
សាសនាចបក នេ បពះនយស៊ូវ បគបីស្ទ នេ ពួកបរិសុទ្ធ នថងៃ ចុង នបកាយ • ដខ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥

ក្រដំណែលអ្្ន ម្្រួសម្រាយផ្លូវ៖
កសច្្ដីសង្ឃឹមណដលជាយុថ្កានៃម្្រលឃឹងទ្ំរ័រ១៤
ទាំងអស់មឈិៃម្្រូវបាៃបា្់បង់ក�ើយ៖កមករៀៃទាំងឡាយ
កចញ្រដីជដីវិ្ របស់្រយាការីយ៉រូណសបស៊មេមីធទំ្័ររ២០

រកបៀបរសក់ៅកោយសុចរិ្ កៅ្្ននុង្រឈិភ្រកោ្ដ៏ទុច្ចរិ្ ទ្ំរ័រ២៦

ករៀបចំខ្លួៃសម្រាប់កៅម្្ររះវិហារបរិសុទ្ធទំ្រ័រ៥៥,៧៦,៧៨,៧៩



រនោក មហា សមុបទ អាតា�ង់ទិច នបាកបក់មកនលើ រែ្ឋ នមេ ស.រ.អា ន្្នរ សមុបទ នៅ អំ�ុង នពល ព្យុះ ខសាច ់ឆ្នាំ ២០១២ ។

« ដូច្នេះ អស់ អនក ណា ដដល ឮ ពាក្យ របស់ ខ្ញុំ ទាុំង ចេេះ ច�ើយ បបប្រឹត្តិ តាម ខ្ញុំ េរឹង ច�ៀប អនក ចោេះ ដូ្ ជា មេុស្ស 

បុតិេ បបយ័តន ដដល សង់ ផេ្ះ ខ្លួេ ចៅ ចលើ ថ្ម

« រួ្ ច្្ៀង ធ្លាក់ មក ទរឹក ជុំេេ់ ច�ើង ច�ើយ ខ្យល ់បក់ ប៉េះ េរឹង ផេ្ះ ចោេះ ដត មតិេ បាេ រលុំ ចទ ្ីចបពាេះ បាេ សង់ 

ចៅ ចលើ ថ្ម » ។

រា៉ាថ្យ៧:២៤–២៥



  ដខ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ 1

ដ ្្នក ទាំងឡាយ

8	 កសៀវកៅ្ ្់ចំណាំសៃ្នឈិសដីទណខកមសាឆ្នាំ២០១៥

10	 អ្វដីណដលកយើងកជឿ៖ការករៀបចំសាសនាចម្្គឺកទវភា្រ

12	 ្រ័្៌រាៃសាសនាចម្្

38	 សកំ�ង្ររួ្បរិសុទ្ធន�ងៃចុងកម្កាយ

80	 លរុះម្រាកយើងជរួបកទៀ្:អំ្រដី្ រូៃកចៀមៃឈិងអ្ន្គង្វាល
នដាយ បបធាេ ដជមស៍ អ៊ី. នហាវោសតែ

លបីអាហូណាដែកក្កដាឆ្នាំ២០១៥

សារលិខិែ

4	 សារលឈិខឈិ្គែៈម្បធាៃទដីមរួយ:ម្សរួលទាំងអស់
នដាយ បបធាេ ន�ៀនថើរ នអស្ អុជែូ�្

7	 សារលឈិខឈិ្បកម្ងៀៃសរួរសុខទុ្ ្ខ:ល្្ខែៈដ៏កទវភា្រ
របស់ម្្ររះកយស៊រូវម្គដីស្ទ—ម្ប្បកោយការអ្់កទាស
ៃឈិងកមរាតា្ រុណា

អែ្ថបទ ពិនសសៗ

14	 ្ររួ្អ្្ន ម្្រួសម្រាយ៖ជាយុថ្កាមរួយសម្រាប់សម័យ
បច្ចនុប្បៃ្ន
នដាយ ដអលន�ើរ ម្៉ាកឺស ប៊ី ណាស

រ�ៀនពី�រ�ៀ�ដែលវិញ្ញាណននអ្នកត្រួសតរាយ
អាចក្លាយជាយុថ្កាមរួយសតរា�់រយើងរៅ
សព្វន្ងៃរនះ។

20	 ការកលចកចញម្នៃម្្ររះគម្ដីរមរមៃ
នដាយ ម្៉ាថាយ នអស �ូ�ិេ

ែូចជាយ៉ូដស�ស្ម៊ីធដែ�អ្នកមិនចាំបាច់
រានជីវិ្ែ៏ល្អឥ្រ្ចះរែើម្ីរធ្វើជាឧ�ក�ណ៍
ែ៏រានរចស្ដារៅក្ននុងតពះហស្តននតពះ
រ�ើយ។

26	 ម្ចរូ្កា្់រង្វាៃ់នៃកសច្្ដីសុចរិ្
នដាយ ដអលន�ើរ ឃ្បីេធិេ អិល ឃុក

រ្ើរយើងអាច�ីករាយជាមរួយនឹង�ង្វាន់នន
រសចក្ីសុច�ិ្រៅក្ននុងតកុមត្រួស្�រយើង
រោយ�រ�ៀ�ណា?

34	សាសនាៃឈិងរោឋាភឈិបាល
នដាយ ដអលន�ើរ នវៀល�ឺ្ែ ែបូលយូ អាេ់ន�ើរសិេ

ពរួក��ិសុទ្ធន្ងៃចុងរតក្យរានទំនរួលខុសត្ូវ
មរួយក្ននុងក្�រធ្វើជាពល�ែ្ឋល្អមិនថ្ពរួករ្
�ស់រៅកដនលែងណារ�ើយ។

កៅកលើម្្បមុខ
ខាង	មុខ	៖	រចនា	រូបភាព	ដោយ	ោន	ប៊	ឺខាងក្នុង	កកបមុខ	៖	
រូបថត	ដោយ	រ៉បប៊ី	ចច	/	ភូមិ	សាក្រ្ត	ឆ្្	កបឌិត	ជាតិ	។	ខាងក្នុង	
កកប	ខាង	ដករោយ	៖	រូបថត	ដោយ	រីជឆាត	អិម.	រ៉មនី	។
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42	 កោរក្រញកោយភា្ររស់រកវើ្ៃឈិងថ្ម្រល
នដាយ នរេែល នអ រ៉យថ៍

សូមត�្ិ�្្តិនូវក្�អនុវ ្្តន៍មរួយរនះរៅក្ននុង
ជីវិ្អ្នកនិងរានសុខភាពក្នដ់្ត�រសើ�
រានថ្មពលក្ន់ដ្រតចើននិងក្��ំផុស
្ំនិ្ក្ន់ដ្្ លាំងរ�ើង។

46	 សសរនៃភា្ររឹងរំាកៅម្បកទសហុងម្គដី
នដាយ ម្៉ាកដ់ឃល ចច

ែំណឹងល្អននតពះរយសមូវត្ីស្ទនាំមកនូវ
រសចក្ីសង្ឹមរសចកី្ជរំនឿនិងភាព�ឹងរាំ
ែល់មជ្ិមវ័យវ័យរក្ងរៅត�រទសហុងត្ី។

យុវមជ្ឈិមវ័យ

48	 ម្្ររះកយស៊រូវម្គដីស្ទ—រាចាស់នៃកសច្្ដីសុខសាៃ្ត
របស់កយើង
នដាយ ដអលន�ើរ រ័សុល អិម ណិលសុេ

ត�ភពននរសចក្ីសុខស្ន្តែ៏ពិ្និង
មិនរចះច�់្ ឺតពះរយសមូវត្ីស្ទ។

51	 ចំកៅៃឃឹងកោលកៅ

52	 ររួចរាល់ជាកម្សចកដើម្បដីទទរួលប្រ្វជឈិ្ភា្រ
មឈិលគដីសសាណដ្?

សូមរ�ៀន�ដនថែមរទៀ្អំពីសម្្និងរសចក្តី
សញ្ញានន�ព្វជិ្ ភាព។

56	 ការករៀបចំកដើម្បដីចរូល្ ្ននុងដំណា្់របស់ម្្ររះអរាចាស់
នដាយ ដអលន�ើរ នខេ នអ�្ រឆី្ែស៍

ក្លដែលអ្នកពតងីកនូវកតមិ្ននភាពចាស់
ទុំ្ ងវិញ្ញាណ��ស់អ្នករនាះអ្នកនឹងរាន
�ំណងតបាថ្នារ�ៀ�ចំនិងចូលក្ននុងតពះវិហា�
��ិសុទ្ធ។

60	 ណស្វងរ្រកបៀបមរួយកដើម្បដីអ្់កទាស
នដាយ បូេបី នបបាេ

រ្ើអ្នកអ្់រោសរោយ�រ�ៀ�ណារៅ
រៅរពលដែលវាហាក់�ីែូចជាមិនអាច
នឹងលះ�ង់ក្�ឈឺចា�់បានរនាះ?

62	 ផ្ទាំងររូបភា្រ៖ម្្ររះអាទឈិ្្យររះណចងចាំង

63	 ្នៃ្តដីកៅ្្ននុងជដីវិ្ ខ្នុំ
នដាយ សាបប៊ីណា ែឺ នៅសា ថិកន�សៀរ៉

ខ្នុំបានយកឈ្នះភាពភ័យ្ លាច��ស់ខ្នុំរែើម្ី
ដចកចាយរទពរក្សល្យ��ស់ខ្នុំ។

យុវវ័យ

64	 ខ្នុំបាៃៃឈិយាយកៅកាៃ់ម្្ររះដរូចជាមឈិ្្តភ្្ឈិរានា្់
នដាយ ដអលន�ើរ �្័េ នអ យូនសដា

តពះវ��ិរាសរួ្៌អាចជាមិ្្តភក្តិែ៏ជិ្ស្និទ្ធ��ស់
អ្នក។សូមអធិស្ឋានរៅក្ន់តទង់រហើយ
តទង់នឹងតរាស់ស្ដា�់។

66	 ការកធ្វើដំកែើររបស់អាណា
នដាយ នជស៊ីកា ឡាសិេ

រពលអាណាបានមកែល់អារម�ិកនាងពុំ
ស្គាល់ន�ណារានាក់រស្ះរហើយគ្មានន�ណា
រានាក់និយាយភាស្នាងរ�ើយ។�នាទា�់មក
នាងបានចងចាំពីែំ�ូនាមាន��ស់រាដាយនាង
ដែលឲ្យអធិស្ឋាន។

70	 ម្្ររះវរបឈិរាសរួគ៌ក្្ើយ្ បការអធឈិសាឋាៃរបស់ខ្នុំ
នដាយ ចច អ័រ

ខ្នុំែឹងថ្ខ្នុំអាចជរួយ�ងជីែូនមរួយ��ស់ខ្នុំ
រោយក្�្ មអាហា�និងក្�អធិស្ឋាន។

71	 ្នៃ្តដី៖ចរូរម្រាមខ្នុំ
នដាយ យ៉ូហាេ េបីខូលសិេ េិង សាំយដូអល ម្៉ាក់ប៊ូេបី

72	 ក្រលកវោសម្រាប់ម្្ររះគម្ដីរ:ករឿងកម្បៀបកធៀប្រដី
កទ្រកកាសល្យ
នដាយ ជបីេ ប៊ីងហាំ

74	 ទំ្រ័ររបស់កយើង

75	 ខឈិ្បែ័្ណម្្ររះវិហារបរិសុទ្ធ

76	 ក្ើកយើងកធ្វើអ្វដីកៅ្្ននុងម្្ររះវិហារបរិសុទ្ធ?
នដាយ ខ្រ៉ូលបីេ ខុលថុេ

78	 ខ្នុំៃឃឹងកៅទដីកនារះន�ងៃមរួយ
នដាយ ម្៉ារី អិេ

ខ្នុំបានរ�ៀ�ចំរែើម្ីរៅតពះវិហា���ិសុទ្ធ។

79	សា្្ដី្រឈិកសស:ក្ើវាៃឃឹងរាៃសភា្រណបបណា
កៅក្រលខ្នុំចរូលកៅខាង្្ននុងម្្ររះវិហារបរិសុទ្ធ?
នដាយ ដអលន�ើរ ដេល អិល អាេ់ន�ើរសិេ

្ុរារ

ចាំម�ើលថាម�ើអ្នក

អាចរកម�ើញរូប

លីអាហូណាដែល

លាក់មៅក្ននុងមលខមេះ

ដែរឬមេ។�ម�រុយ៖

សូ�បញ្ចប់ឃ្លា៖«ខ្នុំ

ចូលចិ�្តម�ើលវិហារ

បរិសរុេ្ធ។...»
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គំនិតទាំងឡាយរេ្មាប់រា្តបីជួបជុំ្កុម្គួសារ

ជា ភាសា របស់ អ្នក

លីអា�ូណា េិង ធេធាេ ន្សង នទៀែ របស់ សាសនាចបក ម្េ ជា នបចើេ ភាសា នៅ នលើ នគ�ទំព័រ languages.lds.org។

ម្បធាៃបទទាំងឡាយ្ ្ននុងចបាប់កៃរះ

រលខោំងឡាយ្ ឺ្ ំណាងឲ្យទំព�័ទីមរួយននអ ថ្ែ�ទរនាះ។

ការតមអាហារ, ៧០

ការបង្រៀនតាមផ្ទះ, ៥១, ៨០

ការបង្រៀនសួរសុខទុក្ខ, ៨០

ការប្បចិត្តង�ឿ, ៣៩

ការងរៀបចំសាសនាច្ក, ១០

ការសាកល្បរ, ២០, ៤០, ៦៦, ៧០

ការអតង់ោស, ៧, ៥១, ៦០

ការអធសិាឋាន, ៦៤, ៦៦, ៧០

្កមុ្្ួសារ, ២៦, ៦៤, ៦៦

ងទពងកាសល្យ, ៦៣, ៧២

ងធវើការ, ៤

បពវ�ិតភាព, ៥២

្ពទះ្ម្ពីរ, ២០, ៤០

្ពទះ្ម្ពីរមរមន, ២០

្ពទះងេស៊ូវ្្ពីស្, ៤៨

្ពទះវិហារបរិសុទ្ធ, ៥៦, ៧៥, ៧៦, 
៧៨, ៧៩

ភាពងសាមទះ្តរ់, ៣៨

េូ៉បសបស្៊៊ីធ, ២០

រដ្ឋាភិបាល, ៣៤

វិវរណៈ, ៤២

សាម្្ពីភាព, ១៤

សាសនា, ៣៤

សុខភាព, ៤២

សុទិដ្ិនេិម, ៤

សុភមរល្, ២៦

ងសចក្ពីច្មុរចង្មើន, ២៦

ងសចក្ពី�ំងនឿ, ១៤, ២០, ៣៨, ៤០, 
៤១, ៦៣, ៦៦, ៧០

ងសចក្ពីងមតាតាករុណា, ៧, ២០

ងសចក្ពីសរ្ឃឹម, ១៤, ៤៦

ងសចក្ពីសុខសាន្ត, ២៦, ៤០, ៤៨

ងសចក្ពីសុចរិត, ២៦

អ្នក្តួស្តាេ, ៤, ១៤, ៦៦

«ការកលចកចញម្នៃម្្ររះគម្ដីរមរមៃ» ទំព័រ ២០ ៖ ថ្បី 

នបើ ម្េ ភាពទេ់ នខសាយ ផ្ទាល ់ខលលួេ របស់ នោក ែ៏ នដាយ ក៏ 

យ៉ូដសប ស្៊ីធ បាេ កាលាយ នៅ ជា ឧបករណ៍ នៅ ក្នុង បពះ�សដ 

បពះអម្ចាស់ នពល ដែល នោក បាេ ពុះពារ  នធ្ើ តាម បពះអង្គ 

សន្គ្គាះ ។ នយើងក៏ អាច នធ្ើ ជា ឧបករណ៍ នៅ ក្នុង បពះ�សដ 

បពះអម្ចាស់ ្ ង ដែរ នពល ដែល នយើង ពុះពារ  នែើម្បី ដកលម្អ 

េិង កាលាយ ឲ្យ កាេ់ដែ ែូច ជា បពះនយស៊ូវបគបីស្ទ ។ សូម គិែ 

បបកប នដាយ ការអធិសាឋាេ អំពបី ការដាក ់នគ្លនៅ នដាយ ផ្ទាល ់

ខលលួេ េិង ជា បកុម បគួសារ ។ អ្នក អាច ពិភាកសា ពបី ភាពខ្លាំង 

េិង នទពនកាសល្យ ទាំងឡាយ របស់ សម្ជិក ម្នាក់ៗនេបកុម 

បគួសារ ន�ើយ ពិភាកសា ពបី រនបៀប ដែល អ្នក អាច នបបើបបាស់ 

ភាពខ្លាំង របស ់អ្នក នែើម្បី ជួយ គ្នា នៅ វិញ នៅ មក ឲ្យ សនបមច 

បាេ នគ្លនៅ េបីមួយៗ ។ សូម េិយាយ អំពបី រនបៀប ដែល អ្នក 

ម្នាក់ៗ អាច នបបើបបាស់ ភាពខ្លាំង របស់ អ្នក នែើម្បី ពនេលឿេ កិច្ចការ 

របស់ បពះអម្ចាសន់ៅមុខ  ែូច ជា ពយាការី យ៉ូដសប ស្៊ីធ បាេ 

នធ្ើ ដែរ ។

«ការកធ្វើដំកែើររបស់អាណា» ទំព័រ ៦៦ ៖ សូម ពិចារណា 

ក្នុង ការជួយ ែល់ បកុម បគសួារ របស់ អ្នក នែើម្បីរក េិង រកសា 

ទុក េូវ នរឿងរ៉វ នានា ពបី បបវែតែិ បកុម បគួសារ អ្នក ។ អ្នក អាច េឹង 

នធ្ើ ដ្េការ ទាំងឡាយ នែើម្បី សម្ភាសេ៍ ជបីែូេ ឬ ជបីតា ម្នាក់ 

អាេ កំណែ់ ន�ែុ បកុម បគសួារ េិង ឯកសារ ន្សងៗ នទៀែ 

ឬ នមើល FamilySearch.org ។ នៅ ក្នុង របែបី ជួបជុំ បកុម 

បគួសារ ខ្ង មុខ នេះ សូម ដចកចាយ នរឿងរ៉វ នានា ន�ើយ 

ពិភាកសា ពបី រនបៀប ដែល បុព្ការីជេ របស់ អ្នក គឺជា វីរជេ ។ 

សូម ពិចារណា ក្នុង ការ បដេ្ថម នរឿងរ៉វ នានា ចូល នៅ ក្នុង ដ្្នក 

“Memories” នៅ ក្នុង FamilySearch.org ។

្បាប ់ចេេះ មាេ េូវ អត្ថបទ េតិង សកម្មភា្ ោោ ដដល អា្ យក ចៅ ចបបើបបាស់ សបមាប់ រាបតី ជួប ជុុំ បកុម ប្ួសារ ។ ខាងចបរោម ចេេះ ្ ឺ 

ជា ឧទា�រណ៍ ្ ីរ ។

ណខ្្្កោឆ្នាំ២០១៥វ៉ុល១៤កលខ៤
លដីអាហរូណា១២៥៦៧២៥៨
ទសសនាវែដបី អេតែរជាែិ របស ់សាសនាចបក នេ បពះនយស៊ូវបគបីស្ទ នេ ពួក បរិសុទ្ធ នថងៃ ចុងនបកាយ

គែៈម្បធាៃទដីមរួយ៖ ថូម្៉ាស នអស. ម៉េសុេ, �ិេរី ប៊ី. អាវរិង, ន�ៀនថើរ នអស្. 
អុជែូ�្

្រូរ៉ុមនៃ្ររួ្សាវ្ដប់្រដីរនា្់៖ ប៊យែ៍ នខ. ផ្កកឺ, អិល. ថម ដ្រី, រ័សុល អិម. 
ណិលសុេ, ដាលលិេ នអក. អូក, អិម. រ័សុល បា�ឺែ, រីឆ្ែ ជបី. ស្កែ, រ៉ូបឺែ �បី. 
ដ�៊ល, ដជ្�្បី អ័រ. �ូ�ិេ, នែវី� នអ. ដបែណា, ឃ្បីេថិេ អិល. ឃុក, �បី ថែ. 
បគបីសតែលូ�្ឺសិេ, ដេល អិល. អាេ់ន�ើរសិេ

អ្ន្ណ្សម្មរួល៖ នបកក នអ. ខ្រែុេ
អ្ន្ម្បឃឹ្សា៖សនមើរវេី ប៊ី អាណុល, ឡារី អ័រ �័ររិេ, នជមស៍ ប៊ ីម្៉ាទបីណូ,  
យ៉ូដសប ែបុលយ ូស៊ីតាទបី បគបីស្ទលូដ�ល្ �្គលូល�ិេ

នាយ្ម្គប់ម្គង៖នែវី� ធបី. វ៉នេើរ
នាយ្ោំម្ទម្គរួសារៃឈិងសរាជឈិ្៖ វេីនសេែ៍ នអ. វ៉ញ
នាយ្ទស្នាវដ្តដីសាសនាចម្្៖ អាដលេ អ័រ. �យប៊ច
អ្ន្ម្គប់ម្គងោែឈិជ្ជ្មមេ៖ហាគាស្ ខ្ណុេ

អ្ន្ម្គប់ម្គងណផ្ន្ណ្សម្មរួល៖អ័រ. វា៉ល ចេសុេ
ជំៃរួយការអ្ន្ម្គប់ម្គងណផ្ន្ណ្សម្មរួល៖ នរអិេ ខ្រ
ជំៃរួយការណផ្ន្កបារះ្ុរម្៖លបីសសា ស៊ី �លូនប៉សស
ៃឈិ្រៃ្ធៃឈិងណ្សម្មរួល៖ បប៊ីែថាេបី ប៊ីែធបី, នែវីែ �ិកសុេ, នែវីែ នអ. ដអែវ៉ែ, 
ម្៉ាថាយ �បី. �ល្ិែែុេ, �លូរ ី�្ុលន�ើរ ដ�្គរី នអច. ហាកា�្, ឡារិេនេ ្ែនធើរ �្កេ, 
មបីេ�បី អាេ់ ន�វិែ នម៉នឃើល អ័រ. ម៉ូរីស, សាលបី ចេសេុ អូន�ឃឺក, យ៉ូនស្ នជ ្ឺគបី, 
នជេ ្បីេប៊ូរ៉�្, រីឆ្ែ អិម. រ៉មេបី, ប៉ុល ដវ៉េែិេនបី៊ជ, ម្៉ារីសសា វី�បីសេុ

នាយ្ម្គប់ម្គងណផ្ន្សឈិល្បៈ៖ នជ. ស្កែ េូែស៊ិេ
នាយ្ណផ្ន្សឈិល្បៈ៖ថាែ អ័រ. ្បីនធើរសេុ
រចនាម៉រូ្៖ជបីេិែ អាេ់បទ,ូ ន� ្្បី. អាេ់បែូស, ដមេ�បី អឹម. ដប៊េលបី, ស៊ី. ឃឹមបឹល 
បុែ, ថូម្៉ាស ឆ្ល, ណាែ �្គបីនេស, ខូលបីេ �ុបីងគលបី, នអរិក ្បី. ចេសិេ, ស៊ូសាេ �លូ 
្�្គបីេ, ស្កែ អិម. ម៉ូយ, ម្៉ាក ែបុលយូ. រ៉ូប៊ីសុេ, បបាែ នធៀរ, នឃ. េបីកូល វ៉កឃិេ �ូស
អ្ន្សម្មបសម្មរួល្ មមេសឈិទ្ធបញ្ញា៖ ខូដលែ ដេនបនឃើ អាេ
អ្ន្ម្គប់ម្គងណផ្ន្ផលឈិ្្មមេ៖នជេ អាេ ្ិនធើរស៍
ផលឈិ្្មមេ៖ ខេេបី ប៊ូបសបូ បប៊ីជ, ជូលបី នប៊ីដែែ, កាធបី ែេ់នខេ, បបាយដអេ ែបុលយូ. 
ជបីគបី, នែេបីស នគើនប, ជបីេ្នបី �្គបីេេបី នជ. េបីលសុេ, ន�្គលបី នថែ រ៉ន�្ើធបី
អ្ន្្រឈិៃឈិ្្យមុៃការកបារះ្ុរម្៖ នជ�្ អិល. ម្៉ាទបីេ

នាយ្ណផ្ន្កបារះ្ុរម្៖ នបក�្គ នខ. ដសែវីគ
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4 លបីអា�ូណា

ពេល	ដែល	ខ្នុុំ	គិត	អុំពី	ដករែុំដែល	ឆន	អ្ក	កតរួ្រករាយ	រប្រ់	ដយើង	

ដនាះ	ដរឿង	មរួយ	ដែល	ដ្វើ	ឲ្យ	រំជរួល	ចិត្ត	បុំផុត	ដែល	ផុ្រ	ដ�ើង	ក្នុង	

គុំនិត	គឺ	ទុំនុក	តដមកើង	«	មក	មក	ពរួក	បរិ្រុទ្ធ	»	(	ទំនុក្ រមកើង	

ដលខ	១៨	)	។	ពរួក	អ្ក	ដែល	បាន	ដ្វើ	ែុំដែើរ	ែ៏	ដ្រន	ឆាងាយ	មក	រោន	់កជលង	

្រលថ៍	ដលក	ជា	ញឹកញាប់	ដតង	បាន	ដកចៀង	ទុំនុក	តដមកើង	ដនះ	អុំ�នុង	រោរដ្វើ	

ែុំដែើរ	រប្រ់	ពរួកដគ	។

ខ្នុុំ	ែឹង	ចបា្រ់	ណា្រ់	ថា	អវីៗ	ទាុំងអ្រ់	គឺ	មិន	ក្ររួល	ដទ	្រករាប់	ពរួក	បរិ្រុទ្ធ	

ទាុំង	ដនះ	។	ពរួកដគ	កតូវបាន	រាតតបាត	ដោយ	ជុំងឺ	កដ្ដៅ	រោរអ្រ់	ករាលាុំង	

ភាពរងា	រោរភ័យ	ខាលាច	ភាព	ដក្រកឃ្លាន	រោរឈឺចាប់	មន្ិល្រង្័យ	និង	

កពមទាុំងដ្រចក្តី	សាលាប់ដទៀត	ផង	។

ប៉ុដន្ត	ថវីដបើ	រាន		មូលដេតុកគប់ដបបយ៉ាង	ដែើម្ី	នឹងដក្រក	ថា	«	មិន	ក្ររួ្រ	

ទាុំងអ្រ់	»	ក្តី	ក៏	ពរួកដគ	បាន	បែដៅដះ	នូវ	ឥរិយបថ	មរួយ	ដែល	ដយើង	ពុុំ	អាច	ទប	់

មិន	្ររដ្រើរ	មិន	បាន	ដៅ	្រពវឆថងៃ	ដនះ	។	ពរួកដគ	បាន្រម្ឹងដមើល	េរួ្រ	ពី	បញ្ហា	

រប្់រ	ពរួកដគ	ដឆាពះដៅ	រោន់	ពរជ័យ	ែ៏	អ្រ់កល្	ជានិច្ច	វិញ	។	ពរួកដគ	បាន	រាន	

អុំែរគុែ	ដៅ	ក្នុង	រោលៈដទ្រៈ	រប្រ់	ពរួកដគ	។	ថវីដបើ	រាន	ភ្រ្នុរាង	ជាដកចើន	

បងាហាញ	ពី	ភាព	ផ្នុយ	ពី	ដនាះ	ក	៏ពរួកដគ	បាន	ដកចៀង	ដោយ	អ្រ់	ពី	ជុំដនឿដជឿជាកដ់ចញ	

ពី		កពលឹង	រប្រ់	ដគ	ថា	«	ក្ររួល	ទាុំងអ្រ់	!	»

រោរ	្ររដ្រើរ	រប្រ់	ដយើង	ចុំដោះ	ពរួក	អ្ក	កតរួ្រករាយ	ទាុំងដនះ	ពិតជាគ្មាន	

ខ្ឹមសារ	អវី	ដទ	ដបើ	វា	ពុុំ	បាន	បណាដាល	ឲ្យ	រាន	រោរ្្នុះ	បញ្ចាុំង	ដៅ	ខាង	ក្នុង	ចិត្ត		រប្រ់	

ដយើង	ដទ	ដនាះ	។	ខ្នុុំ	្រូម	ដលើក	ដ�ើង	ព	ីលក្ខែៈ	មរួយ	ចុំនរួន	រប្រ់	ពរួកដគ	ដែល	

បុំផុ្រ	ចិត្ត	ខ្នុុំ	ដពល	ដែល	ខ្នុុំ	្រញ្ឹង	គិត	ព	ីរោរលះបង់	និង	រោរដប្ជាញា	ចិត្ត	រប្រ់	

ពរួកដគ	។

កសច្្តដីអាែឈិ្អាសរូរ

ពរួក	អ្ក	កតរួ្រករាយ	ខវល់ខាវាយ	ពី	គ្នា	ដៅវិញ	ដៅមក	ដោយ	មិន	គិត	ែល់	

កបវត្តិ	ខាង	្រង្គម	ដ្រែ្ឋកិច្ច	ឬ	នដយបាយ	ដនាះ	ដ�ើយ	។	្រូម្ី	ដត	ដពល	វា	

បាន	ដ្វើ	ឲ្យ	រោររីក	ចដកមើន	រប្រ់	ពរួកដគ	កតូវ	យឺតយ៉ាវ	បាន	បណាដាល	ឲ្យ	រាន	ភាព	

មិន	ក្រែុក	ក្ររួល	ឬ	តកមូវ	ឲ្យ	រាន	រោរលះបង់	និង	កិច្ច	ខិតខុំ	ផ្ទាល	់ខ្លួន	ក្ី	ក៏	

ពរួកដគ	បាន	ជរួយ	គ្នា	ដៅ	វិញ	ដៅ	មក	ដែរ	។

ដៅ	ក្នុង	ពិភពដោក	រប្រ់	ដយើង	ដែល	ដោរដពញ	ដោយ	រោរ	ជុំរុញ	ឲ្យ	្រដកមច	

ដគ្លដៅ	និង	រោរ	កបរោន់	បក្ពរួក	ទិ្រដៅ	រប្រ់	បុគ្គល	និង	រប្រ់	កកុម	អាច	

ទាញ	យក	អ្រ់	នូវ	រោរ	ខវល់	ខាវាយ	ចុំដោះ	អ្ក	ែឆទ	ឬ	រោរ	ពកងងឹ	នគរ	រប្រ់	កពះ	។	

ក្នុង	្រង្គម	បច្ចនុប្ន្	ដនះ	រោរ	ដោង	ចាប់	ដគ្លដៅ	ខាង	មដនាគម	វជិាជា	ជាកោ់ក់	

ទាុំងឡាយ	អាច	រោលាយ	ជា	រងាវា្រ់	ឆន	តឆម្	រប្រ់	ដយើង	។

រោរ	ោក	់និង	្រដកមច	ដគ្លដៅ	អាច	ជា	ដរឿង	ែ៏	កបឆព	មរួយ	។	ប៉ដុន្ត	ដពល	

ដែល	ភាព	ដជាគជ័យ	ឆន	រោរ	ដោង	ចាប	់ដគ្លដៅ	កតវូ	្រដកមច	បាន	ដោយ	មក	

ពី	រោរមិន	ខវល់ខាវាយ	រោរកពដងើយ	កដន្ើយ	ឬ	ដ្វើ	ឲ្យ	អ្ក	ែឆទ	ដទៀត	ឈឺចាប	់ដនាះ	

តឆម្	ឆន	ភាព	ដជាគជ័យ	ដនាះ	អាច	រាន	តឆម្	កជុល	ដពក	ដេើយ	។

ពរួក	អ្ក	កតរួ្រករាយ	បាន	ដមើល	ដថទាុំ	ពរួក	អ្ក	ដែល	ដៅ	ក្នុង	កកមុ	រប្រ់	ដគ	ប៉ុដន្ត	

ពរួកដគ	ក៏បាន	គិត	គូរ	ពី	ពរួក	អ្ក	ដែល	បាន	មករាម	ដករោយ	ពរួកដគ	ផងដែរ	ដោយ	

បាន	ោុំែុំណាុំ	្រករាប់	កកមុ	រដទះ	ដែល	បាន	មក	ព	ីរាម	ដករោយ	។

ពរួកដគ	បាន	សាគាល់	ពី	ករាលាុំង	ឆន	កកុម	កគរួសារ	និង	មិត្តភក្ិ	។	ដេើយ	ដោយ	

សារ	ដត	ពរួកដគ	បាន	ពឹង	ដផអែក	ដលើ	គ្នា	ដៅ	វិញ	ដៅ	មក	ដនាះ	ពរួកដគ	បាន	រោលាយ	ជា	

រឹងរាុំ	។	មិត្តភក្ិ	បាន	រោលាយ	ជា	កកុម	កគរួសារ	។

ពរួក	អ្ក	កតរួ្រករាយ	គឺ	ជា	រោរ	រំឭក	មរួយ	ែ៏	លអែ	ពី	មូលដេតុ	ដែល	ដយើង	កតូវដត	

ដបរដចញពី	រោរល្លួង	ដែល	បុំដបក	ដយើង	ដចញ	ដត	រានាក់	ឯង	ដត	ផ្នុយ	ដៅ	វិញ	

ដយើង	គរួរ	ដត	ជរួយ	គ្នា	ដៅ	វិញ	ដៅ	មក	និង	រាន	ចិត្ត	អាែិត	អា្រូរ	និង	ដ្រចក្ី	

ក្រឡាញ់	ចុំដោះ	គ្នា	ដៅ	វិញ	ដៅ	មក	វិញ	។

កធ្វើការ

«	មក	មក	ពរួក	បរិ្រុទ្ធ	កុុំ	ខាលាច	ដ�ើយណា	»	។

ឃ្លា	ដនះ	បាន	រោលាយ	ជា	បទ	កបចាុំ	ចិត្ត	ចុំដោះ	ពរួក	អ្ក	ដ្វើ	ែុំដែើរ	ែ៏	ដនឿយ	េត់	

កោយម្បធាៃ
ក�ៀក�ើរកអហ្វអុជដរូហ្វ

ទបីបបឹកសា ទបីពបីរ ក្នុង គណៈបបធាេ 
ទបីមួយ

សារលឈិខឈិ្នៃគែៈម្បធាៃទដីមរួយ

ស្រួល

ទាំងអរ់េ
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ទាុំង	ដនាះ	។	វា	ពិបាក	នឹង	ក្រឆម	ថា	កពលឹង	ែ៏	អសាចារ្យ	ទាុំងដនះ	ដ្វើ	រោរ	េត់	ដនឿយ	

យ៉ាងណា	។	រោរ	ដែើរ	គឺ	ជា	រោរែ៍	ែ៏	ក្ររួល	បុំផុត	មរួយ	ដែល	ពរួកដគ	បាន	ដ្វើ	។	

ពរួកដគ	កតវូដត	ររួបររួម	គ្នា	ដែើម្ី	ផ្ល់	អាហារ	ជរួ្រជុល	រដទះ	ដមើល	ដថ	្រតវ	បដកមើ	ែល់	

ពរួក	អ្ក	ឈ	ឺនិង	ទនដ់ខសោយ	ដ្រវងរក	និង	កបមូល	ទឹក	ទុក	និង	រោរោរ	ខ្លួន	ពី	

ដកគ្ះថានាក់	្ ម្មជាតិ	ដែល	ដកើត	ដ�ើង	ភាលាមៗ	និង	ដកគ្ះ	អន្តរាយ	ជាដកចើន	ដទៀត	

ដែល	រាន	ដៅ	ទី	រដហាសាថាន	។

ពរួកដគ	ភាញាក់	ដ�ើង	ជា	ដរៀង	រាល់	កពកឹ	ដោយ	រាន	ដគ្លបុំែង	និង	ដគ្លដៅ	

ែ៏	ចបា្រ់	ោ្់រ	ដែល	កគប់	គ្នា	បាន	យល់	ថា	៖	គឺ	ដែើម្ី	បដកមើ	កពះ	និង	បងបអែអូន	

រប្រ់	ដគ	និង	ដែើម្ី	ដៅ	ែល់	កជលង	្រលថ	៍ដលក	។	ជា	ដរៀង	រាល់	ឆថងៃ	

ដគ្លបុំែង	និង	ដគ្លដៅ	ទាុំង	ដនាះ	គឺ	ចបា្រ់	ោ្រ់	្រករាប់	ពរួកដគ	ពរួកដគ	

បាន	ែឹង	ពី	អវី	ដែល	ពរួកដគ	កតវូ	ដ្វើ	និង	បាន	ែឹង	ថា	រោររីក	ចដកមើន	ពី	មរួយ	ឆថងៃ	ដៅ	

មរួយ	ឆថងៃ	គឺ	្រុំខាន់	ឆកកដលង	។

ដៅ	ជុំនាន	់រប្រ់	ដយើង	—	ដពល	ដែល	អវី	ដែល	ដយើង	កបាថានា	ចង	់បាន	ភាគ	

ដកចើន	ណា្រ់	គ	ឺងាយ	នឹង	ទទរួល	បាន	—	ដនាះ	វា	ទាក់ទាញ	ឲ្យ	ងាក	ដចញ	ឬ	

ដបាះបង	់ដចាល	ដពល	ណា	ដែល	ផ្អូវ	ដៅ	ខាង	មុខ	ដនាះ	ហាក	់ែូច	ជា	រាន	រោក់	

បន្តិច	ឬ	ទី	ជករាល	ទុំនង	ជា	ដចាទ	ដពក	ពី	មុខ	ដយើង	។	ដៅ	ក្នុង	កគ្	ទាុំងដនាះ	វា	

អាច	បុំផ្ុរ	ែល់	ដយើង	ឲ្យ	នឹក	ែល់	បុរ្រ	ក្រ្តី	និង	ករុារ	ទាុំង	ដនាះ	ដែល	ពុុំ	បាន	

បដណាដាយ	ឲ្យ	ជុំងឺ	រោរលុំបាក	រោរឈឺចាប	់និង	្រូម្ី	ដត	ដ្រចក្ី	សាលាប់	ដ្វើ	ឲ្យ	

ពរួកដគ	ងាក	ដចញ	ពី	ផ្អូវ	ដែល	ពរួកដគ	បាន	ដកជើ្រដរើ្រ	ដ�ើយ	។

ពរួក	អ្ក	កតរួ្រករាយ	បាន	ដរៀន	ថា	រោរដ្វើ	កិច្ចរោរ	លុំបាកៗ	ពកងឹង	ែល់	

រូបរោយ	គុំនិត	និង	វិញ្ញាែ	រប្រ់	ពរួកដគ	ពកងកី	រោរយល	់ែឹង	រប្រ់	ពរួកដគ	អុំពី	

លក្ខែៈ	ែ៏	ដទវភាព	រប្រ់	ពរួកដគ	និង	បដងកើន	រោរ	អាែិត	អា្រូរ	រប្រ់	ពរួកដគ	

ចុំដោះ	អ្ក	ែឆទ	ដទៀត	។	ទរាលាប់	ដនះ	បាន	ពកងងឹ	កពលឹង	រប្រ់	ពរួកដគ	ដេើយ	បាន	

រោលាយ	ជា	ពរជ័យ	មរួយ	ចុំដោះ	ពរួកដគ	យ៉ាង	យូរ	អដងវង	ដទៀត	បនាទាប	់ពី	រោរដ្វើ	ែុំដែើរ	

្្ងរោត	់ទីវាល	និង	ភ្ុំ	ទាុំងឡាយ	បាន	បញ្ចប់	ដៅ	ក	៏ដោយ	។

សុទឈិដ្ឈិៃឈិយម

ដពល	ពរួក	អ្ក	កតរួ្រករាយ	បាន	ដកចៀង	ពរួកដគ	បាន	បន្ឺ	្រុំដ�ង	នូវ	ដមដរៀន	ទ	ី	

បី	មរួយ	ថា	៖	«	ដត	ខិតខុំ	ដោយ	សាទរ	»	។

វា	ជា	រោរ	ចុំអក	មរួយ	ែ៏	ខាលាុំង	បុំផុត	ដៅ	ជុំនាន់	រប្រ់	ដយើង	ដែល	ដយើង	កតូវបាន	

កបទាន	ពរ	យ៉ាង	ដកចើន	ដេើយ	ដៅ	ដត	មិន	្របបាយ	ចិត្ត	ដទៀត	។	ភាព	អសាចារ្យ	ឆន	

ភាព	ចកមងុ	ចដកមើន	និង	បដច្ចកវិជាជា	្រន្ធប	់មក	ដលើ	ដយើង	ដេើយជះ	ឥទ្ធិពល	មក	

ដលើ	ដយើង	ជាមរួយ	នឹង	្រុវត្ិភាព	រោរកុំសាន្ត	រោរ	បុំដពញ	ចិត្ត	ភាលាមៗ	និង	ភាព	

ងាយក្ររួល	។	ដត	ដយើង	ដៅដត	ដ�ើញ	រាន	ភាព	មិន	្របបាយ	ជាដកចើន	ដៅ	ជុុំ		

វិញ	ដយើង	។

ពរួក	អ្ក	កតរួ្រករាយ	ដែល	បាន	លះបង់	កគប់	ដបប	យ៉ាង	បាន	ដ្វើ	ែុំដែើរ	

ដោយ	គ្មាន	អវី	ដកចើន	ដសាះ	ដ�ើយ	ដេើយ	ដក្រក	ឃ្លាន	ពុុំ	រាន	្រូម្ី	ដត	រប្់រ	របរ	

ចាុំបាច់	បុំផុត	ដែើម្ី	រ្រ់	។	ពរួកដគ	បាន	យល់	ថា	្រុភមង្គល	ពុុំ	ដមន	បាន	មក	

ដោយសារ	លទ្ធផល	ឆន	រោរ	រាន	្រុំណាង	ឬ	ឆចែន្យ	ដនាះ	ដ�ើយ	។	វា	កបាកែ	

បុំផុត	ថា	្រុភមង្គល	មិន	ដមន	បាន	មក	ពី	រោរ	រាន	អវីៗ	ទាុំងអ្រ់	ដែល	ដយើង	

កបាថានា	ចង់	បាន	ដនាះ	ដទ	។	្រុភមង្គល	ពុុំ	ដមន	បាន	មក	ពី	រោលៈដទ្រៈ	ខាង	ដករៅ	

ដ�ើយ	។	វា	បាន	មក	ព	ីខាង	ក្នុង	វិញ	—	មិន	ថា	រាន	អវី	កុំពុង	ដកើត	ដ�ើង	ជុុំ	វិញ	

ដយើង	ដ�ើយ	។

ពរួក	អ្ក	កតរួ្រករាយ	បាន	ែឹង	ដេើយ	ជាមរួយ	នឹង	វិញ្ញាែ	ដនាះ	ថា	ពរួកដគ	

រកដ�ើញ	្រុភមង្គល	ក្នុង	កគប់	រោលៈដទ្រៈ	និង	ក្នុង	កគប់	រោរសាកល្ង	—	

្រូម្ី	ដត	ក្នុង	រោរសាកល្ង	ទាុំងដនាះ	ដែល	ប៉ះ	ទង្គិច	និង	ដ្វើ	ឲ្យ	រាន	បញ្ហា	ែល់	

ជដក្	ែ៏	ដករៅ	បុំផុត	ដៅ	ក្នុង	កពលឹង	រប្រ់	ពរួកដគ	ក្ី	។

្ួក
 អនក

 បត
ួស
បតា

យ
 នដា

យ
 នដា

យ
 រ៉ូប

៊ឺែ 
ធបី 
បា
ដរែ

 នដា
យ
 បា
េ កា

រអ
ុេញ្

ញាែតែ ជា
 ្លលូវ
កា
រ ព
បី សា

រម
េ្ទបីរ
 បប
វែ
តែិសា

បស
តែ សា

ស
នា
ចប
ក

ការបកម្ងៀៃកចញ្រដីសារលឈិខឈិ្កៃរះ

អ្នក អាច េឹង ចង់ ចាប់ន្ដើម នដាយ ការ នបចៀង បទ « មក មក ពួក បរិសុទ្ធ » 

( ទុំេុក តចមកើង នលខ ១៨ ) ជាមួយ េឹង ពួក អ្នក ដែល អ្នក សួរ សុខ ទុក្ខ ។ 

អ្នក អាច ដចក ចាយ បទពិនសាធេ៍ មួយ នពល ដែល អ្នក ឬ េរណា ម្នាក់ ដែល 

អ្នក សាគាល់ បាេ អេុវែតែ នគ្លការណ ៍នេ ការអាណែិ អាសូរ ការនធ្ើការ ឬ 

សុទិែ្ឋិេិយម ។ នបើសេិ ម្េ ការ បំ្ុស គំេិែ អ្នក អាច ដថលង ទបីបនាទាល ់ពបី ពរជ័យ 

ទាំងឡាយ ដែល បាេ មក ពបី ការរស់ នៅ តាម នគ្លការណ ៍ទាំងនេះ ន�ើយ 

សេយា ែល់ ពួក អ្នក ដែល អ្នក សួរ សុខ ទុក្ខ ថា ពួក នគ អាច ទទួល ពរជ័យ បសនែៀង 

គ្នា នេះ ដែរ ។
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ការរ្សា្ ំែ្់ម្រា

បបធាេ អុជែូ�្ នបបៀបនធៀប ជំនាេ់ របស ់នយើង នៅ េឹង ជំនាេ់ របស ់ពួក អ្នក បែួសបតាយ ។ 

ថ្បីនបើ អ្នក បបដ�ល ជា មេិ បាេ ្ លង កាែ់ ទបីវាល កតែបី ដែ អ្នក ម្េ លក្ខណៈ សម្ែតែិ បសនែៀង េឹង ពួក 

អ្នក បែួសបតាយ ជាង ដែល អ្នក អាច គែិ ែល់ ! អ្នក ក ៏អាច បគ្ហាញ ការអាណែិ អាសូរ ការខំ នធ្ើ ការ 

េិង សុទែិ្ឋិេិយម ្ ងដែរ ។ ន�ើយ ែូច ដែល នយើង ែឹង ន�ើយ ថា ពួក អ្នក បែួសបតាយ បាេ បគ្ហាញ 

គុណសម្ែតែិ ទាំងននាះ នដាយសារ ដែ កំណែ់បតា ដែល ពួកនគ បាេ រកសា ទុក ននាះ កេូ នៅ របស ់អ្នក ក ៏

អាច ែឹង អំពបី អ្នក តាម រយៈ កំណែ់ ន�ែុ របស់ អ្នក ដែរ ។

សូម ចំណាយ នពល ពបីរបបី នាទបី នែើម្បី កែ់បតា បេតែចិ បេតែលួច អំពបី ខលលួេ អ្នក នៅ ក្នុង កំណែ់ ន�ែុ របស់ 

អ្នក ។ អ្នក អាច សរនសរ អំពបី នរឿងរ៉វ ខ្ង វិញ្ញាណ ែូច ជា រនបៀប ដែល អ្នក បាេ ទទួល ទបីបនាទាល ់របស់ 

អ្នក ឬ រនបៀប ដែល អ្នក យក ឈ្នះ ឧបសគ្គ ទាំងឡាយ ជាមួយ េឹង ជេួំយ របស ់បពះវរបិតាសួគ៌ ។ 

អ្នក ក៏ អាច ជួយ ែល ់នៅៗ លែួ របស ់អ្នក ( ដែល ជា អ្នក អាច េឹង អាេ កំណែ់ ន�ែុ របស់ អ្នក នៅ នថងៃ 

មួយ ! ) នែើម្បី បាេ ែឹង ពបី ជបីវែិ បបចាំ នថងៃ របស់ អ្នក យា៉ាង ណា ។ នែើ គនបម្ង អ្បី ដែល អ្នក កំពុង នធ្ើ នៅ 

សាោ ? នែើ បេ្ទប ់របស់ អ្នក ម្េ សភាព យា៉ាង ណា ដែរ ? នែើ អ្បី ជា ការចងចា ំដែល អ្នក ចូល ចែិតែ អំពបី 

បកមុ បគសួារ របស់ អ្នក ?

នពល អ្នក ចាបន់្ដើម សរនសរ បេតែចិ មតែងៗ ជា នរៀង រល ់នថងៃ ននាះ អ្នក េឹង មេិ បែឹម ដែ អាច នមើល 

នឃើញ កាេ់ដែ ចបាស ់ពបី រនបៀប ដែល បពះវរបិតា ជួយ អ្នក ឲ្យ ្ លង កាែ់ ជបីវិែ បបចា ំនថងៃ របស់ អ្នក ែូច 

ដែល បទង់ បាេ ែឹកនា ំពួក អ្នក បែសួបតាយ ដែរ ប៉នុណាណះ នទ ប៉ដុេតែ អ្នក េឹង បេសល់ ទុក េូវ នករែំដណល 

សបម្ប ់អនាគែ កេូនៅ របស ់អ្នក ផ្ទាល ់្ ងដែរ ។

យុវវ័យ ្ុរារ

ការសា្ល្បង

ដពល	ខ្ះ	ដយើង	កកដ�ក	ដមើល	ដៅ	អវី	ដែល	ពរួក	អ្ក	កតរួ្រករាយ	បាន	កទាុំកទ	

ដេើយ	និយយ	ដោយ	រោរ	រសាយ	ចិត្ត	ថា	«	អរកពះគុែ	ដែល	ខ្នុុំ	ពុុំ	បាន	រ្រ់ដៅ	

ក្នុង	ដពល	ដនាះ	»	។	ប៉ុដន្ត	ខ្នុុំ	្ ងៃល់	ថា	ដបើ	ពរួក	អ្ក	កតរួ្រករាយ	ែ៏	រោលាហាន	ទាុំងដនាះ	

អាច	នឹង	បន្ឺ	វាចា	ែូច	គ្នា	ដែរ	ដបើ	ពរួកដគ	បាន	ដ�ើញ	ពរួក	ដយើង	ដៅ	ជុំនាន់	ដនះ	

ដនាះ	។

ថវីដបើ	ដពល	ដវោ	និង	រោលៈដទ្រៈ	បាន	ផ្លា្រ់	ប្អូរ	ក្ី	ក	៏ដគ្លរោរែ៍	ឆន	រោរ	

កបឈម	នឹង	រោរសាកល្ង	និង	រ្រ់ដៅ	ដោយ	ដជាគជ័យ	ជាមរួយ	គ្នា	ក្នុង	នាម	

ជា	្រេគមន៍	មរួយ	ដែល	ដោរដពញ	ដោយ	រោរ	ខវល់ខាវាយ	និង	រោរ	ចកមងុ	ចដកមើន	

ដករោម	កពះ	ដនាះ	មិន	បាន	ផ្លា្រ់	ប្អូរ	ដ�ើយ	។

ដយើង	អាច	ដរៀន	ពី	ពរួក	អ្ក	កតរួ្រករាយ	ដែើម្ី	រាន	ដ្រចក្ី	ជុំដនឿ	និង	រោរទុក	

ចិត្ត	ដលើ	កពះ	។	ដយើង	អាច	ដរៀន	ដែើម្ី	រាន	ចិត្តអាែិត	អា្រូរ	ចុំដោះ	អ្ក	ែឆទ	

ដទៀត	។	ដយើង	អាច	ដរៀន	ថា	រោរងារ	និង	រោរឧ្រសោេ៍	ពយាយម	មិន	កតឹម	ដត	

ផ្ល់	ពរ	ែល់	ដយើង	ខាង	សាច់ោម	ប៉ុដណាណះ	ដទ	ដត	ដថម	ទាុំង	ខាង	វិញ្ញាែ	ដទៀត	

ផង	។	ដយើង	អាច	ដរៀនថា	្រុភមង្គល	គឺ	រាន	្រករាប់	ដយើង	មិន	ថា	ដយើង	ដៅ	ក្នុង	

រោលៈដទ្រៈ	ដបប	ណា	ដទ	។

រដបៀប	ែ៏	លអែ	បុំផុត	ដែល	ដយើង	អាច	ដគ្រព	និង	បងាហាញ	រោរែឹង	គុែ	ែល	់

ពរួក	អ្ក	កតរួ្រករាយ	គឺ	ដោយ	រោរ	ដលើក	ោក	់វា	ដៅក្នុង	ជីវិត	ដយើង	ផ្ទាល់	នូវ	

ភាព	ដសាមាះកតង់	ដពញដលញ	ចុំដោះ	កពះបញ្ញត្តិ	រប្រ់	កពះ	រោរអាែិត	អា្ូររ	

និង	ដ្រចក្ី	ក្រឡាញ់	ែល់	បងបអែអូន	ជុុំ	វិញ	ដយើង	និង	រោរឧ្រសោេ៍	ពយាយម	

្រុទិែ្ឋិនិយម	និង	ដ្រចក្ី	អុំែរ	ដែល	ពរួក	អ្ក	កតរួ្រករាយ	បាន	បងាហាញ	យ៉ាង	

លអែ	ដៅ	ក្នុង	ជីវិត	រប្រ់	ពរួកដគ	ផ្ទាល់	។

ដពល	ដយើង	ដ្វើ	ែូដចានាះ	ដយើង	អាច	ដោង	រោត់	ដៅ	ជា	ដកចើន	ទ្រវត្រ៍	ឆន	តុំែរ	

នានា	ដោង	ចាប់	ឆែ	រប្រ់	ពរួក	អ្ក	កតរួ្រករាយ	ែ៏	ឆថ្	ថ្អូរ	ទាុំងដនាះ	ដេើយ	បន្ឺ	

្រុំដ�ង	រប្រ់	ដយើង	បដន្ម	ដៅ	នឹង	្រុំដ�ង	រប្រ់	ពរួកដគ	រោល	ដែល	ដយើង	ដកចៀង	

ជាមរួយ	ពរួកដគ	ថា	៖	«	ក្ររួល	ទាុំងអ្រ់	!	ក្ររួ្រ	ទាុំងអ្រ់	!	»	◼

កសច្្តដីអាែឈិ្អាសរូរ

 □ សូម សរនសរ លិខិែ ខលបី មួយ ដែល ម្េ ពាក្យ បគ្ហាញ ពបី សណាដាេ ចែិតែ ល្អ  
ឬ នធ្ើ េំ ចំណបី សបម្ប់ េរណា ម្នាក់ ដែល នសាកនៅ ។
 □ ជួយ មិែតែ រួម ថានាក់ នធ្ើ លំហាែ់ របស ់គ្ែ់ ។

កធ្វើការ

 □ សូម ដាក់ នគ្លនៅ មួយ ។ នធ្ើ អ្បី មួយ នរៀង រល់ នថងៃ នៅ ក្នុង ដខ នេះ  
នែើម្បី ជួយ អ្នក សនបមច នគ្លនៅ របស់ អ្នក ។
 □ ជួយ ឪពុក ម្ដាយ អ្នក នធ្ើ អាហារ នពល ោងាច ។

សុទឈិដ្ឈិៃឈិយម

 □ សូម នធ្ើ បញ្ជបី មួយ ពបី នរឿង រ៉វ សបបាយៗ ១០ យា៉ាង នៅ ក្នុង ជបីវិែ 
 របស់ អ្នក ។
 □ ញញឹម ដាក់ មេុសស បគប់ គ្នា ដែល អ្នក ជួប ។

ការកធ្វើរាមគំររូរបស់្ររួ្អ្ន្ម្្រួសម្រាយ

បបធាេ អុជែូ�្ ដចកចាយ រនបៀប មួយ ចេំួេ ដែល ពួក អ្នក បែសួបតាយ បាេ បគ្ហាញ នសចកដបី 

បសឡាញ់ ចំនពាះ បពះវរបិតាសួគ៌ ។ អ្នក អាច នធ្ើ តាម គំរ ូរបស់ ពួកនគ បាេ ។ នេះ គឺ ជា គេំិែ 

មួយ ចំេួេ នែើម្បី ជួយ អ្នក ចាប ់ន្ដើម ៖
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លក្ខណៈ ែ៏ នទវភាព របស ់
បពះនយស៊ូវបគបីស្ទ ៖ 
បបកប នដាយ ការអែ់នទាស 
េិង នមតាតា ករុណា
រនះជាដផ្នកនន្ ំ�ូមរួយអំពីស្�លិខិ្�រតងៀនសរួ�សុខទុក្ខដែលឆលែនុះ
�ញ្ចំងពីលក្ខណៈែ៏រទវភាព��ស់តពះអង្គសរ្ង្គាះ។

ការ	យល់	ែឹង	ថា	កពះដយ្រ៊ូវ	កគី្រ្	កទង់	ដោរដពញ	

ដោយ	រោរអតដ់ទា្រ	និង	ដមរាតា	ករុណា	ែល់	

ដយើង	អាច	ជរួយ	ដយើង	ឲ្យ	អតដ់ទា្រ	និង	ផ្ល់	ដ្រចក្ី	

ដមរាតា	ករុណា	ែល	់អ្ក	ែឆទ	ដទៀត	បាន	។	កបធាន	

ថូរា៉ា្រ	ដអ្រ	ម៉ន្រុន	បាន	រាន	កបសា្រន៍	ថា	

«	កពះដយ្រ៊ូវកគី្រ្	គឺ	ជា	គុំរូ	រប្រ់	ដយើង	»	។	«	ជីវិត	

រប្រ់	កទង់	គឺ	ជា	មរតក	ឆន	ដ្រចក្ី	ក្រឡាញ់	។	កទង់	

បាន	ពយាបាល	អ្ក	ឈឺ	កទង	់បាន	ដលើក	អ្ក	ដែល	

កតូវ	ដគ	្រងកត់	្រងកិន	ដ�ើង	កទង់	បាន	្រដ្ងាគាះ	អ្ក	

រាន	បាប	។	ដៅ	ទ	ីបុំផុត	ពរួក	មនុ្រ្	អាកកក់	បាន	

ផ្ដៅច់	កពះជន្ម	កទង	់។	ដត	ដៅ	ដលើ	ភ្ុំ	គ្ល់កូថា	បន្អូល	

ទាុំងដនះ	កតវូ	បាន	បន្ឺ	ដ�ើង		៖	‹	ឱ	កពះវរបិរា	ដអើយ	

្រូម	អត់	ដទា្រ	ែល	់អ្ក	ទាុំង	ដនះ	ផង	ែ្ិត	ដគ	មិន	

ែឹង	ជា	ដគ	ដ្វើ	អវី	ដទ	›	—	ដនះ	ជា	គុំរូ	ែ៏	អសាចារ្យ	ក្នុង	ជីវិត	

រដមង	សាលាប់	អុំពី	ដ្រចក្ី	អាែិត	អា្រូរ	និង	ដ្រចក្ី	

ក្រឡាញ់	»	។ ១

ដបើ	ដយើង	អតដ់ទា្រ	ែល	់កុំេុ្រ	ទាុំងឡាយ	រប្រ់	

អ្ក	ែឆទ	ដនាះ	កពះវរបរិា្ររួគ៌	រប្រ់	ដយើង	កទង់	ក៏	នឹង	

អត់ដទា្រ	ែល់	ដយើង	ផងដែរ	។	កពះដយ្រ៊ូវ	កបាប់	

ដយើង	ថា	«	ចូរ	អ្ក	រាល់	គ្នា	រាន	ចិត្ត	ដមរាតា	ករុណា	ែូច	

ជា	កពះវរបរិា	ឆន	អ្ក	កទង់	រាន	កពះេឫទ័យ	ដមរាតា	

ករុណា	ដែរ	»	(	លរូោ	៦:៣៦	)	។	«	រោរអត់ដទា្រ	

ចុំដោះ	អុំដពើ	បាប	��ស់រយើង	បាន	មក	រាម	លក្ខខែ្ឌ	

ដនះ	»	កបសា្រន៍	រប្រ់	កបធាន	ដឌៀដថើរ	ដអ្រវ	

អុជែូេវ	ទីកបឹកសោ	ទី	ពីរ	ក្នុង	គែៈកបធាន	ទី	មរួយ	។	

«	ដយើង	កតវូដត	ដកបចិត្ត	។	.	.	.	ដៅ	ដពល	ដនះ	ឬ	ដពល	

ដនាះ	ដតើ	ដយើង	ទាុំងអ្រ់	គ្នា	មិន	បាន	ខិត	ចូល	ដៅ	ឯ	

បល្័ងក	ែ៏	ដមរាតា	ករុណា	ដោយ	រាបទាប	ដេើយ	អងវរ	

្រុុំ	កពះគុែ	ដទ	ឬ	អី	?	ដតើ	ដយើង	មិន	បាន	កបាថានា	

ដោយ	អ្រ់	ពី	ករាលាុំង	ពលុំ	ឆន	កពលឹង	រប្រ់	ដយើង	ដែើម្ី	

បាន	ដ្រចក្ី	ដមរាតា	ករុណា	—	គឺ	ដែើម្ី	ឲ្យ	បាន	រោរ	

អត់ដទា្រ	ចុំដោះ	កុំេុ្រ	ទាុំងឡាយ	ដែល	ដយើង	

បាន	ដ្វើ	និង	អុំពី	បាប	ដែល	ដយើង	បាន	កបកពឹត្ត	ដទ	ឬ	

អី	?	.	.	.	្រូម	អនុញ្ញាត	ឲ្យ	ែងាវាយ	្ រួន	រប្រ់	កពះកគី្រ្	

ផ្លា្រ់	ប្អូរ	និង	ពយាបាល	ែរួងចិត្ត	អ្ក	ចុះ	។	្រូម	

ក្រឡាញ់	គ្នា	ដៅវិញ	ដៅ	មក	។	្រូម	អត់ដទា្រ	ែល់	

គ្នា	ដៅ	វិញ	ដៅ	មក	»	។ ២

បទ្ម្ពីរបបនថែម
រា៉ាថាយ	៦:១៤–១៥;	លូរោ	៦:៣៦–៣៧;		

អាលរា៉ា	៣៤:១៤–១៦

សូមសកិសាឯកស្�រនះត�ក�រោយក្�អធិស្ឋានរហើយពយាយាមយល់ែឹងនូវអ្វីដែលត្ូវដចកចាយ។រ្ើក្�យល់ែឹងពី
ជីវិ្ និង រ្ួនាទី��ស់តពះអង្គសរ្ង្គាះនឹង�រងកើនរសចក្ីជំរនឿ��ស់អ្នករៅរលើតទង់រហើយផ្ល់ព�ែល់អ្នកោំងឡាយណា
ដែលអ្នករមើលដ្រាម�យៈក្��រតងៀនសរួ�សុខទុក្ខបានរោយ�រ�ៀ�ណា?សតរា�់ព័្ ៌រាន�ដនថែមសូមចូលរៅ
reliefsociety.lds.org។

ងចញពពី្ពទះ្ម្ពីរ
ដអលន�ើរ ដជ្�្បី អ័រ �ូ�ិេ នេ កូរ៉ុម នេ 

ពួក សាវក ែប់ពបីរ នាក់ បាេ ម្េ បបសាសេ៍ 

ថា « នយើង បែូវ អែ់នទាស ែូច ជា នយើង បែូវ បាេ 

អែ់នទាស ឲ្យ ដែរ » ។ ៣ នរឿង អំពបី កូេ បបុស 

ខ្ជះខ្ជាយ បគ្ហាញ នយើង ពបី ដ្្នក ទាំង សង ខ្ង 

នេ ការអែ់នទាស ៖ កូេ បបុស ម្នាក់ បាេ ទទួល 

ការអែ់នទាស ឯ កូេ ម្នាក់ នទៀែ ពិបាក េឹង ្ ដល់ 

ការអែ់នទាស ។

កូេ បបុស ប្អលូេ បាេ យក មរែក របស់ គ្ែ់ បាេ 

ចាយ វាយ អស់ យា៉ាង ឆ្ប់ រ�័ស ន�ើយ នពល 

ម្េ អំណែ់ អែ់ ននាះ គ្ែ់ បាេ នធ្ើ ការ នដាយ 

ដាក់ ចំណបី ឲ្យ បជូក ។ បពះគម្បីរ ដចង ថា « កាល 

គ្ែ់ ភាញាក់ ែឹង ខលលួេ » ននាះ គ្ែ់ បាេ បែ�ប់ នៅ ្ ្ទះ 

វិញ ន�ើយ បាេ េិយាយ នៅ ឪពុក គ្ែ់ ថា គ្ែ់ 

មិេ សម ជា កូេ បបុស របស់ នោក នទ ។ ប៉ុដេតែ 

ឪពុក គ្ែ់ បាេ អែ់នទាស ែល់ គ្ែ់ ន�ើយ បាេ 

សម្លាប់ កូេ នគ្ ធាែ់ មួយ នធ្ើ ពិធបី ជប់នលៀង ឲ្យ 

កូេ ។ កូេ បបុស ច្ង បែ�ប់ មក ពបី នធ្ើ ការ នៅ ឯ 

វាល វិញ ន�ើយ បាេ ខឹង ។ គ្ែ់ បាេ រំឭក ឪពុក 

គ្ែ់ ថា គ្ែ់ បាេ បនបមើ ជា នបចើេ ឆ្នាំ ពុំ ដែល បាេ 

បំពាេ នលើ បគ្គាប់ ណា ន�ើយ ដែ « នោក ឪពុក 

មិេ ដែល ឲ្យ កូេ ពដព សូម្បី ដែ មួយ ឲ្យ ខ្ុំ បាេ 

អរ សបបាយ » ន�ើយ ។ ឪពុក បាេ ែប វិញ ថា 

« កូេ នអើយ ឯង បាេ នៅ ជាមួយ េឹង អញ ជា ែរប 

ឯ របស់ អញ ទាំង ប៉ុនាមាេ ក៏ ជា របស់ ឯង ដែរ ។ គួរ 

ឲ្យ នយើង ស៊ី នលៀង នដាយ អរ សបបាយ នៅ ពបី នបពាះ 

ប្អលូេ ឯង បាេ សាលាប់ ឥ�លូវ រស់ ន�ើង វិញ ក៏ បាែ់បង ់

ដែ បាេ នឃើញ មក វិញ ន�ើយ » ( សូមនមើល 

លូកា ១៥:១១–៣២ ) ។

កសច្្ដីជំកៃឿម្្ុមម្គរួសារ
ការសកនង្ររះ

សូមពិចារណាពពីការណ៍ងនទះ
ព�ើការអ�់ពោ្អាចផ្ដល់ស្រពោជន៍ដល់អ្នក

ដដលអ�់ពោ្ពោយរព្រៀ្រណា?

សារលឈិខឈិ្បកម្ងៀៃសរួរសុខទុ្ ្ខ

្ំែ្់ចំណាំ

	 ១.	ថូរា៉ា្រ	ដអ្រ	ម៉ន្រុន	« Love, the Essence of the 
Gospel	»	លីអាហូណា,	ដខ	ឧ្រភា	ឆានាុំ	២០១៤	ទុំព័រ	៩១	។

	២.	ដឌៀដថើរ	ដអ្រវ.	អុជែូេវ	“The Merciful Obtain 
Mercy”	លីអាហូណា,	ដខ	ឧ្រភា	ឆានាុំ	២០១២	ទុំព័រ	៧០,	
៧៥,	៧៧	រោរ	្រងកត់	ន័យ	ដៅ	ក្នុង	ចបាប់	ដែើម	។

	៣.	ដជ្េវី	អ័រ	េូ�ិន	“The Peaceable Things of the 
Kingdom,”	Ensign,	ដខ	វិច្ិរោ	ឆានាុំ	១៩៩៦	ទុំព័រ	៨៣	។
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នសៀវនៅ កែ់ ចំណា ំសេ្នសិបីទ ដខ នមសា ឆ្នា ំ២០១៥
« អ្វី ដែល យ�ើង ជា ព្រះអម្ចាស់ បាន ម្ន បន្ទូល យោរះ យ�ើង បាន ម្ន បន្ទូល យ�ើ� . . . យោរះ ជា យោ� សយំេង របស ់

យ�ើង ផ្ទាល់ ឬ ក ៏យោ� សំយេង នន ្ ួក អ្នក បយពរើ របស់ យ�ើង ក្វី គឺ ែូច ដែ គ្នា » ( គ. និង ស. ១:៣៨ ) ។

ចៅ ច្ល អនក ចមើល សេនតិសីទ ទូចៅ ដខ ចមសា ឆ្នាុំ ២០១៥ ច�ើង វិញ ចោេះ អនក អា្ ចបបើ ទុំ្័រ ទាុំង ចេេះ ( េតិង ចសៀវចៅ កត់ ្ ុំណាុំ 

សេនតិសីទ ចៅ កនញង ្ បាប ់ទស្សោវដ្ី ដដល ច្ញ ផសាយ ោ ច្ល ខាង មុខ ) ចដើម្ី ជួយ អនក សតិកសា ច�ើយ អេុវត្ តាម រោរបចបងៀេ ថ្មីៗ 

របស់ ្ ួក ្ យារោរ ីេតិង ្ួក សាវក ទាុំងឡាយ ដដល កុំ្ុង រស ់ចៅ ប្មទាុំង អនក ដរឹកោុំ សាសោ្បក ចផ្សង ចទៀត ។

«	ដពល	ដយើង	ដៅ	កពះវិហារ	បរ្ិរុទ្ធ	ដពល	ដយើង	

ចងចាុំ	ដ្រចក្ី	្រញ្ញា	ទាុំងឡាយ	ដែល	ដយើង	បាន	

ដ្វើ	ដៅ	ទី	ដនាះ	ដនាះ	ដយើង	នឹង	យក	ឈះ្	ដលើ	រោរល្លួង	

[	រប្រ់	ដយើង	]	ដេើយ	កទាុំកទ	នឹង	រោរសាកល្ង	

បាន	លអែ	កបដ្រើរ	ជាង	មុន	។	ដៅក្នុង	កពះវិហារ	បរ្ិរុទ្ធ	

ដយើង	អាច	ដ្រវង	រក	ភាព	្រុខសាន្ត	។

«	ពរជ័យ	ឆន	កពះវិហារ	បរ្ិរុទ្ធ	គឺ	ពុុំ	អាច	រោត់ឆថ្	

បាន	ដទ	។	ពរជ័យ	មរួយ	ដែល	ខ្នុុំ	រាន	អុំែរគែុ	

ជា	ដរៀងរាល់	ឆថងៃ	ក្នុង	ជីវិត	ខ្នុុំ	គឺ	ភរយិ	ជា	ទី	ក្រឡាញ់	

រប្់រ	ខ្នុុំ	ដ្េវន្រ៊ី្រ	និង	ខ្នុុំ	បាន	ទទរួល	ដៅ	

ដពល	ដយើង	លុត	ជង្គង	់ចុះ	ដៅ	ឯ	អា្រនា	ែ៏	ពិ្រិែ្ឋ	

មរួយ	ដេើយ	បាន	ដ្វើ	ដ្រចក្ី	្រញ្ញា	ចង	ភាជាប់	ដយើង	

ជាមរួយ	គ្នា	្រករាប	់ភាពអ្រ់កល្	ជានិច្ច	។	គ្មាន	

ការសៃយាណដលម្ប្បកោយការ្រយា្រែ៍

ពរជ័យ ែ៏ មិេ អាច កាែ់ នថល បាេ នេ បពះវិហារ បរិសុទ្ធ

ពរជ័យ	ណា	រាន	តឆម្	ជាង	ដ្រចក្ី	្រុខសាន្ត	និង	

រោរលរួងដោម	ចិត្ត	ដែល	ខ្នុុំ	បាន	ទទរួល	មក	ពី	ចុំដែះ	

ែឹង	ដែល	ខ្នុុំ	បាន	ែឹង	ថា	នាង	និង	ខ្នុុំ	នឹង	រ្រ់ដៅ	

ជាមរួយ	គ្នា	ម្ង	ដទៀត	។

«	្រូម	ឲ្យ	កពះវរបិរា្ររួគ៌	រប្រ់	ដយើង	កបទាន	

ពរ	ែល់	ដយើង	ដែើម្ី	ដយើង	អាច	រាន	វិញ្ញាែ	ឆន	រោរ	

ថាវាយ	បង្គុំ	ដៅ	ក្នុង	កពះវិហារ	បរ្ិរុទ្ធ	ដែើម្ី	ដយើង	អាច	

ដគ្រព	កបតិបត្តិ	កពះបញ្ញត្តិ	រប្រ់	កទង់	និង	ដែើម្ី	

ដយើង	អាច	ដ្វើ	រាម	ជុំហាន	ទាុំងឡាយ	ឆន	កពះអរាចា្រ់	

និង	កពះអង្គ	្រដ្ងាគាះ	កពះដយ្រ៊ូវកគី្រ្	ដោយ	កបងុ	

កបយ័ត្	»	។

ម្បធាៃ�រូរា៉ាសកអស.ម៉ៃសុៃ«Blessings of the Temple»
លពីអាហូណាណខឧសភាឆ្នាំ២០១៥ទំ្រ័រ៩៣។

កតាតា បគឹះ នេ នសរីភាព 

 ខ្ង សាសនា
« នពល នយើង រស់នៅ តាម វិថបី នេ នសរីភាព ខ្ង វិញ្ញាណ 

នៅ នថងៃ ចុងនបកាយ នេះ នយើង បែូវដែ យល ់ថា ការនបបើ សិទ្ធិ 

នបជើសនរើស របស់ នយើង នដាយ នសាមាះបែង់ អាបស័យ នលើ 

ការម្េ នសរីភាព ខ្ង សាសនា ។ . . .

« ម្េ កតាតា បគឹះ បួេ ក្នុង នសរីភាព សាសនា ដែល 

នយើង ជា ពួក បរិសុទ្ធ នថងៃ ចុងនបកាយ បែូវដែ ពឹង ដ្្អក េិង 

ការពារ ។

« ទបីមួយ គឺ នសរីភាព ក្នុង ការនជឿ ។ គ្មាេ េរណា បែូវនគ 

ែិះនែៀេ នបៀែនបៀេ ឬ វាយ បបហារ ទាំង មកពបីសំណាក់ 

បុគ្គល ណា ឬ រដាឋា្ិបាល ណា ចំនពាះ អ្បី ដែល ពួកនគ នជឿ 

នៅ នលើ បពះ ននាះ នទ ។ . . .

« កតាតា បគឹះ ទបីពបីរ . . . គឺ នសរីភាព ក្នុង ការ ដចកចាយ 

នសចកដបី ជំនេឿ េិង សាសនា នយើង ជាមួយ មេុសស 

ែនទ ។ . . .

« កតាតា បគឹះ ទបីបបី . . . គឺ នសរីភាព ក្នុង ការ បនង្កើែ 

អង្គការ សាសនា េិង ថាវោយ បង្គំ នដាយ សុខសាេតែ ជាមួយ 

េឹង មេុសស ែនទ នទៀែ ។ . . .

« កតាតា បគឹះ ទបីបួេ . . . គឺ នសរីភាព ក្នុង ការរស់នៅ 

តាម ជំនេឿ នយើង—គឺ ជា នសរីភាព នេ ការអេុវែតែ នសចកដបី ជំនេឿ 

មិេ បែឹម ដែ អេុវែតែ ក្នុង ្ ្ទះ េិង សាោ បបជុំ ននាះ នទ ប៉ុដេតែ 

ដថម ទាំង ក្នុង ទបី សាធារណៈ នទៀែ ្ ង » ។

ណអលក�ើររ៉រូកប៊មី្�ដីកហលនៃ្ រូរ៉រូមនៃ្ររួ្សាវ្ដប់្រដីរនា្់«ការណ�រ្សា

សឈិទ្ធឈិកម្ជើសករើសការការោរកសរីភា្រសាសនាឲ្យគង់វង្»លពីអាហូណា

ណខឧសភាឆ្នាំ២០១៥ទំ្រ័រ១១២។

ការដ្ម្សង់កោលលទ្ធឈិ
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នែើម្បី អាេ ទសសនា ឬ សាតាប់ សេុ្ទរកថា សេ្និសបីទ ទនូៅ សូម ចូល នៅ កាេ់ នគ�ទំព័រ conference.lds.org ។

« ម្េ នគ្លការណ៍ បបី យា៉ាង បាេ 

បនបងៀេ នៅក្នុង នសចកដបី បបកាស 

ដែល ខ្ុំ គែិ ថា វា បែូវការ ជា ពិនសស 

េូវ អ្នក ការពារ ែ៏ េឹងេរ ។ . . .

« . . . ចូរ នយើង ជួយ សាថាបនា 

េគរ បពះ នដាយ ឈរ យា៉ាង អង់អាច 

ន�ើយ ជា អ្នក ការពារ ែល់ អាពា�៍ពិពា�៍ ភាព ជា ឪពុកម្ដាយ 

េិង នគ�ដាឋាេ ។ បពះអម្ចាស់ បែវូការ នយើង ឲ្យ ម្េ ភាព កាលាហាេ 

េឹងេរ ន�ើយ ជា អ្នក ចមបាំង ែ៏ រឹងម្ំ ដែល េឹង ការពារ ដ្េការ 

របស ់បទង់ ន�ើយ បនបងៀេ ែល់ ជំនាេ់ នបកាយៗ អំពបី នសចកដបី ពិែ 

របសប់ទង់ » ។

បរូៃដីអឈិលអរូសាការសុៃម្បធាៃយុវនារីទរូកៅ«អ្្ន ការោរកសច្្ដីម្បកាសម្្ុម

ម្គរួសារ»លពីអាហូណាណខឧសភាឆ្នាំ២០១៥ទំ្រ័រ១៥,១៦។

«ម្្ុមម្គរួសារ៖ការម្បកាសដល់្រឈិភ្រកោ្»

១. អាពា�៍ពិពា�៍ រវាង បុរស ម្នាក់  

េិង បសតែបី ម្នាក់ ។

២. ែួនាទបី របស់ ម្ដាយ េិង ឪពុក ។ ៣. ភាពស័កដិសិទ្ធិ នេ នគ�ដាឋាេ ។

ករឿងដ៏អសាចារ្យទាំងឡាយកចញ្រដីសៃ្នឈិសដីទ

នែើ ម្េ អ្បី ដែល ទាក់ទាញ ចំណាប់ អារម្ណ៍ នយើង ជាង នរឿង ែ៏ អសាចារ្យ មួយ ននាះ ? ខ្ង នបកាម នេះ  

គឺ ជា នរឿង បបី ក្នុង ចំនណាម នរឿង ែ៏ អសាចារ្យ ជា នបចើេ ដែល បាេ ដចកចាយ អំ�ុង សេ្និសបីទ ៖

•   នៅក្នុង នរឿង នបបៀប បបែូច នេ អ្នក សាប នបពាះ នែើ អ្នក ជា ែបី បបន្ទ មួយ ណា ? នែើ ការ ែឹង 

អំពបី ការណ៍ ននាះ អាច ផ្លាស ់បដលូរ ជបីវិែ អ្នក នដាយ រនបៀប ណា ? —សូម នមើល ដាលលិេ នអក 

អូក « នរឿង នបបៀប បបែូច នេ អ្នក សាប នបពាះ » ទំព័រ ៣២ ។

•   នែើ បទពិនសាធេ៍ ដែល នធ្ើ ឲ្យ ពិបាក ចិែតែ អ្បី ខលះ ដែល បាេ ជួយ ម្ដាយ វ័យ នក្ង ម្នាក់ ឲ្យ បែ�ប់ 

មករក ែំណឹងល្អ នេ បពះនយស៊ូវបគបីស្ទ វិញ ? —សូមនមើល រ៉ូសម្៉ារី អិម វិកសសុម  

« ការ ពបងឹង នសចកដបីជំនេឿ » ទំព័រ ៩៣ ។

•   នែើ នរឿង ែ៏ អសាចារ្យ អំពបី បងប្អលូេ បបុស ពបីរ នាក់ ដែល បាេ ជាប់ េឹង បជលង នបជាះ នបរៅ ជួយ 

ពបងបីក ការយល ់ែឹង របស់ នយើង អំពបី ែគ្វោយធួេ របស់ បពះនយស៊ូវបគបីស្ទ យា៉ាង ែូច នមដច ដែរ ?  

