱកាេមួយតែើម្បវីដចក្ចាយែំណជឹងល្អ
ជាមួយនជឹងមនុេ្សដែលមិនស្រល់។

ខ្នុំពីលជា្ជ័យរបស់លៅគ្ត់។គ្ត់បានសរួរបន្តិចបន្តលួចពីខលែលួនខ្នុំល�ើយខ្នុំបាន

គបាប់គ្ត់ពីជីវិតខ្នុំលៅគបលទសមិុកសែិក។បន្ទាប់មកខ្នុំមានការជគមុ�ចិត្តភាលាមៗ

មរួយឲ្យដចកចាយដំណចឹងល្អនចឹងគ្ត់។គ្ត់បានសរួរពីសាសន្ខ្នុំល�ើយខ្នុំបាន

គបាប់គ្ត់ថាខ្នុំជាសមាជិកសាសន្ចគកថនគពះលយសែរូវគ្ីស្ទថនពរួកបរិសុទ្ធថ្ងៃ

ចុងលគកាយ។

គ្ត់បានលពាលថាគ្ត់ពុំធាលាប់ឮពីមុនមកលទ។

ខ្នុំ��ចឹមល�ើយតបថា«លយើងក៏គតរូវបានល្រាប់ទុកថាជាពរួកមរមន

្ងដដរ»។

រំលពចលន្ះគ្ត់បានផ្លាស់ប្អូរឥរិយាប្ភាលាម។ទចឹកមុខគ្ត់និងការនិយាយ

របស់គ្ត់បានផ្លាស់ប្អូរ។គ្ត់ទំនងដរូចជាមិនដចឹងថាគតរូវនិយាយពីអ្វីលទ។

ខ្នុំមានអារមមេណ៍ថាការសន្ទន្របស់លយើងបានបញ្ប់ល�ើយប៉ដុន្តខ្នុំបានពយាយាម

បន្តនិយាយរកគ្ត់។ខ្នុំបានសរួរគ្ត់ពីសាសន្របសគ់្ត់។គ្ត់បានតប

លោយគ្មានការសាទាកល់ស្ទើរថា«ខ្នុំជាកាតរូលីក»។
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យ
ុវវ័យ

បន្ទាប់មកគ្ត់លពាលថា«ខ្នុំមិនយល់លទ។អ្កជាលកមេងគសីមានាក់ដ៏ល្អ។

អ្កហាក់ដរូចជាន្រីដ៏សមរម្យមានាក់។ល�តុអ្វីបានជាអ្កចង់កាលាយជាពរួក

មរមន?»

ខ្នុំមានការភាញាកល់្្អើលចំលពាះពាក្យសម្ីលនះល�ើយខ្នុំមិនដចឹងគតរូវតប

ដបបោលទ។ខ្នុំបានលធ្វើការអធិសាឋានលោយលសងៃៀមសាងាត់លោយទរូលសុំ

គពះវរបរិាសរួ្៌ឲ្យជរួយខ្នុំពន្យល់ថាលតើការលធ្វើជាពរួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងលគកាយមាន

ន័យយា៉ាងោចំលពាះខ្នុំលន្ះ។ខ្នុំបានគបាបគ់្ត់ថាមានចិត្តលសាមនស្សនចឹងលធ្វើ

ជាសមាជិកសាសន្ចគកោស់ល�ើយលោយសារការបលគងៀនថនដំណចឹងល្អ

ខ្នុំអាចលធ្វើជាមនុស្សមានាក់ដ៏គបថពល�ើយលមើលលរឿងទាំងឡាយលោយមានការ

យល់ដចឹងចបាស់។

គ្ត់ទំនងជាភាញាកល់ ្្អើលល�ើយបានតបថា«ពរួកមរមនមិនលជឿលលើគពះលទ»។

ខ្នុំខំទប់សំលណើចចំលពាះពាក្យសម្ីលន្ះ្្ទនុយលៅវ�ិខ្នុំបាន��ចឹមល�ើយដចឹង

ថាលនះជាឱកាសខ្នុំលដើម្ីដចកចាយលសចក្ីពិតជាមរួយនចឹងគ្ត់។ខ្នុំបានពន្យល់ពី

ជលំនឿសំខាន់ៗរបស់លយើងមរួយចំនរួន។ខ្នុំបានបលគងៀនគ្ត់ពីដ្នការសល្គ្រះ

និងពីសារៈសំខាន់ថនគកុមគ្រួសារ។គ្ត់ហាក់ដរូចលៅដតមិនលជឿដរូលច្ះខ្នុំបាន

សលគមចចិត្តដ្លែងទីបន្ទាល់របស់ខ្នុំលៅគ្ត់។លៅក្នុងអាកាសយាន្តោឋានដ៏ធំលន្ះ

ខ្នុំគតរូវបានគបទានពរឲ្យនរូវភាពកាលាហានលដើម្ីដចកចាយទីបន្ទាល់របស់ខ្នុំស្ីពី

យ៉រូដសបសមេែីធស្ីពីពយាការីនិងពរួកសាវកដដលលៅរស់និងពីលសចក្ីគសឡា�់

ដដលខ្នុំមានចំលពាះដំណចឹងល្អនិងគពះ្ម្ពីរមរមន។

ខ្នុំលមើលន្�ិការបស់ខ្នុំ។វាដល់លពលដដលខ្នុំគតរូវល�ើងយន្តលហាះ។

លៅថ្ងៃរលសៀលលន្ះបានពគងចឹងទីបន្ទាល់ខ្នុំរាមរលបៀបមរួយដដលខ្នុំពុធំាលាប់មាន

ពីមុនមកល�ើយ។ខ្នុំមានចិត្តរីករាយដដលខ្នុំបានដចកចាយទីបន្ទាល់ខ្នុំនចឹង

គ្ត់ល�ើយមានអំណរ្ុណដដលខ្នុំអាចជរួយផ្លាស់្ំនិតគ្ត់អំពីសមាជិក

សាសន្ចគក។ឥ�អូវលនះខ្នុំកាន់ដតមានចិត្តកាលាហានលៅលពលមនុស្សមានាក់

សរួរខ្នុំពីសាសន្ចគក។◼

អ្កនិពន្ធរសទ់ៅរដ្ឋឈីវ៉វ៉ក�ទទសមុិកស៊ិក។



សេលែៀកពាក ់ឲ្យ ន្លែ្នែរូរ ។

ត�ើត�ើងអាចត្វើអវវីខ្លះត�ើម្វីមាន
ភាពសក្ដិសមនឹងព្លះវិញ្ញាណ?

