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សារលិខិតគណៈប្រធានតំ្រន់អាស៊ី

មានអំណាចអាចឲ្យយ�ើងទទួលវិវរណៈ

តាមរ�ៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងយ្វើឲ្យ

យ�ើងរឹងមាំទាស់នឹងយសចក្ដីល្បួង។

ទដីបន្ទាល់របស់យ�ើងបានរីកដុរះដាលយ�ើង

រាល់យ្លដដលយ�ើងយ្វើការតមអាហារ

យ�ើ�យ�ើងមានភា្មាចាស់ការយពចើនជាង

មុនយលើភា្ទន់យ្សោ�និងចំណង់របស់

យ�ើង។ការអ្ិស្ឋាននិងការអងវរករដ៏

សុច្ចរិតរបស់យ�ើងនឹងមានពបសិទ្ធភា្

ជាងមុនយៅយ្លដដលយ�ើងតមអាហារ។

យ�ើងពបាកដជាមានអារម្មណ៍

យពសកឃ្លានយៅយ្លដដលយ�ើងយ្វើការ

តមអាហារ។ប៉ុដន្យៅយ្លដដលយ�ើង

ដាក់្ ្បួនឯងយៅក្នុងស្ថានភា្ដមនដទន

ដដលយពសកឃ្លាននិង្ វរះខាតយន្រះយ�ើង

នឹងដឹងកាន់ដតពបយសើរជាង្ ដីអារម្មណ៍

យពសកឃ្លានដដល្ ួកយេមាន។យន្រះ

ព័ត៌មានសាសនាចក្រ

ច្បាប់តមអាហារ
អែលឌ�ើរ	ស៊ី	ហុង	ផន

នៃ	ពួក	ច្ិតសិប	នាក់

ពពរះអមាចាស់បានបញ្ជាឲ្យ្ ួកយ�ើង

«ជួ��កអាស្រដល់អ្ក

ពកដីពកនិងអ្ក្ វរះខាតនិងបយពមើដល់អស់

អ្កដដលរងទុក្ខយដើម្ដីកុំឲ្យ្ ួកយេរងទុក្ខ

យទៀតយ�ើ�»។១ពបធានម៉នសុនបាន

បយពងៀនថា៖«សូមចងចាំ្ ដីយោលការណ៍

ននការតមអាហារដ៏្ ិត។យតើមិនដមនឲ្យ

ឯងបានដចកអាហារដល់អ្កដដលឃ្លាន

យ�ើ�ន្ំមនុស្សពកដដលពតូវយដញ្ ដីផ្រះ

យេមកឯផ្រះឯងយទឬអដីឬយបើកាលណាឯង

យ�ើញមនុស្សឥតមានសំយលៀកបំពាក់

យន្រះយតើមិនដមនឲ្យឯងបិទបាំងឲ្យយេឥត

ដដល្ ួន្ ្បួននឹងស្ច់ញាតិរបស់ឯងយទ

ឬអដី?[សូមយមើលយអស្�៥៨:៧]។

ដង្វា�តមអាហារដ៏យស្មរះពតង់និង

សប្នុរសនឹងបង្ហាញដល់ព្រះវរបិតាសួេ៌

យ៉ាងពបាកដថាយ�ើងដឹងនិងយ្វើតាម

ចបាប់យនរះ»។២

ក្នុងន្មជាសមាជិកស្សន្ចពក

ឬជាថានាក់ដឹកន្ំមានាក់យ�ើងពតូវបានរំលឹក

និងបយពងៀនជាពបចាំអំ្ដីស្រសំខាន់ននចបាប់

តមអាហារ។ចបាប់តមអាហារយនរះពតូវ

បានបយពងៀនយដា�អ្កដឹកន្ំស្សន្ចពក

យៅក្នុងសន្ិសដីទការពបជុំស្ពកាម៉ង់ការ

ពបជុំប្វជិតភា្សមាេមសយ្ង្ររះនិង

ការពបជុំអង្គការជំនួ�យផ្សងៗការបយពងៀន

តាមផ្រះនិងការសួរសុ្ទុក្ខតាមផ្រះការ

សមាភាសន៍ប័ណ្ណព្រះវិហារបរិសុទ្ធនិង

ការសមាភាសន៍ទូរទាត់ដង្វា�មួ�ភាេ

ដប់។

សមាជិកស្សន្ចពកពតូវបានយលើក

ទឹកចិត្តឲ្យយ្វើការតមអាហារយៅយ្លដដល

យសចក្ដីជំយនឿរបស់្ ួកយេពតូវការ្ ពងឹង

បដនថែមជា្ិយសសនិង/ឬកំ្ុងជួបឧបសេ្គ

និងការលំបាកអ្ិស្ឋាននិងតមអាហារ

សពមាប់នរណាមានាក់ដដលពតូវការជំនួ�

និងតមអាហារមួ�ដ្ម្ងជាយទៀងទាត់យៅ

ន្ងៃអាទិត្យតមអាហារ។យៅន្ងៃយន្រះយ�ើង

មិនបរិយភាេអាហារឬផឹកទឹកសពមាប់

រ�ៈយ្លនមភៃបួនយមា៉ាង។យៅយ្លដដល

រូបកា�យ�ើងអំយណា�ផលយ�ើង

ពតូវបានយលើកទឹកចិត្តឲ្យយ្វើការ

តមអាហារអ្ិស្ឋាននិងឈរជាស្ក្សដី្ ដី

ភា្យ្ញយលញននដំណឹងល្អយៅក្នុងការ

ពបជុំការដ្្ងសក្ខដីភា្និងតមអាហារ។

យ�ើងក៏សន្ន្ជាមួ�នឹងព្រះវរបិតាសួេ៌

ផងដដរនិងបរិចាចាេនូវដង្វា�តមអាហារ

មួ�ដ៏សប្នុរសយដើម្ដីជួ�ដល់អ្កពកដីពក

និងអ្ក្ វរះខាត។ដង្វា�តមអាហារ

របស់យ�ើងេួរដតយ៉ាងយហាចណាស់យស្មើ

(ឬយស្មើ)នឹងតនម្ម្ហូបដដលយ�ើងបរិយភាេ

ជា្ ម្មតា។ជា្ ម្មតាយៅអាទិត្យទដីមួ�ជា

យរៀងរាល់ដ្ពតូវបានចាត់តាំងយ�ើងសពមាប់

ជាអាទិត្យតមអាហារ។

យ�ើងបានសមារល់យ�ើញក្នុង

ព្រះេម្ដីរឬបានទទួលការបយពងៀនថា

ការតមអាហារដតងដតផសោរភាជាប់ជាមួ�

នឹងការអ្ិស្ថាន។ការតមអាហារេឺយពចើន

ជាងការដដលមិនបរិយភាេឬផឹកយៅយទៀត

យ�ើងពតូវដតយលើកដួងចិត្តេំនិតនិងសយម្ង

របស់យ�ើងយ�ើងក្នុងការសន្ន្ជាមួ�

នឹងព្រះវរបិតាសួេ៌របស់យ�ើង។យៅយ្ល

ដដលភាជាប់ជាមួ�នឹងការអ្ិស្ថាន

យដា�បន្ទាប្្បួនយន្រះការតមអាហារ

អែលឌ�ើរ ស៊ី ហុង ផន



២	 លីអាហូណា

អារម្មណ៍ដដលយពសកឃ្លាននឹងបាន្ ូរ

យស្ើ�យដា�អារម្មណ៍ននយសចក្ដីពសឡាញ់

និងអំណរេុណ។យៅយ្លដដលយ�ើងឲ្យ

ដង្វា�យដើម្ដីជួ�សពមាលបន្នុកអ្កដនទ

ដល់ប៊ីស្ស្យន្រះយ�ើងមិនពោន់ដតបានយ្វើ

អវដីដដលល្អចំយពារះអ្កដនទយទដតក៏បានយ្វើ

អវដីដដលអស្្ចរ្យសពមាប់្ ្បួនឯងផងដដរ។

ការណ៍យនរះពតូវបានបយពងៀនយដា�យស្ច

យប៉នយ៉ាមដីនដដលថាយៅយ្លដដល

«យ�ើងឲ្យនូវយស្ៀងអាហាររបស់យ�ើងដល់

ជាញឹកញាប់្ ួកយេជួ�ឲ្យ្ រជ័�នន

ការតមអាហារដដលបានសនយាយកើតមាន

