
សាសន្ចតកននតពរះតយស៊រូវត្ីស្ទននពួកបរិសុទ្ធន្ងៃចុងតតកាយ•ខែមិ្ុន្ឆ្នាំ២០១៨

វិវរណៈមួយខដលបានផតេល់
ពរដល់ពិភពតោក
ទាំងមរូលទំព័រ១២
ភាពជាឪពុកដ៏ន្លៃ្្ននូរ៖ការតមើលមួយខភលៃ�អំពីភាព

ជាតពរះទំព័រ២២

ការបតតមើតោយមិន្ ិ�ពីែលៃលួនឯងដល់អ្នកខដល

រងទុក្ខទំព័រ២6

យ៉រូខសបបានខតសកថា«ែ្ញំបានផ្ទាំងត�ើយ»

ទំព័រ៣២



ប្រធាន ជជមស៍ អ៊ី ជ្វោស្ត

ដកគ្សង់មកពី « ឥេ្ធិពលរបស់ឪពុកសុចរិែ » េំព័រ ២២ ។

« ភាពជាឪពុកដ៏ថ្លៃ្្នូរផ្តល់ដល់ជយើង

នូវគំនឈិតមួយចំនួនតូចអំពីលក្ខណៈ 

នៃភាពជាពពរះរបស់ពពរះវរបិតា
ដែលគង់នៅស្ថាៃសួគ ៌

របស់ន�ើង » ។



 ខែ មឈិ្ុនា ឆ្នាំ ២០១៨ ១

លីអាហូណា  

ខែ មឈិ្ុនា ឆ្នាំ ២០១៨

តៅតលើតកបមុែ
្តរូ្រជោយ បគីស្ីណា ស្៊ីធ

22	ឥទ្ធិពលរបស់ឪពុកសុចរិ�

ជោយ ជម្គាន វ៉ខរន

អ្នកដ�ើរតួជាឪពុកដៅក្ននុងជីវិតខ្នុុំបានបដ្ងៀនខ្នុុំអុំពី

សារៈសុំខាន់ននភាពជាឪពុកសុចរិត។

26	ទទួលបន្ទញកគ្នាតៅវិញតៅមក

ជោយ ខអលជ�ើរ ខជហហ្ី អ័រ ហូឡឈិន

តាមរយៈការបង្ហាញដសចក្ីអាណិតអាសូរ�ូច

ជា្ពរះ្្ីស្ទ�ល់បុ្តាបុ្តីទាុំងអស់របស់្ពរះ

ដោរះដយើងអាចចូលរួមដៅក្ននុងកិច្ចការរបស់ដោក

ដៅហ្វាយ។

32	ពួកបរិសុទ្ធ៖តរឿងអំពីសាសន្ចតក—ជំពរូក៤៖

ចរូរតបុងតបយ័�្ន

បោទាប់ពីរង់ចាុំអស់ជាដ្ចើនឆ្នាុំមកដៅទីបុំផុត

យ៉ូសសបស្ម៊ីធបានទទួលផ្ទាុំង—ជាមួយនឹង

ការដាស់ដតឿនឲ្យមានការ្បុង្បយ័ត្ន។

ខផ្ក នានា

4	 ការបង្ហាញអំពីតសចកតេីជំតនឿ៖តដវឡាតណថានី

6	 តគ្លការណ៍ននការង្របតតមើ:តរឿងតបាំយ៉ាងខដល

អ្នកសាដាប់ដ៏ល្អតធវើ

10	ការបតតមើតៅក្នញងសាសន្ចតក:កខនលៃងខដលត្

ត�រូវការតយើង

ជោយ វីហហ្ី នឈិង ឡរ៉ា អ៊ីយី

40	សំតេងពួកបរិសុទ្ធន្ងៃចុងតតកាយ

80	លុរះតរាជួបតទៀ�:កខនលៃងដ៏ពិសិដ្ឋននន្ងៃឈប់

សតមាករបស់តយើង

ជោយប្រធាន អឈិម រ័សុល បាឡឺដ

ការរំឭកពីវិវរណៈឆ្នាំ១៩៧៨

អត្ថ្រទ ពឈិជសសៗ

12	ការពតងីកពរជ័យននបពវជិ�ភាព

រដបៀបស�លវិវរណៈឆ្នាុំ១៩៧៨ទាក់ទងនឹង

បព្វជិតភាពបានផ្ល់ពរ�ល់បុ្្គលមានាក់ៗ

្កុម្្ួសារនិងសាសោច្ក។

16	វិវរណៈសតមាប់ជំន្ន់របស់តយើង

សាវកបួនរូបរំឭកអុំពីរដបៀបស�លពួកដោកទទួល

អារម្ណ៍ដៅន្ងៃទី១សខមិ្ុោឆ្នាុំ១៩៧៨

កាលស�លវិវរណៈស្ីពីបព្វជិតភាព្តូវបាន

ទទួល។

18	បានពររាមត្ប់រតបៀបខដលអាចមាន

ជោយខអលជ�ើរ ខអតជវើត �ូ្រ

កាលដៅដធ្វើជាអ្នកផ្សព្វផសាយសាសោវាជា

្រា�ុំបូងស�លខ្នុុំបានឮអុំពីការដាក់កុំហិតបព្វជិត

ភាពស្មាប់ពួកសសបែកដ្មៅ។.

20	បពវជិ�ភាពត�រូវកាន់តោយការតគ្រពដ៏ែ្ពង់ែ្ពស់

ជោយ ឆ្ឡុត អាខ្វោ

បោទាប់ពីពួកអ្នកផ្សព្វផសាយសាសោ�ុំបូង

បានមក�ល់្បដទសហ្គាណាបានបីសខ

ដោរះខ្នុុំបានទទួលបុណ្យ្ជមុជទឹក។



២ លីអាហូណា

44	ការកាន់ខ្ជាប់ដ៏មាន�ុល្យភាព

ជោយ ខអលជ�ើរ ថម៉ាឃល ចន យូ ជ្

ការដធ្វើការការដៅសាោដរៀនការចិញ្ចឹម្្ួសារ

មួយ—ដតើដយើងដធ្វើឲ្យការទទួលខុស្តូវទាុំងឡាយ

របស់ដយើងមានតុល្យភាពយ៉ាង�ូចដម្ច?

48	ការមានភាពតទៀងត�ង់ជាមួយែលៃលួនឯង—

និងជាមួយតពរះ

ជោយ ជហ្ត សូជធើលីន ខ្រលៃកជហើស

្ពរះបានជួយខ្នុុំឲ្យរួចផុតពីអុំណួតរបស់ខ្នុុំដហើយ

ទទួលយកការរិរះ្ន់សាថាបោពីសុំណាក់បម៊ីស្សព

របស់ខ្នុុំ។

យុវមជ្ិមវ័យ

50	ការតរៀបចំែលៃលួនសតមាប់ជីវិ�:ត�ើថានាក់សមា្មសត្ង្ររះ

នចឹង្ ួរឲ្យធុញតទាន់ឬ?

ជោយ ឆ្ឡុត ឡាកាបាល

ខ្នុុំបាន�ឹងថាថានាក់សមា្មសដ្ង្គារះពុុំ�ូចជាអ្វី

ស�លខ្នុុំបានរំពឹងទុកដ�ើយ។

52	ការតរៀបចំែលៃលួនសតមាប់ជីវិ�:ន្ងៃដំបរូងរបស់ែ្ញំតៅថានាក់

ករូរ៉រូមខអលតឌើរ

ជោយ ោលលៃឈិន លូដជែ

ខ្នុុំមានអ្វីជាដ្ចើនដ�ើមបែីផ្ល់ឲ្យដៅក្ននុងកូរ៉ូមសអលដ�ើរ

្បសិនដបើខ្នុុំមានចិត្ចង់បរិចាចា្។

54	មកពី�ំបន់តបសកកម្ម:ជំនួយបខនថែម

ជោយ អាលី អាខណល

56	ទីកខនលៃងរបស់តយើង

58	ពីមួយទំព័រតៅមួយទំព័រខ្លៃងទីបន្ទាល់ថាតយើងតជឿ

ជោយ រីឆ្ត អឈិម. រ៉មនី

មិត្ភក្ិរបស់ខ្នុុំបាននិយយថាពួកមរមនពុុំសមន

ជា្្ិស្សាសនិកដទ—�ូដច្នរះខ្នុុំបានសដ្មច

ចិត្រកដមើលដដាយខ្លួនខ្នុុំនូវអ្វីស�លដយើង្តូវបាន

បដ្ងៀនដៅក្ននុង្ពរះ្ម្ីរមរមន។

60	សំណួរនិងចតមលៃើយ

ដតើខ្នុុំអាចទទួលអារម្ណ៍កាន់សតមានទុំនុកចិត្

ដ�ើងយ៉ាង�ូចដម្ច?ដតើអ្វីជាអុំដណាយទាននន

ការសដងកេតសាគាល់?

62	ខសវងរកអំតោយទានរបស់អ្នក

ជោយ ចាស្ីណា លីជ្្ើរ

ដតើអ្នកកុំពុងសស្វងរកអុំដណាយទានមួយចុំនួន

របស់អ្នកឬ?ដនរះ្ ឺជាវិធី្បាុំបួនយ៉ាងដ�ើមបែីជួយ

អ្នកឲ្យចាប់ដផដើម!

64	ប័ណ្ណតបកាស:ពនលៃលឺខ្ងវិញ្ញាណ

65	ពាក្យចុងតតកាយ:ពនលៃលឺ្ លឺមានវ�តេមានតៅទីតន្រះ

ជានិច្!

ជោយខអលជ�ើរ ជ�ៀជ្ើរ ជអស្ អុជដូហ្

យុវវ័យ

48 76

52

ចាំម�ើលថាម�ើអ្នកអាច

រកម�ើញរូបលីអាហូណា

ដែលលាក់មៅក្ននុង

មលខមេះដែរឬមេ។

�ម�រុយ៖ម�ើអ្នកបមម�ើ

បងប្អូេរបស់អ្នកតា�

រមបៀបណា?

66	បញ្ំងពនលៃលឺរបស់អ្នក:បង្ហាញតសចក្ីតសឡាញ់រ

បស់ន្ង

ដពលខ្នុុំបដ្មើ្្ួសាររបស់ខ្នុុំខ្នុុំអាចទទួលអារម្ណ៍

ននដសចក្ី្សឡាញ់របស់្ពរះវរបិតាសួ្៌។

68	តពលត្ងសតមាប់ខ�វលីក

ជោយ ថហ�ី ផូលជមន

សអនតុនចង់្ត�ប់ដៅដលងកុុំព្យយូទ័រដហ្គមរបស់

រាត់វិញ—ប៉ុសន្ការបដ្មើប្យូន្បុសរបស់រាត់្ ឺជា

ដរឿងសុំខាន់ជាង។

70	នំ្ �ធីឡានិងអាមីហ្រស

ជោយ លីនសាយ ស្ីវិន ខ្នជនើរ នឈិង ម៉ារីសា 

ជដននីស

អាដ្�ៀណាមានចិត្រីករាយដ�ើមបែីសចកអាហ្រ

ស្មន់ជាមួយអ្នកជិតខាងរស់ោងដ្មៅរះ

មា៉ាហ្គារីតា។ប៉ុសន្រាត់កាន់សតរីករាយដ�ើមបែី

សចកចាយមិត្ភាពរបស់ពួកដ្។

72	�្នតេី:អព្នូ�ត��ុ

ជោយ សនណា ខ្រ៊លធ៍ ខអ�ជវើដស៍

74	ពួកសាវកខ្លៃងទីបន្ទាល់អំពីតពរះត្ីស្ទ

ជោយ ខអលជ�ើរ ជ�ល ជី ជរនឡាន់

75	តពរះវរបិរាសួ្៌សារល់អ្នក

ជោយ ស៊ីជស្ើរ បគីស្ីណា ្រ៊ី ហ្វោនកូ

76	តរឿងក្នញងតពរះ្ម្ពីរ:ម៉រូតសតធវើរាមតពរះ
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ការបង្ហាញអំពីតសចកតេីជំតនឿ

ដេវឡា	ដេថានី
កាលីហ្វយូញ៉ាស.រ.អា.

ជៅ ជពលគ៌រ បបាំ្រី ខែ កនលៃរះ ែញុំ បាន ជៅ ពឈិនឈិត្ ជោយ 

ជអកូ 4D ។

ជៅកុ្ង ការពឈិនឈិត្ ជោយ ជអកូ ជលើក មុន 

ជវជ្ជ្រណ្ឌឈិត ពុំ បាន ជឃើញ លក្ខណៈពឈិជសស ថន រូ្ររង 

កាយ ជឡើយ ។ ជោយសារខត ជរឿង ជនរះ ពួកជគ 

នឈិយយ ថ្ ថដ រ្រស់ កូនបសី ពួកជយើង នឹង កំ្រុត 

ជហើយ មុែ រ្រស់ នាង នឹងែូច បទង់បទាយ ។  រូ្រភាព 

ជៅកុ្ង ជអកូ 4D គឺ មន ភាពលម្អឈិត កាន់ខត ខ្លាំង 

ដូជច្រះ ជៅជពល អ្ក ឯកជទស ជនារះ បាន ចា្រ់ជផ្តើម ជធ្ើ 

ជអកូ ជនារះ ែញុំ បាន ជឃើញ រូ្ររង ដ៏ ល្អ ឥត ជខ្ចរះ រ្រស់ 

កូនបសី ែញុំ បគវីថដ ោក់ ែញុំ តាម កញ្ចក់ ជអបកង់ ។ ែញុំ ក៏ 

បានជឃើញ ខភ្ក ទាំងគូ ដ៏ បសស់សាអាត នឈិង មត់ ដ៏ 

ល្អ ឥត ជខ្ចរះ ផងខដរ ។ ែញុំ មន អារម្ណ៍ ស្ុគសាមាញ 

ណាស់ ខដល ថ្ នាង នឹង សាលា្រ់ ។

ជៅជពល កូនបសី រ្រស់ ជយើង ជមឡា បាន ជកើត មក 

ជវជ្ជ្រណ្ឌឈិត ឯកជទស បាន ឈរ រង់ចាំ ជួយ ជៅ ទីជនារះ 

្រ៉ាុខន្ត គ្មាន អ្ី ចាំបាច់ ជឡើយ ។ ជមឡា គ្មាន ជំងឺ បទីសូមី  

១៣ ជឡើយ ។ ជវជ្ជ្រណ្ឌឈិត នឈិង អ្ក ឯកជទស ពុំ អាច 

ពន្ល់ អំពី មូលជហតុ ជនារះ ជឡើយ ្រ៉ាុខន្ត សាវោមី ែញុំ នឈិង រូ្រ 

ែញុំ បាន ដឹង ថ្ ជនារះ គឺ ជា អព្នូតជហតុ ។

បួនសខដៅក្ននុងការពរដោរះដលើកទីពីររបស់រាត់ដវជ្ជបណ្ិតបាន

្បាប់ដ�លវា៉ថាកូនរបស់រាត់មានវិបត្ិ្កូម៉ូសូម�៏ក្មមួយ

ស�លដៅថា្ទីសូមី១៣។កូនរបស់រាត់មានឱកាសតិចតួច

ណាស់ដ�ើមបីែមានជីវិតរស់ដហើយដដាយសារជីវិតរបស់ដ�លវា៉

ក៏អាចស្ថិតក្ននុងហ្និភ័យដោរះដវជ្ជបណ្ិតបានផ្ល់�ុំបូោមៅន

ម្ងដហើយម្ងដទៀត�ល់រាត់ឲ្យរំលូតកូនដោរះដចាល។ដដាយ

្បឈមជាមួយនឹងលទ្ធផលស�លពុុំ្បាក�្បជាដោរះដ�លវា៉

បានដ្ជើសដរើសទុកចិត្ដលើ្ពរះវរបិតាសួ្៌ដទារះបីជាមានដរឿងអ្វី

នឹងដកើតដ�ើងក៏ដដាយ។

ត្ីស្ទីោស្ម៊៊ីធជាង្ �ររូប
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ខអ
លដ�ើរ	ជែហ្វ្ី	អ័រ	្វូឡិន		ក្នុង	កូរ៉ុម	នន	ពួកសាវក	េប់ពីរ	នាក់	បាន	មាន	បបសាសន៍	ថា	

«	បបជ្វល	អ្ី	មួយ	ជេល	កាន់ជែ	សំខាន់	ជាង	ការនិយាយ	ដនាះ	គឺ	ការសាតាប់	។	.	.	.	បបសិន	ដបើ	

ដយើង	សាតាប់	ដោយ	ដសចក្ីបសឡាញ់	ដនាះ	ដយើង	ពុំ	បែូវការ	គិែ	អំពី	អ្ី	ជេល	បែូវ	និយាយ	ដឡើយ	។	

វា	នឹង	បបទាន	េល់	ដយើង	—	តាមរយៈ	បពះវិញ្ញាេ	»	។ 1

ការសាដាប់	គឺ	ជា	ែំនាញ	មួយ	ជេល	ដយើង	អាច	ដរៀនសូបែ	។	ការ	សាដាប់	បង្ហាញ	ដសចក្ី	បសឡាញ់	របស់	ដយើង	

ចំដោះ	មនុស្ស	េនៃ	វា	ែួយ	បដងកើែ	ៃំនាក់	ៃំនង	េ៏	រឹង	មាំ	ដ្វើយ	យាង	អដ្ជើញ	បពះវិញ្ញាេ	ឲ្យ	បបទាន	ពរ	ដយើង	

ជាមួយ	នឹង	អំដោយ	ទាន	នន	ការយល់	េឹង	ដេើម្ី	ែួយ	ដយើង	ឲ្យ	យល់	អំពី	ដសចក្ី	បែូវការ	របស់	មនុស្ស	េនៃ	

ដៃៀែ	។ 2	ដនះ	គឺជា	វិធី	បបាំ	យា៉ាង	ជេល	ដយើង	អាច	ជកលម្អ	រដបៀប	ជេល	ដយើង	សាដាប់	។

សញ្ជចឹង្ ិ�
សូម	និយាយ	ដឡើង	វិញ	នូវ	អ្ី	ជេល	អ្ក	

សាដាប់	ឮ	និង	រដបៀប	ជេល	អ្ក	យល់	អំពី	

អារម្មេ៍	របស់	មនុស្ស	េនៃ	ដៃៀែ	។	ការេ៍	

ដនះ	ែួយ	ពួកដគ	ឲ្យ	េឹង	ថា	ដែើ	មាន	មនុស្ស	

យល់	អំពី	ពួកដគ	ដ្វើយ	ផ្ល់	ឱកាស	ឲ្យ	

ពួកដគ	បញ្ជាក់	ដឡើង	វិញ	ជេរ	ឬដៃ	។

ខសវងរកចំណុចរួម
អ្ក	បបជ្វល	ជា	មិន	យល់	បសប	នឹង	អ្ីៗ	ជេល	

បាន	ដលើក	ដឡើង	ដឡើយ	ប៉ុជន្	យល់	បសប	នឹង	អ្ី	

ជេល	អ្ក	ដធ្ើ	បាន	ដោយ	គ្មាន	ការបង្ហាញ	ខុស	

អំពី	អារម្មេ៍	របស់	អ្ក	។	ការយល់	បសប	អាច	

ែួយ	រំសាយ	នូវ	ការបពួយ	បារម្ភ	និងការ	ការោរ	

ខ្លួន	(	សូម	ដមើល	មា៉ាថាយ	5:25	)	។

ជគ្លការណ៍ ថន ការង្រ្រជបមើ

ជរឿង បបាំ យ៉ាង ខដល 

អ្ក សាដា្រ់ ដ៏ ល្អ ជធ្ើ
ការសាដាប់ ដ៏ ពធិែ គ្បាកដ េឹង ជួយអ្នក ដឹង រធបៀប ជួយ បំធពញ ធសចក្ី គ្ែូវការ ខាង 

វិញ្ញាណ េធិង ខាង សាច់ ឈាម របស់ មេុស្ស ដទេ ធេៀែ ដូចជា គ្ពះអង្គ សធ្គ្រះ 

េឹង ធ្វើ ។
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ទុកតពលឲ្យពួកត្
មនុស្ស	ជាដបចើន	បែូវការ	ដពលដវលា	ដេើម្ី	បបមូល	ផ្នុំ	គំនិែ	

ពី	មុន	និយាយ	។	សូម	ៃុក	ដពល	ឲ្យ	ពួកដគ	ដេើម្ី	

គិែ	ទាំង	ពី	មុន	និង	ដបកាយ	ពួកដគ	និយាយ	

អ្ី	មួយ	(	សូម	ដមើលយា៉ាកុប	1:19	)	។	

ដោយ	សារ	ជែ	ពួកដគ	ប្្ចប់	ការនិយាយ	

ពុំ	ជមន	មាន	ន័យ	ថា	ពួកដគ	បាន	និយាយ	

អ្ីៗ	ជេល	ពួកដគ	ចង់	និយាយ	ដនាះ	

ដៃ	។	សូម	កុំ	ខាលាច	នឹង	ភាព	ដសងៀម	សាងាែ់	

(	សូមដមើលយ៉ូប	2:11–3:1	និង	អាលមា៉ា	

18:14–16	)	។

តផ្ដា�យកចិ�តេទុកោក់
ដយើង	គិែ	ដលឿន	ជាង	មនុស្ស	េនៃ	

និយាយ	ដៅ	ដៃៀែ	។	សូម	ៃប់ខ្លួន	កុំ	ឲ្យ	

ដធ្ើ	ការសន្ិោឋាន	ឬ	គិែ	ៃុក	ជា	មុន	ដៅ	

ដលើ	អ្ី	ជេល	អ្ក	នឹង	និយាយ	ដៅ	ដពល	

ពួកដគ	និយាយ	ចប់	ដឡើយ	(	សូម	ដមើល	

សុភាសិែ	18:13	)	។	ផ្នុយ	ដៅវិញ	

សូម	សាដាប់	ដោយ	មាន	បំេង	ចង់	យល់	

េឹង	។	ចដម្ើយ	របស់	អ្ក	នឹង	បាន	បបដសើរ	

ដឡើង	ដោយសារ	វា	ៃៃួល	បាន	ព័ែ៌មាន	

តាមរយៈ	ការយល់េឹង	េ៏	ស៊ី	ែដបរៅ		។

បញ្ជាក់តេើងវិញ
សូម	កុំ	ខាលាច	ដេើម្ី	សួរ	សំេួរ	បញ្ជាក់	អំពី	អ្ី	មួយ	ជេល	

អ្ក	មិន	យល់	(	សូមដមើលមា៉ាកុស	9:32	)	។	ការ	បញ្ជាក់	

ដឡើង	វិញ	កាែ់	បន្ថយ	ការ	យល់	ខុស	ដ្វើយ	វា	បង្ហាញ	ចំោប់	

អារម្មេ៍	របស់	អ្ក	ដលើ	អ្ី	ជេល	បាន	ដលើក	ដឡើង	។រូប
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បបធាន	រ័សុល	អិម	េិលសុន	បាន	បដបងៀន	ថា	ដយើង	គួរ	«	ដរៀន	សាដាប់	ដ្វើយ	សាដាប់	ដេើម្ី	ដរៀន	ពី	គ្នា	ដៅ	វិញ	ដៅ	មក	»	។ 3	

ដៅ	ដពល	អ្ក	សាដាប់	ដោយ	មាន	ដចែនា	ចង់	ដរៀន	អំពី	មនុស្ស	េនៃដៃៀែ	អ្ក	នឹង	ស្ថិែ	ដៅ	ក្នុង	កជន្ង	េ៏	បបដសើរ	មួយ	ដេើម្ី	យល់	

អំពី	ដសចក្ី	បែូវការ	របស់	ពួកដគ	ដ្វើយ	សាដាប់	ការបំផុស	គំនិែ	អំពី	រដបៀប	ជេល	អ្ក	អាច	ដមើល	ជែ	េល់	មនុស្ស	ដៅ	ែុំវិញ	ខ្លួន	អ្ក	

េូចជា	បពះអង្គ	សដហង្រះ	នឹង	ដធ្ើ	ជេរ	។

ការសាដាប់្ លឺជាតសចក្ីតសឡាញ់
េំដេើរ	ដរឿង	មួយ	មក	ពី	ជអលដ�ើរ	្វូឡិន	បាន	ឆ្នុះបញ្ចាំង	អំពី	អនុភាព	នន	ការ	សាដាប់	៖

«	មិែ្	របស់ខ្នុំ	បែយ	រ៉ស់សល	បានដបើកឡានរបស់គ្ែ់យឺែៗដចញពីយាន្ោឋានរបស់គ្ែ់	.	.	.	គ្ែ់	មាន	អារម្មេ៍	

ថា	កង់	ដបកាយ	របស់	គ្ែ់	កិន	អ្ី	មួយ	។	.	.	.	

ដនាះ	គ្ែ់	បាន	ចុះ	ដៅ	ក៏	ដ�ើញ	កូនបបុស	

អាយុ	បបាំបួន	ឆ្នាំ	េ៏	មាន	ែនម្	របស់	គ្ែ់	

ដ្មាះ	អូស្ីន	ដេក	ផ្កាប់	មុខ	ដៅ	ដលើ	ផ្លូវ	

ដេើរ	.	.	.	អូស្ីន	សាលាប់	ដៅដ្វើយ	។

«	បែយ	ពុំ	បសេុក	ចិែ្	មិន	អាច	ដេក	

លក់	ឬ	មាន	ភាពសុខសាន្	ដឡើយ	។	.	.	.	

ប៉ុជន្	ដៅ	ក្នុង	ការរងៃុក្ខ	េ៏	ឈឺចាប់	ដនាះ	មាន	

កមាលាំង	ដបបាស	ដលាះ	បាន	ដកើែ	ដឡើង	.	.	.	ចន	

ដម៉ននីង	។

«	ខ្នុំ	ពិែ	ជា	មិន	េឹង	ថា	ចន	និង	នេគូ	វ័យ	

ដក្មង	របស់	គ្ែ់	ោក់	កាលវិភាគ	យា៉ាង	ោ	

ដេើម្ី	ដៅ	សួរសុខៃុក្ខ	ផ្ះ	បគួសារ	រ៉ស់សល	

ដៃ	។	.	.	.	អ្ី	ជេល	ខ្នុំ	េឹង	គឺ	ថា	កាលពី	

និទា�រេូវ	មុន	បងបបុស	ដម៉ននីង	បាន	

ដ្ង	ដៅ	ែួយ	បែយ	រ៉ស់សល	ដឡើង	

ដចញ	ពី	ដសាកនាេកម្ម	ដៅ	បចក	ផ្លូវ	ដនាះ	

េូចជា	គ្ែ់	ដលើក	កូនបបុស	ែូច	អូស្ីន	

ដោយ	ខ្លួន	គ្ែ់	ជេរ	។	េូចជា		.	.	.	បងបបុស	ក្នុង	េំេឹងល្អ	ចន	បាន	ដធ្ើ	ការដមើលជែ	ខាង	បព្ែិែភាព	ដ្វើយ	ជែរកសា	បែយ	

រ៉ស់សល	។	គ្ែ់	បាន	ចាប់	ដផ្ើម	ដោយ	និយាយ	ថា	‹	បែយ,	អូស្ីន	ចង់	ឲ្យ	អ្ក	ដបកាក	ដឡើង	—	ដៅ	កជន្ង	ដលង	បាល់	ដបាះ	

—	េូដច្ះ	ខ្នុំ	នឹង	មក	ៃីដនះ	រល់បពឹក	ដៅដមា៉ាង	5:15	នាៃី	បពឹក។	ចូរ	ដបែៀម	ខ្លួន	ឲ្យ	ដបសច	.	.	.›	។

«	ដបកាយមក	បែយ	បាន	បបាប់	ខ្នុំ	ថា	‹	ខ្នុំ	មិន	ចង់	ដៅ	ដៃ	ដបោះ	ខ្នុំ	ជែងជែ	នាំ	អូស្ីន	ដៅ	ជាមួយ	រល់បពឹក	។	.	.	.		

ប៉ុជន្	ចន	ដៅជែ	ៃៃូច	េូដច្ះ	ខ្នុំ	បាន	ដៅ	។	ចាប់	ពី	នែង	េំបូង	ដនាះ	មក	ដយើង	បាន	និយាយ	គ្នា	—	ឬ	ខ្នុំ	និយាយ	ដ្វើយ	ចន		

បាន	សាដាប់	។	.	.	.	េំបូង	វា	មាន	ការលំបាក	ប៉ុជន្	យូរៗ	ដៅ	ខ្នុំ	បាន	េឹងថា	ខ្នុំ	ៃៃួល	បាន	កមាលាំង	ដៅក្នុង	ៃបមង់	ជា	[	ចន	

ដម៉ននីង	]	ជេល	បសឡាញ់	ខ្នុំ	ដ្វើយ	សាដាប់	ខ្នុំ	រ្វូែ	េល់	បពះអាៃិែ្យ	បាន	រះដឡើង	ក្នុង	ែីវិែ	ខ្នុំ	សារជាែ្មី	›	»	។ 4	◼
កំណ�់ចំោំ

	 1.	 ជែហ្វ្ី	អ័រ	្វូឡិន	«	Witnesses unto Me »	Liahona	ជខ	កកកោ	ឆ្នាំ	2001	ៃំព័រ	16	។

	 2.	សូមដមើល	ដេវី�	ដអ	ជបេោ	ដៅ	ក្នុង	«	ការ	ពិភាក្ស	ែុមូល	»	(	ការ	បំោក់បំប៉ន	ថានាក់	េឹកនាំ	ៃូទាំង	ពិភព	ដលាក	ជខ	វិច្ិកា	ឆ្នាំ	2010	)		

broadcasts.lds.org	។
	 3.	 រ័សុល	អិម	េិលសុន	« Listen to Learn »	Ensign	ជខ	ឧសភា	ឆ្នាំ	1991	ៃំព័រ	23	។

	 4.	 ជែហ្វ្ី	អ័រ	្វូឡិន	« Emissaries to the Church »	Liahona	ជខ	វិច្ិកា	ឆ្នាំ	2016	ៃំព័រ	66–67	។

ការង្របតតមើដរូចខដលតពរះអង្គសត្ង្ររះបានតធវើ
តៅតពលតពរះតយស៊រូវយងតចញពីតសុកតយរីែរូតន្រះមានមនុស្ខ្វាក់ខភ្នកពីរន្ក់បាន

ខតសកតៅតទង់តោយទរូលថា«ឱតពរះអមាចាស់ជាតពរះវង្�លៃលួងោវីឌតអើយសរូមតទង់តតបាស

តមរាតាដល់តយើងែ្ញំផង។...

«តន្រះតពរះតយស៊រូវតទង់ឈប់ក៏តៅអ្នកទាំង២តន្រះមកមានតពរះបន្ទនូលសួរថាត�ើចង់ឲ្យ

ែ្ញំតធវើអវីឲ្យអ្នក?

«ត្ទរូលតទង់ថាឱតពរះអមាចាស់តអើយសរូមតតបាសឲ្យខភ្នកតយើងែ្ញំបានភលៃលឺតេើងផង។

«តទង់មានតសចកតេីកតេលួលក្នញងតពរះ�ឫទ័យ

ក៏ពាល់ខភ្នកត្តសាប់ខ�ខភ្នកបានភលៃលឺតេើងរួច

ត្តដើររាមតទង់តៅ»(មា៉ាថាយ២០:៣០,

៣២–៣៤)។

ត�ើតយើងអាចតរៀនអវីែលៃរះមកពីរតបៀបខដលតពរះអង្គ

សត្ង្ររះបានសាដាប់?
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 ខែ មឈិ្ុនា ឆ្នាំ ២០១៨ ៩

ការអតញ្ជើញឲ្យអនុវ�តេ
សរូមពិចារោអំពីរតបៀបខដលអ្នក

នចឹងអនុវ�តេតគ្លការណ៍ទាំងតនរះតៅ

ក្នញងរតបៀបខដលអ្នកតធវើការង្របតតមើ។

សរូមសួរតៅមនុស្ខដលអ្នកតធវើការង្រ

បតតមើថាត�ើពួកត្ត�រូវការអវីែលៃរះ។សរូម

សាដាប់ចតមលៃើយរបស់ពួកត្និងការបំផុស្ ំនិ�ពីតពរះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។សរូមអនុវ�តេរាមអវី

ខដលតយើងសាដាប់ឮ។

ជគ្លការណ៍ ថន ការង្រ្រជបមើ មន ជគ្ល្រំណង ជដើម្ី ជួយ ជយើង ឲ្ ជមើល ខ្គ្នា ជៅវិញ 

ជៅ មក — ពុំ ខចកចាយ ជា សារលឈិែឈិត ជនារះ ជទ ។ ជៅ ជពល ជយើង សាគាល់ មនុស្ស ខដល បាន 

ចាត់ មក ឲ្ ជយើង ជនារះ បពរះវិញ្ញាណ ្ររិសុទ្ធ នឹង ្រំផុស គំនឈិត ជយើង ឲ្ ដឹង អំពី សារលឈិែឈិត អ្ីែលៃរះ 

ខដល ពួកជគ អាច បតូវការ ្រខន្ថម ពី ជលើ ការ ជមើល ខ្ នឈិង ជសចក្ីជមតាតា ករុណា រ្រស់ ជយើង ។



១០ លីអាហូណា

ការបំផុស គំេធិែ ឲ្យ បតែទូរ ធៅ រស់ធៅ េីគ្កុង គ្បូកឃ្ីេ រដ្ឋ េូវ ធ៉ោក បាេ ោំ ធយើង 

ធៅកាេ់ ការបធគ្មើ េធិង ពរជ័យ តដល ធយើង ពុំ តដល េឹង សាមាេ ដល់ ។

ជៅ
	ក្នុង	ឆ្នាំ	2013	ដយើង	កំពុង	រស់ដៅ	ៃីបកុង	

មា៉ានហាែែិន	រេ្ឋ	នូវដយា៉ាក	ស.រ.អា.	។	

ដយើង	បសឡាញ់	វួេ	របស់	ដយើង	។	ដោយសារ	ដយើង	កំពុង	

ជែ	មាន	កូន	េំបូង	ដនាះ	ដយើង	បាន	ចាប់ដផ្ើម	រកដមើល	ផ្ះ	

ធំ	ជាង	មុន	មួយ	ដៅក្នុង	ែំបន់	វួេ	ដយើង	។	ដយើង	រក	បាន	

ផ្ះ	មួយ	ជេល	ហាក់េូច	ជា	ល្អ	បំផុែ	ប៉ុជន្	ដយើង	គ្មាន	

អារម្មេ៍	បសឡះ	ក្នុង	ចិែ្	ដឡើយ	។

ដៅ	រេូវ	ផ្ការីក	ដនាះ	ឡរ៉	ចាប់ដផ្ើម	មាន	អារម្មេ៍	

ថា	ដយើង	គួរជែ	ប្លូរ	ដៅដៅ	ៃីបកុង	បបូក�្ីន	។	វីល	ពុំ	

បបាកេបបាជា	នឹង	ដរឿង	ដនាះ	ដឡើយ	។	ដយើង	អែ់	សារល់		

ៃីបកុង	បបូក�្ីនដសាះ	ដ្វើយ	វីល	ចង់	ដៅ	ជក្រ	ការង្រ	

គ្ែ់	ក្នុង	ធនាគ្រ	វិដនាដយាគៃុន	ដោយសារ	គ្ែ់	ដធ្ើការ	

ដបចើន	ដមា៉ាង	ដនាះ	គ្ែ់	មាន	ដពល	ែិច	ក្នុង	ការដធ្ើេំដេើរ	

ដៅមក	។	ដយើង	បាន	សដបមច	ចិែ្	អធិសាឋាន	អំពី	ដរឿង	

ដនាះ	ដ្វើយ	សាតាប់	រក	ចដម្ើយ	អំឡនុងដពល	សន្ិសីៃ	

ៃូដៅ	។

ដពលដយើង	ដមើល	សុន្រកថា	តាម	កុំព្យលូៃ័រ	យូរ	នេ	

ដៅក្នុង	ផ្ះ	របស់	ដយើង	ជអលដ�ើរ	ជស្នលី	ែី	ដអលីស	

ក្នុង	ពួកចិែ	សិប	នាក់	បាន	ជចកចាយ	បៃពិដសាធន៍	

ជេល	ដលាក	មាន	ក្នុង	នាម	ជា	សមាសែិក	គេៈបបធាន	

ដស្ក	។	ដលាក	បាន	ជែ្ង	ថា	ជាដរឿយៗ	បកុមបគួសារ	

ជេល	បាន	ប្លូរ	ដៅ	ដៅ	ក្នុង	ដស្ក	របស់	ដលាក	ដៅក្នុង	

រេ្ឋ	ែិចសាស	ស.រ.អា.	សួរ	ថា	ដែើ	វួេ	ោ	មួយ	ជា	

វួេ	ល្អ	បំផុែ	។	ក្នុង	រយៈដពល	16	ឆ្នាំ	មាន	ម្ង	ដនាះ	

មាន	បគួសារ	មួយ	សួរ	ថា	ដែើ	វួេ	មួយ	ោ	ជេល	បែូវការ	

ែំនួយ	។ 1

ដរឿង	របស់	ដលាក	ដធ្ើ	ឲ្យ	ដយើង	រំែួលចិែ្	។	ដរឿង	ដនាះ	

បាន	ដឆ្ើយ	ែប	ការអធិសាឋាន	របស់	ដយើង	។	េូដច្ះ	ែំនួស	

ឲ្យ	ការបន្	ដៅក្នុង	វួេ	ជេល	ដយើង	បសឡាញ់	ជេល	ដយើង	

ៃៃួល	អារម្មេ៍	សុខបសួល	ដ្វើយ	ជេល	ដយើង	មាន	ថានាក់	

ទារកោឋាន	និង	ថានាក់	អង្គការ	បឋម	សិកសា	េ៏អសាចារ្យ	ដនាះ	

ដយើង	បាន	យក	ការៃូនាមាន	របស់	ជអលដ�ើរ	ដអលីស	ោក់	

ក្នុង	ចិែ្	ដ្វើយ	អធិសាឋាន	អំពី	កជន្ង	ជេល	ដយើង	គួរជែ	ប្លូរ	

ដៅ	រស់ដៅ	។

នា	បគ្	ដនាះ	ដយើង	កំពុង	បដបមើ	ជា	អ្ក	ដធ្ើការ	

ពិធីបរិសុៃ្ធ	ដៅក្នុង	បពះវិហារ	បរិសុៃ្ធ	មា៉ានហាែែិន	នូវ	

ដយា៉ាក	។	អ្ក	ដធ្ើ	មានាក់	ដៅៃីដនាះ	សារល់	ៃីបកុង	នូវ	ដយា៉ាក	

ចបាស់	។	គ្ែ់	បាន	ផ្ល់	ដយាបល់	នូវ	វួេ	ពីរ	ជេល	គ្ែ់	គិែ	

ថា	ដយើង	អាច	ែួយ	បាន	—	វួ�ទាុំងពីរដោរះ្ ឺដៅទី្កុង

្បូកឃ្ីន។

វួេ	ៃីមួយ	ដនាះ	គឺ	ដៅ	ឆ្ងាយ	ខាលាំង	ពី	កជន្ង	ដធ្ើការ	របស់	

វីល	។	វួេ	ៃីពីរ	ដៅ	ែិែ	ជាង	ដ្វើយ	ដយើង	ៃៃួល	អារម្មេ៏	

ថា	ដយើង	បាន	រកដ�ើញ	កជន្ង	បែឹមបែូវ	ដ្វើយ	ដពល	ដយើង	

បាន	ដៅ	ការបបែុំ	សាបកាម៉ង់	ដៅ	វួេ	ដនាះ	។	សមាែិក	ជា	

ដបចើន	គឺ	ជា	ែនជាែិ	ន្វៃី	ជេល	បាន	ដធ្ើ	អដនាតាបបដវស្ន៍	។	

ដោយសារ	វីល	មក	ពី	ៃីបកុង	ហារប៊ុន	ដ្វើយ	និយាយ	

ភាសា	បារំង	ដនាះ	ដយើង	បាន	គិែ	ថា	វួេ	ដនាះ	នឹង	កាលាយ	

ជា	ផ្ះ	េ៏	អសាចារ្យ	សបមាប់	ពួកដយើង	។

កខនលៃង ខដល ជគ បតូវការ ជយើង
តោយវី្�វីនិងេរ៉អ៊៊ីយី

ការបតតមើតៅក្នញងសាសន្ចតក

បទពិតសាធន៍ដ៏អសាចារ្យ

ពីរបីសបាដា្វ៍	ដបកាយ	មក	ដយើង	បាន	ដ�ើញ	ផ្ះ	មួយ	

ដ្វើយ	ដយើង	បាន	ប្លូរ	ដៅរស់ដៅ	ៃីដនាះ	។	មិន	យូរ	ប៉ុនាមាន	

ដបកាយ	មក	វីល	បែូវបាន	ដៅ	ឲ្យ	បដបមើ	តាម	រដបៀប	េ៏	

មាន	អែ្ថន័យ	ជា	ដបចើន	។	ការយល់	ភាសា	បែូវ	ចំោយ	

ដពល	មួយ	ចំនួន	ប៉ុជន្	គ្ែ់	ៃៃួល	អារម្មរេ៍	ថា	មាន	ពរ	

ជេល	មាន	សមែ្ថភាព	ដលឿន	បគប់បគ្ន់	និយាយ	ភាសា	

ន្វៃី	ដបកអូដឡ	ដេើម្ី	ែួយ	បកជបប	ឲ្យ	សមាែិក	អំឡនុង	

ដពល	បបែុំ	និង	ការសមាភាសន៍	នានា	។	ឡរ៉	ក៏	មាន	ពរ	

ក្នុងការ	បដបមើ	នានា	ដ្វើយ	ដយើង	បាន	ែួយ	ក្នុង	កិច្ចការ	អ្ក	

ផ្សព្ផសាយ	សាសនា	។

មិែ្ភក្ិ	មានាក់	ជេល	ដយើង	បាន	រប់អាន	គឺ	ជា	

សាសនាគន់ការី	ដក្មង	មានាក់	ដ្មាះ	េរមីល	រ៉ូជមដឡើស	

ជេល	មក	ពី	បបដៃស	ន្វៃី	ដេើម្ី	ៃៃួល	ការអប់រំ	។	គ្ែ់	

មក	ផ្ះ	របស់	ដយើង	ជាមួយ	អ្ក	ផ្សព្ផសាយ	សាសនា	

ដ្វើយ	ដយើង	ែួយ	បដបងៀន	គ្ែ់	ជា	ភាសា	បារំង	និង	

ភាសា	ដបកអូដឡ	។	បនាទាប់	ពី	េរមីល	បាន	បែមុែ	

ៃឹក	រួច	ដយើង	បាន	ឧបែ្ថម្ភ	គ្ែ់	ក្នុង	កម្មវិធី	ផ្ែដវ៉	របស់	

សាសនាចបក	ជា	កជន្ង	ជេល	គ្ែ់	បាន	ែួប	អនាគែ	

ភរិយា	របស់	គ្ែ់	។	វីល	មាន	អំេរគុេ	ដេើម្ី	ចូលរួម	

អាោ្វ៍ពិោ្វ៍	របស់	ពួកដគ	ក្នុង	បពះវិហារ	បរិសុៃ្ធ	

មា៉ានហាែែិន	។

ដយើង	ក៏	បាន	ែួប	ប្អលូន	បសី	មានាក់	ជេល	មក	ពី	បបដៃស	

ន្វៃី	ជេល	មក	កាន់ៃីបកុង	នូវ	ដយា៉ាក	ដេើម្ី	ពយាបាល	



 ខែ មឈិ្ុនា ឆ្នាំ ២០១៨ ១១

ែំងឺ	មហារីក	របស់	គ្ែ់	។	អំឡនុង	ដពល	នាង	សានាក់	

ដៅៃីដនាះ	បកុមបបឹកសា	វួេ	បាន	ដធ្ើ	កិច្ចការ	បគប់	យា៉ាង	ដេើម្ី	

ែួយ	គ្ែ់	ដ្វើយ	ដធ្ើ	ឲ្យ	បបាកេ	ថា	គ្ែ់	មាននូវ	អ្ី	ជេល	

គ្ែ់	បែូវការ	រួមទាំងមដធយាបាយដធ្ើេំដេើរទាំងដៅ	

ទាំង	មក	ក្នុង	ការពយាបាល	ែំងឺ	របស់	គ្ែ់	។	ដយើង	មាន	

ពរ	ជេល	បាន	បដបមើ	ដ្វើយ	សួរសុខ	ៃុក្ខ	គ្ែ់	អំឡនុង	បគ្	

ដនាះ	។	ដយើង	រំពឹង	ថា	គ្ែ់	នឹង	ជា	សះដស្ើយ	ប៉ុជន្	គ្ែ់	

បាន	សាលាប់	។

បៃពិដសាធន៍	ទាំង	ពីរ	ដនាះ	ែំោង	ឲ្យ	អ្ី	ជេល	

សមាែិក	វួេ	បាន	ដធ្ើ	សបមាប់	មនុស្ស	—	គឺ	ែួយ	ពួកដគ	

និង	ដលើកស្លួយ	ពួកដគ	។	ដយើង	មាន	អំេរ	គុេ	ចំដោះ	

បៃពិដសាធន៍	ទាំង	ដនះ	និង	បៃពិដសាធន៍	េ៏	អសាចារ្យ		

ដផ្សង	ដៃៀែ	។

អវីខដលពិ�ជាសំខ្ន់

ដយើង	បាន	ដរៀន	ថា	ដៅដពល	ដយើង	បដបមើ	បពះអមាចាស់	

និង	បុបតាបុបែី	របស់	បៃង់	ដនាះ	បៃង់	ជែ	រកសា	ពួកដយើង	។	

បៃពិដសាធន៍	របស់	ដយើង	ដៅ	ៃីបកុង	បបូក�្ីន	បាន	

ែួយ	ដយើង	ឲ្យ	រកសា	ៃស្សនវិស័យ	បែឹមបែូវ	របស់	ដយើង	។	

បៃពិដសាធន៍	ដនាះ	បាន	ែួយ	វីល	មិន	សូវ	ឲ្យ	ខាវាយខ្ល់	

នឹង	ភាពមាន	មុខមាែ់	ដៅ	វ៉ល	បស្ីែ	ដ្វើយ	ចងចាំ	នូវ	

អ្ី	ជេល	សំខាន់	បំផុែ	។	ដៅក្នុង	ធនាគ្រ	វិនិដយាគៃុន	

មនុស្ស	ដស្ើរជែ	បគប់	គ្នា	ដធ្ើការ	ដៅ	នែង	អាៃិែ្យ	។	យូរ	ម្ងៗ	

វីល	បែូវ	ដធ្ើការ	ដៅ	ផ្ះ	ដេើម្ី	ប្្ចប់	ឲ្យ	ទាន់	ការង្រ	ប៉ុជន្	

បពះអមាចាស់	បាន	បបទាន	ពរ	េល់	ដយើង	េូដចានាះ	គ្ែ់	ពុំ	

ជេល	ចូល	ការិយាល័យ	គ្ែ់	ដៅ	នែង	អាៃិែ្យ	ដឡើយ	។

ដពល	ដយើង	បាន	ប្លូរ	ដៅ	ដៅ	បបូក�្ីន	ដយើង	បាន	គិែ	

ថា	ដយើង	កំពុងជែ	កាលាយ	ជា	បគួសារ	មួយ	នន	បគួសារ	ពីរ	

ជេល	មាន	កូន	ែូចៗ	ដៅក្នុង	វួេ	។	ប៉ុជន្	បពំជេន	របស់	វួេ	

បាន	ផ្លាស់ប្លូរ	ក្នុង	រយៈដពល	ពីរ	សបាតា្វ៍	បនាទាប់	ពី	ដយើង	

បាន	ប្លូរដៅ	រស់	ដៅ	ៃីដនាះ	ដ្វើយ	មាន	បគួសារ	វ័យដក្មង	ជា	

ដបចើន	ដៃៀែ	ក៏	បាន	ប្លូរ	ដៅរស់	ដៅ	ៃីដនាះ	ផងជេរ	។រូ្រ
្
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ៃីបំផុែ	ដយើង	មាន	បំេង	ប្លូរ	ដៅ	រស់ដៅ	ៃីបកុង	

ហារប៊ុន	។	ដយើង	ៃៃួល	អារម្មេ៍	ថា	បៃពិដសាធន៍	របស់	

ដយើង	ដៅ	ៃីបកុង	បបូក�្ីន	បាន	ែួយ	ដយើង	ដរៀបចំ	ខ្លួន	

ដយើង	ឲ្យ	បាន	កាន់ជែ	បបដសើរ	ដេើម្ី	បដបមើ	ក្នុង	សាសនាចបក	

និង	បបជាែន	អាហ្វ្ិក	។	ដយើង	មាន	អំរេគុេ	ជេល	

ដយើង	បាន	ដធ្ើតាម	ការបំផុស	គំនិែ	ឲ្យប្លូរ	ៃីលំដៅ	។	

បពះអមាចាស់	បាន	បបទានពរ	េល់	ពួកដយើង	—	ដ្វើយ	បន្	

បបទាន	ពរ	េល់	ដយើង	—	តាម	រដបៀប	ជេល	ដយើង	ពុំ	ជេល	

នឹក	សាមាន	េល់	។	◼
ឥ�យូវដនរះអ្នកនិពន្ធរស់ដៅរ�្ឋមា៉ាសសាឈូដសតស៍ស.រ.អា.។

កំណ�់ចំោំ

	 1.	សូមដមើល	ជស្នលី	ែី	ដអលីស	«	ផ្លូវ	របស់	បពះអមាចាស់	»	

Liahona	ជខ	ឧសភា	ឆ្នាំ	2013	ៃំព័រ	36–38	។



១២ លីអាហូណា

ការពបងីក ពរជ័យ ថន 

បពវជិ�ភាព
គ្ពះ គ្សឡាញ់ បុគ្តាបុគ្ែី ទាំងអស់ របស់ គ្េង់ ធ�ើយ បាេ គ្បទាេ រធបៀប មួយ សគ្រាប់ 

ពួកធយើង រានាក់ៗ ឲ្យ គ្ែឡប់ ធៅកាេ់ គ្េង់ វិញ ។

កុំណត់ចុំណាុំរបស់អ្នកដបារះពុម្ផសាយ៖ក្មនឹងមាន្ពឹត្ិការណ៍�៏សុំខាន់សបបដនរះណាស់រហូត�ល់មនុស្ស្្ប់រានាចងចាុំពី

ទីកសន្ងស�លពួកដ្បានដៅដពលពួកដ្បានឮអុំពីដរឿងដនរះ។វិវរណៈឆ្នាុំ១៩៧៨ស្ីពីបព្វជិតភាពបានមានឥទ្ធិពលសបបដោរះដៅ

ដលើពួកបរិសុទ្ធ្្ប់ជុំោន់ទាុំងអស់។ការដបារះពុម្ដនរះមិនមានកសន្ង្្ប់្រាន់ដ�ើមបែីដរៀបរាប់អុំពី្បវត្ិននវិវរណៈឬឥទ្ធិពល�៏ខាលាុំងកាលា

របស់វាស្ីពី្្ួសាររបស់្ពរះដ�ើយប៉ុសន្ដៅក្ននុងការ្បារព្ធននខួបដលើកទី៤០ឆ្នាុំននវិវរណៈដនរះលីអាហូណាផ្ល់ការ្បមូលផ្នុុំខ្ីដនរះ

មកពីការសតងដសចក្ីផ្ទាល់ខ្លួនដដាយមានដសចកដីដផដើមខ្ីៗ�ូចខាងដ្កាមដនរះ។ស្មាប់ព័ត៌មានលម្ិតបសន្ថមដទៀតសូមដមើលបញ្ជីនន

ធនធានបសន្ថមដទៀតដៅទុំព័រទី២១។

បពរះគម្ីរ	មរមន	បដបងៀន	ថា	បគប់	«	មនុស្ស	ទាំងអស់	គឺ	េូចគ្នា	ដៅ	ចំដោះ	បពះ	»	រួម	«	ទាំង	ដ្មា	និង	ស	ទាំង	

បាវ	ដគ	និង	ដសរី	ទាំង	បបុស	និង	បសី	»	(	នីន្វ្ៃី	2	26:33	)	។	ដោយសារ	បពះបសឡាញ់	ពួកដយើង	

ទាំងអស់	គ្នា	ដនាះ	បៃង់	បាន	បបទាន	រដបៀប	មួយ	សបមាប់	ពួកដយើង	មានាក់ៗ	ឲ្យ	បែឡប់	ដៅ	កាន់	បៃង់	វិញ	

(	សូមដមើល	ម៉ូដស	5:9;	មាបតា	នន	ដសចក្ី	ែំដនឿ	1:3	)	។	ដពញ	ទាំង	បបវែ្ិសាបស្	នន	សាសនាចបក	មនុស្ស	បគប់	អស់	

ទាំង	សាសន៍	និង	ជាែិពន្ធ	បាន	បែមុែៃឹក	ដេើម្ី	សដបមច	បាន	នូវ	ដគ្លបំេង	ដនាះ	ដ្វើយ	បាន	រស់ដៅ	ជា	ពួក	បរិសុៃ្ធ	នែង	

ចុងដបកាយ	េ៏	ដសាមាះបែង់	។

្ណៈ្បធានេីររួយឈរអំ�ុងកពលសន្ិសីេេូកៅ

បខតុលាឆ្នាំ១៩៧៨កពលសរា�ិកបានេេរួល

យកកសចក្ី្បរោសជាផ្លូវរោរេី២កោយឯកច្ឆន្ទ។

វិវរណៈទាក់េងនឹងបព្វ�ិតភាពកនះបានផ្ល់ពរដល់

្កុរ្្រួស្រនិងកបើកទាវារថនពរ�័យរបស់្ពះវិហារ

បរិសុេ្ធ។កៅខ្ងស្តាំឆ្ងាយ៖្្រួស្រររួយកដើរ

កលើបរិកវណ្ពះវិហារបរិសុេ្ធអា្រោហាគាោជា

្ពះវិហារបរិសុេ្ធររួយថន្ពះវិហារបរិសុេ្ធទាំង

្បាំបីបដលបាន្បរោសកំពុងស្ងសង់ឬកំពុង

ដំកណើររោរកៅេ្វីបអា្្វ្វិក។
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 ខែ មឈិ្ុនា ឆ្នាំ ២០១៨ ១៣



១៤ លីអាហូណា

ចាប់តាំង	ពី	ោក់	កោតាល	សែវែ្សរ៍	ឆ្នាំ	1800	សាសនាចបក	ពុំ	បាន	ជែងតាំង	

ពួក	បុរស	ជស្ក	ដ្មា	ពូែពង្ស	អាហ្វ្ិក	ឲ្យ	មាន	បព្ែិែភាព	ឬ	អនុញ្ញាែ	ឲ្យ	ពួកបុរស	

ឬ	បស្ី	ជស្ក	ដ្មា	ចូលរួម	ដៅក្នុង	ពិធិបរិសុៃ្ធ	នន	អំដោយទាន	ពិសិេ្ឋ	ឬ	ពិធីផសារភាជាប់	

ដៅក្នុង	បពះវិហារ	បរិសុៃ្ធ	ដឡើយ	។ 1	ពុំ	មាន	កំេែ់បតា	ោ		ពន្យល់	ពី	ការអនុវែ្	

ដនះ	តាំងពី	ដេើម	ដឡើយ	ដ្វើយ	ជអលដ�ើរ	ជែហ្វ្ី	អ័រ	្វូឡិន	ក្នុង	កូរ៉ុម	នន	ពួក	សាវក	

េប់ពីរ	នាក់	បាន	គូស	បញ្ជាក់	ថា	បៃឹស្ី	ោ	ជេល	ពយាយាម	ពន្យល់	អំពី	ការោក់	

កំ្វិែ	ដនាះ	គឺ	ជា	«	ដរឿង	មិន	ពិែ	ជេល	ដគ	ជែងជែ	និយម	ដែឿ	»	ជេល	ដយើង	មិន	បែូវ	ដែឿ	

តាម	រ្វូែ	ដនាះ	ដៃ	៖	«	មិន	ថា	ការពន្យល់	ដនាះ	ល្អ	ប៉ុោណា	ដនាះ	ដៃ	ខ្នុំ	គិែ	ថា	ដរឿង	ដនាះ	

ដស្ើរជែ	ទាំងអស់	ដៅ	ខ្ះ	ចដនាលាះ	និង/ឬ	ខុស	ឆ្គង	។	.	.	.	ដយើង	ពុំ	េឹង	ពី	មូលដ្វែុ	

ជេល	ការអនុវែ្	ដនាះ	.	.	.	បាន	ដកើែ	ដឡើង	ដឡើយ	»	។ 2

ពួកពយាការី	និង	បបធាន	សាសនាចបក	ជា	ដបចើន	រួម	ទាំង	បពិកហាំ	យ៉ង់		

ផង	បាន	សនយា	ថា	នឹង	មាន	នែង	មួយ	ជេល	នឹង	ដកើែ	ដឡើង	ដៅដពល	ពួកបុរស		

ទាំងអស់	ជេល	សក្ិសម	នឹង	ៃៃួល	បាន	បព្ែិែភាព	។	ការេឹង	ពី	ការសនយា		

ទាំង	ដនះ	និង	ការដមើល	ដ�ើញ	នូវ	ដសចក្ី	ដសាមាះបែង់	របស់	ពួកបរិសុៃ្ធ	នែង	ចុងដបកាយ	

ជស្ក	ដ្មា		ដនាះ	ថានាក់	េឹកនា	សាសនាចបក	ដៅ	ោក់	កោតាល	សែវែ្សរ៍	ៃី	20	

«	បាន	ៃូល	អង្រ	យា៉ាង	យូរ	និង	ដោយ	ដសាមាះសរ	.	.	.	ៃូល	សូម	បពះអមាចាស់	នូវ	

ការជេនាំ	មក	ពី	បពះ	»	។ 3

វិវរណៈមកពីតពរះ

ដសចក្ីជេនាំ	ដនះ	បាន	ដកើែ	មាន	េល់	បបធាន	ជស្នដស៊ីរ	េបុលយូ	�ឹមបឹល	

(	1895–1985	)	«	បនាទាប់	ពី	ដធ្ើ	ការស្មឹងសាមាធ	និង	ការអធិសាឋាន	េ៏	ខាលាំង	

ដៅក្នុង	បន្ប់	េ៏	ពិសិេ្ឋ	នន	បពះវិហារ	បរិសុៃ្ធ	េ៏	បរិសុៃ្ធ	»	។	ដៅ	នែង	ៃី	1	ជខ	មិែុនា	

ឆ្នាំ	1978	បពះអមាចាស់	បាន	ដបើក	សជម្ង	ដៅ	កាន់	

ពយាការី	របស់	បៃង់	និង	សមាែិក	នន	គេៈបបធាន	ៃី	

មួយ	បពមទាំង	កូរ៉ុម	នន	ពួក	សាវក	េប់ពីរ	នាក់	ថា	«	នែង	នន	

ការសនយា	េ៏	យូរ	[	បាន	]	ដកើែ	ដឡើង	ដៅដពល	បុរស	ដសាមាះបែង់	និង	សក្ិសម	បគប់	រូប	ក្នុង	

សាសនាចបក	អាច	ៃៃួល	បាន	បព្ែិែភាព	េ៏	បរិសុៃ្ធ	ជាមួយ	នឹង	អំោច	ដេើម្ី	អនុវែ្	

សិៃ្ធិ	អំោច	បព្ែិែភាព	នន	បពះ	ដ្វើយ	រីករយ	ជាមួយ	នឹង	មនុស្ស	ជា	ៃីបសឡាញ់	របស់	

គ្ែ់	នូវ	បគប់ពរែ័យ	ទាំងអស់	ជេល	ដកើែ	ដឡើង	មក	ពី	បព្ែិែភាព	ដនាះ	រួមទាំង	ពរែ័យ	នន	

បពះវិហារ	បរិសុៃ្ធ	ផងជេរ	»	។ 4

ដៅក្នុង	ការបបកាស	អំពី	វិវរេៈ	ដនះ	គេៈបបធាន	ៃីមួយ	បាន	ជែ្ង	ថា	«	ដយើង	

សូម	ជែ្ង	ដោយ	មុឺង	មា៉ាែ់	ថា	ឥឡលូវ	ដនះ	បពះអមាចាស់	បាន	ដធ្ើ	ឲ្យ	បុបតា	បុបែី	ទាំងអស់	របស់	

បៃង់	ដៅ	ៃូទាំង	ជផនេី	ដនះ	េឹង	ពី	បពះៃ័យ	បៃង់	ជេល	ចង់	ឲ្យ	ពួកដគ	ៃៃួល	បាន	ពរែ័យ	

ដនាះ	»	។ 5

អំឡនុង	ដពល	សន្ិសីៃ	ៃូដៅ	បនាទាប់	ដនាះ	គេៈបបធាន	ៃីមួយ	បាន	ដរៀបរប់	ពី	វិវរេៈ	

ដនះ	េល់	សមាែិក	សាសនាចបក	ជេល	បាន	ៃៃួល	យក	វា	ថា	ជា	«	បពះបន្លូល	និង	

បពះៃ័យ	របស់	បពះអមាចាស់	»	និង	គ្ំបៃ	ដសចក្ី	បបកាស	ជា	ផ្លូវការៃី	2	ថា	ជា	ជផ្ក	មួយ	

នន	បៃ	បពះគម្ីរ	កាេុង	ដោយ	ឯកច្ន្	។

លទ្ធផលននវិវរណៈ

ឥៃ្ធិពល	នន	វិវរេៈ	ដនះ	គឺ	អសាចារ្យ	យា៉ាង	ខាលាំង	។	បពះ	ពុំ	បគ្ន់ជែ	ពបងីក	ពរែ័យ	នន	

បព្ែិែភាព	និង	បពះវិហារ	បរិសុៃ្ធ	េល់	សមាែិក	សក្ិសម	បគប់រូប	ដោយ	មិន	គិែ	អំពី	

ពូែសាសន៍	ប៉ុដោណាះ	ដៃ	ប៉ុជន្	បៃង់	ជែមទាំង	អនុញ្ញាែ	ឲ្យ	ពិធីបរិសុៃ្ធ	នន	បពះវិហារ	បរិសុៃ្ធ	

