
ការដស្វងរករាគ្៌ារបស់អ្កងឆ្ពោះងៅកាន់

ភាពខលលួនទីពរឹងខលលួនទុំព័រ៣២,៤០–៤៣

ម្ពោះវិហារបរិសុទ្ធនិងពង្សម្បវតតិ៖ការអង្ជើញមកពី

ម្បធាននិងស៊ិងស្ើរណិលសុនទុំព័រ១៤

ងទើបដតប្នម្ជមុជទរឹកឬ?ឥឡតូវងនោះអ្កអាចបងម្មើ

ងៅក្ញងម្ពោះវិហារបរិសុទ្ធទុំព័រ២០

បីជុំហានក្ញងការងោោះម្ោយជងរាលាោះងៅក្ញងចុំណង

អាពា�៍ពិពា�៍ទុំព័រ២២

ោសនាចម្កថនម្ពោះងយស៊ូវម្គីស្ថនពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងងម្កាយ•ដខតុលាឆ្នាុំ២០១៧
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 ដខតរុលា២០១៧ ១

២៨ រកង�ើញជុំនួយបនាទាប់ពីមរណភាពរបស់ណាន់ស៊ី

ងដ្យដ្ងរនវីលខស្ស

សតើការឈឺចាប់ែ៏ខ្លាំងរបស់ខ្ញំអាចជំនួសសោយ

ភាពសុខោន្តាមរសបៀបណា?

3២«ចូរងយើងងធ្វើជាមនុស្សដែលរានភាពខលលួនទីពរឹងខលលួន

និងរានភាពឯករាជ្យ»។

សតើកម្វិធតីភាពខ្លួនទតីពឹងខ្លួនរបស់ោសនាចម្ក

ជាអ្វតីសហើយសតើកម្វិធតីសនោះអាចជួយអ្នកយ៉ាង

ែូចសម្ច?

ដផ្្រនានា

៨ ងយើងនិយាយអុំពីម្ពោះម្គីស្:វាពុុំទាន់�ួសងពល

សម្រាប់ឱកាសទីពីរងឡើយ

ងដ្យដអមងប៊ីរដរនសិន

១០ ការបងម្ងៀនតាមរងបៀបរបស់ម្ពោះអង្គសង្គ្រោះ:

ែុំរីងៅក្ញងថ្នាក់ងរៀន

ងដ្យងរស៊ីកាហហ្ីហវីស្សនិររីឆាតអិមរ៉មនី

3៨ការបគ្ហាញអុំពីងសចកតីជុំងនឿ:អ៊ីងលើរែូោ

4០ សុំងឡងពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងងម្កាយ

៨០ លុោះម្តាជួបងទៀត:ចូរជួយនរណារានាក់ក្ញងថ្ងៃងនោះ

ងដ្យ្បធានថរូម្៉ាសងអសម៉នសរុន

លីអាហរូណាដខតរុលាឆានាំ២០១៧

សារលិខិត

4 ោរលិខិតគណៈម្បធានទីមួយ៖ការដម្បកាលាយ

ជាសិស្សែ៏ពិត

ងដ្យ្បធានហិនរីប៊ីអាវរិរ

៧ ោរលិខិតសួរសុខទុក្ខ៖ឱបម្កងោបអ្កដែល

វងង្វងងោយកតីម្សឡាញ់

អត្ថបទពិងសសៗ

១4 ងបើកោថានសួគ៌តាមរយៈកិច្ចការម្ពោះវិហារ

បរិសុទ្ធនិងពង្សម្បវតតិ

ងដ្យ្បធានរ័សរុលអិមណិលសរុននិរងវនឌី

ែ័បរុលយរូណិលសរុន

ភាពតសមកើងស�ើងគឺជាកិច្ចការម្គួោរ។រាន

ណតតាមរយៈពិធតីបរិសុទ្ធថនសសចក្តីសស្គ្រោះ

ថនែំែឹងល្អរបស់ម្ពោះសយស៊ូវម្គតីស្ទប៉ុសណាណោះ

សទើបម្កុមម្គួោរអាចម្តូវបានតសមកើងស�ើង។

២០ ែរឹងមុននរឹងអ្កងៅ៖បុណ្យម្ជមុជទរឹកងៅ

ម្ពោះវិហារបរិសុទ្ធ

ងដ្យហរុីងស្សើងរចនសរុន

ក្នញងនាមជាសរាជិក្ ្តីអ្នកអាចចួលរួម

ក្នញងម្ពោះវិហារបរិសុទ្ធភាលាមសោយរានប័ែ្ណ

ចូលម្ពោះវិហារបរិសុទ្ធណែលរានកំែត់

ការសម្បើម្បាស់។សនោះជាចសម្ើយមួយចំនួន

ចំសោោះសំែួរណែលអ្នកអាចរានមុននឹងសៅ

ម្ពោះវិហារបរិសុទ្ធ។

២២ការងោោះម្ោយជងរាលាោះក្ញងចុំណង

អាពា�៍ពិពា�៍របស់អ្ក

ងដ្យងអស្ប៊ដនសាកាដមន

សៅសពលជសរាលាោះម្តូវបានសោោះម្ោយ

លំនាំ្ ្តីអាចសកើតរានស�ើង។
ងៅងលើម្កបមុខ

រូ្រ្តងោ�ង�សលីនិលសុន។

4



44 ងមងរៀនម្ប្ុំមកពីពួកោវកវ័យងក្មងសម្រាប់

យុវមជ្ិមវ័យ

ងដ្យម្៉ា្្យតូស៊ីហ្តហហវី

សតើសព្វថ្ងៃសនោះសយើងអាចសរៀនអ្វតីខ្ោះពតី

បទពិសោធន៍របស់ពួកោវកនាម្រាែំបូងថន

ការោតារស�ើងវិញ?

យុវមជ្ិមវ័យ

5០ លក្ខណៈែូចម្ពោះម្គីស្

ងដ្យដអលងឌើរដ្វីឌងអដបែណា

ម្ពោះសយស៊ូវបានរងទុក្ខខ្លាំងបំផុតរានក្តី

អាែិតអាសូរខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ពួកសយើងណែល

ជាជនរងទុក្ខណតបនិ្ចបន្លួចប៉ុសណាណោះ។

54 រងបៀបដែលោរលិខិតសន្ិសីទអាចផ្លាស់បតតូរជីវិតអ្ក

ងដ្យងហែលីហហ្ីច

សតើអ្នកម្តូវស្តាតចិត្ទុកោក់សលើអ្វតីខ្ោះសៅក្នញង

សន្និសតីទសលើកសនោះ?សូមស្្ើយសំែួរសនោះសែើម្តី

ណស្វងយល់អំពតីវា!

5៨ ចូរងតាងឲ្យជាប់

ងដ្យលីនស្សនុីហរុីងលើរ

មិត្ភក្ិរបស់ខ្ញំបានបង្ខំឲ្យខ្ញំផឹកសម្គឿងម្សវឹង

ប៉ុណន្សម្កាយមករានរានាក់បាននិយយអ្វតីមួយ

ណែល្ លាស់ប្តូរជតីវិតខ្ញំ។

6០ ងធ្វើជាមនុស្សងផ្សង«ពីមនុស្សទូងៅ»

ងដ្យឆា�នុតឡាកាបាល

សតើអ្នកចង់សធ្វើជាមនុស្សសផ្សងពតីការវាយតថម្ទូសៅ

របស់អ្នកែថទអំពតីអ្នកឬសទ?ឥ�តូវសនោះគឺជាសពល

ណែលម្តូវបគ្ហាញសហើយសធ្វើវាសហើយ!

6២ ប័ណ្ណម្បកាស:ងម្កាកឈរងឡើងងោយងសចកតីជុំងនឿ

63 ចងមលើយមកពីថ្នាក់ែរឹកនាុំថនោសនាចម្ក:

រងបៀបែរឹងងោយខលលួនឯងផ្ទាល់

ងដ្យ្បធានហិនរីប៊ីអាវរិរ

64 សុំណួរនិងចងមលើយ

សម្រៅពតីការអធិោឋាននិងការសិកសាម្ពោះគម្តីរ

សតើរានវិធតីែ៏ល្អបំផុតអ្វតីខ្ោះណែលអាចពម្ងឹង

ទតីបនាទាល់របស់ខ្ញំ?

យុវវ័យ

66ពីទីម្កុងប្៉ារីសងៅទីម្កុងោបប៉ូរ៉ូ

ងដ្យងអមីងរន�ីវិត

កុរារសៅម្បសទសបារាំងនិងជប៉ុនទន្ទឹងរង់ចាំ៖

ម្ពោះវិហារបរិសុទ្ធ្ ្តី!

6៨ ចងមលើយមកពីោវក:ងតើម្ពោះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយ

ខ្ញុំតាមរងបៀបណា?

ងដ្យដអលងឌើររ៉រូបឺតឌីដហល

6៩ ទុំព័ររបស់ងយើង

៧០ ែុំងណើររបស់ងជន

ងដ្យងរស៊ីកាឡាសិន

សតើម្គួោររបស់សជនសៅែល់ទតីម្កុងសៅវូ

សោយរាមានទូកយ៉ាងែូចសម្ច?

៧២ោរា៉និងរា៉ាស៊ីនអិម.អា.អាយ

ងដ្យររូងលៀនែរូដមន

ោរា៉ភិតភ័យក្នញងការ្ តសោយរា៉ាស៊ីនអិម.

អា.អាយ។សតើនាងគួរសធ្វើអ្វតីសែើម្តីទទួលបាន

អារម្ែ៍ម្បសសើរជាងសនោះ?

៧4 រូបភាពម្បវតតិោសនាចម្ក:ពយាការី្ ្មី

៧5ការជួយងោយឲ្យង្មៅថែមតងមួយៗ

ងដ្យងខ�ិបងអច

សខ�ិបចង់ជួយពួកជនសភៀសខ្លួន—សហើយ

សក្ងែថទសទៀតក៏បានជួយផងណែរ!

៧6 ងរឿងអុំពីម្ពោះងយស៊ូវ៖ម្ពោះងយស៊ូវប្នយាងមក

ជួបយ៉ូដសបស៊្មីធ

ងដ្យគីមវិបងរៀែ

៧៩ ទុំព័រផ្ត់ពណ៌:ថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺជាថ្ងៃបរិសុទ្ធ

កុរារ

ចាំម�ើលថាម�ើអ្នក

អាចរកម�ើញរូប

លីអាហូណាដែល

លាក់មៅក្ននុងមលខមេះ

ដែរឬមេ។�ម�រុយ៖

ជួេកាលការមាេភាព

រីករាយគឺបង្កប់មាេមៅ

ក្ននុងការបមម�ើ!
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៤ លីអាហរូណា

នៅ
ក្នុងបគ្រ់ការប្រជុំសាបកាម៉ង់ង�ើងរានឯកសិទ្ិថនការសនយារ្រស់

បពោះវរ្រិរាសួគ៌ដែលថ្ង�ើងនឹងចងចាំបពោះអង្សង្គ្រោះង�ើ�

ងគ្រព្រទ្រញ្ញត្ិបទង់ងែើម្ីឲ្យង�ើងអាចរានបពោះវិញ្ញាណរ្រស់បទង់

គង់ងៅជាមួ�ង�ើងជានិច្ច(សូមងមើលមរ៉ូថណ4:3;5:២;គ.និងស.២០:៧៧,

៧៩)។ការចងចាំែល់បទង់នឹងងកើតង�ើងងោ�ឯកឯងងៅងពលង�ើងងលើកោក់

បពោះនាមបទង់មកងលើែលែលួនង�ើង។ង�ើងង្្វើការណ៍ងនោះរាមរង្រៀ្រជាងបចើនជាពិងសស

ងពលង�ើង្រងបមើអ្កែថទងៅក្នុងបពោះនាមបទង់អានបពោះ្រន្តូលែ៏្ររិសុទ្រ្រស់បទង់

ង�ើ�អ្ិសាឋានទូលសូមឲ្យែឹងអំពីអ្វីដែលបទង់សព្វបពោះទ័�ឲ្យង�ើងង្្វើ។

ងរឿងងនោះរានងកើតង�ើងចំងោោះែ្នុំងពលែ្នុំរានង្្វើ្រុណ្យបជមុជទឹកឲ្យ�ុវជនរានាក់។

ែ្នុំរានែឹងថ្អ្ក្រងបមើដែលបតូវរានងរើសរាំងរ្រស់បពោះអង្សង្គ្រោះរានងៅែ្នុំឲ្យ

ង្្វើជាអ្កផ្សព្វផសា�សាសនាងែើម្ី្រងបងៀនែំណឹងល្អបទង់ង�ើ�ដ្លែងទី្រនាទាល់អំពី

បទង់និងសាសនាចបកែ៏ពិតរ្រស់បទង់។ថែគូផ្សព្វផសា�រ្រស់ែ្នុំនិងែ្នុំរានសនយា

ែល់�ុវជនងនាោះថ្គ្ត់នឹងរានបជោះសាអាតរាមរ�ៈអំណាចថនែគ្វា�្ួនរ្រស់

បពោះង�សេូវបគីស្ងពលគ្ត់ដប្រចិត្ងោ�រានងសចក្ីជំងនឿងលើបពោះអង្សង្គ្រោះង�ើ�

បជមុជទឹកងោ�អ្ក្រងបមើដែលរានសិទ្ិអំណាចរានាក់រ្រស់បទង់។

ងពលែ្នុំងលើក�ុវជនងនាោះងចញពីទឹកថនអាងបជមុជវិញគ្ត់រានែ្សឹ្របរា្រ់ែ្នុំថ្

«ែ្នុំរានបជោះសាអាតង�ើ�ែ្នុំរានបជោះសាអាតង�ើ�»។នាបគ្ងនាោះែ្នុំរានចងចាំអំពី

្រុណ្យបជមុជទឹករ្រស់បពោះអង្សង្គ្រោះងោ��៉ូហានរាទីស្ងៅក្នុងទងនលែ�័រោន់។

ងលើសពីងនាោះងទៀតែ្នុំរានចងចាំថ្ែ្នុំកំពុងង្្វើកិច្ចការថនងសចក្ីសង្គ្រោះរ្រស់បពោះអង្

សង្គ្រោះដែលរានបពោះជន្មរស់ង�ើងវិញនិងកំពុងរានបពោះជន្មរស់—ងោ�រាន

វត្រានថនបពោះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្ែូច�៉ូហានរានរានដែរ។

ចំងោោះែ្នុំនិងពួកង�ើងរានាក់ៗការចងចាំបពោះអង្សង្គ្រោះអាចងលើសពីការបគ្ន់ដត

ពឹងងៅងលើអនុសសាវរី�៍ថនការ�ល់ែឹងនិង្រទពិងសា្ន៍រ្រស់ង�ើងជាមួ�បទង់ងៅ

ងទៀត។ង�ើងអាចង្្វើការងបជើសងរើសជាងរៀងរាល់ថ្ងៃដែលនាំង�ើងឲ្យែិតកាន់ដតជិត

បទង់ក្នុងងពល្រច្ចនុ្រ្ន្ងនោះ។

ជងបមើសសាមញ្ញ្រំផុតដែលអាចង្្វើងនាោះគឺអានបពោះគម្ពីរ។រាមរ�ៈការអាន

បពោះគម្ពីរង�ើងអាចទទួលរានអារម្មណ៍ថនការងៅជិតបទង់។ចំងោោះែ្នុំភាពជិតស្ិទ្

ងកើតរានង�ើងញឹកញា្រ់្រំផុតងពលែ្នុំអានបពោះគម្ពីរមរមន។ងៅនាទីែំ្រូងដែលែ្នុំ

អានក្នុងជំពូកនានាក្នុងនីថ�្វទី២ែ្នុំរានឮសំង�ងរ្រស់នីថ�្វនិងលីថ�ងរៀ្ររា្រ់

អំពីបពោះអង្សង្គ្រោះែូចពួកងលាកសារល់បទង់ងោ�ផ្ទាល់ក្នុងគំនិតែ្នុំ។អារម្មណ៍ថន

ភាពជិតស្ិទ្រានងកើតរានង�ើង។

ចំងោោះ្រង្រ្អតូនវារានកដនលែងងបចើនងទៀតងៅក្នុងបពោះគម្ពីរដែលអាចនាំ្រង្រ្អតូនឲ្យ

ែិតជិតបទង់។្រ៉ុដន្ងទាោះ្រី្រង្រ្អតូនអានបពោះ្រន្តូលរ្រស់បពោះងៅងពលណានិងទីណាក្ី

ងោ�សារភាព្រនាទា្រែលែលួននិងងោ�ងសាមោះអស់ពីចិត្ងែើម្ីចងចាំែល់បពោះអង្សង្គ្រោះ

ងនាោះ្រំណងបរាថ្នារ្រស់្រង្រ្អតូនក្នុងការងលើកោក់បពោះនាមបទង់មកងលើែលែលួនងៅក្នុងជីវិត

ប្រចាំថ្ងៃនឹងងកើនង�ើង។

្រំណងបរាថ្នាងនាោះង�ើ�ដែលនឹងផ្លាស់្រ្តូររង្រៀ្រដែល្រង្រ្អតូន្រងបមើងៅក្នុង

សាសនាចបករ្រស់បពោះអរាចាស់។្រង្រ្អតូននឹងអ្ិសាឋានងៅកាន់បពោះវរ្រិរាសួគ៌ទូល

សូមជំនួ�ងែើម្ីតងមកើងការងៅ្រងបមើែលែលួនងទាោះ្រី្រង្រ្អតូនចាត់ទុកវាថ្ជាការងៅ

តូចរាចក្ី។ជំនួ�ដែល្រង្រ្អតូនទូលសូមងនាោះគឺជាសមត្ថភាពងែើម្ី្រំង្លែចែលែលួនឯង

ង�ើ�ងផ្តោត�កចិត្ទុកោក់កាន់ដតខ្លាំងងៅងលើអ្វីដែលបពោះអង្សង្គ្រោះសព្វបពោះទ័�

ឲ្យងៅែល់អស់អ្កដែល្រង្រ្អតូនងៅឲ្យ្រងបមើ។

ងោយម្បធាន�ិនរីប៊ី

អាវរិង

ទី្បរឹ្រសាទីមួយ្រ្នុរ

គណៈ្បធានទីមួយ ការដ្បកាលាយជាសិស្សែ៏ពិត

ោរលិខិតគណៈម្បធានទីមួយ
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ែ្នុំធាលា្រ់ទទួលរានជំនួ�ពីបទង់និងភាពជិតស្ិទ្

រ្រស់បទង់ងៅក្នុងការ្រងបមើរ្រស់ែ្នុំជាមួ�កូនៗរ្រស់

ង�ើងងពលែ្នុំរានអ្ិសាឋានទូលសូមឲ្យែឹងអំពីរង្រៀ្រ

ជួ�ពួកងគដស្វងរកភាពសុែសាន្ដែលងកើតរាន

ង�ើងរាមរ�ៈែំណឹងល្អដត្រ៉ុងណាណោះងនាោះ។នាបគ្

ដ្រ្រងនាោះែ្នុំពុំសូវែ្វល់ខ្វា�ថ្អ្កែថទងមើលង�ើញ

ថ្ងតើែ្នុំជាឪពុកឬរាតោ�ដែលរានងជាគជ័�ង�ើ�

្រ៉ុដន្ែ្នុំែ្វល់ខ្វា�យ៉ាងខ្លាំងងៅងលើភាពងជាគជ័�និង

សុែុរាលភាពរ្រស់កូនៗែ្នុំវិញ។

្រំណងបរាថ្នាងែើម្ីផ្ល់នូវអ្វីដែលបពោះអង្សង្គ្រោះ

នឹងប្រទានឲ្យែល់អស់អ្កដែលង�ើង្រងបមើនាំង�ើងឲ្យ

អ្ិសាឋានជាការទូលអង្វរយ៉ាងពិតបរាកែងៅកាន់

បពោះវរ្រិរាសួគ៌ក្នុងបពោះនាមបពោះង�សេូវបគីស្។ងពល

ង�ើងអ្ិសាឋានរាមរង្រៀ្រងនាោះ—ងៅក្នុងបពោះនាម

បពោះអង្សង្គ្រោះងោ�រានជំងនឿងលើបទង់—ងនាោះ

បពោះវរ្រិរានឹងង្លែើ�ត្រ។បទង់រាន្រញ្តូនបពោះវិញ្ញាណ

្ររិសុទ្មកែឹកនាំលួងងលាមនិងងលើកទឹកចិត្

ង�ើង។ងោ�សារបពោះវិញ្ញាណង្្វើ្រនាទាល់អំពី

បពោះអង្សង្គ្រោះជានិច្ច(សូមងមើលនីថ�្វទី3

១១:3២,36;២៨:១១;ងអង្ើរ១២:4១)ងនាោះ

សមត្ថភាពរ្រស់ង�ើងក្នុងការបសឡាញ់បពោះអរាចាស់

ងោ�អស់ពីចិត្គំនិតនិងពលលែំនឹងងកើនង�ើង

(សូមងមើលរា៉ាកុស១២:3០;លូកា១០:២៧;

គ.និងស.5៩:5)។

ពរជ័�ថនការចងចាំជាងរៀងរាល់ថ្ងៃនិងសកម្មងនោះ

នឹងងកើតរានង�ើង្រន្ិចម្ងៗនិងងទៀងទាត់ងពល

ង�ើង្រងបមើបទង់ទទួលទានបពោះ្រន្តូលរ្រស់បទង់ង�ើ�

អ្ិសាឋានងោ�ងសចក្ីជំងនឿក្នុងបពោះនាមបទង់។ង�ើ�

ការចងចាំងនោះនឹងជោះឥទ្ិពលែល់ង�ើងឲ្យដប្រកាលា�ជា

សិស្សែ៏ពិតរ្រស់បពោះអរាចាស់បពោះង�សេូវបគីស្ងៅក្នុង

នគររ្រស់បទង់ងៅងលើដផនែីងនោះ—និងងបកា�មក

ងទៀតជាមួ�នឹងបពោះវរ្រិរាបទង់ងៅក្នុងសាថានថនសិរី

រុងងរឿងនាងពលខ្ងមុែ។◼

្បធានអាវរិរទរូនាមនងយើរឲ្យចរចំា្ពះអរ្សងហគ្គាះ

ជានិច្ចងដ្យង្វើការង្រើសងរើស្បចាំនថងៃរបស់

ងយើរឲ្យខិតកាន់ដតរិត្ទរ់។អ្្រអាចអានការអ្ិសាឋាន

សា្កាម៉រ់ជាមួយអស់អ្្រដែលអ្្របង្រៀនដែលម្ន

ដចរអំពីងសច្រ្ីសញ្ញាឲ្យចរចំា្ទរ់ជានិច្ច(សរូមងមើល

មរ៉រូនណ៤:៣;៥:២;គ.និរស.២០:៧៧,៧៩)។

ចរូរគិតពីការអង្ជើញអស់អ្្រដែលអ្្របង្រៀនឲ្យ

សរងសរប ជ្ីមួយនរូវអវីៗដែលពួ្រងគអាចង្វើជាងរៀររាល់

នថងៃងែើម្ីចរចាំ្ពះអរ្សងហគ្គាះ។អ្្រ្រ៏អាចគិតពីការ

អង្ជើញពួ្រងគឲ្យអ្ិសាឋានទរូលសរូមភាពងជាគរ័យនិរ

សរុខរុម្លភាពពី្ពះវរបិតាសួគ៌ស្ម្ប់គ្នាងៅវិញងៅម្រ

ដែរ។សរូមគិតពីការអ្ិសាឋានស្ម្ប់ពួ្រងគ្រ្នុររងបៀប

ែរូចគ្នាងនះផរដែរ។

ការបងម្ងៀនងចញពីោរលិខិតងនោះ



6 លីអាហរូណា

ងសចកតីម្សឡាញ់ែ៏ងម្ចើនងលើសលប់

ងៅងពលងយើរអាន្ពះគម្ីរឬអ្ិសាឋាន

ងនាះងយើរអាចទទួលអារម្ណ៍នន

ងសច្រ្ី្សឡាញ់ែ៏ខ្លាំរដែល្ពះវរបិតាសួគ៌

និរ្ពះងយស៊រូវម្នចំងោះងយើរ។សរូម

ផ្ត់ពណ៌ងៅ្រ្នុរររូបងបះែរូររាល់ងពលដែល

អ្្រអ្ិសាឋានឬអាន្ពះគម្ីរ។ងតើអ្្រអាច

ង្វើអវីខ្ះងទៀតងែើម្ីទទួលអារម្ណ៍ខិតរិត

្ពះវរបិតាសួគ៌និរ្ពះងយស៊រូវ?

មិ
ត្ភ្រ្ិការគ្រផ្ះ្រិច្ចការសាលាទរូរទស្សន៍—

ម្នអវីៗជាង្ចើនងទៀតដែលទា្រ់ទាញចំណាប់

អារម្ណ៍របស់ងយើរ។ប៉រុដន្ងរៀររាល់សបាតាហ៍ងយើរ

សនយានរឹរ្ពះវរបិតាសួគ៌«ថ្[ងយើរ]ចរចាំ

[្ពះរារបរុ្តា្ទរ់គឺ្ពះងយស៊រូវ្គីស្]ជានិច្ច»

(គ.និរស.២០:៧៩)។

្បធានអាវរិរម្ន្បសាសន៍ថ្ងយើរអាច

«ង្វើការង្រើសងរើសងរៀររាល់នថងៃ»នរូវ្រិច្ចការនានា

ដែលរួយងយើរឲ្យចរចាំែល់្ពះអរ្សងហគ្គាះ។ចរូរ

គិតពីការដ្្រ់ងគ្លងៅមួយ្រ្នុរដខងនះងែើម្ីចរចាំ

្ពះអរ្សងហគ្គាះកាន់ដតខ្លាំរង�ើរជាងរៀររាល់នថងៃ។

អ្្រអាចង្វើកាលវិភាគមួយងហើយតាំរចិត្ង្វើ្រិច្ចការ

មួយងរៀររាល់នថងៃ។្បធានអាវរិរងរៀបរាប់ពី្រិច្ចការ

យុវវ័យ

កុរារ

នានាែរូចជាការអាន្ពះគម្ីរការអ្ិសាឋានងដ្យ

ងសច្រ្ីរំងនឿនិរការបង្មើ្ពះអរ្សងហគ្គាះនិរ

អ្្រែនទ។ម្ន្រិច្ចការនានាែរូចជាការសរងសរ

្រំណត់ងហតរុការចរូលរួមការ្បររុំនានាងៅសាសនា

ច្្រការសាតាប់សន្ិសីទទរូងៅការងៅ្ពះវិហ្រ

បរិសរុទ្ការង្ចៀរទំនរុ្រតងមកើរ—ម្ន្រិច្ចការ

ងផ្សរៗងទៀត!ងពលងយើរចរចាំ្ពះអរ្សងហគ្គាះ

ជាងរៀររាល់នថងៃ្បធានអាវរិរសនយាថ្

«ពររ័យ...នរឹរង្រើតម្នង�ើរបន្ិចម្រៗនិរ

ងទៀរទាត់...[ងហើយ]នរឹររះឥទ្ិពលែល់

ងយើរឲ្យដ្បកាលាយជាសិស្សែ៏ពិតរបស់្ពះអម្ចាស់

ងយស៊រូវ្គីស្។

ការចងចាុំម្ពោះអរាចាស់ជាងរៀងរាល់ថ ង្ៃ

ដខតរុលា
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ោរលិខិតបងម្ងៀនសួរសុខទុក្ខ

ឱប្្រងសាបអ្្រដែល

វងរវរងដ្យ្រ្ី្សឡាញ់

ប្រធានង�ៀង្ើរងអ�្វអុជែូ�្វទីប្រឹកសាទី

ពីរក្នុងគណៈប្រធានទីមួ�រានប្រសាសន៍

ថ្«ការពិតងនាោះគឺថ្គ្មនបគួសារណា

ល្អឥតងខ្ចាោះងៅងលើដផនែីងនោះង�ើ�...។

ងទាោះជាបគួសារអ្កជួ្រប្រទោះ្រញ្ហាណាក៏

ងោ�ងទាោះជាអ្កបតូវង្្វើអ្វីៗងែើម្ីងោោះបសា�

្រញ្ហាងនាោះក្ីការចា្រ់ងផដើមនិងទី្រញ្ច្រ់ថន

ែំងណាោះបសា�ងនោះគឺជាងសចកដីស្រ្នុរស

ដែលជាងសចកដីបសឡាញ់ែ៏សុទ្សា្រ្រស់

បពោះបគីស្»។ ១

ចំងោោះអស់អ្កដែលពុំរានចូលរួមងពញ

ងលញងៅក្នុងែំណឹងល្អងនាោះលីនោងែ

ង្រេើតុនអតីតប្រធានសរាគមសង្គ្រោះទូងៅ

រានរានប្រសាសន៍ថ្៖«បពោះវរ្រិរាសួគ៌

បសឡាញ់កូនងៅទាំងអស់រ្រស់បទង់។...

មិនថ្ពួកងគជាមនុស្សដ្រ្រណាងទ—ងទាោះ្រី

សកម្មឬអសកម្មក្ី—បទង់សព្វបពោះទ័�ឲ្យ

ពួកងគបត�្រ់មកផ្ោះវិញ»។ ២

ប្រធាន�៉ូដស្រងអ�្វសេ្មើ្(១៨3៨–

១៩១៨)រាន្រងបងៀនថ្«ងទាោះ្រីជា[កូនៗ

រ្រស់អ្ក]ចងចសរឹងរូសយ៉ាងណាក្ី...

ងពលអ្កនិយ�ឬជដជកជាមួ�ពួកងគចូរ

កុំនិយ�ងោ�កំ�ឹងចូរកុំនិយ�ងោ�

ដបសកខ្លាំងៗចូរកុំនិយ�ក្នុងរង្រៀ្រស្ី

្រងនាទាសង�ើ�។ចូរនិយ�ជាមួ�ពួកងគ

ងោ�សមរម្យ»។ 3

ដអលង�ើរដប្រេនងអចដនលសុនក្នុង

ពួកចិតសិ្រនាក់រានងលើក�កការដណនាំ

រ្រស់បពោះអង្សង្គ្រោះែល់អ្កដែលរានកាក់

១០ែួងង�ើ�រាត់មួ�ថ្៖«ចូរដស្វងរក

ឲ្យទាល់ដតង�ើញ។ងៅងពលអ្កដែលវងង្វង

្រង់ជាកូនប្រុសបសីជា្រង្រ្អតូនប្រុសបសីរ្រស់

អ្ក...អ្វីដែលង�ើងបគ្ន់ដតអាចង្្វើរាន

ងនាោះគឺង�ើងបសឡាញ់្រុគ្លងនាោះឲ្យអស់ពី

ចិត្រ្រស់ង�ើង។

«សូមឲ្យ្រង្រ្អតូននិងរូ្រែ្នុំទទួលរាន

វិវរណៈងែើម្ីសារល់មង្យារា�ែ៏ល្អ្រំផុត

ក្នុងការជួ�អស់អ្កដែលវងង្វង្រង់ង�ើ�ង្រើ

ចាំរាច់បតូវរានការអត់្្មត់និងកដីបសឡាញ់មក

ពីបពោះវរ្រិរានិង្រុបរាបទង់គឺបពោះង�សេូវបគីស្

កាលង�ើងបសឡាញ់ទន្ឹងចាំងមើលនិងរង់ចាំ

ផលែតូវកូនែ្ោះខ្ជា�ងនាោះ»។ 4

ប្រធាន�ិនរី្រេើអាវរិងទីប្រឹកសាទីមួ�ក្នុង

គណៈប្រធានទីមួ�រានប្រសាសន៍ែូងច្ោះ៖

«ែ្នុំរានអ្ិសាឋានងោ�ក្ីជំងនឿសូមឲ្យអ្ក

ដែលែ្នុំបសឡាញ់រកង�ើញនិងទទួលអារម្មណ៍

ពីអំណាចថនែគ្វា�្ួន។ែ្នុំអ្ិសាឋានងោ�

ងសចក្ីជំងនឿថ្ឲ្យរានមនុស្សរដមងសាលា្រ់

សូមសិកសាអត្ថបទសនោះម្បកបសោយការអធិោឋាន

និងណស្វងរកការបំផុសគំនិតសែើម ត្ីែឹងអំពតីអ្វតីណែលម្តូវ

ណចកចាយ។សតើការយល់ែឹងអំពតីសរាលបំែងថន

សរាគមសស្គ្រោះនឹងសរៀបចំបុម្តតីទាំងឡាយរបស់ម្ពោះ

ឲ្យទទួលបានពរជ័យថនជតីវិតែ៏សៅអស់កល្ជានិច្ច

យ៉ាងែូចសមដេច?

សូមពិចារណាអុំពី

សុំណួរងនោះ

ងតើងយើរអាច

បន្បគ្ហាញ

ងសច្រ្ីសប្នុរស

ែល់អស់អ្្រ

ដែលពរុំចរ់

រស់ងៅតាម

ងគ្លការណ៍

ទាំរឡាយនន

ែំណរឹរល្អយ៉ារ

ែរូចងម្ច?

កុំណត់ចុំណាុំ

 ១.ង�ៀង្ើរងអ�្វអុជែូ�្វ«In Praise of Those 
Who Save »Liahona,ដែឧសភាឆ្នាំ២០១6

ទំព័រ៧៩,៨០។

 ២.លីនោងែង្រេើតុនងៅក្នុងSarah Jane 
Weaver,« Sister Burton, Sister  
Wixom Visit Church’s Pacific Area»
Church Newsថ្ងៃទី២ដែងមសាឆ្នាំ២០១3

lds .org/ church/ news។
 3.Teachings of Presidents of the 

Church: Joseph F. Smith(ឆ្នាំ១៩៩៨)

ទំព័រ២54។

 4.ដប្រេនងអចដនលសុន«Waiting for the 
Prodigal»Liahona,ដែឧសភាឆ្នាំ២០១5

ទំព័រ១០3។

 5.�ិនរី្រេើអាវរិង«To My Grandchildren»
Liahona,ដែវិច្ិកាឆ្នាំ២០១3ទំព័រ៧១។

ែូចគ្នានឹងជាជំនួ�ែល់ពួកងគង�ើ�ងគ

រានមកជួ�។

«បពោះអរាចាស់្រងងកើតមង្យារា�ងែើម្ី

សង្គ្រោះកូនងៅបទង់»។ 5

ខគម្ីរនិងព័ត៌រានបដនថែម
រា៉ាថ្�១៨:១២;អាលរា៉ា3១:35;
នីថ�្វទី3១3:3២;គ.និងស.១២១:4១–4២
reliefsociety .lds .org

យសរក្្ីជំយនឿ

្ក្ុម្គួសារ

ការសយ្ង្រះ



៨ លីអាហរូណា

សាន់បោជាសិស្សងៅថ្នាក់ភាសាអង់ងគលែស

ជាន់ែ្ពស់រ្រស់ែ្នុំ។នាងចូលងរៀនរាន

្រួនបរាំសរាតោ�៍ង�ើ�្រ៉ុដន្នាងពុំទាន់រានង្្វើកិច្ចការ

សាលាឬគងបរាងណាមួ�ងៅង�ើ�។នាងបគ្ន់ដត

រានគំនិតរងវើរវា�ងៅតុរ្រស់នាង្រ៉ុងណាណោះ។នាងរាន

ងោោះសារអំពីមូលង�តុដែលនាងពុំរាន្រំងពញកិច្ចការ

រ្រស់ែលែលួនង�ើ�នាងរានពុំ្រគ្ហាញអាក្រ្កិរិយឬ

កិច្ចការដែលចាំរាច់ងែើម្ីរានងជាគជ័�ងៅក្នុងវគ្

សិកសាែ៏រានការប្រកួតប្រដជងងនាោះង�ើ�។

អ្កប្រឹកសារ្រស់នាងនិងែ្នុំរានសងបមចចិត្

ោក់កាលវិភាគប្រជុំជាមួ�សាន់បោឪពុកនាង

និងបគូ្រងបងៀនងផ្សងៗងទៀតរ្រស់នាងងែើម្ីកំណត់

ទិសងៅដែលនាងគួរង្្វើ៖ងតើនាងគួរដតងរាោះ្រង់

ថ្នាក់ជាន់ែ្ពស់ងនោះង�ើ�ងរៀនថ្នាក់ស្ង់ោមួ�ជំនួស

វិញឬយ៉ាងណា?ងរឿងែ៏សំខ្ន់្រំផុតដែលង�ើង

ទាំងអស់គ្នាគិតងនាោះគឺ៖ងតើង�ើងអាចរកមង្យារា�

ណាមួ�ងែើម្ីជួ�សាន់បោឲ្យរានងជាគជ័�

រានដែរឬងទ?

ងោ�ែឹងថ្សាន់បោបតូវរានងគផដល់ឱកាសជា

ងបចើនមកង�ើ�ងែើម្ីទទួលងជាគជ័�្រ៉ុដន្នាងរាន

ងបជើស�កភាព្ររាជ័�ងនាោះែ្នុំរានងៅចូលរួមការប្រជុំ

ងោ�អារម្មណ៍រាក់ទឹកចិត្យ៉ាងខ្លាំង។ែ្នុំសង្ឃឹមក្នុង

ចិត្ថ្នាងនឹងសងបមចចិត្ងរាោះ្រង់ថ្នាក់ងរៀនរ្រស់ែ្នុំ

ែូងច្ោះែ្នុំនឹងពុំចាំរាច់រារម្ភនឹងនាងតងៅងទៀតង�ើ�។

ែ្នុំរានអារម្មណ៍ថ្ែ្នុំរានង្្វើអ្វីៗបគ្រ់យ៉ាងអស់ពី

សមត្ថភាពដតវាពិតជា�ឺតងពលង�ើ�។

ែ្នុំរានចិត្រានតឹងង�ើង។ែ្នុំធាលា្រ់ចូលរួមក្នុង

ការប្រជុំមួ�ចំនួនរវាងឪពុករាតោ�និងបគូ្រងបងៀន

ឪពុករាតោ�រានស្ី្រងនាទាសឲ្យកូនៗរ្រស់ពួកងគងៅ

មុែបគូ្រងបងៀននិងអ្កប្រឹកសាទាំងងនាោះងជរពួកងគ

ងោ�សារភាពែ្ិលបចអូសការង្្វសប្រដ�សនិង

ការគ្មនងគ្លងៅរ្រស់ពួកងគ។ែ្នុំងរៀ្រចំែលែលួនែ្នុំសាតោ្រ់

វាម្ងងទៀត។

ដតអ្វីដែលែ្នុំសាតោ្រ់ឮងនាោះរានង្្វើឲ្យែ្នុំភាញាក់ងផ្អើល។

ឪពុកែ៏រា្រសារ្រស់សាន់បោរានគ្កងៅរកកូនបសី

អា�ុ១6ឆ្នាំរ្រស់គ្ត់ដែលកំពុង�ំងោ�សារ

ក្នុកក្លួលនឹងភាពអារា៉ាស់និងវិ្រ្ែិសារីង�ើ�និយ�

ងៅនាងថ្«វាពុំទាន់�ួសងពលង�ើ�។វាពុំទាន់

�ួសងពលសបរា្រ់កូនទទួលងជាគជ័�ង�ើ�។វា

ពិតជាពុំទាន់�ួសងពលងទ»។

ែ្នុំរានងចញពីការប្រជុំងនាោះងោ�រានអំណរគុណ

ចំងោោះប្រតិកម្មដែលងពញងោ�ក្ីបសឡាញ់រ្រស់គ្ត់

្រ៉ុដន្ែ្នុំរានកង្វល់ថ្គ្ត់គ្មនងយ្រល់ណាដែលអាច

នាំឲ្យកូនបសីរ្រស់គ្ត់ងចញផុតពីចំណុចងនោះង�ើ�។

វាទំនងជាមិនអាចងៅរួចង�ើ�។ងបកា�មកែ្នុំឮថ្

នាងរានសងបមចចិត្ងរាោះ្រង់ថ្នាក់ប្រវត្ិវិទយា្រ៉ុដន្ពុំ

ងរាោះ្រង់ថ្នាក់ភាសាអង់ងគលែសដែលែ្នុំ្រងបងៀនង�ើ�។

ងបកា�មកងៅថ្ងៃែដែលងនាោះងពលែ្នុំរានលុត

ជង្ង់ចុោះអ្ិសាឋានងោ�ពិចារណាអំពីភាពែ្វោះចងនាលាោះ

រ្រស់ែ្នុំង�ើ�ទូលសូមការអត់ងទាសពីបពោះវរ្រិរាសួគ៌

ែ្នុំងនាោះែ្នុំរានែឹងថ្ែ្នុំរានងរៀនងបចើនពីឪពុករ្រស់

សាន់បោ។ការរស្រ់រសល់ចិត្និងការរានអារម្មណ៍

ងយើងនិយាយអុំពីម្ពោះម្គីស្

វាពរុំទាន់ហួសងពលស្ម្ប់ឱកាសទីពីរង�ើយ
ងោយដអមងប៊ីរដជនសិន

ងៅក្នុងងពលប្រជុំងនាោះសាន់បោរាន្រគ្ហាញ

កា�វិការថ្នាងក៏សង្ស័�យ៉ាងខ្លាំងអំពីសមត្ថភាព

រ្រស់នាងងែើម្ីទទួលងជាគជ័�ដែរ។នាងរានសមលែឹង

ងមើលងៅតុងោ�មិនោក់ដ្្កងពលែ្នុំងរៀ្ររា្រ់អំពី

ភាព្ររាជ័�រ្រស់នាងងៅក្នុងថ្នាក់ភាសាអង់ងគលែស។

ងពលបគូ្រងបងៀនប្រវត្ិវិទយារ្រស់នាងរាន្រញ្ជាក់ថ្

សាន់បោរានធាលាក់មុែវិជាជារ្រស់គ្ត់ផងដែរងនាោះនាង

រានងបទា្រែលែលួនងលើងៅអីង�ើ�ែ្នុំរានង�ើញនាង�ំ។

ងពញងោ�ការអាណិតអាសូរែ្នុំរានពន្យល់នាង

និងឪពុកនាងថ្ប្រសិនង្រើសាន់បោចង់ទទួលរាន

ងជាគជ័�ងៅក្នុងវគ្សិកសាែ៏រានការប្រកួតប្រដជងងនោះ

នាងបតូវផ្លាស់្រ្តូរឥរិយ្រ្រ្រស់នាងដែលរានទាញ

នាងឲ្យធាលាក់ចូលក្នុងរង្តៅែ៏ងបរៅងនោះង�ើ�ែំងណើរការ

ងនោះគឺជាងរឿងលំរាកណាស់។

ោរលិខិតមកពីឪពុករបស់នាង

្រនាទា្រ់មកអ្កប្រឹកសារានគ្កមករកឪពុក

រ្រស់សាន់បោជាឪពុករានាក់ដែលរានការអ្រ់រំ

រានតិចតួចដែលទំនងជាពុំសូវទរាលា្រ់នឹង្ររិយកាស

រ្រស់សាលាងរៀនង�ើ�។អ្កប្រឹកសាងនាោះរានសួរ

ប្រសិនង្រើគ្ត់រានសំណួរសួរបគូ្រងបងៀនទាំងងនាោះ។

គ្ត់រាននិយ�ថ្គ្ត់គ្មនសំណួរអ្វីង�ើ�ង�ើ�

គ្ត់រានដ្លែងអំណរគុណសបរា្រ់អ្វីដែលង�ើងរាន

ង្្វើងែើម្ីជួ�សាន់បោ។្រ៉ុដន្ងបកា�មកគ្ត់រាន

និយ�ថ្គ្ត់រានអ្វីមួ�ដែលចង់និយ�បរា្រ់

កូនបសីរ្រស់គ្ត់។

ឪពុក្របស់ក្ូនសិស្ស�៏លំបាក្មានាក្់របស់ខ្នុំបាន្បាប់ក្ូន្សីោត់ថ្«វាពុំទាន់�ួសយពលស្មាប់ក្ូនទទួល

យជាគជ័�យឡើ�»។្ពះអមាចាស់្បទានសារលិខិត�ូរោនាយនះ�ល់ពួក្យ�ើង។
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អសមត្ថភាពងៅក្នុងជីវិតែ្នុំងនាោះង្្វើឲ្យែ្នុំ្ ងៃល់ថ្ងតើែ្នុំ

រានភាពសក្ិសមឬសមនឹងទទួលរានឱកាសទីពីរ

ដែរឬងទ។ែូចជាឪពុករ្រស់សាន់បោដែរងៅក្នុងបគ្

ដ្រ្រងនាោះបពោះអរាចាស់ងបជើស�កការមិនស្ី្រងនាទាសែ្នុំ

ង�ើ�ផ្នុ�ងៅវិញបទង់្រញ្ជាក់ែូងច្ោះ៖«វាពុំទាន់

�ួសងពលង�ើ�កូនបសីងអើ�។វាពុំទាន់�ួស

ងពលង�ើ�»។

ោរលិខិតថនែុំណរឹងល្អ

ងតើង�ើងធាលា្រ់រានងជឿងលើោក្យសម្ីរ្រស់ពួក

រារសបតូវដែលថ្ង�ើងគ្មនសង្ឃឹមងនាោះញឹកញា្រ់

្រ៉ុណាណ?្រ៉ុដន្ពួកពយាការីបរា្រ់ង�ើងងផ្សងពីងនាោះ។

ងអសា�ប្រកាសថ្«ឲ្យងគបត�្រ់មកឯបពោះង��ូវា៉

វិញងនាោះបទង់នឹងអាណិតងមរាតោែល់ងគគឺឲ្យវិលមក

ឯបពោះថនង�ើងរាល់គ្នាែ្ិតបទង់នឹងអត់ងទាសឲ្យជា

្ររិ្រូរ»(ងអសា�55:៧)។មរមន្រដន្ថមទី្រនាទាល់

រ្រស់គ្ត់ថ្«ែរា្រណាពួកងគដប្រចិត្ង�ើ�ដស្វងរករច
នា
ររូប
ភា
ព
ងដ្

យ
ដ
ែ
ល
ីម្

៉ា្រ
ម
៉រូរីស

ការអត់ងទាសងោ�ងសាមោះអស់ពីចិត្ងនាោះពួកងគដតងដត

នឹងរានអត់ងទាសឲ្យ»(មរ៉ូថណ6:៨)។អំណរ

ថនែំណឹងល្អគឺថ្វាពុំដែល�ួសងពលងនាោះង�ើ�។

ែរា្រណាង�ើងដស្វងរកការអត់ងទាសងនាោះងសចក្ី

ងបរាសងលាោះរ្រស់បពោះអរាចាស់នឹងង្្វើឲ្យង�ើងចា្រ់ងផ្ើម

ជា្្មីង�ើងវិញរាន។

ងោ�រានករាលាំងចិត្ចា្រ់ងផ្ើមង�ើងវិញសាន់បោ

រានរានការផ្លាស់្រ្តូរសន្សឹមៗ្រ៉ុដន្វាជាការផ្លាស់្រ្តូរែ៏

អសាចារ្យ។ការផ្លាស់្រ្តូរងនោះពុំគ្�បសួលង�ើ�—វា

តបមូវឲ្យរាននូវការែំប្រឹងដប្រងប្រចាំថ្ងៃងែើម្ី�កឈ្ោះ

ងលើទរាលា្រ់អាបកក់រ្រស់នាង—្រ៉ុដន្នាងរានង�ើញ

រគ្វាន់ថនការែិតែំរ្រស់នាងងពលពិន្នុនាងរានប្រងសើរ

ង�ើងជាលំោ្រ់។

រាមទស្សនវិស័�ថនែំណឹងល្អពិន្នុចុងងបកា�

រ្រស់ង�ើងនឹងមិនបតូវវិនិច្័�អំពីរ�ៈងពលដែលង�ើង

រានការរអាក់រអួលឬងពលង�ើងវងង្វងធាលាក់ចូលរង្តៅ

ជងបរៅងនាោះង�ើ�។ផ្នុ�ងៅវិញបពោះអរាចាស់នឹង

ជំនុំជបមោះង�ើងងោ�ដផ្អកងលើការដណនាំណាែលែោះដែល

ង�ើងង្្វើរាមងតើង�ើងរានដប្រចិត្ែល់កបមិតណានិង

ងតើង�ើងរានពឹងដផ្អកខ្លាំង្រ៉ុណាណងលើែគ្វា�្ួនរ្រស់

បពោះអរាចាស់។

ងៅក្នុងការ�ល់ែឹងរ្រស់ែ្នុំែ្នុំរានការសង្ស័�អំពី

សមត្ថភាពរ្រស់សាន់បោក្នុងការ�កឈ្ោះងលើកំ�ុស

ពីអតីតកាលរ្រស់នាង។ផ្នុ�ងៅវិញបពោះវរ្រិរាែ៏

ឥតងខ្ចាោះរ្រស់ង�ើងពុំអស់សង្ឃឹមងលើសមត្ថភាពរ្រស់

កូនងៅបទង់ក្នុងការសងបមចឲ្យរាននូវងសចក្ីសង្គ្រោះ

រាមរ�ៈការរានល្អឥតងខ្ចាោះក្នុងបពោះបគីស្ងនាោះ

ង�ើ�។មិនថ្ង�ើងវងង្វងធាលាក់ែល់ជងបរៅណាងនាោះងទ

បទង់នឹងរាមដស្វងរកង�ើងជានិច្ច។បពោះអរាចាស់អង្វរ

ង�ើងកុំឲ្យងែើរវងង្វងែូចជាជនចដមលែកក្នុងអំងពើរា្រងទៀត

ង�ើ�្រ៉ុដន្បតូវដស្វងរកបទង់ក្នុងក្ីសង្ឃឹមង�ើ�រីករា�

នឹងពរជ័�ថនែគ្វា�្ួនែ៏និរន្រ៍រ្រស់បទង់វិញ។

បរាកែណាស់វាពុំដែល�ួសងពលងនាោះង�ើ�។◼

អ្នកនិពន្ធរស់សៅរែ្ឋសវើរជតីញ៉ាស.រ.អា.។
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ងោយងជស៊ីកា្�្គី�្វីស្សនិងរីឆ្តអិមរ៉មនី

ទស្សនាវែ្ីសាសនាច្្រ

មី
សាវាងែសេើ្ុលប្រឈមមុែនឹងឧ្រសគ្មួ�។

ក្នុងនាមជាប្រធានសាលាថ្ងៃអាទិត្យបពោះរាន

ប្រទានការទទួលែុសបតូវមួ�ែល់គ្ត់ឲ្យជួ�ដកលម្អ

ការងរៀនសូបតនិងការ្រងបងៀនែំណឹងល្អងៅក្នុងវួែ។ ១

្រ៉ុដន្សរាជិកងៅក្នុងវួែរ្រស់គ្ត់ងៅទីបកុង

�៉ូហាដណងស្ើកប្រងទសអា្�្វិកខ្ងត្តូងរាន

ប្រវត្ិនិងការរំពឹងចង់រានងផ្សងៗពីគ្នាជាងបចើនក្នុង

ករណីមួ�ចំនួន។អ្កែលែោះរានការអ្រ់រំែ្ពស់អ្កែលែោះ

ងទៀតគ្មនការអ្រ់រំង�ើ�។មនុស្សជាងបចើនបតូវរានងគ

្រងបងៀនថ្កាតព្វកិច្ចរ្រស់សិស្សគឺបតូវសាតោ្រ់ង�ើ�ពុំ

បតូវនិយ�ដវកដញកអ្វីង�ើ�។អ្កែលែោះរានឧ្រសគ្

យ៉ាងខ្លាំងខ្ងវ្រ្្ម៌ក្នុងការ�ល់ែឹងថ្ទាំង

្រុរសនិងបស្ីគ្រ្ីរួមចំដណកក្នុងការ្រងបងៀនងៅក្នុង

សាសនាចបកនិងងៅផ្ោះ។

្រងប្រុសសេើ្ុលនិយ�ថ្«ង�ើងក៏រាន

អ្កដែលនិយ�ភាសាងផ្សងៗពីគ្នាផងដែរ។្រ៉ុដន្

បពោះវិញ្ញាណសព្វបពោះទ័�ក្នុងការ្រំផុសគំនិតមនុស្ស

បគ្រ់គ្នា»។

ងពលទទួលរានការដណនាំអំពីការប្រជុំបកុម

ប្រឹកសាបគូ្រងបងៀននិងការបសម្ងៀនតាមរសបៀបរបស់

ម្ពោះអង្គសស្គ្រោះឆ្នាំមុនមកវួែនិងសាខ្នានាទូទាំង

សាសនាចបករានចា្រ់ងផ្ើមប្រជុំបកុមប្រឹកសាបគូ្រងបងៀន

ងែើម្ីពិភាកសាងរៀនង�ើ�អនុវត្នូវការ្រងបងៀនរាម

រង្រៀ្ររ្រស់បពោះអង្សង្គ្រោះ។

ងនាោះជាងពលដែល្រងប្រុសសេើ្ុលរាន

ចា្រ់ងផ្ើមង�ើញពីរង្រៀ្រដែលបកុមប្រឹកសាបគូ្រងបងៀន

អាចផ្ល់ពរែល់វួែរ្រស់គ្ត់។ឧ្រសគ្ខ្ងវ្រ្្ម៌

អាចបតូវរានងោោះបសា�ការចូលរួមក្នុងថ្នាក់អាចងកើន

ង�ើងង�ើ�ទស្សនវិស័�ងផ្សងៗគ្នារ្រស់សរាជិក

អាចកាលា�ជាពរជ័�។

ែំរីងៅ្រ្នុរថ្នា្រ់ងរៀន

ការបងម្ងៀនតាមរងបៀបរបស់ម្ពោះអង្គសង្គ្រោះ

ការ្បជុំ្ក្ុម្បឹក្សា្គូបយ្ងៀនពុំ្ោន់ខត្ លាស់បតវូររយបៀបយ�ើងបយ្ងៀនយឡើ�ប៉ុខន្ការ្បជុំយនាះ