ដល់ជនទាំងអស់ណាដដលអាចពតូវការ

្រជ័�យន្រះជាចាំបាច់បំផុត។ប្អហូននឹង

យ្វើជាស្ក្សដីថាស្មរតដីននការខាវា�្វល់

ដល់ជនពកដីពកនិងអ្ក្ វរះខាតមាន

អំណាចក្នុងការបន្ន់ចិត្តរឹងទទឹងយ�ើ�

ពបទាន្រដល់ជដីវិតអ្កដដល្ ុំសូវសកម្ម

ក្នុងព្រះវិហារ។៥

ព្រះអមាចាស់បានពបេល់ដល់ប៊ីស្ស្

ដដលជាយៅពកមននអ៊ីពស្ដអលនូវទំនួល

្ុសពតូវដ៏្ ិសិទ្ធិមួ�ក្នុងការបយពមើជា

ជំនួ�ការដង្វា�តមអាហារដល់សមាជិក

ស្សន្ចពកពេប់រូប។ប៊ីស្ស្បយពមើ

ដល់យសចក្ដីពតូវការខាងស្ច់ឈាមនិង

ខាងវិញ្ញាណននសមាជិកយដា�យពបើពបាស់

ដង្វា�តមអាហារយ៉ាងពបុងពប�័ត្ទុក

ជាការផ្គត់ផ្គង់បយណាដរះអាសន្យដើម ដ្ី្ ពងដីក

្នធានពកុមពេួស្រនិងស�េមន៍។៦

តាមរ�ៈការដសវងរកការដឹកន្ំ្ ដីព្រះ

វិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងការោំពទ្ ដីពបធាន

សមាេមសយ្ង្ររះនិងថានាក់ដឹកន្ំកូរ៉ុម

ប្វជិតភា្មិលេដីសសោដដកជំនួ�នឹង

ពតូវបានផ្ល់ដល់ជនពកដីពកនិងអ្ក្ វរះ

ខាតក្នុងរយបៀបដដលនឹងជំរុញការទទួល

្ុសពតូវផ្ទាល់្្បួនពទពទង់ជដីវិតពបយសើរ

ជាងពទពទង់រយបៀបរស់យៅ៧ផ្ល់ឱកាស

ការង្រនិងកនពម។យោលការណ៍

ទាំងយនរះនឹងជួ�ដល់ជនពកដីពកនិងជន

្វរះខាតយដើម្ដីបន្ដំយណើរយលើផ្ហូវយ្ពរះយៅ

កាន់ការ្ឹងដផ្អកយលើ្្បួនឯង។

យដា�បានបយពមើជាប៊ីស្ស្អស់

រ�ៈយ្លជាយពចើន្ នាំមកយនរះ្្នុំមាន

អំណរេុណដដលចបាប់តមអាហារ

ជនពកដីពកយន្រះយ�ើងទទួលបានការផ្ដាច់

បាប្ ដីមួ�ន្ងៃយៅមួ�ន្ងៃ»។៣

ប៊ីស្ស្ឌដីនអិមយដវីសបាន

បយពងៀនយៅក្នុងសិន្ដីសិទ្ធទូយៅ

ដ្តុលា្នាំ២០១៤ថា៖«ចបាប់

តមអាហារអនុវត្តចំយពារះសមាជិក

ស្សន្ចពកពេប់រូប។សូម្ដីកុមារតូចៗ

ក៏អាចពតូវបានបយពងៀន្ ដីការតមអាហារ

ដដរចាប់យផ្ើមជាមួ�អាហារមួ�យ្ល

រួចមក្ ដីរយ្លដរាប្ ួកយេអាច�ល់

យ�ើ�មានកា�សមប្ទារឹងមាំយដើម្ដី

រកសោចបាប់តមអាហារយនរះ។ស្វាមដីនិង

ភរិយសមាជិកយៅលដីវ�ុវវ័�និង

កុមារេួរដតចាប់យផ្ើមការតមអាហារយដា�

ការអ្ិស្ថានយដា�ការដឹងេុណសពមាប់

្រជ័�ក្នុងជដីវិត្ ួកយេ្ណៈយ្លដដល

ដសវងរក្ រជ័�និងកមាលាំង្ ដីព្រះអមាចាស់

អំ�នុងយ្លតមអាហារ។ការបំយ្ញ

ចបាប់តមអាហារយ៉ាងយ្ញយលញ

យកើតយ�ើងយ្លដង្វា�តមអាហារពតូវបាន

បង់យៅឲ្យអ្កតំណាងរបស់ព្រះអមាចាស់

េឺប៊ីស្ស្»។៤

ក្នុងទំនួល្ ុសពតូវដ៏្ ិសិទ្ធិសមាជិក

កូរ៉ុមប្វជិតភា្យអើរ៉ុនពតូវបានយស្ើសុំ

ឲ្យពបមូលដង្វា�តមអាហារយៅកដន្ង

ដដលអាចយ្វើបាន។ការណ៍យនរះបានន្ំ

មកនូវ្ រជ័�ដល់�ុវជនទាំងយនរះដដល

បានចូលរួមនិងយ្វើនូវទំនួល្ុសពតូវដ៏

្ិសិទ្ធិយនរះ។ប៊ីស្ស្ឌដីនអិមយដវីស

បានបយពងៀនបដនថែមយទៀតថា៖យ្ល

អ្កកាន់ប្វជិតភា្យអើរ៉ុនតយមកើងយ�ើង

នូវទំនួល្ុសពតូវខាងប្វជិតភា្

របស់្ ្បួនយ�ើ�ផ្ល់ឱកាសយនរះដល់

សមាជិកស្សន្ចពកទាំងអស់យន្រះ



	 ខែ	មិថុនា	ឆ្នាំ	២០១៥	 ៣

បានជួ�្ ្នុំឲ្យ�ល់ដឹង្ ដីយោលការណ៍

និង្ រជ័�ដូចខាងយពកាមយនរះ៖

១.ដូចជាការដដល្ ឹងដផ្អកយលើការ

ផ្លាស់ដពបចិត្តយជឿរបស់្ ្នុំដដរ្្នុំពតូវដត

រស់យដា�យស្មរះពតង់យៅតាមចបាប់

តមអាហារយដើម្ដីទទួលបានទដីបន្ទាល់

និង្ រជ័�ដដលបានសនយាជាមួ�

នឹងចបាប់យនរះ។

២.្្នុំដឹងថាព្រះអមាចាស់បានបយងកើត

ចបាប់តមអាហារនិងដង្វា�តមអាហារ

យនរះយ�ើងយដើម្ដីពទង់អាចពបទាន្ រជ័�

ដល់ពបជាជនរបស់ពទង់និងផ្ល់

មយ្យាបា�ដល់្ ្នុំយដើម្ដីបយពមើដល់អ្ក

ដដល្ វរះខាត។៨

៣.្្នុំបានយរៀនថាន្ងៃតមអាហារដដល

ពតឹមពតូវមួ�អាចរួមបញ្ចហូលទាំងការ

មិនទទួលទានអាហារនិងយភសជ្ៈ

ក្នុងរ�ៈយ្ល២៤យមា៉ាងចូលរួមក្នុងការ

ពបជុំតមអាហារនិងទដីបន្ទាល់យ�ើ�

ការបរិចាចាេយៅកាន់ស្សន្ចពកនូវ

ដង្វា�តមអាហារដដលយ៉ាងយហាច

ណាស់យស្មើនឹងន្្អាហារដដល្ ្នុំ

ទទួលទាន។ពបសិនយបើអាច្្នុំេួរដត

បរិចាចាេយដា�សប្នុរសនិងឲ្យយពចើន

បដនថែមយទៀត។៩

៤.្្នុំដឹងថាចបាប់តមអាហារអនុវត្តចំយពារះ

សមាជិកទាំងអស់តាមរ�ៈយសចក្ដី

ជំយនឿនិងការផ្លាស់ដពបចិត្តយជឿរបស់

្ួកយេ(យដា�មិនេិត្ ដីស្ថានភា្

យសដ្ឋកិច្ចយ�ើ�)។

៥.តាមរ�ៈបទ្ិយស្្ន៍្្នុំបានយរៀនថា

្រជ័�ដដលមានភាជាប់ជាមួ�នឹងចបាប់

តមអាហាររួមមានភា្ជិតស្ិទ្ធិជាមួ�

នឹងព្រះអមាចាស់[យដា�បន្ទាប្្បួន]