អាច	បែូវបាន	ដធ្ើ	ដឡើង	សបមាប់	មនុស្ស	បគប់	រូប	ជេល	ធាលាប់	រស់ដៅ	ផងជេរ	។

ជាមួយ	នឹង	វិវរេៈ	ដនះ	ឱកាស	នានា	ដេើម្ី	ពបងីក	កិច្ចការ	ផ្សព្ផសាយ	សាសនា	ក៏	

ដកើែ	មាន	ដឡើង	ដ្វើយ	សមាែិកភាព	បាន	រីក	សុះសាយ	ដឡើង	ដៅក្នុង	ចំដោម	បគប់	ទាំង	

សាសន៍	បគប់	ពូែ	មនុស្ស	បគប់	ភាសា	ដ្វើយ	និង	បគប់	ទាំង	បបជាែន	ជា	ដបចើន	។

យុវ�នរានាក់បក្ងៀនអំ�ុងកពល្ប�ុំកូរ៉ុរកៅេី្កុងបា៉ារីស

្បកេសបារាំងជាកបន្ងបដលវរួដភា្ក្ចើនរានសរា�ិករកពី

្បកេសច្រុះ�ុំវិញពិភពកលាក។
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ការបតតងៀនរបស់សាសន្ចតក

ដោយសារ	កិច្ចការ	របស់	បពះអមាចាស់	បាន	

បន្	រីក	រលោល	ដៅ	ៃូទាំង	ពិភពដលាក	ដនាះ	

សមាែិក	សាសនាចបក	បាន	រីករយ	នឹង	សករែ	ែ្មី	

នន	សាមគ្គីភាព	កាន់ជែ	បបដសើរ	ដឡើង	។	ដៅដពល	

សមាែិក	សាសនាចបក	មាន	ៃំនាក់ៃំនង	ជាមួយ	

មនុស្ស	េនៃ	ដៃៀែ	មក	ពី	ជាែិសាសន៍	និង	

វប្ធម៌	ជាដបចើន	បាន	ដកើន	ដឡើង	ដនាះ	ថានាក់	េឹកនាំ	

សាសនាចបក	បាន	គូស	បញ្ជាក់	អំពី	សារៈសំខាន់	នន	

ការបសឡាញ់	និង	ភាពរឹងមាំ	រវាង	គ្នា	នឹង	គ្នា	ដ្វើយ	

លុប	បំបាែ់	ដចាល	នូវ	ការដរើសដអើង	និង	ការបបកាន់	

ពូែសាសន៍	បគប់	បបដភៃ	។

បបធាន	អិម	រ័សុល	បាឡឺេ	ជេល	ជា	បបធាន	

ស្ីៃី	នន	កូរ៉ុម	នន	ពួកសាវក	េប់ពីរ	នាក់	បាន	បដបងៀន	

ថា	«	ដយើង	បែូវ	ឱប	បកដសាប	កូនដៅ	របស់	បពះ	ដោយ	

ចិែ្	អាេិែ	ដមតាតា	ដ្វើយ	លុប	បំបាែ់	នូវ	ការដរើសដអើង	

បគប់	បបដភៃ	រួមទាំង	ការបបកាន់	ពូែ	សាសន៍	ដភៃ	

និង	សញ្ជាែិ	។	ចូរ	ឲ្យ	ដគ	និយាយ	ថា	ដយើង	ពិែជា	

ដែឿ	ថា		ពរែ័យ	នន	េំេឹងល្អ	ជេល	បាន	សាដារ	ដឡើង	វិញ	

របស់	បពះដយស៊ូវ	បគីស្	ដនះ	គឺ	សបមាប់	កូន	ដៅ	បគប់	

រូប	របស់	បពះ	»	។ 6	និយាយ	អំពី	បគួសារ	អស់កល្	

ជានិច្ច	របស់	បពះ	បបធាន	រ័សុល	អិម	េិលសុន	

បាន	បដបងៀន	ថា	៖	«	មាន	ជែ	ការយល់	េឹង	អំពី	ភាព	

ជា	ឪពុក	នន	បពះ	េ៏	ពិែ	ប៉ុដោណាះ	ដៃើប	អាច	នាំ	មក	នូវ	អំេរគុេ	េ៏	ដពញដលញ	នន	ភាព	ជា	

បងប្អលូន	នន	មនុស្ស	ពិែ	បបាកេ	។	ការយល់	េឹង	ដនាះ	បំផុស	បំេង	បបាថានា	ឲ្យ	បដងកើែ	សាពាន	

នន	ការស្វការ	គ្នា	ែំនួស	ឲ្យ	ែញ្ជាំង	នន	ការជបងជចក	វេ្ៈ	គ្នា	»	។ 7

ការតឆ្ពរះតៅមុែជាមួយគ្នា

ខេៈ	ជេល	ដយើង	ពុំ	េឹង	ដរឿង	បគប់	យា៉ាង	ដនាះ	មាន	ដរឿង	មួយ	ចំនួន	ជេល	ដយើង	មានាក់ៗ	

អាច	េឹង	បាន	។	ដយើង	អាច	េឹង	ថា	បពះ	បសឡាញ់	ដយើង	ដ្វើយ	បៃង់	មាន	ជផនការ	

សបមាប់	ដយើង	ទាំងអស់	គ្នា	ដេើម្ី	ែួបែុំ	គ្នា	ជា	បគួសារ	េ៏	អស់កល្	។	ដយើង	អាច	េឹង	ថា	

ដនះ	គឺជា	សាសនាចបក	របស់	បពះអមាចាស់	ជេល	បាន	សាតារ	ដឡើង	វិញ	ដ្វើយ	ថា	បៃង់	េឹកនាំ	

សាសនាចបក	ដនះ	តាមរយៈ	ពួក	ពយាការី	របស់	បៃង់	។	ការមាន	សាក្សី	ផ្ទាល់	ខ្លួន	អំពី	

ដសចក្ីពិែ	ទាំង	ដនះ	អាច	ែួយ	បាន	ដៅដពល	ដយើង	បន្	ដឆ្ពាះ	ដៅមុខ	ជាមួយ	គ្នា	ឆ្ង	កាែ់	

ឱកាស	និង	ឧបសគ្គ	នានា	ជេល	ដយើង	នឹង	ែួប	បបៃះ	ដៅ	តាម	ផ្លូវ	ដេើម្ី	ជបបកាលាយ	

េូចជា	បៃង់	ដនាះ	(	សូមដមើល	មរ៉ូនេ	7:48	)	។	◼
កំណ�់ចំោំ

	 1.	សូមដមើល	«Race and the Priesthood	»	Gospel Topics	ដគ្វៃំព័រ	

	topics.lds.org	។
	 2.	 ដៅក្នុង	«	The Mormons	»	(	កិច្ចសមាភាស	ជាមួយ	ជែហ្វ្ី	អ័រ	្វូឡិន	នែង	ៃី	4	ជខ	មីនា	ឆ្នាំ	

2006	)	ដគ្វៃំព័រ	pbs.org/mormons/interviews,	សូមដមើល	ផងជេរ	ោល្ិន	

ដអក	អូក	ដៅក្នុង	«	Apostles Talk about Reasons for Lifting Ban	»	Daily 
Herald	នែង	ៃី	5	ជខ	មិែុនា	ឆ្នាំ	1988	ៃំព័រ	21	។

	 3.	 ដសចក្ី	បបកាស	ជា	ផ្លូវការៃី	2	។

	 4.	 ដសចក្ី	បបកាស	ជា	ផ្លូវការៃី	2	។

	 5.	 ដសចក្ី	បបកាស	ជា	ផ្លូវការៃី	2	។

	 6.	 អិម	រ័សុល	បាឡឺេ	«	The Trek Continues !	»	Liahona	ជខ	វិច្ិកា	ឆ្នាំ	2017		

ៃំព័រ	106	។

	 7.	 រ័សុល	អិម	េិលសុន	«	Teach Us Tolerance and Love	»	Ensign	ជខ	ឧសភា	ឆ្នាំ	

1994	ៃំព័រ	70	។



១6 លីអាហូណា

វិវរណៈសបម្រ់ ជំនាន់ រ្រស់ ជយើង
ការចង្ំ របស់ ពួកពយាការី េធិង ពួក សាវក អំពី វិវរណៈ ឆ្នាំ ១៩៧៨

កុំណត់ចុំណាុំរបស់អ្នកដបារះពុម្ផសាយ៖្បធាន្ូមា៉ាសដអសម៉នសុន្ឺជាសាវកស�លដៅរស់ចុងដ្កាយដ្ស�ល

បានដៅក្ននុងបន្ទប់ដោរះដពល្ពរះបានដបើកសសម្ង�ល់្ ណៈ្បធានទីមួយនិងកូរ៉ុមននពួកសាវក�ប់ពីរោក់ថាវា�ល់

ដពលដហើយស�លពរជ័យទាុំងឡាយននបព្វជិតភាព្តូវផ្ល់�ល់ពួកសមាជិកស�លសក្ិសមទាុំងអស់ដដាយមិន្បកាន់

ពូជសាសន៍អ្វីដ�ើយ។ដនរះ្ ឺជា�ុំដណើរដរឿងមួយចុំនួនមកពីពួកបងប្យូន្បុសបួនរូបស�លបានដៅទីដោរះោន្ងៃដោរះ។

ការខសវងរក

ប្រធាន ខស្នជស៊ីរ ដ្រុលយូ ឃឹម្រឹល ( ១៨៩៥–១៩៨៥ )

ប្រធាន ទី ១២ ថន សាសនាចបក

«	ពី	មួយ	នែង	ដៅមួយ	នែង	ខ្នុំ	បាន	ដេើរ		មានាក់	ឯងដោយ	មាន	

ៃឹកចិែ្	មាំមួន	និង	ភាពមុឺងមា៉ាែ់	ដៅ	ឯ	បន្ប់	ជាន់	ដលើ	នន	

បពះវិហារ	បរិសុៃ្ធ	ដ្វើយ	ដៅ	ៃីដនាះ	ខ្នុំ	បាន	ថាវាយ	បពលឹង	របស់	

ខ្នុំ	និង	បាន	ថាវាយ	ការខិែខំ	បបឹង	របស់	ខ្នុំ	ដេើម្ី	នាំ	ឲ្យ	កម្មវិធី	ដនះ	

ដេើរ	ដៅមុខ	។	ខ្នុំ	ចង់	ដធ្ើ	នូវ	អ្ី	ជេល	[	បពះ	]	សព្	បពះៃ័យ	។	.	.	.

ដយើង	បាន	មាន	បៃពិដសាធន៍	េ៏	រុងដរឿង	ជេល	បពះអមាចាស់	បង្ហាញ	យា៉ាង	ចបាស់	

ថា	វា	េល់	ដពល	ជេល	ពួកបុរស	និង	បស្ី	សក្ិសម	ទាំងអស់	ដៅ	បគប់	ៃីកជន្ង	អាច	

កាលាយ	ជា	អ្ក	ៃៃួល	មរែក	និង	ជា	អ្ក	ៃៃួល	ទាន	នូវ	ពរែ័យ	េ៏	ដពញដលញ	នន	

េំេឹង	ល្អ	ដ្វើយ	។	ខ្នុំ	ចង់	ឲ្យ	បងប្អលូន	េឹង	ថា	ក្នុង	នាម	ជា	សាក្សី	ពិដសស	មានាក់	របស់	

បពះអង្គសដហង្រះ	ខ្នុំ	មាន	អារម្មេ៍	ដៅែិែ	បៃង់	និង	បពះវរបិតាសួគ៌	ដយើង	យា៉ាង	ខាលាំង	

កាល	ខ្នុំ	បាន	ដៅ	បន្ប់	ជាន់ដលើ	ដៅក្នុង	បពះវិហារ	បរិសុៃ្ធ	ជា	ដបចើន	េង	ដ្វើយ	ដៅ		

នែង	ខ្ះ	ខ្នុំ	ដៅ	ដ្វើយ	ដៅ	ជែឯង	ជា	ដបចើន	េង	។	បពះអមាចាស់	បាន	បង្ហាញ	េល់	ខ្នុំ	យា៉ាង	

ចបាស់	នូវ	អ្ី	ជេល	បែូវ	ដធ្ើ	»	។

Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball(ឆ្នាំ២០០6)

ទំព័រ២៣៨,២៣៩។

ការអធិសាឋាន

ប្រធាន ្ូម៉ាស ជអស ម៉ានសុន ( ១៩២៧–២០១៨ )

ប្រធាន ទី ១៦ ថន សាសនាចបក

«	ដៅ	ដពល	ដរៀប	ប្្ចប់	ការបបែុំ	ជាមួយ	គេៈបបធាន	ៃី	

មួយ	និង	កូរ៉ុម	នន	ពួកេប់ពីរ	នាក់	ដយើង	បាន	មាន	ការអធិសាឋាន	

ពិដសស	មួយ	ដៅ	ៃី	អាសនា	[	ដៅក្នុង	បពះវិហារ	បរិសុៃ្ធ	]	

ជេល	បបធាន	�ឹមបល	ជា	អ្ក	ដោលោក្យ	អធិសាឋាន	ដនាះ	។	

ដលាក	បាន	ៃូល	អង្រ	េល់	បពះអមាចាស់	សូម	នូវ	ពន្ឺ	និង	ចំដេះ	េឹង	ស្ីពី	បញ្ហា	ដនះ	

ជេល	មាន	លៃ្ធផល	រីក	ចដបមើនទាក់	ៃង	នឹង	មនុស្ស	ជាដបចើន	ែំនាន់	។	វា	គឺ	ជា	បបភព	

មួយ	នន	ការលួងដលាម	េ៏	អសាចារ្យ	េល់	ពួកបងប្អលូន	បបុស	ដេើម្ី	សាតាប់	ឮ	ការៃូលអង្រ	េ៏	

របសា	របស់	ដលាក	ដពល	ដលាក	បាន	ជស្ងរក	ការជេនាំ	ដៅក្នុង	ការដៅ	បដបមើ	េ៏	

ឧែ្ម	របស់	ដលាក	។	.	.	.

បនាទាប់	មក	គេៈបបធាន	ៃីមួយ	បាន	បង្ហាញ	ការេឹង	គុេ	ថា	‹	វិញ្ញាេ	នន	

ភាពសុខសាន្	និង	សាមគ្គីភាព	ជេល	ដកើែ	មាន	ដឡើង	ដៅក្នុង	ការបបែុំ	ដនះ	.	.	.	

គឺ	អសាចារ្យ	បំផុែ	ជេល	មិន	ធាលាប់	មាន	ពី	មុន	មក	ដ្វើយ	ថា	វា	[	គឺជា	]	ភស្នុតាង	ថា	

បពះអមាចាស់	សព្	បពះៃ័យ	ជាមួយ	នឹង	ការសដបមច	ចិែ្	របស់	ពួកដយើង	›	។	.	.	.

.	.	.	វា	គឺ	ជា	បគ្	នន	អំេរ	េ្ិែ	ដយើង	បាន	សាតាប់	ឮ	ពយាការី	របស់	បពះអមាចាស់	បាន	

បបកាស	អំពី	ការដបើកសជម្ង	វិវរេៈ	របស់	បពះអមាចាស់	សបមាប់	ែំនាន់	ដនះ	»	។

តៅក្នញងត�ឌីតអសសវីន�ុន To the Rescue: The Biography of Thomas S. Monson
(ឆ្នាំ២០១០)ទំព័រ៣៩៣។



 ខែ មឈិ្ុនា ឆ្នាំ ២០១៨ ១៧

ពរួក�ីកុនកៅក្ុងេី្កុងបរននុស្បកេសក្បស៊មីលបចក

ស្្រោរ៉ង់។កោយស្របតវិវរណៈឆ្នាំ១៩៧៨កនាះអ្ករោន់

បព្វ�ិតភាពដ៏សក្ិសររកពីស្សន៍ោក៏អាចបក្រើកៅក្ុង

ពិធីបរិសុេ្ធបព្វ�ិតភាពបានបដរ។

សូម សាតា្រ់ ប្រធាន ឃឹម្រល នឈិង ប្រធាន ហុីងគលៃី រំឭក ពី ្រទពឈិជសាធន៍ ពួកជោក ជាមួយ វិវរណៈ 

ជនរះ ជៅ ជគហទំព័រ lds .org/ go/ 061816 ។

វិវរណៈ

ខអលជ�ើរ ប្រ៊ូស អ័រ ម៉ាក់ែន់ឃី ( ១៩១៥–១៩៨៥ )

ក្ុង កូរ៉ុម ថន ពួក សាវក ដ្រ់ ពីរ នាក់

«	បពះអមាចាស់	ដៅក្នុង	បពះបបាជាញា	របស់	បៃង់	បាន	ចាក់	ដបសាច	

បពះវិញ្ញាេ	បរិសុៃ្ធ	មក	ដលើ	គេៈបបធាន	ៃីមួយ	និង	ពួក	

េប់ពីរ	នាក់	។	.	.	.	វិវរេៈ	ដនះ	បាន	ដកើែ	មាន	េល់	បបធាន	

សាសនាចបក	ដ្វើយ	វា	ក៏	ដកើែ	មាន	េល់	បុគ្គល	មានាក់ៗ	ជេល	

មាន	វែ្មាន	ដៅ	ៃីដនាះ	ផងជេរ	។	មាន	សមាែិក	េប់	នាក់	នន	បកុម	បបឹកសា	ក្នុង	ពួក	េប់ពីរ	

នាក់	និង	បី	នាក់	ក្នុង	គេៈបបធាន	ៃីមួយ	បាន	ដៅ	ៃីដនាះ	បបែុំ	គ្នា	។	ជា	លៃ្ធផល	

បបធាន	�ឹមបល	បាន	េឹង	ដ្វើយ	ពួកដយើង	មានាក់ៗ	បាន	េឹង	ដោយ	ឯករែ្យ	ពី	បុគ្គល	

ដផ្សងៗ	តាមរយៈ	វិវរេៈ	ដោយ	ផ្ទាល់	និង	ផ្ទាល់ខ្លួន	ចំដោះ	ពួកដយើង	ថា	ដពល	ដនះ	គឺជា	

ដពល	ជេល	បែូវ	ពបងីក	េំេឹង	ល្អ	និង	ពរែ័យ	ទាំងអស់	របស់	េំេឹង	និង	កាែព្កិច្ច	

ទាំងអស់	របស់	េំេឹង	ល្អ	រួមទាំង	បព្ែិែភាព	និង	ពរែ័យ	នន	េំោក់	របស់	

បពះអមាចាស់	ឲ្យ	មាន	េល់	អស់	បគប់	ទាំង	សាសន៍	វប្ធម៌	និង	ពូែសាសន៍	រួមទាំង	ពួក	

ជស្ក	ដ្មា	ផងជេរ	។	គ្មាន	ចមងល់	ចំដោះ	អ្ី	ជេល	បាន	ដកើែ	ដឡើង	ឬ	ោក្យ	ដពចន៍	និង	

សារលិខិែ	ជេល	ដកើែ	មាន	ដឡើង	ដឡើយ	»	។

«All Are Alike unto God»(ការតបជុំធម្មនិោឋានសាកលវិទយាល័យតពីកហ្ំយ៉ង់ន្ងៃទី១៨ខែសីហ្ឆ្នាំ

១៩៧៨)ទំព័រ៤ត្�ទំព័រspeeches .byu .edu។

ការធាន្អរះអាង

ប្រធាន ហគែរដុន ្រ៊ី ហុឈិងគលៃី ( ១៩១០–២០០៨ )

ប្រធាន ទី ១៥ ថន សាសនាចបក

«	វា	គឺជា	បរិយាកាស	េ៏	សក្័សិៃ្ធិ	និង	បរិសុៃ្ធ	មួយ	ដៅក្នុង	

បន្ប់	ដនាះ	។	សបមាប់	ខ្នុំ	វា	មាន	អារម្មេ៍	េូចជា	ទាវារ	មួយ	

បាន	ដបើក	ចំ្វរ	រវាង	បល្័ងក	សាថានសួគ៌	និង	ពយាការី	បពម	ទាំង	

បងប្អលូន	បបុស	របស់	ដលាក	ជេល	បាន		លុែែង្គង់	ចុះ	អង្រ	សុំ	។	

បពះវិញ្ញាេ	នន	បពះបាន	ដៅ	ៃីដនាះ	។	ដ្វើយ	ដោយ	បពះដចសាដា	នន	បពះវិញ្ញាេ	បរិសុៃ្ធ	

ដនាះ	វា	បាន	ដកើែដឡើង	េល់	ពយាការី	ថា	មាន	ការអះអាង	មួយ	អំពី	ដរឿង	ជេល	ដលាក	បាន	

អធិសាឋាន	សុំ	ដនាះ	ថា	ជា	ការេ៍	បែឹមបែូវ	ថា	ដពលដវលា	បាន	មកេល់	ដ្វើយ	ដ្វើយ	ថា	

ឥឡលូវ	ដនះ	ពរែ័យ	េ៏	ម្វិមា	នន	បព្ែិែភាព	គួរ	បែូវ	ពបងីក	េល់	បុរស	េ៏	សក្ិសម	បគប់រូប	

ដៅ	បគប់	ៃីកជន្ង	ដោយ	មិន	គិែ	ពី	ពូែ	អំបូរ	ដឡើយ	។

ដោយ	បពះដចសាដា	នន	បពះវិញ្ញាេ	បរិសុៃ្ធ	បុរស	បគប់	រូប	ជេល	ដៅក្នុង	រង្ង់	ដនាះ	

បានេឹង	ដរឿងដនាះ	េូចគ្នា	។	.	.	.

.	.	.	បនាទាប់	ពី	ដពល	ដនាះ	មក	ពុំ	មាននរោ	មានាក់	នន	ពួក	ដយើង	ជេល	មាន	វែ្មាន	

ដៅក្នុងឱកាស	ដនាះ	ដៅ	េូច	មុន	ដៃៀែ	ដឡើយ	។	ដ្វើយ	សាសនាចបក	ក៏	ជលង	េូច		

មុន	ជេរ	»	។

«Priesthood Restoration»Ensignខែ�ុោឆ្នាំ១៩៨៨ទំព័រ៧០។



១៨ លីអាហូណា

បាន ពររាមត្ប់រតបៀប 
ខដល អាច មន
រធបៀប តដល វិវរណៈ ធេះ បាេ ផតែល់ ពរ ជ័យដល់ ខ្ញំ េធិង គ្គួសារ របស់ ខ្ញំ គ្ពមទាំង 

សាសោចគ្ក ធៅក្នញង េវីប អា្�វធិក ។

កុំណត់ចុំណាុំរបស់អ្នកដបារះពុម្ផសាយ៖ដទារះបីជាបោទាប់ពីវិវរណៈឆ្នាុំ១៩៧៨បានបញ្ចប់

ការដាក់កុំហិតស្ីពីថាអ្នកណាស�លអាចកាន់បព្វជិតភាពបានកដីក៏ដៅមានសមាជិកជាដ្ចើនោក់

បានពយាយមសស្វងរកនូវការយល់�ឹងអុំពីមូលដហតុស�ល្ពរះបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការដាក់កុំហិត

ទាុំងដោរះដកើតមានតាុំងពី្រា�ុំបូងមកដម៉្រះស�រ។ដៅក្ននុងអត្ថបទដនរះសអលដ�ើរ�ូបសចកចាយពី

បទពិដសាធន៍ផ្ទាល់របស់ដោកជាមួយនឹងសុំណួរដនរះ។

ជៅ
	បគ្	េំបូង	ជេល	ខ្នុំ	បាន	ឮ	អំពី	ការោក់	កំ្វិែ	ដៅដលើ	ពួក	ជស្ក	ដ្មា	មិន	ឲ្យ	កាន់	

បព្ែិែភាព	ដនាះ	គឺ	ជា	ដពល	ជេល	ខ្នុំ	កំពុង	បដបមើ	ដបសកកម្ម	។	ខ្នុំ	បាន	បែមុែ	

ៃឹក	ដៅ	ឆ្នាំ	1984	បនាទាប់	ពី	ការោក់	កំ្វិែ	ដនាះ	បាន	ចប់	ដៅ	ដ្វើយ	។	ពីរ	ឆ្នាំ	

ដបកាយ	មក	ខ្នុំ	បែូវបាន	ដៅ	ឲ្យ	បដបមើ	ដៅ	ដបសកកម្ម	យ៉ូហាជេសដស្ើក	អាហ្វ្ិក	

ខាង	ែ្លូង	។

អំឡនុងដពល	ចាែ់តាំង	ដៅ	ៃីបកុង	បូឡាដវ៉យូ	បបដៃស	ស្សនុីមបាដវ៉	នេគូ	ខ្នុំ	

ជអលដ�ើរ	ហហាវានស៊ីស	ដែក	និង	ខ្នុំ	បាន	ដៅ	ែួប	បងបសី	មិន	សូវ	សកម្ម	មានាក់	។	សាវាមី	

របស់	គ្ែ់	គឺ	ជា	សាបសាដាចារ្យ	ខាង	សាសនា	មានាក់	ដៅ	បពះវិហារ	មួយ	ដៃៀែ	។	សាវាមី	

របស់	គ្ែ់	បាន	សួរ	ដយើង	អំពី	មូលដ្វែុ	ជេល	បព្ែិែភាព	បែូវបាន	េកដចញ	ពី	

ពួកបុរស	ជស្ក	ដ្មា	ពូែពង្ស	អាហ្វ្ិក	។	គ្ែ់	បាន	និយាយ	ដរឿង	ជាដបចើន	ជេល	រំខាន	

ចិែ្	ខ្នុំ	—	ជា	ដរឿង	ជេល	ខ្នុំ	ពុំ	ធាលាប់	បាន	ឮ	ពី	មុន	មក	ដសាះ	។	ដពល	ខ្នុំ	បាន	ដេើរ	ដចញ	ពី	

បន្ប់	ដនាះ	ខ្នុំ	មាន	អារម្មេ៍	ៃន់ដខសាយ	និង	បាក់	ៃឹកចិែ្	ជា	ខាលាំង	។

ជអលដ�ើរ	ដែក	និង	ខ្នុំ	បាន	ែិះ	កង់	របស់	ដយើង	បែឡប់	ដៅ	ផ្ះ	របស់	ដយើង	វិញ	

ដោយ	ពុំ	និយាយ	អ្ី	មួយ	មា៉ាែ់	ដឡើយ	។	ដៅដពល	ដយើង	ដៅ	េល់	ផ្ះ	វិញ	គ្ែ់	បាន	

ដមើល	មក	ខ្នុំ	ដ្វើយ	និយាយ	ថា	«	ជអលដ�ើរ	�ូប	ដែើ	ជអលដ�ើរ	មាន	ដរឿង	អ្ី	?	ដមើល	

ដៅ	ជអលដ�ើរ	េូច	ជា	មាន	អ្ី	រំខាន	ចិែ្	»	។

តោយខអលតឌើរខអ�តវើ�ឌរូប

ក្ុង ពួក ចឈិត សឈិ្រ នាក់



ខ្នុំ	បាន	ែប	វិញ	ថា	«	ដែើ	ជអលដ�ើរ	មិន	ឮ	អ្ី	ជេល	គ្ែ់	បាន	និយាយ	ដៃ	ឬ	?	ដែើ	ដរឿង	ដនះ	

អាច	ដកើែ	ដឡើង	ដោយ	រដបៀប	ោ	?	»

«	ជអលដ�ើរ	ដែើ	ជអលដ�ើរ	ដែឿ	ថា	បពះដយស៊ូវបគីស្	បាន	បង្ហាញ	បពះកាយ	េល់	ដក្មង	

បបុស	យ៉ូជសប	ជេរ	ឬ	ដៃ	?	»

ខ្នុំ	បាន	ែប	ថា	«	បាៃ	ខ្នុំ	ដែឿ	។	ប៉ុជន្	ដែើ	ដរឿង	ដនាះ	ទាក់ៃង	អ្ី	នឹង	ចំេុច	ដនះ	?	»

ជអលដ�ើរ	ដែក	បាន	ដឆ្ើយ	ថា	«	វា	ទាក់ៃង	នឹង	អ្ីៗ	ទាំងអស់	។	ដយើង	ដែឿ	ដលើ		

វិវរេៈ	ជមនដៃ	»	?

ខ្នុំ	បាន	គិែ	អំពី	ោក្យ	សម្ី	របស់	គ្ែ់	និង	អ្ី	ជេល	សាសាដាបចារ្យ	ដនាះ	បាន	និយាយ	។	

នា	យប់	ដនាះ	ខ្នុំ	បាន	ភាញាក់	េឹង	ខ្លួន	ដឡើង	កោតាល	អាបធាែ	។	ខ្នុំ	បាន	មាន	អារម្មេ៍	

រីករយ	និង	សុខសាន្	។

ចដម្ើយ	ចំដោះ	បគប់	សំេួរ	នន	េំេឹង	ល្អ	ចង	ភាជាប់	បែឡប់	ដៅរក	អ្ី	ជេល	បាន	ដកើែ	

ដឡើង	ដៅក្នុង	ឆ្នាំ	1820	។	ដោយ	េឹង	ថា	បពះវរបិតាសួគ៌	និង	បពះដយស៊ូវបគីស្	

បាន	បង្ហាញ	បពះកាយ	េល់	យ៉ូជសប	ស្ម៊ីធ	ដនាះ	មាន	ន័យ	ថា	ដលាក	គឺ	ជា	ពយាការី	

ដ្វើយ	ថា	ដនះ	គឺ	ជា	សាសនាចបក	របស់	បពះអមាចាស់	។	បបសិនដបើ	បពះវរបិតាសួគ៌	និង	

បពះដយស៊ូវបគីស្	បាន	បង្ហាញ	បពះកាយ	េល់	ដក្មង	បបុស	យ៉ូជសប	ដនាះ	ដគ្លការេ៍	

និង	សំេួរ	ទាំង	អស់	នន	េំេឹង	ល្អ	ដកើែ	ដឡើង	តាម	ដរឿង	របស់	វា	។	ដនះ	ជា	សាសនាចបក	

មួយ	នន	វិវរេៈ	ដ្វើយ	បពះអមាចាស់	ដបើក	សជម្ង	េំដេើរការ	មួយ	ចំនួន	តាម	ដពលដវលា	

ជាក់លាក់	េល់	ពួក	អ្កបដបមើ	ពួក	ពយាការី	របស់	បៃង់	ដ្វើយ	ដនាះ	ជា	អ្ី	ជេល	នាំ	

ភាពសុខសាន្	មក	ឲ្យ	ខ្នុំ	។

ខ្នុំ	បាន	ចាប់ដផ្ើម	ដលាែ	ចុះ	ដលាែ	ដឡើង	ដ្វើយ	ោស់	នេ	គូ	របស់	ខ្នុំ	ដោយ	ជបសក	

ថា	«	ពិែជមនដ្វើយ	ពិែជមនដ្វើយ	!	ជអលដ�ើរ	ដែក	ជអលដ�ើរ	និយាយ	បែូវ	ដ្វើយ	!	

បពះវរបិតាសួគ៌	និង	បពះដយស៊ូវបគីស្	បាន	បង្ហាញ	បពះកាយ	េល់	យ៉ូជសប	ស៊្មីធ	!	ដនះ	

គឺជា	សាសនាចបក	របស់	បពះអមាចាស់	!	»

ការប្្ចប់	ការោក់	កំ្វិែ	ដនះ	គឺ	ជា	ពរែ័យ	មួយ	េល់	សមាែិក	ទាំងឡាយ	ៃូទាំង	ៃ្ីប	

អាហ្វ្ិក	។	បព្ែិែភាព	បាន	ផ្ល់	ពរ	ែ័យ	េល់	ខ្នុំ	និង	បគួសារ	ខ្នុំ	តាម	បគប់	រដបៀប	ជេល	

អាច	មាន	។	វា	គឺ	ជា	កមាលាំង	មួយ	េ៏	រឹង	មាំ	ចំដោះ	ខ្នុំ	ដេើម្ី	មាន	ពរែ័យ	នន	បពះវិហារ	បរិសុៃ្ធ	

ជា	ពរែ័យ	នន	ការេឹង	ថា	ដយើង	នឹង	រស់ដៅ	ជាមួយ	គ្នា	ជា	បកុមបគួសារ	សបមាប់	ដពល	

េ៏	អស់	កល្ជានិច្ច	។

ការៃៃួល	បាន	បព្ែិែភាព	បាន	ផ្ល់ពរ	ែ័យ	េល់	ៃ្ីប	អាហ្វ្ិក	។	បបជាែន	

ដៅ	ៃីដនះ	មាន	ចិែ្	រីករយ	និងភាព	វិែជមាន	ក្នុង	ែីវិែ	រួច	ដៅ	ដ្វើយ	ប៉ុជន្	េំេឹងល្អ	

បាន	បជន្ថម	ភាពរីករយ	បជន្ថម	ដៃៀែ	េល់	ពួកដគ	។	បកុម	បគួសារ	មាន	សារៈសំខាន់	

ោស់	ដៅ	ក្នុង	ៃ្ីប	អាហ្វ្ិក	។	េូដច្ះ	បពះវិហារ	បរិសុៃ្ធ	បែូវ	បាន	ដមើល	ដ�ើញ	ថា	ជា	

ពរែ័យ	េ៏	ម្វិមា	មួយ	។	សាសនាចបក	កំពុង	រីកចដបមើន	យា៉ាង	ដលឿន	ដៅ	ៃីដនះ	។

សមាែិក	ដៅ	ៃីដនះ	សាតាប់	តាម	បពះៃ័យ	របស់	បពះ	ដ្វើយ	ដយើង	បាន	ដៅ	និង	

ដធ្ើ	តាម	បពះៃ័យ	បៃង់	។	ការេ៍	ដនះ	បាន	ផ្ល់	ពរ	ែ័យ	េល់	សមាែិក	ជាដបចើន	។	

ដៅ	បគ្	ជេល	ែំបន់	មួយ	ចំនួន	ដៅក្នុង	ៃ្ីប	អាហ្វ្ិក	មាន	មនុស្ស	90	ភាគរយ	គ្មាន	

ការង្រ	ដធ្ើ	ដនាះ	សមាែិក	របស់	ដយើង	ហាក់េូច	ជា	មាន	សភាព	ធម្មតា	ដោយសារ	

ពួកដយើង	មាន	ភាពខ្លួន	ៃីពឹង	ខ្លួន	។	បព្ែិែភាព	និង	ការជេនាំ	មក	ពីថានាក់	េឹកនាំ	

បព្ែិែភាព	បាន	ផ្ល់	ពរ	ែ័យ	េល់	ពួកដយើង	។

ខ្នុំ	មាន	អំេរគុេ	ចំដោះ	បពះវរបិតាសួគ៌	និង	បពះដយស៊ូវបគីស្	សបមាប់		

ឱកាស	ដេើម្ី	កាន់	បព្ែិែភាព	សបមាប់	ពរែ័យ	ជេល	បព្ែិែភាព	មាន	ដៅក្នុង	ែីវិែ	

របស់	ខ្នុំ	និង	រដបៀប	ជេល	បព្ែិែភាព	បាន	ផ្ល់	ពរ	េល់	សមាែិក	ដៅ	ៃូទាំង		

ៃ្ីប	អាហ្វ្ិក	។	◼
សអលដ�ើរសអមតដវើ��ូបបានដកើតដៅក្ននុង្បដទសស្សនុីមបាដវ៉ដហើយដោកនិងភរិយដោក

ដៅមីមានកូនបួនោក់។

យុវវ័យចូលររួរ្ពះវិហារបរិសុេ្ធកៅក្ុងេី្កុងក្បស្ុន

្បកេសអង់ក្្ស។បនាទាប់ពីវិវរណៈឆ្នាំ១៩៧៨ពិធីបរិសុេ្ធក្ុង

្ពះវិហារបរិសុេ្ធបានរានស្រាប់រនុស្ស្្ប់ោនាបដលធាលាប់បាន

រស់កៅកលើបផនដីកនះ។



២០ លីអាហូណា

ែញុំ	បាន	ឮ	អំពី	សាសនាចបក	េំបូង	កាល	មាតាយ	ខ្នុំ	បាន	

ចូលរួម	ក្នុង	បកុម	របស់	បងបបុស	យ៉ូជសប	េុប័លយូ	ប៊ី	

ចនសុន	ក្នុង	ឆ្នាំ	1968	។ 1	ខ្នុំ	មាន	អាយុ	បបជ្វល	10	

ឆ្នាំ	។	មុខ	ែំនួញ	របស់	ឪពុក	ខ្នុំ	បាន	ធាលាក់	ចុះ	ដោយសារ	ជែ	

ការបះដបារ	នា	ឆ្នាំ	1966	ដ្វើយ	បគួសារ	របស់	ខ្នុំ	បាន	ឆ្ង	

កាែ់	បគ្	េ៏	លំបាក	មួយ	។	េូដច្ះ	មាតាយ	របស់	ខ្នុំ	បាន	គិែ	ថា	

វា	ជា	ការឆ្លាែនវ	ដេើម្ី	ជស្ងរក	ែំនួយ	ខាង	វិញ្ញាេ	។

ពីមុន	វិវរេៈ	ក្នុង	ឆ្នាំ	1978	ដនាះ	សាសនាចបក	គ្មាន	ជា	ផ្លូវការ	ដឡើយ	

ដោយសារ	បព្ែិែភាព	ពុំ	ទាន់	បែូវ	បាន	ផ្ល់	ឲ្យ	េល់	ពួកជស្ក	ដ្មា	ដៅដឡើយ	។	

បនាទាប់	ពី	វិវរេៈ	ដនាះ	មក	សាសនាចបក	អាច	បដងកើែ	ដឡើង	ដោយ	មាន	សិៃ្ធិ	អំោច	

បព្ែិែភាព	។	ខ្នុំ	បាន	បែមុែៃឹក	ដៅ	នែង	ៃី	24	ជខ	កុម្ភៈ	ឆ្នាំ	1979	។ 2

សាវាមី	របស់	ខ្នុំ	ចំោយ	ដពល	អស់	ពីរ	ឆ្នាំ	ក្នុងការ	សិកសា	—	ដ្វើយ	ជាមួយ	នឹង	

ការដ្លាះបបជកក	គ្នា	បន្ិចបន្លួច	—	ដេើម្ី	ចូល	ជា	សមាែិក	សាសនាចបក	។	

ៃីបំផុែ	គ្ែ់	បាន	បែមុែៃឹក	ដៅក្នុង	ឆ្នាំ	1980	បនាទាប់	មក	គ្ែ់	បាន	ៃៃួល	

បព្ែិែភាព	។	គ្ែ់	បាន	កាលាយ	ជា	មនុស្ស	ជេល	មាន	ចិែ្	សងប់	ខាលាំង	រ្វូែ	េល់	

សមាែិក	បគួសារ	របស់	គ្ែ់	សឹង	ពុំ	ដែឿ	ដលើ	ការផ្លាស់ប្លូរ	េ៏	ខាលាំង	របស់	គ្ែ់	។	គ្ែ់	

្រព្ជឈិតភាព បតូវ កាន់ 
ជោយ ការតគ្រពដ៏
ែ្ពង់ែ្ពស់

បាន	បបយ័ែ្បបជយង	ជាមួយ	បព្ែិែភាព	ជេល	គ្ែ់	បាន	កាន់	ដ្វើយ	គ្ែ់	ក៏	ដធ្ើ	

ឲ្យ	បបាកេ	ផងជេរ	ថា	គ្ែ់	កំពុង	ដធ្ើ	កិច្ចការ	បែឹមបែូវ	ចំដោះ	បពះភហក្	បពះអមាចាស់	

ជានិច្ច	។	គ្ែ់	និយាយ	ថា	បបសិនដបើ	គ្មាន	បព្ែិែភាព	ដៃ	ដនាះ	គ្ែ់	បបជ្វល	ជា	

ដៅ	ជស្ងរក	កិែ្ិយស	និង	សិរី	ល្អ	របស់	មនុស្ស	ជាក់ជា	ពុំ	ខាន	។	ប៉ុជន្	ជាមួយ	នឹង	

បព្ែិែភាព	គ្ែ់	បាន	េឹង	ថា	ដរឿង	ជេល	សំខាន់	បំផុែ	ដនាះ	គឺ	អាោ្វ៍ពិោ្វ៍	

របស់	អ្ក	ដគ្វោឋាន	របស់	អ្ក	បកុមបគួសារ	របស់	អ្ក	និង	ការបដបមើ	េល់		

មនុស្ស	េនៃ	។

ដៅក្នុង	បបនពេី	បបដៃស	របស់	ដយើង	បបសិនដបើ	អ្ក	គឺ	ជា	ឪពុក	ដនាះ	អ្ី	ជេល	

អ្ក	និយាយ	បែូវ	ជែ	ដកើែ	ដឡើង	។	ប៉ុជន្	ដយើង	មិន	ដបបើបបាស់	បព្ែិែភាព	តាម	រដបៀប	

ដនាះ	ដៃ	។	ដយើង	អង្គនុយ	ជាមួយ	គ្នា	ដៅក្នុង	បកុមបបឹកសា	បគួសារ	។	ពួក	ឪពុក	ែួយ	

ភរិយា	និង	កូនៗ	របស់	ពួកគ្ែ់	ឲ្យ	យល់	ថា	អ្ី	ជេល	គ្ែ់	កំពុង	បដបងៀន	េល់	ពួកដគ	

គឺ	បែឹមបែូវ	។

ពួក	បុរស	ជេល	ជា	សមាែិក	សាសនាចបក	បដបមើ	ភរិយា	របស់	ពួកដគ	ជាជាង	ឲ្យ	

ភរិយា	ពួកដគ	បដបមើ	ខ្លួន	។	ការេ៍	ដនះ	នាំ	ឲ្យ	ពួកដគ	មាន	ដសចក្ីបសឡាញ់	និង	មាន	

ភាពសុខសាន្	ជាមួយ	គ្នា	។

ដៅ	ដពល	េំបូង	ជេល	ខ្នុំ	បាន	ដ�ើញ	គ្ែ់	បបសិៃ្ធពរ	សាបកាម៉ង់	គឺ	ដៅ	អំឡនុង	ដពល	

«	ការោក់	កំ្វិែ	»	ដោយសារ	ដយើង	បាន	ដធ្ើ	ការបបែុំ	សាបកាម៉ង់	របស់	ដយើង	ដៅ	

ក្នុង	ផ្ះ	របស់	ដយើង	ផ្ទាល់	។ 3	ដយើង	មាន	អារម្មេ៍	អសាចារ្យ	យា៉ាង	ខាលាំង	ដពល	គ្ែ់	

រធបៀប តដល វិវរណៈ ឆ្នាំ ១៩៧៨ បាេ ផតែល់ពរ ជ័យ ដល់ ខ្ញំ េធិង គ្គួសារ 

របស់ ខ្ញំ ។

កុំណត់ចុំណាុំរបស់អ្នកដបារះពុម្ផសាយ៖ឥទ្ធិពលននវិវរណៈដនរះបានមានហួសពីការផ្ល់

ការសតងតាុំងបព្វជិតភាព�ល់បុរសស�លសក្ិសម្្ប់ពូជសាសន៍ទាុំងអស់ដៅដទៀត។

វាបានផ្ល់ពរជ័យទាុំងអស់ននបព្វជិតភាព�ល់មនុស្សទាុំងអស់រួមទាុំងឯកសិទ្ធិនិង

កាតព្វកិច្ចននពិធីបរិសុទ្ធក្ននុង្ពរះវិហ្របរិសុទ្ធនិងដសចក្ីសញ្ញាោោផងស�រ។ឆ្�នុត

អាខាវាស�លជាសមាជិកសាសោច្កមុនដ្ដៅក្ននុង្បដទសហ្គាណាពិភាកសាអុំពីរដបៀប

ោោស�លវិវរណៈដនរះបានផ្ល់ពរ�ល់្្ួសាររាត់ទាុំងមូលរួមទាុំងបានដឃើញការបដងកេើត

សាសោច្កជាផ្យូវការដៅទ្វីបអា្ហ្វិកការមានអ្នកកាន់បព្វជិតភាពដៅក្ននុងផ្ទរះរបស់រាត់

ដហើយបានផសារភាជាប់ជា្កុម្្ួសារដៅក្ននុង្ពរះវិហ្របរិសុទ្ធ។

តោយឆ្េញ�អាខ្វា



 ខែ មឈិ្ុនា ឆ្នាំ ២០១៨ ២១

បាន	កាន់	បព្ែិែភាព	នា	បគ្	ដនាះ	។	គ្មាន	នរោ	មានាក់	មក	ផ្ះ	របស់	ដយើង	ដេើម្ី	

បបសិៃ្ធពរ	សាបកាម៉ង់	សបមាប់	ដយើង	ដឡើយ	គឺ	គ្ែ់	ជា	អ្ក	ដធ្ើ	ពិធី	ដនាះ	។	វា	ពិែជា	

ពិដសស	ោស់	ដ្វើយ	ដយើង	ចូលចិែ្	ដរឿង	ដនាះ	។

ដពល	េំបូង	ជេល	ខ្នុំ	បាន	អាន	អែ្ថបៃ	ស្ីពី	ការពុំ	អនុញ្ញាែ	ឲ្យ	ពួកជស្ក	ដ្មា	កាន់	

បព្ែិែភាព	គឺ	ដៅ	អំឡនុង	ដពល	នន	ការោក់	កំ្វិែ	ដនាះ	គឺ	ជា	ដពល	ជេល	អែ្ថបៃ	

នន	ពួក	បបឆ្ំង	នឹង	ពួក	មរមន	បាន	ចាប់	ដផ្ើម	រីក	សុះសាយ	ជា	សារធារេៈ	។	វា	ពុំ	

រំខាន	ចិែ្	ខ្នុំ	ខាលាំង	ដៃ	ដោយសារ	ខ្នុំ	េឹង	ថា	សាសនាចបក	ដនះ	ពិែ	។	ដយើង	បែូវបាន	

បដបងៀន	មិន	ឲ្យ	ពឹងជផ្អក	ដលើ	នរោ	មានាក់	ដឡើយ	ប៉ុជន្	បែូវ	ដផ្តាែ	ែីវិែ	របស់	ដយើង	ដៅ	

ដលើ	បពះដយស៊ូវបគីស្	និង	េង្វាយធួន	របស់	បៃង់	។	ដនាះ	ជា	អ្ី	ជេល	ដសចក្ីែំដនឿ	

របស់	ខ្នុំ	ដផ្តាែ	ដៅ	ដលើ	។

ដៅ	នែង	ៃី	17	ជខ	ធ្លូ	ឆ្នាំ	1996	ដយើង	បាន	ដៅ	បពះវិហារ	

បរិសុៃ្ធយ៉ូហាជេសដស្ើក	អាហ្វ្ិក	ខាង	ែ្លូង	។	ខ្នុំ	មាន	អារម្មេ៍	រំដភើប	

ជាពិដសស	ដពល	ខ្នុំ	បាន	ឮ	ថា	កូន	េំបូង	របស់	ដយើង	ជា	កូន	បបុស	ជេល	បាន	សាលាប់	

បនាទាប់	ពី	ដកើែ	បាន	ពីរ	បី	នែង	ដនាះ	នឹង	បែូវ	ផសារភាជាប់	ជាមួយ	ពួកដយើង	។	ខ្នុំ	បាន	គិែ	

ថា	គ្ែ់	បាន	សាលាប់	ដ្វើយ	ដៅ	បាែ់	រ្វូែ	ដ្វើយ	ដទាះជា	ខ្នុំ	បាន	េឹង	ថា	គ្ែ់	គ្មាន	

បាប	ក្ី	។	ប៉ុជន្	កាល	ជេល	ដយើង	បាន	ផសារភាជាប់	ជាមួយ	នឹង	គ្ែ់	នា	ដពល	ដនាះ	គឺ	ជា	

បៃពិដសាធន៍	ខាង	វិញ្ញាេ	មួយ	ជេល	ខ្នុំ	នឹង	ពុំ	ដភ្ច	ដឡើយ	។

េូដច្ះ	ដពល	ដគ	សួរ	ខ្នុំ	ថា	ដែើ	ពួកដយើង	មាន	កូន	ប៉ុនាមាន	នាក់	ដនាះ	ខ្នុំ	បបាប់	ពួកដគ	

ថា	ដយើង	មាន	កូន	បបាំបី	នាក់	។	ពួកដគ	បាន	សួរ	ថា	«	បបាំបី	នាក់	យា៉ាង	ដម៉ច	ដៅ	?	»	

ខ្នុំ	និយាយ	ថា	«	ចាស៎	កូន	ច្ង	របស់	ដយើង	កំពុង	រង់ចាំ	ដយើង	េូដច្ះ	វា	ដបសច	ដលើ	

ដយើង	ដេើម្ី	ដគ្រព	តាម	បៃប្្ញែ្ិ	របស់	បពះ	ដ្វើយ	រស់ដៅ	តាម	បៃប្្ញែ្ិ	ទាំង	ដនាះ	

ដេើម្ី	ឲ្យ	ដយើង	អាច	បែឡប់	ដៅ	វិញ	ដ្វើយ	រស់ដៅ	រួម	គ្នា	ជា	បគួសារ	មួយ	»	។

បព្ែិែភាព	គឺ	ជា	អំោច	របស់	បពះ	។	ខ្នុំ	បាន	ៃៃួល	ពរ	ជា	ដបចើន	មក	ពី		

បព្ែិែភាព	។	ខ្នុំ	មាន	អារម្មេ៍	រីករយ	និង	ដលើក	ស្លួយ	ជានិច្ច	ដៅដពល	កូនៗ		

សូម	ការបបសិៃ្ធពរ	បព្ែិែភាព	ពី	ឪពុក	របស់	ពួកដគ	។	េូដច្ះ	ខ្នុំ	េឹង	ថា	ពួកដគ		

ៃុកចិែ្	គ្ែ់	ដ្វើយ	ពួកដគ	ៃុកចិែ្	ថា	បពះវរបិតា	សួគ៌	ដធ្ើការ	តាមរយៈ	ឪពុក		

របស់	ពួកដគ	ជេល	កាន់	បព្ែិែភាព	ដនាះ	។	ដយើង	កាន់	បព្ែិែភាព	ដោយ	

ការដគ្រព	េ៏	ខ្ង់ខ្ស់	ដៅ	ក្នុង	ផ្ះ	របស់	ដយើង	។	ឥឡលូវ	ដនះ	កូនបបុស	បី	នាក់	របស់	

ពួកដយើង	បាន	ដរៀបការ	រួច	ដ្វើយ	ពួកដគ	កំពុង	ដបបើបបាស់	បព្ែិែភាព	ដៅក្នុង	

បកុមបគួសារ	របស់	ពួកដគ	។

ខ្នុំ	េឹង	ថា	បព្ែិែភាព	គឺ	ពិែ	ដោយសារ	វា	គឺ	ជា	អំោច	របស់	បពះ	ដ្វើយ	វា		

ជា	អំោច	េ៏	រស់	រដវើក	មួយ	ដោយសារ	បពះវរបិតាសួគ៌	មាន	បពះែន្ម	រស់ដៅ	។		

បៃង់	បាន	បបទាន	អំោច	ដនាះ	មួយ	ចំជេក	ឲ្យ	ពួកបុរស	របស់	បៃង់	ដៅ	ដលើ	

ជផនេី	។	ដយើង	ជា	បស្ី	មាន	ចំជេក	មួយ	ដៅ	ក្នុង	បព្ែិែភាព	។	ខ្នុំ	បាន	កាន់	វា	

ដោយ	ការដគ្រព	េ៏	ខ្ង់ខ្ស់	។	បព្ែិែភាព	បាន	ែួយ	បគួសារ	របស់	ដយើង		

ដ្វើយ	វា	បន្	ដធ្ើ	េូដច្ះ	។	◼
អ្នកនិពន្ធរស់ដៅដសន្តលរីជិន្បដទសហ្គាណា។

កំណ�់ចំោំ

	 1.	 ដៅ	ោក់កោតាល	ៃសវែ្សរ៍	ឆ្នាំ	1960	ដៅក្នុង	បបដៃស	ហារោ	យ៉ូជសប	វិលាលាម	ប៊ីលី	ចនសុន		

បាន	ៃៃួល	បពះគម្ីរ	មរមន	ដគ្លលៃ្ធិ	និង	ដសចក្ី	សញ្ញា	និង	មុកាតា	េ៏	មាន	ែនម្	ម្វិមា	ជា	ដបចើន		

កបាល	ដ្វើយ	បាន	ៃៃួល	អារម្មេ៍	ែំរុញ	ចិែ្	យា៉ាង	ខាលាំង	ដេើម្ី	សាថាបនា	បកុមែំនុំ	សាសនាចបក	ដបរៅ		

ផ្លូវការ	ដឡើង	។

	 2.	 ពួក	អ្ក	ផ្សព្ផសាយ	សាសនា	បែូវបាន	ចាែ់	ឲ្យ	ដៅ	បបដៃស	ហារោ	ជា	ផ្លូវការ	េំបូង	ដៅក្នុង		

ជខ	វិច្ិកា	ឆ្នាំ	1978	។

	 3.	 ដៅ	នែង	ៃី	14	ជខ	មិែុនា	ឆ្នាំ	1989	រែរោឋាភិបាល	បបដៃស	ហារោ	បាន	បដេតាញ	ពួក	អ្ក	

ផ្សព្ផសាយ	សាសនា	ដចញ	ដ្វើយ	បិៃ	សាសនាចបក	ប៉ុជន្	បាន	អនុញ្ញាែ	ឲ្យ	សមាែិក	ដធ្ើ	ពិធី	ដផ្សងៗ	

ដៅ	តាម	ដគ្វោឋាន	របស់	ពួកដគ	។	េប់	បបាំបី	ជខ	ដបកាយ	មក	រោឋាភិបាល	បាន	បង្ហាញ	ការដពញ	ចិែ្	

ដោយសារ	សាសនាចបក	បដបងៀន	សមាែិក	ឲ្យ	ដគ្រព	បបែិបែិ្	តាម	ចបាប់	រោឋាភិបាល	និង	ែំរុញ	ឲ្យ	មាន	

សុខុេុមនីកម្ម	ពូែសាសន៍	ដ្វើយ	ដៅ	នែង	ៃី	1	ជខ	ធ្លូ	ឆ្នាំ	1990	បបដៃស	ហារោ	បាន	អនុមែិ	ឲ្យ	

សាសនាចបក	បន្	សកម្មភាព	ដឡើង	វិញ	។

ខសវងរកបខនថែមតទៀ�តៅតលើអ៊ិនតធើរខណ�

•  សបម្់រ ការជមើល ឲ្ បាន ល្អឈិតល្អន់ សូម អាន សំជណរ ប្រធាន ្រទ  

ដំណឹង ល្អ « Race and the Priesthood » ជៅ ជគហទំព័រ 

topics.lds.org។

•  សូម អាន ្រទពឈិជសាធន៍ ដ៏ មន ឥទ្ធឈិពល រ្រស់ ពួក សមជឈិក ខស្ក ជ្មា មួយ 

ចំនួន ខដល ដំជណើរ ជរឿង ផ្ទាល់ រ្រស់ ពួកជគ ្រង្ហាញ ពី រជ្រៀ្រ ខដល វិវរណៈ ឆ្នាំ 

១៩៧៨ បាន ជរះឥទ្ធឈិពល ដល់ ជីវិត នឈិង ការខប្រចឈិត្ត ជជឿ រ្រស់ ពួកជគ ៖

— ឆ្ឡុត នឈិង វិោលាម អាខ្វោ ( ប្រជទស ្ គាណា ), ជហលវីស៊ីអូ 

នឈិង រូោ ម៉ាទីន ( ប្រជទស ជប្រស៊ីល ), បពមទាំង យ៉ាូខស្រ នឈិង 

ធូ ហហ្ីខមន ( ស. រ. អា. ) ជៅក្ុង « Witnessing the 

Faithfulness: Official Declaration 2 » ជៅ ជគហទំព័រ  

lds .org/ go/ 061820a ។

— ចច រីកហ្ត ( ប្រជទស អង់ជគលៃស ) ជៅក្ុង « I Will Take It  

in Faith » ជៅ ជគហទំព័រ lds .org/ go/ 061820b ។

— វុិចទ័រ នូហគែឈិន ( ប្រជទស ចាថម៉ាកា ) ជៅក្ុង « It Was the 

Truth! » ជៅ ជគហទំព័រ lds .org/ go/ 061820c ។

•  សូម ជមើល កាខសត រូ្រភាព នឈិង វីជដអូ រ្រស់ ពួក អ្ក ផ្សព្ផសាយ សាសនា 

ដំ្រូង ជៅ កាន់ ប្រជទស អាហហ្ឈិក ភាគ ខ្ង លឈិច  ខដល រក បាន មនុស្ស 

រ្រ់រយ នាក់ ខដល បាន ជបតៀម ែលៃលួន រួច ជា ជបសច សបម្រ់ ពឈិធី ្រុណ្ 

បជមុជទឹក ជៅ ជគហទំព័រ lds .org/ go/ 061820f ។



២២ លីអាហូណា

កាល	ធំ	េឹង	ក្ី	ដឡើង	ខ្នុំ	គ្មាន	ឪពុក	ដៅដលើ	ជផនេី	ដនះ	ដៅក្នុង	ែីវិែ	ខ្នុំ		ដេើម្ី	ដធ្ើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	សារល់	បបដភៃ	នន	

ដសចក្ីបសឡាញ់	ជេល	បពះវរបិតាសួគ៌	មាន	សបមាប់	ខ្នុំ	ដឡើយ	។	ផ្នុយដៅវិញ	ខ្នុំ	បាន	សដងកែ	ដមើល	បុរស	

េនៃ	ដៃៀែ	ជេលបាន	បង្ហាញ	នូវ	ដសចក្ី	បសឡាញ់	របស់	បៃង់	និង	គំរូ	នានា	អំពី	ភាព	ជាឪពុក	ពិែបបាកេ	។		

បបធាន	ជែមស៍	អ៊ី	ដហាវាស្	(	1920–2007	)	ៃីបបឹកសា	ៃី	ពីរ	ក្នុង	គេៈបបធាន	ៃី	មួយ	បាន	បដបងៀន	ថា	«	ភាពជា	ឪពុក	

េ៏	នែ្ែ្លូរ	ផ្ល់	េល់	ដយើង	នូវ	គំនិែ	មួយ	ចំនួន	ែូច	អំពី	លក្ខេៈ	នន	ភាព	ជា	បពះ	របស់	បពះវរបិតា	ជេល	គង់	ដៅសាថានសួគ៌	របស់	

ដយើង	»	។ 1	តាមរយៈ	គំរូ	របស់អ្ក	ដេើរ	ែួ	ជា	ឪពុក	ជា	ដបចើន	រួម	ទាំង	សមាែិក	បគួសារ		ថានាក់េឹកនាំ	សាសនាចបក	បុរស	

សុចរិែ	ដៅក្នុង	បពះគម្ីរ	រួមទាំង	បគូបដបងៀន	តាម	ផ្ះ	េ៏	ឧសសា្វ៍	ពយាយាម	ផងជេរ	ខ្នុំ	បាន	ដរៀន	អំពី	បុគ្គលិកលក្ខេៈ	របស់	

បពះវរបិតាសួគ៌	និង	លក្ខេៈ	េ៏	នែ្ែ្លូរ	របស់	ឪពុក	ដៅដលើជផនេីដនះ	អាច	អភិវ�្ឍបានដេើម្ី	ដធ្ើ	តាម	គំរូ	របស់	បៃង់។ ជៅ ទី្រំផុត 

ែញុំ អាច ្រខង្រ ការឈឺចា្រ់ ខដល ែញុំ មន ខដល ្រណាតាល មកពីការែ្រះ ឪពុក ជៅជលើ ខផនដី ជនរះ ឲ្ ជៅ ជា មន ជសចក្តីរីករយ ជៅជលើ 

ទំនាក់ទំនង ដ៏ ជឈិតស្ឈិទ្ធ ខដល ែញុំ អាច អភឈិវ�្ឍ ជាមួយ បពរះវរ្រឈិតាសួគ៌ ។

ខ្ជាប់ែ្ជលួននិងជួយតតជាមខតជង

បពះវរបិតា	គង់	ដៅ	សាថានសួគ៌	របស់	ដយើង	គឺ	ពុំ	ជបបបបួល	ដឡើយ	។	ដយើងបាន	អាន	ថា	បៃង់	«	ដៅជែ	េជេល	ដទាះពី	នែងម្សិល	

នែងដនះ	និង	រ្វូែ	ែដៅ	»	(	មរមន	9:9	)	។	ខ្នុំ	បាន	សដងកែ	ដមើល	ឪពុក	ដៅដលើ	ជផន	េី	េ៏ឧែ្នុង្គ	ឧែ្ម	ដធ្ើតាម	គំរូ	របស់	

បពះវរបិតាសួគ៌	អំពី	ការ	ពុំ	ដចះ	ង្កដរ	។	ឪពុក	េ៏នែ្ែ្លូរ	មានាក់	គឺ	ពិែដសាមាះបែង់	ចំដោះ	ោក្យ	សម្ី	របស់	គ្ែ់	ដៅក្នុង	បគប់	កិច្ចការ	

ទាំងអស់	។	គ្ែ់	យល់	ថា	ការែួយ	កូនៗ	របស់	គ្ែ់	ដោយ	ខាជាប់ខជលួន	ឲ្យ	ៃៃួល	អារម្មេ៍ថា	មាន	សុវែ្ថិភាព	និង	មាន	ដគ	

បសឡាញ់	ដ្វើយ	គ្ែ់	បែូវ	មាន	វែ្មាន	ទាំង	ក្នុង	បគ្	ជេល	មាន	វិបែ្ិ	និង	អំេរ	។

ឥទ្ធិពលរបស់ឪពុកសុចរិត

តាមរយៈការពឹងសផ្កដៅដលើអ្នកដ�ើរតួជាឪពុក

សុចរិតនិង្ពរះវរបិតាសួ្៌របស់ខ្នុុំដោរះខ្នុុំបានដរៀន

ពីអត្ថន័យ�៏ពិតននភាពជាឪពុក។

តោយតមហ្រនវ៉ខរន
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២៤ លីអាហូណា

ជេល	បគួសារ	របស់	អ្ក	នឹង	ដជាគែ័យ	អស់	ជា	ដបចើន	ែំនាន់	បន្បនាទាប់	ដៃៀែ	»	។ 3

គំរូ	ដនះ	អាច	ដ�ើញ	ដៅក្នុង	ម៉ូដស	1	។	ម៉ូដស	មាន	អំោច	ដោយសារ	ចំដេះ		

របស់	ដលាក	អំពី	ជផនការ	របស់	បពះ	និង	អែ្សញ្ញាេ	នន	ភាព	ជា	បពះ	របស់	ដលាក		

ផ្ទាល់	។	ដពល	សាតាំង	បាន	មក	ល្លួង	ដលាក	ម៉ូដស	បាន	ដឆ្ើយ	ែប	យា៉ាង	មុែ	មាំ	ថា		

«	ដែើ	អ្ក	ជា	នរោ	?	េ្ិែ	ដមើល	ចុះ	ខ្នុំ	ជា	បុបែ	នន	បពះ	ដៅ	ក្នុង	រូប	េូច	ជា	បពះ	រែ	បុបតា	

