
ពលឈិ្មមេដ៏ឥត្ំណាញ់នឈិង
ដ៏ពឈិសឈិដ្ឋរបស់ម្ពរះអង្គសក្រ្គរះទំព័រ34

ភាពទន់ក្សោយមឈិនមមនជាអកំពើបាបកោរះកទទំព័រ20

រកបៀបកដើម្បីទទួលបានកជាគជ័យកៅរាម្តបីជួបជុំម្្ុម
ម្គសួារទំព័រ10,80

សាសនាច្កហន្ពះនយស៊ូវ្្ីស្ទហនពួកបរិសុទ្ធហ្ងៃចុងន្កាយ•តខនរេសាឆ្នាំ2015



«ក្ននុងចនំណារេពួកអ្នករាល់គានានបើអ្នកណាមាននចៀរេរួេយរយតតបាត់រួេយនតើរិេនទុកនចៀរេនៅសិប្បាំបួនឲ្យនៅទីរនោសាថាននដើរេ្ីនៅតារេរកនចៀរេរេួយតដលបាត់ទាល់តត

ន�ើញនទឬអី?

«កាលណារកន�ើញន ើ្យននាះក៏នលើក្ពនររេកនោយអំណរ។»

លូកា15:4–5

រូប្ តននះ្តូវបាន្ តនៅអ៊មី្សាតអលក្ននុងឆ្នាំ2010វាបង្ហាញពីន្គាះថ្នាក់តដលអ្នក្ ង្វាលនឹងមានក្ននុងការជួយសន្ង្រះសតវៃនចៀរេរបស់គាត់។
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34	 ពលឈិ្្មមេដ៏ឥត្ំណាញ់នឈិងដ៏ពឈិសឈិដ្ឋរបស់ម្ពរះ
អង្គសក្រ្គរះ
នោយ្បធានប៊យដ៍ន�ផ្កកឺ

តាមរយៈដង្វាយធួនរបស់ព្រះអង្គសង្ង្ររះ
ងយើងអាចបង់ថ្លៃអំង្ើបាបនិងកំហុសខាង
វិញ្ញាណរបស់ងយើង។

80	 ្ួប100ឆានាំននរាម្តបីជួបជុំម្្ុមម្គួសារ

ក្នុងឆ្នាំ1915ពបធានយ៉ូសសបងអហ្វស៊្មីធនិង
ទីពបរឹកសារបស់ងោកបានអង្ជើញសមាជិកទាំង
អស់ឲ្យចាប់ង្ដើមងរៀបចំរាព្ីជួបជុំពកុមព្ួសារ
ងោយ្ ន្យល់្ ីពទង់ពទាយងោលបំណងនិង
្រជ័យរបស់វា។

សាថាប័ននានា

8	 កយើងនឈិយយអំពបីម្ពរះម្គបីស្ទ:អំណាចននកសច្្បីជកំនឿ
នោយតអរេនបើរបាឡតូោល

10	 កគហដ្ឋាននឈិងម្្ុមម្គួសាររបស់កយើង:រាម្តបីជួបជុំ
ម្្ុមម្គួសារ—អ្ន្អាចក្វើបាន!

12	 ដំណឹងល្អពបីបុរាណ:ម្ទង់រានម្ពរះជនមេរស់ក�ើងវិញ
នោយ្បធានោវីឌអូរិេកន�

40	 សកំ�ងពួ្ បរិសុទ្ធន្ងៃចុងកម្កាយ

លីអាហូណាដខនមសា ន្ាំ2015

សារលិខិត

4	 សារលឈិ្ឈិតគណៈម្បធានទបីមួយ:ម្បធានម៉នសុន
អំពាវោវឲ្យរានភាពកាលាហាន
នោយ្បធាន្ូមា៉ាសនអសរ៉េនសុន

7	 សារលឈិ្ឈិតបកម្ងៀនសួរសុ្ទុ្្ខ:ល្្ខណៈសម្ត្ឈិ
របស់ម្ពរះកយស៊ូវម្គបីស្ទ—កដ្យគ្មានការលា្់ពុត
ឬឧបាយ្លក�ើយ

អតថែបទពិនសសៗ

14	 ឥទ្ធឈិពលខាងវិញ្ញាណរបស់ម្ស្បី
នោយសាតាឡាអានវើរត�រេបាត់ន្្ើរ

ឥទិ្្លរបស់អ្កជាពសី្មានពបសិទ្ិភា្ហួស
្ីអ្វីសដលអាចងមើលង�ើញ។

20	 ភាពទន់ក្សោយមឈិនមមនជាអកំពើបាបកោរះកទ
នោយនវនឌីអ៊ុលរីឆ

ងរៀន្ ីរងបៀបងដើម្ី្ ន្យល់្ ីភា្ខុសោនារវាង
អងំ្ើបាបនិងភា្ទន់ងខសាយងហើយ្ ីរងបៀប
ងដើម្ីបសង្វរភា្ទន់ងខសាយងៅជាកមាលាំងវិញ។

26	 សាសោពឈិត
នោយតអលនឌើរដ័បុលយូ្្ីស្តតូ្វៃរឺវ័ដិល

សូមអានជំហានទាំងបីងនរះងដើម្ីការបងពមើ
សដលមិន្ ិ្្ ីខលៃលួនឯង។

30	 «្្ញំម្តូវការម្ទង់ជានឈិច្ច»
នោយយ៉ូណាថ្ននអចន្វៃសតូនវើរ

ការងពចៀងទំនុក្ ងមកើងមួយបានបងងកើ្ជា
អានុភា្ដ៏ល្អឯកសពមាប់ព្ួសារកងូរេសដលជា
អ្កងរៀន្ ្ីងនរះ។

កៅកលើគម្មប
ក្របមុខ	៖	្លៃលូវងៅងអងមាោស	ដោយ	លីស្ស	លីម៉ុន	ស្ីនដល	ហាម	
ថត	ចម្លង	។	ខាង	្រ្នុង	ក្រប	មុខ	៖	រូបថត	ដោយ	ជីម	ជជហ្រ្ី	។	ខាង	
្្រនុងក្របដករោយ៖	រូបថត	បង្ហាញ	ដោយ	ខូឌី	ជបែល	។
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2 លីអា្ូណា

44	 កឆាពរះកៅមុ្កដ្យជំកនឿ
នោយតអលនឌើរអាន់្ូនីឌីន�ើ្ីន

ងរៀនសពូ្្ ីនថីហ្វនូវអ្វីសដលព្ូវងធ្វើង្លអ្ក
ពបឈមមុខនរឹងការសងពមចចិ្្ដ៏សំខាន់។

មជ្ឈិមវ័យវ័យក្មេង

49	 ប័ណ្ណម្បកាស:ចូរសូមមសវងរ្ម្ទង់

50	 កដ្យសារមតយ៉ូមសប
នោយធិឌបានិស

មានយោងងហាចណាស់ពបាំមួយវិធីសដលជីវិ្
របស់អ្កបានផ្លាស់ប្លូរងោយសារស្្ យាការី
យ៉ូសសបស៊្មីធ។

53	 ពយាការីមដលកៅរស់
្បធានតអ៊សរា៉ថ្្វៃតប៊នសឹន

អោ័ម?នថីហ្វ?ម៉ូងស?អ្កពបសហលជាមាន
ការភាញាក់ង ្្អើលក្នុងការងរៀនថា្យាការីសដល
សំខាន់បំ្ ុ្្ ឺជានរណាងោរះ។

54	 គំរូរបស់ម្ពរះអង្គសក្រ្គរះននការកគ្រពម្បតឈិបត្ឈិ

វិធីពបំាបួនយោងសដលព្រះងយស៊ូវព្ីស្ទបាន
កំណ្់មាោ៌ាសពមាប់ឲ្យងយើងងដើរតាម។

58	 ទបី្មនលែងរបស់កយើង

60	 រកបៀបកដើម្បីរានម្បាជាញា
នោយតអលនឌើរតនលអិលអាន់នឌើរសិន

ង្ើអ្វីខុសសបលៃកោនារវាងពបាជាញារបស់ងោកិយ
និងពបាជាញារបស់ព្រះ?

61	 កៅកាន់កគ្លកៅ

62	 ហវវូងមតមួយនឈិងអ្ន្គរ្វាលមតមួយ

ការយល់ដរឹង្ ីសាច់ងរឿងលម្អិ្ថន្ ួោទីរបស់
អ្ក្ ង្វាលងចៀមអាចោំងយើងឲ្យកាន់ស្ខិ្ងៅ
ជិ្ ព្រះអង្គសង្ង្ររះ។

64	 សំណួរនឈិងចកមលែើយទាំងឡាយ

ង្ើខ្នុំអាចមានអារម្ណ៍ល្អព្បព់ោន់ល្ម
ងដើម្ីនយិយងៅប៊មីស្ស្របស់ខ្នុំអំ្ីបញ្ហា
ោោឬកង្វល់ងោយរងបៀបណា?

យុវវ័យ

66	 កតើនរណាជាវិរបុរសរបស់អ្ន្?
នោយឆ្ឡនុតនរេ្្ិបបុឺដ

សអលលីមានការភ័យខាលាចងដើម្ីពបាប់ដល់ថានាក់
របស់ោងថាវិរៈបុរសរបស់ោងជានរណា។

68	 ការអ្ឈិសាថាននឈិងម្ពរះវិហារ
នោយមា៉ាកត់�លចច

ង្លោនីងៅងលងងៅព្រះវិហារមួយងៅ
ពបងទសអង់ង ល្ៃសោងបានងរៀន្ ីងមងរៀនដ៏
សំខាន់មួយអំ្ីការអធិសាឋាន។

70	 សា្្បីពឈិកសស:កហតុអវបីបានជាការកគ្រពម្បតឈិបត្ឈិតាម
សំខាន់មលែ៉ករះ?
នោយតអលនឌើររ័សុលអរិេណិលសុន

71	 គំនឈិតឆាលាតនវ

72	 កពលកវលាសម្រាប់្ គម្បីរ:ម្ពរះកយស៊ូវបានកម្បាស
មនុស្រានា្់ឲ្យជា
នោយនអរិនសាន់ដឺសុន

74	 តួអង្គកៅ្្នញង្ គម្បីរ:ម្ពរះកយស៊ូវបានកម្បាស
មនុស្ឈឺឲ្យជា

75	 រាគ្៌ាមដលម្តឹមម្តូវ
នោយតអលនឌើរក្តូឌីអូឌីស្ីវីក

ការងដើរតាមមាោ៌ាសដលព្រឹមព្ូវ្ឺជាជងពមើស
យោងល្អ។

76	 សម្រាប់្ ុរារតូចៗ:្្ញំដឹងថាម្ពរះសក្រ្គរះ្ ្ញំ
ម្សឡាញ់្ ្ញំ
នោយនជនមា៉ាក្បាយដ៍ឆូត

្ុរារ

ចាំម�ើលថាម�ើអ្នក
អាចរកម�ើញរូប
លីអាហូណាដែល

លាក់មៅក្ននុងមលខមេះ
ដែរឬមេ។�ម�រុយ៖
ម�ើកដេលែងណាដែលអ្នក
អាចអរុចមេៀេបាេ?
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គំនិែទាំងឡាយសម្មាប់រាម្ែីជួបជុំម្កុមម្គួសារ

ជាភាសារបស់អ្នក

លីអាហូណានិងធនធាននផ្ងនទៀតរបស់សាសនាច្កមានជាន្ចើនភាសានៅនលើន្្ទំព័រlanguages.lds.org។

ម្បធានបទទាំងឡាយ្ ្នញងចបាប់កនរះ

ងលខទាំងឡាយ្ឺ្ ំណាងឲ្យទំ្័រទីមួយថនអ្្ថបទ។

ការគោរពប្រតិ្រត្ិ, 44, 54, 58

ការតមអាហារ, 30

ការ្រគបមើ, 26, 42

ការបប្រចិត្, 34, 64

ការបប្រចិត្គ�ឿ, 30

ការគបរោសឲ្យជា, 8, 72, 74
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ការសគបមចចិត្, 44, 60, 75

ការស្តារគ�ើងវិញ, 50

ការអធិស្ឋាន, 68

ការអភ័យគោស, 20, 34

កិច្ចការផ្សព្វផសាយស្សនា, 30, 40

កិច្ចការបពរះវិហារ្ររិសុទ្ធ, 30, 43

កំហុស, 20, 34

បកុមប្រួស្រ, 10, 50

្ំរូ, 14, 66

ដង្វាយធរួន, 20, 34, 49

តនន្រី, 30, 40

ទុក្ខបពរួយ, 30, 41

និស្ស័យននបពរះ, 58

្រទ្រញ្ញត្ិោំងឡាយ, 70, 75

្រព្វ�ិតភាព, 50

ពយាការោីំងឡាយ, 53

បពរះ្ម្រីរសញ្ញាថ្រី, 54, 62, 72, 74

បពរះគយស៊ូវប្រីស្ទ, 7, 8, 12, 20, 26, 
34, 49, 54, 62, 66, 72, 74, 76

បពរះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្ធ, 30, 41, 42, 43, 
44, 50, 58

ភាពកាលាហាន, 4

មរណៈភាព, 30, 41

យ៉ូបស្រស៊្មីធ, 12, 50

រាបតរី�រួ្រ�ុំបកុមប្រួស្រ, 10, 80

រ្ូរអាសបោម, 34

ស្តាំង, 34, 61

សិទ្ធិគប�ើសគរើស, 4, 20, 44

គសចក្រី�ំគនឿ, 8, 20, 44

គសចក្រីបសឡាញ់, 76

បស្រី, 14

អំគពើរោ្រ, 20, 34

អ្នកដឹកនាំោំងឡាយរ្រស់ស្សនាចបក, 
53, 64

«្្ញំម្តវូការម្ទង់ជានឈិច្ច»ទំព័រ47៖ដូចជារក្យនៅក្ននុងទំនុក

តនរេកើងបានន្ចៀងថ្«ខ្នុំ្តវូការ្ទង់ជានិច្ច»បានជួយឲ្យ

ផ្ករីេជុងសន្រេចចិត្តទទួលបុណ្យ្ជរុេជទឹកទំនុកតនរេកើង

អាចមានឥទ្ធិពលដ៏អសាចារ្យក្ននុងជីវិតរបស់នយើងរាល់គានា។សូរេ

្ិតពីនពលនវលារេួយតដលរក្យទាំងឡាយនៅក្ននុងទំនុកតនរេកើង

បាន្បទានពរដល់ជីវិតអ្នកន្ើយសូរេ្ ិតដល់ការតចកចាយ

បទពិនសាធន៍ននាះជារួេយនឹង្កុរេ្្ួសារអ្នក។សូរេអន្ជើញ

សមាជិក្្ួសារមានាក់ៗនដើរេ្ីន្ជើសនរើសទំនុកតនរេកើងតដល

នពញចិត្តន្ើយសរូេ្បាប់ពីរនបៀបតដលវាបាន្បទានពរដល់

ជីវិតរបស់ន្។បនាទាប់រេកសូរេន្ចៀងចន្រេៀងនរីេួយៗជារេួយ

្កុរេ្្ួសារអ្នក។(អ្នកអាចពនាលាតរនបៀបននះនចញជាពីរ

សបាដា្៍)។

«ការអ្ឈិសាឋាននឈិងម្ពរះវិហារ»ទំព័រ68៖បនាទាប់ពីអ្នកបាន

អាននរឿងននះសូរេបង្ហាញរូបភាពហន្ពះវិោរឬរំឭក្បាប់ពី

្ពះវោិរនផ្ងៗគានាក្ននុងទី្កងុរបស់អ្នកន្ើយសរូេនិយយ

ពីសំណួរទាំងននះជារួេយ្្ួសារអ្នក៖នតើអវៃីខ្ះនៅជាភាព

្សនដៀងគានារួេយចំនួនតដលនយើងមានជារេួយសាសនាដហទ

នទៀត?នតើ្ពះវរបិតាមានអាររេ្ណ៍យ៉ាងណាចនំរះកូននៅ

ទាំងអស់របស់្ទង់?នតើនយើង្ ួរ្ប្ពតឹ្តចំនរះរេនុស្តដល

មានជំននឿខុសគានាពីនយើងនោយរនបៀបណា?សរូេ្ ិតពីការ

ន្បើអតថែបទននះ«លំនឹងនសចក្ដីពិតនិងការអត់ឱន»នោយ

តអលនឌើរោល្ិននអកអូកហនកូរ៉រុេហនពួកសាវកដប់ពីរនាក់

(លីអាហូណា,តខកុរ្េៈឆ្នាំ2013,ទំព័រ28–35)នដើរេ្ី

ជួយនឆ្ើយនឹងសំណួរទាំងននះ។

ច្បាប់ នេះ មាេ េូវ អត្ថបទ េិង សកម្មភាព នានា ដែល អាច្ យក នៅ ន្បើ ្រាស់ ស្មាប ់រា្តី ជួប ជុំ ្កុម ្្ួសារ ។ នៅ ខាង ន្រោម ជា ្ ំេិត ច្ំេួេ ពីរ ។

ម្កមសាឆានាំ2015វ៉ុល14កល្2
លបីអាហូណា12564258
ទស្នាវដ្ដីអន្តរជាតិរបស់សាសនាច្កហន្ពះនយស៊ូវ្្ីស្ទហនពួកបរិសុទ្ធហ្ងៃចុងន្កាយ

គណៈម្បធានទបីមួយ៖្ូមា៉ាសនអស.រេ៉នសុន,្ិនរីប៊មី.អាវរិង,នឌៀន្ើរនអសវៃ.
អុជដូ្វៃ

្ូរ៉ុមននពួ្សាវ្ដប់ពបីរោ្់៖ប៊យដ៍នខ.ផ្កកឺ,អិល.្រេត�រី,រ័សុលអរិេ.
ណិលសុន,ោល្ិននអក.អូក,អិរេ.រ័សុលបាឡឺដ,រីឆ្ដជី.សកត,រ៉ូបឺតឌី.
ត្៊ល,តជ្្វៃីអ័រ.្ូឡិន,នដវីឌនអ.តបដណា,�វៃីន្ិនអិល.�ុក,ឌី្ត.
្្ីស្តតូ្វៃឺសិន,តនលអិល.អាន់នឌើរសិន

អ្ន្ម្សម្មួល៖ន្កកនអ.ខារដុន
អ្ន្ម្បឹ្សោ៖សនរេើរវីនប៊មីអាណុល,ឡារីអ័រឡ័ររិន,នជរេស៍ប៊មីមា៉ាទីណូ,
យ៉ូតសបដបុលយូស៊មីតាទី្្ីស្ទតូត្វៃល្្តូលឌិន

ោយ្ម្គប់ម្គង៖នដវីឌធី.វ៉ននើរ
ោយ្គ្ំម្ទម្គួសារនឈិងសរាជឈិ្៖វីននសនត៍នអ.វ៉ញ
ោយ្ទស្ោវដ្បីសាសោចម្្៖អាតលនអ័រ.ឡយប៊ច
អ្ន្ម្គប់ម្គងពាណឈិជ្ជ្មមេ៖ោរសវៃខាណុន

អ្ន្ម្គប់ម្គងម្្ន្ម្សម្មលួ៖អ័រ.វា៉លចនសុន
ជំនួយការអ្ន្ម្គប់ម្គងម្្ន្ម្សម្មួល៖ហរអិនខារ
ជំនួយការម្្ន្កបារះពុម្៖លីសសាស៊មីឡតូនប៉ស្
នឈិពន្ធនឈិងម្សម្មួល៖្ប៊មីតថ្នីប៊មីតធី,នដវីដឌិកសុន,នដវីដនអ.តអដវ៉ដ,
មា៉ាថ្យឌី.្វៃលិតតុន,ឡតូរី្វៃនុលនឡើរត្្រីនអច.ោកា្វៃ,ឡារិនននផតនធើរ្កន,
រេីនឌីអាន់នឡវិតហរេ៉ន�ើលអ័រ.រេ៉ូរីស,សាលីចនសុនអូនឌ�ឺក,យ៉ូនសវៃនជ�ឺ្ី,
នជន�ីនប៊ូរា៉្វៃ,រីឆ្ដអិរេ.រ៉រេនី,ប៉ុលតវន៉ដិននប៊មីជ,មា៉ារីសសាវីឌីសុន

ោយ្ម្គប់ម្គងម្្ន្សឈិល្ៈ៖នជ.សកតនូដស៊ិន
ោយ្ម្្ន្សឈិល្ៈ៖ថ្តអ័រ.�ីនធើរសុន
រចោម៉ូត៖ជីនិតអាន់្ទ,ូន្វៃ�ី.អាន់្តូស,តរេនឌីអឹរេ.តប៊នលី,ស៊មី.�ឹរេបឹល
បុត,្ូមា៉ាសឆ្ល,ណាត្្ីននស,ខូលីន្ុីង្ី្,នអរិក�ី.ចនសិន,ស៊ូសានឡតូ
្្្ីន,សកតអិរេ.រេ៉ូយ,មា៉ាកដបុលយូ.រ៉ូប៊មីសុន,្បាតនធៀរ,ន�.នីកូលវ៉ក�ិន្ ូស
អ្ន្សម្មបសម្មួល្ មមេសឈិទ្ធបញ្ញា៖ខូតលតតននបន�ើអាន
អ្ន្ម្គប់ម្គងម្្ន្្ លឈិត្មមេ៖នជនអាន�ិនធើរស៍
្លឈិត្មមេ៖ខននីប៊ូ្សបូ្ប៊មីជ,ជូលីនប៊មីតដត,កាធីដនន់ខន,្បាយតអនដបុលយូ.
ជី្ី,នដនីសន្ើហប,ជីន្នី្ី្ននីនជ.នីលសុន,ន្្លីន្តរា៉ន្វៃើធី
អ្ន្ពឈិនឈិត្យមុនការកបារះពុម្៖នជ្វៃអិល.មា៉ាទីន

ោយ្ម្្ន្កបារះពុម្៖ន្ក្្នខ.តសតវី្
ោយ្ម្្ន្មច្ចាយ៖នស្ត្វៃិនអ័រ្្ីស្ទិនសិន

ចំនរះការជាវនិងតហរេ្នៅខាងន្ៅស្រដ្ឋនិងកាណាោសូរេចូលនៅកាន់
ន្្ទំព័រstore .lds .orgឬសរូេទាក់ទងរេជ្ឈរេណ្ឌលតចកចាយរបស់សាសនាច្ក
ក្ននុងរេូលោឋានរបស់អ្នកឬទាក់ទងអ្នកដឹកនាំវួដឬសាខារបស់អ្នក។

សូមក្្ើអត្ថបទនឈិងសំណួរទាំងឡាយតារេអ៊ិននធើរណិតនៅន្្ទំព័រ
liahona .lds .orgតារេអ៊មីតរេល៉នៅកាន់liahona@ ldschurch .orgឬ
តារេសំបុ្ តនៅកាន់Liahona, Rm. 2420, 50 E. North Temple St.,  
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA ។
លីអាហូណា(រក្យក្ននុង្ពះ្រី្េររេររេនមានន័យថ្«្តវីិស័យ»ឬ«វតថែនុនាំផ្តូវ»)
្តូវបាននបាះពរុេ្ជាភាសាអាល់បានី,អានរេនី,ប៊មីសាលាមា,ប៊ុលោររី,តខ្រ,នសប៊ូអាណូ,
ចិន,ចិន(ង្យ្សួល),្កអូាត,តឆក,ោណាមា៉ាក,្ូឡង់,អងន់្្ស,
នអស្តតូអានី,្វៃីជី,ោវាំងឡង់,បារាំង,អាល្ឺរេ៉ង់,្កិច,្ុងោររី,អាយតឡនឌិក,
ឥណ្ឌឌូននស៊មី,អ៊មីតាលី,ជប៉ុន,្ីរីបាទី,កូនរ,៉ឡានវៀន,លីទុយអានី,មា៉ាឡាោរស៊មី,
មា៉ាតស្ល,រេ៉ុងនោរលី,នរនវ,៉ប៉ូឡតូញ,ព័រទុយោរល់,រ៉ូមា៉ានី,រុស្ី,សារេ័រ,ស្តូវា៉នី,
នអស្ប៉ាញ,សាវា្ុីលី,ស៊ុយតអត,តាោរឡនុក,តា្ុីទី,ហ្,តុងោរ,អ៊ុយត្្ន,អ៊ឺឌូ
និងនវៀតណារេ។(ការនចញញឹកញាប់ប៉ុនណា្ឺត្ប្បួលនៅតារេភាសា)។

© 2015នោយIntellectual Reserve, Inc។រកសាសិទ្ធិ្្ប់យ៉ាង។នបាះពរុេ្
នៅស្រដ្ឋអានរេរិក។

អតថែបទនិងសមាភារតដលនរេើលន�ើញតដលមាននៅក្ននុងលីអាហូណាអាច
្តចរេ្ងយកនៅន្បើ្បាស់ជាបនាទាប់បន្ំតដលរេិនតរេនជាការនធវៃើរណិជជករេ្តារេ
សាសនាច្កឬតារេន្្ោឋាននឡើយ។សមាភារតដលនរេើលន�ើញរេិន
អាច្ តចរេ្ងបាននឡើយ្បសិននបើមានោក់ប្មារេតដលបានចង្អនុលបង្ហាញ្តង់
បនាទាត់សមារល់តដលនៅជារេួយនឹងរូបសិល្ៈ។សំណួរទាក់ទងនឹង
ការរកសាសិទ្ធិ្ួរតតសាកសួរនៅកាន់Intellectual Property Office,  
50 E. North Temple St., Salt Lake City, UT 84150, USAអ៊មីតរេ៉ល៖
cor-intellectualproperty@ ldschurch .org។
For Readers in the United States and Canada:  
April 2015 Vol. 14 No. 2. 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 លីអា្ូណា

កដ្យម្បធាន
្ូរា៉ាសកអស.ម៉នសុន

សារលឈិ្ឈិតគណៈម្បធានទបីមួយ

មួយងមាោងបានកនលៃងងៅយោងសន្សរឹមៗពបធាន្ូមាោសងអស
ម៉នសុនបានសងងក្ថាង្ើអ្វីងៅសដលងយើងបានងៅឲ្យងធ្វើការ
ងពជើសងរើស្ ីពបងភទមួយឬមួយង្្សងងទៀ្។

ងដើម្ីងធ្វើការងពជើសដ៏ឆ្លា្ថវងោកបានទោូមានថា
ងយើងព្ូវការភា្កាលាហាន—«ភា្កាលាហាន
ងដើម្ីនិយយថាងទភា្កាលាហានងដើម្ី
និយយថាបាន។ការសងពមចចិ្្	
្រំណត់	ដល់ងជា្វាសោ» 1

ងៅក្នុងការដកពសង់ខាង
ងពកាមងនរះពបធានម៉នសុន
បានរំឭកដល់្ ួកបរិសុទ្ថា្ួកង្
ព្ូវការភា្កាលាហានងដើម្ីឈរោំពទ
ចំងោរះងសចកដី្ ិ្និងងសចកដីសុចរិ្ងដើម្ី
ការោរអ្វីសដលងយើងងជឿនិងងដើម្ីពបឈមនរឹង
ងោកីយសដលបដងិសធ្ ថមលៃនិងងោលការណ៍ដ៏អស់
កល្ជានិច្ច។

ងោកបានមានពបសាសន៍ថា«ងយើង
ទាំងអស់ោនាចាំបាច់ព្ូវមានភា្កាលាហានជានិច្ច»។«វា្ ពមវូ
ឲ្យមានភា្កាលាហានក្នុងអ្ី្កាលងហើយនិងអោ្ ្កាល
ជាងរៀងរហូ្» 2	។

ម្បធានម៉នសុនអំពាវនាវឲ្យមាន

ភាពក្លាហាន
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ការបកម្ងៀនកចញពបីសារលឈិ្ឈិតកនរះ

អ្នកអាចសួរដល់អស់អ្នកតដលអ្នកបន្ងៀនឲ្យ្ ិតពីសាថានភាពរួេយ

ក្ននុងសបាដា្៍ខាងរេុខននះ—នៅផ្ទះនៅកតនង្នធវៃើការនៅសាលា

នរៀនឬនៅ្ពះវិោរ—តដលត្រេូវឲ្យន្បន ្្ចញសករេ្ភាពនោយ

ភាពកាលាោន។ពួកន្អាច្បឈរេរេុខនឹងការ�័យខាលាចស៊ូ្ទាំនឹងអវៃី

តដលលំបាកឈរស្មាប់នសចក្ដីជំននឿរបស់ន្ឬសន្រេចចិត្តនធវៃើតារេ

នគាលការណ៍ហនដំណឹងល្អបតនថែរេនទៀតនពញនលញ។សូរេអន្ជើញឲ្យ

ពួកន្តចកចាយនូវ្ ំនិតរបស់ពួកន្ឬសរនសរ្ ំនិតននាះ។
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ភាពកាលាហានោំម្នូវការគ្ំម្ទពបីម្ពរះអរាចាស់

«	ដយើង	ទាំង	អស	់គ្នា	នឹងកបឈម	រោរភ័យខាលាច	ជួប	រោរ	ចំអ្រ	និង	រោរ	កបឆាំង	។	

ចូរដយើង	—	ទាំង	អស	់គ្នា	—	មាន	ភាព	រោលាហានដ�ើង	ដដើម្ី	តតាំង	នឹង	មតិ	ទដូៅ	

និង	ដគ្លរោរណ៍	ដដើម្ី	ឈរដ�ើង	ចដំោះ	ដគ្លរោរណ៍	របស់	ដយើង	។	ចូរ	រោលាហាន	

្ំុរ	ចុះញ៉ម	ដដើម្ី	នា	ំភាពញញឹម	ដល់	រោរ	គ្ំកទ	របស់	កពះ	។	ភាព	រោលាហាន	រោលាយ	ជា	

គុណធម៌	រស់រដ�ើ្រ	ដ្រើយ	ទា្់រទាញ	វា	មិន	កគ្ន់ជត	ជា	រោរ	ស្័កគចិត្ត	ស្លាប់	ដោយ	ថថ្លថ្នូ	

ប៉ដុ្ណះ	ដទ	ប៉ជុន្ត	វា	្៏រ	ជា	រោរ	ដបដេជាញា	ចិត្ត	រសដ់ៅ	ដោយ	កតឹមកតូ�	ផងជដរ	។	ដៅដពល	

ដយើង	ដោះជំហាន	ដៅមុខ	ពយាយាម	រសដ់ៅ	ដូច	ជដល	ដយើង	គួរ	ជតរសដ់ៅ	ដនាះ	ដយើង	

នឹង	ទទួលោន	ជំនួយ	ពកីពះ	ពិតកោ្រដ	ដ្រើយ	អាច	រ្រ	ោន	រោរ	លួងដោមចិត្ត	

្្រនុងកពះ	បន្នូល	របស់កទង	់» 3

ស៊ូម្ទាំកដ្យភាពកាលាហាន

«	ដតើ	រោរ	សែូកទាំ	មានន័យ	ដូចដម្តច	?	ខ្នុំកសឡាញ់និយមន័យ	៖	ងដើម្ីស៊ូពទំា

ងោយភា្កាលាហាន។	ភាព	រោលាហាន	អាច	ជា	រោរ	ចាំោច	់សកមាប	់អ្្រ	ដដើម្ី	ដជឿ	

វានឹង	មាន	ដពល	ខ្លះ	ជដល	ចាំោច	់ឲ្យ	អ្្រ	ដគ្រពកបតិបត្តិ	ផងជដរ	។	វាចបាស់	្ ស	់

ថាវា	នឹង	តកមូ�	ឲ្យ	អ្្រ	សែូកទាំ	រ្រូត	ដល់	ថថងៃ	ដនាះ	ជា	ថថងៃ	ជដល	អ្្រ	នឹង	ចា្រដចញ	ព	ីជ�ីិត	

រជមង	ស្លាប	់ដនះ	» 4

រានភាពកាលាហានកដើម្បីឈរគ្ំម្ទដល់កសច្ដេបីពឈិត

«	[	សូម	]	អ្្រ	មាន	ភាពរោលាហានដ�ើង	ដដើម្ី	ឈរ	ឲ្យ	រឹងមា	ំចំដោះ	ដសច្រដេពីិត	

និង	ដសច្រដេី	សុចរិត	។	ដោយស្រ	ននិានារោរ	្រ្នុង	សង្គម	សព្	ថថងៃ	ង្្រ	ដចញ	ពី	ដគ្ល	

តថម្ល	និង	ដគ្លរោរណ	៍ជដល	កពះអមាចាស់	ោន	កបទាន	ឲ្យ	ដយើង	ដនាះ	អ្្រ	នឹង	ចបាស	់

ជា	កតូ�	ដៅ	ឲ្យ	រោរោ	ន�ូ	អ្ី	ជដល	អ្្រ	ដជឿ	ដនាះ	។	លុះកតា	ជត	ឫសថនទីបនាទាល់	របស់	

អ្្រ	ោន	ចា្់រ	យា៉ាង	រឹងមាំ	វា	នឹង	មាន	រោរ	ពោិ្រ	សកមាប់	អ្្រ	ដដើម្ី	ទប់ទល់	នឹង	អស់	

អ្្រ្	ជដល	ផ្ចាញ់ផ្ចាល	ដសច្រដេី	ជដំនឿ	របស់	អ្្រ	។	ដពល	អ្្រ	ោន	ចា្់រ	ឫស	យា៉ាង	

រឹងមាំ	ដ្រើយ	ទីបនាទាល	់របស់	អ្្រ	ថន	ដំណឹង	ល្អ	ថន	កពះ	សដហង្រះ	និងថន	កពះ	�របិតា	សួគ	៌

របស់	ដយើង	នឹង	មាន	ឥទ្ិពល	ដលើ	កគប់	អ្ី	ជដល	អ្្រ	ដធ្ើ	ដពញ	មួយ	ជ�ីិត	របស់	អ្្រ	» 5

កយើងម្តូវការភាពកាលាហានទាំងម្្ន្សបីល្ម៌នឈិងខាងវិញ្ញាណ

«	ស្រលិខិត	ដនះ	ោន	បង្ហាញ	ដលើ	ទូរទស្សន៍	្្រនុង	ភាពយន្ត	និង	្រ្នុង	កបព័ន្	

ផ្សព្ផសាយ	ដថទ	ដទៀត	[	សព្ថថងៃ	ដនះ	]	គ	ឺជាញឹ្រញាប់	ដៅ្្រនុងរោរកបឆាំង	ដោយ	ផ្ទាល	់

ដៅនឹង	អ្ី		ជដល	ដយើង	ចង	់ឲ្យ	្រូនដៅ	របស	់ដយើង	ទទួល	យ្រ	និង	ដអាបក្រដស្ប	។	

វា	គ	ឺជា	ទំនួល	ខុសកតូ�	របស់	ដយើង	មិន	កតឹម	បដកងៀន	ពួ្រ	ដគ	ឲ្យ	រឹងមាំ	ដៅ	្រ្នុង�ិញ្ញាណ	

និងដគ្លលទ្ិ	ប៉ដុ្ណះ	ដទ	ប៉ជុន្ត	្៏រ	ជួយ	ព្ួរដគ	ឲ្យ	ោ្រ់	លំនឹង	យា៉ាងមាំ	មួន	ផងជដរ	

ដោយ	មិន	គិត	ព	ី្រមាលាំង	ខាង	ដករៅ	ជដល	ពួ្រ	ដគ	អាច	នឹង	កបឈម	មុខ	ដ�ើយ	។		

«	វា	នឹង	ទាមទារ	ន�ូដពល	ដ�ោ	និង	រោរ	ខិតខំកបឹង	ជកបង	ជាដកចើន	ដៅ	ដលើ	ជផ្្រ	របស	់

ដយើង	—	ដ្រើយ	ដដើម្ី	ជួយ	ដល់អ្្រ	ដថទ	ដនាះ	ដយើង	ខ្លលួន	ឯង	កតូ�	រោរ	ភាព	រោលាហាន	

ខាង	�ិញ្ញាណ	និង	ខាង	ស្ច់ឈាម	ដដើម្ី	តសែូនឹង	ដសច្រ្តី	អាក្រ្់រ	ជដល	ដយើង	ដ�ើញ	

កគប់	ដពល	ដ�ោ	ដនាះ	»	។ 6

សូមកយើងរានភាពកាលាហានជានឈិច្ច

«	ដពល	ជដល	ដយើង		ពយាយាម	រស	់ដៅ	ព	ីមួយ	ថថងៃ	ដៅ	មួយ	មួយ	ថថងៃ	វាដស្ើរ	ជត	ដជៀស	

មិនរួច	ថា	ដសច្រដេី	ជដំនឿ	នឹង	កតូ�	ោន	ផ្ចាញ់ផ្ចាល់	។	ដពល	ខ្លះ	ដយើង	អាច	រ្រ	ដ�ើញ	

ថា	ខ្លលួនឯង	កតូ�	ោន	រុំព័ទ្	ដោយ	អ្្រ	ដថទ	ជាដកចើន	ដ្រើយ	ប៉ុជន្ត	ដៅ	ជត	ឈរ	ដៅ	្រ្នុង	

ចដំ្មមនុស្ស	មួយ	ចំនួន	តូច	ឬ	ឈរ	មានា្់រ	ឯង	ដោយ	ោរម្ភ	ពី	អ្ី	ជដល	អាច	ទទួល	

យ្រ	ោន	និង	អ្ី	ជដល	មិន	អាច	ទទួល	ោន	។	.	.	.

«	សូម	ដយើង	មាន	ភាព	រោលាហាន	ជានិច្ច	ដ្រើយ	ដរៀបចំ	ខ្លលួន	ដដើម្ី	ឈរ	គ្ំកទ		

ចដំោះ	អ្ី	ជដល	ដយើង	ដជឿ	ដ្រើយ	ដបើ	ដយើង	កតូ�	ឈរ	មានា្់រ	ឯង	ដៅ	្រ្នុង	ដំដណើរ	រោរ	ដនាះ		

ចូរ	ដយើង	ដធ្ើ	ដដូចានាះ	ដោយ	ភាព	រោលាហាន	ោន	ពកងងឹ	ដោយ	ចដំណះ	ដឹង	ជដល		

តាមពិត	ដនាះ	ដយើង	មិន	ជដល	ដៅ	មានា្រ់ឯង	ដទ	ដពល	ដយើង	ឈរ	ជាមួយ	នឹង	កពះ	

�របិតាសួគ	៌ដនាះ	» 7	◼

្ំណត់ចំណាំ

	 1.	ថូមា៉ាស	ដអស	ម៉នសុន	«	Three Goals to Guide You,	»	លីអាហូណា,	ជខ	�ិច្ិរោ	ឆានាំ	
2010,	ទំព័រ	67,	68	។

	 2.	ថូមា៉ាស	ដអស	ម៉នសុន	«	The Race of Life	»	លីអាហូណា,	ជខ	ឧសភា	ឆានាំ	2004	ទំព័រ	55	។
	 3.	ថូមា៉ាស	ដអស	ម៉នសុន	«	Be Strong and of a Good Courage	»	លីអាហូណា,	

ជខ	ឧសភា	ឆានាំ	2014	ទំព័រ	66,	67,	69	។
	 4.	ថូមា៉ាស	ដអស	ម៉នសុន,	«	Be Thou an Example	»	លីអាហូណា,	ជខ	ឧសភា	ឆានាំ	2012,	

ទំព័រ	129	។
	 5.	ថូមា៉ាស	ដអស	ម៉នសុន	«	May You Have Courage	»	លីអាហូណា,	ជខ	ឧសភា	ឆានាំ	2009,	

ទំព័រ	126	។
	 6.	ថូមា៉ាស	ដអស	ម៉នសុន	«	Three Goals to Guide You	»	លីអាហូណា,	ជខ	�ិច្ិរោ	ឆានាំ	2007,	

ទំព័រ	118–19	។
	 7.	កបធាន	ថមូា៉ាស	ដអស	ម៉នសុន	«	Dare to Stand Alone	»	លីអាហូណា,	ជខ	�ិច្ិរោ	ឆានាំ	2011,	

ទំព័រ	60,	67	។



6 លីអា្ូណា

សារា៉របស់នរណារានា្់ក្្ងកទៀត
នោយមា៉ាក់ត�ន្្នុីនរេៀលនលើរ

ខ្នុំធាលាប់រកន�ើញថ្វាលំបាកក្ននុងការន្បើជំននឿរបស់ខ្នុំជាការនឆ្ើយតបនៅនឹងសំណួរសារេ្្ញដូចជា

«ន្តុអវៃីបានជាអ្នករិេនផឹកកាន្វៃ?»ក្ននុងនពលកន្ងរេកខ្នុំបាននឹកន�ើញពីរក្យនោះសារដូចជា

«វាមានរស់ជាតិលវៃីងនពក»ឬ«ខ្នុំរិេនចូលចិត្តរស់ជាតិវានទ»។

នតើន្តុអវៃីបានជាខ្នុំមានការខាមាស់នអៀន?នតើន្តុអវៃីបានជាខ្នុំមានការ�័យខាលាចនដើរេ្ីឈរគាំ

្ទចំនរះអវៃីតដលខ្នុំនជឿដូនច្នះ?នោយសន្ឹងនរេើលនៅន្កាយវិញក្ននុងនពលឥឡតូវននះខ្នុំរេិនយល់ច្បស់

ពីអវៃីតដលខ្នុំ�័យខាលាចននាះនទ។ប៉ុតន្តខ្នុំចាំច្បស់ពីនពលតដលខ្នុំបានឈប់លាក់ខ្លួននៅពីន្កាយការ

នោះសារទាំងននាះ។

ហ្ងៃរេួយក្ននុងថ្នាក់ភាសាអង់ន្្សរបស់ខ្នុំនៅវិទយាល័យនលាក្្ូបាន្បកាសថ្នយើងនឹងនរេើលនរឿង

ភា្ករេវ្ិធីតារេទូរទស្ន៍រេួយខ្នុំបានដឹងថ្នយើងរិេន្ ួរនរេើលវានទ។ខណៈតដលសិស្ដហទនទៀតបាន

ត្សកនោនៅក្ននុងការរំន�ើបរេិត្តររួេថ្នាក់របស់ខ្នុំមានាក់្ឺសារា៉បាននលើកហដនឡើងន ើ្យសួរថ្នតើនាងអាច

ចាកនចញបាននទ។

នពលតដលនលាក្្ូសួរពីរេូលន្តុសារា៉បាននឆ្ើយតបតារេ្តង់ថ្«នោយសារខ្នុំ្ ឺជានារីរេររេន

ន ើ្យខ្នុំរេិននរេើលករេវ្ិធីតដលមានរក្យ្បមា្ននាះនទ»។

យុវវ័យ

ភាពកាលាោនរបស់នាងនដើរេ្ីឈរនឡើងនៅចំនរះរេុខថ្នាក់្ឺអសាចារ្យតរេននទ។អរ្ុណដល់សារា៉

ខ្នុំក៏ន្កាកឈរនឡើងន្ើយរង់ចាំនៅខាងន្ៅថ្នាក់ជារួេយនឹងរេនសិការច្បស់លាស់ស្មាប់ឲ្យករេវ្ិធី

ននាះចប់។

ខ្នុំ្តវូបានផ្លាស់ប្ដតូរជានរៀងរ្ូត។ខ្នុំបានចាប់នផ្ដើរេពន្យល់ពីជំននឿរបស់ខ្នុំជាជាងការនជៀសវាងពី

្បធានបទ។ន ើ្យជាលទ្ធផលខ្នុំបានរកន�ើញទំនុកចិត្តនលើខ្លួនឯងន ើ្យបានចូលររួេកាន់តតសករេ្

នៅក្ននុងសាសនាច្កនិងសករេ្ភាពនានានៅសាលា។

ខ្នុំរិេនធាលាប់បាន្បាប់សារា៉ថ្្ ំរូរបស់នាងមានន័យយ៉ាងណាចំនរះខ្នុំនទប៉ុតន្តខ្នុំពយាយរេនធវៃើតារេ្ ំរូ

ហនទំនុកចិត្តរបស់នាង។ឥឡតូវននះខ្នុំដឹងថ្ការនធវៃើជាសមាជិករបស់្ពះ្ឺអសាចារ្យណាស់សាសនាច្ក

ដ៏ពិសិដ្ឋ្ ឺគាមានអវៃីតដល្តវូខាមាស់នអៀនននាះនទ។ខ្នុំសង្ឹរេថ្តារេរយៈ្ ំរូរបស់ខ្នុំខ្នុំអាចកាលាយជាសារា៉

របស់នរណាមានាក់នផ្ងនទៀត។

អ្កនិ្ ន្រស់ងៅក្នុងរដ្ឋយូថាហ៍ស.រ.អា។

យ៉ូតសបស៊្មីធ(យ៉តូសបស៊្មីធ—្បវត្តិ1:11–17) ោនតីយ៉ល(ោនីតយ៉ល6:7,10–23)

នាងនអសនធើរ(នាងនអសនធើរ4:5–14;5:1–8;7:1–6)សាំយូតអលសាសន៍នលរេិន(ន្នលរិេន13:2–4;16:1–7)

ភាពកាលាហានកៅ្្នញងម្ពរះគម្បីរ

្បធានរេ៉នសុនបន្ងៀននយើងឲ្យមានភាព

កាលាោនន្ើយឈរគាំ្ ទចំនរះអវៃីតដល

នយើងនជឿ។មាន្ ំរូជាន្ចើនហនតួអង្នៅក្ននុង្ពះ

្រេ្ីរតដលបានបង្ហាញពីភាពកាលាោន។សរូេអាន

ខរេ្ីរនៅតក្រនឹងន ម្ាះនរីេួយៗ។នតើរេនុស្

ទាំងននះបង្ហាញភាពកាលាោននិងឈរគាំ្ទ

ចំនរះអវៃីតដលពួកន្បានដឹងថ្្តឹរេ្តវូនោយ

រនបៀបណា?សូរេន្បើចននាលាះទាំងននះនដើរេ្ី

សរនសរឬ្ ូររូបភាពរេួយហនចនរេ្ើយរបស់អ្នក។

រូប
្ត

នោ
យ
IS

TO
CK

/T
HI

NK
ST

O
CK

្ុរារ
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លក្ខណៈសរេ្ត្តិរបស់
្ពះនយស៊ូវ្្ីស្ទ៖នោយ
គាមានការលាក់ពុតឬ
ឧបាយកលនឡើយ

ងនរះជាស្្កថន្ំរូមួយអំ្ីសារលិខិ្បងពងៀនសួរសុខទុក្ខសដលឆលៃនុរះ
បញ្ចាំង្ ីលក្ខណៈសម្្ិ្របស់ព្រះអង្គសង្ង្ររះ។

ការ	យល់	ដឹង	ថា	កពះដយសែូ�	កគីស្	គ្មាន	រោរ		

ោ្់រ	ពុត	និង	ឧោយ្រល	នឹង	ជួយ	ដយើង		

ឲ្យ	ពយាយាម	ដោយ	ដស្មាះ	កតង	់ដដើម្ី	ដធ្ើ	តាម	គំរូ		

របស់	កទង	់។	ជអលដឌើរ	យ៉ូជសប	បែី.	�ុឺតលីន		

(	ឆានាំ	1917–2008	)	ថន្ូររ៉ុមថន	ព្ួរស្�្រ	

ដប់ពីរនា្់រ	ោន	មាន	កបស្សន៍	ថា	៖	«	រោរ	

លួងដោម	គ	ឺជា	រោរ	ដោ្រ	បដញ្ឆោត	ឬ	នាំ	ឲ្យ	�ដងង្	។	

.	.	.	មនុស្ស	មានា្់រ	ជដល	គ្មាន	ឧោយ្រល	គ	ឺជា	មនុស្ស	

មានា្់រ	ជដល	ដទៀងកតង	់ដចតនា	ដស្មាះកតង	់និង	បំណង	

បរិសុទ្	ជា	ជ�ីិត	ជដល	ឆ្លនុះ	បញ្ចាំង	ព	ីរោរ	អន�ុត្ត	ដ៏	

ស្មញ្ញ	ថន	រោរ	បញ្ជា្់រ	ពី	ស្រម្ភាព	កបចាំ	ថថងៃ	របស	់

[គ្ត់]	ដៅនឹង	ដគ្លរោរណ	៍ថន	ដសច្រដេី	សុចរិត	។	

.	.	.	ខ្នុំ	ដជឿ	ថា	ភាព	ចាំោច់	សកមាប	់សមាជិ្រ	ថន	

ស្សនាចក្រ	ដដើម្ី	ឲ្យ	គ្មាន	ឧោយ្រល	កបជ្រល		

ជា	បនាទាន	់ជាង	កគ្	្ ៗ	ទាំង	អស់	ដោយស្រ	មនុស្ស	

ជាដកចើន	ដៅ	្រ្នុង	ពិភពដោ្រ	ដនះ	ជា្់រជសដេង	មិន	យល់	

ព	ីស្រៈសំខាន់	ថន	គុណធម	៌ដទ	»	។ 1

ជអលដឌើរ	ដឌៀដថើរ	ដអស្	អុជដូ្រ្	ទកីបឹ្រសា	ទីពីរ	

ដៅ	្រ្នុង	គណៈកបធាន	ទ	ីមួយ	ោន	មាន	កបស្សន៍	

ថា	ដោយ	គំនិត	ោ្រ់	ពុត	៖	«	គ្មាន	នរ្	មានា្់រ្្រនុង	

ចដំ្ម	ដយើង	ដូច	កពះ	កគីស្	ដទ	ដទាះ	ជា	ដយើង	ដឹង	

ថា	ដយើង	គួរ	ជត	ដធ្ើ	ឲ្យ	ដូច	្រ្តី	។	ជត	ដយើង	មាន	បំណង	

អស់	ព	ីចិត្ត	ដដើម្ី	យ្រ	ឈ្ះ	្រំ្ុរស	និងនិនានារោរ	

ដធ្ើអដំពើ	ោប	។	ជាមួយ	នឹង	ដួងចិត្ត	និង	កពលឹង	ដយើង	

ដយើងចង់	ជកប	រោលាយ	រោន់ជត	កបដសើរ	ដោយ	មានជំនួយ	

ព	ីដង្វាយ	ធួន	របស់	កពះ	កគីស្	»	។ 2

ដយើង	ដឹង	ថា	«	ដយើង	នឹង	កតូ�	ជំនុ	ំជំរះ	កសប	តាម	

ទដង្ើ	របស់	ដយើង	បំណង	កោថានាថន	ដួងចិត្ត	របស់	ដយើង	

និង	កបដភទ	មនុស្ស	ជដល	ដយើង	ោន	រោលាយ	ដៅ	ជា	» 3	

ប៉ជុន្ត	ដពល	ជដល	ដយើង	ខិតខំ	ដយើង	នឹង	រោលាយ	ជា	បរិសុទ្	

បជនថែម	ដទៀត	—	និង	«	មាន	ពរ	ដ្រើយ	អស់	អ្្រ	ជដល	

មាន	ចិត្ត	បរិសុទ្	ដ្ិត	អ្្រ	ទាំង	ដនាះ	នឹង	ោន	ដ�ើញ	

កពះ	»	(	មា៉ាថាយ	5:8	)	។

ខ្ម្រីរ្របនថែម

ទំនុ្រ	ដំដ្រើង	32:2;	យា៉ា្ុរប	3:17;		

ដពកតុស	ទ	ី1	2:1–2,	22

សូមសិកសាឯកសារងនរះងោយការអធិសាឋានងហើយ្ យាយមយល់ដរឹងនូវអ្វីសដលព្ូវសចកចាយ។ង្ើការយល់ដរឹង្ ីសខ្សជីវិ្
និងងបសកកម្របស់ព្រះអង្គសង្ង្ររះនរឹង្ ពងរឹងងសចកដីជងំនឿរបស់អ្កងៅងលើពទង់ងហើយពបទាន្ រដល់អ្កទាំងឡាយណា
សដលអ្កងមើលស្តាមរយៈការបងពងៀនសួរសុខទុក្ខបានងោយរងបៀបណា?សពមាប់្ ័្៌មានបសន្ថមសូមចូលងៅង្ហទំ្័រ
reliefsociety.lds.org ។

ដកបសង់គចញពរីបពរះ្ម្រីរ

កុមារតូចៗគាមានឧបាយកលនឡើយ។

្ពះនយស៊ូវ្្ីស្ទ្ទង់មាន្ពះបន្ទតូលថ្៖

«ទុកឲ្យកូននកង្រេកឯខ្នុំចុះកុំឃាត់វានឡើយ

ដ្ិតន្រ្ពះមានសុទ្ធតតរេនុស្ដូចវារាល់គានា

តដរ។...្ទង់ក៏ឱប[នកង្រាល់គានា]ន្ើយ

ោក់្ពះ្ស្តនលើទាំង្បទានពរឲ្យផង»

(មា៉ាកុស10:14,16)។

្ពះ្្ីស្ទក៏បានបន្ងៀនកូននកង្នៅក្ននុងទវៃីប

អានរេរិកបនាទាប់ពីការឆ្កាងរបស់្ទង់។្ទង់បាន

បញ្ជា្បជាជនឲ្យនាំកូននកង្តូចៗរបស់ន្រេកឯ

្ទង់ន្ើយ«នាំកូននក្ងតូចៗរេកអង្នុយនៅនលើ

ទីដីជុំវិញ្ពះអង្ន ើ្យ្ពះនយស៊ូវ្ទង់ឈរនៅ

កណាដាល...

«...[ន្ើយ]្ទង់្ ពះកតន្ងន្ើយ

បណាដាជនបាននធវៃើបនាទាល់ពីការណ៍ននះន្ើយ

្ទង់បានយកកូននកង្របស់ពួកន្រេ្ដងមានាក់ៗ

ន្ើយបាន្បទានពរដល់ពួកវាន ើ្យបាន

អធសិាឋានដល់្ពះវរបិតាស្មាប់ពួកវា។...

«ន្ើយនៅនពលពួកន្្កនលកនរេើលនៅ

ននាះពួកន្បានសរឹ្េងនៅនលើហផ្ទនរេ�ន ើ្យ

ពួកន្ន�ើញពួកនទវតានោះចុះរេកពីសាថានសួ្៌

ោក់បីដូចជានៅកណាដាលន�្ើងន ើ្យពួកនទវតា

ក៏ចុះរេកត្រ្ រេជុំវិញពួកកូននកង្ទាំងននាះ

...ន្ើយពួកនទវតាបាននធវៃើការបន្រេើដល់ពួក

កូននកង្»(នីហ្វៃទី317:12,21,24)។

កសច្ដេបីជំកនឿម្្ុមម្គួសារ
ការសក្រ្គរះ

សូមពិចារណាចំណុចគនរះ
នតើនយើងអាចនរៀនអវៃីខះ្អំពីការគាមានឧបាយកលពីកូននកង្

តូចទាំងននះ?(សរូេនរេើលនសចក្ដីតណនាំដល់បទ្ រេ្ីរ,

«ឧបាយកល»។)

សារលឈិ្ឈិតបកម្ងៀនសួរសុ្ ទុ ្្ខ

្ំណត់ចំណាំ

	 1.	យ៉ូជសប	បែី	�ុឺតលីន,	“Without Guile,”	Ensign,	
ជខ	ឧសភា	ឆានាំ	1988,	ទំព័រ	80,	81	។

	 2.	ដឌៀដថើរ	ដអស្	អុជដូ្រ្,	«	ម្រ	ចូលរួម	នឹង	ព្ួរ	ដយើង,	»	
លីអាហូណា,	ជខ	�ិច្ិរោ	ឆានាំ	2013,	ទំព័រ	23	។

	 3.	ក ល្ួនខានា្ភា្2៖ការព្ប់ព្ងសាសោចពក	(	ឆានាំ	2010	),	
ទំព័រ	1.2.1	។
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ក្ននុង	ឆានាំមួយ	ដៅ	្្រនុង	មហា�ិទយាល័យ	ដពល	ខ្នុំ	្រំពុង	

ដធ្ើ	រោរ	កប�ង	មួយ	្រ	របស់	ខ្នុំ	ោន	ចាប់	ដផដេើម	ឈឺ	។	

រោរ	ឈឺ	ចាប	់ដនាះ	មិន	ោត	់ដស្ះ	សូម្ី	ជត	ភាព	តាន	តឹង	

ថន	រោរ	កប�ង	ោន	្រន្លង	្រួស	ដៅ	្៏រដោយ	។	ខ្នុំ	ោន	

កបឹ្រសា	ជាមួយ	នឹង	ដ�ជ្ជបណ្ិត	និង	អ្្រ	ពយាោល	ដោគ	

ដ្រើយ	ោន	ពយាយាម	ស្្រ	ល្ង	នឹងរោរ	ពយាោល	

ខុសៗ	គ្នា	ជាដកចើន	ប៉ជុន្ត	រោរ	ឈ	ឺចាប់	ដនាះ	ដៅ	ជត	បន្ត	។	

ដៅ	ឆានាំ	ដករោយ	ដនាះ	ដពល	ជដល	ខ្នុំ	ោន	ពុះោរ	សែូកទាំ	

នឹង	រោរ	ឈឺ	ចាប	់ដនះ	ខ្នុំ	្រ៏	ោន	ពុះោរ	ដដើម្ី	បដងកើន	

ដសច្រដេី	ជដំនឿ	របស់	ខ្នុំ	ជដរ	។	ខ្នុំ	ោន	ចំ្ យ	ដពល	

ជា	ដកចើន	ដធ្ើ	រោរ	អធិស្ឋាន	ខ្នុំ	ោន	សិ្រសា	កពះ	គម្ីរ	និង	

ខ្នុំ	ោន	សុំ	រោរ	កបសិទ្ិពរថន	បព្ជិត	ភាព	។	ខ្នុំ	មាន	

អារម្ណ៍	ថា	កបសិន	ដបើ	ខ្នុំ	មាន	ដសច្រដេី	ជដំនឿ	កគប	់កគ្ន់	

ដនាះ	ខ្នុំ	នឹង	កតូ�	ោន	ដកោស	ឲ្យ	ជា	សះដស ើ្យ	។

កពះដយសែូ�	កគសី្	ោន	ដកោស	អ្្រ	ឈឺ	ឲ្យ	ជា	

មនុស្ស	ខាវា្់រ	ឲ្យ	ដមើល	ដ�ើញ	មនុស្ស	ខ្ិន	ឲ្យ	ដដើរ	រួច		

មនុស្ស	�្លង	់ពី	ដោគ្	—	«	កសបតាម	ដសច្រដេី	ជំដនឿ		

របស់	[	ពួ្រដគ	]	»	(	មា៉ាថាយ	9:29	)	។	ខ្នុំ	ដឹង	ថា		

កទង	់មាន	កពះ	ដចស្ដា	ដដើម្ី	ដកោស	ខ្នុំ	ដូច	ជដល	កទង់		

ោន	ដកោស	មនុស្ស	ជា	ដកចើន	ដផ្សង	ដទៀត	្្រនុង	អ�ំនុង		

ជ�ីិត	រជមង	ស្លាប់	របស	់កទង់	។	ដដូច្ះ	ដ្រើយ	ខ្នុំ	ោន		

សរុប	ថា	ម្រ	ពី	ខ្នុំ	ខះ្	ដសច្រដេី	ជដំនឿ	វា	ោនបញ្ឈប	់	

ខ្នុំ	ពី	រោរ	ដកោស	ឲ្យ	ជា	ដូដច្ះ	ខ្នុំោន	ខិតខំ	ដទ្ដង		

ដលើ	រោរ	កបឹង	ជកបង	របស	់ខ្នុំ	។	ខណៈ	ដពល	ជដល	ខ្នុំ	

បន្ត	ជាមួយ	នឹង	រោរ	ពយាោល	ដោយ	រោរ	ពកងឹង	រោយ	

�ិប្្រម្ខ្នុំ	ោន	អធិស្ឋាន	និង	តម	អាហារ	និង	សិ្រសា	

ដ្រើយ	មាន	ជដំនឿ	។	ប៉ុជន្ត	រោរ	ឈឺ	ចាប់	របស់	ខ្នុំ	ដៅ	ជត	

បន្ត	មាន	។

កពះ	គម្ីរ	បដកងៀន	ដយើង	ថា	ដោយ	ដសច្រដេី	ជំដនឿ	

ដយើង	អាច	ដធ្ើ	ឲ្យ	មាន	អព្ភនូតដ្រតុ	ដ	៏អស្ចារ្យ	ដ្រើត	

ដ�ើង	(	សូម	ដមើល	មា៉ាថាយ	17:20	)	ប៉ុជន្ត	ខ្នុំ	មិន	

អាច	ោន	ធូរកស្ល	ពី	រោរ	រងទ្ុរ្ខ	ដ�ទនា	យា៉ាង	តិចតួច	

តមអាហារ	និង	អធិស្ឋាន	ដ្រើយ	ថា	គ្ត់	ពិត	ជា	ដជឿថា	

កពះ�របិតា	សួគ៌	នឹង	មិន	ឲ្យ	គ្ត	់ជួប	នឹង	បញ្ហា	ដជដល	

ដៅ	ដលើ្រ	ទ	ីពីរ	ដទ	។

ដពល	ជដល	ដយើង	ោន	និយាយគ្នា	ខ្នុំ	ោន	នឹ្រ	

ដ�ើញ	ព	ីខគម្ីរ	មួយ	«	ចូរ	បង្អង់	សិន	ឲ្យ	ោន	ដឹង	

ថា	អញ	ជា	កពះ	»	(	ទំនុ្រ	ដដំ្រើង	46:10	)	។	ខ្នុំ	

ោន	គិត	ព	ីបទពិដស្ធន៍	ផ្ទាល់	ខ្លលួន	របស់	ខ្នុំ	្រ្នុង	រោរ	

ដរៀន	សូកត	មាន	ចិត្ត	សងៃបដ់ៅ	្រ្ដាល	ទុ្រ្ខ	ដ�ទនា	

ដ្រើយ	ោន	ជកមុញ	ឲ្យ	ដអរិន	បន្ត	មាន	ជដំនឿ	បជ៉ន្ត	

្ំុរ	ឲ្យ	អាកសយ័ដលើ	ជដំនឿ	ដនាះ	ថា	គ្ត	់នឹង	មាន	

បទពិដស្ធន៍	ថន	រោរ	ចង្់រ្អលួតចដង្អោរ	ជាមួយ	នឹង	រោរ	

មាន	ថផ្	ដោះ	ដលើ្រ	ដករោយ	របស់	គ្ត	់ឬ	អត់	។

ដពល	ជដល	ខ្នុំ	បន្ត	ស្ិរសា	ដគ្លរោរណ៍	ថន	ដសច្រដេី	

ជដំនឿ	ខ្នុំ	ោន	កត�ប	់ដៅ	សមដេី	របស់	អាលម់ា៉ា	ដលើ	

ដសច្រដេី	ជដំនឿ	ជដល	គ្ត់	ោន	បដកងៀន	ថា	«	ដបើសិន	ជា	

អ្្រ	ោល់	គ្នា	មាន	ដសច្រដេី	ជំដនឿ	ដនាះ	អ្្រ	ោល	់គ្នា	សង្ឹម	

ដៅ	ដលើ	អ្ីៗ	ជដល	ដមើល	មិន	ដ�ើញ	ដ្រើយ	ជដល	ពិត	»	

(	អាលមា៉ា	32:21	)	។

រោរ	ពិចារ្	ព	ីខគម្ីរ	ដនះ	ខ្នុំ	ោន	រ្រ	ដ�ើញ	

ថា	ដសច្រដេី	ជដំនឿ	មិន	ជមន	ជា	អ្ី	ដូច	ជដល	ខ្នុំ	ោន	គិត	

ដនាះដទ	។	អាល់មា៉ា	បដកងៀន	ដយើង	ថា	ដសច្រដេី	ជដំនឿ		

គ	ឺជា	ដសច្រដេី	សង្ឹម	ដៅ	្រ្នុង	ដគ្លរោរណ៍	ពិត	។		

រោរ	មាន	ដសច្រដេី	ជំដនឿ	មិន	មាន	ន័យ	ថា	ដយើង	ដជឿ	ថា	

កយើងនឈិយយអំពបីម្ពរះម្គបីស្ទ

អំណាចហននសចក្តីជំននឿ
កដ្យមអមកបើរបា�វូដ្ល

ដនះ	ដស្ះ	។	ដតើ	អំ្ច	ថន	ដសច្រដេី	ជំដនឿ	របស់	ខ្នុំ	ដៅ	

ឯ្	?	ទីបំផុត	ខ្នុំ	ោន	ទទួល	យ្រ	ស្ថាន	ភាព	របស	់

ខ្នុំ	ដោយ	ស្ងាត់	ដសងៃៀម	ោន	រ្រ	ដ�ើញ	�ិធី	ដដើម្ី	សែូកទាំ	

នឹង	ភាពមិន	សុខកសួល	របស់	ខ្នុំ	ដ្រើយ	ោន	រោលាយ	

ដៅជា	មាន	ចិត្ត	រ្ីរោយ	ដដើម្ី	រ្រសា	ទ្ុរ	រោរ	យល	់ដឹង	ដ	៏

ដពញដលញ	ថន	ដសច្រដេី	ជដំនឿ	និង	រោរ	ពយាោល	នា	ដពល	

អនាគត	។

ជាដកចើន	ឆានាំ	ដករោយ	ម្រ	ខ្នុំ	ោន	និយាយ	ជាមួយ	

មិត្តភ្រដេិ	មានា្រ់	ជដល	ោន	ពុះោរ	ជាមួយ	នឹង	រោរ	

ចង់្រ្អលួតចដង្អោរដ	៏អាក្រ្់រ	ជដល	ោន	បញ្ជនូន	គ្ត	់ដៅ	

មន្ីរ	ដពទ្យជា	ដកចើន	ដង		្រ្នុង	អ�ំនុង	ដពល	មាន	ថផ្	ដោះ	

ជាដលើ្រ	ដំបូង	របស	់គ្ត	់។	ដអរិន	ចង	់មាន	្រូន	មានា្់រ	

ដទៀត	ប៉ជុន្ត	គ្ត	់មាន	រោរ	ភ័យ	ខាលាច	ថា	គ្ត	់នឹង	កតូ�	

កទំាកទ	នឹង	ភាពមិន	សុខកសួល	ដូច	ជដល	គ្ត់	ោន	

កបឈម	ជាមួយ	ដៅ	រោរ	មាន	ថផ្	ដោះ	ជាដលើ្រ	ដំបូង	

របស់	គ្ត់	។	គ្ត	់ោន	កោប	់ខ្នុំ	ថា	គ្ត	់ោន	ដធ្ើ	រោរ	

ឈរឲ្យ្ ្ស់ជាងការសា្ល្ង

«នតើវារេិនតរេនជា្បាជាញានៅក្ននុង[្ពះវរបិតាសួ្៌]តដល្បទានដល់នយើងនូវ

ការសាកល្ងតដលនយើងអាចយកឈ្នះនលើវានដើរេ្ីនយើងអាចសន្រេចបាននូវការ

ទទួលខុស្តវូនធវៃើការនដើរេ្ីព្ងងឹសាច់ដុំរបស់នយើងន ើ្យទុក្ខ្ពយួនដើរេ្ីសាកល្ង

្ពលឹងនយើងនទឬអី?នតើនយើងពុំ្តវូបានបណាដាលឲ្យដកពិនសាធន៍ពីការល្លួងនដើរេ្ី

ល្ងពីកមាលាំងរបស់នយើងជរេងៃឺនដើរេ្ីឲ្យនយើងអាចនរៀនពីការអត់ធ្ត់នសចក្ដីសាលាប់នដើរេ្ី

នយើងអាចទទួលបានអរេតភាពនិងសិរីល្អនទឬអី?»

