
្សោចពកបនពពរះនយស៊ូវពគីស្ទបនពួកបរិសុទ្ធប្ងៃចុងនពកាយ•ភែនម្ឆ្នាំ2014

្្ដីអំណរនិងការដឈឹងគុណចំកោះ
ម្្ះអង្គសក្គ្រះដដលបាន
រស់ក�ើងវិញទំ្័រ16

វិធដីម្បាំយ៉ាងកដើម្ដីកធវើតាម្ យាការីទំ្័រ22

្រជ័យប្វជិតភា្—រានសម្រាប់
មនុស្សទាំងអស់ទំ្័រ46,50,53,54,60



« ចុះ ត�ើ ស្ត្រី នឹង ត្លេច កូន 

ដែល កំពុង តៅ តោះ 

ឥ�មាន អាណិ� ែល់ 

កូន ដែល តចញ ពរី ផ្ទៃ 

ខលេលួនមក បាន ដែរ ឬ អរី ? 

តេ នឹង ត្លេចបាន ប៉ុដន្ 

អញ មិន ដែល ត្លេច ឯង 

ត�ើយ ។

« តមើល  អញ បាន ចារិក 

ឯង ទុក តៅ ផ្ទៃ បា� ផែ 

រប្ត់ អញ ត�ើយ » ។

នអ្យ49:15–16
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ភ្នែកទាំងឡាយ

8 ្ួ្្ យាការីគម្ដីរសញ្ញាចាស់:ម៉ូកស

10 កគហដ្ឋាននិងម្្ុមម្គួសាររបស់កយើង:
ម្បាំ្ដីរថ្ងៃរហូតដល់បុណ្យអ៊ីសកសទើរ

36 សំក�ង្ ួ្បរិសុទ្ធថ្ងៃចុងកម្កាយ

80 លុះម្តាកយើងជួបកទៀត:ការដសវងរ្កសច្្ដីសង្ឈឹម
នាក្លអនាគត
នោយ្ដានន្ើ�្គសលែី

លីអាហូណាដែនេសាឆ្នាំ2014

្រលិែិត

4 សារលិខិតគណៈម្បធានទដីមួយ៖
ដ្្់យុថ្កាយ៉ាងរាំ
នោយពបធានន�ៀន្ើរនអ�វអុជ�ូ�វ

7 សារលិខិតសួរសុខទុ្្ខ៖កបស្្មមេដ៏កទវភា្
ថនម្្ះកយស៊ូវម្គដីសទ៖ម្្ះអង្គសក្គ្រះនិងម្្ះ
កម្បាសកោះ

អត្ថបទពិនសសៗ

12 កយើងគឺជាម្្ះហស្តរបស់ម្្ះអរាចាស់
នោយភនលនែណូភវល

ពួកបរិសុទ្ធមកពីបបទទសទបបស៊ីលបបទទស
ទេក្វាឌ័របបទទសហ្ីលីពីននិងបបទទស
រ៉ុស្ីបង្ហាញពីេត្ថន័យទ�ើម្ីបទបមើ�ល់េ្នក
ទាំងឡាយដ�លខ្វះខាត។

16 សា្្សដី្ ិកសសដ្លែងទដីបនាទាល់្ ដីម្្ះម្គដីសទដ៏
រានម្្ះជនមេរស់

សមាជិកននគណៈបបធានទីមួយនិងកូរ៉ុម
ននពួកសាវក�ប់ពីរនាក់ដ្លែងទីបនាទាល់េំពី
បពវះេង្គសទ្ង្រវះ។

22 កធវើតាម្ យាការី
នោយភអលន�ើរវីោលាមអរវ៉កន�ើរ

ទយើងគួរដតទរៀនទមទរៀនទាំងបរាំទនវះទេញ
ពីគំរូផ្ទាល់របស់បបធាន្ូមា៉ាសទេស
ម៉នសុន។

26 អ្ន្ម្តួសម្តាយផលែលូវកៅម្គប់ទិសទដី៖ម្បជាជន
ហវដីលដី្ដីន៖្រាលាំងខាងវិញ្ញាណកៅកលើកកាះ
ទាំងឡាយ្ ្ននុងសមុម្ទ
ពួកបរិសុទ្ធរានទ្្ើជាសាក្ីននក្ររីកេទបមើន
�៏េសាចារ្យទៅទីទនាវះទោយពុំគិតេំពីទបរវះ
្ម្មជាតិនិងក្រលំរាកខាងទស�្ឋកិេ្ចទៅ
ក្ននុងបបទទសហ្ីលីពីនទ�ើយ។

32 ការកម្បើដផនការថនកសច្្ដីសក្គ្រះកដើម្ដីក្លែើយ
សំណួរទាំងឡាយ
នោយឡាភរន្តន្ើរ�្គន

ដែនក្រននទសេក្ីសទ្ង្រវះអាេជួយទយើង
ទ្លែើយសំណួរសំខាន់ៗមួយេំនួនននជីវិត។

កៅកលើគម្មប
ខ្ង មុខ ៖ GGGGGGGGGG ធោយ ធជ ឃឺក រីោដ ហាម ថត 
ចម្លង ។ ខ្ងក្នុង ្ ្មបខ្ង មុខ ៖ រចនា រូបថត ធោយ ចន លូក ។



40
68

54

40 កបើដ្្ន្របស់អ្ន្កមើលកសាមះចំកោះសិរីល្អរបស់ខ្នុំ
នោយខាន្ើរិនភនលសុននិងប��ីមា៉ាក់ែន�ី

ក្រទ្្ើជាមនុស្រមទម្យតបមូវឲ្យទ្្ើទបេើនជាង
ក្របរន់ដតទសលែៀកពាក់ល្អបតរឹមបតូវ។

44 ទម្មង់យុវមជ្ិមវ័យ:ការផ្លាស់ដម្បចិត្តនិងការ
្លិ្មមេកៅ្ ្ននុងម្បកទសហ្វាំង�ង់
នោយមិលី�សា�្ិនទីណូ

មជ្ិមវ័យវ័យក្មេង

46 បុរសម្ស្តដីកៅ្្ននុង្ ិច្ចការថនម្្ះអរាចាស់
នោយភអលន�ើរអិម.រ័សុលបាឡឺ�

ទាំងបុរសនិងបស្ីចាំរាេ់បតូវយល់េំពី
ទសេក្ីពិតទាំងទនវះេំពីតួនាទីបស្ីទៅក្ននុង
នគរបពវះ។

50 ការករៀបចំខលែលួនកដើម្ដីបកម្មើការបកម្មើកដើម្ដីករៀបចំខលែលួន
នោយន�វី�នអលនប៊ក

ក្របទបមើបព្ជិតភាពទេើរ៉ុនរបស់េ្នកនរឹងោក់
បទោឋានទពញមួយជីវិតរបស់េ្នក។ទនវះជា
រទបៀប។

53 អំណាចកដើម្ដីម្បទាន្ រមនុស្សទាំងអស់

ពួកេ្នក�រឹកនាំសាសនាេបកដ្លែងទីបនាទាល់
េំពីពរជ័យទាំងឡាយមកពីបព្ជិតភាព។

54 ការនាំ្ រជ័យទាំងឡាយថនប្វជិតភា្ចូល្ ្ននុង
កគហដ្ឋានរបស់អ្ន្
នោយបូនីអិល.អូ្ការសុន

មិនថាេ្នកជាបុរសឬបស្ីឬសាថានភាពបគួសារ
េ្នកយ៉ាងណាទនាវះទទេ្នកអាេនាំយក
េំណាេបព្ជិតភាពទ�ើម្ីបបទានពរ�ល់
បគួសារេ្នក។

56 ទំនុ្ចិត្តថនភា្ស្្ិសម
នោយភអលន�ើរនជ្�វីអ័រ�ូឡិន

ទៅទពលេ្នកបតូវរានទៅឲ្យទបបើបព្ជិតភាព
ទតើេ្នកមានទំនុកេិត្ទ�ើម្ីទ្លែើយតបនរឹងក្រ
ទស្នើសុំទនាវះដ�រឬទទ?

60 ម្ច្ចូលនិងផលែលូវ

ទនវះជារទបៀបដ�លបព្ជិតភាពអាេជួយេ្នក
បត�ប់ទៅបពវះវរបិតាសួគ៌វិញ។

62 សំណួរនិងចកមលែើយទាំងឡាយ

ទតើខ្នុំគួរទ្្ើយ៉ាងណា
ទៅទពលមានបបធានបទមួយ
បតូវរានទលើកយកមកពិភាកសាទៅឯសាលា
ទរៀនដ�លែ្នុយនរឹងក្របទបងៀន�ំណរឹងល្អ
�ូេជាក្រពនលែលូតកូនជាទ�ើមទនាវះ?

64 ម្តូវឬខុស?
នោយន�វី�នអនអ�វួ�

េូរទ្្ើលំហាត់ទនវះទហើយទរៀនបដន្ថមេំពី
រទបៀបដ�លសាតាំងកុហកទយើង។

យុវវ័យ

67 «កនាះវាគ្យម្សួលណាស់កោ្តា!»
នោយភអលន�ើរអ៊ើនរី�្គអរភ�វឡាភបលឡា

រ៉ដហ្គលពុំរានគិតថានាងមានវ័យ្ំល្មម
ទ�ើម្ីអានបពវះគម្ីរមរមនទទ។

68 ការសនយារបស់ផតកទើរ
នោយខារ៉ូលអិមស្ទី�វិន

ែតទទើររកសាទសេក្ីសញ្ញារបស់រត់—
ទហើយរត់ពុំ�រឹងខលែលួនទទ!

70 ការនាំថ្នា្់្ ុរារម្្្ននុងលំកៅដ្ឋាន:ម្គួសារ
គឺសំខាន់កៅ្ ្ននុងដផនការរបស់ម្្ះវរបិតាសួគ៌
នោយនចនន្នលើរ

72 គំនិតឆ្លាតថវ

73 ការរំ្ិល្ មេ
នោយភអលន�ើរន្ើនរនអិមវីនសុន

បពវះេមាចាស់េង់ឲ្យទយើងទោវះបសាយបញ្ហា
របស់ទយើង—សូម្ីដតជាបញ្ហាតូេមួយក៏
ទោយ។

74 ការបកងកើតមិត្តភា្កៅជុំវិញ្ ិ្្កោ្:ខ្នុំក្មះ
ម្រាម្្ ដីម្បកទសហវដីលដី្ដីន

76 សម្រាប់្ ុរារតូចៗ

81 រូបគំនូរ្ យាការី:ហ្កវើដដបុលយូហឈឹនកធើរ

្ុរារ

ចាំម�ើលថាម�ើអ្នក
អាចរកម�ើញរូប
លីអាហូណាដែល

លាក់មៅក្ននុងមលខមេះ
ដែរឬមេ។�ម�រុយ៖
ម�ើវ�្នុដែលនាងចូល

ចិ�្តជាអ្ី?
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គំនិតទាំងឡាយសម្មាប់រាម្តីជួបជុំម្កុេម្គួសារ

ជាភ្្របស់អនែក

លរីអា�ូណានិងឯក្រន្្ងនទៀតរបស់្ សោចពកមានជានពចើនភ្្នៅlanguages.lds.org។

ម្បធានបទទាំងឡាយ្ ្ននុងចបាប់កនះ

ទលខទាំងឡាយគឺតំណាងឲ្យទំព័រទីមួយននេត្ថបទ។

ភាសាខ្មែរ 40
ការចេះសច្កេតសាគាល់ 64
ការបច្រើ 12, 36, 38, 50
ការផ្លាស់ខ្បេិត្តច�ឿ 26, 44
កិេ្ចការផ្សព្វផសាយសាសនា 26, 62
្ករុរ្្រួសារ 46, 50, 54, 70
គារវភាព 76
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4 លីអា�ូណា

មិន យូរ ប៉ុនាមាន កន្លង ធៅ ខ្នុំ រាន ឱកាស ជិរះ ធលើ ទូក �ំ មួយ តាម ធឆ្រ សមុ្ទ  

អាឡាស្កា ដ៏ អស្ចារ្យ ដន សហរដ្ឋ អាធមរិក ។ ធៅធេល ធមបញ្ជាការ 

ធរៀបចំ នាវា ធដើម្ី ស្នាក់ ធៅមួយ យប់ ធៅ ក្នុង ឈូង សមុ្ទ ោច់ ្សយល 

មួយ ធនារះ គាត់ វាយ តដម្លធលើ ទីតាំង និង ស្ថានភាេ  យ៉ាង ្បុង្បយ័ត្ ដូចជា ចរន្ 

ដន សដសទឹក ជធ្រៅ ទឹក និង ចរាងាយ េី ឧបស្្ ដដល ្បកប ធោយ ធ្គារះ ថ្នាក់ ។ 

ធៅធេល គាត់ ទុក ចិត្ត ធហើយ ធនារះ គាត់ ទរាលាក់ យុថ្កាចុរះ ធដើម្ី ឲ្យ នាវា ស្ិត ធៅ ទី 

សុ�ត្ិភាេ ធហើយ ធបារះ យុថ្កា យ៉ាង រាំ ដដល អនុញ្ញាត ឲ្យ អ្ក ធ�វើ ដំធ�ើរ រាន ឱកាស 

មួយ ធដើម្ី ធសងើច សរធសើរ ចំធោរះ ភាេ ្សស់ ស្អាតដ៏ អស្ចារ្យ  ដន ការ បធងកើត របស់ ្េរះ ។

ធៅ ធេល ខ្នុំ ធមើល ធៅ តាម ជួរ រាត់ ្រាំង សមុ្ទ ធនារះ ខ្នុំ បាន រាប់ ធផ្ើម ដឹង ថ្ 

នាវា កំេុង ដត រស្ត់  ្តធសៀកៗ ធស្ើរ ដត មិនដឹង តាម ដខ្ស វាធយ និងចរន្ ទឹក ខ្ង 

ធ្កាម ។ ធហតុ ដូធច្រះ នាវា បាន ធៅយ៉ាង ខ្ជាប់ ខ្ជួន ក្នុង រងវង់នឹង  មួយ ដដល កំ�ត់  

ធោយ ចរាងាយ ដន ដខ្ស យុថ្កា និង ករាលាំង យុថ្កា ។

ធមបញ្ជាការ  េុំ ទុក  យុថ្កា ោក់ ធៅ ធលើ នាវា ធទ ដត ធ្តៀម ធដើម្ី ោក់ ចុរះ   ធេល រាន 

េ្យនុរះ នឹង មក ដល់ ប៉ុធណាណារះ ។ ធទ គាត់ បាន ធបារះ យុថ្កា នាវា ជា រង្វាស់ ការោរ មួយ 

ធហើយ បាន ការ ោរ នាវា េី ការ រំកិល ដន ទឹក ដដល គាមាន សុ�ត្ិភាេ ឬ េី ការ រស្ត់ តិចៗ 

ធចញ េីរាត់ ្រាំង ធេល អ្ក ធ�វើ ដំធ�ើរ  និង នាយ នា�ិក រាន អារម្ម�៍ ថ្ សុ�ត្ិភាេ 

ធនារះ ។

ធៅធេល ខ្នុំ ្ ិត អំេី ស្ថានភាេ ធនរះ  ខ្នុំធឃើញ  ថ្ ខ្នុំ នឹង េុំ អាច ធ�វើ ជា អ្ក ធបើក យន្ត 

ធហារះ បាន ធទ ធបើ ការ�៍ ធនរះ េុំ ដមន ជា ឱកាស  ្បាប់ េី  ធរឿង ធ្បៀប ធ�ៀប ធនរះ ។ 

កហតុអវដីកយើងម្តូវការយុថ្កា

ធគាលបំ�ង ដនការ រាន  យុថ្កាមួយ ្ឺ ធដើម្ី រកសា ឲ្យ នាវា រានសុ�ត្ិភាេ នឹង ល្អ 

ធៅ ទីតាំង ដដល ចង់ ធៅ ឬ ធដើម្ី ជួយ ្្ប់ ្្ង នាវា អំឡនុង ធេល  អាកាស ធាតុ មិន 

ល្អ ។ ធោរះ ជា យ៉ាង ណា ធដើម្ី សធ្មច ធគាលបំ�ង សំខ្ន់ ោំងធនរះ ការ ្គាន់ ដត 

រាន យុថ្កា ្ឺ េុំ ្្ប់ ្គាន់ ធទ ។ យុថ្កា ្តូ� ដត មុតរាំ អាច េឹង ដផ្អក បាន ធហើយ បាន 

ធ្បើ ធោយ ្តឹម្តូ� តាម ធេល និង ទីកដន្លង ្តឹម្តូ� ។

បុ្្ល រានាក់ៗ និង ្កុម្្ួស្រ ្តូ� ការ យុថ្កា ផងដដរ ។

រារស្តូ� អាច មក ដូចជា េ្យនុរះ ដ៏ �ំ មួយ ធដើម្ី បក់បំធបុើង ធយើង ធចញ េី ផ្លលូ� ធហើយ 

្ំរាម្ំដហង ធយើង  ធបាក ធៅ នឹង ថ្ម ។ ប៉ុដន្ត ធេល ខ្លរះ ធយើង ក៏ ស្ិត ធៅ ក្នុង ធ្គារះ ថ្នាក់ 

ដដរ ធេល អវីៗ ្្ប់ យ៉ាង ធមើល ធៅ ដូច ជា រានសុ�ត្ិភាេ—ខ្យល់ បក់ ្តធសៀកៗ 

ធហើយ អាកាស ធាតុ ល្អ ធនារះ ។ តាម េិត ធយើង អាច ស្ិតធៅ ក្នុង ធ្គារះ ថ្នាក់ បំផុត 

ធេល ធយើង រស្ត់ ធហើយ រំកិលធៅ យ៉ាង  តិចៗ ដដល ធយើង េុំ អាច ដឹងខ្លជួន  ធនារះ ។

ដំណឈឹងល្អគឺជាយុថ្ការបស់កយើង

យុថ្កា ្តូ� ដតមុតរាំ រឹងរាំ ធហើយ បាន រកសា យ៉ាង ល្អ ធដើម្ី ធ្តៀម ជា ធ្សច ធេល 

្តូ� ការ វា ។ បដន្ម េី ធលើ ធនារះ វា ្តូ� ដត ភាជាប់ ធៅ នឹង ្្ឹរះ មួយ ដដល អាច ដរក បន្នុក 

ទមងន់ ដន ករាលាំង ប្ញ្ចាស់ ធនារះ ។

្បាកដណាស់ ដំ�ឹងល្អ ដន ្េរះធយស៊ូ� ្្ីស្ ្ឺ ជា យុថ្កា មួយ ។ វា ្តូ� បាន 

ធរៀបចំ ធោយ អង្ បងក បធងកើត ដន ស្កលធោក ស្រាប់ ធគាលបំ�ង ដ៏ ធទ�ភាេ 

ធហើយ ្ ូស ធ្គាង ធដើម្ី ផ្ល់ សុ�ត្ិភាេ និង ការ ដ�នាំ ដល់ កូនធៅ របស់ ្ទង់ ។

អវី ដដល សំខ្ន់ ធតើ ជា ដំ�ឹងល្អ អវី ធ្រៅ េី ដផនការ របស់ ្េរះ ធដើម្ី ធ្បាសធោរះ 

កូនធៅ ្ទង់ ធហើយ នាំ េួកធ្ ្តឡប់ ធៅ �ត្តរាន របស់ ្ទង់ ធនារះ ?

ធោយ ដឹង ថ្ វា ្ ឺ ជា ធរឿង �ម្មជាតិ ដដល អវីៗ ្្ប់ យ៉ាង  អាច  រស្ត់ អដ�ដែត ធនារះ 

ធយើង ្តូ� ោក់ យុថ្កា ធយើង ឲ្យ រាំ ធៅ ធលើ ថ្ម ដន ធសចក្ីេិត ដំ�ឹងល្អ ។ វា  មិន ្តូ� ោក់ 

្ស្លៗ ធៅ ធលើ ខសាច់ ដន ភាេ ធឆ្មើង ដឆ្ម ឬ ្គាន់ ដត ោក់ ប៉រះ នឹងដផ្ ខ្ង ធលើ ដន ការ ធជឿ 

ស៊ប់ របស់ ធយើង ធនារះ ធទ ។

ដខ ធនរះ ធយើង រាន ឱកាស មួយ ធដើម្ី ស្ដែប់ អ្ក បធ្មើ របស់ ្េរះ ធៅ ក្នុង សន្ិសីទ 

ទូធៅ ដន ស្សនាច្ក ។  ោក្យ សម្ី របស់ េួកគាត់ រួម ជាមួយ នឹង បទ្ម្ពីរ និង ការ 

បំផុស្ំនិត ដន ្េរះ�ិញ្ញា� បាន ផ្ល់ នូ� ្្ឹរះ ថ្ម ដ៏ សុ�ត្ិភាេ និង នឹងនរ ដន តដម្ល និង 

ធគាលការ�៍ ោំង ឡាយ ដ៏ អស់ កល្ ដដល ធយើង អាច ភាជាប់ យុថ្កា របស់ ធយើង ធដើម្ី 

ធយើង អាច បន្ត ធៅ ធោយ ខ្ជាប់ ខ្ជួន និង សុ�ត្ិភាេ ធៅ កណាដាល ឧបស្្ និង ការ 

ស្កល្ង ដន ជី�ិត ។

កដ្យម្បធាន
ក�ៀក្ើរកអហវអុជដូហវ
ទីពបឈឹកសាទីពីរកនែនុងគណៈពបធានទីមួយ

ដាក់

សារលិខិតគណៈម្បធានទដីមួយ

យុថ្កាយ៉ាងមាំ
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ការបកម្ងៀនកចញ្ ដីសារលិខិតកនះ

ចរូពិចារណាពិភ្កសាអំពី្ រៈសំខាន់បនយុថាកានៅកនែនុងបរិបទបនការន្វើ�ំនណើរតាមទូករបស់ពគួ្រលីប�នៅកាន់

ភ�ន�ីសនយា(សូមនមើលនីប�វទី118)។អនែកអាចនឈឹងចងអនុលបគ្ហាញពីនីប�វទី118:11–15ជាពោមួយនពល

នីប�វពតូវចងលីអា�ូណាបានឈប់ន�ើរន�ើយទូកបាននបាកបក់នោយព្យនុរះ�៏កាច្ ហ្វ។នតើនយើងពបឈមមុែនឈឹង

្លវិបាកអវីែលែរះនៅនពលនយើងពុំបាននបារះយុថាកាឲ្យមាំនៅកនែនុង�ំណឈឹងលអ?អនែកក៏អាចនឈឹងចងអនុលបគ្ហាញ្ ងភ�រពីនីប�វទី1

18:21–22ន�ើយពិភ្កសាអំពីរនបៀបភ�លនយើងអាចភសវងរកសុវត្ថិភ្ពតាមរយៈការគ្កនៅរកពពរះអង្គសន្គ្ររះ។

េយាការី េី បុរា� ធហធលមិន បានបធ្ងៀន 

ថ្៖ « ចូរចងរាំចុរះ ចូរចងរាំចុរះថ្ ្ឺ ធៅធលើ 

សិោដន្េរះដ៏ធ្បាសធោរះដនធយើង ្ឺ្េរះ្្ីស្ជា 

្េរះរាជ បុ្តាដន្េរះ ដដលកូន្តូ�សង់្្ឹរះរបស់កូន 

ធដើម្ីកាលណាអារក្សបធ្ចេញខ្យល់ដ៏ ខ្លាំងកាលារបស់  

វាមក ដមនធហើយ ្េួញរបស់វាធៅក្នុងខ្យល់្ួច 

ដមនធហើយ កាលណា្េិល និង ខ្យល ់

េ្យនុរះកំណាចោំងអស់ របស់វា ធបាកបក់មក  

ធលើកូន ធនារះវា នឹងគាមានអំណាចមកធលើកូន  

ធឡើយ ធដើម្ីោញកូនចុរះធៅក្នុងជង្នុក ដន 

ធសចក្តីធ�ទនា និងទុក្ខលំបាក ដ៏មិនធចរះចប់  

មិនធចរះ ធហើយ េីធ្ោរះមកេីសិោដដលកូន 

បានសង់ ធៅធលើធនារះ ដដលជា្្ឹរះដ៏ខ្ជាប់ខ្ជួនមួយ 

ជា្្ឹរះ មួយ ធបើសិនណាមនុស្សសង់ធៅធលើធនារះ 

ធនារះេួកធ្ មិនអាចរលំបានធឡើយ » (ធហធលមិន 

5:12)។

តថមលែថនការដ្្់យុថ្កាយ៉ាងរាំ

ជី�ិត រាន រធបៀប ដន ការ ស្កល្ង យុថ្កា របស់ ធយើង 

ធហើយ ល្ជួង ធយើង ឲ្យ រស្ត់ អដ�ដែត ។ ធោរះ ជា យ៉ាង 

ណា ធបើ យុថ្កា របស់ ធយើង  ោក់យ៉ាង  ្តឹម្តូ� ធៅ ក្នុង 

សិោ ដន ្េរះធ្បាសធោរះ របស់ ធយើង ធនារះ វា នឹងធៅ 

នឹង —មិន ថ្រាន ករាលាំង ខ្យល់ ករាលាំងសដសទឹក ឬ 

កម្ពស់ រលក ខ្ពស់ ប៉ុធណាណារះ ធទ ។ 

្បាកដ ណាស់ នាវា មួយ េុំ បាន ធ�វើ ធឡើង ធដើម្ី 

រកសាទុក  ឲ្យ ធៅ ក្នុងដផ មួយជានិចចេ ធនារះ ធទ ដត វា ្តូ� 

ធលើក យុថ្កា ធឡើង ធហើយ ្តាច់ ចរ ធៅ ក្នុង សមុ្ទ ដន 

ជី�ិត ។  ប៉ុដន្ត ធនារះ ជា ធរឿង ធ្បៀបធ�ៀប មួយ ស្រាប់ 

ធេល ធផ្សង ។

ស្រាប់ ឥឡលូ� ខ្នុំ បាន �ូរ ្ស្ល ចិត្ត ធោយ ដឹង ថ្ 

យុថ្កា ដន ដំ�ឹងល្អ និង សិោ ដន ្េរះធ្បាសធោរះ 

របស់ ធយើង នឹង រកសា ធយើង ឲ្យ ធៅ ខ្ជាប់ខ្ជួន និង 

រានសុ�ត្ិភាេ ។

យុថ្កា មួយ ដូធច្រះ នឹង រកសា ធយើង មិន ឲ្យ រស្ត់ 

ធៅ ក្នុង ធ្គារះ ថ្នាក់ និង ភាេ អកុសល ធឡើយ ។ វា 

នឹង អនុញ្ញាត ឲ្យ ធយើង រាន ឱកាស ដ៏ រុងធរឿង  ធដើម្ី 

រីករាយ នឹង ភាេ ្សស់ ស្អាត ដដល េុំ អាច ធ្បៀបផ្ឹម ដន 

ទិដ្ឋភាេជី�ិត ដដល រាន ការ ផ្លាស់ ប្លូរគាមាន ទី បំផុត និង 

ស្មស់ ដន ជី�ិត ។ 

ជី�ិត  ្ ឺ ្សស់ស្អាត ធហើយ រានតដម្ល ក្នុង ការ 

រស់ធៅ ។ ខ្យល់ េ្យនុរះ និង ចរន្ត ទឹក ដដល រាន អាច 

ល្ជួង ធយើង ឲ្យ រស្ត់ ធៅ ក្នុង ធ្គារះ ថ្នាក់ដដល ធមើល 

ធឃើញ ឬ ធមើល មិន ធឃើញ ប៉ុដន្ត ស្រលិខិត ដំ�ឹងល្អ 

និង អំណាច ដ៏ធទ�ភាេ របស់ វា នឹង រកសា ធយើង ធៅ ធលើ 

ផ្លលូ� ្តឡប់ ធៅ កាន់ ដផ សុ�ត្ិភាេ ដន្េរះ�របិតាសួ្៌ 

របស់ ធយើង ។

ធហតុដូធរានារះ ចូរ ធយើងេុំ ្គាន់ ដតសាដាប់្ បស្សន៍ 

ោំងឡាយ ក្នុង សន្ិសីទ ទូធៅ ដខ ធមស្ ប៉ុធណាណារះ ធទ 

ប៉ុដន្ត កេ៏នុវតស្្រលិខិត ធនារះ ជា ការ ោក់ យុថ្កា ដ៏ រាំ 

មួយ ក្នុង ជី�ិត រស់ ធៅ ្បរាំ ដថង របស់ ធយើង ។

សូម ឲ្យ ្េរះ ្បោន េរ និង ដឹកនាំ ធយើង ធៅ ក្នុង 

កិចចេខិតខំ ដ៏ សំខ្ន់ និង ដ៏ រាន ស្រៈសំខ្ន់ ធនរះ ! ◼
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សន្និសដីទនិងខ្នុំ
នោយ្រា៉�ីក

ការដ្្់យុថ្ការបស់អ្ន្

នតើ
អវីែលែរះនឈឹងរកសាអនែកឲ្យនបារះយុថាកានៅកនែនុង�ំណឈឹងលអ?ចូរគូសបោទាត់មួយពីភែ្ពួរកនែនុងប�របស់កុមារា

នៅនឈឹងវត្ថនុភ�លពបធានអុច�ុ�វបានមានពប្សន៍ថាជាកភនលែងភ�លមានសុវត្ថិភ្ពន�ើម្ី

ោក់យុថាការបស់អនែក។

្ុរារ

ចូលចិត្សិកសាទស្ោវ�្ីលរីអា�ូណា ចបាប់ ្តន្ិ្តរីទ 

្ងដែរ ។ែ្នុំបានគូសពណ៌ន�ើយកត់ពតានៅនលើរឹមទំព័រ

បនទស្ោវ�្ីរបស់ែ្នុំ។�ល់នពលសននែិសីទនពកាយមក

�ល់នោរះទស្ោវ�ីរបស់ែ្នុំពតូវបានអានអស់។នពល

ែលែរះពគួ្រែ្នុំសិកសា្ រលិែិតជុំោនាកនែនុងរាពតីជួបជុំពកុម

ពគួ្រ។

ការរកសាអារម្មណ៍ភ�លនយើងទទួលអំឡនុងសននែិសីទ

ឲ្យនៅជាមួយនយើងន�ើយបន្នរៀនមកពី្ រលិែិតនោរះ

វាតពមូវឲ្យនយើងន្វើសកម្មភ្ពប៉ុភន្ការន្វើ�ូចននរះវាជា

ពរជ័យ�៏្ ំមួយសពមាប់ែ្នុំ។ែ្នុំបានទទួលកមាលាំងនិង

ការភណោំ�៏នពចើនកនែនុងពោភ�លពតូវការតាមរយៈការ

សិកសា្ រលិែិតមកពីសននែិសីទទូនៅន�ើយែ្នុំ�ឈឹងថា

្រលិែិតទាំងននរះពតូវបានបំ្ុសគំនិត។
េ្នកនិពន្ធរស់ទៅក្ននុងទីបកុងតូរ៉ុនតូបបទទសក្ណាោ។

ែ្នុំធាលាប់បានគិតអំពីសននែិសីទទូនៅចុងសបាដា�៍ថាវាយូរ

និង្ ុញពទាន់ប៉ុភន្នពលនពលនវោបានកនលែង្ ុតនៅ

ែ្នុំបានពសឡាញ់ន�ើយទន្ទឈឹងចាំវា។សននែិសីទទូនៅចុង

សបាដា�៍អាច�ូចជាការ្ ក្ ្មខាងវិញ្ញាណប៉ុភន្វាគ្យ

្បរោបអារម្មណ៍ទាំងននរះនៅនពលចាប់ន្្ើមបន្

ជីវិតតាម្ ម្មតារបស់នយើងនៅប្ងៃចន្ទ។គំនិតនយបល់

មួយចំនួន�ូចខាងនពកាមបានជួយែ្នុំឲ្យបន្ទទួលបាន

សននែិសីទយ៉ាងនពចើនតាមភ�លអាចន្វើបាន។

ែ្នុំបាននរៀបចំែលែលួនសពមាប់សននែិសីទនោយការសរនសរ

សំណួររួចន�ើយែ្នុំកត់ពតាទុកនពលសំណួររបស់ែ្នុំពតូវ

បាននែលែើយ។បោទាប់មកែ្នុំចង់�កយកពប្សន៍កនែនុង

សននែិសីទនិងត្ន្ីនចញពីLDS.orgោក់នៅកនែនុងមា៉ាស៊ើន

MP3មួយន�ើម្ីែ្នុំអាច្ ដាប់ពប្សន៍ឬទំនុក�ំនកើង

មួយនពលែ្នុំនៅន្វើការតាមទមាលាប់ពបចាំប្ងៃរបស់ែ្នុំ។ែ្នុំក៏

យុវវ័យ
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នបសកកម្ម�៏នទវភ្ព
របស់ពពរះនយស៊ូវពគីស្ទ
ពពរះអង្គសន្គ្ររះនិងពពរះ
នពបាសនោរះ

ទនវះជាដែ្នកននគំរូមួយេំពីសារលិខិតបទបងៀនតាមែ្វះដ�ល្ លែនុវះបញ្ចាំង
ពីទិ�្ឋភាពននទបសកកម្មរបស់បពវះេង្គសទ្ង្រវះ។

នៅ ក្នុង ចំធណាម នាម ដ៏ សំខ្ន់ បំផុត របស់ 

្េរះធយស៊ូ� ្្ីស្ ្ឺ ្េរះ ធ្បាសធោរះ » 

ដអលធ�ើរ �ី ថត ្្ីស្តលូហវឺសិនដនកូរ៉ុម ដន េួកស្�ក 

ដប់េីរ នាក់ បាន រាន្បស្សន៍ ។ « ទបរាសទលាវះ 

រានន័យ ថ្ ឲ្យ បង់សង នូ� កាតេវកិចចេមួយ ឬ បំ�ុល 

មួយ ។ ទបរាសទលាវះ  ក៏ អាច រានន័យ ថ្ សធ្ង្ររះ 

ឬ ធោរះ ដលង ធោយ ការ បង់ សង ដថ្លធោរះ ។ . . . 

អត្ន័យ នីមួយៗ ោំង ធនរះ ផ្ល់ជា  ទ្មង់ ធផ្សង ដន 

ការ ធ្បាសធោរះ ដ៏ មហិរា ដដល បាន សធ្មច ធោយ 

្េរះធយស៊ូ� ្្ីស្ តាមរយៈ ដង្វាយ�ួន ្ទង់ ដដល 

រួម រាន ធៅក្នុង ោក្យ �ចនានុ្កម ថ្ ‹ ធដើម្ី ធោរះ 

េី បាប និង ធោរះ េីទ�្ឌកម្ម ដន អំធេើបាប ធោយ 

េលិកម្មដដល បាន ធ�វើ ស្រាប់ អ្ក រាន បាប ›» ។ 1

លីនោ ធខ ធប៊ើតុន ្បធាន សរា្ម សធ្ង្ររះ 

ទូធៅ បាន រាន ្បស្សន៍ ថ្ ៖ « ្េរះ�របិតាសួ្៌ 

. . . បាន ប្្លូន ្េរះរាជបុ្តា សំ�ប់  និង ល្អ ឥតធខ្ចារះ 

របស់ ្ទង់ ឲ្យ មក រងទុក្ខ ចំធោរះ អំធេើ បាប របស់ ធយើង  

ការ ឈឺរាប់ របស់ ធយើង និង អវីៗ ោំងអស់ ដដល ធមើល 

ធៅ អយុត្តិ�ម៌ ក្នុង ជី�ិត បុ្្ល រានាក់ៗ ផ្ទាល់ ។

«. . . ្ស្តី រានាក់ ដដល បានឆ្លង កាត់ ការ ស្កល្ង 

និង ទុក្ខ ធស្ក អស់ រយៈធេល ជា ធ្ចើន ឆ្នាំ បាន 

និយយ ោំង ទឹក ដ្្ក ថ្ ‹ ខ្នុំ បាន ដឹង ថ្ ខ្នុំ ដូច ជា 

្កោស ្បាក់ 20 ដុោលារ រាស់ មួយ សន្លឹក —ដដល 

ខ្ក់ខ្ី រដហក ្បឡាក់ ជាន់ ឈ្លី និង ្័យ ខ្លាច ។ 

ប៉ុដន្ត . . . ខ្នុំ ធៅ ដត រាន តដម្ល  20 ដុោលារ ធេញ › ។ 

្ស្តី រូប ធនរះ ដឹង ថ្ គាត់ . . . រាន តដម្ល ្្ប់ ្គាន់ 

ល្មម ធដើម្ី [្េរះ] ប្្លូន បុ្តា ្ទង់ ធដើម្ី ធ�វើ ដង្វាយ 

�ួនស្រាប់ គាត់ ជា លក្ខ�ៈ បុ្្ល ។ ្្ប់ ្ស្តី 

ក្នុង ស្សនាច្ក ្ួរ ដត ដឹង នូ� អវី ដដល ្ស្តី រូប ធនរះ 

ដឹង » ។ 2

ចេញពី្ពះ្ រ្ីរ

នីដហវទី 2 2:6; ធហធលមិន 5:11–12; ម៉ូធស 1:39

្ំណត់ចំណាំ

 1. �ី ថត ្្ីស្តលូហវឺសិន « ការ ធ្បាសធោរះ » Ensign ឬ 
Liahona, ដខ ឧសភា ឆ្នាំ 2013, 109 ។

 2. លីនោ ធខ ធប៊ើតុន « ធតើ ធសចក្ីជំធនឿ ធៅ ធលើ ដង្វាយ�ួន ដន 
្េរះធយស៊ូ� ្្ីស្ បាន រារ ក្នុង ដួង ចិត្ត ធយើង ឬ ធទ ? » Ensign 
ឬ លីអាហូណា ដខ �ិច្ិកា ឆ្នាំ 2012 ទំេ័រ 114 ។

សូមសិកសាឯកសារទនវះទោយក្រេ្ិសាឋានទហើយពយាយមសារល់នូវេ្ីដ�លបតូវដេកចាយ។ទតើក្រយល់�រឹងពីឆាកជីវិតនិង

ទបសកកម្មរបស់បពវះេង្គសទ្ង្រវះនរឹងពបងរឹងទសេក្ីជំទនឿរបស់េ្នកទលើបទង់ទហើយបបទានពរ�ល់េ្នកទាំងឡាយដ�លទមើលទលើ

ក្របទបងៀនតាមែ្វះទោយរទបៀបណា?េំទពាវះព័ត៌មានបដន្ថមសូមេូលទៅreliefsociety.lds.org។

ចេញពី្បវត្តិសា្ស្តរបស់ចយើ្

គម្ីរសញ្ញា្ ្មីមាននូវ�ំនណើរនរឿងអំពីពស្ី

ភ�លអនុវត្នសចក្ីជំននឿនៅនលើពពរះនយស៊ូវពគីស្ទ

បាននរៀនន�ើយរស់នៅតាមការបនពងៀនពទង់និង

ភ្លែងទីបោទាល់អំពីការបនពមើអព្តូតន�តុនិងភ្ព

អ្ចារ្យរបស់ពទង់។

ពពរះនយស៊ូវបានមានបន្ទតូលនៅពស្ីនៅ

អណដាឌូងទឈឹកថា៖

«អនែកណាភ�ល្ ឈឹកទឈឹកែ្នុំន�ើយនោរះនឈឹងមិន

នពសកនទៀតនឡើយទឈឹកភ�លែ្នុំឲ្យនឈឹងពតឡប់ជា

រន្ធទឈឹកនៅកនែនុងអនែកនោរះភ�ល្ ុសនឡើង�ល់នៅ

បានជីវិតអស់កល្ជានិច្ច។

«ពស្ីនោរះក៏ទូលពទង់ថានោកមាចាស់

នអើយសូមឲ្យទឈឹកនោរះមកែ្នុំ្ ងន�ើម្ីកុំឲ្យែ្នុំ

នពសក។...

«ែ្នុំ�ឈឹងន�ើយថា[ពពរះភមស៊ើ]យងមក

ភ�លពតូវបានឲ្យពពរះោមថាពពរះពគីស្ទ៖

កាលណាមកន�ើយនោរះពទង់នឈឹងពបាប់ឲ្យនយើង

ែ្នុំ�ឈឹងពគប់ទាំងអស់។

«ពពរះនយស៊ូវមានបន្ទតូលថានោរះគឺែ្នុំននរះ

ន�ើយភ�លនិយយនឈឹងោង»។

ោត់«ទុកកអមនចាល»ន�ើយបានភ្លែង

ទីបោទាល់អំពីពទង់នៅកនែនុងទីពកុង។(សូមនមើល

យ៉ូហ្ន4:6–30)។

កសច្្ដីជំកនឿម្្ុមម្គួសារ
ការសក្គ្រះ

 ទ
ឹករ

្ត
់នោ

យ
នហ្

នវើត
ល

ីអន

ចតើ្ ្ញំអាេចធ្វើអ្វីបាន?

2.នតើនយើងអាចទទួលទានពរជ័យទាំងឡាយបនពលិកម្ម

្ួនរបស់ពពរះអង្គសន្គ្ររះនយើងកនែនុងជីវិតនយើងនោយ

រនបៀបណា?

សារលិខិតបកម្ងៀនសួរសុខទុ្្ខ

1.នតើនយើងអាចបគ្ហាញការ�ឈឹងគុណចំនោរះ

ពពរះអង្គសន្គ្ររះនិងពពរះនពបាសនោរះពពរះនយស៊ូវ

ពគីស្ទនោយរនបៀបណា?
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ែ្នុ ំបាន ធកើត ធៅ ្បធទស ធអស៊ើេ្ ជា ្គា មួយ ដដល 

្បជាជន ខ្នុំ ស្សន៍ អ៊ើ្ស្ដអល ្តូ� ជាប់ ជា 

ោសភាេ ។ ធោយ ខ្លាច ថ្ ោសករ អ៊ើ្ស្ដអល 

រាន ចំនួន ធកើនធឡើង ធនារះ ផ្ធរា៉ន បាន បញ្ជា 

ឲ្យ សរាលាប់ ោរកស្សន៍ អ៊ើ្ស្ដអល  ដដល ធកើត 

មករានធ្ទ ្បុសោំងអស់ ។  ធដើម្ី ការោរ ខ្នុំ ធនារះ 

រាដែយ ខ្នុំ បាន ោក់ ខ្នុំ អស់ រយៈធេល បី ដខ បនាទាប់ េី ខ្នុំ 

ធកើត មក មុន ធេល ោក់ ខ្នុំ  ក្នុងកធ្្ើរ ធៅ ្ ុម ដ្តង  ទឹក 

ទធន្ល នីល ។ កូន ្សី ផ្ធរា៉ន បាន ធឃើញខ្នុំ  ធហើយ 

បាន ចិ្ចេឹម ខ្នុំ ដូចជា កូន ្បុស នាង ។ 2

ធៅ ធេល ខ្នុំ �ំធឡើង ខ្នុំ បាន រាក ធចញ េី ្បធទស 

ធអស៊ើេ្ ធហើយ បាន រស់ ធៅ ធលើ ដដន ដី រា៉ាឌាន ។ ធៅ 

ទី ធនារះ ខ្នុំ ្តូ� បាន ធរហួល  ដដល ជា អ្ក្ង្វាល និង ជា 

សង្ឃ រានាក់ ធេញ ចិត្ត ធហើយ បាន ធរៀបការ កូន ្សី គាត់ 

ឲ្យ ខ្នុំ ធ្មារះ ធសផូរា៉ ។ ខ្នុំ បាន ទទួល បេវជិតភាេ 

មិល្ីសសាដដក េី ធរហួល ។ 3

ដថង មួយ ធេល ខ្នុំ បាន ធមើល ដថ ហវលូង សតវ របស់ 

ធរហួល ធនារះ ្េរះអរាចាស់ បាន ធលច មក ខ្នុំ ធៅ ក្នុង ្ ុម្ព 

បនាលា ធ្្លើង មួយ ធហើយ បាន ធៅ ខ្នុំ ឲ្យ រំធោរះ កូន ធៅ 

អ៊ើ្ស្ដអល ធចញ េី ោសភាេ ។ 4

ខ្នុំ បាន ្តឡប់ ធៅ ្បធទស ធអស៊ើេ្ �ិញ ធហើយ បាន 

្បាប់ ផ្ធរា៉ន ឲ្យ ធោរះ ដលង រា្ស្ត របស់ ្េរះអរាចាស់ 

ប៉ុដន្ត ផ្នុយ ធៅ �ិញ គាត់ បាន ោក់ បន្នុក ធ្ កាន់ ដត 

ធ្ចើន ។ ្េរះអរាចាស់ បាន ប្្លូន ធ្គារះ ចដ្ង មួយចំនួន 

មក ធលើ ្បជាជន ធអស៊ើេ្ ប៉ុដន្ត ផ្ធរា៉ន រាន ចិត្ត 

រឹងរូស ធហើយ ធៅ ដត បដិធស� មិន ធោរះ ដលង ស្សន៍ 

អ៊ើ្ស្ដអល ។ ធ្គារះ ចដ្ង ចុង ធ្កាយ ធ្ ្ឺ ធទ�តា 

បំផ្លាញ ដដល បាន សរាលាប់ កូន ្បុសច្ង ធៅ ្្ប់ 

្្ួស្រ ក្នុង ្បធទស ធអស៊ើេ្ ។   ស្សន៍ អ៊ើ្ស្ដអល 

្តូ� បាន ការោរ េី ធទ�តា បំផ្លាញ តាមរយៈ ការ 

ោប ធោហិត ធចៀម ល្អ ឥតធខ្ចារះ ធៅ ធលើ ធ្គាងោវា 

របស់ េួកធ្ ធហើយ្តូ�  ធៅ ក្នុង ផ្រះ ។ តាមរយៈ 

ខ្នុំ ្េរះអរាចាស់ បាន បធងកើត ការ បរិធភា្ អាហារ ដន  

បុ�្យ រំលង ជា េិ�ីបរិសុទ្ធ មួយ ធដើម្ី ជួយ ស្សន៍ 

អ៊ើ្ស្ដអល ឲ្យ រាំ េី អេ្លូតធហតុ ធនរះ ជា ធរៀងរាល់ ឆ្នាំ ។ 5

ធ្គារះ ចដ្ង ចុង ធ្កាយ ធនរះ បាន បណាដាល 

ឲ្យ ផ្ធរា៉ន បន្ន់ ចិត្ត ធហើយ ធោរះ ដលង ស្សន៍ 

អ៊ើ្ស្ដអល ។ ប៉ុដន្ត ធ្កាយ មក 

ផ្ធរា៉ន បានរាន ចិត្ត  រឹងរូស ធឡើង 

�ិញ ធហើយ បាន ប្្លូន ោហាន 

ឲ្យ ធដញ តាម ស្សន៍ អ៊ើ្ស្ដអល ។ 

្េរះអរាចាស់ បាន ្បោន េរ ខ្នុំ ជាមួ យ 

 នឹង អំណាច ធដើម្ី ដញក ទឹក 

សមុ្ទ ្កហម ធហើយ 

ម៉ូនស

្ួ្្ យាការីគម្ដីរសញ្ញាចាស់

ធយើង បាន ធដើរធលើ ដី សងជួត ធេល សមុ្ទ បាន លិច ជន់ 

ធលើ ទ័េ របស់ ផ្ធរា៉ន ។ 6

រួច ្េរះអរាចាស់ បាន នាំ ធយើង ឆ្លង កាត់ ទីរធហាស្ថាន 

ធោយ  េេក ធេល ដថង និងធោយ  បធង្រល ធ្្លើង 

ធៅធេល យប់ ។ ្ទង់ បាន ្ទ្ទង់ ធយើង ធោយ 

« ម៉ូត្ត អសាចារ្យ ណា្ត់ ដែល ្តូម្រី ដ� សពះសេរី្តទៃ ក៏ ស�ូវ បាន ពិពណ៌នា ថា ជា ពយារោរី មានាក់ ែូចជា អ្កែឹកនាំ ពល ផន ពួកអ៊ីសសាដអល 

ពរីបុរាណ តនះ ដែរ » ។ 1 —ដអលត�ើរ សប៊ូ្ត អ័រ មា៉ាក់ខន់ឃរី (ឆ្នាំ 1 915–85) ផន កូរ៉ុម ផន ពួកសាវក ែប់ ពរីរ នាក់

ម៉ូត្ត តៅតែើម បបុ្ត©PROVIDENCE COLLECTION;ម៉ូត្តដញក ទឹក ្តមុសទ សក�មនោយ
រ៉ូនប៊ើត្ី.បាភរ៉ត;ម៉ូត្ត និង ផ្ទាំងថ្ម,នោយភជរីហ្ស្នុន;ម៉ូត្ត តៅ តអើរ៉ុន ឲ្យ បតសមើ,នោយហ្រី
អាន់ន�ើរសុន;ម៉ូត្ត និង ព្ត់ លង្ិន,នោយជូ�ីសនអ.នមៀ
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ប្រអ្រ់ភាពពិត៖ម៉ូសេ

ការេរសេរអំពីម៉ូសេ៖ ជា ការ បន្ថែម ទៅ ទ�ើ គម្ពីរ របស់ ម៉ូទស ទៅ ក្នុង គម្ពីរ មុកាតា ដ៏ មា្ តមមលៃ មហិមា  

ម៉ូទស បា្ សរទសរ ទសៀវទៅ ប្បាំ ដំបូង ទៅ ក្នុង គម្ពីរ បរិសុទ្ធ ៖ ទោកុប្បត្ិ, ្ិក្ខម្ំ, ទ�វីវិ្័យ, 

ជ្គណនា ្ិង ទោទិយកថា ។

តួនាទីមុនជីវិតស�ើផែនដី៖ បា្ ទប្ជើស ទរើស ឲ្យ ទ្វើ ការ ប្គប់ ប្គង ទ�ើ ជំនា្់ កា្់កាប់ 

ប្តរួតប្រា មរួយ (សូមទមើ� អប្បាហាំ 3:22–23)

តួនាទីជីវិតរផមងស្លា្រ់៖ ដឹកនាំ សាស្៍ អ៊ីប្សានអ� ទេញ ពពី ទអស៊ីព្ទ បា្ ទទរួ� 

ប្កិត្យវិ្័យ ទៅ ទ�ើ ភ្ំ ស៊ីណាយ (សូមទមើ�្ិក្ខម្ំ 12; 20) 

តួនាទីសបរោយពីជីវិតរផមងស្លា្រ់៖ បា្ ទ�េ មក ទៅ ទ�ើ ភ្ំ នប្ប រូប ប្បគ�់ កូ្ទសា 

 ទៅ ដ�់ ទពប្តុស យ៉ាកុប ្ិង យ៉ូហា្ (សូមទមើ� ទសេក្ពី នណនាំ ដ�់ បទគម្ពីរ  

ទាំងឡាយ « ការ នប្បរូប » scriptures.lds.org); បា្ ទ�េ មក ទៅ ក្នុង ប្ពរះវិហារ 

បរិសុទ្ធ ខឺតឡង់ ទៅ ទពីប្កុង អូមហអូ សហរដ្ឋ អាទមរិក ទៅ ម្ងៃ ទពី 3 នខ ទមសា ឆ្នាំ 1836 បា្ សាដារ 

កូ្ទសា ម្ ការ ប្បមូ� ផ្នុំ ម្ សាស្៍ អ៊ីប្សានអ� ទៅ ដ�់ យ៉ូនសប ស្៊ី្ (សូមទមើ� គ&ស 110:11)

ទឹក នំរា៉ានា៉ា និង សតវ ្កួច ។ 7

ខ្នុំ បាន ធឡើង ធលើ ្ ្ំ ស៊ើណាយ ជា កដន្លង ដដល ខ្នុំ 

បាន ធៅ អស់រយៈ ធេល  40 ដថង ធហើយ បាន ទទួល 

្កិត្យ �ិន័យ  ដប់្បការ  មក េី ្េរះអរាចាស់ ។ ធៅធេល 

ខ្នុំ ្តឡប់ មក េី ្ ្ំ �ិញ ស្សន៍ អ៊ើ្ស្ដអល បាន ង្ក 

ធចញ េី ្េរះ ធហើយ បាន សង់ ធគារាស មួយ ធដើម្ី ថ្វាយ 

បងំ្ ។ េួកធ្ េុំ សក្ិ សម ធដើម្ី ទទួល ្កិត �ិន័យ 

ដដល ្េរះ្បោន ឲ្យ ខ្នុំធទ ដូធច្រះ ខ្នុំ បាន បំដបក ផ្ទាំង ថ្ម 

ដដល រាន ្កិត �ិន័យ ធៅ ធលើ ធនារះ ធរាល ។ ខ្នុំ បាន 

្តឡប់ ធៅ ្ ្ំ �ិញ ជា កដន្លង ដដល ្េរះអរាចាស់ បាន 

្បោន ្កិត្យ �ិន័យ ោបជាង មក ខ្នុំ ដដល ្តូ� បាន ធៅ 

តាម ធ្មារះ ខ្នុំ ថ្—្កិត្យ �ិន័យ របស់ ម៉ូធស ។ 8

ធៅ ក្នុង ទីរធហាស្ថាន ្េរះអរាចាស់ បាន ធបើក 

សដម្ង ដល់ ខ្នុំ នូ�  ្ ធ្រាង ធដើម្ីស្ងសង់ ធរាង 

ឧធបាសថ ឬ ្េរះ�ិហារ បរិសុទ្ធ ចល័ត ។ ធយើង 

បាន ដសង  ធរាង ឧធបាសថ ជាមួយ ធយើង ក្នុង ការ ធ�វើ 

ដំធ�ើរ របស់ ធយើង ដូធច្រះ ធយើង នឹង ថ្វាយ បង្ំ ធៅ 

ក្នុង ធនារះ ។ ធៅ ក្នុង ធរាង ឧធបាសថ ្បជាជន បាន 

ទទួល េិ�ីបរិសុទ្ធោំងឡាយ ធហើយ ខ្នុំ បាន ទូល 

ធៅ្េរះអរាចាស់ « ទល់ មុខ នឹង គានា  ដូច ជា មនុស្ស 

និយយ នឹង សរាលាញ់ ខ្លជួន » ។ 9 ្េរះអរាចាស់ ក៏ បាន 

បង្ហាញ ខ្នុំ េី រធបៀប ធដើម្ី  ធ�វើ ហិប ដន ធសចក្ី សញ្ញា ជា 

�ត្នុបុរា� ដ៏ េិសិដ្ឋ មួយ ដដល បាន ោក់ ធៅ ក្នុង 

ដផ្ក ដ៏ េិសិដ្ឋ បំផុត  ជា ទីបរិសុទ្ធ ដន ភាេ បរិសុទ្ធ 

ោំងឡាយ ។ 10

ធៅធេល ្េរះអរាចាស់ ប្្លូន « េស់ ធ្្លើង » ធដើម្ី 

ផ្ចាញ់ ផ្ចាល េួក ស្សន៍ អ៊ើ្ស្ដអល ធនារះ ខ្នុំ ្តូ� បាន 

បញ្ជាឲ្យ ធ�វើ េស់ លង្ិន មួយ ធហើយ ធលើក វា ធឡើង ធៅ 

ធលើ បធង្រល មួយ ធដើម្ី ឲ្យ មនុស្ស ោំងអស់ ដដល 

្តូ� េស់ ចឹក អាច ធមើល ធៅ វា ធហើយ បាន ជា សរះ 

ធស្ើយ ។ ប៉ុដន្ត ធោយ ស្រ ដត ភាេ ធឆ្មើង ដឆ្ម របស់ េួកធ្ 

និង ភាេ ង្យ ដន កិចចេការ ធនារះ មនុស្ស ជា ធ្ចើន មិន 

បានធងើយ ធមើលធទ  ធហតុដូធរានារះ េួកធ្ក៏  បាន ស្លាប់ 

ធៅ ។ 11

្េរះអរាចាស់ បាន បណាដាល ឲ្យ េួកស្សន៍ 

អ៊ើ្ស្ដអល ធដើរ �ធងវង ធៅ ក្នុង ទី រធហាស្ថាន អស់រយៈ 

ធេល 40 ឆ្នាំ មុន ធេល អនុញ្ញាត ឲ្យ េួកធ្ ចូល 

ធៅ ក្នុង ដដនដី សនយា ។ 12 ខ្នុំ េុំ បាន ចូល ធទ ប៉ុដន្ត  

្តូ� បាន « ធលើក ធឡើង ធោយ ្េរះ�ិញ្ញា� »  ធៅ 

្េរះអរាចាស់ ។ 13 ◼

្ំណត់ចំណាំ
 1. ្ប៊ូស អ័រ រា៉ាក់ខន់ឃីMormon Doctrine, 2nd 

ed (ឆ្នាំ 1966), 515; សូមធមើល ផងដដរ ធរាទិយកថ្ 
18:15–19 ។

 2. សូមធមើល និក្ខមនំ; 2:1–10 ។
 3. សូមធមើល និក្ខមនំ 2:11–22; ធគាលលទ្ធិ និង ធសចក្ី សញ្ញា 

84:6 ។
 4. សូមធមើល និក្ខមនំ 3; 4:1–17 ។
 5. សូមធមើលនិក្ខមនំ 5–12; ធអធសគាល 45:21 ។
 6. សូមធមើល និក្ខមនំ 14 ។
 7. សូមធមើល និក្ខមនំ 13:21–22; 15:22–27; 16; 17:1–7 ។
 8. សូមធមើលនិក្ខមនំ 24:18; 31:18; 32; 34 ។
 9. និក្ខមនំ 33:11 ។
 10. សូមធមើល និក្ខមនំ 25–29 ,40:21 ។
 11. សូមធមើល ជន្�នា 21:6–9; នីដហវទី 1 17:41; អាលរា៉ា 

33:19–20 ។
 12. សូមធមើល ជន្�នា 14:33–34 ។
 13. អាលរា៉ា 45:19 ។
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អនែក  និង ្្ួស្រ អ្ក អាច ធរៀន អំេី អវី ដដល ្េរះធយស៊ូ� បាន ធ�វើ ធេល ្ទង់ កំេុង រស់ធៅ ធលើ ដផនដី ។ ការ រាប់ ធផ្ើម ដថង 

អាទិត្យ មុន ធេល បុ�្យ អ៊ើសធស្ើរ ។ រាល់ ដថង សូម អាន ្ ម្ពីរ ធ�វើ សកម្មភាេ ឬ ធ្ចៀង ចធ្មៀង (ឬ ធ្ចៀង ចធ្មៀង មួយ 

ធទៀត អំេី ្បធាន បទ ធនារះ) ។  បនាទាប់មក កាត់ និងបិទ ធៅ ធលើ ្បអប់ ទធទរ មួយ នូ� រូបភាេ របស់ ្េរះធយស៊ូ� ដដល ្តូ� នឹង ធរឿង 

បទ្ម្ពីរ ។ ធៅធេល ្បអប់ ោំងអស់ ធេញ  ធនារះបុ�្យ អ៊ើសធស្ើរ នឹង មក ដល់ ! ◼

ពបាំពីរប្ងៃរ�ូត�ល់បុណ្យអ៊ើសនស្ទើរ

កគហដ្ឋាននិងម្្ុមម្គួសាររបស់កយើង
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កដ្យដនលកខណូដវលណូដវល

កម្មវិ្ីសុែុមាលភ្ព

អំឡនុង ប៉ុនាមាន ដថង ដំបូង ដន�ិបត្តិធសដ្ឋកិចចេ ដ៏ �ំ ្បធាន ធស្ក ្បាំ មួយ រូប មកេី 

ធស្ក ្ជលង្្ំ  សលត៍ ធលក បាន រួម គានា ធដើម្ី ្បឈម មុខ នឹង េេក ធ្មា 

ដន ភាេ ្កី្ក និង ភាេ ធ្សក ឃ្លាន ដដល បាន ្ ំរាម ្ ំដហង  យ៉ាង ធលើស 

លប់ ដល់ សរាជិក ស្សនាច្ក យ៉ាង ធ្ចើន ។ 1 ធោរះ បី ជា �ិបត្តិ ធសដ្ឋកិចចេ បាន ជរះ 

ឥទ្ធិេល ធលើ ្បជាជន ្្ប់ ទីកដន្លង ក្ី ទន្ឹម នឹង ធនារះ  រដ្ឋ យូថ្ហ៍ ក៏ ្តូ� បាន រងការ 

ហិន ធហាច យ៉ាង ខ្លាំងជា េិធសស ដដរ ។ 2

ធៅ ្គា ធនារះ អ្កដឹកនាំ ស្សនាច្ក រាន �នធាន មួយចំនួនតូច ធដើម្ី ជួយ 

ដល់ អ្កោំង ឡាយដដល ខវរះខ្ត ។ ្បាកដណាស់ ថ្ េួកធ្ អាច ធ្បើ ដង្វាយ 

តមអាហារ ប៉ុដន្តត្មូ� ការ ជា បន្ បនាទាប់ រាន ទំហំ �ំជាង ដដល េួកធ្ ធាលាប់ ជួប 

្បទរះ ។ ធៅ ធ្កាម ការ ដឹកនាំ របស់ ្ �ៈ ប៊ើស្សេ ជា អ�ិបតី ធនារះ ការិយល័យ 

ការង្រ ធដធសដរ៉តមួយ  បានបធងកើត ធឡើង ធៅ ក្នុង ធដើម ទស្ស�ត្សឆ្នាំ 1900 ។ ប៉ុដន្ត វា េុំ 

រាន ឧបករ�៍ ្្ប់ ្គាន់ ធដើម្ី ្្ប់ ្្ង ត្មូ� ការ ដ៏ សន្ធឹក សនាធាប់ ដូធរានារះ ធទ ។

អ្កដឹកនាំ បេវជិតភាេ ោំង ្បាំ មួយ រូប ធនរះ បាន ដឹង ថ្ ធបើ រាន មនុស្ស ក្នុង 

ធស្ក របស់ េួកគាត់ ្តូ�ការ ជំនួយ ធនារះ េួកគាត់ េុំ អាច រង់ រាំ បាន ធទ ។ េួកគាត់ 

នឹង រាត់ �ិធានការ�៍ ភាលាម ។ េួកគាត់ បាន រាប់ ធផ្ើម ធោយ ការ ោក់ មនុស្សឲ្យ 

ធចញ ធ�វើការ ។ េួកគាត់ បាន ធរៀបចំ បុរសៗ ធហើយបាន នាំ េួកធ្ ធៅ ចរាការ ធដើម្ី 

េួកធ្ អាច ្ចូត កាត់ ផល ដំណាំ ។ ជា ការ ប្លូរ ធៅ នឹង ការង្រ របស់េួកធ្ ធនារះ 

កសិករ ដ៏ ្បកប ធោយ ការ ដឹង្ុ� បាន បរិរាចា្ អាហារ ធោយ សប្នុរស ដល់ 

េួកធ្ ។ អវី ដដល ធលើស ្តូ� បាន យក ធៅ ោក់ ក្នុង ឃ្លាំង ធហើយ បាន ដចករាយ ធៅ 

ដល់ អ្ក ដដទ ដដល ធ្សក ឃ្លាន ។ ធៅ ធេល ការ បរិរាចា្ រាន ចំនួន ធកើន ធឡើង ធនារះ 

េួកបរិសុទ្ធ បាន រាប់ ធផ្ើម ធ�វើ ម្លូប កំប៉ុង ធដើម្ី រកសា វា ទុក ។ ធនរះ ្ ឺ ជា ការ រាប់ ធផ្ើម 

កម្ម�ិ�ី សុខុរាលភាេ ធៅ សម័យ ទំធនើប ។

្បាំ បី ទស�ត្ស ធ្កាយ មក អ្ក ដឹកនាំ ស្សនាច្កនា  សម័យ ទំធនើប ធៅ ទូោំង 

េិ្េធោក បាន ធមើល ធៅ ្កុម ជំនុំ របស់ េួកគាត់ ធហើយ ទទួល អារម្ម�៍ ដន ការ 

តាំងចិត្ត ដូច គានា ធដើម្ី ធ្ង ធៅ រក អ្ក ោំងឡាយ ដដល ខវរះ ខ្ត ។ 

ធៅ ក្នុង សន្ិសីទ ទូធៅ ដខ តុោ ឆ្នាំ 2011 ធនារះ ្បធាន ធ�ៀធថើរ ធអសវ 

អុជដូហវ ជា ទី្បឹកសា ទី េីរ ធៅ ក្នុង ្ �ៈ ្បធាន ទីមួយ បានរាន ្បស្សន៍ ថ្ ៖ 

« ជាញឹកញាប់ ធយើង កត់ សរារល់ ធឃើញ េី ធសចក្ី ្តូ� ការ ធៅ ជុំ �ិញ ធយើង ធោយ 

សង្ឃឹម ថ្ រាន អំណាច អវីមួយ  ឲ្យ  មនុស្ស រានាក់ មកេី ទី ឆ្ងាយ នឹង ធលច មក ធដើម្ី 

បំធេញ តាម ត្មូ� ការ ោំង ធនារះ ។ ្បដហល ជា ធយើង រង់ រាំអ្ក ជំនាញ ដដល រាន 

ចំធ�រះ ដឹង ស្ទាត់ ធដើម្ី ធោរះ ្ស្យ បញ្ហា ជាក់ ោក់ ។ ធៅ ធេល ធយើង ធ�វើ ដូចធនរះ 

ធយើង ឆក់ យក េី  អ្ក ជិត ខ្ង ធយើង នូ� ការ បធ្មើ  ដដល ធយើង អាច ផ្ល់ ឲ្យ ធហើយ 

ធយើង ឆក់ យក េីខ្លជួន ធយើង នូ� ឱកាស ធដើម្ី បធ្មើ ។ ខ�ៈដដល វាគាមាន ោក់ ទង នឹង 

អ្ក ជំនាញ ចូរ ធយើង ្ ិត េី ធរឿង េិត �ិញ ៖ នឹង គាមាន អ្ក ជំនាញ ្្ប់ ្គាន់ ធដើម្ី ធោរះ 

្ស្យ បញ្ហា ោំង អស់ ធនារះ ធទ ។ ផ្នុយ ធៅ �ិញ ្េរះអរាចាស់ បាន ោក់ បេវជិតភាេ 

្ទង់ និង អង្ការ បេវជិតភាេ ធៅ រាត់ ជធ�ដែើរ របស់ ធយើង ធៅ ្្ប់ ស្សន៍ ដដល 

ស្សនា ច្ក ្តូ� បាន ស្ថាបនា ធឡើង » ។ 3

ការ ធៅ ធនរះ ស្រាប់ អ្កដឹកនាំ ស្សនាច្ក និង សរាជិក រាត់ �ិធានការ�៍ 

ដូច បាន បំផុស ធោយ ្េរះ�ិញ្ញា� បរិសុទ្ធ ដដល បាន ដឹកនាំ មនុស្ស ជា ធ្ចើន 

ធៅ ទូោំង េិ្េធោក ដូច ្បធាន អុជដូហវ បានរាន្បស្សន៍ថ្  « ្ិត 

នយើងគឺជា

ក្រដស្ងរកេ្នកបកីបកនិងបទបមើ�ល់េ្នកទាំងឡាយដ�លរងទុក្ខ

គឺចាំរាេ់េំទពាវះេត្ថន័យទ�ើម្ីទ្្ើជាសិស្មានាក់របស់បពវះទយស៊ូវបគីស្។

ព្រះហស្តរបស់
ព្រះអម្ចាស់
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ធោរះ ្ស្យ  [ធោយ ខ្លជួន ធ្] » ។ 4 េួកធ្ បាន មូរ ដដ អា� ធហើយ ធោរះ ្ស្យ « 

ធដើម្ីនឹករាំ ក្នុង ្្ប់ ការ�៍ ោំងអស់ េី មនុស្ស ោល់ ្ក និង មនុស្ស កំសត់ ទុរ្ត៌ 

េី មនុស្ស ឈឺ និង មនុស្ស រាន ទុក្ខ ធ�ទនា » (្. និង ស. 52:40). ។

កអកាវា�័រ

ធៅ ធេល ប៊ើស្សេ ចននី ម៉ូរា៉ន់ធត ធៅ ក្នុង ហ្លូយ៉ា ហ្ីល ធអកាវា�័រ សម្លឹង ធៅ 

សរាជិក ក្នុង �ួដ ធោក ធនារះ ដួង ចិត្ត ធោក កាន់ ដតបារម្  ខ្លាំងធឡើង ។ រាន 

សរាជិក ជាធ្ចើន បាន េុរះោរ ធដើម្ី រាន របស់ រាំបាច់ បំផុតធដើម្ី រស់ ក្នុង  ជី�ិត ។ 

គាត់ ចង់ជួយ េួកធ្ ដូធច្រះ គាត់ បាន េិភាកសា ជាមួយ នឹង អ្កដឹកនាំ �ួដ ធហើយ នាំ 

ធរឿង ធនារះ ធៅ កាន់្េរះអរាចាស់ ។

ធោយ ស្រ ឱកាស ការង្រ ធៅ ក្នុង តំបន់ ធនារះ រាន ធោយ ក្មរ ធនារះ គាត់ បាន 

រាប់ ធផ្ើម ធ�វើ ការ ជាមួយ ្កុម បងប្អលូន ្ស្តី មួយ ្កុម ដដល រាន ចំនួន 11 នាក់ ធោយ 

ធលើក ទឹកចិត្ត េួកធ្ ឲ្យ េយាយម រក លទ្ធភាេ ឱកាស បធងកើត អាជី�កម្ម តូច មួយ ។ 

បងប្អលូន ្ស្តី ោំង ធនរះ បាន កត់ សរារល់ធឃើញ ថ្ ធ្ ្តូ� ការ សរាភារ  សរាអាត ផ្រះ ដដល 

រាន តដម្ល ធថ្ក ធហើយ  រាន ្ ុ�ភាេ ធនារះ េួកគាត់ បាន  ធងឿង ឆងល់ ថ្ ធតើ េួកធ្ 

អាច ផលិត ធហើយ លក់ ធៅ ក្នុង សហ្មន៍ េួកធ្ បាន ឬ អត់ ។ ប៉ុដន្ត ធតើ េួកធ្ នឹង 

ធរៀន ធចរះ ធ�វើ សរាភារ ោំង ធនរះ ធោយ រធបៀប ណា ?

