
សាសនាចម្កនៃម្្រះយយស៊ូវម្្រីស្ទនៃ្ ួកបរិសុទ្ធន្ងៃចុងយម្រោយ•ខែតុលាឆ្នាំ២០១៦

រយបៀបបួៃយ៉ាងយ�ើម្រី�ក

្ឈិយសាធៃ៍យោយអំណរក្នុង

រោរយរៀៃសូម្តទំ្័រទរី១០
អត្តឃាត៖ភា្អស់សង្ឃឹមរោរអំពាវនាវ

រកជំៃួយយោយសាងាត់យសងៃៀមទំ្័រ១៨

យមយរៀៃ្ ង្សម្បវត្តឈិមក្ រីលរីនៃទំ្័រ២៦

ថ្នាំបៃសាបចំយពារះតយម្មកសយម្មើបទំ្័រ៣០



« 
ឪ
ព
ុក
 ច
ង
់ ឲ
្យ ក
ូន
 ចា
ំ ថា
 ដ
រា
ប
ណា

 ក
ូន
 ដា
ក
់ ទ
ី ទ
ុក
 ច
ិត
្ត រប
ស
់ ក
ូន
 នៅ

 ន�
ើ ពព
រះ 
នោ

រះ ក
ូន
 ន
ឹង
 បា
ន
 នដា

រះ ល
�
ង
 ឲ
្យ រ
ួច
 ផ
ុត
 ព
ី កា
រ សា

ក
�
្បង
 ទា
ំង
 

ឡា
យ
 រប
ស
់ ក
ូន
 ន
ិង
 ព
ី នស

ច
ក
្ី អ
ំព
�
់ រប
ស
់ ក
ូន
 ន
ិង
 ព
ី នស

ច
ក
្ី ទ
ុក
្ខ នេ
ទ
ោ
 ទា
ំង
 ឡា

យ
 រប
ស់
 ក
ូន
 ន
�
ើយ
 ក
ូន
 ន
ឹង
 ពត
ូេ បា

ន
 ន�

ើក
 ន�

ើង
 ន
ៅ
 ថ្
ងៃ ច
ុង
 

នព
កា
យ
 ប
ង
្អស់
 »
 ។

អា
ល
រា
៉ា៣
៨
:៥



 ដខ្រុោឆ្នាំ២០១៦ ១

យៅយលើម្កបមុែ
ខ្ងមុខ៖រូបថ្រនោយនលសលីនីលសុន។ខ្ងក្នុងតកប់មុខ៖

រូបថ្រនោយJamievanbuskirk/GettyImages។ខ្ងក្នុងតកប

នតកាយ៖រូបថ្ររួមគានានោយរ៉ាយដអនមា៉ាក់នវេនិងតគីស្ទស្តអូនហវើ

ដអលដវេល/Thinkstock។

36	រោរបយម្មើយៅខាងនាយទយៃលេយ័រោៃ់
នោយអ័រវា៉ាលច្នសុននិងរ៉ាដជលខូនលដមន

អ្នកផ្សព្វផសាយសាសនារ�ៀមច្បងមួយគូផផ្នកជំនួយ

មនុស្សធម៌បានជះឥទ្ធិពលដល់មនុស្សរាប់ពាន់

នាក់តាម�យៈកា�បរ្មើរៅកផនលែងផដល្ពះអម្ចាស់

្្ូវកា�ពួកគា្់។

ដផ្កនានា

8	 រោរបយម្មើយៅក្នុងសាសនាចម្ក:រោរបយម្មើ�៏

មរាញឃឹករបស់ែ្នុំយៅន្ងៃអាទឈិត្យ
នោយនជ្ហវីនអហុហ្គ

9	 រោរ្ឈិត្ ឈិចារណា:អាហារយប់ន្ងៃចុងយម្រោយ

របស់យមលវ៉ា
នោយនេរីលហានវើ្រវិលខស្ស

10	រោរបយម្ងៀៃតាមរយបៀបរបស់ម្្រះអង្គសយ្គ្ររះ

អំណរនៃរោរយរៀៃសូម្ត
ដអលន�ើរថា្រអរខ្លីនស្ទើរ

40	សំយេង្ ួកបរិសុទ្ធន្ងៃចុងយម្រោយ

44	យ្ៃោឋាៃរបស់យយើងម្កុមម្្ួសាររបស់យយើង:

រោរតមអាហារៃឈិងរោរអធឈិសាឋាៃសម្រាប់អឈិមរា៉ា
នោយនសស៊ីលីន័ររុង

80	លុរះម្តាជួបយទៀត:ភា្បុឈិៃម្បសប់របស់ម្្រះក្នុង

សាសនាចម្ករបស់ម្្រះអរាចាស់
នោយតបធានហ្គរែុនប៊ីហុិងគ្ី

លីអាហូណាដខ្រុោឆ្នាំ២០១៦

្រលិខិ្រ

4	 សារលឈិែឈិត្ ណៈម្បធាៃទរីមួយ:្រជ័យនៃ

រោរយោរ្ម្បតឈិបត្តឈិ
នោយតបធានថូមា៉ាសនអសម៉ានសុន

7	 សារលឈិែឈិតបយម្ងៀៃសួរសុែទុក្ខ:ម្កុមម្្ួសារ

ម្តូវបាៃខតងតាំងយេើងយោយម្្រះ

អ្រ្ថបទពិនសសៗ

16	កុរារតូចៗៃឈិង្ ឈិធរីសាម្រោម៉ាង់
នោយនអើរេុនអិលដវេស

រៅក្ននុងកា�ទទួលទានសា្កាម៉ង់កុម្�្ ូចៗអាច

រ្្ៀមខលែលួនចុះរសចក្តីសញ្ញានានា។

18	រោរយល់�ឃឹង្ រីអត្តឃាត៖សញ្ញាម្្រាៃ

ៃឈិងវិធាៃរោរបគ្ការ
នោយនខនីឈីស្សីម៉ាូកាវា៉ា

រ�ៀនពតី�របៀបរដើម្បតីជួយទប់សាកា្់អ្្ឃា្នធិង

ជួយដល់សម្ជធិក្គួសា�ផដល�ងរ្គាះ។

24	ម្្រះបៃ្ទទូលខ�លបាៃ្ យាករយៅកខៃលេងខ�ល

មឈិៃបាៃរំ្ឃឹងទុក
នោយខូដល្រលីនែល

ទស្សនាវដ្តីលីអាហូណាមួយចំនួនផដលបាន

ទុករោលរៅក្ននុងផ្ះមួយបានផ្លាស់ប្តូ�ជតីវិ្�បស់

បុ�សម្នាក់រោយនាំគា្់រៅ�កដំណឹងល្អ។

26	្ ង្សម្បវត្តឈិ៖ភា្សុែសាៃ្តរោររោរពារ

ៃឈិងរោរសៃយា
នោយដអលន�ើរនតបែលី�ីហវស្តឺរ៍

រៅរពលរយើង្បមូលបញ្តីពង្ស្បវ្្ធិរ�ើយយក

រ្មះជតីដូនជតីតា�បស់រយើងរៅ្ពះវិហា�ប�ិសុទ្

រនាះរយើងនធិងពូជពង្ស�បស់រយើងនឹងម្នព�។

30	យសចក្តរីម្សឡាញ់ទល់ៃឃឹងតយម្មកសយម្មើប
នោយយូនសវនជភឺខី

រ្ើអ្វតីជាថ្នាំបនសាបនន្ រ្មកសរ្មើបផដលជា

រសចក្តីប៉ង្បាថ្នាចង់បាននូវអ្វតីៗតាម�របៀបមួយ

ផដលផ្នុយនឹង្ពះ�ឫទ័យ�បស់្ពះរនាះ?