«្បសិននបើអ្នកឈឺ្្ប់រូបតដលនយើងបានអធិសាឋានឲ្យបានជាសះនស ើ្យ្បសិននបើរេនុស្សុចរិតទាំងអស់

្តូវបានការររន ើ្យរេនុស្ទុច្ចរិតទាំងអស់្តូវបំផ្លាញននាះករេ្វិធីទាំងរេូលរបស់្ពះវរបិតានឹង្តូវទុកជា

នមា�ៈន្ើយនគាលការណ៍រេូលោឋានហនដំណឹងល្អ្ឺសិទ្ធិន្ជើសនរើសនឹង្តូវប្្ចប់។គាមានរេនុស្ណាមានាក់

ចាំបាច់្តូវរស់នោយនសចក្ដីជំននឿ»។

ម្បធានមស្នកស៊ើរដបុលយូឃឹមបឹល(ឆានាំ1895–1985),ការ្រគបងៀនរ្រស់ប្រធានស្សនាចបក៖បស្នគស៊មីរដ្ុរលយូឃឹម្រឹល(ឆានាំ2006),

ទំព័រ15។

្បសេិ នបើ ្ពះ វរបិតាសួ្ ៌ រាេ នោះដលង នយើង ពី បញ្ហា ្បឈម ទាំង អស់ របស ់នយើង ្រាេ់ដត នោយសារនយើង រាេ សុ ំែល់ 
្ទង់ ននាះ្ទង ់េឹង បែិនសធ មេិ ទទួល សាគាល់ បទពនិសាធេ៍ ដែល ចាំរាច្់ ស្មាប់ នសច្ក្ី សន្គ្គាះ របស ់នយើង ។
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កពះ	�របិតាសួគ៌	នឹង	ជតង	ជត	កបទាន	ដល់	ដយើង	នូ�	អ្ី	

ជដល	ដយើង	សុំ	ដៅ	ដពល	ជដល	ដយើង	សុំ	វា	ព	ីកទង	់ដនាះ	

ដទ	។	រោ	មាន	ដសច្រដេី	ជំដនឿ	ថា		កពះ	កគីស្	នឹង	ដធ្ើឲ្យ្រ	

របស់	ខ្នុំោន	ជា	ឬ	ថា	កទង	់នឹង	កបទាន	ដល់	ដអរិន	្រុំ	

ឲ្យ	មាន	អារោរ	ចង់	្រ្អលួត	ចដង្អោរ	ដៅ	ដពល	មាន	ថផ្	ដោះ	គ	ឺ

មិន	ជមន	មាន	ដសច្រដេី	ជំដនឿ	ដៅ	្រ្នុង	ដគ្លរោរណ៍	ពិត	

ដនាះ	ដទ	។	ដទាះ	ជា	យា៉ាង	្ 	ដយើង	អាច	មាន	ដសច្រដេី	

ជដំនឿ	ថា	កពះកគសី្	មាន	កពះ	ដចស្ដា	ដដើម្ី	ដកោស	ថា	

កទង	់មាន	កពះ	ទ័យ	ទុ្រោ្់រ	ចដំោះ	ដយើង	ទាំង	អស់	គ្នា	

ថាកទង	់នឹង	ពកងឹង	ដយើង	ដ្រើយ	ថា	ដបើ	ដយើង	សែូកទាំ	រោន	់

ជត	ខាលាំង	ដយើង	នឹង	មាន	ភាព	ស្រ្តសិម	សកមាប់	ជី�ិត	ដ	៏

អស្់រល្	ជានិច្ច	។

កពះ	អមាចាស់	ោន	សនយា	ថា	«	អ្ី	្រ៏ដោយ	ជដល	អ្្រ	

សូម	ដោយ	ដសច្រដេី	ជដំនឿ	ដោយ	ដជឿ	ថា	អ្្រ	នឹង	ោន	

ទទួល	ដោយ	ន�ូ	កពះ	នាម	ថន	កពះ	កគីស្	អ្្រ	នឹង	ោន	

ទទួល	ជាមិន	ខាន	ដ�ើយ	»	(	ដអណុស	1:15	)	។	ខ្នុំ	

ដជឿ	ថា	អំ្ច	្្រនុង	រោរ	សនយា	ដនះ	សថែិត	ដៅ	្រ្នុង	រោរ	

ទនូាមាន	ឲ្យ	ដជឿ	ដលើ	«	កពះនាម	ថន	កពះ	អមាចាស់	»	។	

�ចនា	នុក្រម	ថនកពះ	គម្ីរ	បរិសុទ្	អំពីរោរ	អធិស្ឋាន	

បដកងៀន	ដយើង	ថា	«	ដយើង	អធិស្ឋាន	ដៅ	្រ្នុង	កពះ	នាម	

កពះ	កគីស្	ដពល	គំនិត	ដយើង	ជា	គំនិត	របស់	កពះ	កគីស្	

ដ្រើយ	ដសច្រដេី	កោថានា	ដយើង	ជា	ដសច្រដេី	កោថានា	របស់	កពះ	

កគីស្	—	ដពល	កពះ	បន្នូល	កទង	់ដៅ	ជាប់	្រ្នុង	ដយើង	

ោល	់គ្នា	(	យ៉ូហាន	15:7	)	។	រួចដ្រើយ	ដយើង	ទូលសុំ	

ន�ូ	អ្ី	ៗ 	ជដល	អាច	ដធ្ើ	ោន	ដដើម្ី	ឲ្យ	កពះ	អាច	កបទាន	។	

រោរអធិស្ឋាន	ជា	ដកចើន	ដៅ	ជត	មិន	ទាន់	ដឆ្លើយ	តប	ដៅ	

ដ�ើយ	ព	ីដកោះ	អ្ី	ៗ 	ទាំង	ដនះ	មិន	ដៅ	្រ្នុង	កពះ	នាម	របស	់

កពះ	កគីស្	ទាល់	ជត	ដស្ះ	វាពុំ	ជមន	ជា	តំ្ង	ថន	គំនិត	

របស់	កទង	់ប៉ជុន្ត	ដុះ	ដចញ	ម្រ	ពី	ចិត្ត	្រំ្ញ់	ថន	ដួង	ចិត្ត	

របស់	មនុស្ស	»	។

ដពល	ជដល	ដយើង	សុំ	ដៅ	្រ្នុង	ដសច្រដេី	ជដំនឿ	សកមាប	់

អ្ី	ជដល	កសប	តាម	កពះ	ឆនៈ្	របស	់កពះ	អមាចាស់	កទង	់

នឹង	កបទាន	ដល់	ដយើង	កសប	តាម	បំណង	កោថានា	របស់	

ដយើង	ជដរ	។	កពះ	�របិតាសួគ៌	កទង	់ស្រល់	ដយើង	មានា្់រៗ	

កទង	់កសឡាញ់	ដយើង	ដ្រើយ	ចង់ឲ្យដយើងមានអ្ី		

កគប	់យា៉ាង	ជដល	ចាំោច	់សកមាប់	ដយើង	កត�ប	់ដៅ	

រោន	់�ត្តមាន	កទង	់។	ដ្រើយ	ដពល	ខ្លះ	វា	រួម	បញ្ចនូល	

ទាំង	រោរ	ស្្រល្ង	ដរឿង	អំពល់	និង	បញ្ហា	ដផ្សងៗ	

ផង	(	សូមដមើល	ដពកតុស	ទី	1	1:7	)	។	កបសិន	ដបើ	

កពះ	�របិតាសួគ៌	ោន	ដោះជលង	ដយើង	ព	ីបញ្ហា	កបឈម	

ទាំង	អស់	របស់	ដយើង	កគ្នជ់ត	ដោយស្រដយើង	

ោន	សុំ	ដល់	កទង	់ដនាះកទង់	នឹង	បដិដសធ	មិន	ទទួល	

ស្រល់	បទពិដស្ធន៍	ជដល	ចាោំច់	សកមាប	់ដសច្រដេី	

សដហង្រះ	របស់	ដយើង	។	ដយើង	កតូ�ជត	ដរៀន	ដដើម្ី	ទ្ុរ	

ចិត្ត	ដលើ	ជផនរោរ	របស	់កពះ	អមាចាស់	ជដល	មាន	សកមាប	់

ដយើង	ោល់	គ្នា	ដ្រើយ	ោ្រ់	ឆន្ៈ	របស់	ដយើង	ដៅ	្រ្នុង	

កពះ	ឆនៈ្	របស់	កទង់	។	ដៅ	ដពល		ដយើង	តកមឹម	បំណង	

កោថានា	ជាមួយ	នឹង	បំណង	កោថានា	របស់	កទង	់ដ្រើយ	

ទទួល	ស្រល់	រោរ	ពឹង	ជផ្អ្រ	ទាំង	កសុង	របស់	ដយើង	ដៅ	

ដលើ	កទង	់ដនាះ	ដយើង	អាច	ស្រដេសិម	ដដើម្ី	ទទួល	ោន	

«		ចុងបំផុត	ថន	ដសច្រដេី	ជំដនឿ	របស់	[	ដយើងោល់	គ្នា	]		

គ	ឺជា	ដសច្រដេី	សដហង្រះ	ដល់	កពលឹង		[	ដយើង	]	»	

(	ដពកតសុ	ទី	1	1:9	)	។	◼

អ្កនិ្ ន្រស់ងៅក្នុងរដ្ឋអូរីហ្គិនស.រ.អា។
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ឪព្ុរ	មានា្រ់	កត�ប់	ម្រ	ផះ្	�ិញ	ដោយ	រោរ	ដនឿយ	្រត	់

បនាទាប	់ពី	ដធ្ើ	រោរ	ដពញ	មួយ	ថថងៃម្រ	ដ្រើយ	ដ�ើញ	ថា	

សមាជិ្រ	កគួស្រ	ដថទ	ដទៀត	្ំរពុង	ពុះោរ	នឹង	អារម្ណ៍	

មដួ៉៉ា	កសដដៀង	គ្នា	ជដរ	។	វា	ជា	ោកតី	ថថងៃ	ច័ន្	ដ្រើយ	រោរ	ដធ្ើ	

ោកតី	ក្រុម	កគួស្រ	ហា្រ់	ដូច	ជា	មិន	អាច	ដៅ	រួច	ដស្ះ	។	

បនាទាប	់ពី	អធិស្ឋាន	សុំជំនួយ	ឪពុ្រ	និង	មាដាយ	សដកមច	

ចិត្ត	ដធ្ើ	ោកតី	ជួបជុំក្រមុ	កគួស្រ	ដនាះ	យា៉ាង	ស្មញ្ញ	។	

ព្ួរ	ដគ	ោន	ដៅ	ក្រមុកគួស្រ	ម្រ	ជួបជុំ	គ្នា	ដកចៀង	

ទំនុ្រ	តដមកើង	ដ្រើយ	អធិស្ឋាន	រួម	គ្នា	។	ពួ្រដគ	ោន	

ឲ្យ	ដទៀន	តូច	មួយ	ដល	់សមាជិ្រ	កគួស្រ	មានា្់រៗ	ដដើម្ី	

បំភ្លឺ	ដពល	ជដល	ព្ួរ	ដគ	កោប	់ព	ីអ្ី	ជដល	បំផុស	គំនិត	

ព្ួរដគ	្រ្នុង	ដពល	ថ្ីៗ	។	ដៅ	្្រនុង	បន្ប	់ដ៏	ងងឹត	ពន្លឺ	

របស់	ដភ្លើង	ដទៀន	តំ្ ង	ឲ្យ	រោរ	បំផុស	គំនិត	និងឲ្យ	

្ូរនៗ		ដផ្តោតយ្រចិត្ត	ទ្ុរោ្រ់		។	ដពល	ជដល	ទីបនាទាល់	

កតូ�	ោន	ជច្រ	ចាយ	អារម្ណ៍	ថន	ដសច្រដេី	សុខស្ន្ត	ដ៏	

ជផ្អមជលហែម	មួយ	ោន	ដកជៀត	ចូល	ដៅ	្្រនុង	ផះ្	។	ក្រមុ	

កគួស្រ	ោន	បញ្ចប	់ោកតី	ដនាះ	ដោយ	ដសច្រដេី	អំណរ	

ជដល	ព្ួរ	ដគ	ោន	ដធ្ើ	ោកតី	ជួប	ជុំ	ក្រុម	កគួស្រ	។

ដតើ	អ្្រ	ោន	ដឹង	ដទ	ថា	ោកតី	ជួបជុំ	ក្រមុ	កគួស្រ		

ោន	ដ្រើត	មានជា	្រម្	�ិធី	ស្សនាចក្រ	អស់	រយៈ	ដពល	

100		ឆានាំ	ដ្រើយ	ដទ	?	ដៅ	ជខ	ដមស្	ឆានាំ	1915	គណៈ	

កបធាន	ទ	ីមួយ	ោន	ដ្ឹរនាំ	សមាជិ្រ	ឲ្យ	ទុ្រ	មួយ	យប់	

ោល	់សោដា្រ៍	សកមាប់	រោរ	អធិស្ឋាន	ជា	ក្រមុ	កគួស្រ	

តហន្តី	រោរដរៀនសកូត	ដំណឹង	ល្អ	ដរឿងនិទាន	និង	ស្រម្	

ភាព	នានា	។	(	សូមដមើល	ទំព័រ	80	សកមាប់	រោរ	

ដ្រ	កសង	់ព	ីស្រលិខិត	របស់	គណៈកបធាន	ទ	ីមួយ	)	

ពយារោរ	ីទាំងឡាយ	ោន	បន្ត	រំឭ្រ	ដយើង	ពី	ស្រៈសំខាន់	

ថន	ោកតី	ជួប	ជុ	ំក្រមុ	កគួស្រ	។	កបធាន	ថូមា៉ាស	ដអស	

ម៉នសុន	ោន	មាន	កបស្សន៍	ថា	«	ដយើង	មិន	អាច	

ដធ្សកបជ្រសនឹង	្រម្�ីធ	ីជដល	ោន	បំផុស	គំនិត	ព	ី

ស្ថានសួគ	៌ដនះ	ោន	ដទ	»	។	«	វា	អាច	នាំ	ម្រ	នូ�	រោរ	

រី្រចដកមើន	ខាង	�ិញ្ញាណ	ដល	់សមាជិ្រ	កគួស្រ	មានា្រ់ៗ		

ជួយ	គ្ត	់ឲ្យ	សែូកទាំ	នឹង	រោរ	ល ល្ួង	ជដល	មាន	ដៅ	កគប	់	

ទ	ី្រជន្លង	» 1

ខាង	ដករោម	ដនះ	គ	ឺជា	ឥរិយាបទ	មួយ	ចំនួន	ដដើម្ី	

រ្រសាទុ្រ	្្រនុង	ចិត្ត	ថា	ដពល	ជដល	អ្្រ	ដធ្ើ	ឲ្យ	ោកតី	ជួប	ជុ	ំ

ក្រមុ	កគួស្រ	ជា	ជផ្្រ	មួយ	ថន	សោដា្រ៍	របស់	អ្្រ	៖

វាបានអនុវ្្ចំងោរះខ្នុំ។	ជអលដឌើរ	អិល	ថម	ជភរី	

ថន	្រូរ៉ុម	ថន	ពួ្រ	ស្�្រ	ដប់	ពីរ	នា្់រ	ោន	មាន	កបស្សន៍	

ថា	«	ោកតី	ជួបជុំ	ក្រុម	កគួស្រ	គឺ	សកមាប	់មនុស្ស	កគប់	

គ្នា	»	។ 2	ដយើង	ទាំង	អស់គ្នា	—	អ្្រ	ជដល	ដរៀបរោរ	

ដ្រើយ	ឬ	ដៅ	ល�ី	—	អាច	លះបង	់ដពល	ដ�ោ	ដដើម្ី	

ពកងឹង	កគួស្រ	និង	ដរៀនសូកត	ដំណឹង	ល្អ	។

ខ្នុំអាចរកង្លងវោបាន។	ស្សនាចក្រ		

ោន	ស្ថាបនាគំរូ	ដោយ	រ្រសា	យប់	ថថងៃ	ច័ន្	ទដំនរ	ពី	

ស្រម្ភាព	ស្សនាចក្រ	នានា	។	អ្្រ	អាច		

បង្ហាញ	កពះ	អមាចាស	់និង	ក្រមុ	កគួស្រ	របស់	អ្្រ	ថា		

អ្្រ	មានឆន្ៈ	នឹង	ជញ្រ	ដពល	ដ�ោ	ទុ្រសកមាប	់អ្ី		

ជដល	សំខាន់	បំផុត	។

ខ្នុំអាចរកង�ើញអ្វីសដលដំងណើរការល្អសពមាប់

ព្ួសាររបស់ខ្នុំ។	កបសិន	ដបើ	ក្រមុ	កគួស្រ	របស់	

អ្្រ	រសដ់ៅ	ឆាងាយពីគ្នា	្្រនុងភូមសិ្កស្ត	ខុសគ្នា	

សូម	ពយាយាមដធ្ើ	«	ោកតី	ជួបជុំ	ក្រុម	កគួស្រ	តាម	

អែិនដធើរជណត	»	ដដើម្ី	និយាយ	ជាមួយ	នឹង	សមាជិ្រ	

រា្តីជួបជុំ្កុរេ្្ួសារ—អ្នកអាចនធវៃើបាន!

កគហដ្ឋាននឈិងម្្ុមម្គសួាររបស់កយើង

មេិ ថា ្កមុ ្្ួសារ របស ់អ្នក យ៉ាងណា នទ រា្តី ជួបជុ ្ំកមុ្្ួសារ អាច្ ្បទាេ ពរ េិង ព្ងងឹ អ្នក ។

កគួស្រ	តាម	អែិនដធើរជណត	ឬ	តាម	ទូរសព្	។	

ដតើ	មាន	នរ្	មានា្់រ	កតូ�	ដធ្ើ	រោរ	យឺត	ដទ	?	

សូម	ដធ្ើ	«	ោកតី	ជួបជុំ	ក្រមុ	កគួស្រ	ដៅ	សួន	

ចបារ	»	ដៅ	ជិត	្រជន្លង	ដធ្ើ	រោរ	្រ្នុង	អ�ំនុង	ដពល	

ឈប	់សំោ្រ	។	ឪពុ្រ	ជដល	ោន	ជលង	លះ	មានា្់រ	

ដធ្ើ	«	ោកតី	ជួបជុំ	ក្រមុ	កគួស្រ	តាម	សំបុកត	»	ជា	

ដរៀង	ោល់	ថថងៃ	ច័ន្	សរដសរ	ដៅ	្រូនៗ	របស់	គ្ត់	

ជដល	រស	់ដៅ	ឆាងាយ	ពីគ្ត	់។ 3	សូម	ឲ្យ	ឧបសគ្គ	

រោលាយ	ជា	រោតាល្ីររ	សកមាប	់រោរ	ថច្កបឌិត	ដ៏	

អស្ចារ្យ	។

ខ្នុំអាចចាប់ង្ដើមងធ្វើវាងៅសបាដាហ៍ងនរះ។	ោកតី	

ជួបជំុ	ក្រមុ	កគួស្រ	អាច	កតូ�	ដរៀបចំដ�ើង	កសប	

ដៅតាម	តកមូ�រោរ	និង	រោលៈដទសៈ	ថន	ដគ្រោឋាន	

របស់	អ្្រ	។	ខាងដករោម	ដនះ	គ	ឺជារោរ	ផដេល	់ដយាបល	់

ទដូៅ	មួយ	ចំនួន	៖

•	 ចាប់	ដផដេើម	និង	បញ្ចប់	ជាមួយនឹង	រោរ	

អធិស្ឋាន	។

•	 ដកបើ	តហន្តី	រួម	បញ្ចនូល	ទាំង	ទំន្ុរ	តដមកើង	និង	

ចដកមៀង	្ុរមារ	។

•	 ដរៀន	ព	ីកពះ	គម្ីរ	និង	ពយារោរី	សម័យ	ទដំនើប	។

•	 រួមបញ្ចនូល	ស្រម្ភាព	ោង	រោយ	ខុសៗ	គ្នា	មួយ	

ចំនួន	គដកមាង	ថនរោរ	បដកមើ	និង	ស្រម្ភាព	

ដផ្តោត	ដលើ	ដំណឹងល្អ	ពី	សោដា្រ៍	មួយ	ដៅ	

សោដា្រ៍	មួយ	។

•	 សបបាយ	រី្រោយចុះ		!	ដលង	ដ្រ្គម	ឬ	ដធ្ើ	

អាហារ	សកមន	់។

•	 សូម	ដធ្ើ	ឲ្យ	មាន	សថែិរភាព	កបសិន	អ្្រ	មិន	អាច	

ដធ្ើ	វា	ដៅ	ថថងៃ	ចន្	សូម	រ្រ	ថថងៃ	មួយ	ដផ្សង	ដទៀត	

ជដល	ដដំណើរ	រោរល្អ	។

ខ្នុំចង់បាន្ រជ័យ។	ពយារោរ	ីទាំងឡាយ	ោន	

សនយា	ថា	ដបើ	ដយើង	ចូល	រួម	្រ្នុង	ោកតី	ជួបជុំ	ក្រមុ	កគួស្រ	

នឹង	មាន	ពរជ័យ	ជដល	ជាលទ្	ផល	ដ	៏អស្ចារ្យ	៖	

ដសច្រដេី	កសឡាញ់	និង	រោរ	ដគ្រព	កបតិបត្តិ	ដៅ	

ដគ្រោឋាន	នឹង	ដ្រើន	ដ�ើង	។	ដសច្រដេី	ជំដនឿ	នឹង	អភិ�ឌ្ឍ	

ដៅ	្រ្នុង	ដួង	ចិត្ត	របស់	យ�ុ�័យ	។	ក្រុម	កគួស្រ	«	នឹង	
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ទទួល	ោន	អំ្ ច	ដដើម្ី	

ទប់ទល	់នឹង	ឥទ្ិពល	អាក្រ្់រ	និង	រោរ	ល្លួង	ទាំង	

ឡាយ	»		ជដល	រុំព័ទ្	ជុ�ំិញព្ួរ	ដគ	។ 4

ខណៈ	ដពល	ជដល	ោកតី	ជួបជុំ	ក្រុម	កគួស្រ	របស់	

អ្្រ	មិន	អាច	មាន	បទ	ពដិស្ធន៍	ដ៏ល្អ	ឥត	ដខាចាះ	ោល់	

ដពល	ដនាះ	ក្រុម	កគួស្រ	របស់	អ្្រ	នឹង	កតូ�	ោន	ពកងឹង	

ដ�ើង	និង	កបទាន	ពរ	ឲ្យ	ដោយ	ស្រ	ជត	រោរ	ខិត	ខ	ំកបងឹ	

ជកបង	របស់	អ្្រ	។	ជអលដឌើរ	ោ�ីឌ	ដអ	ជបដ្	ថន	

្ូររ៉ុម	ថន	ពួ្រ	ស្�្រ	ដប់ពីរ	នា្់រ	ោន	បដកងៀន	ថា	«	ោកតី	

ជួបជំុ	ក្រមុ	កគួស្រ	នីមួយៗ	គ	ឺជា	រោរផ្ត់	ពណ៌	

ដោយកចាស់ដសើៗ	ដៅ	ដលើ	ផ្ទាំង	គំនូរ	ថន	កពលឹង	របស់	

ដយើង	»	។	«	គ្មាន	កពឹត្តិរោរណ៍	្ មួយ	ជដល	ទំនង	

ជា	គួរ	ឲ្យ	ចាប	់អារម្ណ៍		ឬ	គួរ	ឲ្យ	ចងចា	ំ្រួស	ដ្រត	ុ

ដនាះដទ	។	បុ៉ជន្ត	្៏រដូចជារោរផ្ត	់ទឹ្រ	ថានាំ	បដំពញ	គ្នា	រូប
្ត

្ប
វត
្តិសា

្ស
្តទទ

ួល
បា
នស

ិទ្ធិអ
នុញ្

ញាតជា
ផ្តូវ
កា
រនោ

យ
សា

កល
វិទ
យាល

័យ
នប
៊មីររេ
ីងោ

ំរូប
្ត

ហន
្ំន

ូរនោ
យ
IS

TO
CK

/T
HI

NK
ST

O
CK

ដៅ	�ិញ	ដៅ	ម្រ	ដ្រើយ	ដនាះ	វា	ោន	បដងកើត	ផ្ទាំង	គំនូរ	ដ	៏

គួរ	ឲ្យ	ចាប់	អារម្ណ៍	មួយ	ដដូច្ះ	ភាពសថែិរភាព	របស់	

ដយើង	្្រនុង	រោរ	ដធ្ើ	អ្ី	ជដល	ហា្់រ	ដូច	ជា	តូច	មួយ	អាច	នាំ	

ម្រ	ន�ូ	លទ្ផល	ខាង	�ិញ្ញាណ	ដ៏	សំខាន់	» 5	◼

្ំណត់ចំណាំ

	 1.	ថូមា៉ាស	ដអស	ម៉នសុន	«	Constant Truths for 
Changing Times	»	លីអាហូណា,	ជខ	ឧសភា	ឆានាំ	2005,	
ទំព័រ	19	។

	 2.	អិល	ថម	ជភរី,	«	Therefore I Was Taught	»	
Ensign,	ជខ	ឧសភា	ឆានាំ	1994,	ទំព័រ	38	។

	 3.	«	ោកតី	ជួបជុ	ំក្រុម	កគួស្រ	៖	ទំ្រំ្មួយ,	ស្ថានភាព	
្មួយ	»	Ensign,	ជខ	ធ្នូ	ឆានាំ	2001,	ទំព័រ	42	។

	 4.	គណៈ	កបធាន	ទី	មួយ,	្្រនុង	ដជម	អ័រ	រោលា្រ,	comp.,		
សារលិខិ្្ ណៈពបធានទីមួយថនសាសោចពកថន
ព្រះងយស៊ូវព្ីស្ទថន្ ួកបរិសុទ្ថ្ងៃចុងងពកាយ,	�៉ុល	6.		
(	ឆានាំ	1965–75	),	4:339	។

	 5.	ដដ�ីឌ	ដអ	ជបដ្	«	More Diligent and  
Concerned at Home	»	Liahona,	ជខ	�ិច្ិរោ	ឆានាំ	
2009,	ទំព័រ	19–20	។

សូម្ ដេល់អាទឈិភាពជាចម្ងដល់វា

«នយើងសូរេនស្នើដល់ឪពុកមាដាយនិងកូនៗឲ្យផ្ដល់

អាទិភាពជាចរេ្ងដល់រា្តីជួបជុំ្កុរេ្្ួសារសិកសា

ដំណឹងល្អនិងការបង្ហាញ្ពរេទាំងសករេ្ភាព

្្ួសារល្អទាំងអស់។្វៃីនបើត្រេូវការឬសករេ្ភាព

ដហទនទៀតតដលនរេើលនៅោក់ដូចជាសក្តិសរេនិង

្តឹរេ្តូវក៍នោយក៏រេិន្តូវអនុញ្ញាតឲ្យវារេកជំនួស

កាតពវៃកិច្ចតដលបានចាត់រេកពី្ពះននាះនឡើយ

មានតតឪពុកមាតាយប៉ុនណាណះនទើបអាចនធវៃើបាននោយ

សក្តិសរេ»។

សារលឈិ្ឈិតគណៈម្បធានទបីមួយចរុះន្ងៃទបី11ម្្ុម្ៈឆានាំ1999។



្បសិន	ដបើ	អព្ភនូតដ្រតុ	ដ	៏អស្ចារ្យ	មួយ	គ	ឺជា	

កពឹត្តិរោរណ៍	ជដំនឿ	អរូបីយ	ជដល	មាន	ដលើស	ព	ី

កោជាញា	ជដលមាន	្រកមតិ	របស	់មនុស្ស	ដនាះ	ដំដណើរ	

រស	់ដ�ើង	�ិញ	របស់	កពះដយសែូ�	កគសី្	គ	ឺជា	រោរ	អស្ចារ្យ	

ដ	៏សដម្ើម	បំផុត	ជាង	ដពល	្ ៗ	ទាំង	អស់	។	ដៅ	

្្រនុង	ជ្ំររ	វា	បង្ហាញ	ព	ីអំ្ច	ដ	៏អស្ចារ្យ	ថន	កពះ	និង	

អមតភាព	របស់	មនុស្ស	។

ដទាះ	ប	ីជា	ដដំណើរ	រស់	ដ�ើង�ិញ	គ	ឺជា	អព្ភនូតដ្រត	ុ

មួយ	្៏រដោយ	ដៅ	ជត	មាន	ន័យ	ថា	វា្រួស	ពី	រោរ	យល់	

ដឹង	របស់	មនុស្ស	ដៅ	ដទៀត	។	ដល់	អស់	អ្្រ	ជដល	

ទទួល	ស្រល់	ថា	វា	ជា	រោរ	ពិត	ប៉ជុន្តវា	ជា	រោរ	បង្ហាញ	ថន	

ចបាប	់ឯ្រ	ស ឋ្ាន	ថន	ជ�ីិត	ប៉ុដ្ណះ	។	.	.	.

សា្ ប្ីបមន្ថម

ស្សនាចក្រ	ថន	កពះដយសែូ�	កគីស្	ថន	ពួ្រ	បរិសុទ្	

ថថងៃ	ចុង	ដករោយ	ឈរ	ជាមួយ	នឹង		ដពកតុស	ប៉ុល	យា៉ា្ុរប	

និង	ជាមួយ	នឹង	ព្ួរ	ស្�្រ	ជំនាន	់ដដើម	ដថទ	ដទៀត	ជដល	

មិន	កតឹម	ជត	ោន	ទទួល	យ្រ	ដដំណើរ	រស់	ដ�ើង	�ិញ	ថា	

ជា	រោរ	ពិត	ដ	៏ជា្់រ	ជសដេង	ដនាះដទ	ប៉ជុន្ត	ជថម	ទាំង	ជា	រោរ	

បដំពញ	ដបស្រ្រម្	ដ	៏ដទ�ភាព	របស់	កពះ	កគីស្	ដៅ	ដលើ	

ជផន	ដ	ីដនះ	ផង	។

ដប់	កោំប	ីរយ	ឆានាំ	បនាទាប	់ពី	រោរ	សុគត	ដៅ	ដលើ		

ដឈើ	ឆាកាង	របស	់កពះ	ដយសែូ�	ពយារោរ	ីយ៉ូជសប	ស្ែីធ		

ោន	កបរោស	ថា	កពះ	ជដល	មាន	កពះជន្	រស់	ដ�ើង�ិញ	

ោន	បង្ហាញ	អង្គ	កទង	់ចំដោះ	ដោ្រ	ដោយ	មាន		

កបស្សន៍	ថា	៖	«	ខ្នុំ	ោន	ដ�ើញ	តួអង្គ	ពីរ	ជដល		

មាន	រស្ី	និង	សិរីរុងដរឿង	ជដល	ពុំអាច	ពណ៌នា	

ោន	ដ�ើយ	ឈរ	ដៅ	ដលើអារោស	ពី	ដលើ	រូប	ខ្នុំ	។	

តួអង្គមួយមាន	កពះបន្នូល	ម្រ	ខ្នុំ	ដោយ	ដៅ	ខ្នុំ	តាម	

ដឈាមាះ	ដ្រើយ	ចង្អនុល	ដៅ	តួរ	អង្គ	មួយដទៀត	ដោយ		

មាន	កពះបន្នូល	ថា	—	ងនរះជាព្រះរាជបពុតាដ៏សងៃលួនភាងា

របស់ងយើង។ចូរសាដាប់ពទង់ចុរះ!	»	(	យ៉ជូសប	ស្ែីធ	

—	កប�ត្តិ	1:17	)	។	.	.	.

កបសិន	ដបើ	ទីបនាទាល់	របស់	យ៉ូជសប	សែ្ីធ	ឈរ	

ជតឯ្រឯង	វា	នឹង	ដូច	ជា	កពះ	កគីស្	ោន	មាន	បន្នូល		

ព	ីទីបនាទាល់	របស	់កទង់	ដៅ	ដពល	ជដល	កទង់	ោន		

មាន	បន្នូល	ព	ីអង្គ	កទង	់ផ្ទាល់	ប៉ជុន្ត	កពះ	ដយសែូ�	មាន		

ទីបនាទាល់	របស់	កពះ	ដ្រើយ	ព្ួរ	ស្�្រ	មាន	ទី		

បនាទាល់	កទង	់។	ដ្រើយ	យ៉ូជសប	សែ្ីធ	មាន	ស្្រ្សី		

ឯ	ដទៀត	[	អ្្រ	ជដល	]	ោន	បញ្ជា្់រ	អះអាង	ព	ីទីបនាទាល	់

របស់	[ដោ្រ]	ដសច្រដេី	ពិត	ជដល	ោន	ដធ្ើ	ឲ្យ	ដឹង		

ដោយ	រោរ	បង្ហាញ	កពះរោយ	របស់	ដទ�តា	ម៉ូរថណ		

ដល់	ព្ួរ	ដគ	។	.	.	.

.	.	.	ស្សនា	ចក្រ	ថន	កពះដយសែូ�កគីស្	ថន	ព្ួរ		

បរិសុទ្	ថថងៃ	ចុងដករោយ	[្៏រ]	កបរោស	ពីរោរ	និមិត្ត	ដ៏		

រុងដរឿង	របស់	ពយារោរ	ីយ៉ូជសប	សែ្ីធ	ជដរ	ថា	៖

«	ដ្រើយ	ឥ�នូ�	ដនះ	បនាទាប់	ព	ីទីបនាទាល់	ជា	ដកចើន	

ជដល	ោន	ជថ្លង	អំពី	កទង	់ដនះ	គ	ឺជា	ទីបនាទាល់	ចុង	ដករោយ	

បង្អស	់ជដល	ដយើង	ខ្នុំ	សូម	ជថ្លង	អំពី	កទង់	៖	គ	ឺថា	កទង	់

មាន	កពះជន្	រស	់!	»	(	គ	និង	ស	76:22	)	។	.	.	.

ដំណឹងល្អពបីបុរាណ

្ទង់មាន្ពះជន្រស់នឡើងវិញ
ជំនេឿ ដែលឥត គ្កនរ នៅ ក្ននុង ្ពះ ្្ីស្ទ ្ឺ ជា ត្មវូ រោរ ែ៏ 
សំខាេ់ បំផុត នៅ ក្ននុង ពិភពនោក នា នពល បច្្នុប្បេ្ន នេះ ។

ម្ពរះម្គបីស្ទដ៏រានម្ពរះជនមេរស់

សូរេអានទីបនាទាល់របស់្ពះនយស៊ូវ្្ីស្ទតដលបានផ្ដល់

នោយពួកសាវកសរេ័យទំននើបនិងពួកពយាការីនៅក្ននុង

លីអាហូណាតខនរេសាឆ្នាំ2000ទំព័រ2–3។

ងដវីឌអូមិកង�បានងកើ្ងៅថ្ងៃទី
8សខកញ្ញាឆ្នាំ1873។ងោកព្ូវ

បានស្ងតាំងងធ្វើជាសាវកងៅថ្ងៃទី9សខងមសាឆ្នាំ1906ងៅ
អាយុ32ឆ្នាំងហើយងៅថ្ងៃទី9សខងមសាឆ្នាំ1951ងោកព្ូវ
បានោំឲ្យងធ្វើជាពបធានទីពបំាបួនថនសាសោចពក។ខាងងពកាម
ងនរះ្ឺជាការដកពសង់ងចញ្ ីសុន្ទរកថាសដលងោកបាន្ ដល់
ងៅសន្ិសីទទូងៅសខងមសាឆ្នាំ1966។សពមាប់សុន្ទរកថា
ទាំងមូលសូមងមើលកំណ្់ពតាសន្ិសីទសខងមសាឆ្នាំ1966
ទំ្័រ55–59។

កដ្យម្បធានដ្វ�ីអូមឈិ្កឃ
(ឆានាំ1873–1970)

្បធានទី្បាំបួនហនសាសនាច្ក

រោរ	ស្ថាបនា	វា	ជា	រោរ	ពិត	ថា	កពះ	កគីស្	ោន		

យ្រ	កពះ	រោយ	កទង	់ដ្រើយ	ោន	ដលច	ដចញ	ម្រ	្រ្នុង		

សិរី	រុងដរឿង	ជា	អង្គ	ជដល	ោន	រស់	ដ�ើង	�ិញ	ដនាះ		

អ្្រ	ដឆ្លើយ	សំណួរ	ជា	យូរ	អជង្ង	ម្រ	ថា	៖	«	ដបើ	មនុស្ស	

ស្លាប	់ដៅ	ដតើ	នឹង	មាន	ជ�ីិត	រស់	ដ�ើង	ដទៀត	ឬ	?	»	

(	យ៉ូប	14:14	)	។

សា្្បីននដំកណើររស់ក�ើងវិញ

រោរ	រស	់ដ�ើង	�ិញ	ជា្់រ	ជសដេង	របស់	កពះ	កគសី្ពី	ផ្នូរ	

ដនាះ	គឺជា	រោរ	ពិត	យា៉ាង	ជា្រ់	ចបាស់	ចដំោះ	ព្ួរ	ស្�្រ	

ជដល	ោន	ស្រល	់កទង់	យា៉ាង	ជិត	ស្ិទ្	។	ដៅ	្រ្នុង	គំនិត	

របស់	ព្ួរ	ដគ	ពិត	ជា	ពុំ	មាន	រោរ	សង្សយ័	ដទ	។	ព្ួរដគ	គឺ	

ជា	ស្្រ្សី	ថន	រោរ	ពិត	ដនាះ	ព្ួរដគ	ោន	ដឹង	ដោយ	ស្រ	

ជត	ព្ួរ	ដគ	ោន	ដ�ើញ	ផ្ទាល	់ជភ្្រ	ោន	ឮ	ផ្ទាល់	កតដចៀ្រ	

ព្ួរ	ដគ	ដ្រើយ	ថដ	ព្ួរ	ដគ	ោន	ស្ទាប	�ត្តមាន	កពះរោយ	ថន	

កពះ	ដ	៏ដកោស	ដោះ	ជដល	មាន	កពះ	ជន្	រស់	ដ�ើង	�ិញ	។

្្រនុង	ឱរោស	ជដល	ពួ្រ	ស្�្រ	ទាំង	ដប់	មួយ	នា្់រ	

ោន		ជួបជុំ	គ្នា	ដដើម្ី	ដកជើស	ដរើស	មានា្រ់	ឲ្យ	ជំនួស	្រជន្លង	

របស់	យោូស	អែីស្ការីយ៉ុត		ដពកតុស	ជដល	ជា	កបធាន	

ស្�្រ	ោន	មាន	កបស្សន៍	ថា	«	ដដូច្ះ	្រ្នុង	ព្ួរ	អ្្រ	

.	.	.	កតូ�	ឲ្យ	មាន	មានា្រ់	ដទៀត	ដធ្ើ	ជា	ទី	បនាទាល់	ជា	មួយ	នឹង	

ដយើង	ព	ីដដំណើរ	ជដល	កទង	់មាន	កពះជន្	រស់	ដ�ើង	�ិញ	»	

(	្ិរច្ចរោរ	1:21–22	)	។	.	.	.

្្រនុង	ឱរោស	មួយ	ដផ្សង	ដទៀត		ដពកតុស	ោន	កបរោស	

ដៅ	មុខ	ខាមាំង	សកតូ�	របស់	ដគ	ជា	ក្រុមមនុស្ស	ជត	មួយ	

ជដល	ោន	ដធ្ើ	គត	់កពះ	ដយសែូ�	ដៅ	ដលើ	ដឈើ	ឆាកាង	ថា	៖	

«	ឱ	ពួ្រ	ស្សន៍	អែីកស្ជអល	ដអើយ	សូម	ស្តោប	់ោ្រ្យ	

ដនះ	ចុះ	.	.	.	ឯ	កពះដយសែូ�	ដនះ	កពះ	ោន	ដកោស	

ឲ្យ	កទង	់មាន	កពះជន្	រស់	ដ�ើង	�ិញ	ដ្រើយ	

ព្ួរ	ដយើង	ដនះ	ជា	ទ	ីបនាទាល	់ពី	កទង	់

ទាំង	អស់	គ្នា	»	(	្ិរច្ចរោរ	

2:22,	32	)	។	.	.	.
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ដៅ	្រ្នុង	ពន្លឺ	ថន	ទីបនាទាល់	ជដល	មិនបដដិសធោន	

ជដល	ោន	ផដេល់	ដោយ	ព្ួរ	ពយារោរី	ព	ីបុោណ	—	ជា	

ទ	ីបនាទាល់	ចាប	់តាំង	ពី	ប៉នុាមាន	ឆានាំ	ជា	បន្ត	បនាទាប	់ដៅ	នឹង	

កពឹត្តិរោរណ៍	ដនាះ	ផ្ទាល់	—	ដៅ	្រ្នុង	ពន្លឺ	ថន	�ិរណៈ	ជដល	

អស្ចារ្យ	បំផុត	ដៅ	្្រនុង	ជំនាន	់ជដល	កពះកគីស្	ដៅ	មាន	

កពះជន្	ដនាះ	វា	ហា្រ់	ដូច	ជា	មាន	រោរ	លោំ្រ	ពិត		

្្រនុង	រោរ	យល់	ពី	រដបៀប	ជដល	មនុស្ស	អាច	ដៅ	ជត	

បដិដសធ	កទង	់ដ្រើយ	អាច	សង្ស័យ	ព	ីអមតភាព	

	របស់	មនុស្ស	។

អវបីមដលកយើងម្តូវការកៅសពវន្ងៃកនរះគឺ

ជដំនឿ	ជដលឥត	ង្្រដរ	ដៅ	្្រនុង	កពះ	កគីស្	គ	ឺជា	

តកមូ�	រោរ	ដ៏	សំខាន	់បំផុត	ដៅ	្្រនុង	ពិភពដោ្រ	នា	ដពល	

បច្ចនុប្ន្	ដនះ	។	វា	មាន	ន័យ	កជាល	ដករៅ	ជាង	រោរ	មាន	

អារម្ណ៍	ដៅ	ដទៀត	។	វា	គ	ឺជា	អំ្ ច	ជដល	អាច	ដោះ	

ជំហាន	ដៅ	ជា	ស្រម្	ភាព	ដ្រើយ	វាជា	្រមាលាំង	ដលើ្រ	

ទ្ឹរចិត្ត	ជាមូលោឋាន	បំផុត	ជដល	គួរ	ជត	ដៅ	្្រនុង	ជ�ីិត	

មនុស្ស	មានា្់រៗ	។	.	.	.

កបសិន	ដបើ	មនុស្ស	នឹង	«	ដធ្ើ	តាម	កពះ	្រឫទ័យ	

កទង	់»	ជំនួស	ឲ្យ	រោរ	ដមើល	ដៅ	ផ្នូរ	ដ	៏ងងឹត	និង		

អាប់អួរ	ដោយ	អស់សង្ឹម	ដនាះ	ពួ្រដគ	នឹង	បជង្រ		

ជភ្្រ	របស់	ពួ្រ	ដគ	ដៅ	រោន	់ស្ថានសួគ៌	ដ្រើយ	ដឹង	ថា		

កពះ	កគីស្	មាន	កពះជន្	រស់	ដ�ើង	�ិញ	ដ្រើយ	!	.	.	.

ស្សនាចក្រ	ថន	កពះដយសែូ�	កគសី្	ថន	ពួ្រ		

បរិសុទ្	ថថងៃ	ចុង	ដករោយ	កបរោស	ដៅ	ដល់	ពិភព		

ដោ្រ	ទាំងមូល	ថា	កពះកគីស្	គឺ	ជា	កពះោជបុកតា		

របស់	កពះ	ជា	កពះដ៏	ដកោស	ដោះ	ថន	ពិភព	ដោ្រ	!		

គ្មាន	សិស្ស	ពិត	កោ្រដ	្ មានា្់រជដល	ដពញចិត្ត		

នឹងទទួល	យ្រ	កទង់	ជា	កពះ	ជដល	ោន	បដងកើត	ដ៏		

អស្ចារ្យ	កគូ	បដកងៀន	ដ៏	ល្អ	ឬ	សូម្ី	ជត	ជា	មនុស្ស		

មានា្់រ	ដ	៏ឥតដខាចាះ	ដនាះ	ដទ	។	បុរស	ថន	រោលីដ�	

ដនះ	—	មិន	ជមន	ជា	ន័យ	ដធៀប	ដទ,	ប៉ជុន្ត	ជាក់សសដង

ជា	—	កពះ	ោជបុកតា	របស់	កពះ	អមាចាស់	ដ៏	មាន		

កពះជន្	រស	់។	.	.	.

ពឈិតជាក្ើតជា្មេបី

គ្មាន	នរ្	មានា្់រ	អាច	ដោះកស្យ	ដោយចិត្ត	

ដស្មាះ	ដដើម្ី	អនុ�ត្ត	រោរ	បដកងៀន	របស់	កពះ	ដយសែូ�	ព	ី

្ស្ជរ៉ត	ដៅ	្រ្នុង	ជ�ីិត	កបចាំ	ថថងៃ	របស់	ខ្លលួន	ដោយ	

គ្មាន	រោរ	ចង់	ផ្លាស់	បដេនូរ	ខ្លលួន	ទាំង	មូល	របស	់ដគ	ដនាះ	ដទ	។	

ឃ្លា	ជដលជថ្លងថា	«	ដ្រើត	ជា	ថ្ី	»	មាន	អត្តសញ្ញាណ		

ជាកលដករៅ	ជាង	អ្ី	ជដល	មនុស្ស	ជា	ដកចើន	ោន	គិត		

ដៅ	ដទៀត	។	.	.	.	មនុស្សជដល	មានសុភមង្គល		

គឺជាមនុស្ស	ជដល	ោន	ដឹង	ពិត	ព	ីរោរ	ដលើ្រ	ទឹ្រចិត្ត	ដនះ		

អំ្ ច	ជ្រជកប	ជដល	ម្រ	ព	ីរោរ	ដៅ	ជិត	កពះ	អង្គ	សដហង្រះ	

ដនះ	ដៅ	ជា	បងប្អនូន	របស	់កពះកគីស្	ជដល	មាន	កពះ	ជន្	

ដៅ	រស់	�ិញ	។	ខ្នុំ	មាន	អំណរគុណ	ជដល	ខ្នុំ	ដឹង	ថា	

កពះដយសែូ�	គឺ	ជា	កពះដ៏	ដកោដោះ	។	.	.	.

ស្រខិលិត	សដេី	ព	ីដដំណើរ	រស	់ដ�ើង	�ិញ	.	.	.	គ	ឺ	

ជា	រោរ	លួង	ដោម	ចិត្ត	ដ	៏កបដសើរ	បំផុត	ជា	ដសច្រដេី	

រុងដរឿង	បំផុត	ជដល	មិន	ធាលាប់	ោន	ផដេល់	ឲ្យ	មនុស្ស	

ពីមុន	ម្រ	ដោយ	ស្រ	ជត	ដពល	ជដល	ដសច្រដេី	ស្លាប	់

ឆ្រ់យ្រ	មនុស្ស	ជា	ទ	ីកសឡាញ	់ព	ីដយើង	ដួងចិត្ត	

ជដល	ដោរដពញ	ដៅ	ដោយ	ទ្ុរ្ខកពួយ	របស	់ដយើង	កតូ�	

ោន	សកមាល	ដោយ	ដសច្រដេី	សង្ឹម	និង	រោរ	ធានា	

ដ	៏ដទ�ភាព	ោន	បញ្ជា្រ់	ដៅ	្្រនុង	ោ្រ្យ	៖	«	ពទង់មិន

្ង់ងៅទីងនរះងទដ្ិ្ពទង់មានព្រះជន្រស់ង�ើងវិញ

ងហើយ!	»	[	សូមដមើល	មា៉ាថាយ	28:6;	មា៉ា្រុស	

16:6	]	។

ខ្នុំ	ដឹង	ដោយ	ដពញ	្រ្នុង	កពលឹង	ខ្នុំ	ថា	ដសច្រដេី		

ស្លាប	់កតូ�	ោន	យ្រ	ជ័យជំនះ	ដោយ	កពះ	ដយសែូ�		

កគីស្	ដ្រើយ	ដោយស្រ	កពះ	ដ	៏ដកោស	ដោះ	របស	់

ដយើង	កទង	់រស	់ដនាះ	ដយើង	្៏រ	ដូដច្ះ	ជដរ	។	◼

ចំណងងជើងរងបានសកសពបងោយការោក់អក្សរធំនិងការោក់
វណ្ណយុ្ ្ឲ្យតាមបទោឋាន។ពីន
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ឥទ្ិពលខាងវិញ្ញាណរបស់ ម្ស្ី
«ងយើងងៅពសី្ថនសាសោចពកឲ្យឈររួមោនាសពមាប់ងសចកដីសុចរិ្។...ខ្នុំងមើលង�ើញថាការណ៍ងនរះ្ ឺជាងសចក្ី

សង្រឹមមួយដ៏ភលៃឺព្ចរះព្ចង់[ងៅ]ក្នុង្ ិភ្ងោក»។—្បធាន្្រដុនប៊មី្ុិង្្ី(ឆ្នាំ1910–2008)
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កដ្យសាតាឡាអកវើរមឃមបាតក់្លែើរ

ម្ស្ី
	ដ	៏អស្ចារ្យ	និង	មាន	ចិត្តោប	ទាប	ជា	ដកចើន	ដៅ្្រនុង	ស្សនាចក្រ	ោនខិតខំផដេល់	

រោរ	បដកមើ	ដោយ	ពុ	ំដឹង	ព	ីឥទ្ិពលដ៏ទូលំទូោយ	ជដល	ជ�ីិត	របស់	ព្ួរដគ	មាន	—	

ជាគំរូ	ថន	រោរ	បដកមើ	ខាង	ស្ច់ឈាម	ប៉ជុន្ត	្រ៏	ជា	ដ្ររ្ដិ៍ដំជណល	ថន	្រមាលាំង	ខាង	�ិញ្ញាណ	

ផងជដរ	។	កស្តី	មា្្់រ	ជបប	ដនាះ	ជា	ជីដូន	របស	់ខ្នុំ	គ	ឺជឆរ	ីភីដធើរសិន	។	គ្ត	់ោន	បដកមើ	យា៉ាង	

ដស្មាះកតង់	ដៅ	្រ្នុង	រោរ	ដៅបដកមើ	ដ៏	ស្ងាត	់ដសងៃៀម	អស់មយួជ�ីិត	របស	់គ្ត	់។	កបសិនដបើ	អ្្រ	

សួរ	គ្ត	់គ្ត	់នឹង	អះអាង	ថា	គ្ត	់ពុំមាន	ដទពដរោសល្យ	ជា	ដកចើន	ដដើម្ី	ផដេល់	ជូន	ពិភព	ដោ្រ	

ដទ	។	ដទាះ	ជា	យា៉ាង	្ ្រ្តី	ដៅ	ដពល	ជដល	ខ្នុំ	ោន	ចាប់	ដផដេើម	ដរៀន	អំពី	ជី�ិត	របស់	គ្ត់	ខ្នុំ	ោន	

ដឹង	ថា	្រមាលាំង	ខាង	�ិញ្ញាណ	របស់	គ្ត	់មាន	ឥទ្ិពល	ម្រ	ដលើ	ជី�ិត	ខ្នុំ	ដល់	្រកមិត	្ 	។

ឪពុ្រ	មាដាយ	របស	់ជឆរី	ោន	ឈប	់ដៅ	ចូល	រួម	នឹង	ស្សនាចក្រ	ដ្រើយ	ោន	ជលងលះ	

គ្នា	ដពល	ជដល	គ្ត់	ដៅ	ដ្រ្ង	ដៅដ�ើយ	ដដូច្ះ	គ្ត	់ោន	ធំដ�ើង	ជាមួយ	នឹង	មាដាយ	គ្ត	់គឺ		

្រ្ល្័ររិន	ជដល	ជតង	ជត	ដធ្ើរោរ	ជានិច្ច	។	្រ្្ល័រ	រិន	រោន់	ជត	មិន	កតូ�	ោន	ដគ	ដអើដពើ		ដពល	ជដល	គ្ត់	

ដៅ	ដ្រ្ង	គ្ត	់កតូ�	ោន	ចិញ្ចឹម	ឲ្យ	ធ	ំដ�ើង	ដៅ្្រនុង	ស្ោ	ខណៈដពល	ជដល	មាដាយ	គ្ត	់គ	ឺចច	

ចា	ោន	រស	់ដៅ	្រ្នុង	ជី�ិត	ខាង	ដោ្រិយ	។	ថ្ីដបើ	មាន	បញ្ហា	្រ្នុង	រោរ	អប់រំបោីច	់របស	់នាង	

ជឆរី	ដៅ	ជត	ស្រម្	ដៅ	្រ្នុង	ដំណឹង	ល្អ	ចូលរួម	្្រនុង	ស្សនាចក្រ	ដោយ	ដស្មាះកតង	់ជាមួយ	

នឹង	ក្រមុកគួស្រ	របស	់ជីដូន	ទួត	គឺ	ដអលសី្បិត	ឬ	ជាមួយ	មិត្តភ្រដេិ	របស	់គ្ត់	។	គ្ត	់ោន	

ដ�ើញ	ដៅ	្រ្នុង	កគួស្រ	របស់	ដគ	ន�ូ	អ្ី	ជដល	គ្ត	់ចង់	ោន	សកមាប	់ខ្លលួន	គ្ត	់ផ្ទាល់	ជដរ	។	គ្ត់	

មិន	ោន	ដឹង	ចបាស់	ព	ីអ្ី	ជដល	ក្រមុ	កគួស្រ	មួយ	គួរ	ជតមាន	គុណ	សម្ត្តិ	ជបប	្ 	ដ�ើយ	ប៉ជុន្ត	

គ្ត	់ោន	ដឹង	ពី	គុណ	សម្ត្តិ	អ�ិជ្ជមាន	ដ្រើយ	គ្ត់	ោន	ដប្តជាញា	ថា	នឹង	មាន	ក្រមុកគួស្រ	ដៅ	ថថងៃ	

អនាគត	ឲ្យ	ខុស	ព	ីដនះ		។

ជីតា	ជឌល	ជា	ស្វាមីរបស់	ជីដូន	ជឆរ	ីរបស់	ខ្នុំ	—	ោន	កោប	់ខ្នុំ	មដេង	ដនាះ	ថា	«	ដដើម្ី	

មាន	ទីបនាទាល	់មួយ	ដៅ	កតូ�ជត	ចង់	ោន	វា	»	។	ជឆរី	ជតង	ជត	ចង់	ោន	ទី	បនាទាល់	មួយ	ដនាះ		។	

ដទាះជា	ដកចើនឆានាំ	ដំបូង	ថន	អាោ្រ៍	ពោិ្៍រ	របស់	ព្ួរ	គ្ត	់កតូ�	ោន	ដោរដពញ	ដោយ	រោរ	តសែូ	្រដេី	

ព្ួរគ្ត់	ោន	ដបដេជាញា		ថានឹងដៅ	ជត	រឹង	មាំ	ជា	ក្រមុ	កគួស្រ	។	ព្ួរ	គ្ត	់ពុំសូ�	ស្រម្	ដៅ	ឆានាំ	ដំបូង	

ថន	អាោ្៍រ	ពោិ្រ៍	របស់	ព្ួរ	គ្ត	់ដោយស្រ	ជត	រោល�ិភាគ	រោរង្រ	របស់	ជីតា	ជឌល	ប៉ជុន្ត	

រោរ	ដៅបដកមើ	ដៅ	្្រនុង	ថានា្រ់	្ុរមារ	ោន	ជកមុញ	ឲ្យ	ជឆរី	ចាប	់ដផដេើម	ចូល	រួម	ដៅ	្រ្នុង	ស្សនាចក្រ	

ដ្រើយរយៈ	ដពលខ្លី	បនាទាប់	ម្រ	ជីតា	ជឌលោន	ចូល	រួម	ជាមួយ	គ្ត	់ដៅ្្រនុង	ស្សនាចក្រ	

ជា	ទកីបឹ្រសា្រូរ៉ុម	ឌ្ីរុន	មានា្់រ	។	ពួ្រគ្ត	់ទាំង	ពីរ	គ	ឺស្រម្	និង	រឹងមា	ំដៅ	្រ្នុង	ស្សនាចក្រ	

ចាប់	តាំង	ពី	ដពល	ដនាះ	ម្រ	។	រោរ	តាំងចិត្ត	ដដើម្ី	បដកមើ	និង	រោរ	ដបដេជាញា	ដដើម្ី	បដងកើត	ក្រមុកគួស្រ	

ឥទ្ិពលខាងវិញ្ញាណរបស់ ម្ស្ី
ង ើ្ងយើងសារល់អំណាចថនកមាលាំងខាងវិញ្ញាណរបស់ងយើងសដរឬងទ?
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ដ៏រឹង	មា	ំមួយ	របស់	ជឆរី	ោន	ជួយ	មាដាយ	ខ្នុំ	ឲ្យ	រោលាយ	ជា	កស្តី	រឹងមាំ	ដ្រើយ	គំរូ	របស់	មាដាយ	

ខ្នុំ	ោន	ជួយ	្ំរណត	់ជ�ីិត	របស់	ខ្នុំ	ជាពិដសស	ដៅដពល	ជដល	ខ្នុំ	ចាប់	ដផដេើម	ក្រុមកគួស្រ	

ផ្ទាល់	ខ្លលួន	របស់	ខ្នុំ	។

្្រនុង	នាម	ជាកស្តី	ដយើង	អាច	មាន	ឥទ្ិពល	

ខាង�ិញ្ញាណ	ដ៏	កជាលដករៅ	ដៅដលើ	ជ�ីិត	

របស់	អ្្រទាំងឡាយ	ជដល	ដៅ	ជុ�ំិញ	ដយើង	។	

ពិត្ស់	យ៉ូជសប	សែ្ីធ	ោន	បដកងៀន	ថា	

តួនាទ	ីរបស់	ដយើង	គ	ឺ«	មិនកតឹម	ជត	ដដើម្ី	ជួយ	

សដហង្រះ	ជន	ក្រកី្រ	ប៉ដុ្ណះដទ	ជត	ដដើម្ី	សដហង្រះ	

ដល	់កពលឹង	ផង	ជដរ	»	។ 1	កពះដយសែូ�	កគសី្	

ោន	ដៅ	កស្តី	ទាំងឡាយ	ថន	ស្សនាចក្រ	

របស់	កទង	់ដដើម្ី	រោលាយ	ជាសិស្ស	របស់	កទង	់និង	

ដដើម្ី	ឈររយា៉ាង	រឹងមាំ	ខាង	�ិញ្ញាណ	។	្រមាលាំង	

ខាង	�ិញ្ញាណ	និង	ឥទ្ិពល	របស់	ដយើង	មាន	

ស្រៈសំខាន	់្ ស់	ដៅ្រ្នុង	ដំដណើរ	រ្ីរលូត	

ោស់	ថន	ដសច្រដេី	សដហង្រះ	ដ្រើយ	ដយើង	កតូ�ជត	ជស្ង	

រ្រ	ឱរោស	ដដើម្ី	ពកងឹង	ដល	់�ិញ្ញាណ	អ្្រ	ជដល	ដៅ	

ជុ�ំិញ	ដយើង	។	ដពល	ដយើង	ដធ្ើ	ដដូចានាះ	ឥទ្ិពល	ថន	

ដសច្រដេី	ជដំនឿ	និង	ដសច្រដេីសុចរិត	របស់	ដយើងនឹង	

ដៅ	ជា	អជង្ង	ដលើស	ព	ីអ្ី	ជដល	ដយើង	អាច	ដមើល	

ដ�ើញ	ដទៀត	។

បានកៅឲ្យក្វើជាសឈិស្

ជអលដឌើរ	ដជម	អែិ	ថាលដ់ម្រ្គ	(	1862–1933	)	ថន	្រូរ៉ុម	ថន	ព្ួរ	ស្�្រ	ដប់ពីរ	នា្់រ		

ោន	សរដសរ	ថា	«	មាចាស	់ដជើងឯ្រ	ដ៏ធំ	បំផុត	្រ្នុង	ពិភពដោ្រ	របស	់កស្តី	និង	ភាព	ជា	

កស្តី	គឺ	ជា	កពះ	ដយសែូ�	កគីស្	» 2	ជាឧទា្ររណ	៍សូម	គិត	ព	ីអ្ី	ជដល	កទង់	ោន	បដកងៀន	

្ូរន	សិស្ស	កស្តី	ពីរ	នា្់រ	របស់	កទង	់គ	ឺនាង	មា៉ាោ	និង	នាង	មា៉ាថា	ដៅ	្្រនុង	កពះ	គម្ីរ	

សញ្ញាថ្ី	។	ដសៀ�ដៅ	បពុ្ីងៅក្នុងន្ររបស់ងយើង	ពន្យល់	ថា	៖	«	លូរោ	10	មាន	

ដរឿង	ព	ីមា៉ាថា	ដបើ្រ	ទាវារផ្ះ	របស	់នាង	ទទួល	ស្វាគមន៍	កពះ	ដយសែូ�	។	នាង	ោន	បដកមើ	

កពះ	អមាចាស់ដោយ	យ្រ	ចិត្ត	ទ្ុរោ្់រ	ចដំោះ	តកមូ�	រោរ	ខាង	ស្ច់ឈាម	របស់	កទង	់

ដ្រើយ	មា៉ាោ	ោន	អង្គនុយ	ដៅ	ឯ	ចុង	កពះោទា	របស	់ដោ្រកគូ	និង	ោន	កសបូ	យ្រ	រោរ	

បដកងៀន	របស់	កទង	់។

«	ដៅ	យុគសម័យ	ជដល	កស្តី	ជា	ទដូៅ	កតូ�	ោន	ដគ	រំពឹង	ឲ្យ	ជត	ផដេល	់រោរ	បដកមើ	ខាង	

ស្ច	់ឈាម	ប៉ដុ្ណះ	កពះ	អង្គ	សដហង្រះ	ោន	បដកងៀន	មា៉ាថា	និង	មា៉ាោ	ថា	កស្តី	្រ៏	

អាចចូល	រួម	ខាង�ិញ្ញាណ	ដៅ្រ្នុង	្រិច្ចរោរ	របស	់កទង់	ជដរ	។	កទង	់ោន	អដញ្ជើញ	ពួ្រ	ដគ	

ឲ្យ	រោលាយ	ជា	សិស្សកទង	់ដ្រើយ	ទទួល	ទាន	ន�ូ	ដសច្រដេីសដហង្រះ	ជដល	ជា	‹	ចំជណ្រ	

យា៉ាង	ល្អ	›	ជដល	នឹង	មិន	កតូ�	ដ្រ	ដចញ	ពួ្រដគ	ដ�ើយ	»	។ 3

ដូច	ជា	មា៉ាថា	ដពល	ខ្លះ	ដយើង	ដធ្ើ	្រំ្រុស	ដោយ	រោរ	គិត	ថា	តួនាទ	ីចម្ង	របស់	កស្តី	

គ	ឺដដើម្ី	ផដេល់	រោរ	បដកមើ	ខាង	ស្ច	់ឈាម	ដូច	ជា	រោរ	ផដេល	់ចំណី	អាហារ	ដដរោ៉ា្់រ	និង	

សមាអោត	សកមាប	់អ្្រ	ដថទ	ដទៀត	។	រោរ	បដកមើ	ដនះ	គ	ឺរោរ	លះបង	់ដ	៏មាន	តថម្ល	និង	គួរ	

ឲ្យ	កសឡាញ់	ដទាះ	ជា	យា៉ាង្	កពះអមាចាស់	កតូ�	រោរ	កស្តី	ថន	អំ្ ច	ខាង�ិញ្ញាណ	

ជដល	ដសច្រដេី	ជដំនឿ	ដសច្រដេី	សុចរិត	និង	ដសច្រដេី	សប្នុរស	ភ្លឺជចង	ចាំង	ដពញ	មួយ	ជី�ិត	

របស់	ព្ួរដគ	ជាង	កទង់	កតូ�	រោរ	បង	ប្អនូន	កស្តី	ជដល	អាច	ដដរោ៉ា្់រ	និង	បម្អិន	ោន	។	កទង	់

កជាប	ថា	ដយើង	មានា្់រ	ៗ មានអ្ី	ដកចើន	្ ស់	ដដើម្ី	

ថាវាយ	។	កពះដយសែូ�	កគីស្	ដៅ	ងយើង	ទាំង	អស	់

គ្នា	ឲ្យ	អភ�ិឌ្ឍ	្រមាលាំង	ខាង	�ិញ្ញាណ	និង	សមតថែភាព	

របស់	ដយើង	ដដើម្ី	ទទួល	និងកបកពឹត្តតាម	

�ិ�រណៈ	ដដើម្ី	ជួយ	ឲ្យ្ិរច្ច	រោរ	របស	់កទង់		រ្ីរ	ចដកមើន	

ដៅមុខ	។	លីនោ	ដខ	ដបែតីុន	កបធាន	សមាគម	

សដហង្រះ	ទូដៅ	ោន	មាន	កបស្សន៍	ដៅ	រោន់	

បងប្អនូន	កស្តី	ថា	«	អ្្រ	កតូ�	ោន	បញ្ជនូនម្រ	រោន់	

ជផនដី	្្រនុង	កគ្រោនរ់ោបក់តួតកតា	ដនះ	ដោយ	ស្រ	

ជតគុណ	សម្ត្តិ	និង	អត្ត	សញ្ញាណ	របស់អ្្រ	

ដ្រើយ	អ្្រ	កតូ�ោន	ដរៀបចំ	ឲ្យ	ដធ្ើអ្ីដ្រើយ	ដនាះ	!	

មិន	ថា	ស្តាំង	នឹង	ល្លួង	ដយើង	ឲ្យ	គិត	ខុស	

អំពីដគ្ល	តថម្លរបស់	ដយើងជបប	្ ដនាះដទ	

អត្តសញ្ញាណ	ពិត	របស់ដយើង	គ	ឺថា	ដយើងជា	

សិស្ស	ថនកពះដយសែូ�	កគីស្	!	» 4

កពះអមាចាស់	ស្រល	់ដយើង	ទាំង	អស់	គ្នា	និង	

ស្ថាន	ភាព	របស់	ដយើង	ដ្រើយ	កទង់មាន	្រិច្ចរោរ	

សកមាប់	ឲ្យ	ដយើង	ដធ្ើ	ដៅ	ដលើ	ជផនដី	ដនះ	។	

គ្មាន	បងប្អនូន	កស្តី	្ 	ជដល	យល	់ដឹង	តិច	ដព្រ	ឬ	មាន	ដទពដរោសល្យ	តិច	ដព្រ	

ដដើម្ី	ជា	្រមាលាំង	ខាង�ិញ្ញាណ	សកមាប	់ដសច្រដេី	ល្អ	និង	នា	ំអ្្រ	ដថទ	ម្រ	រោន់	កពះ	

កគីស្	ដនាះដទ	។	ជាមួយនឹង	សរោដានុពល	ដ	៏ដទ�ភាព	ដនះ	ដយើង	មាន	ទំនួល	ខុស	

កតូ�			ដដើម្ីរោលាយ	ជា	អ្្រ	ដ្ឹរនាំ	ខាង	�ិញ្ញាណ	ដៅ	្្រនុង	ដគ្រោឋាន	និង	្រ្នុង	ស្រគមន	៍

របស់	ដយើង	។	ជអលដឌើរ	អិម	រ័សុល	ោ�ឺដ	ថន	្រូរ៉ុម	ថន	ព្ួរ	ស្�្រ	ដប់ពីរ	នា្រ់	ោន	

កបរោស	ថា	«	បងប្អនូន	កសី្ត	ទាំង	អស់	ដៅ	្រ្នុង	ស្សនាចក្រ	ដនះ	ជដល	ោន	ដធ្ើ	ដសច្រដេី	

សញ្ញា	ជាមួយ	នឹង	កពះ	អមាចាស់	មាន	ន�ូ	សិទ្ិ	អំ្ ច	ដ	៏ដទ�	ភាព	្្រនុង	រោរ		ជួយ	សដហង្រះ	

កពលឹង	ទាំងឡាយ	្្រនុង	រោរ	ដ្ឹរនា	ំកស្តី	ថន	ពិភព	ដោ្រ		ដដើម្ី	ពកងឹង	ដគ្រោឋាន	ថន	

សែីយ៉ូន	និង	ស្ថាបនា	នគរ	របស់	កពះ	»	។ 5

ដយើង	ពុ	ំចាំោច	់ដៅ្រ្នុង	តជំណង	ខ្ស	់ដដើម្ី	ដធ្ើ	្ិរច្ច	រោរ	ជដល	មិន	ធម្តា	ដដើម្ី	ជួយ	

អស់	អ្្រ	ជដល	ដៅជុំ�ិញ	ដយើង	ឲ្យ	ដធ្ើ	រោរ	សដកមច	ចិត្ត	ជដល	នឹង	ដ្ឹរនាំ	ព្ួរដគ	ខិត	ដៅ	

រោន	់ជត	ជិត	កពះ	ដយសែូ�កគសី្	—	ជដល	ជា	តួនាទ	ីដ៏	សំខាន់	របស	់ដយើង	ដនាះ	ដទ	។	

ទាំង	អ្ី	ៗ ជដល	ធ	ំជាង	ដគ	និង	តូច	ជាង	ដគ	បំផុត	ជដល	ដយើង	ដធ្ើ	ដៅ	្រ្នុង	ជ�ិីត	របស់	

មនុស្ស	មានា្់រ	ឬ	ពីរ	សូម្ី	ជត	ដៅ	្រ្នុង	កគួស្រ	របស	់ដយើង	ផ្ទាល់	អាច	មាន	ឥទ្ិពល	យា៉ាង	

កជាល	ដករៅ	។

ម្ស្បីកៅ្្នញង្ ឈិច្ចការននកសច្្បីសក្រ្គរះ

ទំនុ្រ	តដមកើង	ដ៏	ជា	ទី	កសឡាញ់	មួយ	ោន	ដកចៀង	ថា	«	ដបស្រ្រម្	ថន	ដទ�តា	កតូ�	

ោន	កបទាន	ដល់	ដយើង	ដ្រើយ	ដយើង	កបរោស	ថា	ដនះ	គឺ	ជា	អំដ្យ	ទាន	» 6	ដយើង	

បួនជំនាន់៖នអលីសាបិត(នឆវៃង)កំពុង-ពគាត់ននៅ្សីរបស់គាត់។អានី

(កណាដាល)បានរេករដ្ឋយថូ្្៍ជារួេយនឹងឪពុកមាដាយរបស់គាត់ន ើ្យគាត់ជា

មាដាយរបស់នអលីសាបិត។ចចចា(សាដាំ)្ឺជាកូន្សីរបស់នអលីសាបិតប៉តុន្តចចចា

និងកូន្សីរបស់គាត់គាត់នបានចាកនចញពីសាសនាច្ក។វា្ ឺជានអលីសាបិត

តដលនររនពញនៅនោយនសចក្ដីជំននឿតដលបានជួយនៅ្សីទួតរបស់គាត់្ ឺតឆរីនិង

ពូជពង្របស់តឆរីឲ្យ្តឡប់រេករកដំណឹងល្អវិញ។
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មាន	អ្ី	ជាដកចើន	ដដើម្ី	ផដេល	់ជូន	ដល	់ជី�ិត	អស់	អ្្រ	ជដល	

ដយើង	កសឡាញ់	។	ជអលដឌើរ	រីឆាត	ជី	សកត	ថន	្ូររ៉ុម	ថន	ព្ួរ	

ស្�្រ	ដប់ពីរ	នា្រ់	ោន	ជច្រចាយ	ដដំណើរ	ដរឿង	ថន	រដបៀប	

ជដល	្រមាលាំង	ខាង	�ិញ្ញាណ	របស់	កស្តី	ពីរ	នា្់រ	ោន	មាន	ឥទ្ិ	

ពល	ម្រ	ដលើ	ជី�ិត	របស	់ដោ្រ	។

«	ដពល	ខ្នុំ	ដៅដ្រ្ង	ឪព្ុរ	ខ្នុំ	ពុ	ំជមនជា		

សមាជិ្រ	ថន	ស្សនាចក្រ	ដទ	ដ្រើយ	មាដាយ	ខ្នុំជបរ	ជា		

ពុំស�ូស្រម្ដទៀត	។	.	.	.	ប៉នុាមាន	ជខ	បនាទាប់ពី	ខួប្ំរដណើត	

កោំបី	ឆានាំ	របស់ខ្នុំ	ដោ្រយាយ	�ីតថល	ោន		ដធ្ើដដំណើរ	

ឆ្លង	កបដទស	ម្រ	ដលង	ដយើង	។	ដោ្រ	យាយ	មាន	្រង្ល់	

អំពីមូលដ្រត	ុជដល	ខ្នុំ	នឹង	បងកបុស	ខ្នុំ	ពុោំន	ទទួលបុណ្យ	

កជមុជទ្ឹរ	ដៅ	ដ�ើយ	។	ខ្នុំ	មិន	ដឹង	ថា	គ្ត់និយាយ	អ្ី	ខ្លះ	

អំពី	ដរឿង	ដនះដៅ	ឪពុ្រ	មាដាយ	ខ្នុំ	ដទ	ប៉ជុន្ត	ខ្នុំ	ោនដឹង	ថា	នា	

កពឹ្រ	មួយ	គ្ត់	ោន	នាំ	បងកបុស	ខ្នុំ	និង	ខ្នុំ	ដៅ	ដលង	សួន	

ចបារ	ដ្រើយ	ោន	ជច្រចាយ	អារម្ណ៍	របស់	គ្ត់	អំពី	

ស្រៈសំខាន	់ថនរោរ	ទទួលបុណ្យកជមុជទឹ្រ	និង	រោរ	

ដៅចូល	រួម	្រ្នុងកពះ�ិហារ	ដទៀងទាត់	។	ខ្នុំ	មិន	ចាំ	ន�ូោ្រ្យ	

សមដេី	ជា្់រ	ោ្រ់	ជដល	គ្ត	់និយាយ	ដទ	ប៉ុជន្ត	ោ្រ្យ	ដពចន	៍

គ្ត	់ោន	ចា្់រ	ចូលដល់	ដួង	ចិត្ត	ខ្នុំ	ដ្រើយ	មិន	យូរ	ប៉នុាមាន	

បងកបុស	ខ្នុំ	និង	ខ្នុំ	ោន	ទទួល	បុណ្យ	កជមុជទឹ្រ	។	.	.	.