ធៅ ធេល ធនរះ ប៊ើស្សេ ម៉ូរា៉ន់ធត បាន ដឹង ថ្ រាន ្ស្តី អត់ការ ង្រ ធ�វើ រានាក់ ធៅ ក្នុង 

�ួដ គាត់ ដដល ធាលាប់  ធ�វើ ការ ជា អ្ក្ីមី ខ្ង ឱសថ ស្ថាន ។  ធៅ ធេល បងប្អលូន ្ស្តី  11 

នាក់ បាន សុំ ឲ្យ គាត់ ជួយ ធនារះ គាត់ រីករាយ បធ្ងៀន ដល់េួកធ្ េី រធបៀប ធដើម្ី ធ�វើ 

ស្រធាតុ ដដល រានសុ�ត្ិភាេ និង រាន ្ ុ�ភាេ ។

េួកគាត់ បាន បធងកើត ដផនការ អាជី�កម្ម មួយ  បាន កំ�ត់ តំបន់ ក្នុង សហ្មន៍ 

ដដល បងប្អលូន ្ស្តី រានាក់ៗ នឹង ធៅ ធ្ជើសធរើស ផលិត ផល ដដល េួកធ្ ធ�វើ ធហើយ ធរៀបចំ 

ធ�ចខចេប់ និង ោក់ ស្លាក ។

ក្នុង រយៈ ធេល េីរ បី ដខ ធនារះ េួកធ្ បាន បធងកើតកដន្លង អតិថិជន មួយ ធហើយ បាន 

រក ចំ�ូល ល្មម ្្ប់ ្គាន់ ធដើម្ី ស្រាល ភាេ ្កី្ក របស់ េួកធ្ និង ជួយ ផ្ត់ ផ្ង់ 

ត្មូ� ការ ្្ួស្រ េួកធ្ ។

ធៅធេល អ្ក ្្ប់ ្្ង ្កុមហ៊ុន ខ្ង ឱសថ ក្នុង មូលោឋាន មួយ បាន ដឹង អំេី 

សហ្គាស ធនរះ ធនារះ េួកធ្ បាន រាប់ អារម្ម�៍ នឹង ធរឿង របស់ បង្សី អ្ក ្ ីមី 

ខ្ង ឱថស្ថាន  ដដល អត់ ការ ង្រ ធ�វើ ធនារះ ។ ទីបំផុត េួកធ្ បាន សរាភាស ធហើយ 

បានជួល គាត់ឲ្យ ្្ប់្្ង  ធលើ ឧសសាហកម្ម ផ្ទាល់ ខ្លជួន របស់ េួកធ្ ។

ម្បកទសរ៉ុស្សដី

ធៅ ក្នុង �ួដ រីច�ូយ ទី្កុង ម៉ូស្លូ ្បធទស រ៉ុស្សី បង្សីហារលីណា ហ្នុន ឆ្រ៉ូវា៉ 

ដដល កំេុង បធ្មើ ជាអ្ក ្ប�ត្តិស្្ស្ត �ួដ បាន រអិល ធលើ ទឹកកក ធហើយ  បាក់ ដដ 

របស់ គាត់ ។  គាត់ បាន ធ្ នាំ ធៅ មន្ីរ ធេទ្យ  ដដ របស់ គាត់ ្តូ� ប៉ង់ស៊ើម៉ង់ ។ គាត់ េុំ 

អាចបរិធភា្ ឬ ធស្លៀក ោក់ ធោយ ខ្លជួន ឯង ធឡើយ ។ គាត់ េុំ អាច សិតសក់ ឬ ធលើក 

ទូរស័េ្ ធឡើយ ។

ធៅ ធេល បងប្អលូន សរាជិក ក្នុង �ួដ របស់ គាត់ បាន ដឹង អំេី អវី ដដល បាន ធកើត ធឡើង 

ធនារះ េួកធ្ បាន ធឆ្លើយ តប ភាលាមៗ ។ អ្ក កាន់ បេវជិតភាេ បាន ្បសិទ្ធេ ឲ្យ គាត់ 

ធហើយ ធ�វើ ការ ជាមួយ បងប្អលូន សរា្ម សធ្ង្ររះ ធដើម្ី ោក់ កាល�ិភា្ មួយ ធដើម្ី 

មក ធមើល បង្សី  ដ៏ល្អ រូបធនរះ ធហើយ ជួយ តាម ត្មូ� ការ គាត់ ។

បនាទាប់ពីហាគាលីណាហ្គញនឆារ៉ូវ៉បានរអិលដរួលបាក់មដរបស់គាត់ប្ប្អូន្ស្តីសម្្រសច្ង្គាះរបស់គាត់បាន
បច្រើជាមដរបស់គាត់។

វាឡា�ីធមើរ ធនឆីប៉ូរូ� ជា អ្កដឹកនាំ ធបសកកម្ម �ួដ បាន និយយ ថ្ « ធយើង រាំ 

្បស្សន៍ ក្នុង សន្ិសីទ មួយ អំេី រូបសំណាក ្េរះ្្ីស្ ដដល ឥត រាន ដដ ។ 5 ធៅ 

ខ្ង ធ្កាម រូប សំណាក រាន មនុស្ស រានាក់ បាន ោក់ ស្លាក មួយ ដដល អាន ថ្ ‹ អ្ក 

ជា ដដ របស់ ខ្នុំ › ។ អស់ រយៈ ប៉ុនាមាន សបាដែហ៍ ធ្កាយមក បង្សី ដ៏ល្អ រូប ធនរះ េិការ 

ធនារះសរាជិក ក្នុង �ួដ  រីច�ូយ ទទួល អារម្ម�៍ ដក់ជាប់ នឹង ធរឿង ធនារះ ។ េួកធ្ 

បាន កាលាយ ជា ដដ របស់ គាត់ » ។

ម្បកទសហវដីលដី្ដីន

ធៅធេល េ្យនុរះ ្តូេិច វា៉ស្សី បាន ចុរះ មក ធលើ ្បធទស ហវីលីេីន ក្នុង ឆ្នាំ 2011 

វា បាន ជន់ លិច តំបន់ធនារះ ធោយ ទឹកជំនន់ និង ខ្យល់េ្យនុរះ ។ ផ្រះចំនួន ្បដហល 

41,000 ខ្ង ្តូ� បាន ខូច ខ្ត ធហើយ រាន មនុស្ស ធ្ចើន ជាង 1,200 នាក់ បាន បាត់ 

បង់ ជី�ិត ។
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េី មុន រាន ទឹក ជំនន់ រា៉ាក់ ស្អា�ី្តា ជា ្បធាន ធស្ក  កាហារយ៉ាន ធដ អូរ៉ូ 

្បធទស ហវីលីេីន បាន ទទួល អារម្ម�៍ បំផុស ្ ំនិត ឲ្យ បធងកើត ្កុម ធឆ្លើយ តប 

នឹងភាេ បនាទាន់ ្បរាំ ធស្ក មួយ ។  គាត់ បាន ធរៀបចំ ្ �ៈ កម្មការ ធដើម្ី បំធេញ 

កិចចេការ ធផ្សងៗ —អវីៗ ្្ប់ យ៉ាង  រាប់ តាំង េី ការ ្ស្�្ជា� និង ការ ជួយ សធ្ង្ររះ 

ធៅ ដល់ ការ សធ្ង្ររះ បឋម ធដើម្ី ផ្ល់ ម្លូបអាហារ ទឹក និង សធម្លៀក បំោក់ ។

ធៅ ធេល ទឹក ជន់លិច ហួស ក្មិត សុ�ត្ិភាេ ធនារះ អ្កដឹកនាំ ស្សនាច្ក 

និង សរាជិក បាន ជធម្លៀស ធចញ ។ េួកធ្ ធមើលធលើ  សុ�ត្ិភាេ របស់ សរាជិក 

រានាក់ៗ និងបា៉ាន់ ធមើល េី ការ ខូចខ្ត ។ សរាជិក រានាក់ បាន ផ្ល់ ជា ក្លូន ជ័រ ធដើម្ី 

នាំ សរាជិក ធៅ ទីសុ�ត្ិភាេ ។ ស្ោ ជំនុំ ្តូ� បាន ធបើក ធដើម្ី ផ្ល់ ជា ជ្មក ដល់ 

អស់ អ្ក ដដល ្តូ� ការ ម្លូបអាហារ សធម្លៀក បំោក់ ្ួយ និង កដន្លង ស្នាក់ ធៅ បធណាដារះ 

អាសន្ ។ ទឹក ស្អាត ជា ត្មូ� ការ សំខ្ន់ មួយ ដូធច្រះ ្បធាន ស្អា�ី្តា បាន ោក់ 

ទង ធៅ អាជី�កម្ម មូលោឋាន មួយ ដដល រាន ឡាន បាញ់ ទឹក ធហើយ េួកធ្ បាន ដឹក ទឹក 

ស្អាត ធៅ ស្ោ ជំនុំ  ដដល ជាកដន្លង ជធម្លៀស ។ សរាជិក ដដល រាន បទេិធស្�ន៍ 

�ិជាជាជី�ៈ ធេទ្យ បាន ធឆ្លើយ តប ចំធោរះ អ្ក ោំងឡាយ ដដល បាន រង ធ្គារះ ។

ធៅធេល សរាជិក ស្សនាច្ក  ្តូ� បាន ធ្ ធមើល ខុស្តូ� ធនារះ ្បធាន 

ស្អា�ី្តា និង ្កុម គាត់ បាន ធៅ ធមើល កដន្លង ជធម្លៀស ដដទធទៀត ធៅ ក្នុង ទី្កុង 

ធហើយ ផ្ល់ ជំនួយ ។ េួកធ្ បាន នាំ ម្លូបអាហារ និង សរាភារ ដដទធទៀត ។ សរាជិក 

ជា ធ្ចើន ធទៀត ធោរះ ជា បាត់ បង់ ផ្រះ ផ្ទាល់ ខ្លជួន ក្ី េួកធ្ បាន បធ្មើ អ្កដដទ ធោយ 

េុំ ្ ិត េី ខ្លជួន ឯង បនាទាប់ េី េ្យនុរះ កន្លង ផុតធៅ ។ ធៅធេល ធ្្លៀង រាំង ធហើយ ដី សងជួត 

ធនារះ អ្ក ស្ម័្្ចិត្ត ដដ ជំនួយ មរមន ដដល មក េី ធស្ក ោំង បី បាន ធចញ ធៅ ធ�វើការ 

ដចករាយ សរាភារ ក៏ ដូចជា ជួយ ធ�វើ ការ ធបាស សរាអាត ។

ម្បកទសកម្បស៊ីល

ធៅ ក្នុង ទី្កុង ស៊ើធត ឡាហ្លូស ្បធទស ធ្បស៊ើល រាន ជ្មក មួយ ស្រាប់ ្ស្តី 

េិការ ដដល ជី�ិត  ្តូ� រង ធ្គារះ ធោយ ស្រ ថ្នាំ ធញៀន ។ រាល់ ដថង េួកធ្ េុរះ ោរ រស់ ធៅ ។ 

េួកធ្ រាន ឡរ តូច មួយ ដដល េួកធ្ ធ្បើ ធដើម្ី ដុត នំបុ័ង 30 ដុំ ក្នុង មួយ ដថង ។ ធោរះ 

ជា ្ស្តី ោំង ធនារះ បាន ទទួល ជំនួយ ខ្លរះៗ េី សរា្មន៍ មនុស្ស �ម៌ ក្នុង មូល ោឋាន 

មួយ ក្ី ក៏ េួកធ្ ក្ម បាន អាហារ ្្ប់ ្គាន់ ធដើម្ី ចំដ�ត ធោរះ ណាស់ ។ ធៅ ធេល 

អ្កដឹកនាំ ស្សនា ច្ក មក េី ធស្ក ស៊ើធត ឡាហ្លូស ្បធទស ធ្បស៊ើល បាន ដឹង 

េី ត្មូ� ការ របស់ ្ស្តី ោំង ធនរះ ធនារះ េួកធ្ ចង់ ជួយ ។ 

េួកធ្ បាន និយយ ជាមួយ ្ស្តី ោំង ធនារះ អំេី ត្មូ� ការ របស់ េួកធ្ ។ ្ស្តី ោំង 

ធនារះ បាន និយយ ថ្ ធបើ េួកធ្ អាច ដុត នំ បាន ធ្ចើន ជាង ធនារះ ធនារះ េួកធ្ េុំ ្គាន់ 

ដត ស្រាប់ បរិធភា្ ខ្លជួន ឯង ធទ ប៉ុដន្ត អាច លក់ វា ធហើយ រក បានចំ�ូល ដដល ្តូ� ការ 

យ៉ាង ខ្លាំង ផងដដរ ។

អ្កដឹកនាំ ស្សនាច្ក និង សរាជិក ោំងឡាយ បាន ធ�វើ ការ ជាមួយ ប៉ូលីស 

កងទ័េ ក្នុង មូលោឋាន និង ស្ោ ក្នុង មូលោឋាន មួយ ធដើម្ី ដកលម្អរ ស្ថានភាេ របស់ 

្ស្តី ោំង ធនរះ ។ ធោយ ទទួល បាន ជំនួយ សប្នុរស�ម៌ របស់ ស្សនាច្ក និង 

ជំនួយ េី អ្ក ស្ម័្្ ចិត្ត មក េី ស្សនាច្ក និង សហ្មន៍ ធនារះ េួកធ្ អាច បធងកើត 

ជាកដន្លង ដុត នំ ថ្មី មួយ—ជា កដន្លង មួយ ដដល ឲ្យ ្ស្តី ៗ  ោំង ធនារះ ដុត នំបុ័ង បាន 300 

ដុំ ក្នុង មួយ ដថង ។

្េម ជាមួយ នឹង ចំនូល ដដល េួកធ្ បាន ទទួល ្ស្តី ធៅ ហាង ដុត នំ ោំងធនារះ 

អាច ជួល អ្ក ធ�វើ ការ ដំបូង របស់ េួកធ្—ជា ្ស្តី រានាក់ ធៅ កដន្លង រស់ធៅ ធនារះ ។

្ិច្ចការសុខុរាលភា្

ក៏ ដូច ជា អ្កដឹកនាំ ស្សនាច្ក ដ៏ បំផុស្ំនិត ោំង ធនារះ កាល េី ប៉ុនាមាន 

ទស�ត្ស កន្លង ធៅ ដដល បាន ធមើល ធឃើញ េី ត្មូ� ការ ដ៏ �ំ ធៅ ជុំ �ិញ េួកធ្ ធហើយ  

េុំ បាន រុញ ្រាន ធចញ ធនារះ អ្កដឹកនាំ ស្សនាច្ក និង សរាជិក ធៅ ទូោំង 

េិ្េធោក សេវដថង ធនរះ កំេុង ដត ធ�វើ ដូច គានា ធៅ ក្នុង តំបន់ ផ្ទាល់ ខ្លជួន និង ធ�វើ តាម �ិ�ី 

ផ្ទាល់ ខ្លជួន េួកធ្ ។ 

ធៅធេល ្បធាន អុជដូហវ រាន ្បស្សន៍ ធៅ កាន់ ស្សនា ច្ក អំេី ការ ធមើល 

ដថ គានា ធៅ�ិញ ធៅមក ធោក រាន ្បស្សន៍ ថ្ ៖ « �ិ�រ�ៈ របស់ ្េរះអរាចាស់ ្ឺ េុំ 

ដមន អង្នុយ ធៅ រាត់ ស្ឹងរង់រាំ ឲ្យ ទឹក ហូរ ផុត មុន ធេល ធដើរ ឆ្លង ធនារះ ធទ ។ ្ឺ ្តូ� មក 

ជាមួយ គានា មូរ ដដ អា� របស់ ធយើង ធឡើង  ធហើយ ធចញ ធៅ ធ�វើ ការ ធហើយ សង់ ស្ពាន ឬ 

ទូក ធដើម្ី ឆ្លង ទឹក ដន ឧបស្្ របស់ ធយើង » ។ 6

ការ  ដសវងរក អ្ក ្កី្ក ធហើយ បធ្មើ ដល់ អ្ក ោំងឡាយ ដដល រង ទុក្ខ ្ឺ ជា ដផ្ក 

ដ៏សំខ្ន់ មួយ ដន អត្ន័យ ដន ការ ធ�វើ ជា សិស្ស រានាក់ របស់ ្េរះ ្្ីស្ ។  វា ្ ឺ ជា កិចចេការ 

ដដល ្េរះធយស៊ូ� ្្ីស្ ផ្ទាល់ បាន ធ�វើ ធៅធេល ្ទង់ បធ្មើ ដល់ ្បជាជន ក្នុង ជំនាន់ 

្ទង់ ។ ្បធាន អុចដូហវ បាន ប្ចេប់ ថ្ « កិចចេការ ដន ការផ្ត់ផ្ង់ តាម រធបៀប របស់ 

្េរះអរាចាស់ ធនរះ ្ឺ េុំ ដមន ្គាន់ ដត ជា កិចចេការ  មួយ ធទៀត ដ៏ស្ម្្ញ ធៅ ក្នុង កាតាឡនុក 

កម្ម�ិ�ីដន ស្សនាច្ក ធទ » ។ « វា េុំ អាច ធ�វស ្បដហស ឬ ទុក ធរាល ធឡើយ ។ វា 

្ឺ ជា ចំនុច សំខ្ន់ ចំធោរះ ធគាលលទ្ធិ របស់ ធយើង វា ្ ឺ ជា ចំនុច សំខ្ន់ ដន ស្សនា 

របស់ ធយើង » ។ 7 ◼

្ំណត់ចំណាំ
 1. ្បធាន ធស្ក ោំង បួន រូប ធនរះ ្ ឺ—ហាហវ ប៊ើ ធ្បាន, ហារ៉ូល ប៊ើ. លី, ដហនរី �ី. ម៉ូធឡយ, និង រា៉ារ៉ុន ជី. 

រ៉មនី—ធ្កាយ មក ្តូ� បាន ធៅ ជា េួកស្�ក ធហើយ េួកធោក ោំង បួន រូប ធ្កាយមក ធទៀត បធ្មើ ធៅ 
ក្នុង ្ �ៈ្បធាន ទីមួយ ដន ស្សនាច្ក ។ ហារ៉ូល ប៊ើ. លី កាលាយ ជា ្បធាន ស្សនាច្ក ទី  11 ។

 2. ធៅ ក្នុង ឆ្នាំ 1930 រដ្ឋ យូថ្ហ៍ រាន អ្តា ដន អ្ក ឥត រានការ ង្រ ធ�វើ ខ្ពស់ បំផុត ទីេីរ ក្នុង សហរដ្ឋ ។ 
សូមធមើល Garth L. Mangum and Bruce D. Blumell, The Mormons’ War on 
Poverty: A History of LDS Welfare 1830–1990 (ឆ្នាំ 1993), 95 ។

 3. ធ�ៀធថើរ ធអសវ អុជដូហវ « Providing in the Lord’s Way » Ensign ឬ Liahona, ដខ 
�ិច្ិកា ឆ្នាំ 2011, 54 ។

 4. ធ�ៀធថើរ ធអសវ អុជដូហវ « Providing in the Lord’s Way » 55 ។
 5. សូមធមើល ធ�ៀធថើរ ធអសវ អុជដូហវ « You Are My Hands » Ensign ឬ លីអាហូណា, ដខ 

ឧសភា ឆ្នាំ 2010, ទំេ័រ 68 ។
 6. ធ�ៀធថើរ ធអសវ អុជដូហវ « Providing in the Lord’s Way » 55 ។
 7. ធ�ៀធថើរ ធអសវ អុជដូហវ « Providing in the Lord’s Way » ទំេ័រ 55–56 ។



សាក្សីពិសេេថ្លែងទសីបន្ទាល់ពសី

េរាជិក ដន ្ �ៈ ្បធាន ទីមួយ និង កូរ៉ុម ដន េួកស្�ក ដប់េីរ នាក់ ្ឺ ជា េយាការី សម័យ ទំធនើប 

ជា អ្ក ធមើល ឆុត និង ជា អ្ក ធបើក សដម្ង ដដល បាន ឈរ ជា « ស្ក្សី េិធសស អំេី ្េរះនាមដន 

្េរះ្្ីស្ ធៅធេញ សេវ ក្នុង  េិ្េធោក » (្. និង ស. 107:23) ។ ដូធច្រះ េួក ធោក 

រាន ការ ទទួលខុស ្តូ� ធដើម្ី ដថ្លង ទីបនាទាល់ អំេី ភាេ ជា ្េរះ របស់ ្េរះធយស៊ូ� ្្ីស្ និង ធបសកកម្ម ្ទង់ ក្នុង នាម ជា 

្េរះអង្សធ្ង្ររះ និង ្េរះ ធ្បាសធោរះ ដន េិ្េធោក ។

ធៅ ក្នុង ោក្យ ដក ្សង់ ខ្ង ធ្កាម ្បាប់ ថ្ បុរស ជធ្មើស េិធសស ោំង ធនរះ ដចករាយ ទីបនាទាល់ របស់េួកធោក អំេី 

ដង្វាយ�ួន ការ រស់ធឡើង�ិញ និង ការ រាន ្េរះជន្មរស់ េិត របស់ ្េរះអង្សធ្ង្ររះ ។
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សាក្សីពិសេេថ្លែងទសីបន្ទាល់ពសី

ព្រះព្រីស្ទដ៏ម្នព្រះជន្មរស់

ម្្ះកយស៊ូវគឺជាម្្ះកម្បាស
កោះរបស់កយើង

« ខ្នុំ តធម្លើង សធម្លង របស់ ខ្នុំ 

ធៅ ក្នុង ទី បនាទាល់ ក្នុង នាម 

ជា ស្�ក េិធសស មួយ រូប 

និង សូម ្បកាស ថ្ ្េរះ 

រាន ្េរះជន្ម រស់ ធោយ អស់ េី ដួងចិត្ត របស់ ខ្នុំ និង 

អារម្ម�៍ ដ៏ មុតរាំ ដន ្េលឹង របស់ ខ្នុំ ។ ្េរះ ធយស៊ូ� 

ជា ្េរះ រាជ បុ្តា របស់ ្ទង់ ជា បុ្តា សំ�េវ ដត 

មួយ ្ ត់ របស់ ្េរះ�របិតា ធៅ ក្នុង ស្ច់្ម ។ 

្ទង់ ជា ្េរះ ធ្បាសធោរះ របស់ធយើង ្ទង់ ជា អង្ 

ប្ងួបប្ងួម របស់ ធយើង ជាមួយ នឹង ្េរះ �របិតា ។ 

្ទង់ ្ឺ ជា អង្ ដដល បាន សុ្ត ធៅ ធលើ ធឈើឆ្កាង 

ធដើ ម្ី ធ�វើ ឲ្យ �ួន នឹង អំធេើ បាប ោំងឡាយ របស់ 

ធយើង ។ ្ទង់ បាន កាលាយ ធៅ ជា ផល ដំបូង ដន ការ 

រស់ធឡើង�ិញ ។ ធោយស្រ ដត ្ទង់ សុ្ត ធនារះ 

មនុស្ស ោំងអស់ នឹង បាន រស់ ធឡើង�ិញ » ។  

‹ ធនរះ ជា ឃ្លា ដដល រាន បទ ដ៏ េិធរារះ ៖ « ខ្នុំ ដឹង ថ្  

្េរះ ធ្បាស ធោរះ ខ្នុំ ធៅ រស់ !»› « ខ្នុំ ដឹង ថ្ ្េរះ  

ធ្បាស ធោរះ ខ្នុំ ធៅ រស់ » ទំនុក�ំទកើងទំេ័រ  

38–39 ។

ម្បធាន្ូរា៉ាសកអសម៉នសុន«ខ្នុំដឈឹងថ្ម្្ះកម្បាសកោះខ្នុំកៅរស់!»
Ensignឬលីអាហូណាដខឧសភាឆ្នាំ2007ទំ្័រ25។

ខ្នុំជាសា្្សដីរានា្់

« ខ្នុំ ជា ស្ក្សី រានាក់ ដន 

ការ រស់ ធឡើង �ិញ របស់ 

្េរះអរាចាស់ ដូច ជា ខ្នុំ 

បាន ធៅ ទី ធនារះ នា ធេល 

ោងាច ជាមួយ នឹងេួក  

សិស្ស េីរ រូប  ធៅ ក្នុង ផ្រះ ធៅ ធលើ ផ្លលូ� ធអធរា៉ាស ។ ខ្នុំ 

ដឹង ថ្ ្ទង់ រាន ្េរះជន្ម រស់ ដូចជា យ៉ូដសប ស្ម៊ើ� 

ដឹង ផងដដរ ធៅធេល ធោក បាន ធឃើញ ្េរះបិតា 

និង ្េរះរាជបុ្តា ស្ិត ធៅ ក្នុង េន្លឺ ដ៏ ដចងរាំង ដន 

្េឹកមួយ ក្នុង ដ្េ ធៅ រដ្ឋ បាល់ដម៉រា៉ ។ . . .

« . . . ខ្នុំ សូម ធ�វើ ទីបនាទាល់ ជា ស្ក្សី មួយរូប 

ដន្េរះអង្សធ្ង្ររះ ដដល បាន រស់ធឡើង�ិញ និង ជា 

្េរះ ធ្បាសធោរះ របស់ ធយើង » ។

ម្បធានហិនរីប៊ីអាវរិងជាទដីម្បឈឹ្សាទដីមួយកៅ្ ្ននុងគណៈម្បធានទដីមួយ«ចូរម្
តាមខ្នុំ»Ensignឬលីអាហូណា,ដខឧសភាឆ្នាំ2013,25។

ដគ្វាយធួននិងកសច្្ដីសក្គ្រះ

« ្េរះ ជា ្េរះ បិតា ្ឺ ជា 

អ្កនិេន្ធ ដន ដំ�ឹងល្អ វា 

្ឺ ជា ដផ្ក សំខ្ន់ មួយ ដន 

ដផនការ ដន ធសចក្ី សធ្ង្ររះ 

របស់ ្េរះ ឬ ដផ�ការ ដន 

ការ ធ្បាសធោរះ ។ វា ្តូ� បាន ធៅ ថ្ ដំ�ឹងល្អ ដន 

្េរះធយស៊ូ� ្្ីស្ ធោយ ស្រ វា ្ ឺ ជា ដង្វាយ�ួន ដន 

្េរះធយស៊ូ� ្្ីស្ ដដលធ�វើ ឲ្យ ការ ធ្បាសធោរះ និង 

ធសចក្ី សធ្ង្ររះ ធកើត រាន ធឡើង បាន ។ តាមរយៈ 

ដង្វាយ�ួន  បុរស ្ស្តី កុរារតូចៗ ោំងអស់  ្តូ� 

បាន ធ្បាសធោរះ េី ការ ស្លាប់ ខ្ង រូបកាយ ធោយ 

ឥត លក្ខខ�្ឌ  ធហើយ មនុស្ស ោំងអស់ នឹង ្តូ� បាន 

ធ្បាសធោរះ េី អំធេើបាប របស់ េួកធ្  ក្នុង លក្ខខ�្ឌ 

ថ្ េួកធ្ ទទួល យក និង ធគារេ តាម ដំ�ឹងល្អ ដន 

្េរះធយស៊ូ� ្្ីស្ . . . ។

« ខ្នុំ ធ�វើ ជា ស្ក្សី អំេី កិចចេការ ធនរះ ធោយ អស់េី 

ដួងចិត្ត និង ្ ំនិត របស់ ខ្នុំ » ។

ម្បធានក�ៀក្ើរកអសវអុជដូហវជាទដីម្បឈឹ្សាទដី្ ដីរ្ ្ននុងគណៈម្បធានទដីមួយ«Have 
We Not Reason to Rejoice?»Ensignឬលីអាហូណាដខ
វិច្ិកាឆ្នាំ2007,ទំ្័រ19,21។
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ម្្ះកយសូវគឺជាម្្ះម្គដីសទ

« ខ្នុំ ដឹង ថ្ ្េរះ ្ឺ ជា ្េរះ�របិតា របស់ 

ធយើង ។ ្ទង់ បាន ដ�នាំ ្េរះរាជបុ្តា 

របស់ ្ទង់ ្េរះធយស៊ូ�្្ីស្ ដល់ 

យ៉ូដសប ស្ម៊ើ� ។ ខ្នុំ សូម្បកាស 

ដល់ អ្ក ថ្ ខ្នុំ ដឹង ថ្ ្េរះធយស៊ូ� ្ឺ 

ជា ្េរះ្្ីស្ ។ ខ្នុំ ដឹង ថ្  ្ទង់ រាន 

្េរះជន្ម រស់ ។ ្ទង់ បាន ្បសូត មក 

ធៅ ក្នុង ធេល ដ៏ ្តឹម្តូ� ។ ្ទង់ បាន 

បធ្ងៀន ដំ�ឹងល្អ របស់្ទង់ និង 

បាន ស្កល្ង ។ ្ទង់បានរងទុក្ខ 

ធហើយ្តូ�បានឆ្កាង និងបាន 

រស់ធឡើង�ិញធៅដថងទីបី ។ ្ទង់ ្ ឺ 

ដូចជា ្េរះបិតា ្ទង់ ្ឺ រាន រូបកាយ ជា 

ស្ច់ និង ឆ្អឹង ។ ្ទង់ បាន ធ�វើ ដង្វាយ 

�ួន របស់ ្ទង់ ។ ខ្នុំ សូម ដថ្លង ទីបនាទាល់ 

ចំធោរះ ្ទង់ ។ ខ្នុំ ជា ស្ក្សី រានាក់ េី 

្ទង់ » ។

ម្បធានប៊យដ៍កេផ្្្ឺម្បធានថន្ ូរ៉ុមថន្ ួ្សាវ្ដប់្ដីរ
នា្់«្ួ្ដប់្ដីរនា្់»Ensignឬលីអាហូណាដខ
ឧសភាឆ្នាំ2008,ទំ្័រ87។

ថ្លែកោះសម្រាប់ម្គួសារមនុស្សកោ្

« [្េរះធយស៊ូ�្្ីស្] ្ឺ ជា ដផ្ក 

កណាដាល ដន ដផនការ ដ៏អស់កល្ របស់ 

្េរះ�របិតា ្េរះអង្សធ្ង្ររះ ្តូ�  បាន 

្បោន ឲ្យ ជា ដថ្ល ធោរះ មួយ ស្រាប់ 

មនុស្ស ធោក ។ ្េរះ បាន ប្្លូន 

្េរះរាជបុ្តា សំ�ប់ របស់្ទង់ 

ធដើម្ី យក ឈ្រះ ធលើ ការ ធាលាក់ ដន ធោក 

អ័ោម និង នាង ធអវា៉ ។ ្ទង់ យង 

មក ដផនដី ជា ្េរះអង្សធ្ង្ររះ និង 

្េរះធ្បាសធោរះ ធយើង ។ ្ទង់ យក 

ឈ្រះ ធលើ ឧបស្្ ដន ការ ស្លាប់ ខ្ង 

រូបកាយ ស្រាប់ ធយើង តាមរយៈ ការ 

លរះបង់  ្េរះជន្ម ផ្ទាល់ របស់ ្ទង់ ។ 

ធៅធេល ្ទង់ សុ្ត ធៅ ធលើ ធឈើ ឆ្កាង 

�ិញ្ញា� ្ទង់ បាន យង ដបក ធចញ េី 

រូបកាយ ្ទង់ ។ ធៅ ដថង ទីបី �ិញ្ញា�  

និង រូបកាយ ្ទង់ ្តូ� បាន ផ្នុំ គានា ដ៏ 

អស់កល្ជានិចចេ �ិញ េុំ ដបក ធចញ េីគានា 

ធទៀត ធឡើយ » ។

ដអលក�ើរអិល្មដ្រីថន្ ូរ៉ុមថន្ ួ្សាវ្ដប់្ដីរនា្់
«ដផនការថនកសច្្ដីសក្គ្រះ»Ensignឬលីអាហូណា,
ដខវិច្ិកាឆ្នាំ2006,ទំ្័រ71។

ទកងវើសំខាន់ថនម្បវត្តិសាម្ស្តមនុស្ស

ដង្វាយ �ួន របស់ ្ទង់ ្តូ� បាន មក 

ធៅ ក្នុង សួន ដ្តធសរា៉ានី ជា កដន្លង 

ដដល ្ទង់ ហូរ ធោហិត ធចញ េី ្្ប់ 

រន្ធធញើស (សូម ធមើល លូកា 22:44) 

និង ធៅ គាល់កូថ្ (ឬ កាវា៉រីយ៉ូ) ជា 

កដន្លង ដដល រូបកាយ របស់ ្ទង់ ្តូ� 

បាន ធលើក ធឡើង ធលើ ធឈើ ឆ្កាង « ធលើ ្ ្ំ 

រោ កបាល » ដដល តំណាង ឲ្យ ធសចក្តី 

ស្លាប់ (រា៉ាកុស 15:22 រា៉ាថ្យ 

27:33 សូម ធមើល ផង ដដរនីដហវ ទី 3 

27:14) ។ ដង្វាយ �ួន ដដល គាមាន 

ទី ប្ចេប់ ធនរះ នឹង រំធោរះ មនុស្ស េី 

ធសចក្តី ស្លាប់ ដដល មិន ធចរះ ចប់ (សូម 

ធមើលនីដហវទី2 9:7) ។ ដង្វាយ �ួន 

របស់ ្េរះអង្សធ្ង្ររះ បាន ធ�វើ ឲ្យ ការ 

រស់ ធឡើង �ិញ ជា ការេិតមួយ និង ជី�ិត 

ដ៏អស់កល្ ជានិចចេ អាច រាន ដល់ 

មនុស្ស ោំង អស់ ។ ដង្វាយ �ួនរបស់ 

្ទង់ បាន កាលាយ ធៅ ជា កិចចេការ ដ៏ 

សំខ្ន់ ចំធោរះ ្ប�ត្តិ ស្្ស្ត ដន មនុស្ស 

ធោក ោំងអស់ ។

ដអលក�ើររ័សុលអិមណិលសុនថន្ ូរ៉ុមថន្ ួ្សាវ្ដប់្ដីរ
នា្់«The Peace and Joy of Knowing 
the Savior Lives»Ensign,ដខធ្នលូឆ្នាំ2011,
20;លីអាហូណាដខធ្នលូឆ្នាំ2011,22។

ការ្ លិ្មមេចំកោះអំក្ើបាប

« ្េរះធយស៊ូ�្្ីស្ បាន ស៊ូ្ោំ 

នូ� ការរងទុក្ខ ដដល មិន អាច យល់ 

បាន ធដើម្ី ្ទង់ ផ្ទាល់ ធ�វើ ការេលិកម្ម 

មួយ ស្រាប់ អំធេើ បាប របស់ មនុស្ស 

ោំងអស់ ។ ការេលិកម្ម ធនារះ ្តូ� 

ថ្វាយ នូ�អវី ដដល ល្អបំផុត—កូនធចៀម 

ធ្មាល ឥតធខ្ចារះមួយ—ស្រាប់ 

អំធេើអា្កក់ ធ្ចើនបំផុត—ជា អំធេើ បាប 

ដនេិ្េធោក ោំងមូល ។ . . .

« ការបូជា ធនារះ—ដដល ជា ដង្វាយ 

�ួន ដន ្េរះធយស៊ូ�្្ីស្—ជា ចំនុច 

កណាដាល ដន ដផនការ ដន ធសចក្ី សធ្ង្ររះ 

។ . . .

« ខ្នុំ ដឹង ថ្ ្េរះធយស៊ូ�្្ីស្ ជា 

្េរះរាជបុ្តា ដត មួយ ្ ត់ ដន ្េរះ ជា 

្េរះ�របិតា ដ៏ អស់កល្ ជានិចចេ ។ ខ្នុំ ដឹង 

ថ្ ធោយ ស្រ ការបូជា ដ៏ �ួន របស់ ្ទង់ 

ធនារះ ធយើង រាន នូ� ការ ធានា អរះអាង េី 

អមតៈភាេ និង ឱកាស ស្រាប់ ជី�ិត 

អស់កល្ ។ ្ទង់ ្ ឺ ជា ្េរះអរាចាស់ 

របស់ ធយើង ្េរះអង្សធ្ង្ររះ របស់ 

ធយើង និង ជា ្េរះ ធ្បាសធោរះ របស់ 

ធយើង » ។

ដអលក�ើរដ្លលែិនកអ្អូ្ថន្ ូរ៉ុមថន្ ួ្សាវ្ដប់្ ដីរនា្់
«ការ្លិ្មមេ»លដីអាហូណាមថងៃទី19ខ្ឧសភាឆានាំ
2012ទំព័រ22។
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ម្្ះអង្គសក្គ្រះដឈឹ្នាំសាសនាចម្្ម្ទង់
ស្វថ្ងៃកនះ

« ដង្វាយ�ួន ដន ្េរះធយស៊ូ� ្្ីស្ 

្ឺ ជា ដផ្កសំខ្ន់ មួយ ដន  ដផនការ 

របស់ ្េរះ�របិតាសួ្៌ ធយើង  ស្រាប់ 

ធបសកកម្ម ធលើ ដផនដី របស់ 

្េរះរាជបុ្តា ្ទង់ និង ស្រាប់ ធសចកី្ 

សធ្ង្ររះ ធយើង ។ ឱ ធតើ ធយើង ្ ួរ រាន 

ការ ដឹង ្ ុ� យ៉ាង ណា ធៅ ដដល 

្េរះ�របិតាសួ្៌ របស់ ធយើង េុំ បាន ទូល 

អងវរ ជំនួស ប៉ុដន្ត បាន ទប់ សភា�្តិ 

ជា បិតា របស់ ្ទង់ ក្នុង ការ សធ្ង្ររះ 

បុ្ត សំ�ប់ របស់ ្ទង់�ិញ ។ ធនារះ 

្ឺ ធោយស្រ ដត ក្ី ្សឡាញ់ របស់ 

្ទង់ ចំធោរះ អ្ករាល់ គានា និង ខ្នុំ ធទើប 

្ទង់អនុញ្ញាត ឲ្យ ្េរះធយស៊ូ� បំធេញ 

ធបសកកម្ម  ដដល បាន  ដតងតាំង 

្ទង់ ទុក ជាមុន ធដើម្ី កាលាយជា 

្េរះធ្បាសធោរះ របស់ ធយើង ។ . . .

« ្េរះ ធយស៊ូ� ្េរះអង្សធ្ង្ររះ 

និង ្េរះធ្បាសធោរះ  ដន មនុស្ស ធោក  

េុំ សុ្ត ធនារះ ធឡើយ ។ ្ទង់ រាន 

្េរះជន្ម—ជា ្េរះបុ្តា ដន ្េរះ ដដល 

រាន ្េរះជន្ម រស់ធឡើង�ិញ—ធនារះ ជា 

ទីបនាទាល់ របស់ ខ្នុំ ធហើយ ្ទង់ ដឹកនាំ 

កិចចេការ ដន ស្សនាច្ក ្ទង់ ធៅ សេវ 

ដថង ធនរះ » ។

ដអលក�ើរអិម.រ័សុលបា�ឺដថន្ ូរ៉ុមថន្ ួ្សាវ្ដប់្ដីរ
នា្់«ដគ្វាយធួននិងតថមលែថនម្្លឈឹងមួយ»Ensignឬ
Liahona,ដខឧសភាឆ្នាំ2004,85,86។

កសច្្ដីសង្ឈឹមរបស់កយើងអជាញា្ណាដាល
របស់កយើងម្្ះកម្បាសកោះរបស់កយើង

« សុ�ត្ិភាេ របស់ ធយើង ្ឺស្ិត 

ធៅ ធលើ [្េរះ�របិតាសួ្៌ ធយើង] 

និង ្េរះរាជបុ្តា សំ�ប់ របស់ 

្ទង់ ្េរះធយស៊ូ� ្្ីស្ ។ ខ្នុំ ដឹង ថ្ 

្េរះអង្សធ្ង្ររះ ្សឡាញ់ អ្ក ។ ្ទង់ 

នឹង បញ្ជាក់េីកិចចេខិតខំរបស់អ្ក ធដើម្ី 

េ្ងឹង ដល់ ទីបនាទាល់ អ្ក ធដើម្ី វា កាលាយ 

ជា អំណាច ស្រាប់ ធសចក្ី ល្អ ធៅ 

ក្នុង ជី�ិត អ្ក ោំង្សុង ជា អំណាច 

មួយ ដដល នឹង គាំ្ទ អ្ក ធៅ ្្ប់ ធេល 

ដដល រាន ត្មូ� ការ ធហើយ ផ្ល់ ភាេ 

សុខស្ន្ និង ការ អរះអាង ធៅក្នុង ្គា 

ដនភាេ េុំ ចបាស់ ោស់ ។

« ក្នុង នាម ជា ស្�ក ដដល រាន 

សិទ្ធិអំណាច រានាក់ ដន ្ទង់ ធដើម្ី 

ដថ្លង ទីបនាទាល់ េី ្ទង់ ខ្នុំ សូម ដថ្លង 

ទីបនាទាល់ ដ៏ ឧឡារិក ថ្ ខ្នុំ ដឹង ថ្ 

្េរះអង្សធ្ង្ររះ រាន ្េរះជន្ម រស់ ថ្ 

្ទង់ ្តូ� បាន រស់ ធឡើង�ិញ ជា អង្ ដន 

ធសចក្ី ្សឡាញ់ ដ៏រុងធរឿងឥត ធខ្ចារះ ។ 

្ទង់ជាធសចក្ីសង្ឃឹម របស់ធយើង 

អាជាញាកណាដាល របស់ ធយើង ្េរះ ជា 

ធ្បាសធោរះ របស់ ធយើង » ។

ដអលក�ើររីឆ្តជដីសកតថន្ ូរ៉ុមថន្ ួ្សាវ្ដប់្ដីរនា្់
«The Power of a Strong Testimony»
Ensign,ដខវិច្ិកាឆ្នាំ2001,89Liahona,ដខ
ម្រាឆ្នាំ2002,103។

ការផឈឹ្ដ្ងលវដីង

« ធៅ ក្នុង សួន ចបារ ធ្តធសរា៉ានី 

្េរះអង្សធ្ង្ររះ និង ្េរះធ្បាសធោរះ 

ធយើង េុំ បាន រុញ  រា ក្នុង ការ ផឹក ដេង លវីង 

ដន ដង្វាយ�ួន ធទ [សូមធមើល្. និង 

ស. 19:16–19] ។ ធហើយ ធៅ ធលើ ធឈើ 

ឆ្កាង ្ទង់ បាន រង ទុក្ខ ម្ងធទៀត ធដើម្ី ធ�វើ 

តាម ្េរះ ទ័យ របស់្េរះបិតា រហូត ដល់ 

ទីបំផុត ្ទង់ អាច រាន បន្លូល ថ្ ‹ ការ 

ធ្សច ធហើយ › [យ៉ូហាន 19:30] ។ 

្ទង់ បាន ស៊ូ ្ោំ ដល់ ទីប្ចេប់ ។ ជា 

ការ ធឆ្លើយ តប ចំធោរះ ការ ធគារេ ្បតិបត្តិ 

ដ៏ ឥតធខ្ចារះ របស់ ្េរះអង្សធ្ង្ររះ 

ក្នុង ការ ឈរ ធោយ រឹងរាំ ធនារះ 

្េរះ�របិតាសួ្៌ ធយើង បាន ្បកាស ថ្ 

‹ បុ្តា ដ៏ ជា ទី្សឡាញ់ របស់ធយើង 

ដដល ធយើង គាប់ ចិត្ត ណាស់ ដដល 

បាន ដំធកើង ដល់ នាម របស់ ធយើង › 

[នីដហវទី 3 11:7] ។

« . . . ចូរ ធយើង ថ្វាយ សិរីល្អ 

ដល់ ្េរះនាម ដន ្េរះ ធោយ ការ ឈរ 

រឹងរាំ ជាមួយ នឹង ្េរះអង្សធ្ង្ររះ 

្េរះធយស៊ូ� ្្ីស្ ។ ខ្នុំ ដថ្លង ជា 

ស្ក្សីេិធសស ថ្ ្ទង់ រាន 

្េរះជន្មរស់ » ។

ដអលក�ើររ៉ូកប៊ីត�ដីកហលថន្ ូរ៉ូមថន្ ួ្សាវ្ដប់្ដីរនា្់
«Stand Strong in Holy Places»
EnsignឬLiahona,ដខឧសភាឆ្នាំ2013,51។

បុម្តដ៏ឥតកខាចាះដតមួយគត់របស់ម្្ះ

« ខ្នុំ ដឹង ថ្ ្េរះ រាន �ត្តរាន ធៅ ្្ប់ 

ធេល និង ្្ប់ មធ�យាបាយ និង ្្ប់ 

ស្ថានភាេ ោំងអស់ ជា ្េរះ�របិតាសួ្៌ 

ជា ទី្សឡាញ់ និង ្បកប ធោយ ការ 

អ្័យ ធោស ។ ខ្នុំ ដឹង ថ្ ្េរះធយស៊ូ� 

្ឺ ជា បុ្ត សំ�េវ ដត មួយអង្ ្ ត់ 

របស់ ្ទង់ ដដល បាន បូជា ជី�ិត ធោយ 

ក្ី ្សឡាញ់ តាម ្េរះរាជ ឆន្  ោំង 

្េរះបិតា និង ្េរះរាជបុ្តា ធដើម្ី 

ធ្បាសធោរះ ធយើង ោំងអស់ គានា ដដល 

មិន ល្អ ឥត ធខ្ចារះ ។ ខ្នុំ ដឹង ថ្ ្ទង់ 

បាន រស់ ធឡើង �ិញ េី សុ្ត ធដើម្ី រស់ 

ម្ង ធទៀត ធហើយ ធោយស្រ ្ទង់ បាន 

ធ�វើ ដូធរានារះ ធនារះ អ្ក  និង ខ្នុំ នឹង រស់ 

ធឡើង�ិញ ដូចគានា ដដរ » ។

ដអលក�ើរដជ្ហវដីអ័រហូ�ិនថន្ ូរ៉ុមថន្ ួ្សាវ្ដប់្ដីរនា្់
«Lord, I Believe»EnsignឬLiahona,
ដខឧសភាឆ្នាំ2013,95។
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ខ្នុំដឈឹងថ្ម្្ះអង្គសក្គ្រះរានម្្ះជនមេ។

« ខ្នុំ សូម្បកាស ជា ស្ក្សី និង ការ 

ដឹង្ុ� របស់ ខ្នុំ ចំធោរះ ការ េលិកម្ម 

ដ៏ អស់កល្ និង គាមាន ទី ប្ចេប់ របស់ 

្េរះអរាចាស់ ធយស៊ូ�្្ីស្ ។ ខ្នុំ ដឹង ថ្ 

្េរះអង្ សធ្ង្ររះ រាន្េរះជន្មរស់ ។ 

ខ្នុំ បាន ទទួល បទ េិធស្�ន៍ ោំង 

្េរះធចស្តា ដន ការ ធ្បាសធោរះ របស់ 

្ទង់ និង ការ ្បោន អំណាច ឲ្យ របស់ 

្ទង់ ធហើយ ខ្នុំ សូម ដថ្លង ទី បនាទាល់ 

ថ្ អំណាច ោំងធនរះ ្ ឺ េិត ធហើយ 

រាន ដល់ ធយើង ោំងអស់ គានា ។ ជា 

ការេិត ណាស់ ‹ ធៅ ក្នុង ករាលាំង របស់ 

្េរះអរាចាស់ › ធយើង អាច ធ�វើ និង ឈ្រះ 

ធលើ កិចចេការ ោំងអស់ ធៅ ធេល ដដល 

ធយើង ខំ ធឆ្ពារះ ធៅ មុខ ធៅ ធលើ ដំធ�ើរ ដន 

ភាេ រដមង ស្លាប់ របស់ ធយើង » ។

ដអលក�ើរដ្វី�កអដបដណាថន្ ូរ៉ុមថន្ ួ្សាវ្ដ់្ដីរនា្់
«The Atonement and the Journey 
of Mortality»Ensign,ដខកមសាឆ្នាំ2012,
47;Liahona,ដខកមសាឆ្នាំ2012,19។

ម្្ះម្គដីសទបានបំក្ញកបស្្មមេរបស់ម្ទង់

« [្េរះអង្ សធ្ង្ររះ] បាន ធលើក ោក់ 

ធលើ ្េរះអង្្ទង់នូ�  ‹ បន្នុក ដន អំធេើ បាប 

របស់ មនុស្សធោក › និង ‹ មនុស្ស  

អា្កក់ោំងឡាយ  ដដល ស្តាំង 

. . . អាចធ�វើ ទុក្ខធោស › [James E. 
Talmage, Jesus the Christ, 
613] ។ ធៅ ក្នុង ដំធ�ើរការ ធនរះ 

្ទង់ បាន ស៊ូ្ោំ នឹង ការ កាត់ធោស 

ដដល បាន បធងកើត ធឡើង ធោយ ដក្លង 

បន្លំ និង ្េឹត្តការ�៍ ដ៏ អា្កក់ 

ធស្កនាកដម្ម ោំងឡាយ ធដើម្ី ឆ្កាង 

្ទង់ ។ ធៅ ទីបំផុត ដន កិចចេការ ដន ការ 

រស់ធឡើង �ិញ ធោយ ធជា្ ជ័យ របស់ 

្េរះ្្ីស្ធនរះ បាន ធកើត ធឡើង ធៅ ដថង 

អាទិត្យ បុ�្យ អ៊ើសធស្ើរ ។ ្េរះ្្ីស្ 

បាន បំធេញ ធបសកកម្ម ដ៏ េិសិដ្ឋ 

របស់ ្ទង់ ជា ្េរះអង្សធ្ង្ររះ និង 

្េរះធ្បាសធោរះ ។ ធយើង នឹង ្តូ� បាន 

រស់ធឡើង �ិញ េី ធសចក្ី ស្លាប់ ធហើយ 

�ិញ្ញា� ធយើង បាន រួម ផ្នុំ គានា ជាមួយ នឹង 

រូប កាយ របស់ ធយើង�ិញ ។ . . .

« ខ្នុំ សូម ដថ្លង ជា ស្ក្សីក្នុង 

នាម ជា ស្�ក ថ្ ្េរះធយស៊ូ� ្្ីស្ 

រាន ្េរះជន្ម រស់ ធហើយ ្ទង់ ជា 

្េរះអង្សធ្ង្ររះ និង ្េរះ ធ្បាសធោរះ 

ដន េិ្េធោក ។ ្ទង់ បាន ្បោន ផ្លលូ� 

ធៅ កាន់ សុ្មង្ល េិត » ។

ដអលក�ើរេវដីន្ិនអិលេុ្ថន្ ូរ៉ុមថន្ ួ្សាវ្ដប់្ដីរនា្់
«We Follow Jesus Christ,»Ensignឬ
លីអាហូណា,ដខឧសភាឆ្នាំ2010,83–84,86។

ម្្ះអង្គសក្គ្រះបានកម្បាសកោះកយើង

« ការ រងទុក្ខ របស់ ្េរះអង្សធ្ង្ររះ 

ធៅ ធ្តធសរា៉ានី និង ការ ឈឺរាប់ 

របស់្ទង់ ធៅធលើ ធឈើ ឆ្កាង 

ធ្បាសធោរះ ធយើង េីអំធេើ បាប ធោយ 

ការ បំធេញឲ្យ សកប់ សកល់ តាម  ត្មូ� 

ការ ដដល ធសចក្ី យុត្តិ�ម៌ រាន 

មក ធលើ ធយើង ។ ្ទង់ បាន ្បោន 

ធសចក្ី ករុណា និង អ្័យ ធោស 

ដល់ អ្កោំងឡាយ ដដល ដ្បចិត្ត ។ 

ដង្វាយ�ួន ក៏ បាន ធ�វើ ឲ្យ សកប់ សកល់  

ដល់ បំ�ុល ដន ធសចក្ី  យុត្តិ�ម៌  

ធដើម្ីធោរះ  ធយើង  ធោយ ការ េយាបាល 

និង ការ បង់ ដថ្លសង ដល់ ធយើង នូ� រាល់ 

ការ រងទុក្ខ ដដល ធយើង ស៊ូ្ោំ ធោយ 

ស្លលូត ្តង់ ។ ‹ ត្ិត ធមើល ចុរះ ្ទង់ 

រង ទុក្ខ ការ ឈឺ រាប់ ដន មនុស្ស ធោក 

ោំងអស់ ដមន ធហើយ ្ ឺ ការ ឈឺ រាប់ 

របស់ សតវ ធោក សេវស្រធេើ ដដល 

រស់ ធៅ ោំង ្បុស ោំង ្សី និង ធក្មងៗ 

ដដល ជា ្្ួស្រ ដន ធោក អ័ោម › 

(នីដហវទី 2 9:21; សូមធមើល ផលដដរ 

អាលរា៉ា 7:11–12). . . .

« . . . ការ ធ្បាសធោរះ ដ៏ គាមានទី 

បំផុត ្ឺ ធៅ ក្នុ ង្េរះធយស៊ូ� ្្ីស្ និង 

្ទង់ ដត មួយ អង្ ឯង ។ ខ្នុំ សូម ទទួល 

ស្រល់ ្ទង់ ជា ្េរះធ្បាសធោរះ ធោយ 

រាបស្រ និង ធោយ ការ ដឹង្ុ� » ។

ដអលក�ើរ�ដី្តម្គដីស្តលូហវឺសិនថន្ ូរ៉ុមថន្ ួ្សាវ្
ដប់្ដីរនា្់«ការកម្បាសកោះ»Ensignឬ
លីអាហូណា,ដខឧសភាឆ្នាំ2013,ទំ្័រ110,112។

ការរស់ក�ើងវិញនិងជដីវិត

« ធយើង សូម្បកាស អំេី 

្េរះអង្សធ្ង្ររះ និង ្េរះធ្បាសធោរះ 

ដន ធយើង ជា្េរះធយស៊ូ� ្្ីស្ ធលើស 

អវីៗ ោំង អស់ ។ រាល់ អវី ដដល ធយើង 

រាន—រាល់ អវី ដដល ធយើង នឹង ធ�វើ—

ធយើង ជំោក់ ្ទង់ ។ . . .

« ្េរះ បន្លូល របស់្ទង់ បាន ឮ ខ្រ 

ធេញ សត�ត្សរ៍ ៖

« ខ្នុំ ជា ធសចក្ីរស់ធឡើង�ិញ ធហើយ 

ជា ជី�ិត អ្កណា ដដល ធជឿ ដល់ ខ្នុំ 

ធោរះធបើ បាន ស្លាប់ ធហើយ ្ង់ដត នឹង 

រស់ធឡើង�ិញ ដដរ ៖

«‹ ឯ អ្កណា ដដល រស់ធៅ ធហើយ 

ធជឿដល់ ខ្នុំ ធនារះ មិន ្តូ� ស្លាប់ ធឡើយ › 

(យ៉ូហាន 11:25–26) ។

« បងប្អលូន ្បុស ្សី ្ទង់ រាន 

្េរះជន្ម រស់ ។ ្ទង់ បាន រស់ធឡើង �ិញ 

។ ្ទង់ ដឹកនាំ កិចចេការ បរិសុទ្ធ ្ទង់ ធៅ 

ធលើ ដផនដី » ។

ដអលក�ើរដនលអិល.អាន់ក�ើរសិនថន្ ូរ៉ូមថន្ ួ្សាវ្
ដប់្ដីរនា្់«Come unto Him»Ensignឬ
លីអាហូណា,ដខឧសភាឆ្នាំ2009,80។



ការក្លែើយនឈឹងសំណួរទាំងឡាយ
កតើមនុស្សដដលបានរស់ក�ើងវិញរានរូបរាងយ៉ាងណា?

