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នោយនជនភីនបូរា៉េវនិងនម៉ន�ើលនអេវម៉ូ�ី

កុរារ

ចាំម�ើលថាម�ើអ្នកអាចរក

ម�ើញរូបលីអាហូណាដែល

លាក់មៅក្ននុងមលខមេះដែរឬ

មេ។�ម�រុយ៖ម�ើអ្នកអាច

ដ្វែងរកជំេួយមៅេីណា

មៅមេលអ្នកេរុំែឹងថាម�ូវម្វែើ

អវែីផងមោះ?
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គំនិតោំងឡាយស្មាប់រា្តីជួបជុំ្កុម្គួស្រ

ជាភាស្របស់អ្ក

លរីអាហូណានិងឯកស្រនផ្សងៗនទៀតរបស់ស្សនាច្្កមានជាន្ច្ើនភាស្នៅនលើនគេទំព័រ languages. lds. org។

ម្បធានបទទាំងឡាយក្នុងចបាប់សនោះ

យលខទាំងឡា�គឺតំណាងឲ្យ្រំ្័រ្របីមួ�ននអត្ថប្រ។

ការណ៍អាសគ្រាម, ៥០, ៧២

ការបមគ្មើ, ៨, ៥៦

ការបំផុសគំនិត, ៤០, ៤១, ៤២, ៥៦

ការគ្បរឹក្សា, ១៨

ការបគ្បចិត្តម�ឿ, ៦០

ការសមគ្មចចិត្ត, ៩, ៤៤, ៥៨, ៦៦

ការមៅបមគ្មើក្្នុងសាសនាចគ្ក្, ៨

ការអធិសាឋាន, ៤៣, ៦៤, ៧២

ក្ិច្ចការផ្សព្វផសាយសាសនា, ៤៤, ៤៨, 

៦០, ៧០

ថ្ងៃឈប់សគ្រាក្, ៦៦

ថ្នាក្់ដរឹក្នាំ, ២២

គ្បព័ន្ធផ្សព្វផសាយ, ៥០, ៧២, ៧៤

គ្បវត្តិសាសនាចគ្ក្, ១០

ពួក្អ្ក្ដរឹក្នាំសាសនាចគ្ក្, ៧៥

ពយាការី, ១០, ៨០

គ្ពរះគម្ពីរ, ១៨, ៥៩, ៦២

គ្ពរះគម្ពីរមរមន, ១០, ៤៤

គ្ពរះគម្ពីរសញ្ញា្ ្ពី, ៧០

គ្ពរះគម្ពីសញ្ញាចាស់, ៥៩

គ្ពរះមយស៊ូវគ្គពីស្ទ, ៧

គ្ពរះវិហារបរិសុទ្ធ, ៦៩

យុវវ័យ,  ២២, ៦២

យ៉ូបសបស្៊៊ីធ, ១០

រាគ្តពី�ួប�ុំគ្ក្ុមគ្គួសារ, ២៦

វិវរណៈ, ៨០

សរា�ិក្ភាពក្្នុងសាសនាចគ្ក្, ៦៨

សិទ្ធិមគ្�ើសមរើស, ៣២

មសចក្្ពីសប្នុរស, ៧

មសចក្្ពីឧសសាហ៍, ៤

មសចក្្តពីសាលាប់, ៦៤

មសចក្្តពីអាណិតអាសូរ, ៥០

អក្្ខរក្ម្, ១៨

អាទិភាព, ៩

អាពាហ៍ពិពាហ៍, ៣២

ចបាប់ បនរះ មាន នូវ អត្ថប្រ និង សកម្មភា្ ោោ បដល អាច យក បៅ បទបើទបាស់ សទមាប់ រាទតរី ជួប ជុំ ទកុម ទេួស្រ ។ ខាង បទរោម បនរះ 

េឺ ជា ឧទាហរណ៍ ្ រីរ ។

«ក្រម្បារព្ធសធវើរាម្តីជួបជុំម្កុមម្គួ្រ»ទំព័រ២៦៖នោះបី

ជាអ្កពុំដែលខកខានមួយសរាតាេ៍ណាឬននះគឺជានលើកទី

មួយដែលអ្កស្កល្ងក្តីក៏សូមពិចារណាពីការន្វើរា្តីជួបជុំ

្កុម្គួស្រពិនសសមួយបៅ ក្នុងរោរ រំឭក ដល់រា្តីជួបជុំ្កុម

្គួស្រ!អ្កអាច្អានអតថែបទននះនែើម្ីន�ើញពីរនបៀបដែល

្កុម្គួស្រោំងឡាយនៅជុំវិញពិភពនលាកច្ំណាយនពល

ជាមួយោនានោយរីករាយខណៈកំពុងនរៀនពីែំណឹងល្អ។សូម

ពិចារណាអំពីរនបៀបដែលអ្កនឹងសន្មច្រាននូវនោលនៅ

ននការន្វើរា្តីជួបជុំ្កុម្គួស្ររបស់អ្ក។នតើអ្កអាច្

ស្មបស្មួលកម្មវិ្ីននះតាមរនបៀបណានែើម្ីត្មូវនៅតាម

នសច្ក្តី្តូវការ្គួស្រអ្ក។អ្កអាច្តាំងច្ិត្តស្រជាេ្មីជា

្គួស្រនែើម្ីន្វើកម្មវិ្ីដែលជាទំននៀមទមាលាប់អស់កាល១០០

ឆ្នាំននះកា្យជាអាទិភាពនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្កនោយមិនគិត

ពីស្ថានភាពរបស់អ្កថ្យា៉ាងណាននាះន�ើយ។

«ដសវងរកជំនួយ»ទំព័រ៧២៖សូមពិចារណាអានអតថែបទ

ននះជា្គួស្ររួច្នេើយពិភាកសាសំណួរខាងន្កាមននះ៖

(១)នតើរូបភាពឬ្បព័ន្ធផ្សពវផសាយដបបណាខ្ះដែលនក្មងៗ

អាច្នមើលន�ើញនិងន្បើវា?(២)នតើរូបភាពឬ្បព័ន្ធ

ផ្សពវផសាយណាមួយដែលមិនល្អស្មាប់នយើងនមើលឬនផ្តាត

យកច្ិត្តទុកោក់នលើវាននាះ?(៣)នតើបុគ្គលមានាក់ៗនឹងន្វើអវី

ខ្ះនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលពួកនគរានន�ើញឬស្តាប់ឮ

អវីដែលពួកនគមិនគួរន�ើញឬស្តាប់ននាះ?សូមពិភាកសាពី

យុទ្ធស្្ស្តនានាមកពី«អូ៎នទ!ឥ�សូវន្វើនម៉ច្នៅ?»នៅ

ទំព័រ៧៤នបើសិនអ្ក្តូវការជំនួយជាគំនិត(សូមនច្ញឲ្យ

ឆ្ងាយពីស្ថានភាពននាះ្រាប់នរឿងននាះែល់ឪពុកមាតាយន្វើ

ការបន្មើជានែើម)។

ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ ភាគ ៣៩ លេែ ១០
លីអា�ូណា១២៥៦៧២៥៨
ទស្សនាវដ្រីអៃ្តរជាតិរបស់សាសនាចក្រនៃក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទនៃ្ ួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងយករោេ

គណៈ ប្រធាន ទីមួយ ៖្ូម៉ាសយអស.ម៉ៃសុៃ,ហិៃរីប៊ី.អាវរិង,យ�ៀយ្ើរយអស្វ.
អុជដូហ្វ

កូរ៉ុម នន ពួក សាវក ដ្រ់ពីរ នាក់ ៖រ័សុលអិម.ណិលសុៃ,ដាល្ិៃយអ្រ.អូ្រ,
អិម.រ័សុលបាឡឺដ,រីឆ្ដជរី.ស្កត,រ៉ូបឺត�រី.ខហ៊ល,ខជហហ្វរីអ័រ.ហូឡិៃ,យដវី�យអ.
ខបដណា,ឃ្វរីៃ្ិៃអិល.ឃុ្រ,�រី្ត.ក្រីស្តតូហ្វឺសិៃ,ខៃលអិល.អាៃ់យ�ើរសិៃ

អ្នក ខកសបមួេ ៖េ៉ូខសបដបុលេូ.ស៊ីតាទរី
អ្នកប្ររឹកសា ៖ យរ៉ៃដលយឃ.យប៊ៃៃរីត,ករោហ្គយអ.ែ័រដុៃ,ក្រីស្ទតូហ្វរីលហ្គតូ�រីៃ,
ឡារីអរ.ឡរីៃៃិងយជមស៍ប៊ី.ម៉ាទរីណូ

នាយក បគ្រ់បគង ៖ េ៉ូខសបដបុលេូ.ស៊ីតាទរី
នាយក គាំបទ បគួសារ និង សមាជិក ៖វីៃយសៃត៍យអ.វ៉ញ
នាយក ទស្សនាវដ្ី សាសនាចបក ៖អាខលៃអ័រ.ឡេប៊ច
អ្នកបគ្រ់បគង ពាណិជ្ជកម្ម ៖ ហ្គាស្វខាណុៃ

អ្នកបគ្រ់បគង ខ្្នក ខកសបមួេ ៖ អ័រ.វ៉លចៃសុៃ
ជំនួយការ អ្នកបគ្រ់បគង ខ្្នក ខកសបមួេ ៖នរអិៃខារ
ជំនួយក្រដែ្កសបាោះពុម្៖លរីសសាស៊ីឡតូយប៉ស្ស
និពន្ធ និងខកសបមួេ ៖កប៊ីតថាៃរីប៊ីតធរី,យដវី��ិ្រសុៃ,យដវីដយអខអ៊តយវើត,
ម៉ាថាេ�រីហ្វ្រីតតុៃ,ឡតូរីហ្វតូយលើរ,ហ្គាខរតយអចហ្គាហ្វ,ឡាខរ៉ៃផតយទើរហ្គាៃ,ជរីល
ហ្្រឃរីង,ឆ្លឡុតឡារោបាល់,មរីៃ�រីអាៃលរីវិត,នម៉ឃលអរម៉ូរីស,សាលរី
ចៃសុៃអូយដឃឺ្រ,េ៉ូយស្វយជភឺ្រី,ចាៃភរីៃបូរ៉ហ្វ,រីឆ្តអិមរ៉មៃរី,ប៉ុលវ៉ៃ�ិៃ
យប៊ីហ្គ,ម៉ារីសាវី�រីសុៃ

នាយក បគ្រ់បគង ខ្្នក សិេ្ៈ ៖យជ.ស្កតៃូដស៊ិៃ
នាយក ខ្្នក សិេ្ៈ ៖ ថាតអ័រ.ភរីយធើរសុៃ
រចនា ម៉ូត ៖ ជរីៃិតអាៃ់កទូ,យហ្វភរីអាៃ់កតូស,ខមៃ�រីបិៃ្៍លរី,ស៊ីឃឹមបឹលបុត,
្ូម៉ាសឆ្ល,ណាតហ្គរីយៃស,ែូលរីៃហុរីង្្រី,យអរិ្រភរីចៃសិៃ,ស៊ូសាៃឡតូហហ្គរីៃ,
ស្កតអិមម៉ូេ,ម៉ា្រដបុលេូរ៉ូប៊ីសុៃ,កបាតយធៀរ,យឃៃរី្រូលវ៉្រឃិៃហូស
អ្នកសបម្រ សបមួេ កម្មសិទ្ធ ្រញ្ញា ៖ែូខលតខៃយបយឃើអាៃ
អ្នកបគ្រ់បគង ខ្្នក ្ េិតកម្ម ៖ យជៃអាៃភិយធើរស៍
្េិតកម្ម ៖ែៃ្រីប៊វទួបកប៊ីច,ជូលរីបឺយដត,យែទរីដាៃខាៃ,នកបអិៃដ័បុលេូជរីជរី,
ដិៃ្រីសែឺប៊ី,ជរីៃ្រីយជៃិលសុៃ,ខហ្គលយធតរ៉ហ្វឺធរី
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4 លីអាេូណា

នៅ 
មបដេស	មករិក	ពីបុរណ	កីឡាករ	រត់	មបណាំង	បាន	បញ្ចប់	រោររត់	

មបណាំង	បណាតាក់	មួយ	ដែល	ដៅ	ថា	lampadedromia	។ 1	

ដៅ	ក្នុង	រោររត់	មបណាំង	ដនាះ	កីឡាករ	រត់	ដោយ	រោន់	គប់	ដ្លើង	ដៅ	ក្នុង	

មែ	ខលលួន	ដ�ើយ	�ុច	វា	បន្ត	ដៅ	ឲ្យ	កីឡាករ	បនាទាប់	ដេៀត	រ�ូត	ែល់	សមាជរិក	ចុងដមរោយ	មន	

មកុម	រត់	មបណាំង	ដនាះ	ឆលង	ែល់	ដខសែ	ផ្តាច់មពរ័មត	។

ពាន	រង្វាន់	មរិន	មតូវ	បាន	ផ្តល់	ជូន	ែល់	មកុម	ដែល	រត់	ដលឿន	បំផុត	ដនាះ	ដេ—ពាន	រង្វាន់	

នឹង	មតូវ	បាន	ផ្តល់	ជូន	ែល់	មកុម	ែំបូង	ដគ	ដែល	ដៅ	ែល់	ដខសែ	ផ្តាច់មពរ័មត	ដោយ	គប់ដ្លើង	ដៅ	

ដត	ដឆះ	។

មាន	ដមដរៀន	ែ៏	មាន	អត្ថនរ័យ	មរាលដមរៅ	ដៅ	ក្នុង	រោររត់	មបណាំង	ដនះ	រាដមដរៀន	មួយ	

ដែល	បាន	បដមងៀន	ដោយ	ពយារោរី	សមរ័យ	បុរណ	នរិង	សមរ័យ	េំដនើប	៖	ខណៈ	ដែល	វា	

សំខាន់	ដែើម្ី	ចាប់	ដផ្តើម	រោរមបកួត	ដនាះ	វា	រោន់ដត	សំខាន់	ខាលាំង	ដថម	ដេៀត	ថា	ដយើង	ដៅ	

ែល់	េី	ផ្តាច់	មពរ័មត	ដោយ	មាន	គប់ដ្លើង	របស់	ដយើង	ដៅ	ដត	ដឆះ	។

្េបូម៉ូនបានចាប់សែ្តើមរឹងរាំ

ដស្តច	សាឡូម៉ាូន	ែ៏	អសាចារ្យ	គឺ	រា	គំរូ	មួយ	មន	មនុសសែ	មានាក់	ដែល	ចាប់	ដផ្តើម	រឹងមាំ	។	

រោល	មេង់	ដៅដកមេងមេង់	«	បាន	មសឡាញ់	ែល់	មពះដយ�ូវា៉ា	ដ�ើយ	បាន	រោន់	តាម	

បញ្ញត្តរិ	ទាំង	ប៉ាុនាមាន	របស់	ោវីឌ	រា	មពះវរបរិតា	មេង់	»	(ពងសាវតារកសែមតេី	1	3:3)	។	មពះ	

សព្វមពះេរ័យ	នឹង	មេង់	ដ�ើយ	មាន	បន្ូល	ថា	«	ចូរ	សុំ	អ្វី	ដែល	ចង់	ឲ្យ	ដយើងមបទាន	ែល់	

ឯង	ចុះ	»	(	ពងសាវតារកសែមតេី	1	3:5	)	។

ជំនួស	ឲ្យ	រោរេូល	សុំ	ដែើម្ី	មាន	បាន	ឬ	ឲ្យ	មាន	មពះជនមេ	ដវង	ដនាះ	សាឡូម៉ាូន	បាន	

េូល	សុំ	«	មាន	ចរិត្ត	មបកប	ដោយ	មបារាញា	ដែើម្ី	នឹង	មគប់មគង	ដលើ	រមស្ត	មេង់	មបដោជន៍	ឲ្យ	

េូលបង្ំ	បាន	ពរិចារណា	ែឹង	ខុស	មតូវ	»	(	ពងសាវតារកសែមតេី	1	3:9	)	។

រោរណ៍	ដនះ	បាន	ដធ្វើ	ឲ្យ	មពះ	អមាចាស់	សព្វ	មពះេរ័យ	រា	ខាលាំង	ដែល	មេង់	បាន	មបទាន	ពរ	

ែល់	សាឡូម៉ាូន	មរិន	មរាន់ដត	មាន	មបារាញា	ដនាះ	ដេ	ដថមទាំង	មាន	មេព្យ	សម្ត្តរិ	ែ៏	ដមចើន	

ដលើសលប់	នរិង	មាន	មពះជនមេ	ដវង	ដថមដេៀត	ផង	។

ដទាះបី	រា	សាឡូម៉ាូន	រា	កសែមត	ឆ្លាតមវ	ដ�ើយ	សដមមច	បាន	ករិច្ចរោរ	អសាចារ្យ	រា	ដមចើន	ក្តី	ក៏	

គង់ដត	មេង់	ពុំ	បាន	បញ្ចប់	ដោយ	ភាពរឹងមាំ	ដឡើយ	។	គួរឲ្យ	សាតាយ	ណាស់	ចុង	បំផុត	មន	

ជីវិត	របស់	មេង់	«	សាឡូម៉ាូន	ក៏	មបមពឹត្ត	រោរណ៍	ដែល	អាមកក់	ដៅ	មពះដនមត	មន	មពះដយ�ូវា៉ា	

ដ�ើយ	មរិន	បាន	តាម	មពះដយ�ូវា៉ា	ដោយ	ដពញ	ខានាត	»		

(	ពងសាវតារកសែមតេី	1	11:6	)	។

ក្របញ្ចប់ក្ររត់ម្បណាំងរបស់សយើងផ្ទាល់

ដតើ	ដយើង	ធ្លាប់	បាន	ចាប់ដផ្តើម	ដធ្វើ	អ្វី	មួយ	ដ�ើយ	មរិន	បាន	

បញ្ចប់	វា	ប៉ាុនាមាន	ែង	ដ�ើយ	?	រោរតម	របប	អាហ្រ	?	កមមេវិធី	

ហ្ត់	មបាណ	?	រោរតាំងចរិត្ត	ដែើម្ី	អាន	មពះគម្ីរ	រល់	មថងៃ	?	

រោរសដមមចចរិត្ត	ដែើម្ី	រោលាយ	រា	សរិសសែ	របស់	មពះដយស៊ូវមគីស្	

ឲ្យ	រោន់ដត	មបដសើរ	រាងមុន	?

ដតើ	ដយើង	បាន	ដធ្វើ	រោរតាំងចរិត្ត	ញឹកញាប់	ប៉ាុណាណា	ដៅក្នុង	ដខ	មករ	ដ�ើយ	ដធ្វើតាម	

រោរតាំងចរិត្ត	ទាំង	ដនាះ	រាមួយ	រោរដប្តរាញា	ចរិត្ត	ែ៏	រោលាវរោលា	សមមាប់	រយៈដពល	ពីរបី	មថងៃ	ពីរបី	

សបាតា�៍	ឬ	សូម្ីដត	ពីរបី	ដខ	ដត	ប៉ាុដណាណាះ	ដោយ	រក	ដ�ើញ	ថា	ែល់	ដខ	តុលា	ដ�ើយ	ដនាះ	

អណាតាត	ដ្លើង	មន	រោរតាំងចរិត្ត	របស់	ដយើង	ដមបរា	ដខសាយ	ដ�ើយ	ដឆះ	រលាយសុស	ដៅ	រា	

ដផះផង់	អស់ឬ	?

មថងៃ	មួយ	ខ្នុំ	បាន	មបេះ	ដ�ើញ	រូបភាព	ដបប	កំដបលង	មួយ	ដែល	វា	រា	រូប	ដឆកែ	ដែក	ជរិត	

នឹង	កំដេច	មកោស	ដែល	វា	បាន	ខាំ	ដ�ក	ដខ្ចខ្ី	។	កំដេច	មកោស	ដនាះ	មាន	ឃ្លា	ថា	

«	សញ្ញាបមត	បំពាក់បំប៉ាន	ដឆកែ	ឲ្យ	ដចះ	ដរារព	»	។

ដពល	ខលះ	ដយើង	មានាក់ៗ	គឺ	ែូដចានាះឯង	។

ដយើង	មាន	ដរាលបំណង	ល្អ	ដយើង	ចាប់ដផ្តើម	រឹងមាំ	ដយើង	ចង់	ដធ្វើ	អ្វី	ឲ្យ	អស់	ពី	

សមត្ថភាព	របស់	ខលលួន	។	ប៉ាុដន្ត	ដៅ	េីបញ្ចប់	ដយើង	បាន	េុក	ដចាល	រោរតាំងចរិត្ត	របស់	ដយើង	

ឲ្យ	វា	ដខ្ចខ្ី	ដបាះបង់	នរិង	បំដ្លច	ដចាល	។

វា	គឺ	រា	ធមមេរាតរិ	របស់	មនុសសែដែល	មតូវ	ែួល	បរជរ័យ	ដ�ើយ	ដពលខលះ	ដបាះបង់	

រោរមបកួត	ក៏	មាន	ដែរ	។	ប៉ាុដន្ត	ក្នុង	នាម	រា	សរិសសែ	របស់	មពះដយស៊ូវមគីស្	ដយើង	បាន	

តាំងចរិត្ត	មរិន	មរាន់ដត	ដៅដពល	ចាប់ដផ្តើម	រោរមបណាំង	ប៉ាុដណាណាះ	ដនាះ	ដេ	ដត	មតូវ	តាំងចរិត្ត	

រត់	ែល់េី	ផ្តាច់មពរ័មត	ផងដែរ—ដ�ើយ	ែល់េី	ដោយ	គប់ដ្លើង	ដយើង	ដៅដត	ដឆះ	សដនាធោសដៅធោ	

ដេៀតផង	។	មពះអង្	សដ្ង្រះ	បាន	សនយា	ែល់	សរិសសែ	របស់	មេង់	ថា	«	អ្ក	ណា	ដែល	រោន់	

ខាជាប់	ែរប	ែល់	ចុង	បំផុត	វិញ	អ្ក	ដនាះ	នឹង	បាន	សដ្ង្រះ	»	(	មា៉ាថាយ	24:13	)	។

សូម	ឲ្យ	ខ្នុំ	សដងខេប	អ្វី	ដែល	មពះអង្	សដ្ង្រះ	បាន	សនយា	ដៅ	ក្នុង	សមរ័យ	ដយើង	ដនះ	៖	

សដាយម្បធាន

ស�ៀសថើរសអ�វអុជដូ�វ

ទី្បឹកសាទីពីរក្នុងគណៈ្បធាន

ទីមួយ

សូម នៅ ដល់ ទី 
ផ្តាច់ ព្រ័ព្រ

្រលឈិខឈិតគណៈម្បធានទីមួយ

នោយគប់នភ្ើងរបស់អ្កនៅដតនេះ
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ក្របសម្ងៀនសចញពី្ រលឈិខឈិតសនោះ

សូមពិចារណានោយនលើកទឹកច្ិត្តែល់អស់អ្កដែលអ្កបន្ងៀនឲ្យគិតពិចារណា

ថ្នតើពួកនគកំពុងសថែិតនៅ្តង់កដន្ងណានន«ការរត់្បណាំង»ននជីវិតរបស់

ខ្លួន។នតើគប់នភ្ើងរបស់ពួកនគកំពុងនេះយា៉ាងសននាធោសនៅធោដែរឬក៏អត់?អ្កអាច្អាន

ឃ្លាមួយដែលថ្ពន្ឺនន្ពះ្គីស្ទគឺជា«ពន្ឺមួយដែលនឹងនលប្តរាក់នូវភាពងងឹត

ពយារាលរបួសនយើងនេើយជាកមាលាំងនៅក្នុង្ោែ៏នស្កនៅនិងការលំរាកលំបិន

យា៉ាងខាលាំង»។បនាទាប់មកសូមពិចារណានោយពិភាកសាជាមួយអ្កដែលអ្កបន្ងៀន

ពីរនបៀបដែលពន្ឺនន្ពះ្គីស្ទជះឥទ្ធិពលនលើជីវិតរបស់ពួកនគកាលពីអតីតកាលនិង

រនបៀបដែលពន្ឺននះជះឥទ្ធិពលនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកនគក្នុងនពលបច្្នុប្ន្ននះ។

ដបើសរិន	ដយើង	រោន់តាម	មពះបញ្ញត្តរិ	របស់	មេង់	ដ�ើយ	ដៅ	ែល់	េី	ផ្តាច់	មពរ័មត	ដោយ	គប់ដ្លើង	

របស់	ដយើង	ដៅ	ដត	ដឆះ	ដនាះ	ដយើង	នឹង	មាន	ជីវិត	ែ៏	ដៅ	អស់កល្	រានរិច្ច	គឺ	រា	អំដណាយ	

ទាន	ែ៏	ម�រិមា	បំផុត	នូវ	មគប់	អំដណាយ	ទាន	ទាំងឡាយ	មន	មពះ		(	សូមដមើល	គ	នរិង	ស	

14:7;	សូមដមើល	ផងដែរ	នីម�្វេី	2	31:20	)	។

ពន្លឺដដលមឈិនសចោះរលត់

ដពល	ខលះ	បនាទាប់	ពី	រោរែួលបរជរ័យ	ឬ	សូម្ី	ដត	បនាទាប់	ពី	ដបាះបង់	អ្វីមួយ	ក្តី	ដយើង	

អាច	បាក់េឹក	ចរិត្ត	ដ�ើយ	ដជឿ	ថា	ពនលឺ	របស់	ដយើង	បាន	រលត់	បាត់	ដ�ើយ	រោរមបណាំង	

របស់	ដយើង	គឺ	ចាញ់	ដ�ើយ	។	ប៉ាុដន្ត	ខ្នុំ	សូម	ដថលង	េីបនាទាល់	ថា	ពនលឺ	មន	មពះមគីស្	មរិន	អាច	

រលត់	បាន	ដឡើយ	។	ពនលឺ	ដនាះ	បំ្លឺ	ដៅ	ក្នុង	យប់	ែ៏	ងងឹត	សូន្យសុង	ដ�ើយ	នឹង	បំ្លឺ	ែួងចរិត្ត	

ដយើង	រាថមេី	ដបើសរិន	ដយើង	មរាន់ដត	បដង្វរ	ចរិត្ត	ដៅ	ឯ	មេង់	(	សូមដមើល	ពងសាវតារកសែមតេី	1	

8:58	)	។

មរិន	ថា	ដយើង	ែួល	ញឹកញាប់	ប៉ាុណាណា	ឬ	ែួល	ខាលាំង	ប៉ាុណាណា	ដឡើយ	ពនលឺ	មន	មពះមគីស្	

ដៅ	ដត	ដឆះ	ដចងចាំង	។	ដ�ើយ	មរិន	ថា	ដៅក្នុង	ដពល	ែ៏	លំបាកលំបរិន	ោ៉ាង	ណា	ដនាះ	ដេ	

ដបើសរិន	ដយើង	ពុះពារ	ដធ្វើ	តាម	មេង់	ដនាះ	ពនលឺ	របស់	មេង់	នឹង	បដណតាញ	មសដមាល	ដនាះ	ដចញ	

ដ�ើយ	ផ្តល់	ថាមពល	ែល់	មពលឹង	ដយើង	ឲ្យ	បន្ត	ដៅ	មុខ	ដេៀត	។

រោរមបណាំង	មន	ភាពរា	សរិសសែ	ដនះ	គឺ	មរិនដមន	រា	រោររត់	ធមមេតា	ដនាះ	ដេ	វា	គឺ	រា	រោររត់	

មបណាំង	មបដជង	រានា	។	ដ�ើយ	វា	មាន	ភាពខុសដបលក	បន្តរិច	ពី	ដល្ឿន	ដែល	ដយើង	រត់	។	

ពរិតណាស់	ផលូវ	មួយ	ដែល	ដយើង	អាច	ចាញ់	រោរមបកួត	ដនាះ	គឺ	រោរធ្លាក់	ក្នុង	រោរល្លួង	ឬ	

ដបាះបង់	ដចាល	រោរមបណាំង	ដនះ	ដៅេី	បំផុត	។

ដបើរោលណា	ដយើង	ដៅដត	បន្ត	ពយាោម	មបឹងដមបង	

ដ�ើយ	ដឆ្ពះ	ដៅ	រក	មពះអង្	សដ្ង្រះ	ដនាះ	ដយើង	នឹង	ឈ្ះ	

រោរមបណាំង	ដោយ	គប់ដ្លើង	របស់	ដយើង	ដៅដត	ដឆះ	

សដនាធោសដៅធោ	។

ែ្រិត	គប់ដ្លើង	ដនាះ	មរិនដមន	រា	ខលលួន	ដយើង	ឬ	អ្វី	ដែល	

ដយើង	ដធ្វើ	ដឡើយ	។

គប់ដ្លើង	ដនាះ	គឺ	រា	មពះអង្	សដ្ង្រះ	មន	ពរិ្ពដលាក	។

ដ�ើយ	គប់ដ្លើង	ដនាះ	គឺ	រា	ពនលឺ	មួយ	ដែល	មរិន	អាច	

មតូវបាន	រលត់	ដឡើយ	។	វា	គឺ	រា	ពនលឺ	មួយ	ដែល	នឹង	ដលប	

មតបាក់	នូវ	ភាពងងឹត	ពយាបាល	របួស	ដយើង	ដ�ើយ	រា	

កមាលាំង	ដៅក្នុង	មរា	ែ៏	ដសាកដៅ	នរិង	រោរលំបាកលំបរិន	

ោ៉ាង	ខាលាំង	។

វា	គឺ	រា	ពនលឺ	ដែល	ដលើស	ទាំង	រោរយល់ែឹង	។

សូម	ឲ្យ	ដយើង	មានាក់	ៗ 	ដៅែល់	េី	ផ្តាច់មពរ័មត	មន	ផលូវ	

ដែល	ដយើង	បាន	ចាប់ដផ្តើម	។	ដ�ើយ	ដោយ	មាន	ជំនួយ	

ពី	មពះអង្	សដ្ង្រះ	នរិង	មពះដមបាសដលាះ	របស់	ដយើង	គឺ	

មពះដយស៊ូវមគីស្	ដនាះ	ដយើង	នឹង	ដៅ	ែល់	េី	ផ្តាច់មពរ័មត	

ដោយ	ដសចក្តី	អំណរ	ដ�ើយ	គប់ដ្លើង	របស់	ដយើង	ដៅដត	

ដឆះ	។	◼
កំណត់ចំណាំ

	 1.	Harpers Dictionary of Classical Antiquities	(ឆ្នា	ំ1898),	

“Lampadedromia,”	www.perseus.tufts.edu/hopper	។	អ្ក	្ ូមរិសាមស្ត	ជនរាតរិ	មករិក	

ពរិពណ៌នា	ខុសៗ	រានា	ពី	រោររត់	មបណាំង	រោន់	គប់ដ្លើង	ដនះ	ដែល	អ្ក	រោន់	គប់ដ្លើង	ដនាះ	អាច	រា	មនុសសែ	មានាក់	មក	

ពី	កុលសម្រ័ន្ធ	នរិមួយៗ	មរិន	អាច	�ុច	គប់ដ្លើង	របស់	ខលលួន	ត	ដៅ	ឲ្យ	មនុសសែ	មានាក់	ដេៀត	ដឡើយ	។	ប៉ាុដន្ត	ដៅ	ក្នុង	កីឡា	

lampadedromia	អ្ក	ឈ្ះ	គឺ	រា	មានាក់	ដែល	រត់	ដៅ	ែល់	េី	មពរ័មត	មុន	ដគ	ដោយ	មាន	គប់ដ្លើង	របស់	ខលលួន	ដៅ	

ដត	ដឆះ	។
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ចូរសធវើឲ្យគប់សភ្ើងរបស់អ្កក្ន់ដតសឆោះភ្លឺសេើង

បដន្ថមសម្បងដល់គប់សភ្ើងរបស់អ្ក៖ក្រ្កល្ងរយៈសពល៣០នថងៃ

យុវវ័យ

កុរារ

យូរអដងវងមួយ។ការន្វើកិច្្ការខាងវិញ្ញាណដែលោញនយើងនច្ញពីទមាលាប់នយើងអាច្ត្មូវឲ្យ

មាននសច្ក្តីជំននឿនិងកិច្្ខិតខំកាន់ដតន្ច្ើនច្ំនពាះនយើងប៉ុដន្តនៅនពលនយើងន្វើកិច្្ការោំងននាះ

នយើងយាង្ពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់នៅជាមួយនយើងនេើយនយើងបគ្ហាញនសច្ក្តីជំននឿែ៏អស្ចារ្យ

នលើ្ពះវរបិតាសួគ៌និងបំណង្រាថ្នានែើម្ីខិតកាន់ដតជិត្ទង់។ននះគឺជាគំនិតមួយច្ំនួននែើម្ី

ជួយអ្កចាប់នផដើម៖

• ោក់នោលនៅនែើម្ីអ្ិស្ឋានោំងនពល្ពឹកនិងនពលយប់។ពយាយាមអ្ិស្ឋាន

បនញ្ញសំន�ងឮៗ។

• ន្កាកន�ើងមុន១៥នាទីនេើយអាន្ពះគមី្រពីមុននៅ

ស្លា។

• អានសុន្ទរកថ្សន្ិសីទទូនៅចាស់ៗ។

• ច្ុះផសាយខគម្ីរមួយមកពីគម្ីរមរមននលើ្បព័ន្ធផ្សពវផសាយ

សង្គម។

• ស្តាប់ទំនុកតនមកើងឬតង្ន្តីស្សនាច្្កជាជាងស្តាប់តង្ន្តី

ដែលធាលាប់ស្តាប់។

្បស្សន៍ថ្ជីវិតរបស់នយើងគឺែូច្ជាការរត់្បណាំងននាះអញឹ្ងដែរ។គប់នភ្ើងដែលនយើងកាន់

ននាះគឺជាពន្ឺនន្ពះ្គីស្ទ។នៅនពលនយើងច្ង់កាលាយែូច្ជា្ពះនយស៊ូវ្គីស្ទននាះនយើង្តូវន្វើឲ្យ

គប់នភ្ើងរបស់នយើងបន្តនេះសននាធោសនៅធោន�ើង។

រច្
នា
នោ

យ
ស

៊ីម
៉ុន
ស

៊ីន

សូមផ្ត់ពណ៌នៅក្នុងរងវង់ននកិច្្ការនានា

ដែលកុមារាននះអាច្ន្វើនែើម្ីដ្បកាលាយែូច្

ជា្ពះនយស៊ូវ្គីស្ទនិងន្វើឲ្យគប់នភ្ើងរបស់

ខ្លួនកាន់ដតនេះភ្ឺន�ើង។

្ោសរៀន

ទីផ្តាច់ម្ព័ម្ត

ញញឹមឬ

និយាយថ្សួស្តីនៅកាន់

នរណាមានាក់ដែលឯនកា

បន្តខឹងនឹងនរណាមានាក់

ដេោំរូបកាយរបស់អ្ក

និយាយច្ំអកពីបងប្អសូន

្បុស្សីរបស់ខ្លួន

ន្វើតាមពយាការី ឈប់ន្វើនទៀតនពល

អ្កន្វើខុស
ជួយនរណាមានាក់

ស្មាប់យុវវ័យនៅក្នុងស្សនាច្្កនោយមានភាពមមាញឹកក្នុងជីវិតននាះវាអាច្

គ្យ្សួលនឹងធាលាក់ក្នុងការន្វើអវីៗនៅតាមទមាលាប់ជាពិនសសជាមួយនឹងកិច្្ការខាង

វិញ្ញាណ។នយើងអាន្ពះគម្ីរអ្ិស្ឋាននិងថ្វាយបង្គំតាមរនបៀបមួយែូច្ោនានស្ទើរដតរាល់

នេងៃនេើយន្កាយមកេងៃល់ថ្នេតុអវីរានជាអារម្មណ៍ខាងវិញ្ញាណរបស់នយើងហាក់បីែូច្ជាមិន

រីកច្ន្មើននស្ះ។

រនបៀបមួយែ៏្បនសើរបំផុតនែើម្ីរកសាគប់នភ្ើងខាងវិញ្ញាណរបស់អ្កឲ្យនៅដតនេះសននាធោសនៅធោ

គឺអ្ក្តូវ្រាកែថ្អ្កកំពុងដតមានបទពិនស្្ន៍ខាងវិញ្ញាណែ៏មានអតថែន័យ។ប៉ុដន្ត

ការនិយាយវា្សួលជាងការន្វើែូនច្្ះននះគឺជានយាបល់មួយ

នែើម្ីជួយអ្កឲ្យបន្តរីកច្ន្មើនខាងវិញ្ញាណ៖សូមគិតពី

សកម្មភាពដែលោក់ទងនឹងែំណឹងល្អមួយដែលអ្កមិន

ធាលាប់រានន្វើពីមុនមក(ឬធាលាប់ន្វើម្តងមាកាល)នេើយតាំងច្ិត្ត

នែើម្ីន្វើវានរៀងរាល់នេងៃរយៈនពលមួយដខ។អ្កអាច្ចាប់នផ្តើម

បន្តិច្ម្តងៗនោយស្រអ្កនឹងន�ើញថ្វា្សួលជាងនែើម្ី

ន្វើការផ្លាស់ប្តសូរបន្តិច្ម្តងៗឲ្យនៅជាការផ្លាស់ប្តសូរជាប់លាប់

ជាយូរលង់ណាស់មកនេើយនៅក្នុង្បនទស្កិកមានការរត់្បណាំងមួយដែលកីឡាករ

រត់្បណំាងននាះ្តូវកាន់គប់នភ្ើងដែលកំពុងដតនេះ។កីឡាកររត់្បណាំងណាដែល

ែល់ទីផ្តាច្់្ព័្តនោយគប់នភ្ើងរបស់ខ្លួននៅដតនេះននាះគឺជាអ្កឈ្ះ។្បធានអុជែូេវមាន
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លក្ខណៈសម្ត្តឈិដ៏សទវភាព

របស់ម្ពោះសយសមូវម្គីស្ទ៖

សពញសដាយសសចក្តី

សប្នុរសនឈិងសសចក្តី

ម្សឡាញ់

យនរះជាផែ្កននគំរូមួ�អំ្បីស្រលិខិតបយទងៀនសួរសុខ្រុក្ខផដលឆ្នុរះបញ្ចាំង

្បីលក្ខណៈដ៏យ្រវភា្របស់ទ្រះអង្គសយ្គ្គារះ។

នសចក្ី	ដណនាំ	ែល់	បេគម្ីរ	ទាំងឡាយ	ផ្តល់	

នរិយមនរ័យ	មន	ពាក្យ	ដសចក្តី	សប្នុរស	

ថា	រា	«	ដសចក្តី	មសឡាញ់	ែ៏	ខ្ស់	ឧត្តនុងឧត្តម	ខាលាំង	

បំផុត	»	(	«	ដសចក្តី	សប្នុរស	»	)	។	វាគឺ	រា	ដសចក្ី	

មសឡាញ់	ែ៏	សុេ្ធសាធ	មន	មពះ	មគីស្	។	ដៅដពល	ដយើង	

ដរៀន	ពី	មពះដយស៊ូវមគីស្	ដ�ើយ	ពយាោម	ដមបរោលាយ	ឲ្យ	

ែូច	រា	មេង់	ដនាះ	ដយើង	នឹង	ចាប់ដផ្តើម	េេួល	អារមមេណ៍	មន	

ដសចក្តី	មសឡាញ់	ែ៏	សុេ្ធសាធ	របស់	មេង់	ដៅក្នុង	ជីវិត	

របស់	ដយើង	ដ�ើយ	មតូវបាន	បំផុសគំនរិត	ឲ្យ	មសឡាញ់	

នរិង	បដមមើ	មនុសសែ	ែមេ	ដេៀត	ែូច	ដែល	មេង់	បាន	ដធ្វើ	។	

មបធ្ន	ថូមា៉ាស	ដអស	ម៉ានសុន	បាន	មាន	មបសាសន៍	

ថា	«	ដសចក្តី	សប្នុរស	គឺ	រា	រោរមាន	រោរអត់ធមេត់	រាមួយ	

នរណា	មានាក់	ដែល	ដធ្វើ	ឲ្យ	ដយើង	អន់ចរិត្ត	»	។	«	វា	គឺ	រា	

រោរររំង	អារមមេណ៍	កុំ	ឲ្យ	ង្យ	នឹង	អន់	ចរិត្ត	។	វា	រា	

រោរេេួល	យក	ភាពេន់ដខសាយ	នរិង	រោរបរជរ័យ	។	វា	

រា	រោរេេួល	សារល់	នូវ	អត្តចរិត	ដែល	មនុសសែ	មានាក់ៗ	

មាន	។	វា	រា	រោរដមើល	ដលើស	ពី	រូបរង	ខាង	ដមរៅ	ែល់	

អកប្ករិរិោ	ដែល	នឹង	មរិន	សាប	រលាប	ដៅ	តាម	

ដពលដវលា	ដឡើយ	។	«	វា	គឺ	រា	រោរររំង	អារមមេណ៍	កុំ	ឲ្យ	

វិនរិច្រ័យ	មនុសសែ	ែមេ	»	។ 1

ដៅក្នុង	មពះគម្ីរ	មរមន	ដយើង	ដរៀន	ពី	ដសចក្តី	ពរិត		

ែ៏	អសាចារ្យ	ថា	«	អធរិសាឋាន	ែល់	មពះវរបរិតា	ដោយ	អស់	

ពី	កមាលាំង	ចរិត្ត	ដែើម្ី	ឲ្យ	[	ដយើង	]	បាន	ដពារដពញ	ដោយ	

ដសចក្ី	មសឡាញ់	ដនះ	ដែល	មេង់	បាន	មបទាន	ែល់	អស់	

អ្ក	ណា	ដែល	រា	អ្ក	ដែើរ	តាម	ែ៏	ពរិត	មន	មពះរជបុមតា	របស់	

មេង់	គឺ	មពះដយស៊ូវមគីស្	ដែើម្ី	ឲ្យ		[	ដយើង	]		អាច	រោលាយ	

ដៅ	រា	បុមតា	[	នរិង	បុមតី	]	របស់	មពះ	ដែើម្ី	រោលណា	មេង់	

នឹង	ដលច	មក	ដនាះ	ដយើង	រល់រានា	នឹង	បាន	ែូចរា	មេង់	

ែ្រិត	ដយើង	នឹង	ដ�ើញ	មេង់	រា	មេង់	ពរិត	មបាកែ	ដែើម្ី	ឲ្យ	

ដយើង	អាច	មាន	ដសចក្ី	សង្ឹម	ដនះ	ដែើម្ី	ឲ្យ	ដយើង	អាច	

បាន	បរិសុេ្ធ	ែូចរា	មេង់	បរិសុេ្ធ	»	(	មរ៉ូមណ	7:48	)	។

បទគម្ពីរបបនថែម

យ៉ាូហ្ន	13:34–35;	កូរិនថូសេី	1	13:1–13;	

នីម�្វេី	1	11:21–23;	ដអដធើរ	12:33–34

សូមសិកសាអត្ថប្រយនរះទបកបយោ�ការអធិស្ឋានយ�ើ�្ យាយាមយដើម ប្ីដលងថ្ទតូវផចកចា�អ្វបី។យតើការ�ល់្ បីលក្ខណៈដ៏យ្រវភា្របស់

ទ្រះអង្គសយ្គ្គារះនលង្ ទងបីកជំយនឿរបស់អ្កចំយោរះទ្រង់យ�ើ�និងែ្ដល់្ រជ័�ដល់អ្កទាំងឡា�ផដលអ្កផ្ទាំតាមរ�ៈការបយទងៀនការ

សួរសុខ្រុក្ខយោ�រយបៀបណា?សទរាប់្ ័ត៌រានបផន្ថមសូមចូលយៅកាន់យគ�្រំ្័រreliefsociety. lds. org។

មចញពពីគ្បវត្តិសាគ្ស្តរបស់មយើង

«េ្មីៗននះមាន្ស្តីមានាក់ដែលរានធាលាក់ខ្លួន

ជា្ស្តីនមមា៉ាយរានមានអំណរគុណច្ំនពាះ

្គូបន្ងៀនសួរសុខទុក្ខោំងឡាយដែលរាន

ទួញយំនេើយលួងនលាមខ្លួន។ោត់រាន

សរនសរថ្‹ខ្នុំ្តូវការមនុស្សមានាក់ដែលអាច្

ជួយខ្នុំមនុស្សមានាក់ដែលអាច្ស្តាប់ខ្នុំ។...

នេើយពួកនគរានស្តាប់ខ្នុំដមន។ពួកនគរាន

លួងនលាមខ្នុំ។ពួកនគទួញនស្កជាមួយខ្នុំ។

នេើយពួកនគរានឱបខ្នុំ...[នេើយ]រាន

ជួយខ្នុំឲ្យរួច្ផុតពីជន្រៅននភាពអស់សង្ឹម

និងការរាក់ទឹកច្ិត្តក្នុងអំ�នុងនពលពីរបីដខ

ែំបូងដែលខ្នុំឯនកា›។

«្ស្តីមានាក់នទៀតរានពន្យល់ពីអារម្មណ៍

របស់ខ្លួនពីនពលដែលោត់រានទទួលនសច្ក្តី

សប្នុរសែ៏ពិតពី្គូបន្ងៀនសួរសុខទុក្ខមានាក់

ថ្៖‹ខ្នុំរានែឹងថ្ខ្នុំមិនដមន្ោន់ដតជា

មនុស្សមានាក់ដែល្តូវកត់្តានៅក្នុងនសៀវនៅ

កំណត់នេតុរបស់ោត់នែើម្ីរានច្ំនួន

សួរសុខទុក្ខន្ច្ើនននាះនទ។ខ្នុំែឹងថ្ោត់រាន

ខវល់ខាវាយពីខ្នុំ›»។ ២

ែូច្ជា្ស្តីោំងននះដែរពួកបរិសុទ្ធ

នេងៃច្ុងន្កាយជុំវិញពិភពនលាកអាច្

ដេ្ងទីបនាទាល់ពីនសច្ក្តីពិតនននសច្ក្តី

ដេ្ងការណ៍នោយ្បធានប៊យែ៍ន�ផ្កកឺ

(១៩២៤–២០១៥)ជា្បធានននកូរ៉ុម

ននពួកស្វកែប់ពីរនាក់៖«វាពិតជា

ការលួងនលាមអវីម្៉នះនែើម្ីែឹងថ្នោះ

ជា[្គួស្រមួយអាច្]នៅណាក៏នោយក៏

្គួស្រននស្សនាច្្កនៅដតរង់ចាំពួកនគ

ជានិច្្ដែរ។តាំងពីនេងៃដែលពួកនគមកែល់

ននាះបុរសនឹងកាលាយជាសមាជិកននកូរ៉ុមនន

បពវជិតភាពនេើយ្ស្តីនឹងកាលាយជាសមាជិក

ននសមាគមសនង្គ្រាះ»។ ៣
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្គើរ សូមពិចារណាពពីសំណួរមនរះ

នតើ្ពះ្គីស្ទគឺជាគំរូែ៏ល្អឥតនខាចាះរបស់នយើងអំពី

នសច្ក្តី្សឡាញ់និងនសច្ក្តីសប្នុរសតាមរនបៀប

ណា?

្រលឈិខឈិតបសម្ងៀនសួរសុខទុក្ខ

កំណត់ចំណំា

	 1.	មបធ្ន	ថូមា៉ាស	ដអស	ម៉ានសុន	«	ដសចក្តី	សប្នុរស	មរិនដែល	ផុត	

រលត់	ដឡើយ	»	Liahona	ដខ	វិច្រិរោ	ឆ្នាំ	2010	េំពរ័រ	124	។

	 2.	Daughters in My Kingdom: The History 
and Work of Relief Society (	ឆ្នាំ	2011	)	េំពរ័រ	

119-	120	។

	 3.	Daughters in My Kingdom, េំពរ័រ	87	។

សសចក្ីជំសនឿម្កុមម្គួ្រ

ក្រសស្គ្រោះ
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កាល	ខ្នុំ	មាន	អាយុ	23	ឆ្នាំ	ដនាះ	ខ្នុំ	មតូវបាន	ដៅ	

ឲ្យ	ដធ្វើ	រា	មបធ្ន	សមាគម	សដ្ង្រះ	ដៅក្នុង	វួែ	

ដែល	មាន	នរិសរិតសែ	ដរៀបរោរ	រួច	។	ខ្នុំ	ចាំ	ពី	ភាពខ្វះចដនាលាះ	

ដែល	ខ្នុំ	មាន	ក្នុងរោរ	បំដពញ	រោរដៅបដមមើ	របស់	ខ្នុំ	ឲ្យ	

អស់	ពី	សមត្ថភាព	។	ខ្នុំ	រំដ្ើប	ដ�ើយចង់	បដមមើ	ោ៉ាង	ខាលាំង	

ប៉ាុដន្ត	ខ្នុំ	បាន	សងសែរ័យ	ពី	សមត្ថភាព	របស់	ខលលួន	ក្នុងរោរ	ដធ្វើ	រា	

អ្ក	ែឹកនាំ	ល្អ	មួយ	រូប	។

បនាទាប់	ពី	រោលាយ	រា	មបធ្ន	សមាគម	សដ្ង្រះ	បាន	

ពីរបី	ដខ	មក	ខ្នុំ	មាន	អារមមេណ៍	ថា	ខ្នុំ	ពុំ	បាន	ដធ្វើ	ករិច្ចរោរ	ដនាះ	

មគប់មរាន់	ដឡើយ	។	ខ្នុំ	ចង់	មាន	េំនាក់េំនង	រាមួយ	

បងប្អូន	មស្តី	នានា	ដ�ើយ	យល់	ពី	តមមូវរោរ	របស់	ពួកដគ	

មានាក់ៗ	ប៉ាុដន្ត	ខ្នុំ	មាន	អារមមេណ៍	ថា	ខ្នុំ	ដធ្វើ	ពុំ	បាន	ដធ្វើ	សដមមច	

ដសាះ	។

ខ្នុំ	បាន	ជដជក	រាមួយ	ប៊ីសសែព	របស់	ខ្នុំ	ដ�ើយ		

បង្ហាញ	ពី	កង្វល់	របស់	ខលលួន	។	ខ្នុំ	បាន	ពន្យល់	ពី	រដបៀប	

ដែល	ខ្នុំ	មរិន	អាច	ជួយ	ែល់	បងប្អូន	មស្តី	ទាំងអស់	ដែល	ខ្នុំ	

ចង់	ជួយ	ដឡើយ	។	ខ្នុំ	បាន	ពរិពណ៌នា	ពី	រដបៀប	ដែល	

	ខ្នុំ	ចង់	ដបង	ខលលួន	ខ្នុំ	រា	មបាំភាគ	ដែើម្ី	ដធ្វើករិច្ចរោរ	ទាំង	ដនាះ	

ឲ្យ	បាន	តាម	រដបៀប	ដែល	ខ្នុំ	គរិត	ថា	គួរដត	ដធ្វើ	។	ខ្នុំ	បាន	

ពយាោម	េុក	កង្វល់	របស់	ខ្នុំ	ឲ្យ	នូវ	ធមមេតា	ប៉ាុដន្ត	ខ្នុំ	បាន		

យំ	ដោយ	រោរបាក់	េឹក	ចរិត្ត	ោ៉ាង	ង្យ	។	រាត់	បាន	

ញញឹម	ដ�ើយ	បាន	ផ្តល់	ឲ្យ	នូវ	ដោបល់	ក្នុង	ភាពរា		

ថានាក់	ែឹកនាំ	ែ៏	ល្អ	បំផុត	ដែល	ខ្នុំ	មរិន	ធ្លាប់	បាន	េេួល		

ពីមុន	មក	។

រាត់	បាន	សួរ	«	ដតើ	ប្អូន	បាន	សារល់	ដរឿង	មួយ	អំពី	

អ្ក	គង្វាល	ដែល	ដែល	ដពល	មួយ	ដនាះ	បាន	បាត់	កូន	

ដចៀម	មួយ	កបាល	ពី	�្វូង	ដចៀម	របស់	ខលលួន	ដ�ើយ	បាន	

ដចញ	ពី	ដចៀម	‹	ដរៅសរិប	មបាំបួន	›	កបាល	ដេៀត	ដែើម្ី	

ដៅរក	ដចៀម	មួយ	កបាល	ដនាះ	ឬ	ដេ	?	(	សូមដមើល	លូរោ	

15:4–7	)	។	ខ្នុំ	បាន	ងក់	កបាល	។

រាត់	បាន	បន្ត	ថា	«	ដៅក្នុង	ដរឿង	មបែូច	ដនាះ	

ហ្ក់ែូច	រា	មាន	មបារាញា	រា	ដមចើន	»	។	«	អ្ក	គង្វាល	

	ដនាះ	បាន	ែឹង	ថា	ដចៀម	ដរៅសរិប	មបាំបួន	កបាល	ដេៀត		

នឹង	រាមាន	បញ្ហា	អ្វី	ដនាះ	ដេ	ដបើសរិន	រាត់	េុក	ពួកវា		

ដ�ើយ	ដចញ	ដៅរក	ដមើល	ដចៀម	មួយ	ដែល	វដង្វង	បាត់	

ដនាះ	»	។

បនាទាប់មក	ប៊ីសសែព	របស់	ខ្នុំ	បាន	ផ្តល់	ដោបល់	ែូច	

ខាងដមរោម	ដនះ	៖

នតើខ្នុំរានន្វើ្គប់្ោន់នេើយឬ?
សដាយម្បូកបាតុន

ក្របសម្មើសៅក្នុង្ សនាចម្ក

បមបរៀន មួយ អំ្រី បចៀម បដល វបងវេង បាត់ បាន ជួយ ខ្នុំ ឲ្យ យល់ ្ រី របបៀប ដ៏ ទបបសើរ  

បំផុត បដើម្រី បំប្ញ រោរបៅ បបទមើ របស់ ខ្នុំ ។

«	ប្អូន	ដ�ើញ	ដេ	ដចៀម	ទាំង	ដរៅសរិប	មបាំបួន	កបាល	

ដនះ	មាន	រដបៀប	អសាចារ្យ	មួយ	ដែើម្ី	ដថរកសា	រានា	ដៅវិញ	ដៅ	

មក	ខណៈ	ដែល	ប្អូន	មរិន	ដៅ	។	ពួកដគ	នឹង	ដលើក	េឹកចរិត្ត	

រានាដៅវិញ	ដៅមក	ដ�ើយ	ពមងឹង	រានាដៅវិញ	ដៅមក	

បាន	ោ៉ាង	ល្អ	។	ខ្នុំ	ផ្តល់	ដោបល់	ថា	ប្អូន	ដផ្តាតយកចរិត្ត	

េុកោក់	ដលើ	អស់	អ្ក	ដែល	ហ្ក់បី	ែូច	រា	វដង្វង	បាត់	

វិញ	។	អ្ក	ដផសែង	ដេៀត	នឹង	រាមាន	បញ្ហា	អ្វី	ដេ	»	។

ខ្នុំ	បាន	េេួល	អារមមេណ៍	មន	សាកសែី	ែ៏	ខាលាំង	ថា	អ្វី	ដែល	

រាត់	បាន	មបាប់	ខ្នុំ	គឺ	រា	រោរពរិត	ដ�ើយ	ថា	ខ្នុំ	មរិន	មតូវ	បារម្ភ	

ពី	�្វូង	ដចៀម	ទាំងអស់	របស់	ខ្នុំ	ក្នុង	ដពល	ដត	មួយ	ដឡើយ	។	

ដរាលបំណង	របស់	ខ្នុំ	គឺ	ដស្វងរក	អ្ក	ដែល	វដង្វង	បាត់	

ដ�ើយ	អដញជើញ	ពួកដគ	ឲ្យ	មតឡប់	មក	ដមរោល	វិញ	។	

តាមរដបៀប	ដនាះ	ដរាលបំណង	របស់	មពះវរបរិតាសួគ៌	អាច	

មតូវ	បាន	សដមមច	បាន	ដ�ើយ	ខ្នុំ	អាច	ដធ្វើ	រា	ឧបករណ៍	ដៅ	

ក្នុង	មពះ�ស្ត	របស់	មេង់	។

ដៅដពល	ខ្នុំ	បាន	សាតាប់	តាម	រោរេូនាមាន	របស់	ប៊ីសសែព	

ខ្នុំ	បាន	មាន	អារមមេណ៍	យល់	ែឹង	ោ៉ាង	ដមចើន	ពី	រដបៀប	ដែល	

មពះអមាចាស់	មាន	មពះេរ័យ	ឲ្យ	ខ្នុំ	បដមមើ	ដៅ	ក្នុង	នគរ	របស់	

មេង់	។	ខ្នុំ	ក៏	បាន	េេួល	រោរបំដពញ	ខាង	វិញ្ញាណ	ដែល	

បាន	ពមងឹង	ខ្នុំ	ដៅ	ក្នុង	រោរដៅ	បដមមើ	របស់	ខ្នុំ	ដោយសារ	

ខ្នុំ	កំពុង	បដមមើ	តាម	អ្វី	ដែល	មពះអង្	សដ្ង្រះ	បាន	ែឹកនាំ	។	

តាមរយៈ	មពះដចសាតា	មន	មពះវិញ្ញាណ	បរិសុេ្ធ	ដនាះ	ប៊ីសសែព	

របស់	ខ្នុំ	បាន	ផ្តល់	អំដណាយ	ែ៏	អសាចារ្យ	មួយ	មន	រោរយល់	

ចរិត្ត	នរិង	រោរយល់	ែឹង	ែល់	ខ្នុំ	។

ខ្នុំ	សូម	ដថលង	េីបនាទាល់	ថា	ដៅដពល	ដយើង	អធរិសាឋាន	

ដ�ើយ	ដស្វងរក	រោរបំផុស	គំនរិត	មក	ពី	ថានាក់	ែឹកនាំ	

បព្វជរិតភាព	របស់	ដយើង	ដនាះ	ពួករាត់	នឹង	មតូវ	បាន	

បំផុស	គំនរិត	ដែើម្ី	បង្ហាញ	ដយើង	ពី	រដបៀប	ែឹកនាំ	ដៅ	ក្នុង	ផលូវ	

សុចរិត	។	◼
អ្កនិ្ន្ធរស់យៅរដ្ឋ�ូថ្�៍ស.រ.អា.។ រច្

នា
រូប
ភា
ព
ដ
ែ
ល
មា
ន
នោ

យ
M

IK
E 

BO
YL

AN
D/

IS
TO

CK
/T

HI
NK

ST
O

CK
ន
ិង
O

LE
KS

IY
 F

ED
O

RO
V/

HE
M

ER
A/

TH
IN

KS
TO

CK



 ដខតុលាឆ្នាំ២០១៥ 9

ឪ
ពុក	របស់	ខ្នុំ	មាន	រោរភាញាក់ដផ្អើល	ោ៉ាង	ខាលាំង	ដោយ	

បាន	ដ�ើញ	ថា	មរាប់	ដ្ព	ដែល	រាត់	បាន	ោំ	រោល	ពី	

ឆ្នាំ	មុន	ដនាះ	បាន	ដចញ	ពនលក	ដៅ	ចំកណាតាល	ែី	ោំ	មតសក់	

មសូវ	ដៅ	រែូវ	ដរៅតា	ដនះ	ដៅ	វិញ	។	ដែើម	មតសក់	មសូវ	កំពុង	

លូតលាស់	ោ៉ាង	ល្អ—ដ�ើយ	ដែើម	ដ្ព	ក៏	លូតលាស់	ល្អ	

ផងដែរ	។	អញ្ចឹង	ឪពុក	របស់	ខ្នុំ	េុក	ឲ្យ	ដែើម	ដ្ព	ដនាះ	បន្ត	

ែុះ	ធំ	ដឡើង	។	ប៉ាុដន្ត	រាត់	បានែឹង	ថា	ដបើសរិន	រាត់	ដធ្វើ	ដបប	

ដនះ	ដនាះដែើម	ដ្ព	នឹង	បង្អន់	ែល់	រោរលូតលាស់	របស់	

ដែើម	មតសក់	មសូវ	ដ�ើយ	។

ែូដច្ះ	រាត់	មតូវ	ដធ្វើ	រោរដមជើសដរើស	យក	មួយ	។	រាត់	

អាច	ដបាច	ដែើម	ដ្ព	ដចញ	ដែើម្ី	ឲ្យ	ដែើម	មតសក់	មសូវ	នឹង	

មាន	ឱរោស	លូតលាស់	បាន	ល្អដឡើង	ឬ	េុក	ឲ្យ	ដែើម	ដ្ព	

ដនាះ	លូតលាស់	ដ�ើយ	ដមើល	ពួកវា	ែុះ	ដមជៀត	ដែើម	មតសក់	

មសូវ	ដែល	ហ្ក់	ែូច	រា	ដែើម	ទាំងពីរ	ឲ្យ	ផល	តរិចតួច	។	

ដតើ	យក	ដផល	ដ្ព	ឬ	ដផល	មតសក់	មសូវ	?	ជដមមើស	ដនះ	គឺ	រា	

រោរដមជើសដរើស	រវាង	ែំណាំ	ល្អ	ពីរ	ែូច	រានា	។

ដោយ	វាយ	តមមល	ដៅ	ដលើ	ជដមមើស	ទាំង	ពីរ	ដនាះ	ឪពុក	

របស់	ខ្នុំ	បាន	សដមមច	ចរិត្ត	ដបាច	ដែើម	ដ្ព	ដែល	ែុះ	ដបក	

ដមក	សាខា	ដនាះ	ដចញ	។	ដែើម	ដ្ព	ទាំង	ដនាះ	មក	ដចញ	

ពនលក	ដ�ើយ	រាត់	បាន	សដមមច	ចរិត្ត	ថា	រាត់	ចង់	បាន		

យដើម	មតសក់	មសូវ	រាង	ដែើម	ដ្ព	ែ៏	ភាញាក់ដផ្អើល	ដនាះ	។

បេពរិដសាធន៍	ដនះ	បាន	បំផុស	គំនរិត	ខ្នុំ	ឲ្យ	គរិត	អំពី	

ជដមមើស	នានា	ដែល	ខ្នុំ	បាន	ដធ្វើ	រាពរិដសស	ជដមមើស	មន	

េំនាក់េំនង	របស់	ខ្នុំ	រាមួយ	មនុសសែ	ែមេ	ដេៀត	។	ដទាះរា	

រាមួយ	មគួសារ	មរិត្ត្ក្រិ	នរិដោជក	របស់	ដយើង	ឬ	អស់	

អ្ក	ដែល	ដយើង	ណាត់	ដែើរ	ដលង	ឬ	ដរៀបរោរ	រាមួយ	ក្តី	

ដៅដពល	មាន	រោរដមជើសដរើស	រវាង	របស់	ល្អ	ពីរ	ែូច	រានា	

ដោយ	សារល់	ពី	ភាព	មតឹមមតូវ	ឬ	ជដមមើស	ល្អ	បំផុត	ដពល	

ខលះ	គឺ	មាន	រោរលំបាក	រាពរិដសស	ដៅដពល	ដយើង	ចង់	

ដចៀសវាង	ពី	រោរដមជើសដរើស	ខុស	។	ដពលខលះ	រោរខាលាច	

ដមជើសដរើស	ខុស	ដធ្វើ	ឲ្យ	ដយើង	េន់ដខសាយ	ដ�ើយ	រោរខាលាច	

ដនាះ	អាច	ររំង	ដយើង	មរិន	ឲ្យ	ដឆ្ពះ	ដៅ	មុខ	ដោយ	ដសចក្តី	

ជំដនឿ	ដឡើយ	។	ប៉ាុដន្ត	រោរពរិត	ដនាះ	គឺ	ថា	មាន	ដពល	ខលះ	វា	

រាមាន	ជដមមើស	ដែល	ខុស	ដនាះ	ដឡើយ	។	ដោយសារ	វា	

មរាន់	ដត	រា	ជដមមើស	មួយ	ប៉ាុដណាណាះ	។	ក្នុង	ករណី	របស់	

ឪពុក	ខ្នុំ	រាត់	បាន	ដផ្តាត	រោរសដមមច	ចរិត្ត	របស់	ខលលួន	ដលើ	

អ្វី	ដែល	រាត់	បាន	ឲ្យតនម	្ខាលាំង	រាង	។	រាត់	មរិន	ចង់	

ដ�ើញ	ដែើម	ដ្ព	ង្ប់	ដេ	ប៉ាុដន្ត	រាត់	បាន	ែឹង	ថា	រាត់	នឹង	

ដសាកសាតាយ	ដបើសរិន	ដែើម	ដ្ព	ដនាះ	បំផ្លាញ	ដែើម	មតសក់	

មសូវ	ដៅ	ដពល	ដមរោយ	មក	ដេៀត	។

ក្នុង	ជីវិត	ជដមមើស	មួយ	ចំនួន	ដែល	ដយើង	ជួប	មបេះ	

ដតងដត	មរិន	រា	បញ្ហា	អ្វីដឡើយ	ែូចរា	ដតើ	ខ្នុំ	គួរ	បរិដភាគ	អ្វី	

ក្រម្តឈិោះរិោះពឈិចារណា

មាន ប្ល ខ្រះ វា គ្មាន ជបទមើស ខុស ប�ើយ ។ 

បោយស្រ វា េឺ ជា ជបទមើស បត មួយ ។

ដៅ	អាហ្រ	ដពល	មពឹក	?	ដតើ	ខ្នុំ	គួរ	ដសលៀក	សដមលៀកបំពាក់	

ពណ៌	អ្វី	មថងៃ	ដនះ	?	ដៅដពល	បាន	មបឈម	មុខ	នឹង	ជដមមើស	

រវាង	វត្ថនុ	ពីរ	ល្អ	ែូច	រានា	ដនាះ	ដយើង	អាច	ដធ្វើ	ែូច	រា	អ្វី	ដែល	

ឪពុក	ខ្នុំ	បាន	ដធ្វើ	ដ�ើយ	សួរ	ដោយ	សាមញ្ញ	ថា	«	ដតើ	ខ្នុំ	

ឲ្យ	តមមល	ដលើ	វត្ថនុ	មួយ	ណា	ខាលាំង	រាង	?	»	បនាទាប់	មក	ដធ្វើ	

រោរសដមមច	ចរិត្ត	ដ�ើយ	បន្ត	ដឆ្ពះ	ដៅមុខ	ដោយ	ដសចក្តី	

ជំដនឿ	េុកចរិត្ត	ដលើ	មពះអមាចាស់	ដែើម្ី	ដកតមមូវ	ពួកដយើង	

ដបើសរិន	ដយើង	កំពុង	ដធ្វើ	អ្វី	មួយ	ដែល	ខុស	ឆ្ង	។

ប៉ាុដន្ត	ជដមមើស	មួយ	ចំនួន	ពរិត	រា	មាន	បញ្ហា	យទចើន

ណាស់។	មាន	មរា	មួយ	ដនាះ	មបធ្ន	ថូមា៉ាស	ដអស	

ម៉ានសុន	បាន	មាន	មបសាសន៍	៖	«	រោរសដមមច	ចរិត្ត	មាន	

ដៅចំដពាះមុខ	ដយើង	រានរិច្ច	។	ដែើម្ីដធ្វើ	រោរដមជើសដរើស	

ែ៏	ឆ្លាតមវ	គឺ	តមមូវ	ឲ្យ	មាន	ដសចក្តី	រោលាហ្ន—រោលាហ្ន	

ដែើម្ី	នរិោយ	ថា	ដេ	រោលាហ្ន	ដែើម្ី	នរិោយ	ថា	ដមន	។	

រោរសដមមចរិត្ត	្ិតជា	កំណត់	ពី	ដរាគវាសនា	ដមន	»	

(	«	ជដមមើស	ទាំង	បី	)	Liahona	ដខ	វិច្រិរោ	ឆ្នាំ		

2010	េំពរ័រ	68	)	។	ដៅដពល	ជួប	មបេះ	នឹង	ជដមមើស	

ដបប	ដនាះ	សំណួរ	ែ៏	ល្អ	បំផុត	ដែើម្ី	សួរ	ដនាះ	គឺ	«	ដតើ	អ្វី	ដៅ	

ដែល	ទ្រះអរាចាស់	ផ្តល់	តមមល	ខាលាំង	រាង	?	»	ដបើសរិន	ដយើង	

ែឹង	ពី	ចដមលើយ	ចំដពាះ	សំណួរ	ដនាះ	អ្វី	ដែល	ដយើង	មតូវ	ដធ្វើ	

គឺ	សមមប	តាម	អ្វី	ដែល	ដយើង	ឲ្យ	តមមល	ដៅនឹង	អ្វី	ដែល	មេង់	

ឲ្យ	តមមល	ដ�ើយ	ដធ្វើ	វា	ឲ្យ	មសប	តាម	ជដមមើស	ដនាះ	។	វា	នឹង	

រោលាយ	រា	ជដមមើស	មួយ	ដែល	មតឹមមតូវ	រានរិច្ច	។	◼
អ្កនិ្ន្ធរស់យៅរដ្ឋ�ូថ្�៍ស.រ.អា។រច្
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សដាយរា៉ដជលខក់
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សដាយរី្ដអម៊ីសធើលីជុញ្័រជំនួយការអ្ក្បវត្តិស្្ស្តស្សនាច្្កនិងអ្កកត់្តា