«	ដោ្រ	យាយ	ោន	ដកបើ	រោរ	ដលើ្រ	ទ្ឹរចិត្ត	និង	រោរ	

ដគ្រព	កតឹមកតូ�	ដដើម្ីជួយ	ឪពុ្រ	របស	់ដយើង	ឲ្យ	ទទួលស្រល់	

ស្រៈសំខាន	់ថន	រោរ	នា	ំដយើង	ដៅ	កពះ�ិហារ	សកមាប	់រោរ	

កបជុ	ំទាំង	ឡាយ	របស់	ដយើង	។	គ្ត	់ោន	ជួយ	ដយើង	ឲ្យ	

ដឹង	ព	ីតកមូ�	រោរ	ដដើម្ី	មាន	ដំណឹងល្អ	្្រនុង	ជ�ីិត	ដយើង	តាម	

កគប់�ិធកីតឹម	កតូ�	»	។ 7

កបភព	ទ	ីពីរ	ថន	្រមាលាំង	ខាង	�ិញ្ញាណ	គឺ	ជជនីន		

ជាភរិយា	របស	់ជអល	ដឌើរ	សកត	។	ដពល	ជដល	ពួ្រ		

ដគ	្រំពុង	ជត	ដដើរ	ដលង	ជាមួយ	គ្នា	ពួ្រដគ	ោន	ចាប់	ដផដេើម	

និយាយ	ព	ីអនាគត	។	ជជនីន	ជា	អ្្រ	ជដល	ោន	ធំដ�ើង	

ដៅ	្រ្នុង	ផះ្	អ្្រ	ផ្សព្ផសាយ	ស្សនា	ដ៏រឹង	មាំ	មួយ	ោន	

បញ្ជា្រ់	ព	ីបំណង	ចង់	ដរៀបរោរ	ជាមួយ	អ្្រ	កត�ប់	ព	ីផសាយ	

ស្សនា	ដៅ្្រនុង	កពះ�ិហារបរិសុទ្	។	ជអលដឌើរ	សកត	

ជដល	ពុ	ំសូ�ោន	គិត	ដកចើនអំពី	រោរ	ដចញ	បដកមើ	ដបស្រ្រម្	ព	ី

«ព្រះអង្គសង្ង្ររះបាន

បងពងៀនមាោថានិងមាោរាថា

ពស្ីអាចចូលរួមក្នុងកិច្ចការ

ខាងវិញ្ញាណរបស់ពទង់

បាន។ពទង់បានអង្ជើញ

្ួកង្ឲ្យកាលាយជាសិស្ស

របស់ពទង់ងហើយទទួល

ទានងសចកដីសង្ង្ររះ»។
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មុនម្រ	កតូ�	ោន	ប៉ះ	ទង្គិច	ជាខាលាំង	ព	ីោ្រ្យ	សមដេី	របស់	ជជនីន	។	

«	ខ្នុំ	ោន	ដៅ	ផះ្�ិញ	ដ្រើយ	ខ្នុំ	មិន	អាច	គិត	អំព	ីអ្ី	ដផ្សងដទៀត	

ដស្ះដ�ើយ	។	ខ្នុំ	ពុំ	អាច	ដគង	ល្់រ	ដពញ	មួយយប់	។	.	.	.	

បនាទាប	់ពី	រោរ	អធិស្ឋាន	ជាដកចើន	ដលើ្រ	ខ្នុំ	ោន	ដធ្ើ	រោរ	សដកមច	ចិត្ត	

ដដើម្ី	ជួប	ជាមួយ	នឹង	បែីស្សព	របស	់ខ្នុំ	ដ្រើយ	ចាប់	ដផដេើម	បំដពញ	

ោ្រ្យ	សុ	ំដចញ	ដបស្រ្រម្	របស់	ខ្នុំ	»	។ 8	ដទាះ	ជា	ជជននីន	ោន	

ផដេល់	រោរ	ជណនាំ	ដល់	គ្ត់	និង	រោរ	ជកមុញ	ជដល	គ្ត់	កតូ�	រោរ	្រដេី	

ជជននីន	មិនជដល	សូម	ឲ្យ	គ្ត	់បដកមើ	ដបស្រ្រម្	សពមាប់ោង

ងទ។	គ្ត	់កសឡាញ់	ខ្នុំ	កគប់	ល្ម	ដដើម្ី	ជច្រចាយ	ពីជដំនឿ	សែប	់

របស់	គ្ត់	ដ្រើយ	ោន	ផដេល់	ឱរោស	ដល់	ខ្នុំ	ដដើម្ី	្ំរណត់	យ្រ	

ទិសដៅ	ថន	ជី�ិត	ផ្ទាល	់របស់	ខ្នុំ	។	ដយើង	ទាំងពីរ	នា្់រោន	បដកមើ	

ដបស្រ្រម្	ដ្រើយ	ដករោយម្រ	ោន	ផសារភាជាប	់ដៅ្រ្នុង	កពះ�ិហារ	

បរិសុទ្	។	ភាព	រោលាហាន	និង	រោរដប្តជាញាចិត្ត	របស់	ជជននីន	ចំដោះ	

ដសច្រ្តជីដំនឿរបស់	គ្ត	់ោន	ដធ្ើ	ឲ្យ	មាន	រោរ	ផ្លាស់	ប្តនូរយា៉ាងធំ	

ដៅ្រ្នុង	ជ�ីិត	របស	់ដយើង	រួមគ្នា	។	ខ្នុំ	ដជឿជា្់រថា	ដយើង	នឹង	ពុំ	រ្រ	

ដ�ើញ	សុភមង្គល	ជដល	ដយើង	ឱប	ក្រដស្ប	ដោយ	គ្មាន	ដសច្រ្តី	

ជដំនឿ	ដ៏រឹងមា	ំរបស់គ្ត់	ដៅដលើ	ដគ្ល	រោរណ៍	ថន	រោរ	បដកមើ	

កពះអមាចាស់	ជាមុន	សិនដនាះ	ដទ	។	គ្ត់	គ	ឺជា	គំរូ	ដ៏ល្អ	និង		

សុចរិត	មួយ	! 9

វា	គ	ឺជា	ឥទ្ិពល	ខាង	�ិញ្ញាណ	របស់	បង	ប្អនូន	កស្តី	ដូចដទ�តា	

ទាំងដនះ	ដៅ	្រ្នុង	ជ�ីិត	របស	់គ្ត	់ជដល	ោន	ជួយ	បុរស	�័យដ្រង្	

មានា្់រ	—	គ	ឺជអលដឌើរ	សកត	—	ឲ្យ	ដធ្ើ	រោរ	សដកមច	ចិត្ត	មួយ	ចំនួន	

ដ	៏សំខាន់	បំផុត	ដៅ	្រ្នុង	ជ�ិីត	របស់	គ្ត់	៖	ដដើម្ី	ទទួល	បុណ្យ	

កជមុជ	ទ្ឹរ	ដចញ	ដៅ	បដកមើ	ដបស្រ្រម្	និង	ដរៀប	អាោ្រ៍ពោិ្រ៍	

ដៅ្រ្នុង	កពះ	�ិហារ	បរិសុទ្	។

ដយើង	អាច	ជួយ	អ្្រដថទ	ជដល	ចង់	ដធ្ើ	រោរ	ដកជើស	ដរើស	ដ	៏ល្អ	

ោន	ដោយ	គំរូ	ទដង្ើ	ោ្រ្យសមដេី	និង	ដសច្រដេី	សុចរិត	ផ្ទាល់	ខ្លលួន	

របស់	ដយើង	។	បងកសី	ខារ៉ូល	អិម	ដស្ត្រ្ិន	ទកីបឹ្រសា	ទ	ីមួយ	

្្រនុង	គណៈ	កបធាន	សមាគមន៍	សដហង្រះ	ទូដៅ	ោន	កបរោស	ថា	

«	ដយើង	គ	ឺជា	បកុតី	ថន	ដសច្រដេី	សញ្ញា	ដៅ	្រ្នុង	នគរ	របស	់កពះ	ដ្រើយ	

ដយើង	មាន	ទំនួល	ខុសកតូ�	ដដើម្ី	ដធ្ើ	ជា	ឧប្ររណ	៍ដៅ	្រ្នុង	កពះ	

្រស្ត	របស់	កទង	់។	.	.	.		ដយើង	ចូល	រួម	្រ្នុង	្រិច្ច	រោរ	ថន	ដសច្រដេី	

សដហង្រះ	ជា	ដរៀង	ោល់	ថថងៃ	្រ្នុង	រដបៀប	តូច	និង	ស្មញ្ញ	ដោយ	—	

ដមើល	រោរ	ខុសកតូ�	ពកងងឹ	និង	បដកងៀន	គ្នា	ដៅ	�ិញ	ដៅម្រ	»	។ 10	

ទំនុក្ ងមកើងដ៏ជាទី

ពសឡាញ់មួយបានងពចៀង

ថា«ងបសកកម្ថនងទវតា

ព្ូវបានពបទានដល់ងយើង

ងហើយងយើងពបកាសថាងនរះ

្ឺជាអងំណាយទាន»។

ងយើងមានអ្វីជាងពចើនងដើម្ី

្ដល់ជូនដល់ជីវិ្ អស់អ្ក

សដលងយើងពសឡាញ់។

ទា
រក
នោ

យ
ខា
តល

ីន
�ីន
ធើរ
ស
ុន
ោ

រេ្
តច

រេ្ង



 តខនរេសាឆ្នាំ2015 19

ដៅ	ដពល	ជដល	ដយើង	ពឹង	ជផ្អ្រ	ដៅ	ដលើ	កពះ	�ិញ្ញាណ	និង	ដឆាពះដៅ	មុខ	ដោយ	ចិត្ត	ដស្មាះ	

និង	រោរ	ខិតខ	ំមាន	ចិត្ត	ោបទាប	ដដើម្ី	ជួយ	អស់	អ្្រ	ជដល	ដៅ	ជុំ�ិញ	ដយើង	ឲ្យ	ខិត	រោន	់

ជិត	កពះ	កគសី្	ដនាះ	ដយើង	នឹង	កតូ�	ោន	ដ្ឹរនាំ	្្រនុង	អ្ី	ជដល	ដយើង	អាច	ដធ្ើោន	និង	ោន	

ផដេល់	្រមាលាំង	ដដើម្ី	ដធ្ើ	វា	ដ្រើយ	ដយើង	នឹង	មាន	អារម្ណ៍	ថា	មាន	ដសច្រដេី	អំណរ	ជដល	

ោន	នាំ	ោន	នាំ	្ូរន	ដៅ	របស	់កពះ	អមាចាស់	ម្ររោន	់កទង	់។

ការកាលាយជាឥទ្ធឈិពលខាងវិញ្ញាណ

រោរ	ស្រល់	ព	ីទំនួល	ខុស	កតូ�	របស់	ដយើង	ដយើង	កបជ្រល	ជា	អាច	សួរ	ដូច	ជា	ពួ្រ	

ស្�្រ	ព	ីបុោណ	ថា	«	ដតើ	ដយើង	ខ្នុំ	កតូ�	ដធ្ើ	ដូច	ដម្តច	»	(	្រិច្ចរោរ	2:37	)	ដដើម្ី	រោលាយ	ជា	

ឥទ្ិពល	ខាង	�ិញ្ញាណ	?	្រ្នុង	សន្ិសីទ	ទូដៅ	ចុង	ដករោយ	ដនះ	បងកសី	ដបែរីតុន	ោន	

អដញ្ជើញ	បងប្អនូន	កស្តី	ទាំង	អស	់ឲ្យ	កសថម៉	អំព	ី«	សញ្ញា	‹	កបរោសរ្រជំនួយ	›		ខាង	

�ិញ្ញាណ	មួយចំនួន	ជដល	ទា្់រទង	នឹង	្ិរច្ចរោរ	ថន	ដសច្រដេីសដហង្រះ	៖

•	 កបរោស	រ្រជំនួយ	៖	ឪព្ុរ	មាដាយ	ឲ្យ	ចិញ្ចឹម	្រូនដៅ	របស់	ព្ួរដគ	ម្រ្រ្នុង	ពន្លឺ	

និង	ដសច្រដេីពិត

•	 កបរោស	រ្រជំនួយ	៖	្ូរន	កសី	.	.	.	,	បងប្អនូន	កសី	.	.	.	,	មីង	.	.	.	,	បងប្អនូន	

ជីដូន	មួយ	និង	មិត្តភ្រដេិ	ពិត	ដដើម្ី	បដកមើ	ជា	អ្្រ	ចង្អនុល	បង្ហាញ	និង	ផដេល់	ជំនួយ	

ដៅ	តាម	ផ្លនូ�	ថន	ដសច្រដេី	សញ្ញា

•	 កបរោស	រ្រជំនួយ៖	អ្្រទាំងឡាយ	ជដល	ស្ដាប	់ចំដោះរោរ	បំផុសគំនិត	ថន	

កពះ�ិញ្ញាណបរិសុទ្	ដ្រើយ	ដធ្ើ	តាម	រោរ	បំផុស	ជដលទទួល	ោន

•	 កបរោស	រ្រជំនួយ	៖	អ្្រ	ទាំងឡាយ	្ 	ជដល	រស់	ដៅ	តាម	ដំណឹងល្អ	កបចាំ	

ថថងៃ	តាមរដបៀប	តូចៗ	និង	ស្មញ្ញ

•	 កបរោស	រ្រជំនួយ	៖	អ្្រ	ដធ្ើរោរ	កស្�កជា�	ពង្សកប�ត្តិ	និង	្រិច្ចរោរ	

កពះ�ិហារបរិសុទ្	ដដើម្ីភាជាប់	ក្រុមកគួស្រ	ដ	៏អស់	្រល្	ជានិច្ច

•	 កបរោស	រ្រជំនួយ	៖	អ្្រ	ផសាយស្សនា	និង	សមាជិ្រ	ដដើម្ី	ផសាយ	

‹	ដំណឹងល្អ	›	—	ជា	ដំណឹងល្អ	ថន	កពះដយសែូ�	កគីស្

•	 កបរោស	រ្រជំនួយ	៖	អ្្រជួយ	សដហង្រះ	ដដើម្ី	ជស្ងរ្រ	អ្្រទាំងឡាយ្	

ជដល	ោន	�ដងង្	ផ្លនូ�

•	 កបរោស	រ្រជំនួយ	៖	អ្្រ	រ្រសា	ដសច្រដេីសញ្ញា	ដដើម្ី	ឈរ	ឲ្យ	រឹងមា	ំចំដោះ	

ដសច្រដេពីិត	និង	ភាព	កតឹមកតូ�

•	 កបរោស	រ្រជំនួយ	៖	សិស្ស	ពិត	របសក់ពះអមាចាស់	កពះដយសែូ�	កគសី្	» 11

្ិរច្ច	រោរ	ទាំង	ដនះ	ពុជំមន	ជា	អ្ី	ជដល	ថ្ីដថាមាង	ដនាះ	ដទ	ប៉ជុន្ត	ដពល	ដយើង		

ជសង្	រ្រ	ឱរោស	ដដើម្ី	ចូល	រួម	ដៅ្្រនុង	្រិច្ចរោរ	ថន	ដសច្រដេី	សដហង្រះ	ដយើង	នឹង		

បដងកើន	សមតថែភាព	របស់	ដយើង	ដដើម្ី	ជួយ	អស់	អ្្រ	ជដល	ដៅ	ជុ�ំិញ	ដយើង	។		

ជអលដឌើរ	ោ�ឺដ	ោន	មាន	កបស្សន៍	ថា	«	គ្មាន	អ្ី	ដៅ	្រ្នុង	ដោ្រ	ដនះ	ជដល		

មាន	ភាព	ផ្ទាល់	ខ្លលួន	ដូចជា		រោរ	បីោច់	ឬរោរ	ផ្លាស់	បដេនូរ	ជ�ីិត		ដូចជា	ឥទ្ិពល	ថន		

ដសច្រដេី	សុចរិត	របស់	កស្តី	ដនាះដទ	» 12	ដពល	ជដល	ដយើង	អភិ�ឌ្ឍ	អំ្ច	ខាង		

�ិញ្ញាណ	របស់	ដយើង	តាម	រយៈ	រោរ	អធិស្ឋាន	និង	រោរ	ស្ិរសា	កពះ	គម្ីរ	ផ្ទាល	់ខ្លលួន		

ដគ្រពកបតិបត្តិ	តាម	យា៉ាង	រឹងមាំ	និង	រ្រសា	ដសច្រដេី	សញ្ញា	របស	់ដយើង	ដោយ		

ដស្មាះកតង់	ដនាះ	ដយើង	នឹង	រោលាយ	ជា	ឥទ្ិពល	ដនាះ	។

កលើសពបីអវបីមដលកយើងអាចកមើលកឃើញ

កបធាន	កពិ្រហាំ	យ៉ង់	(	1801–1877	)	ោន	មាន	កបស្សន៍	ថា	«	ដតើ	អ្្រ	អាច	

កោប់	ព	ីចំនួន	ថន	ដសច្រដេី	ល្អ	ជដល	មាដាយ	និង	្រូន	កសី	ទាំង	ឡាយ	របស	់អែីកស្ជអល	

អាច	ដធ្ើោន	ឬដទ	?	ដទ	វា	មិន	អាច	ដៅ	រួច	ដទ	។	និង	ដសច្រដេី	ល្អ	ជដល	ព្ួរដគ	ដធ្ើ	នឹង	

ដៅ	ជាមួយ	ព្ួរដគ	អស់	្រល្	ជានិច្ច	» 13

រោរ	សដកមច	ចិត្ត	ដ	៏សុចរិត	របស់	ជីដូន	ខ្នុំ	ោន		ជះឥទ្ិពល	ដល់	ក្រុម	កគួស្រ	

របស់	គ្ត់	ជាដកចើន	ជំនាន់	្រួស	ពី	អ្ី	ជដល	គ្ត	់អាច	ដមើល	ដ�ើញ	ដៅ	ដពល	គ្ត់	ជា	

យុ�រនារី	ដទៀត	។	ដទាះ	ជា	យា៉ាង	្ 	ឥទ្ិពល	ខាង�ិញ្ញាណ	របស	់កស្តី	ដៅ	្្រនុង	ក្រុម	

កគួស្រ	ោត	សន្ឹង	ចូល	ដៅ	្រ្នុង	អតីត	រោល	ជាដកចើន	ជំនាន	់ដទៀត	។	ជឆរី	ោន	

ទទួល	ោន	្រមាលាំង	ខាង	�ិញ្ញាណ	ផ្ទាល	់ខ្លលួន	ជា	ដកចើន	ពី	រោរ	សដងកត	ជីដូន	ទួត	របស់	គ្ត	់

(	ជីដូនទួត	ទីបី	របស	់ខ្នុំ	)	គឺ	ដអលសី្បិត	។	គំរ	ូរបស់	ដអលីស្បិត	ថន	ដសច្រដេី	ជដំនឿ	

និង	ទីបនាទាល់	ោនបដញ្ចញ	ឥទ្ិ	ពល	្ួរសព	ីពីរជំនាន់	ថន	ភាពអស្រម្	្រ្នុង	រោរ	ជួយ	

ដៅកសី	ទួត	របស់	គ្ត	់គឺ		ឈឺរ	ីឲ្យ	កត�ប់រ្រ	ននិានារោរ	ថន	ក្រមុ	កគួស្រ	ជដល	ជប្រោ្់រ	

និង	រោរ	�ិល	ម្រ	ស្សនាចក្រ	�ិញ	។

ដពល	ជដល	ដយើង	រោលាយ	ជា	្រមាលាំង	ខាង	�ិញ្ញាណ	ចដំោះ	អស់អ្្រ	ជដល	ដៅជុ�ិំញ	

ដយើង	ដនាះឥទ្ិពល	របស	់ដយើង	នឹង	ោត	កតោង	យា៉ាង	ធ្ំរួស	ពី	អ្ី	ជដល	ដយើង	អាច	

ដមើល	ដ�ើញ	ដទៀត	។	កបធាន	្រ្គរដុន	បែី.	្រុិងគ្លី	(	ឆានាំ	1910–2008	)	ោន	មាន	

កបស្សន៍	ថា	«	ដយើង	ដៅ	កស្តី	ថន	ស្សនាចក្រ	ឲ្យ	ឈរ	រួមគ្នា	សកមាប	់ដសច្រដេី	

សុចរិត	។	ពួ្រដគ	កតូ�	ជត	ចាប់	ដផដេើម	ដៅ	្រ្នុង	ផះ្	របស	់ដគ	ផ្ទាល់	។	ពួ្រដគ	អាច	បដកងៀន		

វា	ដៅ	្្រនុង	ថានា្រ់	ដរៀន	របស់	ដគ	។	ព្ួរដគ	អាច	បដញ្ចញ	សំដ�ង	ដៅ	្រ្នុង	ស្រគមន	៍	

របស់	ដគ	។	.	.	.

«	ខ្នុំដមើលដ�ើញថា	រោរណ៍	ដនះ	គឺជា	ដសច្រ្តី	សង្ឹម	មួយ	ដ៏ភ្លឺ	កតចះ	កតចង	់ដៅ	

្្រនុង	ពិភព	ដោ្រ	មួយ	ជដល	្រំពុង	ដធ្ើ	ដដំណើរ	ដឆាពះ	ដៅ	រ្រ	រោរ	បំផ្លាញ	ខ្លលួនឯង	»	។ 14

ដៅ	ដពល	ជដល	ដយើង	បំដពញតាម	បញ្ញត្តិ	ដនះ	្ិរច្ចរោរ	របស	់កពះ	អមាចាស់	នឹង	

កតូ�ោន	ជកមុញ	ដៅមុខ	ទាំង	ដៅ	ពិភព	ដោ្រ	ជុំ�ិញ	ដយើង	និង	សំខាន	់បំផុត	ដៅ	្្រនុង	

ក្រមុ	កគួស្រ	របស់	ដយើង	និង	ជី�ិត	របស	់អ្្រ	ទាំង	ឡាយ	ជដល	ដយើង	កសឡាញ	់។	◼

អ្កនិ្ ន្រស់ងៅក្នុងរដ្ឋយូថាហ៍ស.រ.អា។

្ំណត់ចំណាំ

	 1.	ការបងពងៀនរបស់ពបធានសាសោចពក៖យ៉ូសសបស៊្មីធ	(	ឆានាំ	2007	)	ទំព័រ	453	។
	 2.	ដជម	អែិ	ថាលដ់ម្រ្គ	ព្រះងយស៊ូវព្ីស្ទ,	រោរដោះពុម្	ដលើ្រ	ទី	3	(		ឆានាំ	1916		)	ទំព័រ	475	។
	 3.	បុព្ីងៅក្នុងន្ររបស់ងយើង៖ពបវ្្ិនិងកិច្ចការរបស់សមា្មន៍សង្ង្ររះ	(		ឆានាំ	2011		)	ទំព័រ	3–4	។
	 4.	លីនោ	ដខ	ដបែតីុន	«	កបរោស	រ្រ	៖	ថដ	និង	ដួងចិត្ត	ដដើម្ី	ជួយ	ពដន្លឿន	្រិច្ចរោរ	»	លីអាហូណា		

ជខ	ឧសភា	ឆានាំ	2014	ទំព័រ	122–123	។
	 5.	អិម	រ័សល	ោ�ឺដ	«	កស្តី	ថន	ដសច្រ្តី	សុចរិត	»	Ensign,	ជខ	ធ្នូ	ឆានាំ	2002	ទំព័រ	70	។
	 6.	«	ជាបង	ប្អនូន	កសី	សែីយ៉ូន	»	ទំនុក្ងមកើង	ទំព័រ	309	។
	 7.	រីឆាដ	ជី	សកត	«	ខ្នុំ	ោន	ផដេល់	គំរ	ូដល់	អ្្រ	»	លីអាហូណា	ជខ	ឧសភា	ឆានាំ	2014,	ទំព័រ	32	។
	 8.	រីឆាដ	ជី	សកត	«	ខ្នុំ	ោន	ផដេល់	គំរ	ូដល់	អ្្រ	»	ទំព័រ	33	។
	 9.	រីឆាដ	ជី	សកត	«	ខ្នុំ	ោន	ផដេល់	គំរ	ូដល់	អ្្រ	»	ទំព័រ	33	។
	10.	ខារ៉ូល	អិម	ដស្ត្រ្ិន	«	ដយើង	មាន	ដ្រតុផល	ដ	៏អស្ចារ្យ	ដដើម្ី	អរ	សបបាយ	»	Liahona,	ជខ	�ិច្ិរោ	ឆានាំ	

2013,	ទំព័រ	117	។
	11.	លីនោ	ដខ	ដបែតីុន	«	កបរោស	រ្រ	៖	ថដ	និង	ដួងចិត្ត	ដដើម្ីជួយ	ពដន្លឿន	្រិច្ចរោរ	»	ទំព័រ	124	។
	12.	អិម	ោ៉សុល	ោ�ឺត	«	មាដាយ	និង	្រូន	កសី	ទាំង	ឡាយ	»	Liahona,	ជខ	ឧសភា	ឆានាំ	2010		

ទំព័រ	18	។
	13.	ងពជើសងរើសសុន្ទរកថារបស់ព្ិកហាំយ៉ង់	ចន	ដអ	�ីឌសូ	(	ឆានាំ	1954	)	ទំព័រ	216	។
	14.	្រ្គរដុន	បែី	្រុិងគ្លី	«	ឈរ	ដោយ	រឹងមា	ំនិង	មុតមា	ំ»	កិច្ចពបជុំបណដាដរះបណាដាលភា្ជាអ្កដរឹកោំងៅ

ជុំវិញ្ ិភ្ងោក	ថថងៃទី	10	ជខ	ម្រោ	ឆានាំ	2004	ទំព័រ	20	។
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កដ្យកវន�បីអ៊ុលរីឆ

«ត�ើ
	ខ្នុំ	ពិត	ជា	មាន	ភាព	ស្រដេសិម	ដដើម្ី	ចូល	

្្រនុង	នគរ	ថន	កពះ	ឬដទ	?	ដតើ	ខ្នុំ	អាច	មាន	

ភាព	ស្រដេសិម	ដោយ	រដបៀប	្ 	ដបើ	ខ្នុំ		

មិន	ល្អឥត	ដខាចាះ	ផង	ដនាះ	?

«	ដតើ	កពះ	អមាចាស់	ពិត	ជា	អាច	ដធ្ើ	ឲ្យ	ភាពទន់	ដខសាយ	

របស់	ខ្នុំ	ដៅ	ជា	ភាព	រឹងមាំ	ោន	ជមន	ឬ	?	ខ្នុំ	ោន	តម		

អាហារ	និង	អធិស្ឋាន	ជា	ដកចើន	ថថងៃ	ដដើម្ី	ឲ្យ	បញ្ហា	ដនះ		

កតូ�	ោន	ដ្រ	ដចញ	ពី	ខ្នុំ	បជ៉ន្ត	គ្មាន	អ្ី	ជដល	ហា្់រ	ដូច	ជា		

ផ្លាស	់បដេនូរ	ដស្ះ	»	។

«	ដៅ	្រ្នុង	ដបស្រ្រម្	ខ្នុំ	ោន	រស	់ដៅ	តាម	ដំណឹង		

ល្អ	យា៉ាងខាជាប់ខ្ជលួនជាង	ដពល	្ ៗទាំង	អស់	្រ្នុង		

ជ�ីិត	របស់	ខ្នុំ	ប៉ជុន្ត	ខ្នុំ	មិន	ធាលាប	់ោន	ដឹង	ពី	ភាព	ទន់ដខសាយ	

របស់	ខ្នុំ	ដកចើង	ជាង	ដនះ	ជដរ	។	ដតើ	ដ្រតុ	អ្ី	ោន	ជា	ដពល		

ខ្លះ	ខ្នុំ	មាន	អារម្ណ៍	មិន	ល្អ	ដៅ	ដពល	ជដល	ខ្នុំ	ោន	ដធ្ើ		

ទដង្ើ	ល្អ	?	»

ដៅ	ដពល	ជដល	ដយើង	ពិចារ្	ព	ីសំណួរ	ដូច	ដនះ	

វា	សំខាន់	្ ស	់ដដើម្ី	យល់	ថា	ខណៈ	ដពល	ជដល	

អងំ្ើបាប	ជដល	ដជៀស	មិនរួច	នា	ំដយើង	ដចញ	ឆាងាយ	ពី		

កពះ	អមាចាស់	្្ទនុយងៅវិញ	ភាព	ទន់	ដខសាយ	អាច	នា	ំដយើង		

ដៅរ្រ	កទង	់។

មបងមច្រវាងអំកពើបាបនឈិងភាពទន់ក្សោយ

ជាទូដៅ	ដយើង	គិតពី		អំដពើោប	និង	ភាព	ទន់	ដខសាយ	

កគ្ន់	ជត	ខុស	គ្នា	កតង់	ទ្ំរំ	ឆ្នូត	ដ្មា	ដៅ	ដលើ	ផ្ទាំងក្រ្ត់	

ថន	កពលឹង	របស់	ដយើង	ប៉ុដ្ណះ	វាមាន	ទមងៃន	់ខុសគ្នា	ខាលាំង	ពី	

រោរ	រំលង	។	ប៉ុជន្ត	កពះ	គម្ីរ	បញ្ជា្រ់	ថា	អដំពើោប	និង	ភាព	

ទន់ដខសាយ	គ	ឺមាន	ជាតិ្ំរដណើត	ខុសគ្នា	វា	តកមូ�	ឲ្យ	មាន	

ឱសថ	ពយាោល	ខុសគ្នា	និង	មាន	សរោដានុពល	្្រនុង	រោរ	

ផលិត	លទ្ផល	ខុសគ្នា	ជដរ	។

ភាពទន់នខសោយមិនមមន
ជាអំនពើបាបននាះនទ

ព្ួរ	ដយើង	ភាគ	ដកចើន	ស្រល	់អំដពើ	ោប	ចបាស់	ជាង		

រោរ	ដយើង	ចង់	ទទួល	ស្រភាព	ដទៀត	បុ៉ជន្ត	សូម	ពិនិត្យ		

ដ�ើង	�ិញ	៖	អំដពើ	ោប	គ	ឺជា	ជដកមើស	្រ្នុង	រោរ	មិន	ដគ្រព		

កពះ	បញ្ញត្តិ	របស់	កពះ	អមាចាស់	ឬ	បះដោរ	កបឆាំង	នឹង	ពន្លឺ		

ថន	កពះ	កគីស្	ដៅ	្រ្នុង	ខ្លលួនរបស់ដយើង	មានា្រ់ៗ	។	អំដពើោប		

គ	ឺជា	ជដកមើស	ដដើម្ី	ទ្ុរចិត្ត	ដលើ	ស្តាំង	ជាជាង	កពះ		

វាដធ្ើឲ្យ	ដយើងរោលាយដៅ	ជា	មចាឆោមិត្ត	ជាមួយ	កពះ	�របិតា		

កពមិ្សម ្្ថភា្និងការខ្វរះសម ្្ថភា្
្ឺមិនសមនជាអំង ើ្បាបងទងហើយវាមិន
ឃា្់ងយើង្ ីភា្សាអា្ស្អំនិងភា្
សកដិសមថនព្រះវិញ្ញាណងោរះងទ។
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សួគ៌	របស់	ដយើង	។	មិន	ដូច	ព្ួរ	ដយើង	កពះដយ	សែូ�កគសី្	កទង់	គ្មាន	អដំពើ	

ោប	ទាល់ជត	ដស្ះ	ដ្រើយ	កទង	់អាច	ពលិ្រម្	ជំនួស	អដំពើ	ោប	របស	់

ដយើង	។	ដពល	ដយើង	ជកបចិត្ត	ដជឿ	ដោយ	ដស្មាះ	—	រួម	ទាំង	រោរ	ផ្លាស់	

បដេនូរ	គំនិត	ដួងចិត្ត	និង	អា្រប្្រិរិយា	របស់	ដយើង	ថាវាយ	រោរ	សុំអភ័យ	

ដទាស	ឬ	រោរ	ស្រភាព	ដ៏	សមរម្យ	ដរៀបចំ	្រជន្លង	ជដល	អាច	និង	មិន	ដធ្ើ	

អដំពើ	ោប	ដនាះ	ដ�ើង�ិញ	នា	ដពល	អនាគត	—	ដនាះ	ដយើង	អាច	ទទួល	

ោនដង្វាយ	ធួន	របស់	កពះ	ដយសែូ�	កគីស្	កតូ�	ោន	អភ័យ	ដទាស	ឲ្យ	និង	

ោន	ស្អោត	ស្អំ	មដេង	ដទៀត	។

រោរ	ជកប	ជា	ស្អោតស្អំ	គឺ	សំខាន់	្ ស	់ដោយស្រ	គ្មាន	អ្ី	ជដល		

មិន	ស្អោតស្អំ	អាច	ដៅ	្រ្នុង	�ត្តមាន	ដៅ	កពះ	អមាចាស់	ោន	ដទ	។	ប៉ជុន្ត		

កបសិន	ដបើ	ដគ្ល	ដៅ	ជត	មួយ	គត់	របស់	ដយើង	គឺ	ដដើម្ី	គ្មាន	ដទាស		

្ំរ្រុស	ដូច	ជា	ដៅ	ដពល	ជដល	ដយើង	ោន	ចា្រ	ដចញ	ពី	�ត្តមាន	ថន	កពះ		

ដយើង	នឹង	ដគង	ដៅ	្្រនុង	្រូនអកងឹង	ដយើង	យា៉ាង	សុខ	កសលួ	ដពញ	មួយ		

ជ�ីិត	របស	់ដយើង	។	ផ្នុយ	ដៅ�ិញ	ដយើង	ម្រ	ដលើ	ជផនដី	ដដើម្ី	ដរៀនសកូត	

ដោយ	បទពិដស្ធន៍	ដដើម្ី	ជបង	ជច្រ	រោរ	ល្អ	ដចញ	ព	ីរោរ	អាក្រ្់រ	រី្រ	

ធំធាត	់ដៅ	្រ្នុង	កបជាញា	និង	ភាព	បុិន	កបសប់	រស់	ដៅ	តាម	តថម្ល	ជដល		

ដយើង	យ្រ	ចិត្ត	ទ្ុរោ្រ់	និង	ទទួល	ោន	ល្រ្ខណៈ	ថន	កពះ	—	ជា		

រោរ	រី្រ	ចដកមើន	ជដល	ដយើង	មិន	អាច	ដធ្ើ	វា	ពី	រោរ	ដៅ	្រ្នុង	បរិដ�ណ	ថន		

ជកគ	្រូនជង៉ត	ដ	៏មាន	សុ�តថែិភាព	របស់	ដយើង	។

្ណៈកពលមដលអកំពើបាបមដលកជៀសមឈិនរួច
ោំកយើងកចញឆាងាយពបីម្ពរះអរាចាស់្្ទញយកៅវិញ
ភាពទន់ក្សោយអាចោំកយើងកៅរ្ម្ទង់។



ការសនយាននដរ្វាយ្ ួន

«ការសាដារនឡើងនូវអវៃី
តដលអ្នករេិនអាចសាដារ
បានពយាបាលរបួសតដល
អ្នករិេនអាចពយាបាល
បានជួលជុលអវៃីអ្នកបាន

នធវៃើឲ្យតបកបាក់ន្ើយរេិនអាចជួលជុលបាន្ឺជា
នគាលបំណងតតរួេយ្ ត់ហនដង្វាយធួនរបស់្ពះ
្្ីស្ទ។...

«ខ្នុំសូរេបញ្ជាក់រេ្ដងនទៀតថ្នលើកតលងតត
ជនចំនួនតិចតួចតដលជាពួកអ្នកក្ត់ចូលរូរេ
ជារេួយនឹងសាតាំងប៉ុនណាណះវាគាមានទមាលាប់គាមានការ
នញៀនគាមានការបះនបារគាមានការរំលងគាមានការ
ក្ត់សាសនាគាមានឧ្កិដ្ឋករេ្ណាតដលរេិនបាន
ទទួលការសនយាហនការអត់នទាសដ៏នពញនលញ
ននាះនឡើយ។ននាះ្ ឺសនយាហនដង្វាយធួន
របស់្ពះ្្ីស្ទ»។

ម្បធានប៊យដ៍កឃផា្្ឺជាម្បធាននន្ ូរ៉ុមននពួ្ 
សាវ្ដប់ពបីរោ្់“The Brilliant Morning of 
Forgiveness,”Ensign,ម្វិច្ឈិកាឆានាំ1995,
ទំព័រ19–20។

រោរ	បញ្ជា្រ់	ព	ីខគម្ីរ	ដនះ	គ	ឺចា្រ់	ដោត	យា៉ាង	កជាល	

ដករៅ	ដ្រើយ	អដញ្ជើញ	ដយើង	ទាំង	អស់	គ្នា	ឲ្យ	ជញ្រ	អដំពើ	

ោប	(	ជដល	ដលើ្រ	ទ្ឹរ	ចិត្ត	ដោយ	ស្តាំង	)	ដចញព	ី

ភាព	ទន់	ដខសាយ	(	ពណ៌នា	ដៅ	ទីដនះ	ជា	ល្រ្ខខណ្	

«	ជដល	ោន	ផដេល់	»		ដោយ	កពះ	អមាចាស់	)	។

ដយើង	អាច	ឲ្យ	និយមន័យ	ដល់	ភាព	ទន	់ដខសាយ	

ថា	ជា	ជដល	្ំរណត់	ដលើ	កបជាញា	អំ្ ច	និង	ភាព	

បរិសុទ្	ជដល	មាន	ម្រ	ជាមួយ	នឹង	មនុស្ស	។	្រ្នុង	

នាម	ជាមនុស្ស	ដយើង	ោន	ដ្រើត	ម្រ	ដោយ	គ្មាន	

ពំនឹង	និង	ពឹង	ោ្រ់	ដលើ	ដគ	ជាមួយ	នឹង	គុណ�ិបត្តិ	ខាង	

ោងរោយ	និង	ទំដនារ	ចិត្ត	។	ដយើង	កតូ�	ោន	ចិញ្ចឹម	

ជថទាំ	និង្រែុមព័ទ្	ដៅ	ដោយ	ភាព	ទន	់ដខសាយ	ខាង	

ស្ច	់ឈាម	ដផ្សង	ដទៀត	ដ្រើយ	រោរ	បដកងៀន	គំរ	ូនិង	

រោរ	កបកពឹត្តិរបស់	ពួ្រវាគឺ	មាន	ភាព	ទន់	ដខសាយ	និង	រោរ	

បំផ្លិច	បំផ្លាញ	ដៅ	ដពល	ខ្លះ	។	ដៅ	្រ្នុង	ស្ថានភាព	ទន	់

ដខសាយ	្រ្នុង	ជី�ិត	រជមង	ស្លាប	់របស់	ដយើង	ដយើង	ទទួល	

រង	ជំងឺ	ខាង	ោងរោយ	និង	ផ្លនូ�	ចិត្ត	ភាព	ដកស្រ	ឃ្លាន	

និង	រោរ	ដនឿយ	្រត	់។	ដយើង	មាន	បទពិដស្ធន៍	ពី	

អារម្ណ៍	របស	់មនុស្ស	ដូច	ជា	្ំរ្រឹង	ទុ្រ្ខ	កពយួ	និង	

រោរ	ភ័យ	ខាលាច	។	ដយើង	ខ្ះ	កោជាញា	ជំនាញ	ភាព	អំណត	់

និង	្រមាលាំង	។	ដ្រើយ	ដយើង	ង្យ	ទទួល	រង	រោរ	ល្លួង		

ជា	ដកចើន	កបដភទ	។

ដទាះបី	ជា	កទង់	គ្មាន	អដំពើ	ោប្រដេី	កពះដយសែូ�	កគសី្	

ចូល	រួម	នឹង	ដយើង	ោល់	គ្នា	យ៉ង	ដពញដលញ	ដៅ	្រ្នុង	

ភាព	ទន់	ដខសាយ	របស់	មនុស្ស	ដដើរ	ត	ួយា៉ាង	សំខាន	់

ដៅ	្រ្នុង	ដគ្ល	បំណង	ដ	៏ចាំោច	់ថន	ជ�ីិត	រជមង	ស្លាប់	។	

ដពល	ម៉ូរថណ	កពួយ	ោរម្ភ	ថា	ភាព	ទន់	ដខសាយ	ដៅ	្រ្នុង	

រោរ	សរដសរ	របស់	ដោ្រ	នឹង	ប្ដាល	ឲ្យ	ព្ួរ	ស្សន៍	

ដថទ	ចំអ្រ	ដល់	អ្ី	ជដល	ពិសិដ្ឋ	ដនាះ	កពះអមាចាស	់ោន	

ធានា	ដល់	ដោ្រ	ជាមួយ	នឹង	ោ្រ្យ	សនយា	ថា	៖

«	ដ្រើយ	ដបើសិនជា	មនុស្ស	ដោ្រ	ម្រ	រ្រដយើង	

ដនាះ	ដយើង	នឹង	បង្ហាញ	ដល់	ព្ួរដគនូ�	ភាពទន់	ដខសាយ	

របស់	ព្ួរដគ	។	ដយើង	ឲ្យ	ភាព	ទន	់ដខសាយ	ដៅ	មនុស្ស	

ដដើម្ី	ឲ្យ	ព្ួរ	ដគ	អាច	ោន	ោបស្	ដ្រើយ	គុណ	របស់	

ដយើង	មាន	កគប	់កគ្ន់	សកមាប	់មនុស្ស	ទាំង	អស់	

ជដល	បនាទាប	ខ្លលួន	ដៅ	ចំដោះ	ដយើង	ដ្ិត	ដបើ	សិន	ជា	

ព្ួរដគ	បនាទាប	ខ្លលួន	ដៅ	ចំដោះ	ដយើង	ដ្រើយ	មាន	ដសច្រដេី	

ជដំនឿ	ដជឿ	ដល់	ដយើង	លំោប	់ដនាះ	ដយើង	នឹង	

ដធ្ើ	ឲ្យ	អ្ី	ជដល	ទន់	ដខសាយ	រោលាយ	ដៅ	ជា	

ខាលាំង	ពជូ្រ	ចំដោះ	ព្ួរដគ	�ិញ	»	(	ដអដធើរ	

12:27;	សូមដមើល	ផងជដរ	្រូរិនថូស	ទី	1	

15:42–44;	្ូររិនថូស	ទ	ី2	12:7–10;	

នថី្រ្ទ	ី2	3:21;	និង	យា៉ា្ុរប	4:7	)	។
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ស្ថានភាព	ថន	ភាព	ទន់	ដខសាយ	ដៅ	្្រនុង	ជ�ីិត	រជមង	ស្លាប	់ដនះ	(	សូមដមើល	្ូររិនថូស	

ទ	ី2	13:4	)	។	កទង	់ោន	កបសូត	ម្រ	ជា	កពះ	ឱរស	ជដល	គ្មាន	ពំនឹង	ដៅ្្រនុង	ោងរោយ	

រជមង	ស្លាប	់និង	កតូ�	ោន	ចិញ្ចឹម	ដោយ	អា្ពយាោល	ជដល	ពុ	ំល្អ	ឥតដខាចាះ	។	កទង់	

កតូ�	ដរៀន	ព	ីរដបៀប	ដដើរ	និយាយ	ដធ្ើរោរ	និង	ចុះ	សកមុង	ជាមួយ	អ្្រ	ដថទ	។	កទង	់ឃ្លាន	

និង	ដនឿយ្រត	់មាន	អារម្ណ៍	ដូច	មនុស្ស	ដ្រើយ	អាច	មាន	ជំងឺ	រងទ្ុរ្ខ	ដចញឈាម	

និង	សុគត	។	កទង	់ោន	«	កតូ�	ដសច្រ្តី	ល្លួង	កគប	់យា៉ាង	ដូច	ជា	ដយើង	ោល	់គ្នា	ជដរ	ជត	

ឥត	ដធ្ើ	ោប	ដ�ើយ	»	កទង	់ោន	ោ្់រ	អង្គ	កទង់	្រ្នុង	ជ�ីិត	រជមង	ស្លាប	់ដូដច្ះ	កទង	់អាច	

«	អាណិតអាសូរ	ដល	់ដសច្រ្តី	្ំរដស្យ	របស	់ដយើង	ោល់	គ្នា	»	ដ្រើយ	ជួយ	ដយើង	ដៅ	

្្រនុង	ជមងៃ	ឺឬ	ភាព	្រំដស្យ	របស់	ដយើង	(	ដ្រដកពើរ	4:15	សូម	ដមើល	ផងជដរ	អាលមា៉ា	

7:11–12	)	។

ដយើង	មិន	អាច	កគ្ន	់ជត	ជកបចិត្ត	ព	ីរោរ	ចុះ	ដខសាយ	—	ឬ	្៏រ	ភាព	ទន	់ដខសាយ		

ដនាះ	ផ្ទាល	់ដធ្ើ	ឲ្យ	ដយើង	មិន	ស្អោតស្អំ	ដនាះដទ	។	ដយើង	មិន	អាច	រ្ីរ	ចដកមើនខាង		

�ិញ្ញាណ	ោន	ដទ	លុះកតា	ជត	ដយើង	បដិងសធ	អដំពើោប	ប៉ជន្ត	ដយើង	្៏រមិន	រី្រ		

ចដកមើន	ខាង	�ិញ្ញាណ	ជដរ	លុះកតា	ជត	ដយើង	ទទួលយក	ស្ថាន	ភាព	ទន់	ដខសាយ		

ជា	មនុស្ស	របស	់ដយើង	ដឆ្លើយ	តប	នឹង	វា	ដោយ	ោបស្	និង	ដសច្រដេី	ជំដនឿ	ដ្រើយ	

ដរៀន	តាម	រយៈ	ភាព	ទន	់ដខសាយ	របស់	ដយើង	ដដើម្ី	ទ្ុរចិត្ត	ដលើ	កពះ	។	ដពល	ម៉ូរថណ	

ោរម្ភ	ព	ីភាព	ទន់	ដខសាយ	្រ្នុង	រោរ	សរដសរ	របស	់ដោ្រ	កពះ	អមាចាស់	ោន	កោប់	

ដោ្រ	ឲ្យ	ជកបចិត្ត	។	កពះអមាចាស់	ោន	បដកងៀន	ដោ្រ	ឲ្យ	មានចិត្តោបស្	និង	ឲ្យ	

មាន	ដសច្រដេី	ជំដនឿ	ដលើ	កពះ	កគសី្	ជំនួស	�ិញ	។	ដៅ	ដពល	ជដល	ដយើង	មាន	ចិត្ត	ស្លនូត	

បូត	និង	ដស្មាះកតង	់កពះ	អមាចាស់	កបទាន	កពះ	គុណ	—	មិន	ជមន	ជា	រោរ	អភ័យ	

ដទាស	—	ជា	ឱសថ	សកមាប	់ភាព	ទន់	ដខសាយ	ដទ	។	�ចនា	នុក្រម	កពះ	គម្ីរ	បរិសុទ្	

្ំរណត់និយម	ន័យ	កពះគុណ	ជា	អំ្ច	ដ្រើត	ម្រ	ព	ីកពះ	ដដើម្ី	ដធ្ើ	អ្ី	ជដលដយើង	

មិន	អាច	ដធ្ើ	ដោយ	ខ្លលួន	ឯង	(		សូមដមើល	�ចនា	នុក្រម	កពះ	គម្ីរ	បរិសុទ្	ដលើ	ោ្រ្យ	

«	កពះគុណ	»	)	—	ឱសថកពះ	សមរម្យ	ជដល	កទង់	អាច	«	ដធ្ើ	ឲ្យ	អ្ី	ជដល	ទន់	ដខសាយ	

រោលាយ	ដៅ	ជា	ខាលាំង	ពូជ្រ	»	។

ការអនុវត្ភាពរាបសានឈិងកសច្ដេបីជកំនឿ

តាំង	ពីដដើម	ម្រ	ដៅ	្រ្នុង	បទពិដស្ធន	៍ស្សនាចក្រ	របស់	ដយើង	ដយើង	កតូ�	ោន	

បដកងៀន	ព	ីធាតុ	សំខាន់	ថន	រោរ	ជកបចិត្ត	ប៉ជុន្ត	ដតើ	ដយើង	ពកងឹង	ភាព	ោបស្	និង	ដសច្រដេី	

ជដំនឿ	ដោយ	រដបៀប	្ 	?	សូម	ដធ្ើ	រោរ	ពិចារ្	ដូច	ខាងដករោម	៖

•	 ពិចារណ និង អធិស្ឋាន ។	ដោយ	ស្រ	ជត	ដយើង	ទន់	ដខសាយ	ដយើង	អាច	

នឹង	មិន	ដឹង	ថា	ដយើង	្រំពុង	ដោះកស្យ	ជាមួយ	នឹង	អងំ្ើបាប	(	អោំ�នា�	

ឲ្យ	មាន	រោរ	ផ្លាស់	បដេនូរ	ចិត្ត	ជា	បនាទាន់	និង	រោរ	ផ្លាស	់បដេនូរ	គំនិត	ដួងចិត្ត	និង	

អា្រប្្រិរិយា	ទដូៅ	)	ឬជាមួយ	នឹង	ភា្ទន់ងខសាយ	(	អោំ�នា�	ឲ្យ	មាន	

ភាព	ោបស្	រោរ	ខិតខំ	កប្រប	ដោយ	និរន្តភាព	រោរ	ដរៀន	សូកត	និង	រោរ	រ្ីរ	

ចដកមើន	)	។	រដបៀប	ជដល	ដយើង	ដមើល	ដរឿង	ទាំង	ដនះ	អាច	ពឹង	ជផ្អ្រ	ដៅ	ដលើ	រោរ	

ចិញ្ចឹម	បីោច	់និង	ភាព	ចាស់ទុំ	របស់	ដយើង	។	វា	្រ៏	អាច	មាន	ធាត	ុផ្សំ	ទាំង	

អដំពើ	ោប	និង	ភាព	ទន	់ដខសាយ	ដៅ	្្រនុង	អា្រប្្ិររិយា	ជត	មួយ	។	រោរ	និយាយ	

ថា	អដំពើោប	គឺ	ពិត	ជា	ភាព	ទន	់ដខសាយ	នា	ំឲ្យ	មាន	រោរ	ដោះ	ស្រ	ជំនួស	ឲ្យ	

រោរ	ជកបចិត្ត	�ិញ	។	រោរ	និយាយ	ថា	ភាព	ទន់	ដខសាយ	គឺ	ជា	អដំពើ	ោប	អាច	

ប្ដាល	ឲ្យ	មាន	ភាព	អាមា៉ាស់	រោរ	សដេីបដនាទាស	ភាព	អស់សង្ឹម	និង	

ដោះបង់	ដចាល	រោរ	សនយា	របស់	កពះ	។	រោរ	ពិចារ្	និង	រោរ	អធិស្ឋាន	

ជួយ	ដយើង	ឲ្យ	ដធ្ើ	រោរ	ជបង	ជច្រ	ទាំង	ដនះ	។

•	 អាទិភាព ។	ដោយ	ស្រ	ជត	ដយើង	ទន់	ដខសាយ	ដយើង	មិនអាច	ដធ្ើ	រោរ	ផ្លាស់	

បដេនូរ	ដលើ	អ្ី	ជដល	កតូ�	រោរ	្្រនុង	ដពល	ជត	មួយ	ោន	ដទ	។	ដៅ	ដពល	ជដល	ដយើង	

តតាំងនឹងភាព	ទន	់ដខសាយ	របស់	ដយើង	ដលើ	ដរឿង	មួយចំនួន	ដោយ	ោបស្		

និង	ដោយ	ដសច្រដេី	ជដំនឿ	ដយើង	អាច	រោត់	បនថែយ	ភាព	កពដងើយ	្រដន្តើយ	បន្តិច	

មដេងៗ	ដធ្ើ	ឲ្យ	មាន	លំនាំ	ទោំប	់ល្អ	បដងកើន	សុខភាព	និង	ភាព	អំណត់	ខាង	

ោងរោយ	និង	ខាង	អារម្ណ	៍ដ្រើយ	ពកងឹង	ទំនុ្រ	ចិត្ត	ដលើ	កពះ	អមាចាស់	។	កពះ	

អាច	ជួយ	ដយើង	ឲ្យ	ដឹង	ព	ី្រជន្លង	ជដល	កតូ�	ចាប់	ដផដេើម	។រូប
្ត
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អំកពើបាប ភាពទន់ក្សោយ

នឈិយមន័យ? ការរេិននគារព្បត្តិបត្តដល់្ពះនោយនចតនា រេនុស្ក្រេិតពិការភាព

ម្បភព? នលើកទឹកចិត្តនោយសាតាំង ជាតផ្នកធរេ្ជាតិហនជីវិតរតរេងសាលាប់របស់នយើង

គំរូ?
ការរេិននគារពតារេ្ពះប ្្ញត្តិរបស់្ពះនោយនចតនាជាការនជឿនលើ

សាតាំងជាងនជឿនលើ្ពះ
ង្យនៅរងនឹងការល្លួងការររេជលួលចិត្តភាពល្ិតហល្ជរេងៃឺខាងរាង
កាយឬផ្តូវចិត្តភាពលងៃង់ន ល្ាភាពលំនអៀងភាពរន្ធត់ការសាលាប់

កតើម្ពរះកយស៊ូវរាន្ ំកសាយទាំងកនរះកទ? នទ បាទ/ចា៎ស

ចកមលែើយរបស់កយើងគួរមតជា? ការត្បចិត្ត
ការបនាទាបខ្លួននសចក្ដីជំននឿនលើ្ពះ្្ីស្ទនិងការខិតខំនដើរេ្ីយក

ឈ្នះ

ចកមលែើយរបស់ម្ពរះវិញកោរះគឺ? ការអ�័យនទាស ្ពះ្ ុណ—្ឺជា្ពះនចសាដាតដលអាចនកើតមាន

មដលជាលទ្ធ្ល្ ្នញង? ការសមាអាតពីបាប។ ទទួលបានភាពបរិសុទ្ធជាកមាលាំង

មបងមច្រវាងអំកពើបាបនឈិងភាពទន់ក្សោយ



•	 ផែនការ ។	ដោយ	ស្រ	ជត	ដយើង	ទន់	ដខសាយ	រោរ	ទទួល	្រមាលាំង	រោន់	ជត	ខាលាំង	

ដ�ើង	នឹង	ទាមទារ	ដកចើន	ជាង	បំណង	កោថានា	សុចរិត	និង	រោរ	លត់	ដ	ំខ្លលួន	ជា	

ដកចើន	។	ដយើង	្៏រ	កតូ�	រោរ	ជផន	រោរ	ផង	ជដរ	ដរៀន	ពី	្រំ្រុស	អភិ�ឌ្ឍ	យុទ្ស្កស្ត	

មាន	កបសិទ្	ភាព	ដកចើន	ជថម	ដទៀត	ជ្រ	សកមួល	ជផន	រោរ	របស់	ដយើង	ដ�ើង	�ិញ	

ដ្រើយ	ពយាយាម	មដេង	ដទៀត	។	ដយើង	កតូ�	រោរ	ជំនួយ	ព	ីកពះ	គម្ីរ	ដសៀ�ដៅ	នានា	

ជដល	ទា្រ់	ទង	និង	មនុស្ស	ដថទ	ដទៀត	។	ដយើង	ចាប់	ដផដេើម	ព	ីតូច	មាន	អំណរ	

្្រនុង	រោរ	រី្រ	ចដកមើន	និង	ទទួល	យ្រ	ហានិភ័យ	(	ដទាះ	ប	ីជា	វា	ដធ្ើ	ឲ្យ	ដយើង	មាន	

អារម្ណ៍	ថា	ង្យ	រងដកគ្ះ	និង	ទន់	ដខសាយ	្រដេី	)	។	ដយើង	កតូ�	រោរ	គ្ំ	កទ	ដដើម្ី	

ជួយ	ដយើង	ឲ្យ	ដធ្ើ	រោរ	សដកមច	ចិត្ត	ដ៏ល្អ	ដទាះ	បីជា	ដពល	ជដល	ដយើង	ដនឿយ		

្រត	់ឬ	ោ្រ់	ទ្ឹរចិត្ត	ដ្រើយ	មាន	គដកមាង	កត�ប	់ម្រ	ផ្លនូ�	�ិញ	ដពល	ជដល		

ដយើង	រអិល	ដួល	។

•	 អនុវត្ត ការ អត ់ធ្មត ់ ។	ដោយ	ស្រ	ជត	ដយើង	ទន់	ដខសាយ	រោរ	ផ្លាស់	បដេនូរ	កបជ្រល	

ជា	កតូ�	រោរ	ដពល	ខ្លះ	។	ដយើង	មិន	ដោះ	បង់	ដចាល	ភាព	ទន់	ដខសាយ	ដូច	ជា	

ដយើង	ដោះ	បង	់ដចាល	អំដពើ	ោប	ដនាះ	ដទ	។	ព្ួរ	សិស្ស	ដ	៏ោប	ទាប	ស្័កគចិត្ត	ដធ្ើ	

អ្ី	ជដល	ោន	ទាមទារ	ដល	់ពួ្រដគ	ដរៀន	អត់	ធន់	ខិតខំ	ពយាយាម	និង	មិន	ដោះ	

បង់	ដចាល	ដ�ើយ	។	រោរ	បនាទាប	ខ្លលួន	ជួយ	ដយើង	ឲ្យ	មាន	រោរ	អត	់ធ្ត	់នឹង	ខ្លលួន	

ដយើង	និង	ជាមួយ	នឹង	អ្្រ	ដថទ	ជដល	ទន់	ដខសាយ	ជដរ	។	រោរ	អត	់ធ្ត	់គឺ	ជា	រោរ	

សជមដេង	ដចញន�ូ	ដសច្រដេី	ជដំនឿ	របស	់ដយើង	ដៅ	ដលើ	កពះ	ដឹងគុណ	សកមាប់	ទំន្ុរ	

ចិត្ត	របស់	កទង	់ម្រ	ដលើ	ដយើង	ោល់	គ្នា	និង	ទ្ុរ	ចិត្ត	ដលើ	រោរ	សនយា	ទាំង	ឡាយ	

របស់	កទង	់។

សូម្ី	ជត	ដៅ	ដពល	ជដល	ដយើង	ជកប	ចិត្ត	ពី	អដំពើ	ោប	របស់	ដយើង	ដោយ	ដស្មាះ	ទទួល	

ោន	រោរ	អភ័យដទាស	និង	រោលាយ	ជា	ស្អោត	ស្អំ	មដេង	ដទៀត	្រដេី	្រ៏	ដយើង	ដៅ	ជត	ទន់	ដខសាយ	

ជដរ	។	ដយើង	ដៅ	ជត	ជា	កបធាន	បទ	សកមាប	់ជមងៃឺ	រោរ	រម្ជលួលចិត្ត	ភាព	លងៃង់ដ្លា	ភាព	

ទដំនារចិត្ត	ភាព	លហែិតថលហែ	និង	រោរ	ល ល្ួង	។	ប៉សុន្កពមិ្សម ្្ថភា្និងការខ្វរះសម ្្ថ

ភា្្ឺមិនសមនជាអំង្ើបាបងទងហើយវាមិនឃា្់ងយើង្ ីភា្សាអា្ស្អំនិងភា្

សកដិសមថនព្រះវិញ្ញាណងោរះងទ។

ភាពទន់ក្សោយកៅជា្ រាលាំង

ខណៈ	ដពល	ជដល	ស្តាំង	ខះ្ជខ្ង	ដកបើ	ភាព	ទន់	ដខសាយ	របស់	ដយើង	ដដើម្ី		

ល្លួង	ដយើង	ឲ្យ	កបកពឹត្ត	អដំពើោប	កពះ	អាច	ដកបើ	ភាព	ទនដ់ខសាយ	របស់	មនុស្ស	ដដើម្ី	
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បដកងៀន	ពកងឹង	និង	កបទាន	ពរ	ដល	់ដយើង	។	ដទាះ	ប	ីជា	វា	ផ្នុយ	ដៅនឹង	អ្ី	ជដល	ដយើង	

អាច	រំពឹង	ឬ	សង្ឹម	កពះ	កទង	់មិន	ជតង	ជត	«	ដធ្ើ	ឲ្យ	អ្ី	ជដល	ទន់	ដខសាយ	រោលាយ	ដៅ	

ជា	ខាលាំង	ពជូ្រ	»	ចំដោះ	ដយើង	ដោយ	បំោត់	ដចាល	ភាព	ទន	់ដខសាយ	របស់	ដយើង	ដនាះ	

ដទ	។	ដពល	ស្�្រ	ប៉ុល	អធិស្ឋាន	អង្រ	មដេង	ដ្រើយ	មដេង	ដទៀត	ដដើម្ី	ឲ្យ	កពះ	អមាចាស់	

ោន	ដ្រ	យ្រ	«	បនាលា	ដចញ	ព	ីស្ច់ឈាម	»	ជដល	ស្តាំង	ោន	ដកបើ	ដដើម្ី	ដធ្ើ	ទារុណ	

្រម្	ដោ្រ	កពះអមាចាស់	ោន	មាន	បន្នូល	កោប់	ស្�្រ	ប៉ុល	ថា	«	គុណ	របស់	អញ	

ល្ម	ដល	់ឯង	ដ្រើយ	ដ្ិត	្រំឡាំង	អញ	ោន	ដពញ	ខានាត	ដោយ	ដសច្រ្តី	្រំដស្យ	»	

(	្ូររិនថូស	ទី		2	12:7,	9	)	។

មាន	�ិធ	ីជា	ដកចើន	ជដល	កពះ	អមាចាស់	ោន	ដធ្ើ	ឲ្យ	«	អ្ី	ជដល	ទន់	ដខសាយ	រោលាយ	ដៅ	

ជា	ខាលាំង	ពជូ្រ	»	។	ខណៈ	ដពល	ជដល	កទង់	បោំត	់ដចាល	ភាព	ទន់	ដខសាយ	តាម	រយៈ	

រោរ	ពយាោល	ដ	៏មាន	កបសិទ្ិភាព	ជដល	ដយើង	សង្ឹម	ដលើ	ដៅ	្រ្នុង	បទ	ពដិស្ធន៍	

ផ្ទាល	់ខ្លលួន	របស់	ខ្នុំ	ថា	ថា	្រកម	នឹង	ដ្រើត	ដ�ើង	្ ស់	។	ឧទា្ររណ	៍ខ្នុំ	មិន	ដ�ើញ	

មាន	ភសដេនុតាង	្ 	ជដល	កទង	់ោន	បោំត	់ដចាល	ភាព	ទន់	ដខសាយ	របស់	ម៉ូរថណ	ដៅ	

្្រនុង	រោរ	សរដសរ	បនាទាប	់ព	ីខ	ដ៏	ល្ី	ដៅ	្រ្នុង	ដអដធើរ	12	។	កពះ	អមាចាស់	្៏រ	អាច	ដធ្ើ	ឲ្យ	អ្ី	

ជដល	ទន	់ដខសាយ	ដៅ	ជា	ខាលាំង	ពជូ្រ	ោន	ដោយ	ជួយ	ដយើង	ជ្រ	លម្អ	ភាព	ទន់	ដខសាយ	

របស់	ដយើង	ទទួល	ោន	អារម្ណ៍	ដលង	ដសើច	សមរម្យ	ឬ	ទស្សន�ិស័យ	អំព	ីវា	ដ្រើយ	

ដធ្ើ	ឲ្យ	វា	កបដសើរ	ដ�ើង	ជា	លំោប់	តាម	ដពល	ដ�ោ	។	ដ្រើយ	ជាដរឿយៗ	្រមាលាំង	និង	

ភាពទន់	ដខសាយ	ោ្់រព័ន្	គ្នា	(	ដូច	ជា	្រមាលាំង	ថន	រោរ	តសែូ	និង	ភាព	ទន់	ដខសាយ	ថន	ភាព	

ចដចស	)	ដ្រើយ	ដយើង	អាច	ដរៀន	ដដើម្ី	ឲ្យ	តថម្ល	ដល់្រមាលាំង	និង	បនថែយ	ភាព	ទន់	ដខសាយ	

ជដល	ដៅ	ជា	មួយ	វា	។

មាន	�ិធ	ីមួយ	ដទៀត	ជដល	រោន់	ជត	មាន	អនុភាព	ជដល	កពះ	អមាចាស់	ដធ្ើ	ឲ្យ	អ្ី		

ជដល	ទន	់ដខសាយ	រោលាយ	ដៅ	ជា	ខាលាំង	ពូជ្រ	ម្រ	ដល់	ដយើង	។	កពះអមាចាស់	មាន		

បន្នូល	ដៅ	ម៉ូរថណ	ដៅ	្រ្នុង	ដអដធើរ	12:37	ថា	«	ព	ីដកោះ	អ្្រ	ោន	ដ�ើញ	ភាព	ទន	់	

ដខសាយ	របស់	ខ្លលួន	ដនាះ	អ្្រ	នឹង	កតូ�	ោន	ដធ្ើ	ឲ្យ	ខាលាំង	ពូជ្រ	រ្រូត	ដល	់ោន	អង្គនុយ		

ឯទី	្រជន្លង	ជដល	ដយើង	ោន	ដរៀបចំទុ្រ	ដៅ	្្រនុង	�ិមាន	ទាំង	ឡាយ	ថន	កពះ	�របិតា		

របស់	ដយើង	»	។

កតង់	ដនះ	កពះ	កទង	់មិន	ោន	ផដេល់	ជូន	ន�ូ	រោរ	ផ្លាស	់បដេនូរ	ភាព	ទន់	ដខសាយ	របស	់	

ម៉ូរថណ	ដទ	ជត	ដដើម្ី	ផ្លាស់	បដេនូរ	ម៉ូរថណ	�ិញ	។	ដោយ	ដោះ	កស្យ	បញ្ហា	ថន	ភាព	ទន	់

ដខសាយ	របស់	មនុស្ស	ម៉ូរថណ	—	និង	ដយើង	ោល់	គ្នា	—	អាច	ដរៀន	ព	ីសប្នុរសធម	៌

ដមតាតោធម	៌ភាព	ស្លនូតបូត	ភាព	អត់	ធ្ត់	ភាព	រោលាហាន	រោរ	អត់	ធ្ត់	កោជាញា	្រមាលាំង		

រោរ	អភ័យ	ដទាស	រោរ	អត	់ធន	់រោរ	ដឹង	គុណ	រោរ	ថច្	កបឌិត	និង		គុណធម៌	ឥត		

គណនា	ដថទ	ដទៀត	ជដល	ដធ្ើ	ឲ្យ	ដយើង	រោន់	ជត	ដូច	កពះ	�របិតា	សួគ៌	។	ទាំងដនះ	គ	ឺជា		

គុណសម្ត្តិ	ជដល	ដយើង	ម្ររោន់	ជផនដី	ដដើម្ី	បណដាដះប្ដាល	គុណ	ល្រ្ខណៈ		

ទាំង	ឡាយ	ជដល	ដូច	ជា	កពះ	កគីស្	ជដល	ដរៀបចំ	ដយើង	សកមាប	់�ិមាន	ទាំង	ឡាយ		

ដៅ	ខាងដលើ	។

គ្មាន	្រជន្លង	្ 	ជដល	ដសច្រដេី	កសឡាញ់	កោជាញា	និង	អំ្ច	ដកោសដោះ		

របស់	កពះ	ជដល	ពិត	ជា្់រ	ជស្តងដកចើន	ជាង	កពះ	សមតថែភាព	របស់	កទង	់ដដើម្ី	ជកប	រោរ		

តសែូ	របស់	ដយើង	ជាមួយ	នឹង	ភាព	ទន់	ដខសាយ	របស	់មនុស្ស	ឲ្យ	ដៅ	ជា	គុណធម	៌	

និង	្រមាលាំង	ដ៏	មាន	តថម្ល	របស់	កពះ	ជដល	ដធ្ើ	ឲ្យ	ដយើង	រោន	់ជត	ដូច	កទង	់ដនាះ	ដទ	។	◼

អ្កនិ្ ន្រស់ងៅក្នុងរដ្ឋយូថាហ៍ស.រ.អា។រូប
្ត

បង្
ហាញ
នោ

យ
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ល
ី្្ឺ
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ូដ

មញ្្ ំហុស្ ្នញងន័យសាថាបោ(ទុ្្ខម្ពួយរបស់ម្ពរះ)នឈិងភាពរាបសាកចញពបីភាពអារា៉ាស់ម្លែងកាលាយមដលឥតម្បកយជន៍

្ំហុស្ ្នញងន័យសាថាបោ—ជាទុ្ ្ខម្ពយួរបស់ម្ពរះសម្រាប់អកំពើបាប កសច្ដេបីជំកនឿ&កសច្្បីរាបសា—ជាចឈិត្សលែវូត
បូត្ ្នញងភាពទន់ក្សោយដូចជាម្ពរះម្គបីស្ទ

ភាពអារា៉ាស់បំ្លែឈិចបផំាលាញ—
ជាភាពម្លែងកាលាយឥតម្បកយជន៍

នយើងមានទំននារនៅ៖

•មានអាររេណ្៍នសាកសាដាយចនំរះការបំរននលើ្ករេខាងសីលធរេ៌
របស់នយើង។

•តកត្បចិត្តផ្លាស់ប្ដតូរ្ ំនិតដួងចិត្តឥរយិប្របស់នយើង។

•នបើកសារភាពកំ្ ុសទាំងឡាយរបស់នយើងនធវៃើការជួសជុល។

•រីកលូតលាស់និងនរៀន។

•នរេើលន�ើញខ្លួននយើងដូចជាតហរេ្ល្អពីធរេ្ជាតិ។

•្បាថ្នាចង់ត្រេឹរេឥរយិបទរបស់នយើងជារួេយនឹងភាពវិជជមាន
របស់នយើង។

•នជឿទុកចិត្តយ៉ាងនពញនលញនលើអំណាចន្បាសនលាះហនដង្វាយ
ធួនរបស់្្ីស្ទ។

នយើងមានទំននារនៅ៖

•មានអាររេណ្៍ពីការធានាដ៏សងៃប់សាងាត់និងការទទួលយកខ្លួនឯង
ការណ៍ទាំងអស់។

•ទទួលយកោនិ�័យក្ននុងការរីកលូតលាស់និងចូលរួរេចំតណក។

•ទទួលយកទំនួលខុស្តូវនលើកំ្ុសន ើ្យមានបំណងចង់ឲ្យ
្បនសើរនឡើង។

•នរៀនពីកំ្ុសនិងពយាយរេរេ្ដងនទៀត។

•អ�ិវឌ្ឍភាពកំប្នុកកំតបង្និងរីករាយជារេួយជីវិតនិងអ្នកដហទ
នទៀត។

•នរេើលន�ើញភាពទន់នខសាយរបស់នយើងដូចជាការផ្ដល់ឲ្យនយើងនូវ
ជំ្រតតរេួយជារួេយអ្នកដហទ។

•មានចិត្តអត់ធ្ត់នឹងភាពទន់នខសាយនិង្ ុណវិបត្តិរបស់អ្នកដហទ។

•បនងកើនទំនុកចិត្តនៅនលើនសចក្ដី្សឡាញ់និងជំនួយរបស់្ពះ។

នយើងមានទំននារនៅ៖

•មានអាររេណ្៍ថ្គាមានតហរេ្អស់សង្ឹរេ។

•ពយាយរេលាក់ភាពទន់នខសាយរបស់នយើងពីអ្នកដហទ។

•�័យខាលាច្តវូលាត្តោង។

•ស្ដីបននាទាសអ្នកដហទនលើបញ្ហាទាំងឡាយ។

•នជៀសវាងការទទួលយកោនិ�័យនរេើលន�ើញការបរាជ័យជា
ការអាមា៉ាស។

•្បកួត្បតជងនិងន្បៀបនធៀបខ្លួននយើងជារួេយនឹងអ្នកដហទ។

•តតាំងនោះសារនិងរឹងចនចសឬក៏រេិនសូវនកៀ្វកាលា។

•ចំអកប្្ឈចឺិត្តឬរេ៉ត់ចត់្ួសន្តុនពក។

•ជាប់រវល់្ ួសជារួេយនឹងកំ្ ុសឬឧត្តរេភាពរបស់នយើង។

•�័យខាលាចការបដិនសធនិងកាស្អប់នខ្ើរេរបស់្ពះ។





 តខនរេសាឆ្នាំ2015 27

តៅ
	្្រនុង	គម្ីរ	មា៉ាថាយ	ជំពូ្រ	11	កពះអង្គ	សដហង្រះ	បដកងៀន	ដយើង		

ព	ីដមដរៀន	ដ៏	សំខាន់	មួយ	ដោយ	អ្ី	ជដល	កទង	់មិន	មាន	បន្នូល		

តប	ដឆ្លើយ	ដៅ	នឹង	សំណួរ	សួរ	ដោយ	ព្ួរស្�្រ	របស់	កទង	់ពី		

យ៉ូហាន	ោទីស្	៖

«	រីឯ	យ៉ូហាន	ជដល	ជាប	់ដៅ	្រ្នុង	គ្ុរ	គ្ត់	ោន	ឮ	ពី	រោរ	ទាំង	ប៉ុនាមាន	ជដល	

កពះកគីស្	កទង	់ដធ្ើ	ដ្រើយ	្រ៏	ចាត	់សិស្ស	គ្ត	់២នា្់រ	ឲ្យ	ដៅ	ទូល	សួរ	កទង	់ថា

«	ដតើ	កទង	់ជា	កពះអង្គ	ជដល	កតូ�	យាង	ម្រ	ដនាះ	ឬ	កតូ�	ឲ្យ	ដយើង	ខ្នុំ	ចាំ	១	អង្គ	ដៅ	ដទៀត