«បោទាប់ពីនយើងបានែលែងកាត់ជីវិតននរះនយើងនឈឹងមាន...រូបកាយ

�៏រុងនរឿងរបស់នយើងភ�លពុំមានជំងឺនិងភ្ពតានតឈឹងអវីន្រះនឡើយ

ន�ើយបានភពបជាពសស់្ អាតបំ្ុត។ោមនអវីភ�លពសស់្អាតជាង

នពលនមើលនៅបុរសឬពស្ីភ�លបានរស់នឡើងវិញនោរះនទ។ែ្នុំមិនអាច

ពសបមថាមានអវីភ�លវិនសសជាងបុរស[ឬពស្ី]មានាក់អាចទទួលបាន

នូវរូបកាយរស់នឡើងវិញនោរះនទ។នឈឹងោមនជាពួកបរិសុទ្ធប្ងៃចុងនពកាយ

នទៀតនទ...ភតជាអវីជាក់ោក់ភ�លរំពឈឹងទុកនោរះគឺជាការនពកាកនឡើង

នៅពពឈឹកបនការរស់នឡើងវិញ�ំបូងននរះន�ើយពតូវបាននលើកតនមកើងបាន

សិរីលអនៅកនែនុងវត្មានបនពពរះ»។

ម្បធានLorenzo Snow(ឆ្នាំ1814–1901),កៅ្ ្ននុងConference Report,ដខ
តុោឆ្នាំ1900ទំ្័រ4។
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កាល េី ប៉ុនាមាន ឆ្នាំ កន្លង ធៅ ្គាន់ ដត េី មុន សន្ិសីទ ទូធៅ 

្បធាន ថូរា៉ាស ធអស ម៉នសុន បាន បធ្ងៀន ធមធរៀន ដ៏ 

អស្ចារ្យ មួយ ។ ធេល ធនរះ វា ជា ធេល ដដល េួក អ្ក រាន សិទ្ធិ 

អំណាច ទូធៅ មក ជុំ គានា ដដល េួកគាត់ បាន ធ�វើ ដំធ�ើរ មក ទី្កុង សលត៍ ធលក រដ្ឋ 

យូថ្ហ៍ េួកគាត់ ជាធ្ចើន មក េី កដន្លង នានា ធៅ ជុំ �ិញ េិ្េធោក ដដល េួកគាត់ 

កំេុង បធ្មើ ធៅ ក្នុង ្ �ៈ ្បធាន តំបន់ ។ ធយើង បាន មក ជុំ គានា ធដើម្ី ទទួល ការ 

ដ�នាំ េី ្ �ៈ្បធាន ទីមួយ និង េួកស្�ក ដប់េីរ នាក់ ។

ធេល ការ ្បជុំ មក ដល់ ធនារះ មនុស្ស ្្ប់ គានា ហាក់ បីដូច ជា មក ចូលរួម ធលើក 

ដលង ដត ្បធាន ម៉នសុន ។ ប៉ុនាមាន នាទី មុន ការ ្បជុំ រាប់ ធផ្ើម ធយើង បាន ឈប់ 

សួរសុខទុក្ខ គានា ធហើយ បាន អង្នុយ ស្ដែប់ ត្ន្តី កំដរធោយ រាន គារ�ភាេ រំេឹង ថ្ 

េយាការី នឹង មក ដល់ ក្នុង ធេល ឆ្ប់ៗ ។

ធយើង បាន អង្នុយ រាំ ធោយ អត់�្មត់ ធេល ដល់ ធរា៉ាង 9:00 ធហើយ វា បាន ហួស 

ធរា៉ាង ។ រាន រានាក់ បាន ធដើរ ធចញ ធៅ ធ្រៅ—ធដើម្ី ធមើល ថ្ រាន ្តូ� ការ ជំនួយ អវី 

ខ្លរះ ឬ ធទ ។ ធេល ្តឡប់ មក �ិញ គាត់ បាន និយយ ថ្ « ្បធាន ម៉នសុន នឹង មក 

ចូលរួម ជាមួយ អ្ក ក្នុង ធេល ឆ្ប់ៗ » ។

្បដហល ជា  15 នាទី ធ្កាយមក ្បធាន ម៉នសុន បាន ចូល មក ក្នុង បន្ប់ ។ 

ធយើង បាន ធ្កាក ឈរ ធឡើងធេល ធោក ចូល មក ធដើម្ី ជា ការ ធគារេ ដល់ ធោក ។ 

ធយើង រីករាយ ធដើម្ី ជួប ធោក ធហើយ ធ្តក អរដដលធោក រាន សុខភាេ ល្អ ។ គាមាន 

ធហតុផល  ជាក់ោក់ ថ្  ធហតុអវី ធោក មក យឺត ធនារះ ធទ ។

្បធាន ម៉នសុន បាន ធៅកាន់ ធ�ទិកា ធហើយ រាន្បស្សន៍ ថ្ « បងប្អលូន ្បុស 

ោំងឡាយ ខ្នុំ សូម ធោស ដដល មក យឺត ប៉ុដន្ត ្ រិយ ខ្នុំ ្តូ� ការ ខ្នុំ នា ្េឹកធនរះ » ។

ខ្នុំ រាន ការ រាប់ អារម្ម�៍ និង រានចិត្ត រាបស្រ យ៉ាង ខ្លាំង ធហើយ ខ្នុំ េុំ អាច ឈប់ 

្ិត អំេី ោក្យ របស់ ធោក ។

ធនរះ ្ ឺ េិត ជា ការ ្បជុំ ដ៏ សំខ្ន់ មួយ ។ ថ្នាក់ ដឹកនាំ ធរៀមច្ង ក្នុង ស្សនាច្ក 

ោំង មូល បាន មក ជុំ គានា ប៉ុដន្ត ្បធាន ម៉នសុន បាន ធ�វើ ជា ្ ំរូ ដល់ ធយើង ោំង អស់ 

គានា ។ ្រិយ ធោក ្តូ� ការ ធោក ធហើយ ធោក ចំណាយ ធេល រាំបាច់ ធដើម្ី ដថ 

ោំគាត់ ។ ធនារះ ជា ធទសនកថ្ ដ៏អស្ចារ្យ មួយ ។ ខ្នុំ េុំ រាំ អវី ដដល បាន និយយ ធៅ ដថង 

ធនារះ ធទ ប៉ុដន្ត ខ្នុំ ចងរាំ នូ� ធទសនកថ្ ធនារះ ៖ « ្រិយ ខ្នុំ ្តូ� ការ ខ្នុំ » ។

កដ្យដអលក�ើរ
វីោលាមអរវ៉្កេើរ

បនពួកចិតសិបោក់

ធ្វើតាម

ព្យាការី
ទៅទពលទយើងទ្្ើតាមបបធានម៉នសុនទហើយពយាយម

ទ�ើម្ីដបបក្លាយក្ន់ដត�ូេបទង់ទនាវះទយើងនរឹងទទួល

រានទជាគជ័យទោយទេៀសមិនរួេក្ននុងក្រទ្្ើជាសិស្

ក្ន់ដតទសាមវះបតង់ននបពវះេមាចាស់បពវះទយស៊ូវបគីស្។

ការកធវើតាមគំរូរបស់្ យាការី

ខ្នុំចង់ ឲ្យ ធយបល់ ្បាំ យ៉ាង ដដល ធយើង អាច ធ�វើ តាម ្ ំរូ របស់ ្បធាន  ម៉នសុន ។

1. ធយើង អាច ធៅមានភាព  វិជ្ជមាន ធហើយ ធយើង អាច សបបាយ រីករាយ ។

ធៅ ក្នុង មុកាតា ដ៏ រាន តដម្ល មហិរា េយាការី យ៉ូដសប ស្ម៊ើ� បាន េិេ�៌នាអំេី 

« ចរិយ រួសរាយ » (យ៉ូដសប ស្ម៊ើ�—្ប�ត្តិ 1:28) ។ « រួសរាយ » ក៏ រាន 

េិេ�៌នា  អំេី ្បធាន ម៉នសុន ផងដដរ ។

ធៅ ្គា មួយ ្បធាន ម៉នសុន បាន រាន្បស្សន៍ ថ្ ៖ « ធយើង. . . អាច 

ធ្ជើសធរើស ធដើម្ី រាន អាកប្កិរិយ �ិជ្រាន ។ ធយើង មិន អាច បញ្ជា ខ្យល់ បាន ធទ 

ប៉ុដន្ត ធយើង អាច បដងវរ ធកាដែង បាន ។ ជា ោក្យ មយា៉ាង ធទៀត ធយើង អាច ធ្ជើសធរើសធដើម្ី 

រីករាយ និង �ិជ្រាន មិន ថ្ រាន អវី ធកើត ធឡើង ចំធោរះ ធយើង ធទ » ។ 1

ដថង មួយ ខ្នុំ ធៅ រង់ រាំ ធៅ ខ្ង ធ្រៅ បន្ប់ ្កុម ្បឹកសា ្ �ៈ ្បធាន ទីមួយ ។ ខ្នុំ 

្តូ� បាន អធ្្ើញ ឲ្យ ធៅ ទីធនារះ ធដើម្ី ចូលរួម ក្នុ ងការ ្បជុំ មួយ ធដើម្ី េិភាកសា អំេី ធរឿង 

្េរះ�ិហារបរិសុទ្ធ ។ ខ្នុំ បាន អង្នុយ ធោយ ធសងៀម ស្ងាត់ ធៅ ខ្ង ធ្រៅ បន្ប់ ដត រានាក់ 

ឯង ។ ខ្នុំ បាន ្ ិតថ្  ្ �ៈ ្បធាន ទីមួយ កំេុង ដត រាន ការ ្បជុំ ធហើយ ថ្ ខ្នុំ នឹង 

្តូ� បាន អធ្្ើញ ឲ្យ ចូលរួម នឹង េួក ធោក ក្នុង េីរបី នាទី ធទៀត ។ 

ធៅ ធេល ខ្នុំ អង្នុយ ធៅ ទី ធនារះ ខ្នុំ បាន ឮ នរណា រានាក់ ធដើរ ហួច ធៅ តាម ្ចក ធដើរ ។ 

ខ្នុំ បាន ្ ិត ក្នុង ចិត្ត ថ្ « នរណា ធ្ ហ្ន៎  េុំ យល់ េី េិ�ីការ ្តឹម្តូ�អ្ចេឹង ។ អ្ក 

មិន្តូ�  ធដើរ ហួច ធៅជិត  ខ្ង ធ្រៅ ការិយល័យ របស់ ្បធាន ដន ស្សនាច្ក ធទ » ។
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បន្តិច ធ្កាយ មក អ្ក ហួច ធនារះ បាន ធដើរ មក ដល់ កាច់ ្ជុង—្ឺ ្បធាន  

ម៉នសុន ។ ធោក រីករាយ ធហើយ ធោក ធៅ រានភាេ �ិជ្រាន ។ ធោក បាន ទទួល 

ខ្នុំ ធោយ កក់ ធរៅដែ ធហើយ រាន ្បស្សន៍ ថ្ « ខ្នុំ ្ ិត ស្មាន ថ្ ធយើង នឹង រាប់ ធផ្ើម ការ 

្បជុំ ក្នុង ធេល េីរបីនាទីធទៀតដមនធទ » ។

ធោរះ ជា រាន ទមងន់ ដន ស្សនាច្ក ធៅ ធលើ ស្មា របស់ ធោក ក្ី ធោក ្ ឺ ជា ្ ំរូ ដន 

សុ្មង្ល មួយ ធហើយ ធោក ដតងដត រាន អាកប្កិរិយ �ិជ្រាន ។ ធយើង ្ ួរ ដត រាន 

អាកប្កិរិយ ដបបធនារះ ។

2. ធយើង អាច មាន ចតិត្ ល្អ ធហើយ បសឡាញ់ ដល់ កុមារតូចៗ ។

្េរះធយស៊ូ� រាន បន្លូល ជា ធរឿយៗ អំេី កុរារតូចៗ ។ េយាការី ្ទង់ ្បធាន 

ម៉នសុន បាន រាន្បស្សន៍ ជា ញឹកញាប់ អំេី កុរារ តូចៗ ផងដដរ ។ ខ្នុំ បាន ធឃើញ 

ជា េិធសស ធៅ ក្នុង ការ ឧទ្ិស ឆ្លង ្េរះ�ិហារបរិសុទ្ធ អំេី រធបៀប ដដល ធោក ្សឡាញ់ 

កុរារតូចៗ ធហើយ តាម ្ ំរូ ធោក ធោក បាន បធ្ងៀន ធយើង អំេី រធបៀប ្ប្េឹត្ត ចំធោរះ 

កុរារ តូចៗ ោំងឡាយ ។ ធៅ ្្ប់ ការ ឧទ្ិស ឆ្លង ្េរះ�ិហារបរិសុទ្ធ ធោក បាន 

ធផ្ដែត ធៅ ធលើ កុរារ តូចៗ ។ ធោក ចូលចិត្ត ឲ្យ រាន េួកធ្ ធៅ ក្នុង េិ�ីោក់ ថ្ម ្ជុង 

យ៉ាង ឯក ធហើយដតងដត អធ្្ើញ េួកធ្ េីរបីនាក់ ឲ្យ ោក់បាយ អរ ធៅ ថ្ម ្ជុង យ៉ាង 

ឯក ធនារះ ជានិមិត្តរូប  ការចូលរួម ក្នុង ការ ប្ចេប់សំ�ង់  ្េរះ�ិហារបរិសុទ្ធ ។ ធោក 

បាន ធ�វើ វា ឲ្យ កាលាយ ជា ធរឿង រីករាយ ចំធោរះេួកធ្ ។ ធោក ធ�វើ ឲ្យ វា ្ ឺ ជា ការ ចងរាំ 

ចំធោរះ េួកធ្ ។ ធោក ដតងដត រាន ស្នាម ញញឹម ដ៏ �ំ មួយ ចំធោរះ េួកធ្ ។ ធោក 

បាន ធលើក ទឹកចិត្ត ធហើយ សរធសើរ េួកធ្ ។ វាជាធរឿង  អស្ចារ្យ ធដើម្ី ធមើល ធឃើញ ធរឿង 

ធនរះ ។

ការ រាក់ោក់ ធោយ កក់ធរៅដែ របស់ ធោក ជាញឹកញាប់ រាន ការ ធលើក 

្រាម្បាំទរះដដ  ការ ញាក់ ្តធចៀក និង ការ ធលើក ទឹកចិត្ត ឲ្យ បធ្មើ ធបសកកម្ម ធហើយ 

ធរៀប ការ ក្នុង ្េរះ�ិហារបរិសុទ្ធ ។

ប៉ុនាមាន ឆ្នាំ កន្លង ធៅ ្បធាន ម៉នសុន បាន ោក់ កាល�ិភា្ ធដើម្ី ឧទ្ិសឆ្លង 

្េរះ�ិហារបរិសុទ្ធអូ្័រ ធរា៉ាន�ិន យូថ្ហ៍ ធៅ ដថង ខួប កំធ�ើត របស់ ធោក ។ 

ធៅធេល ធោក បាន មក ដល់ ្េរះ�ិហារបរិសុទ្ធ ធហើយ បាន ធដើរ ចូល ោវារ មុខ ដន 

្េរះ�ិហារបរិសុទ្ធ ធនារះ ្កុម យុ��័យ មួយ ្កុម បាន ្បជុំ គានា ។ ជាក់ ដស្ងណាស់ 

េួកធ្ បាន ដឹង ថ្ វា ្ ឺ ជា ដថង ខួប កំធ�ើត របស់ ្បធាន ម៉នសុន ធោយ ស្រ េួកធ្ 

បាន ធ្ចៀង បទ « រីករាយ ដថង កំធ�ើត » ដល់ ធោក ។ ធោក បាន ឈប់ ធហើយ 

បាន ង្ក ធៅ េួកធ្ ធោយ ស្នាម ញញឹម យ៉ាង �ំ ធៅ ធលើ ដផ្ មុខ ។ ធោក ក៏ បាន 

រាប់ ធផ្ើម ធលើក ដដ្្�ី ហាក់ ដូចជា ធោក ដឹកនាំ េួកធ្ ឲ្យ ធ្ចៀង ។ ធៅ ចុង ប្ចេប់ 

េួកធ្ បាន  បន្រ បដន្មថ្ « ធហើយ រាន អវីៗ ធ្ចើន ធទៀត » ។ ធោក រាន្បស្សន៍ 

មក ខ្នុំ ថ្ « ធនារះ ជា ដផ្ក ដដល ខ្នុំ ចូលចិត្ត » ។

កុរារ តូចៗ និង យុ��័យ ដន ស្សនាច្ក ្សឡាញ់ ធោក ធហើយ េួកធ្ េុំ 

សង្ស័យ េី ក្ី ្សឡាញ់ របស់ ធោក ចំធោរះ េួកធ្ ធទ !

3. ធយើង អាច ធ�្ើ តាម ការ បំផុស គំនតិត ពី បពរះវិញ្ញាណ ។

្បធាន  ម៉នសុន បាន ដថ្លង យ៉ាង ល្អ េី ការ លរះបង់ របស់ ធោក ថ្វាយ ្េរះអរាចាស់ 

និង ការ តាំងចិត្ត របស់ ធោក ធដើម្ី ធ�វើ តាម ការ បំផុស្ំនិត ដន ្េរះ�ិញ្ញា� ធោយ 

ោក្យ ោំង ធនរះ ថ្ ៖ « បទេិធស្�ន៍ ដ៏ ដផ្អម ដល្ម បំផុត ដដល ខ្នុំ ដឹង ក្នុង ជី�ិត  ្ឺ ធដើម្ី 

ដឹង េី ការ បំផុស្ំនិត ធហើយ ធ�វើតាម ការ បំផុស្ំនិត រួច ធហើយ ធ្កាយ មក រកធមើល 

ថ្ វា បាន បំធេញ តាម ការ អ�ិស្ឋាន របស់ នរណារានាក់ ឬ ត្មូ� ការ របស់ នរណា រានាក់ 

ឬ ធទ ។ ធហើយ ខ្នុំ ដតងដត ចង់ ឲ្យ ្េរះអរាចាស់ ដឹង ថ្ ធបើ ្ទង់ ្តូ� ការ  ធ�វើ កិចចេការ មួយ ្ឺ 

ថម ម៉នសុន នឹង ធ�វើ កិចចេការ ធនារះថ្វាយ ្ទង់ » ។ 2

ធនារះ ្ ឺ ជា ្ ំរូ មួយ ដដល ធយើង រានាក់ ៗ  ្ួរ ដត ចង់ ធ�វើ តាម ។

4. ធយើង អាច បសឡាញ់ បពរះវិហារបរិសុទ្្ធ ។

្បធាន ម៉នសុន នឹង ចុរះ ក្នុង ្ប�ត្តិស្្ស្ត ជា អ្ក សង់ ្េរះ�ិហារបរិសុទ្ធ ដ៏ 

អស្ចារ្យ មួយរូប ធៅ ក្នុ ង ្ប�ត្តិ ដន ស្សនាច្ក ។ រាប់ តាំង េី កាលាយជា ្បធាន ដន 

ស្សនាច្ក ធៅ ក្នុង ដខ កុម្ៈ ឆ្នាំ 2008 ធោក បាន បន្ កិចចេការដ៏ អស្ចារ្យ  ដន ការ 

ស្ងសង់ ្េរះ�ិហារបរិសុទ្ធ ។ ធៅក្នុង រយៈ ធេល ្បាំ មួយ ឆ្នាំ ដដល ធោក ធ�វើ ជា 

េយាការី ្បធាន ម៉នសុន បាន ្បកាស អំេី ដផនការ ធដើម្ី សង់្េរះ�ិហារបរិសុទ្ធ ថ្មី 

ចំនួន 33 ធទៀត ។

្បធាន ម៉នសុន បាន រាន្បស្សន៍ ថ្ « សូម ឲ្យ ធយើង រាល់ គានា រស់ ក្នុង ជី�ិត 

សក្តិសម  ធោយ រាន បាតដដស្អាតស្អំ និង ចិត្ត បរិសុទ្ធ ធដើម្ី ឲ្យ ្េរះ�ិហារបរិសុទ្ធ 

រាន ឥទ្ធិេល មក ធលើ ជី�ិ ត និង្កុម្្ួស្រធយើង » ។ 3

ធោកក៏ ផ្ល់ នូ� ការ សនយា ដ៏អស្ចារយ ធនរះ ផងដដរ ថ្ ៖ « ធៅ ធេល ធយើង 

្សឡាញ់ ្េរះ�ិហារបរិសុទ្ធ ប៉រះ ្េរះ�ិហារបរិសុទ្ធ និង ចូលរួម ក្នុង ្េរះ�ិហារបរិសុទ្ធ 

ធនារះ ជី�ិត ធយើង នឹង ឆ្លនុរះ បញ្ចាំង េី ជំធនឿ របស់ ធយើង ។ ធៅធេល ធយើង មក កាន់ 

ដំណាក់ បរិសុទ្ធ ដន ្េរះ ោំង ធនរះ ធៅ ធេល ធយើង ចងរាំ ធសចក្ី សញ្ញា ដដល ធយើង ធ�វើ 

ចៅ្្ប់ការឧទទិសឆលៃ្្ពះវិហារបរិសរុទ្ធ្បធានរ៉នសរុនបានចផ្ដោតចៅចលើករុម្រតូេៗ។

ចោកេូលេិត្តឲ្យពរួកច្េូលររួរក្ញ្ពិធីដាក់ថមែ្�រុ្យ៉ា្ឯក។
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ធៅ ក្នុង ធនារះ ទនាវះទយើងនរឹងអាេបទាំបទនូវរល់ក្រសាកល្ងទហើយយកឈ្នវះរល់

ទសេក្ីល្លួងនីមួយៗ។» 4

ចូរ ធយើង ធដើរ តាម ្ ំរូ ដដល េយាការី បាន ោក់ ស្រាប់ ធយើង ក្នុង ការ ្សឡាញ់ 

្េរះ�ិហារបរិសុទ្ធ ។

5. ធយើង អាច មានចតិត្ល្អ ធចរះ ធោគយល់ ធហើយមាន ក្ី  បសឡាញ់ ។

្បធាន ម៉នសុន ្ឺ ជា ្ ំរូ ដ៏ អស្ចារ្យ មួយ ដន ការ ្សឡាញ់ អ្កដដទ ។ ការ បធ្មើ 

ោំង មូល របស់ ធោក រាន ធេញ ធោយ ការ ធៅ សួរសុខទុក្ខ ដល់ ផ្រះជាធ្ចើន ការ 

ោក់ ដដ ធលើ កបាល និង ការ ្បសិទ្ធេរ ការ ទូរស័េ្ ធៅ ធោយ េុំ រំេឹងទុក ធដើម្ី កំស្ន្ 

ចិត្ត និង ធលើក ទឹកចិត្ត ការ ធផ្ើសំបុ្ត ធលើកទឹកចិត្ត ការ សរធសើរ និង ការអរ្ុ� 

ការ ធៅ សួរសុខទុក្ខ ធៅ តាម មន្ីរធេទ្យ និង មជ្ឈម�្ឌល គាំោរ នានា ធហើយ នឹង ការ 

ធឆ្លៀត  ធេល ធៅ ចូលរួម បុ�្យសេ និងធមើល មុខ សេ ធោយ េុំ ្ ិត អំេី កាល�ិភា្ ដ៏ 

រ�ល់ ធនារះ ធឡើយ ។

ដូច ជា ្េរះអង្ស ធ្ង្ររះ នឹង ធ�វើ ថូរា៉ាស ម៉នសុន បាន ធចញ ធៅ ធ�វើ ការ ល្អ 

(សូមធមើល កិចចេការ 10:38) ធហើយ ្បសិទ្ធេរ និង ្សឡាញ់ អ្កដដទ ធនរះ ្ ឺ ជា 

ករាលាំង ចលករ ធៅ ក្នុង ជី�ិត ធោក ។ 

្ំរូ ដ៏អស្ចារ្យ មួយ ដន សណាដានចិត្ត ល្អ របស់ ្បធាន ម៉នសុន បាន ធកើត ធឡើង ក្នុង 

ឆ្នាំ 2012 ។ ធេល ្េរះ�ិហារបរិសុទ្ធ ្េិកហាំ  ស៊ើ�ី យូថ្ហ៍ ជិត ស្ងសង់ រួច ធនារះ 

ខ្នុំ បាន ជួប នឹង ្ �ៈ្បធាន ទីមួយ ធដើម្ី េិភាកសា អំេី ដផនការ ស្រាប់ េិ�ីឧទ្ិស 

ឆ្លង ។ ធោយស្រ  ្េិកហាំ ស៊ើ�ី ធៅ ខ្ង ធជើង ទី្កុង សលត៍ ធលក រាន   ចរាងាយដត  

រយៈធេល មួយ ធរា៉ាង ធនារះ វា ង្យ ្សួល ណាស់ ស្រាប់ ្បធាន  ម៉នសុន ធ�វើ 

ដំធ�ើរ ធៅ ទី ធនារះ ធដើម្ី ធ�វើ េិ�ី ឧទ្ិស ឆ្លង ។

ផ្នុយ ធៅ �ិញ ្បធាន ម៉នសុន បាន រាន្បស្សន៍ ថ្ « ្េិកហាំ ស៊ើ�ី ជាទី 

្កុង កំធ�ើត របស់ ្បធាន ប៊យដ៍ ធឃ ផ្កកឺ ជា ស្�ក ដ៏ អស្ចារ្យ  ដដល បាន 

អង្នុយ ជិត ខ្នុំ អស់ រយៈធេលជាធ្ចើន ឆ្នាំ ធៅ ក្នុង្កុម ស្�កដប់េីរ នាក់ ។ ខ្នុំ ចង់ 

ឲ្យ គាត់ រាន កិត្តិយស និង េរជ័យ ដន ការ ឧទ្ិស ឆ្លង ្េរះ�ិហារបរិសុទ្ធ ក្នុង ទី្កុង 

កំធ�ើត គាត់ ។ ខ្នុំ នឹង ធៅផ្រះ ធហើយ ខ្នុំ នឹង រាត់ ឲ្យ ្បធាន  ផ្កកឺ ធៅ ឧទ្ិស ឆ្លង 

្េរះ�ិហារបរិសុទ្ធ ្េិកហាំ ស៊ើ�ី ។ ខ្នុំ ចង់ ឲ្យ វា ជា ដថង សំខ្ន់ មួយ ចំធោរះ គាត់ » ។

វា ជា ដថង ដ៏អស្ចារ្យ មួយ ស្រាប់ ្បធាន  ផ្កកឺ និង ស៊ើធស្ើរ ផ្កកឺ ដដល គាត់ 

ក៏ �ំធឡើង ក្នុង ទី្កុង ្េិកហាំ ផងដដរ ធនារះ ។ ខ្នុំ បាន ដក់ ជាប់ ក្នុង  ចិត្ត ជា ខ្លាំង ធោយ 

សណាដាន ចិត្តល្អ និង កាយ�ិការ ដ៏  សប្នុរស របស់ ្បធាន ម៉នសុន ចំធោរះ ស្�ក 

ជា បងប្អលូន របស់ ធោក ។ ធយើង ោំងអស់ គានា អាច ធ�វើ ដបប ធនារះ បាន ។ ធយើងអាច 

ដចករាយ និង រាន ចិត្ត ល្អ ធហើយ ្ ិត ធ្ចើន អំេី អ្កោំងឡាយ ដដល ធៅ ជុំ�ិញ 

ធយើង ។

គំរូរបស់្ យាការីរានា្់

្បធាន ម៉នសុន បាន បធ្ងៀន ធយើង េី រធបៀប ធដើម្ី រស់ធៅ តាម ក្នុង ជី�ិតធយើង 

នូ�  ស្រលិខិត ដ៏ អស្ចារ្យ និង បំផុស្ំនិត ធៅ សន្ិសីទទូធៅ ។ ធោក បាន បធ្ងៀន 

ធយើង អំេី រធបៀប ធដើម្ី ធ�វើ ជា អ្កធដើរ តាម ្េរះធយស៊ូ� ្្ីស្ តាមរធបៀប ដ៏ អស្ចារ្យ និង 

្ំរូ ផ្ទាល់ ខ្លជួន ដ៏ ល្អ ។ េិត ណាស់ ្េរះអរាចាស់ បាន ្បោន ្ ំរូ មួយ ដល់ ធយើង ធៅ្្ប់ 

ធរឿង ោំង អស់ ធហើយ ្ ំរូ មួយ ដដល ធយើង ្ ួរ ដត េយាយម ធ�វើ តាម ្ឺ ្ ំរូ របស់ េយាការី 

ជា ទី ្សឡាញ់ របស់ ធយើង ។

ខ្នុំ ដថ្លង ទីបនាទាល់ ថ្ រាន ្េរះ មួយ អង្ ្ ង់ ធៅ ស្ថានសួ្៌ ដដល ស្រល់ ធយើង 

ធហើយ ្សឡាញ់ ធយើង ។ ្ទង់ បាន ្បោន ដល់ ធយើង នូ� េយាការី រានាក់ —ធដើម្ី 

ដឹកនាំ ធយើង បធ្ងៀន ធយើង ធហើយ ដឹកនាំ ធយើង ក្នុង ដថង ចុង ធ្កាយ ធនរះ ។ ធយើង 

ធជឿថ្  ្េរះអរាចាស់ រំេឹង ឲ្យ ធយើង ្សឡាញ់ េយាការី គាំ្ទ ធោក ធហើយ ធ�វើ តាម ្ ំរូ 

ធោក ។

ខ្នុំ រាប់ថ្ វា ជា េរជ័យ ដ៏ អស្ចារ្យ មួយ ធដើម្ី រស់ធៅ ក្នុង ជំនាន់ ដដល ្បធាន 

ថូរា៉ាស ធអស ម៉នសុន ជា េយាការី របស់ ្េរះអរាចាស់ ។ ធៅ ធេល ធយើង ធ�វើ 

តាមធោក ធហើយេយាយម ធដើម្ី ដ្បកាលាយ កាន់ ដត ដូចធោក ធនារះ ធយើង នឹង 

ទទួល បានធជា្ជ័យ  ធោយ ធចៀស មិន រួច  ក្នុងការ ធ�វើ  ជា សិស្ស កាន់ ដត ធស្មារះ្តង់ ដន 

្េរះអរាចាស់ ្េរះធយស៊ូ� ្្ីស្ ។ ◼

�កបសង់ពីក្របបជុំ្ ម្មនិោឋានននបបព័ន្ធេប់រំសាសនាេបកដ�លរានែ្ល់ឲ្យទៅសាកលវិទយាល័យបពិកហាំ
យ៉ង់–នេោហូទៅន្ងៃទី5ដខឧសភាឆានាំ2013។សបមាប់េត្ថបទទាំងបសុងជាភាសាេង់ទគលែសសូមេូល
ទៅក្ន់lds.org/broadcasts។

្ំណត់ចំណាំ
 1. « Messages of Inspiration from President Monson,» Church News, ដថង ទី  

2 ដខ កញ្ញា  ឆ្នាំ 2012, 2 ។
 2. On the Lord’s Errand (DVD, ឆ្នាំ 2008) ។
 3. ្បធាន ថូរា៉ាស ធអស. ម៉នសុន « Blessings of the Temple » Ensign ឬ លីអាហូណា, 

ដខ តុោ ឆ្នាំ 2010, 19 ។
 4. ្បធាន ថូរា៉ាស ធអស. ម៉នសុនBe Your Best Self (ឆ្នាំ 1979), 56; ្ូសបញ្ជាក់ បដន្ម ។

ដូេជា្ពះអ្្គសច្ង្គាះនឃឹ្ចធ្វើ្បធានរ៉នសរុនបានចេញចៅចធ្វើការល្ចហើយ្បសិទ្ធពរនិ្

្សឡាញ់អ្កដមទចនះ្ ឺជាកម្លាំ្េលករចៅក្ញ្�ីវិតចោក។
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ចំ
ធោរះ អូហ្លូស្តលូ ធអ លីម ស្រលិខិត ដដល បាន បង្ហាញ ធោយ អ្ក 

ផ្សេវផសាយស្សនា �័យ ធក្មង េីររូប មក េី សហរដ្ឋ ហាក់ ដូចជា បញ្ជាក់ េី 

ធគាលការ�៍ ោំង ឡាយ ដដល គាត់ បាន ដឹង ថ្ េិត រួច ធៅ ធហើយ ធនារះ ។ 

ធមធា�ី �័យ ធក្មង និង ជា ្្ីស្ទាន រូប ធនរះ អូហ្លូស្លូ បាន កត់ សរារល់ ថ្ ធគាលលទ្ធិ 

ោំងឡាយ ដូចជា ការ បន្រាន �ិ�រ�ៈ ្ឺ ជា  « ធរឿង ដដល ខ្នុំ បាន ធជឿ តាំង េី ខ្នុំ ធៅ 

�ិទយាល័យ និង មហា�ិទយាល័យធម៉្លរះ » ។ 1

បនាទាប់េី ប៉ុនាមាន ដខ មក អូហ្លូស្លូ បាន យល់ ្េម ចូលរួម ក្នុង កម្ម�ិ�ី ដថង អាទិត្យ 

ធហើយ ទទួលយក សំ�ូម េរ ឲ្យ អាន និង អ�ិស្ឋាន អំេី ្េរះ្ម្ពីរមរមន ។ គាត់  

បាន ្បាប់ ថ្ « ខ្នុំ បាន រាប់ ធផ្ើម អាន ្ ម្ពីរមរមនធោយ យកចិត្តទុកោក់ តាម 

អារម្ម�៍ ដូចគានា  ដដល មរ៉ូដ� បាន ទូនាមាន ដល់ ធយើង [ឲ្យ ធ�វើ] ។ ធៅ ធេល ខ្នុំ បាន ធ�វើ 

ដូចធនារះ ធោយ រានបំ�ង ចង់ដឹង ធបើ វា េិត ឬ អត់—បនាទាប់េីេីរបីបនាទាត់មក—ខ្នុំ 

បាន ទទួល ទីបនាទាល់ មួយ » ។ 2

ធៅ ក្នុង ដខ តុោ ឆ្នាំ 1964 អូហ្លូស្លូ  លីម បាន ្ជមុជទឹក ធហើយ កាលាយ ជា អ្ក 

្តួស្តាយ ផ្លលូ� រានាក់ ដន ស្សនាច្ក ដន ្េរះធយស៊ូ� ្្ីស្ ដន េួកបរិសុទ្ធ ដថង ចុង 

ធ្កាយ ធៅ ក្នុង ្បធទស ហវីលីេីន ដដល រាន្រិយ និង ្្ួស្រ ចូលរួម ធេល ខ្លី 

ធ្កាយមក ។  សេវ ដថង ធនរះ បនាទាប់ េី ការ បធ្មើ ធោយ ធស្មារះ ្តង់ រាប់ ទស�ត្សក្នុង 

ស្សនាច្ក—ដដល ប្ចេលូល ោំង ការ ធៅ មួយ ក្នុ ងឆ្នាំ 1992 ធដើម្ី បធ្មើ ជា អ្ក 

រានសិទ្ធិ អំណាច ទូធៅ ជា ជនជាតិ ហវីលីេីន ដំបូង ធ្ ធដើម្ី បធ្មើ ធៅ ក្នុង តំដ�ង 

ធនារះ—បង្បុស លីម បាន ឆ្លនុរះ បញ្ចាំង េី ធសចក្ី ជំធនឿ និង ការ លរះបង់ របស់ 

េួកបរិសុទ្ធ រាប់ រយ ោន់នាក់ ដដល រស់ធៅ ធលើ « ្ុជ ដន បូោ៌ា ្បធទស » ។ 

ដដីរានជដីវជាតិ

្បដហល ជា 550 ឆ្នាំ មុន កំធ�ើត របស់ ្េរះធយស៊ូ� ្្ីស្ ្េរះអរាចាស់ បាន 

សនយា នឹង េយាការី នីដហវ  ក្នុង ្េរះ្ម្ពីរមរមន ថ្ ៖ « ធយើង រាំ េួក អ្ក ដដល ធៅ ធលើ 

បបជាជនហ្សីលសីពសីន៖

ក្ននុងេំ�នុង�៏ខលែីននរយៈទពល53ឆានាំ
សាសនាេបករានបបទវះទ�ើញ
នូវភាពរឹងមាំនិងក្ររីកេទបមើន�៏
េសាចារ្យក្ននុងបបទទសហ្ីលីពីនដ�ល
រានសារល់ថាជា«គុជននបូពា៌ា
បបទទស»។

អ្ន្ម្តួសម្តាយផលែលូវកៅម្គប់ដដនដដី
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ធការះ នានា ក្នុង សមុ្ទ » ធហើយ  « ធយើង នាំ ោក្យ របស់ ធយើង ធចញ មក ដល់ កូន ធៅ 

មនុស្ស ដមនធហើយ ្ឺ ្្ប់ ោំង ស្សន៍ ធលើ ដផនដី ធនរះ » (នីដហវទី 2 29:7) ។ 

ចំធោរះ មនុស្ស ជាធ្ចើន ដដល បាន អាន ោក្យ ដ៏ ល្អ ោំង ធនរះ ោក្យ  « ធការះ នានា ក្នុង 

សមុ្ទ » បាន ចូល ក្នុង ្ ំនិត របស់ ្បជាជន ហវីលីេីន ។

ធោយ ចំនួន ្បជាជនរាន  ជិត 100 ោន នាក់ ធនារះ ស្ធារ�ៈ រដ្ឋ ហវីលីេីន 

្ឺ ជា ធការះ ដ៏ �ំមួយ ក្នុង ចំធណាម ្កុម ធការះ ្បដហលជា  7100 ធការះ ដដល រាន ទីតាំង 

ធៅ ឈូង សមុ្ទ ភា្ អាធ្្យ៍ ដន ទវីបអាស៊ើ ។ វា ជា ្បធទស ្តូេិច ដ៏ ្សស់ ស្អាត 

មួយ ដដល រាន ្បជាជន រាបស្រ សកម្ម និង រួសរាយរាក់ោក់ ។ បុ៉ដន្ត ្បធទស 

ធនរះ ្ឺ្តូ� បាន ទទួល រង ធោយ ការ រ្្ជួយ ដី េ្យនុរះ ទីហវនុង បន្នុរះ ្ ្ំធ្្លើង ភាេ ធជារ ឬ 

នាច ដន រលក សមុ្ទ និង ធ្គារះ �ម្មជាតិ ដដទធទៀត ធហើយ រងធ្គារះ មក េី បញ្ហា 

ធសដ្ឋកិចចេសង្ម ដ៏ ធ្ចើន ។ ភាេ ្កី្ក ជាទូធៅ ្ឺ ជា បញ្ហា រាុំដរ៉មួយ ធហើយ ្បជាជន 

ហវីលីេីន បាន ស៊ូ្ោំ �ិវាទ ដនអធស្រភាេ ខ្ង នធយបាយ និង �ិបត្តិ ធសដ្ឋកិចចេ ។

ប៉ុដន្ត ចំធោរះ អ្កោំងឡាយ ណា ដដល ស្រល់ រាគា៌ា របស់ ្េរះអរាចាស់ ្បធទស 

ហវីលីេីន ្ឺ ជា ទឹកដី ដ៏ រាន ជី�ជាតិ ស្រាប់ ោំដុរះ ្គាប់ េូជ ដន ដំ�ឹងល្អ ។ 

្េមជាមួយ នឹង ភាស្ តាកាឡនុក និង ភាស្ ជាតិ ដដទ ធទៀត ្បជាជន ហវីលីេីន 

ជា ធ្ចើន និយយ ភាស្ អង់ធ្្លស ដដល ក៏ ជា ភាស្ ជាតិ ផងដដរ ។ ធោយ ស្រ 

ការ ្្ប់្្ង របស់ ធអស៉បាញ រាន រយៈ កាល យូរអដងវង ធនារះ រាន ្បជាេលរដ្ឋ 

ធ្ចើនជាង 90 ភា្ រយ ្ឺ ជា ្្ីស្ទាន ធហើយ មួយភា្ តូច ្ឺ ជា ម៉ូស្លីម ។

ការ ប៉ុនប៉ង ដ�នាំ អំេី ស្សនាច្ក ជា ធលើក ដំបូង ធៅ ក្នុង្បធទស ហវីលីេីន ្ឺ 

ធ�វើ ធឡើង ក្នុង ឆ្នាំ 1898 អំឡនុង ធេល ស្ង្រម ធអសបា៉ាញ-អាធមរិកកាំង ធោយ�ិធល៊ើត 

ខល និង ចច ស៊ើដមន ជា ោហាន  េួកបរិសុទ្ធ ដថង ចុង ធ្កាយ មកេី រដ្ឋ យូថ្ហ៍ 

ដដល បាន ដញកធចញ ជា អ្ក ផ្សេវ ផសាយស្សនា មុន ធេល ការ ធចញ ដំធ�ើរ 

របស់ េួកធ្ ។ ធេល រាន ឱកាស ហុចឲ្យ េួកធ្ បាន ផសាយ ដំ�ឹងល្អ ប៉ុដន្ត គាមាន 

េិ�ីបុ�្យ្ជមុជទឹក ធទ ។

កមាលាំងខាង
វិញ្ញាណនៅនលើ
នកាះទាំងឡាយ
ក្នុងសេុម្្រ
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អំឡនុង ស្ង្រម ធោក ធលើក ទី 2 េួកបរិសុទ្ធ ដថង ចុង ធ្កាយ មួយចំនួន បាន 

ផ្លាស់ធៅ ធការះ នានា ជាមួយ កង ទ័េ សម្ព័ន្ធ មិត្ត ធៅមុខ ។ ធៅ ក្នុង ឆ្នាំ 1944 និង 

ឆ្នាំ 1945 ្កុម ទ័េ បាន ធ�វើ ការ ្បជុំ ស្សនាច្ក ធៅ ក្នុង កដន្លង ជាធ្ចើន ធហើយ 

សរាជិក ធយធា អិល�ីធអស និងកង ធយធា ជាធ្ចើន  ធៅ ដត ស្ិត ធៅក្នុង ្បធទស 

ហវីលីេីន ធេល ស្ង្រម បាន ប្ចេប់ ។ ធៅ ក្នុង ចំធណាម េួកធ្ រាន រា៉ាក់ស៊ើន 

ធថត និង អ្ក ផ្លាស់ ចិត្តធជឿ ថ្មី ធ្មារះ ធយរ៉ូម ហូរ៉ូ�ីតស្ស ។ អ្ក ោំង េីរ បាន ជួយ 

ដ�នាំ អំេី ដំ�ឹងល្អ ធៅ ដល់ អានីធសតា ហាវា រារ �ូ ។ ធេល កំេុង ជួយ សង់ ផ្រះ 

អានីធសតា ធឡើង �ិញ ធៅ ក្នុង តំបន់ ទរាលាក់ ្គាប់ ដបក ដន ទី្កុង រា៉ានីល បង្បុស 

ហូរ៉ូ�ីតស្ស បាន ដចករាយ  ក្ី ជំធនឿ ដដល គាត់ ធទើប ដត រាន ថ្មីៗ ធៅ  អានីធសតា និង 

កូន ្សី របស់ គាត់ រ៉ូស ។

អានីធសតា បាន ទទួល ទីបនាទាល់ ធហើយ បាន សធ្មចចិត្ត ធ�វើ 

េិ�ីបុ�្យ្ជមុជទឹក បុ៉ដន្ត ស្សនាច្ក េុំអនុញ្ញាត ឲ្យ ធ�វើ េិ�ីបុ�្យ្ជមុជទឹក 

ដល់ ជនជាតិ ហវីលីេីន ធៅធេល ធនារះ ធោយស្រ គាមាន អង្ភាេ ស្សនាច្ក 

អចិដ្ន្តយ៍ តាំង ធៅ ធលើ ធការះ ោំង ធនារះ ។ ដអលធ�ើរ ហារ៉ូល ប៊ើ លី (ឆ្នាំ  

1899–ឆ្នាំ 1973) ដន ករ៉ុម ដន េួកស្�ក ដប់េីរនាក់ បាន ដឹង េី បំ�ង  

្បាថ្នា របស់ អានីធសតា ធហើយធោយ ស្រ គាត់ ជា ្បធាន ដន ្ �ៈកម្មការ 

របស់ ធយធា ទូធៅ ធនារះ ដអលធ�ើរ លី បាន អនុញ្ញាត ឲ្យ ធ�វើ បុ�្យ្ជមុជទឹក ឲ្យ 

អានីធសតា ។  ធៅ ្េឹក បុ�្យ អ៊ើសធស្ើរ ក្នុង ឆ្នាំ 1946 អានីធសតា ហាវារារ�ូ  

បាន ទទួល បុ�្យ្ជមុជទឹក ធោយ ធយធា ឡលូដរ៉ន ធហវើរី ធហើយ ដដលឥឡលូ�   ្តូ�បាន 

ទទួល ស្រល់ ថ្ ជា  ជនជាតិ ហវីលីេីន ដំបូង ធ្  ដដល បាន កាលាយ ជា សរាជិក រានាក់ 

ដន ស្សនាច្ក ដន ្េរះធយស៊ូ� ្្ីស្ ដន េួកបរិសុទ្ធ ដថង ចុង ធ្កាយ ។

ការចាប់កផ្ើមថន្ ិច្ចការផ្ស្វផសាយសាសនា

បនាទាប់េី ស្ង្រម  ្េរះ�ិហារ ្តូ� បាន ធរៀបចំ ធឡើង ធៅ ទីតាំង ធយធា អា.ម.រ 

ចំនួន េីរ—្ឺ ទីតាំង  កាលាក ដអ៊រ និង ទីតាំង ស្ប់ប៊ើក ធប ណាវា៉ល—ជា សរាជិក 

ធយធា េួកបរិសុទ្ធ ដថង ចុង ធ្កាយ ដដល បាន ទន្ឹង រាំ ឲ្យ រាន ការ បធងកើត �ត្តរាន 

ស្សនាច្ក ជា ផ្លលូ� ការ មួយ ក្នុង ្បធទស ហវីលីេីន ។ ធៅ ដថង ទី 21 ដខ សីហា ឆ្នាំ 

1955 ្បធាន យ៉ូដសប ហវីល�ីង ស្ម៊ើ� (ឆ្នាំ 1876–1972) បាន ឧទ្ិស ឆ្លង ្បធទស 

ហវីលីេីន ស្រាប់ ការ ផ្សេវផសាយដំ�ឹងល្អ ។ ធោរះ ជា យ៉ាងណា ការ ោក់ កំហិត 

ដផ្ក ចបាប់ បាន េនយា ធេល ដន ការ ចូល មក  របស់ អ្ក ផ្សេវផសាយស្សនា រហូត ដល់ 

ឆ្នាំ 1961 ។ 

ធៅ ក្នុង ឆ្នាំ 1960 ដអលធ�ើរ ហ្រដិន ប៊ើ ហុីង ្្លី (ឆ្នាំ 1910–2008) កាល ធេល 

ធនារះ ជា ជំនួយ ការ កូរ៉ុម ដន េួកស្�ក ដប់េីរ នាក់ បាន ធៅ ្បធទស ហវីលីេីន ចំនួន 

បួន ្បាំ ដថង ៖ « ខ្នុំ សូម សដម្ង េី ទស្សនៈ ថ្ កិចចេការ ផ្សេវផសាយស្សនា នឹង 

. . . រាន ផល ដផ្ល យ៉ាង បរិបូរ ដូច ជា ធៅ កដន្លង ធផ្សង ធទៀតជា ធ្ចើន  ក្នុង េិ្េធោក 

ដដរ » ។ 3 ធៅ ឆ្នាំ ធ្កាយ មក បនាទាប់ េី បាន ធ�វើ ការ ធរៀបចំ និង បំធេញ កិចចេការ ្កោស 

ស្នាម ជាធ្ចើន ធោយ េួក សរាជិក  ដដល រានដូច ជា រា៉ាក់ ស៊ើន ធថត ្ហ្ីម និង 

្បធាន រ៉ូធប៊ើត ធអស ធថលធលើរ ដន ធបសកកម្ម  ធសសាសដឺន ហាវា អ៊ើស ក៏ ដូច ជា មិត្ត 

្ក្ិ ធ្រៅ ស្សនាច្ក ផងដដរ ធនារះ ដអលធ�ើរ ហុីង្្លី បាន ្តឡប់ ធៅ ធការះ ោំង ធនារះ 

�ិញ ធដើម្ី ឧទ្ិស ឆ្លង ស្រ ជាថ្មី ដល់ ្បធទស ហវីលីេីន ស្រាប់ ការ រាប់ ធផ្ើម កិចចេការ 

ផ្សេវផសាយស្សនា ។ 

ធៅ ដថង ទី 28 ដខ ធមស្ ឆ្នាំ 1961 ធៅ ជាយ ្កុង រា៉ានីល ដអលធ�ើរ ហុីង្្លី 

បាន ជួប នឹង  សរាជិក ជា ធយធា មួយ ្កុម តូច អ្ក រស់ ធៅ ជនជាតិ អាធមរិក និង 

សរាជិក ហវីលីេីន រានាក់—ធដ�ី� ឡាហ្ដមន—រួច ធ�វើ ការ អ�ិស្ឋាន ជា េិធសស មួយ 

« ថ្ នឹង រាន មនុស្ស ជាធ្ចើន  ោន់ នាក់ ដដល នឹង ទទួល ស្រលិខិត ធនរះ ធហើយ 

នឹង ្តូ� បាន ្បោន េរ ឲ្យ » ។ 4 ោក្យ ោំង ធនារះ បាន ធចញ មកេី អ្ក បធ្មើ េិត រានាក់ 

របស់ ្េរះអរាចាស់ មិន យូរ ធ្កាយមក វា បាន កាលាយ ជា ោក្យ េយាករ�៍ ។ 

អ្កផ្សេវ  ផសាយ ស្សនាបួន នាក់ ដំបូង ្ ឺ—ធរ៉ម៉ុន អិល. ហ្លូត ស្ន់, ដហ៊រី ធជ. 

ធម៊ើរី, ធខន ស៊ើ. ឡលូ និង ដនធស្ើរ អូ. ធលធ�ើ ស្មា—បាន មក ដល់ ទី្កុង រា៉ានីល ប៉ុនាមាន 

សបាដែហ៍ ធ្កាយ មក ។ ដអលធ�ើរ ឡលូ បាន កត់ សរារល់ ធឃើញថ្ « ្បជាជន 

ហវីលីេីន បាន ទទួល យក ដំ�ឹងល្អ យ៉ាង ឆ្ប់ រហ័ស ណាស់ » « ធៅធេល 

ធម្្ួស្រ បាន សធ្មច ចិត្ត ធដើម្ី ចូលរួម ក្នុង ស្សនាច្ក ធៅ ក្នុង ករ�ី ជា ធ្ចើន 

្្ួស្រ ោំង មូល នឹង ចូលរួម ក្នុង ស្សនាច្ក » ។ 5

ការរី្ចកម្មើន្ ្ននុងសាសនាចម្្

កិចចេការ បាន រីកចធ្មើន ធៅ ដល់ ចំ�ុច ដដល ធបសកកម្ម ហវីលីេីន ្តូ� បាន 

ធរៀបចំ ធឡើង ្តឹម ឆ្នាំ 1967 ។ ដល់ ចុង ឆ្នាំ ធនារះ រាន សរាជិក ចំនួន 3193 នាក់ 

ធៅ ក្នុង ធបសកកម្ម  រាន 631 នាក់ ្តូ� បាន ផ្លាស់ ដ្ប ចិត្ត ធៅ ឆ្នាំ ធនារះ ។ ្តឹម ឆ្នាំ 

1973 ស្សនាច្ក ធៅ ក្នុង ្បធទស ហវីលីេីន បាន រីក ចធ្មើន  ជិតដល់ 13000  

នាក់ ។ ធៅ ដថង ទី 20 ដខ ឧសភា ឆ្នាំ 1973 ធស្ក រា៉ានីល ហវីលីេីន ្តូ� បាន បធងកើត 

ការស្់ចៅចលើចគាលការណ៍មនដំណឃឹ្ល្រ�្ិរវ័យវ័យចកមែ្ចៅ្បចទសហ្វីលីពីន
កំពរុ្សច្រេចជា្�័យចហើយកាលាយជាអ្កដឃឹកនាំដ៏រឹ្ម្ំចៅក្ញ្សាសនាេ្ករបស់
្ពះអម្ចាស់។



 ភែនម្ឆ្នាំ2014 29

ធឡើង ដដល រាន អូហ្លូស្តលូ ធអ លីម ជា ្បធាន ។ ធៅ ក្នុង ឆ្នាំ 1974 ធបសកកម្ម ្តូ� 

បាន បំដបក បាន បធងកើត ធបសកកម្ម រា៉ានីល ហវីលីេីន និង ធបសកកម្ម ទី្កុង ធសប៊ូ 

ហវីលីេីន ។

ធៅ ក្នុង ដខ សីហា ឆ្នាំ 1975 ្បធាន ដស្ពន ធស៊ើរ ដបុលយូ ឃឹមបឹល (ឆ្នាំ 

1895–ឆ្នាំ 1985) បាន មក ទី្កុង រា៉ានីល ធដើម្ី ធ�វើជា អ�ិបតី ធៅ ក្នុង សន្ិសីទ 

តំបន់ ដំបូង ក្នុង ្បធទស ហវីលីេីន ។ ដខ សីហា ្ឺ ជា ដខ េ្យនុរះ ធ្្លៀង ធ�វើ ឲ្យ រាន ការ 

លំបាក ក្នុង ការ ធ�វើ ដំធ�ើរ ស្រាប់ អ្កោំងឡាយ ដដល មក កាន់ ទី្កុង រា៉ានីល ។ 

ឡាន ្កុង េួកបរិសុទ្ធ មកេីទី្កុង ឡាអូហ្ ធស្ើរ ដត មិន អាច ធ�វើ ដំធ�ើរ មក បាន 

ប៉ុដន្ត េួកបរិសុទ្ធ បាន រុញ ឡាន របស់ េួកធ្ ធចញ េី អន្លង់ ្ ក់ ធហើយ សុំ អងវរ ដល់ អ្ក 

ធបើក ឡាន កុំ ឲ្យ ្តឡប់ ធៅ ធ្កាយ �ិញ ។ ្កុម េួកបរិសុទ្ធ មួយ ធទៀត បាន េុរះោរ នឹង 

េ្យនុរះ សមុ្ទ  ធ្ចើន ជាង បី ដថង ធោយ ស្រ ដតធរឿងដ៏  សំខ្ន់ធនរះ ដូច បង្សី រានាក់ បាន 

និយយ ថ្ ្ឺ ធដើម្ី មក ធមើល និង ស្ដែប់ េយាការី ធៅ រស់ របស់ ្េរះ ។

ទិញ ដីទំហំ 3.5 acres (1.4 ហិចតា) ធៅ ក្នុង ទី្កុង ឃវីស្សលូន ។ ទីតាំង ធនារះ 

ធមើលធឃើញ ្ជលង រា៉ារី្ីណា ធហើយ ទីតាំង វា អាច ឲ្យ សរាជិក ស្សនាច្ក 

ជាធ្ចើន អាច ធៅ ដល់ ។ សំធ�ើរ ្តូ� បាន អនុម័ត ធហើយ ្ទេ្យ អសកម្ម ធនារះ ្តូ� 

បាន ទិញ ធៅ ក្នុង ដខ មករា ឆ្នាំ 1981 ។ ធ្មារះ ផ្លលូ� ្តូ� បាន ផ្លាស់ ធៅ ជា  ដ�មផល 

្ោយ តាម សំធ�ើរ របស់ ស្សនាច្ក ។

ស្រាប់ េិ�ី ធបើក ការ ោឋានស្ងសង់ ធៅ ដថង ទី 25 ដខ សីហា ឆ្នាំ 1982 ធោយ 

មិន ្ ិត េី ការ្ំរាម្ំដហង េី េ្យនុរះ ទីហវនុង សរាជិក ្បដហលជា 20000 នាក់ បាន 

មក ្បមូល ផ្នុំ គានា េី ្្ប់ ដផ្ក ោំង អស់ ដន ធការះ តាម ទូក តាម រថធ្្លើង និង តាម ឡាន 

្កុង ។ ការ ស្ងសង់ ្េរះ�ិហារបរិសុទ្ធ មិន យូរ ប៉ុនាមាន ក៏ បាន រាប់ ធផ្ើម ធហើយ វា 

ស្ងសង់ រួច រាល់ ធដើម្ី ឧទ្ិស ឆ្លង ធៅ ក្នុង ដខ សីហា ឆ្នាំ 1984 ។

រាន សរាជិក និង អ្ក មិន ដមន ជា សរាជិកជិត 27000 នាក់ បាន ធដើរ ទស្សនា 

្េរះ�ិហារបរិសុទ្ធ មុន ធេល វា ឧទ្ិស ឆ្លង ។ េួកធ្ មក ទស្សនា ធោយ មិន ្ ិត េី េ្យនុរះ 

ទីហវនុង ធទ—្គាន់ ដត 48 ធរា៉ាងេី គានាប៉ុធណាណារះ—ដដលវា  បានេុរះធ្ចៀក្បជាជន 

ហវីលីេីន កាល  ធៅ េីរបី ដថង មុនធនារះ ។  េួកបរិសុទ្ធ មកេី ធខត្ត ឆ្ងាយៗ បាន មក ដល់ 

ធោយ ធនឿយ ហត់ ប៉ុដន្ត រាន ចិត្ត រីករាយ ដ៏ ធលើស លប់ ។ ក្នុង ករ�ី ជា ធ្ចើន េួកធ្ 

្តូ� បាន បង្ខំ ឲ្យ ធ�វើ ដំធ�ើរ តាម ផ្លលូ� បត់ដបន ធៅ កាន់ ទី្កុង រា៉ានីល ធោយ ស្រ ផ្លលូ� 

ជាធ្ចើន ្តូ� លិចទឹក ធហើយ ស្ពាន បាន ខូច ខ្ត ធោយ ស្រ ទឹក ទធន្ល ជន់ ខ្លាំង ។

ស្មស់ ដន ្េរះ�ិហារបរិសុទ្ធ បាន ធ�វើ ឲ្យ អ្ក មកទស្សនា រាប់ អារម្ម�៍ យ៉ាង 

ខ្លាំង រួម ោំង ជនជាតិហវីលីេីន ល្ីធ្មារះ ជាធ្ចើន ផងដដរ ។ អ្កនិេន្ធ ដសលឡលូ 

ការ៉ុននុនហារន បាន ផ្ល់មតិ អំេី « អារម្ម�៍ បរិសុទ្ធ មួយ ដដល ធេល អ្ក 

ចូល ធៅ ខ្ង ក្នុង ធនារះ អ្ក នឹង ជួប នឹង អង្ បងកបធងកើត របស់អ្ក » ។ ខូឡលូដនល 

ធបន�ីនីដូ ខ្ស្តីឡលូ នាយ ត្មួត បេវជិត ដន កង ប៉ូលីស ហវីលីេីន បាន និយយ 

ថ្ ្េរះ�ិហារបរិសុទ្ធ្ឺ ជា  « កដន្លង មួយ ដដល អ្ក អាច ស្្ឹង ្ ិត អំេី ធរឿង 

ស្ថានសួ្៌ ធោយ ស្រ អ្ក ស្ិត ធៅ ក្នុង បរិស្ឋាន មួយ ដូចស្ថានសួ្៌ » ។  ដូន ជី េីរ 

រូប បានរានអារម្ម�៍ ថ្ ្េរះ�ិហារបរិសុទ្ធ « ្ឺ េិត ជា ដំណាក់ របស់ ្េរះដមន » ។ 

អ៊ើវា៉ ធអស្តាោ-កាឡលូ� ជា សរាជិក សភា ហវីលីេីន  មួយ រូប  បាន ្បាប់ អ្ក 

នាំ ធ្្ៀ� ថ្ « ខ្នុំ សង្ឃឹម ថ្ អ្ក នឹង ស្ង សង់ ្េរះ�ិហារបរិសុទ្ធ ឲ្យ ធ្ចើន ធទៀត ធៅ 

ទីធនរះ » ។  6

្បធាន ហុីង្្លី ជា ទី្បឹកសា ទីេីរ ធៅ ក្នុង ្ �ៈ្បធាន ទីមួយ ធៅ ធេល ធនារះ 

កា
ល
ម្ប
វត
្តិ

ឆានាំ1898៖សមាជិកទយធា
េិល.ឌី.ទេសពីររូបែសាយ
�ំណរឹងល្អទៅក្ននុងបបទទស
ហ្ីលីពីនេំ�នុងស្ង្រម
ទេស្ប៉ាញ-អាទមរិកក្ំង

ឆានាំ1944–45៖សមាជិក
ទយធាេិល.ឌី.ទេសទបេើន
ទទៀតែសាយេំ�នុងទពល
ស្ង្រមទលាកទលើកទី2

ឆានាំ1946៖អានីទសតាហាវាចា�ូ
រានក្លាយជាជនជាតិហ្ីលីពីន�ំបូង
ទគដ�លរានទទួលបុណ្យបជមុជទរឹក
ទហើយរានបញ្ជាក់ជាសមាជិកនន
សាសនាេបក។

ឆានាំ1955៖បបធាន
យ៉ូដសបហ្ីលឌីង
ស្ម៊ី្រានឧទ្ិស្ លែង
បបទទសហ្ីលីពីន
សបមាប់ក្រ
ែ្ព្ែសាយ�ំណរឹងល្អ

្បធាន ឃឹមបឹល បាន មក ទស្សនា ្បធទស ហវីលីេីន ម្ង ធទៀត ក្នុង ឆ្នាំ 1980 

ធដើម្ី ធ�វើ ជា អ�ិបតី ក្នុង សន្ិសីទ តំបន់ មួយ ធទៀត ធហើយ ធោក ដ៏ បាន ជួប ក្នុង រយៈ 

ធេល ខ្លី មួយ  ជាមួយ នឹង ្បធានា�ិបតី ធហវើរ�ីណាន រា៉ាកូស  ដន្បធទស ហវីលីេីន 

ផងដដរ ។ ការ ្បជុំ ធនរះ បាន ្កាល ផ្លលូ� ស្រាប់ ស្សនាច្ក ធបើក មជ្ឈម�្ឌល 

បំោក់បំប៉ន អ្ក ផ្សេវផសាយស្សនា មួយ ធៅ ្បធទស ហវីលីេីន ក្នុង ឆ្នាំ 1983 

ធហើយ បាន ឧទ្ិស ឆ្លង ្េរះ�ិហារបរិសុទ្ធ រា៉ានីល ហវីលីេីន ធៅឆ្នាំ បនាទាប់ ។ ក្នុង ឆ្នាំ 

1987 តំបន់ ហវីលីេីន / មុី្កូធនស្ ្តូ�បាន ស្ថាបនា ធឡើង ធោយ រាន ទីស្នាក់ការ 

កណាដាល ធៅ ទី្កុង រា៉ានីល ។

ជធ្មើសខ្លរះៗ ធចញ េី ្េរះ្ម្ពីរមរមន ្តូ� បាន បក ដ្ប ជា ភាស្ តាហារឡនុក ក្នុង 

ឆ្នាំ 1987 ។ ការ បក ដ្ប ្េរះ្ម្ពីរមរមន ឥឡលូ� ្តូ� បាន បក ដ្ប ជា ភាស្ ជាធ្ចើន ដន 

្បជាជន ហវីលីេីន រួម ោំង ធសប៊ូណា�ូ ។

្រជ័យទាំងឡាយថនម្្ះវិហ្របរិសុទ្ធ

ធៅ ក្នុង ដខ �្លូ  ឆ្នាំ 1980 ្បធាន ដស្ពន ធស៊ើរ ដបុលយូ ឃឹមបឹល បាន ប្្លូន 

នាយក ការិយល័យ ដផ្ក អចលន្ទេ្យ របស់ ស្សនាច្ក ធៅ កាន់ទី្កុង រា៉ានីល 

ធដើម្ី រក ធមើល កដន្លង សមរម្យ មួយ ស្រាប់ ្េរះ�ិហារបរិសុទ្ធ ។ បនាទាប់េី េិរារណា 

ធមើល កដន្លង មួយចំនួន ធហើយ នាយក រូប ធនារះ បាន ប្្លូន សំធ�ើរ មួយ ធដើម្ី រូប
្ត
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បាន ដឹកនាំ កម្ម�ិ�ី ប្ចេនុរះ ថ្ម ្ជុង យ៉ាង ឯក ធៅ ដថង អង្ររ៍ ទី 25 