រ៉ូបម៊ីនសអសសជនសមិននឈិងរា៉ាកអាសសើស្ទរា៉ាក�្គីនននាយកោឋាន្បវត្តិស្សនាច្្ក

នៅ 
មថងៃ	េី	16	ដខ	ដមសា	ឆ្នាំ	1830	គឺ	រា	មថងៃ	ដែល	យ៉ាូដសប	សមេ៊ីធ	បាន	ដរៀបចំ	សាសនាចមក	មន	មពះមគីស្	

(	ដែល	ដមរោយ	មក	មតូវ	បាន	ដៅ	ថា	សាសនាចមក	មន	មពះដយស៊ូវមគីស្	មន	ពួក	បរិសុេ្ធ	មថងៃ	ចុង	ដមរោយ	)1	

ដលាក	បាន	មបរោស	ពាក្យ	វិវរណៈ	ែល់	អស់	អ្ក	ដែល	បាន	ចូលរួម	។	«	ដមើលចុះ	»	សំដឡង	មន	មពះ	បាន	

មបរោស	ថា	«	នឹង	មាន	បញជី	មួយ	កត់េុក	ដៅ	ក្នុង	ចំដណាម	អ្ក	រល់	រានា	ដ�ើយ	ដៅក្នុង	បញជី	ដនាះ	[	យ៉ាូដសប	ស៊មេីធ	]	នឹង	មតូវ	

បាន	ដៅ	ថា	រា	អ្ក	ដមើល	ឆុត	»	(	គ	នរិង	ស	21:1	)	។

សញ្ញា	ដែល	ដមើល	ដ�ើញ	ចបាស់	បំផុត	ពី	តួនាេី	របស់	យ៉ាូដសប	សមេ៊ីធ	ថា	រា	អ្ក	ដមើល	ឆុត	ដៅក្នុង	សាសនាចមក	ដែល	

	បដងកែើត	ថមេី	ដនាះ	គឺ	មពះគម្ីរ	មរមន	ដែល	ដលាក	បាន	ពន្យល់	ម្តងដេៀត	ថា	គឺ	មតូវ	បាន	បកដមប	«	ដោយ	អំដណាយ	ទាន	នរិង	

មពះដចសាតា	មន	មពះ	»	។ 2	មនុសសែ	រា	ដមចើន	ដែល	ដៅ	ដក្រ	យ៉ាូដសប	ដៅ	មុន	ឆ្នាំ	មន	រោរដរៀបចំ	សាសនាចមក	បាន	ដធ្វើ	រា	សាកសែី	មន	

ែំដណើររោរ	ដែល	មពះគម្ីរ	មរមន	បាន	ដចញ	មក	ដ�ើយ	មាន	រោរយល់	ែឹង	មួយ	ចំនួន	អំពី	អត្ថនរ័យ	មន	ពាក្យ	អ្កយមើលឆុត។

អត្ថន័យននពាក្យអ្ក្មមើលឆុត

ដតើ	ពាក្យ	ថា	អ្កយមើលឆុត	មាន	នរ័យ	ោ៉ាង	ែូចដម្តច	ចំដពាះ	ពយារោរី	ែ៏	វរ័យ	ដកមេង	ដនះ	នរិង	អស់	អ្ក	ដែល	រស់ដៅ	ក្នុង	សមរ័យ	

រោលដនាះ	?	យ៉ាូដសប	មតូវបាន	ចរិញ្ចឹម	បីបាច់	ដៅ	ក្នុង	មគួសារ	មួយ	ដែល	អាន	មពះគម្ីរ	ប៊ីប	ដែល	មាន	សរដសរ	ពី	ពាក្យ	អ្ក	

ដមើល	ឆុត	រា	ដមចើន	ែង	។	រា	ឧទា�រណ៍	ដៅ	ក្នុង	សាំយូដអលេី	1អ្ក	នរិពន្ធ	ពន្យល់	៖	«	រោល	ពី	ដែើម	ដៅ	មសុក	អ៊ីមសាដអល	

រោល	ណា	មនុសសែ	មានាក់	ដៅ	សួរ	ែល់	មពះ	ដនាះ	ដគ	ដតង	នរិោយ	ថា	ចូរ	ដយើង	ដៅ	ឯ	អ្ក	ដមើល	ឆុត	ែ្រិត	អ្ក	ដែល	សព្វ	មថងៃ	ដនះ	ដៅ	

ថា	ដហ្រ	ដនាះ	ពី	ដែើម	ដគ	ដៅ	ថា	អ្ក	ដមើល	ឆុត	វិញ	»	(សាំយូដអលេី	1	9:9)	។

មពះគម្ីរ	ប៊ីប	ក៏	បាន	សដសរ	ផងដែរ	ថា	មនុសសែ	េេួល	រោរដបើក	បង្ហាញ	ខាង	វិញ្ញាណ	តាម	រដបៀប	មន	វត្ថនុ	នានា	ែូច	រា	ែំបង 3	

ពស់	លង្រិន	ដៅ	ដលើ	បដង្រល	(		ដែល	បាន	រោលាយ	រា	នរិមរិត្តរូប	រា	សកល	មន	វិរាជាជីវៈ	ដវជជសាមស្ត	)4	ដអផូឌ	(	រា	ដផ្ក	មួយ	មន	

សដមលៀកបំពាក់	របស់	សង្	ដែល	មាន	ត្ូង	ែ៏	មាន	តមមល	ពីរ	)5	នរិង	យូរីម	នរិង	ធូមីម	។ 6

កំណត់ទតាទបវតតែិស្ទសតែយនរះបញ្ជាក់្ បីរយបៀបផដល្ យាការី

�៉ូផសបស្មម៊ីធបានបំយ្ញការយៅរបស់យោកក្នុងនាមជា

អ្កយមើលឆុតនិងបានបកផទបទ្រះគម្បីរមរមន។

អ្នក នមើលឆុ្រ
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រោរដមបើមបាស់	ត្ូង	អ្កដមើល	ឆុត	ពី	ែំបូង	របស់	ដលាក	ក្នុង	ដរាលបំណង	ដែើម្ី	បំផ្លាញ	

ដករ្តិ៍ដ្មាះ	របស់	ដលាក	ក្នុង	ពរិ្ព	មួយ	ដែល	កំពុង	ដកើន	ដឡើង	នូវ	រោរបែរិដសធ	រោរអនុវត្តន៍	

ដបប	ដនាះ	។	ក្នុងរោរខរិតខំ	ផសាយសាសនា	របស់	ពួកដលាក	យ៉ាូដសប	នរិង	សមាជរិក	

រោល	ពីសមរ័យមុន	ដផសែង	ដេៀត	ពុំ	បាន	យក	ចរិត្ត	េុកោក់	ដលើ	វប្ធម៌	រួម	ដៅដពល	ពួកដគ	

ផសែព្វផសាយ	ដឡើយ	ដោយសារ	ពួក	ជន	ដែល	ដមបចរិត្ត	ដជឿ	នា	ដពល	ខាង	មុខ	រាដមចើន	កំពុង	

េេួល	បេពរិដសាធន៍	មន	រោរផ្លាស់ប្តូរ	មួយ	ដៅ	ក្នុង	រដបៀប	ដែល	ពួកដគ	យល់	ពី	សាសនា	

ដៅ	ក្នុង	សមរ័យ	មន	ដ�តុផល	។	ដទាះរា	ោ៉ាង	ណា	វិវរណៈ	ទាំងឡាយ	ដែល	មតូវ	បាន	

េេួល	សារល់	ថា	រា	វិវរណៈ	ដនាះ	យ៉ាូដសប	សមេ៊ីធ	បាន	បន្ត	បដមងៀន	ថា	ត្ូង	អ្ក	ដមើល	

ឆុត	នរិង	ឧបករណ៍	ដផសែងៗ	ដេៀត	របស់	អ្ក	ដមើល	ឆុត	ក៏	ែូច	រា	សមត្ថភាព	ដែើម្ី	ដធ្វើរោរ	

រាមួយ	ឧបករណ៍	ទាំង	ដនាះ	គឺ	វា	រា	អំដណាយ	ទាន	ែ៏	សំខាន់	នរិង	ពរិសរិែ្ឋ	ដែល	បាន	

មបទាន	មក	ពី	មពះ	។ 10

ឧបករណ៍នានាដដលបានសម្បើសដើម្ីបកដម្បម្ពោះគម្ីរមរមន

ត្ូង	អ្ក	ដមើល	ឆុត	ក៏	បាន	បង្ហាញ	ដៅ	ក្នុង	ែំដណើរ	ដរឿង	មបវត្តរិសាមស្ត	ដោយ	ដរៀបរប់	

អំពី	យ៉ាូដសប	សមេ៊ីធ	នរិង	រោរបកដមប	មពះគម្ីរ	មរមន	ដែរ	។	មបវត្តរិ	រា	ផលូវរោរ	របស់	យ៉ាូដសប	

បាន	ចាប់ដផ្តើម	ដៅ	ឆ្នាំ	1838	បាន	ដរៀបរប់	ពី	រោរោង	មក	ជួប	របស់	ដេវតា	មួយ	អង្	

ដែល	មាន	មពះ	នាម	ថា	មរ៉ូមណ	ដែល	បាន	មបាប់	ដលាក	អំពី	ផ្ទាំង	មាស	ដែល	បាន	កប់េុក	

ដៅ	ក្នុង	កូន្្ំ	ជរិត	ដនាះ	។	យ៉ាូដសប	បាន	ដរៀបរប់	ថា	ខណៈដែល	ដលាក	សន្នា	រាមួយ	

ដេវតា	ដនាះ	«	រោរនរិមរិត្ត	បាន	ដបើក	សដម្តង	»	ោ៉ាង	ចបាស់	ដៅ	ក្នុង	គំនរិត	ដលាក	ដែល	

ដលាក	«	សារល់	កដនលង	ដនាះ	បាន	»	ដៅដពល	ដៅ	កដនលង	ដនាះ	ដមរោយ	មក	(	យ៉ាូដសប	

សមេ៊ីធ–	មបវត្តរិ	1:42	)	។

ដៅ	ក្នុង	មបវត្តរិ	របស់	យ៉ាូដសប	បាន	ចាប់	ដផ្តើមពមង្ង	ដៅ	ឆ្នាំ	1838	មរ៉ូមណ	បាន	

មពមាន	ដលាក	ថា	«	អារកសែ	សាតាំង	នឹង	ពយាោម	ល្លួង	ខ្នុំ	(	ពីដមពាះ	មក	ពី	សភាព	

មកខសែត់	របស់	មគួសារ	ឪពុក	ខ្នុំ	)	ឲ្យ	ដៅ	យក	ផ្ទាំង	ទាំងឡាយ	ដែើម្ី	នឹង	កសាង	ខលលួន	រា	

អ្ក	មាន	»	។	យ៉ាូដសប	បាន	ដរៀបរប់	ថា	ដេវតា	អង្	ដនះ	បាន	ហ្ម	ដោយ	មាន	បន្ូល	

ថា	ដបើសរិន	អ្ក	«	ធ្លាក់	ដៅ	ក្នុង	ឥេ្ធរិពល	មន	មូលដ�តុ	អ្វី	ដផសែង	ដេៀត	»	ដមរៅ	ពី	រោរកសាង	

នគរ	មន	មពះដនាះ	អ្ក	«	មរិន	អាច	នឹង	យក	ផ្ទាំង	ទាំងឡាយ	មក	បាន	ដឡើយ	»	(	យ៉ាូដសប	

សមេ៊ីធ–មបវត្តរិ	1:46	)	។	យ៉ាូដសប	ពន្យល់	ដៅ	ក្នុង	មបវត្តរិ	របស់	ខលលួន	នា	ដែើម	ឆ្នាំ	1832	

ថា	«	ខ្នុំ	.	.	.	ពយាោម	យក	ផ្ទាំង	ទាំង	ដនាះ	ដែើម្ី	រោលាយ	រា	អ្ក	មាន	ដ�ើយ	មរិន	បាន	រកសា	

បេបញ្ញត្តរិ	ដឡើយ	ដែល	ខ្នុំ	គួរដត	មាន	ដ្្ក	ដសាមាះមតង់	ទាំងមសុង	ចំដពាះ	សរិរីល្អ	មន	មពះ	» 11	

យ៉ូបសបនិងភរិយារបស់មោក្អិមរា៉ាបហលស្៊៊ីធបានរស់មៅក្្នុងបផ្ក្មួយថនផ្ទរះមនរះអំឡនុង

មពលថនការបក្បគ្បគ្ពរះគម្ពីរមរមន។ផ្ទរះពពីរជាន់មៅខាងសាដាំគឺជាផ្ទរះសង់បបនថែមនាមពលមគ្កាយ

មក្មទៀត។

សគ្រាប់សរា�ិក្រាប់ពាន់នាក្់អំឡនុងមពល

មោក្មៅរស់រានរាន�ពីវិតនិងមនុស្សរាប់

ោននាក្់បនាទាប់ពពីមោក្បានសាលាប់មៅ

យ៉ូបសបស្៊៊ីធគ្តូវបានមគសាគាល់ថ្ជាពយាការី

អ្ក្មមើលឆុតនិងអ្ក្ទទួលវិវរណៈ។

«	រោរដមើល	ដ�ើញ	»	នរិង	«	អ្ក	ដមើល	ឆុត	»	គឺ	រា	ដផ្ក	មួយ	មន	វប្ធម៌	របស់	ជនរាតរិ	

អាដមរិក	នរិង	មគួសារ	ដែល	យ៉ាូដសប	សមេ៊ីធ	បាន	ចដមមើន	វរ័យ	ដឡើង	។	ដោយ	បាន	េេួល	

ឥេ្ធរិពល	ពី	មពះបន្ូល	មន	មពះគម្ីរ	ប៊ីប	នរិង	រោរលាយ	ផសែំ	វប្ធម៌	របស់	ពួកអង់ដគលស-	អ៊ឺរ៉ុប	

ដែល	បាន	នាំ	មក	ដោយ	ពួក	អដនាតាមបដវសន៍	មករោន់	េ្វីប	អាដមរិក	ខាង	ដជើង	មនុសសែ	

មួយ	ចំនួន	ដៅ	ដែើម	សតវតសែរ៍	េី	19	បាន	ដជឿ	ថា	វា	អាច	ដៅ	រួច	ដែល	បុគ្ល	មគប់រូប	

មាន	អំដណាយទាន	ដែើម្ី	«	ដមើល	ដ�ើញ	»	ឬ	េេួល	រោរដបើក	បង្ហាញ	ខាង	វិញ្ញាណ	

តាមរយៈវត្ថនុ	នានា	ែូច	រា	ត្ូង	អ្ក	ដមើល	ឆុត	។ 7

យ៉ាូដសប	សមេ៊ីធ	វរ័យ	ដកមេង	បានេេួល	យក	ជំដនឿ	វប្ធម៌	នរិង	រោរអនុវត្តន៍	នានា	ក្នុង	

សមរ័យ	របស់	ដលាក	រួម	មាន	ទាំង	គំនរិត	មន	រោរដមបើ	ត្ូង	អ្ក	ដមើល	ឆុត	ដែើម្ី	ដមើល	វត្ថនុ	បាត់	

ឬ	ដែល	លាក់	កំបាំង	។	ចាប់តាំង	ពី	ែំដណើរ	ដរឿង	នានា	មន	មពះគម្ីរ	ប៊ីប	បាន	បង្ហាញ	ថា	

មពះ	ដមបើ	វត្ថនុ	នានា	ដែើម្ី	ដផ្តាត	ដៅដលើដសចក្តី	ជំដនឿ	របស់	មនុសសែ	ដលាក	ឬ	ទាក់េង	ខាង	

វិញ្ញាណ	ដៅ	ក្នុង	សមរ័យ	បុរណ	ដនាះ	យ៉ាូដសប	នរិង	មនុសសែ	ែមេ	ដផសែង	ដេៀត	បាន	គរិត	ថា	

នឹង	មាន	ែំដណើរ	ែូច	រានា	ដៅ	ក្នុង	សមរ័យ	របស់	ខលលួន	ផងដែរ	។	ឪពុក	មាដាយ	របស់	យ៉ាូដសប	

យ៉ាូដសប	សមេ៊ីធ	ស៊ីញ្ញរ័រ	នរិង	លូស៊ី	មា៉ាក	សមេ៊ីធ	បាន	ដលើក	េឹកចរិត្ត	ែល់	មកុមមគួសារ	

ឲ្យ	ដធ្វើ	តាម	វប្ធម៌	ដនះ	នរិង	រោរដមបើ	វត្ថនុ	នានា	របស់	ខលលួន	តាម	រដបៀប	ដនះ	ដ�ើយ	អ្ក	្ ូមរិ	

បា៉ាល់មម៉ារ៉ា	នរិង	ដមនដឆដស្ើរ	រែ្ឋ	ញូវ	ដោ៉ាក	រា	កដនលង	ដែល	មគួសារ	សមេ៊ីធ	រស់ដៅ	បាន	

ពយាោម	ឲ្យ	យ៉ាូដសប	ដស្វងរក	វត្ថនុនានា	ដែល	បាន	បាត់	ដៅ	ពីមុន	រាត់	ផ្លាស់	លំដៅ	ដៅ	

រែ្ឋដផនសរិលដវញា៉ា	ដៅ	ចុងឆ្នាំ	1927	។ 8

សមមាប់	អស់	អ្ក	ដែល	មរិន	បាន	យល់	ែឹង	ពី	រដបៀប	ដែល	មបរាជន	ដៅ	សតវតសែរ៍	

េី	19	ក្នុង	តំបន់	ដែល	យ៉ាូដសប	បាន	រស់ដៅ	ក្នុង	ជំដនឿ	សាសនា	របស់	ពួក	ដគ	ដនាះ	ត្ូង	

អ្ក	ដមើល	ឆុត	អាច	មរិន	មតូវបាន	ដគ	សារល់	ដ�ើយ	ពួក	អ្ក	មបាជ្	បាន	ជដជក	ដវកដញក	អំពី	

ដរឿង	សាសនា	ដនះ	អស់	រា	យូរ	ដ�ើយ	ក្នុង	រយៈដពល	មន	ជីវិត	របស់	ដលាក		។	មយា៉ាងដេៀត	

ដោយសារ	លេ្ធផល	មន	រោររីកចដមមើន	ខាង	រោរអប់រំ	នានា	ដៅ	េ្វីប	អឺរ៉ុប	ឬ	សមរ័យ	មន	

ដ�តុផល	រា	រយៈដពល	មួយ	ដែល	បាន	ដផ្តាត	សំខាន់	ដៅ	ដលើ	ដផ្ក	វិេយាសាមស្ត	នរិង	

រោរអដងកែត	ដមើល	ពរិ្ពដលាក	ដលើ	បញ្ហា	ខាង	វិញ្ញាណ	ដនាះ	មនុសសែ	រាដមចើន	ដៅ	ជំនាន់	

របស់	យ៉ាូដសប	បាន	េេួល	សារល់	ថា	រោរដមបើមបាស់	វត្ថនុ	នានា	ែូច	រា	ត្ូង	ឬ	ែំបង	គឺ	វា	មរិន	

សមដ�តុសមផល	ឬ	សមរម្យ	សមមាប់	ដរាលបំណង	សាសនា	ដឡើយ	។

ដមចើន	ឆ្នាំ	ដមរោយ	មក	ដៅដពល	យ៉ាូដសប	បាន	មបាប់	ែំដណើរ	ដរឿង	ែ៏	អសាចារ្យ	របស់	ដលាក	

ដលាក	បាន	សងកែត់ធងៃន់	ដលើ	េសសែននរិមរិត្ត	របស់	ដលាក	នរិង	បេពរិដសាធន៍	ខាង	វិញ្ញាណ	

ែមេ	ដេៀត	។ 9	ផ្នុយ	ដៅ	វិញ	ស�រោរី	ចាស់ៗ	មួយ	ចំនួន	របស់	ដលាក	បាន	ដផ្តាតដលើ	
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រា	លេ្ធផល	ដលាក	មតូវបាន	តមមូវ	ឲ្យ	មតឡប់	ដៅ	កូន្្ំ	ដនាះ	រា	

ដរៀងរល់	ឆ្នាំ	គមមប់	បួន	ឆ្នាំ	រ�ូត	ែល់	ដលាក	បាន	ដរៀបចំ	ខលលួន	រួចរល់	

ដែើម្ី	េេួល	ផ្ទាំង	ទាំង	ដនាះ	(	សូមដមើល	យ៉ាូដសប	សមេ៊ីធ—មបវត្តរិ	

1:53–54	)	។

យ៉ាូដសប	បាន	មាន	មបសាសន៍	ថា	ដៅេីបំផុត	ដលាក	បាន	េេួល	

ផ្ទាំង	ពី	មរ៉ូមណ	ដៅ	ក្នុង	ឆ្នាំ	1827	ដលាក	ក៏	បាន	េេួល	ត្ូង	ពីរ	ែុំ	

ដែើម្ី	ដមបើ	ក្នុងរោរ	បកដមប	ផ្ទាំង	ទាំង	ដនាះ	។	ដលាក	នរិង	អ្ក	ដែល	

ដៅជរិត	ស្រិេស្រិត	នឹង	ដលាក	បាន	កត់មតា	ពរ័ត៌មាន	អំពី	ត្ូង	ទាំង	ដនះ	

ដោយ	ដរៀបរប់	ថា	វា	មាន	ពណ៌ស	ដ�ើយ	ថាលា	ោក់	ក្នុង	ស៊ុម	មបាក់	ឬ	

មាន	ដគម	ែូច	រា	ដវ៉នតា	សមរ័យ	េំដនើប	ដនះ	ដែរ	ដ�ើយ	ភាជាប់	ដៅ	នឹង	

មបោប់	បាំង	មេូង	ធំ	មួយ	។ 12	តាមរោរដរៀបរប់	ដនះ	ឧបករណ៍	អ្ក	

ដមើល	ឆុត	ដនះ	ែូច	រា	ធំសំពីង	សំដពាង	។	មាតាយ	របស់	យ៉ាូដសប	សមេ៊ីធ	

បាន	មាន	មបសាសន៍	ថា	ដលាក	បាន	ផ្តាច់	ត្ូង	ទាំង	ដនាះ	ដចញ	ពី	

មបោប់	បាំង	មេូង	សមមាប់	ភាពង្យមសួល	ខណៈ	កំពុង	ដមបើ	វត្ថនុ	ទាំង	

ដនាះ	។ 13

អត្ថបេ	មន	មពះគម្ីរ	មរមន	ដៅ	ត្ូង	ទាំង	ដនះ	ថា	«	មបោប់	

បកដមប	ទាំងឡាយ	»	ដ�ើយ	ពន្យល់	ថា	វត្ថនុ	ទាំង	ដនះ	«	មតូវ	បាន	

ដរៀបចំ	ដឡើង	ចាប់តាំង	ពី	ដែើម	ែំបូង	មក	ដ�ើយ	មតូវ	បាន	មបគល់	ពី	

តំណ	មួយ	ដៅ	តំណ	មួយ	ក្នុង	ដរាលបំណង	ដែើម្ី	បកដមប	ភាសា	»	

មតូវ	បាន	«	រកសា	េុក	ឲ្យ	បាន	គង់វងសែ	ដោយ	មពះ�ស្ត	មន	មពះអមាចាស់	»	

(	ម៉ាូសាយ	28:14–15	20	)	។

មពះគម្ីរ	ដនះ	ក៏	បាន	ដរៀបរប់	ពី	រដបៀប	ដែល	មពះអមាចាស់	បាន	

មបទាន	«	ត្ូង	ទាំង	ពីរ	ដនះ	»	ែល់	បងមបុស	របស់	ោ៉ាដរឌ	ដោយ	

សនយា	ថា	ត្ូង	ទាំង	ដនះ	នឹង	ជួយ	មនុសសែ	ជំនាន់	ដមរោយៗ	ឲ្យ	េេួល	

បាន	ពាក្យ	របស់	ដលាក	។	មពះអមាចាស់	ែឹកនាំ	ដលាក	ឲ្យ	«	សរដសរ	

រោរណ៍	ទាំងដនះ	ដ�ើយ	បរិេមតា	េុក	ដ�ើយ	ដយើង	នឹង	បង្ហាញ	រោរណ៍	

ដនាះ	ែល់	កូនដៅ	មនុសសែ	ែល់	ដពល	កំណត់	របស់	ដយើង	»	។	

មពះអមាចាស់	ពន្យល់	ថា	ត្ូង	ទាំង	ដនះ	«	នឹង	បង្ហាញ	ោ៉ាង	ចបាស់	

ែល់	ដ្្ក	មនុសសែ	នូវ	រោរណ៍	ទាំងដនះ	ដែល	អ្ក	មតូវ	សរដសរ	»	

(	ដអដធើរ	3:24	27	)	។

ដៅដពល	យ៉ាូដសប	សមេ៊ីធ	បាន	បញ្ចាប់	រោរសរដសរ	តាម	

រោរបកដមប	មពះគម្ីរ	មរមន	របស់	ដលាក	ែល់	អ្ក	សរដសរ	របស់	ដលាក	

ដៅពាក់	កណាតាល	ឆ្នាំ	1829	ដនាះ	អត្ថនរ័យ	មន	ពាក្យ	អ្កយមើល

ឆុត	មតូវបាន	ពន្យល់	រោន់ដត	ចបាស់	ដៅ	ក្នុង	អត្ថបេ	ដនាះ	។	មពះគម្ីរ	

មរមន	មាន	រោរពយាករណ៍	មួយ	ដែល	មតូវបាន	មបទាន	ែល់	យ៉ាូដសប	

មន	មសុក	ដអស៊ីព្	ដោយ	មបរោស	ថា	ពូជ	របស់	ដលាក	មានាក់—កំណត់	

ោ៉ាង	ចបាស់	ថា	គឺ	យ៉ាូដសប	សមេ៊ីធ—នឹង	រោលាយ	រា	«	អ្ក	ដមើល	ឆុត	

ែ៏	ជដមមើស	»	ដោយ	នាំ	ពូជពងសែ	ែមេ	ដេៀត	រា	ដមចើន	«	ឲ្យ	សារល់	នូវ	

ដសចក្តីសញ្ញា	ទាំងឡាយ	»	ដែល	មពះ	បាន	ដធ្វើ	រាមួយ	ពួក	អយ្យដរោ	

របស់	ពួកដគ	(	នីម�្វេី	2	3:6	7	)	។

ដៅក្នុង	ែំដណើរ	មួយ	ដផសែង	ដេៀត	មន	មពះគម្ីរ	មរមន	អាលមា៉ា	

រា	កូន	មបគល់	មបោប់	បកដមប	ទាំង	ដនាះ	ឲ្យ	កូន	មបុស	របស់	ដលាក	

គឺ	ដ�ដលមរិន	។	អាលមា៉ា	បាន	េូនាមាន	រាត់	ដោយ	នរិោយ	ពី	ត្ូង	

ទាំងពីរ	ដៅ	ក្នុង	ស៊ុម	មបាក់	ថា	«	ចូរ	ដថរកសា	មបោប់	បកដមប	ទាំង	

ដនះ	េុក	»	។	ប៉ាុដន្ត	អាលមា៉ា	ក៏	បាន	ែកមសង់	រោរពយាករណ៍	មួយ	

ដែល	នរិោយ	អំពី	ត្ូង	ដត	មួយ	ថា	«	ដ�ើយ	មពះអមាចាស់	បាន	

មាន	មពះបន្ូល	ថា	៖	ដយើង	នឹង	ដរៀបចំ	សមមាប់	អ្ក	បដមមើ	ដយើង	គឺ	

រោដសឡរិម	នូវ	ត្ូង	មួយ	ដែល	នឹង	បំ្លឺ	ក្នុង	េី	ងងឹត	ឲ្យ	ដៅ	រា	ពនលឺ	»	

(	អាលមា៉ា	37:21	23	)	។

រាពរិដសស	ដទាះរា	មតូវបាន	ផ្តល់	ឲ្យ	ក្នុង	បរិបេ	ដនាះ	ថា	រា	

«	មបោប់	បកដមប	ទាំងឡាយ	»	(	ព�ុវចនៈ	)	ក៏	រោរពយាករណ៍	ដនះ	

នរិោយ	អំពី	រោរផ្តល់	«	ត្ូង	មួយ	»	(	ឯកដវចនៈ	)		ែល់	អ្ក		

អ្ក	បដមមើ	ដៅ	ដពល	អនាគត	«	ត្លួង	មួយ	ដែល	នឹង	បំ្លឺ	ក្នុង	េី	ងងឹត	ឲ្យ	

ដៅ	រា	្ លឺ	»	។14	ពួក	បរិសុេ្ធ	សមរ័យ	ដែើម	បាន	ដជឿរាក់	ថា	អ្ក	បដមមើ	

ដែល	បាន	ពយាករណ៍	េុក	រូប	ដនះ	គឺរា	យ៉ាូដសប	សមេ៊ីធ	។15

ពរិតណាស់	្ស្តនុតាង	មន	មបវត្តរិសាមស្ត	បង្ហាញ	ថា	ដមរៅពី	ត្ូង	

អ្ក	ដមើល	ឆុត	ចំនួន	ពីរ	ដនាះ	ដែល	មតូវបាន	សារល់	ថា	រា	«	ឧបករណ៍	

បកដមប	»	ដនាះ	យ៉ាូដសប	ស៊មេីធ	បាន	ដមបើ	ត្ូង	អ្ក	ដមើល	ឆុត	ោ៉ាង	

ដហ្ច	ណាស់	មួយ	ដផសែង	ដេៀត	ដៅ	ក្នុងរោរ	បកដមប	មពះគម្ីរ	មរមន	

ដែល	រា	ញឹកញាប់	មតូវបាន	ោក់	វា	ក្នុង	មួក	ដែើម្ី	បាំង	ពនលឺ	។	ដបើ	

ព័ត៌រានលម្ិតមក្ពពីទំព័រមដើមថន

គ្ក្ដាសសរមសរគ្ពរះគម្ពីរមរមនបដល

រានការមចញដំមណើររបស់គ្ក្ុមគ្គួសារ

លពីថហពពីគ្ក្ុងមយរ៉ូសាឡិមរបស់

លពីថហអំពពីសម័យបច្ចនុប្ន្មនរះនពីថហ្វទពី

១២។យ៉ូបសបស៊្៊ីធអានគ្ពរះគម្ពីរ

មរមនដល់អ្ក្សរមសរជាមគ្ចើន

នាក្់មដាយបូក្រួមទាំងអូលពីមវើរមៅម�ើរី

បដលជាអ្ក្សរមសរប៉ុនាមានបនាទាត់មនរះ។
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14 លីអាេូណា

ដោង	តាម	មនុសសែ	ជរិតស្រិេ្ធ	រាមួយ	នឹង	យ៉ាូដសប	ដលាក	បាន	ដធ្វើ	ដបប	ដនះ	ដែើម្ី	ដមើល	ពាក្យ	

នានា	ដៅ	ដលើ	ត្ូង	ដនាះ	។ 16

ដៅ	ឆ្នាំ	1833	យ៉ាូដសប	ស៊មេីធ	នរិង	ស�រោរី	របស់	ដលាក	បាន	ចាប់ដផ្តើម	ដមបើ	ពាក្យ	

មក	ពីមពះគម្ីរ	ប៊ីប	គឺ	«	យូរីម	នរិង	ធូមីម	»	ដែើម្ី	នរិោយ	ពី	ត្ូង	ណា	មួយ	ដែល	បាន	

ដមបើ	ដែើម្ី	េេួល	វិវរណៈ	ែ៏	ដេវភាព	រួមទាំង	ឧបករណ៍	បកដមប	របស់	សាសាន៍	នីម�្វ	នរិង	

ត្ូង	អ្ក	ដមើលឆុត	ដត	មួយ	ដនាះ	។ 17	ពាក្យ	មរិន	ចបាស់លាស់	ដនះ	មានបំណង	ដែើម្ី	ដធ្វើ	

ឲ្យ	ពរិបាក	ដស្វងយល់	ពី	វិធីសាមស្ត	ពរិតមបាកែ	ដែល	យ៉ាូដសប	សមេ៊ីធ	បានបកដមប	មពះគម្ីរ	

មរមន	។	ដមរៅពី	រោរដមបើ	ឧបករណ៍	បកដមប	ដនះ	ដោង	តាម	មា៉ាេីន	ហ្រីស	យ៉ាូដសប	ក៏	

បាន	ដមបើ	ត្ូង	អ្ក	ដមើល	ឆុត	មួយ	របស់	រាត់	សមមាប់	ភាពង្យ	មសួល	អំឡនុង	ដពល	បកដមប	

មពះគម្ីរ	មរមន	។	ធនធន	ែមេ	ដេៀត	ដែល	បញ្ជាក់	រោរផ្លាស់ប្តូរ	ឧបករណ៍	បកដមប	នានា	

របស់	យ៉ាូដសប	។ 18

បនាទាប់ពីម្ពោះគម្ីរមរមនបានសបាោះពុម្

បនាទាប់ពី	រោរដបាះពុម្	មពះគម្ីរ	មរមន	ដៅ	ក្នុង	ដខ	មរិនា	ឆ្នាំ	1830	ដនាះ	យ៉ាូដសប	

សមេ៊ីធ	នរិង	ដសមេៀន	របស់	ដលាក	បាន	ចាប់ដផ្តើម	ដធ្វើ	ករិច្ចរោរ	មួយ	ដែល	ឥឡូវដនះ	មតូវ	បាន	

សារល់	ថា	រា	រោរបកដមប	មពះគម្ីរ	ប៊ីប	របស់	យ៉ាូដសប	សមេ៊ីធ	រា	កំដណ	ដបាះពុម្	របស់	ពយារោរី	

មន	កំដណ	ដស្តច	ដជមស៍	។ 19	តាម	ែំដណើរ	ដរឿង	របស់	យ៉ាូដសប	រោរដមបើ	ឧបករណ៍	បកដមប	

របស់	សាសន៍	នីម�្វ	សមមាប់	គដមមាង	បកដមប	ដនាះ	គឺ	ពុំដមន	រា	ជដមមើស	ដឡើយ	ដោយសារ	

ដលាក	ពុំមាន	ឧបករណ៍	ទាំង	ដនាះ	ដេៀត	ដឡើយ	។

មបវត្តរិ	របស់	យ៉ាូដសប	ពន្យល់	ថា	«	ដោយ	សារមបារាញា	របស់	មពះ	[	ផ្ទាំង	ទាំងឡាយ	នរិង	

ឧបករណ៍	បកដមប	នានា	]		បាន	ដៅ	ក្នុង	កណាតាប់	មែ	របស់	ខ្នុំ	ដោយ	ផុត	អន្តរយ	លុះមតា	

ខ្នុំ	បាន	សដមមច	ភារករិច្ច	ដោយ	វត្ថនុ	ដនាះ	ដែល	មតូវរោរ	ដធ្វើ	ពីមែ	របស់	ខ្នុំ	។	ដៅ	ដពល	ដែល	

សារេូត	តមមូវ	យក	វត្ថនុ	ទាំង	ដនាះ	វិញ	ែូច	ដែល	បាន	ដមរាង	េុក	ដនាះ	ខ្នុំ	ក៏	បាន	មបគល់	វត្ថនុ	

ទាំង	ដនាះ	ដៅ	ដលាក	វិញ	ដ�ើយ	ដលាក	មាន	វត្ថនុ	ទាំង	ដនាះ	ដៅ	ក្នុង	រោរដថរកសា	របស់	ដលាក	

រ�ូត	ែល់	សព្វមថងៃ	ដនះ	(	យ៉ាូដសប	សមេ៊ីធ—មបវត្តរិ	1:60	)	។

ែូច	ដែល	មបធ្ន	មពរិកហ្ំ	យ៉ាង់	(	ឆ្នាំ	1801–77	)	បាន	ពន្យល់	ថា	«	យ៉ាូដសប	

បាន	ោក់	[	យូរីម	នរិង	]	[	ធូមីម	]	ដៅ	រាមួយ	ផ្ទាំង	ទាំង	ដនាះ	ដៅដពល	ដលាក	[	បាន	]	

បញ្ចប់	រោរបកដមប	»	។ 20

យ៉ាូដសប	បាន	ត្ូង	អ្ក	ដមើល	ឆុត	ដផសែង	ដេៀត	ប៉ាុដន្ត	តាម	ពាក្យ	សម្តី	របស់	ដអលដឌើរ	

អរ័រសុន	មបាត្ត	(	ឆ្នាំ	1811–81	)	រា	សមាជរិក	មន	កូរ៉ុម	មន	ពួក	សាវក	ែប់ពីរ	នាក់	នរិង	

ដមរោយ	មក	រា	អ្ក	មបវត្តរិវិេូ	សាសនាចមក	មក	ែល់	ដពល	ដនះ	ដនាះ	យ៉ាូដសប	បាន	មាន	

ភាព	ចាស់េុំ	ដៅក្នុង	រោរយល់	ែឹង	របស់	ខលលួន	។	ដៅឯរោរមបជុំ	មួយ	នា	មថងៃ	េី	28	ដខ	

មរិថុនា	ឆ្នាំ	1874	ដែល	បាន	ចូលរួម	ដោយ	មបធ្ន	មពរិកហ្ំ	យ៉ាង់	នរិង	អ្ក	មាន	

សរិេ្ធរិ	អំណាច	េូដៅ	រា	ដមចើន	ដផសែង	ដេៀត	ដអលដឌើរ	មបាត្ត	បាន	មបាប់	អ្ក	សាតាប់	របស់	ខលលួន	

អំពីរោល	ដែល	ដលាក	មាន	«	វត្តមាន	រា	ដមចើន	ែង	»	ដៅដពល	យ៉ាួដសប	សមេ៊ីធ	«	កំពុង	

បកដមប	មពះគម្ីរ	សញ្ញា	ថមេី	»	។	ដោយ	មរិនដ�ើញ	មាន	ដមបើ	ឧបករណ៍	បកដមប	ដៅ	ក្នុង	

ែំដណើររោរ	បកដមប	ដនាះ	ដលាក	បាន	ឆងៃល់	ថា	ដ�តុអ្វី	បាន	រា	យ៉ាូដសប	«	ពុំ	បាន	ដមបើ	យូរីម	

នរិង	ធូមីម	ែូច	ដៅ	ក្នុង	រោរបកដមប	មពះគម្ីរ	មរមន	ដែរ	»	។

ដៅដពល	ដអលដឌើរ	មបាត្ត	បាន	ដមើល	ពយារោរី	បកដមប	«	យ៉ាូដសប	ែូច	រា	បាន	ែឹង	ពី	

គំនរិត	របស់	ដលាក	បាន	ដមើល	មុខ	រាត់	ដ�ើយ	ពន្យល់	ថា	មពះអមាចាស់	បាន	មបទាន	យូរីម	

នរិង	ធូមីម	ែល់	ដលាក	ដៅដពល	ដលាក	រាមាន	បេពរិដសាធន៍	ក្នុង	មពះវិញ្ញាណ	មន	រោរបំផុស	

គំនរិត	។	ប៉ាុដន្ត	ឥឡូវ	ដនះ	ដលាក	បាន	្ ន	ែល់	កមមរិត	ខ្ស់	ដែល	ដលាក	បាន	យល់	

ែំដណើររោរ	មន	មពះវិញ្ញាណ	ដនាះ	ដ�ើយ	ពុំ	មតូវរោរ	ជំនួយ	ពី	ឧបករណ៍	ដនាះ	ដឡើយ	»	។ 21

មពរិកហ្ំ	យ៉ាង់	បាន	មបាប់	ែល់	អ្ក	សាតាប់	ដផសែង	ដេៀត	អំពី	គំនរិត	របស់	ដលាក	ទាក់េង	

នឹង	រោរេេួល	ត្ូង	អ្ក	ដមើល	ឆុត	មួយ	។	ដលាក	បាន	មាន	មបសាសន៍	ថា	«	ខ្នុំ	ពុំ		[	ែឹង	]	

[	មបាកែ	]	ដឡើយ	ថា	ខ្នុំ	ធ្លាប់	មាន	បំណង	ចង់	បាន	ត្ូង	អ្ក	ដមើល	ឆុត	មួយ	ដនាះ	»	។ 22	

ដសចក្តី	ដថលងរោរណ៍	របស់	មពរិកហ្ំ	យ៉ាង់		បាន	បញ្ជាក់	ពី	រោរយល់	ែឹង	របស់	ដលាក	ថា	

ត្ូង	អ្ក	ដមើល	ឆុត	ដនាះ	ពុំ	ចាំបាច់	ក្នុងរោរ	ដធ្វើ	រា	អ្ក	ដមើល	ឆុត	ដឡើយ	។

ដៅ	មថងៃ	េី	25	ដខ	តុលា	ឆ្នាំ	1831	យ៉ាូដសប	ស៊មេីធ	បាន	ចូលរួម	សន្រិសីេ	មួយ	ដៅ	

េីមកុង	អរ័ដរ៉ន	រែ្ឋ	អូម�អូ	។	អំឡនុង	ដពល	មន	សន្រិសីេ	ដនាះ	បងមបុស	របស់	ដលាក	ម�រុម	

បាន	មាន	មបសាសន៍	ថា	រាត់	«	បាន	គរិត	ោ៉ាង	មបមព	បំផុត	ថា	ពរ័ត៌មាន	អំពី	រោរដលច	

ដចញ	មក	មន	មពះគម្ីរ	មរមន	ដែល	បាន	នរិោយ	ដោយ	យ៉ាូដសប	ផ្ទាល់	ដៅ	រោន់	ពួក	

ដអលដឌើរ	បង្ហាញ	ថា	ពួកដគ	ទាំងអស់	រានា	អាច	ែឹង	ដោយ	ខលលួន	ពួកដគ	ផ្ទាល់	»	។	ដោងតាម	

រោរកត់មតា	មន	រោរមបជុំ	ដនាះ	យ៉ាូដសប	«	បាន	មាន	មបសាសន៍	ថា	វា	រាមាន	បំណង	ដែើម្ី	

មបាប់	ពរិ្ពដលាក	អំពី	អ្វីៗ	ទាំងអស់	ដែល	ពរិដសស	មន	រោរដលច	ដចញ	មក	មន	មពះគម្ីរ	

មរមន	ដឡើយ	»	ដ�ើយ	«	ដ�ើយ	វា	មរិន	ចាំបាច់	ឲ្យ	ដលាក	នរិោយ	ពី	រោរណ៍	ទាំង	ដនាះ	

ដឡើយ	»	។ 23	ដោយ	មាន	ភាព	ចាស់េុំ	ដៅ	ក្នុង	តួនាេី	របស់	ដលាក	រា	អ្ក	ដមើល	ឆុត	

ដ�ើយ	បាន	ដជឿ	ថា	ត្ូង	អ្ក	ដមើល	ឆុត	ពុំ	សំខាន់	ក្នុង	រោរ	េេួល	វិវរណៈ	មបដ�ល	រា	ដលាក	

បារម្ភ	ថា	មនុសសែ	េូដៅ	អាច	ដផ្តាត	យក	ចរិត្ត	េុក	ោក់	ដមចើន	ដពក	ដៅ	ដលើ	រដបៀប	ដែល	ដសៀវដៅ	

មួយ	កបាល	ដនះ	មតូវបាន	ដចញ	មក	ដ�ើយ	ដបរ	រា	មរិន	សូវ	ឲ្យ	តមមល	ដលើ	មពះគម្ីរ	ដៅវិញ	។

សរា�ិក្សាសនាចគ្ក្ទូទាំងគ្បវត្តិសាគ្ស្តបានពយាយាមយល់ពពីគ្បវត្តិសាគ្ស្តកាលពពីមដើមអំពពី

យ៉ូបសបស៊្៊ីធនិងការរក្ម�ើញរបស់មោក្គ្ពមទាំងការបក្បគ្បថនផ្ទាំងរាស។រូបភាពមនរះគូរ
មដាយវិចិគ្តក្រស៊៊ីស៊៊ីមអគ្គពីសាទានសិនមៅក្្នុងឆ្នាំ១៨៨៦រូបភាពយ៉ូបសបស៊្៊ីធទទួលផ្ទាំង
ពពីមទវតាមរ៉ូថណ។
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សតើរានអវីបានសកើតសេើងចំសពាោះត្បូងអ្កសមើលឆុតសនោះ?

នយាងតាម្បវត្តិរបស់យ៉ូដសបស្ម៊ី្នលាករាន្បគល់យូរីមនិង្ូមីមឬ«ឧបករណ៍

បកដ្ប»ស្សន៍នីនេវឲ្យនៅនទវតាវិញ។ែូនច្្ះនតើត្សូងអ្កនមើលេុតមួយណានផ្សង

នទៀតឬមានត្សូងអវីនទៀតដែលយ៉ូដសបរានន្បើនែើម្ីបកដ្ប្ពះគម្ីរមរមន?

ោវី�វីតនមើររានសរនសរថ្«បនាទាប់ពីបញ្ប់ការបកដ្ប្ពះគម្ីរមរមននៅនែើមរែូវផ្ការីកក្នុង

ឆ្នាំ១៨៣០ពីមុននេងៃទី៦ដខនមស្យ៉ូដសបរាន្បគល់ត្សូងននាះនៅឲ្យអូលីនវើរនៅន�ើរីនេើយ

រាន្រាប់ខ្នុំនិងអ្កោំងអស់ោនានផ្សងនទៀតថ្នលាករានបកដ្បនោយន្បើត្សូងននះច្ប់នេើយនេើយ

នលាកមិនរានន្បើត្សូងននះនទៀតន�ើយ»។ ១

អូលីនវើរដែលរានចាកនច្ញពីស្ស្នាច្្កអស់រយៈនពលមួយទស្សវត្សរ៍រេូតរាន្ជមុជទឹក

ន�ើងវិញនៅក្នុង១៨៤៨រាននរៀបដផនការនៅភូមិភាគខាងលិច្ជាមួយពួកបរិសុទ្ធនៅក្នុងទី្កុង

យូថ្េ៍ប៉ុដន្តនលាករានស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ១៨៥០នៅក្នុងរីច្មុនរែ្ឋមិសសួរីពីមុនការន្វើែំនណើរ

ននាះ ២េវីនាលយ៉ង់ដែលជាអ្ករាននាំអូលីនវើរនៅន�ើរីឲ្យ្ត�ប់មកស្សនាច្្កវិញរានទទួល

ត្សូងអ្កនមើលេុតននាះពីភរិយាអូលីនវើរដែលជា្ស្តីនមមា៉ាយដែល្តូវជាប្អសូន្សីរបស់ោវី�វីតនមើរ

ន្មះនអលីសសាដបតអានវីតនមើរនៅន�ើរី។េវីនាលរាន្បគល់ត្សូងអ្កនមើលេុតននាះែល់ប្អសូន្បុស

របស់ខ្លួនគឺ្ពិកហាំយ៉ង់។ ៣

«ខ្នុំមានត្សូងអ្កនមើលេុតទីមួយ[របស់]យ៉ូដសបដែលខ្នុំ[រាន]មកពី[អូលីនវើរ]។

[នៅន�ើរី]្បធានយ៉ង់រានទទួលស្រាល់នៅឆ្នាំ១៨៥៣។មានត្សូងអ្កនមើលនផ្សងនទៀត

ផងដែរ។«យ៉ូដសប[មាន]ត្សូងអ្កនមើលេុតននាះបី្ោប់ដែលដអមមា៉ាក៏មានដែរ»នលាករាន

បដនថែម«ត្សូងតូច្ៗពីរនិង្ំមួយ» ៤ពីរឆ្នាំន្កាយមក្ពិកហាំយ៉ង់រាន្រាប់ែល់ថ្នាក់ែឹកនាំ

ស្សនាច្្កដែលរាន្បជុំោនាថ្«អូលីនវើររាននផ្ើត្សូងអ្កនមើលេុតែំបូងរបស់យ៉ូដសបមកឲ្យខ្នុំ

អូលីនវើរដតងដតរកសាត្សូងននះឲ្យនៅគង់វង្សរេូតែល់ោត់រាននផ្ើវាមកែល់ខ្នុំ»។ ៥

បនាទាប់ពី្ពិកហាំយ៉ង់រានស្លាប់នៅភរិយាមានាក់របស់នលាកស្សនុីណា�ីនអច្យ៉ង់ដែលន្កាយ

មករានកាលាយជា្បធានសមាគមសនង្គ្រាះទូនៅទីបីរានទទួលត្សូងអ្កនមើលេុតពណ៌សូកូឡាពីផ្ទះ

របស់ខ្លួនដែល្តូវោនានឹងការនរៀបរាប់ននត្សូងដែលយ៉ូដសបរានន្បើនែើម្ីបកដ្ប្ពះគម្ីរមរមននេើយ

រានបរិចាចាគវានៅឲ្យស្ស្នាច្្ក។ ៦តាំងពីនពលននាះមកថ្នាក់ែឹកនាំបន្តបនាទាប់ននាះរានទទួល

ស្រាល់ថ្ជាមាចាស់កម្មសិទ្ធននត្សូងអ្កនមើលេុតននាះ។ ៧

កំណត់ចំណំា

	 1.	ោវីឌ	វិតដមើរ	An Address to All Believers in Christ (	ឆ្នាំ	1887	)	េំពរ័រ	32	។

	 2.	សមមាប់	ពរ័ត៌មាន	បដន្ថម	អំពី	រោរមតឡប់	មក	សាសនាចមក	វិញ	របស់	អូលីដវើរ	ដៅដឌើរី	ពីមុន	រោរសាលាប់	របស់	ដលាក	សូមដមើល	

ស្តក់	ដអ�្វ	ដហ្វារីង	«	The Return of Oliver Cowdery	»	ដៅ	ក្នុង	ចន	ែរ័បុលយូ	ដវច	នរិង	ឡារី	អ៊ី	ម៉ាូរីស	Oliver 
Cowdery: Scribe, Elder, Witness	(	ឆ្នាំ	2006	)	េំពរ័រ	321–62	។

	 3.	សូមដមើល		Minutes	មថងៃ	េី	30	ដខ	កញ្ញា	ឆ្នាំ	1855	Church History Library, Salt Lake City;	“David 
Whitmer,”	The Historical Record	ដខ	តុលា	ឆ្នាំ	1888	េំពរ័រ	623	មា៉ាដរៀ	អរិល	ដៅដឌើរី	ចនសុន	ដៅ	រោន់	

ដែវីឌ	វិតដមើរ	មថងៃ	េី	24	ដខ	មករ	ឆ្នាំ1887	Community of Christ Library- Archives, Independence, 
Missouri;	នរិង	Franklin D. Richards, Journal,	មថងៃ	េី	9	ដខ	មរិនា	ឆ្នាំ	1882	បណាណាលរ័យ	មបវត្តរិសាមស្ត	

សាសនាចមក	។

	 4.	Minutes	មថងៃេី	17	ដខ	ដមសា	ឆ្នាំ	1853,	Church History Library	។
	 5.	Minutes	មថងៃេី	30	ដខ	ដមសា	ឆ្នាំ	1855,	Church History Library	។
	 6.	សូមដមើល	Zina Young to Franklin D. Richards	មថងៃ	េី	31	ដខ	កកកែោ	ឆ្នាំ	1896	ដៅ	ក្នុង	Journal History 

of The Church of Jesus Christ of Latter- day Saints	មថងៃ	េី	31	ដខ	កកកែោ	ឆ្នាំ	1896	េំពរ័រ	4	បណាណាលរ័យ	

មបវត្តរិសាមស្ត	សាសនាចមក	។

	 7.	សូមដមើល	ប៊ី	ដអច	រ៉ូដបើត	A Comprehensive History of the Church,	6:230–31,	យ៉ាូដសប	�្វីលឌរិង	

ស៊មេីធ	Doctrines of Salvation	នរិពន្ធ	ដោយ	មបូស	អរ័រ	មា៉ាក់ខន់�ី	ភាគ	3.	(	ឆ្នាំ	1954–56	),	3:225	មបូស	អរ័រ	

មា៉ាក់ខន់�ី	Mormon Doctrine	រោរដបាះពុម្	ដលើក	េី	2	(	ឆ្នាំ	1966	)	េំពរ័រ	818–19	។

រូបភាពថនត្បូងមនរះបានមៅយា៉ាងយូរជាមួយនរឹងយ៉ូបសបស្៊៊ីធនិង

ការបក្បគ្បគ្ពរះគម្ពីរមរមន។ត្បូងបដលយ៉ូបសបស្៊៊ីធបានមគ្បើក្្នុង

ការខិតខំបក្បគ្បគ្ពរះគម្ពីរមរមនជាញរឹក្ញាប់គ្តូវបានមៅថ្ជាត្បូង

រាងមូលគ្ទបវងពណ៌សូក្ូឡា។ត្បូងមនរះគ្តូវបានយ៉ូបសបស្៊៊ីធគ្បគល់ឲ្យ

អូលពីមវើរមៅម�ើរីមហើយមគ្កាយមក្បានផ្តល់ដល់សាសានាចគ្ក្តាមរយៈ

គ្ពិក្ហាំយ៉ង់និងមនុស្សមផ្សងមទៀត។

ហ្វពីនាលយ៉ង់អង្នុយមៅក្ណាតាលបងប្បូនគ្គួសារយ៉ង់និងមៅខាងមឆ្វង

ថដរបស់គ្ពិក្ហាំយ៉ង់មៅខាងមឆ្វងថដរបស់គ្ពិក្ហាំយ៉ង់បានទទួល

ត្បូងអ្ក្មមើលឆុតមួយបដលបានមគ្បើក្្នុងការបក្បគ្បគ្ពរះគម្ពីរមរមនពពីអូលពីមវើរ

មៅម�ើរីមហើយបានគ្បគល់វាមៅឲ្យប្បូនគ្បុសរបស់ខ្លួនគឺគ្ពិក្ហាំ។
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16 លីអាេូណា

ចំណុច	សំខាន់	បំផុត	ដែល	យ៉ាូដសប	សមេ៊ីធ	បាន	ដធ្វើ	អំពី	

រោរបកដមប	មពះគម្ីរ	មរមន	គឺ	ថា	ដលាក	បាន	បកដមប	វា	«	ដោយ	

អំដណាយ	ទាន	នរិង	មពះដចសាតា	មន	មពះ	»	។ 24	ដលាក	បាន	បដមងៀន	

ថានាក់	ែឹកនាំ	សាសនាចមក	ថា	មពះគម្ីរ	ដនះ	ផ្ទាល់		«	រា	គម្ីរ	ែ៏	

មតឹមមតូវ	បំផុត	នរិង	រា	មូលោឋាន	មន	សាសនា	របស់	ដយើង	»	ដ�ើយ	

តាមរយៈរោរដធ្វើតាម	សរិរោខាបេ	ទាំងឡាយ	មន	គម្ីរ	ដនះ	ដនាះ	អ្ក	អាន	

ទាំងអស់	នឹង	«	ចូលដៅ	ជរិត	[	មពះ	]	.	.	.	រារាង	[	ដធ្វើតាម	]	គម្ីរ	

ែមេ	ដេៀត	ទាំងអស់	»	។ 25	◼

កំណត់ចំណំា

	 1.	សូមដមើល	ដរាលលេ្ធរិ	នរិង	ដសចក្តីសញ្ញា	115	។

	 2.	បុព្វកថា	មពះគម្ីរ	មរមន	មបដ�ល	រា	ដខ	សីហ្	ឆ្នាំ	1829	ដៅ	ក្នុង	

Documents	ភាគ	េី	1	៖	ដខ	កកកែោ	ឆ្នាំ	1828–ដខ	មរិថុនា	ឆ្នាំ	1831	

ភាគ	េី	1	មន	Documents series	មន	The Joseph Smith Papers	
(	ឆ្នាំ	2013	)	េំពរ័រ	93	។	សូមដមើល	ផងដែរ	«	េីបនាទាល់	មន	ពួក	សាកសែី	បី	

នាក់	»	មពះគម្ីរ	មរមន	)	។

	 3.	សូមដមើល	នរិកខេមនំ	4:1–5,	17,	20–21;	7:8–21;	8:16–19;	

9:22–26;	10:12–15;	14:15–18;	17:1–13;	ជនគណនា	

17:1–10;	20:7–11;	ដ�ដមពើរ	9:4	។

	 4.	សូមដមើល	ជនគណនា	21:7–9;	យ៉ាូហ្ន	3:14–15	។

	 5.	សូមដមើល	នរិកខេមនំ	28:12;	35:9,	27;	សាំយូដអលេី	1	23:9–12;	

30:7–8	។

	 6.	សូមដមើល	នរិកខេមនំ	28:30;	ដលវីវិនរ័យ	8:8;	ជនគណនា	27:21;	

ដចាេរិយកថា	33:8;	សាំយូដអលេី	1	28:6;	ដអសរ៉ា	2:63;	ដនដ�មា	

7:65	។

	 7.	សមមាប់	ពរ័ត៌មាន	បដន្ថម	អំពី	វប្ធម៌	សាសនា	នានា	ដៅ	ក្នុង	សតវតសែរ៍	េី	19	

ដនះ	សូមដមើល	កំណត់យ�តុភាគ១៖ឆានាំ១៨៣២–១៨៣៩,	ភាគ	1	មន	

Journals series	មន	The Joseph Smith Papers	(	ឆ្នាំ	2008	)	

េំពរ័រ	xix	នរិង	Revelations and Translations	ភាគ	3	៖	

Printer’s Manuscript of the Book of Mormon,	ភាគ	3	

មន	Revelations and Translations series of The Joseph 
Smith Papers	(	ឆ្នាំ	2015	)	េំពរ័រ xv–xvi;	ោលលរិន	ដអក	អូក	

«	Recent Events Involving Church History and Forged 
Documents	»	Ensign	ដខ	តុលា	ឆ្នាំ	1987	េំពរ័រ	68–69	។

	 8.	សូមដមើល	ដសចក្តី	ដថលងរោរណ៍	របស់	យ៉ាូដសប	សមេ៊ីធ	ស៊ីញ្ញរ័រ	ដែល	បាន	

ែកមសង់	ដចញ	ពី	្ហ្វាន់ស៊ីស	ែបុលយូ	ដ�ើខាំ	A New Witness for 
Christ in America: The Book of Mormon	ភាគ	2	(	ឆ្នាំ	

1959	)	េំពរ័រ	366	សូមដមើល	ផងដែរ	លូស៊ី	មា៉ាក	សមេ៊ីធ	«	Lucy Mack 
Smith, History,	ឆ្នាំ	1844–1845	»	ដសៀវដៅ	េី	3	េំពរ័រ	10	

josephsmithpapers. org/ paperSummarylucy - mack 
- smith - history - 1844 - 1845.	មា៉ាេីន	ហ្រីស	បាន	មបាប់	ពី	សមត្ថភាព	

របស់	យ៉ាូដសប	ដោយ	បាន	ឲ្យ	រាត់	ដស្វងរក	មជនុល	ដៅ	ក្នុង	ពំនូក	ចំដបើង	(	សូមដមើល	

« Mormonism—No. II	»	Tiffany’s Monthly ដខ	កកកែោ	ឆ្នាំ	

1859	េំពរ័រ	164	)	។

	 9.	ឧទា�រណ៍	សូមដមើល	យ៉ាូដសប	សមេ៊ីធ–	មបវត្តរិ	ដៅក្នុង	មពះគម្ីរ	មុរោដា	ែ៏	មាន	តមមល	

ម�រិមា	។

	10.	សូម	ដមើល	ដរាលលេ្ធរិ	នរិង	ដសចក្តីសញ្ញា	130:10–11	។	សូមដមើល	

ផងដែរ	ពី	ពាក្យ	ែំបូង	បំផុត	មន	អ្វី	ដែល	មាន	ក្នុង	ដពល	ឥឡូវ	ដនះ	ដរាលលេ្ធរិ	

នរិង	ដសចក្តីសញ្ញា	8,	បាន	នាំ	អូលីដវើរ	ដៅដឌើរី	ដៅ	ដពល	ដលាក	មាន	បំណង	

ជួយ	យ៉ាូដសប	សមេ៊ីធ	ក្នុង	រោរបកដមប	មពះគម្ីរ	មរមន	(	Revelation, Apr.	
1829–B, in	Documents,	ភាគ	1	ដខ	កកកែោ–មរិថុនា	ឆ្នាំ	1831	េំពរ័រ	

44–47	)	។

	11.	យ៉ាូដសប	សមេ៊ីធ	«	មបវត្តរិ	មបដ�ល	រា	រែូវ	ដរៅតា	ឆ្នាំ	1832	ដៅ	ក្នុង	

Histories, Volume	ភាគ	1	ឆ្នា	ំ1832–1844	ភាគ	1	មន	Histories 
series	មន	The Joseph Smith Papers	(	ឆ្នា	ំ2012	)	េំពរ័រ	14	។

	12.	សូមដមើល	យ៉ាូដសប	សមេ៊ីធ–	មបវត្តរិ	1:35;	Joseph Smith,	«	Church 
History	»	ដៅ	ក្នុង	Histories	ភាគ	1៖	ឆ្នាំ	1832–	1844	េំពរ័រ	495	

មា៉ាេីន	ហ្រីស	ដៅ	ក្នុង	«	Mormonism—No. II	»	េំពរ័រ	165–66	
«	Lucy Mack Smith, History	ឆ្នាំ	1844–1845	»	ដសៀវដៅ	េី	

5	េំពរ័រ	7–8	josephsmithpapers. org	។
	13.	ឧទា�រណ៍	សូមដមើល	«	Lucy Mack Smith, History	»	ឆ្នាំ	

1844–1845	»	ដសៀវដៅ	េី	5	josephsmithpapers. org	។
	14.	ដោយ	សមដ�តុសមផល	ភាពខុស	រានា	ដនះ	បាន	បំភាន់	ែល់	អ្ក	ដធ្វើ	

អតាថាធរិបបាយ	។	ឧទា�រណ៍	សូមដមើល	មបូ	អរ័រ	មា៉ាក់ខន់�ី	Mormon 
Doctrine	កំដណ	ដលើក	េីពីរ.	(	ឆ្នាំ	1966	)	េំពរ័រ	307–8;	Joseph 
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រូបភាពបគ្ហាញពីដំសណើរក្របកដម្ប

ជាន្ច្ើនឆ្នាំមកនេើយវិច្ិ្តកររានពយាយាមបគ្ហាញរូបភាពននការបកដ្ប

្ពះគម្ីរមរមននោយបគ្ហាញអ្កច្ូលរួមតាមរនបៀបជាន្ច្ើននិងការោក់
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ទស្សនផ្ទាល់របស់វិច្ិ្តករការ្ស្វ្ជាវនិងការ្សនមើរ្សនមនពលខ្ះរានជួយ
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ច្ំនួនដែលរានបនងកើតន�ើងអស់នពលជាន្ច្ើនឆ្នាំមកននះ។
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រានាក្់ៗមទៀតចង់មមើលការបក្បគ្ប។
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ទកុមទបលកសាមណ្ឌល

មួ�យៅក្នុងទបយ្រស

ហ្គាណាបគ្ហាញ្ បី

រយបៀបផដលការទបលកសា

គានានិងការយទបើធនធាន

ក្នុងមូលោឋានអាចបយងកើត

ឱកាសនានាសទរាប់

ការរីកចយទមើនផ្ទាល់

ខ្លួននិងការបយទមើដល់

មនុស្សដន្រ។
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ព្រះបន្ទូល

សដាយន័រដមនសម៊ី�ុីល

្បធាននបសកកម្មហារាណាអា្កាភាគខាងលិច្
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ឈប់	ក្នុងរយៈដពល	ដត	ប៉ាុនាមាន	សបាតា�៍	ប៉ាុដណាណាះ	។	បនាទាប់	មក	ដៅ	មថងៃ	អាេរិត្យ	មួយ	ខណៈ	កំពុង	ចូលរួម	រោរមបជុំ	

ដៅ	សាខា	េីពីរ	ដនាះ	នាង	បាន	ែឹង	ថា	មណ្ឌល	អាសាមាដកស៊ី	កំពុង	ជួយែល់	កមមេវិធី	សរិកសា	អកខេរកមមេ	រា	ភាសា	អង់ដគលស	។	

នាង	បាន	សដមមច	ចរិត្ត	ដែើម្ី	ចាប់	យក	ឱរោស	ដនាះ	ដ�ើយ	ចុះ	ដ្មាះ	ចូលដរៀន	។

មរិន	យូរ	ប៉ាុនាមាន	នាង	បាន	ដ�ើញ	ថា	កមមេវិធី	សរិកសា	ដនះដបលក	ពីកដនលង	ដផសែង	ដេៀត	។	នាង	អាច	ចូលរួម	ដរៀន	រាមួយ	មរិត្ត្ក្តរិ	

រាដមចើន	ក្នុងមពះវិហ្រ	។	មពះគម្ីរ	មតូវ	បាន	ដមបើ	រា	ឯកសារ	សរិកសា	ែូដច្ះ	នាង	អាច	ដរៀន	ភាសា	អង់ដគលសផង	នរិង	ែំណឹង	

ល្អផង		ក្នុង	ដពល	តំណាល	រានា	។

ពីរ	ដខ	ដមរោយ	រោរចាប់ដផ្តើម	ថានាក់	ដនាះ	វីោ	បាន	អធរិសាឋាន	រាដលើក	ែំបូង	របស់	នាង	ដៅក្នុង	ថានាក់—គឺ	រា	ដលើក	េីមួយ	

ដ�ើយ	។	បីដខ	ដមរោយ	ពី	រោរចាប់ដផ្តើម	ថានាក់	មក	នាង	បាន	ដឡើង	នរិោយ	ដលើក	ែំបូង	បង្អស់	ដៅក្នុង	រោរមបជុំ	សាមរោម៉ាង់	

ដោយ	នរិោយ	រា	ភាសា	ធ្វី	ដែល	រា	ភាសា	អា្�្វរិក	ដមបើមបាស់	ក្នុង	មូលោឋាន	ខលះ	នរិង	នរិោយ	រា	ភាសា	អង់ដគលស	ខលះ	។	

បួន	ដខ	ដមរោយ	ពី	រោរចាប់ដផ្តើម	ថានាក់	ដនាះ	នាង	បានចាប់	ដផ្តើម	សរដសរ	ដៅ	ក្នុង	ដសៀវដៅ	ោច់	រដយ៉ារមយ៉ា	មួយ	អំពី	រោរបញ្ជា	េរិញ	

រោរចំណាយ	នរិង	តមមល	សមមាប់	រោរង្រ	មបកប	របរ	ផ្ទាល់	ខលលួន	របស់	នាង	ដែល	រា	រាង	រោត់ដែរ	។	នាង	បាន	មាន	កំ�ុស	

តរិចតួច	ប៉ាុដណាណាះ	រាមួយ	នឹង	អតរិថរិជន	េេួល	បាន	រោរបញ្ចនុះ	តមមល	ពី	អ្ក	លក់	នានា	ដ�ើយ	រក	លុយ	បាន	រោន់ដត	ដមចើន	រាង	ពី	

ប៉ាុនាមាន	ដខ	មុនៗ	។

នាង	បាន	នរិោយ	ថា	«	ខ្នុំ	មាន	រោរដអៀនខាមាស់	ចូលដរៀន	ថានាក់	អកខេរកមមេ	រាមួយ	មនុសសែ	ែមេ	ដេៀត	»	។	«	ប៉ាុដន្ត	ដៅដពល	

ថានាក់	អកខេរកមមេ	បាន	ដបើក	បដមងៀន	ដៅ	សាលាមបជុំ	រាមួយ	សមាជរិក	ដនាះ	ខ្នុំ	បាន	ែឹង	ថា	វា	បាន	ផ្តល់	ក្តី	រោលាហ្ន	ែល់	ខ្នុំ	ដែើម្ី	

ពយាោម	ម្តង	ដេៀត	។	ដ�ើយ	ឥឡូវ	ដនះ	ខ្នុំ	អាច	អាន	មពះគម្ីរ	ដ�ើយ	ដធ្វើ	ឲ្យ	អាជីវកមមេ	របស់	ខ្នុំ	បាន	រោន់ដត	មបដសើរ	តាមរយៈ	

រោរអាន	នរិង	រោរសដសរ	រា	ភាសា	អង់ដគលស	»	។

ដៅក្នុង	អនុ	តំបន់	សាហ្រ៉ា	អា្�្វរិក	មាន	មនុសសែ	រា	ដមចើន	រាពរិដសស	មស្តី	ពុំ	ដចះ	អាន	នរិង	សរដសរ	ដឡើយ	។	

រោរមរិន	ដចះ	អកសែរ	មាន	ដមចើន	ណាស់	ដែល	មាន	សុភាសរិត	បុរណ	របស់	អា្�្វរិក	មួយ	

បាន	នរិោយ	ថា	«	ដបើសរិន	អ្ក	ចង់	លាក់	អ្វី	មួយ	ដនាះ	ចូរ	សរដសរ	ដៅ	

ដែលផ្លាស់ប្តសូរ

្ិភ្នោក របស់ ន�ើង
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ក្នុង	ដសៀវដៅ	ចុះ	»	។	ដទាះ	រា	ោ៉ាង	ណា	សមមាប់	មស្តី	ពួក	បរិសុេ្ធ	មថងៃ	ចុង	ដមរោយ	ែូចរា	