«	កពះដយសែូ�	កទង់	មាន	កពះបន្នូល	តប	ថា	ចូរ	ដៅ	កោប	់យ៉ូហាន	ព	ីដសច្រ្តី	ទាំង	

ប៉នុាមាន	ជដល	អ្្រ	្ំរពុង	ជត	ឮ	ដ្រើយ	ដ�ើញ	៖

«	គ	ឺថា	មនុស្ស	ខាវា្់រ	ោន	ភ្លឺ	មនុស្ស	ខ្ិន	ោន	ដដើរ	រួច	មនុស្ស	�្លង់	ោន	ជា	ស្អោត	

មនុស្ស	ថ្លង់	ោន	ឮ	មនុស្ស	ស្លាប	់ោន	រស	់ដ�ើង	�ិញ	ដ្រើយ	មនុស្ស	ទាល់	ក្រោន	ឮ	

ដំណឹង	ល្អ	ផង	»	(	មា៉ាថាយ	11:2–5	)	។

ជាជាង	រោរ	ផដេល់	ន�ូ	រោរ	ពន្យល	់ពី	ដគ្ល	លទ្ិ	ជដល	ពណ៌នា	ថា	កទង	់ពិត	ជា	

«	កពះអង្គ	ជដល	កតូ�	យាង	ម្រ	ដនាះ	»	កពះអង្គ	សដហង្រះ	ោន	តប	ដោយ	រដបៀប	ជដល	

កទង	់ោនដធ្ើ	�ិញ	—	ជា	គំរូ	ថន	រោរ	បដកមើ	របស់	កទង	់។

ដៅ	្រ្នុង	សន្ិសីទ	ទូដៅ	ជខ	ដមស្	ឆានាំ	2014	ជអលដឌើរ	រីឆាត	ជ	ីសកត	ថន		

្ូររ៉ុម	ថន	ពួ្រ	ស្�្រ	ដប់ពីរ	នា្់រ	ោន	រំឭ្រ	ដយើង	ថា	៖	«	ដយើង	បដកមើ	កពះ�របិតាសួគ៌	

ដយើងយា៉ាង	ល្អ	បំផុត	តាមរយៈ	ឥទ្ិពល	សុចរិតដលើ	អ្្រដថទ	និង	រោរ	បដកមើដល់	

ព្ួរដគ	។	កពះអង្គសដហង្រះ	ដយើង	កពះដយសែូ�	កគីស្	គឺជាគំរូដ៏ល្អ	បំផុត	ជដល	ោន	

រសដ់ៅ	ដលើ	ជផនដ	ី» 1

រោរ	បដកមើ	ដោយ	មិន	គិត	ព	ីខ្លលួន	ឯង	—	រោរ	បដំភ្លច	ខ្លលួនឯង	ដឆ្លើយតប	ដៅ	នឹង		

តកមូ�	រោរ	របស់	អ្្រ	ដថទ	ដ្រើយ	លះបង់ជី�ិត	របស់	ដយើង	ដៅ	្រ្នុង	រោរ	បដកមើ	—	ជតង	

ជត	ជា	ល្រ្ខណៈ	ពដិសស	ថន	សិស្សរបស់	កពះ	ដយសែូ�	កគីស្	។	ដូច	ដសដេច	ដបនយា៉ាមីន	

ោន	បដកងៀន	ជាង		100		ឆានាំ	មុន	រោរ	កបសូត	របស់	កពះ	អង្គ	សដហង្រះ	ថា	«	រោល	្ 	

អ្្រ	ោល់	គ្នា	ដៅ	្រ្នុង	រោរ	បដកមើ	ដល់	មនុស្ស	ទូដៅ	ដនាះ	អ្្រ	ោល់	គ្នា	កគ្ន់ជត	ដៅ	្្រនុង	រោរ	

បដកមើ	ដល់	កពះ	របស	់អ្្រ	ជត	ប៉ុដ្ណះ	»	(	ម៉សូ្យ	2:17	)	។

ដោ្រ	យា៉ា្រុប	រំឭ្រ	ដយើង	ថា	ចំណុចដ៏	សំខាន់	ថន	«	ស្សនា	ពិត	»	គ	ឺកតូ�	ោន	

រ្រដ�ើញ	ដៅ	្្រនុង	រោរ	បដកមើ	របស់	ដយើង	ចំដោះ	អ្្រ	ដថទ	ដពល	ជដល	ដយើង		«	ដៅសួរ	

ព្ួរ	្រំកោ	និង	ព្ួរ	ដមមា៉ាយ	្្រនុង	រោល	ជដល	ដគ	មាន	ដសច្រដេី	ដ�ទនា	»	(	យា៉ា្ុរប	

1:27	)	។	«	ស្សនា	ពិត	»	គ	ឺដកចើន	ជាង	រោរ	កបរោស	ថន	ជដំនឿ	វា	គ	ឺជា	រោរ	បង្ហាញ		

ព	ីជំដនឿ	។

ចូរម្សឡាញ់អ្ន្រួមដំកណើរជាមួយអ្្ន

ដៅ	ោ្រ់	្រ ដ្ាល	ជខ	្រ្រដេោ	ឆានាំ	1984	ប៉នុាមាន	សោដា្៍រ	បនាទាប់	ព	ីខ្នុំ	និង		

ភរិយា	របស់	ខ្នុំ	គ	ឺខារ៉ូល	ោន	ដរៀប	អាោ្រ៍	ពិោ្៍រ	ដៅ	្រ្នុង	កពះ	�ិហារ	បរិសុទ្	នា		

ទីក្រងុ	�នូស	អាន់ដជើជ�ស	រដ្ឋ	រោលី្្រនូញា៉ា	ដយើង	្ំរពុង	ដៅ	តាម	ផ្លនូ�	ដៅ	រដ្ឋ		

យូថា្រ៍	ជា	្រជន្លង	ជដល	ខ្នុំ	នឹង	ចាប់	ដផដេើម	អាជីព	របស់	ខ្នុំ	ដ្រើយ	ខារ៉ូល	នឹង	បញ្ចប	់	

រោរ	សិ្រសា	ដៅ	មហា�ិទយាល័យ	របស	់គ្ត	់។	ដយើង	ោន	ដបើ្រ	ឡាន	ខុស	គ្នា	។		

រវាង	រថយន្ត	ទាំង	ពីរ	ដនះ	ដយើង	្ំរពុង	ដ្ឹរ	ជញ្ជនូន	របស់របរកគប	់យា៉ាង	ជដល	ជា្រម្		

សិទ្ិ	របស់	ដយើង	។

ដៅ	កបមាណ	ជាង	ោ្រ់	្រ្ដាល	ផ្លនូ�	ខារ៉ូល	ោន	ឈប់ជាប	់ឡាន	របស	់ខ្នុំ		

ដ្រើយ	ចាប់	ដផដេើម	ដធ្ើ	រោយ	�ិរោរ	ម្រ	រោន	់ខ្នុំ	។	វា	មុន	ដពល	ជដល	មាន	ទូរសព្	ថដ		

ទូរសព្	ទដំនើប	្រម្�ិធ	ីTwitter	និងដផ្ើស្រ	ដៅ	ដទៀត	។	ដោយ	ដមើល	ដ�ើញ	ទឹ្រ		

មុខ	របស់	គ្ត់	តាម	បង្អលួច	ឡាន	ខ្នុំ	អាច	កោប់	ោន	ថា	គ្ត់	មិន	កសួល	ខ្លលួន	ដនាះដទ	។	

កដ្យមអលក�ើរដ័បុលយូ
ម្គបីស្វូហវឺរវ័ដឈិល

ហនពួកចិតសិបនាក់

ការបងពមើងោយមិន្ ិ្្ ីខលៃលួនឯង—ការបំងភលៃចខលៃលួនឯងងឆលៃើយ្បងៅនរឹង្ ពមូវ
ការរបស់អ្កដថទងហើយលរះបង់ជីវិ្ របស់ងយើងងៅក្នុងការបងពមើ—ស្ងស្ជា

លក្ខណៈ្ ិងសសថនសិស្សរបស់ព្រះងយស៊ូវព្ីស្ទ។

ពិ�
សាសនា
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គ្ត	់ោន	ដឆ្លើយ	ឆ្លង	ថា	គ្ត់	អាច	បន្ត	ដបើ្រ	បរ	ដៅមុខ	ដទៀត	ប៉ជុន្ត	ខ្នុំ	ោរម្ភ	ព	ីភរិយា	

ថ្ីដថាមាង	របស់	ខ្នុំ	។

ដៅ	ដពល	ជដល	ដយើង	ដៅ	ដល់	ទី	កបជុំជន	តូច	មួយ	ថន	ទីក្រងុ	បែីដ�ើរ	រដ្ឋ	យូថា្រ៍	គ្ត	់

ោន	ឈប	់ដៅ	ជិត	ខ្នុំ	ដ្រើយ	ខ្នុំ	អាច	កោប	់ថា	គ្ត	់កតូ�	រោរ	ឈប	់សកមា្រ	។	គ្ត	់

ឈឺ	ដ្រើយ	មិន	អាច	បន្ត	ដដំណើរ	ដៅ	មុខ	ដទៀត	ដទ	។	ដយើង	មាន	ឡាន	ពីរ	ជដល	ដពញ	

ដៅ	ដោយ	សដម្លៀ្រ	បោំ្់រ	និង	អដំ្យ	អាោ្៍រ	ពោិ្រ៍	ប៉ជុន្ត	ជា	អ្ុរសល	ដយើង	

មាន	កោ្រ់រោស	ជត	បន្តិច	បន្តលួច	ប៉ដុ្ណះ	។	ដយើង	គ្មាន	លុយ	កគប	់ដដើម្ី	ជួល	បន្ប់	

ស ឋ្ាគ្រ	ដទ	។	ខ្នុំ	មិន	ដឹង	ថា	កតូ�	ដធ្ើ	អ្ី	ដនាះដទ	។

ដយើង	ទាំង	ពីរ	នា្រ់	មិន	ធាលាប់	ម្រ	ទីក្រងុ	បែីដ�ើរ	ព	ីមុន	ម្រ	ដស្ះ	ដ្រើយ	្រ៏	មិន	ដឹង	ថា	

ខ្នុំ	្រំពុង	ជត	រ្រដមើល	អ្ី	ជដរ	ដយើង	ោន	ដបើ្រ	ជុ�ិំញ	អស់	រយៈដពល	ពីរបី	នាទី	រ្រូត	ដល់	

ដយើង	ដ�ើញ	សួន	ចបារមួយ	។	ដយើង	បត	់ចូល	្រជន្លង	ចតឡាន	្រ្នុង	សួន	ចបារ	ដនាះ	

ដ្រើយ	ោន	ដ�ើញ	ដដើម	ដឈើ	មួយ	ដដើម	ជដល	មាន	ម្លប់	ខ្លះ	ជា	្រជន្លង	ជដល	ខ្នុំ	ោន	ករោល	

ភួយ	ឲ្យ	ខារ៉ូល	ោន	សកមា្រ	។

ពីរប	ីនាទ	ីដករោយ	ម្រ	មាន	ឡាន	មួយ	ដទៀត	ោន	ដបើ្រ	ចូល	ម្រ	្្រនុង	្រជន្លង		

ចត	ឡាន	ជដល	ដស្ើ	ជត	គ្មាន	ឡាន	ដស្ះ	ដ្រើយ	ោន	ចត	ដៅ	ជិត	ឡាន	របស់		

ដយើង	។	កស្តី	មានា្រ់	ជដល	មាន	អាយុ	កបហា្រ់	កបជ្រល	នឹង	មាដាយ	របស់	ដយើង	ោន		

ដចញ	ពីឡាន	របស	់គ្ត	់ដ្រើយ	សួរ	ថា	ដតើ	មាន	បញ្ហាអ្ី	ដ្រើយគ្ត់អាច	ជួយោន	

ឬដទ	។	គ្ត	់ោន	និយាយ	ថា	គ្ត	់ោន	សដងកត	ដ�ើញ	ដយើង	ដពល	ជដល	គ្ត	់	

ដបើ្រ	រោត	់គ្ត	់មាន	អារម្ណ	៍ថា	គ្ត	់គួរ	ជត	ឈប	់ដមើល	សិន	។	ដពល	ជដល		

ដយើង	ោន	ពន្យល	់ព	ីស្ថានភាព	របស	់ដយើង	គ្ត	់ោន	អដញ្ជើញ	ដយើង	ដៅ	ផ្ះ		

របស់	គ្ត់	ភា្លម	ជា	្រជន្លង	ជដល	ដយើង	អាច	សំោ្រ	ដៅ	យូរ	តាម	ជដល	ដយើង		

កតូ�	រោរ	។

ដយើង	រ្រ	ដ�ើញ	ថា	ដយើង	ដៅ	ដលើ	ជកគ	យា៉ាង្រ្រ់ដរៅតោ	ដៅ	្្រនុង	បន្ប	់សកមាន្តដករោមដី	

ផះ្	របស់	គ្ត	់។	ដៅ	ដពល	ជដល	ដយើង	ោន	សកមា្របន្តិច	បងកសី	ដ៏	អស្ចារ្យ	

មានា្់រ	ដនះ	ោន	កោប់	ថា	គ្ត់	មាន	្រិច្ចរោរ	មួយ	ចំនួន	ជដល	កតូ�	ដធ្ើ	ដ្រើយ	ដដូច្ះ	

ដយើង	ដៅ	ផះ្	ជតឯង	ពីរ	ប	ីដមា៉ាង	។	គ្ត	់ោន	កោប	់ដយើង	ថា	កបសិន	ដបើ	ដយើង	ឃ្លាន	

ដយើងអាចបរិដភាគ	អ្ី	ជដល	ដយើង	អាច	រ្រ	ោន	ដៅ	្រ្នុង	ផ្ះោយ	ដ្រើយ	ដបើ	ដយើង	កតូ�		

ដៅ	មុន	ដពល	ជដល	គ្ត	់កត�ប	់ម្រ	ផ្ះ	�ិញ	ដនាះ	សូម	បិទ	ទាវារមុខ	។

បនាទាប	់ពី	ោន	សកមាន្តកគប	់កគ្ន	់ល្ម	ខារ៉ូល	មាន	អារម្ណ៍	ធូរ	ដស្ើយ	ដ�ើង	

ដ្រើយ	ដយើង	អាច	បន្ត	ដដំណើរ	ដៅ	មុខ	ដោយ	ពុ	ំចាំោច	់ដៅ	រ្រ	អ្ី	បរដិភាគ	ដៅ	ផ្ះោយ	

ដ�ើយ	។	ដពល	ជដល	ដយើង	ចា្រដចញ	កស្តី	ចិត្ត	ល្អ	មានា្រ់	ដនាះ	មិន	ទាន់កត�ប់	ម្រ	

ផះ្	�ិញ	ដទ	។	គួរ	ឲ្យ	ដស្្រស្ដាយ	្ ស់	ដយើង	មិន	ោន	្រត់	អាសយោឋាន	ដនាះ	ទ្ុរ	

ដ្រើយ	ពុ	ំជដល	ោន	អរគុណ	កស្តី	ស្សន៍	ស្មា៉ារី	ដ	៏មាន	ចិត្ត	សប្នុរស	របស	់ដយើង	

ជដល	ោន	ឈប	់តាម	ផ្លនូ�	ដ្រើយ	ោន	ដបើ្រ	ផះ្	របស	់គ្ត់	ដល់	មនុស្ស	ចជម្ល្រ	ជដល		

កតូ�		រោរ	ជំនួយ	ឲ្យ	កតមឹ	កតូ�	ដស្ះ	។

ដៅ	ដពល	ជដល	ខ្នុំ	ជញ្ជឹង	គិត	ពី	បទពិដស្ធន៍	ដនះ	ោ្រ្យ	សមដេី	របស់	កបធាន	

ថមូា៉ាស	ដអស	ម៉នសុន	ជដល	តំ្ង	ឲ្យ	បន្នូល	ោស់	ដតឿន	របស់	កពះ	អង្គ	សដហង្រះ	

ឲ្យ	«	ដៅ	ចុះ	ចូរ	អ្្រ	កបកពតឹ្ត	ជបប	យា៉ាង	ដដូចានាះ	ជដរ	»	(	សូមដមើល	លូរោ	10:37	)		

ដៅ	ដពលគិតដល	់ជ�ីិត	រជមង	ស្លាប	់៖	«	ដយើង	ពិតជា	មិន	អាច	កសឡាញ	់កពះ	ដោយ	

ពិត	កោ្រដ	ោន	ដ�ើយ	ដបើ	ដយើង	មិន	កសឡាញ	់អ្្រ	រួម	ដដំណើរ	របស	់ដយើង	ដៅ	ដលើ	

ដដំណើរ	ថន	ជី�ិត	រជមង	ស្លាប	់ដនះ	ផង	ដនាះ	» 2

កគប់	ទី	្រជន្លង	ជដល	ដយើង	ជួប	កបទះនឹង		«	អ្្រ	រួម	ដដំណើរ	»	—	ដៅ	តាម	ផ្លនូ�	ឬ	

ដៅ	្រ្នុង	ផះ្	របស់	ដយើង	ដៅ	សួន	្រុមារ	ឬ	ដៅ	្រ្នុង	ស្ោដរៀន	របស់	ដយើង	ដៅ	្រជន្លង	

ដធ្ើរោរ	ឬ	ដៅ	ឯ	កពះ	�ិហារ	—	ដៅ	ដពល	ជដល	ដយើង	ជសង្	រ្រ	ដមើល	ដ�ើញ	ដ្រើយ	ដធ្ើ	

ស្រម្ភាព	ដនាះ	ដយើង	នឹង	រោលាយ	រោន់	ជត	ដូច	កពះ	អង្គ	សដហង្រះ	ពរជ័យ	និង	រោរ	បដកមើ	

នឹង	ម្រ	តាម	ផ្លនូ�	។

មសវងរ្

ជអលដឌើរ	ជនល	ដអ	មា៉ា្់រជស្ល	ឆានាំ	(	1926–2004	)	ថន	ក្រុម	ថន	ពួ្រ	ស្�្រ	ដប	់

ពីរ	នា្់រ	ោន	បដកងៀន	ថា	៖

«	មិនដូច	ជា	កពះ	អង្គ	សដហង្រះ	ដ	៏មាន	តថម្ល	របស	់ដយើង	ដយើង	កោ្រដ	ជា	មិន	អាច	

ដធ្ើ	ដង្វាយ	ធួន	សកមាប	់អដំពើោប	របស	់មនុស្ស	ោន	ដទ	!	ដលើសពី	ដនះ	ដៅ	ដទៀត	ដយើង	

ពិត	ជា	មិន	អាច	កទាំកទ	នឹង	ជមងៃឺ	ភាព	ពរិោរ	និង	ទ្ុរ្ខកពួយ	ទាំង	ឡាយ	្្រនុង	ជ�ីិត	រជមង	

ស្លាប	់ោន	ដទ	(	សូមដមើល	អាលមា៉ា	7:11–12	)	។

«	ដទាះ	ប	ីជា	យា៉ាង្	ដូច	ជា	កពះ	ដយសែូ�	ោន	អដញ្ជើញ	ដៅ	ដលើ	មាកតោឋាន	តូច	

របស់	ដយើង	ដយើង	អាច	ពយាយាម	ឲ្យ	ោន	ដូច	‹	ជា	កទង	់›	(	នីថ្រ្ទី	3	27:27	)	។	» 3

ដៅ	ដពល	ជដល	ដយើង	ជស្ង	រ្រ	ដដើម្ី	ឲ្យ	ោន	ដូច	ជាកទង់	ដោយ	បំណង	កោថានា	ដ៏	

ដស្មាះកតង់	ដដើម្ី	កបទាន	ពរ	ដល់	«	អ្្រ	រួម	ដដំណើរ	របស់	ដយើង	»	ដយើង	នឹង	កតូ�	ោន	

ផដេល់	ន�ូ	ឱរោស	ដដើម្ី	បដំភ្លច	ខ្លលួនឯង	ដ្រើយ	ដលើ្រ	ស្លួយ	អ្្រ	ដថទ	។	ជាញ្ឹរញាប	់

ឱរោស	ទាំង	ដនះ	អាច	មាន	រោរ	រអា្រ់	រអួល	រោរស្្រ	ល្ង	បំណង	កោថានា	ពិត	របស	់

ដយើង	្្រនុង	រោរ	រោលាយ	រោន	់ជត	ដូចកពះ	អមាចាស់	ជដល	មាន	រោរបដកមើ	ដ	៏អស្ចារ្យ	ជាង	ដគ	

ទាំង	អស់	ដង្វាយ	ធួន	ដ	៏គ្មាន	ទី	បញ្ចប	់របស់	កទង	់គឺ	មិន	ង្យ	កសសួ	ដនាះ	ដទ	។		

«	ដទាះ	ជា	យា៉ាង	្ 	្រ៏	ដោយ	»	កទង	់ោន	មាន	បន្នូល	ថា	«	សូម	កពះ	�របិតា	ោន		

សិរី	ល្អ	ដ្រើយ	ដយើង	ោន	ទទួល	ទាន	និង	សដកមច	រោរ	ដរៀប	ច	ំរបស់	ដយើង	ចដំោះ	្ូរន	

ដៅ	មនុស្ស	»	(	គ	និង	ស	19:19	)	។

រោរ	ជសង្	រ្រ	ដោយ	ដស្មាះ	កតង	់ដដើម្ី	រោលាយ	រោន់	ជត	ដូច	កពះ	អង្គ	សដហង្រះ	នឹង	

អនុញ្ញាត	ឲ្យ	ដយើង	ដ�ើញ	ន�ូ	អ្ី	ជដល	ដយើង	មិន	អាច	ដមើល	ដ�ើញ	ដបើ	ដយើង	មិន	ជស្ង	រ្រ	

ដោយ	ដស្មាះកតង	់ដនាះ	ដទ	។	ស្សន៍	ស្មា៉ារ	ីដ៏មាន	ចិត្ត	សប្នុរស	របស់	ដយើង	រស	់ដៅ	

ជិត	ស្ិទ្	នឹង	កពះ	�ិញ្ញាណ	ល្ម	ដដើម្ី	ដឆ្លើយ	តប	ដៅ	នឹង	រោរ	បំផុស	គំនិត	និង	ោន	ដៅ	

ជួប	នឹង	មនុស្ស	ចជម្ល្រ	ជដល	កតូ�	រោរ	ជំនួយ	។

សូមកមើល

រោរ	ដមើល	ដ�ើញ	ដោយ	ច្រ្ខនុ	ខាង	�ិញ្ញាណ	គ	ឺរោរ	ដមើល	ដ�ើញ	ធាតុពិត	របស	់អ្ី		

កគប	់យា៉ាង	ដ្រើយ	ដដើម្ី	ទទួល	ដឹង	ព	ីតកមូ�	រោរ	ជដល	ដយើង	មិន	អាច	សដងកត	ដោយ	

ជភ្្រ	ទដទ	ោន	។	ដៅ	្រ្នុង	ដរឿង	ដកបៀបដធៀប	ថន	សត្	ដចៀម	និង	សត្ពជព	មិន	មាន	

អ្្រ	្ មួយ	ជដល	កតូ�	ោន	«	កបទាន	ពរ	»	្៏រ	មិន	មាន	អ្្រ	្ មួយ	ជដល	កតូ�	

«	ប្ដាស្	»	ោន	ទទួល	ស្រល់	កពះ	អង្គ	សដហង្រះ	ដៅ	្រ្នុង	ចដំ្ម	អ្្រ	ជដល	

ោន	ឃ្លាន	ោន	ដកស្រ	ោន	អាករោត	ឬ	្រ៏	ជាប	់គ្ុរ	ដ�ើយ	។	ពួ្រ	ដគ	ោន	ដឆ្លើយ	តប	

ដៅ	នឹង	រង្វាន់	ព្ួរ	ដគ	ដោយ	ទូល	សួរ	កទង	់ថា	«	ដតើ	ដយើង	ខ្នុំ	ោន	ដ�ើញ	កទង	់ពី	រោល	

្	?	»	(	សូមដមើល	មា៉ាថាយ	25:34–44	)	។

មាន	ជត	អ្្រ	ជដល	ោន	ដមើល	ដោយ	ច្រ្ខនុ	ខាង�ិញ្ញាណ	ជត	ប៉ុដ្ណះ	ជដលយល់	ដឹង	

អំពី	តកមូ�	រោរ	ោន	ដធ្ើ	ស្រម្	ភាព	និង	កបទាន	ពរ	ដល់	អ្្រ	ជដល	រងទុ្រ្ខ	។	ស្សន	៍
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ស្មា៉ារ	ីដ	៏មានចិត្ត	សប្នុរស	របស់	ដយើង	ទទួល	ស្រល់	តកមូ�	រោរ	ដពល	ជដល	គ្ត់	ដមើល	

ដោយ	ច្រ្ខនុ	ខាង	�ិញ្ញាណ	។

អនុវត្

ដយើង	អាច	ដមើល	ដ�ើញ	តកមូ�	រោរ	ដៅ	ជុ�ំិញ	ខ្លលួន	ដយើង	ប៉ជុន្ត	មាន	អារម្ណ៍	ថា	គ្មាន	

លទ្ិ	ភាព	ដដើម្ី	ដឆ្លើយ	តប	ដៅ	នឹង	តកមូ�រោរ	ដនាះ	ដោយ	សន្ត	ថា		អ្ី	ជដល	ដយើង	មាន	

ដដើម្ី	ឲ្យ	គ	ឺមិន	កគប	់កគ្ន់	ដទ	។	ដៅ	ដពល	ជដល	ដយើង	ជស្ង	រ្រ	ដដើម្ី	ឲ្យ	ោន	ដូច	ជាកទង	់

ដ្រើយ	ដយើង	ដមើល	ដ�ើញ	តកមូ�	រោរ	ដៅ	្រ្នុង	អ្្រ	រួម	ដំដណើរ	របស	់ដយើង	តាម	រយៈ	ច្រ្ខនុ	

ខាង	�ិញ្ញាណ	ដនាះ	ដយើង	កតូ�	ជត	ទ្ុរ	ចិត្ត	ថា	កពះ	អមាចាស់	អាច	ដធ្ើ	្ិរច្ចរោរ	តាម	រយៈ	ដយើង	

ោល	់គ្នា	ដ្រើយ	ដៅ	ដពល	ដនាះ	ដយើង	កតូ�	ជត	បដញ្ចញ	ស្រម្	ភាព	។

រោល	្រំពុង	ដដើរ	ចូល	ដៅ	្រ្នុង	កពះ	�ិហារ	ដពកតុស	និង	យ៉ូហាន	ោន	កបទះ	នឹង	

បុរស	មានា្រ់	ជដល	«	ខ្ិន	ពី	្ំរដណើត	»	ជដល	ោន	សូម	ទាន	ពី	ព្ួរ	ដោ្រ	(	សូមដមើល	

្ិរច្ចរោរ	3:1–3	)	។	ចដម្លើយ	របស់	ដពកតុស	គ	ឺជា	គំរូ	មួយ	ដ្រើយ	ជា	រោរ	អដញ្ជើញ	ដល់	

ដយើង	ោល់	គ្នា	ថា	៖

«	ឯ	កោ្រ់	ដ្រើយ	និង	មាស	ខ្នុំ	គ្មាន	ដទ	ជត	របស់	ជដល	ខ្នុំ	មាន	ដនាះ	ខ្នុំ	នឹង	ឲ្យ	ដល់	

អ្្រ	គ	ឺដោយស្រ	កពះនាម	កពះដយសែូ�កគសី្	ព	ីកសុ្រ	្ ស្ជរ៉ត	ចូរ	អ្្រ	ដករោ្រ	ដ�ើង	

ដដើរ	ដៅ	ចុះ	»

«	រួច	្៏រ	ចាប	់ថដ	ស្តោំ	ដលើ្រ	គ្ត់	ដ�ើង	»	(	្ិរច្ចរោរ	3:6–7	)	។

ដយើង	អាច	ដធ្ើ	ស្រម្ភាព	ដោយ	ផដេល	់ដពល	ដ�ោ	និង	ដទពដរោសល្យ	ោ្រ្យ		

ល្អៗ	ឬ	ជា	ជំ្ររ	មួយ	ដ	៏រឹង	មាំ	។	ដៅ	ដពល	ជដល	ដយើងជសង្រ្រ	ដ្រើយ		ដ�ើញ		

ដយើង	នឹង	កតូ�	ោន	ោ្់រ	ដៅ	្្រនុង	រោលៈដទសៈ	និង	ស្ថាន	ភាព	ដផ្សងៗ	ជដល	ដយើង		

អាច	ដធ្ើ	ស្រម្ភាព	និង	កបទាន	ពរ	។	ទដង្ើ	របស	់ស្សន៍	ស្មា៉ារី	ដ៏	មាន	ចិត្ត		

សប្នុរស	របស	់ដយើង	។	គ្ត់	ោន	យ្រ	ដយើង	ដៅ	ផះ្	របស់	គ្ត់	ដ្រើយ	ោន	ផដេល់		

ឲ្យ	ដយើង	ន�ូ	អ្ី	ជដល	គ្ត់	មាន	។	ដៅ	្រ្នុង	ខ្លឹម	ស្រ	ដនាះ	គ្ត់	ោន	និយាយ	ថា		

«	របស់	ជដល	ខ្នុំ	មាន	ដនាះ	ខ្នុំ	នឹង	ឲ្យ	ដល់	អ្្រ	»	។	វា	ជា	អ្ី	ជដល	ដយើង	ពិតជា	កតូ�	រោរ	។

កបធាន	ម៉នសុន	ោន	បដកងៀន	ពីដគ្លរោរណ៍	ដូច	គ្នា	ដនះ	ថា	៖

«	ដៅ	្រ្នុង	ដដំណើរ	ជ�ិីត	រជមង	ស្លាប	់ដយើង	មានា្់រៗ	នឹង	ដធ្ើ	ដំដណើរ	ដៅ	ដលើ	ផ្លនូ�	

ដយរីខូរ	ដរៀងៗ	ខ្លលួន	។	ដតើ	អ្ី	ដៅ	នឹង	ជា	បទពិដស្ធន៍	របស	់អ្្រ	ោល	់គ្នា	?	ដតើ	អ្ី	ដៅ	

ជាបទពិដស្ធន៍	របស់	ខ្នុំ	?	ដតើ	ខ្នុំ	នឹង	បោជ័យ	្រ្នុង	រោរ	សមារល់	ដ�ើញ	អ្្រ	ជដល	ោន	

ធាលា្់រ	ដៅ	្រ្នុង	ចំដ្ម	ព្ួរ	ដចារ	ដ្រើយ	កតូ�	រោរ	ជំនួយ	របស	់ខ្នុំ	ឬ	ដទ	?	ចុះ	អ្្រ	�ិញ	?

«	ដតើ	ខ្នុំ	នឹង	ជា	មនុស្ស	មានា្់រ	ជដល	ដមើល	ដ�ើញអ្្រ	រង	របួស	ដ្រើយ	ឮ	រោរ	អង្រ	របស	់

គ្ត	់ដ្រើយ	ដដើរដ�ៀងដៅមាខាង	ដទៀត	ដទ	?	ចុះ	អ្្រ	�ិញ	?

«	ឬ	ដតើ	ខ្នុំ	នឹង	រោលាយ	ជា	មនុស្ស	មានា្់រ	ជដល	ដមើល	ដ�ើញ	ស្ដាប់	ឮ	ឈប់	បង្អង់	ដ្រើយ	

ជួយ	ឬ	ដទ	?	ចុះ	អ្្រ	�ិញ	?

«	កពះ	ដយសែូ�	ោន	កបទាន	ឲ្យ	ដយើង	ន�ូ	រោរ	ជណ	នា	ំចំដោះ	រោរ	កបកពឹត្ត	ថា	‹	ដៅ	

ចុះ	ចូរ	អ្្រ	កបកពឹត្ត	ជបប	យា៉ាង	ដូដចានាះ	ជដរ	›	។	ដពល	ជដល	ដយើង	ដគ្រព	តាម	ដសច្រដេី	

កបរោស	ដនាះ	នឹង	មាន	រោរ	ដបើ្រ	ន�ូទិដ្ឋភាព	ដ	៏អស់្រល្	ជា	និច្ច	រប់ស	ដយើង	ជា	

ទស្សនីយភាព	ថន្រដេី	អំណរ	មួយ	ជដល	្រកម	នឹង	ដកបៀប	ផ្ឹម	ោនដ�ើយ	» 4	។

ដ្រើយ	រោលាយ	រោន	់ជត	ដូច	កពះ	អង្គ	សដហង្រះ	ដោយ	រោរ	ជស្ង	រ្រ	និង	រោរ	ដធ្ើ	ស្រម្	

ភាព	អ្្រ	នឹង	ដឹង	ព	ីដសច្រដេី	ពិត	ដពញ	ដលញ	ថន	កពះ	បន្នូល	របស់	ដសដេច	ដបនយា៉ាមីន	

ថា	៖	«	រោល្អ្្រ	ោល់	គ្នា	ដៅ	្្រនុង	រោរ	បដកមើ	ដល់	មនុស្ស	ទដូៅ	ដនាះ	អ្្រ	ោល	់គ្នា	

កគ្ន់	ជត	ដៅ	្រ្នុង	រោរ	បដកមើ	ដល់	កពះ	របស	់អ្្រ	ជត	ប៉ុដ្ណះ	»	(	ម៉សូ្យ	2:17	)	។	◼
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កដ្យយ៉ូណាថានកអចកហវសតកូវើរ

រដសៀល	ថថងៃ	អាទិត្យ	ដ៏	រ្ីរ	ោយ	មួយ	ដៅ	្រ្នុង	ដបស្រ្រម្	របស់	ខ្នុំ	ដៅ	ោល់	ស្ន	

កបដទស	្ូរដរ៉	ខ្នុំ	នឹង	ថដ	គ	ូរបស់	ខ្នុំ	ោន	និយាយ	ោ	ដៅ	សមាជិ្រ	បនាទាប់	ព	ីរោរ	

កបជុ	ំដៅ	កពះ	�ិហារ	ដ្រើយ	ដរៀប	នឹង	ដចញ	ដៅ	ផ្សព្	ផសាយ	ស្សនា	កស្ប់	ជត	អ្្រ	

ដ្ឹរនា	ំដបស្រ្រម្	�ួដ	ោន	ជណនាំ	ដយើង	ឲ្យស្រល់	ដ្រ្ង	កបុសមាន	អាយុ		12		ឆានាំ	មានា្រ់	

ដឈាមាះ	គង	់សុង	គុន	។	គ្ត់	ោន	ចូល	រួម	ស្សនា	ចក្រ	ដៅ	ថថងៃ	ដនាះ	ដ្រើយ	ចង់	ដរៀន	

ព	ីដំណឹង	ល្អ	បជនថែម	ដទៀត	។

ពិត្ស់	ដយើង	រំដភើបចិត្ត	អំពី	លទ្ភាពថន	រោរ	បដកងៀន	គ្ត់	ប៉ជុន្ត	ខ្នុំ	្រ៏	ភ័យ		

ខាលាច	ផង	ជដរ	ព	ីរោរ	បដកងៀន	នរ្	មានា្់រ	ជដល	មាន	�័យ	ដ្រង្	ដដូច្ះ	។	ដយើង	ោន		

សដកមច	ចិត្ត	ដធ្ើ	ឲ្យ	កោ្រដ	ថា	គ្ត	់ោន	ទទួល	រោរ	អនុញ្ញាត	ពី	ឪព្ុរ	មាដាយ	របស់		

គ្ត	់ដដូច្ះ	ខ្នុំ	ោន	ដៅ	ទូរស័ព្ដៅ	ផះ្	របស់	គង	់សុង	គុន	ដ្រើយ	ោន	និយាយ		

យា៉ាង	ខ្លី	ជាមួយ	នឹង	មាដាយ	របស	់គ្ត់	គ	ឺោ៉ា្់រមីុ	ជុង	។	ខ្នុំ	មាន	រោរ	ភាញា្រ់	ដផ្អើល	ដៅ		

ដពល	ជដល	គ្ត	់និយាយ	ថា	គ្ត	់មាន	្រ្តី	រ្ីរោយ	ជដល	្ូរន	កបសុ	របស់	គ្ត	់រំពឹង		

ចង់	ចូល	រួម	្្រនុង	ស្សនា	ចក្រ	ដ្រើយ	ថា	គ្ត	់សបបាយ	ចិត្ត	ឲ្យ	ដយើង	ម្រ	បដកងៀន		

្ូរន	គ្ត់	។

អ្ន្ករៀន្ មេបីមដលមឈិនបានរំពឹងទុ្ជាមុន

ដៅោងាច	បនាទាប	់ដយើង	ោន	ម្រដល់	ផះ្	របស់	ដ្រ្ង	កបុស	ដនាះ	ដកតៀម	ខ្លលួន	ជា	

ដកសច	ដដើម្ី	បដកងៀន	។	ដយើង	មាន	រោរ	ភាញា្រ់	ដផ្អើល	ដោយ	ដឹង	ថា	ោ៉ា្់រមីុ	ជុង	្៏រ	ចង	់

ឲ្យ	ដយើង	បដកងៀន	្រូន	កសី	គ្ត់	គ	ឺគង់	សែូ	ជីន	ជដរ	។	ដ្រើយ	ដោយស្រ	ដយើង	ជា	អ្្រ	

ចជម្ល្រ	ដៅ	្្រនុង	ផះ្	របស់	គ្ត	់ោ៉ា្់រមីុ	ជុង	ចង់	ចូល	រួម	្រ្នុង	ដមដរៀន	ទាំង	ឡាយ	។	ពិត	

្ស់	ដយើង	រ្ីរោយ	្្រនុង	រោរ	បដកងៀន	អ្្រ	ទាំង	ឡាយ	្ 	ជដល	ចង់	ស្ដាប	់។

បនាទាប	់ពី	ព្ួរ	ដគ	ោន	បដកមើ	អាហារ	សកមន់	ដល់	ដយើង	ដ្រើយ	ដយើង	ោន	អង្គនុយ		

ចុះ	ជា	មួយ	គ្នា	ដ្រើយ	ចាប់	ដផដេើម	ពិភា្រសា	។	ជាជាង	ឲ្យ	ដយើង	ចាប់	ដផដេើម	ដមដរៀន		

ដយើង	ភា្លម	ោ៉ា្់រ	មីុ	ជុង	ចង់	ស្រល់	ដយើង	បជនថែម	ដទៀត	ដ្រើយ	កោប់	ដយើង	អំព	ីស្ថាន	

ភាព	ក្រមុ	កគួស្រ	របស់	គ្ត់	។	គ្ត	់ោន	កោប	់ដយើង	អំព	ីរោរ	ស្្រល្ង	និង	រោរ	

លំោ្រ	ថ្ីៗ	ជដល	ពួ្រ	ោន	ឆ្លង	រោត	់រួម	ទាំង	រោរ	ពុះោរ	ថ្ីៗ	របស់	្រូន	កបុស	គ្ត	់	

ជាមួយ	នឹង	ជមងៃឺ	មហារី្រ	។	្រូន	កបុស	គ្ត	់ោន	ឆ្លង	រោត	់រោរ	ពយាោល	ដោយ	រោំ		

រស្ី	�ិទ្យនុ	ស្រម្	ដោយ	ដជាគជ័យ	ដ្រើយសព្ថថងៃ	ដនះ	ជមងៃឺ	មហារី្រ	ដនះ	គឺ	ដៅ	្្រនុង	រោរ	

ផ្ដាច់	ជត	ដ�ជ្ជ	បណ្ិត	ោន	កពមាន	ព្ួរដគ	ថា	ថា	អាច	ដ្រើត	ដ�ើង	មដេង	ដទៀត	ដៅ	ដពល		

្មួយ	។	វា	មាន	រោរ	លោំ្រ	ជា	ខាលាំង	ម្រ	ដលើ	កគួស្រ	ដនះ	។	ព្ួរ	ដគ	ជា	កគួស្រ		

អ្្រ	ដធ្ើ	រោរ	ង្រ	ដ្រើយ	ឪពុ្រ	ខិត	ខំ	ដធ្ើ	រោរ	យា៉ាង	ខាលាំង	ដដើម្ី	រ្រសា	ជំរ្រ	និង	មាន	មហែនូប	

អាហារ	ដៅ	ដលើ	តុ	។

ខ្នុំ	ត្់រ	ស្លនុត	ជា	ខាលាំង	ដ្រើយ	ដស្្រស្ដាយ	ដោយ	រោរ	ស្្រល្ង	ដៅ	្្រនុងជី	�ិត	របស	់

ព្ួរ	ដគ	។	ជ	ី�ិត	មិន	ង្យ	កសលួ	ដទ	សកមាប	់ព្ួរ	ដគ	ដទ	ប៉ជុន្ត	ភាព	ជិត	ស្ិទ	ដៅ	្្រនុង	ក្រមុ	

កគួស្រ	បង្ហាញជា	ភស្តនុតាង	យា៉ាងធំ	ដលើស	លប់	ជដល	ខ្នុំ	ធាលាប	់ោន	ដ�ើញ	ដៅ	្រ្នុង	

ក្រមុ	កគួស្រ	ដថទ	ដទៀត		ជដល	ខ្នុំ	ោន	ជួប	ដៅ	កបដទស	្រូដរ៉	ជដល	មាន	អតថែន័យ	យា៉ាងធំ	

សដម្ើម	ដៅ្រ្នុង	សង្គម	ជដល	ដផ្តោត	ដៅ	ដលើ	ក្រុម	កគួស្រ	ដូច	ជា	កបដទស	្ូរដរ៉	ដនះ	។	

ដយើង	ោន	ចា្រ	ដចញ	ព	ីផះ្	ពួ្រ	ដគ	ដៅ	ោងាច	ដនាះ	ដោយ	ោន	ស្រល់	ក្រមុ	កគួស្រ	ដ	៏

ពដិសស	ដនះ	ជាង	មុន	ដ្រើយ	ោន	មាន	ឱរោស	ដដើម្ី	ជច្រ	ចាយ	ស្រ	លិខិត	ដំណឹង		

ល្អ	ជា	មួយ	ព្ួរ	ដគ	។

ខ្នុំ	និង	ថដ	គូ	ខ្នុំ	ោន	កត�ប	់ដៅ	បដកងៀន	ព្ួរ	ដគ	ពីរ	បី	ដង	ដទៀត	ដៅ	សោដា្រ៍	ដនាះ	

ោល	់ដពល	ដយើង	មាន	បទពិដស្ធន៍	ព	ីភាព	្រ្រ់	ដរៅដា	និង	ភាព	សប្នុរស	ដូច	ជា	បទ	

«ខ្ញុំត�រូវក្រត្រង់

ង្លសដលងយើងមិនដរឹងថាងយើងអាចបងពងៀនអ្វីស្មងទៀ្ថដ្ ូ

របស់ខ្នុំបានងស្ើថាងយើង្ ួរងពចៀងទំនុក្ ងមកើងមួយងនរះ។ជានចិ្្ច»
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ពដិស្ធន៍	ដំបូង	ជដល	ដយើង	ម្រ	ផ្ះ	ដគ	ជដរ	។	ដពល	ជដល	កបធាន	បទ	ថន	រោរ	បុណ្យ	

កជមុជ	ទ្ឹរ	ោន	ដលើ្រ	ដ�ើង	្ូរន	ទាំង	ពីរ	ចង់	ចូល	រួម	នឹង	ស្សនា	ចក្រ	ខាលាំង	្ ស	់។	

ប៉ជុន្ត	មាដាយ	របស	់ដគ	មិន	មាន	អារម្ណ៍	រំដភើប	ដូច	ព្ួរ	ដគ	ដទ	។	ដទាះបី	ជា	រោរ	បដកងៀន	

របស់	ដយើង	សម	ដ្រត	ុផល	ចំដោះ	គ្ត	់ដ្រើយ	គ្ត	់ោនសង្ឹម	ថា	ស្រ	លិខិត		

ដនាះពិត	្រដេី	គ្ត	់មិន	មាន	អារម្ណ៍	ថា	គ្ត	់អាច	ដធ្ើ	តាម	និង	រ្រសា	បទ	បញ្ញត្តិ	ទាំង		

ដនះ	ជដល	តកមូ�	ឲ្យ	ដធ្ើ	តាម		ដៅ	ដពល	ចូល	រួម	្្រនុង	ស្សនា	ចក្រ	ដ�ើយ	។	គ្ត	់	

្៏រ	មិន	មាន	អារម្ណ៍	ថា	វា	ស្រដេិសម	សកមាប	់គ្ត	់ទទួល	បុណ្យ	កជមុជ	ទឹ្រ	ដោយ		

គ្មាន	ស្្ម	ីគ្ត់	ជដល	ដយើង	មិន	ធាលាប់	ោន	ជួប	ជដរ	។	ប៉ជុន្ត	គ្ត	់មាន	ឆនះ្	ដដើម្ី	ជួប		

ជាមួយ	ដយើង	ដ្រើយ	្៏រចង់	ចូល	រួម	ជា	មួយ	្រូនៗ	របស់	គ្ត់	្្រនុង	រោរ	ម្រ	ចូល	រួម	្្រនុង	

ស្សនា	ចក្រ	ជដរ	។

ដៅ	ជិត	ទ	ីបញ្ចប់	ថន	សោដា្រ៍	ទ	ីពីរ	ដនាះ	ដពល	ជដល	ដយើង	បន្ត	បដកងៀន	ដៅ	្រ្នុង	ផ្ះ	

របស់	គ្ត់	ដយើង	ោន	ជួប	ស្ម្ី	របស	់គ្ត់	គ	ឺគង់	គ្ុរ�៉ុន	—	គ្ត	់ជា	បុរស	ោបស្	

រួសោយ	និង	ចិត្ត	ល្អ	មានា្់រ	។	គ្ត់	ោន	ចូល	រួម	ជាមួយ	ដយើង	្រ្នុង	រោរ	ពិភា្រសា	ចុង	

ដករោយ	ដ្រើយ	ដជឿ	ភាលាម	ដលើ	អ្ី	ៗ 	កគប	់យា៉ាង	ជដល	ដយើង	ោន	បដកងៀន	រួមទាំង	ដគ្ល	

លទ្ិ	នានា	ជដលអ្្រដថទ	ដទៀត	ជដល	ជា	ដរឿយៗ	ពោិ្រ	យល	់ដូច	ជា	ដង្វាយ	មួយ	

ភាគ្្រនុង	ដប់	និង	ចបាប	់សុខភាព	។	ដទាះ	បី	ជា	ស្ថាន	ភាព	្រិរញ្ញ�តថែនុ	របស	់ពួ្រ	ដគ	ខ្សត់	

ដខសាយ	ពួ្រ	ដគ	ចាប	់ដផដេើម	បង់	ដង្វាយ	មួយ	ភាគ	ដប់	។	ឧបសគ្គ	ជត	មួយ	របស់	ឪពុ្រ	គឺ		

កតូ�	ដធ្ើ	រោរ	ដៅ	ថថងៃ	អាទិត្យ	។	គ្ត	់ដធ្ើ	រោរ	ដៅ	អារោស	យាន្ត	អន្តរជាត	ិក្រុង	ដសអែូល		

ដរៀង	ោល់	ថថងៃ	អាទិត្យ	ដូដច្ះ	គ្ត់	មិន	អាច	ម្រ	ចូល	រួម	្្រនុង	ស្សនា	ចក្រ	ជាមួយ	នឹង	

កគួស្រ	របស់	គ្ត	់ោន	ដទ	។	ថ្ី	ដបើ	រោល�ិភាគ	រោរ	ង្រ	របស	់គ្ត	់រ�ល	់ភរិយា	គ្ត	់

និង	គ្ត់	ោន	ដរៀប	ចំ	ដដើម្ី	ម្រ	ចូល	រួម	ពិធី	បុណ្យ	កជមុជ	ទឺង	របស់	្រូនៗ	គ្ត	់ដៅ	ថថងៃ	

អាទិត្យ	បនាទាប់	ជដរ	។

បនាទាប	់ពី	រោរ	កជមុជ	ទ្ឹររបស	់ដ្រង្	ទាំង	ពីរម្រ	ដយើង	ោន	បន្ត	ជួប	ជាមួយ		

ដគ	ជា	ញ្ឹរ	ញាប	់ដៅ	្រ្នុង	ផះ្	របស់	ក្រមុ	កគួស្រ	ដនាះ	។	ដយើង	ោន	ដធ្ើ	ោកតី	ជួប	ជុ	ំ	

ក្រមុ	កគួស្រ	ជច្រ	ចាយ	ខគម្ីរ	និង	បទពិដស្ធន៍	ដលើ្រ	ទឹ្រចិត្ត	នានា	ដ្រើយ		

ោន	ជណនា	ំពួ្រ	ដគ	ឲ្យជួបនឹង	សមាជិ្រ	�ួដ	ដផ្សងៗ	ដទៀត	។	ដទាះ	ជា	យា៉ាង	្ 		

ដករៅ	ព	ីបទ	ពដិស្ធន៍	ដំណឹង	ល្អ	ឪពុ្រ	មាដាយ	ដនះ	មិន	ទាន់	ឈាន	ម្រ	ដល់	រោរ		

កជមុជ	ទ្ឹរ	ដៅ	ដ�ើយ	ដទ	។

ដៅ	្រ្នុង	ដពល	ដនាះ	ថដ	គ	ូរបស់	ខ្នុំោន	ផ្លាស់	បដេនូរ	តំបន់	ដ្រើយ	ថដ	គ	ូថ្ី	របស	់ខ្នុំ	ជា	

ជអល	ដឌើរ	ជដល	ដទើប	ជត	ដចញ	ម្រ	ព	ីមជ្ឈមណ្ល	្រ្ឹ្រ	្ឺ្រន	អ្្រ	ផ្សព្ផសាយ	ស្សនា	។	

គ្ត	់ដោរ	ដពញ	ដៅ	ដោយ	ដសច្រដេី	ជំដនឿ	ថាមពល	និង	រោរ	រដំភើប	ដ្រើយ	ខ្នុំ	ពិត	ជា	មាន	

រោរ	ពោិ្រ	ដដើម្ី	តាម	ឲ្យ	ទាន់	គ្ត់្ស់	។	បនាទាប	់ពី	ជួប	ជាមួយ	គង	់គុ្រ	�៉ុន	និង	

ោ៉ា្់រ	មីុ	ជុង	ពីរ	ប	ីដលើ្រ	ម្រ	ថដ	គូ	របស	់ខ្នុំោន	ម្រ	ឯ	ខ្នុំ	ដ្រើយ	សួរ	ថា	ដតើ	ខ្នុំ	និង	ថដ	គ	ូ

មុន	របស់	ខ្នុំ	ោន	ដធ្ើ	រោរ	តមអាហារ	សកមាប់	ព្ួរ	ដគ	។	ដយើង	មិន	ោន	ដធ្ើ	ដូដចានាះ	ដទ	។	

តាម	ពិត	ដៅ	គំនិត	ដនាះ	មិន	ធាលាប	់ដលច	ដ�ើង	ចដំោះ	ខ្នុំ	ដស្ះ	។	ដូដច្ះ	ដយើង	ោន	ជួប	

ជាមួយ	ក្រុម	កគួស្រ	ដនាះ	ដ្រើយ	ោន	ដស្ើ	សុំ	រោរ	តមអាហារ	។	ខ្នុំ	ភាញា្រ់	ដផ្អើល	ដោយ	

ដឹង	ថា	ព្ួរ	ដគ	ោន	ដធ្ើ	រោរ	តម	អាហារ	យា៉ាង	ដទៀង	ទាត់	ដោយ	ខ្លលួន	ឯង	ទាំង	សកមាប	់

សុខភាព	របស់	្រូន	កបុស	ដគ	និង	សកមាប់	រោរ	ផ្លាស	់បដេនូរ	រោល	�ិភាគ	រោរង្រ	ជដល	នឹង	

អនុញ្ញាត	ឲ្យ	គង់	គ្ុរ	�ុ៉ន	ចូល	រួម	នឹង	ស្សនា	ចក្រ	។	បនាទាប	់ព	ីខ្នុំ	និង	ថដ	គូ	របស	់ខ្នុំ	

ោន	ចូល	រួម	នឹង	ដគ	ដៅ	្្រនុង	រោរ	តម	អាហារ	រោរ	អធិស្ឋាន	របស់	ដយើង	កតូ�	ោន	ដឆ្លើយ	

តប	ដ្រើយ	រោល	�ិភាគ	រោរង្រ	របស់	គង់	គ្ុរ	�៉ុន	ោន	ផ្លាស	់បដេនូរ	។	ប៉ុជន្ត	ោ៉ា្រ់	មីុ	ជុង	

ដៅ	ជត	ចដចស	មិន	ទទួល	បុណ្យ	កជមុជ	ទឹ្រ	។

ការបំ្ុសគំនឈិតមួយ

បនាទាប	់ម្រ	ថដ	គូ	របស	់ខ្នុំ	មាន	គំនិត	ដ៏	អស្ចារ្យ	មួយ	ដទៀត	។	គ្ត់	ោន	ទាញ		

យ្រ	ដសៀ�ដៅ	ទំនុ្រ	តដមកើង	តូចមួយ	ដចញ	ពី	ដហាដ៉៉ា	ម្រ	ដ្រើយ	សួរ	ថា	ដតើ	ដយើង		

មានបពរះវិញ្ញាណខ្លាំងណាស់គៅក្ននុង្រន្ទ្រ់គពលបដលគយើង្រញ្ច្រ់វ្្គចុងគបកាយ។រោ៉ាក់

មុរី�ុងរោនគមើលចំបភ្នករ្រស់ខ្នុំគហើយនិយាយថា«ខ្នុំបតូវការគធ្វើ្រុណ្យប�មុ�ទឹក»។
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អាច	ដកចៀង	ជាមួយ	ពួ្រ	ដគ	ោន	ដទ	។	ដទាះប	ីដយើង	ោន	ដកចៀង		

រួម	គ្នា	ដៅ	ដពល	មុនៗ	្រដេី	ខ្នុំ	មិន	ជដល	ដ�ើញ	ោ៉ា្់រ	មុី	ជុង	ដកចៀង		

ដ្រើយ	កគ្ន់	ជត	សន្ត	ថា	គ្ត់	មិន	ចូល	ចិត្ត	ដកចៀង	ឬ	វា	មិន		

កសលួ	ដោយ	ស្រ	ជត	តហន្តី	ដនាះ	គ	ឺជា	ទស្សនៈ	ថ្ី	សកមាប់	គ្ត់	។	

ថដ	គ	ូរបស់	ខ្នុំ	ោន	សួរ	គ្ត់	ថា	ដតើ	គ្ត	់មាន	ទំន្ុរ	តដមកើង	ជដល		

គ្ត	់ចូល	ចិត្ត	ជដរឬ	ដទ	ដ្រើយ	ខ្នុំោន	ភាញា្រ់	ដផ្អើល	យា៉ាង	ខាលាំង		

ដោយ	គ្ត	់ោន	អួល	ដដើម	្រ	ដ្រើយ	ោន	ដឆ្លើយ	តប	ថា	តាំង	ពី	

គ្ត	់ដៅ	តូច	ទំនុ្រតដមកើង	សំណព្	ចិត្ត	របស់	គ្ត	់ជតង	ជត	ជា	បទ	

«	ខ្នុំ	កតូ�	រោរ	កទង់	ជា	និច្ច	»	(	ទំនុក្ ងមកើង	ទំព័រ	47	)	។	ដយើង	

ោន	ចាប	់ដផដេើម	ដកចៀង	រួម	គ្នា	ជា	បួន	ជផ្្រ	ដោយ	មាន	ឪពុ្រ	ដកចៀង	

ដម៉�នូឌ	ីមាដេយ	ដកចៀង	អ័លត	ូថដ	គ	ូខ្នុំ	ដកចៀង	សដម្លង	ខ្ស់	ដ្រើយ	ខ្នុំ	

ដកចៀង	សដម្លង	ទាប	។

	កពះ�ិញ្ញាណ	ោន	គង់	ដៅ្រ្នុង	បន្ប	់យា៉ាង	ដពញ	ទ្ំរឹង	។	

ដពលជដល	ដយើង	ដកចៀង	ដៅ	�គ្គ	ទ	ីប	ីមដនា	សដញ្ចតនា	របស់	គ្ត់	

ោន	សំជដង	ដចញម្រ	ដ្រើយ	សដម្លង	របស	់គ្ត	់ោន	ឈប	់ដៅ	

ដពល	ជដល	ដយើង	បន្ត	ដកចៀង	៖

ខ្នុំព្ូវការពទង់ជានិច្ច

ងទារះខ្នុំអរឬខ្នុំព្ួយ។

ឱសូមពទង់មកងពបាសពបាណ

ងហើយ្ ង់ងៅជាប់ជាមួយ

ខ្នុំព្ូវការឱព្រះងយស៊ូវ

ព្ូវការនរឹងពទង់ជានិច្ច

សូម្ ដល់ព្រះ្ រមកខ្នុំ្ ង

ខ្នុំមក្ រឹងព្រះអង្គ!

ដៅ	ដពល	ជដល	ដយើង	ោន	បញ្ចប់	�គ្គ	ទ	ីបួន	ជា	�គ្គ	ចុង	ដករោយ	

គ្ត	់្ំរពុង	ជត	យំ	ខ្សឹបខ្សលួល	។	ស្វាមី	គ្ត	់ោន	ពយាយាម	លួង	

ចិត្តគ្ត់	ដ្រើយ	ដៅ	ទ	ីបញ្ចប់	គ្ត	់អាច	ទប់	អារម្ណ៍	ោន	។	

គ្ត	់ោន	ដមើល	ច	ំជភ្្រ	របស	់ខ្នុំ	ដ្រើយ	និយាយថា	«	ខ្នុំ	កតូ�	រោរ	ដធ្ើ	

បុណ្យ	កជមុជ	ទ្ឹរ	»	។

ពិធី	បុណ្យ	កជមុជ	ទ្ឹរ	សកមាប	់គង់	គ្ុរ�៉ុន	និង	ោ៉ា្់រ	មុី	ជុង	

ដៅ	រដសៀល	ថថងៃ	អាទិត្យ	ដនាះ	ជា	បទពិដស្ធន៍	ខាង�ិញ្ញាណ		

ដ	៏ធំ	បំផុត	ដៅ	្្រនុង	ដបស្រ្រម្	របស់	ខ្នុំ	។	្រូនៗ	របស់	ព្ួរ	ដគ		

ោន	ចូល	រួម	ដៅ	្រ្នុង	្រម្	�ិធី	ដនាះ	ដ្រើយ	មាន	សមាជិ្រ	មូលោឋាន	

ជា	ដកចើន	ោន	ចូលរួម	ដដើម្ី	សជមដេង	រោរ	គ្ំកទ	សកមាប	់កគួស្រ		

ផ្លាស	់ជកប	ចិត្ត	ដជឿ	ថ្ី	បំផុត	ដៅ	្្រនុង	�ួដ	របស់	ព្ួរ	ដគ	។	ខ្នុំ	និង	ថដ		

គ	ូរបស់	ខ្នុំ	ោន	ផដេល់	ចដកមៀង	ពដិសស	បទ	៖	«	ខ្នុំ	កតូ�	រោរ		

កទង	់ជានិច្ច	»	។

ដៅ	ទីបំផុត	ខ្នុំ	ោន	បញ្ចប់	ដបស្រ្រម្	របស់	ខ្នុំ	ដ្រើយ	ោន	

កត�ប	់ម្រ	ផះ្	�ិញ	។	បនាទាប	់ពី	ចូល	ដរៀន	ដៅ	មហា�ិទយាល័យ	ោន	

មួយ	ឆានាំ	ខ្នុំ	ោន	កត�ប់	ដៅ	កបដទស	្រូដរ៉	សកមាប	់្រម្សិ្រសា	រដូ�	

ដរៅដា	ដ្រើយ	ដៅ	ដរៀងោល់	ចុង	សោដា្រ៍	ខ្នុំ	ោន	ដផ្ដាត	ដលើ	រោរ	ដៅ	

ដលង	មិត្ត	ភ្រដេិ	និង	ក្រមុ	កគួស្រ	ពិដសស	ជា	ដកចើន	ជដល	ខ្នុំ	ោន	ជួប	

ដៅ	្រ្នុង	ដបស្រ្រម្	របស់	ខ្នុំ	។	ពីរ	ប	ីសោដា្រ៍	បនាទាប	់ម្រ	ខ្នុំោន	

កត�ប	់ដៅ	ោលស់្ន	ដ្រើយ	ោន	ជួប	ជាមួយ	នឹង	ក្រុម	កគួស្រ	

ដ	៏ពិដសស	ដនះ	។	ដៅ	ដពល	ជដល	ម្រ	ដល់	ផះ្	របស	់ពួ្រដគ	ខ្នុំ	

សមារល់ដ�ើញ	ថាមាន	ោត	់មនុស្ស	មានា្់រ	—	្ូរន	កបុស	របស់	

ព្ួរដគ	។	ដោយ	មានជ្រ�ជភ្្រ	រលីងរដោង	ោ៉ា្់រ	មុី	ជុង	ោន	

កោប់	ដំណឹង	ម្រ	ខ្នុំ	ថា	៖	ជមងៃឺ	មហារី្រ	របស់	្រូន	កបុស	គ្តោ់ន	

កត�ប	់ម្រ	�ិញ	ដ្រើយ	គ្ត	់ោន	ទទួល	មរណ	ភាព	ដៅ	អាយ	ុ	

14	ឆានាំ	។

ដៅ	ដពល	ជដល	ខ្នុំ	ពយាយាម	សជមដេង	រោរ	រជំល្រ	ទ្ុរ្ខ	ដ្រើយ		

ដោះ	កស្យ	ជាមួយ	នឹង	រោរ	ឈឺចាប់	ជដល	ខ្នុំ	មាន	គង់	គ្ុរ		

�៉ុន	ោន	អះអាង	នឹង	ខ្នុំ	ថា	អ្ី	កគប	់យា៉ាង	នឹង	កបដសើរ	ដ�ើង	។		

ព្ួរគ្ត់	កសឡាញ់	ដំណឹង	ល្អ	ោន	ដៅ	កពះ	�ិហារ	ដោយ	

ដស្មាះកតង់	ដ្រើយ	្ំរពុង	ទន្ឹង	រង់	ចាំ	ដល់	ថថងៃ	ជដល	ក្រុម	កគួស្រ	

របស់	គ្ត់	អាច	ផសារ	ភាជាប់	ជា	មួយ	គ្នា	សកមាប់	ដពលដ៏	ដៅ	អស់	

្រល្	ជា	និច្ច្ច	ដៅ	្រ្នុង	កពះ	�ិហារ	បរិសុទ្	ថន	ទីក្រុង	ដសអែូល	កបដទស	

្ូរដរ៉	។	ថ្ីដបើពួ្រ	ដគមានរោរ	ឈឺ	ចាប់	្រ្នុង	ដួង	ចិត្ត្រ្តី		ក្រមុ	កគួស្រ	

ដនះ	ោន	ដឹង	ថា	ព្ួរដគ	នឹង	ជួប	គង់	សុង	គុន	និង	ោន	រួបរួម	ជាថ្ី	

មដេង	ដទៀត	។	ោ៉ា្់រ	មីុ	ជុង	្រ៏	កោប់	ខ្នុំ	ផង	ជដរ	ថា	រោរ	ដកចៀង	ទំនុ្រ	

តដមកើង	ជា	កបចា	ំជួយ	គ្ត	់ឲ្យ	រ្រដ�ើញ	្រមាលាំង	ដដើម្ី	សែូកទាំ	និង	

មាន	ន�ូ	អារម្ណ	៍សុខស្ន្ត	ជដល	កពះ�ិញ្ញាណ	នាំ	ម្រ	។

ដៅ	ដពល	ជដល	ខ្នុំ	ចា្រ	ដចញ	ព	ីផះ្	ពួ្រ	ដគ	នា	ោងាច	ដនាះ		

ខ្នុំ	ោន	គិត	ជា	ថ្ី	មដេង	ដទៀត	ដលើ	ោ្រ្យ	ទំនុ្រ	តដមកើង	សំណព្	ចិត្ត	

របស់	ោ៉ា្រ់	មីុ	ជុង	។	ខ្នុំ	មាន	អំណរ	គុណ	ជដល	កពះ	�របិតា	សួគ៌	

ោន	កបទាន	ពរ	ដល់	កគួស្រ	ដនះ	ជា	មួយ	នឹង	ភាព	សុខស្ន្ត	

បនាទាប	់ពី	រោរ	ស្លាប	់របស់	គង់	សុង	គុន	ដ្រើយ	ជាពិដសស	ខ្នុំ	មាន	

អំណរគុណ	សកមាប	់តួនាទី	របស់	កពះ	�ិញ្ញាណ	ដៅ	្្រនុង	ោ៉ា្់រ	មីុ	ជុង	

ជដល	អនុញ្ញាត	ឲ្យ	កគួស្រ	ដនះ	មាន	ភាព	ស្រដេសិម	សកមាប	់ពរ	

ជ័យ	ដ	៏អស់	្រល្	ថន	កពះ	�ិហារ	បរិសុទ្	។	◼

អ្កនិ្ ន្រស់ងៅក្នុងរដ្ឋយូថាហ៍ស.រ.អា។

ទំនុ្តកម្កើងលួងកលាមចឈិត្
ដល់អ្ន្មដលរានទុ្្ខម្ពយួ

«នទសនកថ្ដ៏អសា្ចរ្យ
បំផុតរេួយចំនួន្ឺ្តូវ
បានផសាយតារេរយៈការន្ចៀង
ទំនុកតនរេកើង។ទំនុកតនរេកើងនធវៃើ
ឲ្យនយើងមានការត្បចិត្តនិង
នធវៃើកិច្ចការល្អសាថាបនាទីបនាទាល់
និងនសចក្តីជំននឿលួងនលារេចិត្ត
ដល់អ្នកននឿយ្ត់លួងចិត្តអ្នក
មានទុក្ខ្ពួយនិងបំផុស្ ំនិត
នយើងឲ្យស៊ូ្ ទាំដល់ទីបំផុត»។

«អារម្្ថាគណៈម្បធានទបីមួយ»
ទំនុកតគមកើងix ។



34 លីអា្ូណា

ត�ើ
ង	ទាំងអស់	គ្នា	រស់	ដៅ	្្រនុង	

បំណុល	ខាង	�ិញ្ញាណ	។	

ដោយ	ដ្រតុ	ដដូច្ះដ្រើយ	

បញ្ជី	បំណុល	ដចះជតដ្រើនដ�ើងៗ	។	ដបើ	

អ្្រ	សង	បំណុលដនាះ	ជាបន្ត	បនាទាប	់

ដនាះ	អ្្រ	មាន	រោរ	ោរម្ភ	ជត	បន្តិច	បន្តលួច	

ប៉ដុ្ណះ	។	មិន	យូរ	ប៉ុនាមាន	អ្្រចាបដ់ផដេើម	

ដរៀន	ព	ី�ិន័យ	ដ្រើយ	ដឹង	ថា	មាន	ថថងៃ	ទូទាត	់

មួយ	ដៅ	ខាង	មុខ	។	ចូរ	ដរៀន	ដដើម្ី	រ្រសា	

រោរ	សង	បំណុល	ខាង	�ិញ្ញាណ	របស	់អ្្រ	ឲ្យ	ោន	ដទៀងទាត់	

ជាជាង	ទ្ុរ	ឲ្យ	វា	កបមូល	រោរកោ្់រ	និង	កោ្រ់ពិន័យ	។

ដោយ	ស្រ	អ្្រ	កតូ�	ោន	ស្្រល្ង	ដនាះ	គ	ឺកតូ�	ោន	

រំពឹង	ទ្ុរជា	មុនថា	អ្្រ	នឹង	ដធ្ើ	ខុស	ខ្លះៗ	។	ខ្នុំ	សន្តថា	

អ្្រ	ោន	ដធ្ើ	ន�ូ	ដរឿង	ជដល	អ្្រ	ដស្្រស្ដាយ	្្រនុង	ជ�ីិត	ដរឿង	

ជដល	អ្្រ	មិន	អាច	ទាំង		សុំនូ�	រោរអភ័យ	ដទាសផង	ដ្រតុ	

ដនាះ	ដ្រើយ	អ្្រ	ស្ពយ	បន្នុ្រ	មួយ	។	ឥ�នូ�ដនះ	ដល់	ដពល	

កដ្យម្បធាន
ប៊យដ៏កឃផា្្ឺ

្បធានកូរ៉ុរេ
ហនពួកសាវកដប់ពីរនាក់ ពលិកកម្មដ៏

ឥ�កុំណាញ់និងដ៏ពិសិដ្ឋរបស់

ព្រះអមាចាស់ស្ងស្្ ង់ងៅទីងោរះ។ពទង់បានរងទុក្ខ
និងសងងទាសកំហុសងបើអ្កព្មទទួលយកពទង់

ជាព្រះងពបាសងោរះរបស់អ្ក។
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កតូ�	ដកបើ	ោ្រ្យ	កំហុស	ជដលអាចដធ្ើឲ្យ	

កបឡា្់រដូចជាទឹ្រដ្មាជដលដិត	

ជាប់ដ្រើយមិនង្យនឹងលុបដចញ	

ោន	។	លទ្ផល	របស	់្រំ្រុស	គឺ	រោរ	

ខ្រចិត្ត	ដស្្រស្ដាយ	ចំដោះ	រោរ	ោត	់បង់	

ពរជ័យ	និង	ឱរោស	។

ដបើ	អ្្រ	្រំពុង	ជត	ពុះោរ	ជាមួយ	នឹង	

្ំរ្រុស	ដនាះ	អ្្រ	មិន	ខុស	អី្	ពី	កបជាជន		

ថន	កពះគម្ីរមរមនដនាះ	ដទ	ជាអស់អ្្រ	ជដល	

ពយារោរ	ីោន	និយាយ	ថា	«	ដោយ	អំដពើ	ទុច្ចរិត	របស	់ដគ	ដនាះ	

ស្សនាចក្រ	ោន	ចាប	់ដផដេើម	ចុះ	អន់ថយ	ដ្រើយ	ព្ួរដគ	ោន	

ចាប់	ដផដេើម	មិន	ដជឿ	�ិញ្ញាណ	ថន	រោរ	ពយា្ររណ	៍និង	�ិញ្ញាណ	ថន	

�ិ�រណៈ	ដ្រើយ	ដសច្រដេី	ជំនុំ	ជំរះ	ទាំងឡាយ	ថន	កពះ	ោន	សម្លឹង	

ដមើល	ដគ	ច	ំព	ីមុខ	»	(	ដ្រដលមិន	4:23	)	។

ជា	ញ្ឹរញាប	់ដយើង	ពយាយាម	ដោះកស្យ	បញ្ហា	ដោយ	

រោរ	កោប់	គ្នា	ដៅ�ិញ	ដៅម្រ	និង	កោប់	ខ្លលួន	ដយើង	ថា	វា	មិន	អី	

តពរះអង្គសត្គ្ររះ





ដទ	។	ជត	ដៅ	ដករៅ	ខាង្្រនុង	ដយើង	មិន	ដជឿ	ដល់វា	ដទ	។	្៏រ	មិន	ដជឿ	

ខ្លលួន	ដយើង	ថា	ដយើងនិយាយ	ជបបដនះ	ជដរ	។	ដយើង	ដឹង	ចបាស	់

ជាង	ដនាះ	។	វា	ពិត	ជា	មាន	បញ្ហា	!