ដខ កញ្ញា ឆ្នាំ 1984 ។ សម័យ្បជុំ ការ ឧទ្ិស ឆ្លង ្បាំ បួន 

សម័យ ្បជុំ បាន ធ�វើ ធឡើង តាម ធ្កាយ ដដល ធ�វើ ធៅ ក្នុង បន្ប់ 

ធសធឡស្ទាល ។ រាន េួក បរិសុទ្ធ ចំនួន 6500 នាក់ មកេី ធស្ក 

ចំនួន 16 ធស្ក និង 22 ម�្ឌល ធៅ ក្នុង តំបន់ បា៉ាស៊ើហវិក បាន 

មក ចូល រួម ក្នុង សម័យ ្បជុំ ធផ្សងៗ គានា ។

បនាទាប់ េី សម័យ្បជុំ ឧទ្ិស ឆ្លង ចុង ធ្កាយ ធ្  ្តូ� 

បាន ប្ចេប់ ភាលាម ប៉ូឡលូ �ី រា៉ាលីត ជុ្្ញ័រ និង ដអ៊តណា ធអ 

យ៉ាសូណា បាន កាលាយ ជា ្ ូស្វាមី្រិយ ដំបូង ធ្ ដដល  ធរៀប 

ការ ធៅ ក្នុង្េរះ�ិហារបរិសុទ្ធ ហវីលីេីន រា៉ានីល ធៅដថងទី 27 

ដខ កញ្ញា ឆ្នាំ 1984 ។ ្បធានដំបូង ធ្ ដន  ្េរះ�ិហារបរិសុទ្ធ 

ធនារះ្ឺ ដបុលយូ ហារស អាន់្ដូស ដដល បាន ្បារេវ ធ�វើ េិ�ី 

បាន សធ្មច ចិត្ត លក់ ផ្រះ របស់ េួកធ្ ធដើម្ី បង់ដថ្ល ការ ធ�វើ ដំធ�ើរ 

ធដើម្ី េួកធ្ និង កូនៗ អាច បាន ផសារភាជាប់ ជា ្កុម្្ួស្រ 

ដ៏អស់កល្ជានិចចេ មួយ ។ បនាទាប់េី េួកធ្ បាន លក់ ផ្រះ របស់ 

េួកធ្ និង របស់ របរ ធស្ើរ ដត ោំង អស់ របស់េួកធ្ ធហើយ េួកធ្ 

បាន ធរៀបចំ្បមូល ផ្នុំ គានា នូ� ចំនួន ជាក់ោក់  ធដើម្ី បង់ ដថ្ល ជិរះទូក 

ធៅ ទី្កុង រា៉ានីល ស្រាប់ ្្ួស្រ របស់ េួកធ្ ដដល រានគានា 

្បាំ បួន នាក់ ធនារះ ។ លីអូណាត បាន បារម្  េីធ្ោរះ េួកធ្ គាមាន 

ផ្រះ ធទ ធេល ្តឡប់មក �ិញ ។ ប៉ុដន្តធប៊ើរណាដូ បាន អរះអាង 

នឹង គាត់ ថ្ ្េរះអរាចាស់ នឹង ្បោន ឲ្យ ។ េួកធ្ បាន ផសាភាជាប់ 

ជា ្្ួស្រ មួយ ស្រាប់ ជី�ិត ធនរះ និង ភាេអស់ កល្ ជានិចចេ 

ធៅ ក្នុង ្េរះ�ិហារបរិសុទ្ធ ក្នុង ឆ្នាំ 1985 ។ វា រាន តដម្ល ្្ប់ ការ 

លរះបង់ ដដល េួកធ្ បាន ធ�វើ េីធ្ោរះ ធៅ ក្នុង ្េរះ�ិហារបរិសុទ្ធ 

អាោហ៍េិោហ៍ ។

សរាជិក រាប់សិបនាក់ បាន ឈរ ត្មង់ ជួរគានា  ធដើម្ីទទួល 

េិ�ីបរិសុទ្ធ របស់ េួកធ្ ដដល រាប់ ធផ្ើម ជាមួយ នឹង អ្ក ធ�វើ 

េិ�ីបរិសុទ្ធ ។ កិចចេការ ្េរះ�ិហារបរិសុទ្ធ បាន បន្ ធេញ មួយ យប់ 

ដល់ ធៅ ដថង ដស្អក ធទៀត ។

សរាជិក ទទួល អារម្ម�៍ ថ្ កាន់ ដត ចង់ ចូល ក្នុង ្េរះ�ិហារ 

បរិសុទ្ធ ។ អ្ក ោំងឡាយ ដដល រស់ធៅ ឆ្ងាយ េី ទី្កុង រា៉ានីល 

្តូ� លរះបង់ យ៉ាង ធ្ចើន ធដើម្ី ធ�វើ ដំធ�ើរ យ៉ាង ឆ្ងាយ តាម ទូក ឬ 

តាម ឡាន ្កុង ។ ប៉ុដន្ត េួកធ្ ធៅ ដត មក ធហើយ បាន នាំ ធៅ 

ជាមួយ េួកធ្ នូ� ធរឿង ោំងឡាយ ដន ធសចក្ី ជំធនឿ និង ការ តាំង 

ចិត្ត ។

ស្រាប់  ឩត្តមធសនី ធប៊ើរណាដូ និង លីអូណាត 

អូប៊ើដូសសា  ដន ស្នតូស ការ ធៅ ្េរះ�ិហារបរិសុទ្ធ ធៅ ផ្លលូ� 

ឆ្ងាយរហូតដល់ទី្កុង រា៉ានីល ហាក់ ដូចជា ធរឿង ដដល មិន 

អាចធ�វើធៅបាន ។ ប៉ុដន្ត ដូចជា អ្កជំនួញដដល បាន ធៅ លក់ 

អវីៗ ោំង អស់ ដដល គាត់ រាន ធដើម្ី ទិញ ្ ុជ មួយ ដ៏ រាន តដម្ល 

មហិរា (សូមធមើល រា៉ាថ្យ 13:45–46) ្ូស្វាមី្រិយ ធនរះ 

ឆានាំ1975៖
សន្និសីទតំបន់
�ំបូងទគរានទ្្ើ
ទ�ើងទៅក្ននុងទីបកុង
មា៉ានីល

ឆានាំ1961៖បបទទសហ្ីលីពីន
រានទបើកជាែលែលូវក្រសបមាប់
កិេ្ចក្រែ្ព្ែសាយសាសនាេ្នក
ែ្ព្ែសាយសាសនាបួននាក់�ំបូងទគ
រានមក�ល់

ឆានាំ1967៖
ទបសកកម្ម
ហ្ីលីពីនរាន
ទរៀបេំទ�ើង

ឆានាំ1974៖ទបសកកម្ម
ហ្ីលីពីរានបំដបកដ�ល
រានបទងកើតទបសកកម្ម
មា៉ានីលហ្ីលីពីននិង
ទបសកកម្មទីបកុងទសប៊ូ
ហ្ីលីពីន។ឆានាំ1973ទស្កហ្ីលីពីនមា៉ានីលរាន

បទងកើតទ�ើង

ឆានាំ1983៖
មជ្ឈមណ្ឌល
បំពាក់បំប៉នេ្នក
ែ្ព្ែសាយសាសនា
រានទបើកទៅ
ទីបកុងមា៉ានីល

ការ្ប�រុំសម្្រសច្ង្គាះររួយស្ីអំពីការចរៀបេំស្ម្ប់ភាពអាសន្ផ្ល់ជា
ព័ត៌ម្នដ៏ម្នតមរលៃស្ម្ប់ប្ប្អូន្ស្តីខដលរស់ចៅក្ញ្្ករុ្ររួយខដល�រួបនឃឹ្
ច្គាះធរមែជាតិច្េើន។
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េួកធ្ បាន រក ធឃើញ ក្ីអំ�រដដល េុំ អាច ធ្បៀប ផ្ឹម បាន—ជា ្ ុជ ដដល េុំ អាច 

កាត់ ដថ្ល បាន របស់េួកធ្ ។ ធហើយ េិត ដូចជា ោក្យ របស់ ធប៊ើរណាដូ ្េរះអរាចាស់ 

បាន ្បោន ដល់េួកធ្ ។ ធៅ ធេលេួកធ្  ្តឡប់ េី ទី្កុង រា៉ានីល �ិញ មិត្ត  ចិត្ត 

ល្អជាធ្ចើន បាន ផ្ល់ កដន្លង ឲ្យ េួកធ្ ស្នាក់ធៅ ។ កូនៗ របស់ េួកធ្ បាន ប្ចេប់ ការ 

សិកសា  ធហើយ ទីបំផុត ្្ួស្រ  បាន រាន ផ្រះ ផ្ទាល់ ខ្លជួន របស់ េួកធ្ ធៅ ក្នុង ទីតាំង ថ្មី 

មួយ ។

ធៅ ដថង ទី 18 ដខ ធមស្ ឆ្នាំ 2006 ្�ៈ ្បធាន ទីមួយ បាន ្បកាស អំេី ការ 

ស្ងសង់ ្េរះ�ិហារបរិសុទ្ធ  ទី្កុង ធសប៊ូ ហវីលីេីន ។ ធេល ស្ដែប់ ឮ ដំ�ឹង ធនរះ 

សរាជិក ស្សនាច្ក ជាធ្ចើន បាន ្សក់ ទឹក ដ្្ក ធោ យ ក្ីអំ�រ ។ ធសស្ 

ធេើធរ៉ស្ស ជុ្្ញ័រ ជា នាយក ដន ថ្នាក់�ិទយាស្ថាន ស្សនា ទី្កុង ធសប៊ូ បាន និយយ ថ្ 

« ធយើង រាន េរ ធោយ ស្រ ្េរះអរាចាស់ បាន ធ្ជើសធរើស ទី្កុង ធសប៊ូ ធ�វើ ជា ទីតាំង 

ធដើម្ី រាន ្េរះ�ិហារបរិសុទ្ធ បនាទាប់ »

ចំនួនសមាជិកភ្ពកនែនុង
្សោចពកសរុបគឺ៖
675,166ោក់ *

វួ�និង្ខាចំនួន៖
1,134

នបសកកម្មចំនួន៖17

ពពរះវិហ្របរិសុទ្ធចំនួន
2(មួយនទៀតកំពុង
្ងសង់)

មជ្មណ្ឌល
ពង្ពបវត្ិចំនួន៖167

្បាកដ ណាស់ ធេល សត�ត្ស ទី 21 បាន បន្ ធៅ មុខ ស្សនាច្ក ដដលបាន 

ស្ដែរ ធឡើង�ិញ នឹង បន្ រីក ចធ្មើន ោំង ចំនួន និង ឥទ្ធិេល កាល ណា ជនជាតិ 

ហវីលីេីន ទទួល យក ស្រលិខិត កាន់ដត ធ្ចើន ធឡើងៗ ធនារះ ធហើយ វា កាលាយ ជា េរជ័យ 

មួយ ចំធោរះ ្បជាជន ជធ្មើស ធនរះ ធៅ ធលើ ធការះ ោំង ឡាយ ក្នុង សមុ្ទ ។ ស្រាប់ 

ដអលធ�ើរ ធត និង េួកបរិសុទ្ធ ហវីលីេីន « . . . ោក្យ សនយា ោំងឡាយ របស់ ្េរះ 

�ំ ណាស់ ហ្ន៎ ចំធោរះ េួក អ្ក ដដល ធៅ ធលើ ធការះ ោំងឡាយ ក្នុង សមុ្ទ » (នីដហវទី 

2 10:21) ឥឡលូ� កំេុង ដត ្តូ� បាន បំធេញ ។ ◼

្ំណត់ចំណាំ
 1. អាហ្លូស្តលូ ធអ លីម ធៅ ក្នុង អរ ឡានីធយើរ ្ប៊ើតច៍ « ‹Faithful, Good, Virtuous, True’: 

Pioneers in the Philippines,› » Ensign, ដខ សីហា ឆ្នាំ 1997, ទំេ័ឬ 60; លីអាហូណា, 
ដខ កុម្ៈ ឆ្នាំ 1998, ទំេ័រ 44 ។

 2. អាហ្លូស្តលូ លីម ធៅ ក្នុង ហ្ីដលន តូប៊ើអាស « Augusto Lim: The Man of Many 
Firsts,» countrywebsites.lds.org/ph/index.php/dateline-philippines/
jubilee-2011 ។

 3. សូមធមើល ដស្សរី អិល �ូ Go Forward with Faith: The Biography of Gordon B. 
Hinckley (ឆ្នាំ 1996), ទំេ័រ 213–15 ។

 4. ហ្រ�ិន ប៊ើ ហុីង្្លី « Commencement of Missionary Work in the Philippines, »  
Tambuli, ដខ ធមស្ ឆ្នាំ 1991, ទំេ័រ 18 ។

 5. ការសរាភាស របស់ ធខន ធក្លត ឡលូ ធោយ ធជម ដនល កាលាក ដថង ទី 3 ដខ កញ្ញា ឆ្នាំ 2007 ។
 6. ដ្ហវនស៊ើស អិម ធអើរហ្ីអូឡា « Temple Dedication Rewards Faith of Filipino 

Saints, » Ensign, ដខ �ិច្ិកា  ឆ្នាំ 1984, 107 ។
 7. ដម៉ឃល ចន យូ ធត « Scriptures and Spiritual Preparation » [Area Presidency 

Messages, ដខ ឧសភា ឆ្នាំ 2011]; lds.org.ph/index.php/literature។

្ំកណើនថនសរាជិ្ភា្្ ្ននុងសាសនាចម្្កៅម្បកទសហវដីលដី្ដីន
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ឆានាំ1984៖
បពវះវិហារបរិសុទ្ធ
មា៉ានីលហ្ីលីពីន
រានឧទ្ិស្ លែង

ឆានាំ1987៖តំបន់
ហ្ីលីពីន/មុីបកូទនសា
រានសាថាបនាទ�ើងទោយ
មានទីសានាក់ក្រកណាដាល
ទៅទីបកុងមា៉ានីល

ឆានាំ1987៖វគ្គជា
ទបេើនននគម្ីរមរមន
រានបកដបបជា
ភាសាតាហារ�នុក

រយៈ ធេល េីរបី ដខ បនាទាប់េីរ ការ ឧទ្ិស ឆ្លង ដន ្េរះ�ិហារបរិសុទ្ធ  ទី្កុង ធសប៊ូ 

ហវីលីេីន េួកបរិសុទ្ធ ដថង ចុង ធ្កាយ ហវីលីេីន បាន រក ធឃើញ ធហតុផល  ធដើម្ី 

រីករាយស្រ ជា ថ្មី  ម្ង ធទៀត ។ ធៅ ដថង ទី 2 ដខ តុោ ឆ្នាំ 2010 អំឡនុង ធេល ដន 

្បស្សន៍ ធបើក សន្ិសីទ ទូធៅ របស់ ធោក ្បធាន  ថូរា៉ាស ធអស ម៉នសុន បាន 

្បកាស អំេី ការ ស្ងសង់ ្េរះ�ិហារបរិសុទ្ធ អ៊ូោធនតា ហវីលីេីន ធៅ ក្នុង បា៉ាងហារ 

ស៊ើណាន ។

ករឿងល្អបំផុតនឈឹងក្ើតរាន

ស្សនាច្ក ដន េួកបរិសុទ្ធ ដថង ចុង ធ្កាយ ធៅ ្បធទស ហវីលីេីន ្ឺ ធៅ ធក្មង 

ខចេី ធបើ ធ្បៀប ធៅ នឹង �ត្តរាន របស់ វា ធៅ ក្នុង ្បធទស ដដទៗ ធទៀត ប៉ុដន្ត ធជា្ វាសនា 

របស់ ស្សនាច្ក ធៅ ក្នុង ជាតិស្សន៍ ធលើ ធការះ ្ឺ រុងធរឿង ណាស់ ។ ការ រីកចធ្មើ 

ដន ស្សនាច្ក ្ឺ អស្ចារ្យ ណាស់ ធហើយ ធរឿង ល្អ បំផុត នឹង ធកើត រាន ។ ដអលធ�ើរ 

ដម៉ឃល ចន យូ ធត ដន េួកចិតសិបនាក់ ជា ជនជាតិ ហវីលីេីន ទីេីរ ដដល 

បាន ធៅ ឲ្យ បធ្មើ ជា អ្ក រាន សិទ្ធិ អំណាច ទូធៅ រានាក់ បាន រាន្បស្សន៍ថ្ 

« ធយើង [ជា េួកបរិសុទ្ធ ដថង ចុង ធ្កាយ ហវីលីេីន] រាំបាច់ ្តូ� ធរៀបចំ ខ្លជួន ធយើង ខ្ង 

�ិញ្ញា� ឲ្យកាន់ ដត ខ្លាំង ជាង មុន ធោយស្រ កិចចេការ នឹង រំកិល ធឆ្ពារះ ធៅ មុខ ធោរះ ជា  

រានជំនួយ ឬ គាមាន ជំនួយ របស់ ធយើងក្ី » ។ 7

ឆានាំ2010៖បពវះវិហារបរិសុទ្ធទីបកុងទសប៊ូ
ហ្ីលីពីនរានឧទិ្ស្ លែង
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*ម្តឈឹមដខ្ ញ្ញាឆ្នាំ2013
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កដ្យឡាដរនផតកធើរហ្គន

ទស្ោវ�្ី្ សោចពក

សយើ
ង កំេុង រស់ធៅ ក្នុង ្គា ដ៏ រំធជើបរំជួល ។ 

ដំ�ឹងល្អ ដដល បាន ស្ដែរ ធឡើង �ិញ ដន 

្េរះធយស៊ូ� ្្ីស្ ្ឺ កំេុង « ធចញ  េី ទី 

អាប់អួរ » (្. និង ស. 1:30) ។ ជា លទ្ធផល កូន ធៅ 

្េរះ�របិតាសួ្៌ជាធ្ចើន ដដល េុំ ដមន ក្នុង ជំធនឿ ធយើង កំេុង 

ស្ដែប់ អំេី « េួក មរមន » ។ អ្ក ខ្លរះ ស្ដែប់ ធរឿង ោំងឡាយ 

ដដល ស្ដែប់ ធៅ ចដម្លក និង្ចបូក ្ចបល់ ។ អ្ក ខ្លរះធទៀត 

ស្ដែប់ ធរឿង ោំងឡាយ ដដល រាន អារម្ម�៍ ថ្ ស្រល់ និង 

កំស្ន្ ចិត្ត ។ បុ្្ល រានាក់ៗ មកេី ្កុម នីមួយៗ អាច មក 

រក ធយើង េយាយម រក ចធម្លើយ ចំធោរះ សំ�ួរ របស់េួកធ្ ។ 

ចធម្លើយ ជាធ្ចើន រានធៅក្នុង ដផនការ ដន ធសចក្ី សធ្ង្ររះ 

ដដល  ក៏ ្តូ� បាន ធ្ ស្រល់ ថ្ ជា « ដផនការ ដន សុ្មង្ល ដ៏ 

មហិរា » ផងដដរ (អាលរា៉ា 42:8) ។

 សំ�ួរ  ដដល ្តូ� បាន សួរជា ទូធៅ បំផុត ្ឺ ថ្ « ធតើ 

ខ្នុំ មក េី កដន្លង ណា ? » « ធហតុអវីខ្នុំធៅទី ធនរះ? 

» ធហើយ « ធតើ ខ្នុំ ធៅ កដន្លង ណា បនាទាប់េី ជី�ិត 

ធនរះ ? » សំ�ួរ ោំង អស់ ធនរះ អាច ្តូ� បាន 

ធឆ្លើយ តាម រយៈ ធសចក្ីេិត ដដល រាន ធៅ ក្នុង 

ដផនការ ដន ធសចក្ី សធ្ង្ររះ ។ អត្បទ ធនរះ 

ការប្រើ

ដផនការនននសច្ក្ីសន្គ្រះ

រច
ោ
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យ
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អ
័ោ
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ុន

ជីវិតមុនភ្ន�ី

ការបងកបនងកើត

វាំងនន

ភ្ពរភមង្លាប់

បេចក្ដីជំប�ឿប�ើ្្រះបេេ៊ូវ្្ដីេ្ទ

ការប្រចិត្ត

ប�ើម្ដីប្លើេេំណួរទាំង
ឡាេ
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ទៅទពលទយើងឬ

េ្នក�នទទទៀតមាន

សំណួរេំពី�ំណរឹងល្អ

ននបពវះទយស៊ូវបគីស្

ទតើទយើង�រឹងថាបតូវរក

េទមលែើយទៅកដនលែងណា

ទទ?

បាន ដចក ចធម្លើយ មួយចំនួន  ដដល្េរះ្ម្ពីរ និង េយាការី របស់ ធយើង ្បធាន ថូរា៉ាស ធអស ម៉នសុន បាន 

ផ្ល់ ឲ្យ ោក់ទង នឹង សំ�ួរ ោំង ធនរះ ។

កតើខ្នុំម្្ដីណា?

ធយើង ជា តួអង្ ដ៏ អស់កល្ ។ ធយើង បាន រស់ធៅ ជាមួយ ្េរះ មុន ជី�ិត ធនរះ ជា កូនធៅ �ិញ្ញា� របស់ 

្ទង់ ។ ្បធាន ម៉នសុន រាន ្បស្សន៍ ថ្ « ស្�ក ប៉ុល [បាន បធ្ងៀន ] ថ្ ‹ ធយើង រាល់ គានា ជា េូជ 

្េរះធហើយ › [កិចចេការ 17:29], » ។ « ធោយ ស្រ ធយើង ដឹង ថ្ រូបកាយ របស់ ធយើង ជា កូនរបស់ ឪេុក 

រាដែយ ក្នុង ជី�ិត រដមង ស្លាប់ របស់ ធយើង ធនារះ ធយើង ្តូ� ដត ្ស្�្ជា� រក អត្ន័យ ដន ធសចក្ី ដថ្លង របស់ ប៉ុល ។ 

្េរះអរាចាស់ បាន ្បកាស ថ្ ‹ �ិញ្ញា� និង រូបកាយ ្ឺ ជា ្េលឹង ដន មនុស្ស › [្. និង ស. 88:15] ។ 

ដូធច្រះ វា ្ ឺ ជា �ិញ្ញា� ធទធតើ ដដល ជា េូជ  ្េរះ ។ អ្ក និេន្ធ ធហធ្េើរ បាន សំធៅ ធៅ ្ទង់ ថ្ ជា ‹ បិតា ខ្ង 

�ិញ្ញា� › [ធហធ្េើរ 12:9] » ។ 1

កហតុអវដីខ្នុំកៅទដីកនះ?

អំេី ជី�ិត ធយើង ធៅ ធលើ ដផនដី ្បធាន ម៉នសុន រាន ្បស្សន៍ ថ្ ៖ « ធយើង រានអំ�រ្ុ� ណាស់ 

ដដល អង្បងកបធងកើត ដ៏ ្ លាសដ� បាន បធងកើត ដផនដី ធហើយ ោក់ ធយើង ធៅ ទីធនរះ ធោយ រាន វាំងនន ដន ការ 

ធ្្លច អំេី ជី�ិត េី មុន របស់ ធយើង ធដើម្ី ធយើង អាច រាន បទេិធស្�ន៍ ក្នុង ្គា ដន ការ ស្កល្ង ជា ឱកាស 

ធដើម្ី បង្ហាញ ខ្លជួន ធយើងថ្ រានភាេសក្ិសម ចំធោរះ អវីៗ ោំងអស់ ដដល ្េរះ បាន ធរៀបចំ ស្រាប់ ធយើង 

ទទួល ។

« ធគាលបំ�ង ដ៏ សំខ្ន់ ដន ជី�ិត របស់ ធយើង ធលើ ដផនដី ្ឺ ធដើម្ី ទទួល ស្ច់្ម និង ឆ្អឹង ។ 

ធយើង ក៏ បាន ទទួលអំធណាយ ោន ដន ការ ធ្ជើសធរើស ផងដដរ ។ ធយើង រាន ឯកសិទ្ធិ ធ្ជើសធរើសរាប់ ោន់ �ិ�ី 

ស្រាប់ ខ្លជួន ធយើង ។ ធៅ ទីធនរះ ធយើង ធរៀន ធចញ មកេី ត្មូ� ការ ដ៏ េិបាក ក្នុង បទេិធស្�ន៍ ផ្ទាល់ ខ្លជួន ។  

ធយើង ដឹង រវាង ល្អ និង អា្កក់ ។ ធយើង ដញកដឹង អវី លវីងជូចត់ និង ដផ្អមដល្ម ។ ធយើង រក ធឃើញ ថ្ 

រានផល�ិបាក  ោក់ទង នឹង សកម្មភាេ របស់ ធយើង ផងដដរ » ។ 2

កតើខ្នុំកៅ្ ដនលែងណាបនាទាប់្ដីជដីវិតកនះ?

ធសចក្ី ស្លាប់ ធកើត រាន ដល់ សរាជិក ្្ួស្រ មនុស្ស ធោក ោំងអស់ ។ ប៉ុដន្ត « ធបើ បុរស រានាក់ស្លាប់ 

ធតើ គាត់ នឹង រស់ ធឡើង�ិញ ឬ ធទ ? » (យ៉ូប 14:14) ។ ្បធាន ម៉នសុន រាន ្បស្សន៍ ថ្ « ធយើង ដឹង ថ្ 

ធសចក្ី ស្លាប់ េុំ ប្ចេប់ អវីៗ ធនារះ ធទ » ។ « ធសចក្ី េិតធនរះបាន បធ្ងៀន តាមរយៈ េួក េយាការី ធៅ រស់ ្្ប់ 

ជំនាន់ ។ វា ក៏ រាន ធៅ ក្នុង ្េរះ្ម្ពីរ បរិសុទ្ធ របស់ ធយើង ផង ដដរ ។ ធៅ ក្នុង ្ ម្ពីរមរមន ធយើង អាន នូ� ោក្យ 

លួងធោមជាក់ោក់ ថ្ ៖

្ិធដីរុណ្យ្ជមុជទឹក

អំបោេទា�ន�្្រះវិញ្ញាណររិេុទ្ធ

ការស៊ូម្ទាំដល់

ទដីបំផុត



‹ ឥឡលូ� ធនរះ ស្ី អំេី ស្ថានភាេ ដន ្េលឹង ធៅ ក្នុង ចធនាលារះ រវាង ធសចក្ី ស្លាប់ និង ដំធ�ើរ រស់ ធឡើង �ិញ 

ធមើល ចុរះ រាន ធទ�តា បាន ្បាប់ ឲ្យ ឪេុក ដឹង ថ្ �ិញ្ញា� របស់ មនុស្ស ោំងអស់  ធៅ មួយ រំធេច ដដល 

រាក ធចញ េី រូបកាយ ស្ច់្ម ធនរះ ធៅ ដមន ធហើយ �ិញ្ញា� របស់ មនុស្ស ោំងអស់ ធោរះ ជា ធ្ ល្អ ឬ 

អា្កក់ ក្ី នឹង បាន ្តឡប់ ធៅ ផ្រះ �ិញ ្ឺ ធៅ ជួប នឹង ្េរះ ដដល ្ទង់ បាន ្បោនជី�ិត ដល់ធ្ ។

‹ ធហើយបនាទាប់មក ធហតុការ�៍ បាន ធកើត ធឡើង ថ្ �ិញ្ញា� របស់ េួក សុចរិត នឹង បាន ទទួល ស្ថាន 

ភាេ ដន សុ្មង្ល ដដល ជា ស្ថាន បរមសុខ ដដល ជា ស្ថាន ភាេ ឈប់ ស្រាក ស្ថាន ភាេ សុខ ស្ន្ត ជា 

កដន្លង ដដល ធ្ នឹង បាន ស្រាក េី អស់ ោំង កងវល់ េី អស់ ោំង ការ បារម្ និង េី ទុក្ខ ្េួយ › [អាលរា៉ា 

40:11–12] » ។ 3

បនាទាប់ េី ធយើង ្តូ� បាន រស់ ធឡើង�ិញ ធនារះ ធយើង ធៅ កាន់  ន្រ ធសធឡស្ទាល   រាន សិរីល្អ ដូច ជា 

្េរះអាទិត្យ ន្រ ធតធរ្ស្ទាល រាន សិរីល្អ ដន ្េរះច័ន្ ន្រ ធតធឡស្ទាល រាន រាន សិរីល្អដូចជា ផ្កាយ  

ឬ ចូលធៅក្នុង ធសចកី្ងងឹត (សូមធមើល ្. និង ស. 76) ។

កតើ្ ិតជារានម្្ះឬ?កតើសាតាំងរាន្ ិតឬ?

្េរះ�របិតាសួ្៌ ្េរះធយស៊ូ� ្្ីស្ និង ស្តាំង រាន �ត្តរាន ោំងអស់ គានា ធៅ ក្នុង ្កុម្បឹកសា ដ៏ �ំ ក្នុង 

ស្ថានសួ្៌ េីមុន ធយើង រាប់ កំធ�ើត ។ ជា ចំដ�ក ដន ដផនការ ដន ធសចក្ី សធ្ង្ររះ ្េរះ�របិតាសួ្៌ បាន 

សួរ រក រានាក់ ឲ្យ ធៅ ដផនដី ធហើយ ធ�វើ ដង្វាយ�ួន ស្រាប់ អំធេើ បាប របស់ ធយើង ។ ្ទង់ ដថ្លង ថ្ ៖ « ធតើ 

ធយើងនឹង រាត់ អ្កណា ? ធហើយរានាក់  [្េរះធយស៊ូ� ្្ីស្] ដូចជា កូន មនុស្ស បាន ធឆ្លើយ ថ្ ៖  ទូល បង្ំ 

ធៅ ឯធ�រះធហើយ សូម រាត់ ទូល បង្ំ ចុរះ ។ ធហើយ រានាក់ ធទៀត [ស្តាំង] បាន ធឆ្លើយ ធហើយ និយយ 

ថ្ ៖ ទូល បង្ំ ធៅ ឯធ�រះធហើយ សូម រាត់ ទូល បង្ំ ចុរះ ។ ធហើយ ្េរះអរាចាស់ ្ទង់ បាន រាន បន្លូល ថ្ ៖ 

ធយើង នឹង រាត់ អ្ក ទី មួយ ។

« ធហើយ អ្ក ទីេីរ [ស្តាំង]ក៏ ខឹង ធហើយ េុំ បាន រកសា សណាឋាន ទី មួយ របស់ ខ្លជួន ធឡើយ ធហើយ ធៅ ដថង 

ធនារះ រាន មនុស្ស ជាធ្ចើន បាន ធដើរ តាម គាត់ » (អ័្បាហាំ 3:27–28; សូមធមើល ផងដដរ ្. និង ស. 

29:36–37; ម៉ូធស 4:1–4) ។

កតើកយើងរានអំណាចកដើម្ដីទប់ទល់នឈឹងការល្លួងរបស់សាតាំងដដរឬកទ?

េួក �ិញ្ញា� មួយ ភា្ បី ដដល បាន ធ្ជើស ធរើស ធដើរ តាម ស្តាំង បនាទាប់េី ្កុម្បឹកសា ធៅ ស្ថានសួ្៌ 

្តូ� បាន បធ�ដែញ ធចញ ធៅ ជា មួយ វា ។ េួកធ្  និង ស្តាំង ស្ិត ធៅ ជា �ិញ្ញា� ធោយ គាមាន រូបកាយ ។ 

េយាការី យ៉ូដសប ស្ម៊ើ� បានបធ្ងៀន ថ្ ៖ « ្្ប់ មនុស្ស និង សតវធោក ោំងអស់ ដដល រាន រូបកាយ 

រាន អំណាច ធលើ អវីៗ ដដល គាមាន រូបកាយ » ។ 4 ដូធរានារះ ស្តាំង អាច ល្ជួង ធយើង ប៉ុដន្ត ធយើង រាន 

អំណាច ធដើម្ី ទប់ទល់ នឹង វា ។

កតើខ្នុំអាចករៀនបដន្ថមកទៀតអំ្ដីដផនការថនកសច្្ដី
សក្គ្រះកៅ្ ដនលែងណា?

1.ភ្នការបននសចក្ីសន្គ្ររះពតូវបានបនពងៀន

យ៉ាងច្បស់បំ្ុតនៅកនែនុងពពរះគម្ីរមរមន

នោលលទ្ធិនិងនសចក្ីសញ្ញានិងមុកាដា�៏មាន

តបមលែម�ិមា។

2.ោក្យសម្ីបនពួកពយាការីនៅរស់រកបាននៅ

កនែនុងconference.lds.org។អនែក
អាចព្វពជាវរកោក្យ�ូចជាភ្នការ

បននសចក្ីសន្គ្ររះភ្នការបនសុភមង្គល

�គ្វាយ្ួនភ្ពតនមកើងនឡើងនសចក្ីយុត្ិ្ម៌

និងពពរះគុណការភពបចិត្និងការរស់នឡើង

វិញ។

3.សូមនមើល«នមនរៀនទី2៖ភ្នការ

បននសចក្ីសន្គ្ររះ»នៅកនែនុងជំពូក3

បននសៀវនៅសបរោ្ត ែំណឹង ល្អ រប្ត់ តយើង ៖ 

ត្តៀវតៅ ដណនាំ ្តសមាប់ រោរ បតសមើ រប្ត់ អ្ក 

្្សព្វ្សាយសា្តនា ។

កសច្្តដីសាលាប់

កា
រជ
ំន
ុំជ
ំរះ

ដំកណើររស់ក�ើងវិញ

ភ្វិញ្ញាណ
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កហតុអវដីបានជាក្លខលែះកមើលកៅហ្្់ដូចជាម្្ះវរបិតាសួគ៌្ុំក្លែើយនឈឹងការអធិសាឋានរបស់ខ្នុំដូកច្នះ?

« ការអ�ិស្ឋាន  ្ឺ ជា ទធងវើ ដដល ្េរះហឫទ័យ របស់ ្េរះ �របិតា និង ឆន្ៈ របស់ កូន  បាន នាំ ឲ្យ រាន 

ទំនាក់ទំនង នឹង គានា ធៅ�ិញ ធៅ មក ។ ធគាលបំ�ង ដន ការ អ�ិស្ឋាន ្ឺ េុំ ធ�វើ ធឡើង ធដើម្ី ផ្លាស់ ប្លូរ ្េរះទ័យ 

ដន ្េរះ ធឡើយ » (Bible Dictionary, « Prayer ») ការ អ�ិស្ឋាន  ្ឺ ជា ឧបករ�៍ មួយ ដដល 

ជួយ ធយើង សធ្មចចិត្ត ធបើ ធយើង នឹង ធ្បើ សិទ្ធិធ្ជើសធរើស របស់ធយើង ឲ្យ ស្មប ឆន្ៈ របស់ ធយើង ជាមួយ 

នឹង ្េរះទ័យ របស់ ្ទង់ (សូមធមើល អ័្បាហាំ 3:25) ។ ្េរះ�របិតាសួ្៌ ដតងដត ធឆ្លើយ តប ចំធោរះ ការ 

អ�ិស្ឋាន របស់ ធយើង ប៉ុដន្ត ចធម្លើយ ោំង ធនារះ អាច មក ជា ទ្មង់ បាទ ធទ ឬ មិន ោន់ ។ ធេលធ�ោ ្ឺ 

សំខ្ន់ ។

កហតុអវដីបានជាខ្នុំរានឧបសគ្គកៅក្លខ្នុំ្ យាយមរស់កៅ្ ្ននុងជដីវិតល្អមួយដូកច្នះ?

ឧបស្្ ្ឺ ជា  ចំដ�ក ក្នុង ដផនការ ដន ធសចក្ី សធ្ង្ររះ ។ វា ធ�វើ ឲ្យ ធយើង កាន់ ដត រឹងរាំ ច្រាញ់ ធយើង 

ធហើយ បន្សនុទ្ធ ធយើង ធៅ ធេល ធយើង េឹង ដផ្អក ធលើ ្េរះធយស៊ូ� ្្ីស្ និង ដំ�ឹងល្អ ្ទង់ ។ ្េរះ�របិតាសួ្៌ 

គាំ្ទ ធយើង អំឡនុង ធេល ធយើង រាន ឧបស្្ ។ ការ ស្កល្ង របស់ ធយើង នឹង « ផ្ល់ ការ េិធស្�ន៍ ដល់  

[ធយើង] ធហើយ នឹង ធៅ ជា ការ ល្អ ដល់   [ធយើង] ធៅ �ិញ » (្. និង ស. 122:7) ។

កតើខ្នុំអាចដឈឹងនូវអវដីម្តូវនិងអវដីខុសកដ្យរកបៀបណា?

កូន ធៅ ោំងអស់ របស់ ្េរះ បាន ធកើត មក ធោយ រាន េន្លឺ ដន ្េរះ្្ីស្ ដដល ជួយ ធយើង ឲ្យ « ដឹង  

ខុស និង ្តូ� » (មរ៉ូដ� 7:16) ។ ធលើស េីធនារះ ្េរះ�ិញ្ញា� បរិសុទ្ធ អាច ដថ្លង ជា ស្ក្សី ចំធោរះ ធយើង េី 

ធសចក្ីេិត ធៅ ក្នុង ្ ំនិត និង ចិត្ត របស់ ធយើង នូ� អារម្ម�៍ សុខស្ន្ និង ភាេ កក់ធរៅដែ (សូមធមើល ្. 

និង ស. 8:2–3) ។

កតើខ្នុំអាចម្តូវបានអ្័យកទាសកទាះជាកយើងបានកធវើអំក្ើបាបធងៃន់ធងៃរដមនដដរឬកទ?

្េរះ ដឹង ថ្ ធយើង ោំងអស់ គានា នឹង រាន បាប ធៅធេល ធយើង ធរៀន ធ្ជើសធរើស រវាង្តូ�  និង ខុស ។ 5 

ធោរះ ជា យ៉ាង ណា អំធេើបាប ោំងអស់ រានជាប់ ជាមួយ  វា នូ�  ោរុ�កម្ម ។ ធសចក្ី យុត្តិ�ម៌ ត្មូ� 

ឲ្យោរុ�កម្ម ្តូ� រងទុក្ខ ។ ធៅ ក្នុង ្េរះ្ុ� ្ទង់ ្េរះ�របិតាសួ្៌ អនុញ្ញាត ឲ្យ ្េរះធយស៊ូ� ្្ីស្ ធ�វើ 

ដង្វាយ�ួន ធហើយ បំធេញ តាម ត្មូ� ការ ដន ធសចក្ី យុត្តិ�ម៌ ស្រាប់ ធយើង ោំងអស់ គានា (សូមធមើល 

អាលរា៉ា 42) ។ ជា ោក្យ មយា៉ាង ធទៀត ការ រងទុក្ខ របស់ ្េរះ្្ីស្ ធៅ ក្នុង សួនចបារ ធ្តធសរា៉ានី និង 

ការ សុ្ត ធៅ គាល់កូថ្ បាន បង់ ដថ្ល ស្រាប់ អំធេើ បាប របស់ ធយើង ោំងអស់ ធបើ ធយើង ទទួល យក 

ដង្វាយ�ួន របស់ ្េរះ្្ីស្ តាមរយៈ ការ ដ្បចិត្ត និង ការ ទទួល េិ�ីបរិសុទ្ធ ដន ដំ�ឹងល្អ ។ អំធេើ បាប 

របស់ធយើង នឹង ្តូ� បាន អត់ធោស (សូមធមើល ្. និង ស. 1:31–32) ។ ◼
្ំណត់ចំណាំ
 1. ថូរា៉ាសធអស . ម៉នសុន « The Race of Life » Ensign ឬ លីអាហូណា, ដខ ឧសភា ឆ្នាំ 2012, ទំេ័រ 91; សូមធមើល 

ផងដដរ អ័្បាហាំ 3:22–26 ។
 2. ថូរា៉ាស ធអស. ម៉នសុន « The Race of Life, » 91–92; សូមធមើល ផងដដរ អាលរា៉ា 34:32–34។
 3. ថូរា៉ាស ធអស. ម៉នសុន « The Race of Life, » 93; សូមធមើល ផងដដរ ធគាលលទ្ធិ និង ធសចក្ីសញ្ញា 76:59–111 ។
 4. Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith (ឆ្នាំ2007), ទំេ័រ 211 ។
 5. កុរារតូចៗ េុំ អាច រានអំធេើបាប ធទ « ោល់ ដត េួកធ្ រាប់ ធផ្ើម ដឹង ខុស  និង ្តូ� » (សូមធមើល្. និង ស. 29:46–47) ។

នសនឡ្ទាល

នតនរព្ទាល

នតនឡ្ទាល

សាថានងងឈឹត



36 លីអា�ូណា

ពបធាន ធ�ៀធថើរ ធអសវ អុជដូហវ ជា ទី្បឹកសា 

ទីេីរ ធៅ ក្នុង ្ �ៈ្បធាន ទីមួយ បាន ផ្ល់ 

ស្រលិខិត មួយ ធៅ បងប្អលូន្ស្តី សរា្ម សធ្ង្ររះ 

អំឡនុង ការ ្បជុំ សរា្ម សធ្ង្ររះ ទូធៅ ឆ្នាំ 2011 

ដដល ប៉រះ ដល់ ដួង ចិត្ត ខ្នុំ ធហើយ ផ្ល់ ក្ី សុខស្ន្ ដល់ 

ខ្នុំ ។ ធោក រាន ្បស្សន៍ អំេី ផ្កា កុំ ធ្្លច ខ្នុំ តូចៗ 

និង រធបៀប ដដល ្តបក ផ្កា ោំង ្បាំ តំណាង ឲ្យ ធរឿង ្បាំ 

យ៉ាង ដដល ធយើង ្ ួរ ដត ចង រាំ ជា និចចេ ។ 1

បនាទាប់េី ការ ្បជុំ កូន្សី របស់ ខ្នុំ អាលីស្ បាន 

្បាប់ ខ្នុំ នូ� ធរឿង មួយ អំេី មិត្ត របស់ នាង ធចស៊ើ ដដល 

រាន អាជី�កម្ម លក់ ម្លូបអាហារ តូច មួយ ។ ធចស៊ើ ្តូ� 

បាន អ្ក ដឹកនាំ សរា្មសធ្ង្ររះ ធស្ក របស់ នាង សុំ 

ឲ្យ ធ�វើ បដង្អម ធដើម្ី បធ្មើ បនាទាប់ េី ការ ្បជុំ សរា្ម 

សធ្ង្ររះ ទូធៅ ។ ធចស៊ើ បាន ្បាប់ អាលីសសា ថ្ 

នាងដឹង ភាលាម នូ� អវី ដដល ្ ួរ ធ�វើ —្ឺ នំ ចំនួន 250 ។ 

អាលីសសា បាន ស្ម័្្ ចិត្ត ជួយ ដឹកនំ ធៅ មជ្ឈម�្ឌល 

ធស្ក ។

ធេល ដល់ ដថង ្បជុំ អាលីសសា បាន ធៅ ជួយ នាង 

បាន ធឃើញ  ធចស៊ើ ធស្ើរ ចង់ យំ ។ នំ បាន ធរៀបរួច ធ្សច 

ប៉ុដន្ត ធចស៊ើ បាន ធផ្ើ រូប ថត នំ ធៅ ស្ច់ ញាតិ រានាក់  ដដល 

គាត់ បាន និយយ ថ្ វា មិន ល្អស្អាត ស្រាប់ ការ ្បជុំ 

ធទ ។

ធចស៊ើ បាន សង្ស័យ នឹង ខ្លជួននាង ។ នាង បាន 

សន្ិោឋាន ថ្ អ្កដឹកនាំ សរា្មសធ្ង្ររះ ធស្ក នឹង 

រំេឹង ចង់បាន អវី មួយ ដដល ល្អ ជាង នំ ស្ម្្ញ របស់ ខ្លជួន 

ធនរះ ។ នាង បាន េយាយម ោំង ្េួយ ចិត្ត ធដើម្ី រក �ិ�ី 

តុបដតង នំ ធឡើង�ិញ ប៉ុដន្ត េុំ រាន ធេល ធទ ។ នាង និង 

អាលីសសា បាន យក នំធនារះ ធៅ ធោយ ធចស៊ើ រាន 

អារម្ម�៍ ថ្ នាង បាន ធ�វើ ឲ្យ ្ស្តី ៗ  អន់ចិត្ត រហូត ដល់ 

នាង បានឮ ្បធាន អុចដូហវ រាន ្បស្សន៍ ។

ធៅ ធេល ធោក រាន ្បស្សន៍ អំេី  ផ្កា កុំធ្្លច 

ខ្នុំ តូចៗ ធនារះ រូប ភាេ ដន ផ្កា តូចៗ េ�៌ ធខៀ� បាន 

ធលចធឡើង ធៅ ធលើ ធអ្កង់ ។ វា ជា ផ្កា ស្ម្្ញ មួយ 

ប៉ុដន្ត ្សស់ ស្អាត ណាស់ ដដល រាន ្សោប់ ល្អិតៗដ៏  

ស្អាត ។ ស្រលិខិត របស់ ្បធាន អុជដូហវ បាន ប៉រះ 

ចំដួងចិត្ត មនុស្ស ្្ប់រូប ធៅធេល គាត់ បាន សុំ អងវរ 

ធយើង កុំ ឲ្យ រំខ្ន នឹង  ផ្ការីក ដប្លក ៗ  �ំៗ ធៅជុំ�ិញ ធយើង 

ដដល ធយើង ធ្្លច េី ធសចក្ីេិត ស្ម្្ញៗ ចំនួន ្បាំ 

ប៉ុដន្ត សំខ្ន់ ដដល ធោក បាន បធ្ងៀន ធយើង ធនារះ ។

បនាទាប់េី ការ អ�ិស្ឋាន បិទ បងប្អលូន ្ស្តី បាន ធដើរ ធៅ 

ស្ល �ប្�ម៌ ។ ធៅធេល អាលីសសា និង ធចស៊ើ បាន 

ធដើរ ចូល េួកធ្បាន ធឃើញ មនុស្ស ្្ប់គានា ឈរ ធៅ 

ជុំ �ិញ តុ នំ ធហើយ សួរ ថ្ « ធតើ េួកធ្ ដឹង ធោយ រធបៀប 

ណា ហ្ឹង ? »

ធៅ ធលើ នំនីមួយៗ ្ឺរាន ោប សក េ�៌ស ធហើយ 

តុបដតង ធោយ ផ្កា កុំ ធ្្លច ខ្នុំ ដដល រាន ្សោប់ ្បាំ 

យ៉ាង ស្ម្្ញ ្សស់ស្អាត ធៅ ធលើ ធនារះ ។ ◼

ហ្រលអាសពកូ�វរ�្ឋអារីស្តូណាស.�.រ

្ំណត់ចំណាំ
 1. សូមធមើល ធ�ៀធថើរ ធអសវ អុជដូហវ « Forget Me Not » 

Ensign ឬ លីអាហូណា, ដខ �ិច្ិកា ឆ្នាំ 2011, ទំេ័រ 120 ។
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លាក

នតើពួកនគបាន�ឈឹងនោយរនបៀបណា?

សំក�ង្ ួ្បរិសុទ្ធថ្ងៃចុងកម្កាយ

នំបាននរៀបរួច្នម្សច្ប៉ុដនតែនច្ស៊ើ

បាននផញើរូបថតនំនៅសាច្់

ញាតិមានាក់ដែលគាត់បាននិយយ

ថាវាេិនល្អសាអាតសម្មាប់ការម្បជុំ

សមាគេសន្គ្រះន្រ។



បនាទាប់េី ស្វាមីខ្នុំ និង ខ្នុំ ធរៀបការ ធយើង បាន 

េរ ធោយ រាន កូន្បុស រានាក់ ។ ធៅធេល 

ខ្នុំ ធមើល ស្នាម ញញឹម គាត់ ធហើយ ធមើល ធៅ 

ដក�ដ្្ក គាត់ ខ្នុំ រាន អារម្ម�៍ អរ្ុ� ណាស់ 

ចំធោរះ្េរះ�របិតាសួ្៌ ។ កូន ្បុស របស់ ធយើង 

ហាក់ដូចជា ល្អ ឥតធខ្ចារះ ចំធោរះ ខ្នុំ ។ ស្វាមី ខ្នុំ និង ខ្នុំ 

បាន អរ្ុ� ្េរះអរាចាស់ រាល់ ដថង ចំធោរះ អំធណាយ ដ៏ 

រាន តដម្ល ដូធច្រះ ។

ធៅ ដថងទី 19 ដខ កុម្ៈ ខ្នុំ បាន ធរៀបចំ ធដើម្ី 

្តឡប់ធៅ ស្ោ ធរៀន �ិញ  ស្រាប់ ឆ្នាំ ចុង ធ្កាយ 

របស់ ខ្នុំ ។ ស្វាមី ខ្នុំ និង ខ្នុំ មិន ដឹង ថ្ ធៅ ដថង ដស្អក 

ធឡើង កូន ្បុស សំ�ប់ របស់ធយើង  ឈឺ ធរៅដែ ខ្លជួន 

ធហើយ រាក ធចញ េី ជី�ិត រដមង ស្លាប់ ធនរះ ធៅ ។

វា ជា បទេិធស្�ន៍ ដ៏ លំបាក មួយ ស្រាប់ ខ្នុំ ធដើម្ី 

ដរកេន់ ។ សរាជិក ក្នុង �ួដ ធយើង បាន មក ផ្រះ ធយើង 

ធដើម្ី លួងធោម ចិត្ត ធយើង ធោយ រាន ខ្ម្ពីរ និង 

ទំនុកដំធកើង ធហើយ អ�ិស្ឋាន ឲ្យ ធយើង ។ ខ្នុំ រីករាយ 

នឹង ការ ចូលរួម រំដលក ទុក ធោយ ក្ី ធមតាតា របស់ េួកធ្ 

ប៉ុដន្ត ទុក្ខ ធស្ក របស់ ខ្នុំ ចំធោរះ កូន ធៅ ដត រាន ។ ធេល 

ណា ខ្នុំ ្ ិត េី គាត់ ធនារះ ខ្នុំ ្សក់ ទឹក ដ្្ក យ៉ាង ខ្លាំង ។

រយៈធេល បួន ដថង  បនាទាប់េី មរ�ភាេ របស់គាត់ 

ខ្នុំ ្តូ� បាន បំផុស្ំនិត ឲ្យ សិកសា ធសៀ�ធៅក្របទបងៀន

របស់បបធានសាសនាេបក៖យ៉ូដសបស្ម៊ី្។ធៅ 

ធេល ខ្នុំ កាន់ ធសៀ�ធៅ ដដ ខ្នុំ បាន ធបើកធៅ ជំេូក ដដល 

រាន ចំ�ង ធជើង ថ្ « ោក្យសម្ី ដន ក្ីសង្ឃឹម និង 

ការ លួងធោម ចិត្ត ក្នុង  ្គា រាន មរ�ភាេ » ។  ខ្នុំ 

បាន រាប់ ធផ្ើម អាន ធហើយ រាប់ អារម្ម�៍ យ៉ាង ខ្លាំង  

ធលើ ការ បាត់ បង់ យ៉ាង ធស្កនាដកម្ម ដដលយ៉ូដសប 

និង អិមរា៉ា បាន រងទុក្ខ ធៅធេល េួកគាត់ រាប់ ធផ្ើម 

្្ួស្រ ។  ធៅធេល ខ្នុំ អាន ដល់ ោក្យ ដក ្សង់ មួយ 

ធចញ េី សុន្រកថ្ មួយ ដដលេយាការី បាន ផ្ល់ ឲ្យ 

ធៅ េិ�ីបុ�្យសេ របស់ ធក្មង ្សី អាយុ េីរ ឆ្នាំ រានាក់ ខ្នុំ 

ទទួល អារម្ម�៍ ដូចជា រាន ទឹក ្តជាក់ រាក់ ធ្ស្ច 

មកធលើ កបាល ខ្នុំ ដដល រំង្ប់ ្ ំនិត ដ៏ ធ្កៀម ្កំ របស់ 

ខ្នុំ ។

ខ្នុំ បាន ធៅ ស្វាមី ខ្នុំ ។ ធយើង បាន អាន ជាមួយ 

ការសនយាបាន្ ្ល់ក្ីសង្ឈឹម�ល់ែ្នុំ

គានា ៖ « ខ្នុំ . . . បាន សួរ សំ�ួរ ថ្ ធហតុអវី 

បាន ជា ោរក កុរារ ស្លលូត ្តង់ តូចៗ ្តូ� បាន 

ដក ធចញ េី ធយើង ។ . . . ្េរះអរាចាស់ ដក យក 

មនុស្ស ជាធ្ចើន ធៅ សូម្ី ដត ោរក ធដើម្ី ឲ្យ 

េួកធ្ អាច ធចៀស ផុត . . . ទុក្ខធស្ក និងធស

ចក្តីអា្កក់ដនេិ្េធោកបចចេនុប្ន្ធនរះ 

េីធ្ោរះេួកធ្បរិសុទ្ធណាស់ ្ួរឱ្យ្សឡាញ់ណាស់ 

ដដលមិនអាចរស់ធៅធលើដផនដីធនរះ 

ធហតុដូធច្រះធហើយ  

ធបើសិនជា្តូ�បានេិរារណាធោយ្តឹម្តូ�ធនារះ  

ជាការជំនួសឱ្យការទួញធស្ក ធនារះធយើងរានមូល 

ធហតុធដើម្ីរីករាយ ធៅធេលេួកធ្្តូ�បានរំធោរះធច

ញេីធសចក្តីអា្កក់ ធហើយធយើងនឹងរានេួកធ្ម្តង

ធទៀតក្នុងធេលឆ្ប់ៗ » ។

េយាការី បាន បដន្ម ថ្ ៖ 

« សំ�ួរមួយអាច្តូ�បានសួរថ្— ‹ធតើរាតាយ 

នឹងរានកូនៗរបស់េួកធ្ធៅក្នុងភាេអស ់

កល្ជានិចចេឬធទ?› បាទ ! បាទ ! រាតាយោំងឡាយ 

អ្កនឹងរានកូនៗរបស់អ្ក�ិញ ត្ិតេួកធ្នឹងរាន

ជី�ិតដ៏អស់កល្ជានិចចេ េីធ្ោរះបំ�ុលរបស់េួកធ្ 

្តូ�បានបង់ដថ្លរួចធហើយ » ។ 1

រាប់ តាំង េី ធយើង បាន អាន ោក្យ ដ៏ ល្អ ោំង ធនារះ 

ការ អ�ិស្ឋា របស់ ្្ួស្រ ធយើង ្ឺ រាន ធេញ ធោយ 

ការ ដថ្លង អំ�រ្ុ� ចំធោរះ ការសនយា ថ្ តាមរយៈ 

ដង្វាយ�ួន របស់ ្េរះធយស៊ូ� ្្ីស្ ធយើង នឹង ធៅ 

ជាមួយ នឹង កូន ្បុស របស់ ធយើង ម្ង ធទៀត ។

សេវ ដថង ធនរះ ធយើង រាន កូន ដ៏ ល្អ េីរ នាក់ ជា ប្អលូន  

របស់ កូន ្បុស ដដល បាន ស្លាប់ ធៅ ធនារះ ។ ធយើង 

កំេុង បធ្ងៀន េួកធ្ អំេី ធសចក្ីេិត និង ដំ�ឹងល្អ 

ដ៏ អស់កល្ ដដល នឹង ដឹកនាំ េួកធ្ ្តឡប់ ធៅ 

្េរះ�របិតាសួ្៌ ធ្  និង ្េរះអង្សធ្ង្ររះ របស់ ធ្ 

្េរះធយស៊ូ� ្្ីស្ ។

ខ្នុំ ដឹង ថ្ ស្រលិខិត របស់ េយាការីយ៉ូដសប ស្ម៊ើ� 

អំេី ជី�ិត  បនាទាប់េី ធសចក្ីស្លាប់ ្ ឺ ជា ការ េិត ។  ខ្នុំ 

រាន អំ�រ្ុ� ជាធរៀងរហូត ចំធោរះ ក្ីសង្ឃឹម 

ក្ីសុខស្ន្ ក្ីអំ�រ និង សុ្មង្ល ដដល រាន 

ដល់ ្្ួស្រ ធយើង—ដដល ធៅ  ោំង សងខ្ង ដន 

វាំងនន ។ ◼

ជូលីណា ន�វ�៊ុនឡា�្គតូសនីន�្រីយ៉ា

្ំណត់ចំណាំ
 1. Teachings of Presi-

dents of the Church:  
Joseph Smith(ឆ្នាំ 
2007) ទំេ័រ 176, 177 ។

នៅនព្លែញនុំកាន់នសៀវនៅែញនុំបាននបើកនៅ

ជំព្ូកដែលមានច្ំណងនជើងថា

«ពាក្យននក្ីសង្ឃឹេនិងការលួងនោេច្ិតតែនៅ

ម្គាមានេរណភាព្»។
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ែ្នុ ំដតងដត បាន ្ ិត អំេី ការ ធ្តៀម ខ្លជួន ស្រាប់ ្គា 

រានអាសន្ ក្នុង ន័យ ថ្ ជាការ ដថោំ ្្ួស្រ ខ្នុំ 

និង ខ្លជួន ខ្នុំ ។ ប៉ុដន្ត ខ្នុំ បាន ធរៀន ធដើម្ី ធមើល ធៅ ការ ធរៀបចំ 

តាម រធបៀប ខុស ដប្លក មួយ នា្េឹក  ដថង អាទិត្យ មួយ ធៅ 

រដ្ឋ ហ្លលូរីោ ដប៉ក ខ្ង ត្លូង ក្នុង ឆ្នាំ 1992 ។ េ្យនុរះអាន់្ដូ 

ជា េ្យនុរះ ដ៏កំណាច បាន ធបាកបក់ មក ធលើ សហរដ្ឋ 

ដដល បាន រុក្ួន ដល់ រដូ� ធរៅដែ ដ៏ ្សស់ ស្អាត មួយ ធៅ 

រដ្ឋ  ដម៉អាមី រដ្ឋ ហ្លលូរីោ ។

ខ្នុំ រស់ធៅ ជា បធណាដារះ អាសន្ ដត រានាក់ ឯង ធៅ ផ្រះ 

រាត់ ធឆ្រ មួយ ធរៀន កម្ម�ិ�ី �្្ សិកសារយៈ ធេល  បីដខ 

ស្រាប់ ការ ង្រ របស់ ខ្នុំ ។ ធៅធេលរាន ការ ្េរាន 

អំេី  េ្យនុរះ ធហើយ ខ្នុំ ដឹង ថ្ ធយើង ្តូ�  ជធម្លៀស ធចញ េី ផ្រះ 

របស់ ធយើង ធៅ ្តឹម ដថង ្តង់ ធនារះ អ្ក ធ�វើការ បាន កក់ 

បន្ប់សណាឋាគារ ធៅ ឆ្ងាយ េី រាត់ សមុ្ទ ស្រាប់ 

្កុមការ ង្រ  និង ខ្នុំ ។ ខ្នុំ បាន បិទ បង្អជួច  ធហើយ បាន 

ោក់ទុក របស់ របរ ខ្នុំ ។

ធោយ រំេឹង ថ្ ្ រិយ ខ្នុំ និង កូន នឹង មក ធលង 

រយៈធេល មួយអាទិត្យ ធនារះ ខ្នុំ បាន ទិញ ម្លូប អាហារ  

និង ទឹក ទុក ជាមុន ល្មម ស្រាប់ ្្ួស្រ ខ្នុំ ដដល រាន 

គានា ្បាំមួយ នាក់ ។ ខ្នុំ�ូរ ចិត្ត ធោយ ដឹង ថ្ ខ្នុំ រាន 

ែ្នុំមានអវីនពចើនណាស់ន�ើម្ីភចកចាយ

កដន្លង សុ�ត្ិភាេ ធដើម្ីធៅ ធហើយ រាន ម្លូប ្្ប់្គាន់ 

ធដើម្ី យកធៅ ជាមួយ ដដល អាចធ្បើបាន ជាធ្ចើន 

សបាដែហ៍ ។

ធេល ខ្នុំ ធរៀបចំ ធចញ ធៅ ធរា៉ាង 10:30 ្េឹក ខ្នុំ 

រានអារម្ម�៍ ល្អ—អវី ្្ប់ យ៉ាង រាន រធបៀប 

ធរៀបរយ ។ ខ្នុំ បាន លុតជង្ង់ ចុរះ អ�ិស្ឋាន អរ្ុ� 

្េរះ�របិតាសួ្៌ ចំធោរះ េរជ័យ របស់ខ្នុំ ធហើយ បាន សុំ 

ជំនួយ របស់្ទង់ ធេល រាន េ្យនុរះ ដដល នឹង មក ដល់ 

ធនារះ ។ ធេល ខ្នុំ ប្ចេប់ ការ អ�ិស្ឋាន របស់ ខ្នុំ ្េរះ 

�ិញ្ញា� បាន បំផុស ្ ំនិត ខ្នុំ ឲ្យ និយយ ថ្ « ធបើ រាន 

នរណា រានាក់ ្តូ� ការ ជំនួយ  សូម ជួយ ខ្នុំ ឲ្យ ជួប គាត់  

ឬ នាង » ។

ប៉ុនាមាន ជា េីរបីនាទី រាន ្ស្តី ធមរា៉ាយ រានាក់ ដដល 

រាន �័យ  80 ឆ្នាំ បាន មក ធគារះ ោវា ខ្នុំ ។ គាត់ និយយ 

ថ្ « អូន៎  ! ខ្នុំ សូមធោស » ។ « ខ្នុំ មក ខុស បន្ប់ ។  

ខ្នុំ កំេុង រក មិត្ត រានាក់ » ។

គាត់ ធមើល ធៅ រាន ការ ្ ិត្័យ ។ ធេល ខ្នុំ សួរ 

ថ្  ធតើ ខ្នុំ អាច ជួយ អវី បាន គាត់ ហាក់ដូចជា្េួយចិត្ត 

ធហើយ និយយ ថ្ គាត់ មិន ដឹង ថ្ ្តូ� ធ�វើ យ៉ាងណា ឬ 

ធៅ កដន្លង ណា ធទ ។ ខ្នុំ បាន សួរ គាត់ ថ្ គាត់ រស់ធៅ 

ទីណា រួច ធយើង បាន ធដើរ ជាមួយគានា ធៅ ផ្រះ គាត់ បាន 

ស្ង់ធមើល េី ស្ថានភាេ របស់គាត់ ធហើយ្ិត េី 

ជធ្មើស របស់ គាត់ ។

ខ្នុំ បាន ្បាប់គាត់ ថ្ ្កុម ហ៊ុន ខ្នុំ អាច នឹង រាន 

កដន្លង មួយ ក្នុង បន្ប់ សណាឋាគារ របស់ធយើង ធហើយ ខ្នុំ 

បាន អធ្្ើញ គាត់ ឲ្យ ស្នាក់ធៅ ជាមួយ ្កុម ធយើង ។ 

គាត់ បាន ដក ដធង្ើម �ូរ ចិត្ត ។ ធយើង បាន ្បញាប់ 

្បញាល់ ធ�ចខចេប់ ធហើយរាក់ ធស្ផ្រះគាត់ និង 

របស់របរ រួច ធហើយ ខ្នុំ បាន ធរៀបចំ ឲ្យ មិត្ត រានាក់ ធបើក ឡាន 

នាំ គាត់ ធៅ សណាឋាគារ ។

ធេល ខ្នុំ ធរៀប ចំ នឹង រាក ធចញ ធនារះ រាន ្ស្តី 

ធមរា៉ាយ េីរ រូប ធទៀត បាន សុំ ជំនួយ ។ ខ្នុំ បាន ជួយ 

េួកគាត់ កុំ ឲ្យ បារម្ ដូធច្រះ េួកគាត់ អាច ្ ិត បាន 

ចបាស់ ធហើយ រក ធមើល កដន្លង ធដើម្ី ្ជក ធកាន បាន ។ 

ធៅធេល ខ្នុំ បាន ធលើក វា៉លី មក េី មិត្ត រួម ការ ង្រ ខ្នុំ មួយ 

ធឡើង ធនារះ រាន ្ស្តី ធមរា៉ាយ ចំណាស់ រានាក់ធទៀត 

មក សុំ ជំនួយ ។ ធយើង បាន ោក់ របស់ របរ ដដល អាច 

ដបកបាក់ របស់ គាត់ ធៅ កដន្លង រាន សុ�ត្ិភាេ ធហើយ 

បាន ជួយ គាត់ ធ្តៀម ខ្លជួន រាក ធចញ ។

្សបធេល ធនារះ ដដរ មិត្ត រួម ការ ង្រ ធផ្សងធទៀត 

បាន អធ្្ើញ និសិត្ស េីរនាក់ដដល រស់ធៅ ឆ្ងាយ េី 

រាត់ សមុ្ទ មក ធៅ ក្នុង ្កុម ធយើង ធៅ ក្នុង សណាឋាគារ 

ផងដដរ ។ អាហារ ដដល េួកធ្ រាន ្ឺ រាន ដត អាហារ 

សំរន់ និង ទឹក មួយដប (.95 លី្ត) ប៉ុធណាណារះ ។ 

សំណាង ល្អ ខ្នុំ រាន អាហារ យ៉ាង ធ្ចើន ធដើម្ី ដចក 

រំដលក មិន ្តឹមដត ជាមួយ េួកគាត់ បុ៉ដន្ត ជាមួយនឹង 

មនុស្ស   ធផ្សងធទៀត ផងដដរ ។

ឱ ធនារះ ជា េរជ័យណាស់ ដដល ្តូ� បាន ធរៀបចំ 

និង ដឹកនាំ ធោយ ្េរះអរាចាស់ ។ ធរឿង ធនរះ បាន ឲ្យ ខ្នុំ 

ផ្ល់ នូ� ឥទ្ធិេល សងប់ស្ងាត់ មួយ អំឡនុង ធេល រាន 

អាសន្ ធហើយ ធដើម្ី ខ្នុំ អាច ចំណាយ ធេល ធស្ើរ ដត 

ោំងអស់ របស់ ខ្នុំ ជួយ ដល់ អ្កដដទ ធោយ េុំ បារម្ 

អំេី ខ្លជួន ឯង ។ ខ្នុំ បាន ទទួល បាន នូ� ការ សរធសើរ 

មួយ ក្មិត ធទៀត ចំធោរះ ដំបូនាមាន មកេី អ្កដឹកនាំ 

បេវជិតភាេ របស់ ធយើង ឲ្យ ធ្តៀម ខ្លជួន ។ ◼

ពប៊ភន�វីនស៊ើររ�្ឋកាលី�វតូញា៉ាស.រ.អា

នពលែញនុំសួរថា

នតើែញនុំអាច្

ជួយអវេីបានគាត់ហាក់

ែូច្ជាម្ពួ្យច្ិតតែនហើយ

និយយថាគាត់េិន

ែឃឹងថាម្តូវនធវេើយ៉ាងណា

ឬនៅកដនលែងណាន្រ។



ពសធរាល បាន ្្ប បន្ប់ ក្នុងភាេ ងងឹត ធេល 

ខ្នុំ ធដក ស្ដែប់ ការ ដក ដធង្ើម ស្វាមី របស់ ខ្នុំ 

ធោយ េយាយម ្ ិត ថ្ គាត់ កំេុង ស្រាន ឬ យ៉ាង 

ណា ។ វា បាន ្តឹមដត េីរ ដថង ប៉ុធណាណារះ រាប់តាំង េី ដថង 

ដដល កូន ្សី អាយុ 12 ឆ្នាំ របស់ធយើង បាន ស្លាប់ 

ធៅ ធោយស្រ ធ្គារះ ថ្នាក់ មួយរំធេច មួយ ។ ខ្នុំ បាន 

បិទដ្្ក ម្ង ធទៀត ប៉ុដន្ត ខ្នុំ េុំ ធដក ធស្រះ ។ ដួងចិត្ត ខ្នុំ 

្ិត ដល់ កូន ្សី ខ្នុំ ។ រាល់ ចំធ�រះ ដឹង អំេីដផនការ ដន 

ធសចក្ី សធ្ង្ររះ េុំ អាច ស្រាល ការ ឈឺរាប់  ក្នុង ការ 

បាត់ បង់ នាង បាន ធទ ។

ធេល ធហៀប្្លឺ ខ្នុំ រាន អារម្ម�៍ ដ៏ ខ្លាំង កាលា មួយ 

ភាលាម ។ ្េរះអាទិត្យ នឹង ររះ ក្នុង ធេល ឆ្ប់ៗ ធហើយ 

ក្នុង ្ ំនិត ខ្នុំ ខ្នុំ បាន ធមើល ធឃើញ ដផ្ ធមឃ រាន េន្លឺ 

េ�៌ ផ្កាឈូក ។ កូន ្សី របស់ ខ្នុំ ្សឡាញ់ េ�៌ 

ផ្កាឈូក ។ ្េរះអាទិត្យ ររះធឡើងេ�៌ ផ្កាឈូក នឹង ជា 

អវី ដដលខ្នុំ ្តូ�ការ  រាន ធដើម្ី រានអារម្ម�៍ ថ្ ធៅ ជិត 

នាង ម្ង ធទៀត ។

ខ្នុំ បាន ខ្សឹប ្បាប់ ស្វាមី ខ្នុំ ដដល កំេុង ងងុយ ធៅ 

ធឡើយ ថ្ « ធតារះ ធយើង ធៅ ធមើល ្េរះអាទិត្យ ររះ » ។

ធយើង បាន ឈរ ធៅ ធលើ ផ្លលូ� ចូលផ្រះ ដបរ ធៅ ទិស 

ខ្ង ធកើត រង់រាំ ធហើយ រង់រាំ ធទៀត . . . ។ ធោរះ ជា 

ធមឃ ្ ្លឺ ក្ី ក៏ ្េរះអាទិត្យ េុំ បាន ធលច ធចញ មក េី េេក  

ដដរ ។

ខ្នុំ បាន ធផ្ក កបាល ខ្នុំ ធៅ ធលើ ស្មារ ប្ី ខ្នុំ ធហើយ ដក 

ដធង្ើម ធោយ េយាយម ធ�វើ ធេើរ ថ្ វា មិន អីធទ ។ ប៉ុដន្ 

ខ្នុំ ចង់ បាន បដន្ម ធទៀត ។ ខ្នុំ ្តូ� ការ បដន្ម ធទៀត ។ 

្បាកដណាស់ ្េរះ�របិតាសួ្៌ អាច ្បោន ដល់ ខ្នុំ នូ� 

ក្តី ្បាថ្នា ធនរះ បនាទាប់េី បាន យក កូន្សី ជាទី្សឡាញ់ 

របស់ ធយើង ធៅ ផ្រះ ជួប នឹង ្ទង់ �ិញ ធហើយ ធនារះ ។

ធេល ស្វាមី ខ្នុំ ង្ក ធដើរ ធៅ ក្នុង ផ្រះ �ិញ ធមើល ធៅ 

ខ្ង ធ្កាយ ធយើង ធៅ ទិស ខ្ង លិច គាត់ បាន 

និយយ ថ្ « ធមើល នន៎ ! »

ខ្នុំ បាន ង្ក ធមើល ។ ធៅ ខ្ង ធ្កាយ ធយើង 

េេក បាន ធេញធោយ េន្លឺ េ�៌រាស្ស្លៗ   ដ៏ 

្សស់ស្អាត ធៅ ជុំ �ិញវា ។ ខ្នុំ បានធសងើច ធហើយ  ក៏  

បាន ្សក់ ទឹកដ្្ក ។ វា រានភាេ ្សស់ស្អាត ជាង 

ការរង់ចាំពពរះអាទិត្យររះ

ដដល ខ្នុំ បាន ្ ិត ធៅ ធទៀត ។ ខ្នុំ រាន អារម្ម�៍ ដូចជា 

វាជាការ ឱប មក េី កូន ្សី របស់ ធយើង ។ ខ្នុំ បាន 

ដឹង ថ្ ្េរះ�របិតាសួ្៌ បានដឹង េី ការ ឈឺ រាប់ ក្នុង 

ដួងចិត្ត របស់ខ្នុំ ធហើយ កំេុង ដត ប្្លូន នូ� ការសនយា 

ដន ក្ី សង្ឃឹម ស្រាប់អនា្ត—ជាការ រំឭក ដ៏ទន់្្លន់ 

មួយ អំេី ្្ួស្រ ដ៏អស់កល្ជានិចចេ និង រាល់ ្គា 

ដ៏្សស់ស្អាត ដដល នឹង មក ដល់ ។

ខ្នុំបាន្ិត ជាធរឿយៗ អំេី ្គា ដ៏ ្សស់ស្អាត ធនារះ 

ធហើយ នឹង ការ រំេឹង ទុក ថ្មី មួយ ដដល បាន ផ្ល់មក  

ឲ្យ ខ្នុំ ។ ធតើ ដដល រាន នរណា ទន្ឹង រាំ ្េរះអាទិត្យ  

ររះ ធៅ ទិស ខ្ង លិច ធនារះ ? ប៉ុដន្ ធនារះ ្ ឺ ជា កដន្លង 

ដដល អេ្លូតធហតុ របស់ ខ្នុំកំេុង រង់រាំ ។ ធតើ រាន 

េរជ័យ និង អេ្លូតធហតុ ធ្ចើន ប៉ុណាណា ធទៀត ដដល ខ្នុំ 

បាន ខកខ្ន ធោយ ស្រ ដត វា មក េី កដន្លង ដដល ខ្នុំ េុំ 

រំេឹង ទុក ធនារះ ? ធតើ រានប៉ុនាមាន ដង ដដល ខ្នុំ ធផ្ដែត ធៅ 

ធលើ អវី ដដល ខ្នុំ ្ ិត ថ្ ្ ួរ ដត រាន ធហើយ បាន ខក ខ្ន នូ� 

សិរីល្អ របស់ វា ធនារះ ?