សា្្សីពឈិកសស

រច
នា
ររូ្រ
ភា
ពស
ោ
យ
  ម្

៉ាត 
ស្រ
៊ណ

ុន

កោយម្បធាៃ
ប៊យែ៏ក�ផ្្្ឺ

ស្រធានករូរ៉ុមននពួកសាវកដ
្រ់ពីរនាក់

សមាជិកកូរ៉ុមននពរួកដ�់ពីរ
ោក់្ឺជាសាកសេីពិទសស
រ�ស់កពះទយស៊ូេក្ីស្។

ដក្េង់ពដី«Counsel to Youth»Liahonaបខវិច្ិកាឆ្នាំ2011េំព័រ16–19។

 ស្រេិន ស្រើ អនែក សធវើ សរឿង ទាំងសនរះ 
អនែក នឹង សតរូវបាន ដ្រកសា ស�ើយ  

សពរះវិញ្ញាណ្ររេុិទ្ធ នឹង ដឹកនាំ អនែក ។

ដស្រចិត្សពលអនែក សធវើ ែុេ ។

សាដា្់រត្នី្ដដល សលើក តសម្កើង ។ និយយ ឲ្យ ម្ន គ្រវភាព ។
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កុមា
រ

អឈិមរា៉ាអ័រអាយុ 11 ឆ្នាំ រដ្ឋតិចសាេ េ.រ.អា .

្វី
របីឆ្នាំមុនខ្នុំបានបលគងៀនលមលរៀនមរួយស្ីពី

លសចក្ីជំលនឿលៅក្នុងរាគតជីរួបជុំគកុមគ្រួសារ។

គ្រួសារខ្នុំបានចោំយលពលយា៉ាងលគចើន

ពិភាកសាគ្នាពីលសចក្ីជំលនឿលោយសារបងគបុស

ខ្នុំបានេងៃល់ថាល�តុអ្វីបានជាលយើងគតរូវការ

លសចក្ីជំលនឿ។ខ្នុំបានោំគគ្បដ់្លែឪ�ចឹក

មរួយលៅក្នុងដពងតរូចមរួយ។ខ្នុំបានគបាប់គ្រួសារ

ខ្នុំថាលសចក្ីជំលនឿដរូចជាគគ្ប់ពរូជមរួយដដរ។

គបសិនលបើអ្កលមើលដ្វាឲ្យល្អគគ្ប់ពរូជលន្ះ

នចឹងលរូតោស់។

លយើងពុំធាលាប់មានលជា្ជ័យលគចើនលៅក្នុង

ការោំបដនលែលន្ះលទ។ប៉ដុន្តខ្នុំសង្ចឹមថាខ្នុំអាច

លធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិលនះលរូតោស់ល�ើយថាខ្នុំអាចលធ្វើ

ជា្ ំររូល្អថនលសចក្ីជលំនឿ។ខ្នុំបានោក់ដពងលន្ះ

លៅមាត់បង្អលួចល�ើយលមើលដ្វា។ខ្នុំបានរង់ចាំ

ល�ើយបានអធសិាឋានឲ្យគគ្ប់ពរូជខ្នុំលរូតោស់។

ខ្នុំលស្ទើរដតលបាះបង់លចាលលៅល�ើយ

ប៉ុដន្តមរួយសបាដា�៍លគកាយមកលៅទីបំ្ុតខ្នុំ

បានលឃើ�ពនលែកពណល៌ខៀវបានដុះល�ើង។វា

ដុះលៅគតង់មាត់បង្អលួចអស់មរួយសបាដា�៍លទៀត។

បន្ទាប់មកឪពុកមាដាយខ្នុំបានជរួយខ្នុំរកកដនលែងមរួយ

លដើម្ីោំវាលៅសរួនផ្កាខាងលគកាយ្ ្ទះលយើង។

ខ្នុំលមើលដ្រុក្ខជាតិខ្នុំបានយា៉ាងល្អ។

ខ្នុំបានលគសាចទចឹកវាល�ើយលធ្វើឲ្យវាមានសំលណើម

ជានិច្។វាបន្តលរូតោស់កានដ់តធំលៅៗ។

ខ្នុំរីករាយខាលាំងោស់!

បន្ទាប់ពីលពលលវោបានកនលែង្ ុតលៅជាលគចើន

សបាដា�៍ខ្នុំបានលឃើ�មានផ្ការរួចល�ើយមាន

ដ្លែតរូចបានចាប់ល្្ើមលច�ពនលែក។លយើងបាន

លមើលដ្លែឪ�ចឹកគបាំពីរបានដុះលច�ជាវលលែិលច�ពី

ពីគគ្ប់ពរូជដ៏តរូចមរួយរបស់ខ្នុំ។ចំលពាះខ្នុំវាជា

អព្អូតល�តុនិងជាចលមលែើយចំលពាះការអធិសាឋាន

ខ្នុំ។ដ្លែលន្ះដ ្្អមដរូចជាបានដចងលៅក្នុងអាលមា៉ា

តមត�ៀន�បស់ខ្ញុំស្វី្វី
តសចក្វីជុំតនឿ

កវៃរបស់អ្្
សយើង ចង់ ោំ សគ្្រ់ពរូជ មួយ ជាមួយ នឹងអនែក ៖ សតើ អនែក ធាលា្រ់្ិត ពី ការ ដចកចាយ ្រទពិសសាធន៍ រ្រេ់ អនែក ជាមួយ 

នឹង លីអា�រូណាដដរសទ ? សយើង េរូម សាវា្មន៍ ចំសពារះដំសណើរ សរឿងពិត េ្ីពី រស្រៀ្រ ដដល អនែករេ់សៅតាម 

ដំណឹងល្អននសពរះសយេ៊រូវស្ីេ្ទ ។ ឧទា�រណ ៍អនែកអាច េរសេរពី សគ្មួយដដល អនែក បាន ទទួល ចសមលែើយ 

ពីការអធិសាឋាន ឬសពល អនែក បានអសញ្ជើញ មិត្ ម្នាក់សៅសពរះវហិ្រ ។

ឪពុកម្ដាយ អនែក អាច ជួយ អនែក សផ្ើ វ ៖ តាម អ៊ិនសធើរដណតសៅ liahona.lds.org តាម អ៊ើដម៉ាលសៅកាន ់

liahona@ldschurch.org ឬ តាម េំ្រុសត សៅ កាន់អាេយោឋាន សៅ សលើទំព័រទី 3 ។ េរូមភាជា្់រ ស្មរះវួដ 

ឬ សា្ រ្រេ់អនែក និង ម្ន ការអនុញ្ញាត រ្រេ់ឪពុកម្ដាយ អនែក មកជាមួយ ។
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32:42ថា៖«ល�ើយលោយសារលសចក្ីពយាយាម