4



២ លីអាហូណា

46	យម្រោកឈរយេើងជាបុ្្គលរស់យៅ�៏យសាមរះម្តង់

ក្នុងសៃស្សវត្សរ៍
នោយតបធានរ័សុលអិមណិលសុន

អនុសាសន៍បួនយ៉ាងស្តីពតី�របៀបរដើម្បតីរ្កាក

ឈ�រ�ើងជាបុគ្គលដ៏រសាមះ្្ង់ម្នាក់ក្ននុង

ស�ស្សវ្្ស�៍។

យុវមជ្ឈិមវ័យ

54	អ្្ទូតយៃតុនៃកំយៅយ្លេើងមធ្យម
នោយនែវី�នអនអែវួែ

រ្ើកា�អ្់ធ្ម្់អាចជួយរយើងចំអធិននំបុ័ងសាំងវុិច

ឈតីសអាំងបានល្អឥ្រ្ចាះនធិងជួយរយើងឲ្យផ្ប

កាន់ផ្ដូចជា្ពះរយស៊ូវ្គតីស្យ៉ាងដូចរម្ច?

57	ប័ណ្ណម្បរោស:ឧបរាថ្អ្កម្តូវបាៃសាងជា្ ្រី

58	អំណាចយ�ើម្រីស៊ូម្រាំ
នោយនជស៊ីកា្ូននើរែូច្ដែលបាន

តបាប់ែល់លីនតកានោល

កា�រធ្វើកធិច្ចកា�សាមញ្ញៗផដលព្ងឹងរសចក្តីជំរនឿ

�បស់ខ្នុំបានជួយខ្នុំឲ្យជាសះរស្បើយរ�ើយបន្

្នរៅមុខបនាទាប់ពតីរ្គាះថ្នាក់ច�រាច�ណ៍មក។

61	ចយមលេើយមក្ រីថ្នាក់�ឃឹកនាំនៃសាសនាចម្ក:

រយបៀបយ�ើម្រីយ្តោតជរីវិតរបស់យយើងយលើម្្រះម្្រីស្ទ
នោយដអលន�ើរ�ីថ្រតគីស្តអូហវឺសិន

62	រូបមៃ្តសម្រាប់រោរយរៀៃសូម្ត
នោយរេូសមា៉ារីថាន�ើនរេ

ចូ�រធ្វើតាមជំហានបួនយ៉ាងរនះរដើម្បតីរធ្វើឲ្យ

្ពះបន្តូល�បស់្ពះម្ន�សជា្ធិឆ្ងាញ់ចំរពាះ

្ពលឹង�បស់អ្នក។

64	សំណួរៃឈិងចយមលេើយ

មនុស្សមួយចំនួន្បាប់ខ្នុំថ្ខ្នុំ្្ូវកា�ម្នមធិ្្ភក្ធិ

ផដលគាមនបទោឋានដូចខ្នុំរដើម្បតីព្ងឹងបទោឋានខ្នុំ

រ�ើង។រ្ើកា�ណ៍រនះពធិ្ឬរទ?

យុវវ័យ

66	យៅស្ទទូចម្តរី
នោយយូលីវិនទូរ៉ា

រ�ដធិន្ពួយ្ លាចប្អតូន្បុស�បស់គា្់រធ្វើឲ្យ្្តីរផ្អើល

អស់។ប៉ុផន្គា្់កាន់ផ្បា�ម្ភរពលប្អតូន្បុស�បស់

គា្់បានបា្់ខលែលួន។

68	ចយមលេើយមក្ រីសាវក:យតើែ្នុំអាចជួយយធ្វើឲ្យ

ផ្ទរះរបស់ែ្នុំជាកខៃលេងមួយ�៏សុែសាៃ្តយ៉ាង

�ូចយម្តច?
នោយដអលន�ើរដហ្គរីអ៊ីស្ទីដវេនសុន

69	ទំ្័ររបស់យយើង

70	កុរារខ�លឈរយ៉ាងរឹងបុឃឹង:

�ំយណើរយរឿងអំ្រីស្តទូរី
នោយជីលហាក�ីង

ម្នផ្ស្តូ�ីនធិង្គួសា��បស់នាងផ្ប៉ុរ្ណះ

ផដលជាសម្ជធិកសាសនាច្កក្ននុង្បរទស

្ួករម៉នតីសាថាន!សូមរមើលពតី�របៀបផដលនាងបាន

ឈ�យ៉ាង�ឹងបុឹង។

72	យមយរៀៃមក្ រីអ្ករាតោយ
នោយដអលន�ើរនច្រេូមា៉ាសសាហារ�ី

ផអលរ�ើ�នច�៉ូម្៉ាសសាហាគា�តីបានរ�ៀនអំពតីភាព

រទៀង្្ង់ពតីម្តាយ�បស់រោក។រ្ើម្ន

រគាលកា�ណ៍អ្វតីខលែះផដលប្អតូនៗបានរ�ៀនពតីឪពុក

ម្តាយ�បស់ប្អតូន?

74	វីរបុរសក្នុងម្្រះ្ម្រីរមរមៃ:វីរនារីយៅក្នុង

ម្្រះ្ម្រីរមរមៃ

76	យរឿងយចញ្ រីម្្រះ្ម្រីរមរមៃ:រោរយធ្វើ�ំយណើរ

យៅរោៃ់ខ�ៃ�រីសៃយា

79	ទំ្័រ្ ត់្ ណ៌:ត្ៃ្តរីយធ្វើឲ្យែ្នុំរីករាយ

កុរារ

ចាំម�ើលថាម�ើអ្នក

អាចរកម�ើញរូប

លីអាហូណាដែលលាក់

មៅក្ននុងមលខមេះដែរឬ

មេ។�ម�រុយ៖ម�ើអ្នក

ជិ�ខាងរបស់ប្អូេៗមាេ

មែើ�ម�ើហូបដ្លែដែរ

ឬមេ?

76

46

54



 ដខ្រុោឆ្នាំ២០១៦ ៣

នយាបល់នានាសតមាប់រត្រីជួបជុំតកុមតគួ្រ

មាន្ នធានជានតច្ើននទៀ្រនៅនលើអ៊ិនន្ើរដណ្រ

�ីអា�ូណានិង្នធាននផ្សងៗនទៀ្ររបស់្ សនាច្តកមានជានតច្ើនភា្នៅនលើនគហទំព័រ languages. lds. org។
សូមនមើលនគហទំព័រ facebook.com/liahona.magazine(ដែលមានជាភា្អង់នគ្សភា្ព័រទុយហារល់

និងភា្នអសបា៉ាញ)នែើម្បីរក្ រលិខិ្រែ៏បំផុសគំនិ្រនានាគំនិ្រសតមាប់រត្រីជួបជុំតកុមតគួ្រនិងឯក្រដែលអ្កអាច្