ធយើង បាន អ�ិស្ឋាន មិន ោច់ សុំ អេ្លូតធហតុ 

មួយ ដដល ្តូ� បាន បដិធស� ប៉ុដន្ត ធេលខ្នុំ បាន 

ធមើល ជុំ �ិញ ធោយ ការ ទស្សនៈ ថ្មី របស់ ខ្នុំ ខ្នុំ ធមើល 

ធឃើញ អេ្លូតធហតុ ដន ជី�ិត បួន នាក់ បាន ល្អ ្បធសើរ 

ធឡើង តាមរយៈ ការ បរិរាចា្ សរីរាង្ របស់ កូន ្សី ធយើង 

អេ្លូតធហតុ ដន ក្ី ្សឡាញ់របស់ ្្ួស្រ និង ស្ម្្ី 

ភាេ ក្នុង �ួដ និង អេ្លូតធហតុ ដន ការ បធ្មើ ។ ខ្នុំ រាន 

ការ ធស្ក ស្ដែយ យ៉ាង ខ្លាំង ប៉ុដន្ត ខ្នុំ រាន ក្ី សង្ឃឹម 

ដ៏ រាន អំណាច ធេញ ្េលឹង ខ្នុំ ផងដដរ ជាមួយ នឹង 

្េរះអាទិត្យ ររះ ដ៏្តចរះ្តចង់ នីមួយៗ ្េរះអាទិត្យ លិច 

និមួយៗ និង ផ្កា េ�៌ ផ្កាឈូក និមួយ ៗ  ដដល ធៅ តាម 

ផ្លលូ� ខ្នុំ ។

ឥឡលូ�  ដូច ដដល ្េរះអាទិត្យ ររះ ខ្នុំ ធមើល ធៅ ទិស ខ្ង 

ធកើត ធហើយ ង្ក ធៅ ធមើល ធៅ ទិស ខ្ង លិច ។ ខ្នុំ 

ញញឹម ធោយ ការ ដឹង ថ្ ដតងដត រាន អេ្លូតធហតុ និង 

េរជ័យ ជានិចចេ —ធហើយ ថ្ ្េរះអាទិត្យ នឹង ដតងដត ររះ េី 

ធលើ ភាេ ធស្កធៅ របស់ ធយើង ធបើធយើងអនុញ្ញាត ។ 

◼

ជូនលៀវា៉�្គននើររ�្ឋអូប�អូស.រ.អា

នពលសាវាេីែញនុំ

គ្កនែើរនៅ

ក្នុងផ្ះវិញនេើលនៅខាង

នម្កាយនយើងនៅ្រិសខាង

លិច្គាត់បាននិយយ

ថា«នេើលន៎!»នៅ

ខាងនម្កាយនយើងព្ព្ក

បាននព្ញនដាយព្នលែឺ

ព្ណ៌មាសម្កហេែ៏

ម្សស់សាអាត។
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សិរីល្អរបស់ខ្ញុំ
សូមថ្វាយសិរីល្អដល់ម្្ះកហើយបញ្ចាំង្ នលែឺកចញកៅ

ធយើង នឹង ស្រល់ េី រធបៀប ធដើម្ី រានភាេ រមទម្យ 

ថ្វាយ ជាសិរីល្អ ដល់្េរះកាន់ ដត ល្អ ធេល ធយើង យល់ 

ថ្  ភាេ រមទម្យ ជាអវី ឲ្យ េិត ធនារះ ។ ទសៀវទៅពិត

េំទពាវះទសេក្ីជំទនឿ េន្យល់ ថ្ ៖ « ភាេ រមទម្យ ្ឺ ជា 

អាកប្កិរិយ ដន ភាេ រាបស្រ ធហើយ រាន សុភា��ម៌ 

ក្នុង ការ ធស្លៀកោក់ ការ តុបដតង ខ្លជួន ភាស្ និង 

អាកប្កិរិយ ។ ធបើ អ្ក រាន ភាេរមទម្យ អ្ក េុំ ្ ិត 

យកចិត្ត ទុក ោក់ ដត ធលើ ខ្លជួន ឯង ធនារះ ធទ ។ ផ្នុយ ធៅ 

�ិញ អ្ក នឹង ដសវងរក ‹ តធមកើង ្េរះ ធៅក្នុង រូបកាយ 

ធហើយ ក្នុង �ិញ្ញា� ដន អ្ក រាល់ គានា › (កូរិនថូស ទី 1 

6:20) » ។ 1

ធៅ ធេល ធយើង ធរៀន បង្ហាញ ភាេ រមទម្យ ដូចជា 

្េរះអង្សធ្ង្ររះ ធនារះ ធយើង ស្វា្មន៍ ្េរះ�ិញ្ញា� ឲ្យ 

ចូល ក្នុង ជី�ិត របស់ ធយើង ដដល បំធេញ តាម ការ សនយា 

ថ្ « ធបើ សិន ជា ដ្្ក របស់ អ្ក ធស្មារះ ស្ម័្្ ោំង ្សុង 

ធៅ ចំធោរះ សិរីល្អ របស់  [្េរះ] ធនារះ  [រូបកាយ ]  

របស់ អ្ក ោំងមូល នឹង បាន ធោរធេញ ធៅ ធោយ 

េន្លឺ » (្&ស 88:67) ។ ធៅធេល អ្ក អាន េី រធបៀប 

ដដល យុ�មជ្ឈិម �័យ ដដទធទៀត យល់ អំេី ភាេរមទម្យ 

ធនារះ អ្ក អាច េិរារណា អំេី រធបៀប បធងកើន េន្លឺ ខ្ង 

�ិញ្ញា� ផ្ទាល់ ខ្លជួន របស់ អ្ក តាមរយៈ ការ ដកស្មួល 

ធដើម្ី ដកលម្អ ការ តាំង ចិត្ត ផ្ទាល់ ខ្លជួនធហើយ សដម្ង នូ� 

ភាេរមទម្យ ធៅ ខ្ង ធ្រៅ ខ្លជួន ។

ចូររានភា្រមទម្យ្ ្ននុងភាសានិងអា្ប្្ិរិយ

« ោក្យ សម្ី និង សកម្មភាេ របស់អ្ក អាច 

រាន ឥទ្ធិេល ដ៏ ខ្លាំង មួយ ចំធោរះ ខ្លជួន អ្ក និង អ្ក 

ដដទ ។ ចូរ សដម្ង េី ខ្លជួន អ្ក តាមរយៈ ភាស្  និង 

សកម្ម  ស្អាតស្អំ   �ិជ្រាន  និង ធលើក តធមកើង  ដដល នាំ 

សុ្មង្ល ធៅ ដល់ អ្កោំងឡាយ ដដល ធៅ ជុំ�ិញ 

អ្ក ។ កិចចេខិតខំ ធដើម្ី រានភាេ រមទម្យ របស់ អ្ក 

ោំង ខ្ង ោក្យ សម្ី និង ទធងវើ នាំ ឲ្យ រាន ការ ដ�នាំ 

និង ការលួងធោម ចិត្ត មកេី្េរះ�ិញ្ញា�បរិសុទ្ធ កាន់ 

ដត ខ្លាំង ធឡើង » ។ 2

ោរា ធស៊ើរហ្ីណា សវីកូ ដន ទី្កុង �៉ូឡលូ្កាដ 

្បធទស រ៉ុស្សី បាន េន្យល់ ថ្ ធយើង រានភាេ រមទម្យ 

ក្នុង ការនិយយ ស្ី របស់ធយើង ធៅធេល ធយើង ្ប្េឹត្ត 

នឹង អ្ក ដដទ ធោយ ការធគារេ ធហើយ ធ្បើ « សធម្លង 

ទន់ ្្លន់ និង បង្ហាញ េី ្ ំនិត របស់ ធយើង ធោយ 

នបើដ្្ករបស់អ្កនេើលនសាមះច្ំនពាះ

កតើការរស់កៅកដ្យរមទ្យទាំង
ភាសាអា្ប្្ិរិយនិង
រូបរាងកាយជួយកយើងបញ្ចាំង
្នលែឺនិងសិរីល្អថនម្្ះកដ្យ
រកបៀបណា?

កដ្យខាកធើរិនដនលសុននិងថហ�ដីរា៉ា្់ខនេដី

នៅ ក្នុង ្កុម ្បឹកសា ស្ថានសួ្៌ មុន 

ជី�ិត ធនរះ ធេល ្េរះធយស៊ូ� 

្្ីស្ បាន ស្ម័្្ ចិត្ត ធដើម្ី ធ�វើជា 

្េរះអង្សធ្ង្ររះ ធយើង ្ទង់ រាន បន្លូល ធៅ ្េរះបិតា 

ថ្ « សូម ឲ្យ ្េរះហឫទ័យ របស់ ្េរះអង្ បាន សធ្មច 

ធហើយ សូម ឲ្យ សិរីល្អ របស់ ្េរះ អង្ បាន ជា របស់ ផង  

្េរះអង្ រហូត (ម៉ូធស 4:2) ។

្េរះអរាចាស់ ដតងដត ធ�វើជា ្ ំរូ ដន ការ ថ្វាយ សិរីល្អ 

ដល់ ្េរះបិតា ។ អំឡនុង ធេល ការ បធ្មើ ក្នុង ជី�ិត រដមង 

ស្លាប់ របស់្ទង់ ្េរះអង្សធ្ង្ររះ េុំ ដដល ខវល់ េី 

្េរះអង្្ទង់ ធទ ្ទង់ ្បាប់ អ្ក ធដើរ តាម្ទង់ ឲ្យ ធៅ រក 

្េរះបិតា បធ្ងៀន ថ្ « អ្ក ណា ដដល ធជឿ ដល់ ខ្នុំ ធនារះ 

មិន ដមន ធជឿ ដល់ ខ្នុំ ្ឺ ធជឿ ដល់ ្េរះអង្ ដដល រាត់ ឲ្យ ខ្នុំ 

មក ធនារះ �ិញ » (យ៉ូហាន 12:44) ។ ្េរះអង្សធ្ង្ររះ 

ធយើង បធ្ងៀន ធយើង អំេី ស្រៈសំខ្ន់ ដន ភាេ រមទម្យ 

ោំង ក្នុង អាកប្កិរិយ រូបរាងកាយ ោក្យ សម្ី និង 

ទធងវើ ។

ក្នុង ការ លរះបង់ របស់ េួកធ្  ធដើម្ី ធ�វើ តាម 

្េរះអង្សធ្ង្ររះ មជ្ឈិម �័យ�័យធក្មង បាន ដក ្សង់ 

ធៅ ក្នុង អត្បទ ធនរះ ដដល ឆ្លនុរះ បញ្ចាំង េី អារម្ម�៍ 

ខ្ង ក្នុង និង ខ្ង ធ្រៅ របស់ េួកធ្ អំេី ភាេ រមទម្យ 

ធហើយ ដចករាយ េី រធបៀប ដដល ការ តាំង ចិត្ត របស់ 

េួកធ្ ធដើម្ី ថ្វាយ សិរីល្អ ដល់ ្េរះ បាន ដុសខ្ត់ 

អត្តចរិក របស់េួកធ្ ធហើយ បាន ដឹកនាំ សកម្មភាេ 

របស់េួកធ្ ។



មជ្ឈិមវ័យ
វ័យ

ក្មេង

សិរីល្អរបស់ខ្ញុំ
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សងប់ស្ងាត់ ដដល គាមាន ការ ធ្បើ ោក្យ មិន ្តឹម្តូ� ឬ  

ធ្គាត្គាត » ។ ភាស្ រមទម្យ ្ឺ ជាភាស្ េុំ 

និយយ ធដើមធ្ េុំ ចំអក ឡកឡឺយ េុំ រិរះ្ន់ ធហើយ េុំ 

ប្្ឈឺ ចិត្ត ធ្ ។  េុំ បនាទាបបធនាថាក អ្កដដទ ឬ  និយយ 

បំធ្្លើសធស្រះ ធឡើយ ភាស្ រមទម្យ ជា ការ បង្ហាញ 

ធោយ ចិត្ត ល្អ និង ទទួល ស្រល់ ធទ�ភាេ ដន កូន ធៅ 

របស់ ្េរះ�របិតាសួ្៌ ធោយ ស្ម្្ញ�ិញ ។

ការ និយយ ស្ី របស់ ធយើង ក៏ ្ ួរដត បង្ហាញ នូ� 

ការ ធគារេ ដល់ ្កុម ្េរះ ផងដដរ ៖  « ធចៀស វាង េី 

ការ និយយ ស្ី ដដល ្កខវក់  និង គាមាន ្ ិត េិរារណា 

ភាេ រមទម្យ ក្នុង ភាស្ និយយ និង ភាេរមទម្យ 

ក្នុង អាកប្កិរិយ ធដើរ ធៅ ទន្ឹម គានា ។ ដម៉ អូលសុន 

ដន រដ្ឋ យូថ្ហ៍ បាន និយយ ថ្ « វា សំខ្ន់ ណាស់ 

ធដើម្ី រាន ភាេ រមទម្យ ក្នុង ភាស្ និយយ និង 

អាកប្កិរិយ ធោយ ស្រ វា បង្ហាញ  ថ្ អ្ក ជា 

នរណា ធហើយ នឹង តដម្ល អ្ក » ។ មនុស្ស កត់សរារល់ 

ធៅធេល ោក្យ សម្ី និង សកម្មភាេ េុំ ធដើរ ្សបគានា ។ 

ភាស្ របស់ ធយើង ដដល ធលើក តធមកើង អ្ក ដដទ និង 

ថ្វាយ សិរីល្អ ដល់ ្េរះ ្ួរ ដត ្តូ� បាន ធដើរ អម ជាមួយ 

នឹង សកម្មភាេ ។ តាមរយៈ សកម្មភាេ ដន ការ បធ្មើ 

និង សណាដាន ចិត្ត ល្អ ធនារះ ធយើង បង្ហាញ េី ការតាំងចិត្ត 

ធយើង ធដើម្ី ធលើក តធមកើង អ្កដដទ ធហើយ ធគារេ ្េរះ 

កាន់ ដត ខ្លាំង ធឡើង ធៅក្នុង ោក្យ សម្ី របស់ ធយើង ។ ្ំរូ 

ដន ភាេ ជា សិស្ស របស់ធយើង ក្នុង ោក្យ សម្ី និង ទធងវើ 

អាច រាន ឥទ្ធិេល ស្រាប់ ធសចក្ី ល្អ ។

ខ្រី ខ្រសុន ដន រដ្ឋ កូឡលូរា៉ដូ ស.រ.អា បាន 

និយយថ្ « ខ្នុំ រាន អំ�រ្ុ� ណាស់  ចំធោរះ ភាេ 

រមទម្យ ក្នុង អាកប្កិរិយ និង ោក្យ សម្ី » ។ « រាន 

អវី មួយ ដ៏ ល្អធៅ ក្នុង នរណា រានាក់ ដដល រាបស្រ ធហើយ 

េុំ ធ�វើ ធរឿង ស្រាប់ ជ្មុញ ឲ្យ រាន ការ រាប់ អារម្ម�៍ ។ 

អ្ក ោំងឡាយ ដដល និយយ ធោយ រមទម្យ កាលាយ ជា 

ឧបករ�៍ ដ៏ រាន អានុភាេ ស្រាប់ ្េរះ » ។

ចូររានភា្រមទម្យ្ ្ននុងការកសលែៀ្ោ្់និងអាការៈខាងកម្រៅ

ប៉ុល ធខ� រដ្ឋ យូថ្ហ៍ បាន និយយ ថ្ « ភាេ 

រមទម្យ [ក្នុង ការ ធស្លៀកោក់] ជួយ ធយើង ោញ 

សកាដែនុេល ធចញ េី ក្នុង ខ្លជួន ធយើង តាមរយៈការ ជួយ 

ឲ្យ ធយើង ធផ្ដែត ធៅ  ខ្ង �ិញ្ញា� ជាជាង មនុស្ស ខ្ង 

ស្ច់្ម » ។  តាមរយៈ ការ ធស្លៀក ោក់ រមទម្យ 

ធនារះ ធយើង ធលើក ទឹកចិត្ត អ្កដដទ ឲ្យ ស្រល់ ធយើង 

ធហើយ អរ្ុ� ធយើង ចំធោរះ បុ្្លិកលក្ខ�ៈ  និង 

អត្តចរិត របស់ ធយើង ជាជាង រូបរាង ខ្ង ធ្រៅ របស់ 

ធយើង ។

រធបៀប ដដល ធយើង ធស្លៀក ោក់ េុំ ្គាន់ ដត ជា សញ្ញា 

ដល់ អ្ក ដដទ  អំេី រធបៀប ដដល េួកធ្ ្ ួរ ្ប្េឹត្ត នឹង 

ធយើង ប៉ុធណាណារះ ធទ ដត វា ក៏ ជា ឥទ្ធិេល ដន រធបៀប ដដល 

ធយើង ធមើល និង ្ប្េឹត្ត ចំធោរះ ខ្លជួន ធយើង ផងដដរ ។ 

លូអ៊ើស ោ ្កូស្ស ជុ្្ញ័រ បាន និយយ ថ្ « ធយើង 

ធរៀន េី ដំ�ឹងល្អ ថ្ រូបកាយ ធយើង ្ ឺ ជា អំធណាយ 

ោន មួយ មក េី ្េរះ » ។ « រូបកាយ ធយើង ជួយ ធយើង 

រីកចធ្មើន និង ដ្បកាលាយ ដូច ជា ្េរះ�របិតា ធយើង ។ 

ស្រាប់ មូលធហតុ ធនរះ វា សំខ្ន់ ធដើម្ី ធស្លៀក ោក់ 

រមទម្យ ។ តាមរយៈ ការ ធ�វើ ដូធរានារះ ធនារះ ធយើង បង្ហាញ 

ដល់ ្េរះ និង អ្កដដទ ថ្ ធយើង បានធគារេ ដល់ 

អំធណាយោន ធនរះ និង ធគារេ អ្ក ដដទ » ។ 4

ខ្រី េន្យល់ ថ្ « កា រធស្លៀក ោក់ មិន រមទម្យ ្ឺ 

ជា ការ បង្ហាញ រូបកាយ ដូចជា កម្ម�ត្នុ រាងកាយ 

មួយធោយ ធចតនា ដដល ផ្ដែច់ធចញ  េី �ិញ្ញា�  ជាមួយ  

បុ្្លិកលក្ខ�ៈ និង អត្តចរិក ។ ការធ�វើជា មនុស្ស   

រានភាេ រមទម្យ ធោរះ ជា ធេល ខ្លរះ ខ្នុំ ្តូ� ចំណាយ 

្បាក់ ធ្ចើន និង ធេលធ�ោ ធ្ចើន  ក្ី ក៏ វា បាន ជួយ ខ្នុំ ឲ្យ 

ដឹង ថ្ រូបកាយ ខ្នុំ ្ឺ ជា ឧបករ�៍  ដន �ិញ្ញា� ដ៏ រាន 

តដម្ល មួយ ជាមួយ នឹង សកាដែនុេល និង ធជា្វាសនា 

ដ៏ ធទ�ភាេ ជា បុ្ត សំ�ប់ និង បាន ចិ្ចេឹម បីបាច់ 

ធោយ ឪេុក រាដែយសួ្៌ ។ វា ្តូ� ការ នូ� ការ ធមើល ដថ 

និង ការ ធគារេ ធ្ចើន ជាង ដដល េិ្េធោក ផ្ល់ ឲ្យ 

វា » ។

« ទសៀវទៅពិតេំទពាវះទសេក្ីជំទនឿ បធ្ងៀន ថ្ ៖ 

« បដន្ម េីធលើ ការ ធចៀសវាង េី [ការ ធស្លៀក សំធលៀក 

បំោក់ មិន រមទម្យ] អ្ក ្ ួរ ដត ធចៀសវាង េី អាការៈ 

ធស្លៀកោក់ និង ម៉ូត សក់ ដដល ហួស ធហតុ ផងដដរ ។ 

ការ ធស្លៀកោក់ ការ តុបដតងខ្លជួន និង ឥរិយបទ 

ដតងដត ស្អាតស្អំ និង ស្អាត បាត មិន ្តូ� រាន សភាេ 

មិន យកចិត្តទុកោក់ ឬ មិនសមរម្យ ធនារះ ធឡើយ » ។ 5 

ក្នុង រធបៀប ដដល ធយើង ធស្លៀក ោក់ និង បង្ហាញ ខ្លជួន 

ធយើង ធនារះ ធយើង ផ្ល់ ការ ធគារេ របស់ ធយើង ដល់ ្េរះ 

ដល់ ខ្លជួន ធយើង និង អ្ក ដដទ ។

ការតាំងចិត្តកដើម្ដីកៅខាជាប់ខ្ជលួន

ធៅធេល ធយើង េយាយម ធ�វើ តាម បទោឋាន 

ដំ�ឹងល្អ ដន ភាេ រមទម្យ ធនារះ ធយើង បង្ហាញ 

ការតាំងចិត្ត របស់ ធយើង តាមរយៈ ភាេ ខ្ជាប់ខ្ជួន ការ 

ធគារេបទប្្ញត្តិ របស់ ្េរះអរាចាស់ ្្ប់ធេល ជាជាង 

ដត ធេល ណា ដដល រាន ភាេ ង្យ ្សួល ធនារះ ។

ការតាំងចិត្ត េិត ្ឺ ដតងដត រាក់ ឫស ក្នុ ង 

ធគាលការ�៍ ដំ�ឹងល្អ ។ អាន់ថូនី រ៉ូធប៊ើត  

ធ្បើ្េរះនាម ្េរះ ធោ យ មិន ធគារេ ធកាត ខ្លាច ដដល ជា 

ធរឿង ទូធៅ ក្នុង េិ្េធោក ។ . . . �ម្មជាតិ មិន ធគារេ 

ធកាត ខ្លាច ដន ភាស្ ដូធច្រះ . . . ធ�វើ ឲ្យ អសមត្ភាេ 

[ របស់ ធយើង] ធដើម្ី ទទួល ការ បំផុស្ំនិត ដន 

្េរះ�ិញ្ញា� បរិសុទ្ធ ធោយ ធសងៀម ស្ងាត់ » ។  3

ការ និយយ ធដើម ធ្ និង ការ ចំអក អាច ធ�វើ ឲ្យ 

ខូច ទំនាក់ទំនង ដូចជា ការ និយយ អសុរស ផងដដរ 

ឯការ និយយ រមទម្យ ប�ដែដរះ នូ� ការតាំងចិត្ត ដ៏ 

្ជាលធ្រៅ ចំធោរះ ្េរះ ធហើយ  ដូច ជា ធខលលី ្ប៊ូ ធៅ 

រដ្ឋ យូថ្ហ៍ ស.រ.អា បាន េន្យល់ ថ្ « ជួយបធងកើន 

សមត្ភាេ ធដើម្ី ស្ថាបនា ទំនាក់ទំនង �ិជ្រាន ជាមួយ 

អ្ក ដដទ ។ ការ និយយ រមទម្យ របស់ ធយើង ជួយ ធយើង 

ឲ្យ ោញ យក សកាដែ នុេល េី អ្ក ដដទ » ។

«ភា្រមទម្យគឺជាអា្ប្្ិរិយ
ថនភា្រាបសកហើយរានសុជដីវធម៌
្្ននុងការកសលែៀ្ោ្់ការតុបដតងខលែលួន
ភាសានិងអា្ប្្ិរិយ។កបើអ្ន្
រានភា្រមទម្យអ្ន្្ ុំគិតយ្ចិត្ត
ទុ្ដ្្់ដតកលើខលែលួនឯងកនាះកទ»។
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មជ្ឈិមវ័យ
វ័យ

ក្មេង

ដន រដ្ឋ យូថ្ហ៍ េន្យល់ ថ្ « ភាេរមទម្យ ្ឺ ជា 

 សភា� ដន ្ ំនិត ជា បំ�ង ្បាថ្នា មួយ ធដើម្ី ធដើរ ជា 

្បរាំ ធៅ ក្នុង ការ យល់ដឹង េី ដំ�ឹងល្អ និង ដផនការ 

ដន ធសចក្ី សធ្ង្ររះ » ។ ធៅធេល ធយើង ្ជមុជ ខ្លជួន 

ធយើង ធៅ ក្នុង ដំ�ឹងល្អ ធនារះ ការ ផ្លាស់ ដ្ប ចិត្ត ធជឿ 

ធយើង អាច នឹង រាក់ ឫសធ្រៅ ធហើយ បធងកើន បំ�ង 

្បាថ្នា ធយើង ក្នុ ងការ រស់ធៅ តាម ធគាលការ�៍ 

ដំ�ឹងល្អ ។

ការយល់ដឈឹង្ ដីល្្ខណៈដ៏កទវភា្របស់អ្ន្

បទេិធស្�ន៍ នាង ថ្ ៖ « មុន ធេល ខ្នុំ បាន ទទួល 

ទីបនាទាល់ អំេី ធគាលការ�៍ ដន ភាេ រមទម្យ ខ្នុំ េុំ រាន 

អារម្ម�៍ រីករាយ និង រានសុ�ត្ិភាេ ខ្ង �ិញ្ញា� 

ធទ ។ ការ ទុក ឲ្យ េិ្េធោក កំ�ត់ ថ្ខ្លជួន ខ្នុំជា 

នរណា  ្ឺ ជាការ  េិការ ខ្ង �ិញ្ញា� និង អស់សង្ឃឹម 

ធោយ ស្រ ការ រំខ្ន របស់ េិ្េធោក ជាមួយនឹង 

ធរឿង ខ្ង ស្ច់្ម ធហើយ ធរឿង ខ្ង រាងកាយ 

្ឺ ធឃ្រធៅ និង ឥត ធមតាតា ។ ទីបំផុត ខ្នុំ បាន 

សធ្មច ចិត្ត ឈប់ ស្ដែប់ តាម ធោកិយ ធហើយ ទុក 

ឲ្យ ទំនាក់ទំនង របស់ ខ្នុំ ជាមួយ ្េរះ ជា អ្ក កំ�ត់ខ្នុំ 

ជា នរណា �ិញ ធនារះ ជី�ិត ខ្នុំ បាន ្ស្ក្ស្ន្ រាន 

ធសរីភាេ និង សបបាយ រីករាយ ធ្ចើន ជាង ។ ធៅធេល 

ធយើង ដសវងរក ការ អនុម័ត េី ្េរះ�របិតាសួ្៌ ជំនួស ឲ្យ 

ធោកិយ ធនារះ ធយើង នឹង រក ធឃើញ ក្ី អំ�រ ដ៏ មហិរា 

ជាង ក្នុង ជី�ិត និង ជ្មុញ ទឹក ចិត្តឲ្យ កាន់ ដត រាន ភាេ 

រមទម្យ ។

រស់កៅជដីវិតរមទម្យ

ហារលីណា �ីកតូរ៉ូណា ស្�ឈុក ដន �ូ�៉ូស៊ើធប៊ើស 

្បធទស រ៉ុស្សី បាន និយយ ថ្ « ភាេ រមទម្យ ្ឺ ្តូ� 

បាន បង្ហាញ ធៅ្្ប់ អវីៗ ដដល ធយើង ធ�វើ ៖ ការ និយយ 

របស់ ធយើង អាការៈខ្ង ធ្រៅ របស់ ធយើង ទធងវើរ បស់ 

ធយើង និងសូម្ីដត កដន្លង ដដល ធយើង ធៅ ធលង » ។ 

ការ រស់ ធៅ ធោយ រមទម្យ ្ឺ រាន  ទំនាក់ទំនង ជិត 

ស្ិតធៅ នឹង ការ តាំង ចិត្ត របស់ ធយើង ចំធោរះ ដំ�ឹងល្អ 

និង ទំនាក់ទំនង របស់ ធយើង ជាមួយ ្េរះ ។

ភាេ រមទម្យ េិត ្ឺ ជា ប�ដែដំ ដន អាកប្កិរិយ និង 

ឥរិយបថ ។ ការ ធ�វើ ការ ដកលម្អ ោំង អាកប្កិរិយ 

ឬ ្ ំនិត របស់ ធយើង នឹង ជួយ ធយើង ដកលម្អ អ្ក ដដទ ។ 

ការ រាន ភាេ រមទម្យ ធៅ ក្នុង អាកប្កិរិយ និង 

អាការៈ ខ្ង ធ្រៅ ធោយ គាមាន ការ អ្ិ��្ឍ ការ តាំងចិត្ត 

ធេញ មួយជី�ិត រារាំង ធយើង មិន ឲ្យ ទទួល េរជ័យ ធេញ 

ធលញ ដន ការ រស់ធៅ ធោយ រមទម្យ ។ ធហើយ ការ 

ធជឿ ថ្ ខ្លជួន ធយើង ជា មនុស្ស រមទម្យ ធោយ េុំ ធ�វើ្េម 

គានា នឹង សកម្មភាេ របស់ ធយើង ្ឺ ជា ការ បធញ្ឆោត ខ្លជួន 

ឯង ។ 6

ធៅ ក្នុង បរិបទ អំេី ភាេ រមទម្យ ធដើម្ី និយយ 

ថ្ ដ្្ក របស់ ធយើងធមើល  ធស្មារះ ចំធោរះ សិរីល្អ របស់ 

្េរះ រាន ន័យ ថ្ ធយើង តាំង ចិត្ត ោំង ក្នុង  និង ធ្រៅ 

ខ្លជួន ធយើង ធដើម្ី រស់ធៅ ធោយ ភាេ រមទម្យ ។ ក៏ ដូចជា 

ដក�ដ្្ក ្តូ�ធមើល ធឆ្ពារះ ធៅ ្េរះ ធនារះ អាការៈ ខ្ង 

ធ្រៅ និង សកម្មភាេ ធយើង ្តូ� ដត ្សបគានា  ជាមួយ 

នឹង ធគាលការ�៍ ដន ភាេ រមទម្យ ផងដដរ ។ ប៉ុដន្ត ការ 

្គាន់ ដត រាន ដក�ដ្្ក ធមើល ធឆ្ពារះ ធៅ ្េរះ វា េុំ ធ�វើឲ្យ 

ធស្មារះ ចំធោរះ  សិរីល្អ របស់ ្ទង់ធទ  វា ្តូ� ដត ធផ្ដែត ធៅ 

ធលើ ្ទង់ ។ ដូចគានា ធនរះ ដដរ សធម្លៀក បំោក់ និង ការ 

តុបដត ង ខ្លជួន រមទម្យ ្តូ� ដត រាន អម ធោយ ទស្សនៈ ដន 

ធគាលការ�៍ ដ៏អស់កល្ជានិចចេ ។

ធៅធេល ធយើង ដបរ ដ្្ក ធយើង ធៅ កាន់ ្េរះ ធនារះ 

ធយើង នឹង អាច ធផ្ដែត ចក្ខនុ�ិស័យ ធៅ ធលើ ្ទង់ បាន កាន់ 

ដត ង្យ ្សួល ។  មយា៉ាង �ិញ ធទៀត  ធៅធេល ធយើង 

ធផ្ដែត ចក្ខនុ�ិស័យ របស់ ធយើង ធៅ ្េរះ ធនារះ ដ្្ក របស់ 

ធយើង នឹង ធមើល ធៅ តាម ការ ដឹកនាំ របស់ ្ទង់ ធោយ 

ឯកឯង ។

ធៅ ធេល ធយើង េយាយម រស់ធៅ ធោយ រមទម្យ 

ធនារះ ធយើង នឹង ទទួល ឥទ្ធិេល របស់្េរះ�ិញ្ញា� 

បធងកើន ធឡើង ក្នុង ជី�ិត របស់ ធយើង ។ ដអលធ�ើរ រ៉ូធប៊ើត �ី 

ធហល ដន កូរ៉ុម ដន េួកស្�ក ដប់េីរនាក់ បាន 

បធ្ងៀន ថ្ ៖ « ភាេ រមទម្យ ្ឺ ជា ្្ឹរះ ធដើម្ី រានភាេ 

សក្ិសម រាន ្េរះ�ិញ្ញា� ។ ធដើម្ី រានភាេ 

រមទម្យ ្ឺ ្តូ� រានភាេ រាបស្រ ធហើយ ការ រានភាេ 

រាបស្រ អធ្្ើញ ឲ្យ រាន ្េរះ�ិញ្ញា� ្ ង់ ធៅ ជាមួយ 

ធយើង » ។ 7 ធោយ រាន ្េរះ�ិញ្ញា� ដឹកនាំ ្ ំនិត និង 

សកម្មភាេ របស់ ធយើង ធនារះ ដក�ដ្្ក ធយើង នឹង ធស្មារះ 

ចំធោរះ សិរីល្អ ដន ្េរះ ធហើយ ធយើង នឹង រាន ធេញ ធោយ 

េន្លឺ ។ ◼

ខាទ្ើររិនដនលសុនរានរស់ទៅរ�្ឋយូថាហ៍ស.រ.អានហឌី
មា៉ាក់ខនគីរស់ទៅក្ននុងោឡាដវស.រ.អា។

្ំណត់ចំណាំ
 1. ពិតេំទពាវះទសេក្ីជំទនឿ៖ឯកសារទយង�ំណរឹងល្អ (ឆ្នាំ 

2004) ទំេ័រ 79 ។
 2. ពិតេំទពាវះទសេក្ីជំទនឿ ទំេ័រ 67–68 ។
 3. ពិតេំទពាវះទសេក្ីជំទនឿ ទំេ័រ 67–68 ។
 4. សូម ធមើល ពិតេំទពាវះទសេក្ីជំទនឿ ទំេ័រ 12 ។
 5. ពិតេំទពាវះទសេក្ីជំទនឿ ទំេ័រ 67–68 ។
 6. សូមធមើល លីន ជី រ៉ូប៊ើន « What Manner of Men and 

Women Ought Ye to Be? » Ensign ឬ លីអាហូណា 
ដខ ឧសភា ឆ្នាំ 2011 ទំេ័រ 103 ) ។

 7. រ៉ូធប៊ើត �ី ដហល « Modesty: Reverence for the 
Lord, » Ensign, ដខ សីហា ឆ្នាំ 2008, 34; Liahona, ដខ 
សីហា ឆ្នាំ 2008, 18 ។

ការ អនុ�ត្តភាេ រមទម្យ យ៉ាង ខ្ជាប់ ខ្ជួន ជួយ ធយើង 

ឲ្យ យល់ និង អរ្ុ� ចំធោរះ សិទ្ធិេី កំធ�ើត របស់ 

ធយើង ធហើយ  ចំធ�រះ ដឹង អំេី លក្ខ�ៈ ដ៏ធទ�ភាេ 

របស់ ធយើង អាច ជួយបំផុស ធយើង ឲ្យ កាន់ ដត រានភាេ 

រមទម្យ ។ វា៉ធហវលឡា ធហវើរីនី  ដន ហ្លលូរិន ្បធទស 

អ៊ើតាលី េន្យល់ ថ្ « ភាេរមទម្យ ្បោន េរ ដល់ 

ជី�ិត ខ្នុំ ធោយ ស្រ វា ជួយ ខ្នុំ រាន អារម្ម�៍ ដូចជា ខ្នុំ 

ជា បុ្តី ដ៏ េិធសស រានាក់ របស់ ្េរះ�របិតាសួ្៌ ធយើង 

ធហើយ ចំធ�រះ ដឹង ធនារះ បាន ជួយ ខ្នុំ ឲ្យ ចង់ រាន ភាេ 

រមទម្យ » ។

ការ អនុញ្ញាត ឲ្យ េិ្េធោក កំ�ត់ ថ្ ធយើង 

ជា នរណា វា អាច បង្ខលូច ការ ធគារេ ខ្លជួន  របស់ ធយើង ។ 

ជូលីណា អូណា  ដន រដ្ឋ យូថ្ហ៍ បាន េិេ�៌នា 
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កដ្យមិលដីហសាហ្សិនទដីណូ

ម្បដហល ជា េីរបី ដម៉ល េី ធឆ្រ សមុ្ទ 

ធហលស៊ើន្ី ្បធទស ហាវាំង ឡង់ ្ឺ 

ជា  ប៉ម សមុ្ទ ដន ស៊ូដមនលីនណា 

ដដល បាន ស្ថាបនា ធៅ ក្នុង សត�ត្ស ទី 18 ធដើម្ី ធ�វើ ជា 

បនាទាយ ទប់ទល់ នឹង ការ ្ លានោន ។ ធោយ បនាទាយ 

ធនរះ ោត សន្ធឹង ដល់ធៅ ្បាំមួយ ធការះ ធនារះ វា ឈរ 

យ៉ាង រាំ តំណាង ឲ្យ ការ តាំងចិត្ត ដ៏ ខ្ជាប់ខ្ជួន របស់ 

្បជាជន ហាវាំង ឡង់ ។

ប៉ុដន្ត សរាជិក បាន ទស្សនា អគារ  ធផ្សង មួយ ធទៀត 

ធេល ធ្ ធ�វើដំធ�ើរ ធៅ ដល់ រដ្ឋធានី េួកធ្ធនារះ ។ 

្េរះ�ិហារបរិសុទ្ធ ហាវាំងឡង់ ធហលស៊ើន្ី ្ឺ ជា 

និមិត្តរូប ខ្ង ស្ច់្ម មួយ អំេី ការ ផ្លាស់ដ្បចិត្ត 

ធជឿ របស់ េួកធ្ និង ការ ការោរ  ដដល េួកធ្ ទទួល 

មក េី ការ រស់ធៅ តាម ដំ�ឹងល្អ ។

ស្រាប់ នីអ៊ើឡលូ ខឺ�ីនីន យុ�មជ្ឈិម �័យ អាយុ 24 

ឆ្នាំ មក េី រ៉ូវា៉នីមី ្បធទស ហាវាំងឡង់ បាន ធ�វើ ដំធ�ើរ 

តាម រថធ្្លើង រយៈធេល  10 ធរា៉ាង ធៅ ដហលស៊ើន្ី 

ក្នុង  តដម្ល តិចតួច មួយ ធដើម្ី បង់ ដថ្ល ស្រាប់ េរជ័យ ដន 

ការ បធ្មើ ក្នុ ង្េរះ�ិហារបរិសុទ្ធ ។

មុន ធេល ការ ឧទ្ិស ឆ្លង ្េរះ�ិហារបរិសុទ្ធ 

ដហលស៊ើន្ី ហាវាំងឡង់ ធៅ ដខ តុោ ឆ្នាំ 2006 

នីអ៊ើឡលូ និង សរាជិក ធផ្សងធទៀត ក្នុង �ួដ គាត់ បាន 

ធ�វើ ដំធ�ើរ ធៅ ្េរះ�ិហារបរិសុទ្ធ  ស្នុក ខូម សវីតដ�ន 

ឬ ្េរះ�ិហារបរិសុទ្ធ ធៅ ខូធ្ន ហាដហ្ន ្បធទស 

ោណារា៉ាក ។ គាត់ រាំ ថ្ « ការ ធ�វើ ដំធ�ើរ នឹង 

ចំណាយធេល មួយសបាដែហ៍ អំឡនុង �ិស្សមកាល រដូ� 

ធរៅដែ » ។ ការ ធ�វើ ដំធ�ើរ តាម ឡាន ្កុង និង ការ ធ្ង 

ក្នុង តង់អំឡនុង ការ ធ�វើដំធ�ើរ ធនារះ ្ឺ ជា ការ ចងរាំ ដ៏ ល្អ 

បំផុត មួយចំនួន ដដល គាត់ រាន ។

ប៉ុដន្ត ការ រាន ្េរះ�ិហារបរិសុទ្ធ មួយ ក្នុង ទឹកដី 

កំធ�ើត របស់ គាត់ ្ឺ ជា េរជ័យ ដ៏ អស្ចារ្យ មួយ ។ 

នីអ៊ើឡលូ បាន និយយ ថ្ « ធៅធេលធ្  បាន ្បកាសេី 

្េរះ�ិហារបរិសុទ្ធ ដហលស៊ើន្ី ខ្នុំ សបបាយចិត្ត 

ខ្លាំង ណាស់ » ។  « ធៅ ដតឮ ការអ�ិស្ឋាន ឧទ្ិស 

ឆ្លងក្នុង ដួង ចិត្ត ខ្នុំ រាល់ ធេល ដដល ខ្នុំ ចូល ធៅ 

ក្នុង្េរះ�ិហារបរិសុទ្ធ  ធនារះ » ។

ក្ី ្សឡាញ់ចំធោរះ ្េរះ�ិហារបរិសុទ្ធ  ធនរះ បាន 

ដញក  នីអ៊ើឡលូ ខុស ដប្លក   េីមិត្ត្ក្ិគាត់ ។ គាត់ 

បាន េន្យល់ ថ្ « ្បជាជន ហាវាំង ឡង់ បាន 

ខិតខំ ធ�វើការ ធហើយ រីករាយ សកម្ម ប៉ុដន្ត ទុក ធេល 

បន្ិចបន្ជួច ស្រាប់ ធរឿង ខ្ង �ិញ្ញា� ធៅ ក្នុង ជី�ិត 

េួកធ្ » ។ ធោរះ ជា នីអ៊ើឡលូ បាន និយយ ថ្ គាត់ 

ដតងដត រាន េរ ធោយ រាន មិត្ត ល្អៗ ក្ី ដត ធេល គាត់ 

�ំធឡើង ភាេ ខុសគានា រវាង រធបៀប ដដល មិត្ត គាត់ រស់ធៅ 

និង រធបៀប ដដល គាត់្តូ� បាន បធ្ងៀន ឲ្យ រស់ បាន 

បង្ហាញ កាន់ ដត ចបាស់ ។ ការ ខុសដប្លក គានា ធនរះ ធហើយ 

ដដល បណាដាល ឲ្យ  នីអ៊ើឡលូ ដសវងរក ទីបនាទាល់ ផ្ទាល់ 

ខ្លជួន របស់ គាត់ ធៅធេល គាត់ រាន អាយុ 17  ឆ្នាំ ។ 

គាត់ បាន និយយ ថ្ « ខ្នុំ ្តូ� ធ�វើ ការ សធ្មច ចិត្ត 

មួយ េីកដន្លង ដដល គាត់ ្តូ� ឈរ និង មនុស្ស រធបៀប 

ណា ដដល ខ្នុំ ្តូ� ដ្ប កាលាយ » ។ « ជាមួយ នឹង េរជ័យ 

ោំងឡាយ េី ្េរះអរាចាស់ និង ជាមួយការ ដឹកនាំ េី 

្្ួស្រ និងមិត្ត ល្អៗ ខ្នុំ បាន ទទួល ទីបនាទាល់ កាន់ ដត 

ខ្លាំង អំេី ស្សនាច្ក » ។

ធៅ ក្នុង ការ និយយ អំេី ការ ផ្លាស់ដ្ប ចិត្ត ធជឿ 

ដអលធ�ើរ ធដ�ី� ធអ ដប៊តណា ដន កូរ៉ុម ដន េួកស្�ក 

ដប់េីរនាក់ បាន និយយ ថ្ « ខ្នុំ សនយា ថ្ ធៅធេល 

ធយើង ដឹង េី ចំធ�រះ ដឹង ដន ធសចក្ី េិត ធហើយ ្តូ� បាន 

ផ្លាស់ដ្ប ចិត្ត ចំធោរះ ្េរះអរាចាស់ ធនារះ ធយើង នឹង ធៅ 

ដត រឹងរាំ ធហើយ ខ្ជាប់ ខ្ជួន និង េុំ ធាលាក់ ចុរះ ធឡើយ » ។ 1 

ធោរះ ជា ការ ធ�វើ ដំធ�ើរ ធៅ  ដហលស៊ើន្ី ត្មូ� ឲ្យ 

ចំណាយ ធេល ធ�ោ និង ្បាក់កាស ក្ី ក៏  នីអ៊ើឡលូ 

បាន តាំងចិត្ត ធដើម្ី ធ�វើជា សិស្ស រានាក់ ដន្េរះ្្ីស្ 

ដដរ ។ ធហើយ ស្រាប់ នីអ៊ើឡលូ ធនារះ េុំ ដមន ជា ការ 

េលិកម្ម ធនារះ ធទ ។ ◼
្ំណត់ចំណាំ
 1. ធដ�ី� ធអ ដបតណា « Converted unto the Lord, » 

Ensign ឬ Liahona, ដខ �ិច្ិកា ឆ្នាំ 2012, 109 ។

ទម្មង់យុវមជ្ិមវ័យ

បបទេសហ្វាុំងឡង់
កតើវាយ៉ាងណាកៅកដើម្ដីកធវើជា
យុវមជ្ិមវ័យកសាមះម្តង់កៅ
ម្បកទសហ្វាំង�ង់?យុវជន

រានា្់ដច្ចាយ្ ដីវប្ធម៌និងជំកនឿ
របស់គាត់។

ការផ្លាស់ដម្បច្ិតតែនិងការព្លិកេ្មនៅក្នុង

រូប
្ត

នោ
យ
គ
ូកកា

្�
វីស
ពត
ុម
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មជ្ឈិមវ័យ
វ័យ

ក្មេង

្តាតាទាំងឡាយ

រ�្ឋធានី៖ភ�លស៊ើនគី

ភ្្ហ្វាំងឡង់

(ស៊ូអូមី)

កដ្យចំនួនជាតួកលខ

ពបជាជនចំនួន5,250,000

(ចាប់ពីភែមករាឆ្នាំ

2012)

បឈឹងចំនួន187,888

នការះចំនួន179,584

សូណា2.2ោន

សាសនាចម្្កៅ្ ្ននុង
ម្បកទសហ្វាំង�ង់

ពួកបរិសុទ្ធប្ងៃចុងនពកាយមាន

4715ោក់

មានវួ�ចំនួន15

្ខាចំនួន15

នស្កចំនួន2

នបសកកម្មចំនួន1

ពពរះវិហ្របរិសុទ្ធចំនួន1

បានឧទ្ទិសែលែងនៅប្ងៃទី

22ភែតុោឆ្នាំ2006

ករឿងកម្ចើនកទៀតអំ្ដីនដីអ៊ី�លូ

តាមធមមេតាកតើម្បជាជនហ្វាំង�ង់បរិកភាគអវដី?

អាហ្រភ�លែ្នុំចូលចិត្រួមមានស៊ុបពតី្ ម៉ុងនិង្ ច់រមាំង

ជាមួយនឈឹង�ំឡតូងបារាំងកិន។នយើងក៏បរិនភ្គនំបុ័ងពសូវ

បរ៉នពចើន្ ងភ�រ។

កតើអ្ន្កធវើអវដីសម្រាប់ការសបបាយ?

ែ្នុំចូលចិត្នលងជិរះស្គីនមើលវីន�អូឬពោន់ភតន�ើរនលងនៅ

ខាងនពរៅ្្ទរះ។ែ្នុំបានបនពមើនបសកកម្មនៅកនែនុងពបនទសជប៉ុន

�ូនចនែរះែ្នុំសិកសាភ្្ជប៉ុននពលណាែ្នុំអាចន្វើបាន។

កតើការកដើរកលងជាគូរ្្ននុងម្បកទសហ្វាំង�ង់រានល្្ខណៈ

យ៉ាងណា?