របស់អ្កនិងលសចក្ីជំលនឿរបស់អ្កនិង

លសចក្ីអត់ធន់របស់អ្កលៅលលើគពះបន្ទអូលលោយ

ដ្ទាំគពះបន្ទអូលលន្ះលដើម្ីឲ្យវាចាក់ឫសលៅក្នុង

ខលែលួនអ្កលមើលចុះលៅមិនយរូរមិនឆ្ប់អ្ករាល់គ្នា

នចឹងលបះបានដ្លែល�ើលន្ះដដលពិលសសបំ្ុតដដល

ដ ្្អមជាងអ្វីៗដដលដ ្្អមទាំងអស់»។

បទពលិសាធន៍លនះបានលធ្វើឲ្យខ្នុំរីករាយ

ោស់ល�ើយបានបលគងៀនខ្នុំនិងគ្រួសារ

ខ្នុំថាលសចក្ីជំលនឿ្ លឺជាលគ្លការណ៍ពិតថន

ដំណចឹងល្អថនគពះលយសែរូវគ្ីស្ទ។◼
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កតើការរាៃរូបកាយរាៃអវីអសាចរ្យកៅ?
ររូ្រកាយ សយើង ម្ន សារបៈេំ្ន់ ណាេ់ ស�ើយ្ររេិុទ្ធ 

រ�រូតដល់ សពរះអម្ចេ់ ឲ្យ ស្មរះថាជាសពរះវហិ្រ ្ររិេុទ្ធ 

( េរូមសមើលករូរិន្រូេទី 1 3:16–17 ) ។ ស�ើយ ការ ម្ន 

ររូ្រកាយ ក ៏េ្រ្បយ ផងដដរ ! ររូ្រកាយ អាចរត ់សសចៀង សឡើងែនែំ 

សេើច ្រូរររូ្រ ដ�លទឹក រំ ស�ើយ សធវើេកម្មភាពេ្រ្បយ 

សផ្សងសទៀត ។ សយើង ក៏អាច សស្រើ ររូ្រកាយ សយើង សដើម្ី សរៀន ជួយ 

មនេុ្ស ្រសង្កើត សកមុស្ួសារ ស�ើយ សធវើ ឲ្យ ពែិពសលាក សនរះកាលាយ 

ជាកដនលែង មួយ ដ៏ស្រនព ផងដដរ ។

កេតុអវីកយើងរាៃរូបកាយ?
ពីមុន សយើងចា្រ់កសំណើត សយើង ជា វិញ្ញាណដដល គ្មន ររូ្រកាយ ។ ម្ន សរឿងជាសសចើន ដដល 

សយើង មិន អាច សធវើ លរុះសតាសយើង ម្ន ររូ្រកាយ ។ សពរះបាន ចាត់ សយើង ឲ្យ មក ដផនដីសនរះសដើម្ី 

ទទួលររូ្រ កាយ ។ សយើង សតរូវការ ទាំង វិញ្ញាណ និង ររូ្រកាយសដើម្ីដស្រកាលាយ ដរូចជា 

សពរះវរ្ិរតាេួ្៌ ។ ( េរូម សមើល្. និង េ. 88:15 ) ។
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កៅកពលកយើងកមើលខ្រូបកាយកយើងរាមរកបៀបខែលម្ពរះបាៃបញ្ជាកយើង
ៃឹងរាៃពរ!(សូមកមើលម៉ូសាយ2:41,គ.ៃឈិងស.89:18–21)។

កតើែ្នុំគួរក្វើោ្់រូបកាយែ្នុំខបបណា?
សយើង ្ ួរសធវើ ោក់ររូ្រកាយ សយើង តាមរស្រៀ្រ ដដល សយើង នឹងសមើលដ្សទព្យ ដម៏្នតនមលែ ្ំរផុត  ដដរ—សោយ សេចក្ីសេឡាញ់ និង សេចក្ីសគ្រព ។ តាមរយបៈពរូក 

ពយាការ ីនិង ពាក្យេំម្ី ននសបាជាញាវងនវ សពរះវរ្រិតាេួ្៌ បាន ម្ន ្រន្ទរូល សបា្រ់សយើងពីអវីដដល ល្អ និង មិន ល្អ េសម្្់រររូ្រកាយ សយើង ។ ម្ន សរឿងជាសសចើន ដដល 

សយើងអាច សធវើ សដើម្ី សមើលដ្ររូ្រកាយ សយើង ៖

• �រូ្រអាហ្រល្អៗ ស�ើយ សធវើលំហ្ត់សបាណ ។

•  សេលែៀកពាកន់ ល្ែ្នែរូរ ស�ើយរកសា ររូ្រកាយ សយើងឲ្យ សាអាតេ្អំ ។

•  សគ្រព ចសំពារះ ររូ្រកាយ រ្រេ់មនុេ្សដនទសទៀត ។

• កុំសាក ់ឬសចារះសលើររូ្រកាយ សយើង ។

• កុ ំសស្រើ ថានាំ សញៀន េុរ បារ ីកាស�វ ឬដត ។

•  សលង ដល្ងដដល ម្ន េុវត្ថិភាព ស�ើយ រីករយ ស�ើយសៅ ឲ្យ ឆ្ងាយពី េកម្មភាពដដល សសគ្រះថានាក់ ។

សៅ សពល សយើង សមើលដ្ររូ្រកាយ សយើង សយើងអាចទទួលអារម្មណ៍ពីសពរះវិញ្ញាណ្ររេិុទ្ធ កាន់ដតសសចើន ។

ចរុះកបើែ្នុំមឈិៃចូលចឈិត្តរូបកាយែ្នុំម្តង់ខ្្្ណាមួយវិញ?
សពល ែលែរះ ររូ្រកាយ សយើងសមើលសៅ ឬ សធវើចលនាមិន ដរូចជាអវីដដល សយើង 

ចង់បាន សនារះសទ ។ ្រ៉ាុដន្ មិន ថា ររូ្រកាយ សយើង ម្ន ែិនភា្ ដ្រ្រណា 

សនារះសទ នា សពល សនរះ សយើងក ៏ អាច សសជើេ ម្នអំណរ្ុណ ចំសពារះ វ ស�ើយ 

សស្រើ វ សធវើ សរឿង ល្អៗសៅ សលើ ដផនដីសនរះបានដដរ ។ សៅន្ងៃ មួយ សយើង 

ម្នាក់ៗ នឹង សតរូវបាន រេ់ សឡើងវិញ ស�ើយ ម្ន ររូ្រកាយ ដដល ល្អ ឥតស្ចរះ 

(េរូមសមើល អាលម្៉ា 40:23) ។ សពរះ សេឡាញ់ សយើង  មិនថា សយើង ម្ន 

ររូ្រកាយ ដ្រ្រណាសទ ស�ើយ សយើងអាច សេឡាញ ់ែលែលួន សយើង ផងដដរ ។

កេតុអវីបាៃជាមៃុស្សទូកៅមឈិៃែូចគានា?
ររូ្រកាយ សកើត មក ជារង ពណេ៌ម្ញរ និងទ�ំំស្្រ់ស្រសែទ 