ខែមទាំង្ លាស់បតវូររយបៀបយ�ើងយរៀន្ ងខ�រ។

ែូចជាអ្កែថទងៅជុំវិញពិ្ពងលាកដែរ្រងប្រុស

សេើ្ុលរានែឹងថ្បពោះអរាចាស់ពុំងប្រើបកុមប្រឹកសាបគូ

្រងបងៀនងែើម្ីបគ្ន់ដតផ្លាស់្រ្តូររង្រៀ្រង�ើង្រងបងៀនងនាោះ

ង�ើ�្រ៉ុដនដបទង់កំពុងងប្រើបកុមប្រឹកសាងនោះងែើម្ីផ្លាស់្រ្តូរ

រង្រៀ្រពួកងគងរៀនផងដែរ។

សត្វែុំរីជាមួយនរឹងទស្សនវិស័យចុំដឡកមួយ

អ្វីដែលសំខ្ន់្រំផុតដែល្រងប្រុសសេើ្ុលងមើល

ង�ើញងនាោះគឺថ្ងពលបគូ្រងបងៀនជំរុញសិស្សឲ្យចូលរួម

ក្នុងការងរៀនសូបតផ្ទាល់ែលែលួនពួកងគងនាោះមនុស្សបគ្រ់គ្នា

ទទួលប្រងយជន៍ពីទស្សនៈដែលរានពបងីកង�ើងងកើត

មកពីទស្សនវិស័�ងផ្សងៗគ្នាងនាោះ។

ការ�ល់ែឹងងនាោះរានងកើតរានង�ើងែល់្រងប្រុស

សេើ្ុលអំ�នុងងពលប្រជុំបកុមប្រឹកសាបគូ្រងបងៀនងពល

សរាជិកវួែដចកចា�ងរឿងប្រែូចមួ�អំពី្រុរសខ្វាក់

និងសត្វែំរីជាមួ�នឹងទស្សនវិស័�ចំដ�កមួ�។

ផ្ិតជញ្ជាុំរបខ្ពរួរ



 ដខតរុលា២០១៧ ១១

ងរឿងប្រែូចងនាោះបរា្រ់ពីរង្រៀ្រដែលមនុស្សខ្វាក់បរាំមួ�

នាក់ងរៀ្ររា្រ់ពីដផ្កងផ្សងៗរ្រស់សត្វែំរី(ងជើងែំរី

ែូចជាងជើងសរសរកន្នុ�ែូចជាដែ្សពួរប្រងរា�ែូច

ជា្រំពង់ទឹកជាងែើម)ងោ�សារពួកងគ្រ៉ោះដផ្កងផ្សងៗ

រ្រស់ែំរីងរៀងៗែលែលួន។ ២

្រងប្រុសសេើ្ុលនិយ�ថ្«្រ៉ុដន្ចូរឧ្ររាថ្

សត្វែំរីងនាោះជាការ្រងបងៀនែំណឹងល្អវិញ។ងនាោះង�ើង

បតូវអនុញ្ញាតឲ្យសរាជិកបគ្រ់គ្នាក្នុងថ្នាក់ដចកចា�

ទស្សនវិស័�ពួកងគងែើម្ីឲ្យង�ើងទាំងអស់គ្នាអាច

រានការ�ល់ែឹងរួមមួ�អំពីរង្រៀ្រដែលែំណឹងល្អ

ប្រទានពរែល់ពួកង�ើងបគ្រ់គ្នា»។

ងនាោះង�ើ�ជាមូលង�តុដែលបគូ្រងបងៀនងៅក្នុង

វួែរ្រស់្រងប្រុសសេើ្ុលដតងដតអង្នុ�ប្រជុំអំ�នុង

ងពលប្រជុំបកុមប្រឹកសាបគូ្រងបងៀន—ងែើម្ីសបម្រ

សបមួលការពិភាកសា។គ្ត់និយ�ថ្«វារំឭកែ្នុំថ្

មនុស្សបគ្រ់គ្នារានសិទ្ិ្រងញ្ចញងយ្រល់ែូចគ្នា»។

ម្សបតាមតម្មូវការរ្រស់ពរួកម្

ងៅក្នុងទីបកុងតូក្យតូប្រងទសជ្រ៉ុនណាសេូកូសូជីរា៉ា

សង្ស័�ថ្គ្ត់្រងបងៀនពុំរានល្អង�ើ�។គ្ត់

និយ�ថ្«ងពលែ្នុំបតូវរានងៅឲ្យង្្វើជាបគូ្រងបងៀន

ថ្នាក់សាលាថ្ងៃអាទិត្យថ្នាក់�ុវវ័�ងនាោះែ្នុំរានបរា្រ់

្រេើស្សពថ្ែ្នុំ្ ័�ខ្លាចណាស់។្រ៉ុដន្គ្ត់រាន

និយ�ថ្ការងៅងនាោះគឺមកពីបពោះែូងច្ោះែ្នុំរាន

ទទួល�កការងៅងនាោះ»។

សិស្សជាបកុមរានង្្វើឲ្យគ្ត់ខ្លាចញងញើត

ងោ�សារឧ្រសគ្នានាដែលពួកងគរាន។�ុវវ័�ពីរ

នាក់្ លែង់សាតោ្រ់ពុំឮ។សិស្សមួ�ចំនួនរាន្រ្តូរពីប្រងទស

ងផ្សងៗងៅរស់ងៅប្រងទសជ្រ៉ុននិយ�ដតភាសា

អង់ងគលែស។ែូងច្ោះគ្ត់រានការ្័�ខ្លាចអំពីការរាន

អា�ុែុសៗគ្នារវាងគ្ត់និងសិស្សក្នុងថ្នាក់។

ងបកា�មកងៅក្នុងបកុមប្រឹកសាបគូ្រងបងៀន្រងបសី

សេូជីរា៉ារានរកង�ើញចងមលែើ�។គ្ត់ពន្យល់ថ្

«ង�ើងរាននិយ�អំពីងសចក្ីបសឡាញ់ែល់

សរាជិកនីមួ�ៗក្នុងថ្នាក់សារល់ង្មោះពួកងគ

អ្ិសាឋានឲ្យពួកងគម្ងរានាក់ៗនិងការ្រងបងៀន—ដែល

រានែឹកនាំងោ�បពោះវិញ្ញាណ—បស្ររាមតបមូវការ

របស់ពួកសគងនាោះជាអ្វីដែលែ្នុំចា្រ់ងផ្ើមង្្វើ»។គ្ត់

ក៏រានង្្វើអ្វីៗងផ្សងៗងទៀតដែលគ្ត់រានងរៀនងៅក្នុង

បកុមប្រឹកសា៖«ែ្នុំរានងប្រើោក្យសម្ីដែលរាន្រគ្ហាញ

ងសចក្ីបសឡាញ់រ្រស់ែ្នុំ»។

ងតើទទួលរានលទ្ផលយ៉ាងងម៉ចដែរ?«ែួងចិត្

រ្រស់ែ្នុំរានផ្លាស់្រ្តូរ។ែ្នុំរានចា្រ់ងផដើមរានអារម្មណ៍

បសឡាញ់សិស្សរ្រស់ែ្នុំ។ែ្នុំែ្វល់ខ្វា�ពីសិស្សដែល

ពុំរានមកថ្នាក់ងរៀនង�ើ�អ្ិសាឋានឲ្យពួកងគផងដែរ។

ងពលច្រ់ងមងរៀនភាលាមែ្នុំរានចា្រ់ងផ្ើមងរៀ្រចំងមងរៀន

្រនាទា្រ់ងទៀតងែើម្ីរានងពលគិតអំពីឱកាស្រងបងៀន។

ែ្នុំរានងោរងពញងោ�អំណរ»។

ចងមលើយពិងសស

បរាែវីលសុនប្រធានសាលាថ្ងៃអាទិត្យងៅ

ទីបកុងមីនីសូរាស.រ.អារានង្្វើឲ្យបរាកែថ្

បគូ្រងបងៀនងៅក្នុងការប្រជុំបកុមប្រឹកសាបគូ្រងបងៀនពុំ

្រញ្ច្រ់ង�ើ�លុោះបរាដតពួកងគរានពិភាកសាគ្នាអំពី

រង្រៀ្រដែលពួកងគនឹងផ្លាស់្រ្តូររាមរ�ៈអ្វីដែលពួកងគ

រានងរៀន។

្រងប្រុសវិលសុននិយ�ថ្«ង�ើងង្្វើរាម

គងបរាងងមងរៀនដែលរានងៅក្នុងការបសម្ងៀន

តាមរសបៀបរបស់ម្ពោះអង្គសស្គ្រោះ។ង�ើងពិភាកសា

អំពី្រទពិងសា្ន៍នានារ្រស់បគូ្រងបងៀន្រនាទា្រ់មក

ង�ើងពិភាកសាអំពីប្រធាន្រទមួ�ដែលរានោក់ងស្ើ

មក។ក្នុងនាមជាអ្កសបម្រសបមួលែ្នុំសួរសំណួរ

និងសងង្ខ្រងយ្រល់។្រនាទា្រ់មកង�ើងហាត់សម

ការសងបមចងនាោះ។ង�ើង្រំដ្រកគ្នាជាបកុមតូចៗង�ើ�

ពិភាកសាថ្‹ងតើែ្នុំនឹងង្្វើអ្វីងផ្សងពីមុនរាមរ�ៈអ្វីដែល

ង�ើងរានប្រជុំងៅថ្ងៃងនោះ?›»

លុំបពរទុយមោទរឹកមជើរសរសរ



១២ លីអាហរូណា

រុនងហារែសុនអ្កដណនាំកូរ៉ុម�ីកុនងៅក្នុង

វួែែដែលងនាោះនិយ�ថ្គ្ត់ភាញាក់ងផ្អើលងោ�

ង�ើញអំពីរង្រៀ្រដែល្រងប្រុសវិលសុន«�្វឹក�្វឺន»

ែល់បកុមប្រឹកសាងនាោះ។គ្ត់និយ�ថ្«ង�ើង

និយ�អំពីរង្រៀ្រដែលបពោះអង្សង្គ្រោះរាន្រងបងៀន។

ងបកា�មកងៅងពលអ្កទទួលអារម្មណ៍ពីបពោះវិញ្ញាណ

ងនាោះអ្កគិតថ្‹ងនោះជាអ្វីដែលែ្នុំគួរដតសាកល្ង

ជាមួ�ថ្នាក់ងរៀនរ្រស់ែ្នុំ›។ការគិតអំពីបពោះអង្សង្គ្រោះ

នឹងផ្លាស់្រ្តូរវិ្ីសាបស្រ្រស់អ្ក។ែ្នុំរានែឹងថ្‹ែ្នុំបតូវ

ដតងរៀ្រចំងមងរៀន›តិចជាងមុនង�ើ�ពិចារណាកាន់

ដត�្មត់ចត់ថ្‹ងតើពួក�ីកុនទាំងងនោះបតូវការអ្វីង�ើ�

ងតើែ្នុំអាចជួ�ផ្ល់នូវតបមូវការងនាោះឲ្យពួកងគងោ�

រង្រៀ្រណា?›»

គ្ត់ចាំពីការសរងសរងៅក្នុងកំណត់ង�តុគ្ត់

ថ្«ែ្នុំរានចូលរួមងៅក្នុងការប្រជុំបកុមប្រឹកសា

បគូ្រងបងៀនថ្ងៃងនោះង�ើ�ងនោះជាអ្វីដែលែ្នុំបតូវង្្វើ»។

បរាកែណាស់កំណត់ង�តុរ្រស់គ្ត់កត់បរា

កំណត់ចំណាំដ្រ្រែូងចានាោះ។ឥ�តូវងនោះគ្ត់រាន

ងរៀ្រចំជាមុន៖«ចា្រ់ងផ្ើមពីងែើមសរាតោ�៍ង�ើ�

អ្កនឹងទទួលរាននូវការ្រំផុសគំនិតងពញមួ�

សរាតោ�៍ងនាោះ»។គ្ត់សួរពួក�ីកុនអំពីសុែទុក្ខ

ក្នុងជីវិតរ្រស់ពួកងគ៖«ែ្នុំជួ�ពួកងគកាន់ដតរាន

ប្រសិទ្ភាពងពលែ្នុំសារល់ពួកងគកាន់ដតចបាស់»។

ង�ើ�គ្ត់អងញ្ើញពួក�ីកុនឲ្យជួ�្រងបងៀន៖

«ងពលពួកងគង្្វើែូងចានាោះពួកងគងរៀនរានកាន់ដតប្រងសើរ

ផងដែរ»។ 3

ខ្ញុំប្នបន្ដការងម្ចៀង

ច�លីនង�ុើរីងតុនបគូ្រងបងៀនថ្នាក់្រឋមសិកសា

ងៅក្នុងវួែមីនីសូរាែដែលងនាោះនិយ�ថ្«ងៅក្នុង

បកុមប្រឹកសារ្រស់ង�ើងង�ើងនិយ�គ្នាអំពីរង្រៀ្រដែល

ត្ន្ីអាចជួ�យងបពោះវិញ្ញាណ។ងបកា�មកែ្នុំរាន

្រងបងៀនកុរារថ្នាក់សាន់្រេើម។ែ្នុំរានគិតថ្‹ែ្នុំនឹង

ងបចៀងចងបមៀងអំ�នុងងពលពួកងគកំពុងផ្ត់រូ្រង�ើ�

វានឹងង្្វើឲ្យ្ររិយកាសល្អណាស់›។ែ្នុំរានចា្រ់ងផ្ើម

ងបចៀងង�ើ�ពួកងគទាំងអស់គ្នារានឈ្រ់ងសងៃៀម

ង�ើ�សាតោ្រ់។ែូងច្ោះែ្នុំរាន្រនដការងបចៀង។ចងបមៀង

ពិតជានាំឲ្យរានបពោះវិញ្ញាណង�ើ�ងពលែ្នុំងបចៀង

ពួកងគរានគ្រវភាពរង់ចាំសាតោ្រ់ែ្នុំនិយ�។ង�ើង

រាននិយ�ងរឿងងនោះ[ងៅក្នុងបកុមប្រឹកសា]ផងដែរ

ព័ត៌រានបដនថែម

ងែើម្ីងរៀនបដន្ថមងទៀតអំពីការ្បររុំ្្ររុម្បរឹ្រសា្គរូបង្រៀននិរការបយ្ងៀនតាមរយបៀបរបស់

្ពះអង្គសយ្ង្រះសរូមចរូលងៅកាន់ងគហទំព័រteaching .lds .org។



 ដខតរុលា២០១៧ ១៣

ងែើម្ីដ្លែងទី្រនាទាល់រ្រស់អ្កងពលរានឱកាស។

ែូងច្ោះែ្នុំរានដ្លែងទី្រនាទាល់ជាោក្យដែលពួកងគអាច

�ល់រាន»។

្រងបសីង�ុើរីងតុននិយ�ថ្គ្ត់រានអំណរគុណ

ដែលបគូ្រងបងៀនថ្នាក់្រឋមសិកសាបតូវរានអងញ្ើញឲ្យ

ចូលរួមក្នុងការប្រជុំបកុមប្រឹកសា។គ្ត់និយ�ថ្

«ង�ើងនិយ�អំពីការ្រងបងៀនមនុស្សងពញវ័�្រ៉ុដន្

ងពលងនាោះ្រងប្រុសវិលសុននឹងនិយ�ថ្‹ចុោះងពល

ង�ើង្រងបងៀន�ុវវ័�?ចុោះងពលង�ើង្រងបងៀនកុរារវិញ

ងនាោះ?›គ្ត់រានរំឭកង�ើងថ្មនុស្សបគ្រ់វ័�ទាំង

អស់គឺរានងៅក្នុងការប្រជុំងនាោះ»។

ពីការម្បជុុំម្កុមម្បរឹកសាមួយងៅការម្បជុុំម្កុមម្បរឹកសា

មួយងទៀត

អ័ោមរា៉ាទីនប្រធានសាលាថ្ងៃអាទិត្យវួែងៅ

កាលហាររីអាល់ង្រេើររាប្រងទសកាណាោនិយ�

ថ្គ្ត់រានអំណរគុណចំងោោះងយ្រល់នានាមកពី

ការប្រជុំបកុមប្រឹកសាវួែ។គ្ត់និយ�ថ្«ប្រធាន

សរាគមសង្គ្រោះឬប្រធានកូរ៉ុមដអលង�ើរនឹងនិយ�

ថ្‹ង�ើងចង់ឲ្យបគូ្រងបងៀនងផ្តោតចិត្ទុកោក់ងៅងលើ

ចំណុចងនោះ›ែូងច្ោះង�ើងរានងលើក�កចំណុចងនាោះមក

ពិភាកសាគ្នាក្នុង[ការប្រជុំ]បកុមប្រឹកសាបគូ្រងបងៀន»។

ងពលចា្រ់ងផដើមការប្រជុំបកុមប្រឹកសាបគូ្រងបងៀន

ែំ្រូងពួកបគូ្រងបងៀនពុំបរាកែថ្នឹងរំពឹងចង់

រានអ្វីង�ើ�ែូងច្ោះគ្ត់រានអងញ្ើញនិងដណនាំ

ឯកសារ្រំោក់្រំ្រ៉នជាងបចើនដែលរានងៅងគ�ទំព័រ

teaching .lds .org។គ្ត់និយ�ថ្«ឥ�តូវ

ងនោះការប្រជុំងនាោះកំពុងដតែំងណើរងៅមុែ។ពួកងគ

ែឹងថ្ទីងនាោះជាកដនលែងពិភាកសាអំពីអ្វីដែលនឹងងកើត

ង�ើង»។

ការប្រជុំ្ ្មីៗងនោះរានងផ្តោតងៅងលើការង្្វើរាម

បពោះវិញ្ញាណ។គ្ត់និយ�ថ្«ង�ើងរាននិយ�

អំពីការងរៀ្រចំែលែលួនឲ្យរានល្អ្រ៉ុដន្កុំរារម្ភអំពីការ្រងបងៀន

អ្វីៗបគ្រ់យ៉ាងង�ើ�។្រងបសីរានាក់រាននិយ�ថ្

គ្ត់រានទទួលអារម្មណ៍ជានិច្ចថ្គ្ត់បតូវដតនិយ�

បគ្រ់ចំណុចទាំងអស់ដែលរានងៅក្នុងគងបរាងងមងរៀន

រ្រស់គ្ត់។អ្កអាចង�ើញពនលែឺដែលែឹកនាំគ្ត់ងពល

ង�ើងរានពិភាកសាអំពីការង្្វើរាមការ្រំផុសគំនិត

ងពលអ្កែឹកនាំការពិភាកសា»។

ដស្វងរកែុំងណាោះម្ោយជាមួយគ្នា

សាថានភាពថនការ្រងបងៀននីមួ�ៗរាននូវឱកាស

ឧ្រសគ្និងពរជ័�ដែលនឹងងកើតរានង�ើង។ងនាោះ

ង�ើ�ជាមូលង�តុដែលបកុមប្រឹកសារានប្រសិទ្ភាព

ងោ�សារបកុមប្រឹកសាអនុញ្ញាតឲ្យបគូ្រងបងៀនដស្វងរក

ង�ើ�រកង�ើញចងមលែើ�ចំងោោះឧ្រសគ្ជាក់លាក់

របស់ពួកសគ។

�្ី្�្វីងរៀែប្រធានសាលាថ្ងៃអាទិត្យងស្កងៅ

អារី�្សតូណាស.រ.អានិយ�ថ្ការប្រជុំបកុមប្រឹកសា

បគូ្រងបងៀនែំងណើរការរានល្អ្រំផុតងពលបគូ្រងបងៀន

�ល់ថ្ងគ្ល្រំណងរ្រស់ពួកគ្ត់គឺប្រឹកសាគ្នា៖

«ងបកា�មកពួកងគង�ើញថ្ពួកងគអាចជួ�គ្នាងៅ

វិញងៅមករាន»។

គ្ត់និយ�ថ្ងស្កកំពុងងផ្តោតងៅងលើការជួ�

បគូ្រងបងៀនឲ្យផ្លាស់្រ្តូរពីការគិតថ្«ងតើែ្នុំកំពុង្រំងពញ

កិច្ចការរានល្អដែរឬងទ?»ឲ្យងៅគិតដ្រ្រងនោះថ្«ងតើ

សិស្សកំពុងទទួលសារលិែិតងនាោះរាមរង្រៀ្រណា?»

រា៉ារីសសាែូណូវា៉បគូ្រងបងៀនថ្នាក់្រឋមសិកសាងៅក្នុង

ងស្កនិយ�ថ្រាមការង្លែើ�ត្រងៅនឹងការ្រំផុស

គំនិតដែលគ្ត់រានទទួលងៅក្នុងបកុមប្រឹកសាបគូ្រងបងៀន

ឥ�តូវងនោះគ្ត់ងលើកទឹកចិត្សរាជិកកាលាហានក្នុងថ្នាក់

៨នាក់ឲ្យអ្ិសាឋានសបរា្រ់គ្នាងៅវិញងៅមក។ការង្្វើ

ដ្រ្រងនាោះរានប្រសិទ្ភាពណាស់្រ៉ុដន្ប្រដ�លវា

ការផ្លាស់បតតូរងៅងលើការម្បជុុំថ្ងៃអាទិត្យក្ញងឆ្នាុំ

២០១៨

គិតចាប់ពីដខម្ររាងនះតងៅនរឹរម្ន

ការផ្លាស់ប្តូរងៅ្រ្នុរការ្បររុំថ្នា្រ់បពវរិតភាព

មិលគីសសាដែ្រនិរថ្នា្រ់សម្គមសងហគ្គាះ។

ការផ្លាស់ប្តូរងនះអា្ស័យងៅងលើអវីដែលសម្រិ្រ

បានងរៀនងៅ្រ្នុរការ្បររុំ្្ររុម្បរឹ្រសា្គរូបង្រៀន

ងនាះ។ងសច្រ្ីពន្យល់អំពីការផ្លាស់ប្តូរងនះ

រួមទាំរឯ្រសារងមងរៀនថ្ីនរឹរ្តរូវបានផ្ល់ឲ្យ—

ចាប់ពីដខង្កាយតងៅ—ងៅ្រ្នុរការងបាះពរុម្

ផសាយននទស្សនាវែ្ីងៅងលើGospel Library 
appនិរងៅងគហទំព័រLDS .org។

ពុំអាចរានប្រសិទ្ភាពងស្មើគ្នាសបរា្រ់ថ្នាក់មនុស្ស

ងពញវ័�ង�ើ�។គ្ត់និយ�ថ្«ការអ្ិសាឋាន

សបរា្រ់សរាជិកបគ្រ់គ្នាងៅក្នុងថ្នាក់ងគ្លលទ្ិ

ទាំងឡា�ថនែំណឹងល្អែ៏្ ំងនោះអាចជាងរឿងមួ�

លំរាក។សំណាងល្អបគូ្រងបងៀនទាំងងនាោះនិយ�

ថ្‹ងតើអ្កគិតថ្ង�ើងអាចដកសបមួលវាសបរា្រ់ថ្នាក់

ពួកង�ើងរាមរង្រៀ្រណា?›ង�ើ�ង�ើងរានដស្វងរក

ែំងណាោះបសា�ជាមួ�គ្នា។

គ្ត់និយ�ថ្«អ្វីមួ�ដែលែ្នុំរានអំណរគុណ

ចំងោោះការប្រជុំបកុមប្រឹកសាបគូ្រងបងៀនងនាោះគឺថ្ពួកងគ

ផ្ល់ងពលងវលាឲ្យង�ើងគិតអំពីរង្រៀ្រដែលង�ើងកំពុង

ង្្វើនិងអ្វីដែលង�ើងកំពុងង្្វើ។វារានប្រងយជន៍

ណាស់ដែលរានការជួ�ងបជាមដបជងនិងការផ្ល់

មតិដកលម្អងោ�រានអារម្មណ៍ថ្អ្កទាំងអស់គ្នា

កំពុងង្្វើការងឆ្ពោះងៅកាន់ងគ្លងៅមួ�ែូចគ្នា។ែ្នុំក៏

ចូលចិត្ទស្សនវិស័�ងផ្សងៗគ្នាដែលមនុស្សជាងបចើន

រានងលើកង�ើងងៅងពលប្រជុំងនាោះផងដែរ។វាជួ�ឲ្យ

ែ្នុំពិចារណាអំពីងរឿងនានាដែលែ្នុំពិតជាពុំធាលា្រ់រាន

ពិចារណាពីមុនមកងសាោះ»។

ងពលង�ើងចូលរួមង�ើ�ដចកចា�ងៅក្នុង

ការប្រជុំបកុមប្រឹកសាបគូ្រងបងៀនងនាោះទស្សនវិស័�

ង�ើងអំពីសត្វែំរីដែលងៅថ្«ការ្រងបងៀនែំណឹង

ល្អ»ងនាោះចា្រ់ងផ្ើមដប្រកាន់ដតចបាស់ង�ើង។ែូច

្រងប្រុសសេើ្ុលងៅក្នុងទ្វី្រអា្�្វិកដែរសរាជិក

ជាងបចើនងទៀតងៅទូទាំងសាសនាចបកកំពុងរកង�ើញថ្

ងៅងពលលទ្ភាពង�ើងងែើម្ី្រងបងៀនរាមរង្រៀ្ររ្រស់

បពោះអង្សង្គ្រោះរានរីកចងបមើនង�ើងងនាោះវាពុំបគ្ន់ដត

ផ្លាស់្រ្តូររង្រៀ្រង�ើង្រងបងៀន្រ៉ុងណាណោះងទវាក៏ផ្លាស់្រ្តូរ

រង្រៀ្រង�ើងងរៀនផងដែរ។◼

កុំណត់ចុំណាុំ

 ១.សូមងមើលក្លួនខ្នាតភាគ២៖ការម្គប់ម្គងោសនាចម្ក

(ឆ្នាំ២០១០)ចំណុច១២.២.២។

 ២.ងរឿងងប្រៀ្រប្រែូចងនោះក៏រានងៅក្នុងសុន្រកថ្រ្រស់ប្រធានង�ៀង្ើរ

ងអ�្វអុជែូ�្វ«What Is Truth ?»(ការប្រជុំ្ ម្មនិោឋាន

សបរា្រ់�ុវមជ្ិមវ័�អំពីប្រព័ន្អ្រ់រំសាសនាចបកងៅថ្ងៃទី១3

ដែមករាឆ្នាំ២០១3)broadcasts .lds .orgនិងង�ៀង្ើរ
ងអ�្វអុជែូ�្វ«What Is Truth ?»Friend,ដែមិនាឆ្នាំ

២០១៧ទំព័រ២។

 3.សបរា្រ់ងយ្រល់្រដន្ថមងទៀតសូមងមើលBrian K. Ashton

«Helping Youth Teach»Liahona,ដែសីហាឆ្នាំ

២០១6ទំព័រ២4–២5។



១៤ លីអាហរូណា

ជីតាទរួតរ្រស់ខ្ញុំរាននិោយថា«[វិញ្ញាណ]ជ្មបចើនអន្ទរះស្ទន្ទរឹរចាុំមិត្ត�ក្តិ

រ្រស់ពរួកម្បែលមៅរស់មៅម�ើយ្រមបមើពរួកម្មៅក្ញរបពរះវិហារ្ររិសុទ្»មពល

គាត់រាន្រងាហាញខ្លួនែល់ជីតារ្រស់ខ្ញុំមអស៊ីណិលសុន។



 ដខតរុលា២០១៧ ១5

្បធាន ណិលសុន ៖កាលជីរាែ្នុំងអសេើណិលសុនជាសាវាមីនិងឪពុកវ័�ងក្មងងៅង�ើ�

ងោ�សារគ្ត់ងទើ្រដតរានអា�ុ២៧ឆ្នាំងនាោះឪពុករ្រស់គ្ត់រានសាលា្រ់។ប្រដ�លជា

្រីដែងបកា�មកឪពុកគ្ត់ដែលរានសាលា្រ់ងនាោះដែលបតូវជាជីរាទួតរ្រស់ែ្នុំរានមកជួ្រ

គ្ត់។កាល្ររិងច្ទថនការជួ្រងនាោះគឺងៅ�្រ់ថ្ងៃទី6ដែងមសាឆ្នាំ១៨៩១។ងលាករាណិលសុនរាន

ការចា្រ់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំងោោះការមកជួ្រថនឪពុកគ្ត់ងនាោះដែលង្្វើឲ្យគ្ត់សរងសរ្រទពិងសា្ន៍ងនោះ

ងៅក្នុងកំណត់ង�តុសបរា្រ់បគួសារនិងមិត្្ក្ិរ្រស់គ្ត់។

ងលាករាណិលសុនរានសរងសរថ្«ែ្នុំកំពុងងែកងៅងលើដបគងពលឪពុកែ្នុំរានចូលមកក្នុង្រន្្រ់។

គ្ត់រានមកង�ើ�អង្នុ�ងៅដគមដបគ។គ្ត់រាននិយ�ថ្‹កូនប្រុសងោ�សាររា៉ារានងពលែលែីរា៉ា

រានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យមកង�ើ�ជួ្រកូនរានពីរ្រីនាទី។កូនប្រុសងអើ�រា៉ាសុែស្របា�ងទង�ើ�រា៉ា

រានកិច្ចការងបចើនណាស់ដែលបតូវង្្វើចា្រ់រាំងពីរា៉ារានសាលា្រ់ងៅ»។

ងៅងពលងលាករាណិលសុនរានសួរគ្ត់ថ្ងតើគ្ត់កំពុងង្្វើអ្វីែលែោះឪពុករ្រស់គ្ត់រានង្លែើ�ថ្

គ្ត់រវល់្រងបងៀនែំណឹងល្អថនបពោះង�សេូវបគីស្ងៅក្នុង្ ពវិញ្ញាណ។

គ្ត់រាននិយ�ថ្«កូនពុំអាចបសថមែឹងង�ើ�ថ្ងតើរានវិញ្ញាណ្រ៉ុនាមននាក់ងៅពិ្ពវិញ្ញាណ

ដែលពុំទាន់រានទទួល�កែំណឹងល្អងនាោះ។្រ៉ុដន្រានវិញ្ញាណជាងបចើនរានទទួល�កែំណឹងល្អង�ើ�

កិច្ចការែ៏អសាចារ្យកំពុងដតសងបមចង�ើ�។វិញ្ញាណជាងបចើនអន្ោះសាទន្ឹងចាំមិត្្ក្ិរ្រស់ពួកងគដែល

ងៅរស់្រងបមើពួកងគងៅក្នុងបពោះវិហារ្ររិសុទ្»។

ងលាករាណិលសុនរានបរា្រ់ឪពុកគ្ត់ថ្«ង�ើងរាន្រំណងងៅបពោះវិហារ្ររិសុទ្ង�ើ�ផសារភាជា្រ់

ជាមួ�នឹងងលាកឪពុកឲ្យកាន់ដតឆ្្រ់រាមដែលង�ើងអាចង្្វើរាន»។

ងោយម្បធាន

រ័សុលអិមណិលសុន

្បធាន្ររូរ៉រុមននពួ្រសាវ្រ

ែប់ពីរនា្រ់

និរងដ្យងវនឌីែ័បរុលយរូ

ណិលសរុន

អំ�ញងសពលបទបគ្ហាញRoots Techឆ្នាំ២០១៧ម្បធានរ័សុលអិម

ែិលសុននិងភរិយសោកសវនឌតីបានអស្ជើញពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងសម្កាយឲ្យ

ពិចារណាម្បកបសោយការអធិោឋានអំពតីការលោះបង់អ្វតីខ្ោះណែលពួកសគអាចសធ្វើ

សែើម្តីសធ្វើកិច្ចការម្ពោះវិហារបរិសុទ្ធនិងពង្សម្បវត្ិបានកាន់ណតសម្ចើនស�ើង។

ងបើ្រ
សាថានសួគ៌

តាមរយៈ្រិច្ចការ្ពះវិហ្រ

បរិសរុទ្និរពរ្ស្បវត្ិ
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១6 លីអាហរូណា

ជីរាទួតរ្រស់ែ្នុំរានត្រវិញថ្៖«កូនប្រុសងអើ�ងនាោះគឺបគ្ន់ដតជាដផ្កមួ�

ដែលរា៉ាមកជួ្រកូន្រ៉ុងណាណោះ។ង�ើងនឹងពុំអាចង្្វើជាបគួសារង�ើ�រស់ងៅអស់កល្

ជានិច្ចងៅង�ើ�ងទ។

្រនាទា្រ់មកងលាករាណិលសុនរានសួរថ្«ងលាកពុកងអើ�ងតើែំណឹងល្អដែល

រាន្រងបងៀនងោ�សាសនាចបកងនោះពិតដែរឬងទ?»

ឪពុករ្រស់គ្ត់រានចង្អនុលងៅរូ្រភាពគណៈប្រធានទីមួ�ដែលព្យលួរងលើជញ្ជាំង

ក្នុង្រន្្រ់ងែកងនាោះ។

«កូនប្រុសែូចកូនងមើលង�ើញរូ្រភាពងនាោះចបាស់យ៉ាងណាែំណឹងល្អងនោះក៏ពិត

យ៉ាងងនាោះដែរ។ែំណឹងល្អថនបពោះង�សេូវបគីស្រានអំណាចងែើម្ីសង្គ្រោះ្រុរសនិង

បស្ីបគ្រ់រូ្រដែលងគ្រពរាមង�ើ�គ្មនផលែតូវណាងផ្សងងទៀតដែលពួកងគអាចទទួល

ងសចក្ីសង្គ្រោះងៅក្នុងនគរបពោះរានង�ើ�។កូនប្រុសងអើ�ចូរងរាងជា្រ់នឹងែំណឹង

ល្អជានិច្ច។ចូរ្រនាទា្រែលែលួនចូរងោរងពញងោ�ការអ្ិសាឋានចូរចុោះចូលនឹង្រព្វជិតភាព

ចូរងសាមោះស្ម័បគចូរងសាមោះបតង់នឹងងសចកដីសញ្ញាដែលកូនរានចុោះជាមួ�នឹងបពោះ។

ចូរកុំង្្វើកិច្ចការណាដែលបពោះមិនសព្វបពោះទ័�ង�ើ�។ឱែំណឹងល្អគឺជាពរជ័�ែ៏

អសាចារ្យអ្វីងម៉លែោះ។កូនប្រុសងអើ�ចូរង្្វើជាកូនល្អ»។

ស៊ិសសទើរ ណិលសុន ៖ែ្នុំចូលចិត្ងគ្លការណ៍ទាំងងនាោះណាស់។«ចូរ្រនាទា្រ

ែលែលួនចូរងោរងពញងោ�ការអ្ិសាឋានចូរចុោះចូលនឹង្រព្វជិតភាពចូរងសាមោះស្ម័បគចូរ

ងសាមោះបតង់នឹងងសចកដីសញ្ញាដែលកូនរានចុោះជាមួ�នឹងបពោះ។...ចូរង្្វើជាកូន

ល្អ»។ងគ្លការណ៍ទាំងបរាំមួ�រាននាំមកែល់្រងរាមរ�ៈជីរាទួតរ្រស់្រង

ដែលរានសាលា្រ់ងៅ។បរាកែណាស់គ្ត់និយ�អំពីងគ្លការណ៍ទាំងបរាំមួ�

ងនាោះែូចប្រធាន�្រែុន្រេើ�ុិងគលែី(១៩១០–២០០៨)និយ�ពីងគ្លការណ៍

ទាំងបរាំមួ�ងនោះដែរ។ ១

ប្រធាន ណិលសុន ៖ងលាកពិតជាផ្ដាំែូងចានាោះដមនងទ?វារានតថមលែណាស់ចំងោោះ

ែ្នុំដែលជីរាែ្នុំរាន្រន្សល់ទុកកំណត់បរាងនាោះសបរា្រ់ពួកង�ើង។ង�ើងរានែឹងថ្

ងបកា�មកកូនៗរ្រស់ឪពុកគ្ត់រានផសារភាជា្រ់ជាមួ�គ្ត់។ែូងច្ោះង�តុផលថន

ការមកជួ្ររ្រស់គ្ត់រានសងបមចង�ើ�។

វិញ្ញាណថនងអលីយា៉ា

ប្រធាន ណិលសុន ៖ង្មោះមួ�ែ៏អសាចារ្យងៅក្នុងបពោះគម្ពីរពន្យល់ពីមូលង�តុ

ដែលបគួសាររានសារៈសំខ្ន់។ង្មោះងនាោះគឺងអលីយ៉ា។ងអ-លី-យ៉ាជា

ភាសាង�ងបពើររានន័�ថ្«បពោះគឺជាបពោះរ្រស់ទូល្រង្ំ»។ ២ចូរគិតពីចំណុច

ងនោះ!អត្ថន័�្រងក្រ់ងៅក្នុងង្មោះងអលីយ៉ាគឺជាោក្យភាសាង�ងបពើរសបរា្រ់ោក្យ

បពោះវរ្រិរានិងបពោះរាជ្រុបរា។

ស៊ិសសទើរ ណិលសុន ៖ងអលីយ៉ាជាពយាការីចុងងបកា�ដែលកាន់អំណាចផសារភាជា្រ់

ថន្រព្វជិតភាពមិលគីសសាដែកពីមុនជំនាន់បពោះង�សេូវបគីស្។ង្រសកកម្មរ្រស់

ងអលីយ៉ាគឺងែើម្ី្រដង្វរែួងចិត្កូនមកឯពួកឪពុកនិងែួងចិត្ពួកឪពុកមកឯកូន

ងែើម្ីឲ្យពួកងគអាចរានផសារភាជា្រ់ឬង្រើសិនជាមិនដមនែូងចានាោះងទ«ងនាោះដផនែីទាំង

មូលនឹងបតូវកសម្ទចសចាលសូន្យឈឹងក្នុងកាលបទង់យងមក»(�៉ូដស្រស្មេើ្—

ប្រវត្ិ១:3៩ការគូស្រញ្ជាក់រាន្រដន្ថម)។ងនាោះជាោក្យងរៀង្ ងៃន់្រន្ិច។

ប្រធាន ណិលសុន ៖ែ្នុំចូលចិត្គិតថ្វិញ្ញាណងអលីយ៉ាគឺែូចជា«ការង្រើក

្រគ្ហាញថនបពោះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្ដ្លែងសាក្សីពីលក្ខណៈែ៏ងទវភាពថនបគួសារ»។ 3

ងយងរាមងសចកដីដណនាំែល់្រទគម្ពីរទាំងឡា�«អំណាចងអលីយ៉ាគឺជា

មអស៊ីណិលសុនជីតារ្រស់ប្រធានរស័សុលអិមណិលសុន។



 ដខតរុលា២០១៧ ១៧

អំណាចខ្ងការផសារភាជា្រ់ថន្រព្វជិតភាពដែលថ្អ្វីៗងៅងលើដផនែី

រានចងឬបសា�ងនាោះបតូវរានចងឬបសា�ងៅងលើសាថានសួគ៌ដែរ»

(ងអលីយ៉ា)។

ស៊ិសសទើរ ណិលសុន ៖ែូងច្ោះងពលង�ើងនិយ�ថ្វិញ្ញាណ

ថនងអលីយ៉ាកំពុងជំរុញចិត្មនុស្សងលើកទឹកចិត្ពួកងគឲ្យដស្វងរក

សាច់ញាតិដែលសាលា្រ់រ្រស់ពួកងគងនាោះង�ើងកំពុងនិយ�ថ្

បពោះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្កំពុង្រំផុសគំនិតង�ើងឲ្យង្្វើកិច្ចការទាំងងនាោះដែល

នឹងអនុញ្ញាតឲ្យបកុមបគួសារអាចផសារភាជា្រ់អស់កល្ជានិច្ច។

ប្រធាន ណិលសុន ៖វាអសាចារ្យណាស់ក្នុងការ្រដង្វរចិត្កូនងៅ

ឯពួកឪពុករាមរ�ៈការបរា្រ់អំពីសារៈសំខ្ន់ថនងរឿងពង្សប្រវត្ិក្នុង

រង្រៀ្រដែលអាចង្្វើងៅរាននិងគួរឲ្យចងចាំ។ការរានឯកសារងរឿង

រូ្រ្តនិងអនុសសារី�៍ពង្សប្រវត្ិងៅចំងោោះមុែង�ើងជានិច្ចប្រដ�ល

ជាអាចពបងឹងទី្រនាទាល់រ្រស់ង�ើងរាន(សូមងមើលម៉ូសា�១:5)។

ងពលង�ើង្រិទវាជា្រ់ងលើជញ្ជាំងតុកុំព្យតូទ័រiPadsនិងទូរសព្ថែរ្រស់

ង�ើងងនាោះង�ើងអាចបតូវរាន្រំផុសគំនិតឲ្យង្្វើការងបជើសងរើសកាន់ដត

ប្រងសើរង�ើងង�ើ�ែិតកាន់ដតជិតបពោះអរាចាស់និងបគួសារង�ើង។

្រ៉ុដន្ប្រសិនង្រើង�ើងទុកវាឲ្យងៅដ្រ្រងនាោះង�ើងពិតជាពុំទាន់រាន

ង្្វើវាបគ្រ់បគ្ន់ងៅង�ើ�ងទ។ក្នុងនាម

ជាសរាជិកសាសនាចបកចំណា្រ់អារម្មណ៍

ង�ើងងៅក្នុងកិច្ចការពង្សប្រវត្ិបតូវរាន

ជំរុញងោ�ការដណនាំមកពីបពោះអរាចាស់ថ្

ជីែូនជីរារ្រស់ង�ើងពុំអាចង្្វើឲ្យល្អឥតងខ្ចាោះ

ងោ�គ្មនពួកង�ើងង�ើ�ង�ើងពុំអាចង្្វើ

រានល្អឥតងខ្ចាោះងោ�គ្មនពួកងគរានង�ើ�

(សូមងមើលគ.និងស.១២៨:១5)។ងនាោះ

រានន័�ថ្ង�ើងបតូវរានផសារភាជា្រ់ជាមួ�

គ្នាងោ�ពិ្ី្ររិសុទ្ថនការផសារភាជា្រ់ែ៏្ររិសុទ្

ក្នុងបពោះវិហារ្ររិសុទ្។ង�ើងគឺជាតំណែ៏

រឹងរាំងៅក្នុងតំណរវាងជីែូនជីរាង�ើងនិង

ពូជពង្សង�ើង។ប្រសិនង្រើការប្រមូលផ្នុំងរឿង

និងរូ្រ្តរ្រស់ង�ើងកាលា�ជាចំណុច្រញ្ច្រ់

ថនអ្វីដែលង�ើងង្្វើ—ប្រសិនង្រើង�ើងសារល់

ជីែូនជីរាង�ើងង�ើ�ែឹងពីកិច្ចការែ៏អសាចារ្យ

អំពីពួកគ្ត់្រ៉ុដន្ង�ើងទុកឲ្យពួកគ្ត់ងៅ

ដតលងរាលងៅដផ្ករាខាងងទៀតងោ�គ្មន

ពិ្ី្ររិសុទ្សបរា្រ់ពួកគ្ត់—ែំងណើរដ្រ្រ

ងនោះពុំអាចជួ�ជីែូនជីរារ្រស់ង�ើងដែលងៅជា្រ់�ុំឃាំងក្នុងសាថាន�ុំ

វិញ្ញាណរានង�ើ�។

ស៊ិសសទើរ ណិលសុន ៖ការរកសាទុកប្រវត្ិរ្រស់ជីែូនជីរាគឺជាងរឿង

សំខ្ន់្រ៉ុដន្ង�ើងមិនបតូវប្រដ�សមិន្រំងពញ្រញ្ច្រ់នូវកិច្ចការថន

ពិ្ី្ររិសុទ្រ្រស់ជីែូនជីរាង�ើងង�ើ�។ង�ើងបតូវដតរកងពលងែើម្ី

្រំងពញព័ត៌រានដែលចាំរាច់សបរា្រ់ពិ្ី្ររិសុទ្ឲ្យែល់ជីែូនជីរាង�ើង។

ប្រធាន ណិលសុន ៖ង�ើ�ងនាោះរានន័�ថ្គឺជាការលោះ្រង់

ងពលងវលាដែលជា្ ម្មរាង�ើងចំណា�ងពលងលើសកម្មភាពងផ្សងៗ។

ង�ើងបតូវដតចំណា�ងពល្រដន្ថមងទៀតងៅក្នុងបពោះវិហារ្ររិសុទ្ង�ើ�

ង្្វើការបសាវបជាវពង្សប្រវត្ិដែលរួមរានការង្្វើលិ្រិបកមផងដែរ។

ស៊ិសសទើរ ណិលសុន ៖បរាកែណាស់ពលិកម្មនាំមកនូវពរជ័�ពី

សាថានសួគ៌។ 4ែ្នុំរានពរក្នុងការរកង�ើញជីែូនជីរាជាងបចើននាក់ដែល

ែ្នុំរានទំនុកចិត្ថ្ពួកគ្ត់ងបតៀមែលែលួនរួចរាល់ងែើម្ីចុោះងសចក្ីសញ្ញា

ជាមួ�បពោះង�ើ�ទទួលពិ្ី្ររិសុទ្ចាំរាច់នានារ្រស់ពួកគ្ត់។

ជាងបចើនងលើកងបចើនបគ្ែ្នុំរានែឹងថ្ប្រសិនង្រើែ្នុំកំពុងង្្វើគងបរាងែ៏ស្មនុគ

សាមញមួ�ង�ើ�ែ្នុំគ្មនងពលងវលាអស់ករាលាំងង�ើ�ចាល់គំនិតដត

ប្រសិនង្រើែ្នុំនឹងលោះ្រង់ងពលងវលារាមរ�ៈការរកព័ត៌រានដែលចាំរាច់



១៨ លីអាហរូណា

សបរា្រ់ពិ្ី្ររិសុទ្រ្រស់ជីែូនជីរាមួ�ចំនួនឬរាមរ�ៈការងៅបពោះវិហារ្ររិសុទ្ង្្វើ

ពិ្ីជំនួសសបរា្រ់ពួកងគងនាោះសាថានសួគ៌រានង្រើកង�ើ�ថ្មពលនិងគំនិតរាន

ចា្រ់ងផ្ើមងកើតរានង�ើងវិញ។ទី្រំផុតែ្នុំរានងពលងវលាបគ្រ់បគ្ន់ងែើម្ីង្្វើកិច្ចការ

ងនាោះច្រ់ពីមុនថ្ងៃកំណត់រ្រស់ែ្នុំ។វាពិតជាពុំអាចងកើតង�ើងង�ើ�្រ៉ុដន្វារានងកើត

ង�ើងងរៀងរាល់ងពល។កិច្ចការបពោះវិហារ្ររិសុទ្និងពង្សប្រវត្ិផ្ល់អំណរែល់ែ្នុំ

ដែលងលាកិ�ងនោះពុំអាចផ្ល់ឲ្យរានង�ើ�។

កិច្ចការពង្សម្បវតតិនិងការផ្សព្វផសាយោសនា

ប្រធាន ណិលសុន ៖ប្រសិនង្រើែ្នុំជាអ្កផ្សព្វផសា�សាសនា្រច្ចនុ្រ្ន្ងនោះ

មិត្្ក្ិស្ិទ្សានាលែ្នុំពីរនាក់ងៅក្នុងវួែឬសាខ្ដែលែ្នុំ្រងបមើងនាោះគឺអ្កែឹកនាំ

ង្រសកកម្មវួែនិងអ្កផ្ល់ប្រឹកសាខ្ងបពោះវិហារ្ររិសុទ្និងពង្សប្រវត្ិ។

មនុស្សរាន្រំណងបរាថ្នារាំងពីកំងណើតងែើម្ីចង់ែឹងអ្វីមួ�ពីជីែូនជីរារ្រស់

ពួកងគ។ងនាោះគឺជាឱកាសែ៏ប្រថពសបរា្រ់អ្កផ្សព្វផសា�សាសនារ្រស់ង�ើង។

ងពលអ្កផ្សព្វផសា�សាសនាងរៀនបសឡាញ់មនុស្សដែលពួកងគ្រងបងៀនងនាោះ

ពួកងគនឹងសួរអំពីបគួសាររ្រស់អ្កទាំងងនាោះ។«ងតើឪពុករាតោ�រ្រស់អ្កងៅរស់ដែរ

ឬងទ?ងតើងលាករាងលាកយ�រ្រស់អ្កងៅរស់ដែរឬងទ?ងតើអ្កសារល់ងលាករា

ងលាកយ�ទាំង្រួនរ្រស់អ្កដែរឬងទ?ការសន្នានឹងរានយ៉ាងគ្�ងៅងពល

អស់អ្កដែលនិយ�ជាមួ�អ្កផ្សព្វផសា�សាសនាងនាោះបតូវរានអងញ្ើញឲ្យ

និយ�អំពីមនុស្សដែលពួកងគបសឡាញ់។

ងៅងពលងនាោះវាគឺជាឱកាសសបរា្រ់អ្កផ្សព្វផសា�សាសនារួមទាំងសរាជិក

ដែលជាអ្កផ្សព្វផសា�សាសនាសួរថ្«ងតើអ្កសារល់ងលាករាងលាកយ�

ទួតរ្រស់អ្កដែរឬងទ?ងតើអ្កសារល់ង្មោះពួកគ្ត់ដែរឬងទ?»ឱកាសងនាោះ

សាសនាគន់ការីនឹងពុំសារល់ង្មោះងលាករាងលាកយ�ទួតទាំងបរាំ្រីរ្រស់ពួកងគ

ង�ើ�។

ែូងច្ោះអ្កផ្សព្វផសា�សាសនាអាចផ្ល់ងយ្រល់ែូងច្ោះ៖«ែ្នុំសារល់មិត្្ក្ិរានាក់

ងៅបពោះវិហារដែលអាចជួ�អ្ករាន។ង្រើង�ើងអាចរកង�ើញង្មោះងលាករាងលាក

យ�ទួតរ្រស់អ្ករានែលែោះៗឬទាំងអស់ងតើអ្កនឹងចំណា�ងពលពីរ្រីងរា៉ាងងែើម្ី

ដស្វងរកថ្ងតើនរណាជាជីែូនជីរាទួតរ្រស់អ្កដែរឬងទ?»បរាកែណាស់មិត្្ កដិ

ងៅបពោះវិហារងនាោះគឺជាអ្កប្រឹកសាងយ្រល់ខ្ងបពោះវិហារ្ររិសុទ្និងពង្សប្រវត្ិ។

ស៊ិសសទើរ ណិលសុន ៖ែ្នុំគិតថ្វាអាចជាការលួងងលាមចិត្ែល់អ្កផ្សព្វផសា�

សាសនារ្រស់ង�ើងក្នុងការែឹងថ្ពួកងគពុំងៅដតឯងង�ើ�ងពលពួកងគដស្វងរក

និង្រងបងៀនអស់អ្កដែលទទួលងសចកដីពិតថនែំណឹងល្អរ្រស់បពោះង�សេូវបគីស្

ដែលរានសាតោរង�ើងវិញងនោះ។ប្រធានចច�្យតូខ្នុន(១៨២៧–១៩០១)ដែល

រាន្រងបមើជាទីប្រឹកសារ្រស់ប្រធានទី្រួនថនសាសនាចបករាន្រងបងៀនថ្ងៅថ្ងៃចុង

ងបកា�ងនោះអស់អ្កដែលចូលរួមបពោះវិហារកំពុងចូលរួមយ៉ាងពិតបរាកែពីងបោោះ

ជីែូនជីរារ្រស់ពួកងគរានអ្ិសាឋានសូមឲ្យរានពូជពង្សរ្រស់ពួកងគណារានាក់

ចូលរួមសាសនាចបកងនោះងែើម្ីឲ្យពួកងគអាចទទួលពិ្ី្ររិសុទ្ែ៏ចាំរាច់រ្រស់ែលែលួន

រាមរ�ៈពិ្ីជំនួស។ 5

ភាពតងមកើងងឡើង៖កិច្ចការម្គួោរ

ប្រធាន ណិលសុន ៖ភាពតងមកើងង�ើងគឺជាកិច្ចការបគួសារ។រានដតរាម

រ�ៈពិ្ី្ររិសុទ្ថនងសចក្ីសង្គ្រោះថនែំណឹងល្អរ្រស់បពោះង�សេូវបគីស្្រ៉ុងណាណោះងទើ្រ

បកុមបគួសារអាចបតូវរានតងមកើងង�ើង។ងៅចុង្រញ្ច្រ់ថនការពយាយមរ្រស់ង�ើង

ងនាោះគឺថ្ង�ើងរានភាពរីករា�ជាបគួសារ—រានទទួលពិ្ីពិសិែ្ឋរានផសារភាជា្រ់

ង�ើ�រានងរៀ្រចំសបរា្រ់ជីវិតែ៏អស់កល្ជានិច្ចងៅក្នុងវត្រានថនបពោះ។

ស៊ិសសទើរ ណិលសុន ៖ថ្នាក់ងរៀននីមួ�ៗដែលង�ើងចូលរួមងៅបពោះវិហារ

បគ្រ់ងពលង�ើង្រងបមើបគ្រ់ងសចក្ីសញ្ញាដែលង�ើងចុោះជាមួ�នឹងបពោះបគ្រ់

ពិ្ី្ររិសុទ្ថន្រព្វជិតភាពនីមួ�ៗ ដែលង�ើងទទួលអ្វីបគ្រ់យ៉ាងដែលង�ើងង្្វើ

ងៅក្នុងសាសនាចបកងនោះនាំង�ើងងឆ្ពោះងៅរកបពោះវិហារ្ររិសុទ្ដែលជាែំណាក់ថន

បពោះអរាចាស់។រានអំណាចែ៏ខ្លាំងដែលរានសបរា្រ់គូសាវាមី្ រិយនិងកូនងៅរ្រស់

ពួកងគរាមរ�ៈពិ្ី្ររិសុទ្ថនការផសារភាជា្រ់ងពលពួកងគរកសាងសចក្ីសញ្ញាពួកងគ។

ប្រធាន ណិលសុន ៖ងរៀងរាល់ថ្ងៃង�ើងងបជើសងរើសកដនលែងដែលង�ើងចង់រស់ងៅ

ែ៏អស់កល្ជានិច្ចរាមរ�ៈរង្រៀ្រដែលង�ើងគិតទទួលអារម្មណ៍និយ�និង

ប្របពឹត្។បពោះវរ្រិរាសួគ៌ង�ើងរានប្រកាសថ្កិច្ចការនិងសិរីល្អរ្រស់បទង់គឺ

នាំឲ្យរានអមតភាពនិងជីវិតែ៏ងៅអស់កល្ជានិច្ចែល់មនុស្ស(សូមងមើល

ម៉ូងស១:3៩)។្រ៉ុដន្បទង់សព្វម្ពោះទ័យឲ្យង�ើងងបជើសងរើសបត�្រ់ងៅរកបទង់

វិញ។បពោះនឹងមិន្រង្ខំង�ើងង�ើ�។កបមិតជាក់លាក់ដែលង�ើងរកសាងសចក្ីសញ្ញា

រ្រស់ង�ើង្រគ្ហាញបទង់ពីទំ�ំចិត្ដែលង�ើងចង់បត�្រ់ងៅរស់ងៅជាមួ�នឹងបទង់

វិញ។ងរៀងរាល់ថ្ងៃរានអ្វីៗជាងបចើនដែលនាំឲ្យង�ើងែិតជិតឬងចញឆ្ងា�ពីលទ្ភាព
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ដែលអាចទទួលសិរីល្អថនជីវិតអស់កល្ជានិច្ចរ្រស់ង�ើងរាន។

ង�ើងរានាក់ៗបតូវរកសាងសចក្ីសញ្ញារ្រស់ង�ើងដប្រចិត្រាល់ថ្ងៃង�ើ�

ពយាយមដប្រកាលា�ឲ្យកាន់ដតែូចជាបពោះអង្សង្គ្រោះង�ើង។្រនាទា្រ់ពី

ងនាោះមកបកុមបគួសារអាចរស់ងៅជាមួ�គ្នាជានិរនដរ៍។

ស៊ិសសទើរ ណិលសុន ៖ងនោះជាទី្រនាទាល់រ្រស់ែ្នុំថ្មិនថ្ជីវិត

អ្ករានភាពអសាចារ្យ្រ៉ុណាណក្នុងងពលងនោះង�ើ�ឬអ្ករាក់ទឹកចិត្

ង�ើ�ែូចចិត្ខ្លាំង្រ៉ុណាណងនាោះងទការចូលប្រ�តូករ្រស់អ្កងៅក្នុង

កិច្ចការបពោះវិហារ្ររិសុទ្និងពង្សប្រវត្ិនឹងង្្វើឲ្យសាថានភាពទាំង

ងនាោះរានប្រងសើរង�ើង។ងតើអ្កបតូវការអ្វីែលែោះងៅក្នុងជីវិតនាងពល

ងនោះ?បតូវការងសចក្ីបសឡាញ់្រដន្ថមងទៀតឬ?បតូវការអំណរ្រដន្ថម

ងទៀតឬ?បតូវការការបគ្រ់បគងែលែលួនឯងកាន់ដតងបចើនឬ?បតូវការភាព

សុែសានដ្រដន្ថមងទៀតឬ?បតូវការឱកាសែ៏រានន័�ងបចើនងទៀតឬ?