បដងកើែ	ជែ	មួយ	របស់	បៃង់	ដ្វើយ	ចុះ	ដែើ	សិរី	ល្អ	របស់	អ្ក	ដៅ	ឯោ	ជេល	គួរ	ឲ្យ	ខ្នុំ	ថាវាយ	

បង្គំ	?	»	(	ម៉ូដស	1:13	)	។	បនាទាប់	មក	ម៉ូដស	ជែមទាំង	មាន	ចិែ្	កាលាហាន	បញ្ជា	ឲ្យ	

សាតាំង	ចាកដចញ	ដៃៀែ	ផង	។

ឪពុក	ដៅដលើ	ជផនេី	េ៏	នែ្ែ្លូរ	ផ្ល់	អំោច	េល់	កូនៗ	របស់	ពួកគ្ែ់	តាមរយៈ	

ការរំឭក	ពួកដគ	អំពី	អែ្សញ្ញាេ	នន	ភាព	ជា	បពះ	របស់	ពួកដគ		ក្នុងនាម	ជាបុបែ	ខាង	

វិញ្ញាេ	របស់	បពះ	។	ពួកគ្ែ់	ែួយ	សាថាបនា	បគួសារ	រឹងបុឹង	មួយ	តាមរយៈ	គំរូ	ល្អ	របស់	

ខ្លួន	ដ្វើយ	បបាកេ	ថា	កូនៗ	របស់	គ្ែ់	បាន	ចូលរួម	ចំជេក	ដៅក្នុង	ការសាថាបនា	ដនាះ	។	

ការេ៍	ដនះ	ផ្ល់	សាមារែី	មួយ	នន	ដគ្លបំេង	េ៏	រឹងបុឹង	និង	ៃំនុកចិែ្	ដេើម្ី	មាន	ែ័យែម្ះ	

េល់	កូនៗ	របស់	ពួកគ្ែ់	។

ការខសវងរកសាវាមីដ៏ន្លៃ្្ននូរ

កាល	ខ្នុំ	កំពុង	ដៅ	ដេើរ	ដលង	ជា	គូ	ខ្នុំ	បាន	ជស្ងរក	នេគូ	អស់កល្	ជានិច្ច	ជេល	នឹង	ដធ្ើ	

ជា	ឪពុក	េ៏	នែ្ែ្លូរ	។	ចាប់តាំងពី	ខ្នុំ	ធំ	េឹង	ក្ី	ដឡើង	ដោយ	គ្មាន	គំរូ	ដនាះ	ដៅក្នុង	កុមារ	ភាព	

របស់	ខ្នុំ	ដនាះ	វា	កាន់ជែ	ពិបាក	សបមាប់	ខ្នុំ	ក្នុង	ការ	េឹង	នូវ	បុគ្គលិក	លក្ខេៈ	ទាំងអស់	ជេល	

ឪពុក	ដៅដលើ	ជផនេី	េ៏	នែ្ែ្លូរ	គួរ	ជែ	មាន	។	ខ្នុំ	មាន	ការខក	ចិែ្	ជេល	ពរ	ដលាក	អយ្យដកា	

របស់ខ្នុំ	ពុំ	បាន	ផ្ល់	ការជេនាំ	លម្អិែ	ដបចើន	អំពី	បុគ្គល	ជេល	បពះវរបិតាសួគ៌	ចង់	ឲ្យ	ខ្នុំ	ដរៀប	

អាោ្វ៍ពិោ្វ៍	ជាមួយ	ដឡើយ	។	ពរដនាះ	បគ្ន់ជែ	បបាប់	ថា	ខ្នុំ	គួរជែ	ជស្ងរក	នរោ		

មានាក់	ជេល	អាច	នាំ	ខ្នុំ	ដៅ	បពះវិហារ	បរិសុៃ្ធ	។	ប៉ុជន្	ដទាះបីវា	ជា	ការជេនាំ	េ៏	សាម្្ញ	ក្ី		

ក៏	វា	ហាក់េូចជា	មាន	ការលំបាក	ផងជេរ	។	ដទាះបីជា	ខ្នុំ	មាន	បៃពិដសាធន៍	វិែជមាន	មួយ	

ចំនួន	នន	ការដេើរ	ដលង	ជា	គូ	ក្ី	ជា	ដរឿយៗ	ខ្នុំ	បានបារម្ភ	ថា	គ្មាន	បុរស	ជេល	មាន	លក្ខេៈ	

ជបប	ដនាះ	ពិែបបាកេ	ដឡើយ	ឬ	ខ្នុំ	បែូវ	រងៃុក្ខ	ដោយ	ការសាកល្ង	ជស្ងរក	សាវាមី	ដនះ	

ដោយ	គ្មាន	ៃីប្្ចប់	ដឡើយ	។

ដទាះបីជា	បៃពិដសាធន៍	ពីមុនដធ្ើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	មាន	ការែប់បារម្ភ	ក្ី	ខ្នុំ	បាន	បន្	អធិសាឋាន	

ជស្ងរក	សាវាមី	ជេល	នឹង	ដធ្ើ	ជា	ឪពុក	សុចរិែ	សបមាប់	កូនៗ	របស់	ខ្នុំ	ជេល	នឹង	បសឡាញ់	

ពួកដគ	ដ្វើយ	បន្	មាន	វែ្មាន	ដៅក្នុង	ែីវិែ	របស់	ពួកដគ	។	េូច	ជា	មាតាយ	េ៏ដសាមាះបែង់	

របស់	ខ្នុំ	ផងជេរ	ខ្នុំ	បាន	េឹង	ថា	ដទាះបីមាន	ដរឿង	អ្ី	ដកើែ	ដឡើង	ក្ី	ខ្នុំ	នឹង	អាច	ពឹងជផ្អក	ដលើ	

បពះវរបិតា	អស់កល្	របស់	ខ្នុំ	សបមាប់	ការែួយ	ដបជាមជបែង	។

ដោយ	ក្ីភាញាក់ដផ្អើល	និង	ក្ីរីករយ	ខ្នុំ	បាន	ៃៃួល	ចដម្ើយ	ចំដោះ	ការអធិសាឋាន	របស់	

ខ្នុំ	ដៅ	ចំកាលវិភាគ	េ៏	ល្អ	ឥែ	ដខាចាះ	របស់	បពះវរបិតាសួគ៌	។	វា	គឺ	ជា	ការពយាបាល	េល់	

ខ្នុំ	ដេើម្ី	សដងកែ	ដមើល	គំរូ	នន	ដសចក្ីបសឡាញ់	របស់	សាវាមី	ខ្នុំ	អំពី	លក្ខេៈ	ជេល	ឪពុក	

មានាក់	គួរ	មាន	។	ខ្នុំ	មាន	អំេរ	គុេ	ជេល	គ្ែ់	ដធ្ើ	តាម	គំរូ	ជេល	បាន	ផ្ល់	ជា	គំរូ	ដោយ	

ពួកពយាការី	និង	ពួក	សាវក	ដ្វើយ	ថា	គ្ែ់	ដបែើសដរើស	ដេើម្ី	រីករយ	និង	បសឡាញ់	ខ្នុំ	

បពះវរបិតាសួគ៌	របស់ដយើង	ក៏	យល់	អំពី	បបដភៃ	នន	ការខិែខំ	ជេល	ែបមូវ	ឲ្យ	មាន	ដេើម្ី	

មាន	ភាពសក្ិសម	រស់ដៅ	អស់កល្	ជានិច្ច	ជាមួយ	បៃង់	វិញ	។	បៃង់	សារល់	ដ្មាះ	ដយើង	

មានាក់ៗ	ដ្វើយ	បៃង់	អនុញ្ញាែ	ឲ្យ	ដយើង	មាន	ឧបសគ្គ	ដេើម្ី	បន្សនុៃ្ធ	ដយើង	។	ឪពុក	ដៅដលើ	

ជផនេី	េ៏	នែ្ែ្លូរ	ក៏	អនុញ្ញាែ	ឲ្យ	កូនៗ	របស់	គ្ែ់	មាន	ការពុះោរ	យូរៗ	ម្ង	ដោយសារ	គ្ែ់	

េឹង	ថា	ឧបសគ្គ	ទាំង	ដនាះនាំ	មក	នូវ	ឱកាស	រីកចដបមើន	។

សាវាមី	របស់	ខ្នុំ	គឺ	ជា	សិល្ៈករ	គុេ	យា៉ាង	សាទាែ់	ែំនាញ	មានាក់	។	ឪពុក	របស់	គ្ែ់	បាន	

បដបងៀន	គ្ែ់	ដ្វើយ	ជាដរឿយៗ	គ្ែ់	បបាប់	ថា	ឪពុក	របស់	គ្ែ់	ែឹងរឹង	នឹង	គ្ែ់	ជាង	កូន	

សិស្ស	ដផ្សងៗ	ដៃៀែ	។	ការលែ់េំ	ខ្លួន	របស់	ឪពុក	គ្ែ់	បាន	ពបងឹង	េល់	គ្ែ់	និង	ែួយ	

គ្ែ់	ឲ្យ	រីកចដបមើន	កាន់ជែ	ដលឿន	។	េូច	ជា	បពះវរបិតាសួគ៌	របស់	ដយើង	ជេរ	ឪពុក	ដៅដលើ	

ជផនេី	េ៏នែ្ែ្លូរ	ដលើក	ៃឹកចិែ្	កូនៗ	របស់	ខ្លួន	ឲ្យ	ដធ្ើ	ឲ្យ	អស់	ពី	សមែ្ថភាព	របស់	ពួកដគ	

ដោយ	ផ្ល់	កមាលាំង	ដសចក្ី	បសឡាញ់	និង	ការែួយ	ដបជាមជបែង	។

«កិច្ការគ្មានទីបញ្ប់»

កិច្ចការ	របស់	បពះវរបិតាសួគ៌	ដយើង	គឺ	អស់កល្	និង	គ្មាន	ៃីប្្ចប់	ដឡើយ	

(	សូមដមើល	អាលមា៉ា	12:25–33	)	។	ដៅក្នុង	រដបៀប	េូច	គ្នា	ដនាះ	កិច្ចការ	របស់	

ឪពុក	ដៅ	ដលើ	ជផនេី	េ៏	នែ្ែ្លូរ	ដនះ	ក៏គ្មាន	ៃីប្្ចប់	ផងជេរ	។	ឪពុក	េ៏	នែ្ែ្លូរ	ដធ្ើ	កិច្ចការ	

យា៉ាង	ខាជាប់ខជលួន	ដ្វើយ	ពយាយាម	ជស្ងរក	ដសចក្ីសុចរិែ	។	ពួកគ្ែ់	ពិែ	ដសាមាះបែង់	ក្នុង	

ការដគ្រព	តាម	បៃប្្ញែ្ិ	បពះ	។	ពួកគ្ែ់	ៃុក	ចំោប់	អារម្មេ៍	ផ្ទាល់	ខ្លួន	មួយ	អដន្ើរ	

សបមាប់ដសចក្ីល្អ	េល់	បគួសារ	របស់	ពួកគ្ែ់	។	ដៅក្នុង	«	បកុម	បគួសារ	៖	ការបបកាស	

េល់	ពិភពដលាក	»	ពយាការី	ដៅរស់	បាន	បដបងៀន	ថា	«	តាម	ការដរៀបចំ	េ៏	ដៃវភាព	ដនះ	

ឪពុក	បែូវ	បាន	ចាែ់	ឲ្យ	ដធ្ើ	ជា	អ្ក	េឹកនាំ	ដៅក្នុង	បគួសារ	របស់	ខ្លួន	ដោយ	ដសចក្ី	បសឡាញ់	

និង	ដសចក្ី	សុចរិែ	ដ្វើយ	មាន	ភារកិច្ច	ក្នុង	ការផ្គែ់ផ្គង់	ដសចក្ីបែូវការ	ក្នុង	ែីវិែ	បពម	

ទាំង	ការោរ	បកុម	បគួសារ	ខ្លួន	ផង	»	។ 2	កិច្ចការ	ដនះ	ពុំ	បគ្ន់ជែជា	ការការោរ	ខាង	

រូបកាយ	ប៉ុដោណាះ	ដៃ	ជែ	ក៏	ជា	ការការោរ	ខាង	វិញ្ញាេ	ផងជេរ	។	ឪពុក	េ៏នែ្ែ្លូរ	េឹកនាំ	

តាមរយៈគំរូ	ដ្វើយ	ផ្ល់	ដសចក្ីបសឡាញ់	និង	ការៃូនាមាន	េល់	កូនៗ	របស់	ពួកគ្ែ់	។	

ពួកគ្ែ់	ក៏	បពមាន	ទាស់	នឹង	ដបគ្ះថានាក់	ខាង	វិញ្ញាេ	ដៅដពល	ចាំបាច់	។

រចន្សម្ព័ន្ធរបស់ត្ួសារដ៏មានឥទ្ធិពល

ដៅក្នុង	អែ្ថបៃ	New York Times	« The Stories That Bind Us	»	
របស់	ដលាក	បប៊ូស	ដ្វ្ៀដលើ	ផ្ល់	នូវ	ៃស្សនវិស័យ	នន	ការសិកសា	នានា	ទាក់ៃង	នឹង		

ការដធ្ើ	ឲ្យ	បគួសារ	មាន	ភាពយា៉ាប់យុឺន	។	ដៅក្នុង	ការសិកសា	ទាំង	ដនះ	អ្ក	ចិែ្	វិៃយា		

បា	នរកដ�ើញ	ថា	កូនៗ	ជេល	បង្ហាញ	នូវ	ភាព	រឹងបុឹង	េ៏	អសាចារ្យ	គឺ	ជា	ដក្មង	ជេល	បាន	ែួប		

នឹង	រចនា	សម្័ន្ធ	របស់	បគួសារ	េ៏	មាន	ឥៃ្ធិពល	ជេល	បាន	ែួយ	ពួកដគ	ឲ្យ	ៃៃួល	អារម្មេ៍	

ថា	ពួកដគ	ជា	ចំជេក	នន	អ្ី	មួយ	ជេល	ធំជាង	ដនាះ	។	ដ្វ្ៀដលើ	បាន	ជែ្ង	ថា	«	បបសិនដបើ	

អ្ក	ចង់	បាន	បគួសារ	មួយ	េ៏	រីករយ	សូម	បដងកើែ	បន្សនុៃ្ធ	និង	បបាប់	ដឡើង	វិញ	នូវបគ្		

វិែជមាន	នានា	របស់	បគួសារ	អ្ក	និង	សមែ្ថភាព	របស់	អ្ក	ដេើម្ី	ដធ្ើ	ឲ្យ	បាន	បបដសើរ		

ដឡើង	វិញ	ពី	បគ្	េ៏	លំបាកនានា	។	ៃដង្ើ	ជបប	ដនាះ	អាច	បដងកើននូវ	ភាព	ពិដសស	នានា		
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ដោយ	គ្មាន	ភាពអាតាមានិយម	។	គំរូ	របស់	គ្ែ់	ក្នុងនាម	ជា	សាវាមី	ជេល	មាន	ក្ីបសឡាញ់	

ក៏	បាន	ផ្ល់	ពរ	េល់	កូនៗ	របស់	ដយើង	ផងជេរ	។	េួង	ចិែ្	របស់	ខ្នុំ	ដោរដពញ	ដោយ	អំេរ	

គុេ	ចំដោះ	ដសចក្ីដសាមាះបែង់	របស់	គ្ែ់	ជេល	បាន	ឆ្ង	កាែ់	ការសាកល្ង	នានា	គំរូ	

របស់	គ្ែ់អំពីការខិែខំ	ដធ្ើការ	ភាពសក្ិសម	របស់	គ្ែ់	ដេើម្ី	អនុវែ្	បព្ែិែភាព	និង	

ភាពបរិសុៃ្ធ	ដសចក្ីបសឡាញ់	េ៏	ឥែង្កដរ	ជេល	គ្ែ់	បាន	បង្ហាញ	ក្នុង	នាម	ជា	ឪពុក	វ័យ	

ដក្មង	មួយ	រូប	។

ឪពុកខដលតៅជុំវិញតយើង

គ្មាន	ជេន	កំេែ់	ចំដោះ	ឥៃ្ធិពល	នន	បុរស	មានាក់	ជេល	យល់	េូច	ជា	ម៉ូដស	សារល់អំពី	

ខ្លួន	របស់	គ្ែ់	ដឡើយ	។	ស៊ិដស្ើរ	ដស្សើរី	�ូ	អែីែ	ៃីបបឹកសា	ៃី	ពីរ	ដៅក្នុង	គេៈបបធាន	

សមាគម	សដហង្រះ	ៃូដៅ	បាន	បដបងៀន	ថា	បស្ី	ទាំងអស់មានការ	អប់រំ	ឲ្យ	បំដពញ	ែួនាៃី	

នន	ភាព	ជាមាតាយ	ដទាះបី	ជាពួកដគ	ពុំ	ទាន់	កាលាយ	ជា	មាតាយ	ក្ី	។	គ្ែ់	បាន	ជែ្ង	ៃីបនាទាល់	ថា	

«	ដយើងទាុំងអស់រានា្ ឺជាមាតាយដៅក្ននុងសាសន៍អម៊ី្សាសអល	ដ្វើយ	ការដៅ	របស់	ដយើង	

គឺ	ដេើម្ីបសឡាញ់	និង	ែួយ	េឹកនាំ	ែំនាន់	ជេល	កំពុង	ដពញ	វ័យ	ឆ្ង	កាែ់ផ្លូវ	េ៏	ដបគ្ះថានាក់	

នន	ែីវិែ	រជមង	សាលាប់	ដនះ	»	។ 4	បុរស	ជេល	ជា	គំរូ	សុចរិែ	ក្នុងការ	បំដពញ	ែួនាៃី	នន	ការដធ្ើ	

ជា	ឪពុក	ដៅក្នុង	សាសន៍អ៊ីបសាជអល	និង	គំរូ	េ៏	មាន	គុេ	ធម៌	របស់	គ្ែ់	អាច	ែះ	ឥៃ្ធិពល	

្វួស	ពី	បគួសារ	របស់	ពួកដគ	ផ្ទាល់	ដៅ	ដៃៀែ	។

បនាទាប់	ពី	ឧបសគ្គ	ដៅ	កុមារភាព	របស់	ខ្នុំ	ខ្នុំ	មាន	ៃំនុកចិែ្	ថា	បពះវរបិតា	សួគ៌	បាន	

បជាប	េឹង	យា៉ាង	ពិែ	បបាកេនូវ	អ្ី	ជេល	ខ្នុំ	បែូវការ	ដេើម្ី	ដធ្ើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	ៃុកចិែ្ដលើ	នេគូ	អស់កល្	

ជានិច្ច	របស់	ខ្នុំ	។	គ្ែ់	ដធ្ើ	ជា	គំរូ	េ៏	ខាជាប់ខជលួន	ជាដបចើន	អំពី	ភាព	ជា	ឪពុក	ដៅក្នុង	ែីវិែ	

ខ្នុំ	។	ទាំង	ដនះ	រួមមាន	ទាំង	ែីតា	សុចរិែ	របស់	ខ្នុំ	ជេល	បសឡាញ់	បពះអមាចាស់	និង	ជា	

បគូបដបងៀន	តាម	ផ្ះ	េ៏	ឧសសា្វ៍	ពយាយាម	ជេល	—	យល់	អំពី	ជេន	កំេែ់	នន	្វិរ្្ញវែ្ថនុ	

របស់	បគួសារ	ខ្នុំ	—	បាន	យក	ខ្នុំ	ឲ្យ	ដធ្ើ	ជា	កូន	សិស្ស	របស់	គ្ែ់	ដៅក្នុង	ស្លូ�ីយ៉ូ	សិល្ៈ	

របស់	គ្ែ់	ដ្វើយបំផុស	គំនិែ	ខ្នុំ	ឲ្យ	ដធ្ើ	តាម	គន្ង	វិជាជាែីវៈ	របស់	គ្ែ់	។		ដៅក្នុង	ែីវិែ	ជា	

យុវមែ្ិមវ័យ	របស់	ខ្នុំ	ការពយាបាល	សួគ្៌ា	ក៏	បែូវបាន	បបទាន	មក	តាមរយៈ	ពរែ័យ	ជេល	

ពុំ	បាន	រំពឹង	ៃុក	នន	ការ	ៃៃួល	ឪពុក	ចុង	េ៏	សុចរិែ	មានាក់	ជេល	មាន	ចិែ្	អែ់ធ្មែ់	ជាមួយ	នឹង	

ភាពសាទាក់ដស្ើរ	របស់	ខ្នុំ	ដេើម្ី	ៃុកចិែ្	ដលើ	អ្កដេើរែួ	ជា	ឪពុក	ដ្វើយ	ជេល	បន្	បង្ហាញ	

ដសចក្ីសប្នុរស	េល់	ខ្នុំ	។

តាមរយៈ	ឥៃ្ធិពល	សុចរិែ	របស់	អ្កដេើរែួ	ជា	ឪពុក	ទាំង	ដនះ	ដនាះ	ខ្នុំ	រក	ដ�ើញ	

ដសចក្ីសង្ឹម	ការពយាបាល	និង	អំេរ	។	ខ្នុំ	មាន	អំេរគុេ	េល់	បុរស	ទាំងអស់	

ជេល	ដធ្ើ	តាម	គំរូ	ជេល	បពះវរបិតា	គង់	ដៅ	សាថានសួគ៌	បាន	បដងកើែ	ដឡើង	ដ្វើយ	ពយាយាម		

ដធ្ើ	ជា	គំរូ	អំពី	ភាព	ជា	ឪពុក	េ៏	នែ្ែ្លូរ	។	◼
អ្នកនិពន្ធរស់ដៅរ�្ឋកាលីហ្វយូញ៉ាស.រ.អា.។

កំណ�់ចំោំ

	 1.	 ដែម	អ៊ី	ដហាវាស្	«	Them That Honour Me I Will Honour	»	Liahona	ជខ	កកកោ	ឆ្នាំ	
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សាវកដពបែុសបានសរដសរថា	សិស្សននបពះបគីស្បែូវជែ	«	មានចិែ្អាេិែ	អាសូរ	»	

(	ដពបែុស	ៃី	1	3:8	)	។	បងប្អលូន	ជា	ដបចើន	បាន	បំដពញ	តាម	បៃប្្ញែ្ិ	ដនាះ	ដោយ	

ដគ្រព	និង	ដពញចិែ្	ដរៀងរល់	នែង	ដៅក្នុង	ែីវិែ	របស់	បងប្អលូន	។	បបាកេោស់	

ដសចក្ីបែូវការ	េ៏ខាលាំង	នន	ដសចក្ីអាេិែអាសូរ	គឺ	មាន	ៃំ្វំ	ធំដធង	ទាំង	សព្	នែង	ដនះ	ក៏	េូចជា	ដពល	ោៗ	

ទាំងអស់	ផងជេរ	។	តាមៃិន្ន័យ	បច្ចនុប្ន្	បាន	ឲ្យ	េឹង	ថា	ក្នុងចំដោម	មែ្ិមវ័យ	(	43.8	លាន	នាក់	)	

ដៅ	ស្វរេ្ឋអាដមរិក	បបាំ	នាក់	មាន	មានាក់	មាននូវ	ែំងឺ	ផ្លូវ	ចិែ្	ដរៀងរល់	ឆ្នាំ	។ 1	ការដមើលការេ៍អាសបគ្ម	

ក្នុង	ដគ្វៃំព័រ	មួយ		មាន	ដគ	ចូលដមើលដបចើន	ជាង	23	ោន់	លាន	េង	ជែក្នុង	ឆ្នាំ	2016	ប៉ុដោណាះ	។ 2	

«	បគួសារ	មួយ	ជេលមាន	ឪពុក	មាតាយ	ទាំង	ពីរ	នាក់កំពុង	ធាលាក់	ចុះ	[	យា៉ាង	ដលឿន	]	ដៅក្នុង	ស្វរេ្ឋ	អាដមរិក	

ដោយសារ	ជែ	ការលះជលង	គ្នា,	.	.	.	ការរួមរស់ជា	មួយគ្នា,	[	និង	ការដកើែ	កូន	ឥែ	ខាន់	សាលា	]	គឺ	កំពុង	ជែ	ដកើន	

ដឡើង	។	.	.	.	បច្ចនុប្ន្ដនះ		យា៉ាង	ដហាច	ោស់	កូន	ដកើែ	មក	េប់	នាក់	មានកូន	បួន	នាក់	ដកើែ	ពី	បស្ី	ជេល	

ដៅលីវ	ឬ	រស់ដៅ	ជាមួយ	នេគូ	ជេល	ពុំ	បាន	ដរៀបការ	»	។	 3

ដេើម្ី	បែូវបាន	ដៅ	ថា		ជារបស្	របស់	បពះអង្គសដហង្រះ	ដ្វើយ	ឈរ	ដៅក្នុង	សាសនាចបក	របស់	បៃង់	

ដយើង	បែូវជែ	«	ដ្វើយ	យល់	បពម	ៃៃួល	បន្នុក	គ្នា	ដៅ	វិញ	ដៅ	មក	ដេើម្ី	ឲ្យ	បន្នុក	ដនាះ	បាន	បសាល	ជមន	ដ្វើយ	

ដ្វើយ	[	យល់	បពម	]	ៃួញ	យំ	ជាមួយ	នឹង	អ្ក	ោ	ជេល	ៃួញ	យំ	ជមន	ដ្វើយ	ដ្វើយ	កមសាន្	ៃុក្ខ	េល់	អស់	

អ្ក	ោ	ជេល	កំពុង	បែូវ	ការ	កមសាន្	ៃុក្ខ	ដ្វើយ	ឈរ	ជា	សាក្សី	េល់	បពះ	ដៅ	បគប់	ដពល	និង	បគប់	ដសចក្ី	»	

(	ម៉ូសាយ	18:8–9	)	។

ចំដោះ	ខ្នុំ	ការ	ៃៃួល	បន្នុក	គ្នា	ដៅវិញ	ដៅមក	គឺ	ជា	ដរឿង	សាម្្ញ	ប៉ុជន្	វា	

ជានិយម	ន័យ	េ៏មាន	ឥៃ្ធិពល	នន	េង្វាយ	ធួន	នន	បពះដយស៊ូវបគីស្	។	

ដពល	ដយើង	ពយាយាម	សបមាល	បន្នុកគ្នា	ដៅវិញដៅមក	ដនាះ	ដយើង	គឺជា	

«	អ្ក	សដហង្រះ	.	.	.		ដៅដលើភ្ំ	ស៊ីយ៉ូន	»	(	អូបាឌា	1:21	)	។		ដយើង	កំពុង	

ដធ្ើ	ខ្លួន	របស់	ដយើងជា	សញ្ញា	មួយ	ឲ្យ	បសប	នឹង	បពះដបបាសដលាះ	នន	ពិភពដលាក	

តោយខអលតឌើរខជ្�វីអ័រ�រូេិន

ក្ុង កូរ៉ុម ថន ពួក សាវក ដ្រ់ពីរ នាក់

« ទទួល  

បន្ទុកគ្នាទៅ
វិញទៅមក»

សុន្ទរកថាស�លបានស្្ងដៅកាន់បុ្្គលិកសផ្នកដសវាកម្្្ួសារអិល.�ី.ដអស.ដៅសខមិ្ុោឆ្នាុំ២០១៧។សអលដ�ើរហូ�ិនបាន

ស្មួលអត្ថបទដនរះស្មាប់ទស្សនិជនឲ្យកាន់សតទូលុំទូោយដ�ើង។
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២៨ លីអាហូណា

និង	េង្វាយធួន	របស់	បៃង់	។	ដយើង	«	[	កំពុង	]	ដបបាស	មនុស្ស	

ជេល	មាន	ចិែ្	សដបងង	.	.	.	[	កំពុង	]		បបកាស	បបាប់	ពី	ដសចក្ី	

ដបបាស	ដលាះ	េល់	ពួក	ដឈ្ើយ	ដ្វើយ	.	.	.	កំពុងដោះ	ជលង	.	.	.	

េល់	ពួក	អ្ក	ជេល	ជាប់	ចំេង	»	(	ដអសាយ	61:1	)	។

ការអាណិ�អាសរូររបស់តពរះ

ចូរ	ដយើង	បន្	ពិភាកសា	អំពី	េង្វាយធួន	របស់	បពះបគីស្	បន្ិច	។	

បបសិនដបើ	ខ្នុំ	យល់	នូ	វ	ដគ្លលៃ្ធិដនះ	បែឹមបែូវ	ដៅក្នុង	បៃពិដសាធន៍	

នន	េង្វាយធួន	បពះដយស៊ូវ	បគីស្បាន	ៃៃួល	បៃពិដសាធន៍	ែំនួស	

មនុស្ស	េនៃ	—	ដ្វើយ	ៃៃួល	យក	បន្នុក	នន	—	អំដពើ	បាប	និង	

ក្ីៃុក្ខ	និង	កង្ល់	បពមទាំង	ៃឹកជភ្ក	របស់	មនុស្សដលាក	ទាំងអស់	

ចាប់តាំង	ពី	អ័ោម	និង	ដអវា៉	រ្វូែ	េល់	ៃីប្្ចប់	នន	ពិភពដលាក	

ដនះ	។	ដៅក្នុង	ដរឿង	ដនះ	បពះអង្គ	បៃង់	ផ្ទាល់	គ្មាន	អំដពើ	បាប	ដឡើយ	

ប៉ុជន្	បៃង់	បាន	ៃៃួល	អារម្មេ៍	នន	ការ	ឈឺចាប់	និង	លៃ្ធផល	នន	

អស់	អ្ក	ជេល	បាន	ដធ្ើ	បាប	។	បៃង់	គ្មាន	បៃពិដសាធន៍ផ្ទាល់	

នន	ការជបកបាក់	ក្នុង	អាោ្វ៍ពិោ្វ៍	ដឡើយ	ប៉ុជន្	បៃង់	បាន	

ៃៃួល	អារម្មេ៍	នន	ការ	ឈឺចាប់	និង	លៃ្ធផល	នន	អស់	អ្ក	ជេល	

មាន	ការជបកបាក់	ដនាះ	។	បៃង់	គ្មាន	បៃពិដសាធន៍ផ្ទាល់	នន	

ការចាប់រំដលាភ	ឬ	ែំងឺវិកលចរឹែ	ឬ	ែំងឺ	មហារីក	ឬ	ការបាែ់បង់កូន	

ដឡើយ	ប៉ុជន្	បៃង់	បាន	ៃៃួល	អារម្មេ៍	នន	ការ	ឈឺចាប់	និង	លៃ្ធផល	

នន	អស់	អ្ក	ជេល	មាន	បៃពិដសាធន៍	ទាំងដនាះ	បពមទាំង	បន្នុក	និង	

ការខូចចិែ្	បគប់	ែំពូក	ដផ្សង	ដៃៀែ	នន	ែីវិែ	។

ការយល់	េឹង	អំពី	រដបៀប	ជេលេង្វាយធួន	េំដេើរការ	ផ្ល់	នូវ	

ដសចក្ីពិែ	មួយ	អំពី	គំរូ	នន	បពះ	ស្ីពី	ដសចក្ីអាណិតអាសូរ	ជេល	

ពិភពដលាក	ពុំជេល	ធាលាប់	បាន	សារល់	។	បបាកេ	ោស់	គ្មាន	ោក្យ	

ដពចន៍	ដពញដលញ	បគប់បគ្ន់	ចំដោះ	ៃដង្ើ	េ៏	សំខាន់	បំផុែ	នន	សាកល	

ដលាក	ដនះ	ដឡើយ	ប៉ុជន្	នែង	ដនះ	ខ្នុំ	គ្មាន	ោក្យ	ោ	ល្អ	ជាង	ជេល	

ែំនួសោក្យ	ដនះ	បាន	េូដច្ះ	ខ្នុំ	នឹង	ដបបើ	ោក្យ	ដនះ	។

ដសចក្ីអាណិតអាសូរ	មាន	ន័យ	ថា	«	ជាៃដង្ើ	នន	ការយល់	

ចិែ្	យល់	ដែ្ើម	.	.	.	និង	ការ	មាន	បៃពិដសាធន៍	ែំនួស	អារម្មេ៍,	

គំនិែ	និង	ៃៃួល	បៃពិដសាធន៍	របស់	នរោ	មានាក់	ដទាះ	ជា	

បៃពិដសាធន៍	ដនាះ	ដៅ	ក្នុង	អែីែកាល	

ឬ	បច្ចនុប្ន្កាល	ក្ី	»	។ 4	េូច	បាន	

កែ់សមារល់	រួចដ្វើយ	ដនាះគឺពិែជា	

ដសចក្ីជែ្ង	ជេលមាន	ដ្វែុផល	អំពី	

េំដេើរការ	នន	ការពលិកម្ម	ធួន	ជាពិដសស	

បបសិនដបើ	ដយើង	បជន្ថម	ោក្យ	«	អនាគែកាល	»	ដៅដលើ	ោក្យ	

«	អែីែកាល	»	និង	«	បច្ចនុប្ន្កាល		»	ដនាះ	។

ដយើង	ទាំងអស់	គ្នា	េឹង	ថា	មាន	បុបតា	បុបែី	របស់	បពះ	ជាដបចើន	

ជេល	បាន	រងៃុក្ខ	ដោយ	សងប់សាងាែ់	និង	ជែ	ឯកឯង	។	ឧទា្វរេ៍	

សូម	គិែ	ពី	យុវែន	មានាក់ជេល	បាន	សរដសរ	សំបុបែ	មក	ខ្នុំ	ដោយ	

បង្ហាញ	អំពីៃីបនាទាល់	របស់	គ្ែ់	ដៅក្នុង	សំបុបែ	ជេល	មាន	ដវាហារ	

េ៏អសាចារ្យ	របស់	គ្ែ់	ប៉ុជន្	ដបកាយ	ម	ក	បាន	បជន្ថម	ថា	គ្ែ់	ខូច	ចិែ្	

ដោយសារ	គ្ែ់	ពុំ	បាន	ដ�ើញ	ការសដបមច	បាន	ោ	មួយ	ឬ	អំេរ	

សបមាប់	អនាគែកាល	ជេលអាចដកើែមាន	េល់	គ្ែ់	ក្នុងនាម	គ្ែ់	

ជា	បុគ្គល	មានាក់	ជេល	បបែិព័ៃ្ធ	ដភៃ	េូចគ្នា	ដឡើយ	។

«	ខ្នុំ	ែួប	នឹង	ភាព	ឯដកា	អាប់អួរ	ទាំង	យប់	ទាំង	នែងដពញមួយ	

ែីវិែ	។	ខ្នុំ	បាន	ចូលរួម	ថានាក់	យុវមែ្ិមវ័យដៅលីវ	របស់	ខ្នុំ	ដោយ	

ដសាមាះបែង់	ដ្វើយ	ដរៀងរល់	សបាតា្វ៍	ខ្នុំ	ចាកដចញ	ពី	បពះវិហារ	ដោយ	

េឹង	ថា	ខ្នុំ	ពុំ	អាច	កាលាយ	ជា	ចំជេក	ក្នុង	ថានាក់	ដនាះដឡើយ	។	ខ្នុំ	នឹង	

ពុំ	អាច	បដបងៀន	កូនបបុស	ខ្នុំ	ឲ្យ	ដចះ	ែិះកង់	។	ខ្នុំ	នឹង	ពុំ	អាច	េឹងថា	

កូនបសី	ខ្នុំ	ចាប់	បមាមនេ	ខ្នុំ	ដពល	នាង	ដរៀន	ដេើរ	ដឡើយ	។	ខ្នុំ	នឹង	ពុំ	អាច	

មាន	ដៅ	ដឡើយ	។

«	ខ្នុំ	នឹង	មក	េល់	ផ្ះ	ជេល	មាន	ជែ	ផ្ះៃដៃ	ពី	មួយ	នែង	ដៅ	មួយ	

នែង	ពី	មួយ	ជខ	ដៅ	មួយ	ជខ	ពី	មួយ	ៃសវែ្សរ៍	ដៅ	មួយ	ៃសវែ្សរ៍	ដោយ	

ដបាះយុថាកាជែ	មួយគែ់	ដៅក្នុង	ដសចក្ីសង្ឹម	ខ្នុំ	ដៅដលើ	បពះបគីស្	។	

ែួនកាល	ខ្នុំ	ដងឿង	ឆងល់	ពី	មូលដ្វែុ	ជេល	បៃង់	ដធ្ើ	ជបប	ដនះ	ោក់	

ខ្នុំ	ដ្វើយ	សុំ	ឲ្យ	ខ្នុំ	ដធ្ើ	នូវ	ការលះបង់	ជេល	ពុំ	អាច	ដធ្ើដៅ	បាន	ជបប	

ដនះ	ដៅវិញ	។	ខ្នុំ	យំ	ដៅដពលយប់	ជេល	គ្មាននរោមានាក់	ដមើល	

ដ�ើញ	។	ខ្នុំ	ពុំ	បាន	បបាប់	នរោមានាក់	ដឡើយ	សូម្ីជែ	ឪពុក	មាតាយ	

ខ្នុំ	។	ពួកគ្ែ់	និង	មិែ្ភក្ិ	ខ្នុំ	.	.	.	នឹង	បេិដសធ	ខ្នុំ	បបសិន	ដបើ	ពួកដគ	

បាន	េឹង	ដរឿង	ដនះ	គឺ	េូចជា	អ្ី	ជេល	ពួកដគ	បាន	បេិដសធ	ចំដោះ	អស់	

អ្ក	ជេល	ធាលាប់	ដេើរ	ដលើ	ផ្លូវ	ដនះ	ពីមុន	រូប	ខ្នុំ	ជេរ	។	ខ្នុំ	នឹង	រស់ដៅក្នុង	

ែីវិែ	មួយ	ជេលជប្ក	ពី	ដគ	។	ខ្នុំ	មាន	ែដបមើស	ក្នុងការ	បែូវបាន	ដគ	រំខាន	

និង	ដចៀសវាង	ពី	ការដៅ	លីវ	ឬ	បែូវបាន	ដគអាេិែ	និង	បេិដសធ	

ដោយសារ	ជែ	ការបបាប់	នូវ	ដ្វែុ	ផង	ដនាះ	។	ែីវិែ	េ៏	អាប់អួរ	ដនះ	

ហាក់	េូច	ដតាង	ជាប់	នឹង	រូប	ខ្នុំ	។	ដែើ	គ្មាន	បបទាល	មុខ	ដសះ	ដៅ	បសុក	

កាឡាែ	ដៃឬ	?	» 5

ជាមួយ	នឹង	ការឈឺចាប់	និង	ក្ីៃុក្ខ	េ៏	ខាលាំង	ក្ីអស់	សង្ឹម		

េ៏	ខាលាំង	ជបប	ដនះ	ដរឿង	មួយ	ជេល	ដយើង	ពយាយាម	ជាបបាកេ	ដេើម្ី		

ផ្ល់	ឲ្យ	បុគ្គល	ជបប	ដនាះ	គឺ	ការបញ្ជាក់	អះអាង	ថា	គ្ែ់	ពុំ	ឯដកា		

ដឡើយ	។	ដយើង	បែូវជែ	មាន	ចិែ្	រឹងបុឹង	ក្នុង	ការបញ្ជាក់	ថា	បពះ		

កពលកយើងពយាយារ

ស្រាលបន្ទុកោនាកៅវិញ

កៅរកកនាះកយើង្ លឺជា

«អ្កសក្គ្គាះ...

កៅកលើភ្ំស៊មីយ៉ូន»—

ជាសញ្ញាររួយឲ្យ្សប

នឹង្ពះក្បាសកលាះថន

ពិភពកលាកនិងដគ្វាយធរួន

របស់្េង់។
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 ខែ មឈិ្ុនា ឆ្នាំ ២០១៨ ២៩

គង់	ដៅ	ជាមួយ	គ្ែ់	ពួកដៃវតា	ដៅ	ជាមួយ	គ្ែ់	ដ្វើយ	ដយើង	ដៅ	ជាមួយ	គ្ែ់	។

ដសចក្ីអាណិតអាសូរ។	ហាក់េូចជា	គ្មាន	ន័យ	បគប់បគ្ន់	ដឡើយ	ប៉ុជន្	វា	គឺ	

ជាចំេុច	ចាប់ដផ្ើម	។	ដយើង	បបជ្វល	ជា	ពុំ	អាច	ផ្លាស់ប្លូរ	ការដធ្ើ	េំដេើរ	បាន	ដឡើយ	

ប៉ុជន្	ដយើង	អាច	បបាកេ	ថា	គ្មាន	នរោ	មានាក់	ដេើរ	ដលើ	ផ្លូវ	ដនាះ	ជែ	ឯង	ដឡើយ	។	បបាកេ	

ោស់	ដនាះ	ដ្វើយ	ជា	អែ្ថន័យ	ននការៃៃួល	បន្នុក	គ្នា	ដៅ	វិញ	ដៅ	មក	—	ពួកដគ	្ឺជា	

បន្នុក	។	ដ្វើយ	ដែើមាន	នរោ	េឹង	ថា	ដពលោ	ឬ	បបសិនដបើ	ពួកដគ	នឹង	បែូវបាន	ដលើក	

ស្លួយ	ដៅក្នុង	ែីវិែ	រជមង	សាលាប់	ដនះ	។	ប៉ុជន្	ដយើង	អាច	ដេើរ	ជាមួយ	គ្នា	ដ្វើយ	រំជលក	នូវ	

បន្នុកដនាះ	។	ដយើង	អាច	ដលើក	ស្លួយ	បងប្អលូនបបុស	បសី	របស់	ដយើង	េូចជា	បពះបគីស្	បាន	

ដលើកស្លួយ	ពួកដយើង	ជេរ	(	សូមដមើល	អាលមា៉ា	7:11–13	)	។

ដ្វើយ	តាមរយៈ	កិច្ចការ	ទាំង	ដនះ	ដនាះ	ដយើង	បបាកេ	ជា	ៃៃួល	បាន	នូវ	ការ	ជែ្ងអំេរ	

គុេែ្មី	និង	កាន់ជែ	នែ្ថាលាចំដោះ	អ្ីៗ	ជេល	បពះអង្គ	សដហង្រះ	បាន	ដធ្ើ	សបមាប់	ដយើង	។		

េូច	ខ្នុំ	ធាលាប់	និយាយ	ថា	៖

«	ក្នុង	ការខិែខំ	រក	ក្ី	សុខសាន្	និង	ការយល់	ខ្ះ	ពី	បញ្ហា	លំបាក	ទាំង	ដនះ	វា	សំខាន់	

បែូវ	ចាំ	ថា	ដយើង	កំពុង	រស់ដៅ	—	និង	បាន	ដបែើសដរើស	រស់ដៅ	—	ក្នុង	ពិភពដលាក	វឹកវរ	

មួយ	ជេល	ការខិែខំ	េ៏	ដសាមាះបែង់	របស់	ដយើង	ដឆ្ពាះដៅ	រកភាព	េូចជា	បពះ	នឹង	ៃៃួល	

ការសាកល្ង	និង	បែូវ	ពយាយាម	េជេលៗ	។	ក្នុង	ការអះអាង	េ៏	អសាចារ្យ	បំផុែ	ក្នុង	

ជផនការ	បពះ	គឺថា	បពះអង្គសដហង្រះ	បែូវ	បាន	សនយា	ជា	បពះ	មួយ	អង្គ	ជេល	ែួយ	ដយើង	ឲ្យ	

ឈ្ះ	ពី	ការសាកល្ង	ទាំង	ដនាះ	តាមរយៈ	ែំដនឿ	ដយើង	ដៅ	ដលើ	បៃង់	ដទាះ	បពះបិតា	ជា	អង្គ	

ជេល	ប្ជលូន	បៃង់	មក	និង	បពះរែបុបតា	ជា	អង្គ	ជេល	យាង	មក	បែូវ	បង់	នែ្	េ៏	ធំ	ដេើម្ី	ដធ្ើ	

កិច្ចការ	ដនាះ	ក្ី	។	វា	ជា	ការេឹង	គុេ	ជែមួយ	គែ់	ចំដោះ	ក្ី	បសឡាញ់	េ៏	ដៃវភាព	ដនះ	ជេល	

នឹង	ដធ្ើ	ឲ្យ	ការរងៃុក្ខ	ែិចែួច	របស់	ដយើង	េំបូង	អាច	បទាំបៃ	បាន	រួចដ្វើយ	អាច	យល់	និង	

ចុង	ដបកាយ	អាច	សដហង្រះ	បាន	»	។ 6

ដយើង	ដរៀន	យា៉ាង	ដលឿន	ថា	ជាដរឿយៗ	ការបដបមើ	េ៏	ល្អ	បំផុែ	និង	មិនគិែ	ពី	ខ្លួន	ដយើង	

ពុំ	បគប់បគ្ន់	ដេើម្ី	លួងដលាម	ឬ	ដលើក	ៃឹកចិែ្	ក្នុង	រដបៀប	មួយ	ជេល	មនុស្ស	បែូវការ	

ដឡើយ	។	ឬ	បបសិនដបើ	ដយើង	បាន	ដជាគែ័យ	ម្ង	ដ្វើយ	ជាដរឿយៗ	ដយើង	ហាក់េូចជា	ពុំ	

អាច	បាន	ដជាគែ័យ	ដៃៀែ	ដឡើយ	។	ឬ	ដយើង	ក៏	ពុំជមន	ជា	វីរបុរស	ជេល	ររំង	នូវ	ការបែឡប់	

ែយ	ដបកាយ	ដៅ	ក្នុង	មនុស្ស	ជេល	ដយើង	ខ្ល់ខាវាយ	ពី	ពួកដគ	ដឡើយ	។	ទាំងអស់	ដនះ	

ដ្វើយ	ជាមូលដ្វែុ	ជេល	ដយើង	បែូវ	ជបរ	ដៅរក	បពះដយស៊ូវបគីស្	ដ្វើយ	ពឹងជផ្អក	ដលើ	បៃង់	

ទាំង	បសុង	(	សូមដមើល	នីន្វ្ៃី2	9:21	)	។

ជា	ដរឿយៗ	ដយើង	ពុំ	អាច	ែួយ	—	ឬ	យា៉ាង	ដហាច	ោស់	ដយើង	ពុំ	អាច	បន្	

រកសា	ែំនួយ	របស់	ដយើង	ឬ	ពុំ	អាច	ដធ្ើ	វាម្ង	ដ្វើយម្ងដៃៀែ	ដពលដយើង	ដធ្ើវា	

បាន	ដជាគែ័យដៅដពលខ្ះដនាះដឡើយ	។	ប៉ុជន្	បពះបគីស្	អាច	ែួយ	បាន	។	

បពះជាបពះវរបិតាអាច	ែួយ	បាន	។	បពះវិញ្ញាេ	បរិសុៃ្ធ	អាច	ែួយ	បាន	ដ្វើយ	ដយើង		

បែូវ	បន្	ការពយាយាម	ដធ្ើ	ជា	ភានាក់ង្រ	របស់	ពួក	បៃង់	ដោយែួយ	ដៅដពល	និង	ដៅ	កជន្ង	

ជេល	ដយើង	អាចែួយ	បាន	។

ពតងចឹងែលៃលួនរបស់អ្នក

ចំដោះ	អស់	អ្កជេល	ពយាយាម	ដោយ	ដសាមាះ	ដេើម្ី	ៃៃួល	បន្នុក	របស់	មនុស្ស	េនៃ	

ដៃៀែ	វា	ជា	ដរឿង	សំខាន់	ថា	អ្ក	បែូវ	ពបងឹង	ខ្លួន	របស់	អ្ក	ដ្វើយ	សាថាបនា	ខ្លួន	របស់	អ្ក	

ដឡើង	វិញ	ជា	មុន	សិន	ដៅដពល	មនុស្ស	េនៃ	រំពឹង	ទាញ	យក	កមាលាំង	យា៉ាង	ដបចើន	ពី	អ្ក	

ដ្វើយ	បបាកេ	ោស់	ដគ	ទាញ	យក	កមាលាំង	យា៉ាង	ដបចើន	ពី	អ្ក	។	គ្មាន	នរោ	មានាក់	រឹង	

បុឹង	រ្វូែ	េល់	គ្ែ់	ពុំ	ធាលាប់	មាន	អារម្មេ៍	ថា	្វែ់ដនឿយ	ឬ	លំបាក	ឬ	ៃៃួលសារល់	

ែបមូវការ	ដេើម្ី	ដមើល	ជែ	េល់	ខ្លួន	គ្ែ់	ដឡើយ	។	បបាកេ	ោស់	បពះដយស៊ូវ	មាន	

បៃពិដសាធន៍	នន	ការដនឿយ្វែ់	ដនាះ	បាន	ៃៃួល	អារម្មេ៍	នន	ការបាែ់បង់	កមាលាំង		



៣០ លីអាហូណា

របស់	បៃង់	។	បៃង់	បាន	បបទាន	ឲ្យ	ម្ង	ដ្វើយ	ម្ង	ដៃៀែ	ប៉ុជន្	

មាន	ែនម្	ចំដោះ	ការដធ្ើ	ជបប	ដនាះ	ដ្វើយ	បៃង់	បាន	បជាប	េឹង	អំពី	

ការរងៃុក្ខ	របស់	មនុស្ស	ជាដបចើន	ជេល	ពឹង	ជផ្អក	ដៅ	ដលើ	បៃង់	។	

ដៅដពល	បស្ី	មានាក់	ជេល	មាន	ែំងឺ	ធាលាក់	្ ម	បាន	ោល់	បៃង់	

ដៅក្នុង	្វ្លូង	មនុស្ស	ដនាះ	បៃង់	បាន	ពយាបាល	គ្ែ់	ប៉ុជន្	បៃង់	ក៏	

បាន	សមារល់	ជេរ	ថា	«	មាន	បពះដចសាតា	ដចញ	ពី	បៃង់	»	(	សូមដមើល	

មា៉ាកុស	5:25–34	)	។

ខ្នុំ	ជែង	ដកាែ	សរដសើរ	បៃង់	ជានិច្ច	ជេល	បៃង់	អាច	ផ្នុំ	លក់	ដៅ	

កោតាល	ព្យនុះ	ដៅដលើ	សមុបៃ	កាលីដឡ	េ៏	ខាលាំងកាលា	និង	ដោរដៅ	

ជេល	សិស្ស	ជា	អ្ក	ដនសាៃ	បែី	េ៏	មាន	បៃពិដសាធន៍	របស់	បៃង់	

បាន	គិែ	ថា	សំដៅ	នឹង	លិច	ចុះ	។	ឱ	បៃង់	ពិែជា	ដនឿយ្វែ់	ខាលាំង	

ោស់	ដ្វើយ	?	ដែើ	មាន	ការបដបងៀន	ដបចើន	ប៉ុោណា	ជេល	អ្ក	បដបងៀន	

ដ្វើយ	ដែើ	មាន	ការបបសិៃ្ធពរ	ោ	ជេល	អ្ក	អាច	ដធ្ើ	ដឡើង	ដោយ	គ្មាន	

ការដនឿយ	្វែ់	អស់	កមាលាំង	ដនាះ	?	អ្ក	ជេលដមើល	ជែទាំ	ដគ	ក៏	បែូវជែ	

ៃៃួលការ	ដមើលជែ	ផងជេរ	។	អ្ក	បែូវជែ	មាន	ដបបង	ដៅក្នុង	កាេុង	

ពីមុន	អ្ក	អាច	ឲ្យ	ដបបង	ដនាះ	ដៅ	អ្កេនៃ	។

រ៉ូសាលីន	ខាដធើរ	បបធានបកុមបបឹកសា	នន	វិៃយាសាថាន	រ៉ូសាលីន	

ខាដធើរ	សបមាប់	ការផ្ល់ការជែទាំ	បាន	ជែ្ង	ថា	«	មាន	មនុស្ស	ជែ	

បួន	បបដភៃ	ប៉ុដោណាះ	ដៅក្នុង	ពិភពដលាកដនះ	៖	អស់	អ្ក	ជេល	ធាលាប់	

ដធ្ើ	ជា	អ្ក	ដមើលជែទាំ	ដគ,	អស់	អ្ក	ជេល	កំពុង	ដមើល	ជែទាំ	ដគ,	អស់	

អ្ក	ជេល	នឹង	កាលាយ	ជា	អ្ក	ដមើល	ជែ	ទាំ	ដគ	និង	អស់	អ្ក	ជេល	នឹង	

បែូវការ	អ្ក	ដមើល	ជែទាំ	»	។ 7

បបាកេ	ោស់	«	ៃំនាក់ៃំនង	រវាង	អ្ក	ដមើលជែទាំ	ដគ	និង	

អ្ក	ៃៃួល	ការជែទាំ	ពីដគ	គឺជា	[	ៃំនាក់ៃំនង	េ៏	ធងន់	មួយ,	គឺជា	

ៃំនាក់ៃំនងកាន់ជែ	]	ពិសិេ្ឋ	»	។ 8	ដទាះ	ជា	យា៉ាង	ោ	ក៏	ដោយ	

ដៅដពល	ដយើង	ែួប	បៃពិដសាធន៍	នន	ការលំបាក	ស្ីពី	ការៃៃួល	

បន្នុក	គ្នា	ដៅ	វិញ	ដៅ	មក	ដនាះ	ដយើង	អាច	ចងចាំ	ថា	គ្មាន	ពួកដយើង	

ោ	មានាក់	អាច	ដចៀសវាង	ពី	ឥៃ្ធិពល	នន	ការអាេិែអាសូរ		ជាមួយ	

នឹង	ការឈឺចាប់	និង	ការរងៃុក្ខ	របស់	បុគ្គល	ោ	មានាក់	ជេល	ដយើង	

ដមើល	ជែ	ទាំ	ដឡើយ	។

ខសវងរក�ុល្យភាព

វា	គឺជា	កតាតា	សំខាន់	

ក្នុងការជស្ងរក	វិធី	នានា	ដេើម្ីដធ្ើ	ឲ្យ	

ែួនាៃី	ក្នុងការដមើលជែទាំ	របស់	អ្ក	

មាន	ែុល្យភាព	ជាមួយ	នឹង	កតាតា	ដផ្សងៗ	

ដៃៀែ	នន	ែីវិែ	អ្ក	—	រួមមាន	ការង្រ,	បគួសារ,	ៃំនាក់ៃំនង	

នានា	និង	សកម្មភាព	ជេល	អ្ក	ចូលចិែ្	។	ដៅក្នុងសុន្រកថានន	

សន្ិសីៃ	ៃូដៅ	ស្ីពី	បបធាន	បៃ	ដនះ	ខ្នុំ	បាន	ពយាយាម	«	ជែ្ង	

អំេរគុេេល់	បងប្អលូន	ទាំងអស់	គ្នា	េល់	អស់	អ្ក	ជេល	បាន	

ដធ្ើ	កិច្ចការ	េ៏	ដបចើន	ដ្វើយ	ជែទាំ	យា៉ាង	អស់	ពី	ចិែ្	បពមទាំង	ដធ្ើការ	

ដោយ	‹	បំេង	បបាថានា	ដេើម្ី	ដធ្ើ	ល្អ	›	។	មាន	មនុស្ស	ជា	ដបចើន	

	ជេល	មាន	ចិែ្	សប្នុរស	។	ខ្នុំ	េឹង	ថា	មាន	បងប្អលូន	មួន	ចំនួន		

[	អាច	ែួបបបៃះ	នឹង	ការលំបាក	ជាមួយ	ជផ្ក	ផ្លូវ	ចិែ្	ឬ	្វិរ្្ញវែ្ថនុ	]	

ដៅក្នុង	ែីវិែ	ផ្ទាល់	របស់	អ្ក	ដ្វើយ	អ្ក	ដៅជែ	ជស្ងរក	អ្ី	មួយ	

	ដេើម្ី	ជចកចាយ	[	ជាមួយ	អ្កេនៃ	]	។	េូចដស្ចដបនយា៉ាមីន		

បាន	បពមាន	បបជារបស្	របស់	បៃង់	ថា	វា	ពុំជមន	ជា	ការេ៍	ល្អ		

ដឡើយ	ជេល	ដយើង	រែ់	ដលឿន	ជាង	កមាលាំង	ដយើង	ដនាះ	ដ្វើយ	បគប់	

កិច្ចការ	ទាំងអស់	គប្ី	ដធ្ើ	ដឡើង	តាមរដបៀប	ដរៀបរយ	(	សូមដមើល	

ម៉ូសាយ	4:27	)	»	។ 9	ប៉ុជន្	ែ្ីដបើ	វា	ជបប	ដនាះ	ក្ី	ខ្នុំ	េឹង	ថា	

	មាន	បងប្អលូន	ជា	ដបចើន	បាន	រែ់យា៉ាង	ដលឿន	ដ្វើយ	ែួនកាល	

ការផ្គែ់ផ្គង់	ជផ្ក	កមាលាំង	និង	សែិអារម្មេ៍	របស់	អ្ក	ដស្ើរជែ	អស់	

រលីង	ជែ	ម្ង	។

ដៅដពល	បញ្ហា	ហាក់បីេូចជា	ធំដធង	ដពក	ចូរ	ចាំអំពី	ការសរដសរ	

ទាំង	ដនះ	មក	ពី	ជែងដសចក្ីមួយ	របស់	ដេវី�	ជបែធី	៖

«	ដសចក្ីសង្ឹម	ពុំជមន	ជាអារម្មេ៍	ដឡើយ	—	វា	ពុំជមន		

ជា	រលក	នន	ៃឹក	ដជារ	ឬ	ៃឹកនាច	នន	អំេរ	ដៅក្នុង	កោតាល	បញ្ហា	

មួយ	ដឡើយ	។

.	.	.	ដសចក្ីសង្ឹម	ពុំជមន	ជា	េំបង	ៃិព្	ជេល	ដធ្ើ	ឲ្យ	បញ្ហា	ដនាះ	

រលាយ	បាែ់	ដៅ	ដឡើយ	។	ដសចក្ីសង្ឹម	គឺ	ជា	ជខ្ស	ែីវិែ	ជេល	អាច	

រកសា	អ្ក	ពី	ការមាន	ភាពស្មនុគសាមាញ	ជេល	ដកើែ	មកពី	ព្យនុះ	ក្នុង	ែីវិែ	

របស់	អ្ក	។

ដពល	អ្ក	ោក់	ដសចក្ីសង្ឹម	របស់	អ្ក	ដលើ	បពះដយស៊ូវ	ដនាះ		

អ្ក	ោក់	ការៃុកចិែ្	របស់	អ្ក	ដលើ	ការសនយា	របស់	បៃង់	ថា	បៃង់		

នឹង	ពុំ	ចាកដចាលអ្ក	ឬ	ដបាះបង់	អ្ក	ដចាល	ដឡើយ	—	ថា	បៃង់		

នឹង	ដធ្ើ	អ្ី	ជេល	ល្អ	បំផុែ	សបមាប់	អ្ក	។	ដទាះបីជា	អ្ក	កំពុង	មាន		

បញ្ហា	េ៏	ធំ	មួយ	ក្ី	ដសចក្ីសង្ឹម	អាច	ដធ្ើ	ឲ្យ	អ្កមាន	ភាពសុខសាន្	

ដោយ	េឹង	ថា	បពះដយស៊ូវ	គង់	ដៅជាមួយ	អ្ក	បគប់	ែំហាន	ជេល		

អ្ក	ដេើរ	»	។ 10

ខ្នុំ	ចូលចិែ្	អ្ី	ជេល	ប៉ុល	បាន	ដោះបសាយ	ជាមួយ	នឹង	ការលំបាក	

និង	អារម្មេ៍	នន	ការខ្ះសមែ្ថភាព	ដនះ	។	ដៅក្នុង	បពះគម្ីរ	

បពះអមាចាស់	បាន	ពន្យល់	ថា	បពះគុេ	របស់	បៃង់	មានបគប់បគ្ន់	

រោរបក្រើបដលកយើងផ្ល់

កពលកយើងេេរួលបន្ទុកោនា

កៅវិញកៅរក្ លឺជាកិច្ចរោរ

ដ៏សំខ្ន់—្បាកដោស់

កនះ្ លឺជាកិច្ចរោររបស់កលាក

កៅហាវាយកយើង។
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 ខែ មឈិ្ុនា ឆ្នាំ ២០១៨ ៣១

ល្មម	សបមាប់	ប៉ុល	ដ្វើយ	ថា	កមាលាំង	

របស់	បៃង់	«	បាន	ដពញខានាែ	ដោយ	

ដសចក្ីកដមសាយ	»	។	បនាទាប់	មក	ប៉ុល	

បាន	សរដសរ	ថា	«	េូដច្ះ	ខ្នុំ	នឹង	ស៊ូ	

អួែ	ពី	ដសចក្ី	កដមសាយ	របស់	ខ្នុំ	ដោយ	

អំេរ	ជា	ខាលាំង	ដេើម្ី	ឲ្យ	បពះដចសាតា	នន	

បពះបគីស្	បាន	សេឋាិែ	ដៅ	នឹង	ខ្នុំ	»	

(	កូរិនែូស	ៃី2	12:9	)	។ 11

ទុកចិ�តេតលើតពរះវរបិរានិងតពរះរជបុតរា

ដយើង	បែូវជែ	ៃុកចិែ្	ថា	

បពះវរបិតាសួគ៌	និង	បពះដយស៊ូវបគីស្	

ពិែជា	ដមើលជែទាំ	ដយើង	និង	កិច្ចការ	ជេល	ដយើង	កំពុង	ដធ្ើ	ថា	ពួកបៃង់	មាន	បពះៃ័យ	ឲ្យ	

ដយើង	«	បាន	ដពញខានាែ	ដោយដសចក្ីកដមសាយ	»	—	គឺ	េូចជា	អ្ី	ជេល	អ្ក	ចង់	ឲ្យ	មាន	

េល់	អស់	អ្ក	ជេល	អ្ក	ដមើល	ជែទាំ	ផងជេរ	។

ខ្នុំ	សូម	ជែ្ង	ៃីបនាទាល់	ថា	បពះ	បជាបេឹង	ពី	បន្នុក	របស់	ដយើង	ដ្វើយ	បៃង់	នឹង	

	ពបងឹង	ដយើង	ដេើម្ី	ឲ្យ	ដយើង	ពបងឹង	េល់	អ្កេនៃ	ដៃៀែ	។	ដនះ	ពុំ	ជមន	មានន័យ	ថា		

បញ្ហា	របស់	ដយើង	នឹង	រលាយ	បាែ់	ដៅ	ជានិច្ច	ឬ	ពិភពដលាក	ដនះ	នឹង	មាន	ភាពសុខសាន្	

ភាលាមៗ	ដនាះ	ដៃ	។	ប៉ុជន្	វា	ក៏	ពុំជមន	មាន	ន័យ	ថា	បៃង់	មិន	សាតាប់	ការអធិសាឋាន	របស់	អ្ក	

