
សាសនាចក្រនៃក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទនៃ្ ួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងយករោេ•ខែម្ររាឆ្នាំ2014

យ៉ូសែប ហ្វីល ឌវីង ែ្ម៊ីធ ៖ 
 អ្នក ការ ពារ សែចក្វីជំស�ឿ 

ទំព័រ 32
សាសនាចក្រនៅ្រ្នុងក្រនេសម៊ិ្រស៊ី្រូ—

ក្រវត្ិសាកស្ដ៏្ររិ្រូរអនាគតដ៏
កសស់សាអាតមួយេំព័រ24

បាវចនាម៉្ញូឆលឆ្នាំ2014
េំព័រ50,52,53

ស្រម្មភាពផាត់ពណ៌និងតារាងការ
អានកពរះគម្ពីរសញ្ញាចាស់េំព័រ74,76



«អ្នករាល់គ្នាមួយចំនួនអាចមាន

អារម្មណ៍ថាអ្នកពុំអាចង�ើបងចញពី

បឹ�កខ្វក់បានងេថាស្ថានភាព

របស់អ្នកគឺពិបាកខ្លាំ�ណាស់

ការស្កល្ប�របស់អ្នកគឺធ្ងន់ធ្ងរ

ណាស់ការល្បបួ�របស់អ្នកគឺ

មហិមាណាស់។...ចូរចាំថា

ង�ើមពពលឹត�ុះងចញមកងៅក្ននុ�

ភាពមិនអនុងពគ្ះងហើយ�ូចជា

ង�ើមពពលឹតពេផ្កាពពលឹ�តយ៉ា�

ណាងោះងសចក្ីជំងនឿនឹ�គ្ំពេ

ងហើយងលើកអ្នកង�ើ�យ៉ា�ងោះ

ដ�រ»។

រាោរី អិន្. ឃុ្ អតីត ទីម្បឈឹ្សា ទីពីរ កៅ ្ ្នុង គណៈម្បធាន្ 

យុវោរី ទូកៅ « យុថាកា នន្  ទីបោទាល់ » Liahona,  

តខ ឧសភា ឆ្នាំ 2008, 122 ។
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  តខ ម្រា ឆ្នាំ 2014	 1

តែ្្ រាំងឡាយ

8 ស�ៀវសៅ	កំណត់	ចំណាំ	�ន្និ�ីទ	ខែ		
តុលា	ឆ្នាំ	2013

10 ស�ើង	ននិយា�	អំពី	ពពរះព្ី�្ទ:	សចញ	ពី	ភាព	ងងឹត	
ចូល	សៅ	ក្នុង	ពន្លឺ
ក្មរះ ម្តូវ បាន្ �្ កចញ

12 ពួកពយាការី	ពពរះ្ម្ីរ	�ញ្ញា	ចា�់:	អ័ដាម

14 ដំណឹងល្អ	ពី	បុរាណ:	ពកុម	ពពរះ	ដ៏	សទវភាព
កោយ ម្បធាន្ �្គរ�ុន្ ប៊ើ �ុិងគ្ី

17 ការ	បសពងៀន	ដ�ើម្បីកម្លាំងនៃយុវជៃ:ការរកសា		ថ្ងៃ	
បរិ�ុទ្ធ

38 �ំសេង	ពួក	បរិ�ុទ្ធ	ថ្ងៃ	ចុងសពកា�

80 លុរះ	ពរា	ជួប	សទៀត:	សតើ	ពទង់	អាច	ស�ើញ	ែ្នុំ		ឬ	សទ	?
កោយ ក្ករសា សាដារ

លីអា�ូណា តខ ម្រា ឆ្នាំ 2014

សារលិខិត

4 សារលនិែនិត	្ ណៈពបធាន	ទី	មួ�	៖		
ពរា	ដ៏	ល្អ	បំផុត	សដើម្ី	ដាំ	សដើម	ស�ើ
កោយ ម្បធាន្ ក�ៀក�ើរ កអ�្ អុជ�ូ�្

7 សារលនិែនិត	�ួរ	�ុែ	ទុក្ខ	៖	សប�កកម្ម	ដ៏	សទវភាព	
ថន	ពពរះស��៊ូវ	ព្ី�្ទ	៖	អង្គ	ដ៏	ជា	្ ំរូ

អតថែបទ ពិកសសៗ

18 ពប�ម	មុែ	នឹង	អនា្ត	សដា�	ស�ចក្ី	ជំសនឿ	
ននិង		ស�ចក្ី�ង្ឹម
កោយ តអលក�ើរ អិម រ័សុល បាឡឺ�

យ�ើងត្រូវត្យ្ដេជ្ញាយ�ើ�លះ្ង់ជីវិ្រ្ស់

យ�ើងចំយោះ្ ុព្វយ�្ុរ្ស់តពះអង្គសយ្គ្រះ

យោ�យ�ើរក្នុងយសចកដេីជំយ�ឿ�ិងយោ�យ្្វើការ

ជ្មួ��ឹងភាពយជឿជ្ក់។

24 ពួក	អ្ក	ពតួ�ពរា�	ផ្លូវសៅព្ប់	ខដនដី:		
ពបសទ�	មុនិច�៊ិក		បាន	អភនិវឌ្ឍ—	
ពីបញ្ហា	សៅ	កាន់	ភាព	រឹងមាំ
កោយ សាលី ចន្សុន្ អូក�ឃឺ្

ពួក្ រិសុទ្ធថ្ងៃចុងយតកា�យៅត្យទសមុិចស៊ិក

បា�លះ្ង់យ៉ាងអស្ចារ្យយ�ើម្ីស្ថា្នា

ស្សនាចតកយៅក្នុងត្យទសរ្ស់ខ្លួ�។

32 ភក្ីភាព	ននិង	ភាព	សសាមរះពតង់	៖		
ការ	បំផុ�្ំននិត	ដកព�ង់	សចញ	ពី	ខែសែ	ជីវិត	ននិង			
ការ	បសពងៀន	រប�់	�៉ូខ�ប	ហនុ្ីលឌីង	�៊្មមីធ
កោយ �ត់ �បុលយូ ម្ប៊ូស្ឺ ជុញ្័រ

សរូមជួ្�ឹងពយាការីសម័�ទំយ�ើ្មួ�ររូ្

ត�លពរូតកក្នុងការវា�ករូ�បាល់យ�ើ�មា�

ចិ្្តទ�់ភ្�់យ�ើ�ត�លបា�្ យតមើតពះអមាចាស់

យោ�យស្មះត្ង់។

សៅ	សលើ	្ ពមប
ខាង មុខ ៖ �ូប្ត �បស់ យ៉ូបសប �នុវបីលឌបីង ស៊មេមី្ បាន ្ ត រៅ ថ្ងៃ 
ទបី 26 បខ រមស្ ឆ្នាំ 1910 មិន យូ� ប៉ុោមន បោទាប់ ្ បីកា� បតងតាំង 
�បស់ រោ្ ជា ស្វ្ រៅ វ័យ 33 ឆ្នាំ ។រៅ រលើ េពមប ខាង មុខ ៖ 
្ត�ូប រោយ ឡារ�រណ ភ័តរ្ើ� ហាគាន់ ។
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46

72

42 ការ	�៊ូពរាំបាន	ល្អ
កោយ តអលក�ើរ កជ ម្គីស្តូក�្ើរ កឡន្ស៊ើង

យ្ើអ្វីខ្ះយៅត�លតពះអមាចាស់រំពឹងទុកឲ្យយ�ើងយ្្វើ

យៅយពលយសចកដេីសង្ឹម�ិងកដេីសុ្ិ�រ្ស់យ�ើង

ត្រូវបា�្ ំផ្លាញយខទេចខ្ទាំអស់យនាះ?

មជ្និមវ័�	វ័�សក្មង

46 ការ	សរៀបចំ	អំសណា�	�ពមាប់	ព្ួសារ	នា	សពល	
អនា្ត	រប�់	អ្ក
កោយ ម្បធាន្ �ិន្រី ប៊ើ អាវរិង

យ្ើអំយោ�អ្វីយៅត�លអ្កអាចយរៀ្ចំយៅយពល

ឥឡូវយ�ះយ�ើម្ីត្ទា�ពរ�ល់ត្ួស្រនាយពល

អនា្្រ្ស់អ្ក?

50 បាវចនា	ម៉្លូឆល	ឆ្នាំ	2014
កោយ គណៈម្បធាន្ យុវជន្ ន្ិង យុវោរី ទូកៅ

«ចរូរមករកតពះត្ីសទេយ�ើ�ឲ្យបា�ល្អឥ្យខ្ចាះ

យៅក្នុងតទង់យ�ើ�ចរូរលះ្ង់យោល�រូវអស់

ទាំងអំយពើ�៏ឥ្្ រិសុទ្ធចុះ»។

52 មួ�	បនាទាត់	ម្តងៗ:	មរ៉ូថណ	10:32

បាវចនាម៉្ូ្ឆលយៅឆ្នាំយ�ះ្ យតងៀ�អ្កពីផ្ូវយៅ

កា�់ភាពល្អឥ្យខ្ចាះ។

53 ប័ណ្ណពបកា�:	មករកពពរះព្ី�្ទ

54 សតើ	ការ	សាគាល់	ពី	ពកុម	ពពរះ	ផ្លា�់	ប្លូរ	ែ្នុំ	រាម	
រសបៀបណា	?
កោយ ឡតូរី �្នុល្ឺ

យោលការណ៍ទាំងតបាំយ�ះសដេីពីតកុមតពះអាច

ផ្លាស់្ ដេូរ�រូវរយ្ៀ្ត�លអ្ករស់យៅ—ទាំង

តាមរយ្ៀ្្រូច�ិង្ ំ។

56 សដើម្ី	កមាលាំង	ថន	�ុវជន:		
ែ្នុំ	ខតង	ខតចងចាំ	ពទង់	ជាននិច្ច
កោយ តលរី អិម �្គីបសុន្

ការរកសាថ្ងៃ្ រិសុទ្ធឲ្យ្ រិសុទ្ធវា្ គ្ហាញពីការតាំង

ចិ្្តរ្ស់អ្កចំយោះយសចកដេីសញ្ញាទាំងឡា�

រ្ស់អ្ក។

58 បខនថែម	ពី	សលើ	ភាព	សជា្ជ័�	
កោយ ោន្ីតយែល កានវ៉

យជើងឯកអរូឡាំពិកតផ្ក្ ណិ្វិទយាមានាក់ត្រូវ

យតជើសយរើសរវាងការរកសាថ្ងៃឈ្់សតមាកឲ្យ

្រិសុទ្ធ�ិងការបា្់្ ង់ឱកាសចរូលត្កួ្។

59 សៅ	កាន់	សរាលសៅ

60 ពរជ័�	រាំង	�ងខាង
កោយ ម្ប៊ើតាន្ី ប៊ើ្ី

យ�ើងអាចទទួលពរជ័�្ ត�ថែមយៅយពល

យ�ើងតស្វតជ្វយ្មះតកុមត្ួស្ររ្ស់

យ�ើងផ្ទាល់យ�ើ��កយ្មះទាំងយនាះ

យៅតពះវិហារ្ រិសុទ្ធ។

64 ទី	កខន្ង	រប�់	ស�ើង

�ុវវ័�

66 មនិត្តសៅ	ជុំ	វិញ	
ពនិភពសលាក:	មា៉ាហូនរី	ននិង	
សហសលមនិន	មកពី	ពបសទ�	មុនិច�៊ិក

68 សាកសែី	ពនិស��:	សតើ	សដើម្ី	សធ្ើ	ជា	ពួក		
ព្ីសាទាន	មាន	ន័�	ដូចសម្តច	?
កោយ តអលក�ើរ រ៉ូកប៊ើត �ី ត�ល

69 មនិត្តសៅ	ជុំ	វិញ	ពនិភព	សលាក:	លនិែនិត	ឆ្ង	ខដន

71 ទំព័រ	រប�់	ស�ើង

72 ដូចជា	ពពរះ្ម្ីរ	!
កោយ ករតណ កវ៉ត រាោគ្ី

តពះ្មី្រពិ្ជ្យត្ៀ្បា��ឹងជីវិ្រ្ស់ខ្នុំតម�!

74 ការ	សាកល្ង	ពពរះ្ម្ីរ	�ញ្ញាចា�់

77 ផ្លូវ	ថន	ជ័�	ជំនរះ
កោយ រ៉ូសរាោរី អិម វិ្ស្សនុម

យ្ើ�រោអាច្ គ្ហាញផ្ូវអ្កឲ្យត្ល្់យៅ

តពះវរ្ិតាសួ្៌វិញ?

78 ការនាំ	ថ្នាក់	កុមារ	មកក្នុង	លំសៅដាឋាន:		
ពពរះវរបនិរា	�ួ្៌	បាន	សរៀបចំ	ផ្លូវ	មួ�	
	�ពមាប់	ែ្នុំ	ឲ្យ	ពតលប់	សៅ	រក	ពទង់	វិញ

81 រូប	្ ំនូរ	ពយាការី:	ហារ៉ូល	ប៊មីលី

កុមារ

ចាំម�ើលថាម�ើអ្នក
អាចរកម�ើញរូប
លីអាហូណាដែល
លាក់មៅក្ននុងមលខ

មេះដែរឬមេ
។�ម�រុយ៖

សូ�ម�ើលម្ះគ�្ីរ!
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គំន្ិត រាំងឡាយ សម្រាប់ រាម្តី ជួបជុំ ម្្ុម ម្គួសារ

ជា ភាសា របស់ អ្្

លបីអាហូណា ន្ិង ឯ្សារ កែ្សង កទៀត របស់ សាសោចម្្ រាន្ ជាកម្ចើន្ ភាសា សូម ចូល កៅកាន្់ languages.lds.org	។

ពបធានបទ	រាំងឡា�	ក្នុង	ចបាប់	សនរះ

យលខទាំងឡា�្ ឺ្ ំោងឲ្យទំព័រទីមួ�ថ�អ្ថែ្ទ។

ការធ្លាក់របស់អ័ដាម,12
ការបដ្មើ,40
ការប្បចិត្ត,4,10,46
ការយាងមកជាដលើកទបីពបីរ,18
ការសាកល្ង,42
ការស៊ូ្រាំ,42,72
ការអធិសាឋាៃ,64
កិច្ចការផ្សព្វផសាយសាសនា,38,59
កុម្រ,41
ដករតំបែល,24,32
្កុម្្រួសារ,46,60,64
្កុម្ពរះ,14,54
ដោលដៅ,4,18,46
្ំរូ,7

្្បីសាទាៃ,40,68
�ង្វាយធរួៃ,4,10,14,54
ន្ងៃបរិសុទ្ធ,17,56,58
ទបីបនាទាល់,64
បាវចនាម៉្ញូតឆល,50,52,53
្បដទសមុិចស៊ិក,24,39,66
បផៃការនៃដសចក្តបីសដ្ង្គរះ,78
ពង្ស្បវត្តិ,60,64
្ពរះ្ម្បីរមរមៃ,38
្ពរះ្ម្បីរសញ្ញាចាស់,12,74
្ពរះដយស៊ូវ្្បីស្ទ,7,14,50,52,54,
56,68

្ពរះវរបិតាសរួ្៌,14,54,77,78,80
្ពរះវិញ្ញាែបរិសុទ្ធ,14,40,54,
64,81

្ពរះវិហារបរិសុទ្ធ,24,39,60
ភាពច្មុងចដ្មើៃ,18
ភាពរបមងសាលាប់,12,42,78
ភាពរាបសា,10
ភាពល្អឥតដ្ចរះ,50,52
ភាពសុខសាៃ្ត,41
លបី,ហារ៉ូលប៊ី,81
ដសចក្បីជំដៃឿ,18
ដសចក្តបីសង្ឃឹម,18
ដសចក្តបីសញ្ញារាំងឡាយ,56,58
ស្៊ីធយ៉ូបសបហ្វិលឌបីង,32
អំៃរួត,10
អ្នក្តរួស្តាយ,24

«	ការ	សរៀបចំ	អំសណា�	�ពមាប់	ព្ួសារ	នា	សពល	អនា្ត	រប�់	

អ្ក	» ទំព័រ 46 ៖ បោទាប់ពី អាន្ អតថែបទ របស់ ម្បធាន្ អាវរិង 

ម្ សូម ពិចារណា បកងកើត ្ មមេវិ្ី បង្ហាញ កទពកកាសល្យ ជា 

ម្គួសារ មួយ ត�ល ឪពុ្រាដាយ ន្ិង ្ូន្ៗ អាច តច្ចាយ 

កទពកកាសល្យ ។ បោទាប់ពី មន្ុស្ស ម្គប់គ្នារាន្ ឱកាស 

តច្ចាយក�ើយ កោរះ ឪពុ្រាដាយ អាច ពិពណ៌ោ ពី វិ្ី 

ត�ល កទពកកាសល្យ របស់ ពួ្កគ ម្បរាន្ ពរ �ល់ ម្គួសារ ។ 

បោទាប់ ម្ ពួ្កគ អាច អកញជើញ ្ ូន្ៗ  តច្ចាយ ពី រកបៀប 

ត�ល កទពកកាសល្យ របស់ ពួ្កគ ម្បរាន្ ពរ �ល់ ម្គួសារ 

ន្ិង រកបៀប ត�ល ពួ្កគ ន្ឈឹង ម្បរាន្ ពរ �ល់ម្្ុមម្គួសារ ោ 

កពល អោគត របស់ ពួ្កគ កៅ ន�ងៃ ណា មួយ ។ ឪពុ្រាដាយ 

អាច កលើ្ ទឈឹ្ចិត្ ្ ូន្ៗ ឲ្យ ោ្់ កគ្លកៅ ក�ើម្បី បន្្ 

អភិវ�្ឍកទពកកាសល្យ របស់ ពួ្កគ ។

«	ការ	សាកល្ង	ពពរះ្ម្ីរ	�ញ្ញាចា�់	» ទំព័រ 74 ៖ សូម 

ពិចារណា ចាប់កែដើម សា្ល្បង ការ អាន្ ម្ពរះគម្ីរ សញ្ញា ចាស់ 

ជា ម្គួសារ ។ អ្្ អាច �្ យ្ តារាងពណ៌ ពី ទស្សោវ�ដី កន្រះ 

ឬ កបារះពុម្ វា កចញ ពី liahona.lds.org ក�ើម្បី ្ ត់ចំណាំ 

ពី ការ រី្ចកម្មើន្ របស់ អ្្ ។ សូម អាន្ ក�ើយ ពិភា្សា ពី 

បទគម្ីរ ត�ល បាន្ តណោំ ជា ម្គួសារ ម្ពមរាំង ពិចារណា ក្្ើ 

តែន្ការ មួយ ក�ើម្បី បញ្ចប់ការ សា្ល្បង អាន្ ម្បចាំ សបាដា�៍ 

កន្រះ ្ ្នុង ឆ្នាំ កន្រះ ។

ចបាប់ងនះមាននូវអត្ថបេនិ�សកម្មភាពោោដ�លអាចយកងៅងពបើពបាស់សពមាប់រាពតីជួបជុំពកុមពគួស្រ។ងៅខ្�ងពកាម

ងនះជាគំនិតចំនួនពីរ។
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�ត

 កោ
យ
 ្
ូ�ី 
តប
៊ល

វ៉ុល	ខែ	មករា	ឆ្នាំ	2014	ចបាប់	14	សលែ.	1
លីអាហូណា	10981	258
ទស្សោវ�ដី អន្្រជាតិ របស់ សាសោចម្្ នន្ ម្ពរះកយស៊ូវម្គីស្ នន្ ពួ្ បរិសុទ្ធ ន�ងៃ ចុងកម្កាយ

្ណៈ	ពបធាន	ទីមួ�	៖ �ូរាោស កអស. មែន្សុន្, �ិន្រី ប៊ើ. អាវរិង, ក�ៀក�ើរ កអស្. 
អុជ�ូ�្

កូរ៉ុម	ថន	ពួក	សាវក	ដប់ពីរ	នាក់	៖ ប៊យ�៍ កខ. ផា្្ឺ, អិល. �ម តភរី, រ័សុល អិម. 
ណិលសុន្, ោល្ិន្ កអ្. អូ្, អិម. រ័សុល បាឡឺ�, រីឆ្� ជី. សកត, រ៉ូបឺត �ី. 
ត�៊ល, តជហ�្ី អ័រ. �ូឡិន្, ក�វី� កអ. តប�ណា, ឃ្ីន្�ិន្ អិល. ឃុ្, �ី �ត. 
ម្គីស្តូ�្ឺសិន្, តន្ល អិល. អាន្់ក�ើរសិន្

អ្ក	ខក�ពមួល	៖ កម្្្ កអ. ខារ�ុន្
អ្កពបឹកសា	៖	សកមើរវីន្ ប៊ើ អាណុល, ្សកន្ អិម. បូវិន្, ម្ប៊ត�លី �ី. �្តូកស្ើរ,  
ចស អិល អាឡនុន្សូ, ម្គីស្តូត�្ល �្គតូល�ិន្ ជុញ្័រ

នា�ក	ព្ប់ព្ង	៖	ក�វី� ្ី. វ៉កន្ើរ
នា�ក	រាំពទ	ព្ួសារ	ននិង	�មាជនិក	៖ វីន្កសន្ត៍ កអ. វ៉ញ
នា�ក	ទ�សែនាវដ្តី	សា�នាចពក	៖ អាតលន្ អ័រ. ឡយប៊ច
អ្កព្ប់ព្ង	ពាណនិជ្ជកម្ម	៖ហាគាស្ ខាណុន្

អ្កព្ប់ព្ង	ខផ្ក	ខក�ពមួល	៖	អ័រ. វាែល ចន្សុន្
ជំនួ�ការ	អ្កព្ប់ព្ង	ខផ្ក	ខក�ពមួល	៖ នរអិន្ ខារ
ននិពន្ធ	ននិងខក�ពមួល	៖ ស៊ូសាន្ បាតរត, ម្ប៊ើតថាន្ី ប៊ើត្ី, ក�វី� �ិ្សុន្, ក�វី� កអ. 
តអ�វ៉�, រាោថាយ �ី. �្លិតតុន្, មិន្�ី ករ៉ ហ�្ី�តមន្, ត�្គរី កអច. ហាកា�្, ឡារិន្កន្ 
ែតក្ើរ �កន្, កជន្ីក�្ើរ កហ�្គស ជូន្ស៍, នមែកឃើល អ័រ. មែូរីស, សាលី ចន្សុន្ 
អូក�ឃឺ្, យែូកស្ កជ ភឺគី, កជន្ ភីន្ប៊ូរាែ�្, រីឆ្� អិម. រ៉មន្ី, បែុល តវ៉ន្�ិន្កប៊ើជ, 
រាោរីសសា វី�ីសុន្

នា�ក	ព្ប់ព្ង	ខផ្ក	�និល្ៈ	៖ កជ. សកត ន្ូ�ស៊ិន្
នា�ក	ខផ្ក	�និល្ៈ	៖	ថាត អ័រ. ភីក្ើរសុន្
រចនា	ម៉ូត	៖	កជតន្ត តអន្ម្�ូ, ន�្ ភី តអន្កម្�ើស, ស៊ើ. ឃិមបល ប៊ុត, �ូរាោស ឆ្ល�៍, 
ខូលីន្ �ុីងគ្ី, អ៊ើរី្ ភី. ចន្សិន្, ស៊ូ�្សិន្ ឡ�្័កហ�្គន្, ស្ត អិម. មួយ, រាោ្ 
�បុលយូ រូប៊ើសុន្, កម្ប� ធាករ៉

អ្ក�ពមប	�ពមួល	កម្ម�និទ្ធ	បញ្ញា	៖ ខូតលត តន្កបកឃើ អាន្
អ្កព្ប់ព្ង	ខផ្ក	ផលនិតកម្ម	៖	កជន្ អាន្ ភិក្ើរស៍
ផលនិតកម្ម	៖ កខវិន្ ស៊ើ កប៊ងស៍, ខន្ន្ី ប៊ូម្សូប ម្ប៊ើជ, ជូលី កប៊ើត�ត, 
ម្បាយតអន្ �បុលយូ. ជីគី, ក�ន្ីស កគើនប, �្គីន្ន្ី កជ. ន្ីលសុន្, ក�្គលី ក�ត 
រាែក�្ើ្ី, កឃ ន្ី្ូល វ៉្កខន្កហាស្
អ្កពនិននិត្យ	មុន	ការសបារះពុម្	៖ កជ�្ អិល. រាោទីន្

នា�ក	ខផ្ក	សបារះពុម្	៖ កម្្�្គ កខ. តសតវីគ
នា�ក	ខផ្ក	ខចកចា�	៖	កស្�្ិន្ អ័រ ម្គីស្ិន្សិន្

ចំកោរះ ការជាវ ន្ិង តនម្ កៅ ខាងកម្រៅ ស�រ�្ឋ ន្ិង កាណាោ សូម ចូល កៅ កាន្់ 
កគ�ទំព័រ store .lds .org ឬ សូម រា្់ទង មជ្មណ្ឌល តច្ចាយ របស់ សាសោចម្្ 
្្នុង មូលោឋាន្ របស់ អ្្ ឬ រា្់ទង អ្្�ឈឹ្ោំ វួ� ឬ  សាខា របស់ អ្្ ។

�ូម	សផ្ើ	អតថែបទ	ននិង�ំណួរ	រាំងឡា� តាម អ៊ិន្ក្ើរណិត កៅ កគ�ទំព័រ  
liahona .lds .org តាម អ៊ើតមែល កៅ កាន្់ liahona@ ldschurch .org ឬ  
តាម សំបុម្ត កៅកាន្់ Liahona, Rm. 2420, 50 E. North Temple St.,  
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4	 លីអា�ូណា

នៅ
្្នុង ស្សោ �៉ូម កាល ្ បី បុរាណ រជនណុស េឺជា ព្រះ ថន កា� 

ចាប់រផដែើម ។ ជារ�ឿយៗ ពទង់ ពតូវ បាន ប�ិយាយ ថា មាន ព្រះភ័ព្្បី�— 

ព្រះភ័ព្ មួយ រមើល រៅ អតបីតកាល  ព្រះភ័ព្ មួយ រទៀត រមើល រឆ្ពរះ 

រៅ�្ អោេត ។ មាន ភាស្ ខ្រះ បាន ោ្់ រ្មរះ បខ ម្រា តាម រ្មរះ �បស់ពទង់ 

រោយស្�រ�ើម ឆ្នាំ េឺជា ពគា មួយ សពមាប់កា� េិត្៏ �ូចជា កា �រ�ៀបចំបផនកា�  

ផង ប�� ។

រាប់ពាន់ឆ្នាំ រពកាយ ម្ មាន វប្្ម៌ ជា រពចើន រៅ ជុំវិញ ្ ិភ្រោ្ បាន អនុវត្ត 

នូវ ពបថ្ណបី  មួយ ថន កា� រ្វើ កា� តាំង ចិត្តោោ សពមាប់ ឆ្នាំ ្ មេបី ។ ្ិតណាស់ កា� រ្វើ 

កា� តាំង ចិត្ត ជា រ�ឿង ងាយ ពសួលរទ—ប៉ុបន្ត �្សា កា� តាំងចិត្តរោរះ េឺជា រ�ឿង មួយ ប�ល 

ផ្នុយ ពសេរះ ។

បុ�ស មានា្់ ប�ល បាន ស�រស� បញ្បី មួយ យា៉ាង បវង សដែបី្បី កា� តាំងចិត្ត  សពមាប់ ឆ្នាំ ្ មេបី 

មាន អា�មមេណ៍ ល្អ ្ បី កា� �ី្ចរពមើន �បស់ ខ្លួន ។ គាត់បាន េិត ្ ្នុង ចិត្ត ថា « ម្ �ល់ 

រ្ល រនរះ ខ្នុំបាន ពបកាន់ខាជាប់នឹង  �បប អាហា� �បស់ ខ្នុំ ខ្នុំ ្ ុំ ឆ្ប់ ខឹង ខ្នុំ បាន រ្វើ តាម 

េរពមាង  ្ វិកា �បស់ ខ្នុំ រ�ើយ ខ្នុំ្ុំ បាន ត្អអូញបត្អ� មដែង ណារេើយ ្ បី ប្ក �បស់ អ្្ ជិត ខាង 

ខ្នុំ ។ ប៉ុបន្ត ថ្ងៃ រនរះជា  ថ្ងៃ ទបី 2 បខ ម្រា រ�ើយ ោេិកាបាន ររាទិ៍ រេើង ជា រ្ល ប�ល 

ខ្នុំ ពតូវរពកា្ ្ បីរ�្ ។ វា ពតូវកា� អ្្អូតរ�តុ មួយ រ�ើម្បី ខ្នុំ បន្ត រ្វើ តាម កា�តាំងចិត្ត 

�បស់ ខ្នុំ » ។

ការ	ចាប់សផ្ើម	ម្ង	សទៀត

មាន អវបី មួយ ប�ល រពា�រ្ញ រោយ រសច្ដែបីសង្ឹម យា៉ាង អស្ចា�្យ ចំរពារះ កា� 

ចាប់រផដែើម ្ មេបី មួយ រោរះ ។ ខ្នុំ សូម សនមេត ថា រៅ រ្ល ខ្រះ រយើងទាំងអស់ គានា ចង់ចាប់ 

រផដែើម មដែងរទៀតរោយ គាមន ្ ំ�ុស ។

ខ្នុំ ចូល ចិត្ត មាន ្ ុំ្្យអូទ័� ្ មេបី មួយ ប�លមាន ថាស�ឹង េឺ ទរទ� ស្អាត ។ មាន ពគា 

មួយវា �ំរណើ� កា� យា៉ាង ល្អ ឥត រខាចារះ ។ ប៉ុបន្ត រ្ល រវោ រចរះ បត ្ ន្ង ផុត រៅ រ�ើយ 

រៅ រ្ល មាន ្ មមេវិ្បី កាន់បត រពចើន ពតូវបាន ោ្់�ំរេើង ( រោយ រចតោខ្រះ 

អរចតោ ខ្រះ ) រោរះ រៅ ទបីបំផុត ្ ុំ្្យអូទ័� រោរះ បាន ចាប់រផដែើមគាំង រ�ើយ ្ ិច្ចកា� 

ទាំងឡាយ ប�ល ធ្លាប់ បត រ្វើ យា៉ាង រលឿន រ�ើយល្អ បាន កាលាយ រៅ ជា យឺត ។ 

រ្លខ្រះ វា អត់ �ំរណើ�កា�ទាល់ បតរស្រះ ។ សូម្បី បត រ្វើ ឲ្យ �ំរណើ�កា�្៏្ិបា្   

រោយស្� ថាស�ឹង រោរះ បាន ្ ពងាយ រោយ ភា្ ពចបូល ពចបល់ រផសេងៗ និង្ំរទច 

រអេិចពតូនិ្ ។ មាន រ្ល ខ្រះវិ្បី បត មួយ េត់េឺ ពតូវ  លុប  ថាស�ឹង រោរះ រចញ  

រ�ើយ ចាប់រផដែើម ស្� ជា ្ មេបី ។

�ូចគានា រនរះ ប�� មនុសសេ អាចពតូវបាន រពា�រ្ញ  រោយ ភា្ ភ័យ ខាលាច ភា្ 

សងសេ័យ និង ្ ំ�ុស �៏ ្ ំ ។ ្ំ�ុស ទាំងឡាយ ប�ល រយើង រ្វើ ( ទាំងរចតោ និង 

អរចតោ ) អាច ោ្់ បន្នុ្ រលើ រយើង ��ូត �ល់វា រ្វើ ឲ្យ រយើង មាន កា� លំបា្រ្វើ 

ចំរពារះ អវបី ប�ល រយើង េួ� រ្វើ ។

រៅ ្ ្នុង ្ �ណបី ថន អំរ្ើ បាប មាន �ំរណើ� កា� លុបបំបាត់ មួយ �៏ អស្ចា�្យ រៅ ថា 

កា� បពបចិត្ត ប�ល អនុញ្ញាត ឲ្យ រយើងសមាអាត បន្នុ្រៅ ្ ្នុង ខ្លួន �បស់ ខ្លួន ប�ល រ្វើ ឲ្យ 

�ួងចិត្ត �បស់ រយើង មាន ទុ្្ខ ព្ួយ ។ តាម�យៈ �ងាវាយ ្ ួន �៏អស្ចា�្យ រ�ើយ រ្ញ 

រោយ រសច្ដែបី រមតាតា ្ �ុណា ថន ព្រះរយស៊ូវពេបីស្ �ំណឹងល្អ បងាហាញ ផ្អូវ រយើង ឲ្យ 

សមាអាត ស្នាម ពបឡា្់ ថន អំរ្ើ បាប រចញ្បី ព្លឹង �បស់ រយើង រ�ើយ បពបកាលាយ ជា 

មនុសសេ ្ មេបី ប�ិសុទ្ធ រ�ើយ គាមន ្ ំ�ុស �ូចជា ្ ូនរ្មេង មានា្់ ។

ប៉ុបន្ត រ្ល ខ្រះ  មាន រ�ឿង រផសេងរទៀតបាន រារាំង រ�ើយ បងាអា្់ រយើង រោយ រ្វើ ឲ្យ 

រ្ើត រេើង នូវ េំនិត និង ទរងវើ ឥតពបរយាជន៍ ប�ល រ្វើ ឲ្យ រយើង មាន កា� លំបា្ រ�ើម្បី 

ចាប់ រផដែើម ។

ការ	សធ្ើ	ឲ្យ	អ�់	ពី�មតថែភាព	រប�់	ស�ើង

កា� ោ្់រគាលរៅ េឺជា ្ ិច្ចកា� មួយ �៏ មាន តថម្ ។ រយើង �ឹង ថា ព្រះវ�បិតា សួេ៌ 

រយើង មាន រគាលរៅ រពចើន រោយស្� ពទង់ បាន ពបាប់ រយើង ថា ្ិច្ចកា�  និង សិ�ី ល្អ 

សដា�		ពបធាន		
សឌៀស្ើរ	សអហ្	អុជដូហ្
ទីម្បឈឹ្សា ទី ពីរ ្ ្នុង គណៈម្បធាន្ ទី មួយ

ទ្រាដ៏ល្អបំផុតនដើម្ដី
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ការបសពងៀន	សចញ	ពី	សារលនិែនិត	សនរះ

ម្ប
ធាន្ អុជ�ូ�្ បាន្ ពន្្យល់ថា កៅ កពល 

កយើង បរាជ័យ កៅ ្ ្នុង ការ សកម្មច កគ្លកៅ 

របស់ កយើង « កយើងអាច ម្តូវបាន្ ម្បរាន្ អំណាច 

ឲ្យ ។. . . ករារះជា កយើង អាច បរាជ័យកៅ ចុងបញ្ចប់្ដី 

ការ បន្្ ក្្ើ �ំកណើរន្ឈឹង ក្្ើ ឲ្យ កយើងបាន្ ម្បកសើរ កឡើង 

ជា ងពីមុន្ » ។សុំ ឲ្យ សរាជិ្ម្គួសារ តច្ចាយ 

បទពិកសា្ន្៍ ត�ល ពួ្កគ បាន្ ករៀន្ ពី�ំកណើរការកន្រះ 

កម្ចើន្ ជាងអ្ី ត�ល ពួ្កគ ករៀន្ ពី លទ្ធែល �ូចជា ការ 

បញ្ចប់ការសិ្សា ឬ ការទទួលរង្វាន្់ មួយ ។

�បស់ ពទង់ េឺ  « រ�ើម្បី ោំ ឲ្យ មាន អមតភា្ និង ជបីវិត �៏ 

រៅ អស់្ល្ ជានិច្ច �ល់ មនុសសេ » ( ម៉ូរស 1:39 ) ។

រគាលរៅ ផ្ទាល់ ខ្លួន �បស់ រយើង អាច ឲ្យ រយើង 

រ្វើបាន ល្អ បំផុត ។ ប៉ុបន្ត រ�ឿង មួយ ប�ល បំផ្លាញ កា� 

ខិតខំ �បស់ រយើង រៅ ្ ្នុង កា� រ្វើ និងកា� �្សា កា�តាំង 

ចិត្ត េឺ កា� ្ នយារ្ល ។ រ្ល ខ្រះ រយើង ្ នយារ្ល កា� 

ចាប់រផដែើម រោយ�ង់ចាំ រ្ល ពតឹមពតូវ រ�ើម្បី ចាប់រផដែើម—

ជា ថ្ងៃ �ំបូង ថន ឆ្នាំ្មេបី រៅរ�ើម ��ូវរ្ដៅ  រ្ល ប�ល រយើង 

ពតូវបាន រៅ ជា ប៊មីសសេ្ ឬ ពបធ្ន សមាេមសរ្ងាគារះ 

បោទាប់ ្ បី ្ ូនៗ ចូល ស្ោរ�ៀន បោទាប់្បី រយើង  

ចូល និវត្តន៍ ។

អ្្ ្ ុំចាំបាច់ ឲ្យ មាន កា�អរញ្ើញ មួយ ្ បី មុន អ្្ 

ចាប់រផដែើមងា្ចូល រៅ ្ ្នុង ទិសរៅ ថន រគាលរៅ 

�៏សុច�ិត �បស់ អ្្ រេើយ ។ អ្្ ្ ុំ ចាំបាច់ �ង់ចាំ កា� 

អនុញ្ញាត រ�ើម្បី កាលាយ ជា មនុសសេ ប�លអ្្ ពតូវបាន 

រ�ៀបចំ ឲ្យ បពប កាលាយ  រោរះ រទ ។ អ្្ ្ ុំចាំបាច់ �ង់ចាំ  

ឲ្យ រេ អរញ្ើញ រ�ើម្បី បរពមើ រៅ ្ ្នុង ស្សោចព្  

រោរះ រទ ។

រ្ល ខ្រះ រយើងអាច ខ្រះខាជាយ រ្ល រវោ រ្ញ 

មួយ ជបីវិត �បស់ រយើង រ�ើម្បី�ង់ ចាំ ឲ្យ រេ រពជើសរ�ើស 

( សូមរមើល េ. និង ស. 121:34–36 ) ។ ប៉ុបន្ត រោរះ 

ជា េំនិត  មួយ ប�ល មិន ្ ិត ។ អ្្ ពតូវបាន រពជើសរ�ើស 

�ួចរ�ើយ !

រ្ល ខ្រះ  រៅ ្ ្នុង ជិវិត �បស់ ខ្នុំ ខ្នុំ រ�្ មិន  

ល្់ រោយ េិត ្ បី បញ្ហា កា� ព្ួយបា�ម្ ឬ 

ភា្រស្្រៅ ផ្ទាល់ខ្លួន ។ ប៉ុបន្ត មិន ថាយប់ រោរះ រូប
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 មាន ភា្ ងងឹត �ល់ ្ ពមិត រោរះ រទ ខ្នុំ បតង បត រលើ្ 

ទឹ្ចិត្ត ខ្លួន ឯង នូវ េំនិត រនរះ ថា ៖ រៅ រ្ល ព្ឹ្ 

ព្រះអាទិត្យ នឹង �រះរេើង ។

ជាមួយ នឹង ថ្ងៃ ្ មេបី  រោរះ ្ ន្ឺ ថន ព្ឹ្ព្លឹម ្ មេបី មួយ 

បាន ម្ �ល់—្ុំ បមន បត ចំរពារះ បផន�បី ប៉ុរណាណរះរទ 

ប៉ុបន្ត ចំរពារះ រយើង ផងប�� ។ រ�ើយ ជាមួយ នឹង ថ្ងៃ ្ មេបី 

រោរះ កា� ចាប់រផដែើម ្ មេបី មួយ បាន ម្ �ល់—ជា ឱកាស 

រ�ើម្បីចាប់រផដែើម មដែងរទៀត ។

ចុរះ	សបើ	ស�ើង	បរាជ័�	វិញ	?

រ្លខ្រះ រ�ឿង ប�ល រ្វើ ឲ្យ រយើង រាប�្ េឺ កា� 

ភ័យខាលាច ។ រយើង ពបប�ល ជា ភ័យខាលាច ថា រយើង 

នឹង ្ ុំ ទទួល បានរជាេជ័យ ថា រយើង នឹង ទទួល បាន 



�ុវវ័�

រជាេជ័យ ថា រយើងអាច នឹង ពតូវ រ្វើ ឲ្យ អាមា៉ាស់មុខ 

ថា រជាេជ័យ នឹង ផ្លាស់បដែអូ� រយើង ឬ ថា វា អាច ផ្លាស់បដែអូ� 

មនុសសេ ប�ល រយើង ពសឡាញ់ ។

�ូរច្រះ រ�ើយ រយើង ្ ៏�ង់ចាំ ។ ឬ របារះបង់ ។

រ�ឿង មួយ រទៀត ប�ល រយើង ពតូវ ចងចាំរៅ 

 រ្ល ោ្់រគាលរៅ រោរះេឺថា ៖ រយើង អាច នឹង 

បរាជ័យ យា៉ាង ពបា្�—យា៉ាង រហាច ណាស់ រៅ 

 រ្ល �៏ ខ្បី ខាង មុខ ។ ប៉ុបន្ត ជាជាង បា្់ទឹ្ចិត្ត 

រយើង អាច ពតូវបាន ផដែល់ អំណាច ឲ្យ រោយស្� កា� 

យល់�ឹងរនរះ បាន �្យ្ សមាព្ ថន កា� មាន ភា្ល្អ 

ឥតរខាចារះ រៅ រ្ល រនរះ ។ វា ទទួល ស្គាល់ តាំង ្ បី រ�ើម 

�ំបូង ម្ ថា រៅ រ្ល ណា មួយ រយើងអាច រ្វើ ខុស ។ 

កា� �ឹង ្ បី បញ្ហា រនរះ ទុ្ជា មុន អាច �្ 

 យ្ កា�ភាញា្់រផ្អើល និង កា� បា្់ទឹ្ចិត្ត ថន កា� 

បរាជ័យ ជារពចើន ។

រៅ រ្ល រយើង ចាប់រផដែើម រគាលរៅ �បស់ រយើង 

តាម�របៀប រនរះ កា� បរាជ័យ មិន អាច ្ ំណត់ រយើង 

បាន រេើយ ។ សូម ចងចាំថា រទារះជា រយើង បរាជ័យ 

រៅ្្នុងកា� សរពមច រគាលរៅ ប�លប៉ងពបាថានា ភាលាមៗ 

្ដែបី ្៏ រយើង នឹង បាន រ្វើ នូវកា� �ី្ចរពមើន ប�ល នឹង 

�ឹ្ោំ រៅ�្ វា ផងប�� ។

រ�ើយ រោរះ ជា បញ្ហា សំខាន់—វា មាន ន័យ 

្ំរ្ងណាស់ ។

រទារះជា រយើង អាច បរាជ័យរៅ ចុងបញ្ចប់ ដ្ែបី កា� 

បន្ត រ្វើ �ំរណើ�នឹង រ្វើ ឲ្យ រយើងបាន ពបរសើ� រេើង 

ជាង្បីមុន ។

ពរា	ចាប់សផ្ើម	ដ៏	ល្អបំផុត	្ លឺ	សៅសពល	សនរះ	

មាន សុភាសិត បុរាណ មួយ រពាលថា « ពគា �៏ 

ល្អ បំផុត រ�ើម្បី ោំ រ�ើម រ�ើ មួយ េឺ រៅ  20 ឆ្នាំមុន ។ 

ពគា�៏ល្អបំផុត ទបី ្ បី� េឺរៅ រ្ល រនរះ » ។

មាន អវបី មួយ ប�ល អស្ចា�្យ និង រពា�រ្ញ រោយ 

រសច្ដែបីសង្ឹម ចំរពារះ ពា្្យ ថាយៅយពលយ�ះ។ មាន 

អវបី មួយ ប�ល មាន អំណាច ចំរពារះកា�្ិតថាពបសិនរបើ 

រយើង រពជើសរ�ើស សរពមច ចិត្ត រៅ រ្លរនរះ រោរះ រយើង 

អាច រ�ើ� រឆ្ពរះរៅមុខឥេអូវរនរះ ភាលាម ។

យៅយពលយ�ះ េឺ ជា ពគា �៏ ល្អបំផុត រ�ើម្បី ចាប់រផដែើម 

កាលាយ ជាមនុសសេប�ល រយើង ចង់បពបកាលាយ —្ុំ បមន 

ពតឹម  20 ឆ្នាំរាប់្បីរ្លរនរះ រៅរោរះរទ ប៉ុបន្ត �៏ រៅ 

អស់្ល្ ជានិច្ច ផងប�� ។ ◼

�ូម	សធ្ើ	ឲ្យ	ែ្លួន	អ្ក	បាន	ល្អបំផុត—	
សដា�	ចាប់សផ្ើម	សៅ	សពល	សនរះ

ម្ប
ធាន្ អុជ�ូ�្ បកម្ងៀន្ ថា « កគ្លកៅ ផាទាល់ ខ្លួន្  

អាច ឲ្យ កយើង ក្្ើបាន្ ល្អ បំែុត » ។ សូម ពិចារណា 

ោ្់ កគ្លកៅ មួយចំន្ួន្ កៅ ្ ្នុង តែ្្ ពីរ ឬបី នន្ ជីវិត 

របស់អ្្ ឧរា�រណ៍�ូចជា សុខភាពរាងកាយ សុខភាព 

ខាងវិញ្ញាណ ន្ិង មិត្ភាព ។ កតើ កជាគជ័យ អ្ីខ្រះ ត�ល អ្្ 

ចង់បាន្ ្ ្នុង តែ្ ្ រាំងកន្រះ កៅ ឆ្នាំ កន្រះ ? កៅ កពល អ្្គិត ពី 

កគ្លកៅមួយចំន្ួន្ ម្ប្បកោយការ អ្ិសាឋាន្ សូម 

ក្្ើ ឲ្យ ម្បា្� ថា វា អាច ក្្ើ កៅបាន្ បែុតន្្ ន្ឈឹង ក្្ើ ឲ្យ 

អ្្រី្ចកម្មើន្ ។ កៅ ្ ្នុង កសៀវកៅ្ំណត់ក�តុ 

របស់អ្្ សូម ករៀបរាប់ លម្អិត ពីកគ្លកៅ 

របស់ អ្្ ក�ើម្បី អ្្ អាច កមើល កឃើញ ពី 

ការរី្ចកម្មើន្ របស់ អ្្កៅ កពល មួយឆ្នាំ 

បាន្ ្ ន្្ង ែុត កៅ ។
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កបស្្មមេ �៏ កទវភាព  
នន្ ម្ពរះកយស៊ូវ ម្គីស្ ៖  
អង្គ �៏ ជា គំរូ

កៅ
 រ្ល រយើង យល់ថា ព្រះរយស៊ូវពេបីស្ េឺ ជា 

េំ�ូ �បស់ រយើង រៅ ពេប់្ិច្ចកា� ទាំងអស់ រោរះ 

រយើង អាច បរងកើន បំណងពបាថានា �បស់ រយើង រ�ើម្បី 

រ្វើតាម ពទង់ ។ ព្រះេម្បី� េឺ រពា�រ្ញ រោយ កា� រលើ្ 

ទឹ្ចិត្តសពមាប់រយើង រ�ើម្បីរ�ើ�តាម ស្នាម ព្រះបាត 

�បស់ ព្រះពេបីស្ ។ ព្រះពេបីស្បាន មាន បន្អូល រៅ 

ស្សន៍ នបីថ�វថា « ត្ិតអវបីៗ ប�ល អ្្ រាល់គានា បាន 

រ�ើញ រយើង រ្វើ យា៉ាងណា រោរះ អ្្ ពតូវរ្វើតាម 

យា៉ាងរោរះ ប�� » ( នបីថ�វទបី 3 27:21 ) ។ ព្រះរយស៊ូវ 

បាន មាន បន្អូល រៅ្ូមា៉ាស ថា « ខ្នុំ ជាផ្អូវ ជា 

រសច្ដែបី្ិត រ�ើយ ជា ជបីវិត របើ មិន ម្ តាម ខ្នុំ រោរះ 

គាមន អ្្ណា រៅឯ ព្រះវ�បិតា បានរេើយ »  

( យ៉ូហាន 14:6 ) ។

ស្វថ្ងៃ រនរះ ្ួ្អ្្�ឹ្ោំ �បស់ រយើង �ំឭ្ 

រយើង ឲ្យ យ្ ព្រះអង្គសរ្ងាគារះ រ្វើ ជា េំ�ូ �បស់ រយើង ។ 

លបីនោ រខ រប៊មីតុន ជាពបធ្ន សមាេមសរ្ងាគារះ ទូរៅ 

បានមាន ពបស្សន៍ ថា « រៅ រ្ល រយើង មានា្់ៗ មាន 

រគាលលទ្ធិ ថន �ងាវាយ្ួនឆ្លា្់ជាប់ យា៉ាងរពរៅ រៅ ្ ្នុង 

�ួងចិត្ត �បស់ រយើង រោរះ រយើង នឹងចាប់រផដែើមកាលាយ ជា 

មនុសសេ ប�ល ព្រះអមាចាស់ ចង់ ឲ្យរយើង បពបកាលាយ » ។ 1

ពបធ្ន ្ូមា៉ាស រអស ម៉នសុន បានមាន 

ពបស្សន៍ ថា « ព្រះអមាចាស់ និងព្រះអង្គសរ្ងាគារះ 

�បស់ រយើង េឺ ព្រះរយស៊ូវពេបីស្ េឺជា អង្គ�៏ េំ�ូ� បស់ 

រយើង និង ជា ្ មាលាំង �បស់ រយើង » ។ 2

ចូ�រយើងខិតខំចូល រៅជិត ព្រះរយស៊ូវពេបីស្ 

រគា�្ ព្រះបញ្ញត្តិ �បស់ ពទង់ រ�ើយ ្ យាយាម ពតលប់ 

រៅ �្ ព្រះវ�បិតាសួេ៌ �បស់ រយើង វិញ ។

ដចញពបី្ពរះ្ម្បីរ
នបីថ�វទបី 2 នបីថ�វទបី 31:16, អាលមា៉ា 17:11,  

នបីថ�វទបី 3 27:27, ម�៉ូថណ 7:48

កំណត់	ចំណាំ
 1. លបីនោ រខ រប៊មីតុន « Is Faith in the Atonement 

of Jesus Christ Written in Our Hearts? » 
Liahona បខ វិច្ិកា ឆ្នាំ 2012 ទំ្័� 114 ។

 2. ្ូមា៉ាស រអស ម៉នសុន « Meeting Life’s Chal-
lenges » Ensign បខ វិច្ិកា ឆ្នាំ 1993 ទំ្័� 71 ។

 3. « ឱពបាជាញា និង្ដែបីពសឡាញ់ �៏ ្ ំអស្ចា�្យ » ទំ�ុក្ យមកើង
�ិងចយតមៀងកុមារាកុមារ ីទំ្័� 19 ។

 4. រឌៀរ្ើ� រអសវ អុជ�ូ�វ « Happiness, Your Heri-
tage » ឬ Liahona បខ វិច្ិកា ឆ្នាំ 2008 ទំ្័� 120 ។

សរូមសិកសាឯកស្រយ�ះយ�ើ�តស្វងរកយ�ើម្ីបា��ឹង�រូវអ្វីត�លត្រូវតចកោ�ត្ក្យោ�ការអ្ិស្ឋា�។យ្ើការ�ល់�ឹងពីឆ្ក
ជីវិ្�ិងយ្សកកម្មរ្ស់តពះអង្គសយ្គ្រះ�ឹងពតងីកយសចកដេីជំយ�ឿរ្ស់អ្កយលើតទង់យ�ើ�ត្ទា�ពរ�ល់ជ�ត�លយមើលត្
តាមរ�ៈការ្ យតងៀ�សួរសុខទុក្ខតាមផទេះយោ�រយ្ៀ្ោ?សតមា្់ព័្៌មា�្ ត�ថែមសរូមចរូលយៅreliefsociety.lds.org។

ដចញពបី្បវត្តិសា្ស្តរបស់ដយើង
អ៊ើនឡសសា អរ ស្តូ ជាម្បធាន្ សរាគមសកហង្គារះទូកៅ 

ទីពីរ បាន្ សរកសរ ពីការបកម្មើ ្ ្នុង ជីវិតរតមងសាលាប់ របស់ 

ម្ពរះកយស៊ូវម្គីស្ ថា « ម្ទង់ បាន្ គូសោន្ ក�ើយ �ឈឹ្ោំ 

ែ្តូវ » ។ 3 ម្ទង់បាន្ បកម្មើមន្ុស្ស ទូកៅ—រានា្់មដងៗ ។ 

ម្ទង់បាន្ បកម្ងៀន្ ថា កយើង គួរ ទុ្ សត្កចៀម 

ករៅសិបម្បាំបួន្ ក�ើយ កៅ សកហង្គារះ សត្កចៀម មួយ 

ត�ល វកង្ង ែ្តូវ ( សូមកមើល លូកា 15:3–7 ) ។ 

ម្ទង់បាន្ ពយាបាល ក�ើយ បាន្ បកម្ងៀន្ មន្ុស្ស ទូកៅ 

ត�មរាំងចំណាយ កពល សម្រាប់មន្ុស្ស រានា្់ៗ្្នុង 

ម្្ុមមន្ុស្ស 2,500 ោ្់ ( សូមកមើល ន្ីន�្ទី 

3 11:13–15, 17:25 ) ។

ម្បធាន្ ក�ៀក�ើរ កអស្ អុជ�ូ�្ ជាទីម្បឈឹ្សាទីពីរ កៅ 

្្នុងគណៈម្បធាន្ទីមួយ បាន្ រាន្ ម្បសាសន្៍ ពី ម្ស្ី នន្ 

ពួ្បរិសុទ្ធ ន�ងៃចុងកម្កាយ ថា ៖ « អ្្ត�ល ជា បងប្អតូន្ម្សី 

�៏អសាចារ្យបាន្ ែដល់ ការ បកម្មើ�៏សប្បនុរស �ល់ មន្ុស្ស 

�នទសម្រាប់ក�តុែល ត�ល ្ ំក្ង ជាង បំណងម្បាថានា ចង់ 

បាន្ ែលម្បក៉ជន្៍ ផាទាល់ខ្លួន្ ។ ្្នុង ្ ិច្ចការ កន្រះ  អ្្ បាន្ 

ក�ើរតាម ម្ពរះអង្គសកហង្គារះ ។. . . គំន្ិត របស់ ម្ទង់ តតងតត 

ចង់ជួយ �ល់ មន្ុស្ស�នទជាន្ិច្ច » ។ 4

ស�ចក្ី	ជំសនឿ	ពកុមព្ួសារ	
ការ�ស្គ្គារះ

ដតើខ្ញំអាចដធ្វើអ្វបីបាៃ?

1.	ក�តុអ្ី ម្ពរះកយស៊ូវម្គីស្ គឺជា អង្គ�៏ គំរូ របស់ខ្នុំ ?  

កោយ រកបៀបណា ?

2.	កតើ ការ បកម្មើ �ល់ បងប្អតូន្ម្សី ត�ល ខ្នុំ បាន្ កៅ សួរសុខទុ្្ខ  

អាច ជួយ ខ្នុំ ឲ្យ ក�ើរ តាមម្ពរះអង្គសកហង្គារះ បាន្ 

កោយរកបៀបណា ?

សារលនិែនិត	បសពងៀន	�ួរ	�ុែទុក្ខ

យ�ះជ្តផ្កថ�្ ំររូមួ�អំពីស្រលិខិ្្ យតងៀ�សួរសុខ
ទុក្ខតាមផទេះឆ្នុះ្ញ្ចាំងពីទិ�្ឋភាពថ�យ្សកកម្មរ្ស់
តពះអង្គសយ្គ្រះ។
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«អ្វីត�លយ�ើងជ្តពះអមាចាស់បា�មា�្ �ទេូលយនាះយ�ើងបា�មា�្ �ទេូលយ�ើ�...យទាះជ្យោ�សំយឡងរ្ស់យ�ើងផ្ទាល់
ឬក៏យោ�សំយឡងថ�ពួកអ្ក្ យតមើរ្ស់យ�ើងក្តី្ឺ�រូចត្ោនា»(្.�ិងស.1:38)។

កសៀវកៅ ្ ំណត់ ចំណាំ សន្្ិសីទ តខ តុលា ឆ្នាំ 2013

ងៅងពលអ្នកងមើលសន្និសីេេូងៅដខតុលាឆ្នាំ2013ង�ើ�វិញងោះអ្នកអាចងពបើពបាស់េំព័រទាំ�ងនះ(និ�ងសៀវងៅកំណត់ចំណាំសន្និសីេសពមាប់ចបាប់ងចញផ្សាយោងពលខ្�

មុខងេៀត)ង�ើម្បីជួយអ្នកសិកសានិ�អនុវត្តការបងព�ៀនថ្មីៗរបស់ពួកពយាការីនិ�ស្វកដ�លកំពុ�រស់ងៅនិ�ពួកអ្នក�ឹកោំ�ទេៗងេៀតទនស្សោចពក។

ក�ើម្បី អាន្ ទស្សោ ឬ សាតាប់ សុន្្រ្ថា សន្្ិសីទ ទូកៅ សូម ចូល កៅ កាន្់ 

កគ� ទំព័រ conference.lds.org ។

កតើ ម្្ុម ម្គួសារ របស់ អ្្ ្ំពុង តត អន្ុវត្ អ្ី ត�ល អ្្ ករៀន្ ពី សន្្ិសីទ ទូកៅ 

៉ោង �ូចកមដច ? សូម កែ្ើ សារកអឡិចម្តូន្ិ្ កៅ កាន្់ liahona@
ldschurch.org ។

« ម្ពរះ
 បិតា សួគ៌ កយើង ត�ល ម្បរាន្ ពរជ័យ កម្ចើន្ 

�ល់ កយើង ឲ្យ រី្រាយ ្៏ ម្ជាប ត�រ ថា កយើង 

ករៀន្ ន្ិង រី្ ចកម្មើន្ ក�ើយ កាន្់ តត រឹងរាំ កពល កយើង ម្បឈម 

ក�ើយ រស់ ្ ្នុង ការសា្ល្បង ត�ល កយើង ម្តូវ ឆ្ង កាត់ ។ 

កយើង �ឈឹង ថា កពល ខ្រះ កយើង ន្ឈឹង ជួប ទុ្្ខ ម្ពួយ �៏ ខាលាំង ជា 

កពល កយើង កសា្កៅ ជា កពល កយើង ន្ឈឹង សា្ល្បង ន្ឈឹង ភាព 

អំណត់ កយើង ។ តត ការលំបា្ តបប កោរះ អន្ុញ្ញាត ឲ្យ កយើង 

ផាលាស់ បដតូរ  ឬ ្សាង ជីវិត �មេី តាម រកបៀប ត�ល ម្ពរះ វរបិតា សួគ៌ 

បកម្ងៀន្ ក�ើយ តម្បកាលាយ ជា អ្ី មួយ ខុស ពី មុន្ គឺ ក្្ើ ឲ្យ កាន្់តត 

—ម្បកសើរ យល់ កាន្់តត ច្បស់ យល់ ចិត្ កាន្់តត ខាលាំង ន្ិង 

ទីបោទាល់ កាន្់តត រឹងរាំ ជាង កាល ពី មុន្ ។

ការសន្យា ពី ពយាការី ៖ ការម្បឈម មុខ ន្ឈឹង 
ការសា្ល្បង ោោ

« ការណ៍ កន្រះ គប្បី ជា កគ្លបំណង កយើង—ក�ើម្បី រ្សា 

ន្ិង កាន្់ខាជាប់ តមន្ក�ើយ តម្ប ជា បរិសុទ្ធ ខាង វិញ្ញាណ កលើស 

ពី មុន្ កពល ក្្ើ �ំកណើរ កាត់ ពន្្ឺ ន្ិង ទី ងងឈឹត ។ កបើ គ្មន្ 

ឧបសគ្គ ក�ើម្បី យ្ ឈ្រះ ន្ិង បញ្ហា ក�ើម្បី កោរះម្សាយ កទ 

កោរះ កយើង ច្បស់ ជា កៅ �ត�ល កោយ គ្មន្ ឬ រាន្ ការរី្ 

ចកម្មើន្ តត បន្្ិច បែុកណាណរះ កឆ្ពរះ កៅ ជីវិត អស់ ្ ល្ប » ។

ពបធាន	្ូមា៉ា�	សអ�	ម៉ន�ុន	«	ស�ើង	មនិន	ខដល	ខាន	នឹង	សពបា�	ឯង	ក៏	មនិន	ខដល	សបារះ	
បង់	សចាល	ឯង	សេើ�	»	Liahona	ខែ	វិច្និកា	ឆ្នាំ	2013	ទំព័រ	87	។

ចកម្ើយ សម្រាប់ អ្្
សន្្ិសីទ ន្ិមួយៗ ពួ្ ពយាការី ន្ិង សាវ្ ែដល់ ចកម្ើយ �៏ 

បំែុស គំន្ិត ចំកោរះ សំណួរ ត�ល សរាជិ្ សាសោចម្្ អាច 

រាន្ ។ សូម កម្បើម្បាស់ ច្បប់ តខ វិច្ិកា ឆ្នាំ 2013 ឬ ចូល កៅ 

កាន្់ កគ�ទំព័រ conference.lds.org ក�ើម្បី តស្ងរ្ 

ចកម្ើយ ចំកោរះ សំណួរ រាំង កន្រះ ៖

•  កតើ កយើង ករៀន្ ពី កគ្លលទ្ធិ អ្ី ខ្រះ កៅ ្ ្នុង រាម្តា នន្ កសច្ដី 

ជំកន្ឿ ? សូម កមើល អិល �ម តភរី « កគ្លលទ្ធិ 

ន្ិង កគ្លការណ៍ ត�ល រាន្ កៅ ្ ្នុង រាម្តានន្ កសច្ដី 

ជំកន្ឿ » ។

•  កតើ កយើង អាច រួម ចំតណ្ កៅ ្ ្នុង ្ ិច្ចការ ែ្សព្ែសាយ 

សាសោ បាន្ ៉ ោង �ូចកមដច កបើ កយើង រាន្ អារមមេណ៍ 

ភ័យ ខាលាច កោរះ ? សូម កមើល អិម រ័សុល បាឡឺ� « ចូរ 

ទុ្ចិត្ �ល់ ម្ពរះកយ�ូវាែ ចុរះ » ។

•  កតើ �ង្វាយ មួយ ភាគ ្ ្នុង �ប់ ម្តូវ បាន្ កម្បើម្បាស់ សម្រាប់ 

អ្ី ? សូម កមើល ក�វី� កអ តប�ណា « បង្អលួច នន្ 

សាថាន្សួគ៌ » ។

•  កតើ អំកពើ បាប ន្ិង ការបរះកបារ អាច ជរះ ឥទ្ធិពល �ល់ 

សិទ្ធិ កម្ជើសករើស របស់ កយើង ក�ើយ �ឈឹ្ោំ កយើង កៅ កាន្់ 

កសវ្ភាព ៉ ោង �ូចកមដច ? សូម កមើល ឃ្ីន្�ិន្ អិល 

ឃុ្ « ការ ទួញ កសា្ កយកររា ៖ ចូរ កចៀសវាង ពី ការ 

ជាប់ ឃុំឃាំង » ។
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ពបសា�ន៍	ពយាការី	�្តីពី	ព�្តី	ននិង	បព្ជនិតភាព

តអលក�ើរ តន្ល អិល អាន្់ក�ើរសិន្ នន្ ្ ូរ៉ុម នន្ ពួ្ សាវ្ �ប់ពីរ ោ្់ 

បាន្ រាន្ ម្បសាសន្៍ សួរ ថា ៖ « ចុរះ ក�តុអ្ី ពិ្ី បរិសុទ្ធ បព្ជិតភាព 

ម្តូវ ក្្ើ កឡើង កោយ បុរស ? . . .

« ករារះ ជា កយើង �ឈឹង ថា ្ដី ម្សឡាញ់ ម្ពរះ ‹ គឺ �ូច គ្នា › សម្រាប់ 

បុម្តា ន្ិង បុម្តី ម្ទង់ កយើង ្ ៏ �ឈឹង ថា ម្ទង់ ពុំ បកងកើត បុរស ន្ិង ម្ស្ី ឲ្យ 

�ូច គ្នា កោរះ កទ ។ កយើង �ឈឹង ថា កភទ ជា ល្្ខណៈ សម្បត្ិ សំខាន្់ រាំង 

អត្សញ្ញាណ ន្ិង កគ្លបំណង កលើ តែន្�ី ន្ិង អស់្ល្ប ។ ទំន្ួល 

ខុស ម្តូវ ពិសិ�្ឋ ម្តូវ បាន្ ែដល់ ចំកោរះ កភទ ន្ីមួយៗ ។

« កយើង �ឈឹង ថា តាំង ពី �ំបូង កឡើយ ម្ពរះ បកងកើត រកបៀប ត�ល 

បព្ជិតភាព ម្ទង់ ម្តូវ បាន្ កម្បើ » ។

កៅ ្ ្នុង ការ្ត់ចំណាំ ចុង កម្កាយ ទី 12 នន្ សុន្្រ្ថា 

កន្រះ តអលក�ើរ អាន្់ក�ើរសិន្ បាន្ កលើ្កឡើង ចំកោរះ ពួ្ពយាការី 

កែ្សង កទៀត ត�ល កឆ្ើយ តប ន្ឈឹង សំណួរ កន្រះ ។ ម្បធាន្ �្គរ�ុន្ ប៊ើ 

�ុិងគ្ី ( ឆ្នាំ 1910–2008 ) បាន្ រាន្ ម្បសាសន្៍ ថា « គឺ ជា 

ម្ពរះអរាចាស់ ត�ល ចាត់តាំង ឲ្យ បុរស កៅ ្ ្នុង សាសោចម្្ របស់ ម្ទង់ 

កាន្់ បព្ជិតភាព » ។ តអលក�ើរ អិម រ័សុល បាឡឺ� នន្ ្ ូរ៉ុម នន្ 

ពួ្ សាវ្ �ប់ពីរ ោ្់ បាន្ រាន្ ម្បសាសន្៍ ថា « ម្ពរះ អរាចាស់ ពុំ កបើ្ 

សតមដង ពី មូលក�តុ ត�ល ម្ទង់ បាន្ បកងកើត សាសោចម្្ កន្រះ កឡើង �ូច 

ត�ល ម្ទង់ បាន្ រាន្ កោរះ កឡើយ » ។

សចញ	ពី	«	អំណាច	ខដល	មាន	ក្នុង	បព្ជនិតភាព	»	Liahona	ខែ	វិច្និកា	ឆ្នាំ	2013	
ទំព័រ	92	។

�ូម	បំសពញ	ក្នុង	ចសនាលារះ

1. « ជន្ រ្សា កសច្ដី សញ្ញា គឺ ជា ជន្ រ្សា____________________ » ! ( លីន្ោ កខ 

កប៊ើតុន្ « អំណាច ្ដីអំណរ ន្ិង ្ ដី ម្សឡាញ់ ្ ្នុង ការ រ្សា កសច្ដី សញ្ញា » Liahona 
តខ វិច្ិកា ឆ្នាំ 2013 ទំព័រ 113 ) ។

2. « មន្ុស្ស ជា កម្ចើន្ ម្តូវ បាន្ �ឈឹ្ោំ កោយ ម្ពរះ កោយ មិន្ �ឈឹង ខ្លួន្ កៅ តំបន្់ ត�ល កគ អាច 

ឮ_________________ក�ើយ ចូល ម្ ្ ្នុង________________ម្ទង់ ( ត�្គរ៉ល 

្ូសតស « អ្្ រាល់ គ្នា មិន្ តមន្ ជា អ្្ �នទ កទៀត កទ » Liahona តខ វិច្ិកា ឆ្នាំ 

2013 ទំព័រ 50 ) ។

3. « កសច្ដី សុចរិត រាន្ អំណាច ជាង________________ » ( ប៊យ�៍ កឃ ផា្្ឺ 

« ្ូន្កសា កៅ កាន្់ ការ ការោរ ខាង វិញ្ញាណ » Liahona តខ វិច្ិកា ឆ្នាំ 2013 

ទំព័រ 27 ) ។

4. « កពល ភាព ទីនទ រវាង ម្ស្ី ន្ិង បុរស កាន្់ តត ម្ចបូ្ ម្ចបល់ កោរះ កយើង បាត់ បង់ ភាព ច្បស់ 

លាស់ �្ឈឹង ត�្ង អំកណាយ រាន្ រវាង_______________ ន្ិង ______________

ត�ល កគ រាំង ពីរ រូប អាច បកងកើត ជា តែ្ ផាកា ្ ំ សកម្បើម » ( �ី �ត ម្គីស្តូ�្ឺសិន្ « ្រាលាំង 

សីល្ម៌ របស់ ម្ស្ី » Liahona តខ វិច្ិកា ឆ្នាំ 2013 ទំព័រ 31 ) ។

ចកម្ើយ ៖ 1.  បទ បញ្ត្ិ 2.  �ំណឈឹង ល្អ, កម្កាល 3.  