បតូវការអារម្មណ៍្រដន្ថមដែលថ្អ្កកំពុងរានការផ្លាស់្រ្តូរឬ?បតូវការ

ភាពស្របា�រីករា�្រដន្ថមងទៀតឬ?បតូវការចងមលែើ�្រដន្ថមចំងោោះ

សំណួរខ្ងបពលឹងរ្រស់អ្កឬ?បតូវការទំនាក់ទំនងចិត្និងចិត្

្រដន្ថមងទៀតជាមួ�អ្កែថទឬ?បតូវការការ�ល់ែឹង្រដន្ថមងទៀតអំពី

អ្វីដែលអ្កកំពុងអានងៅក្នុងបពោះគម្ពីរឬ?បតូវការសមត្ថភាព

្រដន្ថមងែើម្ីបសឡាញ់និងអ្័�ងទាសឬ?បតូវការសមត្ថភាព

្រដន្ថមងែើម្ីអ្ិសាឋានងោ�អំណាចឬ?បតូវការការ្រំផុសគំនិត

និងគំនិតថច្ប្រ�ិត្រដន្ថមសបរា្រ់ការគ្រនិងគងបរាងងផ្សងងទៀត

រ្រស់អ្កឬ?បតូវការងពលងវលា្រដន្ថមសបរា្រ់អ្វីដែលពិតជា

សំខ្ន់ដមនឬ?

ែ្នុំសូមអង្វរអ្កឲ្យលោះ្រង់ងពលងវលាសបរា្រ់បពោះអរាចាស់

រាមរ�ៈការចំណា�ងពលងវលាអ្កឲ្យងបចើនងលើការង្្វើកិច្ចការ

បពោះវិហារ្ររិសុទ្និងពង្សប្រវត្ិរួចរង់ចាំងមើលពីអ្វីដែលងកើត

ង�ើង។វាជាទី្រនាទាល់រ្រស់ែ្នុំថ្ងពលង�ើង្រគ្ហាញបពោះអរាចាស់

ថ្ង�ើង�កចិត្ទុកោក់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការជួ�ែល់ជីែូនជីរា

រ្រស់ង�ើងងនាោះសាថានសួគ៌នឹងង្រើកង�ើងង�ើ�ង�ើងនឹងទទួល

រាននូវអ្វីៗទាំងអស់ដែលង�ើងបតូវការ។

ប្រធាន ណិលសុន ៖ង�ើងអាចទទួលរានការ្រំផុស

គំនិតងពញមួ�ថ្ងៃអំពី្រទពិងសា្ន៍ថនបពោះវិហារ្ររិសុទ្និង

ពង្សប្រវត្ិពីអ្កែថទ។្រ៉ុដន្ង�ើងបតូវដតង្្វើអ្វីមួ�ងែើម្ីទទួល

រាន្រទពិងសា្ន៍ថនអំណរងនាោះងោ�ែលែលួនង�ើងផ្ទាល់។ែ្នុំ

សូមអងញ្ើញង�ើងរានាក់ៗឲ្យដចកចា�្រនដការរាំងចិត្ងនោះ

ែល់គ្នាង�ើងរានាក់ៗងែើម្ីឲ្យអារម្មណ៍ែ៏អសាចារ្យថនកិច្ចការងនោះ

អាច្រន្និងកាន់ដតរីកចងបមើនង�ើង។ែ្នុំសូមអងញ្ើញ្រង្រ្អតូន

ឲ្យពិចារណាងោ�ការអ្ិសាឋានអំពីការលោះ្រង់ណាមួ�—ង�ើ�

សំខ្ន់្រំផុតងនាោះគឺការលោះ្រង់ងពលងវលា—ដែល្រង្រ្អតូនអាចង្្វើរាន

ងែើម្ីង្្វើកិច្ចការបពោះវិហារ្ររិសុទ្និងពង្សប្រវត្ិ្រដន្ថមងទៀតក្នុងឆ្នាំងនោះ។

ង�ើងចុោះប្រ�តូកក្នុងកិច្ចការថនបពោះែ៏រានម�ិទ្ិឫទ្ិ។បទង់រាន

បពោះជន្មរស់។បពោះង�សេូវជាបពោះបគីស្។ងនោះគឺជាសាសនាចបករ្រស់

បទង់។ង�ើងគឺជាកូនងៅក្នុងងសចក្ីសញ្ញារ្រស់បទង់។បទង់អាច

ពឹងោក់ងលើង�ើង។◼

ែកម្សង់សចញពតីបទបគ្ហាញសៅសន្និសតីទពង្សម្បវត្ិRootsTech 2017សៅក្នញងទតីម្កុង

សលត៍សលករែ្ឋយូថ្ហ៍ថ្ងៃទតី១១ណខកុម្ៈឆ្នាំ២០១៧។សែើម្តីសមើលវីសែអូថនបទបគ្ហាញ

សនោះជាភាោអង់សគ្សព័រទុយហារយឬសអស្ប៉ាញសូមចូលសៅសគហទំព័រlds .org/ go/ 
1017Nelson។

កុំណត់ចុំណាុំ

 ១.សូមងមើល�្រែុន្រេើ�ុិងគលែី«A Prophet’s Counsel and Prayer for 
Youth»Liahona,ដែងមសាឆ្នាំ២០០១ទំព័រ3០–4១។

 ២.ងសចក្ីដណនាំែល់្រទគម្ពីរទាំងឡា�«ងអលីយ៉ា»។

 3.រ័សុលអិមណិលសុន«A New Harvest Time»Ensign,ដែឧសភាឆ្នាំ

១៩៩៨ទំព័រ34។

 4.សូមងមើល«សរងសើរែល់ងលាក»ទំនុកតសមកើងងលែ១6។

 5.សូមងមើលGospel Truth: Discourses and Writings of President 
George Q. Cannonចងបកងងោ�Jerreld L. Newquistវ៉ុល២

(១៩៧4)ជំពូក២ទំព័រ៨៨–៨៩។



២០ លីអាហរូណា

បុណ្យជ្រមុ្រទឹកនៅ

ងោយ�ុីងស្សើងជចនសុន

ទស្សនាវែ្ីសាសនាច្្រ

ជបធានហាងវើែែ្រុល�ូ�ឹនង្ើរ

(១៩០៧–៩5)រានរានប្រសាសន៍

ថ្«សូមឲ្យង�ើងង្្វើជាមនុស្សដែល

ចូលរួមនិងបសឡាញ់បពោះវិហារ្ររិសុទ្។ង�ើងគួរដត

ពងនលែឿនការងៅបពោះវិហារ្ររិសុទ្ឲ្យរានញឹកញា្រ់...

រាមដែលងពលងវលាផ្ទាល់ែលែលួនអំងណា�ផល។ង�ើង

ពុំគួរបគ្ន់ដតងៅទីងនាោះសបរា្រ់ដតសាច់ញាតិង�ើង

ដែលរានដចកឋានងៅ្រ៉ុងណាណោះងទ្រ៉ុដន្ង�ើងងៅងែើម្ី

ពុំម្តូវរង់ចាំស�ើយ។សរាជិកសក្ិសមទាំងអស់រួមទាំងយុវវ័យនិងសរាជិក្ ្តីរបស់ោសនាចម្ក

អាចបសម្មើសៅក្នញងម្ពោះវិហារបរិសុទ្ធក្នញងសពលសនោះ។

ទទួលពរជ័�ផ្ទាល់ែលែលួនថនការថ្វា�្រង្ំក្នុងបពោះវិហារ

្ររិសុទ្សបរា្រ់ភាព្ររិសុទ្និងសុវត្ថិភាពដែល

រានងៅក្នុងបពោះវិហារ្ររិសុទ្»(«A Temple-
Motivated People»Ensign,ដែកុម្ភៈឆ្នាំ

១៩៩5ទំព័រ5)។

ការទូនាមនងនោះអនុវត្ចំងោោះសរាជិកថន

សាសនាចបកថនបពោះង�សេូវបគីស្ថនពួក្ររិសុទ្ថ្ងៃ

ចុងងបកា�ទាំងអស់—សម្ីអ្កជាសរាជិកដែល

ងទើ្របជមុជទឹក្ ្មីៗងនោះក្ី។ែរា្រណាអ្ករាន

ភាពសក្ិសមងនាោះគ្មនរ�ៈងពលរង់ចាំង�ើ�ពីមុន

អ្កអាចចូលងៅបពោះវិហារ្ររិសុទ្ងនាោះ។ែរា្រណា

អ្ករានបជមុជទឹកង�ើ�្រញ្ជាក់ងនាោះអ្កអាចទទួល

រាន្រ័ណ្ណចូលបពោះវិហារ្ររិសុទ្ដែលរានកំណត់ការ

ងប្រើបរាស់។

្រ័ណ្ណងនោះអនុញ្ញាតឲ្យអ្កចូលងៅក្នុងបពោះវិហារ

្ររិសុទ្ងែើម្ីង្្វើពិ្ី្រុណ្យបជមុជទឹកនិងពិ្ី្រញ្ជាក់

ជំនួសសបរា្រ់ជីែូនជីរាដែលរានទទួលមរណភាព

ង�ើ�។ងពលអ្ក្រងបមើនិងថ្វា�្រង្ំងៅក្នុងបពោះវិហារ

្ររិសុទ្ងនាោះអ្កអាចពបងឹងទី្រនាទាល់រ្រស់អ្កអំពី

ែំណឹងល្អ។

ងៅក្នុង្រទពិងសា្ន៍ងលើកែំ្រូងរ្រស់នាងងៅក្នុង

បពោះវិហារ្ររិសុទ្ណារាងលៀ�តូដរណា�្វីង�្ើងរាមក

ពីប្រងទសអា�្សង់ទីនរាននិយ�ថ្«ងៅក្នុងពិ្ី

្រុណ្យបជមុជទឹកក្នុងបពោះវិហារ្ររិសុទ្ែ្នុំរានងមើល

្រងប្រុសរានាក់ទទួល្រុណ្យបជមុជទឹកជំនួសឲ្យងលាក

រានិងឪពុករារ្រស់ែ្នុំ។ងបកា�មកែ្នុំរានទទួល

្រុណ្យបជមុជទឹកឲ្យងលាកយ�និងមីងៗរ្រស់ែ្នុំ។

ែ្នុំទទួលអារម្មណ៍ថនអំណរយ៉ាងខ្លាំង។ែ្នុំរាន�ំ

ង�ើ�ែ្នុំទទួលអារម្មណ៍ែ្មលួលខ្មញ់ក្នុងចិត្ែ្នុំដែលពុំ

ធាលា្រ់រានពីមុនង�ើ�»។ពរជ័�បសងែៀងគ្នាងនោះងកើត

រានែល់អស់អ្កដែលសក្ិសមនឹងទទួលវាបពមទាំង

អស់អ្កដែលងប្រើបរាស់្រ័ណ្ណចូលបពោះវិហារ្ររិសុទ្

ដែលរានកំណត់ការងប្រើបរាស់។◼

ែរឹរមរុននរឹរអ្្រងៅ៖

ជ្រះវិហារបរិសុទ្ធ
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សុំណួរដែលងគងចាទសួរញរឹកញាប់

ងតើខ្ញុំគួរងរៀបដផនការងៅម្ពោះវិហារបរិសុទ្ធយា៉ាងែូចងមតច?

•សរូមសួរថ្នា្រ់ែរឹ្រនាំវួែឬសាខ្ែរូចជា

អ្្រែរឹ្រនាំងបស្រ្រម្វួែឬ្បធានសម្គម

សងហគ្គាះស្ម្ប់រំនួយ្រ្នុរការដ្្រ់ដផនការ

ងៅ្ពះវិហ្របរិសរុទ្។

•កាលវិភាគស្ម្ប់ពិ្ីបរុណ្យ្រមរុរទរឹ្រងៅ

តាម្ពះវិហ្របរិសរុទ្នីមួយៗម្នបងគ្ហាះងៅ

តាមអ៊ិនង ើ្រដណតងៅងគហទំព័រtemples .lds 
.org។អ្្រអាចទរូរសព្ងៅ្ពះវិហ្របរិសរុទ្

ស្ម្ប់ព័ត៌ម្នបដន្ថម។

•្បសិនងបើអ្្រចរូលរួមងលើ្រែំបរូរអ្្រអាចទរូរសព្

ងៅ្ពះវិហ្របរិសរុទ្ដ្្រ់កាលវិភាគណាត់រួប។

ការង្វើដបបងនះពួ្រងគនរឹរងរៀបចំខ្លួនបានល្អងែើម្ី

សាវាគមន៍អ្្រងហើយពន្យល់អវីដែលអ្្រនរឹរង្វើ

ងៅ្រ្នុរ្ពះវិហ្របរិសរុទ្។

•សរូមងស្ៀ្រសងម្ៀ្របំោ្រ់ែ៏្សស់សាអាតរបស់អ្្រ

ងៅនថងៃអាទិត្យងៅ្ពះវិហ្របរិសរុទ្។

•សរូមយ្រងខ្អាវ្រ្នុរពណ៌-សងៅងែើម្ីផ្លាស់។

្ពះវិហ្របរិសរុទ្មួយចំនួនផ្ល់ងខ្អាវ្រ្នុរ

ពណ៌-សងែើម្ីផ្លាស់ប៉រុដន្្ពះវិហ្របរិសរុទ្ខ្ះពរុំ

ផ្ល់ឲ្យង�ើយ។្ពះវិហ្របរិសរុទ្នរឹរផ្ល់អាវ

ជាប់ងខ្និរ្រដន្សរពណ៌-ស។

ងតើខ្ញុំគួរដតរំពរឹងចង់ប្នអ្វីខលោះងពលខ្ញុំចូលរួមម្ពោះវិហារ

បរិសុទ្ធងែើម្ីងធ្វើពិធីបុណ្យម្ជមុជទរឹកនិងពិធីបញ្ជាក់

ជុំនួសងនាោះ?

•ងពលអ្្រចរូលងៅ្ពះវិហ្របរិសរុទ្ែំបរូរអ្្រ្តរូវងៅ

្រដន្រពិនិត្យប័ណ្ណសិន។អ្្រង្វើការងៅ្ពះវិហ្រ

បរិសរុទ្នរឹរ្តួតពិនិត្យប័ណ្ណរបស់អ្្រ។

•បនាទាប់ម្របរុរសនិរ្ស្ីងៅតាមបន្ប់ងរៀរៗ

ខ្លួនងែើម្ីផ្លាស់សងម្ៀ្របំោ្រ់។្រដន្រផ្លាស់

សងម្ៀ្របំោ្រ់ផ្ទាល់ខ្លួនម្នទំហំសមល្មដែល

អាចឲ្យអ្្រផ្លាស់សងម្ៀ្របំោ្រ់របស់អ្្រងៅងស្ៀ្រ

អាវជាប់ងខ្ពណ៌-សដែលងគផ្ល់ឲ្យងនាះ។

•អ្្រង្វើការងៅ្ពះវិហ្របរិសរុទ្នរឹរនាំអ្្រឲ្យងៅ

្រដន្រស្ម្ប់ង្វើពិ្ីបរុណ្យ្រមរុរទរឹ្រនិរពិ្ី

បញ្ជា្រ់រំនួស។

•ពិ្ីបរុណ្រមរុរទរឹ្រនិរពី្ីបញ្ជា្រ់ដែលអ្្រង្វើ

នរឹរ្សងែៀរងៅនរឹរបរុណ្យ្រមរុរទរឹ្រនិរពិ្ី

បញ្ជា្រ់របស់អ្្រផ្ទាល់ប៉រុដន្អ្្រនរឹរ្តរូវង្វើរំនួស

ឲ្យមរណរន។

•បនាទាប់ពីអ្្របានប្្ចប់ការចរូលរួមងៅ្រ្នុរ

ពិ្ីបរិសរុទ្ងហើយអ្្រនរឹរ្ត�ប់ងៅបន្ប់

សងម្ៀ្របំោ្រ់ងហើយផ្លាស់ងៅងស្ៀ្រសងម្ៀ្រ

បំោ្រ់អ្្រវិញ។

•អ្្រពរុំ្តរូវម្នការ្ពួយបារម្ភអំពីការចរូលរួម

្ពះវិហ្របរិសរុទ្ង�ើយ។អ្្រង្វើការងៅ្ពះវិហ្រ

បរិសរុទ្ម្នងៅ្គប់ទី្រដន្រងៅ្រ្នុរ្ពះវិហ្រ

បរិសរុទ្។ពួ្រងគនរឹររួយអ្្រ។

ងតើខ្ញុំអាចទទួលប្នប័ណ្ណចូលម្ពោះវិហារបរិសុទ្ធដែលរាន

កុំណត់ការងម្បើម្ប្ស់ងោយរងបៀបណា?

•អ្្រ្តរូវដតម្នអាយរុ១២ឆានាំឬង្ចើនជារងនះ

ងហើយជាសម្រិ្រសាសនាច្្រដែលស្រ្ិសម។

បរុរស្តរូវដតទទួលបពវរិតភាពងអើរ៉រុនជា្ ម្តា

ការទទួលបពវរិតភាពងអើរ៉រុនងនះអាចង្វើង�ើរ

ងៅអំ�នុរងពលមួយសបាតាហ៍បនាទាប់ពីបរុណ្យរ្មរុរ

ទរឹ្ររបស់ពួ្រងគ។

•ងែើម្ីទទួលបានប័ណ្ណងនះប៊ីស្សពឬ្បធាន

សាខ្នរឹរសម្ភាសអ្្រ។ការសម្ភាសងនាះ

្សងែៀរងៅនរឹរការសម្ភាសដែលអ្្រធាលាប់ម្ន

ពីមរុនបរុណ្យ្រមរុរទរឹ្រ។អ្្រនរឹរពិភា្រសាអំពី

ទីបនាទាល់ននែំណរឹរល្អនិរការងគ្រព្បតិបត្ិ

បទប្្ញត្ិរបស់អ្្រ។

•ប័ណ្ណងនាះម្នសរុពលភាពមួយឆានាំ។

ងតើរានពរជ័យអ្វីខលោះក្ញងការរានប័ណ្ណដែលរានកុំណត់

ការងម្បើម្ប្ស់ងនោះ?

•អ្្របង្មើែល់រីែរូនរីតារបស់អ្្រដែលបានដច្រ

ឋាននិរអ្្រែនទងទៀតដែលបានសាលាប់តាមរយៈ

ការង្វើពិ្ីបរុណ្យ្រមរុរទរឹ្រនិរពិ្ីបញ្ជា្រ់រំនួស

ស្ម្ប់ពួ្រងគ។

•អ្្រអាចរំឭ្រអំពីបរុណ្យ្រមរុទរឹ្រនិរពិ្ី

បញ្ជា្រ់ផ្ទាល់របស់អ្្រនិរងសច្រ្ីសញ្ញា

នានាដែលបានចរុះ។

•ងទាះបីអ្្រពរុំអាចចរូលរួម្ពះវិហ្របរិសរុទ្បាន

ញរឹ្រញាប់្រ្ីអ្្រអាចកាន់ប័ណ្ណងនះជាមួយអ្្រ

ងែើម្ីទរុ្រជាការរំឭ្រអ្្រជានិច្ចអំពី្ពះវិហ្រ

បរិសរុទ្និរការតាំរចិត្របស់អ្្រឲ្យម្ន

ភាពស្រ្ិសមងែើម្ីចរូលរួម។

•ការរស់ងៅងដ្យស្រ្ិសមតាមប័ណ្ណដែលម្ន

្រំណត់ការង្បើ្បាស់រួយអ្្រឲ្យងរៀបចំខ្លួន

ទទួលពិ្ីបរិសរុទ្នន្ពះវិហ្របរិសរុទ្ផ្ទាល់ខ្លួន

គឺអំងណាយទានពិសិែ្ឋនិរពិ្ីផសារភាជាប់។



២២ លីអាហរូណា

្រ្នុរចំណរអាោហ៍ពិោហ៍
របស់អ្្រ

ការយដាះ្សា�ជយមាលាះ
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ងោយងអសម្ប៊ដនោកាដមន

ទី្បរឹ្រសាដែលបានចរូលនិវត្ន៍ងសវា្រម្្គួសារអិល.ឌី.ងអស.

ម្៉ា
តនិងរា៉ាហារងរ៉ត(ង្មោះទាំងអស់

បតូវរានផ្លាស់្រ្តូរ)រាន្រិទទូរទស្សន៍

្រនាទា្រ់ពីសម័�ប្រជុំសន្ិសីទទូងៅ

រានច្រ់។សារលិែិតទាំងងនាោះងោរងពញងោ�

ការ្រំផុសគំនិតង�ើ�ពួកងគរីករា�នឹង្ររិយកាស

វិជ្រានដែលរានងៅក្នុងផ្ោះរ្រស់ពួកងគនាចុង

សរាតោ�៍ងនាោះ។

ប្ររាណជា២4ងរា៉ាងងបកា�មកគ្មននរណា

រានាក់រានែកចិត្ជាងរា៉ាតនិងរា៉ាហារងរ៉តង�ើ�

ងពលពួកងគរានជងរាលាោះែ៏ខ្លាំងមួ�ងលើ្រញ្ហាថ្ងតើ

គួរដតសន្សំបរាក់្រដន្ថមដែលរា៉ាតរានទទួលពី

ការគ្រងោ�ថចែន្យងនាោះទុកឬបតូវចំណា�វាទិញ

ឯកសណាឋានសាលាងរៀនសបរា្រ់កូន្ ំៗ។ការជដជក

គ្នាពុំបតូវរានងោោះបសា�ង�ើ�ង�ើ�រា៉ាតនិង

រា៉ាហារងរ៉តរាន្រន្ង្្វើកិច្ចការងផ្សងៗងទៀតទាំងរាន

អារម្មណ៍ដែលពុំ�ល់ពីគ្នាងរៀងៗែលែលួន។

ងែើម្ី្រងងកើតចំណងអាោ�៍ពិោ�៍�ូរអដង្វងនិង

រីករា�គូសាវាមី្ រិយបតូវដតងរៀនពីរង្រៀ្រងោោះបសា�

ជងរាលាោះនានាងែើម្ីឲ្យ្រុគ្លរានាក់ៗ�ល់និងសងបមច

ចិត្ដែលទាក់ទងនឹងការងោោះបសា�្រញ្ហារាម

ការសបម្រសបមួលដែលអាចទទួល�ករាន។

ការម្ពរាននិងការដណនាុំខាងវិញ្ញាណ

បពោះគម្ពីរនិងប្រសាសន៍រ្រស់ពួកសាវកនិង

ពយាការីផ្ល់ការោស់ងតឿនជាងបចើនអំពីការទាស់ដទង

រច
នា
ររូប
ភា
ព
ងដ្

យ
សា

ល
ីង
វើន
ខ
ម
ផ
ត

គ្នា។ងៅក្នុងនីថ�្វទី3ង�ើងអានថ្«អ្កណាដែល

រានវិញ្ញាណថនការទាស់ដទងគ្នាគឺពុំដមនជារ្រស់ផង

ង�ើងងទ្រ៉ុដន្ជារ្រស់ផងអារក្សវិញដែលជា្រិរាថន

ការទាស់ដទងគ្នា»(នីថ�្វទី3១១:២៩)។ដអលង�ើរ

អិមរ័សុលរា�ឺែក្នុងកូរ៉ុមថនពួកសាវកែ្រ់ពីរនាក់

រាន្រងបងៀនថ្សារាំង«ជំរុញឲ្យរានការមិន

ចុោះសបមុងគ្នារវាងឪពុកនិងរាតោ�។វាល្លួងកូនៗមិន

ឲ្យងគ្រពឪពុករាតោ�រ្រស់ែលែលួន។...សារាំងែឹងថ្

វិ្ីែ៏បរាកែប្រជានិងរានប្រសិទ្ភាព្រំផុតងែើម្ី

រំខ្នកិច្ចការរ្រស់បពោះអរាចាស់គឺ្រន្ថ�ប្រសិទ្ភាពថន

បគួសារនិងភាពឧត្នុង្ឧត្មថនងគ�ោឋាន»។ ១

គំនិតទរាលា្រ់ឬប្រវត្ិែុសៗពីគ្នាគឺពុំអាចងចៀស

ផុតរានង�ើ�្រ៉ុដន្ង�ើងរាន្ នធានែ៏សន្ឹកសនាធា្រ់

ងែើម្ីជួ�ង�ើងឲ្យែឹងពីរង្រៀ្រងោោះបសា�។

ងគ្លលទ្ិនិងងសចក្ីដណនាំដែលរាន្រងបងៀន

ងៅក្នុងការងរាោះពុម្ពថនការថ្វា�្រង្ំងៅថ្ងៃអាទិត្យ

និងសាសនាចបកអាចជួ�ង�ើ�អាច្រដន្ថមជាមួ�

ព័ត៌រានែ៏រានគុណភាពមកពីអ្ករានវិជាជាជីវៈែ៏

ចាំរាច់។គូសាវាមី្ រិយអាចងរៀនពី�ុទ្សាបស្ក្នុង

ការងោោះបសា�ជងរាលាោះ។ការ្រំផុសគំនិតអាចនាំឲ្យ

រានការផ្លាស់្រ្តូរែួងចិត្ដែល្រន្ន់ែួងចិត្ពីក្នុងែលែលួន

រ្រស់គូសាវាមី្ រិយរានាក់ៗ។

ប្រធាន្ូរា៉ាសងអសម៉នសុនរានទូនាមនែូងច្ោះ៖

«ឱកាសែ៏្ ំ្រំផុតរ្រស់ង�ើងមួ�ចំនួនក្នុងការ្រគ្ហាញ

ងសចកដីបសឡាញ់គឺស្ថិតងៅក្នុងផ្ោះរ្រស់ង�ើងផ្ទាល់។

ងសចកដីបសឡាញ់គួរជាករាតោែ៏សំខ្ន់្រំផុតថនជីវិត

បគួសារដតងពលែលែោះវាពុំដមនជាងរឿងដ្រ្រងនោះង�ើ�។

ពរជ័��៏អសាចារ្យ

យក្ើតមានយឡើងមក្ពី

ការយដាះ្សា�

ជយមាលាះក្្នុង

បរិយាកាស្បក្ប

យដា�ក្តី្សឡាញ់។



២៤ លីអាហរូណា

វាដ្ររជារាននូវការែ្វោះភាពអត់្្មត់ការទាស់សមដី

ការង្លាោះប្រដកកនិងការ្រង្តូរទឹកដ្្កយ៉ាង

ងបចើនងៅវិញ»។ ២

ងៅងពល្រញ្ហា្រន្ងកើតរានង�ើ�ដប្រជា

ងបគ្ោះថ្នាក់ែល់បកុមបគួសារងនាោះពិតជារាន

មូលង�តុ្ ងៃន់្ងៃរដ្មងទៀតថនជងរាលាោះរួមរានភាព

ពុំទាន់ចាស់ទុំភាពអារាមនិ�មចិត្្រ៉ងចង់ឈ្ោះ

ងលើជងរាលាោះនិងអំនួត។ប្រធាន�្រែុន្រេើ�ុិងគលែី

(១៩១០–២០០៨)រាន្រងបងៀនថ្«ែ្នុំរាន

ទទួលអារម្មណ៍ជា�ូរមកង�ើ�ថ្ករាតោែ៏្ ំ្រំផុត

ងៅក្នុងអាោ�៍ពិោ�៍រីករា�គឺជាការខ្វា�ែ្វល់

ខ្លាំងចំងោោះងសចក្ីសុែនិងសុែុរាលភាពរ្រស់

ថែគូែលែលួន។ភាគងបចើនភាពអរាមនិ�មគឺជាករាតោជំរុញ

ឲ្យរានជងរាលាោះការដ្រករាក់គ្នាការដលងលោះនិង

ការែូចចិត្»។ 3

ដអលង�ើររា៉ាវីនងជអាស្នុន(១៩១5–៩4)

ក្នុងកូរ៉ុមថនពួកសាវកែ្រ់ពីរនាក់ក៏រានដ្លែងផងដែរ៖

«ងពល្រុគ្លរានាក់ពិចារណាអំពីអារម្មណ៍អវិជ្រាន

និងភាពពុំរីករា�ដែល្រណាតៅលមកពីការទាស់ដទង

គ្នាវាជាការល្អដែលបតូវសួរថ្‹ង�តុអ្វីែ្នុំចូលរួមនឹង

ងរឿងងនាោះ?›...

...វាពិតជាសំខ្ន់ណាស់ងែើម្ីទទួលសារល់ថ្

ង�ើងងបជើសងរើស�កឥរិយ្រ្រ្រស់ែលែលួន។ឫសគល់

ថន្រញ្ហាងនោះគឺងកើតមកពី្រញ្ហាថនភាពង្្មើងថ្្ម»។ 4

ងទាោះជាមូលង�តុអ្វីក៏ងោ�ង�ើងបតូវដតងរៀន

ជំនាញ្ ្មីៗង�ើ�្រន្ន់ចិត្រ្រស់ង�ើងងពល្រញ្ហា

្រន្ងកើតរាន។

គរូសាវាមីភរិយងថ្មរថ្ី

្តរូវងរៀនដ្រស្មួល

ងៅតាមដបបបទគ្នា

ងៅវិញងៅម្រ

ល្រ្ខណៈខរុសគ្នាពី

្ម្ជាតិរវារបរុរស

និរ្ស្ី

ភាពមួរង៉៉ាដែល

រំររុញម្រពី

ការងនឿយហត់

ការដខវរគំនិតគ្នា

ស្ីពីការចិ្្ចរឹម

្ររូនឲ្យល្អបំផរុត

ឬការ្គប់្គរ

ហិរ្្ញវត្ថនុ

្ររូនៗងរៀនង្បើ្បាស់

សិទ្ិង្រើសងរើស

ភាពខរុសគ្នារវារ

អវីដែលចរូលចិត្

និរមិនចរូលចិត្

្បតិ្រម្្ររុល

ហួសងហតរុងៅងលើ

ភាពតានតរឹរផ្តូវចិត្

ខវះការយល់ែរឹរ

ឬរំនាញ្រ្នុរ

ការងដ្ះ្សាយ

រងម្លាះ

មូលង�តុថនជងរាលាោះ
រានមូលង�តុជាងបចើនដែល្រងកឲ្យរានជងរាលាោះរា្រ់ចា្រ់រាំងពីភាពលំងអៀងរាក់កំដ្លផ្ទាល់ែលែលួនរ�ូត

ែល់ដ្រ្រ្រទថនទំនាក់ទំនងងោតជា្រ់សេើជងបរៅផ្ទាល់ែលែលួន។ងបៅពីការបតូវ�កឈ្ោះងលើភាពអារាមនិ�ម

និងភាពមិនចាស់ទុំងនាោះគូសាវាមី្ រិយនឹងប្រឈមមុែនឹងមូលង�តុរួមងផ្សងងទៀតដែលនាំឲ្យរានជងរាលាោះ

រួមរានករាតោែូចតងៅងនោះ៖



 ដខតរុលា២០១៧ ២5

គនលរឹោះ

ដស្វងរកការបដង្វរអារម្មណ៍។

ង្រើសងរើសគិតអំពីអវីងផ្សរងទៀត

ឬងែើរងចញង្រៅបន្ិច។

សរងសរគុំនិតរបស់អ្ក។

ស្ម្ប់មនរុស្សខ្ះការណ៍ងនះរួយឲ្យបងរកើនការសាគាល់ពីខ្លួនឯរ។

បគ្ហាញអារម្មណ៍អ្កក្ញងរងបៀបមួយ

ដែលរានម្បងយាជន៍។

សដ្ម្រ្ទងគ្ះងបាះងបា្រងៅតាមអារម្ណ៍

របស់អ្្រនរឹរពរុំរួយអ្្រ«ឲ្យ្ រូរងស្ើយពី

អារម្ណ៍ងនាះង�ើយ»។កាលណាអ្្រ

បគ្ហាញ្រំហរឹររបស់អ្្រងនាះអារម្ណ៍របស់

អ្្រកាន់ដតតានតរឹរដថមងទៀត។

ោតាប់ត្នតីររាងាប់អារម្មណ៍

ឬអានឯ្រសារដែលងលើ្រស្លួយទរឹ្រចិត្។

ចាប់ងផ្ដើមជា្ ្មី។

ប្្ប់ខ្លួនអ្្រងៅងពលចាប់ងផ្ើមការពរុំ

ចរុះស្មរុរគ្នាងនាះ។ការ្សាវ្ជាវបាន

បគ្ហាញថ្ពីរបីនាទីែំបរូរននការសន្នាចា្រ់

្គរឹះស្ម្ប់ការណ៍ដែលនរឹរង្រើតង�ើរបនាទាប់

ងទៀត។ចរូរនិយយថ្«ការណ៍ងនះនរឹរនាំ

ងៅរ្រផ្តូវអា្្រ្រ់។ចរូរចាប់ងផ្ើមជាថ្ី។

ងចាទសួរគុំនិតងនាោះភាលាម។

ងៅ្រ្នុរឧទាហរណ៍របស់ងយើរម្៉ារីលីនអាចនិយយ្បាប់ខ្លួននារថ្«ខញនុំហ្្រ់ែរូចជា

្តរូវប៉រុដន្ខញនុំែរូចជា្បតិ្រម្្ររុលហួសងហតរុងព្រងហើយ។ទំនា្រ់ទំនរខញនុំជាមួយសាវាមីខញនុំ

សំខ្ន់ជារអវីដែលងយើរ្រំពរុរង្លាះគ្នាងនះងៅងទៀត»។

ងធ្វើឲ្យចិតតរបស់អ្កម្តជាក់សិន

ពីមរុនអ្្រពយាយមងដ្ះ្សាយបញ្ហា។

ររ់ចាំឲ្យ្រំហរឹរងនាះរសាយបាត់សិន។

ការោស់ងតឿនអុំពីកុំ�រឹង
ជងរាលាោះក្នុងអាោ�៍ពិោ�៍ឬបគួសារជាងបចើនងកើតង�ើងងោ�សារការពុំ

បគ្រ់បគងកំ�ឹង។ប្រសិនង្រើង�ើងមិនប្រុងប្រ�័ត្ងទងនាោះង�ើងអាច្រន្ែឹង

សាវាមី្ រិយង�ើងង�ើ�ការែក់ជា្រ់ក្នុងចិត្អំពីរង្រៀ្រដែលងគង្្វើែុសនឹងង�ើង។

កាលណាង�ើងកាន់ដតងផ្តោតចិត្ងលើង�តុផលងនោះែរា្រងនាោះង�ើងអាច្រងងកើត

នូវទស្សនវិស័�ដែលថ្ែលែលួនសុចរិត។ការគិតអវិជ្រានដ្រ្រងនោះរារាំងង�ើងមិន

ឲ្យបតជាក់ចិត្ង�ើ�ង�ើ�កំ�ឹងទីពីរក៏ងកើតរានង�ើងពីមុនកំ�ឹងទីមួ�រាន

ងោោះបសា�ងនាោះប្រតិកម្មអ័រម៉ូនក្នុងែលែលួនអាចនាំងៅរកការផ្នុោះកំ�ឹង្រដន្ថមងទៀត។

ឧទា�រណ៍ងៅក្នុងការប្រជុំប្រឹកសាមួ�រា៉ារីលីនពិពណ៌នាអំពីការលំរាក

ដែលង្្វើឲ្យនាងងែកពុំលក់្រនាទា្រ់ពីនាងនិងសាវាមីនាងរានដបសកោក់គ្នា។នាង

និយ�ថ្«ែ្នុំែឹងថ្ែ្នុំជាអ្កបតូវ។ែ្នុំែឹងថ្គ្ត់នឹង្រិទង្លែើងង�ើ�សូមងទាស

ែ្នុំ្រ៉ុដន្គ្ត់ពុំង្្វើវាង�ើ�។កាលណាែ្នុំគិតពីងរឿងងនាោះែ្នុំកាន់ដតែឹង្ ួលង�ើង។

ងពលែ្នុំចា្រ់ងផ្ើមឮគ្ត់ងែកបសមុកែ្នុំពុំអាចបទាំរានង�ើ�—ែ្នុំរានចុោះងចញពី

ដបគងែកង�ើ�ដបសកោក់គ្ត់ដ្មងទៀតរួចក៏ចុោះងៅជាន់ងបកាម។ងតើអ្កងជឿងទថ្

គ្ត់ងៅដតពុំនិយ�សូមងទាសែ្នុំងទៀត?»្រទពិងសា្ន៍រ្រស់រា៉ារីលីនគឺជាគំរូល្អ

មួ�អំពីរង្រៀ្រងែើម្ីកុំងោោះបសា�ងពលរានអារម្មណ៍ែឹង។

ទរាលា្រ់អាចពិរាកនឹងផ្លាស់្រ្តូរងទាោះ្រីវាតូចរាចក្ី។្រ៉ុដន្គូសាវាមី្ រិយអាច

ងរៀនជំនាញនានាងែើម្ីជួ�សបមួលងរឿងងនោះ។ងនោះគឺជាការអនុវត្ែ៏រានប្រងយជន៍

មួ�ចំនួន៖

្តជា្រ់ចិត្

៧

ចុំណុចងែើម្ីរានភាព



២6 លីអាហរូណា

១.បគ្ហាញទស្សនវិស័យ ២.ររុ្ររ្រ្ររវល់ ៣.ង្រើសយ្រែំងណាះ្សាយរួមដែលងពញចិត្

្រុគ្លរានាក់ៗដចកចា�ទស្សនវិស័�

ងរៀងែលែលួនងោ�ងសាមោះបតង់្រ៉ុដន្ពុំដមន

ក្នុងលក្ខណៈបទងគ្ោះងរាោះងរាកង�ើ�។

ជួនកាលការ្លែនុោះ្រញ្ចាំងងោ�ងចោះ

គិតគូររានងោោះបសា�្រញ្ហាងពលរាន

ការ្រញ្ក់ចបាស់ថ្ការមិនចុោះសបមុង

គ្នាងនាោះគឺបគ្ន់ដតជាការ�ល់បច�ំ

្រ៉ុងណាណោះ។ឧទា�រណ៍្រិយដែល

គិតថ្សាវាមីគ្ត់រានភាពអារាមនិ�ម

ក្នុងការទាមទារឲ្យនាងចូលរួមក្នុងកីឡា

រាល់ងរាោះងៅវិទយាល័�ជំនួសឲ្យការងៅ

្ររិងភាគអាហារងពលលាងាចជាមួ�គ្នា

ងនាោះនាងអាច�ល់ថ្សាវាមីគ្ត់ពុំ

សូវចា្រ់អារម្មណ៍នឹងកីឡារាល់ងរាោះ

ជាងការ្រគ្ហាញពីចំណា្រ់អារម្មណ៍

ងៅងលើកីឡាកររានាក់ដែលរានឈ្រ់

ចូលងរៀនថ្នាក់សាលាថ្ងៃអាទិត្យង�ើ�។

គូសាវាមី្ រិយរុករកកង្វល់ងៅក្នុង

កបមិតមួ�កាន់ដតបជាលងបរៅ។ការណ៍

ងនាោះងផ្តោតងៅងលើការ�ល់ចិត្និង

ការទទួល�កកង្វល់គ្នាងៅវិញងៅ

មក។ឧទា�រណ៍្រន្ជាមួ�នឹងកីឡា

រាល់ងរាោះែណៈដែល្ រិយ�ល់អំពី

កង្វល់សាវាមីែលែលួនចំងោោះសិស្សងនាោះគ្ត់

អាចងជឿថ្សាវាមីគ្ត់កំពុង្រងងកើតទរាលា្រ់

ោក់តបមូវការរ្រស់អ្កែថទងៅពីមុែ

តបមូវការថនអាោ�៍ពិោ�៍។ងៅក្នុង

ករណីងនោះបតូវរានការពិភាកសា្រដន្ថម

ងោ�ងចោះគិតគូរងោ�រានាក់ៗ្រគ្ហាញ

អារម្មណ៍ក្នុងរង្រៀ្រមួ�ដែលរានចិត្

ទន់្លែន់និង្រ្តូរការជំទាស់ងៅជាការចុោះ

សបមុងនឹងគ្នាវិញ។

គូសាវាមី្ រិយគិតគូរនិងសងបមចចិត្ងលើ

ែំងណាោះបសា�រួមដែល្រំងពញចិត្គ្នា។ការណ៍

ងនាោះងផ្តោតងៅងលើអ្វីដែល្រុគ្លរានាក់ៗអាចង្្វើងែើម្ី

ងោោះបសា�កង្វល់ជាជាងងផ្តោតងលើអ្វីដែលសាវាមីឬ

្រិយរ្រស់ែលែលួនអាចង្្វើ។ការចរចាដ្រ្រងនាោះអាច

្រគ្ហាញពីភាពចាស់ទុំនិងការអត់្្មត់ង�ើ��ូរៗ

ងៅ្នងៅរកអារម្មណ៍្ ូរងស្ើ�ដែលរាន

សុវត្ថិភាពក្នុងការ្រគ្ហាញអារម្មណ៍និងទំនុកចិត្ដែល

្រំណងបរាថ្នារ្រស់្រុគ្លរានាក់ៗបតូវរានងោោះបសា�។

គូសាវាមី្ រិយរ្រស់ង�ើងអាច�ល់បពមចំណា�ងពល

មួ��្រ់ថ្ងៃសុបកជាមួ�គ្នាងៅងលងកីឡារាល់ងរាោះ

មួ��្រ់ថ្ងៃសុបកងទៀតសាវាមីងៅងលងកីឡារាល់ងរាោះ

ដតរានាក់ឯងនិងពីរ�្រ់ថ្ងៃសុបកងផ្សងងទៀតពួកងគអាច

ង្្វើសកម្មភាពជាមួ�គ្នា។រង្រៀ្រដែលគូសាវាមី្ រិយ

ងបជើសងរើសចំណា�ងពល�្រ់ថ្ងៃសុបកជាមួ�គ្នាវាពុំ

សំខ្ន់ែូចែំងណើរការថនការសងបមចចិត្ងនាោះង�ើ�

ដែលវា្រំងពញចិត្មនុស្សទាំងសងខ្ង។

ជុំហានងោោះម្ោយជងរាលាោះ
ការពម្ងឹងអាោហ៍ពិោហ៍ងសៀវងៅសិកសារ្រស់ងសវាកម្មបគួសារអិល.�ី.ងអសផ្ល់អនុសាសន៍នូវជំហាន្រីងែើម្ីងោោះបសា�ជងរាលាោះ៖

(១)្រគ្ហាញទស្សនវិស័�(២)រុករកកង្វល់និង(3)ងបជើស�កែំងណាោះបសា�រួមដែលងពញចិត្។ 5ជំហានទាំងងនោះដផ្អកងៅងលើ

ទំនាក់ទំនងនិងគំរូរួមគ្នាដែលស�ការនិងងោោះបសា�រាល់បគ្់រ្រញ្ហានិងកង្វល់ទាំងអស់។



 ដខតរុលា២០១៧ ២៧

ក្លួនសម្រាប់ការពិភាកសាបញ្ហានានា

ខ្រង្កាមងនះជាងយបល់មួយចំនួនដែលទំនរជា

បងរកើនភាពងជាគរ័យ្រ្នុរការងដ្ះ្សាយរងម្លាះ៖

•ដសវររ្ររំនួយខ្រវិញ្ញាណ។

•សង្មចចិត្ង្រើសយ្រងពលងវលានិរទី្រដន្រ

ងែើម្ីពិភា្រសា្បសិនងបើធាលាប់ម្ន្បវត្ិននបញ្ហា

្ងៃន់្ងៃរ។

•ពយាយមយល់ចិត្ជាជាររដរ្ររ្រងហតរុផល។

•ផ្ល់ឱកាសឲ្យសាវាមីឬភរិយរបស់អ្្រនិយយ។

•និយយងដ្យ្សទន់និរពិងរាះពិសា។

•ស្ម្្រតាមការគួរ។

•ង្បើោ្រ្យសម្ីសមរម្យ។

•និយយពី្បធានបទ។ពិភា្រសាងលើ្ររវល់

ដែល្រំពរុរម្នដតប៉រុងណាណាះ។

•ចរូរ្ររុំង្បើហិរសា។

•ចរូរ្ររុំគំរាមដលរលះឬដប្របា្រ់គ្នាង�ើយ។

•ដសវររ្រែំងណាះ្សាយសមរម្យម្ន

ែរូចជា«អរូននរឹរចាប់ងផ្ើមង្វើការអ្ិសាឋានជា

្គួសារងហើយបរែរឹ្រនាំ្រម្វិ្ីរា្តីរួបររុំ្្ររុម

្គួសារ»។

•ដ្្រ់ដផនការស្ម្ប់្ររណីងលើ្រដលរ។

•យល់្ពមតាមការរំឭ្រអពយា្្ររឹត្យែរូចជា

«ងយើរនរឹរដ្្រ់កាលវិភាគងែើម្ីែរឹរថ្ងតើ

ែល់ងវនអ្្រណាដែល្តរូវលារចាន»។

•វាយតនម្និរដ្រស្មួលែំងណាះ្សាយង�ើរ

វិញតាមការគួរ។

លទ្ធផលថនការងោោះម្ោយជងរាលាោះ
ពរជ័�ែ៏អសាចារ្យងកើតរានង�ើងមកពីការងោោះបសា�ជងរាលាោះក្នុង្ររិយកាសប្រក្រងោ�ក្ីបសឡាញ់។

ការណ៍ងនោះរួមរានសន្ិសុែការរីកចងបមើនផ្ទាល់ែលែលួនដែលនាំឲ្យរានភាពសុែសាន្ក្នុងចិត្រានងសចក្ីជំងនឿ

ងកើនង�ើងង្្វើឲ្យអត្ចរិតប្រងសើរង�ើងនិងរានងសចក្ីសុចរិតផ្ទាល់ែលែលួន។

ងៅងពលជងរាលាោះបតូវរានងោោះបសា�លំនាំ្ ្មីអាចងកើតរានង�ើង។្រនាទា្រ់មកទាវាររានង្រើកង�ើង

សបរា្រ់គូសាវាមី្ រិយងែើម្ី្រគ្ហាញគំនិតវិជ្រាននិង្រគ្ហាញការជួ�ងបជាមដបជង។សេិងស្ើរងជន្រេើ្រេើងហាំ

ប្រធានសរាគមសង្គ្រោះទូងៅរានរានប្រសាសន៍៖«ោក្យសម្ីរានឥទ្ិពលខ្លាំងកាលាណាស់ទាំងងលើក

ស្លួ�ទឹកចិត្និង្រំរាក់ទឹកចិត្។ង�ើងទាំងអស់គ្នាប្រដ�លជាចាំោក្យសម្ីអាបកក់ៗដែល្រំរាក់ទឹក

ចិត្ង�ើងនិងោក្យសម្ីដែលរាននិយ�ងោ�ក្ីបសឡាញ់ងផ្សងងទៀតដែលរានងលើកស្លួ�វិញ្ញាណ

ង�ើងង�ើង។សូមងបជើស�កដតការនិយ�—និងោក្យសម្ី—ណាដែលងលើកស្លួ�បពមទាំងពបងឹង

ែល់អ្កែថទដែលងៅជុំវិញង�ើងង�ើ�ជួ�ពួកងគឲ្យងែើររាមរាគ្៌ារ្រស់បពោះអង្សង្គ្រោះ»។ 6

គូសាវាមី្ រិយដែលង្្វើឲ្យរានការរីកចងបមើន�ូរអដង្វងងៅក្នុងការងោោះបសា�ជងរាលាោះនឹងបចូតកាត់នូវ

រគ្វាន់ដែលបរាថ្នាចង់រាន។សាវាមីរានាក់ដែលរាន្រញ្ហាក្នុងទំនាក់ទំនងអាោ�៍ពិោ�៍ពីមុនរាននិយ�

ថ្«ែ្នុំរានការលំរាកនឹងគិតបត�្រ់ងៅអតីតកាលអំពីរង្រៀ្រដែលធាលា្រ់ងកើតរានង�ើងង�ើ�ងជឿថ្វាគឺ

ជាងរឿងពិត។ងតើែ្នុំអាចប្របពឹត្នឹង្ រិយែ្នុំរាមរង្រៀ្រដែលែ្នុំធាលា្រ់រានង្្វើងោ�រង្រៀ្រណា?ែ្នុំរានអំណរ

គុណចំងោោះបពោះវិញ្ញាណដែលង្្វើឲ្យែ្នុំ�កចិត្ទុកោក់និងរានអំណរគុណចំងោោះការអត់្្មត់រ្រស់្ រិយែ្នុំ

ដែលរាន្រគ្ហាញែល់ែ្នុំ»។

ងសចក្ដីប្្ចប់

ការ�កឈ្ោះងលើជងរាលាោះតបមូវឲ្យរានការែ្ោះដែ្ងនិងការប្របពឹត្រាម។ងរឿង្រនាទា្រ់ងទៀតដែលអ្ក

និយ�ឬង្្វើអាចចា្រ់ងផ្ើមលំនាំថនទំនាក់ទំនងវិជ្រានងៅក្នុងអាោ�៍ពិោ�៍រ្រស់អ្ក។ទាំងពីរនាក់

អាចបចូតកាត់នូវផលដផលែថនបពោះវិញ្ញាណែូចពួកសាសន៍នីថ�្វរាន្រទពិងសា្ន៍ថ្«គ្មនការទាស់ដទងគ្នា

ងៅក្នុងដែនែីង�ើ�ងោ�ងបោោះមកពីងសចកដីបសឡាញ់ថនបពោះដែលរានស្ថិតងៅក្នុងចិត្រ្រស់មនុស្ស។

ង�ើ�ពុំរានការ្ នានីសការទាស់ដទងគ្នាការបច្រូកបច្រល់...ង�ើ�ពិតជាគ្មនប្រជាជន

ណាដែលរីករា�ស្របា�ជាងងនោះង�ើ�»(នីថ�្វទី4១:១5–១6)។◼

អ្នកនិពន្ធរស់សៅរែ្ឋយូថ្ហ៍ស.រ.អា.។

កុំណត់ចុំណាុំ

 ១.អិមរ័សុលរា�ឺែ«The Sacred Responsibilities of Parenthood»
(ការប្រជុំ្ ម្មនិោឋានសាកលវិទយាល័�បពិកហាំថ្ងៃទី១៩ដែសីហាឆ្នាំ២០០3)ទំព័រ3

speeches .byu .edu។
 ២.្ូរា៉ាសងអសម៉នសុន« Love — the Essence of the Gospel»Liahona,

ដែឧសភាឆ្នាំ២០១4ទំព័រ៩២។

 3.�្រែិន្រេើ�ុីងគលែី«Loyalty»Liahona,ដែឧសភាឆ្នាំ២០០3ទំព័រ5៩។

 4.រា៉ាវិនងជអាសដនុន« No Time for Contention»Ensign,ដែឧសភាឆ្នាំ

១៩៧៨ទំព័រ៩។

 5.សូមងមើលStrengthening Marriage: Resource Guide for Couples(ឆ្នាំ

២០០6)ទំព័រ១៩–២០។

 6.ងជន្រេើ្រេើងហាំ«I Will Bring the Light of the Gospel into My Home»
Liahona,ដែវិច្ិកាឆ្នាំ២០១6ទំព័រ៧។
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ងោយោងរនវីលខស្ស

ក្នុងដែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១6្រិយែ្នុំណាន់សេើរានសាលា្រ់្រនាទា្រ់ពីរានរងទុក្ខ

អស់រ�ៈងពល១១ឆ្នាំងោ�សារជំងឺមហារីកសុែន់។ទុក្ខងសាកដែល

ែ្នុំរានទទួល្រ៉ុនាមនដែែំ្រូង្រនាទា្រ់ពីនាងសាលា្រ់ងនាោះពុំអាចពិពណ៌នាែល់

មនុស្សណារានាក់ដែលគ្មន្រទពិងសា្ន៍ថនការរាត់្រង់ងនោះរានង�ើ�។ទុក្ខបពួ�

ការរានតឹងចិត្ក្ីងវទនាការឈឺចា្រ់—គ្មនោក្យណាអាចនឹងដ្លែងរានង�ើ�។

វាជាងរឿងដែលពុំអាចដរកពន់រាន។

អុំណាចថនការពយាប្លរបស់ម្ពោះអង្គសង្គ្រោះ

ែ្នុំរានការ�ល់ែឹងជា�ូរមកង�ើ�ថ្បពោះង�សេូវបគីស្«រានយងចុោះងបកាម

បគ្រ់ទាំងអស់»(គ.និងស.៨៨:6)ងែើម្ីបទង់អាច«ជួ�[ផ្ល់ការ្ូរងស្ើ�ឬ

ផ្ល់ជំនួ�ែល់]រាបស្បទង់ដ្រ្រណារាមជំងឺរ្រស់ងគ»(អាលរា៉ា៧:១២)។ងនោះ

រានន័�ថ្អំណាចថនែគ្វា�្ួនរ្រស់បពោះអង្សង្គ្រោះលាតសន្ឹង�ួសពីការបគ្ន់

ដតផ្ល់ឲ្យនូវការរស់ង�ើងវិញនិងការងបរាសងលាោះអំងពើរា្រងៅងទៀត។រាមរ�ៈ

អំណាចងនោះបទង់ក៏អាចពយារាលង�ើងក្នុងបគ្ថនការរងទុក្ខនិងបគ្ដែលង�ើង

បតូវការ។ងៅអំ�នុងងពលថនក្ីទុក្ខរ្រស់ែ្នុំ—ងោ�រំជួលចិត្យ៉ាងខ្លាំង—ងនាោះែ្នុំ

ពយាយមងរៀនពីអ្វីដែលែ្នុំបតូវដតង្្វើងែើម្ីង្្វើឲ្យអំណាចរ្រស់បពោះអង្សង្គ្រោះងនោះែំងណើរ

ការងៅក្នុងជីវិតែ្នុំ។អស់រ�ៈងពលជាងបចើនសរាតោ�៍ែ្នុំរានបសាវបជាវបពោះគម្ពីរនិង

សុន្រកថ្នានារ្រស់ពួកអ្ករានសិទ្ិអំណាចទូងៅថនសាសនាចបក។ែ្នុំងជឿយ៉ាង

ងសាមោះស្ម័បគថ្រាមរ�ៈតថមលែថនការឈឺចា្រ់និងការ្រូជាែ៏្ ំអងនករ្រស់បទង់ងនាោះ

បពោះអង្សង្គ្រោះរានបជា្រអំពីការឈឺចា្រ់ដែលែ្នុំកំពុងជួ្រប្រទោះងនោះ។្រ៉ុដន្ងតើ

ការបជា្រែឹងរ្រស់បទង់ងនោះអាចជួ�ែ្នុំងោ�រង្រៀ្រណា?ងោ�សារបទង់រានរងទុក្ខ

ងរឿងងនោះសម្រាប់ែ្នុំងតើែ្នុំបតូវង្្វើអ្វីែលែោះងែើម្ីទទួលជំនួ�ដែលបទង់ផ្ល់ឲ្យងនាោះ?