—សូម នមើល ដជ្�្បី អ័រ �ូ�ិេ « ម្េ ទាំង យែុតែិធម៌ នសចកដបី  បសឡាញ់ េិងនសចកដបី 

នមតាតាករុណា » ទំព័រ ១០៤ ។
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សម្រាប់អ្្ថបទបណៃ្ថមកទៀ្ស្ដីអំ្រដីអាោហ៍្រឈិោហ៍ៃឈិងម្្ុមម្គរួសារកចញ្រដីសម័យ

ម្បជុំម្ស្តដីទរូកៅនៃសៃ្នឈិសដីទណខកមសាឆ្នាំ២០១៥សរូមកមើលឆ្រិលកអកអស្្រឈិៃ

«ការបំក្រញ្ ្ននុងកគហោឋាៃរបស់កយើងកោយ្រៃ្ឺៃឈិងកសច្្ដី្រឈិ្»ទំ្័ររ៨ៃឈិង

ខាររូលអឈិមស្ទដីហ្វឈិៃ«ម្្ុមម្គរួសារគឺម្្រដីម្្ររះ»ទំ្័ររ១១។
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នឹង	្ររាជិក	សា្រនាចកក	ដកចើន	ប៉ុណាណ	ដនាះ	អ្ក	

នឹង	រោន់ដត	យល់	ពី	ោក្យ	ទាុំងដនះ	ដកចើន	ប៉ុដណាណះ	

ដែរ	។	ដត	ក្នុង	ចដនាលាះ	ពី	ដពល	ដនះ	ដៅ	ដពល	ដនាះ	

ដនាះ	្រូម	កុុំ	សាទាក់ដ្រ្ើរ	ក្នុង	រោរ្ររួរ	្ររាជិក	វរួែ	ឬ	

្ររាជិក	សាខា	រប្រ់	អ្ក	ដ�ើយ	ពរួកដគ	នឹង	រីករាយ	

ពន្យល	់អវី	ក៏	ដោយ	ដែល	អ្ក	មិន	យល់	។

ោក្យ	ែូច	ជា	ោក្យ	ទាុំងដនះ	គ	ឺ្រុំខាន	់ដកោះ	

វា	្ ្នុះ	បញ្ចាុំង	ពី	ដគ្លលទ្ធិ	ដគ្លនដយបាយ	

រោរអនុវត្តន	៍និង	រោរដរៀបចុំ	រប្រ់	សា្រនាចកក	

ដែល	ដចញ	មក	ពី	កពះគម្ីរ	និង	ដោយ	វិវរែៈ	

ដែល	រាន	ែល់	ពរួក	ពយារោរ	ី្រម័យ	ទុំដនើប	។	

កពះអង្គ	្រដ្ងាគាះ	ែឹកនាុំ	សា្រនាចកក	រប្រ់	កទង់	

ដៅ	បច្ចនុប្ន្	ដនះ	ដោយ	រោរ	ដបើក	្រដម្ង	កពះ្នៈ្	

រប្រ់	កទង់	ដៅ	ែល់	គែៈកបធាន	ទីមរួយ	(	កបធាន	

ឆន	សា្រនាចកក	និង	ទីកបឹកសោ	ទាុំង	ពីរ	រប្រ់	

ដោក	)	និង	ែល់	កូរ៉ុម	ឆន	ពរួក	សាវក	ែប់ពីរ	នាក់	។	

សា្រនាចកក	កតូវបាន	ដរៀបចុំ	ដ�ើង	ដៅ	្រពវ	ឆថងៃ	ដនះ	

ជាចាុំបាច់	គឺ	ែូច	គ្នា	នឹង	រដបៀប	ដែល	កពះអរាចា្រ់	

បាន	ដរៀបចុំ	វា	ដពល	កទង់	បាន	ដៅ	ដលើ	ដផនែី	ដនះ	

ដែរ	(	្រូមដមើល	រាករា	ឆន	ដ្រចក្ី	ជុំដនឿ	១:៦	)	។	

ដយើង	រាន	ពរួក	ពយារោរ	ីពរួក	សាវក	្ររាជិក	ឆន	ពរួក	

ចិត្រិប	អ្ក	ពរួក	អ្ក	ផ្ពវផសោយ	សា្រនា	ដែល		

ជា	ញឹកញាប់	្ររាជិក	ថ្មីៗ	ក្នុង	សា្រនាចកក	

ឮ	ោក្យ	ទាុំងឡាយ	ដែល	ពរួកដគ	ពុុំ	ធាលាប	់បាន	

ឮ	ពីមុន	មក	៖	កូនដសា	បពវជិតភាព	រោរដញក	ដចញ	

រោរោក់	ឆែ	ដលើ	បែុ្យ	កជមុជ	ទឹក	្រករាប់	អ្ក	សាលាប់	

ម៉្អូត្ល	្ររាគម	្រដ្ងាគាះ	។	ល	។	ដេើយ	ពរួកដគ	

ក៏	បាន	ឮ	ោក្យ	ដែល	ដគ	ធាលាប	់ឮ	ដត	កតូវបាន	ដកបើកបា្រ់	

ក្នុង	រដបៀប	ដែល	ពរួក	ដគ	មិន	សាគាល់	៖	ឌីកុន	

ដោកអយ្យដរោ	ប៊ី្រ្ព	ទីកបឹកសោ	សាករោម៉ង	់

រោរដៅ	បដកមើ	រោរដោះដលង	ទីបនាទាល់	ពិ្ី	បរិ្រុទ្ធ	

និង	ជា	ដកចើន	ដទៀត	។

កប្ិរនដបើ	អ្ក	ដ�ើញ	ថា	អ្ក	្ិ្រត	ដៅក្នុង	

សាថានភាព	ដនាះ	្រូម	កុុំ	បារម្ភ	ដ�ើយ	។	រោលណា	

អ្ក		មក	កពះវិហារ	ញឹកញាប់	្រិកសោ	កពះគម្ីរ	និង	

្ររាភារ	ដមដរៀន	រោន់ដត	ដកចើន	និង	កបាក្រ័យ	ទាក់ទង	

ការ នរៀបចំ សាសនា ចបក គឺ នទវភាព

អ្វដីណដលកយើងកជឿ

ដចញ	ដៅ	មរួយ	គូៗ	និង	ប៊ី្រ្ព	និង	អ្ក	ែឹកនាុំ		

ក្នុង	តុំបន់	ដផ្ងៗ	ដទៀត	គ	ឺែូច	ជា	ដៅ	ជុំនាន់		

កពះគម្ីរ	ប៊ីប	ដែរ	។

អ្រ់	អ្ក	ទាុំងឡាយ	ដែល	បដកមើ	ដៅ	ក្នុង	

សា្រនាចកក	គឺ	ជា	អ្ក	្រ្ម័កគ	ចិត្ត	។	ពរួកដគ	កតូវ	

បាន	ដៅ	(	ដ្រ្មើ	ឲ្យ	បដកមើ	)	ដោយ	រោរបុំផុ្រ	គុំនិត	

រប្រ់	អ្ក	ែឹកនាុំ	រប្រ់	ពរួកដគ	។	ដៅ	ឆថងៃ	មរួយ	អ្ក	

នឹង	កតវូ	បាន	ផ្ល់	រោរដៅ	បដកមើ	មរួយ	—	ដែល	ជា	

ទុំនរួល	ខ្ុរកតូវ	មរួយ	ជា	ឱរោ្រ	មរួយ	ដែើម្ី	បដកមើ	។	

ដៅដពល	អ្ក	ទទរួល	វា	ដោយ	្រ្ម័កគ	ចិត្ត	ដេើយ	

បុំដពញ	វា	ឲ្យ	អ្រ់	ពី	្រមត្ភាព	រប្រ់	អ្ក	ដនាះ	

កពះអរាចា្រ់	នឹង	កបទាន	ពរ	ែល់	រោរខិតខុំ	រប្់រ	

អ្ក	ក្នុង	រោរ	បដកមើ	បុករា	បុកតី	កទង់	។	មិន	ថា	អ្ក	

រាន	កបវត្តិ	យ៉ាង	ណា	ដទ	អ្ក	អាច	ររួម	ចុំដែក	ផ្ល	់

អុំដណាយ	ខាង	វិញ្ញាែ	ែ៏	រាន	តឆម្	បាន	។	ក្នុង	

នាម	ជា	្ររាជិក	រានាក់	រប្រ់	សា្រនាចកក	អ្ក	

ជា	ដផក្	ឆន	«	រូបរោយ	ឆន	កពះកគី្រ្	»	(	្រូមដមើល	

កូរិនថូ្រ	ទី១	១២	)	។	រោរ	ររួម	ចុំដែក	រប្រ់	អ្ក	គឺ	

្រុំខាន់	ែល់	ែុំដែើររោរ	រប្រ់	សា្រនាចកក	។	◼

សបម្ប់ ពែ័៌ម្េ បដេ្ថម សូមនមើល មរ៉នូណ ៦; នគ្លលទ្ធិ េិង 
នសចកដបី សញ្ញា ២០; េិង “Church Organization” 
( ការនរៀបចំ សាសនាចបក ) នៅ lds.org/topics ។

មរូលោឋាៃម្គឃឹរះនៃ្ររួ្សាវ្ៃឈិង្ររួ្្រយាការី

« អ្នក រល់ គ្នា មិេ ដមេ ជា អ្នក ែនទ ឬ ជា អ្នក បគ្េ់ដែ 
សំណាក់ នៅ នទៀែ នទ គឺ ជា ជាែិ ដែ មួយ េឹង ពួក បរិសុទ្ធ 
ជា ពួក ែំណាក់ បពះ វិញ

« ដែល បាេ សាអាង ន�ើយ នលើ នជើង ជញ្ជាំង នេ ពួក 
សាវក េិង ពួក នហារ ន�ើយ បពះនយស៊ូវបគបីស្ទ ននាះ 
ឯង បទង់ ជា ថ្ បជុង យា៉ាង ឯក » ។

កអកភសរូរ២:១៩–២០
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្ណៈបបធ្េ សាលា ថថងៃ អាទតិត្យ ចមើល ខុស បតូវ ថ្នាក ់សាលា ថថងៃ អាទតិត្យ 
ទាុំងឡាយ ច�ើយ ជួយ អ្តិវឌ្ឍ រោរចរៀេ េតិង រោរបចបងៀេ ដុំណរឹងល្អ 
ចៅ កនញង វួដ ។

រច
នា
 រូប
 ភា
ព ន
ដា
យ
 នែ

វិែ
 ហា

ប៊ិេ

្ររួ្អ្្ន ដឃឹ្នាំកៅ្្ននុងវរួដរបស់អ្្ន បកម្មើកៅ្្ននុងគែៈម្បធាៃ
(ម្បធាៃរានា្់ៃឈិងទដីម្បឃឹ្សា្រដីរនា្់)៖

ប៊ីស្ស្ េតិង ទីបបរឹកសា ទាុំង ្ ីរ ោក់ របស ់
គាត់ ដដល មក ្ ី ្ ណៈប៊ីស្ស្ ជា អ�តិបតី 
ចលើ វួដ ចោេះ ។

្ណៈបបធ្េ សមា្ម សច្គ្រេះ 
បចបមើ ្ ួក បស្ី ចៅ កនញង វួដ េតិង ជួយ 
្បងរឹង ដល់ បកុម ប្ួសារ របស់ 
្ួកច្ ។

្ណៈបបធ្េ កូរ៉ុម ដអលចឌើរ េតិង ្ួក អនក 
ដរឹកោុំ បកមុ សង្ឃ ជាេ់ ខ្ពស់ បចបមើ ដល់ ្ ួក 
បុរស ចៅ កនញង វួដ េតិង ជួយ ្ បងរឹង ដល់ បកមុ 
ប្ួសារ របស់ ្ ួកច្ ។

្ណៈបបធ្េ កុមារបចបមើ ដល់ កុមារ ្ណៈបបធ្េ យុវជេ 
េតិង យុវោរ ីបចបមើ ្ ួក យុវវ័យ ដដល មាេ អាយុ ១២- ១៨ 
ឆ្នាុំ ្ណៈបបធ្េ កុមារ បចបមើ ដល់ កុមារ ច�ើយ ។
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រាប់រយ	ោន	ែុោលារ	ដោយ	ដ្រងៃៀម	សាងាត	់ដោយ	គ្មាន	

ភាព	គកគកឹគដកគង	ឬ	រោរដថ្ង	អុំែរគែុ	ជា	ផ្អូវ	

រោរ	អវី	ដ�ើយ	។	ដករៅពី	រោរបរិចាចាគ	ែល់	មូលនិ្ ិ	

្រប ន្ុរ្រ្ម៌	ដៅ	ដលើ	កកោ្រ	បរចិាចាគ	្ររាជិក	បាន	

ផ្តល់	នូវ	ក្តី	ក្រឡាញ	់បដកមើ	ដប្រកកម្ម	ដ្វើ	ជា	មិត្តភក្តិ	

និង	ជាអ្ក	ជិត	ខាង	លអែ	អ្ក	្រ្ម័កគចិត្ត	បដកមើ	រោរងារ	ដៅ	

ក្នុង	អគ្រ	្រុខុរាលភាព	ឬ	្រេគមន	៍នានា	ដេើយ	

ចុំណាយ	ដពល	រប្រ់	ពរួកដគ	និង	ក្តី	ក្រឡាញ	់ចុំដោះ	

អង្គរោរ	ដែល	គរួរ	ឲ្យ	ទុក	ចិត្ត	រាប់រយោន	់ដផ្ង	ដទៀត	។

ដៅដពល	ពរួកដគ	ដ្វើ	ែូដច្ះ	ដនាះ	ពរួកដគ	ចាប	់ដផ្តើម	

បុំដពញ	នូវ	អវី	ដែល	កពះអង្គ	្រដ្ងាគាះ	បាន	បដកងៀន	អុំពី	

រោរ	ដមើលដថ	ែល់	ជន	កកីកក	និង	ជន	ខវះខាត	។

«	ពីដកោះ	ដយើង	បាន	ឃ្លាន	ដេើយ	អ្ករាល់	គ្នា	បាន	

ឲ្យ	បរិដភាគ	ដយើង	បាន	ដក្រក	ដេើយ	អ្ករាល់	គ្នា	បាន	

ឲ្យ	ផឹក	ដយើង	ជា	អ្ក	ែឆទ	ដេើយ	អ្ក	រាល់គ្នា	បាន	

ទទរួល	ដយើង	៖	. . .
«	ដែល	អ្ក	រាល់	គ្នា	ដ្វើ	រោរទាុំងដនាះ	ែល	់	

អ្ក	តូច	បុំផុត	ក្នុង	ពរួក	បងបអែអូន	ដយើង	ដនះ	ដនាះ		

ដោមាះ	ថា	បាន	ដ្វើ	ែល់	ដយើង	ដែរ	»	។	(	រា៉ាថាយ	

២៥:៣៥,	៤០	)	។	◼

អង្គការ សប្ុរសធម ៌អិល.�បី.នអស ៖ រយៈនពល ៣០ ឆ្នា ំនេ ការបនបមើ

នគ្លការណ៍ នេ ការបនបមើ មេុសស ទនូៅ 

របស់ នយើង គ ឺមិេ ដមេ ជា អ្បី ដែល 

ថ្បី ននាះ នទ	។	ដៅ	កគប់	្រម័យ	

រោន់រោប់	កតរួតករា	ទាុំងអ្រ់	សា្រនាចកក	បាន	

លះបង់	ជរួយ	ែល់ជនកកីកក	និង	ខវះខាត	។

សាម្រិប	ឆានាុំ	មុន	ដៅ	ឆថងៃ	ទី	២៧	ដខ	មករា	ឆានាុំ	

១៩៨៥	រោរលះបង់	ដនាះ	កតវូ	បាន	បងាហាញ	អុំ�នុង	

ដពល	រោរតម	អាហារ	ពិដ្រ្រ	មរួយ	ដែល	្ររាជិក	

សា្រនាចកក	បាន	បរចិាចាគ	កបាក់	ចុំនរួន	៦	ោន	

ែុោលារ	អាដមរិក	ដែើម្ី	ជរួយ	ែល់	ជន	រងដកគ្ះ	ឆន	

ដកគ្ះទុរភិក្	ដៅ	ក្នុង	កបដទ្រ	ដអត្យអូព	ី។	រោរែ៍	

ដនះ	បាន	បដងកើត	ឲ្យរាន	រោរ	ចាប់	ដផ្ើមចុំដោះ	អវី	ដែល	

ដៅ	ថា	អង្គរោរ	្រប្នុរ្រ្ម៌	អិល.ឌី.ដអ្រ	។	ដៅ	

ឆានាុំ	ែដែល	ដនាះ	រោរតម	អាហារ	ដៅ	ក្នុង	ដខ		វិច្ិរោ		

រក	កបាក់	បាន	៥	ោន	ែុោលារ	អាដមរិក	ដផ្ង	ដទៀត	

្រករាប់	្រដ្ងាគាះ	ែល់	ភាព	អត	់ឃ្លាន	។	រោរតម	

អាហារ	ទាុំង	ពីរ	ដលើក	ដនាះ	បាន	ពដន្ឿន	កិច្ចរោរ	យ៉ាង	

ខាលាុំង	រោលា	ក្នុង	ជុំនាន់	រប្រ់	ដយើង	ដនះ	។

ដៅ	រយៈដពល		៣០	ឆានាុំ	ចាប់	រាុំង	ពី	

រោរតមអាហារ	ដនាះ	មក	សា្រនាចកក	បាន	

ផ្តល់	កបាក់		១.២	ោន់	ោន	ែុោលារ	អាដមរិក	ជរួយ	

កបជាជន	ដែល	កុំពុង	រងរោរឈឺចាប់	។	ជុំនរួយ	

ដនាះ	ររួម	រាន	អាហារ	ទីជកមក	ដកគឿង	បររិោខារ	ដពទ្យ	

្រដមៀ្កបុំោក	់និង	្ររាភារ	្រដ្ងាគាះ	ដផ្ងៗ	ដទៀត	។	

ដលើ្រ	ពី	ដនះ	ដៅ	ដទៀត	អង្គរោរ	្រប ន្ុរ្រ្ម៌	អិល.

ឌី.	ដអ្រ	បាន	ផ្តល់	ជុំនរួយ	យូរ	អដងវង	រាមរយៈ	

រោរចាប់ដផ្តើម	ដចកចាយ	ដរៅអី	រទះរុញ	ជនពិរោរ	

រោរចាក់	ថានាុំ	បងាការ	ទឹក	សាអាត	អាហារ	បុំប៉ន	កគរួសារ	

ដថរកសោ	ដភក្	និង	រោរគ្ុំោរ	រារា	និង	ទារក	ដទើប	

ដកើត	។	សា្រនាចកក	រាន	ឆែគ	ូជាមរួយ	អង្គរោរ	

្រប ន្ុរ្រ្ម៌	ដែល	រាន	ដករ្តិ៍	ដោមាះ	ដបាះ	្រុំដ�ង	

ដផ្ង	ដទៀត	ដែើម្ី	ដ្វើ	រោរ	បរិចាចាគ	ទាុំងអ្រ់	។

កបធាន	ថូរា៉ា្រ	ដអ្រ	ម៉ន្រុន	បាន	

បដកងៀន	ជាញយៗ	ថា	ក្នុង	នាម	ជា	្ររាជិក	

សា្រនាចកក	ដយើង	រាន	ទុំនរួល	ខ្ុរកតូវ	ដែើម្ី	

ជរួយ	ជន	ដែល	ដក្រកឃ្លាន	ជន	អនាថា	និង	ជន	

ដែល	កតូវ	ដគ	ោលានោន	។	្ររាជិក	សា្រនាចកក	

បាន	ដករោកដ�ើង	ដែើម្ី	ដ្វើ	រាម	រោរអដញ្ើញ	

ដនាះ	។		្ររាជិក	បាន	បរចិាចាគ	ដពលដវោ	ឆន	

រោរបដកមើ	រាប់រយ	ោន	ដរា៉ាង	និង	ទឹក	កបាក់	

ព័ែ៌ម្េ សាសនាចបក
សូម ្ ូល ចៅ រោេ់ ច្�ទុំ្័រ news.lds.org សបមាប ្់ ័ត៌មាេ េតិង ប្រឹត្តិរោរណ៍ោោ បដេ្ថម ចទៀត ។



  ដខ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ 13

បពះវិហារ បរិសុទ្ធ ្ តែល់ 
នពលនវោ ែល ់បគួសារ

នែើ
ម្បី ជួយ បកុមបគសួារ បាេ ចូល បពះវិហារ 

បរិសុទ្ធ ជាមួយ គ្នា ឥ�លូវ នេះ ម្េ ការនរៀបចំ 

នពលនវោ ពិនសស តាម សបាតា�៍ េបីមួយៗ នៅ ក្នុង 

ការនធ្ើ បុណ្យ បជមុជ ទឹក ក្នុង បពះវិហារ បរិសុទ្ធ សបម្ប់ 

បកមុបគសួារ ឲ្យ ដាក់ កាលវិភាគ នេ ពិធបី បុណ្យ បជមុជ 

ទឹក ជេំួស នដាយ មិេ ឲ្យ ម្េ ការរង់ចាំ យូរ ន�ើយ ។ 

សូម ទូរសព្ទ នៅ បពះវិហារ បរិសុទ្ធ ក្នុង មូលដាឋាេ របស់ 

អ្នក នែើម្បី ែឹង ពបី នពលនវោ ននាះ ន�ើយ នធ្ើ ការណាែ់ 

យក នម្៉ាង ននាះ ។ ◼

ជេំួយ សបម្ប ់បកុមបគួសារ

ឥ�លូវ នេះ នមនរៀេ នានា សបម្ប់ របែបី ជួប 

ជុំបកមុបគសួារ អាច រក បាេ នែើម្បី ជួយ ឪពុក ម្តាយ 

បនបងៀេ កេូៗ របស ់ខលលួេ ដែល ទាក់ទង េឹង ការណ ៍

អាសបគ្ម ។

នមនរៀេ ទាំង ននាះ ម្េ នៅ នគ�ទំព័រ 

overcomingpornography.org/ 
resources, រួម ម្េ « រូបកាយ របស់ ខ្ុំ គ ឺមក 

ពបី បពះ », « បពះវិញ្ញាណ អាច ជួយ ខ្ុំ ឲ្យ នបជើសនរើស 

បបព័េ្ធ ្ សព្្សាយ ល្អ », « នែើ ខ្ុំ គួរ នធ្ើ ែូចនមតែច នបើសេិ ខ្ុំ 

នឃើញ ការណ ៍អាសបគ្ម ? » « បពះអង្គ សន្គ្គាះ ម្េ 

បពះទ័យ អ្័យនទាស េិង ពយាបាល របួស នេ ការណ៍ 

អាសបគ្ម » េិង « ភាព ស្និទ្ធសានាល ខ្ង ្ លលូវ ន្ទ គឺ 

ពិសិែ្ឋ េិង នថលថ្នលូរ » ។

ធេធាេ ទាំងនេះ ្ តែល ់ជា គំេិែ សបម្ប់ 

ការពិភាកសា េិង ពុ ំចាំបាច ់បនបងៀេ តាម រនបៀប 

ពិនសស ណា មួយ ន�ើយ ។ ◼

នគ�ទំព័រ LDS.org  
បាេ ដកលម្អ មុខគ្រ កាេ់ដែ  
បបនសើរ ន�ើង

នបរៅ ពបី ន្្ទ នអបកង់ ពណ៌ ស េិង បញ្ជបី ពណ៌ នខៀវ ននាះ 

នគ�ទំព័រ LDS.org បាេ ដកលម្អ មុខគ្រ 

កាេ់ដែ បបនសើរ ន�ើង នៅ នែើម ឆ្នាំ នេះ ។

ប៊ូែុង នបជើសនរើស បបនទស េិង ភាសា បែវូបាេ នបបើ 

ជំេួស នដាយ ប៊ែូុង ភាសា ដែល នធ្ើ ឲ្យ កាេ់ដែ គ្យបសលួ 

សបម្ប់ សម្ជិក ដសង្រក ម្ែិកា ក្នុង មូលដាឋាេ នៅ នលើ ទំព័រ 

ភាសា នេ បបនទស របស ់ខលលួេ ។

ឥ�លូវ នេះ ទំព័រ ភាសា នេ បបនទស នលច ន�ើង េូវ បញ្ជបី 

រុករក ែូច នៅ េឹង បញ្ជបី រុករក ដែល ម្េ នៅ នលើ នគ�ទំព័រ 

LDS.org ្ងដែរ ៖ បពះ គម្បីរ ការបនបងៀេ ធេធាេ 

នានា េិង ព័ែ៌ម្េ ។ ការណ ៍នេះ នធ្ើ ឲ្យ សម្ជិក ន្សងៗ 

អាច នបបើ ម្ែិកា ក្នុង មូលដាឋាេ េិង ធេធេ នានា របស ់

សាសនាចបក នដាយ ពុំ ចាំបាច ់នបើក នគ�ទំព័រ LDS.org 
ន�ើយ ន�ើយ នបជើសនរើស ម្ែិកា ក្នុង មូលដាឋាេ េិង ម្ែិកា 

នេ នគ�ទំព័រ  LDS.org  នៅនពល ដស្ងរក ។ ◼

បពឹែតែកិារណ៍ សខំ្េ់ៗ នេ របែបី  
ជួបជុ ំបកុម បគួសារ

របែបី ជួបជុំ បកុមបគួសារ ម្េ េូវ បពឹែតែិការណ ៍ពបីរ ធំៗ នៅ ក្នុង 

បបវែតែសិាបសតែ របស ់ខលលួេ ក្នុង ឆ្នា ំ២០១៥  នេះ ។

កាល ពបី មួយ រយ ឆ្នា ំមុេ បបធាេ យ៉ដូសប ដអ�្.ស្៊ីធ  

( ឆ្នាំ ១៨៣៨–១៩១៨ ) េិង ទបីបបឹកសា របស ់នោក បាេ  

ជបមុញ សម្ជិក នេ សាសនាចបក ឲ្យ ដញក ោងាច មួយ នែើម្បី  

ភាព រីកចនបមើេ េិង នរៀេ ជាមួយ គ្នា ។ ពួក នោក បាេ  

សេយា ថា អស ់អ្នក ណា ដែល បាេ នធ្ើ ែូនច្នះ េឹង ម្េ ទបីបនាទាល់ 

នេ នសចកតែបី បសឡាញ់ កាេ់ដែ បបនសើរ នៅ ក្នុង នគ�ដាឋាេ េិង 

ម្េការនគ្រព បបែិបែតែិ ែល ់ឪពុក ម្តាយ កាេ់ដែបបនសើរ ន�ើង ។ 

្្នែ់ គេំិែ នេ របែបី ជួប ជុំ បគួសារ មិេ ជា អ្បី ដែល ថ្បី នថាមាងននាះ នទ 

ប៉ុដេតែ នេះ ជា ការនលើក ទឹក ចិែតែ មក ពបី គណៈបបធាេ ទបីមួយ នៅ នថងៃ 

ទបី ២៧ ដខ នមសា ឆ្នា ំ១៩១៥ បាេ ជួយ ឲ្យ កម្វិធបី នេះ កាេ់ដែ 

រីកែុះដាល ន�ើង ។

៥០  ឆ្នា ំមុេ បបធាេ នែវ�ី អ ូមិកនឃ ( ឆ្នាំ ១៨៧៣–

១៩៧០ ) បាេ រំឭក ជាថ្បី អំពបី របែបី ជួបជុំ បកុមបគួសារ នេះ ។ 

នៅក្នុង ដខ មករ ឆ្នា ំ១៩៦៥ នោក បាេ អេុញ្ញាែ នចញ ្ សាយ 

េូវ នសៀវនៅ សកិសា អំពបី របែបី ជួបជុ ំបកុមបគូសារ ដែល ម្េ នមនរៀេ 

បបចា ំសបាតា�៍ នែើម្បី បនបងៀេ តាម នគ�ដាឋាេ េបីមួយៗ ។ នៅ 

ក្នុង ឆ្នា ំ១៩៧០  របែបី នថងៃ ចេ្ទ បាេ កំណែ់ ថា ជា របែបី សបម្ប ់

របែបីជួបជុំ បកុម បគួសារ ។

សព្ នថងៃ នេះ ចាប់តាំង ពបី ១០០  ឆ្នា ំបនាទាប់ ការបបែិបែតែិ េិង 

៥០ ឆ្នា ំបនាទាប់ ពបី សារៈសខំ្េ់ នេ កម្វិធបី នេះ បែូវ បាេ គូស បញ្ជាក់ 

មតែង នទៀែ ននាះ របែបី ជួបជុំ បកុមបគួសារ នៅដែ សខំ្េ់ នៅ ក្នុង ជបីវែិ 

នេ សម្ជិក សាសនាចបក ។ ◼
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ពៅ
	ក្នុង	ឆានាុំ	១៨៣២	ដវលថា	ដកបែេវត	

ហាច្៍	—	ជា	បុពវរោរីជន	រប្រ់	ដ្រលលី	

ជា	កបពន្ធ	ខ្នុុំ	—	និង	អ៊ីរា៉	ជា	សាវាមី	គ្ត់	

បាន	រ្រ់ដៅ	ក្នុង	កកុង	តូច	មរួយ	គឺ	ទីកកុង	ហាវាមដមើរវីល	រែ្ឋ	

នូវ	ដយ៉ាក	្រ.រ.អា	ដៅ	ជិត	ទដន្	ដ្រដនខា	។	ដពល	ពរួក	អ្ក	

ផ្ពវផសោយ	សា្រនា	អូលីដវើរ	ដៅដឌើរី	និង	បា៉ាលី	ភី	កបាត្ត	

បាន	មក	ផ្ះ	កកមុ	កគរួសារ	ហាច្៍	ដនាះ	ដវលថា	បាន	ទិញ	

កពះគម្ីរ	មរមន	ដេើយ	បាន	អាន	វា	ភាលាម	ដត	ម្ង	។	ដោយ	បាន	

ដជឿ	ជាក់	ដលើ	ភាព	ពិត	ែ៏	ដពញដលញ	រប្រ់	វា	ដនាះ	គ្ត់	បាន	្ុរុំ	

ទទរួល	បែុ្យ	កជមុជ	ទឹក	។

ដទាះ	ជា	យ៉ាង	ណា	ក្តី	សាវាមី	រប្រ់	គ្ត់	បាន	ោ្រ់	ដតឿន	

គ្ត់	ឲ្យ	រង់ចាុំ	្រិន	ដោយ	សារ	ដត	រោរដបៀតដបៀន	ដែល	កុំពុង	

ពុះ	កដកញ្ជាល	ដេើយ	ជិត	្រករាល	កូន	ដទៀត	ដនាះ	។	មិន	យូរ	

ប៉ុនាមាន	បនាទាប់	ពី	្រករាល	កូន	ដេើយ	ដវលថា	បាន	ទទរួល	

បុែ្យ	កជមុជ	ទឹក	—	ប៉ុដន្ត	រាន	ដត	ដចាះ	កបដហាង	មរួយ	ដៅក្នុង	

ទឹកកក	ដែល	កក	ដលើ	្រ្ឹង	ប៉ុដណាណះ	ដទើប	ពិ្ី	បរ្ិរុទ្ធ	ដនះ	កតូវ	

បាន	ដ្វើ	ដ�ើង	! ១

អ៊ីរា៉	បាន	ចាប់	អារម្មែ៍	យ៉ាង	ខាលាុំង	នឹង	សារលិខិត	ឆន	

ែុំែឹងលអែ	។	គ្ត	់ចង់	ែឹង	បដនម្	ដទៀត	ដេើយ	ក៏	រាន	

ចុំណាប	់អារម្មែ៍	ថា	កតវូ	ររួម	ចុំដែក	ក្នុង	រោរកសាង	កពះវិហារ	

បរ្ិរុទ្ធ	ខឺត�ង់	។	ែូដច្ះ	គ្ត់	និង	ដវលថា	បាន	ដ្វើ	ែុំដែើរ	

ដោយ	រដទះ	ដ្រះ	តូច	ដៅ	ទីកកុង	ខឺត�ង់	រែ្ឋ	អូឆេអ	ូ្រ.រ.អា	

ដែើម្ី	ដៅ	ជរួយ	ពយារោរី	យ៉ូដ្រប	្រ្ម៊ី្	។	ដៅ	ដពល	ដៅ	ែល់	

ពរួកគ្ត	់កតូវ	បាន	ដគ	កបាប់	ថា	ពរួកគ្ត់	អាច	ដៅ	រក	ពយារោរ	ីដៅ	

ក្នុង	ចុំដណាម	កកុម	បុរ្រ	ដែល	កុំពុង	រោត់	ដឈើ	ដៅ	ក្នុង	ឆកព	។

បនាទាប់	ព	ីដៅ	ែល់	ឆកព	ដេើយ	បុរ្រ	រានាក់	បាន	ោក	់ពូដៅ	

គ្ត់	ចុះ	នឹង	ដែើម	ដឈើ	ដែើរ	តកមង់	មក	ពរួកគ្ត់	ដេើយ	បាន	

និយយ	ថា	«	បងកបុ្រ	ហាច្៍	ខ្នុុំ	បាន	រំពឹង	ចាុំ	បង	អ្រ់	បី	ឆថងៃ	

ដេើយ	កបាក់	ដែល	បង	យក	មក	នឹង	កតូវ	ដកបើកបា្់រ	ដែើម្ី	ជរួយ	

ដ្វើ	ដវទិរោ	និយយ	ដៅ	ក្នុង	កពះវិហារ	បរ្ិរុទ្ធ	»	។

បុរ្រ	ដនះ	គឺ	យ៉ូដ្រប	្រ្ម៊ី្	។	ដោយ	មិន	ចាុំ	បាច់	និយយ	

អវី	ទាុំងអ្រ់	អ៊ីរា៉	បាន	ទទរួល	បុែ្យ	កជមុជ	ទឹក	ដេើយ	គ្ត់	

និង	ដវលថា	បាន	កត�ប់	ដៅ	ផ្ះ	វិញ	ដោយ	បាន	កបមូល	

រប្រ់	របរ	ទាុំងអ្រ់	រប្រ់	ពរួកគ្ត់	ដេើយ	បាន	ចូលររួម	នឹង	ពរួក	

បរ្ិរុទ្ធ	ដៅ	ខឺត�ង់	។ ២

បុពវរោរីជន	រានាក់	រប្រ់	ខ្នុុំ	គឺ	អ៊ីសាក	បាលដលត	ណា្រ	

បាន	ចូល	ររួម	សា្រនាចកក	ដៅ	កបដទ្រ	ដវល្រ៍	ដេើយ	បាន	

្្ង	រោត់	មហា	្រមុកទ	អារា�ង់ទិច	និង	ទីវាល	ទាុំងឡាយ	

មុនដពល	ចូលររួម	នឹង	ពរួក	បរ្ិរុទ្ធ	ដៅ	ទីកកុង	្រលថ៍	ដលក	។	

បនាទាប់	ព	ីរោរមក	ែល់	រប្រ់	គ្ត	់គ្ត់	បាន	ឮ	ដអលដឌើរ	អ្ិបត	ី

រានាក់	រប្រ់	សា្រនាចកក	បាន	កបរោ្រ	យ៉ាង	ឱឡារឹក	កបឆាុំង	

នឹង	រោរដកបើកបា្រ់	ថានាុំ	ជក់	ដោយ	បាន	និយយ	ែូដច្ះ		៖	

«	រាន	ពរួក	ដអលដឌើរ	ដៅ	ក្នុង	អង្គ	កបជុុំ	ដនះ	ដែល	រាន	ថានាុំ	ជក់	

ដៅក្នុង	រាត់	ពរួកដគ	ឥ�អូវ	ដនះ	្រូម្ី	ដត	្រតវ	កជូក	ក៏	មិន	ទុំោ	ថានាុំ	

ជក់	ែ៏	គរួរ	ឲ្យ	ដខ្ើម	ដនាះ	ផង	»	។	អ៊ីសាក	ដែល	កុំពុង	ទុំោ	ថានាុំ	

ជក់	ក្នុង	រាត់	គ្ត	់ដនាះ	បាន	ដសាដៅះ	វា	ដចញ	យ៉ាង	សាងាត់	ទរាលាក	់

វា	ដៅ	ែី	ដេើយ	បាន	និយយ	ដៅរោន់	ថានាុំ	ជក	់ដនាះ	ថា	«	ឥ�អូវ	

ឯង	ដៅ	ទីដនះ	ទាល់ដត	ខ្នុុំ	មក	រក	ឯង	វិញ	»	។	គ្ត់	មិន	ដែល	

កត�ប់	មក	រក	វា	វិញ	ដ�ើយ	។ ៣

ដតើ	អវី	ដៅ	ដែល	នាុំ	ឲ្យ	ដវលថា	ដ្រវងរក	បុែ្យ	កជមុជ	ទឹក	ដៅ	

ក្នុង	្រ្ឹង	កក	ជាជាង	ចាុំ	រេូត	ែល់	រែូវ	ដរៅដៅ	ដនាះ	?	ដតើ	អវី	ដៅ	

ដែល	បាន	ជុំរុញ	ចិត្ត	អ៊ីរា៉	ឲ្យ	ដ្វើ	ែុំដែើរ	ពី	រែ្ឋ	នូវ	ដយ៉ាក	ដៅ	រែ្ឋ	

អូឆេអូ	ដេើយ	បរចិាចាគ	កបាក់	កសាង	កពះវិហារ	បរ្ិរុទ្ធ	ដែល	

សាង្រង់	ដោយ	សា្រនាចកក	មរួយ	ដែល	គ្ត់	មិន	ទាន	់ជា	

្ររាជិក	ផង	ដនាះ	?	ដតើ	អវី	ដែល	ដ្វើ	ឲ្យ	អ៊ីសាក	ដបាះបង	់ក្រុក	

កុំដែើត	រប្រ់	គ្ត់	ដេើយ	ជិះ	កបា៉ាល់	រោត់	មហា	្រមុកទ	

អារា�ង់ទិច	រោត់	ទីវាល	ទាុំងឡាយ	ដេើយ	បនាទាប់	មក	

កតវូ	បដនម្	រោរទុំោ	ថានាុំ	ជក់	ដៅ	ក្នុង	បញ្ី	ឆន	អវីៗ	ដែល	គ្ត់	កតូវ	

លះបង់	ដចាល	ដទៀត	?

កបធាន	េ្គរែុន	ប៊ី	េុិងគ្ី	(	ឆានាុំ	១៩១០–២០០៨	)	

បាន	កត	់្ររាគាល់	ថា	៖	«	អុំណាច	ដែល	ជុំរុញ	ែល់	ចិត្ត	ែូនរា	

ខាង	ែុំែឹងលអែ	រប្រ់	ដយើង	គ	ឺជា	អុំណាច	ឆន	ដ្រចក្ី	ជុំដនឿ	ដលើ	

កោយណអលក�ើរ
រា៉ា្ឺសប៊មីណាស

នេ ពួក ចែិសិប នាក់

សូមចងចាំពីពរួកអ្នកត្រួសតរាយពីរ�ឿងរា៉វោំងឡាយ��ស់ពរួករ្និងពីអំណាចននក្�គ្ំតទក្�សរ្ង្គាះ

ក្�រោះដលង��ស់តពះដែលបានមករោយស្�លទ្ធផលននរសចក្ីជំរនឿនិងរសចក្ីសង្ឹម��ស់ពរួករ្។
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16 លបីអា�ូណា

កពះ	។	វា	គឺ	ជា	អុំណាច	ែូច	គ្នា	ដែល	ដ្វើ	ឲ្យ	ដកើត	រាន	នូវ	រោរ	ចាកដចញ	ែុំដែើរ	

ទាុំង	មហា	កកមុ	កគរួសារ	ព	ីកបដទ្រ	ដអ្រ៊ីព្	ដ្វើ	ឲ្យ	រាន	ផ្អូវ	ដែើម្ី	្ ្ង	រោត់	្រមុកទ	

កកេម	ែុំដែើរ	ែ៏	ដវង	ឆាងាយ	រោត	់ទីវាល	រដហាសាថាន	និង	រោរ	សាថាបនា	ជាតិ	

សា្រន៍	អ៊ីកសាដអល	ដៅ	ក្នុង	ដែនែី	្រនយា	»	។ ៤

ដ្រចក្ី	ជុំដនឿ	គឺ	ជា	ដគ្លរោរែ៍	ឆន	្រកម្មភាព	ផង	និង	ឆន	អុំណាច	ផង	។ ៥	

វា	«	ពុុំ	ដមន	ជា	ែុំរិះ	ែ៏	ឥត	ដខាចាះ	»	ដនាះ	ដទ	(	អាលរា៉ា	៣២:២១	)	។	ផ្នុយ	ដៅ	

វិញ	វា	គ	ឺជា	«	រោរអះអាង	»	ពី	កពះវិញ្ញាែ	(	្រូមដមើល	ដេដកពើរ	១១:១	ដលខ	

ដយង	ខ	)	ដែល	បណាដាល	ឲ្យ	ដយើង	កបកពតឹ្ត	(	្រូមដមើល	យ៉ាកុប	២:១៧–២៦;	

នីឆេវទី២	២៥:២៣;	អាលរា៉ា	៣៤:១៥–១៧	)	ដ្វើ	រាម	កពះអង្គ	្រដ្ងាគាះ	

និង	រកសោ	កគប់	ទាុំង	កពះបញ្ញត្តិ	រប្រ់	កទង់	្រូម្ី	ដត	ដពល	្ ង្	រោត់	កគ្	ដែល	កតូវ	

លះបង់	និង	រោរសាកល្ង	ក៏	ដោយ	(	្រូមដមើល	ដអដ ើ្រ	១២:៤–៦	)	។ ៦	គឺ	

ចបា្រ់	ែូច	ជា	ឆថងៃ	រះ	ដៅ	ដពល	កពឹក	កពលឹម	ដែរ	ដ្រចក្ី	ជុំដនឿ	បដងកើត	ជា	ដ្រចក្ី	

្រង្ឹម	—	គ	ឺជា	រោរ	រំពឹង	ថា	អវីៗ	ដែល	លអែ	នឹង	ដកើត	ដ�ើង	(	្រូមដមើល	មរ៉ឆូែ	

៧:៤០–៤២	)	—	ដេើយ	នាុំ	មក	នូវ	អុំណាច	ឆន	កពះអរាចា្រ់	ដែើម្ី	គ្ុំកទ	ដយើង	។ ៧

ដបើ	ដ្រចក្ី	ជុំដនឿ	គឺ	ជា	អុំណាច	ដែល	ជុំរុញ	ែល់	ចិត្ត	ែូនរា	អ្ក	កតរួ្រករាយ	

រប្រ់	ដយើង	ដនាះ	វា	គ	ឺជា	ដ្រចក្ី	្រង្ឹម	ដែល	បាន	មក	ពី	ដ្រចក្ី	ជុំដនឿ	រប្រ់	

ពរួកដគ	ដនាះ	ឯង	ដែល	ដ្វើ	ឲ្យ	ពរួកដគ	ចាក់	កគឹះ	យ៉ាង	រឹងរាុំ	។	មរ៉ូឆែ	បាន		

្ររដ្ររ		៖

«	ដោយសារ	ដ្រចក្ី	ជុំដនឿ	ដនាះ	រោរែ៍	ទាុំងអ្រ់	កតូវ	បាន	បុំដពញ	—

«	ដេតុ	ែូដចានាះ	ដេើយ	អ្រ់	អ្ក	ណា	ដជឿ	ែល់	កពះ	អាច	្រង្ឹម	ជា	កបាកែ	ថា	

នឹង	បាន	ពិភពដោក	មរួយ	ែ៏	កបដ្រើរ	ដលើ្រ	ដលង	ដៅ	ដទៀត	ដមន	ដេើយ	គឺ	កដន្ង	

មរួយ	ដែល	ដៅ	ខាង	សាដៅុំ	កពះេ្រ្	ឆន	កពះ	ឯ	ដ្រចក្ី	្រង្ឹម	ដនាះ	មក	ព	ីដ្រចក្ី	

ជុំដនឿ	ដ្វើ	ជា	យុថាកា	មរួយ	ែល់	កពលឹង	មនុ្រ្	ដែល	នឹង	ដ្វើ	ឲ្យ	ពរួកដគ	្រ្ិតដ្រ្រ	

ដៅ	នឹង	្ ឹង	ដេើយ	ខាជាប់ខ្លួន	គ	ឺដៅ	ក្នុង	កិច្ចរោរ	លអែ	ែ៏	បរិបូរ	ជា	ែរាប	ដែល	នាុំ	ឲ្យ	

្ររដ្រើរ	តដមកើង	ែល់	កពះ	»	(	ដអដ្ើរ	១២:៣–៤	)	។

ដ្រចក្ី	ជុំដនឿ	ែ៏	រឹងរាុំ	រប្រ់	ពរួក	អ្ក	កតរួ្រករាយ	ដៅ	ដលើ	កពះកគី្រ្	ជុំរុញ	ចិត្ត	

ពរួកដគ	ឲ្យ	កបកពឹត្ត	ដោយ	ដ្រចក្ី	្រង្ឹម	ដែល	ជា	រោររំពឹង	ថា	អវីៗ	ដែល	លអែ	កបដ្រើរ	

នឹង	ដកើត	ដ�ើង	—	មិន	កតឹម	ដត	្រករាប់	ពរួកដគ	ប៉ុដណាណះ	ដទ	ដថម	ទាុំង	្រករាប	់

ពូជពង្	រប្រ់	ពរួកដគ	ផងដែរ	។	ដោយសារ	ដត	ដ្រចក្ី	ជុំដនឿ	ដនះ	ពរួកដគ	រាន	ភាព	

កបាកែ	និង	ខាជាប់ខ្លួន	ដែល	បាន	ែឹកនាុំ	ពរួកដគ	្ ្ងរោត់	រោរលុំបាក	កគប	់យ៉ាង	

ដៅ	រោន់	កពះ	ែ៏	រាន	្ិររី	លអែ	។	្រករាប	់ពរួក	អ្ក	ទាុំងឡាយ	ណា	ដែល	ដសាមាះកតង់	

យ៉ាង	ខាជាប់ខ្លួន	ដនាះ	អុំណាច	ឆន	កពះ	បាន	ដបើក	្រដម្ង	ក្នុង	រដបៀប	ទាុំងឡាយ	ែ៏	

អសាចារ្យ	ឆកកដលង	។

ដតើ	ពរួក	អ្ក	កតរួ្រករាយ	ទាុំងដនាះ	អាច	រោលាយ	ជា	យុថាកា	្រករាប់	ដយើង	ដៅ	

្រពវឆថងៃ	ដោយ	រដបៀប	ណា	?	ខ្នុុំ	រាន	ដយបល់	ចុំនរួន	បី	។

សរូមចងចាំ្ររួ្អ្ន្ម្្រួសម្រាយ

្រូម	ចងចាុំ	ពី	ពរួក	អ្ក	កតរួ្រករាយ	ពី	ដរឿងរា៉វ	ទាុំងឡាយ	រប្រ់	ពរួកដគ	និង	

ពី	អុំណាច	ឆន	រោរគ្ុំកទ	រោរ្រដ្ងាគាះ	រោរដោះដលង	រប្រ់	កពះ	ដែល	បាន	មក	

ដោយសារ	លទ្ធផល	ឆន	ដ្រចក្ី	ជុំដនឿ	និង	ដ្រចក្ី	្រង្ឹម	រប្រ់	ពរួកដគ	។	ែូនរា	

អ្ក	កតរួ្រករាយ	រប្រ់	ដយើង	ជរួយ	ដយើង	ឲ្យ	សាគាល់	អត្ត្រញ្ញាែ	រប្់រ	ដយើង	ក្នុង	

នាម	ជា	រាក្រ្ត	ឆន	ដ្រចក្ី	្រញ្ញា	ដេើយ	បញ្ជាក់	ថា	កពះ	រប្រ់	ដយើង	—	ដែល	

ដយើង	បាន	ដ្វើ	ដ្រចក្ី	្រញ្ញា	ជា	មរួយ	កទង់	និង	ជា	អង្គ	ដែល	«	ពុុំ	ផ្លា្រ់	ប្អូរ	ដ�ើយ	»	

ងដ្េបានង�ឿជាក់ងលើភាពពិតងពញងលញនន្ពទះ្ម្ពីរមរមនងនាទះបវលថាង្បដហវតហាចឆ៍

បានសូមទទួលបុណ្យ្�មុ�ទឃឹកងៅក្ននុរទងន្លបដលកកជាជារររ់ចាំរហូតដល់រដូវង្ដា។



  ដខ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ 17

(	មរមន	៩:១៩	)	—	កទង់	នឹង	កបទាន	ពរ	ដយើង	ដៅក្នុង	កគ្	ែ៏	លុំបាក	និង	

សាកល្ង	ែូច	ដែល	កទង់	បាន	ដ្វើ	ែល់	ែូនរា	អ្ក	កតរួ្រករាយ	រប្រ់	ដយើង	។

អាលរា៉ា	បាន	បដកងៀន	ថា	កពះ	«	នឹង	បុំដពញ	អ្រ់	ទាុំង	ោក្យ	្រនយា	រប្រ់	

កទង់	ដែល	កទង់	នឹង	ដ្វើ	ជាមរួយ	នឹង	[	ដយើង	]	ែ្ិត	កទង់	បាន	បុំដពញ	ោក្យ	្រនយា	

ទាុំងឡាយ	ដែល	កទង់	បាន	ដ្វើ	ជាមរួយ	នឹង	ពរួក	អយ្យដរោ	រប្រ់	ដយើង	ដែរ	»	

(	អាលរា៉ា	៣៧:១៧	)	។	ដោយ	ែឹង	ដបបដនះ	ដនាះ	ដយើង	នឹង	កតូវ	បាន	បុំផុ្រ	

គុំនិត	ដោយ	ពរួក	អ្ក	កតរួ្រករាយ	ដែើម្ី	កបកពឹត្ត	ដៅក្នុង	ដ្រចក្ី	ជុំដនឿ	ែូច	គ្នា	ដនាះ	

ដែរ	ដេើយ	កតូវ	បាន	ដបាះ	យុថាកា	ឲ្យ	រឹងរាុំ	ដោយ	ដ្រចក្ី	្រង្ឹម	។

ដនះ	គឺ	ជា	យុថាកា	ដែល	ដយើង	ដ្រវង	រក	ក្នុង	ពិភពដោក	រប្រ់	ដយើង	ដែល	កបកប	

ដោយ	ភាព	កជរួល	កចបល់	ខាង	្រីល្ម៌	ខាង	វិញ្ញាែ	និង	ខាង	សាចោ់ម	៖	

គឺ	រោររ្រ់ដៅ	រាម	កពះកគី្រ្	រាន	ដ្រចក្ី	ជុំដនឿ	ដលើ	កពះកគី្រ្	និង	ជា	ដ្រចក្ី	

្រង្ឹម	ដែល	ដបាះ	យុថាកា	ដយើង	ដៅ	ដលើ	ផ្អូវ	រប្រ់	កទង	់។

ដរឿងរា៉វ	រប្រ់	កកុម	រដទះ	រុញ	វីល្ី	និង	រា៉ាទីន	បាន	រោលាយ	ជា	និមិត្តរូប	ឆន		

ដ្រចក្ី	ជុំដនឿ	និង	ដ្រចក្ី	្រង្ឹម	រប្រ់	ពរួក	អ្ក	កតរួ្រករាយ	្រម័យ	មុន	។		

វា	គឺ	ជា	អព្ភអូតដេតុ	មរួយ	ដែល	រាន	កបដេល	ដត	កបរាែ	២០០	នាក់	ក្នុង		

ចុំដណាម	្ររាជិក	កកុម	កបដេល	១០០០	នាក់	បាន	សាលាប់	។ ៨	កិច្ច	ខិតខុំ		

កបងឹដកបង	ដែល	ដោរដពញ	ដោយ	ដ្រចក្ី	ជុំដនឿ	និង	ដ្រចក្ី	្រង្ឹម	រប្រ់	ពរួក		

អ្ក	្រដ្ងាគាះ	ដគ	ររួម	ជាមរួយ	នឹង	ជុំនរួយ	ែ៏	ដទវភាព	ផង	ដនាះ	បាន	្រដ្ងាគាះ	កកុម		

រដទះ	រុញ	រប្រ់	ដគ	។ ៩

បនាទាប់	ព	ីចាកដចញ	ព	ីកជលង	្រលថ៍	ដលក	ពរួក	អ្ក	្រដ្ងាគាះ	ទាុំងដនាះ	បាន	

ជរួប	នឹង	ខ្យល	់ព្យនុះ	រែូវ	រងា	ែ៏	សាហាវ	ែ៏	ឥត	កបែី	ែដែល	ដនាះ	ដែល	បាន	ដលប	

កតបាក់	កកុម	រដទះ	រុញ	ដនាះ	។	ដៅក្នុង	រោរ	កបឈម	នឹង	ដកគ្ះ	្ ម្មជាតិ	ែ៏	សាហាវ	

ដនាះ	ពរួក	អ្ក	្រដ្ងាគាះ	មរួយ	ចុំនរួន	បាន	សាទាក់ដ្រ្ើរ	ក្នុង	ដ្រចក្ី	ជុំដនឿ	រប្រ់	ពរួកដគ	

បាន	បាត់បង	់ដ្រចក្ី	្រង្ឹម	ដេើយ	បាន	កត�ប់	បក	ដករោយ	វិញ	។

ផ្នុយ	ដៅ	វិញ	ដរែឌីក	អលដរែ	បាន	កបមូល	ករាលាុំង	មនុ្រ្	កបុ្រ	បដងកើត	

សាថានីយ៍	្រដ្ងាគាះ	មរួយ	យ៉ាង	រឹងរាុំ	្រករាប់	រយៈ	ដពល	បី	្របាដៅេ៍	ដករោម	

អារោ្រធាតុ	ែ៏	ដកគ្ះថានាក់នា	រែូវ	រងា	ដនាះ	។	ដពល	អ្ក	្រដ្ងាគាះ	រានាក់	ដទៀត	បាន	

ពយាយម	លរួងដោម	បងកបុ្រ	អលដរែ	ឲ្យ	កត�ប់	បក	ដករោយ	ជាមរួយ	គ្ត់	

ដនាះ	ដរែឌីក	បាន	បែិដ្រ្		៖

«	ខ្នុុំ	្រូម	បែិដ្រ្	នឹង	្រុំដែើរ	ដនះ	ដេើយ	.	.	.	្រូម	ទូនាមាន	ឲ្យ	គ្ត់	ដៅ	ទី	ដនះ	

វិញ	ែ្ិត	ជីវិត	រប្រ់	កកុម	រដទះ	រុញ	ដនាះ	គឺ	ពឹង	ដផអែក	ដលើ	ដយើង	»	គ្ត់	បាន	្ររដ្ររ	

ក្នុង	កុំែត	់ដេតុ	រប្រ់	គ្ត់	យ៉ាង	ែូដច្ះ	។	«	បនាទាប់	មក	គ្ត់	.	.	.	បាន	ដ្រ្ើ	ថា	

ដោយសារ	ខ្នុុំ	ជា	កបធាន	ឆន	សាថានីយ	៍ដនាះ	ពរួកដគ	បាន	ោក់	ដ្រចក្ី	ជុំដនឿ	រប្រ់	

ពរួកដគ	ដលើ	ខ្នុុំ	ថា	ខ្នុុំ	គរួរ	ដត	ទទរួល	កពះបន្អូល	ឆន	កពះ	ដែើម្ី	ែឹង	ពី	អវី	ដែល	ដយើង	កតូវ	

ដ្វើ	។	ខ្នុុំ	បាន	ជុំទា្រ់	នឹង	រោរែ៍	ដនះ	ដកោះ	[	កពះអរាចា្រ់	]	បាន	រាន	កពះបន្អូល	

ររួច	ដេើយ	ពី	អវី	ដែល	កទង	់[	ឲ្យ	ដយើង	]	ដ្វើ	»	។ ១០

ដ្រចក្ី	ជុំដនឿ	ែ៏	ឥត	ងាកដរ	ដបប	ដនាះ	ដៅក្នុង	កគ្	ឆន	រោរសាកល្ង	នានា	

បដងកើត	ឲ្យ	រាន	នូវ	បុរ្រ	និង	ក្រ្តី	ែ៏	រឹងរាុំ	ទាុំងឡាយ	ដេើយ	ផ្ល់	នូវ	រោរដែនាុំ	

ែ៏	ចបា្រ់ោ្រ់	នឹងន	ដពល	ដែល	ខ្យល	់ព្យនុះ	ដែល	មិន	ែឹង	មុន	អាច	នឹង	បក	់ដបាក	

យ៉ាង	ខាលាុំង	។	ផល	ដផ្	មរួយ	ដែល	បាន	មក	ពី	ដ្រចក្ី	ជុំដនឿ	ដបប	ដនាះ	គឺ	ថា	អ្រ់	

អ្ក	ណា	ដែល	រាន	ដ្រចក្ី	ជុំដនឿ	ដបប	ដនាះ	នឹង	្ិ្រត	ដៅ	ក្នុង	មុខ	តុំដែង	មរួយ	

ដែល	ដមើល	ដថទាុំ	្រដ្ងាគាះ	និង	ផ្ល់	ពរ	ែល់	អ្ក	ែឆទ	ដទៀត	។	្រូម	ក្រឆម	ព	ី

អារម្មែ៍	ែ៏	កក	់ដរៅដៅ	ដែល	ដរែឌីក	អលដរែ	រាន	រោល	ដែល	គ្ត	់បាន	ដ�ើញ	

កកមុ	រដទះ	រុញ	មក	ែល់	សាថានីយ៍	រប្រ់	គ្ត	់ដនាះ	។	្រូម	ក្រឆម	ព	ីដ្រចក្ី	អុំែរ	

ដែល	កកុម	រដទះ	រុញ	រាន	ដពល	ពរួកដគ	បាន	ដ�ើញ	គ្ត់	!

សរូមចងចាំ្រដីសាមគ្ដីភា្ររបស់្ររួ្កគ

្រូម	ចងចាុំ	ថា	ជា	ទដូៅ	ពរួក	អ្ក	

កតរួ្រករាយ	គឺ	បាន	ររួបររួម	គ្នា	។	ពរួក	អ្ក	

កបវត្តិសាក្រ្ត	បាន	្រដងកត	ដ�ើញ	ថា	រោរ	

ផ្លា្រ់	ប្អូរ	លុំដៅ	ដៅ	ដប៉ក	ខាង	លិច	រប្រ់	

ពរួក	បរិ្រុទ្ធ	ឆថងៃ	ចុងដករោយ	ខុ្រ	គ្នា	ព	ីរោរ	

ផ្លា្រ់	ប្អូរ	លុំដៅ	ដៅ	ភូមិភាគអាដមរិកខាង	

លិច	រប្រ់	ពរួក	អាមរិកដផ្ងៗ	ដទៀត	។

«	ពរួកដគ	ជា	្រេគមន	៍ដែល	នាុំ	គ្នា	

ដែើរ	ដៅ	ជាមរួយ	គ្នា	ជា	្រេគមន៍	ដែល	

រាន	ភាពមឺុងរា៉ាត់	សាមគ្គីភាព	និង	

រាន	វិន័យ	ដែល	មិនធាលាប់ដែលឮពីមុន	

ដៅ	ក្នុង	រោរ	ដ្វើ	ែុំដែើរ	ដៅ	ទិ្រ	ខាង	លិច	

នានា	ដ�ើយ	។	.	.	.

«	រាន	ដត	ពរួក	អ្ក	ផ្លា្រ់	ប្អូរ	ទី	លុំដៅ	

ដៅ	រែ្ឋ	រោលីេវអូញា៉ា	ឬ	អ័រេ្គិន	មរួយ	

ចុំនរួន	តូច	ប៉ដុណាណះ	ដែល	បាន	គិត	គូរ	

ែល់	ពរួក	អ្ក	ដែល	ដ្វើ	ែុំដែើរ	ពី	ដករោយ	

ពរួកដគ	។	.	.	.	មិន	ែូច	ជា	ពរួក	មរមន	

ដនាះ	ដទ	។	គុំនិត	ទីមរួយ	រប្រ់	កកមុ	អ្ក	

កតរួ្រករាយ	គឺ	កត់	្ររាគាល់	កដន្ង	ដបាះ	ជុំរុំ	ឧ្រែុត	ទឹក	ដ ម្ា	ដែើម្ី	វា្រ់		

កបដវង	និង	ដបាះ	បដងាគាល	ចរាលាយ	។	ពរួកដគ	និង	កកុម	ដែល	មក	រាម	ដករោយ		

បាន	ដ្វើរោរ	ររួម	គ្នា	ដែើម្ី	្រង់	សាពន	និង	ជីក	ដ្វើ	ផ្អូវ	ចុះ	ដៅ	្រ្ឹង	។	ពរួកដគ	បាន		

ដ្វើ	ក្អូន	និង	សាឡាង	ដេើយ	ទុក	វា	ដៅ	ទី	ដនាះ	ដែើម្ី	កកុម	ដែល	មក	រាម	ដករោយ	

អាច	ដកបើ	វា	»	។ ១១

មូលដេតុ	្រករាប់	ភាពខ្ុរ	គ្នា	ដនះ	គឺ	ថា	្ររាជិក	សា្រនាចកក	បាន	មក	

ដែើម្ី	សាថាបនា	កកងុ	្រ៊ីយ៉ូន	។	ក្នុង	ោក្យ	សាមញ្ញ	្រ៊ីយ៉ូន	គឺ	«	មនុ្រ្	កគប់	

រូប	ដគ្រពបង	បអែអូន	ខ្លួន	ែូច	ជា	ខ្លួន	ឯង	ផ្ទាល់	ដេើយ	កបកពតឹ្ត	ដោយ	គុែ្ម៌	និង	

ដោយ	បរ្ិរុទ្ធភាព	ដៅ	ចុំដោះ	[	កពះអរាចា្រ់	]	»	(	គ.	និង	្រ.	៣៨:២៤	)	។	

្រ៊ីយ៉ូន	—	គឺ	ជា	្រង្គម	មរួយ	ដែល	រាន	មន្ុរ្		រាន	ចិត្ត	ដត	មរួយ	និង	គុំនិត	ដត	

មរួយ	រ្រ់ដៅ	ក្នុង	ដ្រចក្ី	្រុចរិត	គ្មាន	មនុ្រ្	កកកីក	ដៅ	ក្នុង	ចុំដណាម	ពរួកដគ	

ដ�ើយ	(	្រូមដមើល	ម៉ូដ្រ	៧:១៨	)	—	បាន	ជា	ដេើយ	គឺ	ជា	លទ្ធផល	ដែល	

«	មនុ្រ្	កគប់	រូប	ដ្រវងរក	ចុំែូល	ចិត្ត	ឆន	អ្ក	ជិត	ខាង	រប្រ់	ខ្លួន	ដេើយ	កបកពឹត្ត	

នូវ	កគប់	រោរែ៍	ទាុំងអ្រ់	ដោយ	រាន	ដភ្ក	ដសាមាះ	្រ្ម័កគ	ទាុំងក្រុង	ចុំដោះ	្រិរី	លអែ	ឆន	

កពះ	»	(	គ.	និង	្រ.	៨២:១៩	)	។

សាមារតី	ឆន	្រេគមន៍	និង	ទុំនរួល	ខុ្រកតូវ	ដែល	កតូវ	បានដចករំដលក	គ្នា	ដៅ	

វិញ	ដៅ	មក	ដនាះ	បាន	បដងកើត	ជា	កិច្ច	កបឹងដកបង	ររួម	មរួយ	ដែើម្ី	ដ្វើ	រាម	ពយារោរ	ីរប្រ់	

កពះ	។	ដនាះ	ជា	មូលដេតុ	ចម្ង	មរួយ	ដែល	ពរួក	អ្ក	កតរួ្រករាយ	បាន	ទទរួល	

្រឈិភ្រកោ្កៃរះម្្រូវការ្ររួ្អ្្ន 
ម្្រួសម្រាយ

« នែើ នយើង អាច បបមូល េូវ នសចកដបី 
កាលាហាេ េិង ការ តាំង ចិែតែ ែ៏ ខ្ស់ ដែល 
ចង្អុល បគ្ហាញ ពបី ចរិែ លក្ខណៈ ពួក 
អ្នក បែួសបតាយ នៅ ជំនាេ់ មុេ បាេ 
ដែរ នទ ? នែើ អ្នក េិង ខ្ុំ ពិែ ជា អាច 
កាលាយ ជា ពួក អ្នក បែួសបតាយ បាេ ដែរ 
នទ ? ខ្ុំ ែឹង ថា នយើង អាច នធ្ើ បាេ ។ 
ឱ ពិ្ពនោក បែូវការ ពួក អ្នក បែួស 
បតាយ សព្ នថងៃ នេះ ខ្លាំង ណាស់ ! »

ម្បធាៃ�រូរា៉ាសកអសម៉ៃសៃុ“The 
World Needs Pioneers Today,”
លពីអាហូណា,ណខវិច្ឈិកាឆ្នាំ២០១៣ទំ្រ័រ៥។
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ដជាគជ័យ	ែូច	ដែល	ពរួកដគ	បាន	ទទរួល	ដេើយ	វា	គឺ	ជា	ដផ្ក	ែ៏	

្រុំខាន់	ឆន	មរតក	ដែល	ពរួកដគ	ដផ្រ	ឲ្យ	ដយើង	។	ពរួកដគ	ខ្ឹប	ថា	

ដយើង	ក៏	នឹង	ចកមុង	ចដកមើន	រាម	រយៈ	អុំណាច	ឆន	កពះអរាចា្រ់	

ដត	ប៉ុដណាណះ	គ	ឺែល់	កកមតិ	ដែល	ដយើង	នឹង	កបកពឹត្ត	ែូច	ជា	

មនុ្រ្	ដត	មរួយ	ជាមរួយ	នឹង	សាមារត	ីឆន	្រេគមន៍	និង	ទុំនរួល	

ខុ្រកតវូ	ររួម	ដៅក្នុង	រោរដ្វើ	រាម	ពយារោរី	រប្រ់	កពះអរាចា្រ់	។

សរូមកផ្ទរបៃ្តវិញ្ញាែនៃអ្្ន ម្្រួសម្រាយ

ដយើង	រាន	ទុំនរួល	ខុ្រកតវូ	ក្នុង	រោរបែដៅដះ	ដៅ	ក្នុង	ែរួង	

ចិត្ត	ឆន	កូនៗ	និង	ដៅៗ	រប្រ់	ដយើង	នូវ	វិញ្ញាែ	ែូច	គ្នា	ដនាះ	

ដែល	បាន	ជុំរុញ	ចិត្ត	ពរួក	អ្ក	កតរួ្រករាយ	។	ដមដរៀន	សាមញ្ញ	

មរួយ	អុំព	ីរដបៀប	ដែល	រោរែ៍	ដនះ	កតូវបាន	ដ្វើដ�ើង	អាច	

ដ�ើញ	ដៅ	ក្នុង	កកមុ	កគរួសារ	មូញ៉អូ្រ	ឆន	ទីកកុង	អូរាវា៉�អូ	

កបដទ្រ	ដអរោវាឌ័រ	។	ក្នុង	ដខ	មិនា	ឆានាុំ	២០១៣	ខ្នុុំ	បាន	

ជរួប	នឹង	បងកបុ្រ	េ្អូអាន	េ្អូដ្រ៊	មូញ៉អូ្រ	ភរិយ	រប្រ់	

គ្ត់	�អូរា៉	និង	កូន	កបុ្រ	រានាក់	រប្រ់	ពរួកគ្ត់	គឺ	េ្អូអាន	

អារា៉ាែូ	ដែើម្ី	ដ្រវង	យល់	ពី	ដពល	ដវោ	រប្រ់	ពរួកគ្ត់	ដៅ	ក្នុង	

សា្រនាចកក	។	ខ្នុុំ	បាន	ែឹង	ថា	បងកបុ្រ	មូញ៉អូ្រ	គឺ	ជា	អ្ក	

ដកប	ចិត្ត	ដជឿ	រានាក់	ក្នុង	ចុំដណាម	អ្ក	ដកប	ចិត្ត	ដជឿ	ែុំបូង	បុំផុត	ដៅ	

ក្នុង	ទីកកុង	អូរាវា៉�អូ	។

រោល	ពី	ដៅ	ដក្មង	បងកបុ្រ	មូញ៉អូ្រ	បាន	ទទរួល	កពះគម្ីរ	

មរមន	មរួយ	កបាល	ជា	ភាសា	ដអ្របា៉ាញ	។	គ្ត់	មិន	អាច	អាន	

វា	បាន	ដទ	ប៉ុដន្ត	គ្ត់	បាន	ទទរួល	អារម្មែ៍	ឆន	អុំណាច	និង	

វិញ្ញាែ	ែ៏	កជាលដករៅ	ដពល	គ្ត់	បាន	រោន់	វា	។	គ្ត់	បាន	

ោក់	វា	ដៅ	ផ្ះ	គ្ត	់ែ្ិត	គ្ត	់ែឹង	ថា	បង	បអែអូន	កបុ្រ	រប្រ់	គ្ត់	

នឹង	បុំផ្លាញ	វាដចាល	។

ពី	ដពល	មរួយ	ដៅ	ដពល	មរួយ	គ្ត់	យក	កពះគម្ីរ	ដចញ	ពី	

កដនង្	ោក់	ទុក	កគ្ន់ដត	ដែើម្ី	រោន់	វា	និង	ទទរួល	អារម្មែ៍	ពី	

អុំណាច	រប្រ់	វា	។	ដោយ	បាន	កទាុំកទ	នូវ	រោរលុំបាក	និង	រោរ	

ជុំទា្រ់	យ៉ាង	ដកចើន	ដនាះ	គ្ត់	បាន	ចូល	ររួម	នឹង	សា្រនាចកក	

ដេើយ	បាន	រោលាយ	ជា	អ្ក	ផ្ពវផសោយ	សា្រនា	រានាក់	ក្នុង	

ចុំដណាម	ពរួក	អ្ក	ផ្ពវផសោយ	សា្រនា	ែុំបូង	បុំផុតដែល	

កតវូបាន	ដៅ	ឲ្យ	បដកមើ	ដៅ	ភូម	ិអូរាវា៉�អូ	។	ដករោយ	មក	

គ្ត់	បាន	ដរៀបរោរ	នឹង	អ្ក	កត�ប់	ពី	ដប្រកកម្ម	ក្រី	រានាក់	

ដេើយ	បាន	ចាប	់ឆែ	គ្នា	ចញ្ចឹម	បីបាច់	កកមុ	កគរួសារ	មរួយ	ដែល	

ដោរដពញ	ដោយ	ភាព	ដសាមាះកតង់	ដែល	ដផ្ដៅត	ដលើ	ែុំែឹងលអែ	។	

គ្ត់	បាន	បដកមើ	ដោយ	ដសាមាះកតង	់ជា	អ្ក	ែឹកនាុំ	រានាក់	ដៅ	ក្នុង	

សា្រនាចកក	ដេើយ	បាន	ជរួយ	បកដកប	កពះគម្ីរ	មរមន	និង	

ពិ្ី	បរិ្រុទ្ធ	ទាុំងឡាយ	ឆន	កពះវិហារ	បរិ្រុទ្ធ	ដៅ	ជា	ភាសា	

កុំដែើត	រប្រ់	គ្ត់	គឺ	ភាសា	�វីដៅ	។

េ្អូអាន	អាអា៉ាែូ	ជា	អ្ក	កត�ប់	មក	ពី	ដប្រកកម្ម	រានាក	់

បាន	យុំ	ដពល	ដយើង	សាដៅប់	បងកបុ្រ		មូញ៉អូ្រ	ដរៀបរាប់	ពី	

ដរឿងរា៉វ	ឆន	ដ្រចក្ី	ជុំដនឿ	រប្រ់	គ្ត់	។	ដពល	ឪពុក	រប្រ់	គ្ត់	

បាន	បញ្ចប	់កូន	កបុ្រ	ែ៏	លអែ	ដនះ	បាន	និយយ		៖	«	ខ្នុុំ	ដតងដត	

រាន	អុំែរគែុ	ចុំដោះ	ពរួក	អ្ក	កតរួ្រករាយ	ពី	ជុំនាន់	មុន	

ដែល	បាន	្ ្ង	រោត	់ទីវាល	ជាមរួយ	នឹង	រដទះ	រុញ	រប្រ់	ពរួកដគ	 រូប
ថែ
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«្បាក់បដលបរេកមកនឃឹរ្តវូ

ង្បើ្បាស់ងដើម្បពី�ួេកសារងវទិកាក្ននុរ

្ពទះវិហារបរិសុទ្ធ»ពយាការីេ៉ូបសប

ស្៊៊ីធបាន្បាប់ដល់អ៊៊ីរ៉ហាចឆ៍ងពល

ពួកងោកបាន�ួបគានាងលើកដំបរូ។

ងដ្េ្តូវបានងធវើឲ្យងសងើចងដ្េពយាការី

ងនាទះអ៊៊ីរ៉បានទទួលបុណ្យ្�ម�ុ

ទឃឹកងហើេបានប្ដូរទពីលំងៅជាមួេនឃឹរ

ភរិយាគាត់ពពីរដ្នូវងយា៉ាកងៅទពី្កុរ

ខឺតឡរ់រដ្អូនហអូ។
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ដៅ	អាដមរិក	ខាង	ដជើង	។	ដ្រចក្ី	ជុំដនឿ	និង	ភក្ីភាព	និង	

រោរលះបង	់រប្រ់	ពរួកដគ	បាន	បុំផុ្រ	គុំនិត	ខ្នុុំ	ដេើយ	បាន	ដ្វើ	

ឲ្យ	រំជរួល	យ៉ាង	ដករៅ	ដៅ	ក្នុង	ែរួងចិត្ត	ដពញក្នុង	ជីវិត	ខ្នុុំ	។	ប៉ុដន្ត	

រេូត	មក	ែល់	ឆថងៃ	ដនះ	ខ្នុុំ	ពុុំ	បាន	ែឹង	ថា	រាន	អ្ក	កតរួ្រករាយ	

ដផ្ង	ដទៀត	ផងដែរ	ដៅ	អូរាវា៉�អូ	ដនះ	ដេើយ	ពរួកគ្ត់	គ	ឺជា	

ឪពុក	រាដៅយ	រប្រ់	ខ្នុុំ	ដត	ម្ង	!	រោរែ៍	ដនះ	ដ្វើ	ឲ្យ	ខ្នុុំ	ដោរដពញ	

ដោយ	ដ្រចក្ី	អុំែរ	»	។

បងកបុ្រ	និង	បងក្រី	មូញ៉អូ្រ	បដកងៀន	ដយើង	ថា	ដយើង	

ដផរ្	បន្ត	នូវ	មរតក	កតរួ្រករាយ	ឆន	ដ្រចក្ី	ជុំដនឿ	ដោយ	រធ្វើជា	

អ្ក	កតរួ្រករាយ	រានាក	់—	ដោយ	រោរដបើក	បងាហាញ	និង	រ្រ់ដៅ	

រាម	ផ្អូវ	ឆន	ែុំែឹងលអែ	ដែើម្ី	ឲ្យ	អ្ក	ែឆទ	ដទៀត	ដែើរ	រាម	។	ដៅ	

ដពល	ដយើង	អនុវត្ត	ដ្រចក្ី	ជុំដនឿ	ដលើ	កពះអរាចា្រ់	ដោយ	ខាជាប់ខ្លួន	

ដេើយ	ដបាះ	យុថាកា	ឆន	កពលឹង	ដយើង	ដោយដ្រចក្ី	្រង្ឹម	ដៅក្នុង	

កទង់	ដនាះ	ដយើង	នឹង	រោលាយ	ជា	«	្រ្ិតដ្ររ្	ដៅ	នឹង្ឹង	ដេើយ	

ខាជាប់ខ្លួន	គឺ	ដៅ	ក្នុង	កិច្ចរោរ	លអែ	ែ៏	បរ្ិរុទ្ធ	ជា	ែរាប	ដែល	នាុំ	ឲ្យ	

្ររដ្រើរ	តដមកើង	ែល់	កពះ	»	(	ដអដ្ើរ	១២:៤	)	។	ខែៈ	ដនាះ	

ែូច	ជា	ដរែឌីក	អលដរែ	ដែរ	ដយើង	នឹង	បដកមើ	ែល់	ពរួក	អ្ក	ដែល	

បាន	វដងវង	ដលើ	ផ្អូវ	ឆន	ជីវិត	ដេើយ	ពរួកដគ	—	ររួម	ទាុំង	ជុំនាន់	នានាខាង	មុខ	ផង	—

នឹង	ដរៀន	ពី	ដយើង	នូវ	អុំណាច	និង	ដ្រចក្ី	្ុរខសាន្ត	ឆន	ជីវិត	ដបប	ដនាះ	។

ដអលដឌើរ	អិម	រ្័រុល	បា�ឺែ	ក្នុង	កូរ៉ុម	ឆន	ពរួក	សាវក	ែប់	ពីរ	នាក់	បាន	

្រដងកត	ដ�ើញ		៖

«	រោរដវច	ខ្ចប់	រប្រ់របរ	មរួយ	ចុំនរួន	ោក់	ក្នុង	រដទះ	ដគ្	ឬ		រដទះ	រុញ	ដេើយ	ដែើរ	

ដលើ	ចរាងាយ	ផ្អូវ	២០៩០	គ.ម.	ពុុំ	ដមន	ជា	វិ្ី	ដែល	ដយើង	ភាគ	ដកចើន	នឹង	កតូវ	បាន	្រុុំ	

ឲ្យ	បងាហាញ	ពី	ដ្រចក្ី	ជុំដនឿ	និង	ដ្រចក្ី	រោលាហាន	រប្រ់	ដយើង	ដនាះ	ដ�ើយ	។	្រពវ	

ឆថងៃ	ដនះ	ដយើង	កបឈម	មុខ	នឹង	ឧប្រគ្គ	ដផ្ងៗ	គ្នា	—	ជា	ភ្ុំ	ខុ្រ	គ្នា	ដែល	កតូវ	ដ�ើង	

ជា	ទដន្	ខុ្រគ្នា	ដែល	កតូវ	្ ្ងរោត់	ជា	កជលង	ភ្ុំ	ខុ្រគ្នា	ដែល	កតវូ	ដ្វើ	ឲ្យ	«	ផ្កា	

ដ�ើង	ែូចជា	កូោប	»	(	ដអសាយ	៣៥:១	)	។	.	.	.

«	ឧប្រគ្គ	រប្រ់	ដយើង	គឺ	កតវូបាន	រកដ�ើញ	ដៅ	ក្នុងរោរ	រ្រ់ដៅ	ក្នុង	

ពិភពដោក	មរួយ	ដែល	ដោរដពញ	ដោយ	អុំដពើ	បាប	និង	រោរមិន	ដអើដពើ	ពី	ដរឿង	

ខាង	វិញ្ញាែ	ជា	ទី	កដនង្	ដែល	រោរ	ផ្គាប់ចិត្ត	ខ្លួន	ឯង	ដ្រចក្ី	ទុច្ចរិត	និង	ដ្រចក្ី	

ដោភលន់	រាន	ដៅ	កគប់	ទី	កដនង្	។	ទីរដហាសាថាន	្រពវ	ឆថងៃ	ដនះ	គឺជា	សារ	ដែល	

ភ័ន្ត	កច�ុំ	និង	ដខវងមត	ិ	មរួយ	»	។

ដអលដឌើរ	បា�ឺែ	បាន	បដនម្	ថា	ដយើង	មិន	កតវូ	ដ្វើ	្ ម្មរា	នឹង	កពះបញ្ញត្តិ	

ទាុំងឡាយ	រប្រ់	កពះ	ដ�ើយ	។	«	រោរ	ដចៀ្រវាង	ពីរោរ	ល្លួង	និង	អុំដពើ	អាកកក់	

ក្នុង	ពិភពដោក	ដនះ	តកមវូ	ឲ្យ	រាន	ដ្រចក្ី	ជុំដនឿ	និង	ចិត្ត	រឹងបឹុង	

ឆន	អ្ក	កតរួ្រករាយ	ពិត	នា	្រម័យ	ទុំដនើប	»	។ ១២

្រូម	ឲ្យ	ដយើង	កគប់	គ្នា	រាុំងចិត្ត	ែូច	គ្នា	ដនាះ	ដែរ	ដែើម្ី	

ដ្វើ	ជា	អ្ក	កតរួ្រករាយ	រានាក់	និង	ដែើម្ី	ោន	ដៅ	មុខ	

ដេើយ	ដបើក	ផ្អូវ	្រករាប់	អ្ក	ែឆទ	ណា	ដែល	កតូវ	បាន	ប៉ះ	

ទង្គិចដោយ	ពិភព	មរួយ	ដែល	ដោរដពញ	ដោយ	អុំដពើ	បាប	

រោរភ័ន្ត	កច�ុំ	និង	រោរ្រង្័យ	។	្រូម	ដយើង	ចងចាុំ	ពរួក	

អ្ក	កតរួ្រករាយ	និង	ែុំដែើរដរឿងរប្រ់	ពរួកដគ	ចងចាុំ	ថា	

ពរួកដគ	បាន	មក	ដែើម្ី	កសាង	កកុង	្រ៊ីយ៉ូន	ដោយ	កិច្ច	កបឹងដកបង	

ររួម	មរួយ	ដេើយ	ទទរួល	យក	ទុំនរួល	ខុ្រកតូវ	ក្នុង	រោរបែដៅដះ	

ដ្រចក្ី	ជុំដនឿ	ែូច	គ្នា	ដនាះ	ដៅ	ក្នុង	អ្រ់	អ្ក	ណា	ដែល	ដយើង	

ជរួប	—	ជា	ពិដ្រ្រ	ដៅ	ក្នុង	ជុំនាន់	ដែល	កុំពុង	្ ុំលូតោ្រ់	

ដ�ើង	—	ដេើយ	ដ្វើ	ែូដចានាះ	ដោយ	រោរ	ផ្ល់	«	យញ្ញ	បូជា	រ្់រ	»	

(	រ៉ូម	១២:១	)	រប្រ់	ដយើង	ផ្ទាល់	នូវ	ជីវិត	មរួយ	ដែល	កតូវ	បាន	

ជុំរុញ	ដោយ	ដ្រចក្ី	ជុំដនឿ	ដលើ	កពះអរាចា្រ់	កពះដយ្រ៊ូវកគី្រ្	និង	

ដបាះ	យុថាកា	រប្រ់	ដយើង	ដោយ	ដ្រចក្ី	្រង្ឹម	ដែល	ថា	អវីៗ	ដែល	

លអែ	នឹង	ដកើត	ដ�ើង	រាម	រយៈ	កទង់	។

ដែើម្ី	ដ្វើ	ជា	អ្ក	កតរួ្រករាយ	រានាក	់រានន័យ	ថា	ដយើង	«	កុុំ	ណាយ	ចិត្ត	

នឹង	ដ្វើ	រោរ	លអែ	ដ�ើយ	»	(	គ.	និង	្រ.	៦៤:៣៣	)	។	ដវលថា	ហាច្៍	ពុុំ	បាន	

្រង្័យ	ព	ីភាព្រុំខាន់	ែ៏	ពិដ្រ្រ	ក្នុង	រោរទទរួល	បុែ្យ	កជមុជ	ទឹក	ក្នុង	ទដន្	កក	

ដនាះ	ដ�ើយ	។	ដេើយ	អ៊ីសាក	ណា្រ	ក	៏ពុុំ	បាន	គិត	ថា	វា	អសាចារ្យ	ណា្់រ	ណា	

ដទ	ដែល	កតវូ	ខាជាក់	ដចាល	ថានាុំ	ជក់	ដែល	គ្ត់	ទុំោ	ដៅ	ដលើ	ែី	ដនាះ	។	ដេើយ	ចុំដោះ	

ដរែឌីក	អលដរែ	វិញ	គ្ត់	កគ្ន់ដត	បាន	ដ្វើ	អវី	ដែល	កពះអរាចា្រ់	បាន	រាន	បន្អូល	

ថា	គ្ត់	គប្ី	ដ្វើ	ប៉ុដណាណះ	។

ដចញ	ពី	កិច្ចរោរ	តូចរាច	និង	ងាយ	ទាុំងដនះ	ដេើយ	ដទើប	នាុំ	ឲ្យ	ដកើត	កិច្ចរោរ	

្ុំៗ	បាន	!	ែូដច្ះ	ចូរ	ដយើង	ចងចាុំ	ថា	ពុុំ	រាន	កិច្ចរោរ	តូចរាច	ដ�ើយ	ដៅ	ក្នុង	

រោរ	កបងឹដកបង	ែ៏	អសាចារ្យ	ដនាះ	។	រោល	ដែល	ដយើង	រ្រ់	ដៅ	រាម	ែុំែឹងលអែ	ដ្វើ	

រាម	ពយារោរ	ីដកជើ្រដរើ្រ	ដ្រចក្ី	ជុំដនឿ	ជាជាង	ដ្រចក្ី	្រង្័យ	ដេើយ	ដ្វើ	កិច្ចរោរ	

តូចៗ	ដែល	នឹង	ពកងកី	ដ្រចក្ី	ជុំដនឿ	និង	បដងកើត	ដ្រចក្ី	្រង្ឹម	ដែល	ជា	យថុាកា	ឆន	

កពលឹង	ដនាះ	ដយើង	រានាក់ៗ	នឹង	រោលាយ	ជា	អ្ក	កតរួ្រករាយ	ផ្អូវ	រានាក់	ដែល	ដរៀបចុំ	ផ្អូវ	

្រករាប	់អ្ក	ែឆទ	ដទៀត	ដែើរ	រាម	។	◼

រចញពីសុន្ទ�កថ្«ពរួកអ្នកត្រួសតរាយ—ជាយុថ្កាសតរា�់អនា្្»ដែលបានផ្តល់រៅក្ននុងទីតកុង
សល្៍រលករៅឯរសវាកម្តពះអាទិ្្យ�ះកូនត�ុសោំងឡាយ��ស់ពរួកអ្នកត្រួសតរាយយូថ្ហ៍រៅ
ន្ងៃទី២៤ដខកកកោឆ្នាំ២០១៣។

្ំែ្់ចំណាំ

	 ១.	្រូមដមើល	Wandering 
Home: Stories and 
Memories of the Hatch 
Family	(	ឆានាុំ	១៩៨៨	)		
ទុំព័រ	៣	។

	២.	្រូមដមើល	Wandering 
Home ទុំព័រ	៣	។

	៣.	Isaac Bartlett Nash, 
The Life- Story of 
Isaac B. Nash	[	គ្មាន	រោល	

បរដិច្ទ	]	ទុំព័រ	២	។
	 ៤.	េ្គរែុន	ប៊ី	េុិងគ្ី	“The 

Faith of the Pioneers,”	
Ensign,	ដខ	កកកោ	ឆានាុំ	
១៩៨៤	ទុំព័រ	៥	។

	 ៥.	្ូរមដមើល	Lectures on 
Faith	(	ឆានាុំ	១៩៨៥	);	ដេដកពើរ	
១១:៤–៤០;	យ៉ាកុប	៤:៦;	
ដអដ្ើរ	១២:៧–២២	។

	 ៦.	្ូរមដមើល	ផងដែរ	Lectures 
on Faith	(	ឆានាុំ		១៩៨៥	)		

ទុំព័រ	៦៩	។
	៧.	្រូមដមើល	Bible 

Dictionary	(	វចនានុកកម	
កពះគម្ីរ	ប៊ីប	),	ោក្យ	
“Faith”	(	ដ្រចក្ី	ជុំដនឿ	);	
្រូមដមើល	ផងដែរ	អាលរា៉ា	
៥៧:១៩–២៧;	៥៨:១០–១៣;	
មរមន	៩:៨–២១;	មរ៉ូឆែ	
៧:៣៣–៣៧;	ដគ្លលទ្ធិ	និង	
ដ្រចក្ី	្រញ្ញា	២៧:១៧	។

	 ៨.	្រូមដមើល	Andrew D. 