កសច្ដី ទុច្ចរិត 4.  ម្ស្ី, បុរស ។

សៅ	សហើ�	សធ្ើ

តអលក�ើរ រ៉ូបឺត �ី ត�ល នន្ ្ ូរ៉ុម នន្ 

ពួ្ សាវ្ �ប់ពីរ ោ្់ បាន្ បកម្ងៀន្ ថា 

ពរជ័យ ម�ិរា នន្ សន្្ិសីទ ក្ើត រាន្ 

កៅ កពល កយើង ៖

1. « ម្បមូល គ្នា សាដាប់ បន្្តូល ម្ពរះអរាចាស់ » ។ 2. « ម្តឡប់ កៅ ែ្រះ វិញ រស់កៅ តាម អ្ី ត�ល សាដាប់ ឮ » ។

សចញ	ពី	«	�ន្និ�ី	ទទូសៅ	៖	ការ	ពពងឹង	ស�ចក្ី	ជំសនឿ	ននិង	ទីបនាទាល់	»	Liahona	
ខែ	វិច្និកា	ឆ្នាំ	2013	ទំព័រ	7	)	។
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កៅ
 ្ ្នុងជបីវិត �បស់ ខ្នុំ រ្លខ្រះ ខ្នុំ មាន អា�មមេណ៍ 

ថា វា គាមន សង្ឹម សពមាប់ ខ្នុំ រ�ើម្បី 

មានភា្�ី្រាយ ឬ ពតលប់រៅ�្ ព្រះវ�បិតា �បស់ 

រយើង ប�ល េង់ រៅស្ថានសួេ៌ វិញ រេើយ ។ ប៉ុោមន ឆ្នាំ 

មុន ខ្នុំ ពតូវបាន បញ្ឈប់កា� រាប់អាន ្ បី ស្សោចព្ ។ 

ខ្នុំ បាន �ស់ រៅ ្ ្នុង ជបីវិត មួយ ថន អំនួត និង អំរ្ើបាប 

រ�ើយ បាន �ងទុ្្ខយា៉ាង្ំរ្ង រោយស្� បត 

ទរងវើ��បស់ ខ្នុំ ។ កា� ភាជាប់ពា្្យ ជាមួយ នឹង មនុសសេ 

ពសបី ប�ល ខ្នុំ ពសឡាញ់បាន រពបរះឆ្ ទំោ្់ទំនង �បស់ 

ខ្នុំ ជាមួយ នឹង មនុសសេ�ថទ ជា រ�ឿង រស្រៅ រ�ើយ ខ្នុំ 

គាមន ភា្�ី្រាយ ។

រទារះបបី ជា ខ្នុំ មាន បំណង  ពបាថានា ថា ខ្នុំបា ន 

រពជើសយ្ មាន ចិត្ត រាបស្ ្ បី មុន រោរះ ្ ដែបី ្៏ ខ្នុំ ពតូវ បាន 

បង្ខំ ចិត្ត ឲ្យ មាន ចិត្ត រាបស្ រ�ើយ ្ យាយាម រ វ្ើតាម 

ព្រះ្ន្ៈ �បស់ ព្រះអមាចាស់ ប�� ។ ខ្នុំ បាន ចាប់រផដែើម 

អាន ព្រះេម្បី�ជាញឹ្ញាប់ អ្ិស្ឋាន ជានិច្ច រ�ើយ 

បសវង�្ កា� បរពមើ �ល់ មនុសសេ�ថទរទៀត ។  

ខ្នុំ បាន ្ យាយាម ្ យាបាល ទំោ្់ទំនង ប�ល ខ្នុំ បាន 

ប�ិរស្ ជាយូ� ម្ រ�ើយ �ួម ទាំង ទំោ្់ទំនង �បស់ 

ខ្នុំ ជាមួយ នឹង ព្រះវ�បិតាសួេ៌ �បស់ ខ្នុំ ផង ប�� ។ ខ្នុំ ្ ិត 

ជា មាន បំណង រ្វើ កា� ផ្លាស់ បដែអូ� �ួងចិត្ត បមន ។

រៅព្ឹ្ព្លឹម ោថ ង្ៃ មួយ រ្ល ខ្នុ ំរបើ្  ឡាន 

រៅស្ោ រ�ើយ ព្រះអាទិត្យ រៅ មិន ទាន់ �រះ 

រៅរេើយ ។ ថផ្ រម�រៅ ភាេ ខាង រ ើ្ត បាន ភឺ្ រ�ើយ 

ខ្នុំ បាន �ឹង ថា ជបីវិត �បស់ ខ្នុំ ្ ំ្ុង មាន ្ ន្ឺ រ�ើយភ្ឺ 

ជាងមុន �ូចជា ថផ្ រម� រៅ ទិស ខាង រ្ើត ប�� ។ 

ភា្ងងឹតបាន �ស្យ បាត់ រ�ើយ អំរ្ើ បាប �បស់ 

ខ្នុំ ប�ល ្ ំ �ូចជា ព្រះច័ន្ រ្ញ វង់ រោរះ ប�� ពតូវបាន 

្ំ្ុងោងជពមរះ ។ វា ្ ុំ ទាន់ ស្អាត អស់ រៅ រេើយ 

រទ ប៉ុបន្ត ខ្នុំ បាន �ឹង ថា មិន យូ� ប៉ុោមន វា នឹង �លុប បាត់ 

ពបសិន របើ ខ្នុំ បន្ត កា� បពបចិត្ត �៏រស្មរះពតង់ �បស់ ខ្នុំ ។  

ស�ើង	ននិយា�	អំពី	ពពរះព្ី�្ទ

កចញ ពី ភាព ងងឈឹត ចូល កៅ ្ ្នុង ពន្្ឺ

ថផ្ រម� រៅ ភាេ ខាង លិច មាន ភា្ ងងឹត រោយ មាន  

ព្រះច័ន្ រ្ញវង់ ប�លលិច សនសឹេម ៗ រៅ ្ បី រពកាយ វា ។ 

 ខ្នុ ំបាន អភិវឌ្ឍ នូវ ទមាលាប់សន្ោ ជាមួយ នឹង 

ព្រះវ�បិតាសួេ៌ �បស់ រយើង ខណៈ ប�ល ្ ំ្ ងុ របើ្  ប� 

ឡាន ។ រៅ រ្ល ខ្នុ ំបាន អ្ិស្ឋាន អំេនុង រ្ល របើ្  

ឡាន េំនិត �បស់ខ្នុ ំពតូវបាន បំភឺ្ រ�ើយ រសច ដ្ែបីសង្ឹម 

ម្េបី មួយ បាន រ ើ្ត មាន រៅ ្ ្នុង �ួងចិត្ត �បស់ ខ្នុ ំ។

�ុភមង្គល	រាមរ�ៈការ	ខពបចនិត្ត

« កតើ កយើង យល់ ពី [ ការ យ្ម្ពរះទ័យ ទុ្ោ្់ ] របស់ ម្ពរះវរបិតាសួគ៌ នន្ កយើង កៅ 
រាល់្ិច្ចខិតខំម្បឈឹងតម្បង របស់ កយើង ក�ើម្បី ម្តលប់កៅរ្ ម្ទង់ ត�រឬកទ ? ករារះជា កពលកៅ 
កលើ ែ្តូវ �៏ តសន្ ឆ្ងាយ ្ ដី ្៏ ម្ទង់ សាវាគមន្៍ ការ ម្តលប់ ម្ វិញ របស់ កយើង ត�រ ។ កយើង ជួប 
កសច្ដីអំណរ កៅ កពល កសច្ដីម្សឡាញ់ នន្ ម្ពរះអង្គសកហង្គារះ របស់ កយើង អរះអាង ចំកោរះ 
កយើង ថា កយើងន្ឈឹង អាច ម្តូវបាន្ លាង សរាអាត ឲ្យ សាអាត ថា កៅ ន�ងៃ ណា មួយ កយើង ន្ឈឹង កៅ �ល់ 
ែ្រះ មដងកទៀត ។ សុភមង្គល កន្រះ ក្ើតរាន្ តត តាមរយៈការ តម្បចិត្បែុកណាណរះ ។

« កៅកពល កយើង លរះបង់ ន្ូវការ ក្្ើ ខុស ក�ើយ អន្ុវត្ កសច្ដី ជំកន្ឿ កលើ ម្ពរះកយស៊ូវម្គីស្ កោរះ កយើង ទទួលបាន្ ការ 
កលារះលាង មួយ កចញ ពី អំកពើបាប របស់ កយើង ។ កយើង រាន្ អារមមេណ៍ ថា ម្ពរះអង្គសកហង្គារះ ្ ំពុងក្្ើ ការសម្រាប់កយើងន្ូវ អ្ី 
ត�ល កយើង មិន្ អាច ក្្ើ កោយ ខ្លួន្ ឯងបាន្ » ។

ខអលសឌើរ	ខនល	អនិល	អាន់សឌើរ�និន	ក្នុងកូរុ៉មថន	ពួក	សាវក	ដប់ពីរនាក់	«	The Joy of Becoming Clean	»	Ensign	ខែ	សមសា	ឆ្នា	ំ1995	ទំព័រ	51	។

ងយើ�អាច�ឹ�ងោយភាពពិតពបាក�មួយងៅងពលជីវិតរបស់ងយើ�ស្ថិតងៅក្ននុ�ភាពង្មៅ��ឹតរហូត�ល់

ពពះងយស៊ូវពគីស្ទអាចផ្លាស់ប្ដូរភាពង្មៅ��ឹតងោះងៅជាពន្ឺងៅងពលងយើ�ដពបចិត្តងោយងស្មៅះពត�់។

ស្មរះ	ពតូវ	បាន	ដក	សចញ



  តខ ម្រា ឆ្នាំ 2014	 11

ខ្នុំ មាន រសច្ដែបីសង្ឹម ថា រៅ ថ្ងៃមួយ ជបីវិត �បស់ ខ្នុំ នឹង 

ភ្ឺ �ូចជា រ្ល ថ្ងៃ �ូរចានារះ ប�� ។

ជាមួយ នឹង រ្លរវោ និង រៅ រ្ល ខ្នុំ អ្ិស្ឋាន 

សុំ រសច្ដែបី ពសឡាញ់ ចំរពារះ ព្រះវ�បិតាសួេ៌ �បស់ខ្នុំ 

និង មនុសសេ �ថទរទៀត រោរះ ខ្នុំ កាន់បត មាន ចិត្ត 

រាបស្ ។ កា� រ្ើនរេើង នូវ ចិត្ត រាបស្ បាន �ឹ្ោំ 

ខ្នុំ ឲ្យ បរពមើ ព្រះ និង មនុសសេ�ថទរទៀតរោយ គាមន 

ភា្អាតាមនិយម រ�ើយ រសច្ដែបីសង្ឹម �បស់ ខ្នុំ 

សពមាប់ ជបីវិត �៏ រៅ អស់្ល្ ជានិច្ច និង អោេត �៏ 

ពបរសើ� ពតូវបាន ចាប់ រផដែើម ជា្មេបី រ�ើយ �ី្ចរពមើន ។ 

រៅ រ្ល រសច្ដែបីសង្ឹម បាន ចរពមើន រេើង រោរះ 

រសច្ដែបីជំរនឿ �បស់ ខ្នុំ ថា ព្រះអង្គសរ្ងាគារះ �បស់ ខ្នុំ  

េឺ ព្រះរយស៊ូវពេបីស្ មាន ម�ិទ្ធិឫទ្ធិរ�ើម្បីសរ្ងាគារះ និង 

រ�ើម្បី ោង សមាអាត ខ្នុំ ្ បី រាល់ រសច្ដែបីទុច្ច�ិត រ្ើន រេើង 

ផង ប�� ។ ខ្នុំ �ឹង ថា សមដែបី �បស់ ម�មន េឺ ជា កា� ្ ិត ៖ 

« អ្្រាល់គានា នឹងមាន រសច្ដែបីសង្ឹម រោយ តាម 

�យៈ�ងាវាយ្ួន ថន ព្រះពេបីស្ និងអំណាច ថន �ំរណើ� 

�ស់ រេើងវិញ �បស់ ពទង់ រ�ើម្បី ឲ្យ បាន រពបាស ឲ្យ មាន 

ជបីវិត �៏ រៅ អស់្ល្ ជានិច្ច » ( ម�៉ូថណ 7:41 ) ។ ◼

ដយើងសាវា្មៃ៍�ំដែើរដរឿងនៃបទពិដសាធៃ៍របស់អ្នកក្នញង

�ំែឃឹងល្អប�លរាក់ទងៃឃឹងការបដ្មើៃិងដបសកកម្របស់

្ពរះអង្គសដ្ង្គរះ។អត្ថបទប�លអាចបញ្ចញូលររួមម្ៃ

�ង្វាយធរួៃ្ពរះ្ុែការពយាបាលដសចក្តបីសង្ឃឹម

ឬការបកប្បចិត្ត។សូមកំែត់អត្ថបទរបស់អ្នក្តឃឹម

600ពាក្យសូមបិទសាលាកដ្មរះវាថា«ដយើងៃិយាយអំពបី

្ពរះ្្បីស្ទ»ដហើយដផ្ើមកliahona.lds.orgឬអ៊ីបម៉លវា

ដៅកាៃ់liahona@ldschurch.org។
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សតើ	លក្ខែណ្ឌ	ថន	ការ	ខពបចនិត្ត	មាន	អ្ីែ្រះ	?

ពយាការី ក�កលមិន្ បាន្បកម្ងៀន្ ថា ការ តម្បចិត្ រាន្  

ល្្ខខណ្ឌ �ូច ជា ៖

« ម្ពរះអរាចាស់ម្ទង់ម្បា្�ជាន្ឈឹង ៉ ង ម្កម្បាសកលារះ 

រាម្ស្ ម្ទង់ បែុតន្្ . . .ម្ទង់ន្ឈឹង មិន្ ៉ ង ម្កម្បាស កលារះពួ្កគ 

្្នុងអំកពើបាប រាំងឡាយ របស់ ពួ្កគ កទ បែុតន្្ម្ កម្បាស កលារះ 

ពួ្កគ ពី អំកពើ បាប របស់ កគ វិញ ។

« ក�ើយ ម្ទង់ រាន្ ម្ពរះកចសាដាត�ល ម្ពរះវរបិតា បាន្ 

ម្បរាន្�ល់ ម្ទង់ ក�ើម្បីកម្បាសកលារះ ពួ្កគពី អំកពើបាប របស់ 

កគកោយម្ ពី ការ តម្បចិត្ ក�តុ�ូកច្រះ ក�ើយ ម្ទង់បាន្ 

ចាត់ ឲ្យ ពួ្កទវតា របស់ ម្ទង់ម្ ម្បកាស �ំណឈឹងល្អ អំពី 

លក្ខខណ្ឌទាំ�ឡាយទនការដពបចិត្ត ត�ល ោំ កៅកាន្់ 

ម្ពរះកចសាដា នន្ ម្ពរះ�៏ កម្បាសកលារះឲ្យបាន្ �ល់ កសច្ដីសកហង្គារះ 

ម្ពលឈឹង របស់ កគ » ( ក�កលមិន្ 5:10–11;, ជាការ 

គូសបញ្ជា្់បតន្ថែម ) ។

សូម ពិចារណា សិ្សា ន្ូវ បទគម្ីរ �ូចតកៅកន្រះ  

ក�ើម្បី យល់�ឈឹងឲ្យ បាន្ ច្បស់ ពី ល្្ខខណ្ឌមួយ ចំន្ួន្កោរះ ៖  

រ៉ូម 3:23, ន្ីន�្ទី 1 ន្ីន�្ទី 10:21, ន្ីន�្ទី 2 2:8, 

មែូសាយ 4:9–10, កគ្លលទ្ធិ ន្ិង កសច្ដីសញ្ញា 

58:42–43 ។
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នុសសេភាេរពចើន ស្គាល់ខ្នុំថា ជាបុ�ស ទបីមួយ  

ប�ល �ស់ រៅ រលើ បផន�បី ប៉ុបន្ត ្ ុំ �ឹង ថា ខ្នុំ មាន 

ទំនួលខុសពតូវ ្ ិរសស មួយ ្ បី មុនខ្នុំ ម្ កាន់ បផន�បី 

រនរះ រេើយ ។ រៅ ជបីវិត មុន បផន�បី ខ្នុំ បាន �ឹ្ោំ ទ័្ 

�បស់ ព្រះ ចបាំង នឹង ទ័្ �បស់ ស្តាំង ្ ្នុង ស្ងាគាម 

រលើ ស្ថានសួេ ៌2 រ�ើយ ខ្នុំ បាន ជួយ ព្រះរយស៊ូវ ពេបីស្ 

បរងកើត បផន�បីរនរះ ។ 3 ខ្នុំ ពតូវបាន រេ ស្គាល់ ថា ជា 

មបីប្ល រៅ រ្ល រោរះ ប�ល មាន ន័យ ថា ជា 

បុ�ស មានា្់ « ប�ល រពបៀបបាន នឹង ព្រះ » ។ 4

ព្រះបាន រពជើស ខ្នុំ ឲ្យ រ្វើ បុ�សទបីមួយ រៅ រលើ 

បផន�បី រ�ើយ បាន ោ្់ខ្នុំ រៅ ្ ្នុង សួនចបា� 

រអប�ន ជា ស្ថានសួេ៌ រោ្ិយ មួយ ប�ល មាន 

�ុ្្ខជាតិ និងសតវ ពេប់ពបរភទ ។ ពទង់បាន ផ្នុំ  

« ខ្យល់�រងហើម ថន ជបីវិត » 5 ចូល រៅ ្ ្នុង ខ្លួន 

ខ្នុំ រ�ើយ បាន ពបទាន រ្មរះ្មេបី មួយ ឲ្យ ខ្នុំ 

ថា ៖ អ័ោម ។ 6

ព្រះពទង់បាន ពបាប់ភ�ិយា �បស់ 

ខ្នុ ំរអវ៉ា និង ខ្នុ ំ្ ុ ំឲ្យ ប�ិរភាេ បផ្ រ�ើ �ឹង 

ខុសពតូវ ។ 7 ពបសិន របើ រយើង មិន ប�ិរភាេ 

បផ្រ�ើ រោរះ រយើង អាច រៅ ្ ្នុង សួនចបា� រោរះ 

រ�ើយ �ស់ រៅ ជារ�ៀង��ូត បុ៉បន្ត រយើង នឹង មិន 

អាច « �ី្ចរពមើន រោយ កា� �្្ិរស្្ន៍ នូវ 

ភា្ ផ្នុយ រៅ ្ ្នុង ជបីវិត �បមង ស្លាប់ » 8 ឬ មាន ្ នូរៅ 

រេើយ ។ 9 កា� រពជើសរ�ើស រោរះ េឺជា សិទ្ធ ិ�បស់ រយើង ។

រោយស្� បាន រពជើសរ�ើស ប�ិរភាេ បផ្រ�ើ 

រោរះ រយើង ពតូវបានចា្រចញ ្ បី សួនចបា�រោរះ និង 

្បី វត្តមាន �បស់ ព្រះ ។ រនរះ ពតូវ បាន ស្គាល់ថា ជាកា� 

ធ្លា្់ ។ រយើង បាន កាលាយ ជាមនុសសេ �បមង ស្លាប់ 

�្្ិរស្្ន៍ ទាំងរសច្ដែបីល្អ និង រសច្ដែបីអាព្្់ ្ ្នុង 

ជបីវិត រ�ើយ បាន ោំ យ្ ្ ូនរៅ ម្ បផន�បី ។ 10

ព្រះពទង់បាន ពជាប ថា កា� ធ្លា្់នឹងរ្ើត មាន 

រេើង—ពទង់បាន បញ្អូន ព្រះរយស៊ូវពេបីស្ ឲ្យ 

រ្វើ �ងាវាយ្ួន 

«មានមនុស្សពីរបីោក់បានចូលរួមងោយផ្ទាល់ងៅក្ននុ�ភាពអស់កល្បជានិច្ចក្ននុ�ដផ្នការទនងសចក្ីសង្គ្រះងលើសពី...បុរសង្មៅះអ័ោម»។ 1

ពួកពយាការី			ពពរះ្ម្ីរ	�ញ្ញាចា�់

អ័ោម

សពមាប់ អំរ្ើ បាប �បស់ រយើង រ�ើយ យ្ �្រះ រលើ 

រសច្ដែបីស្លាប់ រ�ើម្បី ឲ្យ រយើង និង ្ ូនរៅ �បស់ រយើង 

អាច ពតលប់រៅ�្ ពទង់វិញ ។ 11

រអវា៉ និង ខ្នុំ បាន រ�ៀន ្ បី �ំណឹងល្អ ថន 

ព្រះរយស៊ូវពេបីស្—�ួមមាន រសច្ដែបីជំរនឿ រជឿ រលើ 
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កំណត់	ចំណាំ
 1. �៉ូប៊ឺត អិល មិល្បីត « The Man Adam » Ensign បខ  

ម្រា ឆ្នាំ 1994 ទំ្័� 8 ។
 2. សូមរមើល វិវ�ណៈ 12:7–8 ។
 3. សូមរមើល �៉ូប៊ឺត អិល មិល្បីត « The Man Adam » 

ទំ្័� 10 ។
 4. រសច ដ្ែបីបណោំ �ល់ បទេម្បី� « មបីប្ល » scriptures.lds.org ។
 5. រោ្ុប្ត្តិ 2:7 ។
 6. សូមរមើល ម៉ូរស 1:34 ។
 7. សូមរមើល រោ្ុប្ត្តិ 2:16–17, មូ៉រស 3:16–17 ។
 8. ត្កាស�ំណឹងល្អរ្ស់យ�ើង៖ម្្គនុយទស�៍ចំយោះការ្ យតមើ

ជ្អ្កផ្សព្វផសា�ស្សនា( ឆ្នាំ 2004 ) ទំ្័� 49 ។
 9. សូមរមើល នបីថ�វទបី 2 2:22–23 ) ។
 10. សូមរមើល ម៉ូរស 4:22–31, 5:10–11, អាលមា៉ា 12:21–27 ។
 11. សូមរមើល យ៉ូហាន 3:16–17, ្ូ�ិន្ូសទបី 1 15:22, នបីថ�វទបី 

2 9:21, អាលមា៉ា 42:2–15 ។
 12. សូមរមើល ម៉ូរស 5:1–12, 58–59, 6:51–67 ។
 13. សូមរមើល ម៉ូរស 5:10 ។
 14. សូមរមើល ម៉ូស្យ 27:25–26 ។

 15. សូមរមើល រគាលលទ្ធិ និងរសច្្តបីសញ្ញា 27:11 ។
 16. សូមរមើល រោ្ុប្ត្តិ 5:5 ។

 17.  សូមរមើល រគាលលទ្ធិ និងរសច្ដែបីសញ្ញា 116:1, 
ោនបីបយ៉ល 7:9–14 ។
 18. សូមរមើល រគាលលទ្ធិ និង រសច្្តបីសញ្ញា 29:26 ។
 19.  សូមរមើល រគាលលទ្ធ ិនិង រសច ្្តបីសញ្ញា 

88:114–16 ។

អំណ� រៅ ្ ្នុង ជបីវិត រនរះ ។ 13 សូមចងចាំ ថា អ្្្៏ អាច 

ទទួលអា�មមេណ៍្បី រសច្ដែបីពសឡាញ់ �បស់ ព្រះ រ�ើយ 

ពតលប់ រៅ �្ ពទង់ ផង ប�� ពបសិន របើ អ្្ រ�ើ� តាម 

ព្រះរយស៊ូវពេបីស្ 14 �ូចជា ខ្នុំ បាន រ�ៀន រ្វើ វា ។ ◼

ព្រះរយស៊ូវពេបីស្ កា� បពបចិត្ត បុណ្យពជមុជទឹ្ កា� 

ទទួល អំរណាយទាន ថន ព្រះវិញ្ញាណ ប�ិសុទ្ធ និង 

កា�កាន់ខាជាប់ �រាប �ល់ ចុង បំផុត—រ�ើយ រយើង បាន 

បរពងៀន កា�ណ៍ រោរះ �ល់ ្ ូនរៅ �បស់ រយើង ។ 12

រោយស្� បត បទ្ិរស្្ន៍ �បស់ 

ខ្នុំ បភ្្ �បស់ ខ្នុំ ពតូវបាន របើ្ 

រ�ើយ ខ្នុំ មាន រសច្ដែបី 

ពីខាង កឆ្ង ៖ រូបគំន្ូរកោយ ក�ន្ បា្កស្ើរ, Adam and Eve in the 
Garden(អ័ោមនិ�ងអវ៉ាក្ននុ�សួនចបារ) កោយ ឡតូតវ៉ល ម្ប៊ូស កប៊កណត,
Leaving the Garden of Eden(ការចាកងចញពីសួនចបារងអដ�ន) 
កោយ យែូតសប ម្ប៊ើឃី, In Similitude(និមិត្តរូប) កោយ យែូតសប ម្ប៊ើឃី,
Adam and Eve Teaching Their Children(អ័ោមនិ�ងអវ៉ាកំពុ�
បងព�ៀនកូនងៅខ្បួន) ត�ល  ក�ល ផាសុន្, Adam Ordaining Seth
(អ័ោមដត�តាំ�ងសត) កោយ ក�ល ផាសុន្, Adam-ondi-Ahman 
(អាោម-អុនទ�-អាមា៉ាន) កោយ ក�ល ផាសុន្, The Archangel 
Michael Defeating Satan(មហាងេវតាមីដកលកំពុ�តតាំ�នឹ�
ស្តាំ�) កោយ Guido Reni/Bridgeman Art Library/Getty 
Images, នែ្ ខាង កម្កាយ ម្ ពី iStockphoto/Thinkstock

ពបអប់ការពនិត	៖	អ័ដាម

ស្មរះ	៖ អ័ោម, អ័ោម ជាឪពុ្, អ្្ ពីចាស់បុរាណ, មីត្ល 15

អា�ុ	សៅ	សពល	សាលាប់	៖ 930 16

តួនាទី	ក្នុង	ជីវិត	មុន	ខផនដី	៖ �ឈឹ្ោំ ទំព័រ របស់ ម្ពរះច្បំង ន្ឈឹង សាតាំង,  បាន្ ជួយ ម្ពរះកយស៊ូវម្គីស្ បកងកើត តែន្�ី ។

តួនាទី	ក្នុង	ជីវិត	រខមង	សាលាប់	៖ អយ្យកកា, សាវាមី ន្ិងឪពុ្ ។ គ្ត់បាន្ជួយ ោំឲ្យ រាន្ ការ ធាលា្់ ។ គ្ត់ បាន្ រស់ កៅ តាម 

�ំណឈឹងល្អ នន្ ម្ពរះកយស៊ូវម្គីស្ ។

តួនាទី	សពកា�	ជីវិត	រខមងសាលាប់	៖ ន្ឈឹង ម្ ជួប ម្បជាជន្ របស់ កលា្ កៅ អ័ោម-អុន្ន�-អារាោន្ 17 ជួយ កៅ ្ ្នុង ការ រស់ កឡើងវិញ 18 

�ឈឹ្ោំ ចម្បំង ចុងកម្កាយ ច្បំង ន្ឈឹង សាតាំង 19



14	 លីអា�ូណា

កៅ
 ្ ្នុង កា� ្ ន្យល់ ្ បី ្ បី ្ តាតា ចម្ង ថន រគាលលទ្ធិ 

�បស់ រយើង រោរះ ្ យាកា�ី យ៉ូបសប បាន ោ្់ 

ចំណុច រនរះ ជាចំណុច រលខ មួយ ៖

« រយើងខ្នុំ រជឿ �ល់ ព្រះ េឺ ព្រះវ�បិតា �៏ េង់ រៅ 

អស់្ល្ ជានិច្ច និង �ល់ ព្រះរាជបុពតា ពទង់ េឺ 

ព្រះរយស៊ូវពេបីស្ រ�ើយ �ល់ ព្រះវិញ្ញាណ ប�ិសុទ្ធ » 

( មាពតា ថន រសច្ដែបី ជំរនឿ 1:1 ) ។

[ ្យាកា�ី ្ ៏ បាន បរពងៀន ផង ប�� ថា ] ៖ 

« វា ជារគាលកា�ណ៍ ទបី មួយ ថន �ំណឹងល្អ រ�ើម្បី �ឹង 

្បី ភា្ ជា្់ោ្់ មួយ ្ បី បុេ្គលិ្ល្្ខណៈ ថន ព្រះ » 

(History of the Church, 6:305 ) ។

កា� ពបកាស �៏ ចម្ង រ�ើយ សំខាន់ បំផុត ទាំងរនរះ 

េឺ ពសបគានា នឹង ព្រះបន្អូល ថន ព្រះអមាចាស់ថា ៖. . . ៖ 

« រនរះ ជា ជបីវិត �៏ រៅ អស់ ្ ល្ ជានិច្ច េឺ ឲ្យ រេ បាន 

ស្គាល់ �ល់ ពទង់ �៏ ជា ព្រះ ្ ិត បត មួយ និង ព្រះរយស៊ូវ 

ពេបីស្ ប�លពទង់ បាន ចាត់ ឲ្យ ម្ ផង » ( យ៉ូហាន 

17:3 ) ។ . . .

ពពរះជា	ពពរះវរបនិរា	ដ៏	សៅ	អ�់	កល្	ជាននិច្ច

ខ្នុំ រជឿ រោយ គាមន កា� ស្ទា្់រស្ើ� ឬរពា�រ្ញ រោយ 

កា� តាំងចិត្ត រលើ ព្រះ ជាព្រះវ�បិតា �៏ រៅអស់ ្ ល្ 

ជានិច្ច ។ ពទង់ េឺជា ព្រះវ�បិតា �បស់ខ្នុំ ជា ព្រះវ�បិតា 

ថន វិញ្ញាណ ខ្នុំ និង ជា ព្រះវ�បិតា ថន វិញ្ញាណ មនុសសេ 

ទាំងអស់ ។ ពទង់េឺជា ព្រះ�៏ បងកបរងកើត �៏ អស្ចា�្យ 

ជា ព្រះពេប់ពេង ស្លរោ្ រនរះ ។. . . មនុសសេ ពតូវ 

បាន បរងកើត រេើង តាម �ូប �បស់អង្គ  ពទង់ ។ ពទង់ មាន 

តួអង្គ ជា្់ោ្់ ។ ពទង់ មាន �ូប កាយ ។ ពទង់ មាន 

�ូបរាង �ូចមនុសសេ ។ ពទង់ មាន « ព្រះកាយ ជា ស្ច់ 

និង ្ ្អឹងប�លជា្់បសដែង �ូចជា �ូបកាយមនុសសេ » 

( េ. និង ស. 130:22 ) ។

រៅ ្ ្នុង �ំរណើ� រ�ឿង ថន កា� បរងកើត បផន�បីរនរះ « ពទង់ 

្៏ មាន បន្អូល ថា ចូ� រយើង រ្វើ មនុសសេ ឲ្យ �ូចជា �ូបរយើង 

ឲ្យ មាន ភា្ �ូចរយើង » ( រោ្ុប្ត្តិ 1:26 ) ។

រតើ មាន ភាស្ ណា រទៀត ប�ល អាចមាន ភា្ 

ជា្់ោ្់ ជាងរនរះ រទៀត រោរះ ? រតើវា រ្វើ ឲ្យ ព្រះ បាត់ 

បង់ នូវ តថម្ បមនរទ រោយស្� បត មនុសសេ ពតូវបាន 

បរងកើត តាម �ូបភា្ ជា្់ោ្់ �បស់ ពទង់ រោរះ �ូច 

ប�ល មនុសសេ មួយ ចំនួន បាន រ្វើ ឲ្យ រយើង រជឿ ? ផ្នុយ 

រៅវិញ វា េួ� បត រ វ្ើ ឲ្យ �ួងចិត្ត បុ�ស និង ពស្តបី ពេប់�ូប 

មាន នូវ អំណ�េុណ �៏ ្ ំរ្ង មួយ ចំរពារះ ខ្លួន ឯង 

្្នុងោម ជា បុពតា ឬ បុពតបី មានា្់ ថន ព្រះ ។. . .

. . . ្្នុង ោម ជា អ្្ ផសេ្វផសាយ ស្សោ 

មានា្់ ខ្នុំ បាន និយាយ  [ រៅ ទបីព្ុង េនុង�៏ ពបរទស 

អង់រេ្ស រៅ រ្ល អ្្ �ិរះេន់ មានា្់បាន បងាអា្់ 

រោយសួ� ថា ] « រ�តុអវបី បាន ជា អ្្ មិន តាម 

រគាលលទ្ធិ ្ ្នុង ព្រះេម្បី� ប៊មីប ប�ល បាន បចង ថា ្ ្នុង 

យ៉ូហាន ( 4:24 ) ថា ‹ ព្រះពទង់ ជាវិញ្ញាណ › ? »

ខ្នុំ បាន របើ្ ព្រះេម្បី� ប៊មីប �បស់ ខ្នុំ រៅ�្ បទេម្បី� 

រោរះ ប�ល គាត់ បាន រលើ្ រេើង រ�ើយ បាន 

អានខេម្បី� រោរះ ទាំង អស់ ឲ្យ  គាត់ ស្ដៅប់ ៖ « ព្រះពទង់ 

ជា វិញ្ញាណ រ�ើយ អ្្ ណា ប�ល ថាវាយ បង្គំពទង់ 

រោរះ ពតូវបត ថាវាយ បង្គំរោយ វិញ្ញាណ និង រសច្ដែបី្ិត 

ប�� » ។

ខ្នុំ បាន និយាយថា « ្ិត ណាស់ ព្រះពទង់ 

ជាវិញ្ញាណ រ�ើយ អ្្ ្ ៏ �ូចគានា ផង ប�� រោយ កា� �ួម 

សដា�	ពបធាន	ហ្គរដុន	ប៊មី	ហុនិង្្ី	
(	ឆ្នាំ	1910–2008	)

ម្បធាន្ ទី�ប់ម្បាំ នន្ សាសោចម្្

ដំណឹង	ល្អ	ពី	បុរាណ

ម្្ុម ម្ពរះ �៏ កទវភាព

ជំងនឿរបស់ងយើ�ងជឿងលើពពះជាពពះវរបិតា�៏អស់កល្ប

ងលើពពះរាជបុពតារបស់ពេ�់ពពះងយស៊ូវពគីស្ទនិ�ងលើ

ពពះវិញ្ញាណបរិសុេ្ធគឺជាកតាតា�៏សំខ្ន់ងៅក្ននុ�ស្សោ

របស់ងយើ�។

គានា �វាង វិញ្ញាណ និង �ូបកាយ រទើប រ្វើ ឲ្យ អ្្ កាលាយ ជា 

រៅ មនុសសេ មានា្់ ប�ល មាន ជបីវិត�ស់ រ�ើយ �ួម ទាំង ខ្នុំ 

ផង ប�� » ។

រយើង មានា្់ៗ មាន �ូបកាយ ្ បី�េឺ �ូបកាយ ខាង 

វិញ្ញាណ និង �ូបកាយ ខាង ស្ច់្ម ។ មនុសសេ 

ទាំងអស់ ស្គាល់ ្ បី ជបីវិត ថន រសច្ដែបីស្លាប់ . . . រ�ើយ 

រយើង មានា្់ៗ ្ ៏ �ឹង ផង ប�� ថា វិញ្ញាណ�ស់រៅ ជា 

�ូបកាយ មួយោច់ រោយ បេ្ រ�ើយ ថា រៅ រ្ល ខ្រះ 

រោយ ស្ិត រៅរពកាម បផនកា� �៏ រទវភា្ ប�ល អា ចរ្វើ 

រៅ បាន រោយ ស្� កា� លរះបង់ �បស់ ព្រះរាជបុពតា 

ថនព្រះ រោរះ នឹង មាន កា� �ួប�ួម គានា មួយ �វាង វិញ្ញាណ 

និង �ូបកាយ ។ កា� ពបកាស �បស់ ព្រះរយស៊ូវ ថា 

ព្រះពទង់ ជា វិញ្ញាណ្ុំ បមន មាន ន័យ  ថា ពទង់គាមន 

�ូបកាយ រោរះ រទ �ូចជាកា� ពបកាស រោរះ ប�� ខ្នុំ ជា 

វិញ្ញាណ ្ ុំ បមនមានន័យ ថា ខ្នុំ គាមន �ូបកាយ រេើយ ។

ខ្នុំ ្ ុំ បាន រពបៀបរ្ៀប �ូបកាយ �បស់ ខ្នុំ នឹង �ូបកាយ  

�បស់ ពទង់ រៅ ្ ្នុង ភា្ ពបរសើ� រេើង សមត្ភា្ 

ភា្ ពសស់ស្អាត និងសិ�ីល្អ រេើយ ។ �ូបកាយ 

ពទង់ មាន ភា្អស់្ល្ជានិច្ច ។ �ូបកាយ ខ្នុំ ជា 

�ូបកាយ �បមងស្លាប់ ។ ប៉ុបន្ត កា�ណ៍ រោរះ បរងកើត បត 

កា� រគា�្�បស់ ខ្នុំ ចំរពារះ ពទង់ ប៉ុរណាណរះ ។. . . ខ្នុំខិតខំ 

ពសឡាញ់ ពទង់ រោយ អស់ ្ បី �ួងចិត្ត ្មាលាំង េំនិត 

និង ្ លំ �បស់ខ្នុំ ។ ព្រះពបាជាញាញាណ �បស់ ពទង់ 

េឺ រលើស ្ បី ពបាជាញា �បស់ មនុសសេ ទាំងអស់ ។. . . 

រសច្ដែបីពសឡាញ់ �បស់ ពទង់ មាន ចំរពារះ្ូនរៅ �បស់ 

ពទង់ ទាំងអស់ រ�ើយ វា ជា្ិច្ចកា� និង សិ�ី ល្អ �បស់ 

ពទង់ រ�ើម្បី ោំ ឲ្យ រ្ើត មាន អមតភា្ និង ជបីវិត �៏ រៅ 

អស់្ល្ ជានិច្ច �ល់បុពតា និង បុពតបី �បស់ ពទង់ . . . 

( សូមរមើល ម៉ូរស 1:39 ) ។ . . .

ពពរះអមាចា�់	ពពរះស��៊ូវព្ី�្ទ

ខ្នុំ រជឿ រលើ ព្រះអមាចាស់ ព្រះរយស៊ូវពេបីស្ ជា 

ព្រះរាជបុពតា ថន ព្រះ �៏ មាន ព្រះជនមេ�ស់ រៅ អស់្ល្ 

ជានិច្ច ។ ខ្នុំ រជឿ រលើ ពទង់ ជា បុពតច្ង ថន ព្រះវ�បិតា 

�្គរ�ុ�្៊ី�ុិង្្ីជ្ត្ធា�ទី15ថ�ស្សនាចតក

បា�យកើ្យៅថ្ងៃទី23តខមិ្ុនាឆ្នាំ1910។យោក

ត្រូវបា�ត្ងតាំងយ្្វើជ្ស្វកយៅថ្ងៃទី5តខ្ុោ

ឆ្នាំ1961យៅក្នុងវ័�51ឆ្នាំយ�ើ�យៅថ្ងៃទី12តខ

មិនាឆ្នាំ1995យោកត្រូវបា�ោំតទជ្ត្ធា�ថ�

ស្សនាចតក។
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រ�ើយ រ្វើ តាម ពទង់ ។ ខ្នុំ រជឿ រលើ ភា្ ជា្់បសដែង  

និង អំណាច ថន កា� �ស់ រេើង វិញ �បស់ ពទង់ ។ . . .  

ខ្នុំ រជឿ ថា តាម�យៈ�ងាវាយ ្ ួន �បស់ ពទង់ . . . រយើង 

មានា្់ៗពតូវ បាន ផដែល់ ឲ្យ នូវ អំរណាយ  ថន កា� �ស់ រេើង 

វិញ ្ បី រសច្ដែបី ស្លាប់ ។ ខ្នុំ រជឿ ប្ម រទៀត ថា តាម�យៈ 

កា�លរះបង់ រោរះេឺ បរងកើត ឱកាស សពមាប់ ជបីវិត �៏ រៅ 

អស់្ល្ ជានិច្ច និង ភា្ តរមកើង រេើង រៅ ្ ្នុង នេ � 

�បស់ ព្រះវ�បិតា រយើង �ល់ បុ�សពស្តបី  បុពតាបុពតបី ថន 

ព្រះពេប់�ូប រៅ រ្ល រយើង . . . រគា�្ព្រះបញ្ញត្តិ 

ទាំងឡាយ �បស់ ពទង់ ។

គាមន មនុសសេ �៏ អស្ចា�្យ ណា មានា្់ ប�ល បាន �ស់  រៅ 

រលើ បផន�បី រេើយ ។ គាមន ន�ណា រផសេងរទៀត ប�ល 

បាន រ្វើ កា� លរះបង់  ឬ ផដែល់ ្ �ជ័យ�ូចរនរះ  រេើយ ។ 

ពទង់ េឺជា ព្រះអង្គសរ្ងាគារះ និង ជាព្រះរពបាសរោរះ 

ថន ្ ិភ្រោ្ ។ ខ្នុំ រជឿ រលើ ពទង់ ។ ខ្នុំ សូម ពបកាស 

្បី រទវភា្ �បស់ ពទង់. . . ។ ខ្នុំពសោញ់ពទង់ ។ 

ខ្នុំ សូម និយាយ ្ បី ព្រះោម ពទង់ រោយ កា� រគា�្ 

និង កា� រសងៃើចស�រសើ� ។ . . .

. . . ព្រះេម្បី� បាន ពបាប់្បី មនុសសេ ប�ល ពទង់ 

បាន បងាហាញ អង្គពទង់ រ�ើយប�ល ពទង់ បាន មាន 

បន្អូល ជាមួយ ្ ្នុងោម ជា បុពតាថន ព្រះ ប�ល 

បាន�ស់រេើងវិញ រ�ើយ មាន ព្រះជនមេ�ស់ ។ �ូចគានា 

រនរះ ប�� រៅ ពគាកាន់កាប់ពតួតពតា រនរះ ពទង់បាន 

បងាហាញ អង្គពទង់ រ�ើយ មនុសសេ ប�ល បាន រ�ើញ 

ពទង់បាន ពបកាស ថា ៖

« រ�ើយ ឥេអូវ រនរះ បោទាប់្បីទបីបោទាល់ជារពចើន 

ប�ល បាន ប្្ង អំ្បី ពទង់ រនរះ េឺជា ទបីបោទាល់ 

ចុងរពកាយ បង្អស់ ប�ល រយើង ខ្នុំ សូម ប្្ង អំ្បី ពទង់ ៖ 

េឺថាពទង់មាន ព្រះជនមេ�ស់រៅ !

« ត្ិត រយើង ខ្នុំ បាន រ�ើញ ពទង់េង់រៅ ខាង ស្ដៅំ 

ព្រះ�សដែ ថន ព្រះ រ�ើយ រយើង ខ្នុំ បាន ឮ សរម្ង ប�ល 

ប្្ង ទបីបោទាល់ ថា ពទង់េឺជា បុពតា បរងកើត បត មួយ ថន 

ព្រះវ�បិតា—

« ថា រោយស្� ព្រះអង្គ និង តាម�យៈព្រះអង្គ 

រ�ើយ ្ បី ព្រះអង្គ រោរះ ្ ិភ្រោ្ ទាំងឡាយ 

មានរេើង រ�ើយ បាន បរងកើត ម្ រ�ើយ បណាដា 

ជន រៅ ទបីរោរះ េឺជា បុពតាបុពតបី បរងកើត ចំរពារះព្រះ » 

( េ. និង ស. 76:22–24 ) ។

រនរះ េឺជា ព្រះពេបីស្ ជាអង្គ ប�ល ខ្នុំរជឿ រ�ើយ 
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និង ជាបុពតាបរងកើត បត មួយថន  ព្រះវ�បិតា ្ ្នុង 

ស្ច់្ម ។ ខ្នុំ រជឿ រលើ ពទង់ ជា ព្រះ មួយ អង្គ  

ប�ល ោច់រោយបេ្ ្ បី ព្រះវ�បិតា ពទង់ ។ . . .

ខ្នុំ រជឿ ថា រៅ ្ ្នុង ជបីវិត �បមងស្លាប់ �បស់ រយើង  

ពទង់ ជា អង្គ ល្អ ឥតរខាចារះ ប�ល បាន �ស់រៅ រលើ 

បផន�បីរនរះ ។ ខ្នុំ រជឿ ថា ្ន្ឺ និង រសច្ដែបី្ិត ប�ល នឹង 

សរ្ងាគារះ �ល់ ្ ិភ្រោ្ រ�ើយ ោំ ម្ នូវភា្តរមកើង 

រេើង �ល់ មនុសសេ រោ្ ពតូវបាន �្ រ�ើញ រៅ ្ ្នុង 

ព្រះបន្អូល �បស់ ពទង់ ពបសិន របើបាន �្ រ�ើញ ។ 

ខ្នុំ រជឿ ថា រៅ ្ ្នុង ប្វជិតភា្ �បស់ ពទង់ មាន នូវ 

សិទ្ធិអំណាច �៏ រទវភា្—ជា អំណាច រ�ើម្បី ពបទាន្� 

ជា អំណាច រ�ើម្បី ្ យាបាល ជា អំណាច រ�ើម្បីពេប់ពេង 

្ិច្ចកា� �បស់ ព្រះ រលើ បផន�បី ជា អំណាច រ�ើម្បី ចង 

 ភាជាប់ រៅ ស្ថានសួេ៌ នូវ អវបីប�ល បាន ចងភាជាប់ រៅ 

 រលើ បផន�បី ។

ខ្នុំ រជឿ ថា តាម�យៈកា� លរះបង់ ប�ល រ្វើ ឲ្យ ្ ួន 

�បស់ ពទង់ ជា កា� ថាវាយ ព្រះជនមេ �បស់ ពទង់ រៅ រលើ ភ្ំ  

កាល់វា៉�ី រោរះ ពទង់ បាន ្ ួន ចំរពារះ អំរ្ើ បាប �បស់  

មនុសសេ រោ្ រ្វើ ឲ្យ រយើង �ួចផុត ្ បី បន្នុ្ ថន អំរ្ើបាប  

ពបសិន របើ រយើង លរះបង់ អំរ្ើ អាព្្់ រចាល  
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ពពរះវិញ្ញាណ	បរិ�ុទ្ធ

ចំរណរះ�ឹងរោរះ រ ើ្ត រចញ្បី បន្អូល រៅ 

្្នុង ព្រះេម្បី� រ�ើយ ទបីបោទាល់រោរះ រ្ើត រចញ 

តាម�យៈ ព្រះរចស្ដៅ ថន ព្រះវិញ្ញាណ ប�ិសុទ្ធ ។ 

វា ជាអំរណាយទាន មួយ ្ិសិ�្ឋ រ�ើយ អស្ចា�្យ 

បានប្្ង តាម�យៈវិវ�ណៈ្បី សមាជិ្ ទបីបបី ថន ព្ុម 

ព្រះ ។ ខ្នុំ រជឿ រលើ ព្រះវិញ្ញាណ ប�ិសុទ្ធ ជា អង្គ ថន 

វិញ្ញាណ ប�ល េង់ រៅ ជាមួយ នឹង ព្រះវ�បិតា និង 

ព្រះរាជបុពតា អង្គ ទាំង បបីរនរះ បាន បរងកើត រៅ ជា ព្ុម 

ព្រះ �៏ រទវភា្ ។. . .

ថា ព្រះវិញ្ញាណ ប�ិសុទ្ធ ពតូវបាន រ�ៀបចំរេើងកាល 

្បីបុរាណ ឲ្យ រ្វើ ជា សមាជិ្ ថន ព្ុម ព្រះ េឺ មាន 

ភសដែនុតាង ្ ្នុង កា� សន្ោ �វាង រ្ពតុស និងអាន្៉ាោស 

រៅ រ្ល រេទុ្ តថម្ �បី មួយចំបណ្ ប�ល បាន ម្ ្ បី 

កា� ល្់ �បី មួយ ្ បន្ង ។

« បតរ្ពតុសសួ� ថា អាន្៉ាោសរអើយ រ�តុអវបី បាន 

ជាអា�្សេ ស្តាំង ម្ រៅ រ្ញ ្ ្នុងចិត្ត អ្្ . . . ?

« . . . អ្្ កាត់ ចិត្ត រ្វើ �ូរច្រះ រនរះ មិន បមន 

្ុ�្�ល់មនុសសេរទ េឺ រ្មរះថា ្ ុ�្ �ល់ 

ព្រះវិញ » ( ្ិច្ចកា� 5:3–4 ) ។

ព្រះវិញ្ញាណ ប�ិសុទ្ធ [ េឺជា ] អង្គ លួងរោម ចិត្ត 

ប�ល បាន សនយា រោយ ព្រះអង្គសរ្ងាគារះថា ជាអង្គ 

ប�ល នឹង បរពងៀន �ល់ ្ ួ្ អ្្ រ�ើ� តាម �បស់ ពទង់ នូវ 

រាល់ ្ ិច្ចកា� ទាំងអស់ រ�ើយរ្វើ ឲ្យ ្ ួ្រេ ចងចាំ នូវ 

រាល់្ិច្ចកា� ទាំងអស់ . . . ( សូមរមើល យ៉ូហាន 

14:26 ) ។

ព្រះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធ េឺជា អង្គ ប្្ងទបីបោទាល់ ប្ី 

រសច្ដែបី្ិត ជា អង្គប�ល អាច បរពងៀន មនុសសេ នូវ 

្ិច្ចកា� ទាំងឡាយ ប�ល ្ ួ្រេ មិន អាច បរពងៀន គានា 

រៅវិញ រៅ ម្ បាន ។. . . ចំរណរះ�ឹង មួយ ្ បី រសច្ដែបី 

្ិត សដែបី្បី ព្រះេម្បី�ម�មន ពតូវបាន សនយា « រោយ 

ព្រះរចស្ដៅ ថន ព្រះវិញ្ញាណ ប�ិសុទ្ធ » ។ បោទាប់ម្ 

ម�៉ូថណ  បាន ពបកាស ថា « រ�ើយ រោយ ព្រះរចស្ដៅ 

ថន ព្រះវិញ្ញាណ ប�ិសុទ្ធ រោរះ អ្្ រាល់គានា អាច ស្គាល់ 

រសច្ដែបី្ិត ថន ពេប់កា�ណ៍ ទាំងអស់ » ( ម�៉ូថណ 

10:4–5 ) ។

ខ្នុំរជឿ ថា អំណាច រនរះ អំរណាយទានរនរះ េឺ មាន 

សពមាប់ ្ ួ្រយើង រៅ ស្វថ្ងៃរនរះ ។

ពនិត	សហើ�	ដាច់សដា�ខេក

. . .រយើងខ្នុំ រជឿ �ល់ ព្រះ េឺ ព្រះវ�បិតា �៏ េង់ រៅ 

អស់្ល្ ជានិច្ច និង �ល់ ព្រះរាជបុពតា ពទង់ េឺ 

ព្រះរយស៊ូវពេបីស្ រ�ើយ �ល់ ព្រះវិញ្ញាណ ប�ិសុទ្ធ ។

ខ្នុំ បាន ពជមុជទឹ្ រៅ ្ ្នុង ព្រះោម ថន អង្គទាំង 

បបី រនរះ ។ ខ្នុំ បាន រ�ៀបកា� រៅ ្ ្នុង ព្រះោម ថន 

អង្គទាំងបបីរនរះ ។ ខ្នុំ គាមន កា� រងឿង ្ ងៃល់ សដែបី្បីភា្្ិត 

និង ភា្ ោច់រោយ បេ្ �បស់ ពទង់ រេើយ ។ 

ភា្ោច់រោយបេ្រោរះពតូវបាន បងាហាញ រៅ រ្ល 

ព្រះរយស៊ូវ ពជមុជ រោយ យ៉ូហាន រៅ ទរន្ យ័�ោន់ ។ 

ព្រះរាជបុពតា ថន ព្រះ បាន �� រៅ ្ ្នុងទឹ្ទរន្រោរះ ។ 

ព្រះសូ�រសៀង �បស់ ព្រះវ�បិតា ពទង់ បាន បន្ឺពបកាស 

្បី បុពតា �៏រទវ ភា្ ថន ពទង់ រ�ើយ ព្រះវិញ្ញាណ ប�ិសុទ្ធ 

បាន បងាហាញ ្ ្នុង រាង ជាសតវ ពពាប ( សូមរមើល 

មា៉ាថាយ 3:16–17 ) ។

ខ្នុំ �ឹង ថា ព្រះរយស៊ូវ បាន មាន បន្អូល ថា 

្ួ្អ្្ប�ល ធ្លាប់បាន រ�ើញ ពទង់ ហា្់ �ូចជា បាន 

រ�ើញ ព្រះវ�បិតា �ូរចានារះ ប�� [ សូមរមើល យ៉ូហាន 

14:9 ] ។ រតើ កា� ណ៍រនរះ មិន អាច ពតូវបាន និយាយ 

�ូចគានា ្ បីសំណា្់ ្ ូន ប�ល មាន �ូបរាង �ូចជា 

ឪ្ុ្មាដៅយ ខ្លួន រទ ឬ ?

រៅ រ្ល ព្រះរយស៊ូវ បាន អ្ិស្ឋាន រៅ កាន់ 

ព្រះវ�បិតា ពបា្�ណាស់ េឺ ពទង់ ្ ុំ បមន ្ ំ្ុង 

អ្ិស្ឋាន រៅ អង្គឯង រោរះ រេើយ !

ការ	រួប	រួម	ដ៏	ល្អ	ឥតសខាចារះ

្ួ្ពទង់ ជា អង្គ ោច់ រោយ បេ្ ្ បីគានា ប៉ុបន្ត 

្ួ្ពទង់ មាន  រគាលបំណង និង ្ ិច្ច ខិតខំ បត មួយ ។ 

្ួ្ ពទង់ បាន �ួប�ួមបត មួយ រៅ ្ ្នុង កា� ោំ ឲ្យ រ្ើត 

មាន នូវ បផនកា� �៏ រទវភា្ យា៉ាង ្ ំរ្ងសពមាប់ 

រសច្ដែបីសរ្ងាគារះ និង ភា្តរមកើង រេើង �ល់ ្ ូនរៅ  

ថន ព្រះ ។

. . . ព្រះពេបីស្បាន ទូលអងវ� ជាមួយ ព្រះវ�បិតា 

ពទង់ សដែបី្បី ្ ួ្ ស្វ្ ប�ល ពទង់ពសឡាញ់ រោយ  

មាន បន្អូល ថា ៖

« ទូលបង្គំ មិន អ្ិស្ឋានឲ្យ អ្្ ទាំងរនរះ បត 

ប៉ុរណាណរះ រទ េឺ ឲ្យ �ល់ ទាំង អ្្ ណាប�ល នឹង រជឿ �ល់ 

ទូលបង្គំ រោយស្� ពា្្យ �បស់ រេ ប្ម រទៀត ប��

« រ�ើម្បី ឲ្យ ទាំងអស់ បាន �ួម ម្ បត មួយ 

ឱព្រះវ�បិតា រអើយ �ូចជា ពទង់ េង់ ្ ្នុង ទូលបង្គំ រ�ើយ 

ទូលបង្គំ រៅ ្ ្នុង ពទង់ ប�� េឺ ឲ្យ អ្្ ទាំងរោរះ បាន �ួម 

គានាបត មួយរៅ ្ ្នុង រយើង » ( យ៉ូហាន 17:20–21 ) ។

រោយស្� បត ស្មេ្គបីភា្ �៏ ល្អ ឥតរខាចារះ 

រោរះ រ�ើយេឺ �វាង ព្រះវ�បិតា ព្រះរាជបុពតា និង 

ព្រះវិញ្ញាណ ប�ិសុទ្ធ រទើប រ្វើ ឲ្យ ពទង់ ទាំងបបី អង្គ មាន 

ព្រះទ័យ បត មួយ រៅ ្ ្នុង ព្ុម ព្រះ �៏ រទវភា្ ។ ◼

�កតសង់យចញពី«The Father, Son, and Holy Ghost»
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ចំ
រពារះ មនុសសេ ជារពចើន ថ្ងៃ អាទិត្យ េឺពគាន់បត ជា ថ្ងៃ 

មួយ រទៀត រៅ ចុងសបាដៅ�៍ សពមាប់កា� សពមា្ 

និង កា� ្ មសាន្ត បបន្ម រទៀត ។ ប៉ុបន្ត វិវ�ណៈ្បីបុរាណ 

និង សម័យទំរនើប បាន បរពងៀន ្ បី ស្�ៈសំខាន់ ថន កា� 

�្សា ថ្ងៃ �ប់សពមា្ ឲ្យ ប�ិសុទ្ធ ។ រៅ ទំ្័� 56–57 

្្នុង ទសសេោវ�ដែបី ចបាប់រនរះ បល�ី អិម �្គបីបសុន ជា 

ទបីពបឹ្សា ទបី មួយ រៅ ្ ្នុង េណៈពបធ្ន យុវជន ទូរៅ 

្ិភា្សា ្ បី តួ ោទបី�៏ សំខាន់ ថន កា��្សា  ថ្ងៃ ប�ិសុទ្ធ ។ 

បងពបុស �្គបីបសុន បាន មាន ពបស្សន៍ ថា  

« �របៀប ប�ល រយើង �្សា ថ្ងៃ �ប់ សពមា្ ឲ្យ ប�ិសុទ្ធ  

េឺជា កា� បងាហាញ ្ បីខាង រព្ មួយ នូវ រសច្ដែបីសញ្ញា 

�បស់ រយើង ្ ្នុងកា� ចងចាំ �ល់ ព្រះរយស៊ូវពេបីស្ 

ជានិច្ច » ។

រៅ រ្ល ្ ូនរៅ �បស់ អ្្ រ�ៀន �្សា ថ្ងៃ 

�ប់សពមា្ ឲ្យ ប�ិសុទ្ធ រោរះ ្ ួ្រេ នឹង រ�ៀបចំ 

ខ្លួន ទទួល ្ �ជ័យ ជារពចើន ។ �ូចជា បងពបុស 

�្គបីបសុន បាន មាន ពបស្សន៍ ថា « ពបសិន របើ រយើង 

រ្វើ រ�ើយ �ស់រៅ តាម បញ្ញត្តិ �៏ រទវភា្ រ�ើម្បី �្សា ថ្ងៃ 

�ប់សពមា្ ឲ្យ ប�ិសុទ្ធ រោរះ ព្រះអមាចាស់ នឹង ពបទាន 

្� រយើង �ឹ្ោំ រយើង រ�ើយ បំផុស េំនិត រយើង ្ ្នុង 

កា� រោរះពស្យ បញ្ហា ប�ល រយើង ជួប ពបទរះ » ។

សយាបល់	រាំងឡា�	�ពមាប់	បសពងៀន	�ុវវ័�

•  សូម អាន អត្បទ �បស់ បងពបុស �្គបីបសុន 

រៅ ទំ្័� 56–57 �ួម គានា ។ បោទាប់ ម្ ្ ិភា្សា 

្បី អវបី ប�ល ពេួស្� �បស់ អ្្ អាច រ្វើ រៅ 

រាល់ សបាដៅ�៍ រ�ើម្បី រ�ៀបចំ ខ្លួន �្សា ថ្ងៃ �ប់ 

សពមា្ ឲ្យ ប�ិសុទ្ធ ។ រៅ ្ ្នុង រាពតបី ជួបជុំ ព្ុម 

ពេួស្� អ្្អាច រពចៀង « Gently Raise 
the Sacred Strain » ( Hymns 
ល.�. 146 ) ឬ ទំនុ្តរមកើង ព្រះ រផសេងរទៀត 

សដែបី្បី ថ្ងៃ �ប់សពមា្ រ�ើយ ្ ិភា្សា ្ បី 

ការរ្សា  ន�ងៃ បរិសុទ្ធ

ការ	បសពងៀន		ដ�ើម្បីកម្លាំងនៃយុវជៃ

បទ្ម្ីរ	�្ីពី	ពបធានបទសនរះ

ន្ិ្្ខមន្ំ 20:8–11

កអសាយ 58:13–14

្ូរិន្�ូសទី 1 11:23– 26

ន្ីន�្ទី 3 18:3–11

មរ៉ូនណ 6:4–6

កគ្លលទ្ធិ ន្ិង  កសច្្ីសញ្ញា 

59:9–13

អវបីប�ល ពេួស្� �បស់ អ្្ អាច រ្វើ រ�ើម្បី �្សា ថ្ងៃ 

�ប់សពមា្ ឲ្យ ប�ិសុទ្ធ ។

•  សូម ្ ិចា�ណា អាន ជាមួយ ្ ូនជំទង់ៗ �បស់ 

អ្្ នូវ បផ្្ កា��្សា  ថ្ងៃ ប�ិសុទ្ធ ឲ្យ ប�ិសុទ្ធ រៅ 

្្នុង  យ�ើម្ីកមាលាំងថ��ុវជ� �ួមទាំង បទេម្បី� 

ប�ល មានរៅ ចុង បញ្ចប់ ផងប�� ។ អ្្ អាច 

�្រមើល �ួម គានា នូវ បទេម្បី� រផសេងរទៀត សដែបី្បី 

កា� �្សា ថ្ងៃ �ប់សពមា្ ឲ្យ ប�ិសុទ្ធ រ�ើយ 

្ិភា្សា ្ បី រគាលកា�ណ៍ ប�ល បងកប់ រៅ ្ ្នុង  

កា��្សា ថ្ងៃ �ប់សពមា្ ឲ្យ ប�ិសុទ្ធ ។

•  អ្្េួ� រមើល បខសេវីរ�អូ ប�ល ទា្់ទង រ�ើយ 

អាន អត្បទ ោោ ជាមួយ នឹង ្ ូនជំទង់ៗ 

�បស់ អ្្ ។ ចូលរៅ youth.lds.org 

�ួចចុច « For the Strength of 
Youth » រៅ ្ ្នុង  menu ។ �ួចចុច រលើ បផ្្  

Sabbath day observance ( កា��្សា  

ថ្ងៃ ប�ិសុទ្ធ ) រ�ើយ អ្្ នឹង �្រ�ើញ បខសេវីរ�អូ  

និងអត្បទ ប�ល ទា្់ទង រៅ បផ្ខាង ស្ដៅំ និង  

ខាងរពកាម ថន ទំ្័� រោរះ ។

សយាបល់	រាំងឡា�	សដើម្ី	បសពងៀន	កូន	សៅ

•  សូម អាន « ឌបី្ុនរថាមង្មេបី » រៅ ្ ្នុង  

លីអា�រូោ បខ តុោ ឆ្នាំ 2013 រ�ើយ 

្ិភា្សា ្ បីស្�ៈសំខាន់ ថន ស្ពកាម៉ង់ ្ ្នុង 

កា��្សា ថ្ងៃ �ប់សពមា្ ឲ្យ ប�ិសុទ្ធ ។

•  សូម ្ ិចា�ណា អាន « A Lesson in 
Reverence » ្្នុង  Liahona បខ មិោ 

ឆ្នាំ 2010 ។ អ្្ ្ ៏េួ� រ្វើ ស្មមេភា្ ប�ល 

សមពសប នឹង អត្បទ រោរះ ផង ប�� ។ សូម 

្ិភា្សា ជាមួយ នឹង ្ ូន �បស់ អ្្ថារតើ កា� 

មាន គា�វភា្ រៅ ព្រះវិហា� ជួយ �្សា ថ្ងៃ 

សពមា្ ឲ្យ ប�ិសុទ្ធ យា៉ាង �ូចរមដែច ប�� ។

•  សូម ្ ិភា្សា ្ បី អវបី ប�ល ពេួស្� �បស់ អ្្ 

អាច រ្វើ រៅ ថ្ងៃ អាទិត្យ រ�ើម្បីរគា�្ �ល់ 

ព្រះអមាចាស់ ។ អ្្ ្ ៏ េួ� អាន « Decide 
Right Now » រៅ ្ ្នុងLiahona បខ 

មិោ ឆ្នាំ 2012 ្បី េំ�ូ �បស់ មនុសសេ មានា្់ ប�ល 

បាន �្សា ថ្ងៃ �ប់សពមា្ ឲ្យ ប�ិសុទ្ធ ្ ្នុង 

កាលៈរទសៈ មួយ�៏ លំបា្ ។

•  អ្្ អាច រពចៀង ជាមួយ នឹង ្ ូន �បស់ អ្្ 

នូវ ចរពមៀង មួយ ចំនួន ប�ល ទា្់ទង នឹង ថ្ងៃ 

�ប់សពមា្ �ួម ទាំង « ថ្ងៃ រៅ�៍ » ផង ប�� 

(Children’s Songbook 196 ) ។ សូម 

្ិភា្សា ្ បី �របៀប ប�ល ពេួស្� �បស់ អ្្ អាច 

រពបើ ថ្ងៃ រៅ�៍ និង ថ្ងៃ រផសេងរទៀត ្ ្នុង សបាដៅ�៍ 

រ�ើម្បី រ�ៀបចំខ្លួន សពមាប់ ថ្ងៃ អាទិត្យ ។ ◼រច
ោ
 រូប
 �ត

 កោ
យ
 ថា
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ៀ ម

ែល
ី



សរូមចងោំជ្�ិច្ចថា

តពះយ�ស៊រូវត្ីសទេ—

ជ្តពះ្ងក្យងកើ្

ថ�សកលយោកជ្

វិស្វករថ�យសចកដេីសយ្គ្រះ

រ្ស់យ�ើង�ិងជ្

តពះសិរស្ថ�

ស្សនាចតកយ�ះ—

្ឺកំពុងយមើលការ

ខុសត្រូវ។
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ស្ថា
នភា្ោោ ្ ្នុង្ិភ្រោ្រនរះ េឺគាមន ភា្ជា្់ោ្់ រ�ើយ រពគារះថានា្់ រ�ើយរស�្ឋ្ិច្ចថន 

្ិភ្រោ្គាមន រស្�ភា្ រ�ើយមិន អាច ទសសេន៍ទាយបាន ។ តថម្ ប�ល មិន អាច បំរភ្ច បាន 

ថន ជបីវិត រស�ីភា្ និង កា� បសវង�្ សុភមង្គល េឺ ស្ិតរៅរពកាម កា� វាយ ពបហា� ្ បីសំណា្់ជន 

ប�ល ចង់្ំណត់នូវសិទ្ធិរពជើសរ�ើស រ�ើយរ្វើ ឲ្យរយើងខវរះនូវភា្ឯ្រាជ្យ ជាជាង រលើ្ ទឹ្ចិត្ត រយើង ឲ្យ រពបើ នូវ 

ជំោញ  និង រទ្រកាសល្យ �បស់ រយើង រ�ើម្បី បរងកើត នូវ �របៀប្មេបី�៏ �ំរភើប រៅ ្ ្នុង កា� រ្វើ ្ ិច្ចកា� ទាំងឡាយ ។

បទោឋាន ទាំងឡាយ ថន សបីល្ម៌ ្ ំ្ុង ធ្លា្់ចុរះ ។ ពេួស្� េឺ ស្ិតរៅរពកាម កា� វាយពបហា� រ�ើយ្ំ្ុង 

រ្វើ ឲ្យ រខ្ចខ្បី ។ រសច្ដែបីពសឡាញ់រៅ ្ ្នុង �ួងចិត្ត �បស់ បុ�ស និង ពស្តបី ទាំងឡាយកាន់បត ស្អិត�មួតពតជា្់ 

រ�ើយ ខុស្បី្មមេតា ( សូមរមើល មា៉ាថាយ 24:12, �៉ូម 1:31 ) ។ មាននូវកា� បរាជ័យ ជា បន្តបោទាប់ មួយ រៅ 

្្នុង ភា្ សច្ចៈ្ម៌ ភា្រស្មរះពតង់ និងភា្ សុច�ិត ថននរយាបាយ ពាណិជ្្មមេ និង ្ ួ្អ្្�ឹ្ោំ រផសេង 

រទៀត ។ ស្ងាគាម និងពា្្យចចាមអារាមថនស្ងាគាម ្ ្នុង ចំរណាម ជាតិស្សន៍ និង ជំរនឿ េឺជារ�ឿង ទូរៅ ។ 

រ�ើយអវបីប�ល បំផ្ិចបំផ្លាញ រលើស ្ បី វិបត្តិ បផ្្ ្ ងទ័្ ណាៗទាំងអស់េឺជា ស្ងាគាម ��៏ រ្ដៅ េេុ្�វាង អំរ្ើ ល្អ 

និង អំរ្ើ អាព្្់—�វាង ព្រះអង្គសរ្ងាគារះ �ួម នឹង ្ លទ័្ ថន ្ នឺ្ �បស់ ពទង់ ជាមួយ នឹង ស្តាំង �ួម នឹង ្ ួ្ ប�ិវា� 

�៏ អាព្្់ ថនរសច្ដែបីងងឹត �បស់ វា—សពមាប់ រាល់ព្លឹង ថន ្ ូនរៅ ថនព្រះ ។

ពបធ្ន �្គ��ុន ប៊មី �ុិងេ្បី ( ឆ្នាំ 1910–2008 ) បាន ្ ិ្ណ៌ោ ្ បី ្ ិភ្រោ្ ប�ល យុវវ័យរៅ 

ស្វថ្ងៃ រ�ៀប នឹង ចូល រៅ រោយ រោ្ បាន មាន ពបស្សន៍ ថា ៖ « រយើង �ស់ រៅ ្ ្នុង ពគា មួយ ប�ល មនុសសេ 

កាចស្ហាវ រ្វើ នូវ រ�ឿង�៏ អាព្្់ រ�ើយ េួ� ឲ្យ ស្អប់រខ្ើម ។ រយើង �ស់រៅ ្ ្នុងពគាមួយ ថន ស្ងាគាម ។ រយើង �ស់ 

រៅ ្ ្នុងពគា មួយ ថនភា្ អំនួត ។ រយើង �ស់រៅ ្ ្នុង ពគា មួយ ថន អំរ្ើ ទុច្ច�ិត �ូប អាសពគាម ភា្អសបីល្ម៌ ។ 

រាល់ អំរ្ើបាបថន ព្ុង សូ�ុំម និង ព្ុង្ូមូ៉រា៉បាន រ្វើ ឲ្យសង្គម �បស់ រយើង ជួបបញ្ហា ។ យុវវ័យ �បស់ រយើង្ុំ 

ធ្លាប់ជួប កា �ពប�មមុខ មួយ ្ ំ �ូរច្រះរេើយ ។ រយើង ្ ុំ ធ្លាប់រ�ើញយា៉ាង ចបាស់ នូវ មុខមាត់�៏អោចា� ថន 

អំរ្ើអាព្្់ ជាងរនរះ រោរះរទ » ។ 1

សដា�	ខអលសឌើរ		
អនិម	រ័�ុល	បាេលឺដ

នន្ ្ ូរ៉ុម នន្ ពួ្ សាវ្ �ប់ ពីរ ោ្់

ទ្បឈមមុខនឹងអនាគតនោយ

នេចក្ដីជំន�ឿ�ិង
នេចក្ដីេង្ឃឹម
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រយើង មិន េួ� ភាញា្់រផ្អើល ចំរពារះ ស្ថានភា្ ទាំងរនរះ រៅ ជំោន់ �បស់ រយើង រេើយ 

រោយស្� ព្រះេម្បី� និង កា�្យា្� ទាំងឡាយ ្ បី ជំោន់�បស់រយើង បាន រ្វើ ទបីបោទាល់ 

្បី អវបី ប�ល នឹងរ្ើត រេើង រៅ ្ ្នុង ្ ិភ្រោ្រនរះ ពបសិន របើ មនុសសេ បប� ខ្ង �បស់ 

ខ្លួន ោ្់ព្រះ រោរះ ។ រយើង នឹង រៅបត ជួប នឹង រ�ឿង ប�ល រស្្រៅ រពចើន រទៀត 

្បីរពពារះ អា�្សេ បន្ត្ិច្ចកា� ខិតខំ �បស់ វា រ�ើម្បីសរពមច បាននូវ េរពមាង �៏ អាព្្់ 

�បស់ វា ។ រៅ រ្ល ជាមួយ គានារោរះប�� ្ួ្្យាកា�ី ្ បី បុរាណ ប�ល បាន រ�ើញ 

្បីជំោន់�បស់ រយើង ប�ល បាន រ�ើញ ្ បី ជំោន់វ័យរ្មេង រៅ ស្វថ្ងៃ រនរះ បាន�ឹង 

ថា ពគា រនរះ នឹង កាលាយរៅជា ជំោន់ ថន ្ ន្ឺ និងភា្អស្ចា�្យ ប�ល ្ ិភ្រោ្ ្ ុំ 

ធ្លាប់ជួប្បីមុនម្ ។

រៅ រ្ល ខ្នុំ រ�ៀបចំ ស្�លិខិត រនរះ ខ្នុំ ទូលសុំ កា� �ឹ្ោំ រ�ើម្បី បាន �ឹងថារតើ 

ស្�លិខិត អវបីរៅ ប�ល ព្រះវ�បិតាសួេ៌ ស្វព្រះទ័យ ចង់ ឲ្យ ខ្នុំ បច្ចាយ ។ ពា្្យ 

លួងរោម ចិត្ត �៏សងៃប់ស្ងាត់ ប�ល ព្រះអមាចាស់ បាន មាន បន្អូល រៅ កាន់ ្ យាកា�ី 

យ៉ូបសប សមេ៊មី្ បាន រ្ើត មាន រៅ ្ ្នុងេំនិត �បស់ ខ្នុំ ៖ « ចូ� សង្ឹម រេើង ត្ិត 

 រយើង នឹង �ឹ្ោំ អ្្រាល់គានា ។ នេ� ជា �បស់ ផង អ្្រាល់គានា . . . រ�ើយ ពទ្្យ 

សម្ត្តិ ទាំងឡាយ ខាង ភា្ អស់ ្ ល្ ជានិច្ច ជា �បស់ ផង អ្្រាល់គានា »  

( េ . និង ស. 78:18 ) ។

ជំនួ�	ស�ចក្ីភ័�	ខាលាច	សដា�	ស�ចក្ីជំសនឿ

អវបី ប�លខ្នុំ រជឿ ថា ព្រះអមាចាស់ ស្វព្រះទ័យ ឲ្យ ខ្នុំ និយាយ េឺ ថា រយើង េួ� 

ជំនួសរសច្ដែបីភ័យ ខាលាច រោយ រសច្ដែបីជំរនឿ—ជា រសច្ដែបីជំរនឿ រជឿ រលើ ព្រះ និង 

អំណាច ថន �ងាវាយ្ួន �បស់ ព្រះអមាចាស់ ព្រះរយស៊ូវពេបីស្ ។

ខ្នុំ អាច រៅ ចាំ បាន  ្បីកា� ពតលប់ម្ផ្រះវិញ ្ បី កា� ពបជុំ ប្វជិតភា្ រៅថ្ងៃ អាទិត្យ 