្រនាទា្រ់ពីការបសាវបជាវការសិកសាការអ្ិសាឋាននិងការថ្វា�្រង្ំងៅបពោះវិហារ

្ររិសុទ្មកែ្នុំរានចា្រ់ងផ្ើម�ល់។ែំ្រូងែ្នុំរានចា្រ់ងផ្ើម�ល់កាន់ដតចបាស់

ថ្បពោះអរាចាស់រានជួ�រានលួងងលាមនិងងបជាមដបជងបគួសាររ្រស់ែ្នុំរួចងៅ

ង�ើ�ជាពិងសសងៅក្នុងអំ�នុងសរាតោ�៍ពីមុនមរណភាពរ្រស់ណាន់សេើងនាោះ។

រាន្រទពិងសា្ន៍ខ្ងវិញ្ញាណែ៏អសាចារ្យដែលឥ�តូវងនោះែ្នុំទទួលសារល់ថ្វាជា

ពរជ័�ដែលងកើតរានង�ើងពីអំណាចថនការពយារាលនិងការពបងឹងដែលរាន

សបរា្រ់ង�ើងរាមរ�ៈែគ្វា�្ួនរ្រស់បពោះអង្សង្គ្រោះ។ង�ើ�ការបគ្ន់ដតែឹងថ្

បពោះអង្សង្គ្រោះរានដ្ទាំពួកង�ើងរួចងៅង�ើ�ងៅក្នុងរង្រៀ្រមួ�ជាក់លាក់ដ្រ្រងនោះ

ងនាោះែ្នុំទទួលរានការលួងងលាម។ែូចសាបោក់ដមសាក់និងអ័ង្រ�-ងនងកាជំនាន់

្រុរាណដែរបទង់គង់ងៅជាមួ�ង�ើងងៅក្នុង«គុកង្លែើង»(ោនីដ�៉ល3:១៧)ថន

ការរងទុក្ខរ្រស់ង�ើង។

ទុកចិតតងលើម្ទង់

ែ្នុំក៏រានែឹងថ្រានងរឿងជាងបចើនដែលតបមូវឲ្យង�ើងង្្វើងែើម្ីទទួលរាន

ការលួងងលាមនិងការពយារាលពីបពោះអរាចាស់។ការណ៍សំខ្ន់្រំផុតងនាោះគឺ

ង�ើងបតូវទុកចិត្ងលើបទង់។ងនាោះគឺជាងរឿងមួ�ដែលពិរាកនឹងង្្វើ។ង�តុអ្វីែ្នុំបតូវ

ទុកចិត្ងលើបពោះែណៈដែលបទង់អាចរារាំងកុំឲ្យណាន់សេើសាលា្រ់រានដតនាងរាន

សាលា្រ់ងនាោះ?ងៅក្នុងចងមលែើ�ងៅនឹងសំណួរងនោះែ្នុំ្រន្ពិចារណាងរឿងមួ�ដែល

បពោះអរាចាស់រានបរា្រ់�៉ូដស្រស្មេើ្៖

«ែ្ិតងៅងពលងនោះអ្ករាល់គ្នាពុំអាចងមើលង�ើញងោ�ដ្្ក្ ម្មរារ្រស់អ្ក

ង�ើ�នូវគងបរាងការណ៍ថនបពោះរ្រស់អ្កអំពីអ្វីៗទាំងងនាោះដែលបតូវរានមកងៅងពល

ងបកា�និងសិរីល្អដែលបតូវមករាមងបកា�្រនាទា្រ់ពីរានងសចកដីងវទនាែ៏ងបចើន»

(គ.និងស.5៨:3)។

ង�ើងរានពរង�ើ�ងោ�រានទទួលទីសរារល់ជាងបចើនដែលទាក់ទងនឹងរង្រៀ្រ

និងងពលងវលាថនការសាលា្រ់រ្រស់ណាន់សេើបស្រងៅរាមបពោះទ័�រ្រស់បពោះអរាចាស់។

ែ្នុំរាន�ល់ចបាស់ថ្បពោះវរ្រិរាដែលបជា្រែឹងការណ៍សព្វបគ្រ់និងងពញងោ�

រកន�ើញ្រំនួយ

បន្ទាប់្ ីមរណភា្របស់ណាន់ស៊ី
សតើខ្ញំម្តូវសធ្វើអ្វតីខ្ោះសែើម្តីឲ្យអំណាចថនការពយាបាលរបស់ម្ពោះសយស៊ូវម្គតីស្ទែំសែើរការសៅក្នញងជតីវិតខ្ញំ?
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៣០ លីអាហរូណា

ក្ីបសឡាញ់រានឲ្យង�ើងរងទុក្ខនូវការណ៍ទាំងងនោះងោ�សារការរងទុក្ខងនោះគឺជាងរឿង

ចាំរាច់ងៅក្នុងការងរៀ្រចំែ៏ឥតងខ្ចាោះរ្រស់បទង់សបរា្រ់ភាពតងមកើងង�ើងរ្រស់បគួសារ

ង�ើង។ងោ�ែឹងអំពីងរឿងងនោះែ្នុំ�ល់ថ្ចំដណករ្រស់ែ្នុំងៅក្នុងកាងរៀ្រចំរ្រស់បទង់

គឺពុំបគ្ន់ដតសេូបទាំនឹងវា្រ៉ុងណាណោះងទ្រ៉ុដន្បតូវ«សេូបទាំការណ៍ងនាោះងោ��្មត់ចត់»

(គ.និងស.១២១:៨)។រាមការ�ល់រ្រស់ែ្នុំអំពីទុក្ខលំរាករ្រស់បទង់ងនាោះែ្នុំពុំ

បគ្ន់ដតបតូវរានបទង់ជួ�ងនាោះងទដតបទង់ដ្មទាំងរានដញកែ្នុំឲ្យ្ររិសុទ្ផងដែរ។

ែ្នុំរានទទួល្រទពិងសា្ន៍ងនោះរាមរង្រៀ្រជាងបចើនរួចមកង�ើ�។

ែ្នុំរានទូនាមនកូនៗរ្រស់ង�ើងឲ្យង្្វើអ្វីដែលែ្នុំរានងរៀនងៅក្នុងែំងណើរការងនោះ

ងោ�ផ្ទាល់ែលែលួនែ្នុំ៖

• ចូរឲ្យក្ីឈឺចា្រ់ថន្រទពិងសា្ន៍ែ៏លំរាកងនោះនាំអ្កឲ្យងឆ្ពោះងៅរកភាពជា

សិស្សកាន់ដតប្រងសើរង�ើង។

• ចូរអ្ិសាឋានឲ្យអស់ពីែួងចិត្រ្រស់អ្ក។

• ប្រសិនង្រើអ្ករានអារម្មណ៍ែឹងបពោះដែលអនុញ្ញាតឲ្យងរឿងងសាកែនាកម្ម

ងកើតរានង�ើងចូរទូលអង្វរបទង់ឲ្យជំនួសកំ�ឹងងនាោះងោ�ងសចក្ីជំងនឿ

និងការចុោះចូលវិញ។

• ចូរចុោះងសចក្ីសញ្ញាថ្អ្កនឹងបសឡាញ់បទង់ង�ើ�ងសាមោះបតង់ែល់

ទី្រញ្ច្រ់។

• ចូរអានបពោះ្រន្តូលបពោះជា្រ់ជានិច្ច—អានបពោះគម្ពីរនិងសុន្រកថ្និង

ការនិពន្នានារ្រស់ពយាការីសម័�ទំងនើ្រនិងបគូ្រងបងៀនែ៏្រំផុសគំនិត។

• ចូរងៅបពោះវិហារ្ររិសុទ្ងោ�អារម្មណ៍ដបសកឃាលាននូវការ្រងបងៀនអំពីងរឿងរា៉វ

ែ៏អស់កល្។

• ចូរដស្វងរកមនុស្សដែលរានវិ្រត្ិផ្ទាល់ែលែលួនដែលកំពុងកាលា�ជាវិ្រត្ិថន

ងសចក្ីជំងនឿង�ើ�ពបងឹងពួកងគរាមរ�ៈទី្រនាទាល់រ្រស់អ្កអំពី

ងគ្លលទ្ិទាំងងនោះ។

ទីបនាទាល់របស់ោវក

ប្រដ�លជាមួ�ដែ្រនាទា្រ់ពីមរណភាពរ្រស់ណាន់សេើរាន�្រ់មួ�ងនាោះែ្នុំរាន

ការឈឺចា្រ់យ៉ាងពន់ងពក។ែ្នុំរានការឈឺចា្រ់និងងកើតទុក្ខងពញមួ�ថ្ងៃងនាោះ។ែ្នុំរាន

ចាំអំពីដអលង�ើរដជ្�្វីអ័រ�ូ�ិនក្នុងកូរ៉ុមថនពួកសាវកែ្រ់ពីរនាក់ដែលរាន្រងបងៀន

ថ្«រាគ្៌ាថនងសចក្ីសង្គ្រោះដតងដតែឹកនាំ...្លែងកាត់សួនចបារដគតងសរា៉ានី»។ ១

ងទាោះ្រីជាការរងទុក្ខរ្រស់ែ្នុំពុំអាចងប្រៀ្រង្ៀ្រនឹងការរងទុក្ខរ្រស់បពោះអង្សង្គ្រោះក្ីនា

រាបតីងនាោះែ្នុំស្ថិតក្នុង«ក្ីទុក្ខបពួ�និងភាពល្វីងជូរចត់»ជាខ្លាំងពន់ងពក។ ២

្រនាទា្រ់ពីរាន្រទពិងសា្ន៍ងនោះមួ�រ�ៈងពលនិងងបកា�ពីការអ្ិសាឋានទូលសូម

ជំនួ�មកែ្នុំរានចាំែល់អ្វីមួ�ដែលែ្នុំរានអានង�ើ�កត់ចំណាំការអានងនាោះទុកងលើ

កុំព្យតូទ័ររ្រស់ែ្នុំកាល្រួនបរាំឆ្នាំមុន។ែ្នុំរានរកង�ើញឯកសារងនាោះង�ើ�អាននូវអ្វី

ដែលែ្នុំចង់ដស្វងរក។ងៅក្នុងការសរាភាសន៍ជាមួ�ដអលង�ើររីឆ្ែជីសកតក្នុងកូរ៉ុម

ថនពួកសាវកែ្រ់ពីរនាក់(១៩២៨–២០១5)ងគរានងចាទសួរងលាកអំពីការរាត់្រង់

្រិយងលាកងជននីនងោ�សារជំងឺមហារីកក្នុងឆ្នាំ១៩៩5។ដអលង�ើរសកតរាន

ង្លែើ�ថ្«បរាកែណាស់...ែ្នុំពុំរានរាត់្រង់គ្ត់ង�ើ�។គ្ត់ងៅដផ្ករាខាងងទៀត

ថនវាំងនន។ង�ើងរានផសារភាជា្រ់ងៅក្នុងពិ្ី្ររិសុទ្ថនបពោះវិហារ្ររិសុទ្ង�ើ�ង�ើងនឹង

រស់ងៅជាមួ�គ្នាជាងរៀងរ�ូត»។ 3

នារាបតីងនាោះោក្យទាំងងនាោះរាននាំនូវអំណាចដែលែ្នុំពុំធាលា្រ់ទទួលរានអារម្មណ៍

ដ្រ្រងនោះពីមុនមកង�ើ�។វាហាក់្រីែូចជាងសើន្រញ្ចាំងពនលែឺបតូវរាន្រិទងៅក្នុងរាបតី

រច
នា
ររូប
ភា
ព
នន
្ព
ះវ
ិហ្

រប
រិស

រុទ
្អា

ត
្រ
់តា
ច
ច
ចា
រ



 ដខតរុលា២០១៧ ៣១

អន្កាល។ែ្នុំពុំធាលា្រ់អានអ្វីដែលរានឥទ្ិពលភាលាមៗនិងខ្លាំងកាលាមកងលើចិត្ែ្នុំែូច

ងនោះង�ើ�។ភាពអន្កាលនិងការឈឺចា្រ់រានរសា�រាត់អស់ងៅ។វាែូចជា

អាលរា៉ាដែរដែលងលាកអាច«ឈ្រ់នឹកង�ើញការឈឺចា្រ់[រ្រស់ងលាក]ងទៀត»

(អាលរា៉ា36:១៩)។ទី្រនាទាល់រ្រស់សាវករានបជា្រចូលក្នុងចិត្ែ្នុំទាំងបសុង។

ែ្នុំភាញាក់ងផ្អើលថ្គំនិតមួ�ដែលែ្នុំរាន�ល់រាំងពីងក្មងរានដប្រជាអសាចារ្យយ៉ាង

ខ្លាំងនាងពលងនាោះ។ែ្នុំរាន្ ងៃល់អំពីរង្រៀ្រដែលដអលង�ើរសកតអាចែឹងអំពីងរឿង

ដ្រ្រងនាោះ។ង�ើ�នាបគ្ងនាោះែ្នុំរានែឹងថ្ែ្នុំក៏រានែឹងវាផងដែរ។ប្រសិនង្រើែ្នុំ

ងសាមោះបតង់ងនាោះែ្នុំអាចរានសង្ឃឹមទាំងបសុងែូចដែលដអលង�ើរសកតរានផងដែរ។

បរាកែណាស់ងោ�សាររានការងកើតទុក្ខនិងការទួញងសាកចា្រ់រាំងពីងពលងនាោះ

មកងនាោះែ្នុំពុំទទួលការឈឺចា្រ់និងការងកើតទុក្ខែ៏ខ្លាំងដែលែ្នុំរានរាននារាបតីងនាោះ

ងទៀតង�ើ�។

ងនោះគឺជាអំណាចដែលបពោះអង្សង្គ្រោះលាតសន្ឹងែល់ង�ើងជួ�ង�ើងក្នុង

ការសាកល្ងរ្រស់ង�ើង។ែ្នុំែឹងថ្ទុក្ខបពួ�រ្រស់បគួសារង�ើងនឹងពុំរាត់អស់

ទាំងបសុងងនាោះងទ្រ៉ុដន្វាបតូវរានងល្ររាត់ងៅក្នុងអ្វីមួ�ដែលងៅថ្ពរជ័�ថន

«ការពបងឹង»និង«ភាពល្អឥតងខ្ចាោះ»ថនែគ្វា�្ួនរ្រស់បពោះអង្សង្គ្រោះ។ 4

ង�ើងរានែិតកាន់ដតជិតងៅបពោះអង្សង្គ្រោះរានទទួលអារម្មណ៍ថនការ្រញ្ជាក់ពី

បទង់ង�ើ�រានគ្ំបទងោ�បគឹោះពិតបរាកែថនងសចក្ីសញ្ញារ្រស់ង�ើង។◼

អ្នកនិពន្ធរស់សៅរែ្ឋចចចារស.រ.អា.។

កុំណត់ចុំណាុំ

 ១.ដជ្�្វីអ័រ�ូ�ិន« Lessons from Liberty Jail»(ការប្រជុំ្ម្មនិោឋានសាកលវិទយាល័�

បពិកហាំ�៉ង់ថ្ងៃទី៧ដែកញ្ញាឆ្នាំ២០០៨)ទំព័រ6speeches .byu .edu។
 ២.ង�ៀង្ើរងអ�្វអុជែូ�្វ« Encircled in His Gentle Arms»Liahona,ដែមិនាឆ្នាំ

២០១5ទំព័រ5។

 3.« A Sure Witness of Jesus Christ: Elder Richard G. Scott»lds .org/ 
prophets -and -apostles។

 4.សូមងមើលBruce C. Hafen and Marie K. Hafen The Contrite Spirit: How 
the Temple Helps Us Apply Christ’s Atonement(ឆ្នាំ២០១5)ទំព័រ34–5២។

ម្តូវប្នពម្ងរឹងតាមរយៈម្ពោះងយស៊ូវម្គីស្

«ងអសាយបានបង្រៀនថ្្ពះដមស៊ីនរឹរ្ទាំ្ទររអស់ទាំរ‹ងសច្រ្ីឈឺចាប់›

របស់ងយើរនិរទាំរ‹ងសច្រ្ីទរុ្រ្ខ្ពួយ›របស់ងយើរ(ងអសាយ៥៣:៤)។

ងអសាយ្រ៏បានបង្រៀនផរដែរអំពីការព្ររឹររបស់្ទរ់ែល់ងយើរ៖‹្ររុំឲ្យ

ភ័យខ្លាចង�ើយែ្ិតងយើរងៅជាមួយនរឹរឯរ្ររុំឲ្យ្សយរុតចិត្ឲ្យងសាះពីង្ោះ

ងយើរជា្ពះននឯរ៖ងយើរនរឹរចង្មើន្រម្លាំរែល់ឯរងអើងយើរនរឹររួយឯរ›

(ងអសាយ៤១:១០)។...

ងហតរុែរូងចានាះងហើយងយើរងែើញថ្ងដ្យសារែគ្វាយ្ួនរបស់្ទរ់

ងនាះ្ពះអរ្សងហគ្គាះម្ន្ពះងចសាតាងែើម្ីរួយ—្បទានរំនួយ—ែល់

ការឈឺចាប់និរការររទរុ្រ្ខននរីវិតរដមរសាលាប់្គប់ដបបយ៉ារ។ងពលខ្ះ

្ពះងចសាតារបស់្ទរ់ង្បាសអ្្ររំរឺម្នា្រ់ប៉រុដន្្ពះគម្ីរនិរបទពិងសា្ន៍របស់

ងយើរបង្រៀនថ្ងពលខ្ះ្ទរ់រួយឬ្បទានរំនួយតាមរយៈការ្បទានែល់

ងយើរនរូវ្រម្លាំរឬការអត់្្ត់ងែើម្ីស៊រូ្ទាំនរឹររំរឺរបស់ងយើរ។...

...ែគ្វាយ្ួនរបស់្ពះអរ្សងហគ្គាះពិតជារួយែល់ងយើរជារការ្គ្ន់

ដតបញ្ជា្រ់ែល់ងយើរពីអមតភាពតាមរយៈការរស់ង�ើរវិញជាស្រលងហើយ

ផ្ល់ឱកាសែល់ពួ្រងយើរឲ្យបាន្រះសាអាតពីអំងពើបាបតាមរយៈការដ្បចិត្និរ

បរុណ្យ្រមរុរទរឹ្រ។ែគ្វាយ្ួនរបស់្ទរ់្រ៏្បទានែល់ងយើរនរូវឱកាសងែើម្ី

អំោវនាវរ្រ្ទរ់ដែលបានែ្រពិងសា្ន៍ពី្គប់រំរឺននរីវិតរដមរសាលាប់របស់

ងយើរងែើម្ីចង្មើន្រម្លាំរែល់ងយើរឲ្យ្ទាំ្ទនរឹរបន្នុ្រននរីវិតរដមរសាលាប់។

្ទរ់ែរឹរពីការឈឺចាប់របស់ងយើរងហើយ្ទរ់ងៅទីងនាះស្ម្ប់ងយើរ។គឺ

ែរូចជាសាសន៍សាម្៉ារីចិត្ល្អម្នា្រ់ងនាះដែរងៅងពល្ទរ់ងែើញថ្ងយើរម្ន

របួសងៅតាមផ្តូវងនាះ្ទរ់នរឹរររុំរបួសឲ្យងយើរងហើយដថទាំងយើរ(សរូមងមើល

លរូកា១០:៣៤)។្ពះងចសាតាននការង្បាសឲ្យជារបស់្ពះងយស៊រូវ្គីស្និរ

ែគ្វាយ្ួនរបស់្ទរ់គឺស្ម្ប់ងយើរ្គប់គ្នាដែលនរឹរសរុំែល់្ទរ់។ខញនុំសរូម

ដថ្រទីបនាទាល់ពីការណ៍ងនាះខញនុំដថ្រទីបនាទាល់អំពី្ពះអរ្សងហគ្គាះរបស់ងយើរ

ដែលង្វើឲ្យការណ៍ទាំរអស់ងនះអាចង្រើតង�ើរបាន»។

ដអលង�ើរោលលិនងអកអូកក្ញងកូរ៉ុមថនពួកោវកែប់ពីរនាក់«Strengthened by the 
Atonement of Jesus Christ»Liahona,ដខឧសភាឆ្នាុំ២០១5ទុំព័រ6២,6៤។

្រន្ទា្រ់ពីររទុក្ខមោយជុំរឺមហារីកសុែន់អស់រយៈមពល១១ឆ្នាុំមកណាន់ស៊ី

មជននូវតុនវិលខុស្រានស្លា្រ់មៅក្ញរឆ្នាុំ២០១៦។



៣២ លីអាហរូណា

ពី
មុនកាលា�ជាសរាជិកសាសនាចបក្ីង្ើរអាក់�តូរានចំណា�ងពលងស្ើរដត

ងពញមួ�ជីវិតែលែលួនពយាយមសងបមចងជាគជ័�ខ្ងដផ្ក�ិរញ្ញវត្ថនុ។ងោ�

ដផ្អកងលើរូ្ររាងរ្រស់គ្ត់គ្ត់ទំនងជារកង�ើញភាពងជាគជ័�ងនាោះ។ែូងចានាោះ

គ្ត់រានអាជីវកម្មបពមទាំងង្រើកអាជីវកម្មមួ�ចំនួនផងដែរ។

ងពលថ្នាក់ែឹកនាំក្នុងមូលោឋានថនសាសនាចបកងៅងវ៉សមីែដលនស៍ប្រងទស

អង់ងគលែសរានសូមឲ្យ្ ីង្ើរចូលរួមបកុម�ិរញ្ញវត្ថនុផ្ទាល់ែលែលួនដែលផ្ល់ងោ�កម្មវិ្ី

ភាពែលែលួនទីពឹងែលែលួនថនបពោះវិហារងនាោះគ្ត់គិតថ្វគ្សិកសាងនាោះអាច្រងបងៀនគ្ត់នូវ

ងរឿងអ្វីមួ�។្រ៉ុដន្ងពល្ ីង្ើរចា្រ់ងផ្ើមចូលងរៀនបកុមងនាោះគ្ត់រានែឹងភាលាមថ្ងៅ

រានងរឿងជាងបចើនងទៀតដែលគ្ត់បតូវងរៀន។

គ្ត់និយ�ថ្«វគ្សិកសាងនោះពុំបគ្ន់ដតងរៀនអំពី�ិរញ្ញវត្ថនុ្រ៉ុងណាណោះងទងបោោះវា

បគ្ន់ដតជាដផ្កោក់កណាតៅលថនវគ្សិកសា្រ៉ុងណាណោះ។ងរឿងចាំរាច់្រំផុតសបរា្រ់ែ្នុំគឺ

ការងរៀនងែើម្ីរានងសចក្ីជំងនឿងលើបពោះវរ្រិរាសួគ៌—រង្រៀ្រដែលបទង់ប្រទានែល់

ង�ើងនូវពរជ័�ទាំងអស់ខ្ងសាច់្ មង�ើ�ង្រើកទាវារងឆ្ពោះងៅរកភាពែលែលួនទីពឹង

ែលែលួនពិតបរាកែប្រសិនង្រើង�ើងង្្វើរាមងសចក្ីដណនាំខ្ងវិញ្ញាណរ្រស់បទង់»។

ក្នុងនាមជាសរាជិកថនបកុម�ិរញ្ញវត្ថនុផ្ទាល់ែលែលួនងនាោះ្ ីង្ើររានងរៀនអនុវត្

ជំនាញែូចជាការកត់បរានូវការចំណា�រ្រស់បគួសារការ្រងងកើតនិងការរស់ងៅ

រាម្ វិកាកាត់្រន្ថ�្រំណុលង�ើ�សន្សំបរាក់សបរា្រ់ងពលអនាគត។

ការងប្រើបរាស់ជំនាញទាំងងនោះជាមួ�នឹងការអនុវត្ងសចក្ីជំងនឿងលើបពោះង�សេូវបគីស្

និងការសគ្វាតង្្វើការងនាោះ្ ីង្ើរនិង្ រិយរ្រស់គ្ត់រាន្រង់សង្រំណុលែ៏ងបចើន

មួ�រាន។

គ្ត់និយ�ថ្«ែ្នុំរានអារម្មណ៍្ ូរងស្ើ�និងរានងសរីភាពយ៉ាងខ្លាំង

ង�ើ�គ្មនការ្័�ខ្លាចទាក់ទងនឹង្រំណុលនិងភាពគ្មនសណាតៅ្រ់ធានា្រ់ខ្ង

�ិរញ្ញវត្ថនុងទៀតង�ើ�។ែ្នុំរានអារម្មណ៍ថ្ទទួលរានពរជ័�យ៉ាងងបចើនងលើសលុ្រ

ពីបពោះវរ្រិរាសួគ៌រាមរង្រៀ្រមួ�ដែលែ្នុំពុំធាលា្រ់ទទួលរានពីមុនង�ើ�។ែ្នុំធាលា្រ់ងរៀន

អំពីរង្រៀ្រទូលអង្វរសូមបទង់ង�ើ�សាតោ្រ់ចងមលែើ�បទង់ងពលែ្នុំបតូវការជំនួ�ចំងោោះ

កិច្ចការខ្ងសាច់្ ម»។

កម្មវិធីភាពខលលួនទីពរឹងខលលួន

ភាពែលែលួនទីពឹងែលែលួនរានន័�ងលើសពីការរានមុែរ្ររល្អឃាលាំងស្នុកអាហារឬរាន

បរាក់ងៅក្នុង្ នាគ្រងៅងទៀត។ភាពែលែលួនទីពឹងែលែលួនគឺជា«លទ្ភាពការរាំងចិត្

និងកិច្ចែិតែំងែើម្ីផ្ល់ងសចក្ីបតូវការចាំរាច់ថនជីវិតខ្ងវិញ្ញាណនិងខ្ង

សាច់្មសបរា្រ់ែលែលួននិងបកុមបគួសារ។ក្នុងនាមជាសរាជិក[សាសនាចបក]

សៅសពលពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងសម្កាយសៅទូទាំងពិភពសោកចាប់យក

សរាលការែ៍និងសរាលលទ្ធិថនកម្វិធតីភាពខ្លួនទតីពឹងខ្លួនរបស់

ោសនាចម្កសនាោះពួកសគកំពុងម្ចូតកាត់នូវពរជ័យថន

«សសចក្តីសង្ឹមភាពសុខោន្និងការរីកចសម្មើន

កាន់ណតម្បសសើរស�ើង»។

«ចរូរងយើរង្វើជាមនរុស្សដែលម្ន

ភាពខ្លួនទីពរឹរខ្លួន

និរម្នភាពឯ្ររារ្យ»



 ដខតរុលា២០១៧ ៣៣

ដែលកាលា�ជាមនុស្សែលែលួនទីពឹងែលែលួនពួកងគរានលទ្ភាពកាន់ដតប្រងសើរផងដែរក្នុងការ

្រងបមើនិងងមើលដ្ែល់អ្កែថទ» ១ងពលពួកងគរាំងកិច្ចការងនោះជាងគ្លការណ៍ចបា្រ់

មួ�ងៅក្នុងជីវិតរ្រស់ពួកងគ។

ប្រធាន្ូរា៉ាសងអសម៉នសុនរាន្រងបងៀន៖«ភាពខ្លួនទតីពឹងខ្លួនងកើតងចញ

ពីលទ្ផលថនកិច្ចការរ្រស់ង�ើងង�ើ�មិនស្ថិតងៅងបកាមការអនុវត្ន៍រ្រស់កម្មវិ្ី

សុែុរាលភាពណាទាំងអស់។ភាពែលែលួនទីពឹងែលែលួនគឺជាធាតុចាំរាច់ថនសុែុរាលភាព

ង�ើងទាំងខ្ងវិញ្ញាណនិងខ្ងសាច់្ម។...‹ចូរង�ើងង្្វើការសបរា្រ់អ្វី

ដែលង�ើងបតូវការ។ចូរង�ើងង្្វើជាមនុស្សដែលរានភាពែលែលួនទីពឹងែលែលួននិងរាន

ភាពឯករាជ្យ។ងសចកដីសង្គ្រោះមិនអាចទទួលរានរាមរ�ៈងគ្លការណ៍ណា

ងផ្សងងទៀតង�ើ�។ងសចក្ីសង្គ្រោះគឺជា្រញ្ហាផ្ទាល់ែលែលួនង�ើ�ង�ើងបតូវដតែិតែំ

ង្្វើការងែើម្ីរានងសចកដីសង្គ្រោះផ្ទាល់ែលែលួនទាំងក្នុងកិច្ចការខ្ងសាច់្មនិងខ្ង

វិញ្ញាណផង›»។ ២

ងៅងបកាមការែឹកនាំរ្រស់ថ្នាក់ែឹកនាំ្រព្វជិតភាពក្នុងមូលោឋានរានពួក្ររិសុទ្

ជាង5០០,០០០នាក់ក្នុងប្រជាជាតិជាង១០០រានចូលរួមក្នុងកម្មវិ្ីភាពែលែលួន

ទីពឹងែលែលួនងនោះរាំងពីឆ្នាំ២០១4។ឥ�តូវងនោះសាសនាចបកកំពុងដណនាំកម្មវិ្ីងនោះ

ងៅទូទាំងទ្វី្រអាងមរិកខ្ងងជើង។

កម្មវិ្ីងនោះរួមរានវគ្សិកសានិង្ នធាននានាងែើម្ី«ជួ�ឲ្យសរាជិក

សាសនាចបកងរៀនង�ើ�អនុវត្ងគ្លការណ៍ថនងសចកដីជំងនឿការអ្រ់រំសគ្វាតង្្វើការ

និងការទុកចិត្ងលើបពោះ។គណៈប្រធានទីមួ�រានប្រសាសន៍ថ្«ការទទួល�ក

និងការរស់ងៅរាមងគ្លការណ៍ទាំងងនោះនឹងអាចង្្វើឲ្យ[ង�ើង]ទទួលរានពរជ័�

ខ្ងសាច់្ មដែលបពោះអរាចាស់រានសនយាកាន់ដតប្រងសើរជាងមុន»។ 3

រីករាយនិងរានសង្រឹម

រា៉ាងរៀងអ�ីដលនរ៉ូងរៅ៉ារានរាត់្រង់ងសចក្ីសង្ឃឹម។គ្ត់រកការគ្រង្្វើពុំរាន

ង�ើ�គ្ត់ជារាតោ�ងទាលង�ើ�គ្ត់រានកូន្រួនបរាំនាក់ដែលបតូវចិញ្ចឹម។

ងនាោះជាងពលដែលសរាជិកពីរនាក់ងៅក្នុងវួែរ្រស់គ្ត់ងៅសាន់រាខ្រារីណា

ប្រងទសងប្រសេើលរានអងញ្ើញគ្ត់ឲ្យងៅការប្រជុំ្ ម្មនិោឋានភាពែលែលួនទីពឹងែលែលួន។

ងៅងពលការប្រជុំ្ ម្មនិោឋានងនាោះច្រ់រា៉ាងរៀរានចូលរួមបកុមមួ�ងែើម្ីជួ�គ្ត់

ដស្វងរកការគ្រ។

គ្ត់ចាំថ្«ងនោះជាបគ្ែំ្រូងក្នុងជីវិតែ្នុំែ្នុំរានងជឿថ្ងៅងពលអនាគត

ែ្នុំអាចដ្ទាំបគួសាររ្រស់ែ្នុំរាន។ែ្នុំងជឿថ្បកុមែលែលួនទីពឹងែលែលួនកំពុងដតជួ�ែ្នុំឲ្យ

ផ្លាស់្រ្តូរជីវិតែ្នុំ»។



៣៤ លីអាហរូណា

ង�ើ�វាពិតជារានផ្លាស់្រ្តូរដមន។

អំ�នុងងពល១២សរាតោ�៍្រនាទា្រ់មករា៉ាងរៀរានចូលរួមបកុមរ្រស់គ្ត់សិកសា

និងរានការរាំងចិត្យ៉ាងសកម្ម។គ្ត់រានង្្វើការយ៉ាងសាវាហា្រ់ជា្ ្មីងឆ្ពោះងៅ

រកងគ្លងៅរ្រស់គ្ត់។គ្ត់រានអនុវត្្រងច្ចកងទសសួរសំណួរសរាភាស។ក្នុង

រ�ៈងពលពីរសរាតោ�៍គ្ត់រានទទួលការសរាភាសន៍ង�ើ�គ្ត់ង្្វើរានយ៉ាងល្អ។

្រនាទា្រ់ពីការសរាភាសន៍ងនាោះគ្ត់ទទួលរានការគ្រ។

រា៉ាងរៀដលងរាន្រញ្ហាក្នុងការចិញ្ចឹមបគួសាររ្រស់គ្ត់តងៅងទៀតងោ�និយ�

ថ្«ជីវិតរ្រស់ែ្នុំរានផ្លាស់្រ្តូរជាងរៀងរ�ូត។ឥ�តូវងនោះែ្នុំរានចិត្រីករា�រំង្ើ្រ

អត់្្មត់និងរានសង្ឃឹម។ែ្នុំងជឿថ្បពោះវរ្រិរាសួគ៌រានបពោះជន្មរស់ង�ើ�បសឡាញ់

ែ្នុំ។ែ្នុំែឹងថ្ងពលែ្នុំអនុវត្ងសចក្ីជំងនឿរ្រស់ែ្នុំងលើបពោះង�សេូវបគីស្ងនាោះែ្នុំទទួល

រានពរ»។

«ឧបករណ៍ែ៏អោចារ្យបុំផុត»

ដអលង�ើររ៉ូ្រឺត�ីដ�លក្នុងកូរ៉ុមថនពួកសាវកែ្រ់ពីរនាក់រានប្រសាសន៍

ែូងច្ោះ៖«ភាពែលែលួនទីពឹងែលែលួនគឺជាមង្យារា�មួ�ងឆ្ពោះងៅអ្វីដែលកាន់ដតប្រងសើរ

ង�ើងងគ្ល្រំណងចម្ងរ្រស់ង�ើងគឺដប្រកាលា�ែូចជាបពោះអង្សង្គ្រោះង�ើ�

ងគ្ល្រំណងងនាោះបតូវរានពបងីកង�ើងរាមរ�ៈការ្រងបមើអ្កែថទងោ�មិនរាន

ភាពអារាមនិ�ម។លទ្ភាព្រងបមើរ្រស់ង�ើងនឹងងកើនង�ើងឬ្ �ចុោះរាមរ�ៈ

កបមិតថនភាពែលែលួនទីពឹងែលែលួនរ្រស់ង�ើង»។

ដអលង�ើរដ�លរាន្រដន្ថមថ្«ងៅងពលង�ើងរានភាពែលែលួនទីពឹងែលែលួនងនាោះ

ង�ើងពិតជាអាចង្្វើរាមគំរូរ្រស់បពោះអង្សង្គ្រោះងៅក្នុងការ្រងបមើនិងការផ្ល់ពរ

ែល់អ្កែថទ»។ 4

ងសើរជីអូហារល្រេូឈីរានងរៀនពីងសចក្ីពិតសបរា្រ់ែលែលួនគ្ត់ងពលគ្ត់

រានចា្រ់ងផ្ើមអាជីវកម្មផ្ទាល់ែលែលួនរ្រស់គ្ត់ភាលាម្រនាទា្រ់ពីគណៈប្រធានងស្ក

រានងៅគ្ត់ឲ្យ្រងបមើជាអ្កឯកងទសភាពែលែលួនទីពឹងែលែលួនប្រចាំងស្ក។ងោ�

រានជំងនឿជំនាញនិងចំងណោះែឹងដែលរានងរៀ្រចំង�ើងគ្ត់រានទទួល

ប្រងយជន៍ក្នុងនាមជាសរាជិកក្នុងគណៈកម្មការងសើរជីអូនិង្ រិយគ្ត់

សេើលងវៀរានង្រើកហាងមួ�ងៅក្នុងទីបកុង្រេុ�ណូដ�្សដែលរានលក់

«អាហារ»អា�្សង់ទីន។

ងសើរជីអូនិយ�ថ្«ែ្នុំគិតថ្ការរានភាពែលែលួនទីពឹងែលែលួនគឺជាមង្យារា�

មួ�ក្នុងការអនុវត្ងសចក្ីជំងនឿ»។កាលពីែំ្រូងគ្ត់និងសេើលងវៀពុំងពញចិត្

នឹងភាពងជាគជ័�ដែលពួកងគធាលា្រ់សង្ឃឹមចង់រានង�ើ�ែូងច្ោះជំងនឿងនោះរាន្រន្

ជាចំណុចសំខ្ន់ចំងោោះកិច្ចែិតែំរ្រស់ពួកងគ។្រ៉ុដន្អំ�នុងងពលពួកងគរង់ចាំ

ផលដផលែខ្ង�ិរញ្ញវត្ថនុងនាោះពួកងគរានែិតែំង្្វើការនិងផ្ល់ពរែល់អតិ្ិជនជាមួ�

ផលិតផលរ្រស់ពួកងគនិងកិច្ចែិតែំផសា�សាសនារ្រស់ពួកងគ។

ងសើរជីអូនិយ�ថ្«ង�ើងសារល់មនុស្សជាងបចើន។ង�ើ�ង�ើងរានឱកាស

ឲ្យបពោះគម្ពីរមរមនងៅពួកងគ»។

ែំ្រូងគណៈកម្មការភាពែលែលួនទីពឹងែលែលួនងស្ករានង្្វើការកត់សរារល់សរាជិក

១០នាក់ងៅក្នុងងស្កងសើរជីអូជាអ្កដែលបតូវការជំនួ�ដផ្កភាពែលែលួនទីពឹងែលែលួន។

្រ៉ុដន្ងបកា�មក្រេើស្សពទាំងឡា�រានចូលរួមក្នុងកម្មវិ្ីងនោះ។

អ្កម្តូវប្នអង្ជើញ

ម្គ្៌ាងឆាពះងៅកាន់ភាពខ្លួនទីពរឹរខ្លួនកាន់ដត្បងសើរង�ើរចាប់ងផ្ើម

ជាមួយនរឹរការអង្ជើញឲ្យចរូលរួម្រ្នុរការ្បររុំ្ ម្និដ្ឋានម្គ្៌ារបស់ខញនុំ

ងឆាពះងៅរ្រភាពខ្លួនទីពរឹរខ្លួន។ងៅ្រ្នុរការ្បររុំ្ ម្និដ្ឋានងនាះអ្្រ្តរូវបាន

ងលើ្រទរឹ្រចិត្ឲ្យវាយតនម្ពីសាថានភាពបច្ចនុប្ន្របស់អ្្របងរកើតដផនការងឆាពះ

ងៅមរុខងហើយង្កាយម្រយ្រដផនការរបស់អ្្រថ្វាយ្ពះអម្ចាស់។ងៅចរុរ

ប្្ចប់ននការ្បររុំ្ ម្និដ្ឋានអ្្រ្តរូវបានអង្ជើញឲ្យង្រើសយ្រ្្ររុមភាពខ្លួន

ទីពរឹរខ្លួនមួយដែលអាចរួយអ្្រ៖

• ដសវររ្រការគ្រឬដ្រលម្អសាថានភាពការគ្ររបស់អ្្រឲ្យ្បងសើរង�ើរ។

• ងរៀបចំហិរ្្ញវត្ថនុផ្ទាល់ខ្លួននិរ្គួសារឲ្យបាន្បងសើរង�ើរ។

• ង្រើសយ្រម្គ្៌ាននការអប់រំនិរម្នងជាគរ័យងៅសាលាងរៀន។

• ចាប់ងផ្ើមឬព្រី្រអារីវ្រម្តរូចតាចរបស់អ្្រ។

ងៅ្រ្នុរ្្ររុមភាពខ្លួនទីពរឹរខ្លួនរបស់អ្្រអ្្រនរឹរ៖

• ចរូលរួមការ្បររុំ្្ររុមពីរងម្៉ារងរៀររាល់សបាតាហ៍រយៈងពលបីដខ។

• អភិវឌ្ឍនិរង្វើតាមការតាំរចិត្ផ្ទាល់ខ្លួនងែើម្ីសង្មចងគ្លបំណរ

ភាពខ្លួនទីពរឹរខ្លួន។

• ងរៀន្បរឹ្រសានិរង្ជាមដ្ររសម្រិ្រែនទងទៀត្រ្នុរ្្ររុម។

• ទទួលបានងសច្រ្ីរំងនឿងលើ្ពះងយស៊រូវ្គីស្និរអំណាចរបស់្ទរ់

ងែើម្ីរួយអ្្រឲ្យរួយខ្លួនឯរម្នភាពខ្លួនទីពរឹរខ្លួន។

្្ររុមខ្លួនទីពរឹរខ្លួនែំងណើរការែរូចជា្្ររុម្បរឹ្រសាមួយ។អ្្រចរូលរួមរួយគ្នា

ងៅវិញងៅម្រងហើយម្នការទទួលខរុស្តរូវចំងោះគ្នាងៅវិញងៅម្រ។អ្្រ

ស្មបស្មួល្្ររុមអង្ជើញឲ្យម្នអន្រ្រម្ងលើ្រទរឹ្រចិត្ឲ្យម្នការចរូលរួម

បគ្ហាញវីងែអរូបំោ្រ់បំប៉នងហើយរួយ្្ររុមខ្លួនទីពរឹរខ្លួនឲ្យង្វើតាមែំងណើរការ

ែរូចម្នដចរងៅ្រ្នុរឯ្រសារនានាដែលជាប់ទា្រ់ទរ។

សម្រិ្រអាចរ្រវីងែអរូនិរឯ្រសារដែលបានង្បើ្បាស់ងៅ្រ្នុរ

ការបំោ្រ់បំប៉នភាពខ្លួនទីពរឹរខ្លួនងៅងគហទំព័រsrs .lds .orgឬងៅងលើ

Gospel Library app្រ្នុរទរូរសព្នែ។
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វិវរណៈនិងភាពខលលួនទីពរឹងខលលួន

គណៈ្បធានងស្្រនិរមណ្ឌលអនរុវត្ដណនាំនិរែរឹ្រនាំ្រម្វិ្ី

ភាពខ្លួនទីពរឹរខ្លួនរបស់សាសនាច្្រ។ពួ្រគ្ត់ង្វើ្រិច្ចការងនះ

តាមរយៈការង្វើការយ៉ាររិតស្ិទ្ជាមួយសម្គមសងហគ្គាះនិរការងរៀបចំ

គណៈ្រម្ការភាពខ្លួនទីពរឹរខ្លួន។

គណៈ្រម្ការងនាះរួមម្នសម្រិ្រម្នា្រ់នន្្ររុម្បរឹ្រសាជាន់ខ្ស់ងស្្រ

សម្រិ្រម្នា្រ់ម្រពីគណៈ្បធានសម្គមសងហគ្គាះងស្្រ្បធាន្្ររុម្បរឹ្រសា

សរុខរុម្លភាពរបស់ប៊ីស្សពនិរអ្្រឯ្រងទសភាពខ្លួនទីពរឹរខ្លួនងស្្រ។

គណៈ្រម្ការបំោ្រ់បំប៉ននិរងលើ្រទរឹ្រចិត្្្ររុម្បរឹ្រសាវួែឲ្យអ្ិសាឋាន

ងហើយអង្ជើញសម្រិ្រឲ្យចរូលរួម្រ្នុរ្រម្វិ្ីងនះ។ពួ្រងគងរៀបចំ្្ររុម

ភាពខ្លួនទីពរឹរខ្លួនងហើយង្វើការជាមួយអ្្រ្គប់្គរងសវា្រម្ភាពខ្លួនទីពរឹរ

ខ្លួន្រ្នុរមរូលដ្ឋានងែើម្ី្បមរូលនិរដច្រចាយ្ នធាននានា្រ្នុរសហគមន៍។

«្រម្វិ្ីភាពខ្លួនទីពរឹរខ្លួនរបស់សាសនាច្្ររួយបរុគ្លម្នា្រ់ៗឲ្យ

ទទួលបានវិវរណៈផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈការងគ្រព្បតិបត្ិតាមងគ្លការណ៍

សំខ្ន់ៗននែំណរឹរល្អ។«អ្្រស្មបស្មួល្តរូវបានងៅងែើម្ីបងរកើតឲ្យ

ម្នបរិយកាស[តាមរយៈការពិភា្រសាអន្រ្រម្]ដែល្ពះវិញ្ញាណបរិសរុទ្

អាចបង្រៀនអ្្រចរូលរួមនរូវ‹្គប់អវីទាំរអស់ដែលអ្្រ្តរូវង្វើ›(សរូមងមើល

នីនហវទី២៣២:៥,សរូមងមើលផរដែរនីនហវទី២៣២:៣)»។ ៥

សរូមដសវររ្រព័ត៌ម្នបដន្ថមងៅងគហទំព័រsrs .lds .org។

ភាពខលលួនទីពរឹងខលលួននិងភាពឯករាជ្យ

«សាសនាច្្រនិរសម្រិ្រទាំរឡាយ្តរូវបាន

បញ្ជាងដ្យ្ពះអម្ចាស់ថ្ឲ្យង្វើជាមនរុស្សខ្លួនទីពរឹរ

ខ្លួននិរម្នភាពឯ្ររារ្យ។(សរូមងមើលគ.និរស.