នយើងពុំមានវប្្ម៌បនការន�ើរនលងជាគូររឹងមាំនទ។ជាទូនៅ

មនុស្សួរនរណាមានាក់នចញនៅនពរៅភតនពលពួកនគចាប់

អារម្មណ៍នលើោនានពចើនរួចន�ើយ។នៅទីននរះការន�ើរនលង

ជាគូរពុំភមនជាយន្ន�ើម្ី្ រល់ោនានោរះនទ។មាន

យុវមជ្ិមវ័យន្មរះពតង់នៅទីននរះនទារះជាពុំមានសមាជិក

នពចើនក្ី។នពលែលែរះសមាជិកយុវមជ្ិមវ័យន្វើ�ំនណើរ្ លែតូវ

ឆ្ងាយឲ្យនៅន�ើរនលងជាមួយនរណាមានាក់នោរះពួកនគជួបោនា

នៅកនែនុងការរាំភរករបស់យុវមជ្ិមវ័យនៅលីវ។
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ែញនុំ ធជឿ ថ្ រាន ធសចក្តី េិត មួយ ចំនួន ដដល ោំង បុរស និង 

្ស្តី ្តូ�ការ យល់ អំេី តួនាទី រាំបាច់ ដដល ្ស្តី រាន ធៅ 

ក្នុង ការេ្ងឹង និង ការស្ថាបនា នរ្ របស់ ្េរះ ធឡើង ធៅ 

ធលើ ដផន ដី ធនរះ ។ តាម រធបៀប ជា ធ្ចើន ្ស្តី ្ ឺ ជា ចំ�ុច សំខ្ន់ 

ដន ស្សនាច្ក ធនរះ ។ ដូធច្រះ ធោយ រាន ជំនួយ េី ្េរះអរាចាស់ 

ធនារះ ខ្នុំ ចង់ ដចករាយ ធៅ កាន់ ្ស្តី ដ៏ ធស្មារះ្តង់ និង យុ�នារី 

ោំងធនរះ ដន ស្សនាច្ក ។ ចំធោរះ បង ប្អលូន ្ស្តី ជា ទី ្សឡាញ់ 

មិន ថ្ អ្ក រស់ ធៅ ទីណា ធលើ ដផនដី ធនរះ ធនារះធទ សូម ឲ្យ អ្ក 

ទទួល ដឹង នូ� ធសចក្តី ្សឡាញ់ ដ៏ មហិរា ស្រាប់ អ្ក និង 

ទំនុកចិត្ត ដដល ្ �ៈ្បធាន ទី មួយ និង េួក ស្�ក ដប់ េីរ នាក់ 

រាន ធលើ អ្ក ្្ប់ គានា ។

សូម ឲ្យ ខ្នុំ រាប់ ធផ្តើម រំឭក អ្ក បន្តិច អំេី អវី ដដល ធយើង កំេុង ធ�វើ 

ធៅ ធលើ ដផនដី ធនរះ ។

ធយើង ោំងអស់ គានា ្ ឺ ជា បុ្តា និង បុ្តី ខ្ង �ិញ្ញា� ដន 

្េរះ�របិតា សួ្៌ របស់ ធយើង ។ េួក ធយើង បាន រស់ ធៅ ជាមួយ 

្ទង់ េី មុន ជី�ិត ធនរះ ។ ធដើម្ី សធ្មច បាន នូ� ធបសកកម្ម ដន 

ការ នាំ « ឲ្យ រាន អមតភាេ និង ជី�ិត ដ៏ ធៅ អស់កល្ ជានិចចេ 

ដល់ មនុស្ស » (ម៉ូធស 1:39) ធនារះ ្េរះ�របិតា សួ្៌ របស់ ធយើង 

បាន បធងកើត នូ� ដផនការ ដដល បាន ធរៀបចំ មួយ ធដើម្ី ជួយ កូន ធៅ 

របស់ ្ទង់ សធ្មច បាន នូ� សកាតានុេល ដ៏ ទី បំផុត របស់ ខ្លជួន ។ 

ដផនការ របស់ ្េរះ�របិតា ធយើង បាន ត្មូ� ឲ្យ មនុស្ស ធោក 

ធាលាក់ ធហើយ ធៅ ដបក េី ្ទង់ មួយ រយៈធេល ធោយ  ការរាប់ 

កំធ�ើត ធៅ ជា ជី�ិត រដមង ស្លាប់ ធោយ ទទួល រូបកាយ និង ចូល 

ធៅ កាន់ រយៈធេល មួយ ដន ការតស៊ូ និង ការស្កល្ង ។ 

ដផនការ របស់ ្ទង់ បាន ផ្តល់ ្េរះអង្ សធ្ង្ររះ មួយ អង្ ធដើម្ី 

ធ្បាសធោរះ មនុស្ស ធោក េី ការធាលាក់ ។ ដង្វាយ�ួន របស់ 

្េរះអរាចាស់ ធយស៊ូ�្្ីស្ ដនធយើង ផ្តល់ ជា ផ្លលូ� តាមរយៈ េិ�ី 

បរិសុទ្ធ នានា ដន ដំ�ឹង ល្អ និង ធសចក្តី សញ្ញា េិសិដ្ឋ នានា 

ធដើម្ី ្តឡប់ ធៅ កាន់ ទី �ត្តរាន ដន ្េរះ ។ ធោយស្រ េួក ធយើង 

រស់ ធៅ ក្នុង េិ្េ ដន ជី�ិត រដមង ស្លាប់ ដដល ធោរធេញ ធោយ 

ធ្គារះ ថ្នាក់ និង ការរំខ្ន នានា ធនារះ ្េរះ�របិតា សួ្៌ និង បុ្តា 

របស់ ្ទង់ បាន ញា� ដឹង ថ្ េួក ធយើង ្តូ�ការ ចូល ឲ្យ ដល់ 

អំណាច ដដល ្បធសើរ ជាង ខ្លជួន ធយើង ។ ្ទង់ ដឹង ថ្ េួក ធយើង 

្តូ�ការ ចូល ឲ្យ ដល់ អំណាច ្ទង់ ។ ដំ�ឹង ល្អ និង ធគាលលទ្ធិ 

ដន ្េរះ្្ីស្ ផ្តល់ ដល់ អស់ អ្ក ោំងឡាយ ណា ដដល ទទួល 

អំណាច ធនរះ  ធដើម្ី សធ្មច បាន នូ� ជី�ិត ដ៏ ធៅ អស់កល្ ជានិចចេ 

និង អំណាច ធដើម្ី ដសវងរក ធសចក្តី អំ�រ ធៅ ក្នុង ដំធ�ើរ ធនរះ ។

រាន មនុស្ស មួយ ចំនួន សួរ េី តួនាទី របស់ ្ស្តី ធៅ ក្នុង 

ដផនការ របស់ ្េរះ និង ក្នុង ស្សនាច្ក ធនរះ ។ ខ្នុំ ្តូ� បាន 

សរាភាស  ល្មម ្្ប់្គាន់ ធោយ ភានាក់ង្រ េ័ត៌រាន ជាតិ និង 

អន្តរជាតិ ខ្នុំ សូម ្បាប់ អ្ក ថ្ អ្ក កាដសត ធស្ើរដត ្្ប់រូប ដដល 

សរាភាស ខ្នុំ បាន រាន ្ ំនិត ដដល គាមាន ្ ស្តនុតាង អំេី ្បធានបទ 

ធនរះ ។ អស់ ជា ធ្ចើន ឆ្នាំ មក ធហើយ រាន មនុស្ស ជា ធ្ចើន បាន សួរ 

សំ�ួរ ដដលបង្ហាញ ថ្ ្ស្តី ្ ឺ ជា េលរដ្ឋ ចំណាត់ ថ្នាក់ ទី េីរ ធៅ 

ក្នុង ស្សនាច្ក ធនរះ ។ ្ំនិត ធនរះ មិន េិត ោល់ដត ធស្រះ ។

សូម ឲ្យ ខ្នុំ ផ្តល់ ជា ធយបល់ ចំធោរះ ចំ�ុច សំខ្ន់ៗ ចំនួន 

្បាំ ស្រាប់  ឲ្យ អ្ក េិរារណា ោក់ទង នឹង ្បធាន បទ ដ៏ សំខ្ន់ 

ធនរះ ។

កដ្យដអលក�ើរ
អិម.រ័សុលបា�ឺដ

បនកូរ៉ុមបនពួក្ វក�ប់ពីរោក់

បុរសនិងម្សតែីនៅក្នុង

នៅក្នុងផែនការននការែ្តល់បព្វជិតភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ពពរះវរបិតាសួគ៌ន�ើងនោរះបុរស
និងពស្តរីមានតួោទរីនែសេងគ្នាប៉ុផន្តជាតួោទរីផដលមានតន្លៃនសមើគ្នា។

កិច្ចការននប្រះអម្ចាស់



 ភែនម្ឆ្នាំ2014 47

យ
ុវវ័យ

1.ម្្ះរានដផនការកដើម្ដីជួយកយើងឲ្យសកម្មចបានជដីវិតដ៏កៅអស់្ ល្ជានិច្ច

្េរះ�របិតា សួ្៌ របស់ ធយើង បាន បធងកើត ោំង ្ស្តី និង បុរស ដដល ជា បុ្តី និង 

បុ្តា ខ្ង �ិញ្ញា� របស់ ្ទង់ ។ ធនរះ រាន ន័យ ថ្ ធ្ទ ្ ឺ ជា ភាេ អស់ កល្ ។ 

្ទង់ រាន ដផនការ មួយ ដដល បាន តាក់ដតង ធឡើង ធដើម្ី ជួយ ដល់ អស់ អ្ក ដដល 

ធ្ជើសធរើស  ធដើរ តាម ្ទង់ និង ្េរះរាជ បុ្តា ្ទង់ ្ឺ ្េរះធយស៊ូ� ្្ីស្ ឲ្យ សធ្មច 

បាន នូ� ធជា្ វាសនា របស់ េួកធ្  ក្នុង នាម ជា អ្ក ្្ង មរតក ដន ជី�ិត ដ៏ ធៅ អស់ កល្ 

ជានិចចេ ។

ធបើសិន ភាេ ធលើក តធមកើង ធៅ ទី ប្ចេប់ របស់ ធយើង ្ឺ ជា ធគាលធៅ និង បំ�ង ដ៏ 

សំខ្ន់ របស់ ្ទង់ ធហើយ ធបើសិន ្ទង់ ញា� ដឹង អវីៗ ោំងអស់ ធហើយ ល្អ ឥត ធខ្ចារះ 

ដូច ដដល ធយើង ដឹង ថ្ ្ទង់ េិត ជា ដូធរានារះ ដមន ធនារះ ្ទង់ យល់ បាន យ៉ាង ល្អ បំផុត 

េី រធបៀប ធដើម្ី ធរៀបចំ បធ្ងៀន និង ដឹកនាំ េួក ធយើង ធដើម្ី ឲ្យ ធយើង រាន ឱកាស ដ៏ 

អស្ចារ្យ ធដើម្ី សម នឹង បាន ភាេ ធលើក តធមកើង ។

ធស្ើរដត មនុស្ស ្្ប់ រូប រាន ្្ួស្រ ឬ មិត្ត្ក្តិ ដដល រាន បញ្ហា នានា ជា 

ធ្ចើនខ្ង សង្ម ។ ការជដជក ដ�កដញក អំេី បញ្ហា ធនរះ ជាទូធៅ េុំ នាំ ឲ្យ រាន 

ដំធណារះ ្ស្យ ធទ ធហើយ ការេិត ធៅ វា អាច បងក ជា ជំធោរះ ។ រាន សំ�ួរ មួយ 

ចំនួន អំេី មុខង្រ ដន ស្សនាច្ក ធនរះ ស្តី អំេី បញ្ហា ដដល េិបាក ធោរះ្ស្យ ដដល 

េិបាក នឹងធឆ្លើយ ឲ្យ មនុស្ស រានាក់ គាប់ ចិត្ត ។ ធោរះបី ជា យ៉ាង ណា ធៅធេល ធយើង 

ដសវងរក ្េរះអរាចាស់ តាម ការ អ�ិស្ឋាន អំេី រធបៀប ទទួល អារម្ម�៍ និង អវី ដដល ្តូ� 

ធ�វើ ធៅ ក្នុង ស្ថានភាេ ោំងធនរះ ធនារះ ចំណាប់ អារម្ម�៍ ធនរះ ផុស ធចញ មក ៖ « ធតើ 

អ្ក រាន ជំធនឿ ធលើ ្េរះធយស៊ូ�្្ីស្ ធទ ធហើយ ធតើ អ្ក ធ�វើ តាម ្ទង់ និង ្េរះ�របិតា 

ដដរ ឬ ធទ ? » ខ្នុំ ធជឿ ថ្ ភា្ធ្ចើន មនុស្ស ្្ប់ រូប ធៅ ក្នុង ស្សនាច្ក រាន 

ធេល ណា មួយ ឬ ធេល ធផ្សង ធទៀត នឹង ធងឿង ឆងល់ ធបើសិន ថ្ ធតើ េួកធ្ អាច ធ�វើ 

អវីៗ ោំងអស់  ដដល េួកធ្ ្តូ�បាន ធស្ើរ ឲ្យ ធ�វើ ធនារះ បាន ដដរ ឬ ធទ ។ ប៉ុដន្ត ធបើសិន 

ធយើង េិតជា ធជឿ ធលើ ្េរះអរាចាស់ ដមន ធនារះ ការបញ្ជាក់ ធនរះ នឹង មក ៖ « ខ្នុំ ធជឿ ធលើ 

្េរះធយស៊ូ�្្ីស្ ធហើយ រាន បំ�ង  ធដើម្ី ធ�វើ អវីៗ ក៏ ធោយ ដដល ្ទង់ រាន ្េរះទ័យ 

្តូ�ការ ឲ្យ ខ្នុំ ធ�វើ » ។ ដូធច្រះ ធយើង បន្ត េយាយម ធៅ មុខ ធទៀត ។ ឃ្លា ធនរះ េិតជា 

អស្ចារ្យ អវី ធម៉្លរះ នន៎ ដដល ថ្ « ខ្នុំ ធជឿ ធលើ ្េរះធយស៊ូ�្្ីស្ » ។

ទីបនាទាល់ និង សន្តិភាេ ដន ដួងចិត្ត និង ស្ថានភាេ រស់ធៅ របស់ ធយើង 

រាប់ធផ្តើម ជាមួយ នឹង ឆន្ៈ  ធោយ ធជឿ ថ្ ្េរះ�របិតា ធៅ ឋាន សួ្៌ េិត ជា ញា� ដឹង 

យ៉ាង ល្អ បំផុត ។

2.សាសនាចម្្កនះម្តូវបានម្តួតម្តាកដ្យ្ ូនកសាថនប្វជិតភា្

ស្សនាច្ក ដន ្េរះធយស៊ូ�្្ីស្ ដន េួក បរិសុទ្ធ ដថង ចុង ធ្កាយ ្ឺ ជា 

ស្សនាច្ក របស់ ្េរះអរាចាស់ ធហើយ ស្សនាច្ក របស់ ្ទង់ ្តូ�បាន ្តួត្តា 
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និង តាមរយៈ សទ្ធិ អំណាច បេវជិតភាេ និង កូនធស្ បេវជិតភាេ ។ « កូនធស្ 

បេវជិតភាេ ្ ឺ ជា សិទ្ធិ អំណាច ្េរះ ដដល បាន ្បោន ដល់ អ្ក ដឹកនាំ បេវជិតភាេ 

ធដើម្ី ដឹកនាំ ្្ប់្្ង និង ្តួត្តា ការធ្បើ្បាស់ បេវជិតភាេ របស់ ្ទង់ ធៅ ធលើ 

ដផនដី » ។ 1

អស់ អ្ក ដដល រាន កូនធស្ បេវជិតភាេ—ធោរះបី ជា �ីកុន ដដល រាន កូនធស្ 

ស្រាប់ ្កុម របស់ ខ្លជួន ឬ ប៊ើស្សេ ដដល រាន កូន ធស្ ស្រាប់ �ួដ របស់ ខ្លជួន ឬ 

្បធាន ធស្តក ដដល រាន កូនធស្ ស្រាប់ ធស្តក របស់ ខ្លជួន ឬ ្បធាន ដន ស្សនាច្ក 

ធនរះ ដដល កាន់ កូនធស្ ោំងអស់—និយយ ឲ្យ ចំធៅ អាច ធ�វើ ឲ្យ រាន ស្រាប់ អស់ 

អ្ក ដដល បធ្មើ ឬ ធ�វើការ យ៉ាង ធស្មារះ្តង់ ធ្កាម ការដឹកនាំ ឲ្យ អនុ�ត្ត សិទ្ធិ អំណាច 

បេវជិតភាេ ធហើយ អាច ចូល ឲ្យ ដល់ អំណាច ដន បេវជិតភាេ ។

បុរស និង ្ស្តី ោំងអស់ បធ្មើ ធៅ ធ្កាម ការដឹកនាំ ដន អស់ អ្ក ដដល រាន 

កូនធស្ ធនារះ ។ ធនរះ ជា រធបៀប ដដល ្េរះអរាចាស់ ្តួត្តា ស្សនាច្ក របស់ ្ទង់ ។

សូម ឲ្យ ខ្នុំ និយយ ម្តង ធទៀត េី អវី ដដល ខ្នុំ បាន ដថ្លង ធៅ ក្នុង សន្ិសីទ ទូធៅ ដខ 

ធមស្ ឆ្នាំ 2013 ថ្ « ធៅ ក្នុង ដផនការ ដដល រាន អំណាច បេវជិតភាេ ដ៏ អស្ចារ្យ 

របស់ ្េរះ�របិតា សួ្៌ ធនារះ បុរស រាន ទំនួល ខុស ្តូ� េិធសស ធដើម្ី បធ្មើ បេវជិតភាេ 

ប៉ុដន្ត េួកធ្ មិនដមន ជា បេវជិតភាេ ធឡើយ ។ បុរស និង ្ស្តី រាន តួនាទី ធផ្សង 

គានា ប៉ុដន្ត ជា តួនាទី ដដល រាន តដម្ល ធស្មើ គានា ។ ្ឺ ថ្ ្ស្តី មិន អាច រាន កូន បាន ធឡើយ 

ធបើ គាមាន បុរស ធនារះ ដូច គានា ធនរះ ដដរ បុរស មិន អាច អនុ�ត្ត អំណាច ដន បេវជិតភាេ 

ធដើម្ី ស្ថាបនា ្្ួស្រ អស់ កល្ មួយ បាន ធោយ គាមាន ្ស្តី ធឡើយ ។ . . . ធៅ ក្នុង 

ទស្សន�ិស័យ អស់ កល្ ជានិចចេ ោំង អំណាច ដន ការបធងកើត កូន និង អំណាច 

បេវជិតភាេ ្តូ� បាន ធ្បើ រួម គានា ស្វាមី និង ្រិយ ។ 2

ធហតុអវី បាន ជា បុរស ្តូ�បាន ដតងតាំង តំដ�ង បេវជិតភាេ ធហើយ ្ស្តី ដបប 

ជា េុំ បាន ដតងតាំង ធៅ�ិញ ? ្បធាន ហ្រដុន ប៊ើ ហុិង្្លី (ឆ្នាំ 1910–2008) បាន 

េន្យល់ ថ្ ធនរះ ្ ឺ មក េី ្េរះអរាចាស់ មិនដមន មក េី មនុស្ស ធនារះធទ « ដដល ជា 

អ្ក តាក់ដតង ថ្ បុរស ធៅ ក្នុង ស្សនាច្ក របស់ ្ទង់ ្ួរដត កាន់ បេវជិតភាេ 

ធនារះ » ធហើយ ធនារះ ក៏ មក េី ្េរះអរាចាស់ ផងដដរ ដដល ជា អ្ក ្បោន ដល់ ្ស្តី 

នូ� » សម្តភាេ ធដើម្ី បំធេញ អង្ការ ដ៏ មហិរា និង អស្ចារ្យ ធនរះ ដដល ជា 

ស្សនាច្ក និង នរ្ ដន ្េរះ » ។ 3 ធៅ ទី ប្ចេប់ ្េរះអរាចាស់ មិន បាន ធបើកសដម្តង 

េី មូលធហតុ ដដល ្ទង់ បាន ធរៀបចំ ស្សនាច្ក របស់ ្ទង់ ដូច ដដល ្ទង់ រាន ធនរះ 

ធឡើយ ។

សូម ធយើង កុំ ធ្្លច ថ្ ្បរា� ជា ោក់ កណាដាល ភា្ ដន ការបធ្ងៀន ោំងអស់ 

ដដល បាន ធ�វើ ធឡើង ធៅ ក្នុង ស្សនាច្ក ធនរះ ្តូ� បាន បធ្ងៀន ធោយ បងប្អលូន ្ស្តី ។ 

ថ្នាក់ ដឹកនាំ ភា្ ធ្ចើន បាន ផ្តល់ ធោយ បងប្អលូន ្ស្តី របស់ ធយើង ។ ឱកាស បធ្មើ នានា 

និង សកម្មភាេ ជាធ្ចើន ្តូ�បាន ោក់ ដផនការ និង ដឹកនាំ ធោយ ្ស្តី ។ ដំបូនាមាន 

និង ការចូល រួម នានា មក េី ្ស្តី ធៅ ក្នុង ្កុម ្បឹកសា �ួដ និង ធស្តក និង ធៅ ក្នុង ្កុម 

្បឹកសា ទូធៅ ធៅ ទីស្នាក់ការ កណាដាល ដន ស្សនាច្ក ផ្តល់ ជា ការយល់ ដឹង ្បាជាញា 

និង រាន តុល្យភាេ ដដល រាំបាច់ ។

វា រាំបាច់ ថ្ ោំង បុរស ដដល ធគារេ ដល់ ្ស្តី និង អំធណា ោន ខ្ង �ិញ្ញា� 

េិធសស ដដល េួក ្ស្តី រាន ្េម ោំង ្ស្តី ដដល ធគារេ កូនធស្ បេវជិតភាេ ដដល 

កាន់ ធោយ បុរស ធដើម្ី នាំ មក នូ� េរជ័យ ដ៏ ធេញធលញ េី ឋាន សួ្៌ ធៅ ក្នុង កិចចេ 

ខំ្បឹង ខ្រះដខ្ង ធៅ ក្នុង ស្សនាច្ក ធនរះ ។

3.បុរសនិងម្ស្តដីរានសារៈសំខាន់កសមេើគានា

បុរស និង ្ស្តី ្ ឺ ធស្មើ គានា ធៅ ចំធោរះ ្េរះធន្ត របស់ ្េរះ និង ធៅ ចំធោរះ មុខ ដន 

ស្សនាច្ក ប៉ុដន្ត ភាេ ធស្មើ គានា ធនរះ េុំ ដមន រាន ន័យ ថ្ េួកធ្ ដូច គានា ធនារះ ធទ ។ 

ទំនួល ខុស ្តូ� និង អំធណាយ ោន ដ៏ ធទ�ភាេ នានា ដន បុរស និង ្ស្តី ធផ្សងៗ េី គានា 

ធៅ តាម �ម្មជាតិ របស់ ខ្លជួន ប៉ុដន្ត មិនដមន ធៅ តាម ភាេ សំខ្ន់ ឬ ឥទ្ធិេល របស់ 

ខ្លជួន ធនារះ ធឡើយ ។ ធគាលលទ្ធិ ដន ស្សនាច្ក របស់ ធយើង ោក់ ្ស្តី ឲ្យ ធស្មើ នឹង បុរស 

ប៉ុដន្ត េួកធ្ ធផ្សង េី បុរស ។ ្េរះ េុំ រាត់ ទុក ធ្ទ ណា មួយ ថ្ ្បធសើរ ជាង ធ្ទ ណា 

មួយ ធឡើយ ឬ សំខ្ន់ ជាង គានា ធឡើយ ។ ្បធាន ហុិង្្លី បាន ដថ្លង ធៅ កាន់ ្ស្តី 

ថ្ « ្េរះ�របិតា អស់ កល្ របស់ ធយើង . . . គាមាន ្េរះឆន្ៈ ថ្ អ្ក ្ ួរដត តូចតាច ជាង 

ការបងក បធងកើត នានា ដដល ធលច ធធាលារ បំផុត របស់ ្ទង់ ធឡើយ » ។ 4

បុរស និង ្ស្តី រាន អំធណាយ ោន ធផ្សង េី គានា ករាលាំង ខុស គានា និង ទស្សនៈ ដន 

ការយល់ ដឹង និង ទំធនារ ចិត្ត ខុស គានា ធនារះ ធហើយ ដដល ជា ធហតុផល សំខ្ន់ មួយ 

ដដល ធយើង ្តូ�ការ គានា ធៅ �ិញ ធៅ មក ។ វា ្តូ�ការ បុរស រានាក់ និង ្ស្តី រានាក់ ធដើម្ី 

បធងកើត ្្ួស្រ មួយ ធហើយ វា ្តូ�ការ បុរស និង ្ស្តី ជា ធ្ចើន ធដើម្ី សធ្មច បាន នូ� 

កិចចេការ របស់ ្េរះអរាចាស់ ។ ស្វាមី និង ្រិយ មួយ ្ ូ ធ�វើការ ជាមួយ គានា ធោយ 

សុចរិត ធដើម្ី បំធេញ ត្មូ�ការ គានា ធៅ�ិញ ធៅមក ។ សូម ឲ្យ ធយើង ្បុង្បយ័ត្ ថ្ 

ធយើង មិន េយាយម រំខ្ន ដផនការ និង ្េរះរាជ បំ�ង នានា របស់ ្េរះ�រ�បិតា សួ្៌ 

ធយើង ធៅ ក្នុង ជី�ិត របស់ ធយើង ធឡើយ ។

4.មនុស្សទាំងអស់រាន្ រកដ្យសារអំណាចប្វជិតភា្

ធៅ ធេល បុរស និង ្ស្តី ធៅ ្េរះ�ិហារ បរិសុទ្ធ ធនារះ េួកធ្ ោំង េីរ ្តូ� បាន 

្បោន ឲ្យ នូ� អំណាច ដូច គានា ្ឺ ជា អំណាច បេវជិតភាេ ។ ខ�ៈ ដដល សិទ្ធិ 

អំណាច ដន បេវជិតភាេ ្តូ� បាន ដឹកនាំ តាមរយៈ កូនធស្ បេវជិតភាេ ធហើយ 

កូនធស្ បេវជិតភាេ ្តូ� បាន កាន់ ធោយ បុរស ដដល សក្តិសម ធនារះ ការចូល ឲ្យ ដល់ 

អំណាច និង េរជ័យ នានា ដន បេវជិតភាេ រាន ដល់ កូន ធៅ របស់ ្េរះ ោំងអស់ ។

្េរះ�របិតា របស់ ធយើង ដដល ្ ង់ ធៅ ឋាន សួ្៌ រាន ្េរះទ័យ សប្នុរស ជាមួយ 

នឹង អំណាច របស់ ្ទង់ ។ បុរស និង ្ស្តី ្្ប់ រូប ោំងអស់ រាន សិទ្ធ ចូល ឲ្យ 

ដល់ អំណាច ធនរះ ស្រាប់ ជា ជំនួយ ក្នុង ជី�ិត ផ្ទាល់ ខ្លជួន របស់ េួកធ្ ។ អស់ អ្ក 

ោំងឡាយ ណា ដដល ធ�វើ ធសចក្តី សញ្ញា េិសិដ្ឋ ជាមួ យ្េរះអរាចាស់ និង អស់ អ្ក 

ោំងឡាយ ណា ដដល ធគារេ តាម ធសចក្តី សញ្ញា ោំង ធនារះ រាន សិទ្ធិ ទទួល បាន 

នូ� �ិ�រ�ៈ ផ្ទាល់ ខ្លជួន ្តូ�បាន ្បោន េរ ធោយ ការ បធ្មើ របស់ េួក ធទ�តា ោក់ទង 

ជាមួយ ្េរះ ទទួល បាន នូ� ភាេ ធោរធេញ ដន ដំ�ឹង ល្អ ធហើយ ទីបំផុត កាលាយ ជាអ្ក 
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យ
ុវវ័យ

្្ង មរតក ជាមួយ ្េរះធយស៊ូ� ្្ីស្  នូ� អវីៗ ោំងអស់ ដដល ្េរះ�របិតា រាន ។

5.កយើងម្តូវដតកចះនិងដ្លែងទដីបនាទាល់្ ដីកគាលលទ្ធិ

ធយើង ្តូ�ការ ្ស្តី ដន ស្សនាច្ក ធចរះ ធគាលលទ្ធិ ដន ្េរះ្្ីស្ និង ដថ្លង 

ទីបនាទាល់ ដន ការស្តារ ធឡើង �ិញ តាម ្្ប់ មធ�យាបាយ ោំងអស់ ដដល អ្ក អាច ធ�វើ 

បាន ។ េុំ ដដល រាន សម័យ ណា ដដល រាន ធេល ដ៏ ស្មនុ្ស្មាញ ជាង សម័ យធនរះ 

ធៅ ក្នុង ្ប�ត្តិស្្ស្ត ដន ដផន ដី ធនរះ ធឡើយ ។ ស្តាំង និង េួក េលបរិវា របស់ បាន 

ធ្បើ្បាស់ អា�ុ� ដដល រាន អនុភាេ របស់ េួកវា ស្រាប់ សហស�ត្សរ៍ ធហើ យេួក វា 

រាន បទេិធស្�ន៍ ខ្ង ការបំផ្លាញ ធសចក្តី ជំធនឿ និង ការទុក ចិត្ត ធលើ ្េរះ និង ធលើ 

្េរះអរាចាស់ ្េរះធយស៊ូ�្្ីស្ ក្នុង ចំធណាម ្្ួស្រ មនុស្ស ។

ធយើង ោំង អស់ គានា—បុរស ្ស្តី យុ�មជ្ឈិម�័យ យុ��័យ និង ធក្មង ្បុស ្សី—

រាន ្េរះអរាចាស់ និង ស្សនាច្ក របស់ ្ទង់ ធដើម្ី គាំ្ទ ការោរ និង ធដើម្ី រាន 

ោសធេញ ដផនដី ។ ធយើង ្តូ�ការ ្ស្តី ដដល រាន លក្ខ�ៈ េិធសស រាន សំធឡង 

ដដល រាន ឥទ្ធិេល និង ្ស្តី ដន ធសចក្តី ជំធនឿ កាន់ដត ដតធ្ចើន ជាង ធនរះ ធទៀត ។ ធយើង 

្តូ�ការ អ្ក ឲ្យ ធរៀន េី ធគាលលទ្ធិ និង យល់ េី អវី ដដល ធយើង ធជឿ ធេល ធនារះ ធហើយ 

ដដល អ្ក អាច ដថ្លង ទីបនាទាល់ របស់ អ្ក អំេី ធសចក្តី េិត ដន ការ�៍ ្្ប់ យ៉ាង—

ធោរះបី ជា ទីបនាទាល់ ោំងធនារះ ្តូ� បាន ផ្តល់ ឲ្យ ធៅ ជុំ�ិញ ្ ្ក់ ធ្្លើង ធៅ ឯ ការធបារះ ជំរុំ 

យុ�នារី ទីបនាទាល់ ធៅ ក្នុង ្បជុំ មួយ ទីបនាទាល់ ធៅ តាម អ៊ើនធ�ើរដ�ត ឬ ធៅ ធលើ 

Facebook ធឡើយ ។ រាន ដត អ្ក ប៉ុធណាណារះ ដដល អាច បង្ហាញ ដល់ េិ្េធោក ថ្ 

ធតើ ្ស្តី ដន ្េរះ ដដល បាន ធ�វើ ធសចក្តី សញ្ញា និង រាន ធសចក្តី ជំធនឿ ធនារះ រាន លក្ខ�ៈ 

ដូចធម្តច ។

បងប្អលូន ្ស្តី ធអើយ សម្តភាេ ដន ជរះឥទ្ធិេល របស់ អ្ក ្ ឺ ជា សម្តភាេ េិធសស 

មួយ—ជា សម្តភាេ មួយ ដដល បុរស មិន អាច ធ�វើ ដូច ធឡើយ ។ គាមាន នរណា រានាក់ 

អាច គាំ្ទ ្េរះអង្ សធ្ង្ររះ របស់ ធយើង ជាមួយ នឹង ការប្ចេនុរះប្ចេលូល ឬ អំណាច 

ធ្ចើន ជាង អ្ក ធឡើយ បុ្តី ដន ្េរះ ធអើយ—អ្ក ្ ឺ ជា មនុស្ស ដដល រាន ករាលាំង និង 

ការប្ចេនុរះប្ចេលូល ដបប ធនារះ ធៅ ក្នុង ខ្លជួន អ្ក ។ អំណាច ដន សំធឡង របស់ ្ស្តី ដដល 

ផ្លាស់ ដ្ប ចិត្ត ធជឿ ្ឺ េុំ អាច វាស់ដ�ង បាន ធឡើយ ធហើយ ឥឡលូ�ធនរះ ស្សនាច្ក 

្តូ�ការ សំធឡង របស់ អ្ក ធ្ចើន ជាង ធេល ណាៗ ោំងអស់ ។

ខ្នុំ សូម បន្សល់ ទុក ជាមួយ អ្ក នូ� ស្ក្សី និង ទីបនាទាល់ របស់ ខ្នុំ ថ្ ធយើង ស្ិត 

ធៅ ចំធេល ដដល ធយើង ្តូ�ដត រួបរួម គានា ។ ធយើង ្តូ�ដត រួបរួម គានា—ោំង បុរស និង 

្ស្តី យុ�ជន និង យុ�នារី ធក្មង ្បុស និង ធក្មង ្សី ។ ធយើង ្តូ�ដត គាំ្ទ ដផនការ 

របស់ ្េរះ�របិតា សួ្៌ របស់ ធយើង ។ ធយើង ្តូ�ដត ការោរ ្ទង់ ។ ្ទង់ កំេុង ្តូ�បាន 

ធ្ បដិធស� ។ ធយើង មិន អាច ឈរ ធោយ ្េធងើយ កធន្តើយ ធឡើយ ធោយស្រ ក្នុង 

នាម ជា សរាជិក ដន ស្សនច្ក ដន ្េរះធយស៊ូ�្្ីស្ ដន េួក បរិសុទ្ធ ដថង ចុង ធ្កាយ 

ធហើយ សូម ឲ្យ ការ�៍ ធនារះ បន្ត ធកើត ធឡើង ធោយ គាមាន ភាេ កាលាហាន ្្ប់្គាន់ ធដើម្ី 

បង្ហាញ ្ ំនិត និង អារម្ម�៍ របស់ ធយើង ធនារះ ធឡើយ ។

សូម ឲ្យ ្េរះ ្បោន េរ ដល់ អ្ក ឲ្យ ចិត្ត កាលាហាន ធដើម្ី សិកសា និង ដឹង េី ធសចក្តី 

េិត ស្ម្្ញៗ ដន ដំ�ឹង ល្អ ធហើយ ដចករាយ ទីបនាទាល់ ោំង ធនារះ ្្ប់ ឱកាស អ្ក 

រាន ។ ◼

�កបសង់ទេញពីសុន្រកថាបបជុំ្ ម្មនិោឋានដ�លរានែ្ល់ឲ្យទៅសាកលវិទយាល័យបពិកហាំយ៉ង់
ទៅន្ងៃទី20ដខសីហាឆានាំ2013។សបមាប់េត្ថបទទាំងមូលជាភាសាេង់ទគលែសសូមេូលទៅក្ន់
speeches.byu.edu។

្ំណត់ចំណាំ
 1. ក្លួនខានាតភាគ2៖ក្របគប់បគងសាសនាេបក (ឆ្នាំ 2010 ) ចំ�ុច 2.1.1 ។
 2. អិម. រ័សុល បាឡឺដ « ធនរះ ជា កិចចេការ និង សិរី ល្អ របស់ ធយើង » លីអាហូណា ដខ ឧសភា ឆ្នាំ 2013 

ទំេ័រ 19 ។
 3. ហ្រដុន ប៊ើ ហុិង្្លី « Women of the Church » Ensign ដខ �ិច្ិកា ឆ្នាំ 1996 ទំេ័រ 70 ។
 4. ហ្រដុន ប៊ើ ហុិង្្លី « Stand Strong against the Wiles of the World » Ensignដខ �ិច្ិកា ឆ្នាំ 

1995 ទំេ័រ 98 ។
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ច្ូណាថ្ន់ ្ឺ មិត្ត រានាក់ របស់ ខ្នុំ ដដល បាន ចូលរួម 

ស្សនាច្ក កាល េី បួន ឆ្នាំ មុន ។ គាត់ ្ ឺ ជា សរាជិក 

ដន ស្សនាច្ក ដត រានាក់ ឯង ធៅ ក្នុង ្្ួស្រ របស់ គាត់ ។ 

បនាទាប់ េី គាត់ បាន ទទួល បេវជិតភាេ ធអើរ៉ុន មក គាត់ បាន 

រាប់ ធផ្តើម បធ្មើ មនុស្ស ដដទ មិន ដូច ដដល គាត់ ធាលាប់ បធ្មើ េី មុន 

ធឡើយ ។ ចូណាថ្ន់ បាន ដឹង ថ្ ធដើម្ី បធ្មើ គាត់ រាំបាច់ ្តូ� 

ធរៀន ធ្ចើន ។ គាត់ ក៏ ចង់ ដ្បជា សក្តិសម ធហើយ អាច េឹកោក់ បាន 

ដូធច្រះ គាត់ បានសិកសា ដំ�ឹង ល្អ អ�ិស្ឋាន និង ចូលរួម ការ្បជុំ 

ដថង អាទិត្យ និង ថ្នាក់ សិកាខាស្ោ របស់ គាត់ ។ គាត់ បាន ខិតខំ 

រកសា ្េរះបញ្ញាត្តិ និង បទោឋាន នានា របស់ ស្សនាច្ក ។ គាត់ 

េយាយម បំធេញ ករ�ីកិចចេ ដន បេវជិតភាេ របស់ គាត់ រួមរាន ោំង 

ធ�វើ ជា ្្ូ បធ្ងៀន តាម ផ្រះ ដ៏ អស្ចារ្យ ។ ធសៀ�ធៅក្តព្កិេ្ចេំទពាវះ

បពវះរបស់ គាត់ បាន ជួយ គាត់ ឲ្យ យល់ េី កាតេវកិចចេ ោំងធនារះ  

ធហើ យធរៀន េី រធបៀប ធដើម្ី បំធេញ វា ។

ការបធ្មើ ដន បេវជិតភាេ ដ៏ ធស្មារះ្តង់ របស់ ចូណាថ្ន់ 

បាន ផ្តល់ ករាលាំង ខ្ង �ិញ្ញា� ដល់ គាត់ ។ ការបធ្មើ ធនារះ បាន 

ជួយ គាត់ ឲ្យ ធចៀស ធចញ េី ឥទ្ធិេល អា្កក់ ។ គាត់ រីកចធ្មើន 

យ៉ាង ខ្លាំង ធៅធេល គាត់ បាន បធ្មើ និង ធរៀបចំ ខ្លជួន ស្រាប់ 

ធេល អនា្ត ។ កាលេី ឆ្នាំ មុន គាត់ ទទួល បាន បេវជិតភាេ 

មិល្ីសសាដដក ធោយ ចិត្ត សក្តិសម និង អំធណាយ ោន េិសិដ្ឋ 

ដន ្េរះ�ិហារ បរិសុទ្ធ ។ ឥឡលូ� ធនរះ គាត់ កំេុង បធ្មើ ធបសកកម្ម ធៅ 

្បធទស ធ្បស៊ើល ។

ជា ទូធៅ បេវជិតភាេ ធអើរ៉ុន ្តូ� បាន ធៅ ថ្ ជា « បេវជិតភាេ 

ប្មុង » ។ ្េរះ បាន ្បោន បេវជិតភាេ ធអើរ៉ុន ដល់ អ្ក 

ធោយស្រ ្ទង់ រាន កិចចេការ ស្រាប់ អ្ក—នា ធេល ធនរះ និង 

ធេល អនា្ត ។ ការបធ្មើ ដ៏ ធស្មារះ្តង់ របស់ អ្ក ធៅ ក្នុង 

បេវជិតភាេ ធអើរ៉ុន ធរៀបចំ អ្ក ស្រាប់ ឱកាស អស្ចារ្យ នានា ធដើម្ី 

បធ្មើ ធៅ ឆ្នាំ បន្តបនាទាប់ ធទៀត ។ ដូចជា ចូណាថ្ន់ ដដរ អ្ក កំេុង 

ដត ធរៀបចំ ខ្លជួន « ធដើម្ី ទទួល បេវជិតភាេ មិល្ីសសាដដក ធដើម្ី 

ទទួល េរជ័យ នានា ដន ្េរះ�ិហារ បរិសុទ្ធ ធដើម្ី បធ្មើ ធបសកកម្ម 

ធេញ ធរា៉ាង ធដើម្ី កាលាយ ជា ស្វាមី និង ឪេុក ជាទី ្សឡាញ់ ធហើយ 

ធដើម្ី បន្ត ក្នុង ការបធ្មើ ដ៏ យូរ អដងវង ចំធោរះ ្េរះអរាចាស់ » (ពិត

េំទពាវះទសេក្ីជំទនឿ៖ឯកសារទយងនន�ំណរឹងល្អ[ឆ្នាំ 2004] 

ទំេ័រ 4) ។

អ្ក ្បដហល ជា មិន ដឹង ធសចក្តី លំអិត ោំងអស់  េី ឱកាស 

អស្ចារ្យ នានា ដដល ្េរះ�របិតា សួ្៌ បាន រកសាទុក ស្រាប់ អ្ក ប៉ុដន្ត 

អ្ក រាន ទំនុក ចិត្ត ថ្ អ្ក នឹង ្តូ�បាន ធរៀបចំ ធដើម្ី ទទួល បាន 

េរជ័យ ោំងធនារះ ធបើសិន អ្ក រាំ ធដើម្ី ធ�វើ តាម ចំ�ុច ខ្ង ធ្កាម 

ក្នុង នាម ជា អ្ក កាន់ បេវជិតភាេ ធអើរ៉ុន រានាក់ ។

សូមកធវើតាមម្្ះកយស៊ូវម្គដីសទ

ក្នុង នាម ជា អ្ក កាន់ បេវជិតភាេ រានាក់ អ្ក ្ ឺ ជា អ្ក 

តំណាង ឲ្យ ្េរះធយស៊ូ�្្ីស្ ។ ធនារះ រាន ន័យ ថ្ អ្ក ្តូ� 

បាន អធ្្ើញ ឲ្យ ធ�វើ តាម ្ទង់ និង ធ�វើ អវី ដដល ្ទង់ នឹង ធ�វើ ។ 

ធតើ ្ទង់ នឹង ធ�វើ អវី ខ្លរះ ? ្្ប់ កាលៈធទសៈ ោំងអស់ ្ទង់ 

បាន បូជា ជី�ិត ្ទង់ ធដើម្ី បធ្មើ និង ្បោន េរ ដល់ មនុស្ស ដដទ 

ធទៀត ។ អ្ក ក៏ ្ ួរ ធ�វើ តាម ដូច ធនារះ ផងដដរ ។ សូម លរះបង់ ខ្លជួន អ្ក 

ធដើម្ី បធ្មើ មនុស្ស ដដទ—ធហើយ បនាទាប់ មក រីកចធ្មើន និង ដកលំអ 

ដូធច្រះ ធហើយ រាន អវីៗ ជា ធ្ចើន ធទៀត េី ខ្លជួន អ្ក ធដើម្ី ដចករាយ ! 

សូម រាំ េី រធបៀប ដដល ្េរះ្្ីស្ បាន ចធ្មើន �័យ �ំ ធឡើង ក្នុង យុ��័យ 

របស់ ្ទង់ ៖ ្ទង់ « កាន់ ដត �ំ ្បកប ធោយ ្បាជាញា រឹតដត ធ្ចើន 

ធឡើង ធហើយ ជា ទី គាប់ ្េរះហឫទ័យ ដល់ ្េរះ និង ចិត្ត មនុស្ស 

ផង » (លូកា 2:52) ។

ដផ្ក ដន ការធ�វើ តាម ្េរះអង្ សធ្ង្ររះ ្ឺ ការ ដ្ប ជា រាន ភាេ 

ឆ្លាតដ� និង សុខភាេ រាង កាយ រាំមួន ធៅ ក្នុង យុ��័យ របស់ 

អ្ក ។ ធនរះ ត្មូ� ឲ្យ អ្ក ខិតខំ ធ�វើការ ធហើយ ដតងដត ធ�វើ ឲ្យ អស់ េី 

នរៀបច្ំនែើេ្ីបនម្េើ

កដវី�អិលកប៊្

ពបធានយុវជនទូនៅ

ពពរះបានពបទានបព្វជិតភាពនអើរ៉ុនដល់អ្កនោ�ស្រពទង់មានកិច្ចការសពមាប់អ្ក—ោនពលននរះនិងនពលអោគត។

បទបរើទ�ើរ្បីទរៀបចុំ

រច
ោ
រូប
ភ្
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ម
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យ
ុវវ័យ

អ្ន្កាន់ប្វជិតភា្កអើរ៉ុន៖ រកបៀបដដលខ្នុំអាចករៀបចំកដើម្ដី៖

ទទួលប្វជិតភា្មិលគដីសសាដដ្កធវើតាមម្្ះកយស៊ូវម្គដីសទតាមរយៈ

បកម្មើជានិច្ចតាមរយៈ

អនុវត្ត្ ិធដីបរិសុទ្ធនានាថនប្វជិតភា្ដូចជា

•ភសវងរកពពរះែន្ទៈរបស់ពពរះ

•នោរពពបតិបត្ិតាម

•ការអ្ិ្ឋានពបចាំប្ងៃនិងការសិកសា�ំណឈឹងលអ

•ពជមុជទឈឹកឲ្យអនែក�បទ

•ពបសិទ្ធពរ្ ពកាម៉ង់

•បនពមើ�ល់ជនទ័លពក

•សន្គ្ររះសមាជិកមិនសូវសកម្ម

•ពពងឈឹងសមាជិកពគួ្រនិងកូរ៉ុម

បកម្មើកបស្្មមេ

កាលាយជាសាវាមដីនិងឪ្ុ្រានា្់

ទទួល្រជ័យថនម្្ះវិហ្របរិសុទ្ធ
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សម្តភាេ របស់ អ្ក (សូម ធមើល្. និង ស. 4:2) ។ អ្ក កាលាយ ជា 

ទី គាប់ ្េរះហឫទ័យ ដល់ ្េរះ ធៅធេល អ្ក ខិត ជិត ្ទង់ តាមរយៈ 

ការ អ�ិស្ឋាន ្បរាំ ដថង សិកសា ដំ�ឹង ល្អ ធគារេ ្បតិបត្តិ តាម និង 

បធ្មើ ។ អ្ក កាលាយ ជា ទីគាប់ ចិត្ត ដល់ មនុស្ស ធៅធេល អ្ក រាន ចិត្ត 

សប្នុរស និង ធស្មារះ្តង់ ចំធោរះ ្្ួស្រ របស់ អ្ក និង ធ�វើ ជា មិត្ត រានាក់ 

ដដល រាន លក្ខ�ៈ ដូច ជា ្េរះ្្ីស្  ចំធោរះ មិត្ត ោំងអស់ ។

សូម រាំ ថ្ ្េរះធយស៊ូ� ដតងដត ធ�វើ តាម ្េរះឆន្ៈ របស់ ្េរះ�របិតា 

ជានិចចេ ។ អ្ក ធ�វើ តាម ្ទង់ ធៅធេល អ្ក ដសវងរក ្េរះឆន្ៈ របស់ ្េរះ 

ធេញ មួយ ដថង ធដើម្ី ដឹកនាំ ការបធ្មើ របស់ អ្ក និង ធ�វើ តាម ការបំផុស 

្ំនិត ខ្ង �ិញ្ញា� ដដល អ្ក ទទួល ។

ការបកម្មើ្ ិធដីបរិសុទ្ធថនប្វជិតភា្

េិ�ី បរិសុទ្ធ ដន បេវជិតភាេ ្ ឺរាំបាច់ ស្រាប់ កូន ធៅ របស់ 

្េរះោំង អស់ ធហើយ ្បោន េរ ោំង បុ្តា និង បុ្តី ្ទង់ ោំងអស់ 

ធស្ើៗ គានា ។ រាប់ តាំងេី អ្ក កាលាយ ជា �ីកុន ធនារះ អ្ក ជួយ បធ្មើ ធៅ 

ក្នុង េិ�ី បរិសុទ្ធ ដន បេវជិតភាេ តាមរយៈ ការដចក ស្្កាម៉ង់ ។ អ្ក 

នឹង ធៅ ដត បន្ត បធ្មើ េិ�ី បរិសុទ្ធ ដន បេវជិតភាេ ធៅ ក្នុង បេវជិតភាេ 

ធអើរ៉ុន ធៅធេល ធ្កាយ ធទៀត ធៅ ធេល អ្ក ធរៀបចំ ខ្លជួន ធហើយ ្បសិទ្ធ 

េរ ស្្កាម៉ង់ ្ជមុជ ទឹក និង ចូលរួម ការ ដតងតាំង បេវជិតភាេ 

ធអើរ៉ុន ដល់ អ្ក ដដទ ធទៀត ។

ការចូលរួម ធៅ ក្នុង េិ�ី បរិសុទ្ធ េិសិដ្ឋ នានា ធនារះ ធយើង ្តូ�ដត 

ស្អាតស្អំ ។ ភាេ្ជរះស្អាត ដន សីល�ម៌ របស់ អ្ក អាច បដន្ម 

្េរះធចស្តា ខ្ង �ិញ្ញា� ដ៏ អស្ចារ្យ ធៅធលើ េិ�ី បរិសុទ្ធ នានា ដដល 

អ្កអនុ�ត្ត ។ សូម េយាយម ឲ្យ រាន ភាេសក្តិសម តាម ្្ប់ �ិ�ី 

ោំងអស់ ធដើម្ី កាន់ ដេង ស្្កាម៉ង់ ដ៏ េិសិដ្ឋ របស់ ្េរះអរាចាស់ 

(សូម ធមើល ្. និង ស. 38:42) ។ ធៅធេល ណា អ្ក ធ�វើ ដូធច្រះ ធនារះ 

អ្ក អាច ឈរ ធៅ ចំធោរះ �ួដ ឬ ស្ខ្ របស់ អ្ក ថ្ ជា អ្ក តំណាង 

ដ៏ េិត រានាក់ របស់ ្េរះធយស៊ូ�្្ីស្ ។ េួកធ្ នឹង បាន េរ ធោយស្រ 

ការធប្តជាញា ចិត្ត របស់ អ្ក ធដើម្ី ធគារេ ធសចក្តី សញ្ញា នានា ដដល អ្ក 

កំេុង ជួយ រំឭក េួកធ្ស្រជាថ្មី ។

សូមបកម្មើជានិច្ច

ក្នុង នាម ជា អ្ក កាន់ បេវជិតភាេ ធអើរ៉ុន រានាក់ ធនារះ អ្ក ្តូ� បធ្មើ ។ 

្្ប់ ធេល ោំងអស់ សូម ដសវងរក ឱកាស ធដើម្ី បធ្មើ ្្ួស្រ 

មិត្ត្ក្តិ សរាជិក កូរ៉ុម របស់ អ្ក និង មនុស្ស ដដទ ធទៀត ។ អវីៗ ្្ប់ 

យ៉ាង ដដល អ្ក ធ�វើ ធៅ ក្នុង បេវជិតភាេ ជួយ អ្ក បធ្មើ មនុស្ស ដដទ 

ោំង ខ្ង ស្ច់ ្ ម និង ខ្ង �ិញ្ញា� ។ ឧោហរ�៍ ធៅធេល 

អ្ក ជួយ ប៊ើស្សេ ឬ ្បធាន ស្ខ្ របស់ អ្ក ធោយ ការបធ្មើ 

្្ួស្រ មួយ ដដល អ្ក បធ្ងៀន តាម ផ្រះ ធនារះ អ្ក កំេុង ដត ធរៀន េី រធបៀប 

ធដើម្ី ដសវងយល់ និង ដថោំ េី ត្មូ�ការ របស់ អ្ក ដដទ ធទៀត ។ អ្ក 

នឹង បធ្មើ មនុស្ស ដដទ ផងដដរ ធៅធេល អ្ក ធ្ង ធៅ ជួយ េ្ងឹង 

សរាជិក កូរ៉ុម របស់ អ្ក ធហើយ សធ្ង្ររះ អ្ក មិន សូ� សកម្ម ្បមូល 

ដង្វាយ តម អាហារ ធដើម្ី ជួយ អ្ក ្កី្ក និង ជន ទ័ល្ក ជួយ ធ�វើការ 

បធ្មើ ដល់ អ្ក ឈឺ និង ជន េិការ បធ្ងៀន និង ដថ្លង ទីបនាទាល់ េី 

្េរះ្្ីស្ និង ដំ�ឹង ល្អ របស់ ្ទង់ និង សំរាល បន្នុក នានា ដន ជន 

ដដល បាក់ ទឹកចិត្ត ។

អ្ក បធ្មើ  ធៅ ធេល អ្ក បធ្ងៀន ធមធរៀន ធៅ ក្នុង ការ្បជុំ កូរ៉ុម 

និង រា្តី ជួបជុំ ្កុម ្្ួស្រ របស់ អ្ក ។ អ្ក បធ្មើ ធៅធេល អ្ក 

អធ្្ើញ មនុស្ស ោំងអស់ មកកាន់ ្េរះ្្ីស្ (សូម ធមើល ្. និង ស. 

50:29)—ធៅ ផ្រះ ធៅ ក្នុង កូរ៉ុម របស់ អ្ក ធៅ ស្ោ ធរៀន ជាមួយ អ្ក 

ផ្សេវផសាយ ស្សនា ធេញ ធរា៉ាង និង កដន្លង ធផ្សង ធទៀត ដដល អ្ក រស់ 

ធៅ ។

អនាគតរបស់អ្ន្

សូម េិភាកសា ជាមួយ ឪេុក រាតាយ របស់ អ្ក ឬ អ្ក ផ្តល់ ដំបូនាមាន 

េី អវី ដដល ត្មូ� ឲ្យ អ្ក ្តូ� រាន ធៅ ក្នុង តួនាទី នាធេល អនា្ត របស់ 

អ្ក ក្នុង នាម ជា អ្ក កាន់ បេវជិតភាេ មិល្ីសសាដដក អ្ក ផ្សេវផសា 

ស្សនា ស្វាមី និង ឪេុក រានាក់ ។ សូម សរធសរ ធៅ ក្នុង ចធនាលារះ 

ដដល បាន ោក់ ឲ្យ េី ទំនួល ខុស ្តូ� ដ៏ អស្ចារ្យ មួយ ចំនួន ោំងធនារះ 

និង េី រធបៀប ដដល អ្ក អាច ធរៀបចំ ខ្លជួន សេវដថង ធនរះ ស្រាប់ ទំនួល 

ខុស ្តូ� ោំង ធនារះ ក្នុង នាម ជា អ្ក បធ្មើ ធៅ ក្នុង បេវជិតភាេ ធអើរ៉ុន ។ 

វា ្បដហល ជា ស្មនុ្ស្មាញ ធេក ស្រាប់ ធេល ឥឡលូ� ធនរះ ប៉ុដន្ត សូមរាំ 

ថ្ �ិ�ី ដ៏ ល្អបំផុត ធដើម្ី ធរៀបចំ ខ្លជួន ធនារះ ្ ឺ ធ�វើ អវីៗ ដដល ស្មញ្ញា ដដល 

្េរះ�របិតា សួ្៌ បាន សុំ អ្ក អ្ក ធ�វើ សេវដថង ធនរះ ។ សូម ឲ្យ អ្ក ទទួល 

បាន សុ្មង្ល ធៅធេល អ្ក បធ្មើ ក្នុង ធេល ធនរះ និង ធរៀបចំ ខ្លជួន 

ស្រាប់ អនា្ត ដ៏ រុងធរឿង របស់ អ្ក ។ ◼

អ្ក ត្្វើ តាម សទង់ តៅ តពល អ្ក ដ្ត្វងរក សពះឆនទៃទៈ 

រប្ត់ សពះ តពញ មួយ ផថងៃ តែើម្រី ែឹកនាំ រោរបតសមើ 

រប្ត់ អ្ក និង ត្្វើ តាម រោរបំ្ុ្ត េំនិ� ខាង 

វិញ្ញាណ ដែល អ្ក ទទួល ។
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យ
ុវវ័យ

«បពវជិតភ្ពគឺជាអំណាច

និងសិទ្ធិអំណាចបនពពរះភ�ល

ពតូវបានពបទានឲ្យសពមាប់

នសចក្ីសន្គ្ររះនិងជាពរជ័យ

�ល់—បុរសពស្ីនិងកុមារតូចៗ

ទាំងអស់។...

«មានពរជ័យពិនសសៗមកពីពពរះសពមាប់មនុស្

សក្ិសមពគប់រូបភ�លបានទទួលបុណ្យពជមុជទឈឹក

ទទួលពពរះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងទទួលទាន្ ពកាម៉ង់

ជានទៀងទាត់។ពពរះវិហ្របរិសុទ្ធោំពនលែឺនិងកមាលាំង

បភន្ថមពពមជាមួយនឈឹងការសនយាបនជីវិត�៏អស់កល្ជានិច្ច

[សូមនមើលគ.និងស.138:37,51]។»

ដអលក�ើរដនលអិល.អាន់ក�ើរសិនថន្ ូរ៉ូមថន្ ួ្សាវ្ដប់្ដីរនា្់«Power 
in the Priesthood»Ensignឬលីអាហូណា,ដខវិច្ិកាឆ្នាំ2013,
92។

ពួកអ្កដឹកោំស្សោចពកបានបនពងៀនន�ើងថាពិធរីបរិសុទ្ធនិងនសចក្រីសញ្ញាននបព្វជិតភាព
មានសពមាប់កូននៅទាំងអស់របស់ពពរះ—ទាំងបុរសនិងពស្តរី។

កា
ររច

ោ
នោ

យ
ន�

្គល
អា

មព
ស
្ង

«វាសំខាន់សពមាប់នយើងន�ើម្ី

យល់ថាពពរះវរបិតាសួគ៌បាន

ពបទានមាោ៌ាមួយសពមាប់បុពតា

និងបុពតីរបស់ពទង់ទាំងអស់

ោនាន�ើម្ីមានពរជ័យនិង

ពតូវបានពពងឈឹងនោយអំណាច

បនបពវជិតភ្ព។ចំណុចសំខាន់ចំនោរះភ្នការរបស់

ពពរះសពមាប់កូននៅវិញ្ញាណរបស់ពទង់គឺការពបកាស

នោយផាទាល់របស់ពទង់ថា៖‹ននរះន�ើយជាកិច្ចការ

របស់នយើងនិងសិរីលអរបស់នយើងគឺន�ើម្ីោំឲ្យមាន

អមតភ្ពនិងជីវិត�៏នៅអស់កល្ជានិច្ច�ល់មនុស្›

(ម៉ូនស1:39)»។

ដអលក�ើរអិម.រ័សុលបា�ឺដរថន្ ូរ៉ុមថន្ួ្សាវ្ដប់្ដីរនា្់«‹This Is 
My Work and Glory,›»EnsignឬLiahona,ដខឧសភាឆ្នាំ
2013, 19។

«ពិ្ីបរិសុទ្ធបពវជិតភ្ពនិង

នសចក្ីសញ្ញាន្វើឲ្យនយើងទទួល

បានពរជ័យនពញនលញភ�ល

ពពរះសនយានឈឹងនយើងភ�លអាចន្វើ

នៅបានតាមរយៈ�គ្វាយ្ ួនពពរះ

សន្គ្ររះ។ពួកនគបានបំោក់នៅ

កនែនុងប�បុពតានិងបុពតីរបស់ពពរះជាមួយនឈឹងអំណាចភ�ល

ជាអំណាចរបស់ពពរះន�ើយ្ ្ល់ឱកាស�ល់នយើងន�ើម្ី

ទទួលជីវិតអស់កល្ជានិច្ច—ន�ើម្ីពតឡប់នៅវត្មានរបស់

ពពរះនិងរស់នៅជាមួយពទង់កនែនុងពគួ្រ�៏អស់កល្ជានិច្ច

របស់ពទង់។»

ខារ៉ូលអិមសទដីហវិនស៍ជាទដីម្បឈឹ្សាទដីមួយ្ ្ននុងគណៈម្បធានសរាគមសក្គ្រះទូកៅ
«កតើកយើងដឈឹងនូវអវដីដដលកយើងរានឬកទ?»EnsignឬLiahonaដខវិច្ិកា
ឆ្នាំ2013ទំ្័រ12។

អុំណាចនែើេ្ីម្បទានព្រ

រនុស្សទាុំងអស់



54 លីអា�ូណា

ក្នុង នាម ជា  យុ�នារី  ឬ យុ�ជន  ធតើ អ្ក អាច ធ�វើ 

យ៉ាងណា ធដើម្ី អាច ោញ យក អំណាច ដន 

ធសចក្ី សញ្ញាបេវជិតភាេ  ដដល អ្ក បាន ធ�វើ ធៅ 

េិ�ីបុ�្យ្ជមុជទឹក ធដើម្ី េ្ងឹង ធ្ហោឋាន និង ្្ួស្រ របស់ 

អ្ក មិន ថ្ ស្ថានសភាេ ្្ួស្រ របស់ អ្ក យ៉ាង ណា ធទ ? 

ការ យល់ អំេី តួនាទី និង ស្រៈសំខ្ន់ ដន ្្ួស្រ របស់ ធយើង 

ធៅ ក្នុង ដផនការ របស់ ្េរះអរាចាស់ អាច បំផុស ្ ំនិត ធយើង ឲ្យ 

ធគារេ ការសនយា ោំងឡាយ ដដល ធយើង បាន ធ�វើ តាមរយៈ ការ 

ធមើល ធឃើញ ថ្ ការ បធ្មើ ដ៏ ធរារះមុត បំផុត និង ល្អបំផុត របស់ 

ធយើង ្ឺ្តូ�ដត  ធ�វើ ធឡើង ធៅក្នុង ធ្ហោឋាន របស់ ធយើង ផ្ទាល់ ។ 

ចូរ ធមើល េី រធបៀប មួយចំនួន ដដល ធយើង អាច ោញ អំណាច 

ដន ធសចក្ីសញ្ញា របស់ ធយើងមក េ្ងឹង  និង បធ្មើ ដល់ អ្ក 

ោំងឡាយ ដដល សំខ្ន់ បំផុត ចំធោរះ ធយើង ។

កតើអ្ន្នឈឹងក្លែើយតបកដ្យរកបៀបណា?

វា ជា រា្តី ដថង ចន្ ធហើយ អ្ក រាន លំហាត់ យ៉ាង ធ្ចើន ។ 

អ្ក ឮ ឪេុក អ្ក ធៅ ្្ួស្រ មក ជុំ គានា ស្រាប់ រា្តីជួបជុំ ្កុម 

្្ួស្រ ។ ធតើ អ្ក ធ�វើ យ៉ាង ធម៉ច ?

ជធ្មើស ក ៖ ចធម្លើយ អ្ក្ឺ ថ្ « ឱ បា៉ា ធអើយ ខ្នុំ គាមាន ធេល 

ធទ យប់ ធនរះ ! ខ្នុំ ្តូ� ធរៀន ! »

ជធ្មើស ខ ៖ អ្ក ្បញាប់្បញាល់ ជួយ ធៅ បងប្អលូន មក ជុំ 

គានា ធហើយ ចូលរួម អ�ិស្ឋាន ធ្ចៀង ចធ្មៀង និង ធរៀន ស្រលិខិត 

ធោយ រីករាយ ។ 

កៅក្លរានភា្ជាអ្ន្ដឈឹ្នាំប្វជិតភា្កៅផទះ

ការ គាំ្ទ ឪេុក រាដែយ របស់ អ្ក តាមរយៈ ការ ចូលរួម ក្នុង 

រា្តីជួបជុំ ្កុម្្ួស្រ ការអ�ិស្ឋាន ជា្្ួស្រ និង ការសិកសា 

្ម្ពីរ ជា្្ួស្រ ្ឺ ជា រធបៀប មួយចំនួន ធដើម្ី េ្ងឹង ដល់ ភាេ 

ជាអ្កដឹកនាំ បេវជិតភាេ ធៅ ក្នុង ធ្ហោឋាន របស់ អ្ក ។ រាន 

រធបៀប ដដទធទៀត ជាធ្ចើន ដូចជា ៖

•  អ�ិស្ឋាន ឲ្យ ឪេុក រាដែយ អ្ក ។ (េួកគាត់ អ�ិស្ឋាន 

ស្រាប់ អ្ក ជាធរៀងរាល់ ដថង យ៉ាង ជាក់) ។

•  គាំ្ទ ឪេុក រាដែយ របស់ អ្ក ក្នុង ការ ធៅ បធ្មើ ធៅ 

ស្សនាច្ក របស់ គាត់ ធហើយ ជួយក្នុងកិចចេការ ផ្រះ 

ជាេិធសស ធៅធេល េួកគាត់ រ�ល់ នឹង កិចចេការ េិធសស ។

•  ជួយ ឪេុក រាដែយ របស់អ្ក ស្វា្មន៍ ្្ូបធ្ងៀន តាមផ្រះ 

ធៅធេល េួកធ្ មក ធហើយ ស្ដែប់ ស្រលិខិត របស់េួកធ្ 

ធោយ យកចិត្ត ទុកោក់ ។ កា
ររច

ោ
នោ

យ
ស
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មា
៉ាកក

ូឡ
នុម

នៅនពលអ្ករកសា
នសចក្រីសញ្ញារបស់អ្ក
នោរះអ្កទាញ�ក
អំណាចបព្វជិតភាព
្កពបទានពរដល់
នគហោឋាននិងពគួស្រ
របស់អ្ក។

កដ្យបូនដីអិល.អូសាការសុន

ពបធានយុវោរីទូនៅ

ការនាំ្ រជ័យ
ទាំងឡាយននប្្វជិតភា្

ច្ូលក្នុងនគហដាឋានរបស់អ្ក



•  ធបើ រាន ្េរះ�ិហារបរិសុទ្ធ ធៅ ក្នុង តំបន់ អ្ក សូម ជួយ 

ធមើល ប្អលូនៗ អ្ក ធដើម្ី ឲ្យ ឪេុក រាដែយ អ្ក អាច ធៅ 

្េរះ�ិហារបរិសុទ្ធ  ធហើយ ចូលរួម ក្នុង េិ�ីបរិសុទ្ធ ដន 

បេវជិតភាេ ។

សូម រាំ ថ្ វា េុំ ដមន  ឪេុក រាដែយដត មយា៉ាង ធទ ដដល 

ទទួលខុស្តូ� ក្នុង ការ អធ្្ើញ  និង ការ រកសា ្េរះ�ិញ្ញា� ក្នុង 

ធ្ហោឋាន របស់ អ្ក ធនារះ ។ រាន អវី ជាធ្ចើន ដដល អ្ក អាច 

ធ�វើ ធដើម្ី អធ្្ើញ ្េរះ�ិញ្ញា� តាមរយៈ សកម្មភាេ និង 

អាកប្កិរិយ របស់ អ្ក ។ ធតើ អ្ក កំេុង ធ�វើ ចំដ�ក របស់អ្ក 

ធដើម្ី អធ្្ើញ ឲ្យ រាន ឥទ្ធិេល ដន្េរះ�ិញ្ញា� ក្នុង ធ្ហោឋាន 

របស់ អ្ក ឬ ធទ ?