ពយារោរ	ីទាំងឡាយ	ជតង	បដកងៀន	ព	ីរោរ	ជកបចិត្ត	។		

អាលមា៉ា	ោន	មាន	កបស្សន៍	ថា	«	ដមើល	ចុះ	កទង	់នឹង	យាង	

ម្រ	ដកោសដោះ	អស់	អ្្រ	្ 	ជដល	នឹង	ទទួល	បុណ្យ		

កជមុជទ្ឹរ	ចដំោះ	រោរ	ជកបចិត្ត	កសប	តាម	ដសច្រដេី	ជដំនឿ	ដជឿ		

ដល	់កពះនាម	កទង	់»	(	អាលមា៉ា	9:27	)	។

អាលមា៉ា	ោន	កោប់	្ូរនកបុស	ដ៏	ចដចស	របស	់គ្ត	់ដោយ	

ចំៗ	ថា	«	ឥ�នូ�	ដនះ	រោរ	ជកបចិត្ត	ពុ	ំអាច	មាន	ដល់	មនុស្ស	ដទ	

ដលើ្រជលង	ជត	មាន	ដទាស	ជដល	ដៅ	អស់	្រល្	ជានិច្ច	ដូច	ជា	

ជ�ីិត	ថន	កពលឹង	ជដរ	ជដល	ោន	ភាជាប	់ទ្ុរ	ផ្នុយ	ដៅ	នឹង	ជផនរោរ	

ថន	សុភមង្គល	»	(	អាលមា៉ា	42:16	)	។

មាន	ដគ្លបំណង	សំខាន់	ពីរ	សកមាប	់ជ�ីិត	រជមង	ស្លាប	់។	

ទ	ីមួយ	គឺ	ដដើម្ី	ទទួល	រូបរោយ	ជដល	អាច	កតូ�	ោន	សំអាត	

និងដលើ្រ	តដមកើង	ដ្រើយ	រស់	ដៅ	រ្រូត	។	ដគ្លបំណង	ទីពីរ		

គ	ឺដដើម្ី	កតូ�ោន	ស្្រល្ង	។	្រ្នុង	រោរ	ស្្រល្ង	ដយើង		

ពិត	ជា	នឹង	ដធ្ើ	្រំ្ុរស	។	ជត	ដបើ	ដយើង	នឹង	មាន	្រំ្រុស	ដយើង	

អាច	ដរៀន	ពី	្រំ្រុស	របស់	ដយើង	។	«	ដបើ	ដយើង	ថា	ដយើង	មិន	

ជដល	ដធ្ើ	ោប	ដស្ះ	ដនាះ	ដឈាមាះ	ថា	ដយើង	ដធ្ើ	ឲ្យ	កទង	់ដៅ	ជា	

អ្្រ	្រុ្រ្រ	�ិញ	ដ្រើយ	កពះបន្នូល	កទង់	មិន	ដៅ	្រ្នុង	ដយើង	ដទ	»	

(	យ៉ូហាន	ទ	ី1	1:10	)	។

កបជ្រល	ជា	អ្្រ	អាច	មាន	អារម្ណ៍	ទន់ដខសាយ	ដៅ	

្្រនុង	គំនិត	និង	រូបរោយ	ដ្រើយ	មាន	បញ្ហា	ឬ	មាន	បន្នុ្រ	

ដោយ	ទមងៃន	់ថន	បំណុល	ខាង	�ិញ្ញាណ	ជដល	កតូ�	«	្រួស	

្ំរណត់	»	។	ដពល	អ្្រ	ជួប	កបទះ	នឹងកគ្	ថន	រោរ	កតិះរិះ	

ដោយសងៃប់ស្ងាត់ទាំងដនាះ		(	ជដល	ដយើង	ភាគដកចើន	ពយាយាម	

ដគច	ដ�ះ	)	ដតើ	មាន	ដរឿង	ជដល	មិន	ទាន់	ោន	ដោះកស្យ	មួយ	

ចំនួន	ជដល	រំខាន	អ្្រ	ឬដទ	?	ដតើ	អ្្រ	មាន	�ិប្ដសិ្រី្មួយ	

្្រនុង	មនសរិោរ	របស	់អ្្រ	ដទ	?	ដតើ	អ្្រ	ដៅជត	មាន	្ំរ្រុស	ចដំោះ	

ដរឿង	តូចតាច	ឬ	ធំ	្្រនុង	្រកមិត	្ មួយ	ដទ	?

ជា	ញ្ឹរញាប	់្ ស់	ដយើង	ទទួល	សំបុកត	ពី	ព្ួរ	អ្្រ	ជដល	

ោន	ដធ្ើ	្ំរ្រុស	ដ	៏ធំ	ឬ	មាន	បន្នុ្រ	ធងៃន	់ថក្រជលង	។	ព្ួរដគ	ទទូច	

ថា	៖	«	ដតើ	ខ្នុំ	អាច	ទទួល	ោន	រោរ	អភ័យដទាស	ដទ	?	ដតើ	ខ្នុំ	អាច	

ផ្លាស	់បដេនូរ	ោន	ដទ	?	»	ចដម្លើយ	គឺ	ោន	!

ស្�្រ	ប៉ុល	ោន	បដកងៀន	ព្ួរ	្រូរិនថូស	ថា	«	ដ្ិត	គ្មាន		

ដសច្រ្តី	ល្លួង	្ 	ដ្រើត	ដល់	អ្្រ	ោល	់គ្នា	ដករៅ	ព	ីដសច្រ្តី		

ល្លួង	ជដល	កតូ�	ខាង	មនុស្ស	ដោ្រ	ដទ	រីឯ	កពះ	កទង់	្រ៏	ដស្មាះកតង់	

ជដរ	កទង់	មិន	ឲ្យ	ដ្រើត	មាន	ដសច្រ្តី	ល្លួង	្រួស	្រំឡាំង	អ្្រ	

ោល	់គ្នា	ដ�ើយ	គឺ	ដៅ	ដ�ោ	្ 	ជដល	កតូ�	ល្លួង	ដនាះ	កទង	់្រ៏	

ដរៀប	ផ្លនូ�	ឲ្យ	ដចៀស	រួច	ដដើម្ី	ឲ្យ	អ្្រ	ោល់	គ្នា	អាច	នឹង	កទាំ	ោន	»	

(	្ូររិនថូស	ទី	1	10:13	)	។

ដំណឹង	ល្អ	បដកងៀន	ដយើង	ថា	រោរ	ោន	ធូរកស្ល	ព	ី	

ទារុណ្រម្	និង	្ំរ្រុស	អាច	ទទួល	ោន	តាម	រយៈ	រោរ		

ជកបចិត្ត	។	ដលើ្រជលង	ជត	ពួ្រ	អ្្រ	មួយ	ចំនួន	តូច	—	ជដល		

ោន្រ្ត	់ដៅចូល	រួម	ជាមួយ	អារ្រ្ស	ស្តាំង	ដករោយ	ព	ីរោរ		

ដឹង	ន�ូ	ភាព	ដពញដលញ	ថា	គ្មាន	ទមាលាប់	គ្មាន	រោរ	ដញៀន		

គ្មាន	រោរបះដោរ	គ្មាន	រោរ	រំលង	គ្មាន	រោរ	បោំន	តូច	ឬ	ធំ		

្	ជដល	រួចផុត	ព	ីរោរ	សនយា	ថន	រោរ	អភ័យ	ដទាស	ដ	៏ដពញ		

ដលញ	ដនាះ	ដ�ើយ	។	មិន	ថា	មាន	អ្ី	ដ្រើតដ�ើង	្រ្នុង	ជី�ិត	អ្្រ	

ដនាះ	ដទ	កពះអមាចាស់	ោន	ដរៀបចំ	ផ្លនូ�	សកមាប	់ឲ្យ	អ្្រ	កត�ប	់	

ម្រ�ិញ	ដបើ	អ្្រ	នឹង	ស្ដាប	់តាម	រោរ	បំផុស	គំនិត	ពី	កពះ�ិញ្ញាណ	

បរិសុទ្	។

អ្្រ	ខ្លះ	ដពញដៅ	ដោយ	រោរ	ជកមុញ	ដ៏	បង្ខំ	មួយ	ជា	រោរ	ល្លួង	

មួយ	ជដល	�ិល	ចុះដ�ើង	្រ្នុង	គំនិត	កបជ្រល	រ្ូរត	ដល់	រោលាយ	

ជា	ទមាលាប	់បនាទាប់	ម្រ	ជា	រោរ	ដញៀន	។	ដយើង	ងប់ងល់	នឹង	

រោរ	រំលង	និង	អដំពើ	ោប	ខ្លះ	និង	ភាព	សម	ដ្រត	ុសមផល	ខ្លះ	

ផងជដរ	ជដល	ដយើង	មិន	មាន	្រំ្រុស	ដទ	ដោយ	ដកោះ	ដយើង	ដ្រើត	

ម្រ	្រ្នុងភាព	ដនាះ	។	ដយើង	រោលាយ	ជា	ជាប់	អនាទា្រ់	ដ្រើយ	ដោយ	

ដ្រតុដនះ	វា	នាំម្រ	ន�ូ	រោរឈឺចាប់	និង	ទារុណ្រម្	ជដល	មាន	

ជត	កពះអង្គ	សដហង្រះ	ប៉ដុ្ណះ	អាច	ពយាោល	ោន	។	អ្្រ	មាន	

អំ្ ច	ដដើម្ី	បញ្ឈប់	និង	កតូ�	ោន	ដកោស	ដោះ	។

សាតាំងវាយម្បហារម្កលើម្្ុមម្គួសារ

មាន	មដេង	ដនាះ	កបធាន	មា៉ារ៉ុន	ជ	ីរ៉មនី	(	ឆានាំ	1897–1988	)	

ោន	កោប់	ខ្នុំ	ថា	«	ចូរ	្ំុរ	កគ្ន	់ជត	កោប	់ព្ួរដគ	ដដើម្ី	ពួ្រដគ		

អាច	យល់	ជត	សូម	កោប	់ពួ្រដគ	ដដើម្ី	ពួ្រដគ	មិន	អាច	យល់		

ខុស	�ិញ	»	។

នថី្រ្	ោន	និយាយ	ថា	«	ត្ិត	កពលឹង	ខ្នុំ	ដកត្រអរ	ចដំោះ	រោរ	

ចបាស់	ោស់	ត្ិត	ដោយ	រដបៀប	ដនះ	ដ្រើយ	ជដល	កពះអមាចាស	់
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ដ	៏ជា	កពះ	កទង	់ោន	ដធ្ើ	្រិច្ចរោរ	ដៅ្្រនុង	ចដំ្ម	្ូរនដៅ	មនុស្ស	។	

ត្ិត	កពះអមាចាស	់ដ	៏ជា	កពះ	កទង	់ោន	កបទាន	ពន្លឺដល់	ដយាបល់	»	

(	នថី្រទ្ី	2	31:3	)	។

ដដូច្ះ	ចូរ	ស្ដាប់	!	ខ្នុំ	នឹង	និយាយ	ដោយ	ចបាស់	ោស	់ដូច		

ជា	មនុស្ស	មានា្់រ	ជដល	កតូ�	ោន	ដៅ	និង	មាន	រោតព្្ិរច្ច	ដដើម្ី		

ដធ្ើ	ដដូច្ះ	។

អ្្រ	ដឹង	ថា	មាន	បចាចាមិត្ត	។	កពះគមី្រ	្ំរណត	់ន័យ	ពី	វា	្រ្នុង	ោ្រ្យ	

ទាំង	ដនះ	ថា	៖	«	សត្	ពស	់ពី	ដដើម	ដនាះ	ជដល	ជា	អារ្រ្ស	.	.	.	ជដល	

ជា	បិតា	ថន	ដសច្រដេី	្ុរ្រ្រ	»	(	នថី្រ្	ទ	ី2	2:18	)	។	វា	កតូ�ោន	

បដណដាញ	ដចញ	តាំង	ពី	ដដើម	ម្រ	(	សូមដមើល	គ	និង	ស	29:36–

38	)	ដ្រើយ	មិន	ោន	ទទួល	រូបរោយ	រជមង	ស្លាប់	ដទ	។	វា	ោន	ស្ថ	

ថា	នឹង	បង្អោ្់រ	«	ជផនរោរថន	សុភមង្គល	ដ	៏ម្រិមា	»	(	អាលមា៉ា	

42:8	)	ដ្រើយ	រោលាយ	ជា	ខាមាំង	សកតូ�	ដល់	កគប់	ទាំង	ដសច្រដេី	សុចរិត	។	

វា	ដផ្ដាត	រោរ	វាយលុ្រ	របស់	វា	ដលើ	ក្រុម	កគួស្រ	។

អ្្រ	រស	់ដៅ	្្រនុង	ជំនាន់	មួយ	ជដល	បញ្ហា	ថន	រូបអាសកគ្ម	្ំរពុង	

ជត	ោល	ោល	ទូទាំង	ពិភពដោ្រ	។	វា	ពោិ្រ	នឹង	ដគច	ពី	វា	។	រូប	

អាសកគ្ម	ដផ្ដាត	ដៅ	ដលើ	ជផ្្រ	ថន	ធម្ជាតិ	របស	់អ្្រ	ជដល	តាម	រយៈ	

ជផ្្រ	ដនះ	អ្្រ	មាន	អំ្ច	ដដើម្ី	បដងកើត	ជ�ីិត	។

រោរ	ដផដេ្រ	ផដេលួល	ដៅដលើ	រូប	អាសកគ្ម	នាំ	ដៅ	រោន	់រោរ	លំោ្រ	

រោរជលងលះ	ដោគ្	និង	បញ្ហា	ជា	ដកចើន	កបដភទ	។	គ្មាន	ជផ្្រ	្ 	

មួយ	របស់	វា	ជដល	គ្មាន	ដទាស	ដនាះ	ដទ	។		រោរ	កបមូល	វា	ទុ្រ	ដមើល	

វា	ឬ	យ្រ	វា	្រ្នុង	ទកមង់	្ 	្រ៏	ដោយ	គឺ	ដូច	ជា	ទុ្រ	ពស់	ពិស	ដៅ	្្រនុង	

រោបូបស្ពយ	របស់	អ្្រ	អញ្ចឹង	។	វា	ដស្ើ	នឹង	រោរ	ោ្រ់	ខ្លលួន	អ្្រ	ឲ្យ	ពស់	

ពិស	ដ	៏ស្ហា�	ច្ឹរ	ស្លាប	់ខាង	�ិញ្ញាណ	ជដល	មិន	អាច	ដជៀស	រួច	

ជដរ	។	ដោយ	ពិភពដោ្រ	ជបបដនះ	ដនាះ	មនុស្ស	មានា្រ់	អាច	ង្យ	

យល	់ថា	អ្្រ	ជិត	នឹង	អាច	កបឈម	ជាមួយ	វា	ោន	ជដលដស្ើរជត	

ឥតដទាស		្្រនុង	រោរ	អាន	វា	ដមើល	វា	ដោយ	មិន	ោន	ដឹង	ព	ីលទ្ផល	ដ៏	

អាក្រ្់រ	ទាំងឡាយ	។	ដបើ	រោរ	ដនះ	ពិពណ៌នា	ពី	អ្្រ	ខ្នុំ	សូម	កពមាន	

អ្្រ	ថា	បញ្ឈប់	វា	ដៅ	។	បញ្ឈប់	វា	ឥ�នូ�	ដនះ	ភាលាម	ដៅ	!

កពះគម្ីរ	មរមន	បដកងៀន	ថា	កគប	់«	មនុស្ស	ដោ្រ	ោន	ដកបៀន	

កបដៅ	កគប់	កគ្ន	់ឲ្យ	ដឹង	ខុស	និង	កតូ�	»	(	នថី្រ្ទី	2	2:5	)	។		

វា	រួម	ទាំង	អ្្រ	ជដរ	។	អ្្រ	ដឹង	នូ�	អ្ី	ជដល	កតូ�	និង	អ្ី	ជដល	ខុស	។		

ចូរ	កបុង	កបយ័ត្	្រុំ	កបកពតឹ្តិ	រំលង	នឹងកពះ	បញ្ញត្តិដនាះ	ឲ្យ	ដស្ះ	។

ដទាះ	ជា	្ំរ្រុស	ភាគដកចើន	អាច	កតូ�	ោន	ស្រភាព	ដោយ	

សមាងាត់ដៅ	រោន់	កពះ	្រដេី	្៏រ	មាន	ន�ូ	រោររំលង	មួយ	ចំនួន	ជដល	តកមូ�	

ដកចើន	ជាង	ដនាះ	ដដើម្ី	ទទួល	ោន	រោរអភ័យដទាស	។	ដបើ	្រំ្រុស	

របស់	អ្្រ	ធងៃន់ធងៃរ	សូម	ជួប	បែីស្សព	អ្្រ	។	ដបើ	មិន	ដដូច្ះដទ	រោរ	

ស្រភាព	ធម្តា	ដោយ	ដសងៃៀម	ស្ងាត	់និង	ដោយ	ផ្ទាល់	ខ្លលួន	នឹង	ដធ្ើ	

ោន	ប៉ជុន្ត	សូម	ចា	ំថា	កពឹ្រ	កពលឹម	ថន	រោរ	អភ័យដទាស	ដ	៏អស្ចារ្យ	

ដនាះ	អាច	មិន	ម្រ	ទាំងអស់	្រ្នុង	ដពល	ជត	មួយ	ដនាះ	ដទ	។	ដបើ	អ្្រ	

ជំពប់ដជើងដួលចុះដលើ្រ	ទ	ីមួយ	សូម	ដករោ្រ	ឈរ	ដ�ើង�ិញ	រោរ	

យ្រ	ឈ្ះ	រោរ	ោ្រ់	ទ្ឹរចិត្ត	ជា	ជផ្្រ	មួយ	ថន	រោរ	ស្្រល្ង	។	សូម	

្ំុរ	ដោះបង់	។	ដ្រើយ	ដូច	ខ្នុំ	ោន	ផដេល	់ដំបូនាមាន	ពី	មុន	ថា	ដពល	អ្្រ	

ស្រភាព	និង	ដោះបង	់អំដពើោប	ទាំងឡាយ	របស	់អ្្រ	ដ្រើយ	សូម	

្ំុរ	ក្រដ�្រដមើល	ដៅ	ដករោយ	។

ម្ពរះអង្គសក្រ្គរះបានរងទុ្្ខជំនួសអកំពើបាបរបស់កយើង

កពះអមាចាស់	ជតង	ជត	គង់	ដៅ	ទ	ីដនាះ	។	កទង	់ោន	រងទុ្រ្ខ	និង	សង	

ដទាស	្ំរ្រុស	ដបើ	អ្្រ	កពម	ទទួល	យ្រ	កទង់	ជា	កពះ	ដកោសដោះ	

របស់	អ្្រ	។

ដកោះ	ដយើង	ជា	មនុស្ស	រជមង	ស្លាប	់ដយើង	អាច	មិន	យល	់

ទាំង	កសុង	ព	ីរងបៀប	ជដល	កពះ	អង្គ	សដហង្រះ	កទង	់ោន	បំដពញ	

ពល្ិរម្	ដ	៏ធួន	របស់	កទង	់ដនាះដទ	។	ប៉ជុន្ត	សកមាប់	ដពលឥ�នូ�ដនះ	

រងបៀប	ជដល	កទង់រងទ្ុរ្ខគឺមិនសំខាន់ដូចជា	មូលងហ្ុ	ជដល	

កទង់រងទុ្រ្ខ	ដនាះដទ	។	ដតើ	ដ្រតុអ្ី	កទង់	ដធ្ើ	រោរណ៍	ដនាះ	សកមាប់	អ្្រ	

សកមាប់	ខ្នុំ	សកមាប់	មនុស្ស	កគប	់រូប	?	កទង	់ោន	ដធ្ើ	ជបបដនះ	ដោយ	

ដកោះ	្រដេី	កសឡាញ់	ចដំោះ	កពះ	ជា	កពះ�របិតា	និង	ចំដោះ	មនុស្ស	

កគប	់គ្នា	។	«	គ្មាន	អ្្រ្	មាន	ដសច្រដេី	កសឡាញ់	ធំជាង	ដនះ	គ	ឺ

ជដល	អ្្រ្	នឹង	បដេនូរ	ជ�ីិត	ជំនួស	ព្ួរ	សមាលាញ់	របស	់ខ្លលួន	ដនាះ	ដទ	»	

(	យ៉ូហាន	15:13	)	។

្្រនុង	សួន	ចបារ	ជគតដសមា៉ាន	ីកពះកគសី្	ោន	ដចញ	ពី	ព្ួរ	ស្�្រ	

របស់	កទង	់ដៅ	អធិស្ឋាន	។	អ្ី	ជដល	ោន	ដ្រើតដ�ើង	គឺ	្ួរស	ព	ី	

អំ្ ច	របស់	ដយើង	ដដើម្ី	យល់ដឹង	!	ជត	ដយើង	ពិត	ជា	ដឹង	ថា		

កទង	់ោន	សដកមច	ដង្វាយ	ធួន	។	កទង់	កពម	ដលើ្រ	ោ្រ់	ដលើ	អង្គ	

កទង	់ន�ូ	្រំ្រុស	និង	អំដពើោប	មន្ិល	សង្ស័យ	និង	រោរ	ភ័យ	ខាលាច	

ថន	ពិភពដោ្រ	ទាំងមួល	។	កទង	់ោន	រងទុ្រ្ខ	ជំនួស	ដយើង	ដដើម្ី	

ដយើង	មិន	ោច់	កតូ�	រងទុ្រ្ខ	។	មនុស្ស	រជមង	ស្លាប់	ជាដកចើន	ោន	រង	

ទារុណ្រម្	ដ្រើយ	ស្លាប	់ជា	រោរ	ស្លាប	់ដ៏	ឈឺចាប់	និង	គួរឲ្យ	ខាលាច	

ថក្រជលង	។	ជត	រោរ	ឈឺចាប់	របស់	កទង់	ដលើស	ព	ីរោរឈឺចាប	់

ទាំងអស	់ដនាះ	ដទៀត	។

មានស្មួយអង្គងៅក្នុង

កំណ្់ពតាពបវ្ិ្សាពស្

មនុស្សទាំងអស់សដល

ោមានងទាសងសារះសដល

មានអំណាចនរឹងងធ្វើឲ្យ

ធួនដល់អងំ្ើបាបនិង

ការរំលងរបស់មនុស្ស

ទាំងអស់។
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្្រនុង	�័យ	របស់ខ្នុំ	ខ្នុំ	ោន	ដឹង	ថា	អ្ី	ជា	រោរ	ឈឺចាប់	ខាង	

រូបរោយ	ដ្រើយ	វា	ពុ	ំជមន	ជាអ្ី	ជដលសបបាយ	ដទ	!	គ្មាន	នរ្	

មានា្់រ	ចា្រដចញ	ព	ីជី�ិត	ដនះ	ដៅ	ដោយ	មិន	ោន	ដរៀន	អ្ី	ដស្ះ	

ព	ីរោរ	រងទ្ុរ្ខ	ដនាះ	ដទ	។	ជត	ទារុណ្រម្	ផ្ទាល	់ខ្លលួន	ជដល	ខ្នុំ	មិន	

អាច	កទំាកទ	ោន	ដនាះ	គឺ	ដពល	ខ្នុំ	ោន	ដឹង	ថា	ខ្នុំ	ោន	ដធ្ើ	ឲ្យ	

មនុស្ស	ដថទ	ដទៀត	រងទុ្រ្ខ	។	ដពល	ដនាះ	ដ្រើយ	ជដល	ខ្នុំោន	

យល	់បនដេិច	ពរីោរ	ឈឺចាប់	ជដល	កពះអង្គ	សដហង្រះ	ោន	ជួប	្រ្នុង	

សួនចបារ	ជគតដសមា៉ានី	។

រោរ	រងទ្ុរ្ខ	របស់	កទង	់គ	ឺខុស	ព	ីរោរ	រងទុ្រ្ខ	ដផ្សងដទៀត	

ទាំងអស	់ឬ	ដោយ	ដកោះ	កទង់	ោន	យ្រ	ោ្រ់	ដលើ	អង្គកទង	់ន�ូ	

ដទាស	ទាំងអស់	ជដល	ធាលាប	់មាន	ដលើ	កគួស្រ	មនុស្ស	ជាតិ	។	

សូម	កសថម៉ព	ីរោរណ៍	ដនាះ	!	កទង	់គ្មាន	ជំោ្់រ	បំណុល	ដដើម្ី	

នឹង	សងដស្ះ	ដ�ើយ	។	កទង	់ពុ	ំោន	ដធ្ើ	ខុសដស្ះដ�ើយ	។	

ដទាះ	យា៉ាង្	រោរ	ប្ូរ	បញ្ចនូល	គ្នា	ទាំងអស់	ថន	្រំ្ុរស	

ទ្ុរ្ខកពយួ	រោរឈឺចាប	់និង	ដសច្រដេី	ទាបដថា្រ	ទារុណ្រម្	

ទាំង	ខាង	ផ្លនូ�ចិត្ត	អារម្ណ	៍និង	ផ្លនូ�រោយ	ទាំងអស់	ជដល	

មនុស្សដោ្រ	ស្រល់	—	គឺ	កទង់	ោនភ្ល្រ់	ន�ូ	បទ	ពដិស្ធន៍	

ទាំងអស	់។	មាន	ជត	មួយ	អង្គ	ដៅ	្្រនុង	្រំណត	់កតា	កប�ត្តិស្កស្ត	

មនុស្ស	ទាំងអស់	ជដល	គ្មាន	ដទាស	ដស្ះ	ជដល	មាន	

អំ្ ច	នឹង	ដធ្ើ	ឲ្យ	ធួន	ដល់	ោប	និង	រោរ	រំលង	របស	់មនុស្ស	

ទាំងអស	់ដ្រើយ	អាច	សែូ	នឹង	រោរឈឺចាប់	ជដល	មាន	ដពល	ដធ្ើ	

ដង្វាយធួនដនាះ	។

កទង់	កពម	លះបង	់ជ�ីិត	កទង់	ដ្រើយ	មាន	បន្នូល	ដ៏	មាន	

ខ្លឹមស្រ	ថា	«	គ	ឺដយើង	ដនះ	ដ្រើយ	ជដល	ទទួល	យ្រ	អដំពើ	

ោប	ទាំងឡាយ	ថន	មនុស្ស	ដោ្រ	ម្រដលើ	ខ្លលួន	»	(	ម៉ូស្យ	

26:23	)	។	កទង់	កតូ�	ោន	ដគ	ឆាកាង	កទង	់ោន	សុគត	។	ព្ួរដគ	

មិន	អាច	យ្រ	ជី�ិត	ព	ីកទង	់ដទ	។	គ	ឺកទង	់ដទដតើ	ជដល	កពម	សុគត	

ដនាះ	។

ការអភ័យកទាសដ៏កពញកលញគឺអាចក្វើក�ើងបាន

ដបើ	អ្្រ	ោន	ដួលចុះ	ឬ	សូម្ី	�ដង្ង	មួយ	រយៈ	ដបើ	អ្្រ	មាន	

អារម្ណ៍	ថា	ឥ�នូ�	ដនះ	បចាចាមិត្ត	សងកត	់អ្្រ	ជាប់	ដនាះ	អ្្រ	អាច	

ឈាន	ដៅ	មុខ	ដោយ	ជដំនឿ	និង	ដោយ	មិន	�ដងង្	ដៅម្រ	្្រនុង	

ដោ្ិរយ	ដនះ	ដទៀត	ដ�ើយ	។	មាន	ព្ួរ	អ្្រ	ជដល	ដកតៀម	រួច	ជា	

ដកសច	ដដើម្ី	ដ្ឹរនាំ	អ្្រឲ្យ	កត�ប	់ដៅ	ភាព	សុខស្ន្ត	និង	

សុ�តថែិភាព	�ិញ	។	ដូចជដល	ោន	សនយា	្រ្នុង	កពះគម្ីរ	ថា	សូម្ី	

កពះគុណ	ថន	កពះ	ោនម្រ	«	បនាទាប់ពី	អ្ីៗ	ទាំងអស់	ជដល	ដយើង	

អាច	ដធ្ើ	ោន	»	(	នថី្រ្ទ	ី2	25:23	)	។	ចដំោះ	ខ្នុំ	លទ្ភាព	

្្រនុង	រោរ	សដកមច	ោន	ន�ូ	រោរណ៍	ដនះ	គ	ឺជា	ដសច្រដេី	ពិត	ជដល	

មាន	តថម្ល	បំផុត	ដដើម្ី	ដឹង	។

ខ្នុំ	សូម	សនយា	ថា	កពឹ្រកពលឹម	ដ	៏កសស់	បកំពង	ថន	រោរ	

អភ័យដទាស	អាច	ម្រដល់	។	ដពលដនាះ	«	ដសច្រដេី		

សុខស្ន្ត	របស់	កពះ	ជដល	្ួរស	ដលើស	ព	ីអស់	ទាំង	គំនិត	»		

(	ភីលីព	4:7	)	ចូល	ម្រ	្រ្នុង	ជ�ីិត	អ្្រ	មដេង	ដទៀត	ជា	អ្ី	មួយ		

ជដល	ដូច	ជា	កពះអាទិត្យ	រះ	ដ្រើយ	អ្្រ	ដូច	ជា	កទង	់ជដរ	«	នឹង	

ជលង	ន្ឹរ	ចា	ំពី	អដំពើ	ោប	របស់	អ្្រ	ដទៀត	ជា	ដោប	ដៅ	»		

(	ដយដរមា	31:34	)	។	ដតើ	អ្្រ	នឹង	ដឹង	ដោយ	រដបៀប	្ 	?		

អ្្រ	នឹង	ដឹង	!	(	សូមដមើល	មូ៉ស្យ	4:1–3	។	)

ដនាះ	ជា	អ្ី	ជដល	ដយើង	បដកងៀន	ដល់	អ្្រ	ជដល	មាន	បញ្ហា	។	

កទង	់នឹងល្ូរកពះ្រសថែ	ដ្រើយ	ដោះកស្យ	បញ្ហា	ជត	អ្្រ	កតូ�	

សង	ថថ្ល	ដនាះ	�ិញ	។	វា	ពុំ	ោន	ម្រ	ដោយ	មិន	ដធ្ើ	ដដូចានាះ	ដ�ើយ	។	

កទង	់ជា	អ្្រ	កគបក់គង	មាន	ន័យ	ថា	កទង	់ោន	សង	ថថ្ល	ជដល	

ចាំោច់	ជត	កទង	់ចង់	ឲ្យ	អ្្រ	ដធ្ើ	ន�ូ	អ្ី	ជដល	អ្្រ	គួរ	ដធ្ើ	សូម្ី	ជត	វា	

ឈឺ	ចាប់	្រដេី	។

ខ្នុំ	កសឡាញ់	កពះអមាចាស់	ដ្រើយ	ខ្នុំ	កសឡាញ់	កពះ�របិតា	

ជដល	ោន	បញ្ជនូន	កទង់	ម្រ	។	បន្នុ្រ	ថន	រោរ	ខ្រចិត្ត	អដំពើោប	

និង	្ំរ្រុស	របស	់ដយើង	អាច	ោ្រ់	ដៅ	ចំដោះ	កពះភ័ក្រ	កទង់		

និង	្្រនុង	ល្រ្ខខណ្	ដ៏	សប ន្ុរស	របស់	កទង	់កគប់	ចំណុច		

នីមួយៗ	ដៅ	្្រនុង	បញ្ជី	អាច	កតូ�	ោន	ោន	គូស	ថា	«	ោន		

បង់	យា៉ាងដពញថថ្ល	»	។

«	កពះដយ្រូវា៉	កទង	់មាន	បន្នូល	ថា	ម្រចុះ	ដយើង	នឹង	

ពិភា្រសា	ជាមួយ	គ្នា	ដទាះ	ដបើ	អដំពើ	របស់	ឯង	ដូច	ជា	ពណ	៌ក្រ្រម	

ជទង	្រ៏	ដោយ	គង់ជត	នឹង	ោន	ស	ដូច	្រិមៈ	ដទាះ	ដបើ	ក្រ្រម	ដ្អោ	

្៏រ	ដោយ	គង់ជត	នឹង	ោន	ដូច	ជា	ដោម	ដចៀម	�ិញ	»	។	ដនះ	គ	ឺជាអ្ី	

ជដល	ដអស្យ	ោន	បន្ត	ថា	«	ដបើសិន	ជា	ឯង	ោល់	គ្នា	ស្័កគ	ចិត្ត	

តាម	ដ្រើយ	ស្ដាប	់បង្រប់	»	(	ដអស្យ	1:18–19	)	។

ចូរម្ឯម្ទង់

បទ	គមី្រ	ជដល	ថា	«	ឲ្យ	ដចះ	មាន	កោជាញា	ដៅ	្្រនុង	យុ��័យ		

របស់	្ូរន	ចុះ	ជមនដ្រើយ	ចូរដរៀន	ដៅ	្រ្នុង	យុ��័យ	របស	់្រូន		



 តខនរេសាឆ្នាំ2015 39

ឲ្យ	ដចះ	រោន់	តាម	កពះ	បញ្ញត្តិ	ទាំងឡាយ	ថន	កពះ	»	(	អាលមា៉ា		

37:35	)	ជារោរអដញ្ជើញ	ជដល	អម	ម្រ	ជាមួយ	នូ�	រោរ	សនយា		

ថន	្រដេី	សុខស្ន្ត	និង	រោរ	រោរោរ	ពី	បចាចាមិត្ត	។	«	្ំុរ	ឲ្យ	អ្្រ	្ 		

ដមើល	ង្យ	អ្្រ	ដោយ	ដកោះ	ដៅ	ដ្រ្ង	ដនាះ	ដ�ើយ	ចូរ	ដធ្ើ	ជា	គំរ	ូ	

ដល	់ព្ួរ	អ្្រដជឿ	ដោយ	ោ្រ្យ	សមដេី	្ិររិយា	កបកពឹត្ត	ដសច្រដេី		

កសឡាញ់	ដសច្រដេី	ជដំនឿ	និង	ដសច្រដេី	បរិសុទ្	»	(	ធីម៉ដូថទី	1	

4:12	)	។

្ំុរ	រំពឹង	ថា	អ្ី	ទាំងអស	់នឹង	ដដំណើរ	ដៅ	ដោយ	រលូន	អស	់មួយ	

ជ�ីិត	អ្្រ	ដ�ើយ	។	សូម្ី	ពួ្រអ្្រ	ជដល	រស	់ដៅ	ដូច	ជដល	ដគ	គួរ	

រសដ់ៅ	្រ៏	មាន	ដពល	ខ្លះ	វា	នឹង	ពិោ្រ	ជដរ	។	ចូរ	កបឈម	នឹង	

ឧបសគ្គ	ថន	ជ�ីិត	ដោយ	សុទុដ្ឋិនិយម	និង	ភាពកោ	្រដកបជា	

ដ្រើយ	អ្្រ	នឹង	មាន	ភាព	សុខ	ស្ន្ត	និង	ជំដនឿ	ដដើម្ី	គ្ំកទ	អ្្រ	្រ្នុង	

ដពល	ដនះ	និង	ដពល	អនាគត	។

ចដំោះ	អ្្រ	ទាំងឡាយ	ជដល	មិន	ទាន់	មាន	ពរជ័យ	ទាំងអស់	

ជដល	អ្្រ	មាន	អារម្ណ៍	ថា	គឺជា	តកមូ�	រោរចា	ំោច	់ជដល	អ្្រ	ចង	់

ោន	និង	កតូ�រោរ	ខ្នុំ	ដជឿ	យា៉ាង	មុតមា	ំថា	គ្មាន	បទពិដស្ធន៍	ឬ	

ឱរោស	្ 	ជដល	ចាំោច	់ដល	់រោរ	ដកោសដោះ	និង	រោរ	សដហង្រះ	

ជដល	នឹង	បដដិសធ	អ្្រ	ជដល	រស	់ដៅ	ដោយ	ដស្មាះ	កតង	់ដ�ើយ	។	ចូរ	

បន្ត	រសដ់ៅ	ដោយ	ស្រដេសិម	កតូ�	មាន	សង្ឹម	អត់ធ្ត់	និង	ដពញ	

ដោយ	រោរ	អធិស្ឋាន	។	រោរណ៍	ទាំងឡាយ	មាន	ផ្លនូ�	មួយ	ដដើម្ី	

ោន	សដកមច	។	អដំ្យទាន	កពះ�ិញ្ញាណ	បរិសុទ្	នឹង	ដឹ្រនាំ	

ស្រម្ភាព	របស	់អ្្រ	។

ដបើ	អ្្រ	ជា	បុគ្គល	មានា្់រ	ជដល	្ំរពុង	ពុះោរ	ជាមួយ	នឹង	្រំ្ុរស	

រោរខ្រចិត្ត	ឬ	រោរ	ដក្រៀមក្រំ	ជដល	ជា	លទ្ផល	ថន	្ំរ្រុស	ជដល	

អ្្រ	ោនដធ្ើ	ឬ	ពរជ័យ	ជដល	មិនទាន់	ម្រ	ដល់	ដនាះ	សូម	អាន	រោរ	

បដកងៀន	ជដល	ជា	រោរ	ដលើ្រ	ទឺ្រចិត្ត	ជដល	មាន	្្រនុង	ទំនុ្រ	តដមកើង	

«	ម្រ	ឯ	កពះ	ដយែសូ�	»	។

មកឯព្រះងយស៊ូវអស់អ្កសដល្ ្ទនុកធងៃន់ងអើយ

ងនឿយព្ួយងហើយបាក់ទរឹកចិ្ ្ងពោរះបាបកម្។

ពទង់នរឹងដរឹកោំអ្កងៅទីដ៏សុខសាន្

អ្កទុកចិ្្ពទង់អាចសពមាកសពមាក។

មកឯព្រះងយស៊ូវពទង់សាដាប់អ្កជានិច្ច

ងទារះជាអ្កវងង្វងក្នុង្ លៃលូវងងរឹ្

ពទង់នរឹងដរឹកោំអ្កងោយងសចកដីពសឡាញ់

ោំ្ ីងងរឹ្ងៅ្ នលៃឺ្នលៃឺ។

មកឯព្រះងយស៊ូវពទង់ឮអ្កយោង្ ិ្

ងបើអ្កសុំកដីងស្ហ៍ពទង់ងោយរាបសារ។

ឱ!អ្កមិនដរឹងថាងទវតា្ ង់ងៅជិ្

ងៅឯន្រភលៃឺខាងងលើខាងងលើ? 1

ខ្នុំ	កបរោស	ដធ្ើ	ជា	ស្្រ្សី	ពិដសស	របស	់កពះអមាចាស់	ដយសែូ�កគសី្	

ជាមួយ	នឹង	បងប្អនូន	កបសុ	ជា	ព្ួរ	ស្�្រ	របស	់ខ្នុំ	។	ស្្រ្សី	ដនាះ	កតូ�	

ោន	បញ្ជា្រ់ស្	ជា	ថ្ី	កគប	់ដពល	ជដល	ខ្នុំ	ោន	ទទួល	អារម្ណ៍	ដៅ	

្្រនុង	ខ្លលួន	ខ្នុំ	ឬ	ដៅ	្្រនុង	ឥទ្ិពល	ោង	សមាអោត	ដផ្សងដទៀត	អំពី	ពល្ិរម្	

ដ	៏ពិសិដ្ឋ	របស់	កទង់	។	ស្្រ្សី	របស់	ខ្នុំ	និង	ស្្រ្សី	ថន	បងប្អនូន	កបុស	

របស់	ខ្នុំ	ជា	រោរ	ពិត	។	ដយើង	ស្រល់	កពះអមាចាស	់។	កទង	់មិនជមន	

ជា	មនុស្ស	ចជម្ល្រ	ដទ	ចំដោះ	ព្ួរ	ពយារោរ	ីអ្្រ	ដមើល	ឆុត	និង	អ្្រ	ដបើ្រ	

សជម្តង	របស់	កទង	់។

ខ្នុំ	យល់	ថា	អ្្រ	មិន	ល្អ	ឥតដខាចាះ	ដនាះ	ដទ	ប៉ជុន្ត	អ្្រ	្រំពុងជត		

ដធ្ើ	ដដំណើរ	ដៅ	តាម	ផ្លនូ�	ដនាះ	។	ចូរ	មាន	ភាព	រោលាហាន	។	សូម		

ដឹង	ថា	អ្្រ	ជដល	មាន	រូប	ោងរោយ	មាន	អំ្ ច	ដលើ	អ្្រ		

ជដល	គ្មាន	។ 2	ស្តាំង	កតូ�	ោន	បដដិសធ	ពី	រូបរោយ	ដដូចានាះ		

កបសិនដបើ	អ្្រ	កបឈម	ជាមួយ	នឹង	រោរ	ល ល្ួង	ចូរ	ដឹង	ថា	អ្្រ		

មាន	អំ្ ច	ខាលាំង	ជាង	រោរ	ល្លួង	ទាំង	អស	់ដនាះ	កបសិនដបើ		

អ្្រ	នឹង	អនុ�ត្ត	ន�ូ	សិទ្	ដកជើសដរើស	ជដល	ោន	កបទាន	ឲ្យ		

អោ័ម	និង	ដអវា៉	ដៅ	្្រនុង	សួនចបារ	ដ្រើយ	ោន	បន្ត	ម្រ	ដល	់	

ជំនាន	់ដនះ	។

កបសិនដបើ	អ្្រ	ដឆាពះដៅមុខ	ដោយ	ដសច្រ្តី	សង្ឹម	និង	បំណង	

ដដើម្ី	ដធ្ើ	ន�ូ	អ្ី	ជដល	កពះអមាចាស់	សព្	កពះទ័យ	ឲ្យ	អ្្រ	ដធ្ើ	—	ដនាះ		

គ	ឺជា	អ្ី	ជដល	កតូ�	ោន	រំពឹង	ទុ្រ	។	◼

ដកពសង់ងចញ្ ីសុន្ទរកថា«ការដរឹងការ្ិ្ដ៏មាន្ ថមលៃបំ្ ុ្»សដលបាន្ ្ល់ងៅ
ក្នុងការពបជុំធម្នោិឋានងៅសាកលវទិយាល័យព្ិកហាំយ៉ង់ថ្ងៃទី6សខវិច្ិកាឆ្នាំ
2011។សពមាប់អ ្្ថបទទាំងមូលជាភាសាអងង់្លៃសសូមចូលងៅកាន់ង្ហទំ្័រ
speeches.byu.edu។

្ំណត់ចំណាំ

	 1.	សូម	ដមើល	«	ម្រ	ឯ	កពះ	ដយសែូ�	»	ទំនុក្ ងមកើង	ទំព័រ	64	។
	 2.	សូមដមើល	ការបងពងៀនរបស់ពបធានសាសោចពក៖យ៉ូសសបស៊្មីធ		

(	ឆានាំ	2007	),	ទំព័រ	211	។

បន្ទនុកថនការខកចិ្្

អងំ្ើបាបនិងកំហុស

របស់ងយើងអាច

ោក់ងៅចំងោរះព្រះភ័ពក

ព្រះអមាចាស់និងក្នុង

លក្ខខណ្ឌដ៏សប ន្ុរស

របស់ពទង់ព្ប់ចំណុច

នីមួយៗងៅក្នុងប្ជី

អាចព្ូវបានបាន

្ូសថា«បានបង់

ង្ញថ្លៃ»។
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ខ្នុ	ំដទើប	ជត	ោន	ផដេល់	្រំដណើត	ដល	់្ូរន	កសី	ដរ៉	ដបរោ	

របស់	ដយើង	។	រោរ	សកមាល	្រូន	របស់	ខ្នុំ	មាន	រោរ	

ពោិ្រ	្ ស់	ដ្រើយ	ខ្នុំ	អស	់្រមាលាំង	ព	ីខ្លលួន	រលីង	។

ដពល	ជដល	ដរ៉ដប	រោ	កតូ�	ោន	ោ្រ់	ដៅ	្្រនុង	រង្ង	់ថដ	

របស់	ខ្នុំ	ខ្នុំ	ដោរដពញ	ដោយ	អារម្ណ	៍ថា	ខ្នុំ	គួរ	ជត	ដកចៀង	

ទំនុ្រ	តដមកើង	សំណព្	ចិត្ត	របស់	ខ្នុំ	គឺ	បទ	«	ខ្នុំ	ជា	្រូន	

របស់	កពះ	»	(	ទំនុកដងំកើង,	ទំព័រ	118	)	។	រោរ	ដឆ្លើយ	

តប	ដំបូង	របស់	ខ្នុំ	គឺ	«	ដទ	ខ្នុំ	អស	់្រមាលាំង	្ ស់	។	ខ្នុំ	

នឹង	ដកចៀង	ឲ្យ	នាង	ស្ដាប់	ដៅ	ដពល	ដករោយ	»	។	ប៉ជុន្ត	

គំនិត	ដនាះ	ោន	ដ្រើត	ម្រ	មដេង	ដទៀត	។	ដដូច្ះ	ដទាះ	ប	ី

ជា	ខ្នុំ	អស	់្រមាលាំង	ខ្នុំ	ោន	ោន	ចាប់	ដផដេើម	ដកចៀង	ដៅ	�គ្គ	ទ	ី

មួយ	។	ស្វាម	ីនិង	មាដាយ	របស់	ខ្នុំ	ោន	ចូលរួម	នឹង	ខ្នុំ	។

ដពល	ជដល	ដយើង	ដកចៀង	ចប់	ខ្នុំ	ោន	មាន	អារម្ណ៍	

ពដិសស	ដៅ	្រ្នុង	បន្ប់	ដនាះ	។	សូម្ី	ជត	ដ�ជ្ជ	បណ្ិត	

ជដល	ជំនាញ	និង	ដស្ះ	អដង្គើយ	្៏រ	មាន	ទ្ឹរ	ជភ្្រ	្ូររ	

ចុះ	ម្រ	ដលើ	មុខ	គ្ត	់ជដរ	។	គ្ត	់ោន	អរគុណ	ដយើង	

សកមាប់	រោរ	ដកចៀង	ន�ូ	ចដកមៀង	ដ	៏ពិដោះ	។	គ្ត	់ោន	

និយាយ	ថា	្្រនុង	្រំ�នុង	ឆានាំ	ទាំង	អស់	ជដល	គ្ត	់ោន	

សកមាល	ទារ្រ	ឲ្យ	ដគ	គ្ត	់មិន	ជដល	មាន	អារម្ណ៍	ដូច	

ជដល	គ្ត់	មាន	ដៅ	ដពល	ដនាះ	ដទ	។

ន្ចៀងទំនុកតនរេកើងសំណពវៃចិត្តរបស់អ្នក

ខ្នុំ	ោន	គិត	ពី	បទ	ពដិស្ធន	៍ដនាះ	ដ្រើយ	ឆងៃល	់ថា	

ដតើ	ខ្នុំ	គួរ	ជត	ជសង្	រ្រ	សែីឌ	ីថន	ទំនុ្រ	តដមកើង	ដនាះ	ឲ្យ	គ្ត	់ឬ	

ដទ	។	ជា	អ្រុសល	ខ្នុំ	ោន	ជាប់	រ�ល់	ជាមួយ	នឹង	ជី�ិត	

ដ្រើយ	ោន	ដភ្លច	អំពី	វា	។

ដ្រើយ	ថថងៃ	កតួត	ពិនិត្យ	ដករោយ	ព	ីរោរ	ឆ្លង	ទដន្ល	រួច	

របស់	ខ្នុំ	្៏រ	ម្រ	ដល់	។	ដពល	ជដល	ដ�ជ្ជបណ្ិត	ដដើរ	ចូល	

ម្រ	្រ្នុង	បន្ប	់ទ្ឹរ	មុខ	របស់	គ្ត់	ោន	កសស់	ថាលាដ�ើង	

ដ្រើយ	គ្ត	់ោន	ឱប	ខ្នុំ	។	គ្ត	់ោន	និយាយ	ថា	គ្ត	់

មិន	អាច	យ្រ	ចដកមៀងដនាះ	ដចញ	ព	ីគំនិត	គ្ត	់ដស្ះ	

ដ្រើយ	ជថម	ទាំង	ពយាយាម	ដដើម្ី	ជស្ង	រ្រ	បទ	ដនាះ	ដៅ	

ដលើ	អែិន	ដធើរជណត	ដទៀត	ផង	ដដូច្ះ	គ្ត	់អាច	ដកចៀង	វា	ឲ្យ	

ក្រមុ	កគួស្រ	គ្ត់	ស្ដាប	់។	ដៅ	ដពល	ដនាះ	ដ្រើយ	ជដល	

កពះ	�ិញ្ញាណ	បរិសុទ្	ោន	រំឭ្រ	ខ្នុំ	ថា	ខ្នុំ	គួរ	ជត	រ្រ	ចបាប់	

ចម្លង	ថន	បទដនាះ	ឲ្យ	គ្ត	់។	ខ្នុំ	ោន	សនយា	នឹង	គ្ត	់ថា	

ខ្នុំ	នឹង	កត�ប	់ម្រ	�ិញ	ជា	មួយ	នឹង	បទ	ចដកមៀង	ដៅ	្រ្នុង	

អាទិត្យ	ដនាះ	។

ដៅ	យប់	ដនាះ	ខ្នុំ	ោន	អធិស្ឋាន	សកមាប់	ជំនួយ	

ដដើម្ី	ជសង្	រ្រ	ទំនុ្រ	ដភ្លង	ថន	ចដកមៀងដនាះ	ជដល	នឹង	

មាន	គុណភាព	ល្អ	បំផុត	

សកមាប់	គ្ត់	។	ដៅ	

សកំ�ងពួ្ បរិសុទ្ធន្ងៃចុងកម្កាយ

រដសៀល	ថថងៃ	បនាទាប	់ខ្នុំ	ោន	បញ្ជាទិញ	សែីឌី	ជដល	មាន	

បទ	ដនាះ	។	ដពល	ជដល	វា	ម្រ	ដល់	ដៅ	្រ្នុង	សំបុកត	ពីរ	

ប	ីថថងៃ	បនាទាប់	ម្រ	ខ្នុំ	មិន	អាច	រង់	ចាំ	ដដើម្ី	យ្រ	វា	ដៅ	ឲ្យ	

គ្ត	់ដទ	។

គ្ត	់មាន	រោរ	រំដភើប	យា៉ាង	ខាលាំង	្រ្នុង	រោរ	ទទួល	យ្រ	វា	

ដ្រើយ	គ្ត	់ោន	អរគុណ	ខ្នុំ	សកមាប	់អដំ្យ	ដនាះ	។	

គ្ត	់ោន	កោប	់ខ្នុំ	ថា	គ្ត	់មិន	កោ្រដ	ថា	ដ្រតុ	អ្ី	ដទ	ជត	

ចដកមៀង	ដនះ	មាន	ស្រៈ	សំខាន់	្ ស់	សកមាប	់គ្ត	់

ដដើម្ី	ជច្រ	ចាយ	វា	ជាមួយ	នឹង	ក្រមុ	កគួស្រ	របស	់គ្ត់	។	

ដពល	ជដល	ដយើង	បន្ត	និយាយ	គ្នា	ខ្នុំ	មិន	កតឹម	ជត	ោន	

ជច្រ	ចាយ	ជាមួយ	គ្ត់	ន�ូ	្រដេី	កសឡាញ់	របស់	ខ្នុំ	ចដំោះ	

បទ	ដនាះ	ដទ	ជថម	ទាំង	ជច្រ	ចាយ	ទី	បនាទាល	់របស់	ខ្នុំ	ថន	

រោរ	ពិត	ដ	៏ស្មញ្ញ	ជដល	បទ	ដនាះ	បដកងៀន	ដទៀត	ផង	។

ដៅ	ដពល	ជដល	ខ្នុំ	ដបើ្រ	ឡាន	កត�ប់	ម្រ	ផះ្	�ិញ	ដៅ	

ថថងៃ	ដនាះ	ខ្នុំ	មាន	អារម្ណ៍	ពី	្រដេី	កសឡាញ់	ថន	កពះ	�របិតា	

សួគ៌	របស់	ដយើង	សកមាប់	បកុតី	មានា្់រ	របស់	កទង	់—	គ	ឺ

ដ�ជ្ជ	បណ្ិត	របស់	ខ្នុំ	។	កទង	់ស្រល់	និង	កសឡាញ់	គ្ត់	

ដ្រើយ	កទង	់ចង់	ឲ្យ	គ្ត	់យល់	ថាគ្ត	់្រ៏	អាច	កត�ប	់ដៅ	

រស់	ដៅ	នឹង	កទង	់មដេងដទៀត	ផង	ជដរ	។	◼

តអនជីឡាអូសិនតសននធើររដ្ឋអូហ្អូស.រ.អា

នពលដែលនយើងបាន

នម្ច្ៀងបទននាះច្ប់

នវជ្ជបណ្ិែដែលជំនាញ

និងនសាះអនងគើយក៏ម្សក់

ទឹកដ្្កមកនលើផផទៃមុខគាែ់

ដែរ។
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ដោយ	រោរ	យល់ដឹង	និង	ដសច្រ្តី	សុខស្ន្ត	។

ដតើ	សដម្លង	កពមាន	របស់	ខ្នុំ	ដៅ	ឯ្	ដៅ	?	ដតើ	

កពះ	�ិញ្ញាណ	បរិសុទ្	ដៅ	ឯ្	?	ខ្នុំ	មាន	អារម្ណ៍	

ថា	ដយើង	ោន	ដធ្ើ	ល្អ	អស់	ពី	សមតថែភាព	ដដើម្ី	រោលាយ	ជា	

មនុស្សសុចរិត	។	ដយើង	ោន	បង់	ដង្វាយ	មួយ	ភាគ		

ដប់	ចូល	រួម	រោរ	កបជុំ	ទាំង	ឡាយ	របស់	ដយើង	និង	ោន	

បដកមើ	កគប់	ដពល	ជដល	ដយើង	សូម	ឲ្យ	បដកមើ	។	ដយើង	

ដៅ	ឆាងាយ	ព	ីភាព	ល្អ	ឥត	ដខាចាះ	ប៉ជុន្ត	ដយើង	ដធ្ើ	ោកតី	ជួប	

ជុ	ំក្រមុ	កគួស្រ	និង	សិ្រសា	កពះ	គម្ីរ	។	ដយើង	្ំរពុងជត	

ពយាយាម	។

ដៅ	ដពល	ដនាះ	ខ្នុំ	្ំរពុង	អង្គនុយ	ដៅ	្រ្នុង	ថានា្់រ	សមា	

គម	សដហង្រះ	ដពល	ជដល	អ្្រ	កគូោន	កោប	់ដរឿង	មួយ	ពី	

ស្ច	់ញាតិ	ជិតដិត	មានា្់រ	។	ដពល	្រំពុង	រង់ចាំ	ដភ្លើង	ស្តនុប	

ស្ច់ញាតិ	ដនាះ	ោន	មាន	អារម្ណ៍	ខុសជប្ល្រ	មួយ	ឲ្យ	

ដៅ	ដសងៃៀម	្រជន្លង	ដជដល	ដពល	ជដល	ដភ្លើង	បដេនូរ	ដៅ	ពណ៌	

ដខៀ�	។	គ្ត់	ស្ដាប	់តាម	រោរ	បំផុស	គំនិត	ដនាះ	ដ្រើយ	

ដស្ើរ	ជត	ភាលាម	ដនាះ	រថយន្ត	ដ្ឹរ	ទំនិញ	ដ៏	ធ	ំមួយ	ោន	ម្រ	

ដលឿន	ស្លនុង	តាម	ផ្លនូ�	កបសព្	ដបើ្រ	រោត់	ដភ្លើង	ក្រ្រម	។	

ដបើ	គ្ត	់មិន	ឮ	ដ្រើយ	ស្ដាប់	តាម		សដម្លង	ដនាះ	ដទ	គ្ត	់

និង	្ូរនៗ	គ្ត	់កបជ្រល	ជា	មាន	ដកគ្ះ	ថានា្់រ	ឬ	្រ៏	កតូ�	

ស្លាប	់ដ្រើយ	ដមើល	ដៅ	។

ដរឿង	ដនះ	ោនចា្រ់ទ្លនុះ	ដៅ្រ្នុង	ដួងចិត្ត	ខ្នុំ	ជាខាលាំង		

ជត	ខ្នុំ	អង្គនុយ	ដៅ	ដលើ	ដរៅ	អ	ីរបស់	ខ្នុំ	ដោយ	ទ្ឹរ	ជភ្្រ		

ដរៀបចំ	នឹង	ដចញ	ព	ីបន្ប	់ដរៀន	ដៅ	ដ្រើយ	កស្ប់	ជត		

រោរ	លួង	ដោម	ដ	៏អស្ចារ្យ	មួយ	ោន	មាន	ម្រ	ដលើ	ខ្នុំ	។		

ខ្នុំ	ោន	មាន	អារម្ណ៍	ថន	ដសច្រ្តី	សុខស្ន្ត	ជដល	ជា		

កពះ�ិញ្ញាណ	បរិសុទ្	ពិត	ជា	ដៅ	ជា	មួយ	ខ្នុំ	ជមន	។	្រ្នុង	

្ររណី	របស់	ខ្នុំ	កទង	់មិន	ោន	គង់	ដៅ	ទី	ដនាះ	ជា	សដម្លង	

កពមាន	ដទ	ប៉ជុន្ត	ជា	រោរ	លួង	ដោម	ចិត្ត	�ិញ	។

ចាប់	ព	ីដពល	ថន	ដកគ្ះ	ថានា្់រ	របស់	បិន	ខ្នុំ	ោន		

មាន	អារម្ណ៍	ថា	មាន	្រមាលាំង	ដលើស	ព	ី្រមាលាំង	ខ្នុំ		

ផ្ទាល	់ដ្រើយ	កតូ�	ោន	្រមសាន្ត	ចិត្ត	ដោយ	្រដេី	កសឡាញ់	

របស់	កពះ	�របិតា	សួគ៌	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	ោន	ខ្ះ	រោរ	យល	់ដឹង		

ម្តងមាកាល	ពី	មូល	ដ្រតុ	ជដល	ដរឿង	មួយ	ចំនួន	ដ្រើត		

ដ�ើង	ប៉ជុន្ត	ខ្នុំ	មិន	ជដល	សង្ស័យ	ពី	្រដេី	កសឡាញ់	កទង	់

ដនាះ	ដទ	។

ខ្នុំ	មាន	ជំដនឿ	ថា	កពះ	កជាប	អ្ី	កគប	់យា៉ាង	ដ្រើយ	កទង់	

នឹង	មិន	ទ្ុរ	ខ្នុំ	ដចាល	ដោយ	គ្មាន	រោរ	លួង	ដោម	ចិត្ត	

ដនាះ	ដទ	។	កពះ	�ិញ្ញាណ	បរិសុទ្	ដដើរ	តួនាទី	ជា	ដកចើន	

ដៅ	្រ្នុង	ជ�ីិត	ដយើង	។	កទង់	អាច	រោរោរ	ដយើង	ជត	កទង់	

្៏រ	ដឹ្រនាំ	ដយើង	លួងដោម	ដយើង	បដកងៀន	ដយើង	និង	

កបទាន	រោរ	យល់ដឹង	និង	ពរជ័យ	ដផ្សង	ដទៀត	។

ខ្នុំ	ោន	ដរៀន	ថា	កពះ�របិតា	សួគ៌	ពិត	ជា	រ្រសា	រោរ	

សនយា	របស់	កទង់	ជមន	។	កទង់	ោន	គង់	ដៅ	ជាមួយ	ខ្នុំ	

«	ជា	ដោប	»	។	◼

រ៉ូប៊មីនកាសនផើររដ្ឋយូថ្្៍ស.រ.អារច
នា
នោ

យ
ន្
បដ

ល
ីនអ

ជ
ខា
លាក

នតើ
នហែុអ្ីបានជាម្ពះ

វរបិតាសួគ៌មិនទែនមើល

ការពារនយើងនិងម្ពមាននយើង

«ជាែរាប»ែូនច្្ះ?

នពល	ជដល	ខ្នុំ	អង្គនុយ	ដៅ	្រ្នុង	រោរ	កបជុ	ំស្ករោម៉ង់	

សញ្ជឹងគិត	ព	ីរោរ	អធិស្ឋាន	អំពីនំបុ័ង	ោ្រ្យ	

ទាំង	ដនាះ	បន្ត	សូកតដ�ើងកចំជដលៗដៅ	្រ្នុង	គំនិត	

ខ្នុំថា	៖	«	កបដយាជន៍	ឲ្យ	ព្ួរដគ	អាច	ោន	កពះ	�ិញ្ញាណ	

របស់	កទង	់គង់	ដៅ	ជា	មួយ	នឹង	ព្ួរ	ដគ	ជា	ដោប	»	

(	មរ៉ូថណ	4:3;	គ	និង	ស	20:77	)	។

វា	និយាយ	ថា	«	ជាដោប	»	—	មិន	ជមន	កគ្ន	់

ជត	ដៅ	ដពល	ជា្រ់	ោ្់រ	្ មួយ	ដទ	។	ដតើ	ដ្រត	ុអ្ី	

ោន	ជា	បីបួន	ជខ	មុន	ដនះ	ខ្នុំ	និង	ស្វាមី	ខ្នុំ	មិន	កតូ�ោន	

បំផុស	គំនិត	ព	ីរដបៀប	ដដើម្ី	រោរោរ	្ូរន	កបុស	អាយុ	11	

ឆានាំ	របស	់ដយើង	ព	ីមុន	គ្ត	់កតូ�	ស្លាប	់្រ្នុង	ដកគ្ះ	ថានា្់រ	

ចោចរណ៍ជដលប្ដាល	ម្រពីឡាន	ប្ុរ	្រង	់ដូដច្ះ	?	

ដតើ	ដ្រតុ	អ្ី	ោន	ជា	កពះ	�របិតា	សួគ៌	មិនទត	ដមើល	រោរ	ោរ	

ដយើង	និង	កពមាន	ដយើង	«	ជា	ដោប	»	ដដូច្ះ	?

ខ្នុំ	កតូ�	ោន	បដកងៀន	ដៅ	្្រនុង	ថានា្់រ	្ុរមារ	ដ្រើយ		

ដជឿថា	កពះ�ិញ្ញាណ	បរិសុទ្	នឹង	រោរោរ	ដយើង	។	កទង	់

នឹង	ដកបើ	សដម្លង	តូច	រដ្រៀង	ដដើម្ី	ដមើល	រោរ	ខុសកតូ�	

ដ្ឹរនា	ំនិង	កពមាន	ដយើង	ពី	ដកគ្ះ	ថានា្រ់	។	គំនិត	ដនះ	

ោនមាន	ដៅ	្្រនុង	ចិត្ត	របស់	ខ្នុំ	តាំង	ពី	បិន	ោន	ស្លាប	់

ដៅ	។	ខ្នុំ	ន្ឹរ	គ្ត	់ខាលាំង	្ ស់	ដ្រើយ	ដួង	ចិត្ត	ខ្នុំ	ដពញ	

ការសនយាជាដរាបរបស់្ទង់
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«នអ្៎!	 	ដ្រង្ៗ	!	កត�ប់	ម្រ	�ិញ	!	សដម្លង		

ដ	៏អង្រ	មួយ	ោន	ដៅ	ដ�ើង	។

ខ្នុំ	ោន	ជបរ	ដៅ	ដ្រើយោន	សំគ្ល់	ដ�ើញ	ដ្រ្ង	

កបុស	ពីរ	នា្រ់	អាយ	ុកបជ្រល	កោំ	និង	កោំពីរ	ឆានាំ	្ំរពុង	

រត់	តាម	្រជន្លង	ចត	ឡាន	ដៅ	តាម	ហាង	ដោយ	ទ្ឹរ	

ជភ្្រ	្រូរ	ម្រ	ដលើ	មុខ	របស	់ពួ្រដគ	។	បុរស	អ្្រ	ល្់រ	

ដមើលទ្ឹរមុខ	ោរម្ភ	ដពល	ជដល	គ្ត់	ោន	ដៅ	ព្ួរ	ដគ	។

ដពល	ជដល	កត�ប	់ម្រ	រ្រ	ឡាន	របស	់ខ្នុំ	�ិញ	កពះ	

�ិញ្ញាណ	ោន	ខ្សបឹ	កោប	់ថា	«	អ្្រ	អាច	ជា	ជំនួយ	ដៅ	ទ	ី

ដនះ	»	។	រោរ	ខ្សឹបកោប់	ដនាះ	ស្ងាត	់ជត	ចបាស់	្ ស់	

ជដល	មួយ	សន្នុះ	ដករោយ	ម្រ	ខ្នុំ	ោន	រត់	តាម	្រជន្លង	ចត	

ឡាន	ដៅ	រ្រ	ដ្រង្	កបុស	ទាំង	ពីរ	នា្់រ	ដនាះ	។

ខ្នុំ	ដ�ើញ	ថា	ដ្រ្ង	កបសុ	ធ	ំ្រំពុង	ឈរ	ដៅ	ជិត	ឡាន	

ពណ	៌ដតានាត	មួយ	។	ខ្នុំ	ោន	ដៅ	រ្រ	ដគ	ដ្រើយ	លត់	ជង្គង់	

ចុះ	ដៅ	ជិត	ដគ	។

«	សួស្តី	។	»	ខ្នុំ	ដឈាមាះ	កគីស្ី្	។	ដតើ	ប្អនូន	មិន	

អ	ីដទ	ឬ	?