Olsen,	The Price 
We Paid: The 
Extraordinary Story of 
the Willie and Martin 
Handcart Pioneers	(	ឆានាុំ	
២០០៦	)	ទុំព័រ	៤៧០	។

	 ៩.	្រូមដមើល	Olsen, The 
Price We Paid,	ទុំព័រ	
៤៧៣–៧៤	។

	១០.	្រូមដមើល	Olsen,		
The Price We Paid,		

ទុំព័រ	១៦០	។
	១១.	Wallace Stegner,		

The Gathering of 
Zion: The Story of the 
Mormon Trail	(	ឆានាុំ	
១៩៦៤	)	ទុំព័រ	១១	។

	១២.	អិម	រា៉្រុល	បា�ឺត	
“Pioneer Faith and 
Fortitude Then and 
Now,”	លីអាហូណា	ដខ	កកកោ	
ឆានាុំ	២០១៣	ទុំព័រ	២០,	២១	។

អ្នក្តួស្តាេដូចជាហ្ដូអានហ្ដូងស៊

មូញ៉ដូសនិរភរិយារបស់គាត់ឡដូរ៉នន

ទពី្កុរអូតាវា៉ឡដូ្បងទសងអកាវាទ័រ

បង្រៀនងេើរថាងេើរងផ្របន្តនូវមរតក

្តួស្តាេងដ្េការងបើកបង្ហាញ

និររស់ងៅតាមផ្លដូវននដំណឃឹរល្អងដើម្បពី

ឲ្យអ្នកដនទងទៀតងដើរតាម។
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ែូចជាយ៉ូដស�សម្៊ីធដែ�អ្នកមិនចាំបាច់រានជីវិ្ែ៏
ល្អឥ្រ្ចះរែើម្ីរធ្វើជាឧ�ក�ណ៍ែ៏រោ�រពញរោយ

រចស្ដារៅក្ននុងតពះហស្��ស់តពះរ�ើយ។

សេរះគម្ពីរមរមនការនលច្នច្ញមកនន



កោយរា៉ាថ្យកអសហរូ�ឈិៃ

រនះ្ ឺជាអ្ថែ�ទទីពី�ក្ននុងអ្ថែ�ទដែលរានពី�ដផ្នកអំពីពយាក្�ីយ៉ូដស�ស្ម៊ីធ។អ្ថែ�ទទីមរួយ«ផលែលូវរៅក្ន់បា៉ាលនម៉រា៉»រានរៅ

ក្ននុងចបា�់លីអាេូណា,ដខមិ្ ុនាឆ្នាំ២០១៥។

ដូច	ជា	ផ្អូវ	ដៅ	បា៉ាលឆម៉រា៉	រប្រ់	យ៉ូដ្រប	្រ្ម៊ី្	ដែល	រាន	នូវ	រោរលុំបាក	និង	ដ្រចក្ី	ដសាកដ្	និង	

រោរសាកល្ង	ជា	ដកចើន	រោរខិតខុំ	កបងឹដកបង	រប្រ់	ដោក	ក្នុង	រោរនាុំ	មក	នូវ	កពះគម្ីរ	មរមន	ក៏	ែូច	គ្នា	ដែរ	—		

ជា	ែុំដែើររោរ	ដែល	ដៅ	ដពល	មរួយ	ដនាះ	បាន	ដ្វើ	ឲ្យ	ដោក	ធាលាក	់ក្នុង	អន្ង់	ឆន	ក្ី	អ្រ់	្រង្ឹម	យ៉ាង	ដករៅ	បុំផុត	។

ដៅ	រាកតី	ឆន	ឆថងៃ	ទី	២១	ដខ	កញ្ញា	ឆានាុំ	១៨២៣	យ៉ូដ្រប	្រករាន្តមិន	លក	់ដសាះ	។	វា	រាន	រយៈ	ដពល	បី	ឆានាុំ	

ដេើយ	រាុំង	ព	ីដោក	បាន	រាន	រោរនិមិត្ត	ែ៏	្ ុំ	មេិរា	គឺ	ដែល	បាន	ដ�ើញ	កពះ	ជា	កពះវរបិរា	និង	កពះរាជ	បុករា	កទង់	

គឺ	កពះដយ្រ៊ូវកគី្រ្	កបទល់	មុខ	ក្នុង	រោរ	ដ្្ើយ	តប	ែល់	រោរ	អងវរ	ែ៏	ដសាមាះ	អ្រ់	ព	ីែរួងចិត្ត	រប្រ់	ដោក	ដែើម្ី	ែឹង	ថា	

សា្រនាចកក	មរួយ	ណា	កតឹមកតូវ	។	រាុំង	ព	ីឆថងៃ	ដនាះ	ដោក	បាន	«	ដតងដត	ធាលាក	់ដៅ	ក្នុង	រោរ	ខុ្រ	្ ្គង	ជា	ដកចើន	ដេើយ	

្រដមង្	នូវ	រោរ	ទន់	ដខសោយ	ឆន	យុវវ័យ	និង	រោរ	្ កលួត	លីោ	ឆន	មនុ្រ្	ដោក	»	(	យ៉ូដ្រប	្រ្ម៊ី្	—	កបវត្តិ	១:២៨	)	។

ដោយ	ែឹង	ខ្លួន	អុំពី	កុំេុ្រ	ទាុំងដនះ	យ៉ូដ្រប	ដែល	រាន	អាយុ	១៧	ឆានាុំ	បាន	អងវរ	«	្រូម	ក្ី	អភ័យដទា្រ	

ចុំដោះ	អ្រ់	ទាុំង	អុំដពើ	បាប	និង	អុំដពើ	្ កលួត	លីោ	[	រប្រ់	ដោក	]	»	(	យ៉ូដ្រប	្រ្ម៊ី្	—	កបវត្តិ	១:២៩	)	។	ក្នុង	រោរ	

ដ្្ើយ	តប	ដទវរា	មរួយ	អង្គ	បាន	មក	ដក្រ	ដកគ	រប្រ់	ដោក	យ៉ូដ្រប	បាន	កបាប់	ថា	«	ដេើយ	ដោក	បាន	រាន	កបសា្រន៍	

ថា	កពះអរាចា្រ់	បាន	អត់ដទា្រ	ែល់	អុំដពើ	បាប	រប្រ់	ខ្នុុំ	»	។ ១

ដទវរា	ដែល	បាន	ដៅ	ខ្លួន	កទង់ថា	មរ៉ឆូែ	បាន	កបាប	់យ៉ូដ្រប	ថា	កពះគមី្រ	មរួយ	«	ដែល	រាន	្ររដ្ររ	ដៅ	ដលើ	

ផ្ទាុំង	រា្រ	»	និង	រាន	នូវ	«	ភាពដោរដពញ	ឆន	ែុំែឹងលអែ	ែ៍	អ្រ់កល្	ជានិច្ច	»	កតូវ	បាន	កប់	ទុក	ដៅ	កូន	ភ្ុំ	ជិត	ផ្ះ	

ដោក	ដៅ	បា៉ាលឆម៉រ៉ា	រែ្ឋ	នូវ	ដយ៉ាក	។	ររួម	ជាមរួយ	នឹង	គម្ីរ	ដនាះ	គឺ	«	រាន	ត អ្ូង	ពីរ	ែុុំ	ដៅ	ក្នុង	្រ៊ុម	កបាក	់—	ដេើយ	

ត អ្ូង	ទាុំង	ពីរ	ដនះ	ភាជាប	់ជាមរួយ	នឹង	កបោប់	បាុំង	កទូង	ជា	រប្រ់	ដែល	ដៅ	ថា	យូរីម	និង	្ូមីម	»	ដែល	«	កពះ	កទង់	បាន	

ដរៀប	ត អ្ូង	ដនាះ	ទុក	.	.	.	ជា	កបដយជន៍	ឆន	រោរ	បកដកប	គម្ីរ	ដនះ	ឯង	»	(	យ៉ូដ្រប	្រ្ម៊ី្	—	កបវត្តិ	១:៣៤,	៣៥	)	។

ដៅ	យប់	ដនាះ	មរ៉ូឆែ	បាន	យង	មក	ជរួប	នឹង	យុវជន	ដែល	ដោរដពញ	ដោយ	រោរ	ភាញាក់	ដផអែើល	ឆកកដលង	ដនាះ	ពីរ	ែង	

បដនម្	ដទៀត	ដេើយ	បាន	រាន	កបសា្រន	៍ជា	ថ្មី	ម្ង	ដទៀត	ដោយ	កបុង	កបយ័ត្	នូវ	អវី	ដែល	ដោក	បាន	រាន	បន្អូល	ពី	

មុន	។	យ៉ូដ្រប	បាន	រាន	កបសា្រន៍	ថា	ដរៀងរាល	់ដពល	ដទវរា	បាន	បដន្ម	នូវ	រោរ	ោ្រ់	ដតឿន	មរួយ	«	ដោយ	កបាប	់

ខ្នុុំ	ថា	អារក្	សារាុំង	នឹង	ពយាយម	ល្លួង	ខ្នុុំ	(	ពដីកោះ	មក	ពី	្រភាព	កកខ្ត់	រប្រ់	កគរួសារ	ឪពុក	ខ្នុុំ	)	ឲ្យ	ដៅ	យក	

ផ្ទាុំង	ទាុំងឡាយ	ដែើម្ី	នឹង	កសាង	ខ្លួន	ជា	អ្ក	រាន	។	ដរឿង	ដនះ		កទងឃ់្ត់	ខ្នុុំ	ដោយ	រាន	បន្អូលថា	ខ្នុុំ	មិន	កតូវ	រាន	

ដគ្លបុំែង	ដផ្ង	ដទៀត	ក្នុង	ដ្រចក្ី	នឹក	គិត	ក្នុង	រោរ	បាន	ផ្ទាុំង	ទាុំងឡាយ	មក	ដករៅ	ព	ីដែើម្ី	្ររដ្រើរ	តដមកើង	កពះ	

ដេើយ	មិន	កតូវ	ធាលាក់	ដៅ	ក្នុង	ឥទ្ធិពល	ឆន	មូលដេតុ	អវី	ដផ្ង	ដទៀត	ដ�ើយ	ដករៅ	ពី	រោរ	កសាង	នគរ	ឆន	កពះ	ប៉ុដណាណះ	មិន	

ែូដចានាះ	ដសាត	ដទ	ខ្នុុំ	មិន	អាច	នឹង	យក	ផ្ទាុំង	ទាុំងឡាយ	មក	បាន	ដ�ើយ	»	(	យ៉ូដ្រប	្រ្ម៊ី្	—	កបវត្តិ	១:៤៦	)	។

ដៅ	ឆថងៃ	បនាទាប់	ដនាះ	យ៉ូដ្រប	អ្រ់	ករាលាុំង	ជា	ខាលាុំង	ដោយសារ	ដត	បទពិដសា្ន៍	ដែល	ដោក	បាន	ទទរួល	ដៅ	យប់	

ដនាះ	។	ឪពុក	រប្រ់	ដោក	បាន	ឲ្យ	ដោក	ដចញ	ពី	រោរដ្វើរោរក្នុងចរាការ	ដេើយ	ដពល	ដែល	យ៉ូដ្រប	ដែើរ	ដៅ	ផ្ះ	ដែើម្ី	

្រករាក	ដនាះ	មរ៉ូឆែ	បាន	មក	ជរួប	ដោក	ជា	ដលើក	ទ	ីបរួន	។	ដទវរា	បាន	ដែនាុំ	យ៉ូដ្រប	ឲ្យ	កត�ប់	ដៅ	ជរួប	ឪពុក		

ដោក	វិញ	ដេើយ	កបាប់	ឪពុក	អុំពី	រោរនិមិត្ត	ដនាះ	ដេើយ	យ៉ូដ្រប	បាន	ដ្វើ	ែូដចានាះ	។	បនាទាប់	មក	ដោក	បាន	ដៅ	កូន	ភ្ុំ	
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22 លបីអា�ូណា

ដៅដក្រ	ដនាះ	(	្រូមដមើល	យ៉ូដ្រប	្រ៊្មី្	—	កបវត្តិ	១:៤៩–៥០	)	។

បនាទាប់	ព	ីមក	ែល់	ភ្ុំ	ដេើយ	យ៉ូដ្រប	បាន	គ្្់រ	ដបើក	កបអប់	ថ្ម	ដែល	កប	់ដនាះ	

ដែល	រាន	ផ្នុក	នូវ	ផ្ទាុំង	ទាុំងឡាយ	ដេើយ	បាន	ដោង	ឆែ	ដៅ	ផ្ទាុំង	ទាុំងដនាះ	។	

ដពល	ដោក	កុំពុង	ដត	ដោង	ឆែ	ដៅ	ដនាះ	រាន	ករាលាុំង	យ៉ាង	ខាលាុំង	មរួយ	ទាញ	

ដោក	ដៅ	ដករោយ	ដេើយ	បាន	ដ្វើ	ឲ្យ	ដោក	អ្រ់	ករាលាុំង	។	ដពល	ដោក	បាន	

បន្ឺ	្រុំដ�ង	ដោយ	្ររួរ	ថា	ដេតុ	អវី	ដោក	មិន	អាច	យក	ផ្ទាុំង	ទាុំងឡាយ	ដនាះ	

ដចញ		មក	ដនាះ	មរ៉ឆូែ	បាន	កបាប់	ដោក	ថា	«	ពីដកោះ	ឯង	ពុុំ	បាន	រកសោ	កពះបញ្ញត្តិ	

ទាុំងឡាយ	រប្រ់	កពះអរាចា្រ់	»	។ ២

ថវី	ដបើ	រាន	រោរ	កពរាន	ែ៏	ចបា្រ់	ោ្រ់	ពី	ដទវរា	ក្ី	ក៏	យ៉ូដ្រប	បាន	គិត	ថា	ផ្ទាុំង	

ទាុំងដនាះ	កបដេល	ជា	អាច	ដោះកសាយ	បញ្ហា	េិរញ្ញវត្នុ	រប្រ់	កគរួសារ	ដោក	

បាន	។ ៣	ជា	លទ្ធផល	មរ៉ឆូែ	បាន	បដងកើត	ជា	ដពល	ដវោ	សាកល្ង	បរួន	ឆានាុំ	

ដែើម្ី	ឲ្យ	យ៉ូដ្រប	រាន	ភាព	ចា្រ់	ទុុំ	និង	ដែើម្ី	ដរៀបចុំ	ែរួងចិត្ត	និង	គុំនិត	រប្រ់	

ដោក	ដែើម្ី	ទទរួល	យក	រោរដៅ	រប្រ់	ដោក	ដោយ	រាន	ដគ្លបុំែង	ែ៏	

បរ្ុិរទ្ធ	ដែល	ជា	រោរ	តកមូវ	ឲ្យ	រាន	ក្នុង	រោរ	ដ្វើ	កិច្ចរោរ	ែ៏	ពិ្រិែ្ឋ	ដបប	ដនាះ	។

ឧបសគ្ទាំងឡាយ្ ្ននុងការប្ណម្ប

បរួន	ឆានាុំ	ដករោយ	មក	យ៉ូដ្រប	បាន	ដរៀបចុំ	ររួចរាល់	ដៅ	ទី	បុំផុត	។	ដទាះ		

យ៉ាង	ណា	ឧប្រគ្គ	ទាុំងឡាយ	ក្នុង	រោរ	បកដកប	ផ្ទាុំង	ទាុំងឡាយ	គឺ	្ ុំ		

ឆកកដលង	។	ដទើប	នឹង	ដរៀបរោរ	ថ្មីដថាមាង	យ៉ូដ្រប	កតូវ	ដ្វើ	រោរ	ដែើម្ី	ផ្គត់ផ្គង់		

ែល់	អិមរា៉ា	និង	រូបដោក	ផ្ទាល់	ក៏	ែូច	ជា	្ររាជិក	កកុម	កគរួសារ	ដោក		

ដែល	ដៅ	ដត	ពឹង	ដផអែក	យ៉ាង	ខាលាុំង	ដៅ	ដលើ	រោរ	ររួម	ចុំដែក	រប្រ់	ដោក	។		

កបដេល	អវី	ដែល	រោន់ដត	ពិបាក	ជាង	ដនាះ	ដទៀត	គឺ	យ៉ូដ្រប	បាន	កបឈម		

នឹង	រោរ	ជុំទា្រ់	និង	ភាព	កុំណាញ់	រប្រ់	្រេគមន៍	ែ៏	្ ុំ	ដនាះ	ដែល	បាន	គុំរាម	

កុំដេង	ថា	នឹង	ដ្វើ	ឲ្យ	ដគ	ែឹង	ឮ	និង	ដ្វើ	ឲ្យ	បាត់បង់	ផ្ទាុំង	ទាុំងឡាយ	ដនាះ	។

ដពល	ដែល	កកុម	មន្ុរ្	កុំណាច	ដៅ	បា៉ាឆម៉រា៉	មរួយ	កកុម	្រម្នុត	ឲ្យ	យ៉ូដ្រប	

បងាហាញ	ផ្ទាុំង	ទាុំងឡាយ	ែល់	ពរួកដគ	ឬ	ក៏	ដោក	នឹង	កតូវ	ចាក់	ជ័រ	ដរៅ្រ៊ូ	និង	

ដរាម្រតវ	ដលើ	ដនាះ	ដោក	បាន	ែឹង	ថា	ដោក	កតូវ	ដត	ចាកដចញ	។ ៤	ែូដច្ះ	ដៅ	

ចុង	ឆានាុំ	១៨២៧	យ៉ូដ្រប	បាន	ោក់	ទុក	ផ្ទាុំង	ទាុំងឡាយ	ដៅក្នុង	្ ុង	្រដែដៅក	

មរួយ	បាន	ដវច	រប្រ់	របរ	មរួយ	ចុំនរួន	បាន	ខ្ចី	កបាក់	៥០	ែុោលារ	ពី	មិត្ត	រប្រ់	

ដោក	និង	ជា	អ្ក	ដជឿ	ែុំបូង	ដគ	គឺ	រា៉ាទិន	ហារិ្រ	ដេើយ	បាន	នាុំ	ភរិយ	រប្់រ	

ដោក	ដែល	កុំពុង	រាន	ឆផ្	ដោះ	ដ្វើ	ែុំដែើរ	ជាង	១៦១	គ.ម	ដៅ	ខាង	ត្អូង	ដៅ	

ភូមិ	ហារម៉ូនី	រែ្ឋ	ដផន្រិលដវញា៉ា	ដែើម្ី	ដៅ	រ្រ់	ដៅ	ជាមរួយ	ឪពុក	រាដៅយ	រប្រ់	

អិមរា៉ា	។	ដោក	បាន	្រង្ឹម	ថា	រោរ	ផ្លា្រ់	ប្អូរ	នឹង	ជរួយ្រករាល	ែល់	រោរងារ	

កបចាុំ	ឆថងៃ	រប្រ់	ពរួកដោក	និង	រំដោះ	ពរួកដោក	ពី	កបពលភាព	ឆន	រោរដោភលន	់

និង	កុំេឹង	ដឃ្រដៅដែល	រាន	ោ្រដពញ	បា៉ាលឆម៉រា៉	។

សាថានភាព	បាន	កបដ្រើរ	ដ�ើង	កគប់កគ្ន់	ដៅ	រែូវ	រងា	ដនាះ	ដែល	នាុំ	ឲ្យ	យ៉ដូ្រប	

អាច	បកដកប	កពះគម្ីរ	មរមន	បាន	ខ្ះៗ	។	ដៅ	ដខ	ដមសា	រា៉ាទិន	ហារិ្រ	បាន	

ផ្លា្រ់	ដៅ	ហារម៉ូន	ីដែើម្ី	ជរួយ	យ៉ូដ្រប	ក្នុង	នាម	ជា	ដ្រ្មៀន	ដេើយ	កិច្ចរោរ	ឆន	

រោរបកដកប	បាន	ចាប់	ដផ្ើម	យ៉ាង	េ្មត់ចត់	។	មក	ែល់	ោក់កណាដាល	ដខ	មិថុនា	

—	គឺ	កបដេល	ជា	កបាុំ	ឆានាុំ	រាុំង	ពី	ឆថងៃ	ែ៏	្រុំខាន់	បុំផុត	ដនាះ	ដែល	យ៉ូដ្រប	កតូវបាន	

ដែនាុំ	ជា	ដលើក	ទី	មរួយ	ឲ្យ	ដៅ	ឯ	ភ្ុំ	គូម៉ូរា៉	ដែើម្ី	ដៅ	ទទរួល	ផ្ទាុំង	ទាុំងឡាយ	—

ពរួកដោក	ដ្វើ	បាន	១១៦	ទុំព័រ	នូវ	ចបាប់	្ររដ្ររ	ឆែ	ឆន	រោរ	បកដកប	ដនាះ	។ ៥

មក	ែល់	កតឹម	ដនះ	រា៉ាទិន	បាន	ទទូច	្រុុំ	រោរអនុញ្ញាត	ព	ីយ៉ូដ្រប	ដែើម្ី	យក	

ចបាប់	្ររដ្ររ	ឆែ	ដនាះ	ដៅ	បា៉ាលឆម៉រា៉	ដែើម្ី	បងាហាញ	ែល់	លូ្រ៊ី	ជា	ភរិយ	រប្រ់	

គ្ត់	ដែល	ដយើង	អាច	យល់	បាន	ថា	នាង	ចង់	ដ�ើញ	ភ្រ្នុរាង	មរួយ	ចុំនរួន	នូវ		

អវី	ដែល	បាន	យក	ដពល	ដវោ	និង	កទព្យ្រម្ត្តិ	ជា	ដកចើន	រប្រ់	សាវាមី	នាង		។		

ប៉ុដន្ត	បនាទាប់	ព	ីបាន	្ូរម	ែល់	កពះអរាចា្រ់	យ៉ូដ្រប	កតវូបាន	កបាប់	ពីរ	ែង	ថា		

កុុំ	អនុញ្ញាត	ឲ្យ	រា៉ាទិន	យក	ចបាប់	្ររដ្ររ	ឆែ	ដនាះ	ដៅ	។ ៦

ដែើម្ី	ឲ្យ	្រងៃប់	ែល់	ចិត្ត	ភរិយ	គ្ត់	ដែល	រាន	រោរ្រង្័យ	និង	តកមូវ	ឥត	

កសាកកសាន្ត	ដនាះ	រា៉ាទិន	បាន	ដៅ	ដែញ	ដោល	្ុរុំ	យ៉ូដ្រប	ម្ង	ដទៀត	។	ដោយ	

រោរ	កពរួយ	ចិត្ត	ដនាះ	យ៉ូដ្រប	បាន	ដៅ	ឯ	កពះអរាចា្រ់	ជា	ដលើក	ទី	បី	។	ជា	រោរដ្្ើយ	

តប	វិញ	កពះអរាចា្រ់	បាន	កបាប់	យ៉ូដ្រប	ថា	រា៉ាទិន	អាច	យក	ចបាប់	្ររដ្ររ	ឆែ	

ដនាះ	ដបើ	គ្ត់	នឹង	កគ្ន់ដត	បងាហាញ	វា	ែល់	មន្ុរ្	ដែលបានដកជើ្រ	ដត	កបាុំ	នាក់	

ដេើយ	បនាទាប	់មក	ឲ្យ	វា	កត�ប	់មក	វិញ	ភាលាម	។	យ៉ូដ្រប	បាន	ឲ្យ	ចបាប់	្ររដ្ររ	ឆែ	

ដនាះ	ដៅ	គ្ត់	ដោយ	សាទាកដ់្រ្ើរ	ប៉ុដន្ត	រា៉ាទិន	កតវូ	ចុះ	េត្ដលខា	ដលើ	ដ្រចក្ី	្រញ្ញា	

ជា	ោយលក្ខែ៍	អក្រ	ដែើម្ី	ដ្វើ	ែូច	ដែល	កពះអរាចា្រ់	បាន	ដែនាុំ	្រិន	។ ៧

រោរែ៍	ដនះ	បាន	ដផ្ើម	នូវ	កពឹត្តិរោរែ៍	ទាុំងឡាយ	ដែល	នាុំ	ឲ្យ	យ៉ូដ្រប	

ដកកៀមកកុំ	ចិត្ត	បុំផុត	ជាង	រោរែ៍	ណាណា	ទាុំងអ្រ់	ដែល	ធាលាប់	ដកើត	ដ�ើង	ចុំដោះ	

ដោក	។	មិន	យូរ	ប៉នុាមាន	បនាទាប់	ពី	រា៉ាទិន	បាន	ចាកដចញ	ដៅ	អិមរា៉ា	បាន	

ផ្ល់	កុំដែើត	ែល់	កូន	កបុ្រ	រានាក់	។	នាង	និង	យ៉ូដ្រប	បាន	ោក់	ដោមាះ	កូន	

កបុ្រ	ែុំបូង	រប្រ់	ពរួកដោក	ថា	អាលវិន	ទុក	ជា	រោរឧទ្ិ្រ	ែល់	បងកបុ្រ	ជា	ទី	

ក្រឡាញ់	រប្រ់	យ៉ូដ្រប	ដែល	បាន	ោ	ចាក	ដោក	រោល	ព	ីកបាុំ	ឆានាុំ	មុន	ដនាះ	។	វា	

ជា	ដសាកនាែកម្ម	មរួយ	ជាជាង	ឲ្យ	រោរ	បុំដពញ	ចដនាលាះ	ែ៏	្ ុំ	មរួយ	ដនាះ	អាវិន	ែ៏	តូច	

ដបរ	ជា	ពកងកី	ចដនាលាះ	ដនាះ	ដៅ	វិញ	ដោយ	បាន	សាលាប់	ដៅ	វិញ	ដៅ	ឆថងៃ	ដែល	គ្ត់	បាន	

ដកើត	មក	ដនាះ	គឺ	ដៅ	ឆថងៃ	ទី	១៥	ដខ	មិថុនា	ឆានាុំ	១៨២៨	។ មរ
៉ូថណ
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ដៅ	រាម	ផ្អូវ	ដនាះ	យ៉ូដ្រប	បាន	ដៅ	ែល់	ផះ្	ឪពុក	រាដៅយ	ដោក	—	ដោយ	ដែើរ	

ចរាងាយ	៣២	គ.ម	រោត	់យប់	ែ៏	ងងឹត	ពី	កដនង្	ដែល	ដោក	អាច	ឈប	់រដទះ	

បាន	—	ដោយ	បាន	ជុំនរួយ	ពី	អ្ក	ដ្វើ	ែុំដែើរ	ជាមរួយ	គ្នា	(	ជា	«	អ្ក	ែឆទ	»	

រា្ក់	)	ដែល	បាន	អាែិត	ែល់	ដោក	។ ៩

បនាទាប់	ព	ីយ៉ូដ្រប	បាន	មក	ែល់	និង	បាន	ទទរួល	រោរដថទាុំ	បន្តិច	ដេើយ	ដនាះ	

រា៉ាទិន	កតវូ	បាន	ដៅ	ឲ្យ	មកជរួប	។	គ្ត់	កតវូ	មកចូលររួម	នឹង	កកមុកគរួសារ	្រ្ម៊ី្	

្រករាប់	អាហារ	ដពល	កពឹក	ប៉ុដន្ត	ពុុំ	បាន	មក	រេូត	ែល់	ឆថងៃ	កតង់	។	ដោយ	ដែើរ	

យឺតៗ	ដនាះ	គ្ត់	បាន	ឈប	់ដៅ	ឯ	ដរោលាង	ទាវារ	ផ្ះ	ដផ្លាះ	របង	ដេើយ	បាន	ទាញ	មរួក		

មក	កគបដភក្	គ្ត់	ដេើយ	បាន	អង្គនុយ	ដៅ	ទី	ដនាះ	។ ១០

«អ្វដីៗទាំងអស់បា្់អស់កហើយ!»

ទីបុំផុត	រា៉ាទិន	បាន	ចូល	មក	ក្នុង	ផ្ះ	។	ដោយ	មិន	បាន	ក្រែី	មរួយ	រា៉ាត់		

ដសាះ	ដនាះ	គ្ត	់បាន	យក	្រម	សាលាបកោ	រប្រ់	គ្ត់	ដែើម្ី	បរដិភាគ	។	ប៉ុដន្ត	មុន	

នឹង	ោក	់ចូល	ដៅ	ក្នុង	រាត់	គ្ត់	បាន	យុំ	ទាុំង	បន្ឺ	ថា	«	ឱ	ខ្នុុំ	បាន	បាត់	បង់	កពលឹង	

ខ្នុុំ	ដេើយ	!	» ១១

ជាមរួយ	នឹង	ឃ្លា	ដនះ	យ៉ូដ្រប	ដករោក	ឈរ	ដ�ើង	ដេើយ	កទដហាយុំជា្រុំដ�ង	

ខាលាុំងៗ		៖	«	រា៉ាទិន	ដតើ	ដោក	បាន	ដ្វើ	ឲ្យ	បាត់	ចបាប់	្ររដ្ររ	ឆែ	ទាុំង	ដនាះ	

ដមន	ដទ	?	»	ដតើ	ដោក	បាន	បុំោន្រម្ថ	រប្រ់	ដោក	ដេើយ	នាុំ	មក	នូវ	រោរ	

ផនាទាដទា្រ	មកដលើ	កបាល	ខ្នុុំ	ក៏	ែូច	ជា	កបាល	រប្រ់	ដោក	ផ្ទាល់	ឬ	?	»

រា៉ាទិន	បាន	ដ្្ើយ	តប	ដោយ	ក្រងូត	ក្រងាត់	ថា	«	ដមនដេើយ	វា	បាត	់អ្រ់		

ដេើយ	ដេើយ	ខ្នុុំ	មិន	ែឹង	ថា	វា	បាត់	ដៅ	ណា	ដទ	»	។ ១២	(	រា៉ាទិន	បាន	បងាហាញ	ចបាប	់	

្ររដ្ររ	ឆែ	ដៅ	មនុ្រ្	ដផ្ងដទៀត	ដករៅ	ពី	មន្ុរ្	កបាុំ	នាក	់យ៉ូដ្រប	បាន	ដរៀបរាប់		

ដករោយ	មក	ដទៀត	ថា	«	ដេើយ	ដោយ	កលល្ិច	ដនាះ	ចបាប់	្ររដ្ររ	ឆែ	ទាុំងដនាះ		

កតវូ	បាន	ដគ	យក	ពី	គ្ត់	ដៅ	»	។ ១៣	)

យ៉ូដ្រប	បាន	យុំ	ដក្រក	យ៉ាង	ខាលាុំង	ទាុំង	ដក្រក		៖	«	បាត់	អ្រ់	ដេើយ	!		

បាត់	អ្រ់	ដេើយ	!	ដតើ	ខ្នុុំ	ដ្វើ	ែូច	ដម្ច	ដៅ	?	ខ្នុុំ	បាន	ដ្វើ	អុំដពើ	បាប	—	វា	គឺ	ជា	ខ្នុុំ	ដែល		

អន្ង	យក	ដ្រចក្ី	ដករោ្	ឆន	កពះ	»	។	ដោយ	ទាុំង	«	យុំ	ខ្ឹកខ ល្ួល	ទាុំង	ដក្រក	ថងៃអូរ		

ផង	ដេើយ	ដ្រចក្ី	ដសាកដ្	ែ៏	ជូរចត់	បុំផុត	ដែល	បាន	បុំដពញ	ដពញ	ទាុំង	ក្នុង		

ផ្ះ	»	ដនាះ	យ៉ូដ្រប	បងាហាញ	នូវ	ទុក្ខ	កពរួយ	ែ៏	្ ុំដ្ង	បុំផុត	។ ១៤

កិច្ចរោរ	បកដកប	បាន	ឈប់	មរួយ	រែូវ	រោល	ដេើយ	ផ្ទាុំង	ទាុំងឡាយ	និង		

កបោប់	បកដកប	កតូវបាន	យក	ដចញ	ព	ីយ៉ូដ្រប	រេូត	ែល់	ឆថងៃ	ទី	២២	ដខ	កញ្ញា	

—	គឺ	ជា	រោររំឭក	ដែល	ដ្វើ	ឲ្យ	ឈឺចាប់	ឆកកដលង	ឆន	កគ្	សាកល្ង	ពី	មុន	រប្រ់	

ដោក	។	ដោក	ក៏	បាន	រង	នូវ	រោរ្រ្ី	បដនាទា្រ	ែ៏	តឹងដតង	ពី	កពះអរាចា្រ់	ផង	ដែរ	៖

«	ដេើយ	ដមើល	ចុះ	អ្ក	ដតងដត	រំលង	កពះបញ្ញត្តិ	និង	កកិត្យ	វិន័យ	ទាុំងឡាយ		

ឆន	កពះ	ដេើយ	បាន	ដៅ	រាម	រោរ	បញ្ចនុះ	បញ្ចអូល	ទាុំងឡាយ	ឆន	មន្ុរ្	ដោក	។

«	ែ្ិត	ដមើល	ចុះ	អ្ក	មិន	កតូវ	ខាលាច	មនុ្រ្	ជាង	កពះ	ដ�ើយ	។	ដទាះ	ជា	មន្ុរ្		

ដោក	ចាត់	ែុំបូនាមាន	ទាុំងឡាយ	ឆន	កពះ	ទុក	ជា	គ្មាន	តឆម្	ដេើយ	ដមើល	ងាយ		

កពះបន្អូល	ទាុំងឡាយ	ឆន	កទង់	ក	៏ដោយ	—

«	ប៉ុដន្ត	អ្ក	គរួរដត	រាន	ចិត្ត	ដសាមាះកតង់	ដនាះ	កទង	់ក	៏នឹង	្រន្ធឹង	កពះោេុ	រប្់រ	

កទង់	ដេើយ	កទកទង	់អ្ក	ព	ីអ្រ់	ទាុំង	កពរួញ	ដភ្ើង	រប្រ់	រារ្រកតវូ	ដេើយ	កទង់	ក៏	

នឹង	គង់	ដៅ	ជាមរួយ	អ្ក	កគប់	ដពល	ដវោ	រាន	រោរ	ខវល់	ខាវាយ	ដែរ	»	(	គ.	និង	្រ.	

៣:៦–៨	)	។

្រូម	ក្រឆម	ដមើល	ពី	រោរលុំបាក	ក្នុង	រោរទទរួល	វិវរែៈ	មរួយ	ដបប	ដនះ	។	

យ៉ូដ្រប	ដទើប	ដត	បាន	បាត់បង់	កូន	កបុ្រ	ែុំបូង	រប្រ់	ដោក	។	ដោក	ដ្រ្ើរ	ដត	នឹង	

បាត់បង់	ទាុំង	ភរយិ	ដោក	ដទៀត	។	ដេើយ	រោរ្រដកមច	ចិត្ត	រប្រ់	ដោក	ក្នុង	រោរ	

កបគល់	ចបាប់	្ររដ្ររ	ឆែ	ទាុំងដនាះ	ែល់	រា៉ាទិន	គឺ	កតូវ	បាន	ដ្វើ	ដ�ើង	ដោយ	បុំែង	

កបាថានា	ែ៏	ដសាមាះ	អ្រ់	ពី	ចិត្ត	ដែើម្ី	ជរួយ	ែល់	មិត្ត	រានាក់	ដែល	បាន	ជរួយ	ដោក	ក្នុង	

រោរែ៍	ដនះ	ដ្រ្ើរ	ដត	មិន	អាច	

កទាុំកទ	បាន	ដៅ	ដេើយ	រវាង	រោរ	អ្រ់	

ករាលាុំង	ដែល	មក	ពី	រោរឈ	ឺដោះ	ែ៏	យូរ	

និង	ខាលាុំងរោលា	និង	អារម្មែ៍	ទុក្ខ	កពរួយ	ពី	រោរ	បាត	់បង់	កូន	នាង	ដនាះ	អិមរា៉ា	ផ្ទាល់	

ក៏	បាន	្រ្ិត	ដៅ	ក្នុង	សាថានភាព	ែ៏	ដកគ្ះថានាក	់ជិត	នឹង	បាត់បង់	ជីវិត	ដទៀត	ផង	។	

អ្រ់	រយៈ	ដពល	ពីរ	្របាដៅេ៍	យ៉ូដ្រប	បាន	កពរួយ	បារម្ភ	ពី	អិមរា៉ា	ដថទាុំ	នាង	ឲ្យ	រាន	

្រុខភាព	ដ�ើង	វិញ	្រូម្ី	ដត	ដោក	បាន	ដ្វើ	រោរ	ទាុំង	ដេល	្ ង្	ទុក្ខ	កពរួយ	រប្រ់	

ដោក	អុំពី	ទារក	អាលវិន	។	ដៅ	ទី	បុំផុត	ដពល	អិមរា៉ា	បាន	បងាហាញ	្រញ្ញា	ឆន	រោរ	

រាន	្រុខភាព	រឹងបុឹង	ដ�ើង	វិញ	ដនាះ	គុំនិត	រប្រ់	យ៉ូដ្រប	បាន	ដបរ	ដៅ	រា៉ាទិន	និង	

ចបាប់	្ររដ្ររ	ឆែ	ទាុំងដនាះ	។ ៨

ដោយ	កជាបែឹង	ព	ីកងវល់	រប្រ់	យ៉ូដ្រប	ដនាះ	អិមរា៉ា	បាន	ដលើក	ទឹក	ចិត្ត	ដោក	

ឲ្យ	កត�ប់	ដៅ	បា៉ាលឆម៉រា៉	ដែើម្ី	ដៅ	ពិនិត្យ	ដមើល	រា៉ាទិន	និង	ចបាប់	្ររដ្ររ	ឆែ	

ទាុំង	ដនាះ	។	ជាមរួយ	នឹង	ភាពក្រដងះ	ក្រដងាច	ដែល	អាច	ដមើល	ដ�ើញ	ដលើ	ឆផ្	

មុខ	ដោកទឹក	មុខ	យ៉ាង	ក្រោប់	ក្រដោន	ដនាះ	ដោក	ជិះ	រដទះ	ដ្រះ	ដ្វើ	ែុំដែើរ	

ដៅ	ទិ្រ	ខាង	ដជើង	។	ដោយ	មិន	បាន	េូប	ចុក	ឬ	មិន	បាន	ទទរួល	ទាន	ែុំដែក	

រា៉ាទិនហារិសបានឈប់ងៅឯងកាលោរោវារផ្ទះរបស់
្្ួសារស្៊៊ីធង ល្ោទះរបរងហើេបានោញមួកមក
្្បបភ្នកគាត់ងហើេបានអរ្នុេងៅទពីងនាទះ។

ៃរូវកយា៉ា្

ណផៃសឈិលកវញ៉ា

បា៉ាលនម៉រា៉

ហារម៉រូៃដី
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កិច្ចរោរ	ែ៏	ពិ្រិែ្ឋ	មរួយ	។	ដមន	ដេើយ	ដទាះ	ជា	យ៉ូដ្រប	រាន	ទុក្ខកពរួយ	យ៉ាង	ណា	

ដេើយ	ដទាះ	ជា	ដោក	បាន	គិត	ថា	ដោក	បាន	ពឹងដផអែក	ដៅ	ដលើ	រា៉ាទិន	ហារិ្រ	

យ៉ាង	ណា	ក៏	ដោក	បាន	ខកខាន	ដរឿង	មរួយ	ដែល	កពះ	រំពឹង	ចង	់បាន	ទាុំង	ក្រងុ	

ពី	ពរួក	្រិ្រ្	រប្រ់	កទង់	៖	ដតងដត	ទុកចិត្ត	ដៅ	ក្នុង	កពះោេុ	រប្រ់	កពះអរាចា្រ់	

ជានិច្ច	ដេើយ	ពុុំ	ដមន	ដៅ	ក្នុង	ឆែ	ខាង	សាច់	ោម	ដនាះ	ដទ	។	ចុំដោះ	កិត្តិយ្រ	

ែ៏	និរន្តរ៍	រប្រ់	យ៉ូដ្រប	ដោក	បាន	ដរៀន	ព	ីដមដរៀន	ដនះ	ក្នុង	រដបៀប	យ៉ាង	កជាលដករៅ	

មរួយ	ដែល	ដោក	ពុុំ	ដែល	បាន	ដ្វើ	កុំេុ្រ	ែដែល	ដនាះ	ម្ង	ដទៀត	ដ�ើយ	ដេើយ	

មិន	យូរ	ប៉ុនាមាន	ក៏	បាន	ទទរួល	ផ្ទាុំង	ទាុំងឡាយ	និង	កបោប់	បកដកប	មក	វិញ	

ដេើយ	ដោក	ក	៏បាន	ចាប់	ដផ្ើម	ជុំហាន	ឆន	រោរ	បរចិាចាគ	ចុំដោះ	សា្រនា	គឺ	ែូចជា	

ពិភពដោក	មិន	បាន	ដ�ើញ	ដសាះ	រាុំង	ពី	រោរបដកមើ	រប្រ់	កពះដយ្ូ៊រវកគី្រ្	

ផ្ទាល	់។	ដោយ	ចាប	់ដផ្ើម	ដៅ	ក្នុង	និទា�រែូវ	ក្នុង	ឆានាុំ	១៨២៩	ឥ�អូវ	ដនះ	ដោយ	

រាន	អូលីដវើរ	ដៅដឌើរី	ដៅ	ដក្រ	ដោក	ដនាះ	គរួរ	ឲ្យ	ភាញាក់	ដផអែើល	យ៉ូដ្រប	បាន	បកដកប	

៥៥៨	ទុំព័រ	ឆន	កពះគម្ីរ	មរមន	យ៉ាង	ដកចើន	បុំផុត	កតឹម	៦៥	ឆថងៃ	ឆន	ឆថងៃ	ដ្វើ	រោរ	។ ១៥	

ដនះ	គឺ	ពិត	ជា	ដល្ឿន	ែ៏	ដលឿន	ឆកកដលង	ដបើ	ដកបៀបដ្ៀប	ដៅ	នឹង	កិច្ច	កបឹងដកបង	

ពី	មុន	រប្រ់	ដោក	។	វា	ក៏	ជា	ព័តរ៌ាន	ែ៏	រាន	កបដយជន៍	ផងដែរ	ក្នុង	រោរ	កត់	

្ររដ្ររ	ឆែ	ដៅ	ដបាះពុម្	។	ប៉ុដន្ត	អព្ភអូដេតុ	ែ៏	្ ុំ	បុំផុត	ក្នុង	រោរែ៍	ទាុំងអ្រ់	ដនះ	

គឺ	មិន	ដមន	ដៅ	ក្នុង	រដបៀប	ដែល	កិច្ចរោរ	ទាុំងឡាយ	កតូវ	បាន	្រដកមច	យ៉ាង	ដលឿន	

យ៉ាង	ណា	ដនាះ	ដទ	ប៉ុដន្ត	ដៅ	ក្នុង	ភាព	្រ្មនុកសាមាញ	ឆន	អវី	ដែល	កតូវ	ដ្វើ	បាន	ក្នុង	រយៈ	

ដពល	ដែល	កតូវរោរ	រោរ	ខិតខុំ	កបឹងដកបង	យ៉ាង	ខាលាុំង	។

ម្្ររះគម្ដីរដ៏អសាចារ្យសមេនុ្សាមាញមរួយ

ដយង	រាម	រោរ	្ររុប	ដ្រចក្ី	ដោយ	អ្ក	រាន	វិជាជា	ដករៅ	កជះ	មរួយ	ថ្មីៗ	ដនះ		

ដនះ	គឺ	ជា	អវី	ដែល	យ៉ូដ្រប	បាន	ដ្វើ	បាន	យ៉ាង	រាន	កប្ិរទ្ធិភាព	ក្នុង	រយៈ	ដពល	

៦៥	ឆថងៃ	ឆន	ឆថងៃ	ដ្វើ	រោរ	ឆន	រោរបកដកប	ដនាះ	៖	«	មិន	កតឹម	ដត	រាន	កបវត្តិសាក្រ្ត	ជាង	

មរួយ	ោន់	ឆានាុំ	[	ដៅក្នុង	កពះគម្ីរ	មរមន	]	ដែល	ររួម	រាន	ដោមាះ	បុគ្គល	ជាង	ពីរ	

រយ	ដោមាះ	និង	ទីកដនង្	ចបា្រ់	ោ្រ់	ជិត	មរួយ	រយ	កដន្ង	ប៉ុដណាណះ	ដទ	ប៉ដុន្ត	

និទានកថា	ដទៀត	ដសាត	កតូវបាន	ផ្ល់	ដោយ	កិច្ចរោរ	រប្រ់	អ្ក	ដក្រកមរួល/

អ្ក	កបវត្តិសាក្រ្ត	បី	នាក់	—	នីឆេវ	មរមន	និង	មរ៉ឆូែ	។	តរួដលខ	ទាុំងដនះ	ក៏	

កតវូបាន	អះអាង	ផងដែរ	ថា	ដផអែក	ែុំដែើរ	ដរឿង	រប្រ់	ពរួកដគ	ដៅ	ដលើ	បញ្ី	ទាុំងឡាយ	

ដែល	រាន	ពីមុន	មក	ជា	ដកចើន	។	លទ្ធផល	គឺ	ជា	្ររា្រភាព	ែ៏	្រ្មនុកសាមាញមរួយ	

ដែល	ររួម	បញ្ចអូល	នូវ	កបដភទ	ជា	ដកចើន	រាប់	ចាប់	រាុំង	ពី	និទានកថា	ដោយ	កតង់ៗ	

ដៅ	ដទ្រនកថា	និង	្រុំបុកត	ដែល	កតូវ	បាន	ោក់	បញ្ចអូល	ដៅ	ោក្យ	អរាថា្ិបបាយ	

និង	ោក្យ	កុំណាព្យ	ខាង	វិញ្ញាែ	។	វា	តកមូវ	ឲ្យ	រាន	រោរអត់្្មត	់យ៉ាង	ដកចើន	

ដែើម្ី	ដ្វើ	ដចញ	នូវ	ដ្រចក្ី	ពិសាដៅរ	ទាុំងអ្រ់	ឆន	រោលកបវត្តិ	ភូមិសាក្រ្ត	ពងសោវល	ី

និង	បញ្ី	ដែល	ជា	កបភព	ទាុំងឡាយ	ប៉ដុន្ត	កពះគម្ីរ	មរមន	គឺ	រាន	ភាពខាជាប់ខ្លួន	

ែ៏	គរួរ	ឲ្យ	កត្់ររាគាល់	យ៉ាង	អសាចារ្យ	ដៅ	ដលើ	រោរែ៍	ទាុំងអ្រ់	ដនះ	។	រោលកបវត្តិ	

កតវូបាន	បកកសាយ	ជាក់	ដ្រ្ង	ឥត	ចដនាលាះ	ថវី	ដបើ	រាន	រោរក្រឆម	កត�ប់	ដៅ	

ដករោយ	វិញ	និង	និទានកថា	ជាន់	គ្នា	មរួយ	ចុំនរួន	ក្ី	.	.	.	ដេើយ	អ្ក	និទាន	រកសោ	ឲ្យ	

ដៅ	កតង់ៗ	ទាុំង	លុំោប់	លុំដោយ	និង	ទុំនាក់	ទុំនង	កកុម	កគរួសារ	ក្នុង	ចុំដណាម	

អ្ក	ដថ	រកសោ	បញ្ី	សា្រន៍	នីឆេវ	ទាុំង	ឆម្ភ	កបាុំមរួយ	នាក់	និង	ដ្រ្ច	សា្រន៍	យ៉ាដរឌ	

ដ្រ្រិប	មរួយ	អង្គ	(	ររួម	ទាុំង	ដខ្	ក្រឡាយ	ទាុំងអ្រ់	)	។	ភាព្រ្មនុកសាមាញ	គឺ	វា	

ដកចើន	ដបបដនាះ	ដទើប	មន្ុរ្	រានាក់	នឹង	សាមាន	ថា	អ្ក	និពន្ធ	បាន	ដ្វើរោរ	ដោយ	ដកបើ	

រារាង	និង	ដផនទ	ី្រូម្ី	ដត	ភរយិ	រប្រ់	យ៉ូដ្រប	្រ្ម៊ី្	.	.	.	បាន	កបដកក	យ៉ាង	

ចបា្រ់	ថា	ដោក	ពុុំ	បាន	្ររដ្ររ	អវី	មរួយ	មុន	នឹង	រោរ	បកដកប	ដែល	ដោក	បាន	

ទដនញ្	ឬ	ក៏	អាន	រាម	ដពល	ដោក	បកដកប	ដនាះ	ដទ	ដេើយ	ពិត	ណា្់រ	នាង		

បាន	អះអាង	ថា	យ៉ូដ្រប	បាន	ចាប់	ដផ្ើម	្រូកត	ដោយ	ពុុំ	ដមើល	ចបាប់	្ររដ្ររ	ឆែ		

ឬ	ដោយ	ពុុំ	បាច់	រាន	ដគ	អាន	កត�ប់	ដៅ	ដោក	វិញ	នូវ	រោរ្ររដ្ររ	ចុង	ដករោយ	

ដនាះ	ដទ	»	។ ១៧

ដនះ	មិន	ទាុំង	នយិយ	អុំព	ីរចនា	្រម្័ន្ធ	ឆន	អក្រសាក្រ្ត	ែ៏	ោលា្រឆវ	និង	

រោរដកបៀប	ដ្ៀប	ែ៏	គរួរ	ឲ្យ	ចាប់	អារម្មែ៍	ដែល	រាន	នូវ	ទុំដនៀម	ទរាលាប់	និង	ទកមង់	ឆន	

រោរទុំនាក់	ទុំនង	ពី	បុរាែ	ក្នុង	ចុំដណាម	រោរែ៍	ដផ្ងៗ	ដទៀត	ដែល	ទាក់ទង	នឹង	

កពះគម្ីរ	និង	រោរបកដកប	រប្រ់	គម្ីរ	ដនះ	ផង	។ ១៨

ក្នុង	រោរ	កបទល	់គ្នា	អុំពី	ដរឿង	ដនះ	មន្ុរ្	រានាក់	កបាកែ	ជា	កតវូ	្ររួរ	ថា	ដតើ	បុរ្រ	

រានាក់	—	ជា	ពិដ្រ្រ	បុរ្រ	រានាក់	ដែល	រាម	ពិត	ដៅ	ពុុំ	រាន	រោរអប់រំ	ជា	ផ្អូវរោរ	អវី	

ដនាះ	—	បាន	្រដកមច	នូវ	្រមិទ្ធិផល	ែ៏	អសាចារ្យ	ដបបដនះ	យ៉ាង	ណា	ដៅ	?	ចុំដោះ	

ខ្នុុំ	យ៉ាង	ដហាច	ណា្រ់	យ៉ូដ្រប	្រ្ម៊ី្	ពុុំ	បាន	កបឌិត	កពះគម្ីរ	មរមន	ដ�ើង	

ដ�ើយ	ដកោះ	ដោក	ពុុំ	អាច	កបឌិត	វា	បាន	ដ�ើយ	។	ប៉ដុន្ត	ខាលាុំង	ែូច	ជា	វា	ទុំនង	

្ររាគាល់	ថា	រោរបកដកប	ឆន	កពះគម្ីរ	ប៊ីប	រប្រ់	ដ្រ្ច	ដយម្	កតវូរោរ	អ្ក	កបាជ្	៤៧	

នាក់	ដ្វើ	រោរ	ជាមរួយ	នឹង	ភាសា	ដែល	ពរួកដគ	បាន	សាគាល់	ដេើយ	ក៏	កតូវ	ចុំណាយ	

ដពល	កបាុំពីរ	ឆានាុំ	ដទើប	បកដកប	ចប់	។ ១៦

ជាង	ដនាះ	ដៅ	ដទៀត	អុំ�នុង	ដពល	ឆន	រោរផលិត	ែ៏	្ ុំ	្រដម ើ្ម	ដនះ	យ៉ូដ្រប	

និង	អូលីដវើរ	ក៏	បាន	ផសោយ	ដទ្រនកថា	បាន	ទទរួល	និង	កត់ករា	វិវរែៈ	

ទាុំងឡាយ	ផងដែរ	ក៏	បាន	ចូលររួម	ក្នុង	រោរ	សាដៅរ	ដ�ើង	វិញ	នូវ	បពវជិតភាព	ដអើរ៉ុន	

និង	បពវជិតភាព	មិលគី្រសោដែក	ទទរួល	បុែ្យ	កជមុជ	ទឹក	យក	ចិត្ត	ទុក	ោក់	ដលើ	

ភារកិច្ច	ដៅ	ក្នុង	ផ្ះ	និង	បាន	ប្អូរ	ដៅ	ភូមិ	ហាវាដយត	រែ្ឋ	នូវ	ដយ៉ាក	ដែើម្ី	យក	ចបាប់	 យ
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ដនាះ	ដេតុផល	ទាុំងដនះ	ពុុំ	ដមន	ជា	

តឹករាង	្រុំខាន់	បុំផុត	ចុងដករោយ	

ឆន	ភាពកតឹមកតូវ	រប្រ់	កពះគម្ីរ	ដនះ	

ដទ	ដេើយ	វា	ក៏	មិន	បាន	ឈរ	ជា	មូលោឋាន	កគឹះ	ឆន	ទីបនាទាល់	រប្រ់	ខ្នុុំ	ដែរ	។	អវី	ដែល	

កពះគម្ីរ	ពិតជា	បាន	ដ្វើ	គឺ	វា	ផ្ល់	ទមងៃន់	បដនម្	ែល់	អវី	ដែល	កពះវិញ្ញាែ	បាន	

បដកងៀន	ែល់	ខ្នុុំ	មិន	យូរ	ប៉នុាមាន	កន្ង	ដៅ	រោលពី	ខ្នុុំ	ជា	អ្ក	ផ្ពវផសោយ	សា្រនា	

ដពញ	ដរា៉ាង	មរួយ	រូប	។	ដៅ	ក្នុង	អគ្រ	កបជុុំ	ែ៏	្រក្ិ្រិទ្ធិ	ក្នុង	មជ្ឈមែ្ឌល	េវឹកេវឺន	

អ្ក	ផ្ពវផសោយ	សា្រនា	ដៅ	ទីកកុង	កបូវ៉	ូនិង	ដៅ	ក្នុង	ដៅ	ដលើ	ទរួល	និង	កជលង	

ែ៏	ដខៀវ	ក្រងាត់	ឆន	កបដទ្រ	្រកត	ខ្នុុំ	បាន	ទទរួល	សាក្ី	ខាង	វិញ្ញាែ	ដករោយពី	

សាក្ី	ខាង	វិញ្ញាែ	ដែល	ថា	យ៉ូដ្រប	្រ្ម៊ី្	កតវូបាន	ដៅ	ពី	កពះ	ថា	ដោក	ជា	

ឧបករែ៍	រប្រ់	កទង់	ដៅ	ឆថងៃ	ចុង	ដករោយ	ដនះ	ដេើយ	ថា	ដោក	បាន	នាុំ	ដចញ	មក	

នូវ	កពះគមី្រ	មរួយ	ដែល	រាន	រាុំង	ព	ីយូរ	មុន	ដែល	ដោក	បាន	ដកើត	មក	ដៅ	ដទៀត	

ជា	កពះគមី្រ	មរួយ	ដែល	ពិត	និង	គ្មាន	អវី	ដកបៀប	ផ្ឹម	បាន	—	ជា	្រិោ	គន្ឹះ	ឆន	ជីវិត	

ឆន	្ុរភមង្គល	ដែល	មិន	អាច	ដកបៀប	ផ្ឹម	បាន	។

ខ្នុុំ	ក៏	្រូម	កបរោ្រ	ផងដែរ	ថា	ជីវិត	រប្រ់	យ៉ូដ្រប	គឺ	ជា	ទីបនាទាល់	ែ៏	្រដនាធោរ	

្រដៅធោ	ឆន	អវី	ដែល	អាច	ជា	សារលិខិត	បកងរួប	បកងរួម	ឆន	កពះគម្ីរ	ផ្ទាល់	។		

កគ្ន់ដត	ដបើក	កពះគមី្រ	មរមន	ភាលាម	ដយើង	ដ�ើញ	នីឆេវ	កបរោ្រ	ថា	«	ដមើលចុះ	

ខ្នុុំ	នឆីេវ	នឹង	បងាហាញ	ែល់	អ្ក	រាល់	គ្នា	ថា	រសចក្ីរមរាតាក�ុណា	ែ៏	ទន់ភ្ន់	

ទាុំងឡាយ	ឆន	កពះអរាចា្រ់	រាន	មក	ដលើ	ជន	ទាុំងអ្រ់	ណា	ដែល	កពះ	កទង់	បាន	

ដរើ្រ	ដោយសារ	ដ្រចក្ី	ជុំដនឿ	រប្រ់	ដគ	»	(	នីឆេវទី១	១:២០	រោរ	្រងកត	់ន័យ	

កតវូ	បាន	បដនម្	)	។	ដៅ	ចុង	បញ្ចប់	ឆន	កពះគម្ីរ	មរមន	មរ៉ូឆែ	អងវរ	ថា	«	ដមើល	

ចុះ	ខ្នុុំ	្រូម	ទូនាមាន	ែល់	អ្ក	រាល់	គ្នា	ថា	រោលណា	អ្ក	រាល់	គ្នា	បាន	អាន	រោរែ៍	

ទាុំងដនះ	.	.	.	ដនាះ	្រូម	ឲ្យ	អ្ក	រាល់	គ្នា	នឹក	ដ�ើញ	ថា	ដតើ	កពះអរាចា្រ់	កទង	់រាន	

រសចក្តីរមរាតាក�ុណា	យ៉ាង	ណា	ែល់	កូន	ដៅមន្ុរ្	ចាប់	រាុំង	ព	ីកុំដែើត	ដោក	

អ័ោម	មក	រេូត	មក	ែល់	ដពល	ដែល	អ្ក	រាល់	គ្នា	បាន	ទទរួល	រោរែ៍	ទាុំង	ដនះ	

ដេើយ	្រូម	រំពឹង	គិត	ដៅ	ក្នុង	ចិត្ត	អ្ក	ចុះ	»	(	មរ៉ឆូែ	១០:៣	រោរ	្រងកត	់ន័យ	កតូវ	

បាន	បដនម្	)	។ ១៩

រាុំង	ពី	ដែើម	រេូត	ែល់	ចប	់ទីបនាទាល់	និង	កបវត្តិសាក្រ្ត	ក្នុង	កពះគម្ីរ	មរមន	

បងាហាញ	ថា	កពះ	កទង់	្រពវ	កពះទ័យ	យ៉ាង	ខាលាុំង	ក្នុង	រោរ	ដ្វើរោរ	ជាមរួយ	រោរពយាបាល	

និង	រោរកបទានពរ	ែល់	ពរួក	អ្ក	ទាុំងឡាយ	—	ដទាះ	រាន	អុំដពើ	បាប	និង	ភាព	

មិន	ឥត	ដខាចាះ	ក្ី	—	ដែល	ដបរ	មក	រក	កទង់	ដោយ	រោរភាញាក់	ែឹង	ខ្លួន	និង	ដ្រចក្ី	

ជុំដនឿ	ែ៏	ពិត	កបាកែ	។

ោ្់ការទុ្ចឈិ្្តរបស់អ្្ន កៅកលើម្្ររះ

ែូច	ជា	យ៉ូដ្រប	្រ៊្មី្	ដែរ	អ្ក	មិន	ចាុំបាច់	រាន	ជីវិត	ែ៏	លអែ	ឥត	ដខាចាះ	ដែើម្ី	

ដ្វើ	ជា	ឧបករែ៍	ែ៏	ដោរដពញ	ដោយ	ដចសាដៅ	ដៅ	ក្នុង	កពះេ្រ្	រប្រ់	កពះ	ដ�ើយ	។	

កុំេុ្រ	រោរបរាជ័យ	និង	រោរភ័ន្ត	កច�ុំ	ជា	ដផក្	ឆន	ជីវិត	និង	ជា	ដប្រកកម្ម	

រប្រ់	យ៉ូដ្រប	ដេើយ	វា	ក	៏ជា	ដផ្ក	ឆន	ជីវិត	រប្រ់	អ្ក	ផងដែរ	។	ប៉ុដន្ត	ចូរ	កុុំ	អ្់រ	

្រង្ឹម	ដ�ើយ	។	្រូម	កុុំ	អន្ង	គិត	ថា	«	អវីៗ	ទាុំងអ្រ់	បាត់	អ្រ់	ដេើយ	»	

ដ�ើយ	។	អវីៗ	ទាុំង	អ្រ់	មិន	បាត់	អ្រ់	ដទ	ដេើយ	នឹង	មិន	ដែល	បាត់	បងដ់ៅ	ដ�ើយ	

្រករាប់	ពរួក	អ្ក	ទាុំងឡាយ	ដែល	្រម្ឹង	ដៅ	រោន់	កពះ	ឆន	ដ្រចក្ី	ដមរាតា	ករុណា	

និង	កបកពតឹ្ត	រាម	។

អ្ក	រាន	បងកបុ្រ	មរួយ	អង្គ	ដែល	ដមើល	ដថ	ទាុំ	អ្ក	កទង់	ដកតៀម	ររួច	ជា	ដក្រច	

ដែើម្ី	្រដ្ងាគាះ	អ្ក	និង	តដម្ើង	រោរបដកមើ	រប្រ់	អ្ក	ជាមរួយ	នឹង	កពះេ្រ្ត	

ដែល	រឹងរាុំ	ជាង	ឆែ	រប្រ់	អ្ក	—	រាម	ពិត	ដៅ	គឺ	រឹងរាុំ	ជាង	ឆែ	ទាុំង	អ្រ់	ឆន	

សាច់ោម		កបមូល	ផ្នុុំ	គ្នា	ដៅ	ដទៀត	។	កពះេ្រ្ត	ទាុំងដនាះ	គឺ	ដៅ	ទីដនាះ	ដែើម្ី	

គ្ុំកទ	និង	កបទានពរ	អ្ក	«	កគប់	ដពល	ដវោ	រាន	រោរ	ខវល់ខាវាយ	»	(	គ.	និង	្រ.	

៣:៨	)	មិន	ថា	អ្ក	រាន	អារម្មែ៍	ឯដរោ	និង	បាក	់ទឹក	ចិត្ត	យ៉ាង	ណា	ដ�ើយ	។	

ដេត	ុែូដចានាះ	ដេើយ	ដពល	អ្ក	ោន	ដឆាពះ	ដៅ	មុខ	ក្នុង	ជីវិត	អ្ក	្រូម	ទុក	ចិត្ត	

ដលើ	កពះេ្រ្ត	ទាុំងដនាះ	ដេើយ	«	ចូរ	រាន	ករាលាុំង	ដេើយ	ចិត្ត	រោលាហាន	ដ�ើង	កុុំ	

ឲ្យ	ខាលាច	ឬ	រាន	ដ្រចក្ី	ភ័យ	ញ័រ	ចុំដោះ	ដគ	ដ�ើយ	ែ្ិត	គឺ	កពះដយេូវា៉	ជា	កពះ	ឆន	

ឯង	ដែល	យង	ដៅ	ជាមរួយ	នឹង	ឯង	កទង់	មិន	ដែល	ខាន	នឹង	ដកបា្រ	ឯង	ដទ	ក	៏មិន	

ដែល	លះ	ដចាល	ឯង	ដែរ	»	(	ដចាទិយកថា	៣១:៦	)	។

យ៉ូដ្រប	បាន	រកដ�ើញ	រោរែ៍	ដនះ	ដេើយ	បាន	ផ្លា្រ់	ប្អូរ	ពិភពដោក	។	អ្ក	

ក៏	អាច	ដ្វើ	បាន	ដែរ	។	◼

្ំែ្់ចំណាំ

	 ១.	ដៅក្នុង	Histories,ដខសែទី១៖
ឆ្នាំ១៨៣២–១៨៤៤	វ៉ុល	១	ឆន	
ដ្រ៊រី	កបវត្តិសាក្រ្ត	ឆន	The Joseph 
Smith Papers	(	ឆានាុំ	២០១២	)	
ទុំព័រ	១៤	្រូមដមើល	ផងដែរ	
josephsmithpapers.org	។

	 ២.	ដៅក្នុង	Historiesវ៉ុល១៖
១៨៣២–៤៤	ទុំព័រ	៨៣	។

	៣.	្រូមដមើល	Oliver Cowdery,  
“A Remarkable Vision,”	The 
Latter- day Saints Millennial Star	
៧	(	ដខ	វិច្ិរោ	ឆានាុំ	១៨៤០	)	៖	១៧៥	។

	 ៤.	្រូមដមើល	Martin Harris, in 
Tiffany’s Monthly, ដខ	មិថុនា	ឆានាុំ	
១៨៥៩	ទុំព័រ	១៧០	។

	 ៥.	្រូមដមើល	Historiesវ៉ុល១៖

១៨៣២–៤៤	ទុំព័រ	២៤៤	្រូមដមើល	
ផងដែរ	Gospel Topics, “Book 
of Mormon Translation,”	
lds.org/topics	។

	 ៦.	្រូមដមើល	Historiesវ៉ុល១៖
ឆ្នាំ១៨៣២–៤៤	ទុំព័រ	២៤៥	។

	៧.	្រូមដមើល	Historiesវ៉ុល១៖
ឆ្នាំ១៨៣២–៤៤	ទុំព័រ	២៤៥-	៤៦	។

	 ៨.	្រូមដមើល	Lucy Mack Smith,	
Biographical Sketches of  
Joseph Smith the Prophet,  
and His Progenitors for  
Many Generations	(	ឆានាុំ	១៨៥៣	)	
ទុំព័រ	១១៨	។

	 ៩.	្រូមដមើល	Lucy Mack Smith,	
Biographical Sketches,	ទុំព័រ	
១១៩–២០	។

	១០.	្រូមដមើល	Lucy Mack Smith,	
Biographical Sketches,		
ទុំព័រ	១២០	។

	១១.	្រូមដមើល	Lucy Mack Smith,	
Biographical Sketches,		
ទុំព័រ	១២១	។

	12.	ដៅក្នុង	Lucy Mack Smith,	
Biographical Sketches,		
ទុំព័រ	១២១	។

	១៣.	ដៅក្នុង	Historiesវ៉ុល១៖
១៨៣២–៤៤	ទុំព័រ	២៤៧	។

	១៤.	ដៅក្នុង	Lucy Mack Smith,		
Biographical Sketches,		
ទុំព័រ	១២១–២២	។

	១៥.	្រូមដមើល	John W. Welch, 
“How Long Did It Take Joseph 
Smith to Translate the Book 

of Mormon?” Ensign	ដខ	មករា	ឆានាុំ	
១៩៨៨	ទុំព័រ	៤៧	។

	១៦.	្រូមដមើល	“King James I of 
England,” kingjamesbibleonline.
org/King- James.php	។

	១៧.	Grant Hardy, Understanding 
the Book of Mormon: A Reader’s 
Guide	(	ឆានាុំ	២០១០	)	ទុំព័រ	៦–៧	។

	១៨.	្រូមដមើល	Terryl L. Givens, 
By the Hand of Mormon: 
The American Scripture that 
Launched a New World Religion 
(	ឆានាុំ	២០០២)	ទុំព័រ	១៥៦	។

	១៩.	្រូមដមើល	Grant Hardy, 
Understanding the Book of 
Mormon	(	ឆានាុំ	២០១០	)	ទុំព័រ	៨	។

េ៉ូបសបនរិអូលពីងវើរបានចូលរួមក្ននុរការសាដារងឡើរ
វិញននបពវ�ិតភាពងអើរ៉ុនងៅ្�លរសុស្វពីហាណា

ងៅក្ននុរនិោឃរដូវននឆ្នាំ១៨២៩។
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កោយណអលក�ើរ
ឃ្វដីៃធឈិៃអឈិលឃុ្

នេ កូរ៉ុម នេ ពួក សាវក ែប់ 
ពបីរ នាក់

គ្មានក្�ណ៍ល្អណាដែលនឹងត្ូវែកហូ្ពីពរួកអ្នក
ោំងឡាយដែលរែើ�រោយត្ង់រនាះរ�ើយ។

ដផ
នែី	គឺ	ពិតជា	កតវូ	ចោចល	(	្រូមដមើល	គ.	និង	្រ.	៤៥:២៦	)	។	ឧប្រគ្គ	រប្រ់	ដយើង	ជាដកចើន	

គឺ	ខាង	វិញ្ញាែ	។	វា	គ	ឺជា	បញ្ហា	ខាង	្រង្គម	ដែល	ដយើង	រានាក់ៗ	ពុុំ	អាច	ដោះ	កសាយ	វា	ជា	ចាុំ	បាច	់

ដ�ើយ	។	យ៉ាង	ណា	ក៏	ដោយ	រាន	នូវ	រងាវាន់	្រម	ដេតុផល	ដែល	ដយើង	អាច	្រដកមច	បាន	ក្នុង	នាម	

ជា	បុគ្គល	្រូម្ី	ដត	ដៅ	កគ្មរួយ	ដែល	ដ្រចក្ី	្ុរចរិត	ដៅ	ជុុំ	វិញ	ពិភពដោក	្រ្ិត	ដៅ	ក្នុង	រោរចុះ	អន	់ថយ	ក៏	ដោយ	។

គុំនិត	ឆន	«	រងាវាន់	ឆន	ដ្រចក្ី	្ុរចរិត	»	ដនះ	គឺ	ជា	គុំនិត	មរួយ	ដែល	្ិ្រត	ដៅ	ដករោម	រោរ	ដឡាម	ព័ទ្ធ	ដៅក្នុង	

ពិភពដោក	្រពវ	ឆថងៃ	ដនះ	។	រោរ	ដ្វើ	ឲ្យ	មន្ុរ្	ដជឿជាក់	ក្នុង	រោរ	ដកជើ្រដរើ្រ	ដ្រចក្ី	្រុចរិត	គ	ឺជា	ឧប្រគ្គ	មរួយ	ដែល	

រាន	យូរ	លង	់ណា្រ់	មក	ដេើយ	។	«	មនុ្រ្	ខាង	សាច	់ោម	គឺជា	្រកតូវ	ែល់	កពះ	»	(	ម៉ូសាយ	៣:១៩	)	។		

វា	ដតងដត	រាន	«	រោរផ្នុយ	ចុំដោះ	ដរឿង	្រពវ	សារដពើ	»	(	នីឆេវទី២	២:១១	)	។

ភាព	ខុ្រ	គ្នា	ដៅ	្រពវ	ឆថងៃ	ដនះ	គឺ	«	អគ្រ	ែ៏	ខ្្់រ	ដេើយ	ទោូយ	ដនាះ	»	(	នីឆេវទី១	៨:៣១	)	អ្ក	ជុំទា្រ់	

្រង្័យ	គ	ឺែុំដ�ើង	្រដម្ង	ខាលាុំង	ដ�ើងៗ	រោន់ដត	រាន	វិវាទ	ដកចើន	ដ�ើង	ដេើយ	ភាពអត់ឱន	រោន់ដត	រាន	តិច	ជាង	

ដពល	ណាណា	ទាុំង	អ្រ់	ដៅ	ក្នុង	ជីវិត	រប្រ់	ខ្នុុំ	។	ពរួកដគ	បងាហាញ	ឲ្យ	ដ�ើញ	ពី	ដ្រចក្ី	ជុំដនឿ	ែ៏	ទន់ដខសោយ	រប្រ់	

ខ្លួន	ដៅ	ដពល	ដែល	ជរួប	បញ្ហា	ជា	ដកចើន	ដោយ	ពរួកដគ	រាន	កងវល់	ដកចើន	អុំពី	រោរ្រ្ិត	ដៅ	ខាង	ខ្ុរ	ឆន	កបវត្តិសាក្រ្ត	

ជាជាង	រោរ្រ្ិត	ដៅ	ខាង	ខុ្រ	ពី	កពះ	។	រាន	ដពល	មរួយ	ដៅ	ដពល	ដែល	មនុ្រ្	ភាគ	ដកចើន	បុំផុត	បាន	យល់	ថា	

ពរួកដគ	នឹង	កតូវ	បាន	ជុំនុុំ	ជកមះ	ដោយ	កពះបញ្ញត្តិ	រប្រ់	កពះ	ពុុំ	ដមន	ដោយ	គុំនិត	ជា	ទដូៅ	ឬ	ដោយ	ទ្រ្នវជិាជា	ែ៏	រាន	

ឥទ្ធិពល	ដៅ	ជុំនាន់	ដនះ	ដនាះ	ដទ	។	អ្ក	ខ្ះ	ខវល់ខាវាយ	ដកចើន	ចុំដោះ	រោរ	កតវូ	បាន	ចុំអក	ដោយ	អ្ក	ែឆទ	ជាជាង	អុំពី	

រោរជុំនុុំ	ជកមះ	រប្រ់	កពះ	ដលើ	ពរួកដគ	ដៅ	វិញ	។

្រ្ងាគាម	រវាង	លអែ	និង	អាកកក់	គ	ឺមិន	ដមន	ជា	អវី	ដែល	ថ្មី	ដនាះ	ដទ	។	ប៉ុដន្ត	្រពវឆថងៃ	ដនះ	ភាគរយ	យ៉ាង	ខ្្រ់	ឆន	

មនុ្រ្	បាន	្រន្ិោឋាន	ដោយ	ខុ្រ	ថា	ពុុំ	រាន	នូវ	បទោឋាន	ខាង	្រីល្ម៌	និង	្រុចរិត	មរួយ	ដែល	មន្ុរ្	កតូវ	កបរោន់	

ខាជាប់	ដនាះ	ដទ	។

ដទាះ	ជា	យ៉ាង	ណា	ក៏	ដោយ	សា្រនាចកក	ឆន	កពះដយ្ូ៊រវកគី្រ្	ឆន	ពរួក	បរិ្រុទ្ធ	ឆថងៃ	ចុង	ដករោយ	ពុុំ	ដែល	រាន	

្ររាជិក	ដែល	ដសាមាះ	កតង់	ដកចើន	ែូច	្រពវ	ឆថងៃ	ដនះ	ដ�ើយ	។	្ររាជិក	ឆន	សា្រនាចកក	ររួម	គ្នា	ជាមរួយ	អ្ក	ែឆទ	

ដទៀត	ដែល	រាន	គុែ	តឆម្	ខាង	្រីល្ម៌	ក្រដែៀង	គ្នា	តុំណាង	ឲ្យ	ដរោះ	ឆន	ដ្រចក្ី	ជុំដនឿ	មរួយ	ដៅ	ក្នុង	្រមកុទ	ឆន	

ដ្រចក្ី	្រង្័យ	និង	គ្មាន	ជុំដនឿ	។	ដយើង	ែឹង	ែូច	ជា	ពយារោរី	អាលរា៉ា	បាន	កបរោ្រ	ថា	«	ដ្រចក្ី	ទុច្ចរិត	ពុុំ	ដែល	

ជា	្ុរភមង្គល	ដ�ើយ	»	(	អាលរា៉ា	៤១:១០	)	ដេើយ	ថា	ដផនរោរ	រប្រ់	កពះវរបិរា	្រករាប់	បុករា	បកុតី	កទង់	គឺ	ជា	

«	ដផនរោរ	ឆន	្ុរភមង្គល	»	(	អាលរា៉ា	៤២:៨,	១៦	)	។

សចូ�កា�់

រង្វាន់នន
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28 លបីអា�ូណា

បុំែង	កបាថានា	រប្រ់	ខ្នុុំ	គឺ	ដែើម្ី	ផ្ល់	នូវ	ដយបល	់មរួយ	ចុំនរួន	ដែល	អាច	

នឹង	ជរួយ	អ្ក	ដោយ	ផ្ទាល់	ឬ	កកុម	កគរួសារ	រប្រ់	អ្ក	ជា	ររួម	ដែើម្ី	យល់	

រោន់ដត	ចបា្រ់	និង	រោន់ដត	្រដកមច	បាន	នូវ	រងាវាន់	ឆន	ដ្រចក្ី	្ុរចរិត	។

វង្វាៃ់នៃជដីវភា្រខាងវិញ្ញាែ

«រ ើ្ខ្នុំអាចោក់កង្វល់្ ងសរាភា�រៅក្ននុងទសសែនវិស័យែ៏ត្ឹមត្ូវ

មរួយយា៉ាងែូចរម្ចរៅរពលដែលខ្នុំពយាយាមសរតមចឲ្យបាននូវក្�

�ីកចរតមើន្ ងវិញ្ញាណរនាះ?»