ទបី 7 បខ ្្អូ 1941 កាល ្ បី រៅ ជា រ្មេង ពបុសមានា្់អាយុ 13 ឆ្នាំ រោរះ ឪ្ុ្ ខ្នុំ បាន 

ពបាប់ ថាពបរទស ជប៉ុនរទើបបត ទមាលា្់ពគាប់បប្ រៅរភៀល ហាប័� ។ កា�ណ៍ រនរះ 

បាន ោំ ឲ្យ ស���្ឋ ចូល រៅ ្ ្នុង ស្ងាគាម ្ ិភ្រោ្ មួយ ប�ល ្ ំ្ុង បត រ្ើត មាន 

�ួចរ�ើយ ្ ្នុងទវបីប អឺ�៉ុប�យៈរ្ល ្ បី�ឆ្នាំ ។ វា ហា្់�ូចជាជបីវិត ប�ល រយើង ធ្លាប់ស្គាល់ 

នឹង ពតូវ បញ្ចប់ ។ មាននូវភា្ មិន ចបាស់ោស់ជារពចើន រៅ រ្ល យុវជន ជារពចើន 

ពតូវបាន បញ្អូន ចូល រៅ បរពមើ្ង ទ័្ ។ �ូចជាឥេអូវរនរះ រទារះជាស្ិត  ្ ្នុង ចំរណាម 

វិបត្តិ ភា្សមេនុេស្មញ និង ឥទ្ធិ្លអាព្្់ ្ ្នុង្ិភ្រោ្  យា៉ាងណា្ដែបី ្៏ រៅ មាន 

រ�ឿងល្អរពចើន ប�� ។

រៅ រ្ល រយើងេិត្បីអោេត រយើង េួ�បតរពា�រ្ញ រោយ រសច្ដែបីជំរនឿ និង 

រសច្ដែបីសង្ឹម ។ សូមចងចាំ ជានិច្ច ថា ព្រះរយស៊ូវពេបីស្—ជាព្រះបងកបរងកើត 

ថន ស្លរោ្ ជា វិសវ្� ថនរសច្ដែបីសរ្ងាគារះ �បស់ រយើង និងជា ព្រះសិ�ស្ថន 

ស្សោចព្ រនរះ—េឺ ្ ំ្ុង រមើល កា� ខុសពតូវ ។ ពទង់នឹង មិន អនុញ្ញាត 

ឲ្យ ្ ិច្ចកា� �បស់ ពទង់បរាជ័យ រេើយ ។ ពទង់ នឹង ទទួល បានជ័យជំនរះរលើ 

រាល់រសច្ដែបីងងឹត  និងអំរ្ើ ទុច្ច�ិត ។ រ�ើយ ពទង់ អរញ្ើញ រយើង ទាំងអស់គានា ជា 

សមាជិ្ថនស្សោចព្ ពទង់ និង មនុសសេ�ថទរទៀត ប�ល មាន ចិត្ត រស្មរះពតង់ ឲ្យ 

ចូល�ួម រៅ ្ ្នុងចមបាំង ចបាំង រ�ើម្បី ព្លឹង ថន ្ ូនរៅ �បស់ ព្រះ ។ ជាមួយ នឹង អវបី 

រផសេងរទៀត ប�ល រយើង នឹង រ្វើ រៅ ្ ្នុង ជបីវិត រយើង ្ ៏ ពតូវឧទ្ិស រ�ើយរ្វើ ឲ្យ ចិត្ត ្មាលាំង 

េំនិត និង ្ លំ �បស់ រយើងបាន ប�ិសុទ្ធ រ�ើម្បី បុ្វរ�តុ �បស់ ពទង់ រោយ រ�ើ� រៅ ្ ្នុង 

រសច្ដែបីជំរនឿ រ�ើយ រ្វើ កា� រោយ ភា្ រជឿជា្់ ។

ពប�មុខ នឹង អោេត រោយ ភា្សុទិ�្ឋិនិយម ។ ខ្នុំ រជឿ ថា រយើង ្ ំ្ុង�� 

រៅ រលើទបីចាប់រផដែើម ថន យុេសម័យ្មេបី មួយ ថនភា្ �ី្ចរពមើន ភា្�ុងរ�ឿង 

និងភា្ប�ិបូណ៌ ។ របើគាមន រពគារះម�ន្តរាយ ឬ វិបត្តិ អន្ត�ជាតិ ប�ល មិន បាន �ំ្ឹង 

មួយ រោរះ ខ្នុំ េិត ថា ្បី�បបីឆ្នាំ ខាង មុខ នឹង ោំម្ នូវកា� ស្ដៅ�រេើងវិញ មួយ រៅ ្ ្នុង 

រស�្ឋ្ិច្ច ្ ិភ្រោ្ រោយស្� �ប្េំរ�ើញ ្ មេបីៗ ពតូវបាន រ្វើ រេើង រៅ ្ ្នុង វិស័យ 

ទូ�េមោេមន៍ រវជ្ស្ពស្ត ថាម្ល �ឹ្ជញ្អូន �ូបស្ពស្ត បរច្ច្វិទយា្ុំ្្យអូទ័� 

និង វិស័យ ថន កា� ខិតខំរផសេងរទៀត ។

�ប្េំរ�ើញ ជារពចើន ទាំងរនរះ  �ូចជា រៅ្បីអតបីតកាលផងប�� នឹង កាលាយ ជា 

លទ្ធផល ថន ព្រះវិញ្ញាណ ខសេឹបពបាប់នូវកា�យល់�ឹង និងកា�បំភ្ឺេំនិត ថន បុេ្គល 

ប�ល បសវង�្រសច្ដែបី្ិត ។ ជាមួយ នឹង �ប្េំរ�ើញ និង កា�អភិវឌ្ឍ  ន៍ទាំងរនរះ 

នឹង បរងកើត នូវ ឱកាសកា�ងា�  និង ភា្ �ី្ចរពមើន្មេបីសពមាប់ អ្្ ប�ល ខិតខំរ្វើ កា� 

និង ជា្ិរសស ចំរពារះ អ្្ ប�ល ខិតខំរគា�្ តាម ព្រះបញ្ញត្តិ ថន ព្រះ ។ កា� ណ៍ រនរះ 

បាន កាលាយ ជា បផ្្�៏ចាំបាច់ រៅ ្ ្នុង ពគា�៏សំខាន់ រផសេងរទៀត ថន កា��ី្ចរពមើន បផ្្ 

រស�្ឋ្ិច្ច ទាំង្្នុងពសុ្ និងអន្ត�ជាតិ ។

ជាងរនរះរទៀត �ប្េំរ�ើញ ជារពចើនទាំងរនរះ   នឹង ពតូវបាន បរងកើត រេើង 

រ�ើម្បី ជួយ ោំ ឲ្យ រ្ើត មាន នូវ រគាលបំណង និង្ិច្ចកា� ថន ព្រះ ព្មទាំង រ�ើម្បី 

្រន្ឿន �ល់ កា� ស្ថាបោនេ� �បស់ ពទង់ រលើ បផន�បីរៅ ស្វថ្ងៃ រនរះ �ួមទាំង 

្ិច្ចកា�ផសេ្វផសាយស្សោ ផង ប�� ។

�ូម	សធ្ើ	នូវ	ខផ្ក	រប�់	អ្ក

្បីមុន កា� យាងម្ ជារលើ្ ទបី្� �បស់ ព្រះអង្គសរ្ងាគារះ— រ�ើយ រោយ បផ្អ្ 

រលើ រ្លរវោ �៏ រទវភា្ �បស់ ពទង់—រោរះ �ំណឹងល្អ ពតូវោំ រៅ ពេប់ទាំងស្សន៍ 

ពេប់្ូជមនុសសេ ពេប់ភាស្ និង ពេប់ទាំងពបជាជន ��ូត �ល់ រ្ញទូ ទាំង បផន �បី 

ទាំង មូល ។ រៅរ្ល ្ យាកា�ី យ៉ូបសប បានពបកាស ថា ៖ « គាមន ថ�ប�លមិន 

ស្អាតស្អំណាអាចបញ្ឈប់្ិច្ចកា�រនរះ ្ បី កា��ី្ចរពមើនរេើយ កា�រ្វើទុ្្ខ

បុ្រម្ញអាច្រពញ្ជាលរេើង ្ួ្មនុសសេកាចស្ហាវអាចពបមូលផដែនុំ

គានា ្ួ្ទាហានអាចពបជុំគានា ្ួ្អ្្មួលបងាកាច់អាចបង្ខអូចរ្�្តិ៍រ្មរះ 

បតរសច្ដែបី្ិតថនព្រះនឹងរឆ្ពរះរៅមុខ រោយរ្្ៀវកាលា ថ្្្្អូ� និង ឯ្រាជ្

យ��ូតទាល់បតវាបាន�ល់ពេប់ទាំងទវបីប ពេប់តំបន់ ពេប់ពបរទស និង 

បាន ឮ�ល់ពេបពតរចៀ្ ��ូត�ល់រគាលបំណងថនព្រះនឹងបានសរពមច 

រ�ើយព្រះរយ�ូវា៉�៏អស្ចា�្យនឹងមាន បន្អូលថា ្ិច្ចកា�បានចប់រ�ើយ » ។ 2

រៅ រ្ល �ំណឹងល្អពតូវបាន ោំ រៅ កាន់ មនុសសេ រាប់ោនោ្់ប�ល មាន 

ភា្រពស្ឃ្លានខាង វិញ្ញាណ រោរះ អ្្អូតរ�តុ នឹង រ្វើ រេើង រោយ ព្រះ�សដែ �បស់ 

ព្រះអមាចាស់ ។ ្ួ្អ្្ផសេ្វផសាយស្សោ ថន  ជាតិស្សន៍ ជារពចើន នឹង បរពមើ 

ព្រះអមាចាស់ រៅទូទាំង្ិភ្រោ្ ។ ររាងថាវាយបង្គំ្មេបី និង ព្រះវិហា� ប�ិសុទ្ធជារពចើន 
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រទៀត នឹង ពតូវបាន ស្ងសង់ រ�ើម្បី ពបទាន ្ � �ល់ ្ ួ្ ប�ិសុទ្ធ �ូចប�ល បាន 

្យា្�ណ៍ សដែបី្បីកា� �ី្ចរពមើន �បស់ ស្សោចព្ ្ បី មុនស�សវតសេ�៍ ។

អ្្ ពបប�ល ជា សួ� ថា « រតើ នឹងបាន ្ នធ្ន �ិ�ញ្ញវត្នុម្ ្ បី ណា រ�ើម ប្ី 

ផដែល់មូលនិ្ិ �ល់កា� �ី្ចរពមើន រនរះ ? » ្នធ្នរោរះ នឹង បាន ម្ ្ បី សមាជិ្រស្មរះ

ពតង់តាម�យៈ�ងាវាយមួយភាេ្្នុង�ប់ និង �ងាវាយ រផសេងៗ  �បស់ ្ ួ្ រេ ។ រៅ រ្ល 

រយើងរ វ្ើ បផ្្ �បស់រយើង រោរះ ព្រះអមាចាស់ នឹង ពបទាន ្ � រយើង ជាមួយ នឹង ភា្ចរពមើន 

និង ពបាជាញា រ�ើម ប្ី �្សា េំនិត �បស់ រយើង រផ្ដៅត រលើ អវបី ប�លសំខាន់ បំផុត រៅ ្ ្នុង ជបីវិត ៖ 

« ចូ� បសវង �្ នេ� និង រសច ដ្ែបីសុច�ិត ថន ព្រះជា មុន សិន រទើប ពេប់ �បស់ ទំាងរោរះ នឹង 

បាន ពបទាន ម្ អ្្រាល់គានា ប្មរទៀត ផង » ( មា៉ាថាយ 6:33 ) ។

�ូរច្រះ រោយស្រោរះ ជា រ�តុផល មួយ ពបប�ល ជា រ�តុផល មួយ ខ្បី រទារះ 

ជា យា៉ាង ណា វា  ហា្់�ូចជា ទាវា�ស្ថានសួេ៌នឹង បាន របើ្ រេើង យា៉ាង្ិត ពបា្� 

ប�លនឹង « គាមន ្ បន្ង លមេម ទុ្ បាន រទ » ( មា៉ាឡាេបី 3:10 ) ។

ខ្នុំ រជឿ ថា ្ួ្ មជ្ឈិមវ័យ វ័យ រ្មេង ជារពចើ ន រៅ ស្វថ្ងៃ រនរះ នឹង ចូល�ួម ចំបណ្ 

យា៉ាងស្មមេ រៅ្្នុង្�ជ័យ ខាង ស្ច់្ម ពបសិន របើ ្ ួ្រេរគា�្ ព្រះបញ្ញត្តិ 

�បស់ ព្រះអមាចាស់ ។ ជាមួយ នឹងភា្ ចរពមើន រេើង ្៏ នឹង រ្ើតមាន ឧបសេ្គ ្ ិរសស 

មួយ—ជា កា� ស្្ល្ង ប�ល នឹងល្ង �ល់ មនុសសេ ជារពចើន��ូត �ល់ បផ្្ 

សំខាន់ ខាង វិញ្ញាណ �បស់ ្ ួ្រេ ។ រៅ រ្ល អ្្ ្ ន រជើង ចូល ្ ្នុង្ិភ្ ម្េបី ថន 

ភា្ ចរពមើនរេើងរនរះ រ�ើយ ចូល ពបេអូ្ ្ ្នុងកា�បំបលងកា�អប់�ំ  និង ជំោញ �បស់ 

អ្្ រៅជារជាេជ័យ ខាង �ិ�ញ្ញវត្នុ រោរះ អ្្ នឹងពតូវ សរពមចចិត្ត �វាងកា� ចង់បាន 

និង រសច្ដែបីពតូវកា� ជានិច្ច ។

ខ�្ងរកន្រថនពពរះជាមុន�និន

អ្្ នឹង មាន ជរពមើស ្ បី� ។ រតើ ្ មាលាំងចិត្ត �បស់ អ្្ រ�ើម្បីស្ថាបោ រ�ើយទូលសុំ 

្�ជ័យ �បស់ ព្រះអមាចាស់ នឹង សពមាប់ ជា កា� បំរ្ញ ចិត្ត ផ្ទាល់ខ្លួន សពមាប់ កា� 

ទទួល ស្គាល់�បស់មនុសសេ និង សពមាប់ អំណាច ឥទ្ធិ្ល និង ម�ិច្តា ផ្ទាល់ខ្លួន 

បមនរទ ? ឬ ្ មាលាំងចិត្ត �បស់ អ្្ េឺ រ�ើម្បី ស�រសើ�តរមកើង �ល់  ព្រះ រ្វើ កា� រ�ើម្បី ជួយ 

�ឹ្ោំ រៅ ្ ្នុងកា� �ី្ចរពមើន និង កា� រ្ើន រេើង ថន ស្សោចព្ �បស់ ពទង់ ?

ជន ប�លបសវង�្ពទ្្យសម្ត្តិរ�ើម្បី រ្វើ ឲ្យ ខ្លួនឯង បាន ពបរសើ�រេើង នឹង 

�្រ�ើញ ថា ពទ្្យសម្ត្តិ �បស់ ្ ួ្រេងាយ នឹង បាត់បង់ ្ ្នុង ផ្អូវ ប�ល មិន ឆ្លាតថវ 

( សូមរមើល រ�រលមិន 13:31 ) ។ សុខុមាលភា្ ថនព្លឹង �បស់ ្ ួ្រេ នឹង  

ស្ិត រៅ្្នុង ្ ដែបីម�ន្តរាយ �៏្ំ ។ យា៉ា្ុប ជា ប្អអូន ពបុស បោទាប់  �បស់ នបីថ�វ ប�លជា  

អ្្ រគា�្ពបតបត្តិ  មួយ �ូប  បាន ព្មានរយើងថា ៖

« រ�ើយ បាតថ� ថន ទិ្វញ្ញាណ បាន ញញឹម ម្ រលើ អ្្ រាល់គានា រ�ើម្បី ជួយ ឲ្យ 

អ្្�្ បាន ពទ្្យ ជារពចើន រ�ើយ រោយ ម្ ្ បី ្ ួ្ អ្្ខ្រះ�្ បាន ប�ិបូ� រពចើន ជាង 

បងប្អអូន អ្្ រោរះ អ្្រាល់គានា រលើ្ខ្លួន រេើង ្ ្នុងកា� រ្មេើងថ្មេ ថន ចិត្ត �បស់ អ្្ រ�ើយ 

រ្វើ ្ -�ឹង ព្មទាំង រងើយ ្ បាលរោយ រពពារះពបោប់ រស្ៀ្ពា្់�បស់ ខ្លួន មាន តថម្ 

ខ្ស់ រ�ើយ ្ ៏ របៀតរបៀន បងប្អអូន ខ្លួន រពពារះអ្្ េិត ស្មនថា ខ្លួន ពគាន់ របើ ជាងរេ ។

« . . . រតើ អ្្េិតស្មន ថា ព្រះពទង់ចាត់អំរ្ើ �បស់ បង ប្អអូន រនរះ ទុ្ជាសុច�ិត 

ឬអបី ? រមើលចុរះ ខ្នុំ ពបាប់អ្្ថា ៖ រទ ។ ប៉ុបន្ត ពទង់ នឹង កាត់រទាសអ្្ រ�ើយ 

របើសិនជាអ្្ រាល់គានា រៅ បតទទូច រ្វើកា� រនរះតរៅរទៀត រោរះ រសច្ដែបី 

ជំនំុជំ�រះ�បស់ពទង់នឹង ពតូវបត ធ្លា្់ម្ រលើ អ្្យា៉ាងឆ្ប់��័ស ។

របក្ំដហើញជាដ្ចើៃរាំងដៃរះៃឃឹង្តូវបាៃបដងកើតដ�ើងដ�ើម្បីជរួយនាំឲ្យដកើតម្ៃៃូវដោលបំែងៃិងកិច្ចការនៃ្ពរះ្ពមរាំងដ�ើម្បីពដៃលឿៃ�ល់ការសាថាបនាៃ្ររបស់្ទង់ដលើបផៃ�បីដៅសព្វន្ងៃ
ដៃរះររួមរាំងកិច្ចការផ្សព្វផសាយសាសនាផងប�រ។
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« . . . សូម ្ ុំ ឲ្យ រសច្ដែបីរ្មេើងថ្មេ ថន ចិត្ត អ្្បំផ្លាញ ព្លឹងទាំងឡាយ �បស់ អ្្ 

រេើយ ! » ( យា៉ា្ុប 2:13, 14, 16 ) ។

បោទាប់ម្  យា៉ា្ុប បាន ោ្់្មាលាំងចិត្ត �បស់ រយើង រ�ើម្បីទទួល បាន 

ពទ្្យសម្ត្តិរៅ ្ ្នុង ទសសេនវិស័យ�៏ពតឹមពតូវ ជាមួយ នឹង កា� សនយា ថា ៖

« ប៉ុបន្ត មុនអ្្រាល់គានា បសវង�្ ពទ្្យសម្ត្តិ ចូ� អ្្រាល់គានា បសវង�្ នេ� 

 ថន ព្រះ សិន ។

« រ�ើយ បោទាប់្បី អ្្រាល់គានា បាន រសច្ដែបីសង្ឹម រៅ ្ ្នុង ព្រះពេបីស្ រោរះ 

អ្្រាល់គានា នឹង បាន ពទ្្យ សម្ត្តិ របើសិន ជា អ្្ រាល់គានាបសវង �្ �បស់ ទាំងរនរះ 

រ�ើយ អ្្រាល់គានានឹង បសវង�្ ពទ្្យសម្ត្តិរោយមាន បំណង ចង់រ្វើ ល្អ— 

េឺ រ�ើម្បីបំពា្់្ួ្អ្្ អាពកាត រ�ើយ ចិញ្ចឹម ្ ួ្អ្្ប�ល អត់ឃ្លាន រ�ើយ �ំរោរះ 

្ួ្ អ្្ ប�ល ពតូវ ជាប់�ុំឃ្ំង រ�ើយ ជួយ សរ្ងាគារះ �ល់ ្ ួ ្ អ្្�ឺ និង អ្្ ្ ំសត់ 

ទុ�េត៌ » ( យា៉ា្ុប 2:18–19 ) ។

ព្រះអមាចាស់្ុំបមន ្ ំ្ុង មាន បន្អូល ពបាប់រយើង ថា រយើង ្ ុំ េួ� មានភា្ 

ចរពមើនរេើង ឬ ថា ភា្ ចរពមើន រេើង េឺជា អំរ្ើ បាប មួយ រោរះ រទ ។ ផ្នុយរៅវិញ 

ពទង់បាន ពបទាន្� �ល់្ូនរៅ �បស់ ពទង់ ប�ល រគា�្ពបតិបត្តិ ជានិច្ច ។ ប៉ុបន្ត 

ពទង់ ្ ំ្ុងពបាប់ រយើង ថា រយើង េួ� បសវង�្ ភា្ ចរពមើន រេើង បោទាប់្បី រយើង បសវង 

�្ �្ រ�ើញ រ�ើយ បរពមើ ពទង់ បត ប៉ុរណាណរះ ។ រពកាយ ម្ រោយស្� �ួងចិត្ត �បស់ 

រយើងពតឹមពតូវ រោយស្� រយើង ពសឡាញ់ពទង់មុនអវបីៗ ទាំងអស់ រោរះ រយើងនឹង 

រពជើសរ�ើសោ្់ពទ្្យ សម្ត្តិ ប�ល �្ បាន រៅ ្ ្នុង កា� ស្ថាបោ នេ� ព្រះ ។

ពបសិន របើ រយើងរពជើសរ�ើស បសវង�្ ពទ្្យសម្ត្តិរ�ើម្បីមាន បាន រោរះ អ្្ 

នឹង បរាជ័យ យា៉ាង ឆ្ប់ ��័ស ។ អ្្នឹងមិនសកប់សកល់  រេើយ ។ អ្្ នឹង 

មានភា្ទរទ�ស្អាត ្ុំ ប�ល ស្គាល់ សុភមង្គល ្ ិត និង រសច្ដែបី អំណ� �៏  

អស់្ល្ រេើយ ។

កា� ស្្ល្ង ថន រសច្ដែបីជំរនឿ �បស់ អ្្ រៅ ្ ្នុង ប៉ុោមន ឆ្នាំ ខាង មុខ នឹង ពបប�ល 

ជា ្ ុំបមន ជា កា� ប�ល អ្្ខវរះ នូវ សមាភា� ថន រោ្ិយរនរះរទ ។ ផ្នុយរៅវិញ វា នឹង ជា 

កា� រពជើសរ�ើស អវបី ប�ល ពតូវរ្វើ ជាមួយ នឹង ្ �ជ័យ ខាង ស្ច់្ម ប�ល អ្្ បាន 

ទទួល ។

ពបធ្ន បអ៊សរា៉ ថា�វ បប៊នសឹន ( ឆ្នាំ 1899–1994 ) បាន មាន ពបស្សន៍ 

្បីជំោន់វ័យ រ្មេង ស្វថ្ងៃ រនរះ ថា ៖

« ជិត ពបាំមួយ ពាន់ឆ្នាំរ�ើយ ព្រះបាន �្សា ទុ្ អ្្ រ�ើម្បី ឲ្យ អ្្ រចញ  ម្ រៅ ្ ្នុង 

ថ្ងៃ ចុងរពកាយ រនរះ ្ បីមុន កា� យាង ម្ ជារលើ្ ទបី្បី� �បស់ ព្រះអមាចាស់ ។ . . .

«. . . ព្រះបាន�្សាទុ្ សពមាប់ថ្ងៃ ចុងរពកាយនូវ្ូនរៅ  . . .  �បស់ ពទង់ មួយ 

ចំនួន ប�ល ខាលាំង បំផុត ជាអ្្ នឹង ជួយ �ឹ្ោំ នេ� រនរះ រោយ រជាេជ័យ » ។ 3

ពបធ្ន ្ូមា៉ាស រអស ម៉នសុន បានមាន ពបស្សន៍ថា « អ្្ េឺជា ្ ូនរៅ 

មួយ ចំនួន �បស់ ព្រះវ�បិតាសួេ៌ ថន រយើង ប�ល ខាលាំងកាលាជាងរេបំផុត រ�ើយ ពទង់បាន 

�្សាអ្្ ទុ្ រ�ើម្បី ម្ កាន់ បផន�បី ‹ សពមាប់រ្ល រនរះ ឯង › [ ោង រអសរ្ើ� 

4:14 ] » ។ 4

រ�ើម្បី កាលាយ ជា បផ្្�៏សំខាន់ មួយ ថន « កា�មួយ យា៉ាង អស្ចា�្យ រ�ើយ 

ចបម្្ » ( នបីថ�វទបី 2 25:17 ) ្្នុង ថ្ងៃ ចុងរពកាយ រនរះ អ្្ពតូវោ្់្ន្ៈ�បស់ អ្្ 

តាម ព្រះ រោយ បរណាដាយ ឲ្យវា ពតូវបាន រលប �ណដៅប់ រៅ ្ ្នុង ព្រះ�ឫទ័យ �បស់ 

ពទង់ ។ រៅ រ្ល អ្្ « ្នរៅមុខរោយ ខាជាប់ខ្លួន រៅ ្ ្នុង ព្រះពេបីស្ រោយ មាន 

កា� ភ្ឺថាលា ថន រសច្ដែបីសង្ឹម �៏ ឥតរខាចារះ  រ�ើយ រោយ មាន ចិត្ត ពសឡាញ់ ព្រះ និង 

មនុសសេ ពេប់�ូប . . . រោយ ទទួលទាន នូវ ព្រះបន្អូល ថន ព្រះពេបីស្ » ( នបីថ�វទបី 2 

31:20 ) រោយ កា� ពស្វពជាវ រោយ ឧសសា�៍ កា� អ្ិស្ឋាន ជានិច្ច រ�ើយ រជឿ រោរះ 

�ូចជា ព្រះអមាចាស់ បាន សនយា « ពេប់កា� ណ៍ទាំងអស់ផសេំគានាសពមាប់រសច្ដែបី ល្អ �ល់ 

អ្្ » ( េ. និង ស. 90:24 ) ។

ឧទ្ទនិ�	សហើ�	សធ្ើ	ឲ្យ	បរិ�ុទ្ធ

ខ្នុំ រលើ្ ទឹ្ចិត្ត អ្្ ឲ្យ រ្វើ កា� តាំងចិត្ត មួយ ចំរពារះ ខ្លួន ឯង និង ចំរពារះ 

ព្រះវ�បិតាសួេ៌ រ�ើម្បី ឧទ្ិស ជបីវិត �បស់ អ្្ និង រ�ើម្បីបញ្ រ្លរវោ និង 

រទ្រកាសល្យ �បស់ អ្្ ឲ្យ ប�ិសុទ្ធ រ�ើម្បីស្ថាបោ ស្សោចព្ ថន ព្រះរយស៊ូវពេបីស្ 

រោយ ទន្ឹង ចាំ កា� យាងម្ ជារលើ្ ទបី្បី� �បស់ ព្រះអង្គសរ្ងាគារះ ។ ចូ� ឲ្យ 

រគាលបំណង ថន េំនិត  និង ទរងវើ� �បស់ អ្្ េឺ រ�ើម្បី ថាវាយ បង្គំ ព្រះ និង រ�ើម្បី  

ពបទាន ្ ��ល់ បងប្អអូន �បស់ អ្្ ។ ចូ� ឲ្យ បំណង ពបាថានា រនរះបំផុសេំនិត អ្្  

ឲ្យ ស្វាេមន៍ ព្ឹ្្មេបី ជារ�ៀងរាល់ថ្ងៃ ជាមួយ នឹង ភា្�ី្រាយ រ�ើយ ចូ� ឲ្យ វាបំរ្ញ 

េំនិត  និង ទរងវើ� �បស់ អ្្ជារ�ៀងរាល់ថ្ងៃ ។

ពបសិន របើ អ្្រ្វើ �ូរច្រះ អ្្ នឹង ពតូវបាន ពបទាន្� ឲ្យ រៅ ្ ្នុង  

្ិភ្រោ្មួយ ប�ល ្ ំ្ុង បាត់បង់ បទោឋាន �បស់ ខ្លួន យា៉ាងខាលាំង រ�ើយ អ្្   

និង មនុសសេជាទបីពសឡាញ់ �បស់ អ្្ នឹង មាន សុវត្ិភា្ រ�ើយ �ី្រាយ ។ 

រនរះ្ុំបមន មាន ន័យថា អ្្នឹងមិន ពប�ម មុខ នឹងឧបសេ្គ និង កា�  

ស្្ល្ង រោរះរទ ប៉ុបន្ត វាមាន ន័យ ថា អ្្នឹង មាន អំណាច ខាង វិញ្ញាណ  

ចូរ	មាន	ចនិត្ត	រីករា�	

« ករារះ ជា ពព្ ក្ម ងងឈឹត ម្បមូល ែដនុំ គ្នា ករារះ ជា 
កភ្ៀងធាលា្់ម្ កលើ កយើង ្៏ ចំកណរះ�ឈឹង របស់ កយើង ពី 
�ំណឈឹងល្អ ន្ិង កសច្ដីម្សឡាញ់ របស់ កយើង ចំកោរះ 
ម្ពរះវរបិតាសួគ៌ របស់ កយើង ន្ិង ចំកោរះ ម្ពរះអង្គសកហង្គារះ 
របស់ កយើង ន្ឈឹង លួងកលាមចិត្ ក�ើយ គ្ំម្ទ កយើង  ក�ើយ 
ោំ យ្ កសច្ដីអំណរ ម្ �ួងចិត្ របស់ កយើង  កៅ កពល 

កយើង ក�ើរ កោយ សុចរិត ក�ើយ កគ្រព តាម ម្ពរះបញ្ត្ិ ។ គ្មន្អ្ីកៅ្្នុងពិភព 
កលា្កន្រះអាចរារាំងកយើងបាន្កឡើយ ។

« បងប្អតូន្ ម្បុសម្សី ជាទីម្សឡាញ់ របស់ ខ្នុំ កអើយ ចូរ ្ ុំ ភ័យ ខាលាច កឡើយ ។ ចូរ 
រាន្ ចិត្ រី្រាយ ។ អោគតគឺ ភ្ឺម្តចរះម្តចង់ �ូចជា កសច្ដីជំកន្ឿ របស់ អ្្ ត�រ » ។

ពបធាន	្ូមា៉ា�	សអ�	ម៉ន�ុន	«	Be of Good Cheer	»	Liahona	ខែ	ឧ�ភា	ឆ្នាំ	2009	
ទំព័រ	92	។
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រ�ើម្បី ទប់ទល់ នឹង វារោយ រសច្ដែបីជំរនឿ និង ទំនុ្ ចិត្ត រលើ ព្រះអមាចាស់ ។

រគាលបំណង ថន ស្�លិខិត �បស់ ខ្នុំ េឺរ�ើម្បី ជួយ អ្្ ឲ្យ រមើល រ�ើញ ទុ្ ជាមុន ្ បី 

អោេត �បស់ អ្្ ។ សូម មាន រសច្ដែបីជំរនឿ និង រសច្ដែបី សង្ឹម ចំរពារះ អោេត �៏ 

ភ្ឺស្វាង ប�ល អ្្ ជួប ។ យុវជន េឺជា ឪ្ុ្ ោ រ្ល អោេត ។ យុវោ�ី េឺជា មាដៅយ 

និង អ្្ ចិញ្ចឹម បបី បាច់ ោរ្ល អោេត ។ អ្្ ទាំង្បី� េឺជា « ្ូជរពជើសរ�ើស ជា ្ ួ្ 

សង្�្អូង ជា ស្សន៍ ប�ិសុទ្ធ ជារាពស្ត �៏ ជា រ្�អា្� » ( រ្ពតុសទបី 1 2:9 ) ។

្បីរពពារះ ទាំងបុ�ស និង ពស្តបី អាទិភា្សំខាន់ បំផុត មួយ �បស់ អ្្ េឺ កា� 

បសវង�្ ថ�េូ អស់្ល្ ជានិច្ច �បស់ អ្្ ពបសិន របើ អ្្ ្ ុំ ទាន់រ្វើ វា រៅរេើយ ។ 

អាពា�៍្ិពា�៍ រៅ ្ ្នុងព្រះវិហា� ប�ិសុទ្ធ នឹង ផដែល់ ឲ្យ អ្្ នូវ ថ�េូ មានា្់ រ�ើម្បី ជួយ អ្្ 

រ�ើ� រលើ ផ្អូវ ពតឹមពតូវ ប�ល �ឹ្ោំ ពតលប់រៅ វត្តមាន ថន ព្រះវ�បិតាសួេ៌ �បស់ រយើង  

ចំណុច	សរាលលទ្ធនិ

កយើងអាច បន្្រាន្ ភាព សុទិ�្ឋិន្ិយម ពី 

អោគតកោរះ  ម្បសិន្ កបើ កយើង ៖

•   រ្សា កសច្ដីជំកន្ឿ កជឿ កលើ អំណាច នន្ �ង្វាយ 

្ួន្ នន្ ម្ពរះកយស៊ូវម្គីស្ ។

•  ោ្់ ម្ពរះវរបិតាសួគ៌ ជា មន្ុស្សទីមួយ កៅ ្ ្នុង 

ជីវិត របស់ កយើង ។

•  ឧទ្ិស ជីវិត របស់ កយើង ក�ើយ តញ្ 

កពលកវលា របស់ កយើង ឲ្យ បរិសុទ្ធ ចំកោរះ ការ 

សាថាបោ ន្គរម្ពរះ ។

និង ព្រះអមាចាស់ ព្រះរយស៊ូវពេបីស្ ។ រយើង ពតូវបត រ្វើ បផ្្ �បស់ រយើង រ�ើម្បីបន្ត កា� 

រ�ៀបចំ ខ្លួន សពមាប់កា� យាង ម្ ជា រលើ្ ទបី្បី� ។ ◼

�កតសង់យចញពីសុ�ទេរកថាោ្់យផដេើមមួ�ត�លយ្្វើយឡើងយៅសកលវិទយាល័�តពិកហាំ�៉ង់–ថអោ�រូ
យៅថ្ងៃទី6តខយមស្ឆ្នាំ2012។សតមា្់អ្ថែ្ទទាំងតសុងជ្ភាស្អង់យ្្សសរូមចរូលយៅកា�់
web.byui.edu/devotionalsandspeeches/speeches.aspx។

កំណត់	ចំណាំ
 1. �្គ��ុន ប៊មី �ុិងេ្បី « Living in the Fulness of Times » Ensign បខ វិច្ិកា ឆ្នាំ 2001 

ទំ្័� 6, លីអាហូណា បខ ម្រា ឆ្នាំ 2002 ទំ្័� 6 ។
 2. Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith( ឆ្នាំ 2007 )  

ទំ្័� 142 ។
 3. បអ៊សរា៉ ថា�វ បប៊នសឹន រៅ ្ ្នុង ្ ូមា៉ាស រអស ម៉នសុន « Dare to Stand Alone » 

Liahona បខ វិច្ិកា ឆ្នាំ 2011 ទំ្័� 62 ។
 4. ្ូមា៉ាស រអស ម៉នសុន « May You Have Courage » Liahona បខ ឧសភា ឆ្នាំ 2009 

ទំ្័� 127 ។D
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សដា�	សាលី	ចន�ុន	អូសឌ�លឺក

ទស្សោវ�្ី សាសោចម្្

នៅ
 ថ្ងៃ ទបី 6 បខ វិច្ិកា ឆ្នាំ 1945 កា� អ្ិស្ឋាន បាន ទទួល ចរម្ើយ រៅ រ្ល ព្ុម ទបីមួយ ថន ្ ួ្ ប�ិសុទ្ធថ្ងៃ 

ចុងរពកាយ មុិចស៊ិ្ បាន ម្ �ល់ ព្រះវិហា� ប�ិសុទ្ធ រមស្ អា�ី�សេអូណា រ�ើម្បី ទទួល ្ ិ្បីប�ិសុទ្ធ ្ ្នុង 

ព្រះវិហា� ប�ិសុទ្ធ ជា ភាស្ ្ ំរណើត �បស់ ខ្លួន ។ �ូរស ពការសៀ រៅ រ្ល រោរះ ជា ពបធ្ន ស្ខា 

មន់រ្ើ�រ� បាន ពបាប់ឲ្យ�ឹង ថា « រយើង បាន ម្ រ�ើម្បី រ្វើ ្ ិច្ចកា� �៏ អស្ចា�្យ សពមាប់ ខ្លួន ឯង និង សពមាប់ �ូនតា �បស់ 

រយើង ។. . . ពបប�ល ជា រយើង មួយ ចំនួនបាន រ្វើ កា� លរះបង់ ប៉ុបន្ត កា� លរះបង់ទាំងរោរះ ប�ល រយើង បាន រ្វើ េឺ ្ ុំ ឥត 

ពបរយាជន៍ រេើយ ។ រយើង មាន អំណ�ណាស់ រោយ បាន រ្វើ ្ ិច្ចកា� ទាំងរនរះ » ។ 1

ពបធ្ន ពការសៀ និង សមាជិ្ ប�ល បាន រ្វើ �ំរណើ� រៅ កាន់ ព្រះវិហា� ប�ិសុទ្ធ បាន រ�ើ� តាម ោនរជើង ថន្ួ្ អ្្ 

ពតួសពតាយ ផ្អូវ ្ ួ្ប�ិសុទ្ធ ថ្ងៃចុងរពកាយ មុិចស៊ិច ្ បី ជំោន់រ�ើម ប�ល បាន លរះបង់�ូចគានា រនរះ ចំរពារះ �ំណឹងល្អ ប�ល 

បាន ស្ដៅ�រេើងវិញ ។

ពួក្ រិសុទ្ធថ្ងៃចុងយតកា�យៅត្យទសមុិចស៊ិកបា�ស្ថា្នា�រូវយករមរ្កថ�យសចកដេីជំយ�ឿ
រ្ស់ពួកយ្យ�ើម្ីនាំមក�រូវអនា្្�៏តសស់ស្អា្�ល់ត្យទសរ្ស់ពួកយ្។

ពួក	អ្ក	ពតួ�ពរា�	ផ្លូវ	សៅព្ប់	ខដនដី

ប្រនេេម៉ិចេ៊ិក

ពដីបញ្ហានៅកាន់ភាពរឹងមាំ
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26	 លីអា�ូណា

ការ	សាថាបនាព្ឹរះ

ប�ន�បី ភ្ំ វាលខសាច់ ថព្ និងរ្្�សមុពទ �៏ ល្អ ពសស់ ស្អាត  ពបរទស មុិចស៊ិ្  

្បី បុរាណ េឺ ជា ផ្រះ សពមាប់ មនុសសេ ប�ល បាន ស្ងសង់ ព្រះវិហា� ប�ិសុទ្ធ និង 

ទបីព្ុង �៏ ពសស់ស្អាត ។ ជារពចើន សតវតសេ�៍ ពបជា ជន មុិចស៊ិចបាន ស្ថាបោ ពេឹរះ 

ថន រសច្ដែបីជំរនឿ  និង កា�អ្ិស្ឋាន �៏ �ឹង មាំ មួយប�ល បាន ជួយ ្ ួ្រេ្្នុង ពគា �៏ 

លំបា្ ។

ខណៈប�ល ្ ួ្ ប�ិសុទ្ធ ្ ំ្ុងស្ថាបោ ស្សោចព្ រៅ ្ ្នុង ��្ឋ យូថា�៍ រោរះ 

ពបជាជន មុិចស៊ិច បាន្ំ្ុង រ្វើ ្ ិច្ចកា� រ�ៀបចំ �ចោ សម្័ន្ធសង្គម �បស់ ្ ួ្រេ 

រេើង វិញ �ួម ទាំង កា� ស�រស�ចបាប់ ��្ឋ្មមេនុញ្ញ ្ មេបីមួយ ប�ល បបងបច្ ព្រះវិហា� 

និង��្ឋ ោច់ ្ បីគានា ។ ស្�លិខិត ថន �ំណឹងល្អបាន ម្ �ល់ ពបរទស មុិចស៊ិ្ រៅ 

ឆ្នាំ 1876 ជាមួយ នឹង ្ ួ្ អ្្ ផសេ្វផសាយ ស្សោ �ំបូង កាន់ ព្រះេម្បី� ប�ល 

បាន រពជើសរ�ើស្្នុង ព្រះេម្បី� ម�មន ប�ល វា បាន រផ្ើ រៅ ឲ្យ រម�ឹ្ោំ មុិចស៊ិ្ ។ 

រអសបា៉ាញ ។ គាត់ បាន ចូល�ួម នឹង ស្សោចព្ រៅ ឆ្នាំ 1880 រោយ កាលាយ រៅជា 

ពស្តបី ទបីមួយ ប�ល ចូល �ួម ្ ្នុង ស្សោចព្ រៅ ពបរទស មុិចស៊ិ្ ។ 3

ចាប់តាំង្បី រ្ល រោរះ ម្ សមាជិ្ ស្សោចព្ ជារពចើន រៅ  ពបរទស 

មុិចស៊ិ្ បាន បន្តរស្មរះពតង់រោយ ្ ្ង កាត់ នូវ ទសវតសេ ថន កា� ប�ិវត្តន៍ កា� រ្វើ 

ទុ្្ខរទាស ភា្ ព្បីព្ និង ភា្ ឯរកា ។ 4

្ំរូ	ថន	ពួក	អ្កពតួ�ពរា�	ផ្លូវ	ដ៏សសាមរះពតង់

េំ�ូ មួយ ថន រសច្ដែបីរស្មរះពតង់ រនរះ េឺពតូវបាន �្រ�ើញ រៅ ្ ្នុង ស្ខា 

ស្នរប៉ព�ូមា៉ារទើ� ប�ល បាន រ�ៀបចំ រេើង រៅ ្ ្នុង ឆ្នាំ 1907 ។ សមាជិ្ ្ បី ជំោន់មុន 

បាន ជួប គានា បតរៅ ភាេ ខាង ត្អូង ថន ទបីព្ុង   មុិចស៊ិ្ប៉ុរណាណរះ េឺ រៅ ្ ្នុង អគា� មួយ 

ប�ល បាន សង់ រេើង រោយ អ្្ រទើប ពជមុជទឹ្ ្ មេបីរ្មរះ អាហាគាស្បីន ហា�៉ូ ប�ល 

ពតូវបាន រៅ ឲ្យ រ្វើ ជា អ្ិបតបី រៅ ស្ខា រោរះ ។ អំេនុង ពគា �៏ លំបា្ ថន កា�រ្វើ 

ប�ិវត្តន៍ ្ ្នុង ពបរទស មុិចស៊ិ្ ជា រ្ល ប�ល យា៉ាងរហាចណាស់ ពបជាជន មុិចស៊ិ្ 

មួយ ោន ោ្់ ពតូវបាន រេ សមាលាប់ រោរះ្ួ្ ប�ិសុទ្ធ ជារពចើន បាន បសវង �្ ទបី ជំ�្ ពជ្ 

រកាន រៅ ស្ន រប៉ព�ូ រៅ រ្ល ��្ឋ �បស់ ្ ួ្រេ បាន កាលាយ រៅ ជា ទបីោនចមបាំង ។ 

បងប្អអូនពសបី រៅ ្ ្នុង សមាេមសរ្ងាគារះ ្ ្នុង ស្ន រប៉ព�ូ បាន ផដែល់ �ល់ ជនរភៀសខ្លួន 

ទាំងរនរះ នូវ កា� បរពមើ ពប្បរោយ រសច្ដែបីរមតាតា យា៉ាងខាលាំង ។ 5

មិនយូ�ប៉ុោមន បុណ្យពជមុជទឹ្ បាន រ្ើត មាន រេើង ។

អំេនុង រ្ល សន្ិសបីទ្ិរសស មួយ ថន ស្សោចព្ ប�ល រ្វើ រេើង រៅ ថ្ងៃទបី 

6 បខ រមស្ ឆ្នាំ 1881 ពបធ្ន ស្ខា ស៊ិលវីយា៉ាណូ អារតអាហាគា ថានា្់�ឹ្ោំ 

មូលោឋាន មួយចំនួន និង ស្វ្ ម៉ូរស ថាត់រ្ើ� ( 1842–1909 ) បាន រេើង រៅ រលើ 

ចំរណាទភ្ំ រភ្ើង ។  ប៉ូប៉ូការតរប៉ត ។ បោទាប់ម្ បអលរឌើ� ថាត់រ្ើ� បានឧទ្ិស 

ប�ន�បីរនរះ សពមាប់កា� ពបកាស�ំណឹងល្អ ។

រៅ សន្ិសបីទ រោរះ  ពបធ្ន អារតអាហាគា បាន អ្ិស្ឋាន រ�ើយ បអលរឌើ� 

ថាត់រ្ើ�  បាន មាន ពបស្សន៍ ថា ៖ « ទឹ្បភ្្�បស់ គាត់ បាន �ូ� ពស្់ ម្ រ�ើម្បី 

រ្វើ ឲ្យ ្ ូជស្សន៍ និង ពបជាជន �បស់ គាត់ មាន រស�ីភា្ ។. . . ខ្នុំ ្ ុំ ធ្លាប់ឮបុ�ស 

ណា មានា្់ អ្ិស្ឋាន រោយ រស្មរះពតង់ បបប រនរះ រេើយ រ�ើយ រទារះ ជា កា�អ្ិស្ឋាន ជា 

ភាស្ មួយ ប�ល ខ្នុំ មិន យល់ ប៉ុបន្ត ខ្នុំ ហា្់�ូចជា យល់ តាម�យៈព្រះវិញ្ញាណ នូវ អវបី 

ប�លគាត់ បាន អងវ� សុំ » ។ 2

រៅ រ្ល ជាមួយ គានារោរះប�� ស្ខា មុិចស៊ិ្ មួយ ចំនួន ពតូវ បាន ស្ថាបោ រៅ 

្្នុងតំបន់ ។ រ�ស៊មីរ��ីយា៉ា យា៉ារណស ជា ពស្តបី រមមា៉ាយ វ័យ ចំណាស់ មានា្់ �ស់រៅ ��្ឋ 

�ុបីោល់�្គអូ បាន មាន សុបិន មួយ ្ បី ្ ូន រសៀវរៅ �បស់ បា៉ាលបី ភបី ពបាត្ត A Voice 
of Warning(សំយឡងថ�ការតពមា�)។ គាត់ បាន ឲ្យ ្ ូនពបុស �បស់ គាត់ រៅ 

ទបីព្ុង   មុិចស៊ិ្ រ�ើម្បី យ្ ្ ូនរសៀវរៅ រោរះ ប�ល រទើប បត បាន ប្បពប ជា ភាស្ 

្បធ្ៃចចអ័លដប៊ីតស៊្ីធបាៃដធ្វើទស្សៃកិច្ចដៅ្បដទសមុិចស៊ិកដហើយជរួយប្ងរួបប្ងរួមសម្ជិក
ដៅដពលដោកដ្ងដៅជរួយ្កុមអៃុសញ្ញាទបីបបី។
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ឆ្នាំ1810៖ត្យទសមុិចស៊ិកបា�
ត្កាសឯករាជ្យយ�ើ�បា�ទទួល
ឯករាជ្យយៅឆ្នាំ1821្នាទា្់ពីសថែិ្
យៅយតកាមការត្្់ត្ងរ្ស់ត្យទស
យអស្ប៉ាញរ�ៈយពល300ឆ្នាំ។

ឆ្នាំ1830៖តពះ្ម្ីរមរ�បា�
យបាះពុម្យ�ើ�ស្សនាចតក
បា�យរៀ្ចំយឡើងយៅក្នុង
ភរូមិបា៉ាលថម៉រា៉រ�្ឋ�រូវយយ៉ាក
ស.រ.អា.។

ឆ្នាំ1846–1848៖ស្គ្រម
មុិកស៊ិក�ិងអាយមរិក។ពួក
អ្កត្ួសតតា�ផ្ូវបា�តាំង
លំយៅក្នុងភា្ខ្ងលិច
ស�រ�្ឋ។

ឆ្នាំ1857–61៖យោកត្ធា�
យ្៊�ី្រូជរូអាយរេស្សបា�យរៀ្ចំ
រោឋាភិបាលមុិចស៊ិកយឡើងវិញ
យ�ើ�បា�ស្ថា្នាយសរីភាព
ខ្ងស្សនា។
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សមាជិ្ ្ ៏ ពតូវបាន ពបទាន្� ឲ្យ ជាមួយ នឹង ថានា្់�ឹ្ោំ 

ប�ល មាន កា� លរះបង់ �ូចជា រ� អិល ពបាត្ត ។ ពតូវបាន រៅ 

រ្វើ ជា ពបធ្ន របស្្មមេ មុិចស៊ិ្ ្ ្នុង ឆ្នាំ 1907 គាត់ បាន បរពមើ 

រៅ ្ ្នុង កា� រៅ រោរះ ��ូត �ល់ បាន ទទួល ម�ណភា្ រៅ ឆ្នាំ 

1931 ។ គាត់ ពសឡាញ់ ពបវត្តិស្ពស្ត វប្្ម៌ និង ពបជាជន 

មុិចស៊ិ្ រ�ើយ បាន ទទួល រសច្ដែបីពសឡាញ់ និង កា�ទុ្ ចិត្ត 

�បស់ ្ ួ្រេ រៅ រ្ល ្ ួ្រេរ វ្ើ កា� �ួម គានា រ�ើម្បី ្ ពងឹង ពេឹរះ �បស់ 

ស្សោចព្ រៅ ទបីរោរះ ។ ្ិច្ចខិតខំ �បស់ ពបធ្ន ពបាត្ត រ�ើម្បី 

្ពងឹង ថានា្់�ឹ្ោំ ស្សោចព្ ជនជាតិ មុិចស៊ិ្ បាន បងាហាញ 

នូវ ស្�ៈសំខាន់យា៉ាង ្ ិរសស ្ ្នុងឆ្នាំ 1926 រៅ រ្ល �ោឋាភិបាល 

មុិចស៊ិច បាន ចាប់រផដែើម្ពងឹង ចបាប់ ប�ល ហាមឃ្ត់ មិន ឲ្យ ជន 

ប�រទស ពេប់ពេង ព្ុម ជំនុំ រៅ ្ ្នុង ពបរទស មុិចស៊ិ្រោរះ ។ 6 

ស្សោចព្ ្ ្នុង មូលោឋាន ្ ្នុង ��្ឋ អា�ី�សេអូណា ស.�.អា. បអលរឌើ� 

យូ៉បសប �វនុលិឌបីង សមេ៊ម្ី  ( 1876–1972 ) ប�ល រៅ រ្ល រោរះ ជា 

សមាជិ្ ្ ្នុង ្ �ុ៉ូម ថន ្ ួ្  ស្វ្ �ប់ ប្ី�ោ្់ បាន មាន ពបស្សន៍ ថា 

« ខ្នុ ំរមើល រ�ើញ ថា ភាស្អង់រេ្ស មិន េួ� ជា ភាស្ បត មួយ រៅ ្ ្នុង 

កា� ពបជំុ រៅ ព្រះវិហា� ប�ិសុទ្ធ រេើយ » ។ 8 បអលរឌើ� អាន់តូរណ អ័� 

អាយវីនស៍ ថន ្ ួ្  ចិតសិបោ្់ និង រអឌូអា�ូ បាលរឌើរ៉ាស ្្នុង 

ោយ្ោឋាន ប្បពប �បស់ ស្សោចព្ ពតូវបាន រស្ើសំុ ឲ្យ ប្បពប 

្ិ ប្ីប�ិសុទ្ធ ្ ្នុង ព្រះវិហា� ប�ិសុទ្ធ ជា ភាស្រអសបា៉ាញ ។ កា� ប្បពប 

រនរះ បាន ្ ណំត់ ជំហាន សពមាប់ ព្រះវិហា�ប�ិសុទ្ធ នឹង ពតូវបាន 

ស្ងសង់ រេើង រៅ រលើ ទឹ្�បីរផសេងរទៀត ។ 9

រោយ មាន ្ ិ្បី រៅ ្ ្នុង ព្រះវិហា� ប�ិសុទ្ធ ជា ភាស្ រអសបា៉ាញ 

រៅ ព្រះវិហា� ប�ិសុទ្ធ រមស្ អា�ី�សេអូណា និង រោយ មាន 

អំេនុង រ្ល រោរះ មាន សមាជិ្ មួយ ព្ុម បាន បរងកើត ព្ុម មួយ 

ប�ល ្ ួ្រេ រៅ ថា អនុសញ្ញា ទបីបបី រ�ើយ បាន ចាប់រផដែើម រៅ ថានា្់ 

�ឹ្ោំ �បស់ ្ ួ្រេ រ�ើយ សង់ ស្ោពបជុំ ។

ការ	សាថាបនាព្ឹរះ

អាបវ៉ល អិល ភាស ពតូវបាន រៅ ជា ពបធ្ន របស្្មមេ 

មុិចស៊ិ្ រៅឆ្នាំ 1942 ។ រោយ ្ ឹង បផ្អ្ រលើ បទ្ិរស្្ន៍ �បស់ 

គាត់ ខណៈប�ល ្ ំ�ឹង ្ ដែបី រេើង រៅ �ឺ�ូអា�ួអាំ និង កា� បរពមើ 

របស្្មមេ រៅ ពបរទសមុិចស៊ិ្ ពបធ្ន ភាស បាន រ្ងរៅ 

ជួយ រោយ រសច្ដែបីពសឡាញ់ និង កា� យល់ ចិត្ត រៅ រ្ល បាន 

បរពងៀន  ្ពងឹង រ�ើយ រ្វើ ឲ្យ សមាជិ្ មាន ភា្ ស្មេ្គបីភា្ ។ 

គាត់្៏ បាន រ្វើ កា� ជាមួយ នឹង សមាជិ្ ថន ព្ុម អនុសញ្ញា ទបីបបី រ�ើម្បី 

រោរះពស្យ ្ ងវល់�បស់ ្ ួ្រេ ផងប�� ។

រគាលរៅ មួយ �បស់ ពបធ្ន  ភាស េឺ រ�ើម ប្ី ជួយសមាជិ្ ឲ្យ 

រៅកាន់ ព្រះវិហា� ប�ិសុទ្ធ ។ 7 ្្នុង ឆ្នា ំ1943 ្ិច្ចខិតខំ រ�ើម ប្ី រ វ្ើ 

ឲ្យ ្ �ជ័យ ថន ព្រះវិហា� ប�ិសុទ្ធ រ ើ្ត មាន �ល់ សមាជិ្  ជារពចើន 

រទៀត បាន រ ើ្ត រេើង ។ បោទាប់ ប្ីកា� ពបជំុ ជាមួយ នឹង ថាន្ា �ឹ់្ោំ 

ពបជាជន	�ំណព្	រប�់	ពពរះអមាចា�់

« កតើន្រណា អាច�ឈឹង កៅ ថា 
ម្បកទសមុិចស៊ិ្ ន្ឈឹង រាន្ ភាព 
លូតលាស់កាន្់តតម្បកសើរ កឡើងៗ 
កោយសារតត ការ ជាប់គ្ំង កៅ 
បច្ចនុប្បន្្ កន្រះ កោរះ ។ . . . 
ែ្តូវ [ ន្ឈឹង ] ម្តូវបាន្ ករៀបចំ 
សម្រាប់ការបកម្ងៀន្ នន្ �ំណឈឹងល្អ 
�៏ ពិត កៅ កាន្់ ម្បជាជន្ កៅ កលើ 
ទឈឹ្�ី កោរះ ជា �ំណឈឹងល្អ ត�ល 
ោំ ឲ្យ ក្ើត រាន្ ការ កម្បាសកលារះ 
របស់ ពួ្កគ ក�ើយ ក្្ើ ឲ្យ 
ពួ្កគកាលាយជា ម្បជាជន្ សំណព្ 
របស់ ម្ពរះអរាចាស់ » ។ 17

សរ	អនិល	ពបាត្ត	ពបធាន	សប�កកម្ម	មុនិច�៊ិក	សៅ	
អំេនុងសពលការ	សធ្ើ	បដនិវត្តមុនិច�៊ិក

ជាដរឿយៗសម្ជិកពបីដ�ើមបាៃលរះបង់យា៉ាងធំដធងស្ម្ប់�ំែឃឹងល្អ។
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ឆ្នាំ1875៖តផ្ក
មួ�ចំ�ួ�ថ�
យសៀវយៅមរម�
ត្រូវបា�្ កតត្ជ្
ភាស្យអស្ប៉ាញ
យ�ើ�ត្រូវបា�យបាះ
ពុម្។

ឆ្នាំ1876៖ពួក
អ្កផ្សព្វផសា�ស្សនា
�ំ្រូងយ្យ្្វើ�ំយណើរយៅ
ត្យទសមុិចស៊ិក។

ឆ្នាំ1881៖
ស�្ិសីទពិយសស
ត្រូវបា�យ្្វើយឡើង,ស្វក
ម៉រូយសថា្់យឆើរបា�
ឧទទេិសត���ីយនាះ
សតមា្់កិច្ចការ
ផ្សព្វផសា�ស្សនា។

ឆ្នាំ1885៖តកុមមរម�ត្រូវបា�
ស្ថា្នាយឡើងយៅត្យទស
មុិចស៊ិក។

ឆ្នាំ1886៖
តពះ្ម្ីរមរម�
យពញយលញ
ត្រូវបា�យបាះពុម្ជ្
ភាស្យអស្ប៉ាញ។
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ទសសេន្ិច្ច មួយ ្ បី ពបធ្ន ស្សោចព្ ចច អ័លរប៊មីត ស៊មេមី្ 

( 1870–1951 ) រៅ ពបរទស មុិចស៊ិ្  ្្នុង ឆ្នាំ 1946 រ�ើម្បី  

ជួយ បពងួប បពងួម ្ ួ្ ប�ិសុទ្ធ មុិចស៊ិ្ 10 រោរះ ស្សោចព្ 

 បាន ចាប់រផដែើម �ី្ លូតោស់ តាម �របៀប មួយ ប�ល ជំោន់ ្ បី មុន 

បាន ពតឹមបត ពសរមើពសថម ប៉ុរណាណរះ ។ របស្្មមេ និង រស្ត្ ្ មេបី 

ជារពចើន ពតូវបាន ប រងកើត រេើង រ្ញ ថផ្ ពបរទស រ�ើយ ស្ោរ�ៀន 

ប�ល ឧបត្ម្ រោយ ស្សោចព្បា នរលើ្ ្ ម្ស់ �ល់  

កា� អប់�ំ ។

្្នុង ឆ្នា ំ1964 ស្សោ ចព្  បាន ឧទិ្ស្្ង ស្ោរ�ៀន  

El Centro Escolar Benemérito de las Américas 

ជា ស្ោរ�ៀន មួយ ប�ល បាន បរពមើ រសច ដ្ែបីពតូវកា� �បស់ សមាជិ្ 

ខាង វិស័យ អប់�ំ សង្គម ខាង វិញ្ញាណ និង ភា្ ជា អ្្�ឹ្ោំ 

អា�មមេណ៍ ខាង វិញ្ញាណ ។ ្ួ ្ អ្្ចូល�ួម រៅ សន្ិសបីទបាន បពស្ 

រេើង ថា « វា រលើស ្ បី អវបី ប�ល រយើង ពសរមើពសថម ថា នឹង រ្ើតរេើង 

រៅ រទៀត—ជា សន្ិសបីទ រៅ ្ ្នុង ប�ន�បី ផ្ទាល់ �បស់ រយើង » ។ 13

រៅ ទសវតសេ�៍ឆ្នាំ 1970 េឺជា រ្ល �៏ �ី្រាយ ថន កា� 

�ី្លូតោស់ ្ ្នុង ពបរទស មុិចស៊ិ្ ។ រៅ ឆ្នាំ 1970 មាន 

សមាជិ្ ជិត 70,000 ោ្់ រៅ ្ ្នុង ពបរទស រនរះ លុរះ �ល់ ចុង 

ទសវតសេ�៍ មានជិត រៅ �ល់ 250,000 ោ្់ ។ បបីឆ្នាំរពកាយ ្ បី 

សន្ិសបីទ រៅ តំបន់ រនរះ បអលរឌើ� ហារវើ� �បុលយូ �ឹនរ្ើ� 

( 1907–95 ) បាន បំបប្ រស្ត្ ចំនួន បបី ប�ល មាន �ួចរ�ើយ រ�ើម្បី 

បរងកើត ជា 15 រស្ត្ រៅ ចុងសបាដៅ�៍ មួយ រោយ រៅ សមាជិ្ 

មុិចស៊ិ្ វ័យរ្មេង ជា រពចើន រ្វើ ជា អ្្ �ឹ្ោំ ។ 14

្ិច្ចកា� ផសេ្វផសាយ ស្សោ ្ ៏ បាន ្ ពងបី្ ផងប�� រៅ អំេនុង 

�បស់ សមាជិ្ ��ូត �ល់ បាន កាលាយ ជា មជ្ឈមណ្ឌល បំពា្់បំប៉ន 

អ្្ផសេ វ្ផសាយ ស្សោ រៅ ឆ្នា ំ2013 ។ 11 បងពសបី េអូរ�ណា 

�្គអូរមស អាល់វ៉ារ�សសេ ប�ល បាន បញ្ចប់ កា� សិ្សា ្ បី ស្ោ រោរះ  

បាន និយាយ ថា « Benemérito បាន ជួយ ខ្នុ ំឲ្យ �្រ�ើញ 

រ�ើយ អភិវឌ្ឍ នូវ រទ្រកាសល្យ �បស់ ខ្នុ ំនិង រ�ើម ប្ី ទទួល បាន 

កា� អំប់�ំ និង ចំរណរះ�ឹង មួយ ថន �ំណឹងល្អប�ល បាន ពបទាន ្ � 

�ល់ ជបីវិត �បស់ ខ្នុ ំ។ ឥេអូវរនរះ វា នឹង ជួយ �ល់ ្ ួ្  អ្្ ផសេ វ្ផសាយ 

ស្សោ ផសាយ �ំណឹងល្អ រ�ើយ នឹង បន្ត ពបទាន ្ � �ល់ ជបីវិត �បស់ 

ពបជាជន េឺ ជា �របៀប ្ រិសស មួយ » ។ 12

�ុ្�ម័�ថន	ការ	រីកចសពមើន

សន្ិសបីទ រៅ ទបីព្ុង  មុិចស៊ិ្រៅ ឆ្នាំ 1972 េឺជា ចំណុច 

�៏ សំខាន់ មួយ រទៀត ្ ្នុង កា� �ី្ចរពមើន �បស់ ស្សោចព្ ។ 

សមាជិ្ បាន រ្វើ �ំរណើ� យា៉ាង ឆ្ងាយ រ�ើម្បី ស្ដៅប់ ពបធ្ន 

ហា�៉ូល ប៊មី លបី ( 1899–1973 ) ទបីពបឹ្សា �បស់ រោ្ ្ួ្ 

ស្វ្ មួយចំនួន និង ថានា្់�ឹ្ោំ �ថទរទៀត ។ ព្ុម ចរពមៀង 

ររាងឧរបាស្ បាន សបមដែង រៅ ទបី រោរះ រោយបបន្ម នូវ ចំណបី 

រ្ល រនរះ ។ របស្្មមេ មុិចស៊ិ្ ប�ល បាន របើ្ ជា ផ្អូវ កា� រៅ 

ឆ្នាំ 1879 ពតូវបាន បំបប្ ជា រលើ្�ំបូង រៅ ឆ្នាំ 1956 ។ ឥេអូវ 

រនរះ  ពបរទស មុិចស៊ិ្ មាន របស្្មមេ  34 ្បន្ង ។ 15 បងពបុស 

ចច �សាម៉ូរា ប�ល បានបរពមើ ជា អ្្ ផសេ្វផសាយ ស្សោ មានា្់ ្ ្នុង 

របស្្មមេ មុិចស៊ិ្ស៊មី្បី ខាង រជើង ្ ្នុង ទសវតសេ�៍ឆ្នាំ 1980 បាន 

រ�ើញ ្ បី កា� �ី្ចរពមើន រនរះ ។ គាត់បាន នឹ្ចាំ ្ បី តំបន់របស្្មមេ 

មួយ �បស់ គាត់ ប�ល សមាជិ្ ពតូវ បាន រ្វើ �ំរណើ� �យៈរ្ល 

មួយ រមា៉ាង រៅ ចូល �ួម រៅ ព្រះវិហា� ។ ឥេអូវ រនរះ មាន រស្ត្ មួយ 

រៅទបីរោរះ ។ គាត់ និយាយ ថា « វា អស្ចា�្យ ណាស់ ចំរពារះ ខ្នុំ នូវ 

�របៀប ប�ល ព្រះអមាចាស់ រ្វើកា� រ�ើម្បី ស្ថាបោ ស្សោចព្ រោយ 

មិន េិត ្ បី ពបរទស ឬ វប្្ម៌ ណា រោរះ រទ » ។

មាន	ពពរះវិហារបរិ�ុទ្ធ	ជាសពចើន	សៅ	សលើ	ខដនដី	សនរះ

ពបជាជន មុិចស៊ិ្ ពសឡាញ់ ្ ិ្បីកា� សរ្ងាគារះ �បស់ ព្រះវិហា� 

ប�ិសុទ្ធ រ�ើយ យល់ ព្ម រ�ើម្បី រ្វើ កា� លរះបង់រ្លរវោ  និង 

ពបា្់�៏ អស្ចា�្យរ�ើម្បី ថាវាយ បង្គំ រៅ ទបីរោរះ ។ ពគាន់ បត ជាង 100 ឆ្នាំ 

បោទាប់ ្ បី បអលរឌើ� ថាត់រ្ើ� បាន ឧទ្ិស្្ង ប�ន�បី រនរះ សពមាប់ កា� កា
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អនា្ត	ដ៏	អសាចារ្យ	មួ�

« ខ្នុំ គិត ពី អោគត របស់ 
សាសោចម្្ កៅ ម្បកទស 
មុិចស៊ិចន្ឈឹង ក្្ើ ឲ្យ មន្ុស្សម្គប់គ្នា 
ភាញា្់កែ្អើល សូម្បី តត ជន្ 
ត�ល បាន្ ម្បឡតូ្ ្ ្នុង ្ ិច្ចការ 
កន្រះ្ដី ។ ម្បជាជន្ មុិចស៊ិ្គឺ 
សាគាល់ ពី សង្គម ត�ល ពួ្កគ 
រស់កៅ ក�ើយ រាន្ ករឿង មួយ 
ចំន្ួន្ កៅ ្ ្នុង សង្គម កោរះ ត�ល 
ពួ្កគ មិន្ ចង់បាន្ ។ ពួ្កគ 
បាន្ សម្ឈឹង កមើល អ្ី ត�ល 
�ំណឈឹងល្អ បាន្ ែដល់ ឲ្យ ពួ្កគ 
ចង់ បាន្ វា ក�ើយ ពួ្កគ ន្ឈឹង 
យល់ម្ពម ក�ើម្បី បង់ន�្ម្គប់៉ោង 
សម្រាប់វា » ។ 18

ខអលសឌើរ	ដានីខ�៉ល	អនិល	ចន�ុន	ពបធាន	
តំបន់	មុនិច�៊ិក

ឆ្នាំ1889៖ពួក
អ្កផ្សព្វផសា�ស្សនា
ត្រូវបា��កពីមុិចស៊ិក
កោដាល។

ឆ្នាំ1901៖ការ
ផ្សព្វផសា�ត្រូវ្ �្ត
យៅ្ ំ្�់ទីតកុង
មុិចស៊ីករូ។

ឆ្នាំ1910៖ការ
ោ្់យផដេើមថ�
្�ិវ្្តមុិចស៊ិក។

ឆ្នាំ1912៖ការយ្្វើ�ំយណើរយចញ
ពីតកុមមរម�យៅក្នុងភា្ខ្ង
យជើងត្យទសមុិចស៊ិក។

ឆ្នាំ1913៖ពួកអ្កផ្សព្វផសា�ស្សនាត្រូវបា�
�កយចញយោ�ស្រការយ្្វើ្ �ិវ្្ត។ត្ធា�
យ្សកកម្មយរអិលតបា ្្តបា��ឹកនាំស្សនាចតក
យៅក្នុងត្យទសមុិចស៊ិកតាមរ�ៈការឆ្ងយឆ្ើ�តាម
សំ្ុត្យ�ើ�បា�យ្្វើការជ្មួ��ឹងម�ុស្សត�ល
�ិយ�ភាស្យអស្ប៉ាញយៅក្នុងស�រ�្ឋ។
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ផសេ្វផសាយ �ំណឹងល្អ ព្រះវិហា� ប�ិសុទ្ធ មួយ ពតូវបាន សង់រេើង 

រៅ ្ ្នុង ទបីព្ុង មុិចស៊ិ្ ។ កា� របើ្សរមាព្ រៅ ឆ្នាំ 1983 បាន 

ជួយ ោំ ស្សោចព្  រចញ ្ បី ទបីអាប់អួ� រៅ ្ ្នុង ពបរទសមុិចស៊ិ្ 

រៅ រ្ល មាន មនុសសេ រាប់ពាន់ោ្់ បាន ម្ ទសសេោ ព្រះវិហា� 

ប�ិសុទ្ធ រ�ើយ បាន សួ� ្ បី ្ ័ត៌មាន បបន្ម រទៀត ។ ្្នុង �យៈរ្ល  

30 ឆ្នាំ ព្រះវិហា� ប�ិសុទ្ធ 11 ប្ម រទៀត ពតូវបាន ឧទ្ិស្្ង រ្ញ ថផ្ 

ពបរទស រ�ើយ មាន មួយ រទៀត ្ ំ្ុង  ស្ងសង់ ។

អ៊មីស្រប៊ល រេរឌសសេមា៉ា បាន ្ ំ រេើង រៅ តាំ្បី្ូ រ�ើយ 

ចងចាំ ្ បី រ្ល ប�ល ឪ្ុ្មាដៅយ ោង បាន ផសា�ភាជាប់ រៅ ្ ្នុង 

ព្រះវិហា� ប�ិសុទ្ធ រមស្ អា�ី�សេអូណា ។ ោង និយាយថា  

« វា ចំណាយ រ្ល ្ បី� ថ្ងៃ រ�ើម្បី រ្វើ �ំរណើ� រៅ អា�ី�សេអូណា រ�ើយ 

កា� រ្វើ�ំរណើ� រោរះ ថ្្ ខាលាំងណាស់ » ។ « រៅ រ្ល ព្រះវិហា� 

ប�ិសុទ្ធ មុិចស៊ិ្ស៊មី្បីមុិចស៊ិ្  បាន ឧទ្ិស្្ង ចមាងាយផ្អូវ 

ពតូវបានបន្យម្ ពតឹម បត 12 រមា៉ាង រោយ រ វ្ើ �ំរណើ� តាម 

�្យន្ត » ។ ឥេអូវ រនរះ រោយ មាន ព្រះវិហា� ប�ិសុទ្ធ រៅ តាំ្បី្ូ 

រោរះ រយើង អាច ចូល �ួម បាន ញឹ្ញាប់ » ។

លបីមថ� អន់ទបីរវ៉�៉ូស ប�ល បាន បរពមើ ជា ពបធ្ន ព្រះវិហា� 

ប�ិសុទ្ធរអាសសាកាមុិចស៊ិ្ ្ បី ឆ្នាំ 2007 �ល់ 2010 បាន មាន 

ពបស្សន៍ ថា « អស់អ្្ ប�ល មានទបីបោទាល់ �៏ ស៊មីជរពរៅ រ�ើយ 

ខាជាប់ខ្លួន ្ បី�ំណឹងល្អ បសវង�្ វិ្បី រ�ើម្បី ម្ សូម្បី បត មាន កា� 

លំបា្ រលើ ចមាងាយផ្អូវ និង �ិ�ញ្ញវត្នុ ្ ដែបី រ�ើយ ្ ួ្រេ រមើល រ�ើញ 

ព្រះវិហា� ប�ិសុទ្ធ ជានិមិត្ត�ូបថន កា� កា�ពា� » ។

បងពសបី រេរឌសសេមា៉ា បានបបន្ម ថា « រយើង ពតូវកា� 

ព្រះវិញ្ញាណ រៅ ្ ្នុង ទបីព្ុង �បស់ រយើង រ�ើយ កា� មាន ព្រះវិហា� 

ប�ិសុទ្ធ រៅ ទបីរនរះ ជួយ ឲ្យ កា�ណ៍ រោរះ រ្ើតរេើង » ។ រៅ រ្ល 

រយើង មាន បញ្ហា រៅ រ្ល រយើង រស្្រៅ ព្រះវិហា� ប�ិសុទ្ធ េឺ រៅ 

ជិត រ�ើយ រយើង បសវង �្ រសច ដ្ែបីសុខស្ន្ត រៅ ទបីរោរះ » ។

ការ	�ក	�្រះ	សលើ	ស�ចក្ីលំបាក

សមាជិ្ មុិចស៊ិ្ បាន ពប�មមុខ នឹង ឧបសេ្គ និង កា� ល្លួង 

ទូរៅ ជា រពចើន ប៉ុបន្ត ្ ួ្រេ �ឹងថា ្ួ្រេ និង ្ ួ្ ប�ិសុទ្ធ �ថទរទៀត 

េឺជា ្ ូនរៅ ថន ព្រះវ�បិតាជាទបីពសឡាញ់ ។ ស្ថានភា្រស�្ឋ្ិច្ច 

និង សង្គម ្ ុំបមន ជា បញ្ហា រៅ ្ ្នុង �របៀប ប�ល ្ ួ្រេ ពបព្ឹត្តចំរពារះ 
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អា្ហ្គីែូល	េលូហសាណូ	សហរីរា៉	៖	
ពបធាន	ស�្តក	មុនិច�៊ិក	ដំបូង	ស្