បយងកើននូវកមាលាំងខាងវិញ្ញាណ[យដើម្ដី

�កឈ្រះយលើឧបសេ្គនិងបញ្ហា

ន្ន្]សុ្មាលភា្ខាងរូបកា�

[យដើម្ដីអាចមានភា្្្បួនទដី្ឹង្ ្បួន]

មានយសចក្តដីយមតាតាករុណាយពចើនជាង

[ចំយពារះសមាជិករបស់យ�ើង]និង

មានបំណងពបាថានាយពចើនជាងយដើម្ដីបយពមើ

[អ្កដនទ]។១០

ពបធាន�្គរដុនប៊ី�ុិងេ្ដីបានសួរ

សំនួរមួ�ថា«យតើនឹងមានយរឿងអវដីយកើត

យ�ើងពបសិនយបើយោលការណ៍ននន្ងៃ

តមអាហារនិងដង្វា�តមអាហារពតូវ

បានយោរ្ពបតិបត្តិយៅទូទាំង្ ិភ្យលាក

[?]អ្កយពសកឃ្លាននឹងមានម្ហូបអាហារ

អ្កអាពកាតនឹងមានសយម្ៀកបំពាក់អ្ក

ោមនជពមកនឹងមានទដីជពមក។...រង្វាស់

្្មដីននការព្ួ�បារមភៃនិងចិត្តសប ន្ុរសនឹង

រីកដុរះដាលយ�ើងយៅក្នុងដួងចិត្តមនុស្ស

ពេប់កដន្ងទាំងអស់។»១១

យៅយ្លដដលសមាជិកស្សន្ចពក

ទាំងអស់យ្វើតាមចបាប់តមអាហារនិងបង់

ដង្វា�តមអាហារដ៏សប្នុរសមួ�យន្រះ

នឹងមានមូលនិ្ិពេប់ពោន់សពមាប់ជួ�

ដល់ជនពកដីពកនិងជន្ វរះខាតយ�ើ�យ�ើង

នឹងទទួលបាន្ រជ័�ដដលបានសនយា

ជាមួ�ចបាប់តមអាហារ។

តាមរ�ៈការរស់យៅតាមចបាប់តម

អាហារអស់រ�ៈយ្លជាយពចើន្ នាំមកយនរះ

្្នុំមានអំណរេុណសពមាប់្ រជ័�ដដល

បានសនយាយដា�ព្រះអមាចាស់ដដលមាន

ភាជាប់ជាមួ�នឹងចបាប់យនរះ«យ�ើងនឹង

យបើកបង្អបួចននស្ថានសួេ៌យ�ើ�ចាក់

ព្រះ្ រមកយលើអ្ក។»១២្្នុំសូមដ្្ងទដី

បន្ទាល់ថាអ្កណាដដលរស់យៅតាម

ចបាប់តមអាហារយដា�យស្មរះពតង់យន្រះ

នឹងដសវងរកយ�ើញនូវ្ រជ័�ដ៏្ ំដដលមាន

ជាមួ�នឹងចបាប់បរិសុទ្ធយនរះយ៉ាងពបាកដ

ដមនក្នុងព្រះន្មននព្រះយ�ស៊ូវពេដីស្

អាដម៉ន។◼

កំណត់		ចំណាំ

 ១.សូមយមើលយោលលទ្ធិនិងយសចក្តដីសញ្ញា
៣៨:៣៥។

 ២.សូមយមើលបទបង្ហាញននការបណដាដរះបណាដល
របស់្ ួកអ្កមានសិទ្ធិអំណាចទូយៅន្ងៃទដី០៧
ដ្តុលា្នាំ២០១៤សូមយមើលផងដដរយអស្�
៥៨:៧េូសបញ្ជាក់បដនថែម។(សូមយមើលក្បួនខានាត
ភាេ១,៥.១.២)។

 ៣.សូមយមើលម៉ូស្�៤:២៦។
 ៤.ឌដីនអិមយដវីស«ចបាប់តមអាហារ៖

ការទទួល្ុសពតូវផ្ទាល់្្បួនយដើម្ដី្ វល់ខាវា�្ ដីជនពកដីពក
និងអ្ក្ វរះខាត,»Ensign,ដ្វិច្ិកា្នាំ២០១៤
ទំ្័រ៥៤–៥៥។

 ៥.ឌដីនអិមយដវីស«ចបាប់តមអាហារ៖
ការទទួល្ុសពតូវផ្ទាល់្្បួនយដើម្ដី្ វល់ខាវា�្ ដីជនពកដីពក
និងអ្ក្ វរះខាត,»Ensign,ដ្វិច្ិកា្នាំ២០១៤
ទំ្័រ៥៥។

 ៦.Ibid។
 ៧.សូមយមើលឌដីនអិមយដវីស«ចបាប់តមអាហារ៖

ការទទួល្ុសពតូវផ្ទាល់្្បួនយដើម្ដី្ វល់ខាវា�្ ដីជនពកដីពក
និងអ្ក្ វរះខាត,»Ensign,ដ្វិច្ិកា្នាំ២០១៤
ទំ្័រ៥៥។

 ៨.សូមយមើលក្បួនខ្នាតភាគ២,៦.១.២;ឬ
យមើលwww.lds.org/handbook- 
2- administer- the- church/
welfare- principles- and- leadership។

 ៩.សូមយមើលក្បួនខ្នាតភាគ២,២១.១.១៧;
ឬយមើលwww.lds.org/handbook- 
2- administer- the- church/
selected- church- policies។

១០.សូមយមើលក្បួនខ្នាតភាគ២,៦.១.២(ឬយមើល
www.lds.org/handbook- 2- administer- 
the- church/welfare- principles- and- 
leadership);េូសបញ្ជាក់បដនថែម។

១១.សូមយមើល�្គរដុនប៊ី�ុិងេ្ដី,«ស្ថានភា្
ស្សន្ចពក»Ensign,ដ្ឧសភា្នាំ១៩៩១
៥២–៥៣(ឬយមើលwww.lds.org/general- 
conference/1991/04/the- state- of- the- 
church);េូសបញ្ជាក់បដនថែម។

១២.សូមយមើលម៉ឡាេដី៣:១០;សូមយមើលផងដដរ
នដីន�វទដី៣២៤:១០។



៤	 លីអាហូណា

សពរាប់	ចច្ញ	ផ្សាយ	ជា	បនាទាៃ់
ឥឡូវ	ឌនះ	កូន	ឌសៀវឌៅ	 ក្ុមក្រួសាររបស់ខ្ញុំ			ជា	ទប្រង់	ឌែឡិចបតូនិច	មាន	ជា	ភាសា	អខមែរ	ឌហើយ

នា�កដាឋាន្ ង្សពបវត្តិបានពបកាសនូវទពមង់្ ្មដីមួ�ស្តដីអំ្ដី

កូនយសៀវយៅពកុមពេួស្ររបស់្ ្នុំ។យនរះជាយលើកដំបូងបំផុត

យ�ើ�ដដលកូនយសៀវយៅយនរះពតូវបានសរយសរជាភាស្ដ្្មរដដល

មានជាទពមង់យអ�ិចពតូនិច។យន្រះមានន័�ថាសមាជិកនន

ស្សន្ចពកព្មទាំងស្ធារណជនអាចយពបើពបាស់ឧបករណ៍

ដ៏អស្ចារ្យយនរះយៅផ្រះឬកដន្ងណាដដលមានយសវាWi- Fi។
យដរិកដុបសុនដដលជាពបធានពេប់ពេងផលិតកម្មសពមាប់