កៅក្លគាមនភា្ជាអ្ន្ដឈឹ្នាំប្វជិតភា្កៅផទះ

្កុម ្្ួស្រ េុំរាន លក្ខ�ៈ ឬ ដំធ�ើរ ការ ដូច គានា ោំងអស់ 

ធនារះ ធទ ។ អ្ក អាច នឹង រាន ្្ួស្រ ដដល រាន ដត ឪេុក ឬ ដត 

រាដែយ ឬ គាមាន អ្កកាន់ បេវជិតភាេ ដដល ធ�វើ ជាអ�ិបតី ក្នុង 

ធ្ហោឋាន របស់ អ្ក ។ ធៅ ដត រាន រធបៀបជាធ្ចើន ធដើម្ី អធ្្ើញ 

អំណាច បេវជិតភាេ មក េ្ងឹង ដល់ អ្ក និង ្្ួស្រ របស់ 

អ្ក ។ ោំង ធនរះ ្ឺ ជា ធរឿង  ដដល ធយើង ្ ួរ ធ�វើ ោំងអស់ គានា មិន ថ្ 

ស្ថានភាេ របស់ ធយើង យ៉ាង ណា ធទ ៖

•  រាន ការអ�ិស្ឋាន ផ្ទាល់ខ្លជួន សិកសា ្េរះ្ម្ពីរ និង 

តមអាហារ ។ កិចចេខិតខំ ោំងធនរះ នឹង ជួយ អ្ក រឹងរាំ 

ខ្ង�ិញ្ញា� ធហើយ អធ្្ើញ ្េរះ�ិញ្ញា� ចូល ក្នុង ជី�ិត 

អ្ក និង ធៅក្នុង បរិយកាស ដន ឥទ្ធិេល របស់ អ្ក ។

•  ចំណាយធេល ធដើម្ី តធមកើង ការ ធៅ បធ្មើ របស់អ្ក 

ឬ កិចចេការ ស្សនាច្ក របស់ អ្ក ធហើយ ធ្តៀម ខ្លជួន 

ជាធ្សច ស្រាប់ ធមធរៀន ធៅ ដថងអាទិត្យ ។ ការ ធ�វើ ដូធរានារះ 

ជួយ អ្កឲ្យ រាន ទំនុកចិត្ត ធៅ ធលើ ខ្លជួន អ្ក ធហើយ បង្ហាញ 

នូ� ការ គាំ្ទ ចំធោរះ កម្ម�ិ�ី បេវជិតភាេ ។

•  បង្ហាញ ការ ធគារេ ដល់ សរាជិក ោំងអស់ ក្នុង្្ួស្រ 

អ្ក ធហើយ គាំ្ទ សកម្មភាេ ល្អៗ របស់ េួកធ្ ។ 

ជធ្មើស ោំង ធនរះ ជួយ េ្ងឹង ដល់ ្្ួស្រ ោំងមូល ។

•  ចូរ ដចករាយ ជាមួយ ្្ួស្រ អ្ក នូ� ធរឿង ោំងឡាយ 

ដដល អ្ក ធរៀន និង ធ�វើ ធៅ ក្នុង ថ្នាក់  និង កូរ៉ុម របស់ 

អ្កធៅ ស្សនាច្ក ។ វា ្ ឺ ជា �ិ�ី មួយ ធដើម្ី នាំ ការ 

បធ្ងៀនដំ�ឹងល្អ ចូល ក្នុង ធ្ហោឋាន ។

•  ដសវងរក រធបៀប ធដើម្ី បធ្មើ អ្កោំង ឡាយ ដដល ធៅ ជុំ 

�ិញ អ្ក តាមរយៈ ទធងវើ ដន សណាដាន ចិត្ត ល្អ ដ៏ ស្ម្្ញ 

ៗ ។

•  ជួយ ធមើល ការ ខុស្តូ� ក្នុង ធ្ហោឋាន តាមរយៈ ការ 

ធ�វើ កិចចេការ ឬ ជួយ ដល់ បងប្អលូន ្បុស ឬ ្សី ណា 

រានាក់ ។

•  បង្ហាញ ក្ី ្សឡាញ់ ដូច ្េរះ្្ីស្ ដល់ ្្ួស្រ 

អ្ក—វា នឹង រាន ឥទ្ធិេល កាន់ ដត ខ្លាំង មួយ ធៅ ក្នុ ង 

ការ ស្ថាបនាចំ�ង  ្្ួស្រ រឹងរាំ ជាង អវីៗ ធផ្សង 

ធទៀត ោំងអស់ ដដល អ្ក អាច ធ�វើ ។

ការកគារ្កសច្្ដីសញ្ញារបស់អ្ន្

តាមរយៈ កា របធ្មើ ការ ្សឡាញ់ និង ការ េ្ងឹង 

្្ួស្រ របស់ ធយើង ធនារះ ធយើង កំេុង ដត េិត ធស្មារះ្តង់ 

ចំធោរះ ធសចក្ីសញ្ញា ោំងឡាយ ដដល ធយើង ធ�វើ ធៅ 

េិ�ីបុ�្យ្ជមុជទឹក ធដើម្ី ឈរ ជា ស្ក្សី ដន ្េរះធយស៊ូ� 

្្ីស្ រកសា បទប្្ញត្តិ របស់្ទង់ និង េ្ងឹង ដល់ 

អ្កោំងឡាយ ដដល ធៅ ជុំ �ិញ ធយើង ។ ធយើង អាច ោញ 

យក ករាលាំង ដន ធសចក្ីសញ្ញា បេវជិតភាេ មក ធ�វើ ជាេរជ័យ 

មួយ មក ក្នុង ធ្ហោឋាន និង ្កុម្្ួស្រ ធយើង ធហើយ ជួយ 

ធៅក្នុង ធ្ហោឋាន និង ្កុម្្ួស្រ ធយើង ។ ក្របទបមើ

បព្ជិតភាព និងទគហោឋាន ្ឺ ជា ោក្យ ោំងឡាយ ដដល ្ ួរ 

ដត រាន ជាប់ ធៅ ក្នុង ្ ំនិត របស់ ធយើង ដ៏ អស់កល្ជានិចចេ ។ 

សរាជិក ដន ្កុម ្្ួស្រ ផ្ទាល់ ខ្លជួន ធយើង ្ួរ ដត ជា អាទិភាេ 

ទីមួយ ធៅធេល ធយើង រក �ិ�ី ធដើម្ី ចូលរួម ក្នុង កិចចេការ ដន 

ធសចក្តីសធ្ង្ររះ ។ ធៅធេល ធយើង េ្ងឹង ្កុម ្្ួស្រ របស់ 

ធយើង ធនារះ ធយើង ក៏ េ្ងឹង ដល់ស្សនាច្ក សហ្មន៍ 

និង េិ្េធោក របស់ ធយើង ផងដដរ ។ ◼

«ម្កុេម្គួសារជា

ដផ្កសំខាន់េួយនន

ដផនការរបស់ម្ព្ះ

ែ៏បង្កបនង្កើតសម្មាប់

នគាលនៅែ៏អស់កល្

ជានិច្្ចននកូននៅរបស់

ម្ព្ះអង្គ»។

«បកុរប្រួសារ៖ទសចក្បីបបកាស
�ល់្ ិភ្ទោក»EnsignឬLiahona,

ខខវិច្ិកាឆ្នាុំ2010, 129។

ការនាំ្ រជ័យ
ទាំងឡាយននប្្វជិតភា្

ច្ូលក្នុងនគហដាឋានរបស់អ្ក

«កិច្្ចការរបស់

ម្ព្ះអមាចាស់ែ៏សំខាន់ខាលាំង

បំផុតដែលអ្កនឃឹងនធវេើ

នឃឹងស្ិតនៅក្នុងជញ្ជាំង

នននគហដាឋានផ្ទាល់ែលែលួន

របស់អ្ក»។

Teachings of Presidents of  
the Church: Harold B. Lee

(ឆ្នាុំ2000),េុំ្័រ134។
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សារលិខិត របស់ ខ្នុំ ចំធោរះ អ្ក ្ឺ ជា 

ធសចក្តី សង្ឃឹម និង ការធលើក 

ទឹកចិត្ត មួយ ស្រាប់ ធេល ឥឡលូ� 

ធនរះ និង ស្រាប់ ធេញ មួយ ជី�ិត របស់ អ្ក ។ រាន ភាេ ្ចបូក 

្ចបល់ ជា ធ្ចើន ធៅ ក្នុង េិ្េធោក ប៉ុដន្ត ដតងដត រាន ភាេ 

្ចបូក ្ចបល់ ជានិចចេ ធៅ ្្ប់ ជំនាន់ និង យុ្សម័យ ។ សូម 

កុំ ្េួយ បារម្ ជា មួយ ភាេ្ចបូក្ចបល់ ោំង ធនារះ ធហើយ សូម 

កុំ បាក់ ទឹក ចិត្ត ធោយ ស្រ វា ធឡើយ ។ ឆ្នាំ បន្តបនាទាប់ ខ្ង មុខ 

ធនរះ នឹង ធោរធេញ ធោយ ឱកាស និង េរជ័យ ដ៏ អស្ចារ្យ នានា ។ 

ធយើង នឹង បន្ត ធជឿនធលឿន ធៅ មុខ ធៅ ក្នុង �ិស័យ �ិទយាស្្ស្ត 

និង បធចចេក�ិទយា �ិស័យ សុខ្្ិបាល និង ទំនាក់ទំនង—្ឺ 

្្ប់ �ិស័យ ោំងអស់ ដដល បាន ធដើរ តួ យ៉ាង ខ្លាំង ធដើម្ី អ្ិ��្ឍ 

ជី�ិត របស់ ធយើង ។ អ្ក រស់ ធៅ ក្នុង យុ្សម័យ ដ៏ រុងធរឿង បំផុត 

ដដល េិ្េធោក មិន ដដល ធាលាប់ បាន ដឹង េី មុន មក ជាមួយ នឹង 

េរជ័យ នានា ឯ ធទៀត  ដដល កំេុង មក កាន់ មនុស្ស ជាធ្ចើន ធទៀត 

ធៅ ជុំ �ិញ េិ្េធោក សេវដថង ធនរះ ជាង ធេល ណាៗ ធផ្សង ធទៀត 

ធៅ ក្នុង ្ប�ត្តិស្្ស្ត ។ សូម រាំ ថ្—ជីដូន របស់ អ្ក មិន ធាលាប់ 

្សដម៉ េី ឧបករ�៍ digital tablet ធឡើយ កាល េី គាត់ រាន 

អាយុ ្សបាល អ្ក ធនារះ ធហើយ ជីតា របស់ អ្ក ក៏ េុំ ដឹង អវី ោល់ ដត 

ធស្រះ  អំេី រធបៀប ធផ្ើស្រ តាម ទូរស័េ្ ។ ដូធច្រះ សូម រីករាយ និង 

រាន សុខភាេ ល្អ និង រាន សុដ្ឋិនិយម ចុរះ ។

ខ្នុំ សូម និយយ ការ�៍ ធនរះ ជា ដផ្ក ធោយស្រ អត្បទ មួយ 

ដដល ខ្នុំ បាន អាន ថ្មីៗ ធនរះ បាន និយយ េី ជំងឺ ដដល ធកើត រាន 

យ៉ាង ស្ម្្ញ បំផុត ក្នុង ចំធណាម មនុស្ស �័យ ជំទង់ ក្នុង សម័យ 

ធនរះ ្ឺ មិនដមន ជំងឺ ទឹក ធនាម ដផ្អម ឬ ជំងឺ ធបរះដូង ឬ ជំងឺ មហារីក 

ធឡើយ ។ (ជាទូធៅ ជំងឺ ោំងធនារះ ្ឺ ដតងដត ធ្ចើន ធកើតរាន 

ចំធោរះមនុស្ស អាយុ ្សបាល ខ្នុំ មិនដមន មនុស្ស �័យ ដូច អ្ក 

ធឡើយ) ។ ្ឺ មិនដមន ធទ វា ្តូ� បាន រាយការ�៍ ថ្ ជំងឺ ដដល 

មនុស្ស ជំទង់ និង មនុស្ស ក្នុង �័យ 20 ឆ្នាំ  រងទុក្ខ ភា្ ធ្ចើន 

ធនារះ ្ ឺ ជំងឺ ដដល សង្ស័យ េី ខ្លជួនឯង ្័យ ខ្លាច េី អនា្ត បនាទាប 

តដម្ល ខ្លជួន និង ខវរះ នូ� ទំនុក ចិត្ត ទូធៅ ធលើ ខ្លជួនឯង និង ធៅ ក្នុង 

េិ្េធោក ដដល ធៅ ជុំ�ិញ េួកធ្ ។

ធោរះបី ជា ខ្នុំ រាស់ ធ្ចើន ជាង អ្ក ខ្លាំង យ៉ាង ណា ក៏ ធោយ ខ្នុំ 

េិត ជា យល់ េី កងវល់ ដបប ធនារះ ធោយស្រ ភា្ ធ្ចើន ដន ជី�ិត 

យុ��័យ របស់ ខ្នុំ ខ្នុំ ហាក់ បី ដូច ជា ្បឈម មុខ នឹង ស្ថានភាេ 

នានា ដដល ធ�វើ ឲ្យ ខ្នុំ េុំ រាន ទំនុកចិត្ត ខ្លាំង ធឡើង ចំធោរះ ខ្លជួនឯង ខ្នុំ 

អាច រាំ េី ការខំ េយាយម ចង់ បាន េិន្នុ ល្អ េី ការសិកសា សង្ឃឹម 

ចង់ ឈ្រះ ឱកាស មួយ ស្រាប់ អាហារ រូបករ�៍ ធហើយ ធងឿង 

ឆងល់ េី មូលធហតុ ដដល មនុស្ស ដដទ ហាក់បី ដូចជា រាន ្បាជាញា 

វាងដ� ធ្ចើន ជាង ខ្នុំ អវី ម្ល៉ធរះ ។ ខ្នុំ អាច ចងរាំ ជា ធ្ចើន ឆ្នាំ ធហើយ 

ជា យូរ ឆ្នាំ មក ធហើយ េី ការ្បកួត អត្តេលកម្ម មួយ ដដល ខ្នុំ 

េយាយម ធលង្បកួត ធោយ រាន ទំនុក ចិត្ត ស្រាប់ ជ័យជំនរះ  

ធៅ ក្នុង  កីឡា�ិជាជា ក្នុង �ិទយាល័យ និង មហា �ិទយាល័យ ចង់ ឈ្រះ 

ដល្ង សំខ្ន់ៗ យ៉ាង អន្រះស្រ ឬ យក មក ផ្រះ នូ� ោន រង្វាន់ 

ដដល ចង់ បាន ។ ជាេិធសស ខ្នុំ ចងរាំ េី ការខវរះ ទំនុកចិត្ត ជាមួយ 

្សីៗ ជា មូលធហតុ ញឹកញាប់ មួយ ដន ក្តី បារម្ ដ៏ �ំ ដដល រាន 

ធៅ ក្នុង យុ�ជន ខ្នុំ រាន អំ�រ្ុ� យ៉ាង ខ្លាំង ចំធោរះ ស៊ើធស្ើរ 

ហូដឡន ដដល ផ្តល់ ឱកាស ធដើរធលង ជា្ូ ជាមួយ ខ្នុំ ។ ដមន 

កដ្យដអលក�ើរ
ដជ្ហវដីអ័រ.ហូ�ិន

បនកូរ៉ុមបនពួក្ វក�ប់ពីរោក់

្រំនុកច្ិតតែច្ំនពាះ

ភា្សក្ិសរ
ខ្នុំប៉ងចង់និយា�ពតង់ៗអំពរីរនបៀបមានទំនុកចិត្តដ៏
ពិនសសផបបនោរះ។
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ធហើយ ខ្នុំ អាច ចងរាំ អវីៗ ោំង អស់ ដដល អ្ក ចងរាំ—ធោយ មិន ្បាកដ ថ្ រាន 

រូបរាង យ៉ាង ដូចធម្តច ធនារះ ធទ ឬ ធបើសិន ជា នាង សុខ ចិត្ត នឹង ធដើរ ធលង ជា្ូ ជាមួយ ខ្នុំ 

ឬ ថ្ អនា្ត របស់ ខ្នុំ នឹង ធកើត ធឡើង យ៉ាង ណា ធនារះធទ ។

ធគាលបំ�ង របស់ ខ្នុំ ធេល ធនរះ ្ឺ មិន ដមន េិភាកសា េី បញ្ហា ោំង អស់ ដដល 

យុ��័យ ្បឈម មុខ ដដល នាំ ឲ្យ រាន មន្ិល សង្ស័យ និង រានទំនុកចិត្ត មួយ ចំនួន 

ធលើ ខ្លជួន ឯង ធនារះ ធទ ប៉ុដន្ត  ខ្នុំ ចង់ និយយ ្តង់ៗ អំេី រធបៀប រាន ទំនុក ចិត្ត ដ៏ េិធសស 

ដបប ធនារះ—្ឺ ជា ទំនុកចិត្ត ដដល ធៅធេល ដសវងរក ធោយ ្តឹម្តូ� ធនារះ នឹង រាន 

ឥទ្ធិេល យ៉ាង ខ្លាំងកាលា ធលើ ចំ�ុច ដដទ ធផ្សង ធទៀត ដន ជី�ិត របស់ ធយើង ជាេិធសស 

ការឲ្យ តដម្ល ធលើ ខ្លជួនឯង និង រធបៀប ដដល ធយើង ្បធមើធមើល េី អនា្ត ។ ធដើម្ី ធ�វើ ដបប 

ធនរះ បាន ធនារះ ខ្នុំ ្តូ�ដត ្បាប់ អ្ក នូ� ធរឿង មួយ ។

តថមលែថនភា្ស្្តិសមផ្ទាល់ខលែលួន

ជាធ្ចើន ឆ្នាំ កន្លង ធៅ កាល េី មុនធេល ដដល ខ្នុំ ្តូ� បាន ធៅ ជា អ្ក រាន សិទ្ធិ 

អំណាច ទូធៅ ធនារះ ខ្នុំ បាន ចូល រួម ជា អ្ក ធឡើង និយយ រានាក់ ធៅ ក្នុង សន្ិសីទ 

យុ�មជ្ឈិម�័យ មួយ ។ សន្ិសីទ ធនារះ រួម រាន ោំង ការ្បជុំ ដថ្លង ទីបនាទាល់ ដដល 

រាន អ្ក ្តឡប់ េី ធបសកកម្ម ្សស់ សង្ហារ រានាក់ បាន ធ្កាក ឈរ ធដើម្ី ដថ្លង ទីបនាទាល់ 

របស់ គាត់ ។ គាត់ ធមើល ធៅ ស្អាត បាត បរិសុទ្ធ និង រាន ទំនុកចិត្ត—្ឺ ធមើល ធៅ 

ដូច ជា អ្ក ្តឡប់ េី ធបសកកម្ម ។

ធៅធេល គាត់ បាន រាប់ ធផ្តើម និយយ ធនារះ គាត់ បាន ្សក់ ទឹក ដ្្ក ។ គាត់ បាន 

និយយ ថ្ គាត់ រាន អំ�រ ្ ុ� ធដើម្ី ឈរ ធៅ ក្នុង ចំធណាម ្កុម យុ��័យ  ដន េួក 

បរិសុទ្ធ ដថង ចុង ធ្កាយដ៏ អស្ចារ្យ ដបប ធនរះ និង រាន អារម្ម�៍ ល្អ េី ជី�ិត ដដល គាត់ ្តូ� 

បាន េយាយម ដឹកនាំ ។ គាត់ បាន និយយ ថ្ ប៉ុដន្ត អារម្ម�៍ ធនារះ ្គាន់ ដត អាច ធ�វើ 

បាន ប៉ុធណាណារះ ធោយស្រ ដត បទេិធស្� មួយ ដដល គាត់ បាន រាន កាល េី ប៉ុនាមាន 

ឆ្នាំ មុន ្ឺ ជា បទេិធស្� មួយ ដដល 

តដ្មត្មង់ ជី�ិត របស់ គាត់ ជា ធរៀង 

រហូត ។

បនាទាប់ មក គាត់ បាន ្បាប់ េី ធេល 

ដដល គាត់ ្តឡប់ មក ផ្រះ �ិញ បនាទាប់ េី 

ធដើរ ធលង ជា ្ ូ ដដល មិន យូរ ប៉ុនាមាន ធ្កាយ េី គាត់ ្តូ� បាន ដតងតាំង ជា ដអលធ�ើរ ធៅ 

អាយុ 18 ឆ្នាំ ។ រាន អវី មួយ បាន ធកើត ធឡើង ធៅ ក្នុង ការ ធដើរ ធលង ជា្ូ ធនរះ ដដល ធ�វើ 

ឲ្យ គាត់ េុំ រាន ធរាទភាេ ចំធោរះ ខ្លជួន គាត់ ។ គាត់ េុំ បាន អ�ិបបាយ យ៉ាង ល្អិតល្អន់ 

ធហើយ គាត់ ក៏ មិន ្ ួរ និយយ អវីៗ ដបបធនារះ ធៅ មុខ មនុស្ស ជា ធ្ចើន ធឡើយ ។ រហូត 

មក ដល់ ដថង ធនរះ ខ្នុំ មិន បាន ដឹង េី ធរឿង េិត ដន ធហតុការ�៍ ដដល បាន ធកើត ធឡើង ធនារះ 

ធទ ប៉ុដន្ត វា េិតជា សំខ្ន់ ចំធោរះ គាត់ ដដល បានប៉រះ ទង្ិចដល់ �ិញ្ញា� របស់ គាត់ 

និង ការឲ្យ តដម្ល ធលើ ខ្លជួន ឯង ។

ខ�ៈ ដដល គាត់ កំេុង អង្នុយ ធៅ ក្នុង ឡាន មួយ សន្នុរះ ធលើ ផ្លលូ� ធៅ ផ្រះ របស់ គាត់ 

ធោយ ្ ិត អំេី ធរឿង រា៉� នានា និង រាន អារម្ម�៍ ធស្កស្តាយ យ៉ាង ខ្លាំង ចំធោរះ អវី 

ដដល បាន ធកើត ធឡើង ធនារះ រាតាយ របស់ គាត់ ដដល មិនដមន សរាជិក បាន រត់ ធចញ 

មក េី ផ្រះ  ធោយ ត្មង់ ធៅ កាន់ ឡាន របស់ គាត់ ោំង ក្តី បារម្ ។ ភាលាម ធនារះ រាតាយ រូប 

ធនរះ បាន និយយ ្បាប់ ថ្ ប្អលូន ្បុស របស់ យុ�ជន រានាក់ ធនរះ ដដល ធទើប ដត បាន ដួល 

ធៅ ក្នុង ផ្រះ បាន ប៉រះ ទង្ិច កបាល យ៉ាង ខ្លាំង ធហើយ បាន ្បកាច់ និង ក្នាតាក់ ផង 

ដដរ ។ ឪេុក ដដល មិនដមន ជា សរាជិក ធនារះ បាន ទូរស័េ្ ធៅ ឡាន សធ្ង្ររះ បនាទាន់ 

ប៉ុដន្ត វា ស៊ើ ធេល ធ្ចើន ទំរាំ មក ដល់ ធដើម្ី ជួយ សធ្ង្ររះ ។

រាតាយ រូប ធនារះ បាន ដ្សក យំ ថ្ « សូម មក ធនរះ ធហើយ ធ�វើ អវី មួយ ធដើម្ី ជួយ » ។ 

« ធតើ េុំ រាន អវី ដដល កូន ធ�វើ ធៅ ក្នុង ្េរះ�ិហារ របស់ កូន ធៅ ចំ ធេល ដបប ធនរះ ធទ ឬ ? កូន 

រាន បេវជិតភាេ របស់ េួកធ្ ។ សូម មក ធនរះ ធហើយ ធ�វើ អវី មួយ ធដើម្ី ជួយ » ។

រាតាយ របស់ យុ�ជន ធនរះ េុំ ដឹង នូ� អវីៗ ជា ធ្ចើន េី ស្សនាច្ក ធឡើយ  ធៅ ធេល 

ធនារះ ប៉ុដន្ត រាតាយ រូប ធនារះ បាន ដឹង អវី មួយ េី េរជ័យ ដន បេវជិតភាេ ។ ធហតុដូធច្រះ 

ធហើយ ធៅ ធេល យប់ ធនរះ ធៅធេល មនុស្ស រានាក់ ដដល គាត់ ្សឡាញ់ យ៉ាង ខ្លាំង 

្តូ�ការ ធសចក្តី ជំធនឿ និង ករាលាំង របស់ គាត់ ធនារះ យុ�ជន រូប ធនរះ េុំ អាច ធឆ្លើយ តប បាន 

ធឡើយ ។ ធោយ បាន ផ្តល់ នូ� អារម្ម�៍ ដដល គាត់ ធទើប ដត បាន េុរះោរ និង អារម្ម�៍ 

ចៅចពលគាត់អ្្គញយចៅក្ញ្

ឡានររួយសនទញះចៅចលើផលៃអូវររុ្ផទះ

របស់គាត់ចដាយ្ ិតពីចរឿ្ទាំ្ឡាយ

ចហើយចដាយអាររមែណ៍ចសាកចៅ

យ៉ា្ខ្លាំ្ចនាះ្សាប់ខតម្ដោយរបស់គាត់

ខដលពរុំខរនជាសម្�ិកបានរត់ចេញពី

ក្ញ្ផទះរកយ៉ា្តក់្កហល់។
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រធ�ើរវាយ ចំធោរះ អវី ដដល គាត់ ធទើប ដត បាន ធ�វើ—មិន ថ្ អវី ធនារះធទ—គាត់ មិន អាច ឲ្យ ខ្លជួន 

របស់ គាត់ ធៅ ចំធោរះ ្េរះ្័្ក្ត ្េរះអរាចាស់ ធហើយ អំោ� នា� ស្រាប់ េរជ័យ ដដល 

្តូ�ការ បាន ធឡើយ ។

គាត់ បាន រត់ ធចញ េី ឡាន ភាលាម ធហើយ រត់  ធៅ តាម ផ្លលូ� ធៅកាន់ ផ្រះ បុរស ចំណាស់ 

ដ៏ សក្តិសម ធនារះ ដដល ជា មិត្ត នឹង គាត់ ធៅ ក្នុង �ួដ តាំង េី យុ�ជន ធនារះ បាន ផ្លាស់ 

ដ្បចិត្ត ធជឿ កាល េី េីរ ឬ បី ឆ្នាំ មុន ។ យុ�ជន ធនារះ បាន េន្យល់ េី ស្ថាន ការ�៍ ដល់ 

បុរស ធនារះ ធហើយ េួកធ្ ោំង េីរ បាន ្តឡប់ មក ផ្រះ �ិញ ោន់ ល្មម មុន ធេល ្កុម 

សធ្ង្ររះ បនាទាន់ បាន មក ដល់ ។ ភាេរីករាយ ធៅ ចុង ប្ចេប់ ដន ធរឿង ធនរះ ដូច ដដល 

បាន ្បាប់ ធៅ ក្នុង ការ្បជុំ ទីបនាទាល់ ធនារះ ្ឺ ថ្ ភាលាម ធនារះ បុរស រាស់ ជាង គាត់ រូប 

ធនារះ បាន ផ្តល់ ការ្បសិទ្ធេរ បេវជិតភាេ ដ៏ ដផ្អមដល្ម និង រាន អំណាច ដដល 

បាន ធ�វើ ឲ្យ ធក្មង ដដល រង ធ្គារះ ថ្នាក់ ធនារះ បាន ឈប់ ្បកាច់ ធហើយ ធ្ងលង់ លក់ 

ចំធេល ដដល ្កុម ជំនួយ ធេទ្យ បាន មក ដល់ ។ ការធ�វើ ដំធ�ើរ យ៉ាង ធលឿន ធៅ កាន់ 

មន្ីរធេទ្យ និង ការេិនិត្យ យ៉ាង ម៉ត់ចត់ បាន បង្ហាញ ថ្ េុំ រាន របួស អចិដ្ន្ត ណា 

មួយ ធឡើយ ។ ក្តី បារម្ ដ៏ ខ្លាំង កាលាដត មួយ រយៈធេល ដ៏ ខ្លី ស្រាប់ ្្ួស្រ ធនរះ  បាន 

កន្លង ផុត ធៅ ។

បនាទាប់ មក អ្ក ្តឡប់ េី ធបសកកម្ម រូប ធនរះ ដដល ខ្នុំ បាន និយយ ធនារះ បាន 

និយយ ដូច ធនរះ ថ្ ៖ « គាមាន នរណា រានាក់ ដដល មិន ធាលាប់ ្បឈម មុខ ដូច អវី ដដល ខ្នុំ 

្បឈម មុខ ធៅ យប់ ធនារះ ដដល នឹង ដឹង េី ក្តី អារា៉ាស ដដល ខ្នុំ បាន ទទួល អារម្ម�៍ 

និង ក្តី ធស្កធៅ ដដល ខ្នុំ ្ោំ ្ទ ចំធោរះ អារម្ម�៍ ដដល គាមាន ភាេសក្តិសម ធដើម្ី ធ្បើ 

បេវជិតភាេ ដដល ខ្នុំ កាន់ ។ ធនរះ ្ ឺ ជា អនុសសា�រីយ៍ ដដល កាន់ ដត ឈឺរាប់ ស្រាប់ 

ខ្នុំ ធោយស្រ វា ្ ឺ ជា ប្អលូន ្បុស តូច របស់ ខ្នុំ ផ្ទាល់ ដដល ្តូ�ការ ខ្នុំ និង ឪេុក រាតាយ 

ជាទី ្សឡាញ់ ដដល មិនដមន ជា សរាជិក របស់ ខ្នុំ ដដល រាន ការ ្ ័យ ខ្លាច យ៉ាង 

ខ្លាំង ធហើយ ដដល រាន សិទ្ធ រំេឹង ចង់បាន ធ្ចើន ជាង ធនរះ េី រូប ខ្នុំ ។ គាត់ បាន និយយ 

ថ្ ប៉ុដន្ត ធៅធេល ខ្នុំ ឈរ ធៅ េី មុខ អ្ក ោំងអស់ គានា ដថង ធនរះ ធនារះ ខ្នុំ អាច សនយា នឹង 

អ្ក ចំធោរះ ធរឿង ធនរះ » ។ « ខ្នុំ មិន ល្អ ឥតធខ្ចារះ ធនារះធទ បុ៉ដន្ត រាប់ តាំង េី យប់ ធនារះ 

មក ខ្នុំ មិន ធាលាប់ ធ�វើ អវី ដដល ឲ្យ ខ្លជួន ខ្នុំ រាកធចញ េី ការធៅ ចំធោរះ ្េរះ្័្ក្ត ្េរះអរាចាស់ 

ជាមួយ ទំនុកចិត្ត ធហើយ អ�ិស្ឋាន ស្រាប់ ជំនួយ របស់ ្ទង់ ធៅ ធេល រាំបាច់ 

ធឡើយ ។ គាត់ ទទួល ស្រល់ ថ្ ភាេសក្តិសម ផ្ទាល់ ខ្លជួន ្ឺ ជា ស្ង្រម មួយ ធៅ ក្នុង 

េិ្េធោក ធនរះ ដដល ធយើង រស់ធៅ ប៉ុដន្ត វា ្ ឺ ស្ង្រម មួយ ដដល ខ្នុំ រាន ជ័យជំនរះ ។ 

ខ្នុំ បាន ទទួល អរម្ម�៍ ្រាម ដដ ដន ការ កាត់ ធោស ចង្អនុល មក កាន់ ខ្នុំ ម្តង ធៅ ក្នុង ជី�ិត ខ្នុំ 

ធហើយ ធបើសិន ខ្នុំ អាច ធ�វើ អវី បាន ធនារះខ្នុំ គាមាន បំ�ង ទទួល អារម្ម�៍ ដបប ធនរះ ម្តង ធទៀត 

ធឡើយ ។ ដមន ធហើយ » គាត់ បាន ប្ចេប់ ថ្ « ខ្នុំ អាច ធ�វើេ្ីបគប់យ៉ាងធដើម្ី កុំ ឲ្យ រាន 

អារម្ម�៍ ដបប ធនារះ ធទៀត » ។

គាត់ បាន ប្ចេប់ ទីបនាទាល់ របស់ គាត់ ធហើយ បាន អង្នុយ ចុរះ ។ ខ្នុំ ធៅ ដត អាច 

រាំ េី រូប គាត់ ។ ខ្នុំ ធៅ ដត អាច ធឃើញ េី ស្ថានភាេ ដដល ធយើង ធាលាប់ រាន ។ ធហើយ ខ្នុំ 

ធៅដត អាច រាំ េី អារម្ម�៍ សុខស្ន្ត ដន ដួង ចិត្ត ដដល រាន បនាទាប់ េី ទីបនាទាល់ របស់ 

គាត់ ធៅធេល ដដល មនុស្ស ្្ប់រូប ធៅ ក្នុង បន្ប់ រាន ឱកាស ដសវងរក ្េលឹង របស់ 

េួកធ្ ឲ្យ ស៊ើ ជធ្រៅ បន្តិច ធទៀត សរាចា ខ្លាំង បន្តិច ធទៀត ធដើម្ី រស់ ធៅ តាម ្េរះបន្លូល ដ៏ 

រាន អំណាច ោំង ធនរះ ដដល ្បោន ឲ្យ ធោយ ្េរះអរាចាស់ ថ្ ៖

« សូម ឲ្យ ្ ុ��ម៌ តុបដតង ្ ំនិត អ្ក ធោយ ឥត ឈប់ឈរ ធឡើយខណៈទនាវះ

េ្នកនរឹងមានេិត្ក្លាហានទ�ើងទៅេំទពាវះវត្មានននបពវះធហើយ ធគាលលទ្ធិ អំេី 

បេវជិតភាេ នឹង ចុរះ មក ធលើ ្េលឹង អ្ក ដូចជា ទឹក សធន្សើម ចុរះ េី ធលើ ធមឃ ។

« ្េរះ�ិញ្ញា� បរិសុទ្ធ នឹង ធៅ ជា ្ ូកន អ្ក ជានិចចេ ធហើយ ដំបង ធេ្ជ របស់ អ្ក 

ជា ដំបង ធេ្ជ ដន ធសចក្តី សុចរិច និង ធសចក្តី េិត » (្. និង ស. 121:45–46 

ធសចក្តី បញ្ជាក់ ្តូ� បាន បដន្ម) ។

រី្រាយនឈឹងម្្ះវិញ្ញាណថនម្្ះ

មិត្ត យុ��័យ ជា ទី្សឡាញ់ របស់ ខ្នុំ ធអើយ សូម ឲ្យ រាន ជី�ិត អស្ចារ្យ ធឡើង ។ 

សូម ្ ិត អវី ដដល ល្អ បំផុត ធហើយ សង្ឃឹម អវី ដដល ល្អ បំផុត ធហើយ រាន ជំធនឿ ធលើ 

អនា្ត ។ អ្ក ោំង អស់ គានា រាន ជី�ិត ដ៏ អស្ចារ្យ កំេុង រង់រាំ អ្ក ។ ្េរះ�របិតាសួ្៌ 

របស់ អ្ក ្សឡាញ់ អ្ក ។ ធបើសិន ជា អ្ក បាន ធ�វើ ខុស  កំហុស ធនារះ អាច ្តូ� បាន 

ដ្បចិត្ត បាន ធហើយ ្តូ� បាន អ្័យ ធោស ្ឺ ដូច ជា យុ�ជន រូប ធនរះ ផងដដរ ។ អ្ក 

រាន អវីៗ ្្ប់ យ៉ាង ធដើម្ី រស់ ធៅ និង ោក់ ដផនការ និង ធជឿជាក់ ។ ការយល់ 

្សប ជាមួយ នឹង សតិសម្ជញ្ញាៈ របស់ អ្ក ធៅធេល អ្ក ធៅ ដត ឯង ជាមួយ នឹង 

អនុស្ស�រីយ៍ នានា របស់ អ្ក នឹង ធ�វើ ឲ្យ អ្ក ទទួល អារម្ម�៍ េី ្េរះ�ិញ្ញា� ដន ្េរះ តាម 

រធបៀប ផ្ទាល់ ខ្លជួន មួយ ។ ខ្នុំ ចង់ ឲ្យ អ្ក រីករាយ ជាមួយ នឹង ្េរះ�ិញ្ញា� ធនារះ ធដើម្ី 

ទទួល អារម្ម�៍ ដន ទំនុកចិត្ត ធៅ ក្នុង �ត្តរាន ដន ្េរះអរាចាស់ ជានិចចេ ។ សូម ឲ្យ ្ ំនិត 

្ុ��ម៌ រកសា សកម្មភាេ នានា របស់ ធយើង ឲ្យ បរិសុទ្ធ ធៅ ដថង ធនរះ និង ដថង ដស្អក និង 

ជា ធរៀង រហូត ។ ◼

�កបសង់មកពីក្របបជុំពិទសសមួយរបស់យុវវ័យទៅន្ងៃទី31ដខ្្នលូឆានាំ2006។

គាត់បានខថលៃ្ថា«ចាប់ពីយប់ចនាះរក្្ញំពរុំខដលចធ្វើ

អ្វីខដលរារាំ្្្ញំរិនឲ្យចៅេំចោះ្ពះអម្ចាស់ចដាយ

ទំនរុកេិត្តចហើយទូលសរុំ�ំនរួយរបស់្ទ្់ចពល

ខដល្តូវការចទៀតចហើយ»
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នយើ
ង ោំងអស់គានា ដសវង រក ជី�ិត ដ៏អស់កល្ជានិចចេ ដដល រានន័យថ្ 

ជា ការ បាន សធ្ង្ររះ និង តធមកើង ធឡើងធៅ ក្នុង សិរីល្អ ដ៏ ខ្ពស់ បំផុត ដន 

ន្រ ធសធលស្ទាល ជា កដន្លង ដដល ធយើង អាច រស់ធៅ ក្នុង �ត្តរាន 

របស់ ្េរះ�របិតាសួ្៌  ជា ្កុម្្ួស្រ ។

បដន្ម ធៅនឹង ធសចក្ីជំធនឿ ធជឿ ធលើ ្េរះធយស៊ូ�្្ីស្ និង ការ ដ្បចិត្ត េិ�ីបរិសុទ្ធ 

និងធសចក្ីសញ្ញា ដនបេវជិតភាេ អនុញ្ញាត  ឲ្យ ធយើង  ចូលតាម ផ្លលូ� ដដលដឹក នាំ ធៅរក 

ជី�ិត ដ៏អស់ កល្ ជានិចចេ ។ មិន ថ្ អ្ក ចូល តាម  ផ្លលូ� ធនរះ ធេល ណា ឬ កដន្លង ណា 

ធនារះធទ—មិន ថ្ អ្ក ធកើត ធៅ ក្នុង ស្សនាច្ក ឬ ជា អ្ក ផ្លាស់ដ្បចិត្ត ធជឿ ធេល 

ធ្កាយ ធនរះ ធនារះ ធទ មិន ថ្ អ្ក សកម្ម ធេញ មួយជី�ិត របស់ អ្ក ឬ អ្ក ធទើប ដត ្តឡប់ 

មក សកម្ម ក្នុង ស្សនាច្កធនរះ ធនារះ ធទ—អ្ក អាច រីក ចធ្មើន ធៅធេល អ្ក ធផ្ដែត ធៅ 

ធលើ ធសចក្ី សញ្ញា របស់ អ្ក និង អវី ដដល អ្ក អាច ធ�វើ ធដើម្ីទទួល និង រកសា វាធនារះ ។  

ធហើយ វា សំខ្ន់ ធដើម្ី ដឹង ថ្ េិ�ីបរិសុទ្ធ  និង ធសចក្ីសញ្ញា ដន បេវជិតភាេ 

េុំ ្គាន់ ដត ផ្ល់ នូ� ការ សនយា ដន ធេល អនា្ត ដ៏ រុងធរឿង ធនារះ ធទ ។ វា ផ្ល់ ករាលាំង 

ការលួងធោមចិត្ត និង ការគាំ្ទ  ដដល ធយើង ្តូ� ការ ដល់ ធយើង ឥឡលូ� ធនរះ ធដើម្ី 

ធដើរតាម ផ្លលូ� និងកាន់ ខ្ជាប់ ដរាប ដល់ ចុង បំផុត ធៅ ក្នុ ងធសចក្ី សុចរិត ផងដដរ ។ ◼

បចកចូលនិងផ្លូវ
ពិធរីបរិសុទ្ធនិងនសចក្រីសញ្ញាននបព្វជិតភាពោក់ន�ើងនៅនលើែលៃលូវនៅ
កាន់ជរីវិតដ៏អស់កល្បជានិច្ចនហើ�ពបទានពរន�ើងនូវកមាលាំងផដល
ន�ើងពតូវការោនពលឥឡលូវ។

«វាគឺជាសិទ្ធិអំណាចបពវជិតភ្ព

នៅកនែនុង្ សោចពកភ�ល

្្ល់ឲ្យសពមាប់ពិ្ីបរិសុទ្ធ

�៏ពិសិ�្ឋនិងនសចក្ីសញ្ញាភ�ល

ចងម្្ុមម្គួសារជាមួយគានាន�ើយ

ន្វើឲ្យនយើងមានាក់ៗ សក្ិសម

នឈឹងម្ត�ប់កៅម្្ះជាម្្ះបិតា

និងម្្ះកយស៊ូវម្គដីសទកនែនុងនគរនសនឡ្ទាល។ពិ្ីបរិសុទ្ធ

ទាំងននរះោំមកនូវនសចក្ីសុែ្ន្នោយ្រពួកនគបាន

ន្វើនសចក្ីសញ្ញាជាមួយពពរះអមាចាស់»។

ដអលក�ើរេវដីន្ិនអិលេុ្ថន្ ូរ៉ុមថន្ ួ្សាវ្ដប់្ដីរនា្់«Personal 
Peace: The Reward of Righteousness,»Ensignឬ
Liahona,ដខឧសភាឆ្នាំ2013,34។

្ពកាម៉ង់—ជាការរំឭកបន
នសចក្ីសញ្ញាបុណ្យពជមុជទឈឹកពបចាំ

សបាដា�៍

សូេនេើលនីនហវេ្រី231

ព្ិធីបុណ្យម្ជេុជ្រឃឹក

អំនណាយទានននម្ព្ះវិញ្ញាណបរិសុ្រ្ធ

ផលែលូវនាំនៅរកជីវិត
ែ៏អស់កល្ជានិច្្ច

(ការកាន់ខាជាប់ែរាបែល់ច្ុងបំផុត)

ម្ច្កទាវារ
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«ការស្ថិតនៅនលើ្ លែតូវបន

នសចក្ីសញ្ញាបទបញ្ត្ិ

និងពិ្ីបរិសុទ្ធបន�ំណឈឹងលអ

ការោរនយើងន�ើយកម្តៀម

ខលែលួននយើងន�ើម្ីន្វើការរបស់

ពពរះនៅកនែនុងពិភពនោក

ននរះ»។

ដអលក�ើររ៉ូកប៊ីត�ដីកហលថន្ ូរ៉ូមថន្ ួ្សាវ្ដប់្ដីរនា្់«Stand 
Strong in Holy Places»EnsignឬLiahona,
ដខឧសភាឆ្នាំ2013,49។

«នៅនពលអនែកចូលរួមកនែនុង

ពិ្ីបរិសុទ្ធបនបពវជិតភ្ព

នោយសក្ិសមនោរះ

ពពរះអមាចាស់នឈឹងពបទាន្រាលាំង

ភា្សុខសាន្និងការរំ្ឈឹង

ទុ្ដ៏អស់្ល្ជានិច្ចដល់អ្ន្

កាន់ដតកម្ចើន។»

ដអលក�ើរដនលអិល.អាន់ក�ើរសិនថន្ ូរ៉ូមថន្ ួ្សាវ្ដប់្ដីរនា្់
«Power in the Priesthood»Ensignឬលីអាហូណា,
ដខវិច្ិកាឆ្នាំ2013,95។

ជួយនៅតាេផលែលូវ

ម្្ះគម្ដីរ—ជាការ�ឈឹកោំនិងនសចក្ីភណោំភ�ល

បានទទួលមកជាចំភណកបននសចក្ីសញ្ញារវាងពពរះនិង

រាពស្ពទង់(សូមនមើលគ&ស84:57)

ការអធិសាឋាន—«[នោកនៅហ្វាយ]្្ល់�ល់នយើង

នូវនសចក្ីសញ្ញាន�ើម្ី‹ចងចាំពទង់ជានិច្ច›និងការ

ពពមានឲ្យ‹អ្ិ្ឋានជានិច្ច›ន�ើម្ីនយើងពឈឹងភ្នែកនលើពទង់

ជាទីសុវត្ថិភ្ពភតមួយគត់របស់នយើង»(ពបធានភ�នរី

ប៊ើអាវរិងជាទីពបឈឹកសាទីមួយនៅកនែនុងគណៈពបធានទីមួយ

«ជានិច្ច»Ensign,ភែតុោឆ្នាំ1999,9)។

ការបម្មើ—ជាការបំនពញនសចក្ីសញ្ញារបស់

នយើងតាមរយៈការបនពមើពពរះនិងកូននៅពទង់រួម

មានទាំងការនៅបនពមើកិច្ចការពពរះវិហ្របរិសុទ្ធនិង

ពង្ពបវត្ិការភចកចាយ�ំណឈឹងលអការបនពមើជាអនែក

្្ពវ្សាយ្សោនពញនមា៉ាង។

ការដម្បចិត្ត—ជាការចងចាំនសចក្ីសញ្ញានយើងន�ើយ

ែិតនៅជិតនឈឹងពពរះអង្គសន្គ្ររះនៅនពលនយើងវនងវងនពល

ែលែរះរួមមានទាំងជំនួយមកពីអនែក�ឈឹកោំបពវជិតភ្ព

ជីវិតអស់កល្ជានិច្្ច
(នគរនសនេសាទាលជាេួយម្កុេម្គួសារ)

ការម្បគល់និងការដតងតាំងបព្វេជិតភាព្(សម្មាប់យុវជន)

អំនណាយទានព្ិសិែ្ឋក្នុងម្ព្ះវិហារបរិសុ្រ្ធ

ការផសាភាជាប់ក្នុងម្ព្ះវិហារបរិសុ្រ្ធ

ពរជ័យអយ្យនកា—ជាការភណោំ�ល់បុគ្គល
មានាក់ៗជាពិនសសនិងពរជ័យភ�លបានសនយា

ការពបសិទ្ធពរ�ល់អនែកឈឺ
—ជួយនិងពយាបាល

ពរជ័យរបស់ឪពុកនិងពរជ័យបនការលួងនោម
និងការទូោមន�បទនទៀត—ជានសចក្ីសុែ្ន្

និងការភណោំនពលពតូវការ

ពិ្ធី
បរសុិ

្រ្ធនិ
ងនស

ច្ក្ីស
ញ្ញាែ៏សំខាន់

កា
ររឭំ
កនិ

ងកា
រព្ម្ង

ឃឹងែល់
ពិ្ធីបរសុិ

្រ្ធទំាងឡាយ
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«នតើែញនុំម្តូវដតនធវេើែូច្នេតែច្
នៅនព្លដែលមានម្បធានប្រេួយ
ម្តូវបាននលើកយកេកព្ិភាកសា
នៅឯសាោនរៀនដែលជំទាស់នឃឹង
ការបនម្ងៀនននែំណឃឹងល្អ
ែូច្ជាការព្នលែលូតកូនជានែើេននាះ?»

មាន រធបៀប ជាធ្ចើន ធដើម្ី ធឆ្លើយ តប—ឬ មិន 

តប—អា្ស័យ ធៅ ធលើ ស្ថានភាេ ។ ទី 

មួយ ចូរ ្ ិតអំេី អវី ដដល អាច នឹង ធកើត ធឡើង 

ធបើ អ្ក និយយ ឬ មិន និយយ អវី ធស្រះ 

ធនារះ ។ ធបើ ការ ស្ងាត់ ធសងៀម របស់ អ្ក នឹង 

បណាដាល ឲ្យ អ្ក ដដទ ្ ិត ថ្  អ្ក យល់ ្សប នឹង អវី មួយ ធនារះ អ្ក នឹង ខុស ដូធច្រះ អ្ក អាច 

នឹង ចង់ រក �ិ�ីស្ម្្ញមួយ ធដើម្ី ធ�វើ ឲ្យ ធ្ ដឹង េី ការ មិន យល់ ្សប របស់ អ្ក ។ ធបើ អ្ក 

្ិត ថ្ មតិធយបល់ របស់ អ្ក នឹង បណាដាល ឲ្យ រាន ការ ធ្លារះ ្បដកក គានា ធនារះ អ្ក អាច រក 

ធេល  ធផ្សង ធទៀត ធដើម្ី ផ្ល់ មតិ ។ ធោរះ ជា យ៉ាង ណា ធបើ ថ្នាក់ធរៀន របស់ អ្ក ធគារេ ដល់ គានា 

ធៅ�ិញ ធៅ មក ធហើយ ្្ូ សុំ ឲ្យ រាន ការ ចូលរួម ធនារះ អ្ក អាច អ�ិស្ឋាន សុំ ការ បំផុត្ំនិត 

ធហើយ េន្យល់អំេី ជំធនឿ របស់ អ្ក ។

អ្ក ក៏អាច ធរៀបចំជា មុនផងដដរ ធបើ អ្ក ដឹងថ្ ថ្នាក់ ធរៀន របស់ អ្ក នឹង េិភាកសា អំេី 

្បធាន បទ ជាក់ោក់ មួយ ។ ជា ការ បដន្ម ធៅ បទ្ម្ពីរ និង សុន្រកថ្ សន្ិសីទ អំេី 

្បធាន បទអវីមួយ សូម ធមើល ធៅ ក្នុងធសៀ�ធៅពិតេំទពាវះទសេក្ីជំទនឿទរលក្រណ៍

�ំណរឹងល្អឬ ទ�ើម្ីកមាលាំងននយុវវ័យ។ អ្ក ក៏ អាច អនុ�ត្ត ការ េន្យល់ អំេី ្បធាន បទ ធៅ 

ក្នុង រា្តីជួបជុំ ្កុម្្ួស្រ ផងដដរ ។ ធៅធេល អ្ក ធ្តៀម ខ្លជួន ជាធ្សច ចូរ និយយ ធៅ ្្ូ 

បធ្ងៀន  ឬ មិត្ត រួម ថ្នាក់ របស់ អ្ក ។

រទបៀប ដដល អ្ក ធឆ្លើយ តប  ្ឺ សំខ្ន់ ដូចជា េ្ដីដល អ្ក និយយ ។ ចូរ រាន ការធគារេ 

និង េយាយម កុំ ធ្បើោក្យ របស់ ស្សនាច្ក ។ មិត្ត រួម ថ្នាក់ របស់អ្ក នឹង មិន យល់  មួយ 

រំធេច ធេល ណា ដដល  អ្ក និយយ ោក្យ ថ្ « អ្ក ឲ្យ ដំបូនាមាន ថ្នាក់ យុ�នារី ធៅ ក្នុង �ួដ ខ្នុំ 

បាន បធ្ងៀនខ្នុំ ថ្ . . . »

អវី ដដល សំខ្ន់ បំផុត ស្រាប់ អ្ក ្ឺ អ្ក ្តូ�ធចរះ នូ�  អវី ដដល ស្សនាច្ក បធ្ងៀន និង អវី 

ដដល ្េរះ�ិញ្ញា� បរិសុទ្ធ កំេុង ្បាប់ អ្ក ធដើម្ី អ្ក នឹង មិន ្តូ� បាន បធញ្ឆោត  ធោយ កំហុស 

ដដល អ្ក ស្ដែប់ ឮ ឬ អាន ធៅ ក្នុង ថ្នាក់ ។

ចូរចាំថ្អ្ន្ជាតំណាងឲ្យនរណា

ធៅធេល អ្ក ជួប នឹង ស្ថានភាេ ោំង ធនរះ ចូរ េយាយម 

រាំ ថ្ អ្កដដទ អាច នឹង េុំ រាន អារម្ម�៍ ដូចគានា ចំធោរះ 

្បធាន បទធនរះ  ដូច អ្ក ធទ ។ ចូរ កុំ ធ្បើ អំណាច ឬ 

បង្ខំ ធឡើយ ប៉ុដន្ត ចូរ កុំ ខ្លាច ក្នុង ការ ការោរ ជំធនឿ អ្ក 

ធឡើយ ។ ចូរ ចងរាំ ថ្ អ្ក ជា តំណាង ឲ្យ ្េរះ្្ីស្ ។

មា៉ាទឌើរលីនទខអាយុ16ឆានាំវ៉យេូមីងស.រ.អា

ចូរកចះគួរសម

ខ្នុំ រាន អារម្ម�៍ ដូចជា ខ្នុំ ្ ួរ ដត 

ដចករាយ េី ទស្សនៈ របស់ ខ្នុំ 

តាម រធបៀប ្ ួរ សម មួយ ធហើយ 

ដថ្លង ថ្ ធហតុអវី ខ្នុំធជឿ ធលើ ធរឿង 

ធនារះ ផងដដរ ។ ខ្នុំ េុំ ្ ិត ថ្ ខ្នុំ រាំបាច់ ្តូ� ធ�វើ ឲ្យ អ្ក 

ដដទទទួល យក ទស្សនៈ ខ្នុំ ធទ ប៉ុដន្ត ខ្នុំ ្ ិត ថ្ េួកធ្ 

្ួរ ដត ដឹង ថ្ ខ្នុំឈរ ធៅ កដន្លង ណា ធលើ ្បធានបទ 

ជាក់ោក់ មួយ ធហើយ ធ្ យល់ េី ទស្សនៈ របស់ ខ្នុំ ។

សាបពីណាទេសអាយុ16ឆានាំេូរីហ្គិនស.រ.អា

ចូររានការកគារ្

វា សំខ្ន់ ឲ្យ ធយើង ស្ដែប់ 

ឮធរឿងអវីមួយ ប៉ុដន្ត វា ក៏ សំខ្ន់ 

ណាស់ ដដរ  ធដើម្ី រានការ ធគារេ 

ដល់ ជំធនឿ របស់ អ្កដដទ ។ ចូរ 

កុំ ធ្លារះ ្បដកក គានា ។ ការ ធ្លារះ ្បដកក បធងកើត ជា 

ស្តូ� និង ការ ភាន់ ្ចឡំ ។ ធបើ រាន ្ ំនិត មួយ ធលើក 

ធឡើង ដដល ោស់ នឹង ស្សនា ធយើង ចូរ ធៅ ធសងៀម  

ធោយយក ចិត្តទុកោក់  ធហើយ ធគារេ និង កុំ ធ្្លច 

ស្ដែប់ ្េរះ�ិញ្ញា� ។ រាន ធរឿង ជា ធ្ចើន  ដដល ធយើង េុំ 

យល់ ថ្ ្េរះកំេុង ធ�វើ អវី ធទ ។ ធយើង ្ ួរ ដត ស្ដែប់ ធហើយ 

ធរៀន េី ្េរះ�ិញ្ញា� ្ទង់ ។

ហាណាេិមអាយុ18ឆានាំរ�្ឋយូថាស.រ.អា

េទមលែើយទាំងឡាយគឺមានបំណងទុកជាជំនួយនិងជាទស្នវិស័យមិនដមនជាក្របបក្សេំពី
ទរលលទ្ធិសាសនាេបកជាែលែលូវក្រទនាវះទទ។

សំណួរនិងចកមលែើយទាំងឡាយ



យ
ុវវ័យ

ដច្ចាយអវដីដដលសាសនាចម្្បកម្ងៀន

ខ្នុំ េយាយម ធឆ្លើយ សំ�ួរ ដូធរានារះ ឲ្យ អស់េីសមត្ភាេ 

របស់ ខ្នុំ េីធ្ោរះ មិត្ត និង ្្ូ បធ្ងៀនខ្នុំ េុំ យល់ 

ធទ លុរះ ្តា ដត ខ្នុំ ្បាប់ េួកគាត់ ថ្ ធតើជំហរ របស់ 

ស្សនាច្ក ស្ិត ធៅ ្តង់ណា ធលើ ្បធាន បទ 

ដូធរានារះ ។ តាមរយៈ ការ ធ�វើ ដូធរានារះ ធនារះ េួកគាត់ អាច 

ដឹង ស្រាប់ ជា ធសចក្ីធយង នា ធេល ធ្កាយ ធហើយ 

អ្ក នឹង ទទួល ្បធយជន៍ ខ្ង �ិញ្ញា� ។ ចូរ រាំ ថ្ ៖  

« ឲ្យ េន្លឺ របស់ អ្ក រាល់ គានា  បាន ្ ្លឺ ធៅ មុខ មនុស្ស 

ធោក យ៉ាង ធនារះ ដដរ ធដើម្ីឲ្យ ធ្ ធឃើញ ការ ល្អ ដដល 

អ្ក រាល់ គានា ្ប្េឹត្ត រួច សរធសើរ តធមកើងដល់ ្េរះ �របិតា 

ដន អ្ក រាល់ គានា ដដល ្ ង់ ធៅ ស្ថាន សួ្៌ »  

(រា៉ាថ្យ 5:16) ។

យូទស្េិមអាយុ16រ�្ឋដមនទ្ស្័របបទទសេង់ទគលែស

ជួយអ្ន្ដថទឲ្យគិតអំ្ដីអវដីម្តូវ

ដចករាយ អារម្ម�៍ របស់ អ្ក 

ធោយ ធស្មារះ្តង់ ។ ្បធាន 

បទ ជាធ្ចើន ក្នុង ស្ោ ធរៀន 

ដូចជា ការ េន្លលូត កូន ្ឺ្តូ� បាន 

ធ្េិភាកសា យ៉ាង ខ្លាំង ដូធច្រះ ចូរ កុំ ខ្មាស់ ធអៀនក្នុង 

ការ និយយ ធឡើយ ។ វា ្ ឺ ជា ឱកាស ល្អ មួយ ធដើម្ី 

ដចករាយ ដំ�ឹងល្អ និង បទោឋាន ដដល ធយើង ធជឿ ។ 

ធបើ អ្ក ដចក រាយ េី ជំធនឿ របស់ អ្ក ធនារះ អ្ក អាច ជួយ 

អ្កដដទ ្ ិត អំេី អវី ជា ការ ្តឹម្តូ� ។

មា៉ាឌីសុនេរអាយុ14ឆានាំរ�្ឋខូរ៉ូលីណាខាងទជើង

ដ្កគាលលទ្ធិខុស្ ្គង

ធយើង ធៅ ក្នុង ស្សនាច្ក ដដល ធផ្ដែត ធលើ ការ 

ផ្សេវផសាយស្សនា ដដល ធយើង ោំងអស់ គានា ្តូ� 

បាន ធៅ ឲ្យ ផ្សេវផសាយ ដូធរានារះ ធហើយ ធយើង េុំ អាច 

អនុញ្ញាត ឲ្យ ធគាលលទ្ធិ ខុស ឆ្ង មក រីកស្យ ភាយ 

បាន ធឡើយ ។ ធៅ ក្នុង ស្ថានភាេ ដូធច្រះ ធយើង ្តូ� 

និយយ ធដើម្ី ដក ធគាលលទ្ធិ ខុស ឆ្ង ណា មួយ 

ធហើយ ជួយ មនុស្ស យល់ អំេី ទស្សនៈ របស់ ដំ�ឹងល្អ 

ដដល បាន ស្ដែរធឡើង�ិញ ធៅ ធលើ ្បធានបទ ធនារះ ។ 

ទ�វីឌេិមអាយុ16ឆានាំទខត្ក្សាេូស៊ីដ�ន្ល
សាធារណៈរ�្ឋបបជា្ិបទតយ្យកុងទហារ

ឈររឹងរាំ

«នយើងគឺពតូវពន្យល់
អំពីជំ�រនយើងតាមរយៈ
ន�តុ្លការ
បញ្ចនុរះបញ្ចតូលនោយ
មិត្ភ្ពនិងកតាតា
ពិតពតឈឹមពតូវ។នយើងគឺ

ពតូវឈរឲ្យរឹងមាំន�ើយកុំគ្កនរអំពីនរឿងសីល្ម៌
បនសម័យននរះន�ើយនោលការណ៍បន�ំណឈឹងលអ�៏
អស់កល្ជានិច្ចភតកុំន្លារះពបភកកនឈឹងមនុស្ឬ
អង្គការណាមួយនឡើយ។ការន្លារះពបភកកគឺ
ជាការសង់ជញ្ជាំងន�ើយោក់របាំង។នសចក្ី
ពសឡាញ់នបើកទាវារ»។

ដអលក�ើររា៉ាវីនកជអាស្តនុន(ឆ្នាំ1915–94)ថន្ ូរ៉ុមថន្ ួ្សាវ្
ដប់្ដីរនា្់«No Time for Contention,»Ensign,
ដខឧសភាឆ្នាំ1978,8។

សំណួរចេញច�ើកចតរោយ

ដឈឹងអំ្ដីជំហររបស់សាសនាចម្្

ជាញឹកញាប់ ខ្នុំ ស្ិត ធៅ ធលើ ផ្លលូ� 

មួយ ដដល ្បធានបទ ផ្នុយ ្តូ� 

បានធលើក មក  េិភាកសា ។ ធរឿង 

ដំបូង ្តូ� ធ�វើ ្ ឺ ធគារេ ដល់ជំធនឿ 

របស់ អ្កដដទ ដូច ដដល អ្ក រំេឹង ចង់បាន េី មិត្ត 

រួម ថ្នាក់ របស់ អ្ក មក�ិញ ផងដដរ ។ ធបើ ្បធាន បទ 

រានភាេ ផ្នុយ ចំៗ ជាមួយ នឹង ស្សនាច្ក ចូរ 

កុំ ស្ទាក់ធស្ើរ ក្នុង ការ ដថ្លង េី មតិ របស់អ្ក ។ អ្ក 

េុំរាំបាច់ និយយ ោក្យ ស្សនាច្ក ធៅ ក្នុង ការ 

ធឆ្លើយ តប របស់អ្ក ធទ ។ ដត យ៉ាងណា ក៏ធោយ ចូរ 

ដឹង ឲ្យ ្បាកដ នូ� ជំហរ របស់ស្សនាច្ក ធលើ ធរឿង 

ោំង ធនារះ ។

យ៉ូដសបស៊្ីអាយុ18ឆានាំរ�្ឋមា៉ារីដលនស.រ.អា

កចៀសវាងការក្លាះម្បដ្្

ខ្នុំ នឹង េន្យល់ អំេី មតិ របស់ខ្នុំ ការោរ ធគាលលទ្ធិ និង 

ធគាលការ�៍ ោំងឡាយ ដន ស្សនាច្ក របស់ ខ្នុំ 

ធោយ ការ ធគារេ ដល់ ្ ំនិត ធយបល់ របស់ អ្ក ដដទ ។ 

ខ្នុំ នឹង មិន ធ្លារះ ្បដកក ធឡើយ ដដល វា នឹង បធ�ដែញ 

្េរះ�ិញ្ញា� ធចញ ដដល ្េរះ�ិញ្ញា� អាច រាន 

ឥទ្ធិេល ធលើ អ្ក ដដទ ក្នុង ផ្លលូ� �ិជ្រាន ។

ឌីអាណាវីអាយុ15ឆានាំប៊ូណូសដេ៊រអាហ្ង់ទីន

«នតើែ្នុំអាចមានអារម្មណ៍
លអពគប់ពោន់ល្មមន�ើម្ីនិយយ
នៅប៊ើស្ពរបស់ែ្នុំអំពីបញ្ហា
ោោឬកងវល់នោយរនបៀប
ណា?»

សូមន្្ើរចនមលែើយរបស់អនែកនបើអនែកចង់សូមន្្ើររូប្ តភ�ល
ច្បស់មកនៅពតឈឹមប្ងៃទី15ភែឧសភ្ឆ្នាំ2014នៅកាន់
liahona@ldschurch.orgឬតាមសំបុពត(សូមនមើលអាសយោឋាន
នៅទំព័រ3)។

ចនមលែើយអាចនឈឹងពតូវបានភកសពមួលនឡើងវិញនបើវាភវងនពកឬមិនសូវច្បស់
ោស់។

ព័ត៌មាននិងការអនុញ្ញាតខាងនពកាមពតូវភតបញ្ចតូលនៅកនែនុងអ៊ើភម៉លឬ
សំបុពតរបស់អនែក៖(1)ន្មរះនពញ,(2)ប្ងៃភែឆ្នាំកំនណើត,(3)វួ�
ឬ្ខា,(4)នស្កឬមណ្ឌល,(5)សំបុពតអនុញ្ញាតភ�លមានជា
ោយលក្ខណ៍អក្ររបស់អនែកន�ើយនបើសិនអនែកមានអាយុនពកាម18ឆ្នាំ
នោរះពតូវមានសំបុពតអនុញ្ញាតពីឪពុកមាដាយរបស់អនែកជាោយលក្ខណ៍អក្រ
(អ៊ើភម៉លអាចទទួលយកបាន)ន�ើម្ីន្វើការនបារះពុម្ចនមលែើយនិងរូប្ត
របស់អនែក។
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កដ្យកដវី�កអកអដវួដ

ទស្ោវ�្ី្ សោចពក

នបើ
 អ្ក ធ�វើ ធតស្ មួយ ជាមួយ សំ�ួរ ្តូ�-ឬ-ខុស ធនារះ អ្ក ដឹង ថ្ ធេល ខ្លរះ វា េិបាក ធដើម្ី 

ធឃើញ េី ភាេ ខុស ឆ្ង ។ ដូចគានា ធនរះ ដដរ ធៅ ក្នុង សំ�ួរ �ំ អំេី ធសចក្ីជំធនឿ ជំធនឿ និង 

ការ រស់ធៅ ធរៀងរាល់ ដថង វា មិន ង្យ ្សួល ជានិចចេ ធទ ធដើម្ី ធយើង អាច ដឹង េីភាេ ខុសគានា 

រវាង អវី ដដលេិត និង អវីដដល មិន េិត ខ�ៈ ដដល វា រាន ស្រៈ សំខ្ន់ ដ៏ធលើស លប់ធនារះ ។

ធោរះ ជា យ៉ាង ណា ធយើង មិន ្តូ� ខ្លាច  ដូច ជា អ្ក ដដល េុំ បាន ធ្តៀម ខ្លជួន ្បឡង ធនារះ ធឡើយ ។ 

្េរះ�របិតាសួ្៌ ធយើង បាន ្បោនេរ ធយើង ជាមួយ អំធណាយ ោន ជាធ្ចើន ធដើម្ី ជួយ ធយើង ស្រល់ 

ធសចក្ីេិត ្ទង់ និង ការកុហក របស់ រាស្តូ� ។

បត
ូវឬ

ខ
ុស
?