ដឡើយ	។	ដ្វើយ	ក៏	ពុំជមន	មានន័យ	ថា	ការអធិសាឋាន	នន	អស់	អ្កជេល	អ្កដមើល	ជែទាំ		

—	មានេូចជា	បស្ីដមមា៉ាយ,	អ្ក	លះជលង	គ្នា		អ្ក	ឯដកា	អ្ក	ជេល	ស្មនុគសាមាញ	

អ្កដញៀន	អ្ក	ែំងឺ	អ្ក	គ្មាន	សង្ឹម	—	គឺ	មនុស្ស	បគប់គ្នា	គ្មាននរោ	សាតាប់	ឮ	

ដនាះជេរ	។ 12

បងប្អលូន	បបុសបសី	ការបដបមើ	ជេល	ដយើង	ផ្ល់	ដពល	ដយើង	ៃៃួល	បន្នុក	គ្នា	ដៅវិញ	

ដៅមក	គឺ	ជា	កិច្ចការ	ជេល	សំខាន់	ោស់	—	បបាកេ	ោស់	ដនះ	គឺ	ជា	កិច្ចការ	របស់	

ដលាក	ដៅ	ហាវាយ	ដយើង	។	សំបុបែ	េ៏	ដបចើន	ជេល	ខ្នុំ	បានៃៃួល	ដៅ	ការិយាល័យ	របស់	

ខ្នុំ	បង្ហាញ	ពី	ែំនួយជា	ដបចើនជេល	បែូវការ		។	ែំនួយ	ដនាះ	គឺ	ជា	នំមា៉ានា៉ា	មក	ពី	សាថានសួគ៌	

េល់អស់	អ្ក	ជេល	មាន	ការលំបាក	។

មាន	ម្ង	ដនាះ	ខ្នុំ	បាន	ជែ្ង	ថា	៖	«	ដៅដពល	ដយើង	និយាយ	អំពី	អស់	អ្	កជេល	ជា	

ឧបករេ៍	ដៅក្នុង	បពះ្វស្	បៃង់	ដនាះ	ដយើង	កំពុង	រំឭក	ថា	ដៃវតា	ទាំងអស់ពុំ	ជមន	

សុៃ្ធជែ	មក	ពី	ឯមាខាង	ដៃៀែ	នន	វាំង	នន	ដនាះដៃ	។	ពួកដៃវតា	មួយ	ចំនួន	ដនាះ	គឺ	ជា	អ្ក	ជេល	

ដេើរ	ជាមួយ	ដយើង	និង	និយាយ	ជាមួយ	ដយើង	—	ដៅៃីដនះ	ដៅដពល	ដនះ	ដរៀងរល់	នែង	។	

ពួកគ្ែ់	មួយ	ចំនួន	រស់ដៅ	ក្នុង	ស្វគមន៍	របស់	ដយើង	ផ្ទាល់	។	ពួកគ្ែ់	មួយ	ចំនួនផ្ល់	

កំដេើែ	េល់	ដយើង	ដ្វើយ	ដៅក្នុង	ករេី	របស់	ខ្នុំ	មាន	ពួក	គ្ែ់	មានាក់	បាន	យល់	បពម	

ដរៀបការ	ជាមួយ	ខ្នុំ	។	បបាកេ	ោស់	សាថានសួគ៌	ហាក់េូចជា	ដៅ	ែិែបដងកើយ	ដៅដពល	

ដយើង	ដ�ើញ	ដសចក្ីបសឡាញ់	នន	បពះ	បង្ហាញ	ដឡើង	ដៅក្នុង	ដសចក្ីសប្នុរស	និង	

ការលះបង់	នន	មនុស្ស	េ៏	ល្អ	និង	េ៏	បរិសុៃ្ធ	ជេលមាន	ជែ	ោក្យ	ថា	ពួកដទវតា	ដៃ	ជេល	ផុស	

ដឡើង	ក្នុង	ចិែ្	ជេល	សម	នឹង	ដៅ	ពួកដគ	ដនាះ	»	។ 13

ចំដោះ	ខ្នុំ	ដៅដពល	អ្ក	ពយាយាម	សបមាល	បន្នុក	គ្នា	ដៅវិញដៅមក	ដនាះ	អ្ក	ពិែជា	

ដៃវតា	នន	ដសចក្ីដមតាតាករុោ	ដៅក្នុង	បគប់	សាមារែី	ទាំងអស់	។	ចូរ	អ្ក	ៃៃួល	បាន	មក	វិញ	

មួយ	រយភាគរយ	នូវ	អ្ី	ជេល	អ្ក	ពយាយាម	ផ្ល់	េល់	ដគ	។	◼
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 ខែ មឈិ្ុនា ឆ្នាំ ២០១៨ ៣៣

នាង		អិមមា៉ា	ជ្វ៊ល	ជេល	មាន	វ័យ	21	ឆ្នាំ	បាន	ឮអំពី	យ៉ូជសប	ស្ម៊ីធ	េំបូង	គឺ	ដៅ	ដពល	គ្ែ់	បាន	មក	ដធ្ើ	ការ	

ឲ្យដលាក	យ៉ូដសៀស	ស្លូជវល	នា	រេូវ	ស្ឹក	ដឈើ	បែុះ	ក្នុង	ឆ្នាំ	1825	។	ដលាក	យ៉ូដសៀស	បាន	ឲ្យ	យុវែន	រូប	

ដនះ	និង	ឪពុក	របស់	គ្ែ់	ែួយ	គ្ែ់	ជស្ង	រក	កំេប់	ជេល	កប់	ដៅ	ក្នុងេី	ធ្ី	របស់	គ្ែ ់1	អ្ក	បសុក	និយាយ	ែៗ	

គ្នា	ថា	បកុម	អ្ក	រុករក	មួយ	បកុម	បាន	ែមកល់	ជរ៉បបាក់	និង	កប់	កំេប់	ដៅ	ក្នុង	ែំបន់	ដនះ	រប់	រយ	ឆ្នាំ	កន្ង	មក	ដ្វើយ	។	ដោយការ	

េឹង	ថា	យ៉ូជសប	មាន	អំដោយ	ទាន	ក្នុង	ការ	ដបបើ	បបាស់	ែ្លូង	ដមើល	ឆុែ	ដនាះ	ដលាក	យ៉ូដសៀស	បាន	សនយា	ថា	ផ្ល់	បបាក់	កនបម	

ខ្ស់	ឲ្យ	គ្ែ់	ដ្វើយ	ជចក	ចាយ	កំេប់	ជេល	រក	ដ�ើញ	ដនាះ	ជា	មួយ	គ្ែ់	បបសិន	ដបើ	យ៉ូជសបនឹង	ែួយ	គ្ែ់	ជស្ង	រក	។ 2

ឪពុក	របស់	អិមមា៉ា	គឺ	អ៊ីសាក	បាន	គ្ំ	បៃេល់	េំដេើរផ្សងដបពង	ដនះ	។	ដៅ	ដពល	យ៉ូជសប	និងឪពុក	របស់	គ្ែ់	បាន	មក	

េល់	កសិោឋាន	ស្លូជវល	ដៅ		ភូមិហាម៉ូនី	រេ្ឋ	ជផនសិលដវញ៉ា	—	ភូមិ	មួយ	ជេល	មាន	ចមាងាយ		240	គីឡលូជម៉បែ	ភាគ	ខាង	ែ្លូង	

បា៉ាលនម៉រ៉	—	ដនាះ	អ៊ីសាក	បាន	ដធ្ើ	ជា	សាក្សី	ដៅ	ដពល	ពួក	គ្ែ់	បាន	ចុះ	កិច្ចសនយា	។	គ្ែ់	ក៏	បាន	អនុញ្ញាែឲ្យ	កម្មករ	សានាក់	

ដៅ	ក្នុង	ផ្ះ	របស់	គ្ែ់	ផងជេរ	។	 3

មិន	យូរ	ប៉ុនាមាន	នាង	អិមមា៉ា	បាន	ែួប	នឹង	យ៉ូជសប	។	គ្ែ់	មាន	វ័យ	ែិច	ជាង	នាង	ជែ	មាន	កម្ស់	1.8	ជម៉បែ	ដ្វើយមាន	

រូប	រង	េូច	ជា	អ្ក	ធាលាប់	ដធ្ើ	ការ	ដនឿយ្វែ់	។	គ្ែ់	មាន	ជកវជភ្ក	ពេ៌	ដខៀវ	និង	មាន	សម្នុរ	ស	ដ្វើយ	ដេើរ	ដខ្ើចៗ	។	ការ	ដបបើ	

បបាស់	ដវយយាករេ៍	របស់	គ្ែ់	មិនបែឹម	បែូវ	ដៃ	ដ្វើយ	ែួន	កាល	គ្ែ់	ដបបើ	ោក្យ	ដបចើន	បែុល	ដេើម្ី	បង្ហាញ	ពី	ខ្លួន	គ្ែ់	ប៉ុជន្	គ្ែ់	

បង្ហាញ	ឲ្យ	ដ�ើញ	ពី	បញ្ញា	តាម	ធម្មជាែិ	ដៅ	ដពល	គ្ែ់	និយាយ	។	គ្ែ់	និង	ឪពុក	គឺ	ជា	មនុស្ស	ល្អ	ជេល	ចង់	ថាវាយ	បង្គំ	ដោយ	

ខ្លួន	ឯង	ជាជាង	ដៅ	ចូល	រួម	ដៅ	ក្នុង	បពះ	វិហារ	ជេល	អិមមា៉ា	និង	បគួសារ	នាង	ដៅ	ថាវាយ	បង្គំ	។ 4

ជំពូក ៤
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ដនរះ្ ឺជាជុំពូកទី៤នននិទានកថាទាុំងបួនភា្្ ្ីអុំពី្បវត្ិសាសោច្កស�លមានចុំណងដជើងថាពួកបរិសុៃ្ធ	៖	ដរឿង	អំពី	សាសនាចបក	នន	

បពះដយស៊ូវបគីស្	ដៅ	នែង	ចុង	ដបកាយ	។ដសៀវដៅដនរះនឹងដបារះពុម្ជា១៤ភាសាដៅក្ននុងវ្្គ្បវត្ិសាសោច្កននកម្វិធីបណាណាល័យ�ុំណឹងល្និង

ដៅដ្ហទុំព័រពួកបរិសុទ្ធ.lds .org។ជុំពូកបោទាប់មួយចុំនួនដទៀតនឹង្តូវដចញផសាយក្ននុងចបាប់ផសាយដ្កាយៗរហូត�ល់ភា្១្តូវបានបដញ្ចញដៅ

ចុងឆ្នាុំដនរះ។ជុំពូកទាុំងដោរះនឹងមានជា៤៧ភាសាដៅក្ននុងកម្វិធីបណាណាល័យ�ុំណឹងល្និងដៅដលើអមិនដធើរសណតដៅដ្ហទុំព័រពួកបរិសុទ្ធ.lds .org។



៣៤ លីអាហូណា

ទាំងយ៉ូជសប	និង	អិមមា៉ា	ចូលចិែ្	ដលង	ដៅ	ខាងដបរៅ	។	តាំងពីដៅដក្មង	អិមមា៉ា	

ចូលចិែ្ែិះដសះ	និងែិះៃូក	ដលង	ដៅ	តាមេង	ៃដន្ែិែផ្ះរបស់នាង	។	យ៉ូជសប	

មិនជមនជាអ្កែិះដសះែំនាញដនាះដៃ	ប៉ុជន្	គ្ែ់ពូជក	ដលងដបាកចំបាប់	និងបាល់	។	

គ្ែ់ង្យនឹងចុះសបមុងនឹងអ្កេនៃ	ដ្វើយ	ង្យ	នឹង	ញញឹម	ជាដរឿយៗ	គ្ែ់	ជែងជែ	

និយាយ	ដរឿង	កំជប្ង	ឬ	ដរឿងដលងដសើច	។	អិមមា៉ា	វិញគឺបសគែ់បសគំ	ប៉ុជន្	នាង	ចូលចិែ្	

ដរឿង	កំជប្ង	ល្អៗ	ដ្វើយ	អាច	និយាយ	ជាមួយ	នរោ	ក៏បាន	។	នាងក៏ចូលចិែ្អំោន	

និង	ចដបមៀង	ផង	ជេរ	។ 5

ប៉ុនាមានសបាតា្វ៍កន្ងផុែដៅ	អិមមា៉ា	កាន់	ជែ	សារល់	យ៉ូជសបចបាស់	ជាងមុន	ដនាះ	

ឪពុកមាតាយ	នាង	កាន់	ជែ	មាន	ចិែ្	អន្ះសា	ចង់	េឹង	ពី	ចំេង	មិែ្ភាពរបស់ពួកគ្ែ់	។	

យ៉ូជសប	គឺជាកម្មករបកីបកមកពីរេ្ឋដផ្សង	ដ្វើយ	ឪពុកមាតាយ	របស់	នាងសង្ឹមថា	

កូនបសីខ្លួន	នឹង	កាែ់	បន្ថយ	ការ	ចាប់	ចិែ្	ដលើ	យ៉ូជសប	ដ្វើយ	ដរៀបការ	ដៅ	បគួសារ	

មួយ	ជេល	ជា	អ្ក	មាន	ដៅក្នុង	ភូមិរបស់ពួកគ្ែ់	។	ឪពុករបស់អិមមា៉ា	ក៏កាន់ជែ	

បបយ័ែ្	អំពី	ការជស្ង	រកកំេប់	ដ្វើយដកើែ	ការសង្ស័យ	ចំដោះ	ែួនាៃី	របស់យ៉ូជសប	

ដៅក្នុងកិច្ចការដនះ	។	វាហាក់េូចជាមិនសំខាន់ចំដោះ	អ៊ីសាក	ជ្វ៊ល	ដៃ	

ជេលយ៉ូជសប	បានពយាយាមប្្ចនុះប្្ចលូល	យ៉ូដសៀស	ស្លូជវល	ឲ្យឈប់ជស្ងរក	

	ដបោះ	វា	បាន	សបញ្ជាក់	យា៉ាង	ចបាស់ថា	វា	គ្មានបានផលអ្ីដនាះដៃ	។ 6

អិមមា៉ា	បានចាប់	ចិែ្ដលើ	យ៉ូជសបខាលាំង	ជាង	ដលើ	បុរស	ោ	ទាំង	អស់	ជេល	នាង	

បានសារល់	ដ្វើយ	នាង	ពុំឈប់	ចំោយ	ដពលជាមួយ	យ៉ូជសប	ដឡើយ	។	ដៅដពល

គ្ែ់ដជាគែ័យដៅក្នុងការប្្ចនុះប្្ចលូល	យ៉ូដសៀស	ឲ្យឈប់រកកំេប់ជរ៉	បបាក់	ដនាះ	

យ៉ូជសប	ដៅ	ជែបន្	សានាក់	ដៅ	ភូមិ	ហាម៉ូនី	ដធ្ើការ	ដៅកសិោឋាន	របស់	យ៉ូដសៀស	។	

ដៅដពលខ្ះ	គ្ែ់ក៏បានដធ្ើការឲ្យ	យ៉ូជសប	និង	ពូលី	នេែ៍		ជា	កសិោឋាន	របស់		

បគួសារ	ដផ្សង	ដៃៀែ	ដៅ	ក្នុង	ែំបន់ដនះ	។	ដៅដពលគ្ែ់	មិនដធ្ើការ	គ្ែ់បានដៅដលង	

អិមមា៉ា	។ 7

យ៉ូជសប	និងែ្លូងដមើលឆុែរបស់គ្ែ់	បាន	កាលាយ	ដៅ	ជា	បបធាន	បៃ	ខ្សឹបដខ្សៀវ	

មួយ	ដៅក្នុង	ភូមិ	ហាម៉ូនី	។	បកុមមនុស្សជេលមានវ័យចំោស់ដៅក្នុងបកុងបា

នដែឿដលើអ្កដមើលឆុែ	ប៉ុជន្កូនៗ	និង	ដៅៗ	របស់	ពួកដគ	ជាដបចើន	មិនបាន	ដែឿដលើ	

ដរឿងដនះដៃ	។	ក្មលួយបបុសរបស់	យ៉ូដសៀស	បានជែ្ង	ថា	យ៉ូជសប	បានដកញ	បបវ័្្ច	

ពីពូរបស់ខ្លួន	ដោយ	បាន	នាំ	ខ្លួន	គ្ែ់	ចូលែុលាការ	ដ្វើយ	បាន	ដចាៃ	បបកាន់គ្ែ់	ថា	

ជាែនឆដបាក	។

កាលជេល	កំពុងឈរ	ដៅចំដោះ	មុខ	ដៅបកម	ក្នុង	បសុក	យ៉ូជសប	បានពន្យល់	

អំពីរដបៀប	ជេលគ្ែ់	បាន	រក	ដ�ើញ	ែ្លូងដនះ	។	ដលាកយ៉ូជសប	ស៊ី្្ញ័រ	បានជែ្ងថា	

កៅក្ុងឆ្នាំ២០១៥ស្សនាច្កបានស្ងសង់ក�ើងវិញនូវរ៉ូដផ្ទះរបស់អ៊មីស្កនិងកអលីសសាបបតប្វលកៅភូរិហារ៉ូនីរដ្ឋកផនស៊មីកវើរញ៉ា។យ៉ូបសបស៊មមីធបាន�រួបកូន្សីរបស់ពរួកោត់្ លឺអិររា៉ាកៅកពលកលាក

បានរស់កៅកលើដីកនាះអំ�ុងកពលកធ្វើរោរឲ្យ្វូស្យស្លូបវល។
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ដលាក	ជែងជែ	ៃូល	សួរ	េល់បពះ	ឲ្យបង្ហាញ	េល់	ពួកដគ	នូវ	បពះៃ័យ	របស់	បៃង់	ចំដោះ	

អំដោយទាន	េ៏	អសាចារ្យ	របស់	យ៉ូជសប	ក្នុង	នាមជាអ្ក	ដមើល	ឆុែ	មានាក់	។	ដៅៃីបំផុែ	

យ៉ូដសៀស	បានឈរដៅចំដោះ	មុខ	ែុលាការ		ដ្វើយបានជែ្ងថា	យ៉ូជសប	មិន	បាន	

ឆដបាកដលាកដឡើយ	។

ដៅបកមបានជែ្ងថា	«	ខ្នុំមិនយល់ដៃថា	អ្កដែឿ	ដលើអ្ក	ដទាស	រូបដនះថា	

អាចដមើលដ�ើញ	ដោយ	មាន	ែំនួយពីែ្លូងដនះ	?	»

យ៉ូដសៀស	បានៃៃូចថា	ដៃ	។	«	ខ្នុំដែឿដោយភាពវិែជមានថា	ដរឿងដនះគឺពិែ	

ជមន	»	។

យ៉ូដសៀសគឺជាបុរសជេលដគឯងដគ្រពដកាែខាលាចដៅក្នុងស្វគមន៍	ដ្វើយ	

មនុស្សមានា	សាតាប់	ោក្យ	សម្ី	របស់គ្ែ់	។	ដៅៃីប្្ចប់	សវនការគ្មានភស្នុតាងថា	

យ៉ូជសប	បានបដញ្ឆោែ	គ្ែ់	ដៃ	េូដច្ះ	ដៅបកម	ក៏លុប	ដចាល	ការដចាៃបបកាន់	ដនាះ	

ដៅ	។ 8

ដៅជខ	កញ្ញា	ឆ្នាំ	1826	យ៉ូជសប	បានបែឡប់ដៅ	ភ្ំដេើម្ី	យកផ្ទាំងចំោរ	

ប៉ុជន្	មរ៉ូនេ	បាន	មាន	បន្លូលថា	ផ្ទាំង	ចំោរ	មិន	ទាន់	រួចរល់	សបមាប់	គ្ែ់	ដៃ	។	

ដៃវតា	បាន	បបាប់	គ្ែ់	ថា	«	ដៅ	ឲ្យ	ឆ្ងាយ	ពី	បកុម	ជេល	ជស្ង	រក	លុយ	»	។	មានមនុស្

សៃុច្ចរិែដៅក្នុងចំដោមពួកដគ	។ 9	មរ៉ូនេ	បានផ្ល់ឱកាសឲ្យគ្ែ់មួយឆ្នាំដៃៀែ	

ដេើម្ី	ែបមឹមចិែ្គ្ែ់ឲ្យេូចបពះៃ័យបពះ	។	បបសិនដបើគ្ែ់ដធ្ើមិនបានដៃ	

ដនាះផ្ទាំងចំោរនឹង	មិនបែូវបាន	បបគល់ឲ្យគ្ែ់ដឡើយ	។

ដៃវតាក៏បានបបាប់គ្ែ់ថា	ឲ្យនាំនរោមានាក់ដៃៀែ	មកជាមួយ	គ្ែ់	

ដៅដពលដបកាយ	។	វាជាសំដេើ	េជេល	េូចជេល	ដៃវតា	អង្គ	ដនាះ	ធាលាប់	បាន	

បបាប់យ៉ូជសប	ដៅក្នុង	ការនិមិែ្	ដលើក	េំបូង	ដៅដលើភ្ំ	ជេរ	។	ប៉ុជន្	តាំង	ពី	អាលវិន	បាន	

ៃៃួល	មរេភាព	មក	ដនាះ	យ៉ូជសប	បានមាន	ការបចបូក	បចបល់	។

ដលាក	បានសួរ	ថា	«	ដែើ	នរោជា	បុគ្គល	បែឹមបែូវ	ដៅ	?	»

មរ៉ូនេ	បាន	មាន	បន្លូល	ថា	«	ឯងនឹងេឹង	»	។

យ៉ូជសប	បានជស្ងរកការជេនាំរបស់បពះ	តាមរយៈ	ែ្លូង	ដមើល	ឆុែ	របស់	គ្ែ់	។	

បុគ្គល	បែឹមបែូវ	ជេល	គ្ែ់	បាន	គិែ	ដនាះ	គឺ	អិមមា៉ា	។ 10

យ៉ូជសប	បាន	ធាលាក់	ក្នុង	អន្ង់	ដស្្វ៍	របស់	អិមមា៉ា	តាំង	ជែ	ពី	ដពល	ជេល	

គ្ែ់	ែួប	នាង	ភាលាម	ម្៉ដះ	។	េូច	អាលវិន	ជេរ	អិមមា៉ា	គឺជាបស្ីមានាក់	ជេលអាច	ែួយ	

គ្ែ់	ឲ្យ	ដធ្ើជាបុរសជេល	បពះអមាចាស់បែូវ	ការ	ឲ្យ	ដធ្ើ	កិច្ចការរបស់បៃង់	។	ប៉ុជន្	

អារម្មេ៍របស់គ្ែ់ចំដោះ	អិមមា៉ា	គឺ	មាន	ដលើស	ពី	ដនាះ	ដៅ	ដៃៀែ	។	យ៉ូជសប		

បសឡាញ់	ដ្វើយចង់ដរៀបការជាមួយនាង	។ 11

ដៅជខ	ធ្លូ	យ៉ូជសប	បាន្នចូលវ័យនម្ភមួយឆ្នាំ	។	កាលពីអែីែកាល	

គ្ែ់បានបដោតាយឲ្យ	ខ្លួន	គ្ែ់	ៃៃួល	រងឥៃ្ធិពលជាដបចើន	ដបោះ	ជែ	ការ	ចង់	បាន	របស់	

ែន	ជេល	ចង់ទាញ	យក	បបដយាែន៍	ពីអំដោយទាន	របស់	ដនះ	។ 12	ប៉ុជន្	ដបកាយពី	គ្ែ់	

បាន	ដៅដលើ	ភ្ំ	ចុងដបកាយ	ដនះ	គ្ែ់បានេឹងថា	គ្ែ់បែូវ	ដធ្ើអ្ីៗ	ជាដបចើន	ដេើម្ី	ដបែៀម	ខ្លួន	

ៃៃួល	យក	ផ្ទាំងចំោរ	។

ពីមុនបែឡប់ដៅ	ភូមិហាម៉ូនី	វិញ	យ៉ូជសប	បាន	និយាយជាមួយ	

នឹងឪពុកមាតាយគ្ែ់	។	គ្ែ់បានបបាប់ដៅឪពុកមាតាយថា	«	កូន	បាន	សដបមច	ចិែ្	

ដរៀបការ	ដ្វើយបបសិនជាពុកជម៉	គ្មានការែំទាស់ដៃ	កូន	សូម	ដរៀបការជាមួយ	កញ្ញា	

ក្ោងផ្ទះរបស់្្រួស្រសម៊មីធកៅភូរិរា៉ានប្សកស្ទើររដ្ឋនូវកយា៉ាក្តូវបានស្ងសង់ក�ើងវិញកោយក្បើ្បាស់សំណង់កដើរ។បនាទាប់ពីករៀបរោរកៅក្ុងឆ្នាំ១៨២៧រកយ៉ូបសបនិងអិររា៉ាបានរស់កៅេីកនះជាររួយ

ឪពុករាតាយរបស់ពរួកកលាក។



៣6 លីអាហូណា

អិមមា៉ា	ជ្វល	»	។	ឪពុកមាតាយរបស់គ្ែ់	បានដពញចិែ្	នឹង	ការសដបមច	ចិែ្	របស់	

គ្ែ់	ដ្វើយ	លូស៊ី	បានៃៃូច	ឲ្យ	គ្ែ់	មក	រស់ដៅ	ជាមួយ	ពួកគ្ែ់បនាទាប់ពីពួកដគដរៀបការ	

រួច	។ 13

យ៉ូជសប	បានចំោយដពលយា៉ាងដបចើនជាមួយ	អិមមា៉ា	នារេូវរង្រដនាះ	

ដពលខ្ះក៏ខ្ចីរដៃះ	ែិះ	ដលើ	ៃឹកកក	របស់	បគួសារ		នេែ៍	កាល	ជេល	បពិល	ធាលាក់	ខាលាំង	

ពិបាកដធ្ើេំដេើរដៅផ្ះរបស់	បគួសារ	ជ្វល	។	ប៉ុជន្	ឪពុកមាតាយ	របស់នាង	ដៅជែ		

មិន	ចូលចិែ្	គ្ែ់	ដ្វើយ	ការខិែខំ	របស់គ្ែ់	ដេើម្ី	យក	ឈ្ះចិែ្	របស់បគួសារនាង		

បាន	បរែ័យ	។ 14

ដៅជខ	មករ	ឆ្នាំ	1827	អិមមា៉ា	បានដៅ	ដលង	ផ្ះ	របស់	ស្លូដវល	

ជាកជន្ងជេលនាង	និង	យ៉ូជសប	អាចចំោយ	ដពលជាមួយគ្នា	ដោយ	គ្មាន	

ការដៃើស	ចិែ្ពីបកុមបគួសារនាង	។	យ៉ូជសប	បានសុំអិមមា៉ា	ដរៀបការដៅៃីដនាះ	ដ្វើយ	

េំបូងដឡើយ	អិមមា៉ា	ហាក់េូចជាភាញាក់ដផ្អើល	។	នាងបានេឹងថា	ឪពុកមាតាយ	នាង	

នឹង	ែំទាស់	ការដរៀបការដនះ	។ 15	ប៉ុជន្	យ៉ូជសប	បានសុំ	នាងឲ្យគិែអំពីដរឿងដនះ	។	

ពួកដគអាចពបងែ់គ្នាឥឡលូវដនះ	។

អិមមា៉ា	បានគិែអំពីការសុំដរៀបការដនះ	។	ដបើដរៀបការជាមួយ	យ៉ូជសប	នឹងដធ្ើឲ្យ	

ឪពុក	មាតាយ	នាង	ខកចិែ្	ប៉ុជន្	វាជាការសដបមចចិែ្របស់នាង	ដ្វើយនាង	បសឡាញ់	

គ្ែ់	។ 16

មិនយូរប៉ុនាមានដបកាយមក	ដៅនែងៃី18	ជខ	មករ	ឆ្នាំ	1827	យ៉ូជសប	និង	អិមមា៉ា	

បាន	ដរៀបការ	ដៅ	ផ្ះ	ែុលាការ	សន្ិភាព	ក្នុង	បសុក	។	បនាទាប់មកពួកគ្ែ់ក៏បានដៅ	

បកុង	ជម៉នជឆដស្ើរ	ដ្វើយ	បាន	ចាប់	ដផ្ើមែីវិែ	ជាមួយគ្នា	ដៅក្នុង	ផ្ះ	ែ្មី	របស់	ឪពុក	មាតាយ	

យ៉ូជសប	។	ផ្ះដនាះ	គឺ	ល្អោស់	ប៉ុជន្	យ៉ូជសប	ស៊ី្្ញ័រ	និង	លូស៊ី	បាន	ចំោយ	

លុយដបចើនដពកដធ្ើផ្ះដនាះ	ជេល	បោតាល	ឲ្យ	ែំោក់បំេុល	ដគ	ដ្វើយ	ក៏បាន	បាែ់	បង់	

ផ្ះ	ដនាះ	ដៅ	។	ឥឡលូវដនះ	ពួកគ្ែ់	ែួល	ផ្ះ	ដនះ	ពី	មាចាស់ែ្មី	។ 17

បកុមបគួសារ	ស្ម៊ីធ	ចូលចិែ្ឲ្យ	យ៉ូជសប	និង	អិមមា៉ា	ដៅ	ជាមួយ	ពួក	គ្ែ់	។	

ប៉ុជន្ការដៅឲ្យបដបមើរបស់កូនបបុស	គ្ែ់មក	ពី	បពះ	ដធ្ើឲ្យពួក	គ្ែ់	បពួយបារម្ភ	។	

បបជាែនដៅក្នុងែំបន់	ដនាះ	បាន	ឮ	អំពី	ផ្ទាំង	ចំោរ	មាស	ដ្វើយដពលខ្ះក៏លួចចូល	

មក	ដមើល	។ 18

ដៅនែងមួយ	យ៉ូជសប	បានដៅដធ្ើកិច្ចការដៅៃីបកុង	។	ដោយរំពឹងថា	យ៉ូជសប	

នឹង	បែឡប់	មក	ពិសារ	បាយ	ដពល	លាងាចវិញ	ជែ	ឪពុក	មាតាយគ្ែ់	បានបពួយ	បារម្ភដពល	

មិនបាន	ដ�ើញ	គ្ែ់បែឡប់មកវិញ	។	ពួកគ្ែ់បានរង់ចាំអស់ជាដបចើនដមា៉ាង	ដោយ	

សបមាន្	មិន	លក់	។	ៃីបំផុែ	យ៉ូជសប	បានដបើកទាវារ	ដ្វើយ	បាន	ៃមាលាក់	ខ្លួន	គ្ែ់ចុះ	

ដៅដលើដរៅអីទាំងអស់កមាលាំង	។

ឪពុកគ្ែ់បានសួរថា	«	ដ្វែុអ្ី	កូន	បែឡប់	មក	ផ្ះ	វិញយប់ម្៉ដះ	?	»

យ៉ូជសប	បានបបាប់	ថា	«	កូន	ៃៃួល	ការោក់	ៃេ្ឌ	កម្មេ៏	ធងន់បំផុែ	ជេល	កូន	មិន	

ធាលាប់	ៃៃួលពី	មុន	ក្នុងែីវិែកូន	»	។

ឪពុកគ្ែ់	បានៃៃូចសួរ	«	ដែើ	នរោ	ោក់	ៃេ្ឌកម្ម	កូន	?	»

យ៉ូជសប	បានដឆ្ើយថា	«	គឺដៃវតារបស់បពះអមាចាស់	»	។	«	បៃង់បានមានបន្លូលថា	

កូន	បាន	ដធ្សបបជ្វស	»	។	នែងជេលគ្ែ់បែូវែួបជាមួយនឹង	មរ៉ូនេ	គឺកាន់ជែ	ខិែម	

ក	ែិែដ្វើយ	។	ដលាកបានមានបបសាសន៍ថា	«	មានកិច្ចការ	ជាដបចើន	ជេល	កូន	

យប់ថ្ងៃេី២២បខកញ្ញាឆ្នាំ១៨២៧យ៉ូបសបនិងអិររា៉ាបររកេះកសះកៅរោន់កូនភ្ំកនះជាកបន្ងបដលផ្ទាំង្ពះ្រ្ីររររនបានកប់េុកកៅេីកនាះ។បនាទាប់ពីេេរួលបានផ្ទាំងក្វើយយ៉ូបសបបានលាក់ផ្ទាំងកនាះេុក

កៅក្ុងរូងកឈើររួយអស់ររួយរយៈកពលកដើរ្ីរោរពារផ្ទាំងកនាះពីពរួកអ្កបស្វងរកកំណប់។



 ខែ មឈិ្ុនា ឆ្នាំ ២០១៨ ៣៧

បែូវដធ្ើយា៉ាងបបញប់	»	។	«	កូន	បែូវជែ	ចាប់ដផ្ើម	ដធ្ើកិច្ចការ	ជេល	បពះ	បាន	បញ្ជា	ឲ្យ		

កូន	ដធ្ើ	»	។ 19

បនាទាប់ពីការបបមូលផលនារេូវស្ឹកដឈើ	បែុះ	រួចដ្វើយ	យ៉ូដសៀស	

ស្លូដវល	និង	យ៉ូជសប	នេែ៍	បាន	ដធ្ើ	ធុរកិច្ច	ោេិែជកម្ម	ដៅកាន់	បកុង	

ជម៉នជឆដស្ើរ	។	បុរសទាំងពីរនាក់បានេឹងថា	ខួបដលើកៃីបួនរបស់	យ៉ូជសប	

ដេើម្ីដឡើងដៅភ្ំគឺែិែមកេល់ដ្វើយ	ដ្វើយ	ពួក	គ្ែ់មាន	ចិែ្អន្ះសាចង់េឹងថាដែើ	

ដៅ	ៃី	បំផុែ	មរ៉ូនេ	ៃុកចិែ្ឲ្យយ៉ូជសប	ៃៃួល	បាន	ផ្ទាំងចំោរឬអែ់	។

ពួកអ្កជស្ងរកកំេប់ដៅក្នុងមូលោឋាន	ក៏បាន	េឹងថា	

វាេល់ដពលសបមាប់យ៉ូជសប	ដេើម្ី	ៃៃួល	បាន	ផ្ទាំងចំោរជេរ	។	ែ្មីៗដនះ		

ពួកដគមានាក់	ជេលមានដ្មាះថា	សាំយ៉ូជអល	ឡរីនស៍	បានដឡើង	បកជវល	ដៅដលើភ្ំ	

ជស្ងរក	ផ្ទាំង	ចំោរ	ដនះ	។	ដោយបពួយបារម្ភថា	សាំយ៉ូជអល	អាចបងក	បញ្ហា	

ដនាះយ៉ូជសប	បាន	សុំឲ្យ	ឪពុក	របស់	គ្ែ់ដៅ	ផ្ះ	របស់	សាំយ៉ូជអល	ដៅរបែីនននែងៃី	

21	ជខ	កញ្ញា	ដេើម្ីោលាំ	ដមើលគ្ែ់	និង	និយាយ	ែៃល់	នឹង	គ្ែ់	ដបើ	ដមើល	ដៅ	ដ�ើញ	ថា	

គ្ែ់ចង់	ដឡើងដៅដលើភ្ំ	ដនាះ	។ 20

បនាទាប់មក	យ៉ូជសប	បានដបែៀមខ្លួន	ជាដបសច	ដេើម្ី	

ៃៃួល	ផ្ទាំងចំោរ	។	ការដឡើងដលើភ្ំបបចាំឆ្នាំរបស់គ្ែ់	

គឺបែូវ	នឹង	នែង	ជស្អក	ប៉ុជន្	ដេើម្ីការោរពីពួកអ្កជស្ងរកកំ

េប់	ដនាះគ្ែ់	បាន	ដរៀប	ជផនការ	បែូវ	ដៅ	េល់	ភ្ំ	ដៅ	ដពល	

រំលង	អាធាបែ	—	គឺបែូវនឹង	បពឹក	នែងៃី	22	ជខ	កញ្ញា	—		

ជាដពល	ជេល	គ្មាន	នរោ	រំពឹង	ថា	គ្ែ់	ដចញ	ដៅ	ដមា៉ាង		

ដនះ	ដឡើយ	។

ប៉ុជន្	គ្ែ់ដៅជែបែូវ	ជស្ងរកវិធី	សាបស្មួយ	ដេើម្ី	ការោរ	ផ្ទាំងចំោរ	ដៅដពល	គ្ែ់	

បាន	ៃៃួល	វា	មក	ដនាះ	។	បនាទាប់ពី	សមាែិក	បគួសារ	ជាដបចើន	បាន	ចូល	េំដេក	គ្ែ់	

បបញប់	សុំ	មាតាយ	គ្ែ់	បបសិនដបើ	គ្ែ់	អាច	សុំ	បបអប់	ដសា	មួយ	។	លូស៊ី	ពុំមាន	បបអប់	

ដសា	ដឡើយ	ដ្វើយ	គ្ែ់	បពួយ	បារម្ភ	ោស់	។

យ៉ូជសប	បាន	បបាប់	ថា	«	មិនែ្ីដៃ	»	។	«	កូនអាច	ដធ្ើវា	បាន	យា៉ាងល្អ	ដោយ	

ពុំចាំបាច់	មាន	បបអប់	ដសា	»	។ 21

មិនយូរប៉ុនាមាន	អិមមា៉ា	បានមកេល់	ដោយ	បាន	ដស្ៀក	ោក់	រួច	រល់	នឹង	ដចញ	េំដេើរ	

ដៅ	នាង	និង	យ៉ូជសប	បាន	ដឡើង	ែិះ	រដៃះ	របស់	យ៉ូជសប	នេែ៍	ដចញ	េំដេើរ	ទាំង	

ងងឹែ	។ 22	ដៅ	ដពល	ពួក	គ្ែ់	បាន	មក	េល់	ភ្ំ	អិមមា៉ា	បាន	រង់	ចាំ	ដៅ	ដលើ	រដៃះ	ខេៈ	

ជេល	យ៉ូជសប	បាន	ដឡើង	ដៅ	ដលើែបមាល	ជេល	ផ្ទាំង	ចំោរ	បែូវ	បាន	កប់	លាក់	ៃុក	

ដនាះ	។

មរ៉ូនេ	បានដលច	បពះ	កាយ	ដឡើង	ដ្វើយ	យ៉ូជសប	បាន	ដលើក	ផ្ទាំង	ចំោរ		និង	ែ្លូង	

ដមើល	ឆុែ	ដឡើង	ដចញ	ពី	បបអប់	ែ្លូង	។	ពី	មុន	យ៉ូជសប	ចុះ	ពី	ដលើ	ភ្ំ	មរ៉ូនេ	បាន	រំឭក	គ្ែ់	

មិន	ឲ្យ	បង្ហាញ	ផ្ទាំង	ចំោរ	េល់	នរោ	មានាក់	ដឡើយ	ដលើក	ជលង	ជែ	ែន	ជេល	បពះ	អមាចាស់	

បាន	ជែងតាំងប៉ុដោណាះ	ដ្វើយ	សនយា	ជា	មួយ	គ្ែ់	ថា	ផ្ទាំង	ចំោរ	ដនះ	នឹង	បែូវ	បាន	

ការោរ	បបសិន	ដបើ	គ្ែ់	ដធ្ើ	អស់	ពី	លៃ្ធភាព	គ្ែ់	ដេើម្ី	ការ	ោរ	វា	។

មរ៉ូនេ	បាន	បបាប់	គ្ែ់	ថា	«	ឯង	បែូវ	ជែ	បបយ័ែ្	និង	ដសាមាះ	បែង់	ចំដោះ	ៃំនុក	ចិែ្	

ជេល	មាន	ចំដោះ	ឯង	ដបើ	មិន	េូដចានាះ	ដៃ	ឯងនឹង	បែូវ	បគប់បគង	ដោយ	អំោចរបស់	មនុស្ស	

ៃុច្ចរិែ	េ្ិែ	វា	នឹង	រក	បគប់	ជផនការ	និងគដបមាង	ការ	ជេល	អាច	ដធ្ើ	ដៅ	បាន	ដេើម្ី	យក	ផ្ទាំង	

ចំោរ	ពី	ឯង	។	ដ្វើយ	ដបើ	សិន	ជា	ឯង	មិន	យក	ចិែ្	ៃុក	ោក់	ឲ្យ	បាន	ខាជាប់	ខជលួន	ដៃដនាះ	ពួក	

វា	នឹង	មាន	ែ័យែម្ះ	ដលើ	ឯង	»	។ 23

យ៉ូជសប	បាន	យក	ផ្ទាំង	ចំោរ	ចុះ	ពី	ដលើ	ភ្ំ	ប៉ុជន្	ពី	មុន	គ្ែ់	បាន	មក	េល់	រដៃះ		

គ្ែ់	បាន	ៃុក	វា	ដៅ	ក្នុង	រូង	គល់	ដឈើ	មួយ	ជេល	វា	នឹង	មាន	សុវែ្ថិភាព	រ្វូែ	េល់	ដពល	

គ្ែ់	មាន	បបអប់	ដសា	មួយ	។	បនាទាប់	មក	គ្ែ់	បាន	មក	ែួប	អិមមា៉ា	ដ្វើយ	ពួកដគ	ក៏	បាន	

បែឡប់	ដៅ	ផ្ះ	វិញ	កាល	ជេល	បពះ	អាៃិែ្យ	រះ	ដឡើង	។ 24

ដៅ	ឯ	ផ្ះ	របស់	បគួសារ	ស្ម៊ីធ	លូស៊ី	បាន	រង់	ចាំ	ដមើល	ផ្លូវ	របស់	យ៉ូជសប	និង	អិមមា៉ា	

ដោយ	អន្ះ	សា	ខេៈ	ជេល	គ្ែ់	កំពុង	ដរៀប	ចំ	អាហារ	ដពល	បពឹក	ែូន	យ៉ូជសប	ស៊ី្្ញ័រ,	

យ៉ូជសប	នេែ៍	និងយ៉ូដសៀស	ស្លូដវល	។	ដបះ	េូង	របស់	គ្ែ់	ដលាែ	ខុស	ចង្វាក់	កាល	

ជេល	គ្ែ់	កំពុង	ដធ្ើ	ការ	ដបោះ	ភ័យ	ខាលាច	ថា	កូន	របស់	គ្ែ់	បែឡប់	មក	វិញ	ដោយ	គ្មាន	ផ្ទាំង	

ចំោរ	ដៃៀែ	។ 25

មិន	យូរ	ប៉ុនាមាន	ដបកាយ	មក	យ៉ូជសប	និង	អិមមា៉ា	បាន	ចូល	មក	េល់	ក្នុង	ផ្ះ	។	

លូស៊ីបាន	ដមើល	ដៅ	យ៉ូជសប	ដមើលថា	គ្ែ់	ៃៃួល	បាន	ផ្ទាំង	

ចំោរ	ឬ	អែ់	ប៉ុជន្	លូស៊ីបាន	ដចញ	ពី	បន្ប់	មក	ទាំង	ការ	ញប់	

ញ័រ	ដពល	គ្ែ់	ដ�ើញ	នេ	យ៉ូជសប	ៃដៃ	។

យ៉ូជសប	បាន	ដេើរ	តាម	មាតាយ	។	គ្ែ់	បាន	មាន	

បបសាសន៍	ថា	«	ជម៉	សូម	កុំ	ខាវាយ	ខ្ល់	ដធ្ើ	អ្ី	»	។	គ្ែ់	បាន	

្វុច	វែ្ថនុ	មួយ	ជេល	បាន	រុំ	នឹង	កជន្សង	នេ	ឲ្យ	ដៅ	មាតាយ	។	ដពល		

លូស៊ី	ប៉ះ	សាច់	បកោែ់	ដនាះ	គ្ែ់មាន	អារម្មេ៍	ថា	មាន	េុំ	

ធំ	ពីរ	េុំ	។	េុំ	ទាំង	ពីរ	ដនាះ	គឺ	ជា	យូរីម	និង	ធូមីម	ជា	ែ្លូង	ដមើល	

ឆុែ	ជេល	បពះ	អមាចាស់	បាន	ដរៀប	ចំៃុក	សបមាប់	បក	ជបប	ផ្ទាំង	ចំោរ	។ 26

លូស៊ី	បាន	មាន	ចិែ្	សបបាយ	រីករយ	វិញ	។	យ៉ូជសប	ដមើល	ដៅ	ហាក់	េូច	ជា	បន្នុក	េ៏	

ធំ	បាន	បែូវ	េក	ដចញ	ពី	អជបមក	របស់	គ្ែ់	។	ប៉ុជន្	ដៅ	ដពល	គ្ែ់	ដចញ	ដៅ	ែួប	មនុស្ស	េនៃ	

ដៃៀែ	ដៅ	ក្នុង	ផ្ះ	គ្ែ់	បាន	ដធ្ើ	ៃឹក	មុខ	ដសាកដៅ	ដ្វើយ	បរិដភាគ	អាហារ	ដពល	បពឹក	របស់	

គ្ែ់	ដោយ	សងប់	សាងាែ់	។	ដបកាយ	ពី	គ្ែ់	បាន	បរិដភាគ	រួច	ដ្វើយ	គ្ែ់	បាន	យក	នេ	ទាំង	

ពីរ	ៃល់	កបាល	គ្ែ់	។	គ្ែ់	បាន	និយាយ	ដៅ	កាន់	យ៉ូជសប	នេែ៍	ថា	«	ខ្នុំ	ខក	បំេង	

ខាលាំង	ោស់	»	។

យ៉ូជសប	នេែ៍	បាន	ែប	ថា	«	ឲ្យ	ខ្នុំ	ចូលរួម	ដសាក	សាតាយ	ផង	»	។

យ៉ូជសប	បាន	ដធ្ើ	ម្ង	ដៃៀែ	គ្ែ់	បាន	ប្លូរ	ៃឹក	មុខ	គ្ែ់	ដៅ	ជា	ញញឹម	រួច	ថា	«	ខ្នុំ	ពិែ	

ជា	ខក	បំេង	ខាលាំង	ោស់	»	។	«	វា	បបដសើរ	ខាលាំង	ោស់	វា	្វួស	ពី	អ្ី	ជេល	ខ្នុំ	បានគិែ	

ដៅដៃៀែ	!	»	គ្ែ់	បន្	មាន	បបសាសន៍	អំពី	ៃំ្វំ	និង	ៃមងន់	នន	ផ្ទាំងចំោរ	ដនាះ	ដ្វើយ	

បាន	មាន	បបសាសន៍	យា៉ាង	រីករយ	អំពី	យូរីម	និង	ធូមីម	។

គ្ែ់	មាន	បបសាសន៍ថា	«	ខ្នុំ	អាច	ដមើល	ដ�ើញ	អ្ីៗ	ទាំង	អស់	»	។	«	វា	អសាចារ្យ	

ោស់	»	។ 27

ដៅ	នែង	បនាទាប់	ពី	គ្ែ់	បាន	ៃៃួល	ផ្ទាំង	ចំោរ	ដ្វើយ	យ៉ូជសប	បាន	ដៅ	ដធ្ើ	ការ	ែួស	

ែុល	អេតាតូង	ដៅ	ែិែ	បកុង	ដេើម្ី	ៃៃួល	បាន	កនបម	ៃិញ	បបអប់	ដសា	មួយ	។	ដៅ	បពឹក	នា	នែង	

េជេល	ដនាះ	ខេៈ	ជេល	កំពុងដធ្ើ	ការ	ដៅ	ឯ	ភ្ំ	ែិែ	ផ្ះ	របស់	បគួសារ	ស្ម៊ីធ	ដនាះ	យ៉ូជសប	

ពីមុនយ៉ូសសបចុរះពីដលើកូនភ្នុំវិញ

មរ៉ូនណបានរំឭកដោកឲ្យបង្ហាញ

ផ្ទាុំងទាុំងដោរះ�ល់អស់អ្នកណាស�ល

្ពរះអមាចាស់ចាត់ឲ្យបង្ហាញប៉ុដណាណារះ។



៣៨ លីអាហូណា

ស៊ី្្ញ័រ	បាន	ឮ	បកុម	មនុស្ស	មួយ	បកុមដរៀប	គដបមាង	ការ	អាបកក់	ដេើម្ី	លួច	ផ្ទាំង	ចំោរ	

មាស	។	គ្នា	វា	មានាក់	បាន	និយាយ	ថា	«	ដយើង	នឹង	យក	ផ្ទាំង	ចំោរ	ដទាះ	បី	ជា	មាន		

ចូ	ស្ម៊ីធ	ឬ	អារក្ស	ពី	សាថាន	នរក	ក៏	ដោយ	»។

ដោយ	ែក់	ស្នុែ	ខាលាំង	យ៉ូជសប	ស៊ី្្ញ័រ	ក៏	បាន	បែឡប់	ដៅ	ផ្ះ	វិញ	ដ្វើយ	បាន	បបាប់	

ដៅ	អិមមា៉ា	។	នាង	បាន	បបាប់	ថា	នាង	មិន	េឹង	ថា	ផ្ទាំង	ចំោរ	ដៅ	ឯ	ោ	ដៃ	ប៉ុជន្	នាងដែឿ	

ជាក់	ថា	យ៉ូជសប	បាន	លាក់	ៃុក	វា	យា៉ាង	ល្អ	ដ្វើយ	។

យ៉ូជសប	ស៊ី្្ញ័រ	បាន	ដឆ្ើយ	«	ពិែ	ោស់	ប៉ុជន្	កូន	ដៅ	ចាំ	អំពីដរឿងែូច	តាច		ជេល	ដធ្ើ	

ឲ្យ	ដអសាវ	បាែ់	បង់ពរែ័យ		និង	អំោច	ជា	កូន	ច្ង	គ្ែ់	ដៃ	។	វា	ក៏	អាច	ដកើែ	ដឡើង	ចំដោះ	

យ៉ូជសប	ជេរ	»	។ 28

ដេើម្ី	បញ្ជាក់	ថា	ផ្ទាំង	ចំោរ	ដៅ	មាន	សុវែ្ថិភាព	អិមមា៉ា	បាន	ដឡើង	ែិះ	ដសះ	

	ភាលាម		ដ្វើយ	បាន	ែិះ	ជាង	មួយ	ដមា៉ាង	ដៅ	កាន់	កសិោឋាន	ជា	កជន្ង	ជេល	យ៉ូជសប		

កំពុង	ដធ្ើ	ការ	។	នាង	បាន	ដ�ើញ	គ្ែ់	ដធ្ើ	ការ	យា៉ាង	ខាលាំង	ដៅ	ែិែ	អេតាតូង	ៃឹក	ទាំង	ខ្លួន	

បបឡាក់	ដពញ	ដោយ	េី	និង	ៃៃឹក	ដជាគ	ដោយ	ដញើស	។	ដោយ	បាន	ឮ	ពី	ដបគ្ះ	ថានាក់	

ដនាះ	យ៉ូជសប	បាន	ដមើល	តាម	យូ	រីម	និង	ធូមីម	ដ្វើយ	បាន	ដ�ើញ	ថា	ផ្ទាំង	ចំោរ	មាន	

សុវែ្ថិភាព	ដៃ	។

ដៅ	ផ្ះ	ឯ	ដោះ	វិញ	យ៉ូជសប	ស៊ី្្ញ័រ	ដេើរ	ចុះ	ដឡើងៗ	ដៅ	ខាង	ដបរៅ	ផ្ះ	ដោយបកដឡក	

ដមើល	ផ្លូវ	បគប់	វិនាៃី	រ្វូែ	េល់	គ្ែ់	បាន	ដ�ើញ	យ៉ូជសប	និង	

អិមមា៉ា	មក	េល់	។

យ៉ូជសប	បាន	មាន	បបសាសន៍	កាល	គ្ែ់កំពុង	ដៅ	ដលើ	

ខ្ង	ដសះថា		«	ពុក	អ្ីៗ	ទាំងអស់	មាន	សុវែ្ថិភាព	ដៃ	—	សូម	

កុំ	ភ័យ	ែក់ស្នុែ	ដឡើយ	»	។ 29

ប៉ុជន្	វា	ជា	ដពល	ជេល	បែូវ	ដធ្ើ	សកម្មភាព	ដ្វើយ	។

យ៉ូជសប	បាន	បបញប់	បែឡប់	ដៅ	ភ្ំ	វិញ	ដ្វើយ	បាន	

ដ�ើញ	គល់	ដឈើ	ជេល	គ្ែ់	បាន	លាក់	ៃុក	ផ្ទាំងចំោរ	ក្នុង	ដនាះ	រួច	គ្ែ់	បាន	រុំ	ផ្ទាំង	ដនាះ	

នឹង	អាវ	ដោយ	បបុង	បបយ័ែ្	។ 30	បនាទាប់	មក	គ្ែ់	បាន	ដគច	ចូល	ក្នុង	នបព	ដ្វើយ	ែបមង់	

ដឆ្ពាះ	ដៅ	ផ្ះ	ដោយ	ជភ្ក	ទាំង	គូ	ដមើល	បបយ័ែ្	ពី	ដបគ្ះ	ថានាក់	។	នបពដឈើ	បាន	លាក់	បាំង	

គ្ែ់	ពី	មនុស្ស	ដៅ	ដលើ	ផ្លូវ	ធំ	ប៉ុជន្	វា	ក៏	ជា	កជន្ង	ង្យ	បសួល	ឲ្យ	ពួក	ដចារ	លាក់	ខ្លួន	ជេរ	។

យ៉ូជសប	បាន	ដេើរ	កាែ់	នបព	យា៉ាង	ដលឿន	តាម	ជេល	គ្ែ់	អាចដធ្ើបាន	ដទាះ	ជា	

កំេែ់បតា	ដនាះ	ធងន់	ក្ី	។	មាន	ដេើម	ដឈើ	មួយ	ដេើម	រលំ	េួល	បិៃ	ផ្លូវ	ពី	មុខ	គ្ែ់	ដ្វើយ	ដៅ	

ដពល	ជេល	គ្ែ់ដលាែ	រំលង	វា	គ្ែ់	មាន	អារម្មេ៍	ថា	មាន	អ្ី	មួយ	ដៅ	ពី	ដបកាយ	គ្ែ់	។	

ដពល	ង្ក	ដៅ	ដបកាយ	គ្ែ់	ដ�ើញ	បុរស	មានាក់	កំពុង	សំដៅ	មករក	គ្ែ់	ដោយ	កាន់	

កាំដភ្ើងក្នុង	នេ	េូច	ជា	ដៅ	សមរភូមិ	។

យ៉ូជសប	បាន	ផ្លួល	បុរស	ដនាះ	ចុះ	ដលើ	េី	ដោយ	នេ	មាខាង	កាន់	ផ្ទាំង	ចំោរ	យា៉ាង	ជេន	

រួច	បសវា	រែ់	ដៅ	ក្នុង	នបព	ដបរៅ	។	ដពល	គ្ែ់	រែ់	បាន	បបជ្វលជា	កន្ះ	គីឡលូជម៉បែ	ដនាះ	មាន	

បុរស	មានាក់	ដលាែ	ដចញ	ពី	ដេើម	ដឈើ	មក	ដ្វើយ	បាន	វាយ	គ្ែ់នឹង	ខ្ង	កាំ	ដភ្ើង	។	យ៉ូជសប	

បាន	វាយ	ជា	មួយ	បុរស	ដនាះ	ដ្វើយ	បាន	រែ់	យា៉ាង	ដលឿន	ដចញ	ពី	នបព	។	ប៉ុជន្	ពីមុន	គ្ែ់	

អាច	រែ់	ដៅ	ឆ្ងាយ	បុរស	ៃីបី	ក៏	មក	សាទាក់	វាយ	គ្ែ់	យា៉ាង	េំេំ	ជេល	ដធ្ើ	ឲ្យ	គ្ែ់	ៃន់	នេ	ៃន់	

ដែើង	។	ដោយ	ខិែខំ	បបមូល	កមាលាំង	មក	វិញ	យ៉ូជសប	បាន	វាយ	បុរស	ដនាះ	យា៉ាង	ខាលាំង	រួច	

រែ់	សំដៅ	ដៅ	ផ្ះ	។ 31

ដពល	មក	េល់	ផ្ះ	យ៉ូជសប	បាន	ៃមាលាយ	ទាវារ	ចូល	ផ្ះជា	មួយ	នឹង	បដង្ច	េ៏	ធំ	ដៅ	ដបកាម	

នេ	របស់	គ្ែ់	។	គ្ែ់	បាន	ជបសក	ថា	«	ពុក	កូន	បាន	ផ្ទាំង	ចំោរ	ដ្វើយ	»	។

ប្អលូន	បសី	របស់	គ្ែ់	ខាថារីន	ជេល	មាន	វ័យ	េប់	បួន	ឆ្នាំ	បាន	ែួយ	គ្ែ់	ោក់	បដង្ច	

ចុះ	ដៅ	ដលើ	ែុ	ខេៈ	ជេល	សមាែិក	បគួសារ	ទាំង	អស់	ដៅ	ែុំ	វិញ	គ្ែ់	។	យ៉ូជសប	េឹង	ថា	

ឪពុក	និង	ប្អលូន	បបុស	គ្ែ់		វិលលាម	ចង់	បសាយ	បដង្ច	ផ្ទាំង	ចំោរ	ដនាះ	ប៉ុជន្	គ្ែ់	បាន	

ប្្ប់	ពួកដគ	។

យ៉ូជសប	ស៊ី្្ញ័រ	បាន	សួរ	ថា	«	ដយើង	សុំ	ដមើល	វា	បាន	ដៃ	?	»

យ៉ូជសប	ដឆ្ើយ	ថា	«	ដៃ	»	។	«	ពី	េំបូង	ខ្នុំ	មិន	បាន	ដគ្រព	បបែិបែ្ិ	ឥឡលូវ	ដនះ	ខ្នុំ	បែូវ	ជែ	

ដគ្រព	បបែិបែ្ិ	តាម	»	។

គ្ែ់	បាន	បបាប់	េល់	ពួក	ដគ	ថា	ពួក	ដគ	អាច	សាទាបដលើ	សាច់	បកោែ់	ដ្វើយ	

វិលលាម	ប្អលូន	បបុស	គ្ែ់	បាន	ដលើក	បដង្ច	ដនាះ	ដឡើង	។	បដង្ច	ដនាះ	វា	ធងន់	ជាង	ែ្ម	ដៅ	

ដៃៀែ	ដ្វើយ	វិលលាម	អាច	សាទាប	េឹង	ថា	វា	មាន	លក្ខេៈ	ជា	សន្ឹកៗ	េូច	ជា	សន្ឹក	

ដសៀវដៅ	។ 32	យ៉ូជសប	ក៏	បាន	ប្ជលូន	ប្អលូន	បបុស	ដៅ	របស់	គ្ែ់	ដ្មាះ	េន់	ខាឡលូស	

ឲ្យ	ដៅ	ៃិញ	បបអប់	ដសា	ពី	ន្វរ៉ុម	ជេល	រស់	ដៅ	ចុង	ភូមិ	ជា	មួយ	ភរិយា	របស់	គ្ែ់	ដ្មាះ	

ែឺរ៉ូសសា	និង	កូន	បសី	ដៃើប	នឹង	ដកើែ	របស់	ពួក	ដគ	។	

ន្វរ៉ុម	ក៏	បាន	មក	េល់	ភាលាម	ដ្វើយ	ដៅ	ដពល	ជេល	ផ្ទាំង	ចំោរ	បែូវ	បាន	ចាក់	ដសា	

ៃុក	យា៉ាង	មាន	សុវែ្ថិភាព	ដៅ	ក្នុង	បបអប់	ដ្វើយ	យ៉ូជសប	

បានៃមាលាក់	ខ្លួន	ដៅ	ដលើ	ជបគ	ែិែ	ដនាះ	ដ្វើយ	បាន	ចាប់	ដផ្ើម	

បបាប់	ពី	ដរឿង	ពួក	ដចារ	ដៅ	ក្នុង	នបព	។

កាល	កំពុង	និយាយ	ដរៀបរប់	ដនាះ	ដៃើប	គ្ែ់	េឹង	ថា	នេ	

គ្ែ់	ឈឺ	។	ដពល	បបតាយ	បបែប់	គ្នា	ដនាះ	គ្ែ់	ដបគច	ដមនេ	។

គ្ែ់	និយាយ	ភាលាម	ថា	«	ពុក	ខ្នុំ	មិន	គួរ	និយាយ	ដៃៀែ	

ដៃ	ដ្វើយ	សូម	ពុកទាញ	ដមនេ	ជេល	ដបគច	ខ្នុំ	ឲ្យ	បែូវ	វិញ	

ផង	»	។ 33	◼
្រញ្ជីទាំងមូលថន ជសៀវជៅ ជនរះ មន ជា ភាសា អង់ជគលៃស ជៅជគហទំព័រ saints .lds .org ។

ពាក្ គ្បធាេបេ ជៅក្ុង កំណត់ចំណាំ ្រង្ហាញ ពី ព័ត៌មន ្រខន្ថម ជៅជលើ អ៊ិនជធើរខណត ជៅ ជគហទំព័រ  

ពួក	បរិសុៃ្ធ.lds .org ។
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ខ្នុំ	បគ្ន់ជែ	បជេតាែ	បដោតាយ	ខ្លួន	តាម	កាលៈដៃសៈ	

ប៉ុដោណាះ	។	រវាង	កាលវិភាគេ៏	មមាញឹក	ភរិយា	របស់	

ខ្នុំ	បាន	ចាប់ដផ្ើម	មុខរបរ	ែ្មី	ការមាន	សុខភាព	មិន	ល្អ	

និង	ឧបសគ្គ	ដផ្សង	ដៃៀែ	ដនាះ	ខ្នុំ	បាន	ចាប់ដផ្ើម	មាន	

ការលំបាក	ខាង	វិញ្ញាេ	។	ខ្នុំ	បាន	ចូលរួម	សាសនាចបក	

ដ្វើយ	បាន	ែួយ	បដបងៀន	កូរ៉ុម�ីកុន	ប៉ុជន្	ដនាះ	គឺ	ជា	អ្ី	

ជេល	ែំរុញ	ខ្លួន	ខ្នុំ	ឲ្យ	ដធ្ើ	វាប៉ុដោណាះ	។	ខ្នុំ	ពុំ	អាច	រកដ�ើញ	

កមាលាំង	ដបើក	បពះគម្ីរ	ខ្នុំ	អាន	ឬ	លុែ	ែង្គង់	អធិសាឋាន	

ដឡើយ	។

ខ្នុំ	ដៅជែ	មាន	ការលំបាក		ដពល	ខ្នុំ	បាន	ចាកដចញ	

ក្នុងការ	ដធ្ើេំដេើរ	ដៅ	ដធ្ើែំនួញដៅ	បបដៃស	ឈីលី	

ភាគ	ខាង	ដែើង	។	ពី	បពលាន	យន្	ដហាះ	ដៅ	កូដភៀប៉ូ	

ដយើង	បាន	ដបើក	ឡាន	រយៈដពល	ពីរ	ដមា៉ាង	ដៅ	កាន់	

ការោឋានសបមាប់	េំដឡើង	គដបមាង	សូឡា	ដៅ	វាល	ខសាច់	

អាតាកាមា៉ា	បបដៃស	ឈីលី	។	ខ្នុំ	មាន	ការភាញាក់ដផ្អើល	

ចំដោះ	ភាពឆ្ងាយ	ោច់	បសយាល	របស់	ែំបន់	ដនះ	មាន	ជែ	

វាលខសាច់	ពេ៌	បក្វម	ជា	ដបចើន	គីឡលូជម៉បែ	។	ភាពឯដកា	

នន	ដៃសភាព	ដនាះ	គឺ	អសាចារ្យ	ខាលាំង	ោស់	។

បនាទាប់	ពី	បានដៅ	ែំបន់	ដនាះ	អស់	មួយ	សបាតា្វ៍	មក	

ដយើង	បាន	ដបើក	ដៅ	ៃីបកុង	ែិែ	បំផុែ	មួយ	ដេើម្ីរក	ដបគឿង	

បរិកាខា	នានា	។	ដៅៃីដនាះ	ខ្នុំ	បាន	ដ�ើញ	អគ្រ	មួយ	

ជេល	ខ្នុំ	ចាប់	អារម្មេ៍	។	ខ្នុំ	បាន	សូម	ឲ្យ	នែកុង	ឡាន	

ឈប់	។	អគ្រ	ដនាះ	មាន	បរិដវេ	បសស់សាអាែ	ជេល	

្វ៊ុម	ព័ៃ្ធ	ដោយ	របង	ជេក	ពេ៌	ដ្មា	។	ដៅ	ខាង	មុខ	អគ្រ	

ដនាះ	មាន	សាលាក	សញ្ញា	ជេល	ខ្នុំ	សារល់	« La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días	»	ឬ	«	សាសនាចបក	នន	បពះដយស៊ូវ	

បគីស្	នន	ពួក	បរិសុៃ្ធ	នែង	ចុង	ដបកាយ	»	។

«	ដែើ	សាសនាចបក	ដៅទីដនរះស�រឬ? »	ខ្នុំ	បាន	គិែ	។	

ខ្នុំ	មាន	ការអសាចារ្យ	ជេល	សាសនាចបក	មាន	ដៅក្នុង	ែំបន់	

េ៏ឆ្ងាយ	ោច់	បសយាលយា៉ាង	ដនះ	ដៅដលើ	ពិភពដលាក	។	

ខ្នុំ	បាន	ែែ	រូប	សាលាបបែុំ	ដនាះ	ដ្វើយ	ដផ្ើ	ដៅ	ភរិយា	

របស់	ខ្នុំ	។	ចដម្ើយ	របស់	គ្ែ់	មាន	ឥៃ្ធិពល	យា៉ាង	ខាលាំង	

េល់	ខ្នុំ	៖	«	បពះវរបិតាសួគ៌	សារល់	របស្	របស់	បៃង់	

បគប់ៃីកជន្ង	»	។

	ដនះ	គឺ	ជា	សារលិខិែ	ផ្ទាល់	មួយ	សបមាប់	ខ្នុំ	ពី	

បពះវរបិតាសួគ៌	។	ដៅក្នុង	សមាពាធ	នន	ការរស់ដៅ	ក្នុង	

ែីវិែ	បបចាំ	នែង	ខ្នុំ	បាន	ដភ្ច	ថា	បពះវរបិតាសួគ៌	បសឡាញ់	

បុបតាបុបែី	ទាំងអស់	របស់	បៃង់	ដ្វើយ	ខ្នុំ	បែូវការ	ការរំឭក	

ដនាះ	។	បៃង់	បសឡាញ់	ពួកបរិសុៃ្ធ	ដៅក្នុង	ៃីបកុង	ែូច	

និង	ឆ្ងាយ	ោច់	បសយាល	ដៅកោតាល	វាល	ខសាច់	ដនាះ	

ដ្វើយ	បៃង់	ក៏	បសឡាញ់	ខ្នុំ	ផងជេរ	។

នាយប់	ដនាះ	ខ្នុំ	បាន	លុែ	ែង្គង់	ដ្វើយ	ជែ្ង	

អំេរគុេ	េល់	បពះវរបិតាសួគ៌	សបមាប់	ពរែ័យ	ជេល	

បៃង់	បានបបទាន	េល់	ខ្នុំ	ដៅ	នែង	ដនាះ	។	ការេឹង	ថា	បៃង់	

បសឡាញ់	ខ្នុំ	បាន	ែួយ	ខ្នុំ	ឲ្យ	សាថាបនា	ខាង	វិញ្ញាេ	របស់	ខ្នុំ	

វិញ	ដ្វើយ	វា	បន្	ពបងឹង	ខ្នុំ	ដរៀងរល់	នែង	។	◼
ចុន អ៊ីវ៉ាន រដ្ឋកាលីហ្័រញា៉ា ស.រ.អា. រច
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ជៅជពល ជយើង ជ្រើក ឡាន ជៅ 

ទីបកុង ខដល ជឈិត ្រំផុត ជដើម្ី 

ទឈិញ ជបគឿង ្ររិកាខា ជនារះ ជយើង បាន 

ចា្រ់អារម្ណ៍ នឹង អគ្រ មួយ ។

ជតើ មន សាសនាចបក ជៅេីធេះ តដរ ឬ ?