អា
ហ�្គីខូល ឡតូ�សាណូ ក�រីរាែ 

ជាសរាជិ្សាសោចម្្ វ័យ 

ក្មេង រានា្់ កៅ កពល គ្ត់ បាន្ ឮម្បធាន្ 

តស្ន្កស៊ើរ �បុលយូ ឃឈឹមបឈឹល ( ឆ្នាំ 

1895–1985 ) កៅ កពល កោរះ 

ជា សរាជិ្ ្ ្នុង្ូរ៉ុម នន្ ពួ្ សាវ្ 

�ប់ពីរោ្់ បាន្ កលើ្ ទឈឹ្ចិត្ សរាជិ្ 

្្នុង ម្បកទស មុិចស៊ិ្ ឲ្យ ខិតខំករៀន្ ក�ើម្បី 

ជួយ ពម្ងឈឹង �ល់ ម្បកទស របស់ ខ្លួន្ ។ 

បងម្បុស ឡតូ�សាណូ បាន្ សកម្មចចិត្ 

ក�ើម្បី កាលាយ ជា កមធាវី  ន្ិង ជាអ្្តស៊ូ 

មតិ រានា្់ សម្រាប់ម្បជាជន្ ្ ្នុង ម្បកទស 

របស់ គ្ត់ ។ គ្ត់ ្ ៏ ជា ម្បធាន្ នន្ 

ម្្ុមម្បឈឹ្សា សម្រាប់ សាសោចម្្ កៅ 

្្នុង ម្បកទស មុិចស៊ិ្ ែង ត�រ ក�ើយ 

បាន្ បកម្មើ ជា ម្បធាន្កស្្ មុិចស៊ិ្ 

�ំបូង កគ ជា ម្បធាន្ កបស្្មមេ ជា 

អ្្តំណាង ភូមិភាគ របស់ ពួ្ 

សាវ្�ប់ពីរោ្់ ន្ិង ជា ម្បធាន្ នន្ 

ម្ពរះវិហារ បរិសុទ្ធ  មុិចស៊ើ្ូស៊ើ្ី ។ 19

សម្ជិកមុិចស៊ិកបាៃចូល
ររួមចំបែកដៅក្នញង្ ដ្ម្ង
សហ្មៃ៍។សម្ជិក
រាំងដៃរះបាៃជរួយដាំ
កូៃដ�ើដៅឆ្នាំ2007។

ឆ្នាំ1921៖ពួកអ្ក
ផ្សព្វផសា�ស្សនា
ត្រូវបា�ោ្់តាំងជ្
្្មីយៅ្ ំ្�់ទីតកុង
មុិចស៊ីករូ។

ឆ្នាំ1926៖ភាព
ជ្្ិ�ិ�មរ្ស់មិុចស៊ិក
បា��ឹកនាំយៅរកការ
�កយចញ�រូវរាល់្ ព្វជិ្
្រយទស។

ទសវ្្សរ៍1930៖ពួកអ្ក�ឹកនាំ
ក្នុងមរូលោឋា�រកសាយសថែរភាពថ�
ស្សនាចតកយៅក្នុងត្យទស
មុិចស៊ិក។

ឆ្នាំ1945៖ពិ្ីយៅ
ក្នុងតពះវិហារ្ រិសុទ្ធ
ត្រូវបា�្ កតត្ជ្
ភាស្យអស្ប៉ាញ។ការ
ោ្់យផដេើមថ�ការយ្្វើ�ំយណើរ
យៅតពះវិហារ្ រិសុទ្ធយមស
អារី�្សូោ។
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ពេួស្�  រមនរ�សសេ �ស់រៅ ្ ្នុង ទបីព្ុង តូចមួយ រៅ រលើ 

ភ្ំប្្� ទបីព្ុង រអាសសាកា រៅភាេខាង ត្អូង ពបរទស មុិចស៊ិ្ ។ 

្ួ្រេ និយាយថា « មាន រ្ល លំបា្ៗ ខាង �ិ�ញ្ញវត្នុ និង 

ចមាងាយផ្អូវ ប៉ុបន្ត ្ ន្ៈ រ�ើម្បីរ្វើ  អវបី ប�ល ព្រះអង្គសរ្ងាគារះ �បស់ រយើង 

ចង់ ឲ្យ រយើង រ្វើ បាន រលើ្ទឹ្ចិត្ត រយើង ឲ្យ យ្�្រះ រលើ ឧបសេ្គ 

ទាំងឡាយ » ។

�្គន់សសាេអូ រមនរ�សសេ អាយុ 15 ឆ្នាំ បាននិយាយថា 

« រៅ រ្ល អ្្ �ស់ រៅ ទបី្បន្ង មួយ ប�ល មាន រពគារះថានា្់ 

កា�ល្លួងទាំងឡាយ អាច មាន កា� លំបា្ ប៉ុបន្ត រោយ មាន ជំនួយ 

ថន កា� អ្ិស្ឋាន រយើង មិន ទទួល យ្ ភា្�ី្រាយ ថន្ិភ្រោ្ 

រ�ើយ រយើង �� ជា ស្្សេបី ចំរពារះ ផ្អូវ �៏ ពបរសើ� មួយ ថន ជបីវិត » ។

ការ	�ម្ឹង	សឆ្ពរះ	សៅ	កាន់	អនា្ត

�ំណឹងល្អ ពតូវ បាន ស្ថាបោ រៅ ពបរទស មិុចសិ៊្ជា យូ� 

 ម្ រ�ើយ បុ៉បន្ត រៅ មាន តំបន់ ខ្រះ ប�ល ស្សោចព្ ្ ំ្ ងុ 

 បត អភិវឌ្ឍ ។ ថច មបី ពកាស់ អាយុ 15 ឆ្នា ំនិង ពេួស្� �បស់ 

 គាត់ េឺ ជា សមាជិ្ថន ស្សោចព្ បត មួយ េត់ រៅ ្ ្នុង ព្ុង តូច 

មួយ �បស់ ្ ួ្ រេ រៅ រលើ ភំ្ខាង រលើ ទបីព្ុង រអាស្កា ។ គាត់  

និង មិត្ត �បស់គាត់ �្គន់សសាេអូ រ វ្ើ កា� សិ្សា ថាន្ា  ់សិកាខាស្ោ 

រៅ ផ្រះរាល់ សបាដៅ�៍ ។ រ�ៀងរាល់ថ ង្ៃ រៅ�៍  ្ ួ្ រេ បាន រ វ្ើ �ំរណើ� 

ប្ី�រមា៉ាង រោយ ជិរះ ឡាន ព្ុង រៅ ររាងជំនំុ ប�ល រៅ ជិត ជាង រេ  

បំផុត រ�ើម ប្ី ចូល រ�ៀន ថាន្ា សិ់កាខា ស្ោ ជាមួយ នឹង យុវវ័យ 

រផសេងរទៀត ្ ្នុង វួ��បស់ ្ ួ្ រេ ។ ថចមបី បាន បច្ចាយ នូវ អវបីប�ល 

គាត់ បាន រ�ៀន ្ ្នុង ថាន្ា សិ់កាខា ស្ោ ជាមួយ នឹង មិត្ត �ួម ថាន្ា  ់�បស់ 

គាត់ រៅ ឯស្ោ រ�ើយ បាន រ្្ើយ នឹង សំណួ� �បស់ ្ ួ្ រេ ។  

ប្អអូន ពបុស �បស់ ថចមបី រ ម្រះ អាេិច ជា ឌប្ី នុ  េឺជា អ្្ �ឹ្ោំ មាន្ា  ់

រៅ ្ ្នុងចំរណាម  មិត្ត ភ ដ្ែ ិ�បស់ គាត់ ។ អាេិច និយាយថា រៅ 

រ្ល គាត់ សំុ្ួ្រេ រោយ និយាយ ពា្្យ ល្អ ្ ុ ំឲ្យ រពបើ ពា្្យ មិន ល្អ  

ឬ រស្ៀ្ពា្់ សំរលៀ្បំពា្់ មិន សម�ម្យ រោរះ ្ ួ្ រេ ស្ដៅប់តាម អវបី 

និង រសច្ដែបីសង្ឹម រៅ រលើ ថផ្ មុខ �បស់ ្ ួ្រេ ព្មទាំង្ដែបីពសថម 

ប�ល ្ ួ្រេ មាន ។ ខ្នុំរៅ បត េិត្បី អោេត �៏ ភ្ឺថាលា មួយ ប�ល 

ពបរទសមុិចស៊ិ្ មាន » ។ 16 ◼

កំណត់	ចំណាំ

 1. �ិន�ី រអ សមេ៊មី្ « 200 Lamanites Gather in History- 
Making Conference, Temple Sessions » Church News  
ថ្ងៃ ទបី 10 បខ វិចិ្កា ឆ្នាំ 1945 ទំ្័� 8 ។

 2. ម៉ូរស ថាត់រ្ើ� រៅ ្ ្នុងMoses Thatcher Journalឆ្នាំ1866–1868 
ទំ្័� 54 ។

 3. សូមរមើល ពប៊ិតថានបី រអ ឆ្បមិន និង �ីឆ្� អ៊មី រ្ើរល ជុញ្ញ័� Women of 
Faith in the Latter Days វ៉ុល1 ឆ្នាំ 1775–1820 ទំ្័� 461–470 ។

 4. សូមរមើល អូសិន សកត់ ខា� « It’s a Young Church in . . .  
Mexico » Ensign បខ ្ុម្ៈ ឆ្នាំ 1977 ទំ្័� 17–24 ។

 5. សូមរមើល �ឺ្ រ�ន�ីចសិន « Mexican Mormon Pioneers » 
្ិ្�ណ៌ ឆ្នាំ 2010 រៅ មជ្ឈមណ្ឌល សពមាប់ អ្្ ទសសេោ ថន ព្រះវិហា� ប�ិសុទ្ធ  
មុិចស៊មីស៊មី្បី  មុិចស៊ិ្ ។

 6. សូមរមើល ប�្គ�ី អ័� រផ្្ « Mormons in Mexico: The First 96 
Years » Ensign បខ ្ញ្ញា ឆ្នាំ 1972 ទំ្័� 20–21 ។

 7. រអ�វ ឡាម៉ុន ទូល្បីស « A Shepherd to Mexico’s Saints: 
Arwell L. Pierce and the Third Convention » BYU Studies 
វ៉ុល37 រលខ 1 ( 1997 ) ៖ ទំ្័� 127–151 ។

 8. សូមរមើល រអឌូអា�ូ បាល់រឌើរា៉ស « Northward to Mesa » Ensign 
បខ ្ញ្ញា ឆ្នាំ 1972 ទំ្័� 30 ។

 9. សូមរមើល រអឌូអា�ូ បាល់រឌើរ៉ាស « Northward to Mesa »  
ទំ្័� 30–31 ។

ប�ល គាត់ និយាយ ។ ថច មបី និង អាេិច ្ួ្រេ ទំាង ប្ី� ោ្់  

បាន �ឹង ថា កា� កាន់ ប វ្ជិតភា្ េឺ ជា្ិត្តយិស និង ទំនួលខុស 

ពតូវ មួយ ។ ថចមបី និយាយថា « ខ្នុ ំ�ឹង ថា ប វ្ជិតភា្ ពតូវបាន 

ផដែល់ ឲ្យ �ល់ យុវជន រ�ើម ប្ី ស�រសើ� តរមកើង �ល់ ព្រះោម �បស់ 

ព្រះ រោយ កា� បរពមើ �ល់ មនុសសេ �ថទរទៀត និង រោយ កា� 

ពបកាស�ំណឹងល្អ » ។

អំេនុងរ្ល ទសសេន្ិច្ច ្ មេបីៗ រនរះ រៅ ពបរទស មុិចស៊ិ្ បអលរឌើ� 

បនល អិល អាន់រឌើ�សិន ្្នុង ្ ូ�៉ុម ថន ្ ួ្ស្វ្�ប់្បី�ោ្់ 

បាន  ជួប យុវវ័យ ម្្បី រស្ត្ចំនួន បបី រៅ ្ ្នុង ទបីព្ុង ខានខាន់ ។ 

រ្ល រោ្ រៅ ជាមួយ នឹង យុវវ័យ ទាំងរនរះ  រោ្ បាន មាន 

ពបស្សន៍ថា « រយើង បាន រ�ើញ ្ ន្ឺ រៅ ្ ្នុង ប្វបភ្្ �បស់ ្ ួ្រេ 
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ទសវ្្សរ៍1950៖
មណ្ឌល�ិង
ស្ខ្ជ្យតចើ�បា�
្យងកើ្យៅយសទេើរត្
ត្្់រ�្ឋទាំងអស់
ក្នុងត្យទស
មុិចស៊ិក។

ឆ្នាំ1961៖យស្តក
មុិចស៊ីករូស៊ី្ីបា�
្យងកើ្យោ�មា�
ត្ធា�ហារេរូលយតបា�
ជ្ត្ធា�។

ឆ្នាំ1964៖ស្ោ
Beneméritoបា�យ្ើក
យៅក្នុងទីតកុងមុិចស៊ីករូ។

ឆ្នាំ1967៖យស្តកទីពីរយៅក្នុងទីតកុង
មុិចស៊ីករូត្រូវបា�យរៀ្ចំយឡើង។
អា្�្គីខរូលឡូ�សាណូយ�រីរា៉
ត្រូវបា�យៅជ្ត្ធា�យសដេកត�លជ្
ជ�ជ្្ិមុិចស៊ិក�ំ្រូងយ្។

ឆ្នាំ1972៖
ស�្ិសីទត្ោំ
្ំ្�់យៅក្នុង
ទីតកុងមុិចស៊ីករូ។

ឆ្នាំ1946៖
ត្ធា�ចច
អ័លយ្៊ី្ស៊្មី្
បា�យៅទស្ស�កិច្ច
ត្យទសមុិចស៊ិក។
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 10. សូមរមើល « The Church Moves On » Improvement 
Era បខ ្្កោ ឆ្នាំ 1946 ទំ្័� 446, ចន ឌបី ហាគាលស៍ « Father 
Lehi’s Children » Improvement Era បខ ្ញ្ញា ឆ្នាំ 1946 
ទំ្័� 556 ។

 11. សូមរមើល យ៉ូបសប វ៉្រ�ើ� « Missionary surge prompts 
LDS Church to open new MTC in Mexico » Deseret 
News ថ្ងៃទបី 30 បខ ម្រា ឆ្នាំ 2013, www.deseretnews.com ។

 12. ពា្្យ �្ពសង់ រនរះ និង ពា្្យ �្ពសង់ រលើ្រពកាយ ្ បី សមាជិ្ 
ស្សនចព្ សម័យ ទំរនើប ្ ្នុង ពបរទសមុិចស៊ិ្ បាន ម្ ្ បី បទសមាភាសន៍ 
ជាមួយ អ្្ និ្ន្ធ រៅ ថ្ងៃទបី 7 បខ ្ុម្ៈ ឆ្នាំ 2013 ។

 13. រៅ ្ ្នុង  រជ អិម ្ត « The Remarkable Mexico City Area 
Conference » Ensign បខ វិច្ិកា ឆ្នាំ 1972 ទំ្័� 88 ។

 14. សូមរមើលរអលិនន័� ណូល Howard W. Hunter( ឆ្នា ំ1994 ) 
ទំ្័�  202 ។

 15. សូមរមើល �ន អិល រសៀល « One Million in Mexico » 
Ensign បខ ្្កោ ឆ្នាំ 2004 ទំ្័� 34, ពេបីស្បីន មិរនើ� « The Church 
in Oaxaca, Mexico » Ensign បខ រមស្ ឆ្នាំ 2001 ទំ្័� 78 ។

 16. �្ពសង់្បី បទសមាភាសន៍ មួយ ជាមួយ ោយ្ោឋានរស្តទសសេន៍ បខ 
រមស្ ឆ្នាំ 2012 ។

 17. រ� អិល ពបាត្ត រៅ ្ ្នុង The Young Woman’s Journal វ៉ុល25 
រលខ 9 ( ឆ្នាំ 1914 ) ទំ្័� 539 ។

 18. �្ពសង់្បី បទសមាភាសន៍ មួយ ជាមួយ នឹង អ្្និ្ន្ធ រៅ ថ្ងៃទបី 5 បខ រមស្ 
្្ 2013 ។

 19. សូមរមើល « Agricol Lozano Herrera: Mexican Mor-
mon Church Leader » http://mittromneymormon 
.net/meet-some-mormons-2/meet-some- 
mormons-2/agricol-lozano-herrera-mexican-
mormon-church-leader ។ខា
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ការ	រីកលូតលា�់	ថន	សា�នាចពក	ក្នុង	ពបសទ�	មុនិច�៊ិក

ពពរះវិហារ	បរិ�ុទ្ធ	៖	12 កោយ 

រាន្ 1 កទៀត បាន្ ម្បកាស 

កៅ ្ ្នុង ទីជូអាណា ។

ស�្តក	៖	222

មណ្ឌល	៖	36

វួដ	ននិង	សាខា	៖	2,000

សប�កកម្ម	៖	35

សិស្សថានាក់សិកាខាសាោដៅដអាសសាការីករាយក្នញងការជរួបជុំោនា។

ឆ្នាំ1975៖យស្តក
្្មីចំ�ួ�12កត�្ង
ត្រូវបា�យរៀ្ចំយៅក្នុង
្ំ្�់មួ�ចំ�ួ�ថ�
ត្យទសមុិចស៊ិក។

ឆ្នាំ1983៖តពះវិហារ្រិសុទ្ធ
មុិចស៊ីករូស៊ី្ីត្រូវបា�
ឧទទេិសឆ្ង។

ឆ្នាំ1993៖
ស្សនាចតក
ត្រូវបា�
យរៀ្ចំយឡើងវិញ
យ៉ាងតស្ច្ប្់យៅ
ត្យទសមុិចស៊ិក។

ឆ្នាំ2000៖តពះវិហារ្ រិសុទ្ធ
្រូចៗចំ�ួ�តបាំ្ួ�ត្រូវបា�
ឧទទេិសឆ្ង។ ឆ្នាំ2009៖

្ណៈត្ធា�្ ំ្�់
ជ្ជ�ជ្្ិមុិចស៊ិក
�ំ រ្ូងត្រូវបា�យៅ។

ឆ្នាំ2013៖មជ្ឈមណ្ឌល្ ំោក់្ំ្៉�
អ្កផ្សព្វផសា�ស្សនាបា�យ្ើកយៅក្នុង
ទីតកុងមុិចស៊ីករូ។

*្ិ្ត្ឹមតខមិ្ុនាឆ្នាំ2013
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សដា�	ហត់	ដបុល�ូ	ពប៊ូ�្ទលឺ	ជុញ្័រ

នៅ
 រ្ល យ៉ូ បសប �នុវបីលឌបីង ស៊មេមី្ ប�ល មាន វ័យ 33 ឆ្នាំ រ�ើ� ចូល រៅ ្ ្នុង ររាងឧរបាស្ 

សលត៍ រល្ រៅ ថ្ងៃទបី 6 បខ រមស្ ឆ្នាំ 1910 រ�ើម្បី ចូល�ួម ្ ្នុង សន្ិសបីទទូរៅ រោរះ 

មាន អ្្ ោំ ផ្អូវ មានា្់ បាន និយាយ ម្ កាន់ រោ្ ថា « បមនរ�ើយ យ៉ូបសប រតើន�ណារៅ 

នឹងកាលាយ ជា ស្វ្្មេបី ? »

យូ៉បសប បាន តបថា « ខ្នុ ំមិន �ឹង រោរះ រទ » ។ « បុ៉បន្ត វា នឹង ្ ុបំមន ជាអ្្ រ�ើយ ្  ៏្ ុ ំបមន ជា ខ្នុ ំប�� ! » 1

រៅ រ្ល រ្មរះ �បស់ ្ ួ្ ស្វ្�ប់ ប្ី�ោ្់ ពតូវបាន អាន សពមាប់ កា� របារះរឆ្នារះ គាំពទ �ំរ្ចរោរះ 

យ៉ូបសប   បាន ទទួល អា�មមេណ៍ ថា រ្មរះ �បស់ រោ្អាច នឹងពតូវបាន រេ រលើ្ រេើង រៅ រ្ល 

បោទាប់រទៀត ។ វា ជាកា�្ិតបមន រ�ើយ បោទាប់ ម្ រោ្ ពតូវបាន គាំពទ ជា បុ�សទបី  12 រៅ្្នុង ្ ូ�៉ុម �៏ 

អស្ចា�្យ រនរះ ។

កា� បោទាបខ្លួន និង ភា្ ្ ំប្នុ្្ំបប្ង �បស់ យ៉ូបសប បាន បងាហាញ រៅ រ្ល រោ្ រចញ ្ បីសន្ិសបីទ 

រ�ើយ ពតលប់រៅផ្រះវិញ រ�ើម្បី ពបាប់ �ល់ ពេួស្� �បស់ គាត់ ្ បី កា� រៅ ្ មេបី �បស់ គាត់ ។ រោ្ បាន 

ពបាប់�ល់ ភ�ិយា �បស់ រោ្ នូវ ពា្្យ ប�ល រ្វើ ឲ្យ រងឿង្ងៃល់ រោយ មាន ពបស្សន៍ ថា ៖ « បង េិត ថា 

រយើង ពតូវ ល្់ រគា » ។ ពបា្� ណាស់ គាត់មាន កា� ភាញា្់រផ្អើល រៅ រ្ល គាត់ �ង់ ចាំ កា� ្ ន្យល់ បបន្ម 

រទៀត ។ ចរម្ើយ �៏ ស្មញ្ញ �បស់ រោ្ េឺ « បង គាមន រ្ល រ�ើម្បី រមើល ប្ វា រទៀត រទ ! » ។ 2 រនរះ ជា កា� 

ចាប់រផដែើម ថន កា� បរពមើ ជា ស្វ្ មានា្់  ប�ល  អស់ �យៈរ្ល រពចើន ជាងពបាំមួយ ឆ្នាំ ។

រៅ ពបុស �បស់ ថ��៉ុម សមេ៊មី្ រ្មរះ យ៉ូ បសប �នុវបីលឌបីង ស៊មេមី្ េឺជា ពបធ្ន ទបី 10 ថន ស្សោចព្ 

ថន ព្រះរយស៊ូវពេបីស្ ថន ្ ួ្ ប�ិសុទ្ធ ថ្ងៃ ចុងរពកាយ ។ រោ្ បាន បរពមើ យា៉ាង យូ� ជា សមាជិ្ ្ ្នុង ្ ូ�៉ុម 

ថន ្ ួ្ ស្វ្�ប់្បី�ោ្់ ្បី មុន កា�រៅ �បស់ រោ្ ឲ្យ បរពមើ ជា ពបធ្ន ថន ស្សោចព្ រលើស ្ បី 

ពបធ្នរផសេងរទៀត  ថន ស្សោចព្រនរះ ។ រៅ ្ ្នុង �យៈរ្ល 60 ឆ្នាំ�បស់ រោ្ ្ ្នុងោម ជា សមាជិ្ 

្្នុង ្ ូ�៉ុម ថន ្ ួ្ស្្សេបី ្ ិរសស រោរះ �ំបូង រោ្ បាន រ្វើ�ំរណើ�រោយ ជិរះ រៅ រលើ ខ្ង រសរះ និង រោយ 

�រទរះ រ�ើយ រពកាយ ម្រោយ �្យន្ត និងតាម យន្តរហារះ ពបតិ្មមេ រ�ើម្បី បរពងៀន �ល់ ្ ួ្ ប�ិសុទ្ធ ។ កា� 

បរពងៀន និង កា� និ្ន្ធ ជារពចើន �បស់ រោ្ បាន ពបទាន្� �ល់ ស្សោចព្ និង អស់ អ្្ ណាប�ល បាន 

ស្ដៅប់តាម ស្�លិខិត �៏ បំផុសេំនិត �បស់ រោ្ ។

«ចរូរយ�ើងមា�
ភកដេីភាពយ�ើ�
យស្មះត្ង់ជ្�ិច្ច
យោ�មា�
្ំណងតបាថានា
មួ�យ�ើម្ីយោរព
តាមតពះ្ញ្ញ្្តិ
រ្ស់តពះអមាចាស់
យ�ើ�យោរព
តទង់យ�ើ�ចងោំ
យសចកដេីសញ្ញាត�ល
យ�ើងបា�យ ្្វើជ្មួ�
�ឹងតទង់»។

ការ បំែុសគំន្ិត �្ម្សង់ កចញ ពី តខ្ស ជីវិត ន្ិង   

ភក្ដីភាព�ិង

ការ បកម្ងៀន្ របស់ យែូតសប �នុ្ីល�ីង ស៊មេើ្

ភាពនស្មោះប្រង់
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34	 លីអា�ូណា

ខ្នុំ ពតូវ បាន អរញ្ើញ ឲ្យ ស�រស� អត្បទ រនរះ 

រោយស្� ទំោ្់ទំនង �បស់ខ្នុំ ជាមួយ នឹង ពបធ្ន 

យ៉ូ បសប �នុវបីលឌបីង ស៊មេមី្ ជា អ្្ ប�លខ្នុំរ្ញ ចិត្ត នឹង 

រៅ គាត់ ថា ជា ជបីតា ។ ខ្នុំ មាន ចិត្ត �ំរភើបចំរពារះ ឆ្្ 

ជបីវិត�បស់ រោ្ តាំង្បី ្ ំរណើត�បស់ ខ្នុំ រៅ រ្ល 

រោ្ បាន រ្វើ ្ ិ្បី ោ្់រ្មរះឲ្យ ខ្នុំ និង កា� ពបសិទ្ធ្� 

��ូត�ល់ រោ្ បាន ទទួល ម�ណៈភា្ រៅ 

រ្លខ្នុំស្ិតរៅ ្ ្នុង ចំរណាម រៅ ពបុស ជារពចើន ប�ល 

បាន បរពមើ ជា អ្្ បសងកាដៅ�ម�ូសរៅ ្ ្នុង បុណ្យ ស្ 

�បស់ រោ្ ។

ពយាការី	ខដល	បាន	ខតងរាំងទុក	ជាមុន

�ូចគានា នឹង ្ ួ្ ្ យាកា�ី ទាំងអស់ �បស់ ព្រះ ប�� 

យ៉ូ បសប �នុវបីលឌបីង ស៊មេមី្ ពតូវបាន បតងតាំង ទុ្ 

ជាមុន រ�ើម្បី ម្ កាន់ បផន�បី ពសប តាម កាលរវោ 

�៏រទវភា្ �បស់ ព្រះអមាចាស់ ( សូមរមើល្ិច្ចកា� 

17:26 ) ។ យ៉ូបសប ជា ្ ូន ទបី បួន ប៉ុបន្ត ជា ្ ូនពបុស 

�ំបូង �បស់ ជូលបីណា បេមសុន សមេ៊មី្ ។ រៅ 

្្នុង វិញ្ញាណ �៏រាបស្ ថនមាដៅយ �៏ រស្មរះពតង់រ្មរះ 

ហាន់ណា រៅ ្ ្នុង ព្រះេម្បី� សញ្ញា ចាស់ ( សូមរមើល 

ស្ំយ៉ូបអលទបី 1 1:11 ) រោរះ ជូលបីណា បាន សចាចាថា 

ពបសិនរបើ ព្រះអមាចាស់ នឹង ពបទាន្ូនពបុស មានា្់ �ល់ 

គាត់ « គាត់នឹងរ្វើ អវបី ពេប់យា៉ាង រៅ ្ ្នុង អំណាច 

�បស់ គាត់ រ�ើម្បី ជួយ ្ ូនពបុស រោរះឲ្យ បាន ជា 

ពបរយាជន៍ �ល់ ព្រះអមាចាស់ និង ឪ្ុ្ �បស់ ខ្លួន » ។ 3 

ព្រះអមាចាស់ មិន ពគាន់បត រ្្ើយតប ចំរពារះ កា� ទូលសុំ 

�បស់ គាត់ ប៉ុរណាណរះរទ ប៉ុបន្ត ្ ៏ បាន សបមដែង ឲ្យ គាត់ 

រ�ើញ្បីមុន ្ ំរណើត ្ ូន ពបុស �បស់ គាត់ថា ្ូនរនរះ 

នឹង ពតូវបាន រៅ ឲ្យ បរពមើ ជា ស្្សេបី្ិរសស មានា្់ 

�បស់ ពទង់ រៅ ថ្ងៃ ណា មួយ រៅ ្ ្នុង ្ ូ�៉ុម ថន ្ ួ្ ស្វ្ 

�ប់ ប្ី�ោ្់ ។ 4

យ៉ូបសប បានរ្ើត រៅ ថ្ងៃទបី 19 បខ ្្កោ 

ឆ្នាំ 1876 ជា ្ ូន �បស់ យ៉ូបសប រអ�វ សមេ៊មី្ និង 

ជូលបីណា បេម សុន សមេ៊មី្ ។ រៅ ្ ំរណើត �បស់ 

យ៉ូបសប ឪ្ុ្ �បស់ រោ្ េឺជា ស្វ្ និង ជា 

ទបីពបឹ្សា �បស់ ពបធ្ន ព្ិ្ហាំ យ៉ង់ ។ រៅ រ្ល 

យ៉ូបសប មាន អាយុពបាំបួន បខ ឪ្ុ្មាដៅយ �បស់ 

រោ្ បាន យ្ រោ្ រៅ កា� ឧទ្ិស្្ង ព្រះវិហា� 

ប�ិសុទ្ធ រសន ចច យូថា�៍ ។ រពកាយ ម្  រោ្ 

បាន មាន ពបស្សន៍ចំអ្ រលង ថា « កា� ចាត់ តាំង 

�ំបូង �បស់ ខ្នុំ ្ ្នុង ស្សោចព្ េឺ រ�ើម្បី អម�ំរណើ� 

ព្ិ្ហាំ  យ៉ង់ រៅ កា� ឧទ្ិស្្ង ព្រះវិហា� ប�ិសុទ្ធ 

រសន ចច យូថា�៍ » ។ 5

រៅ រ្ល យ៉ូបសប បាន ទទួល ្ �អយ្យរកា �បស់ 

រោ្ រៅ វ័យ 19 ឆ្នាំ រោ្ អយ្យរកា �៏ បំផុសេំនិត 

មានា្់ បាន ោ្់ ថ� រលើ ្ បាល �បស់ យ៉ូបសប រ�ើយ 

បាន ពបកាស ថា ៖ « វា ជាអភ័យឯ្សិទ្ធិ �បស់ ឯង 

រ�ើម្បី �ស់ រៅ ��ូត�ល់ វ័យ ចំណាស់ សមលមេម មួយ 

និង តាម ព្រះទ័យ �បស់ ព្រះអមាចាស់រ�ើម្បី អាច កាលាយ ជា 

បុ�សមានា្់ �៏ ខាលាំង កាលា រៅ ្ ្នុងអ៊មីពស្បអល ។. . . ្ិត 

ណាស់ ឯង នឹង �� រៅ ្ ្នុង ចំរណាម មនុសសេ ទូរៅ ជា 

្យាកា�ី  និង ជា អ្្ទទួលវិវ�ណៈមានា្់ សពមាប់ ្ ួ្រេ 

ត្ិត ព្រះអមាចាស់បាន ពបទាន ្ � �ល់ អ្្ រ�ើយ បាន 

បតងតាំងអ្្ សពមាប់កា�រៅរនរះ » ។ 6

ជីវិតព្ួសារ	៖	ការ	ផសែំបញ្ចលូល	រានា	រវាង	ស�ចក្ី	ព�ឡាញ់		
ននិង	ការ	សាកល្ង

ចំរពារះ យ៉ូ បសប �នុវបីលឌបីង ស៊មេមី្ « ពេួស្� េឺ ជា 

ព្ុម �៏សំខាន់ បំផុត រៅ ្ ្នុង ពគារនរះ ឬ រៅ ភា្ អស់ 

្ល្ ជានិច្ច » ។ 7 រោ្ បាន ចិញ្ចឹមបបីបាច់ រៅ ្ ្នុង 

ពេួស្� មួយ ប�ល មាន រសច្ដែបីពសឡាញ់ រសច្ដែបីជំរនឿ 

បទោឋាន សបីល្ម៌ ខ្ស់ និង ព្ម សបីល្ម៌ រ្វើ កា�ងា� 

្ងដលើ៖រូប្តរបស់យ៉ូបសបហញ្វបីលឌបីងស៊្ីធវ័យដក្ង
ដៃរះ្តូវបាៃដាក់ដៅក្នញង្ពរះ្ម្បីរប៊ីបរបស់ឪពុកម្ដាយ
ដោក។្ងសាដាំ៖យ៉ូបសបដលងកបីឡាhandball
ដដាយរីករាយជាមរួយៃឃឹងបង្បុសរបស់ដោកដ�វីឌ។
្ងដ្កាម៖បអលដឌើរស្៊ីធ(ទបីពបីររាប់ពបី្ ងដឆ្វងមក)
ជាមរួយៃឃឹងពរួកអ្នកផ្សព្វផសាយសាសនាដផ្សងដទៀតដៅក្នញង
្បដទសអង់ដ្លសឆ្នាំ1901។រូប្តដៅទំព័របនាទាប់ក៏ជា
រូប្តដៅដពលដោកជាអ្នកផ្សព្វផសាយសាសនាផងប�រ។
្ងដ្កាម្ងសាដាំ៖បអលដឌើរស្៊ីធ(្ងដឆ្វង)
ជាមរួយៃឃឹងសាវកចចអ័លដប៊ីតស៊្ីធៃិងអ៊ី្សាបអលស្៊ីធ
ដៅឆ្នាំ1936។
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រោយ ឧសសា�៍ រ�ើយ រោ្ បាន ខិតខំ 

ជា បន្តបោទាប់ រ�ើម្បី ោំ យ្ រគាលកា�ណ៍ 

�ូចគានារោរះ ចូល រៅ ្ ្នុង ពេួស្� �បស់ 

រោ្ ផ្ទាល់ ។ ( សូមរមើល ជំ្ូ្ទបី 4, 

15 និង 16 ថន Teachings of Pres-
idents of the Church: Joseph 
Fielding Smith ) ។

រោ្ បាន រ�ៀបកា� នឹង លូអបី រអមបីលបី 

សសេនុតឺលបី�វ ្្នុង ព្រះវិហា� ប�ិសុទ្ធ សលត៍ 

រល្ ្្នុងឆ្នា ំ1898 ។ មួយ ឆ្នា ំរពកាយ 

ម្ រោ្ ពតូវ បាន រៅ រៅ របស្្មមេ 

រៅ ចព្ភ្អង់រេ្ស �យៈរ្ល ប្ី�ឆ្នាំ 

រ�ើយ ពតូវបាន គំាពទរោយ រស្មរះ ្ បី ភ�ិយា 

�បស់រោ្ ។ រពកាយ រ្ល ពតលប់ 

ម្វិញ អ្្ទំាង ប្ី� បាន ចាប់រផដែើម ជបីវិត 

�ួម គានា វិញ រ�ើយ ពតូវបាន ពបទាន ្ � 

ឲ្យ នូវ ្ នូពសបី ្ បី�ោ្់ ។ ជា អ្ុសល 

អំេនុងរ្ល �៏ លំបា្ ថន កា� មាន ទមងៃន់ ជា 

រលើ្  ទបីបបី លូអបី បាន ទទួល ម�ណៈភា្ ។

រៅ ្ ្នុង ភា្រស្្ រៅ �បស់ រោ្ 

យ៉ូបសប បាន អ្ិស្ឋាន ថា « សូម ជួយ 

�ល់ ទូលបង្គំ ផង ឱ ព្រះអមាចាស់ រអើយ រ�ើម្បី ទូលបង្គំ អាច �ស់ រៅ រោយ មាន ភា្ 

ស្ដែិសម រ�ើម្បី បាន ជួប  នឹង ោង រៅ ្ ្នុង សិ�ីល្អ �៏ រៅ អស់្ល្ ជានិច្ច រ�ើម្បី បាន 

�ួម�ស់ នឹង ោង ជា្មេបី មដែងរទៀត ជា រ�ៀង��ូត រៅ មិន បប្ គានា រេើយ ។. . . សូម ជួយ 

ទូលបង្គំ ឲ្យ ចិញ្ចឹមបបីបាច់ ្ ូនតូចៗ �៏ ពសស់ស្អាត �បស់ ទូលបង្គំ រ�ើម្បី្ួ្រេ នឹង បន្ត 

រៅ ប�ិសុទ្ធ រ�ើយ គាមន ស្នាម ពបឡា្់ រ្ញ មួយ ជបីវិត �បស់ ្ ួ្រេ » ។ 8

រោយ មាន កា� ជពមុញ ្ បី ឪ្ុ្ �បស់ រោ្ បុ�ស រពារះមា៉ាយ ប�ល មាន ្ ូន 

្បី�ោ្់ �ូបរនរះ បាន បសវង�្ ភ�ិយា និង មាដៅយ សពមាប់ ្ ូន តូចៗ �បស់ ខ្លួន ពប្ប 

រោយ កា� អ្ិស្ឋាន ។ បំណងពបាថានា �៏ សុច�ិត �បស់ រោ្ ពតូវបាន ពបទាន ្ � ឲ្យ 

រោយ មាន  រអរ្ល ចចជបីណា រ�ណុល ពតូវបាន ោំ ម្ ្ ្នុង ជបីវិត �បស់ រោ្ ។ 

្ួ្គាត់ បាន រ�ៀបកា� រៅ បខ វិច្ិកា ឆ្នាំ 1908 ្្នុងព្រះវិហា� ប�ិសុទ្ធ សលត៍ 

រល្ ។ ពស្តបី �៏ អស្ចា�្យ �ូបរនរះ បាន កាលាយ ជា មាដៅយ ្ ូនពសបី ្ បី�ោ្់ �ំបូង �បស់ យ៉ូបសប 

រ�ើយ រពកាយ ម្បាន ផដែល់ ្ ំរណើត �ល់ ្ ូន ពបាំបួន ោ្់ បបន្ម រទៀត ។

មាន ពគាមួយ បន្នុ្�៏ ្ ងៃន់្ងៃ� �បស់ ភ�ិយា រោ្ បាន �ិតជាប់ នឹង េំនិត �បស់ 

ស្វ្ �ូបរនរះ រៅ រ្ល រោ្ រ្វើ �ំរណើ� រៅ សន្ិសបីទរសដែ្ មួយ ។ រោ្ បាន 

ស�រស�សំបុពត មួយ ឲ្យ ភ�ិយា �បស់ រោ្ រោយមាន ពបស្សន៍ ថា ៖ « បង្ំ្ុង 

េិត ្ បី អូន រ�ើយ ពបាថានា ថា បងអាច រៅ ជិតអូនជានិច្ចសពមាប់ ្ បី�បបី សបាដៅ�៍ ខាង 

មុខ រ�ើម្បី ជួយ រមើល ប្ �ល់អូន ។ បងនឹងជួយ អូន នូវ រាល់្ិច្ចកា� ប�ល បង អាច 

រ្វើ បាន រ�ើយ សង្ឹម ថាអូន នឹង អាច  ទទួលអារម្មណ៍យ�ះ រចញ្បី�ួងចិត្ត �បស់ 

បង ។ សូម ពបាប់្ូនៗ ផង ឲ្យ រចរះ រ្វើ ល្អ នឹង អូន និង ចំរពារះ គានា រៅវិញ រៅម្ » ។ 9 

បោទាប់ម្ រោ្ បាន បច្ចាយ ជាមួយ 

នឹង ភ�ិយា �បស ់រោ្ ជាមួយ នឹង អា�មមេណ៍ 

�៏ ពជាលរពរៅ ្ ្នុង �ួងចិត្ត�បស់ រោ្ នូវ 

្ំណា្្យ មួយ ប�ល រពកាយ ម្ បាន 

កាលាយ រៅ ជា ទំនុ្តរមកើង ព្រះ មួយ �បស់ 

រយើង « Does the Journey Seem 
Long? ( រតើ�ំរណើ� រមើល រៅ ហា្់�ូចជា 

បវង ឆ្ងាយ ឬ ? ) » ( ល.�. 127 ) ។

ជាអ្ុសល រអរ្ល បាន ទទួល 

ម�ណៈភា្ រៅ ឆ្នាំ 1937 ។ រៅ រ្ល 

ភ�ិយា �បស់ រោ្ បាន ទទួល ម�ណៈភា្ 

មាន ្ ូនរៅ ្ ្នុង បន្នុ្ ពបាំោ្់ប�ល មិន 

ទាន់ រ�ៀបកា� ។ បអលរឌើ� សមេ៊មី្ បាន 

ទទួល កា� បំផុសេំនិត ឲ្យ បសវង�្ ភ�ិយា 

និង ថ�េូ មានា្់រទៀត ។ រៅ ឆ្នាំ 1938 រោ្ 

បាន រ�ៀបកា� នឹង រជស៊មី រអវា៉ន់ស៍ សមេ៊មី្ រៅ 

្្នុង ព្រះវិហា� ប�ិសុទ្ធ សលត៍ រល្ ។

មនុសសេ មានា្់ ប�ល បាន ស្គាល់ ្ ួ្គាត់ 

យា៉ាង ចបាស់ បាន ស�រស�ថា ៖ « ្វបី របើ 

មាន អាយុ ខុស គានាថម្ពបាំមួយ ឆ្នាំ  និង 

មាន បុេ្គលិ្ល្្ខណៈ ជំោញ និង កា� 

បំពា្់បំប៉នខុសគានា ្ ដែបី ្៏ យ៉ូបសប �វបីលឌបីង សមេ៊មី្ និង រជស៊មី រអវា៉ន់ស៍ សមេ៊មី្ មាន 

ភា្ ស្ដែិសម នឹងគានា ខាលាំងណាស់ ។. . . រ�ឿង មួយ ប�ល ចងភាជាប់ ភា្ ខុសគានា 

យា៉ាង ខាលាំង �វាងបុេ្គលិ្ល្្ខណៈ �បស់ អ្្ ទាំង្បី�រនរះ េឺ រសច្ដែបី ពសឡាញ់ និង 

កា�រគា�្�៏រស្មរះពតង់ ប�ល ្ ួ្គាត់ មាន ចំរពារះ គានា » ។ 10 ( សូមរមើល ទំ្័� 6–23 

្្នុង រសៀវរៅសិ្សា រនរះ ) ។

អ្ក	ខ�្ងរក	ការ	សរៀន�ូពត	សដា�	ការ	�និកសា	ននិង	សដា�	ស�ចក្ី	ជំសនឿ	ផងខដរ

យ៉ូបសប �នុវបីលឌបីង ស៊មេមី្ មាន រ្�្តិ៍ រ្មរះ ល្បីលបាញ ្ ្នុង ស្សោចព្ ថា ជា 

អ្្ ពបាជ្ ខាង ព្រះេម្បី� និង�ំណឹងល្អ ។ រៅ កា� ចាប់រផដែើម ថន យុវវ័យ �បស់ រោ្  

រោ្មាន បំណង ពបាថានា �៏ ្ ំ មួយ រ�ើម្បី « បសវង�្កា� រ�ៀន សូពត េឺ រោយ កា� សិ្សា 

និង រោយ ស្� រសច្ដែបី ជំរនឿផង » ( េ. និង ស. 88:118 ) ។ រោ្ បាន អាន 

ព្រះេម្បី� ម�មន ចប់្បី� រលើ្ ្ បីមុន រោ្ មាន អាយុ 10 ឆ្នាំ ។ រៅ រ្ល មិត្ត �បស់ 

រោ្ បាត់ �ូប  រោ្ រោរះ ជារ�ឿយៗ ្ ួ្រេ រ�ើញ រោ្្្នុងជពងុ្ ោ្់ ចំរបើង ្ ំ្ុង 

អាន ព្រះេម្បី� ។ 11

រោ្ បាន ពបាប់ �ល់ព្ុម ជំនុំមួយ រៅ ប៉ុោមន ឆ្នាំរពកាយម្ ថា « ចាប់តាំង្បី 

រ្ល ប�ល ខ្នុំ រចរះ អាន ជា រលើ្ �ំបូង ខ្នុំមាន ចិត្ត �ី្រាយ  និង រ្ញ ចិត្ត យា៉ាង 

ខាលាំងរៅ ្ ្នុងកា�សិ្សា ព្រះេម្បី�. . .រលើស ្ បី អវបី ៗ  ទាំងអស់ រៅ ្ ្នុង ្ ិភ្រោ្ 

រនរះ » ។ 12 ( សូមរមើល ជំ្ូ្ទបី 10 និង 18 ) ។

មាន ពគា មួយ ពបធ្ន �ុបីរប៊មី� រច ពកាន្ត ( ឆ្នាំ 1856–1945 ) បាន ស�រសើ� 
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�ល់ កា� រ�ៀនសូពត�បស់ ពបធ្ន សមេ៊មី្ រោយ 

បាន មាន ពបស្សន៍ថា « ខ្នុំ បាន េិត ថា រោ្ 

េឺ ជាបុ�ស �៏ អស្ចា�្យ ខាង បទេម្បី� រៅ ្ ្នុង 

ចំរណាម ្ ួ្អ្្មានសិទ្ធិអំណាចទូរៅ ប�ល 

រយើងមាន » ។ 13

កា� រពស្ឃ្លាន �បស់ រោ្ ចំរពារះ កា� 

រ�ៀនសូពតមិន បាន រ្វើឲ្យ រោ្ ខ្ខាន ្ ្នុងកា� ចូល 

�ួម ្ ្នុង ្ បីឡា និង បល្ង្មសាន្ត កាល ្ បី រៅ រ្មេង ឬ រៅ 

រ្ល រ្ញ វ័យ រោរះរេើយ ។ រោ្ ចូល ចិត្ត រលង 

្បីឡា វាយ្ូនបាល់ រ�ើយ បល្ង្មសានដែ ជារពចើន 

ប�ល យុវវ័យ ប�ល �ស់រៅ ្ ្នុង សង្គម ្ សិ្មមេ មួយ 

រលង ។ ្្នុង ោម ជា មនុសសេ រ្ញ វ័យ មានា្់ រោ្ 

បាន កាលាយ ជា ្ បីឡា្� �៏ រ្្ើម បផ្្ ្ បីឡា handball 
រ�ើយបាន ចូល�ួម ជា រទៀងទាត់ ្ ្នុង ព្ឹត្តិកា�ណ៍ 

្បីឡា �បស់ រោ្ ។ រោ្ ្ ៏ ចូល �ួម ្ ្នុង ្ បីឡា ជា 

កា� ជួបគានា ជា ពេួស្� ផងប�� ។ ខ្នុំ រៅ ចាំយា៉ាងចបាស់ 

្បីកា� រលង្បីឡា មួយ  រៅ រ្ល រោ្ តា �បស់ខ្នុំ បាន 

រចាល បាល់ រៅចំ នឹង មា៉ាស៊មីន ្ ត �បស់ អ៊ុំពបុស មានា្់ 

ប�ល ្ ំ្ុង ្ ត រៅ បផ្្ ខាង រ្វង ថន ទបីោន ពប្ួត ។

អ្ក	ការពារ	ស�ចក្ីជំសនឿ	ខដល	មាន	ចនិត្ត	�ប្នុរ�

សូម ប្ីបត ្ បីមុន កា�រៅ �បស់ រោ្ ជា 

ស្វ្ ្ ដែបី យូ៉បសប �នុវបីលឌបីង ស៊មេម្ី  ពតូវបាន រេ 

ស្គាល់ ថា ជា អ្្កា�ពា� រសច ដ្ែបីជំរនឿ មាន្ា  ់ប�ល 

មដែងមាកាល រ វ្ើ ឲ្យ មនុសសេ មួយ ចំនួន េិត ខុស ប្ី រោ្ 

ថាជាមនុសសេតឹង �ឹង ។ រទារះបបីជា រោ្មិន បញ្ឈប់ 

នូវ បំណង ពបាថានា �បស់ រោ្ រ�ើម ប្ី មាន ភ ដ្ែបីភា្ 

ចំរពារះ រសច ដ្ែបីសញ្ញា និង រ�ើម ប្ី រលើ្  ទឹ្ចិត្ត មនុសសេ 

ទំាងអស់ ឲ្យ ឱបព្រស្បជាប់ នឹង �ំណឹងល្អ ថន 

ព្រះរយសូ៊វពេបីស្ ប�ល បាន ស្ដៅ� រេើងវិញ ្ ដែបី រោ្ ្ ៏ 

មាន នូវ បផ្្ ទន់ភ្ន់ ប�ល ពតូវបាន ទទួល ស្គាល់ រោយ 

រស្មរះ ប្ីសំណា្់ ពេួស្� និង ្ ួ្ អ្្ស្គាល់ រោ្ 

ប�� ។ ពបធ្ន បស្នរស៊មី� �បុលយូ �ឹមបឹល ( ឆ្នាំ 

1895–1985 ) បាន មាន ពបស្សន៍ ថា ៖ « រយើង 

ធ្លាប់ បាន និយាយ ជា រពចើន �ង ថា រោយស្� ្ ួ្  

�ប់ ប្ី�ោ្់ នឹង កាលាយ ជា រៅព្ម ថន អ៊មីពស្បអល រោរះ 

រយើង ពេប់គានា នឹង �ី្រាយ រោយ មាន កា� រមើលប្ ្ បី  

រោ្ ប្ី រពពារះ កា� កាត់រសច ដ្ែបី �បស់ រោ្ នឹង មាន 

ចិត្ត សប ន្ុ�ស មាន ្ ដែបីរមតាតា យុត្តិ្ ម៌ និង ប�ិសុទ្ធ » ។ 14

ពបធ្ន សមេ៊មី្ បានបងាហាញ េំ�ូ មួយ ថន ចិត្តសប្នុ�ស 

បបបរនរះ រៅ ្ ្នុងកា� ពបជុំ មួយ ប�ល គាត់ បាន 

និយាយ ្ បី  រពគារះថានា្់មួយ ទា្់ទង នឹង �្យន្ត �បស់ 

ស្សោចព្ ។ មាន បុ�ស វ័យ ចំណាស់ មានា្់ 

របើ្ ឡាន �ឹ្ បបន្ ប�ល គាមន កា� ធ្ោរា៉ប់�ង បាន 

ម្ ប៉រះ នឹង �្យន្ត �បស់ ស្សោចព្ ។ បោទាប់ ប្ី 

កា� ្ ិភា្សា គានា ខ្រះៗ ម្ រេ បាន រលើ្ ទឹ្ចិត្ត  ឲ្យ 

ស្សោចព្ បដែឹង ្ បី បញ្ហា រនរះ រៅ ្ ្នុង តុោកា� ។ 

ប៉ុបន្ត ពបធ្ន សមេ៊មី្ បាន មាន ពបស្សន៍ ថា ៖ 

« បមនរ�ើយ រយើង អាច រ្វើ បាន ។ រ�ើយ ពបសិន 

របើរយើង ខិតខំ ឲ្យ អស់ ្ បី លទ្ធភា្ រោរះ រយើងអាច 

ប្មទាំង �្�ូត ឡាន ្ បី បុ�ស ព្បីព្ មានា្់ រោរះ 

ផងប�� �ូរច្រះ រតើ គាត់ នឹង ពប្ប �ប� ចិញ្ចឹម ជបីវិត បាន 

រោយ�របៀប ណា ? » េណៈ្មមេកា�រោរះបាន 

ផ្លាស់បដែអូ�អនុស្សន៍ �បស់ ខ្លួន រ�ើយបាន ទុ្ ឲ្យ 

បញ្ហា រោរះ បញ្ចប់ រៅ ។ 15

ខ្នុំ បាន រ�ើញ ្ បី រសច្ដែបីពសឡាញ់ ប�ល មនុសសេ 

�ថទរទៀត មាន ចំរពារះ រោ្ រៅ រ្លរ�ើ� សំរៅ 

រៅ �្ ពបធ្ន ហា�៉ូល ប៊មី លបី ( ឆ្នាំ 1899–1973 ) 

រៅ្បន្បញ្ចនុរះស្ ្ ្នុង ទបីព្ុង សលត៍ រល្ 

បោទាប់្បី កា� ឧទ្ិស ផ្អូ� �បស់ ពបធ្ន សមេ៊មី្ ។ ខ្នុំ បាន 

និយាយ រៅ កាន់ រោ្ ថា « ពបធ្នលបី តាំងោម 

ជា សមាជិ្មានា្់ ្ ្នុង ពេួស្� ខ្នុំ ចង់ ឲ្យ រោ្ �ឹង 

្បី អំណ�េុណ�៏ ្ ំរ្ង ប�ល ខ្នុំ មានសពមាប់ 

ចិត្តសប្នុ�ស ប�ល រោ្ មាន ចំរពារះ រោ្តា �បស់ 

្ងដលើ៖្បធ្ៃស្៊ីធៃិងកូៃ្បុសរបស់ដោក។្ងដលើសាដាំន�៖
បអលដឌើរស្៊ីធ្តូវបាៃរាក់រាក់ដដាយ្បធ្ៃដ�វីឌអូមិកដេដៅ
ឆ្នាំ1961។្ងសាដាំ៖្បធ្ៃស្៊ីធបាៃអង្គញយដៅដលើដវទិកាក្នញង
ដរាងឧដបាស្សលត៍ដលក។្ងដ្កាម៖្បធ្ៃស្៊ីធ�រឲ្យ
ដ្្ តរូបដៅការដលងកបីឡាវាយកូៃបាល់មរួយជាកបីឡាប�លដោក
ចូលចិត្តដលងកាលពបីដក្ង។
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កៅ
 ឆ្នាំ កន្រះ បង ប្អតូន្ ម្ស្ី នន្ សរាគម សកហង្គារះ ន្ិង  

ពួ្ អ្្ កាន្់ បព្ជិតភាព មិលគីសសាត�្ ន្ឈឹង សិ្សា 

អំពី Teachings of Presidents of the 
Church: Joseph Fielding Smith

(ការបងព�ៀនរបស់ពបធានស្សោចពក៖យ៉ាូដសប

ហ្វីលឌី�ស្ម៊៊ីធ)។កសៀវកៅតណោំ ការ សិ្សា កន្រះ ន្ឈឹង 

ជួយ ក្្ើ ឲ្យ ម្បា្� ថា ការ បកម្ងៀន្ �៏ បំែុសគំន្ិត របស់ ម្បធាន្ 

សមេ៊ើ្ ន្ឈឹង ម្តូវបាន្ ោ្់ ឲ្យ កម្បើម្បាស់ សម្រាប់ ជំោន្់ បច្ចនុប្បន្្ 

ន្ិង អោគត ចាប់តាំង ពី កលា្ បាន្ ទទួល មរណៈភាព កៅ 

្្នុង ឆ្នាំ 1972 ជា កពល ត�ល សរាជិ្ភាព សាសោចម្្ រា 

ន្ម្តឈឹមតតជាង 3 លាន្ោ្់ បែុកណាណរះ ។ ឥឡតូវកន្រះ មន្ុស្ស 

មួយ ចំន្ួន្ ត�ល ្ ំពុងរស់កៅ ន្ឈឹង រាន្ ការ ចងចាំ ផាទាល់ខ្លួន្ 

មួយ ពី ជីវិត គំរូ របស់ ម្បធាន្ សមេ៊ើ្ បែុតន្្ មន្ុស្ស រាំងអស់ អាច 

ម្តូវបាន្ ែដល់្រាលាំងចិត្ ក�ើយ បំែុសគំន្ិត តាមរយៈ អំណាច 

នន្ ការ បកម្ងៀន្ របស់ កលា្ ។

កៅ កពល អ្្ សិ្សា ក�ើយ សញជឈឹងគិត  ម្ប្បកោយ ការ 

អ្ិសាឋាន្ ពី ការ បកម្ងៀន្ របស់ ម្បធាន្ សមេ៊ើ្ កោរះ អ្្ន្ឈឹង �ឈឹង ពី 

រកបៀប ត�ល ម្ពរះអរាចាស់ បាន្ កម្បើ កលា្ ឲ្យ ក្្ើ ជា អ្្ោំោ្្យ 

ក�ើម្បី បកម្ងៀន្ ៉ ោង ច្បស់ពី កគ្លការណ៍ រាំងឡាយ ត�ល 

ោំ ម្ ន្ូវ ពរជ័យ �៏ ្ ំក្ង កៅ កពល ពួ្កគ អន្ុវត្តាម ។  

អ្្ ន្ឈឹង សិ្សា ម្បធាន្បទ �ូចជា ៖

•   ទំោ្់ទំន្ង របស់ កយើង ចំកោរះ ម្ពរះវរបិតា  

របស់ កយើង ត�ល គង់ កៅ សាថាន្សួគ៌ ន្ិង 

ម្ពរះអង្គសកហង្គារះ របស់ កយើង

•   ម្ពរះកចសាដា នន្ ម្ពរះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ កៅ ្ ្នុង ជីវិត  

របស់ កយើង

•   កបស្្មមេ របស់ ពយាការីយែូតសប សមេ៊ើ្

•  សារៈសំខាន្់ នន្ កសច្ដីសញ្ញា ្ ្នុង ម្ពរះវិហារ បរិសុទ្ធ

•   រកបៀប ក�ើម្បី កៅ ្ ្នុង កលា្ិយ កន្រះ បែុតន្្ ពុំ តមន្ ជា 

របស់ ែង កលា្ិយ

•   រកបៀប ករៀបចំខ្លួន្ សម្រាប់ ការ ៉ ងម្ ជា កលើ្ 

 ទីពីរ របស់ ម្ពរះកយស៊ូវម្គីស្ កោយ ការ រាន្ 

 ភ្ដីភាព ក�ើយ កសាមរះម្តង់

កសៀវកៅ តណោំ ការ សិ្សា កន្រះ រាន្ កៅ តាម 

អ៊ិន្ក្ើរតណត ្្នុងកគ�ទំព័រ LDS.org ន្ិង សម្រាប់ 

ទូរស័ព្ន� កៅ ្ ្នុង mobile. lds. org ។

ខ្នុំ » ។ រោ្ បាន រមើល មុខ ខ្នុំ  រ�ើយ បាន មាន 

ពបស្សន៍ រោយ ទន់ភ្ន់ថា « ខ្នុំ ពសឡាញ់ បុ�ស 

មានា្់រោរះ ! »

អ្ក	បសពមើ	ដ៏	ពនិត	សហើ�	សសាមរះពតង់

កា� បរពមើ �បស់ ពបធ្ន សមេ៊មី្ ពតូវបាន ្ ត់សមាគាល់ 

រោយ កា� រគា�្ពបតិបត្តិ តាម កា� បរពងៀន �បស់ 

ព្រះេម្បី� ្ ្នុង កា� ពបកាស ្ បី កា� បពបចិត្ត ( សូមរមើល 

ឧទា��ណ៍ េ. និង ស. 6:9, 11:9 ) ។ រោ្ បាន 

មាន ពបស្សន៍ ថា ៖ « វា ជា របស្្មមេ �បស់ ខ្នុំ ខ្នុំ 

េិត ថា វា ពតូវបាន បំផុសេំនិត រោយ ព្រះវិញ្ញាណ 

�បស់ ព្រះអមាចាស់ រៅ ្ ្នុង កា� រ្វើ �ំរណើ� �បស់ ខ្នុំ ្ ្នុង 

រសដែ្ថន ស៊មីយ៉ូន រ�ើម្បី និយាយ រៅ កាន់ មនុសសេ 

ទូរៅ ថា ឥឡូវយ�ះ េឺ ជា ថ្ងៃ ថន កា� បពបចិត្ត រ�ើយ 

អំពាវោវ �ល់ ្ ួ្ ប�ិសុទ្ធថ្ងៃ ចុងរពកាយ ឲ្យ ចងចាំ 

្បី រសច្ដែបី សញ្ញា �បស់ ខ្លួន. . .រោយជពមុញ ្ ួ្រេ 

ឲ្យ មានភកដេីភាពយ�ើ�យស្មះត្ង ់ រៅ ពេប់្ិច្ចកា� 

ទាំងអស់ » ។ 16 ( សូមរមើល ជំ្ូ្ ទបី 5 ) ។

្្នុង មួយ ជបីវិត �ស់ រៅ �បស់ រោ្ អស់ �យៈរ្ល 

ជិត 96 ឆ្នាំ ពបធ្ន សមេ៊មី្  បាន អ្ិស្ឋាន ថា រោ្ 

នឹង បន្ត មាន ភ្ដែបីភា្ រ�ើយ រស្មរះពតង់ រ�ើយ 

កាន់ខាជាប់�រាប�ល់ចុងបំផុត ។ ្ិតណាស់ 

ពបធ្ន ប៊យ�៍ រ� ផ្្្ឺ ជា ពបធ្ន ្ ូ�៉ុម ថន 

្ួ្ ស្វ្�ប់្បី�ោ្់ រៅ បច្ចនុប្ន្ រនរះ បាន 

សរងកត រ�ើញ ថា ៖ « សូម្បី បត រ្ល រោ្មាន 

អាយុរលើសរ្សិបឆ្នាំ ្ ៏ រោយ រោ្ បាន 

អ្ិស្ឋាន ថា រោ្ នឹង អាច �្សា រសច្ដែបីសញ្ញា  និង 

កាត្វ្ិច្ច �បស់ រោ្ រ�ើយ កាន់ខាជាប់�រាប�ល ់

ចុងបំផុត ប�� » ។ 17

ចំរពារះ ពបធ្ន សមេ៊មី្ « ភ្ដែបីភា្ រ�ើយ ភា្ 

រស្មរះពតង់ » េឺ រលើស ្ បី ឃ្លា ប�ល ពគាន់ បត ថា រេើង 

វិញ ជា រ�ឿយៗ រៅ រទៀត ។ វា ជា អា�មមេណ៍ �៏ អស្ចា�្យ 

ថន រសច្ដែបីសង្ឹម �បស់ រោ្ ចំរពារះ មនុសសេ ពេប់ 

គានា—ចំរពារះ សមាជិ្ស្សោចព្ ប�ល បាន 

រ្វើ រសច្ដែបីសញ្ញា រ�ើយ ជា កា�្ិតណាស់ ចំរពារះ 

្ូនរៅ ទាំងអស់ �បស់ ព្រះវ�បិតាសួេ៌ �បស់ រយើង ។ 

ពបធ្ន សមេ៊មី្ បាន ទទូច អងវ� ថា « រយើង េួ� បត 

ជាមនុសសេ �៏�ំបូង រេ បង្អស់ . . .ចំរពារះនេ� ព្រះ និង 

រសច្ដែបីសុច�ិត �បស់ ពទង់ » ។ ចូ� រយើង មាន ភ្ដែបីភា្ 

រ�ើយ រស្មរះពតង់ ជានិច្ច រោយមាន បំណងពបាថានា 

មួយ រ�ើម្បីរគា�្ តាម ព្រះបញ្ញត្តិ �បស់ ព្រះអមាចាស់ 

រ�ើយ រគា�្ ពទង់ រ�ើយ ចងចាំ រសច្ដែបីសញ្ញា 

ប�ល រយើង បាន រ្វើ ជាមួយ នឹងពទង់ ។ រនរះ ជា កា� 

អ្ិស្ឋាន �បស់ ខ្នុំរ�ើម្បី ជា ពបរយាជន៍ �ល់ អ៊មីពស្បអល 

ទាំងមូល » ។ 18 ( សូមរមើល ជំ្ូ្ 19–22 ) ។

រៅ រ្ល អ្្សញ្ឹង េិត នូវកា� បរពងៀន �៏ 

បំផុស េំនិត �បស់ រោ្ រោរះ ទបីបោទាល់ �បស់ 

អ្្ នឹង ពតូវបាន ្ ពងឹង រ�ើយ អ្្ នឹង ពតូវបាន 

ពបទាន្� ឲ្យ ជាមួយ នឹង កា� រ្ើន រេើង នូវ កា� 

យល់�ឹង្បី រសច្ដែបី្ិត �៏ ប�ិសុទ្ធ រ�ើយ ស្មញ្ញ ថន 

�ំណឹងល្អ �បស់ព្រះរយស៊ូវពេបីស្ ។ វេ្គសិ្សា រនរះ 

នឹង បរងកើនបំណងពបាថានា �បស់ អ្្ រ�ើម្បី�ស់រៅ ជា 

មនុសសេមាន « ភ្ដែបីភា្ រ�ើយ រស្មរះពតង់ » ។ ◼

កំណ្់ចំោំ៖មាដា�រ្ស់អ្ក�ិព�្ធយ្មះោអរូមី
ស្ម៊ី្ត្៊រូសទេឺបា�យកើ្យៅឆ្នាំត�ល�៉រូតស្�នុ្វីលឌីងស៊្មី្
ត្រូវបា�យៅ្ំយរើចរូលយៅក្នុងករូរេុមថ�ពួកស្វក�្់ពីរនាក់យ�ើ�
ជ្ករូ�ទីពីររ្ស់យអយ្លចចជីោស្ម៊ី្ជ្តស្តីត�លត្ធា�
ស្ម៊ី្បា�យរៀ្ការជ្មួ�្ នាទា្់ពីភរិយ�ំ្រូងរ្ស់យោកបា�
ទទួលមរណៈភាពយៅ។

កំណត់	ចំណាំ
 1. Teachings of Presidents of the Church: 

Joseph Fielding Smith( ឆ្នាំ 2013 ) ទំ្័� 16 ។
 2. យ៉ូបសប �នុវបីលឌបីង ស៊មេមី្ ជុញ្ញ័�និង ចន រជ ស្អូរវើត The Life 

of Joseph Fielding Smith ( ឆ្នាំ 1972 ) ទំ្័� 176 ។
 3. Teachings: Joseph Fielding Smith ទំ្័� 1, 

សូមរមើល ផងប�� ពប៊ូស អ័� មា៉ា្់ខន់�បី « Joseph 
Fielding Smith: Apostle, Prophet, Father 
in Israel » Ensign បខ សបីហា ឆ្នាំ 1972 ទំ្័� 29 ។

 4. សូមរមើល ពប៊ូស អ័� មា៉ា្់ខន់�បី « Joseph Fielding 
Smith » ទំ្័� 29 ។

 5. យ៉ូបសប �នុវបីលឌបីង ស៊មេមី្ បាន �្ពសង់ រៅ ្ ្នុង សមេ៊មី្ និង ស្អូរវើត 
The Life of Joseph Fielding Smithទំ្័� 49 ។

 6. បាន �្ពសង់រៅ ្ ្នុងសមេ៊មី្ និង ស្អូរវើតThe Life of Joseph 
Fielding Smith ទំ្័� vii ។

 7. Teachings: Joseph Fielding Smith ទំ្័� 76 ។
 8. Teachings: Joseph Fielding Smith ទំ្័� 275 ។
 9. យ៉ូបសប �នុវបីលឌបីង ស៊មេមី្ បាន �្ពសង់រៅ ្ ្នុងសមេ៊មី្ និង 

ស្អូរវើតThe Life of Joseph Fielding Smith 
ទំ្័� 188–89 ។

 10. Teachings: Joseph Fielding Smith ទំ្័� 22, 
23 ។

 11. សូមរមើល Teachings: Joseph Fielding Smith 
ទំ្័� 4 ។

 12. Teachings: Joseph Fielding Smith ទំ្័� 4 ។
 13. �ុបីរប៊មី� រច ពកាន្ត រៅ ្ ្នុង រ្�វនស៊មីស អិម �្គបីបបុន Joseph 

Fielding Smith: Gospel Scholar, Prophet of 
God ( ឆ្នាំ 1992 ) ទំ្័� 290 ។

 14. បស្នរស៊មី� �បុលយូ �ឹមបឹល រៅ្្នុង ពប៊ូស អ័� មា៉ា្់ខន់�បី 
« Joseph Fielding Smith » Ensign បខ សបីហា ឆ្នាំ 
1972 ទំ្័� 28 ។

 15. សូមរមើល លូស៊មីល ស៊មី រ្ត Boyd K. Packer: A 
Watchman on the Tower ( ឆ្នាំ 1995 ) ទំ្័� 176 ។

 16. យ៉ូបសប �នុវបីលឌបីង ស៊មេមី្ រៅ ្ ្នុង Conference Report 
បខ តុោ ឆ្នាំ 1919 ទំ្័� 88 កា� េូសបញ្ជា្់ បាន បបន្ម ។

 17. ប៊យ�៍ រ� ផ្្្ឺ « Covenants » Ensign បខ វិច្ិកា 
ឆ្នាំ 1990 ទំ្័� 84 ។

 18. យ៉ូបសប �វបីលឌបីង សមេ៊មី្ រៅ្្នុង Conference Report 
បខ តុោ ឆ្នាំ 1912 ទំ្័� 124–25 ។
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ម្ប
ប�ល ជា  50 ឆ្នាំ មុន ថ�េូ ផសេ្វផសា យស្សោ 

�បស់ ខ្នុំ និង ខ្នុំ បាន រ�ើ� រគារះទាវា� រៅ ប្្� 

ស្លវិទយា ល័យ េ័��ូបា រៅ ពបរទស អា�សេង់ទបីន 

មាន យុវជន មានា្់ បាន អរញ្ើញ រយើង ឲ្យ ចូល រៅ ្ ្នុង 

ផ្រះ �បស់ គាត់ ។ �ំរ្ច រោរះ វា បងាហាញ យា៉ាងចបាស់ថា 

គាត់ និង មិត្ត �បស់ គាត់ បាន អរញ្ើញ រយើង ឲ្យ ចូល ម្ 

រ�ើម្បី ជបជ្ តវា៉ ្ បី វត្តមាន �បស់ ព្រះប៉ុរណាណរះ ។

រយើង មិន ចង់ ជបជ្ តវា៉ រទ ប៉ុបន្ត ផ្នុយ រៅ វិញ រយើង 

បាន យល់ព្ម ជួប រៅ រ្ល រពកាយ រ�ើម្បី ្ ិភា្សា 

្បី ស្�លិខិត �បស់ រយើង រៅ ្ ្នុង ប�ិយាកាសល្អ 

មួយសពមាប់កា �រ�ៀនសូពត ។ រៅ រ្ល រយើង បាន 

ពតលប់ ម្វិញ យុវជន រោរះ បាន ្ ន្យល់ ្ បី រ�តុផល 

ប�ល គាត់ បាន រជឿ ថា គាមន ព្រះ ។ គាត់ បាននិយាយ 

 ថា មនុសសេ បាន បរងកើត ព្រះរេើង  រោយស្� រសច្ដែបី 

ពតូវ កា� �បស់ ខ្លួន រ�ើម្បី រជឿ រលើ អវបី មួយ ពបរសើ� ជាង  

ជា អវបី មួយ ប�ល អ�ូបបី ។

រៅ រ្ល �ល់ រវន �បស់ រយើង ខ្នុំ បាន សួ� ថា  

« រតើ អ្្�ឹង ថា មាន ស���្ឋ រោយ �របៀប ណា ? » 

ខ្នុំ បាន ប្្ងទបីបោទាល់ ្ បី ភា្្ិត �បស់ វា រ�ើយ បាន 

សួ� ពបសិន របើ មាន ភសដែនុតាង រផសេងរទៀត ប�ល បងាហាញ 

្បី វត្តមាន �បស់ វា ។ គាត់ បាន និយាយ ថា គាត់ 

បាន អាន វា រៅ ្ ្នុង រសៀវរៅ និង ស្�្័ត៌មាន ។ 

បោទាប់ម្ ខ្នុំ បាន សួ� ពបសិន របើ គាត់ រជឿ រលើ 

ទបីបោទាល់ �បស់ខ្នុំ និង អវបី ប�ល គាត់ បាន អាន ។ 

គាត់បាននិយាយ ទាំងបង្ខំចិត្ត ថា គាត់ រជឿ ។

ខ្នុ ំបាននិយាយ ថា « �ូរច្រះ រយើង មិន អាច ប�ិរស្ 

ទបីបោទាល់ �បស់ ជន ម្ ្ បី ស���្ឋ �ូចជា ខ្នុ ំបាន 

រេើយ » ។ « ឬ រយើង ្  ៏មិន អាច ប�ិរស្ ្ បី ទបីបោទាល់ 

�បស់ ជន ប�ល ស�រស� ្ បី វា បាន ប�� » ។ យុវជន រោរះ 

បាន យល់ពសប ។

បោទាប់ ម្ ខ្នុំ បាន សួ� ថា « រោយ បផ្អ្ រលើ 

ភសដែនុតាង រនរះ រតើ រយើង អាច ប�ិរស្ នូវ ទបីបោទាល់ 

�បស់ ជន ប�ល បាន រ�ើញ ព្រះ រ�ើយ បាន ស�រស� ្ បី 

បទ្ិរស្្ន៍ �បស់ ្ ួ្រេ បាន រទ ? » ខ្នុំ បាន ប ងាហាញ 

ព្រះេម្បី� ប៊មីប �ល់ គាត់ រោយ ពបាប់ គាត់ ថា វា មាន នូវ 

ទបីបោទាល់ �បស់ បុ�សពស្តបី ប�ល បាន រ�ើញ រ�ើយ បាន 

និយាយ ជាមួយ នឹង ព្រះ និង ព្រះរយស៊ូវពេបីស្ ។  

ខ្នុំ បាន សួ� ថារតើ រយើង អាច ប�ិរស្ នូវ ទបីបោទាល់ ប�ល 

មាន រៅ ្ ្នុង ព្រះេម្បី� ប៊មីប បាន រទ រ�ើយ គាត់ បាន 

រ្្ើយ ទាំង ស្ទា្់រស្ើ� ថា  រទ ។

រពកាយម្ ខ្នុំ បា នសួ� ថា « រតើ អ្្ េិត យា៉ាង ណា 

ប�� ្ បី រសៀវរៅ មួយ ស�រស� រេើង រោយ មនុសសេមួយ 

ព្ុម  រផសេង រទៀត រព្ ្ បី ជន រៅ ្ ្នុង ព្រះេម្បី� ប៊មីប ប�ល 

បានរ�ើញ ព្រះប�ល ជា អ្្ និ្ន្ធ ថន ព្រះេម្បី� ប៊មីប 

រោរះ ? » គាត់ បា នរ្្ើយ ថា េឺ គាមន រសៀវរៅ បបប  

រោរះ រទ ។

រយើង បាន បងាហាញ ព្រះេម្បី� ម�មន �ល់ គាត់ រ�ើយ 

បាន បរពងៀន គាត់ ្ បី រគាលបំណង �បស់ វា ។ រយើង 

បាន ប្្ងទបីបោទាល់ថា ព្រះេម្បី� រោរះ ្ ិត រ�ើយ ថា 

ព្រះ រៅ បត រ្វើ កា� ទា្់ទង តាម�យៈ្យាកា�ី ប�ល រៅ 

�ស់�បស់ពទង់ រៅ ស្វថ្ងៃ រនរះ ។

េួ� ឲ្យ ភាញា្់រផ្អើល យុវជន រោរះ បាន និយាយ ថា 

« ខ្នុំ ធ្លាប់ រ្វើ ឲ្យ ្ ួ្ ពេូ េងាវាល ម្ ្ បី ព្រះវិហា� រផសេង 

មាន កា� ពចបូ្ ពចបល់ ។ អ្្ មាន នូវ អវបី មួយ ប�ល 

ខ្នុំ ្ ុំ  ធ្លាប់ ឮ្បី មុន ម្ ។ រតើ ខ្នុំ សុំ អាន រសៀវរៅ រោរះ 

បាន រទ ? រយើង បាន ឲ្យ ព្រះេម្បី� រោរះ រៅ គាត់ រ�ើយ 

បាន ប្្ងទបីបោទាល់្បី រសច្ដែបី ពសឡាញ់ ប�ល ព្រះ មាន 

ចំរពារះ ្ ូនរៅ �បស់ ពទង់ ។

រោយស្� កា� សិ្សា ពតូវបាន បញ្ចប់ រយើង មិន 

អាច រៅ ជួប នឹង យុវជន មានា្់ រនរះ មដែងរទៀត រេើយ ្បី 

មុន គាត់ ពតលប់រៅ ផ្រះ �បស់ គាត់ វិញ រៅ ពបរទស 

បូលបីរវៀ ។ ប៉ុបន្ត ខ្នុំ បាន អ្ិស្ឋាន ថា គាត់ នឹង អាន 

ព្រះេម្បី� ម�មន រ�ើយ ទទួល បាន ទបីបោទាល់ មួយ ។

រៅ ឆ្នាំ 2002 ខ្នុំ ពតូវបាន រៅ ឲ្យ បរពមើ ជា ពបធ្ន 

ស្ខា ្ ្នុង ស្ខា រអសបា៉ាញ មួយ រៅ មជ្ឈមណ្ឌល 

បំពា្់បំប៉ន អ្្ផសេ្វផសាយ ស្សោ ពបូវ៉ូ ។ រៅ ថ្ងៃ 

អាទិត្យ មួយ ខ្នុំ បាន រលើ្ រេើង ្ បី �ំរណើ�រ�ឿង �ូចគានា 

រនរះ ពបាប់រៅ ្ ួ្ អ្្ផសេ្វផសាយ ស្សោ ។ រពកាយ 

ម្ មានអ្្ផសេ្វផសាយ ស្សោ មានា្់ ម្ ្ បី ពបរទស 

បូលបីរវៀ បាន ពបាប់ខ្នុំ ថា គាត់ធ្លាប់ឮ បុ�ស ចំណាស់ 

មានា្់ រៅ ្ ្នុង រស្ត្ �បស់ គាត់ ពបាប់្បី �ំរណើ�រ�ឿង ្ បី កា� 

ផ្លាស់បពបចិត្ត រជឿ �បស់ ខ្លួន—ជា �ំរណើ� រ�ឿង  �ូចគានា 

ប�ល ខ្នុំ បាន រលើ្រេើង រៅទបីរនរះ ។

ទឹ្បភ្្ �បស់ ខ្នុំ បាន ពស្់�ូ�ចុរះ ម្ ។ បោទាប់្បី 

40 ឆ្នាំ ខ្នុំ បានទទួល ចរម្ើយ នឹង កា� អ្ិស្ឋាន �បស់ 

ខ្នុំ ្ បី យុវជន មានា្់ រោរះ ម្ ្ បី ពបរទស បូលបីរវៀ ។ គាត់ 

បាន �ឹង ្ បី វត្តមាន �បស់ ព្រះ និង បផនកា� សុភមង្គល �៏ 

អស្ចា�្យ�បស់ ពទង់ ។ ខ្នុំ �ឹង ថា រៅ ថ្ងៃ ណា មួយ រយើង 

នឹង ជួប គានា មដែងរទៀត រ�ើយ ខ្នុំ នឹង �ី្រាយ ជាមួយ នឹង 

គាត់ រៅ ្ ្នុង �ំណឹងល្អ ។ ◼
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កតើ ខ្នុំ សុំ អាន្ កសៀវកៅ កោរះ បាន្ កទ ?