៧៨:១៣–១៤)។

«ការទទួលខរុស្តរូវស្ម្ប់បរុគ្លម្នា្រ់្រ្នុរសរ្ម

្រ្នុរដផ្្រសាមរតីខ្រវិញ្ញាណខ្រសាច់្មឬ

សរុខរុម្លភាពងសែ្ឋ្រិច្ចទីមួយគឺស្ថិតងៅងលើខ្លួនបរុគ្លងនាះផ្ទាល់ទីពីរគឺស្ថិតងលើ

្គួសារគ្ត់និរទីបីស្ថិតងៅងលើសាសនាច្្រ្បសិនងបើគ្ត់ជាសម្រិ្រងសាមះ្តរ់

នរឹរសាសនាច្្រ»។

Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball (ឆ្នាុំ២០០6)

ទុំព័រ១១6។

ងពលការែិតែំងនាោះរានរីកចងបមើនងសើរជីអូរាននិយ�ថ្«ឥ�តូវងនោះង�ើង

សារល់មនុស្ស35នាក់ដែលរានភាពែ្វោះខ្ត។្រេើស្សពរ្រស់ពួកងគរានអងញ្ើញ

ពួកងគរានាក់ៗឲ្យចូលរួមក្នុងបកុមទាំងងនាោះ»។

ងសចក្ីជំងនឿរ្រស់ពួកងគរានរីកែុោះោលង�ើងពួកងគរានង្្វើការផ្លាស់្រ្តូរែ៏

ចាំរាច់នានាង�ើ�ពួកងគទទួលរានជំនាញ្ ្មីៗ។

ងសើរជីអូ្រដន្ថមថ្«បគ្រ់ងពលដែលែ្នុំនិយ�ជាមួ�ថ្នាក់ែឹកនាំ្រព្វជិតភាព

ងនាោះែ្នុំពយាយម្រគ្ហាញពួកងគថ្ងនោះជាឧ្រករណ៍ែ៏អសាចារ្យ្រំផុតដែលង�ើងរាន

ទទួលពីគណៈប្រធានទីមួ�។វាប្រងសើរជាងបរាក់ដែលអាចផ្ល់ឲ្យជាជំនួ�

សបរា្រ់នរណារានាក់ង�ើ�ការ្រងបងៀនរានភាពចបាស់លាស់ជាងឯកសារនានា

ដែលែ្នុំធាលា្រ់រានងរៀនកាលែ្នុំងៅជានិស្សិតងៅមហាវិទយាល័�។

អ្វីដែលសំខ្ន់្រំផុតងនាោះគឺថ្អស់អ្កដែល្រញ្ច្រ់វគ្សិកសាភាពែលែលួនទីពឹង

ែលែលួនរ្រស់ពួកងគរ�ៈងពល១២សរាតោ�៍នឹងដប្រជាសិស្សរ្រស់បពោះង�សេូវបគីស្

កាន់ដតប្រងសើរង�ើងង�ើ�ងរៀនអំពីរង្រៀ្រងប្រើបរាស់ជំនាញពួកងគក្នុងការសាថា្រនា

នគរបពោះ។



៣6 លីអាហរូណា

ងសើរជីអូនិយ�ថ្«បកុម[ែលែលួនទីពឹងែលែលួន]ងនោះពុំបគ្ន់ដតងផ្តោតងលើអាជីវកម្ម

រ្រស់ង�ើង្រ៉ុងណាណោះងទវាងផ្តោតងលើទំនាក់ទំនងរ្រស់ង�ើងជាមួ�បពោះនិងមនុស្ស

ែថទផងដែរ។ង�ើងកាលា�ជាសិស្សរ្រស់បពោះង�សេូវបគីស្កាន់ដតប្រងសើរង�ើង

អំ�នុងងពល្រីដែដែលរានចូលរួមក្នុងបកុមងនោះ។បរាកែណាស់ប្រដ�ល

ជាអាជីវកម្មនឹងជួ�ង�ើងឲ្យដប្រកាន់ដតរានភាពែលែលួនទីពឹងែលែលួនង�ើង្រ៉ុដន្

ងគ្ល្រំណងចម្ងងនាោះគឺងែើម្ី្រងបមើ»។

ការរីកចងម្មើននិងសកម្មភាព

ប្រធាន�៉ូដស្រងអ�្វសេ្មើ្(១៨3៨–១៩១៨)រានរានប្រសាសន៍ថ្

«វាគឺជាការ្រងបងៀនែ៏សំខ្ន់ែល់ពួក្ររិសុទ្ថ្ងៃចុងងបកា�ថ្សាសនាដែល

គ្មនអំណាចងែើម្ីសង្គ្រោះមនុស្សខ្ងសាច់្មង�ើ�ង្្វើឲ្យពួកងគរីកចងបមើន

និងរីករា�ងៅងលើដផនែីងនោះសាសនាងនាោះពុំអាចពឹងោក់រានងែើម្ីសង្គ្រោះ

ពួកងគខ្ងវិញ្ញាណង�ើ�ពុំអាចផ្ល់ភាពតងមកើងង�ើងែល់ពួកងគងៅក្នុងជីវិត

្រនាទា្រ់ង�ើ�»។ 6

ង�ើងពុំគួរភាញាក់ងផ្អើលង�ើ�ថ្រាមរ�ៈការពបងឹងដផ្កខ្ងសាច់្ ម

ងនាោះង�ើងអាចពបងឹងខ្ងវិញ្ញាណង�ើងផងដែរ។ដអលង�ើរោវី�និងសេិងស្ើរ

ង្ើងរសានីស្សដែលរាន្រងបមើជាអ្កផ្សព្វផសា�សាសនាដផ្កែលែលួនទីពឹងែលែលួនងៅងកាោះ

សា�តូម៉ូនរានង�ើញពីការជា្រ់ទាក់ទងគ្នារវាងការរីកចងបមើនខ្ងសាច់្ ម

និងវិញ្ញាណងនោះរាំងពីែំ្រូងក្នុងចំងណាមសរាជិកសាសនាចបកងៅទីងនាោះ។

ពួកងគនិយ�អំពីងសៀវងៅថនកម្មវិ្ីងនោះថ្«ការរីកចងបមើនខ្ងវិញ្ញាណ

និងការចូលរួមបពោះវិហារ្ររិសុទ្បតូវរាន្រញ្ជាក់យ៉ាងចបាស់ងៅនឹងងគ្លការណ៍

ជំនាញនិងទរាលា្រ់ដែលរាន្រងបងៀនងៅក្នុងមូលោឋានម្គឹោះរបស់ខ្ញំនិងការពន្យល់

ែ៏ចបាស់លាស់ងៅក្នុងរារា៌ារបស់ខ្ញំសឆ្ពោះសៅរកភាពខ្លួនទតីពឹងខ្លួន។[ងសៀវងៅ]

ទាំងងនោះកំពុងជួ�មនុស្សឲ្យរីកចងបមើនទាំងខ្ងវិញ្ញាណនិងខ្ងសាច់្មដែល

នាំងៅរកភាពែលែលួនទីពឹងែលែលួនទាំងខ្ងវិញ្ញាណនិងខ្ងសាច់្ម»។

ង្ើរីលរីែអ្កសបម្រសបមួលដផ្កភាពែលែលួនទីពឹងែលែលួនងៅក្នុងរែ្ឋ�ូថ្�៍

ស.រ.អា.ពន្យល់អំពីរង្រៀ្រដែលងគ្លការណ៍ខ្ងវិញ្ញាណថនកម្មវិ្ីងនោះរានជួ�

គ្ត់ឲ្យរីកចងបមើនខ្ងសាច់្ ម៖«ែ្នុំរានែឹងថ្ងគ្លការណ៍និងមូលោឋាន

ទាំងងនោះអាចអនុវត្ចំងោោះបគ្រ់ទិែ្ឋភាពទាំងអស់ថនជីវិតង�ើង។សិកាខាសាលាទាំង

ងនោះរានជួ�ែ្នុំឲ្យងផ្តោតចិត្កាន់ដតខ្លាំងងលើការទទួលែុសបតូវក្នុងនាមជា្ រិយនិង

រាតោ�មួ�រូ្រ។ឥ�តូវងនោះែ្នុំរានឧ្រករណ៍ងែើម្ី�ល់ពី�ិរញ្ញវត្ថនុបគួសាររានប្រងសើរ

ជាងមុន។ែ្នុំរានង�ើញពីរង្រៀ្រដែលការង្្វើការួមគ្នាជាមួ�សាវាមី្ រិយង�ើងក្នុង

ការចាត់ដចង�ិរញ្ញវត្ថនុក្នុងរង្រៀ្រមួ�ែូចអាជីវកម្ម។ង�ើងបតូវការឧ្រករណ៍ទាំងងនោះ

សបរា្រ់បគួសារង�ើងទទួលរានងជាគជ័�»។

ទូទាំងសាសនាចបកទស្សនវិស័�ែ៏ចងបមើនងនោះរាន្រងងកើតឲ្យរាន

ភាពងសាមោះបតង់និងភាពរឹងរាំខ្ងវិញ្ញាណ។ជាលទ្ផលសរាជិករាន្រងងកើន

ការរាំងចិត្រ្រស់ពួកងគចូលរួមបពោះវិហារ្រង់ែគ្វា�មួ�ភាគក្នុងែ្រ់ង�ើ�្រន្

រានភាពសក្ិសមចូលរួមបពោះវិហារ្ររិសុទ្។

ចចអេើង្ើវា៉ងរៀសរាជិក្ ្មីថនកម្មវិ្ីភាពែលែលួនទីពឹងែលែលួននិយ�ថ្«វាង្្វើឲ្យែ្នុំ

ចា្រ់អារម្មណ៍ជាខ្លាំង»។ចចង្រើកឡានរាក់សេើងៅប្រងទសង្រ៉រូនិយ�ថ្

កម្មវិ្ីងនោះរានជួ�គ្ត់ឲ្យទទួលរានទី្រនាទាល់ថនែំណឹងល្អងោ�សារកម្មវិ្ីងនោះ

រានង្្វើឲ្យគ្ត់រាន្រំណងបរាថ្នាដកលម្អែលែលួនគ្ត់ឲ្យប្រងសើរង�ើង។ឥ�តូវងនោះគ្ត់

សង្ឃឹមថ្គ្ត់នឹងកាលា�ជាជាងជួសជួលអគ្ិសនីជួសជុលម៉ូតូតូចៗដែលគ្ត់រាន

ង្រើកអស់ជាងបចើនឆ្នាំ។

គ្ត់និយ�ថ្«ង�ើងពុំគួរអង្នុ�ង�ើ�រង់ចាំងបពងសំណាងង�ើ�។ង�ើង

គួរដតរានគំនិតថច្ប្រ�ិត»។



 ដខតរុលា២០១៧ ៣៧

«ជីវិតរបស់អ្កនរឹងរានពរជ័យ»

ពួក្ររិសុទ្ថ្ងៃចុងងបកា�ងៅទូទាំងពិ្ពងលាកកំពុងបចូតកាត់នូវ

ពរជ័�ដែលរានសនយាងោ�បពោះអរាចាស់ងៅងពលពួកងគពយាយមងរៀន

រស់ងៅនិងអនុវត្ងគ្លការណ៍ថនភាពែលែលួនទីពឹងែលែលួនខ្ងវិញ្ញាណនិងខ្ង

សាច់្ម។ងោ�សារមនុស្សបគ្រ់គ្នាអាចទទួលរានប្រងយជន៍ងនាោះ

កម្មវិ្ីងនោះរានផ្ល់ពរយ៉ាងពិងសសែល់អស់អ្កដែលែ្វោះឬបតូវការការពបងឹង

ងៅក្នុងដផ្កែលែលួនទីពឹងែលែលួនទាំងខ្ងសាច់្ មនិងខ្ងវិញ្ញាណ។មូលនិ្ិ

អ្រ់រំដែលរានជា្រន្្រនាទា្រ់ងបជាមដបជងែល់កម្មវិ្ីភាពែលែលួនទីពឹងែលែលួនងោ�ការ

ជួ�ែល់អស់អ្កដែលរានដផនការសបរា្រ់ការ្រំោក់្រំ្រ៉នដផ្កអ្រ់រំងែើម្ី

ទទួលរាន្ នធានចាំរាច់នានា។

បពោះគម្ពីរសនយាអំពីជំនួ�រ្រស់បពោះអរាចាស់ងពលង�ើងែិតែំ

ងឆ្ពោះងៅរកភាពែលែលួនទីពឹងែលែលួន។បពោះអរាចាស់រាន្រន្តូលថ្«ងនោះជា

ងគ្ល្រំណងរ្រស់ង�ើងងែើម្ីផ្ត់ផ្ង់ែល់ពួក្ររិសុទ្រ្រស់ង�ើង»

(គ.និងស.១០4:១5)។

គណៈប្រធានទីមួ�រានប្រសាសន៍ស្ីពីងគ្ល្រំណងងនាោះថ្«វិវរណៈ

ងនោះគឺជាការសនយាមួ�ពីបពោះអរាចាស់ថ្បទង់នឹងប្រទានពរជ័�ខ្ងសាច់្ម

ង�ើ�ង្រើកទាវារថនភាពែលែលួនទីពឹងែលែលួនជាសមត្ថភាពដែលង�ើងអាចផ្ត់ផ្ង់ងសចកដី

បតូវការចាំរាច់ក្នុងជីវិតែល់ែលែលួនឯងនិងសរាជិកបគួសាររ្រស់ង�ើង»។

ងពលង�ើងសិកសាអនុវតដនិង្រងបងៀនងគ្លការណ៍ទាំងងនោះែល់សរាជិក

បគួសារងនាោះគណៈប្រធានទីមួ�សនយាថ្«ជីវិតរ្រស់អ្កនឹងទទួលពរ។

អ្កនឹងងរៀនពីរង្រៀ្រងែើម្ីង្្វើែំងណើរងៅងលើផលែតូវរ្រស់អ្កងឆ្ពោះងៅកាន់ភាពែលែលួន

ទីពឹងែលែលួនដែលអសាចារ្យជាងមុន។អ្កនឹងបតូវរានប្រទានពរឲ្យរានងសចក្ី

សង្ឃឹមងសចកដីសុែសាន្និងការរីកចងបមើនដែលអសាចារ្យជាងមុន»។ ៧◼

កុំណត់ចុំណាុំ

 ១.ក្លួនខ្នាតភាគ២៖ការម្គប់ម្គងោសនាចម្ក(ឆ្នាំ២០១០)ចំណុច6.១.១។

 ២.្ូរា៉ាសងអសម៉នសុន« Guiding Principles of Personal and Family  
Welfare»Ensignដែកញ្ញាឆ្នាំ១៩៨6ទំព័រ3សូមងមើលផងដែរMarion D.  
Romneyងៅក្នុងWelfare Services Meeting Reportថ្ងៃទី២ដែតុលាឆ្នាំ

១៩៧6ទំព័រ១3។

 3.គណៈប្រធានទីមួ�ងៅក្នុងមូលោឋានម្គឹោះរបស់ខ្ញំ៖សរាលការែ៍ជំនាញទរាលាប់(កូនងសៀវងៅឆ្នាំ

២០១5)ទំព័រ២។

 4.រ៉ូ្រឺត�ីដ�ល«A Gospel Vision of Welfare: Faith in Action»ងៅក្នុង

Basic Principles of Welfare and Self-Reliance(កូនងសៀវងៅឆ្នាំ២០០៩)

ទំព័រ២។

 5.You’re Invited: A Leader’s Guide to the Self-Reliance Initiative(កូន
ងសៀវងៅ២០១6)ទំព័រ៩។

 6.Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith(ឆ្នាំ១៩៩៨)

ទំព័រ១64។

 ៧.គណៈប្រធានទីមួ�ងៅក្នុងមូលោឋានម្គឹោះរបស់ខ្ញំទំព័រ២។

ចុំណុចសុំខាន់ថនោសនារបស់ងយើង

«ែរូចកា្រ់ទាំរសរខ្រដែរសាច់្មនិរវិញ្ញាណគឺពរុំ

អាចបំដប្រងចញពីគ្នាបានង�ើយ។...

្រិច្ចការននការផ្ត់ផ្រ់តាមរងបៀបរបស់្ពះអម្ចាស់

ងនះគឺពរុំដមន្គ្ន់ដតជា្រិច្ចការមួយងទៀតែ៏សាម្្ញ

ងៅ្រ្នុរកាតា�នុ្រ្រម្វិ្ីននសាសនាច្្រងនះងនាះងទ។

វាពរុំអាចង្វស្បដហសឬទរុ្រងចាលបានង�ើយ។

វាគឺជាចំណុចសំខ្ន់ននងគ្លលទ្ិរបស់ងយើរវាគឺជាចំណុចសំខ្ន់ននសាសនា

របស់ងយើរ»។

ម្បធានង�ៀង្ើរងអ�្វអុជែូ�្វទីម្បរឹកសាទីពីរក្ញងគណៈម្បធានទីមួយ«Providing in the Lord’s Way»
Liahona,ដខវិច្ិកាឆ្នាុំ២០១១ទុំព័រ5៣,55–56។



៣៨ លីអាហរូណា

ការបគ្ហាញអុំពីងសចកតីជុំងនឿ

អេើងលើរែូោ
ទតីម្កុងសឌើរសរសម្បសទសអាល់បានតី

ម្នបរ្សីចំណាស់ម្នា្រ់ងៅ្រ្នុរវួែម្នែរុះែរុំ

សាច់ងៅ្រ្នុរងោះគ្ត់ងហើយគ្ត់្តរូវការរំនួយ

ងរៀររាល់នថងៃងដ្យសារគ្ត់ពរុំអាចង្កា្រងចញ

ពីដ្គបានង�ើយ។ទីបំផរុតគ្ត់បានសរុំឲ្យខញនុំម្រ

រួបគ្ត់ដតឯរងដ្យគ្មនអ្្រកាន់បពវរិតភាព

ណាម្នា្រ់ឬមនរុស្សងផ្សរងទៀតម្រជាមួយង�ើយ

ងដ្យសារគ្ត់ឈឺយ៉ារ្ ងៃន់ងហើយងហៀបនរឹរ

សាលាប់។គ្ត់ម្នអារម្ណ៍ល្អងបើម្នប៊ីស្សព

ម្ររួយគ្ត់ងនាះ។

នថងៃមួយខញនុំបានទទួលការវះកាត់ងបះែរូរ

ងហើយខញនុំពរុំអាចងៅសួរសរុខទរុ្រ្ខគ្ត់មួយ

រយៈងពលខ្ី។ងពលខញនុំ្ត�ប់ងៅរួបគ្ត់វិញ

គ្ត់បាននិយយថ្«ប៊ីស្សពងតើប៊ីស្សពអាច

ម្ររួយខញនុំែរូចងម្ចងដ្យសារប៊ីស្សពងទើបដត

ទទួលការវះកាត់ងនាះ?»

ខញនុំបាន្បាប់គ្ត់ថ្«ការងៅបង្មើរបស់ខញនុំ

គឺងែើម្ីបង្មើអ្្រែនទ»។

ការបសម្មើមិនម្សួលជានិច្ចសនាោះសទប៉ុណន្ក្នញងនាមជាឪពុកនិង

ប៊ីស្សពមួយរូបអ៊ីសលើរែូោបានពយាយមបគ្ហាញកូនៗរបស់

រាត់ថ្ការបសម្មើវារានតថម្។

ខូ�ីដប៊លជាង្ តរូប

សរូមងមើលររូបថតបដន្ថមងទៀតរបស់ប៊ីស្សពែរូដ្និរ្គួសារគ្ត់ងៅងគហទំព័រ

lds .org/ go/ 101738 ។

[ភាសាងផ្សរងទៀត]ងែើម្ីងរៀនបដន្ថមងទៀតអំពី្រិច្ចការរបស់ប៊ីស្សពសរូមងមើល

ងគហទំព័រlds .org/ go/ 101739។





៤០ លីអាហរូណា

សុំងឡងពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងងម្កាយ ភាពខលលួនទីពរឹងខលលួន

្រ្នុងនាមជារាតោ�ងទាលរានាក់ដែលរានកូន

បរាំនាក់ែ្នុំទទួលអារម្មណ៍ពីការទទួលែុសបតូវ

ែ៏្ងៃន់ក្នុងការផ្ត់ផ្ង់ែល់បគួសារែ្នុំ។ែ្នុំជាកម្មករក្នុង

បសុក្រ៉ុដន្ការគ្រែ្នុំពុំអាចផ្ល់បរាក់បគ្រ់បគ្ន់ែល់

បគួសារែ្នុំង�ើ�។ែ្នុំរានចូលរួមបកុមភាពែលែលួនទីពឹង

ែលែលួនែូងច្ោះែ្នុំអាចងរៀនអំពីរង្រៀ្រដកលម្អសាថានភាព

រ្រស់ែ្នុំ។

ែ្នុំទទួលរានការ្រំផុសគំនិតរាមរ�ៈបកុម

«ការចា្រ់ងផ្ើមនិងការពបងីកអាជីវកម្មរ្រស់ែ្នុំ»

ង�ើ�រានសងបមចចិត្ថ្ែ្នុំអាចងែរនិងលក់កា្រូ្រ

អេើសូ�ង់សបរា្រ់បចកឆ្នាំងអគ្ិសនីចំអិនងពល�ូរ។

្ពះវរបិតាសួគ៌ខវល់្ពះទ័យអំពីអារីវ្រម្ខញនុំ

្រនាទា្រ់ពីែ្នុំងចញពីង្្វើការបត�្រ់ងៅផ្ោះវិញែ្នុំរានងែរ

កា្រូ្រងនាោះែល់�្រ់ងបរៅ។

�្រ់មួ�ែ្នុំរានង្្វើការែល់�្រ់ងបរៅ

ងោ�សារងគ្រញ្ជាទិញងបចើនង�ើ�ងពល

កំណត់គឺងៅបពឹក្រនាទា្រ់ដតរា៉ាសេើនងែររ្រស់

ែ្នុំរានែូច។វាោក់កណាតៅលអាបធាតងៅង�ើ�

ែូងច្ោះគ្មនជាងរា៉ាសេើនណាមកជួសជុលរាន

ង�ើ�។រា៉ាសេើនងនាោះរានប្រអ្រ់ឧ្រករណ៍

តូចមួ�ងៅជា្រ់ជាមួ�វា្រ៉ុដន្ែ្នុំពុំធាលា្រ់ជួសជុល

រា៉ាសេើនងែរពីមុនង�ើ�។ែ្នុំមិនែឹងថ្បតូវចា្រ់ងផ្ើម

ពីចំណុចណាង�ើ�។

្រនាទា្រ់មកងមងរៀនងៅក្នុងងសៀវងៅមូលោឋានម្គឹោះ

របស់ខ្ញំដែលរានចំណងងជើងថ្«អនុវត្ងសចក្ីជំងនឿ

ងលើបពោះង�សេូវបគីស្»រានផុសង�ើងក្នុងគំនិតែ្នុំ។

ងៅបគ្ងនាោះែ្នុំរានែឹងថ្ែ្នុំបតូវោក់ទីទុកចិត្ងលើ

បពោះអរាចាស់។ែ្នុំរានលុតជង្ង់ចុោះង�ើ�អ្ិសាឋាន

ទូលអង្វរែូចងនោះ៖«ឱបពោះវរ្រិរាសួគ៌ងអើ�សូម

ជួ�ែ្នុំរាចាស់ជួសជុលរា៉ាសេើនងនោះផងងែើម្ីឲ្យែ្នុំអាច

ងែររាមការ្រញ្ជាទិញរ្រស់អតិ្ិជនែ្នុំដែលងគនឹង

ប្រមូលងៅបពឹកដស្អកងនោះ។ឱបពោះវរ្រិរាសួគ៌ងអើ�

សូមជួ�ែ្នុំរាចាស់ផង!»

្រនាទា្រ់មកែ្នុំរានទទួលការ្រំផុសគំនិតែ៏ចបាស់

មួ�ឲ្យ�កទុលល្វីសមួ�ងចញពីប្រអ្រ់ឧ្រករណ៍

ងនាោះង�ើ�ងប្រើវាងែើម្ីរុញងលើដផ្កពិងសសមួ�រ្រស់

រា៉ាសេើនងែរងនាោះ។ែ្នុំរានង្្វើរាមការ្រំផុសគំនិតងនាោះ

ងោ�ពឹងដផ្អកទាំងបសុងងៅងលើងសចក្ីជំងនឿរ្រស់

ែ្នុំ។ែ្នុំរានទ្រ់ែងង្ើមងពលែ្នុំង្រើករា៉ាសេើនងែរងនាោះង�ើង

វិញ។រា៉ាសេើនងែរងនាោះរានែំងណើរការង�ើងវិញ!

ែ្នុំអាចងែរទាន់ការ្រញ្ជាទិញបតឹមថ្ងៃកំណត់។

ែ្នុំរានង�ើញពីអព្ភតូតង�តុក្នុងការរានបពោះវរ្រិរាសួគ៌

និងបពោះង�សេូវបគីស្ង្្វើជាថែគូអាជីវកម្ម។ែ្នុំែឹងថ្

ែ្នុំនឹង្រន្ទទួលរានពរជ័�ងៅងពលែ្នុំពយាយមរក

ឱកាសអនុវត្អ្វីដែលែ្នុំរានងរៀនងៅក្នុងបកុមភាពែលែលួន

ទីពឹងែលែលួន។◼

ប៊រូយីសីលស្សតូម្៉ាទី្្ររុរខ្វាស្សតូលរូណាតាល់

្បងទសអាហហវិ្រខ្រត្តូរ

យប់មួយខញនុំបានង្វើ

ការែល់យប់ង្រៅ

ងដ្យសារងគបញ្ជាទិញង្ចើន

ងហើយងពល្រំណត់គឺងៅ្ពរឹ្រ

បនាទាប់ដតម្៉ាស៊ីនងែររបស់ខញនុំ

បានខរូច។
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 ដខតរុលា២០១៧ ៤១

បនាទា្រ់ពីែ្នុំបតូវរានចាត់រាំងឲ្យែឹកនាំ

គណៈកម្មការែលែលួនទីពឹងែលែលួនងស្កមកែ្នុំរាន

ែឹងថ្ែ្នុំង្្វើការគ្រដែលទា្រជាងសមត្ថភាពរ្រស់

ែ្នុំ។ងោ�ែឹងពីចំណុចងនោះែ្នុំរាន្រំណងចង់ងប្រើ

សមត្ថភាពែ្នុំងែើម្ីង្្វើការឲ្យរានវិជាជាជីវៈជាងមុន។

ែ្នុំរានអារម្មណ៍្ ្មីបសឡាងក្នុងការដស្វងរកការគ្រ

ដែលប្រងសើរជាងមុនង�ើ�រានសូមជំនួ�ក្នុងការ

សរងសរប្រវត្ិរូ្រសងង្ខ្រែ៏រានវិជាជាជីវៈមួ�។

ែ្នុំរានងផ្ើប្រវត្ិរូ្រសងង្ខ្រ្ ្មីរ្រស់ែ្នុំងនាោះ

ងៅដផ្កអាជីវកម្មមួ�ចំនួនមិន�ូរ

្រ៉ុនាមនងបកា�មកងគរានងៅែ្នុំ

ងៅសរាភាស។

អ្កសរាភាសរានាក់រានងលើក

�កឃាលាមួ�ងៅក្នុងប្រវត្ិរូ្រ

សងង្ខ្ររ្រស់ែ្នុំដែលរានសរងសរ

អំពីការគ្រែ្នុំក្នុងនាមជាទីប្រឹកសា

ងៅក្នុងគណៈប្រធានងស្កង�ើ�

គ្ត់រានសួរែ្នុំថ្«ងតើងលាកអាចបរា្រ់ែ្នុំក្នុង

រ�ៈងពលបរាំវិនាទីអំពីការ្រងបមើងៅក្នុងបពោះវិហារងនោះ

រានដែរឬងទ?»

ែ្នុំរាននិយ�ថ្ែ្នុំរានគ្រងៅក្នុងថ្នាក់ែឹកនាំថន

អង្ការមួ�ដែលទទួលែុសបតូវក្នុងការដណនាំនិង

សុែុរាលភាពសបរា្រ់មនុស្សជាង២5០០នាក់។

អ្កសរាភាសងនាោះរានចា្រ់អារម្មណ៍ង�ើ�និយ�

ថ្«ងលាករានងពលមួ�នាទីក្នុងការសងបមចចិត្អំពី

រង្រៀ្រដែលងលាកនឹងង្លែើ�សំណួរងនោះក្នុងរ�ៈងពល

បរាំវិនាទី៖ងតើងលាកែឹកនាំមនុស្សទាំង២5០០នាក់

ងនាោះយ៉ាងែូចងម្ច?»

ចងម្ើយបំផរុសគំនិត្រ្នុរងពលសម្ភាសការគ្រ

អ្កសរាភាសរានងបកាកឈរង�ើងចា្រ់ថែែ្នុំង�ើ�

និយ�ថ្«ែ្នុំជួលងលាកឲ្យង្្វើការង�ើ�»។

វាអសាចារ្យណាស់ដែលបពោះរានជួ�ែ្នុំង�ើ�

រានង្លែើ�ត្រការអ្ិសាឋានរ្រស់ែ្នុំ។ែ្នុំរាន

អំណរគុណចំងោោះបពោះអង្សង្គ្រោះែ្នុំដែលរាន

្រំផុសគំនិតែល់ថ្នាក់ែឹកនាំរ្រស់ង�ើងឲ្យ្រងងកើត

កម្មវិ្ីភាពែលែលួនទីពឹងែលែលួនងនោះង�ើង។ែ្នុំរាន

ទទួលពរជ័�ងោ�ផ្ទាល់ពីកម្មវិ្ីងនោះ

ង�ើ�ែ្នុំរានង�ើញពីែំងណើរការ

ែ៏សាមញ្ញនិងែ៏្រំផុសគំនិត

ថនកម្មវិ្ីភាពែលែលួនទីពឹងែលែលួន

ងនោះផ្ល់ពរជ័�ែល់អ្ក

ែថទជាងបចើនងទៀតងៅក្នុង

ងស្ក។ែ្នុំរានភាពងជឿជាក់

យ៉ាងខ្លាំងងៅងលើសមត្ថភាព

ថនងគ្លការណ៍ភាពែលែលួនទីពឹង

ែលែលួនក្នុងការងលើកកម្ពស់ជីវិតងពល

ែ្នុំកាលា�ជាអ្កែឹកនាំរានាក់ងលើ្រុគ្លិក១5

នាក់ងៅក្នុងការគ្រ្ ្មីរ្រស់ែ្នុំងនាោះែ្នុំរានចា្រ់ងផ្ើម

្រងបងៀនពួកងគអំពីងគ្លការណ៍ថនភាពែលែលួនទីពឹងែលែលួន។

ែ្នុំរានរីកចងបមើនង�ើ�ែ្នុំកាន់ដតរានសមត្ថភាព

ជាងអ្វីដែលែ្នុំរានគិតថ្ែ្នុំអាចង្្វើរាន។ឥ�តូវងនោះ

ែ្នុំរកបរាក់ដែលផ្ត់ផ្ង់ែ្នុំនិងបគួសារែ្នុំរាន។កម្មវិ្ី

ងនោះជួ�ង�ើងឲ្យរានប្រងសើរង�ើងជាងរៀងរាល់ថ្ងៃ

រាមរ�ៈការជួ�ង�ើងឲ្យរកង�ើញភាពែលែលួនទីពឹងែលែលួន

កាន់ដតប្រងសើរង�ើង។◼

រី្ប៊ដបា៉ាឌីលឡាែរូសសានតរូសទី្្ររុរងៅប៉រូ�តូ្បងទស

ង្បស៊ីល

ែ្នុំរានែឹងថ្ងនាោះគឺជាបគ្ែ៏សំខ្ន់្រំផុតងៅក្នុង

ការសរាភាសន៍ងនាោះ។ែ្នុំរានអ្ិសាឋានង�ើ�ទូលសូម

ជំនួ�ពីបពោះវរ្រិរាសួគ៌ែ្នុំង�ើ�ភាលាមងនាោះែ្នុំរានចាំពី

ងមងរៀននានាដែលែ្នុំរានងរៀនមកពីបកុមភាពែលែលួនទីពឹង

ែលែលួន។ែ្នុំរានទំនុកចិត្កាន់ដតខ្លាំងង�ើង។

្រនាទា្រ់ពីមួ�នាទីមកអ្កសរាភាសរានសួរ

«ងតើងលាកែឹកនាំមនុស្សទាំង២5០០នាក់ងនាោះ

យ៉ាងែូចងម្ច?»

ែ្នុំរានង្លែើ�ថ្«ង�ើងជួ�ពួកងគឲ្យ្រងងកើត

ងគ្លងៅ»។
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ខញនុំបានែរឹរថ្្បាំវិនាទីងនាះគឺជា្គ្ែ៏

សំខ្ន់បំផរុតងៅ្រ្នុរការសម្ភាសន៍ងនាះ។

ខញនុំបានអ្ិសាឋានងហើយទរូលសរូមរំនួយពី

្ពះវរបិតាសួគ៌។



៤២ លីអាហរូណា

ខញនុំចង់ឲ្យកូនប្រុសែ្នុំងៅ្រងបមើង្រសកកម្ម្រ៉ុដន្ការលក់

នំប៊ីប៊ីងកា(នំអងករ)មួ�គី�តូក្នុងមួ�សរាតោ�៍

ពុំអាចបគ្រ់បគ្ន់ក្នុងការឧ្រត្ថម្ភគ្ត់ឲ្យងៅ្រងបមើ

ង្រសកកម្មរានង�ើ�។

កូនប្រុសែ្នុំរានជួ�បគួសារក្នុងការរកបរាក់

ង�ើ�គ្ត់រានក្ីរារម្ភអំពីសាថានភាពខ្ង�ិរញ្ញវត្ថនុ

ង�ើងង្រើគ្ត់នឹងងចញងៅ្រងបមើង្រសកកម្ម។វាជា

្រញ្ហាលំរាកមួ�ជា្រ់ជានិច្ចសបរា្រ់បគួសារង�ើង

ក្នុងការរកបរាក់។ែ្នុំរានងរាទនភាពចំងោោះកូនប្រុស

អា�ុ២5ឆ្នាំរ្រស់ែ្នុំចំងោោះ្រំណងបរាថ្នាសុចរិត

រ្រស់គ្ត់ក្នុងការ្រងបមើបពោះអរាចាស់្រ៉ុដន្ែ្នុំែឹងថ្ង�ើង

បតូវការអព្ភតូតង�តុមយា៉ាងងែើម្ីង្្វើឲ្យក្ីសុ្រិនរ្រស់គ្ត់

កាលា�ជាការពិត។

ការរី្រចង្មើនននអារីវ្រម្នំអរកររបស់ខញនុំ

ែ្នុំរានចូលរួមបកុមថនភាពែលែលួនទីពឹងែលែលួន។

រាមរ�ៈការថច្ប្រ�ិតនិងការអនុវត្ន៍ងសចក្ីជំងនឿ

រ្រស់ែ្នុំងនាោះែ្នុំែឹងថ្បគួសារែ្នុំនឹងរានពរ។អំ�នុង

ងពលការប្រជុំមួ�ែ្នុំទទួលការ្រំផុសគំនិតឲ្យងៅផសារ

រែ្ឋមួ�។ងៅទីងនាោះែ្នុំរានង�ើញបស្ីជាងបចើនលក់នំ

ក្នុងបសុក។ែ្នុំរានទាក់ទងបស្ីរានាក់។ែ្នុំរានបរា្រ់

គ្ត់ថ្ែ្នុំនឹងទុកនំរ្រស់ែ្នុំងៅងពលបពឹកឲ្យគ្ត់លក់

ង�ើ�ែ្នុំនឹងមកប្រមូលបរាក់ចំងណញងៅងពលលាងាច។

គងបរាងងនាោះរានផ្ល់ប្រងយជន៍ែល់ង�ើងទាំងពីរ

នាក់។មិន�ូរ្រ៉ុនាមនងបកា�មកែ្នុំរករានអ្កលក់

្រដន្ថមងទៀត។អាជីវកម្មរ្រស់ែ្នុំរានរីកចងបមើនង�ើង

ងោ�រានអ្កលក់ែល់ងៅ១០នាក់អំ�នុងងពលែ្នុំ

ចូលងរៀនក្នុងបកុមភាពែលែលួនទីពឹងែលែលួន។

ែ្នុំរានងរៀនងែើម្ីដ្រងដចកបរាក់ផ្ទាល់ែលែលួនងចញ

ពីបរាក់អាជីវកម្មរ្រស់ែ្នុំង�ើ�្រង់បរាក់ដែឲ្យែលែលួន

ឯង។ែ្នុំរានងរៀនឈ្រ់ចំណា�ងពលងវលាង្្វើនំ

ដែលលក់ពុំោច់ង�ើ�ងផ្តោតចិត្ទុកោក់ងៅងលើនំ

ណាដែលផដល់បរាក់ចំងណញវិញ។ែ្នុំក៏រានងរៀន

អំពីការផ្សព្វផសា�រាម្រណាតៅញសង្មផងដែរ។

ថែគូសកម្មភាពរ្រស់ែ្នុំងៅក្នុងបកុមភាពែលែលួនទីពឹង

ែលែលួនរានជួ�ែ្នុំ្រងងកើតគណនីង�្វស្រេុក។ចា្រ់រាំង

ពីងនាោះមកង�ើងរានងរៀនអំពីការោក់សាលាកសញ្ញា

និងការងវចែ្ច្រ់។ទី្រញ្ច្រ់អាជីវកម្មរ្រស់ែ្នុំរាន

រីកចងបមើនង�ើងែល់ចំណុចមួ�ដែលសាវាមីរ្រស់ែ្នុំ

រានឈ្រ់ង្្វើការដែលតបមូវឲ្យគ្ត់ងប្រើករាលាំងរា�

ងនាោះមកជួ�ង្្វើការែ្នុំវិញ។



្្មីៗងនោះរានមនុស្សរានាក់រានសួរពីការលក់ែូរ

រ្រស់ែ្នុំ។ែ្នុំរានងរាទនភាពបរា្រ់គ្ត់ថ្ឥ�តូវងនោះ

ែ្នុំលក់នំអងកររាន១២គី�តូ។

គ្ត់រាននិយ�ថ្«១២គី�តូក្នុងមួ�សរាតោ�៍

គឺអសាចារ្យណាស់!»។

ែ្នុំរាននិយ�ថ្«មិនដមនអញ្ចឹងងទ្រងប្រុស។

ែ្នុំលក់នំអងករអស់១២គី�តូក្នញងមួយថ្ងៃ»។

ងបកា�មកកូនប្រុសែ្នុំរានបរា្រ់ែ្នុំថ្គ្ត់

ស្របា�ចិត្ដែលឥ�តូវងនោះអាជីវកម្មែ្នុំអាចផ្ត់ផ្ង់

តបមូវការរ្រស់ង�ើងរាន។

គ្ត់និយ�ថ្«ងមើលងៅឥ�តូវងនោះកូនអាចងៅ

្រងបមើង្រសកកម្មងពញងរា៉ាងរានង�ើ�»។

្រច្ចនុ្រ្ន្គ្ត់កំពុង្រងបមើង្រសកកម្មងៅសានរា៉ា្រលែតូ

្្វីលីពីន។ែ្នុំរានអំណរគុណណាស់ចំងោោះកម្មវិ្ី

ភាពែលែលួនទីពឹងែលែលួន។បពោះអរាចាស់ពិតជារាន្រន្តូល

ពិតបរាកែដមនងពលបទង់រានបពោះ្រន្តូលថ្«ងនោះជា

ងគ្ល្រំណងរ្រស់ង�ើងងែើម្ីផ្ត់ផ្ង់ែល់ពួក្ររិសុទ្

រ្រស់ង�ើង»(គ.និងស.១០4:១5)។◼

លឌីតាយ៉ាហ្តូម្ីយ៉រូមទី្្ររុរមីសាមីសអរុ្រស៊ីឌិនថល

្បងទសហវីលីពីន

ខញនុំងរៀ្រការង�ើ�ែ្នុំរានកូន្រីនាក់ង�ើ�ែ្នុំគ្មន

ការគ្រង្្វើង�ើ�។ការែ្វោះការគ្រង្្វើងនោះរានង្្វើឲ្យ

ែ្នុំរាត់្រង់ក្ីសង្ឃឹម។ែ្នុំរានបពួ�រារម្ភអំពីសុវត្ថិភាព

បគួសារែ្នុំង�ើ�ែ្នុំរានឈ្រ់ងជឿជាក់ងលើែលែលួនឯង។

្រិយែ្នុំខ្ឡារានងលើកទឹកចិត្ែ្នុំឲ្យចូលងរៀនក្នុង

បកុមភាពែលែលួនទីពឹងែលែលួន។វាជាការងអៀនខ្មសណាស់

សបរា្រ់ែ្នុំក្នុងការសារភាពថ្ែ្នុំគ្មនការគ្រង្្វើ្រ៉ុដន្

្រិយែ្នុំរានងលើកទឹកចិត្ែ្នុំឲ្យចូលរួមក្នុងបកុមងនាោះ

ប្រងយជន៍ឲ្យែ្នុំអាចងមើលដ្បគួសារង�ើងរាន។

ែ្នុំសាទាក់ងស្ើរមិនចង់សាកល្ង។អំ�នុងងពល

ចូលរួមបកុមងនាោះែ្នុំរានែឹងថ្ជំនាញភាសាអង់ងគលែស

រ្រស់ែ្នុំអាចកាលា�ជាបទព្យសកម្មែ៏រានតថមលែងៅក្នុង

ពិ្ពការគ្រ។ែ្នុំរានសិកសាភាសាអង់ងគលែសងៅក្នុង

ង្រសកកម្ម្រ៉ុដន្ែ្នុំបគ្ន់ដតែឹងអំពីរង្រៀ្រនិយ�អំពី

សាសនាដត្រ៉ុងណាណោះ។ែ្នុំរានចុោះង្មោះចូលងរៀនថ្នាក់

ភាសាអង់ងគលែសដែលបពោះវិហាររានផ្ល់ឲ្យងែើម្ី្រងងកើន

ដផ្កងវ�្យសព្រ្រស់ែ្នុំឲ្យប្រងសើរង�ើង។ថ្ងៃមួ�ងពល

ែ្នុំបត�្រ់មកពីងរៀនថ្នាក់អង់ងគលែសវិញខ្ឡារាន�ុច

ទូរសព្មកឲ្យែ្នុំនិយ�។

ែ្នុំរានសួរ៖«ងតើជានរណា?»។

្រិយែ្នុំរាននិយ�ថ្«អូនពុំែឹងងទ។ពួកងគ

និយ�ភាសាអង់ងគលែស»។

វាជាការទូរសព្មកពីអ្កតំណាង្ នធានមនុស្សពី

បកុម�េុនែ៏្ ំ្រំផុតមួ�ងៅក្នុងប្រងទសកូសាតោរីកាសួរ

ចង់សុំសរាភាសែ្នុំ។ែ្នុំរានបសឡាំងកាំង្រ៉ុដន្ការស

រាភាសន៍ងនាោះរានែំងណើរការងៅយ៉ាងអសាចារ្យ។ងបកា�

មកែ្នុំរានែឹងថ្ខ្ឡារានងរៀ្រចំការសរាភាសន៍

ងនាោះ។

ែ្នុំរានរានការគ្រង្្វើង�ើ�ែ្នុំរានចាំពីរង្រៀ្រ

ដែលបកុមភាពែលែលួនទីពឹងែលែលួនរានជួ�ែ្នុំ។ងបកា�

មកែ្នុំរានគិតអំពីរង្រៀ្រដែលែ្នុំអាចអនុវត្អ្វីដែល

ែ្នុំរានងរៀនឲ្យរានកាន់ដតប្រងសើរង�ើង។ែ្នុំរាន

ចា្រ់ងផ្ើមរកការគ្រដែលកាន់ដតប្រងសើរជាងមុន

ង�ើ�ែ្នុំរានទទួលការគ្រងនាោះ។្រនាទា្រ់មកែ្នុំរាន

ង្្វើការែិតែំជាខ្លាំងងោ�ចា្រ់ងផ្ើមអាជីវកម្មសាងសង់

ផ្ទាល់ែលែលួនែ្នុំ។

ែ្នុំពុំអាចបសថមង�ើញថ្ងតើបគួសារែ្នុំនិងែ្នុំនឹងដប្រ

ងៅជាដ្រ្រណាងនាោះងទប្រសិនង្រើង�ើងពុំរានចា្រ់ងផ្ើម

ពីបកុមភាពែលែលួនទីពឹងែលែលួនងនាោះ។ែ្នុំរានងរៀន្រនាទា្រ

ែលែលួនង�ើ�ទូលសូមជំនួ�ពីបពោះអរាចាស់។ែ្នុំក៏រាន

ងរៀនងែើម្ីឲ្យអស់អ្កដែលចង់ជួ�ែ្នុំផ្ល់ពរែល់ជីវិត

ែ្នុំផងដែរ។ង�ើងរានពរជ័�ងបចើនណាស់។ឥ�តូវ

ងនោះែ្នុំរានការងគ្រពែលែលួនឯងង�ើ�ែ្នុំអាចផ្ល់ពរែល់

បគួសារែ្នុំជាមួ�បរាក់កាក់ដែលែ្នុំរករាន។ែ្នុំែឹងថ្

បពោះវិញ្ញាណប្រទានពរជ័�ែល់ង�ើងងៅងពលង�ើង

្រនាទា្រែលែលួន។◼

ហរូងសអាល់ដប៊តរូណាវា៉ស(ែរូចដែលបាន្បាប់ដមងរៀមសវីនី)

សានហរូងស្ររូសាតារីកា

ទទួលបានការងគ្រពខ្លួនឯរតាមរយៈភាពខ្លួនទីពរឹរខ្លួន
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អំ
�នុរងពលការ្បររុំមួយ្រ្នុរ្្ររុមភាពខ្លួនទីពរឹរ

ខ្លួនងនាះខញនុំទទួលការបំផរុសគំនិតឲ្យងៅផសារ

រែ្ឋមួយ។ខញនុំបានទា្រ់ទរ្ស្ីម្នា្រ់ឲ្យល្រ់នំអរករ

របស់ខញនុំ។



ងតើសព្វថ្ងៃងនោះងយើង

អាចងរៀនអ្វីខលោះមកពី

បទពិងោធន៍របស់

ពួកោវកែុំបូងថនការោតារ

ងឡើងវិញ?

ងោយរា៉ាធ្យតូស៊ី�្គត្�្វី

ការិយល័យ្បវត្ិសា្ស្របស់សាសនាច្្រ

ពួកងលាករានអា�ុចងនាលាោះពី២3ែល់35ឆ្នាំ

្រ៉ុដន្ពួកងលាករានជួ�ផ្លាស់្រ្តូរពិ្ពងលាក

ងនោះ។ពួកសាវកែំ្រូងថនសាសនាចបកដែល

្ន្ៈទទួល�កការងៅ្រងបមើង�ើ�ក្នុងការប្រសិទ្ពរ

ដតងរាំងរ្រស់ងលាកងលាកបតូវរានបរា្រ់ថ្«រាន

មនុស្សជាងបចើនលាននាក់»នឹង«ដប្រចិត្ងជឿរាមរ�ៈ

ឥទ្ិពលរ្រស់ងលាក»។ ២

ក្នុងនាមជាសាវកមួ�រូ្រងលាករាន្រងបមើ

ង្រសកកម្មងៅប្រងទសអង់ងគលែសប្រក្រងោ�ងជាគជ័�

យ៉ាងខ្លាំងចំនួនពីរងលើក។ងលាករានង្្វើឲ្យមនុស្ស

ជាងបចើនដប្រចិត្ងជឿដែលពួកងគទាំងងនាោះរានពូជពង្ស

ជាងបចើនលាននាក់នាងពល្រច្ចនុ្រ្ន្ងនោះ។សបរា្រ់

�ុីង្រេើរងលាករានទទួលការ្រងបមើសូម្ីងលាករាន

អារម្មណ៍ថ្ងលាករានគុណសម្ត្ិតិចតួចក្នុងការ

ផ្ល់ពរែល់ែលែលួនងលាកនិងមនុស្សជាងបចើនងទៀតកដី។

រានសាតោរង�ើងវិញរានវ័�ងក្មងៗ។ពួកងលាកមួ�

ចំនួនរានអារម្មណ៍ថ្ែ្វោះសមត្ថភាព។មួ�ចំនួន

ងទៀតរានង្្វើែុស។្រ៉ុដន្ពួកងលាកទាំងអស់គ្នារាន

ង្្វើឲ្យរានការផ្លាស់្រ្តូរ។ងនោះគឺជាងមងរៀនទាំងបរាំដែល

ង�ើងអាចងរៀនពី្រទពិងសា្ន៍រ្រស់ពួកងលាក។

១.អ្កពុុំចាុំប្ច់គិតថ្អ្កម្តូវល្អម្គប់ម្គ្ន់ងែើម្ីងធ្វើជា

មនុស្សល្អងឡើយ

�ុីង្រេើរសេើ�ិម្រឹលរានអារម្មណ៍ថ្ែ្វោះ

សមត្ថភាពងពលងលាករានទទួលការងៅរ្រស់

ងលាកងៅក្នុងពួកសាវកែ្រ់ពីរនាក់ក្នុងដែកុម្ភៈឆ្នាំ

១៨35។ងលាកកាលា�ជាសរាជិកសាសនាចបក

តិចជាង្រីឆ្នាំង�ើ�រានអា�ុងទើ្រដត33ឆ្នាំ

្រ៉ុងណាណោះ។

ងបកា�មក�ុីង្រេើររានរំឭក

ថ្«វា�ួសពីក្ីរំពឹងទុករ្រស់

ែ្នុំ»។ ១្រ៉ុដន្ងលាករាន

ងមងរៀន្បាំ

ម្រពីពួ្រសាវ្រវ័យង្រ្រ
ស្ម្ប់យរុវមរ្ិមវ័យ
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២.ងយើងម្តូវប្នកុំណត់ងោយការសងម្មចចិតតពុុំដមន

ងោយោរកាលៈងទសៈងឡើយ

្ូរា៉ាស្រេើរា៉ាសរានរត់ងចញពីផ្ោះងៅនូវង�ម

សា�ងអើរកាលងលាកអា�ុ១4ឆ្នាំ។ងលាករាន

ង្្វើការជាកម្មករកសិោឋានងៅរែ្ឋវ័រម៉ន្ង្្វើជាអ្ករត់តុ

ងៅអាល់រានីរែ្ឋនូវងយ៉ាកង្្វើការងៅសណាឋាគ្រងៅ

ទីបកុងនូវងយ៉ាក្រនាទា្រ់មកង្្វើជាអ្ក្រងបមើបទង់ងៅ

ងលើងកាោះ�ង។កាលៈងទសៈរ្រស់ងលាកពុំ្ ិតងស្ថរ

ង�ើ�រ�ូតែល់ងលាករានជួ្រង�ើ�ងរៀ្រការជាមួ�

ងអលីសសាដ្រត�្ត�ិន។

ទី្រំផុតបពោះវិញ្ញាណរាននាំងលាកនិង

ងអលីសសាដ្រតឲ្យងៅរែ្ឋនូវងយ៉ាកភាគខ្ងលិច។

ងៅទីងនាោះពួកងលាករានឮអំពីបពោះគម្ពីរមរមន។

្ូរា៉ាសរានង�ើញចបា្រ់ចមលែង១6ទំព័រែំ្រូងងៅងពល

វាបតូវរានងចញផសា�រាមកាដសតង�ើ�រាចាស់ងរាងពុម្ព

អនុញ្ញាតឲ្យគ្ត់អានចបា្រ់សំង្្ ស្នុរាង។ងោ�

ងជឿជាក់ថ្បពោះគម្ពីរងនាោះមកពីបពោះងនាោះ្ូរា៉ាសរាន

ងបជើសចូលរួមសាសនាចបក។ងលាករានបជមុជទឹកងៅ

ថ្ងៃទី3ដែកញ្ញាឆ្នាំ១៨3០។ 3

្ូរា៉ាសរានប្រកាសែំណឹងល្អងៅក្នុងតំ្រន់

ជាងបចើន។ងលាករានសេូបទាំនឹងងសចក្ីទុក្ខលំរាក

ងពលពួក្ររិសុទ្បតូវរាន្រងណតោញមកពី�ុំចាកសុន

រែ្ឋមិសសួរីក្នុងដែវិច្ិកាឆ្នាំ១៨33។ងលាកគឺជា

សរាជិកមួ�រូ្រថនបកុមប្រឹកសាជាន់ែ្ពស់ងៅរែ្ឋមិសសួរី

ងពលបកុមប្រឹកសាងនោះបតូវរាន្រងងកើតងៅដែកកកោឆ្នាំ

១៨34។្រនាទា្រ់ពីការងៅរ្រស់ងលាកឲ្យ្រងបមើ

ក្នុងនាមជាសាវករានាក់ដែលរានអា�ុ34ឆ្នាំងនាោះ

ងលាករាន្រងបមើជាប្រធានកូរ៉ុមថនពួកែ្រ់ពីរនាក់។

ងទាោះ្រីជាកាលពីែំ្រូងងលាករានគ្ំបទ�៉ូដស្រ

សេ្មើ្យ៉ាងអង់អាចទាស់នឹងពួកប្រឆ្ំងក្ីក៏ទី្រំផុត

្ូរា៉ាសរានរាត់្រង់កដីជំងនឿង�ើ�វងង្វង។ងៅក្នុង

ឆ្នាំ១៨3៨ងលាករានងបជើស�កការចាកងចញពី

សាសនាចបក។ 4

ងចញពីងរឿងរ្រស់្ ូរា៉ាសង�ើងអាចងរៀនថ្ចូរកុំ

ឲ្យកាលៈងទសៈពុំ្ ិតងស្ថរនានារារាំងង�ើងពីពរជ័�ថន

ែំណឹងល្អ—ឬពរជ័�មកពីមនុស្សែថទង�ើ�។រច
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ើរ



៣.ចូរម្បុងម្បយ័ត្៖គ្មៅននរណារានាក់ល្អខាលាុំងរ�ូតែល់មិនដែលធាលាក់

ងនាោះងឡើយ

ថ�រា៉ានចនសុនគឺជាសាវកងក្មងជាងងគ្រង្អស់ដែលបតូវរាន

ងៅ្រងបមើ—គឺរានអា�ុបតឹមដត២3ឆ្នាំនិង្រួនដែ្រ៉ុងណាណោះកាល

បគ្ងនាោះ។ងលាកបតូវរានដតងរាំងជាសង្ឃជាន់ែ្ពស់ពីរ្រីថ្ងៃ្រ៉ុងណាណោះ

្រនាទា្រ់ពីងលាក្ នែល់អា�ុ២០ឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ១៨3១ង�ើ�

ងលាករាន្រងបមើង្រសកកម្ម្រួនបរាំែងសបរា្រ់សាសនាចបករួចងៅ

ង�ើ�។អំ�នុងងពល្រងបមើង្រសកកម្មមួ�ងលាករានប្រកាសពី

ងទសនាកថ្ដែលងគចាំថ្«ជាទី្រនាទាល់មួ�ែ៏រានឥទ្ិពល្រំផុត

ទាក់ទងនឹងង្រសកកម្មរ្រស់�៉ូដស្រសេ្មើ្និងកិច្ចការែ៏ម�ិរាថន

ថ្ងៃចុងងបកា�ងនោះ»។ 5

ជាអកុសលការ្រងបមើរ្រស់ថ�រា៉ានក្នុងនាមជាសាវកពុំរាន

�ូរអដង្វងង�ើ�។អំ�នុងងពលភាពបជួលបច្រល់ថនងសែ្ឋកិច្ចងៅ

ក្នុងទីបកុងែឺត�ង់រែ្ឋអូថ�អូក្នុងឆ្នាំ១៨3៧ងលាកដ្ររជារាន

ប្រឆ្ំងនឹង�៉ូដស្រសេ្មើ្ងៅវិញ។ងលាកបតូវរានកាត់កាលងចញពី

សាសនាចបកងៅឆ្នាំ១៨3៨។

មិនថ្ងលាកប្រកាសែំណឹងល្អរានល្អ្រ៉ុណាណង�ើ�មិនថ្

តំដណងដែលងលាករានងៅក្នុងសាសនាចបក្ ំ្រ៉ុណាណក្ីថ�រា៉ាន

ងៅដតវងង្វងធាលាក់ងចញ។បពិកហាំ�៉ង់រានរានប្រសាសន៍ថ្

ងបកា�មកថ�រា៉ានរានសារភាពថ្ងលាកបរាថ្នាថ្ងលាកអាច

ងៅដតងជឿងលើែំណឹងល្អ៖«ែ្នុំរានងោរងពញងោ�អំណរនិងភាព

រីករា�។...ែ្នុំរានស្របា�ចិត្ទាំង�្រ់ទាំងថ្ងៃ។...្រ៉ុដន្ឥ�តូវ

ងនោះវាដប្រជាងងឹតសូន្យឈឹងរានដតការឈឺចា្រ់ងសាកងៅងវទនា

ជាខ្លាំងពន់ងពក»។ 6
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៤.ការងគ្រពម្បតិបតតិពុុំធានាថ្រានជីវិតគ្យម្សួលងឡើយ

ប៉ុដនតវារានតថមល

្រនាទា្រ់ពីរា៉ាលី្ីបរាត្បតូវរានដតងរាំងជាសាវកងនាោះ

អូលីងវើរងៅង�ើរីដែលជាអ្កងរើសរាំងរានាក់ក្នុងការជួ�ងរើស

ពួកសាវករានផ្ល់ការទទួលែុសបតូវជាក់លាក់មួ�ែល់

រា៉ាលីងោ�ដ្លែងថ្ងលាកនឹង«ជួ្រទុក្ខលំរាកក្នុងការ្រំងពញ

ការ្រងបមើងនោះែូចពួកសាវកកាលពី្រុរាណរានជួ្រផងដែរ»។

ងលាករានប្រសាសន៍ថ្រា៉ាលីនឹងជា្រ់«គុកងងឹតែ៏រាំនិង

គុកែ៏អា្រ់អួរ»្រ៉ុដន្កាលៈងទសៈទាំងងនាោះពុោះគួរង្្វើឲ្យងលាក

រុញរាង�ើ�ងោ�សារការសាកល្ងទាំងងនាោះនឹងង្្វើឲ្យងលាក

អាច«ទទួលសិរីល្អ»ដែលបពោះអរាចាស់រានងរៀ្រចំទុកឲ្យងលាក

ជាងបសច។ ៧

ជីវិតរ្រស់រា៉ាលីរានជួ្ររាមគនលែងទាំងងនាោះដមន។រាន

បគ្ែលែោះងលាកជួ្រនឹងភាពបកីបកយ៉ាងែុនោ្រ។ងលាករានជួ្រ

ប្រទោះនឹងការចំអក�កង�ើ�ងពលងលាកប្រកាសែំណឹងល្អ។

ងលាករានជា្រ់គុកក្នុងឆ្នាំ១៨3៨និង១៨3៩ក្នុងការទទួល

ែុសបតូវចំងោោះការលំរាកដែលសរាជិកសាសនាចបករាន

្រងកង�ើងងៅក្នុងរែ្ឋមិសសួរី។្រ៉ុដន្រា៉ាលីក៏ជួ្រពរជ័�ដែល

អូលីងវើររានសនយាងនាោះផងដែរ។មិន�ូរ្រ៉ុនាមន្រនាទា្រ់ពីងលាក

បតូវរានងោោះដលងងចញពីគុកងលាករានសរងសរថ្«ង�ើងរាន

ភាពសុែសាន្ង�ើ�រីកចងបមើនយ៉ាងសន្ឹកងៅក្នុងបពោះអរាចាស់

្រនាទា្រ់ពីងសចក្ីទុក្ខលំរាករ្រស់ង�ើង»។ ៨



៤៨ លីអាហរូណា

5.អាយុមិនសុំខាន់ែូចជាងសចកតីជុំងនឿងឡើយ

អួរសុនបរាត្ជា្រ្អតូនប្រុសរ្រស់រា៉ាលីគឺជាសាវក

ទីពីរដែលងក្មងជាងងគ្រង្អស់។ងោ�រានដតងរាំង

ងៅអា�ុ២3ឆ្នាំងនាោះងលាកបគ្ន់ដតរានអា�ុងបចើន

ជាងថ�រា៉ានចនសុនដតពីរ្រីសរាតោ�៍្រ៉ុងណាណោះ។

ការ្រងបមើដែលអួរសុនរានផ្ល់ែល់សានាចបករួចមក

ង�ើ�ផ្ល់នូវគំរូែ៏អសាចារ្យមួ�អំពី�ុវមជ្ិមវ័�ដែល

អាចង្្វើជាឥទ្ិពលែ៏រឹងរាំសបរា្រ់ងសចក្ីល្អ។

អួរសុនរានទទួល្រុណ្យបជមុជទឹកងៅថ្ងៃទី១៩

ដែកញ្ញាឆ្នាំ១៨3០—កាលងលាកអា�ុ១៩ឆ្នាំ។

មិន�ូរ្រ៉ុនាមនងបកា�មក�៉ូដស្រសេ្មើ្រានទទួល

វិវរណៈសបរា្រ់ងលាកថ្អួរសុនគឺជា្រុបរារ្រស់

បពោះថ្ងលាករានទទួលពរងោ�សារងលាករានងជឿ

ង�ើ�ថ្ការទទួលែុសបតូវរ្រស់ងលាកគឺបតូវប្រកាស

ែំណឹងល្អ(សូមងមើលគ.និងស.34:3–6)។

្រនាទា្រ់មកអួរសុនរាន្រងបមើង្រសកកម្មជាងបចើន

ែងង�ើ�រានម្ងជាមួ�ថ�រា៉ានចនសុនក្នុងឆ្នាំ

១៨3២ដែលពួកងលាករានបជមុជទឹកមនុស្សជិត

១០០នាក់ង�ើ�រានដតងរាំងពួកដអលង�ើរជាងបចើន

នាក់។

ងពលអួរសុនបតូវរានងៅ្រងបមើជាសាវក

ងលាកពុំរានងៅទីបកុងែឺត�ង់ង�ើ�។ងៅថ្ងៃទី

២3ដែងមសាឆ្នាំ១៨35ងៅក្នុងទីបកុងមួ�ថន

ប្រងទសកូ�នុំ្រេើងលាករានែឹងថ្ងលាកតបមូវឲ្យងៅ

ចូលរួមការប្រជុំងៅក្នុងទីបកុងែឺត�ង់ងៅថ្ងៃទី២6

ដែងមសា។

ងោ�ពុំរានែឹងអំពីងគ្ល្រំណងថនការប្រជុំងនាោះ

ងលាករានរូតរោះង្្វើែំងណើរងៅទីងនាោះ។ងោ�ពុំែឹង

ថ្ងលាកបតូវរានងៅ្រងបមើជាសាវកងលាករានងែើរ

ចូលមកែណៈដែលបកុមជំនុំកំពុង«អ្ិសាឋានង�ើ�

ជូនពរការមកែល់រ្រស់ងលាក»។ ៩ងោ�ទទួល

អារម្មណ៍ថនការគ្ំបទពីពួក្ររិសុទ្ងនាោះអួរសុនរាន

ទទួល�កការ្រងបមើរ្រស់ងលាក។

ក្នុងនាមជាសាវកមួ�រូ្រងលាករានងរៀ្រចំ

កូនងសៀវងៅដែលរានងរាោះពុម្ពែំងណើរងរឿងែំ្រូង្រង្អស់

អំពីការនិមិត្ែំ្រូងរ្រស់�៉ូដស្រស្មេើ្។ក្នុងនាម

ជាអ្កបតួសបរា�ក្នុងឆ្នាំ១៨4៧ងលាករានរកសា

កំណត់បរាលម្អិតអំពីការង្្វើែំងណើរងឆ្ពោះងៅទិស

ខ្ងលិច។ងលាកក៏រានសរងសរកូនងសៀវងៅអ្ក

ផ្សព្វផសា�សាសនាជាងបចើនកបាលង�ើ�គឺជាអ្ក

គ្ំបទបពោះគម្ពីរមរមនែ៏រឹងរាំ។

ងតើសព្វថ្ងៃងនោះខុសពីកាលងនាោះ...ឬក៏ែូចគ្នា?

ងៅក្នុងរង្រៀ្រជាងបចើន�ុវមជ្ិមវ័�សព្វថ្ងៃងនោះ

គឺែុសពីពួក�ុវមជ្ិមវ័�កាលពីឆ្នាំ១៨35។

្រ៉ុដន្ងមងរៀនទាំងងនោះអាចជួ�ពួក�ុវមជ្ិមវ័�នា

សព្វថ្ងៃងនោះក្នុងការែិតែំរ្រស់ពួកងគឲ្យរស់ងៅរាម

សកាតោនុពលរ្រស់ែលែលួន។ងនោះជាងសចក្ីសងង្ខ្រ៖

• ប្រសិនង្រើអ្ករានអារម្មណ៍ថ្ែ្វោះសមត្ថភាព

សូម្រន្ងឆ្ពោះងៅមុែជានិច្ច។

• មនុស្សបគ្រ់គ្នាជួ្រឧ្រសគ្។អ្កអាច�ក

ឈ្ោះវារាន។

• អ្កនឹងស្របា�ជាងប្រសិនង្រើអ្កងៅដត្រន្

សកម្មងៅក្នុងសាសនាចបកងនោះ។

• ចូរ្រន្ការរាំងចិត្។ចូរងគ្រពប្រតិ្រត្ិង�ើ�

ងសាមោះបតង់ចុោះ។ពរជ័�នឹងងកើតរានង�ើង។

• អ្ករានអ្វីែ៏ចាំរាច់ងែើម្ីដចកចា�។

បពោះអរាចាស់កំពុងពឹងោក់ងៅងលើអ្ក។◼

កុំណត់ចុំណាុំ

 ១.«ែកបសង់មកពីទិនានុ្រ្វត្ិរ្រស់H. C. Kimball»
Times and Seasonsថ្ងៃទី១5ដែងមសាឆ្នាំ១៨45

ទំព័រ៨6៨។

 ២.«Minutes, Discourse, and Blessingsថ្ងៃទី
១4–១5ដែកុម្ភៈឆ្នាំ១៨35»ងៅក្នុងThe Joseph Smith 
Papers, Documents, Volume 4: April 1834–
September 1835ដកសបមួលងោ�Matthew C. 
Godfreyនិងអ្កែថទងទៀត(ឆ្នាំ២០១6)ទំព័រ២២៩។

 3.សូមងមើល«History of Thos. Baldwin  
Marsh»The Deseret Newsថ្ងៃទី២4ដែមិនាឆ្នាំ

១៨5៨ទំព័រ១៨។

 4.សូមងមើល« History of Thos. Baldwin Marsh»

The Deseret Newsថ្ងៃទី២4ដែមិនាឆ្នាំ១៨5៨

ទំព័រ១៨,Kay Darowski«The Faith and Fall 
of Thomas Marsh »ងៅក្នុងRevelations in 
Context: The Stories behind the Sections of 
the Doctrine and Covenants,ដកសបមួលងោ�

Matthew McBrideនិងJames Goldberg(ឆ្នាំ

២០១6)ទំព័រ5៧-5៩។

 5.Edward W. Tullidge Tullidge’s Histories
(ឆ្នាំ១៨៨៩)វ៉ុល២(ឯកសារ្រដន្ថម)ទំព័រ១៧5។

 6.Brigham Young Discourseថ្ងៃទី១៧ដែមិ្ុនាឆ្នាំ

១៨៧៧ងៅក្នុងJournal of Discoursesនាទី១៩:4១។

 ៧.អូលីងវើរងៅង�ើរីងៅក្នុង«Minutes and Blessings
ថ្ងៃទី២១ដែកុម្ភៈឆ្នាំ១៨35»ងៅក្នុងJoseph Smith 
Papers, Documents, Volume 4: April 1834–
September 1835 ទំព័រ២4០–4១។

 ៨.« Letter from Parley P. Pratt, 22 November 
1839»josephsmithpapers.org/paper- 
summary/letter-from-parley-p-pratt-22-
november-1839/1។

 ៩.«ែកបសង់មកពីទិនានុ្រ្វត្ិរ្រស់H. C. Kimball»
Times and Seasonsថ្ងៃទី១5ដែងមសាឆ្នាំ១៨45

ទំព័រ៨6៩។



 ដខតរុលា២០១៧ ៤9

យ
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ជ
្ឈិម
វ័យការងៅបង្មើននពួ្រសាវ្ររំនាន់

ងែើមននការសាតារង�ើរវិញ

ងៅ
ថ្ងៃទី៨ដែកុម្ភៈឆ្នាំ១៨35�៉ូដស្រ

សេ្មើ្រានសូមឲ្យ្រង្រ្អតូនប្រុសបពិកហាំ

និង�៉ូដស្រ�៉ង់ងបចៀងចងបមៀងឲ្យងលាកសាតោ្រ់។

្រនាទា្រ់មកពយាការីរានទទួលវិវរណៈថ្វាែល់ងពល

ដែលបតូវងៅពួកសាវកែ្រ់ពីរនាក់ង�ើ�។ ១

�៉ូដស្រសេ្មើ្រានសូមឲ្យបពិកហាំងផ្ើការជូន

ែំណឹងថ្សន្ិសីទមួ�នឹងបតូវង្្វើង�ើងងៅថ្ងៃងៅរ៍

សរាតោ�៍្រនាទា្រ់ងនាោះ។ងលាករានបរា្រ់បពិកហាំថ្

ងលាកនឹងកាលា�ជាសរាជិករានាក់ក្នុងចំងណាមពួកែ្រ់

ពីរនាក់ងនាោះ។ ២

បរាំមួ�ថ្ងៃងបកា�មកពួក្ររិសុទ្រានមកជួ្រជុំ

គ្នា។�៉ូដស្រសេ្មើ្រានរានប្រសាសន៍ថ្ងគ្ល

្រំណងចម្ងមួ�ថនការប្រជុំងនាោះគឺសបរា្រ់សាក្សី

្រីនាក់ថនបពោះគម្ពីរមរមន—អូលីងវើរងៅង�ើរី,ោវី�

វិតងមើរ,និងរា៉ាទិនហារីស—ងែើម្ី«ងបជើសងរើស

្រុរសែ្រ់ពីរនាក់ងចញពីសាសនាចបកឲ្យង្្វើជា

ពួកសាវក»។ 3អូលីងវើរនិងោវី�រានទទួល

ការចាត់រាំងងនាោះមដងង�ើ�កាលពីងលើកមុនងៅក្នុងដែ

មិ្ុនាឆ្នាំ១៨២៩្រ៉ុដន្ងទាោះ្រីពួកងគរាន«ដស្វងរក

បពោះអរាចាស់រាមរ�ៈការតមអាហារនិងការអ្ិសាឋាន»

ងែើម្ីកំណត់ពីអត្សញ្ញាណថនពួកែ្រ់ពីរនាក់យ៉ាង

ណាក្ីក៏ងពលងវលាពុំទាន់រានអំងណា�ផលងៅ

ង�ើ�។ 4ឥ�តូវងនោះ�៉ូដស្ររានរានប្រសាសន៍ថ្

ងពលងវលាងនាោះរានមកែល់ង�ើ�។

ពួកែ្រ់ពីរនាក់ងនាោះ(ោក់្រគ្ហាញរាម

លំោ្រ់លំងោ�ងៅក្នុងការប្រជុំ)គឺរានថ�រា៉ាន

ចនសុនអា�ុ២3ឆ្នាំ,បពិកហាំ�៉ង់អា�ុ33

ឆ្នាំ,�ុីង្រេើរសេើ�ិម្រឹលអា�ុ33ឆ្នាំ,អួរសុន

ថ��អា�ុ3០ឆ្នាំ,ោវី�ែ័្រ្រុល�ូរា៉ាទ្ិនអា�ុ

35ឆ្នាំ,លូកាចនសុនអា�ុ២៧ឆ្នាំ,វិលលាមអេើ

មុ័កងែលែលិនអា�ុ២៩ឆ្នាំ,ចនងអ�្វ្រេ�តុនអា�ុ

២3ឆ្នាំ,អួរសុនបរាត្អា�ុ២3ឆ្នាំ,វិលលាមសេ្មើ្

អា�ុ២3ឆ្នាំ,្ូរា៉ាស្រេើរា៉ាសអា�ុ34ឆ្នាំនិង

រា៉ាលី្ីបរាត្អា�ុ២៧ឆ្នាំ។ពួកងគទាំងអស់គ្នា

រាន្រងបមើង្រសកកម្មពីមុន។រានបរាំ្រីនាក់រាន

អមែំងណើរ�៉ូដស្រសេ្មើ្ក្នុងការងចញង្្វើក្លួនទ័ពជំរំ

សេើ�៉ូនកាលពីរែូវងៅតោឆ្នាំមុន។ 5

្រនាទា្រ់ពីការងបជើសងរើសរ្រស់ពួកងលាកមកសាវក

រានាក់ៗបតូវរានដតងរាំង។ 6ការប្រសិទ្ពរដតងរាំង

រ្រស់ពួកងលាកងោរងពញងៅងោ�ការសនយាអំពី

ភាពងជាគជ័�ថនការផ្សព្វផសា�សាសនា។ងបកា�

មក�ុីង្រេើរសេើ�ិម្រឹលរានចងចាំអំពីការប្រសិទ្ពរ

«ដែលរានទស្សន៍ទា�នូវងរឿងជាងបចើនដែលនឹងងកើត

រានង�ើងថ្ង�ើងគ្រ្ីរានអំណាចងែើម្ីពយារាល

អ្កឈឺ្រងណតោញអារក្សងបរាសអ្កសាលា្រ់ឲ្យរស់ង�ើង

វិញពយារាលមនុស្សខ្វាក់ឲ្យងមើលង�ើញ...រំកិល

្្ំង�ើ�អ្វីៗបគ្រ់យ៉ាងនឹងចុោះចូលនឹងង�ើងរាមរ�ៈ

បពោះនាមថនបពោះង�សេូវបគីស្»។ ៧

អូលីងវើរងៅង�ើរីក៏រានគូស្រញ្ជាក់អំពីការលំរាក

ដែលពួកងលាករានជួ្រប្រទោះផងដែរ៖«ចូរងរៀ្រចំ

ែលែលួនបគ្រ់ងពលទាំងអស់ក្នុងការ្រូជា[លោះបង់]ជីវិត

រ្រស់អ្កងោ�សារបពោះបតូវការវាក្នុងការរីកចងបមើននិង

សាថា្រនារាគ្៌ារ្រស់បទង់»។អូលីងវើររានងលើកទឹកចិត្

ពួកសាវកទាំងងនាោះឲ្យដស្វងរកចំងណោះែឹងផ្ទាល់ែលែលួន

អំពីបពោះង�សេូវបគីស្ប្រងយជន៍ឲ្យពួកងគអាចដ្លែង

ទី្រនាទាល់អំពីវត្រានរ្រស់បទង់ងោ�ពិតបរាកែ៖

«ចូរកុំឈ្រ់ពយាយមង�ើ�រ�ូតែល់អ្ករានង�ើញ

បពោះងៅនឹងមុែអ្ក»។ ៨

ងោ�ចា្រ់ងផ្ើមក្នុងដែឧសភាឆ្នាំ១៨35ងនាោះ

ពួកសាវករានងៅង្រសកកម្មផ្សព្វផសា�មួ�ចំនួន

សបរា្រ់សាសនាចបកង�ើ�ការែឹកនាំទូងៅរ្រស់ពួក

ងលាកក៏រានផ្ល់ពរែល់មនុស្សជាងបចើនផងដែរ។◼

កុំណត់ចុំណាុំ

 ១.សូមងមើលHistory 1838–1856( Manuscript 
History of the Church)ភាគB-១[ថ្ងៃទី១ដែកញ្ញា

ឆ្នាំ១៨34–ថ្ងៃទី២ដែវិច្ិកាឆ្នាំ១៨3៨]»ងសចក្ី្រដន្ថម

កំណត់ចំណាំAទំព័រ១josephsmithpapers.org/ 
paper-summary/history-1838-1856-volume- 
b-1-1-september-1834-2-november-1838/304។

 ២.សូមងមើលJoseph Young History of the 
Organization of the Seventies(ឆ្នាំ១៨៧៨)

ទំព័រ១។

 3.«Minutes, Discourses, and Blessingsថ្ងៃទី
១4–១5ដែកុម្ភៈឆ្នាំ១៨35»ងៅក្នុងThe Joseph  
Smith Papers, Documents, Volume 4: April 
1834–September 1835 ទំព័រ២២4–២៨។

 4.«Minutes and Blessingsថ្ងៃទី២១ដែកុម្ភៈឆ្នាំ

១៨35»ងៅក្នុងThe Joseph Smith Papers, 
Documents, Volume 4: April 1834–
September 1835 ទំព័រ២4២,២43។

 5.្រួននាក់ដែលពុំរានចូលរួមងៅក្នុងបកុមកងទ័ពងនាោះរានោវី�

ែ័្រ្រុល�ូរា៉ាទ្ិន,្ូរា៉ាស្រេើរា៉ាស,វិលលាមអេើមុ័កងែលែលិន

និងចនងអ្វស្រេ�តុន។

 6.រានពួកែ្់រពីរនាក់ដតបរាំ្រួននាក់្រ៉ុងណាណោះដែលរានវត្រាន

ងៅក្នុងការប្រជុំថ្ងៃទី១4ដែកុម្ភៈឆ្នាំ១៨35។រា៉ាលី្ីបរាត្

បតូវរានដតងរាំងងៅថ្ងៃទី២១ដែកុម្ភៈឆ្នាំ១៨35ែណៈដែល

្ូរា៉ាស្រេើរា៉ាសនិងអួរសុនបរាត្បតូវរានដតងរាំងងៅថ្ងៃទី២6

ដែងមសាឆ្នាំ១៨35។

 ៧.«ែកបសង់មកពីទិនានុ្រ្វត្ិរ្រស់H. C. Kimball»
Times and Seasonsថ្ងៃទី១5ដែងមសាឆ្នាំ១៨45

ទំព័រ៨6៨។

 ៨.«Minutes and Blessingsថ្ងៃទី២១ដែកុម្ភៈឆ្នាំ

១៨35»ងៅក្នុងThe Joseph Smith Papers, 
Documents, Volume 4: April 1834–
September 1835 ទំព័រ២44។

ងែើម្ីងរៀនបដន្ថមងទៀតអំពីការងៅបង្មើននពួ្រសាវ្រែប់ពីររំនាន់

ងែើមងៅ្រ្នុរ្គ្កាន់កាប់្តួត្តាងនះសរូមចរូលងៅកាន់ងគហទំព័រ

history .lds .org។
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្ពះយ�សេូវបានរងទុក្្ខខ្លាំងបំ្ុតមានក្តីអា�ិតអាសូរខ្លាំងបំ្ុតស្មាប់ពួក្យ�ើង

ខ�លជាជនរងទុក្្ខខតបនតិរបនតតួរប៉ុយ ណ្ះ។

ងោយដអលង�ើរោវី�ងអដបែណា

្រ្នុរ្ររូរ៉រុមននពួ្រសាវ្រែប់ពីរនា្រ់

ដអ
លង�ើរដនលងអរា៉ាក់ដស្វល(១៩២6–២០០4)រាន្រងបងៀនងគ្លការណ៍មួ�ដែលង្្វើឲ្យែ្នុំរាន

ការសងៃ្រ់ដសងៃងយ៉ាងខ្លាំងង�ើ�ែ្នុំរានងផ្តោតចិត្ទុកោក់សិកសាគិតនិងពិចារណា។ងលាករានរាន

ប្រសាសន៍ថ្«ពុំអាចរានែគ្វា�្ួនង�ើ�ប្រសិនង្រើគ្មនលក្ខណៈថនបពោះបគីស្ងទងនាោះ!» ១ចា្រ់រាំងពី

ឮងសចក្ីដ្លែងែ៏ងសាមោះបតង់និងរានការ�ល់ចបាស់ងនោះមកែ្នុំរានពយាយមងរៀន្រដន្ថមង�ើ��ល់្រដន្ថមងទៀតអំពីោក្យ

«លក្ខណៈ»។ែ្នុំក៏រានពិចារណាផងដែរអំពីទំនាក់ទំនងរវាងលក្ខណៈថនបពោះបគីស្និងែគ្វា�្ួនរ្រស់បទង់—និង

ការអនុវត្ន៍ថនទំនាក់ទំនងងនាោះសបរា្រ់ពួកង�ើងរានាក់ៗក្នុងនាមជាសិស្ស។

ល្រ្ខណៈនន្ពះអម្ចាស់ងយស៊រូវ្គីស្

ប្រដ�លជាការ្រគ្ហាញែ៏អសាចារ្យ្រំផុតអំពីលក្ខណៈងនោះគឺជាសមត្ថភាពទទួលសារល់និងង្លែើ�ត្រយ៉ាងសមរម្យ

ងៅកាន់មនុស្សែថទដែលកំពុងជួ្រប្រទោះនឹងឧ្រសគ្ឬទុក្ខងវទនាដែលរានឥទ្ិពលងលើង�ើងភាលាមៗនិងខ្លាំងកាលា។

ឧទា�រណ៍លក្ខណៈងនាោះបតូវរានង្រើកសដម្ងងៅក្នុងអំណាចងែើម្ីដញកែឹងអំពីការរងទុក្ខរ្រស់មនុស្សែថទងពលង�ើង

កំពុងរងទុក្ខងៅក្នុងលទ្ភាពែឹងអំពីភាពងបសកឃាលានរ្រស់មនុស្សែថទងពលង�ើងងបសកឃាលាននិងងៅក្នុងអំណាច

ង្ងងៅជួ�និងផ្ល់ក្ីអាណិតអាសូរែល់ការឈឺចា្រ់ខ្ងវិញ្ញាណរ្រស់មនុស្សែថទងពលង�ើងកំពុងឈឺចា្រ់ខ្ង

វិញ្ញាណរ្រស់ង�ើងផ្ទាល់។ែូងច្ោះលក្ខណៈងនោះបតូវរាន្រគ្ហាញង�ើងរាមរ�ៈការងមើលនិងការង្ងងៅជួ�ងពល

ការង្លែើ�ត្ររាម្ ម្មជាតិនិងងកើតពីសភាវគតិបតូវរានងកើតចំងោោះែលែលួនឯងនិងរានក្នុងែលែលួនង�ើង។ប្រសិនង្រើលទ្ភាព

ងនាោះពិតជាករាតោសំខ្ន់ថនលក្ខណៈខ្ងសីល្ម៌ងនាោះបពោះអង្សង្គ្រោះថនពិ្ពងលាកគឺជាគំរូែ៏ឥតងខ្ចាោះអំពីលក្ខណៈែ៏

ខ្ជា្រ់ែ្លួននិងរានក្ីស្រ្នុរសដ្រ្រងនាោះ។

លក្ខណៈ
�ូរ្ពះ្គីស្
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ឧទាហរណ៍អំពីល្រ្ខណៈនន្ពះ្គីស្

ងៅក្នុង្រន្្រ់ខ្ងងលើនារាបតីថនអាហារ�្រ់

ថ្ងៃចុងងបកា�គឺជា�្រ់អំ�នុងងពលដែលបទង់ជួ្រ

នូវការរងទុក្ខែ៏ម�ិរាដែលងកើតរានង�ើងងៅក្នុង

ពិ្ពទាំងអស់ដែលបទង់រាន្រងងកើតង�ើងងនាោះ

បពោះបគីស្រានរាន្រន្តូលអំពីបពោះែ៏ជាជំនួ�និង

ភាពសុែសាន្ែូងច្ោះ៖

«ែ្នុំបរា្រ់ងសចក្ីទាំងងនោះែល់អ្ករាល់គ្នាកំពុង

ដែលងៅជាមួ�គ្នាងៅង�ើ�។

ដតបពោះែ៏ជាជំនួ�គឺជាបពោះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្

ដែលបពោះវរ្រិរានឹងចាត់មកងោ�នូវង្មោះែ្នុំបទង់

នឹង្រងបងៀនអ្ករាល់គ្នាពីបគ្រ់ងសចក្ីទាំងអស់ក៏នឹង

រំឭកពីបគ្រ់ទាំងងសចក្ីដែលែ្នុំរានបរា្រ់ែល់អ្ករាល់

គ្នាដែរ។

ែ្នុំទុកងសចកដីសុែងៅនឹងអ្ករាល់គ្នាគឺែ្នុំឲ្យ

ងសចកដីសុែសាន្រ្រស់ែ្នុំែល់អ្ករាល់គ្នាង�ើ�

ដែលែ្នុំឲ្យងនាោះមិនដមនែូចជាងលាកិ�ឲ្យងទ។កុំឲ្យ

ចិត្អ្ករាល់គ្នា្ ្រ់រារម្ភឬ្័�ង�ើ�»(�៉ូហាន

១4:២5–២៧)។

ការទទួលសារល់ថ្បទង់ង�ៀ្រនឹងទទួលនូវ

្រទពិងសា្ន៍ែ៏ខ្លាំងនិងផ្ទាល់ែលែលួនអំពីការគ្មន

បសឡាញ់ដែលបទង់បសឡាញ់ែល់ទូល្រង្ំរានងៅ

ក្នុងងគង�ើ�ឲ្យទូល្រង្ំងៅក្នុងងគដែរ»(�៉ូហាន

១៧:២០,២១,២3,២6)។

ែ្នុំរានង�ើញថ្ែលែលួនែ្នុំរានសួរសំណួរែូច

តងៅងនោះម្ងង�ើ�ម្ងងទៀតងពលែ្នុំពិចារណា

អំពីបពឹត្ិការណ៍ងនោះនិងបពឹត្ិការណ៍ែថទងទៀត

ដែលរានងកើតង�ើងង�ៀ្រងពលនឹងការដែលងគក្ត់

និងការរងទុក្ខរ្រស់បទង់៖ងតើបទង់អាចអ្ិសាឋាន

សបរា្រ់សុែុរាលភាពនិងសាមគ្ីភាពថនមនុស្ស

ែថទភាលាមៗពីមុនការឈឺចា្រ់ផ្ទាល់រ្រស់អង្បទង់

យ៉ាងែូចងម្ច?ងតើរានអ្វីងៅដែលង្្វើឲ្យបទង់

ដស្វងរកការលួងងលាមនិងភាពសុែសាន្ែល់

អស់អ្កដែលបតូវការតិចជាងបទង់ងនាោះ?ងោ�សារ

ដតលក្ខណៈថនការធាលាក់រ្រស់ពិ្ពងលាកងនោះ

ងនាោះបទង់រាន្រងងកើតសរាព្មកងលើអង្បទង់ងតើបទង់

អាចងផ្តោតបពោះទ័�ទាំងបសុងនិងពិងសសដ្រ្រងនោះ

ងៅងលើសាថានភាពនិងកង្វល់រ្រស់អ្កែថទយ៉ាង

ែូចងម្ច?ងតើងលាកងៅហាវា�អាចង្ងងៅជួ�

អ្កែថទែណៈដែលការឈឺចា្រ់នឹងងកើតរាន

ចំងោោះបទង់យ៉ាងែូចងម្ច?ងសចកដីដ្លែងការណ៍មក

ពីដអលង�ើររា៉ាកដស្វលផ្ល់ចងមលែើ�ែល់សំណួរ

ែ៏រានអានុភាពទាំងងនោះ៖

«លក្ខណៈរ្រស់បពោះង�សេូវរានភាពចាំរាច់

គ្ំបទនូវែគ្វា�្ួនែ៏អសាចារ្យរ្រស់បទង់។ប្រសិនង្រើ

គ្មនលក្ខណៈែ៏អសាចារ្យរ្រស់បពោះង�សេូវងទងនាោះគ្មន

ែគ្វា�្ួនែ៏ម�ិរាង�ើ�!លក្ខណៈរ្រស់បទង់

គឺថ្បទង់‹[រងទុក្ខ]នឹងការល្លួងបគ្រ់ដ្រ្រយ៉ាង›

(អាលរា៉ា៧:១១)្រ៉ុដន្បទង់មិនរាន‹រវីរវល់›

ែល់ងសចកដីល្លួងទាំងងនាោះង�ើ�(គ.និងស.

២០:២២)»។ ២

បពោះង�សេូវរានរងទុក្ខខ្លាំង្រំផុតរាន

ក្ីអាណិតអាសូរខ្លាំង្រំផុតសបរា្រ់ពួកង�ើងបគ្រ់គ្នា

ដែលជាជនរងទុក្ខដត្រន្ិច្រន្លួច្រ៉ុងណាណោះ។បរាកែ

ណាស់ក្នុងជងបរៅថនការរងទុក្ខនិងការអាណិតអាសូរ

គឺជាតំណយ៉ាងជិតស្ិទ្ងៅនឹងជងបរៅថនក្ីបសឡាញ់

ថនអស់អ្កដែលបទង់រាន្រងបមើ។

វត្រានថនការលួងងលាមនិងភាពសុែសាន្

ង�ើ�ងៅក្នុងបគ្ដែលបពោះទ័�រ្រស់បទង់ប្រដ�ល

ជារានកង្វល់និងការ្័�ខ្លាចងនាោះងលាកបគូយង

ងចញងៅខ្ងងបៅង�ើ�ប្រទានពរជ័�ែល់អ្កែថទ

ងទៀតដែលការង្្វើដ្រ្រងនោះអាចនិងអាចបតូវរាន

ពបងឹងែល់បទង់។

ងៅក្នុងការអ្ិសាឋានជំនួសែ៏អសាចារ្យដែលរាន

ប្រទានឲ្យភាលាមៗពីមុនបពោះង�សេូវយងងចញងៅ

ជាមួ�ពួកសិស្សបទង់ងៅងបជាោះងកបែុនងៅកាន់ចបារ

ដគតងសរា៉ានីងនាោះងលាកបគូរានអ្ិសាឋានសូមឲ្យ

ពួកសិស្សរ្រស់បទង់និងែល់អស់អ្ក«ដែលនឹងងជឿ

ែល់ទូល្រង្ំងោ�សារោក្យរ្រស់ងគដ្មងទៀតដែរ

ងែើម្ីឲ្យទាំងអស់រានរួមមកដតមួ�ឱបពោះវរ្រិរា

ងអើ�ែូចជាបទង់គង់ក្នុងទូល្រង្ំង�ើ�ទូល្រង្ំងៅ

ក្នុងបទង់ដែរ។...

...ងែើម្ីឲ្យងគរានបគ្រ់លក្ខណ៍ង�ើងែរា្រែល់

រួមគ្នាដតមួ�ជាងបសចប្រងយជន៍ឲ្យងលាកី�៍រានែឹង

ថ្គឺបទង់ដែលចាត់ឲ្យទូល្រង្ំមកដមនង�ើ�ថ្បទង់

បសឡាញ់ងគែូចជាបសឡាញ់ទូល្រង្ំដែរ។...

ទូល្រង្ំរានឲ្យងគសារល់បពោះនាមបទង់ក៏នឹង

សដម្ងឲ្យងគសារល់តងៅងទៀតងែើម្ីឲ្យងសចក្ី ព
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ចរូរស្រម្្រ្នុរការដសវររ្រងសច្រ្ីសប្នុរស

ងៅក្នុងជីវិតរដមងសាលា្រ់ង�ើងអាចពយាយមងែើម្ី

ទទួលរានពរនិងអ្ិវ�្ឍធាតុចាំរាច់ថនលក្ខណៈែូច

ជាបពោះបគីស្។បរាកែណាស់ក្នុងជីវិតរដមងសាលា្រ់

ងនោះង�ើងអាចពយាយមងោ�ក្ីសុចរិតងែើម្ីទទួល

រាននូវអំងណា�ទានខ្ងវិញ្ញាណដែលទាក់ទង

នឹងសមត្ថភាពងែើម្ីង្ងងៅជួ�អ្កែថទនិង

ង្លែើ�ត្រយ៉ាងសមរម្យងៅកាន់មនុស្សែថទដែល

កំពុងជួ្រនូវឧ្រសគ្ឬទុក្ខងវទនាដែលរានឥទ្ិពល

ងលើង�ើងភាលាមៗនិងខ្លាំងកាលា។ង�ើងពុំអាចទទួល

រានសមត្ថភាពដ្រ្រងនាោះរាមរ�ៈ្ ន្ៈសុទ្សា្ឬ

ការង្រ្ជាញាចិត្ផ្ទាល់ែលែលួនង�ើងង�ើ�។ផ្នុ�ងៅវិញ

ង�ើងពឹងដផ្អកនិងបតូវការ«គុណ្រំណាច់ងសចក្ី

ងមរាតោករុណានិងបពោះគុណថនបពោះងមសេើែ៏្ររិសុទ្»

(នីថ�្វទី២២:៨)។្រ៉ុដន្«មួ�្រនាទាត់មដងៗមួ�

សិកាខា្រទមដងៗ(នីថ�្វទី២២៨:3០)និង«ងបកា�

មក(ម៉ូងស៧:២១)ង�ើងអាចង្ងងៅជួ�

អ្កែថទែណៈដែលទំងនារ្ ម្មជាតិគឺឲ្យង�ើងគិត

អំពីែលែលួនឯងងៅវិញងនាោះ។

ែ្នុំសូមផ្ល់ងយ្រល់ថ្អ្កនិងែ្នុំបតូវដតអ្ិសាឋាន

រាន្រំណងពយាយមង�ើ�ែិតែំ្រណតោតោះលក្ខណៈ

ែូចបពោះបគីស្ប្រសិនង្រើង�ើងសង្ឃឹមថ្នឹងទទួលនូវ

អំណា�ខ្ងវិញ្ញាណគឺជាងសចក្ីស្រ្នុរស—ងសចកដី

បសឡាញ់ែ៏សុទ្សា្ថនបពោះបគីស្។ងសចក្ីស្រ្នុរស

ពុំដមនជាចរិតឬលក្ខណៈដែលង�ើងអាចទទួលរាន

ទាំងបសុងរាមរ�ៈងគ្ល្រំណងខ្ជា្រ់ែ្លួននិងការង្រ្ជាញា

ចិត្ផ្ទាល់ែលែលួនង�ើងង�ើ�។បរាកែណាស់ង�ើង

បតូវងគ្រពងសចក្ីសញ្ញាង�ើងង�ើ�រស់ងៅងោ�

សក្ិសមបពមទាំងង្្វើកិច្ចការបគ្រ់យ៉ាងដែលង�ើងអាច

ង្្វើងែើម្ីសមនឹងអំងណា�ទានងនាោះ្រ៉ុដន្អំងណា�

ទានថនងសចក្ីស្រ្នុរសជារាចាស់ង�ើង—ង�ើងគ្មន

វាង�ើ�(សូមងមើលមរ៉ូថណ៧:4៧)។បពោះអរាចាស់

កំណត់ថ្ងតើង�ើងនឹងទទួលង�ើ�ងតើងពលងវលា

ដែលង�ើងទទួលនូវអំងណា�ទានខ្ងវិញ្ញាណ

ទាំងអស់ងនាោះ្រ៉ុដន្ង�ើងបតូវង្្វើអ្វីៗបគ្រ់យ៉ាងទាំងអស់

ក្នុងអំណាចង�ើងងែើម្ីរានកដីបរាថ្នារាន្រំណង

អងញ្ើញង�ើ�សមនឹងទទួលអំងណា�ទានដ្រ្រ

ងនាោះ។ងៅងពលង�ើង្រងងកើនការប្របពឹត្រាមរង្រៀ្រ

មួ�ដែលែូចងៅនឹងលក្ខណៈថនបពោះបគីស្ងនាោះង�ើង

ប្រដ�លជាកំពុង្រគ្ហាញែល់សាថានសួគ៌ក្នុងរង្រៀ្រមួ�

ែ៏រានឥទ្ិពល្រំផុតអំពី្រំណងបរាថ្នាង�ើងសបរា្រ់

អំងណា�ទានខ្ងវិញ្ញាណែ៏ម�ិរាថនងសចក្ី

ស្រ្នុរសងនោះ។ង�ើ�បរាកែណាស់ង�ើងកំពុង

ទទួលរានពរជ័�នូវអំងណា�ទានែ៏អសាចារ្យងនោះងពល

ង�ើង្រងងកើនការង្ងងៅជួ�អ្កែថទែណៈដែល

្ម្មជាតិជាមនុស្សក្នុងែលែលួនង�ើងជា្ម្មរាគិតអំពីែលែលួន

ឯងងៅវិញងនាោះ។

បពោះង�សេូវជាបពោះបគីស្ជាបពោះរាជ្រុបរាដត

មួ�គត់ថនបពោះវរ្រិរាែ៏អស់កល្ជានិច្ច។ែ្នុំ

ែឹងថ្បទង់រានបពោះជន្មរស់។ង�ើ�ែ្នុំសូមដ្លែង

ទី្រនាទាល់ថ្លក្ខណៈរ្រស់បទង់អាចផ្ល់ឱកាសនានា

ែល់ង�ើងទាំងអមតៈភាពនិងជីវិតែ៏ងៅអស់កល្

ជានិច្ច។សូមឲ្យង�ើងអាចង្ងងៅជួ�អ្កែថទ

ែណៈដែលទំងនារថន្ ម្មជាតិឲ្យង�ើងគិតអំពីែលែលួនឯង

ងៅវិញងនាោះ។◼

ែកម្សង់សចញពតីោកលវិទយាល័យម្ពិកហាំយ៉ង់–សុន្ទរកថ្ណ្្ងសៅ

សន្និបាតោសនាសៅថអោហូសៅថ្ងៃទតី២៥ណខមករាឆ្នាំ២០០៣។

កុំណត់ចុំណាុំ

 ១.ដនលងអរា៉ាក់ដស្វល«The Holy Ghost: Glorifying 
Christ»Ensign,ដែកកកោឆ្នាំ២០០២ទំព័រ5៨។

 ២.ដនលងអរា៉ាក់ដស្វល«O How Great the Plan of 
Our God !»(សុន្រកថ្ដ្លែងងៅកាន់បគូ្រងបងៀនសាសនាថន

ប្រពន្័អ្រ់រំសាសនាចបកថ្ងៃទី3ដែកុម្ភៈឆ្នាំ១៩៩5)ទំព័រ6

si .lds .org។
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ងោយង�ែលី្�្គីច

ងតើ
អ្ករានអារម្មណ៍ថ្មិនសូវរឹងរាំខ្ងវិញ្ញាណដែរឬងទ?ងតើអ្កគិតថ្អ្កអាច

ងប្រើបរាស់ការដណនាំខ្ងវិញ្ញាណរានតិចតួចឬ?បរាកែណាស់អ្ករានសំណាង

ងោ�សារសន្ិសីទទូងៅជាអ្វីដែលអាចជួ�អ្ករាន!ដអលង�ើររ៉ូ្រឺត�ីដ�ល

ក្នុងកូរ៉ុមថនពួកសាវកែ្រ់ពីរនាក់រានប្រសាសន៍៖«ែ្នុំសូមសនយានឹងសរាជិកសាសនាចបក

វ័�ងក្មងថ្ង្រើអ្កសាដា្រ់[សន្ិសីទទូងៅ]ងនាោះអ្កនឹងទទួលអារម្មណ៍ពីបពោះវិញ្ញាណក្នុងចិត្។

បពោះអរាចាស់នឹងបរា្រ់អ្កអំពីអ្វីដែលបទង់ចង់ឲ្យអ្កង្្វើក្នុងជីវិតអ្ក»។ ១

ង�ើ�វាពុំ្រញ្ច្រ់ងៅចុងសរាតោ�៍ថនសន្ិសីទងនាោះងទ—អ្កអាច្រន្ទទួលបពោះវិញ្ញាណរាម

រ�ៈការសិកសាសុន្រកថ្នានា្រនាទា្រ់ពីងនាោះផងដែរ!

សន្ិសីទជួ�ង�ើងរាមរង្រៀ្រជាងបចើន។ប្រដ�លជាអ្វីដែលសំខ្ន់្រំផុតងនាោះគឺវាជួ�ឲ្យ

ង�ើងែិតកាន់ដតជិតបពោះអង្សង្គ្រោះរាមរ�ៈការ្រងបងៀនង�ើងអំពីរង្រៀ្រងែើម្ីកាលា�ឲ្យកាន់ដត

ែូចបទង់។រង្រៀ្រមួ�ដែលង�ើងងរៀនរានងបចើន្រំផុតអំពីសន្ិសីទគឺការងផ្តោតចិត្ទុកោក់យ៉ាង

ពិងសសងលើការ្រងបងៀនអំពីលក្ខណៈែូចបពោះបគីស្—ងទាោះជាអំ�នុងងពលការចាក់ផសា�ឬ

អំ�នុងងពលអ្កសិកសាសុន្រកថ្ទាំងងនាោះងៅងពលងបកា�មកងទៀតក្ី។ងពលអ្កសាតោ្រ់ឬអាន

អំពីលក្ខណៈែូចបពោះបគីស្ងោ�បរាកែប្រជាក្នុងគំនិតងនាោះបពោះ្រន្តូលនិងបពោះវិញ្ញាណអាចជួ�

អ្កឲ្យងរៀនអំពីរង្រៀ្រងែើម្ីឲ្យកាលា�កាន់ដតែូចបពោះបគីស្។

អ្កអាចង្លែើ�សំណួរទាំងងនោះងែើម្ីរកលក្ខណៈមួ�ឬពីរដែលអ្កចង់ងផ្តោតងៅងលើងពល

អ្កសិកសាសារលិែិតសន្ិសីទ។(សបរា្រ់សំណួរ្រដន្ថមងទៀតសូមងមើលNew Era,
ដែតុលាឆ្នាំ២០១6ឬជំពូក6ក្នុងម្បកាសែំែឹងល្អរបស់សយើង)។

សបរា្រ់លក្ខណៈែូចបពោះបគីស្ទាំងបរាំ្រួនខ្ងងបកាមងនោះសូមងរើស�កការដ្លែងមួ�ដែល

ពិពណ៌នាយ៉ាងល្អ្រំផុតពីែលែលួនអ្ក។

ឥ�តូវងនោះសូមងមើលចងមលែើ�រ្រស់អ្ក។ងតើលក្ខណៈណាមួ�ដែលអ្កចង់ដកលម្អ?ងែើម្ី

ងរៀនអំពីរង្រៀ្រដកលម្អលក្ខណៈទាំងងនាោះអ្កអាចងបជើស�កលក្ខណៈមួ�ឬពីរង�ើ�ងផ្តោតចិត្

ទុកោក់ងលើវាងពលអ្កសាតោ្រ់សន្ិសីទ។

អ្ក្ពិតជាអារខ្បកាលា�កាន់ខត�ូរ្ពះយ�សេូវ្គីស្។ឧបក្រ�៍ទាំង

យនះនឹងជួ�អ្ក្ឲ្យយមើលយ�ើញពីរយបៀបយនាះ។ ងៅ
សាលាងរៀនរានងក្មងមួ�បកុមតូច

ដែលសិស្សទាំងអស់គិតថ្«មិន

សំខ្ន់»ងោ�សារពួកងគដ្រលែកពីងគ។ែ្នុំពុំ

ធាលា្រ់និយ�ជាមួ�ពួកងគង�ើ�។ែ្នុំមិនដមន

ចិត្អាបកក់ងទ្រ៉ុដន្ែ្នុំក៏ពុំរានចិត្ល្អណាស់ណា

ផងដែរ។

ងពលែ្នុំសាតោ្រ់ប្រធានង�ៀង្ើរងអ�្វអុជែូ�្វ

ទីប្រឹកសាទីពីរក្នុងគណៈប្រធានទីមួ�ដ្លែង

សុន្រកថ្រ្រស់ងលាកងបកាមចំណងងជើងថ្

«អស់អ្កដែលរានចិត្ងមរាតោករុណានឹងរាន

ងសចកដីងមរាតោករុណាវិញ»(សន្ិសីទទូងៅ

ដែងមសាឆ្នា២០១២)ងនាោះរានអ្វីមួ�រាន

ផ្លាស់្រ្តូរ។ងលាករានដ្លែងថ្រានអ្វីមួ�ដែល

ង�ើងគួរដតង្្វើងពលរានការវិនិច្័�ងនាោះគឺ៖«ចូរ

ឈ្រ់ង្្វើវា!»សុន្រកថ្ងនោះរានជួ�ែ្នុំឲ្យែឹងថ្

ជំនួសឲ្យការវិនិច្័�ងក្មងៗទាំងងនាោះងៅសាលា

ងរៀនែ្នុំបតូវជំនួសនូវគំនិតនិងអារម្មណ៍អាបកក់

រ្រស់ែ្នុំងោ�«ែួងចិត្ដែលងោរងពញងោ�

ក្ីបសឡាញ់ចំងោោះបពោះនិងកូនងៅបទង់»វិញ។

ងៅថ្ងៃចន្មួ�ងពលែ្នុំងៅសាលាងរៀនជំនួស

ឲ្យការជួ្រមិត្្ក្ិរ្រស់ែ្នុំងនាោះែ្នុំរានងៅរកងក្មង

មួ�បកុមងនាោះដែលងគគិតថ្«មិនសំខ្ន់»។

ង�ើងរានចា្រ់ងផ្ើមនិយ�គ្នាង�ើ�ែ្នុំរានែឹង

ថ្ពួកងគគ្មនអ្វីែុសដ្រលែកពីមនុស្សងផ្សងងទៀត

ង�ើ�។ងពលែ្នុំចំណា�ងពលងៅជាមួ�ពួកងគ

ែ្នុំរាន្រងងកើនទំនាក់ទំនងស្ិទ្សានាលជាមួ�

ពួកងគ។ែ្នុំរានរា្រ់អានមិត្្ក្ិ្ ្មីបរាំនាក់។

ែ្នុំរានែឹងថ្មិត្្ក្ិរ្រស់ែ្នុំងនាោះពុំដមនជា

មនុស្ស«មិនសំខ្ន់»ង�ើ�—ចំងោោះបពោះ

ពួកងគគឺជាមនុស្សសំខ្ន់។ែ្នុំរីករា�ណាស់

ងែើម្ីងរៀន្រដន្ថមងទៀតអំពីងសចក្ីបសឡាញ់រ្រស់

បពោះចំងោោះកូនងៅរ្រស់បទង់។

ហូលតីសអចអាយុ១៩ឆ្នាំរែ្ឋកាលតីហ្វតូញ៉ាស.រ.អា.១.ងសចក្ដីជុំងនឿ៖

្រ.ខញនុំពរុំ្បា្រែង�ើយ្បសិនងបើ្ពះងយស៊រូវ្គីស្ជា្ពះអរ្សងហគ្គាះរបស់ខញនុំ។

ខ.ខញនុំងរឿងលើ្ពះងយស៊រូវ្គីស្ងហើយទទួលយ្រ្ទរ់ថ្ជា្ពះអរ្សងហគ្គាះរបស់ខញនុំ។

គ.ខញនុំសរ រ្ឹមថ្្ពះងយស៊រូវ្គីស្ជា្ពះអរ្សងហគ្គាះរបស់ខញនុំ។

ងសចកតីម្សឡាញ់ចុំងពាោះមិតតភកតិ្ ្មីម្ប្ុំនាក់
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២.ងសចកតីសង្រឹម៖

្រ.ខញនុំម្នអារម្ណ៍សរុខសាន្និរសរុទិែ្ឋិនិយម

អំពីអនាគត។

ខ.ខញនុំភ័យខ្លាចនរឹរអនាគតណាស់!