សំតេងពួកបរិសុទ្ធន្ងៃចុងតតកាយ



 ខែ មឈិ្ុនា ឆ្នាំ ២០១៨ ៤១

សរដសរ	ថា	ោថាដលៀ	កំពុង	មាន	ការលំបាកដោយ	

ការសាលាប់	របស់	កូនបសី	គ្ែ់	ដ្វើយ	ខ្នុំ	បាន	សូម	ឲ្យ	

អ្កផ្សព្ផសាយ	សាសនា	បដបងៀន	គ្ែ់	អំពី	ជផនការ	នន	

ដសចក្ីសដហង្រះ	។

អ្ក	ផ្សព្ផសាយ	សាសនា	បាន	ជចកចាយ	

សារលិខិែ	ខ្ី	មួយ	ដ្វើយ	ោថាដលៀ	បាន	

ចូលចិែ្	អ្ី	ជេល	ពួកដគ	បាន	បដបងៀន	។	

ដបកាយ	មក	ោថាដលៀ	បាន	

បបាប់	ពួកដគ	ថា	ខ្នុំ	កំពុង	បដបមើ	

ដបសកកម្ម	ដៅ	ដមសា	រេ្ឋ	

អារី្វ្សលូោ	ស.រ.អា.	។	

ជអលដ�ើរ	មានាក់	ដ្មាះ	

ឡាសុន	បាន	និយាយ	

ថា	ខ្នុំ	មក	ពី	ៃីបកុង	

ដនាះ	។

មួយ	ឆ្នាំដបកាយ	

មក	ខ្នុំ	បែូវបាន	ផ្លាស់ប្លូរ	

ែំបន់	ដៅ	កជន្ង	ជេល	

បគួសារ	របស់ជអលដ�ើរ	

ឡាសុន	រស់ដៅ	។	ខ្នុំ	

បាន	សារល់	បគួសារ	របស់	

គ្ែ់	េូច	ជេល	គ្ែ់	បាន	សារល់	

បគួសារ	ខ្នុំ	ជេរ	ដ្វើយ	បគួសារ	ទាំង	ពីរ	

បានៃៃួល	ពរ	។	ជអលដ�ើរ	ឡាសុន	បាន	

អធិសាឋាន	ឲ្យ	ប្អលូន	បបុស	របស់	គ្ែ់	ជេល	កំពុង	មាន	

ការលំបាក	នឹង	ៃីបនាទាល់	របស់	គ្ែ់	។	ខ្នុំ	អាច	ដៅែួប	

ប្អលូន	បបុស	របស់	គ្ែ់ែំនួសគ្ែ់	ដ្វើយ	ែួយ	គ្ែ់	ពបងឹង	

ៃីបនាទាល់របស់គ្ែ់	។	ជអលដ�ើរ	ឡាសុន	និង	នេគូ	

របស់គ្ែ់	បន្	បដបងៀន	ោថាដលៀ	ដ្វើយ	ៃីបំផុែ	គ្ែ់	

បាន	បែមុែៃឹក	។	ខ្នុំ	េឹង	ថា	បពះអមាចាស់	បាន	ប្ជលូន	

ពួកដយើង	ដៅក្នុង	ៃិសដៅ	ពីរ	គឺ	ខ្នុំ	ដៅរេ្ឋ	អារី្វ្សលូោ	

ដ្វើយ	ជអលដ�ើរ	ឡាសុន	ដៅ	បបដៃស	អា្វ្សង់ៃីន	ដេើម្ី	

ដយើងទាំងពីរ	នាក់	អាច	ែួយ	បៃង់	ពបងឹង	េល់	បកុមបគួសារ	

ដយើង	ដៅក្នុង	េំេឹងល្អ	។	◼
ជូន ខមននូខអល ហគែនូខមស្ស ទីបកុង រ៉ូសារីយ៉ាូ ប្រជទស អាហ្សង់ទីន

ែញុ ំមន អំណរគុណ ខដល 

ែញុំ បតូវបាន ចាត់តាំង ជៅ 

អារីហ្សនូណា ជហើយ ខអលជ�ើរ 

ឡាសុន បតូវបាន ចាត់ ជៅ 

ប្រជទស អាហ្សង់ទីន ជដើម្ី ឲ្ 

ជយើង ទាំងពីរ នាក់ អាច ជួយ 

បពរះអមចស់ ប្រទានពរ ដល់ 

បគួសារ ពួកជយើង ។

អំ
ឡនុងដពលខ្នុំ	បដបមើ	ដៅដបសកកម្ម	អារី្វ្សលូោ	

ដមសា	ជាដរឿយៗ	ខ្នុំ	បាន	ៃៃួល	អ៊ីជម៉ល	ពី	បងបសី	

ខ្នុំ	ដៅបបដៃស	អា្វ្សង់ៃីន	។	ោថាដលៀពុំ	ជមន	ជា	

សមាែិក	សាសនាចបក	ដៃ	។	ប៉ុនាមាន	ឆ្នាំ	មុន	ដពល	

កូនបសី	របស់	គ្ែ់	បាន	សាលាប់	ដៅ	បគួសារ	របស់	ដយើង	បាន	

ពយាយាម	ជចកចាយ	េំេឹង	ល្អ	ជាមួយ	គ្ែ់	ប៉ុជន្	គ្ែ់	ពុំ	

ជេល	មាន	ចិែ្	រក់ទាក់	ៃៃួល	យក	ដឡើយ	។

ខ្នុំ	បាន	បន្	ជចកចាយ	ៃីបនាទាល់	របស់	ខ្នុំ	ជាមួយ	គ្ែ់	

ដពល	ខ្នុំ	បដបមើ	ដបសកកម្ម	។	ដៅក្នុង	អ៊ីជម៉ល	មួយ	ខ្នុំ	បាន	

បបាប់	គ្ែ់	អំពី	បស្ី	មានាក់	ជេល	នេគូខ្នុំ	និង	ខ្នុំ	បាន	ែួប	។	

កូនបសី	របស់	គ្ែ់	ក៏	បាន	សាលាប់	ផងជេរ	។	ដយើង	បាន	

ជែ្ង	ៃីបនាទាល់	អំពី	បកុមបគួសារ	អស់កល្	ជានិច្ច	ដ្វើយ	

គ្ែ់	បាន	មាន	អារម្មេ៍	សង្ឹម	អំពី	អ្ី	ជេល	ដយើង	បាន	

ជចកចាយ	។	ខ្នុំ	បាន	បបាប់	ោថាដលៀ	ថា	គ្ែ់	អាច	

ៃៃួល	អារម្មេ៍	ជបប	ដនាះ	ជេរ	។	គ្ែ់	បាន	សរដសរ	

បែឡប់	មក	វិញ	ដោយ	បបាប់	ខ្នុំ	ថា	គ្ែ់	ចង់	ៃៃួល	បាន	

អារម្មេ៍	នន	ដសចក្ីសង្ឹម	ដនាះ	ប៉ុជន្ដសចក្ីែំដនឿ	របស់	

គ្ែ់	ពុំ	ខាលាំង	បគប់បគ្ន់	ដឡើយ	។

ខ្នុំ	បាន	សដបមច	ចិែ្	ដផ្ើ	សំបុបែ	ជេល	សរដសរ	

ដោយ	នេ	ដៅ	ោថាដលៀ	ដោយ	អដ្ជើញ	គ្ែ់	ឲ្យ	

អធិសាឋាន	ៃូលសូម	ែំនួយ	ដេើម្ី	ដែឿ	។	ខ្នុំ	ក៏	បាន	

ៃៃួល	ការបំផុសគំនិែ	ឲ្យ	សរដសរ	កថាខេ្ឌ	មួយ	

ជា	ភាសា	អង់ដគ្ស	និង	បបាប់	ដរឿង	ដនាះ	េល់	អ្ក	

ផ្សព្ផសាយ	សាសនា		។	ោថាដលៀ	ដចះ	និយាយជែ	

ភាសាដអសបា៉ាញ	េូដច្ះ	ខ្នុំ	បាន	បបាប់	គ្ែ់	ឲ្យ	រកដមើល	

អ្ក	ផ្សព្ផសាយ	សាសនា	ដ្វើយ	សូម	ឲ្យ	ពួកដគ	បកជបប	

ឲ្យ	គ្ែ់	សាតាប់	។	ខ្នុំ	សារល់	អ្ក	ផ្សព្ផសាយ	សាសនា	មានាក់	

ជេល	ដចះ	ភាសា	អង់ដគ្ស	។

មិន	យូរ	ប៉ុនាមាន	ដបកាយ	មក	ខ្នុំ	បាន	ៃៃួល	អ៊ីជម៉ល	

	មួយ	ពី	ោថាដលៀ	។	គ្ែ់	បាន	រក	អ្ក	ផ្សព្ផសាយ	

សាសនា	ដ្វើយ	សូម	ពួកដគ	ឲ្យ	បកជបប	សំបុបែ	របស់	

ខ្នុំ	។	ពួកដគ	បាន	អាន	សំបុបែ	ដនាះ	ដោយ	សាងាែ់ៗ	ដ្វើយ	

ញញឹម	។	ដៅដពល	ោថាដលៀ	បាន	សួរ	ថា	ដែើ	ខ្នុំ	បាន	

សរដសរ	អ្ីខ្ះ	ដនាះ	ពួកដគ	បាន	ែប	ថា	«	ចូរ	ពួកដយើង	

និយាយ	អំពី	ោក្យ	ដពចន៍	ក្នុង	សំបុបែ	ដនះ	!	»	ខ្នុំ	បាន	

រច
នា

 រូ្រ
ភា

ព
 ជោ

យ
 ខ្

រ៉ូល
ីន

 វ
ី្រ

ជ្រ
៊ីត

ជ្រសកកម្ ពីរ បគួសារ ពីរ បាន ទទួល ពរជ័យ



៤២ លីអាហូណា

ែញុំ	បាន	បែមុែៃឹក	កាល	ខ្នុំ	មាន	អាយុ	19	ឆ្នាំ	។	

បគួសារ	និង	មិែ្ភក្ិ	ជាដបចើន	របស់	ខ្នុំ	ពុំ	បាន	ៃៃួល	

យក	ការសដបមច	ចិែ្	របស់	ខ្នុំ	ក្នុងការ	ចូល	ជា	សមាែិក	

បពះវិហារ	ដឡើយ	ប៉ុជន្	ការេ៍	ដនះ	ពុំ	បាន	ប្្ប់	ខ្នុំ	

ដៃ	។	ពីរ	សបាដា្វ៍	ដបកាយ	មក	ខ្នុំ	បាន	ចាប់	ដផ្ើម	ឆ្នាំ	ៃីពីរ		

ដៅ	មហាវិៃយាល័យ	។	ដពល	ខ្នុំ	បែឡប់	ដៅ	បរិដវេ	

នន	មហាវិៃយាល័យ	វិញ	ខ្នុំ	មាន	ការបពួយ	បារម្ភ	អំពី	

ដសចក្ីែំដនឿ	ែ្មី	របស់	ខ្នុំ	។

ខ្នុំ	បាន	ចាប់ដផ្ើម	បារម្ភ	ថា	ខ្នុំ	នឹង	គ្មាន	ភាពកាលាហាន		

ដេើម្ី	ការោរ	សាសនា	របស់	ខ្នុំដឡើយ	។	ខ្នុំ	មាន	អារម្មេ៍	

ថា	ឯដកា	។	ខ្នុំ	ពុំ	ធាលាប់	បាន	ែួប	សមាែិក	សាសនាចបក	

ោ	មានាក់	ដៅ	មហាវិៃយាល័យ	ដឡើយ	ដ្វើយ	ខ្នុំ	ពុំ	េឹង		

ថា	ដៅ	រក	សាលាបបែុំ	ឯោ	ដៃ	ដ្វើយ	ក៏	មិន	េឹង	ថា		

មាន	វួេ	ឬ	សាខា	ោ	មួយ	ដៅ	ជក្រ	ៃីដនាះ	ឬ	អែ់	។		

ខ្នុំ	បាន	អធិសាឋាន	ដៅ	កាន់	បពះវរបិតាសួគ៌	ៃូល	សូម		

ដសចក្ីកាលាហាន	។	ខ្នុំ	បាន	អធិសាឋាន	ថា	ខ្នុំ	នឹង	មាន		

ៃំនុក	ចិែ្	ដេើម្ី	ការោរ	ែំដនឿ	ែ្មី	របស់	ខ្នុំ	ជេល	ខ្នុំ	ដៃើប	រក	

ដ�ើញ	ដនាះ	។

ពីរបីនែង	ដបកាយ	មក	ខ្នុំ	បាន	ែួយ	មនុស្ស	មួយ	ចំនួន	

ប្លូរ	មក	ដៅ	ៃីដនះ	។	ខ្នុំ	បាន	ែួប	យុវែន	មានាក់	ដ្មាះ	ជបបន	

ដ្វើយ	ដយើង	បាន	កាលាយ	ជា	មិែ្ភក្ិ	នឹង	គ្នា	។	ដៅ	នែង	មួយ	

ដយើង	បាន	ដេើរ	ក្នុង	បរិដវេ	មហា	វិៃយាល័យ	កាល	គ្ែ់	

បានសួរ	ខ្នុំ	អំពីជផនការ	របស់	ខ្នុំ	សបមាប់	នែង	អាៃិែ្យ	។		

ខ្នុំ	បាន	បបាប់	គ្ែ់	ថា	ខ្នុំ	នឹង	ដៅ	បពះវិហារ	។

គ្ែ់បាន	សួរ	ថា	«	ដែើ	បងដៅ	បពះវិហារ	មួយ	ោ	?	»

ដទាះបី	ជា	ខ្នុំ	មាន	អារម្មេ៍	ភ័យ	បុក	ដោះក្ី	ក៏	ខ្នុំ	បាន	

និយាយ	ដោយ	កាលាហាន	ថា	«	ខ្នុំ	ដៅ	សាសនាចបក	នន	

បពះដយស៊ូវបគីស្	នន	ពួកបរិសុៃ្ធ	នែង	ចុងដបកាយ		»	។

ខ្នុំ	មាន	ដមាៃនភាព	ចំដោះ	ខ្លួន	ឯង	ោស់	!	ខ្នុំ	ក៏		មាន	

ការភ័យ	បពួយ	អំពី	បបែិកម្ម	ដឆ្ើយ	ែប	របស់	ជបបន	ជេរ	។	

ភាលាម	ដនាះ	ខ្នុំ	បាន	ដ�ើញ	ពួក	អ្ក	ផ្សព្ផសាយ	សាសនា	។	

ពីមុន	ជបបន		និយាយ	ដនាះ	ខ្នុំ	បាន	បបាប់	គ្ែ់	ថា	ខ្នុំ	នឹង	

បែឡប់	មក	វិញ	ឥឡលូវ	ដ្វើយ	។	ខ្នុំ	បាន	រែ់	ដៅ	រក	ពួក	

អ្កផ្សព្ផសាយ	សាសនា	។		ពួកដគ	មាន	ចិែ្	រីករយ	ែួប	

ខ្នុំ	ដ្វើយ	បបាប់	ខ្នុំ	យា៉ាង	លម្អិែ	នូវ	ព័ែ៌មាន	ជេល	ខ្នុំ	បែូវ	ការ	

ដេើម្ី	ដៅ	បពះវិហារ	ដៅ	នែង	បនាទាប់	។

ខ្នុំ	បានដេើរ	បែឡប់	ដៅ	រក	ជបបន	វិញ	ដ្វើយ	បាន	ពន្យល់	

គ្ែ់	នូវ	ដរឿង	ជេល	បានដកើែ	ដឡើង	។	ខ្នុំ	ក៏	បានជចកចាយ	

បន្ិចបន្លួច	អំពី	សាសនាចបក	ជាមួយ	គ្ែ់	ផងជេរ	ដ្វើយ	

ដយើង	បាន	បន្	ដេើរ	ដោយ	គ្មាន	អ្ី	ខុសជប្ក	ពីដពល	មុន	

ដឡើយ	ដលើកជលងជែ	ឥឡលូវ	ដនះ	ខ្នុំ	មាន	កមាលាំង	ចិែ្	ដពញ	

ខ្លួន	ជែ	ម្ង	។	ខ្នុំ	ក៏	បាន	ៃៃួល	អារម្មេ៍	កក់ដរៅតា	និង	

ភាពសុខសាន្	ជេល	មាន	ជែ	បពះវិញ្ញាេ	ប៉ុដោណាះ	ជេល	

អាច	បបទាន	ឲ្យ	បាន	។	ខ្នុំ	បាន	បពួយ	បារម្ភ	ពី	ការដៅ	ឯដកា	

ដ្វើយ	មិន	េឹង	ថា	បពះវិហារ	ដៅ	ឯោ	។	ប៉ុជន្	ខ្នុំ	ដែឿ	ថា	

អ្ក	ផ្សព្ផសាយ	សាសនា	ទាំង	ដនាះ	ជេល	មក	ចំ	កជន្ង	ដៅ	

បគ្	ដនាះ	គឺ	ជា	រដបៀប	របស់	បពះវរបិតាសួគ៌	បបទាន	ពរែ័យ	

េល់	ខ្នុំ	ដោយសារ	ជែ	ការបបកាស	ដសចក្ីែំដនឿ	របស់	ខ្នុំ	។

រយៈដពល	ជាង	10	ឆ្នាំ		បាន	កន្ង	ផុែ	ដៅ		

ដ្វើយ	ចាប់	តាំង	ពី	នែង	ដនាះ	មក	ខ្នុំ	ពុំ	ជេល	ភ័យ	ខាលាច		

ក្នុងការ	និយាយ	ថា	«	ខ្នុំ	គឺ	ជា	សមាែិក	សាសនាចបក		

នន	បពះដយស៊ូវបគីស្	នន	ពួកបរិសុៃ្ធនែង	ចុងដបកាយ		

ដឡើយ	!	»	◼
បគីស្ីន ម៉ាក់ខអលជ�ើររី រដ្ឋ ម៉ាសសាឈូជសតស៍ ស. រ. អា. រច
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បាន ទទួល ពរ ជោយ ការប្រកាស ជសចក្តីជំជនឿ រ្រស់ ែញុំ

ជទារះ្រី ជា ែញុំ មន អារម្ណ៍ ភ័យក្តី ក៏ 

ែញុំ បាន នឈិយយ ជោយ កាលា្ន 

ថ្ « ែញុំ ជៅ សាសនាចបក ថន បពរះជយស៊ូវបគីស្ ថន 

ពួក្ររិសុទ្ធ ថ្ងៃ ចុងជបកាយ » ខដរ ។



 ខែ មឈិ្ុនា ឆ្នាំ ២០១៨ ៤៣

ដនះ	និង	បៃពិដសាធន៍	ជា	ដបចើន	ដៃៀែ	ខ្នុំ	អាច	ៃៃួល	

អារម្មេ៍	ជេល	ថា	បពះអង្គ	សដហង្រះ	បាន	ដបជាមជបែង	ខ្នុំ	

ដ្វើយ	ៃីបនាទាល់	ខ្នុំ	បាន	រីកចដបមើន	ដឡើង	ដរៀងរល់	នែង	។	

ដនះ	ជា	បៃពិដសាធន៍	េ៏	អសាចារ្យ	និង	ពិសិេ្ឋ	ជេល	ដកើែ	

ដឡើង	ពី	មនុស្ស	មានាក់	ជេល	ដោរដពញ	ដោយ	ការឈឺចាប់	

ពិែបបាកេ	។

ដទាះបីជា	ការវះកាែ់	ដលើកៃី	ពីរ	របស់	ខ្នុំ	បាន	

ដជាគែ័យ	ក្ី	ភាព	មិន	បសេុកសុខបសួល	របស់	ខ្នុំ	

ដៅជែ	បន្	មាន	ដ្វើយ	ខ្នុំ	បាន	ដរៀន	សបមបខ្លួន	ដៅ	

នឹង	ែីវិែ	ជេល	មាន	ការឈឺចាប់	រំនរ៉	ដ្វើយ	ៃុកចិែ្	ថា	

បពះវរបិតាសួគ៌	មាន	បពះរែបំេង	មួយ	ដៅក្នុង	ដរឿង	

ដនះ	។	ប៉ុជន្	ខ្នុំ	មាន	ដសចក្ីសង្ឹម	ដៅក្នុង	ការសនយា	

របស់	បៃង់	ថា	បៃង់	នឹង	បន្	ពបងឹង	ខ្នុំ	ដៅក្នុង	ឧបសគ្គ	រ	

បស់	ខ្នុំ	េូច	ជេល	បៃង់	មាន	បន្លូល	ថា	៖	«	ដយើង	នឹង	

ដៅពីមុខ	អ្ក	។	ដយើង	នឹង	ដៅ	ខាង	សាដាំ	នេ	អ្ក	ដ្វើយ	

ខាង	ដឆ្ង	នេ	អ្ក	ដ្វើយ	បពះវិញ្ញាេ	របស់	ដយើងនឹង	

សេឋាិែ	ដៅក្នុង	េួងចិែ្	របស់	អ្ក	ដ្វើយ	ពួក	ដៃវតា	

របស់	ដយើង	ដៅ	ព័ៃ្ធ	ែុំ	វិញ	អ្ក	ដេើម្ី	បៃ	អ្ក	ដឡើង	»	

(	គ.	និង	ស.	84:88	)	។	◼
ប្រ៊ីន ្រ៊ូជឃើរ ថអោហូ ស.រ.អា.

នឹង	ដវែជបេ្ឌិែ	មានាក់	ជេល	មាន	ៃំនុកចិែ្	ថា	ការកាែ់	

ដចញនូវ	ជផ្ក	ខ្ះ	នន	ខួរកបាល	របស់	ខ្នុំ	អាច	នឹង	ែួយ	បញ្ហា	

ដនះ	បាន	។

ការជាសះដស្ើយ	ពី	ការវះកាែ់	ខួរ	កបាល	ដលើកៃីពីរ	

របស់	ខ្នុំ	គឺ	ជា	បៃពិដសាធន៍	េ៏	ជសន	ឈឺ	ចាប់	បំផុែ	ក្នុង	

ែីវិែ	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	បាន	ជស្ងរក	បពះវិញ្ញាេ	យា៉ាង	ខាលាំង	ដេើម្ី	

លួងដលាម	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	បាន	សាតាប់	សុន្រកថា	និង	ៃំនុកែដមកើង	

បន្	អធិសាឋាន	ដ្វើយ	បាន	ៃៃួល	ការបបសិៃ្ធពរ	

បព្ែិែភាព	ជា	ដបចើន	េង	។

តាមរយៈ	ការជាសះដស្ើយ	េ៏	ឈឺចាប់	របស់	ខ្នុំ	ដនាះ	

ខ្នុំ	េឹង	ថា	បពះវរបិតាសួគ៌	បាន	បពះ	សោតាប់	ការអធិសាឋាន	

របស់	ខ្នុំ	និង	ការអធិសាឋាន	ជេល	មនុស្ស	េនៃ	ដៃៀែ	បាន	

ជែ្ង	ែំនួស	ខ្នុំ	។	បៃង់	បាន	ប្ជលូន	មនុស្ស	មក	ខ្នុំ	ដពល	ខ្នុំ	

បែូវការ	ពួកដគ	។	គិលានុបោឋាយិកា	ក្នុង	វួេ	របស់	ខ្នុំ	បាន	

ែួយ	ខ្នុំ	ឲ្យ	ដរៀន	ពី	រដបៀប	បគប់បគង	ថានាំ	របស់	ខ្នុំ	។	ឪពុក	

មា	និង	មាតាយ	មីង	ខ្នុំ	បាន	សារល់	ដ�ើញ	ពី	សញ្ញា	ខ្ះជាែិ	

ៃឹក	ដ្វើយ	បាន	នាំ	ខ្នុំ	ដៅដពៃ្យ	។	ដ្វើយ	ដក្មង	បបុស	

ដៅ	ថានាក់បឋម	សិកសា	មានាក់	ចង់	ែួយ	បគួសារ	ដយើង	បាន	

ៃុក	បបោប់បបោ	ដលង	របស់	គ្ែ់	ដៅ	មុខ	ទាវារ	ផ្ះ	របស់	

ដយើង	ឲ្យ	កូន	បបុស	ខ្នុំ	ដលង	។	តាមរយៈ	បៃពិដសាធន៍	

អំ
ឡនុងដពល	ការពយាបាល	ដោយ	ចលនា	សបមាប់	

ការឈឺ	ខ្ង	ខ្នុំ	បាន	សមារល់	ដ�ើញ	ថា	ខ្លួន	បបាេ	

ខ្នុំ	មួយ	ចំដ្វៀង	ខ្លួន	ខាង	ដឆ្ង	មាន	សភាព	ដខសាយ	និង	

ស្ឹក	។	ដពល	ខ្នុំ	ពន្យល់	ពី	ដរគ	សញ្ញា	ទាំង	ដនះ	េល់	អ្ក	

ឯកដៃស	ខាង	ពយាបាល	ដោយ	ចលនា	មក	គ្ែ់	មាន	

កង្ល់	និង	ែំរុញ	ឲ្យ	ខ្នុំ	ដៅ	ែួប	ដវែជបេ្ឌិែ	។

ការែែ	អិម	អ័រ	អាយ	បាន	បង្ហាញ	ថា	ខួរ	កបាល	

របស់	ខ្នុំ	បាន	រីកលូែលាស់	ដៅ	ពីដបកាម	ឆ្អឹង	លលាេ៍	

កបាល	ខ្នុំ	ដ្វើយ	បាន	ដធ្ើ	ឲ្យ	ៃឹកខួរ	ឆ្អឹង	ខ្ង	កក	ស្ះ	ដៅ	ក្នុង	

ក	របស់	ខ្នុំ	អស់	ជា	ដបចើន	ឆ្នាំ	។	វា	បោតាល	ឲ្យ	មាន	ការឈឺ	

កបាល	ដ្វើយឈឺ	ចាប់	ខាលាំង	និង	ឈឺ	ជាប់	ជានិច្ច	។	មាន	

ែដបមើស	ជែ	មួយ	គែ់	គឺ	ការវះកាែ់	។	ប៉ុជន្	ដទាះបី	ជា	ៃៃួល	

ការវះកាែ់	ក្ី	ខ្នុំ	ដៅជែ	ឈឺចាប់	ជាប់	ជានិច្ច	។

បបាំមួយ	ជខ	ដបកាយ	មក	ខ្នុំ	បាន	បែឡប់	ដៅ	ែួប	

ដវែជបេ្ឌិែ	ខ្នុំ	សបមាប់	ការដធ្ើ	ដែស្	បជន្ថម	ដៃៀែ	ដេើម្ី	

បគ្ន់ជែ	ចង់េឹង	ថា	ដែើ	ៃឹក	ខួរ	ឆ្អឹង	ខ្ង	ជេល	កកស្ះ	

ដនាះ	រីក	កាន់ជែ	ធំ	ឬ	យា៉ាង	ោ	។	ខ្នុំ	មាន	ការភ័យខាលាច	

ក្នុងការ	ៃៃួលរង	ការវះកាែ់	េ៏	ឈឺចាប់	ម្ង	ដៃៀែ	។	សាវាមី	

ខ្នុំ	និង	ខ្នុំ	បាន	សាកសួរ	ដយាបល់	ខាង	ដវែជសាបស្	ជា	

ដបចើន	ដ្វើយ	ដបកាយ	មកបាន	បន្	្ ន	ដៅមុខ	ជាមួយ	

ជំនួយ រ្រស់ បពរះអមចស់ តាមរយៈ ការវរះកាត់ ែួរក្បល ពីរដង

រច
នា

រូ្រ
ភា

ព
ជោ
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ី ហ
ូគ
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ការ្ត អឈិម. អ័រ. អាយ. 

បាន្រង្ហាញថ្ 

ការឈឺចា្រ់រ្រស់ែញុំ្រណាតាល 

មកពីការកកស្រះទឹកែួរ្្អឹង 

ែ្ងជៅក្ុងករ្រស់ែញុំ ។ 

មនជជបមើសខតមួយគត ់

គឺការវរះកាត់ ។



៤៤ លីអាហូណា

្្ី
ៗ	ដនះ	ខ្នុំ	បាន	និយាយ	ដៅ	កាន់	កូនៗ	ក្មលួយ	បសីៗ	

និង	មិែ្យុវវ័យ	មានាក់	របស់	ខ្នុំ	ដេើម្ី	ៃៃួល	បាន	

ការយល់	េឹង	អំពី	សំេួរ	ឧបសគ្គ	ភាពស្មនុគសាមាញ	

និង	ែ័យែម្ះ	នានា	ជេល	ពួកយុវមែ្ិមវ័យ	ែួប	បបៃះ	

នាសព្នែង	ដនះ	។	ខ្នុំ	បាន	ពិចារោ	និង	អធិសាឋាន	អំពី	អ្ី	

ជេល	បាន	ជចកចាយ	ជាមួយ	ខ្នុំ	ដ្វើយ	ខ្នុំ	បាន	សដង្ខប	វា	

ដៅ	ជា	ចំេុច	មួយ	ចំនួន	ជេល	ខ្នុំ	នឹង	ជចកចាយ	ឥឡលូវដនះ	

ដោយ	ក្ីសង្ឹម	ថា	វា	អាច	ែួយ	ដឆ្ើយែប	សំេួរ	និង	

ឧបសគ្គ	ទាំង	ដនាះ	។

សាដាប់រាមតពរះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

ផ្នុយ	ពី	រដបៀប	ជេល	ប្អលូនៗ	មួយ	ចំនួន	មាន	អារម្មេ៍		

នា	បគ្	ខ្ះ	ដនាះ	ខ្នុំ	សូម	បបកាស	ថា	បពះវរបិតា	សួគ៌		

របស់	ដយើង	ពិែជា	ដឆ្ើយ	ែប	ការអធិសាឋាន	របស់	ដយើង		

តាម	រដបៀប	របស់	បៃង់	។	សូម	ពិចារោ	ពី	ខគម្ីរ	េូច	

ែដៅ	ដនះ	៖

«	េ្ិែ	អស់	អ្កោ	ជេល	សូម	ដនាះ	រជមង	បាន	ដ្វើយ	

អ្ក	ោ	ជេល	រក	ដនាះ	រជមង	ដ�ើញ	ដ្វើយ	នឹង	ដបើក	ឲ្យ	អ្ក	

ោ	ជេល	ដគ្ះ	ជេរ	»	(	នីន្វ្ៃី	3	14:8	)	។

«	ជែ	ដបើ	អ្ក	រល់	គ្នា	ោ	មួយ	ខ្ះ	បបាជាញា	មាន	ជែ	

សូម	េល់	បពះ	ជេល	បៃង់	បបទាន	េល់	មនុស្ស	ទាំង	អស់	

ដោយ	សទាធា	ឥែ	បដនាទាស	ផង	ដនាះ	បៃង់	នឹង	បបទាន	ឲ្យ	»	

(	យា៉ាកុប	1:5	)	។

«	ដមើលចុះ	ដយើង	នឹង	បបាប់	អ្ក	ដៅ	ក្នុង	គំនិែ	របស់	

អ្ក	និង	ដៅក្នុង	ចិែ្	របស់	អ្ក	ដោយ	បពះវិញ្ញាេ	បរិសុៃ្ធ	

ជេល	នឹង	សេឋាិែ	មក	ដលើអ្ក	ដ្វើយ	ជេល	នឹង	គង់ដៅ	

ក្នុង	ចិែ្	របស់	អ្ក	»	(	គ.	និង	ស.	8:2	)	។

េូដចានាះ	ដែើ	ដយើង	ៃៃួល	ចដម្ើយ	និង	វិវរេៈ	តាម	

រដបៀប	ោ	?	ដែើ	ដយើង	េឹង	ថា	វា	ដកើែ	ពី	បពះវិញ្ញាេ	

បរិសុៃ្ធ	និងពុំ	ជមន	ដកើែ	មកពី	ការគិែ	ផ្ទាល់	របស់	ខ្នុំ	យា៉ាង	

េូចដម្ច	?	ខ្នុំ	សូម	ជចកចាយ	បៃពិដសាធន៍	ពីរ	ដៅក្នុង	

ែីវិែ	របស់	ខ្នុំ	ជេល	វា	បាន	កាលាយ	ជា	លំនាំ	។

បនាទាប់	ពី	ស៊ីដស្ើរ	ដែ	និង	ខ្នុំ	បាន	ោែ់	ដេើរដលង		

ជាគូ	អស់	មួយ	រយៈដពល	មក	វា	ស	បញ្ជាក់	ឲ្យ	ដ�ើញ		

ចបាស់	ថា	ខ្នុំ	ចង់	ចំោយ	ដពល	អស់កល្	ជានិច្ច		

ជាមួយ	គ្ែ់	។	បបាកេ	ោស់	ខ្នុំ	បាន	យក	វា	ដធ្ើ	ជា	

បបធានបៃ	នន	ការអធិសាឋាន	និង	ការែម	អាហារ	ដោយ	

ដសាមាះសរ	។	គ្មាន	ការផ្លាស់ប្លូរ	ជាក់លាក់	ោ	មួយ	

ដៅក្នុង	អារម្មេ៍	ខ្នុំ	បាន	ដកើែ	ដឡើង	នា	ដពល	ដបកាយ	មក	

ដៃៀែ	ដឡើយ	។	ខ្នុំ	គ្មាន	អារម្មេ៍	ខ្មលួលខាមាញ់	ដៅ	ក្នុង	

បៃូង	ខ្នុំ	ដឡើយ	។	ប៉ុជន្	ខ្នុំ	បាន	បន្	មាន	អារម្មេ៍	ល្អ	អំពី	

ការសដបមច	ចិែ្	របស់	ខ្នុំ	េូដច្ះ	ខ្នុំ	បាន	ខិែខំ	ពយាយាម	។	

ស៊ីដស្ើរ	ដែ	បាន	ៃៃួល	ចដម្ើយ	េូច	គ្នា	េូដច្ះ	ដយើង		

បាន	ដរៀបការ	ជាមួយ	គ្នា	។	ចាប់	តាំង	ពី	បៃពិដសាធន៍	

ដនាះ	មក	ខ្នុំ	បាន	ដធ្ើ	ការសដបមច	ចិែ្	ជាដបចើន	តាម	

រដបៀប	បសដេៀង	គ្នា	ដនាះ	(	សូមដមើល	គ.	និង	ស.	

6:22–23	)	។

ផ្នុយ	ពី	បៃពិដសាធន៍	ទាំង	ដនាះ	ឥឡលូវ	ខ្នុំ	មាន	

ការចាែ់តាំង	ជាក់លាក់	មក	ពី	កូរ៉ុម	នន	ពួក	សាវក	

ែ្ញំសរូមខ្លៃងទីបន្ទាល់ថាតយើងអាច

«រីករយដរបដល់ចុងបំផុ�»បាន

តៅតពលតយើងតធវើរាមការបំផុស្ំនិ�

មកពីតពរះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតតជើសតរើស

តធវើល្អជាងតធវើអាតកក់និងតធវើឲ្យមាន

�ុល្យភាពក្នញងការទទួលែុសត�រូវ

ទាំងឡាយរបស់តយើង។

តោយខអលតឌើរនម៉ែល

ចនយរូត្

ក្ុង ពួក ចឈិត សឈិ្រ នាក់

ដ៏ មន តុល្ភាព
 ការកាន់ខ្ជា្រ ់ 
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៤6 លីអាហូណា

េប់ពីរ	នាក់	ឲ្យ	ដៅ	បបធាន	ដស្ក	ែ្មី	មានាក់	។	ដៅដពល	

ខ្នុំ	បាន	បំដពញ	តាម	ការចាែ់តាំង	ដនះ	ដៅក្នុង	សាមារែី	

នន	ការអធិសាឋាន	និង	ការែមអាហារ	ខ្នុំ	បាន	ៃៃួល	ពរ	

ជាមួយ	នឹង	ការបំផុសគំនិែ	ខុសៗ	គ្នា	ជេល	ែួយ	ខ្នុំ	ឲ្យ	

េឹង	ពី	បុគ្គល	ជេល	គួរជែ	បែូវ	ដៅ	បដបមើ	។	ែួនកាល	

ការបំផុសគំនិែ	ដកើែ	ដឡើង	មុនដពល	ែួនកាល	

អំឡនុងដពល	ឬ	ែួនកាល	ដកើែ	ដឡើង	បនាទាប់	ពី	េំដេើរការ	

នន	ការសមាភាសន៍	។	ខ្នុំ	ជែងជែ	មាន	អារម្មេ៍	ខ្មលួលខាមាញ់	

ដៅ	ក្នុង	បៃូង	ខ្នុំ	ជានិច្ច	។	ចាប់តាំង	ពី	ដពល	ដនាះ	មក	ខ្នុំ	

បាន	ៃៃួល	សារល់	ថា	ដនាះ	គឺ	ជា	រដបៀប	ជេល	បពះវិញ្ញាេ	

បរិសុៃ្ធ	នាំ	ផ្លូវ	ខ្នុំ	ក្នុង	ការចាែ់តាំង	ជបប	ដនាះ	។

ដ្វែុអ្ី	មាន	ភាពខុសជប្ក	គ្នា	ដៅក្នុង	រដបៀប	ជេល	

បពះវិញ្ញាេ	បរិសុៃ្ធ	ទាក់ៃង	ជាមួយ	ខ្នុំ	េូដច្ះ	?	ខ្នុំ	មិនេឹង	

ដៃ	។	ដរឿង	េ៏	សំខាន់	ដនាះ	គឺ	ថា	ខ្នុំ	បាន	ដរៀន	ៃៃួល	សារល់	

លំនាំ	ទាំង	ដនះ	ក្នុង	រដបៀប	នានា	ជេល	ខ្នុំ	ៃៃួល	វិវរេៈ	

ផ្ទាល់	ខ្លួន	។	ខ្នុំ	ៃៃួល	ការលួងដលាម	និង	មាន	ៃំនុកចិែ្	

ក្នុងការ	ដធ្ើតាម	ការៃូនាមាន	េូច	ែដៅ	ដនះ	៖	«	ចូរ	មាន	ចិែ្	

របសា	ដ្វើយ	បពះអមាចាស់	ជា	បពះ	របស់	អ្ក	នឹង	េឹក	នេ	

អ្ក	ដ្វើយ	បបទាន	ចដម្ើយ	េល់	បៃអធិសាឋាន	ទាំងឡាយ	

របស់	អ្ក	»	(	គ.	និង	ស.	112:10	)	។

តតជើសតរើសតសចកតេីល្អជាជាងតសចកតេីអាតកក់

មនុស្ស	មួយ	ចំនួន	គិែ	ថា	វា	កាន់ជែ	លំបាក	ដឡើងៗ	

ក្នុង	ការជញក	ឲ្យ	ោច់	រវាង	ដរឿង	ខុស	និង	បែូវ	។	វា	ហាក់	

មាន	ភាព	បសពិចបសពិល	កាន់ជែ	ខាលាំង	ដឡើង	។	មាន		

ៃស្សនៈ	ពុំ	បែឹមបែូវ	ប៉ុជន្	មាន	បបជាបបិយភាព	ជាដបចើន		

ដៅ	ែំនាន់	ដនះ	ៃំនង	ជា	មានន័យ	ខ្ឹមសារ	ដៅ	ដពល		

ដគ	ដមើល	វា	តាម	ៃស្សនៈ	េ៏	ែូច	ចដង្អៀែ	មួយ	។	ប៉ុជន្		

សំរម	ចាស់	ជេល	បាន	ខ្ចប់	ដោយ	ក្្ចប់	ែ្មី	ដ្វើយ	បាន	

ផសាយ	ោេិែជកម្ម	ដោយ	ភាព	នច្បប�ិែ	ក្ី	ក៏	វា	ដៅ	ជែ		

ជា	សំរម	។

ការជញក	ឲ្យ	េឹង	រវាង	ដរឿង	បែូវ	និង	ខុស	គឺ	គ្មាន	អ្ី	

ពិបាក	ដឡើយ	។	ដទាះបី	ពីមុន	ដយើង	ៃៃួល	អំដោយ	

ទាន	នន	បពះវិញ្ញាេ	បរិសុៃ្ធ	ក្ី	ក៏	ដយើង	បាន	ៃៃួល	ពរ	ែ័យ	

ជាមួយ	នឹង	ពន្ឺ	នន	បពះបគីស្	ជេរ	៖

«	េ្ិែ	ដមើលចុះ	បពះវិញ្ញាេ	នន	បពះបគីស្	បែូវ	បាន	

បបទាន	េល់	មនុស្ស	បគប់	រូប	ដេើម្ី	ឲ្យ	ដគ	អាច	េឹង	ខុស	

និង	បែូវ	ដ្វែុេូដចានាះ	ដ្វើយ	ខ្នុំ	បង្ហាញ	េល់	អ្ក	នូវ	វិធី	

វិនិច្័យ	េ្ិែ	បគប់	ទាំង	អ្ីៗ	ជេល	អដ្ជើញ	ឲ្យ	ដធ្ើ	ល្អ	ដ្វើយ	

ជេល	ប្្ចនុះប្្ចលូល	ឲ្យ	ដែឿ	េល់	បពះបគីស្	ដនាះ	គឺ	បាន	

ចាែ់	មក	ពី	បពះដចសាតា	និង	អំដោយទាន	នន	បពះបគីស្	

ដ្វែុេូដច្ះ	ដ្វើយ	អ្ក	រល់	គ្នា	អាច	េឹង	ដោយ	ែបមិះ	េ៏	

ឥែដខាចាះ	ថា	មក	ពី	បពះ	។

ប៉ុជន្	អ្ីៗ	ជេល	ប្្ចនុះ	ប្្ចលូល	ឲ្យ	មនុស្ស	ដធ្ើ	អាបកក់	

ដ្វើយ	មិន	ឲ្យ	ដែឿ	េល់	បពះបគីស្	ដ្វើយ	បេិដសធ		

បៃង់	ដ្វើយ	មិន	បដបមើ	បពះដៃ	ដនាះ	អ្ករល់គ្នា	អាច	

េឹង	ដោយ	ែំរិះ	េ៏	ឥែដខាចាះ	ថា	មក	ពី	អារក្ស	ែ្ិែ	តាម	

រដបៀប	ដនះ	ដ្វើយ	ជេល	អារក្ស	បបបពឹែ្	េ្ិែ	វា	មិន	ជេល	

ប្្ចនុះ	ប្្ចលូល	មនុស្ស	ឲ្យ	ដធ្ើ	ល្អ	ដឡើយ	»	(	មរ៉ូនេ	

7:16–17	)	។

ការសាកល្ង	មួយ	េ៏	ធំ	បំផុែ	មួយ	ដៅ	ែំនាន់	របស់	

ដយើង	គឺ	ការគ្ំបៃ	ពយាការី	ដៅរស់	។	ភាគដបចើន	ពួកដយើង	

នឹង	និយាយ	ថា	«	អូ៎	ដរឿង	ដនាះ	គឺ	ង្យបសួល	ដៃ	។	ខ្នុំ	េឹង	

ពី	ដរឿង	ដនាះ	ដ្វើយ	។	ខ្នុំ	បាន	ដធ្ើ	វា	ដ្វើយ	»	។

ប៉ុជន្	វា	អសាចារ្យ	ោស់	ក្នុងការ	ដមើល	ដ�ើញ	រដបៀប		

ជេល	មនុស្ស	មួយ	ចំនួន	ជេល	ៃំនង	ជា	គ្ំបៃ	េល់		

ពយាការី	ដៅ	រស់	មាន	បបែិកម្ម	ចំដោះ	ៃស្សនៈ	េ៏	មាន	

បបជាបបិយ	ភាព	មួយ	ចំនួន	ដៅ	ែំនាន់	បច្ចនុប្ន្	ដនះ	។	

ដៅដពល	ដយើង	ែួប	នឹង	សមាពាធ	ពី	មនុស្ស	បសករ	គ្នា	

ពួកដយើង	មួយ	ចំនួន	ដធ្ើ	ហាក់	េូចជា	ឬ	បដងកើែ	ៃស្សនៈ	

នានា	ជេល	ផ្ល់	ជា	ដយាបល់	ថា	ដយើង	ពុំេឹង	ថា	មាន	

ពយាការី	ដៅ	រស់	ដឡើយ	។

ខសវងរក�ុល្យភាពត�ចឹមត�រូវ

ដែើ	អ្ក	មាន	អ្ី	ជេល	បែូវ	ដធ្ើ	ជាដបចើន	រ្វូែេល់	ថានាក់	

អ្ក	មាន	អារម្មេ៍	ថា	អ្ក	បែូវ	បាន	ទាញ	ឲ្យ	ដេើរ	ដៅ	រក	

ៃិសដៅ	ខុសគ្នាឬ	?	ប៉ុជន្	អ្ក	េឹង	ដៃ	?	វា	នឹង	កាន់ជែ	

ពិបាក	ដៅៗ	ប៉ុដោណាះ	។	េូដច្ះ	សំេួរ	សួរ	ថា	៖	ដែើ	អ្ក	

ជស្ងរក	ែុល្យភាព	េ៏	បែឹមបែូវ	ដោយ	រដបៀប	ោ	?

សូម	រំឭក	ចាំ	ជានិច្ច	ថា	ធម្មជាែិ	េ៏	អស់កល្	

នន	វិញ្ញាេ	របស់	ដយើង	និង	អែ្សញ្ញាេ	របស់	អ្ក	

គឺថា	អ្ក	ជា	បុបតា	ឬ	បុបែី	មានាក់	របស់	បពះ	។	សូម	ដផ្តាែ	

ថាមពល	របស់	អ្ក	ដលើ	ដសចក្ីពិែ	ដនាះ	និង	អែ្ថន័យ	

របស់	វា	។	ដនាះ	ដរឿង	ដផ្សង	ដៃៀែ	នឹង	ចាកដចញ	ពី	ែីវិែ	

របស់	អ្ក	ឬ	ក៏	ចូល	មក	តាម	កជន្ង	បែឹមបែូវ	របស់	វា	។	 1	

ខគម្ីរ	ពីរ	អាច	ដធ្ើ	ជា	ដគ្លការេ៍	ជេនាំ	ចំេុច	ដនះ	៖

«	ចូរ	អ្ក	ជស្ងរក	នគរ	នន	បពះ	និង	ដសចក្ី	សុចរិែ	

របស់	បៃង់	ជា	មុន	សិន	ដៃើប	បគប់	របស់	ទាំង	ដនាះ	នឹង	បាន	

បបទាន	មក	អ្ក	រល់	គ្នា	ជែម	ដៃៀែ	ផង	»	(	នីន្វ្	ៃី3	

13:33	)	។

«	បែូវ	បបមូល	បៃព្យសម្ែ្ិ	ៃុក	សបមាប់	ខ្លួន	ដៅ	ឯ	

សាថានសួគ៌	វិញ	ជេល	ជា	កជន្ង	គ្មាន	កនាលាែ	ឬ	ជបចះ	ស៊ី	

បំផ្លាញ	ដឡើយ	ក៏	គ្មាន	ដចារ	ៃំលុះ	ឬ	ប្ន់	ផង	៖

ពី	ដបោះ	សម្ែ្ិ	បៃព្យ	របស់	អ្ក	ស្ថិែ	ដៅ	កជន្ង	ោ	

ដនាះ	ចិែ្	អ្ក	ក៏	នឹង	ដៅ	កជន្ង	ដនាះ	ជេរ	»	(	មា៉ាថាយ	

6:20–21	)	។

ដែើ	ប្អលូនៗ	ដែឿ	ដៃ	ថា	ខ្នុំ	ធាលាប់	ស្ថិែ	ដៅក្នុង	សាថានភាព	

េូច	ជា	ប្អលូនៗ	ជេរ	។	មាន	បគ្	មួយ	ក្នុង	ែីវិែ	របស់	ខ្នុំ	

កាល	ខ្នុំ	មាន	ការង្រ	ដពញ	ដមា៉ាង	មួយ	

ដៅសាលា	ដរៀន	ដពល	យប់	ដ្វើយ	

មាន	ការង្រ	ៃីពីរ	ដបរៅ	ដមា៉ាង	មួយ	



 ខែ មឈិ្ុនា ឆ្នាំ ២០១៨ ៤៧
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វ័យ

បនាទាប់	ពី	សាលា	រ្វូែ	េល់	យប់ដបរៅ	្ ន	េល់	ទាបភ្ឺ	

—	គឺ	អំឡនុងដពល	ជេល	ស៊ីដស្ើរ	ដែ	និង	ខ្នុំ	កំពុង	ចិ្្ចឹម	

បគួសារ	ដថាមាងែ្មី	របស់	ដយើង	។	ខ្នុំ	មាន	ដពល	ជែ	ពីរបី	ដមា៉ាង	

សបមាប់	ដេក	ពីរ	បី	នែង	ក្នុង	មួយ	សបាតា្វ៍	អស់	រយៈដពល	

ពីរ	ជខ	។	ដលើស	ពី	ដនាះ	ដៅ	ដៃៀែ	ខ្នុំ	កំពុង	បដបមើ	ដៅក្នុង	

គេៈប៊ីស្សព	វួេ	។

ដនាះ	គឺ	ជា	បគ្	មួយ	េ៏	ស្ិែសាវាញ	បំផុែ	ដៅ	ក្នុង	ែីវិែ	

ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	គិែ	ថា	ខ្នុំ	មិន	ជេល	ដបបើបបាស់	ដពល	24	ដមា៉ាង	

ក្នុង	មួយ	នែង	ឲ្យ	មាន	បបសិៃ្ធិភាព	េូច	ខ្នុំ	បាន	ដបបើ	វា	អំឡនុង	

ដពលដនាះ	ដឡើយ	។

បបធាន	្វ្គរេុន	ប៊ី	្វុិងគ្ី	(	1910–2008	)	

រំឭក	ដយើង	ថា	ដយើង	មាន	ការៃៃួលខុសបែូវ	ចំដោះ	

បគួសារ	ដយើង	ចំដោះ	និដយាែក	ដយើង	ចំដោះ	បពះអមាចាស់	

និង	ចំដោះ	ខ្លួន	ដយើង	។

ដែើ	ដយើង	អាច	ដធ្ើ	ឲ្យ	ការៃៃួលខុសបែូវ	ទាំង	ដនាះ	មាន	

ែុល្យភាព	ដោយ	រដបៀប	ោ	?	បបធាន	្វុីងគ្ី	បាន	

មាន	បបសាសន៍	ថា	៖	«	ខ្នុំ	គិែ	ថា	ដរឿង	ដនាះ	មិន	ពិបាក	

ដឡើយ	។	ខ្នុំ	បាន	បដបមើ	ក្នុង	មុខង្រ	ជាដបចើន	ដៅ	ក្នុង	

សាសនាចបក	ដនះ	។	ខ្នុំ	ជា	ឪពុក	ជេល	មាន	កូន	បបាំនាក់	

ជេល	ដៅ	ដក្មង	ដ្វើយ	កំពុង	ចដបមើន	វ័យ	ដឡើង	ដៅ	ដពល	

ជេល	ខ្នុំ	កំពុង	បដបមើ	ដៅក្នុង	មុខង្រ	ដផ្សងៗ	ជាដបចើន	

ដនាះ	។	.	.	.	ដយើង	មាន	ភាពរីករយ	ក្នុង	ែីវិែ	។	ដយើង	

ដធ្ើ	របែី	ែួបែុំ	បកុមបគួសារ	។	ដយើង	បាន	ដធ្ើ	នូវ	អ្ី	ជេល	

សាសនាចបក	រំពឹង	ចង់	បាន	ឲ្យ	ពួកដយើង	ដធ្ើ	»	។ 2

រីករយដរបដល់ចុងបំផុ�

ការកាន់	ខាជាប់	េរប	េល់	ចុង	បំផុែ	ពុំ	ជមន	ជា	ការគូស	

ប្ជី	េំេឹងល្អ	ថា	ដយើង	ដធ្ើ	បាន	ដ្វើយ		បនាទាប់	មក	

និយាយ	ថា	៖	«	ខ្នុំ	ល្អ	ដ្វើយ	ដនាះ	ដៃ	។	ឥឡលូវ	ដនះ	អ្ី	

ជេល	ខ្នុំ	បែូវ	ដធ្ើ	គឺ	បែូវ	បន្	ដៅមុខ	ដោយ	ពុំ	ចាំបាច់	បបឹងជបបង	

អ្ី	បជន្ថម	ដៃៀែ	ដឡើយ	ដ្វើយ	បគ្ន់ជែ	បន្	ដធ្ើ	កិច្ចការ	ដនាះ	

ប៉ុដោណាះ	»	។	ផ្នុយ	ដៅវិញ	វា	គឺ	ជាការបន្	ដរៀនសូបែ		

និង	រីក	ចដបមើនដឡើង	។	េំេឹង	ល្អ	នន	បពះដយស៊ូវបគីស្		

គឺ	ជា	ការជបបចិែ្	និង	ការផ្លាស់ប្លូរ	ជាប់	ជានិច្ច	—	វា	គឺ	ជា	

ការដឡើង	ភ្ំ	ពុំ	ជមន	ជា	ការដេើរ	លំជ្វរ	ដៅក្នុង	សួន	ឧសយាន	

ដឡើយ	។

ដស្ច	ដបនយា៉ាមីន	មាន	បន្លូល	ថា	«	ចូរ	ឲ្យ	ដ�ើញ	ថា	

បគប់	ការេ៍	ទាំង	ដនះ	បែូវ	បាន	បបបពឹែ្	ដឡើង	ក្នុង	បបាជាញា	

និង	រដបៀប	ដរៀប	រយ	េ្ិែ	មិន	បែូវ	ឲ្យ	អ្ក	ោ	រែ់	ដលឿន	ជាង	

កមាលាំង	ជេល	ដគ	មាន	ដនាះ	ដឡើយ	»	(	ម៉ូសាយ	4:27	)	។

ពួក	បរិសុៃ្ធ	នែង	ចុង	ដបកាយ	មួយ	ចំនួន	បាន	យក	វគ្គ	

បៃគម្ីរ	ដនះ	ដធ្ើ	ជា	ដលស	ក្នុង	ការគ្មាន	ឆន្ៈ	ដេើម្ី	ពយាយាម	

កាន់ជែ	ខាលាំង	ឬ	ដធ្ើ	កិច្ចការ	នានា	ឲ្យ	អស់	ពីសមែ្ថភាព	

របស់	ពួកដគ	។	អ្ី	ជេល	ជា	បញ្ហា	ដនាះ	គឺ	ថា	ពួកដគ	ដផ្តាែ	

ជែ	ដៅដលើ	វគ្គបៃគម្ីរ	ជែ	ោក់កោតាល	េំបូង	ប៉ុដោណាះ	។

ដនះ	គឺ	ជា	វគ្គបៃគម្ីរ	ោក់	កោតាល	ដៃៀែ	៖	«	ជា	

ការ	ចាំបាច់	ឲ្យ	អ្ក	ដនាះ	បែូវ	ពយាយាម	ដេើម្ី	ដគ	អាច	បាន	

រង្វាន់	ដ្វែុេូដច្ះ	ដ្វើយ	បគប់	ការេ៍	ទាំងអស់	បែូវ	បាន	

បបបពឹែ្	ដឡើង	តាម	រដបៀប	ដរៀប	រយ	»	។	វគ្គបៃគម្ីរ	ទាំង	

ពីរ	ប្្ចលូល	គ្នា	បញ្ជាក់	ចបាស់	នូវ	អែ្ថន័យ	នន	ការដធ្ើ	កិច្ចការ	

នានា	ដៅក្នុង	បបាជាញា	និង	តាម	រដបៀប	ដរៀបរយ	។

មិែ្	ភក្ិ	ជេល	ជា	កីឡាករ	វ័យ	ដក្មង	មានាក់	បាន		

ជេនាំ	ខ្នុំ	ឲ្យ	សារល់	បាែុភូែ	មួយ	ដៅថា	ខ្យល់ទីពីរ		

ជេល	ជា	អារម្មេ៍	មួយ	នន	ការៃៃួល	បាន	ថាមពល		

បសស់បសាយ	ដឡើង	វិញ	ជេល	ផ្ល់	កមាលាំង	េល់	អ្ក	ឲ្យ	បន្	

ពយាយាម	ដៃៀែ	ដទាះបីជា	អ្ក	អស់	កមាលាំង	ក៏	ដោយ	។

េូច	គ្នា	នឹង	ការជស្ងរក	ខ្យល់	ៃីពីរ	ដៅក្នុង	ជផ្ក		

ដផ្សងៗ	ដៃៀែ	នន	ែីវិែ	របស់	គ្ែ់	ដនាះ	មិែ្	ភក្ិ	របស់	ខ្នុំ		

បាន	និយាយ	ថា	៖	«	ក្នុង	នាម	ជា	និស្សិែ	មហាវិៃយាល័យ	

វា	ពិែជា	ង្យបសួល	ោស់	ក្នុងការ	មក	េល់	ផ្ះ	វិញ	ដៅ	

យប់	អាបធាែ	ដ្វើយ	ដធ្ើការ	ដោះ	សារ	ថា	ដគ	ដនឿយ្វែ់	

ោស់	មិន	អាច	អធិសាឋាន	ឬ	អាន	បពះគម្ីរ	ឬ	សូម្ី	ជែ		

ដៅ	បពះវិហារ	បរិសុៃ្ធ	ឲ្យ	បាន	ដៃៀងទាែ់	បាន	ដឡើយ	។	

	វា	អាច	មាន	ការដោះសារ	ជាដបចើន	ក្នុងការ	ពុំដធ្ើ	កិច្ចការ	

ទាំង	ដនះ	ជាពិដសស	សបមាប់	និស្សិែ	មហាវិៃយាល័យ	។	

ប៉ុជន្	ដៅ	ៃីប្្ចប់	ដយើង	បែូវជែ	ជស្ងរក	ខ្យល់	ៃីពីរ	

របស់	ដយើង	ដ្វើយ	ដធ្ើ	នូវ	កិច្ចការ	ែូចតាច	

ទាំង	ដនាះ	»	។

បបជ្វល	ជា	ែំនួស	ឲ្យ	ការកាន់ខាជាប់	េរប	េល់	

ចុង	បំផុែ	ដនាះ	ដយើង	អាច	ជស្ងរក	ខ្យល់	ៃីពីរ	របស់	

ដយើង	—	គឺ	ខ្យល់	ខាង	វិញ្ញាេ	របស់	ដយើង	—	ដ្វើយ	

រីករាយ	េរប	េល់	ចុង	បំផុែ	។	ខ្នុំ	សូម	ជែ្ង	ៃីបនាទាល់	ថា	

ដយើង	អាច	ដធ្ើ	ជបប	ដនាះ	បាន	ដៅដពល	ដយើង	ដធ្ើការ	តាម	

ការបំផុសគំនិែ	មក	ពី	បពះវិញ្ញាេ	បរិសុៃ្ធ	ដបែើសដរើស	

ដធ្ើ	ល្អ	ជាង	ដធ្ើ	អាបកក់	និងដធ្ើ	ឲ្យ	ការៃៃួលខុសបែូវ	របស់	

ដយើង	មាន	ែុល្យភាព	។	◼
�ក្សង់ដចញមកពីសុន្ទរកថាការ្បជុុំធម្និដាឋាន«These Are 
Your Days»បានស្្ងដៅសាកលវិទយាល័យ្ពិកហ្ុំយ៉ង់-នអដាហូ

ដៅន្ងៃទី៩សខមិ្ុោឆ្នាុំ២០១៥។ដ�ើមបីែទទួលបានសុន្ទរកថា

ដពញដលញជាភាសាអង់ដ្្សសូមចូលដៅដ្ហទុំព័រweb .byui 
.edu/ devotionalsandspeeches។

កំណ�់ចំោំ

	 1.	សូមដមើល	ជអ៊សរ៉	ថា្វ្	ជប៊នសឹន	« The Great 
Commandment — Love the Lord	»	Ensign	

ជខ	ឧសភា	ឆ្នាំ	1988	ៃំព័រ	4	។

	 2.	Teachings of Gordon B. Hinckley	(	ឆ្នាំ	1997	)	

ៃំព័រ	33	។



៤៨ លីអាហូណា

តោយត�វ�សរូតធើលីនខបលៃកត�ើស

ជៅ
	អំឡនុងដពលោក់	កោតាល	នន	

ដបសកម្ម	របស់	ខ្នុំ	នេគូ	ខ្នុំ	និង	ខ្នុំ	មាន	

ការលំបាក	ក្នុង	ការដធ្ើការ	បាន	ល្អ	

ជាមួយ	នឹង	ថានាក់	េឹកនាំ	ដបសកកម្ម	វួេ	របស់	ដយើង	។	

មាន	ការែំទាស់	ជាដបចើន	េូដច្ះ	ដយើង	បានសដបមច	

ចិែ្	និយាយ	ជាមួយ	ប៊ីស្សព	ដេើម្ី	េឹង	ថា	ដយើង	គួរ	ដធ្ើ	

ជបប	ោ	។	ក្នុង	ែដបរៅ	នន	េួងចិែ្	របស់	ខ្នុំ	ខ្នុំ	សង្ឹម	ថា	

ប៊ីស្សព	នឹង	និយាយ	ជាមួយ	គ្ែ់	ដ្វើយ	សបមួល	បញ្ហា	

ឲ្យ	ពួកដយើង	។

ប៉ុជន្	ផ្នុយ	ដៅវិញ	ប៊ីស្សព	បាន	បបាប់	ខ្នុំ	ថា	ខ្នុំ	មាន	

អំនួែ	និង	រិះគន់	ខាលាំងកាលា	ដពក	ចំដោះ	អ្កេនៃ	។	ខ្នុំ	

បាន	ដៅ	ផ្ះ	វិញ	ទាំង	ខឹង	សមបារ	មាន	អារម្មេ៍	ថា	

ដគបានយល់	ខុសអំពីរូបខ្នុំ	និង	មានភាពស្មនុគសាមាញ	

ចិែ្	—	ដែើ	គ្ែ់	អាច	និយាយ	ោក្យ	ទាំងដនាះ	ថា	ឲ្យ	ខ្នុំ	

យា៉ាង	េូចដម្ច	?	ដែើ	គ្ែ់	ធាលាប់	ខ្ល់ខាវាយ	ពីឧបសគ្គ	របស់	

ពួកដយើង	ដេើម្ី	ជចកចាយ	េំេឹង	ល្អ	ជេរ	ឬដៃ	?