�ំសេង	ពួក	បរិ�ុទ្ធ	ថ្ងៃ	ចុងសពកា�

កយើ
ងបានឲ្យទ្ពះគម្ដីរមរមននៅយុវជនននាះ

ន�ើយបានដ្លែងទដីបនាទាល់ពដីនសច្ក្ដីទ្សឡាញ់

ដដលទ្ពះមានច្ំនោះកូននៅរបស់ទ្ទង់។



ោ
 ថ្ងៃ មួយ ខណៈ ប�ល ខ្នុំ  រៅ ្ ្នុង កា�ិយាល័យ 

របស្្មមេ  ម៊ិ្ស៊ិ្ កាល ្ បី ឆ្នាំ 1940 មាន 

ស៊មីរស្ើ� មានា្់ បាន ម្ ្ បី ទបីព្ុង តូច មួយ ថន  អូ�សេអូមបា 

ប�ល មាន ទបីតាំង រៅ រជើង ភ្ំ ប៉ូប៉ូ កា រត រប៉ត ជា 

្បន្ង មាន ភ្ំរភ្ើង ស្មមេ មួយ ពបប�ល ជា 43 បម៉ល 

( 70 េបីេអូបម៉ពត ) បប៉្ អារេ្យ៍ ថន ទបីព្ុង ម៊ិ្ស៊ិ្ ។ 

រយើង ទាំងអស់ គានា ស្គាល់ គាត់ ។ រ្មរះ គាត់ េឺ 

មា៉ាមា៉ា រស�វបី ។

្ួ្ អ្្ ផសេ្វផសាយស្សោ រ្ញ រមា៉ាង បាន �ស់ 

រៅ្្នុង ផ្រះ �បីឥ�្ឋ តូច  �បស់ គាត់ ជា ្ បន្ង ប�ល គាត់ 

បតងបត ទុ្ បន្ប់ មួយ សពមាប់  បត  ្ ួ្រេ ។  មា៉ាមា៉ា 

រស�វបី មាន ្ ម្ស់ មិន �ល់ ពបាំ �វបីត ផង ( 1.5 ម. ) 

គាត់ �្ ចំណូល សពមាប់ ចិញ្ចឹម ជបីវិត រោយ កា� ល្់ 

បផ្ រ�ើ រៅ ផសា� ្ ្នុង ព្ុង ជុំ វិញ   អូ�សេអូមបា ។ ព្ុង 

នបីមួយៗ របើ្ផសាល្់តាមថ្ងៃ រផសេងៗ គានា រ�ើយ គាត់ 

បាន រៅ ផសា នបីមួយៗ រ�ើម្បី ល្់ បផ្ រ�ើ ។

គាត់ បាន ម្ កា�ិយាល័យ របស្្មមេ ោ ថ ង្ៃ រោរះ 

រោយ មាន នូវរសបាង  រមសៅ �៏ ្ មួំយ ។ ្្នុង រសបាង 

រោរះ មានសុទ្ធ បត tostonesរ្ញ ប�ល ជា កា្់ 

ពបា្់ ្ ន្រះ រប៉សូ ប�ល គាត់ បាន សនសំេ អស់ ជា រពចើន 

ឆ្នា ំម្ រោរះ ។ ពបា្់ មួយ ចំបណ្ ខ្រះ បាន ម្ ្ បី 

ជំោន់ ថន  ្័� �វបី �ីយូ៉ ឌបីយា៉ា�សេ ប�ល បាន ពេប់ ពេង 

ពប រទស មិ៊្សិ៊្ ចាប់ ្ បី ឆ្នា ំ1884 �ល់ ឆ្នា ំ1911 ។ 

មា៉ាមា៉ា រស�វបី បាន រ វ្ើ �ំរណើ� ម្ ្ បី អូ�សេអូមបា រៅ ផ្រះ 

របស្្មមេ តាម �្យនដែ ព្ុង  ជាមួយ នឹង រសបាង ពបា្់ 

�បស់ គាត់ ។  គាត់ បាន ពបាប់ ពបធ្ន អាបវ៉ល អិល. 

ភបីស ថា គាត់ បាន សនសំេ ពបា្់ ជារពចើន ឆ្នា ំម្ រ�ើយ 

រ�ើម ប្ី គាត់ អាច រ វ្ើ �ំរណើ� រៅ ព្រះវិហា�ប�ិសុទ្ធ ទបីព្ុង 

សលត៍ រល្ រ�ើម ប្ី ទទួល្ិ ប្ី  អំរណាយ ទាន ្ សិិ�្ឋ 

�បស់ គាត់ ។

គាត់ បាន ទទួល កា� អនុញ្ញាត ឲ្យ ចា្ រចញ ្ បី 

ពបរទស អ្្ ផសេ វ្ ផសាយស្សោ មាន្ា  ់បាន ឲ្យ វ៉ាលបី 

�ល់ គាត់ ខ្ចបី រ�ើយ រយើង បាន ោំ គាត់ រៅ ជិរះ �្រភ្ើង ។ 

ពបធ្ន ភបីស បាន ទូ�ស័្្ រៅ មនុសសេ មាន្ា  ់រៅ បអ៊ល 

ផ្សូ ��្ឋ តិចស្ស រ�ើម ប្ី រៅ ជួបគាត់ រ្ល  �្រភ្ើង 

្្ង កាត់ព្ំប�ន   ស.�.� រ�ើយ ោំ  មា៉ាមា៉ា រស�វបី 

រេើង ជិរះ �្យនដែ ព្ុង រៅ ទបីព្ុង សលត៍ រល្ ។ 

ការ ក្្ើ �ំកណើរ កៅ កាន្់ ម្ពរះវិហារ បរិសុទ្ធ របស់ រាោរាោ កស�្ី

សមាជិ្ ថន ស្ខា រអសបា៉ាញជារពចើន  រៅ ទបីព្ុង 

សលត៍ រល្ បាន រៅ ជួប គាត់ រៅ ្ បន្ង ឡាន ព្ុង 

រ�ើយ បាន រមើល ប្ ្ បី តពមូវ កា� ស្ន្ា  ់រៅ �បស់ គាត់ 

រ�ើយ ជួយ គាត់ រៅ ្ ្នុង ព្រះវិហា�ប�ិសុទ្ធ ។

ប៉ុោមន សបាដៅ�៍ រពកាយ ម្ មា៉ាមា៉ា រស�វបី បាន 

ពតេប់ រៅ កាន់ ទបីព្ុង ម៊ិ្ស៊ិ្ វិញ �ួច រ�ើយ ពតេប់ 

រៅផ្រះ រៅ អូ�សេអូមបា ។ គាត់ បាន រ្វើ �ំរណើ� ផ្អូវ 

ឆ្ងាយ រោយ សុវត្ិភា្ ។ បោទាប់ម្ គាត់ បាន រៅ 

ល្់ បផ្ រ�ើ រៅ ផសា វិញ ។

មា៉ាមា៉ា រស�វបី ្ុំ រចរះ និយាយ ភាស្ អង់រេ្ស រទ 

�ូរច្រះ រយើង បាន សួ� គាត់  ្ បី �របៀប ប�ល គាត់ ពេប់ពេង 

្្នុង កា� បញ្ជាទិញ អាហា� រៅ រ្ល រ្វើ �ំរណើ� តាម 

ឡាន ព្ុង្បី បអ៊ល ផ្សូ រៅ ទបីព្ុង សលត៍ រល្ 

រោយ �របៀប ណា—ជា កា� រ្វើ �ំរណើ� អស់ ជារពចើន 

ថ្ងៃ ។ គាត់ បាន និយាយ ថា មាន មនុសសេ មានា្់ បាន 

បរពងៀន គាត់ ឲ្យ រចរះ និយាយ  « នំបផ្របា៉ាម » ជា ភាស្ 

អង់រេ្ស �ូរច្រះ រាល់ រ្ល ប�ល ឡាន ព្ុង �ប់ 

សពមាប់ ប�ិរភាេ អាហា� គាត់ នឹង ទិញ នំបផ្របា៉ាម ។

រោយ ស្� រោរះ ជា ភាស្ អង់រេ្ស  បត មួយ 

មា៉ាត់េត់ ប�ល គាត់ រចរះ រោរះ គាត់ បាន �ស់ រៅ រោយ 

ប�ិរភាេ នំបផ្របា៉ាម អំេនុង រ្ល រ វ្ើ �ំរណើ� តាម ឡាន 

ព្ុងទំាង រៅ �ិងទំាង ម្ វិញ ។ បុ៉បន្ត  មា៉ាមា៉ា រស�វបី 

្ំុ ខវល់ រោរះ រទ ។ បុ៉បន្ត គាត់ បាន ពតេប់ម្ វិញ រោយ 

កា� �ឹងេុណ រ�ើយ រ្ញ ចិត្ត នឹង បទ្ិរស្្ន៍ �បស់ 

គាត់ រៅ ្ ្នុង ព្រះវិហា�ប�ិសុទ្ធ ។ ◼

កបទី កវ៉ន្ ្ ូរាែ រ�្ឋ យូថា�៍ ស.រ.អា

រាោ
មា៉ានស�្ដីបានន្្ើ

ដំន�ើរទ្បដ�លជា

43ដមែល(70គ.ម)

នៅផ្ះនបសកកម្មនោយ

ជិះឡានទ្កុងជាមួយ

នឹងនសបាងទ្បាក់របស់

រាត់។
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អ្
្ ជិត ខាង �បស់ រយើង េឺ ជា អ្្ ពេប់ ពេង យុវវ័យ 

រៅ ព្រះវិហា� ្ ្នុង មូល ោឋាន មួយ រ�ើយ យុវវ័យ ថន 

ព្រះវិហា��បស់ គាត់ បាន ម្ សួ�សុខទុ្្ខ គាត់ ជា ញឹ្ 

ញាប់ ។ វា មិន មាន អវបី ភាញា្់ រផ្អើល រទ ប�ល រ�ើញ មាន 

ឡាន ជារពចើន ចត រៅ ខាង មុខ ផ្រះ �បស់ គាត់ ទាំង យប់ 

ទាំង ថ្ងៃ រោរះ ។

យុវវ័យ មួយ ចំនួន ទាំង រនរះ ចា្់ មា៉ារញ៉ ឮ ខាលាំងៗ 

រៅ ្ ្នុង ឡាន �បស់ ្ ួ្រេ ពេប់ រ្ល ។ រយើង អាច 

ឮ ្ ួ្រេ ម្ ្ បី ចមាងាយ រ�ើយ រៅរ្ល ្ ួ្រេ ម្ 

កាន់ បត ជិត រោរះ បង្អលួច ផ្រះ �បស់ រយើង �រង្គើ� រ�ើយ ។ 

ជាញឹ្ញាប់  រភ្ង ខាលាំង ៗ  នឹង រ្វើ ឲ្យ រយើង ភាញា្់ រេើង 

ទាំង យប់ ។ ភា្ ្ ុញ ពទាន់ �បស់ ខ្នុំ បានផដែនុំរពចើន   

រេើងៗ រ�ើយ ខ្នុំ បាន ចាប់ រផដែើម រមើល រៅ រ្មេងៗ 

ទាំងរនរះ �ូចជា សពតូវ �បស់ ខ្នុំ ។

មាន ថ្ងៃ មួយ ខណៈ ប�ល ខ្នុំ ្ ំ្ុង បត របាស ស្ឹ្ 

រ�ើ ខ្នុំ បាន ឮ សរម្ង មា៉ារញ៉ ឡាន ចា្់ ខាលាំងៗ ម្ ្ បី 

កៅ ជួសជុល រាោកញែ របស់ គ្ត់

ចមាងាយ ។ មិន យូ� ប៉ុោមន សរម្ង រោរះ បាន ម្ កាន់ 

បត ជិត រ�ើយ កាន់ បត ឮ ខាលាំង រេើង ។ រ្ល ប�ល អ្្ 

របើ្ ឡាន បត់ ឡាន ពតង់ កាច់ ពជុង  ចូល ម្ ផ្រះ អ្្ 

ជិត ខាង ខ្នុំ រោរះ ខ្នុំ ខឹង រ�ើយខ្នុំ  បាន អ្ិស្ឋាន សុំ ឲ្យ 

ព្រះវ�បិតាសួេ៌ បំផ្លាញ មា៉ារញ៉ រោរះ ។

កា� អ្ិស្ឋាន យា៉ាង ខាលាំង  �បស់ ខ្នុំ បាន កាលាយ រៅ 

ជា កា� អ្ិស្ឋាន   ស�រសើ� និង  �ឹង េុណវិញ   រៅ 

រ្លប�ល  មា៉ារញ៉ រោរះ �ប់ឮ រៅ�ំរ្ច ប�ល   គាត់ 

រោរះ របើ្ ឡាន ចូល ម្ ។ ខ្នុំ ធ្លាប់ ជួសជុល មា៉ារញ៉ 

ឡាន រ�ើយ �ឹង ថា តាម�យៈ សរម្ង រោរះ ប�ល វា ្ ុំ 

ពតូវ បាន រេ  បិទ— រោរះ វា នឹង �ប់ រ�ើ� ។

យុវជន រោរះ ខ្ ចិត្ត ប�ល មា៉ារញ៉ ឡាន គាត់ បាន 

�ប់ រ�ើ� រ�ើយ មិត្ត គាត់ ជារពចើន បាន ម្ លួង រោម 

ចិត្ត គាត់ ។ ផ្នុយ រៅ វិញ ខ្នុំ មាន អា�មមេណ៍ រ្ញចិត្ត 

ណាស់ រ្ល រ�ើញ នូវ អវបី ប�ល ខ្នុំ បាន េិត ថា េឺ ជា 

ព្រះ�ស្ត �បស់ ព្រះ ប�ល រ្វើ ឲ្យ មា៉ារញ៉ រោរះ �ប់ រ�ើ� ។

បុ៉បនដែ រៅរ្ល ខ្នុ ំបនដែ រមើល រ�តុ កា�ណ៍ រោរះ ខ្នុ ំបាន 

�ឹង ថា ខ្នុ ំ្ ំ្ ងុ រមើល ខ្លួន ខ្នុ ំរ្ល ខ្នុ ំមាន ចា�ិ្ �ូរចានារះ 

កាល ្ បី រពចើន ឆ្នា ំ្ ន្ង រៅ ។ �ួង ចិត្ត ខ្នុ ំបាន ទន់ ភ្ន់ វិញ 

រ�ើយ ខ្នុ ំបាន ចាប់ រផដែើម េិត ថា រ ម្េង ពបុស រនរះ ្ ុ ំបមន ជា 

សពតូវ �បស់ ខ្នុ ំរទ ។ បោទាប់ម្ ព្រះវិញ្ញាណ បាន ខសឹេប 

ពបាប់ ថា « ចូ� រៅ ជួសជុល មា៉ារញ៉ �បស់ គាត់រៅ » ។

ខ្នុំ បាន ភាញា្់ រផ្អើល រោយ កា� បំផុសេំនិត រនរះ 

រ�ើយ ្ យាយាម មិន េិត ្ បី វា ។ រ�តុអវបី ្ ៏ ខ្នុំ េួ� រៅ 

ជួសជុល អវបី ប�ល ្ ំ្ុង បត រ្វើ ឲ្យ ជបីវិត �បស់ ខ្នុំ ្ ុំ 

សុខពសួល រោរះ ? ប៉ុបន្ត កា� បំផុសេំនិតបាន  រ្ើត 

មាន រេើង មដែងរទៀត រ�ើយ ខ្នុំ បាន រ្វើ តាម ។

បោទាប់ ្ បី ខ្នុំ បាន សុំ ជួយរ�ើយ  �ំរ្ច រោរះ  ខ្នុំ បាន 

រមើលរ�ើញ ពបភ្ ថន បញ្ហា ។ ជួសជុល បត មួយ 

បភ្ត ។ មិន យូ� ប៉ុោមន មា៉ារញ៉ បាន ចា្់ ឮ មដែងរទៀត  

ឮ ខាលាំង �ូច ្ បី រ�ើម ។

យុវជន រោរះ បាន ប្្ង អំណ�េុណ រ�ើយ បាន 

សួ�  របើ សិន ជា មាន អវបី ប�ល គាត់ អាច រ្វើ សពមាប់ ខ្នុំ 

វិញ ។ ខ្នុំ បាន ពបាប់ គាត់ ថា ខ្នុំ ពតូវ រពកា្ ្ បី ព្លឹម 

រៅ រ្វើ កា� រ�ើយ របើ គាត់ អាច បិទ សរម្ង រភ្ង �បស់ 

គាត់បនដែិច  រៅរ្ល ោងាច រោរះ ខ្នុំ្ិត ជា មានអំណ� 

េុណ ណាស់ ។ គាត់ ញញឹម រ�ើយ អរះអាង នឹង ខ្នុំ ថា 

គាត់ នឹង រ្វើ �ូរចានារះ បាន ។

គាត់ មិន ពតឹម បត បន្យ សរម្ង មា៉ារញ៉ �បស់ គាត់ 

រៅ រ្ល យប់ ប៉ុរណាណរះ រទ េឺ គាត់ប្ម ទាំង  បាន កាលាយ 

ជា ប៉ូលបីស កា�ពា� សរម្ង មា៉ារញ៉ �បស់ ខ្នុំ  ប�ល គាត់ 

ពតូវ  រមើល  ឲ្យ ពបា�្ថា សរម្ង មា៉ារញ៉ �បស់ មិត្ត ភិ្្ត 

គាត់ ពតូវ  បន្យ សរម្ង ផងប�� ។ ចាប់ ្ បី រ្ល រោរះ 

ម្ រយើង ្ ុំ ប�ល មាន បញ្ហា នឹង ត្ន្តបី ឮ ខាលាំង ៗ  រ្ល 

យប់ រទៀត រទ ។

ព្រះវ�បិតាសួេ៌ ្ិត ជា បាន ស្ដៅប់ ឮ រ�ើយ រ្្ើយ 

កា� អ្ិស្ឋាន �បស់ ខ្នុំ បមន ។ �ំរណារះ ពស្យ �បស់ 

ពទង់ ផដែល់ នូវភា្ សុខស្នដែ និង ភា្ សងៃប់ ស្ងាត់ ជា 

រមរ�ៀន �៏ មាន តថម្ មួយ អំ្បី កា� រ្វើ តាម ព្រះវិញ្ញាណ 

រ�ើយ ជា កា� យល់ �ឹង �៏ ល្អពបរសើ� មួយ អំ្បី អវបី ប�ល 

មានន័យ ថា « ឲ្យ ពសឡាញ់ ខាមំង សពតូវ �បស់ 

អ្្ » ( លូកា 6:27 ) ។ ◼

កខន្ កអ. រាែស៊ល, រ�្ឋ �្តូរីោ, ស.រ.អា

ខ្នុំ
មានអារម្ម�៍នពញចិ្ត្តណាស់នពលន�ើញនូវអ្ដី

ដដលខ្នុំបានគិតថាគឺជាទ្ពះ�ស្តរបស់ទ្ពះដដលន្្ើ

ឲ្យមា៉ានញែរបស់យុវជនននាះឈប់នដើរ។



សាវា
មបី �បស់ ខ្នុំ និង ខ្នុំ បាន ជួយ ្ ូនពសបី �បស់ រយើង 

និង ្ ូន ពបុស ្ បី� ោ្់ �បស់ ោង រៅ ព្ោន 

យនដែ រហារះ ជា ្ បន្ង ប�ល ្ ួ្រេ រ�ៀបចំរ្វើ �ំរណើ�  

ពតេប់ រៅ ផ្រះ វិញ ។ រយើ ងបាន ជួយ ្ ូន ពសបី �បស់ 

រយើង រៅរ្ល ោង រាប់ រមើល វា៉លបី  ោ្់ លិខិត ្ ្ង 

ប�ន និង រមើល ្ ូន �្ឹស អាយុ បបីឆ្នាំ មានា្់ ។ ្មមបី រៅ 

ពបុស អាយុ មួយ ខួប �បស់ រយើង រេង ល្់ រៅ ្ ្នុង 

�រទរះ �ុញ �បស់ គាត់ ទាល់ បតរយើង  ោស់ គាត់ឲ្យ ភាញា្់ 

រេើង ។  គាត់ ភ័យ ស្ន់ រៅ រ្ល គាត់ សពមប ខ្លួន រៅ 

នឹង សរម្ង ្ន្ឺរភ្ើង ភ្ឺៗ និង ភា្អ៊ូអ�រោរះ ។

ខ្នុំ បាន រ�ើញ នូវ ទឹ្មុខ �បស់ គាត់ រ�ើយ បាន �ឹង 

នូវ អវបី ប�ល រ�ៀប នឹង រ្ើត រេើង �ូរច្រះ ខ្នុំ បាន បពស្ 

ពបាប់ ្ ូន ពសបី �បស់ ខ្នុំ ។ ោង បាន ម្ ជាពបញាប់ 

ោ្់ បាតថ�ោង ផ្ប់ មុខ ្ មមបី រ�ើយ រមើល សម្ឹង រៅ 

ចំ គាត់ �ួច  និយាយ រោយ ្ ដែបី ពសឡាញ់ ថា « សួសដែបី  

្ូន រចៀម តូច » ។

ភាលាម រោរះ គាត់ �ប់ ពជួញ ចិរញ្ចើម �ប់ បពស្ 

រ�ើយ�ប់ ចំរកាង  ខ្លួន ប�ល រាង កាយ ទាំង មូល 

ឲ្យ សញ្ញា ថា ្ូ� រស្ើយ  រ�ើយ ។ គាត់ បាន ញញឹម 

មុន រ្ល បិទ បភ្្ រេង រៅវិញ ។ ភា្ ភ័យ ខាលាច 

�បស់ គាត់ បាន ជំនួស រោយ កា� អរះអាង �៏ សងៃប់ស្ងាត់ 

រ�ើយ រសច្ដែបី សុខស្នដែ បាន ពេប់ �ណដៅប់ រលើ គាត់ ។ 

វា ជា រ�ឿង តូច មួយ ប៉ុបន្ត ជា កា� សបមដែង ឲ្យ រ�ើញ ពប្ប 

រោយ អានុភា្ អំ្បី កា� ទុ្ ចិត្ត �បស់  ្មមបី រៅ រលើ 

មាដៅយ �បស់ គាត់ ។ កា� ប៉រះ សរម្ង និង វត្តមាន �បស់ 

ោង បាន ជួយ លួងរោម គាត់ ។

�ូច ជា  ្មមបី រយើង ទាំងអស់ គានា មាន អា�មមេណ៍ 

ភ័យ ខាលាច មិន ្ ិតពបា្� រ�ើយ ពចបូ្ពចបល់ ។ 

វា ជា កា� លួងរោម ចិត្ត រ្ល �ឹង ថា ព្រះរយស៊ូវ 

ពេបីស្ ជា អ្្ េងាវាល ល្អ បពស្ រៅ �្ រយើង ។ 

ពទង់ ស្គាល់ �វអូង �បស់ ពទង់ រ�ើយ រយើង អាច ទុ្ 

ចិត្ត រលើ ពទង់ ទាំង ពសុង បាន ។ ពទង់ មាន បន្អូល 

រោយ ្ ដែបី ពសឡាញ់ ថា « ខ្នុំ ទុ្ រសច្ដែបី សុខ រៅ 

នឹង អ្្ រាល់ គានា េឺ ខ្នុំ ឲ្យ រសច្ដែបី សុខស្នដែ �បស់ ខ្នុំ 

�ល់   អ្្ ។. . . ្ុំ ឲ្យ ចិត្ត អ្្រាល់ គានា ្ ប់បា�ម្ ឬ 

ភ័យ រេើយ » ( យ៉ូហាន 14:27 ) ។

ខ្នុ ំ�ឹង ថា អំេនុង រ្ល ថន ភា្ មិន 

សួសដី  ្ូន្កចៀម តូច 

្ិតពបា្� រោរះ រយើង អាច ទទួល បាន កា� លួងរោម 

ចិត្ត និង កា� អរះអាង រៅរ្ល រយើង ងា្ បប� រៅ �្ 

អ្្ េងាវាល ល្អ រោយ ្ ដែបី ជំរនឿ និង កា� ទុ្ចិត្ត ។ 

រៅរ្ល ខ្នុ ំទទួលបាន នូវ  ្ � រោយ កា� លួង រោម 

រៅ ្ ្នុង ្ ណាដាល ថន ភា្ អូ៊បអ រោរះ ខ្នុ ំចូល ចិត្ត េិត អំ ប្ី 

ពគា ប�ល រៅ ព្ោន យនដែ រហារះ ជាមួយ នឹង ្ នូពសបី 

និង រៅ ពបុស �បស់ ខ្នុ ំ។ �ូច ជា ្មមបី ខ្នុ ំអាច �្ 

�រងហើម�ស្យ រៅរ្ល បន្ន្ុ  �បស់ ខ្នុ ំពតូវ បាន រលើ្  

រចញ ។ អំេនុង រ្ល រោរះ ខ្នុ ំមាន អា�មមេណ៍ផ្ទាល់ មួយ 

ថា « សួសដែបី ្ូនរចៀម តូច » ម្ ្ បី អ្្ េងាវាល �បស់ 

ខ្នុ ំ។ ◼

ខូលីន្ សូឡតូមែូន្ ទីម្្ុង អុន្តារីយែូ ម្បកទស កាណាោ

កៅ
ទ្បុសអាយុមួយខួប

របស់នយើងភ័យសលែន់

នៅនពលរាត់សទ្មបខលែលួននៅ

នឹងសនមលែងពនលែនឺភលែើងភលែឺៗ និង

ភាពអូ៊អរននាះនៅទ្ពលាន

យន្នោះ។
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ដផ
នកា� ថន រសច្ដែបី សរ្ងាគារះ េឺ ជា បផនកា� �៏ 

អស្ចា�្យ មួយ រ�ើយ ចំបណ្ ថន បផនកា� 

រោរះ �ួមមាន កា� យ្ �្រះ រលើ ឧបសេ្គ 

ទាំងឡាយ ប�ល រ្ល ខ្រះ ម្ រារាំង និង ឃ្ត់ ឃ្ំង 

រយើង មិន ឲ្យ សរពមច បាន នូវ ្ ដែបី សង្ឹម និង សុបិន 

�បស់ រយើង ។ រយើង ទាំងអស់ គានា ជួប នូវ វិបត្តិជា រពចើន  

អំេនុង រ្ល ជបីវិត រយើង រៅ រលើ បផន�បី ។ វិបត្តិ  ខ្រះ តូច 

រ�ើយ វិបត្តិខ្រះ ្ ំ ។

វិបត្តិ  តូច មួយ អាច  ជា កា� អស់ស្ំង រៅ រលើ �ង 

ផ្អូវ មួយ  ប�ល មាន ចរាច�ណ៍ �៏ចរង្អៀត ។ វិបត្តិ �៏  

្ំរោរះ អាច  ជា កា� បាត់ បង់ មនុសសេ ជាទបី ពសឡាញ់ 

ឧប្ទ្វរ�តុ រ្វើ ឲ្យ ្ ិកា� ឬ រស្្ ោ�្មមេ 

្្នុងពេួស្� ។ វិបត្តិ  ខ្រះរទៀត រយើង រ្វើ ឲ្យ មាន រោយ 

ខ្លួន ឯង តាម�យៈ កា� មិន រគា�្ ពបតិបត្តិ ចំរពារះ 

ព្ិត្យវិន័យ �បស់ ព្រះ ឬ ចបាប់ មនុសសេជាតិ ។ វិបត្តិ  

មួយ ចំនួនរទៀត  រ្ើត មាន ម្ រលើ រយើង រោយ រយើង 

គាមន ្ ំ�ុស អវបី រស្រះ ។ ខ្នុំ េិត ថា រយើង ភាេ រពចើន 

ជួប  បទ្ិរស្្ន៍ នូវ អវបី ប�ល អាច នឹង និយាយ ថាជា 

« រ�ឿង អ្ុសល » ថន ជបីវិត ។ ន�ណា ប�ល ធ្លាប់ រលង 

បល្ង មួយ ប�ល មាន បាល់ មួយ ប�ល របា្ រោត 

យា៉ាង ខាលាំង ។ វា ជា បផ្្ ថន បល្ង ។ ្ួ្រេ ្ ុំ �ំ្ឹង អំ្បី 

ទំ�ំ ឬ ភា្ ញឹ្ញាប់ រទ ។

អ្្ រលង ល្អ បាន �ឹង ថា រ�ឿង អ្ុសល េឺ ជា 

ចំបណ្ មួយ ថន ជបីវិត រ�ើយ ្ យាយាម រ�ើម្បី បនដែ �ស់រៅ 

រោយ ្ ដែបី ជំរនឿ និង ភា្ កាលាហាន ។  រ�ើម្បី រស្មរះពតង់  

ចំរពារះ បំណង ពបាថានា �បស់ រយើង រ�ើម្បី �ស់ រៅ ជាមួយ 

ព្រះវ�បិតាសួេ៌ មដែង រទៀត រោរះ រយើង ពតូវ បត �្ វិ្បី មួយ 

រ�ើម្បី ្ ្ង កាត់ ឧបសេ្គ ទាំងឡាយ រ�ើយ �្ឲ្យ រ�ើញ 

នូវ អវបី ប�ល សំខាន់ ្ ិត រៅ ្ ្នុង ជបីវិត ។

ពរាន់	ខត	បន្ត	ខហល	ទឹក

រៅរ្ល ្ ូន ពសបី បត មានា្់ េត់ �បស់ រយើង លបីនស៊មី 

រៅ រ្មេង រោរះ ោង  និង ខ្នុំ ចូលចិត្ត រមើល បខសេ ភា្ 

យនដែ ជាមួយ គានា ។ រ�ឿង មួយ ប�ល រយើង ចូល ចិត្ត 

រមើល ជាមួយ គានា ជារពចើន �ង េឺ រ�ឿង តុ្កតា ប�ល 

មាន ចំណង រជើង ថាFinding Nemo(ការ

តស្វងរក�ីម៉រូ)។រៅ ្ ្នុង បខសេ ភា្ យនដែ នបីម៉ូ ពតូវ បាន 

ចាប់ រោយ អ្្ មុជ ទឹ្ មានា្់ រ�ើយ ទបីបំផុត រៅ �ស់ 

រៅ ្ ្នុង អាង ពតបី មួយ ្្នុង កា�ិយាល័យ �បស់ រ្ទ្យ 

រ្មេញមានា្់ ។ ឪ្ុ្ �បស់ វា រមើ�លបីន បាន តាំង ចិត្ត 

រៅ �្ នបីម៉ូ ។ រមើ�លបីន បាន ជួប នឹង ពតបី មួយ ្ បាល 

រ្មរះ �ូ�ី អំេនុង រ្ល  វា រ្វើ �ំរណើ� ។ ្ួ្វា បាន ជួប 

នឹង ឧបសេ្គ មួយ រ�ើយ មួយ រទៀត រៅរ្ល ្ ួ្វា 

្យាយាម បសវង �្  នបីម៉ូ ។ មិន ថា ឧបសេ្គ រោរះ ្ ំ ឬ 

តូច រទ ស្� �បស់ �ូ�ី រៅ �ល់  រមើ�លបីន េឺ �ប�ល 

ថា ៖ « ពគាន់ បត បន្ត ប�ល ទឹ្រៅ » ។

ជារពចើន ឆ្នាំ រពកាយ ម្ លបីនស៊មី បាន បរពមើ 

របស្្មមេ មួយ រៅ ស្នទបីអា�្គអូ ពបរទស �បីលបី ។ 

របស្្មមេ រោរះ ្ ិបា្ ។ មាន កា� ខ្ ចិត្ត ជា រពចើន ។ 

រាល់ សបាដៅ�៍ រៅ ចុង បញ្ចប់ ថន អ៊មីបម៉ល �បស់ ខ្នុំ ខ្នុំ បាន 

ស�រស� ថា « ពគាន់ បត បន្ត ប�ល ទឹ្រៅ » ។ រោយ 

្ដែបី ពសឡាញ់ ្ បី ឪ្ុ្ » ។

ការសូ៊ទ្រាំបាន ល្អ

ស�ើង	ពុំ្ួរ	រំពឹង	ឲ្យ	
ពពរះអមាចា�់	ដក	ឧប�្្គ	
នានា	រប�់	ស�ើង	សចញ	
សដា�	ពរាន់	ខត	ស�ើង	

�នយា	នឹង	ពទង់	ថ្	ស�ើង	
នឹង	សៅ	សសាមរះពតង់	ជាននិច្ច	
សបើ	ពទង់	សធ្ើ	សនារះសទ	។	
ប៉ុខន្	ស�ើង	ពតូវ	�៊ូពរាំ	ឲ្យ	
បាន	ល្អ	រួច	សហើ�	ស�ើង	
នឹង	បាន	ទទួល	ពរ	។

សដា�	ខអលសឌើរ	សជ.	ព្ី�្តលូសហ្ើរ	ឡាន�៊មីង

ពួ្ ចិត សិបោ្់ ម្បចាំ តំបន្់ តំបន្់ តបែ្ 
ឥសាន្ដ នន្ អាកមរិ្ ខាង កជើង
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44	 លីអា�ូណា

រៅរ្ល លបីនស៊មី មាន ថផ្ រពារះ ្ ូន ទបី ្ បី� �បស់ 

ោង ោង បាន �ឹង ថា ទា�្ ្ ្នុង ថផ្ �បស់ ោង មាន 

ពបរហាង ្ ្នុង របរះ �ូង រ�ើយ ថា ទា�្ រោរះ មាន ជំងឺ 

មិន ពេប់ ល្្ខណៈ ។ រៅរ្ល ខ្នុំ ស�រស� អ៊មីបម៉ល រៅ 

ោង ្្នុង រ្ល �៏ ្ ិបា្ រនរះ ខ្នុំ បាន បញ្ចប់ ្ ្នុង អ៊មីបម៉ល 

ខ្នុំ នូវ ពា្្យ « ពគាន់ បត បន្ត ប�ល ទឹ្រៅ » ។

ឧបសេ្គជារពចើន  ចូលម្ ្ ្នុង ជបីវិត �បស់ រយើង 

មាន្ា ់ៗ   បុ៉បន្ត រ�ើម ប្ី ្ ង្ កាត់ វា បាន រ�ើយ រៅ �ល់ ្ បន្ង 

ប�ល រយើង ចង់ រៅ រោរះ រយើង ពតូវ បត បនដែ ប�ល ទឹ្ ។

វេ្គ បទេម្បី� ប�ល ខ្នុំ ចូលចិត្ត មួយ េឺ រៅ ្ ណ្ឌ 121 

ថន រគាលលទ្ធិ និង រសច្ដែបី សញ្ញា ។ វា មាន នូវ ស្� 

�៏ អស្ចា�្យ មួយ ប�ល ្ យាកា�ី យ៉ូបសប សមេ៊មី្ ចាប់ រផដែើម 

រៅ ្ ្នុង ជរពរៅ ថន ភា្ អស់ សង្ឹម រ�ើយ រពកា្ រេើង 

រៅ �ល់ ស្ថាន រសរលស្ទាល�៏ ខ្ស់ ។ ្ណ្ឌ រនរះ និង 

្ណ្ឌ 122 និង 123 រចញ ម្ ្ បី សំបុពត មួយ ប�ល 

យ៉ូបសប បាន ស�រស� រៅ កាន់ ស្សោចព្ ។ រ�ើម្បី 

យល់ ឲ្យ បាន កាន់ បត ពបរសើ� នូវ វិវ�ណៈ �៏អស្ចា�្យ ទាំង 

រនរះ រយើង េួ� បត ោ្់ វា តាមប�ិបទ  ពតឹមពតូវ ។

យ៉ូបសប និង អ្្ រ�ើ� តាម រោ្ មួយ ចំនួន ពតូវ 

បាន ជាប់ �ុំ រៅ ្ ្នុង េុ្ រៅ លបីបឺ្បី ��្ឋ មបីសសួ�ី ចាប់ 

្បី បខ ្ ្អូ ឆ្នាំ 1838 ��ូត �ល់ បខ រមស្ ឆ្នាំ 1839 ។ 

េុ្ គាមន ្ ំរៅ រទ រ�ើយ អាហា� េឺ រស្ើ� បត   ប�ិរភាេ្ុំ 

បាន ។ ្ួ្រោ្ ជាប់ រៅ ្ ្នុង េុ្ រពកាម �បី ប�ល 

មាន  ្ ពមាលខាង រពកាម ជា �បី រ�ើយ ្ ិោន ទាប យា៉ាង 

ខាលាំង ប�ល ្ ួ្រោ្ ្ ុំ អាច �� មួយ ជំ�� បាន រទ ។ 

រៅ ពគា រោរះ ្ួ្ ប�ិសុទ្ធ  ពតូវ រេ បរណដៅញ រចញ ្ បី 

ផ្រះ ។ រៅ ្ ្នុង ចំរណាម ភា្ ចោចល រនរះ អភិបាល 

លបីល រប៊មីន �បុលយូ ប័�្គ បាន រចញ បញ្ជា �៏ថព្ថផសេ  

�បស់ គាត់ ។

យ៉ូបសប បាន សួ� ថា « ឱ ព្រះអង្គ រអើយ  រតើ 

ព្រះ អង្គ េង់ រៅ ទបីណា ? រ�ើយ  រតើ ព្រះ ្ ោលា ប�ល 

ពេប បាំង ទបី បំ្ួន ពទង់ រៅ ទបី ណា ? ( េ. និង ស. 

121:1 ) ។ យ៉ូបសប សមេ៊មី្ �ប�ល រនរះ ពតូវ  បាន ព្រះ ជា 

ព្រះវ�បិតា ព្រះរយស៊ូវពេបីស្ ម�៉ូថណ យ៉ូហាន បាទបីស្ 

រ្ពតុស យា៉ា្ុប និង យ៉ូហាន និង អ្្�ថទរទៀត្បី 

ស្ថានសួេ៌  យាង ម្ ជួប ។ មិន យូ�ប៉ុោមន បោទាប់ 

្បី សំណួ� �បស់ រោ្ រៅ ្ ្នុង ខ �ំបូង រោរះ យ៉ូបសប 

បាន បងាហាញ នូវភា្ មួ�ររៅ៉ា  �បស់ រោ្ ថា ៖

« សូម ឲ្យ រសច្ដែបី ខាញាល់ �បស់ ពទង់ ្ ួល រេើង ទាស់ 

នឹង ្ ួ្ ខាមំង សពតូវ �បស់ ្ ួ្ ទូល បង្គំ រ�ើយ រៅ ្ ្នុង 

រសច្ដែបី រឃ្�រៅ ថន ព្រះ�ឫទ័យ �បស់ ពទង់ សូម 

ព្រះអង្គ សង សឹ្ រោយ ោវ �បស់ ពទង់ ្ បី កា� អយុត្តិ្ម៌ 

ទាំងឡាយ ឲ្យ ្ ួ្ ទូល បង្គំ ផង ចុរះ ។

សូម នឹ្ ចាំ  �ល់ ្ ួ្ ប�ិសុទ្ធ �បស់ ពទង់ ប�ល មាន 

ទុ្្ខ លំបា្ ឱ ព្រះ�បស់ ទូល បង្គំ រអើយ រ�ើយ ្ ួ្ អ្្ 

បរពមើ �បស់ ពទង់ នឹង រពត្ អ� ចំរពារះ ព្រះោម �បស់ ពទង់ 

ជា រ�ៀង �រាប តរៅ » ( ខ 5–6 ) ។

ព្រះអមាចាស់ បាន រ្្ើយ តប ចំរពារះ កា�ទូល �បស់ 

យ៉ូបសប រោយ និយាយ ថា « បុពត រយើង រអើយ ចូ� 

មាន រសច្ដែបី សុខស្នដែ �ល់ ព្លឹង បុពត ចុរះ រសច្ដែបី 

ជំោស់ និង រសច ដ្ែបីទុ្្ខ លំបា្ �បស់ អ្្ រោរះ ពគាន់ 

បត មួយ បភ្ត ប៉ុរណាណរះ រទ » (  ខ 7 ) ។

បោទាប់ម្  ពទង់ បាន បរពងៀន �ល់ យ៉ូបសប នូវ 

រគាលកា�ណ៍ �៏ អស្ចា�្យ មួយថា ៖ « រ�ើយ ខណៈ 

រោរះ របើ សិន ជា អ្្ ស៊ូពទាំ កា�ណ៍ រោរះ រោយ �មេត់ចត់  

រោរះ ព្រះ ពទង់ នឹង �ំរ្ើង អ្្ រេើង រៅ ស្ថាន ខ្ស់ អ្្ 

នឹង បាន ជ័យ ជំនរះរលើ ្ ួ្ ខាមំង សពតូវ �បស់ អ្្ ទាំង 

អស់ » (  ខ 8 ) ។

ស្�លិខិត េឺប្្ង ចំៗ រ�ើយ ចបាស់ៗ ។ រយើង 

្ុំ េួ� �ំ្ឹង ឲ្យ ព្រះអមាចាស់ �្ ឧបសេ្គ �បស់ រយើង 

រចញ រោយ ពគាន់ បត សនយា នឹង ពទង់ ថា រយើង នឹង 

រៅ រស្មរះ ពតង់ ជានិច្ច របើ ពទង់ រ្វើ រោរះរេើយ ។ 

ផ្នុយរៅ វិញ របើ រយើង ស៊ូពទាំ បាន ល្អ រោរះ រយើង នឹង  

បានទទួល្�ជ័យ។ រោរះ េឺ ជា រមរ�ៀន ជបីវិត �៏ អស្ចា�្យ 

មួយ សពមាប់ រយើង មានា្់ៗ ។

កា� បណោំ បបន្ម រទៀត បាន ម្ រៅ ្ ្នុងខ. 10 

ពតង់ ្ បន្ង ប�ល ព្រះអមាចាស់ ពបាប់ យ៉ូបសប ថា « អ្្ 

្ុំ ទាន់ បាន �ូច យ៉ូប រទ មិត្ត ភ្ដែិ ទាំងឡាយ �បស់ 

អ្្ ្ុំ បាន ទាស់ នឹង អ្្ ឬ រចាទ ពបកាន់ ថា អ្្ 

ពបព្ឹត្ត អំរ្ើ �ំលង �ូចជា ្ ួ្រេ បាន រ្វើ �ល់ យ៉ូប រោរះ 

រទ » ។ រទារះ ជា យ៉ូប បាន �ង ទុ្្ខ ប៉ុណាណ ្ ៏ រោយ ្៏ 

រយើង បាន រ�ៀន �ឹង ថា « ្ូន មនុសសេ បាន ចុរះ ទាប ជាង 

កា�ណ៍ ទាំង រោរះ រៅ រទៀត ។ រតើ អ្្ ្ ំជាង ពទង់ ឬ អបី ? 

( េ. និង ស. 122:8 ) ។

្ណ្ឌ 122 បបន្ម្បី រលើ្ណ្ឌ 121 ។ ខ្នុំ រៅ វា 

ថា្ណ្ឌ  យ្ើសិ� ។ ពា្្យ  យ្ើសិ�  រលច រេើង ចំនួន 

15 �ង ។ ឧទា��ណ៍ ខ ពបាំ បាន និយាយ ថា « យ្ើ

សិ�ជ្អ្្ ពតូវ បាន រៅ ឲ្យ ្ ្ង កាត់  រសច្ដែបី រវទោយ្ើ

សិ�ជ្អ្្ មាន រពគារះ រៅ ្ ្នុង ចំរណាម ្ ួ្ បងប្អអូន 

ប្្ង កាលាយ អ្្ ្ ្នុង ស្សោចព្យ្ើសិ�ជ្អ្្ មាន 

រពគារះ រៅ ្ ្នុង ចំរណាម ្ ួ្ រចា� ប្ន់ យ្ើសិ�ជ្អ្្ មាន 

រពគារះ រោយ �បី ឬ រោយ ទឹ្ » ( េ និងស 122:5 កា� 

េូសបញ្ជា្់  បបន្ម ) ។

របើ រយើង  ជំនួស ឧបសេ្គ ទាំង រោរះ ម្ ឧបសេ្គ 

ប�ល រយើង ជួប រៅ ្្នុង ្ ិភ្រោ្ បច្ចនុប្ន្ 

ពបប�ល ជា រយើង អាច រ�ៀន អវបី មួយ �ូចជា  យ្ើសិ�ជ្ 

ខ្នុំ មាន រសច្ដែបី ស្លាប់ ្ ្នុង ពេួស្� ខ្នុំ ឬ យ្ើសិ�ជ្ មិត្ត 

ពបុស ឬ មិត្ត ពសបី �បស់ ខ្នុំ ទាត់ ខ្នុំ រចាល ឬ  យ្ើសិ�ជ្

ខ្នុំ មាន បន្នុ្ ខាង �ិ�ញ្ញវត្នុ ឬ យ្ើសិ�ជ្ខ្នុំ ឆ្លាត  

ជាង រនរះ ។

បោទាប់ ្ បី ពា្្យ  យ្ើសិ�ជ្ ទាំង រនរះ ព្រះអមាចាស់ 

បាន មាន បន្អូល ថា « បុពតា [ ឬ បុពតបី ] រយើង រអើយ 

ចូ� អ្្ �ឹង ថា ពេប់ កា�ណ៍ ទាំង រនរះ នឹង ផដែល់ កា� 

្ិរស្្ន៍ �ល់ អ្្ រ�ើយ នឹង រៅ ជា កា� ល្អ �ល់ អ្្ 

រៅ វិញ » (  ខ 7 ) ។ មយា៉ាង រទៀត ឧបសេ្គ ទាំងឡាយ 

ប�ល រយើង មាន ្ ្នុង ជបីវិត េឺ ជា ពបរយាជន៍ និង សំខាន់ 

ណាស់រៅ ទបី បំផុត ។

្យាកា�ី ស�រស� ថា « រ�តុ�ូរច្រះរ�ើយ បង ប្អអូន 

�៏សងៃលួនភាងា រអើយ ចូ� រយើង ពបព្ឹត្ត កា�ណ៍ ទាំង រនរះ 

ប�ល រៅ  ្ ្នុង អំណាច រយើង រោយ មាន ចិត្ត �ី្ រាយ ចុរះ 

រ�ើយ លំោប់ រោរះ រយើ ង អាច �� រៅ រសងៃៀម រោយ 

រជឿ ជា្់ ថានឹង បាន រ�ើញ រសច្្តបី សរ្ងាគារះ ្ បី ព្រះ 

និង បាន ព្រះ ពា�ុ ពទង់ របើ្ សបម្តងម្ ឲ្យ រ�ើញ » 

( េ.និងស. 123:17 )។

ជបីវិត េឺ រពា�រ្ញ រោយ ឧបសេ្គ រ�ើយ ឧបសេ្គ 

មួយចំនួន ហា្់ �ូច ជា ្ ុំ អាច ជំនរះ បាន រោរះ រទ ។ 

រយើង ពតូវ ស៊ូពទាំ វា រោយ �ី្រាយ និង រស្មរះ ពតង់ ។ 

តាម�យៈ កា� រ្វើ �ូរចានារះ រោរះ រយើង នឹង ពតេប់ រៅ �ស់ 

រៅ ជាមួយ ព្រះ ជា រ�ៀង ��ូត យា៉ាង ្ ិត ពបា្� ។

្ំរូ	រប�់	ពពរះអង្គ	�ស្គ្គារះ

េំ�ូ �៏ ម�ិមា បំផុត ប�ល រយើង មាន អំ្បី កា� 

 ស៊ូពទាំ េឺ ជបីវិត  �បស់ ព្រះអង្គ សរ្ងាគារះ ។ �ងាវាយ ្ ួន 

តពមូវ ថា ពទង់ បាន ចុរះ ទាប ជាង កា�ណ៍ ទាំង រោរះ 
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មជ្និមវ័�
	វ័�

សក្មង

 រៅ រទៀត រ�ើយ ផដែល់ នូវ ជបីវិត �៏ ឥតរខាចារះ  �បស់ ពទង់  

ជំនួស រយើង ។ រោយ ចុរះ ទាប ជាង កា�ណ៍ ទាំង  

រោរះ ពទង់ បាន �ង ទុ្្ខ សពមាប់ ភាប រស្្ រៅ  

និង អំរ្ើ បាប ថន ជិវិត ទាំង អស់  « ប�ល បណាដាល 

ឲ្យ រយើង េឺ ជា ព្រះ ប�ល ម�ិមា រលើស អវបី ៗ  ទាំង 

អស់ ពតូវ ញ័� រោយ ស្� បត កា� �ឺ ចាប់  រ�ើយ 

ពតូវ ពចួច រោ�ិត រចញ ្ បី ពេប់ �ន្ធ រញើស  រ�ើយ 

ពតូវ �ង ទុ្្ខ ព្ម ទាំង �ូប កាយ  និង វិញ្ញាណ ផង » 

( េ. និង ស. 19:18 ) ។

ព្រះរយស៊ូវ ពជាប  នូវ អវបី ប�ល តពមូវ ្ បី ពទង់ រ�ើយ 

ពទង់ មាន បន្អូល តាម �របៀប មនុសសេ ថា « ឱ ព្រះ 

វ�បិតា ថន ទូល បង្គំ រអើយ របើ សិន ជា បាន រោរះ សូម 

ឲ្យ ប្ង រនរះ ្ ន្ង �ួស ្ បី ទូល បង្គំ រៅ » ( មា៉ាថាយ 

26:39 ) ។ រទារះ ជា �ូរចានារះ ្ ្តបី  ពទង់ សមេ័ពេ ព្រះទ័យ រ�ើម្បី 

រ្វើ តាម ព្រះ�ឫទ័យ �បស់ ព្រះបិតា ពទង់ រ�ើយ ស៊ូពទាំ 

នូវ រ�ឿង ទាំងអស់ ។

អ្ី	ខដល	ស�ើង	ខពប	កាលា�	សធ្ើ	ឲ្យ	មាន	ភាព	ែុ�	ខប្ក	រានា	រាំង	ព�ុង

អាជបីវ្មមេ ប�ល ខ្នុំ មាន ស្វថ្ងៃ រនរះ េឺ បាន 

បរងកើត រេើង រោយ ឪ្ុ្ �បស់ ខ្នុំ កាល ្ បី ជិត 60 ឆ្នាំ 

្ន្ង រៅ ។ គាត់ ទទួល ម�ណភា្ រៅ ឆ្នាំ 1980 

បាន បនសេល់ ឲ្យ ខ្នុំ �ឹ្ ោំ ព្ុម �៊ុន ្ បី វ័យ រ្មេង ថន 

អាយុ 30 ឆ្នាំ ។

រៅ កាល វ័យ រោរះ ស្ថាន ភា្ ជា រពចើន បាន រ្ើត 

រេើង ប�ល តពមូវ ឲ្យ ខ្នុំ រ្វើ កា� សរពមច ចិត្ត ជា រពចើន 

ប�ល ជរះ ឥទ្ធិ្ល �ល់ អោេត ថន អាជបីវ្មមេទន់ 

រខសាយ  �បស់ រយើង ។ ខ្នុំ បាន រ្វើ កា� យា៉ាង ខាលាំង 

រ�ើម្បី រ្វើឲ្យ �ូច ជា ឪ្ុ្ �បស់ ខ្នុំ ប�ល គាត់ បាន រ្វើ 

រ�ើយ ខ្នុំ បាន ចំណាយ រ្ល យា៉ាង រពចើន លុត ជង្គង ់

ចុរះ ្យាយាម រ�ើម្បី �ឹង នូវ អវបី ប�ល ពតូវ រ្វើ ។ រៅ ្ ្នុង 

កា� សរពមច ចិត្ត ទាំង រោរះ ខ្នុំ ្ ុំ ប�ល មាន អា�មមេណ ៍

អានុភា្ �៏ សងៃប់ស្ងាត់ ឬ កា� �ឹ្ោំ អវបី រោរះ រទ ។ ទបី 

បំផុត ខ្នុំ បាន រ្វើ នូវ អវបី ប�ល ខ្នុំ េិត ថា ល្អ បំផុត រ�ើយ 

រ�ើ� រឆ្ពរះ រៅ មុខ ។ ប៉ុបន្ត ខ្នុំ ខ្ ចិត្ត ខ្នុំ ្ ុំ អាច ទទួល 

បាន នូវ កា� បញ្ជា្់ ណា មួយ ចំរពារះ ស្មមេភា្  

�បស់ ខ្នុំ រទ ។

មាន យប់ មួយ ឪ្ុ្ �បស់ ខ្នុំ បាន ម្ �្ ខ្នុំ រៅ ្ ្នុង 

សុបិនមួយ ។ ខ្នុំ បាន ចាប់ រផដែើម បរោទាស គាត់  ប�ល  

្ុំ ជួយ ឲ្យ ខ្នុំ �ឹង នូវ អវបី ប�ល ពតូវ រ្វើ ។ គាត់ បាន មាន 

ពបស្សន៍ ថា គាត់ បាន �ឹង ជា មុន អំ្បី ស្ថានភា្ 

�បស់ ខ្នុំ ប៉ុបន្ត គាត់ �វល់ រៅ ្ បន្ង  

ប�ល គាត់ រៅ រោរះ រ�ើយ អាជបីវ្មមេ មុន �បស់ គាត់  

េឺ ្ ុំ សំខាន់ប៉ុោមន  រោរះ រទ ។ គាត់ មាន ពបស្សន៍ 

ថា « ពេបីស្ រយើង ្ ុំ ខវល់ អំ្បី អាជបីវ្មមេ រៅ 

ទបីរនរះរទ » ។ « អវបី ប�ល រយើង ខវល់ យា៉ាង ខាលាំង រោរះ  

េឺ អវបី ប�ល ្ ូន ពតូវ បពប កាលាយ រោយ ស្� បត អាជបីវ្មមេ 

�បស់ ្ ូន រោរះ » ។

រោរះ ជា រមរ�ៀន �៏ អស្ចា�្យ មួយ ប�ល ខ្នុំ មិន អាច 

បំរភ្ច បាន ។ អវបី ប�ល រយើង ទទួល បាន  អំេនុង រ្ល 

ជបីវិត �បស់ រយើង េឺ មិន សំខាន់ រទ ប៉ុបន្ត អវបី ប�ល រយើង 

បពប កាលាយ រៅ ្ ្នុង ជបីវិត រនរះ រ្វើ ឲ្យ មាន ភា្ ខុស បប្្ 

ទាំង ពសុង ។

រ្ល ខ្រះ រយើង រភ្ច ថា រៅ ្ ្នុង ជបីវិត មុន 

ជបីវិត រនរះ រយើង បាន ចបាំងកា� ពា� បផនកា� �បស់ 

ព្រះវ�បិតា អំ្បី សិទ្ធិ រពជើស រ�ើស ខាង សបីល្ម៌  រៅ 

ប្្� ព្រះអង្គសរ្ងាគារះ ។ រ�ើយ រយើង បាន �្រះ ! 