កបាកែ	ណា្រ់	ដយើង	គឺ	ជា	ដផ្ក	មរួយ	ឆន	ពិភពដោក	ដនះ	។	ទែិ្ឋភាព	

ខាង	្ររាភារ	ឆន	រោរ	រ្រ់	ដៅ	ពី	មរួយ	ឆថងៃ	ដៅ	មរួយ	ឆថងៃ	គឺ	ជា	ឧប្រគ្គ	ែ៏	ពិត	

កបាកែ	មរួយ	។	្រង្គម	រាន	ទុំដនារ	ដមើល	ដៅ	អវីៗ	កគប់	យ៉ាង	រាម	រយៈ	ដកវ	

ដភក្	ឆន	រងាវាន់	ខាង	ដោកិយ	។

អារម្ភកថា	ឆន	ដគ្លលទ្ធិ	និង	ដ្រចក្ី	្រញ្ញា	ដលើក	ដ�ើង	នូវ	ដគ្ល	

្រុំខាន់ៗ	ឆន	បញ្ហា	ដនះ	ដែើម្ី	កពរាន	ដយើង	អុំព	ីដកគ្ះ	ថានាក់	ទាុំងឡាយ	

ផ្ល់	ែល់	ដយើង	នូវ	រោរដែនាុំ	ដែើម្ី	ដរៀបចុំ	និង	រោរោរ	ខ្លួន	ដយើង	នា	

ដពល	ឥ�អូវ	ដនះ	និង	ដៅ	ដពល	អនាគត	ដេើយ	ផ្ល់	ែល់	ដយើង	នូវ	

រោរយល់	ែឹង	កជាលដករៅ	ែ៏	្រុំខាន់	ដលើ	កបធានបទ	ដនះ	៖	«	ពរួកដគ	ពុុំ	

ដ្រវង	រក	កពះអរាចា្រ់	ដែើម្ី	រាុំង	ដ្រចក្ី	្រុចរិត	រប្រ់	កទង	់ដ�ើយ	ប៉ុដន្ត	

មនុ្រ្	កគប	់រូប	ដែើរ	រាម	ផ្អូវ	រប្រ់	ខ្លួន	ដគ	ផ្ទាល់	ដេើយ	រាម	រូបភាព	ឆន	កពះ	

រប្់រ	ខ្លួន	ដគ	ផ្ទាល	់ដែល	រាន	រូបភាព	ែូច	ជា	រូបរាង	ឆន	ដោកិយ	ដេើយ	

សារជាតិ	ែូច	ជា	រូប	កពះ	»	(	្រូមដមើល	គ.	និង	្រ.	១:១៦	)	។

កបធាន	ដ្រ្នដ្ី៊ររ	ែបុលយូ	�ឹមបឹល	(	ឆានាុំ	១៨៩៥–១៩៨៥	)	

បាន	បដកងៀន	ថា	រូប	កពះ	អាច	ររួម	រាន	លិខិត	ដតងរាុំង	មុខ	តុំដែង		

្រញ្ញាបកត	កទព្យ្រម្ត្តិ	ផ្ះ្រដម្ង	ដកគឿង	្រងាហារឹម	និង	្ររាភារ	

	ដផ្ងៗ	ដទៀត	។	ដោក	បាន	រាន	កបសា្រន៍	ថា	ដពល	ដយើង	ដលើក		

តដមកើង	រប្រ់	ដែល	ហាក	់ែូច	ជា	រាន	តឆម្	ទាុំងដនះ	ដៅ	ក្នុង	រដបៀប	មរួយ		

ដែល	ដ្វើ	ឲ្យ	បន្យ	នូវ	រោរ	ថាវាយ	បង្គុំ	រប្រ់	ដយើង	ចុំដោះ	កពះអរាចា្រ់	និង		

បន្នុច	បងាអាក់	ែល់	កិច្ច	ខិតខុំ	កបឹងដកបង	រប្រ់	ដយើង	ក្នុង	រោរ	សាថាបនា	ដ�ើង	

នូវ	ដ្រចក្ី	្រុចរិត	រប្រ់	កទង់	និង	ក្នុង	រោរ	ដ្វើ	កិច្ចរោរ	ឆន	ដ្រចក្ី	្រដ្ងាគាះ	

ក្នុង	ចុំដណាម	បុករា	បកុតី	រប្រ់	កពះវរបរិា	ដែល	គង	់ដៅ	សាថាន្ររួគ៌	ដនាះ	

ដយើង	បាន	បដងកើត	រូប	កពះ	ទាុំង	ឡាយ	ដនាះ	ដេើយ	។ ១

ដពល	ខ្ះ	ដកវ	ដភ្ក	ឆន	ដោកិយ	បណាដាល	ឲ្យ	ដយើង	ដផ្ដៅត	ដៅ	ដលើ	បញ្ហា	

ទាុំងឡាយ	ដែល	មិន	្ូរវ	ជា	រំដភើប	ខាលាុំង	ែូច	ជា	រោរ	ដ្រវង	រក	ដភាគកទព្យ	ែ៏	

អសាចារ្យ	ដនាះ	ដទ	ប៉ុដន្ត	ដទាះ	ជា	យ៉ាង	ណា	ក៏	ដោយ	ក៏	វា	បាន	នាុំ	ដយើង	ដចញ	

ពី	រោររាុំង	ចិត្ត	ែ៏	កជាលដករៅ	ខាង	វិញ្ញាែ	ផងដែរ	។

ជា	ដកចើន	ឆានាុំ	កន្ង	ដៅ	ដេើយ	ខ្នុុំ	កតូវ	បាន	នាុំ	ឲ្យ	សាគាល់	ពី	រោរ	រាុំង	

បងាហាញ	ែ៏	គរួរ	ឲ្យ	ចាប់	អារម្មែ៍	មរួយ	ដែល	រាន	ឆាក	ពិដ្រ្រៗ	មរួយ	

ចុំនរួន	។	ឆាក	ដផ្ងៗ	គ្នា	បាន	ោក់	រាុំង	ដៅ	ខាង	ដករោម	ទង់	ែ៏	្ ុំ	មរួយ	

ដែល	រាន	្ររដ្ររ	ថា	«	កប្ិរន	ដបើ	កពះកគី្រ្	យង	មក	ដៅ	រាកតី	

ដនះ	ដតើ	កទង	់នឹង	យង	ដៅ	រក	អ្ក	ណា	?	»	ដបើ	ខ្នុុំ	ចង	ចាុំ	បាន	កតឹម	កតូវ	

រោរពែ៌នា	ទាុំង	ដនាះ	រាន	ឆាក	ែូច	តដៅ	ដនះ	៖

•	 ក្រ្តី	ែ៏	ជរា	រាន	ជុំងឺ	រានាក់	្រករាក	ដៅ	ដលើ	ដកគ	ដែល	កតូវ	បាន	បដកមើ	

ដោយ	គោនុបោឋាយិរោ	រានាក	់។

•	 រាដៅយ	វ័យ	ដក្មង	ែ៏	ដោរដពញ	ដោយ	អុំែរ	ជាមរួយ	នឹង	ទារក	ដែល	

ដទើប	នឹង	ដកើត	។

•	 កកមុ	កគរួសារ	មរួយ	ជាមរួយ	នឹង	កូនៗ	ដែល	កុំពុង	យុំ	មកពី	រោរ	ដក្រក	

ឃ្លាន	។

•	 កកមុកគរួសារ	មរួយ	ដែល	រាន	កទព្យ	បរិបូរ	។

•	 កកមុ	កគរួសារ	ែ៏	ដផអែមដលហែម	ដត	រាបទាប	មរួយ	ជាមរួយ	នឹង	កូនៗ	ជា	

ដកចើន	ដែល	កុំពុង	ដកចៀង	ជាមរួយ	គ្នា	ដោយ	ដ្រចក្ី	អុំែរ	។

ដយើង	ែឹង	ថា	ដៅ	ដពល	កពះអង្គ	្រដ្ងាគាះ	យង	មក	ម្ងដទៀត	ដយើង	

នឹង	ពុុំ	ែឹង	ព	ីឆថងៃ	ឬ	ដពល	ដវោ	ដនាះ	ដ�ើយ	។	ដយើង	ក៏	ែឹង	ផងដែរ	ថា	ក្នុង	

នាម	ជា	ពរួក	កគីសាទាន	ដយើង	យក	ចិត្ត	ទុក	ោក់	ចុំដោះ	ពរួក	អ្ក	ទាល់	កក	និង	

អ្ក	កតវូរោរ	ជុំនរួយ	និង	ែល់	ពរួក	អ្ក	ដមរា៉ាយ	និង	កូន	កុំកោ	។	ដទាះ	

យ៉ាង	ណា	កបដយគ	ដៅដលើ	ទង	់ដនាះ	រោនដ់ត	កតមឹកតូវ	ដបើ	វា	្ររដ្ររ	ថា	

«	កប្រិន	ដបើ	កពះកគី្រ្	យង	មក	ដៅ	រាកតី	ដនះ	ដតើ	នរណា	បាន	ដកតៀម	

ររួចរាល	់ដែើម្ី	ទទរួល	កទង់	?	»

គុំនិត	មរួយ	ដទៀត	រប្រ់	ខ្នុុំ	គឺ	ថា	ឆាក	ទាុំងឡាយ	បាន	កបាប់	ដយើង	នូវ	

អវីៗ	ជាដកចើន	អុំពី	សាថានភាព	ខាង	សាច់ោម	រប្រ់	មនុ្រ្	ប៉ដុន្ត	ពុុំ	រាន	

អវី	ដសាះ	អុំព	ីសាថានភាព	ខាង	វិញ្ញាែ	និង	រោររាុំង	ចិត្ត	រប្រ់	ពរួកដគ	

កពះកគី្រ្	។

ចុំែុច	ចាប់	ដផ្ើម	្រករាប់	រោរពិនិត្យ	ដ�ើង	វិញ	នូវ	ជីវិត	និង	រោររាុំង	

ចិត្ត	រប្រ់	ដយើង	ចុំដោះ	កពះអង្គ	្រដ្ងាគាះ	និង	ែុំែឹង	លអែ	រប្រ់	កទង់	គ	ឺ

បុែ្យ	កជមុជ	ទឹក	។	បែុ្យ	កជមុជ	ទឹក	រប្រ់	ដយើង	បាន	ដកើត	ដ�ើង	ជា	

ដកចើន	ឆានាុំ	កន្ង	មក	ដេើយ	ដលើក	ដលង	ដត	អ្ក	ដកប	ចិត្ត	ដជឿ	ថ្មី	និង	ដក្មង	

តូចៗ	។

ពយារោរ	ីអាលរា៉ា	ែ៏	អសាចារ្យ	បាន	រាន	កបសា្រន៍	មក	រោន់	ដយើង	

កបកប	ដោយ	ភាព	បុិន	កប្រប់		៖	«	ដេើយ	ឥ�អូវ	ដនះ	ដមើលចុះ	ឱ	បង	បអែអូន	

ទាុំងឡាយ	រប្រ់	ខ្នុុំ	ដអើយ	ខ្នុុំ	្រូម	កបាប់	អ្ក	ថា	ដបើ	្រិន	ជា	អ្ក	រាល	់គ្នា	

បាន	សាគាល់	រោរ	ផ្លា្រ់	ប្តអូរ	ដៅ	ក្នុង	ែរួងចិត្ត	អ្ក	ដេើយ	ដបើ្រិនជា	អ្ក	រាល់	

គ្នា	បាន	ចាប់	អារម្មែ៍	ចង់	ដកចៀង	នូវ	ចដកមៀង	ឆន	ដ្រចក្តី	ក្រឡាញ	់ដែល	

ពិភពងោក្តូវ

បានងធវើឲ្យង្ដាត

ងលើបញ្ហាខារ

ងសដ្កិច្ចខារ

ងោកិេពពីមួេ

នថងងៅមួេនថង

ប៉ុបន្តការង្ដាតរបស់

ងេើរ្ ឺងៅងលើបញ្ហា

ខារវិញ្ញាណវិញ។
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ដកបា្រ	ដោះ	ខ្នុុំ	្រូម	្ររួរ	ថា	ដតើ	អ្ក	រាល់	គ្នា	អាច	ចាប់	អារម្មែ៍	យ៉ាង	ដនះ	ឥ�អូវ	

ដនះ	ដទ	?	»	(	អាលរា៉ា	៥:២៦	)	។

បនាទាប់	មក	អាលរា៉ា	បន្ត	ជាមរួយ	នឹង	សារ	ែ៏	កជាលដករៅ	រប្រ់	ដោក	ដែល	

ទាក់ទង	នឹង	ជុំនាន់	រប្រ់	ដយើង	។	ជាពដិ្រ្រ	ដោក	បាន	្រុុំ	ែល់	ពរួក	បរ្ិរុទ្ធ	

ថា	ដបើ	ពរួកដគ	កតូវ	សាលាប	់ដតើ	ពរួកដគ	បាន	ដរៀបចុំ	ររួច	រាល់	ដែើម្ី	ជរួប	កពះ	ដេើយ	ឬ	

ដៅ	។	បនាទាប់	មក	អាលរា៉ា	្រងកត់	្ ងៃន់	ដលើ	គុែ្រម្ត្តិ	បរួន	យ៉ាង	ដែល	ដយើង	

កតវូ	រាន	ដែើម្ី	គ្មាន	ដទា្រ	ចុំដោះ	មុខ	កពះ	។

ទីមរួយ	«	ដតើ	[	ដយើង	]	រាល់	គ្នា	បាន	បនាទាប	ខ្លួន	កគបក់គ្ន់	ដេើយ	ឬ	ដៅ	?	»	

ដៅ	ក្នុង	ន័យ	មរួយ	វា	ជា	រោរ	កត�ប់	ដៅ	រោរតកមវូ	្រករាប	់បុែ្យ	កជមុជ	ទឹក	—

បនាទាប	ខ្លួន	ដយើង	និង	រាន	ចិត្ត	្រដកងង	និង	វិញ្ញាែ	ទន់ទាប	។

ទីពីរ	«	ដតើ	[	ដយើង	]	រាល់	គ្នា	បាន	រោ្់រ	ដចាល	នូវ	រោរ	ដ ្្មើងឆ្្	រប្រ់	

[	ដយើង	]	ដេើយ	ឬ	?	»	អាលរា៉ា	កពរាន	ទា្រ់	នឹង	រោរជាន់	ឈ្ី	កពះ	ែ៏	បរ្ិរុទ្ធ	

ដៅដករោម	ដជើង	រប្រ់	ដយើង	និង	អរួត	ខ្លួន	ដោយ	នូវ	រោរដ្្មើងឆ្្ម	—	រោរោក់	ចិត្ត	

ដយើង	ដលើ	ដរឿង	ឥត	កបដយជន	៍ឆន	ពិភពដោក	ដេើយ	្រន្មត់	ថា	ដយើង	លអែ	ជាង		

អ្ក	ែឆទ	។

ទីបី	ដតើ	ដយើង	បាន	«	ដចាល	ចិត្ត	កចដែន	»	ដេើយ	ឬ	ដៅ	?	្រករាប់	ពរួក	

អ្ក	ដែល	រាន	ពរជ័យ	ែ៏	អសាចារ្យ	ប៉ុដន្ត	ពុុំ	រាន	អារម្មែ៍	ឆន	រោរែឹងគុែ	ពីដកោះ	

ពរួកដគ	ដផ្តាត	ដត	ដៅ	ដលើ	អវី	ដែល	អ្ក	ែឆទ	រាន	រោរកចដែន	អាច	ជា	ដកគ្ះថានាក់	

បុំផុត	។	«	រចនាបទ	ជីវិត	ដែល	កបកប	ដោយ	រោរកចដែន	និនាទា	» ២	បាន	

ដកើនដ�ើង	ដពល	ដែល	កិត្តិនាម	និង	ដជាគ	វា្រនា	បាន	ចូល	មក	ជុំនរួ្រ	ឲ្យ	

ដ្រចក្ី	ជុំដនឿ	និង	កកុម	កគរួសារ	ដែល	ជា	ដ្រចក្ី	កបាថានា	ែ៏	្រុំខាន់	បុំផុត	្រករាប	់

ខាង	្រង្គម	។

ទីបរួន	ដតើ	ដយើង	ចុំអក	ឬ	ដបៀតដបៀន	បងបអែអូន	កបុ្រ	ក្រី	រប្រ់	ដយើង	ឬ	ដទ	?	ដៅ	

ក្នុង	ពិភពដោក	្រពវឆថងៃ	ដនះ	ដយើង	នឹង	ដៅ	វា	ថា	រោរ	គុំរាម	កុំដេង	(	្រូមដមើល	

អាលរា៉ា	៥:២៧–៣០,	៥៣–៥៤	)	។

ដតើ	រាន	អវី	ដទៀត	ដែល	រោន់ដត	ជាប់	ទាក់ទង	នឹង	បញ្ហា	ឆន	ជុំនាន់	រប្រ់	

ដយើង	ផ្ទាល់	ជាង	សារ	ដនះ	អុំព	ីរោរបនាទាប	ខ្លួន	អុំែួត	រោរ	កចដែន	និង	

រោរដបៀតដបៀន	ដនាះ	?	រោរជដជក	ែ៏	្ ុំ	ដៅ	ទូទាុំង	ពិភពដោក	គ	ឺអុំពី	បញ្ហា	

ដ្រែ្ឋកិច្ច	ពី	មរួយ	ឆថងៃ	ដៅ	មរួយ	ឆថងៃ	ដែល	ជា	ខាង	ដោកិយ	។	ប៉ុដន្ត	រាន	រោរពិភាកសោ	

តិច	ណា្រ់	អុំពី	រោរកត�ប់	ដៅ	រក	ដគ្លរោរែ៍	ឆន	លក្ខែៈ	្រម្ត្តិ	ែូចជា	

កពះកគី្រ្	ដែល	ដផ្ដៅត	ដលើ	រោរ	ដរៀបចុំ	ដែើម្ី	ជរួប	កពះ	និង	ដលើ	សាថានភាព	ឆន	វិញ្ញាែ	

រប្រ់	ដយើង	។	ដយើង	កតវូដត	ដផ្ដៅត	ដៅ	ដលើ	ជីវិត	រប្រ់	ដយើង	និង	បដងកើន	រោរ្រងកត់	

្ងៃន់	រប្រ់	ដយើង	ដៅ	ដលើ	បញ្ហា	ខាង	វិញ្ញាែ	។

រង្វាៃ់នៃម្្ុមម្គរួសារដ៏សុចរិ្

«រ្ើរយើង្ រួ�ដ្ចិញ្ឹម�ីបាច់តកុមត្រួស្�រយើងរៅក្ននុងទីកដនលែងដែល

រានសរាជិកស្សនាចតកដ្មរួយចំនរួន្ ូចរហើយរយើងត្ូវបានហមុំព័ទ្ធ

រោយរសចក្ីអាតកក់ក្�ោស់ដទងនិងក្�ជំោស់រៅនឹងរសចក្ីសុច�ិ្

ដែ�ឬរទ?»

ខ្នុុំ	និង	ភរយិ	ខ្នុុំ	រា៉ារី	បាន	រាន	កងវល់	ទាុំង	ដនះ	ដពល	ដយើង	ចាប់	ដផ្ើម	ចិញ្ចឹម	

បី	បាច់	កូនៗ	រប្រ់	ដយើង	ដៅ	ក្នុង	តុំបន់	ដ្្រ	ដ្រន	្េវិន្រ៊ី្រកអូ	ក្នុង	រែ្ឋ	រោលីេវអូញា៉ា	

្រ.រ.អា	ដៅ	ចុង	ទ្រវត្រ	៍ឆានាុំ	១៩៦០	។	កបជាជន	ដែល	ជា	ពរួក	បរ្ិរុទ្ធ	ឆថងៃ	ចុង	

ដករោយ	គឺ	រាន	តិច	ណា្រ់	។	ប៉ុដន្ត	ខែៈ	ដែល	កបជាជន	ភាគ	ដកចើន	បុំផុត	ជា	

មនុ្រ្	ែ៏	លអែ	តុំបន	់ដ្្រ	បាន	រោលាយ	ជា	កដនង្	ទាក់ទាញ	នូវ	រោរដកបើ	កបា្់រ	ថានាុំ	ដញៀន	

ដេើយ	កគប់	ទកមង់	ឆន	រោរ	កបកពតឹ្តិ	ែ៏	ដោរដពញ	ដោយ	អុំដពើ	បាប	និង	រោររាន	ឆែ		

គូ	ដកចើន	។

រោរផ្លា្រ់	ប្អូរ	ក្នុង	្រង្គម	គឺ	ដ្វើ	ឲ្យ	រោលាយ	ជា	កងវល់	ែ៏	្ ុំ	រេូត	ែល់	រាន	កបធាន	

ដ្រ្តក	រានាក់	ដែល	រាន	ចិត្ត	ខវល់ខាវាយ	បាន	សាក្ររួរ	ដៅែល់	ថានាក់	ែឹកនាុំ	

សា្រនាចកក	ថា	ដតើ	ដោក	គប្ី	ដលើក	ទឹកចិត្ត	្ររាជិក	សា្រនាចកក	ឲ្យ	

បន្ត	រ្រ់ដៅ	ក្នុង	តុំបន់	ដ្្រ	ដនះ	ដទៀត	ដែរ	ឬ	ដទ	។	កបធាន	ហារ៉ូល	ប៊ី	លី	(	ឆានាុំ	

១៨៩៩–១៩៧៣	)	ដៅ	ដពល	ដនាះ	ដោក	គឺ	ជា	្ររាជិក	ជាន់	ខ្្រ់	រានាក់	ដៅ		

ក្នុង	កូរ៉ុម	ឆន	ពរួក	សាវក	ែប់ពីរ	នាក់	កតវូបាន	ចាត់រាុំង	ឲ្យ	រក	ែុំដណាះ	កសាយ	

ចុំដោះ	បញ្ហា	ដនះ	។	ដោក	បាន	ពន្យល់	ថា	កពះអរាចា្រ់	កទង់	ពុុំ	បាន	បុំផុ្រ	គុំនិត	

ចុំដោះ	រោរសាង្រង់	កពះវិហារ	បរិ្រុទ្ធ	មរួយ	ដៅ	ក្នុង	តុំបន់	រប្រ់	ដយើង	ដោយ	

កគ្ន់ដត	ដែើម្ី	ឲ្យ	្ររាជិក	ចាកដចញ	ដនាះ	ដទ	។	ែុំបូនាមាន	រប្រ់	ដោក	ែល់	ពរួក	

ដយើង	គ	ឺសាមញ្ញ	ប៉ដុន្ត	កជាលដករៅ	៖

រយើងត្ូវដ្រ្ដា្រៅរលើជីវិ្ ��ស់រយើងនិង�រងកើន
ក្�សងក្់ធងៃន់��ស់រយើងរៅរលើ�ញ្ហា្ ងវិញ្ញាណ។
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អ្រុវត្ិភាព	។	ដយើង	បាន	្ររួរ	ពរួកដគ	ពី	អវី	ដែល	ពរួកដគ	នឹង	នយិយ	ដៅ	រោន	់

មិត្តភក្ិ	ដែល	អាច	នឹង	កបាប់	ដគ	ថា	«	កុុំ	្ កលួត	អវី	មនុ្រ្	កគប់	គ្នា	ដ្វើ	វា	»	«	ឪពុក	

រាដៅយ	ឯង	នឹង	មិន	ែឹង	ដទ	»	ឬ	«	កគ្ន់ដត	ម្ង	វា	មិន	អី	ដទ	»	។

ដយើង	បាន	និយយ	ពី	រោរទទរួល	ខុ្រកតូវ	រប្រ់	ដយើង	ចុំដោះ	កពះអរាចា្់រ	។

ដយើង	បាន	ចងអែនុល	បងាហាញ	ថា	ដយើង	នឹង	ដ្វើ	រាម	គុំរ	ូរប្រ់	កពះកគី្រ្	ដពល	ដយើង	

ដ្រ្ៀកោក់	រមទម្យ	ដកបើ	ភាសា	សាអាត្រអែុំ	និង	្រមរម្យ	និង	ដចៀ្រវាង	ពី	អវី	ដែល	

អា្រកគ្ម	ដែល	ឥ�អូវ	ដនះ	កតវូរោរ	បដកងៀន	ែល់	កុរារ	ដែល	រាន	អាយុ	ដៅ	ថានាក់	

បឋម	្រិកសោ	ដែើម្ី	ឲ្យ	ពរួកដគ	អាច	រាន	ជីវិត	ែ៏	បរិ្រុទ្ធ	។

ដយើង	បាន	និយយ	អុំពី	យ៉ូដ្រប	ដៅ	ក្រុក	ដអ្រ៊ីព្	ដែល	បាន	រត	់ដចញ	ដពល	

ដៅ	កបទល់	មុខ	នឹង	ចុំណាប់	អារម្មែ៍	ដែល	មិន	្រមរម្យ	ពី	មដេ្រី	រប្់រ	ប៉ូទីផ្រ	

(	្រូមដមើល	ដោកុប្ត្តិ	៣៩:៧–១២	)	។

កូនៗ	រប្រ់	ដយើង	រានាក់ៗ	្រុទ្ធ	ដត	បាន	ទទរួល	បាន	បទពិដសា្ន៍	យ៉ាង	ដហាច	

ណា្រ់	មរួយ	ដែល	ថា	រោរដរៀបចុំ	ដនះ	គ	ឺចាុំបាច	់ប៉ុដន្ត	ភាគ	ដកចើន	បុំផុត	មិត្តភក្ិ	

រប្រ់	ពរួកដគ	បាន	រោរោរ	ពរួកដគ	ដោយ	ដកោះ	ពរួកដគ	បាន	ែឹង	ពី	បទោឋាន	និង	

ជុំដនឿ	រប្រ់	កូនៗ	ដយើង	។

ដពល	ដ�តរីន	ជា	កូន	ក្រី	ដយើង	បាន	ទូរ្រព្	មក	រាដៅយ	នាង	បនាទាប់	ព	ីបាន	

ដចញ	ដៅ	ដរៀន	ដៅ	មហា	វទិយាល័យ	ដៅ	ឆាងាយ	ដនាះ	រា៉ារ	ីនឹង	កបាប	់នាង	ពី	ដរឿង	

ទាុំងឡាយ	ដែល	នាង	ក្រឡាញ់	អុំព	ីកពះអង្គ	្រដ្ងាគាះ	។	រា៉ារី	បាន	ដកបើកបា្់រ	គុំរូ	

និង	ចរិត	លក្ខែៈ	រប្រ់	កទង	់ជានិច្ច	ដែើម្ី	ជរួយ	ែល់	បញ្ហា	ដែល	ដ�តរីន	បាន	

ទូរ្រព្	មក	ពិភាកសោ	។

ខ្នុុំ	ដជឿ	ថា	ដយើង	អាច	ចិញ្ចឹម	បីបាច	់កូនៗ	ែ៏	្រុចរិត	ដៅ	ដ្រ្ើរ	ដត	កគប់	ទីកដន្ង	

ឆន	ពិភពដោក	បាន	កប្រិន	ដបើ	ពរួកដគ	រាន	កគឹះ	ែ៏	រឹង	រាុំ	ដៅក្នុង	កពះដយ្ូ៊រវកគី្រ្	

និង	ែុំែឹងលអែ	រប្រ់	កទង់	។	នីឆេវ	បាន	ពិពែ៌នា	ព	ីរោរបដកងៀន	កកុម	កគរួសារ	

១.	បដងកើត	ទីកកុង	្រ៊ីយ៉ូន	ដៅ	ក្នុង	ែរួងចិត្ត	និង	លុំដៅោឋាន	រប្រ់	ដយើង	។

២.	ដ្វើ	ជា	ពន្ឺ	ែល់	មនុ្រ្	ទាុំងឡាយ	ដែល	រ្រ់ដៅ	ជុុំវិញ	ដយើង	។

៣.	ដផ្ដៅត	ដៅ	ដលើ	ពិ្ី	បរិ្រុទ្ធ	ទាុំងឡាយ	ឆន	កពះវិហារ	បរិ្រុទ្ធ	និង	

ដគ្លរោរែ៍	ទាុំងឡាយ	ដែល	រាន	បដកងៀន	ដៅ	ទី	ដនាះ	។

ដយើង	ឱប	កកដសាប	ែុំបូនាមាន	រប្រ់	ដអលដឌើរ	លី	ដេើយ	បាន	ពយាយម	ដ្វើ	រាម	

វា	ដៅ	ក្នុង	កកមុ	កគរួសារ	រប្រ់	ដយើង	។

ដៅក្នុង	រោរ	សាថាបនា	កកុង	្ី៊រយ៉ូន	ដៅ	ក្នុង	ែរួង	ចិត្ត	និង	ក្នុង	លុំដៅោឋាន	រប្រ់	

ដយើង	ដយើង	កតវូដត	្រងកត់	្ ងៃន់	ដលើ	រោរ	កបតិបត្តិ	ខាង	សា្រនា	ដៅ	ក្នុង	លុំដៅោឋាន	

ដោយ	រាន	រោរអ្ិសាឋាន	និង	រោរ	្រិកសោ	កពះគម្ីរ	ជា	កកុម	កគរួសារ	កបចាុំ	ឆថងៃ	ដេើយ	

ដោយ	រោរ	ដ្វើ	រាកតី	ជរួបជុុំ	កកុម	កគរួសារ	ជា	ដរៀង	រាល់	្របាដៅេ៍	។	ដៅ	ក្នុង	បរិបទ	ដនះ	

ដយើង	អាច	បដកងៀន	និង	បុំោក	់បុំប៉ន	ែល់	កូនៗ	ដយើង	។	ដយើង	ដ្វើ	រោរែ៍	ដនះ	

ដោយ	ដ្រចក្ី	ក្រឡាញ់	និង	្រណាដាន	ចិត្ត	លអែ	ដោយ	ដចៀ្រវាង	រោររិះគន់	កជុល	

េរួ្រដេតុ	ចុំដោះ	កូនៗ	និង	សាវាមី	ឬ	ភរយិ	ដយើង	។

មិន	ថា	ដយើង	រ្រ់	ដៅ	ទីកដនង្	ណា	ដទ	និង	្រូម្ី	ដបើ	ដយើង	ដ្វើ	អវីៗ	ទាុំងអ្រ់	

កតមឹកតូវ	ក៏	ដោយ	ក	៏កូនៗ	មរួយ	ចុំនរួន	អាច	នឹង	ដ្វើ	រោរដកជើ្រដរើ្រ	ដែល	មិន	

ឆាលាតឆវ	ដែល	នាុំ	ដៅ	រោន់	ផ្អូវ	ហាម	ឃ្ត់	ទាុំងឡាយ	។	ដេតុ	ែូដច្ះ	ដេើយ	វា	ជា	

រោរ្រុំខាន់	ក្នុង	រោរជរួយ	ែល់	ពរួក	យុវវ័យ	រប្រ់	ដយើង	ឲ្យ	ែឹង	ជាមុន	នូវ	អវី	ដែល	

ពរួកដគ	នឹង	និយយ	ឬ	ដ្វើ	ដពល	មន្ុរ្	ដផ្ង	ដទៀត	បបរួល	ឲ្យ	កបកពតឹ្តិ	អវី	ដែល	

អ្រីល្ម	៌និង	មិន	កតឹមកតូវ	។

កូនៗ	រប្រ់	ដយើង	ដរៀន	ដៅ	សាោ	ដែល	រាន	ដក្មងៗ	អិល.ឌី.ដអ្រ	ដត	ពីរ	

បី	នាក់	ប៉ដុណាណះ	។	ដៅដពល	ចាប់	ដផ្ើម	បដវ្រនរោល	ដរៀងរាល់	ឆានាុំ	និង	ពីមុន	

្រកម្មភាព	សាោ	ដយើង	បាន	ពិភាកសោ	ក្នុង	រាកតី	ជរួបជុុំ	កកមុ	កគរួសារ	ពី	រោរដ្្ើយ	

តប	ដែល	្រមរម្យ	កប្ិរន	ដបើ	ពរួកដគ	ដ�ើញ	ថា	ខ្លួន	្ិ្រត	ដៅក្នុង	សាថានភាព	
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និង	កបជាជន	រប្រ់	ដោក	ដោយ	រាន	កបសា្រន៍	ថា	«	ដយើង	និយយ	

អុំពី	កពះកគី្រ្	ដយើង	អរ	រីករាយ	ក្នុង	កពះកគី្រ្	ដយើង	ផសោយ	អុំព	ីកពះកគី្រ្	

ដយើង	ពយាករ	អុំពី	កពះកគី្រ្	ដេើយ	ដយើង	្ររដ្ររ	ក្រប	រាម	ោក្យ	

ពយាករែ៍	ទាុំងឡាយ	រប្រ់	ដយើង	ដែើម្ី	ឲ្យ	កូនដៅ	ដយើង	បាន	ែឹង	ថា	

ដតើ	កតូវ	ដ្រវង	រក	កបភព	ណាមរួយ	ដែើម្ី	ឲ្យ	បាន	ផ្ដៅច	់បាប	រប្រ់	ពរួកដគ	»	

(	នីឆេវទី២	២៥:២៦	)	។

ដបើ	ដយើង	ដ្វើ	ែូដច្ះ	ដនាះ	ដពល	កូនៗ	ដយើង	ដ្វើ	រោរ	ដកជើ្រដរើ្រ	ដែល	មិន	

ឆាលាតឆវ	ពរួកដគ	នឹង	ែឹង	ថា	អវីៗ	ទាុំងអ្រ់	មិន	បាត់	អ្់រ	ដនាះ	ដទ	ដេើយ	ថា	

ពរួកដគ	អាច	រក	ផ្អូវ	កត�ប់	មក	ផ្ះ	វិញ	បាន	។	ខ្នុុំ	ចង	់អះអាង	ែល់	អ្ក	ថា	

អ្ក	និង	កកុម	កគរួសារ	អ្ក	នឹង	ទទរួល	បាន	ពរជ័យ	ដពល	អ្ក	ពុះោរ	ដែើម្ី	

ពកងងឹ	្ររាជិក	រានាក់ៗ	ដៅក្នុង	កកុម	កគរួសារ	អ្ក	រាម	រយៈ	ដ្រចក្ី	ជុំដនឿ	

ដលើ	កពះអរាចា្រ់	កពះដយ្រ៊ូវកគី្រ្	។

ដបើ	ដយើង	ដ្វើ	រាម	ែុំបូនាមាន	រប្រ់	ដអលដឌើរ	លី	ដែល	ឲ្យ	ដ្វើ	ជា	ពន្ឺ	

ែល់	ពរួក	អ្ក	ដែល	រ្រ់	ដៅ	ជុុំ	វិញ	ដយើង	ដនាះ	ដយើង	ពុុំ	អាច	ដកង្	បន្ុំ	

អត្ត្រញ្ញាែ	ពិត	រប្រ់	ដយើង	ដ�ើយ	។	រោរ	កបកពតឹ្ត	រប្រ់	ដយើង	គប្ី	្ ្នុះ	

បញ្ចាុំង	ពី	តឆម្	និង	ជុំដនឿ	រប្រ់	ដយើង	។	ដពល	្រមរម្យ	ដយើង	គរួរ	ចូលររួម	

ដៅក្នុង	្រកម្មភាព	ជា	សាធារែៈ	។

រោរ	រ្រ់ដៅ	ឲ្យ	រាន	ភាព្រក្ិ្រម	នឹង	បែ្ណ	ចូល	កពះវិហារ	បរិ្រុទ្ធ	

រោរទទរួល	ពិ្ី	បរ្ិរុទ្ធ	ទាុំងឡាយ	ឆន	កពះវិហារ	បរ្ិរុទ្ធ	និង	រោរ	ពិត	

កតង់	ចុំដោះ	ដ្រចក្ី	្រញ្ញា	រប្រ់	ដយើង	ផ្ល់	ែល់	ដយើង	នូវ	រោរដផ្ដៅត	

និង	ទ្រ្ន	វ្ិរ័យ	ដែើម្ី	្រ្ិត	ដៅ	ដលើ	ផ្អូវ	ឆន	ដ្រចក្ី	្រញ្ញា	។	ដពល	ពរួក	

យុវវ័យ	រប្រ់	ដយើង	រ្រ់ដៅ	ដោយ	្រក្ិ្រម	ដែើម្ី	ដ្វើ	ពិ្ី	បែុ្យ	កជមុជ	ទឹក	

្រករាប់	អ្ក	សាលាប់	ដនាះ	ជីវិត	រប្រ់	ពរួកដគ	នឹង	រាន	រដបៀប	ដរៀបរយ	។

ដយើង	កតូវ	ដផ្ដៅត	ថាមពល	រប្រ់	ដយើង	ដៅ	ដលើ	រោរពកងឹង	កកុម	

កគរួសារ	រប្រ់	ដយើង	ដោយ	រោរនយិយ	រោរអរ	រីករាយ	រោរផសោយ	និង	

រោរពយាករែ៍	អុំពី	កពះកគី្រ្	ដែើម្ី	ដយើង	អាច	រីករាយ	ជាមរួយ	នឹង	រងាវាន	់ឆន	

កកមុ	កគរួសារ	ែ៏	្រុចរិត	និង	រោលាយ	ជា	កកមុ	កគរួសារ	ែ៏	អ្រ់កល្	ជានិច្ច	។

ចុំដោះ	ពរួក	អ្ក	ទាុំងឡាយ	ដែល	ដៅ	លីវ	ប៉ដុន្ត	កុំពុង	រ្រ់	ដៅ	ដោយ	

្រុចរិត	ដនាះ	ដគ្លលទ្ធិ	រប្រ់	ដយើង	អះអាង	ថា	«	្ររាជិក	ដសាមាះកតង់	

ដែល	សាថានភាព	មិន	អនុញ្ញាត	ឲ្យ	ពរួកដគ	ទទរួល	បាន	ពរជ័យ	ទាុំងឡាយ	

ឆន	អាោេ៍ពោិេ៍	ែ៏	អ្រ់កល្	ជានិច្ច	និង	ភាពជា	ឪពុក	រាតាយ	ដៅក្នុង	

ជីវិត	ដនះ	នឹង	ទទរួល	កគប់	ពរជ័យ	ដែល	បាន	្រនយា	ដៅក្នុង	ភាពែ៏	ដៅ	

អ្រ់កល្	ជានិច្ច	ែរាប	ណា	ពរួកដគ	រកសោ	ដ្រចក្តី	្រញ្ញា	ទាុំងឡាយ	ដែល	

ពរួកដគ	បាន	ដ្វើ	ជាមរួយ	នឹង	កពះ	»	។ ៣

រង្វាៃ់នៃសុភមង្ល

«រ ើ្ត�រយាជន៍អ្វីខលែះដែលខ្នុំ្ �្ីផ្ល់ែល់កូនៗ��ស់ខ្នុំរែើម្ីឲ្យ

បាន�ីករាយនិងរជា្ជ័យក្ននុងជីវិ្?»

លូ្រ៊ីដេវើរ	បាន	បដងកើត	្រុភមង្គល	ដក្ងរោលាយ	និង	បន្ុំ	ដភ្ក	ដែល		

មិន	ខាជាប់ខ្លួន	នឹង	ដ្រចក្ី	្រុចរិត	ដេើយ	នឹង	ែឹកនាុំ	ដយើង	ខ្ុរ	ដបើ	ដយើង		

មិន	កបងុ	កបយ័ត្	ដទ	ដនាះ	។	បញ្ហា	ជា	ដកចើន	រប្រ់	ដយើង	ដៅ	្រពវ	ឆថងៃ	ដនះ		

ដកើត	ដ�ើង	ដោយសារ	ដត	ពិភពដោក	ខាង	ដោកិយ	ដនះ	បាន	រាម	ចាប់		

យក	នូវ	និយមន័យ	ខ្ុរ	្ ្គង	ឆន	្រុភមង្គល	។	ដយើង	ែឹង	ពី	កពះគម្ីរ		

មរមន	ថា	បញ្ហា	ដនះ	រាន	ដកើត	ដ�ើង	ដៅ	កគប	់ជុំនាន់	ទាុំងអ្រ់	។	ដយើង	ក	៏

សាគាល់	ព	ីពរជ័យ	ទាុំងឡាយ	ដែល	បាន	មក	ព	ីរោររ្រ់ដៅ	រាម	ែុំែឹងលអែ	

ផងដែរ	។

ដ្រ្ច	ដបនយ៉ាមីន	រាន	បន្អូល	ថា	«	ខ្នុុំ	ចង់	ឲ្យ	អ្ក	រាល់	គ្នា	គិត	

ពិចារណា	អុំពី	សាថានភាព	ែ៏	រាន	ពរ	និង	រីករាយ	ឆន	អ្រ់	អ្ក	ណា	ដែល	

រោន់	រាម	កពះបញ្ញត្តិ	ទាុំងឡាយ	ឆន	កពះ	។	ែ្ិត	ដមើលចុះ	ពរួកដគ	បាន	

ពរ	កគប់	យ៉ាង	ទាុំង	ខាង	សាច់	ោម	និង	ខាង	វិញ្ញាែ	ផង	ដេើយ	ដបើ	

្រិន	ជា	ពរួកដគ	រកសោ	រោរ	ដសាមាះកតង់	ែរាប	ែល់	ចុង	បុំផុត	ដនាះ	ពរួកដគ	នឹង	

កតវូ	បាន	ទទរួល	ដៅ	សាថាន្ររួគ៌	ដែើម្ី	ឲ្យ	ពរួកដគ	អាច	រ្រ់	ដៅ	ជាមរួយ	នឹង	

កពះ	ក្នុង	សាថានភាព	្រុភមង្គល	ែ៏	មិន	ដចះ	ចប	់មិន	ដចះ	ដេើយ	។	ឱ	្រូម	

ចាុំ	្រូម	ចាុំ	ថា	ដរឿង	ទាុំង	ដនះ	ពិត	ដកោះ	កពះអរាចា្រ់	ែ៏	ជា	កពះ	កទង់	រាន	

កពះបន្អូល	ថា	ែូដចានាះ	»	(	ម៉ូសាយ	២:៤១	)	។

ជា	ដកចើន	ឆានាុំ	កន្ង	មក	ដនះ	ខ្នុុំ	បាន	រាមោន	គដករាង	កសាវកជាវ	មរួយ	

ដែល	បាន	ចាប់	ដផ្ើម	ដៅ	ក្នុង	ទ្រវត្រ៍	ឆានាុំ	១៩៣០	។	ពី	ែុំបូង	រោរ្រិកសោ	

ររួម	រាន	បុរ្រ	២៦៨	នាក់	ដៅ	ឯ	សាកល	វិទយាល័យ	ែ៏	ល្ីលបាញ	មរួយ	

ដែល	កតូវបាន	ដគ	្រិកសោ	រាម	ដពល	ដវោ	នានា	ជា	ដទៀងទាត់	អ្រ់	មរួយ	

ជីវិត	រប្រ់	ពរួកដគ	។	ដករោយ	មក	រាន	ក្រ្តី	ទាុំងឡាយ	បាន	រោលាយ	ជា	ដផ្ក	

ឆន	រោរ្រិកសោ	ដនាះ	ដែរ	។	រោរ្រិកសោ	ដនាះ	ដកបើ	រយៈដពល	កបដេល	៧០	

ឆានាុំ	។	ដគ្លដៅ	ឆន	រោរ្រិកសោ	ខាង	ដែើម	គឺ	ដែើម្ី	ដ្រវង	យល់	ឲ្យ	បាន	ដកចើន	

បុំផុត	រាម	ដែល	អាច	ដ្វើ	ដៅ	បាន	អុំពី	ដជាគជ័យ	និង	្រុភមង្គល	។

រោរ្រិកសោ	ដនាះ	បងាហាញ	ថា	ពិន្នុ	ឆន	រោរចូល	មហាវទិយាល័យ	និង	ពិន្នុ	

ជា	ម្្យម	មិន	បាន	ទ្រ្ទាយ	ព	ីភាព	ដជាគជ័យ	ឬ	ក៏	្រុភមង្គល	ដៅ	ក្នុង	

ជីវិត	ដករោយ	មក	ដទៀត	បាន	ដ�ើយ	។	ប៉ុដន្ត	ចុំែុច	មរួយ	ដែល	រាន	នូវ	រោរ	

ទាក់ទង	គ្នា	ែ៏	ខាលាុំង	ដនាះ	គ	ឺ្ុរភមង្គល	កកុម	កគរួសារ	រោល	ដៅ	ជា	កុរារ	។	

មនុ្រ្	ដពញ	វ័យ	ដែល	រីករាយ	ដជាគជ័យ	ដតង	កបាប់	ថា	រាដៅយ	រប្រ់	

ពរួកដគ	បាន	បងាហាញ	ដ្រចក្ី	ក្រឡាញ់	និង	រោរដពញ	ចិត្ត	ដោយ	កបាប់	

ដោយ	ោក្យ	្រម្ី	ជាក់ោក់	ដេើយ	ពុុំ	បាន	ដកបើ	រោរ	ោក់	វិន័យ	្ ងៃន់្ងៃរ	ដនាះ	

ដ�ើយ	។	ទាុំង	ឪពុក	ទាុំង	រាដៅយ	រប្រ់	ពរួកដគ	បងាហាញ	ពី	រោរ	ក្រឡាញ់	

ដពញ	ចិត្ត	ចុំដោះ	គ្នា	ដៅ	វិញ	ដៅ	មក	យ៉ាង	ដបើក	ចុំេរ	ដេើយ	រោរ	ក្រឡាញ	់

ងសចក្ពី្សឡាញ់្ ឺ

ជាង្្ឿរផ្ំដ៏សំខាន់

ស្រាប់សុភមរ្លងៅ

ក្ននុរពិភពងោកងនទះ។
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ដពញ	ចិត្ត	ដនាះ	ក	៏រាន	ែល់	កូនៗ	ផង	ដែរ	ដែល	ដ្វើ	ឲ្យ	ពរួកដគ	រាន	ភាព	

កក់	ដរៅដៅ	និង	រាន	ទុំនាក់	ទុំនង	ដែល	ដោរដពញ	ដោយ	មដនា្រដញ្ចតនា	

ែ៏	កជាលដករៅ	។	ឪពុក	រាដៅយ	បាន	បដងកើត	នូវ	បរយិរោ្រ	កគរួសារ	ែ៏	រាន	

ដ្រ្រភាព	ដេើយ	កតវូ	បាន	ដជឿ	ថា	បាន	ដគ្រព	នូវ	្រវ័យរាជ្យភាព	រប្រ់	

កូនៗ	ខ្លួន	។

ដ្រៀវដៅ	្រន្ិោឋាន	បញ្ចប់	ដៅដលើ	រោរ	្រិកសោ	ដែល	បាន	ដបាះពុម្	

ដៅ	ឆានាុំ	២០១២	បាន	រាយរោរែ៍	កបាប់	ថា	៖	«	រងាវា្រ់	ជា	ដកចើន	ឆន	

ភាពដជាគជ័យ	អ្រ់	មរួយ	ជីវិត	កតវូបាន	ទ្រ្ទាយ	រោន់ដត	ដជឿ	បាន	តិច	

ដៅៗ	ដោយ	កបដយជន៍	ខាង	េិរញ្ញវត្នុ	និង	ខាង	្រង្គម	រោល	ពី	ដៅ	

ដក្មងៗ	ជាង	ករុារភាព	ដែល	កតូវ	បាន	ក្រឡាញ	់និង	ដែល	ដោរដពញ	

ដោយ	ក្ី	ក្រឡាញ់	»	។	ករុារភាព	ែ៏	កក	់ដរៅដៅ	ទាក់	ទង	គ្នា	ដៅវិញ	ដៅ	

មក	ជាមរួយ	នឹង	្រមិទ្ធិផល	ជាង	នឹង	វិជាជា	ដករៅកជះ	វែ្ណៈ	្រង្គម	ឬ	

អត្ពលកម្ម	និយម	។	រោរ្រិកសោ	ក៏	បាន	រក	ដ�ើញ	ផងដែរ	ថា	«	អវី	

ដែល	ែុំដែើររោរ	កតមឹកតវូ	ដៅ	ក្នុង	កុរារភាព	ទ្រ្ទាយ	ព	ីអនាគត	បាន	

កតមឹកតូវ	ដកចើន	ជាង	អវី	ដែើរ	ខុ្រ	ដៅ	ក្នុង	កុរារភាព	»	។ ៤

រោរ្រិកសោ	ជា	ររួម	ចងអែនុល	បងាហាញ	ថា	្រូម្ី	ដពល	រាន	ឧប្រគ្គ	្ ុៗំ 	

ទាុំងឡាយ	ដេើយ	ដរឿង	មរួយ	ចុំនរួន	ខុ្រ	្ ្គង	ខាលាុំង	ណា្រ់	ក	៏ដោយ	ក៏	

កូនៗ	ភាគ	ដកចើន	បុំផុត	គឺ	ងាយ	នឹង	ជា	្រះ	ដ្រ្ើយ	ដ�ើង	វិញ	ដេើយ	

ដ្រចក្ី	ទុក	ចិត្ត	ដែល	កតូវបាន	សាថាបនា	ដ�ើង	ដោយ	ទុំនាក	់ទុំនង	ែ៏	

ដោរដពញ	ដោយ	ដ្រចក្ី	ក្រឡាញ់	ជាមរួយ	ឪពុក	រាដៅយ	ជា	ពិដ្រ្រ	

រាដៅយ	អាច	នាុំ	ដៅរក	លទ្ធផល	ឆន	្រុភមង្គល	ែ៏	និរន្តរ៍	អ្រ់	មរួយ	ជីវិត	។	

អវី	ដែល	គរួរ	ឲ្យ	ចាប់	អារម្មែ៍	ែល់	ខ្នុុំ	ប៉ុដន្ត	មិន	ភាញាក់	ដផអែើល	ដនាះ	គឺ	ថា	

រោរ	្រិកសោ	ដនាះ	ពិត	ជា	កតវូ	គ្នា	ទាុំង	ក្រុង	ដៅ	នឹង	អវី	ដែល	កពះគម្ីរ	និង	

សា្រនាចកក	បដកងៀន	អុំព	ីកកុម	កគរួសារ	។	សា្រនាចកក	្រងកត់	្ ងៃន់	ដៅ	

ដលើ	រាកតី	កកុម	កគរួសារ	រោរអ្ិសាឋាន	ជា	កកមុ	កគរួសារ	រោរបងាហាញ	ដ្រចក្ី	

ក្រឡាញ់	រោរជរួបជុុំ	គ្នា	ជា	កកមុ	កគរួសារ	និង	ទុំដនៀម	ទរាលាប់	ក្នុង	កគរួសារ	

ដែល	ជា	កបដភទ	ឆន	្រកម្មភាព	ដែល	រោរ្រិកសោ	ដនាះ	ចងអែនុល	បងាហាញ	ថា	

នឹង	បដងកើត	នូវ	មជ្ិឈមវ័យ	ែ៏	រីករាយ	និង	ដជាគជ័យ	។

នីឆេវ	ចាប់	ដផ្ើម	កពះគម្ីរ	មរមន	ដោយ	រោរ	បងាហាញ	រោរែឹង	គុែ	

្រករាប	់«	ឪពុក	រាដៅយ	លអែ	»	(	នីឆេវទី១	១:១	)	ប៉ុដន្ត	ដមដរៀន	ែ៏	ពិត	គឺ	ថា	

ដយើង	រានាក់ៗ	ជា	អ្ក	កុំែត	់ថា	ឪពុក/រាដៅយ	រដបៀប	ណា	ដែល	ដយើង	នឹង	

រោលាយ	ជា	ដៅ	ដពល	អនាគត	ដែើម្ី	ឲ្យ	ពូជពង្	រប្រ់	ដយើង	អាច	កបាប	់ដោយ	

រីករាយ	ថា	ពរួកដគ	ក៏	បាន	ដកើត	មក	ជាមរួយ	នឹង	ឪពុក	រាដៅយ	លអែ	ផងដែរ	។

អវី	ដែល	្រុំខាន់	បុំផុត	ដែល	អ្ក	អាច	ដ្វើ	គឺ	ដ្វើ	ឲ្យ	កបាកែ	ថា	កូនៗ	

រប្រ់	អ្ក	និង	អ្ក	ទាុំងឡាយ	ណា	ដែល	អ្ក	ដថទាុំ	បីបាច់	ែឹង	ថា	អ្ក	

ក្រឡាញ់	ពរួកដគ	។	ដ្រចក្ី	ក្រឡាញ់	គឺ	ជា	ដកគឿង	ផ្ុំ	ែ៏	្រុំខាន់	្រករាប់	

្រុភមង្គល	។

រង្វាៃ់នៃការចម្មុងចកម្មើៃកៅ្្ននុងណដៃដដី

«តកមុត្រួស្���ស់រយើងពុំសរតមចបាននូវភាពរជា្ជ័យ្ ង

តទព្យសម្្្តិណាស់ណារនាះរទ។រ្ើរនាះមកពីរយើងពុំសុច�ិ្

ត្�់តគ្ន់ឬ?»

កពះគម្ីរ	កបាប់	យ៉ាង	ចបា្រ់	ថា	រោររ្រ់ដៅ	រាម	កពះបញ្ញត្តិ	ទាុំងឡាយ	

នាុំ	ឲ្យ	ពរួកដយើង	ចកមងុ	ចដកមើន	ដៅ	ដលើ	ដែនែី	។	ប៉ុដន្ត	្រូម	ឲ្យ	ខ្នុុំ	អះអាង	

ចុំដោះ	អ្ក	ថា	រោរចកមុង	ចដកមើន	ដៅ	ក្នុង	ដែនែី	ពុុំ	ដមន	កតូវបាន	កុំែត	់

ដោយ	ទុំេុំ	ឆន	គែនី	្ នាគ្រ	រប្រ់	អ្ក	ដនាះ	ដ�ើយ	។	វា	រាន	អត្ន័យ	

ខាលាុំង	ជាង	ដនាះ	ដៅ	ដទៀត	។

ដពល	និយយ	ដៅ	រោន់	ដេដលមិន	ជា	កូន	កបុ្រ	រប្រ់	ដោក	ដនាះ	

ពយារោរ	ីអាលរា៉ា	បដកងៀន	ថា	«	ែរាប	ណា	កូន	រោន់រាម	កពះបញ្ញត្តិ	

ទាុំងឡាយ	ឆន	កពះ	ដនាះ	កូន	នឹង	បាន	ចដកមើន	ដ�ើង	ដៅ	ដលើ	ដែនែី	ដេើយ	

កូន	ក៏	កតូវ	ែឹង	ដែរ	ថា	ែរាប	ណា	កូន	មិន	រោន	់រាម	កពះបញ្ញត្តិ	ទាុំងឡាយ	

ឆន	កពះ	ដទ	ដនាះ	កូន	នឹង	កតូវ	រោត	់ដចញ	ពី	វត្តរាន	រប្រ់	កទង	់»	(	អាលរា៉ា	

៣៦:៣០	)	។

ដេត	ុែូដចានាះ	ដេើយ	រោរ	រាន	កពះវិញ្ញាែ	ដៅ	ក្នុង	ជីវិត	ដយើង	គឺ	ជា	

ដកគឿង	ផ្ុំ	ែ៏	្រុំខាន	់ដៅក្នុង	រោរ	បាន	ចកមងុ	ចដកមើន	ដៅ	ក្នុង	ដែនែី	។	

កប្ិរនដបើ	ដយើង	រោន់រាម	កពះបញ្ញត្តិ	ទាុំងឡាយ	ដនាះ	ដយើង	ក៏	ទទរួល	បាន	

រោរ	្រនយា	ជាកោ់ក់	ទាុំងឡាយ	(	្រូមដមើល	ដអដភ្រូរ	៦:១–៣	)	។	

ឧទាេរែ៍	ដគ្លលទ្ធិ	និង	ដ្រចក្ី	្រញ្ញា	៨៩	្រនយា	ថា	ដោយ	រោរ	

រ្រ់ដៅ	រាម	ោក្យ	្រម្ី	ឆន	កបាជាញា	វាងឆវ	ដនាះ	ដយើង	នឹង	រីករាយ	ជា	មរួយ	នឹង	

ពរជ័យ	ខាង	្រុខភាព	និង	រតនៈ	្រម្ត្តិ	ឆន	ចុំដែះែឹង	ែ៏	អសាចារ្យ	។

	 រោរ	បុំដបក	ដចញ	នូវ	ធាតុ	មរួយ	ឆន	ោក្យ	្រម្ី	ឆន	កបាជាញា	វាងឆវ	គ	ឺរោរ	

ដចៀ្រវាង	ពី	ដកគឿង	ក្រវឹង	គឺជា	ដ្រចក្តី	បងាគាប់	មរួយ	។	រោរ	្រិកសោ	

ដែល	រាន	រយៈ	ដពល	យូរ	ដែល	ខ្នុុំ	បាន	ដលើក	ដ�ើង	ពី	មុន	ដនះ	បាន	

រកដ�ើញ	ថា	រោរ	បុំោន	ដែល	ទាក់ទង	នឹង	ដកគឿង	ក្រវឹង	ប៉ះោល់	

ែល់	កកុម	កគរួសារ	អាដមរិក	មរួយ	ក្នុង	ចុំដណាម	បី	កគរួសារ	ដែល	ររួម	រាន	

មរួយ	ភាគ	បរួន	ឆន	រោរទទរួល	ចូល	មន្ីរដពទ្យ	ទាុំងអ្រ់	ដេើយ	រាន	តរួ	នាទី	

ចម្ង	ក្នុង	បុពវដេតុ	ឆន	រោរសាលាប់	រោរដលងលះ	្រុខភាព	មិន	លអែ	និង	

្រមិទ្ធិផល	អន់	ថយ	។

រោរ	្រិកសោ	រយៈ	ដពល	ដវង	មរួយ	អុំព	ី្ររាជិក	្រកម្ម	ដៅ	ក្នុង	រែ្ឋ	

រោលីេវអូញា៉ា	បាន	រក	ដ�ើញ	ថា	ក្រ្តី	រ្រ់ដៅ	ជា	ម្្យម	៥.៦	ឆានាុំ	និង	

ភាពច្មុរចង្មើនដ៏ពិតងៅ

ក្ននុរពិភពងោកងនទះបានមក

ពពីតុល្យភាពននការផ្ត់ផ្រ់

្កមុ្្ួសារងេើរខណៈ

បដលកំពុរបង្មើនរិ

្សឡាញ់ដល់្ពទះអរ្

សង្ង្រទះផរបដរ។
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បុរ្រ	៩.៨	ឆានាុំ	ដវង	ជាង	ក្រ្តី	និង	បុរ្រ	ដែល	រាន	សាថានភាព	ក្រដែៀង	គ្នា	ដៅ	

ក្នុង	្រេរែ្ឋ	។	ពរួក	កគូដពទ្យ	ដែល	ែឹកនាុំ	រោរ្រិកសោ	ដនាះ	បាន	ចងអែនុល	បងាហាញ	

ថា	រាន	មូលដេតុ	យ៉ាង	ដហាច	ណា្រ់	មរួយ	ដែល	ជាប់	ទាក់ទង	នឹង	ោក្យ	្រម្ី	

ឆន	កបាជាញា	វាងឆវ	។	រោររ្រ់ដៅ	រាម	ចបាប់	ោក្យ	្រម្ី	ឆន	កបាជាញា	វាងឆវ	នាុំ	ឲ្យ	ដយើង	

ចកមងុ	ចដកមើន	ដៅ	ដលើ	ដែនែី	។ ៥

ដៅ	ក្នុង	រោរ្រន្នា	មរួយ	ដែល	ខ្នុុំ	បាន	រាន	ជាមរួយ	កបធាន	េ្គរែុន	ប៊	ី

េុិងគី្	(	ឆានាុំ	១៩១០–២០០៨	)	ដពល	ជិះ	យន្តដហាះ	ដៅ	រោរឧទ្ិ្រ	កពះវិហារ	

បរ្ិរុទ្ធ	មរួយ	ដោក	បាន	រាន	កបសា្រន៍	ដោយ	អុំែរ	ថា	សា្រនាចកក	រាន	

មូលនិ្ិ	ដែើម្ី	បដងកើន	ចុំនរួន	កពះវិហារ	បរ្ិរុទ្ធ	ដកោះ	ពរួក	បរ្ិរុទ្ធ	ឆថងៃ	ចុងដករោយ	

បាន	ចកមងុ	ចដកមើន	ដៅ	ដលើ	ដែនែី	។	ក្នុង	នាម	ជា	អ្ក	បង់	ែងាវាយ	មរួយ	ភាគ	ក្នុង	

ែប់	ែ៏	ដសាមាះកតង់	ពរួកដគ	បាន	ផ្ល់	្ នធាន	ទាុំងឡាយ	ដែើម្ី	កសាង	កពះវិហារ	

បរ្ិរុទ្ធ	។

រោរ	ចកមងុ	ចដកមើន	និង	រោរ	រាន	កទព្យ	្រម្ត្តិ	មិន	ចាុំ	បាច់	ថា	រាន	ន័យ	ែូច	

គ្នា	ដនាះ	ដទ	។	និយមន័យ	ខាង	ែុំែឹងលអែ	ដែល	លអែ	កបដ្រើរ	ជាង	អុំព	ីរោរ	ចកមងុ	

ចដកមើន	ដៅ	ក្នុង	ដែនែី	គឺ	រោរ	រាន	កគប់	កគ្ន់	្រករាប	់ដ្រចក្ី	កតវូរោរ	រប្រ់	ដយើង	

ខែៈ	រាន	ពរជ័យ	ែ៏	បរិបូរ	ឆន	កពះវិញ្ញាែ	ដៅក្នុង	ជីវិត	រប្រ់	ដយើង	។	ដពល	

ដយើង	ផ្គត់ផ្គង	់ែល់	កកមុ	កគរួសារ	ដយើង	ដេើយ	ក្រឡាញ់	និង	បដកមើ	ែល់	កពះអង្គ	

្រដ្ងាគាះ	ដនាះ	ដយើង	នឹង	រីករាយ	ជាមរួយ	នឹង	រងាវាន់	ឆន	រោរ	រាន	កពះវិញ្ញាែ	និង	

រោរចកមុង	ចដកមើន	ដៅ	ក្នុង	ដែនែី	។

រង្វាៃ់នៃកសច្្ដីសុខសាៃ្ត

រងាវាន់	ឆន	ដ្រចក្ី	្រុចរិត	ចុងដករោយ	ដែល	បាន	្រនយា	គឺ	រាន	ដចង	យ៉ាង	

ចបា្់រ	ដៅក្នុង	ដគ្លលទ្ធិ	និង	ដ្រចក្ី	្រញ្ញា	៥៩:២៣	៖	«	ប៉ដុន្ត	ចូរ	ដរៀន	ចុះ	

ថា	អ្ក	ណា	ដែល	កបកពតឹ្ត	កិច្ចរោរ	ទាុំងឡាយ	ដោយ	ដ្រចក្ី	្ុរចរិត	ដនាះ	នឹង	

បាន	ទទរួល	រងាវាន់	រប្រ់	ខ្លួន	គ	ឺដ្រចក្ី	្ុរខសាន្ត	ដៅ	នា	ដោកិយ	ដនះ	និង	ជីវិត		

ែ៏	ដៅ	អ្រ់កល្	ជានិច្ច	ដៅ	បរដោក	នាយ	»	។

រោល	ពី	ជាង	៣៥	ឆានាុំ	មុន	កបធាន	�ិមបឹល	បាន	បដកងៀន	ថា	រោរលូត		

ោ្់រ	ែ៏	ចម្ង	នឹង	ដកើត	ដ�ើង	ដៅ	ក្នុង	សា្រនាចកក	ដោយសារ	ដត	«	ក្រ្តី	ែ៏	លអែ		

ជា	ដកចើន	.	.	.	នឹង	ចូល	មក	ក្នុង	សា្រនាចកក	ក្នុង	ចុំនរួន	យ៉ាង	ដកចើន	»	។		

ដោក	បាន	កបរោ្រ	ថា	«	រោរែ៍	ដនះ	នឹង	ដកើតដ�ើង	ែល់	កកមតិ	ដែល	ពរួក		

ក្រ្តី	ឆន	សា្រនាចកក	ជា	អ្ក	្ ្នុះ	បញ្ចាុំង	ពី	ដ្រចក្ី	្ុរចរិត	និង	ភាព	បុិន	កប្រប់	

ដៅក្នុង	ជីវិត	រប្រ់	ពរួកដគ	ដេើយ	.	.	.	កតូវ	បាន	ដគ	ដ�ើញ	ថា	ដោយ	ដ�ក	ពី	ដគ	

និង	ខុ្រ	ពី	ដគ	—	ក្នុង	រដបៀប	ដែល	្របបាយ	—	ខុ្រ	ពី	ក្រ្ី	ឆន	ពិភពដោក	

ដនះ	»	។ ៦

រោរែ៍	ដនះ	ពិត	ជា	បាន	ដកើត	ដ�ើង	ដមន	ដេើយ	នឹង	បន្ត	ដកើតដ�ើង	ែូដចានាះ	ដៅ	

ក្នុង	ដពល	អនាគត	។

កពះអរាចា្រ់	ជា	កពះ	គ	ឺពិត	ជា	កពះ	្រុរិយ	និង	ជា	ដខល	ដេើយ	នឹង	កបទាន	នូវ	

ដ្រចក្ី	ដមរាតា	ករុណា	និង	្រិរីលអែ	។	គ្មាន	រោរែ៍	លអែ	ណា	ដែល	នឹង	កតូវ	ែក	េូត	

ពី	ពរួក	អ្ក	ទាុំងឡាយ	ដែល	ដែើរ	ដោយ	កតង់	ដនាះ	ដ�ើយ	(	្រូមដមើល	ទុំនុក	ែុំដកើង	

៨៤:១១	)	។	រោរ	អ្ិសាឋាន	រប្រ់	ខ្នុុំ	គឺ	ថា	អ្ក	អាច	កចូត	រោត់	នូវ	រងាវាន់	ទាុំងឡាយ	

ឆន	ដ្រចក្ី	្រុចរិត	រោល	ដែល	អ្ក	ដែើរ	រាម	កពះអរាចា្រ់	និង	កពះអង្គ	្រដ្ងាគាះ	

កពះដយ្រ៊ូវកគី្រ្	រប្រ់	ដយើង	ដោយ	ដសាមាះកតង់	។	◼

ែកតសង់រចញពីសុន្ទ�កថ្មរួយដែលរានចំណងរជើងថ្«�ង្វាន់ននរសចក្ីសុច�ិ្»ដែលបានរធ្វើ
រ�ើងរៅសន្និសីទតស្តីស្កលវទិយាល័យតពិកហាំយ៉ង់ក្លពីន្ងៃទី២ដខឧសភាឆ្នាំ២០១៤។
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�ង្វាន់ននរសចក្ីសុច�ិ្ចុងរតក្យ
�ំផុ្្ ឺជា«រសចក្ីសុខស្ន្ត
រៅនារោកិយរនះនិងជីវិ្ 
ែ៏រៅអស់កល្ជានិច្រៅ
��រោកនាយ»។



ស្សនានិង�ោឋាភិបាលរធ្វើែំរណើ�ខុស
គ្នា�ុ៉ដន្តរៅរលើផលែលូវដែលតស�គ្នា។ពរួករ្
អាចទទរួលបានរជា្ជ័យ�ំផុ្ និងរាន
ត�សិទ្ធិភាព�ំផុ្រពលពរួករ្ក្�ោ�
និងរលើកទឹកចិ្ ្តគ្នារៅវិញរៅមក។
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កោយណអលក�ើរកវៀលហ្វឺដ
ដបរូលយរូអាៃ់ក�ើរសឈិៃ

នេ ពួក ចែិសិប នាក់

សា្នានិង

សា្រនា	និង	រោឋាភិបាល	គឺ	ែូច	ជា	គូ	សាវាម	ីភរិយ	ដែល	ដពល	ខ្ះ	រាន	រោរ	លុំបាក	ក្នុង	រ្រ់ដៅ	ជាមរួយ	គ្នា		

ប៉ុដន្ត	ជា	អ្ក	ដែល	រក	ដ�ើញ	ថា	ពរួកដគ	ពុុំ	អាច	រ្រ់ដៅ	ោច់	ដចញ	ពី	គ្នា	បាន	ដ�ើយ	។	សា្រនា	និង	

រោឋាភិបាល	ទាុំងពីរ	កតវូរោរ	ភាពឯករាជ្យ	រប្រ់	ខ្លួន	ដែើម្ី	រីក	លូតោ្់រ	ដ�ើង	ប៉ុដន្ត	កបវត្តិសាក្រ្ត	បាន	

បងាហាញ	ថា	រោរដបកបាក់	គ្នា	ទាុំងក្រុង	ពុុំ	លអែ	្រករាប់	ភាគី	ណា	មរួយ	ដ�ើយ	។	ពរួកដគ	ដ្វើ	ែុំដែើរ	ខុ្រ	គ្នា	ប៉ុដន្ត	ដៅ	ដលើ	ផ្អូវ	ដែល	

ក្រប	គ្នា	។	ពរួកដគ	អាច	ទទរួល	បាន	ដជាគជ័យ	បុំផុត	និង	រាន	កប្រិទ្ធិភាព	បុំផុត	ដពល	ពរួកដគ	រោរោរ	និង	ដលើក	ទឹក	ចិត្ត	គ្នា		

ដៅ	វិញ	ដៅ	មក	។

រោឋាភិបាល	ដែើរ	តរួ	យ៉ាង	្រុំខាន	់ដៅក្នុង	រោរ	រោរោរ	និង	ដថ	រកសោ	ដ្ររីភាព	ខាង	សា្រនា	និង	ដៅក្នុង	រោរ	បីបាច់	តរួនាទី	រប្រ់	

សា្រនាចកក	នានា	ដៅក្នុង	្រង្គម	។	្រុំណាង	លអែ	រោឋាភិបាល	ភាគ	ដកចើន	បុំផុត	ដៅ	ក្នុង	ពិភពដោក	ដៅ	្រពវ	ឆថងៃ	ដនះ	យ៉ាង	

ដហាច	ណា្រ់	ទទរួល	សាគាល់	ែល់	កកមិត	ខ្ះ	ឆន	ដ្ររីភាព	ខាង	សា្រនា	ដេើយ	ធានា	ឲ្យ	បាន	នូវ	្ិរទ្ធិ	ដ្ររីភាព	កបជាពលរែ្ឋ	រប្រ់	

ខ្លួន	ក្នុង	រោរ	ថាវាយ	បង្គុំ	និង	អនុវត្ត	សា្រនា	រប្រ់	ខ្លួន	ដៅ	រាម	រោរដែនាុំ	ឆន	្រម្ជញ្ញៈ	ផ្ទាល់	ខ្លួន	រប្រ់	ពរួកដគ	។	វា	មិន	ដមន	

ដតងដត	ជា	ករែី	ដនាះ	ដទ	។

ជុំនាន់	ជា	ដកចើន	បាន	ដ�ើញ	ពី	រោរ	បាត់បង់	ដ្ររីភាព	ដែល	កតូវ	ឃ្តឃ់្ុំង	ដែល	ដកើត	ដ�ើង	ដៅដពល	ដែល	រោឋាភិបាល	ដចញ	

បទបញ្ជា	ឲ្យ	រាន	សា្រនា	ដត	មរួយ	ែូច	គ្នា	។	អ្ក	ដផ្ង	ដទៀត	បាន	ជរួប	បទពិដសា្ន៍	ឆន	រោរធាលាក	់ចុះ	ខាង	្រីល្ម៌	ដែល	អម	ដៅ	

នឹង	រោរឃ្តឃ់្ុំង	រប្រ់	រោឋាភិបាល	អុំពី	រោរជរួបជុុំ	ខាង	សា្រនា	។	ដយើង	រាន	អុំែរគុែ	ដែល	រែ្ឋ្ម្មនុញ	ឆន	កបដទ្រ	នានា	

មរួយ	ភាគ	្ ុំ	បុំផុត	ដៅក្នុង	ពិភពដោក	្រពវ	ឆថងៃ	ដនះ	នឹក	ដៅ	ក្នុង	ចិត្ត	នូវ	្រង្គម	មរួយ	ដែល	ជុំដនឿ	និង	រោរកបតិបត្តិ	ខាង	សា្រនា	

ដទាះ	ដៅ	ដផ្ង	ពី	រោឋាភិបាល	ក្ី	ក៏	គរួរ	កតូវ	បាន	គ្ុំោរ	និង	រោរោរ	ទា្រ់	នឹង	រោរដបៀតដបៀន	ដែរ	។ ១

រោឋាភិបាល	ដែល	ទទរួល	រោរបុំផុ្រ	ពី	សាថាន្ររួគ៌	ដែល	កតវូបាន	ពិពែ៌នា	ដៅក្នុង	កពះគម្ីរ	មរមន	បាន	រាន	លទ្ធភាព	ផ្ល់	នូវ	

ដ្ររីភាព	ខាង	ជុំដនឿ	និង	រោរអនុវត្ត	ខាង	សា្រនា	ែល់	កបជាជន	រប្រ់	ខ្លួន	។

«	ឥ�អូវ	ដនះ	ដបើ	មនុ្រ្	ចង	់បដកមើ	កពះ	ដនាះ	គឺជា	្រិទ្ធិ	រប្រ់	អ្ក	ដនាះ	ឬ	នយិយ	មយា៉ាង	ដទៀត	ថា	ដបើ	អ្ក	ដនាះ	ដជឿ	កពះ	ដនាះ	គ	ឺជា	

្រិទ្ធិ	រប្រ់	ដគ	ក្នុង	រោរ	បដកមើ	កទង់	ប៉ដុន្ត	ដបើ	ដគ	មិន	ដជឿ	កទង់	ដទ	គឺ	គ្មាន	ចបាប	់ឯណា	មក	ដ្វើ	ដទា្រ	ែល់	អ្ក	ដនាះដ�ើយ	។	.	.	.