វីោ	អកខេរកមមេ	គឺ	កំពុង	ដត	រីកចដមមើន	ដឡើង	។

ក្រយកឈ្ោះសលើឧបសគ្គនានា

ដ�ោឋា	រចនា	សម្រ័ន្ធ	នរិង	រោរ	អប់រំ	សាធ្រណៈ	ដែល	មាន	ដែនកំណត់	ដៅ	ក្នុង	

បណាតាល	មបដេស	ដស្ើរដត	ទាំងអស់	ក្នុង	អនុ	តំបន់	សាហ្រ៉ា	មាននរ័យ	ថា	កំណត់	

ឱរោស	នានា	រាពរិដសស	សមមាប់	ដកមេង	មសីៗ	។	ដោយសារ	ដត	រោរចូលដរៀន	មតូវ	បង់	

មថល	ខ្ស់	ដ�ើយ	សាថានភាព	រឹតត្រិត	ែល់	ដកមេង	មសី	ដៅ	ក្នុង	សង្ម	ដនាះ	សមមាប់	មនុសសែ	

រា	ដមចើន	រោរអាន	អកសែរ	ហ្ក់	បី	ែូច	រា	ជំនាញ	មួយ	ដែល	មរិន	អាច	ដធ្វើ	បាន	ដឡើយ	។	

ឧទា�រណ៍	ដៅមបដេស	ហ្រណា	ដទាះ	រា	ភាសា	អង់ដគលស	រា	ភាសា	ផលូវរោរ	ក៏	ដោយ	

តាម	រោរប៉ាុនសាមាន	គរិតថា	មាន	មស្តី	ដពញ	វរ័យ	ដត	រាង	ពាក់	កណាតាល	ដេ	ដែល	អាច	នរិោយ	

ភាសា	អង់ដគលស	បាន	។	តាម	តំបន់	ជនបេ	មន	មបដេស	ហ្រណា	ពីរ	ភាគ	បី	មន	មស្តី	ដពញ	

វរ័យ	គឺ	រា	អនកខេរជន	។

ដសត	ឧបផុង	មបធ្ន	មណ្ឌល	អាប៊ូម៉ាូសុ	ដៅក្នុង	ដបសកកមមេ	ហ្រណា	អាមរោ	

ខាង	លរិចបាន	មាន	មបសាសន៍	ថា«	មស្តី	ដពញវរ័យ	ភាគ	ដមចើន	ដៅក្នុង	េីមកុង	នរិង	្ូមរិ	

របស់	ដយើង	មរិន	ដចះ	នរិោយ	ភាសា	អង់ដគលស	ដឡើយ	»	។	«	ភាសា	ធ្វី	ដែល	រា	ភាសា	

កំដណើត	របស់	ដយើង	ដនាះ	គឺ	រា	ភាសា	នរិោយ	អស់	រយៈរោល	រា	ដមចើន	សតវតសែរ៍	មក	

ដ�ើយ	។	ដេើប	ដត	ថមេីៗដនះ	ដេ	ដែល	តួ	អកសែរ	ភាសា	ធ្វី	មតូវ	បាន	បដងកែើត	ដឡើង	ែូដច្ះ	មនុសសែ	

មួយ	ចំនួន	អាច	អាន	វា	បាន	»	។

ចចជីណា	អាដ៉៉ារោ	មបធ្ន	សមាគម	សដ្ង្រះ	មណ្ឌល	ពន្យល់	ថា	«	បងប្អូន	មស្តី	

ពឹង	ដផ្អក	ដលើ	មនុសសែ	ែមេ—ភាគដមចើន	គឺ	សាវាមី	របស់	ខលលួន	ដបើសរិន	ពួកដគ	បាន	ដរៀបរោរ	

ដ�ើយ	ឬ	តាមរោរ	នរិោយ	ពី	មរិត្ត្ក្រិ	ដបើសរិន	ពួកដគ	មរិន	ទាន់	ដរៀបរោរ—ដែើម្ី	យល់	

ដរាលរោរណ៍	នានា	មន	ែំណឹង	ល្អ	នរិង	ដរាលនដោបាយ	មន	សាសនាចមក	»	។	

«	មនុសសែ	រា	ដមចើន	មាន	បំណង	មបាថានា	ដែើម្ីបដមមើ	ប៉ាុដន្ត	ពួកដគ	ពុំ	អាច	អាន	ដសៀវដៅ	

សរិកសា	ឬ	េសសែនាវែ្តី	ែូដច្ះ	ឱរោស	របស់	ពួកដគ	ដែើម្ី	ចូលរួម	ដៅ	សាសានាចមក	មាន	

កំណត់	»	។

ក្រទូនាមនពីម្កុមម្បឹកសា

ដោយសារ	មស្តី	មរិន	នរិោយ	ភាសា	អង់ដគលស	ដៅ	ក្នុង	ផ្ះ	របស់	ខលលួន	ឬ	ដៅ	ផសារក្តី	

ដនាះ	រោរចូលរួម	សាសនាចមក	ផ្តល់	រោរជមមុញ	េឹក	ចរិត្ត	ោ៉ាង	សំខាន់	ែល់	ពួកដគ	ឲ្យ	

ដរៀន	ភាសា	។	ប៉ាុដន្ត	ទាំង	សមាជរិក	យូរោរ	មក	ដ�ើយ	នរិង	អ្ក	ដមបចរិត្ត	ដជឿ	ថមេី	អាច	

មាន	បេពរិដសាធន៍	មន	រោរររំង	ពី	មគួសារ	ទាក់េង	នឹង	កមមេវិធី	សរិកសា	អកខេរកមមេ	ដនះ	។	

មកុមមបឹកសា	មណ្ឌល	បាន	ពរិភាកសា	រានា	អំពី	កង្វល់	ដនះ	ដ�ើយ	ដមរោយមក	មបធ្ន	ឧបផុង	

បាន	មាន	មបសាសន៍	ដៅ	រោន់អ្ក	ែឹកនាំ	បព្វជរិតភាព	នរិង	អង្រោរជំនួយ	ដៅ	ក្នុង	

សាខា	នរិមួយៗ	អំពី	យុេ្ធសាមស្ត	ែ៏	ធំដធង	មួយ	របស់	មណ្ឌល	ដែើម្ី	ផ្តល់	រោរបំពាក់បំប៉ាន	

អកខេរកមមេ	។	មស្តី	ទាំងអស់	ដៅ	ក្នុង	ស�គមន៍	មតូវបាន	ដបើក	េូលាយ	ដែើម្ី	មាន	ឱរោស	

ដរៀន	ដនាះ	កមមេវិធី	សរិកសា	ដនះ	នឹង	ដផ្តាត	ដលើ	មស្តី	ដៅ	ក្នុង	សាសនចមក	រា	ចម្ង	។	រារាង	

រោរអដញជើញ	ដត	បុគ្ល	មានាក់ៗ	ដនាះ	រោរអដញជើញ	នឹង	មតូវ	បាន	ដៅ	ឲ្យ	ចូលរួម	រា	មកុម—

ឧទា�រណ៍	គណៈមបធ្ន	សមាគម	សដ្ង្រះ	នរិង	អង្រោរ	បឋម	សរិកសា	នឹង	ចូលដរៀន	

រាមួយ	រានា	ែូដច្ះ	ពួកដគ	អាច	ជួយ	រានា	ដៅវិញ	ដៅ	មក	បាន	។

ដោយ	ដផ្អក	ដលើ	រោរពរិភាកសា	នានា	រាមួយ	សាខា	ថានាក់	ែឹកនាំ	មណ្ឌល	បាន	សដមមច	

ចរិត្ត	ដែើម្ី	ដបើក	ថានាក់	អកខេរកមមេ	ដៅ	តាមសាខា	នរិមួយៗ	ដៅ	មថងៃ	អាេរិត្យ	មពម	ទាំង	ពីរែង	ដេៀត	

ដៅ	ក្នុង	សបាតា�៍	។	បនាទាប់	ពី	ករិច្ចខរិតខំ	ោ៉ាង	យក	ចរិត្ត	េុក	អស់	រយៈដពល	មបាំមួយ	ដខ	

មក	វិញ្ញាបនបមត	មន	រោរបញ្ចប់	រោរសរិកសា	មតូវបាន	មបគល់	ឲ្យ	ែល់	អស់	អ្ក	ដែល	បាន	

ចូលដរៀន	ោ៉ាង	ដេៀងទាត់	នរិង	បាន	បំដពញ	តាម	តមមូវរោរ	មន	ករិច្ចរោរ	សាលា	។

ធនធាននានាដដលសម្មបសៅរាមតម្មូវក្រ

ដអលដឌើរ	ជីម	ោលតុន	អ្ក	ផសែព្វផសាយ	សាសនា	រមច្ង	ដែល	កំពុង	បដមមើ	ដៅ	

ក្នុង	មណ្ឌល	ពន្យល់	ថា	«	ឧបសគ្	មួយ	មន	ឧបសគ្	រា	ដមចើន	ដនាះ	គឺ	រោរ	ដស្វងរក	រដបៀប	

ដែើម្ី	បដមងៀន	រោរអាន	នរិង	រោរសរដសរែល់	មនុសសែ	ទាំង	ដនាះ	ដែល	ដចះ	ដត	ភាសា	

នរិោយ	»	។	«	ដោយសារ	ដត	មបមពណី	ែ៏	យូរលង់	របស់	ភាសា	ធ្វី	មានដត	រា	ភាសា	

នរិោយ	រាមាន	ភាសា	សរដសរ	ដឡើយ	ដនាះ	មនុសសែ	ភាគដមចើន	ដែល	នរិោយ	វា	ពុំ	ដចះ	ពី	

រដបៀប	សរដសរ	វា	ដឡើយ	ែូដច្ះ	ដយើង	បាន	ចាប់ដផ្តើម	រាមួយ	នឹង	រោរដរៀន	សរដសរ	»	។

រ៉ាន�្វែ	ោកវ៉ស	ដែល	រា	មកុមមបឹកសា	រាន់	ខ្ស់	មណ្ឌល	អាប៊ូម៉ាូសុ	បាន	ដធ្វើរោរ	

រាមួយ	អ្ក	មតឡប់	ពី	ដបសកកមមេ	ពីរ	នាក់	ហ្វានស៊ីស	អានសា	នរិង	ដសដសលា	អាមា៉ាន	

ខាវា	ឲ្យ	ដមបើមបាស់	ដសៀវដៅ	សរិកសា	ដែល	បដងកែើត	ក្នុង	មូលោឋាន	។	អ្ក	ចូលរួម	ដរៀន	មតូវ	បាន	

បង្ហាញ	រូបភាព	ដ�ើយ	សូម	ឲ្យ	សរដសរ	អំពី	អ្វី	ដែល	ពួកដគ	បាន	ដមើល	ដ�ើញ	។	រោរណ៍	

ដនះ	បាន	ជួយ	ពួកដគ	ឲ្យ	អ្រិវឌ្ឍ	ជំនាញ	មូលោឋាន	មគឹះ	មន	រោរសរដសរ	អំឡនុង	ដរៀន	ភាសា	

អង់ដគលស	។	ដៅដពល	សមត្ថភាព		មូលោឋាន	មគឹះ	មួយ	ចំនួន	បាន	មាន	ក្នុង	ពួកដគ	ដ�ើយ	

ដនាះ	ធនធ្ន	មន	រោរសរិកសា	រោន់ដត	មបដសើរ	រាង	ដនះ	អាច	មតូវ	បាន	ដមបើមបាស់	។

ក្រសរៀបចំនឈិងក្រផ្លាស់ប្តបូរ

ពីមុន	ដពល	កមមេវិធី	សរិកសា	ដនះ	បាន	ចាប់ដផ្តើម	អ្ក	ជំនាញ	អកខេរកមមេ	បាន	បំពាក់បំប៉ាន	

មគូ	មរិនមតឹម	ដត	វិធីសាមស្ត	បដមងៀន	ប៉ាុដណាណាះ	ដេ	ប៉ាុដន្ត	ដថមទាំង	បំពាក់បំប៉ាន	ពី	រដបៀប	

ដែើម្ី	បដមងៀន	ពីជំនាញ	អនុវត្ត	អនាមរ័យ	នរិង	ជីវិត	មគួសារ	ផងដែរ	។	ប៉ាុដន្ត	ដទាះបី	រា	

រោរបំពាក់បំប៉ាន	ែ៏	ល្អ	បំផុត	ពុំ	បាន	ដមើល	ដ�ើញ	ពី	ឧបសគ្	មួយ	ចំនួន	ដែល	បាន	ជួប	មបេះ	

អ្ក្ចូលរូមមរៀនសរា�ិក្គ្គួសារនិងមិត្តភក្្ិ

គ្បារព្ធពិធពីបចក្សញ្ញាបគ្តដល់ក្ម្វិធពីសិក្សា

អក្្ខរក្ម្បដលឧបតថែម្ភមដាយមណ្ឌល។



ដៅដពល	ថានាក់	ដរៀន	បាន	ចាប់ដផ្តើម	ែូចរា	៖	ោច់	ដ្លើង	ញឹកញាប់	ដៅ	

ក្នុង	តំបន់	ដែល	ដធ្វើ	ឲ្យ	ថានាក់	ដរៀន	ដពល	លាងាច	ដនាះ	ពរិបាក	ដបើក	ពាក្យ	

ចចាមអារ៉ាម	ដែល	ថា	អ្ក	រុករក	ដរ៉មាស	ដែល	ដឃ្រដៅ	ដែើរចុះ	ដឡើង	

ដៅ	តាម	ផលូវ	ដៅដពល	យប់	ដែល	ដធ្វើ	ឲ្យ	មាន	រោរ្រ័យ	តក់សលនុត	ដ�ើយ	

យូរៗ	ម្តង	អ្ក	ដែល	រោន់ដសា	មក	មរិន	ទាន់	ដមា៉ាង	ដែើម្ី	ដបើក	អរារ	

សាសនាចមក	រាដែើម	។

រាថមេី	ម្តង	ដេៀត	មកុមមបឹកសា	មណ្ឌល	បាន	ពរិភាកសា	រានា	ពី	អ្វី	ដែល	

មតូវដធ្វើ	។	ក្នុង	រោរដឆលើយ	តប	ចំដពាះ	មកុមមបឹកសា	ដនាះ	មកុម	អ្ក	

ចូលដរៀន	បាន	ចាប់ដផ្តើម	ចូលដរៀន	ថានាក់	រាមួយ	រានា	។	ពួកដគ	េេួល	

បាន	ពរិល	ដែើម្ី	ជួយ	ពួក	អ្ក	មក	ដរៀន	ឲ្យ	ដែើរ	ដោយ	សុវត្ថរិភាព	។	

ថានាក់	ែឹកនាំ	ក្នុង	មូលោឋាន	បាន	ផ្តល់	រោរអនុញ្ញាត	ឲ្យ	ដមបើ	មា៉ាស៊ីន	ដ្លើង	

ដែើម្ី	ផ្តល់	ដ្លើង	ដមបើ	ដៅ	ក្នុង	អរារ	សាសនាចមក	ដៅ	ដពល	យប់	។	

សមាជរិក	ដែល	គួរឲ្យ	េុក	ចរិត្ត	បំផុត	ដែល	រស់ដៅ	ដក្រ	អរារ	ដនាះ	មតូវ	

បាន	មបគល់	ដសា	ឲ្យ	ែូដច្ះ	ពួករាត់	អាច	ដបើក	អរារ	ទាន់ដពល	។

ក្រសធវើបទបគ្ហាញសៅសពលទទួលសញ្ញាបម្ត

សមាជរិក	នរិង	សាសនាគន់រោរី	�ុក	សរិប	មួយ	នាក់	បាន	

ចាប់ដផ្តើម	កមមេវិធី	សរិកសា	ដនាះ	។	មាន	ដសសរិបបី	នាក់	បាន	បញ្ចប់	

មគប់	វគ្	សរិកសា	នរិង	ករិច្ចរោរ	សាលា	ទាំងអស់	។	ដៅក្នុង	ពរិធី	មបគល់	

សញ្ញាបមត	ពួកដគ	មតូវ	បាន	អដញជើញ	ឲ្យ	ដធ្វើ	បេ	បង្ហាញ	ខលីៗ	។

សាន់មោ	អូដបង	អាម៉ាូ	មក	ពី	សាខា	សាន់	គូ	ដបណាស	បាន	

នរិោយ	ថា	«	ពីមុន	កមមេវិធី	អកខេរកមមេ	ដនះ	បាន	ចាប់ដផ្តើម	ខ្នុំ	ពុំ	អាច	

អាន	ទាល់ដត	ដសាះ	»	។	«	ដៅដពល	សាវាមី	របស់	ខ្នុំ	បាន	ដធ្វើ	ែំដណើរ	

ដៅ	ដធ្វើរោរ	ដនាះ	ខ្នុំ	មរិន	ដែល	មាន	រមតីជួបជុំមកុមមគួសារ	ដេ	។	

ប៉ាុនាមាន	សបាតា�៍	មុន	ដៅដពល	រាត់	បាន	ដៅ	ដធ្វើរោរ	កូនមបុស	ច្ង	

របស់	ខ្នុំ	បាន	ជួយ	ខ្នុំ	ឲ្យ	អាន	ដសៀវដៅ	ដមដរៀន	ដ�ើយ	ខ្នុំ	បាន	បដមងៀន	

ដមដរៀន	ែល់	កូន	ខ្នុំ	រា	ភាសា	អង់ដគលស	។	តាំងពីដនាះ	មក	ខ្នុំ	បាន	ដធ្វើ	

រមតី	ជួបជុំមកុមមគួសារ	រល់	សបាតា�៍	ដពល	សាវាមី	ខ្នុំ	មរិន	ដៅ	ផ្ះ	»	។

មបូដស្ើ	�្ីដកត	ដទាះរា	ដចះ	ជំនាញ	ភាសា	អង់ដគលស	តរិចតួច		

ក្តី	ដនាះ	បាន	បន្ត	ដៅ	រា	សមាជរិក	ដសាមាះមតង់	ដៅ	សាខា	អាប៊ូម៉ាូសុ	

េីពីរ	ដោយ	អាន	េីបនាទាល់	បីឃ្លា	ដែល	រាត់	បាន	សរដសរ	ដោយ	ខលលួន	

ឯង	។	រាត់	បាន	នរិោយ	ថា	រាត់	មរិន	អាច	អាន	ឬ	សរដសរ	ដឡើយ	

ពី	មុន	ចូលដរៀន	ថានាក់	ដនាះ	ប៉ាុដន្ត	ឥឡូវ	រាត់	អាច	ជួយ	កូនៗ	របស់	

រាត់	ឲ្យ	ដធ្វើ	ករិច្ចរោរ	សាលា	របស់	ពួកដគ	បាន	។	រាត់	បាន	នរិោយ	

ថា	«	ខ្នុំ	មាន	អំណរគុណ	ចំដពាះ	អ្វី	ដែល	ខ្នុំ	បាន	សរិកសា	ខ្នុំ	អាច	ដធ្វើ	រា	

ឪពុក	មានាក់	ែ៏	មបដសើរ	»	។

ខាវាគូ	សាសុ	មក	ពី	សាខា	ខាវាដបង	បាន	នរិោយ	ថា	«	ឥឡូវ	

ដនះ	ខ្នុំ	អាច	អាន	មពះគម្ីរ	ដោយ	ខលលួន	ឯង	បាន	ដ�ើយ	»	។	«	ពីមុន	

ខ្នុំ	បាន	ែឹង	ថា	មពះគម្ីរ	មរមន	ពរិត	ដទាះបី	រា	ខ្នុំ	ពុំ	អាច	អាន	វា	ក៏	

ដោយ	។	ឥឡូវ	ដនះ	ខ្នុំ	ែឹង	ថា	មពះគម្ីរ	ដនះ	ពរិត	យៅយ្ល	ខ្នុំ	អាន	វា	។	

េីបនាទាល់	របស់	ខ្នុំ	បាន	រីកចដមមើន	នរិង	លូតលាស់	ដឡើង	»	។

សមាជរិក	មន	គណៈមបធ្ន	សមាគម	សដ្ង្រះ	សាខា	

អាសុណា�្វូ	បាន	នរិោយ	ថា	ពួកដគ	បាន	លះបង់	ដពលដវលា	

រល់	មថងៃ	មព�ស្តិ៍	ដែើម្ី	នរិោយ	រាមួយ	រានា	រា	ភាសា	អង់ដគលស	។	

ដអដវលីន	អាដ�្ៀវា៉ា	មបធ្ន	សមាគម	សដ្ង្រះ	បាន	នរិោយ	

ថា	«	មថងៃ	មព�ស្តិ៍	ដនាះ	បាន	ដធ្វើ	ឲ្យ	រោរសន្នា	ខលះ	អូស	បនាលាយ	

រោន់ដត	យូរ	ដោយសារ	ដយើង	ពុំ	អាច	រក	នឹក	ពាក្យ	មតូវ	ដែើម្ី	នរិោយ	

រាមួយ	រានា	ដឡើយ	»	។	«	ប៉ាុដន្ត	ដយើង	បាន	ចាប់ដផ្តើម	បកដមប	ឲ្យ	រានា	

ដៅវិញ	ដៅមក	ដែើម្ី	ដស្វងរក	ពាក្យ	មតឹមមតូវ	ដែើម្ី	នរិោយ	រានា	។	

ដោយសារ	ពួកដយើង	ដរៀន	រាមួយ	រានា	ដនាះ	រាមាន	នរណា	មានាក់	មាន	

រោរខាមាស់ដអៀន	ឬ	្រ័យខាលាច	ចំដពាះ	រោរនរិោយ	ពាក្យ	ដនាះ	ខុស	

ដឡើយ	។	រាេូដៅ	ដយើង	បាន	ជួយ	រានា	ដៅវិញដៅមក	»	។

គុណម្បសយាជន៍ដ៏សម្ចើនសលើសលុប

មស្តី	ទាំងអស់	ដែល	បាន	ដរៀនចប់	កមមេវិធី	សរិកសា	អកខេរកមមេ	

របស់	មណ្ឌល	អាប៊ូម៉ាូសុ	បាន	នរិោយ	ថា	ពួកដគ	មាន	អារមមេណ៍	

មបដសើរ	រាង	មុន	អំពី	ខលលួន	ពួកដគ	ដ�ើយ	មាន	អារមមេណ៍	ចង់	ចូលរួម	

សាសានចមក	រោន់ដត	ដមចើន	រាង	មុន	។	ពួកដគ	រោន់ដត	មាន	ឆន្ៈ	

េេួល	យក	រោរដៅ	បដមមើ	នានា	អាន	មពះគម្ីរ	នរិង	បដមងៀន	ទាំង	

ដៅ	ផ្ះ	នរិងដៅមពះវិហ្រ	។	មាន	បុរស	មួយ	ចំនួន	ក៏	បាន	ដរៀន		

កមមេវិធី	សរិកសា	ដនះ	ចប់	ផងដែរ	។	ភាគដមចើន	គឺ	រា	កសរិករ	មកីមក	ពួកដគ	

បាន	នរិោយ	ថា	ឥឡូវ	ដនះ	ពួកដគ	អាច	គរិត	លុយ	ដលើ	រោរចំណាយ	

នរិង	រោរលក់	ផលរិតផល	របស់	ខលលួន	បាន	រោន់ដត	មបដសើរ	រាងមុន	

ជួយ	កូនៗ	ដធ្វើ	ករិច្ចរោរ	សាលា	របស់	ពួកដគ	ដ�ើយ	អាន	មពះគម្ីរ	

ដោយ	ខលលួន	ឯង	នរិង	រាមួយ	មគួសារ	ខលលួន	ផងដែរ	។

ដរាគជរ័យ	ដែល	មាន	ដៅ	ក្នុង	មណ្ឌល	អាប៊ូម៉ាូសុ	បាន	ដលើក	

េឹកចរិត្ត	ឲ្យ	មណ្ឌល	អាសាមា៉ាកដគដស	ដែល	ដៅ	ជរិត	ដនាះ	បាន	

ចាប់ដផ្តើម	កមមេវិធី	សរិកសា	អកខេរកមមេ	របស់	ខលលួន	ផងដែរ	។

្ហ្រឌីស	អាដសៀឌូ	មក	ពី	សាខា	សាន់គុដបណាដស	បាន	

នរិោយ	ថា	«	រោរដែល	អាច	អាន	នរិង	សរដសរ	បាន	ដនះ	គឺ	កំពុង	

ផ្លាស់ប្តូរ	ជីវិត	របស់	ដយើង	នរិង	ជីវិត	របស់	កូនដៅ	ពួកដយើង	»	។	

«	មពះបន្ូល	កំពុង	ដត	ផ្លាស់ប្តូរ	ពរិ្ព	ដលាក	របស់	ដយើង	ដ�ើយ	

ពួកដយើង	មាន	អំណរគុណ	ែល់	មពះវរបរិតា	ដែល	គង់	ដៅ	

ឋានសួគ៌	»	។	◼

បានបំែុសឲ្យរានភាព

ខ្លួនទីពឹងខ្លួន

«ោមនច្នម្ើយដតមួយណាអាច្

នេ្ើយ្គប់សុខុមាលភាពក្នុង

ស្សនាច្្ករាននទ។វាគឺជា

កម្មវិ្ីមួយជួយខ្លួនឯងដែល

បុគ្គលមានាក់មានទំនួលខុស្តូវ

ច្ំនពាះភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនផ្ទាល់

ខ្លួន។្នធាននានារបស់នយើង

រួមមានោំងការអ្ិស្ឋានផ្ទាល់

ខ្លួន្ពះរបស់នយើងរាន្បោន

នទពនកាសល្យនិងសមតថែភាព

នានា្ទព្យ្នស្មាប់នយើង

តាមរយៈ្កុម្គួស្រនយើងផ្ទាល់

និង្គួស្រស្ច្់ញាតិឆ្ងាយៗ

នទៀត្នធានសេគមននផ្សងៗ

នទៀតពិតដមននេើយការោំ្ទនន

ការដេោំពីកូរ៉ុមបពវជិតភាពនិង

សមាគមសនង្គ្រាះផងដែរ។...

«ជាច្ុងន្កាយអ្ក្តូវដតន្វើ

ដផ្ករបស់អ្កនូវអវីដែលកូនសិស្ស

នន្ពះ្គីស្ទរានន្វើនៅក្នុង្គប់

សម័យកាន់កាប់្តួត្តា៖្បឹកសា

រួមោនាន្បើ្ នធានោំងអស់ដែល

មានដសវងរកការបំផុសគំនិត

ពី្ពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទូលសួរ

្ពះអមាចាស់សុំការបញ្ជាក់របស់្ទង់

នេើយបនាទាប់មកមូរនែអាវអ្កន�ើង

នេើយនៅន្វើការននាះ»។

ម្បធានស�ៀសថើរសអសវអុជដូ�វទីម្បឹកសាទីពីរសៅ

ក្នុងគណៈម្បធានទីមួយ«ក្រឧបត្ថម្ភរាមរារា៌ា

របស់ម្ពោះអរាចាស់»Liahona,ដខវិច្ឈិក្្នាំ

២០១១ទំព័រ៥៣–៥៦។
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ចំ
ដពាះ	ឪពុក	មាតាយ	នរិង	អ្ក	ែឹកនាំ	យុវវរ័យ	ដអលដឌើរ	ោវីឌ	ដអ	ដបែណា	មន	

កូរ៉ុមមនពួក	សាវក	ែប់ពីរនាក់	បាន	មាន	មបសាសន៍	ពី	តុល្យភាព	ែ៏	មបមព	មួយ	

ដែល	ដយើង	មតូវ	ដស្វងរក	គឺ	៖	«	អដញជើញ	យុវវរ័យ	ឲ្យ	ដធ្វើ	សកមមេភាព	។	អ្ក	

មតូវដត	មាន	វត្តមាន	ដៅ	េី	ដនាះ	ប៉ាុដន្ត	អ្ក	មតូវ	ដត	េុក	ឲ្យ	ពួកដគ	ែឹកនាំ	។	អ្ក	មតូវដត	ផ្តល់	

រោរដណនាំ	ដោយ	មរិន	ដធ្វើ	ជំនួស	ដឡើយ	»	។ 1

ឪពុក	មាតាយ	នរិង	អ្ក	ែឹកនាំ	អាច	ជួយ	យុវជន	នរិង	យុវនារីដរៀនពីដរាលរោរណ៍		

បួន	ោ៉ាង	ដែល	នឹង	ដរៀបចំ	ខលលួន	ពួកដគ	ឲ្យ	ែឹកនាំ	ក្នុង	ផលូវ	សុចរិត	នរិង	កសាង	នគរ	មពះ	ដៅ	

ដលើ	ដផនែី	ដនះ	។

រោល	ខ្នុំ	អាយុ	14	ឆ្នាំ	ខ្នុំ	បាន	ជួប	យុវនារី	មួយ	ចំនួន	ដែល	រា	អ្ក	ែឹកនាំ	ែ៏	

មបដសើរ	។	ដៅដពល	ដនាះ	មគួសារ	របស់	ខ្នុំ	បាន	ផ្លាស់	ប្តូរ	េីលំដៅ	ដៅ	ស�រែ្ឋ	ដ�ើយ	

បាន	រោលាយ	រា	សមាជរិក	មន	វួែ	ថមេី	មួយ	។	ខ្នុំ	មរិន	ចាំ	ថា	ដតើ	នរណា	បាន	បដមមើ	ដៅ	ក្នុង	

គណៈមបធ្ន	ថានាក់	មម៉ាដមត	ដឡើយ	ដត	ខ្នុំ	បាន	ចាំ	ោ៉ាង	ចបាស់ពី	មកុម	យុវនារី	ដែល	មាន	

សណាតាន	ចរិត្ត	ែ៏	ល្អ	ចំដពាះ	ខ្នុំ	ោ៉ាង	ពរិដសស	។	ពួកដគ	បាន	េេួល	យក	ដកមេង	មសី	ចំណូល	ថមេី	

មានាក់	ដែល	្ រិយ្រ័យ	នរិង	រង	តូច	ស្ម	ដោយ	ដសាមាះសរ	ដធ្វើរា	មរិត្ត្ក្តរិ	យូរអដង្វង	ដ�ើយ	

ដធ្វើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	មាន	អារមមេណ៍	ថា	បាន	េេួល	រោរសាវាគមន៍	។	ដោយ	មក	ពី	ោឡាដវ	រា	កដនលង	

ដែល		ខ្នុំ	រា	ដកមេងមសី	មរមន	ដត	មានាក់	ឯង	គត់	ដៅ	ក្នុង	អនុវិេយាលរ័យ	របស់	ខ្នុំ	ដ�ើយ	មាន	

ដកមេង	មសី	រា	មរមន	មានាក់	ដេៀត	ដែល	ខ្នុំ	បាន	សារល់	ដែល	បាន	រស់ដៅ	ចមាងាយ	មបដ�ល	រា	

មួយ	ដមា៉ាង	ដបើជរិះ	ឡាន	ពី	ផ្ះ	ខ្នុំ	ដៅ	េីដនាះ	ខ្នុំបាន	គរិត	ថា	«កផន្ងយនរះ	ែូចរា	ឋាន	សួគ៌	

ណាស់	!	»

ដនះ	រា	ដពល	ែំបូង	មន	ជីវិត	ខ្នុំ	ខ្នុំ	បាន	មាន	មរិត្ត្ក្តរិ	រា	ដមចើន	ដែល	បាន	រស់ដៅ	តាម	

បេោឋាន	ដៅ	ក្នុង	កូនដសៀវដៅ	យដើម្បីករាលាំងនន�ុវជន	បាន	អដញជើញ	ខ្នុំ	ឲ្យ	ចូលរួម	

សកមមេភាព	នានា	ដ�ើយ	ដចកចាយ	េីបនាទាល់	របស់	ពួកដគ	អំពី	ែំណឹង	ល្អ	រាមួយ	ខ្នុំ	។	

គំរូ	របស់	ពួកដគ	អំពី	ដសចក្តី	មសឡាញ់	ែ៏	សប្នុរស	រកសា	ខ្នុំ	ឲ្យ	ដៅ	សកមមេ	ក្នុង	សាសនាចមក	

មន	មពះដយស៊ូវមគីស្	មន	ពួកបរិសុេ្ធ	មថងៃ	ចុង	ដមរោយ	ដៅ	ដពល	ដនាះ	ដមចើន	រាង	រោរនរិោយ	

ឬ	ដមដរៀន	ដែល	បាន	បដមងៀន	ដៅ	ដពល	ណាៗ	ទាំងអស់	។	ដៅ	ក្នុង	ដសចក្តី	មសឡាញ់	

នរិង	ពនលឺ	ដែល	មាន	លកខេណៈ	ែូច	មពះមគីស្	របស់	ពួកដគ	ដនាះ	ពួកដគ	គឺ	រា	សារលរិខរិត	មន	

ែំណឹង	ល្អ	របស់	មពះដយស៊ូវមគីស្	ដ�ើយ	ពួកដគ	គឺ	រា	អ្ក	ដែល	បាន	ែឹកនាំ	នរិង	នាំ	ផលូវ	ខ្នុំ	

ឲ្យ	ដៅ	ក្នុង	ដមរោល	របស់	មេង់	។

ដតើ	អ្វី	ដៅ	ដែល	ដធ្វើ	ឲ្យ	មរិត្ត្ក្តរិ	ថមេីៗ	របស់	ខ្នុំ	រោលាយ	រា	អ្ក	ែឹកនាំ	ែ៏	អសាចារ្យ	ដនាះ	?

អ្ក	ផសែព្វផសាយ	សាសនា	វរ័យ	ដកមេង	មានាក់	បាន	ឲ្យ	នរិយមនរ័យ	ោ៉ាង	សាមញ្ញ	មន	ពាក្យ	

ថានាក់	ែឹកនាំ	។	រាត់	បាន	នរិោយ	ថា	«	ដយើង	មតូវដត	ដៅ	មតង់	កដនលង	ដែល	មតឹមមតូវ	

ក្នុង	ដពល	ែ៏	មតឹមមតូវ	រោរដធ្វើ	តាម	មពះឆន្ៈ	របស់	មពះអមាចាស់	ដ�ើយ	ជួយ	មនុសសែ	ដែល	

មតូវរោរជំនួយ	ពី	ដយើង	។	ដនាះរាអ្វី	ដែល	ដធ្វើ	ឲ្យ	ដយើង	រោលាយ	រា	អ្ក	ែឹកនាំ	ដ�ើយ	»	។ 2	

តាមរយៈគុណធម៌	ដែល	ពួកដគ	មាន	នរិង	ពនលឺ	មន	មពះមគីស្	ដែល	រះ	ចរិដញ្ចងចរិញ្ចាច	

ដៅ	ក្នុង	ខលលួន	ពួកដគ	ដនាះ	យុវជន	នរិង	យុវនារី	ដសាមាះមតង់	េូទាំង	សាសនាចមក	ដនះ	មាន	

សមត្ថភាព	ដនាះ	ដែើម្ី	ដលកនាំតាមែ្លូវរបស់ទ្រះអរាចាស	់ដ�ើយ	«	ជួយ	មនុសសែ	ែមេ	ដេៀត	

ឲ្យ	ដមបរោលាយ	រា	អ្ក	ដែើរតាម	ែ៏	ពរិត	មន	.	.	.	មពះដយស៊ូវមគីស្	»	។ 3

ក្នុង	នាម	រា	អ្ក	ែឹកនាំ	ដយើង	ែឹកនាំ	នាំ	ផលូវ	ដ�ើយ	ដែើរដក្រ	យុវជន	នរិង	យុវនារី	របស់	

ដយើង	។	ប៉ាុដន្ត	មានដត	គណៈមបធ្ន	ថានាក់	នរិង	គណៈមបធ្ន	កូរ៉ុម	ដេ	ដែល	មាន	េំនួល	

ខុសមតូវ	សមមាប់	រោរែឹកនាំ	នរិង	ដណនាំ	ករិច្ចរោរ	របស់	ពួកដគ	ក្នុង	ថានាក់	នរិង	កូរ៉ុម	រួមមាន	

ទាំង	រោរដមជើសដរើស	ដមដរៀន	មថងៃ	អាេរិត្យ	នរិង	រោរោក់	ដផនរោរ	សកមមេភាព	មបចាំ	សបាតា�៍	។	

អ្ក	ែឹកនាំ	ថានាក់	នរិង	កូរ៉ុម	មតូវបាន	ដៅ	នរិង	ដញកដចញ	ដមរោម	រោរែឹកនាំ	មន	អស់	អ្ក	

ដែល	រោន់	កូនដសា	បព្វជរិតភាព	ដែល	ពួករាត់	មាន	សរិេ្ធរិ	អំណាច	ដែើម្ី	ែឹកនាំ	នរិង	

ពមងឹង	យុវវរ័យ	ដផសែង	ដេៀត	។	ពួកដគ	ដធ្វើតាម	គំរូ	របស់	មពះអង្	សដ្ង្រះ	ដ�ើយ	ដរៀន	បដមមើ	

ែូច	ដែល	មេង់	បាន	បដមមើ	ដ�ើយ	ដធ្វើ	ករិច្ចរោរ	នានា	ែូច	រា	មេង់	បាន	ដធ្វើ	។

សដាយខ្រ៉ុលសអ�វ

រា៉ាកខន់ឃី

ទី្បឹកសាទីមួយនៅក្នុង

គណៈ្បធានយុវនារីទូនៅ

បនពងៀន �ុវវរ័�

�ុវវ័�របស់យ�ើងមិនទគាន់ផតជាអ្កដលកនាំនាយ្លអនាគត

យនារះយ្រ។្ួកយគគឺជាអ្កដលកនាំនាយ្លបច្ចនុប្ន្យនរះែងផដរ។

យ�ើងអាចជួ�្ួកយគឲ្យដលកនាំដូចជាទ្រះអង្គសយ្គ្គារះ។

ពីរនបៀបែឹកនាំតាមមាោ៌ា
របស់្ពះអង្គសនង្គ្រាះ



ឱក្សនានាសម្រាប់ភាពជាអ្កដឹកនាំរបស់យុវវ័យ

ភាព	រា	អ្ក	ែឹកនាំ	ចាប់ដផ្តើម	ដឡើង	ពី	ក្នុង	ដគ�ោឋាន	។	ដអលដឌើរ	រ៉ូបឺត	ឌី	ដ�ល	មន	

កូរ៉ុម	មន	ពួក	សាវក	ែប់ពីរ	នាក់	បាន	បដមងៀន	ថា	«	រោរដធ្វើ	រោតព្វករិច្ច	របស់	ដយើង	ចំដពាះ	មពះ	

ក្នុង	នាម	រា	ឪពុក	មាតាយ	នរិង	អ្ក	ែឹកនាំ	ចាប់ដផ្តើម	រាមួយ	នឹង	រោរែឹកនាំ	តាមរយៈ	គំរូ—

ដោយ	រោររស់ដៅ	តាម	ដរាលរោរណ៍	ទាំងឡាយ	មន	ែំណឹង	ដៅ	ក្នុង	ដគ�ោឋាន	ដោយ	

ខាជាប់ខជលួន	នរិង	ឧសសា�៍	»	។	«	រោរណ៍	ដនះ	មតូវឲ្យ	មាន	រោរដប្តរាញាចរិត្ត	នរិង	រោរពយាោម	

រល់	មថងៃ	»	។ 4	ឪពុក	មាតាយ	បដមងៀន	ដរាលលេ្ធរិ	មន	មពះមគីស្	។	ពួករាត់	ជួយ	យុវវរ័យ	

ឲ្យ	ោក់	នរិង	សដមមច	ដរាលដៅ	។	រោរអ្រិវឌ្ឍន៍	ខលលួន	របស់	មកុម	យុវនារី	នរិង	រោតព្វករិច្ច	

ចំដពាះ	មពះ	ជួយ	យុវវរ័យ	ពមងឹង	េីបនាទាល់	អំពី	មពះដយស៊ូវមគីស្	ដមតៀមខលលួន	ដែើម្ី	ដធ្វើ	នរិង	

រកសា	ដសចក្តី	សញ្ញា	ពរិសរិែ្ឋ	ដ�ើយ	បំដពញ	តួនាេី	នរិង	េំនួល	ខុសមតូវ	ែ៏	ដេវភាព	របស់	ខលលួន	

ដៅក្នុង	មកុមមគួសារ	ក្នុង	ផ្ះសំដបង	នរិង	ក្នុង	សាសនាចមក	។

ដៅ	សាសនាចមក	ថានាក់	ែឹកនាំ	បព្វជរិតភាព	ដអើរ៉ុន	នរិង	ពួកអ្ក	ែឹកនាំ	យុវនារី	អាច	

ជួយ	យុវវរ័យ	ឲ្យ	បដមមើ	ដៅ	ក្នុង	កូរ៉ុម	នរិង	គណៈមបធ្ន	ថានាក់	ឲ្យ	យល់	ពី	រោតព្វករិច្ច	ែ៏	ពរិសរិែ្ឋ	

របស់	ខលលួន	នរិង	តដមកែើង	រោរដៅ	បដមមើ	របស់	ខលលួន	ដែើម្ីដថទាំ	នរិង	ពមងឹង	សមាជរិក	មន	កូរ៉ុម	

នរិង	សមាជរិក	ថានាក់	ែមេ	ដេៀត	។

ក្នុង	នាម	រា	អ្ក	ែឹកនាំ	មនុសសែ	ដពញ	វរ័យ	ដយើង	ដរៀបចំ	យុវវរ័យ	ឲ្យ	ែឹកនាំ	កូរ៉ុម	នរិង	

រោរមបជុំ	ក្នុង	ថានាក់	នរិង	សកមមេភាព	ម៉ា្ូតឆល	ទាំងឡាយ	។	ដយើង	ជួប	យុវវរ័យ	ដៅ	ក្នុង	

រោរមបជុំ	គណៈមបធ្ន	ដៅដពល	ពួកដគ	សដមមច	ពី	រដបៀប	ដែើម្ី	បដមមើ	ែល់	អ្ក	ណា	ដែល	

កំពុង	មាន	ឧបសគ្	ដែើម្ី	បដងកែើន	ឲ្យ	យុវវរ័យ	ទាំងអស់	ចូលរួម	ដរៀន	ដៅ	ថានាក់	មថងៃ	អាេរិត្យ	នរិង	

ោក់ដផនរោរ	សកមមេភាព	នានា	គដមមាង	បដមមើ	រោរដបាះជំរុំ	នរិង	សន្រិសីេ	យុវវរ័យ	។

ដយើង	សូម	ដលើក	េឹកចរិត្ត	ែល់	គណៈមបធ្ន	យុវវរ័យ	ឲ្យ	ជួយ	សមាជរិក	កូរ៉ុម	នរិង	

សមាជរិក	ថានាក់	ទាំងអស់	ចូលរួម	ដៅ	ក្នុង	មគប់	េរិែ្ឋភាព	មន	ករិច្ចរោរ	មន	ដសចក្តីសដ្ង្រះ	

រួមមាន	ករិច្ចរោរ	ផសែព្វផសាយ	សាសនា	របស់	សមាជរិក	រោរដថរកសា	អ្ក	ដមបចរិត្ត	ដជឿ	រោរដធ្វើ	ឲ្យ	

សមាជរិក	មរិន	សូវ	សកមមេ	សកមមេ	ដឡើង	វិញ	ករិច្ចរោរ	មពះវិហ្រ	បរិសុេ្ធ	នរិង	ពងសែមបវត្តរិ	នរិង	

រោរបដមងៀន	ែំណឹង	ល្អ	។ 5	គណៈមបធ្ន	យុវវរ័យ	ជួយ	យុវជន	នរិង	យុវនារី	ទាំងអស់	

ឲ្យ	ដរៀន	ពី	ដសចក្តី	អំណរ	នរិង	ពរជរ័យ	នានា	មន	រោរបដមមើ	ដៅ	ក្នុង	មពះនាម	មពះអង្	សដ្ង្រះ	

នរិង	រោរឲ្យ	ចំណី	ែល់	ដចៀម	របស់	មេង់	។

ករិច្ចរោរ	របស់	អ្ក	ែឹកនាំ	ពុំដមន	គរិត	ដត	អំពី	ថានាក់	ែឹកនាំ	មជ្រិមវរ័យ	នរិង		

សមត្ថភាព	របស់	ដយើង	ដែើម្ី	ដចក	មកោស	ផសែព្វផសាយ	ឬ	រោរបដមងៀន	ដសចក្តី	ពរិត	ឲ្យ		

បាន	ល្អឥតដខាចាះ	ដនាះដឡើយ	។	ករិច្ចរោរ	របស់	អ្ក	ែឹកនាំ	គឺ	ដែើម្ីជួយ	យុវជន	នរិង		

យុវនារី	ឲ្យ	ដរៀន	នរិង	អនុវត្ត	ដរាលរោរណ៍	នានា	ដែល	នឹង	ជួយ	្ួកយគ	ែឹកនាំ	តាម	មារា៌ា	

របស់	មពះអង្សដ្ង្រះ	។	ខាង	ដមរោម	ដនះ	គឺ	រា	ដរាលរោរណ៍	ទាំង	បួន	ដនាះ	។ 6

សរៀបចំខ្ងវិញ្ញាណ

ជួយ	យុវវរ័យ	ឲ្យ	យល់	ពី	អំណាច	មន	រោរដរៀបចំ	ខាង	វិញ្ញាណ	របស់	ពួកដគ	។	បដមងៀន	

ពួកដគ	ឲ្យ	អនុវត្ត	ដសចក្តី	ជំដនឿ	ដៅក្នុង	ដសចក្តី	សញ្ញ	ដែល	ពួកដគ	បាន	ដធ្វើ	ដៅ	ក្នុង	

ពរិធីបរិសុេ្ធ	មន	សាមរោម៉ាង់	។	ជួយ	ពួកដគ	ឲ្យ	មាន	ឆន្ៈ	ដែើម្ី	ដលើក	មក	ោក់ដលើ	ខលលួន	

នូវ	មពះនាម	មន	មពះមគីស្	ចងចាំមេង់	រានរិច្ច	ដ�ើយ	ដរារព	មពះបញ្ញត្តរិ	របស់	មេង់	ដែល	

សក្តរិសម	ឲ្យ	ពួកដគ	នឹង	មាន	ភាពរា	គូកន	មន	មពះវិញ្ញាណ	បរិសុេ្ធ	រានរិច្ច	។	ពួកដគ	មរិន	

បដមមើ	ដត	មានាក់	ឯង	ដនាះ	ដេ	ដៅដពល	ពួកដគ	អាច	េេួល	ែឹង	នរិង	ដធ្វើ	តាម	រោរបំផុស	គំនរិត	

ពី	មពះវិញ្ញាណ	បរិសុេ្ធ	។

ពួកដគ	ដរៀបចំ	ខាង	វិញ្ញាណ	តាមរយៈរោរ	ដស្វងរក	

ដធ្វើ	តាម	រោរដណនាំ	ដៅ	ក្នុង	រោរអធរិសាឋាន	ែ៏	សុចរិត	

នរិង	ដស្វង	រក	ចដមលើយ	ដៅក្នុង	មពះគម្ីរ	ទាំងឡាយ	។	

ពួកដគ	ពយាោម	ដរារព	តាម	មពះបញ្ញត្តរិ	នានា	ដែើម្ី		

ឲ្យ	មពះវិញ្ញាណ	បរិសុេ្ធ	នឹង	មាន	បន្ូល	ដៅ	រោន់	

ពួកដគ	ដៅ	ក្នុង	ែួងចរិត្ត	នរិង	គំនរិត	ដែល	ពួកដគ	

	អាច	េេួល	អារមមេណ៍	នរិង	ែឹង	ថា	នរណា	ដែល	

មតូវរោរ	ជំនួយ	ដ�ើយ	អ្វី	ដែល	ពួកដគ	អាច	ដធ្វើ	បាន	។	

ពួកដគ	េេួល	អារមមេណ៍	មន	ដសចក្តី	មសឡាញ់	ែ៏	

សុេ្ធសាធ	មន	មពះមគីស្	ចំដពាះ	សមាជរិក	មានាក់ៗ	មន	

ថានាក់	ឬ	កូរ៉ុម	។

រោរដរៀបចំ	ខាង	វិញ្ញាណ	ដធ្វើ	ឲ្យ	យុវវរ័យ	មាន	

េំនុក	ចរិត្ត	ថា	ពួកដគ	គឺ	រា	ភានាក់ង្រ	របស់	មពះអមាចាស់	

ដ�ើយ	ថា	ពួកដគ	កំពុង	ដធ្វើ	ធុរករិច្ច	របស់	មេង់	ដ�ើយ	

(	សូមដមើល	គ	នរិង	ស	64:29	)	។



 ដខតុលាឆ្នាំ២០១៥ 25

ក្រចូលរួមក្នុងម្កុមម្បឹកសា

សូម	បដមងៀន	យុវវរ័យ	អំពី	រដបៀប	ដរៀបរយ	មន	មូលោឋាន	មគឹះ	នរិង	អំណាច	មន	រោរេេួល	

វិវរណៈ	មន	មកុមមបឹកសា	ដៅដពល	ពួកដគ	ចូលរួម	ដៅក្នុង	ែំដណើររោរ	ចាត់តាំង	ែ៏	ដេវភាព	

តាមរយៈ	សាសនាចមក	របស់	មពះអមាចាស់	មតូវ	បាន	មគប់មគង	ដ�ើយ	បុគ្ល	មានាក់ៗ	នរិង	

មកុម	មគួសារ	មតូវបាន	មបទាន	ពរ	។ 7	រោរមបជុំ	គណៈកមមេរោរ	យុវវរ័យ	គណៈប៊ីសសែព	នរិង	

កូរ៉ុម	នរិង	គណៈមបធ្ន	ថានាក់	គឺ	រា	មកុមមបឹកសា	ដែល	យុវវរ័យ	ដរៀន	ពី	រោតព្វករិច្ច	របស់	ខលលួន	

ដ�ើយ	េេួល	េំនួល	ខុសមតូវ	បដមមើ	ែល់	មនុសសែ	ែមេ	ដេៀត	។

សមាជរិក	មកុម	មបឹកសា	៖

•		 រួបរួម	នរិង	ដធ្វើ	តាម	រោរដណនាំ	របស់	អ្ក	ែឹកនាំ	បព្វជរិតភាព	ដែល	រោន់កូនដសា	

បព្វជរិតភាព	។

•		 ដចកចាយ	រោរយល់	ែឹង	នរិង	គំនរិត	របស់	ពួកដគ	ក្នុង	សាមារតី	មន	ភាពសុចរិត	

បរិសុេ្ធភាព	គុណធម៌	អំណត់	ដសចក្តី	ជំដនឿ	ដសចក្តី	សប្នុរស	នរិង	ដសចក្តី	

រប់អាន	រានា	រា	បងប្អូន	។

•		 ដធ្វើ	រោររួម	រានា	តាមរោរ	ែឹកនាំ	ដោយ	មពះវិញ្ញាណ	បរិសុេ្ធ	ដែើម្ី	ោក់	ដផនរោរ	ពី	អ្វី	

ដែល	ពួកដគ	នឹង	ដធ្វើ	ដែើម្ី	ជួយ	អស់	អ្ក	ដែល	មតូវរោរ	ជំនួយ	។

ក្របសម្មើមនុស្សដនទ

យុវវរ័យ	ែឹកនាំ	តាម	មារា៌ា	របស់	មពះអមាចាស់	ដៅដពល	ពួកដគ	បដមមើ	ដោយ	ដសចក្តី	

មសឡាញ់	នរិង	ដសចក្តីសប្នុរស	។	យ៉ាូដសប	ស៊មេីធ	បាន	បដមងៀន	ថា	៖	«	រាមាន	អ្វី	ដែល	

មតូវ	គរិតគូរ	ដមចើន	រាងរោរ	ែឹកនាំ	មនុសសែ	ឲ្យ	ដបាះបង់	អំដពើ	បាប	នាំ	ដគ	ដោយ	ែឹក	មែ	របស់	

ពួកដគ	ដ�ើយ	ដមើល	ដថ	ពួកដគ	ដោយ	ក្តី	អាណរិតអាសូរ	ដឡើយ	។	ដៅដពល	មនុសសែ	មគប់រានា	

បង្ហាញ	ដសចក្តី	សប្នុរស	នរិង	ដសចក្តី	មសឡាញ់	ែ៏	ដមចើន	ចំដពាះ	ខ្នុំ	អូ៎	ខ្នុំ	ពរិត	រា	មាន	កមាលាំង	

ចរិត្ត	អ្វី	មល៉ាដះ	»	។ 8

មពះអង្	សដ្ង្រះ	បាន	បដមងៀន	ពី	សារៈសំខាន់	នរិង	តមមល	ដែល	មរិន	

អាច	រោត់មថល	បាន	មន	មពលឹង	របស់	មនុសសែ	មគប់រូប	(	សូមដមើល	គ	នរិង	ស	

18:10–15)	។	ជួយ	យុវវរ័យ	របស់	ដយើង	ឲ្យ	យល់	ពី	ដសចក្តី	ពរិត	ែ៏	រុងដរឿង	

ដែល	មពះដយស៊ូវមគីស្	បាន	មបទាន	ជីវិត	របស់	មេង់	ដ�ើយ	បាន	ដបើក	ផលូវ	ដែល	

អាច	ឲ្យ	មនុសសែ	ទាំងអស់	មក	រោន់មេង់	បាន	។	ដោយមាន	អំណរគុណ	

ចំដពាះ	អ្វី	ដែល	មេង់	បាន	ដធ្វើ	ដនាះ	អ្ក	បដមមើ	ែ៏	ពរិត	របស់	មពះអមាចាស់	ដ្ង	ជួយ	នរិង	

បដមមើ	ដោយ	ដសចក្តី	មសឡាញ់	ែ៏	សប្នុរស	ែល់	យុវជន	នរិង	យុវនារី	មគប់	រូប	ដែល	មេង់	រា	

មពះអង្សដ្ង្រះ	បាន	បូរា	អ្វីៗ	មគប់	ោ៉ាង	។

បសម្ងៀនដំណឹងលអែរបស់ម្ពោះសយសមូវម្គីស្ទ

សូម	ជួយ	យុវជន	នរិង	យុវនារី	ឲ្យ	សារល់	ឱរោស	នានា	ដែើម្ី	បដមងៀន	ែំណឹង	ល្អ	នរិង	

យល់	ថា	រោរបដមងៀន	ែ៏	សំខាន់	បំផុត	របស់	ពួកដគ	ដនាះ	គឺ	រា	គំរូ	របស់	ពួកដគ	ផ្ទាល់	។	

ដៅដពល	យុវវរ័យ	រស់ដៅ	តាម	ពាក្យ	ដពចន៍	របស់	ពយារោរី	ដ�ើយ	រកសា	បេោឋាន	តាម	

កូនដសៀវដៅ	យដើម្បីករាលាំងនន�ុវជន	ដនាះ	ពួកដគ	នឹង	ែឹកនាំ	តាម	មារា៌ា	របស់	មពះអង្	

សដ្ង្រះ	។	តាមរយៈ	ដសចក្តី	មថលថ្ូរ	មន	ពាក្យ	ដពចន៍	នរិង	េដង្វើ	របស់	ពួកដគ	ដនាះ	ពួកដគ	

បង្ហាញ	ពី	អត្ថនរ័យ	មនរោរ	រោលាយ	រា	សរិសសែ	ែ៏ពរិត	របស់	មពះដយស៊ូវមគីស្	។	ពួកដគ	ឈរ	រា	

សាកសែី	ែល់	មេង់	ដោយ	រាមាន	លាក់	ពុត	ដឡើយ	។	បនាទាប់	មក	ដៅដពល	ពួកដគ	ដថលង	េីបនាទាល់	

ជួយ	បដមងៀន	ដមដរៀន	ដៅ	មថងៃ	អាេរិត្យ	ឬ	ដចកចាយ	ដសចក្តី	ពរិត	មន	ែំណឹង	ល្អ	រាមួយ	មរិត្ត្ក្តរិ	

របស់	ខលលួន	ដនាះពួកដគ	នឹង	ដពារដពញ	ដោយ	មពះវិញ្ញាណ	ដ�ើយ	ពាក្យ	សម្តី	របស់	ពួកដគ	

នឹង	មាន	អំណាច	មន	រោរ	ផ្លាស់ដមបចរិត្តដជឿ	។

ដឹកនាំរាមរារា៌ារបស់ម្ពោះអង្គសស្គ្រោះ

ដែើម្ី	ែឹកនាំ	តាម	មារា៌ា	របស់	មពះអមាចាស់	គឺ	រា	ឯកសរិេ្ធ	ែ៏	ពរិសរិែ្ឋ	មួយ	ដែល	នឹង	តមមូវ	

ឲ្យ	យុវវរ័យ	ផ្តល់	ឲ្យ	អស់	ពី	សមត្ថភាព	របស់	ពួកដគ	ដៅដពល	ពួកដគ	បដមមើ	មពះអមាចាស់	ដៅ	ផ្ះ	

ដៅ	ក្នុង	សាសនាចមក	នរិង	ដៅ	ក្នុង	ស�គមន៍	។	យុវជន	នរិង	យុវនារី	ដែល	ែឹកនាំ	ដៅ	

ក្នុង	មារា	របស់	មពះអង្	សដ្ង្រះ	ដនាះ	នឹង	ដមប	រា	សារលរិខរិត	មន	ែំណឹង	ល្អ	របស់	មពះមគីស្	

រា	ចដមលើយ	ចំដពាះ	រោរអធរិសាឋាន	របស់	នរណា	មានាក់	រា	ដេវតា	ដែល	បដមមើ	ែល់	អស់	អ្ក	

ដែល	មតូវរោរ	ជំនួយ	ដ�ើយ	រា	ពនលឺ	មន	មពះមគីស្	ដៅរោន់	ពរិ្ពដលាក	។	◼

កំណត់ចំណាំ

	 1.	ោវីឌ	ដអ	ដបែណា	«	Youth and Family History	»	lds. org/ youth/ 
family - history/ leaders	។

	 2.	សំបុមត	មក	ពី	ដៅមបុស	របស់	ខារ៉ូ	ដអ�្វ	មា៉ាកខុន�ី	មថងៃ	េី	13	ដខ	មរិនា	ឆ្នាំ	2015	។

	 3.	ក្លួនខានាតភាគ២៖ការទគប់ទគងស្សនាចទក	(	ឆ្នាំ	2010	)	ជំពូក	3.1	។

	 4.	រ៉ូបឺត	ឌី	ដ�ល	«	Our Duty to God: The Mission of Parents and Leaders to 
the Rising Generation	»	Liahona,	ដខ	ឧសភា	ឆ្នាំ	2010	េំពរ័រ	95	។

	 5.	សូមដមើល	ក្លួនខានាតភាគ២	ជំពូក	5	។

	 6.	សូមដមើល	ក្លួនខានាតភាគ២	ជំពូក	3.2	។

	 7.	សូមដមើល	ក្លួនខានាតភាគ២	ជំពូក	4.1	។

	 8.	ការបយទងៀនរបស់ទបធានស្សនាចទក៖�៉ូផសបសម្ម៊ីធ	(	ឆ្នាំ	2007	)	េំពរ័រ	394	428	។

បរិរាណម្តឹមម្តូវននក្រដណនាំ

យុវវ័យ្តូវការក្មិតនផ្សងៗោនាននការោំ្ទនៅនពលពួកនគនរៀននែើម្ី

ែឹកនំា។អ្កខ្ះអាច្ន្វើកិច្្ការន្ច្ើននោយខ្លួន

ឯងអ្កខ្ះនទៀតនឹង្តូវការការែឹកនំាបដនថែម។ឪពុក

មាតាយអាច្្បឹកសារួមោនានៅនពលពួកនគជួយកូនៗរបស់ខ្លួន

ឲ្យនរៀនែឹកនំានេើយគណៈ្មធានយុវជននិងយុវនារី

អាច្្បឹកសារួមោនានិងជាមួយគណៈប៊ីស្សពនៅនពល

ពួកនគនប្តជាញាច្ិត្តថ្នតើ្តូវផ្តល់ការដណនាំប៉ុណាណាែល់

យុវវ័យមានាក់ៗនៅក្នុងវួែននាះ។នោលនៅ៖នែើម្ីជួយ

យុវជននិងយុវនារីមានាក់ៗឲ្យអភិវ�្ឍខ្លួននោយចាប់

នផ្តើមពីអវីដែលពួកនគមាន។
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ក្រម្បារព្ធសធវើរាម្តី
ជួបជុំម្កុមម្គួ្រ

នៅ
	ក្នុង	ឆ្នាំ	1915	ពយារោរី	មថងៃ	ចុង	ដមរោយ	បាន	េូនាមាន	ដយើង	ឲ្យ	ដញក	មួយ	រមតី	ក្នុង	

មួយ	សបាតា�៍	សមមាប់	មគួសារ	របស់	ដយើង	។	វា	មតូវបាន	ដៅ	ថា	«	រមតី	ជួបជុំ	

ក្នុង	មគួសារ	»	ដៅ	ដលើក	ែំបូង—រាដពល	មួយ	ដែើម្ី	ដរៀន	ែំណឹង	ល្អ	ដ�ើយ	មាន	

ភាពរីករយ	រាមួយ	រានា	ខណៈដែល	រោរពមងឹង	េំនាក់េំនង	ដៅដលើ	ដផនែី	នរិង	ដៅអស់	កល្	របស់	

ដយើង	។

មួយរយ	ឆ្នាំ	ដមរោយ	មក	រមតី	ជួបជុំ	មកុមមគួសារ	បន្ត	ជួយ	ដយើង	ឲ្យ	សាថាបនា	មកុមមគួសារ	ដែល	នឹង	

ដៅ	អស់កល្	អស់	រោល	រានរិច្ច	។	ពយារោរី	ទាំងឡាយ	សនយា	ថា	តាមរយៈ	រមតី	ជួបជុំ	មកុមមគួសារ	

ភាពរឹងមាំ	មន	ជំដនឿ	នរិង	ខាង	វិញ្ញាណ	នឹង	រីកចដមមើន	ដៅក្នុង	ែួងចរិត្ត	របស់	ដយើង	ដ�ើយ	មាន	

រោររោរពារ	ែ៏	អសាចារ្យ	សាមគ្ីភាព	នរិង	ភាពសុខសាន្ត	នឹង	មាន	ដៅ	ក្នុង	ដគ�ោឋាន	ដយើង	។

ដយើង	ទាំងអស់	មាន	មគួសារ	មួយ	ដៅ	ដលើ	ដផនែី	ដនះ	ដ�ើយ	ដយើង	គឺ	រា	ដផ្ក	មួយ	មន	មគួសារ	របស់	

មពះវរបរិតា	ដយើង	ដែល	គង់	ដៅ	ឋានសួគ៌	។	មរិនថា	ដយើង	រស់ដៅ	េីណា	ដៅដលើ	ដផនែី	ដនះ	ដេ	ដ�ើយ	

មរិនថា	សាថានភាព	ដយើង	ោ៉ាង	ណា	ក្នុង	ជីវិត	ដយើង	ដឡើយ	ដយើង	អាច	មបារព្ធ	ដធ្វើ	នរិង	ចូលរួម	ក្នុង	រមតី	

ជួបជុំ	មកុមមគួសារ	បាន	។	◼

ខាងមឆ្វង៖គ្គួសារថម៉បដលមទើបបតប្តបូរទពីលំមៅ្ ្ពីៗមក្គ្បមទសថ្ជាក្បន្ងបដលពួក្មគបានមរៀនដំណរឹង

ល្មហើយបានគ្�មុ�ទរឹក្។មៅរាគ្តពី�ួប�ុំគ្ក្ុមគ្គួសារពួក្មគសិក្សាគ្ពរះគម្ពីរមរមនទាំងជាភាសាម៉ុងបដលជា

ភាសាក្ំមណើតនិងភាសាថ្បដលជាភាសាថនផ្ទរះ្ ្ពីរបស់ពួក្មគ។

ខាងមគ្កាម៖ការរានភាពរីក្រាយនិងមលងបល្ងក្មសាន្តគឺជារមបៀបមួយបដលគ្គួសារសាន់តូសគ្បជា�ន

ព័រទុយហាគាល់បមងកើតមិត្តភាពកាន់បត�ិតស្ិទមៅក្្នុងរាគ្តពី�ួប�ុំគ្ក្ុមគ្គួសារ។
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ខាងសាតោំ៖មៅក្្នុងសាធារណរដ្ឋគ្បជាធិបមតយ្យក្ុងមហាគាគ្ក្ុមគ្គួសាររានន័យមគ្ចើនជាងការគ្រាន់បតរាន៖

រាតោយឪពុក្និងក្ូនៗមៅមទៀត។ដូមច្រះមៅមពលបងគ្បុសសុកាមមណូបានគ្បមូលគ្គួសាររបស់រាត់មធ្វើ

រាគ្តពីគ្គួសាររានមនុស្សជាមគ្ចើនមក្ពពីភូមិទទួលអារម្ណ៍សាវាគមន៍មដើម្ពីចូលរួម។

ខាងពពីមលើ៖បងគ្សពីមហ្ើមខនមក្ពពីគ្បមទសហ្វពីលពីពពីនមគ្បើចមគ្មៀងក្ុរារនិងតនន្តពីបុរាណមដើម្ពីបមគ្ងៀន

ក្ូនៗរបស់ខ្លួនអំពពីមសចក្្តពីអំណរថនដំណរឹងល្។

ខាងមលើ៖គ្គួសារបអនម�ើរសិនរូបភាពមនរះមៅក្្នុងផ្ទរះបាយពួក្មគមៅរដ្ឋចចចារស.រ.អាបដលចូលចិត្ត

មធ្វើនំ�ុក្�ពី។មពលខ្រះពួក្មគបានមគ្បើនំ�ុក្�ពីមដើម្ពីមធ្វើជាបផ្ក្មួយថនមមមរៀនឬយក្វាមធ្វើជានំបរិមភាគ

យា៉ាងសាមញ្ញ។
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ខាងមលើ៖បងគ្បុសនិងបងគ្សពីថរ៉ណុលមក្ពពីរដ្ឋ

វា៉ស៊៊ីនមតានស.រ.អាបស្វងរក្វិធពីនានាមដើម្ពីបមគ្ងៀនដំណរឹង

ល្យា៉ាងសាមញ្ញដូមច្រះក្ូនតូចៗរបស់ពួក្មគអាចមរៀនមហើយ

សាតោប់យល់បាន។

ខាងសាតោំរាប់ចាប់ពពីមលើ៖គ្គួសារអ៊៊ីស្ពីណូសសាមក្ពពីគ្បមទស

បូលពីវីបានអមញជើញរាតោយជាទពីមរារពរបស់ពួក្មគចូលរួមមៅ

ក្្នុងរាគ្តពី�ួប�ុំគ្ក្ុមគ្គួសារមៅមពលពួក្មគមគ្ចៀងនិងមរៀនពពី

ដំណរឹងល្។

សគ្រាប់គ្គួសារ�ពីនមក្ពពីចចចារស.រ.អា.វិញ

ពង្សគ្បវត្តិគឺជាសក្ម្ភាពបដលពួក្មគចូលចិត្តមធ្វើក្្នុងរាគ្តពី

គ្គួសារ។ពួក្មគរីក្រាយនរឹងបមគ្ងៀនក្ូនៗអំពពីមក្រតំបណលថន

គ្បជា�នក្ូមរ៉របស់ខ្លួន។

គ្គួសារលពីមហ្ើរវូដមក្ពពីគ្បមទសអូគ្សាតោលពីមពលខ្រះបាន

មដើរមលងក្មសាន្តបដលជាបផ្ក្មួយថនរាគ្តពី�ួប�ុំគ្ក្ុមគ្គួសារ

មដាយមដើរក្មសាន្តមមើលទពីតាំងដ៏គ្សស់សាអាតនានាថនទពីគ្ក្ុងរបស់

ពួក្មគ។



សូមយមើល្រំ្័រ៣ននចបាប់យចញែសា�និមួ�ៗរបស់លីអា�ូណាយដើម ប្ី

្រ្រួលបានគំនិតសទរាប់រទតបីជួបជុំទកុមទគួស្រ។

សូមផចកចា�រូប្តឬវីយដអូអំ្បីរទតបីជួបជុំទកុមទគួស្រអ្កយោ�យទបើ

#FamilyNight. 