លូស៊មីរ�វើ� និង អ្្រ�ើ� តាម �បស់ វា ពតូវ បាន បរណដៅញ 

រចញ រ�ើយ រយើង បាន ទទួល ឱកាស រ�ើម្បី មាន 

្ិរស្្ន៍ នូវ ជបីវិត ប�ល រយើង បាន ចបាំងកា� ពា�  

រោរះ ។ បផនកា� �បស់ ព្រះវ�បិតា មាន បញ្ចអូល នូវ 

�ងាវាយ ្ ួន ។ ្ិច្ចកា� �បស់ រយើង េឺ ពតូវ ពប�ម មុខ 

នឹង ឧបសេ្គ �បស់ រយើង រ�ើយ ស៊ូពទាំ វាឲ្យ បាន ល្អ ។ 

រៅ រ្ល រយើង រ្វើ �ូរច្រះ រោរះ �ងាវាយ្ួន មានអត្ 

ន័យ ្ ្នុង ជបីវិត �បស់ រយើង រ�ើយ រយើង បំរ្ញ ្ ិច្ចកា�  

និង សិ�ីល្អ�បស់ ព្រះអមាចាស់ថា ៖ « រ�ើម្បី ោំ ឲ្យ មាន  

អមតភា្ និង ជបីវិត �៏ រៅ អស់្ល្ជានិច្ច �ល់ 

មនុសសេ » ( ម៉ូរស 1:39 ) ។

ខ្នុំ ប្្ង ជា ស្្សេបី ថា ព្រះរយស៊ូវ េឺ ជា ព្រះពេបីស្ ។ 

ពទង់ េឺ ជា ព្រះអង្គស រ្ងាគារះ ថន ្ ិភ្រោ្ ។ ពទង់ េឺ 

ជា មាចាស់ ថន រមពតបីភា្ និង ជា អង្គ គាំពទ �បស់ រយើង 

ជាមួយ ព្រះវ�បិតា ។ ខ្នុំ ប្្ង ជា ស្្សេបី ថា ព្រះវ�បិតា 

ស្គាល់ រយើង តាម រ្មរះ ពសឡាញ់ រយើង រោយ មិន 

េិត អំ្បី ភា្ ្ ុំ ឥត រខាចារះ �បស់ រយើង រ�ើយ នឹង រ�ៀប ចំ 

្បន្ង មួយ សពមាប់ រយើង របើ សិន ជា រយើង រស្មរះ ពតង់ 

រ�ើយ ស៊ូពទាំ �ល់ ទបីបំផុត ។ ◼

យចញមកពីត្ស្ស�៍មួ�ក្នុងការត្ជុំ្ ម្ម�ិោឋា�«That’s Life
»ត�លបា�ផដេល់ឲ្យយៅBYU–Hawaiiយៅថ្ងៃទី30តខ្ ុោឆ្នាំ
30,2012។សតមា្់អ្ថែ្ទទាំងតសុងជ្ភាស្អង់យ្្សសរូមចរូល
យៅកា�់devotional.byuh.edu/archive។

សដើម្ី	សៅសសាមរះ		
ពតង់	ចំសពារះ	បំណង	
ពបាថ្នា	រប�់	ស�ើង	
សដើម្ី	រ�់	សៅ	ជាមួ�	
ពពរះវរបនិរា�ួ្៌	
ម្ង	សទៀត	សនារះ	
ស�ើង	ពតូវ	ខត	ខ�្ង	
រក	ផ្លូវ	មួ�	សដើម្ី	
សធ្ើ	ការ	ឆ្ង	កាត់	
ឧប�្្គរាំងឡា�		
សហើ�	រក	ឲ្យ	ស�ើញ	
នូវ	អ្ី	ខដល	�ំខាន់	
ពនិត	ពបាកដ	សៅ	ក្នុង	
ជីវិត	។



ការររៀបចំ

ដោយ បបធាន  

ហិនរី បី៊. អាវរិង

ទីម្បឈឹ្សា ទី មួយ ្ ្នុង 
គណៈម្បធាន្ ទី មួយ

ឆ្នាំនេះសូមចាប់ន្ដើមបន្កើតអំនោយមួយ
ចំេួេ—អំនោយដ៏អស្ចារ្យ—សម្រាប់
ម្្ួស្រនានេលអនា្តរបស់អ្នក។

អំណោយ 
សម្រាប់
ម្្រួសារនា
ពេលអនា្ត
របស់អ្នក
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ខ្នុំ
 
បតង បត ពថមរ្វើ ជា អ្្ ផដែល់ អំរណាយ �៏ អស្ចា�្យ 

មានា្់ ។ ខ្នុំ នឹ្ ពសថមអំ្បី មនុសសេ ប�ល របើ្ 

អំរណាយ ខ្នុំ រ�ើយ បងាហាញ ្ ដែបី អំណ� ទាំង ពស្់ 

ទឹ្ បភ្្ រ�ើយមាន ស្នាម ញញឹម ប�ល បងាហាញ ថា 

កា� ផដែល់ ឲ្យ ្ុំ បមន ពគាន់ បត អំរណាយ បត មយា៉ាង  វា បាន 

ប៉រះ �ល់ �ួង ចិត្ត �បស់ ្ ួ្រេ ។ អ្្ ពបប�ល ជា មាន 

្ដែបី ពសថម�ូរចានារះ ប��  រ�ើយ ។ អ្្ រាល់ គានា ជា រពចើន 

ពបប�ល  អ្្  ជា អ្្ ជំោញ ខាង កា� ផដែល់ អំរណាយ 

�ួច រៅ រ�ើយ ។

មាន អវបី មួយ ប�ល អ្្ អាច រ្វើ រៅ ្ ្នុង ឆ្នាំ រនរះ រ�ើម្បី 

ចាប់ រផដែើម កាលាយ រៅ ជា អ្្ ផដែល់ អំរណាយ �ល់ ខ្លួនអ្្ 

កាន់ បត ល្អ ។ តាម ្ ិត រៅ ្្នុង ោម ជា សិសសេ អ្្ 

មាន ឱកាស ្ ិរសស មួយចំនួន ។ អ្្ អាច ចាប់ រផដែើម 

ោ្់ អំរណាយ មួយ ចំនួន—អំរណាយ �៏ អស្ចា�្យ—

បង់ ថ្្ ទុ្ មុន សពមាប់ ពេួស្� ោ រ្ល អោេត �បស់ 

អ្្ ។ ខ្នុំ នឹង ពបាប់ អ្្ អំ្បី វា ។

ការ សរដសរ អត្ថបទ សបរាប់ សាលា

អ្្ អាច ចាប់ រផដែើម រៅ ្ ្នុង បន្ប់ �បស់ អ្្ ោ ថ ង្ៃ 

រនរះ ។ រតើ មាន អត្បទ ស្ោ ណា ប�ល មិន ទាន់ 

បាន ស�រស� េ� ទុ្ រៅ ្ បន្ង ណា រទ ? ( ខ្នុ ំស្មន 

ថា មាន េ� រៅ ទបី រោរះ ខ្នុ ំេិត ថា  ខ្នុ ំស្គាល់ បន្ប់ �បស់ 

អ្្ ) ។ ពបប�ល ជា វា បាន វាយ ជា អត្បទ �ួច រ�ើយ  

រ�ើយ�ួច រាល់ រ�ើម ប្ី  នឹង ពបេល់ �ល់ ពេូ រ�ើយ ។ 

រ�តុ អវបី ្  ៏ពតូវ ខវល់ រពចើន ជាមួយ នឹង វា ? ខ្នុ ំបាន រ�ៀន 

ប្ី មូលរ�តុ  អំេនុង ថាន្ា  ់រ�ៀន ខាង ស្សោ  ប�ល ខ្នុំ 

បាន បរពងៀន រ្ល រៅ ស្្ល វិទយាល័យ �ិ្ ( ឥេអូវ 

ជា  ស្្លវិទយាល័យ ព្ិ្ហំា យ៉ង់–ថអោ�ូ ) ។ វា 

េឺ ជា កា� បរពងៀន ម្ ្ បី ្ ណ្ឌ 25 ថន រគាលលទ្ធ ិនិង 

រសច ដ្ែបី សញ្ញា ។ រៅ ្ ្នុង ្ ណ្ឌ រោរះ អិមមា៉ា សមេ៊ម្ី  

ពតូវ បាន ពបាប់ ថា ោង េួ� បត  ចំណាយ រ្ល �បស់ 

ោង រ�ើម ប្ី « កា� ស�រស�  និងរ�ើម ប្ី កា�  រ�ៀនសូពត �៏  

រពចើន » ( ខ 8 ) ។ ពបប�ល ជា រៅ បបី ជួ� ខាង រពកាយ 

មានយុវោ�ី ស្់ សម ន្ុ� ទង់ ប�ង មាន្ា  ់ ពជួញ ចិរញ្ចើម 

រៅរ្ល ខ្នុ ំជពមុញ ឲ្យ សិសសេ ្ ្នុង ថាន្ា  ់ឧសសា�៍ រៅ 

្្នុង កា� បរងកើត ជំោញ ស�រស� ។ ោង បាន រលើ្  ថ� 

�បស់ ោង រ�ើយ និយាយ ថា « រោរះ វា មិន សម រ�តុ 

ផល ចំរពារះ ខ្នុ ំរស្រះ ។ អវបី ប�ល ខ្នុ ំនឹង  ស�រស�  េឺ ជា កា�  

ស�រស� សំបុពត រៅ ្ នូៗ �បស់ ខ្នុបុ៉ំណឹ្ង » ។ រោរះ រ វ្ើ 

ឲ្យ មាន សំរណើច រ្ញ ថាន្ា  ់រ�ៀន ។ រ្ល រមើល រៅ គាត់ 

ខ្នុ ំអាចពសថមរ�ើញ ថា មាន ្ នូ ជារពចើន រៅ ជំុ វិញ គាត់ 

រ�ើយ ខ្នុ ំអាច រមើល រ�ើញ ថា មាន  សំបុពត ជា រពចើន 

ប�ល គាត់ នឹង ស�រស� ។ ពបប�ល ជា កា� ស�រស� 

ពប្ប រោយ អានុភា្ នឹង ្ ុ ំសំខាន់ ចំរពារះ គាត់ រទ ។

បោទាប់ម្ មាន យុវជន មាន្ា រ់ៅ   ខាងរពកាយ  បាន 

រពកា្ �� រេើង ។ គាត់ និយាយ តិច តួច ណាស់ 

្្នុង ពតបីមាស រោរះ ខ្នុ ំមិន ពបា្� ថា គាត់ ធ្លាប់ បាន 

និយាយ ្ បី មុន រទ ។ គាត់  មាន អាយុ រពចើន ជាង សិសសេ 

�ថទ រ�ើយ គាត់ ជា មនុសសេ ខាមស់ រអៀន ។ គាត់ សួ� 

ថា រតើ គាត់ អាច និយាយ បាន ឬ រទ ។ គាត់ បាន ពបាប់ 

រោយ សរម្ង តិចៗ អំ ប្ីកា�ធ្លាប់ រ វ្ើ ជា  ទាហាន មាន្ា ់ 

រៅ ពបរទស រវៀតណាម ។ ថ ង្ៃ មួយ រោយ គាត់ េិត 

ថា វា សងៃប់ ស្ងាត់ រោរះ គាត់ បាន រ�ើ� រចញ ្ បី កំារភ្ើង 

�បស់ គាត់ រ�ើយ រ�ើ� ្ ង្ ្ បី បោទាយ �បស់ គាត់ រៅ កាន់ 

្បន្ង ោ្់ សំបុពត ។ រ្ល គាត់ កាន់ សំបុពត រៅ ្ ្នុង 

ថ� �បស់ គាត់ គាត់ បាន ឮសញ្ញា និង សបពម្ រ�ើយ 

ស្អូ� កំារភ្ើង តបាល់ និង កំារភ្ើង បាន ផ្នុរះ រេើង  រៅ ខាង 

មុខ ្ បី សពតូវ ។ គាត់ បាន ចបំាង រៅ តាម ផ្អូវ ពតេប់ ម្ 

យ្ កំារភ្ើង �បស់ គាត់ វិញ រោយ រពបើ ថ� �បស់ គាត់ ជា 

អាវុ្ ។ គាត់ បាន បរណដៅញ សពតូវ រចញ ជាមួយ នឹង 

្ល ទ័្ ប�ល រៅ �ស់ រាន មាន ជបីវិត ។ បោទាប់ ម្ គាត់ 

អង្គនុយ ចុរះ រៅ ្ ្នុង ចំរណាម អ្្ រៅ �ស់ និង អ្្ ស្លាប់ 

មួយ ចំនួន រ�ើយ គាត់ បាន របើ្  សំបុពត �បស់ គាត់ ។ 

អំណោយ 
វា េឺ ជា សំបុពត ម្ ្ បី មាដៅយ �បស់ គាត់ ។ មាតាយ គាត់ 

បាន ស�រស� ថា គាត់ មាន បទ្ិរស្្ន៍ ខាង វិញ្ញាណ 

មួយ  ប�ល អរះអាង �ល់ គាត់ ថា ្ូន នឹង រៅ �ស់ រាន 

មាន ជបីវិត រ�ើម ប្ី ពតេប់ ម្ ផ្រះ វិញ របើ ្ នូ ជា មនុសសេ 

សុច�ិត ។ រៅ ្ ្នុង ថាន្ា រ់�ៀន  ខ្នុ ំរ ម្េង ពបុស រោរះ បាន 

និយាយ តិចៗ ថា « សំបុពត រោរះ េឺ ជា ខេម្បី� ចំរពារះ 

ខ្នុ ំ។ ខ្នុ ំបាន �្សា វា ទុ្ » ។ �ួច គាត់ បាន អង្គនុយ ចុរះ ។

អ្្ អាច នឹង មាន ្ ូន មានា្់ រៅ ថ្ងៃ ណា មួយ 

ពបប�ល ជា   ្ ូន ពបុស មានា្់ ។ រតើ អ្្ អាច រមើល 

រ�ើញ មុខ �បស់ គាត់ ឬ រទ ? រតើ អ្្ អាច រមើល រ�ើញ 

ថា  គាត់ រៅ ្ បន្ង ណា មួយ ជួន កាល រៅ ្ ្នុង រពគារះ 

ថានា្់ ថន ជបីវិត �បមង ស្លាប់ ឬ រទ ? រតើ អ្្ អាច �ឹង ្ បី ភា្ 

ភ័យ ខាលាច រៅ្្នុង �ួង ចិត្ត គាត់ ឬ រទ ? រតើ វា ប៉រះ �ល់ �ួង 

ចិត្ត អ្្ ឬ រទ ? រតើ អ្្ នឹង ចង់ ផដែល់ ឲ្យ រោយ រស�ីឬ 

រទ ? រតើមាន  កា� លរះបង់ អវបី ខ្រះ ប�ល នឹង ចំណាយ 

រ�ើម្បី ស�រស� សំបុពត ប�ល របរះ�ូង �បស់ អ្្ នឹង ចង់ 

រផ្ើ� រៅរោរះ ? សូម ចាប់ រផដែើម អនុវត្ត ោ ោងាច រនរះ ។ 

ពតេប់ រៅ បន្ប់ �បស់ អ្្ រ�ើយ ស�រស� និង អាន 

រ�ើយ ស�រស� រេើង វិញ នូវ អត្បទ រោរះ មដែង រ�ើយ 

មដែង រទៀត ។ អ្្  នឹង រ�ើញ ថា វា ្ ុំ �ូច ជា កា� លរះបង់ 

រោរះ រទ របើ អ្្ នឹ្ េិត ្ បី ្ ូន ពបុស រោរះ �ឹង ្ បី�ួង ចិត្ត 

្ូន រ�ើយ េិត អំ្បី  សំបុពត ប�ល ្ ូន នឹង ពតូវ កា� រៅ ថ្ងៃ 

មួយ រោរះ ។

ការ ដោះ បសាយ លំហាត់ គណិត វិទយា

ឥេអូវ អ្្ រាល់ គានា មួយ ចំនួន ្ ុំ មាន អត្បទ មួយ 

�ង់ ចាំ អ្្រទ ។ វា អាច ជា រសៀវរៅ មួយ ប�ល មាន 
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លំហាត់ េណិត ោ្់ រៅ ្ ្នុង រោរះ ។ ខ្នុំ នឹង ពបាប់ អ្្ 

អំ ប្ី ថ្ងៃ មួយ រៅ ្ ្នុង អោេត �បស់ អ្្ ។ អ្្ នឹង មាន 

្ូន ពបុស  ឬ ្ ូន ពសបី ប�ល រ្ញ វ័យ  នឹង និយាយ ថា 

« ខ្នុំ ស្អប់ ស្ោ រ�ៀន » ។ បោទាប់ ្ បី កា� ស្ដៅប់ រោយ 

យ្ ចិត្ត ទុ្ ោ្់ មួយ ចំនួន អ្្ នឹង �្ រ�ើញ ថា វា ្ ុំ 

បមន ជា ស្ោ រ�ៀន ឬ ្ ៏ មិន បមន ជា េណិត វិទយា ប�� 

គាត់ ឬ ោង ស្អប់ រោរះ —បត វា  េឺ ជា អា�មមេណ៍ ថន កា� 

បរាជ័យ រៅ វិញ រទ ។

អ្្ នឹង�ឹងយា៉ាង ពតឹមពតូវ  អំ ប្ី អា�មមេណ៍ ទំាង រោរះ 

រ�ើយ អ្្ នឹង ពតូវ បំផុសេំនិត រ�ើយ អ្្ នឹង ចង់ ផដែល់ 

ឲ្យ រោយឥតេិតថ្្ ។ �ូរច្រះ អ្្ នឹង របើ្  រសៀវរៅ �ួច 

និយាយ ថា « រតារះ ចូ� រយើង រមើល បញ្ហា មួយ ជាមួយ 

គានា » ។ ចូ� េិត អំ ប្ី កា� ត្់ ស្នុត  ប�ល អ្្ នឹងទទួល 

រៅរ្ល អ្្ រមើល រ�ើញ ថា ទូ្្ំ្ុងបចវ   �ប�ល 

�យៈរ្ល ្ បី�រមា៉ាងរៅ រ�ើយ ពតេប់ ម្ វិញ្្នុង 

�យៈរ្លពបំា រមា៉ាង រ�ើយ សំណួ� រៅ បត សួ� ថា រតើ  

ច�នដែ ទឹ្ �ូ� រលឿន បុ៉ណាណ ឬ រតើ ទូ្ បាន រ វ្ើ �ំរណើ� 

ឆ្ងាយ បុ៉ណាណ ។  អ្្ អាច នឹង េិត ថា « បមនរ�ើយ ខ្នុំ 

នឹង រ វ្ើ ឲ្យ ្ នូ �បស់ ខ្នុ ំមាន អា�មមេណ៍ ល្អ ពបរសើ� រោយ 

កា� បងាហាញ �ល់ ្ ួ្ រេ ថា ខ្នុំ្  ៏ ្ ុ ំរចរះ រ វ្ើ េណិត  

ប�� » ។ ខ្នុ ំសូម ផដែល់ ឱវាទ �ល់ អ្្ ខ្រះៗ ៖ ្ួ្រេ នឹង 

រមើល រ�ើញ វា ថា ជា អំរណាយ �៏ រស្រះ្រពការះមួយ ។

មាន អំរណាយ ប�ល ល្អ ពបរសើ� ជាង បុ៉បន្ត វា នឹង 

ចំណាយ កា� ខិតខំ ្ បី រ្ល ឥេអូវ រនរះ ។ ឪ្ុ្ ខ្នុ ំកាល 

គាត់ រៅ រ ម្េង គាត់ ពតូវ បត រោរះ ពស្យ លំហាត់ បចវទូ្ 

និង លំហាត់ ជារពចើន �ថទរទៀត ។ រោរះ េឺ ជា បផ្្ ថន 

ឧប្�ណ៍ ប�ល គាត់ ពតូវកា� រ�ើម ប្ី កាលាយ រៅ ជា អ្្ 

វិទយាស្ពស្ត ប�ល នឹង រ វ្ើ ឲ្យ មាន ភា្ ខុសបប្្ គានា 

ចំរពារះ េបីមបីវិទយា ។ បុ៉បន្ត គាត់ ្  ៏បាន រ វ្ើ ឲ្យ មាន ភា្ 

ខុស បប្្ ចំរពារះ ខ្នុ ំផងប�� ។ បន្ប់ ពេួស្� �បស់ 

រយើង  រមើល រៅ ្ ុពំបណិត  �ូចជា បន្ប់ ពេួស្� �បស់ 

រេ មួយ ចំនួន រទ ។ បន្ប់ រោរះ េឺ មាន រពេឿង សងាហា�ឹម 

មួយពបរភទេឺមាន  —រ្អបីមួយ ចំនួន  —រ�ើយ 

ជញ្ជាងំ មួយ ចំរ�ៀង មាន កា� តុបបតង— ជា កាដៅ�រខៀន 

្ណ៌ ថបតង ។ ខ្នុ ំបាន ្ ន ចូល  �ល់ វ័យ ប�ល ្ នូ 

ពបុស ឬ ្ នូ ពសបី �បស់ អ្្ នឹង ្ ន �ល់ ។ ខ្នុ ំ្ ុ ំរងឿង 

ង្ៃល់ រទ របើ  ខ្នុ ំអាច រោរះ ពស្យ លំហាត់ េណិត វិទយា 

រនរះ បាន បត ខ្នុ ំបានស្�ភា្  រោយអស់ ្ បី  ចិត្ត  ថា ខ្នុំ 

្ំុ អាចរោរះ ពស្យ  បាន រទ ។ រ�ើយ ពេូ បរពងៀន ខ្នុំ 

មួយចំនួនទទួល ស្គាល់ ថា រោរះ េឺ ជា កា� ្ តិ ផងប�� ។

ប៉ុបន្ត ឪ្ុ្ ខ្នុំ ្ ុំព្ម  រទ ។ គាត់ បាន េិត ថា ខ្នុំ 

អាចរោរះ ពស្យ លំហាត់ រោរះ  បាន ។ �ូរច្រះ រយើង 

បាន រ�ៀន ជា មួយ នឹង គានា  រៅ រលើ កាដៅ�រខៀន រោរះ ។ ខ្នុំ ្ ុំ 

ចាំ អំ្បី អំរណាយជារពចើន ប�ល ឪ្ុ្ ខ្នុំ បាន ខ្ចប់ឲ្យ ខ្នុំ 

រោរះ រទ ។ ប៉ុបន្ត ខ្នុំ ចាំ អំ្បី កាដៅ�រខៀន និង សំរេង តិចៗ 

�បស់ គាត់ ។ កា� បរពងៀន �បស់ គាត់ ចំណាយ រពចើន 

ជាង អវបី ប�ល ខ្នុំ ពតូវ កា� និង យ្ចិត្តទុ្ោ្់ ។ វា 

ចំណាយ រពចើន ជាង កា� សមេ័ពេ ចិត្ត ្្នុង កា�  ចំណាយ 

រ្ល �បស់ គាត់ោពគា រោរះ  ប�ល វា មាន តថម្�ូច 

គានា ។ វា ចំណាយ រ្ល ប�ល គាត់ បាន ចំណាយ ្ បី មុន 

រៅ រ្ល គាត់ មាន ឱកាស �ូច ជា អ្្ មាន រៅ រ្ល 

រនរះ ។ ្បី រពពារះ បត គាត់ បាន ចំណាយ រ្ល ោ ពគា 

រោរះ រោរះ គាត់  និង ខ្នុំ អាច មាន រ្ល   រៅ រលើ កាដៅ�រខៀន 

រ�ើយ គាត់ អាច ជួយ ខ្នុំ ។

រ�ើយ រោយ ស្� គាត់ ផដែល់ �ល់ ខ្នុំ នូវ បទ 

្ិរស្្ន៍�ូរចានារះ រោរះ ខ្នុំ មាន ្ ូន ពបុស មានា្់ ប�ល 

ឲ្យ ខ្នុំ អង្គនុយ ជា មួយ គាត់ មួយឆ្នាំ ។ រយើង បាន អ៊ុំទូ្ 

�ូច គានា ចុរះ រេើង ។ រ�ើយ ពេូ បរពងៀន �បស់ គាត់ បាន 

ស�រស� ថា « មាន កា�  �ី្ ចរពមើន រពចើន » រៅ រលើ 

កាត �បាយកា�ណ៍ �បស់ គាត់ ។ ប៉ុបន្ត ខ្នុំ នឹង ពបាប់ 

អ្្ នូវ អវបី ប�ល �ី្ចរពមើន បំផុតរោរះ េឺ ៖ អា�មមេណ៍ 

ថន ្ ូន ល្អមាន   អំ្បី ខ្លួន គាត់ ។ គាមន អវបី ប�ល ខ្នុំ នឹង 

ោ្់ រៅ រពកាម រ�ើម ពេបីស្មា៉ាស សពមាប់ រស្ដៅត 

មានបតពា្់្ណាដាល ថនឱកាស ថន  កា� បពបកាលាយ 

ជាអ្្ ទទួល ម�ត្ ពេួស្� ប�ល ជា រមាទនភា្ ថន 

កា� រជាេជ័យ �បស់ គាត់ រទ ។ 

ការ ដរៀន សិល្បៈ  និង តនន្ី

ពបប�ល ជា មាន អ្្ រចរះ សិល្ៈ ខ្រះៗ  ( ឬ ្ ៏ 

ជា ត្ន្តបី ឬរទ ? ) សិសសេ ញញឹម ។ ្ួ្រេ ្ ំ្ុង 

េិត ថា « គាត់ នឹង មិន អាច បញ្ចនុរះ បញ្ចអូល ខ្នុំ ថា ខ្នុំ 

មាន អំរណាយ ទាន ប�ល ោ្់ ទុ្ រៅ ្ ្នុង ្ ិច្ចកា� 

ប�ល ្ ុំ ទាន់ រ្វើ �ួចរ្ស់ខ្នុំបាន រទ » ។ ខ្នុំល្ង 

លរមើលសិន ។ កាល ្ បី សបាដៅ�៍ មុន ខ្នុំ បាន រៅ 

ព្ឹត្តកា�ណ៍ មួយ ជា្ិត្តិយស �ល់ យុវជន មានា្់ ។ 

មាន កា� ចា្់ បញ្ចាំង ស្លាយ មួយ ។ ្ន្ឺ បាន បាញ់ ចុរះ 

រ�ើយ ខ្នុំ បាន ស្គាល់ សំរេង ្ បី� ។ មួយ េឺ ជា សំរេង 

អ្្ ចរពមៀង �៏ ល្បី រៅ ្ បី ខាង រពកាយ  រ�ើយ សំរេង 

មួយ រទៀត  ជា អ្្ រពាល រោរះ េឺ ជា សំរេង ឪ្ុ្ 

�បស់ យុវជន រោរះ ។

ឪ្ុ្ គាត់ ចបាស់ ជា ចំណាយ រ្ល យា៉ាង រពចើន 

រមា៉ាង រ�ៀបចំ ស្លាយ រោរះ ស�រស� ពា្្យ ប�ល រហារះ 

រេើង �ួច រ�ើយ ោ្់ ត្នដែបី និង ពា្្យបញ្ចអូល និង 

សំរេងឲ្យពតូវ គានា ។  អ្្ នឹង មាន ្ ូន ពបុស ោ ថ្ងៃ 

ណាមួយ ប�ល នឹង ពតូវ បាន ផដែល់ ្ ិត្តិយស រៅ 

ព្ឹត្តកា�ណ៍ មួយ �ូរចានារះ ប��  មាន បងប្អអូន ជបី�ូន មួយ  
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និង ្ ូមបីង �បស់ គាត់ ទាំង អស់ គានា ម្ ទសសេោ ។ អ្្ 

នឹង ចង់ ពបាប់ ្ ូន ថា គាត់  ជា ន�ណា រ�ើយ គាត់  អាច 

បពប កាលាយ រៅ ជា អវបី  រោយអស់ ្ បី  �ួង ចិត្ត អ្្ ។ រទារះ 

ជា អ្្ អាច ផដែល់ អំរណាយ រោរះ ោពគា រោរះ  ប�ល 

អាពស័យ រៅ រលើ អា�មមេណ៍ ប�ល អ្្ �ឹង ្ បី �ួង ចិត្ត គាត់ 

ោ រ្ល រនរះ រ�ើយ បាន ប៉រះ �ល់ �ួងចិត្ត រ�ើយ ចាប់ 

រផដែើម ស្ថាបោ ជំោញ�៏  ថ្្ពបឌិត ប�ល អ្្ នឹង ពតូវ កា� 

រោរះ ្ ដែបី ។ រោរះ  វា នឹង មាន អត្ន័យ រពចើន ជាង អ្្ អាច 

សុបិន ោ រ្ល រនរះ ខ្នុំ សនយា នឹង អ្្ ។

ការ បបបចិត្ ឥឡូវ ដនះ

រៅ មាន អំរណាយ រផសេង រទៀត ប�ល អ្្ រាល់ 

គានា មួយ ចំនួន ចង់ ផដែល់ ឲ្យ ប�ល វា តពមូវ ឲ្យ ចាប់ រផដែើម 

ឲ្យ បាន ឆ្ប់ ។ ខ្នុំ បាន រ�ើញ វា បាន ចាប់ រផដែើម រៅ 

ពគា មួយ រ្ល ខ្នុំ រ្វើ ជា ប៊មីសសេ្ ។ មាន យុវជន មានា្់ 

អង្គនុយទល់មុខខ្នុំ ។ គាត់បាន និយាយ អំ្បី ្ំ�ុស 

ទាំងឡាយ ប�ល គាត់ បាន រ្វើ ។ រ�ើយ គាត់ បាន 

និយាយ   ថា គាត់ ចង់ ឲ្យ ្ ូនៗ ប�ល គាត់ នឹង មាន 

រៅ ថ្ងៃ មួយ មាន ឪ្ុ្ ប�ល អាច រពបើ ប្វជិតភា្ 

ខ្លួន រ�ើយ ប�ល ្ ួ្រេ អាច ផសាភាជាប់ ជាមួយគានា �៏ រៅ 

អស់្ល្ជានិច្ច ខាលាំង ណាស់ ។ គាត់ បាន និយាយ 

ថា គាត់ �ឹង ថា តថម្ និង កា� �ឺ ចាប់ ថន កា� បពបចិត្ត 

នឹង មាន ទំ�ំ ្ ំណាស់ ។ បោទាប់ ម្ គាត់បាន  

និយាយ អវបី មួយ ប�ល ខ្នុំ នឹង ្ ុំ អាច បំរភ្ច បាន ថា ៖ 

« ប៊មីសសេ្ ខ្នុំ ពតេប់ម្ វិញ រ�ើយ ។ ខ្នុំ នឹង រ្វើ អវបី ពេប់ 

�ល់ រយើង នូវ ព្រះ រាជ បុពតា �បស់ ពទង់ រ�ើយ ព្រះ 

រយស៊ូវពេបីស្ ពបទាន �ល់ រយើង នូវ �ងាវាយ ្ ួន ប�ល 

ជា អំរណាយ ទាន �៏ ម�ិមា បំផុត រលើ អំរណាយ 

ទាន ទាំងអស់ ព្មទាំង កា� ពបទាន ឲ្យ ទាំងអស់ ។ 

ព្រះអង្គ សរ្ងាគារះ បាន �ឹង នូវ កា� �ឺ ចាប់  និង កា�ទុ្្ខ 

រស្្  ថន  អំរ្ើ បាប ទាំងអស់ ប�ល នឹង ធ្លា្់ ម្ 

រលើ រយើង ទាំងអស់ គានា និង អ្្ ប�ល នឹង រ្ើត ម្ 

( សូមរមើល រ�រព្ើ� 4:14–16 ) ។

ខ្នុំ ប្្ង ទបីបោទាល់ �បស់ ខ្នុំ ចំរពារះ អ្្ ថា ព្រះរយស៊ូវ 

បាន ពបទាន អំរណាយ រោយ រស�ី រោយ សមេ័ពេ 

ព្រះទ័យ ចំរពារះ រយើង ទាំងអស់ គានា ។ រ�ើយ ខ្នុំ ប្្ង 

ទបីបោទាល់រៅ អ្្ ថា រៅរ្ល អ្្ ទទួល អំរណាយ 

រោរះ ប�ល បាន ឲ្យម្ អ្្   តាម�យៈ កា� ្ លិ្មមេ គាមន 

ព្ំប�ន  រោរះ វា នឹង ោំ ម្ នូវ រសច្ដែបី អំណ� ចំរពារះ អ្្ 

ប�ល ផដែល់ ឲ្យ ( សូមរមើល  លូកា 15:7 ) ។

« អ្្ រាល់ គានា ទទួល បាន រោយ ទរទ ពតូវ ឲ្យ 

ទរទ ប�� » ( មា៉ាថាយ 10:8 ) ។ ខ្នុំ អ្ិស្ឋាន សុំ ឲ្យ 

រយើង ឲ្យ ទរទ ប�ល ។ ខ្នុំ អ្ិស្ឋាន សុំ ឲ្យ រយើង នឹង ពតូវ 

បានទទួលកា�បំផុស អា�មមេណ៍ ្ បី អ្្ �ថទ ប�ល រយើង 

នឹង ផដែល់ ឲ្យ រោយ គាមន អា�មមេណ៍ ថន កា� បង្ខិត បង្ខំ ឬ 

កា� �ំ្ឹង ចង់ បាន ចំរណញម្ វិញ រេើយ រ�ើយ សុំ ឲ្យ 

រយើង នឹង �ឹង ថា ្លិ្មមេ មាន ភា្ បផ្អម បលហម ចំរពារះ 

រយើង រៅ រ្ល រយើង �្សាទុ្ នូវ  ្ ដែបីអំណ� ប�ល វា 

ោំម្ ្ ្នុង �ួងចិត្ត អ្្�ថទ រទៀត ។ ◼

យចញមកពីត្ស្ស�៍ក្នុងការត្ជុំ្ ម្ម�ិោឋា�«Gifts of Love»
ត�លផដេល់ឲ្យយៅស្កលវិទយាល័�តពិកហាំ�៉ង់យៅថ្ងៃទី16តខ្្ូ
ឆ្នាំ1980។សតមា្់អ្ថែ្ទទាំងតសុងជ្ភាស្អង់យ្្សសរូមចរូល
យៅកា�់speeches.byu.edu។

យា៉ាង ។ ខ្នុំ ពតេប់ ម្ វិញ រ�ើយ » ។ គាត់ មាន 

អា�មមេណ៍ រស្្ ស្ដៅយ ។ រ�ើយ គាត់ មាន រសច្ដែបី 

ជំរនឿ រៅ រលើ ព្រះពេបីស្ ។ រ�ើយ វា រៅ បតពតូវ  ចំណាយ 

រ្លរាប់ បខ ្ ្នុង កា� ខិតខំ រោយ �ឺចាប់ ។

�ូរចានារះរ�ើយ  រៅ ្ បន្ង ណា ប�ល មាន 

ពេួស្�មួយ ប�ល មាន អ្្ កាន់ ប វ្ជិតភា្ សុច�ិត 

រៅជា រម ពេួស្� ។ រោរះ ្ ួ្ រេ មាន រសច ដ្ែបី សង្ឹម 

�៏ អស់្ល្ និង រសច ដ្ែបី សុខស្នដែ រៅ រលើ បផន�បី ។ 

គាត់ ពបប�ល ជា នឹង ផដែល់�ល់  ពេួស្� �បស់ គាត់ 

នូវ អំរណាយ ពេប់ ពបរភទ ប�ល បាន ខ្ចប់ ទុ្ យា៉ាង ភឺ្ 

ថាលា បុ៉បន្ត គាមន អវបី ប�ល សំខាន់ រសមេើ នឹង អំរណាយ មួយ 

ប�ល គាត់ បាន ចាប់ រផដែើម កាល ្ បី ជាយូ�ម្ រៅ ្ ្នុង 

កា�ិយាល័យ �បស់ ខ្នុរំទ រ�ើយ នឹង ្ ុ ំ�ប់ ផដែល់ ឲ្យ 

រោរះ រេើយ ។ រ្ល រោរះ គាត់ �ឹង ្ បី តពមូវ កា� �បស់ 

្ូនៗ ប�ល គាត់ មាន  បត រៅ ្ ្នុង សុបិន រ�ើយ គាត់ 

បាន ផដែល់ ឲ្យ តំាង ្ បី មុន រ�ើយ ឲ្យ រោយ រស�ី ។ គាត់ 

បាន លរះបង់ អំនួត និង ភា្ ខ្ចលិពចអូស និង អា�មមេណ៍ 

សឹ្្ ពស្ន់ �បស់ គាត់ ។ ខ្នុ ំ�ឹង ពបា្� ថា វា ហា្់ 

�ូចជា មិន បមន ជា កា� លរះបង់ រទ ោរ្ល រនរះ ។ 

គាត់ អាច ផដែល់ អំរណាយ រោរះ រោយ ស្�មាន 

ន�ណា មានា្់ រទៀត បាន ផ្តល់ អំរណាយ រោរះ ជា យូ� 

ម្ រ�ើយ ។ ព្រះ ប�ល ជា ព្រះ វ�បិតា បាន ពបទាន 
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« មក រក ព្រះព្រីស្ទ »

«ចូរមករកម្េះម្្រីស្ទន�ើយឲ្យបាេល្អ
ឥតន្ចាះនៅក្ននុ្ម្្រ្់ន�ើយចូរលះប្់
នចាលេូវអស់ទាំ្អំនេើដ៏ឥតបរិសុ្រ្ធចុះ»
(មរ៉ូណៃ10:32)។

្ែៈ្បធ្ៃយុវជៃទូដៅ

បាវចនា ម៉្ញូតឆល ឆ្នាំ2014

សដា�្ណៈពបធាន�ុវជនទូសៅ

យុ
វជន ថន ប្វជិតភា្ រអើ�៉ុន ឆ្នាំ រនរះ បាវចោ ម៉្អូ្ល 

�បស់ រយើង  បំផុសេំនិត អ្្ឲ្យ េិត អំ្បី ទំោ្់ 

ទំនង �បស់ អ្្ ជាមួយ ព្រះរយស៊ូវ ពេបីស្ ព្រះអង្គសរ្ងាគារះ 

និង ព្រះរពបាសរោរះ �បស់ រយើង រ�ើយនឹង �របៀប ប�ល 

អ្្ អាច បពបកាលាយ �ូចជា ពទង់ ។ បាវចោ �បស់ រយើងេឺ  

« ចូ� ម្ �្ ព្រះពេបីស្ រ�ើយ ឲ្យ បាន ល្អ ឥត រខាចារះ រៅ ្ ្នុង 

ពទង់ រ�ើយ ចូ� លរះបង់ រចាល នូវ អស់ ទាំង អំរ្ើ �៏ ឥត 

ប�ិសុទ្ធ ចុរះ » ( ម�៉ូថណ 10:32 ) ។

រនរះ េឺ ជា កា� អរញ្ើញ �៏ ្ ិសិ�្ឋ មួយ រ�ើម្បី ខិត រៅ ជិត 

នឹង ព្រះរាជបុពតា ថន ព្រះ ។ តាម�យៈ �ងាវាយ្ួន �បស់ 

ពទង់ រោរះ រយើង អាច ទទួល បាន អំណាច ថន កា� បរពមើ 

រ�ើម្បី លរះបង់ រចាល នូវ អស់ ទាំង អំរ្ើ �៏ ឥត ប�ិសុទ្ធ  ្ ្នុង 

ជបីវិត �បស់ រយើង រ�ើយ រ�ើម្បី �ឹង អំ្បី្ដែបី ពសឡាញ់ �៏ គាមន 

ទបីបំផុត �បស់ ពទង់ ។រៅ រ្ល រយើង រ្វើ �ូរចានារះ រោរះ រយើង 

នឹង �្ រ�ើញ រសច្ដែបី សុខ ស្នដែ  និង សុភមង្គល ្ ិត ។

រៅ រ្ល អ្្ រ្វើ តាម កា� អរញ្ើញ ឲ្យ ម្ �្ ព្រះពេបីស្ 

រោរះ អ្្ នឹង ម្ រ�ើម្បី យល់ �ឹង អំ្បីកាត្វ្ិច្ច ្ ិសិ�្ឋ 

�បស់ អ្្ រ�ើម្បី « អរញ្ើញ មនុសសេ ទាំង អស់ ម្ �្ 

ព្រះពេបីស្ » ( េ&ស 20:59 ) ផងប�� ។ �ួង ចិត្ត �បស់ 

អ្្ នឹង រ្ញ រោយ បំណង ពបាថានា មួយ រ�ើម្បី �ឹ្ោំ អ្្ 

�ថទ ម្ �្ ពទង់ រ�ើម្បី ្ ួ្រេ អាច ទទួល បាន ្ �ជ័យ �ូច 

គានា ប�ល អ្្ បាន ទទួល រ�ើយ បនដែ ទទួល ។

មាន យុវជន មានា្់ រ្មរះ ថម៉�ល បាន បំរ្ញ 

កាត្វ្ិច្ច �បស់ គាត់ តាម�យៈ កា� ជួយ �ល់  ចូស  

ជា មិត្ត មានា្់ ម្ ្ បី ស្ោ រ�ៀន ។

ថ្ងៃ មួយ ចូស បាន សួ� គាត់ ថា « ថម៉�ល រតើ រ�តុអវបី 

បាន ជា អ្្ សបបាយ ជានិច្ច �ូរច្រះ ? »

ថម៉�ល បាន និយាយ ថា « វា រោយស្�បត ខ្នុំរ្វើ  

កា�  បរពមើ » ។

« រ�តុ អវបី បាន ជា អ្្ រ្វើ កា� បរពមើ ? »
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ញតើ
 ន�ណា ប�ល មិន ចូលចិត្ត កា� អរញ្ើញ ? រៅ 

រ្ល រយើង ទទួល កា� អរញ្ើញ មួយ រ�ើម្បី 

ចូល�ួម រៅ ្ ្នុង ្ ិ្បី ខួប្ំរណើត  ឬ ្ ិ្បីរភាជនបីយ 

អាហា� អាពា�៍្ិពា�៍ រយើង មាន អា�មមេណ៍ �ី្រាយ 

រ�ើម្បី អាច សបបាយ �ី្រាយ ជាមួយ នឹង អ្្�ថទ ្ ្នុង 

ព្ឹត្តកា� សំខាន់ៗ ្ ្នុង ជបីវិត �បស់ ្ ួ្រេ ។ បាវចោ 

ម៉្អូ្ល សពមាប់ ឆ្នាំ 2014 ្៏ មាន នូវ កា� អរញ្ើញ �៏ 

�ី្រាយ មួយ ប�ល សំខាន់ �៏ អស់្ល្ ផងប�� ថា ៖ 

« ចូ� ម្ �្ ព្រះពេបីស្ រ�ើយ ឲ្យ បាន ល្អ ឥត រខាចារះ រៅ 

្្នុង ពទង់ រ�ើយ ចូ� លរះបង់ រចាល នូវ អស់ ទាំង អំរ្ើ �៏ 

ឥត ប�ិសុទ្ធ ចុរះ » ( ម�៉ូថណ 10:32 ) ។

កា� អរញ្ើញ ជារពចើន តពមូវ ឲ្យ មាន កា� រ្្ើយ 

តប មួយ —ចរម្ើយ មួយ— រ�ើម្បី បងាហាញ ថា រយើង 

ទទួល យ្ កា� អរញ្ើញ  ឬ អត់ ។ រតើ អ្្ បាន 

រ្្ើយ តប កា� អរញ្ើញ រនរះ រៅ ្ ្នុង ជបីវិត �បស់ អ្្ ឬ 

រទ ? កា� ម្ �្ ព្រះពេបីស្ មាន ន័យ ថា រយើង ្ ំ្ុង 

�្សា រសច្ដែបី សញ្ញា �៏ ្ ិសិ�្ឋ ប�ល រយើង បាន រ្វើ រៅ 

្ិ ប្ីបុណ្យ ពជមុជទឹ្ ។ វា មាន ន័យ ថា រយើង បាន 

ទទួល យ្ ព្រះរយស៊ូវ ពេបីស្ ជា ព្រះអង្គសរ្ងាគារះ 

និង ព្រះរពបាសរោរះ រោយ ផ្ទាល់ �បស់ រយើង ។ 

វា មាន ន័យ ថា រយើង ទទួល ស្គាល់ រ�ើយ រជឿ នូវ 

អវបី ប�ល អាលមា៉ា បាន បរពងៀន �ល់ ្ ូន ពបុស 

�បស់ គាត់ ស៊មីបេនុន ៖ « គាមន ផ្អូវ  ឬ មរ្យាបាយ 

ឯណា រផសេង រទៀត រទ ប�ល ោំ ឲ្យ មនុសសេ បាន 

សរ្ងាគារះ មាន បត រោយ និង តាម�យៈ ព្រះពេបីស្ មួយ 

ប៉ុរណាណរះ » ( អាលមា៉ា 38:9 ) ។ កា� ទទួល យ្ កា� 

អរញ្ើញ រនរះ មាន ន័យ ថា រយើង មាន កា� តាំងចិត្ត 

រ�ើម្បី រ�ើ� តាម េំ�ូ �៏ ឥត រខាចារះ �បស់ ព្រះពេបីស្ រោយ កា� 

�ស់ រៅ ពប្ប រោយ េុណ្ម៌ និង មាន ជបីវិត ប�ល  

បាន ឧទ្ិស រ�ើយ រោយ ្ ្តបី ពសឡាញ់ និង កា� បរពមើ 

�ល់ អ្្ �ថទ ។   

កា� អរញ្ើញ រនរះ េឺ ្ ុំ បមន សពមាប់ ព្ឹត្តកា� បត មួយ 

�ង រោរះ រទ វា េឺ ជា �ំរណើ� កា� មួយ ។ រយើង ពតូវ បាន 

អរញ្ើញ ឲ្យ រ�ើ� តាម ផ្អូវ មួយ ប�ល នឹង �ឹ្ោំ រយើង 

រៅ ព្រះវិហា�ប�ិសុទ្ធ ប�ល រយើង រ្វើ រសច្ដែបី សញ្ញា 

បបន្ម រទៀត ជាមួយ ព្រះវ�បិតា រយើង រៅ ស្ថានសួេ៌ 

រ�ើយ ចូល�ួម ្ ្នុង្ិ្បីប�ិសុទ្ធ សំខាន់ ចំរពារះ កា� រលើ្ 

តរមកើង �បស់ រយើង ។ ផ្អូវ រនរះ អាច �ួម មាន កា� បរពមើ 

របស្្មមេ ។ វា នឹង បញ្ចអូល ទាំង អាពា�៍្ិពា�៍ ្ ្នុង 

ចរម្ើយ េឺ  ថា « រោយ ស្� ខ្នុំ កាន់ ប្វជិតភា្  

រ�ើយ វា ជា កាត្វ្ិច្ច �បស់ ខ្នុំ » ។

ចូស បាន និយាយ ថា « ខ្នុំ ចង់ �ឹង បបន្ម រទៀត 

អំ្បី ប្វជិតភា្ » ។

ថម៉�ល បាន អរញ្ើញ  ចូស ឲ្យ ម្ ចូល�ួម 

ស្មមេភា្ ្ ្នុង ស្សោចព្ រ�ើយ រពកាយ ម្   

ម្ ្ ្នុង កា� ពបជុំ �បស់ ស្សោចព្ ។ ទបីបំផុត 

ចូស និង ពេួស្� �បស់ គាត់ ពតូវ បាន បរពងៀន រោយ 

អ្្ ផសេ្វផសាយស្សោ រ�ើយ បាន ទទួល បុណ្យ 

ពជមុជទឹ្ ។ ចូ ស បាន និយាយ ថា « ្ិច្ចកា�ផសេ្វ 

ផសាយស្សោ េឺ ជា មូលោឋាន ថន ស្សោចព្ 

�បស់ រយើង ។ របើ សិន ជា រយើង នឹង រទៀងពតង់ រ�ើយ 

សុច�ិត  ្ ្នុង កា� ទំោ្់ទំនង ពបចាំ ថ្ងៃ �បស់ រយើង រោរះ 

អ្្ ទាំងឡាយ ប�ល រៅ ជុំ វិញ រយើង នឹង ្ ត់សមាគាល់ 

រ�ើយ សួ� រយើង �ូច ជា ខ្នុំពតូវបានរេសួ� ប�� ។ 

ថម៉�ល េឺ ជា ឧប្�ណ៍ មួយ រៅ ្ ្នុង បផនកា� �៏ 

ម�ិមា �បស់ ព្រះ » ។

្ែៈ្បធ្ៃយុវនារីទូដៅ

ព្រះវិហា�ប�ិសុទ្ធ និង កា� កាលាយ រៅ ជា បុ�ស និង ពស្តបី 

សុច�ិត រៅ្្នុង នេ� ថន ព្រះ ។ វា ្ ៏ មាន ន័យ ផងប�� 

ថាជាកា� កាន់ ខាជាប់ �រាប �ល់ ចុងបំផុត ។ �ូច ជា កា� 

អរញ្ើញ បាន ប្្ង រៅរ្ល រយើង ម្ �្ ព្រះពេបីស្ 

រោរះ រយើង អាច បាន ល្អ ឥត រខាចារះ ្ ្នុង ពទង់ ។ ព្រះពេបីស្ 

បាន រ្វើ  ឲ្យវា រ្ើត រេើង បាន រ�ើម្បី ស្ិត រៅ រលើ ផ្អូវ 

រសច្ដែបី សញ្ញា រនរះ តាម�យៈ រសច្ដែបីជំរនឿ រៅ រលើ 

ពទង់ និង តាម�យៈ កា� បពបចិត្ត ។ �ំរណើ� កា� ថន កា� 

បពបកាលាយ រៅ ជា ល្អ ឥត រខាចារះ  រនរះ អាច ចាប់ រផដែើម រៅ ថ្ងៃ 

រនរះ �ងាវាយ ្ ួន ថន ព្រះ ពេបីស្ រ្វើឲ្យ វា រ្ើត រេើង បាន ។

កា� អរញ្ើញ រនរះ សុំ ឲ្យ រយើង លរះបង់ រចាល ខ្លួន 

រយើង នូវ  អស់ ទាំង អំរ្ើ �៏ ឥត ប�ិសុទ្ធ ចុរះ— រ�ើម្បី 

ខុស បប្្ ្ បី ម៉ូត បទោឋាន និង កា� អនុវត្ត �បស់ 

រោ្ិយ ។ រយើង ពតូវ បាន អរញ្ើញ ឲ្យ « ទុ្ 

រចាល �បស់ ទាំងឡាយ ថន រោ្ិយ រនរះ រ�ើយ ចូ� 

បសវង �្ �បស់ ទាំង ឡាយ ណា ប�ល ពគាន់ របើ ជាង 

រនរះ វិញ ( េ និង ស. 25:10 ) ។ រយើងសូម ប្្ង 

ទបីបោទាល់ ថា កា� ទទួល យ្ កា� អរញ្ើញ រ�ើម្បី « ម្ 

�្ ព្រះពេបីស្ រ�ើយ បាន ល្អ ឥតរខាចារះ រៅ ្ ្នុង ពទង់ ចុរះ » 

នឹង �ឹ្ ោំ រៅ �្ សុភមង្គល ្ ្នុង ជបីវិត រនរះ និង ជបីវិត �៏ 

អស់្ល្ ជានិច្ច រៅ ្ ្នុង ្ ិភ្ ខាង មុខ ។ អ្្ ពតូវ 

បាន អរញ្ើញ ឲ្យ រ្្ើយ តប រៅ ថ្ងៃ រនរះ ! ◼

« ោ្្យ ថា ‹ ម្ រ្ ម្ពរះម្គីស្ › គឺ ជា ការ អកញជើញ 
មួយ ។ វា គឺជា ការ អកញជើញ �៏ សំខាន្់ បំែុត ត�ល អ្្ 
មិន្ ធាលាប់ ក្្ើ ចំកោរះ ន្រណា រានា្់ ពីមុន្ ម្ ។ វា គឺជា 
ការ អកញជើញ �៏ សំខាន្់ បំែុត  ត�ល មន្ុស្ស ម្គប់ គ្នា 
អាច ទទួល យ្ បាន្ » ។ 1

—ម្បធាន្ �ិន្រី ប៊ើ អាវរិង ជា ទី ម្បឈឹ្សា ទីមួយ ្ ្នុង  
គណៈ ម្បធាន្ ទីមួយ

រៅ រ្ល អ្្ ខិត រៅ ជិត នឹង ព្រះអមាចាស់ រោរះ 

អ្្ នឹង មាន បំណង ពបាថានា មួយ រ�ើម្បី បរពមើ អ្្�ថទ 

�ូចជា ថម៉�ល បាន រ្វើ ។ រ�ើយ រៅ រ្ល អ្្ រ្វើ 

រោរះ អ្្ នឹង �្ រ�ើញ នូវ កា� សនយា រនរះ ម្ ្ បី ពបធ្ន 

ប�៊ន�ី ប៊មី អាវ�ិង ជា ទបីពបឹ្សា ទបីមួយ រៅ្្នុង េណៈ 

ពបធ្ន ទបីមួយ ជា កា� ្ ិត ថា ៖ « រៅរ្ល អ្្ ោ្់ 

�ួងចិត្ត �បស់ អ្្ អរញ្ើញ �ល់ មនុសសេ �ថទ ឲ្យ ម្ �្ 

ព្រះពេបីស្ រោរះ �ួងចិត្ត អ្្ នឹង បាន ផ្លាស់ បដែអូ� ។ អ្្ 

នឹង រ្វើ ្ ិច្ចកា� �បស់ ពទង់ សពមាប់ ពទង់ ។ អ្្ នឹង 

រ�ើញ ថា ពទង់ �្សា កា� សនយា �បស់ ពទង់  រ�ើម្បី  �ួម 

បត មួយនឹង អ្្ រៅ ្ ្នុង កា� បរពមើ �បស់ អ្្ ។ អ្្ 

នឹង បាន ស្គាល់ ពទង់ ។ រ្ល រោរះ អ្្ នឹង ម្ រ�ើម្បី 

បពបកាលាយ �ូចជា ពទង់ រ�ើយ ‹ បាន ល្អ ឥត រខាចារះ រៅ 

្្នុង ពទង់ › ។ 2

រនរះ េឺ ជា របរះ�ូង ថន បាវចោ �បស់ ឆ្នាំ រនរះ ។ ◼
កំណត់	ចំណាំ
 1. ប�៊ន�ី ប៊មី. អាវ�ិង « Come unto Christ » Liahona, 

បខ មិោ ឆ្នាំ 2008,ទំ្័� 49 ។
 2. ប�៊ន�ី ប៊មី. អាវ�ិង « Come unto Christ »Liahona,

បខ មិោ ឆ្នាំ 2008, ទំ្័� 52 ។



52	 លីអា�ូណា

ចូរ	បាន	ល្អ	ឥតសខាចារះ	សៅ	ក្នុង	ពទង់

« រយើង ្ ុំ ចាំបាច់ ពតូវ 

ពសងា្ ចិត្ត រេើយ របើ 

្ិច្ចខិតខំ យា៉ាង ខាលាំង បំផុត 

�បស់ រយើង រឆ្ពរះ រៅ �្ កា� ល្អ 

ឥតរខាចារះ ្ ្នុង រ្ល ឥេអូវ រនរះ រមើល រៅ ហា្់ �ូចជា 

លំបា្ យា៉ាង ខាលាំង រ�ើយ គាមន ទបីបញ្ចប់ ្ ្តបី ។ កា� 

ល្អ ឥតរខាចារះ  េឺមិន ទាន់ សរពមច រទ ។ វា អាច រ្ើត 

មាន រ្ញ រលញ បត រពកាយ រ្ល �ស់ រេើងវិញ និង 

តាម�យៈ ព្រះអមាចាស់ បត ប៉ុរណាណរះ ។ វា �ង់ចាំ មនុសសេ 

ទាំងអស់ ប�ល ពសឡាញ់ ពទង់ រ�ើយ �្សា បទបញ្ញត្តិ 

�បស់ ពទង់ » ។

ខអលសឌើរ	រ័�ុល	អនិម	ណនិល�ុន	ថន	កូរ៉ុម	ថន	ពួក	សាវក	ដប់	ពីរ	នាក់	«	Perfection  
Pending	»	Ensign,	ខែ	វិច្និកា	ឆ្នាំ	1995,	ទំព័រ	88	។

ពពរះ្ុណ	ពទង់	្លឺ	ល្មម	ព្ប់	ពរាន់	
�ពមាប់	អ្ក	

« ្ួ្ ពេបីស្ទាន មួយចំនួន 

បាន រចាទ ពបកាន់ �ល់ 

្ួ្ប�ិសុទ្ធ ថ្ងៃ ចុង រពកាយ 

. . . អំ្បី កា� ប�ិរស្ ព្រះេុណ ថន ព្រះ តាម�យៈ កា� 

ពបកាស ថា ្ួ្រេ អាច ទទួល បាន រសច្ដែបី សរ្ងាគារះ 

ផ្ទាល់ ខ្លួន ្ ួ្រេ ។ រយើង រ្្ើយ ចំរពារះ កា� រចាទ 

ពបកាន់ រនរះ ថា. . . ‹ ត្ិត រយើង ្ យាយាម ខំ. . . បញ្ចនុរះ 

បញ្ចអូល ្ ូន រៅ រយើង. . . រ�ើម្បីឲ្យ រជឿ �ល់ ព្រះពេបីស្ 

រ�ើយ ឲ្យ ពសុរះ ពសួល នឹង ព្រះ ត្ិត រយើង �ឹង ថា មាន 

បត រោយ ព្រះេុណ រទ រទើប រយើង បាន សរ្ងាគារះ បោទាប់ 

្បី អវបីៗ ទាំង អស់ ប�ល រយើង អាច រ្វើ បាន › (  នបីថ�វទបី 

2 25:23 ) ។ រ�ើយ រតើ ‹ អវបីៗ ទាំង អស់ ប�ល 

រយើង អាច រ្វើ បាន មាន អវបី ខ្រះ › ? ពបា្� ណាស់ វា 

�ួម បញ្ចអូល ទាំង កា� បពប ចិត្ត ( សូមរមើល អាលមា៉ា 

24:11 ) និង ្ ិ្បីបុណ្យពជមុជទឹ្ កា��្សា បទបញ្ញត្តិ 

និង កា� កាន់ ខាជាប់ �រាប �ល់ ចុង បំផុត » ។

ខអលសឌើរ	ដាល្និន	សអក	អូក	ថន	កូរ៉ុម	ថន	ពួកសាវក	ដប់ពីរ	នាក់	«	Have You 
Been Saved	?	»Liahona,	ខែ	កក្កដា	ឆ្នាំ	1998,ទំព័រ		68;	
Ensign,	ខែ	ឧ�ភា	ឆ្នាំ	1998,	ទំព័រ	56	។

«	មក	រក	ពពរះព្ី�្ទ		»	។

ព្រះេម្បី� មាន នូវ កា� អរញ្ើញ ជា រពចើន ឲ្យ ម្ �្ 

ព្រះពេបីស្ ។ សូម �្ រមើល ឧទា��ណ៍ មួយចំនួន 

ប�ល រ�ៀបរាប់ រៅ ខាង រពកាយ ។ រតើ ខេម្បី� ទាំង រនរះ 

បរពងៀន អ្្ អំ្បី ្ �ជ័យ ថន កា�យាង ម្ �្ ព្រះអង្គ 

សរ្ងាគារះ យា៉ាង ណា ខ្រះ ? រតើ អ្្ អាច �្ ខេម្បី� បបន្ម 

រទៀត ប�ល មាន កា� អរញ្ើញ រនរះ ឬរទ ?

•  រអាមថណ 1:26

•  អាលមា៉ា 5:34–35

•  នបីថ�វទបី 3 12:19–20

•  មា៉ាថាយ 11:28–30

•  យ៉ូហាន 6:35

ពពរះ្ុណ

« ពា្្យ តពះ្ុណ រ្ល រពបើ រៅ ្ ្នុង ព្រះេម្បី� េឺ 

សំរៅ សំខាន់ រៅ រលើ ជំនួយ ្ បី ព្រះ និង ្ មាលាំង ប�ល 

រយើង ទទួល  តាម�យៈ �ងាវាយ្ួន ថន ព្រះអមាចាស់ 

ព្រះរយស៊ូវពេបីស្ » ។

ពិតចំដពារះដសចក្តបីជំដៃឿ៖ឯកសារដយាង�ំែឃឹងល្អ	(	ឆ្នាំ	2004	)	ទំព័រ	127	។

មរ៉ូនណ 10:32
បាវចនាម៉្ញូឆលឆ្នាំនេះ្ឺជាការអន្ជើញមួយមកេរីមរ៉ូណៃនដើម្រីនដើរតាមម្េះអ្្គសន្គ្រះ។

541 dNMÃtg 10:24–33

mU¿ΩlÌaN¿PπcÌ¿lsàmò¯ƒUÃHRcjπl¯ƒFósÿilfπ pqPhsasN
àÿösàπqPπmeƒi |
24 mAƒe∞ÆÕHmUΩ IfÃdU¬e¿emóSdUvf˙ósÿi
lfπmUSàvipùUqƒñs — mjƒf¬UhsdsUtñfigsdŒe pqP
RJΩmàf‰¿ U¬ilÿmg¿eó¿UtURJΩ UΔiåjπdsUmUSaÌÀi
àÿmg¿dlÌaNsPπcÌs mUsΩck adaJƒa¿N b∞ïhÿmUw |
25 mAƒemHóU¿qPπaÃUmàSdUvf˙ mjƒf¬UhsqÃmàÌsΩpdU;
ïÓ¬ïmUSaÌÀiàÿmg¿dJŒamc UΔiJvÿd¿UhUg¿dÌsaπmò¯ƒPumÆƒe
ckfÃdÓƒpïdŒea∫ acÚsUmf¿Ω | ïÓ¬ïmjƒf¬Uhsd¿UlÌag¿dÌsaπ
mUSaÌÀiàÿmg¿dJŒamcmò̄ƒPu lÌamU¿ΩUΔimò̄ƒa¿Nmq¿eRJΩmàf‰¿
U¬imq¿elÿmg¿eó¿UósÿiÆsetURJΩ |
26 mAƒemHóU¿qPπJŒalÌag¿ pqPUΔijÿö¿ïπmàsPUÃH
a¿NgBó¿ÿimUΩ mAƒe af˜¿jπmóS ïÓ¬ïJŒamcf˜¿jπaÌÀi blÿmJƒ
ö¿jósÿiÆse Njfπmc mAƒeJŒamcUΔiJvÿl¿àö¿UfmriY¿Ω mUS
aÌÀiUcNRJΩösUmÆƒe; mAƒeIU¬e¿easNgBmUΩ Rfjï¿dRJΩ
jUÎÕPtURJΩRcƒfÎ mAƒeIJvÿavAamó |
27 mAƒeIfÃdóÃUÚ¿UqPπlÌaN¿PπcÌ¿ oà¿ÿUÃHa¿NgB
ó¿ÿimUΩ; ïÓ¬ïmJPmHP¿U¬ΔidaqPπeM¿iâ¿jπF pqPlÌaN¿Pπ
cÌ¿qΔiñ¿ IJvÿavAamÆƒe ïÓ¬ïlÌaN¿PπcÌ¿UΔimÖƒçI
mUSTmHó¬a¿hÿUvÿhÿNΩtURJΩ; mAƒeRJΩldfl¿fπq∫h¿RJΩ RóiπUΔi
d¿U aRJΩjUÎÕPmóSa¿UπlÌa N¿PπcÌ¿ñ¿` mïƒmeƒiJvÿö¿URja¿f
J¿a≥meƒi qPπlÌaN¿PπcÌ¿móWlƒ pqPö¿UfNmfN
óvamq¿ejvNfmUΩ A¿aπjƒqÃàh¿dUvf˙dÌ¿aπ bpRfamàçda
Jƒmfàa‰ƒf¿̃jπ pdUmAƒe A¿aπjƒqÃàh¿dUvf˙dÌ¿aπ
U¬e¿emàçdaJƒ còÃPƒqƒ ?
28 IRja¿fa¿NgBó¿ÿimUΩ mqƒdÓƒoJ¿a≥J≥¿aNgBó¿ÿi
Æ¿eö¿UjÿmJç | mAƒemdƒPàvΩ a¿NgBó¿ÿimUΩ ckmàç

daJƒRJΩ ∂fÏtURJΩq∫ciπmUSlfπaPÓhsU¬fl; mAƒeRJΩjUÎÕP
NjfπRóiπ UΔi aAŒàmASJƒïÿgdŒemóSïÿgdŒe |
29 mAƒeRJΩRóiπUΔiji¿̊çqPπlÌaN¿PπcÌ¿ñ¿ a¿NgB
pqPIö¿UfNmfNdamUΩckJ¬ï |
30 mAƒedM≥simóyï IfÃdóÃUÚ¿UqPπlÌaN¿PπcÌ¿ fÃdo
lÌaNsPπcÌs adaNaRJΩRcƒfÎ mAƒeàÃNeaUÃHlÿmg¿eó¿Uq∫Pu
ó¿ÿilfπ mAƒeaÿv bjMΩJ¿PπqPπlÿmg¿eó¿Ul¿Raaπ WHïÍÀpqP
Jvÿfu¿ïmÆƒe |
31 mAƒeàÃN a°„¿aπmÆƒi U¬iàÃNmRa¿amÆƒiJƒòÃPƒqƒ
∂RavimeNÃf¿Æ¬dmlƒe; pdUmAƒe ∂aÃURfƒtU bRavif~≈eÃMUmlƒe
àÃNRjq¿jπ mq¿efÿmPyajÿJ¿aπq∫NvimNwiNjfπlÌaàvΩ; mAƒe
àÃN cJRiΔi ÖàÿNΔi mAƒeàÃNJRiƒaUÃHRJÿpqUNjfπb˜œUNAÃïïmóS
mqƒdÓƒ iaÿvolÌarïÃH PseÆÿ ∂Hi˙l~≈Rf¿plPmlƒe mqƒdÓƒo
mfàaƒ‰féã¿tURJΩHNj¬ï¿q∫mUSlfπaPÓh¿U¬àfl pqPö¿U
mò¯ƒqPπlÌal¿àö¿UjÿmJç |
32 pdUmAƒe àÃN adaNaRJΩRcƒfÎ mAƒeoö¿U
bPu∞ïmbflsΩmUSaÌÀiRóiπ mAƒeàÃNPΩjiπmàsPUÃHlfπó¡i
lÿmJƒq∫∞ïjN¬fvóÏàvΩ; mAƒemjƒf¬UhslÌaNsPπcÌsUΔiPΩjiπmàsP
UÃHlfπó¡ilÿmJƒq∫∞ïjN¬fvóÏ mAƒe cRfÆ¿çπRJΩo
lfπJƒfdïÍ°sJ lfπJƒcÿU¬ï U¬ilfπJƒad¿̃ÿiNjfπlÌa
mU¿ΩRJΩcvgNjfπRóiπPÚdqPπlÌamAƒe mq¿ef¿N ÖRJΩ
cvgtURJΩ mU¿ΩlÌaN¿PπcÌslsàö¿UPu∞ïmbflsΩ mUSaÌÀi
RJΩRcƒfÎ; mAƒemjƒf¬Uhsmq¿ef¿NRJΩcvgtURJΩ pqPlÌa
N¿PπcÌ¿ö¿UPu∞ïmbflsΩmUSaÌÀiRJΩRcƒfÎ mU¿ΩlÌaN¿PπcÌ¿UΔiJvÿ
l¿àjq¬mfòRJΩmàf‰¿tURJΩö¿UmÆƒe |
33 mAƒedM≥simóyï mjƒf¬Uhsmq¿ef¿NRJΩcvgtURJΩ
pqPlÌaN¿PπcÌ¿ö¿UPu∞ïmbflsΩmUSaÌÀiRJΩRcƒfÎ mAƒeJvÿösU

24 a dNMÃtg 7:37.
b f.j. asN∞ïhÿmUw.

25 a a.e.f., óÿUva. 14:1–7;
NMÃd 3:10–12.

26 a mlmf. 18:26–27;
1 UƒtA¯ 15:32–33;
dMÃfse 15:26.
b eMÃAsU 8:21.

27 a 2 UƒtA¯ 33:10–11.
b 2 UƒtA¯ 3:19–20; 27:13;

33:13; dNdU 9:30.
c mlfse 29:4.

28 a 2 UƒtA¯ 29:2.
30 a 1 UƒtA¯ 6:4; dNdU 9:27;

mlmòƒN 5:5.
b lsPdMs 5:57.

31 a mlfse 52:1–2.
b f.j. f~≈eMÃU.
c mlfse 54:2.
Ö f.j. àÿNΔi, mf‰a.

i mlmòƒN 13:8.
32 a dMsñse 11:28;

2 UƒtA¯ 26:33; eMsavj 1:7;
mlsdtg 1:26.
b dMsñse 5:48;
3 UƒtA¯ 12:48.
f.j. Pu∞ïmbflsΩ.
c c. U¬i f. 4:2; 59:5–6.
Ö 2 UƒtA¯ 25:23.

កំណ្់ចំោំរ្ស់អ្កយបាះពុម្ផសា�៖យៅទំព័រយ�ះពុំតម�មា��័�ថាវាព�្យល់�៏ទរូលំទរូោ�ពីខ្ម្ីរត�ល
បា�យតជើសយរើសយនាះយទវាតោ�់ត្ជ្ចំណុចោ្់យផ្តើមមួ�សតមា្់ការសិកសាផ្ទាល់ខ្លួ�រ្ស់អ្ក្ ៉ុយោណះ។

មួ�	បនាទាត់	ម្តងៗ

ព�ឡាញ់	ពពរះ

រតើ អ្្  អាច បងាហាញ ព្រះវ�បិតាសួេ៌  ថា អ្្ 

ពសឡាញ់ ពទង់ រោយ �របៀប ណា ? ចូ� ្ ិចា�ណា អំ្បី 

រយាបល់ ទាំង រនរះ រ�ើយ សូម បបន្ម នូវ រយាបល់ 

ផ្ទាល់ ខ្លួន អ្្ ។ រៅ ្ ្នុង ្ ំណត់រ�តុ �បស់ អ្្  

ចូ� ស�រស� អំ្បី អវបី ប�ល អ្្ នឹង រ្វើ ។

•  កាន់តាមព្រះព្រះបញ្ញត្តិ ។

•  ពសឡាញ់ និង បរពមើ �ល់ អ្្�ថទ ។

•  បំរ្ញ នូវ កា� ទទួលខុសពតូវ ្ ្នុង 

ស្សោចព្ ។

•  អ្ិស្ឋាន រោយ រស្មរះ ។

ល្អ	ឥត	សខាចារះ	សៅ	ក្នុង	ពពរះព្ី�្ទ

ល្អឥ្យខ្ចាះ�ូច ប�ល បាន  រពបើ រៅ ្ ្នុង បទេម្បី� 

មានន័យ ថា « បាន អភិវឌ្ឍ ទំាង ពសុង ទំាង មូល និង 

រ្ញ រលញ សុច�ិត ទំាង ពសុង ។ ល្អ ឥត រខាចារះ ្៏ 

អាច មាន ន័យ ផងប�� ថា គាមន អំរ ើ្ បាប ឬ គាមន  

អំរ ើ្អាព្្់មាន បត ព្រះពេបីស្ មួយ បុ៉រណាណរះ ល្អ ឥត រខាចារះ 

ទំាង ពសុង ។ អ្្ រ�ើ� តាម ្ តិ  �បស់ ព្រះពេបីស្ អាច បពប 

ជា ល្អ ឥត រខាចារះ តាម�យៈ ព្រះ េុណ  និង �ងាវាយ ្ នួ 

�បស់ ពទង់ » ( រសច ដ្ែបី បណោំ �ល់ បទ េម្បី� ទំាងឡាយ 

« ល្អ ឥត រខាចារះ » scriptures.lds.org ) ។
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ចូ្រមករក

ព្រះព រ្ីស្ទ

« ចូរ ម្ រ្ ម្ពរះម្គីស្ ក�ើយ ឲ្យ បាន្ ល្អ ឥត កខាចារះ កៅ្្នុង ម្ទង់ 
ក�ើយ ចូរ លរះបង់ កចាល ន្ូវ អស់ រាំង អំកពើ �៏ ឥត បរិសុទ្ធ ចុរះ »

( មរ៉ូនណ 10:32 ) ។



សដា�	េលូរី	ហ្នុល្លឺ

ទស្សោវ�្ី សាសោចម្្

នោលការៃ៍ចំេួេម្បាំអំេរីម្កុមម្េះអាចន្វើឲ្យរាេភាេ
ខុសបបលែកមួយនៅក្ននុ្រនបៀបបដលអ្នករស់នៅ។

យែូ
បសប សមេ៊មី្ បាន មាន ពបស្សន៍ ថា « វា េឺ ជា រគាលកា�ណ៍ ទបីមួយ ថន �ំណឹងល្អ 

រ�ើម្បី �ឹង ឲ្យ ចបាស់ អំ្បី ច�ិ្ ល្្ខណៈ �បស់ ព្រះ » ។ 1 អវបី ប�ល រយើង �ឹង អំ្បី 

ព្ុមព្រះ អាច ផ្លាស់ បដែអូ� �របៀប ប�ល រយើង �ស់ រៅ ្ុំ បមន រៅ ្ ្នុង  រ�ឿង ្ ំៗ រទ ប៉ុបន្ត 

រៅ ្ ្នុង  រ�ឿង តូចៗ ជារ�ៀងរាល់ ថ្ងៃ ។ ចូ� ្ ិចា�ណា អំ្បី �របៀប ប�ល ចំរណរះ �ឹង �បស់ អ្្ 

អំ្បី ព្ុម ព្រះ មាន ឥទ្ធិ្ល ម្ រលើ ជបីវិត �បស់ អ្្ រៅរ្ល អ្្ អាន អំ្បី រគាលកា�ណ៍ 

ទាំង ពបាំ រនរះ ។

ពកុមពពរះ	ព�ឡាញ់	ស�ើង	សហើ�	ចង់	ឲ្យ	អ្ី	ខដល	ល្អ	បំផុត	ដល់	ស�ើង	។

សមាជិ្ ថន ព្ុម ព្រះ េឺ អស់្ល្ រ�ើយ គាមន ទបីបំផុត ប៉ុបន្ត ព្ុម ពទង់ រៅ បត យ្ 

ព្រះទ័យ ទុ្ោ្់ រ�ើម្បី ឲ្យ រយើង សបបាយ រ�ើយ រ្វើ ល្អ ។ ពបធ្ន �្គ��ុន ប៊មី �ុិងេ្បី 

( ឆ្នាំ 1910– 2008 ) បាន ប្្ង ទបីបោទាល់ ថា ៖ « ព្ុម ពទង់ ចាប់ ព្រះទ័យ ចំរពារះ រយើង 

រ�ើយ រយើង ជា ខ្ឹម ថន ្ ងវល់ �៏ ខាលាំង �បស់ ពទង់ ។ ពទង់ មាន រ្ល សពមាប់ រយើង មានា្់ៗ ។ 

រយើង រៅ �្ ព្រះបិតា តាម�យៈ ព្រះរាជបុពតា ។ ពទង់ េឺ ជា អង្គ អងវ�ជំនួស �បស់ រយើង 

រៅ ឯ បល្័ងក ថន ព្រះ ។ រតើ ជា កា� អស្ចា�្យ យា៉ាង ណា រៅ ប�ល រយើង ្ ៏ អាច ទូល រៅ កាន់ 

ព្រះបិតា រៅ ្ ្នុង ព្រះ ោម ថន ព្រះរាជបុពតា » ។ 2

រោយ ស្� សមាជិ្ ថន ព្ុម ព្រះ ពសឡាញ់ រយើង រ�ើយ ចង់ ឲ្យ អវបី ប�ល ល្អ បំផុត 

សពមាប់ រយើង រោរះ កា� រពជើសរ�ើស �បស់ រយើង សំខាន់ ជា្ិរសស នូវ រ�ឿង តូចៗ ប�ល 

រយើង រ្វើ រាល់ ថ្ងៃ ប�ល ោំ រយើង ឲ្យ ខិត រៅ កាន់ បត ជិត ្ ួ្ ពទង់ ។ រយើង មាន សកាដៅនុ្ល 

គាមន ប�ន ្ ំណត់ រ�ើយ ព្រះ ខវល់ ព្រះទ័យ អំ្បី រជាេជ័យ �បស់ រយើង រទារះ ជា រៅ  

្្នុង រ�ឿង តូចៗ ។

ពពរះវរបនិរា�ួ្៌	ពបរានឲ្យ	ស�ើងនូវ	អ្ីៗ	រាំង	អ�់	។

រយើង �ឹង ថា ព្រះវ�បិតាសួេ៌ បាន ពបទាន �ល់ រយើង អវបីៗ ពេប់ យា៉ាង �ូរច្រះ រយើង 

េួ� បត ្ យាយាម រ�ើម្បី ស្គាល់ ព្រះ�សដែ �បស់ ពទង់ រ�ើយ មាន អំណ�េុណ ។ រៅ រ្ល 

រយើង មាន អំណ�េុណ រោរះ រយើង មាន  ទរងវើ រផសេង ។ ពបធ្ន ្ូមា៉ាស រអស ម៉នសុន 

បាន សនយា ថា « រយើង អាច រលើ្ ខ្លួន រយើង រេើង និង អ្្ �ថទ ផងប�� រៅរ្ល រយើង 

នតើការ
ដឹងអំ្រី  ពកុម ព្រះ
អាច្ផ្លាស់ប្ដូរខ្នុំនោយ

រនបៀបណា?
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ប�ិរស្ រ�ើម្បី បនដែ រៅ ្ ្នុងអណាចព្ ថន  េំនិត 

អវិជ្មាន រ�ើយបណដៅដរះ រៅ ្ ្នុង �ួងចិត្ត រយើង នូវ េំនិត 

ថន កា� �ឹង េុណ មួយរោរះ » ។ 3

រោយ ស្� អវបីៗ ប�ល រយើង មាន េឺ បាន ម្ ្ បី ព្រះ 

( សូមរមើល ម៉ូស្យ 2:20–21 េ. និងស. 59:21 )

កា� �ឹង េុណ �បស់ រយើង អាច រ្វើ ឲ្យ រយើង មាន ្ ន្ៈ 

បច្�ំបល្  កាន់ បត រពចើន ជា មួយ អ្្�ថទ ។ កា�ណ៍  

រនរះ �ួម មាន ទាំង  រ្ល រវោ និង រទ្រកាសល្យ  �បស់ 

រយើង ្៏ �ូចជា ្ �ជ័យ ខាង សមាភា� �បស់ រយើង ប�� ។

ពពរះវរបនិរា�ួ្៌	្លឺ	ពបកប	សដា�	ក្ី	សមរាតាករុណា	។

្ិច្ចកា� �បស់ ព្រះ និង សិ�ីល្អ �បស់ ព្រះ េឺ « រ�ើម្បី 

ោំ ឲ្យ មាន  អមតភា្ និង ជបីវិត �៏ រៅ អស់្ល្ជានិច្ច 

�ល់ មនុសសេ » ( ម៉ូរស 1:39 ) ។ ពទង់ ចង់ ឲ្យ 

រយើង មាន រជាេជ័យ �ូរច្រះ ពទង់ បាន ពបទាន នូវ 

កា� អភ័យ រទាស �ល់ រយើង  ចំរពារះ ្ ំ�ុស ប�ល 

រយើង បាន រ្វើ ។ ្ដែបី រមតាតា្�ុណា �បស់ ពទង់ ្៏ បាន 

ពបទាននូវ  កា�អភ័យរទាស  រៅរ្ល រយើង រ្វើ ្ ំ�ុស 

�ប�លៗផងប�� ។ ព្រះវ�បិតាសួេ៌ ព្រះរយស៊ូវ ពេបីស្ 

និង ព្រះវិញ្ញាណ ប�ិសុទ្ធ នឹង ជួយ រយើង ផ្លាស់បដែអូ� ។

្ដែបី រមតាតា ្ �ុណា �បស់ ព្រះ បរពងៀន រយើង អំ្បីកា� 

អភ័យរទាស ។ ពបធ្ន រឌៀរ្ើ� រអសវ អុជ�ូ�វ ជា 

ទបី ពបឹ្សា ទបី្បី� រៅ ្ ្នុង េណៈ ពបធ្ន ទបីមួយ បាន 

មាន ពបស្សន៍ ថា « រោយ ស្� បត ព្រះ ពសឡាញ់ 

រយើង យា៉ាង ខាលាំង �ូរច្រះ រយើង ្ ៏ ពតូវ ពសឡាញ់ និង 

អភ័យរទាស ចំរពារះ គានា រៅ វិញ រៅ ម្ ផងប�� » ។ 4 

រនរះ �ួម ទាំង កា� អភ័យ រទាស �ល់ ខ្លួន រយើង ផងប�� ។

ពពរះ	ស��៊ូវ	ព្ី�្ទ	បាន	រង	ទុក្ខ	�ពមាប់	ស�ើង	។

តាម �យៈ �ងាវាយ្ួន ព្រះអង្គសរ្ងាគារះ បាន 

ទទួល បទ្ិរស្្ន៍ នូវ កា� �ឺចាប់ និង កា� រស្្ 

រៅ ទាំងអស់ �បស់ រយើង ( សូមរមើលអាលមា៉ា 

7:11–13 ) ។ របើ សិន ជា រយើង មាន ថ្ងៃ មួយ ប�ល 

លំបា្ រ�ើយ មាន អា�មមេណ៍ �ូច ជា គាមនន�ណា 

មានា្់ យល់ ្ បីរយើង រោរះ រយើង អាច �ឹង ថា 

ព្រះអង្គសរ្ងាគារះ្យឺល់ ្ បី រយើង ។ រ�ើយ រៅ រ្ល 

រយើង មាន ថ្ងៃ ល្អ រ�ើយ ចង់បច្ចាយ វា  ឲ្យ ន�ណា 

មានា្់  ព្រះអង្គសរ្ងាគារះ  េឺ េង់ រៅទបី រោរះ សពមាប់ 

កមករៀន្ រាំងឡាយ កៅ ន�ងៃ អាទិត្យពបធានបេដខងនះ៖ ម្្ុម ម្ពរះ
រយើង ។ ពទង់ ចង់ បច្ចាយ ្ ដែបីអំណ� �បស់ រយើង 

�ូចជា ពទង់ បច្កា��ឺចាប់ �បស់ រយើង ។

ពពរះវិញ្ញាណបរិ�ុទ្ធ	ដឹកនាំ	ស�ើង	។

ព្រះរយស៊ូវ ពេបីស្ បាន សនយា នឹង ស្វ្ 

�បស់ពទង់ថា អង្គលួងរោម ចិត្ត ឬ ព្រះវិញ្ញាណ 

ប�ិសុទ្ធ អាច េង់ រៅ ជាមួយ ្ ួ្រេ ជានិច្ច រ�ើម្បី 

បរពងៀន និង លួងរោម ចិត្ត ្ ួ្រេ ( សូមរមើល 

យ៉ូហាន 14:16–17, 26–27 ) ។ រយើង ្ ៏ អាច មាន 

អំរណាយ ទាន ថន ព្រះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធ រ�ើម្បី�ឹ្ោំ 

រយើង ផងប�� ។ រ�ើយ រយើង អាច ទុ្ចិត្ត ថា ចរម្ើយ 

ទាំងឡាយ ប�ល ព្រះវិញ្ញាណ ប�ិសុទ្ធ ពបទាន ឲ្យ នឹង 

ជួយ �ល់ រយើង ។ ព្ម ជាមួយ នឹង កា� �ឹ្ោំ �បស់ 

ពទង់ រោរះ រយើង អាច មាន ទំោ្់ទំនង យា៉ាង ខាជាប់ខ្លួន 

ជាមួយ នឹង ព្ុម ព្រះ ។ រ�ើយ រៅរ្ល រយើ ង រ្វើ តាម 

កា� បំផុសេំនិត ប�ល រយើង  ទទួល រោរះ រយើង នឹង ចាប់ 

រផដែើមស្គាល់ ្ ួ្ ពទង់ កាន់ បត ល្អ ពបរសើ� ។ ◼
កំណត់	ចំណាំ
 1. យ៉ូបសប សមេ៊មី្ រៅ្្នុង History of the Church6: 

305 ។
 2. �្គ��ុន ប៊មី �ុិងេ្បី « In These Three I Believe » 

Liahona, បខ ្ ្កោ ឆ្នាំ 2006, ទំ្័� 8 ។
 3. ្ូមា៉ាស រអស. ម៉នសុន « The Divine Gift of Grati-

tude » Liahona, បខ វិច្ិកា ឆ្នាំ 2010, ទំ្័� 88 ។
 4. រឌៀរ្ើ� រអសវ អុជ�ូ�វ « The Merciful Obtain 

Mercy » Liahona, បខ ឧសភា ឆ្នាំ 2012, ទំ្័� 76 ។

ច្ូលរួមក្នុងការសន្នា

សរឿង	រាំងឡា�	សដើម្ី	ពនិចារណា	�ពមាប់ថ្ងៃ	អាទនិត្យ

•  កតើ អ្្ ម្តូវ បាន្ ម្បរាន្ ពរ កោយ 

ម្ពរះវរបិតាសួគ៌ ម្ពរះកយស៊ូវ ម្គីស្ ឬ 

ម្ពរះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធកៅ កពល ណា ?