គ.ជាទរូងៅខញនុំ្ពងរើយ្រងន្ើយនរឹរងពលអនាគត

—្បសិនងបើខញនុំពរុំគិតពីវាងទងនាះខញនុំ្រ៏ពរុំ្តរូវ

ខវល់ពីវាង�ើយ។

៣.ងសចក្ដីសប្ញរសនិងងសចក្ដីម្សឡាញ់៖

្រ.ខញនុំពយាយម្សឡាញ់មនរុស្សែនទប៉រុដន្ម្ន

មនរុស្សមួយចំនួនដែលហ្្រ់ែរូចជារំខ្ន

ែល់ខញនុំ។

ខ.ខញនុំមម្ញរឹ្រ្រ្នុរការខិតខំ្រ្នុររីវិតខញនុំដែល

ង្វើឲ្យខញនុំគ្មនងពលគិតអំពីមនរុស្សែនទងទៀត

ង�ើយ។

គ.ខញនុំម្នបំណរចរ់បានសរុខរុម្លភាព

ែ៏អស់្រល្ជានិច្ចនិរសរុភមរ្លរបស់

មនរុស្សែនទ។

៤.គុណធម៌៖

្រ.«ចរូរម្នគំនិតនិរទងរវើសាអាតស្អំ»។ការង្វើ

ដបបងនាះហ្្រ់ែរូចជាពរុំរី្ររាយប៉រុនាមនង�ើយ!

ខ.ខញនុំម្នែួរចិត្សាអាតស្អំនិរបរិសរុទ្។

គ.ខញនុំម្នការលំបា្រ្រ្នុរការបន្ឲ្យម្ន

ភាពសាអាតស្អំនិរបរិសរុទ្។

5.ចុំងណោះែរឹង៖

្រ.ខញនុំម្នអវីៗជាង្ចើន្តរូវង្វើដែលង្វើឲ្យខញនុំពិត

ជាគ្មនងពលដសវររ្រចងម្ើយចំងោះសំណួរ

ខញនុំង�ើយ។

ខ.អា៎។ការសិ្រសា?រួនកាលខញនុំម្នអារម្ណ៍

ថ្វាគួរឲ្យ្ រុញ្ទាន់ណាស់្រ្នុរការងរៀនសរូ្ត

អំពីអវីៗទាំរងនាះ។

គ.ខញនុំពយាយមដសវរយល់ងសច្រ្ីពិតនិរ

ដសវររ្រចងម្ើយចំងោះសំណួរខញនុំងដ្យ

ងសាមះ្តរ់។

6.ការអត់ធ្មត់៖

្រ.ខញនុំអាចររ់ចាំបានងដ្យគ្មនការអា្រ់អន់ចិត្

ឬស្នុគសាមញង�ើយ។

ខ.ខញនុំគិតថ្ខញនុំអាចររ់ចាំបានប៉រុដន្ខញនុំអាចនរឹរ

អន់ចិត្បន្ិច។

គ.ការររ់ចាំគឺជាងរឿរអា្្រ្រ់បំផរុត។ខញនុំចរ់

បានអវីៗ្គប់យ៉ារ្រ្នុរងពលងនះ។

៧.ភាពរាបោ៖

្រ.ខញនុំចរ់្បា្រែថ្ខញនុំង្វើអវីៗ្គប់យ៉ារងដ្យ

ខ្លួនខញនុំផ្ទាល់។

ខ.ខញនុំពរឹរងលើ្ពះអម្ចាស់្រ្នុរការទរូលសរូមរំនួយ

ពី្ទរ់។

គ.ងពលង្វើ្រិច្ចការងផ្សរៗជាញយៗខញនុំងភ្ចថ្ខញនុំ

អាចទរូលសរូមរំនួយពី្ពះវរបិតាសួគ៌បាន។

៨.ងសចក្ដីឧសសា�៍៖

្រ.ខញនុំចំណាយងពលងស្ើរដតទាំរអស់របស់ខញនុំងមើល

ទរូរទស្សន៍ងែើរងលរជាមួយមិត្ភ្រ្ិងហើយពរុំ

បំងពញការទទួលខរុស្តរូវង�ើយ!

ខ.ជាញយៗខញនុំម្នការលំបា្រ្រ្នុរការងផ្តាត

ងៅងលើងរឿរសំខ្ន់ៗងៅ្រ្នុររីវិតខញនុំប៉រុដន្ខញនុំ

ពយាយមង្វើចំណុចងនះ។

គ.ខញនុំចំណាយងពលនិរថ្មពលរបស់ខញនុំងៅងលើ

្រិច្ចការដែលសំខ្ន់បំផរុត។

9.ការងគ្រពម្បតិបតតិ៖

្រ.ខញនុំម្នឆន្ៈង្វើតាមែំបរូនាមនរបស់ថ្នា្រ់ែរឹ្រនាំ

ទាំរឡាយនិរឪពរុ្រម្តាយខញនុំ។

ខ.ជា្ម្តាខញនុំគឺជាងៅហ្វាយងលើខ្លួនខញនុំ—ជា

ងរឿយៗខញនុំពិបា្រនរឹរសាតាប់តាមមនរុស្សងផ្សរ

ងទៀត។

គ.ខញនុំង្វើតាមែំបរូនាមនរបស់ថ្នា្រ់ែរឹ្រនាំនិរឪពរុ្រ

ម្តាយខញនុំប៉រុដន្រួនកាលខញនុំរអ៊រូរទាំបន្ិច។
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យ
ុវវ័យ

លក្ខណៈែូចម្ពោះម្គីស្៖ងសចក្ដីសប្ញរស!
ការែ្រ្សរ់ឬសរុន្រ្រថ្សន្ិសីទទរូងៅដែលនិយយអំពីងសច្រ្ីសប្នុរស៖

អុំ
�នុងសន្ិសីទទូងៅដែតុលាឆ្នាំ២០១5

ែ្នុំចា្រ់អារម្មណ៍សុន្រកថ្ពិងសសមួ�។

ដអលង�ើរង�លជីងរនឡាន់ក្នុងកូរ៉ុមថនពួក

សាវកែ្រ់ពីរនាក់រានដ្លែងសុន្រកថ្មួ�ដែល

រានចំណងងជើងថ្«រាមរ�ៈបពោះងនបតរ្រស់

បពោះ»។ងលាករានដ្លែងអំពីសារៈសំខ្ន់

ថនការងមើលមនុស្សែថទរាមរ�ៈដកវដ្្កថន

ឪពុករាតោ�ដែលងពញងោ�ក្ីបសឡាញ់។

ងៅងពលែ្នុំរានសាតោ្រ់ឮងរឿងងនោះែ្នុំអាចទទួល

អារម្មណ៍ថ្ែ្នុំបតូវែិតែំ្រដន្ថមងទៀតក្នុង

ការបសឡាញ់មនុស្សងៅជុំវិញែលែលួនែ្នុំ។

នាបពឹកមួ�្រនាទា្រ់ពីសន្ិសីទែ្នុំរានរាម

រកងមើលបគ្ែ៏ល្អមួ�ងែើម្ីង្្វើឲ្យនរណារានាក់

ទទួលអារម្មណ៍រីករា�។ែ្នុំរានងៅងរៀនថ្នាក់

ត្ន្ីរ្រស់ែ្នុំង�ើ�រានង�ើញងក្មងប្រុសរានាក់

ដែលែ្នុំពុំសូវ�កចិត្ទុកោក់ជាមួ�គ្ត់្រ៉ុនាមន

ង�ើ�។ែ្នុំអាចែឹងថ្គ្ត់អាក់អន់ចិត្នឹង

ងរឿងអ្វីមួ�ែូងច្ោះែ្នុំរានងៅរកគ្ត់ង�ើ�សួរ

សុែទុក្ខគ្ត់។គ្ត់ពុំសូវនិយ�ងបចើនងទ

ែូងច្ោះែ្នុំរានសួរគ្ត់ថ្ងតើគ្ត់ចូលចិត្ថ្នាក់

ត្ន្ីខ្លាំង្រ៉ុណាណ។គ្ត់រានបរា្រ់ែ្នុំថ្គ្ត់

ពិតជាពុំសូវងចោះត្ន្ីង�ើ�រានក្ីរារម្ភអំពី

ការប្រគំត្ន្ី។ែ្នុំរានសូមងលងត្ន្ីមួ�ច្រ់

ជាមួ�គ្ត់ង�ើ�ង�ើងរានងលងត្ន្ីជាមួ�

គ្នា។វាអសាចារ្យណាស់!្រនាទា្រ់ពីងលងត្នដី

ជាមួ�គ្នាង�ើ�ង�ើងរានចា្រ់ងផ្ើមនិយ�

អំពីឧ្រករណ៍ត្ន្ីរ្រស់ង�ើង។ង�ើងរាន

កាលា�ជាមិត្្ក្ិជិតស្ិទ្នឹងគ្នាង�ើ�ែ្នុំពិត

ជារីករា�ដែលែ្នុំរានចំណា�ងពលនិយ�

ជាមួ�នឹងគ្ត់។

ម្គតីោតាអិមអាយុ១២ឆ្នាំរែ្ឋតិចោសស.រ.អា.

រងបៀបខ្ញុំអាចអភិវ�្ឍងសចក្ដីសប្ញរស•អ្ិសាឋានងែើម្ីទទួលងសច្រ្ី្សឡាញ់ស្ម្ប់អ្្រែនទ
•អានសរុន្រ្រថ្សន្ិសីទឬខគម្ីរសី្ពីងសច្រ្ីសប្នុរសង�ើរវិញងរៀររាល់នថងៃអាទិត្យ

•រួយង្វើ្រិច្ចការផ្ះរបស់ប្អតូន្បរុសខញនុំ•អ្ិសាឋានងែើម្ីែរឹរពីត្មរូវការរបស់មនរុស្សែនទ
•ដ្្រ់ដផនការបង្រៀនងមងរៀនអំពីងសច្រ្ីសប្នុរសងៅ្រ្នុររា្តីរួបររុំ្្ររុម្គួសារ

ង�ើ�ប្រសិនង្រើអ្ករានង្លែើ�ថ្អ្កកំពុងង្្វើរានល្អងលើបគ្រ់លក្ខណៈទាំងងនាោះសូម្រន្ង្្វើ

វាតងៅងទៀត!អ្កងៅដតអាចងបជើស�កលក្ខណៈមួ�ឬពីរដែលអ្កចា្រ់អារម្មណ៍អំ�នុងងពល

អ្កង្លែើ�សំណួរទាំងងនាោះង�ើ�ងផ្តោតងលើលក្ខណៈទាំងងនាោះអំ�នុងងពលអ្កសិកសាសន្ិសីទ។

មិនថ្អ្កងៅបតង់ចំណុចណាក្ីងៅងលើែំងណើរថនការដប្រកាលា�ែូចបពោះបគីស្អ្កអាចគ្ក

ងៅសាតោ្រ់ការ្រងបងៀនរ្រស់ថ្នាក់ែឹកនាំង�ើងងែើម្ីជួ�អ្កងៅងលើែំងណើរងនាោះ។

ប្រសិនង្រើអ្កពុំអាចសងបមចចិត្ែឹងអំពីលក្ខណៈណាមួ�ក្នុងងពលងនោះសូមកុំរារម្ភ

ង�ើ�។អ្កអាចសាតោ្រ់សន្ិសីទង�ើ�ចាំងមើលថ្ងតើរានលក្ខណៈណាមួ�ដែលអ្ក

ចា្រ់អារម្មណ៍។

ងពលអ្ករានងបជើស�កលក្ខណៈដែលអ្កចង់ងផ្តោតងៅងលើង�ើ�ងនាោះអ្កអាចសរងសរ

វាទុកងែើម្ីឲ្យអ្កទទួលវិវរណៈរួចជាងបសចអំពីវាែណៈអ្កសាតោ្រ់សន្ិសីទឬងពលអ្កសិកសា

សុន្រកថ្ទាំងងនាោះនាងពលងបកា�ងទៀត។ងពលអ្កសាតោ្រ់ង�ើ�សិកសាសូមឲ្យបពោះវិញ្ញាណ

ែឹកនាំអ្កងៅរករង្រៀ្រជាក់លាក់នានាដែលអ្កអាចដកលម្អលក្ខណៈងនាោះ។សូមងមើល

ឧទា�រណ៍ខ្ងងបកាមងនោះ!◼

អ្នកនិពន្ធរស់សៅរែ្ឋយូថ្ហ៍ស.រ.អា.។

កុំណត់ចុំណាុំ

 ១.រ៉ូ្រឺត�ីដ�ល« General Conference: Strengthening Faith and Testimony»Liahona,
ដែវិច្ិកាឆ្នាំ២០១3ទំព័រ6។

ងនោះជាគងម្រាងដែលអាចឲ្យអ្កចាប់ងផតើម!
ល្រ្ខណៈែរូច្ពះ្គីស្៖
ការែ្រ្សរ់អំពីងសច្រ្ីសប្នុរស៖
្រិច្ចការដែលខញនុំនរឹរង្វើ៖
•__________________________________កាលបរិងចឆេទ៖______________

•__________________________________កាលបរិងចឆេទ៖______________

•__________________________________កាលបរិងចឆេទ៖______________

ការោថាបនាងសចក្ដីសប្ញរសងៅក្ញងថ្នាក់ត្នតី



5៨ លីអាហរូណា

ងោយលីនស្សញី�ុីងលើរ

ខញនុំរាន្ ំង�ើងជាមួ�មិត្្ក្ិដែលជាសរាជិកសាសនាបកង�ើ�ែ្នុំរានចិត្រំង្ើ្រជាខ្លាំងក្នុង

ការបជមុជទឹកង�ើ�កាលា�ជាសរាជិកងោ�ែលែលួនឯង។ងពលែ្នុំ្រ្តូរងៅងរៀនមហាវិទយាល័�ែ្នុំរាន

ចា្រ់ងផ្ើមងរៀនពីអ្កផ្សព្វផសា�សាសនា។ជាអកុសលសរាព្មកពីមិត្្ក្ិ្ ្មីរ្រស់ែ្នុំរានង្្វើឲ្យរាន

ការលំរាកក្នុងការង្្វើរាម្រទោឋានែំណឹងល្អ។មិត្្ក្ិក្នុងថ្នាក់ឆ្នាំទីមួ�រ្រស់ែ្នុំរានចំណា�ងពលយ៉ាងងបចើនជាមួ�

នឹងការជ្រ់ងលៀងផឹកងបគឿងបសវឹង។ែ្នុំពុំធាលា្រ់សាកល្ងផឹកងបគឿងបសវឹងពីមុនង�ើ�្រ៉ុដន្មិត្្ក្ិ្ ្មីរ្រស់ែ្នុំរាន្រង្ខំែ្នុំជា្រ់

ជានិច្ចឲ្យផឹកវា។

ែ្នុំរានែឹងថ្ែំណឹងល្អពិត្រ៉ុដន្ការល្លួងមកពីមិត្្ក្ក៏លំរាកនឹងទ្រ់ទល់ណាស់ដែរ។

ែ្នុំរានចា្រ់ងផ្ើមអ្ិសាឋានងៅកាន់បពោះវរ្រិរាសួគ៌សូមករាលាំងង្្វើការសងបមចចិត្បតឹមបតូវ។ែ្នុំពុំរាន្រនាទា្រ្រទោឋានែ្នុំង�ើ�

្រ៉ុដន្ែ្នុំ្ ័�ថ្ែ្នុំនឹងពុំរានភាពរឹងរាំងែើម្ី្រែិងស្ផឹកងបគឿងបសវឹងងនាោះងៅងពលងគឲ្យែ្នុំផឹកងលើកងបកា�ងទៀត។ែ្នុំនឹកមិត្្ក្ិ

ែ្នុំដែលរានតថមលែែូចគ្នានឹងរូ្រែ្នុំ។

នា�្រ់ថ្ងៃងៅរ៍មួ�ែ្នុំរានងៅពិ្ីជ្រ់ងលៀងជាមួ�អ្កដែលសានាក់ងៅអងន្វាសិកោឋានរ្រស់ែ្នុំ។ភាលាមងនាោះមិត្្ក្ិទាំងអស់

រ្រស់ែ្នុំរានផឹកងបគឿងបសវឹងង�ើ�ជំរុញែ្នុំឲ្យសាកល្ង្ លែក់វាជាងលើកែំ្រូង។

ែ្នុំបតូវរានល្លួង។ែ្នុំរានងលើក�កដកវបសាង្រេៀរដែលងគ�ុចមកឲ្យែ្នុំងនាោះ។ែ្នុំរានទាញវាមកោក់ងៅ

នឹងរាត់ែ្នុំងោ�ងទើសទាល់ក្នុងចិត្ងែើម្ីបគ្ន់ដត្រនលែ្រ់ការចា្រ់អារម្មណ៍រ្រស់មិត្្ក្ិែ្នុំ្រ៉ុងណាណោះ។

ងបកា�មកនីកជាអ្កដែលល្ីខ្ងផឹកបសាងនាោះរានងែើរចូលមករកពួកង�ើង។

គ្ត់រានសួរថ្«ងតើឯងពុំទាន់ផឹកវាងទដមនងទ?

ែ្នុំរានត្រថ្«មិនទាន់ងទ»។

នីករាននិយ�ថ្«ប្រសិនង្រើឯងផឹកឯងនឹងរានវិ្រ្ែិសារីងរៀងរាល់ថ្ងៃ

ងពញមួ�ជីវិតឯង»។

ែ្នុំរានការភាញាក់ងផ្អើលជាខ្លាំង។ែ្នុំែឹងថ្គ្ត់និយ�បតូវ។ែ្នុំ

មិនចង់ផឹកវាងទ។ែ្នុំចង់ចូលរួមនឹងសាសនាចបក។ែ្នុំរានោក់

ដកវបសាង្រេៀរចុោះង�ើ�ចាកងចញពីពិ្ីជ្រ់ងលៀងងនាោះងោ�

រានអំណរគុណថ្ែ្នុំពុំរានងបជើសងរើសង្្វើែុស។

រូរយតាងឲ្យជាប់
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យ
ុវវ័យ

បពឹកដស្អកង�ើងែ្នុំរានងៅបពោះវិហារជួ្រអ្កផ្សព្វផសា�សាសនា

ង�ើ�រានកំណត់ថ្ងៃ្រុណ្យបជមុជទឹករ្រស់ែ្នុំ។ចា្រ់រាំងពីថ្ងៃ

ងនាោះមកែ្នុំរានងៅឆ្ងា�ពីពិ្ីជ្រ់ងលៀងដែលរានងបគឿងបសវឹង

ទាំងងនាោះ។ែ្នុំរានរា្រ់អានមិត្្ក្ិ្ ្មីងៅបពោះវិហារដែលរាន

តថមលែនិង្រទោឋានែូចគ្នានឹងរូ្រែ្នុំដែរ។ែ្នុំងៅដតជាមិត្្ក្ិនឹង

អ្កដែលសានាក់ងៅអងន្វាសិកោឋានជាមួ�ែ្នុំែដែល្រ៉ុដន្ែ្នុំ

រាន្រគ្ហាញពី្រទោឋានែ្នុំយ៉ាងចបាស់។ងពលពួកងគែឹងអំពី

សារៈសំខ្ន់ែ៏អសាចារ្យថនតថមលែរ្រស់ែ្នុំងនាោះពួកងគងគ្រពតថមលែ

ងនាោះង�ើ�ឈ្រ់្រង្ខំែ្នុំតងៅងទៀត។ពួកងគរានចំណាំនិង

ងគ្រពតថមលែងនាោះងពលែ្នុំងចញពី្រន្្រ់ងពលពួកងគងមើលដែ្ស

ភាព�ន្ឬសាតោ្រ់ត្ន្ីពុំសមរម្យ។

ទី្រនាទាល់រ្រស់ែ្នុំបតូវរានពបងឹងរាមរ�ៈ្រទពិងសា្ន៍ងនោះ

ង�ើ�ែ្នុំនឹងពយាយមមិន្រនាទា្រ្រទោឋានរ្រស់ែ្នុំងោ�សារដត

សរាព្ពីមិត្្ក្ិងទៀតង�ើ�។ែ្នុំក៏ែឹងផងដែរថ្រង្រៀ្រែ៏ល្អ

្រំផុតងែើម្ីប្រឈមមុែនឹងការសងបមចចិត្ែ៏លំរាកងនាោះគឺបតូវ

សារល់ពី្រទោឋានរ្រស់អ្កង�ើ�កាន់ឲ្យជា្រ់នឹង្រទោឋានទាំង

ងនាោះរាំងពីែំ្រូងទី។

ែ្នុំែឹងថ្បពោះវរ្រិរាសួគ៌រានង្លែើ�ត្រនឹងការអ្ិសាឋានរ្រស់

ែ្នុំដែលទូលសូមករាលាំងងែើម្ីទ្រ់ទល់នឹងការល្លួង។ែ្នុំរាន

អំណរគុណដែលបពោះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្រានជំរុញែ្នុំឲ្យង្្វើការសងបមចចិត្

បតឹមបតូវ។ែ្នុំែឹងថ្្រទោឋានសាសនាចបកគឺងែើម្ីការោរង�ើងង�ើ�ែ្នុំ

រានអំណរគុណថ្ការងបជើសងរើសង្្វើរាម្រទោឋានទាំងងនាោះរានជួ�ែ្នុំឲ្យ

ងបជើស�កការចូលរួមសាសនាចបក។◼

អ្នកនិពន្ធរស់សៅរែ្ឋយូថ្ហ៍ស.រ.អា.។

មិតតភក្តិអារយ្វើឲ្យយ�ើងង្�្សួល—ឬពិបាក្

យា៉ាងខ្លាំងក្្នុងការយោរពតាមបទដាឋានយ�ើង—

វាគឺជាការរស់យៅតាមបទដាឋានយ�ើង។

ចូរបែិងសធការល្លួង

«បរុគ្លទាំរឡាយដែលង្វើខរុសចរ់ឲ្យអ្្រចរូលរួម

នរឹរពួ្រងគងដ្យសារពួ្រងគនរឹរម្នអារម្ណ៍

សរុខ្សួលជារចំងោះអវីដែលងគ្រំពរុរដតង្វើងនាះ

ងៅងពលម្នអ្្រែនទង្វើវាដែរ។ពួ្រងគ្រ៏អាចនរឹរ

ចរ់ទាញយ្រ្បងយរន៍ពីអ្្រផរដែរ។វាគឺជា

ងរឿរ្ ម្តា្រ្នុរការចរ់ឲ្យងគទទួលយ្រង្វើជាមិត្ង្វើ

ជាដផ្្រងៅ្រ្នុរ្្ររុមណាមួយ។...ងរឿរែ៏លំបា្រ

បំផរុតមួយស្ម្ប់អ្្រងែើម្ីទទួលសាគាល់គឺថ្អ្្រ

ពិតជារឹរម្ំរួចងៅងហើយងហើយអ្្រែនទនរឹរងគ្រព

ែល់អ្្រងដ្យសាងាត់ងសងៃៀម។...អ្្រពរុំចាំបាច់

បនាទាបបទដ្ឋានរបស់ខ្លួនងែើម្ីឲ្យមិត្ល្អៗរបស់អ្្រ

រាប់អានអ្្រងនាះងទ។កាលណាអ្្រកាន់ដតងគ្រព

្បតិបត្ិងនាះអ្្រកាន់ដតគ្ំ្ទងគ្លការណ៍ពិត

ងហើយ្ពះអម្ចាស់កាន់ដតអាចរួយអ្្រយ្រឈ្ះងលើ

ការល្លួរដថមងទៀត»។

ដអលងឌើររីឆាែរីសកត(១៩២៨–២០១៥)្រ្នុរ្ររូរ៉រុមននពួ្រសាវ្រ

ែប់ពីរនា្រ់«Making the Right Choices»Ensign,
ដខវិចឆេិកាឆានាំ១៩៩៤ទំព័រ៣៧។
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ងោយឆ្ឡញតឡាកាប្ល

ទស្សនាវែ្ីសាសនាច្្រ
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ង្វើជាមនរុស្សងផ្សរ«ពីមនុស្សទូងៅ»
រូរបំយភ្លរទស្សនៈពិភពយោក្យចាល។យតើ្ពះវរបិតាសួគ៌មាន្ពះទ័�

យា៉ាង�ូរយម្ររំយោះអ្ក្?

អ្ក។ងតើអ្កចង់ង្្វើជាមនុស្សងផ្សងពីការវា�តថមលែ

ទូងៅរ្រស់អ្កែថទអំពីអ្កឬងទ?ឥ�តូវងនោះគឺជា

ងពលដែលបតូវ្រគ្ហាញង�ើ�ង្្វើវាង�ើ�!ែូចកាល

បពោះបគីស្រានបពោះជន្ម១២បពោះវសសាបទង់រានរំឭក

ឪពុករាតោ�រ្រស់បទង់ថ្បទង់បតូវដត«ងៅក្នុងបពោះវិហារ

រ្រស់បពោះវរ្រិរាថន[បទង់](លូកា២:4៩)។

បទង់មិនងក្មងងពកងទង�ើ�អ្កក៏ែូងច្ោះដែរ។

ែូងច្ោះសំណួរ្រនាទា្រ់ងនាោះគឺថ្៖ងតើអ្កអាចង្្វើកិច្ចការ

រ្រស់បពោះវរ្រិរាសួគ៌អ្កយ៉ាងែូចងម្ច?

«កិច្ចការ»រ្រស់បទង់គឺការនាំមកនូវ«អមតភាព

និងជីវិតែ៏ងៅអស់កល្ជានិច្ចែល់មនុស្ស»(ម៉ូងស

១:3៩)ែូងច្ោះអ្កអាចង្្វើកិច្ចការរ្រស់បពោះវរ្រិរារ្រស់

អ្ករាមរ�ៈការប្រឹងដប្រងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរ្រស់

អ្កងែើម្ីសងបមចឲ្យរាននូវសកាតោនុពលរ្រស់អ្ក

និងរាមរ�ៈការកាលា�ជាមនុស្សរានាក់ដែលជួ�

អ្កែថទឲ្យសងបមចរាននូវសកាតោនុពលរ្រស់ពួកងគ

ផងដែរ។

ឥ�តូវងនោះគឺជាងពលដែលបតូវទទួល�ក

ការទទួលែុសបតូវសបរា្រ់អនាគតផ្ទាល់រ្រស់

អ្កង�ើ�។ងតើអ្កអាចង្្វើអ្វីែលែោះក្នញងសពលសនោះ

ងែើម្ីបរាកែថ្អ្កកំពុងដប្រកាលា�ជាមនុស្សដែល

បពោះវរ្រិរាសួគ៌ែឹងថ្អ្កអាចដប្រកាលា�ពុំដមន

បគ្ន់ដតក្នុងភាពអស់កល្ជានិច្ចងនាោះងទ្រ៉ុដន្

ងៅក្នុងជីវិតសនោះផងដែរ។

ងតើអ្កចង់ងរៀ្រការងៅបពោះវិហារ្ររិសុទ្ដែរឬងទ?

ចូរសងបមចចិត្ក្នុងងពលងនោះងែើម្ីរានភាព្ររិសុទ្ទាំង

ពិ
្ពងលាករានទស្សនៈយ៉ាងងបចើនអំពី�ុវវ័�

នាងពល្រច្ចនុ្រ្ន្ងនោះ។អ្កប្រដ�លជាែឹងអំពី

ការវា�តថមលែមួ�ចំនួនឬធាលា្រ់ឮងគត្អតូញដត្អរអំពី

«ងក្មងៗសម័�ងនោះ»។រានការសិកសានិងស្ថិតិជា

ងបចើនផងដែរអំពីអ្ក—ទរាលា្រ់ងៅងលើ្រណាតៅញសង្ម

រ្រស់អ្កសរាភារដែលអ្កទិញសូម្ីដតអំពីការងផ្តោតចិត្

ទុកោក់រ�ៈងពលែ៏ែលែីរ្រស់អ្កផងដែរ។

្រ៉ុដន្ប្រធានរ័សុលអិមណិលសុនប្រធានកូរ៉ុម

ថនពួកសាវកែ្រ់ពីរនាក់រានប្រសាសន៍ថ្ងលាក

«ពុំបសណុកក្នុងចិត្ង�ើ�»ងពលងលាកឮអ្កបសាវបជាវ

ពិពណ៌នាការសិកសារ្រស់ែលែលួនអំពី�ុវវ័�។ងលាករាន

ប្រសាសន៍ថ្«និយ�ឲ្យបតង់ែ្នុំពុំចា្រ់អារម្មណ៍

ងលើអ្វីដែលពួកអ្នកជំនាញនិយ�អំពីអ្កជាងអ្វី

ដែលបពោះអរាចាស់រានរាន្រន្តូលអំពីអ្កបរា្រ់ែ្នុំងនាោះ

ង�ើ�»។ ១

បពោះអរាចាស់ពុំចាំរាច់សិកសាឬង្្វើការវា�តថមលែ

ទូងៅងែើម្ីសារល់ពីអ្កង�ើ�។បទង់ពុំចាត់ទុកថ្

អ្កគឺជាស្ថិតិឬជាមនុស្សដែលរាន្រន្នុកងោ�សារដត

«ពិ្ពងលាក»ពយាយមពិពណ៌នាអំពីអ្កដ្រ្រណា

ងនាោះង�ើ�។

ប្រធានង�ៀង្ើរងអ�្វអុជែូ�្វទីប្រឹកសាទីពីរក្នុង

គណៈប្រធានទីមួ�រានរានប្រសាសន៍ថ្«បទង់

បសឡាញ់អ្កពុំដមនងោ�សារអត្សញ្ញាណអ្កងៅ

ថ្ងៃងនោះ្រ៉ុងណាណោះងទ្រ៉ុដន្ក៏ងបោោះដតសិរីល្អនិងពនលែឺដែល

អ្ករានបពមទាំងសកាដានុពលនិង្រំណងចង់ដប្រកាលា�

ផងដែរ»។ ២

បពោះពុំបគ្ន់ដតគិតអំពីអ្កង�ើ�បទង់បសឡាញ់អ្ក។

ងតើអ្កចង់ង្្វើជាមនុស្សងផ្សងពីមនុស្សក្នុងងលាកិ�

ងនោះឬងទ?ចូរចាត់ទុកែលែលួនអ្កក្នុងរង្រៀ្រដែលបពោះវរ្រិរា

សួគ៌និងអ្ក្រងបមើងរើសរាំងរ្រស់បទង់ចាត់ទុកែលែលួនរ្រស់
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ខ្ញុំដម្បកាលាយខលលួនឲ្យប្នម្បងសើរបុំផុតតាមរយៈ...

ងរៀនង្វើគង្ម្រថវិកា?ង្វើឲ្យការសិ្រសាែំណរឹរ

ល្អរបស់ខញនុំកាន់ដត្បងសើរង�ើរ?បងរកើន

ការ្សឡាញ់ចំងោះការបង្មើ?សរូមដច្រចាយរងបៀប

ដែលអ្្រ្រំពរុរ្រំណត់ពីអនាគតរបស់អ្្រតាមរយៈ

ការងផញើសារងៅកាន់liahona@ ldschurch .org
ឬងផញើសារងៅងគហទំព័រLDS Youth Facebook
ឬInstagram។

ក្នុងគំនិតោក្យសមដីនិងទងង្វើ។ងតើអ្កោក់ដផនការ

ងៅងរៀនមហាវិទយាល័�ដែរឬងទ?ចូរអ្ិវ�្ឍទរាលា្រ់

សិកសាល្អក្នុងងពលងនោះ។ងតើអ្កចង់្រងបមើង្រសកកម្ម

ដែរឬងទ?ចូរសិកសាម្បកាសែំែឹងល្អរបស់

សយើង្រដន្ថមងៅក្នុងការសិកសាែំណឹងល្អរ្រស់អ្ក

(ជាពិងសសជំពូក3)។ងតើអ្កចង់ផ្ត់ផ្ង់ែល់

បគួសារដែរឬងទ?ចូរងរៀនអំពីរង្រៀ្រង្្វើនិងរកសា

គងបរាង្ វិកាក្នុងងពលងនោះ។

អ្កក៏អាចដស្វងរកអ្វីៗដែលង្្វើឲ្យអ្ករីករា�

ក្នញងសពលសនោះផងដែរ។ងតើអ្កបសឡាញ់គណិតវិទយា

ដែរឬងទ?ងចោះងលងពយាណូឬងទ?ងចោះនិពន្ងរឿងឬ

ងទ?ចូរ្រន្ង្្វើវា!ចូរងមើលប្រសិនង្រើរានរង្រៀ្រដែល

អ្កអាចដកលម្អ៖ការសិកសាងៅសាលាងរៀនការសិកសា

រាមអេិនង្ើរដណតការប្រកួតប្រដជងនានានិង

សិកាខាសាលាជាងែើម។

ចូរង្្វើជាមនុស្សងផ្សងពីមនុស្សទូងៅ!ចូរកំណត់

ពីអនាគតផ្ទាល់ែលែលួនរ្រស់អ្ក។ងតើអ្កកំពុង

ង្្វើអ្វីដែលនាំឲ្យអ្កកាលា�ជាមនុស្សែ៏

ប្រងសើរ្រំផុតដែរឬងទ?សូមបរា្រ់

ឲ្យង�ើងែឹងរាមរ�ៈអេើដម៉ល

liahona@ ldschurch .org
ឬងផ្ើសារងៅងគ�ទំព័រLDS 
Youth Facebookឬ
Instagram។◼

កុំណត់ចុំណាុំ

១.រ័សុលអិមណិលសុន«Stand 
as True Millennials»
Liahonaដែតុលាឆ្នាំ២០១6

ទំព័រ46។

២.ង�ៀង្ើរងអ�្វអុជែូ�្វ«Living 
the Gospel Joyful»
Liahonaដែវិច្ិកាឆ្នាំ២០១4

ទំព័រ១២3។

អ្ក្អាចរស់យៅតាមទស្សនវិស័�របស់្ទង់អំពី

សកាតោនុពលរបស់អ្ក្។



ររូប
ភា
ព
ម
្រ
ព
ីGETTY IM

AGES

ងម្កា
ក
ឈ

រងឡ
ើង
ងោ

យ
ងស

ច
ក
តីជ
ុំងន
ឿ

ច
រូរប
ង្

ឆេះអ
ណា

តាត
ងភ
្ើរ
នន
ងស

ច
្រ
្ីរ
ំងន
ឿរប

ស
់អ
្្រ
ឲ
្យម្

ន
្រ
ម
្ស
់ហ
ួស
ព
ីទ
ីរងហ្

សា
ថាន
នន
្រ
្ីម
ន
្ិល
ស
រ
្ស័យ

។



 ដខតរុលា២០១៧ 6៣

យ
ុវវ័យ

ប្អតូនៗ�ុវវ័�ជាទីបសឡាញ់រ្រស់ង�ើងង�ើងរាន្រំណងបរាថ្នាសបរា្រ់្រ្អតូនៗបគ្រ់គ្នាថ្្រ្អតូនៗអាចែឹងងោ�

ែលែលួនឯងងោ�ឯករាជ្យពីអ្កងផ្សងងទៀតថ្បពោះថនសាថានសួគ៌គឺរានពិតថ្បទង់បសឡាញ់្រ្អតូនៗង�ើ�ថ្

បពោះរាជ្រុបរាបទង់រានង្្វើឲ្យ្ ួននឹងអំងពើរា្ររ្រស់ពិ្ពងលាកងនោះ។

ង�ើងសង្ឃឹមថ្្រ្អតូនៗនឹងទទួលរានទី្រនាទាល់ែ៏ឥតគ្កងរមួ�ងោ�ែលែលួនឯងថ្ែំណឹងល្អថនបពោះង�សេូវបគីស្

បតូវរានសាតោរង�ើងវិញមកកាន់ដផនែីងនោះសបរា្រ់បគ្ចុងងបកា�ងនោះ។ង្រសកកម្មរ្រស់�៉ូដស្រសេ្មើ្គឺពិងសស

្រ៉ុដន្ការអ្ិសាឋានែ៏រា្រសារ្រស់ងលាកគឺជាគំរូែ៏រានប្រងយជន៍សបរា្រ់្រ្អតូនៗនិងសបរា្រ់ែ្នុំ។�៉ូដស្ររាន

ចា្រ់ងផ្ើមងៅថបពពិសិែ្ឋងែើម្ីអ្ិសាឋានងដ្យងសច្រ្ីរំងនឿថ្បពោះែ៏ងពញងោ�ក្ីបសឡាញ់នឹងង្លែើ�

ត្រការអ្ិសាឋានរ្រស់ងលាកង�ើ�ជួ�ងលាកឲ្យ្ ូរងស្ើ�ពីការបច្រូកបច្រល់រ្រស់ងលាក។ងលាករានទទួល

ការ្រញ្ជាក់ងនាោះរាមរ�ៈការអាន្ពះបន្តូល្ពះនិងការទទួលបាននរូវទីបនាទាល់មួយថ្វាគឺជា

ការពិត។�៉ូដស្រក៏រានអ្ិសាឋានងោ�ពុំបគ្ន់ដតចង់សាតោ្រ់្រ៉ុងណាណោះង�ើ�ដ្មទាំងចង់ង្្វើរាមងទាោះ្រីវាលំរាក

យ៉ាងណាក្ី។ងលាករានរាំងចិត្ង្វើតាមអវីដែល្ពះបានម្នបន្តូលមកកាន់ងលាក។

ងៅក្នុងសាមរតីងនាោះែ្នុំចង់ផ្ល់ការអងញ្ើញែល់ពួក�ុវវ័�សាសនាចបក។ការអងញ្ើញងនាោះគឺ៖ចូរែឹងងោ�

ែលែលួនឯងថ្កិច្ចការទាំងងនោះគឺជាការពិត។្រ្អតូនអាចង្្វើយ៉ាងងនោះរានរាមរ�ៈការង្្វើរាមគំរូរ្រស់�៉ូដស្រស្មេើ្៖

សិ្រសា្ពះគម្ីរចូរឲ្យបពោះ្រន្តូលបជា្រចូលយ៉ាងងបរៅងៅក្នុងចិត្អ្កពិចារណាអំពីវាម្ងង�ើ�ម្ងងទៀត

ង�ើ�ងបកា�មកសរូមែល់្ពះងោ�រាន្ ន្ៈទទួល�កការដណនាំរ្រស់បទង់—ងោ�ពិតបរាកែថ្

បពោះទ័�បទង់នឹងរានសងបមច។

ងោ�សារការអងញ្ើញងនោះហាក់ែូចជាការអងញ្ើញែ៏សាមញ្ញមួ�ងនាោះែ្នុំសនយានឹង្រ្អតូនៗថ្វាបតូវការ

ការែំែ្ោះដែ្ងជាខ្លាំង។ែ្នុំពុំអាចសនយាថ្ចងមលែើ�រ្រស់្រ្អតូននឹងមកក្នុងរ�ៈងពលមួ�ថ្ងៃឬមួ�សរាតោ�៍ងនាោះង�ើ�

្រ៉ុដន្ែ្នុំអាចសនយាថ្បពោះនឹងរាន្រន្តូលងៅ្រ្អតូនរាមរង្រៀ្ររ្រស់បទង់និងរាមងពលរ្រស់បទង់ប្រសិនង្រើ្រ្អតូនៗ

ទូលសូមងោ�ងសចក្ីជំងនឿ។ងពល្រ្អតូនទទួលយ្រង�ើ�ង្វើតាមការអង្ជើញងនះងនាោះ្រ្អតូនៗនឹង

ង�ើញថ្្រ្អតូនៗមិនបតឹមដតទទួលរានចងមលែើ�្រ៉ុងណាណោះងទ្រ៉ុដន្្រ្អតូនៗក៏នឹង្រងងកើតលំនាំថនការទទួលរានចំងណោះែឹង

ខ្ងវិញ្ញាណដែលនឹងផ្ល់ពរជ័�ែល់្រ្អតូនងពញមួ�ជីវិត។◼

ែកម្សង់សចញពតីកម្វិធតីFace to Faceណខមិនាឆ្នាំ២០១៧ជាមួយម្បធានហិនរីប៊ីអាវរិងនិងណអលសឌើរណជ្ហ្វតីអ័រហូ�ិន។

រងបៀប

ែរឹងងោយខលលួនឯងផ្ទាល់

ងោយម្បធាន�ិនរីប៊ីអាវរិង

ទី្បរឹ្រសាទីមួយ្រ្នុរគណៈ្បធាន

ទីមួយ

ចងមលើយមកពីថ្នាក់ែរឹកនាុំោសនាចម្ក

ងតើប្អតូនប្នអនុវតតងគ្លការណ៍ងនោះ

ងោយរងបៀបណា?

មតិងលើ្រម្វិ្ីFace to Face៖«ងរឿរ
សំខ្ន់ដែលដ្ស់រំរួលខញនុំផ្ទាល់ងនាះគឺការ

ងផ្តាតយ៉ារចបាស់ងលើសារៈសំខ្ន់ននការសិ្រសា

្ពះគម្ីរនិរចងម្ើយដែលងយើរអាចទទួលបាន

ពី្ពះគមី្រ។ខញនុំ្រ៏រី្ររាយនរឹរការពិភា្រសាងៅងលើ

្បធានបទស្ីពីការអ្ិសាឋាននិររងបៀបដែល

ងយើរគួរទរូលសួរ្ទរ់ងពលអ្ិសាឋានដែរ។ខញនុំ

បានែរឹរថ្ការអ្ិសាឋានអាចនិរគួរដតជាងរឿរ

ផ្ទាល់ខ្លួនប៉រុដន្ងយើរគួរដតែរឹរអំពីរងបៀបដែល

ងយើរទរូលសួរ្ពះនិរទរូលសួរ្ទរ់្រ្នុរការ

អ្ិសាឋានងដ្យ្រ្ីងគ្រពថ្្ទរ់ជា្ពះវរបិតាសួគ៌

ងយើរពរុំដមនជាមិត្ភ្រ្ិរបស់ងយើរង�ើយ»។

យ៉រូងសវស៊ីរែ្ឋហ្នវ៉ស.រ.អា.



6៤ លីអាហរូណា

«ង្រៅពីការអ្ិសាឋាននិរការសិ្រសា

្ពះគម្ីរងតើម្នវិ្ីែ៏ល្អបំផរុតអវីខ្ះ

ដែលអាចព្ររឹរទីបនាទាល់របស់ខញនុំ?»

ងធ្វើការជាមួយពួកអ្ក

ផ្សព្វផសាយោសនា

កិច្ចការផ្សព្វផសា�សាសនាគឺ

ជារង្រៀ្រមួ�ែ៏ល្អ្រំផុតសបរា្រ់

ែ្នុំក្នុងការពបងឹងទី្រនាទាល់។

បគ្រ់ងពលដែលែ្នុំង្្វើការជាមួ�ពួកអ្កផ្សព្វផសា�

សាសនាងនាោះែ្នុំទទួលអារម្មណ៍ថនក្ីបសឡាញ់ពី

បពោះបគីស្។

ចយឌីអាយុ១៩ឆ្នាុំម�មតប្រមទសហ្ីលីពីន

ចូរពយាយាមងធ្វើជាសិស្ស

អ្កអាចពបងឹងទី្រនាទាល់អ្ករាមរ�ៈការពយាយម

ង្្វើជាសិស្សែ៏ពិតរ្រស់បពោះង�សេូវបគីស្ជានិច្ច។

ការងគ្រពប្រតិ្រត្ិ្រទ្រញ្ញត្ិរ្រស់បពោះង្្វើឲ្យង�ើង

រានចិត្កាលាហានងៅក្នុងទី្រនាទាល់ង�ើងង�ើ�

ថ្វានឹងង្្វើឲ្យទី្រនាទាល់ង�ើងកាន់ដតរឹងរាំង�ើ�

ងបតៀមែលែលួនរួចរាល់សបរា្រ់នគរបពោះ(សូមងមើល

គ.និងស.៧6:៧៩)។អ្កក៏អាចពបងឹងទី្រនាទាល់

រ្រស់អ្ករាមរ�ៈការដចកចា�ទី្រនាទាល់ងនាោះ

ផងដែរ។

បអលមឌើរម៉ូលីស៊ីម៉ុនអាយុ២៣ឆ្នាុំម្រសកកម្

លូ្រ៊ូមរាស្ញីស្ធារណរែ្ឋប្រជ្ធិ្រមតយ្យកុរមហាគោ

ងៅបងម្មើងបសកកម្ម

ការងៅ្រងបមើង្រសកកម្មនឹង

ពបងឹងទី្រនាទាល់សបរា្រ់ែលែលួនអ្ក

និងអ្កែថទដែលអ្ក្រងបងៀន។

ងៅក្នុងង្រសកកម្មអ្កនឹងងរៀន

ពឹងដផ្អកទាំងបសុងងលើបពោះអរាចាស់ង�ើ�នឹងពុំពឹង

ងលើករាលាំងែលែលួនឯងង�ើ�។ង្រសកកម្មនឹងពបងឹងអ្ក

ង�ើ�ងពលអ្ក្រងបមើបពោះអរាចាស់និងង្្វើកិច្ចការរ្រស់

បទង់ងនាោះវានឹងពបងឹងទី្រនាទាល់រ្រស់អ្ក។

បអលមឌើរប្រ៊លីម�លីវិោលាមអាយុ១៩ឆ្នាុំម្រសកកម្

ប្រមទសសិរ្ហ្រុរី

ការយឆ្លើ�តបទាំងឡា�យ្វើយឡើងក្្នុងយោលបំ�ងទុក្ជាជំនួ�និងទស្សនវិស័�មិនខមនជាការ្បកាសអំពីយោលលទ្ធិសាសនារ្ក្ជា្ ្លវូវការយនាះយទ។

សុំណួរនិងចងមលើយ

ទី
្រនាទាល់រ្រស់អ្កពុំអាចងកើតរានង�ើងក្នុងងពលដតមួ�ង�ើ�។វានឹងរីកចងបមើន

ង�ើងនូវ្រទពិងសា្ន៍ខ្ងវិញ្ញាណមួ�ម្ងៗ—ែូចែគម្ពីរដចងថ្«មួ�

្រនាទាត់មដងៗមួ�សិកាខា្រទមដងៗ»(នីថ�្វទី២២៨:3០)។្រនាទា្រ់មកអ្ក

បតូវចិញ្ចឹម្រីរាច់និងពបងឹងទី្រនាទាល់រ្រស់អ្កគឺែូចជាការោំបគ្្រ់ពូជមួ�

ដែរ(សូមងមើលអាលរា៉ា3២:២៨–43)។ង�ើ�ែូចជារុក្ខជាតិពុំអាចរស់

រានងោ�សារដតទឹកមួ�មុែងនាោះក៏មិនដមនរានរង្រៀ្រ«ល្អ្រំផុត»ដតមួ�ក្នុងការពបងឹង

ទី្រនាទាល់រ្រស់អ្កដែរ។អ្កបតូវការរង្រៀ្រជាងបចើនរួមគ្នា។

ការអ្ិសាឋាននិងការសិកសាបពោះគម្ពីរបតូវរានកំណត់ថ្ជាវិ្ីល្អងែើម្ីចិញ្ចឹម្រីរាច់

ទី្រនាទាល់រ្រស់អ្ក។ងពលអ្កសិកសាែំណឹងល្អង�ើ�អ្ិសាឋានងោ�ងសាមោះអស់ពីចិត្ងែើម្ី

ែឹងងសចក្ីពិតងនាោះបពោះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្នឹងជួ�ង�ើងឲ្យទទួលអារម្មណ៍ថនងសចក្ីពិតរ្រស់

ែំណឹងល្អ(សូមងមើលមរ៉ូថណ១០:4–5)។

អ្កក៏អាចពបងឹងទី្រនាទាល់រ្រស់អ្ករាមរ�ៈការរកសា្រទ្រញ្ញត្ិផងដែរ។ងពលអ្ក

រស់ងៅរាមងគ្លការណ៍ថនែំណឹងល្អ—ែូចជាការតមអាហារការរកសាថ្ងៃឈ្រ់សបរាក

ទុកជា្ររិសុទ្ឬការទទួលទានសាបកាម៉ង់—ងនាោះអ្កចា្រ់ងផ្ើមទទួលរានទី្រនាទាល់អំពី

រសបៀបនិងមូលសហតុដែល្រទ្រញ្ញត្ិងនាោះពិតជាជាងបគ្ន់ដតថ្វាពិត។បពោះង�សេូវ

រាន្រន្តូលថ្ងៅងពលអ្កងបជើសងែើម្ី«ង្្វើរាមបពោះ�ឫទ័�បទង់»ងនាោះអ្កនឹង«ែឹង

ងសចកដី្រងបងៀនងនោះ»(�៉ូហាន៧:១៧)»។

រង្រៀ្រមួ�ងទៀតងែើម្ីចិញ្ចឹម្រីរាច់ទី្រនាទាល់រ្រស់អ្កគឺរាមរ�ៈការដចកចា�

ទី្រនាទាល់ងនាោះ។ប្រធាន្រេ�ែ៏ង�ផ្កកឺ(១៩២4–២០១5)ប្រធានកូរ៉ុមថន

ពួកសាវកែ្រ់ពីរនាក់រានរានប្រសាសន៍ថ្«ទី្រនាទាល់គឺម្តូវបានរកស�ើញងៅក្នុង

ការណ្្ងអំពីវា!»(« The Candle of the Lord»Ensign,ដែកកកោឆ្នាំ

១៩៨3ទំព័រ54,Tambuli,ដែកកកោឆ្នាំ១៩៨3ទំព័រ34)។អ្កអាចដចកចា�

ទី្រនាទាល់រ្រស់អ្កងៅក្នុងបពោះវិហារនិងថ្នាក់សិកាខាសាលាងៅផ្ោះនិងជាមួ�មិត្្ក្ិរ្រស់

អ្ក។ងពលអ្កង្្វើដ្រ្រងនោះបពោះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្អាចដ្លែងទី្រនាទាល់ែល់អ្នកថ្អ្វីដែលអ្ក

កំពុងដចកចា�ងនាោះគឺជាការពិត។

ងៅងពលអ្កពបងឹងទី្រនាទាល់រ្រស់អ្ករាមរង្រៀ្រងផ្សងៗជាងបចើនងនាោះវានឹងរីកចងបមើន

ង�ើ�កាន់ដតសេើជងបរៅង�ើ�អ្កនឹងទទួលអារម្មណ៍សុែសាន្និងអំណរ។



យ
ុវវ័យ

សូមោដាប់ម្ពោះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

ការងៅបពោះវិហារការអានបពោះគម្ពីរការសាតោ្រ់សុន្រកថ្

សន្ិសីទជាងែើមនឹងជួ�អ្កឲ្យពបងឹងទី្រនាទាល់ែលែលួន

ប្រសិនង្រើអ្កសាតោ្រ់រាមបពោះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្។បទង់

នឹងដ្លែងទី្រនាទាល់អំពីងសចក្ីពិតែល់អ្ក។ចូរសាតោ្រ់

រាមបពោះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្ងោ�សារបទង់គង់ងៅទីងនាោះ

ង�ើ�នឹងជួ�អ្កពបងឹងែល់ទី្រនាទាល់អ្ក។

អាលីសសា្រ៊ីអាយុ១៦ឆ្នាុំរែ្ឋមវើរជីញ៉ាស.រ.អា.