តាមរ�ៈការ
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ខ្ញំ	ដតងដត	គរិត	ពី	ភាព	អស់	សង្ឹម	របស់	កូនដៅ	របស់	មពះ	ដែល	វដង្វងដៅ	ក្នុង	េីងងឹត	នរិង	ពរិ្ពដលាក	ែ៏	លំបាក	ដោយ	ពុំ	

ែឹង	ថា	ខលលួន	ពួកដគ	រា	នរណា	ថា	ដតើ	ពួកដគ	មក	ពី	ណា	ដតើ	ដ�តុអ្វី	បាន	រា	ពួកដគ	មក	ដលើ	ដផនែី	ដនះ	ឬ	ដតើ	ពួកដគ	នឹង	ដៅ	

េីណា	បនាទាប់	ពី	ជីវិត	រដមង	សាលាប់	ដនះ	។

ដយើង	មរិន	មតូវ	ដែើរ	វដង្វង	ដឡើយ	។	មពះ	បាន	ដបើក	សដម្តង	ដសចក្តី	ពរិត	ែ៏អស់	កល្	ដនាះ	ដែើម្ី	ដឆលើយ	សំណួរ	ទាំងដនះ	។	

ចដមលើយ	ដនាះ	រក	បានដៅ	ក្នុង	ដផនរោរ	ែ៏	ម�រិមា	របស់	មេង់	សមមាប់	កូនដៅមេង់	។	ដៅ	ក្នុង	មពះគម្ីរ	ដផនរោរ	ដនះ	មតូវ	បាន	

សារល់	ថា	រា	«	ដផនរោរ	ដមបាស	ដលាះ	» 1	នរិង	«	ដផនរោរ	មន	សុ្មង្ល	» 2	នរិង	«	ដផនរោរ	មន	ដសចក្តី	សដ្ង្រះ	»	។ 3

តាមរយៈ	រោរយល់	ែឹង	នរិង	រោរដរារពមបតរិបត្តរិ	តាម	ដផនរោរ	របស់	មពះ	ដនាះ	ដយើង	រកសា	ខលលួន	ដយើង	ដចញ	ពី	រោរដែើរ	វដង្វង	

ដចញ	ពី	ផលូវ	ដែល	នាំ	មតឡប់	ដៅ	ជួប	មពះវរបរិតាសួគ៌	របស់	ដយើង	វិញ	។ 4	ដ�ើយ	បនាទាប់	ដនាះ	ដេើប	ដយើង	អាច	រស់ដៅ	ក្នុង	ជីវិត	មួយ	

ដបប	ែូចដែល	មេង់	ែឹកនាំ	ដយើង	គឺ	រា	«	ជីវិត	ែ៏	ដៅ	អស់	កល្	រានរិច្ច	.	.	.	ដែល	រា	អំដណាយ	ទាន	ែ៏	ម�រិមា	បំផុត	មន	មគប់	

អំដណាយ	ទាន	ទាំងឡាយ	មន	មពះ	»	។ 5

អំដណាយ	ទាន	មន	ជីវិត	ែ៏	ដៅ	អស់	កល្	រានរិច្ច	គឺ	មាន	តមមល	ដែើម្ី	សរិកសា	ដរៀនសូមត	នរិង	អនុវត្ត	តាម	ដផនរោរ	មន	ដសចក្តី	

សដ្ង្រះ	។	មនុសសែ	ដលាក	ទាំងអស់	នឹង	រស់	ដឡើង	វិញ	ដ�ើយ	េេួល	ពរជរ័យ	មន	អមតភាព	។	ប៉ាុដន្ត	ដែើម្ី	េេួល	បាន	ជីវិត	ែ៏	

ដៅ	អស់	កល្	រានរិច្ច—រា	ជីវិត	ដែល	មពះ	ែឹកនា ំ6—គឺ	សក្តរិសម	នឹង	េេួល	បាន	តាមរយៈ	រោររស់ដៅ	តាម	ដផនរោរ	មន	ដសចក្តី	

សដ្ង្រះ	ដោយ	អស់	ពី	ែួងចរិត្ត	គំនរិត	ពលលំ	នរិង	កមាលាំង	របស់	ដយើង	។

សដាយដអលស�ើរ

រ៉ូបលឺត�ីដ�ល

ក្នុងកូរ៉ុមននពួកស្វកែប់

ពីរនាក់

ផែនការ នន នសចក្ី 
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ក្រយល់ដឹងពីដែនក្រននសសចក្តីសស្គ្រោះ

រដបៀប	ដែើម្ី	េេួល	បានសរិេ្ធរិ	អំណាច	ដនះ	គឺ	មតូវសារល់	ពី	ដផនរោរ	ដនះ	!	ដផនរោរ	មន	

ដសចក្តី	សដ្ង្រះ	គឺ	រា	រតនៈសម្ត្តរិ	មួយ	ែ៏	ម�រិមា	បំផុត	មន	ចំដណះ	ែឹង	ដែល	បាន	មបទាន	

ែល់	មនុសសែ	ដលាក	ដោយសារ	វា	ពន្យល់	ពី	ដរាលបំណង	អស់	កល្	រានរិច្ច	មន	ជីវិត	ដនះ	។	

ដបើ	រាមាន	ដផនរោរ	ដនះ	ដេ	ដនាះ	ដយើង	ពរិត	រា	ដែើរ	វដង្វង	ដៅ	ក្នុង	ដសចក្តី	ងងឹត	ោ៉ាង	មបាកែ	។	

ដនះ	ដ�ើយ	គឺ	រា	មូលផល	ដែល	មារា៌ា	របស់	មពះ	គឺ	មតូវ	មបទាន	មពះបញ្ញត្តរិ	ែល់	កូនដៅ	របស់	

មេង់	«បនាទាប់្ បី	បាន	មបាប់	ឲ្យ	ដគ	ែឹងនូវ	ដផនរោរ	មន	ដសចក្តី	ដមបាសដលាះ	»	។ 7

ដរាលបំណង	របស់	ខ្នុំ	គឺ	ជួយ	ដយើង	មានាក់ៗ	ឲ្យ	េេួល	យក	ផលមបដោជន៍	ពី	

រតនៈសម្ត្តរិ	មន	ចំដណះែឹង	ដនះ—ដែើម្ី	យល់	រោន់ដត	ចបាស់	ពី	ដផនរោរ	មន	ដសចក្តី	

សដ្ង្រះ	ដ�ើយ	អនុវត្ត	រោរយល់ែឹងដនាះ	ដៅ	ក្នុង	ជីវិត	រស់	ដៅ	មបចាំ	មថងៃ	របស់	ដយើង	។

សិទ្ធិមគ្�ើសមរើស

ដោយសារ	សរិេ្ធរិ	ដមជើសដរើស	គឺ	រា	ដផ្ក	មួយ	ចំបាច់	

មន	ដផនរោរ	ដនះ	ចូរដយើង	ចាប់ដផ្តើម	ពី	ចំណុច	ដនាះ	។	

មពះវរបរិតា	របស់	ដយើង	បាន	មបទាន	សមត្ថភាព	ែល់	ដយើង	

ដែើម្ី	ដយើង	អាច	េេួល	យក	ឬ	បែរិដសធ 8	ដោង	ដៅ	

តាម	ដសចក្តីពរិត	ែ៏	ដៅ	អស់	កល្	រានរិច្ច—ដសចក្តីពរិត	

ដែល	ដធ្វើ	ឲ្យ	មពះ	គឺ	រា	មពះ	ែូច	សព្វមថងៃ	ដនះ	ដ�ើយ	សាថានសួគ៌	

គឺរា	សាថានសួគ៌	សព្វមថងៃ	ដនះ	។ 9	ដបើសរិន	ដយើង	ដមបើ	

សរិេ្ធរិ	ដមជើសដរើស	របស់	ដយើង	ដែើម្ី	េេួល	យក	ដ�ើយ	

រស់ដៅ	តាម	ដសចក្តី	ពរិត	ទាំងដនះ	ដនាះ	ដយើង	នឹង	មាន	

ដសចក្តី	អំណរ	ែ៏	អស់	កល្	។	ផ្នុយ	ដៅ	វិញ	ដបើសរិន	

ដយើង	ដមបើ	សរិេ្ធរិ	ដមជើសដរើស	របស់	ដយើង	មរិន	ដរារព	តាម	ឬ	

បែរិដសធ	មករិត្យវិនរ័យ	នានា	របស់	មពះ	ដនាះ	ដយើង	នឹង	ជួប	

រោរឈឺចាប់	នរិង	រោររងេុកខេ	។ 10

សរិេ្ធរិដមជើសដរើស	ផ្តល់	រា	ដរាលរោរណ៍	មួយ	ដែល	

ទាក់េង	នឹង	ជំពូក	ទាំង	បី	មន	ដផនរោរ	មន	ដសចក្តី	សដ្ង្រះ	៖	

ជីវិត	មុន	ឆ្ក	ជីវិត	ដនះ	ជីវិត	រដមង	សាលាប់	នរិង	ជីវិត	ដមរោយ	ពី	ជីវិត	ដនះ	។

�ពីវិតមុនឆ្ក្�ពីវិតមនរះ

ែូច	ដែល	មាន	ដថលង	ដៅ	ក្នុង	«	មកុម	មគួសារ	៖	រោរមបរោស	ែល់	ពរិ្ពដលាក	»	ដយើង	

មានាក់ៗ	«	គឺ	រា	បុមតា	នរិង	បុមតី	ខាង	វិញ្ញាណ	របស់	មពះមាតបរិតា	សួគ៌	»	រាមួយ	នឹង	

«	ចរិត	នរិង	ដរាលដៅមន	មពះ	»	។ 11	ដៅ	ក្នុង	មកុមមបឹកសា	ជីវិត	មុន	ដផនែី	មពះវរបរិតា		

សួគ៌	បាន	ពន្យល់	ពួក	ដយើង	អំពី	ដផនរោរ	ដមបាសដលាះ	របស់	មេង់	។ 12	ដផនរោរ	ដនះ	

ដផ្តាតដលើ	ដរាលលេ្ធរិ	មករិត្យ	វិនរ័យ	នរិង	ដរាលរោរណ៍	ដែល	ដៅ	ដត	បន្ត	មាន	។ 13	ដយើង	

បាន	ដរៀន	ថា	ដបើដយើង	េេួល	យក	ដ�ើយ	ដធ្វើ	តាម	ដផនរោរ	ដនះ	ដនាះ	ដយើង	នឹង	តមមូវ	ឲ្យ	

មាន	ឆន្ៈ	ដែើម្ី	ចាកដចញ	ពី	វត្តមាន	របស់	មពះវរបរិតា	ដ�ើយ	េេួល	រោរសាកល្ង	ដែើម្ី	

បង្ហាញ	ថា	ដតើដយើង	នឹង	ដមជើសដរើស	រស់ដៅ	មសប	តាម	មករិត្យវិនរ័យ	នរិង	មពះបញ្ញត្តរិ	របស់	

មេង់	ឬ	អត់	។ 14	ដយើង	បាន	រីករយ	បាន	ឭ	ឱរោស	ដនះ 15	ដ�ើយ	បាន	រាំមេ	ដផនរោរ	ដនះ	

ដោយ	មាន	អំណរគុណ	ដោយសារ	វា	បាន	ផ្តល់	ែល់	ដយើង	នូវ	រដបៀប	ដែល	ដយើង	អាច	

ដមបរោលាយ	ែូច	រា	មពះវរបរិតាសួគ៌	ដ�ើយ	មគង	ជីវិត	អស់	កល្	េុក	រា	មរតក	។

ប៉ាុដន្ត	ដផនរោរ	ដនះ	មរិនដមន	រានាន	ដមរាះថា្ក់	ដេ	៖	ដបើសរិន	ដយើង	ដមជើសដរើស	ដៅ	ក្នុង	ជីវិត	

រដមង	សាលាប់	មរិនដធ្វើ	តាម	មករិត្យវិនរ័យ	អស់កល្	របស់	មពះ	ដេ	ដនាះ	ដយើង	នឹង	េេួល	អ្វី	មួយ	

ដផសែង	ដេៀត	ដែល	តូច	រាង	ជីវិត	អស់	កល្	។ 16	មពះវរបរិតា	បាន	មរាប	ថា	ដយើង	នឹង	ចំពប់	

ដជើង	ែួល	ដ�ើយ	មបមពឹត្តរិ	អំដពើ	បាប	ដៅដពល	ដយើង	ដរៀន	តាមរយៈ	បេពរិដសាធន៍	នានា	ដៅ	

ក្នុង	ជីវិត	រដមង	សាលាប់	ែូដច្ះ	មេង់	បាន	ផ្តល់	មពះអង្	សដ្ង្រះ	មួយ	អង្	ឲ្យ	ដមបាសដលាះ	អំដពើ	

បាប	ពី	អស់	អ្ក	ដែល	បាន	ដមបចរិត្ត	ដ�ើយ	ពយាបាល	ខាង	វិញ្ញាណ	នរិង	អារមមេណ៍	ដែល	

មាន	របួស	ឈឺចាប់	មន	អស់	អ្ក	ដែល	ដរារព	ដធ្វើ	តាម	។ 17

មពះដយស៊ូវមគីស្	គឺ	រា	បុមតា	សំណព្វ	របស់	មពះវរបរិតា	រា	បុមតា	ដែល	មតូវ	បាន	

ដរើសតាំង	ដ�ើយ	បាន	ដតងតាំង	ពី	មុន	ដផនែី	ចាប់ដផ្តើម	មល៉ាដះ	។ 18	មេង់	រាំមេ	ដផនរោរ	

របស់	មពះវរបរិតា	ដ�ើយ	បាន	មបគល់	អង្	មេង់	ដែើម្ី	ដធ្វើ	រា	អង្	សដ្ង្រះ	របស់	ដយើង	ដោយ	

មាន	បន្ូល	៖	«	េូលបង្ំ	ដៅ	ឯដនះ	ដ�ើយ	សូម	ចាត់	េូលបង្ំ	ចុះ	»	។ 19	ដ�តុែូដច្ះ	

ដ�ើយ	មពះដយស៊ូវ	មតូវបាន	ដតងតាំង	ដោយ	មពះវរបរិតា	

ដែើម្ី	ដធ្វើ	រា	តួអង្	ដតមួយ	គត់	ដែល	រស់ដៅ	ក្នុង	ជីវិត	

ដែល	រាមាន	បាប	ដៅក្នុង	ជីវិត	រដមង	សាលាប់	ឲ្យ	ធួន	នឹង	អំដពើ	

បាប	នរិង	រោររងេុកខេ	ដវេនា	របស់	ដយើង	ដ�ើយ	មតូវបាន	

មាន	មពះជនមេរស់	ដឡើង	វិញ	ដែើម្ី	បណាតាច់	ចំណង	មន	

ដសចក្តីសាលាប់	។

លូស៊ីដ�្វើ	ដែល	បាន	ចុះ	មក	ដោយ	សារល់	ថា	រា	

សាតាំង	ដនាះ	ក៏	បាន	រស់ដៅ	រោល	ពី	ជីវិតមុន	ឆ្កជីវិត	

ដនះ	ផងដែរ	។ 20	ដោយសារ	ដត	ភាពអាតាមានរិយម	របស់	

ខលលួន	វា	បាន	បែរិដសធ	ដផនរោរ	ដនាះ	ដ�ើយ	ពយាោម	

បំផ្លាញ	សរិេ្ធរិ	ដមជើសដរើស	របស់	មនុសសែ	ដ�ើយ	បាន	បះដបារ	

មបឆ្ំង	នឹង	មពះវរបរិតា	។ 21	រា	លេ្ធផល	សាតាំង	

នរិង	អស់	អ្ក	ដែល	ដធ្វើ	តាម	វា	នឹង	មរិនបាន	េេួល	រូបរង	

រោយ	រា	ដរៀង	រ�ូត	។	ពួកដគ	បាន	បាត់បង់	ឱរោស	ដែើម្ី	

ចូលរួម	រាមួយ	ដផនរោរ	របស់	មពះវរបរិតា	ដ�ើយ	បាត់បង់	

ដរាគវាសនា	ែ៏	ដេវភាព	របស់	ខលលួន	។ 22	សព្វ	មថងៃ	ដនះ	ពួកវា	បន្ត	ស្ង្រម	មន	រោរបះដបារ	

របស់	ខលលួន	មបឆ្ំង	នឹង	មពះ	ដ�ើយ	ពយាោម	បដង្វរ	ចរិត្ត	នរិង	ែួងចរិត្ត	របស់	មនុសសែ	ដលាក	ឲ្យ	

មបឆ្ំង	នឹង	មេង់	។ 23

ដផនែី	ដនះ	មតូវ	បាន	ដរៀបចំ	នរិង	បដងកែើត	ដឡើង	សមមាប់	អស់	អ្ក	ដែល	បាន	េេួល	

យក	ដផនរោរ	របស់	មពះវរបរិតា	។ 24	ដៅ	ដលើ	ដផនែី	ដនះ	ដយើង	េេួល	រូបរង	រោយ	ដែល	

មតូវបាន	បដងកែើត	ដឡើង	តាម	រូបរង	មន	អង្	មពះ	នរិង	ភាព	ែូច	រា	មេង់	។	ដៅ	ដលើ	ដផនែី	

ដនះ	ដយើង	មតូវ	បាន	សាកល្ង	នរិង	ែកពរិដសាធន៍	។	ដៅ	ដលើដផនែី	ដនះ	ដយើង	េេួល	

បេពរិដសាធន៍	ចាំបាច់	ដែើម្ី	មគង	ជីវិត	អស់កល្	េុក	រា	មរតក	។ 25

�ពីវិតរបមងសាលាប់

មពះ	បាន	បដងកែើត	អរ័ោម	នរិង	ដអវា៉ា	ដ�ើយ	បាន	ផសែំផ្នុំ	ពួកដគ	រា	សាវាមី	នរិង	្ រិោ	ដោយ	

ោក់	ពួកដគ	ដៅ	ក្នុង	សួនចបារ	ដអដែន	ដ�ើយ	បាន	ដចញ	បញ្ជា	ែល់	ពួកដគ	ឲ្យ	បដងកែើត	

កូនដៅ	។ 26	ដោយ	រោរដមបើ	សរិេ្ធ	ដមជើសដរើស	របស់	ខលលួន	អរ័ោម	នរិង	ដអវា៉ា	ទាំង	ពីរ	នាក់	បាន	

ឃ្លាត	ដចញ	ពី	វត្តមាន	របស់	មពះ	ដ�ើយ	មាន	ជីវិត	រដមង	សាលាប់	។ 27	រោរណ៍	ដនះ	បំដពញ	

គ្ពរះមយស៊ូវគ្គពីស្ទគឺជាបុគ្តាសងៃលួនភាញា�មគ្មើស

និងគ្តូវបានបតងតាំងទុក្ជាមុនរបស់គ្ពរះវរបិតា

តាំងពពីការចាប់មផ្តើមដំបូងមក្ម្៉មរះ។
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ដផនរោរ	របស់	មពះវរបរិតា	ដែល	អាច	ដធ្វើ	ឲ្យ	ពួកដគ	មាន	កូន	ដែល	

ពួកដគ	មរិន	អាច	មាន	បាន	រោល	ដៅ	ក្នុង	សួនចបារ	ដអដែន	ដឡើយ	។ 28	

តាម	មករិត្យវិនរ័យ	ែ៏	អស់	កល្	រានរិច្ច	អំណាច	ែ៏	ដេវភាព	មន	

រោរបដងកែើត	គឺ	មតូវដត	ដមបើ	ដៅ	ក្នុង	ចំណង	ដែល	បាន	បដងកែើត	ដឡើង	ដោយ	

មពះវរបរិតាសួគ៌	ដយើង	ដត	ប៉ាុដណាណាះ	។	រោរដធ្វើ	ែូចដនាះ	ផ្តល់	ឱរោស	

សមមាប់	ដសចក្តី	អំណរ	ែ៏	អស់កល្	។	ជន	ណា	ដែល	ដមបើ	អំណាច	ែ៏	

ពរិសរិែ្ឋ	ដនះ	ដមរៅ	ដរាលបំណង	របស់	មពះ	ដនាះ	ដៅ	េីបំផុត	នឹង	េេួល	

រោររងេុកខេ	។ 29

សាតាំង	រា	អ្ក	ដែល	មាន	បំណង	ថា	មនុសសែ	ទាំងអស់		

«	មតូវរងេុកខេ	ែូច	វា	ដែរ	» 30	ពយាោម	ទាញ	ដយើង	ដចញ	ពី	ឱរោស	

នានា	ដែល	អាច	ឲ្យ	ដយើង	ឆលង	ផុត	ដផនរោរ	របស់	មពះវរបរិតា	។	

ដ�តុអ្វី	បាន	រា	មពះវរបរិតា	សួគ៌	បដណាតាយ	ឲ្យ	សាតាំង	ល្លួង	ដយើង	

ែូដច្ះ	?	ដោយសារ	មេង់	មរាប	ថា	រោរផ្នុយ	គឺ	ចាំបាច់	សមមាប់	

រោររីកចដមមើន	នរិង	រោរសាកល្ង	របស់	ដយើង	ដៅ	ក្នុង	ជីវិត	

រដមងសាលាប់	ដនះ	។ 31	រោរផ្នុយ	ផ្តល់	ឱរោស	ែ៏	មាន	តមមល	ដែល	មរិន	

អាច	រោត់មថល	បាន	ដែើម្ី	ង្ក	រក	មពះ	ដ�ើយ	ពឹង	ដផ្អក	ដលើ	មេង់	។	

ដោយសារ	ល្អ	នរិង	អាមកក់	ដៅ	ចំដពាះ	មុខ	ដយើង	រាប់	រានរិច្ច	ដយើង	

អាច	បង្ហាញ	បំណង	មបាថានា	មន	ែួងចរិត្ត	របស់	ដយើង	ដោយ	រោរឱប	

មកដសាប	នរណា	មានាក់	ដ�ើយ	បែរិដសធ	មានាក់	ដេៀត	។ 32	រោរផ្នុយ	

អាច	រក	ដ�ើញ	ដៅ	ក្នុង	រោរល្លួង	របស់	សាតាំង	ប៉ាុដន្ត	អាច	មាន	ដៅ	

ក្នុង	ភាពេន់	ដខសាយ	របស់	ដយើង	ផងដែរ	ភាពកំដសាយ	មន	ជីវិត	រដមង	

សាលាប់	ដនះ	ដៅ	រាប់	ស្អរិត	ក្នុង	សាថានភាព	រា	មនុសសែ	ដនាះ	។ 33

ដែើម្ី	ជួយ	ដយើង	ឲ្យ	ដមជើសដរើស	ដោយ	មវឆ្លាត	មពះ	បាន	ដបើក	

សដម្តង	ដផនរោរ	ដមបាសដលាះ	របស់	មេង់	ដ�ើយ	បាន	ផ្តល់	

មពះបញ្ញត្តរិ	នានា 34	ពនលឺ	មន	មពះមគីស្ 35	នរិង	គូកន	មន	មពះវិញ្ញាណ	

បរិសុេ្ធ	។ 36	ប៉ាុដន្ត	ដទាះបី	រា	មាន	នូវ	អំដណាយ	ទាំងដនះ	ក្តី	ដយើង	

មានាក់ៗ	ដែល	ដៅ	ក្នុង	សាថានភាព	ធ្លាក់	ដនះ	គឺ	មបមពឹត្តរិ	អំដពើ	បាប	ែូដច្ះ	

ដ�ើយ	ដយើង	ទាំងអស់	រានា	មរិន	អាច	ចូល	ដៅ	ក្នុង	វត្តមាន	របស់	មពះ	

តាមរយៈ	គុណ	របស់	ដយើង	ដនាះ	ដឡើយ	។ 37	ដ�តុដនាះ	ដ�ើយ	ក៏	មតូវ	

មបទាន	មពះអង្	សដ្ង្រះ	មក	មួយ	អង្	តាម	ដផនរោរ	មន	ដសចក្តី	ដមតាតា	

ករុណា	របស់	មេង់	។

មពះដយស៊ូវមគីស្	បាន	ោង	មក	ដលើ	ដផនែី	ក្នុង	នាម	រា	បុមតា	

បដងកែើត	ដត	មួយ	របស់	មពះ	ដ�ើយ	បាន	បំដពញ	តាម	ដបសកកមមេ	

ចាត់តាំង	របស់	មេង់	បាន	ោ៉ាង	ល្អ	ឥតដខាចាះ	តាមរយៈរោរដធ្វើ	តាម	

មពះឆន្ៈ	មន	មពះវរបរិតា	ចំដពាះ	ករិច្ចរោរ	មគប់	ោ៉ាង	។ 38	ដោងតាម	

ដផនរោរ	មន	ដសចក្តី	ដមតាតា	ករុណា	របស់	មពះវរបរិតាសួគ៌	ឥេ្ធរិពល	មន	

រោរធ្លាក់	មតូវបាន	យក	ឈ្ះ	ដោយ	រោររស់ដឡើង	វិញ	របស់	មពះអង្	

សដ្ង្រះ	 39	លេ្ធផល	មន	អំដពើ	បាប	អាច	មតូវបាន	យក	ឈ្ះ	ដ�ើយ	

ភាព	េន់ដខសាយ	អាច	ដមប	ដៅ	រា	ខាលាំងរោលា	វិញ	បាន	ដបើសរិន	ដយើង	

ដមជើសដរើស	ែង្វាយធួន	របស់	មពះដយស៊ូវមគីស្	។ 40

មដាយការអនុវត្តន៍មសរីភាពថនការ

មគ្�ើសមរើសរបស់ខ្លួនអ័ដាមនិងមអវា៉

ទាំងពពីរនាក្់បានឃ្លាតពពីវត្តរានរបស់គ្ពរះ

មហើយកាលាយជាមនុស្សតមៈ។ការណ៍មនរះ

បំមពញបផនការរបស់គ្ពរះវរបិតាតាមរយៈ

ការមធ្វើឲ្យពួក្មគអាចរានក្ូនមៅបាន។
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ដយើង	អាចមាន	គុណសម្ត្តរិ	នឹង	េេួល	ជីវិត	អស់កល្	

បាន	មានដត	តាមរយៈ	រោរដរារព	មបតរិបត្តរិ	ចំដពាះ	មពះបញ្ញត្តរិ	

ទាំងឡាយ	ប៉ាុដណាណាះ	។	រោរណ៍	ដនះ	តមមូវ	ឲ្យ	មាន	ដសចក្តី	ជំដនឿ	ដលើ	

មពះអមាចាស់	ដយស៊ូវមគីស្	ដមបចរិត្ត	េេួល	បុណ្យ	មជមុជ	េឹក	េេួល	

អំដណាយទាន	មន	មពះវិញ្ញាណ	បរិសុេ្ធ	នរិង	ស៊ូមទាំ	ែរប	ែល់	ចុង	

បញ្ចប់	ក្នុង	រោរដធ្វើ	តាម	គំរូ	របស់	មពះអង្	សដ្ង្រះ	។ 41	រាេូដៅ	

ដយើង	មតូវដត	េេួល	ពរិធីបរិសុេ្ធ	មន	បព្វជរិតភាព	ដែល	ចាំបាច់	ដ�ើយ	

ស៊ូមទាំ	ែរប	ែល់	ចុង	បំផុត	ក្នុង	រោររោន់តាម	ដសចក្តី	សញ្ញា	ដែល	

ពាក់ពរ័ន្ធ	នានា	។

�ពីវិតមគ្កាយពពី�ពីវិតមនរះ

បនាទាប់	ពី	ដយើង	សាលាប់	ដនាះ	មថងៃ	ណា	មួយ	ដយើង	នឹង	ឈរ	ដៅ	ចំដពាះ	

មុខ	របស់	មពះអង្	សដ្ង្រះ	ដែើម្ី	េេួល	រោររោត់	ក្តី	។ 42	ដោយសារ	

មពះ	មាន	ដសចក្តី	ដមតាតា	ករុណា	ែល់	អស់	អ្ក	ដែល	អនុវត្ត	ដសចក្តី	

ជំដនឿ	របស់	ខលលួន	ដលើ	មពះមគីស្	ចំដពាះ	រោរដមបចរិត្ត	ដនាះ	នឹង	មតូវបាន	

អ្រ័យដទាស	ដ�ើយ	មគង	នូវ	អ្វីៗ	ទាំងអស់	ដែល	មពះវរបរិតា	មាន	េុក	

រា	មរែក	រួម	ទាំង	ជីវិត	អស់	កល្	រានរិច្ច	ផងដែរ	។ 43	ដោយសារ	

មពះ	យុត្តរិធម៌	បុគ្ល	មានាក់ៗ	ដែល	មរិន	បាន	ដមបចរិត្ត	នឹង	មរិន	មតូវ	បាន	

េេួល	អំដណាយ	ទាន	មន	ជីវិត	អស់កល្	ដឡើយ	។ 44	បុគ្ល	មានាក់ៗ	

នឹង	មតូវ	បាន	េេួល	រង្វាន់	ដៅតាម	ដសចក្តី	ជំដនឿ	រោរដមបចរិត្ត	គំនរិត	

បំណងមបាថានា	នរិង	ករិច្ចរោរ	នានា	របស់	ខលលួន	។ 45

ក្រអនុវត្តដែនក្រននសសចក្តីសស្គ្រោះក្នុងជីវិតរស់សៅ

ម្បចាំនថងៃរបស់សយើង

ដៅដពល	ដយើង	យល់	ពី	ដរាលបំណង	ទាំង	អស់	មន	ដផនរោរ	

ដនះ	ដ�ើយ	ដមើល	ខលលួន	ដយើង	ដៅ	ក្នុង	ដផនរោរ	ដនះ	ដនាះ	ដយើង	នឹង	

េេួល	បាន	អ្វី	មួយ	ដែល	មាន	តមមល	រោត់	មថល	ពុំ	បាន	ដែល	ចាំបាច់	៖	

គឺ	េសសែនវិសរ័យ	ែ៏	អស់កល្	។	េសសែនវិសរ័យ	ែ៏	អស់កល្	មបាប់	

ដយើង	ពី	រោរសដមមច	នរិង	សកមមេភាព	មបចាំ	មថងៃ	របស់	ដយើង	។	វា	

រកសា	លំនឹង	មន	គំនរិត	នរិង	មពលឹង	របស់	ដយើង	។	ដៅដពល	គំនរិត	

េន់ដខសាយ	អស់	កល្	រានរិច្ច	ដត	ដែល	អាច	បញ្ចនុះបញ្ចូល	បាន	ដៅជុំ	

វិញ	ដយើង	ដនាះ	ដយើង	មតូវដត	ខាជាប់ខជលួន	ដ�ើយ	នឹងនរ	។

ែូច	ដអលដឌើរ	ដអ	មា៉ាក់ដស្វល	(	ឆ្នាំ	1926–2004	)	មន	

	កូរ៉ុម	មន	ពួក	សាវក	ែប់ពីរ	នាក់	បានបដមងៀន	៖	«	ដបើ	រាមានរោរយល់	

ែឹង	ពី	ដផនរោរ	មន	ដសចក្តី	សដ្ង្រះ	រួម	មាន	ទាំង	ជីវិត	មុន	ឆ្ក	

ជីវិត	ដនះ	នរិង	រោរជំនុំ	ជមមះ	មពមទាំង	រោររស់	ដឡើង	វិញ	ដេ	ដនាះ	

រោរពយាោម	យល់	ពី	ជីវិត	ដនះ	ដោយ	ខលលួន	ឯង	ដនាះ	ែូច	រា	រោរដមើល	

ដ�ើញ	ដត	ឆុត	េី	ពីរ	មន	ដរឿង	ដែល	មាន	ែល់	ដៅ	បី	ឆុត	ែូដចានាះ	ដែរ	»	។ 46	

ដយើង	មតូវដត	យល់	ពី	ឆុតឆ្ក	េីមួយ	(	ជីវិត	មុន	ឆ្ក	ជីវិត	ដនះ	)	

ដែើម្ី	ែឹង	ពី	រដបៀប	ដមជើស	ជដមមើស	ែ៏	ល្អ	បំផុត	ដៅ	ក្នុង	ឆុត	េី	ពីរ	(	ជីវិត	

រដមង	សាលាប់	)	ដែល	នឹង	សដមមច	ពី	អ្វី	ដែល	នឹង	ដកើត	ដឡើង	ចំដពាះ	

ដយើង	ដៅ	ក្នុង	ឆុត	េី	បី	(	ជីវិត	ដមរោយ	ពី	ជីវិត	ដនះ	)	។

រាល់ចំណុចសំខាន់ៗថន�ពីវិតដ៏មៅអស់

ក្ល្ជានិច្ចរួមទាំងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏មៅ

អស់ក្ល្ជានិច្ចរវាងបុរសនិងគ្ស្តពីបដល

ជាបផ្ក្ដ៏សំខាន់ថនការបគ្បកាលាយដូចជាគ្ពរះ

រាតាបិតាសួគ៌មយើង។
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នរិោយ	មយា៉ាង	ដេៀត	រោរយល់	ែឹង	អំពី	ដផនរោរ	មន	ដសចក្តី	សដ្ង្រះ	រាមួយ	នឹង	

រោរអធរិសាឋាន	ដោយ	ដសាមាះសរ	ផ្លាស់ប្តូរ	រដបៀប	ដែល	ដយើង	ដមើល	ដ�ើញ	ពី	ជីវិត	មនុសសែ	

មគប់រានា	ដែល	ដៅ	ជុំ	វិញ	ខលលួន	ដយើង	នរិង	ខលលួន	ដយើង	ផ្ទាល់	។	រោរយល់	ែឹង	ពី	ដផនរោរ	

ដនះ	ដធ្វើ	ឲ្យ	រោរនរិមរិត្ត	ខាង	វិញ្ញាណ	របស់	ដយើង	រោន់ដត	ចបាស់	ដ�ើយ	ដធ្វើ	ឲ្យ	ដយើង	ដមើល	

ដ�ើញ	អ្វីៗ	តាម	រោរពរិត	របស់	វា	។ 47	គឺ	ែូច	រា	យូរីម	នរិង	ធូមីម	ដែល	អាច	ដធ្វើ	ឲ្យ	

ពយារោរី	យ៉ាូដសប	ស៊មេីធ	េេួល	វិវរណៈ	នរិង	រោរដណនាំ 48	ែូដច្ះ	ចំដណះ	ែឹង	មន	ដផនរោរ	

ដនះ	បង្ហាញ	ដយើង	ពី	រដបៀប	ដែើម្ី	«	ដធ្វើសកមមេភាព	តាម	ដរាលលេ្ធរិ	នរិង	ដរាលរោរណ៍	

ដែល	ទាក់េង	នឹង	អនាគតរោល	មសបតាម	សរិេ្ធរិដមជើសដរើស	មន	មកមសីលធម៌	»	ដែល	

មពះអមាចាស់	បាន	មបទាន	ែល់	ដយើង	។ 49	ដ�តុែូដច្ះ	ដ�ើយ	ដសចក្តីជំដនឿ	របស់	ដយើង	នឹង	

មតូវ	បាន	ពមងឹង	ដ�ើយ	ដយើង	នឹង	ែឹង	ពី	រដបៀប	ដែើម្ី	ដែើរ	ដលើ	ផលូវ	មន	ជីវិត	របស់	ដយើង		

ដ�ើយ	ដធ្វើ	រោរដមជើសដរើស	ឲ្យមសប	ដៅ	នឹង	ដសចក្តី	ពរិត	

អស់កល្	រានរិច្ច	។

ដនះ	គឺ	រា	គំរូ	មួយ	ចំនួន	ដែល	ទាក់េង	រាពរិដសស	ដៅ	

ក្នុង	សមរ័យ	របស់	ដយើង	ដនះ	។

មរាលបំណងថនអាពាហ៍ពិពាហ៍មៅក្្នុងបផនការ
របស់គ្ពរះ

អាពា�៍ពរិពា�៍	នរិង	មគួសារ	ដៅ	ដមរោម	រោរវាយ	

មបហ្រ	ដោយសារ	សាតាំង	ែឹង	ថា	មគួសារ	គឺ	មាន	ភាព	

ចាំបាច់	ដែើម្ី	េេួល	បាន	ជីវិត	អស់	កល្	រានរិច្ច—គឺ	

ចាំបាច់	ែូច	រា	រោរបដងកែើត	រោរធ្លាក់	នរិង	ែង្វាយធួន	

មពមទាំង	រោររស់	ដឡើង	វិញ	របស់	មពះដយស៊ូវមគីស្	

ផងដែរ	។ 50	ដោយ	បរជរ័យ	ក្នុង	រោរបំផ្លាញ	សរសរ	

មេូង	ណា	មួយ	មន	ដផនរោរ	ដនះ	ដនាះ	សាតាំង	ពយាោម	

បំផ្លាញ	រោរយល់	ែឹង	របស់	ដយើង	នរិង	រោរអនុវត្តន៍	មន	

អាពា�៍ពរិពា�៍	នរិង	មគួសារ	។

រាមួយ	នឹង	ដផនរោរ	មន	មពះវរបរិតាសួគ៌	ដែល	រា	

ចំណុច	ដរាល	ដនះ	ដរាលបំណង	មន	អាពា�៍ពរិពា�៍	រោន់ដត	ដផ្តាត	ចបាស់	ដឡើង	។	

មពះបញ្ញត្តរិ	ដែល	ឲ្យ	ចាកដចញ	ពី	ឪពុក	នរិង	មាតាយ	ដ�ើយ	ដៅ	រួមរស់	រាមួយ	រានា	ក្នុង	

អាពា�៍ពរិពា�៍ 51	ដ�ើយ	បដងកែើត	កូន	ឲ្យ	ចដមមើន	រា	ដមចើន	ដឡើង	ឲ្យ	មាន	ដពញពាស	ដលើ	

ដផនែ ី52	ដធ្វើ	ឲ្យ	ដផនរោរ	មេង់	ដធ្វើ	ដៅ	បាន	។	តាមរយៈ	អាពា�៍ពរិពា�៍	ដយើង	នាំ	កូន	

វិញ្ញាណ	របស់	មេង់	មក	រោន់	ពរិ្ពដលាក	ដ�ើយ	រោលាយ	រា	មែគូ	រាមួយ	មេង់	ក្នុង	រោរជួយ	

កូនដៅ	របស់	មពះអង្	ចូលរួម	ដៅ	ក្នុង	ដផនរោរ	របស់	មេង់	។ 53

ដផនរោរ	មន	មពះវរបរិតា	ផ្ល់	ផលូវ	ឲ្យ	ដយើង	មគង	ជីវិត	អស់កល្	េុក	រាមរតក		

ជីវិត	រាមួយ	មពះមាតាបរិតា	សួគ៌	របស់	ដយើង	។	ដៅ	ក្នុង	ដផនរោរ	ដនះ	«	ប៉ាុដន្ត		

ក្នុង	មពះអមាចាស់	ដនាះ	បុរស	មរិន	ដមន	រា	ឥត	ពឹង	អាមសរ័យ	ែល់	មស្តី	ដឡើយ		

[	ដ�ើយ	]		មស្តី	ក៏	មរិន	ដមន	រា	ឥត	ពឹង	អាមសរ័យ	ែល់	បុរស	ដែរ	»	។ 54	រោរណ៍	ែ៏		

ចាំបាច់	មន	ជីវិត	អស់	កល្	រានរិច្ច	រួម	មាន	អាពា�៍ពរិពា�៍	អស់កល្	រានរិច្ច	រវាង		

បុរស	នរិង	មស្តី	ដែល	រា	ដផ្ក	សំខាន់	មួយ	មន	រោរដមបរោលាយ	ែូច	រា	មពះមាតាបរិតា	

	សួគ៌	របស់	ដយើង	។ 55

អាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងបុរសនិងគ្ស្តពី

ដៅ	ក្នុង	អាពា�៍ពរិពា�៍	ដយើង	បំដពញ	រានា	ដៅវិញ	ដៅ	មក	គឺ	ែូច	រា	ភាពពរិដសស		

នរិង	ភាព	ខុស	រានា	របស់	បុរស	នរិង	មស្តី	ជួយ	បំដពញ	រានា	ដៅវិញ	ដៅមក	។	ែំដណើរ	ដៅ	

ក្នុង	ជីវិត	រដមង	សាលាប់	ក្នុងនាម	រា	សាវាមី	នរិង	្រិោ	ដយើង	រីកចដមមើន	រួម	រានា	ដោយ	

រោរខរិតរោន់ដត	ជរិត	មពះអង្	សដ្ង្រះ	ដៅដពល	ដយើង	ដរារព	តាម	លះបង់	ដែើម្ី	ដធ្វើ	

តាម	មពះឆន្ៈ	របស់	មពះ	ដ�ើយ	សាថាបនា	នរគ	របស់	មេង់	រួម	រានា	។	ដោយ	រោរែឹង	ថា	

អាពា�៍ពរិពា�៍	អស់កល្	រានរិច្ច	គឺ	រា	មពះបញ្ញត្តរិ	របស់	មពះ	ដ�ើយ	ថា	មេង់	ដរៀបចំ	ផលូវ	ឲ្យ	

កូនដៅ	របស់	មេង់	ឲ្យ	សដមមច	នូវ	មគប់	អ្វីៗ	ទាំងអស់	ដែល	មេង់	បញ្ជា 56	ដនាះ	ដយើង		

ែឹង	ថា	អាពា�៍ពរិពា�៍	របស់	ដយើង	នឹង	មាន	ដរាគជរ័យ	ដៅដពល	ដយើង	រួមរានា	ក្នុង	

	រោររកសា	ដសចក្តី	សញ្ញា	នានា	ដែល	ដយើង	បាន	ដធ្វើ	។

តាមរយៈ	ពរិធី	បរិសុេ្ធ	មន	បព្វជរិតភាព	នរិង	

រោរដមជើសដរើស	ដែើម្ី	រកសា	ដសចក្តី	សញ្ញា	នានា	ដែល	

ពាក់ពរ័ន្ធ	ដែល	ដយើង	េេួល	អំណាច	មន	មពះ	ដៅដពល	

ដយើង	តេល់	នឹង	ឧបសគ្	នានា	មន	ជីវិត	រដមង	សាលាប់	

ដនះ	។ 57	ពរិធីបរិសុេ្ធ	មន	មពះវិហ្រ	បរិសុេ្ធ	ផ្តល់	ែល់	

ដយើង	នូវ	អំណាច	មក	ពី	សាថានដលើ	ដ�ើយ	ដធ្វើ	ឲ្យ	ដយើង	

អាច	មតឡប់	ដៅ	រោន់	េីវត្តមាន	របស់	មពះវរបរិតាសួគ៌	

របស់	ដយើង	វិញ	។ 58	ពរិធីបរិសុេ្ធ	មន	រោរផសារភាជាប់	អាច	

ដធ្វើ	ឲ្យ	សាវាមី	នរិង	្រិោ	រីកចដមមើន	រាមួយ	រានា	តាមរយៈ	

អំណាច	របស់	មពះ	នរិង	អាច	ដមបរោលាយ	ដត	មួយ	រាមួយ	

មពះអមាចាស់	។ 59	រោរដរៀបរោរ	ដបប	ដផសែង	ដេៀត	ជំនួស	ឲ្យ	

អាពា�៍ពរិពា�៍	ដបប	ដនះ	នឹង	មរិន	បំដពញ	ដរាលបំណង	ែ៏	

ពរិសរិែ្ឋ	របស់	មេង់	សមមាប់	ដយើង	ឬ	មនុសសែ	ជំនាន់	ដមរោយ	

មន	កូនដៅ	របស់	មេង់	ដែល	នឹង	ដកើត	មក	ដនាះ	ដឡើយ	។ 60

ការទាក្់ទាញអារម្ណ៍និងបំណងគ្បាថ្នា

ដយើង	មានាក់	មក	រោន់	ពរិ្ពដលាក	ដែល	ធ្លាក់	ដនះ	

រាមួយ	នឹង	ភាពេន់ដខសាយ	ឬ	ឧបសគ្	ដែល	ដៅ	រាប់	ក្នុង	សាថានភាព	មន	មនុសសែ	ដលាក	

ដនះ	។ 61	រោរយល់	ែឹង	ពី	ដផនរោរ	របស់	មពះ	ដធ្វើ	ឲ្យ	ដយើង	ដមើល	ដ�ើញ	ពី	ភាព	កំដសាយ	

ទាំងអស់	របស់	មនុសសែ	ដលាក—រួមទាំង	រោរទាក់ទាញ	អារមមេណ៍	នរិង	បំណងមបាថានា	

ដែល	មរិន	មសប	នឹង	ដផនរោរ	របស់	មេង់—រាបដណាតាះអាសន្	។ 62	រោរែឹង	ថា	ដយើង	បាន	

រស់ដៅ	ពីមុន	ជីវិត	ដនះ	ក្នុង	នាម	រា	បុមតា	នរិង	បុមតី	សំណព្វ	របស់	មពះវរបរិតា	សួគ៌	ដធ្វើ	ឲ្យ	

ដយើង	អាច	យក	អត្តសញ្ញាណ	របស់	ដយើង	ដចញ	មក	ពី	មប្ព	ដែើម	មន	ភាព	រា	មពះ	របស់	

ដយើង	។	វា	គឺ	រា	សាថានភាព	របស់	ដយើង	ក្នុង	នាម	រា	បុមតា	ឬ	បុមតី	របស់	មពះ—មរិនដមន	រា	

កំដសាយ	ឬ	ភាពេន់មរាយ	របស់	ដយើង	ដឡើយ—ដនាះ	គឺ	រា	មប្ព	ពរិត	មន	អត្តសញ្ញាណ	

របស់	ដយើង	។ 63

រាមួយ	នឹង	េសសែនវិសរ័យ	ដនះ	ដនាះ	ដយើង	អាច	រង់ចាំ	បាន	រោន់ដត	មបដសើរ	ដោយ	

បនាទាបខលលួន	នរិង	អត់ធមេត់	ដលើ	មពះអមាចាស់ 64	ដោយ	េុក	ចរិត្ត	ថា	តាមរយៈ	ដសចក្តី	ជំដនឿ	

រោរដរារពមបតរិបត្តរិ	នរិង	រោរស៊ូមទាំ	ែល់	េី	បញ្ចប់	របស់	ដយើង	ដនាះ	អត្តចរិក	នរិង	បំណង	

មបាថានា	របស់	ដយើង	នឹង	មតូវ	បាន	បនសែនុេ្ធ	រូបរោយ	របស់	ដយើង	នឹង	មតូវ	បាន	ដញក	ដ�ើយ	

មយាងតាមបផនការថនមសចក្្តពីមមតាតោក្រុណារបស់គ្ពរះវរបិតា

ឥទ្ធិពលថនការធាលាក្់គឺអាចឈ្រះបានតាមរយៈការរានគ្ពរះ

�ន្រស់មឡើងវិញរបស់គ្ពរះអង្សមនង្គារះ។
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ដយើង	នឹង	ពរិត	រា	រោលាយ	បុមតា	នរិង	បុមតី	របស់	មពះមគីស្	ដមប	រា	ល្អ	

ឥតដខាចាះ	តាមរយៈ	ែង្វាយធួន	របស់	មេង់	។

េសសែនវិសរ័យ	ែ៏	អស់កល្	មន	ដផនរោរ	ដនះ	នាំ	មក	នូវ	រោរបញ្ជាក់	

ថា	សមមាប់	អ្ក	ដសាមាះមតង់	ដនាះ	មថងៃ	ដនាះនឹង	មក	ែល់	ថា	«	មពះ		

មេង់	នឹង	ជូត	អស់	ទាំង	េឹក	ដ្្កពី	ដ្្ក	ដគ	ដចញ	.	.	.	នរិង	រាមាន	េុកខេ	

លំបាក	ណា	ដេៀត	ដឡើយ	ែ្រិត	ដសចក្តី	មុន	ទាំង	ប៉ាុនាមាន	បាន	កនលង	

បាត់	ដៅ	ដ�ើយ	»	។ 65	«	រោរ្លឺ	ថាលា	មន	ដសចក្តី	សង្ឹម	ែ៏	ឥតដខាចាះ	»	

ដនះ 66	នឹង	ដៅ	ខាជាប់ខជលួន	រាមួយ	គំនរិត	នរិង	ែួងចរិត្ត	របស់	ដយើង	

ដ�ើយ	ដធ្វើ	ឲ្យ	ដយើង	អាច	រង់ចាំ	ដោយ	អត់ធមេត់	ដសាមាះមតង់	រាមួយ	

មពះអមាចាស់	។

ក្រសនយានានាដល់អស់អ្កដដលសមូម្ទាំសដាយស្មោះម្តង់

អស់	អ្ក	ដែល	ឆងៃល់ថា	ដបើ	រោលៈដេសៈ	ឬ	សាថានភាព	បច្ចនុប្ន្	

របស់	ខលលួន	ររំង	ពួកដគ	ពី	ជីវិត	អស់កល្	រានរិច្ច	ដនាះ	គួរដត	ចងចាំ	

ថា	«	រាមាន	នរណា	មានាក់	មតូវបាន	ដតងតាំង	រា	មុន	ដែើម្ី	េេួល	បាន	

តរិចរាង	នូវ	អ្វីៗ	ទាំងអស់	ដែល	មពះវបរិតា	មាន	សមមាប់	កូនដៅ	របស់	

មេង់	ដឡើយ	»	។ 67

រាមាន	ពរជរ័យ	ណា	ដែល	នឹង	មតូវបាន	បែរិដសធ	ែល់	ជន	

ដសាមាះមតង់	ដឡើយ	។	មបធ្ន	ឡូដរនសូ	ស្ូ	បាន	ដថលង	៖	«	រាមាន	

ពួក	បរិសុេ្ធ	មថងៃ	ចុងដមរោយ	ណា	មានាក់	ដែល	សាលាប់	ដៅ	បនាទាប់	ពី	បាន	

រស់ដៅ	ោ៉ាង	ដសាមាះមតង់	មតូវ	បាត់បង់	អ្វី	មគប់ោ៉ាង	ដោយសារ	ដត	

បរជរ័យ	ក្នុងរោរ	ដធ្វើ	ករិច្ចរោរ	មួយ	ចំនួន	ដមពាះ	មរិន	បាន	ផ្តល់	ឱរោស	ឲ្យ	

ពួកដគ	ដនាះ	ដឡើយ	។	មយា៉ាង	ដេៀត	ដបើសរិន	យុវជន	ឬ	យុវនារី	ណា	

មានាក់	រាមាន	ឱរោស	ដរៀប	អាពា�៍ពរិពា�៍	ដ�ើយ	ពួកដគ	រស់ដៅ	ោ៉ាង	

ដសាមាះមតង់	រ�ូត	ែល់	ដពល	សាលាប់	ដនាះ	ពួកដគ	នឹង	េេួល	នូវ	ពរជរ័យ	

ទាំងអស់	ភាពតដមកែើងដឡើង	នរិង	សរិរីល្អ	ដែល	បុរស	នរិង	មស្តី	រល់	រូប	

ដែល	មាន	ឱរោស	ដនះ	ដ�ើយ	បាន	អ្រិវឌ្ឍ	វា	។	ដនាះ	គឺ	រារោរពរិត	

នរិង	វិជជមាន	»	។ 68

ក្រសនយាដល់អស់អ្កដដលដឹងពីដែនក្រស�ើយអនុវត្តវាម្បចាំនថងៃ

ដយើង	មានាក់ៗ	រាំមេ	ដផនរោរ	របស់	មពះវរបរិតា	ដោយ	អស់	ពីចរិត្ត	ដៅ	

ក្នុង	ជីវិត	មុន	ឆ្ក	ជីវិត	ដនះ	។	ដយើង	ែឹង	ថា	មេង់	មសឡាញ់	ពួកដយើង	

ដ�ើយ	ដយើង	រំដ្ើប	ចំដពាះ	រោរមបទាន	របស់	មេង់	ែ៏	សប្នុរស	នូវ	

ឱរោស	ដនះ	ដែើម្ី	មគង	នូវ	អ្វីៗ	ទាំងអស់	ដែល	មេង់	មាន	េុក	រា	មរតក	

រួម	ទាំងជីវិត	អស់កល្	រានរិច្ច	ផង	។	គនលឹះ	ដៅ	រោន់	ភាពដរាគជរ័យ	

របស់	ដយើង	ដៅ	ក្នុង	ជីវិត	មុន	ឆ្ក	ជីវិត	ដនះ	គឺ	រោររាំមេ	របស់	

ដយើង	ចំដពាះ	ដផនរោរ	របស់	មពះវរបរិតា	។	វា	ក៏	រា	គនលឹះ	ដៅ	រោន់	

ភាពដរាគជរ័យ	របស់	ដយើង	ដៅ	ក្នុង	ជីវិត	រដមង	សាលាប់	ដនះ	ផងដែរ	។

ែូដច្ះ	រោរអដញជើញ	របស់	ខ្នុំ	គឺ	ថា	ដយើង	ឈរ	រួម	រានា	រា	ថមេី	ម្តង	ដេៀត	

ក្នុងរោរ	រាំមេ	ែល់	ដផនរោរ	របស់	មពះវរបរិតា	។	ដយើង	ដធ្វើ	ដបប	ដនះ	

មៅមពលមយើងមគ្បើគ្បាស់ចំមណរះវិជាជា

អំពពីបផនការរបស់គ្ពរះវរបិតាជាគ្បចាំថ្ងៃ

មនារះ�ពីវិតមយើងនរឹងកាន់បតរានអតថែន័យ

ស៊៊ី�មគ្រៅ។
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ដោយ	ដសចក្តី	មសឡាញ់	ែល់	មនុសសែ	ទាំងអស់	ែ្រិត	ដផនរោរ	ដនះ	គឺ	រា	រោរបង្ហាញ	នូវ	

ដសចក្តី	មសឡាញ់	របស់	មពះ	។

ដៅដពល	ដយើង	អនុវត្ត	រា	ដរៀងរល់	មថងៃ	នូវ	ចំដណះ	ែឹង	របស់	ដយើង	អំពី	ដផនរោរ	របស់	

មពះវរបរិតា	ដនាះ	ជីវិត	ដយើង	នឹង	រោន់ដត	មាននរ័យ	ខាលាំងដឡើង	។	ដយើង	នឹង	តេល់	នឹង	

ឧបសគ្	របស់	ដយើង	ដោយ	ដសចក្តី	ជំដនឿរោន់ដត	ខាលាំង	។	ដយើង	នឹង	បន្ត	ដឆ្ពះ	ដៅមុខ	

រាមួយ	នឹង	ដសចក្តី	សង្ឹម	ែ៏	ពរិត	មបាកែ	ែ៏	្ លឺ	សាវាង	ែ៏	មតចះមតចង់	មន	ជីវិត	អស់កល្	

រានរិច្ច	។	◼
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	26.	សូមដមើល	ដលាកុប្ត្តរិ	1:26–28	។

	27.	សូមដមើល	អាលមា៉ា	42:2–6;	ម៉ាូដស	4:25,	28–31	។

	28.	សូមដមើល	នីម�្វេី	2	2:23;	ម៉ាូដស	5:11;	សូមដមើល	ផងដែរ	ប៊យែ៍	ដ�	ផ្កកឺ	«	ដផនរោរ	មន	

សុ្មង្ល	»	Liahona,	ដខ	ឧសភា	ឆ្នាំ	2015	េំពរ័រ	26–28	។

	29.	សូមដមើល	អាលមា៉ា	39:3–5;	41:3–4,	10–15	។

	30.	នីម�្វេី	2	2:27	។

	31.	សូមដមើល	នីម�្វេី	2	2:11	។

	32.	សូមដមើល	នីម�្វេី2	2:26–29;	អាលមា៉ា	34:32–35	។

	33.	សូមដមើល	ោ៉ាកុប	4:7;	ដអដធើរ	12:27;	ដរាលលេ្ធរិ	នរិង	ដសចក្តីសញ្ញា	62:1	។

	34.	សូមដមើល	អាលមា៉ា	12:30–32	។

	35.	សូមដមើល	មរ៉ូមណ	7:16–19;	ដរាលលេ្ធរិ	នរិង	ដសចក្តីសញ្ញា	88:7,	11–13	។

	36.	សូមដមើល	នីម�្វេី	2	31:12–14,	18	។

	37.	សូមដមើល	យ៉ាូហ្ន	េី	1	1:8	។

	38.	សូមដមើល	លូរោ	22:39–42;	ដរាលលេ្ធរិ	នរិង	ដសចក្តីសញ្ញា	19:16–19	។

	39.	សូមដមើល	កូរិនថូសេី	1	15:20–23;	នីម�្វេី	2	9:10–13;	អាលមា៉ា	11:42–45	។

	40.	សូមដមើល	អាលមា៉ា	42:2–15,	22–31;	មរ៉ូមណ	10:32–33	។

	41.	សូមដមើល	នីម�្វេី	2	31:10–21;	នីម�្វេី	3	27:13–22	។

	42.	សូមដមើល	យ៉ាូហ្ន	5:22;	រ៉ូម	14:10;	វិវរណៈ	20:12–13;	នីម�្វេី	2	9:41;	អាលមា៉ា	

11:41–44;	នីម�្វេី	3	27:14–17,	20,	22	។

	43.	សូមដមើល	អាលមា៉ា	34:14–17	។

	44.	សូមដមើល	ម៉ាូសាយ	3:21–27;	ដ�ដលមរិន	14:15–19;	ដរាលលេ្ធរិ	នរិង	ដសចក្តីសញ្ញា	

88:21–24,	29–32	។

	45.	សូមដមើល	មរមន	3:20–22	។

	46.	The Neal A. Maxwell Quote Book, បានដបាះពុម្	Cory H. Maxwell	(	ឆ្នាំ	

1997	)	េំពរ័រ	252	។

	47.	សូមដមើល	ថូមា៉ាស	ដអស	ម៉ានសុន	«	Be Thou an Example	»	Liahona,	ដខ	ឧសភា	ឆ្នាំ	

2005	េំពរ័រ	113	។

	48.	សូមដមើល	យ៉ាូដសប	សមេ៊ីធ–	មបវត្តរិ	1:35	។

	49.	ដរាលលេ្ធរិ	នរិង	ដសចក្ីសញ្ញា	101:78	។

	50.	សូមដមើល	ឌី	ថត	មគីស្តូ�្វឺសរិន	«	ដ�តុអ្វី	អាពា�៍ពរិពា�៍	ដ�តុអ្វី	មគួសារ	»	Liahona	ដខ	ឧសភា	

ឆ្នាំ	2015	េំពរ័រ	52	។

	51.	សូមដមើល	មា៉ាថាយ	19:5	។

	52.	សូមដមើល	ដលាកុប្ត្តរិ	9:1	។

	53.	សូមដមើល	ដរាលលេ្ធរិ	នរិង	ដសចក្តីសញ្ញា	93:36–40	។

	54.	កូរិនថូសេី	1	11:11	។

	55.	សូមដមើល	ោលលរិន	ដអក	អូក	“Apostasy and Restoration,”	Ensign,	ដខ	ឧសភា	ឆ្នាំ	

1995	េំពរ័រ	87	សូមដមើល	ផងដែរ	ោលលរិន	ដអក	អូក	កុំ	ឲ្យ	មាន	មពះ	ឯណា	ដេៀត	»	Liahona	ដខ	វិច្រិរោ	

ឆ្នាំ	2013	េំពរ័រ	73	។

	56.	សូមដមើល	នីម�្វេី	1	3:7	។

	57.	សូមដមើល	ដរាលលេ្ធរិ	នរិង	ដសចក្តីសញ្ញា	84:19–21	។

	58.	សូមដមើល	ដរាលលេ្ធរិ	នរិង	ដសចក្តីសញ្ញា	109:13–26	38	។

	59.	សូមដមើល	ដរាលលេ្ធរិ	នរិង	ដសចក្តីសញ្ញា	132:1–21	។

	60.	សូមដមើល	ដពមតុសេី	1	3:7;	ដរាលលេ្ធរិ	នរិង	ដសចក្តីសញ្ញា	131:1–4សូមដមើល	ផងដែរ	យ៉ាូដសប	

�្វីលឌីង	សមេ៊ីធ	Answers to Gospel Questions	វគ្	េី	5	(	ឆ្នាំ	1957–66	)	4:197	៖	

«	អស់	អ្ក	ដែល	បាន	ដរៀប	អាពា�៍ពរិពា�៍	ដៅក្នុង	មពះវិហ្រ	បរិសុេ្ធ	សមមាប់	ដពលដនះ	នរិង	អស់កល្រានរិច្ច	

េេួល	ពរជរ័យ	មន	ជបីវិតអស់កល្។	ខ្នុំ	សងកែត់	ធងៃន់	ដលើ	ជបីវិតអស់កល្។	ជីវិតែ៏ដៅអស់កល្រានរិច្ច	គឺ	រា	ជីវិត	

របស់	មពះ	ដនាះ	គឺ	រា	រោររោលាយ	ែូច	រា	មេង់	។	ជបីវិតអស់កល្	មាននរ័យ	ថា	រោររីកចដមមើ	អស់កល្—រោរបន្ត	

ដៅ	មុខ	មន	មគប់ពូជ	អស់កល្	ែូច	វិវរណៈ	ដនះ	បាន	សរដសរ	។	រោរដរៀប	អាពា�៍ពរិពា�៍	ដមរៅ	មពះវិហ្រ	បរិសុេ្ធ	

គឺ	សមមាប់	ដត	ដពល	បច្ចនុប្ន្	ដនះ	ប៉ាុដណាណាះ	។	ដសចក្តី	សាលាប់	បំដបក—ដនាះ	គឺ	រា	រោរបំដបក	ែ៏	អស់កល្	រានរិច្ច	

មួយ	លុះមតា	ដត	ពួកដគ	ដមបចរិត្ត	នរិង	មាន	សំណាង	មគប់មរាន់	ដែើម្ី	ដៅ	មពះវិហ្រ	បរិសុេ្ធ	ដ�ើយ	ដធ្វើរោរផ្លាស់ប្តូរ	

ប៉ាុដណាណាះ	»	។

	61.	សូមដមើល	ដអដធើរ	12:27	។

	62.	សូមដមើល	ដអដធើរ	12:37	។

	63.	«	មកុម	មគួសារ	៖	រោរមបរោស	ែល់	ពរិ្ពដលាក	»	េំពរ័រ	129	សូមដមើល	ផងដែរ	God Loveth His 
Children	(	កូនដសៀវដៅ	ឆ្នាំ	2007	)	េំពរ័រ	1	។

	64.	សូមដមើល	ដអសាយ	40:31	។

	65.	វិវរណៈ	21:4សូមដមើល	ផងដែរ	ខ	1–3	។

	66.	នីម�្វេី	2	31:20	។

	67.	ឌី	ថត	មគីស្តូ�្វឺសរិន	«	ដ�តុអ្វី	អាពា�៍ពរិពា�៍	ដ�តុអ្វី	មគួសារ	»	េំពរ័រ	52	។

	68.	Teachings of Presidents of the Church: Lorenzo Snow	(	ឆ្នាំ	2012	)	េំពរ័រ	

130	។	សូមដមើល	�្រែុន	ប៊ី	�ុរិងគលី	«	Daughters of God	»	Ensign	ដខ	វិច្រិរោ	ឆ្នាំ	1991	

េំពរ័រ	98	៖	«	មនុសសែ	មួយ	ចំនួន	ដែល	មរិន	ដរៀបរោរ	ដោយ	មរិនដមន	មក	ពី	កំ�ុស	របស់	ពួកដគ	សួរថា	ដតើ	ពួកដគ	

នឹង	មតូវ	បែរិដសធ	រានរិច្ច	ដៅ	ក្នុង	នរគ	មន	សរិរីរុងដរឿង	ែ៏	ខ្ស់	បំផុត	ឬ	ោ៉ាងណា	។	ខ្នុំ	មាន	េំនុក	ចរិត្ត	ដៅ	ដមរោម	

ដផនរោរ	មន	មពះវរបរិតា	ដែល	ដពារដពញ	ដោយ	ក្តី	មសឡាញ់	នរិង	អង្	សដ្ង្រះ	ែ៏	ដេវភាព	ដនាះ	រាមាន	ពរជរ័យ	ណា	

ដែល	អ្ក	សក្តរិសម	នឹង	េេួល	មតូវ	បាន	បែរិដសធ	អ្ក	ដឡើយ	»	។
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សំសេងពួកបរិសុទ្ធនថងៃចុងសម្ក្យ

អំ
ឡនុង	ដពល	មន	ែំដណើរ	េសសែនករិច្ច	ដៅ	ដលើ	កបា៉ាល់

�ូយអសយអសយវើរជបីញ៉ាយវេស	មាន	រោរដរោះ	ដៅ	

មួយ	ែល់	ម្ន្តី	ទាហ្ន	ដែល	ដចះ	នរិោយ	ភាសា	

ពរ័រេុយហ្រយ	ដែើម្ី	ដៅ	កមមេវិធី	ផ្លាស់ប្តូរ	មួយ	ដែល	

មាន	រយៈដពល	បី	សបាតា�៍	រាមួយ	ទាហ្ន	ដជើង	េឹក	

ដមបស៊ីល	។	ខ្នុំ	គឺ	រា	ទាហ្ន	ដជើង	េឹក	ដត	មានាក់	គត់	ដែល	

អាច	នរិោយ	ភាសា	ពរ័រេុយហ្រយ	បាន	។

អារមមេណ៍	របស់	ខ្នុំ	ែំបូង	ដនាះ	មរិន	ចង់	ដៅ	ដឡើយ	។	ខ្នុំ	

ដេើប	ដត	បញ្ចប់	រោរោម	លបាត	រយៈដពល	បី	ដខ	ដ�ើយ	

កំពុង	រង់ចាំ	ឱរោស	ដៅ	ដលង	មគួសារ	របស់	ខ្នុំ	ប៉ាុដន្ត	ែួងចរិត្ត	

ខ្នុំ	ពុំ	បាន	ឈប់	គរិត	ពី	កមមេវិធី	ផ្លាស់ប្តូរ	ដនះ	ដឡើយ	។	ខ្នុំ	បាន	

អធរិសាឋាន	ដៅ	មពះវរបរិតាសួគ៌	បាន	េេួល	ចដមលើយ	ោ៉ាង	

មុតមាំ	ថា	ខ្នុំ	គួរដត	ដៅ	ដ�ើយ	េេួល	យក	រោរចាត់តាំង	

ដនាះ	។

មាន	ឧបសគ្	រាដមចើន	ក្នុង	រោរដរៀបចំ	ដនាះ	។	

ដៅដពល	មួយ	ខ្នុំ	មាន	អារមមេណ៍	ថា	ចង់	ដបាះបង់	វា	ដចាល	។	

នតើការណ៍ននះសំខាន់ប៉ុណាណានៅ?