េយពមាងយនរះយៅក្នុងទដីពកុងសលត៍យលករដ្ឋ�ូថា�៍្ិតជា

រីករា�ណាស់យដើម្ដីពបកាសនូវ្ ័ត៌មានយនរះ។«យ�ើងបាន

ផ្លាស់ប្តហូរឧបករណ៍កូនយសៀវយៅពកុមពេួស្ររបស់្ ្នុំយៅយលើ

អ៊ិនយ្ើរដណតយ�ើ�ឥ�ហូវយនរះវាមានយៅក្នុង»ផលិតកម្ម«យៅ

យលើយេ�ទំ្័រFamilySearch.org។្្នុំសង្ឹមថាវានឹងកាលា�

ជា្ រជ័�មួ�ដ៏អស្ចារ្យសពមាប់សមាជិកននស្សន្ចពក[និង

មនុស្សដនទយទៀត]យៅក្នុងពបយទសកម្នុជា»។

អ្កអាចចូលយពបើពបាស់កូនយសៀវយៅយនរះជាទពមង់យអ�ិចពតូនិច

បានយដា�ចូលតាមយេ�ទំ្័រខាងយពកាមយនរះ៖familysearch.
org/campaign/myfamily

យៅយ្លអ្កបានកត់ពតាអំ្ដីដំយណើរយរឿងរបស់អ្កយ�ើ�

យន្រះអ្កពតូវបានអយញ្ើញឲ្យយ្វើនូវចំណុចណាមួ�ខាងយពកាម

១. យបើសិនអ្កយទើបដតចូលមកយេ�ទំ្័រFamilySearch.org.
យលើកដំបូងយន្រះសូមបយងកើតេណនដីមួ�យៅក្នុងយេ�ទំ្័រ