•   កតើ អ្្ រាន្ អារមមេណ៍ កៅ ជិត បំែុត ន្ឈឹង ពួ្ ម្ទង់ 

កៅ កពល ណា ?

•   កតើ អ្្ អាច ករៀន្ អ្ី ខ្រះ អំពី ខ្លួន្ អ្្ តាមរយៈ 

ការ ករៀន្ អំពីពួ្ ម្ទង់ ?

សរឿង	រាំងឡា�	ខដល	អ្ក	អាច	សធ្ើ

•  ចូរ សរកសរ កៅ ្ ្នុង ្ ំណត់ក�តុ របស់ អ្្  

អំពី រកបៀប ត�ល អ្្ ម្តូវ បាន្ ផាលាស់ បដតូរ  

កោយ សារ ការ សាគាល់ ម្្ុម ម្ពរះ ។

•  សូម តច្ចាយ អារមមេណ៍ របស់ 

អ្្ កៅ ម្ពរះវិហារ ឬ កៅ តាម 

ម្បព័ន្្ធែ្សព្ែសាយសង្គម ។



56	 លីអា�ូណា

ខ្នុំ
 
នឹ្ ចំា ថា ្្នុង ោម ជា រ ម្េង អាយុ 11 ឆ្នា ំប�ល 

ពតូវ បាន ប៊មីសសេ្ រ�ើ� ោំ ខ្នុ ំរោយ គា�វភា្ រៅ ្ ្នុង 

ររាង ជំនំុ ថន អគា� វួ� ្ មេបី �បស់ រយើង ជា ្ បន្ង ប�ល 

គាត់ អង្គនុយ ជាមួយ ខ្នុ ំរៅ តុ ស្ពកាម៉ង់ ។ គាត់ មាន 

ពបស្សន៍ ថា « បល�ី រតើ ប្អអូន �ឹង ឬ រទ ថា ប្អអូន នឹង ពតូវ 

បាន បតងតំា ្ ្នុង តំបណង ឌប្ី នុ ្ ្នុង ប វ្ជិតភា្ រអើ�ុ៉ន ោ 

រ្ល ឆ្ប់ៗ រនរះ រ�ើយ ។ រតើ អ្្ បាន �ឹង អំ ប្ី ្�ជ័យ  

និង កាត វ្្ ចិ្ច �៏ ្ រិសស ប�ល នឹង រ ើ្ត មាន ឬ រទ ? 

គាត់ បាន ពបាប់ ខ្នុ ំថា ខ្នុ ំនឹង មាន កា�ទទួលខុសពតូវ 

្ិសិ�្ឋ រ�ើម ប្ី រ វ្ើ ្ ចិ្ចកា� �ូច ប�ល ព្រះ អង្គសរ្ងាគារះ បាន 

រ វ្ើ រៅ ្ ្នុង កា� ផដែល់ នូវ និមិត្ត �ូប ថន ្ ិ្ បីស្ពកាម៉ង់ �៏ 

ប�ិសុទ្ធ រៅ �ល់  អ្្ទំាងឡាយ ប�ល រៅ ្ ្នុងស្ោ 

ពបជំុ �បស់ រយើង ។ ខ្នុ ំ�ំរភើប ចិត្ត យា៉ាង ខាលាងំ ជាមួយ នឹង 

ទំ�ំ ថន កា� រៅ ប វ្ជិតភា្ ប�ល ខ្នុ ំបាន ទទួល ។

ប៊មីសសេ្ �បស់ ខ្នុំ បាន សុំ ឲ្យ ខ្នុំ ទរន្ញ កា�អ្ិស្ឋាន 

ស្ពកាម៉ង់ ្ បី� រ�ើយ េិត អំ្បី �របៀប ប�លកា� 

អ្ិស្ឋាន រោរះ  ពតូវនឹង  ជបីវិត �បស់ ខ្នុំ ។ គាត់ បាន មាន 

ពបស្សន៍ ថា ខ្នុំ ពតូវ បត ្ យាយាម រ្វើ នូវ រ�ឿង ទាំងឡាយ 

ប�ល កា�អ្ិស្ឋាន ស្ពកាម៉ង់  សុំ �ល់ រយើង មានា្់ៗ 

រ្វើ របើ សិនជា ខ្នុំ ពតូវ រ្វើ ជំនួស ព្រះអង្គសរ្ងាគារះ រៅ ្ ្នុង 

កា� ផដែល់ ស្ពកាម៉ង់ �ល់ អ្្�ថទ ។ បោទាប់ ្ បី ខ្នុំ បាន 

ពតេប់ ម្ ផ្រះ វិញ ឪ្ុ្ �បស់ ខ្នុំ បាន ជួយ ខ្នុំ រមើល កា� 

អ្ិស្ឋាន ស្ពកាម៉ង់ ទាំង រៅ្្នុង រគាលលទ្ធិ  

និង រសច្ដែបីសញ្ញា ( 20:76–79 ) និង ព្រះេម្បី�ម�មន 

( ម�៉ូថណ 4; 5 ) ។ ខ្នុំ អាន វា រោយ យ្ចិត្ត ទុ្ោ្់ 

ខ្នុំចងចាំព្រង់ជាេិច្ច

ជា រលើ្ �ំបូង រៅ ្ ្នុង ជបីវិត ខ្នុំ ។ ខ្នុំ បាន ស្ដៅប់ រោយ 

យ្ចិត្ត ទុ្ ោ្់ រៅ រ្ល កា� អ្ិស្ឋាន ទាំងរនរះ 

រ្វើ រេើង រៅ ្ ្នុង ព្រះវិហា� ។ ខ្នុំ ្ ិចា�ណា ពា្្យ 

ទាំងឡាយ រៅរ្ល នំបុ័ង ពតូវ បាន បច្ ប៉ុបន្ត 

ឥទ្ធិ្ល ថន រសច្ដែបី សញ្ញា ស្ពកាម៉ង់ ទាំង ពសុង  

បាន បសដែង រចញ ម្ រៅ រ្ល ខ្នុំ ស្ដៅប់ ពា្្យ ទាំងរនរះ 

រៅ ្ ្នុង កា� ពបសិទ្ធ្� ទឹ្ ៖ « រ�ើម្បី ឲ្យ ្ ួ្រេ ចងចាំ 

�ល់ ពទង់ ជានិច្ច » ។ ខ្នុំ បាន សួ� ខ្លួន ឯង ថា « រតើ 

ខ្នុំចងចាំ ពទង់  ជ្�ិច្ច ឬ រទ ? រតើ ពា្្យ ជ្�ិច្ច មាន 

ន័យ យា៉ាង ណា ? រតើ ខ្នុំ អាច ចងចាំ ពទង់ ជានិច្ច រោយ 

�របៀប ណា ? រាល់ រ្ល ប�ល ខ្នុំ ស្ដៅប់ ឮ កា�អ្ិស្ឋាន 

ស្ពកាម៉ង់ �៏្ិសិ�្ឋ ទាំងរោរះ ខ្នុំ បាន នឹ្ េិត �ល់ 

សំណួ� �ប�ល ទាំង រោរះ ។

�របៀប ប�ល រយើង �្សា ថ្ងៃ ប�ិសុទ្ធ ឲ្យ ប�ិសុទ្ធ េឺ ជា 

កា� បងាហាញ បផ្្ ខាង រព្ ថន រសច្ដែបីសញ្ញា �បស់ រយើង 

ជាមួយ ព្រះវ�បិតាសួេ៌ រ�ើម្បី ចងចាំ ព្រះរយស៊ូវពេបីស្ 

ជា និច្ច ។ថ្ងៃ្ រិសុទ្ធ្ួរត្កាលា�ជ្ត្ឹះសតមា្់ការ

ចងោំរ្ស់យ�ើងអំពីតទង់សតមា្់ថ្ងៃតបាំមួ�ថ្ងៃ

�ថទយទៀ្ក្នុងសបាដា�៍។

ថ្ងៃ អាទិត្យ េឺ ជា ថ្ងៃ មួយ រ�ើម្បី បន្យ រល្ឿន 

�ប់សពមា្ និង ចងចាំពទង់ ។ រយើង ចូល�ួម  

កា� ពបជុំ ស្សោចព្ �បស់ រយើង នឹ្េិត អំ្បី  

្មាលាំង  ្�ជ័យ និង កា� ធ្លា្់�បស់ រយើង បសវង�្  

កា� អភ័យរទាស ទទួលទាន ស្ពកាម៉ង់ និង  

្ិចា�ណា អំ្បី កា��ងទុ្្ខ �បស់ ព្រះអង្គសរ្ងាគារះ  

ជំនួស រយើង ។ រយើង ្ យាយាម រ�ើម្បី ្ ុំ ឲ្យ មាន កា� 

�ំខាន ្ បី អវបី ៗ  រផសេង ប�ល នឹង រារាំង រយើង មិន ឲ្យ  

ថាវាយ បង្គំ ពទង់ ត្ិត « រៅ ថ្ងៃ រនរះ » �ូច ព្រះអមាចាស់ 

បាន មាន បន្អូល « អ្្ មិន ពតូវ រ្វើ អវបី រេើយ »  

(  េ. និង ស. 59:13 ) ។ រាល់ ស្មមេភា្ ប�ល 

រយើង ចូល�ួម អំេនុង ថ្ងៃ ប�ិសុទ្ធ េួ� បត ស្ិត រៅ ្ ្នុង 

កា��្សាឲ្យ មាន វិញ្ញាណ ថន កា� ចងចាំ អំ្បី ព្រះពេបីស្ ។ 

របើ មានអវបី ប�ល រយើង ្ ំ្ុង រ្វើ រៅ ្ ្នុង ថ្ងៃ ប�ិសុទ្ធ  

ប�ល ោំ រយើង មិន ឲ្យ ចងចាំ អំ្បី ព្រះអង្គសរ្ងាគារះ  

និង កា� បរពមើ រៅ ថ្ងៃ ប�ិសុទ្ធ �ូច ប�ល ពទង់ នឹង បរពមើ 

រោរះ ពបប�ល ជា រយើង េួ� បត ្ ិចា�ណា រេើង វិញ នូវ អវបី 

ប�ល រយើង ្ ំ្ុង រ្វើ រោរះ ។ កា� ចងចាំ ថ្ងៃ ប�ិសុទ្ធ  

េឺ ជា ថ្ងៃ មួយ ប�ល បាន តាំង រេើង ្ុំ ពគាន់ បត  

« សពមា្ ្ បី កា� ងា� �បស់ អ្្ » ប៉ុបន្ត ្ ៏ « រ�ើម្បី 

ថាវាយ ភ្ដែបីភា្ �បស់ អ្្ �ល់ ព្រះ �៏ ខ្ស់ បំផុត » 

( េ. និង ស. 59:10 ) ។

រយើង ពតូវ បត រ�ៀបចំ បផនកា� ជបីវិត �បស់ រយើង  

តាម �របៀប មួយ ប�ល គាមន កា� រោរះស្� រ�ើម្បី ងា្ 

រចញ ្ បីកា� បញ្ ឲ្យ ប�ិសុទ្ធ ថន ថ្ងៃ �បស់ ព្រះអមាចាស់ 

្្នុង បផ្្ ណា មួយ រេើយ ។ វា េឺ ជា ថ្ងៃ មួយ រ�ើម្បី 

រ្វើ ្ ិច្ចកា� �បស់ពទង់ ជាថ ង្ៃ មួយ ប�ល ជបីវិត �បស់ 

រយើង ទាំងមូល អាច ពតូវ បាន ្ � និង �ំឭ្ រោយ 

កា� មាន បទ្ិរស្្ន៍ ្ ិសិ�្ឋៗ ។ វា េឺ ជា ថ្ងៃ មួយ 

សពមាប់ កា� �ី្ចរពមើន ខាង វិញ្ញាណ ផ្ទាល់ខ្លួន 

និងជាមួយព្ុមពេួស្�រយើង ។

សដើម្ី	កមាលាំង	ថន	�ុវជន

សដា�	ខលរី	អនិម	ហ្គីប�ុន

ទីម្បឈឹ្សា ទីមួយ កៅ ្ ្នុង គណៈម្បធាន្ 
យុវជន្ ទូកៅ

រនបៀបបដលនយើ្រកសាណ្ងៃបរិសុ្រ្ធឲ្យបរិសុ្រ្ធ្ឺជាការបគ្ហាញតាមរយៈអាកប្កិរិយាអំេរីនសចកដរីសញ្ញារបស់នយើ្
នដើម្រីច្ចាំម្េះនយស៊ូវម្្រីស្ទជាេិច្ច។



�
ុវវ័�

សូម ចំណាយ រ្ល ខ្រះ រៅ ថ្ងៃ រនរះ បរងកើត បផនកា� 

ប�ល ពប្ប រោយកា� េិតេូចំរពារះ អវបីៗ ប�ល អ្្ នឹង 

រ្វើ រ�ើម្បី   រ្វើ ឲ្យ ថ្ងៃ ប�ិសុទ្ធ ជា ថ្ងៃ ្ ិសិ�្ឋ�៏ ្ ិត មួយ និង 

ជា ថ្ងៃ ប�ិសុទ្ធ រៅ ្ ្នុង ជបីវិត �បស់ អ្្ ។ បោទាប់ម្ ចូ� 

រ្វើតាម បផនកា� �បស់ អ្្ ។

សូម ចងចាំ នូវ កា� សនយា �៏ អស្ចា�្យ �បស់  

ព្រះអមាចាស់ ចំរពារះ អ្្ ទាំងឡាយ ប�ល រគា�្  

�ល់ ថ្ងៃ �ប់ សពមា្ រោយ ពតឹមពតូវ ថា ៖  

« រ�ើយ �រាប ណា អ្្រាល់គានា ពបព្ឹត្ត កា� ទាំង រនរះ 

រោយ អំណ� េុណ រោយទឹ្ចិត្ត និង ទឹ្ មុខ  

�ី្រាយ . . . រោរះ ផល ប�ិបូ� ថន បផន�បី ជា �បស់ ផង 

អ្្រាល់គានា រ�ើយ »  ( េ និង ស 59:15–16 ) ។  

រតើ រយើង អាច របារះបង់ រចាល នូវ ្ �ជ័យទាំង រនរះ រៅ 

្្នុង ជបីវិត �បស់ រយើង និង ជបីវិត សមាជិ្ ពេួស្� �បស់ 

រយើង ឬ រទ ?

ខ្នុំ រជឿ រលើ កា� រគា�្ ថ្ងៃ ប�ិសុទ្ធ ។ ខ្នុំប្្ង ជា  

ស្្សេបី មុឹងមា៉ាត់ និងរោយ រាបស្� ថា កា� �្សា ថ្ងៃ 

ប�ិសុទ្ធ េឺ ជា បទបញ្ញត្តិ មួយ �បស់ ព្រះ រយើង ប�ល 

មាន ព្រះជនមេ �ស់ រ�ើយប�ល ពសឡាញ់ រយើង 

មានា្់ៗ ។ ខ្នុំ ប្្ង ទបីបោទាល់ ថា របើ រយើង នឹង រ្វើ  

តាម រ�ើយ �ស់ រៅ តាម បញ្ជា ព្រះ រ�ើម្បី �្សា ថ្ងៃ 

ប�ិសុទ្ធ ឲ្យ ប�ិសុទ្ធ រោរះ ព្រះអមាចាស់ នឹង ពបទាន ្ � 

�ល់ រយើង �ឹ្ោំ រយើង រ�ើយ បំផុស េំនិត រយើង  

រៅ ្ ្នុង កា� រោរះពស្យ បញ្ហា ប�ល ពប�ម មុខ នឹង 

រយើង វិញ ។ ◼រច
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សដា�	ដានីខ�៉ល	កាថវ៉

នៅ
រ្ល ខ្នុំ មាន អាយុ 14 ឆ្នាំ ពេូបរពងៀន 

�ូបវិទយា បាន រ�ើញ្បី រទ្រកាសល្យ 

�បស់ ខ្នុំ ខាង េណិត វិទយា រ�ើយ បាន ឲ្យ 

ខ្នុំ ចូល រៅ ្ ្នុង កា� ពបេួត ពបបជង ពបេង េណិត វិទយា 

រៅ ពបរទស រពបស៊មីល ។ មាន �ំណា្់កាល បបី ។ 

�ំណា្់ កាល ទបីមួយ និង ទបី្បី� នឹង រ្វើ រេើង រៅ ថ្ងៃ 

រៅ�៍ ។ ខ្នុំ ពតូវ បានជាប់  រៅ �ំណា្់កាលទបីបបី រ�ើយ 

បាន រ�ើញ ថា វា នឹង រ្វើ រេើង ្ បី� ថ្ងៃ េឺ ថ្ងៃ រៅ�៍ និង 

ថ្ងៃ អាទិត្យ ។

បោទាប់ ម្ ខ្នុំ បាន ពបាប់ ពេូ និង ោយ្ ថន កា� 

ពបេង �បស់ ខ្នុំ ថា ខ្នុំ នឹង មិន រ្វើ កា� ពបេង រៅ ថ្ងៃ 

អាទិត្យ រទ រោយ ស្� វា ជា ថ្ងៃ �បស់ព្រះអមាចាស់ ។ 

ោយ្ ស្ោ បានសុំ ខ្នុំ ឲ្យ និយាយ ជាមួយ នឹង 

អ្្�ឹ្ោំ ស្សោចព្ �បស់ខ្នុំ  រ�ើម្បី ឲ្យ ខ្នុំ អាច  

រៅ ពបេង រៅថ្ងៃ អាទិត្យ រពពារះ របើ ខ្នុំ ្ ុំ ពបេង រទ  

រោរះ ខ្នុំ នឹង ពតូវ ធ្លា្់ ។ ខ្នុំ បាន និយាយ ថា ខ្នុំ អាច 

លរះបង់ អវបីៗ ទាំងអស់ បាន ប៉ុបន្ត ខ្នុំ មិន អាច លរះបង់ 

ព្រះបាន រទ ។

ខ្នុំ ្ ុំ រស្្ ស្ដៅយរទ ្បីរពពារះ ខ្នុំ មាន សង្ឹម ថា  

ព្រះ ឲ្យ្ិត្តិយស �ល់ អ្្ ទាំងឡាយ ណា ប�ល រគា�្ 

ពទង់ ។ ខ្នុំ បាន ចាំ  មា៉ាថាយ 6:33ថា ៖ « ចូ� បសវង �្ 

នេ� នឹង រសច្ដែបី សុច�ិត ថន ព្រះ ជាមុន សិន រទើប ពេប់ 

បដនថែមពដីនលើ

�បស់ ទាំង រោរះ នឹង បាន ពបទាន ម្ អ្្រាល់គានា ប្ម 

រទៀត ផង » ។

ប៉ុោមន សបាដៅ�៍ រពកាយម្ រយើង បានទា្់ ទង 

រៅ    រលខា ខាង កា� ពបេង រោរះ ជា អ្្ ប�ល  បាន 

ពបាប់ ថា ខ្នុំ ្ ុំ អាច រ្វើ កា� ពបេង រៅ ថ្ងៃ ណា រផសេង 

បាន រទ រ�ើយ ថា ខ្នុំ នឹង ពតូវ រេ បញ្ឈប់ ។ បោទាប់្បី 

កា� សន្ោ ជារពចើន គាត់ បាន ឲ្យ រយាបល់ �ល់ ខ្នុំ 

ថា ខ្នុំ ពតូវ ស�រស� អ៊មីបម៉ល មួយ រៅ គាត់ ្ ន្យល់ អំ្បី 

ស្ថានភា្ ។ បោទាប់ ្ បី កា� រផ្ើ អ៊មីបម៉ល រោរះ ខ្នុំ បាន 

អ្ិស្ឋាន �ល់ ព្រះវ�បិតាសួេ៌ រ�ើយ និយាយ ថា  

ខ្នុំ នឹង រ្វើ តាម ព្រះទ័យ ពទង់ ។

រៅ យប់ រពកាយ ម្ ខ្នុំ បាន  ទទួល អ៊មីបម៉ល មួយ 

ម្ ប្ី អ្្ សពមបសពមួល  ប�ល ពបាប់ ថា ជំនួស ឲ្យ 

កា� ពបលង រៅ ថ្ងៃ អាទិត្យ ខ្នុំ អាច រ្វើ កា� ពបេង រៅ ថ្ងៃ 

ចន្ បាន តាម រ្ល ប�ល ល្អ បំផុត សពមាប់ ខ្នុំ រ�ើយ 

គាត់ ប្ម ទាំង ផដែល់ឲ្យ  កា� ពបេង រោរះ រៅ ្ ្នុង ទបីព្ុង  

ខ្នុំ ផ្ទាល់ រ�ើម្បី ខ្នុំ នឹង មិន ខានរ�ៀន រ្ល ព្ឹ្ រៅ 

ស្ោ រ�ៀន ។

បោទាប់ ្ បី បាន ទទួល �ំណឹង ល្អ រនរះ ខ្នុំ បាន 

អ្ិស្ឋាន អ�េុណ �ល់ ព្រះអមាចាស់  រោយ ស្� 

ពទង់ បាន ជួយ ខ្នុំ ។ ឪ្ុ្ មាដៅយ �បស់ ខ្នុំ  បាន រៅ 

ព្រះវិហា�ប�ិសុទ្ធ រ�ើម្បី ប្្ង អំណ� េុណ ។ រច
ោ
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ុន្

សយាបល់	្ ន្ឹរះ	្ លឺអំពី	ការ	រកសា	ថ្ងៃ	បរិ�ុទ្ធ

« ម្ពរះអរាចាស់ បាន្ ម្បរាន្ ន�ងៃ បរិសុទ្ធ សម្រាប់ ជា 
ម្បក៉ជន្៍ របស់ អ្្ ន្ិង បាន្ បញ្ជា ឲ្យ អ្្ រ្សា វា ឲ្យ 
 បាន្ បរិសុទ្ធ ។

« ការ កគ្រព �ល់ ន�ងៃ បរិសុទ្ធ រួមរាន្រាំង  ការ 
 ចូលរួម រាល់ ការ ម្បជុំ ្ ្នុង សាសោចម្្ រាំងអស់ របស់ 
អ្្ ។ . . .

« ចូរ ករៀបចំ ្ ្នុង អំឡនុង សបាតា�៍ ក�ើម្បី ឲ្យ អ្្ អាច  
រ្សា ន�ងៃ អាទិត្យ សម្រាប់ ស្មមេភាព ោោ ត�ល កលើ្ 
តកមកើង ត�ល សមរម្យ សម្រាប់ ន�ងៃ បរិសុទ្ធ ។ . . .

« ការ កគ្រព ន�ងៃ បរិសុទ្ធ ន្ឈឹង ោំ ឲ្យ អ្្ ខិត កាន្់តត  
ជិត ម្ពរះអរាចាស់ ន្ិង ម្្ុម ម្គួសារ របស់ អ្្ ។វា ន្ឈឹង  
ែ្ល់ �ល់ អ្្ ន្ូវ ទស្សន្វិស័យ �៏ អស់្ល្ប ជាន្ិច្ច  
ន្ិង ្ រាលាំង ខាង វិញ្ញាណ » ។

ដ�ើម្បីកម្លាំងនៃយុវជៃ	(	កូនស�ៀវសៅ	ឆ្នាំ	2011	)	ទំព័រ	27	។

ភាពជោគជ័យ

រៅរ្ល លទ្ធផល ពបេង រចញ 

ម្ ខ្នុំ បាន ទទួល រមោយ មាស ។ 

ព្រះអមាចាស់ ឲ្យ ្ ិត្តិយស �ល់អ្្ 

ទាំងឡាយ ប�ល រគា�្ ពទង់ ។ ◼

អ្ក�ិព�្ធរស់យៅយៅផ្ឡូ
ត្យទសយត្ស៊ីល។
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�
ុវវ័�

ចរូ� មានភា្ កាលាហាន រ�ើម្បី �� សពមាប់ បទោឋាន 

ទាំងឡាយ ថន ស្សោចព្ រទារះ ជាមាន 

សមាព្ ្ ំ្ុង បត  ម្ ្ បី យុវជន ្ ួ្ប�ិសុទ្ធ ថ្ងៃ ចុង 

រពកាយ �ថទរទៀត ប�ល ស្គាល់បទោឋាន រ�ើយ ប�ល 

អាច រេ េិត ថា អ្្ ្ ំ្ុង បត រ្វើ ជា មនុសសេ សុច �ិត បត 

ខ្លួន  ឯង្ដែបី ។ រតើ មួយ ណា មាន ភា្ ពប្ុយពបថាន 

ខាលាំង ជាង ៖ កា� មិន រគា�្ តាម បទបញ្ញត្តិ �បស់ 

ព្រះអមាចាស់ ឬ កា� រ្វើ ឲ្យ �ូច ជា មិត្ត �បស់ អ្្ មួយ 

កៅកាន្់ កគ្លកៅ

ញៅ
 រ្ល ពបធ្ន ្ូមា៉ាស រអស ម៉នសុន បាន 

ពបកាស អំ្បី កា� ផ្លាស់ បដែអូ� អាយុ ប�ល អាច រៅ 

បរពមើ ជា អ្្ ផសេ្វផសាយស្សោ រោរះ រោ្ មាន 

ពបស្សន៍ ថា « ខ្នុំ ្ ុំ ឲ្យ រយាបល់ ថា ពេប់ យុវជន 

ទាំងអស់ នឹង— ឬ េួ� បត—  បរពមើ រៅ រ្ល�ល់  

អាយុ រនរះ រោរះ រទ ។ ប៉ុបនដែ រោយ បផ្អ្រលើ កាលៈរទសៈ 

�បស់ បុេ្គល ្៏ �ូចជាបផ្អ្ រៅ រលើ  កា�សរពមច ចិត្ត 

រោយ អ្្�ឹ្ោំ ប្វជិតភា្ ោោ រោរះ ជរពមើស 

រនរះ បាន អនុវត្ត ្ ្នុង រ្ល ឥេអូវ រនរះ ។ 1 ចូ� ្ ិចា�ណា 

អំ្បី សុខភា្ ខាង រាងកាយ និង ខាង សតិអា�មមេណ៍ 

�បស់ អ្្ កា�រ�ៀបចំ ខាង ្ វិកា និង កា� រ�ៀបចំ ខាង 

វិញ្ញាណ ។ អ្្ អាច ពបឹ្សា ជាមួយ ឪ្ុ្ មាដៅយ និង 

អ្្�ឹ្ោំ ប្វជិតភា្  អំ្បី ្ �ជ័យ ទាំង រនរះ រៅរ្ល 

សរពមចចិត្ត អំ្បី រ្ល ពតឹមពតូវ រ�ើម្បី បរពមើ ។

សដែបី អំ្បី យុវោ�ី ពបធ្ន  ម៉នសុន បាន មាន 

ពបស្សន៍ ថា « យុវោ�ី. . . ្ុំ ស្ិត រៅ រពកាម កា� 

បងាគាប់ �ូច គានា រនរះ  រ�ើម្បី បរពមើ �ូច ជា យុវជន រោរះ 

រទ ។ រទារះយា៉ាងណា រយើង សូម អរះអាង នឹង យុវោ�ី 

ទាំងឡាយ ្ ្នុង ស្សោចព្ ថា ្ួ្រេ នឹង ចូល�ួម 

ចំបណ្ យា៉ាង មាន តថម្ ្ ្នុង ោម ជា អ្្ផសេ្វផសាយ 

ស្សោ រ�ើយ រយើង សូម ស្វាេមន៍ ចំរពារះ 

កា�បរពមើ �បស់ ្ ួ្រេ » ។ 2 ◼
កំណត់	�ំរាល់
 1. ្ូមា៉ាស រអស. ម៉នសុន « Welcome to Confer-

ence » Liahona, បខ វិចិ្កា ឆ្នា ំ2012, ទំ្័� 4–5 ។
 2. ្ូមា៉ាស រអស. ម៉នសុន « Welcome to 

Conference » 5 ។

ចំនួន ? ( ឥេអូវ របើ រេ ្ ំ្ុង ោ្់ សមាព្ ម្ �ល់ 

អ្្ ឲ្យ រ្វើ អវបីមួយ ប�ល រ្វើ ឲ្យ អ្្ មាន អា�មមេណ៍ 

មិនពសណុ្ ក្នុងខ្លួ�ឬ ប�ល រលមេើស នឹង បទោឋាន 

មួយ ប�លបាន ោ្់ រោយ ត្ួស្រ�បស់ អ្្ ជាជាង 

ស្សោចព្ រោរះ អ្្ រៅ បត អាច �� សពមាប់ 

ខ្លួន អ្្ រោយ និយាយ ស្មញ្ញ ថា អ្្ សុំ មិន រ្វើ វា  

រ�ើយ សុំ ឲ្យ ្ ួ្រេ រគា�្ �ល់ អា�មមេណ៍ �បស់ អ្្ ) ។

ពបា្� ណាស់ អ្្ េួ� បត ្ យាយាម រ�ើម្បី ពេប់ពេង 

ស្ថានភា្ ជា្់ បស្តង ។ �ូច ប�ល ្ យាកា�ី  អាលមា៉ា 

បាន ពបាប់ �ល់ ្ ូន ពបុស ជា  អ្្ផសេ្វផសាយស្សោ 

�បស់ គាត់ ស៊មីបេនុន ថា « ចូ� រពបើ រសច្្តបី កាលាហាន  

ប៉ុបន្ត ្ ុំ រកាង កាច » អាលមា៉ា 38:12 ។ ្ុំ ចាំបាច់  

មាន កា� សដែបី បរោទាស ខាលាំងៗ ឬ ឥ�ិយាប្ វាយ  ឫ្  

រោរះ រទ ។ អ្្ អាច ពគាន់ បត ពបាប់ ឲ្យ រេ �ឹង តាម  

្មមេតា នូវ បទោឋាន អវបី ខ្រះ  ប�ល អ្្ បាន រពជើស  

រ�ើស �ស់ រៅ តាម បាន រ�ើយ ។ រ�ើយ របើ សិន ជា 

សមាជិ្ ស្មមេ ្ ្នុង ស្សោចព្ សុំ ឲ្យ អ្្ រលមេើស  

នឹង បទោឋាន ស្សោចព្ ប�ល �ឹង ចបាស់ រ�ើយ  

រោរះ ចូ� ចងចាំ នូវ អវបី ប�ល ពបធ្ន រឌៀរ្ើ� រអសវ 

អុជ�ូ�វ ជា ទបីពបឹ្សា ទបី្បី� រៅ ្ ្នុង េណៈ ពបធ្ន  

ទបីមួយ បាន មាន ពបស្សន៍ ថា ៖ « ចូ� រ្វើ ជា មិត្ត 

ចំរពារះ មនុសសេ ទូរៅ ទាំងអស់ ប៉ុបនដែ  ្ ុំ បោទាប បទោឋាន 

�បស់ អ្្ ឲ្យ រស្រះ » ។1 ◼

កំណត់	ចំណាំ
 1. រឌៀរ្ើ� រអសវ អុជ�ូ�វ « Your Wonderful Journey 

Home » Liahona, បខ ឧសភា ឆ្នាំ 2013, ទំ្័� 128 ។

ត�ើខ្ញុំអាចត្វើអវវីខ្លះត�ើខ្ញុំទទួល

សម្ពា្ឲ្យតលមើស�ទដ្ឋាន
សាសនាចក្រតដ្យយុវវ័យដទទតទៀ�

ដដលជាសម្ជិ្រសាសនាចក្រស្រមមផងដដរតនាលះ?
ខ្ញុំពុុំចង់�ង្ហាញថាជាអ្ន្រសុចរិ�ដ�ខ្លួនឯង
ឬអ្ន្រវិនិច្័យតនាលះតទ។

ត�ើយុវជនត�រូវត�

បតតរើតបសកករ្ម
តេលតេឈានចរូលដល់អាយុ18
ឆ្នាំភ្លារឬ?ត�ើយត�ើ

យុវនារីត�រូវបានតលើកទឹក
ចិ�្តកាន់ត�ខ្លាំងបតនថែរតទៀ�
តដើរ្បីបតតរើតបសកករ្មនា

តេលឥឡូវតនះតដើរ្បីេួកតេ
អាចតៅតៅអាយុ19ឆ្នាំឬ?

រច
ោ
 រូប
�ត

 កោ
យ
 រា

ោថា
យ
 ករ
ៀ
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ការចូលរួមក្ននុ្ម្េះវិហារបរិសុ្រ្ធ
េិ្េ្្សម្បវត្ិ្ឺសំ្េ់ទាំ្េរីរ
នៅនេលបាេរួមប្្ចញូលោនាននាះវា
នាំមកេូវេរជ័យបបេថែមន្រៀត។

សដា�ពប៊មីរានី	ប៊មីធី

ទស្សោវ�្ី សាសោចម្្

នៅ
 រ្ល អ្្ របើ្ ទំ្័�  ទសសេោវ�ដែបី 

លីអា�រូោបខ រនរះ សូម �្ រមើល បណដៅដំ 

្ណ៌ រផសេងៗ ជារពចើន ប�ល រ្វើ ឲ្យ �ូបភា្ 

េំនូ ឬ កា� �ចោ នបីមួយៗ មាន ភា្ទា្់ ទាញ និង 

ពសស់ ស្អាត យា៉ាង ខាលាំង រោរះ ។ ្ណ៌ ជារពចើន អាច 

រ្ើត មាន រេើង បាន រោយ ស្� ្ ណ៌ សំខាន់ ្ បី�េឺ —

ព្�ម រលឿង ឬ រខៀវ —ោ្់ បញ្ចអូល គានា រ�ើម្បី  

បរងកើត ្ ណ៌ ្ មេបី ្ណ៌ មួយ ប�ល ្ ុំ អាច រ្ើត មានរេើង 

បាន របើ  ្ ណ៌ សំខាន់ ទាំង រនរះ រៅ ោច់ រោយ 

 បេ្ ្ បីគានា ។

្ងសេពបវត្តិ និង ្ិច្ចកា� ព្រះវិហា� ប�ិសុទ្ធ មាន ភា្ 

ពសរ�ៀង គានា  ្ ៏ �ូច ជា ្ ណ៌ ទាំង រោរះ ប�� ៖ អ្្ អាច 

ទទួល បាន ្ �ជ័យ បបន្ម រទៀត រោយ កា� បញ្ចអូល 

នូវ កា�ងា� សំខាន់ៗ ្ បី�រនរះ  �ួម គានា ។ រោរះ េឺ រោយ 

ស្� ្ ងសេពបវត្តិ និង ្ ិច្ចកា� ព្រះវិហា�ប�ិសុទ្ធ  តាម 

្មមេតា ជា បផ្្ ្ បី� ថន ្ ិច្ចកា� បត មួយ —ជា្ិច្ចកា� ថន 

រសច្ដែបី សរ្ងាគារះ ។ ពបា្� ណាស់ អ្្ នឹង រៅ បត 

ទទួល បាន ្ �ជ័យ �៏ ម�ិមា តាម�យៈ កា� ជួយ �ល់ 

អ្្ �ថទ រ្វើ ្ ងសេពបវត្តិ �បស់ ្ ួ្រេ និង កា� ចូល�ួម 

្្នុង ព្រះវិហា�ប�ិសុទ្ធ រ�ើម្បី រ្វើ ្ ិច្ចកា� សពមាប់ អ្្ 

ពរជ័យរាំងសងខាង
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�
ុវវ័�

ទាំងឡាយ ប�ល រ្មរះ មាន ផដែល់ ឲ្យ រៅ ទបី រោរះ ។ 

ប៉ុបន្ត អ្្ ទទួល បាន ្ �ជ័យ កាន់ បត ម�ិមា— �ី្រាយ 

នឹង្ណ៌ ជារពចើន រ��ោស  —រៅ រ្ល អ្្ 

�ួមបញ្ចអូល បផ្្ ទាំង្បី� ជាមួយ គានា រ�ើយ �្ រ្មរះ 

ពេួស្�រ្ស់យ�ើងផ្ទាល់រ�ើយ រ្វើ ្ ិច្ចកា� សពមាប់ 

ជី�រូ�ជីតា�បស់ អ្្ រៅ ្ ្នុង ព្រះវិហា�ប�ិសុទ្ធ ។

�ូច ប�ល បអលរឌើ� �ីឆ្� ជបី សកត ថន ្ ូ�៉ុម ថន 

្ួ្ស្វ្ �ប់ ្ បី� ោ្់ បាន បរពងៀន ៖

« ្ិច្ចកា� ព្រះវិហា� ប�ិសុទ្ធ និង ្ងសេ ពបវត្តិ េឺជា 

្ិច្ចកា� មួយ ប�ល បច្ ជា ្ បី� បផ្្ ។ . . .

« ព្រះវ�បិតា រៅ ស្ថានសួេ៌ ស្វ ព្រះទ័យ ឲ្យ រយើង 

មានា្់ៗ ទទួល បាន ្ �ជ័យ ទាំង សងខាង ថន ្ ិច្ចកា� 

ជំនួស �៏ សំខាន់ រនរះ ។ ពទង់ បាន �ឹ្ោំ អ្្រផសេង ឲ្យ 

បងាហាញ រយើង ្ បី �របៀប រ�ើម្បី រ្វើ បាន ។ វា ស្ិត រលើ អ្្ 

និងខ្នុំ រទ ប�ល ពតូវ ទទួល យ្ ្ �ជ័យ ទាំងរោរះ ។

« ្ិច្ចកា� អវបី ប�ល អ្្ រ្វើ រៅ្្នុង ព្រះវិហា� 

ប�ិសុទ្ធ េឺជា រ្ល ប�ល បាន ចំណាយ យា៉ាង ល្អ ប៉ុបនដែ 

កា�ទទួល ្ិ្បីប�ិសុទ្ធ ជំនួសឲ្យ ជបី�ូន ជបីតា  ផ្ទាល់ 

�បស់ អ្្ មានា្់  នឹង រ្វើ ឲ្យ រ្លរវោ ្ ្នុង ព្រះវិហា� 

ប�ិសុទ្ធ កាន់ បត ្ិសិ�្ឋ រ�ើយ ប្ម ទាំង ទទួល បាន 

្�ជ័យ កាន់ បត  អស្ចា�្យ  រទៀត ផង » ។ 1

�ូរច្រះ រតើ  « ្�ជ័យ  កាន់ បត ម�ិមា » មួយ 

ចំនួន ប�ល រ្ើត មាន រៅរ្ល រយើង ទទួល 

« ្�ជ័យ ទាំង សងខាង » មាន អវបី ខ្រះ ? រៅ បផ្្ 

ខាង ស្ដៅំ មាន កា� សនយា មួយចំនួន រចញ ម្្បី ស្វ្ 

សម័យ ទំរនើប ។

កំណត់	ចំណាំ
 1. �ីឆ្� ជបី សកត « The Joy of Redeeming the 

Dead »Liahona, បខ វិច្ិកា ឆ្នាំ 2012, ទំ្័�  93–94 ។
 2. ប៊យ�៍ រ� ផ្្្ឺ « Your Family History: Getting 

Started »Liahona, បខ សបីហា ឆ្នាំ 2003, ទំ្័� 17 ។
 3. �័សុល អិម បណលសិន « Generations Linked in 

Love »Liahona, បខ ឧសភា ឆ្នាំ 2010, ទំ្័� 92 ។
 4. រ�វីឌ រអ បប�ណា « The Time Is Now » 

lds.org/youth/family-history/leaders ។
 5. ចន រអ វីឌសូ រៅ ្ ្នុង Conference Report បខ រមស្ 

ឆ្នាំ 1943, ទំ្័� 39 ។

ការចាំយាមទប់ទល់ៃឃឹងការល្បួង

« រយើង មានា្់ៗ ទទួល បាន ពបរយាជន៍ ម្ ្ បី 

ម�ណៈជនទាំងអស់។កា� រ�ៀន នូវ  រ�ឿង ទាំងឡាយ រោរះ ជួយ រយើង 

ឲ្យ កាន់ បត យល់ ្ ិត ថា រយើង ជា ន�ណា រ�ើយ រយើង ម្្បី ្ បន្ង 

ណា ។. . . រតើ អ្្ ្ ំ្ុង បត រ្វើ កា� ពស្វពជាវ �្ ពេួស្� ផ្ទាល់ ខ្លួន �បស់ 

អ្្ រ�ើយ ្ ំ្ុង បត ជួយ �ល់ អ្្ �ថទ រ្វើ កា� ពស្វ ពជាវ �្ ពេួស្� �បស់ រេ ប�� ឬ រទ ? 

សពមាប់ មនុសសេ វ័យ រ្មេង  មានា្់ រៅ ្ ្នុង ្ ិភ្រោ្ ទុច្ច�ិត ប�ល រយើង �ស់ រៅ ស្វ ថ្ងៃ រោរះ េឺ 

ជា កា� ចាំយាម �៏ ម�ិមា បំផុតមួយ  ទប់ទល់ នឹង កា� ល្លួង ថន មា�សពតូវ » ។4

ជំៃរួយមកពបីពិភពប�លដមើលមិៃដេើញ

« ពបសិន របើ រយើង នឹង រ្វើ ្ ិច្ចកា� �បស់ រយើង ជំនួស ឲ្យ អ្្ 

ទាំងឡាយ រៅ ្ ្នុង ្ ិភ្ ប�ល រមើល មិន រ�ើញ ប�ល្ួ្គាត់ 

ទន្ឹង និង អ្ិស្ឋាន សុំ ឲ្យ រយើង អាច រ្វើ ្ ិច្ចកា� សពមាប់ ្ ួ្គាត់ 

រោរះ ្ ិភ្ ប�ល រមើល មិន រ�ើញ នឹង ផដែល់ ជំនួយ ម្ រយើង វិញ 

រៅ ថ្ងៃ រនរះ ្ ្នុង  តពមូវ កា�  បោទាន់ �បស់ រយើង ។មាន បុេ្គល  យា៉ាង រពចើន រៅ ្ ិភ្ �ថទ 

ជាង រៅ ទបីរនរះ ។មាន អំណាច និង ្មាលាំង ខាលាំង ជាង រៅ ទបីរោរះ ជាង រយើង មាន រៅ 

រលើ បផន�បី រនរះ » ។ 5

ចំបែកនៃកិច្ចការកាៃ់
បតអសាចរ្យមរួយ

« ទំោ្់ទំនង 

ខាង វិញ្ញាណ . . . 

ពតូវ បាន បរងកើត 

រេើង ។. . . រៅ រ្ល �ួង ចិត្ត �បស់ 

រយើង បបងវ� រៅ �្ ជបី�ូន ជបីតា �បស់ រយើង 

រោរះ មាន អវបីមួយ ផ្លាស់ បដែអូ� រៅ ្ ្នុង ខ្លួន 

រយើង រ�ើយ ។រយើង មាន អា�មមេណ៍ ថា 

មាន ចំបណ្អវបីមួយប�ល ខាលាំង ជាង ខ្លួន 

រយើង » ។ 3

ការបៃ្សញទ្ធឥទ្ធិពល្ ងវិញ្ញាែ

« ្ិច្ចកា� ្ ងសេពបវត្តិ �បស់ 

សមាជិ្ ស្សោចព្ មាន 

ឥទ្ធិ្ល បនសេនុទ្ធ ឥទ្ធិ្លខាង 

វិញ្ញាណ ឥទ្ធិ្ល ពសទន់ 

ម្ រលើ អ្្ ទាំងឡាយ ណា ប�ល ទា្់ ទង នឹង 

្ិច្ចកា� រោរះ ។្ួ្រេ យល់ ថា ្ួ្រេ ្ ំ្ុង បត 

ចង ចំណង ពេួស្� �បស់ រេ ជាមួយ គានា ។. . . រៅ 

រ្ល រយើង ពស្វ ពជាវ �្ បខសេ ពសឡាយ �បស់ រយើង 

ផ្ទាល់ រោរះ រយើង  ចាប់ អា�មមេណកាន់ បត  ខាលាំង  ជាង 

ពគាន់ បត �្ រ្មរះ . . .ចំណាប់អា�មមេណ៍ �បស់ 

រយើង បបងវ� �ួងចិត្ត �បស់ រយើង រៅ �្ ជបី�ូនជបីតា 

រយើង រយើង្យាយាម រ�ើម្បី  បសវង �្ ្ ួ្គាត់ 

រ�ើយ រ�ើម្បី ស្គាល់ និង បរពមើ �ល់ ្ ួ្គាត់ » ។ 2
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ចុរះដបើខ្ញំោមៃអ៊ិៃដធើរែិតផង?

ករារះ ជា ក្មរះ ពង្សម្បវត្ិ របស់ អ្្  ចាំបាច់ ម្តូវ កែ្ើរ កៅ តាម អ៊ិន្ក្ើរណិត  

ក�ើម្បី ក្្ើ ្ ិច្ចការ ម្ពរះវិហារបរិសុទ្ធ សម្រាប់ ពួ្កគ ្ ដី ្៏ អ្្ ពុំ ចាំបាច់ រាន្ 

អ៊ិន្ក្ើណិត កៅ ែ្រះ ត�រ ។ ចូរ ម្បមូល ក្មរះ ព័ត៌រាន្ ន្ិង ករឿង ម្គួសារ ម្ ពី 

សាច់ញាតិ កៅ រស់ របស់ អ្្ ម្ ក�ើយ រ្ កមើល  កបើ សិន្ ជា រាន្ មជ្មណ្ឌល 

ពង្សម្បវត្ិ កៅ ្ ្នុង មូល ោឋាន្  ត�ល អ្្ អាច កែ្ើ ក្មរះ រាំង កោរះបាន្ 

familysearch.org ។ កៅ ្ ្នុង តំបន្់ រាំងឡាយ ត�ល   អ៊ិន្ក្ើរ ណិត រាន្ ត�ន្ 

្ំណត់ ចូរ ន្ិ៉យ កៅ កាន្់ អ្្ ម្បឈឹ្សា ខាង ពង្សម្បវត្ិ ្ ្នុង  វួ� ឬ កសដ្ អំពី ្ ន្ធាន្ រាំងឡាយ ត�ល ពួ្កគ រាន្   

ក�ើម្បី វាយ បញ្ចតូល ទិន្្ន្័យ ជា កអឡិចម្តូន្ិច សម្រាប់ អ្្ ។

ការ	អសញ្ជើញ	មួ�	មក	ពី	្ ណៈពបធាន	ទីមួ�

« កៅ កពល សរាជិ្ រាំងឡាយ នន្ សាសោចម្្ 
រ្កឃើញ ក្មរះ ជី�ូន្ជីតា របស់ ខ្លួន្ ក�ើយ យ្ ក្មរះ 
រាំងកោរះ កៅ កាន្់ ម្ពរះវិហារ បរិសុទ្ធ ក�ើម្បី ក្្ើ ពិ្ី បរិសុទ្ធ 
កោរះ ន្ឈឹង ទទួល បាន្ ន្ូវ បទពិកសា្ន្៍ នន្ ម្ពរះវិហារ 
បរិសុទ្ធ៉ោង កលើស លប់ ។. . . កយើង សូម កលើ្ ទឈឹ្ចិត្ 
ជា ពិកសស �ល់ យុវវ័យ . . .  ឲ្យ ក្្ើ ្ ិច្ចការ ម្ពរះ វិហារ 
បរិសុទ្ធ សម្រាប់ ក្មរះ ជី�ូន្ ជីតា របស់ ខ្លួន្ ឬ សម្រាប់ 
ជី�ូន្ជីតា នន្ សរាជិ្ ត�ល កៅ ្ ្នុង វួ� ន្ិង កស្្ របស់ 
ពួ្ កគ » ។

សារលនិែនិត	្ ណៈពបធាន	ទីមួ�	ចុរះ	ថ្ងៃ	ទី	8	ខែ	តុលា	ឆ្នាំ	2012	។

ែ្នុំ	រក	បាន	ស្មរះ	មួ�	

« ញដើ
ម្បី កម្តៀម ខ្លួន្ សម្រាប់ ការ  ក្្ើ �ំកណើរ កៅ កាន្់ 

ម្ពរះវិហារបរិសុទ្ធ ជា ម្្ុម យុវវ័យ វួ�  កយើង បាន្ 

ករៀបចំ  ស្មមេភាព មែ្តូឆល មួយ ក�ើម្បី ម្សាវម្ជាវ រ្ ក្មរះ 

ម្គួសារ ត�ល កយើង អាច ោំ កៅ ម្ពរះវិហារបរិសុទ្ធ ។ ខ្នុំ អង្គនុយ 

កៅ ជិត មិត្ របស់ ខ្នុំ ក�ើយ ្ ៏ រអ៊ូររាំ ខ្រះៗ ថា ខ្នុំ រ្មិន្ បាន្  

ក្មរះត�ល ចាំបាច់ ម្តូវ ក្្ើ ពិ្ីបរិសុទ្ធ  បាន្កសារះ ។ បោទាប់ ពី ក្្ើ 

ការ ម្សាវម្ជាវ ៉ ោងកម្ចើន្ familysearch.org ខ្នុំ រ្ កឃើញ 

ក្មរះ មួយ ។ ខ្នុំ សប្បយចិត្ ខាលាំង ណាស់ !

« ខ្នុំ ្ ៏ ម្បញាប់ រត់ កៅ ជួប អ្្ ម្បឈឹ្សា ខាង ពង្សម្បវត្ិ របស់ 

កយើង ក�ើយ សួរ គ្ត់ ថា ម្តូវ ក្្ើ ន្ូវ ជំហាន្ បោទាប់កទៀត អ្ី ខ្រះ ។ 

គ្ត់ បាន្ បង្ហាញ ខ្នុំ ន្ូវ រកបៀប ក�ើម្បី រ្សា  ក្មរះទុ្ ក�ើយ 

កបារះពុម្ កចញ ក�ើម្បី ខ្នុំ អាច ក្្ើ ្ ិច្ចការ  ម្ពរះវិហារបរិសុទ្ធ ។ 

គ្ត់ ្ ៏ បាន្ ន្ិ៉យ ែងត�រ ថា ម្សដី កន្រះ គឺ ជា បុគ្គល ពិត រានា្់  

មិន្ តមន្ ម្គ្ន្់ តត ជា ក្មរះ កៅ កលើ កអម្្ង់ កោរះ កទ ។  

ខ្នុំ ទទួល អារមមេណ៍ ពីម្ពរះវិញ្ញាណ ក�ើយ �ឈឹង ថា បុគ្គល កន្រះ ្ ំពុង 

រង់ចាំ ្ ិច្ចការ របស់ គ្ត់  ម្តូវ បាន្ ក្្ើ ឲ្យ សកម្មច ក�ើយ្ំពុង  

រង់ចាំ ខ្នុំ ឲ្យ រ្ ក្មរះ របស់ គ្ត់ ។ ខ្នុំ អាច ោំ ក្មរះ គ្ត់ កៅ 

ម្ពរះវិហារបរិសុទ្ធ ។ ខ្នុំ រាន្ អំណរគុណ ណាស់ ក�ើម្បី រាន្ 

ឱកាស បកម្មើ �ល់ ជី�ូន្ ជីតា របស់ ខ្នុំ ក�ើយ ជួយ ោំ ្ ដី អំណរ នន្ 

�ំណឈឹងល្អ �ល់ គ្ត់ » ។
កលៀ ជី ន្ូវក៉ោ្ ស.�.អា

ដតើដនារះម្ៃៃ័យថាខ្ញំពុំ្ រួរដៅ្ពរះវិហារបរិសុទ្ធដបើខ្ញំពុំម្ៃដ្មរះ្្រួសារដៅ

ដទដនារះ?

ពុំតមន្ កទ !ការ ចូលរួម ្ ្នុង ម្ពរះវិហារបរិសុទ្ធ ោំ ម្ ន្ូវ ពរជ័យ �៏ បរិបូរ រាំង 

សម្រាប់ អ្្ ន្ិង អ្្ រាំងឡាយ ត�ល អ្្ បាន្ ម្ជមុជទឈឹ្ជំន្ួស ក្្ើ ពិ្ីបញ្ជា្់ 

ជំន្ួស មិន្ ថា ពួ្កគ ជា ជី�ូន្ ជីតា របស់ អ្្ ឬ អត់ កោរះ កទ ។អ្្ គួរ តតកៅ ចូលរួម 

ម្ពរះវិហារបរិសុទ្ធ ករារះ ជា អ្្ គ្មន្ ក្មរះ ម្គួសារ រានា្់ ្ ដី ។គណៈម្បធាន្ ទីមួយ 

បាន្ បកម្ងៀន្ ថា ៖ « សរាជិ្ ត�ល  លទ្ធភាព រាន្ ្ ម្មិត ្្នុង ការ ក្្ើ ការ ម្សាវម្ជាវ 

ពង្សម្បវត្ិ សម្រាប់ ម្គួសារ កគ ផាទាល់ ម្តូវ បាន្ កលើ្ ទឈឹ្ចិត្ ឲ្យ ក្្ើ ពិ្ីបរិសុទ្ធ ជំន្ួស ឲ្យ ក្មរះ ត�ល បាន្ ែដល់ ឲ្យ កោយ 

សរាជិ្ �នទកទៀត ឬ កោយ ម្ពរះវិហារបរិសុទ្ធ » ( លិខិត គណៈម្បធាន្ ទីមួយ ន�ងៃ ទី 8 តខ តុលា ឆ្នាំ 2012 ) ។
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�
ុវវ័�

ថ្រី
ៗ រនរះ យុវវ័យ ម្ ្ បី ទបីព្ុង នូវរយា៉ា្ ស.�.អា. 

ពតូវ បាន អរញ្ើញ រោយ េណៈពបធ្ន 

រសដែ្ រៅ បសវង �្ រ្មរះ មួយ រ�ើម្បី ោំ យ្ 

រៅព្រះវិហា�ប�ិសុទ្ធ ជា បផ្្ មួយ ថន សន្ិសបីទ យុវវ័យ 

្ិរសស មួយ ។ ្ួ្រេ បាន �្ រ�ើញ ្ �ជ័យ �៏ 

ម�ិមា រៅរ្ល ្ ួ្រេ មាន អា�មមេណ៍ ថា �ួងចិត្ត 

�បស់ ្ ួ្រេ បាន បបងវ� រៅ កាន់ ឪ្ុ្ �បស់ ្ ួ្រេ 

( សូមរមើល មា៉ាឡាេបី 4:5–6 ) ។

នាំ	ស្មរះ	ព្ួសារ	សៅ	កាន់	ពពរះវិហារបរិ�ុទ្ធ

•   « ខ្នុ ំធាលាប់ គិត ថា ពង្សម្បវតិ្ គឺ ម្គ្ន់្តត ជា ករឿង មួយ កទៀត 

ក�ើម្ីប ក្្ើ បែតុន្្ ឥឡតូវ ខ្នុ ំ�ឈឹង ថា ក ម្រះ រំាង កន្រះ គឺ ជា 

បុគ្គលពិត ត�ល ្ ពុំង រង់ ចំា អស់រយៈកពល ជាកម្ចើន្ ឆ្នាំ 

ក�ើយ ។ បទពិកសា្ន៍្ ម្ពរះវិហារបរិសុទ្ធ របស់ ខ្នុ ំគឺ រាន្ 

ភាពខុសតប្្ កពល ត�ល ខ្នុ ំោំ ក ម្រះ ម្គួសារ កៅ ។ ខ្នុ ំគិត  ថា 

វា គឺ កោយសារ តត ្ ចិ្ចខិតខំ កពល កវលា និ្ង ការ អ្ិសាឋាន្ 

ត�ល បាន្ក្្ើ ក�ើម្ីប  កៅ តស្ងរ្ ក ម្រះមួយកោរះ ។ បែតុន្្ 

ក ម្រះ មួយ គឺ រាន្ តនម្ ក�ើយ កោយ សារ កោរះ ជា  មនុស្ស

មានាក់ ត�ល ម្តូវ ការ កៅ ជាមួយ ម្ពរះវរបិតា ឯសាថាន្សួគ៌ » ។ 

—ហាន្ណា កអ., អាយុ 13 ឆ្នាំ

•   « បោទាប់ ពី ការ តស្ងរ្ ក ម្រះ បុគ្គល រាន្ា  ់កោរះ អ្្ ចាប់ កែដើម 

រាន្ ទំោ្់ ទំន្ង ន្ឈឹង បុគ្គល កោរះ កៅ ពិភព វិញ្ញាណ ។ ការ 

ោំ ក ម្រះ ផាទាល់ របស់ អ្្ គឺ ជា វិ្ី មួយ ក�ើម្ីប ពម្ងឈឹង ចំណង 

កន្រះ ។ វា ជួយ អ្្ ឲ្យ យល់ ពី ម្គួសារ អស់្ល្បជានិ្ច្ច របស់ 

អ្្ » ។ —តស្ន្កស៊ើរ កអស., អាយុ 15 ឆ្នាំ

•   « ការ ោំ ក្មរះ ម្គួសារ កៅ ម្ពរះវិហារបរិសុទ្ធ ជួយ អ្្�ឈឹង 

ពី ភាព ពិត ថា  អ្្រាំង កោរះ ជា ន្រណា ។ ពួ្គ្ត់ មិន្ 

សតើ	អ្ក	នឹង	សធ្ើ	អ្ី	ែ្រះ	?

រតើ អ្្ នឹង រ្វើ អវបី ខ្រះ រ�ើម្បី « ពបកាស ្ �ជ័យ ទាំង រោរះ » ថន កា� បសវង �្ រ្មរះ ពេួស្� បោទាប់ ម្ ោំ 

រ្មរះ ទាំង រោរះ រៅ ព្រះវិហាប�ិសុទ្ធ ? សូម ោ្់ បផន កា� មួយ ថ្ងៃ រនរះ រ�ើម្បី ោំ កា� សនយា ទាំង ឡាយ ថន កា� 

ទទួល ្ �ជ័យ ទាំង សងខាង ម្ ្ ្នុង ជបីវិត �បស់ អ្្ ។

តមន្ ម្គ្ន្់ តត ជា ក្មរះ កៅ កលើ សន្្ឈឹ្ ម្្ោស មួយ កោរះ 

កទ ពួ្គ្ត់ គឺ ជា បងប្អតូន្ ម្បុសម្សី ពិត ត�ល តច្ចាយ 

ម្បវត្ិ អ្្ —ក�ើយ ជា តែ្្ មួយ  នន្ ម្បវត្ិ អ្្ កោរះ » ។ 

—លីលី អ៊ិន្., អាយុ 16 ឆ្នាំ

ការ	ទទួល	ពរជ័�

•   « ខ្នុំ បាន្ ្ ត់ សរាគាល់ កឃើញ ភាព ខុស គ្នា មួយ កៅ ្ ្នុង ជីវិត 

ខ្នុំ ។ វា គឺ ជា អារមមេណ៍ �៏ ្ ្់ ករៅដា ន្ិង ជា អារមមេណ៍ នន្ការ ការ 

ោរ មួយ » ។ —ណូកអ អ., អាយុ 13 ឆ្នាំ

•   « អ្្ អាច រាន្ អារមមេណ៍ ្ ្នុង កបរះ�ូង របស់ អ្្ ថា អ្្ រាន្ 

ចំតណ្ កៅ ្្នុង ្ ិច្ចការ មួយ ត�ល កាន្់ តត ម្បកសើរ ។ ការ 

ែដល់ ឲ្យ ម្គួសារ របស់ អ្្ ន្ូវ ឱកាស ក�ើម្បី ទទួល ពរជ័យ 

ម្ពរះវិហារបរិសុទ្ធ គឺ ជា អារមមេណ៍ មួយ ត�ល ខុស តប្្ ពី កគ 

រាំងអស់ » ។ —ខូរីន្ ស៊ើ., អាយុ 17 ឆ្នាំ

•   « ខ្នុំ បាន្ រាន្ អារមមេណ៍ កាន្់ តត សុខ ម្សួល ន្ិង សងៃប់ សាងាត់ 

ចាប់ តាំង ពី ខ្នុំ បាន្ ចាប់ កែដើម ក្្ើ ពង្សម្បវត្ិ ។ កៅកពល ខ្នុំ ោំ 

ក្មរះ ម្គួសារ កៅ ម្ពរះវិហារបរិសុទ្ធ កោរះ វា ែដល់  

ន្ូវ អារមមេណ៍ នន្ ្ ដី អំណរ �៏ កលើល លប់ មួយ » ។  

—ន�កលើរ អិម., អាយុ 16 ឆ្នាំ

•   « វា បាន្ បកងកើន្ កសច្ដី ម្សឡាញ់ របស់ ខ្នុំ ចំកោរះ 

ម្ពរះអង្គសកហង្គារះ ម្ពរះវរបិតាសួគ៌ ន្ិង ជី�ូន្ជីតា របស់ 

ខ្នុំ ។ វា បាន្ ជួយ ខ្នុំ ឲ្យ កាន្់ តត ខិត កៅ ជិត  ម្គួសារ ផាទាល់ របស់ 

ខ្នុំ ក�ើយ បាន្ បកងកើន្ ទីបោទាល់ របស់ ខ្នុំ អំពី �ំណឈឹងល្អ » ។ 

—អាឡិចសាន្់ ម្ោ កអច., អាយុ 14 ឆ្នាំ

•   « ខ្នុំ សប្បយ រី្រាយ កម្ចើន្ ជាង មុន្ » ។ —រ៉ូស កអស., 

អាយុ 12 ឆ្នាំ

•   « ជាមួយ ន្ឈឹង ក្មរះ ន្ីមួយៗ ខ្នុំ រាន្ អារមមេណ៍ នន្ 

្ដីសុខសាន្ដ ន្ិង រំកភើប ចិត្ �៏ កលើស លប់ �ូចជា រាន្ មន្ុស្ស 

ត�ល ្ ំពុង រង់ ចាំ ខ្នុំ » ។ —រីន្ុន្ ប៊ើ., អាយុ 15 ឆ្នាំ

•   « ខ្នុ ំ�ឈឹង ថា ខ្នុ ំម្ ពី ្ តន្្ង ណា ក�ើយ ទំនុ្្ ចិត្ របស់ ខ្នុ ំ្ ពុំង 

តត សាថាបោ កឡើង » ។ —កអលីសសា អិល., អាយុ 13 ឆ្នាំ

•   « ខ្នុំ មិន្ សូវ រាន្ ការ ក្លារះ រាស់ តទង គ្នា កៅ ្ ្នុង ែ្រះ របស់ ខ្នុំ 

កទ » ។ —ក�្គ រី�្គ អិល., អាយុ 12 ឆ្នាំ

•   « ខ្នុំ យល់ អំពី សារៈសំខាន្់ នន្ ម្្ុមម្គួសារ កាន្់ តត កម្ចើន្ 

កឡើងៗ ។ ខ្នុំ ចង់ រាន្ ភាព កាន្់ តត ជិតស្ិត ន្ឈឹង ម្គួសារ របស់ 

ខ្នុំ កៅ កលើ តែន្�ី » ។ —អិមរាោ អិល., អាយុ 15 ឆ្នាំ

•   « វា បាន្ ជួយ ខ្នុំ ឲ្យ យល់ កាន្់ តត កម្ចើន្ អំពី តែន្ការ របស់ ម្ពរះ 

ចំកោរះ ខ្នុំ ។ ខ្នុំ រាន្ អារមមេណ៍ កាន្់ តត ជិត ន្ឈឹង ម្ពរះវរបិតា ន្ិង 

�ំណឈឹងល្អ កោយ សារ តត ខ្នុំ បាន្ យល់ កាន្់ តត ច្បស់  អំពី 

ពិ្ីបរិសុទ្ធត�ល ្ ំពុង ក្ើត រាន្ កឡើង » ។ —ណូ កអ ស៊ើ., 

អាយុ 14 ឆ្នាំ ◼

សំញេង យុវវ័យ ៖ ្រជ័យ ទាំងឡាយ នន ្ ង្សព្រវត្តិ
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ែ្ម្ីរ	បំផុ�្ំននិត	មួ�	
« [ ម្ពរះកយស៊ូវ ម្គីស្ ] ន្ឈឹង អង្រ ជំន្ួស ្ ូន្ កៅ 

មន្ុស្ស រាំងអស់  ក�ើយ អ្្ ណា ត�ល កជឿ �ល់ ម្ទង់ 

កោរះ ន្ឈឹង បាន្ សកហង្គារះ » ( ន្ីន�្ទី 2 2:9 ) ។

កៅ ្ ្នុ ងគម្ីរ កន្រះ ោ្្យ  អ�្វរជំនួស រាន្ 

អតថែន្័យ ្ ំក្ង ណាស់ ។ វា រាន្ ន្័យ ថា « ការ ក្្ើ ជា 

អជាញា្ណាដាល ក�ើម្បី ជួយ �ល់ ភាគី  ពីរ កោរះ ម្សាយ បញ្ហា 

មួយ » ។ កៅ ្ ្នុង ្ រណី កន្រះ ម្ពរះអង្គ សកហង្គារះ គឺ ជា 

អជាញា ្ ណាដាល ត�ល ជួយ មន្ុស្ស រាំងអស់ ត�ល បាន្ តប្ 

កចញ ពី ម្ពរះវរបិតាសួគ៌ កោយ សារ តត អំកពើ បាប ។

បទគម្ីរ កន្រះ បាន្ ជួយ ខ្នុំ �ឈឹង អំពី សារៈសំខាន្់ នន្ 

ម្ពរះអង្គសកហង្គារះ ម្ពរះកយស៊ូវ ម្គីស្ ។ ខ្នុំ រាន្ អំណរ 

គុណ ចំកោរះ �ង្វាយ្ួន្ របស់ ម្ទង់ ។ រាន្ តត តាម រយៈ 

ម្ទង់ បែុកណាណរះ ត�ល កយើង អាច រស់ មដង កទៀត កៅ ជាមួយ 

ម្ពរះបិតា របស់ កយើង កៅ ឯ សាថាន្សួគ៌ ។

ហាន្ីសសា កអ ម្បកទស ឥណាឌា

ទី្តន្្ង របស់ កយើង

ញតើ នរណា ចង់ អធតិស្ឋាន ខ្រះ ?