ដៅដពល	ដយើង	កំពុង	ដេើរ	ដនាះ	ខ្នុំ	បានបបាប់	អារម្មេ៍	

ដនាះេល់	នេគូ	របស់	ខ្នុំ	។	ប៉ុជន្	ភាលាម	ដនាះ	មាន	ោលា	មួយ	

បាន	ផុស	ក្នុង	គំនិែ	ខ្នុំ	៖	«	អ្ក	ោ	ជេល	មាន	ដទាស	

	រប់	ដសចក្ី	ពិែ	ៃុកជា	ការ	ពិបាក	»	(	នីន្វ្	ៃី1	

16:2	)	។	វា	ដធ្ើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	ឈប់	គិែ	ជបប	ដនាះ	ដៃៀែ	។		វា	

បបាកេ	ោស់	ចំដោះ	ខ្នុំ	ថា	គំនិែ	ដនាះ	ដកើែ	មក	ពី	

បពះវិញ្ញាេ	។	អំនួែ	របស់	ខ្នុំ	អាច	ររំង	ខ្នុំ	ពី	ការៃៃួល	

យកការស្ីបបដៅ	របស់	ប៊ីស្សព	ជេល	ជា	ដសចក្ីពិែ		

—	ប៉ុជន្	ដែើ	ខ្នុំ	ពិែជា	អាច	ដ្លាះ	បបជកក	ជាមួយ	នឹង	

បពះវិញ្ញាេ	បរិសុៃ្ធ	ជេរ	ឬ		?

ខ្នុំ	មាន	ដទាស	ដ្វើយ	បពះ	កំពុង	ឲ្យ	ខ្នុំ	េឹង	អំពី		

កំ្វុស	ដនាះ	។

ការកមាចា�់តចាលនរូវការ្ិ�ថាែលៃលួនមានភាពសុចរិ�

ដៅ	បគ្	ដនាះ	វា	ជា	ដពល	នន	ការល្លួង	យា៉ាង	ខាលាំង	ឲ្យ	

បពដងើយ	នឹង	ដរឿង	ជេល	ខ្នុំ	កំពុង	ដធ្ើខុស	។	ជអលដ�ើរ	

ដ�ៀដែើរ	ដអ្វ្	អុចេូ្វ្	ក្នុងកូរ៉ុមននពួកសាវកេប់ពីរ	

នាក់ជែ្ង	ថា	«	គ្មាន	ពួកដយើង	ោ	មានាក់	ចូលចិែ្	

សារភាព	ដឡើយ	ដពល	ដយើង	មានាក់ៗ	រអិល	ដចញ	ពី	ផ្លូវ	

បែឹមបែូវ	ដនាះ	។	.	.	.	ជាលៃ្ធផល	ដពលដយើង	ពិនិែ្យ	

ដមើល	ពី	ែីវិែ	ពិែ	ដយើង	ដនាះ	ដយើង	ដធ្ើ	េូដច្ះ	ដោយ	ដបបើ	

គំនិែ	ផ្ទាល់	ខ្លួន	ការដោះសារ	និង	ដរឿង	នានាជេល	បបាប់	

ខ្លួន	ឯង	ដេើម្ី	ការោរ	គំនិែ	និង	ៃដង្ើ	មិន	សក្ិសម	»	។ 1

ដៅក្នុង	ករេី	របស់	ខ្នុំ	ខ្នុំ	បាន	ដែឿ	ដលើ	ខ្លួន	ខ្នុំ	ថា	

	ខ្នុំ	បាន	រអ៊ូរទាំ	សបមាប់	ដសចក្ីល្អ	នន	កិច្ចការ	អ្ក	

ផ្សព្ផសាយ	សាសនា	ដៅក្នុង	ែំបន់	របស់	ដយើង	។	

ដ្វើយ	ជាជាង	ៃៃួល	យក	ការបដបមើ	ដោយ	ដសាមាះបែង់	

របស់	អ្កេឹកនាំ	ដបសកកម្ម	វួេ	របស់	ដយើង	—	ជេល	

វា	ហាក់េូចជា	មិន	ល្អឥែ	ដខាចាះ	ចំដោះ	ខ្នុំ	—	ភាលាមដនាះ	

ខ្នុំ	បាន	ដ�ើញ	ថា	ខ្នុំ	គ្មាន	អំេរគុេ,	គ្មាន	ក្ីអំេែ់	

និង	ឥែ	ដៃៀងបែង់	ឥែ	សប្នុរស	។	ដោយសារ	ជែ	

ការបំផុសគំនិែ	ពី	បពះវិញ្ញាេ	ខ្នុំ	អាច	យល់	ពី	ៃដង្ើ	ពិែ	

បបាកេ	របស់	ខ្នុំ	។

ការភាញាក់រឭកខ្ងវិញ្ញាណ

ការៃៃួល	ការ	ស្ី	បបដៅ	ដោយ	ផ្ទាល់	ជបប	ដនាះ	ពី	

បពះវិញ្ញាេ	គឺ	មាន	ការឈឺចាប់	ោស់	ប៉ុជន្	ជា	រដបៀប	

េ៏	ល្អ	បំផុែ	។	វា	បាន	ដធ្ើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	េឹង	ថា	ខ្នុំ	បែូវ	ជែ	ដៃៀងបែង់	

ជាមួយ	ខ្លួន	ឯង	អំពី	ភាពៃន់ដខសាយ	របស់	ខ្នុំ	។

អំនួ�របស់ែ្ញំបានររំងែ្ញំពី

ការទទួលយកការសតេីតបតៅ

របស់ប៊៊ីស្ពខដលជា

តសចកតេីពិ�—ប៉ុខនតេត�ើែ្ញំពិ�ជា

អាចត្លារះតបខកកជាមួយនចឹង

តពរះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធខដរឬ?

ការមន ភាពជទៀងបតង់ 
ជាមួយ ែលៃលួន ឯង — នឈិង ជាមួយ បពរះ
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 ខែ មឈិ្ុនា ឆ្នាំ ២០១៨ ៤៩

យ
ុវម
ជ
្ឈិម
វ័យ

ខ្នុំ	បាន	េឹង	ជាមុន	ថា	បពះវិញ្ញាេ	អាច	កាលាយ	ជា		

សម្័ន្ធមិែ្	េ៏	អសាចារ្យ	របស់	ខ្នុំ	ដៅក្នុង	េំដេើរការ	ដនាះ	។		

ខ្នុំ	មាន	អារម្មេ៍	ថា	ជអលដ�ើរ	ជលរី	អរ	ឡរិន	ក្នុង	ពួកចិែ	

សិប	នាក់	បាន	ជែ្ង	ដោយ	ផ្ទាល់	បបាប់	ខ្នុំ	ដពល	ដលាក		

បាន	អដ្ជើញ	ឲ្យ	សមាែិក	សាសនាចបក	«	បនាទាបខ្លួន	

ដ្វើយ	ៃូល	សួរបពះអមាចាស់	នូវ	សំេួរ	េូច	ែដៅ	ដនះ	៖	

‹	ដែើ	មាន	អ្ី	កំពុង	ររំង	ខ្នុំ	មិន	ឲ្យ	រីកចដបមើន	បាន	?	›	.	.	.	

ដលាក	បាន	ជែ្ង	ថា	ដបើ	អ្ក	សួរ	ដោយ	ដសាមាះ		ចដម្ើយ		

នឹង	ផ្ល់	ឲ្យ	យា៉ាង	ចបាស់	ក្នុង	ដពល	ឆ្ប់ៗ	។	វានឹងជាវិវរ

េៈជេលបបមុងៃុកសបមាប់អ្ក	»	។ 2	ខ្នុំ	បាន	េឹង	ថា		

ខ្នុំ	មានអំោច	មិន	បគ្ន់ជែ	ដេើម្ី	ៃៃួល	ការបំផុសគំនិែ	

អំពី	ភាព	ៃន់ដខសាយ	របស់	ខ្នុំ	ដៃ	ជែខ្នុំ	ក៏	អាច	ជកលម្អ	វា	បាន	

បបដសើរ	ដឡើង	ផងជេរ	។

តចញពីភាពទន់តែសាយតឆ្ពរះតៅរកភាពរឹងមាំ

បៃពិដសាធន៍	របស់	ខ្នុំ	បាន	បដបងៀន	ខ្នុំ	ថា		

«	ដបើ	ភាពៃន់ដខសាយ	និង	កំ្វុស	[	របស់	ខ្នុំ	]		

បន្	លាក់	ៃុក	ដនាះ	បពះដចសាដា	េ៏	ដបបាសដលាះ	នន		

បពះអង្គសដហង្រះ	មិន	អាច	ពយាបាល	វា	ដ្វើយ	ដធ្ើ	ឲ្យ	វា		

រឹងមាំ	បាន	ដឡើយ	។ 3

ដទាះ	ជា	យា៉ាង	ោ	ក៏	ដោយ	បបសិនដបើ	ខ្នុំ	មាន	ភាព	

កាលាហាន	ល្មម	ដ្វើយ	សារភាព	ភាព	ៃន់	ដខសាយ	របស់	

ខ្នុំ	ដោយ	របសា	ដនាះ	បពះអាច	ែួយ	ដយើង	ឲ្យ	ជបរ	ភាព	

ៃន់ដខសាយ	ទាំងដនាះ	ឲ្យ	ដៅ	ជា	ភាព	ខាលាំង	វិញ	តាមរយៈ	

បពះគុេ	បៃង់		(	សូមដមើល	ដអដធើរ	12:27,	ដពបែុស	

ៃី1	5:5	)	។

ដលើ	សពីអ្ីៗ	ទាំងអស់	ការៃៃួលសារល់	

ភាពៃន់ដខសាយ	របស់	ដយើង	ដោយដៃៀង	បែង់	—		

ឬ	សារល់	ខ្លួន	ដយើង	ពិែ	បបាកេ	—		វា	ជា	ែំហាន	

េំបូងជេលដៅដលើ	ផ្លូវ	ដឆ្ពាះ	ដៅ	រក	ការផ្លាស់ប្លូរ	វិែជមាន	។	

ដពល	ខ្នុំ	បន្	មានភាព	ដៃៀងបែង់	ដ្វើយ	ជស្ងរក	

ការជេនាំ	ពី	បពះវិញ្ញាេ	ដនាះ	បពះវរបិតាសួគ៌	នឹង	ែួយ	

ខ្នុំ	ឲ្យ	េឹង	នូវ	អ្ី	ជេល	ចាំបាច់	ដេើម្ី	ផ្លាស់ប្លូរ	ែីវិែ	របស់	ខ្នុំ	។	

ដ្វើយដៅដពលខ្នុំ	បាន	ពឹកជផ្អក	ដលើ	បពះដយស៊ូវបគីស្	

េង្វាយធួន	របស់	បៃង់	និង	អំោច	នន	ការបន្សនុៃ្ធ	របស់	

បៃង់	ដនាះ	ខ្នុំ	នឹង	ដ�ើញ	ពី	ភាពរីកចដបមើ	ដៅក្នុង	ខ្លួន	ខ្នុំ	។

ដទាះបីជា	ខ្នុំពុំ	រីករយ	ដេើម្ី	សារភាព	កំ្វុស	របស់	

ខ្នុំ	ដៅក្នុង	ដពល	នន	ការស្ី	បបដៅ	ដនាះ	ក្ី	ខ្នុំ	េឹង	ថា	ដពល	

ខ្នុំ	ដបែើសដរើស	ដេើម្ី	បនាទាបខ្លួន	ដ្វើយ	ដៃៀងបែង់	ជាមួយ	

ខ្លួន	ឯង	និង	ជាមួយ	បពះ	ដនាះ	ខ្នុំ	កាន់ជែ	រីករយ	ដ្វើយ	

កាន់ជែ	ៃៃួល	យក	អ្ី	ជេល	ជា	ខ្លួន	ឯង	។	ខ្នុំ	េឹង	ថា	

ដទាះបី	ជា	ខ្នុំ	មាន	កំ្វុស	ក្ី	ខ្នុំ	មាន	ែនម្	េ៏	ដៃវភាព	

ចំដោះ	បពះវរបិតាសួគ៌	ខ្នុំ	—	ប៉ុជន្	បៃង់	ដៅជែ	ចង់	ឲ្យ	ខ្នុំ	

រីកចដបមើន	។	តាមរយៈ	បពះដចសាតា	របស់	បពះបុបតា	បៃង់	

បពះដយស៊ូវបគីស្	និង	ការជបបចិែ្	ដោយ	ដសាមាះសរ	ដនាះ	ខ្នុំ	

អាច	កាលាយ	ខ្លួន	កាន់ជែ	បបដសើរ	ដឡើង	ជាង	អ្ី	ជេល	ខ្នុំ	អាច	

គិែ	បសនម	េល់	ដៅ	ដៃៀែ	។	◼
អ្នកនិពន្ធរស់ដៅរ�្ឋយូថាហ៍ស.រ.អា.។

កំណ�់ចំោំ

	 1.	 ដ�ៀដែើរ	ដអស្	អុែេូ្វ្	« Lord, Is It I ?	»	Liahona	

ជខ	វិច្ិកា	ឆ្នាំ	2014	ៃំព័រ	58	។

	 2.	 ជលរី	អរ	ឡរិន	«	What Lack I Yet ?	»	Liahona	

ជខ	វិច្ិកា	ឆ្នាំ	2015	ៃំព័រ	35	។

	 3.	 ដ�ៀដែើរ	ដអស្	អុែេូ្វ្	«	Lord, Is It I ?	»	ៃំព័រ	58	។រច
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5០ លីអាហូណា

ខ្ញំរាេ ការភធិែភ័យ ៉ ោង ខាលាំង ធដើម្ី ចូលរួម ថានាក់ សរាគម សធ្គ្រះ ប៉ុតេតែ ធោយសារតែ 

ពួកោែ់ សាវាគមេ៍ ខ្ញំ ធោះ ខ្ញំ បាេ ធរៀេ គ្សឡាញ់ ថានាក់ ធេះ ។

ជពល	ខ្នុំ្ន	េល់	អាយុ	18	ឆ្នាំ	ខ្នុំ	ពិែ	ជា	រីករយ	ខាលាំង	

ោស់	។	ដែើ	វា	ពុំជមន	ជា	វ័យ	ែំៃង់	ដៃ	ឬ	អី	?	បបាកេ	

ោស់	ខ្នុំ	ដរៀន	ដៅ	វិៃយា	ល័យ	ដៅ	ដឡើយ	ដៅជែ	មាន	

មុន	ដ្វើយ	ដៅជែ	ដធ្ើ	កិច្ចការ	កំបុិច	កំប៉ុក	ដៅ	ែុំវិញ	ផ្ះ	របស់	ដយើង	ដៅ	

រេ្ឋ	កាលី្វ្លូញ៉ា	ស.រ.អា.	ប៉ុជន្		ខ្នុំគឺ	ជា	មនុស្ស	ដពញ	វ័យមានាក់	។	ខ្នុំ	

បាន	្ ន	ចូល	េល់	េំោក់កាល	ែ្មី	មួយ	នន	ែីវិែ	ដ្វើយ	ខ្នុំ	រំដភើប	

នឹង	ដរឿង	ដនះ	ោស់	។	អ្ី	មួយជេល	ដធ្ើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	មិន	សូវ	រំដភើប	ពិែបបាកេ	

ដនាះ	គឺ	គំនិែ	ជេល	ដៅ	ជាមួយ	«	បស្ី	វ័យ	ចំោស់	ទាំងដនាះ	»	

ដៅក្នុងសមាគមសដហង្រះ	។	ពួកគ្ែ់	មាន	កូន	និង	មុខរបរ	

ដ្វើយមាន	ឆ្នាំង	ោំបាយ	អគ្គិសនី	ដ្វើយ	បបជ្វល	ជា	ចូលចិែ្	េុែ	

នំ	ផ្យ	ដោយ	ោក់ជស្កដែើង	ដៅ	ក្នុង	ផ្ះ	ផងជេរ	។	ខ្នុំ	មាន	កិច្ចការ	

សាលា	និង	ការោែ់	ែួប	គ្នា	ជ្វលៃឹក	និង	ការលាប	ថានាំ	បកចក	

ដ្វើយ	ចូលចិែ្	មិន	សមាអាែ	បន្ប់របស់	ខ្នុំ	កាន់ជែ	យូរ	កាន់ជែ	ល្អ	។	ដែើ	

ខ្នុំ	អាច	ទាក់ៃង	នឹង	នរោ	មានាក់	ដៅ	ក្នុង	ថានាក់	ដនាះ	ដោយ	រដបៀប	ោ	?	

បបាកេ	ោស់	ខ្នុំនឹង	មាន	អារម្មេ៍	ចជម្ក		ឯដកា	ឬ	ធុញបទាន់	។	

ដ្វើយ	ដបកាយ	មក	ខ្នុំ	បានដៅ	ថានាក់	ដនាះ	។

ថានាក់	សមាគម	សដហង្រះ	មិន	គួរ	ឲ្យ	ធុញបទាន់	ទាល់ជែ	ដសាះ	។	

មាន	ការញញឹម	និង	ដសើច	ដបចើន	ដៅ	ក្នុង	ថានាក់	ដនាះ	។	ពួកគ្ែ់	បាន	

ជចកចាយ	គំនិែ	គួរ	ឲ្យ	ចាប់	អារម្មេ៍	និង	ដោយ	ដសាមាះសរ	ប៉ុជន្	

ពួកគ្ែ់	ក៏	មិន	ខាលាច	នឹង	ដសើច	ផងជេរ	។	ៃីពីរ	ពួកគ្ែ់	គ្មាន	អ្ីជប្ក	ពី	

ខ្នុំ	ដឡើយ	។	បបាកេ	ោស់	ពួកគ្ែ់	ចាស់	ជាង	ខ្នុំ	ជមន	ប៉ុជន្	ពួកដគ	

ដលង	ដសើច	ជាមួយ	គ្នា	េូច	មិែ្ភក្ិ	ខ្នុំ	និង	ខ្នុំ	បាន	ដលងដសើច	ជាមួយ	

តោយឆ្េញ�ឡាកាបាល

ទស្សនាវដ្តីសាសនាចបក

គ្នា	ផងជេរ	។	ជាញយៗ	មាន	បស្ី	មានាក់	បាន	សួរ	សំេួរ	មួយ	ជេល	ខ្នុំ	

កំពុង	ឆងល់	។	ដ្វើយ	ដពល	ពួកគ្ែ់	បបកាស	អំពីកម្មវិធី	ការរីកចដបមើន	

ការបបែុំ	ដៅ	សបាតា្វ៍	ដនាះ	ខ្នុំមាន	ការភាញាក់ដផ្អើល	យា៉ាង	ខាលាំង	។	ពួកដគ	

កំពុង	ដរៀន	អំពី	ការការោរ	ខ្លួន	!	ខ្នុំ	ចង់	ដធ្ើ	ដរឿង	ដនាះ	!

ខ្នុំ	មាន	ការបារម្ភ	យា៉ាង	ខាលាំង	ដពល	បងបសី	ឡាសិន	បបធាន	

សមាគម	សដហង្រះ		សុំ	ឲ្យ	ខ្នុំ	ដបកាកឈរ	ដ្វើយ	ជេនាំ	ខ្លួន	ខ្នុំ	ប៉ុជន្	

ដរឿង	ដនាះ	មិនជា	អ្ី	ដឡើយ	។	មានាក់ៗ	បាន	សម្ឹង	ដមើល	មុខ	ខ្នុំ	

ដោយរីករយ	។	បងបសី	ជអែដវើ�	ជា	បគូ	ថានាក់	សិកាខាសាលា	ឆ្នាំ	ៃីពីរ	

របស់	ខ្នុំ	បាន	ដលើក	ដមនេ	ោក់	ខ្នុំ	ដ្វើយ	បងបសី	រីឆ្ែ	ជេល	ចងចាំ	តាំង	

ពី	ខ្នុំ	ដៅ	ថានាក់	អង្គការ	បឋម	សិកសា	បាន	ជែ្ងថា	គ្ែ់	ពុំ	ដែឿ	ដសាះ	ថា	ខ្នុំ	

«	ធំដពញរូបដពញរង	»	ដៅដ្វើយ	។	ដ្វើយ	ពួកគ្ែ់	ពិែជា	បាន	

បបបពឹែ្	នឹង	ខ្នុំ	េូច	ខ្នុំ	«	ធំដពញរូបដពញរង	»	ជមន	។	ខ្នុំ	មាន	អារម្មេ៍	

ថា	េូច	ជាកូន	ដក្មង	ដស្ៀកោក់	ដខាអាវ	ែុបជែង	ខ្លួន	ដលង	ប៉ុជន្	ចំដោះ	

បស្ី	ដស្ើរជែ	បគប់រូប	ដៅ	នែង	ដនាះ	គិែ	ថា	ខ្នុំ	គឺ	ជា	បស្ីែ្មី	មានាក់	។

ចាប់តាំង	ពីដពល	ដនាះ	មក	ខ្នុំ	ចូលចិែ្	ថានាក់	សមាគម	សដហង្រះ	ដទាះ	

ខ្នុំ	ដៅ	វួេ	ោ	ក៏	ដោយ	។	ដពល	ខ្នុំ	ដេើរ	ចូល	ក្នុង	ថានាក់	សមាគម	សដហង្រះ	

ខ្នុំ	មាន	អារម្មេ៍	ថា	៖	ដនាះ	ជា	ចំេងនន	ភាព	ជាបងប្អលូន	បសី	និង	

សាមារែី	នន	ចំជេក	ជាបងប្អលូន	បសី	។	ខ្នុំ	ចូលចិែ្	ដធ្ើកិច្ចការ	ដោយ	អស់	

ពី	សមែ្ថភាព	ដេើម្ី	ដលើក	ស្លួយ	បងប្អលូន	បសី	ថានាក់	សមាគម	សដហង្រះ	

របស់	ខ្នុំ	ដ្វើយ	ដរៀន	អ្ី	បគប់	យា៉ាង	ជេល	ខ្នុំ	អាច	ដរៀន	ពី	ពួកគ្ែ់	។

ដ្វើយ	ជា	លៃ្ធផល	ខ្នុំ	មាន	អ្ីៗ	ជា	ដបចើន	េូច	នឹង	បងប្អលូនបសី	ក្នុង	

ថានាក់	សមាគម	សដហង្រះ	ផងជេរ	។	◼

ជតើ ថ្នាក់ សមគម សជហង្គារះ នឹង  

គួរ ឲ្ ធុញ បទាន់ ឬ ?

ការតរៀបចំែលៃលួនសតមាប់ជីវិ�
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យ
ុវវ័យ

ថានាក់សមា្មសត្ង្ររះជាអវីពិ�តបាកដតៅ?

សមគម សជហង្គារះ បតូវបាន ្រជង្រើត ជឡើង ជោយ ពយាការី 

យ៉ាូខស្រ ស៊្ីធ ជៅ ថ្ងៃ ទី ១៧ ខែ មីនា ឆ្នាំ ១៨៤២ 

ជៅ ទីបកុង ជៅវូ រដ្ឋ អឈិលលីជណាយ ។ អងគែការ 

ជនរះ មន ជគ្ល្រំណង ចម្ង ពីរ យ៉ាង ៖ ផ្តល់ 

ការសជហង្គារះ ដល់ ជន បកីបក នឈិង ជន ទុរគត នឈិង នាំ 

មនុស្ស មក កាន់ បពរះបគីស្ ។ សមគម សជហង្គារះ ្រន្ត 

មក ដល់ សព្ ថ្ងៃ ជនរះ ជា អងគែការ បស្ី ដ៏ ធំ ្រំផុត មួយ 

ជៅកុ្ង ពឈិភពជោក ។ ្រង្រ្អនូន បសី ជួ្រជុំគ្នា ជៅ ថ្ងៃ 

អាទឈិត្ នឈិង តាម ការកំណត់ ជផ្សង ជទៀត ជៅ តាម 

តបមូវការ ។

— លូស៊ី ម៉ាក ស្៊ីធ មតាយ រ្រស់ ពយាការី  យ៉ាូខស្រ ស្៊ីធ ( ជៅក្ុង Daughters in My Kingdom:  
The History and Work of Relief Society [ ឆ្នាំ ២០១១ ] ទំព័រ ២៥ ) ។

« ចូរ ផ្តល់ តម្លៃឲ្យ គ្នា ទៅ វិញ ទៅ្ក ទ្ើល ថែ គ្នា 

លួងទោ្ គ្នា ទ�ើយ ទទួល យក ការ ថែនាំ ទ�ើ្្បី ទយើង 

អាច អង្គុយ ទៅ ស្ថានសួគ៌ជា្ួយគ្នា » ។

អវីខដលរំពចឹងទុកតៅក្នញងថានាក់សមា្មសត្ង្ររះ

• បស្តី មួយ បកុម ខដល នឹង បសឡាញ់ អ្ក ជហើយ 

ជបជាមខបជង អ្ក ។

•  ឱកាស ជដើម្ីបសឡាញ់ នឈិង ្រជបមើ បស្តី ជផ្សង 

ជទៀត ក្ុង នាម ជា បគូ្រជបងៀន សួរ សុែទុក្ខ ។

•  ជមជរៀន ជៅ ថ្ងៃ អាទឈិត្ នឈិង ការជួ្រ ជុំ ជផ្សង ជទៀត 

ខដល នឹង ជួយ អ្ក ក្ុង ជីវិត ផ្ទាល់ រ្រស់ អ្ក នឈិង 

ផ្តល់ ឱកាស ជដើម្ី ្រជបមើ ជហើយ អភឈិវ�្ឍ តួនាទី 

រ្រស់ អ្ក ជា បស្តី កូនបសី ្រង្រ្អនូនបសី មតាយ មីង 

នឈិង/ឬ មតាយ ។



5២ លីអាហូណា

 ថ្ងៃ ដំ្រូង រ្រស់ ែញុំ ជៅ ថ្នាក់ កូរ៉ូម ខអលជ�ើរ
ខ្ញំ ធៅ ធក្ង េធិង ជា តអលធ�ើរ ែ្ី រានាក់ ។ ធែើ ខ្ញំ គ្ែូវ ផតែល់ អវីខ្ះ ដល់ កូរ៉ុម តអលធ�ើរ ?  

ខ្ញំ ធឃើញ ថា ខ្ញំ រាេ អវីៗ ជាធគ្ចើេ ធដើម្ី តចក្យ !

« វា ជា កាតព្វកិច្ច ថ�ល ពួកបរិសុទ្ធគគប់រូប គួរថត ផ្តល់ �ល់ 

បងប្អូន គបុស របស់ ខលៃលួន ទោយ ទសរី — ទ�ើ្្បី គសឡាញ់ពួកទគ និង 

ជួយ ពួកទគ ជានិច្ច ។ . . . ទយើង គតូវ ទៅ ជួប អ្នកថ�ល កំគរា ឪពុក 

និង គស្តបី ទ្ម៉ាយ ថ�ល ពួកទគ មន ទុក្ខលំបាក » ។

— យ៉ាូខស្រ សី៊្ធ ( រោរបក្ងៀនរបស់្បធានស្សនាច្ក៖យ៉ូបសបសម៊មីធ [ ឆ្នាំ ២០០៧ ] ទំព័រ ៤២៦ )

ការតរៀបចំែលៃលួនសតមាប់ជីវិ�



 ខែ មឈិ្ុនា ឆ្នាំ ២០១៨ 5៣

យ
ុវវ័យ

តោយោលលៃិនលរូដតែ

ែញុំ	ពុំ	សូវ	ជា	ភ័យ	ប៉ុនាមាន	ដៃ	ដេើម្ី	ចូលរួម	ថានាក់	កូរ៉ុម	

ជអលដ�ើរ		ដោយ	សារ	ខ្នុំ	ៃៃួល	អារម្មេ៍	ថា	ខ្នុំ	បាន	

េឹង	អំពី	អ្ី	ជេល	រំពឹង	ៃុក	។	ខ្នុំ	ក៏	សារល់	មនុស្ស	បគប់	គ្នា	

ដៅក្នុង	កូរ៉ុម	ជអលដ�ើរ	ដៅ	វួេ	របស់	ខ្នុំ	ផងជេរ	។	ពួកគ្ែ់	

ជា	មិែ្ភក្ិ	របស់	ឪពុក	ខ្នុំ	ដ្វើយ	ជា	បុរស	ជេល	ខ្នុំ	ដគ្រព	

ៃុកេូច	ជា	អ្ក	បបឹកសា	ដយាបល់	។		ខ្នុំ	បាន	េឹង	ថា	ពួកគ្ែ់	

រីករយ	ែួយ	ខ្នុំ	ឲ្យ	យល់	ដរឿង	នានា	េូដច្ះ	វា	ពុំ	ជមន	ជា		

ការភ័យ	ដឡើយ	ដេើម្ី	ចូលរួម	ជាមួយ	ពួកគ្ែ់	ដៅក្នុង		

ថានាក់	កូរ៉ុម	ជអលដ�ើរ	ដនាះ	។

អ្ី	មួយ	ជេល	ដធ្ើ	ឲ្យ	មាន	ការភិែភ័យ	បន្ិច	ដនាះ	

គឺ	ការចូលរួម	ចំជេក	ក្នុង	ដមដរៀន	។	បគ្	េំបូង	វា	

ពិបាក	ជេល	ខ្នុំ	គិែ	ថា	ដែើ	ខ្នុំ	អាច	ផ្ល់	អ្ីៗ	េល់	ពួក	

បុរស	ជេល	មាន	បៃពិដសាធន៍	ែីវិែ	និង	មាន	បបាជាញា	

ដបចើន	ជាង	ខ្នុំ	ដនាះ	។

វ ែុស គ្នា ្រ៉ាុខន្ត វ ដូច គ្នា

ថានាក់	កូរ៉ុម	ជអលដ�ើរ	គឺ	ខុស	ពី	ថានាក់	កូរ៉ុម	សង្	យា៉ាង	

ខាលាំង	។	ដបរៅ	ពី	មនុស្ស	ជេល	មាន	អាយុ	បសបាល	អ្ក	

អ្កជបរជា	ដៅ	ជាមួយ	នឹង	មនុស្ស	ដពញវ័យ	។	ដៅ	ពីរបី	

ដលើក	េំបូង	ជេល	ខ្នុំ	បាន	ដៅ	ថានាក់ដនាះ	ខ្នុំ	ពិែ	ជា	ពុំ	ហា៊ាន	

និយាយ	អ្ីដសាះ	។	ខ្នុំ	បារម្ភ	ថា	ខ្នុំ	ដៅ	ដក្មង	ដពក	ដ្វើយ	

គ្មានែបមិះ	បគប់បគ្ន់	ដេើម្ី	ចូលរួម	ចំជេក	។

ប៉ុជន្	កាល	ោ	ខ្នុំ	កាន់ជែ	ចូលរួម	ដនាះ	ខ្នុំ	កាន់ជែ	មាន	

អារម្មេ៍	សុខបសួល	ដ្វើយ	កាលោ	ខ្នុំ	កាន់ជែ	េឹង	

ថា	ដទាះជា	អ្ក	អាយុ	ប៉ុនាមាន	ក្ី	ខ្នុំ	កាន់ជែ	េឹង	ថា	មនុស្ស	

បគប់គ្នា	មាន	អ្ីមួយ	ដេើម្ីចូលរួមចំជេក	។	មនុស្ស	

មានាក់ៗ	មាន	បៃពិដសាធន៍	ដផ្សង	គ្នា	ជាមួយ	នឹង	េំេឹង	ល្អ	

ដ្វើយ	មនុស្ស	មានាក់ៗ	មាន	កបមិែ	នន	ការយល់	េឹង	ដផ្សងៗ	គ្នា	

អំពី	ដគ្លការេ៍	ដផ្សងៗ	។

ែញុំ មន អ្ីមួយចំនួន ជដើម្ី ខចកចាយ

បគ្	មួយ	ដពល	ដយើងកំពុងជែ	និយាយ	អំពី	េង្វាយ	ធួន	

របស់	បពះអង្គសដហង្រះ	ដ្វើយ	ខ្នុំ	បាន	ដលើក	នេ	ដឆ្ើយ	។	

ខ្នុំ	បាន	បបាប់	អំពី	អំេរគុេ	ចំដោះ	េង្វាយធួន	របស់	

បៃង់ថា	បពះដយស៊ូវ	បគីស្	មិន	បគ្ន់	ជែ	ដោះជលង	ឲ្យ	

ដយើង	មាន	ដសរី	ភាព	ដឡើយ	ជែបៃង់	ជែម	ទាំង	ែួយ	ដយើង	

ឲ្យ	ខិែ	កាន់ជែ	ែិែ	បៃង់	និង	បពះ	។	ខ្នុំ	បាននិយាយ	

អំពី	ៃំនាក់ៃំនង	របស់	ខ្នុំ	ជាមួយ	បពះវរបិតាសួគ៌	

និង	បពះដយស៊ូវបគីស្	និង	រដបៀប	ជេល	ៃំនាក់ៃំនង	

ដនាះ	បាន	ពបងឹង	ខ្នុំ	ដពល	ការយល់	េឹង	របស់	ខ្នុំ	អំពី	

េង្វាយ	ធួន	មានការរីកចដបមើន	ដឡើង	។	បនាទាប់	ពី	ដរៀន	

ចប់	បុរស	មានាក់	បាន	មក	ែួប	ខ្នុំ	ដ្វើយ	ជែ្ង	អំេរគុេ	

ចំដោះ	ដយាបល់	របស់	ខ្នុំ	។	គ្ែ់	បាន	បបាប់	ខ្នុំ	ថា	គ្ែ់	

ពុំ	ធាលាប់	គិែ	អំពី	អ្ីៗ	ទាំង	ដនាះ	តាម	រដបៀប	ជេល	ខ្នុំ	បាន	

និយាយ	ដឡើយ	ដ្វើយ	គ្ែ់	ពិែ	ជា	មាន	អំេរគុេ	

ចំដោះការយល់េឹង	របស់	ខ្នុំ	។

ការ្រជបងៀន តាម ផ្រះ គឺ អសាចរ្ ណាស់ !

ដៅក្នុង	ថានាក់	កូរ៉ុមជអលដ�ើរ	អ្ក	ពុំ	បគ្ន់ជែដរៀន	ពី	

បគូបដបងៀន	ដឡើយ	អ្ក	ក៏	ដរៀន	ពី	បពះវិញ្ញាេ	និង	មនុស្ស	

បគប់	គ្នា	ដៅក្នុង	កូរ៉ុម	ផងជេរ	។	ៃស្សនៈវិស័យ	ទាំង	អស់	

ដនាះ	ែួយ	អ្ក	ឲ្យ	ៃៃួល	បាន	ការយល់	េឹង	កាន់ជែ	បបដសើរ	

ដឡើង	ដលើ	ដរឿង	នានា	ជេល	អ្ក	បែូវបាន	បដបងៀន	។	ដ្វើយ	

វា	ែួយ	ឲ្យ	អ្ក	កាលាយ	ជា	អ្ក	បដបមើ	កាន់ជែ	បបដសើរ	ដឡើង	

របស់	បពះអមាចាស់	។	ឧទា្វរេ៍	ចាប់តាំង	ពី	ខ្នុំ	កាលាយ	

ជា	ជអលដ�ើរ	មក	ខ្នុំ	បាន	ចាប់ដផ្ើម	ចូលចិែ្	ការបដបងៀន	

តាម	ផ្ះ	កាន់ជែ	ខាលាំង	ដឡើង	!	ខ្នុំ	គិែ	ថា	វា	កាន់ជែ	សំខាន់	

ខាលាំង	ដឡើង	ដោយសារ	ខ្នុំ	េឹង	ថា	ដពល	ខ្នុំ	កាលាយ	ជា	អ្ក	

ផ្សព្ផសាយ	សាសនា	ដៅ	រយៈដពល	ពីរបី	ជខ	ដៃៀែ	

	ដនាះ	ខ្នុំ	នឹង	ែួប	មនុស្ស		ដ្វើយ	ជចកចាយ	សារលិខិែ	

េំេឹងល្អ	ជាមួយ	ពួកដគ	គឺ	េូច	ជា	ដពល	ជេល	

ខ្នុំ	ដធ្ើ	ការបដបងៀន	តាម	ផ្ះផងជេរ	។	ែំនួស	ឲ្យ	

ការបគ្ន់ជែអង្គនុយ	ដៅ	ៃីដនាះ	ដ្វើយ	ឲ្យ	នេគូ	របស់	ខ្នុំ	

បដបងៀន	អ្ីៗ	ទាំង	អស់	ដនាះ	ខ្នុំ	បាន	ចាប់ដផ្ើម	ដរៀបចំ	

សបមាប់	ការែួប	របស់	ដយើង	។	ខ្នុំ	បែូវ	បបាកេ	ថា	ខ្នុំ	

ហា៊ាននិយាយ	។	ខ្នុំ	េឹង	ថា	វា	ល្អ	ដេើម្ី	ដរៀបចំ	ដបសកកម្ម	

របស់	ខ្នុំ	ប៉ុជន្	វា	ក៏	ដធ្ើ	ឲ្យ	ការបដបងៀន	តាម	ផ្ះ	ជបប	កាន់ជែ	

មាន	អែ្ថន័យ	ចំដោះ	ខ្នុំ	ផងជេរ	។	ឥឡលូវ	ដនះ	ខ្នុំ	មាន	អំេរ	

គុេ	កាន់ជែ	ខាលាំង	េល់	មនុស្ស	ដៅក្នុង	វួេ	របស់	ខ្នុំ	និង	

មនុស្ស	ជេល	ខ្នុំ	បដបងៀន	តាម	ផ្ះ	។

ប្រសឈិនជ្រើ ែញុំ អាច ជធ្ើ បាន ជនារះ អ្កក៏ អាច ជធ្ើបាន 

ផងខដរ

អ្ក	ពុំ	ចាំបាច់ភ័យ	ខាលាច	នឹង	កូរ៉ុម	ជអលដ�ើរ	ដឡើយ	

ប៉ុជន្	អ្ក	អាច	ៃន្ឹង	រង់ចាំ	យា៉ាង	ពិែ	បបាកេ	ដេើម្ី	

សាតាប់	បបធាន	បៃ	ជេល	មាន	បបាជាញា	ជែម	ដៃៀែ		ជេល	ជា	

បបធាន	បៃ	ជេល	អ្កកំពុង	ដរៀន	។	អ្ក	អាច	ៃន្ឹង	រង់ចាំ	

ដេើម្ីកាលាយ	ជា	បគូបដបងៀន	អ្កេឹកនាំ	និង	អ្ក	បដបមើ	របស់	

បពះអមាចាស់	កាន់ជែ	បបដសើរ	ដឡើង	។	ដ្វើយ	ដរឿង	ដនាះគឺ	

អសាចារ្យ	ោស់	!	◼
អ្នកនិពន្ធរស់ដៅរ�្ឋកាលីហ្វយូញ៉ាស.រ.អា.។

អវីខដលរំពចឹងទុកតៅក្នញងថានាក់ករូរ៉ុមខអលតឌើរ

• ជមជរៀន ជៅ ថ្ងៃ អាទឈិត្ ជា ជពល ខដល 

សមជឈិក កូរ៉ុម ខចកចាយ ការយល់ដឹង នឈិង 

ទស្សនៈវិស័យ ខដល នឹង ពបងឹង ដល់ ទី្រនាទាល់ 

រ្រស់ ជយើង អំពី បពរះជយស៊ូវបគីស្ នឈិង ដំណឹង 

ល្អ រ្រស់ បទង់ នឈិង ជួយ អ្ក ឲ្ ជរៀ្រចំ ែលៃលួន 

សបម្រ់ តួនាទី នា ជពល អនាគត រ្រស់ អ្ 

កក្ុង នាម ជា សាវោមី ឪពុក នឈិង អ្កដឹកនាំ 

្រព្ជឈិតភាព ។

• ឱកាស ជដើម្ី ផ្តល់ការ្រជបមើ ្រព្ជឈិតភាព  

នឹង ផ្តល់ ពរ ដល់ ជីវិត អ្ក ជហើយ ពបងឹង  

ចំណង មឈិត្តភាព រវង អ្ក នឈិង សមជឈិក កូរ៉ុម 

រ្រស់ អ្ក ។

•  អ្ក នឹង កាលាយ ជា ខផ្ក មួយ ថន កូរ៉ុម  

ជា កខនលៃងខដល អ្ក នឹង ទទួល បាន 

ការជបជាមខបជង ជពល អ្ក ជរៀន ពី 

ការទទួលែុសបតូវ ្ ្ី រ្រស់ អ្ក ក្ុងនាម ជា អ្ ក 

កាន់ ្រព្ជឈិតភាព មឈិលគីសសាខដក ។
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តោយអាលីអាខណល

ែញុំ	បាន	មុែ	ៃឹកចុះដៅ	ក្នុង	ដល្ឿន	ផ្ទាល់	របស់	ខ្នុំ	។	

មួយ	ជម៉បែ	កន្ះ	.	.	.	ខ្នុំ	មាន	អារម្មេ៍	ថា	ដៃើប	ជែ	

ជ្វល	បាន	បន្ិច	ប៉ុដោណាះ	។	ឥឡលូវ	ដនះ	បី	ជម៉បែ	

ដ្វើយ	។	វា	បសាប់ជែ	ជបបជា	ងងឹែ	ភាលាម	។	ខ្នុំ	មាន	

អារម្មេ៍	ថា	ខ្នុំ	ពិបាក	េកេដងហើម	។	មហា	សមុបៃ	

េ៏បែជាក់	និង	បសអាប់	ដនះ	ពុំ	េូចជា	អាង	ៃឹក	ជេល	ដយើង	

បាន	ហាែ់សម	ទាល់ជែដសាះ	។	ដោយ	ភ័យ	និង	ខាលាច	

ៃីចដង្អៀែ	ខ្នុំ	បាន	បបញប់	ជ្វល	ដឡើង	ដៅ	នផ្	ៃឹក	ខាង	

ដលើ	វិញ	។

អ្ក	ែំនួយ	ការ	បគូបង្ឹក	បាន	សួរ	ខ្នុំ	ថា	«	ដែើ	មាន	ដរឿង	

អ្ី	ដកើែ	ដឡើង	?	»	ខ្នុំ	បាន	យំ	ទាំង	ោក់	របាំង	មុខ	។	ខ្នុំ	

កំពុង	ជែ	ស្ថិែ	ក្នុង	ការបបឡងឲ្យ	ជាប់	ការ	មុែៃឹក	ដោយ	

ោក់អុកស៊ីជស្សន		ដោយ	បបកួែ	ចុះ	ដៅ	េល់	ែដបរៅ	

បបាំបួន	ជម៉បែ	ជេល	ជា	ែំនាញ	មួយ	ចាំបាច់	ដេើម្ី	បបឡង	

ឲ្យ	ជាប់	។	ែំនួយការ	រូបដនាះ	បាន	ដ�ើញ	ការភិែភ័យ	

របស់	ខ្នុំ	ដ្វើយ	បាន	អះអាង	នឹង	ខ្នុំ	ថា	ខ្នុំ	នឹង	ដធ្ើ	វា	

បាន	។	គ្ែ់	បាន	ដលើក	ៃឹកចិែ្	ខ្នុំ	ប៉ុជន្គ្ែ់	ពុំ	បាន	បង្ខំ	

ខ្នុំ	ដឡើយ	។	រ្វូែ	េល់	ដពលមួយ	គ្ែ់	បាន	បបាប់	ខ្នុំ	ថា	

«	អ្ក	ពុំ	ចាំបាច់	បែូវ	ដធ្ើ	វា	ដឡើយ	»	។	គឺ	ដៅបែង់	ចំេុច	

ដនះ	ដ្វើយ	ជេល	ខ្នុំ	េឹង	ថា	ខ្នុំ	ចង់	បបឡង	ឲ្យ	ជាប់	។

ខ្នុំ	បាន	េឹង	ថា	ដទាះបី	ដរឿង	ដនះ	ពិបាក	ចំដោះ	ខ្នុំ	ក្ី	ខ្នុំ	

ចង់	សដបមច	វា	ឲ្យ	បាន	ខ្នុំ	ចង់	ៃៃួលបាន	សញ្ញាប័បែ	។	

េូដច្ះ	ខ្នុំ	បាន	ៃប់នូវ	ការភ័យខាលាច	របស់	ខ្នុំ	ដ្វើយ	បាន	

ប្្ចប់	នូវ	ែំនាញ	ជេល	ដៅសល់	ជាមួយ	សិស្ស	ដផ្សង	

ដៃៀែ	ដេើម្ី	ជាប់	ការបបឡង	ដនាះ	។	វា	មាន	ការលំបាក	

ប៉ុជន្	ដោយ	មាន	ការដលើកៃឹក	ចិែ្	មួយ	ចំនួន	ដនាះ	ខ្នុំ	អាច	

ដធ្ើ	វា	បាន	។

ជា	ដបចើន	ជខ	ដបកាយ	មក	ដពល	ខ្នុំ	កំពុង	បដបមើ	ជា	អ្ក	

ផ្សព្ផសាយ	សាសនា	ដៅ	បបដៃស	ដប៉រូ	ខ្នុំ	បាន	នឹកចាំ	ពី	

បៃពិដសាធន៍	មុែៃឹក	េ៏	លំបាក	របស់	ខ្នុំ	ដពល	ខ្នុំ	បាន	 រូ្រ
្
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អដ្ជើញ	មនុស្ស	ឲ្យ	ពបងឹង	ដសចក្ីែំដនឿ		ដ្វើយ	ផ្លាស់ប្លូរ	

ែីវិែ	របស់	ពួកដគ	។	បគួសារ	មួយ	ជេល	នេគូ	ខ្នុំ	និង	ខ្នុំ	

ចូលចិែ្	ដៅ	ែួប	ដនាះ	គឺ	បគួសារ	រុដម	។	ខារីោ	និង	

អង់រីគឹស	និង	កូនបសី	វ័យ	ែំៃង់	ពីរ	នាក់	របស់	ពួកគ្ែ់	គឺ	

ខាជរន	និង	នីកូល	បានសាវាគមន៍	ពួកដយើង	ជាដរឿយៗ	

ដ្វើយ	ដយើង	បាន	បសឡាញ់	បគួសារ	ដនះ	ភាលាម	។	វា	មិន	

សូវ	ជា	យូរ	ប៉ុនាមាន	ដៃ	ពីមុន	ខារីោ,	ខាជរន	និង	នីកូល	

បាន	ៃៃួល	យក	េំេឹង	ល្អ	ដ្វើយ	ដធ្ើ	ជា	សមាែិក	

សាសនាចបក	ដនាះ	។

ប៉ុជន្	អង់រីគឹស	បែូវការ	ែំនួយ	បជន្ថម	បន្ិចដៃៀែ	។	

សារលិខិែ	របស់	ពួកដយើង	ដផ្សង	ពីអ្ី	ជេល	គ្ែ់	បាន	

ៃៃួល	ការអប់រំ	េូដច្ះ	វា	ដធ្ើ	ឲ្យ	ដយើង	ចំោយ	ដពល	មួយ	

រយៈ	ដេើម្ី	ៃៃួល	បាន	ៃំនុកចិែ្	ពី	គ្ែ់	។	អង់រីគឹស	មាន	

កង្ល់	ជា	ដបចើន	។	ចំេុច	េ៏	ចម្ង	អំពី	េំេឹង	ល្អ	ជេល	

ដធ្ើ	ឲ្យ	គ្ែ់	អំពល់	ចិែ្	ដនាះ	គឺ	បពះគម្ីរ	មរមន	។	គ្ែ់	ពុំ	

ធាលាប់	ឮ	អំពី	គម្ីរ	ដនះ	ដឡើយ	ដ្វើយ	គ្ែ់	ពិបាក	នឹង	អាន	

ដ្វើយ	យល់	ពី	គម្ីរ	ដនះ	។	ការ	មិន	សារល់	គម្ីរ	ដនះ	ដធ្ើ	ឲ្យ	

អង់រីគឹស	មាន	អារម្មេ៍	ពុំ	បបាកេ	បបជា	។

ដៅ	បគ្	ដនាះ	អង់រីគឹស	គឺ	េូច	ជា	រូប	ខ្នុំ	ជេរ	ដពល	ខ្នុំ	

ជ្វល	ដឡើង	បែឡប់	មក	រក	នផ្	ៃឹក	វិញ	៖	មនុស្ស	ដផ្សង	

ដៃៀែ	ហាក់េូច	ជា	ជ្វល	ចុះ	ៃឹក	ដនាះ	ដោយ	ង្យ	បសួល	

ប៉ុជន្	ខ្នុំ	ជបរ	ជា	មាន	ការភ័យ	ខាលាច	ដៅ	វិញ	។	អង់រីគឹស	ក៏	េូច	

ជា	ខ្នុំ	ផងជេរ	អ្ី	ទាំងអស់	ជេល	គ្ែ់	បែូវការ	ដេើម្ី	ៃៃួល	

បាន	ដជាគែ័យ	ដនាះ	គឺ	បែូវការ	ែំនួយ	បជន្ថម	មួយ	ចំនួន	។

ែំនួយ	ដនះ	បាន	ដកើែ	មានេល់	គ្ែ់	តាម	រូបភាព	

ជាដបចើន	។	គ្ែ់	មាន	អ្ក	ផ្សព្ផសាយ	សាសនា	ែួយ	

ជំនួយ ្រខន្ថម

មកពី�ំបន់តបសកកម្ម
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គ្ែ់ដោះបសាយ	កង្ល់	របស់	គ្ែ់	ដ្វើយ	ៃៃួល	

អារម្មេ៍	ពី	បពះវិញ្ញាេ	។	គ្ែ់	ក៏	មាន	សមាែិក	វួេ	

ជេល	សាវាគមន៍	គ្ែ់	ដ្វើយ	បដបងៀន	គ្ែ់	អំពី	ែួនាៃី	របស់	

គ្ែ់	ក្នុង	នាម	ជា	ឪពុក	។	ដទាះជា	យា៉ាង	ោ	ក៏ដោយ	

ែំនួយ	េ៏	ធំ	បំផុែ	នន	ែំនួយ	ទាំង	អស់	គឺ	បគួសារ	របស់	

អង់រីគឹស	ផ្ទាល់	។

សូម្ី	ជែ	ពីមុន	បុេ្យ	បែមុែៃឹក	របស់	ពួកដគ		

បគួសារ	រុដម	បាន	បដងកើែ	ៃមាលាប់	ក្នុងការ	ដធ្ើ	ការអធិសាឋាន	

និង	ការសិកសា	បពះគម្ីរ	ជា	បគួសារ	។	ពួកដគ	មាន	បពះគម្ីរ	

មួយ	ឈុែ	ឲ្យ	អង់រីគឹស	ជេល	មាន	អក្សរ	ធំៗ	និង	មាន		

បពះគម្ីរ	ជា	សំដឡង		ដេើម្ី	ឲ្យ	គ្ែ់	អាច	សិកសា	បពះគម្ីរ	

មរមន	កាន់ជែ	បសួល	។	ការខិែខំ	សាម្្ញៗ	ទាំង	ដនះ		

បាន	ែួយ	អង់រីគឹសយា៉ាង	ខាលាំង	។	គ្មាន	ដពល	ោ	ជេល		

នរោ	មានាក់	បាន	បង្ខំ	គ្ែ់	ដឡើយ	ពួកដគ	ដបជាមជបែង		

គ្ែ់	តាម	សបមួល	។	តាម	រយៈ	ៃដង្ើ	របស់	ពួកដគ		

ពួកដគ	បាន	បបាប់	គ្ែ់ថា	«	ពួកខ្នុំេឹង	ថា	អ្ក	អាច		

ដធ្ើ	វា	បាន	»	។

ែំនួយ	ដនះ	បាន	ដធ្ើ	ឲ្យ	អង់រីគឹស	េឹង	ដោយ	ខ្លួន	គ្ែ់	

អំពី	អំោច	នន	បពះគម្ីរ	មរមន	។	នែង	មួយ	គ្ែ់	បាន	

បបកាស	ថា	គ្ែ់	បាន	សាតាប់	ចប់	គម្ីរ	ទាំង	មូល	ដ្វើយ		

គ្ែ់	បានេឹង	ថា	គម្ីរ	ដនាះ	គឺ	ជា	បន្លូលរបស់	បពះ	។		

បបជ្វល	ជា	បួន	ជខ	បនាទាប់	ពី	បុេ្យ	បែមុែៃឹក	របស់		

ភរិយា	និង	កូនបសី	របស់	គ្ែ់	មក	អង់រីគឹស	បាន	អនុវែ្	

តាម	ែំហាន	េូច	គ្នា	ដនាះ	ដ្វើយ	បាន	ៃៃួល	បុេ្យ	

បែមុែៃឹក	ផងជេរ	។

អង់រីគឹស	ជែ្ង	ថា	គ្ែ់	មាន	អំេរគុេ	

ចំដោះែំនួយ	និង	ការអែ់ធ្មែ់	ជេល	គ្ែ់	បាន	ៃៃួល	

ជេល	ដធ្ើ	ឲ្យ	គ្ែ់	្ ន	េល់	ចំេុច	ជេល	គ្ែ់	មាន	

សព្នែង	ដនះ	។	ក្នុង	នាម	ជា	អ្ក	ផ្សព្ផសាយ	សាសនា	

ខ្នុំ	ៃៃួល	អារម្មេ៍	ថា	មាន	ពរ	ក្នុងការ	ដ�ើញ	គំរូ	របស់	

បគួសារ	ដនះ	អំពី	ដសចក្ីបសឡាញ់	ជេល	ពួកដគ	បាន		

ែួយ	សាវាមី	និង	ឪពុក	របស់	ពួកដគ	ឲ្យ	ឈ្ះ	ដលើ	មន្ិល		

សង្ស័យ	របស់	គ្ែ់	។	ខ្នុំ	ក៏	មាន	អំេរគុេ	ជេល		

ខ្នុំ	មាន	បៃពិដសាធន៍	េ៏	លំបាក	នន	ការមុែៃឹក	ដោយ	

ោក់អុកស៊ីជស្សន	ដនាះ	ជេល	ដធ្ើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	េឹង	តាម	រដបៀប	

មួយ	ែួចតាច	ដេើម្ី	េឹង	ពី	អារម្មេ៍	របស់	អង់រីគឹស	និង	

អារម្មេ៍របស់	សាសនា	គន់ការី	ដផ្សង	ដៃៀែ	អំឡនុង	ដពល	

ននេំដេើរការការ	ជបប	ចិែ្	ដែឿ	។	

ដពល	អ្ក	អដ្ជើញ	មនុស្ស	ឲ្យ	ជបបចិែ្	និង	ផ្តាស់ប្លូរ	

ដៅក្នុង	ដបសកកម្ម	អ្ក	សូម	ចាំ	ថា	ែួនកាល		

មនុស្ស	ទាំងអស់	បែូវការ	ការដលើក	ៃឹកចិែ្	មួយ	ចំនួន		

បជន្ថមដៃៀែ	ដេើម្ី	ៃៃួល	បាន	ដជាគែ័យ	។	ពួកដគ		

អាច	បែូវការ	នរោ	មានាក់	ជេល	ពួកដគ	ៃុកចិែ្	ដ្វើយ		

មាន	បៃពិដសាធន៍	េូច	ពួកដគ	ដោយ	និយាយ	ថា		

«	វា	នឹងេំដេើរការ	ដៅ	បាន	។	ខ្នុំ	េឹង	ថា	អ្ក	អាច	ដធ្ើ	វា	

បាន	។	ខ្នុំ	ពិែ	ជា	ដែឿជាក់	ដលើរូប	អ្ក	»	។	ពួកដគ	អាច	

រំពឹង	ថា	អ្ក	គឺ	ជា	បុគ្គល	ដនាះ	ជេល	មាន	ចិែ្	មុែ	ដៅ	

ក្នុង	េំដេើរ	ការ	ដនាះ	ជាមួយ	ពួកដគ	ែួយ	ពួកដគ	ដធ្ើ	ជា	

មាចាស់ការ	ដលើ	ៃមាលាប់	និង	ែំនាញ	ែ្មីៗ	ដ្វើយ	ែួយ	ពួកដគ	

ឲ្យ	ៃៃួល	បាន	សញ្ញាប័បែ	ជេល	បាន	អនុមែិ	ទាំង	បសុង	

ដោយ	បពះអមាចាស់	។	◼
អ្នកនិពន្ធរស់ដៅរ�្ឋនអអូវា៉ស.រ.អា.។

ធៅ ក្នញង ធបសកកម្ របស់ អ្នក អ្នក អាច ជួប សាសោគេ់ការី តដល គ្ែូវការ េរ្ រានាក់ ធៅ 

ខាង ពួកធគ តដល រាេ ឆេ្ៈ មុជ ចូល ធៅក្នញង ដំធណើរការ ធោះ ជាមួយ ពួកធគ ។
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ទីកខនលៃង រ្រស់ ជយើង

កាលែ្ញំអាយុ១5ឆ្នាំខ្នុំ	បានដ�ើញ	អ្ក	ផ្សព្ផសាយ	ពីរ	នាក់	ដៅ	មុខ	

ផសារ	ៃំដនើប	មួយ		។	មាន	អក្	ផ្សព្ផសាយ	មានាក់	បាន	អដ្ជើញ	ខ្នុំ	ឲ្យ	ដៅ	

បពះវិហារ	។	ខ្នុំ	ពុំ	បាន	ចាប់	អារម្មេ៍	ដឡើយ	េូដច្ះ	ខ្នុំ	បាន	បបាប់	ពួកដគ	

ថា	«	បបជ្វល	ជា	នែង	ោ	មួយ	ខ្នុំ	នឹង	ដៅ	»	ដ្វើយ	ខ្នុំ	បាន	ដេើរ	ដចញ	ពី	

ពួកដគ	ដៅ	។

ដៅ	នែង	បនាទាប់	មក	មាតាយ	មីង	ខ្នុំ	បាន	ៃូរសព្	មក	ដ្វើយ	សូម	ឲ្យ	

មាតាយ	ខ្នុំ	មក	ផ្ះ	របស់	គ្ែ់	ដេើម្ី	សាតាប់	សារ	លិខិែ	ពិដសស	មួយ	។	

មាតាយ	ខ្នុំ		និង	ខ្នុំ	បាន	ដៅ	ដ្វើយ	បាន	ដ�ើញ	អ្ក	ផ្សព្ផសាយ	សាសនា	

េជេល		ជេល	ខ្នុំ	បាន	ដ�ើញ	កាលពី	មួយ	នែង	មុន	ដនាះ	អង្គនុយ	ដៅ	ក្នុង	

ផ្ះ	មាតាយ	មីង	ខ្នុំ	!	មាតាយ	របស់	ខ្នុំ	បានចាប់	អារម្មេ៍	នឹង	សារលិខិែ	

របស់	ពួកដគ	ដ្វើយ	ខ្នុំ	បាន	ចាប់ដផ្ើម	សាតាប់	ផងជេរ	។	ប៉ុជន្	ដពល	អ្ក	

ផ្សព្ផសាយ	សាសនា	បាន	សួរ	ខ្នុំ		បបសិន	ដបើ	ខ្នុំ	ដែឿ	ដលើ	ពយាការី	ដៅរស់	

ខ្នុំ	បាន	ែប	យា៉ាង	មុឹងមា៉ាែ់	ថា	ខ្នុំ	មិន	ដែឿ	ដឡើយ	។	ជអលដ�ើរ	មានាក់	បាន	

ដលើក	រូបភាព	របស់	បបធាន	ែូមា៉ាស	ដអស	ម៉នសុន	ដ្វើយ	ជែ្ង		

ៃីបនាទាល់	ថា	បបធាន	ម៉នសុន	គឺ	ជា	ពយាការី	។	ពួកដគ	បាន	អដ្ជើញ		

ខ្នុំ	ឲ្យ	មក	សន្ិសីៃ	ៃូដៅ	ដៅ	នែង	បនាទាប់	ដេើម្ី	សដបមច	ចិែ្	ដែឿ		

ដរឿង	ដនាះ	ដោយ	ខ្លួន	ខ្នុំ	។	ដោយ	ការចង់	េឹង	ខ្នុំ	បាន	យល់	បពម	

ដៅសន្ិសីៃ	ដនាះ	។

ដៅ	នែង	បនាទាប់	មក	ដយើង	បាន	ដៅ	េល់	សាលា	ែំនុំ	ដពល		

ការអធិសាឋាន	ដបើក	ដៃើប	ជែ	ចប់	។	ដពល	ខ្នុំ	ដេើរ	ចូល	ដៅក្នុង	បន្ប់	ដនាះ		

ខ្នុំ	បាន	ដ�ើញ	បបធាន	ម៉នសុន	ផុស	ដឡើង	ដៅ	ដលើ	ដអបកង់	ៃូរៃស្សន៍	។	

ដលាក	បាន	ញញឹម	ដ្វើយ	ជែ្ង	ថា	«	បង	ប្អលូន	បបុស	បសី	ជា	ៃី	បសឡាញ់	

ខ្នុំ	សូម	សាវាគមន៍	បងប្អលូន	.	.	.	»

ដពល	ជេល	បបធាន	ម៉នសុន	បាន	ដបើក	មាែ់	របស់	ដលាក	អារម្មេ៍	

េ៏	ខាលាំង	មួយ	បាន	ផុស	ក្នុង	ចិែ្	ខ្នុំ	ដោយ	បញ្ជាក់	ថា	ដលាក	គឺ	ជា	ពយាការី	

របស់	បពះ	។	ដៅចុង	ប្្ចប់	នន	សន្ិសីៃ	ខ្នុំ	បាន	បបាប់	អ្ក	ផ្សព្ផសាយ	

សាសនា	ថា	«	ខ្នុំ	ចង់	ៃៃួល	បុេ្យ	បែមុែៃឹក	»	។	ដបកាយ	មក	ខ្នុំ	បាន	

បដបមើ	ជា	អ្ក	ផ្សព្ផសាយ	សាសនា	ដ្វើយ	បាន	បដបងៀន	មនុស្ស	េនៃ	ជា	

ដបចើន	ដៃៀែ	អំពី	ដសចក្ីពិែ	េ៏អសាចារ្យ	នន	េំេឹង	ល្អ	ជេល	បាន	សាតារ	ដឡើង	

វិញ	ដនាះ	។

ខ្នុំ	េឹង	ថា	បពះ	បបទានពរ	េល់	ពួក	ដយើង	ដោយ	ដៅ	ពយាការី	សារ	ជា	

ែ្មី	ម្ង	ដៃៀែ	។	បពះ	បសឡាញ់ពួកដយើង	ដ្វើយ	មានបន្លូល	មក	កាន់	

ពួកដគ	តាមរយៈ	ពយាការី	សម័យ	ៃំដនើប	ដនះ	។	◼
រា៉ាយខុនប៊មីេី្កុងកៅប៉ូ�លូ្បកេសក្បស៊មីល

ត�ើត�ើងអាចគាំទ្រពួក

ពយាការីនិងពួកសាវកតោ�

រត�ៀ�ណា?