ខ្នុំ	បាន	គរិត	ថា	«	ដតើ	រោរណ៍	ដនះ	សំខាន់	ប៉ាុណាណា	ដៅ	?	»	

ដទាះបី	រា	ោ៉ាង	ណា	មពះវិញ្ញាណ	បរិសុេ្ធ	បាន	បំផុស	

គំនរិត	ែល់	ខ្នុំ	ថា	មតូវ	បន្ត	ដៅ	មុខ	ដេៀត	។

េីបំផុត	បនាទាប់ពី	រោរពនយា	ដពល	បួន	មបាំ	ែង		

ដនាះ	ខ្នុំ	បាន	ដៅ	ចុះ	ដៅដលើ	កបា៉ាល់	ដមបស៊ីល	ដនាះ	។	

ដៅដពល	ខ្នុំ	មតូវបាន	ដគនាំ	ចុះ	ដៅ	បន្ប់	អាហ្រ	របស់	

ម្ន្តី	ទាហ្ន	ដមបញ្ជារោរ	របស់	កបា៉ាល់	ដនះ	កំពុង	ដត	

ដមសក	នរិង	ចង្អនុល	មុខ	ម្ន្តី	ទាហ្ន	វរ័យ	ដកមេង	មានាក់	។	

ដមបញ្ជារោរ	ដនាះ	បាន	ដ�ើញ	ខ្នុំ	ឈប់	ដមសក	ដ�ើយ	

បាន	នរិោយ	រា	ភាសា	អង់ដគលស	ដែល	ដចះ	ដត	នរិោយ	

បន្តរិចបន្តលួច	ថា	«	អា៎ា	!	មរិត្តសំ	ឡាញ់	អាដមរិរោំង	ខ្នុំ	បាន	

មក	ែល់	ដ�ើយ	។	សូម	សាវាគមន៍	។	ដតើ	អ្ក	មតូវរោរ	ផឹក	

អ្វី	ដេ	?	»

ខ្នុំ	បាន	ដឆលើយ	រា	ភាសា	ពរ័រេុយហ្រយ	ថា	ខ្នុំ	ចង់	ផឹក	

ដ្សជជៈ	ដែល	ល្ី	របស់	ដមបស៊ីល	ដែល	ខ្នុំ	មរិន	ធ្លាប់	បាន	

ផឹក	ដេៀត	ដសាះ	តាំង	ពីចប់	ដបសកកមមេ	ខ្នុំ	មក	។	រាត់	បាន	

មបាប់	ខ្នុំ	ថា	ដៅ	ដលើ	កបា៉ាល់	ដនះ	មាន	ដ្សជជៈ	មគប់	មបដ្េ	

ទាំងអស់	ប៉ាុដន្ត	ខ្នុំ	បាន	មបាប់	រាត់	ថា	ខ្នុំ	មរិន	ផឹក	ដមគឿង	

មសវឹង	ដឡើយ	។

ដមរោយមក	ដេៀតមាន	ដគ	ដរាះ	ទាវារ	បន្ប់	របស់	ខ្នុំ	។	

ដៅដពល	ខ្នុំ	បាន	ដបើក	ទាវារ	ដនាះ	ម្ន្តី	ទាហ្ន	វរ័យដកមេង	មានាក់	

ដែល	ដៅ	ក្នុង	បន្ប់	អាហ្រ	បាន	ឈរ	ដៅ	េីដនាះ	។

រាត់	បាន	នរិោយ	ថា	«	ដលាក	រា	ជនរាតរិ	

អាដមរិរោំង	»	។	«	ដលាក	មរិន	ផឹក	ដមគឿង	មសវឹង	។	ដលាក	

នរិោយ	ភាសា	ពរ័រេុយហ្រយ	។	ដតើ	វា	អាច	ដេ	ដែល	ថា	

ដលាក	រា	ពួក	មរមន	ដនាះ	?	»

ខ្នុំ	បាន	តប	ថា	«	បាេ	ខ្នុំ	គឺ	រា	ពួកមរមន	»	។

រាត់	បាន	ឱប	ខ្នុំ	ដ�ើយ	បាន	យំ	ោ៉ាង	ខាលាំង	។

ម្ន្តី	ទាហ្ន	រូប	ដនះ	មាន	ដ្មាះ	ថា	អនុដសនីយ៍	

ដទា	ដមនដែស	គឺ	រា	អ្ក	ដមបចរិត្ត	ដជឿ	ថមេី	ដ�ើយ	ដេើបដត	

េេួល	សញ្ញាបមត	ថមេីៗ	ដនះ	ពី	សាលា	ទាហ្ន	ដជើង	េឹក	

ដមបស៊ីល	។	ដពល	ដឡើង	កបា៉ាល់	ដនាះ	រាត់	បាន	ែឹង	

នៅនពលខ្នុំ្តូវរាននគនាំច្ុះ

នៅបន្ទប់អាហាររបស់មង្ន្តី

ោហាននមបញ្ជាការរបស់ករា៉ាល់ននះ

កំពុងដតដ្សកនិងច្ង្អនុលមុខមង្ន្តី

ោហានវ័យនក្មងមានាក់។

រូប
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ល
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រាន



 ដខតុលាឆ្នាំ២០១៥ 41

ភាលាម	ថា	ដមបញ្ជារោរ	រូប	ដនាះ	រំពឹង	ឲ្យ	រាត់	ដធ្វើ	ឬក	រា	ម្ន្តី	

ទាហ្ន	ដែល	រោចសាហ្វ	ដៅដពល	ដៅ	ដមើល	កំពង់ដផ	

កបា៉ាល់	ដនាះ	។	ផ្នុយ	ដៅ	វិញ	អនុដសនីយ៍	ដទា	ដមនដែស	

បាន	ដធ្វើ	រោរ	សមេរ័មគចរិត្ត	ដធ្វើ	«	រោរង្រ	ក្នុង	កំពង់	ដផ	»	ដ�ើយ	

មរិន	ែូដច្ះ	ដេ	សូម	មរិន	ដធ្វើរោរ	ដៅ	ដផ្ក	កំពុងដផដឡើយ	។	

ដមបញ្ជារោរ	បាន	ខឹង	ខាលាំង	អំពី	ដរឿង	ដនះ	។	ដៅដពល	ខ្នុំ	

បាន	ចូល	ដៅ	សាល	អាហ្រ	ដនាះ	រាត់	កំពុង	ដមសក	ោក់	

អនុដសនីយ៍	ដទា	ដមនដែស	ដោយ	សារ	រាត់	មរិន	មពម	

ដធ្វើរោរង្រ	ដនះ	។

រាត់	បាន	បញ្ជា	អនុដសនីយ៍	ដទា	ដនាះ	ថា	«	ដលាក	

នឹង	មតូវ	ដៅ	រាមួយ	ម្ន្តី	ទាហ្ន	ដផសែង	ដេៀត	ដពល	

រោរដរោះដៅ	ដៅ	កំពង់ដផ	ដលើក	ដមរោយ	»	។	«	ដលាក	នឹង	

មតូវ	ដធ្វើ	ឲ្យ	ម្ន្តី	ទាហ្ន	អាដមរិរោំង	ដែល	មក	េសសែនករិច្ច	

រូប	ដនាះ	មាន	ភាព	រីករយ	ដៅ	េីដនះ	។	រាត់	ចង់	បាន	

ចំណុច	ដនះ	ពី	ពួក	ដយើង	»	។

អស់	ដពល	រា	ដមចើន	ដខ	មក	ដ�ើយ	អនុដសនីយ៍	ដទា	

ដមនដែស	បាន	អធរិសាឋាន	ថា	ដមបញ្ជារោរ	របស់	ខលលួន	នឹង	

យល់	ដ�ើយ	េេួល	យក	ដរាលរោរណ៍	របស់	ខលលួន	។	

រោល	មក	ែល់	របស់	ខ្នុំ	ដនាះ	រោរពរិភាកសា	អំពី	ែំណឹង	

ល្អ	បាន	ដមប	រា	រោរសន្នា	ែ៏	ដមចើន	បំផុត	ដៅ	ក្នុង	បន្ប់	

អាហ្រ	ដនាះ	។	ដយើង	បាន	ជដជក	រាមួយ	ម្ន្តី	ទាហ្ន	

ដផសែង	ដេៀត	អំពី	យ៉ាូដសប	ស៊មេីធ	រោរសាតារដឡើងវិញ	

ពាក្យ	សំែី	មន	មបារាញា	វាងមវ	នរិង	ចបាប់	មព�មេចារីភាព	។	

អារមមេណ៍	នានា	ចំដពាះ	អនុដសនីយ៍	ដទា	ដមនដែស	

មតូវបាន	ផ្លាស់ប្តូរ	ភាលាម	។	ម្ន្តី	ទាហ្ន	នានា	បាន	ែក	

រោរណ៍	អាសមរាម	ដែល	បាន	បង្ហាញ	រា	សាធ្រណៈ	

ដនាះ	ដចញ	ដ�ើយ	ដៅដពល	ដធ្វើ	ករិច្ចរោរ	កំពង់ដផ	ដលើក	

ដមរោយ	ដេៀត	ដយើង	ទាំងអស់	រានា	បាន	បរិដភាគ	អាហ្រ	

ជុំរានា	ោ៉ាង	រីករយ	ដៅ	ដភាជនីយោឋាន	មរិន	ដៅ	បរិដភាគ	ដៅ	

កលឹប	ដេៀត	ដឡើយ	។

ដពល	ជរិត	ចប់	រយៈដពល	បី	សបាតា�៍	ដៅ	ដលើ	កបា៉ាល់	

ដ�ើយ	បនាទាប់	ពី	រោរពរិភាកសា	រាដមចើន	រាមួយ	ដមបញ្ជារោរ	

នរិង	ម្ន្តី	ទាហ្ន	នានា	អំពី	ដសចក្តីជំដនឿ	របស់	ពួក	ដយើង	

ដធ្វើ	ឲ្យ	ពួកបុរស	ទាំង	ដនាះ	បន្ន់ចរិត្ត	របស់	ពួករាត់	។	

ដមបញ្ជារោរ	ដនាះ	បាន	មបាប់	អនុដសនីយ៍	ដទា	ដមនដែស	

មុនដពល	ខ្នុំ	បាន	ចាកដចញ	ថា	«	ឥឡូវ	ដនះ	ខ្នុំ	យល់	

ដ�ើយ	»	ដ�ើយ	ដលើស	ពី	ដនាះ	ដេៀត	រាត់	នឹង	មរិន	សុំ	ឲ្យ	

ចាប់	អារមមេណ៍	ឲ្យ	តមមល	ដលើ	សកមមេភាព	នានា	ដែល	ខលលួន	

បាន	ចូលរួម	រួច	ចាប់យក	ជំហ្ន	នានា	ដែើម្ី	ដធ្វើឲ្យ	ជីវិត	

របស់	ខលលួន	ង្យមសួល	េមាលាក់	ដចាល	ករិច្ចរោរ	សំខាន់	

មុន	ដគ	ផ្តល់តមមល	ដៅដលើ	រង្វាន់	ដែល	នឹង	អសាចារ្យ	បំផុត	

ដ�ើយ	ស៊ូមទាំ	បំផុត	នរិង	បន្ថយ	ដពលដវលា	ខលលួន	ចំដពាះ	

សកមមេភាព	នានា	ដែល	ផ្តល់	អត្ថ	មបដោជន៍	តរិចតួច	»	។	

(	ឆ្នាំ	2011	េំពរ័រ	xiii	)	។

ដមរៅ	ពី	មពះគម្ីរ	រាមាន	អ្វី	ដែល	ខ្នុំ	អាន	ដធ្វើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	រំជួល	ចរិត្ត	

ខាលាំង	ែូចដនះ	ដឡើយ	។	មស្តី	មានាក់	ដនះ	ដែល	បាន	សាលាប់	រាង	

30	ឆ្នាំ	កំពុង	នរិោយ	មក	រោន់	ខ្នុំ	។	ពាក្យ	ដពចន៍	របស់	

រាត់	ហ្ក់បី	ែូច	រា	ទាក់េង	នឹង	ដពល	បច្ចនុប្ន្	ដនះ	រាង	

ដពល	នរិោយ	ពាក្យ	ដនះ	ដៅ	ដេៀត	។

ខ្នុំ	បាន	ែឹង	ភាលាម	ថា	ខ្នុំ	នឹង	មរិន	ដលង	ដ�្ម	តាម	

អ៊ិនដធើរដណត	ម្ង	ដេៀត	ដឡើយ	។	ខ្នុំ	បាន	បរិេ	កុំព្យូេរ័រ	

ដ�ើយ	បាន	ចូល	ដែក	ដ�ើយ	មបាប់	សាវាមី	របស់	ខ្នុំ	អំពី	

រោរសដមមច	ចរិត្ត	របស់	ខ្នុំ	។	ដៅ	មថងៃ	បនាទាប់	ខ្នុំ	ពុំ	បាន	ដបើក	

កុំព្យូេរ័រ	ដឡើយ	។	ផ្នុយដៅវិញ	ខ្នុំ	បាន	គរិត	ពី	ចំនួន	ដមា៉ាង	

ដែល	ខ្នុំ	បាន	ចំណាយ	ដពល	ឥត	មបដោជន៍	រាមួយ	ដ�្ម	

ដនាះ	រល់	មថងៃ	។

ខ្នុំ	គុណ	បីដមា៉ាង	ក្នុង	មួយ	មថងៃ	រាមួយ	នឹង	365	

(	ដែល	រា	មថងៃ	ទាំងអស់	ក្នុង	មួយ	ឆ្នាំ	)	ដ�ើយ	ដចក	នឹង	

24	ដមា៉ាង	(	ដមា៉ាង	ទាំងអស់	ក្នុង	មួយ	មថងៃ	)	។	ខ្នុំ	ភាញាក់	

ដផ្អើល	ដែល	ែឹង	ថា	ខ្នុំ	ចំណាយ	ដពល	ឥតមបដោជន៍	

45.62	មថងៃ	ក្នុង	មួយ	ឆ្នាំ	។	ដពលដវលា	នរិង	មថងៃ	ែ៏	

មានតមមល	ទាំង	ដនាះ	បាន	កនលង	ផុត	ដៅ	រា	ដរៀងរ�ូត	។	ខ្នុំ	

អាច	ចំណាយ	ដពល	ដនាះ	ដែើម្ី	អាន	មពះគម្ីរ	ចំណាយ	

ដពល	ដនាះ	រាមួយ	សាវាមី	នរិង	កូនៗ	បដមមើ	អ្ក	ែមេ	ឬ	

តដមកែើង	រោរដៅ	របស់	ខ្នុំ	។

ពួក	អ្ក	មាន	សរិេ្ធរិ	អំណាច	េូដៅ	ដតង	ដថលង	សុន្រកថា	

អំពី	មបធ្នបេ	ដនះ	រា	ញឹកញាប់	អំឡនុង	ដពល	សន្រិសីេ	

េូដៅ	។	ប៉ាុដន្ត	ខ្នុំ	ពរិត	រា	មរិនយល់	វា	ដឡើយ	ដ�ើយ	ខ្នុំ	បាន	

គរិត	ថា	វា	មរិន	អនុវត្ត	ចំដពាះ	ខ្នុំ	ដឡើយ	។

ខ្នុំ	មាន	អំណរ	គុណ	ដែល	មពះវិញ្ញាណ	បរិសុេ្ធ	បាន	

ជួយ	ខ្នុំ	េេួល	សារល់	ថា	ពួក	អ្ក	មាន	សរិេ្ធរិ	អំណាច	

េូដៅ—នរិង	ដបដល	ដអស	សាព�្វត—កំពុង	មាន	

មបសាសន៍	រាមួយ	ខ្នុំ	◼
ស្ន�ីនៅសុនរែ្ឋអូនេអូស.រ.អា.

នា	យប់	មួយ	ខ្នុំ	កំពុង	ដលង	ដ�្ម	អំពី	

ដភាជនីយោឋាន	តាម	អ៊ិនដធើរដណត	ែល់	យប់	

ដមរៅ	ដពល	សាវាមី	របស់	ខ្នុំ	បាន	ដែើរ	មក	ដក្រ	ដនាះ	ដ�ើយ	

បាមប់	ថា	រាត់	នឹង	ចូល	ដែក	មុន	ដ�ើយ	។

ខ្នុំ	បាន	មបាប់	រាត់	ថា	«	អូន	នឹង	ចូលដែក	ឥឡូវ	

ដ�ើយ	»	។

រាត់	បាន	នរិោយ	ថា	«	បង	នឹង	ដជឿ	ដៅដពល	បង	

ដ�ើញ	អូន	»	។

ខ្នុំ	កំពុង	ដលង	ដ�្ម	ដែល	ខ្នុំ	បាន	ដធ្វើ	ម្ូប	ពរិដសស	

ដៅ	ក្នុង	ដភាជនីយោឋាន	ែ៏	ល្អ	មួយ	សមមាប់	អតរិថរិជន	

សំខាន់ៗ	។	ខ្នុំ	បាន	ដមើល	ដអមកង់	កុំព្យូេរ័រ	ដែល		បាន	

មបាប់	ថា	«	មបាកែ	ណាស់	ខ្នុំ	មាន	ម្ូប	ពរិដសស	ដែល	

ដមតៀម	រួចរល់	ក្នុង	រយៈដពល	15	នាេី	ដេៀត	»	។

ដែើម្ី	កុំ	ឲ្យ	ខាត	ដពល	ខណៈ	ខ្នុំ	កំពុង	រង់ចាំ	ខ្នុំ	

បាន	ចាប់យក	ដសៀវដៅ	Daughters in My 
Kingdom: The History and Work of 
Relief Society	ដែល	វា	េុក	ដៅ	ដលើ	តុ	ដែល	ខ្នុំ	បាន	

វា	ពី	ថានាក់	សមាគម	សដ្ង្រះ	។	ខ្នុំ	បាន	ចាប់	ដផ្តើម	អាន	

បុព្វកថា	។	ដៅ	េំពរ័រ	េីបី	ខ្នុំ	បាន	ដ�ើញ	ឃ្លា	ខាង	ដមរោម	

ដែល	នរិោយ	ដោយ	ដបដល	ដអស	សាព�្វត	មបធ្ន	

សមាគម	សដ្ង្រះ	េូដៅ	េីមបាំបួន	។

រាត់	បាន	សរដសរ	ថា	«	ខ្នុំ	ដជឿ	ថា	មស្តី	េូដៅ	នាដពល	

បច្ចនុប្ន្	ដនះ	នឹង	ដធ្វើ	បាន	ោ៉ាង	ល្អដលើ	តមមល	ដែល	រាត់	

អនុដសនីយ៍	ដទា	ដនាះ	ដធ្វើ	អ្វី	ដែល	មបឆ្ំង	នឹង	ដរាលរោរណ៍	

របស់	ខលលួន	ដឡើយ	។

ខ្នុំ	នឹងមរិនបំដ្លចបេពរិដសាធន៍ដនាះ	បាន	ដេ	។	

អនុដសនីយ៍	ដទា	ដមនដែស	នរិង	ខ្នុំ	បាន	ដរៀន	ថា	

មពះវរបរិតា	គង់	ដៅ	សាថានសួគ៌	របស់	ដយើង	សារល់	ដយើង	

មានាក់ៗ	មសឡាញ់	ដយើង	ដ�ើយ	ខ្វល់ខាវាយ	ពី	ជីវិត	ផ្ទាល់	

ខលលួន	របស់	ដយើង	។	◼
នខលីឡាំងមកពីទី្កុងវា៉ស៊ីនតានស.រ.អា.

ស៊ីនស្ទើរស្ពៅេវតកំពុងមាន

្បស្សន៍មកកាន់ខ្នុំ



មាតាយ	ខ្នុំ	នរិង	ខ្នុំ	ដេើប	ដត	អធរិសាឋាន	ដពល	យប់	រួច	។	

ដយើង	បាន	ឱប	រានា	ដ�ើយ	នរិោយ	ថា	«	មា៉ាក់	

មសឡាញ់	កូន	កូន	មសឡាញ់	មា៉ាក់	»	។	បនាទាប់	មក	ខ្នុំ	

ដែើរ	ចូល	ដៅ	បន្ប់	ដែក	របស់	ខ្នុំ	វិញ	។	ដៅដពល	ខ្នុំ	បាន	

ដ្ង	ចាប់	មែទាវារ	អារមមេណ៍	បំផុស	គំនរិត	ែ៏	ខាលាំង	មួយ	

បាន	ផុស	ក្នុង	ចរិត្ត	ខ្នុំ	ថា	ដៅ	មថងៃ	ដស្អក	មាតាយ	ខ្នុំ	នឹង	សាលាប់	។

ខួរកបាល	នរិង	ែួងចរិត្ត	របស់	ខ្នុំ	ពយាោម	មបឆ្ំង	នឹង	

អារមមេណ៍	។	រាមាន	ផលូវដេ	ដែល	ថា	មាន	អ្វី	មួយ	អាច	ដកើត	

ដឡើង	ដបប	ដនាះ	ចំដពាះ	មាតាយ	ខ្នុំ		។	រាត់	នឹង	មរិន	ដកើត	អ្វី	

ដឡើយ	។

ដៅដពល	ខ្នុំ	ដៅ	ក្នុង	បន្ប់	ខ្នុំ	ខ្នុំ	បាន	លុតជង្ង់	ចុះ	

ដ�ើយ	អធរិសាឋាន	មពម	ទាំង	មបាប់	ែល់	មពះវរបរិតាសួគ៌	ថា	

រោរបំផុសគំនរិត	អំពី	មាតាយ	របស់	ខ្នុំ	ដនាះមរិន	ពរិត	ដេ	។	

ខ្នុំ	បាន	សុំ	មេង់	ឲ្យ	ែក	យក	អារមមេណ៍	ដនាះ	ដចញ	ពី	ខ្នុំ	

ដៅ	ប៉ាុដន្ត	វា	ដៅ	ដត	បន្ត	។	ខ្នុំ	បាន	មតឡប់	ដៅ	បន្ប់	ឪពុក	

មាតាយ	របស់	ខ្នុំ	ដ�ើយ	បាន	មបាប់	មាតាយ	ខ្នុំ	ថា	ខ្នុំ	ចង់	ឱប	

ដ�ើយ	ដថើប	រាត់	ម្តង	ដេៀត	ពីមុន	ខ្នុំ	ដៅ	ដែក	វិញ	។	ដយើង	

បាន	នរិោយ	ម្តង	ដេៀត	ថា	«	មា៉ាក់	មសឡាញ់	កូន	កូន	

មសឡាញ់	មា៉ាក់	»	ដ�ើយ	ខ្នុំ	បាន	មតឡប់	ដៅ	បន្ប់	ខ្នុំ	

វិញ	។	វា	អស់	ដពល	រា	ដមចើន	ដមា៉ាង	េំរំ	ខ្នុំ	ដែក	លក់	ដៅ	

យប់	ដនាះ	។

ខ្នុំមិនរានែឹងពីមូលនេតុដែលខ្នុំនៅទីននាះន�ើយ

ដៅដពល	ខ្នុំ	បាន	ដមរោក	ដឡើង	ដៅ	មពឹក	ដស្អក	ដនាះ	ខ្នុំ	

បាន	្ រ័យ	មចាសមចាល	។	ដោយ	មាន	អំណរគុណ	មាតាយ	

របស់	ខ្នុំ	ដៅ	េីដនះ	ដោយ	រីករយ	នរិង	មាន	សុខភាព	

ល្អ	។	ប៉ាុដន្ត	ក្នុង	គំនរិត	ខ្នុំ	ខ្នុំ	ដៅដត	មាន	អារមមេណ៍	រំខាន	ខ្នុំ	

ដ�ើយ	ថា	មាន	អ្វី	មួយ	ដែល	ដកើត	ដឡើង	។	អំឡនុង	ដពល	

រោរមបជុំ	តមអាហ្រ	នរិង	េីបនាទាល់	ដៅ	មថងៃ	ដនាះ	មាតាយ	

របស់	ខ្នុំ	បាន	ដឡើង	ដៅ	ដ�ើយ	ដថលង	េីបនាទាល់	ែ៏	ល្អ	របស់	

រាត់	។

បនាទាប់	ពី	រោរមបជុំ	សាមរោម៉ាង់	រាត់	បាន	ដៅ	បដមងៀន	

ថានាក់	បឋម	សរិកសា	ដ�ើយ	ខ្នុំ	បាន	ដៅ	ថានាក់	សាលា	មថងៃ	

អាេរិត្យ	។	ខ្នុំ	មាន	អារមមេណ៍	បំផុស	គំនរិត	ដបលក	ម្តង	ដេៀត	ខ្នុំ	

បាន	ដមរោក	ដែើរ	ដចញ	ពី	ថានាក់	សាលា	មថងៃ	អាេរិត្យ	។	ខ្នុំ	ពុំ	ចង់	

ខ្វល់ខាវាយ	ពី	អារមមេណ៍	របស់	ខ្នុំ	ដឡើយ	ប៉ាុដន្ត	អារមមេណ៍	បាន	

បងខេំ	ខ្នុំ	ឲ្យ	ដមរោក	ដចញ	ពី	ដរៅអី	ដ�ើយ	ដែើរ	ដចញ	ដៅ	ដមរៅ	។	

ដៅក្នុង	ពីរបីនាេី	ដនាះ	ខ្នុំ	បាន	ដៅអង្នុយ	ក្នុង	បន្ប់	ថានាក់	

បឋម	សរិកសា	ដ�ើយ	សាតាប់	មាតាយ	ខ្នុំ	បដមងៀន	។	ខ្នុំ	មរិន	បាន	

ែឹង	ពី	មូលដ�តុ	ដែល	ខ្នុំ	ដៅេីដនាះដឡើយ	ប៉ាុដន្ត	ខ្នុំ	បាន		

ែឹង	ថា	ដនាះ	គឺ	រា	កដនលង	ដែល	ខ្នុំ	មតូវដត	ដៅ	។

ដមរោយមក	ដៅ	មថងៃ	មតង់ដនាះ	ដៅ	ផ្ះ	បងមបុស	

របស់	ខ្នុំ	មាតាយ	របស់	ខ្នុំ	បាន	សមលឹង	ដមើល	ចំ	ដ្្ក	របស់	ខ្នុំ	

ដែល	រា	នាេី	ចុង	ដមរោយ	ដៅដពល	ដែល	រាត់	ែួល	ចុះ	

ដ�ើយ	សាលាប់	ដោយសារ	ស្ះ	សរមស	្ ម	ក្នុង	សួត	។	

ដោយសារ	ដ�តុផល	របស់	មេង់	នរិងដៅក្នុង	មពះគុណ	

មេង់	ដនាះ	មពះវរបរិតាសួគ៌	បាន	បញ្ចូន	មពះវិញ្ញាណ	បរិសុេ្ធ	

ឲ្យ	មក	ដរៀបចំ	ខ្នុំ	។	រោរបំផុស	គំនរិត	ទាំងដនាះ	បាន	មបទាន	

ែល់	ខ្នុំ	ឲ្យ	ខ្នុំ	ចំណាយ	ដពល	បដន្ថម	ដេៀត	រាមួយ	មាតាយ	ខ្នុំ	

ដែល	ខ្នុំ	នឹង	មរិន	បាន	ភាពរីករយ	ដនាះ	ដឡើយ	ដបើសរិន	ខ្នុំ	

មពដងើយ	នឹង	សំដឡង	តូច	រដ�ៀង	ដនាះ	។

ដសចក្តី	មសឡាញ់	របស់	មពះវរបរិតាសួគ៌	របស់	ខ្នុំ	មរិន	

ធ្លាប់	បាន	បង្ហាញ	ែល់	ខ្នុំ	ដឡើយ	រ�ូត	ែល់	មពឹត្តរិរោរណ៍	

ដនាះ	បាន	ដកើត	ដឡើង	ដៅ	ជុំវិញ	រោរសាលាប់	របស់	មាតាយ	ខ្នុំ	

ដនាះ	។	ដយើង	មាន	ពរ	អ្វី	មល៉ាដះ	ដែើម្ី	មាន	មពះវរបរិតា	ដែល	

គង់	ដៅ	ឋានសួគ៌	ដែល	មសឡាញ់	ដយើង	មគប់មរាន់	ដ�ើយ	

មបទាន	អំដណាយ	ទាន	ពរិដសស	មន	មពះវិញ្ញាណ	បរិសុេ្ធ	

ែល់	ដយើង	។	◼
ដអមនប៊ីរនជនីអាឡារាមា៉ាស.រ.អា.

ខ្នុំរាន្ត�ប់នៅបន្ទប់ឪពុកមាតាយ

របស់ខ្នុំនេើយរាន្រាប់មាតាយ

ខ្នុំថ្ខ្នុំច្ង់ឱបនេើយនេើបោត់ម្តង

នទៀតពីមុនខ្នុំនៅនែកវិញ។

រច្
នា
រូប
ភា
ព
នោ

យ
ខា

្
្ីន
ភ
ីន្
ើរស

ុន
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«ទូក	យវេយសទើរផ�ន	បាន	ចាកដចញ	រោល	ពី	មសែរិលមរិញ	»	

បងមសីមថល	ខ្នុំ	បាន	មបាប់	ដៅដពល	រាត់	បាន	មក	

េេួល	ដយើង	ដៅ	មពលាន	យន្តដហ្ះ	ណាឌី	ដៅ	ក្នុង	

មបដេស	�្វីជី	។

ខ្នុំ	ដសាកសាតាយ	ដ�ើយ	ខកបំណង	ដៅដពល	បាន	

ឮែំណឹង	ដនាះ	។	េូក	អិមវីយវេយសទើរផ�ន	គឺ	រា	េូក	ដែល	

នឹង	មតូវ	ែឹក	ដយើង	ដៅ	ដមើល	បងមបុស	របស់	ខ្នុំ	ដៅ	ដលើ	ដរោះ	

រ៉ូតូមា៉ា	។	រ៉ូតូមា៉ា	មាន	ចមាងាយ	មបដ�ល	600	គីឡូ	ដម៉ាមត	

ភាគ	ខាង	ដជើង	មន	ដរោះ	វីេី	ដលវូ	ដែល	រា	ដរោះ	ធំ	រាង	ដគ	

បំផុត	មន	មបដេស	�្វីជី	។	ដបើសរិន	អ្ក	ខក	ដជើង	េូក	ដនាះ	

អ្ក	មតូវដត	រង់ចាំ	រា	ដមចើន	មថងៃ	ឬ	រា	ដមចើន	សបាតា�៍	ដែើម្ី	ដជើង	

ដមរោយ	ដេៀត	។

រោល	ពី	មួយ	ឆ្នាំ	មុន	ខ្នុំ	បាន	ដៅ	ដរោះ	រ៉ូតូមា៉ា	ដែើម្ី	ជួយ	

បង	មបុស	របស់	ខ្នុំ	ជួសជុស	ផ្ះ	របស់	ដលាក	ោយ	ដយើង	

ដ�ើយ	ខ្នុំ	បាន	ចាកដចញ	ពី	រាត់	មក	ដោយ	សារដត	ពុំ	

ចុះសមមុង	រានា	នឹង	រោរង្រ	ដែល	ទាក់េង	នឹង	ដរឿង	ដនាះ	។	

ឥឡូវ	ដនះ	ខ្នុំ	ចង់	ជួប	មុខ	រាត់	ផ្ទាល់	ដ�ើយ	មបាប់	រាត់	ថា	ខ្នុំ	

មាន	រោរដសាកសាតាយ	ប៉ាុណាណា	ចំដពាះ	ដរឿង	ដនាះ	។

មួយ	សបាតា�៍	ពីមុន	អារោថា	រា	្ រិោ	ខ្នុំ	នរិង		

ខ្នុំ	បាន	ជរិះ	យន្តដហ្ះ	ពី	អូមសាតាលី	ដៅ	មបដេស	�្វីជី	

កមេលួយមសី	របស់	ខ្នុំ	បាន	មបាប់	ខ្នុំ	ថា	េូក	យវេយសទើរផ�ន	នឹង	

ដចញ	ដៅ	ដរោះ	រ៉ូតូមា៉ា	មួយ	មថងៃ	មុន	មថងៃ	កំណត់	ដែល	

ការអ្ិស្ឋានរបស់ខ្នុំនៅកាន់នកាះរ៉ូតូមា៉ា

ដយើង	ដៅែល់	។	ភាលាម	ដនាះ	ខ្នុំ	បាន	េូរសព្	ដៅ	រោន់	

រោរិោលរ័យ	េូក	ដ�ើយ	សូម	អង្វរ	ពួកដគ	ឲ្យ	ពនយា	ដពល	

ដធ្វើ	ែំដណើរ	ពីរ	មថងៃ	។

ពួកដគ	ដឆលើយ	ថា	«	ដេ	ដយើង	មរិន	អាច	ដធ្វើ	បាន	

ដេ	ដទាះបី	រា	ដយើង	ចង់	ដធ្វើ	ដបប	ដនះ	ក៏	ដោយ	»	។	

«	មកុមមបឹកសា	ដៅ	ដរោះ	រ៉ូតូមា៉ា	បាន	ដរៀបចំ	អាហ្រ	ែ៏	ដមចើន	

សមមាប់	រោរសាវាគមន៍	ដ�ើយ	េូក	ដនាះ	មតូវដត	ដចញ	

ែំដណើរ	តាម	រោរដមរាង	េុក	»	។

មាន	គំនរិត	មួយ	បាន	ផុស	ក្នុង	ែួងចរិត្ត	ខ្នុំ	ដ�ើយ	ខ្នុំ	បាន	

សដមមច	ថា	អធរិសាឋាន	នរិង	តម	អាហ្រ	។

ខ្នុំ	បានអធរិសាឋានថា	«	ឱ	មពះវរបរិតាសួគ៌	ដអើយ	

េូលបង្ំ	ចង់	ដៅ	ឲ្យ	ទាន់	េូក	ដែើម្ី	ដធ្វើ	ែំដណើរ	ដៅ	ដរោះ	

រ៉ូតូមា៉ា	ដនាះ	ណាស់	។	េូលបង្ំ	ដជឿ	ថា	ពួកដគ	មរិន	អាច	

ពនយា	រោរដចញ	ែំដណើរ	មួយ	មថងៃ	ឬ	ពីរ	មថងៃ	ដេ	ប៉ាុដន្ត	មេង់	មាន	

អំណាច	ដែើម្ី	ដធ្វើ	រោរណ៍	ដនះបាន	។	ដតើ	មពះអង្	អាច	

មរាន់ដត	ែក	យក	ដៅចា	មួយ	ដៅ	កដនលង	ណា	ក៏	បាន	ដៅ	

ដលើ	េូក	ដែើម្ី	ឲ្យ	ពួកដគ	អាច	ពនយា	ដពល	ដធ្វើ	ែំដណើរ	ដនះ	?	

េូលបង្ំ	មតូវដត	ដៅ	ដរោះ	រ៉ូតូមា៉ា	ដ�ើយ	ផសែះផសារ	រាមួយ	

បងមបុស	របស់	េូលបង្ំ	»	។

បនាទាប់	ពី	ដយើង	បាន	ឮ	ែំណឹង	ែ៏	ខកចរិត្ត	ដនះ	ដនាះ	

ដយើង	បាន	ដធ្វើ	ែំដណើរ	ដៅ	ែល់	កំពង់ដផ	មាខាង	ដេៀត	មន	ដរោះ	

ដនាះ	។	ដទាះបី	រា	ោ៉ាង	ណា	ក៏	ដោយ	ដយើង	បាន	ែឹង	ថា	

មា៉ាស៊ីន	េូក	បាន	ខូច	ដ�ើយ	ពុំ	ទាន់	បាន	ដចញ	ែំដណើរ	ដៅ	

ដឡើយ	។	មពះវរបរិតាសួគ៌	បាន	ដឆលើយ	តប	រោរអធរិសាឋាន	

របស់	ខ្នុំ	។	សាថានភាព	ដនាះ	គឺ	ថា	មា៉ាស៊ីន	ទាំង	មូល—គឺ	

មរិនដមន	ដត	ដៅចា	មួយ	ដឡើយ—មតូវដត	ដរើរ	ដចញ	ដែើម្ី	

ជួសជុល	មា៉ាស៊ីន	ធ្លាយ	ដមបង	ដនាះ	។

ដៅដពល	េូក	បាន	ដចញ	ែំដណើរ	មួយ	សបាតា�៍		

ដមរោយ	មក	ដនាះ	ខ្នុំ	បាន	ដៅ	ដលើ	េូក	ដនាះ	។	ដៅដពល	

ខ្នុំ	បាន	ដៅ	ែល់	ដរោះ	រ៉ូតូមា៉ា	ខ្នុំ	បាន	ឱប	បងមបុស	របស់	ខ្នុំ	

ដ�ើយ	សុំដទាស	ដ�ើយ	ដយើង	បាន	សាតារ	េំនាក់េំនង		

របស់	ដយើង	ដឡើង	វិញ	។	វា	ពរិតរា	មថងៃ	ដែល	រីករយ		

ោ៉ាង	ខាលាំង	។

ខ្នុំ	នឹង	មានអំណរគុណ	រានរិច្ច	ចំដពាះ	បេពរិដសាធន៍	

ខាង	វិញ្ញាណ	ែ៏	អសាចារ្យ	ដនះ	នរិង	ែំណឹងល្អ	មន	

មពះដយស៊ូវមគីស្	ដែល	បាន	សាតារ	ដឡើង	វិញ	។	វា	គឺ	រា	

េីបនាទាល់	ថា	អព្ភូតដ�តុ	ដៅ	ដត	ដកើត	មាន	សព្វមថងៃ	ដនះ	ថា	

មពះវរបរិតា	មាន	មពះជនមេ	រស់	ដ�ើយ	ដឆលើយ	តប	ចំដពាះ	

រោរអធរិសាឋាន	ែ៏	ដសាមាះសរ	របស់	ដយើង	ថា	រោរអធរិសាឋាន	

នរិង	រោរតមអាហ្រ	រា	ចំណង	រួម	រានា	ដ�ើយ	ថា	ែំណឹង	

ល្អ	ពរិត—ដទាះបី	រា	ដៅ	ក្នុង	្ ូមរិ	តូច	មួយ	ដៅ	ដផ្ក	ែ៏	តូច	

មួយ	មន	ដរោះ	រ៉ូតូមា៉ា	ក្តី	។	◼
ច្ននខនរៅ៉ារ៉នូវនស្ស្សនវលស៍្បនទសអូ្ស្តាលី

(អ្កនិពន្ធរានស្លាប់នៅនេើយ)។រូប
ភា
ព
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រាន

នពលខ្នុំរានទូរសព្ទនៅកាន់ការិយាល័យ

ទូកនេើយសូមអងវរពួកនគឲ្យពនយា

នពលន្វើែំនណើរពីរនេងៃននាះពួកនគរាន្រាប់ខ្នុំ

ថ្ពួកនគពុំអាច្រង់ចាំរានន�ើយ។
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ខ្នុំ	បាន	ដរៀន	ពី	សារៈសំខាន់	មន	រោរដសាមាះ	អស់	ពី	ចរិត្ត	ដនះ	

រោល	ដៅ	រា	សរិសសែ	ថានាក់	សរិរោខាសាលា	វរ័យដកមេង	។	

មគូបដមងៀន	របស់	ដយើង	បាន	អដញជើញ	ដយើង	ឲ្យ	អាន	

មពះគម្ីរ	មរមន	។	ដែើម្ី	តាមោន	រោររីកចដមមើន	របស់	

ដយើង	រាត់	បាន	បដងកែើត	តារង	មួយ	ដែល	មាន	ដ្មាះ	របស់	

ដយើង	ដៅ	មាខាង	ខាង	ដមរោម	នឹង	ដ្មាះ	គម្ីរ	ក្នុងមពះគម្ីរ	

មរមន	ដៅ	ខាង	ដលើ	។	មគប់ដពល	ដែល	ដយើង	អាន	គម្ីរ	

រាត់	បាន	គូស	សញ្ញា	ផ្កាយ	មួយ	ដៅ	ដក្រ	ដ្មាះ	របស់	

ដយើង	។

ដពល	ែំបូង	ខ្នុំ	ពុំ	បាន	ខរិតខំ	អាន	វា	ដឡើយ	ដ�ើយ	មរិន	

យូរ	ប៉ាុនាមាន	ខ្នុំ	រក	ដ�ើញ	ថា	ខលលួនឯង	អត់	បាន	អាន	មពះគម្ីរ	

រោន់ដត	ដមចើន	ដឡើង	។	ដោយ	រោរជមមុញ	ពី	អារមមេណ៍	

ដអៀនខាមាស់	នរិង	សាមារតី	មបកួតមបដជង	ដែល	មាន	ក្នុង	ខលលួន	

ដនាះ	ខ្នុំ	បាន	ចាប់ដផ្តើម	អាន	វា	។	មគប់	ដពល	ដែល	ខ្នុំ	បាន	

ផ្កាយ	មួយ	ខ្នុំ	មាន	អារមមេណ៍	សបបាយ	រីករយ	។	ដ�ើយ	

ដពល	ដែល	ខ្នុំ	បាន	ផ្កាយ	រោន់ដត	ដមចើន	ដនាះ	ខ្នុំ	រោន់ដត	

ជមមុញ	ចរិត្ត	ឲ្យ	អាន	មពះគម្ីរ—ដមរៅ	ដមា៉ាង	ដរៀន	បនាទាប់	ពី	

ដរៀន	មគប់	ដពល	េំដនរ	ទាំងអស់	។

ដនះ	គឺ	រា	ដរឿង	ែ៏	អសាចារ្យ	មួយ	ដបើសរិន	ខ្នុំ	អាច	មបាប់	អ្ក	

ថា	លេ្ធផល	មួយ	មន	ករិច្ចខរិតខំ	របស់	ខ្នុំ	ដនាះ	ខ្នុំ	គឺ	រា	អ្ក	

អាន	គម្ីរ	ចប់	មុន	ដគ	ដៅ	ក្នុង	ថានាក់—ប៉ាុដន្ត	ខ្នុំ	ពុំ	បាន	អាន	

ចប់	ដេ	។	ដ�ើយ	ដនាះ	វា	មរិន	អី	ដេ	ដបើសរិន	ខ្នុំ	អាច	មបាប់	

អ្ក	ថា	ខ្នុំ	បាន	េេួល	អ្វី	ដផសែង	ដែល	មបដសើរ	រាង	ចំណាត់	

ថានាក់	ដលខ	មួយ—គឺ	េីបនាទាល់	អំពី	មពះគម្ីរ	មរមន	។	ប៉ាុដន្ត	

រោរណ៍	ដនាះ	ពុំ	បាន	ដកើត	ដឡើង	ដែរ	។	ខ្នុំ	រាមាន	េីបនាទាល់	អ្វី	

ដសាះ	ដឡើយ	។	អ្វី	ដែល	ខ្នុំ	បាន	េេួល	ដនាះ	គឺ	រា	សញ្ញា	

ផ្កាយ	ដៅ	វិញ	។	ខ្នុំ	បាន	ផ្កាយ	ដោយសារ	ខ្នុំ	បាន	អាន	

មពះគម្ីរ	។	រោរដមបើ	ពាក្យ	របស់	មរ៉ូមណ	ដនាះ	គឺ		«	ដសាមាះ	

អស់ពីចរិត្ត	»	របស់	ខ្នុំ	។

មរ៉ូមណ	បាន	មាន	មបសាសន៍	ោ៉ាង	ចបាស់	ដៅ	ដពល	

ដលាក	ដរៀបរប់	ពី	រដបៀប	ដែើម្ី	ដស្វងយល់	ថា	ដតើ	មពះគម្ីរ	

មរមន	ពរិត	ឬ	ដេ	៖	«	ដ�ើយ	រោល	ណា	អ្ក	រល់	រានា	

េេួល	នូវ	រោរណ៍	ទាំង	ដនះ	ដនាះ	ខ្នុំ	សូម	េូនាមាន	ែល់	អ្ក	

រល់	រានា	ឲ្យ	សូម	សួរ	ែល់	មពះ	រា	មពះវរបរិតា	ែ៏	គង់	ដៅ	

អស់កល្	រានរិច្ច	ដោយ	នូវ	មពះនាម	មន	មពះមគីស្	ដបើសរិន	

រា	រោរណ៍	ទាំង	ដនះ	មរិន	ពរិត	ដ�ើយ	ដបើសរិន	រា	អ្ក	រល់	រានា	

សូម	សួរ	ដោយ	ចរិត្ត	ដសាមាះស	គឺ	ដោយ	យស្មារះអស់្ បីចិតតែ	

ដោយ	មានដសចក្តីជំដនឿដជឿែល់មពះមគីស្	ដនាះមេង់	

នឹង	សដម្ង	ដសចក្តីពរិតមនរោរណ៍ដនះែល់អ្ក	

ដោយមពះដចសាតា	មនមពះវិញ្ញាណបរិសុេ្ធ	»	(	មរ៉ូមណ	

10:4;	ដសចក្តីបញ្ជាក់	មតូវ	បាន	បដន្ថម	)

មូលស�តុម្តឹមម្តូវ

ដៅ	ដពល	ខ្នុំ	មកដឡក	ដមើល	ដមរោយ	វិញ	ខ្នុំ	អាច	ដ�ើញ	

ថា	មពះអង្	អមាចាស់	ពរិត	រា	មាន	ភាពយុត្តរិធម៌	ណាស់	

សមមាប់	ខ្នុំ	។	ដ�តុអ្វី	បាន	រា	ខ្នុំ	មាន	ក្តី	រំពឹង	ចង់	បាន	អ្វី	

ដផសែង	ដេៀត	រាង	អ្វី	ដែល	ខ្នុំ	កំពុង	ដត	ដស្វងរក	ដៅវិញ	?	

រោរដសាមាះអស់	ពី	ចរិត្ត	មាន	នរ័យ	ថា	រោរដធ្វើ	ដរឿង	មតឹមមតូវ	

សមមាប់	ដ�តុផល	មតឹមមតូវ	ខ្នុំ	បាន	មពះគម្ីរ	មតឹមមតូវ	

សមមាប់	យ�តុែល	ដែល	មរិន	មតឹមមតូវ	។

វា	រាដ�តុផល	មរិន	មតឹមមតូវ	ដឡើយ	រ�ូត	ែល់	រា	ដមចើន	

ឆ្នាំ	ដមរោយ	មក	ដេើប	ខ្នុំ	អាន	មពះគម្ីរ	មរមន	ដោយ	ដសាមាះ	

អស់	ពី	ចរិត្ត	។	ឥឡូវ	ខ្នុំ	ែឹង	ថា	មពះគម្ីរ	មរមន	បំដពញ	

ដរាលបំណង	ែ៏	ដេវភាព	របស់	ខលលួន	អំពី	រោរដថលង	េីបនាទាល់	

អំពី	មពះជនមេ	នរិង	ដបសកកមមេ	របស់	មពះដយស៊ូវមគីស្	

ក្រស្មោះអស់ពីចឈិត្ត

រានន័យថាក្រសធវើ

សរឿងម្តឹមម្តូវសម្រាប់

ស�តុែលម្តឹមម្តូវ។

ការរស់នៅនោយ

ស្មោះអស់ពីចឈិត្ត
សដាយដរនដលអឈិលរីដ

បន្មើជាទី្បឹកសាទីពីរ

ក្នុងគណៈ្បធាន

យុវជនទូនៅពីឆ្នាំ

២០១៣ែល់២០១៥
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46 លីអាេូណា

ដោយសារ	ខ្នុំ	បាន	អាន	វា	ដោយ	ដសាមាះ	អស់	ពី	ចរិត្ត	។

ដមដរៀន	ដែល	ខ្នុំ	បាន	ដរៀន	អំពី	រោរដសាមាះអស់	ពី	ចរិត្ត	នរិង	

មពះគម្ីរ	មរមន	អនុវត្ត	ចំដពាះ	ដយើង	មានាក់ៗ	ដៅ	ក្នុង	មគប់	

សាថានភាព	ទាំងអស់	របស់	ជីវិត	ដយើង	។	រា	ញឹកញាប់	

ដយើង	ដធ្វើ	តាម	គំរូ	នានា	ដោយ	មរិន	ែឹង	ខលលួន	នរិង	ដធ្វើ	តាម	

េមាលាប់	ដែល	ដយើង	បាន	អ្រិវឌ្ឍ	អស់	ដពល	រា	ដមចើន	

ឆ្នាំ—ដយើង	មរាន់ដត	បាន	រស់ដៅ	ដោយ	មរិន	យកចរិត្ត	េុក	

ោក់	នឹង	ជីវិត	ខលលួន	ដទាះបី	រា	មាន	លេ្ធផល	អ្វី	ដកើត	ដឡើង	

ក៏	ដោយ	។	រោររស់ដៅ	ដោយ	ដសាមាះ	អស់	ពី	ចរិត្ត	បដន្ថម	

រោរយក	ចរិត្ត	េុកោក់	នរិង	មាន	ដរាលបំណង	ក្នុង	ជីវិត	

របស់	ដយើង	ដ�ើយ	ដធ្វើ	ឲ្យ	មាន	រោរផ្លាស់ប្តូរ	ទាំងអស់	។	

រោររស់ដៅ	ដោយ	ដសាមាះ	អស់	ពី	ចរិត្ត	មាននរ័យ	ថា	

រោរយល់ែឹង	ពី	«	មូលដ�តុ	»	—រោរជមមុញ	ចរិត្ត	

ដែល	បងកែប់	ក្នុង	េដង្វើ	របស់	ដយើង	។	សូមរោត	បាន	មាន	

មបសាសន៍	ថា	«	រោរមរិន	ពរិនរិត្យ	ដមើល	ពី	ជីវិត	គឺ	មរិន	សម	

នឹង	រស់	ដៅ	ដឡើយ	»	។ 1	ែូដច្ះ	សូម	ពរិចារណា	ពី	រដបៀប	

ដែល	អ្ក	ចំណាយ	ដពល	របស់	ខលលួន	ដ�ើយ	សួរ	ខលលួន	ឯង	

រា	មបចាំ	ថា	«	ដ�តុអ្វី	?	»	រោរណ៍	ដនះ	នឹង	ជួយ	អ្ក	

បដងកែើន	សមត្ថភាព	ខលលួន	ដែើម្ី	ដមើល	ដ�ើញ	�ួស	ពី	ដពល	

បច្ចនុប្ន្	ដនះ	។	វា	ពរិត	រា	មបដសើរ	ណាស់	ដែើម្ី	សមលឹង	

ដមើល	ដៅ	មុខ	ដ�ើយ	សួរ	ខលលួន	ឯង	ថា	«	ដ�តុអ្វី	ខ្នុំ	ដធ្វើ	ដរឿង	

ដនះ	?	»	បនាទាប់	មក	ង្ក	ដមរោយ	ដ�ើយ	សួរ	ថា	«	ដ�តុអ្វី	

ឱ	ដ�តុអ្វី	បាន	រា	ខ្នុំ	បាន	ដធ្វើ	ដរឿង	ដនាះ	?	»

សតើម្ពោះអរាចាស់ចង់ឲ្យអ្កសធវើអវីខ្ោះ?

រោល	ខ្នុំ	ដៅ	ដកមេង	ខ្នុំ	បាន	សដមមចចរិត្ត	មរិន	ដៅ	បដមមើ	

ដបសកកមមេ	។	បនាទាប់	ពី	ដៅ	ដរៀន	ដៅ	មហ្វិេយាលរ័យ	នរិង	

បដមមើ	ដៅ	ជួរ	កងេរ័ព	បាន	មួយ	ឆ្នាំ	មក	ខ្នុំ	មាន	រោរង្រ	ល្អ	

មួយ	ដៅ	ក្នុង	មន្ីរដពេ្យ	ក្នុង	មូលោឋាន	ដោយ	ដធ្វើ	រា	អ្ក	

បដច្ចកដេស	ខាង	ដមបើ	មា៉ាស៊ីន	អ៊ិច	ស៊ីដរ៉	។	ជីវិត	ដមើល	ដៅ	

ហ្ក់បី	ែូច	រា	ល្អ	មបដសើរ	ដ�ើយ	ដបសកកមមេ	ហ្ក់	បី	ែូច	

រា	មរិន	ចាំបាច់	ដឡើយ	។

នា	មថងៃ	មួយ	ដវជជបណ្ឌរិត	ដជម	្ីន្�្ី	រា	មគូដពេ្យ	

វះរោត់	ដៅ	មន្ីរដពេ្យ	ដនាះ	បាន	បបួល	ខ្នុំ	ដៅ	េេួល	ទាន	

អាហ្រ	មថងៃ	មតង់	រាមួយ	រានា	។	ដៅ	ក្នុង	រោរសន្នា	រានា	រាត់	

បាន	ដ�ើញ	ថា	ខ្នុំ	ពុំ	មាន	គដមមាង	បដមមើ	ដបសកកមមេ	ដឡើយ	

ដ�ើយ	រាត់	បាន	សួរ	ពី	ដ�តុផល	។	ខ្នុំ	បាន	មបាប់	រាត់	

ថា	ខ្នុំ	ដរៀង	ចាស់	បន្តរិច	ដ�ើយ	ដ�ើយ	វា	ែូច	�ួស	ដពល	

ដ�ើយ	។	រាត់	បាន	មបាប់	ខ្នុំ	ថា	ដនាះ	គឺ	រា	ដ�តុផល	មរិន	

សមរម្យ	ប៉ាុនាមាន	ដេ	រាត់	បាន	នរិោយ	ថា	រាត់	បាន	បដមមើ	

ដបសកកមមេ	បនាទាប់	ពី	រាត់	ដរៀន	ចប់	សាលា	ដពេ្យ	។	បនាទាប់	

មក	រាត់	បាន	ដថលង	េីបនាទាល់	របស់	ខលលួន	អំពី	សារៈសំខាន់	

មន	ដបសកកមមេ	របស់	រាត់	។

េីបនាទាល់	របស់	រាត់	មាន	ឥេ្ធរិពល	មួយ	ោ៉ាង	ពរិដសស	

មកដលើ	រូប	ខ្នុំ	។	វា	បាន	បណាតាល	ឲ្យ	ខ្នុំ	អធរិសាឋាន	ដែល	

ខ្នុំ	មរិន	ធ្លាប់	បាន	អធរិសាឋាន	ែូច	ពីមុន—គឺ	ដោយ	យស្មារះ

អស់្ បីចិតតែ។	ខ្នុំ	បាន	គរិត	ដ�ើញ	ដ�តុផល	រា	ដមចើន	ដែល	

ខ្នុំ	មរិន	បាន	បដមមើ	៖	ខ្នុំ	មាន	រោរ	ខាមាស់ដអៀន	។	ខ្នុំ	មាន	

រោរង្រ	ដែល	ខ្នុំ	ចូលចរិត្ត	។	ខ្នុំ	អាច	េេួល	បាន	អាហ្រ	

រូបករណ៍	មួយ	ដែល	វា	នឹង	មរិន	អាច	មាន	ដឡើយ	បនាទាប់	ពី	

ដបសកកមមេ	។	អ្វី	ដែល	សំខាន់	បំផុត	ដនាះ	ខ្នុំ	មាន	សងសារ	

មានាក់	ដែល	រង់ចាំ	ខ្នុំ	អំឡនុងដពល	ខ្នុំ	ដៅ	បដមមើ	ជួរ	កងេរ័ព	

ដ�ើយ	ខ្នុំ	គរិត	ថា	នាង	នឹង	មរិន	មពម	ចាំ	ពីរ	ឆ្នាំ	ដេៀត	ដឡើយ	!	

ខ្នុំ	បាន	អធរិសាឋាន	សុំ	រោរបញ្ចាក់	ថា	ដ�តុផល	ទាំងឡាយ	

របស់	ខ្នុំ	គឺ	សមរម្យ	ដ�ើយ	ថា	ខ្នុំ	បាន	ដធ្វើ	មតឹមមតូវ	ដ�ើយ	។

ចំដពាះភាព	សមេនុគសាមាញ	ខ្នុំ	ពុំ	បាន	េេួល	ចដមលើយ	ោ៉ាង	

មសួល	ថា	បាេ	ឬ	អត់	ដេ	ចំដពាះ	អ្វី	ដែល	ខ្នុំ	សង្ឹម	ចង់	

បាន	ដនាះ	។	បនាទាប់	មក	គំនរិត	មួយ	បាន	ផុស	ក្នុង	គំនរិត	

ខ្នុំ	៖	«	ដតើ	មពះអមាចាស់	សព្វមពះេរ័យ	ចង់	ឲ្យ	ខ្នុំ	ដធ្វើ	អ្វី	?	»	ខ្នុំ	

មតូវដត	មាន	សារល់	ថា	មេង់	មាន	មពះេរ័យ	ចង់	ឲ្យ	ខ្នុំ	បដមមើ	

ដបសកកមមេ	ដ�ើយ	រោរណ៍	ដនះ	រោលាយ	រា	រោរសដមមច	ចរិត្ត	

មួយ	ក្នុង	ជីវិត	របស់	ខ្នុំ	។	ដតើ	ខ្នុំ	កំពុង	ដត	ដធ្វើ	អ្វី	តាម	ដែល	

ចរិត្ត	ខ្នុំ	ចង់	ដធ្វើ	ឬ	ដតើ	ខ្នុំ	កំពុង	ដត	ដធ្វើ	តាម	មពះ�ឫេរ័យ	របស់	

មពះអមាចាស់	?	ដនាះ	គឺ	រា	សំណួរ	មួយ	ដែល	ល្អ	សមមាប់	ឲ្យ	

ដយើងមតូវដត	សួរ	ខលលួន	ឯងឲ្យ	បាន	ញឹកញាប់	។

ដោយ	អំណរគុណ	ខ្នុំ	បាន	ដមជើសដរើស	ដែើម្ី	បដមមើ	

ដបសកកមមេ	ដ�ើយ	មតូវ	បាន	ចាត់តាំង	ឲ្យ	ដៅ	បដមមើ	ដៅ	ក្នុង	

ដបសកកមមេ	មុរិចស៊ិក	ខាង	ដជើង	។

លទ្ធែលដ៏អស់កល្ជានឈិច្ច

សាមសរិប	មបាំ	ឆ្នាំ	ដមរោយ	មក	កូន	មបុស	របស់	ខ្នុំ	បាន	

ដលើក	េឹក	ចរិត្ត	ខ្នុំ	ឲ្យ	ដៅ	ដលង	មបដេស	មុរិកស៊ិក	រាមួយ	

ដគ	។	ដយើង	រំពឹង	ថា	នឹង	ជួប	មនុសសែ	មួយ	ចំនួន	ដែល	ខ្នុំ	

បាន	បដមងៀន	។	ដយើង	បាន	ចូលរួម	រោរមបជុំ	សាមរោម៉ាង់	

មួយ	ដៅ	ក្នុង	េីមកុង	តូច	មួយ	ដក្រ	កដនលង	ដែល	ខ្នុំ	ចាប់ដផ្តើម	

ការរស់មៅមដាយមសាមារះអស់ពពីចិត្តរានន័យថ្ការយល់ដរឹងពពី«មូលមហតុ»—ការ�គ្មុញចិត្តបដលបងកប់

ក្្នុងទមង្វើរបស់មយើង។សូគ្កាតបានរានគ្បសាសន៍ថ្«ការមិនពិនិត្យមមើលពពី�ពីវិតគឺមិនសមនរឹងរស់មៅ

មឡើយ»។
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ដបសកកមមេ	ប៉ាុដន្ត	ខ្នុំ	ពុំ	សារល់	មនុសសែ	ណា	មានាក់	ដសាះ	។	

បនាទាប់	ពី	រោរមបជុំ	ដនាះ	ដយើង	បាន	នរិោយ	រាមួយ	

សមាជរិក	មានាក់	ដ�ើយ	សួរ	ដបើសរិន	រាត់	សារល់	នរណា	មានាក់	

ដែល	ខ្នុំ	កត់	ក្នុង	បញជី	របស់	ខ្នុំ	ដែល	ខ្នុំ	បាន	បដមងៀន	រោល	ពី	

ដមចើន	ឆ្នាំ	មុន	។	ដយើង	បាន	ដមើល	តាម	បញជី	ដ្មាះ	ដនាះ	ដត	

រាមាន	ដរាគជរ័យ	ដឡើយ	រ�ូត	ដយើង	ដមើល	ែល់	ដ្មាះ	ចុង	

ដមរោយ	ដគ	៖	ដលអូណរ	ឡូដប៉ាស	ឌឺ	អង់រីដ�្ស	។

បុរស	ដនាះ	បាន	នរិោយ	ថា	«	អូ៎	ខ្នុំ	សារល់	រាត់	»	។	

«	មគួសារ	ដនះ	ដៅ	វួែ	ដផសែង	ដេៀត	ប៉ាុដន្ត	ពួកដគ	ចូលរួម	ដៅ	

អរារ	ដនះ	ផងដែរ	។	រោរមបជុំសាមរោម៉ាង់	របស់	ពួកដគ	គឺ	

វគ្	ដមរោយ	ដនះ	ដ�ើយ	»	។

ដយើង	ពុំ	ចាំបាច់	មតូវ	រង់ចាំ	យូរ	ដឡើយ	ពី	មុន	ដលអូណរ	

បាន	ដែើរ	ចូល	មក	ក្នុង	អរារ	ដនាះ	។	ដទាះបី	រា	ឥឡូវ	ដនះ	

រាត់	មាន	អាយុ	70	ឆ្នាំ	ក្តី	ខ្នុំ	សារល់	រាត់	ភាលាម	ដ�ើយ	រាត់	

ក៏	សារល់	ខ្នុំ	ផងដែរ	។	ដយើង	បាន	នរិោយ	រានា	ដមចើន	ដោយ	

ភាពដសាកសដមងក	នរិង	ឱប	រានា	។

រាត់	បាន	នរិោយ	ថា	«	ដយើង	បាន	អធរិសាឋាន	អស់	

រយៈដពល	35	ឆ្នាំ	មក	ដ�ើយ	ថា	អ្ក	នឹង	មតឡប់	មក	វិញ	

ែូដច្ះ	ដយើង	អាច	អរគុណ	អ្ក	ដែល	បាន	នាំ	ែំណឹង	ល្អ	មក	

រោន់	មកុមមគួសារ	ដយើង	»	។

ដៅ	ដពល	សមាជរិក	មគួសារ	ដផសែង	ដេៀត	បាន	ចូល	មក	

ក្នុង	អរារ	ដយើង	បាន	ឱប	រានា	ដ�ើយ	យំ	ផងដែរ	។	មរិន	

យូរ	ប៉ាុនាមាន	ដយើង	បាន	ែឹង	ថា	ប៊ីសសែព	មន	វួែ	ដនះ	គឺ	រា	

កូន	មបុស	មានាក់	របស់	ដលអូណរ	អ្ក	ែឹកនាំ	ដ្លង	គឺ	រា	ដៅ	

មសី	របស់	រាត់	អ្ក	ដលង	ពយាណូ	គឺ	រា	ដៅ	មបុស	របស់	

រាត់	ដ�ើយ	ក៏	មាន	យុវជន	មួយ	ចំនួន	ដេៀត	ដៅ	ក្នុង	

បព្វជរិតភាព	ដអើរ៉ុន	ផងដែរ	។	កូន	មសី	របស់	រាត់	មានាក់	

បាន	ដរៀប	អាពា�៍ពរិពា�៍	រាមួយ	នឹង	េីមបឹកសា	មានាក់	ដៅ	

ក្នុង	គណៈមបធ្ន	ដស្តក	។	កូន	មសី	មានាក់	ដេៀត	របស់	

រាត់	ដរៀប	អាពា�៍ពរិពា�៍	រាមួយ	នឹង	ប៊ីសសែព	ដែល	ដៅ	

វួែ	ជរិត	ដនាះ	។	ភាគដមចើន	កូនដៅ	របស់	ដលអូណរ	បាន	

បដមមើ	ដបសកកមមេ	ដ�ើយ	ឥឡូវ	ដៅ	របស់	រាត់	ក៏	បដមមើ	

ដបសកកមមេ	ផងដែរ	។

ដយើង	បាន	ដរៀន	ថា	ដលអូណរ	គឺ	រា	អ្ក	ផសែព្វផសាយ	

សាសនា	ដែល	ល្អ	រាង	ខ្នុំ	ដៅ	ដេៀត	។	សព្វ	មថងៃ	ដនះ	កូនដៅ	

របស់	រាត់	រំលឹក	ដោយ	មាន	អំណរគុណ	ចំដពាះ	ករិច្ចខរិតខំ	

ដែល	រាមាន	ដនឿយ�ត់	របស់	រាត់	ដែើម្ី	បដមងៀន	ែំណឹង	

ែល់	ពួកដគ	។	រាត់	បាន	បដមងៀន	ពួកដគ	ថា	រោរសដមមច	

ចរិត្ត	តូចៗ	ដមចើង	ែង	មាន	លេ្ធផល	ដពញ	មួយ	ជីវិត	ដែល	

មាន	ក្តី	សុចរិត	នរិង	សបបាយ	រីករយ	ដ�ើយ	ពួកដគ	

បាន	បដមងៀន	អ្វីៗ	ទាំង	ដនាះ	ែល់	មនុសសែ	ែមេ	ដេៀត	។	

េីបំផុត	មនុសសែ	រាង	500	នាក់	បាន	រោលាយ	រា	សមាជរិក	

សាសនាចមក	ដោយ	សារដត	មកុមមគួសារ	ែ៏	ល្អ	អសាចារ្យ	

មួយ	ដនះ	។

ដ�ើយ	វា	អាច	រា	រោរបន្ត	រោរសន្នា	មួយ	ដែល	

�ួស	អាហ្រ	មថងៃ	មតង់	ដៅ	ដេៀត	។	ខ្នុំ	ដតង	គរិត	ថា	ដបើសរិន	

ដវជជបណ្ឌរិត	្ីន្�្ី	បាន	ដផ្តាត	ចរិត្ត	ខាលាំង	ដត	ដលើ	មុខរបរ	

របស់	រាត់	ឬ	ខរិតខំ	ចាប់	យក	មបដោជន៍	ខាង	ដលាករិយ	

ដផសែង	ដេៀត	ដនាះ	រាត់	មបដ�ល	រា	មរិន	បាន	សួរ	ខ្នុំ	ពី	

មូលដ�តុ	ដែល	ខ្នុំ	មរិន	បដមមើ	ដបសកកមមេ	ដឡើយ	។		

ប៉ាុដន្ត	រោរដផ្តាត	ចរិត្ត	របស់	រាត់	គឺ	ដៅដលើ	មនុសសែ	ដផសែង		

ដេៀត	នរិង	ដផ្តាតដលើ	រោរជមមុញ	ករិច្ចរោរ	របស់	

មពះអមាចាស់	។	រាត់	បាន	ោំ	មរាប់	ពូជ	ដែល	បាន	ែុះ		

ដនាះ	បាន	នាំ	ឲ្យ	មាន	ផលដផល	ដ�ើយ	បដងកែើត	ផល	

	រោន់ដត	ដមចើន	ដឡើង	(	សូមដមើល	មា៉ាកុស	4:20)	។	

ដបសកកមមេ	របស់	ខ្នុំ	បាន	បដមងៀន	ខ្នុំ	ពី	លេ្ធផល	អស់	កល្	

រានរិច្ច	មន	រោរសដមមច	ចរិត្ត	មួយ	ដែើម្ី	ដធ្វើ	តាម	មពះឆន្ៈ	

	មពះ	អមាចាស់	។

ចងចាំពីសរាលបំណងដ៏សៅអស់កល្ជានឈិច្ចរបស់អ្ក

ខ្នុំ	ដតង	មកដឡក	ដមើល	បកដមរោយ	ដមើល	ពី	ជីវិត	របស់	

ខ្នុំ	ដ�ើយ	ឆងៃល់	ពី	មូលដ�តុ	ដែល	ពរិបាក	សមមាប់	ខ្នុំ	

ដែើម្ី	ដធ្វើ	រោរសដមមច	ចរិត្ត	ដែើម្ី	បដមមើ	ដបសកកមមេ	។	វា	

ពរិបាក	ដោយសារ	ខ្នុំ	មាន	រោរបដង្វរ	អារមមេណ៍	ដផសែងៗ	ខ្នុំ	

បាន	បាត់បង់	ដរាលបំណង	ែ៏	អស់កល្	រានរិច្ច	របស់	

ខ្នុំ—រោរដសាមាះ	អស់	ពី	ចរិត្ត	ចំដពាះ	ដ�តុផល	ដែល	ដយើង	

ដៅ	េីដនះ	។

បំណង	មបាថានា	របស់	ខ្នុំ	នរិង	ឆន្ៈ	របស់	ខ្នុំ	មរិន	បាន	

មសប	នឹង	មពះឆន្ៈ	របស់	មពះអមាចាស់	ដឡើយ	ែូដច្ះ	ដ�ើយ	

រោរសដមមច	ចរិត្ត	ដនាះ	វាហ្ក់	ែូច	រា	មសួល	រាង	។		

ដ�ើយ	ដតើ	ដ�តុអ្វី	បាន	រា	ឆន្ៈ	ទាំង	ដនាះ	វា	មរិន	មសប	រានា	?	