Family Searchដូយច្រះអ្កអាចបយងកើតដមកធាងពកុមពេួស្រ

របស់្ ្បួនផ្ទាល់ដដលបង្ហាញ្ ដីបុ្វការីជនរបស់អ្កឬ

២.យបើសិនអ្កមានេណនដីFamilySearch.orgរួចយ�ើ�យន្រះ

សូមបដនថែមយឈាមរះរបស់មនុស្សដដលអ្កបានសរយសរយរឿងអំ្ដី

្ួកយេយៅយលើដមកធាងពេួស្ររបស់អ្កដដលមានរួចពស្ប់

យ�ើ�យន្រះ។

វានឹងកាលា�ជាអំយណា�ដ៏មានតនម្្ ុំអាចកាត់ន្្បាន

សពមាប់មនុស្សជំន្ន់យពកា�។◼

ដំច�ើរ	ចៅកាៃ់	ពពរះវិហារបរិសុទ្ធ	របស់	ព្ួសារ		ហួត

ការចបើក	តំបៃ់	ផ្្សព្វផ្សាយសាសនា	ចៅ	ចែត្ត	នពពខវង
ែ្នក	ផ្សព្វផសាយសាសនា	ឌពញ	ឌមាោង

ចយើ
ង្ ្នុំជាអ្កផ្ស្វផសោ�ស្សន្យ្ញ

យមា៉ាងពតូវបានចាត់ឲ្យយៅបយពមើ

យៅតំបន់្ ្មដីក្នុងតំបន់អ្កយលឿងយៅចុង

ដ្តុលា្នាំ២០១៤។យ�ើង្ ្នុំបានយចញ

យៅបយពមើយដា�មានបំណងពបាថានាយដើម្ដី

ផសោ�ដំណឹងល្អដដលបានស្ដារយ�ើងវិញ

របស់ព្រះយ�ស៊ូវពេដីស្និងយដើម ដ្ីជួ�ដល់

ពបជាជនទទួលបទ្ិយស្្ន៍សុភមង្គល

ក្នុងជដីវិតតាមរ�ៈស្រលិ្ិតដដលយ�ើងន្ំ

យៅផ្ស្វផសោ�យន្រះ។

្ួកយ�ើងបានទទួលនូវការស្វាេមន៍

ដ៏កក់យ្ដា្ ដីពបជាជនយៅទដីយន្រះដដល

យ�ើងបានជួប។យ�ើងបានជួបនឹង

ឧបសេ្គមួ�ចំនួនដដលយកើតមានមក

្ដីការភាន់ពច�ំអំ្ដីស្រលិ្ិតនិង

យោលបំណងននការផសោ�ដំណឹងល្អរបស់

យ�ើងផងដដរ។ប៉ុដន្តយៅយ្លយ�ើងបាន

យចញយៅយ្វើការពបកបយដា�ការអ្ិស្ឋាន

យន្រះទាវារបានយបើកទទួលយ�ើងយ�ើ�យ�ើង

បានយមើលយ�ើញអ្ភៃហូតយ�តុជាយរៀងរាល់ន្ងៃ

ចយើ
ង្ ្នុំបានទទួលបុណ្យពជមុជទឹក

ទាំងពេួស្រអស់រ�ៈយ្លជិត្ ដីរ

្នាំយ�ើ�។មូលយ�តុដ៏្ិយសសដដល

ជពមុញយ�ើង្ ្នុំឲ្យយៅព្រះវិហារបរិសុទ្ធេឺការ

ផសោរភាជាប់ពកុមពេួស្រដ៏អស់កល្ជានិច្ចនិង

ការជួ�ដល់ជដីដូនជដីតាដដលស្លាប់យៅ។

ការពសឡាញ់ោនាយៅវិញយៅមកនិងការ

ចង់រស់យៅជាមួ�ោនាជាយរៀងរ�ូតជាពេួស្រ

េឺជាព្រះ�ឬទ័�របស់ព្រះយដើម្ដី

ឲ្យពកុមពេួស្ររស់យៅជាមួ�ោនាជានិរន្តរ៍។

យ�ើង្ ្នុំសបបា�រីករា�ក្នុងការយ្វើកិច្ចការ

យៅក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធណាស់។យ�ើង

មានយ្លដ៏រីករា�យៅព្រះវិហារបរិសុទ្ធ

រ�ៈយ្លដប់ន្ងៃ។

យ�ើងសង្ឹមថាយសចក្ដីសញ្ញាដដល

យ�ើងយ្វើសពមាប់ជដីដូនជដីតាដដលស្លាប់

យៅរបស់យ�ើងនឹងពតូវបាន្ ួកោត់

ទទួលយដា�ក្ដីរីករា�នូវរាល់្ ិ្ដីការទាំង

យន្រះ។យ�ើងបានអ្ិស្ឋានសពមាប់មនុស្ស

មួ�ចំនួនយៅក្នុងបន្ប់យសយ�ស្ទាល

យ�ើ�ទទួលបទ្ិយស្្ន៍ខាងវិញ្ញាណ។

យ�ើងនឹងយៅទដីយន្រះយ្លយពកា�យទៀតយដើម ដ្ី

ទទួលបទ្ិយស្្ន៍ខាងវិញ្ញាណបដនថែម

ក្នុងជដីវិតរបស់យ�ើង។យ�ើង្ ្នុំបានជួបនឹង

មនុស្សល្អៗជាយពចើនយៅទដីយន្រះ។យ�ើ�

យ�ើងសង្ឹមថានឹងមានព្រះវិហារបរិសុទ្ធ

យៅក្នុងព្រះរាជាណាចពកកម្នុជា្ប់ៗ

យពពារះយ�ើងនឹងអាចយៅព្រះវិហារបរិសុទ្ធ

បានពេប់យ្ល។្្នុំដឹងថាស្សន្ចពក

យនរះ្ ិត។◼



	 ខែ	មិថុនា	ឆ្នាំ	២០១៥	 ៥

យ្លដចកចា�ដំណឹងល្អននព្រះយ�ស៊ូវ

ពេដីស្។

្ួកយ�ើងបានទទួលយជាេជ័�ទាំង

ការបយពងៀនដំណឹងល្អនិងការបយពងៀន

ភាស្អង់យេ្ស។ការពបជុំស្ពកាម៉ង់

យលើកដំបូងរបស់យ�ើងេឺយ្វើយ�ើងយៅន្ងៃទដី

៩ដ្វិច្ិកា្នាំ២០១៤យ�ើ�មានក៏មាន

សមាជិកជាយពចើនមក្ដីទដីពកុងភ្ំយ្ញ

មកចូលរួមោំពទដល់អ្កយរៀនដំណឹងល្អ

ទាំងឡា�យៅតំបន់អ្កយលឿងផងដដរ។

យៅន្ងៃយន្រះមានអ្កចូលរួមចំនួន២២រូប។

បន្ទាប់មកយៅដ្្ ្ហូយ�ើងបាន

មានការពបារ្្ធ្ ិ្ដីបុណ្យពេដីស្មា៉ាស

ដ៏អស្ចារ្យមួ�ដដលអ្កទាំងឡា�

ដដលមកចូលរួមេឺបានយរៀនអំ្ដីអតថែន័�្ិត

ននបុណ្យពេដីស្មា៉ាសយ�ើ�បានទទួល

អារម្មណ៍យសចក្ដីពសឡាញ់របស់ព្រះ។

យៅន្ងៃទដី២៥ដ្មករា្នាំ២០១៥

យ�ើងបានមានអ្កយរៀន្ ដីរន្ក់ដំបូង

ទទួលបុណ្យពជមុជទឹកយៅតំបន់

អ្កយលឿង។្ួកយេជាស្វាមដីភរិយ

មួ�េូដដលមានយឈាមរះថានួនយសឿន

និងដកវស្យវឿន។្ួកោត់េឺជាអ្កយដើរ

តាមដ៏យស្មរះពតង់របស់ព្រះពេដីស្យពពារះ

្ួកោត់បានយៅ្ ួកយ�ើងឲ្យមកបយពងៀន

្ួកយេតាំង្ ដីយ្លជួបោនាជាយលើកដំបូង។

យទារះជាមានឧបសេ្គជាយពចើន

យៅទដីយន្រះក្ដីក៏យ�ើងបានទទួលអារម្មណ៍

្ដីព្រះវិញ្ញាណនិងយ�ើញអ្ភៃហូតយ�តុជាយពចើន

បង្ហាញដល់យ�ើងនិងមនុស្សទាំងអស់ថា

យនរះេឺជាកិច្ចការរបស់ព្រះអមាចាស់យ�ើ�

វានឹងបន្រីកចយពមើនយ�ើ�រំកិលយ្ពរះ

យៅមុ្។្ួកយ�ើង្ ិតជាមានចិត្តរាបស្រ

យ�ើ�រីករា�យៅក្នុងការបយពមើ។◼

ដំច�ើរ	ចៅកាៃ់	ពពរះវិហារបរិសុទ្ធ	
របស់	ព្ួសារ		ចេង

ចយើ
ងបានយពតៀម្្បួនអស់មួ�រ�ៈកាលយ�ើ�បាន

អ្ិស្ឋានយ៉ាងយពចើនយៅកាន់ព្រះវរបិតាសួេ៌

យដើម្ដីយ�ើងអាចចាប់បានយោលយៅរបស់យ�ើងក្នុង

ការយៅកាន់ព្រះវិហារបរិសុទ្ធ។យ�ើ�្ ដីមុនយ�ើងយៅ

ព្រះវិហារបរិសុទ្ធស្វាមដីរបស់្្នុំមានជំងឺ្ងៃន់យ�ើ�

ពតូវជួបនឹងយវជ្បណិ្ត។ស្ច់ញាតិមួ�ចំនួន

របស់យ�ើងមានអារម្មណ៍ស្ទាក់យស្ើរនឹងឲ្យយ�ើងយៅ

ព្រះវិហារបរិសុទ្ធប៉ុដន្តយ�ើងពតូវដតយៅយ�ើងបានទុកចិត្ត

យលើព្រះអមាចាស់យន្រះវានឹងមិនជាបញ្ហាយទ។

យ�ើងពតូវបានបយពងៀនជាយពចើនយលើកយពចើនពោឲ្យអាន

ព្រះេម្ដីរអំ្ដីកិច្ចការព្រះវិហារបរិសុទ្ធនិងយោលបំណងនន

ការយ្វើកិច្ចការយៅទដីយន្រះ។យ�ើងបានយ្វើតាមការបយពងៀន

យន្រះយដា�យស្មរះពតង់យ�ើ�ដឹងថាការផសោរភាជាេឺចាំបាច់

យៅក្នុងទំន្ក់ទំនងពេួស្ររបស់យ�ើងយដា�ស្រយ�ើង

្ិតជាចង់រស់យៅជាមួ�ោនាជាយរៀងរ�ូតដមន។វាក៏ជា

ឱកាសដដលយ�ើងអាចជួ�ដល់ជដីដូនជដីតារបស់យ�ើង

តាមរ�ៈកិច្ចការក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធយនរះផងដដរ។

យ�ើងបានយរៀនយពចើនអំ្ដីដផនការរបស់ព្រះយៅក្នុង

ព្រះេម្ដីរមរមនយោលលទ្ធិរបស់ពទង់អំ្ដីដផនការនន

យសចក្ដីសយ្ង្ររះនិងការបយពមើ។អវដីៗក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធ

បានជួ�រំឭកដល់យ�ើងយ៉ាងចបាស់ម្ងយទៀត។យន្រះ

ជាការណ៍អស្ចារ្យណាស់!ពទង់បានយបើកសដម្ងកិច្ចការ

របស់ពទង់តាមរ�ៈទដីកដន្ងដ៏បរិសុទ្ធយនរះ។

យ�ើងរីករា�ដដលបានយៅព្រះវិហារបរិសុទ្ធ

រ�ៈយ្លដប់ន្ងៃ។យ�ើងរីករា�យ៉ាងខាលាំងយ�ើ�

ដឹងថាយ�ើងមាន្រជ័�យ៉ាងយពចើនមក្ ដីស្ថានសួេ៌

ជា្ ិយសសយ្លយ្វើ្ិ្ដីបុណ្យពជមុជទឹកសពមាប់ជដីដូន

ជដីតារបស់យ�ើង។◼

ការ	រីកច្ចពមើៃ	ដ៏្ួរ	
ឲ្យភ្ញាក់	ចផ្អើល	ច្ំចោរះ	
សាខា	សាសនាច្ពក	
ចៅ	ចែត្តចសៀម	រាប	ៃិង	
ពពរះរាជាណាច្ពក	កម្ពុជា