កគ្ន់	ជត	ខ្នុំ	សួរ	ចប់	ដគ	យំ	រោន់	ជត	ខាលាំង	ដ្រើយ		

ោ្់រ	មុខ	ដគ	ដៅ	្រ្នុង	ថដ	របស់	ដគ	។	បុរស	អ្្រ	ល្់រ		

និង	ដ្រ្ង	កបុស	មានា្់រ	ដទៀត	ោន	ម្រ	ដល់	ជដរ	។

បុរស	អ្្រ	ល្រ់	ោន	កោប់	ខ្នុំថា	«	ខ្នុំ	គិត	ថា		

ព្ួរ	ដគ	ដចះ	និយាយ	ជត	ភាស្	ោោំង	ប៉ដុ្ណះ	»	។	

្ពះវិញ្ញាណបានខ្ឹប្បាប់ខ្នុំ «	ដយើង	ដ�ើញ	ព្ួរដគ	រត់	រោត់	តាម	ហាង	ដោយ	

�ដងង្	»	។

ខ្នុំ	ោន	និយាយ	ជណ	នាំ	ខ្លលួន	របស់	ខ្នុំ	ដៅ	ដ្រ្ង	កបុស	

ទាំង	ពីរ	ដ�ើង	�ិញ	ជា	ភាស្	ោោំង	។	ភាស្	ោោំង	

ជា	ភាស្	្រំដណើតរបស់	ខ្នុំ	ប៉ជុន្ត	ខ្នុំ	មិន	ោន	និយាយ	វា	

ចាប់	ព	ីខ្នុំ	កតូ�	ោន	យ្រ	ម្រ	ចិញ្ចឹម	ដៅ	្រ្នុង	កគួស្រ	ជដល	

និយាយ	ភាស្	អងដ់គ្លស	តាំង	ពី	តូច	ម្រ	ដម្លះ	។	ជា	

ធម្តា	ភាស្	ោោំង	របស់	ខ្នុំ	គឺ	ពុ	ំសូ�	ល្អ	ដទ	។	ដទាះ	ប	ី

ជា	ដដូច្ះ	្៏រដោយ	ដៅដពលដនាះ	វា	មិន	ឆារំ	ឆ្គង	្៏រមិន	

រឹង	ឆកឹង	ជដរ	។	ោ្រ្យ	ទាំង	ដនាះ	គ	ឺចបាស់	ដៅ	្រ្នុង	គំនិត	ខ្នុំ	

ដ្រើយ	សដម្លង	ខ្នុំ	ដូច	ជា	រោរ	លួង	ដោម	ដល់	ដ្រ្ង	កបសុ	

ទាំង	ពីរ	ដនាះ	។

ដៅ	ចដនាលាះ	រោរ	យំ	ខ្សបឹខ្សលួល	ដ្រ្ង	កបុស	ធ	ំោន	

ពន្យល់	ដោយ	ោ្រ្យ	យា៉ាង	ដលឿន	ថា	ដគ	នឹង	ប្អនូន	កបសុ	

របស់	ដគ	មិន	អាច	រ្រ	ឪព្ុរ	មាដាយ	របស់	ដគដៅ	្្រនុង	ហាង	

ដ�ើញ	ទាល់	ជត	ដស្ះ	ដ្រើយ	ោន	រត់រ្រ	ពួ្រដគដៅ	ខាង	

ដករៅ	ហាង	ដទៀត	។	ដៅ	ដពល	ជដល	ខ្នុំ	ោន	ស្ដាប់		ឮ	

ដដូចានាះ	ខ្នុំ	ោន	ដឹង	ដោយ	កសពិច	កសពឹល	ថា	ខ្នុំ	មិន	

កតឹម	ជត	អាច	សន្នា	ជា	ភាស្	ោោំង	ដោយ	ដសរី	ដទ	

ប៉ជុន្ត	ជថម	ទាំង	ដកតៀម	ខ្លលួន	រួច	ជាដកសច	ដដើម្ី	យល	់នឹង	

លួង	ដោម	ចិត្ត	ដល់	ដ្រ្ង	កបសុ	ជដល	ភ័យ	ខាលាច	ទាំង	ពីរ	

នា្់រ	ដនាះ	ផង	។

ខ្នុំ	ោន	កោប់	ដៅ	បុរស	អ្្រ	ល្់រ	ថា	«	ព្ួរ	ដគ	ោន	

�ដងង្	ឪពុ្រ	មាដាយ	ដ្រើយ	រង	់ចាំ	ឪពុ្រ	មាដាយ	ដគ	ដៅ	

ឯឡាន	ព្ួរ	ដគ	»	។	ដ្រ្ង	កបុស	តូច	ដនាះ	ោន	កោប	់ខ្នុំ	

ដឈាមាះ	ឪព្ុរ	មាដាយ	ដគ	ដ្រើយ	ខ្នុំ	ោន	ឲ្យ	ដឈាមាះ	ដនាះ	ដៅ	

បុរស	អ្្រ	ល្រ់	ដដើម្ី	ឲ្យ	គ្ត់	កបរោស	រ្រ	ពួ្រ	ដគ	។	ពីរ	

ប	ីនាទី	ដករោយ	ម្រ	ដ្រ្ង	កបុស	ដនាះ	ោន	ដ�ើញ	ឪពុ្រ	ដគ	

ដចញ	ព	ីហាង	ដ្រើយ	រត់	ម្រ	រ្រ	ដគ	។

ដៅ	ដពល	ជដល	ខ្នុំ	ជូន	ដ្រង្	កបុស	ដនាះ	ដៅ	ឪព្ុរ	

របស់	ដគ	ខ្នុំ	ដ�ើញ	ថា	ខ្នុំ	មិន	អាច	ទាំង	និយាយជកមាប	

ោជា	ភាស្	ោោំង	ោន	ល្អ	ផង	។	ខ្នុំ	ពយាយាម	ដោយ	

ឥតកបដយាជន៍	្្រនុង	រោរ	និយាយ	ឲ្យ	ដ្រ្ង	ទាំង	ពីរ	នា្់រ	

ដនាះ	ោន	យល់	ជត	ខ្នុំ	មិន	អាច	និយាយ	អ្ី	ដករៅ	ពី	ោ្រ្យ	

កោ�	ពីរ	ប	ីោ្រ្យ	។	ដៅ	ទី	បញ្ចប	់ខ្នុំោន	កត�ប់	ម្រ	

និយាយ	ជា	ភាស្	អង់ដគ្លស	�ិញ	ដោយ	និយាយ	ដៅ	

រោន	់ដ្រ្ង	ដនាះ	«	ោដ្រើយ	រ្ីរោយ	្ ស់	ជដល	ោន	

ជួប	ប្អនូន	»	។

ដៅ	ដពល	ជដល	ពួ្រ	ដគ	ោន	ដចញ	ដៅ	ជាមួយ		

នឹង	ឪពុ្រ	មាដាយ	ដគ	ខ្នុំ	ោន	ដោរដពញ	ដៅ	ដោយ	្រដេី		

អំណរ	។	កពះ�របិតា	សួគ	៌ោន	ដធ្ើរោរ	អស្ចារ្យ	តាម		

រយៈ	ខ្នុំ	ដដើម្ី	លួងដោម	្រូន	តូចៗ	របស់	កទង	់។		

ខ្នុំ	មាន	ចិត្ត	ោប	ទាបជដល	កពះ	អមាចាស់	អាច	តដមកើង		

្រកមិត	សមតថែភាព	របស់	ខ្នុំ	ដដើម្ី	បដំពញ	កពះ	ដគ្ល	

បំណង	របស់	កទង់	។	ខ្នុំ	មាន	្រដេី	អំណរ	ដដើម្ី	ដធ្ើ	ជា		

ស្្រ្សី	ន�ូ	អ្ី	ជដល	អាច	ដ្រើត	ដ�ើង	ដៅ	ដពល	ជដល		

ដយើង	ថាវាយ	ខ្លលួន	ដយើង	ដល	់កទង	់ដពល	កទង	់ោន	ដៅ	

ម្រ	ដលើ	ដយើង	ដទាះ	ជា	ដៅ	្រ្នុង	ស្ថាន	រោរណ	៍ជដល	មិន	

គួរ	អាច	ដៅ	រួច	្រដេី	។	◼

្្ីស្ទីណាអាល់្បចិនអៀោតរដ្ឋវាស៉៊មីននតានស.រ.អា

ខ្នុំបានសមាគាល់ន�ើញនកមេងម្បុសពីរនាក់អាយុ

ម្បដហលម្បាំនិងម្បំាពីរ្ នាំកំពុងរែ់តាមកដនលែង

ច្ែឡាននៅតាមហាងនោយទឹកដ្្កហូរមកនលើ

មុខរបស់ពួកនគ។



នៅ
	កពឹ្រ	ថថងៃ	អាទិត្យ	មួយ	សមាជ្ិរ	ជដល	ដទើប	ោន	

កជមុជ	ទ្ឹរ	មានា្រ់	កតូ�	ោន	ជណនាំ	ឲ្យ	ស្រល់	

ដៅ	្រ្នុង	�ួដ	។	ដឈាមាះ	របស់	គ្ត់	គ	ឺលីដឌៀ	។	គ្ត់	

ោនយ្រ	ឈ្ះ	ដលើ	ដួង	ចិត្ត	ដយើង	មួយ	រដំពច	។

លីដឌៀ	ជា	កស្តី	ចំ្ ស	់ដ្រើយ	ពិរោរ	ជភ្្រ	ពី	រោរ	

កបយុទ្	កបឆាំង	នឹង	ជំងឺ	ទ្ឹរ	ដនាម	ជផ្អម	ជា	ដកចើន	ឆានាំ	។	

គ្ត	់ោន	ស្រល់	សមាជ្ិរ	្រ្នុង	�ួដ	ដនះ	យា៉ាង	រ្រ័ស	

ដោយ	សដម្លង	និង	សកមបឹ	ដជើង	របស់	ព្ួរ	ដគ	។	គ្ត	់

នឹងដៅ	ដឈាមាះ	របស់	ដយើង	និង	ចាប់	អកងួន	ថដ	ដយើង	

ដ្រើយ	ដយើង	មិន	ជដលគិត		ថា	គ្ត់	ពរិោរ	ជភ្្រ	ដនាះ	ដទ	។

បនាទាប	់ពីរោរ	តកមូ�	ឲ្យ	រង់	ចាំ	មួយ	ឆានាំ	ោន	ផុត	

ដៅ	ដនាះលដីឌៀ	ោន	ជួប	ជាមួយ	នឹង	បែីស្សព	និង	

កបធាន	ដស្ត្រ	ដដើម្ី	ទទួល	យ្រ	ប័ណ្	ចូល	កពះ	�ិហារ	

បរិសុទ្	របស់	គ្ត់	។	ដៅ	្រ្នុង	ថានា្់រ	កស្តី	នា	ថថងៃ	អាទិត្យ	

មួយគ្ត	់ោន	ទាញ	ខ្នុំ	ចុះ	ដៅ	ជិត	គ្ត	់ដ្រើយ	កោប់	ថា	

«	កបធាន	ដស្ត្រ	ោន	កោប	់ខ្នុំ	ថា	ខ្នុំ	កតូ�	ជត	ដៅ	កពះ	�ិហារ	

បរិសុទ្	ឲ្យ	ឆាប	់តាម	ជដល	អាច	ដធ្ើ	ដៅ	ោន	។	ដតើ	អ្្រ	

នាំ	ខ្នុំ	ដៅ	ោន	ដទ	?	»

វា	ជា	សោដា្រ៍	ដំបូង	ថន	ជខ	ធ្នូ	—	ជា	ដពល	ដ�ោ	

ដ	៏មមាញឹ្រ	សកមាប់	ព្ួរ	ដយើង	ោល់	គ្នា	។	ខ្នុំ	ោន	

ពយាយាម	ដោះ	ស្រ	ដូច	សព្មួយ	ដង	ថា	«	ដតើ	ដយើង	

មិន	អាច	ចាំ	ដល	់ជខ	ម្រោ	ដទ	ឬ	អ	ី?	»

នយើង្តូវតតនៅ្ពះវោិរបរិសុទ្ធឥឡតូវននះ!

«	ដទ	ដយើង	កតូ�	ដៅ	ឥ�នូ�	ដនះ	!	»

កស្តី	មួយ	ក្រមុ	ព	ី�ួដ	ដនះ	ោន	ដៅ	កពះ	�ិហារ	បរិសុទ្	

ជាដរៀង	ោល	់ជខ	ដូដច្ះ	ខ្នុំ	ោន	ដៅ	ដសែបីសួរពួ្រ	ដគ	

អំពី	រោរ	ដធ្ើ	ដដំណើរ	ដៅ	កពះ	�ិហារ	បរិសុទ្	ជាមួយ	នឹង	

លីដឌៀ	។	ព្ួរ	ដគ	រ�ល	់ខាលាំង	្ ស	់។	ប៉ជុន្ត	ដោយ	

ទ្ឹរជភ្្រ	ដៅ	្រ្នុង	ជភ្្រ	គ្ត់	លដីឌៀ	ោន	កោប់	ដយើង	

មដេង	ដទៀត	ថា	កបធាន	ដសដេ្រ	ោន	កោប	់គ្ត	់ឲ្យ	ដៅ	កពះ	

�ិហារបរិសុទ្ឲ្យ	ឆាប	់តាម	ជដល	អាច	ដធ្ើ	ដៅ	ោន	។

ដៅ	ចំណុច	ដនាះ	ដយើង	ោន	យល	់កពមដដើម្ី	ដធ្ើ	

ដដំណើរ	ចមាងាយ	241 គ.	ម.	ដៅ	សោដា្រ៍	បនាទាប់	។	

ដៅ្រ្នុង	រោរ	ដធ្ើដំដណើរដនាះ	ឡាន	របស់	ដយើង		

ោនដពញ	ដៅដោយ	រោរ	ជជជ្រ	គ្នា	និង	មិត្តភាព		

របស់	កស្តី	ទាំង	កោំបី	នា្រ់	។	លីដឌៀ	ដោរដពញ	ដៅ	

ដោយ	ភាព	រី្រោយ	តាមរយៈ	បទពិដស្ធន៍ពី	រោរ	ដៅ	

កពះ	�ិហារ	បរិសុទ្	របស់	គ្ត់	និង	ពរជ័យ	ថន	រោរ	ទទួល	

អដំ្យ	ទាន	ពិសិដ្ឋ	របស់	គ្ត	់។

ដៅ	សោដា្៍រ	ទីមួយ	ថន	ជខ	ម្រោ	ស្ថាន	ភាព	របស	់

លីដឌឿ	ោន	ដុនោប	ដ�ើង	ដ្រើយ	គ្ត	់ោន	ចូល	

មន្ីរ	ដពទ្យ	សកមាប់រោរ	សដហង្រះ	បនាទាន់	។	មួយ	

សោដា្រ៍	ដករោយ	ម្រ	គ្ត	់ោន	ទទួល	មរណភាព	។	

ប៉ជុន្ត	លីដឌៀ	នា	ំដៅ	ជាមួយ	ខ្លលួននូ�	ពរជ័យ	ដ៏	អស	់្រល្	

ជដល	គ្ត់	ោន	ទទួល	ដៅ	្រ្នុង	កពះ	�ិហារ	បរិសុទ្	ប៉នុាមាន	

សោដា្រ៍	មុន	ដនះ	។

ដករោយ	ម្រ	ខ្នុំ	ោន	កោប់ដល	់កបធាន	ដសដេ្រ	អំពី	

ដរឿងថន	ដដំណើរ	ដៅ	កពះ	�ិហារ	បរិសុទ្	របស់	ដយើង	ដ្រើយ	

ោន	កោប់	គ្ត	់ថា	ខ្នុំ	ចាប់	អារម្ណ៍	ជាខាលាំងចដំោះ	រោរ	

បំផុស	គំនិត	ជដល	គ្ត	់ោន	ទទួល	្រ្នុង	រោរ	កោប់	លដីឌឿ	

ឲ្យ	កតូ�	ដៅ	កពះ	�ិហារ	បរិសុទ្	ជា	បនាទាន់	។

គ្ត	់ោន	ដឆ្លើយថា	«	ខ្នុំ	ពិត	ជា	មិនមាន	ន័យ	

ថា	គ្ត់	កតូ�	ដៅ	ឥ�នូ�	ដនះ	ដទ	»	។	«	ខ្នុំ	ជតង	ជត	កោប	់

អ្្រជដល	រោន់	ប័ណ្	ចូល	កពះ	�ិហារ	បរិសុទ្	ថ្ី	ឲ្យ	ឆាប	់

ដៅ	កពះ	�ិហារ	បរិសុទ្	។	កពះ�ិញ្ញាណ	ោនមាន	កពះ	

បន្នូល	ដៅរោន់	លដីឌៀ	មិន	ជមនជា	ខ្នុំ	ដទ	!	»

លីដឌៀ	ោន	បដកងៀន	ដយើងទាំង	អស់	ឲ្យ	ស្ដាប	់តាម	

កពះ	�ិញ្ញាណ	ដ្រើយ	ដធ្ើ	តាម	រោរ	បំផុស	គំនិត	ដនាះ	

ភាលាម	។	ខ្នុំ	មាន	អំណរ	គុណ	ចំដោះ	រោរ	រំឭ្រ	របស	់គ្ត	់

ដដើម្ី	ស្ដាប	់តាម	សដម្លង	តូច	រដ្រៀង	។	◼

មា៉ារី្ូរេស៍នអវិនរដ្ឋកាលី្វៃ័រញា៉ាស.រ.អា

លី
ន�ៀបាននិយាយថា«ម្បធាននសដេកបានម្បាប់

ខ្នុំឲ្យនៅម្ពះវិហារបរិសុទ្ឲ្យបាន្ ប់តាមដែល

អាច្ន្្ើបាន»។«នែើនាងជូនខ្នុំនៅបាននទ?»
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ប្អូនៗ	យុ�មជ្ឈឹម	�័យ	ទាំង	អស់	្ំរពុង	រស	់ដៅ	្រ្នុង	

អ្ី	ជដល	ដៅ	ថា	«	ទស�ត្សន	៍ថន	រោរ	សដកមច	

ចិត្ត	»	។	អ្្រ	្រំពុង	ដធ្ើ	រោរ	ដកជើសដរើស	សំខាន់ៗ	ជា		

ដកចើន	្្រនុង	ជ�ីិត	របស់	អ្្រ	ដូច	ជា	«	រោរ	ដៅ	កពះ	�ិហារ		

បរិសុទ្	រោរ	បដកមើ	ដបស្រ្រម្	រោរ	ទទួល	រោរ	អប់រំ	ដកជើស		

ដរើស	មុខនាទី	រោរង្រ	និង	ដកជើស	ដរើស	ថដ	គ	ូដ្រើយ	

ផសារភាជាប	់អស	់្រល្	ជានិច្ច	ដៅ	្រ្នុង	កពះ	�ិហារ	បរិសុទ្	»	។ 1

ខ្នុំ	និយាយ	ដផ្ដាត	ពដិសស	ចំដោះ	អ្្រ	ជដល	្រំពុង		

ពុះោរ	ជាមួយ	នឹង	រោរ	សដកមច	ចិត្ត	មួយ	ឬ	ដកចើន	—		

អ្្រ	ខ្លះ	កបជ្រល	ជា	ដស្ើរ	ជត	្រដកមើ្រ	ខ្លលួន	មិន	រួច	ព	ីរោរ		

ភ័យ	ខាលាច	ថន	រោរ	សដកមច	ចិត្ត	ខុស	ឬ	កតូ�	រោរ	រោរ		

ពកងឹង	ដដើម្ី	មាន	ទំនុ្រចិត្ត	្្រនុង	រោរ	ដធ្ើ	រោរ	សដកមច		

ចិត្ត	ព	ីមុន	ម្រ	។

ដបើ	ដយើង	អន�ុត្ត	ដមដរៀន	បួន	ថន	រោរ	បំផុសគំនិត	្្រនុង	

រោរ	សដកមច	ចិត្ត	ដោយ	នថី្រ្	អាច	រោត	់បនថែយ	ភាព	

ភ័យខាលាច	របស់	អ្្រ	ដ្រើយ	បដងកើន	ទំន្ុរ	ចិត្ត	របស	់អ្្រ	

ដដើម្ី	ដឆាពះ	ដៅ	មុខ	។

1.សូមកគ្រពតាមម្ពរះបញ្ញត្ឈិទាំងឡាយ

ខចុង	ដករោយ	ថន	្ំរណត់	កតា	ពិសិដ្ឋ	របស់	នថី្រ្		

ោន	សដង្ខប	ពី	ជ�ិីត	របស់	ដោ្រ	៖	«	ដ្ិត	កទង់	ោន	

បញ្ជា	ខ្នុំ	ថា	ដូដច្ះ	ដ្រើយ	ខ្នុំ	កតូ�	ជត	ដគ្រព	ដធ្ើតាម	»	។	

(	នថី្រទ្ី	2	33:15	)	។

ដសច្រដេី	ជដំនឿ	និង	ដសច្រដេី	កសឡាញ់	របស	់នីថ្រ្	

ចដំោះ	កពះ	អង្គ	សដហង្រះ	គ	ឺោន	បញ្ជា្រ់	បង្ហាញ	ដៅ	

្្រនុង	រោរ	ដគ្រព	កពះ	បញ្ញត្តិ	របស	់កពះ	។	ដោ្រ	ោន	

អធិស្ឋាន	(	សូមដមើល	នីថ្រទ្	ី1	2:16	)	ដោ្រ	

ោន	អាន	កពះ	គម្ីរ	(	សូមដមើល	នថី្រទ្ី	1	22:1	)	។	

ដោ្រ	ោន	ជសង្	រ្រ	និង	ដដើរ	តាម	រោរ	ចង្អនុល	បង្ហាញ	

ម្រ	ព	ីពយា	រោរី	ជដល	ដៅ	រស់	(	សូមដមើល	នីថ្រ្ទ	ី1	

16:23–24	)	។	រោរ	ដគ្រព	តាម	ជបបដនាះ	អនុញ្ញាតឲ្យ	

កពះ	�ិញ្ញាណ	ដធ្ើ	ជា	ថដ	គ	ូដ៏	ខាលាំង	ដល់	នថី្រ្	ដពញ	មួយ	

ជ�ីិត	របស់	ដោ្រ	ដ្រើយ	ជកមុញ	ឲ្យ	មាន	�ិ�រណៈ	ផ្ទាល	់

ខ្លលួន	ជា	បន្ត	បនាទាប	់។

អ្្រ	ទាំង	អស់	គ្នា	្រ៏	កតូ�	ជត	ដៅ	ជិត	នឹង	កពះ	អមាចាស់	

ជដរ	ដោយ	រ្រសា	បទ	បញ្ញត្តិ	ទាំង	ឡាយ	របស់	កពះ	។		

ខ្នុំ	សូម	ជថ្លង	ទីបនាទាល់	ថា	រោរ	ដគ្រព	កបតិបត្តិ	យា៉ាង		

ខាជាប	់ខ្ជលួន	ដៅ	នឹង	អ្ី	តូច	មួយ	ដូច	ជា	រោរ	អាន	កពះ		

គម្ីរ	រោរ	អធិស្ឋាន	ជា	ដរៀង	ោល	់ថថងៃ	ចូល	រួម	រោរ	កបជុំ	

ស្សនាចក្រ	នានា	ស្ដាប	់តាម	ដំបូនាមាន	របស់		

ពយារោរ	ីជដល	ដៅ	រស់	និងរោរ	បដកមើ	អ្្រ	ដថទ	ដនាះ		

វា	នឹង	ឲ្យ	អ្្រ	មាន	ភាព	ស្រដេិសម	សកមាប	់កពះ	

�ិញ្ញាណ	—	និង	�ិ�រណៈ	ជដល	ម្រ	ជាមួយ	គ្្	ដនាះ	។

ភាព	ល្អ	ឥតដខាចាះ	ពុជំមន	ជា	តកមូ�	រោរ	ដំបូង	ដដើម្ី	

ទទួល	ោន	�ិ�រណៈ	ផ្ទាល់	ខ្លលួន	ដនាះដទ	។	តកមូ�	រោរ	

ដំបូង	គឺ	ជា	រោរ	ជ្រជកបចិត្ត	ជា	ដរៀង	ោល	់ថថងៃ	(	សូមដមើល	

រ៉ូម	3:23	)	។	ដបើ	សិន	ជា	រោរ	ជ្រជកបចិត្ត	របស	់អ្្រ	

ដស្មាះ	ពីចិត្ត	និង	ដពញ	ដលញ	(	សូមដមើល	គ	និង	ស	

58:42–43	)	អំ្ ច	ថន	រោរ	ោង	សមាអោត	របស់	

ន្ពះនៅមុខនោយ
កដ្យមអលក�ើរអាន់្ ូនបី�បីកភើគបីន

ហនពួកចិតសិបនាក់

កមករៀនបួនននការសកម្មចចឈិត្
កដ្យបំ្ុសគំនឈិតកដ្យ
នបីនហវអាចកាត់បន្ថយភាព
ភ័យខាលាចរបស់អ្ន្កហើយ
បកង្កើនទំនុ្ចឈិត្របស់អ្ន្កដើម្បី
កឆាពរះកៅមុ្។
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មជ្ឈិមវ័យ
វ័យ

ក្មេង

គសចក្រី�ំគនឿនិងគសចក្រីបសឡាញ់

រ្រស់នរីនហ្វចំគោរះបពរះអង្គសគនង្ររះ្ឺ

រោន្រញ្ជាក់្រង្ហាញគៅក្ននុងការគោរព

បពរះ្រញ្ញត្ិរ្រស់បពរះ។



ដង្វាយ	ធួន	នឹង	នា	ំកពះ	�ិញ្ញាណ	ដដើម្ី	ដឹ្រ	នាំ	អ្្រ	ដៅ	

្្រនុង	រោរ	សកមច	ចិត្ត	ដ	៏សំខាន់	ថន	ជី�ិត	។

2.កឆាពរះកៅមុ្កដ្យជំកនឿ

សូម	ោ្រ់	ខ្លលួន	អ្្រ	្រ្នុង	ស្ថានភាព	របស់	នថី្រ្	�ិញ	

ឪពុ្រ	របស់	អ្្រកោប	់អ្្រ	ថា	កពះអមាចាស់	ោន	បញ្ជា	

ឲ្យ	កគួស្រ	អ្្រ	ដោះ	បង់	ដចាល	កទព	សម្ត្តិ	របស់	អ្្រ	

ដ្រើយ	ដចញ	ដៅ	វាល	រដហាស្ថាន	។	ដតើ	អ្្រ	មិន	ចង	់ដឹង	

អំពី	ដដំណើរ	និង	ដគ្ល	ដៅ	របស់	អ្្រ	ដទ	ឬ	?

ខ្នុំ	គិត	ថា	នថី្រ្	នឹង	រដំភើប	ចិត្ត	ដបើ	កពះ	អមាចាស់	ោន	

បង្ហាញ	យា៉ាង	ចបាស	់ព	ីអនាគត	របស់	គ្ត	់។	ប៉ជុន្ត	

ដនាះមិន	ជមន	ជា	រដបៀប	ជដល	កពះ	ោន	ដធ្ើ	រោរ	ជា	មួយ	

នថី្រ្	ដទ	ដ្រើយ	វា	្៏រ	មិន	ជមន	ជា	រដបៀប	ជដល	កទង	់នឹង		

ដធ្ើ	រោរ	ជាមួយ	អ្្រ	ជដរ	។

ដពល	ជដល	ក្រមុ	កគួស្រ	របស់	នថី្រ្	ោន	ដធ្ើ		

ដដំណើរ	តាម	វាល	រដហាស្ថាន	ដសច្រដេី	ជណនាំ		

ោន	ម្រ	ដល់	គ្ត	់កតឹម	ជត	«	យូរៗ	មដេង	»	ប៉ុដ្ណះ	

(	នថី្រទ្ី	1	16:29;	18:1	)	។	រោរ	ដមើល	ដៅ	ដដំណើរ	

ជ�ីិត	របស់	ដោ្រ	ដោយ	ភាព	ជា្់រ	ចបាស់	ដៅ	មុខ		

នឹង	មិន	ផដេល់	ឲ្យ	ដោ្រ	ន�ូ	រោរ	ពកងី្រ	កពលឹង	និង	រោរ	

បដងកើត	ដសច្រដេី	ជដំនឿ	ជដល	ជួយ	ដោ្រ	ឲ្យ	រោលាយ	រោន	់ជត	

ដូច	កពះ	កគសី្	ដទ	។

ដបើ	សិន	អ្្រ	្រំពុងជតរង់ចា	ំឲ្យ	កពះ	ចង្អនុល	បង្ហាញ		

ថា	គួរ	ជត	ដរៀន	មុខ	�ិជាជា	អ្ី	កតូ�	ដរៀប	រោរ	ជាមួយ	អ្្រ	

្	កតូ�	ដធ្ើ	រោរ	ង្រ	អ្ី	កតូ�	រស	់ដៅ	្រជន្លង	្ 	គួរ	

ដរៀន	បន្ត	យ្រ	អនុបណ្ិត	ដ្រើយ	គួរ	បដងកើត	្រូន	ប៉ុនាមាន	

កដើម្បីកាត់បន្ថយការភ័យខាលាចនឈិងបកង្កើនជំកនឿចឈិត្

1. សរូេនគារពតារេ្ពះប ្្ញត្តិទាំងឡាយ។

2. នឆ្ពះនៅរេុខនោយជំននឿ។

3. រស់នៅក្ននុងបច្ចនុប្ន្ន។

4. ទាញយកកមាលាំងពីអ្នកដហទ។

នា្់រ	ដនាះ	អ្្រ	នឹង	មិន	ជដល	ចា្រ	ដចញ	ព	ីផះ្	របស	់អ្្រ	

ោនដ�ើយ	។	ខ្នុំ	សូម	ជថ្លង	ទីបនាទាល់	ថា	�ិ�រណៈ	ផ្ទាល់	

ខ្លលួន	នឹង	ម្រ	កតឹម	ជត	«	ព	ីដពល	មួយ	ដៅ	ដពល	មួយ	»	

ប៉ដុ្ណះ	។

កពះ�របិតា	សួគ៌	របស់	ដយើង	ចង់	ឲ្យ	ដយើង	រី្រ		

ចដកមើន	ដ្រើយ	វា	រួម	បញ្ចនូល	រោរ	អភិ�ឌ្ឍ	សមតថែភាព		

របស់	ដយើង	ដដើម្ី	ថ្លឹង	ជថ្លង	រោរ	ពិត	ផដេល់	រោរ	�ិនិច្័យ		

និង	ដធ្ើ	រោរ	សដកមច	ចិត្ត	។	ប៉ជុន្ត	កទង	់្រ៏	អដញ្ជើញ		

ដយើង	ឲ្យ	យ្រ	រោរ	សដកមច	ចិត្ត	ទាំង	ឡាយ	របស	់ដយើង	

ដៅ	រោន់	កទង	់្្រនុង	រោរ	អធិស្ឋាន	ជដរ	(	សូម	ដមើល		

គ	និង	ស	9:7–9	)	។	ជអលដឌើរ	រីឆាត	ជី	សកត		

ថន	្រូរ៉ុម	ថន	ពួ្រ	ស្�្រ	ដប់ពីរ	នា្់រ	ោន	បដកងៀន	ថា	

ចដម្លើយ	ចដំោះ	រោរ	អធិស្ឋាន	របស់	ដយើង	ម្រ	«	្្រនុង		

�ិធ	ីមួយ	្្រនុង	ចដំ្ម	វិធ	ីប	ី»	។ 2

ការ្រញ្ជាក់ពរីការអរះអាង

ជអលដឌើរ	សកត	ោន	មាន	កបស្សន៍	ថា	«	ជា	

ដំបូង	អ្្រ	អាច	មាន	អារម្ណ៍	សុខស្ន្ត	លួង	ដោម	

ចិត្ត	និង	រោរ	អះអាង	ថា	រោរ	សដកមច	ចិត្ត	របស	់អ្្រ	គ	ឺ

កតឹម	កតូ�	» 3	ខ្នុំ	និង	កគីស្ី	ភរិយា	របស់	ខ្នុំ	ោន	រ្រដ�ើញ	

ថា	រោរ	អះអាង	ចំដោះ	រោរ	សដកមច	ចិត្ត	ដ៏	សំខាន	់ជដល	

ប៉ះោល់	ដល់	ជ�ីិត	អាច	ជា	រោរ	សន្នា	តាម	រយៈ	កពះ	

គម្ីរ	ដ្រើយ	ជាដរឿយ	បនាទាប់	ព	ីរោរ	ដគ្រព	បូជា	កពះ		

�ិហារ	បរិសុទ្	។

ឧទា្ររណ	៍បនាទាប់	ព	ីរោរ	សញ្ជឹង	គិត	និង	រោរ	

អធិស្ឋាន	ជា	ដកចើន	ដយើង	ោន	សដកមច	ចិត្ត	ដោះបង	់ផះ្	

្្រនុង	្រដេី	សុបិន្ត	ថ្ីរបស់	ដយើង	្រ្នុង	រដ្ឋ	តិចស្ស់	ទទួល	

យ្រ	រោរ	ផ្លាស់	បដេនូរ	រោរង្រ	ដ្រើយ	ផ្លាស	់ដៅ	ទីក្រុង	

ដប៉រោំង	កបដទស	ចិន	ជាមួយ	នឹង	្រូន	កោំមួយ	នា្រ់	។	

ជត	ដយើង	កោថានា	ចង់	ោន	រោរ	បញ្ជា្់រ	ខាង	�ិញ្ញាណ	យា៉ាង	

ខាលាំង	សកមាប់	រោរ	ផ្លាស	់បដេនូរ	ដ	៏សំខាន់	មួយ	ដនះ	។	រោរ	

អះអាង	ដ៏	ដទ�ភាព	ពិត	ជា	មាន	ចដំោះ	ដយើង	—	ដៅ	

្្រនុង	កពះ	�ិហារ	បរិសុទ្	—	ដពល	ដយើង	អាន	ោ្រ្យ	ទាំង	

ដនះ	ដៅ	្រ្នុង	ដគ្ល	លទ្ិ	និង	ដសច្រដេី	សញ្ញា	៖	«	គ	ឺ

ជា	កពះ្រឫទ័យ	របស	់ដយើង	ថាអ្្រ	គប្ី	.	.	.	្រុំដៅ	

្រជន្លង	ដនះ	ដកចើន	ថថងៃ	ដព្រ	.	.	.	ចូរ	្រុំ	គិត	ព	ីកទព	សម្ត្តិ	

របស់	អ្្រ	ដ�ើយ	។	ចូរ	ដៅ	ឯជដនដី	ទាំងឡាយ	ដៅ	

ទិស	ខាងលិច	»	(	គ	និង	ស	66:5–7	)	។
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មជ្ឈិមវ័យ
វ័យ

ក្មេង

សដម្លង	របស់	កពះ	ដយសែូ�	កគីស្	ដៅ	្្រនុង	ខគម្ីរ		

ទាំង	ដនះ	អម	ម្រ	ដោយ	ន�ូ	អារម្ណ៍	ដ៏	មាន	អំ្ ច		

ព	ីកពះ	�ិញ្ញាណ	បរិសុទ្	ោន	បញ្ចា្់រ	ថា	រោរ	សដកមច	

ចិត្ត	របស់	ដយើង	្រ្នុង	រោរ	ផ្លាស់	ដៅ	កបដទស	ចិន		

គកឺតឹម	កតូ�	។

អារម្ណ៍រស្្់ររសល់

�ិធ	ីទ	ីពីរ	កពះ�របិតា	សួគ	៌ដឆ្លើយ	តប	នឹង	រោរ	អធិស្ឋាន	

តាម	រយៈ	«	អារម្ណ៍	រស្ប	់រសល់	ភាព	ដធងដធាង	ថន	

គំនិត	បង្ហាញ	ថា	ជដកមើស	របស	់អ្្រ	ខុស	»	។ 4

បនាទាប	់ពី	ដបស្រ្រម្	របស	់ខ្នុំ	ដៅ	កបដទស	ថត	វាន៉់		

ខ្នុំ	គិត	ថា	ចបាប់	អន្តរជាត	ិនឹង	ជា	ជដកមើស	អាជីព	ដ	៏ល្អ	។	

ដពល	ខ្នុំ	និង	កគីស្ី	ោន	ចាត	់ទ្ុរ	ថា	វា	អាច	ដៅ	រួច	

សកមាប់	អនាគត	ដយើង	ោន	យល់	ពី	រោរ	សិ្រសា	អប់រ	ំ	

ដ	៏ថថ្ល	ដៅ	កោំឆានាំ	ដៅ	មុខ	ដទៀត	។

ស្ររដ្ឋ	អាដមរ្ិរ	ោន	ធាលា្រ់	ដៅ	្្រនុង	�ិបត្តិ	ដសដ្ឋ្ិរច្ច	

យា៉ាង	ធងៃន់ធងៃរ	ដ្រើយ	មូលនិធិ	របស់	ដយើង	ពិត	ជា	ស្តលួច	

ដស្តើង	ដដូច្ះ	ដយើង	ោន	ថ្លឹង	ជថ្លង	ថា	រោរ	ចូល	រួម	្្រនុង	

្រងទ័ព	ដជើង	អារោសដឈាមាះ	អរអូធីសែី	(	ROTC	)	

ដដើម្ី	បង់ថថ្ល	ស្ោ	ជា	ជដកមើស	ដ	៏ឆាលាត	ថ�	។	ប៉ជុន្ត	ដៅ	

ដពល	ជដល	ខ្នុំ	ដធ្ើ	ដតស្ត	និង	បំដពញ	ឯ្រស្	ជដល	ោន	

តកមូ�	ដយើង	មិន	កសណ្ុរ	ចិត្ត	្រ្នុង	រោរ	ដធ្ើ	្រិច្ច	សនយា	

ដនាះ	ដស្ះ	។	គ្មាន	អារម្ណ៍	មិន	នឹង	ន	ឬ	្៏រ	អារម្ណ៍	

ងងឹត	្ មួយ	ម្រ	ដទ	—	កគ្ន	់ជត	អ�ត្តមាន	ថន	ភាព	

សុខស្ន្ត	ប៉ុដ្ណះ	។

ជផ្្រ	ខ្លះ	វា	ហា្រ់	ដូច	ជា	មិន	សម	ដ្រតុផល	នឹង		

រោរ	សដកមច	ចិត្ត	ជផ្្រ	្ិររញ្ញ	�តថែនុ	ជដល	ោន	បំផុស	គំនិត	

ដទ	ដោយ	ស្រ	ដបើមិន	ដូដចានាះដទ	ខ្នុំ	នឹង	រោលាយ	ជា	ដមធា�ី	

ដ	៏អាក្រ្់រ	!

ទំនុកចិត្ដ៏គទវភាព

កពះ	ដឆ្លើយ	តប	ចំដោះ	រោរ	អធិស្ឋាន	របស់	ដយើង	តាម	

�ិធ	ីទ	ីបី	៖	គ្មាន	ចដម្លើយ	។	ជអលដឌើរ	សកត	ោន	មាន	

កបស្សន៍	ថា	«	ដពល	អ្្រ	រស់ដៅ	ដោយ	ស្រដេិសម	

ដ្រើយ	ជដកមើស	អ្្រ	សមកសបនឹង	រោរបដកងៀន	ថន	

កពះអង្គសដហង្រះ	ដនាះ	អ្្រចាោំច់	កតូ�	ជតអនុ�ត្តតាម	

បនដេ	ដៅមុខ	ដោយ	ទំនុ្រ	ចិត្ត	»	។ 5

រោរ	ពយាយាម	ចុង	ដករោយ	របស់	នថី្រ្	ដដើម្ី		

ទទួល	ោន	ផ្ទាំង	លងហែិន	បង្ហាញ	ព	ីរដបៀប	ជដល	ដយើង		

គួរ	បន្ត	ដៅ	មុខ	ដោយ	ទំន្ុរ	ចិត្ត	ដ	៏ដទ�ភាព	។	ដោ្រ	

ោន	្រត់	កតាថា	៖

«	ខ្នុំកតូ�	ោនដ្ឹរនាំខាង�ិញ្ញាណ	ដោយមិន	

ដឹងជាមុនដស្ះដ�ើយថា	ដតើខ្នុំកតូ�ដធ្ើអ្ីខ្លះ	។

ដទាះយា៉ាង្្រ៍ដោយ	គង់ជតខ្នុំ	

ដដើរតកមងដ់ៅមុខ	»	(	នថី្រ្ទ	ី1	4:6–7	)	។

ដពល	ទាំងដនាះ	នឹង	ម្រ	ដល់	អ�ំនុង	ទស្ស�ត្សរ៍		

ថន	រោរ	សដកមច	ចិត្ត	របស	់អ្្រ	ដពល	អ្្រ	មិន	អាច		

បង្អង់	យូរ	ដទៀត	ដ្រើយ	កតូ�	ជត	ដធ្ើ	វា	។	ខ្នុំ	ោន	ដរៀន	ថា	

ដូច	ជអលដឌើរ	ោល្លិន	ដអ្រ	អូ្រ	ថន	្ូររ៉ុម	ថន	ព្ួរ	ស្�្រ	

ដប់ពីរ	នា្់រ	ោន	បដកងៀន	ថា	«	ដយើង	នឹង	ទទួល	ោន	

រោរ	បំផុស	គំនិត	ព	ីកពះ	�ិញ្ញាណ	ដពល	ដយើង	ោន	ដធ្ើ	

អ្ី	កគប	់យា៉ាង	អស់	ពីសមតថែ	ភាព	ដពល	ដយើង	ដចញ	ដៅ	

ដធ្ើរោរ	ដករោម	្រំដៅ	ថថងៃ	ជាជាង	រោរ	អង្គនុយ	ដៅ	្្រនុង	ម្លប	់	

អធិស្ថាន	សកមាប់	រោរ	ជណនាំ	ព	ីជំហាន	ដំបូង	ជដល		

កតូ�	ដដើរ	»	។ 6

ដូច	ជា	នថី្រ្	ជដរ	កពះ	�ិញ្ញាណ	នឹង	បញ្ជា្រ់	ឬ		

កពមាន	ព	ីរោរ	ដកជើស	ផ្លនូ�	របស	់អ្្រ	ដៅ	ដពល	ជដល		

ដល់	ដពល	។

3.រស់កៅ្ ្នញងបច្ចញប្ន្នភាព

រោរ	ដបដេជាញា	របស	់នីថ្រ្	ដលើ	រោរ	ដធ្ើ	ដដំណើរ	ដៅ	រោន	់	

ជដន	ដី	សនយា	ឈរ	ផ្នុយ	កស�ះ	ព	ីបង	កបុស	របស	់	

ដោ្រ	ដលមិន	និង	ដលមយួល	។	ពួ្រ	គ្ត់ោន	ដធ្ើ		

រោរ	សដកមច	ចិត្ត	ដៅ	ប៉ជុន្ត	ដួង	ចិត្ត	របស់	ព្ួរ	ដគ	មិន		

ជដល	ចា្រ	ដចញ	ពី	ក្រុង	ដយរូស្�ឹម	ដ�ើយ	។	នថី្រ្	

្ំរពុង	ជួសជុល	ធ្នូ	ជដល	ោន	ោ្រ់របស	់គ្ត់	ដដើម្ី		

បរោញ	់មហែនូប	និង	រ្រ	ជរ៉	ដដើម្ី	ស្ង	សង់	សដំៅ	ខណៈ		

ជដល	បង	កបុស	ប្អនូន	របស់	ដោ្រ	្រំពុង	សកមា្រ	ដៅ		

្្រនុង	កតស្ល	។

សព្	ថថងៃ	ដនះ	ពិភព	ដោ្រ	មាន	ដលមិន	និង		

ដលមួល	ជា	ដកចើន	។	ប៉ុជន្ត	កពះអមាចាស់	កតូ�	រោរ	បុរស	

និង	កស្តី	ជដល	ដបដេជាញា	ចិត្ត	ដូច	នីថ្រ្	។	អ្្រ	នឹង	មាន	

បទ	ពដិស្ធន៍	ព	ីរោរ	រី្រចដកមើន	ដ	៏ធ	ំដៅ	្រ្នុង	ជ�ីិត	ដពល	

អ្្រ	ដបដេជាញា	ទាំង	កសុង	ដៅ	នឹង	រោរ	សដកមច	ចិត្ត	របស	់អ្្រ	

ដ្រើយ	ពយាយាម	ដដើម្ី	ោន	ខាលាំង	ពជូ្រ	្រ្នុង	រោលៈដទសៈ	

បច្ចនុប្ន្	របស់	អ្្រ	សូម្ី	ជត	ដពល	ជដល	អ្្រ	ដបើ្រជភ្្រ	

សម្លឹង	ដមើល	ដៅ	អនាគត	្រ៏	ដោយ	។

នថី្រ្	បង្ហាញ	ឲ្យ	ដ�ើញ	ជា្់រ	ពី	ដំបូនាមាន	របស់		

កបធាន	ថមូា៉ាស	ដអស	ម៉នសុន	៖	«	រោរ	កសដមើ		

កសថម៉	ពី	អតីត	រោល	និង	រោរ	ទន្ឹង	ព	ីអនាគត	អាច		

ផដេល់	ន�ូ	រោរ	លួង	ដោម	ចិត្ត	ប៉ជុន្ត	វា	នឹង	មិន	ជំនួស		

្រជន្លង	ថន	រោរ	រស់	ដៅ	្រ្នុង	បច្ចនុប្ន្ភាព	ដទ	។	ថថងៃ	ដនះ		

ជា	ថថងៃ	ថន	ឱរោស	របស់	ដយើង	ដ្រើយ	ដយើង	នឹង	ចាប	់	

យ្រ	វា	»	។ 7

នរីនហ្វនឹងរំគភើ្រចិត្គ្រើបពរះអមាចាស់រោន្រង្ហាញ

យា៉ាងចបាស់ពរីអនា្តរ្រស់ោត់។្រ៉ុបន្វាមិន

បមនជារគ្រៀ្របដលបពរះរោនគធ្វើការជាមរួយនរីនហ្វ

គទគហើយវាក៏មិនបមនជារគ្រៀ្របដលបទង់នឹងគធ្វើ

ការជាមរួយអ្នកបដរ។
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4.ទាញយ្្ រាលាំងពបីអ្ន្ដនទ

ដទាះ	ប	ីបនាទាប់	ព	ីដយើង	ជសង្	រ្រ	កពះ	�ិញ្ញាណ្៏រដោយ	

ដឆាពះ	ដៅ	មុខ	ជាមួយ	រោរ	សដកមច	ចិត្ត	របស	់ដយើង		

នឹង	ដបដេជាញា	ចិត្ត	ទាំង	កសុង	ដៅ	ដលើ	វា	្រ៏	រោរ	សង្ស័យ		

ដៅ	ជត	មាន	ដ្រើយ	ដធ្ើ	ឲ្យ	មាន	សំណួរ	ដលើ	រោរ		

សដកមច	ចិត្ត	របស	់ដយើង	ជដរ	។	ដៅ	្្រនុង	ស្ថាន	ភាព		

ជបប	ដនាះ	សមាជិ្រ	កគួស្រ	ឬ	មិត្តភ្រដេិ	ជដល	ដយើង	

ទ្ុរចិត្ត	អាច	ផដេល់	ដំបូនាមាន	និង	្រមាលាំង	ដដើម្ី	ឲ្យ	ដយើង	

រឹងមាំ	។	ខ្នុំ	គិត	ថា	ភរិយា	របស់	នថី្រ្	ោន	រោលាយ	ជា	

យុត្តរោ	ដ	៏គួរ	ឲ្យ	ទ្ុរចិត្ត	របស់	ដោ្រ	ដៅ	តាម	ដដំណើរ	

ដៅ	ជដន	ដ	ីនយា	។

រោរ	ដឹង	គុណ	ចំដោះ	ភរិយា	របស	់នីថ្រ្	ោន	ម្រ	

ដល	់ខ្នុំ	ដៅ	ដពល	ដៅ	ទស្សនា	ស្រមន្ីរ	កប�ត្តិ	ស្កស្ត	

របស់	ស្សនាចក្រ	។	ខ្នុំ	ោន	ដ្់រ	ជាប់	នឹង	ផ្ទាំង	គំនូរ	

ដៅ	ទដីនាះ	ជា	ផ្ទាំង	គំនូរ	ជដល	នីថ្រ្	ោន	ចង	ភាជាប	់ដៅ	

នឹង	ដង	ដរោដាង	ថន	សំដៅ	ទទឹ្រ	ដជា្រ	ដោយ	ព្យនុះ	ជដល	

្ំរពុង	ប្់រ	ដោ្រ	។ 8

ដៅ	ជ្រ្រ	នីថ្រ្	គ	ឺជា	ភរិយា	និង	្រូន	មានា្់រ	របស	់

ដោ្រ	។	គ្ត	់្រំពុង	ជត	ទទួល	បទពិដស្ធន៍	ព	ី	

ខ្យល់	ព្យនុះ	និង	បញ្ហា	ដូច	នថី្រ្	ជដរ	ប៉ជុន្ត	ជ្រ�	ជភ្្រ		

របស់	គ្ត់	មាន	ភាព	រោលាហាន	ដ្រើយ	ថដ	ដ	៏រឹងមាំ		

របស់	គ្ត់ោនឱបក្រដស្ប	ជុ�ំិញ	ស្មា	របស់		

ដោ្រ	។	ដៅ	ដពល	ដនាះ	ខ្នុំ	ោន	ដឹង	ថា	ខ្នុំ	្រ៏	មាន		

ពរ	ជ័យ	ដោយ	មាន	ភរិយា	ជដល	ដស្មាះកតង	់ផដេល	់	

្រមាលាំង	ដល់	ខ្នុំ	ដៅ	ដពល	មាន	ទ្ុរ	លំោ្រ	ជដរ	។		

ខ្នុំ	សង្ឹម	ថា	ខ្នុំ	្រ៏	ជា	្រមាលាំងកសដដៀង	គ្នា	ចំដោះ		

ភរិយា	ខ្នុំ	ជដរ	។

បង	ប្អនូន	កបុស	ទាំង	ឡាយ	រោរ	រ្រសា	និង	ពកងឹង	

្រមាលាំង	ខាង	�ិញ្ញាណ	ជដល	អ្្រ	ោន	បដងកើត	(	ឬ	ជដល	

នឹង	បដងកើត	)	ដូច	ជា	អ្្រ	ផ្សព្ផសាយ	ស្សនា	ឬ	្្រនុង	

រោរ	បដកមើ	ដ	៏សុចរិត	ដផ្សង	ដទៀត	គ	ឺជា	កទព្យ	ដ៏	មាន	តថម្ល	

បំផុត	ដៅ	្្រនុង	រោរ	រោលាយ	ជា	ស្វាម	ីនិង	ឪពុ្រ	ជដល	គួរឲ្យ	

ចង់	ោន	។	បងប្អនូន	កសី	ទាំងឡាយ	ភាព	ទន់ភ្លន់	ខាង	

�ិញ្ញាណ	ដសច្រដេី	ជំដនឿ	នឹង	ភាព	រោលាហាន	ដដើម្ី	ដដើរ	

តាម	កពះ	ដយសែូ�	កគសី្	គ	ឺជា	គុណសម្ត្តិ	ជា	ភរិយា	

និង	ជា	មាដាយ	ដ	៏ល្អ	បំផុត	។

ខ្នុំ	សូម	អដញ្ជើញ	អ្្រ	ឲ្យ	រោលាយ	ជា	កបដភទ	មនុស្ស	

ជដល	ភរិយា/ស្វាម	ី្រ្នុង	ដពល	បច្ចនុប្ន្	ឬ	នាដពល	

អនាគត	អាច	ពឹង	ជផ្អ្រ	សកមាប់	្រមាលាំង	និង	ដំបនូាមាន		

ដ	៏ថ�ឆាលាត	។	បុរស	កប្រប	ដោយ	គុណធម៌	និង	កស្តី		

ជដល	មាន	ភាព	ស្រដេសិម	ដ្រើយ	ជដល	ោន		

ផសារភាជាប់	ដ	៏ដៅ	អស់	្រល្	ជានិច្ច	ដៅ	្្រនុង	កពះ	�ិហារ	

បរិសុទ្	អាច	ដធ្ើ	នូ�	្រិច្ច	រោរ	លំោ្រ	ោន	ជា	ថដ	គ	ូ	

ដស្ើ	ភាព	។

ខ្នុំ	សូម	សនយា	ថា	ដបើ	អ្្រ	នឹង	អនុ�ត្ត	ន�ូដមដរៀន	ទាំង	

ឡាយ	ជដល	ោន	ដរៀន	ពី	នថី្រ្	និង	ពយារោរី	សម័យ	

ទដំនើប	អំពី	រោរ	ដធ្ើ	រោរ	សដកមច	ចិត្ត	អ្្រ	នឹង	កតូ�	ោន	ដឹ្រ	

នាំ	តាម	ផ្លនូ�	ដោយ	�ិ�រណៈ	ផ្ទាល់	ខ្លលួន	«	ពី	ដពល	មួយ	ដៅ	

ដពល	មួយ	»	។	ដពល	អ្្រ	រ្ីរ	ចដកមើន	តាម	ទស្ស�ត្សរ	៍ថន	

រោរ	សដកមច	ចិត្ត	របស	់អ្្រ	អ្្រ	អាច	មាន	ដសច្រដេី	ជំដនឿ	

ដដើម្ី	និយាយ	ដូច	ជា	នថី្រ្	ជដរ	ថា	៖

«	ខ្នុំកតូ�	ោនដ្ឹរនាំខាង�ិញ្ញាណ	ដោយមិនដឹង	

ជាមុនដស្ះដ�ើយថា	ដតើខ្នុំកតូ�ដធ្ើអ្ីខ្លះ	។

«	ដទាះយា៉ាង	្ 	្៍រដោយ	គង់ជត	ខ្នុំដដើរ	តកមង	់

ដៅមុខ	»	(	នថី្រទ្ី	1	4:6–7	)	។	◼

ដកពសង់ងចញ្ ីសុន្ទរកថាការពបជុំធម្នោិឋាន«ងទារះជា
យោងណាក៏ងោយ្ង់ស្ខ្នុំងដើរងៅមុខ»សដលបាន្ ្ល់ងៅ
សាកលវិទយាល័យព្ិកហាំយ៉ង់ថ្ងៃទី4សខកុមៈ្ឆ្នាំ2014។
ងដើម្ីទទួលបានសុន្ទរកថាង្ញងលញជាភាសាអង់ង្លៃសសូម
ចូលងៅspeeches.byu.edu។

្ំណត់ចំណាំ

	 1.	រ៉ូបឺត	ឌ	ីជ្រល	«	To the Aaronic Priesthood: 
Preparing for the Decade of Decision »	
លីអាហូណា	ជខ	ឧសភា	ឆានាំ	2007,	ទំព័រ	48	។

	 2.	រីឆាដ	ជី	សកត	«	Using the Supernal Gift of 
Prayer	»	លីអាហូណា	ជខ	ឧសភា	ឆានាំ	2007,	ទំព័រ	10;	
សងកត់ធងៃន់	ដៅ	្រ្នុង	ចបាប់	ដដើម	។

	 3.	រីឆាដ	ជី	សកត	«	Using the Supernal Gift of 
Prayer,	»	ទំព័រ	10	។

	 4.	រីឆាដ	ជី	សកត	«	Using the Supernal Gift of 
Prayer,	»	ទំព័រ	10	។

	 5.	រីឆាដ	ជី	សកត	«	Using the Supernal Gift of 
Prayer,	»	ទំព័រ	10	។

	 6.	ោល្លិន	ដអ្រ	អូ្រ	« In His Own Time, in  
His Own Way, »	លីអាហូណា	ជខ	សីហា	ឆានាំ	2013,		
ទំព័រ	26	។

	 7.	ថូមា៉ាស	ដអស	ម៉នសុន	« In Search of Treasure, »	
លីអាហូណា	ជខ	ឧសភា	ឆានាំ	2003,	ទំព័រ	20	។

	 8.	សូម	ដមើល	Helpmeet,	ដោយ	សន	សែូលវីា៉ន	់«	The 
Book of Mormon: A Worldwide View	»	
លីអាហូណា	ជខ	ធ្នូ	ឆានាំ	2000,	ទំព័រ	37	។

សមា�ិកប្រួស្រឬមិត្ភក្ិបដលគយើងទុកចិត្អាចផ្ល់

ដំ្រូនាមាននិងកមាលាំងគដើម រ្ីឲ្យគយើងរឹងមាំ។
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ចូរសែវែងរកទ្រង់
«នហែុអ្ីបានជាមករកម្ពះអងគដែលមានម្ពះជនមេរស់នៅក្នុងទីនខាមោច្សាលាប់

ែូនច្្ះ?ម្ទង់មានម្ពះជនមេរស់ន�ើងវិញនហើយមិនគង់នៅទីននះនទ»
(លូកា24:5–6។)
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50 លីអា្ូណា

កដ្យ្ឈិ�បានឈិស

ការិយល័យបពវៃជិតភាព

យ៉ូជសប	សែ្ីធ	ោន	ស្លាប	់ជាង	170		ឆានាំ	មុន	ម្រ	ដ្រើយ	។	ដោ្រ	រស	់ដៅ	ោន	ជត	38		ឆានាំ	ដោ្រ	ោន	ចំ្យ	

ដពល	ជា	ដកចើន	ថន	ដពល	ដ�ោ	ដនាះ	ដៅ	្រជន្លង	ជា	ដកចើន	ជដល	អ្្រ	កបជ្រល	ជា	នឹង	មិន	អាច	រ្រ	ដ�ើញ	លុះកតា	ដៅ	

ដលើ	ជផន	ទ	ីជដល	លម្អិត	បំផុត	។	ដ្រើយ	អ្្រ	កបជ្រល	ជា	ោន	ដឹង	ពី	អ្ី	ៗ ជា	ដកចើន	ជដល	ដោ្រ	ោន	ដធ្ើ	ដៅ	្រ្នុង	ជ	ី

�ិត	របស់	ដោ្រ	។	ប៉ជុន្ត	ដតើ	អ្្រ	ធាលាប	់ោនគិត	អំពី	រដបៀប	ជដល	វា	ោន	មាន	ឥទ្ិពល	ដលើ	អ្្រ	ជដរ	ឬដទ	?	ខណៈ	ដពល	ជដល	

�ិធ	ីទាំង	ដនាះ	មាន	ដកចើន	ោប់	មិន	អស់	អ្្រ	អាច	ចាប់	ដផដេើម	ជា	មួយ	និង	�ិធ	ីទាំង	កោំមួយ	ដនះ	។

ដោយ	ស្រ	ជត	យ៉ូជសប	សែ្ីធ	៖

នោយសារដែ

យ៉ូសែប
នេនរៀ�ទាំងឡាយនៅថ្ងៃអា្រិត្យ
ប្រធាន្រទសបរា្រ់ខែននះ៖ការក្ត់សាសនានិងការសាតារនឡើងវិញ

ខសវែងយល់ពីវិធីបរាំមួយយ៉ាងខែលជីវិតរ្រស់អ្នកផ្លាស់្្រដូរ(ឬអាច)
នោយសារខតពយាការីយ៉ខូស្រស្ម៊ីធ។

1. អ្កយល់ថាម្ពះនិងម្ពះនយស៊ូវម្គសីទៃគឺជាែួអងគណាពិែម្បាកែ។

ដទាះបី	មិន	ដោយ	ស្រ	យ៉ូជសប	សែ្ីធ	្រ៏	អ្្រ	អាច	ដៅ	ជត	ដជឿ	ដលើ	កពះ	ជា	កពះ	�របិតា	និង	ដលើ	កពះ	

ដយសែូ�	កគីស្	ជដរ	។	អ្្រ	អាច	មាន	ទី	បនាទាល	់ពី	កពះ	គម្ីរ	បរិសុទ្	។	ប៉ជុន្ត	សូម	គិត	ពី	រដបៀប	ជដល	រោរ	

យល	់ដឹង	របស់	អ្្រ	រោន់ជត	ដករៅកជះ	និង	រោនជ់តកបដសើរ	ជាង	មុន	ដោយ	ស្រ	ជត	រោរ	ស្ដារ	ដ�ើង	�ិញ	របស់	យ៉ជូសប	

សែ្ីធ	—	ស្្រ្សី	យា៉ាង	រោលាហាន	បញ្ជា្រ់	ព	ីគម្ីរមរមន	ដគ្លលទ្ិ	និង	ដសច្រដេី	សញ្ញា	និង	មរុោដាដ	៏មានតថម្ល	ម្រិមា	។	

ឧទា្ររណ	៍អ្្រ	ដឹង	ព	ីអ្ី	ជដល	មនុស្ស	ភាគ	ដកចើន	មិន	ដឹង	៖	ថា	កពះ	សដហង្រះ	ោន	មាន	កពះ	ជន្	រស់	ដ�ើង	�ិញ	ដ្រើយ	

ដលច	ដៅ	ចដំោះ	មុខ	ជន	ជាតិ	អាដមរិ្រ	—	បញ្ជា្់រ	ដៅ	្រ្នុង	ោ្រ្យ	របស់	កទង	់ថា	កទង	់គ	ឺជា	«	កពះ	ថន	អែីកស្ជអល	[	និង	

ជា	]	កពះ	ថន	ជផន	ដ	ីទាំង	មូល	ជត	មួយ	អង្គ	គត់	»	(	នថី្រទ្ី	3	11:14	)	។

សូម	គិត	ព	ីរដបៀប	ជដល	ទ	ីបនាទាល់	ថន	កពះ	�របិតាសួគ៌	និង	ថន	កពះ	ដយសែូ�	កគីស្	របស	់អ្្រ	កតូ�	ោនពកងឹង	ដោយ	ស្្រ្សី	

ដ	៏មាន	អនុភាព	ថន	ពួ្រ	ពយារោរី	ដូច	ជា	នីថ្រ្	អាលមា៉ា	និង	មរ៉ូថណ	—	ដនាះ	មិន	ចាំោច	់និយាយ	អំពីយ៉ូជសប	សែ្ីធ	ផង	

ជដល	ោន	កបរោស	ថា	«	កទង	់មាន	កពះ	ជន្	រស	់ដៅ	!	ដ្ិត	ដយើង	ខ្នុំ	ោន	ដ�ើញ	កទង	់គង់	ដៅ	ខាង	ស្ដាំ	កព្រស្ត	ថន	កពះ	»	

(	គ	និង	ស	76:22–23	)	។	ដៅ	ថថងៃ	ជដល	ជដំនឿ	ដៅ	ដលើ	កពះ	និង	កពះ	ដយសែូ�	កគីស្	កតូ�	ោន	ផ្ចាញ់	ផ្ចាល	ដ្រើយ	កតូ�	ោន	

ដោះបង់	ដចាល	ជា	ដរឿយៗ	វាគឺ	ជា	ពរជ	័ដដើម្ី	មាន	ពន្លី	បជនថែម	ដនះ	។
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2. អ្កែឹងថាអ្កជាកូននៅរបស់ម្ពះ—
នហើយអ្កែផទក៏ែូនច្្ះដែរ។

កបជ្រល	រោរ	ពិត	ជដល	សំខាន់	បំផុត	ជដល	

យ៉ូជសប	សែ្ីធ	ោន	ស្ដារ	ដ�ើង	គ	ឺជា	រោរ	ពិត	អំពី	ទំនា្់រ	ទំនង	

របស់	ដយើង	ជាមួយ	កពះ	។ 1	កទង	់ពិត	ជា	កពះ	បិតា	របស់	ដយើង	

ជមន	។	ដតើ	អ្្រ	ធាលាប់	ឈប	់ដដើម្ី	នឹង	សញ្ជឹ	ងគិតអំពី	អ្ី	ជដល	

្រូរ	ដចញ	ព	ីរោរពិត	ដនាះ	ដទ	?	វា	ោន	ផ្លាស	់បដេនូរ	ទស្សនៈ	ជដល	

អ្្រ	ដមើល	ដ�ើញ	ខ្លលួន	ឯង	៖	ដោយ	មិន	គិត	ពី	អ្ី	ជដល	ដោ្រិយ	

គិត	ព	ីអ្្រ	អ្្រ	ដឹង	ថា	អ្្រ	គ	ឺជា	បកុត	ជា	ទ	ីកសឡាញ	់របស់	

កពះ	ដោយ	មាន	គុណសម្ត្តិ	របស់	កទង	់ដៅ	្រ្នុង	ខ្លលួន	អ្្រ	។	

វា	ផ្លាស	់បដេនូរទស្សនៈរបស់អ្្រ្រ្នុងរោរ	ដមើលដៅអ្្រ	ដថទ	៖	

រំដពច	ដនាះ	អ្្រ	ោល់	គ្នា	—	អ្ករាល់ោនា	—	គឺ	ជា	បង	ប្អនូន	

កបុសកសី	របស	់អ្្រ	។	វា	ផ្លាស់	បដេនូរ	ទស្សនៈ	ជដល	អ្្រ	ដមើល	ដៅ	

ជ	ី�ិត	ផ្ទាល	់៖	្រដេី	អំណរ	របស់	វា		និង	រោរ	ស្្រល្ង	ទាំង	អស	់

គ	ឺជា	ជផ្្រ	ថន	ជផនរោរ	របស់	កពះ�របិតាសួគ៌	ដដើម្ី	ជួយ	អ្្រ	

ជកបរោលាយ	ដូចជា	កទង់	។	វា	មិនជមន	ជាអ្ី	ជដល	មិន	ល្អ	ជដល	

អ្្រ	អាច	ដកចៀង	ដៅ	្្រនុង	ថានា្រ់	្ុរមារ	ដនាះដទ	! 2

3. ម្គសួារអ្កអាច្រស់នៅជាមួយគានាអស់កល្បជានចិ្្ច។

ដ្រតុអ្ី	ោន	ជា	មនុស្ស	ជា	ដកចើនភាន់កច�ំ	អំពី	ស្រៈ	សំខាន់	ថន	អាោ្រ៍	ពោិ្៍រ	

និង	ក្រុម	កគួស្រ	?	កបជ្រល	ជា	ព្ួរ	ដគ	មិន	ដឹង	ព	ីដគ្ល	លទ្ិ	ជដល	ោន	ស្ដារ	

ដ�ើង	�ិញ	ដោយ	យ៉ជូសប	ស្ែីធ	ថា	អាោ្រ៍	ពោិ្រ៍	និង	ក្រមុ	កគួស្រ	គឺ	កតូ�	ោន	ជតង	តាំង	ដោយ	

កពះ	ដ្រើយ	មាន	ន័យ	ថា	រស់	ដៅ	ជាមួយ	គ្នា	អស់	្រល្ជានិច្ច	(	សូមដមើល	គ	និង	ស	49:15;	

132:7	)	។	កបថពណីទាំងដនះ	វា	មិន	កគ្ន	់ជត	ជា	ទដង្ើ	ជដល	មនុស្ស	បដងកើត	ដ�ើង	ជដល	្រួស	ពី	

សង្គម	ដ�ើយ	—	វា	ជា	ជផ្្រ	មួយ	ថន	បញ្ជា	ដ	៏អស់	្រល្	ជានិច្ច	ថន	ស្ថាន	សួគ៌	។	ដ្រើយ	សូម	អរគុណ	

ចដំោះ	្ូរនដស្រ	បព្ជិត	ភាព	និង	ពិធី	បរិសុទ្	ដៅ	្រ្នុង	កពះ�ិហារ	បរិសុទ្	ជដល	ោន	ស្ដារ	ដ�ើង	�ិញ	

តាម	រយៈ	យ៉ូជសប	សែ្ីធ	ក្រុម	កគួស្រ	ដ	៏អស់្រល្	របស	់អ្្រ	អាច	ចាប់	ដផដេើម	ដៅ	ដលើ	ជផន	ដ	ីដនះ	។

4.អ្កមានសិទ្ច្ូលនៅកាន់បព្
ជិែភាពនិងពរជ័យរបស់
បព្ជិែភាព។

ដោយ	ស្រ	កពះ	ោន	ស្ដារ	បព្ជិត	ភាព	របស	់កទង់	

ដ�ើង	�ិញ	តាម	រយៈ	យ៉ូជសប	សែ្ីធ	អ្្រ	អាច	ទទួល	បុណ្យ	

កជមុជ	ទ្ឹរ	និង	ទទួល	យ្រ	អំដ្យ	ទាន	ថន	កពះ	�ិញ្ញាណ	

បរិសុទ្	។	អ្្រ	អាច	ជស្ង	រ្រ	ពរជ័យ	បព្ជិត	ភាព	ថន	រោរ	

ដកោសឲ្យ	ជា	រោរ	លួង	ដោម	និង	រោរ	ដឹ្រនាំ	។	អ្្រ	អាចដធ្ើ	

ដសច្រដេី	សញ្ញា	ដ	៏ពិសិដ្ឋ	ជដល	ចង	ភាជាប់	អ្្រ	នឹង	កពះ	។	ដ្រើយ	

អ្្រ	អាច	រំឭ្រ	ដសច្រដេី	សញ្ញា	របស់	អ្្រ	ស្រ	ជាថ្ី	ដៅ	ដរៀង	

ោល	់សោដា្រ៍	ដពល	អ្្រ	ទទួល	ទាន	ស្ករោម៉ង់	។	តាម	

រយៈ	ពិធី	បរិសុទ្	ទាំងឡាយ	ថន	បព្	ជិត	ភាព	អំ្ ច	ថន	

កពះ	ចូល	ម្រ	្រ្នុង	ជ�ីិត	របស់	អ្្រ	(	សូមដមើល	គ	និង	ស	

84:20–21	)	។	គ្មាន	អ្ី	នឹង	អាច	ដធ្ើ	ដៅ	ោន	ដោយ	គ្មាន	្ិរច្ច	

រោរ	ជដល	សដកមច	ោន	តាម	រយៈ	យ៉ូជសប	សែ្ីធដ�ើយ	។
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ចូលរួេក្នុងការែ�្ទនា

នរឿងន�ើេ្បីពិចារណាែទរាប់ថ្ងៃអា្រិត្យ

• នែើខ្នុំអាច្ពម្ងឹងទីបនាទាល់របស់ខ្នុំពីពយាការីយ៉ូដសបស៊មេមី្នោយរនបៀបណា?

• នែើខ្នុំអាច្បង្ហាញការែឹងគុណចំ្នពាះពយាការីដែលនៅរស់តាមរយៈពាក្យសមដេីនិងសកមមេភាពខ្នុំនោយរនបៀប

ណា?

នរឿងទាំងឡាយស�លអ្កអាចន្វែើ

• នៅក្នុងសាសនាច្ម្កជាមួយម្កុមម្គួសារនិងមិែ្្កដេិរបស់អ្កឬក៏ម្បព័ន្ផ្សព្ផសោយសងគមសូមដច្កចាយពី

រនបៀបដែលពយាការីយ៉ដូសបស៊មេមី្មានឥទ្ិពលមកនលើជីវែិអ្ក។

• យ៉ូដសបអ្ីដែលយ៉ូដសបស៊មេមី្បានន្្ើសូមសួរែល់ម្ពះវរបិតាសួគ៌នូវសំណួរទាំងឡាយរបស់អ្ក។ដញកនពល

នវលានែើម្បីលែ់ជងគង់ច្ុះនៅក្នុងការអ្ិសាឋាននហើយសូមែល់ម្ទង់សម្មាប់ការែឹកនាំផលែអូវ។បនាទាប់មកសូមរង់ចាំ

នហើយនផទៃៀងម្ែនច្ៀកសាដាប់សម្មាប់គំនិែនិងអារមមេណ៍ទាំងឡាយ។សូមកែ់ម្តាគំនិែរបស់អ្កនៅក្នុងនសៀវនៅ

កំណែ់នហែុរបស់អ្ក។

• សូមអានម្បសាសន៍ដែលមានច្ំណងនជើងថា«Joseph Smith»នោយដអលន�ើរដនលអិលអាន់ន�ើរសិន

ផនកូរ៉ុមផនពួកសាវកែប់ពីរនាក់ពីសនិ្សីទទូនៅដខែុលា ន្ាំ2014។សូមន្្ើដផនការនែើម្បីអនុវែ្គំនិែទាំង

ពីរននះដែលនលាកផដេល់ឲ្យក្នុងការសាថាបនានិងដច្កចាយទីបនាទាល់របស់អ្កពីពយាការីយ៉ូដសបស៊មេមី្។

្ំណត់ចំណាំ

	 1.	សូមដមើល	ការបងពងៀនរបស់
ពបធានសាសោចពក៖យ៉ូសសប
ស៊្មីធ	ឆានាំ	(	2007	),	ទំព័រ	37–44	។

	 2.	សូមដមើល	ខ្នុំ	ជា	្រូន	របស់	កពះ	ទំនុក
្ងមកើង	ទំព័រ	58	។

5. អ្កមាននសរីភាពពី
ការនញៀននឹងសារធាែុ
នម្គាះថានាក់ទាំងឡាយ។

ឬ	យា៉ាង	ដហាច្ស់	អ្្រ	អាច	មាន	

ដសរីភាព	ដបើ	អ្្រ	ដគ្រពតាម	�ិ�រណៈ	ជដល	

យ៉ូជសប	ោន	ទទួល	ដៅ	្រ្នុង	ឆានាំ	1833	—	

ជាដកចើន	ឆានាំ	មុន	ដពល	ជដល	ថានាំជ្់រ	កតូ�	ោន	

បញ្ជា្រ់	ព	ីគ្លីន្ិរ	ថា	វា	បងក	ឲ្យ	មាន	ជមងៃឺ	មហារី្រ	

សួត	ដ្រើយ	ដកគឿង	កស�ឹង	កតូ�	ោន	តភាជាប់	

ដៅ	នឹង	ជមងៃឺ	ដថ្លើម	ដៅដទៀត	។	ដពល	អ្្រ	មាន	

ពយារោរ	ីបង្ហាញ	ពី	កោជាញា	ថន	កពះ	ដតើ	ដ្រតុអ្ី	

រង់ចាំ		កបជាញា	ថន	ដោ្រិយ	ដដើម្ី	តាម	ឲ្យ	ទាន់	

�ិញ	។	ចបាប	់សុខភាព	បង្ហាញ	ថា	កពះ	មិន	កតមឹ	

ជត	យ្រ	កពះទ័យ	ទ្ុរោ្រ់	ដលើ	កពលឹង	ដយើង	

ប៉ដុ្ណះដទ	ជត	កទង	់្៏រ	យ្រ	កពះទ័យ	ទ្ុរោ្រ់	

ដល	់ោងរោយ	ដយើង	ផង	ជដរ	(	សូមដមើល	

គ	និង	ស	89	)	។	ទីបំផុត	ដូច	�ិ�រណៈ	ចដំោះ	

យ៉ូជសប	ស្ែីធ	កតូ�ោន	ដបើ្រ	បង្ហាញ	ដ�ើង	រោរ	

ទទួល	រូបោង	រោយ	ដធ្ើ	ឲ្យ	ដយើង	មាន	ល្រ្ខណៈ	

សម្ត្តិ	រោន	់ជត	ដកចើន	ដ�ើង	—	ពុំជមន	រោនជ់ត	

តិច	ដនាះដទ	—	ដូចជា	កពះ	�របិតា	សួគ៌ដយើង	

ជដល	មាន	រូប	រោយ	ជាស្ច	់និង	ឆ្អឹង	ជដរ	

(	សូមដមើល	គ	និង	ស	130:22	)	។

6. អ្កអាច្ែឹងពីការពិែសម្មាប់ខលែលួន
ឯងតាមរយៈម្ពះវិញ្ញាណបរិសុទ្។

ដពល	ជដល	យ៉ូជសប	ជដល	មាន	�័យ	

ដ្រ្ង	ោន	ឈាន	ដៅ	្រ្នុង	ថកព	ពិសិដ្ឋ	ដៅ	្រ្នុង	ឆានាំ	1820	ជដំនឿ	

ជា	ទដូៅ	្្រនុង	ចំដ្ម	ក្រមុ	ជំនុំ	ជា	ដកចើន	គ	ឺថា	�ិ�រណៈ	ជា	

ដរឿង	ព	ីបុោណ	ប៉ុដ្ណះ	។	រោរនិមិត្ត	ដំបូង	របស	់យ៉ូជសប	

ស្ែីធ	ោន	បង្ហាញ	ថា	ជដំនឿ	ដនាះ	ខុស	។	ស្ថាន	សួគ៌	ដបើ្រ	

ច្ំររ	—	មិន	ជត	ចដំោះ	ព្ួរ	ពយារោរី	ដទ	។	អ្្រ	ជដល	មាន	

សំណួរ	អាច	ទទួល	ោន	ចដម្លើយ	តាម	រយៈ	រោរ	បនាទាប	ខ្លលួន	

និង	ពយាយាម	ជស្ង	រ្រ	(	សូមដមើល	គ	និង	ស	42:61;	

88:63	)	។	ឧទា្ររណ	៍អ្្រ	អាច	ជស្ង	រ្រ	ដោយ	ខ្លលួន	ឯង	

ថា	យ៉ូជសប	សែ្ីធ	គ	ឺជា	ពយារោរី	របស	់កពះ	ដូច	គ្នា	នឹង	អ្ី	

ជដល	យ៉ជូសប	ស្ែីធ	ោន	រ្រ	ដ�ើញ	ជដរ	៖	ដោយ	សួរ	កពះ	

ដោយ	ខ្លលួន	ដោ្រ	ផ្ទាល	់។

បញ្ជី	ដនះ	គ	ឺកគ្ន	់ជត	ជា	រោរ	ចាប់	ដផដេើម	ប៉ុដ្ណះ	។	ដតើ	អ្្រ	

នឹង	បជនថែម	អ្ី	?	ដតើ	ជ�ីិត	របស់	អ្្រ	ោន	ផ្លាស់	ប្តនូរ	យា៉ាង	ដូច	

ដម្តច	ខ្លះ	ដោយ	ស្រ	ជត	យ៉ូជសប	សែ្ីធ	?	◼



«ពយាការីស�លនៅរែ់មានសារៈសំខាន់

ជាងពយាការីដែលបានសាលាប់នៅ។...