ខ្នុំ	បាន	ដៅ	មពះវិហ្រ	ដ�ើយ	បាន	េេួល	ទាន	សាមរោម៉ាង់	

ដៅ	មថងៃ	អាេរិត្យ	ប៉ាុដន្ត	ខ្នុំ	ពុំ	បាន	ដផ្តាត	ដលើ	អត្ថនរ័យ	របស់	

វា	ដនាះ	ដេ	។	ខ្នុំ	បាន	អធរិសាឋាន	ប៉ាុដន្ត	ភាគដមចើន	ខ្នុំ	ដធ្វើ	អ្វី	

តាមដត	អារមមេណ៍	ខ្នុំ	ប៉ាុដណាណាះ	។	ខ្នុំ	អាន	មពះគម្ីរ	ប៉ាុដន្ត	

យូរៗ	ម្តង	ដត	ប៉ាុដណាណាះ	ដ�ើយ	ដោយ	រាមាន	ដសាមាះ	អស់	ពី		

ចរិត្ត	ដឡើយ	។

ខ្នុំ	សូម	ដលើក	េឹក	ចរិត្ត	ែល់	អ្ក	ឲ្យ	រស់ដៅ	ដោយ	ដចះ	

គរិតគូរ	នរិង	ជីវិត	ដែល	ដផ្្តត	ចរិត្ត—ដទាះបី	រា	អ្ក	ពុំ	បាន	

ដធ្វើ	វា	រាប់លាប់	រោល	ពីមុន	ក៏	ដោយ	។	សុំ	កុំ	បាក់	េឹក	

ចរិត្ត	ដោយសារ	គំនរិត	ដែល	អ្ក	បាន	ដធ្វើ	ករិច្ចរោរ	នានា	

រួច	ដ�ើយ	ឬ	មរិន	ទាន់	បាន	ដធ្វើ	ដនាះ	ដឡើយ	។	សូម	ឲ្យ	

មពះអង្សដ្ង្រះ	សមមាត	អ្វី	ដែល	មរិន	សាអាត	ដ�ើយ		

ឲ្យ	អ្ក	រស់	ដៅ	ក្នុង	ជីវិត	ែ៏	សាអាតស្អំ	។	សូម	ចាំ	អ្វី	ដែល		

មេង់	បាន	មាន	មពះបន្ូល		៖	«	ែរប	ណា	ពួកដគ	ដមបចរិត្ត	

ដ�ើយ	ដស្វងរក	រោរអត់ដទាស	ដោយ	យស្មារះអស់្ បីចិតតែ	

ដនាះពួកដគ	ដតងដត	នឹង	បាន	អត់	ដទាស	ឲ្យ	»	(	មរ៉ូមណ	

6:8;	ដសចក្តី	បញ្ជាក់	មតូវ	បាន	បដន្ថម	)	។

ចាប់ដផ្ើម	ឥឡូវ	ដនះ	សូម	រស់ដៅ	ដោយ	មាន	

ដរាលបំណង	ក្នុង	ជីវិត	រោរយល់	ពី	មូលដ�តុ	ដែល	

អ្ក	ដធ្វើ	អ្វី	ដែល	អ្ក	កំពុង	ដធ្វើ	នរិង	ថា	វា	ដៅ	ចំណុច	ណា	

ដនាះ	វា	នឹង	ែឹកនាំ	ដយើង	។	ដៅដពល	អ្ក	ដធ្វើ	រោរណ៍	ទាំង	

ដនះ	ដនាះ	អ្ក	នឹង	ដ�ើញ	ថា	អ្វី	ដែល	សំខាន់	បំផុត	ដនាះ	

គឺ	«	ដ�តុផល	»	ដែល	បងកែប់	ក្នុង	អ្វី	មគប់	ោ៉ាង	ដែល	អ្ក	

ដធ្វើ	គឺ	ថា	អ្ក	មសឡាញ់	មពះអមាចាស់	ដ�ើយ	េេួល	សារល់	

ដសចក្តី	មសឡាញ់	ែ៏	ឥតដខាចាះ	របស់	មេង់	សមមាប់	ខលលួន	

អ្ក	។	សូម	ឲ្យ	អ្ក	រក	ដ�ើញ	ដសចក្តី	អំណរ	ែ៏	ម�រិមា	ដៅ	

ក្នុង	រោរដស្វងរក	ភាពល្អ	ឥតដខាចាះ	របស់	អ្ក	ដ�ើយ	ដោយ	

រោរយល់	នរិង	រោរដធ្វើ	តាម	មពះឆន្ៈ	មេង់	។	◼
ដកទសង់យចញ្ បីការទបជំុធម្មនិោឋាន�ុវមជ្ិមវ័�្រូទាំង្ិភ្យោក

«ការរស់យៅយោ�រានយគាលបំណង៖ស្រៈសំខាន់ននការយស្មារះអស់

្បីចិតតែ»ផដលបានផចកចា�យៅឯស្កលវិ្រយាល័�ទ្ិកហ្ំ�៉ង់–រដ្ឋ

នអោ�ូយៅន្ងៃ្របី១១ផខមករឆានាំ២០១៥។សទរាប់សុនទរកថ្

ទាំងមូលសូមចូលយៅយគ�្រំ្័រdevotionals. lds. org។

កំណត់ចំណាំ

	 1.	សូមរោត	ដៅ	ក្នុង	ផ្លាតូ	Apology	(	ឆ្នាំ	2001	)	េំពរ័រ	55	។
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សដាយនីស្នក្(នីស្ស)ម៉ូស្សបូមូដាលី�្គ

ខ្នុំ	បាន	ប្តូរ	េីលំដៅ	ពី	មបដេស	មសីលង្ការ	ដៅ	មបដេស	

អាដមនី	ដែើម្ី	ចូលដរៀន	ដៅ	ឆ្នាំ	2007	ក៏	បាន	ជួប	

ពួក	អ្ក	ផសែព្វផសាយ	សាសនា	ដ�ើយ	បាន	មជមុជេឹក	

ដៅ	ឆ្នាំ	បនាទាប់	ដនាះ	។	បនាទាប់	ពី	បុណ្យ	មជមុជ	េឹក	ខ្នុំ	

មាន	បំណង	ចង់	បដមមើ	ដបសកកមមេ	ដពញ	ដមា៉ាង	ោ៉ាង	

ខាលាំង	។	ខ្នុំ	មរិន	អាច	បដមមើ	បាន	ដឡើយ	ដោយសារ	ខ្នុំ	មាន	

អាយុ	ដលើស	25	ឆ្នាំ	ដៅ	ដ�ើយ	ដទាះ	រា	ោ៉ាង	ណា	

មបធ្ន	ដបសកកមមេ	បាន	ដៅ	ខ្នុំ	ឲ្យ	បដមមើ	ដបសកកមមេ	តូច	

មួយ	។	េំនួលខុស	មតូវ	របស់	ខ្នុំ	រួមមាន	រោរដធ្វើរោរ	រាមួយ	

ដអលដឌើរ	ដផសែង	ដេៀត	ដ�ើយ	ផសែព្វផសាយ	ែំណឹង	ល្អ	។	ខ្នុំ	

មសឡាញ់	រោរបដមមើ	ដនាះ	។

ក្រ្កល្ងននភាពក្លាហាន

ដៅដពល	េន្ឹម	រានា	ដនាះដែរ		លុយ	ក៏រា	បញ្ហា	ចម្ង	

ផងដែរ	។	បនាទាប់	មក	មុខ	ជំនួញ	របស់	ឪពុក	ខ្នុំ	បាន	

កសែរ័យ	ធន	ដ�ើយ	រាត់	ពុំ	អាច	ដផ្ើ	មបាក់	ឲ្យ	ខ្នុំ	បាន	ដេៀត	

ដឡើយ	។	ខ្នុំ	មាន	មបាក់	មគប់មរាន់	សមមាប់	ដត	អាហ្រ	ពីរ	

បី	មថងៃ	ប៉ាុដណាណាះ	។	សាកលវិេយាលរ័យ	របស់	ខ្នុំ	ដៅ	ជរិត	ផ្ះ	

ដេ	ប៉ាុដន្ត	រោរិោលរ័យ	ដបសកកមមេ	មាន	ចមាងាយ	30	នាេី	

ដបើ	ជរិះឡានមកុង។	រោរដធ្វើ	ែំដណើរ	ទាំងដៅ	នឹង	មក	ខ្នុំ	មតូវ	

ចំណាយ	អស់	200	មចាម	(	មបដ�ល	0.50	ដសន	

ែុលាលារ	អាដមរិក	)	។

ខ្នុំ	ដៅ	ដត	ចង់	តដមកែើង	រោរដៅ	បដមមើ	ខ្នុំ	រា	អ្ក	ផសែព្វផសាយ	

សាសនា	។	ដៅដពល	ដអលដឌើរ	បាន	េូរសព្	មក	ខ្នុំ	ឲ្យ	

ដៅ	សួរសុខេុកខេ	សមាជរិក	មួយ	ចំនួន	រាមួយ	រាត់	ដ�ើយ	

បាន	សុំ	ឲ្យ	ដយើង	ជួប	រានា	ដៅ	អរារ	សាខា	កណាតាល—

សមមាប់	ខ្នុំ	មតូវ	ជរិះ	ឡាន	មកុង	40	នាេី—ខ្នុំ	បាន	នរិោយ	

ថា	បាេ	ដទាះបី	រា	ខ្នុំ	រាមាន	មបាក់	មគប់មរាន់	ដែើម្ី	េរិញ	

នំបុរ័ង	មួយ	ែុំ	ផងដនាះ	ក៏	ដោយ	។	ខ្នុំ	បាន	ដែើរ	ដៅ	រោន់	

អរារ	សាខា	កណាតាល	ដនាះ	។	វា	រា	មថងៃ	ែ៏	ដរៅតា	នា	រែូវ	មបាំង	

ែូដច្ះ	ខ្នុំ	មតូវ	ឈប់	សមមាក	នរិង	ផឹក	េឹក	ដៅ	តាម	ផលូវ	។	

ខ្នុំ	ចំណាយ	ដពល	ពីរ	ដមា៉ាង	រាង	ដេើប	ខ្នុំ	ដែើរ	ដៅ	ែល់	។	

ដៅតាម	ផលូវ	ដែើរ	មតឡប់	មក	ផ្ះ	វិញ	ខ្នុំ	បាន	ចំណាយ	លុយ	

មួយ	រោក់	ចុង	ដមរោយ	ដែល	ខ្នុំ	មាន	ដែើម្ី	េរិញ	នំបុរ័ង	។

ក្រ្កល្ងដដលក្នដតធំជាងមុន

មរិនយូរ	ប៉ាុនាមាន	បនាទាប់ពី	ខ្នុំ	មក	ែល់	ផ្ះ	ខ្នុំ	បាន	េេួល	

េូរសព្	ពី	ដអលដឌើរ	ែដែល	ដនាះ	។	រាត់	បាន	នរិោយ	ថា	

«	នីសសែ	ឲ្យ	ខ្នុំ	សុំ	ដទាស	ដែល	ខ្នុំ	េូរសព្	រក	បង	ម្តង	ដេៀត	

ដោយសារ	សមាជរិក	មានាក់	បាន	ឈឺ	។	ដតើ	បង	អាច	មក	

ដ�ើយ	ដធ្វើ	រា	មែគូ	របស់	ខ្នុំ	ដពល	ខ្នុំ	មបសរិេ្ធរិពរ	ែល់	រាត់	

បាន	ដេ	?	»	ខ្នុំ	ចង់	មបាប់	រាត់	ថា	ខ្នុំ	អស់	កមាលាំង	ណាស់	

បនាទាប់	ពី	ដែើរ	អស់	បួន	ដមា៉ាង	ដមរោម	កដ៉តា	មថងៃ	ប៉ាុដន្ត	ែួងចរិត្ត	

ខ្នុំ	មរិន	ឲ្យ	ខ្នុំ	នរិោយ	ែូដច្ះ	ដឡើយ	។	ដសចក្តី	ជំដនឿ	របស់	ខ្នុំ	

បាន	ផ្តល់	កមាលាំង	នរិង	ភាពរោលាហ្ន	ែូដច្ះ	ខ្នុំ	បាន	នរិោយ	

ថា	ខ្នុំ	នឹង	ដៅ	។

ភាលាម	ដនាះ	មរិត្ត្ក្តរិ	ដៅ	បន្ប់	រាមួយ	រានា	បាន	មក	

ែល់	។	ខ្នុំ	បាន	សុំ	ខ្ចី	មបាក់	រាត់	ដែើម្ី	ឲ្យ	ខ្នុំ	អាច	ដធ្វើ	ែំដណើរ	

ដៅ	ែល់	រោរិោលរ័យ	ដបសកកមមេ	។	រាត់	បាន	នរិោយ	

ថា	រាត់	មាន	ដត	មបាក់	លមេម	មគប់មរាន់	ដែើម្ី	េរិញ	អាហ្រ	

រ�ូត	ែល់	ោច់	ដខ	ប៉ាុដណាណាះ	ែូដច្ះ	រាត់	ពុំ	បាន	ឲ្យ	ខ្នុំ	ខ្ចី	

ដឡើយ	។

ភាលាម	ដនាះ	ខ្នុំ	បាន	សមលឹង	ដមើល	ដៅ	នំបុរ័ង	មួយ	ែុំ	ដែល	

ខ្នុំ	ដេើប	ដត	បាន	េរិញ	មក	ោក់	ដៅ	ដលើ	តុ	វា	ដៅ	ថមេីៗ—ដែល	

រា	អាហ្រ	ដែល	ខ្នុំ	មាន	ដត	ប៉ាុដណាណាះ	។	ខ្នុំ	បាន	ដលើក	វា	

ដឡើង	ដ�ើយ	នរិោយ	ថា	«	ខ្នុំ	ដេើប	ដត	បាន	េរិញ	នំបុរ័ង	

ដនះ	ដតើ	ឯង	អាច	យក	វា	ដ�ើយ	ឲ្យ	មបាក់	ខ្នុំ	100	មចាម	

បាន	ដេ	?	»	រាត់	បាន	ញញឹម	ដ�ើយ	នរិោយ	ថា	រាត់	

នឹង	យក	វា	។	ខ្នុំ	បាន	យក	លុយ	ដ�ើយ	ជរិះ	ឡាន	មកុង	

ដៅរោន់	រោរិោលរ័យ	ដបសកកមមេ	។
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សពលខ្នុំបានសដើរសៅែ្ទោះខ្នុំ

រាមនអារម្ណ៍�ត់សនឿយ

សេើយ។អវីមួយដដលខ្នុំអាច

គឈិតសឃើញសនាោះគលឺ្ នាមញញឹម

របស់ម្ស្តីចំណាស់រានាក់។

នសច្ក្តីជំននឿការបន្មើ

នឈិងនំបុ័ងមួយដុំ
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ដយើង	បាន	ដៅ	ជួប	សមាជរិក	សាសនាចមក	មានាក់	

ដនាះ	រា	មស្តី	ចំណាស់	មានាក់	ដែល	ដែក	ឈឺ	ដៅ	ដលើ	ដមគ	។	

រាត់	ពរិបាក	ទាំង	ដបើក	ដ្្ក	ដមើល	មក	ដយើង	ប៉ាុដន្ត	រាត់	

បាន	ញញឹម	ោក់	ខ្នុំ	។	រាត់	បាន	នរិោយ	រាមួយ	ខ្នុំ	រា	

ពរិដសស	ពី	អនុសសាវរីយ៍	រោល	ពី	រាត់	ដៅ	វរ័យដកមេង	។	

រាត់	សបបាយ	ចរិត្ត	ណាស់	ដែល	ដយើង	ដៅ	ដលង	ផ្ះ	

រាត់	។	ទាំង	ខ្នុំ	នរិង	ដអលដឌើរ	ដនាះ	បាន	មបសរិេ្ធរិពរ	ែល់	

រាត់	។	រាត់	បាន	ញញឹម	ោក់	ពួកដយើង	ម្តង	ដេៀត	ដ�ើយ	

ខ្នុំ	អាច	ដ�ើញ	ពនលឺ	ដៅ	ដលើ	មុខ	របស់	រាត់	។	កូនមសី	រាត់	

បាន	នរិោយ	ថា	រោរមកដលង	របស់	ដយើង	ដនះ	គឺ	រា	ដលើក	

េីមួយ	ដ�ើយ	ក្នុង	រយៈដពល	រា	ដមចើន	ដខ	ដនះ	ដែល	រាត់	

បាន	ដ�ើញ	មាតាយ	របស់	ខលលួន	ញញឹម	។

ខ្នុំ	បាន	ដែើរ	ពីរ	ដមា៉ាង	ម្តង	ដេៀត	ដែើម្ី	មតឡប់	ដៅ	ផ្ះ	វិញ	

ប៉ាុដន្ត	ម្តង	ដនះ	ខ្នុំ	រាមាន	អារមមេណ៍	ថា	អស់	កមាលាំង	ដឡើយ	។	អ្វី	

មួយ	ដែល	ខ្នុំ	អាច	គរិត	ដ�ើញ	ដនាះ	គឺ	សានាម	ញញឹម	របស់	

មស្តី	ចំណាស់	ដនាះ	នរិង	រោរសន្នា	របស់	ដយើង	។	ខ្នុំ	

េេួល	អារមមេណ៍	ថា	មពះវរបរិតាសួគ៌	មាន	មពះេរ័យ	ចង់	

ឲ្យ	ខ្នុំ	ដៅ	សួរសុខេុកខេ	មស្តី	ចំណាស់	ដនាះ	មបដ�ល	ដនាះ	

រា	អ្វី	ដែល	រាត់	មតូវរោរ	ដែើម្ី	មាន	សុ្មង្ល	រោន់ដត	

មបដសើរ	អំឡនុង	ដពល	អាយុ	ចុង	ដមរោយ	ដែល	រាត់	ដៅ	សល់	

ដនះ	។	ខ្នុំ	មាន	អំណរគុណ	ណាស់	សមមាប់	ឱរោស	ដែល	

ខ្នុំ	មាន	ដែើម្ី	ចូលរួម	ក្នុង	រោរសួរសុខេុកខេ	ដនាះ	។	ខ្នុំ	បាន	

សុំ	មពះវរបរិតាសួគ៌	ឲ្យមបទានពរែល់មស្តីដនាះ	។	ខ្នុំ	ក៏	

បាន	សុំ	មេង់	ឲ្យ	មបទាន	ពរ	ែល់	ខ្នុំ	ឲ្យ	មាន	អាហ្រ	មបចាំ	មថងៃ	

អំឡនុង	ដពល	ែ៏	លំបាក	ដផ្ក	�រិរញ្ញវត្ថនុ	របស់	ខ្នុំ	ដនះ	។

ពរជ័យមកពី្ ថានសលើ

មពះ	មរិន	េុក	ខ្នុំ	ឲ្យ	ដៅ	ដត	ឯង	ដនាះ	ដេ	។	មរិត្ត	របស់	ខ្នុំ	

បាន	ដចក	រំដលក	អាហ្រ	របស់	រាត់	ឲ្យ	ខ្នុំ	ដៅ	ក្នុង	ដខ	ដនាះ	។	

ខ្នុំ	មរិន	ដែល	ចូល	ដែក	ដោយ	ដមសក	ឃ្លាន	ដឡើយ	ដទាះបី	

រា	ខ្នុំ	រាមាន	មបាក់	មួយ	ដសន	ដសាះ	ដៅ	ក្នុង	ដហ្ដ៉៉ា	ខ្នុំ	ក៏	

ដោយ	។	ខ្នុំ	បាន	ដែើរ	ដៅ	រោរិោលរ័យដបសកកមមេ	រល់	

មថងៃ—ដ�ើយ	ខ្នុំ	រាមាន	អារមមេណ៍	ថា	ដនឿយ	�ត់	ដឡើយ	។	

រោរបូរា	ដនះ	ដធ្វើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	រីករយ	។

ដៅ	ដខ	ដនាះ	ខ្នុំ	បាន	េេួល	រោរអដញជើញ	ឲ្យ	បរិដភាគ	

អាហ្រ	មថងៃ	មតង់	នរិង	ដពល	លាងាច	រា	ដមចើន	ែង	។	មថងៃ	មួយ	

មរិត្ត	្ ក្តរិ	ដៅ	បន្ប់	រាមួយ	រានា	របស់	ខ្នុំ	នរិង	ខ្នុំ	រាមាន	មបាក់	

ដសាះ	ដ�ើយ	មាន	ដត	នំបុរ័ង	មួយ	ែុំ	តូច	សមមាប់	អាហ្រ	

ដពល	មពឹក	ប៉ាុដណាណាះ	។	ដៅ	លាងាច	ដនាះ	ដយើង	ឃ្លាន	ោ៉ាង	

ខាលាំង	។	ដយើង	បាន	ដែើរ	តាម	ផលូវ	ដែើម្ី	ពយាោម	ខ្ចី	លុយ	

ពី	មរិត្ត	មានាក់	ដៅដពល	ឡាន	មួយ	បាន	ឈប់	ដែល	មាន	

ពួកអាដមរិករោំង	ពីរនាក់	ដៅ	ក្នុង	ឡាន	។	ពួកដគ	បាន	សួរ	

ដយើង	ថា	ដតើ	ដយើង	មក	ពីណា	។	បនាទាប់	ពី	ដយើង	បាន	មបាប់	

ថា	ពួកដយើង	មក	ពី	មសីលង្ការ	ពួកដគ	បាន	បបួល	ដយើង	

ដៅ	ផ្ះ	ពួកដគ	ដែើម្ី	�ូប	អាហ្រ	ដពល	លាងាច	។	ពួកដគ	

ចូលចរិត្ត	សាតាប់	អ្វីៗ	ដែល	ដយើង	នរិោយ	ពីមបដេស	មសី	

លង្ការ	ដ�ើយ	ដយើង	បាន	បរិដភាក	អាហ្រ	ដពល	លាងាច	ដនាះ	

ោ៉ាង	សបបាយ	នរិង	ឆ្ងាញ់	។

ខ្នុំ	មសឡាញ់	មពះវរបរិតាសួគ៌	របស់	ខ្នុំ	នរិង	ពរជរ័យ	

ទាំងអស់	ដែល	មេង់	បាន	បន្ត	មបទាន	ែល់	ខ្នុំ	ឥត	ោច់	។	

មេង់	គង់	ដៅ	េីដនាះ	ដែើម្ី	ជួយ	ខ្នុំ	ដ�ើយ	ខ្នុំ	េេួល	

អារមមេណ៍	មន	ដសចក្តី	មសឡាញ់	ែ៏	ខ្វល់ខាវាយ	របស់	មេង់	

សមមាប់	ខ្នុំ	រល់	មថងៃ	។	◼
អ្កនិ្ន្ធរស់យៅទបយ្រសអាយមនបី។
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បយើង ទាំងអស់ គ្នា ទតូវបរៀន ប្្ើយ តប យោង ទតឹមទតូវ ចំបពារះ 

ទប្័ន្ ផ្ស្វេផសាយ បដល មាន ្ ័ត៌មាន អំ្រី ផ្ទូវបភ្រ ។

សដាយដអលស�ើរ

ដាល្ឈិនសអចអូក

ននកូរ៉ុមននពួកស្វកែប់

ពីរនាក់

ការជាសះនស្ើយពីអនាទាក់នន

ក្រណ៍អាសម្រាម

កាល	ពី	មួយ	េសសែវតសែរ៍	មុន	ខ្នុំ	បាន	នរិោយ	ដៅ	ក្នុង	សន្រិសីេ	េូដៅ	អំពី	មបធ្នបេ	មន	រោរណ៍	អាសមរាម	។		

ខ្នុំ	បាន	បដន្ថម	ពាក្យ	សម្តី	របស់	ខ្នុំ	ដលើ	ពាក្យ	សម្តី	របស់	ថានាក់	ែឹកនាំ	ដផសែង	ដេៀត	ដែល	បាន	មពមាន	មបឆ្ំង	

	នឹង	រោរបំផលរិចបំផ្លាញ	ខាង	វិញ្ញាណ	ែ៏	ធងៃន់ធងៃរ	ដោយសារ	ដត	រោរណ៍	អាសមរាម	។	ខ្នុំ	បាន	មពមាន	ថា		

បុរស	នរិង	ដកមេងមបុស	រាដមចើន	បាន	កំពុង	មតូវ	របួស	ដោយសារ	អ្វី	មួយ	ដែល	ខ្នុំ	ដៅ	ថា	«	អកសែរសាមស្ត	ផសែព្វផសាយ	ខុស	

សីលធម៌	មន	េំនាក់េំនង	ផលូវដ្េ	»	។ 1	រោរណ៍	អាសមរាម	ដមបើ	អំដពើ	អាមកក់	មគប់	ដបប	ោ៉ាង—វា	បំផ្លាញ	សាមារតី	ខាង	

	វិញ្ញាណ	វា	ដធ្វើ	ឲ្យ	សមត្ថភាព	ចុះ	ដខសាយ	ដែើម្ី	អនុវត្ត	អំណាច	បព្វជរិតភាព	ដ�ើយ	វា	បងកែ	ដមរាះថានាក់	ែល់	េំនាក់េំនង		

ែ៏	មាន	តមមល	។

ឥឡូវ	10	ឆ្នាំ	បាន	កនលង	ផុត	ដៅ	ដ�ើយ	ខ្នុំ	មាន	អំណរគុណ	ដែល	មនុសសែ	រា	ដមចើន	បាន	សាតាប់	ដ�ើយ	ដធ្វើ	តាម	រោរមពមាន	

របស់	ពយារោរី	បាន	ដចៀសវាង	ដ�ើយ	បន្ត	សាអាតស្អំ	មពមទាំង	ពុំ	មបលាក់	នឹង	រោរណ៍	អាសមរាម	ដឡើយ	។	ខ្នុំ	មាន	អំណរគុណ	

ផងដែរ	ដែល	មនុសសែ	រា	ដមចើន	បាន	សាតាប់	តាម	រោរអដញជើញ	របស់	ពយារោរី	ឲ្យ	ង្ក	ដចញ	ពី	រោរណ៍	អាសមរាម	ដកសមមួល	

ែួងចរិត្ត	នរិង	េំនាក់េំនង	ដែល	ខូចបង់	ដ�ើយ	ដឆ្ពះ	ដៅ	មុន	ដលើ	មារា៌ា	មន	ភាព	រា	សរិសសែ	។	ប៉ាុដន្ត	ខ្នុំ	មពួយ	បារម្ភ	រោន់ដត	ខាលាំង	

រាង	មុន	ដៅ	ដេៀត	ថា	មាន	មនុសសែ	ខលះ	ក្នុង	ចំដណាម	ពួកដយើង	បន្ត	ធ្លាក់	ដធ្វើ	រា	ចំណី	មន	រោរណ៍	អាសមរាម	រាពរិដសស	យុវជន	

របស់	ដយើង	ដ�ើយសូម្ី	ដត	ចំនួន	យុវនារី	ក៏	មាន	រោរដកើនដឡើង	ដែរ	។

មូលដ�តុ	ចម្ង	មន	បញ្ហា	ដកើន	ដឡើង	មន	រោរណ៍	អាសមរាម	ដនះ	គឺ	ថា	ពរិ្ពដលាក	បច្ចនុប្ន្	ដនះ	ទាំង	ពាក្យ	សម្តី	រូបភាព	

ដែល	មាន	ផ្នុក	ពរ័ត៌មាន	អំពី	ផលូវដ្េ	នរិង	ឥេ្ធពល	របស់	វា	មាន	ដៅ	មគប់	េី	កដនលង	៖	វា	អាច	មាន	ដៅ	ក្នុង	ដខសែភាព	យន្ត	កមមេវិធី	

េូរេសសែន៍	មបពរ័ន្ធ	ផសែព្វផសាយ	សង្ម	សារ	រា	អកសែរ	មបពរ័ន្ធapp	ដៅក្នុង	េូរសព្	រោរផសែព្វផសាយ	ដសៀវដៅ	ដផសែងៗ	ត្ន្តី	នរិង	

រោរសន្នា	រល់	មថងៃ	។	រាលេ្ធផល	ដយើង	មរិន	អាច	ដចៀស	រួច	ដែល	មតូវ	ជួប	មបេះ	សារ	ផលូវ	ដ្េ	ក្នុង	រោរង្រ	មបចាំ	មថងៃ	។ រច្
នា
រូប
ភា
ព
នោ
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យ
ុវវ័យ

ការមៅរក្គ្ពរះអរាចាស់មដាយ

បនាទាបខ្លួនដរឹក្នាំបុគ្លរានាក្់

ឲ្យទទួលយក្មសចក្្តពីពិត

ជាក្់ោក្់បដលមៅមពលបាន

យល់ចបាស់ផ្តល់ជាក្រាលាំង

និងក្ំចាត់មចាលភាព

ខាមាស់មអៀនបាន។
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I.កម្មឈិតនានាននក្រពាក់ព័ន្ធ

ដែើម្ី	ជួយ	ដយើង	េប់េល់	នឹង	រោររីកចដមមើន	មន	រោរអាមកក់	ដនះ	ខ្នុំ	ចង់	បង្ហាញ	កមមរិត	

មន	រោរពាក់ពរ័ន្ធ	ដផសែងៗ	រានា	រាមួយ	រោរណ៍	អាសមរាម	មួយ	ចំនួន	ដ�ើយ	ផ្តល់	ដោបល់	

ដផសែងៗ	ដែល	ដយើង	គួរដឆលើយតប	ចំដពាះ	រោរអាមកក់	នរិមួយៗ	ដនាះ	។

រោល	ពី	សមរ័យ	នរិង	រោលៈដេសៈ	ដែើម	ដឡើយ	រោរេូនាមាន	របស់	ដយើង	អំពី	រោរណ៍	

អាសមរាម	បាន	ដផ្តាត	ដលើ	ដរាលរោរណ៍	ជួយ	បុគ្ល	មានាក់ៗ	ឲ្យ	ដចៀសវាង	ពី	រោរចាប់ដផ្តើម	

ជួបមបេះ	ឬ	រាសះដស្ើយ	ពី	រោរដញៀន	។	ខណៈ	ដែល	ករិច្ចខរិតខំ	ទាំងដនាះ	ដៅ	ដត	

សំខាន់	ដនាះ	បេពរិដសាធន៍	រោលពី	អតីតរោល	នរិង	រោលៈដេសៈ	បច្ចនុប្ន្	បាន	

បង្ហាញ	ពី	តមមូវរោរ	សមមាប់	រោរេូនាមាន	ដែល	បាន	ផ្តល់	ឲ្យ	ដៅដលើ	កមមរិត	នានា	មន	រោរណ៍	

អាសមរាម	ដែល	ដមបើ	រវាង	មបត្តរិកមមេ	មន	រោរដចៀសវាង	នរិង	រោរដញៀន	។	វា	មាន	មបដោជន៍	

ដែើម្ី	ដផ្តាត	ដលើ	កមមរិត	ខុស	រានា	បួន	ោ៉ាង	មន	រោរពាក់ពរ័ន្ធ	

រាមួយ	រោរណ៍	អាសមរាម	៖	(1)	មបេះ	ដ្្ក	ដោយ	

មចែន្យ	(2)	ដមើល	ម្តងមាកាល	(3)	មាន	បំណង	ដមើល	

នរិង	(4)	អន្ះសា	ចង់	ដមើល	(	ដញៀន	)	។

1.		ប្រទះភ ន្ែក	ដោយ	ចៃដន្យ	ខ្នុំ	ដជឿ	ថា	អ្ក	មគប់	រានា	

ធ្លាប់	បាន	មបេះដ្្ក	ដ�ើញ	វា	ដោយ	មចែន្យ	។	

វា	រាមាន	បាប	ដេ	ដោយ	សារ	រោរណ៍	ដនះ	ដឡើយ	

ដៅដពល	ដយើង	ង្កដចញ	ពី	វា	ដ�ើយ	កុំ	តាម	ដមើល	

វា	ដេៀត	។	វា	គឺ	ែូច	រា	កំ�ុស	ដែល	មតូវដស្វងរក	

រោរដកតមមូវ	រា	រាង	រោរដមបចរិត្ត	។ 2

2.		ដ�ើល	�្តងម្តាល	រោរដមើល	រោរណ៍	អាសមរាម	ដបប	ដនះ	អាច	យូរៗ	ម្តង	ឬ	ក៏	

ញឹកញាប់	ប៉ាុដន្ត	ដោយ	ពុំ	បាន	តាំងចរិត្ត	ដឡើយ	ដ�ើយ	ដនាះ	គឺ	រា	រោរណ៍	អាមកក់	

របស់	រោរណ៍	អាសមរាម	។

រោរណ៍	អាសមរាម	បដញ្ះ	នរិង	ជមមុញ	ឲ្យ	មាន	កមាលាំង	អារមមេណ៍	ខាង	

ផលវដ្េ	។	អង្	បងកែបដងកែើត	បាន	មបទាន	អារមមេណ៍	ទាំង	ដនះ	ែល់	ដយើង	សមមាប់	

ដរាលបំណង	ែ៏	្ លាសមវ	របស់	មេង់	ប៉ាុដន្ត	មេង់	ក៏	បាន	មបទាន	មពះបញ្ញត្តរិ	

ដែើម្ី	កំណត់	អារមមេណ៍	ទាំង	ដនាះ	ចំដពាះ	បុរស	នរិង	មស្តី	ដែល	បាន	ដរៀបរោរ	ដត	

ប៉ាុដណាណាះ	។	រោរណ៍	អាសមរាម	បន្ថយ	សារៈសំខាន់	មន	រោរបង្ហាញ	េំនាក់េំនង	

ផលូវ	ដ្េ	សមរម្យ	ដ�ើយ	ជមមុញ	ចរិត្ត	ឲ្យ	បង្ហាញ	អារមមេណ៍	ផលូវដ្េ	ដមរៅ	ចំណង	មន	

អាពា�៍ពរិពា�៍	។	អស់	អ្ក	ដែល	ដមើល	រោរណ៍	អាសមរាម	កំពុងដត	មរិន	ដរារព	

អំណាច	ែ៏	ខាលាំងរោលា	ដែល	ថា	ពួកដគ	អាច	បដងកែើត	ជីវិត	ឬ	បំផ្លាញ	ជីវិត	ដឡើយ	។	កុំ	

ដធ្វើ	ែូដចានាះ	ដឡើយ	!

ដមរាះថានាក់	ដោយ	រោរដមើល	រោរណ៍	អាសមរាម	ដោយ	ដចតនា	មរិន	ថា	

រារោររាប់លាប់	ឬ	មរិន	ញឹកញាប់	ក្តី	ដតវា	ដតងដត	ល្លួង	ឲ្យ	មាន	រោរដមើល	រោន់ដត	

ញឹកញាប់	ដែល	ដចៀស	មរិន	រួច	ពី	រោរដកើន	ដឡើង	មន	រោរគរិត	រាប់	រានរិច្ច	អំពី	

អារមមេណ៍	នរិង	អាកប្ករិរិោ៉ា	ផលូវដ្េ	ដឡើយ	។	អ្ក	វិេយាសាមស្ត	បាន	រកដ�ើញ	

ថា	រូបភាព	ផលូវដ្េ	បដងកែើត	សារធ្តុ	គីមី	ដៅ	ក្នុង	ខួរកបាល	ដែល	បដងកែើត	អារមមេណ៍	

ផលូវដ្េ	ដមរោយ	មក	ជមមុញ	ឲ្យ	រោន់ដត	ដផ្តាត	ដលើ	អាកប្ករិរិោ	ផលូវ	ដ្េ	។ 3	

អាកប្ករិរិោ	អសីលធម៌	ខាង	ផលូវដ្េ	មគប់	រូបភាព	ឬ	កមមរិត	ណា	ក៏	ដោយ	

បដងកែើត	អារមមេណ៍	ខាមាស់ដអៀន	ដែល	យូរៗ	ដៅ	អាច	ែក់	រាប់	ដៅ	ក្នុង	ចរិត្ត	របស់	

បុគ្ល	មានាក់	។

3.		ម្ន	្រំណង	ដ�ើល	រោរមាន	បំណង	ដមើល	រោរណ៍	អាសមរាម	ម្តងដ�ើយ	

	ម្តង	ដេៀត	អាច	ដធ្វើ	ឲ្យ	វា	រោលាយ	ដៅ	រា	េមាលាប់	«	អាកប្ករិរិោ	ដែល	ដធ្វើ	រាមបចាំ	

រ�ូត	ែល់	មរិន	អាច	មគប់មគង	បាន	»	។ 4	រោរដមើល	រា	េមាលាប់	នាំ	ឲ្យ	បុគ្ល	មានាក់	

ជួបមបេះ	នូវ	តមមូវរោរ	មួយ	ដែើម្ី	ដភាញាច	បដន្ថម	ដេៀត	ឲ្យ	

មាន	មបតរិកមមេ	ែូច	រានា	ដែើម្ី	មាន	ភាពដមតកមតអាល	។

4.	អន្ះសា	ៃង់	ដ�ើល	(	ដ�ៀន	)	។	អាកប្ករិរិោ	

ដញៀន	របស់	មនុសសែ	មានាក់	ដៅដពល	ដែល	បាន	រោលាយ	

រា	«	មរិន	ឯករជ្យ	»	(រា	ពាក្យ	ដពេ្យ	ដែល	បាន	

ដមបើ	ចំដពាះ	រោរដមបើមបាស់	ថានាំ	ដញៀន	ដមគឿង	មសវឹង	

រោរដញៀន	នឹង	ដល្ង	រាដែើម	)	ដែល	រា	«	រោរបងខេំ	

ដោយ	រោរល្លួង	»	ដែល	«	វា	លុប	ដលើ	អ្វីៗ	ដស្ើរដត	

ទាំងអស់	ដៅ	ក្នុង	ជីវិត	»	។ 5

II.្រៈសំខ្ន់ននក្រយល់ដឹងពីកម្មឈិតទាំងសនោះ

ដៅដពល	ដយើង	សារល់	ពី	កមមរិត	ខុសៗ	រានា	ទាំងដនះ	ដនាះ	ដយើង	ក៏	សារល់	ថា	មរិនដមន	

មនុសសែ	មគប់	រូប	ដែល	ដមើល	រោរណ៍	អាសមរាម	នឹង	ដញៀន	នឹង	វា	ដនាះ	ដេ	។	ពរិតណាស់	

យុវជន	នរិង	យុវនារី	ភាគដមចើន	ដែល	មាន	បញ្ហា	រាមួយ	រោរណ៍	អាសមរាម	គឺ	មរិនដមន	

រា	រោរដញៀន	ដេ	។	ដនាះ	គឺ	រា	ភាព	ោច់	ដោយ	ដឡក	មួយ	ោ៉ាង	សំខាន់	ដែល	មតូវ	ដធ្វើ—គឺ	

មរិនដមន	មរាន់ដត	សមមាប់	ឪពុក	មាតាយ	ឬ	សាវាមី	្រិោ	នរិង	អ្ក	ែឹកនាំ	ដែល	មាន	

បំណង	ដែើម្ី	ជួយ	ដនាះ	ដឡើយ	ប៉ាុដន្ត	សមមាប់	អស់	អ្ក	ដែល	ពុះពារ	រាមួយ	បញ្ហា	ដនះ	។	

ដនះ	គឺ	រា	ដ�តុផល	។

េីមួយ	ដបើ	កមមរិត	មន	រោរពាក់ពរ័ន្ធ	របស់	បុគ្ល	មានាក់	រោន់ដត	ដមរៅ—ចាប់	ពី	

រោរមបេះដ្្ក	ដោយ	មចែន្យ	ដមើល	ម្តងមាកាល	ឬ	មាន	បំណង	ដមើល	នរិង	អន្ះសា	ចង់	

ដមើល	(	ដញៀន	)—ដនាះ	ក៏	រោន់ដត	មាន	រោរលំបាក	ដែើម្ី	រាសះដស្ើយ	ពី	វា	ផងដែរ	។	

ដបើសរិន	អាកប្ករិរិោ	ដនាះ	ខុស	ពី	ចំណាត់	ថានាក់	ែូច	រារោរដញៀន	ដនាះ	អ្ក	ដមបើមបាស់	

អាច	គរិត	ថា	រាត់	បាត់បង់	សរិេ្ធរិ	ដមជើសដរើស	នរិង	សមត្ថភាព	ដែើម្ី	យក	ឈ្ះ	បញ្ហា	ដនាះ	។	

រោរណ៍	ដនះ	អាច	ដធ្វើ	ឲ្យ	រោរដោះមសាយ	ដែើម្ី	រាសះដស្ើយ	នរិង	ដមបចរិត្ត	រោន់ដត	ចុះ	

ដខសាយ	។	មយា៉ាង	វិញ	ដេៀត	រោរយល់	ចបាស់	ពី	ជដម៉	មន	បញ្ហា	មួយ—ដែល	វា	មបដ�លរា	

តាមរយៈ្ពះគុណ

របស់្ពះនយស៊ូវ្គីស្ទ

មនុស្សោំងអស់អាច្ទទួល

ការអភ័យនោសនិងទទួល

្ពះនច្ស្តានែើម្ីផ្លាស់ប្តសូរ។



 ដខតុលាឆ្នាំ២០១៥ 53

យ
ុវវ័យ

III.ក្រសគចឲ្យែុតពីក្រណ៍អាសម្រាម

ឥឡូវ	ចូរ	ដយើង	ពរិចារណា	ពី	រដបៀប	ដែល	បុគ្ល	មានាក់ៗ	អាច	ដគច	ឲ្យ	ផុត	ដ�ើយ	

រាសះដស្ើយ	ពី	អនាទាក់	មន	រោរណ៍	អាសមរាម	។	រោរណ៍	ដនះ	មរិន	មរាន់	ដតផ្តល់	

អត្ថមបដោជន៍	ចំដពាះ	អ្ក	ដែល	ពុះពារ	យក	ឈ្ះ	ដលើ	រោរដមើល	រោរណ៍	អាសមរាម	

ដនះ	ដឡើយ	ប៉ាុដន្ត	ក៏	មាន	មបដោជន៍	ែល់	ឪពុក	មាតាយ	នរិង	អ្ក	ែឹកនាំ	ដែល	ជួយ	ពួកដគ	

ផងដែរ	។	បុគ្ល	មានាក់ៗ	នឹង	រោន់ដត	មាន	ភាពដរាគជរ័យ	ទាំង	រោរ	ដចៀសវាង	នរិង	

រាសះដស្ើយ	ពី	រោរណ៍	អាសមរាម	ដៅដពល	ពួកដគ	ពរិភាកសា	ពី	មបធ្ន	បេ	ទាំងដនះ	

រាមួយ	ឪពុក	មាតាយ	នរិង	អ្ក	ែឹកនាំ	។ 6

ដោយ	មរិន	គរិត	ពី	កមមរិត	មន	រោរពាក់ពរ័ន្ធ	ក្នុងរោរ	មាន	បំណង	ដមើល	រោរណ៍	អាសមរាម	

វិធីសាមស្ត	ដែើម្ី	រាសះដស្ើយ	ភាពបរិសុេ្ធ	នរិង	រោរដមបចរិត្ត	ដធ្វើតាម	នរិង	តមមូវ	ឲ្យ		

មាន	ដរាលរោរណ៍	មគឹះ	ែូច	រា	៖	រោរបនាទាប	ខលលួន	ភាពរាសរិសសែ	រោរតាំងចរិត្ត	ដធ្វើ	តាម	

ដផនរោរ	ផ្ទាល់	ខលលួន	ដែើម្ី	ផ្លាស់ប្តូរ	េំនួល	ខុសមតូវ	នរិង	រោររាំមេ	មពមទាំង	រោរស៊ូមទាំ		

ក្នុង	ដសចក្តី	ជំដនឿ	។

ក្.ការបនាទាបខ្លួន

ដែើម្ី	យក	ឈ្ះ	ែ៏	ពរិត	ដលើ	រោរណ៍	អាសមរាម	នរិង	អាកប្ករិរិោ	ដែល	ទាក់េង	នឹង	វា	

ដនាះ	បុគ្ល	មានាក់ៗ	មតូវដត	បដងកែើន	រោរបនាទាប	ខលលួន	(	សូមដមើល	ដអដធើរ	12:27	)	។	សូម	

មតឡប់	ដៅ	រក	មពះអមាចាស់	ដោយ	រោរបនាទាបខលលួន	នាំ	ឲ្យ	មនុសសែ	មានាក់	េេួល	យក	រោរពរិត	

ដែល	ចបាស់លាស់	រោលណាបាន	យល់ែឹង	ដពញដលញ	ដ�ើយ	ដនាះ	វា	ផ្តល់	រា	កមាលាំង	

នរិង	ដបាះបង់	ដចាល	រោរខាមាស់ដអៀន	។	ដសចក្តីពរិត	ទាំង	ដនះ	រួមមាន	៖

មជួតមរាប	ឬ	្រ័យខាលាច	ខាលាំង—អាច	ផ្តល់	ដសចក្តី	សង្ឹម	នរិង	បដងកែើន	សមត្ថភាព	ដែើម្ី	

អនុវត្ត	សរិេ្ធរិ	ដមជើសដរើស	ដែើម្ី	បញ្ប់	ដ�ើយ	ដមបចរិត្ត	។

េីពីរ	រល់	អាកប្ករិរិោ	ដែល	ដពារដពញ	ដោយ	អំដពើ	បាប	រោរមាន	បំណង	ដមើល	

រោរណ៍	អាសមរាម	បដណតាញ	មពះវិញ្ញាណ	ដចញ	ឆ្ងាយ	។	មនុសសែ	មួយ	ចំនួន	ដែល	ធ្លាប់	

មាន	បេពរិដសាធន៍	ដបប	ដនះ	នឹង	មាន	អារមមេណ៍	បំផុស	ឲ្យ	ដមបចរិត្ត	។	ដទាះរា	ោ៉ាង	ណា	

មនុសសែ	ែមេ	ដេៀត	អាច	មាន	អារមមេណ៍	ដអៀនខាមាស់	ដ�ើយ	ពយាោម	លាក់បាំង	កំ�ុស	

របស់	ខលលួន	ដោយ	រោរដបាក	មបាស់	។	ពួកដគ	ក៏	អាច	ចាប់ដផ្តើម	មាន	អារមមេណ៍	ខាមាស់	ដែល	

អាច	នាំ	ឲ្យ	មាន	អារមមេណ៍	ស្អប់	ខលលួនឯង	។	ដបើសរិន	រោរណ៍	ដនះ	ដកើត	ដឡើង	ដមន	ដនាះ	អ្ក	

ដមើល	រោរណ៍	អាសមរាម	ចាប់	ដផ្តើម	ដជឿ	ដលើ	រោរកុ�ក់	ែ៏	ធំ	របស់	សាតាំង	៖	ថា	ដនាះ	រា	អ្វី	

ដែល	ពួកដគ	ធ្លាប់	ដធ្វើ	ឬ	បន្ត	ដធ្វើ	ដែល	នាំ	ឲ្យ	ពួកដគ	រោលាយ	រា	មនុសសែ	អាមកក់	មរិន	សក្តរិសម	

នឹង	មពះគុណ	របស់	មពះអង្	សដ្ង្រះ	នរិង	មរិន	អាច	ដមបចរិត្ត	បាន	ដឡើយ	។	រោរណ៍	

ដនាះ	មរិន	ពរិត	ដនាះ	ដេ	។	ដយើង	មរិន	ដែល	ដៅ	ឆ្ងាយ	ដពក	ពី	រោរដ្ង	ជួយ	របស់	មពះអង្	

សដ្ង្រះ	នរិង	ែង្វាយធួន	របស់	មេង់	ដឡើយ	។

េីបំផុត	វា	សំខាន់	ដែើម្ី	កុំ	កំណត់	ថា	រោរដមើល	រោរណ៍	អាសមរាម	ដោយ	តាំងចរិត្ត	

ឬ	រា	េមាលាប់	គឺ	រា	រោរដញៀន	ដឡើយ	ដមពាះ	ដនាះ	មរិនដមន	រា	រោរពរិពណ៌នា	មតឹមមតូវ	

ដឡើយ	អំពី	រោលៈដេសៈ	ឬ	លកខេណៈ	ដពញដលញ	មន	តមមូវរោរ	មន	រោរដមបចរិត្ត	នរិង	

រោររាសះដស្ើយ	ដឡើយ	។	រោរមានរោរយល់	ែឹង	រោន់ដត	មបដសើរ	អំពី	ចំណុច	ណា	មួយ	

ដែល	បុគ្ល	ដនាះ	ដៅ	ក្នុង	ែំដណើររោរ	ដនះ	នឹង	ដធ្វើ	ឲ្យ	មាន	រោរយល់	រោន់ដត	មបដសើរ	អំពី	

វិធ្នរោរ	ដែល	ចាំបាច់	ដែើម្ី	រាសះដស្ើយ	។

ការមធ្វើតាមមសចក្្តពីពិតទាំងមនរះក្៏តគ្មូវ

ឲ្យបុគ្លរានាក្់ៗទទួលយក្មដើម្ពីរស់មៅ

ដូចជាសិស្សរបស់គ្ពរះអរាចាស់គ្ពរះ

មយស៊ូវគ្គពីស្ទមហើយការមធ្វើក្ិច្ចការអ្វពីៗ

បដលបន្សនុទ្ធនិងពគ្ងរឹងពួក្មគឲ្យ

តទល់នរឹងការល្លួងទាំងឡាយមៅថ្ងៃ

ខាងមុខ។
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•	 	ដយើង	មានាក់ៗ	គឺ	រា	កូន	សំណព្វ	របស់	មពះវរបរិតាសួគ៌	។

•		 មពះអង្សដ្ង្រះ	របស់	ដយើង	គឺ	មពះដយស៊ូវមគីស្	មសឡាញ់	នរិង	

សារល់	ដយើង	មានាក់ៗ	ដោយ	ផ្ទាល់	។

•	 ែង្វាយធួន	របស់	មពះអង្	សដ្ង្រះ	របស់	ដយើង	អនុវត្ត	ចំដពាះ	

កូនដៅ	ទាំងអស់	របស់	មពះ	។

•		 តាមរយៈ	មពះគុណ	របស់	មពះដយស៊ូវមគីស្	ដនាះ	មនុសសែ	

ទាំងអស់	អាច	មតូវបាន	អ្រ័យដទាស	ដ�ើយ	េេួល	អំណាច	

ដែើម្ី	ផ្លាស់ប្តូរ	។

•		 ដយើង	មានាក់ៗ	មាន	អំដណាយ	ទាន	មន	សរិេ្ធរិ	ដមជើសដរើស	ដែល	មរិន	

អាច	រោត់	មថល	បាន	ដែល	ដធ្វើ	ឲ្យ	ដយើង	េេួល	បាន	អំណាច	នរិង	

កមាលាំង	មន	ែង្វាយធួន	។

•		 បុគ្ល	មានាក់ៗ	ដែល	ពុះពារ	រាមួយ	រោរណ៍	អាសមរាម	អាច	ដមបើ	ដសចក្តី	សង្ឹម	

មក	ពី	ដសចក្តី	ពរិត	ដែល	មនុសសែ	ែមេ	ដេៀត	បាន	មាន	ដរាគជរ័យ	ដៅ	ក្នុង	ស្ង្រម	

ដនះ	។

•		រោរណ៍	អាសមរាម	គឺ	រា	អំដពើ	អាមកក់	ប៉ាុដន្ត	រោរពាក់ពរ័ន្ធ	នឹង	វា	មរិន	ដធ្វើ	ឲ្យ	មនុសសែ	

ដនាះ	អាមកក់	ដឡើយ	។

•		 បុគ្ល	ណា	ក៏	ដោយ	អាច	ដគច	ផុត	ពី	អនាទាក់	មន	រោរណ៍	អាសមរាម	ដ�ើយ	

រាសះដស្ើយ	ោ៉ាង	ដពញដលញ	ប៉ាុដន្ត	រោរណ៍	ដនះ	អាច	ដធ្វើ	បាន	ដត	តាមរយៈ	

រោរដមបើ	អំណាច	មន	ែង្វាយធួន	ប៉ាុដណាណាះ	។

•		 រោរដមបចរិត្ត	ែ៏	ពរិត	ពី	រោរណ៍	អាសមរាម	តមមូវ	ឲ្យ	ដធ្វើ	ដលើស	ពី	រោរមរាន់ដត	ឈប់	

ដមើល	វា	ដៅ	ដេៀត	។	រោរដមបចរិត្ត	ដបបដនាះ	តមមូវ	ឲ្យ	មាន	រោរផ្លាស់ប្តូរ	មួយ	មន	

ែួងចរិត្ត	តាមរយៈ	ែង្វាយធួន	របស់	មពះមគីស្	។

រោរេេួល	យក	ដសចក្តី	ពរិត	ទាំង	ដនះ	ដរៀបចំ	មនុសសែ	មានាក់	ខាង	វិញ្ញាណ	ឲ្យ		

ដធ្វើ	សកមមេភាព	ដលើ	ដសចក្តី	ពរិត	ទាំង	ដនាះ	ដែល	នាំ	ឲ្យ	ដបើក	ទាវារ	ដែើម្ី	េេួល	ជំនួយ	

	របស់	មពះអមាចាស់	ដែើម្ី	ដធ្វើ	រោរផ្លាស់ប្តូរ	ដែល	ចាំបាច់	ដែើម្ី	ដមបចរិត្ត	ដ�ើយ	

រាសះដស្ើយ	។

ខ.ភាពជាសិស្ស

រោរ	ដលើកោក់	ខលលួន	នូវ	ដសចក្តីពរិត	ទាំង	ដនះ	ក៏	តមមូវ	ឲ្យ	បុគ្ល	មានាក់ៗ	តាំងចរិត្ត		

សាររា	ថមេី	ដែើម្ី	រស់ដៅ	ក្នុង	នាម	រា	សរិសសែ	របស់	មពះអមាចាស់	ដយស៊ូវមគីស្	ដ�ើយ		

ដធ្វើ	រោរណ៍	ទាំងដនាះ	ដែល	បរិសុេ្ធ	នរិង	ពមងឹង	ពួកដគ	ដែើម្ី	េប់េល់	នឹង	រោរល្លួង		

ដៅ	ដពល	ខាង	មុខ	។	រោរណ៍	ដនះ	មាន	នរ័យ	ថា	រោរតាំងចរិត្ត	ចំដពាះ	អាកប្ករិរិោ	

សាសនា	ផ្ទាល់	ខលលួន	៖	រោរអធរិសាឋាន	ែ៏	មាន	អត្ថនរ័យ	នរិង	រោរសរិកសា	មពះគម្ីរ	មបចាំ	មថងៃ	

ចូលរួម	រោរមបជុំ	នានា	របស់	សាសនាចមក	បដមមើ	តមអាហ្រ	នរិង	(	ដៅដពល		

មាន	រោរអនុញ្ញាត	ពី	ប៊ីសសែព	)	េេួលទាន	សាមរោម៉ាង់	ដ�ើយ	ថាវាយ	បង្ំ	ដៅ	ក្នុង	មពះ	

វិហ្រ	បរិសុេ្ធ	។

គ.ការតាំងចិត្តចំមពារះបផនការផ្ទាល់ខ្លួន

សរិសសែ	ែ៏	របទាប	របស់	មពះដយស៊ូវមគីស្	នឹង	ង្យ	េេួល	បាន	ដែើម្ី	េេួល	សារល់	

ជដម៉	មន	អារមមេណ៍	សាថានភាព	សង្ម	នរិង	បរិសាថាន	ជុំ	វិញ	ខលលួន	ដែល	ជមមុញ	ឲ្យ	មាន	

រោរល្លួង	ដែើម្ី	ដមើល	រោរណ៍	អាសមរាម	។	ដោយ	បាន	វិភាគ	ពី	កតាតា	ជមមុញ	ទាំង	ដនាះ	

ពួកដគ	អាច	បដងកែើន	ដផនរោរ	ដគច	ខលលួន	ផ្ទាល់	ខលលួន	មួយ	ដែើម្ី	ជួយ	ពួកដគ	៖

•		 េេួល	សារល់	កតាតា	ជមមុញ	នរិង	បំណង	មបាថានា	នានា	ដៅដពល	វា	ដកើត	មាន	

ដឡើង	។

•		 បដងកែើត	សកមមេភាព	រាក់លាក់	នានា	ដែើម្ី	ជួយ	ពួកដគ	ែកថយ	ដចញ	ពី	រោរល្លួង	

ដនាះ	។

•		 ែឹកនាំ	គំនរិត	កមាលាំង	សាររាថមេី	ដឆ្ពះ	ដៅ	រក	មពះអមាចាស់	។

•		 គូស	បង្ហាញ	សកមមេភាព	រាក់លាក់	នានា	មបចាំ	មថងៃ	ដែើម្ី	ពមងឹង	រោរតាំងចរិត្ត	ផ្ទាល់	

ខលលួន	ដែើម្ី	រស់ដៅ	ដោយ	សុចរិត	។

ដៅដពល	បដងកែើន	ដផនរោរ	ផ្ទាល់	ខលលួន	បុគ្ល	មានាក់ៗ	គួរដត	ដមបើ	ធនធ្ន	ែ៏	ល្អ	ឥតដខាចាះ	

នានា	ដែល	បាន	ផ្តល់	ឲ្យ	ដោយ	សាសនាចមក	។	ឧទា�រណ៍	ដគ�េំពរ័រ	របស់	

សាសនាចមក	OvercomingPornography. org	មាន	ពរ័ត៌មាន	សមមាប់	បុគ្ល	

មានាក់ៗ	មពមទាំង	សមាជរិក	មគួសារ	នរិង	អ្ក	ែឹកនាំ	បព្វជរិតភាព	ដែល	រាំមេ	ពួកដគ	។	

ដលើស	ពី	ដនះ	ដៅ	ដេៀត	កមមេវិធី	រាសះដស្ើយ	ដលើ	រោរដញៀន	របស់	សាសនាចមក	គឺ	មាន	

សមមាប់	សមាជរិក	ទាំងអស់	រានា	ដែល	ពុះពារ	យកឈ្ះ	នឹង	អាកប្ករិរិោ	ដញៀន	ដ�ើយ	

នឹង	ជួយ	ែល់	សមាជរិក	មគួសារ	របស់	ខលលួន	ផងដែរ	។

�.ទំនួលខុសគ្តូវនិងការរាំគ្ទ

អ្ក	ដែើរ	តាម	មពះដយស៊ូវមគីស្	ែ៏	របសារ	ដែល	េេួល	សារល់	ថា	ពួកដគ	មតូវរោរ	មពះអង្	

សដ្ង្រះ	នឹង	ពយាោម	ដស្វងរក	ជំនួយ	ពី	ប៊ីសសែព	របស់	ខលលួន	ដែល	មតូវបាន	ដៅ	ដោយ	

មពះអមាចាស់	ផងដែរ	ដោយ	អ្ក	ែឹកនាំ	បព្វជរិតភាព	នរិង	អស់	អ្ក	ដែល	រោន់	កូនដសា	

ចាំបាច់	ដផសែង	ដេៀត	អាច	ជួយ	ពួកដគ	ឲ្យ	ដមបចរិត្ត	។	រាមួយ	នឹង	រោរយល់	មពម	ពី	បុគ្ល	

អាគ្ស័យមៅមលើ�មគ្រៅ

ថនបញ្ហាបុគ្លរានាក្់ៗ

អាចគ្តូវការ�ំនួយពពី

បុគ្លបដលទុក្ចិត្ត

និងរានបទពិមសាធន៍

ឬអ្ក្គ្បរឹក្សាបដលរាន

អា�ពីព។
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ដែល	ពាក់ពរ័ន្ធ	ដ�ើយ	ដបើសរិន	ប៊ីសសែព	មាន	អារមមេណ៍	ថា	មតូវ	បាន	បំផុស	គំនរិត	ោ៉ាង	

ខាលាំង	ដនាះ	ប៊ីសសែព	អាច	ដៅ	នរណា	មា្ក់	ឲ្យ	ដធ្វើរោរ	រាមួយ	នរិង	ជួយ	ពួកដគ	។	មរិនថា	

ស្ថរិត	ក្នុង	រោលៈដេសៈ	ណា	ដឡើយ	រោរេូនាមាន	មក	ពី	មបធ្ន	�្រែុន	ប៊ី	�ុរិងគលី	(	ឆ្នាំ	

1910–2008	)	ដៅ	ដត	អនុវត្ត	៖

«	េូល	អង្វរ	រាមួយ	មពះអមាចាស់	ឲ្យ	អស់	ពី	មពលឹង	អ្ក	ដែល	មេង់	នឹង	យក	រោរដញៀន	

ដែល	រុំ	រាប់	នឹង	អ្ក	ដចញ	។	ដ�ើយ	ចូរ	អ្ក	រោលាហ្ន	ដែើម្ី	ដស្វងរក	រោរដណនាំ	ដែល	ដពញ	

ដោយ	ដសចក្តី	មសឡាញ់	ពី	ប៊ីសសែព	របស់	អ្ក	ដ�ើយ	ដបើ	ចាំបាច់	សូម	មបឹកសា	រាមួយ	អ្ក	

មាន	វិរាជាជីវៈ	ដែល	មាន	រោរយក	ចរិត្ត	េុកោក់	»	។ 7

អាមសរ័យ	ដៅដលើ	េំ�ំ	មន	បញ្ហា	ដនាះ	បុគ្ល	មានាក់ៗ	អាច	មតូវរោរ	ជំនួយ	ពី	អ្ក		

ផ្តល់	រោរមបឹកសា	ដែល	េុក	ចរិត្ត	បាន	មាន	បេពរិដសាធន៍	ឬ	មាន	វិរាជាជីវៈ	រា	អ្ក	ដែល	

ពួកដគ	អាច	ង្ក	ដៅរក	មគប់	ដពល	ដែើម្ី	មតូវ	បាន		

ពមងឹង	ក្នុង	ដពល	មន	ភាព	េន់ដខសាយ	ដ�ើយ	រា	អ្ក		

ដែល	អាច	ដធ្វើ	េំនួល	ខុសមតូវ	ផ្ទាល់	ខលលួន	ចំដពាះ	ដផនរោរ	

របស់	ពួកដគ	។

ង.មឆ្ពរះមៅមុខមដាយ�ំមនឿ

មនុសសែ	ដែល	បាន	ដមបចរិត្ត	ដ�ើយ	មតូវបាន	

	មបទាន	ពរ	ដែើម្ី	យក	ឈ្ះ	ដលើ	បំណង	មបាថានា	ដមើល	

រោរណ៍	អាសមរាម	មតូវដត	បន្ត	រោរមបុងមបយត្រ័	

ដោយសារ	មារសមតូវ	នឹង	ដៅ	ដត	បន្ត	ដស្វងរក		

ដែើម្ី	ដធ្វើ	បាប	ដលើ	ភាពេន់ដខសាយ	មន	ភាព	រា	មនុសសែ	

	របស់	ពួកដគ	។	រោរមបេះដ្្ក	ដោយ	មចែន្យ	

	អាចដៅដត	បន្ត	ដកើត	ដឡើង	ដទាះបី	រា	មាន	ករិច្ចខរិតខំ	មគប់ោ៉ាង	ដែើម្ី	ដចៀសវាង	វា	

ក៏ដោយ	។	ក្នុង	មួយ	ជីវិត	របស់	ពួកដគ	បុគ្ល	មានាក់ៗ	មតូវដត	ដរៀន	ដែើម្ី	មគប់មគង		

អារមមេណ៍	ផលូវ	ដ្េ	របស់	ខលលួន	ដែល	មពះមបទាន	ឲ្យ	ដ�ើយ	រកសា	ករិច្ចខរិតខំ	របស់	ពួកដគ		

ដែើម្ី	បាន	មជះសាអាត	។

IV.សសចក្តីអាណឈិតអាសូរសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់

ឥឡូវ	ដនះពាក្យ	មួយ	មា៉ាត់	ដែល	ទាក់េង	នឹង	រដបៀប	ដែល	ដយើង	អាច	មបមពឹត្តរិ	ចំដពាះ	

អស់	អ្ក	ដែល	រាប់	អនាទាក់	មន	រោរណ៍	អាសមរាម	ដនះ	។	ពួក	ដយើង	ទាំងអស់	រានា	មតូវរោរ	

ែង្វាយធួន	របស់	មពះដយស៊ូវ	មគីស្	។	អស់	អ្ក	ដែល	ពុះពារ	រាមួយ	នឹង	រោរណ៍	

អាសមរាម	មតូវរោរ	ដសចក្តី	អាណរិតអាសូរ	នរិង	ដសចក្តី	មសឡាញ់	របស់	ដយើង	ដៅដពល	

ពួកដគ	ដធ្វើ	តាម	ដរាលរោរណ៍	ែ៏	ចាំបាច់	នរិង	ជំហ្ន	មន	រោររាសះដស្ើយ	នានា	។	សូម	

កុំ	ផ្តនាទា	ដទាស	ពួកដគដឡើយ	។	ពួក	ដគ	ទាំងដនាះ	ពុំ	ដមន	រា	មនុសសែ	អាមកក់	ឬ	មនុសសែ	រាមាន	

សង្ឹម	ដនាះ	ដឡើយ	។	ពួកដគ	គឺ	រា	បុមតា	នរិង	បុមតី	របស់	មពះវរបរិតាសួគ៌	របស់	ដយើង	។	

តាមរយៈ	រោរដមបចរិត្ត	មតឹមមតូវ	នរិង	ដពញដលញ	ដនាះ	ពួកដគ	អាច	ដមបរា	សាអាតស្អំ	បរិសុេ្ធ	

ដ�ើយ	សក្តរិសម	សមមាប់	មគប់	ដសចក្តី	សញ្ញា	នរិង	ពរជរ័យ	មន	មពះវិហ្រ	បរិសុេ្ធ	ដែល	បាន	

សនយា	ដោយ	មពះ	។

ដៅដពល	ែល់	ឱរោស	ដរៀប	អាពា�៍ពរិពា�៍	ខ្នុំ	សូមដលើក	េឹក	ចរិត្ត	ែល់	យុវនារី	នរិង	

យុវជន	ឲ្យ	មាន	រោរមបុងមបយរ័ត្	ក្នុង	រោរដមជើសដរើស	មែគូ	ដែើម្ី	រោលាយ	រា	គូកន	អស់	កល្	

រានរិច្ច	មតូវ	រា	មានាក់	ដែល	សាអាតស្អំ	ដ�ើយ	បរិសុេ្ធ	ចំដពាះ	មពះអមាចាស់	ដ�ើយ	សក្តរិសម	

ដែើម្ី	ចូលដៅ	មពះវិហ្រ	បរិសុេ្ធ	។	បុគ្ល	មានាក់ៗ	ដែល	ដមបចរិត្ត	ដជឿ	ដពញដលញ	ពី	រោរណ៍	

អាសមរាម	គឺ	សក្តរិសម	េេួល	ពរជរ័យ	ទាំង	ដនះ	។

V.សសចកី្បញ្ចប់

ក្នុង	មួយ	ជីវិត	ដយើង	ដនះ	ដយើង	ទាំងអស់	រានា	នឹង	មបឈម	មុខចំដពាះ	អ្វីៗ	ដែល	មាន	

ទាក់េង	នឹង	ដរឿង	ផលូវ	ដ្េ	។	ដោយ	មាន	រោរដណនាំ	ពី	

មពះអង្	សដ្ង្រះ	ដែល	ដពញ	ដោយ	ដសចក្តី	មសឡាញ់	

របស់	ដយើង	រួម	ទាំង	រោរបញ្ជាក់	មក	ពី	ដសចក្តី	សញ្ញា	មន	

សាមរោម៉ាង់	ដែល	ដយើង	នឹង	ដតងដត	មាន	មពះវិញ្ញាណ	របស់	

មេង់	គង់	ដៅ	រាមួយនឹង	ដយើង	រានរិច្ច	(	សូមដមើល	គ	

នរិង	ស	20:77	)	ដនាះ	ដយើង	នឹង	ដតងដត	ដឆលើយតប	បាន	

ោ៉ាង	មតឹមមតូវ	។	ខ្នុំ	សូម	ដថលង	េីបនាទាល់	ថា	ដនះ	គឺ	រា	អ្វី	

ដែល	ដយើង	គួរដត	ដធ្វើ	ដែើម្ី	រីករយ	នឹង	ពរជរ័យ	នានា	ពី	មេង់	

រា	អង្	ដែល	ដយើង	ថាវាយ	បង្ំ	។	ដៅដពល	ដយើង	ដធ្វើ	ែូដច្ះ	

ដនាះ	ដយើង	នឹង	េេួល	ភាពសុខសាន្ត	រោន់ដត	ដពញដលញ	

ពី	មពះអង្	សដ្ង្រះ	ដ�ើយ	ដយើង	នឹង	បន្ត	ដៅ	ដលើ	ផលូវ	ដឆ្ពះ	ដៅ	

រោន់	ដរាគវាសនា	ែ៏	អស់	កល្	រានរិច្ច	មន	ភាពដលើក	តដមកែើង	របស់	ដយើង	។	◼

កំណត់ចំណាំ

	 1.	សូមដមើល	ោលលរិន	ដអក	អូក	« Pornography	»	Liahona,	ដខ	ឧសភា	ឆ្នាំ	2005	េំពរ័រ	

87–90	។

	 2.	សូមដមើល	ោលលរិន	ដអក	អូក	«	Sins and Mistakes	»	Ensign	ដខ	តុលា	ឆ្នាំ	1996	េំពរ័រ	

62–67	។

	 3.	សូមដមើល	Donald L. Hilton Jr., M.D.,	«	Pornography Addiction—a 
Supranormal Stimulus Considered in the Context of Neuroplasticity	»	
Socioaffective Neuroscience and Psychology	ភាគ	3	(	ឆ្នាំ	2013	)	

socioaffectiveneuroscipsychol.net/index.php/snp/article/view/20767; 
see also “Porn Changes the Brain,” fightthenewdrug.org.