ចៅ
ន្ងៃអាទិត្យទដី២២ដ្កុមភៃៈ្នាំ

២០១៥ពបធានយដវីឌស៊ីមូន

យៅយពកាមការដឹកន្ំននេណៈពបធាន

តំបន់បានយរៀបចំមណ្លយសៀមរាបយ�ើង

យៅក្នុងយ្ត្តយសៀមរាបព្រះរាជាណាចពក

កម្នុជាដដលរួមមានស្ខាយសៀមរាប

១និងស្ខាយសៀមរាប២។សមាជិក

ទាំង្ ដីរស្ខាបានជួបជុំោនាយៅក្នុង

សន្ិសដីទដដលយរៀបចំយ�ើងជា្ ិយសស

យដើម្ដីោំពទនូវការបយងកើតមណ្ល្ ្មដីនិង

អ្កដឹកន្ំ្ ្មដីយនរះ។អ្កដឹកន្ំប្វជិតភា្

និងអ្កដឹកន្ំអង្គការជំនួ�ពតូវបាន

ទទួលការបំពាក់បំប៉នយៅន្ងៃយៅរ៍ទដី

២១ដ្កុមភៃៈ។

បានោំពទបងប្អហូនពបុសដូចខាងយពកាម

ជាេណៈពបធានមណ្ល្ ្មដី៖

ពបធានមណ្ល៖ដអលយឌើរយវើន

ដប៊លឆឺរ

ទដីពបឹកសោទដី១៖�ហូ�ប៊ុនយសៀក

ទដីពបឹកសោទដី២៖ដ�មមា៉ានិល

យស្មៀន៖ដាសម្ត្តិ

យនរះេឺ្ ិតជាការរីកចយពមើនដ៏េួរឲ្យភាញាក់

យផ្អើលចំយពារះស្សន្ចពកយៅយ្ត្តយសៀម

រាបនិងជា្ រជ័�ដ៏្ំយ្ងចំយពារះ

ព្រះរាជាណាចពកកម្នុជា។◼



៦	 លីអាហូណា

យតើដួងចិត្តរបស់អ្កយៅក្នុងស្ថាន
ភា្ណា?
ឌោយប្រធាន	ឌេវី�	ស៊ី	្រូន

មិ
ន�ូរប៉ុន្មនមុនយ្ល្ួកយ�ើងមកពបយទសកម្នុជាយដើម ដ្ីបយពមើ

ភរិយ្្នុំនិងជានដេូដ៏អស្ចារ្យរបស់្្នុំស៊ិយស្ើរមូនមានបញ្ហា

មួ�ជាមួ�នឹងយបរះដូងរបស់ោត់។ោត់បានមានបញ្ហាយពចើនដង

យដា�ស្រយបរះដូងរបស់ោត់បានចាប់យផ្តើមបយងកើនយល្ឿនយលាត

ញាប់ខាលាំងយដា�ោមនយ�តុផលចបាស់លាស់ដដលយ្វើឲ្យរូបកា�

របស់ោត់ដពបជាទន់យ្សោ�យ�ើ�យ្វើឲ្យោត់មានអារម្មណ៍

មិនពសណុកចិត្តយ�ើ�។បន្ទាប់្ដីយៅជួប្ិយពោរះជាមួ�ពេូយ្ទ្យ

ខាងយបរះដូងជាយពចើនយលើកយ�ើ�យ្វើយតស្តដ៏ស្ំញាដំមួ�

ចំនួនយន្រះ្ួកយវជ្បណ្ិតបានកំណត់ថាមានបញ្ហាមួ�ជាមួ�

នឹងសនសរពបាស្ទមួ�ចំនួនដដលបញ្ជាយបរះដូង—េឺសនស

រពបាស្ទទាំងយន្រះ្ុំបានភាជាប់ោនាពតឹមពតូវយ�ើ�។យដា�អំណរ

េុណយន្រះមានពេូយ្ទ្យវរះកាត់យបរះដូងមានាក់ដដលមានឯកយទស

ខាង្យាបាលបញ្ហាដបបយនរះយៅដក្រយន្រះយ�ើ�ោត់បានទទួល

ការវរះកាត់មួ�យៅបួនពបាំសបាតា�៍្ដីមុន្ួកយ�ើងចាប់យផ្តើម

យបសកកម្មរបស់យ�ើងដដលបានជួ�ោត់ឲ្យបាន្ូរយស្ើ�

យ៉ាងយពចើន។យ�ើងមានអារម្មណ៍ថាវាេឺជាអ្ភៃហូតយ�តុនិង្រជ័�

មួ�ដដលោត់អាចទទួលបានការ្យាបាលយន្រះ្ដីមុនមកពបយទស

កម្នុជាយ�ើ�ចាប់យផ្តើមការបយពមើរបស់យ�ើង។ការមាន

«បញ្ហា»យបរះដូងេឺមិនដមនជាយរឿងល្អសពមាប់រូបកា�របស់

យ�ើងយ�ើ�។ប៉ុដន្តសពមាប់វិញ្ញាណរបស់យ�ើងវិញ«ចិត្តសយពងង»

េឺ្ិតជាអវដីមួ�ដដលល្អណាស់—ព្រះអង្គសយ្ង្ររះបាន

មានបន្ហូលថា«...អ្ករាល់ោនាពតូវថាវា�ដល់យ�ើងនូវចិត្ត

សយពងងនិងវិញ្ញាណទន់ទាបវិញ»។(នដីន�វទដី៣៩:២០)ស្ថាន

ភា្ននដួងចិត្តរបស់យ�ើងេឺជាេន្ឹរះសំខាន់សពមាប់ការរីកចយពមើន

អស់កល្ជានិច្ចរបស់យ�ើង។

ពេូយ្ទ្យយបរះដូងអាចពបាប់យ�ើងនូវអវដីៗជាយពចើនអំ្ដី

យបរះដូងរបស់យ�ើង—ថាយតើវាកំ្ុងយលាត្ម្មតាឬយទ?

យតើវាខាលាំងល្មមពេប់ពោន់ឬយទ?យតើសនសរឈាមអាដទនិង

វា៉ល់យៅក្នុងយបរះដូងយបើកឬស្រះឬយទ?ប៉ុដន្តពេូយ្ទ្យយបរះដូង

មិនអាចពបាប់យ�ើងអំ្ដីស្ថានភា្ននយបរះដូងខាងវិញ្ញាណរបស់

យ�ើងបានយ�ើ�។យន្រះវាតពមូវឲ្យយ្វើការ«្ិនិត្យ»

តាមដបបមួ�យផ្សងយទៀត។ការ្ិនិត្យខាងវិញ្ញាណយតើយ�ើង

មានដួងចិត្តរឹងមាំឬទន់ពជា�?យតើដួងចិត្តរបស់យ�ើងយបើក

យដើម្ដីទទួលដំបូន្មននិងការដកតពមូវឬយទ?យតើយ�ើងមានដួង

ចិត្តននការអភ័�យទាសឬយទ?យតើដួងចិត្តយ�ើងយផ្តាតយលើអំនួត

ឬយទ?យតើយ�ើងមានចិត្តសយពងងដូចព្រះអង្គសយ្ង្ររះបាន

បញ្ជាដល់យ�ើងដដរឬយទ?

យៅក្នុងព្រះេម្ដីរមរមនអ្កផ្ស្វផសោ�ស្សន្ដ៏អស្ចារ្យ

អាលមា៉ានិងអាមូយលកបានជួប្ួកស្សន៍សូរាំ

យ�ើ�បានពសង្កចិត្តយដា�យ�ើញថា«ចិត្ត្ួក

យេពតូវបានភាជាប់យៅយលើមាសនិងយៅយលើពបាក់និង

យៅយលើរបស់របរដ៏មានតនម្ពេប់យ៉ាង។ដមនយ�ើ�

យ�ើ�យលាកបានយ�ើញថាចិត្ត្ួកយេពតូវបានយលើកយ�ើង

ដល់ការអួតអាងយ៉ាង្ំយៅក្នុងយសចក្តដីយឆ្មើងនឆ្មរបស់យេ»។

(អាលមា៉ា៣១:២៥–២៥)ការណ៍យនរះបានបណាដលឲ្យ

ចិត្តរបស់អាលមា៉ា«មានទុក្ខព្ួ�យ៉ាងខាលាំង»យ�ើ�

យលាកបានអ្ិស្ឋានសុំការលួងយលាមចិត្តនិងកមាលាំង

យដើម្ដីជួ�ន្ំបងប្អហូនរបស់្ួកយេឲ្យមកព្រះពេដីស្វិញ។

យៅយ្ល្ួកយលាកបានចាប់យផ្តើមបយពងៀនយន្រះមានមនុស្សមួ�

ចំនួនបានមករក្ួកយលាកយដា�ស្រ្ួកយេពតូវបានបយណតាញ

យចញ្ដីព្រះវិហាររបស់្្បួន។្ួកយេពកដីពកណាស់។ភាលាមយន្រះ

អាលមា៉ាដដលជាពេូយ្ទ្យខាងដួងចិត្តដ៏ល្អមានាក់យន្រះបានដឹងថា

្ួកយេមាន«ចិត្តសុភា្»យដា�ស្រដតភា្ពកដីពករបស់្ួកយេ

និងយដា�ស្រភា្ពកដីពកយនរះបានន្ំ្ួកយេឲ្យបន្ទាប្្បួន។

យលាកបានយ�ើញថា«ទុក្ខយវទន្ទាំងឡា�របស់្ួកយេ

្ិតជាបានយ្វើឲ្យ្ួកយេបន្ទាប្្បួនយ�ើ�្ួកយេកំ្ុងដតពបុង

យពបៀបនឹងស្តាប់តាមព្រះបន្ហូល»យជឿយ�ើ�«ពជមុជទឹកយដា�

្ុំមានចិត្តរឹងរូស»។(អាលមា៉ា៣២:៦,១៦)្្នុំដឹងថា

បងប្អហូនពបុសពសដីជាយពចើនយៅទដីយនរះយៅក្នុងយបសកកម្មរបស់

យ�ើងក៏មានដួងចិត្តយជឿដដរជាដួងចិត្តដដលមិនរឹងទទឹងឬរឹងរូស

ជាដួងចិត្តដដលយបើកចំ�ចាំស្ដាប់និងយជឿដល់ព្រះបន្ហូលននព្រះ។

នដីន�វបានយ�ើញយៅក្នុងទស្សននិមិត្តយៅសម័�

របស់យ�ើងថានឹងមានមនុស្សជាយពចើនដដលេិតថា្ួកយេ្លាត
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យ�ើ�បានយរៀនសូពតយ�ើ�មានពទ្្យជាអ្កដដល«អួត្្បួន

យៅក្នុងការយឆ្មើងនឆ្មននចិត្តរបស់្ួកយេ»យ�ើ�ពបព្ឹត្តនូវរាល់អំយ្ើ

បាបដ៏អពបិ�ន្ន្យ�ើ�«បង្ខហូចផ្ហូវដ៏ពតឹមពតូវននព្រះអមាចាស់»