«	ដកោះ	រាន	ចបាប់	មរួយ	ថា	មន្ុរ្	កតវូ	ទទរួល	រោរ	ជុំនុុំ	ជកមះ	ដៅ	រាម	ដទា្រ	រប្រ់	ដគ	។	ដទាះ	ជា	យ៉ាង	ណា	ក៏	ដោយ	គង	់ដត	

គ្មាន	ចបាប់	ឯណា	ដែល	ទា្រ់	នឹង	ជុំដនឿ	រប្រ់	មនុ្រ្	ដនាះ	ដ�ើយ	»	(	អាលរា៉ា	៣០:៩,	១១	)	។
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ក្នុង	នាម	ជា	កបជាជន	ឆន	ដ្រចក្ី	ជុំដនឿ	ដយើង	គប្ី	រាន	អុំែរ	គុែ		

ចុំដោះ	រោរ	រោរោរ	រប្រ់	រោឋាភិបាល	ដែល	អនុញ្ញាត	ឲ្យ	ដយើង	កកដសាប	និង		

អនុវត្ត	ជុំដនឿ	សា្រនា	រប្រ់	ដយើង	រាម	ដែល	ដយើង	កបាថានា	។

្រួនាទដីយា៉ាងចាំបាច់របស់សាសនា

វា	កបដេល	ជា	មិន	្រូវ	ជាក់	ដ្រ្ង	ដទ	ចុំដោះ	មនុ្រ្	មរួយ	ចុំនរួន	ដែល	ថា	

សា្រនា	និង	្រីល្ម៌	ដែើរ	តរួ	យ៉ាង	ចាុំបាច	់ដៅក្នុង	រោរ	រកសោ	និង	ជុំរុញ	ឲ្យ	

រាន	រោឋាភិបាល	លអែ	និង	រាន	កប្រិទ្ធិភាព	។	ែុំដណាះ	កសាយ	ពិត	ដត	មរួយ	

ចុំដោះ	បញ្ហា	្ ងៃន់្ងៃរ	ទាុំងឡាយ	ដែល	កុំពុង	កបឈម	ដៅ	ក្នុង	ពិភពដោក	ដយើង	

្រពវ	ឆថងៃ	ដនះ	គឺ	ខាង	វិញ្ញាែ	មិន	ដមន	ខាង	នដយបាយ	ឬ	ដ្រែ្ឋកិច្ច	ដនាះ	ដទ	។	

ឧទាេរែ៍	ពូជអុំបូរ	និយម	អុំដពើ	េឹងសោ	និង	បទឧកកិែ្ឋ	ដែល	ដកើត	ដ�ើង	

ដោយ	រោរ	្រអែប់	ដខ្ើម	គឺ	ជា	បញ្ហា	ខាង	វិញ្ញាែ	ដេើយ	ែុំដណាះ	កសាយ	ពិត	ដត	

មរួយ	គត់	រប្រ់	វា	គ	ឺខាង	ឯ	វិញ្ញាែ	។	ដអលដឌើរ	ោល្ិន	ដអក	អូក្រ៍	ឆន	កូរ៉ុម	ឆន	

ពរួកសាវក	ែប់ពីរ	នាក់	បាន	បដកងៀន	ថា	៖

«	រោរលូតោ្់រ	ខាង	្រីល្ម៌	ែ៏	្រុំខាន់	បុំផុត	ជា	ដកចើន	ដៅ	ក្នុង	្រង្គម	

ដោក	ខាង	លិច	កតូវ	បាន	ជុំរុញ	ចិត្ត	ដោយ	ដគ្លរោរែ៍	ទាុំងឡាយ	ខាង	

សា្រនា	ដេើយ	បាន	ទាក់ទាញ	នូវ	រោរ	ទទរួល	យក	ជា	ផ្អូវ	រោរ	ដោយ	រោរ	ផសោយ	

ដៅ	ដវទិរោ	។	ឧទាេរែ៍	ទាុំងឡាយ	ររួម	រាន	រោរលុប	ដចាល	នូវ	រោរ	ដោះែូរ	

ទា្រករ	ដៅ	កបដទ្រ	អង់ដគ្្រ	និង	ដ្រចក្ី	កបរោ្រ	ផ្ល់	ដ្ររីភាព	ែល	់ទា្រករ	

ដៅក្នុង	[	្រេរែ្ឋ	]	។	ែូចគ្នា	ដនះ	ដែរ	ក៏	ពិត	ចុំដោះ	ចលនា	្រិទ្ធិ	ពលរែ្ឋ	ដៅ	កន្ះ	

្រតវត្	ចុងដករោយ	ដនះ	»	។ ២

្រង្គម	ទាុំងឡាយ	ពឹង	ដផអែក	មរួយ	ដផ្ក	្ ុំ	ដៅដលើ	សា្រនា	និង	កពះវិហារ	នានា	

ដែើម្ី	បដងកើត	នូវ	រដបៀប	ដរៀបរយ	ខាង	្រីល្ម៌	។	រោឋាភិបាល	មិន	ដែល	អាច	្រង់	

ពន្ធនាគ្រ	ឲ្យ	កគប់	កគ្ន់	ដែើម្ី	ោក់	ពរួក	ឧកកិែ្ឋជន	ដែល	មក	ពី	្រង្គម	មរួយ	ដែល	ខវះ	

្ីរល្ម៌	ចរិត	លក្ខែៈ	និង	ដ្រចក្ី	ជុំដនឿ	បាន	ដ�ើយ	។	លក្ខែៈ	ទាុំងដនះ	

កតវូ	បាន	ដលើក	កម្្រ់	បាន	កបដ្រើរ	ជាង	រាម	រយៈ	រោរ	កបតិបត្តិ	ខាង	សា្រនា		

ជាជាង	រាម	រយៈ	ចបាប់	នីតិបញ្ញត្តិ	ឬ	កងករាលាុំង	ខាង	ប៉ូលី្រ	។	វា	ពុុំ	អាច	ដ្វើ	ដៅ	

បាន	ដទ	្រករាប់	រោឋាភិបាល	ដែល	ដៅ	កគប់កគង	ចរិត	លក្ខែៈ	បុំែង	កបាថានា		

និង	ដ្រចក្ី	្រង្ឹម	ដែល	ែុះ	ដចញ	ពី	ែរួងចិត្ត	មនុ្រ្	ដោក	ដនាះ	។	ដត	ទាុំង	ដនះ		

គឺ	ជា	កគ្ប់	ពូជ	ដែល	ែុះ	លូតោ្់រ	ដៅ	ក្នុង	រោរ	កបកពឹត្ត	ដែល	រោឋាភិបាល	កតូវដត		

ដ្វើ	ឲ្យ	បាន	ដរៀបរយ	។

អ្ក	កបវត្តិសាក្រ្ត	និង	រែ្ឋបុរ្រ	ជនជាតិ	បារាុំង	ដោក	ដអ�ិច្រ្ិ្រ	ឌឺ		

ថូដេ្គើវីល	បាន	្ររដ្ររ	ថា	«	លទ្ធិ	ផ្តាច់	រោរ	និយម	អាច	នឹង	កគប់កគង	ដោយ	គ្មាន		

ដ្រចក្ី	ជុំដនឿ	ប៉ុដន្ត	លទ្ធិ	ដ្ររ	ីនិយម	មិន	អាច	ដទ	»	។ ៣	ដេើយ	្ូរម្ី	ដត	លទ្ធិ	ផ្តាច	់	

រោរ	និយម	ក៏	ពុុំ	អាច	កគប់កគង	ដោយ	គ្មាន	ដ្រចក្ី	ជុំដនឿ	ជា	ដរៀង	រេូត	ដែរ	។	ែូច	ជា		

បូរ្ីរ	ដយលថ៍្រ៊ីន	ជា	កបធាន្ិបត	ីទីមរួយ	រប្រ់	្រេភាព	រុ្រ្ី	បាន	អដងកត		

ដ�ើញ	ថា	«	អ្ក	អាច	្រង់	បល្័ងក	មរួយ	ជាមរួយ	នឹង	ចុំពុះ	ទុង	ប៉ុដន្ត	វា	ពិបាក	នឹង		

អង្គនុយ	ដលើ	វា	ណា្រ់	»	។ ៤

ដៅ	ក្នុង	ដទ្រនកថា	ដៅ	ដលើ	ភ្ុំ	កពះដយ្ូ៊រវកគី្រ្	បាន	ដកបៀបដ្ៀប	នូវ	ភាព		

ផ្នុយ	គ្នា	ឆន	ចបាប់	ដែល	កតវូបាន	្ររដ្ររ	ដៅ	ដលើ	ដ្រៀវដៅ	និង	ចបាប់	ដែល	កតូវបាន		

្ររដ្ររ	ដៅ	ក្នុង	ែរួងចិត្ត	។

«	អ្ក	រាល់	គ្នា	បាន	ឮ	ដ្រចក្ី	ដែល	្រដម្ង	ែល់	មន្ុរ្	ពី	បុរាែ	ថា	កុុំ	ឲ្យ		

្ររាលាប់	មន្ុរ្	ឲ្យ	ដសាះ	ដបើ	អ្ក	ណា	្ររាលាប់	មន្ុរ្	ដនាះ	ដកកង	កតូវ	ជាប	់ជុំនុុំ		

ជកមះ	ដេើយ

«	ដត	ខ្នុុំ	កបាប់	អ្ក	រាល់	គ្នា	ែូដច្ះ	វិញ	ថា	្រូម្ី	ដត	អ្ក	ណា	ដែល	ខឹង	នឹង	បង	បអែអូន		

ដនាះ	ដកកង	កតូវ	ជាប់	ជុំនុុំ	ជកមះ	ដែរ	»	(	រា៉ាថាយ	៥:២១–២២	)	។

ខែៈ	ដែល	រោឋាភិបាល	ទាុំងឡាយ	ោក់	ដចញ	នូវ	ចបាប់	ដែល	កតូវបាន	ដចង		

ដៅ	ក្នុង	ដ្រៀវដៅ	ដនាះ	សា្រនា	បដកងៀន	និង	ដលើក	ទឹកចិត្ត	ែល់	រោរអនុវត្តន៍		

ដោយ	ខាជាប់ខ្លួន	ចុំដោះ	ចបាប់	ដែល	កតូវបាន	្ររដ្ររ	ដៅ	ក្នុង	ែរួងចិត្ត	។	ពរួក	អ្ក		

ទាុំងឡាយ	ដែល	រោន់រាម	ចបាប់	ទីពីរ	នឹង	កកម	កបកពឹត្ត	ដល្មើ្រ	ចបាប់	ទីមរួយ		

ណា្រ់	។	ែូច	ដែល	ដយើង	អាន	ដគ្លលទ្ធិ	និង	ដ្រចក្ី	្រញ្ញា	ថា	«	អ្ក	ណា		

ដែល	រោន់	រាម	កកតិ្យ	វិន័យ	ទាុំងឡាយ	ឆន	កពះ	ដនាះ	មិន	កតូវ	បុំបាក់	កកតិ្យ	វិន័យ		

ទាុំងឡាយ	ឆន	ដែនែី	ដទ	»	(	៥៨:២១	)	។

ប៉ុដន្ត	ដពល	ដែល	បញ្ហា	ខាង	ែរួងចិត្ត	មិន	កតវូបាន	គិត	ែល់	ដនាះ	ដគ្លរោរែ៍		

និង	កបព័ន្ធ	ខាង	ចបាប់	ដែល	កតូវ	បាន	បដងកើត	ដ�ើង	ដោយ	រោឋាភិបាល	នឹង	កតូវ		

ធាលាក់	កប់	ភក់	ដៅ	ទីបុំផុត	។	ដ្រចក្ី	គរួរ្រម	ដៅក្នុង	្រង្គម	្រដកមច	ដៅ	បាន		

ដៅដពល	ដែល	មន្ុរ្	ភាគដកចើន	ដ្វើ	នូវ	អវី	ដែល	រាន	្រីល្ម៌	ដោយសារ	ពរួកដគ		

ដជឿ	ថា	ពរួកដគ	គរួរ	ដ្វើ	ែូដចានាះ	ពុុំ	ដមន	ដោយសារ	ពរួកដគ	កតូវបាន	បង្ខិត	បង្ខុំ	ដោយ		

ចបាប់	ឬ	ដោយ	ករាលាុំង	ប៉ូលី្រ	ដនាះ	ដទ	។

រោឋាភិបាល	ដមើល	ខុ្រ	កតូវ	ដលើ	រោរកបកពឹត្ត	រប្រ់	កបជាពលរែ្ឋ	។	រោឋាភិបាល	

ពយាយម	ឲ្យ	ពរួកដគ	កបកពឹត្ត	ដៅក្នុង	រដបៀប	មរួយ	ដែល	្រមរម្យ	និង	រាន	្ីរល្ម៌	។	

ផ្នុយ	ដៅ	វិញ	សា្រនា	ពយាយម	ឲ្យ	មនុ្រ្	រាន�ំណងតបាថ្នា	កបកពឹត្ត	ដៅក្នុង	

រដបៀប	មរួយ	ដែល	្រមរម្យ	និង	រាន	្រីល្ម	៌។	កបធាន	ដអ៊្ររា៉	ថាេវ	ដប៊ន្ឹរន	

(	ឆានាុំ	១៨៩៩–១៩៩៤	)	ជា	្ររាជិក	គែៈ	រែ្ឋ	ម្ន្តី	ដៅដករោម	កបធាន	ែវិកថ៏	ឌី	

អ៊ី្រិនេូដវើរ	បាន	បដកងៀន	ពី	ភាព	ខុ្រ	គ្នា	ែ៏	្រុំខាន់	បុំផុត	ដនះ		៖

ឥទ្ធឈិ្រលដ៏ចាំបាច់នៃជំកៃឿសាសនា

« សង្គម របស់ នយើង មិេ បែូវបាេ បទបទង់ ជា ចម្ង នដាយ 
ចបាប ់េិង ការបគ្គាប់ ននាះ នទ ប៉ុដេតែ សំខ្េ់ បំ្ុែ គឺ នដាយ 
ពួក អ្នក ទាំង ឡាយ ដែល ស្័បគ ចិែតែ នគ្រព តាម អ្បី ដែល មិេ 
បង្ខិែ បង្ខំ នបពាះដែ បទដាឋាេ សុចរិែ នៅ ខ្ង ក្នុង របស់ ពួកនគ 
ឬ ឥរិយាបទ បែឹម បែូវ របស់ ពួកនគ ។ ជំនេឿ សាសនា នៅ 
ក្នុង ការ បែឹម បែូវ េិង ខុស ្ ្គង គឺ ជា ឥទ្ធិពល ែ៏ ចាំបាច់ នែើម្បី 

បនង្កើែ េូវ ការបបបពឹែតែ តាម នដាយ ស្័បគ ចិែតែ នដាយ បបជាពលរែ្ឋ ចំេួេ នបចើេ » ។

ោល្ឈិៃកអ្អរូ្ស៍នៃ្ រូរ៉ុមនៃ្ររួ្សាវ្ដប់្រដីរនា្់“Strengthening the Free Exercise of 
Religion”សុៃ្ទរ្ថ្ណដលបាៃផ្ល់កៅអាហារក្រលោងាចនៃមរូលៃឈិធឈិណប៊្ឃឈិ្សម្រាប់កមោយឃឈិៃកធើរកប៊មីរីនៃ
កសរីភា្រខាងសាសនាកៅរដ្ៃរូវកយា៉ា្កៅន�ងៃទដី១៦ណខឧសភាឆ្នាំ២០១៣ទំ្រ័រ១អាចរ្បាៃផងណដរកៅ
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«	កពះអរាចា្រ់	ដ្វើរោរ	ព	ីខាងក្នុង	ែរួងចិត្ត	មក	ដករៅ	។	ដោកិយ	ដ្វើ	រោរ	ពី	

ខាងដករៅ	ដៅ	ក្នុង	។	ដោកិយ	នឹង	យក	មនុ្រ្	ដចញ	ពី	ភាព	កខវក	់។	កពះកគី្រ្	

យក	ភាព	កខវក់	ដចញពី	មនុ្រ្	ដេើយ	បនាទាប់មក	ពរួកដគ	យក	ខ្លួនឯង	ដចញ	ពី	

ភាព	កខវក់	ដនាះ	។	ដោកិយ	នឹង	្ូរន	មនុ្រ្	ដោយ	រោរផ្លា្រ់ប្អូរ	បរិយរោ្រ	

រប្រ់	ពរួកដគ	។	កពះកគី្រ្	ផ្លា្រ់ប្អូរ	មនុ្រ្	ដែល	បនាទាប់មក	មន្ុរ្	ដនាះ	ផ្លា្រ់ប្អូរ	

បរយិរោ្រ	រប្រ់	ខ្លួន	។	ដោកិយ	នឹង	្រកមរួច	្រករាុំង	ឥរិយបទ	រប្រ់	មនុ្រ្	

ប៉ុដន្ត	កពះកគី្រ្	អាច	ផ្លា្រ់ប្អូរ	្ ម្មជាត	ិរប្រ់	មន្ុរ្	បាន	»	។ ៥

ក្នុង	អុំ�នុង	ដពល	ែ៏	យូរ	ដៅទី	បុំផុត	រោឋាភិបាល	ដ្ររ	ីទាុំងអ្រ់	កតវូដត	ពឹង	ដផអែក	

ដលើ	ដ្រចក្ី	លអែ	និង	រោរគ្ុំកទ	ែ៏	្រ្ម័កគ	ចិត្ត	រប្រ់	កបជាពលរែ្ឋ	រប្រ់	ខ្លួន	។	ក្នុង	

នាម	ជា	រែ្ឋបុរ្រ	ែ៏	ល្ីលបាញ	និង	ជា	ទ្រ្នវិទ	ូនដយបាយ	ដអែរា៉ានែ់៍	ដបី៊ក	

បាន	រាន	កបសា្រន៍	ថា	«	វា	កតូវបាន	ដតងរាុំង	ដៅក្នុង	រែ្ឋ្ម្មនុញ	ឆន	អវីៗ	ដែល	

ដៅ	អ្រ់កល្	ជានិច្ច	ថា	មនុ្រ្	ដែល	រាន	គុំនិត	េរួ្រ	កបរាែ	ពុុំ	អាច	បាន	

ដ្ររីភាព	ដទ	។	ចុំែង់	រប្រ់	ពរួកដគ	បដងកើត	កចវាក់	ោក់	ខ្លួន	ឯង	»	។ ៦

្រករាប់	ដគ្លបុំែង	ដនាះ	រោឋាភិបាល	ែ៏	លអែ	រោរោរ	សា្រនា	និង	ពកងងឹ	

រោរោរ	ែល់	ដ្ររីភាព	ខាង	សា្រនា	។	ដេើយ	សា្រនា	លអែ	ជុំរុញ	ឲ្យ	រាន	

កបជាពលរែ្ឋ	លអែ	ដេើយ	កបរោន់	ខាជាប់	ចបាប់	ឆន	ដែនែី	។

រោឋាភិបាល	លអែ	ពុុំ	កតូវ	លដមអែៀង	ដៅ	ខាង	ណា	មរួយ	ដ�ើយ	។	រោឋាភិបាល	ពុុំ	កតូវ	

ពកងងឹ	រោរោរ	ឬ	ដយគយល់	ែល់	សា្រនា	មរួយ	ជាង	សា្រនា	មរួយ	ដទៀត	

ដ�ើយ	។	អ្ក	តុំណាង	រប្់រ	រោឋាភិបាល	កតវូដត	រាន	ដ្ររីភាព	ក្នុង	រោរ	ដជឿ	និង	

អនុវត្ត	រាម	រោរដែនាុំ	ឆន	្រម្ជញ្ញៈ	ផ្ទាល់	ខ្លួន	រប្រ់	ពរួកដគ	។	ែូច	គ្នា	ដនាះ	

ដែរ	សា្រនា	លអែ	មិន	គរួរ	កបរោ្រ	ចុះចូល	ឬ	កបឆាុំង	នឹង	គែៈបក្	ឬ	ដបក្ខជន	

នដយបាយ	ណា	មរួយ	ដ�ើយ	។	ដេើយអ្ក	ដជឿ	រប្រ់	សា្រនា	កតូវដត	រាន	

សា្រនា	កតូវ	ដត	រាន	ដ្ររីភាព	និង	្រូម្ី	ដត	កតូវ	បាន	ដលើក	ទឹកចិត្ត	ឲ្យ	ចូលររួម	

ដៅក្នុង	ែុំដែើររោរ	នដយបាយ	និង	គ្ុំកទ	ែល់	គែៈបក្	ឬ	ដបក្ខជន	ណា	ែ៏	

ដោយ	ដែល	ពរួកដគ	គិត	ថា	លអែ	បុំផុត	។

បក្្ចញសកំ�ងរបស់អ្្ន ឲ្យកគឮ

ខែៈ	ដែល	សា្រនាចកក	ដែល	ជា	សាថាប័ន	មរួយ	បាន	អះអាង	ែដែលៗ	ពី	

អពយាកកតឹភាព	ខាង	នដយបាយ	រប្រ់	ខ្លួន	ដនាះ	ពរួក	បរិ្រុទ្ធ	ឆថងៃ	ចុង	ដករោយ	កតូវ	

បាន	ដលើក	ទឹក	ចិត្ត	ឲ្យ	ចូលររួម	ក្នុង	ែុំដែើររោរ	នដយបាយ	ដេើយ	បដនម្	្រុំដ�ង	

រប្រ់	ពរួកដគ	ដៅក្នុង	រោរជដជក	ជា	សាធារែៈ	។	វា	ជា	ដផ្ក	ឆន	សា្រនា	រប្់រ	

ដយើង	ដែើម្ី	ដ្វើ	ជា	ពលរែ្ឋ	លអែ	ដៅ	កគប់	ទីកដន្ង	ដែល	ដយើង	រ្រ់ដៅ	។

ក្បួន្ នា្ភា្២៖ក្�ត្�់ត្ង់ស្សនាចតក	ដចង	ថា	«	ក្រប	ដៅ	រាម	

ចបាប់	ឆន	រោឋាភិបាល	រប្រ់	ពរួកដគ	្ររាជិក	កតូវបាន	ដលើក	ទឹកចិត្ត	ឲ្យ	ចុះ	ដោនាះ	

ដបាះ	ដឆានាត	ដែើម្ី	្រិកសោ	អុំព	ីបញ្ហា	និង	ដបក្ខជន	ដោយ	យក	ចិត្ត	ទុក	ោក	់ដេើយ	

កតវូ	ដបាះ	ដឆានាត	ដៅ	ឲ្យ	បុគ្គល	ដែល	ពរួកដគ	ដជឿ	ថា	នឹង	ដ្វើ	កិច្ចរោរ	ដោយ	ដ្រចក្ី	

្រុចរិត	និង	រាន	រោរវិនិច្័យ	លអែ	។	ពរួក	បរិ្រុទ្ធ	ឆថងៃ	ចុងដករោយ	រាន	រោតពវកិច្ច	ជា	

ពិដ្រ្រ	មរួយ	ដែើម្ី	ដ្រវង	រក	ដបាះ	ដឆានាត	ឲ្យ	និង	ដលើក	តដមកើង	ែល់	ពរួក	អ្ក	ែឹកនាុំ	

ដែល	ដសាមាះកតង់	លអែ	និង	ោលា្រឆវ	(	្រូមដមើល	គ.	និង	្រ.	៩៨:១០	)	»	។ ៧

ឆថងៃ	មរួយ	កពះអង្គ	្រដ្ងាគាះ	នឹង	យង	មក	ម្ង	ដទៀត	។	វា	គឺ	ជា	្រិទ្ធិ	រប្់រ	កទង	់ក្នុង	

រោរ	កគប់កគង	និង	កគងរាជ	ជា	ដ្រ្ច	ឆន	អ្រ់	ទាុំង	ដ្រ្ច	និង	ជា	្រង្	ជាន់	ខ្្់រ	

ែ៏	អសាចារ្យ	រប្រ់	ដយើង	។	បនាទាប់	មក	ែុំបង	ដពកជ	ឆន	រោឋាភិបាល	និង	អុំណាច	ឆន	

បពវជិតភាព	នឹង	បញ្ចអូល	គ្នា	ជា	មរួយ	។

ទករាុំ	ែល់	ឆថងៃ	ដនាះ	ដនាះ	សា្រនា	និង	រោឋាភិបាល	កតូវដត	ដែើរ	រាម	ផ្អូវ	ឆន		

កបវត្តិសាក្រ្ត	មន្ុរ្	ដោយ	រោន់	ឆែ	គ្នា	—	ដោយ	ដគ្រព	ឯករាជ្យភាព	រប្រ់		

គ្នា	ដៅ	វិញ	ដៅ	មក	អបអរ	ចុំដោះ	រោរចូលររួម	ចុំដែក	ែ៏	ចាុំបាច់	រប្់រ	គ្នា	ដៅ		

វិញ	ដៅ	មក	។	◼
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ក្នងុនាម	ជា	ន្ិរ្ិត	ថ្មី	រានាក	់ដៅ	ក្នុង	មហាវិទយាល័យ	

ខ្នុុំ	ដតង	ខក	ចិត្ត	នឹង	មិត្ត	ររួម	ថានាក់	ខ្នុុំ	ជា	ញឹកញាប	់។	

ដោយសារ	ពរួកដគ	ជា	ដកចើន	លរួច	ដមើលចដម្ើយ	ដពល	

កប�ង	។	អ្ក	ខ្ះ	លរួច	យក	កកោ្រ	កត់	ករា	រប្រ់	

ពរួកដគ	ចូល	ក្នុង	ថានាក់	។	អ្ក	ខ្ះ	ដទៀត	ដផ្ើ	សារ	រាម	

ទូរ្រពដ្ៅ	អ្ក	ដផ្ង	ដទៀត	។	មរួយ	ចុំនរួន	តូច	ែល់	

ថានាក់	ចម្ង	ចដម្ើយ	ពី	មិត្ត	ររួម	ថានាក់	ដគ	ដទៀតផង	។

ពរួក	អ្ក	ដែល	លរួច	ដមើលចដម្ើយ	ដតងដត	បាន	

ពិន្នុ	ខ្្រ់	ជាង	ខ្នុុំ	។	ដទាះ	យ៉ាង	ណា	ខ្នុុំ	មិន	កតវូ	បាន	

ល្លួង	ឲ្យ	ចូល	ររួម	នឹង	ពរួកដគ	ដនាះ	ដ�ើយ	។	ខ្នុុំ	ដតងដត	

ចងចាុំ	ក្នុង	គុំនិត	និង	ែរួងចិត្ត	រប្រ់	ខ្នុុំ	ថា	រោរ	បាន	

ពិន្នុ	០	ដោយ	ដសាមាះកតង់	គឺ	វា	កបដ្រើរ	ជាង	បាន	ពិន្នុ	

១០០	ដោយ	លរួច	ដមើល	ដគ	។

ដបើ	ខ្នុុំ	លរួច	ដមើលចដម្ើយ	ដនាះ	ខ្នុុំ	នឹង	មិន	បាន		

ដ្វើ	ជា	គុំរូ	ែល់	ពរួកដគ	ដនាះ	ដទ	។	ខ្នុុំ	នឹង	មិន	រ្រ់ដៅ	

ក្នុង	រដបៀប	មរួយ	ដែល	ខ្នុុំ	អាច	ដចកចាយ	ែុំែឹងលអែ	

ឆន	កពះដយ្ូ៊រវកគី្រ្	ជាមរួយ	ពរួកដគ	ដនាះ	ដទ	។		

ខ្នុុំ	នឹង	មិន	បាន	បងាហាញ	ពរួកដគ	ថា	សា្រនាចកក		

ពិត	ដនាះ	ដទ	។

ដៅ	រដ្រៀល	មរួយ	ខ្នុុំ	បាន	ដៅ	

រោរិយល័យ	ដបឡា្ិរោរ	រប្រ់	

មហាវិទយាល័យ	ដែើម្ី	្ររួរ	អុំពី		

កបាក់	ដែល	ខ្នុុំ	ដៅ	ជុំោក់	ឆថ្	សាោ	រប្រ់	ខ្នុុំ	។	ខ្នុុំ	កតូវ	

ដត	បង់	ឆថ្	សាោ	ទាុំងអ្រ់	្រិន	ពីមុន	ដពល	ដែល	

ខ្នុុំ	អាច	កប�ង	បញ្ចប	់ដៅ	្របាដៅេ៍	បនាទាប់	ដនាះ	។	

ដពល	ខ្នុុំ	កុំពុង	ដែើរ	ខ្នុុំ	កពរួយ	បារម្ភ		ថា	ដតើ	ខ្នុុំ	ដៅ	យក	

លុយ	ដែល	ខ្នុុំ	កតូវរោរ	ដនាះ	មក	ពី	ណា	។	្រករាប់	

និ្រិត្	ដែល	ផ្គង់ផ្គង់	ខ្លួន	ឯង	ែូច	ជា	ខ្នុុំ	ដផ្ក	

េរិញ្ញវត្នុ	គឺ	តឹងដតង	ណា្រ់	។

ដពល	ខ្នុុំ	ដៅ	ែល់	រោរយិល័យ	ខ្នុុំ	បាន	្ររួរ	ដបឡា	

ថា	ខ្នុុំ	ដៅ	ជុំោក់	ប៉ុនាមាន	ដទៀត	។

គ្ត់	បាន	នយិយ	ថា	«	អ្ក	មិន	បាច់	បង	់ដទៀត	

ដទ	រេូត	ែល់	អ្ក	ដរៀន	ចប	់»	។

ដោយ	ភាញាក់	ដផអែើល	ដនាះ	ខ្នុុំ	បាន	្ររួរ	ថា	ដបើ	នាង	

កបាកែ	ឬ	ដបើ	នាង	ដលង	កុំដប្ង	ោក់	ខ្នុុំ	ដទ	។

នាង	បាន	នយិយ	ថា	«	ដមន	ដេើយ	ខ្នុុំ	កបាកែ	

ណា្រ់	ដេើយ	ខ្នុុំ	និយយ	ពិត	ដមន	»	។	«	ទីកបឹកសោ	

ដផក្	ដែនាុំ	បាន	ោក់	ោក្យ	ដ្រ្មើ	្រករាប់	អ្ក	ដែើម្ី	

ទទរួល	បាន	អាហារូបករែ៍	ពី	កពឹទ្ធ្រភា	។	ឥ�អូវ	

ដនះ	អ្ក	គឺជា	ន្ិរិត្	អាហារូបករែ៍	»	។

រោរ	ដែល	បាន	ឮ	ោក្យ	ទាុំង	ដនាះ	ដ្វើ	ឲ្យ	ខ្នុុំ	

្របបាយ	រីករាយ	ឆកកដលង	។	ខ្នុុំ	បាន	

អរគុែ	នាង	ដេើយ	បាន	រត	់ដៅ	

រោរិយល័យ	រប្រ់	ទីកបឹកសោ	ដផ្ក	

ដែនាុំ	ដែើម្ី	អរគុែ	ែល់	អ្ក	ដែល	ទទរួល	ខ្ុរ	

កតវូ	ខាង	ដនាះ	។

បនាទាប់	ព	ីខ្នុុំ	បាន	កបាប	់គ្ត់	ថា	ខ្នុុំ	រាន	

អុំែរគុែ	និង	រីករាយ	យ៉ាង	ណា	ដនាះ	

ទីកបឹកសោ	ដនាះ	បាន	និយយ	ថា	«	បអែអូន	មិន	ចាុំ	បាច	់

អរគុែ	ខ្នុុំ	ដទ	»	។	«	ខ្នុុំ	កគ្ន់ដត	ជា	ឧបករែ៍	មរួយ	

ប៉ុដណាណះ	»	។

រោល	ដែល	ខ្នុុំ	បាន	ចាកដចញ	ដនាះ	ខ្នុុំ	នឹក	ចាុំ	

ពី	បទគម្ីរ	ដែល	ខ្នុុំ	ដតងដត	ចូលចិត្ត	ដចកចាយ	៖	

«	រាន	ពរ	ដេើយ	អ្ក	ណា	ដែល	ដ�ើញ	ថា	រាន	ចិត្ត	

ដសាមាះ	កតង់	ចុំដោះ	នាម	ដយើង	ដៅ	ឆថងៃ	ចុងដករោយ	

បងអែ្រ់	ែ្ិត	អ្ក	ដនាះ	នឹង	កតូវ	បាន	តដមកើង	ដ�ើង	ឲ្យ	

រ្រ់	ដៅ	ក្នុង	នគរ	ដែល	ដរៀបចុំ	ដ�ើង	្រករាប	់អ្ក	ដនាះ	

ចាប់	រាុំង	ព	ីកុំដែើត	ដោកិយ	មក	។	ដេើយ	ដមើល	

ចុះ	គឺ	ដយើង	[	កពះដយ្រ៊ូវកគី្រ្	]	ដនះ	ដេើយ	ដែល	

បាន	និយយ	»	(	ដអដ្ើរ	៤:១៩	)	។

ដោយ	រោរ	ដ្វើ	អវី	កតមឹកតូវ	ដនាះ	ខ្នុុំ	បាន	បងាហាញ	

ភាពដសាមាះកតង់	រប្រ់	ខ្នុុំ	ដៅក្នុង	រោរ	រកសោ	កពះបញ្ញត្តិ	

ទាុំងឡាយ	ឆន	កពះវរបិរា្ររួគ	៌រប្រ់	ដយើង	—	្រូម្ី	

ដត	ដៅ	ក្នុង	សាថានភាព	មរួយ	ដែល	ភាព	មិន	ដសាមាះ	

កតង់	គឺ	ជា	ដរឿង	្ ម្មរា	ក៏	ដោយ	។	ខ្នុុំ	ែឹង	ថា	ដោយ	

រោរឈរ	យ៉ាង	រឹងរាុំ	ដៅក្នុង	ដ្រចក្ី	ជុំដនឿ	រប្់រ	ខ្នុុំ	

ដនាះ	កទង់	នឹង	មិន	ដែលចាកដចញ	ពី	ខ្នុុំ	ដ�ើយ	។

ខ្នុុំ	្របបាយ	ចិត្ត	ដែល	ឥ�អូវ	ដនះ	ខ្នុុំ	អាច	្រិកសោ	

ដោយ	មិន	បាច់	បារម្ភ	ពី	រោរ	ចុំណាយ	កបាក់	។	ខ្នុុំ	

ក៏	កតូវបាន	ដលើក	ទឹកចិត្ត	ឲ្យ	បន្ត	ដ្វើ	អវី	ដែល	កតឹមកតូវ	

ផងដែរ	មិន	ដមន	ដកោះ	ដត	រងាវាន់	និង	ពរជ័យ	ដែល		

ខ្នុុំ	អាច	ទទរួល	បាន	ប៉ុដណាណះ	ដទ	ដត	ដោយសារ	ខ្នុុំ		

ក្រឡាញ់	កពះវរបិរា្ររួគ៌	និង	កពះរាជបកុរា	រប្រ់	

កទង់	គឺ	កពះដយ្រ៊ូវកគី្រ្	ជា	អង្គ	ដែល	បាន	ដ្វើ	ជា		

គុំរ	ូែល់	ខ្នុុំ	។	◼

ចូអាេណា ដម នរងហាកា ទបីបកងុ លបីទបី ដប៉ក ខ្ង ែ្លូង បបនទស �្បីលបីពបីេ

ខ្ុំ េឹង មិេ លួច នមើលចនមលើយ នទ

សកំ�ង្ររួ្បរិសុទ្ធន�ងៃចុងកម្កាយ
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ខ្ុ	ំជា	ដក្មង	ក្រី	រានាក	់ដពល	ខ្នុុំ	បាន	ដ�ើញ	រ៉ូប	

អាោេ៍ពិោេ៍	រប្រ់	រាដៅយ	ខ្នុុំ	ដលើក	ែុំបូង	។		

វា	កតូវ	បាន	ខ្ចប	់ទុក	ដៅ	ក្នុង	កបអប់	យ៉ាង	រាន	រដបៀប	

ដរៀប	រយ	ដេើយ	ខ្នុុំ	ចាុំ	ដពល	រាដៅយ	ខ្នុុំ	ដបើក	វា	ដោយ	

ថ្មមៗ	ដែើម្ី	ខ្នុុំ	អាច	ដ�ើញ	វា	។	វា	សាអាត	ខាលាុំង	

ណា្រ់	!	ខ្នុុំ	ចង់	ដ្រៀ្ក	រ៉ូប	ដនាះ	ខាលាុំង	ណា្រ់	ដពល	

ឆថងៃ	អាោេ៍ពោិេ៍	ខ្នុុំ	មក	ែល់	។

រាដៅយ	ខ្នុុំ	បាន	ោក់	ចូល	ដៅ	ក្នុង	កបអប	់វិញ	ថ្មៗ	

ដេើយ	បាន	្រនយា	ថា	នឹង	ឲ្យ	ខ្នុុំ	ខ្ចី	វា	ដៅ	ដពល	ខាង	

មុខ	។	គ្ត់	បាន	នយិយ	ថា	រ៉ូប	ដនាះ	ជា	អុំដណាយ	

ែ៏	ពិដ្រ្រ	ពី	ឪពុក	ខ្នុុំ	។	គ្ត	់ដមើល	ដៅ	សាអាត	ដេើយ	

លង់	ក្នុង	ដ្រចក្ី	ដ្រ្ហា	ខាលាុំង	ណា្រ់	ដៅក្នុង	រូបថត	

អាោេ៍ពិោេ៍	រប្រ់	គ្ត	់។	ឪពុក	រាដៅយ	រប្រ់	ខ្នុុំ	

ពុុំ	ដមន	ជា	្ររាជិក	ដទ	ដត	ជា	មនុ្រ្	លអែ	ណា្រ់	។

ខ្នុុំ	បាន	ដរៀន	អុំពី	សា្រនាចកក	ដពល	ខ្នុុំ	បាន	ជរួប	

នឹង	បុរ្រ	រានាក់	ដែល	នឹង	រោលាយ	ជា	សាវាមី	ខ្នុុំ	។	រោរជរួប	

រប្រ់	ដយើង	គឺ	មិន	្ ម្មរា	ដទ	គ្ត់	ពុុំ	ដមន	ជា	្ររាជិក	

្រកម្ម	ដទ	ដោយសារ	រោរជរួប	រប្រ់	ដយើង	បាន	នាុំ	

ដៅ	រោន់	ដរឿង	ឆន	រោរនិមិត្ត	ែុំបូង	។	ខ្នុុំ	បាន	យល់	ថា	

ដរឿង	ដនាះ	អសាចារ្យ	ប៉ុដន្ត	ខ្នុុំ	ពុុំ	ទាន់	ដកតៀម	ខ្លួន	ររួចរាល	់

ដែើម្ី	ទទរួល	វា	ដទ	។

បនាទាប់	ព	ីដយើង	បាន	ណាត	់ជរួប	ជា	គ	ូបាន	១៦	

ដខ	្ុរបិន	រប្រ់	ខ្នុុំ	បាន	រោលាយ	ដៅជា	រោរពិត	ដពល	

ដែល	ខ្នុុំ	បាន	ោក់	រ៉ូប	អាោេ៍ពិោេ៍	រប្រ់	រាដៅយ	ខ្នុុំ	

ដែល	រាន	ឆ្រ្	យ៉ាង	ដវង	ដេើយ	បាន	ដែើរ	ដឆាពះ	ដៅ	

គូ	ែែដៅងឹ	ខ្នុុំ	។	ខ្នុុំ	ក	៏បាន	លង់	ក្នុង	ដ្រចក្ី	ដ្រហ្ា	

ដែរ	។	មន្ុរ្	ជាដកចើន	បាន	និយយ	ថា	ខ្នុុំ	ដមើល	ដៅ	

ែូច	ជា	រាដៅយ	ខ្នុុំ	ដពល	គ្ត់	ដរៀបរោរ	។

ជាដកចើន	ឆានាុំ	បាន	កន្ង	ផុតដៅ	ដេើយ	ពរួកដយើង	

បាន	រាន	កូន	កបុ្រ	ពីរនាក់	។	ដពល	សាវាមី	ខ្នុុំ	បាន	

ពយាយម	កត�ប់	ដៅ	កពះវិហារ	វិញ	ខ្នុុំ	បាន	រារាុំង	រោរ	

ពយាយម	រប្រ់	គ្ត់	។	ថវី	ដបើ	ខ្នុុំ	ពុុំ	បាន	្រកម្ម	ក្នុង	

កពះវិហារ	ដពល	ខ្នុុំ	ដៅ	ជា	យុវវ័យ	ក្ី	ក៏	ខ្នុុំ	ពិបាក	នឹង	

ទទរួល	យក	សា្រនា	ដផ្ងដទៀត	ដែរ	។

ទីបុំផុត	រោរែ៍	ដនាះ	បាន	ផ្លា្រ់	ប្អូរ	បនាទាប់	ព	ី

ដរៀបរោរ	បាន	១៩	ឆានាុំ	។	សាវាមី	រប្រ់	ខ្នុុំ	បាន	កត�ប	់

ដៅ	កពះវិហារ	វិញ	ដេើយ	ពីរ	ប	ី្របាដៅេ៍	ដករោយ	មក	

ខ្នុុំ	បាន	ចាបដ់ផ្ើម	ចូលររួម	ជាមរួយ	គ្ត់	។	ទីបនាទាល់	

រប្រ់	ខ្នុុំ	បាន	លូតោ្់រ	យ៉ាង	ឆាប	់រេ័្រ	ដេើយ	

ខ្នុុំ	បាន	ទទរួល	បុែ្យ	កជមុជ	ទឹក	និង	ពិ្ ី	បញ្ជាក់	។	

ភាលាមៗ	បនាទាប់	ពី	ដនាះ	ក្ី	កបាថានា	ែ៏	្ ុំ	បុំផុត	រប្រ់	ខ្នុុំ	គឺ	

ដរៀបចុំ	ខ្លួន	ខ្នុុំ	ដែើម្ី	បាន	ផសោរ	ភាជាប	់ជាមរួយ	សាវាម	ីខ្នុុំ	ដៅ	

ក្នុង	កពះវិហារ	បរ្ិរុទ្ធ	។

ដពល	ដែល	ឆថងៃ	ែ៏	រីករាយ	ឆន	ពិ្ី	ផសោរ	ភាជាប	់	

រប្រ់	ដយើង	បាន	មក	ែល់	ខ្នុុំ	បាន	ោក់	រ៉ូប	ពែ៌		

្រ	រប្រ់	រាដៅយ	ខ្នុុំ	ម្ង	ដទៀត	។	មិត្ត	រានាក់មក	ពី	

កពះវិហារ	បាន	ដក្រកមរួល	វា	ដែើម្ី	ឲ្យ	វា	្រមរម្យ	

ដែើម្ី	ោក់	ក្នុង	កពះវិហារ	បរិ្រុទ្ធ	។	ខ្នុុំ	បាន	ោក់	វា	

ដៅ	ក្នុង	កពះវិហារ	បរិ្រុទ្ធ	រាុំង	ពី	ដពល	ដនាះ	មក	។

រេូត	មក	ែល់	ឆថងៃ	ដែល	ឪពុក	ខ្នុុំ	ទទរួល	អនិច្ចកម្ម	

ដេើយ	រាដៅយ	ខ្នុុំ	បាន	ោន	ចូល	ែល់	ដពល	ដវោ	

ចុងដករោយ	ឆន	ជីវិត	គ្ត់	ដេើយ	ក៏	គ្ត	់ដៅ	ដត	ពុុំ	ទាន់	

ររួចរាល	់ដែើម្ី	ទទរួល	យក	សា្រនាចកក	ដែល	បាន	

សាដៅរ	ដ�ើង	វិញ	ដែរ	។	ប៉ុដន្ត	ខ្នុុំ	បាន	កបាប់	គ្ត់	នូវ		

រោរែ៍	អសាចារ្យ	ជាដកចើន	អុំពី	រោរសាដៅរ	ដ�ើង	វិញ	។		

ខ្នុុំ	ក៏	បាន	កបាប់	គ្ត់	ថា	ដពល	គ្ត់	្ ្ង	រោត់	វាុំង	

នន	ដៅ	រាខាង	ដទៀត	ដនាះ	គ្ត់	នឹង	បាន	ឮ	ពី	សារ	

ឆន	ែុំែឹង	លអែ	ែ៏	ពិត	។	ខ្នុុំ	បាន	្រនយា	នឹង	គ្ត់	

ថា	បនាទាប់	ព	ីមរួយ	ឆានាុំ	ខ្នុុំ	នឹង	ោក់	រ៉ូប	រប្រ់	ដយើង	

តុំណាង	ឲ្យ	គ្ត	់ដែើម្ី	គ្ត់	អាច	ទទរួល	ពិ្ី	បរ្ិរុទ្ធ	

ឆន	កពះវិហារ	បរិ្រុទ្ធ	និង	ផសោរភាជាប់	នឹង	ឪពុក	ខ្នុុំ	។	

ដេើយ	ខ្នុុំ	បាន	ដ្វើ	ែូដចានាះ	ដមន	។

រ៉ូប	រប្រ់	ខ្នុុំ	ចា្រ់	ដេើយ	ឥ�អូវ	ដនះ	ប៉ុដន្ត	ខ្នុុំ	ែឹង	

ថា	ឆថងៃ	មរួយ	ខ្នុុំ	កតូវ	ដត	ឈប	់ោក់	វា	។	រេូត	ែល់	

ឆថងៃ	ដនាះ	មក	ែល់	ខ្នុុំ	នឹង	បន្ត	ោក់	វា	ដោយ	ដ្រចក្ី	

ក្រឡាញ់	—	្រករាប់	សាវាមី	ខ្នុុំ	រាដៅយ	និង	ឪពុក	

ខ្នុុំ	្រករាប់	្ររាជិក	កគរួសារ	ដែល	ខ្នុុំ	បាន	បដកមើ	

ជរួ្រ	ដៅ	ក្នុង	កពះវិហារ	បរិ្រុទ្ធ	្រករាប់	ែុំែឹងលអែ	

ែ៏	ពិត	្រករាប់	ពិ្ី	បរិ្រុទ្ធ	ែ៏	ពិ្រិែ្ឋ	និង	្រករាប	់

កពះវរបិរា្ររួគ៌	រប្រ់	ខ្នុុំ	និង	កពះរាជបុករា	រប្់រ	

កទង់	គឺ	កពះដយ្រ៊ូវ	កគី្រ្	។	◼

នអងដជលបីកា ្លនរស អាលហាកាបា ទបីបកងុ �្គលូនរតារូ បបនទស មុិកស៊ីកូ

ខ្ុំច្ង់នរេលៀករ៉ូបអាពាហ៍ពិពាហ៍របរ់េមាដាយ

ែ្នុំខ្លាំងណារេ់នពលន្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍

ែ្នុំមកែល់។
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កូន	ក្រី	រប្រ់	ដយើង	ខារលី	បាន	ឈ	ឺអ្រ់	ពីរប	ីឆថងៃ	

ដេើយ	ខ្នុុំ	បាន	គិត	ថា	នាង	កគ្ន់ដត	ផ្ដៅសាយ	

ប៉ុដណាណះ	។	ប៉ុដន្ត	ដពល	ដរាគ	្រញ្ញា	រប្រ់	នាង	ដចះ	

ដត	រីក	រាល	ោលដ�ើង	ដនាះ	ខ្នុុំ	បាន	ចាប	់ដផ្ើម	គិត	ថា	

វា	្ ងៃន់្ងៃរ	។

រោរ	ភ័យ	ខាលាច	រប្រ់	ខ្នុុំ	កតវូ	បាន	បញ្ជាក	់និង		

រឹត	ដត	ភ័យ	ខាលាុំង	ដ�ើង	ដពល	ដៅ	ឯ	រោរណាត	់ជរួប	

ជាមរួយ	កគូដពទ្យ	រប្រ់	នាង	—	ខារល	ីកតូវបាន	ដ្វើ		

ដរាគ	វិនិច្័យ	ថា	រាន	ដរាគ	ទឹក	ដនាម	ដផអែម	កបដភទ	

ទី១	។	នាង	បាន	បាន	្រន្ប់	ដោយ	សារ	ដរាគ	

ទឹកដនាម	ដផអែម	ដេើយ	កតូវ	បញ្អូន	ដៅ	មន្ីរ	ដពទ		

ជា	បនាទាន់	។	ខ្នុុំ	បាន	អ្ិសាឋាន	ដៅ	ក្នុង	ចិត្ត	ខ្នុុំ		

ដែើម្ី	ឲ្យ	ខ្នុុំ	្រងៃប់	អារម្មែ៍	និង	ថា	កគូដពទ្យ	អាច	

	ជរួយ	នាង	បាន	។

ដពល	ដយើង	មក	ែល់	បន្ប	់្រដ្ងាគាះ	បនាទាន់	ពរួក	

កគូដពទ្យ	និង	គោនុបែ្ឋយិរោ	បាន	កបញាប	់

កបញាល់	ដ្វើ	រោរ	ដែើម្ី	្រដ្ងាគាះ	នាង	។	ខ្នុុំ	បាន	

ទូល	អងវរ	ែល់	កពះវរបរិា	រប្រ់	ខ្នុុំ	ដែើម្ី	បាន	

រោរលរួងដោម	និង	ដ្រចក្ី	្រុខសាន្ត	។

ក្នុង	ដពល	សាងាត់	មរួយ	ដភត្	សាវាមី	ខ្នុុំ	និង	

ឪពុក	គ្ត	់បាន	ផ្ល់	ពរជ័យ	បពវជិតភាព	ែល់	

ខារលី	។	ដៅក្នុង	រោរកប្រិទ្ធិពរ	រប្រ់	គ្ត់	សាវាមី	

ខ្នុុំ	បាន	អះអាង	ែល់	នាង	ថា	វា	ជា	កពះ្ន្ៈ	រប្រ់	

កពះវរបិរា្ររួគ៌	រប្រ់	នាង	ថា	នាង	នឹង	រ្រ់ដៅ	។	

ខ្នុុំ	បាន	ចាបដ់ផ្ើម	រាន	អារម្មែ៍	នូវ	ដ្រចក្ី	

្រុខសាន្ត	។

បនាទាប់	ព	ីបរួន	កបាុំ	ដរា៉ាង	ឆន	រោរ	ដមើល	កគូដពទ្យ	ចាក	់

និង	ពិនិត្យ	ដមើល	រោរ	រីកចដកមើន	រប្រ់	ខារល	ីដនាះ	

ខ្នុុំ	បាន	អ្រ់	ករាលាុំង	ជា	ខាលាុំង	។	បន្ប់	រប្រ់	នាង	មិន	

្រូវ	រវល	់ដទ	ដៅ	ដរា៉ាង	១:០០	កពឹក	។	ខ្នុុំ	មិន	ែឹង	ថា	

កតវូ	រំពឹង	អវី	ដនាះ	ដទ	ខ្នុុំ	ពុុំ	អាច	ដគង	លក់	ដេើយ	រាន	

អារម្មែ៍	ឯដរោ	។

ខ្នុុំ	បាន	ែក	កពះគម្ីរ	មរមន	ដចញ	មក	ដែល	បអែអូន	

ក្រី	ខ្នុុំ	បាន	យក	មក	មន្ីរ	ដពទ្យ	ដេើយ	បាន	អ្ិសាឋាន	

ថា	កពះគម្ីរ	នឹង	នាុំ	មក	នូវ	រោរអះអាង	ដ�ើង	វិញ	

ដែល	ខ្នុុំ	កតូវរោរ	។	កពះគម្ីរ	បាន	ដបើក	ដៅ	អាលរា៉ា	

៣៦:៣	។	ដពល	ខ្នុុំ	អាន	ខ្នុុំ	រាន	អារម្មែ៍	ថា	

កពះអរាចា្រ់	កុំពុង	រាន	បន្អូល	មក	ខ្នុុំ		៖	«	ឪពុក	ែឹង	

ថា	នរណា	ដែល	ោក	់ទី	ទុកចិត្ត	រប្រ់	ខ្លួន	ដៅដលើ	

កពះ	អ្ក	ដនាះ	ដេើយ	ដែល	នឹង	បាន	គ្ុំកទ	ដៅក្នុង	

រោរពដិសា្ន៍	រប្រ់	ដគ	និង	វិបត្តិ	រប្រ់	ដគ	និង	

រោរទុក្ខ	ដវទនា	រប្រ់	ដគ	ដេើយ	នឹង	កតូវ	បាន	ដលើក	

ដ�ើង	ដៅ	ឆថងៃ	ចុងដករោយ	»	។

ខ្នុុំ	បាន	ទទរួល	អារម្មែ៍	ឆន	ដ្រចក្ី	្ុរខសាន្ត	

ជា	ដលើក	ទីពីរ	ដៅ	យប់	ដនាះ	។	ខ្នុុំ	ែឹង	ថា	

កពះវរបិរា្ររួគ៌	កទង់	ករា្រ់	ែឹង	ព	ីដយើង	។	កទង់	ចង់	

ឲ្យ	ខ្នុុំ	ែឹង	ថា	កទង់	ដៅ	ទី	ដនាះ	ដេើយ	ថា	ខ្នុុំ	កតូវ	រាន	

ដ្រចក្ី	ជុំដនឿ	ដលើ	កទង់	។

រោល	ដែល	ខ្នុុំ	បាន	នឹក	ព	ីកពឹត្តិរោរែ៍	ដៅ	ក្នុង	ឆថងៃ	

ដនាះ	ខ្នុុំ	បាន	គិត	អុំពី	រដបៀប	ដែល	កពះអរាចា្់រ	បាន	

កបទាន	ពរ	ែល់	ដយើង	។	ខ្នុុំ	បាន	រាន	អារម្មែ៍	ថា	

កតវូ	យក	ខារល	ីដៅ	ជរួប	កគូដពទ្យ	ជា	បនាទាន់	។	ដយើង	

បាន	មក	ែល់	មន្ីរ	ដពទ្យ	ដោយ	្រុវត្ិភាព	។	អ្ក	

រោន់	អុំណាច	បពវជិតភាព	បាន	មក	ែល់	ភាលាមៗ	

ដេើយ	បាន	ដ្វើ	រោរ	កប្ិរទ្ធពរ	។

ចាប់	រាុំង	ព	ីឆថងៃ	ដនាះ	មក	ដយើង	បាន	ទរាលាប់	ក្នុង	

រោរពិនិត្យ	ដមើល	ជាតិ	្រករ	ក្នុង	ោម	នាង	ដេើយ	

បាន	ដរៀបចុំ	ចុំែី	ជា	ដក្រច	។	ដយើង	បាន	ដរៀន	ពី	

រដបៀប	ដែល	រោរកគប់កគង	ជុំង	ឺទឹក	ដនាម	ដផអែម	អាច	

រាន	ឥទ្ធិពល	ដៅ	ដលើ	រាង	រោយ	។	ជុំង	ឺរប្់រ		

ខារលី	ដៅ	ដត	ជា	រោរលុំបាក	មរួយ	ប៉ុដន្ត	ដយើង		

បាន	ដរៀន	ដែើម្ី	ទុកចិត្ត	ដលើ	កពះវរបិរា្ររួគ៌	ជា	ដរៀង	

រាល់	ឆថងៃ	។

ឆថងៃ	ដនាះ	ដែល	ដៅ	ក្នុង	មន្ីរ	ដពទ្យ	ពុុំ	ដមន	ជា	ឆថងៃ	

ដែល	ខ្នុុំ	ចង់	រាន	ម្ង	ដទៀត	ដទ	ប៉ុដន្ត	វា	ជា	ឆថងៃ	មរួយ	

ដែល	ខ្នុុំ	នឹង	រាន	អុំែរគែុ	ចុំដោះ	វា	ជានិច្ច	។	

វា	ជា	ឆថងៃ	មរួយ	ឆន	រោរ	ដរៀន	រោរអនុវត្ត	ដ្រចក្ី	ជុំដនឿ	

រោររាន	អារម្មែ៍	ឆន	រោរែឹង	គុែ	។	ខ្នុុំ	បាន	ដរៀន	

ថា	កពះវរបិរា្ររួគ៌	កទង	់ករា្រ់	ែឹង	អុំពី	បុករា	បុកតី	

កទង់	រានាក់ៗ	ដេើយ	ថា	កទង់	នឹង	ពិត	ជា	គ្ុំកទ	ដយើង	

ដៅក្នុង	រោរសាកល្ង	ទាុំងឡាយ	។	◼

បែបីសសា ថមឃេិសេិ រីកស ៍រែ្ឋ អារី�សលូណា ស.រ.អា

នពលនយើងមកែល់

បន្ប់រេន្ង្រះ

បោទាន់ពួក្គូនពទ្យនិង

គលានុបែ្ឋយិកាបាន

្បញាប់្បញាល់ន្វើការ

នែើម្បីរេន្ង្រះខ្រលបី។

បពះអម្ចាស់ បាេ ម្េ បពះបេ្ទលូល នេ នសចកដបី សុខសាេតែ មក កាេ់ ខ្ុំ
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នដាយ	សាវាម	ីខ្នុុំ	អត់	រាន	រោរងារ	ដ្វើ	ជា	បដណាដាះ	

អា្រន្	ដនាះ	រោរផ្គត់ផ្គង	កកុម	កគរួសារ	

ដែល	រាន	កូន	កុំពុង	្ ុំធាត	់កបាុំ	នាក់	គឺ	ជា	ឧប្រគ្គ	

ណា្រ់	។	ឆថងៃ	មរួយ	ដៅ	មុន	ឆថងៃ	ចាក់	ផសោយ	្រន្ិ្រីទ	

ទូដៅ	ដខ	តុោ	ឆានាុំ	២០១៣	ដយើង	បាន	ពិនិត្យ	ដមើល	

អាហារ	ដែល	ដៅ	ដ្រ្រ្រល់	រប្រ់	ដយើង	ដេើយ	

្រដកមច	ចិត្ត	ថា	ដយើង	នឹង	ដរៀបចុំ	អាហារ	ឆថងៃ	កតង់	

យ៉ាងសាមញ្ញ	មរួយ	ជាមរួយ	នឹង	សាច់រាន	់ដចៀន	

និង	បាយ	្រករាប់	េូបដៅ	អុំ�នុង	ដពល	្រករាក	

ដៅ	ចដនាលាះ	្រម័យ	កបជុុំ	ទាុំងឡាយ	។

ឆថងៃ	អាទិត្យ	បាន	មក	ែល់	ដេើយ	ដយើង	បាន	ដរៀបចុំ	

ជា	ដក្រច	។	អ្ក	ដផ្ង	ដទៀត	ដៅក្នុង	កកុម	កគរួសារ	

រប្រ់	ដយើង	ដែល	រាន	ឪពុក	រាដៅយ	ខ្នុុំ	និង	បងបអែអូន	

ក្រី	រប្រ់	ខ្នុុំ	និង	កកុម	កគរួសារ	រប្រ់	ពរួកដគ	បាន	ជរួប	

គ្នា	ដៅ	មជ្ឈមែ្ឌល	ដ្រ្តក	កនះ្	ដរា៉ាង	មុន	រោរចាក	់

ផសោយ	បានចាប	់ដផ្ើម	។

វា	ជា	ដ្រចក្ី	អុំែរ	និង	ពរជ័យ	មរួយ	ដែល	បាន	

សាដៅប់	ពរួក	ពយារោរ	ីអ្ក	ដមើល	្ ុត	និង	អ្ក	ទទរួល	

វិវរែៈ	ដចកចាយ	សារលិខិត	ជា	ពិដ្រ្រ	្រករាប	់

ជុំនាន់	រប្រ់	ដយើង	។	ដពល	ខ្នុុំ	សាដៅប	់ែល់	ែុំបូនាមាន	

និង	ដកកបជញ្ក់	ដៅ	ក្នុង	វិញ្ញាែ	ឆន	ដ្រចក្ី	

្រុខសាន្ត	និង	ដ្រចក្ី	ក្រឡាញ់	ែ៏	អសាចារ្យ	ដែល	ខ្នុុំ	

សាច ់ម្េ់ បបាំបបី ែុំ ែូចៗ

ទទរួល	ព	ីកពះវរបិរា្ររួគ៌	រប្រ់	ខ្នុុំ	ដនាះ	ខ្នុុំ	បាន	ទទរួល	

រោរអះអាង	ថា	អវីៗ	ទាុំងអ្រ់	នឹង	បានលអែដេើយ	ថា	

ដ្រចក្ី	កតវូរោរ	ខាង	វិញ្ញាែ	និង	ខាង	ដោកិយ	

រប្រ់	កកុម	កគរួសារ	ខ្នុុំ	នឹង	កតវូបាន	ដោះកសាយ	ដេើយ	

ថា	ដបើ	ខ្នុុំ	បន្ត	អនុវត្ត	ដ្រចក្ី	ជុំដនឿ	និង	អនុញ្ញាត	ឲ្យ	

កពះអង្គ	្រដ្ងាគាះ	ែឹក	បដងហែៀរ	ដនាះ	ដយើង	នឹង	កតូវបាន	

ដោះ	ដចញ	ពី	កកញាុំ	ឆន	ភាព	កកកីក	និង	រោរលុំបាក	

ដផ្ងៗ	ដទៀត	។

ដោយ	កុំពុង	រីករាយ	នឹង	វិញ្ញាែ	ែ៏	ក្រ្រ់	សាអាត	

ឆន	ឆថងៃ	បរ្ិរុទ្ធ	ដនាះ	ខ្នុុំ	បាន	ដភ្ច	ពី	អាហារ	ឆថងៃ	កតង់	។	

ដពល	្រករាក	ដែល	ដៅ	ចដនាលាះ	្រម័យ	កបជុុំ	បានមក	

ែល់	ដទើប	ខ្នុុំ	បាន	ែឹង	ថា	ដយើង	រាន	គ្នា		១៧	នាក	់។	

មនុ្រ្	ដពញ	វ័យ	កបាុំបរួន	នាក់	និង	ដក្មងៗ	កបាុំបី	

នាក់	នឹង	កតូវ	ដចក	ចាយ	អាហារ	ែ៏	តិចតរួច	្រ្លួច		

ដ្រ្ើង	រប្រ់	ដយើង	ដែល	រាន	សាច់	រាន	់កបាុំបី	

ែុុំ	តូចៗ	និង	បាយ	មរួយ	ចាន	្ ុំ	កពមទាុំង	មី	

ផ្សាតាមរួយ	ចាន	ដគ្ម	ដែល	បអែអូន	ក្រី	រានាក់	រប្រ់	ខ្នុុំ	

បាន	យក	មក	។

េិនរ	ីដែល	រាន	អាយុ	កបាុំបី	ឆានាុំ	បាន	អ្ិសាឋាន	

អរ	កពះគុែ	និង	កប្រិទ្ធិពរ	ែល់	អាហារ	ដោយ	្ុរុំ	

ថា	អ្រ់	អ្ក	ទាុំងឡាយ	ណា	ដែល	ទទរួលទាន	នឹង	

បាន	ដ្អែត	។	បនាទាប់	មក	ខ្នុុំ	បាន	បុំដបក	សាច	់រាន់	

ដៅជា	ែុុំ	រោនដ់ត	តូចៗ	ដៅដទៀត	ដេើយ	បាន	េុច	វា	

ដៅ	ដក្មងៗ	រោលដែល	បអែអូន	ក្រី	ខ្នុុំ	បាន	ោក់	មីផ្សាតា	

និង	បាយ	ដៅ	ក្នុង	ចាន	រប្រ់	ពរួកដគ	។	ខ្នុុំ	ពុុំ	អាច	

ទប់	ទឹក	ដភក្	បាន	ដពល	ដែល	ខ្នុុំ	បាន	ដ�ើញ	ថា	

ដយើង	បាន	រាន	កគប់	កគ្ន់	្រករាប់	អ្ក	កគប់	គ្នា	បាន	

ទទរួលទាន	អាហារ	តូច	មរួយ	ដេើយ	ដៅ	្រល់	មរួយ	

ចាន	ដទៀត	បនាទាប់	ពី	ែុុំ	សាច់	រាន	់ទាុំងអ្រ់	កតូវបាន	

រោត់	ដេើយ	ម	ីផ្តាសាតា	និង	បាយ	កតូវបាន	ដចកចាយ	

ក្នុង	ចុំដណាម	ពរួក	ដយើង	។	ពរួក	ដយើង	ទាុំងអ្រ់	គ្នា	

បាន	ញាដុំ	—	ដេើយ	បាន	ដ្អែត	។

ខ្នុុំ	បាន	កបាប់	ឪពុក	រាដៅយ	និង	សាវាមី	ខ្នុុំ	ថា	ខ្នុុំ	

បាន	ែឹង	ដោយ	កបាកែ	ថា	កពះអង្គ	្រដ្ងាគាះ	ពិត	ជា	

បាន	ដបងដចក	នុំបុ័ង	កបាុំ	ែុុំ	និង	កតី	ពីរ	ដេើយ	បាន	

ផ្ល់	ចុំែី	ែល់	បណាដាជន	«	ចុំនរួន	កបាុំ	ោន់	នាក	់

ឥត	រាប់	ពរួក	ក្រីៗ 	និង	កូន	ដក្មង	ដទ	»	(	្រូមដមើល	

រា៉ាថាយ	១៤:១៤–២១	)	។	ពរួក	អ្ក	រិះគន់	និង	

អ្ក	មិន	ដជឿ	មរួយ	ចុំនរួន	កបរោ្រ	ថា	អព្ភអូតដេត	ុគឺ	ជា	

រោរដកបៀបដ្ៀប	បុំដផ្ើ្រ	ឬ	មិន	អាច	ដកើត	ដ�ើង	។	

ប៉ុដន្ត	្រករាប់	កកុម	កគរួសារ	ខ្នុុំ	និង	ខ្នុុំ	ែុំដែើរ	ដរឿង	គឺ	

ពិត	ែូច	ជា	បាន	្ររដ្ររ	។

កពះវរបិរា្ររួគ៌	បាន	ឮ	រោរអ្ិសាឋាន	ែ៏	ដសាមាះកតង់	

ដែល	ដក្មង	រានាក	់បាន	ផ្ល់	អុំែរគុែ	និង	បាន	្រុុំ	

ពរជ័យ	ថា	អ្រ់	អ្ក	ដែល	នឹង	ទទរួលទាន	នឹង	បាន	

ដ្អែត	ដេើយ	ទទរួល	រោរ	ចញ្ចឹម	បីបាច	់។

រោល	ដែល	ដយើង	បាន	ដៅ	ឯ	បន្ប់	្រករាប	់ចាក់	

ផសោយ	្រន្ិ្រីទ	ទូដៅ	វិញ	ដនាះ	ខ្នុុំ	រាន	រោរ	្របបាយ	

ដៅ	ក្នុង	ចិត្ត	ជា	ខាលាុំង	។	ខ្នុុំ	បាន	រាន	អារម្មែ៍	ែូច	ជា	

ខ្នុុំ	បាន	ដៅ	ជាមរួយ	នឹង	បណាដាជន	ដែល	កពះដយ្រ៊ូវ	

បាន	ផ្ល់	ចុំែី	ដោយ	ចង	់ដៅ	ទី	ដនាះ	យ៉ាង	ខាលាុំង	

ដេើយ	ដរៀន	អុំពី	កទង់	ជា	អង្គ	ដែល	្រនយា	ថា	ដបើ	ដយើង	

សាដៅប់	រាម	ដនាះ	ដយើង	នឹង	មិន	ដែល	ឃ្លាន	ឬ	ដក្រក	

ដទៀត	ដ�ើយ	(	្រូមដមើល	យ៉ូហាន	៦:៣៥	)	។

ដយើង	បាន	កបញាប	់កបញាល់	អង្គនុយ	ចុះ	ជាមរួយ	

កូនៗ	ដយើង	ដោយ	ដ្រងៃៀមសាងាត់	ដៅ	ក្នុង	សាល	កបជុុំ	

ដេើយ	បាន	ដរៀបចុំ	ដែើម្ី	សាដៅប់	ពរួក	អ្ក	បដកមើ	ដែល	

បាន	ដកជើ្ររាុំង	រប្រ់	កពះវរបិរា្ររួគ៌	។	វា	គឺ	ជា	

ឱរោ្រ	មរួយ	ដែល	ដយើង	នឹង	ចងចាុំ	ជានិច្ច	។	◼

អាប៊ីដ�្គល អាល់ដមរីយា៉ា ទបីបកុង នសប៊ ូបបនទស �្បីលបីពបីេ

មនុរេ្សនពញវ័យ

្បាំបួនោក់

និងនកមេងៗ្បាំបបី

ោក់នឹង្តូវដច្ក

ចាយអាហារែ៏តិច្តចួ្

រេ្បួច្នរេ្ើងរបរេ់នយើង

ដែលមានសាច្់មាន់

្បាំបបីែុំតូច្ៗនិង

បាយមួយចាន

្ំ្ពមទាំង

មបីមួយចាន

នោម។
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យ
ុវមជ្ឈិមវ័យ

ថាមេល កោយករៃដលកអរាយ៉�៍

រេូម	ក្រឆម	ដមើល	មរួយ	ដភ្ត	ថា	មិត្តភក្ិ	រានាក់	មក	រក	អ្ក	ដែើម្ី	ដ្រវង	រក	

ែុំបូនាមាន	ដលើ	រដបៀប	ដែើម្ី	ទទរួល	វិវរែៈ	ផ្ទាល់	ខ្លួន	។	ដបើ្រិន	អ្ក	អាច	

ផ្ល់	គុំនិត	ដត	មរួយ	ដតើ	វា	គ	ឺជា	អវី	?

ក្នុង	នាម	ជា	អ្ក	រាន	្ិរទ្ធិ	អុំណាច	ទូដៅ	ថ្មី	រានាក	់ដអលដឌើរ	រា៉ារ៉ុន	ជី	រ៉មនី	

(	ឆានាុំ	១៨៩៧–១៩៨៨	)	បាន	រាន	អារម្មែ៍	ថា	គ្មាន	្រមត្ភាព	កគប់កគ្ន់	ក្នុង	

រោរ	បុំដពញ	រោរដៅ	ែ៏	្រុំខាន់	រប្រ់	ដោក	ែូដច្ះ	ដោក	បាន	ដ្រវងរក	ែុំបនូាមាន	

ពី	មិត្តភក្ិ	រប្រ់	ដោក	គឺ	ដអលដឌើរ	ហារ៉ូល	ប៊ី	លី	(	ឆានាុំ	១៨៩៩–១៩៧៣	)	

ឆន	កូរ៉ុម	ឆន	ពរួក	សាវក	ែប់ពីរ	នាក់	។	ែុំបូនាមាន	ដែល	កតវូ	បាន	ផ្ល់	ឲ្យ	ដៅ	ឆថងៃ	ដនាះ		

ែល់	ដអលដឌើរ	រ៉មនី	គរួរឲ្យភាញាក់	ដផអែើល	ផង	និង	ជុំរុញ	ទឹកចិត្ត	ផង	។	ដអលដឌើរ	

ល	ីបាន	រាន	កបសា្រន៍		៖	«	ដបើ	អ្ក	ចង	់រាន	ដជាគជ័យ	ក្នុង	នាម	ជា	អ្ក	រាន	

្ិរទ្ធិ	អុំណាច	ទូដៅ	រានាក់	អ្ក	នឹង	កតវូដត	រាន	រោរ	បុំផុ្រ	គុំនិត	។	អ្ក	នឹង	កតូវដត	

ទទរួល	វិវរែៈ	។	ខ្នុុំ	នឹង	ផ្ល់	ែុំបូនាមាន	មរួយ	ែល់	អ្ក	៖	ចូ�ចូលែំរណក

ពីតពល�់រហើយរងើ�ពីតពលឹម	។	កប្ិរន	ដបើ	អ្ក	ដ្វើ	ែូដចានាះ	

ដនាះ	រូបរោយ	និង	គុំនិត	រប្រ់	អ្ក	នឹង	បាន	្រករាក	

ដេើយ	ដៅក្នុង	អុំ�នុងដរា៉ាងដពល	កពឹក	កពលឹម	ែ៏	

ដ្រងៃៀមសាងាត	់ទាុំងដនាះ	ដេើយ	ដែល	អ្ក	នឹង	ទទរួល	

បានរោរដបើកបងាហាញបន្តិចម្តងឆន	រោរបុំផុ្រ	

គុំនិត	និង	រោរ	យល់	ែឹង	ែ៏	កជាលដករៅ	រោន់ដត	

ដកចើន	ជាង	ដពល	ណាណា	ទាុំងអ្រ់	ដៅ		

ក្នុង	មរួយ	ឆថងៃ	»	។

ជា	ដកចើន	ឆានាុំ	ដករោយ	មក	ដោយ	រំឭក	ដ�ើង	

វិញ	ពី	បទពដិសា្ន៍	ដនាះ	កបធាន	រ៉មនី	ដៅ	ដពល	

ដនាះ	បាន	រាន	កបសា្រន៍		៖	«	ចាប	់រាុំង	ពី	ឆថងៃ	ដនាះ	

មក	ខ្នុុំ	បាន	យកែុំបនូាមាន	ដនាះ	មកអនុវត្ត	ដេើយ	ខ្នុុំ	ែឹង	

ថា	វា	ពិត	ជា	បាន	ដជាគជ័យ	ដមន	។	ដពល	ណា	ដែល	ខ្នុុំ	រាន	បញ្ហា	

្ងៃន់្ងៃរ	ឬ	រោរចាត់រាុំង	មរួយ	ចុំនរួន	អុំព	្ី ម្មជាតិ	ឆន	រោរឆច្	កបឌិត	ដែល	ខ្នុុំ	្រង្ឹម	

ថា	នឹង	ទទរួល	បាន	ឥទ្ធិពល	ឆន	កពះវិញ្ញាែ	ដនាះ	ខ្នុុំ	ដតងដត	ទទរួល	បាន	ជុំនរួយ	

ជាដកចើនដទៀត	ដៅ	អុំ�នុងដពល	កពឹក	កពលឹម	ជាង	ដពល	ណាណា	ទាុំងអ្រ់	ដៅ	

	ក្នុង	ឆថងៃ	ដនាះ	»	។ ១

ដពល	ខ្នុុំ	បាន	អាន	ែុំដែើរ	ដរឿង	ដនះ	ជា	ដលើក	ែុំបូង	ខ្នុុំ	ក	៏រាន	រោរភាញាក់	ដផអែើល	

ចុំដោះ	ែុំបូនាមាន	ដែល	ដអលដឌើរ	លី	បាន	ផ្ល់	ឲ្យ	ផង	ដែរ	។	ខ្នុុំ	នឹង	មិន	ដែល	អាច	

ភាជាប់	ទុំនាក់ទុំនង	ឆន	រោលវិភាគ	កពឹក	កពលឹម	ជាមរួយ	នឹង	វិវរែៈ	ដនាះ	ដ�ើយ	។	

យ៉ាង	ណាក្តី	ឥ�អូវ	ដនះ	ខ្នុុំ	ែឹង	ថា	រាន	រោរជាប	់ទាក់ទង	គ្នា	ដោយ	ផ្ទាល់	មរួយ	។	

ខ្នុុំ	ក៏	បាន	ដរៀន	ផងដែរ	ថា	ជា	ទុំដនៀម	ទរាលាប់	រោរកបកពឹត្ត	គ	ឺទាក់ទង	នឹង	រោរទទរួល	

វិវរែៈ	ែូច	ជា	រោរអ្ិសាឋាន	រោរ្រិកសោ	កពះគម្ីរ	រោរតម	អាហារ	រោរចូល	

កពះវិហារ	បរ្ិរុទ្ធ	ដេើយ	រោរបដកមើ	បាន	ដកើន	ដ�ើង	យ៉ាង	អសាចារ្យ	ដពល	ដែល	ខ្នុុំ	

ចូល	ែុំដែក	ពី	កពលប	់ដេើយ	ដងើប	ដ�ើង	ព	ីកពលឹម	។

គំររូខាងវិញ្ញាែ

បុរ្រ	និង	ក្រ្តី	ដែល	រាន	រោរបុំផុ្រ	គុំនិត	ដៅ	កគប់	អាយុ	ទាុំងអ្រ់	

ដ្វើ	រាម	ែុំបូនាមាន	ែ៏	ដទវភាព	ដនះ	ដែល	ទាក់ទង	នឹង	រោរ	ចូល	ែុំដែក	។	

«	អ័កបាហាុំ	គ្ត់	រតក្កពីតពលឹមរ�ើង	ដៅឯ	កដន្ង	ដែល	បាន	ឈរ	ដៅ	

ចុំដោះ	កពះដយេូវា៉	»	(	ដោកុប្ត្តិ	១៩:២៧	រោរ្រងកត់	ន័យ	កតវូបាន	

បដនម្	)	។	«	ម៉ូដ្រ	ដោក	រតក្កពីតពលឹម	ដ�ើង	ដៅ	ដលើ	ភ្ុំ	្រ៊ីណាយ	រាម

ដែលតពះរយហូវា៉បាន�ង្គា�	់កពម	ទាុំង	យក	បនះ្	ថ្ម	ទាុំង	ពីរ	ផ្ទាុំង	រោន់	ដៅ	ឆែ	

ដៅ	ជាមរួយ	ផង	»	(	និក្ខមនុំ	៣៤:៤	រោរ្រងកត់	ន័យ	កតវូបាន	បដនម្	)	។	«	ឯ	

យ៉ូដ្រវ	ដោក	រតក្ករ�ើងពីតពលឹម	ដេើយ	ពរួក	្រង្	ក	៏នាុំ	គ្នា	ដ្រង	េឹប	

ឆន	កពះដយេូវា៉	»	(	យ៉ូដ្រវ	៦:១២	រោរ្រងកត់	ន័យ	កតូវបាន	

បដនម្	)	។

	ដតើ	កពះអរាចា្រ់	បាន	ចាប់	ដផ្ើម	ឆថងៃ	រប្រ់	កទង់	ដៅ	

អុំ�នុង	កពះ	ជន្ម	រដមង	សាលាប់	រប្រ់	កទង់	ដោយ	រដបៀប	

ណា	?	រា៉ាកុ្រ	កត់ករា	ថា	«	រោល	ដៅ	ងងឹ្

មិនោន់ភលែឺតស្ងរៅរ�ើយ	ដនាះ	កទង់	ដតើន	

ដ�ើង	យង	ដចញ	ដៅ	ឯ	ទ	ីសាងាត់	ដេើយ	អ្ិសាឋាន	

ដៅ	ទី	ដនាះ	»	(	រា៉ាកុ្រ	១:៣៥	)	។	រា៉ារា	ជា	

្រិ្រ្	ែ៏	រាន	ភក្ីភាព	រានាក់	បាន	ដ្វើ	រាម	គុំរូ	

រប្រ់	កទង់	ដេើយ	ក្នុង	រោរដ្វើ	ែូដចានាះ	បាន	បដកងៀន	

នូវ	ដមដរៀន	ែ៏	រាន	ដចសាដៅ	មរួយ	៖	«	ដៅ	ឆថងៃ	ទី	មរួយ	ក្នុង	

អាទិត្យ	ដនាះ	រា៉ារា	ជា	អ្ក	ក្រកុ	រា៉ាក់ោឡា	នាង	ដៅ	ឯ	ផ្អូរ	ពី	

កពលឹម	ក្លកំពុងរៅងងឹ្រៅរ�ើយ	»	(	យ៉ូហាន	២០:១	)	។	

ដៅ	កពកឹ	កពលឹម	ដនាះ	នាង	បាន	រោលាយ	ជា	មនុ្រ្	រដមង	សាលាប	់ទីមរួយ	ដែល	បាន	

ដ�ើញ	កពះអរាចា្រ់	ដែល	រាន	កពះជន្ម	រ្រ់	ដ�ើង	វិញ	។

្ររជ័យនៃការកម្កា្្រដីម្្រលឃឹម

អ្ក	ែឹកនាុំ	ែ៏	អសាចារ្យ	ដៅ	ជុំនាន	់រប្រ់	ដយើង	ក៏	ដកបើ	ដពល	ដវោ	កពកឹ	កពលឹម	

ដែើម្ី	ទទរួល	វិវរែៈ	ផងដែរ	។	មរួយ	រយៈ	កន្ង	មក	ដេើយ	ខ្នុុំ	បាន	ឮ	្ររាជិក	

ឆន	កូរ៉ុម	ទី	មរួយ	ឆន	ពរួក	ចិត្រិប	នាក់	ដលើក	ដ�ើង	នយិយ	ដៅ	ក្នុង	្រន្ិ្ីរទ	

ដ្រ្តក	ថា	ដោក	ជា	អ្ក	ដករោក	ពី	កពលឹម	។	បនាទាប់	ពី	រោរកបជុុំ	ខ្នុុំ	បាន	និយយ	

ដៅ	រោន	់ដោក	បន្តិច	អុំពី	ទរាលាប	់ដពល	កពលឹម	រប្រ់	ដោក	ដេើយ	បាន	្ររួរ	

ថា	ដតើ	គែៈកបធាន	ទី	មរួយ	និង	កូរ៉ុម	ឆន	ពរួក	ែប់ពីរ	នាក	់ប៉ុនាមាន	នាក់	ដែល	

ក្ើការអៃុវ ្្ត
ណាមរួយណដលម្បសឈិៃកបើបាៃ
កធ្វើរាមយា៉ាងខាជាប់ខ្ជលួៃជាមរួយៃឃឹង

វិៃ័យមមេ្់ច្់ណដលៃឃឹងជរួយអ្ន្ឲ្យរាៃ
សុខភា្រថ្ម្រលៃឈិងការបំផុស

កាៃ់ណ្ម្បកសើរ?
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រាន	រោលវិភាគ	ក្រដែៀង	គ្នា	ដនះ	។	ដោក	បាន	ដ្្ើយ	ថា	«	គឺ	ពរួកដោក	

ទាុំងអ្រ់	!	»	វា	គ	ឺជា	កគ្	មរួយ	ែ៏	រាន	កពះ	ដចសាដៅ	ដេើយ	កពះវិញ្ញាែ	បាន	ដថ្ង	

ទីបនាទាល់	មក	ខ្នុុំ	ថា	រោរ	ចូល	ែុំដែក	ពី	កពលប់	និង	ដករោក	ពី	កពលឹម	ពិត	ជា	អាច	

ទាក់ទង	នឹង	រោរទទរួល	វិវរែៈ	។

ពរជ័យ	បដនម្	ដទៀត	កតវូបាន	្រនយា	ែល់	ពរួក	អ្ក	ដែល	ដ្វើ	រាម	ែុំបូនាមាន	រប្រ់	

កពះអរាចា្រ់	ទាក់ទង	នឹង	រោរ	ចូល	ែុំដែក	។	្រូម	ពិចារណា	ពី	រោរ្រនយា	ែ៏	

អសាចារ្យ	ទាុំង	ដនះ	៖	«	ចូរ	ឈប	់ដែក	យូរ	ជាង	ដែល	កតូវរោរ	ចូរ	ឆាប់	ចូល	ែុំដែក	

កបដយជន៍	កុុំ	ឲ្យ	អ្ករាល់គ្នា	អស់ករាលាំង	ចូរ	ឆាប់	ដករោក	កបដយជន	៍ឲ្យ	រូបរោយ	

រប្់រ	អ្ករាល់គ្នា	និង	គុំនិត	រប្រ់	អ្ក	រាល់គ្នា	អាច	រាន	ករាលាំងរកលែៀវក្លា	»	

(	គ.	និង	្រ.	៨៨:១២៤	រោរ្រងកត់	ន័យ	កតូវបាន	បដនម្	)	។	ករាលាំងរកលែៀវក្លា	

រានន័យ	ថា	«	ដោរដពញ	ដោយ	ភាព	រ្រ់រដវើក	និង	ថាមពល	»	។

ទ្រ្នវិទូ	បុរាែ	អារី្រ្អូថល	បាន	ផ្ល់	ដយបល	់ពី	អត្កបដយជន៍	ដផ្ងៗ	

ដទៀត	ចុំដោះ	ពរួក	អ្ក	ទាុំងឡាយ	ដែល	រកសោ	រោលវិភាគ	ដពល	កពលឹម	៖	«	វា	ជា	

រោរែ៍	លអែ	ក្នុង	រោរ	ដករោក	ដ�ើង	ពី	មុន	ឆថងៃ	រះ	ែ្ិត	ទរាលាប់	ដបប	ដនះ	ចូល	ររួម	ចុំដែក	

ែល់	្ុរខភាព	រោរ	រាន	បាន	និង	កបាជាញា	»	។ ២	រែ្ឋបុរ្រ	្រេរែ្ឋ	ពី	ជុំនាន់	មុន	

ដោក	ដបនយ៉ាមីន	្េវ៊ដងគ្ិន	ដករោយ	មក	បាន	ផ្ល់	គុំនិត	ដៅ	ក្នុង	្រុភា្រិត	

ែល់	ល្ីលបាញ	រប្រ់	ដោក	៖	«	ឆាប់	ចូល	ដគង	ដេើយ	ឆាប់	ភាញាក	់ដទើប	មនុ្រ្	

រានាក់	រាន	្រុខភាព	លអែ	មិន	កកី	កក	និង	ឆាលាត	ឆវ	»	។ ៣	មនុ្រ្	ភាគ	ដកចើន	ោក	់

្ុរខភាព	កទព្យ្រម្ត្តិ	និង	កបាជាញា	ដៅ	ខ្្រ់	ជាង	អវីៗ	ទាុំង	អ្រ់	ដែល	ពរួកដគ	

កបាថានា	ចង់	បាន	បុំផុត	ក្នុង	ជីវិត	។

សុខភាព

អាយុ	ជា	ម្្យម	រប្រ់	ម្ន្តី	នាយក	កបតិបត្តិ	រានាក់	ដៅក្នុង	អាដមរិក	គ	ឺ៥៥	

ឆានាុំ	។ ៤	ដតើ	វា	នឹង	នឹង	ដ្វើ	ឲ្យ	អ្ក	ភាញាក់	ដផអែើល	ឬ	ក្នុង	រោរ	ដ�ើញ	រាន	ម្ន្តី	នាយក	

កបតិបត្តិ	ឆន	អង្គរោរ	អន្តរជាតិ	រានាក់	ជា	បុរ្រ	អាយុ	៩៧	ឆានាុំ	ដនាះ	?	ចុះ	ដបើ	អ្ក	បាន	

ដរៀន	ផង	ដែរ	ថា	ដោក	ដៅ	ដត	ដ្វើ	ែុំដែើរ	ជុុំវិញ	ពិភពដោក	ដែើម្ី	ផ្ល់	្រុន្រកថា	

េវកឹេវឺន	អ្ក	ែឹកនាុំ	ជរួប	នឹង	ម្ន្តី	រោឋាភិបាល	និង	ជរួប	្ររាភា្រន៍	ជាមរួយ	

នឹងកបព័ន្ធផ្ពវផសោយ	្ ុំៗ	ដៅ	ក្នុង	្រម័យែ៏ដជឿនដលឿនដនះ	?	ចុះ	ដបើ	អគ្គនាយក	

រង	រប្រ់	ដោក	ពីរនាក	់ជា	បរ្ុរ	អាយ	ុ៧៩	និង	៨៧	ឆានាុំ	ែ៏	្រកម្ម	ដនាះ	?		

ដេើយ	ដនាះ	គ	ឺជា	សាថានភាព	ជាក់ដ្រ្ង	ដៅ	ចុង	បញ្ចប	់ឆន	រោរបដកមើ	រប្រ់	

កបធាន	េ្គរែុន	ប៊ី	េុិងគ្ី	(	ឆានាុំ	១៩១០–២០០៨	)	ក្នុង	នាម	ជា	កបធាន	

សា្រនាចកក	។	វា	ទុំនង	ថា	រោលវិភាគ	កពកឹ	កពលឹម	ដទាះ	វា	មិន	ដមន		

ជា	ករាតា	ដត	មរួយ	គត់	ក្ី	ក៏	វា	គឺ	្រ្ិត	ដៅ	ក្នុង	ករាតា	នានា	ដែល	នាុំ	ដៅរោន់		

រោរ	រាន	អាយុ	យឺន	យូរ	រប្រ់	អ្ក	ែឹកនាុំ	សា្រនាចកក	រប្រ់	ដយើង	។

កបធាន	ដអ៊ីដន្រថ៍	អិល	វិល�ិន្រិន	ជា	អតីត	កបធាន	្រកវទិយាល័យ	

កពកិហាុំ	យ៉ង	់បាន	ផ្ល់	ដយបល់	ថា	រោររកសោ	រោលវិភាគ	កពឹក	កពលឹម	រាន	

ទាក់ទង	នឹង	អត្កបដយជន៍	ខាង	្រុខភាព	។	ដោក	បាន	រាន	កបសា្រន៍	

្រុំដៅ	ែល់	កបធាន	ដែវីឌ	អូ	មិកដ�	(	ឆានាុំ	១៨៧៣–១៩៧០	)	ដែល	ជា	

កបធាន	សា្រនាចកក	ដៅ	ដពល	ដនាះ		៖	«	ខ្នុុំ	កបាកែ	ថា	មូល	ដេត	ុែ៏	្ ុំ	បុំផុត	មរួយ	

ដែល	កបធាន	មិកដ�	បាន	រ្រ់	ដៅ	ែល់	អាយុ	យ៉ាង	ដកចើន	ដេើយ	សាវាហាប	់គឺ	ជា	

រោរពិត	ដែល	ថា	ក្នុង	នាម	ជា	យុវជន	រានាក់	ដោក	បាន	បដងកើត	ទរាលាប់	ឆន	រោរ	ចូល	

ែុំដែក	ព	ីកពលប់	ដករោក	ព	ីកពលឹម	ជា	ទូដៅ	គឺ	មុន	ឆថងៃ	រះ	ជា	ដពល	ដែល	គុំនិត	

រប្រ់	ដោក	គឺ	កជះសាអាត	ដេើយ	រូបរោយ	រប្រ់	ដោក	សាវាហាប់	ដែើម្ី	ដ្វើ	កិច្ចរោរ	

ឆថងៃ	ដនាះ	»	។ ៥

ទុំនាក់ទុំនង	ក	៏កតូវ	បាន	បដងកើត	ដ�ើង	ផងដែរ	រវាង	រោររកសោ	រោលវិភាគ	

កពកឹ	កពលឹម	និង	្រុខភាព	ផ្អូវ	ចិត្ត	និង	អារម្មែ៍	។	ដអលដឌើរ	រ័្រុល	អិម.	