ញៅ
 ្ ្នុង របស្្មមេ �បស់ ខ្នុំ ថ�េូ ខ្នុំ និង ខ្នុំ បាន បរពងៀន ពេួស្� មួយ ប�ល មាន ្ ូន ជារពចើន ។ អំេនុង 

រ្លមួយ ្ ្នុងរមា៉ាង  ោ្់ បផនកា�រយើង បាន អ្ិស្ឋាន រ�ើយ ្ ិភា្សា អំ្បី រមរ�ៀន អវបី ប�ល រយើង 

េួ� បរពងៀន �ល់ ្ ុមា� តូចៗ បោទាប់ រទៀត រ�ើយ រយើង ទាំង ្ បី� ោ្់ បាន យល់ ពសប រ�ើម្បី បរពងៀន អំ្បី កា� 

អ្ិស្ឋាន ។

រៅ រ្ល រយើង រៅ �ល់ ផ្រះ �បស់ រេ ជបី�ូន  និង រៅៗ មាន ចិត្ត �ំរភើប ណាស់ ។ រយើង បាន ចាប់ រផដែើម រមរ�ៀន 

រោយ កា� អ្ិស្ឋាន ។ ្ុមា� រៅ ស្ងាត់ រសងៃៀម រ�ើយ រពតៀម ខ្លួន ជា រពសច រ�ើម្បី ស្ដៅប់ ។ រយើង បាន ្ ន្យល់ �ល់ 

្ួ្រេ អំ្បី �របៀប និង មូល រ�តុ ប�ល ពតូវ អ្ិស្ឋាន ។ រ�ើម្បី បញ្ចប់ រមរ�ៀន �បស់ រយើង រយើង បាន សួ� ្ ួ្រេ ថា 

« រតើ ន�ណា ចង់ អ្ិស្ឋាន បិទ ? » ្ួ្រេ ទាំងអស់ គានា ចង់ អ្ិស្ឋាន ! �ូរច្រះ រយើង បាន ោ្់ កាលវិភាេ មួយ 

សពមាប់ ្ ួ្រេ រ�ើម្បី អ្ិស្ឋានរាល់ រ្ល ប�ល រយើង រៅ បរពងៀន រមរ�ៀន មួយ ។ រយើង ្ ៏ បាន អរញ្ើញ ្ ួ្រេ ឲ្យ 

អ្ិស្ឋាន ផងប�� រៅ រ្ល រយើង ្ ុំ បាន រៅ ជា មួយ នឹង ្ ួ្រេ ។

បោទាប់ ្ បី រមរ�ៀន រោរះ ខ្នុំ បាន េិត ថា « រតើ រ�តុអវបី បាន ជា ្ ុមា� តូចៗ ទាំងរនរះ ចង់អ្ិស្ឋាន ខណៈ 

ប�ល អ្្ រ�ៀន វ័យ ចំណាស់ �បស់ រយើង ្ិបា្ នឹងរ្វើ កា�  អ្ិស្ឋាន វិញ �ូរច្រះ ? ខ្នុំ �្ បាន ចរម្ើយ មួយ រៅ 

្្នុង  Bible Dictionary ( វចោនុ ព្ម ព្រះ េម្បី� ប�ិសុទ្ធ ) ៖ « �រាបណារយើងរ�ៀនអំ្បីទំោ្់ ទំនង្ិត 

ប�លរយើង��រឆ្ពរះរៅ�្ព្រះ ( �ូចជា ព្រះេឺជាព្រះវ�បិតា �បស់រយើង រ�ើយរយើងេឺជា្ូនរៅ�បស់ពទង់ ) 

រោរះកា�អ្ិស្ឋាន នឹងមានល្្ខណៈ រចញ្បី្មមេជាតិ រ�ើយ រោយមិនចាំបាច់បង្ខំរៅ្្នុងបផ្្�បស់រយើង 

( មា៉ាថាយ 7:7 11 ) ។ កា� លំបា្ ជា រពចើន អំ្បី កា� អ្ិស្ឋាន បាន រ្ើត រេើង ម្ ្ បី កា� រភ្ច នូវ ទំោ្់ទំនង 

រនរះ » ( « កា�អ្ិស្ឋាន » សូមរមើល ផងប�� រសច្ដែបី បណោំ �ល់ បទេម្បី� ទាំងឡាយ « កា� អ្ិស្ឋាន » 

scriptures.lds.org ) ។

ចាប់ ្ បី រ្ល រោរះ ម្ ខ្នុំ បាន ្ យាយាម ជួយ មនុសសេ ឲ្យ យល់ អំ្បី ទំោ្់ទំនង ្ ិត �បស់ ្ ួ្រេ ជាមួយ នឹង 

ព្រះវ�បិតាសួេ៌ �បស់ រយើង ។ ព្រះវ�បិតា សួេ៌ �បស់ រយើង ចង់ មានបន្អូល ម្ កាន់ ្ ូនរៅ �បស់ ពទង់ �ូចជា 

ឪ្ុ្ មាដៅយ រៅ រលើ បផន�បី �បស់ រយើង ចង់និយាយ នឹង រយើង ផង ប�� ។ ពទង់ ពសឡាញ់ រយើង ពទង់ ចង់ មាន 

បន្អូល ម្ កាន់ រយើង រ�ើយ ពទង់ ចង់ ឲ្យ រយើង ទូល រៅ កាន់ ពទង់ ។

ចាតរ៉ល អិម ម្បកទស ភីលីពីន្
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�
ុវវ័�

 កតិច្ចការ្ង្សព្រវត្តិ រួ្ររួម ពកុម ព្ួស្រ

ខ្ញំ
 បាន �្ រ�ើញ រគាលរៅ ្ ្នុង រសៀវរៅ កា� អភិវឌ្ឍ ខ្លួន ប�ល បាន 

ជពមុញ ឲ្យ ខ្នុំ ចាប់ រផដែើម រ�ើម រ�ើ ពេួស្� �បស់ ខ្នុំ ។ រៅរ្ល ណា ប�ល  

ខ្នុំ រៅ ប�ិរភាេ អាហា� ថ្ងៃ ពតង់ រៅ ផ្រះ រោ្ តា រោ្ យាយ �បស់ ខ្នុំ ្ួ្គាត់ បាន 

 ពបាប់ ខ្នុំ នូវ រ�ឿង ជា រពចើន ម្ ្ បី ជបីវិត �បស់ ្ ួ្គាត់ និង  ស្ច់ ញាតិ រផសេង រទៀត �បស់ ខ្នុំ ។  

ខ្នុំ បាន ចាប់ រផដែើម រៅ មជ្ឈមណ្ឌល ្ ងសេពបវត្តិ រ�ើយ ពបមូល ្ ័ត៌មាន អំ្បី ពេួស្� ខ្នុំ ។

ខ្នុំ រៅ ចាំ  រ្ល ខ្នុំ �្ បាន ្ ័ត៌មាន អំ្បី រោ្យាយលួត �បស់ ខ្នុំ ។ គាត់ បាន ម្ ពបរទស អាសសេង់ទបីន តាម 

្បា៉ាល់ មួយ រ្ល គាត់ មាន ថផ្រពារះ ។ អំេនុង រ្ល រ្វើ �ំរណើ� តាម ្ បា៉ាល់ គាត់ បាន ្ ប់ ស្ ្ ូន ពបុស �បស់ គាត់ 

រៅ ្ ្នុង សមុពទ ។ ចំរពារះ ខ្នុំ គាត់ ពគាន់ បត ជា រ�ឿង មួយ ប៉ុរណាណរះ ��ូត �ល់ ខ្នុំ បាន �្ រ�ើញ រ្មរះ �បស់ គាត់ រៅ 

្្នុង ្ ំណត់ពតា មួយ ។ ខ្នុំ កាន់ បត  ជិត ស្ិត នឹង រោ្ តា រោ្យាយ �បស់ ខ្នុំ រ�ើយ ខ្នុំ បាន ស្គាល់ ជបី�ូន ជបីតា 

ខ្នុំ �ូច  ខ្នុំ ធ្លាប់ �ស់ រៅ ជាមួយ ្ ួ្គាត់ �ូរចានារះ ប�� ។  ខ្នុំ បាន �្ រ�ើញ ្ ័ត៌មាន អំ្បី ជបី�ូន ជបីតា �បស់ ខ្នុំ បាន បច្ 

�ំណឹងល្អ អំ្បី កា� ផសាភាជាប់ �៏អស់្ល្ជានិច្ច រ�ើយ បាន ជួយ ពបទាន្� �ល់មនុសសេ រាប់  ជំោន់ ។

ខ្នុំ បនដែ�្ រ�ើញ   សម្ត្តិ ប�ល ្ ប់ ោ្់ ទុ្ អ�េុណ ចំរពារះ ្ មមេវិ្បី FamilySearch ។ ខ្នុំ ពសឡាញ់ 

នូវ អវបី ប�ល ពបធ្ន ្ូមា៉ាស រអស ម៉នសុន មាន ពបស្សន៍ ៖ « ខ្នុំ ប្្ង ទបីបោទាល់ ថា រៅរ្ល រយើង 

រ្វើ រោយ អស់ ្ បី សមត្ភា្ រយើង រ�ើម្បី សរពមច នូវ ្ ិច្ចកា�ប�ល រៅ ្ បី មុខ រយើង រោរះ ព្រះអមាចាស់ នឹង 

ឲ្យ រយើង នូវ ្ ូនរស្ ្ ិសិ�្ឋ ប�ល ចាំបាច់ រ�ើម្បី ចា្់ របើ្ �តនសម្ត្តិ ប�ល រយើង បសវង�្ យា៉ាង ខាលាំង 

រោរះ » ។ 1 តាម�យៈ ្ ិច្ចខិតខំ �បស់រយើង រោរះ រយើង នឹង �្រ�ើញ ្ ូនរស្ ទាំងឡាយ  

រៅ កាន់ �តនសម្ត្តិ �៏អស់្ល្ជានិច្ច �បស់ រយើង រ�ើយ ថ្ងៃ មួយ  

រយើង នឹង អាច ជួប នឹង ជបី�ូន ជបីតា �បស់ រយើង រោយ ផ្ទាល់ ។

៉ោ តអល ប៊ើ., ម្បកទស អាស្សង់ទីន្

កំណត់	ចំណាំ
 1. ្ូមា៉ាស រអស. ម៉នសុន « The Key of Faith » Ensign, បខ ្ ុម្ៈ ឆ្នាំ 1994, 

ទំ្័� 5; Tambuli, បខ ឧសភា ឆ្នាំ 1994,ទំ្័� 5 ។

ការ ្រ្រួល ្ររី្រនាទាល់ មួយ មក ្ រី ព្រះវិញ្ញាណ ្ររិសុ្រ្ធ
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ញៅ
 រ្ល ខ្នុំ បាន ចូល�ួម ស្សោចព្ 

រៅ អាយុ ពបាំ បួន ឆ្នាំ ខ្នុំ បាន រជឿ ថា 

ស្សោចព្ ្ ិត �ួច រៅ រ�ើយ �ូរច្រះ ខ្នុំ េិត ថា 

វា ្ ុំ ចាំបាច់ រ�ើម្បី សួ� ព្រះ ថា រតើ  ស្សោចព្ 

្ិត ឬអត់  រោរះ រទ ។ បោទាប់ ្ បី កាលាយ ជា សមាជិ្ 

អស់ �យៈ រ្ល ជា រពចើន ឆ្នាំម្ ខ្នុំ បាន ចាប់ រផដែើម 

សងសេ័យ ។ រ្ល រោរះ ្ ្នុង កា� ពបជុំ ស្ពកាម៉ង់ 

រៅ រ្ល ខ្នុំ ស្ដៅប់ ទំនុ្ តរមកើង « កា�អ្ិស្ឋាន 

�ំបូង �បស់ យ៉ូបសប សមេ៊មី្ » ( ទំ�ុកកំយកើងទំ្័� 

14 ) ខ្នុំ បាន អ្ិស្ឋាន សួ�ព្រះវ�បិតាសួេ៌ របើ 

ស្សោចព្ រនរះ ្ ិត រ�ើយ របើ យ៉ូបសប សមេ៊មី្ ្ ិត 

ជា បាន រ�ើញ ពទង់ និង ព្រះរយស៊ូវ បមន ឬ ។ េំនិត 

មួយ បាន ចូល ម្ ្ ្នុង សតិ ខ្នុំ ថា ្ិត ស្សោចព្ 

ថន ព្រះរយស៊ូវ ពេបីស្  េឺ ្ ិត រ�ើយ  យ៉ូបសប ្ិត ជា 

បាន រ�ើញ ព្រះ ជា ព្រះវ�បិតា និង ព្រះរយស៊ូវ ពេបីស្ 

បមន ។ បភ្្ ខ្នុំ បាន រ្ញ រៅ រោយ ទឹ្បភ្្ រ�ើយ 

ខ្នុំ មាន អា�មមេណ៍ ព្រះវិញ្ញាណ ប�ិសុទ្ធ �ុត ្ ំរៅ ្ ្នុង 

របរះ�ូង ខ្នុំ ។

ថ្ងៃ រនរះ ខ្នុំ អាច បញ្ជា្់ ថា ព្រះវិញ្ញាណ 

 ប�ិសុទ្ធ  បាន ប្្ង ទបីបោទាល់ �ល់ ខ្នុំ អំ្បី រសច្ដែបី 

្ិត  រ្ញ រលញ ថន ស្សោចព្ រនរះ ។ ខ្នុំ �ឹង ថា 

យ៉ូបសប សមេ៊មី្ បាន រ�ើញ ព្រះជា ព្រះវ�បិតាសួេ៌ 

និង ព្រះរយស៊ូវ  ពេបីស្ ខ្នុំ ្ ុំ អាច ប�ិរស្ បាន 

រទ ។ ទបីបោទាល់ រនរះ បាន ផដែល់ នូវ ភា្ កាលាហាន 

�ល់ ខ្នុំ រ�ើម្បី បច្ចាយ ទបីបោទាល់ ខ្នុំ ជាមួយ 

អ្្�ថទ ។

ថា រាោរាែ អូ., ម្បកទស កម្បស៊ើល
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ការ បដងកើត មិត្ ភាព ដៅ ជុំ វិញ ពិភពដលាក

ដចញ មក ពី ការ សរាភាស មួយ ជាមួយ អាមី ដចន លីវិត

Hola Amigos !*
យរៀ្ចំកា្រូ្អ្កយៅ!
មកជួ្�ឹងមិ្្តយៅជុំវិញ
ពិភពយោក!
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យ�ើង យ្មោះ ម៉ាហូនរី  

បងប្អូនបបរុសទាំងននះសង្ឃឹមថានឃឹងរស់នៅតាមន្មះដែលឪពរុកម្ដាយ
ពួកនេបានដាក់ឲ្យនេ។ពួកនេចង់ន្វើែូចជាម្៉ាហូនរីនិងនហនលមិន
មកពីបពះេម្ីរមរមន។

រាោ�ូន្រី

ក�កលមិន្

ម៉ា
�ូន�ី និង រ�រលមិន េឺជា បងប្អអូន ពបុសនឹង គានា  ប�ល 

�ស់រៅ រលើ រ្្� សមុពទ ថន ពបរទស ម៊ិ្ស៊ិ្ ។ ឪ្ុ្ មាដៅយ 

�បស់ ្ ួ្រេោ្់ រ្មរះ ្ ួ្រេ តាម បុ�ស �៏ អស្ចា�្យ ្ បី�ោ្់ ្ ្នុង 

េម្បី�ម�មន ។ មា៉ា�ូន�ី ម៉ូ�ីអាន េុរមើ� េឺ ជា បង �បស់ យា៉ារ�ឌ ។ 

គាត់ បាន រមើល រ�ើញ ព្រះអង្គនុលបី �បស់ ព្រះអមាចាស់ ។ 

រមបញ្ជាកា� រ�រលមិន េឺ ជា អ្្�ឹ្ោំ សុច�ិត មានា្់ ។  

គាត់ បាន �ឹ្ោំ ្ ងទ័្ ្ រមាលារះ ្ បី� ពាន់ ោ្់ ។ ◼

និង  យហយេមិន 

*«សួសដេី!ពួកមា៉ាក»ជ្ភាស្យអស្ប៉ាញ។

មកពី ប្រយេស
 ម៉ិចស៊ិក
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ឪពរុកម្ដាយនយើងបានផ្សាភ្ជាប់នៅក្នុងបពះវិហារបរិសរុទ្ធហ្អូដាឡាចារ៉ាក្នុង
ឆ្នាំ2003។ននះេឺជាបពះវិហារបរិសរុទ្ធដែលជិតជាងនេបំផ្រុតនៅកដនលែងដែល
នយើងរស់នៅ។វាចំណាយនពលបបដហលជាបបាំមួយនម្៉ាងនែើម្ីន្វើែំន�ើរនៅ
ទីនោះ។នយើងចូលចិត្តនៅទស្សោបពះវិហារបរិសរុទ្ធនហើយែឃឹងថាថ្ងៃមួយ
នយើងនឃឹងចូលនៅខាងក្នុងែូចជាឪពរុកម្ដាយរបស់នយើងន្វើោនពលននះដែរ។

នយើងចូលចិត្តចំណាយនពលជាបេួសារ។ជា
នរៀងរល់ថ្ងៃនៅរ៍នយើងនៅម្ត់សមរុបទជិតផ្្ះ
របស់នយើង។នយើងបរិនភ្េបង្គារ—ជាអាហារ
ដែលនយើងចូលចិត្ត—និងថាកូសនិងតូដទៀរ 
(ជាសា៊ាំងវិចមួយបបនេទ)។នយើងនែើរនៅ
តាមបនណាដោយផ្លែអូវរា៉ាដឡគូនឬផ្លែអូវនៅជា
ប់ម្ត់សមរុបទ។នយើងន្វើបបាសាទពីែីខ្សាច់
នហើយនលងនៅក្នុងសមរុបទ។

ខ្ញំ ចូលចិត្ ដមើល បពះវិហារ បរិសុទ្ធ

ដបតៀម ខ្លួន នឹង ដៅ ជាដបសច !
កាបូបរបស់ម្៉ាហូនរីនិងនហនលមិនបានដាក់នពញនូវរបស់
សំ�ប់ចិត្តពួកនេមួយចំនួន។នតើរបស់ទាំងអស់ននះណា
មួយដែលអ្កនឃឹងនវចនៅក្នុងកាបូបរបស់អ្ក?

បពះវិហារបរិសរុទ្ធហ្អូដាឡាយ៉ារ៉ាម៊ិកស៊ីក
េឺជាបពះវិហារបរិសរុទ្ធទី11ថនបពះវិហារបរិសរុទ្ធទាំងែប់បីក្នុង
បបនទសម៊ិកស៊ិក។
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ម្គីសាទាន្រានា្់ រាន្ ជំកន្ឿ កៅ កលើ  
ម្ពរះអរាចាស់  ម្ពរះកយស៊ូវ ម្គីស្ ។

យ�ើ ការ យ្វើ ជា	ពួក	ព្ីសាទាន	 
មន ន័� ដូចយមដេច ?

សាកសែី	ពនិស��

រច្
នា
នោ

យ
ន
អ
ន
ទ្ឌ
ូប
៊ូស
លែដី

សដា�		ខអលសឌើរ		
រ៉ូសប៊មីត	ឌី	ខហល

នន្ ្ ូរ៉ុម នន្ ពួ្ សាវ្ �ប់ ពីរ ោ្់

សមាជិកថ�ករូរេុមថ�ពួកស្វក
�្់ពីរនាក់្ឺជ្ស្ក្សីពិយសស
រ្ស់តពះយ�ស៊រូវត្ីសទេ។

ម្គីសាទាន្ រានា្់ កជឿ ថា តាមរយៈ ម្ពរះគុណ នន្ ម្ពរះ  
ជា ម្ពរះបិតា ន្ិងម្ពរះរាជបុម្តា ម្ទង់  ម្ពរះកយស៊ូវ ម្គីស្ 

កោរះ កយើង អាច តម្ប ចិត្ ។

ោ្្យ 
ពគីស្ទាន  រាន្ ន្័យ ថា កយើង យ្  

ោ្់ កលើ ខ្លួន្កយើង ន្ូវ ម្ពរះ ោម នន្ ម្ពរះ ម្គីស្ ។  
កយើង ក្្ើ ្ ិច្ចការ កន្រះ តាមរយៈ ការ ទទួល បុណ្យម្ជមុជទឈឹ្ 

ន្ិង ការ ទទួល ម្ពរះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ ។

កៅ កពល កយើង 
ក�ើរ តាម ម្ពរះកយស៊ូវ ម្គីស្ កោរះ កយើង តម្ប 
កាលាយ ជា មន្ុស្ស ត�ល ម្ពរះវរបិតាសួគ៌  

ចង់ ឲ្យ កយើង តម្ប កាលាយ ។

យចញមកពី«Being a More Christian 
Christian»Liahona,តខវិច្ិកាឆ្នាំ2012,
90–92។
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12
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11 12

10

កុមា
រ

សូម �្ រមើល បតម ពបរទស ្ មេបី មួយ រ�ើម្បី ោ្់ រៅ ្ ្នុង លិខិត ្ ្ង ប�ន 

អ្្ រៅ ្ ្នុង ចបាប់ ទសសេោវ�ដែបីលីអា�រូោរពកាយៗ ។

លិខិតឆ្លងដែន
មនិត្តភាព	សៅ	ជុំ	វិញ	ពនិភពសលាក

រូប
 �ត

 កោ
យ
 អា

ស
្ី ក្

ៀរ

មនិត្ត	ភាព		សៅ	ជុំ	វិញ	ពនិភពសលាក

មុិ្ស៊ិ្ូរ៉ុស្ស

�្សីមបាកវ�្ីលីពីន្

ន្តវលកសឡង់អ៊ើតាលី

កម្បស៊ើល តុងហាគា

្ូករ៉ ខាង ត្បតូង ម្បកទសឈីលី

អង់កគ្ស ស៊ុយតអត

Passport
passeport
pasaporte

រូប	្ត

លិខិត ្្ង ប�ន #

រ្មរះ

សញ្ជាតិ

ថ្ងៃ បខ ឆ្នាំ ្ំរណើត

កាលប�ិរច្ទ បច្ចនុប្ន្ 



	មនិត្ត	ភាព	សៅ	ជុំ	វិញ	ពនិភពសលាក
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កុមា
រទំព័រ របស់ កយើង

ខ្នុំទទួល ការ បកម្ងៀន្ កៅ ្ ្នុង �ំណឈឹងល្អ  ចាប់ តាំង ពី ខ្នុំ កៅ តូច ។ កៅកពល ខ្នុំ រាន្ អាយុម្បាំ បី 
ឆ្នាំ ខ្នុំ បាន្ សកម្មច ចិត្ ទទួល បុណ្យម្ជមុជទឈឹ្ ។ ខ្នុំ បាន្ ទកន្្ញ ចាំ រាម្តា នន្ កសច្ដី ជំកន្ឿ រាំង 
13 សម្រាប់ ន�ងៃ ពិកសស កោរះ ។ កៅកពល ខ្នុំ កចញ ម្ ពី ទឈឹ្វិញ ខ្នុំ ទទួល  អារមមេណ៍ អ្ី មួយ �៏ ខាលាំង ។ 
រាដាយ របស់ ខ្នុំ បាន្ ម្បាប់ ខ្នុំ ថា អារមមេណ៍ រាំង កោរះ ម្ ពី ម្ពរះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ ។ ខ្នុំ �ឈឹង ថា យែូតសប 
សមេ៊ើ្ បាន្ សាដារ សាសោចម្្ នន្ ម្ពរះកយស៊ូវ ម្គីស្ ថា ម្ពរះគម្ីរ មរមន្ ពិត ក�ើយ ថា ម្បធាន្ 
�ូរាោស កអស មែន្សុន្ ជា ពយាការី កៅ រស់ ។

អាប៊មីសហ្គល	សអ	អា�ុ	8	ឆ្នាំ	ពបសទ�	សអ�បា៉ាញ

ឌី	វា៉ន	ហុីប	អា�ុ	11	ឆ្នាំ	ពបសទ�	កម្នុជា

ខ្នុំចូលចិត្ ជួយរាដាយ ខ្នុំ ក្្ើ  រាម្តី ជួបជុំ ម្្ុម 
ម្គួសារ ។ ម្គួសារ របស់ កយើង ចង់ កៅ 
ម្ពរះវិហារបរិសុទ្ធ �ូកច្រះ កយើង អាច រស់កៅ ជាមួយ 
គ្នា ជា ន្ិរន្្ន្៍ ។ កៅកពល ខ្នុំ ្ ំ កឡើង ខ្នុំ ចង់ បកម្មើ 
កបស្្មមេ �ូច ជា បងប្អតូន្ ជី�ូន្មួយ របស់ ខ្នុំ ។  
ខ្នុំ ម្សឡាញ់ ម្ពរះវរបិតាសួគ៌ ន្ិង ពយាការី ម្បធាន្ 
�ូរាោស កអស មែន្សុន្ ។ ខ្នុំ ចូលចិត្ ចកម្មៀង 
ថានា្់ ្ ុរារ « សាសោចម្្ នន្ ម្ពរះកយស៊ូវ 
ម្គីស្ » ។

សែឌី	ភី.,	អា�ុ	12	ឆ្នាំ	ហុងឌូរា៉�

ខ្នុំ ពិត ជា ចូលចិត្ កម្ចៀង ទំន្ុ្ តកមកើង នន្ សាសោចម្្ 
ក�ើយ ចូលរួម ្ ្នុង រាម្តី ជួបជុំ ម្្ុមម្គួសារ ជាមួយ ម្គួសារ 
ខ្នុំ ។ ខ្នុំ រាន្ ប្អតូន្ ពីរោ្់ ក្មរះ ៉ោករ� ន្ិង សានរ៉ 
ក�ើយ ខ្នុំ ម្សឡាញ់ ពួ្កគ ណាស់ ។ ខ្នុំ ចូលចិត្ ជួយ 
�ល់ រាដាយ ខ្នុំ កៅកពល គ្ត់ ចម្អិន្ អាហារ ពីកម្ោរះ 
កៅកពល ខ្នុំ ្ ំកឡើង ខ្នុំ ចង់ ចម្អិន្ អាហារ ឲ្យ បាន្ឆ្ងាញ់  
�ូចជា គ្ត់អញ្ចឈឹង ។

អាំបា	សអ	អា�ុ	9	ឆ្នាំ	សអកាវាឌ័រ

ពទី�	អនិម	អា�ុ	8	ឆ្នាំ	ពបសទ�	សពប�៊មីល

ខ្នុំ �ឈឹង ថា ម្ពរះកយស៊ូវ ម្គីស្ រាន្  
ម្ពរះជន្មេ រស់ ក�ើយ ថា ម្ទង់ យ្ 

ម្ពរះទ័យ ទុ្ ោ្់ ន្ឈឹង កយើង រាំង អស់ គ្នា 
ក�ើយ ខ្នុំ �ឈឹង ថា សាសោចម្្ ពិត ។

អូ�៊មីរី�	អនិម	អា�ុ	6	ឆ្នាំ	ពបសទ�	សពប�៊មីល

តាំង ពី ខ្នុំ កៅ តូច 
រាដាយ ន្ិង ឪពុ្ របស់ 
ខ្នុំ បាន្ បកម្ងៀន្ ខ្នុំ អំពី 
ម្ពរះវិហារបរិសុទ្ធ ។  
វា កៅ ឆ្ងាយ ណាស់  
បែុតន្្ ខ្នុំ ចូលចិត្ កៅ 
ទីកោរះ ជា មួយ ម្គួសារ 
ខ្នុំ ។ កៅ កពល ខ្នុំ 

ែសាភាជាប់ ន្ឈឹង ឪពុ្ រាដាយ ខ្នុំ ទីបំែុត ខ្នុំ អាច ចូល កៅ ខាង 
្្នុង —វា ម្សស់ សាអាត ណាស់ ។ ឥឡតូវ កៅ កពល ខ្នុំ កៅ 
ខ្នុំ   រង់ ចាំ កៅ ខាង កម្រៅ ។ កៅ កពល ខ្នុំ ្ ំកឡើង ខ្នុំ ន្ឈឹង ក្្ើ 
កសច្ដី សញ្ញា ផាទាល់ ខ្លួន្ របស់ ខ្នុំ ្ ្នុង ម្ពរះវិហារបរិសុទ្ធ ។

ដាវីឌ	វី	អា�ុ	6	ឆ្នាំ	នីការា៉ហាគា
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សដា�	សរខណ	សវ៉ត	មា៉ា្្ី

តែ្អ្ កៅ កលើ �ំកណើរ ករឿង ពិត មួយ

«យ�ើង�ឹងសតមាល្ �ទេនុកទាំងឡា�ត�ល

ោក់យៅយលើស្មអ្កផង»(ម៉រូស្�24:14)។

អាយុ �ប់ឆ្នាំ ្លាស ថវ ណាស់ ។ រយើង 

ចូលចិត្ត បសវង យល់ រោយ ខ្លួន ឯង ។

ឪ្ុ្ �បស់ ខ្នុំ បតងបត ពបាប់ ខ្នុំ ឲ្យ រពបៀបពប�ូច 

ខេម្បី� ម្នឹង ខ្លួន ខ្នុំ ។ យត្ៀ្ត្�រូច មាន ន័យ 

ថា អ្្ ្ យាយាម រពបើ អវបី ប�ល អ្្ រ�ៀន ម្ ្ បី ខេម្បី�  

ម្្្នុង ជបីវិត �បស់ អ្្ ។ �ូរច្រះ រៅរ្ល រយើង 

អាន ជាមួយ គានា ជា ពេួស្� រ្ល ខ្រះ ខ្នុំ និយាយ ភាលាម  

មុន រ្ល ឪ្ុ្ ខ្នុំ ្ ន្យល់ វា �ល់ រយើង ។ �ូច ជា 

« បា៉ា ខ្នុំ �ឹង រយើង ពតូវ តមអាហា� និង អ្ិស្ឋាន 

�ូច ជា បាន និយាយ រៅ្្នុង 

ខេម្បី� » ។

គាត់ ញញឹម ្បី រពពារះ ខ្នុំ បតងបត យល់ 

ស្�លិខិត ពតឹមពតូវ ។

ប៉ុបន្ត មាន ពគា មួយ ខ្នុំ បាន �្ រ�ើញ ថា ខេម្បី� ្ ិត 

ជា �ូច ជា ជបីវិត ខ្នុំ ខាលាំង ណាស់ ! វា បាន រ្ើត រេើង រៅ 

រ្ល រយើង  រ�ើ� រេើង ភ្ំ រៅ របារះ ជំ�ុំ ជា ពេួស្� ។

ែូចជាព្រះគម្ពីរ!
យ�ើងបា�្ ិ្ថាការយ�ើរយឡើងភ្ំ�ឹងអស្ចារ្យោស់
រ�រូ្�ល់យ�ើងបា�យមើលយ�ើញសញ្ញាយៅតាមផ្ូវលំ។
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កុមា
រ

ខ្នុំ បាន ស្ពយ កាបូប ្ ំ �បស់ ខ្នុំ និង តង់ សពមាប់ 

រ�្ រ�ើយ ខ្នុំ មិន �អ៊ូ�ទាំ រទ ។ បោទាប់ម្ វា 

មាន ចមាងាយ ពតឹមបត បួន បម៉ល  ( 6.5 េ.ម ) 

រទៀតប៉ុរណាណរះ រៅ �ល់ ស្ឹង រ�ើយ ។ ខ្នុំ អាច រ្វើ 

បាន គាមន បញ្ហា រទ ។

កា� រ�ើ� រេើង ភ្ំ ្ ុំ ្ ិបា្ ខាលាំង រទ ប៉ុបន្ត ខ្នុំ 

�ី្រាយ រ�ើម្បី �ប់ សពមា្មដែង  បោទាប់ ្ បី រ�ើ� 

បាន ្ បី� បម៉ល ( 3 េ.ម ) ។ បោទាប់ ម្ 

រយើងរមើល រ�ើញ សញ្ញា តាម ផ្អូវ លំ�ំបូង 

រេ ។ សញ្ញា ពបាប់ ថា ស្ឹង េឺ រៅ មាន 

ចមាងាយពបាំ មួយ បម៉ល ( 9.5 េ.ម ) រទៀត ។ 

ឪ្ុ្ ខ្នុំ ្ ុំ ចាំបាច់ ពបាប់ ខ្នុំ ថា ផ្អូវ លំ រោរះ នឹង 

មាន ចមាងាយ ្ បី��ង រទៀត ឆ្ងាយ ជា ង អវបី ប�ល 

រយើងបាន  េិត ្ បី �ំបូង ។ ខ្នុំ បាន យល់ �ឹង  

�ួច រៅ រ�ើយ ។ គាត់  ោំបាច់ពតូវ �ំឭ្ 

រយើង អំ្បីកា��្សា ទុ្ ទឹ្ �បស់ រយើង  

សពមាប់ ចមាងាយ ផ្អូវ ឆ្ងាយ រោរះ ។

�ំបូោមន �បស់ ឪ្ុ្ ខ្នុំ សំខាន់  

ប៉ុបន្ត ្ ិបា្ រ្វើ តាម ។ ព្រះអាទិត្យ 

រ្ល �រសៀលមាន ្ ំរៅ  រ្ដៅ 

រ�ើយ រយើង រស្ើ� បត គាមន 

ម្ប់ ពជ្ រៅ តាម ផ្អូវ 

លំរោរះ រទ ។ វា ហា្់ 

�ូចជា រយើង នឹង រៅ ្ ុំ �ល់ 

បឹង  រោរះ រទ ។

មនុសសេ ចាស់ �ប់ តាម ផ្អូវ  

ជាមួយ នឹង រ្មេង តូច រ�ើយ បងប្អអូន 

ជបី�ូន មួយ ប�ល ្ ំជាង បាន រ�ើ� រៅ មុខ ។ ខ្នុំ រៅ 

ជាមួយ នឹង បងប្អអូន ជបី�ូន មួយខ្នុំ ប�ល មាន អាយុ 

ពសបាល គានា រ�ើយ រយើង បាន រៅ �ល់្បន្ង មួយ   

រៅ ចរោលារះ ផ្អូវ �វាង ្ ួ្គាត់ ។

រៅរ្ល រយើង រមើល ្ ុំ រ�ើញ ន�ណា មានា្់ រៅ 

ខាង មុខ ឬ រៅ ខាង រពកាយ រយើង រយើង ចាប់ រផដែើម 

មាន អា�មមេណ៍ ភ័យ ព្ួយ ។ កាបូប ស្ពយ �បស់ 

រយើង ហា្់ �ូចជា ្ ងៃន់ រ�ើយ �ប ទឹ្ �បស់ រយើង 

អស់ទឹ្ រទៀត ។ បា៉ា រតើ រយើង ពតូវ រៅ ឆ្ងាយ ប៉ុណាណ 

រទៀត រៅ ?

ទបីបំផុត រយើង បាន ភ័យបា�ម្ យា៉ាងខាលាំង រ�ើយ 

បាន រនឿយ �ត់ �ល់ រយើង បាន សរពមចចិត្ត ថា 

�ប់សិន �ួច  អ្ិស្ឋាន ។

បោទាប់ ្ បី កា� អ្ិស្ឋាន រយើង បាន រលើ្ 

កាបូប ស្ពយ  រ�ើយ បាន រ�ើ� រៅ មុខ រទៀត រោយ 

យឺតៗ ។

បន្តិច រពកាយ ម្ រយើង បាន ឮ សរម្ង រជើង 

រសរះ ជិរះ ម្ តាម ផ្អូវ រយើង ។ រយើង បាន �ង់ចាំ រមើល 

រ�ើញ បុ�ស មានា្់ ជិរះ   រសរះ សំរៅ ម្ កាន់ រយើង ។

គាត់ បាន �ប់  រ�ើយ ឲ្យ ទឹ្ �ល់ រយើង ខ្រះ ។ 

គាត់ បាន ្ ន្យល់ពបាប់  ថា បងប្អអូន ជបី�ូន មួយ ្ ំៗ 

�បស់ រយើង បាន ពបញាប់ រៅ �ល់ ស្ឹង រោយ មាន 

�ប ោ្់ ទឹ្ រ�ើម្បី យ្ ម្ ឲ្យ ្ ួ្ រយើង ។ បុ�ស 

បាន ឮ ថា រយើង ពតូវ កា� ទឹ្ រោរះ គាត់ បានយល់ 

ព្ម ជួយ ។ « រតើ មាន ន� ណា ចង់ ឲ្យ ខ្នុំ ជួយ ស្ពយ 

កាបូប  រទ ? » គាត់ បាន សួ� ។

ខ្នុំ បាន រមើល រៅ បងប្អអូន ជបី�ូន មួយ ខ្នុំ រ�ើយ រេ 

« ចូរ កយើង តាំង ចិត្ អាន្ គម្ីរ . . . ឲ្យ កាន្់ តត រាន្កគ្ល 
បំណង ន្ិង កាន្់ តត កផាដាត យ្ ចិត្ ទុ្ ោ្់ » ។

ពបធាន	សឌៀស្ើរ	សអ�្	អុជដូហ្	ជាទីពបឹកសា	ទីពីរ	សៅ	ក្នុង	្ ណៈពបធាន	ទីមួ�	
«	Your Potential, Your Privilege	»	Liahona,	ខែ	ឧ�ភា		
ឆ្នាំ	2011,ទំព័រ	59	។

បាន ញញឹម ោ្់ ខ្នុំ ។ រយើង ្ ិត ជា មិន អបី រទ !

រយើង បាន និយាយ រៅ បុ�ស រោរះ ថា « អ្្  

អាច រៅ ជួយ �ល់ អ្្�ថទរទៀត ចុរះ » ។ « រយើង 

មិន អបី រទ » ។

រ�ើយ វា ជា កា� ្ ិត ! រៅ តាម ផ្អូវ រ្វើ�ំរណើ�រៅ 

បឹងបន្ត រទៀត រោរះ  រយើង មាន អា�មមេណ៍ ហា្់ �ូចជា 

្ួ្រទវតា រលើ្ កាបូប ស្ពយ �បស់រយើង រ�ើយ �ុញ 

រយើង ឲ្យ រៅ មុខ �ូរចានារះ ប�� ។ រពកាយ ម្ រៅ រ្ល 

ខ្នុំ បាន ពបាប់ ឪ្ុ្ ខ្នុំ អំ្បី រ�ឿង រនរះ  ឪ្ុ្ បាន ញញឹម 

រ�ើយ មាដៅយ បាន ពស្់ ទឹ្បភ្្ ។

មួយ សបាដៅ�៍ រពកាយម្ ពេួស្� ខ្នុំ បាន អាន 

ម៉ូស្យ 24 ។ បភ្្ �បស់ ខ្នុំ បាន របើ្ ្ ំៗ រៅរ្ល 

រយើង អាន ពា្្យ ទាំ ង រនរះ ថា ៖ « រយើង នឹង សពមាល 

បន្នុ្ ទាំងឡាយ ប�ល ោ្់ រៅ រលើ ស្មអ្្ 

ផង រ�ើយ សូម្បី បត �ូប អ្្ ្ ៏ នឹង មិនអាច ចាប់ 

អា�មមេណ៍ ថា មាន បន្នុ្ ទាំង រោរះ រៅ រលើ ខ្ង អ្្ 

រេើយ » ( ខ 14 ) ។

ខ្នុំ បាន ភាលាត់ មាត់ ថា « រោរះ ជា អវបី ប�ល បាន រ្ើត 

រេើង រៅ តាម ផ្អូវ លំ » ។ ខ្នុំ ្ ុំ ចាំ បាច់  េិត អំ្បី �របៀប 

រ�ើម្បី រពបើ េម្បី� រនរះ រៅ ្ ្នុង ជបីវិត �បស់ ខ្នុំ រទ— េម្បី� 

រនរះ បាន ្ ិ្ណ៌ោ ជបីវិត �បស់ ខ្នុំ �ួច រៅ រ�ើយ !  

វា អស្ចា�្យ ណាស់ ! ខ្នុំ រស្ើ�បតមិនអាច ចាំ �្ ខេម្បី� 

រផសេង ប�លពប �ូច នឹងជបីវិត ខ្នុំ ណាស់ ។

រ�ើយ រោរះ ជា អវបី ប�ល ខ្នុំ បាន រ�ៀន ថា ខ្នុំ បាន 

ពប�ូច ខេម្បី� ម្ ខ្លួន ខ្នុំ រ�ើយ ខ្នុំ ្ ៏ អាច ពប�ូច ខ្លួន ខ្នុំ 

រៅ នឹង ខេម្បី� ប�� ! ◼

អ្ក�ិព�្ធរស់យៅក្នុងរ�្ឋ�រូថា�៍ស.រ.អា.។
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ណូយេ  

ជា្យាកា�ី មានា្់ ថន េម្បី� សញ្ញា ចាស់ ។ គាត់ 

�្សា បទបញ្ញត្តិ  រ�ើយ បាន ជួយ ពេួស្� គាត់ 

ឲ្យមាន សុវត្ិភា្ ្ បី ទឹ្ ជំនន់ រោយ កា� 

ស្ដៅប់ តាម ព្រះបន្អូល �បស់ ព្រះ ។ អ្្ អាច 

�្សា បទបញ្ញត្តិ  រ�ើយ ជួយ ពេួស្� អ្្ ផងប�� 

រោយ កា� អាន រចញ ្ បី េម្បី�សញ្ញា ចាស់ ជា 

រ�ៀង រាល់ សបាដៅ�៍ ្ ្នុង ឆ្នាំ រនរះ ។

ចូ� ឲ្យ មនុសសេ រ្ញ វ័យ មានា្់ ជួយ អ្្ កាត់ 

ទំ្័� ផ្ត់ �ូប រនរះ រចញ ឬ របារះ្ុម្ វា រចញម្ 

liahona.lds.org ។ រាល់ សបាដៅ�៍ បោទាប់ 

្បី អ្្ អាន ចូ� ផ្ត់ ្ ណ៌ រៅ ្ ្នុង ចរមាលារះ 

ទាំងអស់ ប�ល មាន រលខ ្ ្នុង សបាដៅ�៍ 

រោរះ រោយរពបើ្ណ៌ប�លអ្្េិតថាល្អ ។ 

សូម រមើល ទំ្័� 76 សពមាប់ រយាបល់ កា� អាន 

ពបចាំ សបាដៅ�៍ ។ អ្្ អាច អាន រោយ ខ្លួន ឯង 

ឬ ជា មួយ ព្ុម ពេួស្� អ្្ ។ រៅរ្ល អ្្ 

អាន ចប់ អ្្ នឹង អាន ខ្រះៗ អំ្បី រ�ឿង សំខាន់ 

បំផុត រៅ ្ ្នុង េម្បី� សញ្ញា ចាស់ ! ◼

�ំណូម	ពរ	អំពី	្ ម្ីរ�ញ្ញា	ចា�់
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76	 លីអា�ូណា

នោបល់ការអានទ្បចាំសបាដា�៍សទ្មាប់«សំ�ូមពរអំពដីទ្ពះគម្ដីរសញ្ញាចាស់»(សូមនមើលទំព័រ74–75)។

�បាតាហ៍ ការអាន

1
ខផនការ	ថន	ស�ចក្ី	�ស្គ្គារះ	៖		

មែូកស 1:39; អ័ម្បាហាំ 3:12, 22–28; 4:1

2 ការ	បង្ក	បសង្កើត	៖	កលា្ុប្បត្ិ 1; 2:1–3

3 អ័ដាម	ននិង	នាង	សអវា៉	៖	កលា្ុប្បត្ិ 2:7–9, 15–25

4 ការ	ធាលាក់	៖	កលា្ុប្បត្ិ 3

5 កាអ៊មីន	ននិង	សអបនិល	៖	កលា្ុប្បត្ិ 4:1–16

6
ទីពកុង	សអណុក	៖		

មែូកស 6:21, 26–28; 7:13–21

7
ទូក	ធំ	រប�់	ណូសអ	៖		

កលា្ុប្បត្ិ 6:5, 7–9, 13–22; 7:1–19, 23–24

8
ព្ួសារ	រប�់	ណូសអ	ពតូវ	បាន	�ស្គ្គារះ	៖		

កលា្ុប្បត្ិ 8:6–13, 15–17

9
ប៉ម	បាបនិល	៖		

កលា្ុប្បត្ិ 11:1–9; កអក្ើរ 1:1–3, 33–43

10
ស�ចក្ី	�ញ្ញា	រប�់	អ័ពបាហាំ	៖		

អ័ម្បាហាំ 1:1–4; 2:6–13; កលា្ុប្បត្ិ 17:1–7

11
អ័ពបាហាំ	ននិង	េនុត	៖		

កលា្ុប្បត្ិ 13:1–13; 19:1, 15–17, 24–29

12 អ័ពបាហាំ	ននិង	អ៊មីសាក	៖	កលា្ុប្បត្ិ 22:1–18

13 អ៊មីសាក	ននិង	សរ៉សបកា	៖	កលា្ុប្បត្ិ 24:1–4, 7–20, 61–67

14 យា៉ាកុប	ននិង	សអសាវ	៖	កលា្ុប្បត្ិ 25:21–34; 27:1–23

15 យា៉ាកុប	ននិង	រា៉ខជល	៖	កលា្ុប្បត្ិ 29:1–2, 10–30

16
យា៉ាកុប	កាលា�	សៅ	ជា	អ៊មីពសាខអល	�៉ូខ�ប	ពតូវ	បាន	លក់	សៅ	កាន់	សអ�៊មីព្ទ	៖		

កលា្ុប្បត្ិ 35:9–12; 37:3–14, 18–34

17
�៉ូខ�ប	សៅ	ក្នុង	សអ�៊មីព្ទ	៖	កលា្ុប្បត្ិ 39:1–4, 7–20; 
40:1–3, 5–8; 41:1, 8–12, 14, 29–36, 39–40

18
ការអភ័�សរា�	រប�់�៉ូខ�ប	៖ កលា្ុប្បត្ិ 42:3–16; 

43:15; 44:1–12, 18, 33–34; 45:3–8

19
កំសណើត	ននិង	ការ	សៅ	រប�់	ម៉ូស�	៖	ន្ិ្្ខមន្ំ 1:8–14, 22; 

2:1–6, 10–21; 3:1–14, 19–20; 4:10–12

20
ស�ចក្ី	សវទនា	៖ ន្ិ្្ខមន្ំ 7:10–14, 20–21;  
8:6, 17, 24; 9:6, 10, 23; 10:14–15, 

22; 11:5; 12:30–32, 41–42

21 ននិក្ខមនំ	៖	ន្ិ្្ខមន្ំ 14:5–16, 19–31

22
ពួក	សា�ន៍	អ៊មីពសាខអល	បាន	ទទួល	នំមា៉ានា	មក	ពី	សាថាន�ួ្៌	៖		

ន្ិ្្ខមន្ំ 16:1–8, 21–31, 35

23
ពកនិត្យវិន័�	រាំង	ដប់	ពបការ;	ព�់	លង្និន	៖		

ន្ិ្្ខមន្ំ 19:1–5, 20; 20:1–17; 31:18; ជន្គណោ 21: 4–9

24 កូន	ព�ី	រប�់	�្លូ	ផនិហាត	៖	ជន្គណោ 27:1–7

25
�៉ូស�្	ននិង	ចមបាំង	ថន	ស�រីែូរ	៖	យែូកស្ 1:1–11, 16–17; 2:1–6, 
14; 3:5–9, 13–17; 6:1–5, 13–16, 20, 23; 24:14–18

26
ស្ឌាន	៖  

កៅហាវាយ 6:6–16; 7:1–7, 16–22; 8: 22–23

�បាតាហ៍ ការអាន

27
សាំ�ុន	ននិង	សដលីឡា	៖		

កៅហាវាយ 13:1–5, 24; 16:2–23, 28–30

28
នាង	រ�់	ននិង	នា៉ាអូមី	៖	ោង រស់ 1:1–9, 14–16; 2:1–8, 

15–18; 3:1, 3–11; 4:13, 17; យែូហាន្ 7:42

29
សាំ�ូខអល,	ពយាការី	សក្មង	៖	សាំយូតអលទី 1 1:9–11, 

17–20, 24–28; 2:26; 3:1–11, 16–20
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ក
ុរា

រ

េំ
េនុង និទា����ូវ ស្វាមបី ខ្នុំ និង ខ្នុំ បាន 

ចូល�ួម ្ ្នុង កា� រលង ្ បីឡា បាល់ ឱប រៅ 

ពបុស រយើង  ប�ល មាន អាយុ 4 ឆ្នាំ ។ រយើង 

មាន ្ ដែបី �ំរភើប ខាលាំង ណាស់ រៅរ្ល រៅ �ត់ ពេប់ ទិស 

រ�ញ តាម បាល់ រោរះ ។ រៅ រ្ល ចុង បញ្ចប់  ្បញ្ច 

បាន ផ្នុំ រេើង  អ្្ រលង ទាំងរោរះ ្ ុំ �ឹង ថា ន�ណា 

�្រះ ឬ ន�ណា ចាញ់ រោរះ រេើយ ។ ្ួ្រេ ពគាន់ បត 

រលង ្ ំស្នដែ ប៉ុរណាណរះ ។

ពេូ បងវឹ្ សុំ ឲ្យ អ្្ រលង ចាប់ ថ� 

ជាមួយ នឹង ព្ុម �ថទ ។ បោទាប់ 

ម្  រយើង បាន រមើល រ�ើញ អវបី មួយ 

�៏ អស្ចា�្យ ណាស់ ។ ពេូ បងវឹ្ 

�បស់ ្ ួ្រេបានពបកាស ្ បីផ្អូវ 

រជាេជ័យ ។

ឪ្ុ្ មាដៅយ យាយ តា និង 

ន�ណា ប�ល បាន ម្ រមើល 

្បីឡា បាន រពកា្ �� រេើង 

រ�ើយ បាន �� ជា ្ បី�ជួ� ទល់ 

មុខ គានា ។ បោទាប់ ម្ រេ បាន រលើ្ ថ� រេើង បរងកើត 

ជា ទាវា�រកាង មួយ ។ ្ុមា� ទាំងឡាយ បាន រសើច  

រៅ រ្ល ្ ួ្រេ �ត់ រៅ រពកាម ថ� �បស់ មនុសសេ រ្ញ 

វ័យ ប�ល អបអ� រ�ើយ ចូល តាម ផ្អូវ រោរះ ។

មិន យូ� ប៉ុោមន  ្ុមា� ម្ ្ បី ព្ុម រផសេង បាន 

សរពមច ចិត្ត ចូល�ួម សបបាយ ប�� ។ អ្្ រលង ទាំង 

អស់ បាន ទទួល កា� អបអ� រោយ មនុសសេ រ្ញ វ័យ 

រៅរ្ល ្ ួ្រេ �ត់ តាម ផ្អូវ  រជាេជ័យ ។

រៅ ្ ្នុង េំនិត �បស់ ខ្នុំ ខ្នុំ អាច រមើល រ�ើញ �ូប 

ភា្ រផសេង រទៀត ។ ខ្នុំ មាន អា�មមេណ៍ ថា ខ្នុំ ្ ំ្ុង 

រមើល ្ ុមា� ទាំង រនរះ �ស់ រៅ តាម បផនកា� �បស់ 

ព្រះវ�បិតាសួេ៌ ប�ល បាន បរងកើត សពមាប់ ្ ុមា� 

ពេប់ �ូប ។ ្ួ្រេ �ត់ រៅ រលើ ផ្អូវ តូច និង ចរង្អៀត 

រពកាម ថ� �បស់ មនុសសេ ប�ល ពសឡាញ់ ្ ួ្រេ ។ 

្ុមា� មានា្់ៗ មាន អា�មមេណ៍ �ី្រាយ ្ ្នុង កា� រៅ រលើ 

ផ្អូវ រោរះ ។

ព្រះរយស៊ូវ ពេបីស្ បាន  « េូស ផ្អូវ រ�ើយ 

�ឹ្ោំ ផ្អូវ » សពមាប់ រយើង មានា្់ៗ ។ 1 

របើ សិន ជា រយើង រ្វើ តាម កា� �ឹ្ោំ 

�បស់ ពទង់ រោរះ រយើង ទាំងអស់ 

គានា  ពតេប់ រៅ កាន់ រេ�ោឋាន 

សួេ៌ �បស់ រយើង រ�ើយ មាន 

សុវត្ិភា្ រៅ ្ ្នុង ព្រះ�ស្ត �បស់ 

ព្រះវ�បិតាសួេ៌ ។ ◼
កំណត់ ចំណាំ
 1.  « ឱ ពបាជាញា និង ្ ដែបី ពសឡាញ់ �៏ ្ ំអស្ចា�្យ » 

ទំ�ុក្ ំយកើង ទំ្័� 19 ។
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ដោយ រ៉ូសរា៉ារី អិម វិកស្ញម

បបធានអង្គការបឋមសិកសាទូដៅ

«ឱតផ�ការថ�តពះរ្ស់យ�ើង្ំោស់�្ន៎»
(�ីថ�្វទី29:13)។

ផ្លលូវជជាគជ័យ
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បពោះវរ្រិតាសួគ៌ បាន យរៀ្រចំ ផ្លូវ មួ� សបម្រ់  
ឲ្យ ខ្ញំ ប�ឡ្រ់ យៅ រក បេង់ វិញ

ការនាំ	ថ្នាក់	អង្គការ	បឋម	�និកសា	មក	ក្នុង	លំសៅដាឋាន
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្ីវ ម្
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ករៀន្ បតន្ថែម កទៀត អំពី បាវចោ ថានា្់ អង្គការ បឋមសិ្សា របស់ តខ កន្រះ !

ម្ពរះវរបិតាសួគ៌ បាន្ បង្ហាញ តែន្ការ របស់ ម្ទង់ �ល់ 
កយើង ។កយើង បាន្ កម្ជើសករើស ក្្ើ តាម តែន្ការ របស់ 

ម្ពរះវរបិតាសួគ៌ ក�ើយ ម្ កាន្់ តែន្�ី ។

មុន្ កពល កយើង ម្ កាន្់ តែន្�ី កយើង រាំង អស់ 
 គ្នា បាន្ រស់ កៅ សាថាន្សួគ៌ ជាមួយ ម្ពរះវបិតាសួគ៌  
ន្ិង ម្ពរះរាជបុម្តា របស់ ម្ទង់ ម្ពរះកយស៊ូវ ម្គីស្ ។

ម្ពរះវរបិតាសួគ៌ ម្សឡាញ់ 
កយើង ក�ើយ ចង់ ឲ្យ កយើង 

ម្តឡប់កៅ រ្  ម្ទង់ វិញ ។ម្ទង់ 
បាន្ បញជតូន្ ម្ពរះរាជបុម្តា របស់ 
ម្ទង់ ម្ពរះកយស៊ូវ ម្គីស្ ក�ើម្បី 
បង្ហាញ ែ្តូវ កយើង ក�ើយ ជួយ 

កយើង ម្តឡប់ កៅ រ្ ម្ទង់ វិញ ។

កយើង ក�ើរ  តាម ែ្តូវ ម្តឡប់ កៅ កាន្់ 
ម្ពរះវរបិតាសួគ៌ វិញ កោយ ៖

ការ ទទួល 
បុណ្យម្ជមុជទឈឹ្ ន្ិង 

ពិ្ី បញ្ជា្់

ការ ទទួល រាន្ សាម្កាមែង់

ន្ិង ការ រស់ កៅ 
កោយ កសច្ដី 
ជំកន្ឿ ។

ការ ចុរះកសច្ដី សញ្ញា ្ ្នុង 
ម្ពរះវិហារបរិសុទ្ធ 

កៅ កពល កយើង ម្តឡប់ កៅ ម្ពរះវរបិតា សួគ៌ វិញ  
កោរះ ម្ទង់ ន្ឈឹង សាវាគមន្៍ កយើង ឲ្យ ម្តឡប់  
កៅ វិញ កោយ លាតម្ពរះ�ស្  !
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ផ្លូវ	មួ��ពមាប់	ែ្នុំ
ចូរ ក្្ើ បណ្ណ ម្បកាស មួយ តំណាង ឲ្យ ែ្តូវ របស់ អ្្ 

ម្តឡប់ កៅកាន្់  ម្ពរះវរបិតាសួគ៌ វិញ ។ចូរ គូស ែ្តូវ 

មួយ កៅ កលើ ម្្ោស ឬ កាដារ បណ្ណ ម្បកាស ។ចូរ ឲ្យ 

មន្ុស្ស កពញ វ័យ រានា្់ ជួយ អ្្ កាត់រូបភាព តូចៗ 

ក�ើយ បិទសកនុត ឬ បិទកាវ រូបភាព កៅ តាម ែ្តូវ ។បតន្ថែម 

រូប�ត ឬ គូ រូប របស់ អ្្ កៅ ម្គ្ សំខាន្់ៗ �ូចជា 

ពិ្ីបុណ្យម្ជមុជទឈឹ្ ។

អ្ក	នឹង	ពតូវការ	៖

ម្្ោស មួយសន្្ឈឹ្ ឬ កាដារ បណ្ណម្បកាស

្នហន្្

កាវ ឬ សកនុត

្ូល័រ កទៀន្ ប៊ិច �្ឺត ឬ ក្មន�

្ំននិត	សយាបល់	�ពមាប់	ការ	
	ននិយា�	ក្នុង	ព្ួសារ
សារលិខិត កន្រះ ពន្្យល់ អំពី តែន្ការ របស់ 

ម្ពរះវរបិតាសួគ៌ តាម រកបៀប �៏ សាមញ្ បំែុតមួយ ។  

អ្្ អាច ឲ្យ សរាជិ្ ម្គួសារ ឆ្លាស់ កវណ គ្នា កម្បើ រូបភាព 

ក�ើម្បី ពន្្យល់ អំពី តែ្្ កែ្សងៗ នន្ តែន្ការ ។បោទាប់ ម្ 

អ្្ អាច ន្ិ៉យ ជាមួយ គ្នា អំពី រកបៀប ត�ល អ្្ អាច 

ជួយ គ្នា កៅ វិញ កៅ ម្ ឲ្យ សថែិត កៅ កលើ ែ្តូវ ត�ល ោំ 

ម្តឡប់ កៅ រ្ ម្ពរះវរបិតាសួគ៌ វិញ ។

ចសពមៀង	ននិង	ពពរះ្ម្ីរ
•   « He Sent His Son » ( Children’s 

Songbook, ទំព័រ 34–35 )
•  យែូហាន្ 3:16

�ំកណើរ រស់កឡើងវិញ

ឈរ ក�ើម្បី ភាព ម្តឈឹមម្តូវ 

ខ្នុំ ន្ឈឹង កៅ ទីកោរះ 
 ន�ងៃ មួយ ។

ចូរ ោ្់ អាវ  
កម្ការះរបស់ម្ពរះ

រ្សាបទបញ្ត្ិ

ខ្នុំ ម្តឡប់ កៅ កាន្់  
ម្ពរះវរបិតា សួគ៌ វិញ !

ម្គួសារ អោគត របស់ ខ្នុំម្ពរះ គម្ីរមរមន្

ទទួល អំកណាយរាន្ នន្ 
 ម្ពរះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ

ន�ងៃ ពិ្ី បុណ្យម្ជមុជទឈឹ្ របស់ ខ្នុំ

ជីវិតមុន្តែន្�ី

កន្រះ គឺ ជា រូប ខ្នុំ !

ខ្នុំ ន្ឈឹង ក្្ើ តាម ម្ពរះកយស៊ូវ  
ម្គីស្
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កៅ
 ព្ឹ្ មុន រ្ល ្ ូន ពបុស �បស់ ខ្នុំ ោនបីបយ៉ល  ចូល រ�ៀន 

ស្ោមរត្តយ្យ ថ្ងៃ ទបីមួយ �បស់ គាត់ គាត់ មាន ្ ងវល់ 

មួយចំនួន អំ្បី កា� ចា្ រចញ ្ បី ផ្រះ រៅ ចូល ស្ោរ�ៀន ។ ខ្នុំ ចង់ រ្វើ 

ឲ្យ ពបា្� ថា គាត់ មាន អា�មមេណ៍ ថា បាន រពតៀម ខ្លួន ជារពសច រ�ើម្បី 

ពប�ម មុខ នឹង បញ្ហា ទាំងឡាយ ្ ្នុង « ្ិភ្រោ្ ្ ិត » ។  

ខ្នុំ បាន ពបាប់ ោនបីបយ៉ល ថា ខ្នុំ នឹង នឹ្គាត់ ខាលាំង ណាស់ រ្ល គាត់ 

រៅ ឆ្ងាយ ។ ខ្នុំ បាន ពបាប់ គាត់ ថា រទារះ ជា ខ្នុំ ្ ុំ អាច រៅ ជាមួយ គាត់ 

រៅ ស្ោរ�ៀន្ដែបី ្៏ គាត់ ្ ុំ ចាំបាច់ ខាលាច ឬ មាន អា�មមេណ៍ ឯរកា 

រេើយ រពពារះ ព្រះវ�បិតាសួេ៌ នឹង ទត រមើល ម្ រលើ គាត់ ។ ខ្នុំ បាន 

�ំឭ្ គាត់ ថា គាត់ អាច អ្ិស្ឋាន ពេប់ រ្ល ពេង់ ទបី្បន្ង រោរះ ព្រះ 

នឹង ស្ដៅប់ ឮ គាត់ ជានិច្ច ។

រៅ រ្ល ខ្នុំ និយាយ ោនបីបយ៉ល ប�ល មាន អាយុ ជិត ពបាំ 

ឆ្នាំ បាន ស្ដៅប់ រោយ យ្ចិត្ត ទុ្ោ្់ ។ បោទាប់ ្ បី បាន េិត ខ្រះៗ 

គាត់បាន តប ថា « រតើ ពទង់ អាច រមើល រ�ើញ្ូន រ្ល ្ ូន  រៅ ្ ្នុង 

ផ្រះ ឬ រទ ? »

ខ្នុំ អរះអាង នឹង គាត់ ថា « រ�ើញ » ។

« រតើ ពទង់ រមើល រ�ើញ្ូន រ្ល្ូន  រៅ រព្ ផ្រះឬ រទ ? »  

គាត់ បាន សួ� ។

ខ្នុំ តប ថា « រ�ើញ ពទង់ អាច រមើល រ�ើញ ្ ូន ជានិច្ច » ។

រោយ ទឹ្ មុខ �ំរភើប ោនបីបយ៉ល បាន �ត់ ភាលាម រៅ រានហាល 

ខាង រពកាយ ផ្រះ ។ ខ្នុំ បាន រ�ើ� យា៉ាង រេៀ្ ្ បី រពកាយ គាត់ ។ 

ោនបីបយ៉ល បាន រមើល រៅ រលើ រម� �៏ ពសេរះ ្ណ៌ ថផ្រម� �ួច 

សួ� ថា « របើ្ូន  រមើល រៅ រលើ រម� រ�ើយ ញញឹម រតើ ពទង់ នឹង ទត 

រមើល រ�ើញ្ូន រ�ើយ នឹង ញញឹម តប ម្្ូន  វិញ ឬ រទ ? »

ខ្នុំ អួល រ�ើម ្ � និយាយ ្ ុំ �ួច ខ្នុំ ្ ៏ បាន ង្់ ្ បាល ថា « 

រ�ើញ ! » ។

រ្ល ្ ំ្ុង រមើល រៅ រលើ រម� បភ្្ គាត់ �ំថ្ �្ រមើល រោយ ្ ដែបី 

ជំរនឿ �ូច ជា រ្មេង�៏ ឥត រខាចារះ ោនបីបយ៉ល បាន សួ� រោយ �ិរះេិត ថា 

« រតើ ្ ូន  អាច រមើល រ�ើញ ពទង់ ឬ រទ ? »

ខ្នុំ បាន រ្្ើយ ថា « ្ូន្ុំ អាច រមើល រ�ើញ ពទង់ រទ បុ៉បន្ត ្ ូន នឹង 

�ឹង ថា ពទង់េង់ រៅ ទបី រោរះ ្បី រពពារះ ្ ូន នឹង �ឹង  ថា ពទង់ ញញឹម រៅ 

្្នុង របរះ�ូង �បស់ ្ ូន » ។

ោនបីបយ៉ល �� ញញឹម រៅ រ្ល គាត់ សំេឹង រមើល រៅ 

រលើ រម� ។ ខ្នុ ំបាន �ឹង ថា គាត់ ធ្លាប់រ�ើញ  នូវ ស្នាម ញញឹម �៏ 

រទវភា្រោរះ   ចា្់ រពរៅ រៅ ្ ្នុង ព្លឹង �បស់ គាត់ តាម �យៈ  ទឹ្ មុខ 

�ូច រទវតា �បស់ គាត់ ប�ល ពប្ប រោយ ភា្ សុខស្នដែ រោរះ ។

រចញ ម្ ្ បី បបូ� មាត់ ថន ្ ុមា� តូចៗ រយើង រ�ៀន រពចើន អំ្បី 

រសច្ដែបីជំរនឿ �៏ ប�ិសុទ្ធ —រសច្ដែបីជំរនឿ ប�ល រយើង សង្ឹម ថា 

្ួ្រេ នឹង រតាង ជាប់ រៅ ជា រ�ៀង ��ូត ។ ្ួ្រេ បាន �្ រ�ើញ 

រោយ ឥតសងសេ័យអំ្បី រ�ឿង រោរះ រទារះ ជា ជបីវិត ល្អ ឬ រ្ល ខ្រះ វា 

្ិបា្ ្ ដែបី ។ រយើង អ្ិស្ឋាន សុំ ឲ្យ រសច្ដែបីជំរនឿ �បស់ ្ ួ្រេ នឹង 

គាំពទ �ល់ ្ ួ្រេ ។

រៅរ្ល មាន រ�ឿង លំបា្ រៅ ្ ្នុង ជបីវិត ផ្ទាល់ ខ្លួន ខ្នុំ ខ្នុំ ចាំ នូវ 

េំ�ូ �បស់ ោនបីបយ៉ល រ�ើយ រោយ រសច្ដែបីជំរនឿ �ូច ជា ្ ូន រ្មេង 

ទាំង ពសុង តាម ប�ល មនុសសេ ្ ំ អាច រ្វើ បាន រោរះ ខ្នុំ បាន រមើល 

រៅ ស្ថានសួេ៌ រ�ើយ សួ� ផងប�� ថា « រតើ ពទង់ អាច  រ�ើញ ខ្នុំ ឬ 

រទ ? » �ួច ខ្នុំ បាន ្ ិចា�ណា រោយ ស្ងាត់ រសងៃៀម �ូច ជា ោនបីបយ៉ល 

ថា « រតើ ខ្នុំ អាច រមើល រ�ើញ ពទង់ ឬ រទ ? » រៅ រ្ល ខ្នុំ ្ ិចា�ណា 

អំ្បី ្ ដែបី រមតាតា ្ �ុណា �៏ ទន់ ភ្ន់ �បស់ ពទង់ យា៉ាង ប�ិបូ� រៅ ្ ្នុង ជបីវិត ខ្នុំ 

រោរះ ព្រះវិញ្ញាណ ប�ិសុទ្ធ បញ្ជា្់ ពបាប់ ថា ខ្នុំ ្ ិត ជា បាន �ឹង ្ បី ្ ដែបី 

ពសឡាញ់ �បស់ ព្រះវ�បិតាសួេ៌  បមន ។ ព្រះវិញ្ញាណ   អរះអាង ខ្នុំ ថា 

ខ្នុំ បតងបត អាច បាន �ំឭ្ ្ ដែបី ពសឡាញ់ �បស់ ពទង់ រៅ ្ ្នុងរសច ដ្ែបី ជំរនឿ 

និង បាន បំផុស  រោយ ្ ដែបី សង្ឹមជានិច្ច ។ ◼

អ្ក�ិព�្ធរស់យៅក្នុងរ�្ឋ�រូថា�៍ស.រ.អា.។

កតើ ម្ទង់ អាច កឃើញ ខ្នុំ ឬ កទ ?
សដា�	សធសរសា	សាដារ

ោ�ីត�៉លបា�រ្់យៅ
រា�ហាលផទេះយ�ើ�
បា�សួរខ្នុំថា«យ្ើ
ករូ�យមើលយៅយលើយម�
យ�ើ�ញញឹមយ្ើតពះ
�ឹងញញឹមត្ឡ្់មក
ករូ�វិញយទ?»

លុរះ	ពរា	ជួប	សទៀត
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រិត

ហារ៉ូល ប៊ី លី ហារ៉ូល ប៊ី លី បាន រ�ៀន រ�ើម្បី ស្គាល់ ព្រះវិញ្ញាណ ចាប់ តាំង ្ បី រៅ រ្មេង ។ ថ្ងៃ មួយ គាត់ បានរ�ើ� រៅ កាន់  រោង 

បា្់បប្ មួយ ប៉ុបនដែ មាន សំរេង មួយ បាន រៅ រ្មរះ គាត់ រ�ើយ បាន ពបាប់ គាត់ ថា ្ ុំ ឲ្យ រៅ ទបីរោរះ ។ ហា�៉ូល 

បាន រគា�្ តាម ។ គាត់ បាន បនដែ រ្វើ តាម ព្រះវិញ្ញាណ រៅ រ្ញ មួយ ជបីវិត �បស់ គាត់ �ូច ជា រៅរ្ល គាត់ �ឹ្ោំ  

កម្មវិធី សុខុមាលភាព សាសនាចកក ។ គាត់ ្ ៏ បាន �ឹ្ោំ កា�ិយាល័យ ស្សោចព្ ប�ល បាន  បរងកើត 

សមាភារ ររៀនសូក្រ  រ�ើម្បី ជួយ �ល់ សមាជិ្ ឲ្យ ស្គាល់ ព្រះវិញ្ញាណ រៅ ្ ្នុង ជបីវិត �ស់ រៅ �បស់ ្ ួ្រេ ផងប�� ។



ក៏មាននៅក្នុងទស្សនាវដ្ដីច្បាប់ននះផងដដរ
សម្រាប់មជ្ឈឹមវ័យវ័យក្មេង

ទំព័រ 42

ទំព័រ 60

ទំព័រ 69

សម្រាប់ យុវវ័យ

សម្រាប់ ្ ុរារ

ការសូ៊ទ្រាំ បាន ល្អ
កយើង ពុំ គួរ រំពឈឹង ចង់ រត់ កគច កចញ ពី ការសា្ល្បង របស់ កយើង កោយ សន្យា ន្ឈឹង 

ម្ពរះអរាចាស់ ថា កយើង ន្ឈឹង កៅ តត កសាមរះ ម្តង់ ជាន្ិច្ច កោរះ កទ ។ កយើង គួរ តត ករៀប តែន្ការ 

ក�ើម្បី ស៊ូម្រាំ ឲ្យ បាន្ ល្អ ជំន្ួស វិញ រួច ក�ើយ កយើង ន្ឈឹង ម្តូវ បាន្ ម្បរាន្ ពរ ។

កតើ រាន្ ពរជ័យ អ្ី ខ្រះ ត�ល ក្ើត កចញ ម្ ពី ការ ក្្ើ 

ពង្សម្បវត្ិ ន្ិង ការ យ្ ក្មរះ របស់ ជី�ូន្ ជីតា កៅ 

ម្ពរះវិហារបរិសុទ្ធ ? យុវវ័យ ម្ ពី ទីម្្ុង ន្ូវក៉ោ្ 

ស.រ.អា រាំង កន្រះ តច្ចាយ បទពិកសាន្៍ របស់ 

ពួ្កគ ។

ពរជ័យ រាំងសងខាង

លិខិតឆ្លងដែន សូម រ្ កមើល តតម របស់ 

ម្បកទស កៅ ្ ្នុងលីអាហូណា 

ក�ើម្បី បតន្ថែម កៅ កលើ លិខិត ឆ្ង 

ត�រ របស់ អ្្ ឆ្នាំ កន្រះ !
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