(នដីន�វទដី២២៨:១៥)។យ�ើងបានយ�ើញការណ៍យនរះយៅពបយទ

សកម្នុជាយ�ើ�យ�ើងយ�ើញការណ៍យនរះយៅពេប់ទដីកដន្ងយៅយលើ

្ិភ្យលាកយនរះ។នដីន�វក៏បាន្យាករថាស្តាំងនឹង«ញាំញដីយៅ

ក្នុងចិត្តទាំងឡា�ននកូនយៅមនុស្សយ�ើ�ចាក់រុកឲ្យ្ួកយេមាន

កំ�ឹងទាស់នឹងអវដីដដលជាល្អវិញ»។(នដីន�វទដី២២៨:២០)

កំ�ឹងការពចដណនជយមាលារះអំយ្ើបាបនិងការយផ្តាតចិត្តយលើពទ្្យ

សម្ត្តិ—ការណ៍យនរះ្ពងឹងចិត្តរបស់យ�ើងយ�ើ�រារាំងយ�ើង

្ដីការមានឆន្ៈយដើម ដ្ីយជឿនិងទទួលបទ្ិយស្្ន៍«ការផ្លាស់ប្តហូរ

ដ៏្ំយៅក្នុងដួងចិត្ត»ដដលជាចំណុចសំខាន់ចំយពារះការរីកចយពមើន

អស់លក្ជានិច្ចរបស់យ�ើងនិងការ�ល់ដឹងននយសចក្តដី្ិត។

្ិតណាស់ស្ថានភា្ននដួងចិត្តរបស់យ�ើងចាំបាច់សពមាប់យ�ើង

យដើម្ដីចូលនិងសថែិតយលើផ្ហូវដ៏ពតឹមពតូវ—ជាផ្ហូវននព្រះអមាចាស់។

ការដពបចិត្តយជឿ�ូរអដងវងយលើដំណឹងល្អននព្រះយ�ស៊ូវពេដីស្

តពមូវឲ្យយ�ើងទទួលបទ្ិយស្្ន៍«ការផ្លាស់ប្តហូរដ៏្ំយៅ

ក្នុងដួងចិត្ត[របស់យ�ើង]»ជាមុនសិនតាមរ�ៈការអនុវត្ត

យសចក្តដីជំយនឿយលើព្រះយ�ស៊ូវពេដីស្ដពបចិត្ត្ដីអំយ្ើបាបរបស់យ�ើង

យ�ើ�ទទួល្ិ្ដីបរិសុទ្ធចាំបាច់ន្ន្ននយសចក្តដីសយ្ង្ររះដូចជា

បុណ្យពជមុជទឹកយ�ើ�បន្ទាប់មក‹ពជមុជយដា�យភ្ើង›យ�ើ�

រស់យៅពសបតាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយ�ើ�ស៊ូពទាំយដា�

យស្មរះពតង់យ្ញមួ�ជដីវិតរបស់យ�ើងក្នុងការរកសោយសចក្តដី

សញ្ញារបស់យ�ើងជាមួ�ព្រះ។ការដពបចិត្តយជឿ�ូរអដងវងនិង

យស្មរះពតង់ដបបយនរះេឺជាតពមូវការសពមាប់យសចក្តដីសយ្ង្ររះអស់

កល្ជានិច្ច។វា្ុំដមនមានតនម្យថាកយន្រះយទ។វា្ុំង្�

ពសួលយ�ើ�។វាតពមូវឲ្យមានចិត្តសយពងងនិងវិញ្ញាណទន់ទាប

—មិនដមនដតមួ�ន្ងៃយន្រះយទ—វាពតូវដតជាស្ថានភា្នន

ដួងចិត្តរបស់យ�ើងជាប់ជានិច្ច។

យនរះេឺជាសំណួរក្នុងការ«្ិនិត្យ»សំខាន់ៗមួ�ចំនួនយដើម ដ្ី

្ិនិត្យស្ថានភា្ននដួងចិត្តរបស់យ�ើងយដើម្ដីស៊ូពទាំដល់ទដីបញ្ចប់

យដា�យស្មរះពតង់៖

«យតើអ្ករាល់ោនាអាចសម្ឹងយមើលយៅព្រះ...យដា�ចិត្ត

បរិសុទ្ធនិងបាតនដស្អាតឬ?»(អាលមា៉ា៥:១៩)

យ�ើងពតូវមានចិត្តបរិសុទ្ធ។

យ�ើងពតូវដតពជរះស្អាត្ដីអំយ្ើបាប។

យនរះមានន័�ថាយ�ើងពតូវដតរស់

យៅតាមចបាប់ព្�្មចារី�ភា្

យ៉ាងយ្ញយលញ។មិនពតូវ

មានទំន្ក់ទំនងផ្ហូវយភទមុនយ្លយរៀប

ការយ�ើ�។ពតូវដតមានភា្យស្មរះពតង់

ទាំងពសុងជាមួ�ស្វាមដីឬភរិយយ�ើងបន្ទាប់្ដី

យរៀបការយ�ើ�។ពតូវយចៀសវាង្ដីការណ៍អាសពកាមពេប់

ទពមង់ទាំងអស់។អ្កមិនពតូវ«ចូលចិត្ត»ឬ«ដចកចា�»

រូបភា្ឬវីយដអូដដលមិនសមរម្យយៅយលើយ�វកប៊ុកឬ

ពប្័ន្ធអវដីយផ្សងយទៀតយ�ើ�។សូមសួរ្្បួនឯងថា—យតើយនរះ

េឺជាអវដីដដល្្នុំពសណុកចិត្តក្នុងការដចកចា�វាជាមួ�នឹង

្យាការីឬ?ព្រះវិញ្ញាណមិនអាចេង់យៅជាមួ�យ�ើងបាន

យ�ើ�យបើសិនយ�ើងមិនបានពជរះស្អាតយន្រះ។យបើសិនអ្ក

បានពបព្ឹត្តរំលងយ៉ាង្ងៃន់្ងៃរយលើចបាប់ព្�្មចារី�ភា្

យន្រះសូមនិយ�ជាមួ�ប៊ីស្ស្ឬពបធានស្ខារបស់អ្ក

យ�ើ�យលាកអាចជួ�អ្កឲ្យដពបជាពជរះស្អាតវិញម្តងយទៀត។

ព្រះអមាចាស់មានព្រះទ័�ចង់អភ័�យទាសប៉ុដន្តយ�ើងពតូវដត

យពជើសយរើស�កការស្រភា្និងយបារះបង់អំយ្ើបាបរបស់យ�ើង។

យតើអ្ករាល់ោនា«អួត្្បួនយៅក្នុងការយឆ្មើងនឆ្មននចិត្តរបស់្្បួន

ឬ?»(អាលមា៉ា៥:៥៣)យតើអ្កបានចាត់ទុក្្បួនរបស់អ្ក

ពបយសើរជាងនរណាមានាក់យទៀតឬ?យតើអ្កយមើលង្�មនុស្ស

្ូជស្សន៍យផ្សងឬពបវត្តិននជនជាតិណាមួ�ឬ?យតើអ្កេិតថា

អ្កសមនឹងទទួលបានការទទួលស្រល់ជា្ិយសសយដា�

យពពារះអ្កបានកាលា�ជាសមាជិកននស្សន្ចពក�ូរយ�ើ�

មិនដមនយទើបដតកាលា�ជាសមាជិកឬ?យតើអ្ករិរះេន់ឬ

រអ៊ូររទាំ្ដីអ្កដឹកន្ំប្វជិតភា្របស់អ្កឬបដិយស្ោំពទ្ួកយេ

យ�ើ�បដិយស្មិនបំយ្ញការយៅបយពមើរបស់្្បួនឬយទ?