ែិល្រុន	ឆនកូរុ៉ម	ឆនពរួក	សាវក	ែប់	ពីរ	នាក់	បាន	រាន	កបសា្រន៍	ថា	«	ចុំដោះ	

អ្ក	ទាុំងឡាយ	ណា	ដែល	រាន	អារម្មែ៍	ថា	កតវូ	ដគ	វាយ	ឲ្យ	ចាញ់	ឬ	កតូវ	្រងកត់	

្រងកិន	្រូម	ដ្រវង	រក	ដពល	ដវោ	កពកឹ	កពលឹម	ដែើម្ី	បាន	រោរ្រដ្ងាគាះ	»	។ ៦

្បាជាញា

ទុំនាក់ទុំនង	រវាង	ទរាលាប់ឆន	រោរ	ចូល	ែុំដែក	និង	កបាជាញា	មិន	ដមន		

កគ្ន់ដត	ជា	កទឹ្ី្រ	ដនាះ	ដទ	។	រោរ្រិកសោ	មរួយ	ដែល	ែឹកនាុំ	ដោយ	ពរួក	អ្ក		

កសាវកជាវ	ដៅ	សាកលវិទយាល័យ	កពិកហាុំ	យ៉ង់	បាន	ដថ្ង		៖	«	និ្រ្ិត		

ដែល	ទរាលាប់	ចូល	ែុំដែក	យប់	ដករៅ	ដេើយ	ដគង	យូរ	ដៅ	ឆថងៃ	បនាទាប់	រាន		

ម្្យមភាគ	ពិន្នុ	(GPAs)	ទាប	ជាង	និ្រ្ិត	ដែល	រាន	ទរាលាប	់ចូល	ែុំដែក		

ពី	កពលប់	ដេើយ	ដករោក	ពី	កពលឹម	។	្រិ្រ្	ដែល	ចូលែុំដែក	យូរ	ដៅ	ដពល	កពឹក	

រោន់ដត	យូរ	ប៉ុណាណ	ដនាះ	ពិន្នុ	រប្រ់	ពរួកដគ	ក៏	ទុំនង	ជា	រោន់ដត	ទាប	ដៅ	រាម	ដនាះ	

ដែរ	។	ដចញ	ពី	ករាដៅ	ទាុំងអ្រ់	ដែល	បាន	្ិរកសោ	ដពលដវោ	ភាញាក់	ពី	ែុំដែក	ដៅ		

ឆថងៃ	ដរៀន	និង	ឆថងៃ	ចុង	្របាដៅេ៍	រាន	ទុំនាក់ទុំនង	យ៉ាង	ខាលាុំង	បុំផុត	ជាមរួយ	នឹង		

GPAs	រប្រ់	និ្រ្ិត	។	ជា	ម្្យម	ដៅ	ដរៀងរាល	់ដរា៉ាង	ដែល	និ្រ្ិត	ដែក	បន្ត		

ដៅ	ឆថងៃ	ដរៀន	គ	ឺទាក់ទង	ដៅ	នឹង	ពិន្នុ	០.១៣	ធាលាក់	ចុះ	ដៅក្នុង	GPA	(	ក្នុង	រាករា	

០.០–០.៤	)	»	។ ៧

មិន	យូរ	ប៉ុនាមាន	កន្ង	មក	ដេើយ	ខ្នុុំ	បាន	ដ្វើ	រោរ	្រ្ង់	ដមើល	ដៅ	ដលើ	និ្រ្ិត	

មហាវិទយាល័យ	ដែល	ជា	ពរួក	បរិ្រុទ្ធ	២០៣	នាក់	អុំពី	ទរាលាប់ឆន	រោរ	ចូល	

ែុំដែក	រប្រ់	ពរួកដគ	។	ជា	ម្្យម	និ្រ្ិត	ទាុំងដនះ	ដករោក	ព	ីដែក	ដៅ	ដរា៉ាង	
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៧:៣០	នាទ	ីកពឹក	ដៅ	ឆថងៃ	ដរៀន	និង	ដរា៉ាង	៩:១៥	នាទី	កពកឹ	ដៅ	ឆថងៃ	ចុង	

្របាដៅេ៍	។	ដរា៉ាង	ចូល	ែុំដែក	ជា	ម្្យម	រប្រ់	ពរួកដគ	គ	ឺដៅ	ោក់	កណាដាល	

អាកធាត	ដៅ	ឆថងៃ	ដរៀន	និង	១:០០	នាទី	កពឹក	ដៅ	ឆថងៃ	ចុង	្របាដៅេ៍	។	ពរួក	

និ្រ្ិត	ទាុំង	ដនះ	កុំពុង	ដត	ដ្វើ	ផ្នុយ	ទាុំង	ក្រងុ	ពី	រោរកសាវកជាវ	ដែល	ទាក់ទង	

នឹង	រោលវិភាគ	កពកឹ	កពលឹម	ជាមរួយ	នឹង	រោរទទរួល	បាន	កបាជាញា	។	កបដេល	

រោររកដ�ើញ	ថា	GPAs	ខ្្រ់	គឺ	ជា	លទ្ធផល	ឆន	រោរ	រាន	រោលវិភាគ	កពឹក	

កពលឹម	គឺ	សាមញ្ញ	ដពក	ដែើម្ី	នឹង	ដជឿ	។	ដតើ	ដយើង	បាន	រោលាយ	ែូច	ជា	កូនដៅ	

អ៊ីកសាដអល	ដេើយ	ឬ	ដែល	បែិដ្រ្	នឹង	ដ្វើ	រាម	រោររោរោរ	រប្រ់	កពះអរាចា្រ់	

ពី	ថានាុំបនសោបជាតិពុលមកពីព្រ់	ចឹក	ដនាះ	«	ដោយ	វិ្ ី	ដនះ	ងាយ	ដពក	»	?	

(	នីឆេវទី១	១៧:៤១;	្រូមដមើល	ផងដែរ	ដេដលមិន	៨:១៤–១៥	)	។

្រូម	ពិចារណា	ពី	ែុំបនូាមាន	រប្រ់	កបធាន	ប៊យែ៍	ដ�	ផ្កក	ឺជា	កបធាន		

កូរ៉ុម	ឆន	ពរួក	សាវក	ែប់ពីរ	នាក់	ដែល	ដោក	បាន	ផ្ល់	ឲ្យ	ទាក់ទង	នឹង	រោរដកើន	

កបាជាញា	៖	«	ខ្នុុំ	្រូម	ទូនាមាន	ែល់	កូនៗ	រប្រ់	ដយើង	ឲ្យ	ដ្វើ	រោរ្រិកសោ	ដែល	្រុំខាន់	

បុំផុត	រប្រ់	ពរួកដគ	ដៅ	ដពល	កពលឹម	ដពល	ដែល	ពរួកដគ	រាន	ភាព	ក្រ្រ់កសាយ	

និង	រដវៀ្រ	រឆវ	ជាជាង	រោរពយាយម	កបយុទ្ធ	នឹង	រោរអ្រ់	ករាលាុំង	ខាង	រូបរោយ		

និង	រោរដនឿយ	េត់	ខាង	ផ្អូវ	ចិត្ត	ដៅ	ដពល	យប់	។	ខ្នុុំ	បាន	ដរៀន	ពី	អុំណាច	ឆន	

	ោក្យ	ទុំដនៀម	ដែល	ថា	‹	ចូល	ែុំដែក	ព	ីកពលប់	ដករោក	ព	ីកពលឹម	›	»	។ ៨	

កបដេល	ជា	ដនះ	ជា	មូលដេតុ	មរួយ	ដែល	ពរួក	អ្ក	ផ្ពវផសោយ	សា្រនា	

	ដពញ	ដរា៉ាង	អនុវត្តរាម	រោល	វិភាគ	ចូល	ែុំដែក	ពី	កពលប	់ដោយដករោក	ពី	

កពលឹម	។

ពរ�័េងផ្រៗងទៀត

ដអលដឌើរ	ចូ	ដជ	កគី្រ្ិន្រិន	ជា	្ររាជិក	កិត្តិយ្រ	ឆន	ពរួក	ចិត្រិប	នាក	់

្ររដ្ររ	ជាមរួយ	នឹង	បាបារា៉	ជា	ភរិយ	ដោក	បាន	ផ្ល់	ដយបល	់ថា	ពរជ័យ	

រោន់ដត	ដកចើន	ដថម	ដទៀត	នឹង	រាន	ែល់	ពរួក	អ្ក	ទាុំងឡាយ	ដែល	ដ្វើ	រាម	ែុំបូនាមាន	

រប្រ់	កពះអរាចា្រ់	អុំពី	រោរដែក		៖	«	កតូវដត	រាន	មូលដេតុ	ែ៏	អសាចារ្យ	មរួយ	្រករាប	់

រោរបងាគាប់	ឲ្យ	ចូល	ែុំដែក	ពី	កពលប់	និង	ដករោក	ដ�ើង	ពី	កពលឹម	[	្រូមដមើល	

គ.	និង	្រ.	៨៨:១២៤	]	។	.	.	.	ពិភពដោក	ជា	កដនង្	ែ៏	ក្រ្រ់	សាអាត	ជាង	

ដៅ	ដពល	កពឹក	។	ជីវិត	គឺ	្រងៃបស់ាងាត់	លអែ	ណា្រ់	។	រាន	អវីៗ	ជា	ដកចើន	ដែល	អាច	

្រដកមច	បាន	ដៅ	ក្នុង	ដពល	ដវោ	ែ៏	ខ្ី	»	។ ៩	ក្នុង	អុំ�នុង	្រុន្រកថា	ក្នុង	រោរ	កបជុុំ	

្ម្មនោិឋានមរួយ	ដៅ	សាកលវិទយាល័យ	កពិកហាុំ	យ៉ង	់ដអលដឌើរ	កគី្ិ្រន្រិន	

បាន	ដថង្	បដនម្	ដទៀត		៖	«	អ្ក	រាល់	គ្នា	មរួយ	ចុំនរួន	មិន	បាន	ទទរួល	រោរ្រករាក	

ដែល	អ្ក	កតវូរោរ	ដនាះ	ដទ	»	។	អ្ក	ខ្ះ	ទរាលាប់ខ្លួន	ចូល	ែុំដែក	យប់	ដករៅ	ដេើយ	

ដែក	យូរ	ជាង	ដែល	កបព័ន្ធ	រោយវិប្កម្មរប្រ់	អ្ក	កតូវរោរ	ដេត	ុែូដចានាះ	ដេើយ	

ខកខាន	ក្នុង	រោរទទរួល	រោរបុំផុ្រ	ផ្ទាល់	ខ្លួន	មរួយ	ចុំនរួន	ដែល	អ្ក	អាច	ទទរួល	

បាន	»	។ ១០

កបធាន	េុិងគ្ី	បាន	បដន្ម	រោរ្រនយា	មរួយ	ដទៀត	ែល់	អ្ក	ដែល	ដគ្រព	

កបតិបត្តិ		៖	«	ដបើ	អ្ក	ចូល	ដគ	ដៅ	ដរា៉ាង	១០:០០	ដេើយ	ដករោក	ដ�ើង	ដៅ		

ដរា៉ាង	៦:០០	កពឹក	ដនាះ	អវីៗ	នឹង	បាន	កបដ្រើរ	្រករាប់	អ្ក	»	។ ១១

រោរដ្វើ	រាម	ែុំបូនាមាន	រប្រ់	កពះអរាចា្រ់	អុំពី	រោរ	ដគង	អាច	ហាក	់ែូច	ជា		

កិច្ចរោរ	ែ៏	តូចរាច	ប៉ុដន្ត	«	ដោយសារ	មដ្យាបាយ	ែ៏	តូចរាច	ដនាះ	កពះអរាចា្់រ	

កទង់	អាច	្រដកមច	រោរែ៍	យ៉ាង	្ ុំ	បាន	»	(	នីឆេវទី១	១៦:២៩	)	។	ខ្នុុំ	រាន	

ទីបនាទាល់	មរួយ	ថា	រោរដ្វើ	រាម	រោលវិភាគ	កពកឹ	កពលឹម	នាុំ	មក	នូវ	ពរជ័យ	ជា		

ដកចើន	ដៅ	ក្នុង	ជីវិត	អ្ក	ររួម	ទាុំង	វិវរែៈ	ផងដែរ	។	វា	អសាចារ្យ	ណា្រ់	ដែល	ខ្នុុំ		

អាច	្រដកមច	បាន	រោរងារ	ជា	ដកចើន	ក្នុង	មរួយ	ឆថងៃ	ដពល	ខ្នុុំ	ចូល	ែុំដែក	ពី	កពលប	់

ដេើយ	ដករោក	ពី	កពលឹម	។	អត្កបដយជន៍	ឆន	រោរោក់	វិន័យ	ផ្ទាល់	ខ្លួន	ដនះ	គឺ		

េរួ្រ	ឆាងាយ	ពី	រោរ	កបងឹដកបង	ដែល	តកមវូ	។	ដពល	ដយើង	ឈ្ះ	ចមបាុំង	ទី	មរួយ	ឆន	ឆថងៃ	

ដនាះ	ជុំទា្រ់	នឹង	រោរដែក	យូរ	ដនាះ	ដយើង	ទុំនង	ជា	នឹង	ឈ្ះ	ចមបាុំង	នានាឯដទៀត	

ដៅ	អុំ�នុង	ឆថងៃ	ដនាះ	។	ដយើង	ក៏	ទុំនង	ជា	នឹង	កតវូបាន	បុំដពញ	ដោយ	ដោយ	ភាព	

រ្រ់រដវើក	និង	ថាមពល	។	◼

អ្នកនិពន្ធ�ស់រៅ�ែ្ឋ្ិចស្សស.�.អា។

្ំែ្់ចំណាំ

	 ១.	្រូមដមើល	Joe J. Christensen,	To Grow in Spirit: A Ten- Point Plan for 
Becoming More Spiritual	(	១៩៨៩	)	ទុំព័រ	២៧–២៨	។

	២.	Aristotle, in Wit and Wisdom of Socrates, Plato, Aristotle, ed. N. B. Sen	
(	ឆានាុំ	១៩៦៧	)	ទុំព័រ	១០០	។

	៣.	Selections from the Writings of Benjamin Franklin, ed. U. Waldo 
Cutler	(	ឆានាុំ	១៩០៥	)	ទុំព័រ	១៦	។

	 ៤.	្រូមដមើល	ទ្រ្នាវែ្ី	Forbes,	“Emerging Culture, Worldwide Success,”		
ឆថងៃទី	២៥	ដខ	តុោ	ឆានាុំ	២០១២	។

	 ៥.	Ernest L. Wilkinson,	Lifting One’s Sights, Brigham Young University 
Speeches of the Year	(	ឆថងៃទី	១	ដខ	តោុ	ឆានាុំ	១៩៦៣)	ទុំព័រ	៤	។

	 ៦.	រ័្រុល	អិម	ែិល្រុន	“Joy Cometh in the Morning,”	Ensign,	ដខ	វិច្ិរោ	ឆានាុំ	
១៩៨៦	ទុំព័រ	៧០	។

	៧.	Journal of American College Health	៤៩	(	ឆានាុំ	២០០០	)	:	១២៥–៣០	។
	 ៨.	ប៊យែ៍	ដ�	ផ្កកឺ,	Teach Ye Diligently	(	ឆានាុំ	១៩៧៥	)	ទុំព័រ	៣០៤	។
	 ៩.	Joe J. and Barbara K. Christensen,	Making Your Home a Missionary 

Training Center	(	ឆានាុំ	១៩៨៥	)	ទុំព័រ	៣៣	។
	១០.	Joe J. Christensen, “Resolutions”	(	រោរកបជុុំ	ពិដ្រ្រ	ដៅ	សាកលវទិយាល័យ	

កពកិហាុំ	យ៉ង់	ឆថងៃទ	ី៩	ដខ	មករា	ឆានាុំ	១៩៩៤	)	ទុំព័រ	៥	speeches.byu.edu	។
	១១.	េ្គរែុន	ប៊ី	េុិងគ្ី	ដៅក្នុង	Sheri L. Dew,	Go Forward with Faith: The 

Biography of Gordon B. Hinckley	(	ឆានាុំ	១៩៩៦	)	ទុំព័រ	១៦៦–៦៧	។រូប
ថែ
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កោយរា៉ា្់ណឃលចច

យុវមជ្ឈិមវ័យ	ជនជាតិ	េុងកគី	ដោនាះ	

កគីដ្រ្ៀន	ដអដ្រ្ើរ *	និយយ	ថា	

ែុំែឹងលអែ	ពកងងឹ	ដ្រចក្ី	ជុំដនឿ	រប្រ់	នាង	

—	មិន	កតមឹ	ដត	ដៅ	ដលើ	កពះ	ប៉ុដណាណះ	ដទ	ប៉ុដន្ត	ដៅក្នុង	

ជីវិត	ែ៏	្ុរទិែ្ឋិនិយម	និង	ែ៏	ដោរដពញ	ផងដែរ	។	

នាង	និយយ	ថា	«	ជនជាតិ	េុងកគី	រាន	ទុំដនារ	

គិត	អុំពី	អតីតរោល	ែ៏	ដៅមា	ងងឹត	ជាជាង	ព	ីអនាគត	

ែ៏	ភ្ឺ	ថាលា	»	។	អតីតរោល	ដែល	ដអដ្រ្ើរ	្រុំដៅ	ែល់	

គឺ	កគ្	ឆន	កបវត្តិ	សាក្រ្ត	រប្រ់	កបដទ្រ	េុងកគី	(	ឆានាុំ	

១៩៤៩–៥៦	)	។	ដៅ	អុំ�នុង	ដពល	ដនាះ	ោក្យ	

ដពចន៍	ឆន	បទ	ដភ្ង	ជាតិ	រប្រ់	េុងកគី	គឺ	—	Isten, 
áldd meg a magyart	ដែល	រានន័យ	ថា	

«	្រូម	កពះ	កបទាន	ពរ	ែល់	កបជាជន	េុងកគី	»	—

មិន	ដែល	កតវូ	បាន	ដគ	យក	មក	ដកចៀង	ដទ	។

ដែំឃឹងល្អម្ដល់ម្បកទសហុងម្គដី

សា្រនា	ចកក	ដៅ	កបដទ្រ	េុងកគី	កតូវ	បាន	

ទទរួល	សាគាល់	ជា	ផ្អូវ	រោរដៅ	ឆានាុំ	១៩៨៨	មរួយ	ឆានាុំ	

បនាទាប់	ព	ីដអលដឌើរ	រ្័រុល	អិម	ែិល្រុន	ឆន	កូរ៉ុម	

ឆន	ពរួក	សាវក	ែប់ពីរ	នាក់	បាន	ផ្ល់	នូវ	រោរអ្ិសាឋាន	

ឧទ្ិ្រ	មរួយ	ដៅ	ដលើ	កុំពូល	ភ្ុំ	ជិលដលត	ដោយ	

ដមើល	ដ�ើញ	រែ្ឋធាន	ីប៊ូោដប៉្រថ	៍ពី	ដលើ	ដនាះ	។	

ដៅ		ក្នុង	ឆានាុំ	១៩៩០ដប្រកកម្ម	មរួយ	កតវូ	បាន	

ដបើក	ដៅ	រែ្ឋធានី	ប៊ូោដប៉្រ	ដៅ	ក្នុង	កបដទ្រ	មរួយ	

ដែល	ពុុំ	រាន	ដ្ររីភាព	ខាង	សា្រនា	អ្រ់	រយៈ	

ដពល	៤០	ឆានាុំ	។	ឥ�អូវ	ដនះ	កពះដចសាដៅ	រប្រ់	កពះ	គឺ	

ខាលាុំង	ឆកកដលង	ជា	ពិដ្រ្រ	គឺ	ដៅក្នុង	ែរួងចិត្ត	រប្រ់	

ពរួកយុវ	មជ្ឈមិវ័យ	ពរួក	បរិ្រុទ្ធ	ឆថងៃ	ចុង	ដករោយ	។

មជ្មែ្ឌលវិទយាសាថាៃកសវា្មមេ

មជ្ឈមែ្ឌល	ដ្រវាកម្ម	គឺ	ជា	ដផ្ក	មរួយ	ែ៏	្ ុំ	ឆន	រោរ	

ជរួយ	ពរួក	យុវមជ្ិឈមវ័យ		ដៅ	អឺរ៉ុប	កណាដាល	និង	ខាង	

ដកើត	។	ដៅ	រាកតី	មុន	ដអលដឌើរ	អិល	ថម	ដភរី	ឆន	

កូរ៉ុម	ឆន	ពរួក	សាវក	ែប់ពីរ	នាក់	បាន	មក	ទ្រ្នកិច្ច	

អឺរ៉ុប	កណាដាល	ដោក	បាន	ភាញាក់	ដ�ើង	ដោយ	វិវរែៈ	

មរួយ	ែ៏	ដោរដពញ	ដោយ	កពះដចសាដៅ	។	ដោក	បាន	

ទទរួល	អារម្មែ៍	ថា	ភាពរឹងរាុំ	រប្រ់	សា្រនាចកក	

ដៅក្នុង	ដផក្	ដនាះ	ឆន	ពិភពដោក	គឺ	្ិ្រត	ដៅ	ដលើ	

ពរួក	យុវមជ្ឈមិវ័យ	។	ឥ�អូវ	ដនះ	មជ្ឈមែ្ឌល	

ដ្រវាកម្ម	នានា	ជា	កដន្ង	ដែល	សាវាគមន៍	ដែល	

ពរួក	យុវមជ្ឈមិវ័យ	អាច	រក	ដ�ើញ	ថានាក់ដរៀន	

្រកម្មភាព	និង	មិត្តភក្ិ	ដែល	រាន	ជុំដនឿ	ែូច	គ្នា	។	

ដអដ្រ្ើរ	និយយ	ថា	«	ដៅ	ទី	ដនះ	ដយើង	អាច	រាន	

រោរ្របបាយ	ដោយ	ពុុំ	បាច់	បារម្ភ	អុំពី	ឧប្រគ្គ	ែល់	

បទោឋាន	រប្រ់	ដយើង	»	។

ដអដ្រ្ើរ	បាន	ជរួប	នឹង	ពរួក	អ្ក	ផ្ពវផសោយ	

សា្រនា	ដៅ	ក្រុក	កុំដែើត	រប្រ់	នាង	ដៅ	កកុង	

យូដេវដអរ៊តូ	ដេើយ	បាន	ចូល	ដរៀន	ថានាក់	ភាសា	

អង់ដគ្្រ	កបចាុំ	្របាដៅេ៍	ដោយ	ឥត	បង់	កបាក់	រប្រ់	

ដគ	។	មិន	យូរ	ប៉ុនាមាន	ពរួក	អ្ក	ផ្ពវផសោយ	សា្រនា	

បាន	អដញ្ើញ	នាង	ឲ្យ	ដៅ	្រកម្មភាព	នានា	រប្រ់	

សាខា	។	នាង	និយយ	ថា	«	រាុំង	ពី	ែុំបូង	ខ្នុុំ	បាន	

ចូល	ររួម	កគប	់រាកតី	ដលង	ដល្ង	កមសោន្ត	រាកតី	ជរួបជុុំ	

កកមុ	កគរួសារ	និង	រោររាុំ	»	។	«	ខ្នុុំ	បាន	ទទរួល	បែុ្យ	

កជមុជ	ទឹក	បី	្របាដៅេ៍	មុន	ដពល	ខ្នុុំ	ោន	ចូល	ែល់	

វ័យ	១៨	ឆានាុំ	។	ឥ�អូវ	ដនះ	ខ្នុុំ	ែឹង	ថា	ខ្នុុំ	ជា	បុកតី	

រានាក់	រប្រ់	កពះ	ដេើយ	ថា	កពះវរបិរា្ររួគ៌	កទង់	នឹង	

មិនដែល	ទុក	ឲ្យ	បកុតី	រប្រ់	កទង់	ដៅ	ឯដរោ	ដ�ើយ	។

ស្មមេភា្ររបស់យុវមជ្ឈិមវ័យ

ដអដ្រ្ើរ	ដៅ	ដត	ដៅ	ចូលររួម	្រកម្មភាព	រប្រ់	

យុវ	មជ្ឈិមវ័យ	ដៅក្នុង	សាខា	រប្រ់	នាង	ដៅ	ទីកកុង	

នីដរដជហាេសោ	។	ពុុំ	ទាន់	រាន	វរួែ	ឬ	សាខា	

្រករាប់	យុវមជ្ិឈមវ័យ	ដៅ	ក្នុង	កបដទ្រ	េុងកគី	ដៅ	

ដ�ើយ	ដទ	ប៉ុដន្ត	«	ដយើង	ដៅ	ដត	ជរួបជុុំ	គ្នា	»	ដអដ្រ្ើរ	

និយយ	។	«	ដយើង	បាន	ដៅ	ចូលររួម	បុែ្យ	ផ្កា	

បុែ្យ	កដងកប	និង	្ររួន	្រតវ	»	។

ែូច	ដែល	ដអលដឌើរ	ដភរ	ីបាន	ពយាករ	្ររាជិក	

ជា	យុវមជ្ឈិមវ័យ	ដៅ	ក្នុង	កបដទ្រ	េុងកគី	ផ្ល់	នូវ	

កបភព	ឆន	ពន្ឺ	ចុំដោះ	អវីៗ	ទាុំង	អ្រ់	។	◼

អ្នកនិពន្ធ�ស់រៅ�ែ្ឋយូថ្ហ៍ស.�.អា។

*រៅក្ននុងត�រទសហុងត្ីនាមត្កូលរៅ្ ងមុខនាមខលែបួន។ ខ្
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ទម្មង់យុវមជ្ឈិមវ័យ

រេរេរននភាពរឹងមាំនៅ្បនទរេ

ម្បកទសហុងម្គដីម្្រូវបាៃ

បំផ្ឈិចបំផ្លាញកោយសនង្រម

ៃឈិងការរំកោភបោំៃប៉ុណៃ្ត

្ររួ្យុវមជ្ឈិមវ័យកៅលដីវនៃ

សាសនាចម្្ម្្រូវបាៃបំក្រញ

កោយកសច្្ដីសង្ឃឹម។

ហុងគគី
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យ
ុវមជ្ឈិមវ័យ

ការ្រឈិ្អំ្រដីម្បកទសហុងម្គដី

រែ្ឋធាេបី ៖ ប៊ូដានបស៉ថ៍

ភាសា ៖ �ុងបគបី ( មា៉ាកយា៉ា )

ដង់ស៊មីក្ម្បជាជៃកៅ្្ននុងម្បកទសហុងម្គដី

បបជាជាេ ៩,៨៧៧,៣៦៥ នាក់ ( គិែបែមឹ ឆ្នាំ ២០១៤ )

ន ្្ទ បកឡា ែបី ម្េ ចេួំេ ៩៣,០៣០ គ.ម២

នដាយ ម្េ ភាព ល្បីលបាញ ខ្ង ទឹក នរៅដា ្ ុស នចញ ពបី នបកាម ែបី 

ននាះ បបនទស �ុងបគបី ម្េ អាង ទឹក ្ ុស នចញ ពបី នបកាម 

ែបី សាធារណៈ ចំេួេ ៤៥០

ម្េ បសៈ ចេួំេ ១៤ នៅក្នុង ភាសា �ុងបគបី

សាសនាចម្្កៅ្្ននុងម្បកទសហុងម្គដី

ែង់ ស៊ីនែពួក បរិសុទ្ធ នថងៃ ចុង នបកាយ ៥,០៥០ នាក់

ម្េ វែួ េិង សាខ្ ចំេួេ ២២

ម្េ នសតែក ១ ( បនង្កើែ ក្នុង ឆ្នា ំ២០០៦ )

ម្េ មជ្ឈមណ្ឌល ពងសបបវែតែិ ៦ កដេលង

ម្េ នបសកកម្ ចំេួេ ១

បណៃ្ថមកទៀ្អំ្រដីកអកស្ទើរ

ងតើការណាត់�ួបជា្ ូរានលក្ខណៈយា៉ារណាងៅ

្បងទសហរុ្ ព្ី?

សម្ជិក យុវមជ្ឈិមវ័យ បនង្កើែ ឱកាស នែើម្បី ជួប គ្នា នៅ 

វិញ នៅ មក ប៉ដុេតែ វា ពិបាក នដាយសារ ពួកនគ អាច រស់នៅ 

ដបក៉ ខុស គ្នា ក្នុង បបនទស ។

ងតើអ្នកងៅ្ពទះវិហារបរិសុទ្ធញឃឹកញាប់ប៉ណុាណា?

ខ្ុំ ជា សម្ជិក ម្នាក ់ក្នុង ចំនណាម សម្ជិក ដែល ម្េ 

សំណាង បំ្ ុែ ន្សង នទៀែ នបពាះអបី ខ្ុំ អាច នៅ បពះវិហារ 

បរិសុទ្ធ ្�្បីនប៊ីក អាលលឺម៉ង ់មួយ ឆ្នា ំមដង ។

ងតើការអប់រំសំខាន់ងទងៅ្បងទសហរុ្្ពី?

ចា៎ាស ប៉ុដេតែ វា ពិបាក េឹង នជឿ ណាស់ នដាយសារ ឪពុក 

ម្ដាយ របស ់ខ្ុំ ម្េ សញ្ញាបបែ មួយ ចេួំេ ន�ើយ បគួសារ 

នយើង នៅដែ ខះ្មុខ ខ្ះនបកាយ ។ ឥ�លូវ នេះ ខ្ុំ នឃើញ 

ពបី សារៈបបនយាជេ៍ ទាំងឡាយ ន�ើយ ខ្ុំ បាេ ចាប់ន្ដើម 

មហាវិទយាល័យ នៅ ដខ មករ ឆ្នាំ ២០១៤ ។
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ការ	ដផ្ដៅត	ដៅ	ដលើ	កពះអរាចា្រ់	និង	ជីវិត	ែ៏	

អ្រ់កល្ជានិច្ច	អាច	ជរួយ	ដយើង	្ ្ង	រោត់	

ឧប្រគ្គ	ទាុំងអ្រ់	ឆន	ជីវិត	រដមង	សាលាប់	។	

មនុ្រ្	ដែល	មិន	ឥត	ដខាចាះ	ដចកចាយ	ភព	ដផនែី	ជាមរួយ	នឹង	

មនុ្រ្	ដែល	មិន	ឥត	ដខាចាះ	ដផ្ង	ដទៀត	។	ពិភព	រប្រ់	ដយើង	គឺ	

ជា	ពិភព	ដែល	ធាលាក	់ដែល	កតវូបាន	ខូចខាត	ដោយ	បុំែុល	ែ៏	

េរួ្រ	កបរាែ	្រ្ងាគាម	ដកគ្ះ	្ ម្មជាតិ	ជុំងឺ	និង	រោរសាលាប់	។

ឧប្រគ្គ	ផ្ទាល់	ខ្លួន	ក៏	ដកើតរាន	។	អវី	ក៏	ដោយ	ដែល	អាច	

បណាដាល	ឲ្យ	រាន	រោរកពរួយបារម្ភ	ដយើង	រានាក់ៗ	ចង់	បាន	ខាលាុំង	

ណា្រ់	នូវ	ដ្រចក្ី	្ុរខសាន្ត	ដែល	ដៅ	ក្នុង	ចិត្ត	។

សារ	រប្រ់	ខ្នុុំ	រាន	ទាក់ទង	ដៅ	នឹង	កបភព	ឆន	ដ្រចក្ី	

្រុខសាន្ត	ែ៏	ពិត	និង	ែ៏	អ្រ់កល្	ដត	មរួយ	គត	់គឺ	កពះដយ្រ៊ូវ	ែ៏	

ជា	កពះកគី្រ្	—	រាចា្រ់	ឆន	ដ្រចក្ី	្ុរខសាន្ត	រប្រ់	ដយើង	។ ១

កពះដយ្រ៊ូវ	បាន	រាន	កពះបន្អូល	ថា	«	ទុក	ឲ្យ	កូន	ដក្មង	មក	

ឯ	ខ្នុុំ	ចុះ	កុុំ	ឃ្ត	់វា	ដ�ើយ	ែ្ិត	នគរ	សាថាន្ររួគ៌	រាន	្រុទ្ធ	ដត	

មនុ្រ្	ែូច	វារាល់	គ្នា	»	។ ២

គ្រង់អាចនាំសស្ចក្ីស្ុខសាន្តែល់អ្នកទាំងឡាយណាដែល

ជីវិតពួកសគគតរូវបានបំផ្ិចបំផ្លាញសោយស្ង្គ្រាម។	កកមុ	កគរួសារ	

ទាុំងឡាយ	ដែល	កតវូ	បាន	បុំដបក	ដោយ	ភារកិច្ច	ខាង	ដយធា	

កទាុំកទ	នឹង	រោរចងចាុំ	អុំពី	្រ្ងាគាម	ដែល	គុំនិត	រប្រ់	ខ្នុុំ	កតូវ	បាន		

ែក់ជាប	់ដៅ	នឹង	អុំ�នុង	្រ្ងាគាម	កូដរ៉	។

្រ្ងាគាម	ដៅ	ជុំនាន់	បច្ចនុប្ន្	រប្រ់	ដយើង	គឺ	រោន់ដត	

ដជឿនដលឿន	ប៉ុដន្ត	ដៅដត	ដ្វើ	ឲ្យ	រាន	រោរឈឺចាប់	ែល់	កកុម	

កគរួសារ	ែូច	គ្នា	។	ពរួក	អ្ក	ទាុំងឡាយ	ដែល	រង	ទុក្ខ	យ៉ាង	ខាលាុំង	

អាច	ដបរ	មក	រក	កពះអរាចា្រ់	។	រីឯសារ	រប្រ់	កទង	់គឺ	ជា	សារ	ែ៏	 ប្
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ពសចក្ដីសុខសាន្តមានដល់អស់អ្នកទាំងឡាយណាដដលដសវែងរកមាចាស់នន
ពសចក្ដីសុខសាន្តពោយពសាមោះអស់េដីចិត្ត។

្ពះនយរេ៊ូវ្គបីរេ្—

ម្ចាស្់ននសស្ចក្ីសុ្ខសាន្តរបស្់សយើង

កោយណអលក�ើរ
រ័សុលអឈិមែឈិលសៃុ

ក្នុង កូរ៉ុម នេ ពួក សាវក 
ែប់ពបីរ នាក់

លរួងដោម	ឆន	ដ្រចក្ី	្រុខសាន្ត	ដៅ	ដលើ	ដផនែី	ដេើយ	ដ្រចក្ី	

លអែ	នឹង	ដៅ	កណាដាល	មន្ុរ្	។ ៣

សស្ចក្ីស្ុខសាន្តអាចម្នែល់អស់្អ្នកទាំងឡាយណា

ដែលពុំម្នអារម្មណ៍ល្អ។	រូបរោយ	ខ្ះ	កតូវ	រង	របរួ្រ	។	អ្ក	

ដផ្ង	ដទៀត	កតូវ	ឈឺ	ចាប់	ខាង	វិញ្ញាែ	ដោយសារ	រោរបាត់បង	់

មនុ្រ្	ដែល	ជា	ទ	ីក្រឡាញ	់ឬ	រងរបរួ្រខាង	ផ្អូវ	ចិត្ត	ដផ្ងៗ	

ដទៀត	។	បង	បអែអូន	កបុ្រ	ក្រី	ដ្រចក្ី	្ុរខសាន្ត	អាច	រាន	ែល	់

កពលឹង	រប្រ់	អ្ក	ដពល	អ្ក	សាថាបនា	ដ្រចក្ី	ជុំដនឿ	ដៅដលើ	

រាចា្រ់	ឆន	ដ្រចក្ី	្រុខសាន្ត	។

«	ដតើ	ដៅក្នុង	ចុំដណាម	អ្ក	រាល់	គ្នា	រាន	អ្ក	ណា	ឈ	ឺដទ	?		

ចូរ	នាុំ	អ្ក	ទាុំង	ដនាះ	មក	ទីដនះ	ចុះ	។	ដតើ	រាន	នរណា	ខវិន	ឬ	

ខាវាក់	ឬ	គ	ឬ	បាក់	ឆែ	បាក់	ដជើង	.	.	.	ឬ	ក៏	កតូវ	រង	ទុក្ខ	ដោយ	

ដេត	ុណា	ដផ្ង	ដទៀត	?	ចូរ	នាុំ	ពរួកដគ	មក	ទ	ីដនះ	ចុះ	ដេើយ	

ដយើង	នឹង	ដកបា្រ	ឲ្យ	ពរួកដគ	បាន	ជា	»	។ ៤

«	ដយើង	ដ�ើញ	ថា	ដ្រចក្តី	ជុំដនឿ	រប្រ់	អ្ក	រាល	់គ្នា	ល្មម	

កគប់	កគ្ន	់ដែើម្ី	ឲ្យ	ដយើង	ដកបា្រ	អ្ក	ឲ្យ	បាន	ជា	ដេើយ	»	។ ៥

សស្ចក្ីស្ុខសាន្តអាចម្នែល់មនុស្្សម្នាក់ដែលរង្រុក្ខ

គពួយ។	មិន	ថា	ទុក្ខ	កពរួយ	ដនាះ	ដកើត	មក	ពី	កុំេុ្រ	ឬ	អុំដពើ	

បាប	មរួយ	ក	៏ដោយ	ក៏	អវី	ទាុំង	អ្រ់	ដែល	កពះអរាចា្រ់	តកមូវ	គ	ឺ

រោរដកបចិត្ត	ែ៏	ពិត	។	កពះគម្ីរ	ទទូច	ែល់	ដយើង	ឲ្យ	«	រត់	ដចញ	

ពី	ដ្រចក្ី	ដក្រើបកសាល	រប្រ់	ដក្មង	.	.	.	[	ដេើយ	]	អុំោវនាវ	

ែល់	កពះអរាចា្រ់	អុំពី	ចិត្ត	ែ៏	បរ្ិរុទ្ធ	វិញ	»	។ ៦	បនាទាប់	មក		

«	កបទាល	មុខ	ដ្រះ	ដៅ	ក្រុក	រោឡាត	»	រប្រ់	កទង់	ដែល	ដ្វើ	

ឲ្យ	កសាក	អាច	ពយាបាល	្រូម្ី	ដត	កពលឹង	ដែល	ឈឺ	ដោយ		

អុំដពើ	បាប	បាន	។ ៧
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្រូម	គិត	អុំពី	រោរផ្លា្រ់	ប្អូរ	រប្រ់	ចន	នូវថុន	ដែល	បាន	ដកើត	ដៅ	ទីកកុង		

�នុង	ក្នុង	ឆានាុំ	១៧២៥	។	គ្ត់	បាន	ដកបចិត្ត	ពី	ជីវិត	ែ៏	ដោរដពញ	ដោយ	អុំដពើ	បាប	

រប្រ់	គ្ត់	ដែល	ជា	អ្ក	ជរួញ	ែូរ	ទា្រករ	ដែើម្ី	រោលាយ	ដៅ	ជាអាចារ្យឆន	សា្រនា	

អង់គ្ីកង់	។	ជាមរួយ	នឹង	រោរផ្លា្រ់ប្អូរ	យ៉ាង	្ ុំ	ដៅក្នុង	ែរួងចិត្ត	ចន	បាន	្ររដ្ររ	

ទុំនុក	ដកចៀង	ែល់	ទុំនុក	តដមកើង	«	កពះគុែ	ែ៏	អសាចារ្យ	»	។

តពះ្ុណែ៏អស្ច�្យ!ឱសរមលែងពិររាះអ្វីមលែ៉រះ

ដែលបានសរ្ង្គាះជនទុច្�ិ្ែូចជាខ្នុំ។

ខ្នុំធ្លា�់វរង្វងដ្ឥ�លូវ�ករ�ើញ

ខ្នុំធ្លា�់្ វាក់ដ្ឥ�លូវខ្នុំរមើលរ�ើញ។ ៨

«	ដៅ	ឋាន្ររួគ៌	នឹង	រាន	ដ្រចក្តី	អុំែរ	យ៉ាង	ដនាះ	ដែរ	ដោយសារ	មនុ្រ្	

បាប	ដត	រានាក់	បាន	ដកប	ចិត្ត	វិញ	»	។ ៩

សស្ចក្ីស្ុខសាន្តអាចម្នែល់អស់្អ្នកទាំងឡាយណាដែលម្ន

ការគ្រធ្ងន់៖

«	អ្រ់	អ្ក	ដែល	ដនឿយ	កពរួយ	ដេើយ	ផ្នុក	្ ងៃន់	ដអើយ	ចូរ	មក	ឯ	ខ្នុុំ	ខ្នុុំ	នឹង	ឲ្យ		

អ្ក	រាល់	គ្នា	ឈប់	្រករាក	។

«	ចូរ	ទទរួល	នឹម	ខ្នុុំ	ចុះ	ដេើយ	ដរៀន	នឹង	ខ្នុុំ	ចុះ	ែ្ិត	ខ្នុុំ	្្រអូត	ដេើយ	រាន	ចិត្ត	

្រុភាព	ដនាះ	អ្ក	រាល់	គ្នា	នឹង	បាន	ដ្រចក្ី	្រករាក	ែល់	កពលឹង	។

«	ពីដកោះ	នឹម	ខ្នុុំ	ងាយ	ដទ	ដេើយ	បន្នុក	ខ្នុុំ	ក៏	កសាល	»	។ ១០

សស្ចក្ីស្ុខសាន្តអាចម្នែល់អ្នកទាំងឡាយណាដែល្រួញសសាក។	

កពះអរាចា្រ់	បាន	រាន	កពះបន្អូល	ថា	«	រាន	ពរ	ដេើយ	អ្រ់	អ្ក	ដែល	យុំ	ដសាក	

ែ្ិត	អ្ក	ទាុំង	ដនាះ	នឹង	បាន	ដ្រចក្ី	កុំសាន្ត	ចិត្ត	»	។ ១១	ដពល	ដែល	ដយើង	កទាុំកទ	

នូវ	រោរសាលាប់	រប្រ់	មន្ុរ្	ជា	ទី	ក្រឡាញ់	ដយើង	អាច	បាន	ដោរដពញ	ដោយ	

ដ្រចក្ី	្រុខសាន្ត	រប្រ់	កពះអរាចា្រ់	រាម	រយៈ	រោរខ្ឹប	ឆន	កពះវិញ្ញាែ	។

«	អ្រ់	អ្ក	ណា	ដែល	សាលាប់	ក្នុង	ដយើង	ដនាះ	នឹង	មិន	កតូវ	ភ្ក់	ដ្រចក្ី		

សាលាប់	ដ�ើយ	ែ្ិត	ដ្រចក្ី	សាលាប	់នឹង	បាន	ដៅ	ជា	ដ្រចក្ី	ដផអែមដលហែម	ែល់		

ពរួកដគ	វិញ	»	។ ១២

«	ខ្នុុំ	ទុក	ដ្រចក្ី	្រុខ	ដៅ	នឹង	អ្ក	រាល់	គ្នា	គឺ	ខ្នុុំ	ឲ្យ	ដ្រចក្ី	្រុខសាន្ត	រប្រ់		

ខ្នុុំ	ែល់	អ្ក	រាល់	គ្នា	ដេើយ	ដែល	ខ្នុុំ	ឲ្យ	ដនាះ	មិន	ដមន	ែូចជា	ដោកិយ	ឲ្យ	ដទ	។		

កុុំ	ឲ្យ	អ្ក	រាល់	គ្នា	ថប	់បារម្ភ	ឬ	ភ័យ	ដ�ើយ	»	។ ១៣

«	ខ្នុុំ	ជា	ដ្រចក្ី	រ្រ់	ដ�ើង	វិញ	ដេើយ	ជា	ជីវិត	អ្កណា	ដែល	ដជឿ	ែល	់ខ្នុុំ	

ដទាះដបើ	បាន	សាលាប់	ដេើយ	គង់ដត	នឹង	រ្រ់	ដ�ើង	វិញ	ដែរ	៖

«	ឯ	អ្កណា	ដែល	រ្រ់ដៅ	ដេើយ	ដជឿ	ែល់	ខ្នុុំ	ដនាះ	មិន	កតូវ	សាលាប់	

ដ�ើយ	»	។ ១៤

សស្ចក្ីស្ុខសាន្តម្នែល់អស្់អ្នកទាំងឡាយណាដែលដស្្វងរកម្ចាស្់

ននសស្ចក្ីស្ុខសាន្តសោយសសាមោះអស្់ពីចិត្ត។	សារ	រប្រ់	កទង់	គ	ឺជា	សារ	ែ៏		

ដផអែមដលអែម	និង	្រដ្ងាគាះ	ដែល	ពរួក	អ្ក	ផ្ពវផសោយ	សា្រនា	នាុំ	យក	ដៅ		

ទូទាុំង	ពិភពដោក	។	ពរួកដគ	ផ្ពវផសោយ	ែុំែឹងលអែ	ឆន	កពះដយ្រ៊ូវកគី្រ្		
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ែូច	ដែល	កតវូ	បាន	សាតារ	ដ�ើង	វិញ	ដោយ	កទង់	ផ្ទាល់	រាមរយៈ	ពយារោរ	ីយ៉ដូ្រប	

្រ្ម៊ី្	។	ពរួក	អ្ក	ផ្ពវផសោយ	សា្រនា	បដកងៀន	នូវ	កពះបន្អូល	ដែល	ដ្វើ	ឲ្យ	ផ្លា្រ់		

ប្អូរ	ជីវិត	រប្រ់	កពះអរាចា្រ់	«	ដបើ	អ្ក	រាល់	គ្នា	ក្រឡាញ	់ខ្នុុំ	ចូរ	រោន់	រាម	បញ្ញត្តិ		

រប្់រ	ខ្នុុំ	ចុះ	»	។ ១៥

សស្ចក្ីស្ុខសាន្តម្នែល់អស្់អ្នកទាំងឡាយណាដែលសគជើស្សរើស្សែើរតាម

ផ្លូវរបស្់សោកគគរូ។	រោរអដញ្ើញ	រប្រ់	កទង់	កតវូបាន	បងាហាញ	ដៅក្នុង	កពះបន្អូល	ែ៏	

ដោរដពញ	ដោយ	ដ្រចក្ី	ក្រឡាញ់	បរួន	ោក្យ	៖	«	ចូរ	មក	រាម	ខ្នុុំ	»	។ ១៦

ដយើង	នឹង	ដកចៀង	្ររដ្រើរ	កពះនាម	កទង ់១៧	ែ្ិត	កទង់	នឹង	យង	មក	ម្ង	ដទៀត	។	

បនាទាប់	មក	«	្រិរី	លអែ	ឆន	កពះដយេូវា៉	នឹង	្រដមង្	មក	កគប់	មន្ុរ្	ទាុំងឡាយ	

នឹង	បាន	ដ�ើញ	កពម	គ្នា	»	។ ១៨	ក្នុង	កពះនាម	ជា	កពះដម៉្ី៊រ	ឆន	្រេ្រ្វត្	

កទង់	នឹង	ដសាយរាជ	ជា	ដ្រ្ច	ដលើ	អ្រ់	ទាុំង	ដ្រ្ច	ជា	កពះអរាចា្រ់	ដលើ	អ្រ់	ទាុំង	

កពះអរាចា្រ់	។ ១៩

ដពល	ដយើង	ដ្វើ	រាម	កពះដយ្ូ៊រវកគី្រ្	ដនាះ	កទង់	នឹង	ែឹកនាុំ	ដយើង	ដែើម្ី	បាន	

ដៅ	រ្រ់ដៅ	ជាមរួយ	កទង់	និង	កពះវរបរិា្ររួគ៌	រប្រ់	ដយើង	ជាមរួយ	កកុម	កគរួសារ	

រប្់រ	ដយើង	។	រាម	រយៈ	ឧប្រគ្គ	ជា	ដកចើន	រប្រ់	ដយើង	ដៅក្នុង	ជីវិត	រដមង	សាលាប់	

ដនះ	កប្រិន	ដបើ	ដយើង	បន្ត	ដៅ	ដសាមាះកតង់	ែល់	ដ្រចក្ី	្រញ្ញា	ដែល	បាន	ដ្វើ	

កប្ិរនដបើ	ដយើង	្រ៊ូកទាុំ	ែល់	ទ	ីបញ្ចប់	ដនាះ	ដយើង	នឹង	រាន	ភាព	្រក្ិ្រម	ដែើម្ី	

ទទរួល	បាន	អុំដណាយទាន	ែ៏	មេិរា	បុំផុត	នូវ	កគប់	អុំដណាយ	ទាន	ទាុំងឡាយ	ឆន	

កពះ	គឺ	ជា	ជីវិត	ែ៏	ដៅ	អ្រ់កល្	ជានិច្ច	។ ២០	ដៅ	ក្នុង	វត្តរាន	ែ៏	បរ្ិរុទ្ធ	រប្រ់	កទង់	

កកមុ	កគរួសារ	រប្រ់ដយើង	អាច	ដៅ	ជាមរួយ	គ្នា	ជា	និរន្តរ៍	។

្ូរម	កពះ	កបទាន	ពរជ័យ	ែល់	អ្ក	បង	បអែអូន	កបុ្រ	ក្រី	ទាុំងឡាយ	រប្រ់	ខ្នុុំ	

ដអើយ	។	្រូម	ឲ្យ	អ្ក	និង	មនុ្រ្	ជា	ទី	ក្រឡាញ	់រប្រ់	អ្ក	បាន	រីករាយ	ជា	

ដរៀង	រេូត	ជាមរួយ	នឹង	ពរជ័យ	ទាុំងអ្រ់	រប្រ់	កពះអរាចា្រ់	ដយើង	—	ជា	រាចា្រ់	ឆន	

ដ្រចក្ី	្ុរខសាន្ត	រប្រ់	ដយើង	។	◼

រចញពីសុន្ទ�កថ្ននក្�ត�ជុំធម្នោិឋាន�ុណ្យត្ីស្មាសឆ្នាំ២០១៣។

្ំែ្់ចំណាំ

	 ១.	្រូមដមើល	ដអសាយ	៩:៦;	នីឆេវទី២	១៩:៦	។
	២.	រា៉ាថាយ	១៩:១៤	។
	៣.	្រូមដមើល	លូរោ	២:១៤	។
	 ៤.	នីឆេវទី៣	១៧:៧	។
	 ៥.	នីឆេវទី៣	១៧:៨;	្រូមដមើល	ផងដែរ	រា៉ាថាយ	១៣:១៥;	នីឆេវទី៣	១៨:៣២;	ដគ្លលទ្ធិ	និង	

ដ្រចក្ី	្រញ្ញា	១១២:១៣	។
	 ៦.	្ីម៉ដូថ	ទី២	២:២២;	្រូមដមើល	ផងដែរ	នីឆេវទី៣	៩:១៣	។
	៧.	្រូមដមើល	ដយដររា	៨:២២;	្រូមដមើល	ផងដែរ	“Did You Think to Pray?”	ទំនុក្ រមកើង	

ដលខ	០០០;	“There Is a Balm in Gilead,”	Recreational Songs	(	ឆានាុំ	១៩៤៩	)	
ទុំព័រ	១៣០	។

	 ៨.	“Amazing Grace,”	Olney Hymns (	ឆានាុំ	១៧៧៩	)	ដលខ	៤១;	្រូមដមើល	ផងដែរ	
យ៉ូហាន	៩:២៥	។

	 ៩.	លូរោ	១៥:៧;	្រូមដមើល	ផងដែរ	ខ	១០	។
	១០.	រា៉ាថាយ	១១:២៨–៣០	។
	១១.	រា៉ាថាយ	៥:៤;	្រូមដមើល	ផងដែរ	នីឆេវទី៣	១២:៤;	ដគ្លលទ្ធិ	និង	ដ្រចក្ី	្រញ្ញា	

១០១:១៤	។
	១២.	ដគ្លលទ្ធិ	និង	ដ្រចក្ី	្រញ្ញា	៤២:៤៦	។
	១៣.	យ៉ូហាន	១៤:២៧	។
	១៤.	យ៉ូហាន	១១:២៥–២៦	។
	១៥.	យ៉ូហាន	១៤:១៥	។
	១៦.	លូរោ	១៨:២២	។
	១៧.	្រូមដមើល	«	ដយើង	នឹង	ដកចៀង	្ររដ្រើរ	កពះនាម	កទង់	»ទំនុក្ រមកើង	ដលខ	១០៧	។
	១៨.	ដអសាយ	៤០:៥	។
	១៩.	្រូមដមើល	វិវរែៈ	១៩:១៦	។
	២០.	្រូមដមើល	ដគ្លលទ្ធិ	និង	ដ្រចក្ី	្រញ្ញា	១៤:៧	។ រូប
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យ
ុវវ័យ

គពោះបញ្ញត្តិ	ដែល	ឲ្យ	

អភ័យដទា្រ	ែល់	

មនុ្រ្	ទាុំងអ្រ់	គឺ	ជា	កពះបញ្ញត្តិ	

មរួយ	ដែល	ពរួក	ដយើង	ជាដកចើន	រាន	

រោរលុំបាក	នឹង	ដ្វើ	រាម	។	ប៉ុដន្ត	

កពះអរាចា្រ់	បាន	រាន	កពះបន្អូល	

ថា	ដយើង	កតូវដត	អភ័យដទា្រ	ែល់	

ពរួកដគ	ឬ	ដយើង	កុំពុង	ដ្វើ	អុំដពើបាប	

ដែល	្ ងៃន់	ដលើ្រដលង	ដៅ	ដទៀត	

ដេើយ	(	្រូមដមើល	គ.	និង	្រ.	

៦៤:៩–១១	)	។	ែុំបូង	រោរែ៍	ដនាះ	

ចំនៅ េឹង នគ្លនៅ

សោង	រាម	កពះគម្ីរ	ដគ្លបុំែង	ឆន	កគបូដកងៀន	រាម	ផ្ះ	គឺ	ដែើម្ី	

«	ដៅ	ផ្ះ	ឆន	្ររាជិ	រានាក់ៗ	ដែើម្ី	្ររួរ	្រុខ	ទុក្ខ	ដេើយ	ទូនាមាន	

ពរួកដគ	ឲ្យ	អ្ិសាឋាន	ឲ្យ	ឮ	និង	ដៅ	ទី	អាថ៌កុំបាុំង	ដេើយ	ឲ្យ	ដ្វើ	រោតពវកិច្ច	កគរួសារ	

កគប់	យ៉ាង	»	(	គ.	និង	្រ.	២០:៥១	)	។	កគូ	បដកងៀន	រាម	ផះ្	«	ដមើល	រោរ	ខ្ុរ	

កតវូ	.	.	.	ដេើយ	ដៅ	ជាមរួយ	និង	ចដកមើន	ករាលាុំង	»	ែល់	មនុ្រ្	ដែល	ពរួកដគ	កតូវ	

បាន	ចាត់រាុំង	ឲ្យ	ដៅ	បដកងៀន	(	គ.	និង	្រ.	២០:៥៣	)	។	ពរួកដគ	«	កពរាន	

ពន្យល់	ទូនាមាន	និង	បដកងៀន	ដេើយ	អដញ្ើញ	មនុ្រ្	ទាុំងអ្រ់	ឲ្យ	មក	រក	

កពះកគី្រ្	»	(	គ.	និង	្រ.	២០:៥៩	)	។

ឥ�អូវ	ដនះ	ចូរ	្ររួរ	ខ្លួន	ឯង	ថា	«	ដតើ	ខ្នុុំ	អាច	ដ្វើ	រោរែ៍	ទាុំង	ដនាះ	បាន	ដទ	?	»	

ចដម្ើយ	គឺ	បាន	។	្ររួរ	ឆែគូ	រប្រ់	អ្ក	ថា	អ្ក	អាច	ចូលររួម	ចុំដែក	បាន	ដោយ	

រដបៀប	ណា	។	គ្ត់	អាច	ជរួយ	អ្ក	ដរៀន	ដ្វើ	រោរណាត់	ជរួប	ដថ្ង	ទីបនាទាល់	ផ្ល	់

ដមដរៀន	និង	អវីៗ	ជា	ដកចើន	ដថម	ដទៀត	។	បនាទាប់	មក	អ្ក	អាច	ដ�ើញ	ដោយ	ខ្លួន	ឯង	

ពី	រដបៀប	ដែល	អ្ក	អាច	ផ្ល់	ពរ	ែល់	ជីវិត	ឆន	អ្ក	ទាុំងឡាយ	ដែល	អ្ក	្ររួរ	្រុខ	

ទុក្ខ	ដេើយ	អ្ក	នឹង	រាន	ទុំនុក	ចិត្ត	អុំពី	រោរ	ដកបើកបា្់រ	អុំដណាយទាន	ទាុំងឡាយ	

ដែល	កពះអរាចា្រ់	បាន	កបទាន	ែល់	អ្ក	ដែើម្ី	បុំដពញ	រោរែ៍	ដនះ	និង	ភារកិច្ច	

បពវជិតភាព	ជា	ដកចើន	ដទៀត	អ្រ់	មរួយ	ជីវិត	រប្រ់	អ្ក	។	◼

សហតុអ្វីខ្ញំគតរូវដតអភ័យសទាស្ែល់មនុស្្ស

ម្នាក់ដែលជាអ្នកគតរូវ្រ្ួរលខសុ្គតរូវ
ក្នញងការសធ្វើឲ្យខ្ញំឈឺចាប់សនាោះ?

ក្នញងនាមជាគគរូអាយុ១៤ឆ្នាំម្នាក់

សតើខ្ញំពិតជាអាចសធ្វើអ្វីខ្ោះសែើម្ី

ចរូលរួមចដំណកក្នញង

ការបសគងៀនតាមផោ្ះ?

កបដេល	ជា	មិន	្រូវ	្រម	ដេតុផល	

ដទ	ចុំដោះ	ដយើង	ប៉ុដន្ត	កពះអរាចា្រ់	

កុំពុង	ពយាយម	ជរួយ	ដយើង	ឲ្យ	រោនដ់ត	

រោលាយ	ដៅ	ែូច	ជា	កទង់	និង	ជរួយ	ដយើង	

ឲ្យ	រកដ�ើញ	ដ្រចក្ី	អុំែរ	រោនដ់ត	

ដលើ្រ	ដលង	ដៅ	ដទៀត	។	កប្រិន	

ដបើ	ដយើង	ទរាលាក	់បន្នុក	រប្រ់	ដយើង	

ដៅ	ដលើ	កទង់	ដេើយ	ទរាលាក់	ដចាល	

នូវ	កុំេឹង	ភាពលវីង	ជូរ	ចត	់និង	

រោរឈឺចាប	់ដនាះ	ដយើង	នឹង	ទទរួល	

បាន	ដ្រចក្ី	្រុខសាន្ត	ដៅ	ក្នុង	ជីវិត	

ដនះ	និង	ពរជ័យ	ែ៏	មេិរា	ដៅ	ក្នុង	

ភាព	អ្រ់កល្	ជានិច្ច	។	វា	អាច	នឹង	

តកមវូ	ជា	ដពល	ដវោ	ទឹកដភ្ក	រោរតម	

រោរអ្ិសាឋាន	រោរកបឹកសោ	ជាមរួយ	អ្ក	

ែឹកនាុំ	បពវជិតភាព	និង	រោរដៅ	

កពះវិហារ	បរ្ិរុទ្ធ	ប៉ុដន្ត	វា	នឹង	្រម	នឹង	

តឆម្	ដនាះ	។

កបធាន	ដឌៀដថើរ	ដអ្រវ	អុជែូេវ	

ជា	ទីកបឹកសោ	ទីពីរ	ដៅ	ក្នុង	គែៈកបធាន	

ទីមរួយ	បាន	បដកងៀន	៖

«	ដយើង	កតូវដត	បុំដភច្	រោរឈឺចាប់	

រប្រ់	ដយើង	ដៅ	។	ដផ្ក	ឆន	

ដគ្លបុំែង	ឆន	ជីវិត	រដមង	សាលាប់	ដនះ	

គឺ	កតូវ	ដរៀន	ពី	រដបៀប	ដែើម្ី	បុំដភ្ច	ដរឿង	

អ្រ់	ទាុំងដនាះ	។	រនាះ្ ឺជា�រ�ៀ�

��ស់តពះអរាចស់។

«	្រូម	ចាុំ	ថា	សាថាន្ររួគ៌	គឺ	រាន	

ដោរដពញ	ដៅ	ដោយ	អ្រ់	អ្ក	ដែល	

រាន	លក្ខែៈ	ក្រដែៀង	គ្នា	ដនះ	៖	

ពរួកដគ	កតូវបាន	អភ័យដទា្រ	ឲ្យ	។	

ដេើយ	ពរួកដគ	អភ័យដទា្រ	»	(“The 
Merciful Obtain Mercy,”	
លីអាហូណា	ដខ	ឧ្រភា	ឆានាុំ	

២០១២	ទុំព័រ	៧៧	)	។	◼

សតរា�់ព័្៌រាន�ដនថែមពីក្�អភ័យរោស

ែល់អ្នកែនទសូមរមើលហ្គ�ែុន�ម៊ីហិុង្លែី

“Forgiveness,”លីអាេូណាដខវិច្ិក្

ឆ្នាំ២០០៥ទំព័�៨១–៨៤;ដជមស៍អម៊ី

រហាវាស្ត“The Healing Power of 
Forgiveness,”លីអាេូណាដខឧសភា

ឆ្នាំ២០០៧ទំព័�៦៧–៦៩។
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«អស់អ្នកោំងរនាះដែលទទរួល�ព្វជិ្ ភាពរ ម្ាះ
ថ្ទទរួលសម្្និងរសចក្ីសញ្ញារនះពីតពះវ��ិរា
រយើងដែលតទង់ពុំអាច�ណាដាច់ឬអាចរ�ើបាន
រ�ើយ»(្.និងស.៨៤:៤០)។

រួច្រាល់ជាន្រេច្

នែើម្បីទទួល

បព្វជិតភាពមិលគីស្សាដែក?

សមសរៀនទាំងឡាយសៅន្្ងអា្រិត្យ

ប្រធាន្រទសបមា្រ់ដខពនោះ៖

ពិ្ បីបររិេុទ្ធនិងនរេ
ច្ក្តបី

រេញ្ញាទាំងឡាយ
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មិ
ន	ែូច	ជា	បពវជិតភាព	ដអើរ៉ុន	ដនាះដទ		

ដែល	កតូវ	ទទរួល	ដោយ	មិន	រាន	្រម្ថ		

ដត	បពវជិតភាព	មិលគី្រសោដែក	គ	ឺកតូវ	

	ទទរួល	ដោយ	្រម្ថ	ដែល	កតវូ	បាន	ដ្វើ	ដ�ើង	

	ដោយ	កពះវរបរិា្ររួគ៌	កពម	ទាុំង	ដ្រចក្ី	្រញ្ញា	

ដែល	កតូវ	បាន	ដ្វើ	ដ�ើង	រវាង	អ្ក	និង	កទង	់។		

គុំនិត	ែូច	តដៅ	ដនះ	នឹង	ជរួយ	អ្ក	យល	់ពី	ឃ្លា	

្រុំខាន់ៗ	ដៅ	ក្នុង	ដគ្លលទ្ធិ	និង	ដ្រចក្ី	

្រញ្ញា	៨៤:៣៣–៤៤	ដពល	ដែល	កពះអរាចា្រ់	

បាន	ដបើក	្រដម្ង	្រម្ថ	និង	ដ្រចក្ី	្រញ្ញា	ឆន	

បពវជិតភាព	។

សតើអ្វីសៅជាស្ម្្ដែលគតរូវបានសធ្វើស�ើង
សោយគពោះវរបិតាសួ្គ៌របស្់សយើង?

«	រោរ	ខិតខុំ	ឲ្យ	រាន	ភាព	្រក្ិ្រម	ដៅ	នឹង	ទុំនរួល	

ខុ្រកតវូ	ទាុំងឡាយ	ឆន	្រម្ថ	និង	ដ្រចក្ី	្រញ្ញា	

នាុំ	មក	នូវ	អុំដណាយទាន	ែ៏	មេិរា	បុំផុត	នូវ	កគប់	

អុំដណាយទាន	ទាុំងឡាយ	ឆន	កពះ	៖	គឺ	ជា	ជីវិត	ែ៏		

ដៅ	អ្រ់កល្	ជានិច្ច	។	ដនាះ	ជា	ដគ្លបុំែង	

មរួយ	ឆន	បពវជិតភាព	មិលគ្ីរសោដែក	។	រាម	រយៈ	

រោររកសោ	ដ្រចក្ី	្រញ្ញា	ទាុំងឡាយ	រោលដែល	

ដយើង	ទទរួល	បពវជិតភាព	និង	រោររំលឹក	វា	ដ�ើង		

វិញ	ដៅ	ក្នុង	ពិ្ី	ទាុំងឡាយ	ក្នុង	កពះវិហារ	បរិ្រុទ្ធ	

ដនាះ	ដយើង	្រនយា	ដោយ	នូវ	្រម្ថ	ដែល	កតវូ	បាន	ដ្វើ	

ដ�ើង	ដោយ	កពះ	ដអ�អូេិម	ជា	កពះវរបិរា្ររួគ៌	រប្រ់	

ដយើង	ថា	ដយើង	នឹង	ទទរួល	បាន	នូវ	ភាពដពញដលញ	

ឆន	្រិរ	ីលអែ	រប្រ់	កទង់	និង	រ្រ់ដៅ	ែូច	ជា	កទង់	

រ្រ់ដៅ	»	។

ត�ធ្នហិន�ី�ម៊ីអាវ�ិងជាទីត�ឹកសាទីមរួយក្ននុង
្ណៈត�ធ្នទីមរួយ«រសចក្តីជរំនឿនិងសម្្
និងរសចក្តីសញ្ញានន�ព្វជិ្ ភាព»លីអាេូណា
ដខឧសភាឆ្នាំ២០០៨ទំព�័៦១។

សតើអ្វីជាដផ្នករបស្់អ្នកសៅក្នញងសស្ចក្ី
ស្ញ្ញាសនាោះ?

«	ដ្រចក្ី	្រញ្ញា	ដៅដលើ	ដផ្ក	រប្រ់	បុរ្រ	គឺ	ថា	

គ្ត់	នឹង	កតវូ	តដមកើង	ែល់	រោរដៅ	រប្រ់	គ្ត់	ដៅក្នុង	

បពវជិតភាព	[	្រូមដមើល	គ.	និង	្រ.	៨៤:៣៣	]	

ដេើយ	ថា	គ្ត់	នឹង	រ្រ់ដៅ	រាម	កពះបន្អូល	ទាុំងអ្រ់	

សតើយុវនារីអាច្រ្រួលបានពរជ័យទាំងសនោះ
ដែរស្រ?

«ពរជ័យទាំងឡាយននបពវជិតភាពពុំដមន

កំណត់ឲ្យនៅដតបុររេនោះនទ។ពរជ័យ

ទាំងននះ្តវូបានចាក់នៅនលើភរយិនិង

កូន្រេបីរបរេ់នយើងផងដែរនហើយនលើអរេ់ទាំង

្រេ្តបីនៅក្នុងសារេោច្្ក។បងប្អូន្រេបីែ៏ល្

ទាំងននះអាច្នរៀបច្ំែលបួននគនដាយការរកសា

្ពះបញ្ញត្តិទាំងឡាយនិងនដាយការបន្មើ

នៅក្នុងសារេោច្្កនែើម្បីបានពរជ័យ

ទាំងឡាយននែំណាក់របរេ់្ពះអមាចារេ់។

្ពះអមាចារេ់្បទានែល់បុ្តបីទាំងឡាយរបរេ់

្ទង់នូវអំនណាយទាននិងពរជ័យខ្ង

វិញ្ញាណ្គប់យ៉ាងដែលពួកបុ្រាទាំងឡាយ

របរេ់្ទង់អាច្ទទួលបាន។

គបធានយ៉រូដស្បហញ្វីលឌីងស្៊្មមីធ(ឆ្នាំ១៨៧៦–១៩៧២)
“Magnifying Our Callings in the 
Priesthood,”សៅក្នញងConference Report
ដខសមសាឆ្នាំ១៩៧០្ំរព័រ៥៩។

ដែល	ដចញ	ពី	កពះឱ្រ្ឋ	រប្រ់	កពះ	ដេើយ	ថា	គ្ត់	នឹង	

រកសោ	កពះបញ្ញត្តិ	ទាុំងឡាយ	»	។

ត�ធ្នយ៉ូដស�ហនុ្វីលឌីងសម្៊ីធ(ឆ្នាំ១៨៧៦–១៩៧២)
“Magnifying Our Callings in the Priesthood,”
រៅក្ននុងConference Reportដខរមស្ឆ្នាំ១៩៧០
ទំព័�៥៩។

សតើវាម្នន័យោ៉ាងណាដែលថាគតរូវសាង
ររូបកាយរបស្់អ្នកជា្ ្មីសនាោះ?

«	ខ្នុុំ	បាន	ដ�ើញ	រោរ្រនយា	ដនាះ	កតូវ	បាន	បុំដពញ	

ដៅក្នុង	ជីវិត	រប្រ់	ខ្នុុំ	ផ្ទាល់	និង	ដៅក្នុង	ជីវិត	រប្រ់	

អ្កែឆទ	ដទៀត	។	មិត្ត	រប្រ់	ខ្នុុំ	រានាក់	បាន	បដកមើ	ជា	

កបធាន	ដប្រកកម្ម	។	គ្ត់	បាន	កបាប	់ខ្នុុំ	ថា	ដៅ	ចុង	

បញ្ចប់	ឆន	ឆថងៃ	នីមរួយៗ	ខែៈ	គ្ត់	កុំពុង	បដកមើ	គ្ត់	

ដ្រ្ើរដត	មិន	អាច	ដ�ើង	ជដែតាើរ	ដៅ	ជាន	់ខាង	ដលើ	ដែើម្ី	

ដៅ	ដែកដៅ	ដពល	យប់	បាន	ដោយ	មិន	បាន	គិត	ថា	

ដបើ	គ្ត់	នឹង	រាន	ករាលាុំង	ដែើម្ី	កបឈម	នឹង	ឆថងៃ	ដ្រអែក	ដែរ	

ឬ	ដទ	។	ដេើយ	ដៅ	កពឹក	ដ�ើង	គ្ត់	នឹង	បាន	ដ�ើញ	

ថា	ករាលាុំង	រប្រ់	គ្ត់	ដេើយ	និង	ដ្រចក្ី	រោលាហាន	

រប្រ់	គ្ត	់កតូវ	បាន	សាដៅរ	ដ�ើង	វិញ	។	អ្ក	បាន	ដ�ើញ	

វា	ដៅក្នុង	ជីវិត	រប្រ់	ពរួក	ពយារោរី	ដែល	រាន	អាយុ	ដកចើន	

ដែល	ហាក់	ែូច	ជា	កតវូបាន	សាង	ដ�ើង	ជា	ថ្មី	ដៅ	រាល	់

ែង	ដែល	ពរួកដោក	បាន	ឈរ	ដថង្	ទីបនាទាល់	អុំពី	

កពះអរាចា្រ់	កពះដយ្រ៊ូវកគី្រ្	និង	ែុំែឹងលអែ	ដែល	

បាន	សាដៅរ	ដ�ើង	វិញ	។	ដនាះ	គឺ	ជា	រោរ្រនយា	មរួយ	

្រករាប់	ពរួក	អ្ក	ទាុំងឡាយ	ណា	ដែល	ោន	ដឆាពះ	

ដៅ	មុខ	ដោយ	ដ្រចក្ី	ជុំដនឿ	ក្នុង	រោរបដកមើ	បពវជិតភាព	

រប្រ់	ពរួកដគ	»	។

ត�ធ្នហិន�ី�ម៊ីអាវ�ិង«រសចក្តីជរំនឿនិងសម្្និង
រសចក្តីសញ្ញានន�ព្វជិ្ភាព»លីអាេូណាដខឧសភាឆ្នាំ
២០០៨ទំព�័៦២។

សតើការ្រ្រួលគពោះអម្ចាស់្ម្នន័យែរូចសមច្?

«	បុរ្រ	ទាុំងឡាយ	ដែល	ទទរួល	បពវជិតភាព		

ដោយ	ភាព	្រក្ិ្រម	គឺ	ទទរួល	កពះអរាចា្រ់	

កពះដយ្រ៊ូវកគី្រ្	ដេើយ	អ្ក	ទាុំងឡាយ	ណា	ដែល	

ទទរួល	កពះអរាចា្រ់	ក	៏ទទរួល	កពះ	ជា	កពះវរបិរា	

ផងដែរ	។	ដេើយ	អ្ក	ទាុំងឡាយ	ណា	ដែល	ទទរួល	

កពះវរបិរា	គឺ	ទទរួល	អវីៗ	ទាុំងអ្រ់	ដែល	កទង	់រាន	។	

ពរជ័យ	ែ៏	មេិរា	ទាុំងឡាយ	េូរ	ដចញ	មក	ព	ី្រម្ថ	

គចវាក់ប្រគម្ីរ៖ការ្រ្រួលគពោះអម្ចាស្់

ការទទួលបពវជិតភាពគឺជារនបៀបមួយនែើម្បីទទួល

្ពះអមាចារេ់។រេូមអានែទាំងននះនែើម្បីនរៀនពបីរនបៀបពបីរ

នទៀត៖យ៉ូហាន១៣:២០និងនោលលទ្ធិនិងនរេច្ក្បី

រេញ្ញា១១២:២០។

និង	ដ្រចក្តី	្រញ្ញា	ដនះ	ដៅ	ែល់	បុរ្រ	ក្រ្តី	និង		

កូន	ដក្មង	ទាុំងឡាយ	ដែល	្រក្តិ្រម	ដៅ	ដលើ	

ពិភពដោក	ដនះ	»	។

ដអលរឌើ��័សុលអិម.ណិលសុនននកូ�៉ុមននពរួកស្វក
ែ�់ព�ីនាក់“Covenants,”លីអាេូណា,ដខវិច្ិក្ឆ្នាំ
២០១១ទំព�័៨៨។
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សក្មង	កបុ្រ	រានាក់	កុំពុង	ដរៀបចុំ	ខ្លួន	បដកមើ	

ដប្រកកម្ម	។	ឪពុក	រាដៅយ	រប្រ់	គ្ត់	បាន	

យល់	កពម	បង់	ឆថ្	ដប្រកកម្ម	រប្រ់	គ្ត់	ែរាប	ណា	

គ្ត់	នឹង	រកសោ	ចបាប់	ដប្រកកម្ម	និង	ខុំ	កបឹង	ដ្វើរោរ	។	

គ្ត់	បាន	យល់	កពម	។

បនាទាប់	ព	ីបាន	ចូល	ក្នុង	ដប្រកកម្ម	គ្ត់	

បាន	ដ�ើញ	ថា	កិច្ចរោរ	ផ្ពវផសោយ	សា្រនា	គឺ	

ពិបាក	ខាលាុំង	ជាង	ដែល	គ្ត	់បាន	រំពឹង	គិត	។	

រោរដរៀន	ភាសា	ថ្មី	រោរ្រកមប	្រកមរួល	

ដៅ	នឹង	វប្្ម៌	ដផ្ង	និង	រោរកបឈម	

នឹង	រោរបែិដ្រ្	បាន	ដ្វើ	ឲ្យ	គ្ត	់បាក់	

ទឹកចិត្ត	។	ឆែគូ	និង	កបធាន	ដប្រកកម្ម	

រប្រ់	គ្ត់	បាន	ពយាយម	ដលើក	ទឹកចិត្ត	គ្ត់	

ប៉ុដន្ត	គ្ត	់ដៅ	ដត	រាន	អារម្មែ៍	ថា	ែូច	ជា	

ចង់	ដបាះបង់	ដចាល	។

គ្ត់	បាន	កបាប់	កបធាន	ដប្រកកម្ម	គ្ត	់

ថា	គ្ត់	ចង	់កត�ប	់ដៅ	ផ្ះ	វិញ	។	កបធាន	

ដប្រកកម្ម	រប្រ់	គ្ត់	បាន	ទូរ្រព្	ដៅ	ឪពុក	

រប្រ់	យុវជន	ដនាះ	ដេើយ	បាន	ផ្ល់	រោរ	អនុញ្ញាត	

ឲ្យ	គ្ត់	ទូរ្រព្	ដៅ	កូនកបុ្រ	គ្ត់	។

អ្ក	ផ្ពវផសោយ	សា្រនា	រូប	ដនាះ	បាន	កបាប់	

ឪពុក	គ្ត់	អុំពី	រោរបាក់	ទឹកចិត្ត	រប្រ់	គ្ត់	។	

ឪពុក	គ្ត់	បាន	និយយ	ថា	«	អ្រ់	ជា	ដកចើន	ឆានាុំ	

រា៉ាក់	កូន	និង	បា៉ា	បាន	ទន្ឹង	រង	់ចាុំ	ឆថងៃ	ដែល	ឯង	

នឹង	បដកមើ	ដប្រកកម្ម	ដពញ	ដរា៉ាង	។	ដយើង	ែឹង	

ថា	វា	្រុំខាន់	យ៉ាងណា	ក្នុង	រោរបដកងៀន	

ែុំែឹងលអែ	ឆន	កពះដយ្ូ៊រវកគី្រ្	ដៅ	ែល់	ពរួក	

អ្ក	ទាុំងឡាយ	ដែល	ពុុំ	រាន	វា	»	។

កូនកបុ្រ	បាន	ដ្្ើយ	តប	ថា	«	បា៉ា	ខ្នុុំ	ពុុំ	

បាន	ែឹង	ថា	ដប្រកកម្ម	រានន័យ	យ៉ាង	

ដនះ	្រករាប់	បា៉ា	ដទ	»	។

ឪពុក	បាន	កបរោ្រ	ថា	«	វា	រានន័យ	

កគប់	ដបប	យ៉ាង	ទាុំងអ្រ់	្រករាប់	បា៉ា	»	។	«	អ្រ់	

មរួយ	ជីវិត	បា៉ា	បា៉ា	ខុំ	ដ្វើរោរ	កសាង	មុខ	ជុំនរួញ	និង	ខុំ	

្រន ុ្ំ	កបាក់	ដោយ	រាន	មនុ្រ្	រានាក	់ដៅ	ក្នុង	គុំនិត	៖	

គឺ	កូន	។	ដគ្លដៅ	រប្រ់	បា៉ា	គឺ	ដែើម្ី	ផ្ល់	ែល	់កូន	

នូវ	មរតក	ែ៏	បរិបូរ	»	។

កូន	កបុ្រ	បាន	ដ្្ើយ	រោត់	ថា	«	ប៉ុដន្ត	បា៉ា	រោរែ៍	

ដនាះ	មិន	បាន	ផ្លា្រ់	ប្អូរ	រោរពិត	ដែល	ថា	ខ្នុុំ	មិន	

រីករាយ	.	.	.	»

ឪពុក	បាន	រោត់	ថា	«	ដតើ	បា៉ា	អាច	ទុកោក់	មុខ	

ជុំនរួញ	រប្រ់	បា៉ា	ដៅ	នឹង	កូន	បាន	យ៉ាង	ដម៉ច	ដៅ	ដបើ	

កូន	ពុុំ	អាច	បញ្ជាក់	ពី	ខ្លួន	កូន	ដោយ	រោរបដកមើ	

កពះអរាចា្រ់	ដត	ពីរ	ឆានាុំ	យ៉ាង	ខ្ី	ដនះ	?	»

រាន	ភាព	សាងាត់	មរួយ	្រន្នុះ	រោល	ដែល	កូន	កបុ្រ	

បាន	្រញ្ឹង	គិត	ពី	្រុំែួរ	រប្រ់	ឪពុក	។

បនាទាប់	មក	ឪពុក	បាន	និយយ	ថា	«	កូន	បា៉ា	ដបើ	

កូន	នឹង	រាន	ភាព	ដសាមាះកតង់	ដៅ	ក្នុង	រោរដៅ	បដកមើ	

ដនះ	ដេើយ	បញ្ជាក់	ខ្លួន	កូន	ថា	្រក្ិ្រម	ដនាះ	អវីៗ	

ទាុំងអ្រ់	ដែល	ជា	កម្ម្រិទ្ធិ	រប្រ់	បា៉ា	នឹង	រោលាយ	ជា	

រប្រ់	កូន	»	។

ដោយ	រំជរួល	ចិត្ត	ដោយ	រោរ្រនយា	ដនះ	ដនាះ	កូន	

កបុ្រ	បាន	កបាប់	ឪពុក	ដោយ	ក្ី	រោលាហាន	ថា	«	កូន	

នឹង	ដៅ	បន្ត	»	។

កូន	កបុ្រ	ពិត	ជា	បាន	ដៅ	បន្ត	ដេើយ	គ្ត់	បាន	

បដកមើ	ដោយ	ដសាមាះកតង់	។	គ្ត់	បាន	ដ្វើ	រាម	ចបាប	់

ដប្រកកម្ម	និង	បាន	ខិតខុំ	ដ្វើរោរ	។	ដមនដេើយ	

ដករោយ	ពី	ដប្រកកម្ម	រប្រ់	គ្ត់	គ្ត់	បាន	ទទរួល	ពី	

ឪពុក	គ្ត	់នូវ	មរតក	ដែល	បាន	្រនយា	គឺ	្រូម្ី	ដត	អវីៗ	

ទាុំងអ្រ់	ដែល	ឪពុក	គ្ត់	រាន	ដែើម្ី	នឹង	ដចក	ឲ្យ	។

ែកតសង់ពីដអលរឌើ�្��លូសអម៊ីរអរស(ឆ្នាំ
១៩២៦–១៩៩៩)ននពរួកចិ្ សិ�នាក់“The Oath 
and Covenant of the Priesthood,” Ensign,
ដខវិច្ិក្ឆ្នាំ១៩៨៥ទំព�័៤៥។

ការ្រ្ួរលអ្វីៗទាំងអស្់ដែលឪពុកម្ន៖
នរឿងន្បៀបន្ៀបរេម័យទំននើប
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ចរូលរួមក្នញងការស្ន្នា

នរឿងនែើម្បីពិចារណារេ្មាប់ន្ងៃអាទិត្យ

• នតើអ្កគិតថ្ការរកសានរេច្ក្បីរេញ្ញារបរេ់អ្កនរៀបច្ំអ្កឲ្យទទួលអវបីៗ

ទាំងអរេ់ដែល្ពះវរបិរាមានយ៉ាងែូច្នម្ច្?