ស�ើយ សនរះជា ដផនែក មួយ នន ដផនការននសពរះវរ្ិរតាេួ្៌ ។ 

សទារះជា ររូ្រកាយ នីមួយ ែុេគ្នាក្ី ក ៏សយើង រល់គ្នា សតរូវបាន 

្រសង្កើតសឡើង តាម ររូ្រភាពនន សពរះដដរ ( េរូមសមើលសលាក្ុរ្ត្ិ 

1:26 ) ។ សនារះម្នន័យ ថា ររូ្រកាយ សយើង យក លំនាំ តាម 

សពរះកាយ ដ ៏ល្អឥតស្ចរះរ្រេ់សទង់ ។ ររូ្រកាយ មនេុ្ស ស្្់រគ្នា 

ម្ន ភាពសេេ់សាអាត សោយសារ ររូ្រកាយ នីមួយៗ ្ វឺជា 

អសំណាយទាន ព ីសពរះវរ ្ិរតាេួ្៌ ជាទីសេឡាញ់ ននសយើង ។

កោយរា៉ារសីសាវីែ�ីសៃុ

ទេ្សនាវដ្ី សាេនាចសក
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កោយខជៃៃីកេវើរា៉ា�ី

ម៉ា
រីលអឡាបានមកដល់្ ្ទះពីសាោលរៀន

វិ�លោយមានទចឹកមុខជរូរចត់។«មាន

លរឿងអី?»មាដាយបានសរួរលៅលពលគ្តោ់ំផ្កា

លៅក្នុងសរួន។

មា៉ារលីអឡាបានតបថា«សរូនយីា៉ាបានសនយា

ថាន្ងនចឹងលលងជាមរួយករូនដតន្ងមិនបាន

លធ្វើលទ»។ន្ងបានលុតជងរេង់ចុះលៅនចឹងដីជិត

មាដាយ។

មាដាយលពាលថា«មា៉ាក់សុំលទាស»។«ការ

រកសាការសនយាជាលរឿងដ៏សំខាន់។សបាដា�៍លគកាយ

លពលករូនគជមុជទចឹកនិងទទរួលការបញ្ជាក់ករូន

នចឹងលធ្វើការសនយាដ៏សំខាន់មរួយចំនរួនដដលលៅ

ថាលសចក្ីសញ្ញា»។

«ពិតដមនឬ?»មា៉ារីលអឡាបានសរួរ។ន្ងមាន

ចិត្តរីករាយលោយបានទទរួលបុណ្យគជមុជទចឹក។

មាដាយបានោក់ផ្កាពណ៌លលឿងមរួយចំនរួន

លៅក្នុងដី។«ករូនសនយាលដើម្ីលគ្រពគបតិបត្តិ

គពះបញ្ញត្តិ។ករូនក៏សនយា្ ងដដរលដើម្ីយកគពះន្ម

ថនគពះលយសែរូវគ្ីស្ទមកោក់លលើខលែលួនករូន។លតើ

គពះវរបិរាសរួ្៌បានសនយាអ្វីខលែះគបសិនលបើករូនលធ្វើ

កិច្ការទាំងលន្ះ?»

មា៉ារីលអឡាបាន្ ិតពីអ្វីដដលន្ងបានលរៀនលៅ

ក្នុងថានាក់កុមារ។«ថាករូននចឹងមានគពះវិញ្ញាណ

បរិសុទ្្ធ ងល់ៅជាមរួយនចឹងករូន»។

មាដាយបានតបថា«គតចឹមគតរូវល�ើយ»។«ករូនក៏

នចឹងកាលាយជាសមាជិកសាសន្ចគករបស់គពះលយសែរូវ

្ងដដរ។«លតើករូនអាចរកសាការសនយារបស់ករូនលដើម្ី

លគ្រពគបតិបត្តិគពះបញ្ញត្តិបានលោយរលបៀបោ?»

មា៉ារីលអឡាតបថា«ខ្នុំគតរូវមានចិត្តល្អល�ើយខ្នុំ

អាចគបាប់ពីលសចក្ីពិត»។«លតើការយកគពះន្ម

គពះលយសែរូវមកោក់លលើខលែលួនករូនមានន័យយា៉ាង

ដរូចលមច្?»

មាដាយតបថា«វាមានន័យថាករូន

ពយាយាមដគបកាលាយដរូចជាគទង់ល�ើយលធ្វើ

អ្វីដដលគទង់សព្វគពះ�ឫទ័យចង់ឲ្យ

ករូនលធ្វើ»។«លតើករូនអាចលធ្វើអ្វីខលែះលដើម្ីដគបកាលាយ

ដរូចជាគពះលយសែរូវ?»

មា៉ារីលអឡាបានបង្វិលផ្កាពណ៌សាវាយមរួយ

លៅចលន្លាះគមាមថដន្ង។«ករូនអាចអងរេនុយជិត

លកមេងគសី្ មេីលៅឯសាោ។ល�ើយករូនអាចពយាយាម

លធ្វើល្អដល់សរូនីយា៉ា»ន្ងបានតប។

មាដាយតបវិ�ថា«លន្ះជា្ ំនិតល្អោស់»។

«ល�ើយលៅលពលករូនទទរួលទានសាគកាម៉ង់ករូន

អាចចងចាំពីការសនយារបស់ករូន»។

មា៉ារីលអឡាបាន��ចឹម។«ករូនដចឹងពីការសនយា

មរួយលទៀត— ល្ឺការលគសាចទចឹកផ្កាលដើម្ីលយើងអាច

មានសរួនផ្កាដគ៏សស់សាអាត!»◼

អ្កនិពន្ធរស់ទៅក្នុងរដ្ឋយូថាហ៍ស.រ.អា.។

ត�ើងកាលា�ជាសមជិកននសាសនាចពកតាម��ៈ្ ិ្វី

បុណ្យពជមុជទឹកនិង្ ិ្វីបញ្ជាក់

ការនាំថ្នា្់្ ុរារម្្្នុងលកំៅោឋាៃ ចរូរ សរៀន ្រដន្ថម អំពី បាវចនា ថានាក់ ្រឋមេិកសា កនែញងដែ សនរះ !