ដចកចាយនូវអ្វីដែលអ្កែរឹងថ្ពិត

ែ្នុំរានែឹងថ្រង្រៀ្រមួ�ែ៏អសាចារ្យ្រំផុតងែើម្ីពបងឹង

ទី្រនាទាល់រ្រស់ែ្នុំគឺដចកចា�វាជាមួ�អ្កែថទងទៀត។

បគ្រ់ងពលែ្នុំដចកចា�អ្វីដែលែ្នុំងជឿនិងអ្វីដែលែ្នុំែឹង

ថ្ពិត—្រ៉ុដន្ងោ�សាមញ្ញនិងតិចតួច—ងនាោះ

ែ្នុំរានអារម្មណ៍កក់ងៅតោក្នុងចិត្ង�ើ�អារម្មណ៍ងនោះនាំ

មកនូវការ្រញ្ជាក់ែ៏ម�ិរាក្នុងចិត្ែ្នុំថ្ការណ៍ទាំង

ងនាោះដែលែ្នុំរាននិយ�គឺពិត!និយ�មយា៉ាងងទៀតថ្

ែ្នុំទទួលអារម្មណ៍ថ្ទី្រនាទាល់រ្រស់ែ្នុំបតូវរានពបងឹង។

ែូហគ្លាសមអសអាយុ២០ឆ្នាុំទីបកុរមៅ្រ៉ូ�ូប្រមទស

មប្រស៊ីល

ការដម្បកាន់ដតែូចម្ពោះម្គីស្

ង�ើងអាចពបងឹងទី្រនាទាល់

ង�ើងរាមរ�ៈការដប្រកាន់ដត

ែូចបពោះបគីស្។ែ្នុំរានពបងឹង

ទី្រនាទាល់ែ្នុំងពលែ្នុំ្រគ្ហាញ

ងសចក្ីបសឡាញ់សុទ្សា្ថនបពោះបគីស្ង�ើ�

្រងបមើអ្កែថទែូចបពោះអង្សង្គ្រោះរានង្្វើ។

យ៉ុរជីន�ីអាយុ១៧ឆ្នាុំទីបកុរមសអ៊ូល

ប្រមទសកូមរេខារត្ូរ

ចិ្្ចរឹមបីប្ច់ទីបនាទាល់របស់អ្ក

«ែរូចជាការដ្ំររុ្រ្ខជាតិដែរ[ទីបនាទាល់]

្តរូវដតចិ្្ចរឹមបីបាច់ឬវានរឹរសវិតង្្រៀម

ងៅ។...ងគ្រព្បតិបត្ិ្ពះប្្ញតិ្គឺជា

ដផ្្រននការចិ្្ចរឹមបីបាច់ដែលអ្្រ្តរូវផ្ល់ែល់

ទីបនាទាល់របស់អ្្រ»។

្បធានហិនរីប៊ីអាវរិរជាទី្បរឹ្រសាទីមួយ្រ្នុរគណៈ្បធានទីមួយ

« A Living Testimony»Liahona,ដខឧសភាឆានាំ

២០១១ទំព័រ១២៥។

សុំណួរបនាទាប់

ដ្លងទីបនាទាល់របស់អ្ក

រង្រៀ្រមួ�ងែើម្ីពបងឹងទី្រនាទាល់រ្រស់អ្កគឺ

ការដចកចា�ទី្រនាទាល់ងនាោះ។ជួនកាលងពល

អ្កដចកចា�ទី្រនាទាល់រ្រស់អ្កងនាោះអ្កនឹងរកវា

ង�ើញ។អ្កអាចតមអាហារងែើម្ីែឹងងោ�ែលែលួនឯង

ថ្អ្វីដែលអ្កបតូវរាន្រងបងៀនគឺពិត។ែ្នុំរានង្្វើ

កិច្ចការទាំងពីរងនោះង�ើ�វារានពបងឹងទី្រនាទាល់ែ្នុំ

យ៉ាងខ្លាំង។

ផតមធើរមអសអាយុ១២ឆ្នាុំរែ្ឋថអោហូស.រ.អា.

បងម្មើអ្កែថទ

ងបៅពីការអ្ិសាឋាននិង

ការសិកសាបពោះគម្ពីរែ្នុំគិតថ្

វិ្ីែ៏ល្អ្រំផុតងែើម្ីពបងឹង

ទី្រនាទាល់រ្រស់ែ្នុំគឺរាមរ�ៈ

ការ្រងបមើ។ងពលង�ើង្រងបមើអ្កែថទងនាោះង�ើង

្រគ្ហាញបពោះថ្ង�ើងែ្វល់ខ្វា�អំពីកូនងៅបទង់។

ង�ើងអាចទទួលបពោះវិញ្ញាណផងដែរងពលង�ើង

កំពុងង្្វើកិច្ចការរ្រស់បពោះ។ែ្នុំែឹងជាងបចើនងលើកងបចើន

បគ្ថ្ែ្នុំរានទទួលការលួងងលាមនាងពលលំរាក

ង�ើ�ទទួលរានចងមលែើ�ចំងោោះសំណួរដែលែ្នុំរាន

ងពលែ្នុំកំពុង្រងបមើ។

ខារេូលីនមជអាយុ១៨ឆ្នាុំរែ្ឋយូថាយ៍ស.រ.អា.

ងតើខញនុំអាចយរ្ពះវិញ្ញាណ

បរិសរុទ្ម្រ្រ្នុរងគហដ្ឋានខញនុំ

ងពលងយើរ្រំពរុរម្នរងម្លាះ

ឬការទាស់ដទរគ្នាតាម

រងបៀបណា?

្បសិនងបើអ្្រម្នបំណរសរូមងផញើចងម្ើយរបស់អ្្រនិរររូបថត

ចបាស់មួយសន្រឹ្រ្តរឹមនថងៃទី១៥ដខវិចឆេិកាឆានាំ២០១៧ងៅងគហទំព័រ

liahona .lds .org(សរូមចរុច« Submit an Article»)ឬអ៊ីដម៉ល

ងៅកាន់liahona@ ldschurch .org។

សរូមងផញើព័ត៌ម្នែរូចតងៅងនះ៖(១)នាមនិរងគ្ត្នាម(២)នថងៃដខ

ឆានាំ្រំងណើត(៣)វួែឬសាខ្(៤)ងស្្រឬមណ្ឌល(៥)សំបរុ្ត

អនរុញ្ញាតដែលម្នជាលាយល្រ្ខណ៍អ្រ្សររបស់អ្្រងហើយ្បសិនងបើអ្្រ

អាយរុង្កាម១៨ឆានាំងនាះ្តរូវម្នសំបរុ្តអនរុញ្ញាតពីឪពរុ្រម្ដាយអ្្រជាលាយ

ល្រ្ខណ៍អ្រ្សរ(អ៊ីដមលអាចទទួលយ្របាន)ងែើម្ីង្វើការងបាះពរុម្ចងម្ើយ

និរររូបថតរបស់អ្្រ។

ចងម្ើយអាចនរឹរ្តរូវបានដ្រស្មួលង�ើរវិញ្បសិនងបើវាដវរងព្រឬមិនសរូវ

ចបាស់លាស់។
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ខ្ញុំង្មោះរា៉ដជល។ែ្នុំរស់ងៅជិតបពោះវិហារ្ររិសុទ្រា៉ារីស

ប្រងទសរារាំង។

រោះវិហារ្ររិសុទ្ពិតជាចាំរាច់ណាស់ចំងោោះបគួសារែ្នុំ។

ពីមុនការសាងសង់បពោះវិហារ្ររិសុទ្រា៉ារីសង�ើងរានងៅ

បពោះវិហារ្ររិសុទ្ដ្�្វងង�្វើតអាលលែឺម៉ង់្រួនបរាំែងក្នុងមួ�

ឆ្នាំក្នុងែំងណើរជាបគួសាររ្រស់ង�ើង។ង�ើងចំណា�ងពល

១០ងរា៉ាងងែើម្ីង្្វើែំងណើរទាំងងៅនិងបត�្រ់មកវិញ!

ង�ើងចូលចិត្ងមើលការសាងសង់បពោះវិហារ្ររិសុទ្្ ្មី

ងនោះ។ងរៀងរាល់សរាតោ�៍្រនាទា្រ់ពីបពោះវិហារឪពុករាដា�ង�ើង

រានង្រើកឡានកាត់ទីងនាោះងែើម្ីងមើលថ្ងតើការសាងសង់

កំពុងដតែំងណើរការែល់ណាង�ើ�។ែំ្ូរងពួកងគរំលំអគ្រ

ចាស់ងនាោះងចាលង�ើ�ជីករង្តៅ្ ំមួ�។្រនាទា្រ់មកពួកងគ

ចា្រ់ងផ្ើមសាងសង់បពោះវិហារ្ររិសុទ្ែ្ពស់ង�ើងៗ។មិន�ូរ

្រ៉ុនាមនែំណាក់រ្រស់បពោះអរាចាស់រានសាងសង់រួច!

្រង្រ្អតូនរ្រស់ែ្នុំនិងែ្នុំរានចិត្រំង្ើ្រងែើម្ីងៅបពោះវិហា

រ្ររិសុទ្នាងពលខ្ងមុែ។្រងបសីច្ងរ្រស់ែ្នុំងអសង្ើរ

បតូវងៅង្្វើ្រុណ្យបជមុជទឹកមុនងគ។ង�ើងទាំងអស់គ្នាកំពុង

រង់ចាំងោ�អន្ោះសាងែើម្ីែល់ងវនង�ើងងៅទីងនាោះដែរ។

ង�ើងបសឡាញ់បពោះវិហារ្ររិសុទ្ង�ើ�ង�ើងស្របា�ចិត្

ដែលរានបពោះវិហារ្ររិសុទ្មួ�ងៅក្នុងទីបកុងង�ើងផ្ទាល់!

ពីទីក្រុងប៉ារីសដៅទីក្រុងសាបប៉ូរ៉ូសយើងរស់សៅណផ្នករាខាងសទៀត

ថនពិភពសោកសនោះប៉ុណន្

សយើងទទួលអារម្ែ៍ែូច

រានាសពលម្ពោះវិហារបរិសុទ្ធ

ម្តូវបានោងសង់សៅណក្រ

ពួកសយើង!

ែកម្សង់ងចញពីការសរាភាសន៍ងោយងអមីងជនឡីវិតរែ្ឋយូថ្�៍ស.រ.អា

ជមណដើរនិរ្រងាកាន់ថែរារែូចមរុើសស័រ

មៅក្ញរបពរះវិហារ្ររិសុទ្រា៉ារីស

រារាុំរ
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ក
ុមា
រពីទីក្រុងប៉ារីសដៅទីក្រុងសាបប៉ូរ៉ូ

ខ្ញុំង្មោះកូស្សនុីែ្នុំរស់ងៅជិតបពោះវិហារ្ររិសុទ្សា្រ្រ៉ូរ៉ូ

ប្រងទសជ្រ៉ុន។ែ្នុំចូលចិត្អង្នុ�ងៅដក្រ្រង្អលួចក្នុងផ្ោះែ្នុំ

ង�ើ�ងមើលងគសាងសង់បពោះវិហារ្ររិសុទ្។

អំ�នុងងពលសងរាព្អគ្រែ្នុំរានអងញ្ើញ

មិត្្ កដិែ៏ល្អរានាក់រ្រស់ែ្នុំមកចូលរួមជាមួ�

ង�ើង។គ្ត់រានគិតថ្អ្វីៗបគ្រ់យ៉ាងគឺ

បសស់សាអាតណាស់។

ែ្នុំចូលចិត្គិតថ្ការឧទ្ិស្ លែងបពោះវិហារ្ររិសុទ្

គឺជាថ្ងៃែួ្រកំងណើតរ្រស់បពោះវិហារ្ររិសុទ្។ថ្ងៃងនាោះ

ក៏ជាថ្ងៃែួ្រកំងណើតែ្នុំផងដែរ។ង�ើ�ក៏ជាថ្ងៃែួ្រកំងណើត

រ្រស់ប្រធានម៉នសុនដែរ។ឪពុករាដា�ែ្នុំនិងែ្នុំរានងៅ

បពោះវិហារ្ររិសុទ្ងពលឧទ្ិស្ លែង។ែ្នុំក៏រានជួ្រប្រធាន

ម៉នសុន។

ែ្នុំរានអំណរគុណណាស់ដែលរានរស់ងៅដក្របពោះវិហារ

្ររិសុទ្។ថ្ងៃណាដែលែ្នុំរានការលំរាកងៅសាលាងរៀន

ងនាោះែ្នុំអាចងែើរកាត់ទីធាលាងនាោះងៅផ្ោះរ្រស់ែ្នុំ។ែ្នុំទទួល

អារម្មណ៍ថនក្ីបសឡាញ់រ្រស់បពោះវ្រិរាសួគ៌ចំងោោះែ្នុំងពល

ែ្នុំងៅទីងនាោះ។ែ្នុំទន្ឹងរង់ចាំងពលដែលែ្នុំអាចចូលងៅក្នុង

បពោះវិហារ្ររិសុទ្ង្្វើពិ្ី្រុណ្យបជមុជទឹកង�ើ�ងបកា�មក

ងរៀ្រការងៅទីងនាោះ។◼

ចមរកៀរចរព្យលួរពីពិោនមៅក្ញរ្រន្ទ្រ់មស

ម�ស្ទាលថនបពរះវិហារ្ររិសុទ្ស្្រ្រ៉ូរេូ

ប្រមទសជ្រ៉ុន
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6៨ លីអាហរូណា

ែកម្សង់សចញពតី«The Holy Ghost»Liahona,ណខឧសភាឆ្នាំ២០១៦ទំព័រ១០៥–១០៧។

ដ�ើកពរះវិញ្ញាណបរិសរុទ្ធអាចជួយខ្ញុំ
តាមរដបៀបណា?

ចងមលើយមកពីោវក

រច
នា
ររូប
ភា
ព
ងដ្

យ
ដ្

ស
់ស
្ីន
ង
ប
៊ៀែ

ងោយដអលង�ើរ

រ៉ូបឺត�ីដ�ល

្រ្នុរ្ររូរ៉រុមននពួ្រ

សាវ្រែប់ពីរនា្រ់

បពោះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្ជាសរាជិកទី្រីថនបកុមបពោះ។បទង់ដ្លែងទី្រនាទាល់

អំពីបពោះវរ្រិរាសួគ៌និងបពោះង�សេូវបគីស្។

្ទរ់្បទានអំងណាយទានខ្រ

វិញ្ញាណែល់ងយើរ។្ទរ់្បទាន

ចំងណះែរឹរងហើយរួយងយើរឲ្យចរ

ចាំពីងរឿរសំខ្ន់ៗ។

្ទរ់រួយងយើរឲ្យ្រះសាអាតពី
អំងពើបាប។្ទរ់លួរងលាម

ងយើរ។

្ទរ់បង្រៀនងយើរ។្ទរ់្បទាន្រ្ីសរ្រឹមែល់ងយើរ។្ទរ់រួយ
ងយើរឲ្យង្វើល្អ។

្ពះវិញ្ញាណបរិសរុទ្្រ៏រួយ

ងយើរឲ្យង្វើការង្រើសងរើសែ៏

សំខ្ន់នានា។

្ទរ់ម្នបន្តូលម្រ្រ្នុរគំនិតនិរែួរចិត្

ងយើរងដ្យទន់ភ្ន់។ងយើរម្នា្រ់ៗអាច

សាតាប់ឮ្ទរ់តាមរងបៀបងផ្សរៗគ្នា។
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ទំព័ររបស់ងយើរ

បពរះវិហារ្ររិសុទ្លីរា៉ាម្រ៉រូមោយវា៉មលើមរៀធីអាយុ៩ឆ្នាុំប្រមទសម្រ៉រូ

បពរះវិហារ្ររិសុទ្ហគ្ូោ៉ាហគ្ីលមអកាវាឌស័រមោយបលនឌីសស៊្ីអាយុ១០ឆ្នាុំ

ប្រមទសមអកាវាទស័រ

ការនិមិត្តរ្រស់លីថហមោយរា៉ាមរៀវីអាយុ១០ឆ្នាុំប្រមទស

មប្រសី៊ល

បពរះវិហារ្ររិសុទ្សលត៍មលកមោយ

មមលីសសាអិលអាយុ៥ឆ្នាុំនិរមអមីឡា

អិលអាយុ២ឆ្នាុំប្រមទសមអស្តូនី



៧០ លីអាហរូណា

ងោយងជស៊ីកាឡាសិន

ដផ្អ្រងៅងលើែំងណើរងរឿរពិត

រែ្ឋនូវសយ៉ាកស.រ.អាឆ្នាំ១៨៤៣

ដជនដមននីងរានងមើលទូកអដណតោតងចញពីកំពង់ដផងៅដបពកអីរី។

នាងរានអារម្មណ៍ថ្សុ្រិនរ្រស់នាងហាក់ែូចជាកំពុងអដណតោត

រាមទូកងនាោះ។

ងទើ្រដតមួ�ឆ្នាំមុននាងរានចូលរួមជាសរាជិកថនសាសនាចបកថន

បពោះង�សេូវបគីស្ថនពួក្ររិសុទ្ថ្ងៃចុងងបកា�ង�ើ�រានសងបមចចិត្្រ្តូរងៅរស់ងៅ

ជាមួ�ពួក្ររិសុទ្ងផ្សងងទៀតងៅទីបកុងង្វូ។រាតោ�រ្រស់នាងនិងសរាជិក

ក្នុងបគួសារបរាំពីរនាក់ងទៀតរានង្្វើែំងណើរជាមួ�នាងរាមដបពកជីកអីរីងៅ

ទីបកុងរាសង�្វើ�តូរែ្ឋនូវងយ៉ាក។្រ៉ុដន្ងៅទីបកុងរាសង�្វើ�តូពួកងគពុំបតូវរាន

អនុញ្ញាតឲ្យជិោះងលើទូកង�ើ�ងោ�សារដតពណ៌សម្នុរដស្ករ្រស់ពួកងគ។

អេើសាក្រ្អតូនប្រុសរ្រស់នាងរានសួរងោ�សាងាត់ងសងៃៀមថ្«ឥ�តូវងតើង�ើងបតូវ

ង្្វើែូចងម្ច?»

សំណួរងនាោះរានឮែ្រងៅក្នុងអាកាសែ៏បតជាក់ងនាោះ។ចរាងា�ផលែតូវងៅ

ង្វូងៅរានចំណា�១,២៨៧គី�តូដម៉បតងទៀត។ពួកងគអាចងរាោះ្រង់

ង�ើ�បត�្រ់ងៅផ្ោះវិញឬពយាយមង្្វើែំងណើរងលើកងបកា�ងទៀត។...

្រ៉ុដន្ងជនពុំអាចរង់ចាំរានង�ើ�។នាងរានែឹងថ្បពោះគម្ពីរមរមនពិត។

បពោះរានរានបពោះ្រន្តូលម្ងងទៀតមកកាន់ពួកពយាការី។នាងបតូវងៅែល់ទីបកុង

ង្វូជាមួ�បគួសារនាង។

ងជនរានតបមង់ែលែលួនគ្ត់ង�ើ�សមលែឹងងមើលងៅទិសខ្ងលិច។«ង�ើង

ងែើរងៅ»។

ង�ើ�ពួកងគពិតជាងែើរងៅដមន។រ�ូតែល់ដស្កងជើងរ្រស់ពួកងគរាន

ោច់ែូចអស់។រ�ូតែល់ងជើងរ្រស់ពួកងគងប្រោះនិង�ូរ្ មង�ើ�ពួកងគ

បតូវដតអ្ិសាឋានងែើម្ីរានការជាសោះងស្ើ�។ជួនកាលពួកងគងែកងៅទីវាល

ង�ើ�អាកាសធាតុបតជាក់ខ្លាំងណាស់រានអារម្មណ៍ហាក់ែូចធាលាក់បពិល។

មនុស្សមួ�ចំនួនរានគំរាមកំដ�ងចា្រ់ពួកងគោក់គុកងោ�គិតថ្ពួកងគរត់

ងគចងចញពីទាសភាព។ពួកងគពុំែឹងថ្បគួសារដមននីងគឺជាបគួសារដស្កងៅម

ដែលរានងសរីភាពង�ើ�។ង�ើ�ពួកងគរាន្រន្ងែើរងៅមុែងទៀតងោ�ងបចៀង

ទំនុកតងមកើង។ រច
នា
ររូប
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ៃុំដណើររបស់ដជន
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ពួកងគជិតងៅែល់ទីបកុងង្វូង�ើ�ងពលពួកងគងៅែល់ទងនលែមួ�។

អេើសាករាននិយ�ថ្«គ្មនសាពនងទ។

ងជនរានងក់កបាល។«ង�ើងបតូវងែើរកាត់ទងនលែងនោះង�ើ�អញ្ចឹង»។ងពល

នាង្ នងជើងចូលងៅក្នុងទឹកទងនលែទឹករានង�ើងបតឹមដកងងជើងនាង។នាង

រានងែើររំកិលងៅមុែ�ឺតៗ។ទឹករានង�ើងែល់ជង្ង់ង�ើ�ងបកា�មកង�ើង

ែល់ចងងកោះនាង។ងពលនាងងែើរែល់ោក់កណាតៅលទងនលែងនាោះទឹកង�ើងែល់បតឹម

កនាង។សំណាងល្អណាស់ដែលទឹកទងនលែងនាោះពុំងបរៅជាងងនោះង�ើ�បគួសារ

ដមននីងទាំងអស់គ្នារាន្ លែងផុតងោ�សុវត្ថិភាព។

ទី្រំផុតពួកងគរានងៅែល់ទីបកុងង្វូ។ងជនអាចង�ើញ្ ្មកំងរារែ៏

បសស់សាអាតថនជញ្ជាំងបពោះវិហារ្ររិសុទ្ង្វូងៅងលើទួលទល់មុែនឹងបជលង

្្ំ។ងទាោះ្រីជាបពោះវិហារ្ររិសុទ្ងនាោះពុំរានសាងសង់រួចង�ើ�ក្ីវាង្្វើឲ្យនាង

រានចិត្រំង្ើ្រជាខ្លាំង។រានអ្កនាំពួកងគងៅផ្ោះរ្រស់ពយាការី�៉ូដស្រស្មេើ្។

បស្ីរានាក់ែ្ពស់សក់ងៅមរងលើ្រ

ឈរងៅរាត់ទាវារ។គ្ត់

រានងៅ«ចូលមក

ចូលមក!»«ែ្នុំ

ង្មោះដអមរា៉ាស្មេើ្»។

្រ៉ុនាមននាទីងបកា�មកវា

រានភាពបសពិចបសពិល។ងជនរានជួ្រ

ពយាការីង�ើ�ងលាករានងរៀ្រចំងៅអីជុំវិញ្រន្្រ់សបរា្រ់បគួសារ

ដមននីង។ងជនអង្នុ�ងលើងៅអីងនាោះងោ�រានអំណរគុណង�ើ�

រានសាតោ្រ់ងពល�៉ូដស្ររានដណនាំពួកងគឲ្យសារល់អ្កទាំងអស់គ្នាងៅ

ទីងនាោះរួមទាំងមិត្្ក្ិរ្រស់ងលាកគឺងវជ្្រណ្ិតង្រេើន�ុីដសល។ងបកា�មក

�៉ូដស្ររានដ្ររងៅរកងជនងលាករានសួរថ្«ងតើ្រ្អតូនរានង្្វើជាអ្កែឹកនាំ

បកុមតូចងនោះដមនងទ?»

ងជនរានង្លែើ�ថ្«ចាស៎ងលាក!»។

�៉ូដស្ររានញញឹម។«សូមបពោះប្រទានពរែល់្រ្អតូន!ឥ�តូវងនោះ

ែ្នុំចង់សាតោ្រ់ពីការង្្វើែំងណើររ្រស់្រ្អតូន»។

ងជនរានបរា្រ់អំពីងជើងដែលរានរ្រួសរ្រស់ពួកងគនិងការងែក

ងៅងលើបពិលនិងការ្លែងទឹកទងនលែ។មនុស្សបគ្រ់គ្នារានសាតោ្រ់

ងោ�ងសងៃៀមសាងាត់។នាងរាន្រញ្ច្រ់ថ្«្រ៉ុដន្វាមិនលំរាក

ណាស់ណាងទ។ង�ើងរានង្្វើែំងណើរងោ�រីករា�ងោ�ងបចៀង

ទំនុកតងមកើងង�ើ�ដ្លែងអំណរគុណចំងោោះបពោះសបរា្រ់ងសចក្ីល្អ

និងងសចក្ីងមរាតោករុណាែ៏ម�ិរារ្រស់បទង់ក្នុងការប្រទានពរការោរ

និងពយារាលងជើង

រ្រស់ង�ើង»។

រានភាព

ងសងៃៀមសាងាត់មួ�

សន្នុោះ។«ងតើ

ងលាកងវជ្្រណ្ិត

គិតយ៉ាងណាដែរ?»

ទី្រំផុត�៉ូដស្ររាននិយ�ងោ��កថែទោះជង្ង់្រុរសងនាោះ។«ងតើងនាោះពុំ

ដមនជាងសចក្ីជំងនឿងទឬ?»

ងវជ្្រណ្ិតង្រេើន�ុីដសលរានសារភាពថ្«ប្រសិនង្រើជាែ្នុំវិញែ្នុំខ្លាចថ្

ែ្នុំគួរដតបត�្រ់ងបកា�ង�ើ�ងៅផ្ោះែ្នុំវិញ!»

�៉ូដស្ររានងក់កបាលង�ើ�ងមើលងៅងជននិងបគួសារនាង៖

«សូមឲ្យបពោះប្រទានពរែល់្រ្អតូន។្រ្អតូនគឺជាមិត្ែ៏

សំណព្វរានាក់»។◼

អ្នកនិពន្ធរស់សៅរែ្ឋតិចោសស.រ.អា។

ងរនដមននីរបានរស់ងៅជាមួយអិមម្៉ានិរ

យ៉រូដសបស៊្ី្អស់រយៈងពលជាង្ចើនដខ។នារ

បានងរៀបការនរឹរអ៊ីសា្រងរមងហើយពួ្រងគគឺជា

អ្្រងៅ្រ្នុរចំងណាមអ្្រតាំរទីលំងៅែំបរូរងគងៅ

្រលរភ្ំរែ្ឋយរូថ្ហ៍។នារបានបន្ង្វើជាសម្រិ្រ

ែ៏ងសាមះ្តរ់ននសាសនាច្្រងទាះបីនារបានម្ន

ឧបសគ្ង្ចើន្រ្ី។កាលនារទទួលមរណភាព

្រ្នុរឆានាំ១៩០៨្បធានយ៉រូដសបងអហវស៊្ី្

(១៨៣៨–១៩១៨)បានដថ្រងៅ្រ្នុរពិ្ីបរុណ្យ

សពរបស់នារ។



៧២ លីអាហរូណា

ងោយជូងលៀនែូដមន

ដផ្អ្រងៅងលើែំងណើរងរឿរពិត

«សពលម្ពោះម្គតីស្ទសៅណផនែតីម្ទង់សនយានឹងប្ជតូនម្ពោះវិញ្ញាែឲ្យមកលួងសោម

សយើងជាមិត្សយើងែ៏អស់កល្»(ងសៀវងៅចងបមៀងកុរារ៥៦)។ ដវជ្្រណ្ិតង្�្វងរានប្រសាសន៍ថ្«សារា៉ទំនងជាបតូវង្្វើការ្តអិម.

អា.អា�ងៅែ្ងរ្រស់នាង»។គ្ត់រានញញឹមោក់សារា៉។ែ្នុំនឹង

ោក់កាលវិភាគង្្វើវាងៅថ្ងៃដស្អកងនោះ។«ែ្នុំនឹងបត�្រ់មកវិញ្រន្ិចងទៀត»។

ែ្ងរ្រស់សារា៉ឈឺមួ�រ�ៈមកង�ើ�។ងពលនាងងបកាកងៅងពលបពឹកវាឈឺ

យ៉ាងខ្លាំងង្្វើឲ្យនាងពិរាកនឹងងបកាកឈរឲ្យបតង់ែលែលួនរានង�ើ�នាងក៏ពិរាក

សារ៉និងម៉ាស៊ីនអិម.អា.អាយ
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ងែើរផងដែរ។សារា៉និងរាតោ�នាងរានមកជួ្រងលាកងវជ្្រណ្ិតង្�្វងងែើម្ី

រកងមើលពីមូលង�តុថនការឈឺងនាោះ។

សារា៉រានសួរងពលងមើលមុែរា៉ាក់ថ្«្តអិម.អា.អា�ងទៀតង�ើ�

ឬ?»។នាងធាលា្រ់្ តអិម.អា.អា�ពីមុនម្ងង�ើ�។នាងចាំថ្នាង្ ័�

ខ្លាំងណាស់ងពលងៅក្នុង្រំពង់ែ៏្ ំងនាោះដែល្ តរូ្រភាពងៅក្នុងែលែលួនរ្រស់នាង។

រា៉ាក់នាងរាននិយ�ថ្«សារា៉ឲ្យរា៉ាក់សុំងទាស។្រ៉ុដន្រូ្រភាពទាំងងនាោះ

នឹងជួ�ងវជ្្រណ្ិតង្�្វងឲ្យែឹងថ្ែ្ងកូនរាន្រញ្ហាអ្វី។រា៉ាក់ែឹងថ្កូនអាច

ង្្វើវារាន។រា៉ាក់នឹងងៅដក្រកូន»។រា៉ាក់រានចា្រ់ថែសារា៉យ៉ាងដណន។

សារា៉និយ�ថ្«្រ៉ុដន្រា៉ាក់ពុំអាចចូលងៅក្នុង្រំពង់ងនាោះជាមួ�កូនរាន

ងទ»។នាងរានឱនកបាលចុោះង�ើ��ំ។រា៉ាក់អាចងៅជាមួ�នាងងៅក្នុង

្រន្្រ់្រ៉ុដន្ងពលសារា៉ចូលងៅក្នុង្រំពង់រ្រស់រា៉ាសេើនងនាោះនាងនឹងងៅដតឯង។

រា៉ាក់រានឱ្រសារា៉។«បតូវង�ើ�្រ៉ុដន្ងតើកូនែឹងងទថ្នរណាអាចងៅ

ទីងនាោះងែើម្ីលួងងលាមកូន?»

សារា៉រានចាំង្មោះមួ�ដែលនាងរានឮអំពីបពោះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្ថ្៖

ម្ពោះែ៏ជាជំនួយ។ប្រដ�លជាបពោះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្អាចជួ�នាងកុំរាន

អារម្មណ៍្ ័�ខ្លាច។

សារា៉រានសួរ៖«បពោះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្?»

រា៉ាក់រានងក់កបាល។«បតឹមបតូវង�ើ�។កូនអាចអ្ិសាឋានទូលសូមឲ្យ

បពោះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្ជួ�កូន។រា៉ានិងរា៉ាក់នឹងអ្ិសាឋានឲ្យកូនផងដែរ»។

ការណ៍ងនាោះង្្វើឲ្យសារា៉រានគំនិតអសាចារ្យមួ�។«ងតើែ្នុំអាចសូមឲ្យរា៉ា

ប្រសិទ្ិពររានឬងទ?»

រា៉ាក់រានញញឹម។«បរាកែណាស់។រា៉ាក់ែឹងថ្គ្ត់នឹងប្រសិទ្ិពរ

ឲ្យកូន»។

នា�្រ់ងនាោះរា៉ារានោក់ថែងលើកបាលរ្រស់សារា៉ង�ើ�ផ្ល់ការប្រសិទ្ិពរ

្រព្វជិតភាពែល់នាង។គ្ត់រានប្រសិទ្ិពរសារា៉ថ្នាងនឹងបតូវរាន

បពោះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្លួងងលាមងនាោះនាងរានអារម្មណ៍កក់ងៅតោក្នុងចិត្។

អារម្មណ៍ងនាោះងៅែិតជា្រ់នឹងនាងងពញមួ��្រ់ងនាោះ។

ថ្ងៃ្រនាទា្រ់មកសារា៉ងែកងលើ្រន្ោះមួ�ដែលនឹងបតូវ�កចូលងៅក្នុង្រំពង់្ ំ

មួ�ងៅក្នុងរា៉ាសេើនអិម.អា.អា�។នាងរាននិយ�ង�ើងវិញងៅក្នុងចិត្នូវ

ោក្យដែលរា៉ារានងប្រើអំ�នុងងពលប្រសិទ្ិពរ៖ម្ពោះវិញ្ញាែបរិសុទ្ធនឹងគង់សៅ

ទតីសនាោះសែើម្តីលួងសោមកូន។សារា៉រានចា្រ់ថែរា៉ាក់យ៉ាងដណន។្រនាទា្រ់មក

គិលានុ្រែ្ឋ�ិការានោក់នាងចូលងៅក្នុង្រំពង់ងនាោះ។

រា៉ាសេើនអិម.អា.អា�រានសំង�ងគួរឲ្យចង់ងសើចអំ�នុងងពលវា្ តែ្ងរ្រស់

នាង។សារា៉បតូវងែកយ៉ាងងសងៃៀមងែើម្ីកុំឲ្យរូ្រភាពងនាោះបសអា្រ់។នាងរាន

កាលខញនុំអាយរុ្បាំឆានាំខញនុំ្តរូវវះកាត់យ្រអាមីដ្ល់

និរសាច់ែរុះ្រ្នុរ្ចមរុះងចញ។ខញនុំពិតជា្រួល្ចបល់

និរភ័យខ្លាចណាស់។ឪពរុ្រខញនុំបានផ្ល់ការ្បសិទ្

ពរែល់ខញនុំ។បនាទាប់ពីការ្បសិទ្ិពរងហើយខញនុំឈប់

ម្នអារម្ណ៍ភ័យខ្លាចងទៀតងហើយងយើរទាំរពីរ

នា្រ់ម្នភាពរី្ររាយងដ្យសារងយើរទទួលបាន

អារម្ណ៍ពី្ពះវិញ្ញាណបរិសរុទ្។

ការ្ិត្័�្រន្ិច្រ៉ុដន្ងបកា�មកនាងរានអារម្មណ៍កក់ងៅតោងនាោះង�ើងវិញ។វា

ជាអារម្មណ៍មួ�ែូចជារា៉ាក់ឱ្រកូន។ឬែូចជា្ ួ�ែ៏កក់ងៅតោ។នាងរានែឹង

ថ្អ្វីៗបគ្រ់យ៉ាងនឹងែំងណើរការរានល្អ។ពីមុននាងរានែឹងអំពីវាងនាោះរា៉ាសេើន

អិម.អា.អា�រាន្ តរួច!

ងៅក្នុងការិយល័�រ្រស់ងវជ្្រណ្ិតង្�្វងគ្ត់រាន្រគ្ហាញសារា៉និងរា៉ាក់

នូវរូ្រភាពែ្ងរ្រស់សារា៉។ងវជ្្រណ្ិតង្�្វងរានបរា្រ់សារា៉ងពលគ្ត់លុត

ជង្ង់ដក្រនាងថ្«ក្មលួ�ងែករានងសងៃៀមល្អណាស់។រូ្រភាពែ្ងទាំងងនោះ្រគ្ហាញ

ថ្ក្មលួ�នឹងបតូវង្្វើការវោះកាត់ងែើម្ីជួ�ក្មលួ�ឲ្យងែើររានល្អជាងងនោះ»។

សារា៉រានងល្រទឹករាត់។

ងវជ្្រណ្ិតង្�្វងរាននិយ�ងោ�ងមើលងៅរាតោ�សារា៉ថ្«ង�ើង

បតូវង្្វើការវោះកាត់ឆ្្រ់ៗងនោះ»។្រនាទា្រ់មកគ្ត់ដ្ររងៅរកសារា៉វិញ។«វាអាច

បតូវចំណា�ងពលពីរ្រីសរាតោ�៍្រនាទា្រ់ពីការវោះកាត់ងនាោះទំរាំក្មលួ�អាចទទួល

អារម្មណ៍ែូចងែើមវិញ្រ៉ុដន្្រនាទា្រ់ពីង�ើញក្មលួ�នាថ្ងៃងនោះងនាោះែ្នុំែឹងថ្ក្មលួ�នឹង

ង្្វើវារាន»។

សារា៉រានពយាយមគិតអំពីងរឿងទាំងអស់ដែលនាងនឹងបតូវង្្វើ្រនាទា្រ់ពី

ងវជ្្រណ្ិតង្�្វងពយារាលែ្ងនាងរួច។ខ្ញំអាចរត់សហើយណហលទឹកនិងសោត

សលើគំនរស្ឹកសឈើែ៏ធំបាន។នាងនឹកែល់ការង្្វើងរឿងទាំងងនាោះណាស់។្រ៉ុដន្

ការវោះកាត់វាគួរឲ្យខ្លាចជាងការ្តរា៉ាសេើនអិម.អា.អា�ងៅងទៀត!ងបកា�មក

សារា៉រានចាំអំពីការអ្ិសាឋាននិងពរជ័�ពិងសសរ្រស់នាង។បពោះវរ្រិរាសួគ៌

រាន្រញ្តូនបពោះែ៏ជាជំនួ�មកឲ្យនាង។បទង់នឹងជួ�នាងម្ងងទៀត។

នាងរានបកង�កងមើលងៅងវជ្្រណ្ិតង្�្វង។នាងរានសួរថ្«្រនាទា្រ់ពី

ងនាោះងតើែ្នុំអាចងលាតងលើគំនរសលែឹកងឈើ្ ំរានដែរឬងទ?»

ងលាកងវជ្្រណ្ិតរានញញឹម។«្រនាទា្រ់ពីងនាោះក្មលួ�អាចងលាតងលើគំនរ

សលែឹកងឈើ្ ំរាន»។◼

អ្នកនិពន្ធរស់សៅក្នញងរែ្ឋខូ�តូរា៉ែូស.រ.អា.។

អាណាល៊ីសងអ�្វអាយុ

6ឆ្នាុំរែ្ឋយូថ្�៍ស.រ.អា.
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អ្្រអាចដសវររ្រររូបភាពអំពី្បវត្ិសាសនាច្្របដន្ថមងទៀតងៅងគហទំព័រliahona .lds .org។

្ពិ្រហ្ំយ៉រ់

ក្នុងឆ្នាំ១៨44�៉ូដស្រនិងថ�រុមសេ្មើ្រានជា្រ់ក្នុងគុកកាតង្ចងែើម្ីរង់ចាំការកាត់ងទាស។មនុស្សអាបកក់រានទរាលា�ចូលងៅក្នុងគុកង�ើ�

រានសរាលា្រ់ពយាការីនិង្រងប្រុសរ្រស់ងលាក។ពួក្ររិសុទ្ពុំបរាកែចិត្ថ្ងតើនរណាគឺជាពយាការី្រនាទា្រ់ងនាោះង�ើ�។ងបកា�មកបពិកហាំ�៉ង់

រានង�ើងនិយ�ងៅក្នុងការប្រជុំមួ�ងនាោះរានអព្ភតូតង�តុរានងកើតង�ើង។មនុស្សជាងបចើនរាននិយ�ថ្ងលាករានទឹកមុែនិងសំង�ងែូច

�៉ូដស្រសេ្មើ្ង្រោះ្រិទ។ពួកងគរានែឹងថ្ងលាកនឹងង្្វើជាពយាការី្រនាទា្រ់។ឥ�តូវងនោះង�ើងែឹងថ្ងពលពយាការីសាលា្រ់ងនាោះប្រធានកូរ៉ុមថនពួកសាវក

ែ្់រពីរនាក់នឹងកាលា�ជាពយាការី្រនាទា្រ់។◼

យ៉រូដសបនិរនហររុម

សូមកាត់រូបភាពទាំងសនោះសែើម ត្ីជួយអ្នកក្នញងការណចកចាយ

សរឿងនានាអំពតីម្បវត្ិោសនាចម្ក។
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រាដា�រ្រស់ែ្នុំនិងែ្នុំរាន�កកញ្ច្រ់ងនាោះងៅកាន់ជំរំជនង្ៀសែលែលួន។

ែ្នុំពុំអាចនិយ�ថ្ជំរំងនាោះសាអាតង�ើ�្រ៉ុដន្ងៅទីងនាោះរានកដនលែងងលង

កមសាន្និងកដនលែងសបរា្រ់ការសិកសា។រានរ្ង្លែើងមួ�ងៅជិតជំរំងនាោះដែល

រានសំង�ងឮខ្លាំងណាស់ង�ើ�ងក្មងៗរានបរា្រ់ែ្នុំថ្វារានសំង�ងែូច

�ន្ងហាោះចមបាំងងហាោះកាត់ប្រងទសសេើរីនិងកដនលែងងផ្សងៗ ងទៀត។ប្រដ�ល

វាឮសំង�ងែូចបគ្្រ់ងរាលាងចំងោោះងក្មងៗដែលរានឮវាងៅក្នុងប្រងទសកំងណើត

រ្រស់ែលែលួន។

ែ្នុំរានជួ្រងក្មងៗពីរ្រីនាក់ងៅជំរុំងនាោះដែលរានអា�ុែំណាលែ្នុំរួមរាន

ោនីដ�៉លជាអ្កពូដកងលងអុកផងដែរ។សាដា�ណាស់ែ្នុំពុំរានងលងអុក

ជាមួ�គ្ត់ង�ើ�ងបោោះែ្នុំចូលចិត្ងលងអុកណាស់្ុ៉រដន្ពួកងគរានអងញ្ើញែ្នុំ

ឲ្យងលងរាល់ទាត់និងពីង្រ៉ុងវិញ។ងក្មងៗទាំងងនាោះរានបរា្រ់ែ្នុំថ្ពួកងគនឹក

ផ្ោះណាស់ង�ើ�ពួកងគពិតជាចង់ងចញពីជំរំងនោះង�ើ�ងៅងរៀនវិញ។

្រនាទា្រ់ពីង�ើងរានងលងរាល់ទាត់និងពីង្រ៉ុងង�ើ�ង�ើងរានឲ្យកញ្ច្រ់

សិកសាងនាោះងៅពួកងគ។ែ្នុំរានអារម្មណ៍ល្អដែលែ្នុំអាចង្្វើទងង្វើល្អែល់ងក្មងៗ

ដែលរស់ងៅក្នុងជំរំងនាោះ។◼

ងោយងខឡិបងអចអាយុ១០ឆ្នាុំម្បងទសអាលលឺម៉ង់

វារានចា្រ់ងផ្ើមងៅងពលងស្ករ្រស់ែ្នុំរានងរៀ្រចំគងបរាងមួ�ងែើម្ីជួ�ជន

ង្ៀសែលែលួន។ែ្នុំពិតជាចូលចិត្គងបរាងងនាោះណាស់ែូងច្ោះែ្នុំរានសូមឲ្យ

រាតោ�ែ្នុំបរា្រ់បគូ្រងបងៀនងៅសាលាែ្នុំអំពីងរឿងងនាោះង�ើ�បគូ្រងបងៀនរ្រស់ែ្នុំចង់ង្្វើ

អ្វីមួ�ជាមួ�សិស្សថ្នាក់ទី្រួន។ងែើម្ីងរៀ្រចំគំរូសបរា្រ់គងបរាងងនាោះដម៉��ីជា

្រ្អតូនបសីែ្នុំនិងែ្នុំរានងែើរពីផ្ោះមួ�ងៅផ្ោះមួ�ងទៀតងែើម្ីសូមការ្ររិចាចាគ។

ថ្ងៃដែលទន្ឹងរង់ចាំងនាោះរានមកែល់ងែើម្ី្រគ្ហាញគងបរាងងនាោះែល់សិស្ស

ថ្នាក់ទី្រួនទាំងអស់។ែ្នុំរានអារម្មណ៍្ ័�្រន្ិច។បរាកែណាស់គឺថ្ែ្នុំ្ ័�

ខ្លាំងដតមដង្រ៉ុដន្ែ្នុំរានង្្វើអស់ពីសមត្ថភាព។ែ្នុំរានបរា្រ់ែល់សិស្សថ្នាក់ទី្រួន

ងផ្សងងទៀតអំពីអ្វីដែលង�ើងបតូវការសបរា្រ់កញ្ច្រ់សិកសាែល់ជនង្ៀសែលែលួន។ែ្នុំ

រានបរា្រ់អំពីរង្រៀ្រដែលង�ើងរានងែើរពីផ្ោះមួ�ងៅផ្ោះមួ�ងទៀតង�ើ�ែ្នុំរាន

អងញ្ើញពួកងគឲ្យពយាយមង្្វើអ្វីដែលប្រងសើរជាងែ្នុំដ្មងទៀតងែើម្ីថរអគ្រសបរាក់

ជួ�ែល់គងបរាងងនាោះ។ទាំងអស់រួមគ្នាង�ើងរានង្្វើកញ្ច្រ់សិកសាជាង១០០

កញ្ច្រ់។ង�ើងរានោក់ងសៀវងៅកំណត់ង�តុងៅមថែនិងសរាភារសិកសាងផ្សង

ងទៀត។ង�ើងក៏រាន្រដន្ថមសារែលែីមួ�ដែលនិយ�«សូមសាវាគមន៍មកកាន់

ប្រងទសអាលលែឺម៉ង់»។



៧6 លីអាហរូណា

កពរះដយស៊ូវបនយាងម្ជួបយ៉ូសសបស៊្ីធ

ងរឿងអុំពីម្ពោះងយស៊ូវ
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នា
ររូប
ភា
ព
ងដ្

យ
អា

ប
រីល

ស
្នុត

ងោយគីមងវបរីែ

�៉ូដស្ររានអានបពោះគម្ពីរ

្រេើ្រ។ែគម្ពីរងនាោះដចងថ្

បពោះវរ្រិរាសួគ៌នឹងង្លែើ�ត្រ

សំណួរង�ើងប្រសិនង្រើង�ើង

អ្ិសាឋានសួរបទង់។�៉ូដស្រ

រានងៅក្នុងថបពង�ើ�រាន

អ្ិសាឋានងៅបពោះវរ្រិរាសួគ៌។

ជាងបចើនឆ្នាំ្រនាទា្រ់ពីបពោះង�សេូវ

រានបពោះជន្មរស់ង�ើងវិញងក្មង

ប្រុសរានាក់ង្មោះ�៉ូដស្រ

សេ្មើ្រានរានសំណួរមួ�។

ងលាកពុំែឹងថ្ងតើងលាកគួរ

ងៅសាសនាចបកមួ�ណា

ងនាោះងទ។
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ក
ុមា
រ

បពោះវរ្រិរាសួគ៌និងបពោះង�សេូវ

រានយងចុោះមកពីសាថានសួគ៌។

បពោះង�សេូវរាន្រន្តូលថ្

�៉ូដស្រពុំគួរងៅបពោះវិហារណា

មួ�ង�ើ�ងោ�សារពួកងគពុំ

រាន្រងបងៀននូវបគ្រ់អ្វីៗទាំងអស់

ដែលជាដផ្កថនសាសនាចបក

រ្រស់បទង់ង�ើ�។

ងពល�៉ូដស្រ្ ំង�ើងងលាករានជួ�សាតោរ

សាសនាចបករ្រស់បពោះង�សេូវឲ្យបត�្រ់

មកកាន់ដផនែីវិញ។សាសនាចបក

ងនាោះរានង្មោះថ្សាសនាចបកថន

បពោះង�សេូវបគីស្ថនពួក្ររិសុទ្ថ្ងៃចុង

ងបកា�។សាសនាចបកងនោះជួ�មនុស្សឲ្យ

ងរៀនអំពីបពោះង�សេូវនិងបពោះវរ្រិរាសួគ៌។



៧៨ លីអាហរូណា

ការអានបពោះគម្ពីរ្រងបងៀនែ្នុំកាន់ដតងបចើនអំពីបពោះវរ្រិរាសួគ៌។ងពលែ្នុំអ្ិសាឋាន

បទង់អាចង្លែើ�ត្រនឹងការអ្ិសាឋានែ្នុំផងដែរ។◼
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ក
ុមា
រ

ទុំព័រផ្ត់ពណ៌
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ព
ងដ្

យ
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ប
រីល

ស
្នុត

ដថងៃឈប់សកម្គឺជា

ដថងៃបរិសរុទ្ធ



៨០ លីអាហរូណា

យ�ើងគឺជា្ពះ�សតរបស់្ពះអមាចាស់។

្ទង់ពឹងយលើយ�ើង។

ខញនុំរានទំនុកចិត្ថ្វាគឺជាបំែងម្បាថ្នារ្រស់

សរាជិករានាក់ៗថនសាសនាចបកងនោះងែើម្ី្រងបមើ

និងជួ�អស់អ្កដែលបតូវការជំនួ�។ងៅងពល

្រុណ្យបជមុជទឹកង�ើងរានចុោះងសចក្ីសញ្ញាថ្នឹង

«ដរក្រន្នុកគ្នាងៅវិញងៅមកងែើម្ីឲ្យ្រន្នុកងនាោះរាន

បសាល»[ម៉ូសា�១៨:៨]។«ងតើ្រ៉ុនាមនែងង�ើ�

ដែលែួងចិត្អ្ករានក្នុកក្លួលងៅងពលអ្ករានងមើល

ង�ើញពីងសចក្ីបតូវការរ្រស់អ្កែថទ?ងតើអ្កធាលា្រ់

រានបំែងងែើម្ីង្្វើជាមនុស្សដែលជួ�ងគញឹកញា្រ់

្រ៉ុណាណ?្រ៉ុដនដងតើកិច្ចការរស់ងៅប្រចាំថ្ងៃរាន្រគ្អាក់

្រំណងងនោះញឹកញា្រ់្រ៉ុណាណង�ើ�ដែលអ្ករានទុក

្រំណងងនោះឲ្យអ្កងផ្សងងទៀតជួ�ង្្វើវិញងោ�រាន

អារម្មណ៍ថ្‹អូ៎បរាកែណាស់នឹងរាននរណារានាក់

នឹងជួ�ការគ្រងនាោះង�ើ�»។

«ង�ើងជា្រ់ជំោក់នឹងភាពមរាញឹកក្នុងជីវិតរ្រស់

ង�ើងយ៉ាងខ្លាំង។្រ៉ុដន្ប្រសិនង្រើង�ើងបត�្រ់ងៅ

ងមើលកិច្ចការដែលង�ើងរានង្្វើង�ើងអាចរកង�ើញថ្

...ជាញឹកញា្រ់ង�ើងរានចំណា�ងពលភាគងបចើន

្រំផុតរ្រស់ង�ើង�កចិត្ទុកោក់ងៅអ្វីដែលពុំសំខ្ន់

ងសាោះង�ើ�ងៅក្នុងគងបរាងការណ៍ែ៏្ ំងោ�បពងងើ�

កងនកើ�នឹងងរឿងដែលសំខ្ន់ជាងងនាោះងៅវិញ។...

ង�ើងបតូវរាន�េុមព័ទ្ងោ�អ្កដែលបតូវការ

ការ�កចិត្ទុកោក់ការងលើកទឹកចិត្ការគ្ំបទ

ការលួងងលាមនិងចិត្ស្រ្នុរសពីង�ើង—មិន

ថ្ពួកងគជាសរាជិកបគួសារមិត្្កដិអ្កសារល់

គ្នាឬអ្កែថទងនាោះងទ។ង�ើងគឺជាបពោះ�សដរ្រស់

បពោះអរាចាស់ងៅងលើដផនែីងនោះងោ�ទទួលរាន្រញ្ជា

ឲ្យ្រងបមើង�ើ�ជួ�ែល់កូនងៅបទង់។បទង់ពឹងងលើ

ង�ើងរានាក់ៗ។...

សូមឲ្យទំនុក្រទងៅក្នុងទំនុកតងមកើងែ៏ល្ីលបាញ

ងនោះងបជៀតចូលក្នុងបពលឹងង�ើង។...

ចរូររួយនរណា

ម្នា្រ់្រ្នុរនថងៃងនះ

លុោះម្តាជួបងទៀត

សតើខ្ញំបានសធ្វើល្អែល់ពិភពសោកឬសទ?

សតើខ្ញំបានជួយអ្នកទតីទ័លសទ?

សតើខ្ញំបានជួយអ្នកសោកសៅឬនរណាឲ្យរីករាយ?

សបើអត់ខ្ញំមិនសធ្វើល្អ?

សតើបន្ទញកនរណារានាក់បានម្ោលសទថ្ងៃសនោះ

សោយជំនួយសធ្វើសចញពតីចិត្ខ្ញំ?

សតើអ្នកឈឺនិងអ្នកសនឿយហត់ម្តូវបានជួយឬសទ?

សតើសពលសគម្តូវការខ្ញំសៅឬសទ?

[«ងតើែ្នុំរានង្្វើល្អឬងទ?»ទំនុកតសមកើង

ងលែ១3៨]។

...សូមង�ើងសួរសំណួរងនោះែល់ែលែលួនង�ើង...

«ងតើែ្នុំរានង្្វើអ្វីែលែោះង�ើ�សបរា្រ់នរណារា្ក់នា

ថ្ងៃងនោះ?»ការទូនាមនរ្រស់ែ្នុំែល់សរាជិកទូទាំង

ពិ្ពងលាកគឺថ្ចូរដស្វងរកនរណារានាក់ដែលរាន

ការលំរាកឬរានជំងឺឬឯងកាង�ើ�ង្្វើអ្វីមួ�សបរា្រ់

គ្ត់នាថ្ងៃងនោះ។◼

ែកម្សង់សចញពតី«សតើសៅថ្ងៃសនោះខ្ញំបានសធ្វើអ្វតីខ្ោះែល់មនុស្សរានាក់?»

Liahona,ណខវិច្ិកាឆ្នាំ២០០៩ទំព័រ៨៤–៨៧។ ររូប
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ការប្រសិទ្ិពរ
ងោយលូអ៊ីសផ្កកឺ

«យ�ើ�យនះជាយោលបំ�ងរបស់យ�ើងយ�ើម្ី្ ្គត់្្គង់�ល់ពួក្បរិសុទ្ធរបស់យ�ើង�្ិត្គប់ទាំងអស់សុទ្ធខតជារបស់្ ងយ�ើង។...

�្ិតខ្ន�ីបានយោរយពញយ�ើ�មានបរិបូរ្គប់្ោន់និងយៅសល់យទៀត្ ងខមនយ�ើ�យ�ើងបានយរៀបរំ្គប់ទាំងអស់»

(គ.និងស.១០៤:១៥,១៧)។

ងែើម្ីងរៀនបដន្ថមងទៀតអំពីភាពខ្លួនទីពរឹរខ្លួនសរូមងមើលទំព័រ៣២និរ៤០ងៅ្រ្នុរចបាប់ងចញផសាយងនះ។



ម្នងៅ្រ្នុរចបាប់ងនះផរដែរ
សម្រាប់យុវមជ្ិមវ័យ

ងមងរៀន្បាំម្រពីពួ្រសាវ្រវ័យ

ង្រ្រស្ម្ប់យរុវមរ្ិមវ័យ
«ងយើរ្តរូវបាន្រំណត់ងដ្យការសង្មចចិត្ពរុំដមនងដ្យសារកាលៈងទសៈ
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