• នតើអ្កគិតថ្អវបីជាភាពែុរេោនារវាង«បាន»បពវជិតភាព(គ.និងរេ.

៨៤:៣៣)និង«ទទួល»បពវជិតភាព(រេូមនមើលែ៣៥)?

• នតើការបន្ងៀននៅក្នុងនោលលទ្ធិនិងនរេច្ក្បីរេញ្ញា៩៨:១១–១២អាច្

ជួយអ្កឲ្យ«ររេ់នដាយសារ្គប់ទាំង្ពះបន្អូល...នច្ញពបី្ពះឱរេ្ឋ្ពះ»

(គ.និងរេ.៨៤:៤៤)យ៉ាងែូច្នម្ច្?

នរឿងទាំងឡាយដែលអ្កអាច្ន្វើ

• ពយាយមន្វើឲ្យែលបួនឲ្យរេក្ិរេមនឹង្ពះវិញ្ញាណបរិរេុទ្ធ។ការបំផុរេគំនិតនឹង

ជួយអ្កឲ្យយល់កាន់ដតច្បារេ់ពបីនោលលទ្ធិននបពវជិតភាព។

• ទនន្ញរេម្្និងនរេច្ក្តបីរេញ្ញាននបពវជិតភាពដែលមាននៅក្នុង

នោលលទ្ធិនិងនរេច្ក្បីរេញ្ញា៨៤:៣៣–៤៤។

• រេូមរេិកសា្បកបនដាយការអ្ិសាឋាននូវបទគម្ពបីរបដនថែមអំពបីបពវជិតភាព

ែូច្ជាអាលមា៉ា១៣និងនោលលទ្ធិនិងនរេច្ក្បីរេញ្ញា១៣;២០;

១០៧;១២១។

ពរជ័យទាំងឡាយដែលខ្ញំ្រ្ួរលតាមរយៈបព្វជិតភាព

ែរាបណាែ្នុំររេ់នៅនដាយរេុច្រិតក្នុងោមជាបុ្តបីមានាក់របរេ់្ពះនោះែ្នុំ

អាច្ទទួលពរជ័យជាន្ច្ើនរាមរយៈបពវជិតភាពរបរេ់្ទង់។ែ្នុំអាច្កាលាយ

ជារេមាជិកមានាក់ននសារេោច្្ករបរ់េ្ពះនយរេ៊ូវ្គបីរេ្ដែល្តូវបាន

សាដារន�ើងវិញរាមរយៈបពវជិតភាព។ែ្នុំអាច្ទទួលទានសា្កាម៉ង់ដែល

្តូវបាន្បរិេទ្ធិពរនដាយអំណាច្បពវជិតភាពរបរេ់្ពះនយរេ៊ូវ្គបីរេ្នែើម្បី

រំឭកនរេច្ក្បីរេញ្ញារបរ់េែ្នុំន�ើងវិញនហើយជួយែ្នុំឲ្យដ្បច្ិត្តកាន់ដតបាន

នពញនលញ។ែ្នុំទទួលការដណោំផ្ទាល់ពបី្ពះវរបិរារេួគ៌រាមរយៈពរជ័យ

បពវជិតភាព។ែ្នុំអាច្្តូវបានដញកនច្ញន្កាមការែឹកោំរបរេ់នរណា

មានាក់ដែលកាន់កូននសាបពវជិតភាពនិង្តូវបានផ្ល់ឲ្យនូវរេិទ្ធិអំណាច្

នែើម្បី្ប្ពឹត្តិនៅក្នុងការនៅបន្មើទាំងឡាយ។ែ្នុំអាច្ន្បើ្បារេ់រេិទ្ធិ

អំណាច្នោះនែើម្បីផ្ល់ពរជ័យែល់ជបីវិតរបរេ់អ្កែនទនទៀត។ែ្នុំអាច្

ន្វើនរេច្ក្បីរេញ្ញាបដនថែមនទៀតជាមួយ្ពះវរបិរារេួគ៌រាមរយៈអំណាច្

បពវជិតភាពដែលមាននៅក្នុង្ពះវិហារបរិរេុទ្ធ។ែ្នុំអាច្នរៀបការនឹងអ្ក

កាន់បពវជិតភាពែ៏រេកិ្រេមមានាក់នៅក្នុង្ពះវិហារបរិរេុទ្ធនហើយនយើងអាច្

ច្ិញ្ឹម្កុម្គួសារមួយជាមួយោនានៅក្នុងនរេច្ក្បីរុេច្រិត។ជាមួយនឹង្កុម

្គួសារែ៏អរ់េកល្របរេ់ែ្នុំែ្នុំអាច្ទទួលអវបីៗទាំងអរេ់ដែល្ពះវរបរិារេួគ៌

ែ្នុំមាន(រូេមនមើលគ.និងរេ.៨៤:៣៨)។

ម្៉ាលីហសាហាតរែ្ឋយរូថាហ៍ស្.រ.អា
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នៅ
	ឯ	ពិ្ី	្រដរាភា្	កពះវិហារ	បរ្ិរុទ្ធ	

មរួយ	ខ្នុុំ	បាន	កត់	្ររាគាល់	ថា	ដក្មង	

ក្រី	មរួយ	ចុំនរួន	ដែើរ	ពី	ដករោយ	ឪពុក	

រាដៅយ	រប្រ់	ពរួកដគ	្ ្ងរោត់	កពះវិហារ	បរ្ិរុទ្ធ	។	

ពរួកដគ	ញញឹម	ដពល	ពរួកដគ	ដ�ើញ		រូប	រប្រ់	ពរួកដគ	

ដៅក្នុង	កញ្ចក់	បន្ប់	កូន	កកមុុំ	។	ដោក	យយ	រប្រ់	

ពរួកដគ	បាន	ខ្ឹប	ថា	«	ចូរ	ចាុំ	ថា	ដៅ	ពិដ្រ្រ	យ៉ាង	

ណា	ដេើយ	ថា	កពះវរបរិា្ររួគ៌	ក្រឡាញ់	ដៅ	យ៉ាង	

ណា	»	។	ដក្មង	ក្រី	រានាក់ៗ	បាន	ក្រឆម	ពី	ដពល	ដែល	

ពរួកដគ	នឹង	កត�ប	់មក	កពះវិហារ	បរ្ិរុទ្ធ	ជា	ក្រ្តី	រានាក់	

ឆន	ដ្រចក្ី	ជុំដនឿ	ជាមរួយ	នឹង	ដ្រចក្ី	ក្រឡាញ់	និង	

្រមត្ភាព	ដែល	រោន់ដត	ចា្រ់	ទុុំ	ដែល	ដកតៀម	ររួច	

ជា	ដក្រច	ដែើម្ី	បុំដពញ	ដប្រកកម្ម	រប្រ់	នាង	ដៅ	

ដលើ	ដផនែី	ដនះ	។	ដក្មង	កបុ្រ	ទាុំងឡាយ	ដែល	បាន	

ចូលររួម	ក្នុង	ពិ្ ី	្រដរាភា្	ក៏បាន	្រម្ឹងដ�ើញ		ពី	

ពរជ័យ	និង	ទុំនរួល	ខុ្រកតូវ	រប្រ់	ពរួកដគ	នា	ដពល	

អនាគត	ដែរ	។

អវី	ដែល	កុរារ	ទាុំងដនះ	បាន	រាន	ក្នុងអារម្មែ៍	

ដៅក្នុង	កពះវិហារ	បរិ្រុទ្ធ	គឺ	ពិត	។	កពះវរបិរា្ររួគ	៌

រាន	កពះទ័យ	ចង់	កបទាន	ពរ	ែល់	អ្ក	។	ពរជ័យ	ែ៏	

មេិរា	បុំផុត	រប្រ់	កទង់	បាន	មក	ដពល	ដែល	អ្ក	

ចូល	ក្នុង	កពះវិហារ	បរិ្រុទ្ធ	ដែើម្ី	ទទរួល	ពិ្ី	បរិ្រុទ្ធ	

ទាុំងឡាយ	ដេើយ	ដែើម្ី	ដ្វើ	និង	រកសោ	ដ្រចក្ី	្រញ្ញា	

ែ៏	ពិ្រិែ្ឋ	។	អ្ក	ទទរួល	ខុ្រ	កតូវ	ក្នុង	រោរដរៀបចុំ	ខ្លួន	

និង	រោរដកតៀម	ររួច	ជា	ដក្រច	។

កពះវិហារ	បរ្ិរុទ្ធ	្រុំខាន់	ដៅក្នុង	ជីវិត	រប្រ់	អ្ក	

ជា	ពិដ្រ្រ	ដពល	អ្ក	ដៅ	ដក្មង	៖	«	យុវជន	កតវូរោរ	

កដនង្	រប្រ់	គ្ត់	ដៅ	ក្នុង	កពះវិហារ	បរិ្រុទ្ធ	្រូម្ី	

ដត	ជាង	ឪពុក	និង	ដោករា	រប្រ់	គ្ត់	ផង	ជា	 រូប
ថែ

 នេ
 បព
ះវ
ិហា

រ ប
រិស

ុទ្ធ ន
រ៉ច
នប
៊ីក 
នអ
ដា
�
ូ

អ្ក	ដែល	រាន	ជុំេរ	រឹងរាុំ	ដោយ	បទពិដសា្ន៍	

ទាុំងឡាយ	ឆន	ជីវិត	ដេើយ	យុវនារ	ីដែល	ដទើប	ចាប់	

ដផ្ើម	កសាវកជាវអុំពីជីវិត	កតវូរោរ	វិញ្ញាែ	ឥទ្ធិពល	

និង	រោរដែនាុំ	ដែល	បាន	មក	ពី	រោរចូលររួម	ក្នុង	

ពិ្ី	បរិ្រុទ្ធ	ឆន	កពះវិហារ	បរ្ិរុទ្ធ	»	។ ១	្រូម	ចាប់	

ដផ្ើម	ឥ�អូវ	ដនះ	ដែើម្ី	ដរៀបចុំ	ែរួងចិត្ត	និង	គុំនិត	អ្ក	

ដែើម្ី	អាច	ទទរួល	និង	យល់	ពី	ពរជ័យ	ទាុំងដនះ	ឲ្យ	

បាន	ដពញដលញ	(	្រូមដមើល	រា៉ាថាយ	១៣:២៣	;	

រា៉ាកុ្រ	៤:២០	)	។

ការទទួលនូវភាពនពញនលញននែំណឹងល្

កប្ិរន	ដបើ	អ្ក	នឹង	ដរៀបចុំ	ខ្លួន	អ្ក	ដែើម្ី	ចូល		

ក្នុង	កពះវិហារ	បរ្ិរុទ្ធ	ដនាះ	អ្ក	នឹង	«	បានត�ងុ

រត�ៀ�	ដែើម្ី	ទទរួល	ភាពដោរដពញ	ឆន	ែុំែឹងលអែ	

[	រប្រ់	កទង់	]	»	ដៅក្នុង	កពះវិហារ	បរ្ិរុទ្ធ		

(	គ.	និង	្រ.	៣៥:១២	រោរ្រងកត	់ន័យ	កតូវ	បាន	

បដនម្	)	។	កពះវិហារ	បរិ្រុទ្ធ	ជា	កដន្ង	ឆន	អុំណាច	

និង	ពរជ័យ	។	កពះអរាចា្រ់	បាន	ដែនាុំ	ែល់		

ពយារោរ	ីយ៉ូដ្រប	្រ្ម៊ី្	និង	ពរួក	បរិ្រុទ្ធ	ជុំនាន់		

មុន	ឲ្យ	កបមូល	ផ្នុុំ	គ្នាដៅ	ខឺត�ង់	រែ្ឋ	អូឆេអ	ូ	

្រ.រ.អា	ជា	កដនង្	ដែល	ពរួកដគ	សាង្រង់	កពះវិហារ	

បរ្ិរុទ្ធ	មរួយ	។	«	ដៅ	ទី	ដនាះ	អ្ក	នឹង	កតូវ	បាន	

ទទរួលតពះរចស្ដា	មកពី	សាថានដលើ	»	(	គ.	និង	្រ.	

៣៨:៣២	រោរ្រងកត់	ន័យ	កតូវបាន	បដន្ម	)	។

ដៅ	ឯ	ពិ្ ី	្រដរាភា្	កពះវិហារ	បរ្ិរុទ្ធ	មរួយ	ថ្មីៗ		

ដនះ	សាវក	រានាក់	បាន	កបមូល	ផ្នុុំ	កកុម	កគរួសារ	រប្រ់	

ដោក	ជុុំ	វិញ	អា្រនា	ែ៏	បរិ្រុទ្ធ	ដៅក្នុង	បន្ប់	ផសោរ	

ភាជាប់	។	ដោក	បាន	បដកងៀន	ពរួកដគ	ថា	អវីៗ	កគប់	

យ៉ាង	ដែល	ដយើង	ដ្វើ	ដៅ	ក្នុង	សា្រនាចកក	—	ថានាក់	

ដរៀន	្រកម្មភាព	កម្មវិ្ី	និង	រោរកបជុុំ	នានា	

—	ដរៀបចុំ	ដយើង	ឲ្យ	មក	ឯ	អា្រនា	ឆន	កពះវិហារ	

បរ្ិរុទ្ធ	ដែើម្ី	ទទរួល	ពិ្ ី	បរ្ិរុទ្ធ	ឆន	រោរ	ផសោរ	ភាជាប	់។	

កពះវិហារ	បរ្ិរុទ្ធ	តុំណាង	ឲ្យ	ខ្ឹមសារ	ែ៏	្រុំខាន	់

បុំផុត	ឆន	ដផនរោរ	កពះវរបិរា្ររួគ៌	រប្រ់	អ្ក	្រករាប់	

្រុភមង្គល	និង	រោររីក	ចដកមើន	ែ៏	អ្រ់កល្	ជានិច្ច	

រប្រ់	អ្ក	។

ការនរៀបចំ្នែើម្បីន្វើនរេច្ក្បីរេញ្ញាទាំងឡាយ
ជាមួយនឹង្ពះ

រោរដរៀបចុំ	រប្រ់	អ្ក	ដែើម្ី	ចូល	ក្នុង	កពះវិហារ	

បរ្ិរុទ្ធ	និង	ដែើម្ី	ដ្វើ	ដ្រចក្ី	្រញ្ញា	ទាុំងឡាយ	ពុុំ	

ដកើត	ដ�ើង	ភាលាមៗ	ដនាះ	ដទ	។	វា	ចាប់	ដផ្ើម	ជាមរួយ	នឹង	

បុែ្យ	កជមុជ	ទឹក	និង	ពិ្ី	បញ្ជាក់	ឆន	កពះវិញ្ញាែ	

បរ្ិរុទ្ធ	រប្រ់	អ្ក	ដេើយ	លូតោ្់រ	ដ�ើង	ជាមរួយ	

នឹង	រោរអ្ិសាឋាន	រោរ្រិកសោ	កពះគម្ីរ	រោរដគ្រព	

កបតិបត្តិ	និង	រោរបដកមើ	។	វា	អដញ្ើញ	ឲ្យ	រាន	

ភាពសាអាត្រអែុំ	ជា	ដរៀង	រាល់	្របាដៅេ៍	ដពល	អ្ក	

ចូលររួម	ក្នុង	ពិ្ ី	សាករោម៉ង់	។	វា	ដកើតដ�ើង	ដពល	

អ្ក	ដរៀន	ដែើម្ី	ដ្រវងរក	រោរអភ័យដទា្រ	រាម	រយៈ	

រោរដកបចិត្ត	ដពល	អ្ក	រកសោ	បទោឋាន	និង	ដពល	

អ្ក	រោន់	បែ្ឌ	ចូល	កពះវិហារ	បរិ្រុទ្ធ	ដែល	រាន	

កុំែត់	ដោយ	ភាព	្រក្ិ្រម	។	កម្មវិ្ី	យុវវ័យ	នឹង	

ជរួយ	អ្ក	ប៉ុដន្ត	រោរដរៀបចុំ	រប្រ់	អ្ក	គឺ	ផ្ទាល	់ខ្លួន	អ្ក	

បដងកើត	នូវ	ភាព្រក្ិ្រម	��ស់អ្នក	ទីបនាទាល់	��ស់

អ្នក	រោរដកបចិត្ត	ដជឿ	��ស់អ្នក	។	ែងាវាយ្រួន	រប្់រ	

កពះអង្គ	្រដ្ងាគាះ	អនុវត្ត	ចុំដោះ	អ្ក	ដោយ	ផ្ទាល	់ខ្លួន	។

ដពល	អ្ក	បដងកើន	កកមិត	ឆន	ភាព	ចា្រ់ទុុំ	ខាង	

វិញ្ញាែ	រប្រ់	អ្ក	ដនាះ	អ្ក	នឹង	រាន	បុំែង	កបាថានា	

ញញឹមពេលអ្នកគិតអេំដីបេោះ�ិហារ្ររិសុទ្ធ។
វាជាកដនលែងននបេោះពចសាតានិងេរជ័យ។

ការនរៀបច្ំនែើម្បីចរូលក្នញងែំណាក់

កោយណអលក�ើរខឈិៃកអហ្វ
រីឆ្្ស៍

នេ បកមុ ចិែសិប នាក់ េិង ជា 
នាយក បបែិបែតែិ នេ ការិយាល័យ 
បពះវិហារ បរិសុទ្ធ

របរេ់
គពោះអម្ចាស្់
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ដែើម្ី	ដរៀបចុំ	្រករាប់	និង	ចូល	ដៅ	ក្នុង	កពះវិហារ	

បរ្ិរុទ្ធ	។	ដៅ	ទ	ីដនាះ	អ្ក	នឹង	ទទរួល	ពិ្ី	បរ្ិរុទ្ធ	

និង	ដ្វើ	ដ្រចក្ី	្រញ្ញា	ទាុំងឡាយ	ដែល	ជា	ជុំហាន	

ចាុំបាច់	ដែើម្ី	ខិត	រោន់ដត	ជិត	កពះវរបិរា្ររួគ៌	រប្រ់	

អ្ក	។	ពិ្ី	បរិ្រុទ្ធ	ឆន	កពះវិហារ	បរ្ិរុទ្ធ	គឺ	«	ពិ្ី	

បរ្ិរុទ្ធ	.	.	.	ដែល	ដលើក	តដមកើង	បុំផុត	ដែល	កតូវបាន	

ដបើក	្រដមង្	ែល់	មនុ្រ្	ដោក	»	។ ២

ដពល	អ្ក	ទទរួល	ពិ្ី	បរ្ិរុទ្ធ	ឆន	កពះវិហារ		

បរ្ិរុទ្ធ	អ្ក	ដ្វើ	នូវ	ដ្រចក្ី	្រញ្ញា	ែ៏	ឧឡារិក	

ជាមរួយ	នឹង	កពះវរបិរា	រប្រ់	អ្ក	ដត	ម្ង	ប៉ុដណាណះ	

្រករាប់	ខ្លួន	អ្ក	ផ្ទាល់	ដេើយ	បនាទាប់	ពី	ដនាះ	អ្ក	

នឹង	ពុះោរ	ពយាយម	រ្រ់ដៅ	រាម	ដ្រចក្ី	្រញ្ញា	

ទាុំងដនាះ	អ្រ់	មរួយ	ជីវិត	អ្ក	។	រាល់	ដលើក	ដែល	

អ្ក	ចូល	ក្នុង	កពះវិហារ	បរ្ិរុទ្ធ	អ្ក	អាច	ទទរួល	

អារម្មែ៍	ពី	កពះវិញ្ញាែ	រប្រ់	កទង់	ដេើយ	ទទរួល	

នូវ	វិវរែៈ	និង	រោរយល់	ែឹង	បដន្ម	ដទៀត	ខែៈ	

ដពលកុំពុង	ផ្ល់	នូវ	ពិ្ី	បរិ្រុទ្ធ	ចាុំបាច់	នានា	ែល់	

អ្ក	ែឆទ	ដទៀត	។	អ្ក	នឹង	យល់	ែឹង	និង	ទទរួល	

រោរបញ្ជាក់អុំពី	រោររាន	ជីវិត	ែ៏	ដៅ	អ្រ់កល្	រប្រ់	

អ្ក	និង	អុំណាច	ែ៏	គ្មាន	ទីបញ្ចប់	ឆន	ដ្រចក្ី	្រញ្ញា	

រប្រ់	អ្ក	។	កប្រិន	ដបើ	អ្ក	មិន	ដមន	ជា	តរួអង្គ	ែ៏	

ដៅ	អ្រ់កល្	ដទ	ដនាះ	កពះវិហារ	បរិ្រុទ្ធ	នឹង	ពុុំ	រាន	

រោរចាុំបាច់	អវី	ដ�ើយ	។	អ្ក	ចូល	ក្នុង	កពះវិហារ	

បរ្ិរុទ្ធ	ដេើយ	ដ្វើ	ដ្រចក្ី	្រញ្ញា	ទាុំងឡាយ	រតោះ	

អ្ក	នឹង	ដៅ	រ្រ់រាន	អ្រ់កល្	ជានិច្ច	ដេើយ	ចង់	

រ្រ់	ដៅ	ជាមរួយ	នឹង	កពះវរបិរា្ររួគ៌	រប្រ់	អ្ក	និង	

កកមុ	កគរួសារ	រប្រ់	អ្ក	ដៅក្នុង	«	្រុភមង្គល	ែ៏	មិន	

ដចះ	ចប់	មិន	ដចះ	ដេើយ	»	(	ម៉ូសាយ	២:៤១	)	។	

រោរបញ្ជាក់ដនះ	រីក	លូតោ្រ់	ដ�ើង	ដៅក្នុង	

កពលឹង	អ្ក	ផ្ទាល់	ដេើយ	កតវូបាន	បញ្ជាក់	ដោយ	

កពះវិញ្ញាែ	បរ្ិរុទ្ធ	។

ការមានភាពរេកិ្រេម

តរួនាទី	រប្រ់	កពះវិញ្ញាែ	បរ្ិរុទ្ធ	គឺ	ពិត	។	កទង់	

បដកងៀន	អ្ក	ដ្វើ	ឲ្យ	អ្ក	បរ្ិរុទ្ធ	និង	ដផ្រ	ែល់	អ្ក		

នូវ	ដ្រចក្ី	ក្រឡាញ	់រប្រ់	កពះវរបិរា	(	្រូមដមើល	

រ៉ូម	៥:៥	)	។	កពះវិញ្ញាែ	បរ្ិរុទ្ធ	ឆន	រោរ្រនយា		

គឺ	ជា	អុំណាច	ែ៏	្រចាចានុមិត	ឆន	កពះវិញ្ញាែ	បរិ្រុទ្ធ	

ដែល	ដ្វើ	ឲ្យ	ដ្រចក្ី	្រញ្ញា	នីមរួយៗ	រាន	្រុពលភាព	

អ្រ់កល្	ជានិច្ច	។

ដែើម្ី	ទទរួល	បាន	កពះវិញ្ញាែ	អ្ក	កតូវដត	ចូល	

ក្នុង	កពះវិហារ	បរ្ិរុទ្ធ	ដោយ	សាអាត្រអែុំ	និង	បរិ្រុទ្ធ	

ដោយ	ឥត	រាន	រោររំលង	ណា	ដែល	ពុុំ	ទាន់	កតូវបាន	

អភ័យដទា្រ	ដ�ើយ	។	កប្ិរនដបើ	រារ	្រកតូវ	អាច	

រាន	ដជាគជ័យ	ដៅក្នុង	រោរយក	ឈះ្	ដលើអ្ក	បាន	

ដោយ	រាម	វិ្ ី	ណា	ក៏	ដោយ	ដនាះ	វា	នឹង	រារាុំង	អ្ក	ពី	

កពះវិហារ	បរ្ិរុទ្ធ	ឬ	វា	នឹង	បដញ្ឆោត	ចិត្ត	អ្ក	ឲ្យ	ដៅ	ទ	ី

ដនាះ	ទាុំង	មិន	រាន	ភាព	្រក្ិ្រម	។

្រករាប់	ដេតុផល	ដនះ	អ្ក	នឹង	កតវូ	បាន	អដញ្ើញ	

ឲ្យ	អង្គនុយ	ដៅក្នុង	រោរ្ររាភា្រន៍	ផ្ទាល់	ខ្លួន	មរួយ	

ជាមរួយ	នឹង	ប៊ី្រ្ព	ឬ	កបធាន	សាខា	រប្់រ	អ្ក	

ដែើម្ី	ពិចារណា	ពី	ភាព្រក្ិ្រម	និង	ភាពររួចរាល	់

រប្រ់	អ្ក	ក្នុង	រោរ	ទទរួល	បែ្ឌ	ចូល	កពះវិហារ	

បរ្ិរុទ្ធ	។	្រូម	ដសាមាះកតង់	ដេើយ	ទុកចិត្ត	គ្ត់	ដែើម្ី	

ជរួយ	អ្ក	។	ដៅ	ក្នុង	ភាព	ពិត	អ្ក	កតូវ	កុំែត់	ពី	ជុំេរ	

រប្រ់	អ្ក	ផ្ទាល់	ដៅ	ចុំដោះ	កពះអរាចា្រ់	(	្ូរមដមើល	

គ.	និង	្រ.	១០៩:២៤	)	។	អ្ក	នឹង	ចុះ	េត្ដលខា	

ដលើ	បែ្ឌ	ចូល	កពះវិហារ	បរ្ិរុទ្ធ	រប្រ់	អ្ក	ផ្ទាល	់។	

អ្ក	នឹង	ដ្វើ	ជា	សាក្ី	ពី	ភាព	្រក្ិ្រម	រប្រ់	អ្ក	ដៅ	

ចុំដោះ	កពះអរាចា្រ់	។ ៣

ដែើម្ី	រាន	ភាព្រក្ិ្រម	ពុុំ	ដមន	រាន	ន័យ	ថា	

អ្ក	លអែ	ឥតដខាចាះ	ដនាះ	ដទ	។	វា	រានន័យ	ថា	ែរួងចិត្ត	

រប្រ់	អ្ក	គឺ	កតឹមកតូវ	ថា	អ្ក	កុំពុង	រ្រ់ដៅ	រាម	

កពះបញ្ញត្តិ	ទាុំងឡាយ	ដេើយ	ថា	អ្ក	រាន	បុំែង	

កបាថានា	ដែើម្ី	កបកពឹត្តិឲ្យ	បាន	លអែ	កបដ្រើរ	ដ�ើង	ជា	ដរៀង	

រាល់	ឆថងៃ	។

ចំណុចសំខាន់ៗ

•	 នៅក្នុង	ព្រះវិហារ	បរិសុទ្ធ		

អ្ក	ទទួល	្ ិធី	បរិសុទ្ធ	ដែល	

ចាំបាច់	ែល	់នសចក្ី	សន្គ្ររះ	

របស	់អ្ក	។

•		អ្ក	ព្រូវដ្	ចរូល	ក្នុង	ព្រះវិហារ	

បរិសុទ្ធ	នោយ	ស្អា្ស្ំ	និង	

បរិសុទ្ធ	នោយ	គ្មានអំន្ើ	

រំលងណា	ដែល	្ ុំ	ទាន់	ព្រូវបាន	

អភ័យនទាស	ន�ើយ	។

•	 ែរូច	ជា	នៅ	ក្នុង	ព្រះគម្ីរ	ដែរ	

ការបនពងៀន	និង	្ិធ	ីបរិសុទ្ធ		

ជា	នពចើន	នៅក្នុង	ព្រះវិហារ	

បរិសុទ្ធ	គឺ	ជា	និមិ្្តររូប	ដែល	

អនុញ្ញា្	ឲ្យ	អ្ក	នរៀន	បដនថែម	

ន�ើយ	បដនថែម	នទៀ្	រាល់	ន្ល	

ដែល	អ្ក	ព្�ប់	នៅ	ព្រះវិហារ	

បរិសុទ្ធ	។
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ការនរៀនពបីនិមិត្តរូបទាំងឡាយ

ែូច	ដៅ	ក្នុង	កពះគម្ីរ	ដៅក្នុង	កពះវិហារ	បរិ្រុទ្ធ	

កពះអរាចា្រ់	បដកងៀន	ដោយ	ដកបើកបា្រ់	និមិត្តរូប	

ទាុំងឡាយ	។	អ្ក	អាច	រកដ�ើញ	និមិត្តរូប	ជាដកចើន	

ដៅក្នុង	កពះគម្ីរ	ែូច	ជា	្រិោ	កគ្ប់ពូជ	ដផ្ដឈើ	

ដែើមដឈើ	ឆន	ជីវិត	និង	នុំបុ័ង	និង	ទឹក	ឆន	ពិ្ី	

សាករោម៉ង់	(	្រូមដមើល	ឧទាេរែ៍	នីឆេវទី១	

១១;	អាលរា៉ា	៣២;	ដេដលមិន	៥:១២	)	។	

បុែ្យ	កជមុជ	ទឹក	ដោយ	ពន្ិច	ជា	និមិត្តរូប	ឲ្យ	ជីវិត	

ថ្មី	ដកើត	ជា	ថ្មី	និង	ភាព	កជះ	សាអាត	(	្រូមដមើល	

រ៉ូម	៦:៣–៥	)	។	ដៅក្នុង	កពះវិហារ	បរិ្រុទ្ធ	ដយើង	

ទាុំងអ្រ់	គ្នា	ដ្រៀ្កោក់	ពែ៌្រ	ជា	និមិត្តរូប	ឆន	

ភាពបរ្ិរុទ្ធ	ភាពពិ្រិែ្ឋ	ពន្ឺ	និង	ភាពដ្រ្មើគ្នា	។

និមិត្តរូប	មរួយ	ចុំនរួន	ដៅក្នុង	កពះវិហារ	បរ្ិរុទ្ធ	គឺ	

ទាុំងខាង	រូបរោយ	ផង	និង	ខាង	វិញ្ញាែ	ផង	។	

ឧទាេរែ៍	រោរដ្រៀ្កោក់	្រុំដលៀកបុំោក	់

បរ្ិរុទ្ធ	គឺ	ជា	រោររំឭក	ខាង	រូបរោយ	កបចាុំ	ឆថងៃ	អុំព	ី

ដ្រចក្ី	្រញ្ញា	ក្នុង	កពះវិហារ	បរិ្រុទ្ធ	និង	ពរជ័យ	

ដែល	បាន	្រនយា	។	ដបើដគ្រព	និង	អនុវត្ត	ដនាះ	

្រុំដលៀកបុំោក់	បរ្ិរុទ្ធ	រោរោរ	ដយើង	ព	ីរោរល្លួង	

និង	ឥទ្ធិពល	ដែល	ឥត	្រុចរិត	នានា	។

ពិ្ី	បរិ្រុទ្ធ	នីមរួយៗ	ឆន	កពះវិហារ	បរិ្រុទ្ធ	

គឺជា	និមិត្តរូប	។	«	ដៅក្នុង	ពិ្ី	ែ៏	ពិ្រិែ្ឋ	បុគ្គល	

មរួយ	រូប	អាច	កតូវ	បាន	ោង	និង	រាុំងដកបង	» ៤	

ដែល	ជា	រោររំឭក	ែល់	ពរួក	ដ្រ្ច	និង	្រង្	

ឆន	ពរួក	អ៊ីកសាដអល	ពី	បុរាែ	ដែល	កតូវបាន	

ដរៀបចុំ	ឲ្យ	ទទរួល	តុំដែង	ទាុំងឡាយ	រប្រ់	

ពរួកដគ	(	្រូមដមើល	សាុំយ៉ូដអល	ទី១	១០:១;	

១៦:១៣	)	។	ដ្រចក្ី	ដែនាុំ	និង	ដ្រចក្ី	្រញ្ញា	

ដៅ	ក្នុង	ពិ្ី	អុំដណាយទាន	ព្ិរិែ្ឋ	ជា	្រញ្ញា	កបាប់	

ពី	រោរដែល	កតូវបាន	បុំោក់	ឬ	កតូវបាន	កបគល់	

ឲ្យ	នូវ	អុំណាច	និង	រោរ្រនយាបដនម្	ដទៀត	ពី	

កពះ	(	្រូមដមើល	លូរោ	២៤:៤៩	)	។	កបដេល	

និមិត្តរូប	ែ៏	ក្រ្រ់	សាអាត	បុំផុត	គឺ	ពិ្ី	បរ្ិរុទ្ធ	ឆន	

រោរផសោរ	ភាជាប់	ដែល	គូ	សាវាមី	ភរយិ	កតវូបាន	ររួបររួម	គ្នា	

ដៅ	ក្នុង	ចុំែង	មរួយ	ដែល	មិន	អាច	ផ្ដៅច់	បាន	ដែល	

អាច	្រ្ិតដ្ររ្	ដៅ	អ្រ់កល្	អ្រ់រោល	ជានិច្ច	។

រោរ្រនយា	ទាុំងឡាយ	ដៅក្នុង	កពះវិហារ	បរិ្រុទ្ធ	

គឺ	បរិបូរ	និង	ឧត្នុង្គ	ឧត្ម	។	រោរ្រនយា	ទាុំងដនាះ	

គឺ	«	រោរដកបា្រ	កបែី	ែ៏	្ ុំ	»	និង	«	កពះពរ	ែ៏	

្ុំ	ទាុំងឡាយ	»	(	នីឆេវទី៣	១០:១៨	)	ដែល	

កពះវរបិរា	រប្រ់	ដយើង	បាន	រកសោ	ទុក	្រករាប់	អ្ក	

ដោយ	អង្គកទង់ផ្ទាល	់។	ែូដច្ះ	្ូរម	ញញឹម	ដ�ើង	

ដពល	អ្ក	គិត	អុំពី	កពះវិហារ	បរ្ិរុទ្ធ	។

មិន	ថា	អ្ក	រាន	អាយុ	ប៉ុណាណ	ដទ	្ូរម	ដ្វើ	អវី	

ៗដែល	ចាុំបាច់	ដែើម្ី	ដកតៀម	ររួច	ជា	ដក្រច	ដែើម្ី	

ទទរួល	ពរជ័យ	ែ៏	អសាចារ្យ	បុំផុត	ដែល	កពះវរបិរា	

រប្រ់	អ្ក	ដែល	កទង	់គង់	ដៅ	សាថាន្ររួគ៌	កបទាន	

ែល់	អ្ក	។	្រូម	ទុកចិត្ត	ចុំដោះអារម្មែ៍	ដែល	អ្ក	

ធាលាប់រាន	ដពល	អ្ក	ដៅ	ជា	កុរារ	ដេើយ	ដកចៀង	ថា	«	

ខ្នុុំ	ចូល	ចិត្តវិហារ	បរ្ិរុទ្ធ	។	ខ្នុុំ		ដៅ	ទីដនាះ	ឆថងៃ	មរួយ	។	

...	ខ្នុុំនឹង	ដរៀប	ចុំ	ខ្លួន	រោល	ខ្នុុំ	ដៅ	ដក្មង	។	ដនះ	ជា	

កិច្ចរោរ	ពិ្រិែ្ឋ	ខ្នុុំ	។	»	។ ៥	វា	អាច	ពិត	្រករាប់	

អ្ក	។	◼
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	 ១.	John A. Widtsoe, “Temple Worship,” Utah 
Genealogical and Historical Magazine,	
ដខ	ដមសា	ឆានាុំ	១៩២១	ទុំព័រ	៩១–៩២	។

	២.	ក្�រ�ៀ�ចំខលែបួនរែើម្ីចូលក្ននុងតពះវិហា���ិសុទ្ធែ៏ពិសែិ្ឋ	
(	កូនដ្រៀវដៅ	ឆានាុំ	២០០២	)	ទុំព័រ	១	។

	៣.	្ូរមដមើល	យ៉ូដ្រវ	២៤:២២,	២៧	៖	«	ឯង	រាល	់គ្នា	ជា	្រ្មរ	
បនាទាល់	ទា្រ់	នឹង	ខ្លួន	ឯង	ថា	បាន	ដរើ្រ	យក	កពះដយេូវា៉	ដែើម្ី	
នឹង	ដគ្រព	កបតិបត្តិ	ែល់	កទង់	។	ដេើយ	ដគ	ក	៏ទទរួល	ថា	ដយើង	ខ្នុុំ	
ជា	ទីបនាទាល់	ពិតដមន	»	។	បនាទាប	់មក	យ៉ូដ្រវ	បាន	យក	ថ្ម	ែ៏	្ ុំ	
មរួយ	ដេើយ	បាន	ោក់	វា	ដករោម	ដែើម	ឆម៉សាក់	ដោយ	នយិយ	ថា	
«	ថ្ម	ដនះ	[	ែូច	ជា	បែ្ណ	កពះវិហារ	បរិ្រុទ្ធ	ផ្ទាល់	ខ្លួន	រប្រ់	ដយើង	]	
នឹង	បាន	ជា	ទី	បនាទាល់	ទា្រ់	នឹង	ដយើង	រាល់	គ្នា	ែ្ិត	ថ្ម	ដនះ	បាន	ឮ	
អ្រ់	ទាុំង	កពះបន្អូល	»	។

	 ៤.	ក្�រ�ៀ�ចំខលែបួនរែើម្ីចូលក្ននុងតពះវិហា���ិសុទ្ធែ៏ពិសែិ្ឋ		
ទុំព័រ	១	។

	 ៥.	“I Love to See the Temple,” Children’s 
Songbook,	95

សតើសហតុអ្វីសយើងស្ង់គពោះវិហារបរិស្ុ្រ្ធ?

«នយើង្តូវដតទទួលបានអារមមេណ៍ែលះៗ

ថ្នហតុអវបីនយើងសាងរេង់្ពះវិហារបរិរេុទ្ធ

នហើយនហតុអវបីពិ្បីបររិេុទ្ធទាំងឡាយត្មូវ

ច្ំនពាះនយើង។រាំងពបីនពលនោះមកនយើង

្តូវបានដណោំនិងបំភលឺឥតឈប់ឈរអំពបី

បញ្ហាននសារៈរេំខ្ន់ខ្ងវិញ្ញាណ។វាបាន

មកមួយបោទាត់ម្ងៗមួយរេិកាខាបទម្ងៗរហូត

ទាល់ដតនយើងទទួលបាននូវភាពនពញនលញនន

ពនលឺនិងចំ្នណះែឹង។ការណ៍ននះកាលាយនៅជា

ការការពារែ៏អសាចារ្យមួយចំ្នពាះនយើង—ច្ំនពាះ

នយើងមានាក់ៗនដាយផ្ទាល់ែលបួន។...

«...ោមានកិច្្ការណាដែលមានការ

រេំអាតខ្ងវិញ្ញាណជាងកិច្្ការននះនទ។ោមាន

កិច្្ការណាដែលនយើងន្វើអាច្ផ្តល់អំណាច្

ជាងកិច្្ការននះនទ។ោមានកិច្្ការណាដែល

ត្មវូឲ្យមានបទដាឋានននរេុច្រិតភាពែ្ពរេ់ជាង

កិច្្ការននះន�ើយ។

«កិច្្ការរបរេ់នយើងនៅក្នុង្ពះវិហារ

បរិរេុទ្ធគឺ្គបបាំងនយើងនដាយដែលនិង

ការការពារ។...

«...នបើនយើងនឹងច្ូលនៅក្នុងនរេច្ក្បី

រេញ្ញារបរេ់នយើងនដាយោមានការសាទាក់នរេ្ើរ

ឬការនដាះសារនោះ្ពះអមាចារេ់នឹងការពារ

នយើង។នយើងនឹងទទួលបានការបំផុរេគំនិត

្គប់្ោន់រេ្មាប់ការ្បឈមមុែទាំងឡាយ

ននជបីវិត។...

«ែូនច្្ះនៅ្ពះវិហារ

បរិរេុទ្ធ—នៅនហើយ្បការេនូវពរជ័យ

ទាំងឡាយរបរេ់អ្ក»។

ការររៀបចំខ្លួនរ�ើម្បីចូលក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធ�៏្ ិស�ិ្ឋ
(កូននរេៀវនៅឆ្នាំ២០០២)ទំព័រ៣៧។
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នយើ
ង	ទាុំងអ្រ់	គ្នា	នឹង	កបឈម	នឹង	ដពល	

ដវោ	មរួយ	ដែល	នរណា	រានាក់	ដ្វើ	អវី	

មរួយ	ដែល	ដ្វើ	ឲ្យ	ដយើង	ឈឺចាប់	។	

ដពល	ខ្ះ	វា	រាន	អារម្មែ៍	ថា	វា	ហាក់ប	ីែូច	ជា	មិន	

អាច	លះបង	់រោរឈឺចាប	់ដនាះ	បាន	ដ�ើយ	។	ប៉ុដន្ត	

្ូរម្ី	ដត	ដៅ	ដពល	ដែល	រោរអាក់អន់	ចិត្ត	ដនាះ	្ ុំដ្ង	

ប៉ុណាណ	ក	៏ដោយ	ក៏	កពះអង្គ	្រដ្ងាគាះ	បាន	បដកងៀន	

ដយើង	ឲ្យ	អត់ដទា្រ	ែល់	មនុ្រ្	ទាុំងអ្រ់	គ្នា	។	

រោរអតដ់ទា្រ	អាច	ជា	រោរពិបាក	ប៉ុដន្ត	ដោយ	រោរ	ដ្វើ	

ទដងវើ	ទាុំងឡាយ	ដែល	នាុំ	ដយើង	ឲ្យ	ខិត	ជិត	កពះកគី្រ្	

ដនាះ	ដយើង	អាច	ទទរួល	បាន	ដ្រចក្ី	្ុរខសាន្ត	

ដែល	បាន	មក	ព	ីរោរអតដ់ទា្រ	។	ខាងដករោម	

ដនះ	យុវនារី	ពីរ	នាក់	ដចកចាយ	បទពិដសា្ន៍	រប្រ់	

ពរួកដគ	ទាក់ទង	នឹង	រោរអត់ដទា្រ	ឲ្យ	អ្ក	ែឆទ	។

ការអត់នទារេឲ្យមិត្តភក្ិមានាក់

ដពល	រិនដន *	បាន	ប្អូរ	ដៅ	សាោ	ថ្មី	មរួយ	ដៅ	

កបដទ្រ	ដបល៊េ្នុិក	នាង	រីករាយ	នឹង	បដងកើត	

មិត្តភក្ិ	ថ្មីៗ	។	ដពលដនាះ	មិត្ត	រានាក់	បាន	ដ្វើ	ឲ្យ	រាន	

រោរពិបាក	មរួយ	ចុំនរួន	។	រិនដន	ពន្យល់	ថា	៖

«	មិត្ត	រប្រ់	ខ្នុុំ	នរា៉	បាន	បដងកើត	គែនី	

Facebook	មរួយ	ដោយ	ដកបើ	ដោមាះ	មិត្ត	រានាក់	ដទៀត	

គឺ	ដ�ត	។	នាង	បាន	ចាប់	ដផ្ើម	រុកគរួន	ែល់	អ្ក	

ដផ្ង	ដទៀត	ដោយ	ដកបើកបា្រ់	ដោមាះ	ដនាះ	ដេើយ	អ្ក	

កគប់	គ្នា	បាន	បដនាទា្រ	ដ�ត	ចុំដោះ	រោររកដរឿង	

	ដគ	ដនាះ	។	នរា៉	ក៏	បាន	ចុំអក	ឲ្យ	ខ្នុុំ	ដៅ	ឯ	សាោ	

ផងដែរ	ដោយ	បងាអាប់	ែល់	សា្រនា	និង	បុគ្គលិក	

លក្ខែៈ	រប្រ់	ខ្នុុំ	។	ខ្នុុំ	បាន	ពយាយម	ដចៀ្រវាង	ពី	

រោរវាយ	កបហារ	ទាុំងដនះ	ប៉ុដន្ត	ខ្នុុំ	មិន	អាច	ដ្វើ	បាន	

ដទ	ែូដច្ះ	ខ្នុុំ	បាន	ចាប់ដផ្ើម	រាប់អាន	នឹង	មន្ុរ្	

ដផ្ងដទៀត	។

«	ដពល	នរា៉	បាន	សារភាព	ពី	គែនី	

Facebook	ដក្ងរោលាយ	អ្ក	កគប់	គ្នា	បាន	ខឹង	នឹង	

នាង	។	នរា៉	បាន	ដផ្ើ	្រុំបុកត	្ូរមដទា្រ	ខ្នុុំ	ប៉ដុន្ត	ខ្នុុំ	ពុុំ	

បាន	គិត	ថា	ខ្នុុំ	អាច	អតដ់ទា្រ	ឲ្យ	នាង	បាន	ដ�ើយ	។	

ខ្នុុំ	បាន	ខឹង	ខាលាុំង	ណា្រ់	។

ដរេវងរករនបៀបមួយនែើម្បីអត់សទាស្
កោយបរូៃដីកម្បាៃ
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«	ឆថងៃ	មរួយ	ខ្នុុំ	អាន	កពះគម្ីរ	ដេើយ	ខ្នុុំ	បាន	ជរួប	

នឹង	ដគ្លលទ្ធិ	និង	ដ្រចក្ី	្រញ្ញា	៦៤:៩–១០	៖	

‹	ដេត	ុែូដចានាះ	ដេើយ	ដយើង	កបាប	់អ្ក	ថា	អ្ក	កតូវ	

អត់ដទា្រ	ែល់	គ្នា	ដៅ	វិញ	ដៅ	មក	ែ្ិត	អ្ក	ណា	

ដែល	មិន	អតដ់ទា្រ	ែល់	បងបអែអូន	រប្រ់	ខ្លួន	ចុំដោះ	

រោររំលង	រប្រ់	ដគ	ដទ	ដនាះ	ជាប់	ដទា្រ	ដៅ	ចុំដោះ	

កពះអរាចា្រ់	ដកោះ	ដៅ	ជាប់	នឹង	អ្ក	ដនាះ	គឺ	ជា	បាប	

ែ៏	្ ុំ	ជាង	។	ដយើង	ជា	កពះអរាចា្រ់	នឹង	អត់ដទា្រ	ែល់	

អ្ក	ណា	ដែល	ដយើង	នឹង	អត់	ដទា្រ	ប៉ដុន្ត	រីឯ	អ្ក	វិញ	

គឺ	តកមវូ	ឲ្យ	អត់	ដទា្រ	ែល់	មនុ្រ្	ទាុំងអ្រ់	›	។

«	ខ្នុុំ	បាន	គិត	អុំពី	នរា៉	ភាលាម	។	ខ្នុុំ	បាន	ែឹង	ថា	វា	

មិន	កតមឹកតូវ	ដទ	ដែល	ខ្នុុំ	រាន	អារម្មែ៍	ខឹង	ខាលាុំង		

យ៉ាង	ដនះ	។	ខ្នុុំ	បាន	អ្ិសាឋាន	ដេើយ	្រុុំ	ែល់		

កពះវរបិរា្ររួគ៌	ដែើម្ី	ជរួយ	ែល់	ខ្នុុំ	ឲ្យ	អតដ់ទា្រ		

ែល់	នាង	។	វា	មិន	ក្ររួល	ដទ	ប៉ុដន្ត	ខ្នុុំ	ដៅដត	អាច		

ដ្វើ	វា	បាន	។	ខ្នុុំ	បាន	ចាប់	ដផ្ើម	ដោយ	ដផ្ើ	សារ	ែល់	

នាង	្ររួរ	្រុខទុក្ខ	នាង	ដេើយ	យូរៗ	ម្ង	ដយើង	

និយយ	គ្នា	ដៅ	ដពល	បរិដភាគ	អាហារ	ឆថងៃ	កតង់	។	

ខ្នុុំ	បាន	ដរៀន	ថា	ឪពុក	រប្រ់	នរា៉	បាន	សាលាប	់បរួន	ឆានាុំ	

មក	ដេើយ	។	ជីវិត	រប្រ់	នាង	លុំបាក	ដេើយ	នាង	

បាន	គិត	ថា	មនុ្រ្	កគប់	គ្នា	មិន	ចូលចិត្ត	នាង	។	

ខ្នុុំ	្របបាយ	ចិត្ត	ដែល	ខ្នុុំ	មិន	ដៅ	ដត	ខឹង	នឹង	នាង	

ដទៀត	។	ដ�ត	និង	អ្ក	ដផ្ង	ដទៀត	មរួយ	ចុំនរួន	មិន	

បាន	យល់	ដទ	ថា	ខ្នុុំ	អាច	អត់ដទា្រ	ែល់	នរា៉	ដោយ	

រដបៀប	ណា	ប៉ុដន្ត	ខ្នុុំ	បាន	ែឹង	ថា	អវី	ដែល	ខ្នុុំ	បាន	ដ្វើ	គឺ	

កតមឹកតូវ	ដេើយ	ខ្នុុំ	បាន	ែឹង	ថា	កពះវរបរិា្ររួគ៌	រាន	

ដរាទនភាព	ចុំដោះ	ខ្នុុំ	»	។

រិនដន	បាន	ដរៀន	ថា	កពះ	បញ្ជា	ដយើង	ឲ្យ	អតដ់ទា្រ	

ែល់	មនុ្រ្	ទាុំង	អ្រ់	គ្នា	។	ដោយ	រោរ	ដ្វើ	រាម	

កពះបញ្ញត្តិ	ដនាះ	នាង	បាន	ដកើន	នូវ	ចិត្ត	អាែិត	

អា្រូរ	និង	រោរយល់	អុំពី	នរា៉	ដេើយ	បាន	រាន	

លទ្ធភាព	អតដ់ទា្រ	ឲ្យ	នាង	ទាុំងក្រងុ	។

ការដរេវងរកនរេច្ក្បីរុេែសាន្តក្នុងការសាលាប់
របរេ់បង្បុរេែ្នុំ

ដពល	បងកបុ្រ	រប្រ់	ចាដែត	កតវូបាន		

ទទរួល	មរែភាព	ដៅក្នុង	ដកគ្ះថានាក	់រថយន្ត		

ដែល	បណាដាល	មក	ពី	អ្ក	ដបើកបរ	ជា	យុវវ័យ	ដែល		

ក្រវឹង	រានាក់	និង	អ្ក	ជិះ	ជាមរួយ	គ្ត់	ដនាះ	នាង		

បាន	ែឹង	ថា	នាង	កតវូ	បុំដភច្	ពី	ភាព	លវីង	ជូរចត់		

ដែល	នាង	បាន	ទទរួល	ប៉ុដន្ត	នាង	ពុុំ	ែឹង	ថា	កតូវ	ដ្វើ	

យ៉ាង	ណា	ដទ	។

«	វា	ពិបាក	នឹង	កបាប់	ថា	អវី	ដែល	ដ្វើ	ឲ្យ	ឈឺចាប	់

បុំផុត	ដនាះ	—	កុំេឹង	រប្រ់	ខ្នុុំ	ចុំដោះ	ពរួក	យុវវ័យ	

ដែល	គ្មាន	ចិត្ត	ទាុំងដនះ	ឬក	៏រោរ	ចង	់បាន	បងកបុ្រ	

រប្រ់	ខ្នុុំ	មក	វិញ	ដោយ	ដសាមាះកតង	់យ៉ាង	ខាលាុំង	ដនាះ	។	

ខ្នុុំ	ពុុំ	អាច	កទាុំកទ	បាន	ដទ	រានដត	គិត	អុំពី	ភាពទដទ	

ែ៏	្ ុំ	ដៅ	ក្នុង	ជីវិត	ខ្នុុំ	។	ខ្នុុំ	ចាុំ	បាន	ពី	រោរអ្ិសាឋាន	ែ៏	

ដកៀ្វរោលា	ដែល	ហាក់ែូច	ជា	រាប់	ដរា៉ាង	។	អវី	ដែល	ខ្នុុំ	

ចង់	បាន	គឺ	បាន	ណាថាន	មក	វិញ	។

«	ខ្នុុំ	រាន	អារម្មែ៍	អាែិត	ែល់	ពរួក	ដក្មង	

កបុ្រ	ដែល	ទទរួល	ខុ្រកតូវ	ចុំដោះ	រោរសាលាប់	រប្រ់	

ណាថាន	ដកោះ	ខ្នុុំ	បាន	ែឹង	ថា	ពរួកដគ	បាន	រាន	

អារម្មែ៍	ថា	ខុ្រ	ខាលាុំង	ឆកកដលង	។	ប៉ុដន្ត	ខ្នុុំ	ក៏	បាន	

រាន	អារម្មែ៍	ខឹង	និង	អន់ចិត្ត	ផងដែរ	។	វា	ងាយ	

នឹង	បដនាទា្រ	ពរួកដគ	ណា្រ់	។	ខ្នុុំ	បាន	និយយ	

ក្នុង	គុំនិត	ខ្នុុំ	ថា	ខ្នុុំ	អត់ដទា្រ	ែល់	យុវជន	ទាុំងដនះ	

ប៉ុដន្ត	កុំេឹង	ដៅ	ដត	ផ្ុរ	ដចញ	មក	ក្នុង	គុំនិត	រប្រ់	

ខ្នុុំ	ដពល	ខ្នុុំ	គិត	អុំពី	ដកគ្ះថានាក់	ដនាះ	។	ខ្នុុំ	្ររួរ	ខ្លួនឯង	

ជា	ញឹកញាប់	ថា	‹	ដតើ	ខ្នុុំ	នឹង	អតដ់ទា្រ	យ៉ាង	ពិត	

កបាកែ	ែល់	ពរួក	យុវជន	ទាុំងដនះ	ដោយ	រដបៀប	ណា	

ដៅ	ដេើយ	ដតើ	ខ្នុុំ	អាច	ែឹង	បាន	ដោយ	រដបៀប	ណា	

ដពល	ដែល	ខ្នុុំ	បាន	អត់ដទា្រ	ដនាះ	?	›

«	វា	មិន	បាន	ដកើត	ដ�ើង	រេូត	ទាល់	ដត	បនាទាប	់

ពី	រោរអ្ិសាឋាន	ជាដកចើន	ឥត	គែនា	រោរតម	

អាហារ	ដោយ	ដសាមាះ	អ្រ់ពី	ចិត្ត	និង	រោរ្រិកសោ	និង	

រោរនឹកគិត	ជា	ដកចើន	ដែល	ខ្នុុំ	បាន	រាន	អារម្មែ៍	

ថា	ខ្នុុំ	ពិត	ជា	បាន	អត់ដទា្រ	ែល់	ពរួកដគ	យ៉ាង	ពិត	

កបាកែ	ដៅ	ទី	បុំផុត	។	ខ្នុុំ	ចាុំ	បាន	ពី	រោរ្រញ្ឹង	គិត	

ដៅ	ឆថងៃ	មរួយ	។	ខ្នុុំ	បាន	គិត	ថា	‹	ខ្នុុំ	បាន	អត់ដទា្រ	

ែល់	ពរួកដគ	។	ដតើ	ខ្នុុំ	មិន	អាច	យ៉ាង	ែូច	ដម្ច	ដៅ	?	

កគប់	គ្នា	រាន	កុំេុ្រ	ដេើយ	ដតើ	ខ្នុុំ	ជា	នរណា	ដែល	

ដៅ	វិនិច្័យ	ដនាះ	?	ខ្នុុំ	នឹង	មិន	ដោះកសាយ	អវី	បាន	

ដ�ើយ	ដោយ	រោរ	កបរោន	់ចិត្ត	ខឹង	ដនាះ	ែូដច្ះ	ខ្នុុំ	

បាន	បុំដភច្	វា	›	។	អារម្មែ៍	ដនាះ	អសាចារ្យ	ណា្រ់	!	

ខ្នុុំ	ដតងដត	ចង់	ែឹង	យ៉ាង	ខាលាុំង	ថា	ខ្នុុំ	ពិត	ជា	បាន	

អត់ដទា្រ	ែល់	ពរួក	យុវជន	ទាុំងដនាះ	ដេើយ	ដពល	

ដវោ	បាន	មក	ែល់	ដមន	។	ខ្នុុំ	ពុុំ	អាច	ផ្លា្រ់	ប្អូរ	អវី	

ដែល	បាន	ដកើត	ដ�ើង	ែល់	ណាថាន	ដទ	ប៉ដុន្ត	ខ្នុុំ	អាច	

ដកជើ្រដរើ្រ	ដែើម្ី	កបកពឹត្តិ	ដោយ	រោរអតដ់ទា្រ	និង	

ដ្រចក្ី	ក្រឡាញ	់ជាជាង	រោររាន	កុំេឹង	»	។

ចាដែត	បាន	ដរៀន	ថា	រោរអត់ដទា្រ	យ៉ាង	ពិត	

កបាកែ	អាច	កតវូរោរ	ដពល	ដវោ	និង	រោរខិតខុំ	។	

កពះអរាចា្រ់	បាន	រាន	កពះបន្អូល	ថា	«	ចូរ	ចូល	

មក	ជិត	ដយើង	ដនាះ	ដយើង	នឹង	ចូល	ដៅ	ជិត	អ្ក	»	

(	គ.	និង	្រ.	៨៨:៦៣	)	។	ចាដែត	បាន	ខិត	ដៅ	

រោន់ដត	ជិត	កពះអរាចា្រ់	រាម	រយៈ	រោរតម	អាហារ	

រោរអ្ិសាឋាន	រោរ្រិកសោ	កពះគម្ីរ	និង	រោរខិតខុំ	

ដផ្ងៗ	ដទៀត	។	ដពល	ដយើង	ដ្វើ	ែូច	គ្នា	ដនះ	ដយើង	

អាច	លះបង	់នូវ	កុំេឹង	និង	រោរឈឺចាប់	រប្រ់	ដយើង	

ដេើយ	ជុំនរួ្រ	វិញ	នូវ	អារម្មែ៍	ឆន	ដ្រចក្ី	្រុខសាន្ត	

និង	រោរអត់ដទា្រ	។

បំនពញនដាយនរេច្ក្បី្រេឡាញ់

ែូចជា	ចាដែត	និង	រិនដន	ដែរ	រោរអត់ដទា្រ	

ជរួយ	ដយើង	ឲ្យ	រាន	អារម្មែ៍	ឆន	រោរអាែិត	អា្រូរ	

រោរយល់ចិត្ត	និង	រោរអត់ ្្មត់	។	ដពល	ដយើង	

អត់ដទា្រ	ែល់	អ្ក	ែឆទ	កពះអរាចា្រ់	នឹង	បុំដពញ	

ែល់	ដយើង	នូវ	ដ្រចក្ី	ក្រឡាញ់	ែ៏	្ុរទ្ធសា្	

	រប្រ់	កទង់	ដេើយ	ដយើង	នឹង	រោលាយ	រោន់ដត	ែូច		

ជា	កទង់	។	◼

អ្នកនិពន្ធ�ស់រៅ�ែ្ឋយូថ្ហ៍ស.�.អា។

*រ ម្ាះោំងឡាយត្ូវបាន្ លាស់�្តលូ�

សស្ចក្ីគស្ឡាញ់ែ៏ស្ុ្រ្ធសាធ

«នរេច្ក្បី្រេឡាញ់ែ៏រេុទ្ធសា្នន្ពះ្គបីរេ្អាច្

ែកនច្ញនូវអារមមេណ៍ននការអន់ចិ្ត្តនិងកំហឹង

នច្ញពបីដភ្ករបរេ់នយើងនហើយអនុញ្ញាតឲ្យ

នយើងរេមលឹងនមើលនៅអ្កែនទរាមរនបៀបដែល

្ពះវរបិរារេួគ៌នមើលមកនយើងដែរ៖ថ្នយើង

ទាំងអរេ់ោនាមានកំហុរេនិងមានជបីវិតខ្ងសាច្់

ឈាមដែលមិនឥតនខ្ចាះដែលមានរេកាដានុពល

និងតនមលនលើរេពបីរេមតថែភាពដែលនយើងអាច្្រេនម

បាន។នដាយសារ្ពះ្ទង់្រេឡាញ់នយើងែល់

មល៉នះនយើង្តវូដត្រេឡាញ់និងអត់នទារេឲ្យោនានៅ

វិញនៅមកដែរ។

្បធានន�ៀន ើ្រនអរេវអុជែូហវទបី្បឹកសាទបីពបីរក្នុងគណៈ្បធានទបីមួយ
“The Merciful Obtain Mercy,”លដីអាហូណា,ដែឧរេភាឆ្នាំ
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យ
ុវវ័យ

កោយសាម្ប៊មីណាដឺកៅសា�ឈិ្កហ្ៀរា៉

រេុបិន	រប្រ់	ខ្នុុំ	រាុំង	ពី	កុរារភាព	គឺ	ដែើម្ី	

ដចះដលង	ពយា៉ាែូ	។	រោល	ព	ីខ្នុុំ	អាយុ	

១២	ឆានាុំ	្ររាជិក	សា្រនាចកក	ជា	ទី	

ក្រឡាញ់	រានាក់	បាន	បដកងៀន	ខ្នុុំ	ឲ្យ	ដលង	ពយា៉ាែូ	។	

ដករោយ	មក	ខ្នុុំ	បាន	ទទរួល	ពយា៉ាែូ	មរួយ	ជា	អុំដណាយ	

ពី	បា៉ា	ខ្នុុំ	។	ដទាះ	ជា	យ៉ាង	ណា	ដ្រចក្ី	រីករាយ	ក្នុង	

រោរ	ដលង	បាន	ចាប់	ដផ្ើម	ថមថយ	ចុះ	ដកោះ	ខ្នុុំ	ភ័យ	

ដពល	ពយាយម	ដលង	ដៅក្នុង	រោរ	កបជុុំ	សាករោម៉ង	់។	

ខ្នុុំ	បាន	ដ្វើ	កុំេុ្រ	ជា	ដកចើន	បាន	រាន	អារម្មែ៍	

ខាមា្រ់	ដអៀន	ដេើយ	មិន	ចង់	ដលង	ដទៀត	ដទ	។	ខ្នុុំ	

បាន	កបាប់	ខ្លួន	ឯង	ថា	រាន	ដត	ដករោយ	ព	ីខ្នុុំ	បាន	

ហាតដ់លងយ៉ាង	ដកចើនប៉ុដណាណះ	ដទើបខ្នុុំអាច	ដលង	

ដ្រ្ើរដត	លអែ	ឥត	ដខាចាះ		។	ប៉ដុន្ត	ខ្នុុំ	បាន	រោលាយ	ជា	បាក់	

ទឹកចិត្ត	ដេើយ	ទីបុំផុត	បាន	លក់		ពយា៉ាែូ	រប្រ់	ខ្នុុំ	

ដេើយ	បាន	ោក់	ទុក	ដទពដរោ្រល្យ	ដនះ	។

ជា	ដកចើន	ឆានាុំ	ដករោយ	មក	ដៅ	ឆថងៃ	អាទិត្យ	មរួយ	

ពុុំ	រាន	អ្ក	ដលង	ពយា៉ាែូ	ដទ	។	បងក្រី	ដែល	

បាន	ដលង	ពយា៉ាែូ	ដៅក្នុង	វរួែ	បាន	ប្អូរ	ទីលុំដៅ	។	

ដៅដពល	ខ្នុុំ	បាន	ដ�ើញ	្ររាជិក	ដកចៀង	ដោយ	គ្មាន	

ពយា៉ាែូ	ឬ	ពយា៉ាែូ	ខ្យល	់អម	កុំែរពរួកដគ	ដនាះ	ខ្នុុំ	

បាន	ទទរួល	អារម្មែ៍	ពី	កពះវិញ្ញាែ	ជុំរុញ	ចិត្ត	ខ្នុុំ	ឲ្យ	

ដៅ	និយយ	ជាមរួយ	នឹង	ប៊ី្រ្ព	។	ខ្នុុំ	បាន	នយិយ	

ថា	«	ដតើ	វា	មិន	ថវី	ដទ	ដមន	ដទ	ដបើ	ខ្នុុំ	ដលង	?	»	គ្ត	់

បាន	យល់	កពម	។

បនាទាប់	ព	ីអ្រ់	ជា	ដកចើន	ឆានាុំ	ឆន	រោរ	ដចៀ្រវាង	ពី	

រោរដលងពយា៉ាែូ	ខ្នុុំ	បាន	យក	ឈះ្	រោរភ័យ	ខាលាច	គំេ
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រប្រ់	ខ្នុុំ	ក្នុង	រោរ	ដ្វើ	កុំេុ្រ	នានា	។	គរួរ	ឲ្យ	ភាញាក់	ដផអែើល	

ខ្នុុំ	បាន	ចាប	់ដផ្ើម	ដលង	ែូច	ជា	ខ្នុុំ	ពុុំ	បាន	ឈប់	ដលង	

យូរ	ដេើយ	អញ្ចឹង	។	ខ្នុុំ	បាន	ដលង	ខ្ុរ	ដណាត	ខះ្ៗ	

ប៉ុដន្ត	មិន	ដកចើន	ដទ	។	បទពដិសា្ន៍	ដនាះ	បាន	ផ្ល់	

ករាលាុំង	ែល់	ខ្នុុំ	ឲ្យផ្ល់	ដយបល់	ែល់	ប៊ី្រ្ព	រប្រ់	ខ្នុុំ	

ថា	ខ្នុុំ	នឹង	ដប្ជាញា	ចិត្ត	ដលង	ជា	ដរៀង	រាល	់ឆថងៃ	អាទិត្យ	។

ខ្នុុំ	ហាត	់ជា	ដរៀង	រាល់	្របាដៅេ៍	ដេើយ	ខ្នុុំ	បាន	ដរៀន	

ក្រឡាញ់	ពយា៉ាែូ	ម្ង	ដទៀត	។	រាល់	ដពល	ដែល	ខ្នុុំ	

ហាត	់ខ្នុុំ	រាន	អារម្មែ៍	ពី	កពះវិញ្ញាែ	យ៉ាង	ខាលាុំង	ដៅ	

ក្នុង	ផ្ះ	រប្រ់	ខ្នុុំ	។	ដពល	ខ្ះ	ដពល	ខ្នុុំ	ដលង	្ររាជិក	

កកមុ	កគរួសារ	ខ្នុុំ	ដែល	កុំពុង	ដ្វើ	កិច្ចរោរ	ផះ្	ចូលររួម	

ដកចៀង	ជាមរួយ	។	ដយើង	រោលាយ	ដៅ	ជា	មរួយ	ដកចៀង	

ទុំនុក	តដមកើង	ដត	មរួយ	។

្ររាជិក	វរួែ	ជា	ដកចើន	បាន	កត្់ររាគាល់	ពី	រោររីក	

ចដកមើន	រប្រ់	ខ្នុុំ	ដេើយ	បាន	អបអរ	សាទរ	ខ្នុុំ	។	ខ្នុុំ	

រាន	អុំែរគែុ	ដែល	បាន	ររួម	ចុំដែក	ែល់	

សាថានភាព	ខាង	ផ្អូវ	វិញ្ញាែ	ឆន	រោរកបជុុំ	ក្នុង	វរួែ	ខ្នុុំ	

ដេើយ	រាន	អុំែរគែុ	ដែល	ខ្នុុំ	បាន	កត�ប់	ដៅ	

រោន់	ដទពដរោ្រល្យ	មរួយ	ដែល	ខ្នុុំ	បាន	ទុក	ដចាល	។

ខ្នុុំ	បានដរៀន	ដែើម្ី	ដពញ	ចិត្ត	នឹង	ត្ន្តី	ពយា៉ាែូ	

ភាព្រងៃប់	ឆន	្រដមង្ត្ន្តដីែល	នាុំ	មក	គឺ	អសាចារ្យ	

ណា្រ់	។	ខ្នុុំ	្រង្ឹម	ថា	ដៅ	សាថាន្ររួគ៌	ដយើង		

នឹង	ឮ	ត្ន្តី	ដបប	ដនះ	ដេើយ	នរណា	ដៅ	ែឹង	ខ្នុុំ	

អាច	នឹង	ដៅ	ទី	ដនាះ	ដលង	ដៅក្នុង	កកមុ	ចដកមៀង	

ដ្រដ�សាទាល	!	◼

អ្នកនិពន្ធ�ស់រៅត�រទសរត�សម៊ីល។

ខ្ញំឈ្់រពលងេ្យ៉ាណូពបោោះខ្ញំភ័យខ្លាចការមានកំហុស។ឥឡ�ូពនោះ
ខ្ញំមានឱកាសមួយពដើម្ដីយកឈ្នោះការភ័យខ្លាចរ្រស់ខ្ញំ។

តង្ន្តីពៅក្នញងជដី�ិតខ្ញំ
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«ចូ�អធិស្ឋានរនាះតទង់នឹងស្ដា�់អ្នក»(ដ្រៀវដៅ	ចដកមៀង	ករុារ

ទំព�័៦)។

កាលពី	ខ្នុុំ	ដៅ	ដក្មង	ខ្នុុំ	ជា	មន្ុរ្	ដអៀន	ខាលាុំង	ណា្រ់	ដេើយ	វា	ពិបាក	

្រករាប	់ខ្នុុំ	ក្នុង	រោរ	រាប់អាន	មិត្តភកិ្	។	ខ្នុុំ	បាន	អ្ិសាឋាន	យ៉ាង	

ដកចើន	ដៅ	កពះ	អុំពី	រោរយក	ឈះ្	ដលើ	ភាព	ភ័យ	ខាលាច	និង	ភាព	ខាមា្រ់	

ដអៀន	រប្រ់	ខ្នុុំ	។	ខ្នុុំ	បាន	អ្ិសាឋាន	ដៅរោន់	កពះ	ែូចជា	មិត្តភក្ិ	

រានាក់	។	គ្មាន	នរណា	រានាក	់បាន	បដកងៀន	ខ្នុុំ	ព	ីរដបៀប	ដែើម្ី	ដ្វើ	ដបប	ដនះ	

ដទ	—	ខ្នុុំ	កគ្ន់ដត	កតូវរោរ	និយយ	ដៅរោន	់នរណា	រានាក់	។	ខ្នុុំ	អត	់

រាន	មិត្តភក្ិ	ែូដច្ះ	ខ្នុុំ	បាន	រកដ�ើញ	មិត្ត	រានាក	់ដោយ	នយិយ	

ដៅ	រោន់	កទង	់។

បនាទាប	់មក	ខ្នុុំ	បាន	ជរួប	នឹង	ពរួក	អ្ក	ផ្ពវផសោយ	សា្រនា	។	

ពរួកដគ	បាន	ឲ្យ	កពះគម្ីរ	មរមន	មក	ខ្នុុំ	ដេើយ	ខ្នុុំ	បាន	ចាប់	ដផ្ើម	

អាន	វា	។	ដពល	ខ្នុុំ	អាន	នឆីេវទី៣	១៧	ខ្នុុំ	ពិត	ជា	រាន	រោរ	

ដ្រងៃើច	ចុំដោះ	រដបៀប	ដែល	កពះដយ្រ៊ូវ	បាន	យក	ដក្មង	តូចៗ	

ដេើយ	អ្ិសាឋាន	្រករាប់	ពរួកដគ	។	ខ្នុុំ	បាន	ែឹង	ថា	ដនះ	គ	ឺ

ជា	រដបៀប	ែ៏	កតឹមកតវូ	ដែើម្ី	អ្ិសាឋាន	។

ខ្នុុំ	បាន	្រដកមច	ចិត្ត	អាន	បទគម្ីរ	ទាុំងអ្រ់	អុំពី	

កោយណអលក�ើរហ្វ័ៃកអយរូកសោ

នេ ពួក ចែិសិប នាក់

ខ្ញំបាននិយាយធៅកាន់ព្រះ

ដូចជា
មិត្តភក្ិម្នាក់
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កុមា
រ

រោរអ្ិសាឋាន	រប្រ់	កពះដយ្រ៊ូវកគី្រ្	។	ដៅក្នុង	

លូរោ	៣:២១	បនាទាប	់ព	ីយ៉ូហាន	បាន	កជមុជ	

ទឹក	ឲ្យ	កទង់	ដេើយ	កពះដយ្រ៊ូវ	បាន	អ្ិសាឋាន	

ដៅ	កពះវរបិរា្ររួគ៌	ដេើយ	សាថាន្ររួគ	៌បាន	ដបើក	

ចុំេ	។	ដពល	ខ្នុុំ	អាន	វា	ខ្នុុំ	បាន	ែឹង	ថា	ខ្នុុំ	ចង	់

អ្ិសាឋាន	ដៅ	ក្នុង	រដបៀប	មរួយ	ដែល	នឹង	ដបើក	

សាថាន្ររួគ៌	ដែរ	។

ដពលខះ្	ខ្នុុំ	រាន	អារម្មែ៍	េត់ដនឿយ	ដេើយ	

ពុុំ	ចង	់អ្ិសាឋាន	។	ប៉ដុន្ត	បនាទាប់	មក	ខ្នុុំ	ចងចាុំ	

ពី	រដបៀប	ដែល	កពះដយ្ូ៊រវ	បាន	អ្ិសាឋាន	។	ខ្នុុំ	

ពយាយម	ដសាមាះកតង់	អ្រ់	ព	ីែរួងចិត្ត	ដៅក្នុង		

រោរអ្ិសាឋាន	រប្រ់	ខ្នុុំ	ដែើម្ី	ឲ្យ	សាថាន្ររួគ	៌នឹង		

ដបើក	ចុំេ	្រករាប់	ខ្នុុំ	ដែរ	។

ដពលខះ្	រោរ	អ្ិសាឋាន	រប្រ់	ខ្នុុំ	ខ្ី	ដកោះ	ខ្នុុំ	មិន	

អាច	រក	ោក្យ	ដពចន	៍ដែើម្ី	បងាហាញ	ពី	ខ្លួន	ខ្នុុំ	ឲ្យ	បាន	

លអែ	។	ខ្នុុំ	កគ្ន់ដត	រាន	អារម្មែ៍	មរួយ	ចុំនរួន	ដៅ	ក្នុង	

ចិត្ត	ដេើយ	ខ្នុុំ	និយយ	ថា	«	កទង	់ករា្រ់	ែឹង	នូវ	អវី	

ដែល	កូន	កុំពុង	ពយាយម	ទូល	ដៅ	កទង់	។	្រូម	

ជរួយ	កូន	ផង	»	។

ដពលខះ្	ដពល	ខ្នុុំ	អ្ិសាឋាន	កប្រិទ្ធិពរ	

ែល់	មហែអូប	អាហារ	ខ្នុុំ	ចាុំ	ថា	្រូម្ី	ដត	

ដៅក្នុង	រោរអ្ិសាឋាន	ែ៏	តូច	មរួយ	ក្ី	ក៏	

សាថាន្ររួគ៌	អាច	ដបើក	ចុំេ	បាន	ដែរ	។	

ខ្នុុំ	ពយាយម	បុំដភ្ច	អុំពី	ពិភពដោក	

ដេើយ	ពយាយម	ភាជាប់	ដៅ	នឹង	

កពះវរបរិា្ររួគ	៌។	ដេើយ	

ដៅក្នុង	រដបៀប	ែ៏	រាបទាប	មរួយ	

ខ្នុុំ	នយិយ	រោរែ៍	ទាុំងឡាយ	

ដែល	ដចញ	ព	ីក្នុង	ែរួងចិត្ត	ខ្នុុំ	។

	 ដពល	ខ្នុុំ	ទទរួល	អារម្មែ៍	

ឆន	ដ្រចក្ី	្រុខសាន្ត	និង	

រោរលរួងដោម	ខ្នុុំ	ែឹង	ថា	សាថាន្ររួគ៌	

បាន	ដបើក	ចុំេ	ែល់	ខ្នុុំ	។

បនាទាប	់ពី	ពរួក	អ្ក	ផ្ពវផសោយ	សា្រនា	បាន	

បដកងៀន	កកុម	កគរួសារ	រប្រ់	ខ្នុុំ	អុំពី	ែុំែឹងលអែ	ដេើយ	

រាតាយខ្នុុំ	បអែអូនក្រីខ្នុុំ	ដេើយនិង	ខ្នុុំ	បាន	ទទរួល	

បុែ្យ	កជមុជ	ទឹក	។	ប៉ុដន្ត	ឪពុកខ្នុុំ	បអែអូនកបុ្រ	

ខ្នុុំ	និង	បអែអូន	ក្រី	ខ្នុុំ	រានាក់	ដទៀត	ពុុំ	បាន	ចូល	ររួម	នឹង	

សា្រនាចកក	ដទ	។	ខ្នុុំ	ពិត	ជា	ចង	់ឲ្យ	ឪពុក	ខ្នុុំ	

រោលាយ	ជា	្ររាជិក	សា្រនាចកក	ណា្រ់	។	ខ្នុុំ	

បាន	តម	អាហារ	ដេើយ	រាល់	ឆថងៃ	ខ្នុុំ	បាន	អ្ិសាឋាន	

ដែើម្ី	ឲ្យ	ឪពុក	ខ្នុុំ	ទទរួល	ែុំែឹងលអែ	ដេើយ	ទទរួល	

បុែ្យ	កជមុជ	ទឹក	។

ខ្នុុំ	បាន	ែឹង	ថា	ខ្នុុំ	កតវូ	អ្ិសាឋាន	្រករាប់	ឪពុក	

ខ្នុុំ	ប៉ុដន្ត	ខ្នុុំ	ក	៏បាន	ែឹង	ដែរ	ថា	ខ្នុុំ	កតូវ	រង់ចាុំ	ចដម្ើយ	

រប្រ់	កពះ	។	ដពលខះ្	កទង	់រាន	កពះបន្អូល	ថា	

«	ដទ	មិន	ទាន់	ដទ	»	។	ដៅ	ទីបុំផុត	ឪពុក	រប្រ់	ខ្នុុំ	

ពិត	ជា	បាន	សាដៅប់	ដេើយ	យល	់ដេើយ	គ្ត់	បាន	

ទទរួល	បុែ្យ	កជមុជ	ទឹក	។

កប្រិន	ដបើ	រាដៅយ	ឬ	ឪពុក	អ្ក	ពុុំ	ទាន់		

ជា	្ររាជិក	សា្រនាចកក	ដៅ	ដ�ើយ	្រូម		

និយយ	ដៅ	រោន់	មិត្ត	រប្់រ	អ្ក	—	គ	ឺកពះវរបិរា	

រប្រ់	អ្ក	ដែល	កទង់	គង	់ដៅ	សាថាន្ររួគ	៌។		

្រូម	ែល	់កទង់	ឲ្យ	បន្ន់	ចិត្ត	រាដៅយ	ឬ	ឪពុក		

រប្រ់	អ្ក	។	្ូរម	និយយ	ដៅរោន់	កទង	់ដោយ	

រាបទាប	និង	ដោយ	ដសាមាះ	កតង់	ដៅក្នុង	រដបៀប	

មរួយ	ដែល	ដសាមាះ	អ្រ់	ពី	ចិត្ត	។	ប៉ុដន្ត	កតូវ	បន្ធអូរ	

អារម្មែ៍	។	កទង	់ជា	អ្ក	កគបក់គង	។	កទង់	ែឹង	

ពី	រដបៀប	ដែើម្ី	ដ្វើ	រោរែ៍	ទាុំងឡាយ	។	កទង	់

សាគាល់	ឪពុក	និង	រាដៅយ	រប្់រ	អ្ក	ជាង	អ្ក	សាគាល់	

ពរួកគ្ត់	ដៅដទៀត	។	កទង់	សាគាល់	ព	ីរដបៀប	ដែើម្ី	

ជរួយ	ពរួកគ្ត	់។

្ូរម	កុុំ	បារម្ភ	ដ�ើយ	។	អ្ក	រាន	មិត្តភក្ិ	

រានាក់	។	្ូរម	អ្ិសាឋាន	ដចញ	ពី	ែរួងចិត្ត	រប្រ់	

អ្ក	ដេើយ	កពះវរបរិា្ររួគ៌	នឹង	សាដៅប់	អ្ក	។	

សាថាន្ររួគ៌	នឹង	ដបើក	ចុំេ	។	កទង	់សាគាល់	អ្ក	

ដេើយ	កទង់	នឹង	កបទាន	ពរ	អ្ក	។	◼

រច
នា
 រូប
ភា
ព ន
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យ
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៉ាស
ស

ក ើ្អ្ន្អាចកធ្វើអ្វដីខ្រះ?