ចតពមៀងនិងព្លះគម្វី�
•  « Baptism » Children’s Songbook  

ទំព័រ 100 ( វ្្គទ ី1 និងទ ី3 )

•  យ៉ារូហ្ន 3:5

គុំនិ�តោបល់សពមប់កា�
និោ�ក្ញងពគរួសា�
ម្៉ារីសអឡា បាន ្ ិត ពី រស្រៀ្រ ដដល នាង អាច រកសា 

សេចក្ីេញ្ញាននពិធី្រុណ្យសជមុជទឹក រ្រេ់នាង សោយ ការ 

សធវើ តាម សពរះសយេ៊រូវស្ីេ្ទ ។ ស្ួសារ អនែក អាច្ិតពី រស្រៀ្រ 

សដើម្ីដស្រកាលាយ  ឲ្យ កាន់ដតដរូចជាសពរះស្ីេ្ទ សៅ កនែញង ផ្ទរះ សៅ 

សាលាសរៀន និង ទីកដនលែងសផ្សងសទៀត ។  េរូម ោក់សគ្លសៅ 

មួយ េសម្្រ់ស្ួសារ  សដើម្ី ្ ិតពី សេចក្ីេញ្ញាននពិធី្រុណ្យ 

សជមុជទឹកសៅសពល អនែក ទទួលទានសាសកាម៉ាង់ ។
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កុមា
រ

ខ្ញុំអាច�កសាតសចក្វីសញ្ញានន្ិ្វីបុណ្យ
ពជមុជទឹក�បស់ខ្ញុំបាន
 សដើម្ី  សធវើ ជា ដែ្សភាពយន្ មួយ េ្ីពី 

សេចក្ីេញ្ញាននពិធី្រុណ្យសជមុជទឹក រ្រេ់ អនែក  េរូម កាតេុ៊់ម 

និង ្រន្ទរះររូ្រភាព សនារះសចញ ។ េរូម ្រិទ្រន្ទរះររូ្រភាព ពីរ រួម 

គ្នាសៅជា្រន្ទរះ មួយ ដវង ( ោក់តសមួត ក និង ែ ) ។ េរូម្រិទ 

េុ៊ម និង ្រន្ទរះររូ្រភាពសៅ នឹង សកោេរឹង ។ េរូម កាត ់សលើ 

្រនាទាត់ោច់ៗ សៅ សលើ េុ៊ម សនារះ សដើម្ី បាន ជា រន្ធពីរ ។ អរូេ  

្រន្ទរះររូ្រភាព  កាត់រន្ធទាំងពីរសនារះ សដើម្ី ឲ្យ ររូ្រភាព្រគ្ហាញ  

សៅ ព ីមុែ េុ៊ម ។
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អ្នក អាច ោក់ សេនែើ ររូ្រ្ំនរូរ ររូ្រ្ត ឬ្រទពិសសាធន៍ រ្រេ់ អនែក  

តាមអ៊ិនសធើរដណត សៅ liahona.lds.org សោយ អ៊ើដម៉ាល សៅកាន់ 

liahona@ldschurch.org សោយ ោក់ « Our Page » កនែញង 
ស្រអ្រ់ស្រធាន្រទ ឬ សោយ សផ្ើេំ្រុសត សៅ អាេយោឋាន សៅ សលើ ទំព័រ 3 ។

រល ់ការសផ្ើមកសតរូវ ដត  ម្នស្មរះ សពញ រ្រេ់ កុម្រ សែទ និង 

អាយ ុ( អាយ ុចា្រ់ពី 3 ឆ្នា ំដល ់11 ឆ្នាំ ) រួមទាំងស្មរះសពញ រ្រេ់ 

ឪពុក ម្តាយ វួដ ឬ សា្ សេក្ ឬ មណ្ឌល និង េំ្រុសត អនុញ្ញាត ជា 

លាយលក្ខណ៍អក្សរ ពី ឪពុក ម្តាយ ផង ដដរ សដើម្ី សស្រើ សបាេ់   ររូ្រ្ត និង 

ឯកសាររ្រេ់ កុម្រ ដដល បាន ្រញ្ជរូនមក ( អ៊ើដម៉ាលក ៏អាច ទទួល យក បាន 

ដដរ ) ។ េរូមកុំ សផ្ើររូ្រ្ំនរូររ្រេ់ សពរះអង្គេស្គ្ររះ ។ ការ ោក ់សេនែើ អាច នឹង 

សតរូវ សធវើ ការ ដក េសមួល សដើម្ី ឲ្យ សតរូវ នឹង ទំ�ំ ឬ ភាព ច្បេ់លាេ់ ។

សៅ កនែញង ្រទ ្រគ្ហាញនន អង្គការ្រឋមេិកសា សយើង សៅ ឆ្នាំ មួយ ែ្ញំ បាន សលង ពយាណូ្រទ 
« ែ្ញំ បាន រេ់សៅសាថានេួ្៌ » ។ ឆ្នា ំសសកាយ មកសទៀត ែ្ញំបាន ដឹកនាំ ចសសមៀង ជា ភាសា 
មនុេ្ស- ្  ្វឺ ្រទ « ែ្ញំ ចរូល ចិត្ សមើល សពរះវហិ្រ ្ររេិុទ្ធ » ។ ឆ្នាំ ្រនាទា្រ់សទៀត ែ្ញំ ម្ន 
សគ្ល សៅ  សដើម្ីសរៀន្រទ « ស្រើ ែ្ញំ សាដា្រ់សោយ ដួងចិត្ែ្ញំ » ។ ែ្ញំ ដឹង ថា សពរះអម្ចេ់ 
ស្រទានសទពសកាេល្យ ដល់ ែ្ញំ ស�ើយ ែ្ញំ ្ ួរ អែិវ�្ឍ  វ ស�ើយ សស្រើ វ សដើម្ី ស្រទានពរ ដល ់
មនុេ្សដនទសទៀត—សនារះ សទពសកាេល្យ រ្រេ់ ែ្ញំ នឹង រីកចសសមើន ។ ែ្ញំ ដឹង ថា ែ្ញំ ជា ្រុសតី 
ម្នាក់ រ្រេ់សពរះ ស�ើយ ថា សពរះសយេ៊រូវស្ីេ្ទ បាន លរះ្រង់សពរះជន្មសទង់ េសម្្់រែ្ញំ ។

លូណារា៉ារីសុលអ៊ីអាយុ8ឆ្នាំម្បកទសអាេ្សង់ទៃី

ទំព័រ រ្រេ់ សយើង

កេស្ី�្យលូអាយុ6ឆ្នាំម្បកទសកអកាវាទ័រ កេ�ី�្យលូអាយុ9ឆ្នាំម្បកទសកអកាវាទ័រ

«ម្ពរះគម្ីរមមរៃ»វោិលាមអឈិមអាយុ10ឆ្នាំម្បកទសកម្បស៊ីល

សាទីយ៉ាកអសអាយុ11ឆ្នាំម្បកទសឥណ្ឌូកណស៊ី



កុមា
រ

«ចូរទរៀនទៅក្នុងយុេេ័យរ�ស់កូនឲ្យ

ទចះកាន់តាមកពះ�ញ្ញែ្ិទាំងឡាយននកពះ»