១. អធិស្ឋានទូលសូមទីបន្ទាល់

មួយថាព្រះបានហៅ្ ួកហោក

ក្នុងន្មជា្ ួក្យាការី

របស់ពទង់ហ�ើម្ីបហពងៀន

្ិភ្ហោក(សូមហមើល

ហយហរមា១:៥,៧)។

២. ពសឡាញ់្ ួកហោកនិង

អធិស្ឋានសពមាប់្ ួកហោក។

៣.គាំពទ្ ួកហោកហោរះបី

ជាការគាំពទហន្រះគាមាន

ពបជាពបិយភា្ក្ី។

៤.សិកសាការបហពងៀននិងគំរូ

របស់្ ួកហោក។

៥. ហធវើតាម្ ួកហោក។

ហ�ឿហលើអវីដ�ល្ ួកហោក

ដ្លែងហ�ើយ្ យាយាមហធវើអវីដ�ល

្ួកហោកបហពងៀន(សូមហមើល

គ.និងស.២១:៤–៦)។

រំជួល ចឈិត្ត ជោយ សារ ប្រសាសន៍ រ្រស់ ពយាការី ជៅរស់ 
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ុវវ័យ

កាលែ្ញំអាយុតបាំមួយខែភាសាកាយវិការេំបូង	របស់	ខ្នុំ	ដនាះ	គឺ		

«	ៃឹក	ដោះ	ដគ្	»	ដ្វើយ	បួន	បបាំ	សបាតា្វ៍	ដបកាយ	មក	ខ្នុំ	បាននិយាយ	

ោក្យ	ថា	«	ខាលា�្មនុំ	»	។	ខ្នុំ	អាច	សាតាប់	ឮ	បាន	ប៉ុជន្	ភាសា	េំបូង		

របស់	ខ្នុំ	គឺ	ភាសា	គ	អាដមរិកកាំង	។	មាតាយ	របស់	ខ្នុំ	បាន	បដបមើ	ដៅ	ក្នុង	

ដបសកកម្ម	ជេល	ដបបើ		ភាសា	គ	អាដមរិកកាំង	ដ្វើយ	បនាទាប់	មក	បន្	

សិកសា	ភាសា	សបមាប់	មនុស្ស	គ	ដៅក្នុង	សាលា	ដ្វើយ	គ្ែ់	ចង់	ឲ្យ		

ខ្នុំ	ដចះ	ភាសា	ដនាះ	ជេរ	។

ភាសា	សបមាប់	មនុស្ស	គ	គឺ	ជា	ពរែ័យ	េ៏	អសាចារ្យ	ដៅក្នុង	ែីវិែ	របស់	

ខ្នុំ	។	វា	ដធ្ើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	យល់	និង	ដរៀន	បាន	កាន់ជែ	ដបចើន	ជាង	ដោយសារ	ជែ	

ភាសា	ដនាះ	។	វា	នាំ	ឲ្យ	មនុស្ស	ែួបែុំ	គ្នា	។	ខ្នុំ	ចូលចិែ្	បដបងៀន	មនុស្ស	

នូវ	អ្ី	ជេល	ខ្នុំ	េឹង	តាមរយៈ	ការបដបងៀន	មានាក់	ម្ងៗ	និង	ផ្ល់	បៃបង្ហាញ	

ដៅក្នុង	សាលា	និង	បពះវិហារ	។	វា	ក៏	ជា	ដរឿង	រីករយ	មួយ	ផងជេរ	ដេើម្ី	

ដមើល	សន្ិសីៃ	ៃូដៅ	និង	វីដេអូ	ដផ្សង	ដៃៀែ	របស់	សាសនាចបក	ជេល	

មាន	ភាសា	សបមាប់	មនុស្សគ	ជាមួយ	មាតាយ	របស់	ខ្នុំ	។

ការ	មាន	ភាសា	សបមាប់	មនុស្ស	គ	ដៅ	ក្នុង	ែីវិែ	ខ្នុំ		បាន	សាថាបនា	

ៃីបនាទាល់	របស់	ខ្នុំតាម	រដបៀប	េ៏អសាចារ្យ	។	ខ្នុំ	អាច	សារល់	បុបតាបុបែី	

របស់	បពះ	កាន់ជែ	ដបចើន	ដោយ	សារ	ខ្នុំ	ដចះ	ភាសា	ដនះ	ដ្វើយ	វា	ក៏ជា	

ឧបករេ៍	េ៏អសាចារ្យ	ដេើម្ី	ដបបើ	វា	ជា	ការបដបមើ	េល់មនុស្ស	េនៃ	។	ខ្នុំ	មាន	

អំេរគុេ	សបមាប់	ពរែ័យ	ដនះ	ដៅក្នុង	ែីវិែ	ខ្នុំ	និង	សបមាប់	មនុស្ស	

េ៏អសាចារ្យ	ជេល	ខ្នុំ	អាច	ែួប	ដ្វើយ	ដរៀន	ពី	ពួកដគ	។		◼
អ៊មី្ស្បអលកអចរដ្ឋអូរី្វ្ិនស.រ.អា.
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ែញុំ គ្មាន ជសចក្តី ខ្មាស
អំេញងតពលចរូលតរៀនតៅសាោខដលែ្ញំត�រូវរស់តៅក្នញងសាោតរៀន	ខ្នុំ	បាន	សានាក់ដៅ	បន្ប់	ជាមួយ	សិស្ស	

ដផ្សងៗ	ដៃៀែ	។	ខ្នុំបាន	ពយាយាម	យា៉ាង	អស់	ពី	សមែ្ថភាព	ដេើម្ី	រស់ដៅ	តាម	ដគ្លការេ៍	នន	េំេឹង	ល្អ	

ដោយ	អធិសាឋាន	និង	សិកសា	បពះគម្ីរ	ជា	ដរឿយៗ	។

ដៅ	នែង	មួយ	មិែ្ភក្ិ	រួម	ថានាក់	របស់	ខ្នុំ	បាន	ដ�ើញ	ខ្នុំ	សិកសា	បពះគម្ីរ	មរមន	ដៅ	ដលើ	ជបគ	របស់	ខ្នុំ	។	គ្ែ់	បាន	

ចាប់ដផ្ើម	និយាយ	ទាំង	កំ្វឹង	នូវ	អ្ីៗ	ទាំងអស់	ជេល	គ្ែ់	បាន	គិែ	ថា	សាសនាចបក	របស់	ខ្នុំ	ខុស	ឆ្គង	។	

ដបកាយ	មក	គ្ែ់	បាន	បបាប់	មនុស្ស	ដផ្សង	ដៃៀែ	ដៅក្នុង	បន្ប់	ដនាះ	អំពី	ែំដនឿ	«		ចជម្ក	»	របស់	ខ្នុំ	។	មិែ្ភក្ិ	

រួម	ថានាក់	មួយ	ចំនួន	បាន	ចាប់ដផ្ើម	ដសើច	ចំអក	េល់	ខ្នុំ	និង	សាសនា	របស់	ខ្នុំ	អ្ក	ដផ្សង	ដៃៀែ	បាន	ដគច	មុខ	មិន	

ចង់	ែួប	ខ្នុំ	។	ៃីបំផុែ	ខ្នុំ	បាន	លាក់	គម្ីរ	មរមន	ដៅ	ដបកាម	បបអប់	សដម្ៀក	បំោក់	ខ្នុំ	ដ្វើយ	សិកសា	ជែ	បពះគម្ីរ	

ប៊ីប	ដេើម្ី	ឲ្យ	មិែ្រួម	ថានាក់	របស់	ខ្នុំ	ឈប់	ចំអក	ឡកឡឺយ	ោក់	ខ្នុំ	ដៃៀែ	។

ខ្នុំ	បាន	សិកសា	បពះគម្ីរ	ប៊ីប	រ្វូែ	េល់	ខ្នុំ	អានចំ	រ៉ូម	1:16	ជេល	បបកាស	ថា	៖	«	េ្ិែ	ខ្នុំ	គ្មាន	ដសចក្ី	

ខាមាស	ចំដោះ	េំេឹង	ល្អ	នន	បពះបគីស្	ដៃ	ពី	ដបោះ	ជា	បពះដចសាតា	នន	បពះ	សបមាប់	នឹង	ែួយ	សដហង្រះ	េល់	អស់	

អ្ក	ោ	ជេល	ដែឿ	»	។	ខ្នុំ	បាន	េឹង	ថា	ការលាក់បពះគម្ីរ	មរមន		គឺ	ខ្នុំ	កំពុងបង្ហាញ	មិែ្រួមថានាក់	របស់	ខ្នុំ	

ថា	ខ្នុំ	កំពុង	ខាមាស	អំពី	ដសចក្ីែំដនឿ	របស់	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	បាន	េកយក	បពះគម្ីរ	មរមន	ខ្នុំ	មក	វិញ	ដ្វើយ	ៃូល	សូម	

ការអភ័យដទាស	ពី	បពះវរបិតាសួគ៌	។	បនាទាប់	មក	ខ្នុំ	បាន	ដៅ	រក	មិែ្ភក្ិ	របស់	ខ្នុំ	ដ្វើយ	ជែ្ង	ៃីបនាទាល់	របស់	

ខ្នុំ	អំពី	េំេឹងល្អ	ជេល	បាន	សាដារដឡើងវិញ	។	ពួកដគ	ដស្ើរជែ	ទាំងអស់	គ្នា	បាន	ឈប់	និយាយ	ដមើល	ង្យ	ខ្នុំ	

ដ្វើយ	បាន	កាលាយ	ជា	មិែ្	នឹង	ខ្នុំ	ម្ង	ដៃៀែ	។

ខ្នុំ	េឹង	ថា	បពះ	យល់	ពី	ការសាកល្ង	ជេល	ដយើង	ែួប	។	ដៅដពល	ដយើងការោរ	ែំដនឿ	របស់	ដយើង	ដ្វើយ	

បង្ហាញ	ថា	ដយើង		«	គ្មាន	ដសចក្ី	ខាមាស	ចំដោះ	េំេឹង	ល្អ	នន	បពះបគីស្	ដៃ	»	ដនាះ	បៃង់	នឹង	បបទាន	បពះដចសាតា		

ការការោរ	និង	ការជេនាំ	របស់	បៃង់	េល់	ដយើង	។	◼
បា៉ាករឡាអូអាបូ៊ហា្បកេសនីក្វ្សរីយា៉ា

ការ្រជបមើ តាមរយៈ ភាសា 

កាយវិការ
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ទស្សនាវដ្តី សាសនាចបក

« ពួកមរមន	ពុំជមន	ជា	ពួកបគិស្សាសនិក	»	។

ដសចក្ីជែ្ង	ដនះ	មក	ពី	មិែ្	រួម	ថានាក់	មានាក់	

ដៅ	វិៃយាល័យ	របស់	ខ្នុំ	បាន	ដធ្ើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	មាន	

ការភាញាក់	ដផ្អើល	។

ខ្នុំ	បាន	និយាយ	ថា	«	បបាកេ	ោស់		ពួកដយើង	គឺ	ជា	

បគិស្សាសនិក	»	។

គ្ែ់	បាន	និយាយ	ដពល	គ្ែ់	បាន	ដចញ	ដៅ	ដោយ	

ពុំ	ៃុក	ឱកាស	ឲ្យ	ខ្នុំ	បាន	ដឆ្ើយ	ែប	ដឡើយ	ថា	«	អ្្ចឹង	

ដ្វែុអ្ី	អ្ក	អាន	បពះគម្ីរ	មរមន	?	»	។

ខ្នុំ	បាន	គិែ	ដបចើន	អំពី	សំេួរ	របស់	គ្ែ់	។	

បបាកេ	ោស់	ចដម្ើយ	ដនាះ	គឺ	ថា	ពួកមរមន	

្ឺជា	បគិស្សាសនិក	ដ្វើយ	បពះគម្ីរ	មរមន		្ឺជា	

សក្ខីយបៃ	មួយ	ដៃៀែ	អំពី	បពះដយស៊ូវ	បគីស្	។	ដយើង	

អានវា	ជាមួយ	បពះគម្ីរ	ប៊ីប	ដេើម្ី	ដរៀន	បជន្ថម	ដៃៀែ	អំពី	

បពះអង្គសដហង្រះ	។

ខ្នុំ	បានអាន	បពះគម្ីរ	មរមន	កាល	ពីមុន	។	ខ្នុំ	បាន	

េឹង	ថា	វា	គឺជា	បពះគម្ីរ	ពិែ	។	ប៉ុជន្	ដោយសារ	ជែ	សំេួរ	

របស់	មិែ្ភក្ិ	ខ្នុំ	ខ្នុំ	មាន	អារម្មេ៍	បំផុស	គំនិែ	ឲ្យ	សិកសា	

វា	តាម	រដបៀប	ែ្មី	មួយ	ដោយតាម	ោនថា	ដែើ	គម្ីរ	មរមន	

ជែ្ង	ញឹកញប់	ប៉ុោណា	អំពី	បពះដយស៊ូវបគីស្	។	ដពល	ខ្នុំ	ដធ្ើ	

ជបប	ដនាះ	ខ្នុំ	មាន	ក្ីអសាចារ្យ	ោស់	។

ខ្នុំ	ដស្ើរជែ	មិន	ដបើក	គម្ីរ	ផង	ដពល	ខ្នុំ	អា	ន	ដៅដលើ	ៃំព័រ	

ចំេង	ដែើង	ជេល	ថា	បពះគម្ីរ	មរមន	បែូវបាន	សរដសរ	

ដឡើង	ដេើម្ី	ប្្ចនុះប្្ចលូល	អ្ក	អាន	«	ថា	បពះដយស៊ូវ	គឺ	

ជា	បពះបគីស្	ជាបពះ	េ៏	ដៅអស់កល្	ជានិច្ច	ជេល	បាន	

សជម្ង	រូបអង្គ	បៃង់	េល់	បគប់	ទាំង	សាសន៍	»	។

ដៅក្នុង	បុព្កថា	បពះគម្ីរ	មរមន	ខ្នុំ	អាន	ថា	

«	បពឹែ្ការេ៍	េ៏សំខាន់	បំផុែ	ជេល	មានកែ់បតា	ៃុក	

ក្នុងបពះគម្ីរមរមន	គឺជា	ការ	ង្រ	បដបមើ	នន	បពះអមាចាស់	

ដយស៊ូវ	បគីស្	ផ្ទាល់	ដៅក្នុង	ចំដោម	ពួកសាសន៍	នីន្វ្	

បនាទាប់ពី	បៃង់	មានបពះែន្ម	រស់ដឡើងវិញ	»	។	វា	ជែ្ង	

ថា	អស់	អ្ក	ជេល	ៃៃួល	ៃីបនាទាល់	មក	ពី	បពះវិញ្ញាេ	

បរិសុៃ្ធ	ថា	ប្ជី	ដនះ	ពិែ	«	ក៏	នឹង	បាន	េឹង	ដោយ	សារ	បពះ	

ដចសាដា	េជេល	ថា	បពះដយស៊ូវ	គឺ	ជា	បពះអង្គសដហង្រះ	នន	

ពិភពដលាក	»	។

ខ្នុំ	បាន	ដបើក	ដៅ	«	ៃី	បនាទាល់	នន	ពួក	សាក្សី	បី	នាក់	»	

ជេល	បាន	ជែ្ង	ថា	មាន	ដៃវតា	មួយ	អង្គ	បាន	បង្ហាញ	

ពួកដគ	នូវ	ផ្ទាំង	ដនាះ	ជេល	បពះគម្ីរ	មរមនបែូវ	បាន	បកជបប	

ដចញ	មក	ដ្វើយ	ថា	«	ដយើង	េឹង	ថា	ដោយ	សារ	បពះ	

គុេ	នន	បពះ	េ៏	ជា	បពះ	វរបិតា	និង	បពះ	ដយស៊ូវ	បគីស្	ជា	បពះ	

អមាចាស់	របស់	ដយើង		ដយើង	បាន	ដមើល	ដ�ើញ	ដ្វើយ	ដធ្ើ	

ធពល មធិែតែភកតែធិ របស់ ខ្ញំ បាេេធិ៉យ ថា ពួក 

មរមេពុំធជឿ ធលើ គ្ពះគ្គីស្ ធោះ ខ្ញំ បាេ សធគ្មច ចធិែតែ 

អាេ គ្ពះគម្ីរមរមេ តាម រធបៀប ែ្ី មួយទាំងគ្សុង ។

ពីមួយ ទំព័រ ជៅ មួយ 

ទំព័រ ខ្លៃង ទី្រនាទាល់ ថ្ 

តយើងតជឿ
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បនាទាល់	ថា	អ្ីៗ	ទាំង	អស់	មាន	ជា	ការ	ពិែ	ជមន	»	។

បនាទាប់	មក	«	ៃី	បនាទាល់	នន	ពយាការី	យ៉ូជសប	ស៊្មីធ	»	

បាន	បបាប់	អំពី	ការយាង	មក	ែួប	របស់	ដៃវតា	មរ៉ូនេ	

ជេល	បាន	ជែ្ង	ថា	បពះគម្ីរ	មរមន	មាន	នូវ	ភាព	ដោរដពញ	

នន	េំេឹង	ល្អ	េ៏ដៅអស់កល្	ជានិច្ច	«	េូច	ជា	បពះ	អង្គ	

សដហង្រះ	បៃង់	បាន	បបទាន	ឲ្យ	បបជាែន	ែំនាន់	ដេើម	»		

ដៅ	ៃ្ីប	អាដមរិក	។

ខ្នុំ	មិន	ទាន់	បាន	អាន	េល់	នីន្វ្	ៃី	1	ផង	ខ្នុំ	បាន	

រកដ�ើញ	ភស្នុតាង	ជា	ដបចើន	រួច	ដៅដ្វើយ	!

ខ្នុំ	បាន	បន្	បសាវបជាវ	ដៃៀែ	។	ដៅ	ក្នុង	នីន្វ្	ៃី	1		

ខ្នុំ	បាន	ដ�ើញ	ថា	លីន្វ	បាន	េឹង	អំពី	ការយាង	មក	របស់	

បពះជមស៊ី	(	សូមដមើល	នីន្វ្	ៃី1	1:19	)	។	ខ្នុំ	បាន	

អាន	អំពី	ការពយាករ	របស់	ដលាក	អំពី	បពះដបបាសដលាះ	

«	ជេល	នឹង	ដលាះ	អំដពើ	បាប	ទាំង	ឡាយ	នន	មនុស្ស	

ដលាក	»	(	នីន្វ្	ៃី1	10:10;	សូមដមើល	ខ	

ៃី	4–10	)	។	ខ្នុំ	បាន	អាន	ការពិពេ៌	របស់	នីន្វ្	

អំពី	ការបបសូែ	របស់	បពះបគីស្	ការបដបមើ	របស់	បៃង់	

ការសុគែ	ការមានបពះែន្មរស់	ដឡើង	វិញ	និង	ការយាង	

ដៅៃ្ីប	អាដមរិកែំនាន់	បុរេ	នា	ដពល	អនាគែ		

(	សូមដមើល	នីន្វ្	ៃី1	10–12	)	។

ខ្នុំ	បាន	អាន	ការពយាករ	ជេល	ថា	បពះគម្ីរ	មរមន	នឹង	

បញ្ជាក់	ដសចក្ីពិែ	នន	បពះគម្ីរ	ប៊ីប	ថា	«	កូន	ដចៀម	នន	

បពះ	គឺ	ជា	បពះ	រែ	បុបតា	នន	បពះ	វរបិតា	េ៏	ដៅ	អស់	កល្	

ជានិច្ច	ដ្វើយ	គឺជា	បពះ	អង្គ	សដហង្រះ	នន	ពិភពដលាក	

ដ្វើយ	ថា	មនុស្ស	ទាំង	អស់	បែូវ	ជែ	មក	រ	ក	បពះ	អង្គ	ដបើ	

ពុំ	ដនាះ	ដសាែ	ដៃ	ពួក	ដគ	នឹង	ពុំ	បាន	សដហង្រះ	ដឡើយ	»	

(	នីន្វ្	ៃី1	13:40	)	។	ដ្វើយ	ខ្នុំ	បាន	អាន	ៃីបនាទាល់	

របស់	នីន្វ្	ថា	«	បគប់	ទាំង	សាសន៍	បគប់	ពូែ	មនុស្ស	

បគប់	ភាសា	ដ្វើយ	និង	បគប់	ទាំង	បបជាែន	នឹង	រស់	ដៅ	

ដោយ	សុខសាន្	ជាមួយ	នឹង	បពះ	េ៏	បរិសុៃ្ធ	នន	សាសន៍	

អ៊ីបសាជអល	បបសិនដបើ	ពួក	ដគ	បពម	ជបបចិែ្	»	(	នីន្វ្ៃី1	

22:28	)	។

ដៅ	នែង	បនាទាប់	ខ្នុំ	បាន	អាន	េល់	ៃំព័រ	ៃី	53	។		

ខ្នុំ	ដៃើប	ជែ	អាន	ចប់	គម្ីរ	មួយ	នន	បពះគម្ីរ	មរមន	ជែ	

ប៉ុដោណាះ	ប៉ុជន្មាន	សាក្សីេ៏មាន	ឥៃ្ធិពល	អ្ី	ដម៉្ះ	ជេល	ខ្នុំ	

បាន	ៃៃួល	រួច	ដៅ	ដ្វើយ	!

ដៅ	ប៉ុនាមាន	សបាតា្វ៍	បនាទាប់	មក	ខ្នុំ	បាន	ដ�ើញថា	

ពីមួយ	ៃំព័រ	ដៅ	មួយ	ៃំព័រ	មាន	ៃីបនាទាល់	អំពី	

បពះដយស៊ូវបគីស្	ការនិមិែ្	ជេល	បៃង់	បាន	បង្ហាញ	

េល់ពួកពយាការី	និង	ការពិពេ៌នា	ល	ម្អិែ	នន	ការបដបមើ	

របស់	បៃង់	ដៅក្នុង	ចំដោម	ពួក	អាដមរិក	កាំង	បុរេ	។	

ខ្នុំ	បាន	ប្្ចប់	ការអានរបស់	ខ្នុំ	ជាមួយ	នឹង	ៃីបនាទាល់	

េ៏	មាន	ឥៃ្ធិពល	របស់	មរ៉ូនេ	អំពី	បពះដយស៊ូវបគីស្	

(	សូមដមើល	មរ៉ូនេ	9	)	ការអដ្ជើញ	របស់	ដលាក	

ឲ្យ	«	សូម	សួរ	េល់	បពះ	ជា	បពះ	វរបិតា	េ៏	គង់	ដៅ	អស់	

ការតសាវតជាវផ្ទាល់របស់អ្នក

ជៅ
ជពល អ្ក សឈិកសា បពរះគម្ីរ មរមន វ ង្យ បសួល ជដើម្ី ជរៀនអំពី បពរះជយសូ៊វបគីស្ ។ អ្ក អាចកត់ចំណំា ជៅជពល អ្ក អាន  

ឬ ជប្រើបបាស់ ជំនួយ ការសឈិកសា ដូចជាជសចក្តីខណនាំ ដល់្រទគម្ីរ ទាំងឡាយ ខដល មន ្រញ្ជី ែគម្ីរ ជយង ថន បពរះគម្ីរ 

មរមន ជា ជបចើន ទាក់ទង នឹង បពរះជយស៊ូវបគីស្ ។ បពរះគម្ីរមរមនពឈិតជាគឺជាសក្ខី្រទមួយជទៀតអំពីបពរះជយស៊ូវបគីស្ ។

កល្	ជានិច្ច	ដៅក្ននុង្ពរះោមនន្ពរះ្្ីស្ទ	បបសិនដបើ	

[	បពះគម្ីរ	មរមន	]	ពិែ	»	(	មរ៉ូនេ	10:4	ការ	គូស	

បញ្ជាក់	បាន	បជន្ថម	)	និង	ការអដ្ជើញ	ដោយ	ៃន់ភ្ន់	

និង	ញ៉ាំង	េួងចិែ្ដៅ	ៃំព័រ	ចុង	ដបកាយ	ឲ្យ	«	មក	រក	

បពះបគីស្	»	(	មរ៉ូនេ	10:30,	32	)	។

ខ្នុំ	បាន	ដ�ើញ	ថា	បពះគម្ីរ	មរមន	ផ្នុយ	ពី		

ដសចក្ីជែ្ង	របស់	មិែ្រួម	ថានាក់	ខ្នុំ	ទាំងបសុង	។		

បបសិនដបើ	ពួក	បគិស្សាសនិក	គឺ	ជា	បុគ្គល	មានាក់	ជេល	

ដែឿ	ដលើ	បពះដយស៊ូវបគីស្	ដនាះ	ពី	មួ	យ	ៃំព័រ	ដៅ	មួយ	ៃំព័រ	

ដៅក្នុង	បពះគម្ីរ	មរមន	ជែ្ង	ៃីបនាទាល់	ថា	«	ដយើង	ដែឿ	ដលើ	

បៃង់	ជមន	!	»

ៃីបំផុែ	ខ្នុំ	បាន	ដ�ើញ	មិែ្ភក្ិ	របស់	ខ្នុំ	ម្ង	ដៃៀែ	។	ខ្នុំ	

បាន	បបាប់	គ្ែ់	អំពី	បៃពិដសាធន៍រ	បស់	ខ្នុំ	ដ្វើយ	អដ្ជើញ	

គ្ែ់	ឲ្យ	អាន	បពះគម្ីរ	មរមន	។	គ្ែ់	បាន	បេិដសធ	

ដោយ	គួរសម	ប៉ុជន្	បាននិយាយ	ថា	គ្ែ់	រីករយ	ជេល	

ខ្នុំៃៃួល	យក	បពះដយស៊ូវ	ជា	បពះអង្គសដហង្រះ	របស់	ខ្នុំ	។	

ដ្វើយ	បនាទាប់	ពី	ការពិភាកសា	របស់	ដយើង	មក	ខ្នុំ	គិែ	ថា	

គ្ែ់	បាន	យល់	ចបាស់	ជាង	មុន	នូវ	អ្ី	ជេល	ខ្នុំ	ចង់	និយាយ	

ដពល	ខ្នុំ	និយាយ	ថា	«	បបាកេ	ោស់	ពួកដយើង	គឺ	ជា	

បគិស្សាសនិក	»	។	◼



6០ លីអាហូណា

អធឈិសាឋាន ជដើម្ីដឹង អំពី អំជណាយ 

ទាន រ្រស់ អ្ក

អ្ក	មាន	ដៃពដកាសល្យ	និង	

អំដោយ	ទាន	ខាង	វិញ្ញាេ	

ជាដបចើន	ជេល	បពះវរបិតាសួគ៌	

បាន	បបទាន	េល់	អ្ក	ដោយ	ផ្ទាល់	។	មាន	រដបៀប	

នានា	ជេល	មាន	ជែ	អ្ក	ប៉ុដោណាះ	ជេល	អាច	ផ្ល់	

ពរ	េល់	ែីវិែ	មនុស្សេនៃដៃៀែ	។	ដនះ	ជា	ជផនការ	

របស់បពះវរបិតាសួគ៌	។	សូម	អធិសាឋាន	ដេើម្ី	េឹង	អំពី	

អំដោយ	ទាន	ោ	ជេល	អ្ក	បែូវបាន	បបទាន	ឲ្យ	ដ្វើយ	

បបសិនដបើ	អ្ក	បែូវការ	ការជេនាំ	បជន្ថម	ដៃៀែ	សូម	សួរ	

អស់	អ្	កជេល	ែិែស្ិៃ្ធ	នឹង	អ្ក	។	តាមរយៈ	ការសាតាប់	

តាម	បពះវិញ្ញាេ	និង	ការពយាយាម	រកដមើល	និង	អភិវ�្ឍ	

ដៃពដកាសល្យ	របស់	អ្ក	បពមទាំង	គុេសម្ែ្ិ	នន	

ភាព	ជា	បពះ	របស់	អ្ក	ដនាះ	អ្ក	អាច	រក	ដ�ើញ	ៃំនុកចិែ្	

ដៅក្នុង	ខ្លួន	អ្ក	ជេល	អ្ក	ពុំ	ធាលាប់	មាន	ពីមុន	។

បអររីភីអាយុ១៧ឆ្នាំរដ្ឋកខនកធើឃីស.រ.អា.

សំណួរនិងចតមលៃើយ

សាគាល់ពួកជគឲ្ កាន់ខត ច្បស់

ដៅដពល	ោ	ខ្នុំដ�ើញ	ថា	ខ្នុំ	

កំពុងដបបៀបដធៀប	ខ្លួន	ខ្នុំ	ដៅ	នឹង	

នរោ	មានាក់	ខ្នុំ	ពយាយាម	សារល់	

បុគ្គល	មានាក់	ដនាះ	កាន់ជែ	ចបាស់	ជាង	

មុន	បន្ិច	ដៃៀែ	។	ដពល	ខ្នុំ	សារល់	«	មនុស្ស	មាន	មុខ	

មាន	មាែ់	»	ការពិែ	នឹង	បង្ហាញ	កាន់ជែ	ចបាស់	ដឡើង	ថា	

មនុស្ស	បគប់	រូប	ដៅដលើ	ជផនេី	ដនះ	ែួប	នូវ	ការសាកល្ង	

ដៅក្នុង	ែីវិែ	របស់	ពួកដគ	។	កាលោ	ខ្នុំ	កាន់ជែនិយាយ	

ជាមួយ	បុគ្គល	ដនាះ	ដនាះ	ខ្នុំ	កាន់ជែ	ចាប់ដផ្ើម	យល់	ដ�ើញ	

ថា	ពួកដគ	គឺ	មិែ្ភក្ិ	មានាក់	ដ្វើយ	ពុំជមន	ជា	មនុស្ស	ជេល	

គ្មាន	កំ្វុស	ដនាះ	ដឡើយ	។

អាករកលៀស៊មីអាយុ១៥ឆ្នាំរដ្ឋថអោ្វូស.រ.អា.

« ែញុំ ជប្រៀ្រជធៀ្រ ែលៃលួន ែញុំ ជៅ នឹង មនុស្ស ដថទ ជានឈិច្ច ជាពឈិជសស 

ជប្រៀ្រជធៀ្រ ជៅនឹង មនុស្ស ខដល ្ ក់ ្រីដូច ជា មន ជីវិត ល្អ ឥតជខ្ចរះ ។ 

ជតើ ែញុំ មន អារម្ណ៍ កាន់ខត មន ទំនុកចឈិត្ត ជឡើង យ៉ាង ដូចជម្តច ? »

« ធយើង ចំ្យ ធពល េធិង ករាលាំង 

ជាធគ្ចើេ ក្នញងការ ធគ្បៀបធ្ៀប 

ខ្លួេ របស់ ធយើង ធៅេឹង មេុស្ស 

ដទេ ។ . . . ការណ៍ ធេះ ោំ ឲ្យ 

ធយើង បធងកើែ េូវ ការរំពឹង េុក ោោ 

សគ្រាប់ ខ្លួេ ធយើង តដល វា ពុំ អាច 

សធគ្មច បាេ ។ . . .

. . . [ គ្ពះ ] សពវ គ្ពះេ័យ ឲ្យ 

ធយើង តគ្ប ជា ល្អ ឥែ ធខាចះ ធ�ើយ 

គ្បសធិេធបើ ធយើង បេតែ ធៅធលើ ផ្នទូវ ទេ 

ោព ជាសធិស្ស ធោះ ទែងៃ ្  មួយ 

ធយើង េឹង អាច សធគ្មច កធិច្ចការ 

ធោះ បាេ ។ វា មធិេ អី ធេ តដល 

អ្នក ពុំ ទាេ់ ឈាេ ដល់ ចំណុច 

ធោះ ធៅធឡើយ ។ សូម បេតែ 

ធ្វើកធិច្ចការ ធោះ ប៉ុតេតែ គ្ែូវ ឈប់ ោក់ 

ធទាស ដល់ ខ្លួេ ឯង » ។
ខអលជ�ើរ ជ�ៀជ្ើរ ជអហ្ អុចដូហ្ ក្ុងកូរ៉ុមថនពួកសាវក 

ដ្រ់ពីរនាក់ « Forget Me Not » សន្ឈិសីទ ទូជៅ ខែ 

តុោ ឆ្នាំ ២០១១ ។



យ
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មន ខត ជយ្រល់រ្រស់ បពរះវរ្រឈិតាសួគ៌ ្រ៉ាុជណាណារះ  

ខដល ចាំបាច់

ដៅក្នុងសុន្រកថា	សន្ិសីៃ	ជខែុលា	ឆ្នាំ	2016	«	ដែើ	

ខ្នុំបាន	បគប់	លក្ខេ៍	ដ្វើយ	ឬ	ដៅ	?	ដែើ	ខ្នុំ	អាចបាន	បគប់	

លក្ខេ៍	ជេរ	ឬ	ដៃ	?	»	ជអលដ�ើរ	ដែ.	ដេវេ៍	ខួនីស្ស	ក្នុង	

ពួក	ចិែ	សិប	នាក់	ជែ្ង	ថា	«	ដយាបល់	ជែមួយ	គែ់	ជេល	សំខាន់	ចំដោះ	ដយើង	គឺ	

ថា	ដែើ	បពះវរបិតាសួគ៌	មាន	បពះៃ័យ	យា៉ាង	ោ	ចំដោះ	ដយើង	។	សូម	ៃូល	សួរ	

បៃង់	ដោយ	ដសាមាះ	ថា	បៃង់	គិែ	យា៉ាង	ោ	អំពី	អ្ក	។	បៃង់	នឹង	បសឡាញ់	ដ្វើយ	

ជក	ែបមូវ	ប៉ុជន្	មិន	បំបាក់	ៃឹក	ចិែ្	ដយើង	ដឡើយ	»	។	ដពល	ខ្នុំ	គិែ	ថា	ខ្នុំ	នឹង	មិន	

ល្អ	េូច	មនុស្ស	ដៅ	ែុំវិញ	ខ្លួន	ខ្នុំ	ដនាះ	ខ្នុំ	បាន	អធិសាឋាន	ដៅរក	បពះវរបិតាសួគ៌	

ដ្វើយ	ពយាយាម	ចងចាំ	ថា	ខ្នុំ	គឺ	ជា	បុបែី	របស់	បពះ	ជេល	ដពញ	ដោយ	ក្ីបសឡាញ់	

ជេល	មាន	បពះៃ័យ	ែួយ	ខ្នុំ	ឲ្យ	សដបមច	បាន	នូវ	សកាតានុពល	េ៏ដពញ	ដលញ	

របស់	ខ្នុំ	និង	ជា	អង្គ	ជេល	បជាបេឹង	ថា	ខ្នុំ	អាច	កាលាយ	ជា	អ្ី	បបសិនដបើ	ខ្នុំ	ជស្ងរក	

ែំនួយពីបៃង់	។

អារា៉ានោអិរអាយុ១៩ឆ្នាំបា៉ារា៉ោ្បកេសក្បស៊មីល

អធឈិសាឋាន សូម ទំនុក ចឈិត្ត

ខ្នុំ	ធាលាប់	ដបបៀបដធៀប	ខ្លួន	របស់	ខ្នុំ	ដៅនឹង	មនុស្សេ	នៃ	ជេល	ខ្នុំ	បាន	គិែ	ថា		ពួកដគ	

មាន	ែីវិែល្អ	ជាង	ខ្នុំ	ឆ្ងាយោស់	ជាពិដសស	មនុស្ស	ជេល	មាន	្វិរ្្ញវែ្ថនុ	នឹងនរ	

ជាង	ខ្នុំ	។	ដពល	ោ	ជេល	ខ្នុំ	បាន	អធិសាឋាន	ដៅ	កាន់	បពះវរបិតាសួគ៌	បៃង់	បាន	

បបទាន	ៃំនុកចិែ្	េល់	ខ្លួន	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	បាន	េឹង	ថា	ដទាះបីជា	មាន	ឧបសគ្គ	ជបប	

ោ	ក្ី	បពះ	នឹង	ែួយ	ខ្នុំ	ដោយសារ	បៃង់	ពុំ	បបទាន	កាែព្កិច្ច	េល់	ដយើង	ដឡើយ	

ដលើកជលង	ជែ	បៃង់	ដរៀបចំ	ផ្លូវ	ឲ្យ	ដយើង	សដបមច	នូវ	កិច្ចការ	ដនាះ	(	សូមដមើល		

នីន្វ្ៃី	1	3:7;	17:3	)	។

យ៉ូកស្វអូអាយុ១៩ឆ្នាំឡាកហាគាស្បកេសនីក្វ្សរីយា៉ា

ត�ើអវីជាអំតោយទាននន
ការសតងកេ�សារល់?
បពរះគម្ីរ ខ្លៃង អំពី « សជង្រត សាគាល់ អស់ ទាំង វិញ្ញាណ » ថ្ ជា អំជណាយ ទាន 

ថន បពរះវិញ្ញាណ ( កូរិន្ូស ទី១ ១២:១០; គ. នឈិង ស. ៤៦:២៣ ) ។ វ 

មន ន័យ ថ្ « គឺ ជដើម្ី ឲ្ យល់ ជហើយ ដឹង នូវ អ្ីៗ តាម រយៈ បពរះ ជចសាដា ថន 

បពរះ វិញ្ញាណ ។ . . . គឺ មន ទាំង ការ សាគាល់ យ៉ាង បជាលជបរៅ ពឈិតអំពី ចរិត ថន 

មនុស្ស នឈិង ប្រភព នឈិង ន័យ ថន ជសចក្ី សខម្ង ខ្ង វិញ្ញាណ ផង » ( ជសចក្ី 

ខណនាំ ដល់ ្រទគម្ីរ ទាំង ឡាយ «សជង្រត សាគាល់, អំជណាយ ទាន ខ្ង» 

scriptures .lds .org ) ។

ខអលជ�ើរ ជដវី� ជអ ខ្រដណា ក្ុង កូរ៉ុម ថន ពួក សាវក ដ្រ់ពីរ នាក់ 

បាន ្រជបងៀន ថ្ អំជណាយ ទាន ថន ការសជង្រត សាគាល់ អាច ជួយ ជយើង 

( ១ ) « ចា្រ់ យក បាននូវ កំហុស នឈិង អំជពើ អាបកក់ ោក់កំបាំង រ្រស់  

មនុស្ស ដថទ », ( ២ ) « ចា្រ់ យក បាននូវ កំហុស នឈិង អំជពើ អាបកក់ 

ោក់កំបាំង រ្រស់ែលៃលួន ឯង ផ្ទាល់ », ( ៣ ) « ខស្ងរក នឈិង នាំ មក នូវ 

ជសចក្តីល្អ ខដល ជមើល ជឃើញ ក្ុង មនុស្ស ដថទ » នឈិង ( ៤ ) « ខស្ងរក  

នឈិង នាំ មក នូវ ជសចក្តីល្អ ខដល ជមើល ជឃើញ ក្ុង ែលៃលួន ជយើង » ( « Quick 
 to Observe » Liahona ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៦ ទំព័រ ១៩ ) ។

កតើអ្ក្ ិតដូចករ្ច? ប្រសឈិន ជ្រើ អ្ក មន ្រំណង ជ្លៃើយ នឹង សំណួរ ជនរះ សូម ជផញើ ចជមលៃើយ រ្រស់ អ្ក 

នឈិង រូ្រ្តមនគុណភាព ច្បស់ មួយ សនលៃឹក ឲ្ បាន បតឹម ថ្ងៃ ទី  ១៥ ខែ 

កក្រោ ឆ្នាំ  ២០១៨  ជៅ កាន់ ជគហទំព័រ liahona .lds .org ( សូម ចុច 

« Submit an Article or Feedback » ) ។

ចជមលៃើយ អាច នឹង បតូវបាន ខកសបមួល ជឡើង វិញ ប្រសឈិន ជ្រើ វ ខវង ជពក ឬ មឈិន 

សូវ ច្បស់ ោស់ ។

ការធឆ្ើយ ែប ទាំងឡាយ ធ្វើ ធឡើង ក្នញង ធោល បំណង េុក ជា ជំេួយ េធិង េស្សេវិស័យ មធិេ តមេ ជា 

ការគ្បកាស អំពី ធោលលេ្ធិ សាសោចគ្ក ជា ផ្ទូវការ ធោះ ធេ ។
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« ជតើ ែញុំ ទុក ឧ្រករណ៍ ជអឡឈិចបតូនឈិច មឈិន ឲ្ រំខ្ន អារម្ណ៍ រ្រស់ ែញុំ យ៉ាង ដូចជម្តច 

ជា ពឈិជសស ជៅ បពរះវិ្រ នឈិង ជៅក្ុង ថ្នាក់ សឈិកាខាសាោ ? »
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5.តសាវតជាវតពរះបន្ទនូលននតពរះ។ បពរះវរ្រឈិតា សួគ៌ ជួយ 

ជយើង រកជឃើញ នឈិង អភឈិវ�្ឍ អំជណាយទាន រ្រស់ ជយើង 

តាមរយៈ តបមុយ ខដល មន ជៅក្ុង បពរះគម្ីរ — ជា ទូជៅ 

គឺ តាមរយៈ ការអជញ្ជើញ ឲ្ អនុវត្ត ។ សូមយក ែគម្ីរ 

ជនរះ ជា គំរូ ៖ « ចូរ ឈ្រ់ ទាស់ខទង នឹង គ្នា ចូរ ឈ្រ់ 

នឈិយយ អាបកក់ ពី គ្នា ជៅ វិញ ជៅ មក » ( គ. នឈិង ស. 

១៣៦:២៣ ) ។ ជតើ មន អំជណាយ ទាន អ្ីែលៃរះ ខដល អ្ក 

អាច អភឈិវ�្ឍ ជចញ មកពី ការអជញ្ជើញ ជនរះ ? អំជណាយ 

ទាន ថន ការនឈិយយ ពាក្ ពឈិជររះ ពឈិសារអំជណាយទាន 

ថន ការរមងា្រ់កំហឹង មនុស្ស ដថទ អំជណាយ ទាន ថន 

ការអត់ធ្ត់ នឈិង អ្ីៗ ជា ជបចើន ជទៀត ។ ជហើយ ជនារះ វ 

ជចញ មក ពី ែគម្ីរ ខត មួយ ្រ៉ាុជណាណារះ ! ការអាន បពរះគម្ីរ 

នឈិង សាដា្រ់ តាម ការ្រំផុសគំនឈិត ពី បពរះវិញ្ញាណអាច ជួយ 

អ្ក ខស្ងរក អំជណាយ ទាន រ្រស់ អ្ក ។

6.កុំតផ្តា�ខ�តលើែលៃលួនអ្នក។ ជួនកាល គុណសម្ត្តឈិ ដ៏ ល្អ 

្រំផុត រ្រស់ ជយើង ជកើត មន ជពល ជយើង មឈិន ជផ្តាត ខត ជលើ 

ែលៃលួន ឯង ្រ៉ាុខន្ត ជផ្តាត ជំនួស វិញ ជៅជលើ រជ្រៀ្រ ខដល ជយើង 

អាច ជធ្ើ ការ ជាមួយ នឈិង ជួយ អ្កដថទ ។ ជពលជយើង ជធ្ើ 

ដូជច្រះ ជយើង នឹង ជឃើញ ថ្ ជយើង មន អំជណាយ ទាន ជា 

ជបចើន ខដល ដូច បពរះបគីស្ ។

៧.្ ិ�អំពីមនុស្ខដលតយើងយកតធវើជា្ ំររូ។ ជតើ មន 

នរណា ែលៃរះ ខដល ជា គំរូ រ្រស់ អ្ក ? អ្ក អាច ជធ្ើ ្រញ្ជី មួយ 

អំពី អំជណាយ ទាន ទាំងអស់ ថន មនុស្ស ខដល អ្ក យក ជធ្ើ 

ជា គំរូ  សូមសជង្រត រកជមើល អំជណាយ ទាន នានា ខដល 

អ្ក មន ជំនួស ឲ្ ការជផ្តាត ជលើអំជណាយទាន ណា មួយ 

ខដល អ្ក គ្មាន ជារួមជាមួយ ្រុគគែល ជនារះ ។

ខសវងរកអំតោយទានរបស់អ្នក

ដនះ	គឺ	ជា	ដយាបល់	ចំនួន	បបាំបួន	ដេើម្ី	ែួយ	អ្ក	ជស្ងរក	

អំដោយទានជេល	ដមើលពុំ	ដ�ើញ	ជាក់ជស្ង	មួយ	ចំនួន	

របស់	អ្ក	។

១.សួរមនុស្ដនទតដើម្ីឲ្យអ្នកបានដចឹង។ជួនកាល 

ជយើង ជមើល ពុំ ជឃើញ ជៅក្ុង ែលៃលួន ជយើង នូវ អ្ី ខដល អ្កដថទ 

អាច ជឃើញ ជៅក្ុង ែលៃលួន ជយើង ជឡើយ ។ សូម សួរ មឈិត្តភក្តឈិ 

សាច់ ញាត្តឈិ ឬ ថ្នាក់ ដឹកនាំ សាសនាចបក ឲ្ សរជសរ 

លឈិែឈិត ែលៃី មួយ អំពី អំជណាយ ទាន ឬ ជទពជកាសល្ ខដល 

ពួកជគ ជឃើញ ជៅក្ុង ែលៃលួន អ្ក ។

២.រកតមើលអំតោយទានន្ន្តៅក្នញងតពលមាន

ទុកលំបាក។អំឡុង បគ្ លំបាកៗ ជយើង អាច 

ជបជើសជរើស រវង ការឲ្ គុណសម្ត្តឈិ ដ៏ ល្អ ្រំផុត រ្រស់ 

ជយើង ឬ គុណសម្ត្តឈិ ដ៍ អាបកក់ ្រំផុត ្រង្ហាញ ជចញ 

មក ។ ជៅ បគ្ ណា ខដល លំបាក សូម ជផ្តាត ជលើ 

មនុស្ស	បគប់	រូប	ហាក់	េូចជា	និយាយ	ជបបដនះ	ជានិច្ច	ថា	«	ដលើកជលងជែ	អ្ក	បាន	េឹង	ថា	អ្ក	អសាចារ្យ	

ប៉ុោណា	»	។	បបាកេោស់	ការពិែ	ដនាះ	គឺ	ថា	ែួនកាល	អ្ក	បគ្ន់ជែ	ពុំ	េឹង	ថា	ខ្លួន	អ្ក	អសាចារ្យ	ខាលាំង	

ប៉ុោណា	ប៉ុដោណាះ	។	ដពល	ដយើង	គ្មាន	អារម្មេ៍	ថា	ឆ្លាែ	ខាលាំង	ចិែ្	ល្អខាលាំង	សាអាែ	ខាលាំង	កំជប្ង	ខាលាំង	និង	

មាន	ដៃពដកាសល្យ	ខាលាំង	បំផុែក្ី	ការ	អះអាង	របស់	ខ្លួន	ដយើង	ហាក់េូចជាគ្មាន	ដសាះដឡើយ	។	

ខ្នុំ	បាន	គិែ	អំពី	ចំេុច	ដនះ	៖	ដយើង	ទាំងអស់	គ្នា	គឺ	ជា	បុបតា	និង	បុបែី	របស់	បពះវរបិតាសួគ៌	។	ដោយសារ	ជែ	

ដរឿង	ដនាះ	បៃង់	បាន	បបទាន	េល់	ដយើង	នូវ	អំដោយ	ទាន	និង	ដៃពដកាសល្យ	ពិដសសៗ	ដេើម្ី	ែួយ	ដយើង	បំដពញ	

សកាតានុពល	នន	ភាព	ជា	បពះ	របស់	ដយើង	។	ដពល	ដយើង	រកដ�ើញ	អំដោយ	ទាន	ទាំង	ដនះ	ដយើង	បែូវបាន	រំឭក	អំពី	

ភាព	សក្ិសម	េ៏	ដៃវភាព	របស់	ដយើង	ក្នុង	នាម	ជា	បុបតាបុបែី	របស់	បៃង់	ដ្វើយ	ដយើង	អាច	ខិែកាន់ជែ	ែិែ	បៃង់	

ដ្វើយ	ែួយ	អ្កេនៃ	ឲ្យ	ដធ្ើ	េូដចានាះ	ផងជេរ	។

តោយចាស្ទីោលីត្្នើរ

ការខស្ងរក នឈិង ការជប្រើ បបាស់ គុណ សម្ត្តឈិ នឈិង 

អំជណាយទាន ដ៏ ល្អ ្ំរផុត រ្រស់ អ្ក ។

៣.អធិសាឋានទរូលសរូមជំនួយឲ្យសារល់អំតោយទាន

របស់អ្នក។ បពរះវរ្រឈិតា សួគ៌ បជា្រដឹង ពី សកាតានុពល 

ថន ភាព ជាបពរះ រ្រស់ ជយើង ។ ប្រសឈិនជ្រើ ជយើង មន 

ការលំបាក ក្ុង ជមើល ជឃើញ ចំណុច ជនរះ ជៅក្ុង ែលៃលួន  

រ្រស់ ជយើង ជនារះ បទង់ អាច ជួយ បាន ។ អ្ក អាច  

អធឈិសាឋាន ទូល សូម ជំនួយ ឲ្ សាគាល់ អំជណាយ ទាន  

រ្រស់ អ្ក ។

៤.សរូមកុំខ្លាចក្នញងការសាកល្ងកិច្ការ្ ្មីៗ។ជតើ 

ជយើង អភឈិវ�្ឍខត អំជណាយ ទាន រ្រស់ ជយើង ខដល ជយើង 

មន រួច ជហើយ ជោយសារ ជយើង ខ្លាចនឹង ជធ្ើ អ្ី ខដល 

ជយើង ពុំ ធាលា្រ់ បាន ជធ្ើ ពីមុន ឬ ? ឥឡនូវ ជនរះ វ ដល់ ជពល 

ជដើម្ី សាកល្ង អ្ី ខដល ្ ្ីៗ ជហើយ ខស្ងរក អំជណាយ 

ទាន ខដល ជយើង មឈិន សាគាល់ ។

ខស្ងរក អំតោយទាន  
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៨.សញ្ជចឹង្ ិ�ពីត្ួសាររបស់អ្នក។ ជតើ មន អំជណាយ 

ទាន អ្ី ែលៃរះ ខដល អ្ក មន ជហើយ ្រង្រ្អនូន  ឪពុក មដាយ ឬ 

តាយយ រ្រស់ អ្ក ក៏ មន ផងខដរ ជនារះ ? ចូរ ្រន្ត ជៅ 

មុែ ជទៀត ! បសាវបជាវ ពង្សប្រវត្តឈិ បគួសារ ខស្ងរក ជរឿង 

នានា នឈិង រកជមើល អំជណាយ ទាន ្រខន្ថម ជទៀត ខដល 

អ្ក មន ដូច បគួសារ រ្រស់ អ្ក ។

៩.ទទួលឬអានពរតោកអយ្យតការរបស់អ្នក។  

ពរ រ្រស់ អ្ក អាច នឈិយយ អំពី អំជណាយ ទាន ខដល អ្ក 

មន នឈិង អំជណាយ ទាន ខដល គួរខត អភឈិវ�្ឍ ឲ្មន 

ជហើយ វ ក៏ ចង្អុល ្រង្ហាញ ដល់ អ្ក នូវ ផលៃនូវ ខដល នឹង ដឹកនាំ 

ជៅរក អំជណាយទាន នឈិង ជទពជកាសល្ ្ ្ីៗ ដថទ 

ជទៀត ផងខដរ ។

បំណងតបាថានាតដើម្ីខសវងរក

« ែញុំ ដឹង ថ្ បពរះវរ្រឈិតាសួគ៌ មន អំជណាយទាន 

នឈិង ជទពជកាសល្ ជា ជបចើន ខដល បទង់ បបាថ្នា 

ប្រទាន ដល់ ពួកជយើង ្រ៉ាុខន្ត វ ‹ ស្ថឈិត ក្ុង 

លក្ខែណ្ឌថនការទូលសូម រ្រស់ ជយើង ជដើម្ី មន 

អំជណាយ ទានទាំង ជនារះ ្រ៉ាុជណាណារះ ។ ពរជ័យ 

តបមូវ ឲ្ មន កឈិច្ចការ ឬ ការែឈិតែំ មួយ ចំនួន ជៅ 

ខផ្ក រ្រស់ ជយើង › ( Bible Dictionary 

‹Prayer› ) » ។

ខអលជ�ើរ ជមើរវីន ្រ៊ី អាណុល ក្ុង ពួកចឈិតសឈិ្រនាក់ « Where 
Am I ? How to Discover and Develop Your 
Spiritual Gifts and Talents » Liahona ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 

២០១៤ ទំព័រ ៦១ ។

ជួយអ្នកដនទរកតមើលអំតោយទាន

ជយើ
ង ជឃើញ អ្ីៗ ជៅកុ្ង មនុស្ស ដថទ ខដល ពួកជគ ពុំ 

អាច ជមើល ជឃើញ ជៅក្ុង ែលៃលួន ពួកជគ ។ សបាតាហ៍ 

ជនរះ សូម ខចកចាយ អ្ីៗ ទាំង ជនារះ ជាមួយ មឈិត្តភក្តឈិ ឬ 

សមជឈិក បគួសារ ។ ជនរះ ជាសំណួរ មួយ ចំនួន ជដើម្ី សួរ 

ែលៃលួន អ្ក ខដល អាច ជួយ អ្ក ខស្ងរក អំជណាយ ទានរ្រស់ 

មនុស្សដថទ ។

១. ជតើមន អ្ី ែលៃរះ ខដល ពួកជគ បាន ជធ្ើ ជដើម្ី ជួយ អ្ក ?

២. ជតើ អ្កចូលចឈិត្ត អ្ី ែលៃរះ ពីពួកជគ ?

៣. ជតើពួកជគ ពូខក ខផ្ក អ្ី ែលៃរះ ?

៤. ជតើ ពួកជគ កំពុង ពយាយម ជធ្ើ អ្ី ែលៃរះ ឲ្ បាន ប្រជសើរ 

ជឡើង ?

ចរូរឲ្យបានល្អឥ�តខ្ចារះតៅក្នញងតទង់

ដយើង	ពុំ	ចាំបាច់	បែូវ	ពូជក	បគប់	កិច្ចការ	ទាំង	អស់	ដេើម្ី	

េឹង	ថា	ដយើង	គឺ	ជា	បុបតាបុបែី	េ៏សក្ិសម	របស់	

បពះដឡើយ	។	ដយើង	បែូវជែ	លះបង់	ក្នុង	ការជស្ងរក	

និងអភិវ�្ឍ	អំដោយទាន	និង	ដៃពដកាសល្យ	របស់	

ដយើង	—	បនាទាប់	មក	តាមរយៈ	េង្វាយធួន	របស់	

បពះដយស៊ូវបគីស្	ដនាះ	ដយើង	អាចបាន	ល្អ	ឥែ	ដខាចាះ	ដៅ	

ក្នុង	បៃង់	(	សូមដមើល	មរ៉ូនេ	10:32	)	។	◼
អ្នកនិពន្ធរស់ដៅទី្កុងនរ៉ស�នបា៉ាឡាទីសណត

្បដទសអាល្ឺម៉ង់។

ខស្ងរក អំតោយទាន  រ្រស់ អ្ក

ការពឈិចារណា

ការ ែ្ល់ខ្វោយ
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 ពន្លឺ  
ខាង វិញ្ញាែ បន្ដ បំភលៃលឺ ្ ក ទលើ គគប់  

ការ បង្កបទង្កើត របស់ គពរះ ។

ខអលជ�ើរ ជ�ៀជ្ើរ ជអស្ អុជដូហ្  
ក្នញងករូរ៉ុមននពួកសាវកដប់ពីរន្ក់

«អ្នកកាន់ពនលៃលឺសាថានសួ្៌»សន្និសីទទរូតៅខែ�ុោឆ្នាំ២០១៧។
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យ
ុវវ័យ

អំ
ឡនុង	ដពល	ដបើកបរ	ក្នុងនាម	ជា	អ្ក	ដបើក	

យន្ដហាះ	ដៅ	ែុំ	វិញ	ភព	ជផនេី	របស់	ដយើង		

ខ្នុំ	ជែងជែ	ដសងើច	អសាចារ្យ	ចំដោះ	សបមស់	និង	ភាព	

ឥែដខាចាះ	នន	ការ	បងកបដងកើែ	របស់	បពះ	។	ជាពិដសស	ខ្នុំ	

រកដ�ើញ	ភាព	ទាក់ទាញ	នន	ៃំនាក់ៃំនង	រវាង	ជផនេី	និង	

បពះអាៃិែ្យ	។	ខ្នុំ	គិែ	ថា	វា	គឺជា	កម្មវែ្ថនុដមដរៀន	េ៏	ល្អ	មួយ	

អំពី	វែ្មាន	នន	ភាព	ងងឹែ	និង	ពន្ឺ	។

េូច	ដយើង	ទាំងអស់	គ្នា	បាន	េឹង	ដ្វើយ	ក្នុង	រយៈដពល	

24	ដមា៉ាង	យប់	ដៅជា	នែង	ដ្វើយ	នែង	ដៅ	ជា	យប់	។

េូដច្ះ	ដែើ	អ្ី	ជា	យប់	?