ចុះ នបើ េរណា ម្នាក់ នៅក្នុង បកុម បគួសារ អ្នក ពុំ ដមេ ជា 

សម្ជិក សាសនាចបក ននាះ ? ឬ ចុះ នបើ បកុម បគួសារ 

របស់ អ្នក ពុំ បាេ ្ សារ ភាជាប់ នៅក្នុង បពះវិហារ បរិសុទ្ធ 

ននាះ ? នេះ គឺជា កិច្ចការ បបំា យា៉ាង ដែល ដអលន�ើរ 

យនូសដា បាេ នធ្ើ ដែល អ្នក អាច នធ្ើ ្ ងដែរ ៖

១.  េិយាយ នៅ កាេ់ បពះវរបិតា នៅក្នុង ការអធសិាឋាេ ។ 

បទង់ ជា មិែតែ្កដិ របស ់អ្នក ។

២. អធិសាឋាេ សបម្ប់ បកុម បគួសារ អ្នក ។

៣. ទុក ចិែតែ នលើ បពះវរបិតាសួគ៌ ។ បទង់ សាគាល់ បកុម 

បគួសារ របស់ អ្នក ន�ើយ បទង់ សាគាល ់ពបី រនបៀប នែើម្បី 

ជួយ ពួកគ្ែ់ ។

៤.  បេ្ធលូរ អារម្ណ៍ ន�ើយ កុំ បារម្ភ ន�ើយ ។ 

បពះវរបិតាសួគ ៌គឺ ជា អ្នក បគប់បគង ។

៥. សូម ែឹង ថា បពះវរបិតាសួគ ៌សាគាល់ អ្នក ន�ើយ បទង់ 

េឹង បបទាេ ពរ អ្នក ។

ដូចជា
មិត្តភក្ិម្នាក់
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រ�ឿងរនះបានរកើ្រ�ើងរៅក្ននុងដខឧសភាឆ្នាំ១៨៨៩។

អាណា	រា៉ាទីលោ	ដអនដឌើរ្រិន	បាន	

កជកផ្នុុំ	គ្នា	ជាមរួយ	នឹង	រាដៅយ	នាង	

និង	បងក្រី	នាង	គ	ឺឆអោ	ដៅដករោម	្ ័កត	

ពែ៌	ដៅមា	។	នាង	បាន	ដ�ើញ	រដទះ	

ដភ្ើង	តកមង់	មក	ដៅ	នឹង	កន្នុយ	ដភ្ក	

នាង	។	នាង	ញ័រ	ចុំកបប់	។	រដទះដភ្ើង	

ដនះ	នឹង	យក	នាង	ព	ីកបដទ្រ	្រ៊ុយដអត	ដេើយ	

ចាប់	ដផ្ើម	ែុំដែើរ	រប្រ់	នាង	ដៅរោន់កបដទ្រ	អាដមរិក	។

រាដៅយ	រប្រ់	អាណា	បាន	ខ្ឹប	ជា	ភាសា	្រ៊ុយដអត	ថា	

«	ដ្វើ	ជា	ដក្មង	លអែ	ដេើយ	សាដៅប់	រាម	ដអលដឌើរ	

ខាល្រុន	»	។	គ្ត	់បាន	ឱប	កូន	ក្រី	ទាុំងពីរ	

យ៉ាង	ដែន	។	ដអលដឌើរ	ខាល្រុន	ជា	អ្ក	

ផ្ពវផសោយ	សា្រនា	ដែល	បាន	បដកមើ	ក្នុង	

កបដទ្រ	្រ៊ុយដអត	រយៈ	ដពល	ប	ីឆានាុំ	រាុំង	

ពី	អាណា	រាន	អាយុ	កបាុំបី	ឆានាុំ	។	ឥ�អូវ	

ដនះ	វា	ជា	ដពល	ដែល	គ្ត់	កតូវ	កត�ប	់

ដៅ	កកមុ	កគរួសារ	គ្ត់	ដៅ	រែ្ឋ	ឆអោេូ	ដៅ	

្រេរែ្ឋ	វិញ	។

ដពល	រាដៅយ	បាន	្រដកមច	ចិត្ត	

បញ្អូន	អាណា	និង	ឆអោ	ដៅ	

អាដមរិក	ដែើម្ី	រត់ដគច	ពី	

រោរដបៀតដបៀន	ដៅ	ក្នុង	

កបដទ្រ	្រ៊ុយដអត	

ដនាះ	ដអលដឌើរ	

ខាល្រុន	បាន	្រុុំ	

ដមើល	ដថ	ពរួកដគ	។	ឥ�អូវ	

ដនះ	គ្ត	់ឈរ	ដៅដក្រ	

រដទះដភ្ើង	។	គ្ត់	បាន	ដៅ	

ដក្មងក្រី	ទាុំងពីរ	ឲ្យ	មក	ឯ	គ្ត់	។	

ឆអោ	បាន	ឱប	រាដៅយ	នាង	យ៉ាង	

ដែន	ដេើយ	បាន	ោន	ដៅ	មុខ	ប៉ុដន្ត	អាណា	បាន	

ដៅ	ព	ីខាង	ដករោយ	។

	 អាណា	បាន	នយិយ	ថា	«	កូន	

ក្រឡាញ់	រា៉ាក	់ខាលាុំង	ណា្រ់	»	។	

«	កូន	កបាកែ	ជា	នឹក	រា៉ាក់	»	។

«	រា៉ាក់	ក៏	កបាកែ	ជានឹក	កូន	ដែរ	។	

ឥ�អូវ	ចូរ	សាដៅប់	ដោយ	យក	ចិត្ត	ទុក	ោក់	។	

ដបើ	កូន	ដៅ	កដន្ង	មរួយ	ដែល	កូន	មិន	យល	់

ពី	អវី	ដែល	មនុ្រ្	កុំពុង	នយិយ	ចូរ	កុុំ	

ដភ្ច	អ្ិសាឋាន	ដៅ	កពះវរបរិា	រប្រ់	កូន	

ដែល	កទង	់គង	់ដៅ	សាថាន្ររួគ៌	ដកោះ	តទង់	

អាច	យល	់កូន	បាន	»	។

	ដោយ	ដៅដត	គិត	ពី	ោក្យ	្រម្ី	រប្រ់	រាដៅយ	

នាង	អាណា	បាន	ដ�ើង	រដទះដភ្ើង	ដេើយ	

បាន	អង្គនុយ	ចុះ	ដក្រ	ឆអោ	និង	ដអលដឌើរ	

ខាល្រុន	។	នាង	បាន	រំដភើប	អុំព	ីរោរជិះ	

រដទះដភ្ើង	ដលើក	ែុំបូង	រប្់រ	នាង	ប៉ដុន្ត	ឥ�អូវ	

ដនះ	នាង	កគ្នដ់ត	ចង់	ដ�ើញ	រាដៅយ	នាង	

មរួយ	ដភង្	ចុងដករោយ	ប៉ុដណាណះ	។	រដទះដភ្ើង	

ខ្្រ់	ដពក	នាង	ដមើល	មិន	ដ�ើញ	មុខ	មន្ុរ្		

ដទ	ប៉ដុន្ត	នាង	បាន	ញញឹម	ដពល		

នាង	បាន	ដ�ើញ	្ ័កត	ពែ៌		

ដៅមា	រប្រ់	រាដៅយ	នាង	ដែល	ដៅ	

ខ្្រ់	ផុត	េវអូង	មនុ្រ្	។	វា	បាន	

រំឭក	នាង	ថា	រាដៅយ	កុំពុង	ដត	

ដមើល	នាង	។

ជាមរួយ	នឹង	ដផ្ង	មរួយ	

កុំ្ររួល	្ ុំ	ដនាះ	រដទះដភ្ើង	បាន	ចាប់	ដផ្ើម	

រំកិល	ដៅ	មុខ	។	ពី	ែុំបូង	វា	រំកិល	យឺតៗ	

ដែល	រាដៅយ	អាច	រត់	រាម	ពី	ចុំដេៀង	

រដទះដភ្ើង	បាន	។	្័កត	ពែ៌	ដៅមា	កគវ	ីដៅ	
រច
នា
 រូប
ភា
ព 
នដា

យ
 ស

សេ
ណា

 នជ
 ស

៊ី ដថ
េេ

បី

ការធ្វើដធំ�ើររបស់អាណា
កោយកជស៊មីកា�សឈិៃ

ដ ្្អក នៅនលើ ែំនណើរ នរឿងពិែ
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កុមា
រ

រកអាណា	។	ប៉ដុន្ត	មិន	យូរ	ប៉ុនាមាន	្ ័កត	ពែ៌	ដៅមា	បាន	បាត់	ក្រដរាល	ដៅ	។	

អាណា	ដផអែក	ដៅ	នឹង	កញ្ចក	់បងអែលួច	ដេើយ	បាន	គិត	ថា	អវី	នឹង	ដៅ	រង់ចាុំ	នាង	ដៅ	

ខាង	មុខ	។

បីបរួន	្របាដៅេ៍	ដករោយ	មក	អាណា	បាន	ដផអែក	ដៅនឹង	កញ្ចក	់បងអែលួច	រប្់រ	

រដទះដភ្ើង	មរួយ	ដទៀត	។	រដទះដភ្ើង	មរួយ	ដនះ	នាុំ	នាង	ដៅ	រោន់	ទីកកុង	្រលត	៍

ដលក	រែ្ឋ	យូថាេ៍	។	«	អាដមរិក	ដមើលដៅ	ខ្ុរ	ពី	្រ៊ុយដអត	មិនអញ្ឹង	?	»	

នាង	បាន	និយយ	ដៅ	ឆអោ	។

«	មិនអញ្ឹង	»	ឆអោ	បាន	ខ្ឹប	កត�ប់	ដៅ	វិញ	ជា	ភាសា	្រ៊ុយដអត	។	

«	ប៉ុដន្ត	អាដមរិក	គឺ	ជា	លុំដៅោឋានឥ�អូវ	ដនះ	ដេើយ	ដបើ	ដយើង	ខុំ	ដ្វើរោរ	កគប់កគ្ន	់

ដនាះ	ដយើង	អាច	នាុំ	រា៉ាក់	មក	ទី	ដនះ	បាន	»	។

ពុុំ	រាន	លុយ	កគប់កគ្ន	់្រករាប	់រាដៅយ	ដែើម្ី	ទិញ	្រុំបុកត	រប្រ់	ខ្លួន		

គ្ត់	ផ្ទាល់	ដនាះ	ដទ	។	កកុម	កគរួសារ	មរួយ	ដៅ	ទីកកុង	អូេ្គឌិន	រែ្ឋ	យូថាេ៍	

បាន	ចុំណាយ	្រករាប់	រោរដ្វើ	ែុំដែើរ	រប្រ់	ឆអោ	មក	អាដមរិក	។	ឆអោ		

នឹង	កតូវ	សានាក់ដៅ	ជាមរួយ	ពរួកដគ	ដៅ	ក្នុង	ក្រិោឋាន	ដេើយ	ដ្វើ	រោរ	ដែើម្ី	ជា		

្រុំែង	ដៅ	ពរួកដគ	វិញ	។	ប៉ុដន្ត	អាណា	នឹង	សានាក់ដៅ	ជាមរួយ	មីង	នាង	ដៅ		

ទីកកងុ	្រលត	៍ដលក	។	មីង	រប្រ់	អាណា	បាន	មក	រែ្ឋ	យូថាេ៍	បរួនកបាុំ		

ឆានាុំ	មុន	ដនាះ	ដេើយ	រាដៅយ	បាន	្ររដ្ររ	្រុំបុកត	ដៅ	កបាប	់គ្ត់	ថា	អាណា		

នឹង	មក	។

ដករៅពី	រដទះ	ដភ្ើង	ពរួកដគ	បាន	ជិះ	ទូក	រោត	់្រមុកទ	ខាង	

ដជើងដៅរោនោ់ណារា៉ាក	។	បនាទាប់	មក	ពរួកដគ	បាន	ជិះ	ទូក	ដៅ	កបដទ្រ	

អង់ដគ្្រ	និង	ដអរ�ង់	មុន	នឹង	្ ្ងរោត	់មហា្រមុកទ	អារា�ង់ទិច	ដេើយ	

ចត	ដៅ	ទីកកុង	នូវ	ដយ៉ាក	។	អាណា	បាន	ពុល	កបា៉ាល	ដ្រ្ើរដតដពញក្នុង	

រោរដ្វើ	ែុំដែើរ	១៥	ឆថងៃ	ដនាះ	។	នាង	បាន	្ ូរ	ចិត្ត	ដែល	បាន	ជិះ	រដទះដភ្ើង	ព	ីរែ្ឋ	

នូវ	ដយ៉ាក	ដៅ	រែ្ឋ	យូថាេ៍	។

	នាយរោរ	រដទះដភ្ើង	បាន	កបរោ្រ	ថា	«	អេូ្គឌិន	យូថាេ៍	!	»	។	អាណា	

មិន	ទាន	់ដចះ	ភាសា	អង់ដគ្្រ	ដៅ	ដ�ើយ	ប៉ុដន្ត	នាង	សាគាល	់ដោមាះ	ទីកកុង	។	

ែរួងចិត្ត	នាង	បានធាលាកក់្រយុងចុះ	។	វា	បាន	ធាលាកក់្រយុងចុះរោន	់ដត	ដករៅ	

ដពល	ដអលដឌើរ	ខាល្ុរន	បាន	ឈរ	ដ�ើង	ដេើយ	យក	រោបូប	រប្រ់	គ្ត់	

និង	រប្រ់	ឆអោ	។

នាង	បាន	្ររួរ	បងក្រី	នាង	ថា	«	ដតើ	បង	កតូវដត	ដៅ	ឬ	?	»

«	ចា៎ា្រ	»	ឆអោ	បាន	ដ្្ើយ	ដោយ	ទន់ភ្ន	់។	«	កុុំ	កពរួយ	អ	ីអ្ក	មីង	នឹង	

ដៅ	ទដីនាះ	ដពល	អូន	ដៅ	ែល់	ទីកកុង	្រលត	៍ដលក	»	។

អាណា	បាន	្រម្ឹង	ដមើល	ដពល	ឆអោ	និង	ដអលដឌើរ	ខាល្រុន	ជរួប	នឹង	

កកុម	កគរួសារ	គ្ត	់ដៅ	ឯ	សាថានីយ៍	។	ពរួកដគ	ឲ្យ	ឆអោ	ជិះ	ក្នុង	រដទះ	ដែល	រាន	

តុំបូល	នាុំ	នាង	ដៅ	រោន់	ផ្ះ	ថ្មី	រប្រ់	នាង	ដៅ	ឯ	ក្ិរោឋាន	ដេើយ	បន្ត	ដ្វើ	ែុំដែើរ	

ដៅ	រែ្ឋ	ឆអោេូ	។	ឥ�អូវ	ដនះ	អាណា	ពិត	ជា	រាន	អារម្មែ៍	ឯដរោ	ណា្រ់	។
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រដទះដភ្ើង	ោន	់្ូររ	្រន្ធឹក	បរ	រោត	់រាកតី	ងងឹត	ទាល់ដត	វា	បាន	ឈប់	ដោយ	

ញ័រ	ដៅ	ឯ	សាថានីយ	៍ទីកកុង	្រលត	៍ដលក	។	វា	ជិត	ោក់	កណាដាល	អាកធាត	ដៅ	

ដេើយ	។	អាណា	បាន	ទាញ	រោបូប	រប្រ់	នាង	ដេើយ	ដោត	ចុះ	ដៅ	កដន្ង	

ឈរ	។	ដភ្ក	ែ៏	ងងុយ	រប្រ់	នាង	បាន	ពយាយម	រកដមើល	មីង	នាង	។

ប៉ុដន្ត	ពុុំ	រាន	នរណា	រានាក	់រង់ចាុំ	នាង	ដ�ើយ	។

អាណា	ចាប	់ដផ្ើម	ភ័យ	ខាលាច	។	នាង	្រម្ឹង	ដមើល	ដលើ	កដន្ង	ឈរ	ម្ង	

ដទៀត	ដោយ	្រង្ឹម	ថា	នាង	បាន	ដមើល	រំលងអវីមរួយ	។	ដភ្ក	រប្រ់	នាង	

ខុំ្រម្ឹងដមើល	ដៅ	ដលើ	ក្រដរាល	ទាុំងឡាយ	។	នាង	បាន	ពយាយម	្ររាគាល់	

ដមើល	មុខ	មន្ុរ្	ដែល	ដៅ	ក្នុង	ពន្ឺ	ភ្ឹបដភ្តៗ	។	ប៉ដុន្ត	មីង	រប្រ់	នាង	មិន	

បាន	ដៅ	ទី	ដនាះ	ដទ	។

មន្ុរ្	ែឆទ	ទាុំងឡាយ	បាន	ដែើរ	មក	រក	នាង	ដេើយ	្ររួរ	្រុំែួរ	នានា	។	

អាណា	បាន	គិត	ថា	ពរួកដគ	ចង	់ជរួយ	ប៉ុដន្ត	នាង	ពុុំ	យល់	អវី	ដែល	ពរួកដគ	កុំពុង	

និយយ	ដទ	។

ខ្នុុំ	ពុុំ	ធាលាប់	រាន	អារម្មែ៍	ភ័យ	ខាលាច	ខាលាុំង	យ៉ាង	ដនះ	ពី	មុន	មក	ដ�ើយ	ដៅ	

ក្នុង	ជីវិត	នាង	។	មិន	ដមន	ដៅដពល	ដែល	មិត្ត	ររួម	ថានាក់	រប្រ់	នាង	ដៅ	កបដទ្រ	

្ុ៊រយដអត	ដែល	បាន	ចុំអក	�ក�ឺយឲ្យ	ជុំដនឿ	ថ្មី	រប្រ់	នាង	ដនាះ	ដទ	។	មិន	

ដមន	ដពល	នាង	បាន	ឈឺ	ដៅដលើ	ទូក	មក	រោន	់នូវ	ដយ៉ាក	ដនាះ	ដទ	។	ដេើយ	ក៏	

មិន	ដមន	ដៅ	ដពល	ដែល	នាង	បាន	និយយ	ោក្យ	ោ	ែល់	រាដៅយ	នាង	ដែរ	។

អាណា	បាន	បិទ	ដភ្ក	នាង	ដេើយ	បាន	នឹក	គិត	ព	ីោក្យ	រប្រ់	រាដៅយ	នាង	៖	

«	កុុំ	ដភ្ច	អ្ិសាឋាន	ដៅ	កពះវរបរិា	រប្់រ	កូន	ដែល	កទង	់គង់	ដៅ	សាថាន្ររួគ៌	

ដកោះ	តទង	់អាច	យល់	កូន	បាន	»	។

អាណា	បាន	លុត	ជង្គង់	ចុះ	ដៅ	កដនង្	ឈរ	ដក្រ	រោបូប	រប្រ់	នាង		

ដេើយ	បាន	អ្ិសាឋាន	យ៉ាង	ខាលាុំង	ជាង	ដពល	នានា	ទាុំងអ្រ់	ដែល	នាង	ធាលាប	់

អ្ិសាឋាន	ដៅក្នុង	ជីវិត	នាង	។	នាង	បាន	អ្ិសាឋាន	ថា	កពះវរបរិា	នឹង	បញ្អូន	

នរណា	រានាក់	ដែល	នយិយ	ភាសា	្ុ៊រយដអត	ដេើយ	អាច	យល់	នាង	បាន	។

ដៅ	ដពល	នាង	បញ្ចប	់រោរអ្ិសាឋាន	នាង	បាន	្រុំ�ឹង	ដ�ើង	ដលើ	។	ដៅដត	

ពុុំ	រាន	នរណា	រានាក	់រង់ចាុំ	នាង	ដ�ើយ	។	ប៉ុដន្ត	នាង	បាន	ដ�ើញ	កកុម	កគរួសារ	

ជនជាតិ	អាល្ឺម៉ង់	មរួយ	ដែល	នាង	បាន	សាគាល់	ពី	ដពល	ជិះ	រដទះ	ដភ្ើង	។	រាដៅយ	

ជនជាតិ	អាល្ឺម៉ង់	ដនាះ	បាន	កបាប់	នាង	ឲ្យ	ដៅ	រាម	ពរួកដគ	។	អាណា	បាន	

ទាញ	រោបូប	នាង	ដេើយ	អូ្រ	វា	ដៅ	រាម	ពរួកដគ	ទាុំង	យុំ	ផង	។

នាង	បាន	ដែើរ	រាម	ពរួកដគ	រេូត	ែល់	ដរោលាង	ទាវារ	ខាង	ត្អូង	វិសាលោឋាន	

ឆន	កពះវិហារ	បរិ្រុទ្ធ	។	នាង	បាន	កកដ�ក	ដមើល	ដៅ	កដន្ង	ដែល	កពះវិហារ	

បរិ្រុទ្ធ	ថ្មី	ែ៏	ក្រ្់រ	សាអាត	ដទើបដត	កតូវបាន	សាង្រង់	។	រដំពច	ដនាះ	អាណា	

បាន	ឮ	ជុំហាន	ដែើរ	យ៉ាង	ញាប់	ដៅ	ដក្រ	ដនាះ	។	ក្រ្តី	រានាក់	បាន	ដែើរ	យ៉ាង	

កបញាប	់តកមង	់មក	ពរួកដគ	ដោយ	្រម្ឹង	ដមើល	យ៉ាង	យក	ចិត្ត	ទុក	ោក់	ដៅដលើ	

ជនឥដនាតាកបដវ្រន៍	ដែល	ដទើប	មក	ែល់	ទាុំងអ្រ់	។	ក្រ្តី	ដនាះ	្រម្ឹង	ពុុំ	ោក់	



កុមា
រ

ដភ្ក	ដៅ	ដលើ	កកុម	កគរួសារ	ជនជាតិ	អាល្ឺម៉ង	់ដនាះ	។	បនាទាប់	មក	គ្ត់	បាន	

ឈប	់ដៅ	កតឹម	អាណា	។	ដពល	អាណា	្រម្ឹង	ដមើល	ដៅ	ដលើ	ក្រ្តី	ដនាះ	

បាន	ឈប	់ដេើយ	្រម្ឹង	ដមើល	។	អាណា	បាន	្រម្ឹង	ដៅ	វិញ	ដេើយ	

នាង	បាន	រាន	ដ្រចក្ី	្រង្ឹម	ដ�ើង	។

អាណា	សាគាល	់គ្ត	់!	គ្ត	់គឺ	ជា	កគូ	ថានាក	់សាោ	ឆថងៃ	អាទិត្យ	រប្រ់		

នាង	ដែល	បាន	មក	រែ្ឋ	យូថាេ៍	ដទើប	ដត	មរួយ	ឆានាុំ	មុន	ដនះ	ប៉ុដណាណះ	!		

នាង	សាគាល់	គ្ត	់!

អ្កកគូ	បាន	ទាញ	អាណា	មក	ឱប	យ៉ាង	ដែន	។	គ្ត់	បាន	ជូត	ទឹក	

ដភ្ក	អាណា	ដចញ	ដេើយ	បាន	ខ្ឹប	ជា	ភាសា	្ុ៊រយដអត	ថា	«	ខ្នុុំ	បាន	ភាញាក	់

ដ�ើង	ម្ង	ដេើយ	ម្ង	ដទៀត	។	រូបភាព	ឆន	ជន	ឥដនាតាកបដវ្រន៍	ទាុំងឡាយ	

បាន	រាន	ដពញ	គុំនិត	ខ្នុុំ	។	ខ្នុុំ	មិន	អាច	ដែក	លក	់វិញ	ដទ	។	ខ្នុុំ	ទទរួល	រោរ	

បុំផ្ុរ	ឲ្យ	មក	កពះវិហារ	បរិ្រុទ្ធ	ដែើម្ី	ដមើល	ថា	ដបើ	រាន	នរណា	រានាក់	ដែល	

ខ្នុុំ	សាគាល់	ដៅ	ទី	ដនះ	»	។	គ្ត	់បាន	រោន	់ឆែ	អាណា	ដេើយ	នាុំ	នាង	ដែើរ	ដៅ	

រាម	ផ្អូវ	។	«	ឥ�អូវ	ដនះ	មក	ជាមរួយ	ខ្នុុំ	»	។

ដករោយ	មក	អាណា	បាន	ែឹង	ថា	មីង	និង	ពូ	រប្រ់	នាង	បាន	ប្អូរ	ដចញ	ពី	

ទីកកងុ	្រលត	៍ដលក	ដេើយ	ពុុំ	បាន	ទទរួល	្រុំបុកត	រប្រ់	រាដៅយ	នាង	ដទ	។	

កគូ	រប្រ់	នាង	បាន	ដផ្ើ	សារ	ដៅ	ពរួកគ្ត់	ដេើយ	ពរួកគ្ត់	បាន	មក	យក	

អាណា	ដៅ	បរួន	ឆថងៃ	ដករោយ	មក	។	ដៅ	ទី	បុំផុត	ឆអោ	និង	អាណា	បាន	

រាន	លទ្ធភាព	យក	រាដៅយ	មក	អាដមរិក	ដែរ	។

ប៉ុដន្ត	្រករាប់	ដពល	ដនះ	គ្មានអវីដែលហាក់ែូចជា	្រុំខាន់	ដទ	។	ដពល	

អាណា	បាន	ដែើរ	ដៅ	ផះ្	កគូ	រប្រ់	នាង	នាង	បាន	គិត	ថា	«	កពះវរបិរា្ររួគ៌	

បាន	ដ្្ើយ	តប	រលើស	ពី	រោរអ្ិសាឋាន	រប្រ់	ខ្នុុំ	ដៅ	ដទៀត	។	ខ្នុុំ	កគ្ន់ដត	

បាន	្រូម	ឲ្យ	រាន	នរណា	រានាក់	ដែល	អាច	យល់	ខ្នុុំ	និយយ	ដត	កទង់	ដថម	

ទាុំង	បាន	បញ្អូន	អ្ក	ដែល	ខ្នុុំ	ស្គាល់	ដទៀត	ផង	។	◼

អ្នកនិពន្ធ�ស់រៅក្ននុង�ែ្ឋអា�ីសសែលូណាស.�.អា.។

ចរូរណស្វងរ្វីរជៃ្ ្ននុងម្្ុមម្គរួសារ
របស់អ្នក

សូម ែល់ ឪពុក ម្ដាយ អ្នក ឬ នោកតា 

នោកយាយ អ្នក ឲ្យ បបាប់ អ្នក អំពបី នរឿងរ៉វនានា 

អំពបី បកុម បគសួារ អ្នក ។ អ្នក អាច េឹង រកនឃើញ 

វីរជេ ម្នាក់ នចញ ពបី អែបីែកាល នេ បកុម បគួសារ អ្នក !
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កោយចចអ័រអាយុ៩ឆ្នាំរដ្ៃរូមុឈិចស៊មី្រូ

ម្ន	ដពល	ជា	ដកចើន	ែង	ដែល	កពះវរបិរា		

បាន	ឮ	និង	ដ្្ើយ	តប	រោរអ្ិសាឋាន		

រប្រ់	ខ្នុុំ	។	រោរចងចាុំ	ែុំបូង	ដគ	រប្រ់	ខ្នុុំ	អុំពី	ដរឿង		

ដនះ	គ	ឺដពល	ខ្នុុំ	អាយុ	បរួន	ឆានាុំ	។	ខ្នុុំ	បាន	បាត់	ែុុំ		

្រករាប	់ដលង	ទាុំងឡាយ	ដែល	ខ្នុុំ	ចង	់ដលង	។		

ែូដច្ះ	ខ្នុុំ	បាន	ចូល	ដៅ	បន្ប	់រប្រ់	ខ្នុុំ	ដេើយ	លុត		

ជង្គង់	ចុះ	អ្ិសាឋាន	។	ខ្នុុំ	្រុុំ	កពះវរបិរា្ររួគ	៌	

ដែើម្ី	ជរួយ	ខ្នុុំ	ឲ្យ	រក	ដ�ើញ	កបោប់	ដលង	រប្រ់	ខ្នុុំ	។		

រោរអ្ិសាឋាន	រប្រ់	ខ្នុុំ	កតូវបាន	ដ្្ើយ	តប	មរួយ	រដំពច	

—	ខ្នុុំ	បាន	រកដ�ើញ	ែុុំ	្រករាប	់ដលង	រប្រ់	ខ្នុុំ	ដៅ	

បន្ប់	ដក្រ	ដនាះ	។

ក្នុង	ដពល	ែ៏	្រុំខាន	់បុំផុត	មរួយ	ដែល	

រោរអ្ិសាឋាន	រប្រ់	ខ្នុុំ	កតូវបាន	ដ្្ើយ	តប	គឺ	ជាមរួយ	

កកុម	កគរួសារ	ខ្នុុំ	ទាុំងមូល	។	ពីរបី	ដខ	ដករោយ	ព	ី

បង	ជែីូន	មរួយ	រប្រ់	ខ្នុុំ	គ	ឺកគីសាទាន	បាន	បញ្ចប	់

ដប្រកកម្ម	រប្រ់	គ្ត់	គ្ត	់បាន	ដបើកបរ	ដៅ	ដពល	

យប់	ដករៅ	ដៅដលើ	ផ្អូវ	ភ្ុំ	ដែល	រាន	ដកជាះ	ដករៅ	។	

ឡាន	គ្ត់	និង	ឡាន	មរួយ	ដទៀត	បាន	បុក	គ្នា	។	

អ្ក	ដបើកបរ	មរួយ	ដទៀត	មិន	ដកើត	អី	ដទ	ប៉ុដន្ត	បង	

ជីែូន	មរួយ	រប្រ់	ខ្នុុំ	កតវូបាន	យក	ដៅ	មន្ីរ	ដពទ្យ	

ដោយ	ឧទ្ធម្ភគចកក	។

កគីសាទាន	បាន	រាន	របរួ្រ	យ៉ាង	្ ងៃន់្ងៃរ	ដៅ	ដលើ	

រាងរោយ	ទាុំងមូល	រប្រ់	គ្ត	់។	គ្ត់	បាន	ធាលាក	់

ចូល	ក្នុង	ែុំដែើរ	ភ្ឹក	ដេើយ	ពរួក	កគូដពទ្យ	ពុុំ	គិត	

ថា	គ្ត់	នឹង	ភាញាក់	ែឹង	ខ្លួន	ដ�ើយ	។	កកមុ	កគរួសារ	

រប្រ់	ដយើង	បាន	្រដកមច	ចិត្ត	ថា	នឹង	តម	អាហារ	។	

ឪពុក	រាដៅយ	បងបអែអូន	ក្រី	ដោករា	ដោកយយ	

មីង	ព	ូរប្រ់	ខ្នុុំ	និង	បងបអែអូន	ជែីូន	មរួយ	រប្រ់	ខ្នុុំ	

ទាុំងអ្រ់	បាន	ោក	់ដវន	គ្នា	តម	អាហារ	្រករាប	់

កគីសាទាន	។	ខ្នុុំ	បាន	តម	អាហារ	ដៅ	ឆថងៃ	ដរៀន	មរួយ	។	

ខ្នុុំ	កតវូដត	ពន្យល	់ែល់	កគូ	និង	មិត្ត	ររួម	ថានាក	់រប្់រ	

ខ្នុុំ	ព	ីមូលដេតុ	ដែល	ខ្នុុំ	ពុុំ	ញាដុំ	អាហារ	ឆថងៃ	កតង់	ដៅ	

ឆថងៃ	ដនាះ	។	ខ្នុុំ	មិន	កបរោន់	ក្នុង	រោរ	មិន	ញាដុំ	អាហារ	

មរួយ	ឆថងៃ	ដនាះ	ដទ	ដកោះ	ខ្នុុំ	បាន	តម	អាហារ	្រករាប់	

បង	ជែីូន	មរួយ	រប្់រ	ខ្នុុំ	។

ព្រះវរបិតាសួគ៌ធ្លើយតបការអ្ិស្ឋានរបស់ខ្ញំ

រច
នា
 រូប
ភា
ព ន
ដា
យ
 ដា

េ 
បឺ

សែំួរសម្រាប់អ្្ន
នែើ ម្េ ការណ៍ អ្បី ខលះ ដែល អ្នក បែូវការ ជំេួយ ? សូម 

ចងចាំ ថា បែូវ េិយាយ ជាមួយ េឹង បពះវរបិតាសួគ៌ ។

កពះវរបរិា្ររួគ	៌បាន	ដ្្ើយ	តប	រោរអ្ិសាឋាន	

រប្់រ	ពរួក	ដយើង	ដេើយ	ដៅ	ទ	ីបុំផុត	កគីសាទាន	បាន	

ភាញាក់	ែឹង	ខ្លួន	ដ�ើង	ពី	ែុំដែើរ	ភ្ឹក	រប្រ់	គ្ត់	។	

គ្ត់	ដៅដត	មិន	ទាន់	រាន	្រុខភាព	ដពញ	ដលញ	

ដ�ើង	វិញ	ដទ	ប៉ដុន្ត	គ្ត់	បាន	រីក	ចដកមើន	ខះ្ៗ	។		

ខ្នុុំ	ែឹង	ថា	កគីសាទាន	កតូវរោរ	ដពល	ដវោ	យូរ	ដែើម្ី	

បាន	ជា	្រះដ្រ្ើយ	ដ�ើង	វិញ	។	ដយើង	ដៅដត	

អ្ិសាឋាន	្រករាប	់គ្ត់	។	អវីៗ	កគប់	យ៉ាង	

អាច	្រដកមច	ដៅ	បាន	ជាមរួយ	នឹង	ជុំនរួយ	រប្រ់	

កពះវរបរិា្ររួគ	៌។	◼



កុមា
រ
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ចូរមកតាមខ្ញំ
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© 2015 ដោយ Intellectual Reserve, Inc. រក្សា សិទ្ិ គ្រប់ យ៉ាង ។
បទចដគរៀង ដេះ អាច ថត ចរ្លង យក្ រក្ ដគបើគរាស់ រ្តងម្កាល សគម្ប់ ការ ដគបើគរាស់ ក្្នុង សាសនាចគក្ េិង តារ ដ្រហោឋាេ ដែល ពុំ ដរេ ជា អាជីវក្រ្ម ។

ដសចក្្តី ជូេ ែំណឹង ដេះ គតូវ បិទ ដៅ ដលើ សំដៅ ចរ្លង េីរួយៗ ។

 2. « ចូរ  រក្  តារ  ខ្នុំ »  ប  េ្ទូល  ដ្អែរ  ដលហែរ

 ក្្នុង  វា  ចារ  ែ៏  ទេ់  ភ្លេ់  ទាំង  ដេះ

 ដែើ  រ្ី  ជំ  រុញ  េិង  ញ៉ាំង  ស  តិ ។

 ដត  ម្េ  េ័យ  ពិត  ដចង  ចាំង  ចិ  ដ្ចែង

 1. « ចូរ  រក្  តារ  ខ្នុំ »  គទង់  ម្េ  ប  េ្ទូល

 ដែើ  រ្ី  ដយើង  អាច  រួប  រួរ  ដលើក្  ស្ទួយ

 ក្្នុង  ក្្តី  គស  ឡាញ់  នេ  បុគត  ដត  រួយ ។

 ចូរ  ដយើង  ដែើរ  តារ  ោេ  គទង់  ទាំង  រូល

ចូរ រក្ តារ ខ្នុំ
(សគម្យ)

ដោយរាបទាប
ទំេុក្បទ ដោយ ៖ ចេ េីខូលសិេ

ទំេុក្ ដភ្លង ៖ ដោយ សាំយ៉ូដែល ម្៉ាក្់ប៊ឺសី

 4.  ដយើង  រិេ  គតឹរ  ដត  អាច  តារ  រា  ទា

 3.  រិេ  គ្រប់  គរាេ់  ដទ  ដបើ  គរាេ់  ដត  ែឹង

 រ  បស់  គទង់  ដៅ  ក្្នុង  ដោ  កា  ដេះ

 ដយើង  គតូវ  តារ  គទង់  ទុក្  ជា  លំ  េឹង

 ដពល  ដយើង  ចាក្  ដោក្  ដេះ  ដៅ  រស់  ដក្្រ

 ក្្នុង  ែំ  ដណើរ  នេ  ដោ  ក្ិយ  ដសា  កា ?

 ជា  រួយ  គពះ  ដយើង  ទ  ទួល  ររ  តក្ ។

 ដៅ  កាេ់  លំ  ដៅ  ែស់  ក្ល្  ត  ដៅ ។



កោយជដីៃប៊មីងហាំ

ព្រះដយ្ូ៊រវ	បាន	កបាប	់ដរឿង	មរួយ	ឬ	ដរឿង	ដកបៀបដ្ៀប	មរួយ	អុំពី	បុរ្រ	រានាក់	

ដែល	បាន	ឲ្យ	កបាក់	ដៅ	មន្ុរ្	បី	នាក	់ខ្ចី	ជា	អ្ក	ដែល	បាន	ដ្វើរោរ	ឲ្យ	

គ្ត់	។	បនាទាប់	មក	បុរ្រ	ដនាះ	បាន	ដចញ	ដៅ	ឆាងាយ	ដៅ	។	ដពល	គ្ត់	មិន	

ដៅ	មន្ុរ្	ពីរ	នាក់	បាន	ខិតខុំ	ដ្វើរោរ	ដេើយ	បាន	ដកបើកបា្់រ	កបាក់	រប្រ់	

ពរួកដគ	ដែើម្ី	បដងកើន	កបាក់	ដថម	ដទៀត	ដែើម្ី	កបគល	់ឲ្យ	បុរ្រ	ដនាះ	វិញ	។	ប៉ុដន្ត	

មនុ្រ្	រានាក	់កគ្នដ់ត	បាន	កប	់កបាក់	គ្ត	់ទុក	ដកោះ	គ្ត	់ខាលាច	បាត់	វា	។	

ដពល	បុរ្រ	ដនាះ	មក	វិញ	គ្ត់	បាន	ផ្ល	់រងាវាន់	ែល់	ពរួក	អ្ក	ទាុំង	ពីរ	ដែល	

បាន	បដងកើន	កបាក់	ដែល	គ្ត	់បាន	ឲ្យ	ពរួកដគ	ខ្ចី	។	ប៉ដុន្ត	គ្ត	់បាន	យក	កបាក	់ពី	

បុរ្រ	រានាក	់ដែល	មិន	បាន	ពយាយម	កដងកើន	វា	ដសាះ	។	(	្រូមដមើល	រា៉ាថាយ	

២៥:១៤–២៩	)	។

ែូច	ជា	បុរ្រ	ដៅក្នុង	ដរឿង	ដកបៀបដ្ៀប	ដនាះ	ដែរ	កពះវរបរិា្ររួគ	៌បាន	

កបទាន	ែល់	ដយើង	រានាក់ៗ	នូវ	អវី	មរួយ	ដែល	រាន	តឆម្	—	មិន	ដមន	ជា	កបាក់	ដទ	

ប៉ុដន្ត	ជា	្រមត្ភាព	ឬ	ដទពដរោ្រល្យ	ពដិ្រ្រ	ទាុំងឡាយ	ែូចជា	រោរដកចៀង	

រោរបងាហាញ	ដ្រចក្ី	ក្រឡាញ់	រោររត	់ឬ	រោរជរួយ	អ្ក	ែឆទ	។	ែូច	ជា	មន្ុរ្	

ដៅក្នុង	ដរឿង	ដកបៀបដ្ៀប	ដនាះ	ដែរ	អ្ក	កតូវដត	ខិតខុំ	កបឹងដកបង	ដែើម្ី	ដ្វើ	ឲ្យ	

ដទពដរោ្រល្យ	រប្រ់	អ្ក	រីក	លូតោ្រ់	ដ�ើង	!

ដតើ	អ្ក	អាច	ដ្វើ	រាម	រោរបដកងៀន	រប្រ់	កពះដយ្ូ៊រវ	ដោយ	រោរ	ដកបើកបា្រ់	

និង	អភិវឌ្ឍ	ដទពដរោ្រល្យ	រប្រ់	អ្ក	ដោយ	រដបៀប	ណា	?	អ្ក	អាច	រាន	

អារម្មែ៍	រោនដ់ត	រីករាយ	និង	ជរួយ	អ្ក	ែឆទ	ដទៀត	ដពល	អ្ក	ដ្វើ	ែូដចានាះ	។	◼

អ្នកនិពន្ធ�ស់រៅក្ននុង�ែ្ឋយូថ្ហ៍ស.�.អា។

ធរឿងធពបៀបធ្ៀប្ ីធេ្ធកាសល្យ

ក្រលកវោសម្រាប់ម្្ររះគម្ដីរ
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នរៀេ អំពបី បពះ គម្បីរ សញ្ញា ថ្បី ជាមួយ គ្នា នៅ ឆ្នាំ នេះ !

ករៀៃបណៃ្ថមកទៀ្
នទពនកាសល្យ មួយ គឺ ជា សមែ្ថភាព 

ពិនសស មួយ ែូច ជា នទពនកាសល្យ 

នេ ការ គូរ រូប ។ ប៉ុដេតែ នៅ ជំនាេ់ របស ់

បពះនយស៊ូវ ពាក្យ ចទ្ចរោសល្យ 

ម្េេ័យ ថា បបាក់ មួយ ចេំួេ ដែល ម្េ 

ែនមល ម�ិម្ ។ នែើ នទពនកាសល្យ ទាំង ពបីរ 

បបន្ទ នេះ ែូច គ្នា យា៉ាង ែូច នមដច ?
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កុមា
រ

ការក�ើងៃឈិយាយ្ ្ននុងម្្ុមម្គរួសារ
សូម ជួយ ែល់ សម្ជិក បកុម បគួសារ ម្នាក់ៗ ឲ្យ បបាប់ យា៉ាង នហាច ណាស ់នទពនកាសល្យ មួយ 

ដែល នគ ម្េ ។ នែើ អ្នក អាច ជួយ គ្នា នៅ វិញ នៅ មក នែើម្បី នធ្ើ ឲ្យ នទពនកាសល្យ របស់ អ្នក រីក 

ចនបមើេ យា៉ាង ណា ? សូម េិយាយ អំពបី រនបៀប ដែល ការនបបើបបាស់ នទពនកាសល្យ របស់ អ្នក  

ជួយ អ្នក ែនទ នទៀែ េិង បគ្ហាញ បពះវរបិតាសួគ៌ ពបី ការែឹង គុណ របស់ អ្នក ។ អនញ្ជើញ សម្ជិក 

បកុម បគសួារ ឲ្យ ដស្ងរក នទពនកាសល្យ របស់ គ្នា នៅ វិញ នៅ មក ន�ើយ ដចកចាយ ការសរនសើរ ែ៏ 

នសាមាះបែង់ មួយ ជា នរៀង រល់ នថងៃ ។

បទចង្មៀរ៖ អូរ ែូច េិយាយ ថា « ឲ្យ » ( ចសៀវចៅ ្ ចបមៀង កុមារ ទំព័រ ១១៦ ) ។

បទ្ម្ពីរ៖ នគ្លលទ្ធិ េិង នសចកដបី សញ្ញា ៤៦:១១

វីបដអូ៖ សូម នៅ កាេ់ Biblevideos.org នែើម្បី នមើល “The Parable of the Talents”

ណច្ចាយកទ្រកកាសល្យ

របស់អ្ន្!

 ទដី្ណៃ្ង៖

 ន�ងៃ៖

 ក្រលកវោ៖

្រែ៌រាៃ្រដីម្្ររះគម្ដីរ
ការ សដមដង តាម នរឿង ក្នុង បពះគម្បីរ ជា រនបៀប ែ៏ សបបាយ មួយ នែើម្បី នរៀេ អំពបី វា 

បដេ្ថម នទៀែ ។

១. ចាែ់ ឲ្យ េរណា ម្នាក់ សដមដង ដ្្នក េបីមួយៗ នៅ ក្នុង សាច់ នរឿង ។ អ្នក 

អាច នបបើបបាស់ សនមលៀក បំពាក់ ធម្តា េិង របស់ របរ ដែង ឆ្ក ែូច ជា 

រ៉ូប ងូែ ទឹក ឬ បបាក់ កាស បកដាស ។

២. ឲ្យ េរណា ម្នាក់ អាេ សាច់នរឿង ផ្អាក បនាទាប់ ពបី ខ េបីមួយៗ នែើម្បី ឲ្យ អ្នក 

នែើរែួ អាច សដមដង អ្បី ដែល នទើប េឹង អាេ ន�ើយ ។

៣. សដមដង នរឿង ននាះ មដង នទៀែ នែើម្បី ឲ្យ បគប់ គ្នា បាេ សដមដង ដែរ ។

អ្នកអាចរបាះពុម្ពលិខិ្ អរញ្ើញរៅ
liahona.lds.org។

នរៀបចំ ដ្េការ ការសដមដង មួយ នែើម្បី ដចកចាយ 

នទពនកាសល្យ របស់ អ្នក ។

១. សូម ឲ្យ សម្ជិក បកុម បគួសារ ម្នាក់ៗ ដចកចាយ អ្បី ដែល 

ពួកនគ បុិេ បបសប់ ែូច ជា ការអាេ ខ្លាំងៗ ការែុែ េំ ការ 

បបគុំ ែ្េដបី ការេិយាយ នរឿង កំដបលង នោែ បង្ិល ខលលួេ ឬ 

ការដចកចាយ សានាម ញញឹម ។

២. នពល ដែល សម្ជិក ម្នាក់ បញ្ចប់ ការដចកចាយ 

នទពនកាសល្យ មួយ សូម ឲ្យ សម្ជិក បកុម បគួសារ ន្សងនទៀែ 

បបាប់ ពបី អ្បី មួយ ដែល ល្អ ដែល ពួកនគ បាេ កែ់ សម្គាល់ អំពបី 

សម្ជិក ននាះ ។

៣. សបម្ប់ ចំណបី េិង នបគឿងន្សជ្ជៈ បញ្ចលូល ដ្ល នឈើ 

ចំណូល ចិែតែ របស់ សម្ជិក ម្នាក់ៗ នែើម្បី នធ្ើ បដង្អម ដ្ល 

នឈើ ែ៏ ឆ្ងាញ ់មួយ !

ការបង្ហាញ
ទេពទកាសល្យក្នុងកករុម

ក្រួសារ

យកផ ល្ធ�ើមួយធដើម្ីជួយ
ធ្វើជាច�ំី!
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ទំព័រ របស់ នយើង

ចូអាឃ្លពីនវីអាេុ៩ឆ្នាំរដ្កាលពីហវដូញា៉ាស.រ.អា

ខ្នុំចូលចិត្តងរឿរទូករបស់ណងូអងៅក្ននុរ្ពទះ្ម្ពីរប៊៊ីបងហើេខ្នុំចូល

ចិត្ត្ ូររូប្ត់ពណ៌រូបងលរនិរចំណាេងពលជាមួេ្កុម

្្ួសារខ្នុំ។ងនទះ្ ឺជា្ ំនូររបស់ខ្នុំអំពពី្ពទះវិហារបរិសុទ្ធខឺតឡរ់។

លពីអូណាដូ�ពីអាេុ៧ឆ្នាំ្បងទសងវងនហ្ដូងអឡា

្ពទះ្ម្ពីរមរមន្ ឺពិត។វាជា្ពទះបន្ដូលនន្ពទះ។ខ្នុំចូលចិត្តអាន

វាង្រទះវា្បាប់ពពីងរឿររ៉វនិរការបង្រៀនោំរឡាេរបស់ពួកពយាការី។

ហ ព្ីពពីឈិនអាេុ៧ឆ្នាំ្បងទសនតវា៉ន់

ខ្នុំបាៃអធឈិសាឋាៃកដើម្បដីដឃឹងថ្ម្្រូវកធ្វើអ្វដី

នពល ខ្ុំ នរៀេ ថានាក ់ទបី បបី នយើង បាេ ម្េ ពិធបី ជប់នលៀង មួយ នែើម្បី 

អបអរ ការបញ្ចប់ ឆ្នាំ ។ បគប់ គ្នា គប់ ទឹក ដបសក េិង េិយាយ ពាក្យ 

អាបកក់ៗ ។ ខ្ុំ ម្េ អារម្ណ៍ មិេ បសួល ក្នុង ចិែតែ នសាះ នៅក្នុង 

សាថាេភាព ននាះ ែូនច្នះ ខ្ុំ បាេ អធសិាឋាេ ន�ើយ បពះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ 

បាេ ជួយ ខ្ុំ ឲ្យ ម្េ អារម្ណ ៍ល្អ បបនសើរ ន�ើង ន�ើយ ឲ្យ ែឹង េូវ អ្បី ដែល 

បែូវ នធ្ើ ។ ខ្ុំ បាេ ឈាេ នជើង នែើរ នចញ ពបី បគប់ គ្នា ន�ើយ បាេ ចូល 

នៅ ក្នុង បេ្ទប់ មួយ ន្សង នទៀែ ។ ខ្ុំ ម្េ អារម្ណ ៍ថា ម្េ សុវែ្ថិភាព 

ន�ើយ បាេ ម្េ អារម្ណ៍ កក់ នរៅដា នៅ ខ្ង ក្នុង ចិែតែ ។

ម្គដីស្ទដីណាវីអាយុ១១ឆ្នាំម្បកទសយ៉រូរា៉ហារយ
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កុមា
រខិតប័�្ណព្រះវិហារបរិសេុ្ធ

្រូម	រោត	់ទុំព័រ	ដនះ	ដចញ	បិទ	វា	ដៅ	នឹង	កកោ្រ	រឹង	ដេើយ	រោត	់វា	ដចញ	ជា	រោត	។		

្រូម	ចូល	ដៅ	រោន់	liahona.lds.org	ដែើម្ី	ដបាះពុម្	រូប	រោត	ដនះ	បដន្ម	ដទៀត	និង	ដែើម្ី	រកដមើល	រោត	្រករាប	់កពះវិហារ	បរិ្រុទ្ធ	ដផ្ងៗ	ដទៀត	។

គដីវីអ៊ុយណម្្ៃ
បែវូបាេ ឧទ្ទិស នៅ នថងៃទបី ២៩ ដខ សបីហា ឆ្នា ំ២០១០ 

នដាយ បបធាេ ថមូ្៉ាស នអស ម៉េសេុ

សាៃសាវា៉�័រណអលសាវា៉�័រ
បែវូបាេ ឧទ្ទិស នៅ នថងៃទបី ២១ ដខ សបីហា ឆ្នា ំ២០១១ 

នដាយ បបធាេ �ិេរ ីប៊ី អាវរិង

កហ្្ហសាលក្ណាៃកហារហ្លូក្រា៉ាឡា
បែវូបាេ ឧទ្ទិស នៅ នថងៃទបី ១១ ដខ ធ្នលូ ឆ្នាំ ២០១១  

នដាយ បបធាេ ន�ៀនថើរ នអ�្ អុជែូ�្

ខាៃសាសស៊មីធដីមឈិសសរួរី
បែវូបាេ ឧទ្ទិស នៅ នថងៃទបី ៦ ដខ ឧសភា ឆ្នា ំ២០១២ 

នដាយ បបធាេ ថមូ្៉ាស នអស ម៉េសេុ

រា៉ាែូសកម្បស៊មីល
បែវូបាេ ឧទ្ទិស នៅ នថងៃទបី ១០ ដខ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១២ 

នដាយ បបធាេ ន�ៀនថើរ នអ�្ អុជែូ�្

ម្្រឈិ្ហាំស៊មីធដីយរូថ្ហ៍
បែវូបាេ ឧទ្ទិស នៅ នថងៃទបី ២៣ ដខ កញ្ញា ឆ្នា ំ២០១២ 

នដាយ បបធាេ ប៊យែ៍ នឃ ផ្កកឺ

កាលហាររីអាល់ប៊រឺា
បែវូបាេ ឧទ្ទិស នៅ នថងៃទបី ២៨ ដខ ែុោ ឆ្នាំ ២០១២ 

នដាយ បបធាេ ថមូ្៉ាស នអស ម៉េសេុ

គឈិលបឺ្ អារីហ ល្ូណា
បែវូបាេ ឧទ្ទិស នៅ នថងៃទបី ២ ដខ មិនា ឆ្នា ំ២០១៤  

នដាយ បបធាេ ថមូ្៉ាស នអស ម៉េសេុ

ណ្ហ្លូស៊មីហារលបា៉ាហុង�រូរា៉ស
បែវូបាេ ឧទ្ទិស នៅ នថងៃទបី ១៧ ដខ មិនា ឆ្នា ំ២០១៣ 

នដាយ បបធាេ ន�ៀនថើរ នអ�្ អុជែូ�្



កោយខារ៉រូលដីៃខុល�ុៃ

ព្រះវិហារ	បរ្ិរុទ្ធ	គឺជា	ែុំណាក	់រប្រ់	កពះអរាចា្រ់	។	ដពល	ដយើង	ចូល	ដៅ	ខាង	ក្នុង	ដយើង	រាន	អារម្មែ៍	ជិត	នឹង	

កពះវរបិរា្ររួគ	៌និង	កពះដយ្ូ៊រវកគី្រ្	។	ដយើង	អាច	ទទរួល	អារម្មែ៍	ពី	កពះវិញ្ញាែ	បរិ្ុរទ្ធ	។	ដៅក្នុង	

កពះវិហារ	បរិ្រុទ្ធ	ដយើង	ចូល	ររួម	ក្នុង	ពិ្ី	ពិ្រិែ្ឋ	ដែល	ដៅ	ថា	ពិធី��ិសុទ្ធ	ែូច	ជា	ពិ្ ី	បែុ្យ	កជមុជ	ទឹក	។		

ដយើងកដ៏្វើ	ដ្រចក្ី	្រនយា	ពដិ្រ្រៗ	ឬ	រសចក្ីសញ្ញា	ជាមរួយ	កពះវរបរិា្ររួគ៌	ផង	ដែរ	។	ដយើង	អាច	ជរួយ	ផ្ល់		

ែល់	អ្ក	ទាុំងឡាយ	ណា	ដែល	បាន	សាលាប់	នូវ	ឱរោ្រ	ដែើម្ី	ទទរួល	ែុំែឹងលអែ	។	វា	នឹង	រោលាយ	ជា		

ឆថងៃ	ែ៏	ពិដ្រ្រ	ខាលាុំង	ណា្រ់	ដពល	ដែល	អ្ក	ចូល	ដៅ	ក្នុង	ដនាះ	ជា	ដលើក	ទ	ីមរួយ	!	◼

ធតើធយើងធ្វើអវី
ធៅក្ញងព្រះវិហារបរិសុេ្ធ?

បៃ្ទប់កសក�សាទាល
បន្ប់ងសងឡសាទាល្ ឺ្សស់

សាអាតណាស់!វារំឭកងេើរថា

ងេើរនឃឹរងររងពញងដ្េងសចក្ពីសុខសាន្ត

នរិរីករេយា៉ារណាងពលងេើររស់ងៅជាមួេ្ពទះវរបិតាសួ្៌

នរិ្ពទះងេស៊ូវ្្ពីស្ងៅនថងណាមួេ។

អាងម្ជមុជទឃឹ្
ងៅងពលអ្នករានអាេុ១២ឆ្នាំ

អ្នកអាចងធវើបុណ្យ្�មុ�ទឃឹកស្រាប់

មនុស្បដលបានសាលោប់ងៅងដ្េពុំ

បានទទួលបុណ្យ្�មុ�ទឃឹក។អារ

ងនាទះសថែិតងៅងលើងគាង្មលបដល

ឈរជាតំណារឲ្យវរ្អ៊៊ី្សាបអល

ោំរដប់ពពីរ។
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កុមា
រ

ែ្ិ្ទីរនាះជាតពះែំណាក់តទង់

ទីននក្តីតសឡាញ់និងតសស់ស្អា្

ខ្នុំនឹងរ�ៀ�ចំខលែបួនក្លខ្នុំរៅរក្ង

រនះជាកិច្ក្�ពិសិែ្ឋខ្នុំ។

(	«	ខ្នុុំ	ចូល	ចិត្ត	ដមើល	វិហារ	បរិ្រុទ្ធ	»	

រសៀវរៅចរតមៀងករុា�	ទុំព័រ	៩៩ ) 

បៃ្ទប់ផសារភាជាប់
ងៅក្ននុរបន្ប់ដូចងនទះ្កុម្្ួសារអាចផសារភាជាប់ជាមួេគានា

ស្រាប់ភាពអស់កល្បជានិច្ច។ងនទះរានន័េថាពួកង្អាច

រស់ងៅជាមួេគានាជា្កុម្្ួសារជានិរន្តរ៍—មិន្តឃឹមបតក្ននុរ

�ពីវិតងនទះងនាទះងទ។

សបម្ប ់រូបភាព បពះវិហារ បរិសុទ្ធ នៅ 

ជុំ វិញ ពិ្ ពនោក សូម ចូល នៅ កាេ់ែ 

temples.lds.org ន�ើយ ចុច នលើ 

« Gallery » ។
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បៃ្ទប់្រឈិធដីបរិសុទ្ធ
ងៅក្ននុរបន្ប់ដូចងនទះងេើរងរៀនអំពពីបផនការរបស់

្ពទះវរបិតាសួ្៌បដលរានស្រាប់ងេើរងហើេងេើរងធវើងសចក្ពី

សញ្ញាបដលនឃឹរអនុញ្ញាតឲ្យងេើរងៅរស់ងៅជាមួេ្ទរ់ម្រ

ងទៀត។ងេើរងរៀនអំពពីការបរ្កបងរ្កើតពិភពងោកអំពពីអ័ដ្ម

និរងអវា៉នរិអំពពី្ពទះងេស៊ូវ្្ពីស្។ងេើរក៏ងរៀនផរបដរអំពពី

ពរ�័េោំរឡាេបដលងេើរនឃឹរទទួលបានងៅក្ននុរ�ពីវិតបនាទាប់

ងទៀត្បសិនងបើងេើរងសាមទះ្តរ់។

ងៅងពលអ្នករានអាេុ១២ឆ្នាំអ្នកអាច�ួបនឃឹរប៊៊ីស្ពរបស់អ្នកងដើម្បពីទទួលបានបណ្ឌ្ពទះវិហារបរិសុទ្ធ្ ទាល់ខ្លលួន

របស់អ្នក។បនាទាប់មកអ្នកអាចងៅ្ពទះវិហារបរិសុទ្ធងដើម្បពីងធវើបុណ្យ្�មុ�ទឃឹក។
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កោយរា៉ារីអឈិៃអាយុ១២ឆ្នាំរដ្រា៉ារីណលៃស.រ.អា

ធ្ល	ខ្នុុំ	ជិត	ែល់	អាយុ	១២	ឆានាុំ	ខ្នុុំ	រដំភើប	

ចិត្ត	ខាលាុំង	ណា្រ់	ដែើម្ី	ដៅ	កពះវិហារ	

បរិ្រុទ្ធ	។	កកមុ	កគរួសារ	ខ្នុុំ	និង	ខ្នុុំ	បាន	នយិយ	គ្នា	

អុំព	ី្រភាព	ដៅ	ខាង	ក្នុង	ដេើយ	ខ្នុុំ	បាន	ដមើល	

រូបភាព	ខាង	ក្នុង	កពះវិហារ	បរិ្រុទ្ធ	ផង	ដែរ	។

ពីរ	ប	ី្របាដៅេ៍	មុន	ដពល	ខ្នុុំ	ដៅ	ដ្វើ	ពិ្ី	

បុែ្យ	កជមុជ	ទឹក	ដៅក្នុង	កពះវិហារ	បរិ្រុទ្ធ	

កកុម	កគរួសារ	ខ្នុុំ	បាន	រាន	រាកតី	ជរួបជុុំ	កកុម	

កគរួសារ	ែ៏	ពិដ្រ្រ	មរួយ	។	ដយើង	

បាន	សាដៅប់	នូវ	ដរឿងរា៉វ	ែ៏	អសាចារ្យ	អុំពី	

បុពវរោរីជន	រប្រ់	ដយើង	ដេើយ	បាន	ដរៀន	

អុំព	ីទីកដនង្	ដែល	ពរួកគ្ត់	បាន	រ្រ់ដៅ	និង	

ថា	ជីវិត	រប្រ់	ពរួកគ្ត់	រាន	្រភាព	យ៉ាង	ណា	។	

ខ្នុុំ	ដថម	ទាុំង	បាន	ដរៀន	ថា	ដោក	រា	លរួត	រប្រ់	ខ្នុុំ	

កតូវបាន	រនះ្បាញ់	ដត	បាន	ររួច	ជីវិត	!	បុពវរោរីជន	

រប្រ់	ខ្នុុំ	មរួយ	ចុំនរួន	បាន	មក	ព	ីកបដទ្រ	អងដ់គ្្រ		

ែូដច្ះ	បអែអូនកបុ្រ	ខ្នុុំ	និង	ខ្នុុំ	បាន	ផ្ត	់រូប	ទង់ជាតិ	

អងដ់គ្្រ	។	ខ្នុុំ	បាន	រាន	អារម្មែ៍	ែូច	ជា	ខ្នុុំ		

បាន	ដ្វើ	រោរ	ភាជាប	់ដៅ	នឹង	បុពវរោរីជន	រប្រ់	ខ្នុុំ		

ជាង	មុខ	។

កពះវិហារ	បរិ្រុទ្ធ	ក្រ្រ់	សាអាត	ទាុំង	ខាង	ក្នុង	

ក៏	ែូច	ជា	ដៅ	ខាង	ដករៅ	ដែរ	។	អ្ក	កគប់	គ្នា	ដៅ	ទី	

ដនាះ	លអែៗ	ណា្រ់	ដេើយ	រាន	នូវ	វិញ្ញាែ	ែ៏	កក	់

ដរៅដៅ	និង	្រុខសាន្ត	ដៅ	ទ	ីដនាះ	។	វា	ខ្ុរ	ពី	អវីៗ	

ដែល	ខ្នុុំ	ធាលាប់	រាន	អារម្មែ៍	ពី	មុន	មក	។	អវីៗ	កគប់	

យ៉ាង	គឺ	ពិត	ជា	ឥត	ដខាចាះ	ដត	ម្ង	។	មីង	រប្រ់	ខ្នុុំ	

បាន	យក	ដោមាះ	្ររាជិក	កកុម	កគរួសារ	មរួយ	ចុំនរួន	

ដែល	ពុុំ	ទាន់	បាន	ទទរួល	បែុ្យ	កជមុជ	ទឹក	ដៅ	

ដ�ើយ	។	ដពល	ដយើង	កុំពុង	រង់ចាុំ	រា៉ាក	់និង	មីង	

រប្រ់	ខ្នុុំ	និង	ខ្នុុំ	បាន	គិត	ក្រឆម	អុំព	ីចរិត	លក្ខែៈ	

រប្រ់	ក្រ្តី	ទាុំងដនះ	ដពល	ពរួកគ្ត	់បាន	រ្រ់ដៅ	ដលើ	

ដផនែី	រោល	ពី	៣០០	ឆានាុំ	មុន	។	វា	ពដិ្រ្រ	ខាលាុំង	

ណា្រ់	ដែល	រាន	បា៉ា	ខ្នុុំ	ជា	អ្ក	ដ្វើ	បែុ្យ	កជមុជ	

ទឹក	ខ្នុុំ	្រករាប	់ពរួកគ្ត់	។

ដោយ	ដ�ើញ	កគប់	គ្នា	ក្នុង	្រដម្ៀក	បុំោក់	

ពែ៌	្រ	ដ្វើ	ឲ្យ	ខ្នុុំ	រាន	អារម្មែ៍	ថា	ខ្នុុំ	កតវូ	េុ៊ុំ	ព័ទ្ធ	

ដោយ	ពរួក	ដទវរា	។	កពះវិហារ	បរិ្រុទ្ធ	គឺ	ែូច	ជា	

សាថាន្ររួគ៌	ដៅ	ដលើ	ដផនែី	។	◼

ខ្ញំនឹងធៅេីធោរះ
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កយាបល់៥យា៉ាងសម្រាប់ការកៅម្្ររះវិហារបរិសុទ្ធ
កលើ្ដំបរូងរបស់អ្ន្

េិយាយ នៅកាេ់ ឪពុក/ម្ដាយ ឬ បគូ អំពបី អ្បី ដែល នយើង 

បែវូ រំពឹង ។

នមើល រូបភាព នេ បេ្ទប់ ទាំងឡាយ នៅក្នុង បពះវិហារ 

បរិសុទ្ធ ។

នធ្ើ ការ ណាែ់ ជួប ជាមួយ េឹង ប៊ីសសព របស ់អ្នក នែើម្បី 

ទទួល បាេ បណ្ឌ ចូល បពះវិហារ បរិសុទ្ធ របស់ អ្នក ។ 

គ្ែ់ េឹង េិយាយ ជាមួយ អ្នក អំពបី ទបីបនាទាល់ របស ់អ្នក 

េិង អំពបី ការ រកសា បពះបញ្ែតែិ ទាំងឡាយ ។

ដសង្ យល ់អំពបី បុព្ការីជេ របស ់អ្នក ផ្ទាល់ ។ នបើ អាច 

នធ្ើ បាេ ដសង្ រក បុព្ការីជេ ម្នាក ់ដែល អ្នក អាច 

ទទួល បុណ្យ បជមុជ ទឹក ជំេួស ! សូម ចូល នៅ 

FamilySearch.org នែើម្បី នរៀេ បដេ្ថម នទៀែ ។
អធសិាឋាេ នែើម្បី បាេ បពះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ គង ់នៅ ជាមួយ 

អ្នក ។ បនាទាប់ ពបី ននាះ ចូរ រីករយ េឹង ការនៅ កាេ់ 

បពះវិហារបរិសុទ្ធ ជា នលើក ទបីមួយ របស ់អ្នក !

ថ្ងៃមួយ
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កោយណអលក�ើរ
ណៃលអឈិលអាៃ់ក�ើរសឈិៃ

ក្នុង កូរ៉ុម នេ ពួក សាវក ែប់ ពបីរ នាក់

សរាជិកននកូ�៉ុមននពរួកែ�់ពី�
នាក់្ឺជាស្កសែីពិរសស��ស់
តពះរយសមូវត្ីស្ទ។

នសចកដបី សុខសាេតែ របស់ 
បពះអង្គ សន្គ្គាះ េឹង 
រំគ្ប់ ការបពួយ បារម្ភ េិង 
ការ្័យ ខ្លាច របស់ អ្នក ។

អ្នក េឹង ម្េ អារម្ណ ៍នេ 
បរិសុទ្ធភាព ។

អ្នក េឹង នរៀេ អំពបី បពះអង្គ 
សន្គ្គាះ របស់ នយើង  

គឺ បពះនយស៊ូវបគបីស្ទ ។

អ្នក េឹង នរៀេ អំពបី ការបង្ក បនង្កើែ នេ ពិ្ពនោក ។

វា េឹង ជួយ អ្នក ឲ្យ 
ឈរ យា៉ាង រឹងមំ្ 
នពល ជបីវិែ ជួប ការ 
លំបាក ។



80 លបីអា�ូណា

នពល	ខ្នុុំ	ដៅ	ជា	ដក្មង	កបុ្រ	តូច	រានាក់	ឪពុក	រប្រ់	

ខ្នុុំ	បាន	ដ�ើញ	កូន	ដចៀម	មរួយ	ដៅ	ដត	ឯង	

ដៅក្នុង	ទី	រដហាសាថាន	។	េវអូង	ដចៀម	ដែល	ដម	វា	ដៅ	

ជាមរួយ	ដនាះ	បាន	ដែើរ	ដៅ	ដេើយ	មិន	ែឹង	យ៉ាង	ណា	

កូនដចៀម	ដនាះ	បាន	ដបក	ដចញ	ពី	ដម	វា	ដេើយ	អ្ក	

គងាវាល	កបាកែ	ជា	មិន	បាន	ែឹង	ថា	វា	វដងវង	បាត់	ដនាះ	

ដទ	។	ដោយសារ	វា	មិន	អាច	ដៅ	រ្រ់	ដត	ឯង	ដៅ	ក្នុង	

ទី	រដហាសាថាន	បាន	ដនាះ	ឪពុក	ខ្នុុំ	បាន	ដលើក	កតកង	វា	

ដ�ើង	ដេើយ	នាុំ	វា	មក	ផះ្	។	ដបើ	ទុក	កូន	ដចៀម	ដៅ	ទី	

ដនាះ	វា	កបាកែ	ជា	សាលាប់	មិន	ខាន	ដោយសារ	ធាលាក់	

ជា	ចុំែី	រប្រ់	្រតវ	ចចក	ឬ	ដោយ	រោរ	អត	់អាហារ	

ដកោះ	វា	ដៅ	ដក្មង	ខាលាុំង	ណា្រ់	វា	ដៅ	ដត	កតូវរោរ	ទឹក	

ដោះ	ដៅ	ដ�ើយ	។	ពរួក	អ្ក	ចិញ្ចឹម	ដចៀម	ខ្ះ	ដៅ	កូន	

ដចៀម	ទាុំងដនះ	ថា	«	កូន	ដចៀម	កុំ្រត់	»	។	ឪពុក	

រប្់រ	ខ្នុុំ	បាន	ឲ្យ	កូន	ដចៀម	ដនាះ	មក	ខ្នុុំ	ដេើយ	ខ្នុុំ	បាន	

រោលាយ	ជា	អ្ក	គងាវាល	រប្រ់	វា	។

អ្រ់	បរួនកបាុំ	្របាដៅេ៍	ខ្នុុំ	បាន	កដ្ដៅ	ទឹកដោះ	ដគ្	

ដៅ	ក្នុង	ែប	ទឹក	ដោះ	ដគ្	រប្រ់	កូនងា៉ា	ដេើយ	បាន	

បុំដៅ	កូន	ដចៀម	។	ដយើង	បាន	រោលាយ	ជា	មិត្ត	នឹង	គ្នា	

យ៉ាង	ឆាប់	រេ័្រ	។	ខ្នុុំ	បាន	ដៅ	វា	ថា	ឆែ	—	ខ្នុុំ	

មិន	ែឹង	ដេតុ	អវី	ដទ	។	វា	បាន	ចាប	់ដផ្ើម	្ ុំ	លូតោ្់រ	

ដ�ើង	។	កូន	ដចៀម	រប្រ់	ខ្នុុំ	និង	ខ្នុុំ	ដលង	ដៅ	ដលើ	វាល	

ដ ម្ា	ជា	មរួយ	គ្នា	។	ជរួនរោល	ដយើង	ដែក	ដលើ	ដ ម្ា	

ជាមរួយ	គ្នា	ដេើយ	ខ្នុុំ	ដកើយ	កបាល	ខ្នុុំ	ដលើ	ដរាម	ែ៏	ទន់	

ដៅ	ចុំដេៀង	វា	ដេើយ	្រម្ឹង	ដមើល	ដម�	ពែ៌	ដខៀវ	

និង	ពពក	ដែល	រាន	រលក	្ ុំៗ	ពែ៌	្រ	។	ខ្នុុំ	ពុុំ	បាន	

ចាក់	ដសា	កូន	ដចៀម	ឲ្យ	ដៅ	ក្នុង	ដទ	ដៅ	អុំ�នុង	ដពល	

ឆថងៃ	។	វា	នឹង	មិន	រត	់ដៅ	ណា	ដទ	។	មិន	យូរ	ប៉នុាមាន	

	វា	បាន	ដរៀន	្រ៊ីដ្មា	។	ខ្នុុំ	អាច	ដៅ	កូន	ដចៀម	ខ្នុុំ	ពី	

កដនង្	ណា	ក	៏បាន	ដៅ	ក្នុង	ទីធាលា	ដោយ	កគ្នដ់ត	ដ្វើ	

ករាប	់រាម	្រដម្ង	រប្រ់	ដចៀម	ឲ្យ	បាន	លអែ	បុំផុត	រាម	

ដែល	ខ្នុុំ	អាច	ដ្វើ	បាន	ប៉ុដណាណះ	ដោយ	ដក្រក		៖		

បា។បា។

ដៅ	យប់	មរួយ	រាន	ព្យនុះ	ែ៏	គរួរ	ឲ្យ	រន្ធត់	មរួយ	។	ខ្នុុំ	

បាន	ដភច្	ោក់	កូន	ដចៀម	ខ្នុុំ	ដៅ	ខាង	ក្នុង	ដករោល	ដៅ	

យប់	ដនាះ	ដែល	ខ្នុុំ	គរួរ	ដត	បាន	ដ្វើ	ែូច	ដនាះ	។	ខ្នុុំ	

បាន	ចូល	ដគង	ដៅ	។	មិត្ត	ែ៏	តូច	រប្រ់	ខ្នុុំ	បាន	ភ័យ	

តក់្រ្នុត	ដៅក្នុង	ព្យនុះ	ដេើយ	ខ្នុុំ	អាច	ឮ	្រដកមក	រប្រ់	

អំពបី កូេនចៀម េិង  
អ្នក គគ្វោល
មតិត្ ដ ៏តូ្ របស ់ខ្ញុំ បាេ ្ ័យ តក់ស្ញត ចៅកនញង ្ ្យញេះ  

ច�ើយ ខ្ញុំ អា្ ឮ សដបមក របស ់វា ។

លរុះម្រាជរួបកទៀ្

វា	។	ខ្នុុំ	បាន	ែឹង	ថា	ខ្នុុំ	គរួរដត	ជរួយ	្រតវ	ចិញ្ចឹម	រប្រ់	

ខ្នុុំ	ប៉ដុន្ត	ខ្នុុំ	ចង់	ដៅ	ទ	ីដែល	រាន	្រុវត្ិភាព	កកដ់រៅដៅ	

និង	្រងៃលួត	ដៅក្នុង	ដកគ	ខ្នុុំ	។	ខ្នុុំ	ពុុំ	បាន	ដករោក	ដ�ើង	

ែូច	ដែល	ខ្នុុំ	គរួរ	ដ្វើ	ដនាះ	ដទ	។	លុះ	កពកឹ	ដ្រអែក	ខ្នុុំ	បាន	

ដករោក	ដ�ើង	ដ�ើញ	កូន	ដចៀម	សាលាប់	។	្រតវ	ដ្ក	មរួយ	

កបាល	ក៏	បាន	ឮ	្រដកមក	រប្រ់	វា	ដែរ	ដេើយ	បាន	

្ររាលាប់	វា	។	ែរួងចិត្ត	ខ្នុុំ	កតូវ	ដខ្ច	ខាទាុំ	។	ខ្នុុំ	ពុុំ	បាន	ដ្វើ	

ជា	អ្ក	គងាវាល	ែ៏	លអែ	ឬ	ជា	រាចា្រ់	ែ៏	លអែ	ឆន	អវី	ដែល	

ឪពុក	ខ្នុុំ	បាន	ផ្នុក	ផ្ដៅក់	ែល់	ខ្នុុំ	ដនាះ	ដទ	។	ឪពុក	ខ្នុុំ	

បាន	និយយ	ថា	«	កូន	កបុ្រ	ដតើ	បា៉ា	មិន	អាច	ទុក	ចិត្ត	

កូន	ឲ្យ	កគ្ន់ដត	ដថទាុំ	កូន	ដចៀម	មរួយ	បាន	ដទ	ឬ	អី	?	»	

ោក្យ	្រម្ី	រប្រ់	ឪពុក	ខ្នុុំ	បាន	ដ្វើ	ឲ្យ	ខ្នុុំ	ឈឺចាប	់ជាង	

រោរបាត់បង់	មិត្ត	ដែល	រាន	ដរាម	រប្រ់	ខ្នុុំ	ដៅ	ដទៀត	។	

ដៅ	ឆថងៃ	ដនាះ	ខ្នុុំ	បាន	រាុំង	ចិត្ត	ក្នុង	នាម	ជា	ដក្មង	កបុ្រ	

តូច	រានាក់	ថា	ខ្នុុំ	នឹង	មិន	កពដងើយ	កដន្តើយ	នឹង	ភាព	ជា	

រាចា្រ់	រប្រ់	ខ្នុុំ	ក្នុង	នាម	ជា	អ្ក	គងាវាល	រានាក់	ដទៀត	ដនាះ	

ដទ	កប្រិន	ដបើ	ខ្នុុំ	កតូវបាន	ោក់	ឲ្យ	ដៅ	ក្នុង	តរួនាទី	ដនាះ	

ម្ង	ដទៀត	។	.	.	.

បនាទាប់	ព	ីជាង	េុក	្រិប	ឆានាុំ	កន្ង	ដៅ	ខ្នុុំ	ដៅ	ដត	

អាច	ឮ	ដៅ	ក្នុង	គុំនិត	ខ្នុុំ	នូវ	្រដកមក	ដនាះ	្រដមង្	យុំ	

តក់្រ្នុត	ឆន	កូន	ដចៀម	រប្រ់	ខ្នុុំ	ដពល	ខ្នុុំ	ដៅ	ជា	ដក្មង	

កបុ្រ	ដែល	ខ្នុុំ	មិន	បាន	ឃ្វាល	វា	ែូច	ដែល	ខ្នុុំ	គរួរ	ដត	

ដ្វើ	។	ខ្នុុំ	ក	៏ដៅ	ដត	អាច	ចងចាុំ	ពី	រោរ្រ្ី	បដនាទា្រ	ដោយ	

ក្ី	ក្រឡាញ់	រប្រ់	ឪពុក	ខ្នុុំ	៖	«	កូន	កបុ្រ	ដតើ	បា៉ា	មិន	

អាច	ទុក	ចិត្ត	កូន	ឲ្យ	កគ្ន់ដត	ដថទាុំ	កូន	ដចៀម	មរួយ	

បាន	ដទ	ឬ	អី	?	»	ដបើ	ដយើង	មិន	ដមន	ជា	អ្ក	គងាវាល	លអែ	

ខ្នុុំ	្ ងៃល់	ថា	ដយើង	នឹង	រាន	អារម្មែ៍	ដបប	ណា	ដៅក្នុង	

ភាព	អ្រ់កល្	ជានិច្ច	។	◼

រចញពីដជមស៍អម៊ីរហាវាស្ត“Responsibilities of Shepherds,”
Ensign,ដខឧសភាឆ្នាំ១៩៩៥ទំព័�៤៦,៤៨។ រូប
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កោយម្បធាៃណជមស៍អ៊មី.កហាវាស្ត
(ឆ្នាំ១៩២០–២០០៧)

ទបីបបឹកសា ទបីពបីរ នៅក្នុង គណៈ 
បបធាេ ទបីមួយ



ការយល់ដឃឹងកម្រៅម្ជរះ

ម្បធាៃក�ៀក�ើរកអស្វ.អុជដរូហ្វ ទបីបបឹកសា ទបីពបីរ ក្នុង គណៈបបធាេ ទបីមួយ “Faith of Our Father,” លីអា�ូណា, ដខ ឧសភា ឆ្នា ំ២០០៨ ទំព័រ ៧០ ។

« ខ្ុំ បសឡាញ ់េិង នគ្រព នសចកដបី ជំនេឿ េិង ភាព កាលាហាេ របស ់ពួក អ្នក បែសួបតាយ ជំនាេ់ នែើម របស ់សាសនាចបក ណាស់ ។ បុព្ការីជេ របស់ ខ្ុំ ផ្ទាល់ បាេ រស់នៅ ឆ្ងាយ ្ លង មហា 

សមបុទ នៅ នពល ននាះ ។ គ្មាេ េរណា ម្នាក់ ក្នុង ចនំណាម ពួកគ្ែ់ ដែល បាេ រស់នៅ ក្នុង ទបីបកុង នៅវូ ឬ វេិនធើរ ខ្រនធើរ នទ ន�ើយ ក ៏គ្មាេ េរណា ម្នាក ់បាេ នធ្ើ ែំនណើរ ្ លង កាែ់ ទបីវាល 

ទាំងឡាយ ដែរ ។ ប៉ដុេតែ ក្នុង នាម ជា សម្ជិក សាសនាចបក ម្នាក់ ខ្ុំ បបកាស នដាយ កែញ្ុតា េិង នដាយ នម្ទេភាព ពបី នករែំដណល អ្នក បែសួបតាយ នេះ ជា របស ់ខ្ុំ ផ្ទាល់ ។

« ជាមួយ េឹង នសចកដបី អំណរ ែូច គ្នា ននាះ ខ្ុំ សូម បបកាស ពបី នករែំដណល នេ ពួក អ្នក បែសួ បតាយ ្ លលូវ ក្នុង សាសនាចបក សម័យ ទំនេើប នា បច្ចុប្េ្ន នេះ ដែល រស ់នៅ ក្នុង បគប ់ជាែិ សាសេ៍ 

ន�ើយ ដែល ែំនណើរនរឿង នេ ការែស៊ ូនសចកដបីជំនេឿ េិង ការ លះបង់ ផ្ទាល់ខលលួេ របស ់ពួកនគ បាេ បដេ្ថម េូវ វគ្គ ថ្បីៗ ែ៏ ម្េ សិរ ីល្អ ក្នុង វគ្គ បេ្ទរ ែ៏ អសាចារ្យ នេ បទន្លង នេ េគរ បពះ នា នថងៃ ចុង 

នបកាយនេះ »។

ចរុះកបើខ្នុំមឈិៃរាៃបុ្រ្វការីជៃជាអ្ន្ម្្រួសម្រាយ?

.  បកមុ បគួសាររបស់ រ៉សូ�លូ នៅម្៉ាដាហាគាសាការ គឺ ជា ពួក អ្នក បែួសបតាយ ្ លលូវ នៅ ស�គមេ៍ ែ៏ ឆ្ងាយ របស់ ពួក នគ



មាននៅក្នុងច្បាប់ននះផងដែរ
សម្រាប់មជ្ឈិមវ័យវ័យក្មេង

សម្រាប់យុវវ័យ

សម្រាប់្ ុរារ

ទំព័រ ៦៦

ទំព័រ ៥២

ទំព័រ ៤២

នេះ គឺ ជា ទម្លាប់ មួយ ដែល អ្នក អាច ចាប់ ន្ដើម នែើម្បី 

ម្េ សុខភាព កាេ់ដែ បបនសើរ ម្េ ថាមពលកាេ់ដែ 

នបចើេ េិង ការបំ្ុស គំេិែ កាេ់ដែ ខ្លាំង ន�ើង ។

ការ បនបងៀេ ទាំងនេះ ពបី អ្នក ែឹកនាំ សាសនាចបក េឹង ជួយ អ្នក ឲ្យ 

កាេ់ដែ យល់ ចបាស់ ពបី អែ្ថេ័យ នេ អ្បី ដែល ជា សម្ថ េិង នសចកដបី 

សញ្ញា នេ បព្ជិែភាព ។

នពល អាណា ចុះ ពបី រថន្លើង នៅ បបនទស អានមរិក នាង ម្េ ដែ ម្នាក់ ឯង 

គែ់ ន�ើយ គ្មាេ េរណា ម្នាក់ យល់ ភាសា នាង នសាះ ។ ប៉ុដេតែ នាង 

បាេ ចងចាំ ពបី ការរំឭក របស់ ម្ដាយ នាង ដែល ថា បពះវរបិតាសួគ៌ បទង់ ឮ 

េិង យល់ ការអធិសាឋាេ របស់ នយើង ជាេិច្ច ។

ការធ្វើដធំ�ើររបស់អាណា

រួច្រាល់ជាន្រេច្នែើម្បីទទួល
បព្វជិតភាពមិលគីស្សាដែក?

ពោរពេញពោយ

និង  

ភាេរស់រព�ើក  ថាមេល
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