	 4.	Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English 
Language	(	ឆ្នាំ	1989	)	«	habit	»	។”

	 5.	American College of Physicians Complete Home Medical Guide 	
(	ឆ្នាំ	1999	)	េំពរ័រ	564	។

	 6.	ដលើស	ពី	ដនះ	ដៅ	ដេៀត	យុវវរ័យ	នរិង	ឪពុក	មាតាយ	របស់	ពួកដគ	គួរដត	នរិោយ	មតង់ៗ	ប៉ាុដន្ត	សមរម្យ	អំពី	

រោរបន្តពូជ	របស់	មនុសសែ	។	យុវវរ័យ	ដែល	ឮ	អំពី	ដរឿង	ផលូវដ្េ	របស់	មនុសសែ	មក	ពី	មរិត្ត្ក្តរិ	របស់	ខលលួន	រារាង	ឪពុក	

មាតាយ	របស់	ពួកដគ	ដមចើនដត	ពយាោម	ដស្វងរក	ពរ័ត៌មាន	ដនាះ	តាមរយៈ	រោរណ៍	អាសមរាម	។

	 7.	�្រែុន	ប៊ី	�ុរិងគលី	«	A Tragic Evil among Us	»	លបីអា�ូណា	ដខ	វិច្រិរោ	ឆ្នាំ	2004		

េំពរ័រ	62	។
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នតើ
	អ្ក	ធ្លាប់	មាន	នរណា	មានាក់	មបាប់	អ្ក	ថា	

អ្វី	ដែល	អ្ក	បាន	ដធ្វើ	ឬ	នរិោយ	គឺ	រា	អ្វី	

ដែល	ពួកដគ	មតូវរោរ	ដែរ	ឬ	ដេ	?	ដពលខលះ	

ដរឿង	ដនះ	ដកើតដឡើង	ដោយសារ	មពះវរបរិតាសួគ៌	បាន	

បញជូន	អ្ក	ដៅ	ដពល	មតឹម	មតូវ	ដែើម្ី	ជួយ	។	អ្ក	បាន	

សាតាប់	តាម	មពះវិញ្ញាណ	ែូដច្ះ	អ្ក	អាច	េេួល	សារល់	

ថា	រោរបំផុស	គំនរិត	មក	ពី	មពះវរបរិតា	សួគ៌	។	សូម	បន្ត	

មាន	ភាពសក្តរិសម	នរិង	មាន	ឆន្ៈ	ដែើម្ី	ជួយ—អ្ក	

នឹង	មរិន	ែឹង	ដឡើយ	ថា	មេង់	នឹង	មតូវរោរ	អ្ក	ដែើម្ី	រោលាយ	

រា	ដេវតា	របស់	នរណា	មានាក់	។

ដនះ	គឺ	រា	ែំដណើរ	ដរឿង	ពីរ	របស់	មនុសសែ	មានាក់	ដែល	

បាន	ដធ្វើ	ែូដច្ះ	៖

សំបុម្តចំណត
នោយហាវាទីមា៉ារ៉ូឆ្េ្គសូទីនអនរស្ស

ខ្នុ	ំបាន	ដៅ	ដមើល	កុន	រាមួយ	មរិត្ត	្ ក្តរិមួយ	ចំនួន	

របស់	ខ្នុំ	មក	ពី	មពះវិហ្រ	។	ដៅដពល	ដយើង	ចូល	

ដៅក្នុង	ផសារ	េំដនើប	ដយើង	មតូវ	បាន	សំបុមត	ដែើម្ី	ចត	

ឡាន	។	បនាទាប់	ពី	ដមើល	កុន	រួច	ដយើង	បាន	ែឹង	ថា	

ដយើង	បាន	បាត់	សំបុមត	ចំណត	ដនាះ	។	ែំបូង	ដយើង	

បាន	គរិត	ថា	ដយើង	អាច	មរាន់ដត	បង់	មថងៃ	សំបុមត	ប៉ាុដន្ត	

ពួកដយើង	រាមាន	មបាក់	180	ដពសូ	ដែើម្ី	បង់	រោរពរិនរ័យ	

ដនាះដឡើយ	។

លេ្ធផល	មន	រោរមរិន	បង់មបាក់	ចំណត	ដនាះ	គឺ	មតូវ	

េុក	ឡាន	ដៅ	ឯ	ផសារ	េំដនើប	ដនាះ	ដែើម្ី	ឲ្យ	ដគ	សដណាតាង	

ដែល	រោរដធ្វើ	ដបប	ដនះ	ចំណាយ	រោន់	មថល	ដថម	ដេៀត	។	

មរិត្ត	្ ក្តរិ	ខ្នុំ	បាន	អស់	សង្ឹម	រា	ខាលាំង	រាពរិដសស	

មរិត្ត	មានាក់	ដែល	រា	មាចាស់	ឡាន	ដោយសារ	ឡាន	ដនាះ	

រា	របស់	ឪពុក	រាត់	។	ខ្នុំ	បាន	ែក	ខលលួន	ដចញ	បន្តរិច	

ដ�ើយ	អធរិសាឋាន	។	ខ្នុំ	បាន	សុំ	មពះវរបរិតាសួគ៌	ដោយ	

អស់	ពី	ដសចក្តី	ជំដនឿ	ខ្នុំ	នរិង	ក្តីរបសា	ឲ្យ	មបទាន	

មដធយាបាយ	មួយ	ដែើម្ី	ដោះមសាយ	បញ្ហា	របស់	ដយើង	

ដ�ើយ	មតឡប់	ដៅ	ផ្ះ	ដយើង	វិញ	ដោយ	សុវត្ថរិភាព	។	

ខ្នុំ	នឹង	ពុំ	ដ្លច	អ្វី	ដែល	បាន	ដកើត	ដឡើង	បនាទាប់	ពី	ខ្នុំ	បាន	

អធរិសាឋាន	ចប់	ភាលាម	ដនាះ	។

ដៅដពល	ខ្នុំ	ដែើរ	មតឡប់	ដៅ	រក	ឡាន	វិញ	មាន	

មនុសសែ	មានាក់	ដៅ	ពី	ដមរោយ	ខ្នុំ	បាន	ដៅ	ដ្មាះ	

ខ្នុំ	។	មានាក់	ដនាះ	ដ្មាះ	្ហ្វាន់ស៊ីសកែូ	រា	អ្ក	ដរៀន	

ដៅ	វិេយាលរ័យ	រា	មួយ	រានា	។	រាត់	បាន	សួរ	ខ្នុំ	ថា	ដតើ	

ខ្នុំ	កំពុង	ដធ្វើ	អ្វី	ដ�ើយ	ខ្នុំ	បាន	មបាប់	រាត់	ពី	អ្វី	ដែល	

បាន	ដកើត	ដឡើង	។	ដោយ	មរិន	រុញរ	ដឡើយ	រាត់	

បាន	ែក	រោបូប	មែ	រាត់	ដចញ	មក	ដ�ើយ	ឲ្យ	មបាក់	ខ្នុំ	

មគប់មរាន់	ដែើម្ី	បង់មថងៃ	បាត់	សំបុមត	ដនាះ	។	េដង្វើ	មន	

ដសចក្តី	សប្នុរស	ដនះ	គឺ	រា	រោរដឆលើយតប	ភាលាមៗ	ចំដពាះ	

រោរេូលអង្វរ	ែល់	មពះវរបរិតាសួគ៌	របស់	ខ្នុំ	។

្ហ្វាន់ស៊ីសកែូ	នឹង	មរិន	ែឹង	ដឡើយ	ថា	រាត់	គឺ	រា	

ជំនួយ	ែ៏	អសាចារ្យ	ប៉ាុដន្ត	ខ្នុំ	ែឹង	ថា	ខ្នុំ	នឹង	ដថលង	អំណរគុណ	

ចំដពាះ	រោរណ៍	ដនាះ	ដពញ	មួយ	ជីវិត	ខ្នុំ	។

ដពលខលះ	រដបៀប	ដែល	មពះវរបរិតាសួគ៌	ដឆលើយតប	

ចំដពាះ	រោរអធរិសាឋាន	របស់	ដយើង	គឺ	គួរឲ្យ	ភាញាក់ដផ្អើល	

ណាស់	ប៉ាុដន្ត	ភាព	មចែន្យ	ដនាះ	វា	រាមាន	ដេ	។	

មពះវរបរិតាសួគ៌របស់ដយើង	នរិង	មពះដយស៊ូវមគីស្	

សារល់	ដយើង	ចបាស់	ដ�ើយ	ផ្តល់	រោរដណនាំ	ែល់	ជីវិត	

ដយើង	។

ខ្នុំ	ែឹង	ថា	ដៅដពល	ដយើង	រស់ដៅ	ដោយ	សុចរិត	

ដនាះ	ដយើង	រីករយ	នឹង	ពរជរ័យ	ដែលរប់	មរិន	អស់	ដែល	

មាន	ដត	មពះវរបរិតា	ប៉ាុដណាណាះ	ដែល	អាច	មបទានែល់	

ដយើង	រួម	ទាំង	រោរសនយា	មេង់	ែល់	ដយើង	ថា	«	ដបើសរិន	

[	ដយើង	]	ដធ្វើ	ករិច្ចរោរ	ទាំង	ដនះ	ដនាះ	[	ដយើង	]	នឹង	

បៅ កដន្ងដ៏ម្តឹមម្តូវ  

      ក្នុង សពលសវោដ៏ម្តឹមម្តូវ

សមសរៀន
សៅនថងៃអាទឈិត្យ

ទបធាន ប្រ ស
ទមាប់ បខ បន

រះ ៖

ការដ្បកា
លាយឲ្យកាន់ដតែូច្

ជា

្ពះ្គ
ីស្ទ

ហាវាទីមា៉ា!
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នរិង	ក្តី	បារម្ភ	របស់	ខ្នុំ	ទាំងអស់	។	មេង់	បាន	សដ្ង្រះ	

ខ្នុំ	ដចញ	ពី	សាថាន	�ុំ	វិញ្ញាណ	នរិង	ដសវកភាព	ដែល	

រា	ដសចក្តី	សាលាប់	ដនាះ	។	មេង់	គឺ	រា	មពះ	អង្	សដ្ង្រះ	

របស់	ខ្នុំ	។	◼

អ្កនិ្ន្ធរស់យៅតា�ឆុនទបយ្រសនតវា៉ន់។

មតូវ	បាន	ដលើក	ដឡើង	ដៅ	មថងៃ	ចុងដមរោយ	»	(	អាលមា៉ា	

37:37	)	។

អ្កនិ្ន្ធរស់យៅក្នុង្របីទកុងបាចាកាលបី�្វលូញ៉ាទបយ្រស

មុិកសម៊ីកូ។

ទូរសព្ទដដលសៅមកចំសពល
នោយនេនេីងេួន

ខ្នុ	ំមរិន	ដជឿ	ថា	មាន	មពះ	ដឡើយ	តាំងដត	ពី	ដកមេង	មក	

មល៉ាដះ	។	ជីវិត	ខ្នុំ	ដពារដពញ	ដោយ	ភាពមជួលមចបល់	

ដ�ើយ	ដៅ	ក្នុង	ដពល	ែ៏	លំបាក	បំផុត	របស់	ខ្នុំ	ខ្នុំ	បាន	

បាក់េឹក	ចរិត្ត	លមេម	នឹង	ចង់	ដធ្វើ	អត្តឃ្ត	ខលលួន	ឯង	។	

ដពល	ដនាះ	គឺ	រា	ដពល	ដែល	ពួកអ្ក	ផសែព្វផសាយ	

សាសនា	បាន	មក	ដរាះ	ទាវារ	ផ្ះ	ខ្នុំ	។	ែំណឹង	ល្អ	គឺ	ពរិត	

រា	អ្វី	មួយ	ដែល	ខ្នុំ	មតូវរោរ	ខ្នុំ	ចាប់	អារមមេណ៍	ចំដពាះ	វា	

ែូច	រា	ដែកឆក់	អញ្ចឹង	។

រោរសាកល្ង	របស់	ខ្នុំ	ពុំ	បញ្ចប់	ដមរោយ	ពី	ខ្នុំ	

ចូល	សាសនាចមក	ដឡើយ	ប៉ាុដន្ត	ខ្នុំ	បាន	ឈរ	ដៅ	

ក្នុង	ដរាលជំ�រ	មួយ	ដែល	មបដសើរ	រាង	មុន	ដែើម្ី	

តេល់	នឹង	ឥេ្ធរិពល	ពី	មារសមតូវ	។	ែ្រិត	វារាដលើក	

េីមួយ	ដ�ើយ	ដែល	ខ្នុំ	បាន	សារល់	អារមមេណ៍	មន	

សុ្មង្ល	។

ដទាះបីរា	ោ៉ាង	ណា	រោរបាក់	េឹកចរិត្ត	ដនាះ	ពុំ	

បាន	ដោះដលង	គំដនៀប	របស់	វា	ដោយ	ង្យ	មសួល	

ដឡើយ	។	ដៅដពល	មួយ	ដនាះ	ខ្នុំ	ចង់	ដបាះបង់	វា	

ដចាល	ម្តង	ដេៀត	។	ដៅដពលដនាះ	បងមសី	ធីង	

ដែល	រា	្ រិោ	របស់	ប៊ីសសែព	បាន	េូរសព្	មក	។	

រាត់	បាន	មបាប់	ខ្នុំ	ថា	រាត់	មាន	អារមមេណ៍	ថា	មតូវដត	

េូរសព្	មក	ខ្នុំ	។	រាត់	បាន	សួរសុខេុកខេ	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	បាន	

មបាប់	រាត់	ពី	អ្វី	ដែល	ខ្នុំ	បាន	ជួប	មបេះ	។	សមមាប់	

ខ្នុំ	រាត់	គឺ	រា	ដេវតា	មួយ	អង្	ដែល	មពះ	បាន	បញជូន	

មក	។

មបមពឹត្តរិរោរណ៍	ដនាះ	បាន	ផ្តល់	អំណាច	ែល់	

ខ្នុំ	។	ដសចក្តី	ជំដនឿ	របស់	ខ្នុំ	មតូវ	បាន	ពមងឹង	។	ខ្នុំ	មាន	

អារមមេណ៍	ថា	ខ្នុំ	អាច	យក	ឈ្ះ	ដលើ	ដសចក្តី	សាលាប់	។		

ខ្នុំ	មាន	អារមមេណ៍	ថា	មតូវ	បាន	ដោះដលង	ែូច	ដែល	

មាន	នរិោយ	ដៅ	ក្នុង	អាលមា៉ា	36:2–3	៖

«	ពួកដគ	ដៅ	ក្នុង	ដសវកភាព	ដ�ើយ	រាមាន	អ្ក	

ណា	អាច	ដោះដលង	ដគ	បាន	ដឡើយ	ដលើកដលង	ដត	

.	.	.	មពះ	។	.	.	.

«	.	.	.	នរណា	ដែល	ោក់	េី	េុកចរិត្ត	របស់	ខលលួន	

ដៅដលើ	មពះ	អ្ក	ដនាះ	ដ�ើយ	ដែល	នឹង	បាន	រាំមេ	

ដៅក្នុង	រោរពរិដសាធន៍	របស់	ដគ	នរិង	វិបត្តរិ	របស់	ដគ	

នរិង	រោរេុកខេ	ដវេនា	របស់	ដគ	ដ�ើយ	នឹង	មតូវ	បាន	

ដលើក	ដឡើង	ដៅ	មថងៃ	ចុង	ដមរោយ	»	។

ខ្នុំ	ដៅដត	មាន	រោរសាកល្ង	នានា	ប៉ាុដន្ត	ខ្នុំ	នឹង	

មរិន	បដណាតាយ	ឲ្យ	វា	រាន់	ឈលី	ខ្នុំ	ដោយ	ង្យ	ម្តង	ដេៀត	

ដឡើយ	។	មពះ	បាន	រាំមេ	ខ្នុំ	មគប់	រោរសាកល្ង	រច្
នា
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ភា
ព
នោ

យ
ស
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ន
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្គៀ

ម្ពោះឃុំម្គងសយើង

«្ពះ្ទង់ពិតជាសនងកតនមើលនយើងនេើយ្ទង់

�ុំ្គងនយើង។ប៉ុដនដជា្ម្មតាវាន្វើតាមរយៈមនុស្ស

នផ្សងនទៀតដែល្ទង់អាច្បំនពញត្មូវការរបស់

នយើង។នេតុែូនចានាះនេើយវាជាការចាំរាច្់ថ្នយើង

បន្មើោនានៅវិញនៅមកនៅក្នុងនគរ»។

ម្បធានដស្នសសម៊ីរដបុលយូឃឹមបឹល(្នាំ១៨៩៥–១៩៨៥)

Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. 
Kimball(្នាំ២០០៦)ទំព័រ៨២។
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យ
ុវវ័យ

នលាកុប្ត្តិ១:២៦–២៧
បតើ រោរបបងកើត ឲ្យ ដូច រូប អង្គ ទ្រង់ មាន ន័យ ដូចបម្ច ?

មួយបនាទាត់ម្តងៗ

រូបអង្គននម្ពោះ

«	រោរេេួល	សារល់	អំណាច	

មួយ	ដែល	ខ្ស់	រាង	ខលលួន	គឺ	ពុំ	មាន	

នរ័យ	ថា	អន់ដថាក	ដេ	ផ្នុយ	ដៅវិញ	វា	

រា	រោរដលើក	តដមកែើង	។	ដបើសរិន	ដយើង	

នឹង	េេួល	សារល់	ថា	ដយើង	មតូវបាន	បដងកែើត	ដឡើង	ែូច	រូប	អង្	

មេង់	ដនាះ	ដយើង	នឹង	រកដ�ើញ	ថា	មេង់	មរិន	ពរិបាក	នឹង	ចូល	

ជរិត	ដឡើយ	។	.	.	.	ចំដណះ	ែឹង	ដនះ	តមមូវ	ឲ្យ	មាន	ដសចក្តី	

ជំដនឿ	ដែល	នឹង	នាំ	មក	នូវ	ភាពសងៃប់	នរិង	ភាពសុខសាន្ត	

សុខុែុម	ដៅ	ក្នុង	ចរិត្ត	»	។

ម្បធានថូរា៉ាសសអស«The Lighthouse of the Lord»
Ensignដខវិច្ឈិក្្នាំ១៩៩០ទំព័រ៩៥–៩៦។

ចូរសយើង

សំណង់	មបដោគ	ព�ុវចនៈ	ដនះ	ហ្ក់បី	ែូច	រា	ថា	

មពះ	កំពុង	មាន	បន្ូល	រាមួយ	នរណា	មានាក់	ដេៀត—ដមពាះ	

មេង់	កំពុង	មាន	បន្ូល	រាមួយ	មានាក់	ដេៀត	ដមន	។	យ៉ាូដសប	

ស៊មេីធ	បាន	បដមងៀន	ថា	«	រោល	ពីដែើម	ដឡើយ	មកុម	របស់	

មពះ	មតូវបាន	ដៅ	ថា	មកុមមបឹកសា	មួយ	របស់	មពះ	ដ�ើយ	

ពួកមេង់	បាន	មក	ជុំ	រានា	ដ�ើយ	បដងកែើត	[	ដរៀបចំ	]	ដផនរោរ	

មួយ	ដែើម្ី	បដងកែើត	ពរិ្ពដលាក	នរិង	មនុសសែ	ដែល	

រស់ដៅ	ដលើ	ដនាះ	»	(	ទបវតតែិស្សនាចទក	6:308	)	។	

មកុមមបឹកសា	ដនះ	រួមមាន	មពះអមាចាស់	មពះដយស៊ូវមគីស្	

នរិង	អ្ក	ែមេ	ដេៀត	(	សូមដមើល	ម៉ាូដស	2:26–27;	

អរ័មបាហ្ំ	4:26–27	)	។

ដូចជាសយើង

«	មពះ	អង្	មេង់	ផ្ទាល់	ក៏	ធ្លាប់	ែូច	រា	ដយើង	ក្នុង	ដពល	

ឥឡូវ	ដនះ	ផងដែរ	ដ�ើយ	រា	មនុសសែ	ដែល	បាន	តដមកែើង	

ដឡើង	ដ�ើយ	គង់	ដៅដលើ	បលលរ័ង	ែ៏	ខ្ស់	សនលឹម	!	ដនាះ	រា	

រោរណ៍	សមាងាត់	ែ៏	អសាចារ្យ	បំផុត	។	ដបើសរិន	វាំងនន	មតូវ	

រដ�ក	មថងៃ	ដនះ	ដ�ើយ	.	.	.	ដបើសរិន	អ្ក	នឹង	ជួប	មេង់	ដៅ	មថងៃ	

ដនះ	ដនាះ	អ្ក	នឹង	ដ�ើញ	ថា	មេង់	គឺ	ែូច	រា	មនុសសែ	ដយើង	—

គឺ	ែូច	រា	ខលលួន	របស់	អ្ក	ដពញ	ទាំង	តួ	ខលលួន	រូបរង	នរិង	មាន	

េមមង់	រា	មនុសសែ	»	។

ការបមគ្ងៀនរបស់គ្បធានសាសនាចគ្ក្៖យ៉ូបសបស៊្៊ីធ(្នាំ២០០៧)
ទំព័រ៤០។

«	មនុសសែ	ដលាក	គឺ	រា	កូន	របស់	មពះ	បាន	បដងកែើត	ដឡើង	

តាម	រូប	រង	របស់	មពះ	ដ�ើយ	ផ្តល់	អំណាច	ឲ្យ	រាមួយ	

នឹង	លកខេណៈ	មពះ	ដ�ើយ	សូម្ីដត	រា	ទារក	តូច	មានាក់	របស់	

ឪពុក	មាតាយ	ដលើ	ដផនែី	ក៏	នឹង	អាច	រោលាយ	រា	មនុសសែ	មបុស	

មានាក់	ក្នុង	រោល	កំណត់	មួយ	ដែរ	ែូដច្ះ	កូនដៅ	ដែល	មរិន	

ទាន់	បាន	អ្រិវឌ្ឍ	របស់	មពះមាតាបរិតា	ដសដលសាទាល	ក៏	

អាច	រោលាយ	រា	មពះ	តាមរយៈ	បេពរិដសាធន៍	មន	ដពល	ែ៏	យូរ	

នរិង	អស់កល្	ដែរ	»	។

គណៈម្បធានទីមួយ«The Origin of Man»
Improvement Eraដខវិច្ឈិក្្នាំ១៩០៩ទំព័៨១Ensignដខ
កុម្ភៈ្នាំ២០០២ទំព័រ៣០។

អំណាច

«	ដផនែី	នរិង	អ្វីៗ	មគប់	ោ៉ាង	ដែល	ដៅ	ដលើ	វា	គួរដត	

មតូវ	បាន	ដមបើ	ដែើម្ី	រា	េំនួល	ខុសមតូវ	រាំមេ	ែល់	មគួសារ	

មនុសសែ	ដលាក	។	ដទាះ	រា	ោ៉ាង	ណា	ក៏	ដោយ	មនុសសែ	

មគប់	រានា	មាន	េំនួលខុសមតូវ—មរិនដមន	រា	មាចាស់	ដេ—

ដៅដលើ	ដផនែី	ដនះ	នរិង	ដសចក្តីល្អ	របស់	ដផនែី	ដ�ើយ	

ពួកដគ	មតូវ	េេួល	ខុសមតូវ	ចំដពាះ	មពះ្រ័មក	មពះ	សមមាប់	អ្វី	

ទាំងអស់	ដែល	ពួកដគ	បាន	ដធ្វើ	ចំដពាះ	រោរបងកែបដងកែើត	របស់	

មេង់	»	។

«Environmental Stewardship and Conservation»
mormonnewsroom. org;សូមសមើលែងដដរសរាលលទ្ធឈិនឈិង
សសចក្តីសញ្ញា១០៤:១៣–១៥។

បុរសនឈិងម្ស្តី

«	បុរស	នរិង	មស្តី	ទាំង	អស់	គឺ	មាន	រូបរង	ែូច	ដៅ	នឹង	

ឪពុក	មាតាយ	របស់	មនុសសែ	មគប់	រានា	ដ�ើយ	ពរិតរា	បុមតា	នរិង	

បុមតី	មន	មពះ	។

គណៈម្បធានទីមួយ«The Origin of Man»
Improvement Eraដខវិច្ឈិក្្នាំ១៩០៩ទំព័៧៨Ensignដខ
កុម្ភៈ្នាំ២០០២ទំព័រ២៩។

«	ដ្េ	មបុស	មសី	គឺ	រា	លកខេណៈ	ពរិដសស	មន	

អត្តសញ្ញាណ	នរិង	ដរាលបំណង	របស់	បុគ្ល	មានាក់ៗ	

ដៅ	ជីវិត	មុន	ដផនែី	ជីវិត	រដមង	សាលាប់	នរិង	ដៅ	អស់	កល្	

រានរិច្ច»	។

«ម្កុមម្គួ្រ៖ក្រម្បក្សដល់ពឈិភពសោក»Liahonaដខវិច្ឈិក្
្នាំ២០១០ទំព័រ១២៩។

កំណត់ចំណាំរបស់អ្កយបារះ្ុម្ែសា�៖យៅ្រំ្័រយនរះ្ ុំផមនរានន័�

ថ្វា្ ន្យល់្រូលំ្រូោ�្ បីចំយណរះចំណានខគម្បីរថ្នាក់សិកាខាស្ោ

ផដលបានយទជើសយរើសយនារះយ្រវាទគាន់ផតជាចំណុចចាប់យែតែើមមួ�សទរាប់

ការសិកសាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្កប៉ុយណាណរះ។
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បាន	ប៉ាុដន្ត	ខ្នុំ	មតូវ	ដមរោក	ដលឿន	រាង	ធមមេតា	មួយ	ដមា៉ាង	ដែើម្ី	ដៅ	ថានាក់	សរិរោខាសាលា	រាមួយ	

រាត់	។	ខ្នុំ	បាន	សាទាក់ដស្ើរ	ដឆលើយ	ថា	យល់	មពម	ដោយ	មរិន	ែឹង	ថា	ថានាក់	សរិរោខា	សាលា	ដនាះ	

រា	អ្វីដឡើយ	។	ខ្នុំ	ចូលចរិត្ត	ថានាក់	សរិរោខា	សាលា	ដោយសារ	ដត	អ្វី	ដែល	ខ្នុំ	េេួល	អារមមេណ៍	

ដមចើន	រាង	អ្វី	ដែល	ខ្នុំ	បាន	ដរៀន	។

មរិន	យូរ	ប៉ាុនាមាន	ដមរោយ	មក	ដថដលើរ	បាន	សុំ	ខ្នុំ	ឲ្យ	ដៅ	មពះវិហ្រ	រាមួយ	រាត់	។	ដលើក	

ែំបូង	ខ្នុំ	បាន	គរិត	ថា	មពះវិហ្រ	ែូច	រា	គួរ	ឲ្យ	ធុញ	ដ�ើយ	ចដមលក	ប៉ាុដន្ត	បន្តរិច	ម្តងៗ	ខ្នុំ	

ចាប់ដផ្តើម	មាន	អារមមេណ៍	មន	ភាព	កក់ដរៅតា	នរិង	សុខសាន្ត	ដែល	ខ្នុំ	បាន	េេួល	ដៅរោរមបជុំ	

ដនាះ	។

ដទាះ	រា	ោ៉ាង	ណា	ក៏	ដោយ	ខ្នុំ	ដៅដត	មរិន	បាន	ដមបចរិត្ត	ដជឿ	តាម	អារមមេណ៍	ល្អ	ដនាះ	ថា	

មាន	មពះ	ដឡើយ	។	ដតើ	ខ្នុំ	អាច	ែឹង	ថា	អារមមេណ៍	ដនះ	មរិន	ដមន	រា	អារមមេណ៍	របស់	ខ្នុំ	តាម	

រដបៀប	ណា	ដៅ	?	ដតើ	ខ្នុំ	អាច	ែឹង	ថា	ខ្នុំ	មរិន	បាន	ដធ្វើ	ឲ្យ	ខលលួន	ឯង	មាន	អារមមេណ៍	ដបប	ដនះ	តាម	

រដបៀប	ណា	ដៅ	?

បនាទាប់	ពី	តវា៉ា	ក្នុង	ចរិត្ត	រា	ដមចើន	មកដនាះ	ខ្នុំ	បាន	ដៅ	ជួប	មាតាយ	របស់	ដថដលើរ	ដែើម្ី	

ដស្វងរក	ចដមលើយ	។	រាត់	បាន	មបាប់	ខ្នុំ	ថា	ខ្នុំ	អាច	េេួល	ចដមលើយ	ដនាះ	ដោយ	រោរអាន	

មពះគម្ីរ	នរិង	អធរិសាឋាន	អំពី	ចដមលើយ	ដែល	ខ្នុំ	កំពុង	ចង់	ែឹង	ដនាះ	។	ខ្នុំ	បាន	អធរិសាឋាន	

ដោយ	ពុំ	េេួល	បាន	ចដមលើយ	អ្វី	ដេ	ដ�ើយ	សមេនុគសាមាញ	ក្នុង	រោរដរារព	តាម	ចបាប់	នានា	នរិង	

មពះបញ្ញត្តរិ	ដែល	ខ្នុំ	បាន	ដរៀន	។	ខ្នុំ	ដធ្វើ	មរិន	បាន	សដមមច	រា	ដមចើន	ែង	។	ខ្នុំ	រំពឹង	ថា	មាន	

មពះ	បង្ហាញ	មពះរោយ	មេង់	ែ៏	អសាចារ្យ	នរិង	គួរឲ្យ	រំដ្ើប	ឬ	ក៏	មាន	មពឹត្តរិរោរណ៍	អព្ភូតដ�តុ	

មួយ	ចំនួន	ដែើម្ី	បង្ហាញ	្ ស្តនុតាង	ថា	មាន	មពះ	ពរិត	ដមន	ដនាះ	។	ពរិត	ណាស់	ខ្នុំ	ចង់	មាន	

េីបនាទាល់	ែ៏	រឹងមាំ	ក្នុង	ដពល	ដត	ម្តង	។	រោរពរិត	គឺ	រោលណា	ខ្នុំ	រោន់ដត	អធរិសាឋាន	ដនាះ	ខ្នុំ	

េេួល	អារមមេណ៍	រោន់ដត	ចបាស់	អំពី	ដសចក្តី	ពរិត	ក្នុង	ជីវិត	ខ្នុំ	។	រោលណា	ខ្នុំ	រោន់ដត	ដធ្វើ	តាម	

មពះបញ្ញត្តរិ	ដនាះ	ខ្នុំ	ដមប	រោន់ដត	សបបាយ	រីករយ	។	រោលណា	ខ្នុំ	រោន់ដត	អាន	មពះគម្ីរ	

ដនាះ	ខ្នុំ	រោន់ដត	េេួល	វិវរណៈ	។	បន្តរិចម្តងៗ	េីបនាទាល់	របស់	ខ្នុំ	បាន	ដកើន	ដឡើង	ែូចរា	

មពះអាេរិត្យ	រះ	ដៅដពល	មពឹក	ែូដច្ះ	ដែរ	។

ខ្នុំ	ចំណាយ	ដពល	អស់	ពីរ	ឆ្នាំ	េំរំ	ដត	ខ្នុំ	សដមមច	ចរិត្ត	េេួល	បុណ្យ	មជមុជ	េឹក	រា	

សមាជរិក	មន	សាសនាចមក	មន	មពះដយស៊ូវមគីស្	មន	ពួក	បរិសុេ្ធ	មថងៃ	ចុង	ដមរោយ	។	ដទាះបី	

រា	ខ្នុំ	បាន	រស់	ដៅ	តាម	បេោឋាន	សីលធម៌	នរិង	ដរាលរោរណ៍	ល្អៗ	រា	ដមចើន	ក្តី	ឥឡូវ	ដនះ	

ខ្នុំ ទតូវ បាន បបទងៀន ជានិច្ច ថា គ្មាន ទ្រះ ប�ើយ ប៉ុបន្ ខ្នុំ ទតូវបត 

បសវេងយល់ ឲ្យ ដឹង បោយ ខ្លួន ឯង ។

សដាយសែងសហា

នោ
យ	បាន	ចរិញ្ចឹម	បីបាច់	ដៅ	ក្នុង	មបដេស	អាស៊ី	មួយ	ដែល	មាន	

រោរមបកួតមបដជង	នរិង	រាមាន	សាសនាដនាះ	ខ្នុំ	ដតង	មាន	បំណង		

ែ៏	ធំ	មួយ	រានរិច្ច	ដែើម្ី	រោលាយ	រា	មនុសសែ	ដែល	មាន	ដរាគជរ័យ	មានាក់	

ប៉ាុដន្ត	ខ្នុំ	រាមាន	ដរាលរោរណ៍	អស់កល្	ឬ	ដសចក្តី	ពរិត	ណា	ែឹកនាំ	ខ្នុំ	ដឡើយ	។	ដៅ	ក្នុង	

មបដេស	របស់	ខ្នុំ	ពាក្យ	ថា	«	ដរាគជរ័យ	»	មាន	នរ័យ	ថា	រោររោលាយ	រា	អ្ក	មាន	ដ�ើយ	មាន	

អំណាច	។

ឪពុក	មាដាយ	ខ្នុំ	បាន	បដមងៀន	ខ្នុំ	រានរិច្ច	ថា	រាមាន	មពះ	ដឡើយ	។	សមមាប់	ពួករាត់	

សាសនា	ឬ	មពះ	ហ្ក់	ែូច	រា	រាមាន	នរ័យ	អ្វី	ដឡើយ	ដ�ើយ	វា	សមមាប់	ដត	មនុសសែ	ដែល	

ដខសាយ	ប៉ាុដណាណាះ	។	អស់ដពល	រាយូរ	មក	ដ�ើយ	ខ្នុំ	បាន	ចាត់	េុក	ខលលួន	ឯង	ថា	រា	អ្ក	

មរិនដជឿ	មពះ	។	ពួកដគ	បាន	បដមងៀន	ខ្នុំ	ថា	ខ្នុំ	មរិន	គួរ	េុក	ចរិត្ត	ដលើ	នរណា	មានាក់	ដមរៅ	ពីខលលួន	ឯង	

ដឡើយ	។	ែូដច្ះ	តាំង	ពី	ដកមេង	មក	ខ្នុំ	បាន	ដមបើ	ម�រិច្តា	ែ៏	ធំ	របស់	ខ្នុំ	ដនាះ	ដធ្វើ	រា	រោរជមមុញ	

ចរិត្ត	ដែើម្ី	សរិកសា	នរិង	ដធ្វើរោរ	ោ៉ាង	ខាលាំង	។

ឪពុក	មាដាយ	របស់	ខ្នុំ	មាន	ក្តី	រំពឹង	ខ្ស់	ដលើ	ខ្នុំ	។	ពួកដគ	ចង់	ឲ្យ	ខ្នុំ	េេួល	បាន	ពរិន្នុ	ខ្ស់	

មគប់	ដពល	។	វា	ដធ្វើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	ដកើត	េុកខេ	ដៅដពល	ដ�ើញ	មុខ	របស់	ពួករាត់	ខកចរិត្ត	ឬ	ឮ	

ពួករាត់	ដ្លាះ	រានា	ដៅដពល	ខ្នុំ	ដរៀន	បាន	ពរិន្នុ	មរិន	ល្អ	។	ដមរៅ	ពី	ករិច្ចរោរ	សាលា	េូដៅ	របស់	

ខ្នុំ	ដនាះ	ខ្នុំ	មាន	ករិច្ចរោរ	សាលា	បដន្ថម	ដេៀត	ដែល	មតូវ	ដធ្វើ	ផងដែរ	ដៅ	ចុង	សបាតា�៍	ដែើម្ី	ខ្នុំ	

អាច	េេួល	បាន	នរិដេស	A		រានរិច្ច	។

ដទាះបី	រា	បនាទាប់	ពី	ខ្នុំ	បាន	សដមមច	ដរាលដៅ	ដែល	ខ្នុំ	បាន	ោក់	ក៏	ដោយ	ខ្នុំ	ដៅដត	

មាន	អារមមេណ៍	ថា	វា	មាន	អ្វី	មួយ	ដេៀត	ដែល	មាន	េុក	សមមាប់	ជីវិត	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	ែឹង	ោ៉ាង	

មបាកែ	ក្នុង	ែួងចរិត្ត	ខ្នុំ	ថា	មាន	អ្វី	ដផសែង	ដេៀត	រា	ដមចើន	ដែល	មតូវ	ដធ្វើ	។

មថងៃ	មួយ	ខ្នុំ	បាន	សដមមច	ចរិត្ត	នឹង	ដស្វងរក	អ្វី	មួយ	សមមាប់	ខលលួន	ខ្នុំ	ដបើសរិន	ពរិត	រា	មាន	

មពះ	ដមន	ដនាះ	។	ដបើ	មេង់	ពរិត	រា	មាន	ដមន	ដនាះ	ខ្នុំ	ចង់	ែឹង	ថា	ដតើ	មេង់	ចង់	ឲ្យ	ខ្នុំ	ដធ្វើ	អ្វី	ឬ	

ដបើសរិន	សាសនា	មរាន់ដត	រា	អ្វី	ដែល	រាមាន	នរ័យ	ដែល	មរាន់ដត	បដងកែើត	ដឡើង	តាម	រោរមសមម	

របស់	មនុសសែ	ដលាក	ដនាះ	។	ខ្នុំ	មរិន	្ រ័យ	ខាលាច	ដែើម្ី	េេួល	បាន	ចដមលើយ	មួយ	ក្នុង	ចំដណាម	

ចដមលើយ	ពីរ	ដនាះ	ដឡើយ	។	ខ្នុំ	មរាន់	ដត	ចង់	ែឹង	ពី	រោរពរិត	។

ដៅអំឡនុង	ដពល	ដនាះ	ខ្នុំ	បាន	រោលាយ	រា	មរិត្ត	ជរិតស្រិេ	រាមួយ	នឹង	មរិត្ត	មានាក់	មន	មកុម	បាល់	

ដបាះ	របស់	ខ្នុំ	ដ្មាះ	ដថដលើរ	។	មពឹក	មួយ	ខ្នុំ	បាន	សុំ	រាត់	ជរិះ	មក	សាលា	ដរៀន	។	រាត់	ថា	

ក្រដសវងរក
នសច្ក្តីពិតរបស់ខ្នុំ



យ
ុវវ័យ

សយើងអាចសម្ជើសសដើម្ីសជឿ

«ការនជឿជាក់និងទីបនាទាល់និងនសច្ក្តី

ជំននឿគឺពុំដមនជានោលការណ៍អកម្មននាះ

នទ។ការណ៍ននាះមិន្ោន់ដតនកើតន�ើង

ច្ំនពាះនយើងន�ើយ។ការនជឿជាក់គឺជាអវីដែល

នយើងរានន្ជើសនរើស—នយើងសង្ឹមទទួល

រានវានយើងន្វើការនែើម្ីទទួលវានេើយនយើងលះបង់នែើម្ីទទួលរាន

វា។នយើងនឹងមិនមកនជឿនលើ្ពះអង្គសនង្គ្រាះនិងែំណឹងល្អរបស់្ទង់

នោយនច្ែន្យន�ើយនលើកដលងដតនយើងអ្ិស្ឋានឬបង់ែគ្វាយមួយ

ភាគក្នុងែប់នោយខាជាប់ខ្លួនននាះ។នយើងន្ជើសនែើម្ីនជឿនោយខ្លួនឯង

គឺែូច្ជានយើងន្ជើសនែើម្ីរកសា្ពះបញ្ត្តិែនទនទៀតដែរ»។

ដអលន�ើរអិល.វិតនីនក្តុនននគណៈ្បធានននពួកច្ិតសិបនាក់«ន្ជើសនរើសនជឿ»Liahona
ដខឧសភាឆ្នាំ២០១៥ទំព័រ៣៨។

នសច្ក្តីពិតរបស់ខ្នុំ

ខ្នុំ	អាច	នរិោយ	បាន	ថា	ខ្នុំ	បាន	ជួប	ដសចក្តី	ពរិត	ែ៏	អស់កល្	នរិង	រាមាន	េីបញ្ចប់	គឺ	៖	មពះ	

មាន	មពះជនមេ	រស់	។	មពះដយស៊ូវ	គឺ	រា	មពះមគីស្	មពះ	អង្សដ្ង្រះ	នរិង	រា	មពះ	ដមបាស	

ដលាះ	របស់	ដយើង	។	ឋាន	សួគ៌	ដបើក	។	ពយារោរី	របស់	មពះ	ដែើរ	ដៅ	ដលើ	ដផនែី	សព្វមថងៃ	

ដនះ	។	ែង្វាយធួន	របស់	មពះដយស៊ូវមគីស្	គឺ	រា	រោរពរិត	។	មពះ	ពរិត	រា	អ្រ័យដទាស	ែល់	

អស់	អ្ក	មាន	បាប	ដែល	ដមបចរិត្ត	។	ខ្នុំ	មបដ�ល	រា	មរិន	ឆ្លាត	ឬ	មាន	អំដណាយ	ទាន	ែូច	

មនុសសែ	ែមេ	ដេៀត	ដឡើយ	ប៉ាុដន្ត	ចំដណះ	ែឹង	ដែល	ខ្នុំ	មាន	គឺ	ពុំ	អាច	រោត់	មថល	បាន	ដឡើយ		◼
អ្កនិ្ន្ធរស់យៅរដ្ឋកាលបី�្វលូញ៉ាស.រ.អា.។
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សដាយ�្គីសសឡា�្គបូសស្សៀ

្ពះអមាចាស់	មសឡាញ់	យុវវរ័យ	មន	

សាសនាចមក	។	មេង់	មាន	រោរេុក	

មពះេរ័យ	ោ៉ាង	ដមចើន	ដលើ	អ្ក	។	ដៅ	មគប់	

ជំនាន់	មពះអមាចាស់	បាន	បំផុស	គំនរិត	យុវជន	នរិង	យុវនារី	

រោលាហ្ន	ដែើម្ី	ែឹកនាំ	នរិង	មបទាន	ពរ	ែល់	រមស្ត	របស់	

មេង់	។	មេង់	មតូវរោរ	េសសែនវិសរ័យ	ភាពរោលាហ្ន	នរិង	

ចរិត្ត	បរិសុេ្ធ	របស់	ពួកដគ	។	វា	ដតងដតដបប	ដនះ	ដ�ើយ		

វា	នឹង	បន្ត	ដបប	ដនះ	តដៅ	។

គំរូ	រា	ដមចើន	របស់	វីរៈយុវវរ័យ	ទាំង	ដនាះ	គឺ	ែូច	រា	ដខសែ	

អំដបាះ	មាស	ែ៏	មាន	តមមល	ក្នុង	មពះគម្ីរ	។	ដទាះបី	រា	

	ពួកដគ	រស់ដៅ	យូរ	មក	ដ�ើយ	ក្តី	អ្ក	អាច	ដធ្វើ	តាម	គំរូ	

របស់	ពួកដគ	ដ�ើយ	ភាជាប់	ដៅ	នឹង	ជីវិត	របស់	ពួកដគ	។	

ពួកដគ	មាន	បញ្ហា	ក្នុង	មកុមមគួសារ	ពួកដគ	បាន	រស់ដៅ	

ក្នុង	ចំដណាម	មនុសសែ	េុច្ចរិត	ពួកដគ	មបឈម	មុខ	នឹង	

«	កូលីោ៉ាត	»	(	ឧបសគ្	)	»	ប៉ាុដន្ត	ភាពរោលាហ្ន	

រោរដរារព	មបតរិបត្តរិ	នរិង	ជំដនឿ	របស់	ពួកដគ	ដលើ	

មពះដយស៊ូវមគីស្	បាន	ជួយ	ពួកដគ	ឆលង	រោត់	ឧបសគ្	របស់	

ខលលួន—គុណសម្ត្តរិ	ទាំង	ដនះ	អាច	មាន	សមមាប់	អ្ក	

ផងដែរ	។ រច្
នា
នោ

យ
ន
អ
ន
្�
ូប
៊ូស
្ី

អ័ម្បាហាំ

រោរដប្តរាញាចរិត្ត	ភាពរោលាហ្ន	នរិង	ឆន្ៈ	របស់	

អរ័មបាហ្ំ	ដែើម្ី	នរិោយ	មបឆ្ំង	នឹង	ពួក	េុច្ចរិត	ដនាះ	

អសាចារ្យ	ណាស់—ដែល	រោន់ដត	អសាចារ្យ	រាង	ដនះ	ដនាះ	

គឺ	ដោយ	គរិត	ពី	ឪពុក	របស់	ដលាក	ដែល	ថាវាយបង្ំ	

រូបសំណាក	។	រោល	ដៅដកមេង	ដលាក	បាន	ឈរ	ោ៉ាង	

រឹងបុឹង	ដៅ	ក្នុង	ដសចក្តី	សុចរិត	ដែល	ដលាក	ដ�ៀប	នឹង	

មតូវ	បាន	សមាលាប់	ដធ្វើ	រា	ដមគឿង	បូរា	យញ្ញ	។	(	សូមដមើល	

អរ័មបាហ្ំ	1:2–7	)	។

យ៉ូដសបសៅម្សុកសអសម៊ីព្ទ

រោល	ដលាក	អាយុ	17	ឆ្នាំ	បង	មបុស	របស់	ដលាក	

បាន	លក់	រាត់	ឲ្យ	ដធ្វើ	រា	ទាសករ	ប៉ាុដន្ត	ដោយ	មាន	

ពរជរ័យ	ពី	មពះអមាចាស់	យ៉ាូដសប	អាច	ដោះមសាយ	បញ្ហា	

លំបាក	នានា	ឲ្យ	បាន	ល្អ	វិញ	។	ដលាក	មរិន	ដែល	បរជរ័យ	

ដេ	ដមពាះ	ដលាក	មរិន	ធ្លាប់	ដបាះបង់	អ្វី	ដចាល	ដឡើយ	។	

េំនុកចរិត្ត	របស់	ដលាក	ដលើ	មពះអមាចាស់	ដៅ	ដត	បន្ត	មាន	។	

ែួងចរិត្ត	ែ៏	ល្អ	របស់	យ៉ាូដសប	បាន	បង្ហាញ	រដបៀប	មួយ	ែ៏	

មថលថ្ូរ	ដែល	រាត់	បាន	អ្រ័យ	ដទាស	ែល់	ភាពអយុត្តរិធម៌	

ដែល	បាន	ដធ្វើ	ដលើ	រូប	ដលាក	។	(	សូមដមើល	ដលាកុប្ត្តរិ	

37;	45	)	។

ដាវី�

រោល	ពីដៅ	ជំេង់	ោវីឌ	គឺ	រា	អ្ក	គង្វាល	ដ�ើយ	រាត់	

បាន	មបយុេ្ធ	រាមួយ	ខាលា	�មេនុំ	នរិង	ដតា	ដែើម្ី	រោរពារ	�្វូង	

ដចៀម	ឪពុក	ខលលួន	។	េំនុក	ចរិត្ត	ដែល	រាត់	មាន	ពុំ	ដមន	រា	

សមត្ថភាព	ក្នុង	នាម	រា	អ្ក	គង្វាល	ដឡើយ	វា	ដកើត	ដចញ	

មក	ពី	ដសចក្តី	ជំដនឿ	របស់	រាត់	ដលើ	មពះវរបរិតា	សួគ៌	ែូច	

ដែល	បាន	បង្ហាញ	ក្នុង	រោរ	មបយុេ្ធ	រា	មួយ	កូលីោ៉ាត	។	

(	សូមដមើល	សាំយូដអលេី	1	17:32–54	)	។

នាងសអសសធើរ

នាង	បាន	សដមមច	ចរិត្ត	មបថុយ	ជីវិត	របស់	ខលលួន	ដៅ	ក្នុង	

ភាព	ដមរាះថានាក់	ដែើម្ី	សដ្ង្រះ	មបរាជន	របស់	នាង	។	វា	

មរិនដមន	ដោយសារ	សមមស់	របស់	នាង	ដអសដធើរ	ដឡើយ	

ប៉ាុដន្ត	ដោយសារ	អត្តចរិត	ខាង	វិញ្ញាណ	របស់	នាង	ដែល	

ដធ្វើ	ឲ្យ	នាង	រោលាយ	រា	មនុសសែ	អសាចារ្យ	។	(	សូមដមើល	

នាងដអសដធើរ	4–5	)	។

អ្ក អាច បរៀន និង បធវេើ តាម េំរូ របស់ យុវវ័យ សុចរិត ជា បទចើន បដល បរឿង 

របស់ ្ ួកបេ ទតូវ បាន រកសា ្រុក បៅ ក្នុង ទ្រះេម្រីរ ។

យុវវ័យ

ែ៏អស្ចារ្យ
នៅក្នុង្ពះគម្ីរ
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យ
ុវវ័យ

ដានីដយ៉ល

ដលាក	បាន	ដរារព	តាម	មករិត្យវិនរ័យ	សុខភាព		

របស់	មពះអមាចាស់	ដទាះបី	រា	មនុសសែ	ដៅ	ជុំ	ខលលួន	ដលាក	មរិន	

ដរារព	តាម	ក៏ដោយ	។	ដលាក	បាន	អធរិសាឋាន		

ដែល	ដទាះបី	រា	រោរអធរិសាឋាន	ដៅ	រោន់	មពះវរបរិតា	សួគ៌	

មបឆ្ំង	នឹង	បញ្ជា	របស់	ដស្តច	។	ដោយសារដត	ដសចក្តី	

សុចរិត	របស់	ដលាក	នរិង	រោរដបើកបង្ហាញ	ចំដពាះ	

រោរបំផុស	គំនរិត	មន	មពះវិញ្ញាណ	ដនាះ	មពះអមាចាស់	បាន	

មបទាន	ពរ	ែល់	ោនីដយ៉ាល	រាមួយ	នឹង	អំដណាយ	ទាន		

មន	រោរបកមសាយ	សប្តរិ	នរិង	រោរនរិមរិត្ត	។	ដលាក	បាន	

េេួល	អំណាច	នរិង	មបារាញា	ពី	មពះវរបរិតាសួគ៌	ដៅដពល	

ស្ថរិត	ក្នុង	ដមរាះថានាក់	រា	អំណាច	ទាំងឡាយ	មន	ឋាន	

	សួគ៌	ដែល	រាត់	បាន	អំពានាវ	សុំ	។	(	សូមដមើល	

ោនីដយ៉ាល	1;	6	)	។

នីន�វ

នីម�្វ	រា	គំរូ	ែ៏	អសាចារ្យ	ដៅដពល	ដលាក	នរិោយ	ថា	

«	ខ្នុំ	នឹង	ដៅ	ដ�ើយ	ដធ្វើ	នូវ	អ្វីៗ	ដែល	មពះអមាចាស់	មេង់		

បាន	បញ្ជា	»	(	នីម�្វេី	1	3:7	)	។	ដលាក	មាន		

ដសចក្តី	រោលាហ្ន	ដែើម្ី	ដធ្វើ	នូវ	អ្វី	ដែល	ដលាក	មតូវបាន		

ដស្ើ	សុំ	ឲ្យ	ដធ្វើ	។	ដតើ	ដលាក	រស់	ដៅ	ក្នុង	ផ្ះ	ដែល	

មាន	ផ្សុខភាព	ឬ	?	ដេ	ដលាក	បាន	រស់ដៅ	ក្នុង	

េីរដហ្សាថាន	អស់	រា	ដមចើន	ឆ្នាំ	។	ដតើ	អ្វីៗ	ែំដណើររោរ	

ល្អ	ចំដពាះ	ដលាក	ឬ	?	ដេ	បងមបុស	របស់	ដលាក	ខឹង	

នឹងដលាក	រានរិច្ច	ដ�ើយ	ដពល	ខលះ	ពយាោម	សមាលាប់	

ដលាក	ដថម	ដេៀត	ផង	។	ដលាក	បាន	ដរារព	តាម	

មពះបញ្ញត្តរិ	របស់	មពះអមាចាស់	ទាំងអស់	។

កំសោោះអាំម៉ូនពីរពាន់នាក់

ពួកយុវជន	ទាំង	ដនះ	មតូវបាន	ចរិញ្ចឹម	បី	បាច់	ដោយ	

ឪពុក	មាតាយ	ែ៏	ដសាមាះមតង់	ដ�ើយ	ដសចក្តី	ជំដនឿ	របស់	

ពួកដគ	ដលើ	សម្តី	របស់	មាតាយ	ខលលួន	បាន	មបទាន	ពរ	ែល់	

ពួកដគ	។	ពួកដគ	បាន	ដរៀន	សាតាប់	នរិង	ដធ្វើតាម	ដោយ	

ឥតដខាចាះ	ដ�ើយ	ដៅ	ក្នុង	ស្ង្រម	របស់	ពួកដគ	ដនាះ	ពួកដគ	

ពុំ	សងសែរ័យ	ថា	មពះវរបរិតា	ដែល	គង់	ដៅ	ឋានសួគ៌	នឹង	

រោរពារ	ពួកដគ	ឬ	អត់	ដនាះ	ដឡើយ	។	(	សូមដមើល	អាលមា៉ា	

56:45–48	)	។

មរមន

រោល	ដលាក	មាន	អាយុ	15	ឆ្នាំ	មពះអមាចាស់	បាន	

ោង	ដៅ	ជួប	ដលាក	ដោយសារ	រោរបនាទាបខលលួន	ភាព	

សាអាតស្អំ	នរិង	ភាពបរិសុេ្ធ	ដែល	ផ្នុយ	ពី	ភាពដៅមា	កខ្វល់	

របស់	មនុសសែ	ដៅ	ជុំ	វិញ	ខលលួន	ដលាក	។	ដពល	អាយុ	េរ័ព	

ផងដែរ	ឆ្នាំ	មរមន	មតូវ	បាន	ឲ្យ	ដធ្វើ	រា	អ្ក	ែឹកនាំ	កងេរ័ព	។	

ដមរោយ	មក	ដេៀត	ដលាក	មតូវ	បាន	េុក	ចរិត្ត	ដែើម្ី	ឲ្យ	រកសា	

មពះគម្ីរ	។	(	សូមដមើល	មរមន	1–2	)	។

យ៉ូដសបសម្៊ីធ

រោល	អាយុ	14	ឆ្នាំ	ដលាក	បាន	មសាវមរាវ	មពះគម្ីរ	

ដ�ើយ	អធរិសាឋាន	ដែើម្ី	ែឹង	ថា	ដតើ	មតូវ	ចូលរួម	មពះវិហ្រ	

មួយ	ណា	។	មពះអមាចាស់	បាន	ដៅ	ដលាក	ឲ្យ	សាតារ	ែំណឹង	

ល្អ	នរិង	សាសនាចមក	មន	មពះដយស៊ូវមគីស្	ដឡើង	វិញ	។	

យ៉ាូដសប	បាន	បូរា	ជីវិត	របស់	ខលលួន	ទាំង	មសុង	ដែើម្ី	បំដពញ	

តាម	រោរចាត់តាំង	ដនះ	ដទាះបី	រា	មាន	ឧបសគ្	នរិង	

រោរលំបាក	នានា	ក្តី	។	រោល	អាយុ	17	ឆ្នាំ	ដេវតា	

មរ៉ូមណ	បាន	មក	ជួប	ដលាក	ដ�ើយ	បាន	បង្ហាញ	ផ្ទាំង	

មាស	ែល់	ដលាក	។	ដទាះបី	រា	ដៅ	ដកមេង	ក្តី	យ៉ាូដសប	ស៊មេីធ	

គឺ	រា	មគូបដមងៀន	ែ៏	មាន	អំណាច	ដ�ើយ	រា	គំរូ	ែ៏	អសាចារ្យ	

ែល់	មនុសសែ	ដែល	ដៅ	ជុំ	វិញ	ខលលួន	ដលាក	។	(	សូមដមើល	

យ៉ាូដសប	សមេ៊ីធ—មបវត្តរិ	1	)	។

ជំនាន់របស់អ្ក

ដតើ	ជំនាន់	មន	យុវជន	នរិង	យុវនារី	ែ៏	អសាចារ្យ	បាន	

កនលង	ផុត	ដៅ	ដ�ើយ	ឬ	?	ដេ	!	ដេវតា	មរ៉ូមណ	បាន	មបាប់	

យ៉ាូដសប	សមេ៊ីធ	ថា	រោរពយាករណ៍	របស់	យ៉ាូដអល	មតូវ	បាន	

បំដពញ	៖

«	ដយើង	[	មពះអមាចាស់	]		នឹង	ចាត់	វិញ្ញាណ	របស់	ដយើង	

ដៅ	ដលើ	មគប់	ទាំង	មនុសសែ	ដនាះ	កូន	មបុស	មសី	របស់	ឯង	នឹង	

ទាយ	ពួក	ចាស់ៗ	របស់	ឯង	នឹង	យល់សប្តរិ	ដ�ើញ	ដ�ើយ	

ពួក	កំដឡាះៗ	របស់	ឯង	នឹង	ដ�ើញ	រោររាក់	ដស្តង	៖

«	ដៅ	មរា	ដនាះ	ដយើង	នឹង	ចាត់	វិញ្ញាណ	របស់	ដយើង		

ដៅ	ដលើ	ទាំង	ពួក	ទាសា	ទាសី	ដែរ	»	(	យ៉ាូដអល	2:28–

29;	សូមដមើល	យ៉ាូដសប	សមេ៊ីធ—មបវត្តរិ	1:41	)	។	◼

អ្កនិ្ន្ធគឺជាទគូថ្នាក់សិកាខាស្ោផដលបានរស់យៅក្នុងទបយ្រស

អាល្ឺម៉ង់យ�ើ�បាន្រ្រួលមរណភា្យៅឆានាំ២០១២។
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«នៅនពលមាដាយខ្នុំមានជំងឺនយើង

រានតមអាហារនេើយអ្ិស្ឋាន

ឲ្យោត់ប៉ុដន្តោត់នៅដតទទួល

មរណភាព។នតើខ្នុំអាច្មាន

នសច្កដីសុខស្ន្តច្ំនពាះនរឿងននះ

តាមរនបៀបណា?»

ននះ	រា	ដពល	ែ៏	ដសាកដៅ	មួយ	ក្នុង	ជីវិត	ខ្នុំ	។	វា	រាដរឿង	ធមមេតា	ដែល	ចង់	បាន	

រោរបញ្ជាក់	នរិង	ចដមលើយ	ចំដពាះ	សំណួរ	រា	ដមចើន	៖	«	ដ�តុអ្វី	បាន	រា	រាត់	មរិន	

រស់	?	ដតើ	ខ្នុំ	នឹងជួប	រាត់	ម្តង	ដេៀត	ដេ	?	ដតើ	ខ្នុំ	អាច	បន្ត	រស់	ដៅ	ដោយ	រាមាន	រាត់	

ោ៉ាង	ែូចដម្តច	ដៅ	?

ែំណឹង	ល្អ	របស់	មពះដយស៊ូវមគីស្	ផ្តល់	ទាំង	រោរលួងដលាម	នរិង	ចដមលើយ	។	មពះអមាចាស់	បាន	

សនយា	ថា	«	មាន	ពរ	ដ�ើយ	អស់	អ្ក	ដែល	េួញ	យំ	ែ្រិត	ពួកដគ	នឹង	មតូវ	បាន	លួងដលាម	»	(	នីម�្វេី	3	

12:4	)	។	សូម	ដស្វង	រក	មពះវិញ្ញាណ	បរិសុេ្ធ	ែ្រិត	មេង់	គឺ	រា	អង្	លួងដលាម	។

អ្ក	ឆងៃល់	ថា	ដតើ	រោរអធរិសាឋាន	របស់	អ្ក	នឹង	មតូវបាន	សាតាប់	ឮ	ឬ	អត់	។	អ្ក	អាច	ដជឿរាក់	៖	មពះវរបរិតា	

សួគ៌	ដតងដតសាតាប់	រោរអធរិសាឋាន	របស់	ដយើង	។	មពះគម្ីរ	នរិង	រោរសនយា	របស់	ពយារោរី	កំពុង	រស់ដៅ	

ចំដពាះ	ដយើង	ដនាះ	គឺ	រា	រោរពរិត	។	អ្វី	ដែល	មពះអមាចាស់	បាន	មាន	បន្ូល	ដៅ	យ៉ាូដសប	ស៊មេីធ	ក៏	អនុវត្ត	

ចំដពាះ	អ្ក	ផងដែរ	៖	«	រោរអធរិសាឋាន	របស់	អ្ក	នរិង	រោរអធរិសាឋាន	មន	បងប្អូន	របស់	អ្ក	ទាំង	ប៉ាុនាមាន	

បាន	ដឡើងមក	ឯ	មពះរោណ៌	របស់	ដយើង	ដ�ើយ	»	(គ	នរិង	ស	90:1)	។	ប៉ាុដន្ត	ដយើង	មតូវដត	ចាំ	ថា	

មពះវរបរិតាសួគ៌	ដឆលើយតប	ចំដពាះ	រោរអធរិសាឋាន	ដយើង	រាមួយ	នឹង	េសសែនវិសរ័យ	អស់កល្	ដៅ	ក្នុង	គំនរិត	

(	សូមដមើល	ដអសាយ	55:8–9	)	។	ដនាះ	រា	ដ�តុផល	ដែល	ដយើង	ដធ្វើ	តាម	គំរូ	មពះអង្	សដ្ង្រះ	មន	

រោរសុំ	ពរជរ័យ	ប៉ាុដន្ត	សុំ	ដោយ	ចរិត្ត	ដសាមាះនូវ	មពះឆន្ៈ	របស់	មពះវរបរិតា	ឲ្យ	បាន	សដមមច	(	សូមដមើល	

លូរោ	22:42	)	។

ដទាះបី	រា	វា	ពរិបាក	ក្តី	រោរសាកល្ង	ដនះ	អាច	រា	ឱរោស	រីកចដមមើន	មួយ	សមមាប់	អ្ក	។	អ្ក	

អាច	ដរៀន	ដែើម្ី	មាន	ដសចក្តី	ជំដនឿ	ដលើ	មពះឆន្ៈ	របស់	មពះ	ដទាះបី	រា	មាន	នរ័យ	ថា	មាតាយ	របស់	អ្ក	មរិន	

រាសះដស្ើយ	ក្តី	។	ពរិតដមន	ដ�ើយ	អ្ក	ចង់	ឲ្យ	រាត់	ដៅ	រស់	។	ប៉ាុដន្ត	រោរសាកល្ង	មន	ជីវត	រដមង	

សាលាប់	ដនះ	គឺ	មតូវ	េុក	ចរិត្ត	ដលើ	មពះ	មគប់	ដពល—រាពរិដសស	ដៅដពល	លំបាក	។	ដបើសរិន	អ្ក	េុក	ចរិត្ត	មេង់	

«	មគប់រោរ	ទាំងអស់	ផសែំ	រានា	សមមាប់	ដសចក្ី	ល្អ	របស់	អ្ក	»	(	គ	នរិង	ស	90:24	)	។

សសចក្តី្ លាប់គលឺជាដែ្កមួយននដែនក្រ

ដោង	តាម	ដផនរោរ	មន	សុ្មង្ល	របស់	មពះវរបរិតា	សួគ៌	

ដយើង	ដនាះ	រោរមតឡប់	ដៅ	រោន់	វត្តមាន	របស់	មេង់	វិញ	គឺ	

ដផ្តាត	ដៅដលើ	ដសចក្តី	សាលាប់	នរិង	រោររស់ដឡើងវិញ	ដែល	

នឹង	ជួយ	ដយើង	ឲ្យ	ផ្លាស់ប្តូរ	ពី	សាថានភាព	រដមង	សាលាប់	ដនះ	

ដៅ	រា	សាថានភាព	អមត	។	អ្ក	មរាន់ដត	េេួល	យក	កតាតា	

ពរិត	ថា	ដសចក្តី	សាលាប់	គឺ	រា	ដផ្ក	មួយ	មន	ដផនរោរ	ដ�ើយ	

ដជឿ	ថា	មថងៃ	ណា	មួយ	អ្ក	នឹង	អាច	រស់ដៅ	រាមួយ	មាតាយ	

ដែល	បាន	ដចកឋាន	ដៅ	របស់	អ្ក	ម្តង	ដេៀត	។	សូម	ែឹង	

ថា	មាតាយ	របស់	អ្ក	គឺ	ដៅ	ឯ	ពរិ្ព	វិញ្ញាណ	ដ�ើយ	ថា	រាត់	

កំពង់	រង់ចាំ	អ្ក	។

យដវីឌអិមអា�ុ១៨ឆានាំយខតតែយវេយសទើនកានសស្ធារណៈរដ្ឋ

ទបជាធិបយត�្យកុងយហ្គា

រាត់សៅក្នុងភពវិញ្ញាណ

មាតាយ	របស់	ខ្នុំ	បាន	ដធ្វើ	ដរគ	វិន្រ័យ	ថា	មាន	ជំងឺ	មហ្	រីក	

អស់រយៈរោល	ពីរ	ឆ្នាំ	មុន	។	ខ្នុំ	មរិន	ចូលចរិត្ត	ដ�ើញ	

រាត់	ឈឺ	ចាប់	ដេ	ដ�ើយ	ខ្នុំ	ចង់	ដធ្វើ	អ្វី	មួយ	។	ដ�ើយ	

ដទាះបី	រា	មាតាយ	របស់	ខ្នុំ	បាន	ធូរមសាល	ក៏	ដោយ	វា	គឺ	រា	

បេពរិដសាធន៍	មួយ	លំបាក	ណាស់	។	មាតាយ	របស់	អ្ក	

ដៅ	ក្នុង	ែំណាក់រោល	មួយ	ដែល	មរិន	េេួល	អារមមេណ៍	

ឈឺចាប់	ឬ	រងេុកខេ	ដឡើយ	។	វា	ពរិបាក	ក្នុងរោរ	មរិន	

បាន	ដ�ើញ	រាត់	ដេៀត	ប៉ាុដន្ត	អ្ក	មរិន	ដែល	ដៅដត	មានាក់	

ឯង	ដនាះ	ដេ	។	រាត់	នឹង	មសឡាញ់	អ្ក	រានរិច្ច	ដ�ើយ	

មពះវរបរិតាសួគ៌	ដយើង	នឹង	ដតងដត	ដៅ	េីដនាះ	ដែើម្ី	

ដលើក	អ្ក	ដឡើង	ដៅដពល	អ្ក	ធ្លាក់	ចុះ	។	អ្ក	នឹង	មរិន	

មតូវបាន	ដបាះបង់	ដចាល	ដឡើយ	។	មពះដយស៊ូវមគីស្	

រងរោរឈឺចាប់	មន	ពរិ្ពដលាក	មេង់	មាន	មពះ	បញ្ញា	

ញាណ	ែឹង	ថា	អ្ក	មាន	អារមមេណ៍	ដបប	ណា	នរិង	អ្វី	ដែល	

អ្ក	កំពុង	ឆលង	រោត់	។	សូម	ដធ្វើ	ែូច	រា	អ្វី	ដែល	ខ្នុំ	បាន	ដធ្វើ	

ក្នុង	ដពល	មន	រោរសាកល្ង	របស់	ខ្នុំ	៖	សូម	ដៅ	រក	មេង់	

ដ�ើយ	មេង់	នឹង	ដធ្វើ	ឲ្យ	បន្នុក	របស់	អ្ក	មសាល	បាន	។

ស្សនុបី�លូដ័បុល�ូអា�ុ១៨ឆានាំ្របីទកុងឈបីវា៉វា៉ទបយ្រស

មុិកសមិក។

សំណួរនឈិងចសម្ើយ

ការយឆ្ើ�តបទាំងឡា�យធ្វើយ�ើងក្នុងយគាលបំណង្រុកជាជំនួ�និងជា្រស្សនវិស័�មិនផមន

ជាការទបកាសអំ្បីយគាលល្រ្ធិស្សនាចទកជាែ្លូវការយនារះយ្រ។



យ
ុវវ័យ

ម្កុមម្គួ្ររបស់អ្កនឹងបានជួបជុំរានាវិញ

មាតាយ	របស់	ខ្នុំ	បាន	េេួល	មរណភាព	រោល	ខ្នុំ	អាយុ	12	

ឆ្នាំ	។	រោល	ដនាះ	ខ្នុំ	ពុំ	ដមនរា	សមាជរិក	មនសាសនាចមក	

ដនាះ	ដេ	។	ដពល	រាត់	ឈឺ	ខ្នុំ	បាន	អធរិសាឋាន	ោ៉ាង	ដមចើន	សុំ	

ឲ្យ	មាតាយ	របស់	ខ្នុំ	បាន	មបដសើរ	ដឡើងវិញ	។	ខ្នុំ	មាន	ដសចក្តី	

ជំដនឿ	ោ៉ាង	ខាលាំង	ដ�ើយ	បាន	េុក	ចរិត្ត	ដលើ	មពះ	ដោយ	

ដសចក្តី	សង្ឹម	ថា	សុខភាព	រាត់	នឹង	បាន	មបដសើរ	មក	

វិញ	។	គួរឲ្យ	សាតាយ	ណាស់	រាត់	មរិន	បាន	រា	សះដស្ើយ	

ដឡើយ	។	ខ្នុំ	បាន	ឆងៃល់	ថា	ដ�តុអ្វី	បាន	រាត់	មតូវសាលាប់	

ទាំង	ដៅ	ដកមេង	ែូដច្ះ	ដ�ើយ	បាន	ចាកដចាល	ខ្នុំ	ទាំង	ដៅ	

ជំេង់	ដបប	ដនះ	។	ខ្នុំ	ខឹង	មួរដ៉៉ា	ដ�ើយ	បាន	ធ្លាក់	ក្នុង	

ចំណុច	មួយ	ដធ្វើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	ឆងៃល់	ថា	ដតើ	មាន	មពះ	ឬ	អត់	។	ឥឡូវ	

ខ្នុំ	រា	សាមាជរិក	មន	សាសនាចមក	ខ្នុំ	យល់	ពី	ដផនរោរ	មន	

ដសចក្ី	សដ្ង្រះ	។	ខ្នុំ	ែឹង	ថា	រាត់	កំពុង	រង់ចាំ	ខ្នុំ	ដ�ើយ	

ថា	មគួសារ	របស់	ដយើង	នឹង	ជួបជុំ	រានា	ម្តង	ដេៀត	។

អមិនយណអិល.អា�ុ១៩ឆានាំ្របីទកុងមបីណាសយ�្គើយរស

ទបយ្រសយទបសម៊ីល

ក្រ្កល្ងបសម្ងៀនសយើង

មាតាយ	របស់	ខ្នុំ	បាន	េេួល	មរណភាព	បី	ឆ្នាំ	មក	ដ�ើយ	។	

េំនាក់េំនង	របស់	អ្ក	នឹង	មពះវរបរិតាសួគ៌	នរិង	មពះអង្	

សដ្ង្រះ	នឹង	ដកើន	ដឡើង	ដបើសរិន	អ្ក	សមលឹង	ដៅ	ពួកមេង់	

ដៅដពល	ដែល	អ្ក	មតូវរោរ	។	អ្ក	នឹង	ដ�ើញ	ថា	

រោរសាកល្ង	ដនះ	ដទាះបី	រា	វា	ខាលាំង	ប៉ាុណាណា	ដនាះ	

វា	អាច	រោលាយ	រា	ពរជរ័យ	ផងដែរ	។	សូម	អធរិសាឋាន	

ដៅ	រោន់	មពះវរបរិតា	ដែល	គង់	ដៅ	ឋានសួគ៌	របស់	អ្ក	

ដែើម្ី	សុំ	ភាពសុខសាន្ត	នរិង	រោរធ្នាអះអាង	។	

សូម	េុក	ចរិត្ត	ដលើ	ដផនរោរ	របស់	មពះអមាចាស់	សមមាប់	

អ្ក	។	សូម	េេួល	យក	ថា	មពះវរបរិតាសួគ៌	ែឹង	ថា	

ដយើង	កំពុង	ដត	ដៅ	កដនលង	ណា	ដ�ើយ	អ្វី	ដែល	ដយើង	

មតូវរោរ	ដែើម្ី	ដៅ	េីដនាះ	។	មពះអមាចាស់	មសឡាញ់	អ្ក	

ដ�ើយ	សព្វ	មពះេរ័យ	ចង់	ឲ្យ	អ្ក	មាន	ដសចក្តី	អំណរ	។	

រោរសាកល្ង	របស់	ដយើង	គឺ	រា	វិធី	ដែើម្ី	បដមងៀន	ដយើង	

ដ�ើយ	ដធ្វើ	ឲ្យ	ដយើង	រោន់ដត	រឹងមាំ	។

យមហ្គានបម៊ីអា�ុ១៨ឆានាំ្របីទកុងអនតារី�៉ូទបយ្រសកាណាោ

អ្កបានសធវើអវីម្គប់យា៉ាង

ដដលអ្កអាចសធវើបាន

«ច្ំនពាះការពយារាល

អ្កឈឺ[្ពះអមាចាស់]

រានមាន្ពះបន្ទសូលយា៉ាង

ច្បាស់ថ្៖‹នេើយជា

េ្មីនទៀតនេតុការណ៍នឹងនកើតន�ើងថ្អ្កណា

ដែលមាននសច្ក្តីជំននឿនជឿែល់នយើងនែើម្ីឲ្យ

រានជានស្ើយបហើយ បដល ្ ុំ បាន កំណត់ ឲ្យ ស្លាប់

ននាះនឹង្តូវរានជានស្ើយនេើយ›(គនិងស

៤២:៤៨;រាន្តូវបញ្ជាក់បដនថែម)។ជាញឹកញាប់

នយើងោំងអស់ោនានមើលរំលងគុណសម្ត្តិននឃ្លា

‹នេើយពុំរានកំណត់ឲ្យស្លាប់›។...សូមកំុអស់

សង្ឹមជាមួយការអ្ិស្ឋានែ៏សុច្រិតដែលរាន

ន្វើន�ើយនេើយការ្បសិទ្ធពរបពវជិតភាពដែល

រានន្វើន�ើងននាះនេើយមនុស្សជាទី្សឡាញ់

របស់អ្កពុំរាន្ ូរនស្ើយឬរានស្លាប់ពីជីវិតននះ

ក៏នោយ។សូមទទួលការលួងនលាមតាមរយៈ

ច្ំនណះែឹងននះថ្អ្ករានន្វើអវី្គប់យា៉ាងដែល

អ្កអាច្ន្វើរាននេើយ។...បទពិនស្្ន៍

ននការអ្ិស្ឋានតមអាហារនិងនសច្ក្តីជំននឿ

អាច្្បដេលកាន់ដត្បនសើរន�ើងស្មាប់

្បនយាជន៍របស់នយើង»។

ដអលន�ើរដ�នប៊ីវីកដមនសមាជិកននពួកច្ិតសិបនាក់ពីឆ្នាំ

១៩៩៤ែល់២០១០«But If Not»Liahonaដខវិច្្ិកាឆ្នាំ

២០០២ទំព័រ៣០–៣១។

សំណួរបនាទាប់

អ្កនឹងជួបរាត់ម្តងសទៀត

ជីែូន	ខ្នុំ	បាន	េេួល	មរណភាព	រោល	មាតាយ	ខ្នុំ	មាន	

អាយុ	17	ឆ្នាំ	។	មគួសារ	បាន	តម	អាហ្រ	នរិង	

អធរិសាឋាន	សមមាប់	រាត់	អស់	រា	ដមចើន	សបាតា�៍	ពីមុន	

រាត់	ដចកឋាន	។	រាត់	ក៏	េេួល	បាន	រោរមបសរិេ្ធពរ	

បព្វជរិតភាព	ផងដែរ	។	ចំណុច	សំខាន់	មួយ	ដែល	ផ្តល់	

ភាពសុខសាន្ត	ែល់	មាតាយ	របស់	ខ្នុំ	ដនាះ	គឺ	រោរែឹង	ថា	រាត់	

អាច	ជួប	ជីែូន	ខ្នុំ	ម្តង	ដេៀត	ដៅ	ជីវិត	បនាទាប់	។	ដរាលដៅ	

របស់	មាតាយ	ខ្នុំ	គឺ	រស់ដៅ	ក្នុង	ជីវិត	ែូដច្ះ	រាត់	នឹង	មាន	

ភាពសក្តរិសម	ចំដពាះ	ពរជរ័យ	ដនាះ	។	ខ្នុំ	ដសាកសាតាយ	

ដែល	ខ្នុំ	មរិន	អាច	ជួប	រាត់	ក្នុង	ជីវិត	ដនះ	ប៉ាុដន្ត	ខ្នុំ	រង់ចាំ	ែល់	

ដពល	ដែល	ដយើង	នឹង	ជួប	រាត់	ដៅ	េី	បំផុត	។

ខារីអ័រ.អា�ុ១៥ឆានាំរដ្ឋ�ូថ្�៍ស.រ.អា.