យប់	គ្មាន	អ្ី	ដសាះ	ដបរៅពី	បសដមាល	។

ដទាះ	ជា	ដៅ	ក្នុង	យប់	េ៏	ងងឹែ	បំផុែក្ី	ក៏	បពះអាៃិែ្យ	

ពុំ	អាច	ប្្ប់	បំភាយ	ពន្ឺ	វា	ជេរ	។	វា	បន្	បំភ្ឺ	ពន្ឺ	េ៏	ភ្ឺ	

េូច	សព្	េង	។	ប៉ុជន្	ោក់កោតាល	ជផនេី	ស្ថិែ	ក្នុង	ភាព	

ងងឹែ	។

អវែ្មាន	នន	ពន្ឺ	បោតាល	ឲ្យ	ងងឹែ	។

ដៅដពល	ភាព	ងងឹែ	នន	ដពល	យប់	ចូល	មក	េល់		

ដយើង	ពុំ	អស់សង្ឹម	ដ្វើយ	បារម្ភ	ថា	បពះអាៃិែ្យ	រលែ់	

ដនាះ	ដៃ	។	ដយើង	ពុំ	សន្មែ់	ថា	បពះអាៃិែ្យ	ជលង	មាន		

ដៃៀែ	ដនាះដៃ	។	ដយើង	យល់	េឹង	ថា	ដយើង	ស្ថិែ	ដៅ		

ក្នុង	បសដមាល	មួយ	ជេល	ជផនេី	នឹង	បន្	វិល	ជេល	ដៅ		

ៃីបំផុែ	កាំពន្ឺ	នន	បពះអាៃិែ្យ	នឹង	បំភ្ឺ	មកេល់	ដយើង		

ម្ង	ដៃៀែ	។	

ភាព	ងងឹែ	គឺ	ពុំ	ចង្អនុល	បង្ហាញ	ថា	គ្មាន	ពន្ឺ	ដនាះដៃ	។	

ជាញឹកញប់	បំផុែ	វា	មាន	ន័យ	ដោយ	សាម្្ញ	ថា	ដយើង	

ពុំ	ស្ថិែ	ដៅ	ក្នុង	កជន្ង	បែឹមបែូវ	ដេើម្ី	ៃៃួល	ពន្ឺ	។

ពនលៃឺ គឺ មន វត្តមន ជៅ 
ទីជនារះ ជានឈិច្ច !

តោយខអលតឌើរតឌៀត្ើរតអសវអុជដរូ�វ

ក្ុងកូរ៉ុមថនពួកសាវកដ្រ់ពីរនាក់

ពាក្យចុងតតកាយ

ពន្ឺ	ខាង	វិញ្ញាេ	បន្	បំភ្ឺ	មក	ដលើ	បគប់	ការ	បងកបដងកើែ	

របស់	បពះ	។

វា	អាបស័យ	ដៅដលើ	ដយើង	ដេើម្ី	ដៅ	ក្នុង	កជន្ង	បែឹមបែូវ	

ដេើម្ី	ដមើល	ដ�ើញ	ពន្ឺ	និង	ដសចក្ីពិែ	េ៏	ដៃវភាព	នន	

េំេឹងល្អ	របស់	បពះដយស៊ូវ	បគីស្	។	ដទាះ	ជា	ដពល	យប់	

មកេល់	ដ្វើយពិភពដលាក	ហាក់េូចជា	ងងឹែ	ក្ី	ក៏	

ដយើង	អាច	ដបែើសដរើស	ដេើរ	ដៅ	ក្នុង	ពន្ឺ	របស់	បពះបគីស្	

រកសា	បៃប្្ញែ្ិ	របស់បៃង់	ដ្វើយ	ជែ្ង	ៃីបនាទាល់	ដោយ	

កាលាហាន	អំពី	ភាព	ពិែ	និង	ភាព	ម្វិមា	របស់	បៃង់ជេរ	។

រល់	ដពល	ជេល	អ្ក	បជង្រ	េួងចិែ្	របស់	អ្ក	ដៅ	រក	

បពះ	ក្នុង	ការ	អធិសាឋាន	ដោយ	របសា	ដនាះ	អ្ក	ៃៃួល	

បៃពិដសាធន៍	នូវពន្ឺ	របស់	បៃង់	។	រល់	ដពល	ជេល	

អ្ក	ជស្ងរក	បពះបន្លូល	និង	បពះៃ័យ	របស់	បៃង់	ដៅ	ក្នុង	

បៃគម្ីរ	ដនាះ	ពន្ឺ	នឹង	បំភ្ឺ	ដឡើង	កាន់ជែ	ជចងចាំង	។	រល់	

ដពល	ជេល	អ្ក	សដងកែ	ដ�ើញ	នរោ	មានាក់	ខ្ះខាែ	ដ្វើយ	

លះបង់	ភាព	សុខបសួល	របស់	អ្ក	ដេើម្ី	ដ្ង	ដៅ	ែួយ	

ដោយ	ក្ី	បសឡាញ់	ដនាះ	ពន្ឺ	នឹង	រីកធំខាលាំង	ដឡើងៗ	។	

រល់	ដពល	ជេល	អ្ក	បេិដសធ	ការល្លួង	ដ្វើយ	ដបែើសដរើស	

ភាព	បរិសុៃ្ធ	រល់ដពល	ជេល	អ្ក	ជស្ងរក	ឬ	ផ្ល់	ការ	

អភ័យដទាស	រល់ដពល	ជេលអ្ក	ជែ្ង	ៃីបនាទាល់	អំពី	

ដសចក្ីពិែ	ដោយ	កាលាហាន	ដនាះ	ពន្ឺ	បដេដាញ	ភាព	ងងឹែ	

ដ្វើយ	ទាក់ទាញ	េល់	អ្កេនៃ	ជេល	កំពុង	ជស្ងរក	ពន្ឺ	

និង	ដសចក្ីពិែ	ផងជេរ	។	◼
�ក្សង់ដចញពីសុន្ទរកថាដៅក្ននុងសន្និសីទទូដៅសខតុោឆ្នាុំ២០១៧

កាលសអលដ�ើរអុច�ូហ្វជាទី្បឹកសាទីពីរក្ននុង្ណៈ្បធានទីមួយ។
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ធោក បាេ ចូលជា សរាជធិកសាសោចគ្ក ក្នញង ឆ្នាំ 

១៩៤៧ ធៅ �្សីកធខាវ គ្បធេស អាល្ឺម៉ង់ ។

បាេ ោំគ្េ ជា សរាជធិក ទេ  

កូរ៉ុម នៃ ពួក ស្វក ែប់ ពីរ នាក ់

ធៅ ទែងៃ េី ២ តខ ែុោ ឆ្នាំ ២០០៤

បាេ ធរៀបអាពា�៍ពធិពា�៍ 

េឹង ហារីែ តរជ ធៅ 

ឆ្នាំ ១៩៦២ ធៅ 

ពពរះវិហារបរិសុទ្ធ 

នប៊ើៃ ពបនទស ស្ីស
កាល ធៅ ធក្ង ធោក 

េធិង គ្គួសារ ធោក គឺ ជា 

ជៃ ន�ៀសខ្លួៃ 

 រែ់ ធគច ធចញ ពី 

គ្បធេសធឆកូសាលាវា៉គី 

ធៅ គ្បធេស អាល្ឺម៉ង់ 

បោទាប់ មក ធចញ ពី 

អាល្ឺម៉ង់ ខាង ធកើែ ធៅ 

អាលឺ្ម៉ង់ ខាង លធិច ។

ធោក បាេធ្វើការ ឲ្យ 

 អាកាសចរណ៍ 

លូហ្ហាៃស្ អាល្លឺម៉ង់ 

ក្នុងនាម ជា អ្ក នបើក �ៃ្ត 

នហារះ  

។ ធោក បាេ កាលាយ ជា ធមបញ្ជាការ ធៅ 

អាយុ ២៩ ឆ្នាំ ។

ធកើែ ធៅ  

 អូពស្រាវា នេកូស្លាវា៉គ ី 

ធៅ ទែងៃ េី ៦ តខ វិច្ធិកា ឆ្នាំ ១៩៤០ ។



ជតមាបសួរ!
ែ្ញំត្មារះេនូវ។

បង្ហាញ ទសចក្ដបី គសឡាញ់ របស់ នាង
បញ្ចាំងពនលៃលឺរបស់អ្នក

អំពីែ្ញំ

ខ្នុំ	រស់ដៅ	បបដៃស	នីដ្វ្សរីយា៉ា	។	

ដនាះ	គឺ	ជា	បបដៃស	មួយ	ដៅ	ក្នុង	ៃ្ីប	

អាហ្វ្ិក	។	ខ្នុំ	រស់ដៅ	ជាមួយ	ឪពុក	

មាតាយ	និង	ប្អលូន	ៗ 	របស់	ខ្នុំ	។	ចដបមៀង	

ជេល	ខ្នុំ	ចូលចិែ្	គឺ	«	កុមារ	ោស	

ដពញ	ពិភពដលាក	»	។	ខគម្ីរ	ជេល	

ខ្នុំ	ដពញចិែ្	គឺ	នីន្វ្	ៃី1	3:7	។

ជិ�នចឹងតពរះវិហ្របរិសុទ្ធ

ដយើង	រស់ដៅ	ែិែ	នឹង	បពះវិហារ	បរិសុៃ្ធ	

អាបា	នីដ្វ្សរីយា៉ា	។	វា	ចំោយ	ដពល	បបាំ	

នាៃី	ដេើម្ី	ដេើរ	ដៅេល់	ៃីដនាះ	!	ខ្នុំ	ជសន	

រីករយ	ដពល	ខ្នុំ	ដៅ	បពះវិហារ	បរិសុៃ្ធ	។		

ខ្នុំ	កំពុង	ដរៀបចំ	ខ្លួន	សបមាប់	ដពលមួយ	

ដពល	ខ្នុំ	អាច	ចូល	ដៅ	ក្នុង	បពះវិហារ	បរិសុៃ្ធ	

ដេើម្ី	ដធ្ើ	ពិធីបុេ្យ	បែមុែ	ៃឹក	។

ែ្ញំបញ្ចាំងពនលៃលឺរបស់ែ្ញំរាមរយៈ

ការបង្ហាញតសចកតេីតសឡាញ់

ចំតពារះត្ួសារែ្ញំ។
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ក
ុមា
របង្ហាញ ទសចក្ដបី គសឡាញ់ របស់ នាង

ត�ើអ្នកអាចបញ្ចាំងពនលៃលឺតោយ

រតបៀបោ?

• អាន ជសៀវជៅ ឲ្ ្រង្រ្អនូន សាតា្រ់ ។

•  សួរ មតាយ ឬ ឪពុក អ្ក នូវ កឈិច្ចការ ខដល អ្ក 

អាច ជួយ បាន ។

• រំឭក បគួសារ រ្រស់ អ្ក អំពី ការអធឈិសាឋាន ជា 

បគួសារ ។

ជួយប្អនូនតបុសរបស់ែ្ញំ

ដរៀងរល់	បពឹក	ខ្នុំ	បាន	ោស់	ប្អលូន	ៗ 	របស់	ខ្នុំ	ឲ្យ	មក	ការបបែុំ	ធម្មនិោឋាន	បគួសារ	របស់	

ដយើង	។	ដយើង	ដបចៀង	ៃំនុកែដមកើង	សិកសា	បពះគម្ីរ	ដ្វើយ	លុែ	ែង្គង់	បពមទាំង	

អធិសាឋាន	ជាមួយ	គ្នា	។	បនាទាប់	មក	ខ្នុំ	ែួយ	ដរៀបចំ	ពួកដគ	ដៅ	សាលា	ដរៀន	។	ខ្នុំ	មាន	

អារម្មេ៍	ថា	វា	ជា	កាែព្កិច្ច	មួយ	ជេល	ខ្នុំ	ែំោក់	បពះវរបិតាសួគ៌	ខ្នុំ	ក្នុងការ	បសឡាញ់	

និង	ែួយ	ប្អលូនៗ	របស់	ខ្នុំ	។

កខនលៃងដ៏ល្អបំផុ�តដើម្ីរស់តៅ

ដៅ	នែង	ចន្	ខ្នុំ	រំឭក	ប្អលូនៗរបស់	ខ្នុំ	អំពី	របែី	ែួប	ែុំ	បកុម	បគួសារ	។	ខ្នុំ	ចូលចិែ្	វា	ដពល	

ឪពុក	របស់	ខ្នុំ	ចម្អិន	អាហារ	ដពលលាងាច	ដ្វើយ	ដយើង	ទាំងអស់	គ្នា	រំ	ជាមួយ	គ្នា	។	

ផ្ះ	គឺ	ជា	កជន្ង	េ៏	ល្អ	បំផុែ	ដេើម្ី	រស់ដៅ	។

តធវើការនិងការតលង

បនាទាប់	ពី	ដចញ	ពី	សាលា	ខ្នុំ	ែួយ	មាតាយ	ខ្នុំ	

ដធ្ើការ	ែុំវិញ	ផ្ះ	របស់	ដយើង	។	ខ្នុំ	ែួយ	ប្អលូនៗ	

របស់	ខ្នុំ	ដធ្ើ	កិច្ចការ	មក	ពី	សាលា	ផងជេរ	។	

ខ្នុំ	ពុំ	សូវ	មាន	ដពល	ដបចើន	ដលង	ដៃ	ប៉ុជន្	ខ្នុំ	

ចូលចិែ្	ែិះកង់	និង	ដធ្ើ	ជខ្ង	បដង្ហាះ	។	ខ្នុំ	

ៃៃួល	អារម្មេ៍	នន	ដសចក្ីបសឡាញ់	

របស់	បពះវរបិតាសួគ៌	ដពល	ខ្នុំ	បង្ហាញ	

ដសចក្ីបសឡាញ់	េល់	បគួសារ	ខ្នុំ	។

សរូមតផ្ើររូបផ្កាយមកតយើង!

បពរះជយស៊ូវ សុំ ឲ្ ពួក ជយើង ្រញ្ចំង 

« ពនលៃឺ [ រ្រស់ ជយើង ] ឲ្ ភលៃឺ ជៅ មុែ 

មនុស្ស » ( ម៉ាថ្យ ៥:១៦ ) ។ 

ជតើ អ្ក ្រញ្ចំង ពនលៃឺ រ្រស់ អ្ក ជោយ 

រជ្រៀ្រ ណា ? សូម ជផញើ រូ្រ្ត ផ្កាយ ជាមួយ ជរឿង រ្រស់ 

្រ្អនូនៗ នឈិង រូ្រ្ត រ្រស់ ្រ្អនូន បពម ជាមួយ នឹង ការ 

អនុញ្ញាត ពី ឪពុក មដាយ តាម អ៊ីខម៉ាល  
liahona@ ldschurch .org ។



«ដពលណាខ្នុុំមានចិត្ល្សបបែនុរសដហើយជួយមនុស្សមានាក់ស�លខ្នុុំដឃើញ

ខ្នុុំមានអារម្ណ៍រីករាយខាលាុំងណាស់�បែិតខ្នុុំកុំពុងជួយខ្លួនខ្នុុំ»(Children’s 
Songbookល.រ.១៩៧)។

ថអែ
នែុន	បាន	ដមើល	ដពល	ដអបកង់	កុំព្យលូៃ័រ	បានដលាែ	ដៅ	កបមិែ	ៃី	បបាំមួយ	នន	

ដ្វ្គម	របស់	គ្ែ់	ជេល	ៃំនង	េូចជា	ដលើក	ៃី	មួយ	លានេងដ្វើយ	។	គ្ែ់	

បាន	េកេដងហើម	ធំ	ដ្វើយ	បាន	ចាប់ដផ្ើមដបាះ	ែំហាន	ឆ្ង	កាែ់	ៃីខាវាែ់ជខ្ង	ជេល	នាំ	

ឲ្យ	វដង្ង		ដោយ	ដហាះរំលង	ដលើ	ចំេុច	បសួចៗ	ចបមុះពេ៌	និង	ឆ្ង	កាែ់ផ្លូវ	រូងក្នុង	

េី	ជេល	មាន	អោតាែ	ដភ្ើង	ដឆះ	។		គ្ែ់បាន	ដគ្ះ	ដែើង	របស់	គ្ែ់	កាន់ជែ	ដលឿន	

ដៅដពល	គ្ែ់	កាន់ជែ	មក	េល់	ែិែៃីផ្តាច់	បព័បែ	។

«	ជអ៊នែុន	?	»	វា	ជា	សំដឡង	របស់	មា៉ាក់	។	គ្ែ់	ដៅ	េូច	ជា	គ្ែ់	បែូវការ	អ្ី	

មួយ	។

គ្ែ់	បាន	គិែ	ថា	«	មិនជមន	ដពលឥឡលូវ	ដនះ	ដៃ	!	»	គ្ែ់	បាន	ដលាែ	រំលង	ដលើ	

ចំេុចបសួច	មួយ	ដៃៀែ	ដ្វើយ	រែ់	យា៉ាង	ដលឿន	ឆ្ង	កាែ់	ផ្លូវ	រូងក្នុង	េី	មួយ	ដៃៀែ	។	

គ្ែ់	បាន	ដឆ្ើយ	ថា	«	បាៃ	?	»	ប៉ុជន្	ពុំ	បាន	ង្ក	ជភ្ក	គ្ែ់	ដចញ	ពី	ដអបកង់	កុំ	ព្យលូៃ័រ	

ដឡើយ	។

«	ដែើ	កូន	អាច	ដស្ៀកោក់	អាវ	ដគងយប់	ឲ្យ	ជ្វ្លីក	ដ្វើយ	អាន	ដរឿង	ឲ្យ	គ្ែ់	សាតាប់	

បាន	ដៃ	?	មា៉ាក់	បែូវ	ប្្ចប់	ការសមាអាែ	ផ្ះបាយ	សិន	»	។

«	ដអើ	.	.	.	»	គ្ែ់	ជិត	េល់	ដ្វើយ	!	គ្ែ់	បាន	បែ់ឆ្ង	កាែ់	ផ្លូវ	ជេល	មាន	ចំេុច	

បសួចៗចុង	ដបកាយ	ដគ	ដលាែ	រំលង	ដលើ	អោតាែ	ដភ្ើង	មួយ	ដៃៀែ	្វួស	ផុែ	ពី	បិសាច	

ជេល	ចាប់ស៊ី	ៃំោរ	េូច	សែ្	កាច	សាហាវ	អ្្ចឹង	ដ្វើយ	.	.	.	ជមនដ្វើយ	!	ឆ្ង	េល់	

ៃី	ផ្តាច់	បព័បែ	!

កុំព្យលូៃ័រ	បាន	ដលាែ	ចូលដៅ	កបមិែ	ៃី	បបាំពីរ	។	វា	ដមើលដៅ	កាន់ជែ	ញប់	ប៉ុជន្	

ជអ៊នែុន	អែ់បទាំ	នឹង	សាកល្ង	វា	ពុំ	បាន	ដឡើយ	។	គ្ែ់	បាន	ខំដលង	យា៉ាង	ខាលាំង	ដៃើប	

មក	េល់	កបមិែ	ដនះ	។	ជអ៊នែុន	បាន	ចុច	ប៊ូែុង	សបមាក	ដ្វើយបកដឡក	ដមើល	ដៅ	

មាតាយ	គ្ែ់	ជេល	កំពុង	ពរ	ប្អលូន	បបុស	ែូច	របស់	គ្ែ់	ជ្វ្លីក	។	«	ដែើ	កូន	សូម	ដពល	

ពីរបី	នាៃី	ដៃៀែ	បាន	ដៃ	?	កូន	ដៃើប	ជែ	េល់	កបមិែ	ៃី	បបាំពីរ	ដៃ	!	»

មា៉ាក់	បាន	និយាយ	ថា	«	មា៉ាក់	ពិែ	ជា	បែូវការ	ែំនួយ	ោស់	។	កូន	អាច	ដលង	

មួយ	កបមិែ	ដៃៀែ	បនាទាប់	ពី	កូន	ដមើលជែ	ជ្វ្លីក	រួច	»	។

ជ្វ្លីក	បាន	ញញឹម	។	«	្វុឺ	?	»	គ្ែ់	បាន	និយាយ	តាម	រដបៀប	ដក្មង	អាយុ		

ពីរ	ឆ្នាំ	។

ទពល ទគង សគមប់ ថ�្វលបីក

រច
នា

រូ្រ
ភា

ព
ជោ

យ
 ស

្រត
 សា

ជហ
គែៀ្រ

៊ូ

តោយន�ឌីផរូលតមន

ខផ្អក ជៅជលើ ដំជណើរ ជរឿង ពឈិត
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ក
ុមា
រ

ដៅលា	របស់	គ្ែ់	។	ជអ៊នែុន	បាន	ដបើក	ដៅ	ៃំព័រ	ៃីមួយ	ដ្វើយ	អាន	ខេៈ	ជេល	

ជ្វ្លីក	ដគង	ជផ្អក	នឹង	គ្ែ់	។	ជ្វ្លីក	បាន	ចង្អនុល	សែ្	នីមួយៗ	ដៅ	ដលើ	ៃំព័រ	

ដសៀវដៅ	ដនាះ	ដ្វើយ	ហាែ់	ដៅ	ដ្មាះ	សែ្	នីមួយៗ	។	«	ដសះ-	កង់	.	.	.	សែ្	

ដខៀល	.	.	.	ដសាែ	មុែ	»	។

ដពល	ចប់	ជអ៊នែុន	បាន	បិៃ	ដសៀវដៅ	ដ្វើយ	ទាញ	ភួយ	បគប	ដលើ	ជ្វ្លីក	។		

គ្ែ់	បាន	ដែើប	កបាល	របស់	ជ្វ្លីក	ដ្វើយ	ដបកាក	ដចញ	ដៅ	ដោយ	និយាយ	ថា	

«	របែី	សួស្ី	ជ្វ្លីក	»	។

ប៉ុជន្	ដពល	គ្ែ់	បាន	ដេើរ	ដៅ	កាន់	ទាវារ	គ្ែ់	បាន	ឮ	សំដឡង	េ៏	ែូច	ដនាះ	ម្ង	ដៃៀែ	។	

«	សូម	មក	ដគង	ជក្រមក	?	»

ជអ៊នែុន	បាន	ញញឹម	។	«	យល់បពម	។	គ្ែ់	បាន	ខិែ	ដៅ	។	បង	នឹង	ដៅ	បន្ិច	

ដៃៀែ	»	។

ជអ៊នែុន	បាន	ៃដបមែ	ខ្លួន	ដលើ	ដខ្ើយ	។	

យា៉ាងដហាច	ោស់	ដពល	ដនះ	គ្ែ់	គ្មាន	

អារម្មេ៍	ថា	ចង់	ដធ្ើ	អ្ី	ដៃៀែ	ដឡើយ	។	គ្ែ់	

បាន	ញញឹម	ដពលជ្វ្លីក	បាន	ហាមាែ់	

សាងាប	យា៉ាង	ធំ	ដ្វើយ	បិៃ	ជភ្ករបស់គ្ែ់	។	

គ្ែ់	មាន	អារម្មេ៍	ថា	មាន	សុភមង្គល	

បំផុែ	ជេល	បាន	ដៅ	ដពញ	មួយ	នែង	។	គ្ែ់	

ចាំដលង	ដ្វ្គម	ដពលដបកាយ	ដៃៀែ	។	◼

អ្នកនិពន្ធរស់ដៅរ�្ឋយូថាហ៍ស.រ.អា.។

ទពល ទគង សគមប់ ថ�្វលបីក

ជអ៊នែុន	បាន	សម្ឹង	ដមើល	ដអបកង់	កុំព្យលូៃ័រ	ដ្វើយ	េក	េដងហើម	ធំ	។	«	មិន	អី	

ដៃ	»	។	គ្ែ់	បែូវ	ជែ	បបញប់បបញល់		ដេើម្ី	គ្ែ់	អាច	បែឡប់	មក	ដលង	ដ្វ្គម	

របស់	គ្ែ់	វិញ	។

គ្ែ់	បាន	ដលើក	ជ្វ្លីក	ដឡើង	ដ្វើយ	បី	គ្ែ់	ដឡើង	ែដេតាើរ	ដៅ	បន្ប់	របស់	

ពួកដគ	។

គ្ែ់	បាន	និយាយ	ដោយ	ដគ្ះដលើកបាល	ដោះ	ៃន់ៗរបស់	ជ្វ្លីក	

ែូចថា	«	នរោ	ដគ	ជា	ប្អលូន	បបុស	គួរ	ឲ្យ	បសឡាញ់	របស់	បង	?	»	គ្ែ់	បាន	ផ្នុំ	

កបាលដោះ	ជ្វ្លីក	ដ្វើយ	ញញឹម	ដពល	ជ្វ្លីក	បន្ឺ	សំដឡង	ដសើច	កក្អឹក	។

ជអ៊នែុន	បាន	ដស្ៀក	ដខាអាវ	ដេកយប់	រូបនេេូដសើរ	ជេល	ជ្វ្លីក	

ចូលចិែ្	។	បនាទាប់	មក	គ្ែ់	បាន	ដលើក	ជ្វ្លីក	ោក់	ដលើ	ជបគ	

ដ្វើយបាន	ដេើរ	ដៅរក	ទាវារ	។		មា៉ាក់	បាន	បបាប់	គ្ែ់	ឲ្យ	អាន	ដរឿង	

ឲ្យ	ជ្វ្លីក	សាតាប់	ផងជេរ	ប៉ុជន្	គ្ែ់	បាន	ដធ្ើ	ជែ	ជផ្ក	

សំខាន់	ប៉ុដោណាះ	។	បបជ្វល	ឥឡលូវ	ដនះ	គ្ែ់	

អាច	ដៅេល់	កបមិែ	ពីរ	ដៃៀែ	ពីមុន	

ចូលដេក	។

បសាប់ជែ	

ជអ៊នែុន	មាន	

អារម្មេ៍	ថា	មាន	អ្ី	មួយ	

កហនាតាក់	អាវ	របស់	គ្ែ់	។	គ្ែ់	

បាន	ដមើល	ដៅ	ដបកាម	ដ្វើយ	បាន	ដ�ើញ	ថា	

ជ្វ្លីក	បាន	ចុះ	ពី	ដលើ	ជបគ	។

ជ្វ្លីក	បាន	សួរ		«	ខាលា	�្មនុំ	?	»	។	គ្ែ់	បាន	រែ់	ដៅ	រក	

កហន្ក	ដសៀវដៅ	របស់	គ្ែ់	ដ្វើយ	បាន	យក	ដសៀវដៅ	មួយបែឡប់	

មក	វិញ	ជេល	មាន	រូប	ែុកកតា	ខាលា�្មនុំ	ៃឹកកក	ដៅ	ដលើគបមប	ដសៀវដៅ	ដនាះ	។

ជអ៊នែុន	និយាយ	ថា	«	ហា៎	ជ្វ្លីក	បង	មាន	កិច្ចការ	បែូវ	ដធ្ើ	ដ្វើយ	!	»	។	

ជ្វ្លីក	បាន	កាន់	ដសៀវដៅ	ោក់ដលើ	កបាល	

របស់	គ្ែ់	សម្ឹង	ដមើល	ដៅ	ជអ៊នែុន	

ជាមួយនឹង	ជភ្ក	ពេ៌ដតានាែ	ទាំង	គូ	របស់	

គ្ែ់	។

ជអ៊នែុន	ពុំ	អាច	បទាំ	នឹង	ញញឹម	បាន	

ដឡើយ	។	«	បង	នឹង	មិន	ដឆ្ើយ	បេិដសធ	ដៃ	

ជមនដៃ	?	ជមនដ្វើយ	មិន	អី	ដៃ	»	។

ជអ៊នែុន	បាន	អង្គនុយ	ដលើ	ជបគ	របស់	

ជ្វ្លីក	ដ្វើយ	ជ្វ្លីក	បាន	ដឡើង	ដៅដលើ	



៧០ លីអាហូណា

តោយលីនសាយស្ទីវិនខ្នតនើរនិងមា៉ារីសាតដននីស

ខផ្អក ជៅជលើ ដំជណើរ ជរឿង ពឈិត

«ដបើសិនអ្នកចង់មានមិត្អ្នក

្តូវបង្ហាញថាអ្នកខ្វល់ខាវាយ»

(Children’s Songbook

ទុំព័រ២៦២)។

អាដបេៀោ	ធុញ	

បទាន់	។	គ្ែ់	ចង់	

ដលង	ជាមួយ	ប្អលូនបសី	ដភាលាះ	របស់	គ្ែ់	

នេអាោ	។	ប៉ុជន្	នេអាោ	បាន	ដៅ	

ៃិញ	អាហារ	ដៅផសារ	ជាមួយ	ដលាកយាយ	

ដ្វើយ	។	អាដបេៀោ	េកេដងហើម	ធំ	។	មាន	

អារម្មេ៍	ថា	ក្នុ	ងផ្ះ	គ្មាន	អ្ីដសាះ	។	នាង	ចង់	ដៅ	

ជាមួយ	នឹង	ពួកដគ	។

អាដបេៀោ	បាន	សដបមច	ចិែ្	ដៅ	ដលង	អ្ក	ែិែខាង	រស់	នាង	ដ្មាះ	

មា៉ាហាររីតា	។	កូនៗ	របស់	មា៉ាហាររីតា	ធំៗ	អស់	ដ្វើយ	ដ្វើយ	គ្ែ់	េូច	ជា	ែីេូន	របស់	

អាដេៀោ	ផងជេរ	។	ពួកដគ	មាន	ភាពរីករយ	យា៉ាង	ខាលាំង	ជាមួយ	គ្នា	ជានិច្ច	។

អាដបេៀោ	បាន	ដចញ	ដៅ	ដបរៅ	។	ពន្ឺ	កដរៅតា	បពះអាៃិែ្យ	បាន	ចាំង	មក	ដលើនាង	

ដពល	នាង	ដេើរ	ដៅ	ផ្ះ	របស់	មា៉ាហាររីតា	។	នាង	បាន	ដ្ងាក	កបាល	ចូល	តាម	ចដមាលាះ	

ទាវារ	។	«	មា៉ាហាររីតា	ដែើ	ដលាក	យាយ	ដៅផ្ះដៃ	?	»

មា៉ាហាររីតា	បាន	ដឆ្ើយ	«ចាស៎	យាយ	ដៅ	ឯ	ផ្ះបាយ	ឯដេះ	»	។	អាដបេៀោ	

បាន	ដ�ើញ	គ្ែ់	កំពុង	អង្គនុយ	ដៅែុ	ផ្ះបាយ	កំពុង	ដ្ងាក	មុខ	ចុះ	ដបកាម	។	គ្ែ់	បាន	

ដងើយ	ដមើល	ដលើ	ដពល	អាដបេៀោ	ដេើរ	ចូល	មក	។

មា៉ាហាររីតា		បាន	និយាយ	ថា	«	សួស្ី	អាដបេៀោ	»	។	គ្ែ់	បាន	ញញឹម	

បន្ិច	។	ប៉ុជន្	េូច	ជា	ដកើែ	ៃុក្ខ	។

អាដបេៀោ	បានសួរ	«	ដែើ	ដលាក	យាយ	មាន	ដរឿង	អ្ី	ឬ	?	»

មា៉ាហាររីតា	បាន	េក	េដងហើម	ធំ	។	«	គ្មាន	អ្ី	ជេល	ដៅ	បែូវ	បារម្ភ	ដឡើយ	»	។

អាដបេៀោ	បាន	គិែ		«	ដែើ	ខ្នុំ	អាច	ែួយ	ឲ្យ	គ្ែ់	មាន	អារម្មេ៍	ល្អ	បបដសើរ	

ដឡើង	យា៉ាង	េូចដម្ច	?	»	មា៉ាហាររីតា	ហាក់េូចជា	រីករយ	ជានិច្ច		ដពល	ពួកដគ	

ចម្អិនអាហារ	ជាមួយ	គ្នា	។	

«	ដែើដៅអាចែួយដលាក	

យាយ	ដធ្ើ	នំ	ែែ	ធីឡា	

បានដៃ	?	»

មា៉ាហាររីតា	បាន	និយាយ	

ថា	«	យាយ	ដៃើប	ជែ	ដធ្ើ	បាន	

មួយ	ចំនួន	អមបាញ់	មិញ	ដនះ	»	។	

គ្ែ់	បាន	ដលើក	បកោែ់	ដេើម្ី	

បង្ហាញ	គំនរ	នំ	ែែ	ធីឡា	។

«	អ្្ចឹង	ឲ្យ	ដៅ	ែួយ	ញ៉ាុំ	នំ	ែែ	ធីឡា	

ផង	?	»	អាដបេៀោ	បាន	សួរ	ទាំង	ញញឹម	។

មា៉ាហាររីតា	បាន	ដសើច	។	«	ចាស៎	បាន	។	ចាំ	យាយ	

ចម្អិន	សជេតាក	ខ្ះ	ដេើម្ី	ញ៉ាំ	ជាមួយ	វា	»	។

អាដបេៀោ	បាន	ឈរ	ដៅ	ជក្រ	មា៉ាហាររីតា	ដៅ	ឯ	ចហង្កាន	ដ្វើយ	កូរ	សជេតាក	ដ្មា	

ជេល	ដៅ	ក្នុង	ឆ្នាំង	។	ដពល	សជេតាក	បាន	ឆ្អិន	ដ្វើយ	គ្ែ់	បាន	ដលើក	វា	យក	ដៅ	

ដលើែុ	។	មា៉ាហាររីតា	បាន	យក	នំែែធីឡា	និង	ឈីស	មក	។

អាដបេៀោ	បាន	យក	នំែែ	ធីឡា	ដរៅតាឧេ្ឌៗ	ដ្វើយ	ដរយ	សជេតាក		

ពីដលើ	វា	។	បនាទាប់	មក	គ្ែ់	ដរយ	ឈីស	ពីដលើ	។	វា	ដមើលដៅ	េូចជាឆ្ងាញ់	ោស់	!	

អាដបេៀោ	អែ់	បទាំ	នឹង	ញ៉ាំពុំ	បាន	ដឡើយ	។	បុ៉ជន្	មាន	អ្ីមួយ	ជេល	គ្ែ់	បែូវ	ដធ្ើ	

ជាមុន	សិន	។

អាដបេៀោ	បាន	សួរ	មា៉ាហាររីតាថា	«	ដែើ	ខ្នុំ	សូមអធិសាឋាន	បាន	ដៃ	?	»

«	ចាស៎	បាន	»	។

អាដបេៀោ	បានបិៃជភ្ក	ដ្វើយ	ឱប	នេ	របស់	នាង	។	«	ឱ	បពះវរបិតាសួគ៌	

ដអើយ	ពួកដយើង	សូម	ជែ្ង	អំេរគុេ	បៃង់	សបមាប់	អាហារ	ដនះ	។	សូម	បបទានពរ	

ដ្វើយ	ដធ្ើ	ឲ្យ	ដយើង	មាន	សុខភាព	ល្អ	និង	រឹងមាំ	។	ដ្វើយ	សូម	ែួយ	មា៉ាហាររីតា	នូវ	

អ្ី	ជេល	គ្ែ់	បែូវការ	។	ខ្នុំ	រីករយ	ជេល	គ្ែ់	ជា	មិែ្	របស់	ខ្នុំ	។	ដៅក្នុង	បពះនាម	នន	

បពះដយស៊ូវបគីស្	អាជម៉ន	។

នំ ែតធបីឡា និង អា្បីហ្គាស

រច
នា

 រូ្រ
ភា

ព
 ជោ

យ
 ជ
ជ

ន
ីជហ

្ើរ 
ប្រ

៊ីក
ឃ

ីង



 ខែ មឈិ្ុនា ឆ្នាំ ២០១៨ ៧១

ក
ុមា
រ

នំ្ �ធីឡាមិ�តេភាព
នំ្តធីឡា ជពាត ដ៏បសួល ទាំងជនរះ គឺ ល្អ ្រំផុត ជដើម្ី ចម្អឈិន ជហើយ ខចកចាយ ជាមួយ មឈិត្តភក្តឈិ ! សូម បបាកដ ថ្ សូម ជំនួយ ពី មនុស្ស 

ជពញវ័យ ។

តមសៅមា៉ាសាហ្វារីោ២ខពង(តមសៅតពា�)

ទចឹកត្តា១ខពងកនលៃរះ

១. បច្រល់ ជមសៅម៉ាសា ្វោរីណា ជាមួយ ទឹក ជ្តា ។ បចបាច់ ោយ ជមសៅ ជនារះ រហូត ដល់ ទន់ ។

២. មូល ជមសៅជនារះ ជា ដុំ តូច ។ ោក់ មួយ ដុំ ជៅ ចជនាលារះ បកោស បកមួន ពីរ ។

៣. ជាមួយ នឹង ្រន្រះខដក ឬ ែ្រះ មន ថដយួរ សូម សង្រត់ ជលើ ដុំ ជនារះ ឲ្ខ្លាំង ្រួនបបាំដង ។

៤. ចម្អឈិន នំ ្ ត ធីឡា ជៅក្ុង ែ្រះឆ្ ជោយ កជ្តា ជភលៃើង មធ្ម ។ ជពល ខផ្ក ខ្ង ជលើ ្ ្អឈិន ជហើយ សូមខប្រ វ ជដើម្ី ចម្អឈិនមខាង ជទៀត ។

៥. ោក់ សខណតាក នឈិង ឈីស ពី ជលើ វ ជហើយ សូម ទទួលទាន វ ចុរះ !

អាដបេៀោ	បាន	ដបើក	ជភ្ក	របស់នាង	។	មា៉ាហាររីតា	បាន	ញញឹម	យា៉ាង	ខាលាំង	—	

ដលើកដនះជា	សានាម	ញញឹម	េ៏ពិែ	បបាកេ	។	អំឡនុង	ដពល	ពួកដគ	បរិដភាគ	ពួកដគ	បាន	

និយាយ	អំពី	សាលាដរៀន	និង	កីឡា		បពមទាំង	អំពីដសៀវដៅ	នានា	។	អាដបេៀោ	

ចូលចិែ្	និយាយ	ជាមួយ	មា៉ាហាររីតា	។

ដពលពួកដគ	បរិដភាគរួច	អាដបេៀោ	បាន	ឱប	មា៉ាហាររីតា	យា៉ាង	ជេន	។		

«	សូម	អរគុេ	សបមាប់	អាហារ	សបមន់	ដនះ	ខ្នុំ	មាន	ដពលដវលា	មួយ		

េ៏អសាចារ្យ	!	»

មា៉ាហាររីតា	បាន	ឱប	អាដបេៀោ	វិញ	។	«	អរ្ុណ	អាដបេៀោ	។	ខ្នុំ	បែូវការ	មិែ្	

មានាក់	ដៅនែង	ដនះ	»	។

អាដបេៀោ	បាន	ញញឹម	ពបោយ	។	«	ដៅ	រីករយ	ជេល	ពួកដយើង	គឺ	ជា	

អាមីហ្គាស»	។

មា៉ាហាររីតា	បាន	និយាយ	ថា	«	យាយ	ក៏រីករយ	ជេរ	ជេល	ដយើង	ជា	មិែ្ភក្ិនឹង	

គ្នា	។	ដ្វែុអ្ីដៅ	មិន	យក	នំែែធីឡា	ជេលដៅសល់	ទាំង	ដនះ	ដៅ	ផ្ះ	?	ដៅ	ជឆ្អែ	

ខាលាំង	ោស់	»	។

អាដបេៀោ	បាន	ដលាែ	រ្វូែ	ដពល	នាង	ដេើរ	បែឡប់	ដៅ	ផ្ះរបស់	នាង	វិញ	។	

នាង	មាន	អារម្មេ៍	ជឆ្អែ	ដពក—ដ្វើយ	ពុំ	ជមន	បគ្ន់ជែ	មក	ពី	នំ	ែែធីឡា	ប៉ុដោណាះ	

ដៃ	!	នាង	មាន	ភាពមិែ្ភាព	ដពញ	ខ្លួន	តាំង	ពី	ចុង	សក់	រ្វូែ	េល់	ចុង	ដែើង	។	◼

អ្នកនិពន្ធរស់ដៅរ�្ឋយូថាហ៍ស.រ.អា.។

៤

១ ២

៣

5
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ជមើល វីជដអូ ខដល អាច ជបចៀង ជាមួយ បាន នូវ ្រទជនរះជៅជគហទំព័រ children .lds .org ។  

សូម ចុច ជលើ « Music » នឈិង « Sing- Along Videos » ។
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ពួកសាវកខ្លៃងទីបន្ទាល់អំពីតពរះត្ីស្ទ

រច
នា

 រូ្រ
ភា

ព
 ជោ

យ
 ប
គ

ីស
្ីន

 កា
វោន

់
« ខ្គុំ សូ្ ថែលៃង ទបីបនាទាល់ ថា គពរះទយសែូវ គគបីស្ទ គលឺជា អ្នក គង្វាល ល្ របស់ ទយើង ថ�ល គសឡាញ់ និង ថែទាំ ទយើង ។ គទង់ 

ស្គាល់ ទយើង ទ�ើយ គទង់ បាន ថាវាយ គពរះជន្ម សគមប់ ទចៀ្ គទង់ ។ គទង់ ក៏ មន គពរះជន្ម រស់ សគមប់ ទយើង ទ�ើយ 

មន គពរះទ័យ ឲ្យ ទយើង ស្គាល់ គទង់ និង អនុវត្ត ទសចក្តបីជំទនឿ ទលើ គទង់ ។ ខ្គុំ គសឡាញ់ និង ទគ្រព គទង់ ទ�ើយ ខ្គុំ មន 

អំែរគុែ ចំទរារះ គទង់ យ៉ាង គជាលទគរៅ ។

�ក្សង់ដចញពី«អ្នក្ ង្វាលល្»Liahonaសខឧសភាឆ្នាុំ២០១៧ទុំព័រ៣២។

តោយខអលតឌើរតឌលជីតរនឡាន់

ក្ុង កូរ៉ុម ថន ពួក សាវក ដ្រ់ពីរ នាក់
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ក
ុមា
រ

ទរៀងរល់	នែង	អាៃិែ្យ	ដៅក្នុង	ៃីបកុង	ែូច	មួយ	ដៅ	ក្នុង	បបដៃស			អា្វ្សង់ៃីន	

មានមនុស្ស	មួយ	បកុម	ែួបែុំ	គ្នា	ដៅ	ដបកាម	ដេើមដឈើ	ដេើម្ី	អាន	បពះគម្ីរ		

និង	ដរៀន	អំពី	េំេឹង	ល្អ	។	មនុស្ស	មួយ	ចំនួន	ជា	សមាែិក	សាសនាចបក	។	ប៉ុជន្	

ពួកដគ	ជាដបចើន	ពុំ	ទាន់	បែមុែៃឹក	ដៅដឡើយ	ដ្វើយ	ពួកដគ	ពិែជា	ចង់	បែមុែៃឹក	

ោស់	!

ដទាះជា	យា៉ាង	ោ	ក្ី	ពួកដគ	មាន	បញ្ហា	។	ពួកដគ	រស់ដៅ	ឆ្ងាយ	ោច់	បសយាល	

ពី	ៃីបកុង	ដផ្សង	ដៃៀែ	។	គ្មាន	ថានាក់េឹកនាំ	សាសនាចបក	បាន	ដៅ	ែួប	ពួកដគ	

ដៅក្នុងៃីបកុងពួកដគ	ម្ង	ោដឡើយ	។

បនាទាប់មក	ពួកដគ	បាន	ឮ	ថា	មាន	អ្កផ្សព្ផសាយ	សាសនា	មួយ	ចំនួន	ដៅក្នុង	

ៃីបកុងជេល	ដៅចមាងាយ	បបជ្វល	ជា	បួន	ដមា៉ាង	ពី	ពួកដគ	។	ពួកដគ	ទាំងអស់	គ្នា	បាន	

ចូលលុយ	គ្នា	ដេើម្ី	ឲ្យ	បុរស	មានាក់	អាច	ៃិញ	សំបុបែ	ឡាន	បកុង	ែិះ	ដៅ	ៃីបកុង	ជេល	

មាន	អ្ក	ផ្សព្ផសាយ	សាសនា	ដនាះ	។	ដៅដពលគ្ែ់	ដៅេល់	ៃីដនាះ	គ្ែ់	បានរង់ចាំ	

ដៅ	សាថានីយ	ឡាន	បកុង	។	គ្ែ់	បាន	គិែ	ថា	វា	ជា	កជន្ង	េ៏	ល្អ	បំផុែ	ដេើម្ី	ជស្ងរក	

អ្កផ្សព្ផសាយ	សាសនា	។

បនាទាប់	ពី	របី	ដមា៉ាង	ដបកាយ	មក	គ្ែ់	បាន	ដ�ើញ	យុវែន	ពីរ	នាក់	។	ពួកដគ	ជា	

អ្ក	ផ្សព្ផសាយ	សាសនា	!	គ្ែ់	បាន	បបាប់	ពួកដគ	អំពី	មនុស្ស	ដៅក្នុង	ៃីបកុង	របស់	

គ្ែ់	។	េូដចានាះ	អ្ក	ផ្សព្ផសាយ	សាសនា	និង	បបធាន	ដបសកកម្ម	បាន	ដរៀបជផនការ	ដធ្ើ	

េំដេើរ	មួយ	ដេើម្ី	ដៅ	ែួប	មនុស្ស	ដៅៃីដនាះ	។

ដៅ	នែង	ជេល	បបធាន	ដបសកកម្ម	និង	អ្ក	ផ្សព្ផសាយ	សាសនា	មក		មនុស្ស	

ជាដបចើន	បាន	ែួបែុំ	គ្នា	ដេើម្ី	ែួប	ពួកដគ	។	ឥឡលូវ	ដនះ	អស់	អ្កជេល	ពុំ	ទាន់	

បានបែមុែៃឹក	អាច	ៃៃួល	បុេ្យ	បែមុែៃឹក	។	បនាទាប់	ពី	បដបងៀន	ដមដរៀន	េល់	

ពួកដគរួច	ពួកដគ	បាន	ដបែៀម	ខ្លួនរួច	ជា	ដបសច	!

ៃដន្	ជេល	ែិែ	បំផុែ	គឺ	ដៅ	ឆ្ងាយ	ោស់	េូដច្ះ	ពួកដគ	បាន	សប់	ៃឹក	មកពី	

អេតាតូង	ស្ប់	ដ្វើយ	ោក់	វា	ឲ្យ	ដពញ	អាង	ជ្វល	ៃឹក	ចល័ែ	មួយ	។	វា	ចំោយ	ដពល	

បីដមា៉ាង	ដេើម្ី	ោក់	ៃឹក	ដពញ	អាង	ដនាះ	!	មាន	27	នាក់	ទាំង	បស្ី	បុរស	និង	ដក្មង	

ជេលៃៃួលបុេ្យ	បែមុែៃឹកដៅ	នែង	ដនាះ	។	ពួកដគ	ដោរដពញ	ដោយ	អំេរ	!

បពះវរបិតាសួគ៌	បាន	េឹង	ថា	មនុស្ស	ទាំង	ដនះ	ចង់	ៃៃួល	បុេ្យ	បែមុែៃឹក	ដ្វើយ	

បៃង់	បាន	ែួយ	ពួកដគ	ឲ្យ	រក	ដ�ើញ	អ្ក	ផ្សព្ផសាយ	សាសនា	។	បពះវរបិតាសួគ៌ក៏	

សារល់	អ្ក	ផងជេរ	។	បៃង់បជាបពីកជន្ង	ជេល	អ្ក	ដៅ	និង	សារល់	អ្ក	ដ្វើយ	េឹង	ពី	

ែបមូវការ	អ្ក	។	បៃង់	បពះសោតាប់	ដ្វើយដឆ្ើយែបការអធិសាឋានរបស់អ្ក	។	មិន	

ថា	អ្ក	មាន	អារម្មេ៍	ឯដកា	ជបប	ោ	ដនាះ	ដៃ	បៃង់	គង់	ដៅ	ៃីដនាះ	ជានិច្ច	។	អ្ក	ពុំ	ដៅ	

ឯដកា	ដឡើយ	។		អ្ក	អាច	ជបរ	ដៅ	រក	បៃង់	។	◼

គពរះវរបិតាសួគ៌  
ស្គាល់ អ្នក

រច
នា

 រូ្រ
 ភា

ព
 ជោ

យ
 ប
បា

ដ
 ធា

តោយស៊៊ីតស្ទើរ

ត្ីស្ទីោប៊៊ី្ហ្វានករូ

ទីប្រឹកសា ទីពីរ ក្ុង គណៈប្រធាន 

អងគែការ ្រឋមសឈិកសា ទូជៅ
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្៉ូទស ទធ្វើ តា្ គពរះ
តរឿងក្នញងតពរះ្ម្ពីរ

រច
នា

 រូ្រ
ភា

ព
 ជោ

យ
 អា

្រ
រីល

 ស
្តុត

តោយ្ីមតវបរីដ

ដពលម៉ូដស	ធំដឡើង	គ្ែ់	ពុំ	ចូលចិែ្	ការបបបពឹែ្	របស់	

ពួក	សាសន៍	ដអស៊ីព្	ដលើ	សាសន៍	ដ្វដបពើរ	ជេល	ជា	

ទាសករ	របស់	ពួកដគ	ដឡើយ	។	ដពល	ម៉ូដស	បាន	

ការោរ	ពួកដគ	ដស្ច	ដអស៊ីព្	ចង់	សមាលាប់	ដលាក	។	

ម៉ូដស	បែូវ	រែ់	ដគច	ខ្លួន	ដៅ	ឆ្ងាយ	។	ដបកាយ	មកបពះ	

បាន	បបាប់ដលាក	ឲ្យ	បែឡប់	ដៅវិញ	ដ្វើយ	រំដោះ	

បបជាែន	សាសន៍	ដ្វដបពើរ	ឲ្យ	មាន	ដសរីភាព	។

នែងមួយ	មាចាស់ក្សបែី	សាសន៍	ដអស៊ីព្	បាន	ដ�ើញ	ទារក	សាសន៍	ដ្វដបពើរ	មានាក់	ដៅក្នុង	កហន្ក	។	បៃង់	បាន	ោក់	

ដ្មាះ	ឲ្យ	ទារក	ដនាះថា	ម៉ូដស	ដ្វើយ	បាន	ដលើក	គ្ែ់	ដឡើង	ឲ្យ	ដធ្ើ	ជា	បុបតា	ដស្ច	។
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ដពល	ពួកដគ	កំពុង	ចាកដចញ	ផ្ដរ៉ន	

បាន	ប្លូរ	បពះៃ័យ	បៃង់	វិញ	ដ្វើយ	បាន	

ប្ជលូន	ពល	ៃ័ព	របស់	បៃង់	ឲ្យ	ដេញ	

តាម	ពួកដគ	។	ដពល	បបជាែន	ម៉ូដស	

បាន	មក	េល់	សមុបៃ	បក្វម	បពះ	

បាន	ដធ្ើ	ឲ្យ	មាន	ផ្លូវ	សងលួែ	មួយ	កាែ់	

សមុបៃ	ដេើម្ី	ឲ្យ	ពួកដគ	អាច	រែ់	ដគច	

ខ្លួន	បាន	។

ម៉ូដស	បាន	សូម	ឲ្យ	ដស្ច	ផ្ដរ៉ន	

ដោះជលង	បបជាែន	សាសន៍	

ដ្វដបពើរ	។	ផ្ដរ៉ន	បាន	បេិដសធ	។	

បពះ	បាន	ែួយ	ម៉ូដស	ឲ្យ	ោក់	

បោតាសា	េល់	ជេនេី	ដនាះ	ដេើម្ី	ឲ្យ	

ផ្ដរ៉ន	ប្លូរ	បពះៃ័យ	បៃង់	។	មាន	រុយ,	

នច	និង	កជងកប	ជាដបចើន	ោសដពញ	

ជេនេី	។	ៃីបំផុែ	ផ្ដរ៉ន	បាន	

មាន	បន្លូល	ថា	ពួក	ទាសករ	អាច	

ចាកដចញ	ដៅ	បាន	។
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�ក្សង់ពីនិក្ខមនុំ២-៣៤។

បពះ	បាន	បបទាន	បកឹែ្យវិន័យ	េប់	បបការ	

េល់ម៉ូដស	។	ម៉ូដស	បាន	បដបងៀន	បកឹែ្យ	

វិន័យ	ទាំងដនាះ	េល់	បបជាែន	ដពល	ពួកដគ	

បានដធ្ើ	េំដេើរ	ដឆ្ពាះ	ដៅ	ជេន	េី	សនយា	។	

ៃីបំផុែ	ពួកដគ	មាន	សុវែ្ថិភាព	និង	មាន	

ដសរីភាព	!

ខ្នុំ	អាច	កាលាយ	េូច	ជា	ម៉ូដស	។		

ខ្នុំ	អាច	ដធ្ើតាម	បពះប្្ញែ្ិ	។		

បពះ	នឹង	ែួយ	ខ្នុំ	ដពល	ខ្នុំ	

ការោរ	េល់អស់	អ្ក	ជេល		

បែូវការែំនួយ	។	■



 ខែ មឈិ្ុនា ឆ្នាំ ២០១៨ ៧៩
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ខ្គុំ អាច កាលាយ ជា អ្នក ផ្រះផសា ទគ ។
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៨០ លីអាហូណា

ការបបែុំ	សាបកាម៉ង់	គឺ	ជា	ដពល	េ៏	អសាចារ្យ		

និង	រុងដរឿង	។	ដពល	ដយើង	្ ន	ដែើង		

ចូល	ដៅក្នុង	សាលា	ែំនុំ	ដ្វើយ	ដរៀបចំ	ខ្លួន	ៃៃួល		

សាបកាម៉ង់	ដនាះ	ដយើង		គួរជែ	គិែ	អំពី	ខ្លួន	ដយើង	ថា	ដយើង	

កំពុង	ដៅ	កជន្ង	ពិសិេ្ឋ	ជា	កជន្ង	ពិសិេ្ឋ	និង	ពិដសស		

ជា	កជន្ង	ជេល	ដយើង	អាច	ស្ជឹង	គិែ	អំពី	បពះបគីស្		

និង	ដបសកកម្ម	េ៏	អសាចារ្យ	និង	រុងដរឿង	របស់	បៃង់	។		

ដយើង	បែូវ	ៃុក	ដចាល	នូវ	ដរឿង	នន	ដលាកិយ	មួយ	អដន្ើរ	សិន	

ដ្វើយ	គិែ	ពី	អ្ី	ជេល	អស់កល្	ជានិច្ច	វិញ	។	ដយើង	

បែូវៃុក	ៃូរសព្	នេ	របស់	ដយើង	មួយ	កជន្ង	សិន	ដ្វើយ		

ពិចារោ	អំពី	បពះដយស៊ូវ	បគីស្	ជា	បពះរែ	បុបតា	នន	បពះ		

េ៏	មាន	បពះែន្ម	រស់	។

ដយើង	មាន	ដពលជែ	70	នាៃី	ដរៀងរល់	សបាតា្វ៍		

ដេើម្ី	ដផ្តាែ	ដលើ	ដសចក្ី	បសឡាញ់	របស់	ដយើង	ចំដោះ	

បពះអង្គសដហង្រះ	។	បបសិនដបើ	ដយើង	អាច	ចាប់ដផ្ើម	គិែ	

អំពី	សាលា	ែំនុំ	ថា	ជា	កជន្ង	េ៏	ពិសិេ្ឋ	នន	ដសចក្ីែំដនឿ	

និង	កជន្ង	ឧៃ្ិស	សបមាប់	ការបបែុំ	សាបកាម៉ង់	ដនាះ	ដយើង	

ទាំងអស់	គ្នា	នឹង	មាន	ពរ	។

ដពល	ដយើង	សាថាបនា	នគរ	របស់	បពះ	ដនាះ	ខ្នុំ	ពុំ	អាច	មិន	

គិែ	អំពី	អ្ីៗ	ជេល	កាន់ជែ	សំខាន់	ជាង	ការ	មាន	ការដរៀបចំ	

ការបបែុំ	សាបកាម៉ង់	បាន	ល្អ	ដឡើយ	ជា	កជន្ង	ជេល	អ្ក	

និយាយ	ជែ្ង	អំពី	បពះបគីស្	ជែ្ង	ៃីបនាទាល់	អំពី	បពះបគីស្	

និង	ជចកចាយ	ៃីបនាទាល់	មក	ពី	ពួកសាវក	និង	ពួកពយាការី	

ដៅក្នុង	បពះគម្ីរ	និង	ធនធាន	ដផ្សង	ដៃៀែ	។

ក្នុងនាម	ជា	សាសនាចបក	ដយើង	បាន	ដផ្តាែ	ចិែ្	

ៃុកោក់	ដលើ	នែង	ឈប់	សបមាក	។	ដយើង	បាន	រីកចដបមើន	

ប៉ុជន្	ដយើង	ពុំ	ទាន់	ដៅេល់	ចំេុច	ដនាះ	ដៅដឡើយ	។	

ដយើង	នឹង	បន្	កិច្ច	ខិែខំ	របស់	ដយើង	រ្វូែ	េល់	សមាែិក	

និង	អ្ក	ផ្សព្ផសាយ	សាសនា	មានាក់ៗ	បែូវ	បាន	ែំរុញ	ៃឹក	

ចិែ្	ខាង	វិញ្ញាេ	អំឡនុងដពល	ថាវាយ	បង្គំ	នា	នែង	ឈប់	

កខនលៃង ដ៏ ពឈិសឈិដ្ឋ ថន  
ថ្ងៃ ឈ្រ់ សបមក  
រ្រស់ ជយើង
គ្បសធិេធបើ ធយើង អាច ្ ប់ធផតែើម គធិែ អំពី សាោ ជំេុំ ថា 

ជា កតេ្ង ដ៏ ពធិសធិដ្ឋ ទេ ធសចកតែីជំធេឿ េធិង កតេ្ង ឧេ្ធិស 

សគ្រាប់ ការគ្បជុំ សាគ្កាម៉ង់ ធោះ ធយើង ទាំងអស់ ោនា 

េឹង រាេ ពរ ។

លុរះតរាជួបតទៀ�

សបមាក	របស់	ពួកដគ	ជេល	ដធ្ើ	ឲ្យ	បុគ្គល	មានាក់ៗ	និយាយ	

ដៅកាន់	អ្ក	ែិែខាង	សាសនាគន់ការី	និង	សាច់	ញែ្ិ	

របស់	គ្ែ់	ថា	«	ចូរ	តាម	ខ្នុំ	ដៅ	ដមើល	»	។	ចូរមក	ដ្វើយ	

ថាវាយ	បង្គំ	ជាមួយ	ដយើង	»	។	ដនះ	គឺជា	កជន្ង	ជេល	ដយើង	

ចង់	ដៅ	។

បបសិនដបើ	ដយើង	ទាំងអស់	គ្នា	អាច	ដធ្ើ	ការេ៍	ដនះ	

ជា	លក្ខេៈ	សាសនាចបក	ដនាះ	អស់	អ្ក	ជេល	ៃៃួល	

យក	ការអដ្ជើញ	របស់	ដយើង	ដេើម្ី	«	ចូរ	តាម	ខ្នុំ	ដៅ	

ដមើល	»	និង	ៃៃួល	អារម្មេ៍		ពីឥៃ្ធិពល	នន	សារលិខិែ	

នន	េំេឹងល្អ	របស់	បពះដយស៊ូវបគីស្	ជេល	បានសាតារ	

ដឡើង	វិញ	។	ដពល	ពួកដគ	ថាវាយ	បង្គំ	ជាមួយ	ដយើង	ដៅក្នុង	

ការបបែុំ	សាបកាម៉ង់	របស់	ដយើង	ដនាះ	េួងចិែ្	របស់	ពួកដគ	

នឹង	រំែួល	ដឡើង	ដ្វើយ	ពន្ឺ	នន	េំេឹងល្អ	នឹង	បំភ្ឺ	េួងចិែ្	

និង	គំនិែ	របស់	ពួកដគ	។	◼

�ក្សង់មកពី«The Chapel: Our Sabbath Sanctuary»

ដៅដ្ហទុំព័រprophets .lds .org។

តោយតបធាន

អិមរ័សុលបាេលឺដ

ប្រធានស្តីទីថនកូរ៉ុមថន 

ពួកសាវកដ្រ់ពីរនាក់



អាហារយប់ថ្ងៃចុងក្រោយ

តោយកាលាកខែលីតបាយ

« លុះ ដល់ ធពល ធ�ើយ [ គ្ពះធយស៊ូវ ] ក៏ គង់ ធៅ ែុ ជាមួយ េឹង ពួក សាវក ។ . . .

រួច គ្េង់ ក៏ យក េំបុ័ង មក អរ គ្ពះគុណ ធ�ើយ កាច់ គ្បទាេ ធៅ ធគ ធោយ គ្ពះបេ្ទូល ថា ធេះ ធ�ើយ ជា រូបកាយ ខ្ញំ តដល បាេ គ្បទាេ មក 

សគ្រាប់ អ្នក រាល់ ោនា ចូរ ធ្វើ បុណ្យ ធេះ ធដើម្ី រំឭក ពី ខ្ញំ ចុះ ។

ធគ្កាយ តដល បាេ បរិធោគ ធ�ើយ ធោះ គ្េង់ យក តពង មក ធ្វើ តបប ដូធ្នាះ តដរ ធោយ គ្ពះបេ្ទូល ថា តពង ធេះ ជា សញ្ញា ែ្ី តដល តាំង 

ធោយ េូវ ឈាម ខ្ញំ គឺ ជា ឈាម តដល គ្ែូវ គ្ចួច ធចញ សគ្រាប់ អ្នក រាល់ ោនា ( លូកា ២២:១៤, ១៩–២០ ) ។



អាយុ ១៨ ឆ្នាំ

បន្ទាប់ពីកម្មវិធីយុវវ័យ

អញ្ចឹងត�ើត�រូវតធវើដរូចតមតេច?

 ៥០
យុវវ័យ

រតបៀបតដើម្ីអភិវឌ្ឍអំតោយ

ទានរបស់អ្នក

 ៦២

យុវមជ្ឈិមវ័យ

ការកាន់ខ្ជាប់ដ៏មាន�ុល្យភាព
ការធ្វើតាមធោលការណ៍ទាំងបីធេះពុ ំ

គ្ោេ់តែអាចជួយធយើងឲ្យស៊ូគ្ទាំប៉ុធ្ណះធេ 

ប៉ុតេតែតែមទាំងអាចជួយធយើងឲ្យ  

« រីករាយដរាបដល់េីបំផុែ » ។

 ៤៤