(អាលមា៉ា37:35)។

ខ្ញុំបានធំដចឹងក្ីល�ើងលៅទីគកងុមីោស់

គបលទសអែុយររូហារយ។លពលខ្នុំអាយុ

គបំាមរួយឆ្នាំមាដាយខ្នុំនិងបងគសខី្នុំបាន

គជមុជទចឹកចរូលលៅក្នុងសាសន្ចគក។

ឪពុកខ្នុំមិនបានចរូលររួមនចឹងសាសន្ចគក

លទប៉ុដន្តគ្តដ់តងរីករាយដដលលយើងបាន

លៅគពះវិហារ។គ្តដ់្មទាំងបាន

រកសាពាក្យសម្ីថនគបាជាញាវាងថវល�ើយបង់

ដគ្វាយមរួយភា្ក្នុងដប់លទៀត្ ង។

សាខាលយើងតរូចោស់ល�ើយលយើង

គ្មានអគ្រគពះវិហារលទ។លយើងជរួបជុំគ្នា

លៅ្ ្ទះជរួលមរួយ។្្ទះមានអាងទចឹកតរូចមរួយ

លៅខាងលគរៅលដើម្ីលយើងលគបើសគមាប់បុណ្យ

គជមុជទចឹក។

លៅលពលខ្នុំមានអាយុជិតគបាំបីឆ្នាំខ្នុំរីករាយ

ចង់ទទរួលបុណ្យគជមុជទចឹក។ប៉ដុន្តលៅថ្ងៃ

បុណ្យគជមុជទចឹកមានលភលែៀងធាលាក់ល�ើយ

អាកាសធាតុគតជាក់យា៉ាងខាលាំង។មាដាយ

ខ្នុំបានលពាលថាគបដ�លជាខ្នុំមិន្ រួរលធ្វើ

បុណ្យគជមុជទចឹកលៅថ្ងៃលន្ះលទលោយសារដត

អាកាសធាតុគតជាក់។ប៉ុដន្តវាជាថ្ងៃខរួបកំលណើតខ្នុំ

ល�ើយខ្នុំចង់លធ្វើបុណ្យគជមុជទចឹកលៅថ្ងៃលន្ះ។

ខ្នុំចាំពីការលសលែៀកពាក់លខាអាវសររបស់ខ្នុំ

ល�ើយលដើរចរូលលៅក្នុងអាងលន្ះលដើម្ីទទរួល

បុណ្យគជមុជទចឹក។ខ្នុំបានដចឹងថាទចឹកលន្ះនចឹង

គតជាក់ខាលាំងប៉ុដន្តខ្នុំមិនគតជាក់លន្ះលទ។ខ្នុំបាន

ដចឹងថាខ្នុំកំពុងលធ្វើលរឿងគតចឹមគតរូវល�ើយខ្នុំមាន

អារមមេណ៍កកល់រៅដា។

លគកាយមកលទៀតមិនយរូរប៉ុន្មានលរាងថាវាយបងរេំ

មរួយគតរូវបានសង់ល�ើងសគមាប់សាខាលយើង។

លៅលពលលន្ះសមាជិកសាសន្ចគកអាចជរួយ

សង់សាោគបជុំបាន។ការគ្ររបស់ខ្នុំ្ លឺលរើស

ដដកលគ្លនិងលៅចាដដលធាលាក់មកលលើដីលដើម្ី

បានត�ៀបចុំខ្លួនត�ើម្វី

លយើងអាចលគបើវាម្ងលទៀតបាន។វាជាការគ្រ

ដ៏គ្យគសរួលមរួយប៉ុដន្តវាសំខាន់ចលំពាះខ្នុំ

ោស់។វាបានបលគងៀនខ្នុំពីរលបៀបបលគមើ

ល�ើយវាបានជរួយលរៀបចំខលែលួនខ្នុំសគមាប់ការបលគមើ

ន្លពលអន្្តក្នុងសាសន្ចគក។សរូមចងចាំ

ថាលទាះជាអ្កលកមេងក្ីលរឿងទាំងឡាយដដលអ្កលធ្វើ

លៅលពលលនះ្ លឺសំខាន់ខាលាំងោស់។◼

រច
នា
 ររូ្រ
ភា
ព 
សោ

យ
 អិម

មីល
ី ោ

វីេ

កោយខអលក�ើរកអកាវាែូហារវា៉ខរត៉

នន ពួក ចិតេិ្រ នាក់ បតពមើ
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ែ្ម្សង់ពីការសរាភាសមួយកោយអាម៊ី
កជៃលីវិត

តេគដរូរស់លៅក្នុងគបលទស

ដ៏ធំបំ្ុតមរួយថនអាលមរិកខាង

ត អ្ូង—គបលទសលគបសែីល។គ្ត់រសល់ៅ

ក្នុងទគីកងុលខើរីទីបាជារាជធានីថនរដ្ឋ

បា៉ារា៉ោរបស់គបជាជនលគបសែីល។

ល្គដរូចរូលចិត្តចំោយលពលជាមរួយ

នចឹងឪពុកមាដាយនិងបងគបសុគ្ត់

គពមទាំងប្អអូនគសីគ្ត់្ងដដរ។

ពរួកល្ចរូលលៅលលងគពះវិហារបរិសុទ្ធ

និងលៅលេរ្សមុគទជាមរួយគ្នា។

ល្គដរូទន្ទចឹងរង់ចាំលដើម្ីកាលាយជាអ្ក្្សព្វ

្សាយសាសន្លៅថ្ងៃោមរួយ!◼
*«សរួស្ីមិែ្ភក្ិទាំងឡាយ!»ជាភាសាព័រទុយហ្រល់។

ខ្ញុំត្មលះតេព�មូក្ វី

ការបកងកើតមឈិត្តភាពកៅជុំវិញពឈិភពកោ្

រា�់្ពឹកខ្នុំអាៃ្ពរះ្ម្បីរដហើយអ្ិសាឋាៃៃឹង្្រួសារខ្នុំពបីមៃុ
ខ្នុំដៅសាលាដរៀៃ។មុខវិជាជាប��ខ្នុំច�ូចិត្ត្ ឺបផ្នកស�ិ្បៈ
ៃិង្បវត្តិសា្ស្តនៃ្បជាជៃជាតិដ�ើមដ្បស៊�ី។មិត្តខ្នុំ
ភា្ដ្ចើៃពុបំមៃជាសម្ជិកសាសនាច្កដទ។ខ្នុំៃិយាយ
ៃឹងពរួកដ្ពបីអវបីប��ខ្នុំដជឿដហើយអដញជើញពរួកដ្ឲ្យមក
្ពរះវិហារជាមរួយខ្នុំ។

អូឡាអាមីទហ្រស *

ពបតទសតពបស៊ីល
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កម្តៀមែ្លួៃកេើយឬកៅ!
វ៉ាលី រ្រេ់ សផសដរូម្ន នរូវ រ្រេ់ មួយ ចំនួន ដដល 

គ្ត់ចរូលចិត្ ។ សតើ រ្រេ់ណាែលែរះដដល អនែក ចង់ 

ោក់កនែញងកា្ររូ្រ រ្រេ់ អនែក ?