យបើដូយច្រះដមនយន្រះអ្កបានអួត្្បួនយៅក្នុងការយឆ្មើងនឆ្មននចិត្តរបស់

្្បួនយ�ើ�យៅក្នុងភា្យពោរះថានាក់ននការបាត់បង់យសចក្តដីសយ្ង្ររះ

ដ៏អស់កល្ជានិច្ចរបស់អ្កយ�ើ�។សូមចងចាំព្រះបន្ហូ

លរបស់យស្តចយបនយ៉ាមដីន៖«យតើយ�ើងទាំងអស់ោនាយនរះ

្ុំដមនជាអ្កសុំទានយទឬ?»...(ម៉ូស្�៤:១៩)



៨	 លីអាហូណា

យ�ើងពេប់ោនាមានអំយ្ើបាបយ�ើងទាំងអស់ោនាមានការ្វរះចយន្លារះ

យ�ើងទាំងអស់ោនាពតូវការព្រះយចស្តាននព្រះេុណដ៏្ួន

របស់ព្រះអង្គសយ្ង្ររះដូចោនា។ចូរមានចិត្តស្ហូតបូតបន្ទាប្្បួន

អភ័�យទាសមនុស្សពេប់រូបយទារះជាមានបញ្ហាអវដីក៏យដា�។

សូមោំពទអ្កដឹកន្ំប្វជិតភា្របស់អ្កយទារះជាមាន

បញ្ហាអវដីក៏យដា�។សូមទុកឲ្យព្រះអមាចាស់យ្វើជាយៅពកមចុរះ។

យៅពកមមិនដមនជាកិច្ចការរបស់អ្កយ�ើ�។

«យតើអ្ករាល់ោនាយៅដតពបឹងពាក់នូវពបដាប់យស្ៀកពាក់ដ៏

មានតនម្តយៅយ�ើ�ភាជាប់ចិត្តអ្កយៅយលើវតថែនុទាំងឡា�ដដលឥត

ពបយយជន៍ននយលាកិ�យ�ើ�យៅយលើពទ្្យសម្ត្តិរបស់្្បួនឬ?»

(អាលមា៉ា៥:៥៣)្្នុំយជឿនិងដ្្ងទដីបន្ទាល់យ៉ាងរឹងមាំថាតាម

រ�ៈការរស់យៅតាមព្រះបញ្ញាត្តិព្រះយន្រះយ�ើងនឹងពតូវបាន

ពបទាន្រទាំងខាងវិញ្ញាណនិងខាងស្ច់ឈាម។ពទង់មានព្រះ

ទ័�ចង់ឲ្យយ�ើងមានអវដីៗពេប់ពោន់យដើម ដ្ីផ្គត់ផ្គង់្្បួនយ�ើងនិង

មានពេប់ពោន់យដើម ដ្ីអាចជួ�និងបយពមើមនុស្សដនទយទៀត។

ពទង់នឹងពបទាន្រដល់បងប្អហូនយៅយ្លបងប្អហូនរស់យៅ

តាមយោលការណ៍ទាំងឡា�ននដំណឹងល្អយនរះេឺដូចជា

ពទង់បានពបទាន្រដល់អស់អ្កដដលយៅក្នុងព្រះេម្ដីរមរមន

ដដលជដីវិត្ួកយេបានផ្លាស់ប្តហូរយដា�ស្រដតដំណឹងល្អ។

ប៉ុដន្តយទារះបដីជា្រជ័�ទាំងយន្រះបានពបទានដល់យ�ើងក្ដីក៏យ�ើង

ពតូវពប�័ត្កុំភាជាប់ចិត្តរបស់យ�ើងយៅយលើវតថែនុទាំងឡា�នន

យលាកិ�—េឺយៅយលើពទ្្យសម្ត្តិយ�ើ�។យតើអ្កយផ្តាតចិត្ត

យៅយលើការរកពបាក់ឲ្យបានយពចើនជាជាងយឆ្ៀតយ្លបយពមើក្នុងការយៅ

បយពមើយៅក្នុងស្សន្ចពកឬ?យតើអ្ក្ិតជា្យាយមដសវងរក

ការង្រឬស្លាយរៀនដដលមិនអាចឲ្យអ្កមកថាវា�បង្គនុំយៅន្ងៃ

អាទិត្យឬ?យតើអ្ក្វល់ដតយរឿងរកពបាក់ឲ្យពេប់ពោន់យដើម ដ្ីយ្វើ

ដំយណើរយៅយឆ្រសមុពទជាមួ�ពេួស្រ្្បួនជាជាងបង់ដង្វា�តម

អាហារយដា�ចិត្តទូលា�ឬ?យតើអ្កកំ្ុងបង់ដង្វា�មួ�ភាេ

ក្នុងដប់យ្ញយលញនិងយស្មរះពតង់យរៀងរាល់ដ្ឬយទ?យតើអ្ក

្វល់ខាវា�ខាលាំងយ្កអំ្ដីការមានអវដីៗដូចោនាយៅនឹងសមាជិកយផ្សង

យទៀតឬ?យតើអ្ក្វល់ខាវា�ខាលាំងយ្កអំ ដ្ីការមានសយម្ៀក

បំពាក់ស្អាតយដើម ដ្ីពាក់យៅ្ិ្ដីជប់យលៀងឬទូរស្្និង

ឧបករណ៍មា៉ាស៊ីនដដលមានបយច្ចកវិទយាល្អៗជាជាងការយស្ៀក

ពាក់សមរម្យមានេុណ្ម៌យ�ើ�ដសវងរកឱកាសន្ន្យដើម ដ្ី

ពបទាន្រនិងយលើកស្បួ�មនុស្សដនទយៅជុំវិញ្្បួនឬ?យតើអ្កកំ្ុង

សន្សំពបាក់បន្តិចបន្តបួចយរៀងរាល់ដ្ឬយទដូយច្រះយៅយ្លអ្កមានបញ្ហា

យកើតយ�ើងឬពតូវការជំនួ�ការ្យាបាលយន្រះអ្កនឹងមានពបាក់សន្សំ

្្រះយដើម ដ្ីផ្គត់ផ្គង់្្បួនឯងបាន?ភា្យឆ្មើងនឆ្មេឺជាអំយ្ើបាបដ៏្ំ

យៅក្នុងសម័�និងជំន្ន់របស់យ�ើងយនរះយ�ើ�សមាជិកនន

ស្សន្ចពកពតូវដតបន្តយដា�ពបុងពប�័ត្កុំឲ្យជាប់ជំពាក់នឹងវា

យ�ើ�អួត្្បួនយៅក្នុងការយឆ្មើងនឆ្មននចិត្តរបស់្្បួនយ�ើ�។ផ្ហូវរបស់

យលាកិ�មិនដមនជាផ្ហូវរបស់របស់ព្រះអមាចាស់យ�ើ�។

អាលមា៉ាបានបយពងៀនយ�ើងយ៉ាងយពចើនអំ្ដីការមានស្ថានភា្

ដ៏ពតឹមពតូវសពមាប់ដួងចិត្ត។ោត់បាននិយ�យៅកាន់កូនពបុស

របស់ោត់ថា«...ចូរបយពងៀន្ួកយេឲ្យបន្ទាប្្បួននិងស្ហូតបូត

យ�ើ�មានចិត្តសុភា្ចូរបយពងៀន្ួកយេឲ្យទប់ទល់នឹងពេប់ការ

ល្បួងននអាក្សយដា�យសចក្តដីជំយនឿរបស់យេយជឿដល់ព្រះយ�ស៊ូវ

ពេដីស្។ចូរបយពងៀន្ួកយេកុំឲ្យយនឿ��ត់ឲ្យយស្រះក្នុងកិច្ចការល្អ

ដតឲ្យស្ហូតបូតយ�ើ�មានចិត្តសុភា្វិញយពពារះអ្កដដលយ្វើដូយច្រះ

នឹងបានយសចក្តដីសពមាកដល់ព្លឹង្្បួន»។(អាលមា៉ា

៣៧:៣៣–៣៤)

ឱយនរះជាការទូន្មនដ៏អស្ចារ្យអវដីម្៉យរះសពមាប់្ួកយ�ើង។

យៅយ្លយ�ើងបន្ទាប្្បួនយៅយ្លដួងចិត្តរបស់យ�ើងពតឹមពតូវ

យន្រះយ�ើងនឹងបានយសចក្តដីសពមាកដល់ព្លឹង្្បួនយ�ើ�ព្រះ

វិញ្ញាណននព្រះអមាចាស់នឹងេង់យៅជាមួ�យ�ើងយ�ើ�ដឹកន្ំ

យ�ើងយ្វើអវដីដដលពតឹមពតូវ។្្នុំសូមដ្្ងទដីបន្ទាល់ថាការណ៍យនរះ

្ិត។យៅក្នុងព្រះន្មននព្រះយ�ស៊ូវពេដីស្អាដម៉ន។◼ CA
M
BO
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