នពលខលៃរះការដឹងនសចក្រីពិតនចញពរីកំហុសឆ្គងគឺពិបាកណាស់ប៉ុផន្ត
ពពរះវរបិតាសួគ៌ន�ើងបានពបទានអំនណា�ដ៏មានអានុភាពដល់ន�ើង
នដើ្្បរីជួ�ន�ើងផញករវាងនសចក្រីពិតរបស់ពពរះនិងការកុហករបស់
ស្តាំង។

ទរទរៀន
ទាុំងឡាយទៅថ្ងៃអាេិត្យ

ពបធានបទស
ពមាប់ផខនន

រះគឺ៖


ការក្ត់សា
សនានិង

ការសាតារនេើងវិញ

1 
2 

ម្តូវ

ធនល អាម ្ស្តង អ្ក អ�កាស ជិរះ អាប៉ូឡលូ ទី 12 ដដល ជា 
មនុស្ស ដំបូង ធ្ បាន ធដើរ ធលើ ឋាន ្េរះចន្ បាន និយយ 
ថ្ ្េឹត្តការ ធនារះ ្ឺ ជា  « ជំហាន ដ៏ �ំ មួយ ស្រាប់ 
មនុស្ស ជាតិ »។

ទី មួយ ធដើម្ីបង្ហាញចំ�ុច មួយធនរះ ជាការ ្បឡងតូច មួយ ស្ីេី ្តូ�-ឬ-ខុស ស្រាប់ អ្ក ៖ 
ម្បក្ទថនភា្ខុស្្គងកផ្សងៗគានា

្េរះចន្ រានេ�៌ ដបតង ។  

ម្តូវ

ែុស

ែុស
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យ
ុវវ័យ
រូប
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្ម

ិន្
ិតក
ដ្
យ
សា

មញ
្ញ គំនិតខុស្ ្គង៖

ដដលវានាំកៅរ្(ការ្ ុហ្ដ៏ធំ)៖

ភា្្
ិត៖

រូបអាសពោមគឺជានរឿង្ ម្មតាន�ើយវាពុំន្វើបាននរណានទ។

នៅនបើកនមើលរូបអាសពោមនៅ។

រូបអាពោមបង្ខតូចទស្នៈនយើងអំពីនរឿង្ លែតូវនភទភ�លអាចជានពគឿងនញៀននពោរះថានាក់

យ៉ាងខាលាំង�ល់វិញ្ញាណរបស់នយើងន�ើយអាចបំផាលាញទំោក់ទំនងទាំងឡាយ។

ភា
្្

ិតខ
លែះៗ

គំនិតខុស្ ្គង៖

ដដលវានាំកៅរ្(ការ្ ុហ្ដ៏ធំ)៖

ភា្្
ិត៖

មនុស្មានាក់ៗពិនសសន�ើយអាចរស់នៅតាមការនពជើសនរើសរបស់នគ�ូនចនែរះរនបៀបភ�ល

អនែកទទួលអារម្មណ៍អំពីែលែលួនអនែកឬបគ្ហាញពីែលែលួនអនែកគឺជានរឿងសំខាន់បំ្ុតកនែនុងជីវិតអនែក។

អនែកមិនគួរទុកឲ្យពពរះឬ្ សោចពកពបាប់អនែកពីរនបៀបរស់នៅនទ�ូនចនែរះចូរនៅ

ន្វើនូវអវីភ�លអនែកចង់ន្វើនៅនបើវាន្វើឲ្យអនែកមានអារម្មណ៍លអនោរះ។

នយើងមានាក់ៗគឺជាកូនពិនសសរបស់ពពរះវរបិតាសួគ៌ភ�លចង់ឲ្យនយើងន្វើ

ែលែលួនបានលអបំ្ុតន�ើយភពបកាលាយ�ូចជាពទង់។ការនោរពពបតិបត្ិចំនោរះ

បទបញ្ត្ិពទង់ជួយនយើងទទួលបានក្ីអំណរោមនទីបំ្ុត។

ចធម្លើយ ចំធោរះ សំ�ួរ នីមួយៗ ្ឺ ខុស ធហើយ 

សំ�ួរ ោំង ធនរះ តំណាង ឲ្យ ្បធ្ទ កំហុស ឆ្ង 

ជាមូលោឋាន មួយចំនួន ដដល អ្ក ទំនង ជា នឹង ជួប 

្បទរះ ។

សំ�ួរទី 1 ្ឺជា ក្រមិនពិត�៏សាមញ្ញ ជា 

កំហុស ឆ្ង ជាក់ដស្ងមួយ ។ សំ�ួរទី  2 ្ឺ រាន 

ភាពពិតខលែវះៗ ដដល ជា ល្ិច ធ្ោរះ វា ោក់ ធសចក្ី 

េិតមួយ ឬ ធ្ចើន ជាមួយ នឹង ភាេ ខុស ឆ្ង (្ឺ ជា 

អាប៉ូឡលូ ទី 11, េំុ ដមន អាប៉ូឡលូ ទី 12 ធទ—រាប់ 

បានមួយ!) ។ សំ�ួរ ទី 3 រាន កំហុស្ ្គងបំដបក

ជាពីរ ឬ ជា ស្ថានភាេ មួយ ដដល រាន ជធ្មើស ដត 

េីរ ្ ត់ ដដល េុំ ដមន ជា ជធ្មើស ដត មួយ ្ ត់ េិត ធទ 

(ឧោហរ�៍ ថ្ ណាស្ អាច នឹង ធ្ជើសធរើស មិន ធៅ 

កដន្លង ណា ធទ) ។ សំ�ួរ ទី 4 ្ឺ ជា ក្រទ្លាវះបបដកក

«ទំនង» ដដល ផ្នុំ ធោយ ធរឿង សមធហតុ ផល ជាធ្ចើន 

ប៉ុដន្ត ជាញឹកញាប់រាន  ្ ស្នុតាង ខុស ឆ្ង ធដើម្ី នាំ ធៅ 

រក ការ សន្ិោឋាន ខុសឆ្ង ជាក់ោក់ មួយ ។

ការ្ ុហ្សម័យទំកនើប

ធេល រាន  ធរឿង ដដល រាន ឥទ្ធិេល ធលើ ្ ំនិត 

ជំធនឿ ជធ្មើស និង អាកប្កិរិយ របស់ អ្ក—ជាធរឿង  

ោំងឡាយ ដដល រាន ផល�ិបាក ដ៏អស់កល្ជានិចចេ 

យ៉ាងខ្លាំង—វា ដបរ ជា ឲ្យ ង្ក ធចញ ធៅ រក ្បធ្ទ ដន 

ភាេ ខុស ឆ្ង ធផ្សងធទៀត េីធ្ោរះ ស្តាំង « ជាបិតា 

កុហក »(នីដហវទី 2 9:9) ម្ល៉ធរះ នឹង ធ្បើ ្្ប់ �ិ�ីស្្ស្ត 

ដដល វា អាច ធ�វើ បាន ធដើម្ី បធញ្ឆោត ធយើង ។

3 
4 

កម្ម�ិ�ី ្្ប់្្ង អ�កាស និង យន អ�កាស ជាតិ (ណាស្) មិន អាច 

ធៅ កាន់ ្ េ ផ្កាយ ្េរះអង្រ ក្នុង ឆ្នាំ 1969 ដូធច្រះ េួកធ្ ្តូ� ធៅ ្ េ 

្េរះចន្ �ិញ ។  

ខ្យល់ េន្លឺ ្េរះអាទិត្យ, �ិទ្យនុសកម្ម, កាំរស្មី ធោហធាតុ  និង ឧបស្្ 

ធផ្សង ធទៀត  នឹង បាន ធ�វើ ឱ្យ ការ ចុរះ ចត ្េរះចន្ ធោយមនុស្ស េុំ 

អាចធ�វើ  បាន ធៅ រួច ធនារះ ធទ  បូករួម ោំង ការ ថត រូបថតធមើល និងធរឿង 

របស់  ស្ក្សីផ្ទាល់ដ្្កបាន ធឃើញ  េុំ រាន ភាេ ចុរះ ស្មុង គានា 

ធសចក្ី លម្អិត មួយ ចំនួន  ដូធច្រះ រោឋា្ិបាល សហរដ្ឋ អាធមរិក  ្តូ� 

សំដដងជាធរឿងោំងមូល។ 

ម្តូវ

ម្តូវែុស

ែុស
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រកបៀបកដើម្ដីសារល់កសច្្ដី្ ិត

ដូធច្រះ ធតើ ទស្សនៈ អំេី ធសចក្ីេិត កាន់ ដត ធេញ 

ធលញ ធចញ មកេី ណា ? ធតើ ធយើង អាច ធមើល 

ធឃើញចបាស់ េី ភាេ ខុសឆ្ង ធោយ រធបៀប ណា ? 

ធនរះ្ឺ ជា អំធណាយ ោន ដ៏ រាន អំណាច មួយចំនួន 

ដដល ្េរះ�របិតាសួ្៌ បាន ្បោន ដល់ ធយើង ធដើម្ី 

ដញក ធសចក្ីេិត ធចញេីកំហុស ឆ្ង ។

•  ពនលៃឺមន្ពះ្្ីសទ។ « េន្លឺ ដន ្េរះ្្ីស្ . . . 

បំផុស បុ្្ល ោំងអស់ ធៅ ធេញ ដផនដី 

ធដើម្ីដញក ធសចក្ីេិត េី កំហុស ឆ្ង ្តូ� 

ធចញ េី ខុស ។ វា ធ�វើ ឲ្យ មនសិការ របស់ អ្ក 

សកម្មធឡើង�ិញ » ។ 1

•  ្ពះវិញ្ញាណបរិសរុទ្ធ។ « ្េរះ�ិញ្ញា� ដន 

ធសចក្ីេិត . . . នឹង នាំ អ្ករាល់គានា ចូល ក្នុង 

្្ប់ ោំង ធសចក្ីេិត » (យ៉ូហាន 16:13) ។

•  ្ពះ្រ្ីរ។ « ្េរះ ធ្បើ ្ ម្ពីរ ធដើម្ី ដក នូ� ការ 

្ិត ខុសឆ្ង ទំធនៀមទំោប់ ខុស ឆ្ង និង 

អំធេើបាប ធោយ ឥទ្ធិេល បង្ិន បធង្ហាច របស់ 

វា » ។ 2 ្េរះ្ម្ពីរមរមន ្ឺ សំខ្ន់ ជា េិធសស 

ធៅ ក្នុង ទស្សនៈ ធនរះថ្  ត្ិត វា « បង្ហាញ េី 

រារស្តូ� ដន ្េរះ្្ីស្ ។ វា ផ្ចាញ់ ផ្ចាល នូ� 

ធគាលលទ្ធិ ដក្លង កាលាយ ោំងឡាយ ធហើយ 

ប្ង្កាប ការ ោស់ ដទង គានា ោំង ប៉ុនាមាន ។ (សូម 

ធមើល នីដហវទី 2 3:12) » ។ 3

•  ពរួកពយាការីបេ្ចញប្បន្។ « ការទទួលខុស្តូ� 

របស់ [េយាការី រានាក់] ្ឺ ធ�វើ ឲ្យធ្ ស្រល់ េី 

្េរះទ័យ របស់ ្េរះ និង ចរិក េិត ចំធោរះ មនុស្ស 

ធោក ។ . . . េយាការី រានាក់ ្បកាស បដិធស� 

អំធេើបាបោំង ្សុង ធហើយ ោយ ទុក េី 

ផល�ិបាក របស់ វា » ។ 4

•  ការអប់រំ។ « េួក បរិសុទ្ធ . . . ដសវងរក ការ 

ធរៀនសូ្ត ធោយ ការ សិកសា និង ធោយ ជំធនឿ 

ផងដដរ ។ ការ អប់រំ . . . ធ�វើ ឲ្យ មនុស្ស រានាក់ 

រាន សមត្ភាេ ធដើម្ី ដញក ដឹង ធសចក្ីេិត 

េី ការ ខុស ឆ្ង ជាេិធសស តាមរយៈ ការ 

សិកសា បទ្ម្ពីរ ។ (សូម ធមើល ្. និង ស. 

88:118) » ។ 5

ច្ូលរួេក្នុងការសន្នា

ករឿងកដើម្ដី្ិចារណាសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យ

• នតើពពរះវរបិតាសួគ៌បានជួយអនែកទទួល្ រល់

នសចក្ីពិតនោយរនបៀបណា?

• នតើអនែកអាចទប់ទល់នឈឹងកំ�ុសែ្គងនោយរនបៀប

ណា?

• នតើអនែកអាចនលើកទឈឹកចិត្អនែក�បទឲ្យភសវងរក

នសចក្ីពិតនោយរនបៀបណា?

ករឿងទាំងឡាយដដលអ្ន្អាចកធវើ

•ចូរភចកចាយពីរនបៀបភ�លអនែកមកនជឿថា

�ំណឈឹងលអភ�លបាន្ ដារនឡើងវិញពិតនៅកនែនុង

ពពរះវិហ្រ។

•ចូរភចកចាយនសចក្ីពិតមួយនិងរនបៀបភ�ល

អនែក�ឈឹងពីវានៅតាមពបព័ន្ធ្ ្ពវ្សាយសង្គម។

ជានិចចេកាល វា ្បដហល ជា មិន ង្យ ្សួល 

ធទ ធដើម្ី ធឆ្លើយ ្តូ� ឬ  ខុស  ធនារះ ធទ ធៅធេល ធ្ 

្បឈម មុខ នឹង ្ ំនិត ធផ្សង ៗ  ោំងអស់ ធនារះ ធនារះ 

អំធណាយោន ោំងឡាយរបស់ ្េរះ�របិតាសួ្៌ 

ដដល  បាន ្បោនដល់ អ្ក អាច ជួយ អ្ក ជាប់ ការ 

ស្កល្ង ។ ◼
្ំណត់ចំណាំ
 1. រីឆ្ត ជី សកត « Peace of Conscience and Peace 

of Mind » Ensign ឬ Liahona, ដខ �ិច្ិកា ឆ្នាំ 2004, 
15 ។

 2. �ី ថត ្្ីស្តលូហវឺសិន « The Blessing of Scripture » 
Ensign ឬ Liahona, ដខ ឧសភា ឆ្នាំ 2010, 33–34 ។

 3. ដអ៊សរា៉ ថ្ហវ ដប៊នសឹន (ឆ្នាំ 1899–1994) «The Book 
of Mormon Is the Word of God,» Ensign, ដខ 
ឧសភា ឆ្នាំ 1975 ទំេ័រ 64 ។

 4. ធសចក្ីដ�នាំ ដល់ បទ្ម្ពីរ ោំងឡាយ « េយាការី »  
scriptures.lds.org។

 5. រ័សុល អិម �ិលសុន « Thus Shall My Church Be 
Called » Ensign, ដខ ឧសភា ឆ្នាំ 1990, 16 ។

គំនិតខុស្ ្គង៖
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ដដលវានាំកៅរ្(ការ្ ុហ្ដ៏ធំ)៖

ភា្្
ិត៖

្សោចពកពបកាសជំទាស់នឈឹង�ំនណើរជីវិតជាក់ោក់�ូនចនែរះករណីែលែរះមិនអាចអត់ឱននិង

សអប់មនុស្—វាមិនអាចទទួលយកបាននិងមានក្ីពសឡាញ់ចូលចិត្បាននទ។

នោយ្ រ្ សោចពកោមនការអត់ឱននិងគួរឲ្យសអប់នោរះវាសមនឈឹងទទួលការ

រិរះគន់និងការនថាកាលនទាសអញ្ចឈឹងន�ើយ�ូនចនែរះអនែកគួរភតឈប់ទាក់ទងនឈឹងវានៅ។

ការមិនទទួលយក�ំនណើរជីវិតរបស់មនុស្មានាក់នទៀតគឺពុំនស្មើនឈឹងក្ីសអប់និងការ

មិនអត់ឱននោរះនទ។នយើងអាចបគ្ហាញក្ីនមតាតាការនោរពនិងចិត្លអចំនោរះ

មនុស្ពគប់ោនា—រួមទាំងមនុស្ភ�លមាន�ំនណើរជីវិតន�ើរ្ ្ទនុយពីច្បប់របស់

ពពរះ—នោយនៅពិតន្មរះពតង់ចំនោរះពពរះនិងបទបញ្ត្ិរបស់ពទង់។

កា
រក្

លាះម្
បដ
្្

«
ទ
ំនង

»
 គំនិតខុស្ ្គង៖

ដដលវានាំកៅរ្(ការ្ ុហ្ដ៏ធំ)៖

មានអវីៗមួយចំនួននៅកនែនុងគម្ីរមរមនពតូវបានប�ិនស្នោយភស្នុតាងខាងវិទយា្ពស្

បច្ចនុប្ននែន�ើយ�ំនណើរនរឿងអំពីរនបៀបភ�លវាពតូវបានបកភពបគឺពុំមានភ្ពស៊ើចគ្វាក់ោនា�ូនចនែរះ

យ៉ូភសបស្ម៊ើ្ច្បស់ជាបានបនងកើតវានឡើងទាំងអស់ឬ្ តចមលែងមកពីកភនលែងណាមួយ។

ពពរះគម្ីមរមរនមិនពិតន�ើយយ៉ូភសបស្ម៊ើ្ក៏ពុំភមនជាពយាការីភ�រ�ូនចនែរះឈប់ទាក់ទងនឈឹង្ សោចពកនៅ។

វិទយា្ពស្បញ្ជាក់ថានរឿងជានពចើនកនែនុងគម្ីរមរមននិង«ភស្នុតាង»ភ�លជំទាស់នឈឹង

វាគឺជាគុណវិបត្ិ។ប៉ុភន្ភស្នុតាង�៏សំខាន់បំ្ុតសពមាប់វាគឺ្ ក្ីបនពពរះវិញ្ញាណ

ភ�លពបាប់អនែកថាវាគឺជាការពិតន�ើយថាយ៉ូភសបស្ម៊ើ្គឺជាពយាការីពិត។ភា្្
ិត៖
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«ស្ង់ទមើលគម្ីរទោយសាមនថារានជីវិត�៏ទៅ

េស់កល្ជានិេ្ចេំពីគម្ីរទនាវះមក៖គឺជាគម្ីរទនាវះ

ឯងដ�លទ្្ើបនាទាល់ពីខ្នុំ»(យ៉ូហាន5:39)។

ខ្ញុំ ្សឡាញ់ ្ ម្ពីរមរមន និង ្េរះអង្សធ្ង្ររះ 

ខ្នុំ ្េរះធយស៊ូ� ្្ីស្ ។ ដថង មួយ ខ្នុំ បាន សួរ ធៅ 

្សី របស់ ខ្នុំ រា៉ដហ្ល ថ្ ធតើ  នាង បាន ្ ិតយ៉ាង 

ណា  អំេី ការ ោក់ ធគាលធៅ មួយ ធដើម្ី អាន 

្េរះ្ម្ពីរមរមន ។ រា៉ដហ្ល បាន ធរៀន អំេី រធបៀប 

អាន ក្នុ ងធេល ថ្មី ៗ  ធនរះ ។

នាង បាន និយយ ថ្ « ប៉ុដន្ត ធោក តា វា 

េិបាក អាន ណាស់ ។ វា ជា ធសៀ�ធៅ ដ៏�ំ មួយ » ។

បនាទាប់មក ខ្នុំ បាន សុំ នាង ឲ្យ អាន មួយ ទំេ័រ 

ឲ្យខ្នុំ ។ ខ្នុំ បាន យក នាឡិកា មក កំ�ត់ ធរា៉ាង ឲ្យ 

នាង ។ វា ចំណាយ ធេល ្តឹមដត បីនាទីប៉ុធណាណារះ 

ធដើម្ី អាន មួយទំេ័រ ធនារះ ។

ធយើង អាន ្ ម្ពីរមរមន ជា ភាស្ ធអសបា៉ាញ 

ធហើយ ្ ម្ពីរមរមន ជា ភាស្ ធអសបា៉ាញ រាន  642 

ទំេ័រ ។ ខ្នុំ បាន ្បាប់ នាង ថ្ នាង នឹង ចំណាយ 

ធេល ដត 1926 នាទី ធដើម្ី អាន ្ ម្ពីរ មរមន ោំង 

មូល ។

ធរឿង ធនរះ អាច នឹង ធ�វើ ឲ្យ នាង កាន់ ដត ខ្លាច ដូធច្រះ 

ខ្នុំ បាន ដចក ចំនួន ធនារះ នឹង  60 នាទី ។ ខ្នុំ បាន ្បាប់ 

នាង ថ្ នាង នឹង ្តូ� ការ ដត ធេល 32 ធរា៉ាង ប៉ុធណាណារះ 

ធដើម្ី អាន ្ ម្ពីរ ។ ធនារះ វា រាន ចំនួន តិច ជាង មួយ 

ដថង កន្លរះ !

បនាទាប់ មក នាង និយយ មក ខ្នុំ ថ្ « ធនារះ ង្យ 

្សួល ណាស់ ធោកតា ! »

វា ចំណាយ ធេល ធ្ចើន បន្ិច ស្រាប់ 

រា៉ដហ្ល ប្អលូន របស់ នាង អ៊ើធស្បាន និង 

ធៅៗ ធផ្សង ៗ  ធទៀត របស់ ធយើង អាន 

្ម្ពីរមរមន ។ ធនារះ ្ ឺ ធោយស្រ ធេល 

ធយើង អាន វា ធយើង ្តូ� ការ ចំណាយ ធេល 

ធដើម្ី អ�ិស្ឋាន និង ្ ិត អំេី អវី ដដល ធយើង 

បាន អាន ។

ក៏ ដូច ជា  រា៉ដហ្ល និង អ៊ើធស្តបាន 

ធយើងោំងអស់ គានា អាច ធរៀន ្សឡាញ់ 

្ម្ពីរ ។ រួច ធយើង រានាក់ៗ អាច ្បកាស 

ថ្ ៖ « ្េរះបន្លូល ដន ្ទង់ដផ្អម ធៅ 

អណាដាត ទូល បង្ំណាស់  ហ្ន៎ ! 

ធអើ ក៏ ដផ្អម ជាង ទឹក ឃ្មនុំ ដល់ រាត់ 

ទូលបង្ំ ធៅ ធទៀត ! » (ទំនុក តធមកើង 

119:103) ។ ◼

�កបសង់ទេញពីសុន្រកថាទៅក្ននុងសន្និសីទទូទៅដខ
ទមសាឆានាំ2013។

«កនាះវាគ្យម្សួល
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កដ្យដអលក�ើរអ៊ីនរីហ្គអរដហវឡាដបលឡា

បនពួកចិតសិបោក់

ណាស់កោ្តា!»
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ពេល ឪេុកធក្មក ខ្នុំ ដចកឋាន  ្្ួស្រ 

ធយើងបាន ជួបជុំគានា ធហើយទទួលធ្្ៀ� 

ដដល មក ចូល រួម រំដលកទុក្ខ ។ ធេញ មួយ 

ោងាច  ធនារះ ធេល ខ្នុំ រាក់ោក់ដល់្្ួស្រ និង 

មិត្ត ្ ក្ិ ខ្នុំដតងសរារល់ ធឃើញ ធៅ ្បុស ធយើង 

អាយុ 10 ឆ្នាំ ធ្មារះ ផតធទើរ ឈរ ដក្ររាដែយ ធក្មក 

ខ្នុំ—ដដល្តូ�ជា  ជីដូន ទួត គាត់ ។ ធេលខ្លរះ គាត់ 

ឈរ ធៅ េីធ្កាយ ធមើល ដថ ជីដូន ។ ្គា មួយ ខ្នុំ បាន 

សរារល់ធឃើញគាត់ បាន ធកៀក ដដ  ជីដូន ។ ខ្នុំ បាន 

ធមើល គាត់អដង្អល ដដជីដូន ធោយ ថ្មមៗ ឱប ធហើយ 

ឈរ ដក្រជីដូន ។

អស់ រយៈ ធេល ជាធ្ចើន ដថង បនាទាប់  

េីបទេិធស្�ន៍ ធនារះ មក ខ្នុំ េុំ អាច បំធ្្លច រូប 

ភាេធនារះ បានធឡើយ ។ ខ្នុំ បាន បំផុស្ំនិត ឲ្យ ធផ្ើ 

ស្រ ខ្លី មួយ ធៅ  ផតធទើរ ។ ខ្នុំ បាន្បាប់ គាត់ េី អវី 

ដដល ខ្នុំ បានធឃើញ ធហើយ ទទួលអារម្ម�៍ ។ ខ្នុំ 

បា នរំឭក គាត់ េ ីធសចក្ីសញ្ញាដដល គាត់បាន 

ធ�វើ ធេល គាត់ ្ជមុជទឹក ធោយ ដក្សង់ ោក្យ 

អាលរា៉ា ក្នុង ម៉ូស្យ ជំេូក 18 ថ្ ៖

 «ធហើយ ឥឡលូ�ធនរះ ធោយ អ្ករាល់គានា រាន 

បំ�ង ចង់ចូលរួម ក្នុង ធ្កាល ដន្េរះ ធហើយ ធដើម្ី 

ឲ្យ បាន ធៅថ្ ជារា្ស្ត របស់្ទង់ ធហើយ យល់្េម 

ទទួល បន្នុក គានា ធៅ�ិញធៅមក ធដើម្ី ឲ្យ បន្នុក ធនារះ 

បាន ្ស្ល

«ដមនធហើយ ធហើយ យល់្េម ទួញយំ ជាមួយ 

នឹង អ្កណា ដដល ទួញ យំ ដមនធហើយ ធហើយ 

ការសន្យា

កមសាន្ត ទុក្ខ ដល់ អស់អ្កណា ដដលកំេុង ្តូ� ការ 

កមសាន្ត ទុក្ខ ធហើយ ឈរ ជា ស្ក្សី ដល់ ្េរះ ធៅ 

្្ប់ធេល និង ្្ប់ធសចក្ី និង ្្ប់ទីកដន្លង ដដល 

អ្ករាល់គានា បាន ធៅ រហូត ដល់ ធេល ស្លាប់ . . . 

ធដើម្ី ឲ្យ អ្ករាល់គានា អាច រាន ជី�ិត ដ៏ ធៅ អស់កល្ 

ជានិចចេ—

« . . . ធបើ សិន ធនរះ ជា បំ�ង ធៅ ក្នុង ចិត្ត អ្ក 

ធតើ រាន អវី ធៅ ដដល រារាំង អ្ក  មិន ឲ្យ ទទួល បុ�្យ 

្ជមុជ ទឹក  ធោយ នូ� ្េរះនាម ដន ្េរះអរាចាស់ 

ធដើម្ី ធ�វើ ជា ស្ក្សី ដល់ ្ទង់ ថ្ អ្ករាល់គានា 

បាន ចូល ក្នុង ធសចក្ី សញ្ញា ជាមួយ នឹង ្ទង់ ថ្ 

អ្ករាល់គានា នឹង បធ្មើ ្េរះ អង្ ធហើយ កាន់ តាម 

្េរះ ប្្ញត្តិ ោំងឡាយ របស់ ្ទង់ ធដើម្ី ឲ្យ ្ទង់ 

កដ្យខារ៉ូលអិមសទដីហវិន

ទីពបឈឹកសាទីពីរនៅកនែនុង
គណៈពបធានសមាគមសន្គ្ររះ
ទូនៅ

ចរ
ោ
រូប
ភ្
ព
នោ

យ
មា

៉ាត
ស
្ម៊ើ្



 ភែនម្ឆ្នាំ2014 69

ក
ុមា
រ

ចូរ ន�វើ ជា អ្នក រកសា ន្ចក្ដី ្ ញ្ញា !

ពៅពេលខ្ញុំទទួលបុណ្យជ្រមុ្រទឹកខ្ញុំសន្យាថា...

បគ្ហាញនសចក្ីពសឡាញ់និងចិត្លអ

លួងនោមអនែកទាំងឡាយភ�លន្កនៅ។

រកសាបទបញ្ត្ិរបស់ពពរះវរបិតាសួគ៌

ន�ើយពបាប់អនែក�បទអំពីពពរះវរបិតាសួគ៌។

ជ្រឡប់មកវិញជេរះវរបិតាសួគ៌សន្យាន្ឹងខ្ញុំ...

ថាែ្នុំនឈឹងមានពពរះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជានិច្ច!

បានចុរះ�ត្ថនលខា

________________________________________________

ធ្ស្ច ្េរះ�ិញ្ញា� ្ទង់ មក ធលើ អ្ក រាល់គានា យ៉ាង 

បរិបូរ�៍ ? » (ខ 8–10) ។

ខ្នុំ បាន េន្យល់ ផតធទើរ ថ្ 

អាលរា៉ាបានបធ្ងៀន ថ្ ជនដដល ចង់ ទទួល 

បុ�្យ្ជមុជទឹក  ្តូ� យល់្េម បធ្មើ ្េរះអរាចាស់  

តាម ការ បធ្មើ អ្កដដទ—ធេញ មួយ ជី�ិត  ! ខ្នុំ 

និយយថ្ ៖ « ជីដូន េុំ ដឹង ថ្ ធតើ ធៅ ដឹង វា 

ឬអត់ធទ ដត�ិ�ី មួយ ដដ លធៅ បង្ហាញ ក្ី្សឡាញ់ 

និង ការ ខវល់ខ្វាយ ដល់ ជីដូន ទួត ធនារះ ្ ឺ ធៅ 

កំេុង រកសា ធសចក្ីសញ្ញា ធហើយ ។ ធយើង រកសា 

ធសចក្ីសញ្ញ ធយើងរាល់ដថង ធេល ធយើង រាន 

ចិត្ត សប្នុរស បង្ហាញ ក្ី្សឡាញ់ ធហើយ 

ធមើលដថ គានា ។ ជីដូន ចង់ ឲ្យ ធៅដឹង ថ្ ជីដូន 

រាន ធរាទនភាេចំធោរះធៅណាស់ ដដល ធ�វើ 

ជា អ្ករកសា ធសចក្ីសញ្ញដ៏ល្អ ! ធេល ធៅ រកសា 

ធសចក្ីសញ្ញាដដលធៅ បាន ធ�វើធេល ្ជមុជទឹក ធៅ 

នឹង ធរៀបចំ ខ្លជួន ទទួលបេវជិតភាេ ។ ធសចក្ីសញ្ញា 

បដន្ម ធនរះ  នឹង ផ្ល់ឱកាស បដន្ម ដល់ធៅ 

ធដើម្ី ្បោនេរ ធហើយ បធ្មើ អ្កដដទ និង ជួយ 

ធរៀបចំធៅ ឲ្យ ធ�វើ ធសចក្ីសញ្ញា ក្នុង ្េរះ�ិហារ 

បរិសុទ្ធ ។ អរ្ុ� ចំធោរះការ ធ�វើ ជា ្ ំរូ ល្អ ដល់ 

ជីដូន  ! អរ្ុ�ដដល បាន បង្ហាញ ដល់ ជីដូន 

ថ្ ការ ធ�វើ អ្ក រកសា ធសចក្ីសញ្ញារានាក់  ្តូ� រាន 

លក្ខ�ៈដបបណា ធនារះ ! »

ផតធទើរ បាន តប�ិញ ថ្៖ « ធោកយយ 

អរ្ុ�ចំធោរះ ស្រធនរះ ។ ធេល ធៅឱប ជីដូន ទួត 

ធៅ មិន ដឹង ថ្ ធៅ កំេុង រកសា ធសចក្ីសញ្ញាធទ ដត 

ធៅ រាន អារម្ម�៍ កក់ធរៅដែក្នុងចិត្ត ។ ធៅដឹង ថ្ វា 

ជា អារម្ម�៍េី ្េរះ�ិញ្ញា� បរិសុទ្ធ ក្នុង ចិត្តធៅ » ។

ខ្នុំក៏ កក់ធរៅដែ ក្នុងចិត្ត ដដរ ធេលខ្នុំដឹង 

ថ្ ផតធទើរ បានភាជាប់ការ រកសា ធសចក្ីសញ្ញា 

របស់ ្ទង់ ធនារះ គាត់ នឹង  « បាន ្េរះ�ិញ្ញា� 

របស់ [្េរះ�របិតាសួ្៌] ្ង់ ធៅ ជាមួយ 

នឹង [ធយើង] ជាដរាប » [្. និង ស. 20:77] ។ 

ធនរះ ្ ឺ ជា ការ សនយា មួយ ដដល ធកើតរាន បាន 

តាមរយៈ ការ ទទួល អំធណាយោន ដន ្េរះ�ិញ្ញា� 

បរិសុទ្ធ ។ ◼

�កបសង់ពី«We Have Great Reason to Rejoice,»
EnsignឬLiahona,ដខវិេ្ិក្ឆានាំ2013,115–16។

របស់ផ្រពទើរ នសចក្ីសញ្ញាមួយគឺជាការសនយារវាងអនែក

និងពពរះវរបិតាសួគ៌។
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កដ្យកចនក្កលើរ

ម៉ាសសា ចូលចិត្ត សង់ដុំ ធឈើ ប៉ុដន្ត ធេល ខ្លរះ 

នាង មួរធរៅ៉ា ធេល ដុំ ធឈើ ដួល រលំ ធាលាក់ ចុរះ 

មក ដី ។ បនាទាប់ មក នាង ធរៀន អាថ៌កំបាំង មួយ ។ 

ធៅធេល នាង ធ្បើ ដុំ ធឈើ ធៅ ខ្ង ធ្កាម ប៉ម របស់ 

នាង ឲ្យ ធ្ចើន ធនារះ វា នឹង ធ�វើ ឲ្យ ការ សង់ប៉ម រាន្្ឹរះ 

ភាេ កាន់ដត រឹងរាំ ។ វា ្តូ�ការ ការអត់�្មត់ និង ការ 

ហាត់ធរៀន ប៉ុដន្ត មិនយូរ ប៉ុនាមាន នាង អាច សង់ ប៉ម 

ដដល េុំ  ដួល ធោយ ង្យៗបាន ។

ក៏ដូចជា រា៉ាសសា បាន ធរៀន សង់ ប៉ម ឲ្យ កាន់ 

ដត រឹងរាំ ធនារះ ធយើងអាច ធរៀន ស្ថាបនា ្្ួស្រ 

កាន់ដត រឹងរាំ ផងដដរ ។ ្កុម្្ួស្រ ្ឺ ជា ដផ្ក 

មួយដ៏សំខ្ន់ ដន ដផនការ របស់្េរះ�របិតាសួ្៌ 

ស្រាប់ ធយើង ។ មុន ធេល ធយើង ធកើត មក ធយើង 

បាន រស់ ធៅ ជា បុ្តា និង បុ្តី �ិញ្ញា� របស់ 

្េរះ�របិតាសួ្៌ ។ ធៅធេល  ដល់ ធ�� ធយើង មក 

កាន់ ដផនដី ធនារះ ្ទង់ បាន ធរៀបចំ ឲ្យ ធយើង មក 

ក្នុង ្កុម ្្ួស្រ ។ ្ទង់ ចង់ ឲ្យ ្កុម្្ួស្រ ធយើង 

ការោរ ដល់ធយើង បធ្ងៀន ធយើង ធហើយ ជួយ ធយើង 

្តឡប់ធៅ កាន់្ទង់�ិញ ។

ធយើងអាច ខំ ធ�វើ ការ ធដើម្ី ផ្ល់ ្្ឹរះ រឹងរាំ ដល់ 

្កុម្្ួស្រ ។ ធយើង អាច អនុ�ត្ត ការ បធ្មើ និង ការ 

ជួយ គានា ធៅ�ិញ ធៅមក ។ ធយើងអាច ស្ដែប់ និង 

និយយ ល្អ ចំធោរះ គានា ធៅ�ិញ ធៅមក ។ ធយើង អាច 

អ�ិស្ឋាន និង សិកសា ្ ម្ពីរ ជាមួយគានា ។ ធយើង អាច 

ធ�វើ ការ រួមគានា ធហើយ ចំណាយធេល ជុំ គានា ធ�វើ អវីៗ 

ដដល ធយើង ធេញចិត្ត ។ ធោយ ការអត់�្មត់ និង ការ 

ហាត់ធរៀន ធនារះ ធយើង អាច ស្ថាបនា ្្ួស្រ កាន់ដត 

រឹងរាំ មួយ ។ ◼

ការនាំថ្នា្់្ ុរារម្្្ននុងលំកៅដ្ឋាន

រច្
នា
រូប
ភា
ព្
នដា

យ
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ជ
ន
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អ
៊ើដ្
ល
នប
៊ើរន
ហ
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ចូរនរៀនបភន្ថមអំពីបាវចោថានាក់បឋមសិកសាកនែនុងភែននរះ!

ចកម្មៀងនិងម្្ះគម្ដីរ

• «ពកុមពគួ្រអាចរស់នៅជាមួយោនាជានិរន្រ៍»

(ចតសមៀង កុមារទំព័រ188)

• លូកា6:47–49

គំនិតកយបល់សម្រាប់ការ
និយយ្ ្ននុងម្គួសារ
អនែកអាចអានលូកា6:47–49ជាពគួ្រ។បោទាប់មក

អនែកអាចនិយយអំពីអវីភ�លែគម្ីរទាំងននរះបនពងៀន

នយើងអំពីពកុមពគួ្រ។នតើពគួ្ររបស់អនែកបានជួយោនា

នៅវិញនៅមកែលែងកាត់ពោឧបសគ្គនោយរនបៀបណា?

នតើអនែកអាចន្វើអវីែលែរះន�ើម្ី្ ថាបោពគឈឹរះឲ្យកាន់ភតរឹងមាំ?

ជគួសារ

គឺសុំខាន្់ពៅក្ញងផផន្ការ

របស់ជេរះវរបិតាសួគ៌
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ការកធវើឲ្យម្គួសារកយើងរឹងរាំ
អនែកអាចន្វើបណ្ណពបកាសមួយន�ើម្ីជួយពគួ្ររបស់អនែក

ឲ្យរីកចនពមើនកាន់ភតរឹងមាំ!

• នោយមានជំនួយពីមនុស្្ំចូរកាត់�ុំនឈើទាំង

ឡាយ។បិទនៅនលើពកោសមួយនូវ�ុំនឈើភ�ល

បគ្ហាញពីអវីភ�លពគួ្ររបស់អនែកកំពុងន្វើរួច

ន�ើយ។�ុំនឈើទាំងននរះនឈឹងតំណាងឲ្យពគឈឹរះពគួ្រ

របស់អនែក។

• ចូរនពជើសនរើស�ុំនឈើមួយនទៀតភ�លបគ្ហាញពីអវី

ភ�លពគួ្រអនែកនឈឹងចង់ន្វើឬន្វើឲ្យលអពបនសើរជាង។

បោទាប់ពីអនែកបញ្ចប់នោលនៅននរះចូរបភន្ថមវានៅនលើ

ប៉មរបស់អនែក។ោក់បណ្ណពបកាសនៅកភនលែងភ�ល

មនុស្ពគប់ោនាអាចនមើលន�ើញន�ើយបន្បភន្ថម�ុំ

នឈើរន�ើម្ីន្វើឲ្យពគួ្រអនែករឹងមាំ!

សរនសរគំនិតផាទាល់ែលែលួនរបស់អនែកមួយចំនួននៅនលើ�ុំនឈើរភ�លនៅទនទ្ អាត។

ការនរៀននរឿងអំពីជី�ូនជីតារបស់នយើង

ការសួរសុែទុក្ខនរណាមានាក់ភ�លឈឺ

ការនលងជាមួយោនា

ការបរិនភ្គអាហ្រនពលោងាចជុំោនា

ការសរនសរសំបុពតនៅអនែក្្ពវ្ សាយ្សោ

ការសិកសាគម្ីរជាពគួ្រ

រាពតីជួបជុំពកុមពគួ្រ

ការអ្ិ្ឋានជាពគួ្រ
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គំនិត្លាសថវ

ម្បធានក�ៀក្ើរកអសវអុជដូហវ

ទដីម្បឈឹ្សាទដី្ដីរ្្ននុងគណៈម្បធានទដីមួយ

កចញម្្ដីសន្និសដីទទូកៅដខតុោឆ្នាំ2013

េិធីបុណ្យជ្រមុ្រទឹក

គឺជាចុំណុចចាប់ពផដើមពៅពលើផ្លូវនន្

ភាេជាសិស្ស
របស់ព�ើង។

រច
ោ
រូប
ភ្
ពន
ោ
យ
ស

កត
ន្�

្គៀ
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មាន ធក្មង ្បុស រានាក់ េយាយម សរាអាត ទី 

កខវក់ ធ្កាយ ផ្រះ  ធដើម្ី គាត់ អាច ធលង 

ជា មួយ កូន ឡាន របស់ គាត់ ធៅ ទី ធនារះ ។ រាន ថ្ម 

មួយ ដុំ �ំ រារាំង ការង្ររបស់ គាត់ ។ ធក្មង ្បុស ធនារះ 

រុញ ធហើយ ោញ អស់ មួយ ទំហឹង ។ ដត ខំ យ៉ាង 

ណា ក្ី ថ្ម ធនារះ េុំ កធ្មើក ធស្រះ ។

បា៉ា របស់ គាត់  ឈរ ធមើល មួយ សន្នុរះ ។  រួចគាត់  

ធដើរ ធៅ កូន ្បុស ធហើយ សួរ ថ្ « កូន ្តូ� ធ្បើ ករាលាំង 

ោំង អស់ របស់កូន  ធទើប អាច យក ថ្ម �ំ ធនរះ ធចញ 

បាន » ។

ធក្មង ្បុស ធនារះ ធឆ្លើយ ថ្ ៖ « កូន បាន ្បឹង អស់ 

េី សមត្ភាេ ធហើយ ! »

បា៉ា របស់ គាត់ បាន  ដក ត្មូ�គាត់  ថ្ « ធទ កូន េុំ 

បាន ធ�វើ ធទ ។ បា៉ា  េុំ ោន់ បាន ជួយ កូន ធៅ ធឡើយ 

ធទ ! »

រួច ធហើយ េួកធ្ បាន ធអាន ចុរះ ោំង អស់ គានា 

ធហើយ រំកិល  ថ្ម ធនារះ ធចញ បាន យ៉ាង ្សួល ។

្េរះអរាចាស់ ចង់ ឲ្យ ធយើង េឹង ដផ្អក ធៅ ធលើ 

្ទង់ ធៅ ក្នុង ការ ធោរះ ្ស្យ បញ្ហា របស់ ធយើង ។ 

បនាទាប់មក ធយើង អាច រាន អារម្ម�៍ ដន ក្ី ្សឡាញ់ 

កាន់ ដត ខ្ជាប់ ខ្ជួន កាន់ ដត រាន អានុភាេ កាន់ដត 

ចបាស់ និង កាន់ដត ផ្ទាល់ ខ្លជួន ។ ធយើង កាលាយជា 

ស្ម្្ី ជាមួយ្ទង់ ធហើយ ធយើងអាច កាលាយដូចជា 

្ទង់ ។ ◼

�កបសង់ពី«Drawing Closer to God,»Ensignឬ
Liahona,ដខវិេ្ិក្ឆានាំ2013,105។

ការ រំកិល  
ថ្ម

កដ្យដអលក�ើរ
កធើករនអិមវីនសុន

បនពួកចិតសិបោក់

នតើមានអវីែលែរះភ�លលំបាកយ៉ាងខាលាំងសពមាប់អនែកន្វើ?

នតើអនែកអាចសូមជំនួយរបស់ពពរះវរបិតាសួគ៌នៅកនែនុងការន្វើនរឿងលំបាកៗនោយរនបៀបណា?

នតើនរណាន្្ងនទៀតភ�លអនែកអាចសូមជំនួយ?

កា
ររច
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៊ើស
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ព្រើ អ្ក ធាលាប់ សុបិន អំេីការ រស់ធៅ ធលើ ធការះ មួយ ឬ ធទ ? ធនរះ ្ ឺ ជា 

អាលីរាន្ឌា ប៉ុដន្ត ្្ួស្រ  និង មិត្ត នាង ធៅ នាង ថ្ ្ឌា ។ នាង រស់ 

ធៅ ធលើ ធការះ ធសប៊ូ ក្នុង ្បធទស ហវីលីេីន ជាមួយ នឹង រា៉ាក់ បា៉ា និង បងប្អលូន 

្សី េីរនាក់ ។ នាង រាន បង្បុស រានាក់ដដរ ប៉ុដន្ត គាត់ ស្លាប់ មុន ធេល  ្ឌា បាន 

ធកើត មក ម្ល៉ធរះ ។ នាង និយយថ្ « ខ្នុំ ដឹង ថ្ គាត់ ធៅ ដត រានចំដ�ក ក្នុង 

្្ួស្រ ធយើង ធហើយ ខ្នុំ នឹង ជួប គាត់ ធៅដថង ណា មួយ ធោយ ស្រ ្កុម្្ួស្រ  

្ឺ អស់កល្ជានិចចេ » ។ ◼

*«សួស្ីមិត្ភក្ិទាំងឡាយ!»ជាភាសាតាហារ�នុក។
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ចរឿ្ខដល្ ្ញំេូលេិត្តចធ្វើបំផរុត

ររួយ្ឺរាំ។្្ញំជាអ្ករាំ

របាំបាចេ។ចៅឆានាំច្កាយ្្ញំ

ស្្ឃឹរថានឃឹ្បានចេើ្ចៅដល់

ក្រិតររួយចទៀតខដលជាេំនរុេ

ពិចសស។ចនះម្នន័យថា្្ញំ

នឃឹ្បានោក់ខស្បកច�ើ្បាចេ

ពិចសសខដល�រួយ្ ្ញំរាំចៅេរុ្

ច�ើ្្ ្ញំបាន។

្បចទសហ្វីលីពីនម្នចកាះច្េើនជា្7000ចកាះដូចេ្ះម្នកខនលៃ្្សស់សាអាតជាច្េើនចដើរ្បីចៅ

ទស្សនា។ផទះរបស់ចយើ្្ឺចៅ�ិតម្ត់សររុ្ទចហើយ្ ្ញំេូលេិត្តចល្ចៅក្ញ្សររុ្ទ។ចរឿ្ខដល្ ្ញំេូល

េិត្តចធ្វើបំផរុតររួយ្ឺខហលទឃឹក។្្ញំបានបច្្ៀន្ លៃលួនឯ្!

ម៉ាប៊ូហេ, ខៃ ប៊ីហ្គាន! *

ការបកងកើតមិត្តភា្កៅជុំវិញ្ ិ្្កោ្

ខ្ញុំ ន ម្ះ សរា មក ពដី  
ជបពទសហី្លីេីន្

ដ្ម្សង់្ ដីការសរាភាសមួយកដ្យអាម៊ដីកជនលដីវិត
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កម្តៀមខលែលួនកហើយឬកៅ!

កាបូបរបស់្រាបានដាក់ចពញចៅចដាយវត្ញខដលនា្េូលេិត្ត

ររួយេំនរួន។ចតើរបស់ណា្លៃះអ្កេ្់ដាក់ក្ញ្កាបូបរបស់

អ្ក?

ចយើ្ម្នសំណា្ចដើរ្បីរស់ចៅ�ិត្ពះវិហារបរិសរុទ្ធចសប៊ូ

ស៊ីធីហ្វីលីពីន។្្ញំអាេចដើរទស្សនា្ពះវិហារបរិសរុទ្ធជាររួយ

្្រួសារ្ ្ញំររុនចពលឧទទិសឆលៃ្។វជាកខនលៃ្ដ៏្សស់សាអាត

និ្សរុ្សាន្។្្ញំម្នអំណរ្រុណចដាយសារខត

្ពះវិហារបរិសរុទ្ធចនាះ្្រួសារ្ ្ញំអាេចៅ�រុំគានាជានិរន្ន៍។

ចៅមថងៃររួយក្ញ្សាោចរៀនរិត្តររួរ

ថានាក់ររួយេំនរួន្ ្ញំបាននិយយថារររន

ពរុំច�ឿចលើ្ពះចទ។្្ញំបាន្បាប់ពរួកច្

ថាចយើ្ច�ឿចលើ្ពះ។ចៅមថងៃបនាទាប់

្្ញំបានយក្ ិតបណ្ណររួយេំនរួនខដល

ម្នរូបភាពរបស់្ពះចយស៊ូវចៅខ្្

ររុ្និ្ម្នម្្រាមនចសេក្ី�ំចនឿចៅ

ខ្្ច្កាយចៅ។ចៅចពលរិត្តររួរថានាក់

្្ញំចរើលរូបភាពចហើយអាន្ លៃះពី�ំចនឿ

របស់ចយើ្ចនាះពរួកច្សបបាយេិត្ត

ខដលដឃឹ្ថាចយើ្ច�ឿចលើ្ពះ។

្្ញំេូលេិត្តចៅចល្ម្ត់សររុ្ទចផ្ស្ៗជាររួយ

្្រួសារ្ ្ញំ។ចពលចយើ្ចៅដល់បា៉ាឡាវ៉—ជា

ចកាះររួយខដលម្នទចនលៃច្ការដីដ៏ធំបំផរុតក្ញ្

ពិភពចោក។្្ញំបានចៅររុ�ទឃឹកចៅទីចនាះ

ចដាយោក់ឧបករណ៍ខហលទឃឹកចហើយចរើល្តី

្្ប់ពណ៌។

ខ្នុំចូលចិត្តកមើល
ម្្ះវិហ្របរិសុទ្ធ
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ព�ើម្ីគិ្រអុំេីជេរះព�ស៊ូវ
សម្រាប់្ ុរារតូចៗ

រូប
ភ្
ពល

ំអរ
នោ

យ
ខា

្ី
មា
៉ាក់�

ី

កដ្យរា៉ាដបលចូនហ្របុត

វា មិន្ួរ ជា ធរឿង លំបាក ធដើម្ី អង្នុយ ធៅ ធសងៀម  
ធហើយ ្ ិតអំេី្េរះធយស៊ូ� ្ិតេី ធឈើឆ្កាង ្ទង់ ធៅ ធលើ ្ ្ំ 

និង អវីៗ ោំងអស់ ដដល្ទង់ បាន រងទុក្ខ ធហើយ បាន ធ�វើស្រាប់ ខ្នុំ ធនារះធទ  
វា េុំ ្ ួរ ជា ធរឿង លំបាក ធដើម្ី អង្នុយ ធោយ ធសងៀម ស្ងាត់ ធនារះ ធទ !
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ធហើយ នឹង កុរារ តូចៗ  ដដល ្ទង់ បាន 
ជួយ ឲ្យ ្សឡាញ់ និង ទុកចិត្ត

ខ្នុំ ្ ិត អំេី ចរាងាយ ផ្លលូ� ដដល ្ទង់ 
បាន យង ធៅ ធលើ ដី
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វា េុំ ្ ួរ ជា ធរឿង លំបាក ធដើម្ី អង្នុយ ឲ្យ ្តង់ ខ្លជួន ធៅ ធរៅអី របស់ខ្នុំ  
ធដើម្ី ស្ដែប់ ធោយ ្ ួរសម ធដើម្ីទប់ ធជើង ខ្នុំ ឲ្យ ធសងៀម ធនារះ ធទ ។

ធោរះ ជា ខ្នុំ ធៅ តូច វា េុំ ្ ួរជា ធរឿង  លំបាក ធដើម្ី ខ្នុំ ្ ិត អំេី ្េរះធយស៊ូ� ធនារះ 
ធឡើយ វា េុំ លំបាក ធស្រះ ។ ◼
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ក្របបជុំសាបក្ម៉ង់គឺជាទពលពិទសសមួយទ�ើម្ីេង្គនុយទោយទសងៃៀមសាងាត់ទហើយគិតេំពីបពវះេង្គសទ្ង្រវះ។

នោយ្ រពពរះនយស៊ូវនោរះនយើងនឈឹងរស់នឡើងវិញ្ ងភ�រ!ពពរះនយស៊ូវបានរស់នឡើងវិញនៅពពឈឹកបុណ្យអ៊ើសនស្ទើរ។

ពពរះនយស៊ូវបានរងទុក្ខន�ើយសុគតសពមាប់នយើង។ពពរះនយស៊ូវពសឡាញ់កុមារតូចៗ។

ពពរះនយស៊ូវបានពយាបាលមនុស្។ពពរះនយស៊ូវបានទទួលបុណ្យពជមុជទឈឹកនៅកនែនុងទននលែយ័រោន់។
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រូប ្ ំនូឬ ចម្លង 
រូបភាេ របស់ អ្ក 
ធៅ ទីធនរះ ។
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នៅ ដថង ទី 12 ដខ កញ្ញា ឆ្នាំ 2001 ្រិយ ខ្នុំ និង ខ្នុំ បាន  

ធដើរធៅមកៗ  ធៅ មន្ីរធេទ្យ ក្នុង ថ្ក់សុន អារីស្សលូណា 

ស.រ.អា ធោយ រន្រះស្រ ធៅធេល ធយើង រង់ រាំ ការ រាប់ កំធ�ើត 

របស់ កូន ្បុស ធយើង ។ ធចញមកេី ទូរទស្សន៍ធយើង និង ្្ប់ 

ទូរទស្សន៍ ោំងអស់ ក្នុង អគារ ធយើង បាន ឈប់្ទឹង ធោយ ស្រ 

�ីធដអូផសាយ  មក េី្គា មុន ធៅ ក្នុង ទី្កុង នូ�ធយ៉ាក — រូបភាេ 

ដន អគារ ខ្ពស់ េីរ ដដល ធាលាប់ ជា យុថ្កា ដ៏ ខ្ពស់ សកឹមដសក ដន ទី្កុង 

ធនារះ បានរលំ  ធាលាក់ ចុរះកាលាយ ធៅ ជា�ូលី  ធផរះផង់ ។ រូបភាេ ការ 

រាក់ ផសាយ រាប់ ធរា៉ាងធនារះ  បាន បន្សល់ ឲ្យ ធយើង នូ� អារម្ម�៍ 

អស់សង្ឃឹម ។ វា ហាក់ ដូចជា ធនរះ ជា ្គា ដ៏ អា្កក់ បំផុត ធដើម្ី នាំ 

កំធ�ើត ោរក មក កាន់ េិ្េធោក—ជា េិ្េធោក មួយ ដដល 

ហាក់ ដូចជា ធ្មាងងឹត និង ្ ំរាម្ំដហង ។

ធៅ ្េឹក្េលឹម  ដស្អក ធឡើង ោរក តូច របស់ ធយើង បាន ធកើត 

មក ។ ធៅធេល ខ្នុំ កាន់ កូន តូច របស់ ធយើង ខ្នុំ បាន ្ ិត អំេី ្េឹត្ត ការ 

ដ៏ ហិនធហាច  ោំងឡាយ កាលេី ប៉ុនាមាន ដថង មុន ជា ្េឹត្តការ ដដល 

ធ�វើ ឲ្យ ខ្នុំ ្ ិត ្តឡប់ ធៅ កាន់ ការ រាន ធ្្លើង ធឆរះ ធៅ ក្នុង សួន ចបារ 

ជាតិ  ធយឡលូស្លូន ក្នុង ឆ្នាំ 1988 ។ អណាដាត ធ្្លើង បាន ដុត ធឆរះ ដ្េ 

ជិតនឹង 800,000 acres (323,750 ហិចតា) ។ ភាេ ហិន ធហាច 

របស់ សួន ធនារះ ធស្ើដត ោំង ្សុង ។ រូបភាេ ថ្មី បាន បង្ហាញ ឲ្យ 

ធឃើញ ដត ដីធឆរះធរាល និង ដផ្សង ធ្មា ្កាស់ ធៅ ធលើ ធមឃ ប៉ុធណាណារះ ។ 

គាមាន មនុស្ស ណា អាច ធ�វើ ឲ្យ អវី ៗ  ្តឡប់មក ដូចធដើមភាលាម នូ� អវី 

ដដល បាន បាត់ បង់ ធនារះ ធទ ។ វា ហាក់ ដូចជា ធោរះ ជា រាន ការ 

បធងកើតធឡើង�ិញ និង ករាលាំង ដន �ម្មជាតិ ធោយ គាមាន ធនឿយ ហត់ក្ី 

ក៏េំុ អាច ផ្លូរ ផ្ង នឹង អំណាច បំផ្លាញ ដន ធ្្លើង ធនារះ ធឡើយ ។

ប៉ុដន្ត ធៅ រដូ� ផ្ការីក ធ្កាយ អេ្លូតធហតុ មួយ បាន ធកើត ធឡើង—

ធដើមធឈើ និង ផ្កា តូចៗ  បាន ដុរះ ធឡើង ធចញ េី ដី ដដល ធឆរះ ធរាល 

ធនារះ ។ ទីបំផុត រាន ផ្កា ធដើម ធឈើ កូន ធឈើ  កាន់ដត ធ្ចើនធឡើងៗ 

បានរីក  ដុរះលូតធឡើង ធចញ េី ដី ។ កំធ�ើត ថ្មី របស់ សួន ចបារ 

ធនារះ បាន រាន សន្សឹមៗ ធហើយ បំធេញ ធោយ កូនធឈើ ផ្កា 

តូចៗដ៏្សស់ស្អាត ធហើយ យូរៗ ធៅ ធលច ធចញ ជា ការ អស្ចារ្យ ។

ធៅ ្គា រានភាេ ្ ័យ ខ្លាច ដដល ហាក់ ដូចជា ធលប 

្តបាក់ ធយើង ដូច ជា ធ្្លើងធឆរះ សួន ធយឡលូស្លូន ធៅធេល 

ជំធនឿ និង ក្ី សង្ឃឹម ធយើង រាន ក្មិត ធនារះ ធយើង ្តូ� 

ចងរាំ ថ្ រាន ្្ឹរះ ដ៏ រឹងរាំ ខ្ជាប់ ខ្ជួន ធៅ ធ្កាម ធយើង ដដល 

រានអំណាច ខ្លាំង ជាង ករាលាំង ធសចក្ីអា្កក់ ណាៗ 

ោំងអស់ ដដល ធយើង ជួប ្បទរះ ។ ធហធលមិន េន្យល់ 

ថ្ ្្ឹរះ ធនរះ ្ឺជា « សិោ ដន ្េរះ ដ៏ ធ្បាសធោរះ ដន ធយើង ្ឺ 

្េរះ្្ីស្ ជា្េរះរាជបុ្តាដន  ្េរះ » ។ ធបើ ធយើង ោក់ យុថ្កា 

ខ្លជួន ធយើង ធៅ នឹង ្ទង់ « កាលណាអារក្សបធ្ចេញខ្យល់ដ៏ 

ខ្លាំងកាលារបស់វាមក ដមនធហើយ ្េួញរបស់វាធៅក្នុងខ្យល់្ួច 

ដមនធហើយ កាលណា្េិល និង ខ្យល់េ្យនុរះកំណាចោំងអស់ 

របស់វា ធបាកបក់មកធលើកូន ធនារះវា នឹងគាមានអំណាចមកធលើកូន 

ធឡើយ ធដើម្ីោញកូនចុរះធៅក្នុងជង្នុក ដនធសចក្តីធ�ទនា 

និងទុក្ខលំបាក ដ៏មិនធចរះចប់មិនធចរះ ធហើយ 

េីធ្ោរះមកេីសិោដដលកូនបានសង់ ធៅធលើធនារះ ដដលជា្្ឹរះ

ដ៏ខ្ជាប់ខ្ជួនមួយជា្្ឹរះ មួយ ធបើសិនណាមនុស្សសង់ធៅធលើធនារះ 

ធនារះេួកធ្ មិនអាចរលំបានធឡើយ » (ធហធលមិន 5:12) ។

ធៅ ធេល ្បឈម មុខ ជា មួយ នឹង ករាលាំងកំហឹង  ដន 

ធសចក្ីអា្កក់ និង ការ ល្ជួង ធៅ ក្នុង េិ្េធោក ធយើង អាច 

្ិត ថ្ ឥទ្ធិេល តូចៗ និង ស្ម្្ញ ដន ដំ�ឹងល្អ ្ឺ ជា ធរឿងដ៏ 

ធលើសលប់ និង េុំ ្តូ� គានា ។ ធយើង អាច រាន អារម្ម�៍ សង្ស័យ និង 

អស់សង្ឃឹម ធៅធេល ធយើង រង់រាំ ធោយ ឥត ្បធយជន៍ ឲ្យ ធរឿង 

ខុសឆ្ង  ធៅ ជា ធរឿង ្តូ� ឲ្យ ការ ឈឺ រាប់ បាន �ូរ្ស្ល និង សំ�ួរ 

ោំងឡាយ ្តូ� បាន ធោរះ ្ស្យ ។ ខ្យល់ ោំងឡាយ ដដល ធបាក 

បក់ មក ធលើ ធយើង ធោរះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ធោយ បាន ប�ដែដរះ ្គាប់ 

េូជ ដន ការ ផ្លាស់ ប្លូរ និង ការ រីកចធ្មើន ធហើយ អំណាច ដ៏ មហិរា ដន 

ដំ�ឹងល្អ  ធ�វើ ការ ធោយ ស្ងាត់ធសងៀម ធៅ ខ្ង ធ្កាម ដី ដន ជី�ិត ធលើ 

ដផនដី ដដល កំេុង ដត ធរៀបចំ ្គាប់ េូជ ដន ក្ី សង្ឃឹម និង ជី�ិត ល្អិតៗ 

រាប់ ោន់ ។ ◼

េ្នកនិពន្ធរស់ទៅក្ននុងរ�្ឋអារីស្លូណាស.រ.អា.។

លុះម្តាជួបកទៀត

ខ្យល់�ូេរនាទនវះដ�ល

ទរាកបក់និងគំរម

កំដហងទ�ើម្ីទ្្ើឲ្យ

ទយើងរន្ធត់ក៏បណដាដវះ

បរប់ពូជននក្រផ្លាស់

ប្លូរនិងក្ររីកេទបមើន

ែងដ�រ។

ការភសវងរកនសចក្ីសង្ឈឹមោ
នពលអោគត
កដ្យសាដានកផើហ្គសលែដី

រូប
្ត

នោ
យ
នអ
រិច
ស

វនស
ុន



ហឹនធ�ើរ, ហាធ�ើដដបុលយូ. ហាន់ធ�ើរបាន ទទួល រង្វាន់ Eagle Scout Award របស់ គាត់ (ជា រង្វាន់ ខ្ពស់បំផុត ក្នុង 

កម្ម�ិ�ី សធ្មច ស្នាដដ ស្រាប់ យុ�ជន) ធៅធេល គាត់ រានអាយុ 15 ឆ្នាំ ។ គាត់ចូលចិត្តពង្សបបវត្តិយ៉ាង ខ្លាំង ធហើយ 

ជាញឹកញាប់ ចំណាយ ធេល ្ស្�្ជា� បណាណាល័យ េង្ស្ប�ត្តិ របស់ ស្សនាច្ក ឬ សួរសុខទុក្ខ ្្ួស្រ ។ ធៅធេល 

បធ្មើ ជា ស្�ក រានាក់ គាត់ បាន ជួយ ធ្ជើសធរើស ទីតាំង ស្រាប់ មជ្ឈមណ្ឌល ធយរូសាឡតិម សាកលវិទ្យាល័យ បពតិកហាំ 

យ៉ង់ ។ ក្នុង នាម ជា ្បធាន ស្សនាច្ក គាត់ បាន ធលើក ទឹកចិត្ត សរាជិក ឲ្យ ថ្វាយបង្ំ ក្នុង ្េរះ�ិហារបរិសុទ្ធឲ្យ ញឹកញាប់ 

ធហើយ ឧទ្ិស ឆ្លង បពរះវិហារបរិសុទ្្ធ ធោនទ្ីហ្វុល យូថ្ហ៍ តិចជាង េីរឆ្នាំ មុន ធេល ធសចក្ី ស្លាប់ របស់ គាត់ ។

ហាន�ើដ ដបុលយូ ហឹនន�ើរ

រច
ោ
រូប
ភ្
ពន
ោ
យ
រ៉ូន
ប៊ើត

្
ី.បា

រិត



យុវមជ្ឈឹមវ័យនៅជុំវិញពិភពនោកនឈឹកគិតអំពីអត្ថន័យ

ន�ើម្ីន្វើតាមគំរូរបស់ពពរះអង្គសន្គ្ររះន�ើយរស់នៅនោយ

រមទម្យ។

ក៏មាននៅក្នុងច្បាប់ននះផងដែរ
សម្រាប់មជ្ឈឹមវ័យវ័យក្មេង

នបើភភនែករបស់អនែកនមើលន្មរះចំនោរះ

សិរីល្អរបស់ខ្ញុំ

នតើពពរះចន្ទមានពណ៌បបតងឬ?នតើការចុរះចតនលើ្ ថាន

ពពរះចន្ទភកលែងកាលាយ?ចូរន្វើការពបឡងននរះន�ើយ

នរៀនអំពីរនបៀបនមើលឲ្យ�ឈឹងរវាងនសចក្ីពិតរបស់ពពរះ

និងការកុ�ករបស់្ តាំង។

នតើអនែកនឈឹងភ្ញាក់ន្អើលនទនពលន�ើញថាអនែកអាចអាន

ពពរះគម្ីរមរមនទាំងមូលបានភតកនែនុងរយៈនពលមួយប្ងៃកនលែរះ

នោរះ?

ទំព័រ
40

សម្រាប់យុវវ័យ

ទំព័រ
64ត្រូវ ឬ ខុស

សម្រាប់្ុរារ

« នោះ វា ងាយ ស្រួល 
 ណា្់ នោកតា ! » ទំព័រ
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