ែ្នុំចូលចឈិត្តកមើលម្ពរះវិហារបរិសុទ្ធ
ស្ួសារ  ែ្ញំ ចរូលចិត្ សៅសពរះវិហ្រ ្ររេុិទ្ធ សៅសែើរបីា៉ាទ ី 

ស�ើយ សដើរសមើល េួនផាកាជាមួយ គ្នា ។ ែ្ញំ ម្ន អាយ ុ

សទើ្រដត្រួនឆ្នាំ្រ៉ាុសណាណារះសពលសពរះវិហ្រ ្ររិេុទ្ធ សនារះបាន 

សាងេងស់ឡើង ្រ៉ាុដន្ ែ្ញំ ចាំពីការ សៅសដើរសមើល សៅ ន្ងៃ 

ស្រើកេសម្ពធ ឲ្យសស្រើសបាេ់ ។ វ ជាការ ចងចា ំមួយ 

ដ៏ពិសេេ េសម្្រ់ែ្ញំ ។

�ំដណើរដរឿងក្ននុង្ពរះ្ម្បីរប��ខ្នុំច�ូចិត្ត្ ឺ
ដៅដព�ៃបីនហវ្តឡប់ដៅដយរូសាឡឹមវិញដ�ើម្បី
យកផ្ទាំងចំណារសាពាៃ់។ខ្នុំច�ូដាកដ់គ្�ដៅ
ដហើយសដ្មចវ។ខ្នុំម្ៃបផៃការដ�ើម្បីបាៃ
រង្វាៃ់របស់ខ្នុំស្បីពបីដសចក្បីជដំៃឿដជឿ��់្ពរះពបីមុៃ
ខ្នុំម្ៃអាយុ12ឆ្នាំ។

ខ្នុំចូ�ចិត្ត្ូររូប។ខ្នុំចំណាយដព�ដ្ចើៃដម្៉ាងរា�់សបាដាហដ៍�ើ
កិច្ចការ្ ូររូបរបស់ខ្នុំ។ខ្នុំក៏ច�ូចិត្តដៅបណាណា�័យដហើយដមើ�
ដសៀវដៅសិ�្បៈផងប�រ។

ខ្នុំចូ�ចិត្តដ�ងបា�់ទាត់។កបីឡាមរួយដទៀតប��ខ្នុំចិត្ត្ ឺ
កបីឡាហាប់្បី�ូជាកបាច់្ុៃមរួយ្បដេទមកពបី្បដទសកូដរ៉។

ដព�ខ្នុំ្ ំ�ឹងក្បីដឡើងខ្នុំចង់ដ្វើជាអ្នកផ្សពវ
ផសាយសាសនា។ខ្នុំចង់បដ្មើដៅម្៉ាដណាស

ដដាយសារវជាកបៃង្ប��ន្ពអាម្៉ាហ្សលូៃសថែិតដៅ។
បនាទាប់មកខ្នុំចង់ដ្វើការជាអ្នករចនាម៉ូតបផ្នកស�ិ្បៈ។

ដតើអ្នកបាៃសម្គា�់ដ�ើញថា
្រា�ិខិតឆ្ងប��បាត់ពបីបខ
មករាប�រឬដទ?អ្នកអាច
កាតវ់ដចញដហើយដាកវ់
ឥឡលូវដៃរះ!
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សារ៉ាបានត�ើ�ត�ើ�ត�ើ�តទៀ�
សម្រាប់្ ុរារតូចៗ

រច
នា
ររូ្រ
ភា
ពស
ោ
យ
ជរូល

ី យ
ុំង

កោយនេ�ី្ូលខម៉ៃ

ដផ្អក សៅ សលើ ដំសណើរ សរឿង ពិត មួយ

រលំពចលន្ះគពះអាទិត្យបានចាប់ល្្ើមលធ្វើឲ្យ
ថដរបស់សារា៉លរៅដា។លជើងន្ងបានចាប់ល្្ើម
លរាយ៉។
មាដាយបានលពាលថា«កុំបារម្អី»។

«លយើងជិតដល់ឡានលយើងល�ើយ»។

សារាប៉ានលលងលោតអន្ទាក់។ន្ងបានលគតៀមខលែលួនល�ើងភ្ំលៅជុំវ�ិបចឹងល ម្ាះសែីលលវើរល�កជាមរួយនចឹង
គ្រួសារន្ង។ប្អអូនគបសុន្ងល ម្ាះចស្សបានរត់លៅមុន។
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កុមា
រ

«លតើករូនចាំពីដលំណើរលរឿងរបស់ពរួកអ្កគតរួសគរាយ្ លែអូវលទ?»មាដាយបានសរួរ។
សារាប៉ានងក់កបាល។ន្ងចរូលចិត្តពរួកអ្កគតរួសគរាយ្ លែអូវ។
មាដាយបានលពាលថា«ពរួកល្គតរូវលដើរលលើ្ លែអូវយា៉ាងឆ្ងាយ»។«លពលខលែះវាលរៅដាខាលាំងោស់ល�ើយលពល

ខលែះលទៀតវាគតជាក់ោស់។ប៉ុដន្តពរួកល្លៅដតបន្តលដើរលៅមុខ។លពលពរួកល្លៅដល់្ ្ទះ្ មេីរបស់ពរួកល្
ពរួកល្បានសង់្ ្ទះនិងគពះវិហារបរិសុទ្ធ»។

បន្ទាប់មកសារា៉បានលឃើ�
ដខ្សធំពណ៌ពណ៌ទចឹកគករូចបាន
ោកឃ់្ំង្លែអូវ។ឪពុកបានលពាលថា
«សាពនខរូចល�ើយ»។«លយើងគតរូវ
លដើរគត�បល់ៅជុំវិ�បចឹងវិ�»។
«ប៉ដុន្តករូន�តោ់ស់!»សារា៉បាន

លពាលល�ើង។ចស្សបានអងរេនុយនចឹងដី
ល�ើយលធ្វើមុខលសាកលៅ។

សាពាៃបាៃបឈិទ
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សារាម៉ានចិត្តរីករាយដដលពរួកអ្កគតរួសគរាយ្ លែអូវបន្តលដើរលៅមុខលទៀត។ន្ងនចឹងបន្តលដើរ្ ងដដរ។
ន្ងបាន�ុចថដន្ងលៅចស្ស។ន្ងលពាលថា«លរាះ»។«លយើងគតរូវលដើរឆ្ងាយលទៀត»។◼

អ្កនិពន្ធរស់ទៅក្នុងរដ្ឋយូថាហ៍ស.រ.អា.។
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កុមា
រ

លតើជីវិតអ្កខុសពីជីវិតរបស់ពរួកអ្កគតរួសគរាយ្ លែអូវពីសម័យមុនដបបោខលែះ?
លតើវាដរូចគ្នាដបបោខលែះ?រច