«...វិវរណៈរបស់ម្ពះនៅកាន់អ័ោមមិនបនម្ងៀនែល់ណូនអពីរនបៀបសង់សនំៅនទ

ណូនអម្ែវូការវិវរណៈផ្ទាល់ខលែលួន។ែូនច្្ះពយាការីដែលសំខាន់បំផែុគឺជាពយាការីដែលកំពុង

រស់ក្នុងជំនាន់និងសម័យរបស់នយើងដែលម្ពះអមាចាស់កំពុងបង្ហាញម្ពះរាជបំណងសម្មាប់

នយើង។ែូនច្្ះការអានែ៏សំខាន់បំផុែដែលនយើងអាច្ន្្ើគឺជាពាក្យសមដេីទាំងឡាយ

របស់ពយាការី...ដែលមានជានរៀងរាល់ដខនៅក្នុងទស្សនាវែដេីរបស់សាសនាច្ម្ក។ការ

បញ្ជាទិញរបស់នយើងសម្មាប់ម្បំាមួយដខមដេងគឺរកន�ើញនៅក្នុងសុនទៃរកថាផនសន្ិសីទ

ទនូៅដែលបាននបាះពុម្ពនៅក្នុង[លីអាហូណា]ទស្សនាវែដេី។...»

«សូមម្បយ័ែ្ពីអ្កទាំងឡាយដែលយកពយាការីដែលបានសាលាប់មកោក់ម្ប្ំង

នឹងពយាការីដែលនៅរស់នម្ពាះពយាការីដែលនៅរស់ដែងដែមាន

អាទិភាពជានចិ្្ច»។◼

សូមចែកចាយគំនិតរបស់អ្នក

នែើវាមានន័យច្ំនពាះអ្កយា៉ាងណាក្នុងការគាំម្ទពយាការីដែលនៅរស់?សូមដច្កចាយ

គំនិែរបស់អ្កជាមួយម្កុមម្គសួារនិងមែិ្្ក្ិឬម្បព័ន្ផ្សព្ផសោយសងគមនានា។

យ
ុវវ័យ

ដកពសង់ងចញ្ ីពបធានសអ៊សរា៉ថាហ្វសប៊នសរឹន(ឆ្នាំ1899–1994)
«ងោលការណ៍ព រ្ឹរះទាំងដប់បួនយោងក្នុងការងធ្វើតាម្ យាការី»(Brigham 
Young University devotionalថ្ងៃទី26សខកុម្ៈឆ្នាំ1980)ទំ្័រ2   
speeches.byu.edu.



54 លីអា្ូណា

គំរូរបស់ទ្រង់បានកំណត់ដានសទរាប់យ�ើង
ទាំងអស់យ�ើម្បីយ្វើតាម។

នៅ
ក្នុងសន្និសីទទូទៅខែទេសាឆ្នាំ2014ខែលទ�ើររ៉ូបឺត�ីខែលនន

កូរ៉ុេននពួកសាវកដប់ពីរនាក់បានបទ្ងៀនថា«ទេទរៀនទាំងែេបាលម៉ាន

ខដលទ�ើងទរៀនពីឆ្កជីវិតរបស់្ពរះសទ្គ្ររះគ្មានទេទរៀនណាេួ�ខដល

ច្បាស់ននិងមនែំណាច្ជាងទេទរៀនននការទគ្រព្បតនិបត្និទ�ើ�»។គំរូរបស់្ពរះ

ែង្គសទ្គ្ររះេនិន្តរឹេខតបទ្ងៀនទ�ើងពីមូលហេតុខដលការ

ទគ្រព្បតនិបត្និច្ំទោរះ្ពរះវរបនិតាសួគ៌មនសារៈសំខាន់

ប៉ទុណាណរះទទខតក៏ពីរហ�ៀ�ខដលទ�ើងអាច្ទគ្រព្បតនិបត្និ

តាេផងខដរ។ទៅទពលខដលែក្ពនិននិត្យនូវគំរូខាងទ្កាេ

ទនរះពីការបទ្ងៀនរបស់្ទង់ទ�ើងវិញសូេគនិតពីរទបៀបខដល

វាអាច្កំណត់ផ្លូវស្មប់ែក្ទដើេ្ីទដើរតាេទៅក្នុងជីវិត

របស់ែក្។

គំរូរបស់
ម្ពះអងគសន្ង្គាះផនការ

គោរពបបតិបត្ិ

«ខ្នុំេិ�
រកតាមដែចិ្ែ្ខ្នុំនទគឺ

តាេទពរះហឫ្រ័យថ�
ទពរះវិញដែលម្ទង់
ចាែ់ឲ្យខ្នុំមក។»

(យ៉ូហាន5:30;សូមនមើលផងដែរ
យ៉ូហាន6:38;8:28–29;14:31)
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1. ទោះបីជាព្ះទេសូ៊វគ្មានអំទ ើ្របាបទោះក៏ព្រង់

្រ្ួរលេកការព្រមុ្រ្រឹកទ�ើម្ី«ទ្វើសំទរចតាមព្រប់

ោំងទសចក្ីសុចរិត»( ម៉ាថាយ 3:13–17; សូមមមើល ផងដែរ 

នីហ្វៃទី 2 31:4–7; យ៉ូហាន 3:5 ) ។

2. ទៅអាេុ12ឆ្នាំេូ៉សសបនិងម៉ារាបានទ�ើញ

ព្ះទេស៊ូវកំ្ ុងបទពងៀនទៅក្នុងព្ះវិហារព្រង់

«បានទៅក្នុងឱវា្ររបស់គ្ត់»ទ�ើេពតឡប់មក

ផះ្វិញជាមួេ្ ួកទ្រទោេោដាប់បង្គាប់( សូមមមើល

លូកា 2:42–51 ) ។

3. ទោះបីជាព្រង់បានសូមឲ្យស្ងទនះកន្លង�ួស

្ីព្រង់ព្រង់បាន្រ្រួលេកការរង្រុក្ខទៅក្នុង

សួនចបារស្រតទសម៉ានីស�រ( សូមមមើលម៉ាថាយ 26:36–44; 

លូកា 22:39–54 ) ។

4. ព្រង់បានរកសាថ្ងៃឈប់សពមកទ�ើេបានចូលរួម

ក្នុងោលាពប្រុំ( សូមមមើលលូកា 4:16–44 ) ។

5. ព្ះទេស៊ូវ្រ្ួរលេកការកាត់ទោសរបស់មនុស្ស

�ូទច្ះកិច្ចការនិងសិរីល្អរបស់ព្ះវរបិតាអាចសទពមច

បាន( សូមមមើលមេសាយ 53:7; ម៉ាថាយ 26:53; ម៉មូស 1:39 ) ។

6. ព្រង់បានបញ្ចប់កិច្ចការរបស់ព្រង់ទោេអនុញ្ញាត

ឲ្យមនុស្ស្រុច្ចរិតឆ្កាងព្រង់( សូមមមើលម៉ាថាយ 27:35; 

យ៉ូហាន 10:17–18; កាឡាទី 1:3–5 ) ។

ត�ើខ្ញុំអាចត្វើអវវីបាន?

អែលឌ�ើរ អែលស៍ បាន មាន ប្រសាសន៍ 

ថា « ប្រះ ឌេសូ៊វ បាន ្រឌបរៀន ឌេើរ ឲ្យ 

សាដា្់រ តាម ភាសា ដ៏ សាមញ្ញ អដល ងាេ 

េល់ថា ៖ ‹ ឌ្រើ ែ្នក រាល់ គ្នា បសឡាញ ់ខ្ញុំ 

ចូរ កាន់ តាម ្រញ្ញត្ត រ្រស់ ខ្ញុំ ចរុះ › [ េ៉ូហាន 

14:15 ], នរិ ‘Come, follow me’ 

[ លូកា 18:22 ] » ។  
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ដោយសារតែព្រះអង្គសដ្គ្ររះដយើងព្រង់ដោរ្ព្រែិ្រែិ្

« ដោយសារ ព្រះ អង្គ សដ្គ្ររះ ដយើង ព្រង ់ដោរ្ ព្រតិ្រត្ិ ព្រង
 ់បាន ដ្វើ ឲ្យ ្ ួន នឹង អ

ំដ ើ្ បា្រ 

រ្រស់ ដយើង ដោយ ដ្វើ ឲ្យ មាន ល្រ្ធភា្ ននការ រស់ ដ�ើង វិញ ដ�ើយ ដរៀ្រចំ ផ្លូវ សពមា្រ់ ដយើង 

ពត�្រ់ ដៅ ព្រះ វរ្រិតា សួគ៌ វិញ ជា អង្គ ដែល ពជា្រ ថា ដយើង នឹង មាន ក�ំុស ដ្ល ដយើង 

ដរៀន ដោរ្ ព្រត្ិរត្ិ ក្នុង ជ
ីវិត រដែង សាលា្រ់ ដនរះ ។ ដ្ល

 ដយើង ដោរ្ ព្រតិ្រត្ិ ដយ
ើង ្រ្រួល 

យក ្ លិកែ្ម រ្រស់ ព្រង់ ែ្ិត ដយើង ដជឿ ថា តាែ រយៈ ែគ្វាយ្ួន នន ព្រះ ដយស៊ូវ ពគីស្ទ ដោរះ 

ែនុស្ស ដោក ទាំង អស ់អាច បាន សដ្គ្ររះ តាែរយៈ ការដោរ្ តាែ ពកតិ្យវិន័យ ្ិ្ី្ររិសុ្រ្ធ ទាំងឡាយ និង 

្រ្រ្រញ្ញត្ិ ដែល បាន ព្រទាន ឲ្យ ដៅ ក្នុង ែំណឹងល្អ » ។

ដអលដ�ើរ រ៉ូដ្រ៊ើត �ី ដ�
លស៍ នន កូរ៉ូែ នន ្ ួកសា

វក ែ្រ់្ីរ ោក់ « ‹ ដ្រើ អ្ក រា
ល់ ោនា ពសឡាញ់ ខ្នុំ ចូរ កាន់ តាែ ្រញ្ញត្ រ្រស់ ខ្នុំ ចរុះ › » លីអាហូណា  

ដខ ឧសភា ឆ្នាំ 2014, ្រំ្័រ 3
5 ។

នតើអ្ក�ឹងន វ្ែើអវែបីនៅថ្ងៃន�រះន�ើេ្បីនោរព

ទបតិបត្ិឲ្យកា�់សតនទចើ�?
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«ការបនម្ងៀនរបស់[ម្ពះម្គីសទៃ]
ទាំងមូល‹ម្ទង់

បា�រងការល្បួង
ប៉ដុន្មិនបានរវីរវល់ែល់

[នសច្កដេីទាំងននាះ]

ន�ើយ›
[គ.និងស.20:22]»។

—ដអលន�ើររ៉ូបឺែ�ី.ដហលស៍

7.បទង់នោរពប្រត្ិរត្ិតាមបពះ

វរ្រិតាបទង់ជានិច្ចបពះនយសមូវ

រានយងនៅពិភពវិញ្ញាណ

នហើយរាននរៀ្រចំឲ្យរានកិច្ចការ

ផ្សពវែផសាយសាសនានៅទីននាះ

(ែូេនេើលនពទតរុែ្របី13:18–20;4:6)។

8.បពះនយសមូវបតវូរានល្បួងនោយ

សាតាំង្រ៉ុខន្បទង់មិនចាញ់ការ

ល្បួងនទ(ែូេនេើលរា៉ាថាយ4:1–11;

គ.�ិងែ.20:22)។

9.បទង់្រន្នធវែើតាមបពះហឫទ័យ

បពះវរ្ិរតានហើយែឹកនាំ

សាសនាចបក(ែូេនេើលយ៉ូសែប

ែ្ម៊ី្—ទបវត្ិ1:16–17;គ.�ិងែ.

19:2,24)។
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វា	ជា	ថថងៃ	មួយ	ដ	៏ស្ងាត	់ដសងៃៀម	ដៅ	្រជន្លង	ដធ្ើរោរ		

របស់	ខ្នុំ	ជា	អ្្រ	ស្័កគចិត្តពន្លត់	អគ្គីភ័យ	ដូដច្ះ	

ខ្នុំោន	សដកមច	ចិត្ត	អាន	កពះ	គម្ីរ	មរមន	។	ដពល	ជដល	

មិត្ត	រួម	រោរង្រ	មានា្់រ	របស់	ខ្នុំ	ដ�ើញ	ខ្នុំ	អាន	គ្ត	់ោន	សួរ	

ថា	ដបើ	ខ្នុំ	ោន	ដឹង	ព	ីរដបៀប	ជដល	ដយើង	អាច	ោ្់រ	ដកគឿង	

សឹ្រ	របស់	កពះ	ដៅ	្រ្នុង	សម័យ	ទំដនើប	ដនះ	។	ដៅ	ដពល	

ជដល	ដយើង	្រំពុង	និយាយ	គ្នា	្រណដាឹង	កបរោស	អាសន្	

ោន	ដោទ៍	ដ�ើង	។	មាន	ដភ្លើង	ដឆះ	ដៅ	ហាង	ជិត	ដនះ	។

ដយើង	កបញាប	់កបញាល់ដស្លៀ្រោ្រ់	

ឯ្រស្ឋាន	ពន្លត់	អគ្គឺភ័យ	ដ្រើយ	

ដឆាពះ	ដៅទីដនាះ	។	ដភ្លើង	ដឆះ	យា៉ាង	

សដនាធោសដៅធោ	ដ្រើយ	ដយើង	ោន	ដៅ	ដល់	

ហាង	ដនាះ	មាន	អ្ី	មួយ	ោន	ផ្នុះ	ដ�ើង	ដៅ	

ទិសដៅ	របស់	ដយើង	។	ដភ្លើង	ោន	ឆាបដឆះ	ពួ្រ	

ដយើង	។	រោរ	ផ្នុះ	ដនាះ	ោន	ដធ្ើឲ្យខ្នុំ	និង	មិត្តរួម	

រោរង្រ	ខ្នុំ	ោត់	ស្មារតីអស់ពីរបី�ិនាទី	។	ប៉ជុន្តមាន	

អំណរ	គុណ	ចំដោះសមាភារ	និង	សដម្លៀ្រ	បំោ្រ់	រោរោរ	

របស់	ដយើង	ដយើង	មិន	រង	របួស	អ្ី	ដទ	។

ដពល	ដយើង	កត�ប	់ម្រ	ស្ថានីយ៍	�ិញ	បនាទាប	់ព	ី

រោរ	កបយុទ្	នឹង	អគ្គីភ័យ	ដនាះ	ខ្នុំ	ោន	សួរ	ដៅ	មិត្ត	រួម	

រោរង្រ	របស់	ខ្នុំ	ថា	ដបើ	គ្ត	់ោន	ចងចាំ	សំណួរ	របស	់

គ្ត	់អំពី	ដកគឿង	សឹ្រ	របស	់កពះ	។	គ្ត់	ោន	និយាយ	

ថា	គ្ត	់ចាំ	ដ្រើយ	ខ្នុំ	ពន្យល់	ថា	ដកគឿង	សឹ្រ	របស	់កពះ	

គ	ឺដូច	ជា	សដម្លៀ្រ	បោំ្់រ	រោរោរ	អគ្គីភ័យ	របស	់ដយើង	

ជដរ	។	ដយើង	កតូ�	ជត	ោ្រ់	វាជាប់	ជានិច្ច	ដូដច្ះ	ដយើង	

អាច	សែូកទាំ	នឹង	រោរ	វាយកបហារ	ដ	៏មាន	ឥទ្ិពល	ថន	

មារសកតូ�	ោន	។	ដបើ	ដយើង	រ្រសា	កពះ	បញ្ញត្តិ	ទាំង	ឡាយ	

ដយើង	នឹង	កតូ�	ោន	កបទាន	ពរ	ដោយ	អំ្ ច	រោរោរ	

ថន	ដកគឿង	សឹ្រ	របស់	កពះ	ដ្រើយ	កពះ	�ិញ្ញាណ	បរិសុទ្	

នឹងដធ្ើជាអ្្រដឹ្រ	នាំ	ដយើង	។	◼

ន្វៃើណាន់ដូឌឺឡារ៉ូសារេកពីទី្ កុងមា៉ារ៉ុន្បនទសរេុិកស៊ិក។

អ្កព�្លត់អគ្បីភ័យ�ិងនទគឿងែឹក
របែ់ទពរះ

ទីកតន្ងរបស់នយើង
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ខគេ្បីរស�លជា្របី
នពញចិត្របែ់ខ្នុំ
សាំយ៉ូសអល្របី116:7។«ម្ពះម្ទង់មិនទែ

ចំ្នពាះនសច្ក្ីដែលមនុស្សនលាកពិចារណា

នមើលនទឯមនុស្សនលាកដែងនមើលដែឫកពា

ខាងនម្រៅប៉នុណាណះដែម្ពះនយហវូា៉ម្ទង់ទែចំ្នពាះ

ក្នុងចិ្ែ្វិញ»។

មុននពលដែលខ្នុំបានចូ្លរួមក្នុងសាសនាច្ម្ក

ខ្នុំដែងដែនមើលខលែលួនឯងជាមនុស្ស្ មមេតាដែលមាន

សមែ្ថភាព្ មមេតា។ខ្នុំមានអារមមេណ៍ថាខ្នុំគាមោន

អ្ីដែលមានែផមលែដែលផដេល់ជូននទ។ខ្នុំមានការ

្័យខាលាច្ក្នុងការបង្ហាញនគឯងនូវអែ្សញ្ញាណ

ពែិម្បាកែរបស់ខ្នុំពនីម្ពាះដែការខាលាច្ដម្កងការ

បែិនស្នហើយឈឺចាប់។ខ្នុំបានគែិថាអ្ក

រាល់គានានៅជុំវិញខ្នុំរឹងមាំជាង្លាែជាងនិងល្

ម្បនសើរជាងខ្នុំ។

ដែទស្សនវិស័យទាំងអស់ននាះបានផ្លាស់បដេអូរ

នពលដែលខ្នុំកាលាយជាសមាជិកសាសនាច្ម្កផន

ម្ពះនយស៊ូវម្គីសទៃផនពួកបរិសុទ្ផ្ងៃច្ុងនម្កាយ។

ខ្នុំបាននរៀនថានយើងទាំងអស់គានាគឺជាកូនរបស់

ម្ពះនហើយនយើងនឹងស្ងមរែកគុណសម្បែិ្ែ៏

នទវភាពទាំងឡាយ។ឥ�អូវខ្នុំយល់នហើយថាវា

គាមោនការម្បកួែម្បដជងនលើអ្កណា្ លាែជាងមាន

ជាងឬល្ម្បនសើជាងនរណាមានាកន់�ើយ។នៅ

ក្នុងម្ពះននម្ែរបស់ម្ពះអមាចាស់នយើងទាំងអស់គានា

ឈរនលើទំនាបនសមេើរគានានហើយម្ទង់គឺជាអងគដែមួយ

ដែលកាែ់នសច្កដេី—នោយមិនដផ្កនលើរូបរាង

ខាងនម្រៅរបស់នយើងន�ើយប៉ដុន្នោយការនគារព

ម្បែិបែិ្តាមនិងបំណងច្ង់នែើរតាមផលែអូវដែលម្ទង់

បានដញកឲ្យនយើង។◼
ចូអានអាស៊ូគសណាប្រគទសហ្វរីលរីពរីន

នតើអ្ក�ឹងន្វែើការនៅថ្ងៃអា្រិទតន្រ?

នពល	ខ្នុំ	អាយុ	15	ឆានាំ	ខ្នុំោន	ទ	ីនាទាល់	ដ	៏រឹងមាំ	

មួយ	ពីដំណឹង	ល្អ	របស់	កពះ	ដយសែូ�	កគសី្	

ដ្រើយ	មាន	ភាព	សបបាយ	រ្ីរោយ	ដដើម្ី	ចូល	រួម	

្្រនុងស្សនា	ចក្រ	។	ដៅ	ដពល	ដនាះ	ខ្នុំ	្រំពុង	ដធ្ើ	

ដដើម្ី	ជួយ	គំ្កទ	ក្រុម	កគួស្រ	របស់	ខ្នុំ	។	មិន	យូរ	

ប៉នុាមាន	បនាទាប	់ពី	ខ្នុំ	ោន	ទទួលបុណ្យ	កជមុជ	ទឹ្រ	ខ្នុំ	

ោន	ោត	់បង់	រោរង្រ	របស់	ខ្នុំ	។

ខ្នុំកតូ�	រោរ	ជស្ង	រ្រ	រោរង្រ	ថ្ី	ឲ្យ	ោន	ឆាប់	

ដោយស្រ	កគួស្រ	ខ្នុំ	ពឹង	ជផ្អ្រ	ដលើ	ខ្នុំ	ប៉ជុន្ត	កគប់	

រោរង្រ	ជដល	ខ្នុំ	ោន	ោ្់រ	ោ្រ្យ	សុំ	ោន	តកមូ�		

ឲ្យ	ខ្នុំ	ដធ្ើ	រោរ	ដៅ	ថថងៃ	អាទកិត	។	ខ្នុំ	ោន	បដដិសធ	

រោរង្រ	ជា	ដកចើន	ដោយស្រ	ខ្នុំ	ដឹង	ថា	ខ្នុំ	កតូ�	

រោរ	ដៅ	កពះ	�ិហារ	ដៅ	ថថងៃ	អាទិកត	(	សូមដមើល	

គ	និង	ស	59:9–10	)	។

បនាទាប	់ពី	ពីរ	ជខ	ថន	រោរ	ជសង្	រ្រ	រោរង្រ	ខ្នុំ	ដៅ	ជត	

មិន	អាច	រ្រ	ោន	រោរ	ង្រ	មួយ	ដស្ះ	។	មាដាយ	របស	់

ខ្នុំ	ពុជំមន	ជា	សមាជិ្រ	ស្សនាចក្រ	ដទ	ដ្រើយ	

ដទាះបី	ជា	គ្ត	់ដជឿ	ដលើ	កពះ	គ្ត	់ខឹង	សមបារ	នឹង	ខ្នុំ	

ជា	ខាលាំង	ថា	ខ្នុំ	ោន	បដិដសធ	រោរ	ង្រ	ដកចើន	ដព្រ	។

ដៅ	យប់	មួយ	គ្ត	់ោន	សម្លឹងដមើល	ម្រ	ខ្នុំ	

ដោយ	ទ្ឹរ	ជភ្្រ	ដៅ	្រ្នុង	ជភ្្រ	របស	់គ្ត	់ដ្រើយ		

សួរ	ខ្នុំ	វា	«	ដ្រត	ុោន	ជា	កពះ	បដ្ដាយឲ្យ	ដរឿង		

ដនះ	ដ្រើត	ដ�ើង	ចដំោះ	ដយើង	ដពល	ជដល	ឯង		

ដោរដពញ	ដោយ	្រដេី	ជដំនឿ	និង	ដធ្ើ	អ្ី	ជដល	កតមឹ		

កតូ�	យា៉ាង	ដនះ	?	»

ខ្នុំ	ោន	ដឆ្លើយ	ថា	«	មា៉ា្់រ	ខ្នុំ	មិន	ដឹង	ថា	ដ្រតុ	

អ្ី	ោន	ជា	ដរឿង	ដនះ	ដ្រើត	ដ�ើង	ចដំោះ	ដយើង	ដទ	

ប៉ជុន្ត	ខ្នុំ	ដឹង	ថា	ខ្នុំ	្រំពុង	ដធ្ើ	អ្ី	ជដល	កតឹម	កតូ�	ដ្រើយ	ខ្នុំ	ដឹង	

ជដរ	ថា	កពះ	នឹង	កបទាន	ពរ	ឲ្យ	ដយើង	្រ្នុង	រោរ	ដធ្ើ	កតូ�	»	។

ដៅ	កពឹ្រ	បនាទាប	់មាន	នរ្	មានា្រ់	ោន	ផដេល់	កោ្់រ	

ដកចើន	គួរសម្យ	ឲ្យ	ខ្នុំ	ដដើម្ី	ចំ្ យ	ដលើ	រោរ	ជញ្ជនូន	

ទំនិញ	ធុន	ធងៃន	់មួយ	ចំនួន	ព	ីផ្ះ	មួយ	ដៅ	ផះ្	មួយ	

ដទៀត	។	រោរ	ង្រ	ដនាះ	កតូ�	រោរ	ដកបើ	្រមាលាំង	ខាលាំង	ប៉ជុន្ត	

ដពល	ខ្នុំ	ទទួល	ោន	្រថកម	ខ្នុំ	ោន	កបញាប់	ដៅ	ផះ្	

ដ្រើយ	អធិស្ឋាន	ដោយ	អំណរគុណ	។	មិន	យូរ	ប៉នុាមាន	

ខ្នុំ	ោន	ដ�ើញ	រោរ	ង្រ	ល្អ	មួយ	ជដល	អនុញ្ញាត	ឲ្យ	ខ្នុំ	ឈប	់

សកមា្រ	ថថងៃ	អាទិកត	ដ្រើយ	ខ្នុំ	មិន	ជដល	អត់	រោរង្រ	តាំង	

ព	ីដពល	ដនាះ	ម្រ	។

ខ្នុំ	មាន	ចិត្តរី្រោយ	ជដល	ខ្នុំ	ោន	ដកជើស	ដរើស	ដដើម្ី	

រ្រសា	ថថងៃ	បរិសុទ្	ឲ្យ	ោន	បរិសុទ្	?	មាន	ឧបសគ្គ	ជា	

ដកចើន	ដៅ	្រ្នុង	ជ�ីិត	ប៉ុជន្ត	ខ្នុំ	ដឹង	ថា	ដបើ	ដយើង	ខិតខ	ំដៅ	រឹង	

មាំ	ដទាះឧបសគ្គ	ទាំង	ដនាះ	កពះ	អមាចាស់	នឹង	កបទាន	ពរ	

ឲ្យ	ដយើង	។	◼

សាស៊មីល្សាមា៉ារេកពី្បនទសឥណាឌា
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រនបៀប

ន�ើេ ប្ីរា�ទបាជាញា

កដ្យមអលក�ើរមនលអឈិល
អានក់�ើរសឈិន

ក្ននុងកូរ៉រុេហនពួកសាវកដប់ពីរនាក់

មាន	កោជាញា	របស់	ដោ្រិយ	មួយ	កបដភទ	ដទៀត	

ជដល	មិន	អាក្រ្់រ	្ ស	់្ ដទ	។	តាម	ពិត	ដៅ	គ	ឺ

វា	មាន	ភាព	�ិជ្ជមាន	។	កោជាញា	ដនះ	គឺ	ជា	ចំដណះ	ដឹង	

ជដល	ទទួល	ោន	តាម	រយៈ	ការសិកសោការ
គែិពិចារណាការអនងកេែនិងការ
ខែិខំន្្ើការ។	វា	មាន	តថម្ល	និង	មាន	កបយជន៍	

ខាលាំង្ស់	្្រនុង	អ្ី	ជដល	ដយើង	ដធ្ើ	៖	ចដំោះ	មនុស្ស	ល្អ	

និង	កតមឹកតូ�	ចដំណះ	ដឹង	ទាំង	ដនាះ	ដ្រើត	មាន	ម្រ	តាម	

បទពិដស្ធន	៍ដៅ	្្រនុង	ជ�ីិត	រជមង	ស្លាប	់របស់	ដយើង	។

អ្ី	ជដល	សំខាន់	ជាង	ដនះ	គកឺោជាញា	ជដល	នាំម្រ	នូ�	

ភាព	ដជាគជ័យ	ដៅ	្្រនុង	ពិភពដោ្រ	ដនះ	កតូ	�ជត	មាន	

ឆន្ៈ	ដដើម្ី	ពឹង	ជផ្អ្រ	ដលើ	កោជាញា	ថន	កពះ	ដ្រើយ	សូម	្រុំ	គិត	

ថា	វា	អាច	ជំនួសកោជាញា	របស់	កពះ	ោន	ដនាះ	ដ�ើយ	។

មិន	ជមន	កោជាញា	ទាំងអស់	គ	ឺកតូ�	ោន	បដងកើត	ម្រ	ដស្ើ	

គ្នា	ដនាះ	ដទ	។	ដយើង	កតូ�	ជត	ដរៀន	ថា	ដៅ	ដពល	មាន	ភាព	

ផ្នុយ	គ្នា	រវាងកោជាញា	របស់	ដោ្រិយ	និង	កោជាញា	របស់	

កពះ	ដនាះ	ដយើង	កតូ�	ជត	សម្មបឆនទៃៈរបស់នយើង
នៅនឹងម្បាជាញារបស់ម្ពះ។

ខ្នុំ	ផ្តល	់ដយាបល់	ដល់	អ្្រ	ថា	សូម	ដ្រ	យ្រ		

បញ្ហា	មួយ	ចំនួន	ជដល	អ្្រ	ជួប	កបទះ		។	សូម	គូស	

បនាទាត	់មួយ	ដៅ	ច	ំ្រ្ដាល	ក្រោស	មួយ	សន្លឹ្រ	។	

សូម	ដធ្ើ	បញ្ជី	ថន	កោជាញា	របស់	ដោ្ិរយ	ដៅ	ជផ្្រ	ខាង	

ដឆ្ង	និង	កោជាញា	របស់	កពះ	ដៅ	ជផ្្រ	ខាង	ស្តោំ	។	សូម	

សរដសរ	ព	ីបញ្ហា	ទាំងឡាយ	្ 	ជដល	មាន	រោរ	កប្រួត	

កបជជង	គ្នា	។

នែើអ្កនឹងនម្ជើសនរើសយកមួយ
ណា?

ដៅ	្រ្នុង	្រណ្ទ	ី45	ថន	ដគ្លលទ្ិ	និង	ដសច្រ្តី	

សញ្ញា	ជដល	ោន	កោប់	ព	ីកពឹត្តិរោរណ៍	ជដល	ដឆាពះ	

ដៅ	រ្រ	រោរ	យាង	ម្រ	ជា	ដលើ្រ	ទ	ីពីរ	ថន	កពះ	អង្គ	សដហង្រះ	

ដនាះ	កពះ	អមាចាស់	ោន	កោប	់ម្តង	ដទៀត	ន�ូ	ដរឿង	អំពី	កស្តី	

កព្រ្	ចារី	ដប់	នា្រ់	ដ្រើយ	ោន	បន្សល់	ន�ូ	បន្នូល	ទាំង	

ដនះថា	៖	«	ត្ិត	ពួ្រអ្្រ	្ 	ជដល	មាន	កោជាញា	ដ្រើយ	

ោន	ទទួល	ដសច្រ្តីពិត	ដ្រើយ	ោន	ទទួល	យ្រ	កពះ	

�ិញ្ញាណ	បរិសុទ្ទុ្រ	ជា	អ្្រ	ជណនាំ	របស់	ខ្លលួន	ដ្រើយ	

ជដល	ពុ	ំកតូ�	ដគ	បដញ្ឆោត	—	ដយើង	កោប់	អ្្រ	ជា	កោ្រដ	

ថា	ព្ួរ	ដគ	នឹង	ពុ	ំកតូ�	រោប់	ដោះដចាល	ដៅ	្្រនុង	ដភ្លើង	

នៅ
	្្រនុង	ជដំនារ	ថន	រល្រ	ព័ត៌មាន	សព្ថថងៃ	

ដនះ	ដយើង	ពិត	ជា	កតូ�	រោរ	កោជាញា	យា៉ាង	

ខាលាំង	—	កោជាញា	ដដើម្ី	នរៀបចំ្និង
ែឹង	ដដើម្ី	អនុ�ត្ត	អ្ី	ជដល	ដយើង	្រំពុង	ដរៀន	។

សូម	ចងចាំ

1.		 ដយើង	កតូ�	ជត	ជសង្	រ្រ	កបជាញា	។

2.		 កោជាញា	មាន	ដកចើន	ស្ឋាន	និង	មាន	ល្រ្ខណៈ	

ដផ្សងៗ	ព	ីគ្នា	។

3.		 កោជាញា	ជដល	ទទួល	ោន	ភាលាមៗ	នា	ំម្រ	នូ�	

ពរជ័យ	ជាដកចើន	។

4.		 កោជាញា	ដលើ	ជផ្្រ	អ្ី	មួយ	ដនាះ	វា	មិន	អាច	ដផ្រ	ដៅ	

ជផ្្រ	មួយ	ដផ្សង	ដទៀត	ោន	ដទ	។

5.		 ដថ្ើដបើ	ដៅ្្រនុង	្ររណី	ជាដកចើន	កោជាញា	របស់	

ដោ្ិរយ	មានតថម្ល	្៏រដោយ	ជត	វា	មាន	តថម្ល	

បំផុត	ដៅ	ដពល	វា	ឱនចុះ	យា៉ាង	ោប	ទាប	ដៅ	នឹង	

កោជាញា	របស់	កពះ	។

កពះគម្ីរ	ោន	ដរៀប	ោប	់ពី	កោជាញា	ពីរ	កបដភទ	៖	កោជាញា	

របស់	ដោ្រិយ	និង	កោជាញា	របស់	កពះ	។	កោជាញា	របស	់

ដោ្ិរយ	មាន	ទាំង	ចំណុច	�ិជ្ជមាន	និង	អ�ិជ្ជមាន	។	

ដៅ	្រ្នុង	រោរ	ដរៀប	ោប់	ដ៏	ងងឹត	ងងល់	បំផុត	ដនាះ	វា	អាច	

ពិពណ៌នា	ោន	ថា	ជា	ចជំណ្រ	ថន	ដសច្រ្តី	ពិតជដល	

ោយ	�ំ	ជាមួយ	នឹង	កោជាញា	និង	ឧោយ្រល	ដដើម្ី	

សដកមច	ន�ូ	ដគ្ល	បំណង	ថន	ភាព	អតាមានិយម	ឬ	

បំណង	អាក្រ្់រ	ទាំងឡាយ	។

ដ�ើយ	ប៉ជុន្ត	នឹង	ធន់	ដៅ	ថថងៃ	ដនាះ	�ិញ	»	(	សូមដមើល	

គ	និង	ស	45:57	)	។

សូម	ឲ្យ	ដយើង	ដស្ងរកម្បាជាញារបស់ម្ពះ។	

មាន	អ្ីៗ	ជា	ដកចើន	ជដល	ដយើង	អាច	ដរៀន	ពី	កោជាញា	្រ្នុង	ដពល	

ឥ�នូ�	ដនះ	។	ខ្នុំ	សូម	សនយា	នឹង	អ្្រ	ថា	ពរ	ជ័យ	របស	់

កពះ	អមាចាស់	នឹង	មាន	ម្រ	ដល់	អ្្រ	ដៅ	ដពល	អ្្រ	ជសង្	រ្រ	

កោជាញា	ជដល	ជា	កោជាញារ	បស់	កពះ	។	កទង់	ពិត	ជាមាន	

កពះ	ទ័យចង់កបគល់	កោជាញា	កទង	់ដល់	ដយើង	។	ដ្រើយ	

ដបើ	ដយើង	នឹង	ដគ្រពតាម	និង	កប្រប	ដោយ	រោរ	អធិោឋាន	

ដ្រើយ	ជសង្	រ្រ	វា	វា	នឹង	ម្រ	។	◼

ដកពសងង់ចញ្ីសុន្ទរកថាសដលបាន្ ដល់ងៅសាកលវិទយាល័យ
ព្ិកហាំយ៉ង់—ថអោហូងធ្វើង�ើងងៅថ្ងៃទី10សខងមសាឆ្នាំ2009។

នតើអ្កធ្លាប់អ�រុវត្នោលការណ៍ន�រះ
នោយរនបៀបណា?

«វាដែងដែមានលទ្ភាពពីនែើម្បីនម្ជើស

នរើស។អ្កអាច្នម្ជើសនរើសអ្ីដែលអ្កច្ង់

បាន។ប៉ុដន្អ្កគួរដែសនម្មច្ច្ិែ្ម្បកប

នោយម្បាជាញា។ខ្នុំអាច្និយាយបានថាការ

នម្ជើសនរើសម្ពះអមាចាស់អាច្ជួយអ្កជានរៀង

រាល់ផ្ងៃនហើយការមានម្ពះវិញ្ញាណបរិសុទ្

គង់នៅដក្បរអ្កអាច្ជួយអ្កនៅម្គប់សាថាន

ភាព។ការនម្ជើសនរើសខាងខុសអាច្នាំនៅ

កាន់អារមមេណ៍មិនរីករាយជាអារមមេណ៍ដែល

នឹងហាក់ែូច្ជានសច្កដេីសុខនៅក្នុងនពលែ៏

ខលែីបុ៉ដន្បនាទាប់មកអ្កនឹងន�ើញពីលទ្ផល

នហើយអ្កនឹងនសាកសាដាយយា៉ាងខាលាំងច្ំនពាះ

ការសម្មច្ច្ិែ្ដែលអ្កបានន្្ើ។ច្ូរនៅ

ខាងម្ពះអមាចាស់!វាមិនង្យម្សួលជានិច្្ច

ននាះនទប៉ុដន្វាសមនឹងែផមលែ!»

សាំយដូអលនជមកពីម្បនទសអមូ្សារាលី



 តខនរេសាឆ្នាំ2015 61

យ
ុវវ័យ

ទពរះ�របិតា	សួគ	៌របស់	ដយើង	ធានា	

ថា	ដយើង	មាន	សិទ្ិ	ដសរីភាព	

ខាង	សីលធម	៌ជា	សមតថែភាព	ដដើម្ី	

ដកជើស	ដរើស	ទដង្ើល្អ	ឬ	អាក្រ្រ់	។	កទង	់

មិន	បង្ខំ	ដយើង	ឲ្យ	ដធ្ើ	ល្អ	ដទ	ដ្រើយ	អារ្រ្ស	

្៏រ	មិន	អាច	បង្ខំ	ដយើង	ឲ្យ	ដធ្ើ	អាក្រ្់រ	ជដរ	

(	សូមដមើល	ការបងពងៀនរបស់ពបធាន

នៅកាន់នគាលនៅ

ែូម	សួរ	ខ្លលួន	ឯងថា	៖	«	ដតើ	គំរូ	កបដភទ	្ 	ជដល	ខ្នុំ	ពិត	ជា	គិត	ថា	ខ្នុំ	នឹង	ដធ្ើ	្រ្នុង	

ស្ថាន	ភាព	ជបប	ដនាះ	?	»	ដបើ	អ្្រ	មាន	បំណងនឹង	ដៅ	្រជន្លង	្ មួយ	ជដល	

អាច	មាន	ថានាំ	ដញៀន	ឬ	ដកគឿងកស�ឹង	សដម្លៀ្រ	បោំ្រ់	មិន	សមរម្យ	តហន្តី	ជដល	មាន	

ោ្រ្យ	ដពជន	៍អាសកគ្ម	ឬ	រោរ	ោំ	ដធ្ើ	ឲ្យ	ដកសើប	កស្ល	ដតើ	អ្្រ	នឹង	បង្ហាញ	ដល	់មនុស្ស	

ជា	ដកចើន	ថា	ពួ្រ	ដគ	អាច	មាន	្រដេី	សបបាយ	រី្រោយ	ដោយ	គ្មាន	ដរឿង	ទាំង	អស់	ដនាះ	

ដោយ	រដបៀប្	?	ដតើ	អ្្រ	ជដល	ដៅ	ជុ�ំិញ	ខ្លលួន	អ្្រ	នឹង	គិត	យា៉ាង្	—	«	ដតើ	វា	មិន	

ជមន	ជា	គំរូ	ដ៏	ល្អ	ថន	ដសច្រដេី	ជំដនឿ	និង	បទោឋាន	ដទ	ឬអី	?	»	ឬ	«	ដតើ	ដ្រតុ	អ្ី	ោន	ជា	

មនុស្ស	មានា្់រ	ដនាះ	ម្រ	ជដរ	?	»	្រ្នុង	្ររណី	ជា	ដកចើន	អ្្រ	នឹង	ដធ្ើជា	គំរូ	កបដសើរ	ជាង	ដនះ	

ដោយ	មិន	ដៅ	្រជន្លង	ដនាះ	ទាល	់ជត	ដស្ះ	ព	ីដកោះ	អ្្រ	នឹង	មិន	បដ្ដាយ	ខ្លលួនឲ្យ	សថែិត	

្្រនុង	រោរល្លួង	ដោយ	ដចតនា	។	◼

រច
នា
រូប
្ត

នោ
យ
នដ

វ�ី
នទ
ើរស

ុន

នតើវាេិ�អបីន្រឬក្នុងការនៅរានំលងឬនៅ

នតើសាតាំងរា�ឥ្ិ្រពល

នលើគំ�ិតរបែ់ខ្នុំ�ល់កទេិតណា?

សាសោចពក៖យ៉ូសសបស៊្មីធ	ឆានាំ	

[	2007	],	ទំព័រ	214	)	។

ដដូច្ះ	ដពល	វា	ដ្រើត	ដ�ើង	ចដំោះ	

គំនិត	របស់	អ្្រ	អារ្រ្ស	មាន	ឥទ្ិពល	

កតឹម	ជត	ដពល	ជដល	អ្្រ	ដពញ	ចិត	ឲ្យ	ថា	

ប៉ដុ្ណះ	។	ពយារោរី	យ៉ូជសប	សែ្ីធ		

ោន	មាន	កបស្សន៍	ថា	«	ស្តាំង		

មិន	អាច	ល្លួង	ដយើង	ដោយ	រោរ	

បដញ្ឆោត	ចិត្ត	របស់	វា	ដ�ើយ	លុះកតា	

ជត	ដយើង	យល	់កពម	នឹង	វា	ដៅ	្រ្នុង	ដួង	

ចិត្ត	ដយើង	»	។	(	ការបងពងៀនរបស់

៖យ៉ូសសបស្៊មីធ	ទំព័រ	213	)	។	

ដោ្រ	្៏រ	ោន	មាន	កបស្សន៍	ផង	ជដរ	

ថា	«	អារ្រ្សគ្មាន	អំ្ ច	ដលើ	ដយើង	

ដទ	ដលើ្រ	ជលង	ជត	ដយើង	អនុញ្ញាត	ឲ្យ	វា	

ប៉ដុ្ណះ	»	ទំព័រ	(	214	)	។

បជនថែម	ព	ីដលើ	ដនាះ	កពះ	គម្ីរ	កោប	់

ដយើង	ថា	«	គ្មាន	នរ្ដ�ើយ	ដករៅ	ពី	

កពះ	ជដល	កជាប	ដឹង	ន�ូ	គំនិត	របស់	អ្្រ	

និង	បំណង	ជដលដៅ	្រ្នុង	ដួង	ចិត្ត	របស	់

អ្្រ	»	។	(	គ.	និង	ស.	6:16	)	ដដូច្ះ	

ស្តាំង	ពិត	ជា	មិន	ដឹង	ថា	អ្្រ	្ំរពុង	

គិត	ព	ីអ្ី	ដទ	។	វា	អាច	កតឹម	ជត	ផដេល់	ន�ូ	រោរ	

ល្លួង	និង	រោរ	បដញ្ឆោត	ចិត្ត	ប៉ដុ្ណះ	។	

ប៉ជុន្ត	ដបើ	អ្្រ	ដកជើសដរើស	អនុញ្ញាត	ឲ្យ	វា	

វា	នឹង	ទទួល	ោន	អំ្ច	ដលើ	អ្្រ	ខាលាំង	

ជាង	មុន	ដ្រើយ	រោរ	ល ល្ួង	្រ៏	ខាលាំង	ជាង	

មុន	ជដរ	។	ដោយ	សញ្ញាដូច	គ្នា	ដនះ	

ដបើ	អ្្រ	តតាំងនឹង	ទដង្ើ	អាក្រ្រ់	ដ្រើយ	

ដកជើស	ដរើស	ទដង្ើ	ល្អ�ិញ	អ្្រ	នឹង	រឹងមា	ំ

និង	ោន	ពរ	។	◼

ជប់នលៀងនៅកស�្លងស�លខ្នុំ�ឹងថាអវែបីេិ�ល្អ
�ឹងនកើតន�ើងន�ើេ្បីន វ្ែើជាគំរូ�៏ល្អននារះ?
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ហ្អូងដែមួយនិងអ្កគង្វាលដែមួយ

នម្កាលនច្ៀមសម័យបុរាណ

គតើវាជាអ្វី៖	ជា	បែិច	ធម្តា	មួយ	ជញ្ជាំង	របង	។

គោលបំណង៖	ដដើម្ី	រោរោរ	្រ្នូង	ដចៀម	កបឆាំង	នឹង	សត្	រោំ	និង	ដចារ	ជា	ពដិសស	ដៅ		

ដពល	យប	់។

សម្ភារនិងសំណង់៖	ជាធម្តា	មាន	ថ្	ជាដរឿយៗ	មាន	ចកមាស	បនាលា	ោ្រ់	ដលើ	ដំបូល	ជញ្ជាំង	។	ចកមាស	បនាលា	ករោស់	្រ៏	ដកបើ	ដដើម្ី	ដធ្ើ	របង	

សកមាប់ដករោ	ដចៀម	បដ ដ្ាះ	អាសន្	របស	់ជា	ញឹ្រ	ញាប់	ផង	ជដរ	។	ដពល	ខ្លះ	គុហា	បដកមើ	ជា	ដករោល	ដចៀម	ដោយ	មាន	ថ្	តូចៗ	ឬ	ចកមាស	បនាលា	ជា	រោំង	

ោ្់រ	ដៅ	ពីមុខ	ព្ួរ	វា	។

បែកទ្វារ

ជញ្ជាំងថ្ម

ការោក់រ្រងជុំវិញហវែដូងនចៀម្រនបងៀននយើងអំពីបពះទ័យយកចិត្ទុកោក់រ្រស់
បពះអង្គសន្គ្រះចំនោះកូននៅរ្រស់បទង់។

អ្នកគង្វាល

សត្គែៀម

ដំបង

ច្សែដង្ហក់

រំពាត់
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យ
ុវវ័យ

នរឿងពិតពបីទពរះគេ្បីរបរិែរុ្រ្

• នច្ៀមមានែផមលែខាលាំងណាស់សម្មាប់

សាច់្ទឹកនោះខាលាញ់នរាមដស្បក

និងដស្ងនហើយគឺជាសែ្ថាវាយយញ្ញ

បូជាែ៏សំខាន់បំផុែ។

• នៅក្នុងម្សុកអ៊មីម្សាដអលច្ច្កដឆកេផម្ព

ខាលារខិននិងកនម្ញ្ជាងគឺជាពពួកសែ្

រំពាដែលចាំវាយម្បហារសែ្នច្ៀម។

នៅសម័យបុរាណនតានិងខាលា�មេនុំក៏

រស់នៅែំបន់ននាះដែរ(សូមនមើល

សាំយូដអលទី117:33–37)។

• អ្កគង្វាលនម្បើែំបងនែើម្បីែឹកនាំ

សែ្នច្ៀមនហើយែំបងនិងដខ្សែង្ហក់

នែើម្បីការពារពួកវា។

• អ្កគង្វាលមានាក់បានែឹកនាំសែ្នច្ៀម

របស់គាែ់នៅរកចំ្ណីនិងទឹកនៅ

នពលផ្ងៃ(សូមនមើលទំនុកែំនកើង

23:1–2)នហើយម្ែ�ប់នៅនម្កាល

វិញនៅនពលយប់។អ្កគង្វាលនឹង

រាប់ច្ំនួនសែ្នច្ៀមនពលដែលពួកវា

ម្ែ�ប់មកវិញរកនមើលថានបើមាន

នច្ៀមណាបានវនង្ងបាែ់នទ។បនាទាប់

មកគាែ់នឹងនែកសម្មាកនៅមាែ់ទាវា

នែើម្បីការពារពួកវា។

• ម្ពះនយសូ៊វម្គីសទៃបាននៅអងគម្ទង់

ថាជាអ្កគង្វាលល្(សូមនមើល

យ៉ូហាន10:11–15)នោយសារ

ម្ទប់សូ៊បដេអូរជីវែិម្ទង់នឹងនយើង។ម្ទង់

ក៏បាននម្បៀបន្ៀបអងគម្ទង់ផ្ទាល់

នៅនឹងទាវាផននម្កាលនច្ៀមផងដែរ

(សូមនមើលយ៉ូហាន10:1–9)

នោយសារតាមរយៈម្ទង់នយើងទទួល

បានការបីបាច្់ខាងវិញ្ញាណការ

សម្មាកភាពសុខសាន្ការសន្ង្គាះ

និងការនលើកកនមកេើង។

• សាវកប៉ុលបាននម្បៀបន្ៀបសាសនា

ច្ម្កនៅនឹងហ្អូងនច្ៀម(សូមនមើល

កិច្្ចការ20:28)។

ដករោល	ដចៀម	គឺ	ជា	៖

កចនលែងចដលហ្វូងគែៀមបបមូលផ្ដំ។	្្រនុង	នាម	ជា	សមាជិ្រ	ស្សនាចក្រ	ដយើង	មាន	

ចំណង	ថន	ភាព	ស្មគ្គី	តាម	រយៈ	ដសច្រដេី	ជំដនឿ	និង	ដសច្រ្ចី	សញ្ញារបស់	ដយើង	្រ៏	ដូច	

ជា	តាម	រយៈ	រោរ	កបមូល	ផដេនុំ	គ្នា	ផង	ជដរ	។	កបធាន	្រិនរី	បែី	អា�រិងជាទីកបឹ្រសាទីមួយ	

ដៅ្រ្នុងគណៈកបធានទីមួយោនបដកងៀនថា	៖	«	ដសច្រដេី	អំណរ	ថន	ភាព	ស្មគ្គឺ	

ជដល	[កពះ�របិតា	សួគ៌]	ចង់	កបទាន	ឲ្យ	ដល់	ដយើង	ខាលាំង	បំផុត	គ	ឺមិន	ជមន	ជត	មានា្រ់ឯង	

ដទ	។	ដយើង	កតូ�	ជត	ជស្ង	រ្រ	វា	ដ្រើយ	នឹង	មាន	ល្រ្ខណៈសម្ត្តិកគប	់កគ្ន់	សកមាប	់វា	

ជាមួយ	នឹង	អ្្រដផ្សង	។	វា	មិន	គួរ	ឲ្យ	ភាញា្រ់	ដផ្អើល	ជដលថា	កពះ	ជកមុញ	ដយើង	ឲ្យ	កបមូល	

ផដេនុំ	ដដូច្ះ	កទង	់អាច	កបទាន	ពរ	ដល់	ដយើង	។	កទង់	ចង់ឲ្យ	ដយើង	កបមូល	ផដេនុំ	ដៅ	្រ្នុង	ក្រមុ	

កគួស្រ	។	កទង	់ោន	បដងកើត	ថានា្់រ	�ួដ	និង	ស្ខា	ជា	ដកចើន	ដ្រើយ	ោន	បញ្ជាដយើង	ឲ្យ	ជួប	

ជុ	ំគ្នា	ជា	ដរឿយៗ	។	ដៅ	្រ្នុង	រោរ	កបមូល	ផដេនុំ	ទាំង	ដនាះ	.	.	.	ដយើង	អាច	អធិស្ឋាន	សកមាប់	

ភាព	ស្មគ្គី	ជដល	នឹង	នាំ	ដយើង	ន�ូ	ដសច្រដេី	អំណរ	និង	ពកងី្រ	អំ្ច	របស់	ដយើង	ដដើម្ី	

បដកមើ	»	(	«	ដួង	ចិត្ត	របស	់ដយើង	រួប	រួម	ជតមួយ	»	លីអាហូណា	ជខ	�ិច្ិរោ	ឆានាំ	2008,	

ទំព័រ	69	)	។

កចនលែងចដលម្នសុវត្ិភាពនិងសបម្ក។	ដៅ	្រ្នុង	កពះ	ដយសែូ�	កគីស្	ដយើង	«	ោន	

ដសច្រដេី	សកមា្រ	ដល់	កពលឹង	»	(	មា៉ាថាយ	11:29	)	។	ស្សនាចក្រ	របស់	កទង	់គ	ឺ

ជា	«	ជាទី	រោរោរ	និង	.	.	.	ជា	ទី	កជ្រ	ដរោន	»	(	គ	និង	ស	115:6	)	។	ដ្រើយ	ដូច	ជា	

កបធាន	បែយដ៍	ដ�	ផ្្រ្ឺរ	ជា	កបធាន	ថន	្រូរ៉ុម	ថន	ព្ួរ	ស្�្រ	ដប់ពីរ	នា្់រ	ោន	បដកងៀន	

ថា	«	ដយើងរ្រ	ដ�ើញ	សុ�តថែិ	ភាព	និង	ភាព្រ្់រ	ដរៅតោ	សកមាប់	ខ្លលួនដយើង	.	.	.	្្រនុង	រោរ	

ដគ្រព	តាម	ដសច្រ្តី	សញ្ញា	ជដលដយើង	ោនដធ្ើ	និង	រស់	ដៅ្្រនុង	ទដង្ើ	ដ	៏ស្មញ្ញ	ថន	រោរ	

ដគ្រព	តាម	ជដល	ជា	រោរ	តកមូ�	សកមាប	់អ្្រ	ដដើរ	តាម	កពះ	កគីស្	។	(	« These Things 
I Know »	លីអាហូណា	ជខ	ឧសភា	ឆានាំ	2013	ទំព័រ	7	)	។

បានការពារគោយអ្នកគង្វាល។	កពះ	ដយសែូ�	កគសី្	គ	ឺជាអ្្រ	គង្វាល	ល្អ	ជដល	ោន	

សដហង្រះ	ដយើង	។	កទង	់រង	ទ្ុរ្ខ	ដ្រើយ	ោន	សុគត	ដដូច្ះ	ដយើង	អាច	យ្រ	ឈ្ះ	អដំពើ	ោប	

និង	ដសច្រដេី	ស្លាប	់ដ្រើយ	កត�ប	់ដៅ	រ្រ	កពះ�របិតាសួគ៌	របស	់ដយើង	�ិញ	។	ដៅ	ដពល	

ជដល	ដយើង	ម្រ	ឯ	កពះ	កគីស្	ដ្រើយ	ដគ្រព	តាម	បទបញ្ញត្តិ	ទាំង	ឡាយ	របស់	កទង	់ដនាះ	

កទង	់នឹង	កបទាន	ពរ	ដឹ្រ	នាំ	និង	រោរ	ោរ	ដយើង	ដរៀងៗខ្លលួន	និង	ជា	កបជាជន	ថន	ដសច្រដេី	

សញ្ញា	របស់	កទង	់ផងជដរ	។	◼

អ្ីដែលនយើងអាច្នរៀន
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ម្ពះអងគសន្ង្គាះបានមានបនទៃអូលពី«នច្ៀមឯ

នទៀែ...ដែលមិនទាន់នៅក្នុងនម្កាលននះនៅ

ន�ើយ(យ៉ូហាន10:16),មានន័យពីពួកសាសន៍

នីផហ្និងសាសន៍នលមិនដែលម្ែវូបាននាំនច្ញ

្ងាយពីផទៃះផនអ៊មីម្សាដអល(សូមនមើលនីផហ្ទី3

15:14–24)។ម្ទង់ក៏មានបនទៃអូលពីការនៅច្ំនពាះ

ពួកកុលសម្ព័ន្ផនសាសន៍អ៊មីម្សាដអលដែលវនង្ងបាែ់

(សូមនមើលនីផហ្ទី315:20;16:1–3)។



64 លីអា្ូណា

«នែើខ្នុំអាច្មាន
ទំនុកចិ្ែ្ម្គបម់្គាន់លមេមនែើម្បី
និយាយនៅកាន់ប៊មីស្សពរបស់
ខ្នុំអំពីបញ្ហានានាឬកង្ល់
នោយរនបៀបណា?»

អ្្រ	អាច	មាន	អារម្ណ៍	ភ័យ	ខាលាច	ដដើម្ី	និយាយ	ដៅ	បែីស្សព	របស	់អ្្រ	អំពី	អ្ី	ជដល		

អ្្រ	្រំពុង	ពុះោរ	ដ្រើយ	ដនាះគឺជាដរឿង		ធម្តា	ដទ	។	ជា	ដរឿយៗ	ដយើង	មាន	រោរ	

ភ័យខាលាច	ចំដោះ	បទពិដស្ធន៍	ថ្ី	ឬ	ចំដោះ	រោរ	និយាយ	ជាមួយ	នឹង	មនុស្ស		

ដពញ	�័យ	។

ប៉ជុន្ត	បែីស្សព	របស	់អ្្រ	កតូ�	ោន	ដៅ	ដោយ	កពះ	។	ដោ្រ	កតូ�	ោន	ដៅ	

ដោយស្រ	ដោ្រ	ោន	ដបដេជាញា	ចិត្ត	្រ្នុងនាមជា	សិស្ស	របស់	កពះ	ដយសែូ�	កគីស្	។	ដោ្រ	នឹង	ដធ្ើ		

យា៉ាង	ល្អបំផុត	ដោយចិត្ត	ោបស្	និង	រោរដយាគយល	់។	ដគ្ល	បំណង	របស	់ដោ្រ	គឺដដើម្ី	

ជួយ	អ្្រ	ម្រ	រោន	់កពះ	អង្គ	សដហង្រះ	ដដើម្ី	ឲ្យអ្្រ	អាច	រ្រ	ដ�ើញ	ដសច្រ្តី	សុខស្ន្ត	។	ជា	ដំបូង	

អ្្រ	អាច	មាន	អារម្ណ៍	ខាមាស់	ដអៀន	ដដើម្ី	និយាយ	ដៅ	រោន	់ដោ្រ	អំពី	សំណួរ	ឬ	អំព	ីោប	របស	់

អ្្រ	ប៉ជុន្ត	ដោ្រ	នឹង	មិន	គិត	ដមើល	ង្យ	អ្្រ	ដ�ើយ	។	តាម	ពិត	ដៅ	ដោ្រ	នឹង	រី្រោយ	ជដល	អ្្រ	

មាន	បំណង	ដដើម្ី	ជ្រលម្អ	។	ដ្រើយ	ដោ្រ	នឹង	រ្រសា	រោរ	សន្នា	របស់	អ្្រ	ជា	រោរ	សមាងាត	់។

អ្្រ	មិន	ចាំោច់	ជរ្រ	ពន់	បន្នុ្រ	របស់	អ្្រ	ជត	មានា្់រ	ឯង	ដទ	។	បែីស្សព	របស់	អ្្រ	អាច	ជួយ	អ្្រ	

រ្រដ�ើញ	ចដម្លើយ	ដៅ	នឹង	សំណួរ	របស់	អ្្រ	ដ្រើយ	ដបើ	ចាោំច	់ដោ្រ	នឹង	ជួយ	អ្្រ	ឲ្យ	ជ្រជកប	

ចិត្ត	ដ្រើយ	យ្រ	ឈ្ះ	ដលើ	អារម្ណ៍	ខុស	ឆ្គង	ភាព	អស់	សង្ឹម	ឬ	ភាពមិន	ស្រដេសិម	តាម	រយៈ	

ដង្វាយ	ធួន	របស	់កពះ	កគសី្	។

ដៅដពល	ជដល	អ្្រ	និយាយ	ដៅ	រោន់	បែីស្សព	របស	់អ្្រ	អ្្រ	នឹង	មាន	អារម្ណ៍	ព	ី្រដេី	កសឡាញ់	

របស់	ដោ្រ	ចដំោះ	អ្្រ	។	ដទាះ	បី	ជា	ដោ្រ	មាន	ទំនួល	ខុសកតូ�	សកមាប	់�ួដ	ទាំង	មូល្រ្តី	រោរ	

ដផ្ដាត	សំខាន់	របស	់ដោ្រ	គ	ឺជា	សុខុមាលភាព	ថន	យ�ុជន	និង	យ�ុនារ	ីជដរ	។	អ្្រ	មិន	រំខាន	

ដោ្រ	ដោយ	រោរ	សូម	ជំនួយ	ដនាះ	ដទ	។

អ្្រ	អាច	អធិស្ឋាន	ដៅ	កពះ	�របិតា	សកមាប់	្រមាលាំង	និង	ភាព	រោលាហាន	ដដើម្ី	និយាយ	ដៅ	រោន់	

បែីស្សព	របស់	អ្្រ	។	កទង	់ោន	អនុញ្ញាត	ឲ្យ	បែីស្សព	អ្្រ	ជួយ	អ្្រ	ដ្រើយ	បែីស្សព	អ្្រ	ចង់	ដធ្ើ	

ដដូចានាះ	ជដរ	។	ដៅ	ដពល	ជដល	អ្្រ	ដៅ	ដោយ	ដបើ្រ	ដួង	ចិត្ត	និង	កោថានា	ដដើម្ី	ោន	ល្អ	កបដសើរ	ជាង	

មុន	អ្្រ	នឹងរ្រ	ដ�ើញ	ថា	អ្្រ	ចា្រដចញ	ព	ីរោរិយាល័យ	របស់	ដោ្រ	ដោយ	មាន	អារម្ណ៍	ល្អ	

កបដសើរជាង	ដពល	មុន	។

នោក�ឹងេិ�គិតនេើលងាយអ្កន�ើយ

បែីស្សព	ថន�ួដ	របស់	អ្្រ	គ	ឺកតូ�	ោន	ផដេល់	ន�ូ	សិទ្ិ	

អំ្ ច	ដដើម្ី	ដ្ឹរនាំ	អ្្រ	តាម	រយៈ	ជំហាន	ថន	រោរ	

ជ្រជកប	ចិត្ត	។	ដពល	ខ្លះ	រោរ	ង្្រ	ដៅ	រ្រ	បែីស្សព	របស	់

អ្្រ	គ	ឺជា	�ិធ	ីជត	មួយ	គត់	សកមាប	់អ្្រ	ដដើម្ី	ជ្រជកប	

ចិត្ត	យា៉ាង	ដពញ	ដលញ	តាម	រយៈ	កពះ	អង្គ	សដហង្រះ	។	

ដៅដពល	ជដល	ខ្នុំ	កតូ�	រោរ	និយាយ	ដៅ	រោន	់បែីស្សព		

របស់	ខ្នុំ	ដោ្រ	ោន	ជួយ	ខ្នុំ	ឲ្យ	ជស្ង	រ្រ	កពះ	អង្គ		

សដហង្រះ	ដ្រើយ	ជំនះ	ដលើ	មុខ	របួស	ដករៅ	បំផុត	ជដល		

ខ្នុំ	មាន	។	បែីស្សព	របស់	អ្្រ	ចង់	ជួយ	អ្្រ	។	រោរ		

ដៅ	បដកមើ	របស់	ដោ្រ	គ	ឺដដើម្ី	យ្រ	ចិត្ត	ទុ្រោ្់រ		

ចដំោះ	អ្្រ	ដ្រើយ	ដោ្រ	នឹង	មិន	គិត	ដមើល	ង្យ	អ្្រ		

ដោយស្រ	ជត	អ្ី	ជដល	អ្្រ	កតូ�	រោរ	ជួប	ដោ្រ	ដដើម្ី		

ដោះ	កស្យ	ដនាះ	ដ�ើយ	។

មាោឌីសុនឌីអាយុ18ឆ្នាំយូថាហ៍សហរដ្ឋអាងមរិក

បម៊ីែ្សពរបែ់អ្ក�ឹងនពញចិត្ន�ើេ្បីជួយ

ខ្នុំ	ធាលាប	់មាន	អារម្ណ៍	មិន	កសលួ	្្រនុង	រោរ	សមាភាសន	៍

ប៉ជុន្ត	ដៅ	ទ	ីបំផុត	ខ្នុំ	ោន	ដឹង	ថា	បែីស្សព	របស	់ខ្នុំ	គ	ឺ	

ជតង	ជត	ដពញ	ចិត្ត	ដដើម្ី	ជួយ	ខ្នុំ	ដោះ	កស្យ	បញ្ហា		

របស់	ខ្នុំ	។	សូម	ដជឿ	ទុ្រ	ចិត្ត	ដលើ	បែីស្សព	របស់	អ្្រ		

ដោ្រ	គ	ឺជា	អ្្រ	គង្វាល	ដ្រើយ	�ួដ	ទាំង	មូល	គ	ឺជា		

្រ្នូង	ដចៀម	របស់	ដោ្រ	។

ងជមស៍អរអាយុ19ឆ្នាំកូកាបាំបាពបងទសបូលីវី

នោក�ឹងេិ�ក្ត់នែចក្បី
្ររុកចិត្របែ់អ្កន�ើយ

ខ្នុំ	ោន	ដឹង	ថា	បែីស្សព	គឺ	កបជ្រល	

ជា	មនុស្ស	ដពញ	�័យ	គួរ	ឲ្យ	ទុ្រ	ចិត្ត	

បំផុត	ជដល	ដ្រង្	ជំទង់	អាច	ជសង្	

រ្រ	ជំនួយ	ពី	។	ដោ្រ	នឹង	មិន	្រ្ត	់ដសច្រដេី	ទ្ុរចិត្ត	

របស់	អ្្រ	ដ�ើយ	—	អ្ី	កគប់	យា៉ាង	ជដល	អ្្រ	ជច្រ	រំជល្រ	

ជាមួយ	ដោ្រ	ដៅ	្្រនុង	រោរិយាល័យ	ដោ្រ	។	ដពល	ខ្លះ	

វា	មាន	រោរ	លំោ្រ	ខាលាំង	្ ស់	ដដើម្ី	ជច្រ	រជំល្រ	បញ្ហា	

របស់	អ្្រ	ប៉ុជន្ត	រោរ	និយាយ	ផ្ទាល់	មុខ	ជាមួយ	នរ្	

មានា្់រ	ជដល	កសឡាញ	់និង	យ្រ	ចិត្ត	ទ្ុរោ្់រ	ដ្រើយ	

ចង់	ោន	អ្ី	ជដល	ល្អ	បំផុត	សកមាប់	អ្្រ	ដធ្ើ	ឲ្យ	វា	ង្យ	

កសួល	ជាង	មុន	។

នីកូលងអសអាយុ18ឆ្នាំមក្ីរដ្ឋថអោហូពបងទស

ស.រ.អា

ចងមលៃើយទាំងឡាយ្ ឺសពមាប់ជាងោលបំណងទុកជាជំនួយនិងជាទស្សនវិស័យមិនសមនជាការពបកាសអំ្ីងោលលទ្ិសាសោចពកជា្ លៃលូវការងោរះងទ។

សំណួរនឈិងចកមលែើយ



យ
ុវវ័យ

អ្កអាចពឹងស្្អកនលើនោក

បែីស្សព	ឬ	កបធាន	ស្ខា	របស់	

អ្្រ	គ	ឺជា	អ្្រ	បដកមើ	ពិត	របស	់កពះ	

អមាចាស់	។	អ្្រ	អាច	ពឹង	ជផ្អ្រ	

ដលើ	ដោ្រ	សកមាប	់រោរ	ជណនាំ	

ដៅ	ដពល	ជដល	អ្្រ	ជស្ង	រ្រ	រោរ	បំផុស	គំនិត	ព	ីកពះ	

�ិញ្ញាណ	បរិសុទ្	និង	ពី	កពះ	គម្ីរ	។	អ្្រ	កតូ�	ជត	យល	់ថា	

បែីស្សព	ដៅ	ទីដនាះ	ដដើម្ី	ជួយ	ដ្រើយ	ថា	ដោ្រ	កតូ�	ោន	

ដ្ឹរនា	ំដោយ	កពះ	។

សាតានីសលៃវអរអាយុ19ឆ្នាំមក្ ីទីពកុងដងូនសពបងទស

អ៊ុយសពកន

ែូេចងចាំថានោក
ទែឡាញ់អ្ក

ដបើ	អ្្រ	មាន	អ្ី	ជដល	អ្្រ	ពិត		

ជាចង	់ពិភា្រសា	ជាមួយ	នឹង	

បែីស្សព	វាកបជ្រល	ជា	ង្យ	

កសលួ	ជាង	ដោយជជជ្រ	ជាមួយដោ្រ	អំពី		

ស្ោដរៀន	និង	ដរឿង	ទដូៅ	ជាមុន	សិន	។	ដបើ	អ្្រ		

ភ័យខាលាច	ដោយ	ស្រ	អ្្រ	កតូ�	រោរ	និយាយ	នឹង	ដោ្រ	

អំពី	បញ្ហា	រោរ	ជ្រជកប	ចិត្ត	សូម	កគ្ន	់ជត	ចងចា	ំថា	ដោ្រ	

កសឡាញ់	អ្្រ	។	អ្្រ	មិន	កតូ�	ភ័យ	ខាលាច	អំព	ីអ្ី	ជដល		

ដោ្រ	នឹង	គិត	ព	ីអ្្រ	ដ�ើយ	ដកោះថាមូល	ដ្រត	ុអ្ី		

ោន	ជា	ដោ្រ	ដមើលង្យ	អ្្រ		ចំដោះរោរ	ចង់	ខិត		

ដៅ	ជិត	កពះ	កគីស្	រោន	់ជត	ខាលាំង	ដនាះ	?