«មនុស្សមួយច្ំនួន្រាប់ខ្នុំថ្

ខ្នុំ្តូវការមានមិត្តភក្តិដែល

ោមនបទោឋានែូច្ខ្នុំនែើម្ីព្ងឹង

បទោឋានខ្នុំន�ើង។នតើការណ៍

ននះពិតនទ?»

្បសិននបើអ្កមានបំណងសូមនផ្ើច្នម្ើយរបស់អ្កនិងរូបេតច្បាស់មួយ

សន្ឹក្តឹមនេងៃទី១៥ដខវិច្្ិកាឆ្នាំ២០១៥នៅនគេទំព័រliahona. lds. 
orgតាមអ៊ីដមលនៅអាស័យោឋានliahona@ ldschurch. orgឬតាម

សំបុ្ត(សូមនមើលអាស័យោឋាននៅទំព័រទី៣)។

ព័ត៌មាននិងការអនុញ្ញាតខាងន្កាម្តូវដតបញ្សូលនៅក្នុងអ៊ីដម៉លឬ

សំបុ្តរបស់អ្ក៖(១)នាម្តកូលោំងមូល(២)នេងៃដខឆ្នាំកំនណើត

(៣)វួែឬស្ខា(៤)នស្តកឬមណ្ឌល(៥)លិខិតអនុញ្ញាតដែលមានជា

លាយលក្ខណ៍អក្សររបស់អ្កនេើយនបើសិនអ្កមានមានអាយុន្កាម១៨ឆ្នាំ

ននាះ្តូវមានលិខិតអនុញ្ញាតពីឪពុកមាដាយរបស់អ្កជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ

(អ៊ីដម៉លអាច្ទទួលយករាន)នែើម្ីន្វើការនរាះពុម្ច្នម្ើយនិងរូបេត

របស់អ្ក។

ច្នម្ើយអាច្នឹង្តូវរានដកស្មួលន�ើងវិញនបើវាដវងនពកឬមិនសូវច្បាស់

លាស់។
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សដាយរា៉ារីសសាវីដ�ីសុន

ទស្សនាវែដីស្សនាច្្ក

ដផ្អកនៅនលើែំនណើរនរឿងពិត

«ចូរឲ្យនលកចាំ្ បីន្ងៃឈប់សទរាកយដើម្បីផញកន្ងៃយនារះ

យចញជាបរិសុ្រ្ធ»(ម៉ូស្�១៣:១៦)។

ម៉ា
រ៉ាន់ោ	មបញាប់	រត់	ដៅ	ទាវារ	មុខ	ដោយ	មាន	

អំណរគុណ	ថា	ផ្ះ	របស់	នាង	មតរាក់	រាង	កដ៉តា	

មន	អារោសធ្តុ	រែូវ	មបាំង	ដៅ	ខាង	ដមរៅ	ផ្ះ	។	នាង	

ដបក	ដញើស	ដរាក	ដោយសារ	រោរដលង	បាល់	ឱប	នា	

រែូវរោល	ដនាះ	ដ�ើយ	មជួលមចបល់	ដោយសារ	ដត	មកុម	

បាល់	Teal Turbos	បាន	ចាញ់	រោរមបកួត	។		

ម្តង	ដេៀត	។

មាតាយ	បាន	រោន់	េឹក	មួយែប	នរិង	មបអប់	មកូច	

ដែល	សល់	ពី	រោរមបកួត	ដនាះ	ចូល	ដៅ	ក្នុង	បន្ប់	។	

«	រោរមបកួត	របស់កូន	បាន	ល្អណាស់	។	ដធ្វើ	រា	អ្ក	ចាំ	

េី	ដនាះ	រា	រោរមួយ	លំបាក	ណាស់	»	។

មា៉ារ៉ាន់ោ	បាន	ដលង	បាន	ល្អ—នាង	បាន	ចាប់	

បាល់	កុំ	ឲ្យ	ស៊ុត	ចូល	េី	រាដមចើន	មរាប់	ដ�ើយ	បាន	ទាត់	

បាល់	រោន់ដត	ខាលាំង	រាង	មុន	។	ប៉ាុដន្ត	ដកមេង	មសី	ែមេ	ដេៀត	

ភាគដមចើន	ដៅ	ក្នុង	មកុម	របស់	នាង	មរិន	ធ្លាប់	ដលង	បាល់	

ឱប	ពីមុន	ដឡើយ	ដ�ើយ	មថងៃ	ដនះ	ដគ	បាន	មបរោស	រា	

ផលូវរោរ	៖	ថា	ពួកដគ	បាន	ចាញ់	មគប់	រោរមបកួត	ទាំងអស់	

ក្នុង	រែូវរោល	ដនះ	។

«	ដតើ	មា៉ាក់	ែឹង	ដេ	យូរៗ	ម្តង	កូន	មរាន់ដត	មបាថានា	

ថា	កូន	អាច	ដៅ	ក្នុង	មកុម	មួយ	ដែល	ឈ្ះ	?	»	េឹក	ដ្្ក	

ការ្ម្រេចចិត្តដ៏មនជ័យជំនះ

ពីរបី	តំណក់	បាន	មសក់	ពី	ដ្្ក	របស់	មា៉ារ៉ាន់ោ	ដ�ើយ	

�ូរ	ធ្លាក់	មក	ដលើ	អាវ	យឺត	ឆ្ូត	មបតង	ដខៀវ	របស់	នាង	។	

ខណៈដែល	នាង	ដធមេច	ដ្្ក	ដនាះ	េូរសព្	បាន	ដរេិ៍	

ដឡើង	។

មាតាយ	បាន	ដលើក	េូរសព្	ដ�ើយ	មួយ	សន្នុះ	ដមរោយ	

មក	បាន	នរិោយ	ថា	«	ដគ	េូរសព្	មក	រក	កូន	»	។

«	សួស្ី	មា៉ារ៉ាន់ោ	?	ដនះ	គឺ	ថម	រា	មគូ	បង្វឹក	

សមមាប់	មកុម	Chili Kickers	។	ខ្នុំ	បាន	ដមើល	

រោរមបកួត	របស់	ប្អូន	មថងៃ	ដនះ	។	ប្អូន	ដមើល	ដៅ	ែូច	រា	

អសាចារ្យ	ណាស់	ដៅ	ក្នុង	រោរមបកួត	ដនាះ	»	។

ដបះែូង	របស់	មា៉ារ៉ាន់ោ	បាន	ចាប់ដផ្តើម	ដលាត	

ញាប់	រាង	មុន	។	មកុម	Chili Kickers	គឺ	រា	មកុម	

បាល់	ឱប	ែ៏	ល្អ	បំផុត	ដៅ	ក្នុង	ស�ពរ័ន្ធ	!

«	មកុម	របស់	ដយើង	នឹង	មតូវ	ដៅ	មបកួត	ដជើង	ឯក	មបចាំ	

តំបន់	ដៅ	ដខ	ដមរោយ	។	ប្អូន	ដលង	បាន	ល្អ	ណាស់	មថងៃ	

ដនះ	ខ្នុំ	ចង់	ឲ្យ	ប្អូន	មក	ដលង	រាមួយ	ដយើង	ដោយ	ដធ្វើ	រា	

អ្ក	ចាំេី	បមមុង	»	។

មា៉ារ៉ាន់ោ	រំដ្ើប	ោ៉ាង	ខាលាំង	។	ដនះ	រា	ឱរោស	របស់	

នាង	ដែើម្ី	ដលង	រាមួយ	មកុម	ដែល	ឈ្ះ	!

«	ខ្នុំ	ចង់	ដៅ	ដលង	!	»	មា៉ារ៉ាន់ោ	បាន	នរិោយ	។	

ពួកដគ	បាន	នរិោយ	ពីរបី	នាេី	អំពី	រោរណ៍	លម្អរិត	

ពីមុន	នាង	ោក់	េូរសព្	ចុះ	ដ�ើយ	បាន	រត់	

ដៅ	បន្ប់	មួយ	ដេៀត	ដែើម្ី	មបាប់	មាតាយ	។	

ទាំង	មាតាយ	ទាំង	កូន	ចាប់ដផ្តើម	សរដសរ	

រោលបរិដច្េ	មន	រោរអនុវត្ត	នរិង	រោរមបកួត	

ដៅ	ក្នុង	រោលវិភាគ	មគួសារ	។

ភាលាម	ដនាះ	មាតាយ	បាន	ឈប់	

សរដសរ	ប៊ិច	របស់	រាត់	បាន	ដរ	ដលើ	

មបដឡាះ	បួន	មជុង	មន	មបតរិេរិន	ដនាះ	។

«	អូ៎	។	មា៉ារ៉ាន់ោ	រោរមបកួត	

ដនាះ	ដៅ	មថងៃ	អាេរិត្យ	ទាំងអស់	។	

ដមើល	ដន៎	»	។	រាត់	បាន	ចង្អនុល	ដៅ	

រោលវិភាគ	មបកួត	ដ�ើយ	ដបរ	ឲ្យ	 រច្
នា
រូប
ភា
ព
នោ

យ
្
រា
ែ
ធា

យនរះគឺជាឱកាសរបស់គាត់យដើម្បីយលងឲ្យទកុមផដលឈ្រះ—យតើយ�តុអ្វបីគាត់និយា�ថ្អត់យលងយៅវិញ?
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នថងៃននក្តីរីករាយចឈិត្ត

្ពះគម្ីររានបន្ងៀននយើងថ្នេងៃឈប់

ស្មាកគួរដតជានេងៃននក្តីរីករាយច្ិត្ត

(សូមនមើលនអស្យ៥៨:១៣)។

នតើអវីខ្ះដែលសបបាយដែលអ្កអាច្

ន្វើនៅនេងៃអាទិត្យ?នតើមានរនបៀបែ៏អស្ចារ្យ

រនបៀបនច្្្ប�ិតអវីខ្ះដែលអាច្ថ្វាយបង្គំ

្ពះវរបិតាសួគ៌?

មា៉ារ៉ាន់ោ	ដោយ	េឹកមុខ	មសងូតមសង្ត់	។	«	ដតើ	កូន	

គរិត	ថា	ដយើង	គួរដត	ដធ្វើ	ែូដម្តច	?	»

មា៉ារ៉ាន់ោ	ចាប់ដផ្តើម	បាក់េឹក	ចរិត្ត	នាង	បាន	ខាំមាត់	

ដៅដពល	នាង	បាន	គរិត	ពី	រោរសដមមច	ចរិត្ត	របស់	ខលលួន	។	

មាតាយ	អាច	នឹង	ឲ្យ	នាង	ដលង	ដបើសរិន	នាង	សុំ	ប៉ាុដន្ត	

ដៅដពល	នាង	បាន	គរិត	អំពី	រោរដលង	ដៅ	មថងៃ	អាេរិត្យ—

រាពរិដសស	រោរខកខាន	មរិន	បាន	ដៅ	មពះវិហ្រ	

ដនាះ—នាង	មាន	អារមមេណ៍	ធុញ	ថប់	ណាស់	។	នាង	

បាន	ែឹង	ថា	មថងៃ	អាេរិត្យ	គឺ	សមមាប់	ដៅ	មពះវិហ្រ	ដ�ើយ	

ថាវាយ	បង្ំ	មពះវរបរិតាសួគ៌	ដ�ើយ	នាង	ពរិត	រា	មរិន	អាច	

ដធ្វើ	ករិច្ចរោរ	ទាំង	ដនាះ	ដឡើយ	ដបើនាង	ដលង	បាល់	ឱប	

ដនាះ	។

មា៉ារ៉ាន់ោ	បាន	នរិោយ	ថា	«	ខ្នុំ	គរិត	ថា	ខ្នុំ	គួរដត	

េូរសព្	ដៅ	មបាប់	រាត់	វិញ	ថា	ខ្នុំ	មរិន	អាច	ដលង	បាន	

ដេ	»	។	នាង	ពយាោម	មរិន	យំ	ដឡើយ	។	ដទាះបី	នាង	

ែឹង	ថា	វា	គឺ	រា	ជដមមើស	ល្អ	ក៏	ដោយ	វា	ពរិបាក	ដែើម្ី	

ដបាះបង់	ដចាល	នូវ	អ្វី	ដែល	នាង	ចង់	បាន	ខាលាំង	បំផុត	។

«	ដ�ើយ	កូន	ែឹង	ថា	មា៉ាក់	គរិត	អ្វី	?	»	មា៉ាក់	របស់	នាង	

បាន	នរិោយ	ដោយ	ឱប	នាង	ោ៉ាង	ខាលាំង	។	«	មា៉ាក់	គរិត	

ថា	កូន	គឺ	រា	ដកមេង	អសាចារ្យ	»	។

ដៅដពល	មា៉ារ៉ាន់ោ	អង្នុយ	ដៅ	ក្នុង	ថានាក់	បឋម	សរិកសា	

នា	មថងៃ	អាេរិត្យ	ដនាះ	នាង	បាន	គរិត	អំពី	រោរសដមមច	

ចរិត្ត	ែ៏	ល្អ	ដែល	នាង	បាន	ដធ្វើ	។	មគូបង្វឹក	ដនាះ	មាន	

រោរភាញាក់ដផ្អើល	ដៅដពល	មា៉ារ៉ាន់ោ	បាន	េូរសព្	ដ�ើយ	

នរិោយ	ថា	នាង	មរិន	អាច	ដលង	បាល់	ឱប	បាន	ដេ	ដៅ	មថងៃ	

អាេរិត្យ	។	រាត់	បាន	ពយាោម	ដធ្វើ	ឲ្យ	នាង	ផ្លាស់ប្តូរ	ចរិត្ត	

ប៉ាុដន្ត	នាង	មរិន	បាន	ផ្លាស់ប្តូរ	រោរសដមមច	ចរិត្ត	របស់	នាង	

ដឡើយ	។	ឥឡូវ	ដៅដពល	នាង	បាន	សាតាប់	ចដមមៀង	

នរិង	ដមដរៀន	ថានាក់	កុមារ	ដនាះ	មា៉ារ៉ាន់ោ	បាន	ញញឹម	។	

អារមមេណ៍	ែ៏	សុខសាន្ត	ដៅ	ក្នុង	ែួងចរិត្ត	របស់	នាង	បាន	

មបាប់	នាង	ថា	នាង	កំពុង	ដៅ	កដនលង	មតឹមមតូវ	ដ�ើយ	។	

នាង	បានដធ្វើ	រោរសដមមច	មួយ	ែ៏	ដរាគជរ័យ	ដលើ	អ្វីៗ	

ទាំងអស់	។	◼
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ខ្នុំច្ូលច្ិត្តនៅនរៀនថ្នាក់បឋមសិកសានេើយន្ច្ៀងច្ន្មៀង។

ស��ីនសអជអាយុ៥្នាំរដ្ឋយូថា�៍ស.រ.អា.

ខ្នុំច្ូលច្ិត្តនៅនពលែឹងថ្្កុម្គួស្រអាច្រស់នៅ

ជាមួយោនាជានិរនដរ៍។(នរនន)

ខ្នុំអាច្មានមិត្តភក្តិខ្នុំអាច្អាន្ពះគម្ីររាល់នេងៃ

នេើយខ្នុំអាច្នរៀនែំណឹងល្អ។(រា៉ហាវា)

សរសននឈិងរា៉ហាវាអម៊ីអាយុ៩នឈិង១០្នាំមកពីសមម្តូរា៉ានីលឡា

ម្បសទស�វីលីពីន

ខ្នុំច្ូលច្ិត្តនៅអំ�នុងនពលនននមា៉ាងស្្កាម៉ង់ននាះ

នយើងទទួលោននំបុ័ងនិងទឹកនែើម្ីរំឭកចាំែល់

្ពះនយស៊ូវ្គីស្ទ។នំបុ័ងរំឭកនយើងអំពី្ពះកាយ

្ទង់នេើយទឹករំឭកនយើងពី្ពះនលាេិតរបស់្ទង់។

នៅនពលនយើងកំពុងទទួលោនស្្កាម៉ង់ននាះនយើង

អាច្បិទដភ្ករបស់នយើងនេើយគិតអំពីអវីៗ្គប់យា៉ាងដែល

្ពះនយស៊ូវរានន្វើស្មាប់នយើង។

អាវា៉សជអាយុ៩្នាំរដ្ឋណសខ្រ៉ូលីណាស.រ.អា.

ខ្នុំច្ូលច្ិត្តរាប់អានមិត្តភក្តិេ្មីៗនេើយខ្នុំអាច្បន្ងៀនមិត្ត

ខ្នុំដែលមិនដមនជាសមាជិកអំពីែំណឹងល្អដេមនទៀត។

ខ្នុំអាច្ស្តាប់សន្ិសីទទូនៅនេើយស្តាប់ពយាការីនិង

ស្វកមាន្បស្សន៍។រា្តីជួបជុំ្កុម្គួស្រពិត

ជាសបបាយណាស់នោយស្រនពលខ្ះនយើងនច្ញនៅ

នែើរនលងនេើយបរិនភាគកានរ៉ម។ឆ្ងាញ់ណាស់!

្វា៉ន់ណាសអចអាយុ១២្នាំរដ្ឋវា៉សម៊ីងសរានស.រ.អា.

អវីដែលខ្នុំនពញច្ិត្តននាះគឺថ្នយើងអាច្នរៀននិងនលង

នៅនពលដតមួយនេើយនយើងអាច្នរៀនកាន់ដត

ន្ច្ើនអំពី្ពះនយស៊ូវ្គីស្ទ។ខ្នុំច្ូលច្ិត្តនរៀនពី

្ទង់នោយស្រ្ទង់គឺជាអង្គសនង្គ្រាះរបស់ខ្នុំ។

(លីស្ស)

ខ្នុំច្ូលច្ិត្តនរៀនពី្ពះនយស៊ូវ្គីស្ទនេើយខ្នុំែឹង

ថ្្ពះនយស៊ូវ្សឡាញ់ពួកនយើង។(ឡា�សូ)

លីស្សនឈិងឡាេបូសអសអាយុ៨នឈិង៦្នាំមកពីក្លី�វបូញា៉ាស.រ.អា

ខ្នុំច្ូលច្ិត្តនពលខ្នុំទទួលអារម្មណ៍ពី្ពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។

ខ្នុំអាច្ទទួលអារម្មណ៍ពី្ពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធន្ច្ើនខណៈ

ដែលខ្នុំស្តាប់សុន្ទរកថ្និងនមនរៀន។ខ្នុំក៏ទទួល

អារម្មណ៍ននះផងដែរនៅនពលខ្នុំជួយែល់អ្កែនទ

នទៀត។

ខ្យលីសម៊ីអាយុ៧្នាំវឺជឈិនញា៉ាស.រ.អា.

មតើអ្នក្្ ឡាញ់អវែវីខ្លាំងបំផុតក្ននុងការម្វែើជា្ មជិក
សា្នាច្កមនះ?

សំណួរបនាទាប់

«នពលមាតាយនិងឪពុកខ្នុំន្លាះោនាខ្នុំមានអារម្មណ៍្ពួយរារម្និង

នស្កនៅ។នតើខ្នុំអាច្ន្វើអវីរាន?»

នតើអ្កមានែំបូនាមនអវីខ្ះច្ំនពាះបញ្ហាននះ?សូមនផ្ើច្នម្ើយ

និងរូបេតរបស់អ្កឲ្យរានមុននេងៃទី៣១ដខតុលាឆ្នាំ២០១៥។

សូមរកអាស័យោឋានរបស់នយើងនៅទំព័រទី៣ឬអ៊ីដម៉លនយើង

តាមអាស័យោឋានliahona@ ldschurch. org។(សូមោក់

«Question Corner»នៅក្នុងជួរនន្បធានបទ)សូមចាំថ្្តូវ

មានការអនុញ្ញាតពីឪពុកមាតាយ!

ចយម្ើ�ទាំងឡា�គឺរានបំណងយដើម ប្ីជួ�និងជា្រស្សនវិស័�មិនផមនជា

ការទបកាសអំ្បីយគាលល្រ្ធិយនារះយ្រ។

ខ្នុំច្ូលច្ិត្តនរៀនពី្ពះនយស៊ូវ្គីស្ទនេើយខ្នុំច្ូលច្ិត្តនៅនរៀន

ថ្នាក់បឋមសិកសានិងរាប់អានមិត្តភក្តិ។

ខ្សធើរីនដ័បុលយូអាយុ៧្នាំរដ្ឋណសខ្រ៉ូលីណាស.រ.អា.

ម្ជុងមួយននសំណួរ
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ខ្នុំសូមអរគុណម្ពោះអង្គ

ខ្នុំសូមអរគុណ្ពះអង្គច្ំនពាះពន្ឺ

ែ្ិតវារានរះោំងនេងៃោំងយប់។

ខ្នុំសូមអរគុណ្ពះអង្គច្ំនពាះនែើមនឈើ

ែ្ិតវាហាក់បីែូច្ជាមានអំណាច្នែើម្ីបញ្ឈប់

ខ្យល់។

ខ្នុំសូមអរគុណ្ពះអង្គច្ំនពាះអវីជាន្ច្ើនដែលខ្នុំមិន

អាច្ដេ្ងរានន�ើយ។

ប៉ុដន្តខ្នុំែឹងយា៉ាងអស់ពីច្ិត្តថ្្ទង់រានបនងកើតជីវិត

របស់ខ្នុំ។

ខណៈដែលជីវិតខ្នុំននះមិនអាច្រានសុខស្ន្ត

ែរាបណាខ្នុំនៅមានជីវិតខ្នុំមានការនពញច្ិត្ត។

នីសសាសជអាយុ១០្នាំម្បជាធឈិបសតយ្យបា៉ាសៅ

ទំព័ររបស់នយើង

បងគ្បុសរបស់ខ្នុំនិងមិត្តភក្្ិគ្គួសារបានទទួលការមៅបមគ្មើមបសក្ក្ម្

របស់ពួក្រាត់។មយើងបានមបើក្ឡានគ្បាំបពីមរា៉ាងមៅកាន់គ្ពរះវិហារបរិសុទ្ធមៅ

នហ្វពីមប៊៊ីក្គ្បមទសអាល្ឺម៉ង់មដើម្ពីពួក្មគអាចទទួលអំមណាយទានពិសិដ្ឋថន

គ្ពរះវិហារបរិសុទ្ធរបស់ពួក្មគ។

មយើងបានសានាក្់មៅទពីមនារះគ្បាំថ្ងៃមដើម្ពីគ្គួសាររបស់ខ្នុំអាចមធ្វើក្ិច្ចការគ្ពរះវិហារ

បរិសុទ្ធបានមគ្ចើនដង។រានផ្ទរះសំណាក្់មួយសគ្រាប់គ្គួសារសានាក្់មៅមៅមលើ

ទពីធាលាគ្ពរះវិហារបរិសុទ្ធ។មក្្ងដថទមួយចំនួនមទៀតនិងរូបខ្នុំបាន�ួយអ្ក្ប្សួន

មហើយរាត់បានឲ្យកាមរ៉មមយើង។មយើងរានភាពសបបាយរីក្រាយណាស់។

ខ្នុំរង់ចាំដល់ឆ្នាំមគ្កាយមទៀតមៅមពលខ្នុំឈានដល់អាយុ១២ឆ្នាំមហើយនរឹង

អាចគ្�មុ�ទរឹក្មៅក្្នុងគ្ពរះវិហារបរិសុទ្ធ។

អាលីក្សអសអាយុ១១្នាំមកពីម្បសទសស្បូវា៉គី

មក្្ងគ្បុសបួននាក្់មក្ពពីវួដបតមួយមៅក្្នុងគ្បមទស

អាហ្សង់ទពីនបានគ្�មុ�ទរឹក្មៅថ្ងៃជាមួយរានា។ប៊៊ីស្សព

របស់ពួក្មគ(ក្ណាតាល)ឈរមៅជាមួយពួក្មគ។

ពួកអ្កែ្សពវែសាយ្ សនាជាសមិសស្ទើរសដាយអាម្បីលសអសអាយុ៩្ នាំម្បសទសមុឈិកសម៊ីក។
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សដាយដអមរិន្ន់ដលឺសុន

បនាទាប់	ពី	មពះដយស៊ូវ	បាន	មាន	មពះជនមេ	រស់	ដឡើង	

វិញ	ដ�ើយ	មតឡប់	ដៅ	ឋានសួគ៌	ដនាះ	ដពមតុស	

នរិង	សាវក	ែមេ	ដេៀត	បាន	ផសែព្វផសាយ	ដៅ	ក្នុង	កដនលង	

រា	ដមចើន	ប៉ាុដន្ត	មរាន់ដត	ផសែព្វផសាយ	ែល់	មបរាជន	យូោ	

ដត	ប៉ាុដណាណាះ	។

កូដនលាស	គឺ	រា	ម្ន្តី	អ្ក	រោន់	តំដណង	មានាក់	ដៅ	

ក្នុង	កងេរ័ព	របស់	ពួក	រ៉ូម	។	ដលាក	បាន	ដជឿ	ដលើ	មពះ	

ប៉ាុដន្ត	ដលាក	ពុំ	ដមន	រា	សាសន៍	យូោ	ដឡើយ	។	ដេវតា	

បាន	បង្ហាញ	ខលលួន	ែល់	ដលាក	ដ�ើយ	បាន	មបាប់	ដលាក	

ឲ្យ	រក	ដពមតុស	។	កូដនលាស	បាន	បញ្ចូន	អ្ក	បដមមើ	ខលលួន	

ឲ្យ	រក	ដពមតុស	ដ�ើយ	មពះវិញ្ញាណ	បរិសុេ្ធ	បាន	មបាប់	

ដពមតុស	ឲ្យ	ដៅ	រាមួយ	ពួកដគ	។

ដៅក្នុង	ផ្ះ	របស់	កូដនលាស	ដពមតុស	បាន	

បដមងៀន	មនុសសែ	រាដមចើន	ដែល	បាន	មក	ជួបជុំ	

រានា	ដៅ	េីដនាះ	។	ដលាក	បាន	មបាប់	ពួកដគ	អំពី	

ែំណឹងល្អមនមពះដយស៊ូវមគីស្	ដ�ើយ	ពួកដគ	េេួល	

អារមមេណ៍	ពី	មពះវិញ្ញាណ	បរិសុេ្ធ	ដ�ើយ	បាន	ែឹង	ថា	វា	

រា	ដរឿង	ពរិត	។	ដៅដពល	មរិត្ត	របស់	ដពមតុស	បាន	ែឹង	ថា	

ដលាក	បាន	ផសែព្វផសាយ	ែល់	សាសន៍	ដែល	មរិនដមន	រា	

ពួកយូោ	ដនាះ	ពួកដគ	បាន	ភាញាក់	ដផ្អើល	។	ប៉ាុដន្ត	ដពមតុស	

បាន	មបាប់	ពួកដគ	ថា	ដលាក	បាន	ដរៀន	ថា	ែំណឹងល្អ	

មន	មពះដយស៊ូវមគីស្	គឺ	សមមាប់	មនុសសែ	មគប់	រូប	។	

(	សូមដមើល	ករិច្ចរោរ	10:1–48;	11:1–18	)	។	◼

អ្កនិ្ន្ធរស់យៅរដ្ឋ�ូថ្�៍ស.រ.អា។

មេ្តុ្កូមនលា្

និងមេវតា

សពលសវោមនុស្សរានាក់
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ស

៊ី.ហា
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ុន
ខ
ុន
រ៉យ

។

នរៀនអំពី្ពះគម្ីរសញ្ញាេ្មីរួមោនានៅឆ្នាំននះ!
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ចសម្មៀង៖សូមន្ជើសបទច្ន្មៀងអំពីកិច្្ការផ្សពវផសាយស្សនាែូច្ជាបទ«នយើង

នឹងនាំការពិតែល់នលាកិយ»(បសៀវបៅ ចបទមៀង កុមារទំព័រ៩២)។

ម្ពោះគម្ីរ៖មា៉ាថ្យ២៨:១៩–២០

វីសដអូ៖សូមនៅកាន់Biblevideos. orgនែើម្ីនមើល«ទស្សននិមិត្តរបស់នព្តុស

នែើម្ីនាំយកែំណឹងល្អែល់ស្សន៍ែនទ»។

សម្តៀមខ្លួនសដើម្ីដចកចាយ!
រនបៀបមួយនែើម្ីដ្បកាលាយជាអ្កផ្សពវផសាយ

ស្សនាល្អននាះគឺពយាយាមដ្បកាលាយ

ខ្លួនឲ្យែូច្ជា្ពះនយស៊ូវ្គីស្ទ។សូម

កាត់ស្លាកោំងននះនច្ញនេើយបិទនលើ

បុគ្គលិកលក្ខណៈមួយដែលអ្កច្ង់ហាត់។

្បដេលអ្កអាច្ន្វើជា«ដអលន�ើរ

សប្នុរស»ឬ«ស៊ីនស្ទើរដែលមាន

អំណរគុណ»។សូមោក់ស្លាករបស់

អ្កនៅកដន្ងណាដែលវាអាច្រំឭកអ្កពី

នោលនៅរបស់អ្ក។

ក្រជដជករានាក្នុងម្កុមម្គួ្រ
សូមអានមា៉ាថ្យ២៨:១៩–២០។សូមនិយាយអំពីរនបៀបដែលនយើងអាច្ដច្កចាយ

ែំណឹងល្អជាមួយមនុស្ស្គប់រូប។សូមគិតពីសំណួរដែលមិត្តភក្តិឬអ្កជិតខាង

របស់អ្កអាច្មានអំពីែំណឹងល្អ។អ្កអាច្ហាត់សួរនិងនេ្ើយសំណួរតាមរយៈ

ការសដម្តងតួជាមួយ្គួស្ររបស់អ្ក។

ស៊ីសសទើរអែលស�ើរ

អែលស�ើរស៊ីសសទើរ

ព័ត៌រានពីម្ពោះគម្ីរ
នយើងអាច្យល់្ពះគម្ីររានកាន់ដត្បនសើរនៅនពលនយើងដច្កចាយអវីដែលនយើង

កំពុងនរៀន។សូមអានវគ្គ្ពះគម្ីរមួយជាមួយ្គួស្រអ្កនេើយនិយាយពីន័យនន

ពាក្យឬឃ្លាដែលពិរាកនិយាយពីអវីដែល្ពះគម្ីរមានអតថែន័យច្ំនពាះខ្លួននិង

រនបៀបដែល្ពះគម្ីរអនុវត្តក្នុងជីវិតរបស់អ្ក។

សរៀនបដន្ថមសទៀត
ពីមុននពលនព្តុស្តូវរាននៅឲ្យន្វើជាសិស្សននាះនលាកគឺជាអ្កននស្ទ្តី

មានាក់ដែលស្រាល់ថ្ជាស៊ីម៉ូន។្ពះនយស៊ូវរាន្បោនន្មះនព្តុសែល់នលាក

ដែលមានន័យថ្«េ្ម»ឬ«ែុំេ្ម»។បនាទាប់ពី្ពះនយស៊ូវរានយាងនច្ញពីដផនែី

ននាះនព្តុសគឺជា្បធានស្វកនេើយរានែឹកនាំស្សនាច្្ក។នលាករានកាន់

កូននស្ឬសិទ្ធិអំណាច្ននបពវជិតភាព។



72 លីអាេូណា

 ស្វែងរកជំនួយ

វាជា�ប់រំលងអាទធាតយៅយ�ើ�

ប៉ុផនតែយ្តបានដលងថ្វាគឺជាយរា៉ាង

ផដលទតូវនិយា�។
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«ទ្រះវរបិតាសួគ៌ឥ�លូវខ្នុំអធិស្ឋានសូមដលកនាំ

យ�ើ�ការោរខ្នុំរល់ន្ងៃ»(ដសៀវដៅ	ចដមមៀង	កុមារ

្រំ្័រ១៩)។

សដាយឃីមសបម៊ីរលីរី�

ដផ្អកនៅនលើែំនណើរនរឿងពិត

មេត	ភាញាក់	ែឹងខលលួន	ពាក់កណាតាល	អាធ្មត	ដោយ	

ពយាោម	មរិន	យំ	។	រាត់	បាន	អធរិសាឋាន	

សុំ	ជំនួយ	ប៉ាុដន្ត	ហ្ក់បី	ែូច	រា	មាន	ពពក	ដៅមា	មរោស់	

មគបែណតាប់	ដលើ	រាត់	ដែល	បាត់បាំង	មពះវិញ្ញាណ	។

រាត់	បារម្ភ	ថា	«	ដតើ	ដ�តុ	អ្វី	បាន	រា	ខ្នុំ	មរិន	អាច	ដ្លច	

កមមេវិធី	េូរេសសែន៍	ែ៏	អាមកក់	ដនាះ	បាន	ែូដច្ះ	?	»

ពីរបី	មថងៃ	មុន	រាត់	បាន	បញ្ចប់	ករិច្ចរោរ	សាលា	របស់	

ខលលួន	មុន	ដមា៉ាង	ដ�ើយ	បាន	ដបើក	េូរេសសែន៍	។	ប៉ាុដន្ត	រាត់	

ពុំ	បាន	គរិត	ថា	នឹង	ដ�ើញ	អ្វី	ែូច	យនារះ	ដៅដលើ	ដអមកង់	

េូរេសសែន៍	ដឡើយ	។	ដថត	បាន	រន្ធត់	ចរិត្ត	ថា	រាត់	ដ្លច	បរិេ	

េូរេសសែន៍	ភាលាម	តាម	ដែល	រាត់	គួរ	បរិេ	ដនាះ	ដេ	។

វា	រា	រោរណ៍	មចែន្យ	មួយ	។	រាត់	រាមាន	បំណង	ចង់	

ដមើល	ឆុតឆ្ក	ដបប	ដនាះ	ដឡើយ	ប៉ាុដន្ត	ឥឡលួវ	ដនះ	រាត់	មរិន	

អាច	ដ្លច	វា	ដឡើយ	។	ដពល	ខលះ	វា	បាន	ដលាត	មក	ក្នុង	

ខួរកបាល	រាត់	ដៅដពល	កំពុង	ដរៀន	កំពុង	បរិដភាគ—

សូម្ី	ដត	ដៅ	អំឡនុង	ដពល	មបជុំ	ដៅ	មពះវិហ្រ	ក្តី	។	រាត់	

សបបាយ	ចរិត្ត	ដែល	មាតាយ	នរិង	ឪពុក	មរិន	ែឹង	ពី	រោរគរិត	

របស់	រាត់	ដៅអំឡនុង	ដពល	ទាំង	ដនាះ	។	ឪពុក	មាដាយ	

របស់	ដថត	បាន	បដមងៀន	រាត់	ថា	មរិន	មតូវ	ដមើល	រូបភាព	

របស់	មនុសសែ	ដែល	មរិន	ដសលៀក	សដមលៀកបំពាក់	ដឡើយ	។	

រាត់	បានែឹង	ថា	ឪពុក	មាតាយ	រាត់	ក៏	រំពឹង	ផងដែរ	ថា	

រាត់	នឹង	ដចៀសវាង	ពី	រោរដមើល	កមមេវិធី	េូរេសសែន៍	ដខសែ	

ភាពយន្ត	ដែល	�រិងសា	នរិង	វីដែអូ	ដ�្ម	ដឡើយ	។

ដថត	នរិោយ	ងុំៗ	ោក់	ខលលួន	ឯង	ថា	«	ឥឡូវ	ខ្នុំ	ែឹង	ពី	

មូលដ�តុ	ដ�ើយ	»	។

ដថត	បាន	ចុះ	ពី	ដលើ	ដមគ	ដ�ើយ	បាន	លុត	ជង្ង់	ចុះ	ម្តង	

ដេៀត	។	ដតើ	រាត់	អាច	ដធ្វើ	អ្វី	ខលះ	?

«	មពះវរបរិតាសួគ៌	ដអើយ	»	ដថត	បាន	ខសែឹប	។	«	សូម	

ជួយ	កូន	ឲ្យ	ឈប់	គរិត	ពី	អ្វី	ដែល	កូន	បាន	ដ�ើញ	»	។	

រាត់	បាន	យក	មែ	ជូត	េឹក	ដ្្ក	ដែល	ែក់	ក្នុង	ដ្្ក	ខលលួន	

ដ�ើយ	សាតាប់	។	ដបះែូង	របស់	រាត់	បាន	ដលាត	ញាប់	

រាង	មុន	។	រាត់	បាន	គរិត	ថា	រាត់	េេួល	អារមមេណ៍	

ពី	រោរបំផុស	គំនរិត	មន	មពះ	វិញ្ញាណ	បរិសុេ្ធ	ប៉ាុដន្ត	ដនាះ	

មរិនដមន	រា	ចដមលើយ	ដែល	រាត់	ចង់	បាន	ដឡើយ	។

គាត់ទតូវផតទបាប់ឪ្ុករាតា�គាត់។

«	ដ�តុអ្វី	?	»	ដថត	មាន	រោរដងឿង	ឆងៃល់	។	រាត់	

មាន	អារមមេណ៍	ថា	ែូច	រា	កូនដកមេង	ចូល	ដៅ	ក្នុង	បន្ប់	

របស់	ឪពុក	មាតាយ	ខលលួនដៅ	ពាក់	កណាតាល	អាមធ្មត	។	

ដ�ើយ	ទបាប់	ពួកដគ	ឬ	?	រាត់	មាន	អារមមេណ៍	

ខាមាស់ដអៀន	នរិង	ឈឺ	រា	ថមេី	ម្តង	ដេៀត	។

បនាទាប់	មក	គំនរិត	ែ៏	ចបាស់	មួយ	បាន	ចូល	មក	ក្នុង	

គំនរិត	រាត់	៖	មពះវរបរិតាសួគ៌	មាន	មពះេរ័យ	ឲ្យ	រាត់	

រីករយ	។	មពះវរបរិតាសួគ៌	មាន	មពះេរ័យ	ចង់	ឲ្យ	រាត់	

មាន	អារមមេណ៍	ពី	មពះវិញ្ញាណ	ម្តង	ដេៀត	ដែើម្ី	គរិត	

ពី	ដរឿង	ល្អៗ	ដ�ើយ	ដសាមាះមតង់	រាមួយ	មគួសារ	របស់	

រាត់	។	មេង់	ចង់	ឲ្យ	ដថត	រោលាយ	រា	អ្ក	រោន់	បព្វជរិតភាព	

ដអើរ៉ុន	មានាក់	ែ៏	សក្តរិសម	ដៅដពល	រាត់	្ ន	ែល់	អាយុ	

12	ឆ្នាំ	ដៅ	ពីរបី	ដខ	ដេៀត	។	ដថត	បាន	ែឹង	ថា	ដបើសរិន	

រាត់	រោន់	ខាជាប់	អ្វី	ដែល	រាត់	បាន	ដ�ើញ	ដ�ើយ	េុក	វា	ឲ្យ	

រា	ដរឿង	សមាងាត់	ដនាះ	រាត់	នឹង	បន្ត	មរិន	រីករយ	អំពី	វា	។

ដថត	បាន	ែឹង	ថា	រាត់	មតូវរោរ	ជំនួយ—ដ�ើយ	

មពះវិញ្ញាណ	បរិសុេ្ធ	បាន	មបាប់	រាត់	ពី	កដនលង	ដែល	អាច	

េេួល	បាន	ជំនួយ	។

ដថត	បាន	ដមើល	ដមា៉ាង	ដលើ	នាឡរិរោ	ដែល	ចាំង	

មពាកៗ	ដៅ	ជរិត	ដមគ	របស់	ខលលួន	។	វា	ដមា៉ាង	ជរិត	1:00		

មពឹក	ដៅ	ដ�ើយ	។	រាត់	បាន	ដមរោក	ដឡើង	ដ�ើយ	ដែើរ	

ដៅក្នុង	ផ្ះ	ដែល	ងងឹត	សំដៅ	ដៅរក	បន្ប់	របស់	ឪពុក	

មាតាយ	រាត់	។	ដោយ	្ រិត្រ័យ	រា	ខាលាំង	ដនាះ	រាត់	បាន	

ដរាះ	ទាវារ	បន្ប់	របស់	ឪពុក	មាតាយ	រាត់	។

«	មា៉ាក់	?	បា៉ា	?	»

សំដឡង	របស់	មា៉ាក់	ដែល	ដៅ	ងងុយ	ដែក	ដៅ	

ដឡើយ	បាន	ដមសក	ថា	«	ដថត	ដតើ	រា	កូន	ឬ	?	»

«	មាន	ដរឿង	អ្វី	�្ឹង	កូន	?	»	ឪពុក	បាន	សួរ	។

ដថត	បាន	ដពាល	ថា	«	បាេ	ដមនដ�ើយ	»	។	«	ដតើ	

ដយើង	អាច	នរិោយ	រានា	បាន	ដេ	?	ដ�ើយ	ដតើ	ខ្នុំ	អាច	

េេួល	រោរមបសរិេ្ធពរ	មួយ	បាន	ដេ	?	»

ឪពុក	បាន	ចុច	កុងតាក់	អំពូល	ដ្លើង	ដៅ	ដក្រ	ដមគ	

រាត់	ដ�ើយ	ឲ្យ	ដថត	ចូល	មក	ក្នុង	បន្ប់	។	ែ្រិត	វា	រា	

ដលើក	េីមួយ	ដ�ើយ	ដែល	ដថត	បាន	េេួល	អារមមេណ៍	មន	

ភាពកក់ដរៅតា	ដសចក្តី	សង្ឹម	នរិង	ពនលឺ	។	◼

អ្កនិ្ន្ធរស់យៅរដ្ឋ�ូថ្�៍ស.រ.អា។
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អូ៎មេ!ឥឡូវម្វែើដូចមរេ្តចមៅ?
វា	អាច	ដកើត	ដឡើង	ដៅ	មគប់	កដនលង—ដៅ	ផ្ះ	សាលាដរៀន	ឬ	ផ្ះ	មរិត្ត្ក្តរិ	។	ភាលាមៗ	បនាទាប់	ពី	អ្ក	ដ�ើញ	

អ្វី	ដែល	អ្ក	ដលង	ថា	មរិន	ល្អ—ដៅ	ដលើ	េូរសព្	េូរេសសែន៍	កុំព្យូេរ័រ	ឬ	ឧបករណ៍	ដ�្ម	ឬ	ដៅ	ក្នុង	

ដសៀវដៅ	ឬ	េសសែនាវែ្តី	។	ឥ�លូវ	ដតើ	អ្ក	អាច	ដធ្វើ	អ្វី	ដែើម្ី	ឲ្យ	អ្ក	មាន	អារមមេណ៍	ល្អ	មបដសើរ	ដឡើង	វិញ	?

នច្ញឆ្ងាយពីវា។ច្ូរបិទវានៅ។ោក់វាច្ុះ។សូមចាត់ទុកថ្វា

ែូច្ជាថ្នាំពុលែល់ខួរកបាលរបស់អ្ក—នោយស្រវាពិតជាន្វើដបប

ននាះដមន។

សូម្រាប់មាតាយឬឪពុករបស់អ្ក។ឪពុកមាតាយស្រាល់អ្កច្បាស់នេើយពួកនគច្ង់

ជួយអ្កឲ្យមានសុវតថែិភាពនិងរីករាយ។សូមកុំខាមស់នអៀន។អវីដែលរាននកើតន�ើង

ច្ំនពាះអ្កនៅនពលខ្ះក៏រាននកើតន�ើងច្ំនពាះមនុស្ស្គប់ោនាផងដែរ។

សូមបន្តនិយាយ។វា្បដេលជាជួយអ្ក

ឲ្យ្រាប់មាតាយឬឪពុកអ្កនៅនពលណា

ដែលអ្ករានន�ើញអវីមួយអំ�នុងនពញមួយ

នេងៃដែលន្វើឲ្យអ្កមានអារម្មណ៍មិន្សណុក

ក្នុងច្ិត្ត។ឪពុកមាតាយអាច្ជួយអ្កឲ្យោក់

ដផនការនែើម្ីការពារខ្លួនអ្កពីការនមើល

អវីដែលមិនសមរម្យ។នបើសិនអ្កមាន

អារម្មណ៍ថ្ជាប់អនាទាក់្ពួយរារម្ឬអ្ក

ច្ង់ន�ើញអវីដែលមិនសមរម្យម្តងនទៀតសូម

្រាកែថ្អ្ក្តូវ្រាប់ពួកនគពីអារម្មណ៍

ននាះផងដែរ។

សូមកុំនៅនសងៃៀមមិនន្វើអវីននាះន�ើយ។សូមនមើលឬ

អានអវីដែលល្អ។ន្វើសកម្មភាពអវីមួយ។ន្វើទនងវើល្អ

នផ្សងៗ។សូមនៅដក្រ្គួស្រឬមិត្តភក្តិ។

សូមច្ងចំាថ្អ្កគឺជានរណា។អ្កមិនដមនជា

មនុស្សអា្កក់នោយស្រអវីដែលអ្ករានន�ើញ

ន�ើយ។អ្កគឺជាបុ្តមានាក់របស់្ពះនេើយ្ទង់

្សឡាញ់អ្កនិងច្ង់ជួយអ្កឲ្យមានសុវតថែិភាព

និងរីករាយ។

បំនភ្ច្វានចាលនៅ។សូម្សនមថ្ែូច្ជាអ្កដលងនប៉ងនរា៉ាងនេើយឈរនមើលវានហាះអដណតាតនៅ

ឆ្ងាយ។សូមពយាយាមស្មាកនេើយសូមន្វើឲ្យអវីដែលអ្ករានន�ើញននាះអដណតាតនច្ញពីច្ិត្តរបស់

អ្ក។ឥ�សូវសូមគិត្សនមពី្ពះវិហារបរិសុទ្ធ្គួស្ររបស់អ្កឬអវីនផ្សងនទៀតដែលអ្កច្ង់ន�ើញ។
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ក
ុមា
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សផលែម្ពៅរប្់ផល
សដាយសរសហារម្ចាព

ដផ្អកនៅនលើែំនណើរនរឿងពិត

ផល		កំពុង	ជួយ	ឪពុក	ោំ	បដនល	ក្នុង	សួន	។	រាត់	ចង់	ឲ្យ	បងមបុស	ដអៀរិច	របស់រាត់	ដៅេី	ដនះ	ជួយ	។	ប៉ាុដន្ត		ដអៀរិច		ដៅ	បដមមើ	

ដបសកកមមេ	ឆ្ងាយ	ណាស់	។

ផល		បាន	នរិោយ	ថា	«	កូន	នឹង	មរិន	ធំ	ែូច	បង	ដអៀរិច	ដេ	»	។	«	ដតើ	កូន	អាច	ដចញ	ដបសកកមមេ	ែូច	រាត់	ដម្តច	បាន	?	»

ឪពុក	បាន	នរិោយ	ថា	«	កុំ	បារម្ភ	អី!	»	។	«	កូន	នឹង	ធំ	»	។

សម្រាប់កុរារតូចៗ
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ើរ
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ឪពុក	បាន	�ុច	មរាប់	ដ្ព	មួយ	ចំនួន	ដៅ	ឲ្យ	ផល	។	រាត់	

បាន	ជួយ	ោំ	ដ្ព	ផល	។

ផល	បាន	សួរថា	«	ដតើ	មរាប់	តូចៗ	ទាំង	ដនះ	នឹង	ែុះធំ	ដឡើង	

រោលាយ	រា	ដផល	ដ្ព	ធំៗ	ដមនដេ	បា៉ា	?	»

ឪពុក	បាន	ដឆលើយ	ថា	«	ដបើសរិន	កូន	ដថទាំ	វា	បាន	ល្អ	»	។

ផល	បាន	ដចញ	មក	ដមើល	សួនចបារ	រល់	មថងៃ	។	រាត់	

បាន	ដមសាច	េឹក	វា	ដ�ើយ	មរិន	យូរ	ប៉ាុនាមាន	ពនលក	តូចៗ	

បាន	ែុះ	ដចញ	មក	។	សលឹក	វា	ក៏	រោន់ដត	ធំ	ដៅៗ	។	ផល	

បាន	ែក	ដៅមា	ដចញ	ដោយ	យកចរិត្ត	េុក	ោក់	។
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ក
ុមា
រ

ែល់	រែូវ	សលឹកដឈើ	មជុះ	ដែើម	ដ្ព	របស់	រាត់	បាន	លូតលាស់	។	ដ�ើយ	មាន	ដផល	ដ្ព	ពណ៌	ដលឿងេុំ	ធំៗ	។

ផល	បានែឹកមែ	បា៉ា	ដៅ	ដមើល	វា	។	ឪពុក	បាន	ដពាល	«	កូន	បាន	ដមើល	ដថ	ដែើម	ដ្ព	បាន	ោ៉ាង	ល្អ	!	»

«	បាេ	!	ដ�ើយ	កូន	នឹង	ដមើល	ដថទាំ	ខលលួន	ឲ្យ	បាន	ល្អ	ែូដច្ះ	កូន	អាច	ធំ	ផងដែរ	»	។	ផល	បាន	ញញឹម	។	«	ដ�ើយ	ដៅដពល	កូន	ធំ	ដឡើង	ដនាះ	កូន	

អាច	ដចញ	ដបសកកមមេ	បាន	ែូចរា	បង	ដអៀរិក		អញ្ចឹង!	»		◼

អ្កនិ្ន្ធរស់យៅរដ្ឋ�ូថ្�៍ស.រ.អា។
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ដតើ	ផល	ោំ	បាន	ដ្ព	ប៉ាុនាមាន	ដផល	?	ដតើ	អ្ក	អាច	រក	វត្ថនុ	ដែល		

លាក់	កំបាំង	ដផសែង	ដេៀត	បាន	ដែរ	ឬ	ដេ	?	◼

ដវីដាំម្ពៅ
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	 	 	 រ�ៀន		 រ្វើ		 ជា		មនុស្ស		ល្អ		 ប្រ

	 អវវី		 ខ្ញុំ		 ថ្លែង		 និង		 រ្វើ	។		 ម		 នុស្ស		 ម្នាក់		 ក្ញង		 មួយ		 លាន		 ក		 ម្លាុំង		 ជុំ		 រនឿ		 លូត		 លាស់	!

	 ម		 នុស្ស		 ម្នាក់		 ក្ញង		 មួយ		 លាន		 រ�ើ�		ក្ញង		 ព		 នលែលឺ		 រយើង		 ម្នាក់		 ៗ		ម្ន		 ល		ក្ខណៈ		 ពិ		រសស	—

	 តិ		 ្រត្ិ		 និង		 រ្មោះ		 បតង់	។		 ខ្ញុំ		 ្រ		 ង្ហាញ		 ថា		 ខ្ញុំ		 បស		 ឡាញ់		 ប្រង់		 ប្រ្រ់

	 1.	រយើង		ជា		 កូន		 រៅ		 �៏		 �ឹង		 ម្ុំ		 រៅ

	 ពិ		 រសស		 ខលែលួន	។		 ម		 នុស្ស		 ម្នាក់		 ក្ញង		 មួយ		 លាន		 ក		 ម្លាុំង		 ជុំ		 រនឿ		 លូត		 លាស់	!

	 មនុស្ស	ម្នាក់		 ក្ញង		 មួយ		 លាន		 រ�ើ�		 ក្ញង		 ព		 នលែលឺ	 ប្រង់	!		 រយើង		 ម្នាក់		 ៗ		ម្ន		 ល		ក្ខណៈ		 ពិ		រសស	—

	 ពិ		 ភព		 រលាក		 សពវ		 ថ្ងៃ		 ម្នាក់		 ៗ		 ជា		 កូន		 �្រស់		 បពោះ		 ម្ន		 ល		 ក្ខណៈ

មនុស្ស	ម្នាក់	ក្ញង	មួយ	លាន	!
ដោយពន្លឺ និង ដោយស្វាហាប់

្រុំនុកចរបមៀង	រោយ	រជន	ភវីន្រូរ៉ាហវ
្រុំនុករភលែង	រោយ	ថម៉ារ�ើល	រអហវ	ម៉ាូឌឌវី

	 គ្មន		 អុំ		 ្រូ�		 �ូច	—		 ខ្ញុំ	

	 គ្មន		 អុំ		 ្រូ�		 �ូច	—		 រយើង		 នឹង		 រ្វើ		តាម		 បពោះ		 ្រ័យ		 បពោះ		 ្រិ		 តា		 ស្ួរ៌	។		 2.	ខ្ញុំ

	 នឹង		 តាម		បពោះ			្រ័យ		បពោះ		 ្រិ		 តា		សួ្រ៌		 ស		 បម្្រ់		 ខ្ញុំ	!		 ខ្ញុំ		 នឹង		 រ្វើ		តាម		បពោះ		្រ័យ		បពោះ		្រិ		 តា		សួ្រ៌	៕

(យលឺតៗ)
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វា	ហ្ក់	បី	ែូច	រា	រាមាន	េីបញ្ចប់	មន	មពះបំណង	របស់	

មពះអង្	សដ្ង្រះ	ដែើម្ី	ែឹកនាំ	ដយើង	ដៅ	េីសុវត្ថរិភាព	

ដឡើយ	។	ដ�ើយ	រដបៀប	ដែល	មេង់	បង្ហាញ	ផលូវ	ែល់	ដយើង	

គឺ	ខាជាប់ខជលួន	រានរិច្ច	។	មេង់	អំពាវនាវ	តាម	វិធី	ដមចើន	ោ៉ាង	

ដែើម្ី	វា	នឹង	បាន	ែល់	អស់	អ្ក	ដែល	មាន	ឆន្ៈ	នឹង	េេួល	

វា	។	ដ�ើយ	វិធី	ទាំង	ដនាះ	ដតង	មាន	រោររួម	បញ្ចូល	នូវ	

រោរដផ្ើ	សារ	តាមរយៈ	មាត់	របស់	ពយារោរី	មេង់	ដៅដពល	

ណា	ដែល	មនុសសែ	មាន	ភាពសក្តរិសម	នឹង	មាន	ពយារោរី	

មន	មពះ	ក្នុង	ចំដណាម	ពួកដគ	។	ពួក	អ្ក	បដមមើ	ដែល	

បាន	អនុញ្ញាត	ទាំង	ដនាះ	ដតងដត	េេួល	ខុសមតូវ	ចំដពាះ	

រោរមពមាន	ែល់	មនុសសែ	មបាប់	ពួកដគ	ពី	ផលូវ	ដៅ	រោន់េី	

សុវត្ថរិភាព	។

ដៅដពល	ភាពតានតឹង	ដកើន	ដឡើង	ដៅ	រែ្ឋ	មរិសសួរី	

ភាគ	ខាង	ដជើង	ស.រ.អា	ដៅ	ក្នុង	រែូវ	សលឹក	ដឈើ	មជុះ	នា	

ឆ្នាំ	1838	ដនាះ	ពយារោរី	យ៉ាូដសប	សមេ៊ីធ	បាន	ដៅ	ពួក	

បរិសុេ្ធ	ទាំងអស់	ឲ្យ	មបមូល	ផ្តនុំ	រានា	ដៅ	ហ្វា	ដវសត៍	ដែើម្ី	

េេួល	រោររោរពារ	។	មនុសសែ	រា	ដមចើន	បាន	តាំងលំដៅ	

ដៅ	ចមាការ	ឆ្ងាយ	ោច់	មសោល	ឬ	តាំង	េីលំដៅ	ដៅ	

រយបា៉ាយ	។	រាពរិដសស	ដលាក	បាន	េូនាមាន	ែល់	

ោ៉ាកុប	�ន	រា	អ្ក	កសាង	េីលំដៅ	តូច	មួយ	ដែល	ដៅ	

ថា	�ន	មីល	។	កំណត់មតា	មួយ	ពី	សមរ័យដនាះ	រួមមាន	

រោរណ៍	ដនះ	៖	«	បងមបុស	យ៉ាូដសប	បាន	ផ្តាំ	ពាក្យ	មក	

តាម	�ន	ដែល	រា	មាចាស់	មន	ដរង	មា៉ាស៊ីន	ករិន	មសូវ	ឲ្យ	ផ្តល់	

ពរ័ត៌មាន	ែល់	បងប្អូន	មបុស	ដែល	កំពុង	រស់ដៅ	េីដនាះ	

ឲ្យ	ចាកដចញ	ដ�ើយ	មក	ហ្វា	ដវ៉ស	ប៉ាុដន្ត	ដលាក	�ន	ពុំ	

បាន	មបាប់	សារ	ដនាះ	ដឡើយ	»	(	�្វីឡូ	ឌីប៊ល	ដៅក្នុង	

«	Early Scenes in Church History	»	ដៅ	

ក្នុង	Four Faith Promoting Classics	[	ឆ្នាំ	

1968	]	េំពរ័រ	90	)	។	ដមរោយមក	ពយារោរី	យ៉ាូដសប	

បាន	កត់មតា	ដៅ	ក្នុង	មបវត្តរិ	ដលាក	៖	«	រ�ូត	មក	ែល់	

មថងៃ	ដនះ	មពះ	បាន	មបទាន	ែល់	ខ្នុំ	នូវ	មបារាញា	ដែើម្ី	សដ្ង្រះ	

មនុសសែ	ដែល	សាតាប់	តាម	រោរេូនាមាន	។	រាមាន	នរណា	មានាក់	

មតូវ	បាន	សមាលាប់	ដឡើយ	ចំដពាះ	អស់	អ្ក	[	ដែល	បាន	ដធ្វើ	

តាម	]	ពាក្យ	េូនាមាន	របស់	ខ្នុំ	»	(	ទបវតតែិស្សនាចទក	

5:137	)	។	បនាទាប់	មក	ពយារោរី	បាន	កត់មតា	

រោរដសាកសាតាយ	ែ៏	ពរិត	ថា	ជន	រាមាន	ដទាស	អាច	មតូវ	

បាន	សដ្ង្រះ	ដៅ	ដរងករិន	មសូវ	របស់	�ន	ដបើ	េីមបឹកសា	

របស់	រាត់	បាន	េេួល	ដ�ើយ	ដធ្វើតាម	ពាក្យ	េូនាមាន	របស់	

ដលាក	។

វិេីនឆ្ពៅះនៅទីសុវតថែិភាព
របបៀប មួយ បដល បយើង អាច ដឹង ្ រី រោរទ្មាន មួយ មក 

លុោះម្រាជួបសទៀត

ដៅក្នុង	ជំនាន់	របស់	ដយើង	ដយើង	មតូវ	បាន	មពមាន	

ដោយ	ពាក្យ	េូនាមាន	ពី	កដនលង	ដែល	ដស្វងរក	េីសុវត្ថរិភាព	ពី	

អំដពើ	បាប	នរិង	ពី	េុកខេមពួយ	។	គនលឹះ	មួយ	ដែើម្ី	េេួល	

សារល់	រោរមពមាន	ទាំង	ដនាះ	គឺ	ថា	រោរមពមាន	ទាំង	ដនាះ	

បាន	មបាប់	ម្តងដ�ើយ	ម្តង	ដេៀត	។	ឧទា�រណ៍	មាន	

ដមចើន	រាង	ម្តង	ដៅ	ក្នុង	សន្រិសីេ	ដនះ	អ្ក	បាន	ឮ	ពយារោរី	

របស់	ដយើង	មាន	មបសាសន៍	ថា	ដលាក	នឹង	ែកមសង់	

មបសាសន៍	ដចញ	ពី	ពយារោរី	មុន	មានាក់	ដ�តុែូដច្ះ	ដ�ើយ	វា	

រោលាយ	រា	សាកសែី	េីពីរ	នរិង	ដពល	ខលះ	រា	សាកសែី	េី	បី	។	.	.	.	

សាវក	ប៉ាុល	បាន	សរដសរ	ថា	«	មគប់	រោរ	ទាំង	អស់	នឹង	

បាន	សំដរច	ដោយ	នូវ	មាត់	សមេរ	បនាទាល់		2	ឬ	3		នាក់	»	

(	កូរិនថូសេី	2	13:1	)	។	រដបៀប	មួយ	ដែល	ដយើង	

អាច	ែឹង	ពី	រោរមពមាន	មួយ	មក	ពី	មពះអមាចាស់	ដនាះ	គឺ	

រា	មករិត្យវិនរ័យ	មួយ	អំពី	សាកសែី	សាកសែី	ដែល	មាន	សរិេ្ធរិ	

អនុញ្ញាត	មតូវ	បាន	ដៅ	បដមមើ	។	ដៅដពល	ពាក្យ	សម្តី	

របស់	ពយារោរី	ហ្ក់	បី	ែូច	រា	ែដែលៗ	ដនាះ	គួរដត	ផ្ចង់	

អារមមេណ៍	របស់	ដយើង	ដ�ើយ	បំដពញ	ែួងចរិត្ត	ដយើង	

រាមួយ	អំណរគុណ	ដែើម្ី	រស់ដៅ	ក្នុង	ដពល	ែ៏	មាន	ពរជរ័យ	

ដនះ	។	.	.	.

មពះវរបរិតាសួគ៌	របស់	ដយើង	មសឡាញ់	ពួកដយើង	។	

មេង់	បាន	បញជូន	មពះរជបុមតា	បដងកែើត	ដតមួយ	របស់	មេង់	ដធ្វើ	

រា	អង្	សដ្ង្រះ	របស់	ដយើង	។	មេង់	មពះ	បញ្ញាញាណ	ែឹង	

ថា	ដៅ	ក្នុង	ជីវិត	រដមង	សាលាប់	ដនះ	ដយើង	នឹង	ជួប	ដមរាះថានាក់	ធំ	

អ្វី	ដែល	អាមកក់	បំផុត	ដនាះ	គឺ	មកពី	រោរល្លួង	មន	ខាមាំង	សមតូវ	

ែ៏	អាមកក់	ដនាះ	។	ដនាះ	ដ�ើយ	ដែល	រា	ដ�តុផល	មួយ	

ដែល	មពះអង្	សដ្ង្រះ	បាន	មបទាន	កូនដសា	បព្វជរិតភាព	

ដែើម្ី	ឲ្យ	អស់	អ្ក	ដែល	មាន	មតដចៀក	សាតាប់	នរិង	មាន	

ជំដនឿ	ដែើម្ី	ដធ្វើ	តាម	អាច	ដៅ	ែល់	កដនលង	រា	ដមចើន	មន	

េីសុវត្ថរិភាព	។	◼

ដកទសង់យចញ្ បី«Finding Safety in Counsel»Liahona

ផខកកកោឆានាំ១៩៩៧្រំ្័រ២៣–២៥។

សដាយម្បធាន

�ឈិនរីបម៊ីអាវរិង

ទី្បឹកសាទីមួយក្នុង

គណៈ្បធានទីមួយ

្រី ទ្រះអមាចាស់ បោរះ េឺ ជា ទកិត្យវិន័យ នន ស្ក្សរី បដល មាន 

សិ្រ្ិ អនុញ្ញាត ទតូវ បាន បៅ បបទមើ ។



«នយើងអាច្ន្វើការស្កល្ងខ្លួនឯងនោយសួរសំណួរមួយច្ំនួន។...១.នតើខ្នុំរានសរនសើរនែគូរបស់ខ្នុំនោយនស្មះសរនោះជានៅដតឯងឬនៅជាមួយកូនៗរបស់

នយើងច្ុងន្កាយនគនៅនពលណា?២.នតើខ្នុំរានអរគុណបគ្ហាញនសច្ក្តី្សឡាញ់ឬទូលអងវរនោយនសច្ក្តីជំននឿស្មាប់ោត់ក្នុងការអ្ិស្ឋានច្ុងន្កាយនគនៅនពល

ណា?៣.នតើខ្នុំរានបញ្ឈប់ខ្លួនឯងកុំឲ្យនិយាយអវីដែលខ្នុំរានែឹងថ្វាន្វើឲ្យឈឺចាប់ច្ុងន្កាយនគនៅនពលណា?៤.នតើខ្នុំរានសំុនោសនេើយសុំការអភ័យនោស

យា៉ាងរាបស្—នោយមិនរានបដនថែមពាក្យថ្‹នបើសិនអ្ក្ោន់ដតរាន›ឬ‹នបើសិនអ្កមិនរាន›ច្ុងន្កាយនគនៅនពលណា?៥.នតើខ្នុំរាននរើសយកភាពសបបាយ

ច្ិត្តជាជាងការោមោរន្វើជាអ្ក‹្តូវ›ច្ុងន្កាយនគនៅនពលណា?»

ក្រយល់ដឹង

លីនដាសខសបម៊ីតុន្បធានសមាគមសនង្គ្រាះទូនៅ«នយើងន�ើងស្ថាននលើជាមួយោនា»Liahona ដខឧសភាឆ្នាំ២០១៥ទំព័រ៣១។

សតើសយើងនឈិយាយពាក្យដែអែមដលហែមជាមួយរានាសៅវិញសៅមកបានញឹកញាប់ប៉ុណាណា?



សម្រាប់កុរារ

សម្រាប់យុវវ័យ

ក៏មាននៅក្នុងច្បាប់ននះផងដែរ

ទំព័រ
៧២

ទំព័រ
៦២

ទំព័រ
៤៤

ការយល់ពី«មូលនេតុ»ននការសន្មច្ច្ិត្តរបស់អ្កនឹង

ជួយអ្កឲ្យន្វើអវីដែល្តឹម្តូវស្មាប់នេតុផល្តឹម្តូវ។

នរៀននែើម្ីរស់នៅនោយមានបំណង្រាថ្នា!

សង្គ្រាមដែលយុវវ័យក្នុង្ពះគម្ីររាន្បឈមមុខខុសពីសង្គ្រាម

របស់អ្កប៉ុដន្តអ្កអាច្នៅដតបន្តន្វើតាមគំរូននភាពកាលាហាននសច្ក្តី

ជំននឿនិងការនោរព្បតិបត្តិរបស់ពួកនគនែើម្ីយកឈ្ះនលើ

ឧបសគ្គផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្ក។

នេតមិនអាច្ឈប់គិតអំពីអវីដែលោត់រាននមើលន�ើញ

នលើទូរទស្សន៍ន�ើយែូនច្្ះោត់រានអ្ិស្ឋាននៅកាន់

្ពះវរបិតាសួគ៌នែើម្ីែឹងពីអវីដែលោត់្តូវន្វើ។

សម្រាប់យុវមជ្ឈិមវ័យ

ការរស់នៅនោយ
ស្មោះអស់ពីចឈិត្ត

យុវវ័យដ៏អ្ចារ្យ
សៅក្នុងម្ពោះគម្ីរ

ស្វែងរកជំនួយ
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