នា
ររូ្រ
ភា
ពស
ោ
យ
 ម្

៉ាក 
ដ្រ

ុល
យ
រូ រ៉រូ្រ

៊ិនេ
ុន

ទំព័រផ្ត់ពណ៌
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ការលធ្វើដំលណើររាមទរូកតរូចមរួយលៅកានល់កាះលៅជិតនចឹងសរួន

ធមមេជាតិហាក់ដរូចជាឱកាសដ៏ល្អបំ្ុតលដើម្ីលៅជិតនចឹង

ករូនគបុសខ្នុំ។ថានាក់ដចឹកន្ំបព្វជិតភាពលអើរ៉ុននិងគកមុយុវជនលៅ

ក្នុងវរួដលយើងបានមាន្ លគមាងលធ្វើដំលណើរជាលគចើនដខល�ើយខ្នុំបាន

ររួមដលំណើរនចឹងពរួកល្។

ករូនគបុសខ្នុំល ម្ាះមា៉ាកលឃមានររូបរាងមាំមរួនលោយបាន

ចរូលររួមគកុមកីឡាចំនរួនបីកាលលៅវទិយាល័យ។លន្ះគបដ�លជា

ល�តុ្លមរួយដដលថានាក់ដចឹកន្ំោកល់យើងលៅក្នុងទរូកដតមរួយ—

ពរួកគ្ត់ដចឹងថាគ្ត់អាចអែុំទរូកបានគបសិនលបើចាំបាច់។ខ្នុំមាន

បទពិលសាធន៍មរួយចំនរួនក្នុងការដចឹកន្ំទរូកដរូលច្ះលយើងទំនងជា

គកុមមរួយដ៏ល្អ។

ខ្នុំក៏ចង់មានលពលអងរេនុយលៅមាត់បចឹងនិយាយគ្នាដដរ។

មា៉ាកលឃបានេលែងកាត់នរូវការលំបាកជាលគចើនចាប់រាំងពី

មាដាយគ្ត់បានដចកឋានលៅល�ើយខ្នុំមិនទទរួលបានអ្វី

រាមរលបៀបមរួយដ៏ល្អបំ្ុតលដើម្ីបលំព�លសចក្ីគតរូវការ

និងចោំប់អារមមេណ៍របស់គ្ត់បានជានិច្លន្ះលទ។

លយើងមានការបំពាក់បំប៉នលយើងមានអាវសុវតថែិភាពលយើង

លចះដ�លទចឹកល�ើយលយើងមានថានាក់ដចឹកន្ំដ៏មានបទពលិសាធន៍

ដចឹកន្ំលយើង។

អ្វីដដលលយើងមិនបានរំពចឹង្ិតលន្ះ្ លឺខ្យល់។លយើងបាន

អុំទរូកបានចមាងាយពីរបី្ ី�អូដម៉គតបន្ទាប់មកបានលៅដល់

ពាក់កោដាលបចឹងល�ើយលៅជិតដល់មាត់បចឹងគសាបដ់តមាន

ខ្យល់ដខ៏ាលាំងខុសពីធមមេរាបានបក់មក។

ទរូកល្្សងលទៀតបានលៅដល់គចាំងអសល់�ើយប៉ដុន្តមា៉ាកលឃ

និងខ្នុំលៅលលើទរូកចុងលគកាយល្។ទចឹករលកចាប់ល្្ើមធំលៅៗ

ល�ើយលយើងខំគបចឹងអុំល�ើយអុលំទៀតប៉ដុន្តហាក់ដរូចជាមិនលៅមុខ

លសាះ។ខ្នុំបានចាប់ល្្ើមអស់កមាលាំងល�ើយគពរួយបារម្។ខ្នុំបាន

ខំអុំលោយលគបើអស់កមាលាំងរបស់ខ្នុំលដើម្ីន្ំលយើងឲ្យមក្ លែអូវគតរូវវិ�

ប៉ដុន្តលយើងហាក់ដរូចជាលៅដតកដនលែងដដដល។

លោយលយើងសថែិតលៅក្នុងលគគ្ះថានាក់លោយការលិចទរូក

លៅទីបំ្ ុតខ្នុំបានដគសកឮៗថាខ្នុំមិនដចឹងថាខ្នុំនចឹងអាចមានកមាលាំង

បន្តលៅមុខលទៀតបានដដរឬអត់លន្ះលទ។បន្ទាប់មកករូនគបសុ

ខ្នុំបានលពាលថា«បា៉ាបា៉ាកំពុងលមើលលៅទចឹករលក។បា៉ាមិន

អាចលៅកដនលែងោល្្សងលោយការលមើលវាលន្ះល�ើយ។បា៉ាគតរូវ

លមើលលៅគចំាង។លតើបា៉ាលឃើ�លដើមល�ើលលើភ្ំលន្ះលទ?លន្ះ

ជាលគ្លលៅរបស់លយើង។គតរូវលផ្ដាតលៅលលើវាល�ើយលយើងនចឹង

លៅដល់ទីលន្ះ»។

គ្ត់និយាយគតរូវ។លពលខ្នុំលផ្ដាតលៅលលើលដើមល�ើលន្ះ

ខ្នុំអាចសថែិតលៅលលើ្ លែអូវ។ថដខ្នុំមានកមាលាំងសារជា្មេី។មា៉ាកលឃ

ដគសកជាចគ្វាក់អុំថា—«អុំ។សគមាក។អុំ។សគមាក»។

ល�ើយលយើងបានរំកិលលៅមុខបន្តិចម្ងៗ។

លយើងបានលៅដល់គចាំងអ្កល្្សងលទៀតបានមកជរួយ

ល�ើយលយើងបានអងរេនុយដង្ក់។លៅយប់លន្ះលៅក្នុងគតសាល

របស់លយើងលយើងបាននិយាយគ្នារវាងឪពុកនិងករូនស្ីពី

បទពិលសាធន៍របសល់យើង។

លយើងទាំងពីរបានចងចាំនរូវអ្វីដដលគបធាន្រូមា៉ាសលអស

ម៉នសុនបានបលគងៀនស្ីពីបលគ្រលលភលែើងរបស់គពះអមាចាស់៖

«វា្ ល្់សញ្ញាេលែងកាត់ព្យនុះថនជីវិត។វាបានដគសកលៅថា

‹លនះជា្លែអូវសុវតថែិភាពលនះជា្ លែអូវលៅ្្ទះ›»។ 1

លៅរលសៀលលន្ះលដើមល�ើមរួយលៅលលើគចំាងបានកាលាយ

ជាបលគ្រលលភលែើងរបស់លយើង។លពលខ្នុំលស្ទើរដតនចឹងអស់សង ច្ឹម

ករូនគបសុខ្នុំបានគបចឹកសាខ្នុំលោយ្ លាសថវថាកុំឲ្យលមើលលៅ
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