អាសលៃីឌីអាយុ17ឆ្នាំរដ្ឋអារីហ្សលូណាស.រ.អា

អ្ិសាឋា�ន�ើេ្បីឲ្យបា��ឹង

សូម	សួរ	ខ្លលួនឯង	ថា	ដ្រតុ		

អ្ី	ោន	ជា	អ្្រ	មាន	អារម្ណ៍	

មិន្រ្់រដរៅតោ	្្រនុង	រោរ	និយាយ	

ដៅ	រោន់	បែីស្សព	។	ដតើ	អ្្រ	គិត	

ថា	ដោ្រ	នឹង	មិន	អាច	ជួយ	អ្្រ	ដោះ	កស្យ	បញ្ហា	

របស់	អ្្រ	ឬ	?	អធិស្ឋាន	ដដើម្ី	ឲ្យ	ោន	ដឹង	ថា	បែីស្សព	

កសឡាញ់	អ្្រ	ដ្រើយ	កតូ�	ោន	ដៅ	ឲ្យ	ជួយ	អ្្រ	។

អាោមងអចអាយុ13ឆ្នាំរដ្ឋកាលីហ្វលូញោស.រ.អា

នទារះបបីជាអ្កន្វែើខរុែក៏នោយ

វា	អាច	មាន	រោរ	ពោិ្រ	និង	ខាមាស	ដអៀន	ដដើម្ី		

ស្រភាព	ន�ូ	អ្ីៗ	ទាំងឡាយ	ដៅ	រោន់	បែីស្សព	របស	់

ចូរ្ររុកចិត្�ឹងនោក

«ដសង្រកែំបូនាមោន

ពីអ្កែឹកនាំបព្ជិែ

ភាពរបស់អ្កជា

ពិនសសប៊មីស្សព

របស់អ្ក។នលាក

យល់ែឹងអំពីបទោឋានទាំងឡាយនហើយ

នលាកែឹងអំពីអ្ីដែលនលាកម្ែវូបនម្ងៀន

ែល់អ្ក។ច្ូរដស្ងរកឱកាសនែើម្បីនៅ

ជាមួយនលាក។អ្កអាច្រំពឹងថានលាក

នឹងសួរនូវសំណួររុករកយា៉ាងយា៉ាងច្ំៗ។

ច្ូរទុកច្ិែ្នលាក។ចូ្រទុកច្ិែ្នឹងនលាក

ច្ូរសូមនលាកឲ្យជួយអ្កយល់ពីអ្ីដែលម្ពះ

អមាចាស់រំពឹងពីអ្ក។សូមន្្ើការតាំងច្ិែ្មួយ

នែើម្បីរស់នៅឲ្យម្សបនៅនឹងបទោឋានសីល្ម៌

របស់សាសនាច្ម្ក។មិែ្ភាពែ៏មានែផមលែ

ជាមួយនឹងអ្កែឹកនាំច្ំណាស់គឺសំខាន់

នែើម្បីជួយអ្ករកសោសីល្ម៌សាអាែស្ំនិង

មានភាពសកដេិសម»។

ដអលន�ើរដអលន�ើរអិមរ័សុលបា�ឺែក្នុងកូរ៉ុមផនពួកសាវក
ែប់ពីរនាក់«Purity Precedes Power»Ensign,
ដខវចិ្ិ្កា្នាំ1990,ទំព័រ37។

ែំណួរនានពលខាងេរុខ

អ្្រ	ប៉ជុន្ត	ដពល	អ្្រ	ដដើរ	ដចញ	ព	ីរោរិយាល័យ	ដនាះ	អ្្រ	

នឹង	មាន	អារម្ណ៍	ធូរកស្ល	ដ្រើយ	អ្្រ	នឹង	ដឹង	ថា	

កពះ	�របិតា	សួគ៌	កសឡាញ់	អ្្រ	។	កទង	់ចង	់ឲ្យ	អ្្រ	ោន	

រី្រោយ	ដទាះប	ីជា	អ្្រ	ដធ្ើ	ខុស	្រ៏ដោយ	។

អាសមនោដរឹបបលយូអាយុ16ឆ្នាំយូថាហ៍សហរដ្ឋ

ស.រ.អា

នោកនៅ្របីន�រះន�ើេ្បីជួយ

បែីស្សព	គ	ឺជា	អ្្រ	គង្វាល	្្រនុង	�ួដ	របស	់អ្្រ	។	សូម	

ចងចា	ំថា	ដោ្រ	នឹង	ពយាយាម	ឲ្យ	អស់	ពី	សមតថែភាព	

ដដើម្ី	ជួយ	អ្្រ	ដ្រើយ	ដោ្រ	មាន	អំ្ ច	ថន	កពះកទ	

កទង	់ដោ្រ	។	អ្្រ	អាច	អធិស្ឋាន	ដៅ	កពះ	�របិតា	

សុំ្រមាលាំង	និង	ភាព	រោលាហាន	ដដើម្ី	អាច	និយាយ	ដៅ	

រោន	់បែីស្សព	របស់	អ្្រ	។	ដៅ	ទី	បញ្ចប	់អ្្រ	នឹង	រី្រោយ	

ជដល	អ្្រ	ោន	ដៅ	រ្រ	ដោ្រ	—	ដ្រើយ	វា	នឹង	សម	ថថ្ល	

នឹង	រោរ	ខិតខំ	ដនាះ	។

ងសមួលងអចអាយុ14ឆ្នាំមក្ីរដ្ឋថអោហូ

ពបងទសស.រ.អា

«ខ្នុំម្ែូវបាននគច្ំអកឲ្យនៅ
សាលានរៀននោយសារខ្នុំ
ជាពួកអិល.�ី.ដអស។ខ្នុំែឹង
ថាខ្នុំម្ែូវឈរម្ទម្ទង់ចំ្នពាះអ្ី
ដែលខ្នុំនជឿប៉ដុន្វាអាច្ពិបាក
ណាស់!នែើខ្នុំអាច្មានភាព
កាលាហានម្គប់ម្គាន់លមេមនែើម្បី
ម្បាប់មនុស្សទាំងននាះឲ្យឈប់
នោយរនបៀបណា?»

ម្បសិននបើអ្កមានបំណងសូមនផ្ើច្នមលែើយរបស់អ្កនិង
រូប្ែច្បាស់មួយសនលែឹកម្ែឹមផ្ងៃទី1ដខឧសភា2015នៅ
នគហទំព័រliahona. lds. orgតាមអ៊មីដមលនៅអាស័យោឋាន
liahona@ ldschurch. orgឬតាមសំបុម្ែ
(សូមនមើលអាស័យោឋាននៅទំព័រទី3)។

ព័ែ៌មាននិងការអនុញ្ញាែខាងនម្កាមម្ែូវដែបញ្ចអូលនៅក្នុង
អ៊មីដម៉លឬសំបុម្ែរបស់អ្ក៖(1)នាមម្ែកូលទាំងមូល
(2)ផ្ងៃដខ្ នាំកនំណើែ(3)វែួឬសាខា(4)នសក្ឬ
មណ្ល(5)សំបុម្ែអនុញ្ញាែដែលមានជាលាយលក្ខណ៍
អក្សររបស់អ្កនហើយនបើសិនអ្កមានមានអាយុនម្កាម18
្នាំននាះម្ែវូមានសំបុម្ែអនុញ្ញាែពីឪពុកមាដាយរបស់អ្កជា
លាយលក្ខណ៍អក្សរ(អ៊មីដម៉លអាច្ទទួលយកបាន)នែើម្បី
ន្្ើការនបាះពុម្ពច្នមលែើយនិងរូប្ែរបស់អ្ក។

ច្នមលែើយអាច្នឹងម្ែូវបានដកសម្មួលន�ើងវិញនបើវាដវងនពក
ឬមិនសូវច្បាស់លាស់។

សពមាប់្ ័្៌មានបសន្ថមងលើពបធានបទងនរះសូមងមើល
ស៊មីសក្ពកូវ«ងហ្ុអ្វីនិងអ្វីសដលខ្នុំព្ូវសារភា្ងៅ
កាន់ប៊មីស្ស្ខ្នុំ?»លីអា្រូ្សខ្ុោឆ្នាំ2013,
ទំ្័រ59។
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ង�ើនរណាជា វិរបុរសរបស់អ្នក?
«ពបកាន់ខាជាប់នូវកិ្្ិយសនិងជំងនឿអ្កឈរដូចជាវីរបុរសចបាំងដល់សាលាប់»។

(ដសៀ�ដៅ	ចដកមៀង	្រុមារទំ្័រ80)។

ងអល	ីោន	ខា	ំក្រច្រ	ដមថដ	នាង	ដោយ	រោរ	ភ័យ	

ខាលាច	។	អ្្រ	កគូ	្រ្ីតស៍	ោនដដើរ	តាម	ជួរ	តុ	

ដ្រើយ	សួរ	សិស្ស	មានា្់រ	មដេងៗ	នូ�	សំណួរ	ដនះ	។

	«	ដតើ	នរ្	ជា	�ិរបុរស	របស់	អ្្រ	?	»	អ្្រ	កគូ	

្រ្ីតស៍	ោន	សួរ	ដជដរ៉ម	ី។

ដជដរ៉ម	ីមិន	ោន	ខ្ជះខាជាយ	ដពល	ដ�ោ	្រ្នុង	

ងអលីបានដរឹងថាអ្កណាជាវីរបុរសរបស់ោង
ប៉សុន្ោងមានការភ័យខាលាចនរឹងនិយយវា។

កដ្យឆា�វូតមមកស្បា៉ាដ

តផ្អកនៅនលើដំនណើរនរឿងពិត

រច
នា
រូប
ភា
ពន
ោ
យ
វា
៉នឡ

រ៉ូោ
វាត្ប

ទី
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កុមា
រ

ង�ើនរណាជា វិរបុរសរបស់អ្នក?
អ្្រ	កគូ	្រ្ីតស៍	ោន	ឈប់	ដៅ	ចំពី	មុខ	ត	ុរបស់	ដអលី	ដ្រើយ	ោន	ញញឹម	។	

«	ដ្រើយ	ដតើ	នរ្	ជា	�ីរបុរស	របស់	អ្្រ	ដអលី	?	»

ដអលី	ោន	ក្រដ�្រ	ដមើល	ព	ីជួរ	សិស្ស	ដៅ	ជ្រ្រ	នាង	រ្រូត	ដល់	អ្្រ	កគូ	

្រ្ីតស៍	។	នាង	ោន	ខ្សបឹថា	«	អក័ោហាំ	លីនខុន	»	។

អ្្រ	កគូ	្រ្ីតស៍	ោន	និយាយ	ទាំង	ញញឹម	។	គ្ត	់ោន	និយាយ	ថា	

«	ល្អ	!	»	ដពល	គ្ត	់ដដើរ	ដៅ	ជួរ	សិស្ស	បនាទាប	់។

ដពល	ជដល	គ្ត់	ោន	ដចញ	ោត	់ស្មា	របស	់ដអល	ីោន	ធាលា្់រកសយុងចុះ	

ដោយ	រោរ	ធូរកស្ល្រ្នុងចិត្ត	។	អរគុណ	ដល់	្រដេី	ល្អ	វា	ោន	ចប	់ដ្រើយ	។	អ្ី		

ចុង	ដករោយ	ជដល	នាង	កតូ�	រោរដនាះ	គឺ	ឲ្យ	អ្្រ	កគប់	គ្នា	ដៅ	្រ្នុង	ថានា្រ់	ដឹង	ថា	�ីរបុរស	

របស់	នាង	គ	ឺ—

សដម្លង	មួយ	ោន	និយាយ	ថា	«	កពះដយសែូ�កគីស្	»	។

ជភ្្រ	របស់	ដអលី	ដបើ្រ	ធដំ�ើង	ដៅ	ដពល	ជដល	នាង	ដមើល	ដ�ើង	ដលើ	។	

ដៅ	—	ជត	ប៉ុនាមាន	ជួរ	បនាទាប	់—	មាន	ដ្រ្ង	កបុស	តូច	ជដល	មាន	ស្រ់	ញ្រ់	ញី	

ោន	អង្គនុយ	។	ដគ	មាន	ោង	ស្គម	ដ្រើយ	ខាមាសដ់អៀន	ដ្រើយ	ដគ	ជតង	ជត	អង្គនុយ	ដៅ	

ដករោយ	ថានា្រ់	។	ដអលី	មិន	ទាំង	ដឹង	ដឈាមាះ	របស់	ដគ	ផង	។	នាង	មិន	អាច	ចាំោន	

ថា	ធាលាប់	ឮ	ដគ	និយាយ	មួយ	ោ្រ្យ	ដទ	—	រ្រូត	ដល់	ដពល	ដនះ	។

ដ្រ្ង	ពីរបី	នា្រ់	ោន	ង្្រ	ដៅ	សម្លឹង	ដ្រ្ង	កបុស	ដនាះ	ប៉ុជន្ត	ដគ	មិន	ខ្ល់	ព	ីដ្រង្	

ទាំង	ដនាះ	ដទ	។	ដគ	កគ្ន់	ជត	ដមើល	ដៅ	អ្្រ	កគូ	្រ្ីតស៍	ដ្រើយ	ោន	និយាយ	

មដេងដទៀតថា	។	«	�ិរបុរស	របស់	ខ្នុំ	គឺ	កពះដយសែូ�	កគីស្	»	។

អ្្រ	កគូ	្រ្ីតស៍	ោន	ញញឹមយា៉ាង	កសសថ់ាលា	ដ្រើយ	បន្ត	ដៅ	ជួរ	មួយ		

ដទៀត	។	បុ៉ជន្ត	ដអលី	ដមើល	ដៅ	ដ្រង្	កបុស	ដនាះ	ដោយ	្រដេី	ភា្្់រ	ដផ្អើល	។	នាង		

ធាលាប	់មាន	រោរ	ភ័យ	ខាលាច	ដដើម្ី	កោប	់អ្្រ	រួមថានា្រ់ោល់	គ្នា	អំពី	�ីរបុរស	របស	់នាង		

ប៉ុជន្ត	ដ្រង្	កបសុ	ដនាះ	គ្មាន	ដទ	ដគ	មិន	ទាំង	ដៅ	កពះ�ិហារ	ផង	!	ប៉ុជន្ត	ដគ	ដឹង	ថា	វា	

សំខាន់	ដល់	្រកមិត	្ 	ដដើម្ី	ឈរ	ជា	គំរូ	ថន	កពះ	ដយសែូ�	កគីស្	ដទាះ	ប	ីជា	វា	មាន	

រោរ	ពិោ្រ	្រ៏ដោយ	។

ដអលី	ោន	ញញឹម	ោ្រ់	ដ្រ្ង	កបសុ	ដនាះ	។	នាង	នឹង	មិន	ភ័យខាលាច	ដដើម្ី	

និយាយ	ថា	អ្្រ្	ជា	�ិរបុរស	របស	់នាង	ដទៀត	ដ�ើយ	។	ដៅ	ទីបញ្ចប់	នាង		

មាន	�ិរបុរស	ពីរ	រូប	ដ្រើយ	។	◼

អ្កនិ្ ន្រស់ងៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញោស.រ.អា.។

រោរ	ដឆ្លើយ	តប	ដទ	។	ដជរ៉ម	ីោន	ដឆ្លើយ	ដោយ	ដមាទនភាព	ថា	«	ឪពុ្រ	របស	់ខ្នុំ	»	។

អ្្រ	កគូ	្ី្រតស៍	ញញឹម	។	«	ចុះប្អនូន	�ិញ	ស្ោ៉	?	»

ចដម្លើយ	របស់	នាង	្រ៏	ម្រ	យា៉ាងឆាប់រ្រ័ស	ជដរ	។	«	អក័ោហា	ំលីនខុន	»	។

ដអលី	មាន	អារម្ណ	៍ថា	ដបះដូង	នាង	ដោត	យា៉ាង	ញាប់	ដពល	អ្្រ	កគូ	្រ្ីតស៍	

ោន	បន្ត	ចុះ	តាម	ជួរ	សិស្ស	។	ព្ួរ	ដគ	ោន	និយាយ	ព	ី�ីរបុរស	ដពល	មួយ	ថថងៃ	ដ្រើយ	

ឥ�នូ�	ដនះ	អ្្រ	កគប់	គ្នា	កតូ�	និយាយ	ថា�ីរបុរស	របស់	ដគ	ជា	នរ្ដ្រើយ	—	ដៅ	

ចំដោះ	មុខ	ថានា្រ់	ទាំង	មូល	!

ដអមដបើរ	និង	ចាស្ីន	ោន	និយាយ	ថា	មាដាយ	ពួ្រ	ដគ	ជា	�ីរបុរស	របស់	ដគ	។	

�៉លដធើរ	ោន	និយាយ	ថា	ដោ្រតា	ជា	�ីរបុរស	។	សិស្ស	ពីរ	បីនា្់រ	ដថទ	ដទៀត	ោន	

និយាយ	ថា	ដសដេច	ឬ	កបធានាធិបតី	ជា	�ីរបុរស	ព្ួរដគ	។

	 ដៅ	សល់	ជត	សិស្ស	ពីរ	បីនា្់រ	ប៉ុដ្ណះ	ជដល	មិន	ទាន់	ោន	

និយាយ	អ្្រកគូ	្ី្រតស៍	ោន	ដៅ	ដអលី	។	នាង	កតូ�	ជត	គិត	ពី	

�ីរបុរស	្ មានា្់រ	—	យា៉ាង	ដលឿន	។

ដអលី	ដមើល	ចុះ	ដៅ	ជស្្រដជើង	នាង	ដោយ	្រដេី		

ខាមាសដអៀន	។	រោរ	គិតដ�ើញ�ីរបុរស	មានា្់រ	មិន		

ជមន	ជា	បញ្ហា	ពិត	កោ្រដ	ដទ	។	នាង	ពិត	ជា	ោន	ដឹង		

ថា	អ្្រ្	ជា	�ិរបុរស	របស់	នាង	ដ្រើយ	។	គឺ	ជា	កពះ		

ដយសែូ�កគីស្	។	កទង	់ោន	ដកោស	អ្្រ	ជមងៃឺ	ឲ្យ	ជា	ដកោស	

អ្្រ	ស្លាប់	ឲ្យ	រស់ដ�ើង�ិញ	ដ្រើយ	ោន	បង់	ថថ្ល	សកមាប់		

អំដពើ	ោប	របស់	មនុស្ស	កគប់	គ្នា	។	កទង់	គ	ឺជា	�ីរបុរស	ជដល		

អស្ចារ្យ	ជាង	ដគ	្្រនុង	កប�ត្តិ	ថនពិភព	ដោ្រ	!	នាង	កគ្ន	់ជត		

មាន	រោរ	ភ័យ	ខាលាច	ដដើម្ី	និយាយ	វា	ដចញ	។

	ដអល	ីង្ន	ខាំ	ក្រច្រ	ដមថដ	របស	់នាង	មដេង	ដទៀត	គិត	ព	ី

រោរ	កោប់	ថានា្រ់	ទាំង	មូល	ថា	កពះដយសែូ�	កគសី្	គ	ឺជា	�ីរបុរស	របស់	

នាង	។	ចុះដបើ	ដជដរ៉ម	ីដសើច	ចំអ្រ	ឲ្យ	នាង	�ិញ	?	ចុះ	ដបើ	ស្ោ៉	និង	

ដអមដបើរ	ខ្សឹប	ដខ្សៀ�	គ្នា	ព	ីនាង	ដៅ	ដពល	ដចញ	ដលង	�ិញដនាះ	?

កោ្រដ្ស់	នាង	ោន	ដឹង	ថា	កពះ	ដយសែូ�	កគសី្	គ	ឺជា	

�ីរបុរស	របស់	នាង	។	ប៉ុជន្ត	វា	មិន	មាន	ន័យ	ថា	មនុស្ស	ដផ្សង	

ដទៀត	កតូ�	ដឹង	ជដរ	ដទ	។
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«អ្ករាល់ោនាជាសិស្សរបស់ខ្នុំងោយសារងសចក្ីងនរះឯង្ឺងោយអ្ករាល់ោនាមានងសចក្ីពសឡាញ់

ដល់ោនាងៅវិញងៅមក។»(យ៉ូហាន13:35)។

ដានី	ោន	ដមើល	ដ�ើង	ដៅ	ដលើ	ជត	ដៅ	ជត	មិន	ដ�ើញ	្ំរពូល	របស់	កពះ	�ិហារ	

ដ៏	កសស់ស្អោត	ដនាះ	។	មនុស្ស	ជដល	ដៅ	ក្រុម	ជុំនំ	ខុសគ្នា	ោន	ម្រ	

ទីដនះ	។	ោនី	មិន	យល់	ថា	ដ្រត	ុអ្ី	ោន	ជា	ក្រុម	កគួស្រ	របស់	នាង	

ម្រ	ទស្សនា	កពះ	�ិហារ	ដនះ	ដៅ	ថថងៃ	សុក្រ	ដទ	ប៉ុជន្ត	ឪពុ្រ	របស់	

នាង	ោន	និយាយ	ថា	ព្ួរ	ដគ	នឹង	ដៅ	្រជន្លង	មួយ	ជដល	

ដៅ	ថា	អែី�ិន	សង	(	Evensong	)	។
«	ដនាះជាអ្ីដៅ	?	»	ោនីោន	សួរ	។

ឪពុ្រ	នាង	ោន	និយាយ	ថា	«	វា	ជា	រោរ	កបជុំ	

ជដល	មនុស្ស	ជា	ដកចើន	ដកចៀង	អាន	កពះ	គម្ីរ	និង	

អធិស្ឋាន	រួម	គ្នា	»	។	វា	្៏រ	អាច	កតួ�	ោន	ដកបើ	កោស	់

ដៅ	ចុង	បញ្ចប់	ថន	�គ្គ	ស្ិរសា	ផង	ជដរ	។

ោនី	ចូល	ចិត្ត	អ្ី	ជដល	ឪពុ្រ	នាង	ោន	

និយាយ	។	នាង	និង	កគួស្រ	នាង	ោន	ដៅ	្ំរស្ន្ត	

កបដទស	អង់ដគ្លស	។	ដៅ	ថថងៃ	អាទិត្យ	មុន	ពួ្រ	ដគ	

ោន	ដៅ	�ួដ	មួយ	ដៅ	ទីក្រងុ	ដៅ	ថា	យ្៉រ	។	ដៅ	

្រ្នុង	ថានា្រ់	្ុរមារ	ដ្រ្ង	ទាំង	អស់	ស្រល់	ខគម្ីរ	និង	

បទចដកមៀង	ជដល	ោនី	ធាលាប់	ោន	ដកចៀងជដរ	។	នាង	

ោន	ដឹង	ថា	�ួដ	ជដល	នាង	ោន	ដៅ	គ	ឺជា	ជផ្្រ	មួយ	

ថន	ស្សនា	ចក្រ	ដ៏	ពិត	របស់	កពះ	ដយសែូ�	ដូច	ជា	�ួដ	

របស់	នាង	ដៅ	ផះ្	ជដរ	។

ប៉ុជន្ត	កពះ	�ិហារ	ដនះ	គឺខុស	ពី	អ្ី	ជដល	នាង	ធាលាប	់

ដៅ	្ ស	់។	នាង	ោន	សមារល់	ដ�ើញ	ត	ុតូច	មួយ	

ដពញ	ដៅ	ដោយ	ទាន	។	ោនី	ោន	ដមើល	ដ្រ្ង	កបុស	

មានា្រ់	ដុត	ដទៀន	។

«	ដ្រតុអ្ី	អ្្រ	ដុតដទៀន	?	»	ោនី	ោន	សួរ	

ដ្រង្	កបសុ	ដនាះ	។

ដ្រង្កបសុ	ដនាះញញឹម	។	«	ខ្នុំ	ដុត	ដទៀន	ដពល	

ខ្នុំ	អធិស្ឋាន	សកមាប់	អ្ី	ជដល	ពដិសស	។	ដោប	្ 	

ដភ្លើង	ដៅ	ជត	ដឆះ	ខ្នុំ	សង្ឹម	ថា	រោរ	អធិស្ឋាន	នឹង	បន្ត	

ឮ	ដៅ	ដល់	កពះ	»	។

ការអធិស្ឋាននិងព្រះវិហារ
កដ្យរា៉ា្់មឃលចច

តផ្អកនៅនលើដំនណើរនរឿងពិតរួេយ

រច
នា
រូប
ភា
ពន
ោ
យ
ស

កត
្ោ

រ
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កុមា
រ

អារម្ណ៍	ដ៏	្រ្រ់	ដរៅដា	មួយ	ោន	ម្រ	ដលើ	ដួង	ចិត្ត	របស់	ោនី	។	នាង	ោន	

ដឹង	ថា	កពះ	�របិតា	សួគ៌	កោប់	នាង	ថា	កទង	់កសឡាញ	់កូនងៅ	របស់	

កទង់	ទាំង	អស់	ដ្រើយ	ោន	ឮ	ោក្យ	អធិស្ឋាន	ទាំង	អស់	របស់	

ពួ្រដគ	ដទាះ	ជា	ព្ួរដគ	ដៅ	កពះ	�ិហារ	ខុស	គ្នា	ដ្រើយ	ពុំ	មាន	

ដំណឹង	ល្អ	ដ៏	ដពញ	ដលញ	្រ៏ដោយ	។

ដពល	ជដល	ព្ួរ	ដគ	ដករោ្រ	ឈរដ�ើង	ដរៀប	នឹង		

ចា្រ	ដចញ	ដោ្រ	ោ៉ា	ោន	ពិនិត្យ	ទូរសព្	របស	់

គ្ត់	។	គ្ត	់ដមើល	ដៅ	ដ្រើត	ទុ្រ្ខ	ដៅ	ដពល	ជដល	

គ្ត់	អាន	ស្រ	ជា	អ្រ្សរ	របស់	គ្ត់	។	គ្ត	់ោន	

និយាយ	ថា	«	សែីដស្ើរ	ម៉នសុន	ោន	ទទួល	

មរណភាព	»	។

«	អូ៎	ដទ	!	»	ោនី	ោន	ដធ្ើ	រោរ	អធិស្ឋាន	យា៉ាង	

ដលឿន	មួយ	ដៅ	្្រនុង	ដួង	ចិត្ត	របស់	នាង	សូម	ឲ្យ	

កបធាន	ម៉ន	សុន	មិន	អ	ី។

នរ្	មានា្់រ	ោន	សួរ	ថា	«	ដតើ	អ្្រ	មិន	អី	ដទ	

ឬ	?	»	វា	ជា	ដ្រ្ង	កបុស	ពី	មុន	។	ដគ	ោន	ឮ	ោន	ី

ដ្រើយ	ដគ	ដូច	ជា	ោរម្ភ	។

ោន	ីោន	និយាយ	ថា	«	សែីដស្ើរ	ម៉នសុន	

ោន	ទទួល	មរណភាព	។	គ្ត់	គ	ឺជា	ភរិយា	

ពយារោរ	ីម៉នសុន	របស់	ដយើង	»	។

ដគ	ោន	និយាយ	ដោយ	ស្ដាន	ចិត្ត	ល្អ	ថា	«	

ខ្នុំ	ដស្្រ	ស្ដាយ	្ ស	់»	។	«	ខ្នុំ	នឹង	ដុត	ដទៀន	មួយ	

សកមាប់	គ្ត់	»	។

ោន	ីញញឹម	ដ្រើយ	ោន	អរគុណ	ដគ	។	

នាង	ោន	គិត	ថា	វា	ជា	ស្ដាន	ចិត្ត	ល្អ	របស់	

ដ្រង្	កបសុ	ដនាះ	ដដើម្ី	ដធ្ើ	រោរ	អធិស្ឋាន	ពដិសស	

សកមាប់	កបធាន	ម៉នសុន	។	នាង	ោន	ដឹង	ថា	

កពះ	�របិតាសួគ	៌នឹង	ឮ	ោ្រ្យ	អធិស្ឋាន	ជដល	នាង	

ោន	និយាយ	ដៅ	្រ្នុង	ដួង	ចិត្ត	របស់	នាង	នឹង	

រោរអធិស្ឋាន	ជដល	ដ្រ្ង	កបុស	ដនាះ	ោន	និយាយ	

ជដរ	។	◼

អ្កនិ្ ន្រស់ងៅក្នុងរដ្ឋយូថាហ៍ស.រ.អា.។

វា	ដមើល	ដៅ	ដូច	ជា	ដទៀន	ធម្តា	សកមាប	់ោន	ី។	នាង	ភាំង	បន្តិច	ប៉ុជន្ត	

នាង	ចង់	គួរសម	។	នាង	ោន	ញញឹម	ោ្រ់	ដ្រ្ង	កបុស	ដនាះ	។

ោន	ីនិង	កគួស្រ	នាង	ោន	អង្គនុយ	ចុះ	ដ្រើយ	មិន	យូរប៉ុនាមាន	

អែី�ិន	សង	ោន	ចាប់	ដផដេើម	។	នាង	ោន	ដ�ើញ	ដ្រង្	កបុស	

ដជដល	ដនាះ	ដៅ	ពីរបី	ជួរ	ខាង	ដករោយ	។	បនាទាប់	ម្រ	

នាង	ោន	ដឹង	ថា	នាង	មិន	ស្រល់	បទ	ចដកមៀង	ជដល	

ដគកគប់គ្នា	្ំរពុង	ជត	ដកចៀង	ដស្ះ	។	ដពល	ព្ួរ	ដគ	

អធិស្ឋាន	ពួ្រ	ដគ	អាន	ដចញ	ពី	្ូរន	ដសៀ�ដៅ	តូច	

មួយ	។	អ្ី	កគប់	យា៉ាង	ហា្រ់	ដូច	ជា	ខុស	ពី	អ្ី	ជដល	

នាង	ធាលាប	់ដធ្ើ	។

ប៉ុជន្ត	តហន្តី	ពិដោះ	ដទាះ	បី	ជា	វា	មិន	ធាលាប់	ស្រល់្៏រ	

ដោយ	។	បនាទាប់	ម្រ	បុរស	មានា្រ់	ោន	ដករោ្រ	ឈរ	

ដ�ើង	ដដើម្ី	អាន	គម្ីរ	។	គ្ត់	ោ្រ់	រ៉ូប	ជំនួស	

ឲ្យ	ដខាអា�	ធ	ំនិង	ក្រវាត៉្់រ	ដូច	ជា	បែីស្សព	របស់	

ោន	ី។	ប៉ុជន្ត	ដៅ	ដពល	ជដល	គ្ត់	ចាប់	ដផដេើម	អាន	

ោន	ីោន	ដឹង	ថា	នាង	ស្រល់	ដរឿង	ដនះ	!	គ្ត	់	

្រំពុង	អាន	ព	ីកពះ	ដយសែូ�	ដកោស	មនុស្ស	�្លង	់	

ទាំង	10	នា្់រ	។

ោន	ីោន	ខ្សបឹ	ថា	«	ោ៉ា	ខ្នុំ	កសឡាញ់	ដរឿង	

ដនះ	»	។

ឪពុ្រ	ញញឹម	។	«	ោ៉ា	្៏រ	កសឡាញ់	ដរឿង	ដនះ	

ជដរ	»	។

បនាទាប់	ម្រ	បុរស	ជដល	ោ្់រ	រ៉ូប	ោន		

ដធ្ើ	រោរ	អធិស្ឋាន	។	គ្ត់	ោន	សូម	ដល់		

កពះ	ឲ្យ	កបទាន	ពរ	ដល់	អស	់អ្្រ	ជដល	ឈ	ឺ	

និង	ខ្ះខាត	។	ដូច	ជាអ្ី	ជដល	ឪពុ្រ	របស់		

ោន	ីោន	សូម	ជដរ	!	គ្ត	់្រ៏	ោន	សូម	ពរជ័យ		

ពិដសស	ដលើ	អ្្រ	ដឹ្រនាំ	កពះ�ិហារ	របស	់គ្ត	់	

ផង	ជដរ	។	ោន	ីោន	ចា	ំពី	រដបៀប	កគួស្រ	នាង		

ជតង	ជត	សូម	កពះ	�របិតា	សួគ៌	ឲ្យ	កបទាន	ពរ	ដល់	

កបធាន	ថូមា៉ាស	ដអស	ម៉នសុន	និង	ទីកបឹ្រសា	

ដោ្រ	ផងជដរ	។

«នយើង្ ួរ្សឡាញ់រេនុស្ទាំងអស់
នធវៃើជាអ្នកសាតាប់ដ៏ល្អន ើ្យបង្ហាញការ
្ពួយបាររេ្ចំនរះជំននឿដ៏នសាមាះសររបស់
ពួកន្»។

មអលក�ើរដ្លលែឈិនកអ្អូ្នន្ូរ៉ុមននពួ្សាវ្
ដប់ពបីរោ្់«Loving Others and 
Living with Differences»លរីអាហូណា
ម្វិច្ឈិកាឆានាំ2014,ទំព័រ27។
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ការរកសា្ពះប ្្ញត្តិនាំរេកនូវពរជ័យ្្ប់នពល!

ង�ើងេ�ុអ្វីបានជា

ការងោរ្ពប�ិប�្ិតាម
កដ្យមអលក�ើរ
រ័សុលអឈិមណឈិលសុន

ក្ននុងកូរ៉រុេហនពួកសាវកដប់ពីរនាក់

សមាជិកកូរេុមថន្ ួកដប់្ ីរ
ោក់្ឺជាសាក្សី្ ិងសសរបស់
ព្រះងយស៊ូវព្ីស្ទ។

ការរំលង្ពះប ្្ញត្តិនាំរេកនូវការបាត់បង់ពរជ័យ្្ប់នពល!

នទាះជា«រេនុស្្្ប់គានាកំពុងនធវៃើតបបននះក្ដី»

នរឿងខុសនៅតតខុស។

នពលអ្នកនគារព្បតិបត្តិតារេ្ពះ

អ្នកកំពុងបង្ហាញពីនសចក្ដីជំននឿរបស់អ្នក។

រច្
នា
ប
ទ
នោ

យ
ន
អ
ម្ប
ឹល
ស

ដេែ

សា្ ប្ីពឈិកសស

ដកពសង់ងចញ្ី«ចូរបង្ហាញងសចកដីជំងនឿរបស់អ្ក»លីអា្ូរ្សខឧសភាឆ្នាំ2014,ទំ្ ័រ29–32។

សុំខាន់ងមលរះ?



 តខនរេសាឆ្នាំ2015 71

កុមា
រ

«ថ្ងៃងនរះជាថ្ងៃដដល
ព្រះងេេូវ៉ាបានកុំណ�់ទុក
ងៅថ្ងៃងនរះងេើងរាល់ោនានឹង
រីករាេសបបាេង�ើង»។

—ទុំនុកដុំងកើង118:24

គំនឈិតឆាលាតនវ

រច
នា
រូប
ភា
ពន
ោ
យ
មា

៉ាត
ស
្៊មីធ
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កដ្យមអ៊រិនសាន់ដឺសុន

សូម	គិត	ព	ីដពល	ដ�ោ	មួយ	ដពល	ជដល	អ្្រ	ឈ	ឺ។	ដតើ	មាន	

នរ្	មានា្់រ	ដធ្ើ	អ្ី	មួយ	ល្អ	ដដើម្ី	ជួយ	អ្្រ	មាន	អារម្ណ៍	

កបដសើរ	ដ�ើង	ដទ	?

ដៅ	្រ្នុង	កពះគម្ីរ	សញ្ញា	ថ្ី	ដយើង	អាន	ពី	រដបៀប	កពះ	ដយសែូ�	

កគីស្	ោន	បង្ហាញ	កពះ្រឬទ័យសប្នុរស	ដៅ	រោន់	មនុស្ស	ជដល	

ឈឺ	។	ដៅ	ថថងៃ	មួយ	មាន	បុរស	មានា្រ់	មាន	ជមងៃឺ	ជស្្រ	ដ៏	ឈឺចាប់		

ជដល	ដៅ	ថា	ជមងៃឺ	�្លង	់ោន	ចូល	ដៅ	កពះ	ដយសែូ�	។	គ្ត់	ោន		

ដឹង	ថា	កពះដយសែូ�មាន	កពះ	ដចស្ដា	ដដើម្ី	ដកោស	អ្្រ	កគប់គ្នា		

ជដល	ឈឺ	ឲ្យ	ជា	គ្ត់	ោន	ដជឿថា	កពះ	ដយសែូ�	អាច	ដកោស	គ្ត់	

ឲ្យ	ជា	។	កពះដយសែូ�	ោន	ោល	់មនុស្ស	�្លង់ដនាះ	ដ្រើយ	មាន	

បន្នូល	ថា	«	ឲ្យ	ជា	ស្អោត	ដៅ	»	(	មា៉ា្រុស	1:41	)	។	ភា្លមៗ	

បនាទាប់	ព	ីកពះ	ដយសែូ�	ោន	មាន	កពះបន្នូល	ដូដច្ះ	បុរស	ដនាះ	កតូ�	

ោន	ជា	ស្អោត	។

ដយើង	អាច	ដដើរ	តាម	ស្នាម	កពះោទារបស់	កពះ	ដយសែូ�	ដដើយ	

មាន	ចិត្ត	សប្នុរស	និង	កសឡាញ	់អ្្រ	ដថទ	ជដល	មាន	ជមងៃឺ	និង	

ដស្្រដៅ	។	◼

អ្កនិ្ ន្រស់ងៅក្នុងរដ្ឋយូថាហ៍ស.រ.អា។

ព្រះងេស៊ូវបានងពបាសមនុស្សឃលង់ម្នាក់ឲ្យជា

កពលកវលាសម្រាប់្ គម្បីរ នរៀនអំពី្ពះ្ រេ្ីរសញ្ញា្ ្ីរួរេគានានៅឆ្នាំននះ!

គំនឈិតកយបល់សម្រាប់ការនឈិយយ្ ្នញងម្គសួារ

អ្នកអាចន្បើតួអង្នៅក្ននុង្ពះ្ រេ្ីរនៅទំព័រ74នដើរេ្ី្បាប់នរឿងនចញពី

មា៉ាកុស1:40–42។បនាទាប់រេកអ្នកអាចអានយោូស1:22ន ើ្យនរៀប

តផនការនដើរេ្ីនធវៃើអវៃីរេួយជា្កុរេ្្ួសារនដើរេ្ីនធវៃើឲ្យមានភាពផ្លាស់ប្តតូរនៅក្ននុងជីវិត

របស់រេនុស្មានាក់តដរ។្បត្លជាអ្នកអាចបន្រេើនរណាមានាក់នោយសមាងាត់!

បទចកម្មៀង៖«សរូេ្បាប់ខ្នុំពីនរឿង្ពះនយស៊ូវ»

(នសៀវនៅ ច្ន្មៀង កុមារទំព័រ36)

្គម្បីរ៖មា៉ាកុស1:40–42

វកីដអូ៖សូរេចូលនៅន្្ទំព័រBiblevideos.org
នដើរេ្ីនរេើល«្ពះនយស៊ូវន្បាសរេនុស្ខវៃិនឲ្យនដើររួច

នៅហ្ងៃសប្័ទ»ន្ើយ«្ពះនយស៊ូវន្បាសរេនុស្

ខាវាក់ពីកំនណើតបាន�ឺ្»។
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ករៀនម្មកទៀតពបី៖ដំណឹងល្អ

្ពះ្រេ្ីរសញ្ញា្ ្ីមាន្ រេ្ីរពនិសសបួនតដលនៅថ្ដំណឹងល្អតដលបានសរនសរនោយពួក

សាវកខ្ះរបស់្ពះនយស៊ូវ។ដំណឹងល្អ្បាប់អំពីនពលតដល្ពះ្្ីស្ទ្ ង់នៅនលើតផនដី។

ដំនណើរនរឿងពីការន្បាសរេនុស្�ង្់ឲ្យជា្ឺនៅក្ននុងដំណឹងល្អទាំងបីននះ។វាមាននៅក្ននុង

មា៉ាកុស1:40–42ន ើ្យក៏នៅក្ននុងមា៉ាថ្យ8:2–4និងលូកា5:12–14។

ការកដើរតាមជំហានរបស់
ម្ពរះកយស៊ូវ

ជារេួយនឹង្្ូសាររបស់អ្នកនដើរតួពីរនបៀប

អ្នកអាចបង្ហាញនសចក្ដី្សឡាញច់ំនរះអ្នក

ដហទនៅក្ននុងសាថានភាពទាំងននះ។សរូេបនងកើត

សាថានភាពខះ្នោយខ្លួនឯង!

ព័ត៌រានជំនួយកៅ្ ្នញងម្ពរះគម្បីរ

នៅក្ននុងមា៉ាកុស1:41រក្យក្ដួល អាណិត្តូវបានន្បើ។នពលខះ្មានរក្យន្រៅនៅក្ននុង

្ពះ្ រេ្ីរបរិសុទ្ធតដលអ្នករេិនយល់។នពលអ្នកន�ើញរក្យតដលអ្នករេិនសារល់អ្នកអាចន្បើ

រេ្្នុនទសន៍នៅក្ននុង្ពះ្ រី្េរនដើរេ្ីជួយអ្នក!ឧទា្រណ៍អ្នកអាចរកនរេើលរក្យ«ក្ដលួលអាណិត»

នដើរេ្ីរកថ្វាមានន័យយ៉ាងណាន ើ្យនដើរេ្ីរកខ្រី្េរនផ្ងនទៀតតដលន្បើវា។នតើរក្យអវៃីនផ្ង

នទៀតតដលអ្នកអាចរកនរេើលនៅក្ននុងនរឿងអំពី្ពះនយស៊ូវន្បាសបុរសតដលនកើត�ង្់ឲ្យជា?

មាន្កុរេ្្ួសារ្ ្ីរេួយបានផ្លាស់រេកនៅក្ននុងសង្កាត់របស់អ្នក។

នកង្រេួយចំនួន្ប្ពឹត្តកាចចនំរះនក្ងនផ្ងនទៀតនៅសាលានរៀន។

ន�ៀ្វមានាក់តដលរេិនសារល់នរណាមានាក់នៅ្ពះវិោរបានរេកក្ននុងថ្នាក់់កុមារ។

ប្អតូន្បសុឬប្អតូន្សីរបស់អ្នកគាមាននរណាមានាក់នដើរេ្ីនលងជារេួយ។

ប្អតូនតូចកំពុងយំន្ើយមាដាយរបស់អ្នកកំពុងពយាយរេនធវៃើអាោរនពលលាងាច។

រេនុស្មានាក់នៅក្ននុងវួដឬសាខារបស់អ្នកឈឺន្ើយរិេនអាចនចញពីផ្ទះបាន។
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ព្រះងេស៊ូវងពបាសអ្នកឈឺឲ្យជា
តួអង្គទាំងឡាយកៅ្ ្នញងម្ពរះគម្បីរសញ្ញា្ មេបី

រច
នា
រូប
ភា
ព
នោ

យ
នប

ត
អិរេ

វា
យ
ន្
កន
�
ើរ

សូម	បិទ	ទំព័រ	ដនះ	ដៅ	នឹង	ក្រោស	ឬ	

ក្រោស	រោតុង	រឹង	។	បនាទាប់	ម្រ	សូម	

រោត	់តួអង្គ	ទាំង	ដនះ	ដ្រើយ	បិទ	ព្ួរ	ដគ	

ដៅ	នឹង	ដឈើ	រោជរ៉ម	ឬ	ថង់	ក្រោស	។	

ដកបើ	វា	ដដើម្ី	ជួយ	ដដើរ	ត	ួដរឿង	ពី	កពះ	គម្ីរ	

សញ្ញា	ថ្ី	។

អ្កអាចព្ីនចបាប់ចមលៃងជាងពចើនងទៀ្

ងៅង្ហទំ្័រliahona.lds.org.

បុរស�លែង់

ពួកមហាជន

ម្ពះនយស៊ូវម្គសីទៃ

មាដាយនកមេករបស់នពម្ែុស

រា៉ា្ុស1:40–42
លូកា4:38–40
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កុមា
រ

កដ្យមអលក�ើរ្លែវូ�្យយួ�បីហ្ញបីវិ្

ហនពួកចិតសិបនាក់

ជា	ដកចើន	ឆានាំ	ម្រ	ដ្រើយ	ខ្នុំ	និង	កគួស្រ	ខ្នុំ	ោន	ដៅ	ទស្សនា	ឧទយាន	ជាតិ	

អា្រ	(	Arches National Park	)	ដៅ	្រ្នុង	រដ្ឋ	យូថា្៍រ	ស.រ.អា	។	

ថ្ដុះោងដខាលាងទាវារដ	៏កសស	់ស្អោត	និង	ល្ី	លបាញ	មួយ	្រ្នុង	ចដំ្ម	ថ្ដុះ	ទាំង	

អស	់គឺ	ដដល	ីដខត	អា្រ	(	Delicate Arch	)	ដ្រើយ	ដយើង	ោន	សកមច	ចិត្ត	

ដ�ើង	ភ្ំដដើម្ីដៅដល	់វា	។

ដយើង	ោន	ចាប់	ដផដេើម	ដោយ	ចិត្ត	រ្ីរោយ	្ ស	់ប៉ុជន្ត	មិន	យូរ	ប៉ុនាមាន	អ្្រ		

ដថទ	ដទៀត	ោន	ចង់	ឈប់	សកមា្រ	។	ខ្នុំ	ចង់	ដៅ	ដល់	ទីដនាះ	ឲ្យ	រោន់	ជតឆាប់		

រ្័រស	ដដូច្ះ	ខ្នុំ	ោន	ដៅ	មានា្់រ	ឯង	។	ដោយ	គ្មាន	រោរកបងុកបយ័ត្	ដៅ	ដលើ		

ជកមាល	ជដល	ខ្នុំ	គួរ	ជត	ដដើរ	ខ្នុំ	ោន	ចាប់	ដផដេើម	ដដើរតាម	បុរស	មានា្់រ	ជដល	ហា្រ់		

ដូច	ជា	ដឹង	ថា	គ្ត់	ដៅ	្ 	។

ជកមាល	ដនាះ	មាន	រោរ	លំោ្រដ�ើង	ៗ 	្្រនុង	រោរ	ដ�ើង	។	ខ្នុំ	ោន	កោ្រដ	ថា	

កគួស្រ	របស់	ខ្នុំ	មិន	អាច	ដ�ើង	តាម	ដនះ	ដ�ើយ	។	ភាលាម	ដនាះ	ខ្នុំ	ោន	ដមើល	ដ�ើញ	ថ្	

ដុះ	ដដលដីខត	អា្រ	ជត	គួរ	ឲ្យ	ភាញា្រ់	ដផ្អើល	ខ្នុំ	មិន	អាច	ដៅ	ដល់	វាដទ	។	ផ្លនូ�	ជដល	ខ្នុំ	

ោនដកជើស	យ្រ	មិន	ោន	នា	ំខ្នុំ	ដៅ	ថ្ដុះ	ដនាះដទ	។

ខ្នុំ	មាន	អារម្ណ៍	តានតឹង	ដ្រើយ	ោន	កត�ប់	ម្រ	ដករោយ	�ិញ	។	ខ្នុំ	ោន	រង់ចាំ	

រ្ូរត	ដល់	ខ្នុំ	ោន	ជួប	ក្រុម	របស	់ខ្នុំ	�ិញ	ដោយ	អន្ះស្	។	ពួ្រដគ	ោន	កោប	់ខ្នុំ	

ថា	ពួ្រដគ	ោន	ដដើរ	តាម	ផ្លា្រ	សញ្ញា	បង្ហាញ	ផ្លនូ�	ដោយកបុង	កបយ័ត្	ដ្រើយ	ដោយ	

ពយាយាម	ដទើប	ោន	ដៅ	ដល់	ដដលីដខត	អា្រ	។	ជា	អ្រុសល	ខ្នុំ	ោន	ដដើរ	ខុស	

ផ្លនូ�	។	វា	ជា	ដមដរៀន	ដ	៏ល្អ	ជដល	ខ្នុំ	ោន	ដរៀន	។

សូម	្រុំ	ដភ្លច	ខ្លលួនដចញ	ព	ីផ្លនូ�	របស់	អ្្រ	ដៅ	រោន	់ជី�ិត	ដ៏	អស់្រល្	ជាមួយ	ជី�ិត	

ដ៏	អស់	្រល្	របស់	អ្្រ	។	សូម	ដធ្ើ	តាម	ដគ្លរោរណ៍	ដំណឹង	ល្អ	និង	កពះ	បញ្ញត្តិ	

ទាំង	ឡាយ	ជដល	អ្្រ	ោន	ដរៀន	ដនាះ	អ្្រ	នឹងសថែិត	ដៅ	ដលើ	ផ្លនូ�	កតមឹ	កតូ�	ដដើម្ី	រស់	

ដៅ	ជាមួយ	កទង	់ជាដរៀង	រ្រូត	។	◼

ដកពសងងចញ្ ី«ចូរកុំងដើរ្ លៃលូវខុស»លីអា្រូ្សខឧសភាឆ្នាំ2014,ទំ្ ័រ39–41។

ម្ោ៌ាដដល

ព�ូវ

រច
នា
រូប
ភា
ពន
ោ
យ
ន្
ក្

្ញ
៉តូវប
ូល

«ឮព្រះបន្ទលូលទាំងឡាយថនព្រះសដលបានបងងកើ្អ្កចុរះ»

(្និងស43:23)។

ព�ឹម
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ខ្ញុំដឹងថាព្រះសង្គ្ររះខ្ញុំពសឡាញ់ខ្ញុំ
សម្រាប់្ ុរារតូចៗ

បនាទាប់	ពី	រោរ	ជច្រ	ស្ករោម៉ង់	កតូ�	ោន	បញ្ចប់	ឡានី	
ោន	ដបើ្រ	ដមើលដសៀ�ដៅ	អំព	ីកពះ	ដយសែូរ	របស	់នាង	។	
នាង	ោន	រ្រ	ដ�ើញ	រូបភាព	កពះដយសែូ�	ជាមួយ	នឹង	្ូរន	
ដ្រ្ង	តូចៗ	។	វា	ោន	ដធ្ើ	ឲ្យ	នាង	មាន	អារម្ណ	៍សុខស្ន្ត	

ដ្រើយ	រី្រោយ	្រ្នុង	ចិត្ត	។

ឡានី	្ំរពុង	ពយាយាម	យា៉ាងខាលាំង	
ដដើម្ី	មាន	គ្រ�ភាព	ដៅ	្រ្នុង	កពះ	
�ិហារ	។	ប៉ជុន្ត	នាង	ដនឿយ្រត់	
ដ្រើយ	ដជើង	របស់	នាង	ញ័រ	។

ងរឿងងនរះបន្ងៅទំ្ ័រ79។

បនា
ទាត់រ
ចនា

បទ
នោ

យ
ប
៉ុល
មា

៉ាន់
្ំន

ូរព
ណ

៌នោ
យ
នជ

ស
្

្តូល
ដិន

កដ្យកជនរា៉ា្ម្បាយដ៍ឆូត

្សង់នចញពីនរឿងពិតរេួយ



1
8

8
5 4

1
1 1
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្ុរា
រ

ខ្នុំដរឹងថាព្រះអង្គសង្ង្ររះខ្នុំពសឡាញ់ខ្នុំ

ដរឹកោំងោយង្មីសចបសុនព្ីងមើរនិងងដរីណាសប៊ល

គសចក្រីបសឡាញ់បដលបទង់មានចំគោរះកូនគៅតូចៗរ្រស់បទង់
ខ្នុំដឹងថាបទង់មានចំគោរះខ្នុំបដរ។

ខ្នុំមិនរោនោល់បទង់ឬអង្គនុយគៅគលើ�ង្គង់បទង់គទ្របន្បពរះប្រីស្ទ្ឺពិតសបមា្រខ្នុំ។

18

5 4
ងសៀវងៅរបស់ខ្ញុំអុំ្វី

ព្រះងេស៊ូវព្វីស្ទ

1-កាែ់

2-បែ់

3-បែ់

4-កាែ់
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ខ្នុំដឹងថាបទង់មានបពរះ�ន្រស់!ខ្នុំនឹងគដើរតាមបទង់គោយគស្មារះបតង់។

ខ្នុំរោនឲ្យដរួងចិត្ខ្នុំដល់បទង់។ខ្នុំដឹងថាបពរះអង្គសគនង្ររះខ្នុំបសឡាញ់ខ្នុំ។
មានគពលមរួយជាយូរមកគហើយក្ននុងទរីកបនលែងដ៏បសស់ស្អាតមរួយ

គក្ងៗជាគបចើនរោនប្រមូលផ្នុំ�ំុវិញបពរះគយស៊ូវ។

បទង់រោនប្រោនពរនិងរោន្រគបងៀនពរួកគ្គៅគពលបដលពរួកគ្មានអារម្ណ៍ពរីក្រីបសឡាញ់
ននបទង់។ពរួកគ្មានាក់ៗរោនគឃើញទឹកគនបតាគៅគលើបពរះភ័នក្រ្រស់បទង់។

2 7

3 6

បែ់

បែ់
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្ុរា
រ

បនាទាប	់ពី	រោរ	កបជុំ	ស្ករោម៉ង់	កតូ�	ោន	បញ្ចប់		
ឡានី	ោន	សួរ	មាដាយ	របស	់នាង	ថា	«	ដ្រត	ុអ្ី	
ោន	ជា	វា	មាន	រោរ	ង្យ	កសួល	ជាង	ដដើម្ី	មាន	
គ្�រភាព	ដៅ	ដពល	ខ្នុំ	ដមើល	ដសៀ�ដៅ	អំពី	កពះ	
ដយសែូ�	?	»

ឡានី	ោនង្់រ	្របាល	។	
នាង	ោន	សួរថា	«	ដតើ	
មា៉ា្់រ	គិត	ថា	កពះដយសែូ�	
កជាប	ដទ	ថា	ខ្នុំ	្៏រ	
កសឡាញ់	កទង	់ជដរ	?	»

អ្កនិ្ ន្រស់ងៅក្នុងរដ្ឋខ�ួលូរា៉ដូស.រ.អា។

មាដាយ	របស	់នាង	ោន	និយាយ	ថា	«	មា៉ា្រ់	
គិត	ថា	ដោយ	ស្រ	វា	រំឭ្រ	្រូន	ថា	កពះ	ដយសែូ�	
កសឡាញ់	្រូន	ដល់	្រកមិត	្ 	ដនាះ	អី	»	។

មាដាយ	ោនឱប	ឡានី	។	
«	ចា៎ស	មា៉ា្់រ	កោ្រដ	ថា	
កទង់	ពិត	ជា	កជាប	»	។	◼
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បទ	ចដកមៀង	ដរឿងនិទាន	និង	ជល្ង	នានា	។	អាហារ	

សកមន	់ជដល	ជា	ធម្តា	ចម្អិន	ដៅ	្រ្នុង	ផ្ះ	្រ៏	អាច	ោ្់រ	

ឲ្យ	ទទួល	ទាន	ផង	ជដរ	។

គួរ	ជត	ពយាយាម	ដចៀស	វាង	ភាព	ជា	ផ្លនូ�	រោរ	និង	ភាព	

តឹងរឹង	ដ្រើយ	កគួស្រ	ទាំង	អស់	គួរជត	ចូល	រួម	្រ្នុង	

ស្រម្ភាព	ដនះ	។

រោរ	កបមូល	ផដេនុំ	ទាំង	ដនះ	នឹង	ផដេល	់ឱរោស	សកមាប់	

រោរ	មានទំនុ្រចិត្តដៅដលើគ្នា	ដៅ	�ិញ	ដៅ	

ម្រ	រវាង	ឪព្ុរ	មាដាយ	និង	្ូរន	ដៅ	រវាង	

បង/ប្អនូន	កបុស	កសី	្រ៏	ដូច	ជា	ផដេល	់ឱរោស	

សកមាប់	ោ្រ្យ	កពមាន	រោរ	ទូនាមាន	និង	

ដំបូនាមាន	ព	ីឪពុ្រ	មាដាយ	ដល់	្ូរន	កបសុ	

កសី	របស់	ព្ួរដគ	។	វា	នឹង	ផដេល់	ឱរោស	

ដល	់្ូរន	កបុស	កសី	ទាំង	ឡាយ	ដដើម្ី	

ដគ្រព	ឪពុ្រ	មាដាយ	និង	ដដើម្ី	បង្ហាញ	រោរ	

ដឹង	គុណ	របស់	ព្ួរដគ	សកមាប	់ពរជ័យ	

ថនដគ្រោឋាន	ដដើម្ីដធ្ើឲ្យ	ដសច្រ្តី	សនយា	

ថន	កពះ	អមាចាស់	ចដំោះ	ព្ួរដគ	នឹង	អាច	

កតូ�	ោន	បដំពញ	ដ្រើយ	ចដកមើន	ជ�ីិត	

របស់	ព្ួរដគ	និង	ដធ្ើ	ឲ្យ	ពួ្រដគមាន	ភាព	

រី្រោយដទៀតផង	។	.	.	.

ដយើង		.	.	.	សូម	ដលើ្រ	ទ្ឹរ	ចិត្ត	ដល់	

សមាជិ្រ	�័យ	ដ្រង្	ទាំង	ឡាយ	ឲ្យ	ដៅ	ផះ្	នា	

ោកតី	ដនាះ	ដ្រើយ	ដកបើ	កោស់	ថាមពល	ពួ្រ	

ដគ	្រ្នុង	រោរ	ដធ្ើ	ឲ្យ	ោកតី	ដនាះ	ដោរដពញ	ដោយ	

ចដំណះ	ដឹង	គុណ	កបដយាជន៍	និង	គួរ	ឲ្យ	

ចាប	់អារម្ណ៍	។

កបសិន	ដបើ	ព្ួរ	បរិសុទ្	ដគ្រព	តាម	រោរ	

ទនូាមាន	ដនះ	ដយើង	សូម	សនយា	ថា	ពរជ័យ	ដ	៏

អស្ចារ្យ	នឹង	មាន	ជា	លទ្	ផល	។	ដសច្រដេី	កសឡាញ	់្្រនុង	

ផះ្	និង	រោរ	ដគ្រព	កបតិបត្តិ	តាម	ឪពុ្រ	មាដេយ	នឹង	ដ្រើន	

ដ�ើង	។	ដសច្រដេី	ជដំនឿ	នឹង	កតូ�	ោន	អភ�ិឌ្ឍ	ដ�ើង	្រ្នុង	

ដួងចិត្ត	របស់	យ�ុជន	ថន	ស្សន៍	អែីកស្ជអល	ដ្រើយ	

ព្ួរ	ដគ	នឹង	ទទួល	ោន	អំ្ច	ដដើម្ី	កបយុទ្	កបឆាំង	

នឹង	ឥទ្ិពល	និង	រោរ	ល ល្ួង	ជដល	រុំព័ទ្	ព្ូរដគ	។

ព	ីបង	កបុស	របស់	អ្្រ

យ៉ូជសប	ដអ្រ្	ស្ែីធ

អាន់ថុន	ដអជ	ឡាន់

ឆាល	ីដបុលយូ	ដផនរ៉ូស

គណៈកបធាន	ទីមួយ	◼

បងប្អនូន	កបុសកសី	ជាទ	ីកសឡាញ	់៖

ដយើង	សូម	ដស្ើ	ដល	់ព្ួរ	បរិសុទ្	ថថងៃ	ចុង	ដករោយ	

ឲ្យ	កបតិបត្តិ	តាម	ដោយ	ល្អិតល្អន់	ដលើ	

កពះ	បញ្ញត្តិ	ថន	កពះ	អមាចាស់	ជដល	ោន	

កបទាន	ឲ្យ	ដៅ	្រ្នុង	្រណ្	ទ	ី68	ថន	កពះ	គម្ីរ	

ដគ្លលទ្ិ	និង	ដសច្រដេី	សញ្ញា	៖

«ងហើយជា្ ្ីងទៀ្ដរាបណាឪ្ុក

មាដាយមានកូនងៅងៅក្នុងពកុងស៊មីយ៉ូន

...សដល្ ុំបានបងពងៀនកូនងៅឲ្យ

យល់នូវងោលលទ្ិអំ្ីការសពបចិ្ ្

ងសចកដីជងំនឿងជឿដល់ព្រះព្ីស្ទជាព្រះ

រាជបពុតាថនព្រះដ៏មានព្រះជន្រស់ងៅ

និងអំ្ ីបុណ្យពជមុជទរឹកងហើយនិងអំ្ី

អងំណាយទានជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្

ងោយសារការោក់ថដងលើកាលមាន

អាយុពបាំបីឆ្នាំងោរះអងំ្ើបាបនរឹងធាលាក់មក

ងលើកបាលរបស់ឪ្ុកមាដាយវិញ...

«ងហើយ្ ួកង្ក៏ព្ូវបងពងៀនកូនងៅ

របស់ខលៃលួនឲ្យអធិសាឋាននិងឲ្យងដើរងោយ

ងទៀងព្ង់ងៅចំងោរះព្រះអមាចាស់»[សូម

ងមើល្និងស68:25–28]។

្ូរនដៅ	ថន	ក្រងុ	សែីយ៉ូន	្រ៏	

គួរជតកបតិបត្តិ	ឲ្យ	ោន	ដពញដលញ	ផងជដរ	

តាម	កពះ	បញ្ញត្តិ	ថន	កពះ	អមាចាស់	ជដល	ោន	

កបទាន	ដល	់ពួ្រស្សន៍	អែីកស្ជអល	ដៅ	សម័យ	

បោុណ	និង	ដធ្ើ	ដ�ើង	ជាថ្ី	ដទៀត	ដល់	ព្ួរ	បរិសុទ្	ថថងៃ	ចុង	

ដករោយ	៖

«ចូរឲ្យងោរ្ពប្ិប្ិ្ដល់ឪ្ុកមាដាយងដើម្ីឲ្យ

បានអាយុសវងងៅក្នុងពសកុសដលព្រះងយហូវា៉ជាព្រះ

ថនឯងពទង់ពបទានឲ្យ»[និក្ខមនំ20:12]។

�ិ�រណៈ	ទាំង	ដនះ	អនុ�ត្ត	ជាមួយ	នឹង	្រមាលាំង	ដ	៏

អស្ចារ្យ	ដល់	ព្ួរ	បរិសុទ្	ថថងៃ	ចុង	ដករោយ	ដ្រើយ	វា	តកមូ�	

ឲ្យ	ឪពុ្រ	មាដាយ	ទាំង	ឡាយ	ដៅ	្រ្នុង	ស្សនា	ចក្រ	ដនះ	

ឲ្យ	បដកងៀន	និង	អនុ�ត្ត	កពះ	បញ្ញត្តិ	ទាំងដនះ	ដៅ	្រ្នុង	ផះ្	

របស់	ព្ួរ	ដគ	។

ដល	់ទ	ីបញ្ចប់	ដនះ	ដយើង	សូម	ទនូាមាន	និង	ជកមុញ	

រោរ	ចាប់	ដផដេើម	ថន	«	ោកតី	ជួប	ជុំ	ក្រុម	កគួស្រ	»	ដៅ	

ទូទាំង	ស្សនាចក្រ	ដនះ	ជា	ដពល	ជដល	ឪពុ្រ	មាដាយ	

ទាំងឡាយ	កបមូល	ផដេនុំ	្រូន	កបុស	និង	្រូន	កសី	របស	់ខ្លលួន	

ដៅ	្រ្នុង	ផះ្	ដ្រើយ	បដកងៀន	ពួ្រដគ	ពី	កពះ	បន្នូល	ថន	កពះ	

អមាចាស់	។	ដូដច្ះ	ពួ្រ	ដគ	អាច	ដរៀន	រោន់ជត	ដពញ	ដលញ	

ព	ីតកមូ�	រោរ	និង	រោរ	ទាមទារ	របស	់ក្រមុ	កគួស្រ	របស់	

ដគ	ដ្រើយ	ដៅដពល	ជាមួយ	គ្នា	អាច	ដធ្ើ	ឲ្យ	ខ្លលួន	ដគ	និង	

្ូរន	ដៅ	ព្ួរ	ដគ	រោន់	ជត	យល	់ចបាស	់ព	ីដគ្លរោរណ៍	ថន	

ដំណឹង	ល្អ	របស	់កពះ	ដយសែូ�	កគីស្	។	ោកតី	ជួប	ជុ	ំក្រមុ	

កគួស្រ	ដនះ	គួរ	ជត	ឧទ្ិស	ដល់	រោរ	អធិស្ឋាន	រោរ	ដកចៀង	

ទំនុ្រ	តដមកើង	បទ	ចដកមៀង	ឧប្ររណ	៍តហន្តី	រោរ	អាន	

កពះ	គម្ីរ	កបធាន	បទ	ក្រមុ	កគួស្រ	និង	រោរ	ជណនា	ំជា្់រ	

ោ្់រ	ដលើ	ដគ្លរោរណ	៍ថន	ដំណឹង	ល្អ	និង	ដលើ	បញ្ហា	

សីលធម	៌ថន	ជី�ិត	្រ៏ដូច	ជា	តួនាទ	ីនិង	រោតព្្ិរច្ច	របស	់

្ូរនដៅ	ចំដោះ	ឪព្ុរមាដាយ	ផ្ះ	សជម្ង	ស្សនាចក្រ	

សង្គម	និង	ចដំោះ	កបជាជាតិ	។	សកមាប់	្រូន	ដៅ	

តូចៗ	ដយើង	ជណនាំ	ឲ្យ	មាន	រោរ	សូកត	ដមដរៀន	សមរម្យ	

ខួប100ឆ្នាំហន

សខងនរះបាន្ ំរប់ខួប100ឆ្នាំចាប់តាំង្ ី្ ណៈពបធានទីមួយ
បានងលើកទរឹកចិ្្ឲ្យសមាជិកងធ្វើរាព្ីជួបជំុពកមុព្ួសារ។ការដក
ពសង់ខាងងពកាមងនរះងចញ្ ីសារលិខិ្ របស់្ ណៈពបធានទីមួយ
សណោំ្ ីរាព្ីជួបជំុពកមុព្ួសារ។វាព្ូវបានងចញ្ សាយងៅក្នុង
សខងមសាឆ្នាំ1915ងហើយបានងបារះ្ុម្ពក្នុងImprovement Era
ងៅសខមិ្ុោឆ្នាំ1915(ទំ្័រ733–34)។ការោក់អក្សរធំនិង
ការោក់វណ្ណយុ្្ព្ូវបានងធ្វើឲ្យទងំនើបង�ើង។

ទទ
ួល
បា
នស

ិទ្ធិអ
នុញ្

ញាតជា
ផ្តូវ
កា
រព
ីប
ណា

ណល
័យ
្ប
វត
្តិសា

្ស
្តសា

ស
នា
ច្
ក

រាត�រីជួបជុុំតកមុ
ត្ួសារ



ការយល់ដឹងកម្រៅម្ជរះ

«ខណៈនពលអ្នកកំពុងនធវៃើការនដើរេ្ីព្ងងឹ្កុរេ្្ួសារអ្នកន ើ្យសាបន្រះភាពសុខសាន្តសរូេចងចាំពី...រា្តីជួបជុំ្កុរេ្្ួសារ្បចាំសបាដា្៍។សរូេ្បយ័ត្នកុំនធវៃើឲ្យរា្តី

ជួបជុំ្កុរេ្្ួសាររបស់អ្នក្គាន់តតជានរឿងបនាទាប់បន្ំពីហ្ងៃរួេយដ៏រវល់ឲ្យនសាះ។សរូេសន្រេចថ្រា្តីហ្ងៃច័ន្ទ្កុរេ្្ួសាររបស់អ្នកនឹងនៅជារួេយគានានៅផ្ទះស្មាប់រា្តីជួប

ជុំ្កុរេ្្ួសារ។សរូេកុំអនុញ្ញាតឲ្យត្រេវូការខាងការង្រកីឡាសករេភ្ាពបតនថែរេកិច្ចការផ្ទះឬក៏អវៃីនផ្ងនទៀតកាលាយជាមានសារៈសំខាន់ជាងនពលនវលាតដលអ្នកចំណាយ

ជារេួយគានានៅផ្ទះជារួេយ្កុរេ្្ួសារអ្នកនឡើយ។រចនាសរេ្័ន្ធហនរា្តីជួបជុំ្កុរេ្្ួសារ្ឺរេិនសំខាន់ដូចនពលនវលាតដលអ្នកបានបណាដាក់ននាះនទ។ដំណឹងល្អ្ួរតត្តូវបាន

បន្ងៀនទាំងខាងផ្តូវការនិងខាងន្ៅផ្តូវការ។សរូេនធវៃើវាឲ្យជាបទពិនសាធន៍ដ៏មានន័យស្មាប់សមាជិក្្ួសារមានាក់ៗ»។

កតើ្ ្ញំអាចក្វើឲ្យរាម្តបីជួបជុំម្្ុមម្គួសារជាអាទឈិភាពបានយ៉ាងដូចកមដេច?

មអលក�ើររីឆាតជបីស្កតហនកូរ៉ុរេហនពួកសាវកដប់ពីរនាក់,«ចូរនធវៃើឲ្យការអនុវត្តនសចក្ដីជំននឿបងប្អតូនកាលាយជាអាទិភាពទីរួេយ»លីអាហូណា,តខវិច្ិកាឆ្នាំ2014,ទំព័រ94។



ក៏មាននៅក្នុងច្បាប់ននះផងដែរ
សម្រាប់មជ្ឈិមវ័យវ័យក្មេង

សម្រាប់យុវវ័យ

សម្រាប់្ ុរារ

ទំព័រ 44

ទំព័រ 50

ទំព័រ 76

ន្ពះនៅមុខនោយ

ការយល់ដឹងទាំងបួនននះពីជីវិតនីហ្វៃអាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវ

ទំនុកចិត្តក្ននុងការសន្រេចចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

នោយសារដែ

នតើជីវិតរបស់អ្នកបានផ្លាស់ប្តតូរយ៉ាងដូចនរេ្តចខះ្នោយសារតតពយាការី

យ៉ូតសបស៊្មីធ?សូរេពិចារណាពីវិធីទាំង្បាំរេួយននះ។

ខ្ញុំដឹងថាព្រះសង្គ្ររះ
ខ្ញុំពសឡាញ់ខ្ញុំ
បនងកើតកូននសៀវនៅផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនដើរេ្ីជួយអ្នកឲ្យ

មានគារវភាពក្ននុងអំឡនុងនពលចូលរួរេសាសនាច្ក។

ជំន�ឿ

យ៉ូសែប
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