ដច្ករាយជាមួយមិ្រ្តភក្តិនិងតគួ្ររបស់អ្ក។

ម្បធាៃបទរាំងឡាយក្នុងចបាប់យៃរះ

រលខទាំងឡាយគឺ្ំ្ងឲ្យទំព័�ទតីមួយននអ្្ថបទ។

ការគោរពប្រតិ្រត្ិ,  ៤,  ៣០,  ៤៦

ការតមអាហារ,  ៤៤

ការគ្វើតាមពយាការី,  ៤៦

ការគ្វើអត្ឃាត,  ១៨

ការ្រគបរៀន,  ១៦,  ៧២

ការ្រគបមើ,  ៤១,  ៥៨

ការសាកល្បរ,  ១៨,  ៤៤,  ៥៨

ការសិកសាបពរះគម្ពីរ,  ៤៣,  ៦២

ការគៅ,  ៨

ការអត់្្មត់,  ៥៤

ការអ្ិសាឋាន,  ៤៤,  ៦៦

កិច្ចការផ្សពវផសាយសាសនា,  ២៤,  ៣៦

កុមារ,  ១៦,  ៤២

បកុមបគរួសារ,  ៧,  ២៦,  ៤៤,  ៦៦,  

៦៨,  ៧០

ដង្វាយមរួយភាគក្នុរដ្រ់,  ៧២

តនន្ពី,  ៧៩

តគបមកសគបមើ្រ,  ៣០

ថ្ងៃឈ្រ់សបមាក,  ៨,  ៤២

ទពី្រនាទាល់,  ៧៤

និស្សស័យថនបពរះ,  ៤៦

្រទដ្ឋាន,  ៦៤

ពរ្សប្រវត្ិ,  ២៦,  ៤២

ពិ្ពីសាបកាម៉រ់,  ៩,  ១៦

ពយាការី,  ៤៦,  ៨០

បពរះគម្ពីរមរមន,  ២៦,  ៤៣,  ៧៤,  ៧៦

បពរះ្រញ្ញត្ិ,  ៤

បពរះគយស៊ូវបគពីស្ទ,  ៤,  ៦១,  ៧៦

បពរះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្ធ,  ៧០

បពរះវិហារ្ររិសុទ្ធ,  ៦៩

ភាពកាលាហាន,  ៧៤

ភាពគទៀរបតរ់,  ៧២

ភាពសុខសាន្ដ,  ៥៨,  ៦៨

មិត្ភក្ដិ,  ៦៤

វិវរណៈផ្ទាល់ខ្លួន,  ៤៦

គសចក្ដពីជំគនឿ,  ៤៦,  ៥៨,  ៧៤,  ៧៦

គសចក្ដពីគមតាតាករុណា,  ៤០

គសចក្ដពីបសឡាញ់,  ៣០,  ៤១

គសចក្ពីសរ្ឃឹម,  ៥៨

គសវាមនុស្ស្ម៌,  ៣៦

អព្ភូតគេតុ,  ៤៤

ចបាប់ ននរះ មាន នូេ អត្ថបទ និង សកម្មភាព ោោ លដ� អាច យក នៅ នពបើពបាស់ សពមាប់ រាពតី ជួប ជុំ ពកុម ព្ួសារ ។ ខាង នពកាម ននរះ ្ ឺ 

ជា ឧទា�រណ៍ ពីរ ។

«កុរារតូចៗៃឈិង្ ឈិធរីសាម្រោម៉ាង់»ទំព័រទី១៦៖ក្នុងនាម

ជាឪពុកមាតាយបនាទាប់ពីអានអ្រ្ថបទននាះនហើយអ្កអាច្

ពិភាកសារនបៀបនានានែើម្បីបនតងៀនកូន្រូច្ៗរបស់អ្កអំពី

្រៈសំខ្ន់ននពិ្ី្តកាម៉ាង់និងនសច្ក្តីសញ្ញាដែល

ពួកនគនឹងច្ុះនៅនថងៃខ្ងមុខនពលបុណ្យតជមុជទឹក។អ្ក

អាច្នតបើការអ្ិ្ឋាន្ តកាម៉ាង់(មាននៅក្នុងនគាលលទ្ិ

និងនសច្ក្តីសញ្ញា២០:៧៧,៧៩)នែើម្បីបនតងៀនអំពី

ការសនយាដែលនយើងន្វើនពលបុណ្យតជមុជទឹកនហើយ

រនបៀបទទួលទាន្ តកាម៉ាង់រល់សបាតាហ៍អាច្ឲ្យនយើងរំឭក

ការសនយាទាំងននាះ។អ្កអាច្បនងកើ្រគំនិ្រនែើម្បីជួយកូន

្រូច្ៗរបស់អ្កឲ្យនផ្តា្រច្ិ្រ្តនលើតពះអង្គសន្ង្រះអំ�នុងនពល

្តកាម៉ាង់ែូច្ជាបនងកើ្រនសៀវនៅរូបភាព្ មញ្ញៗដែល

មានរូបរបស់តពះអង្គសន្ង្រះ។

«រូបមៃ្តសម្រាប់រោរយរៀៃសូម្ត»ទំព័រ៦២៖តបសិននបើ

អ្កមានកូន្ ំៗដែលអាច្សិកសាតពះគម្ីរនោយខ្លួននគបាន

ននាះសូមគិ្រពីការអានអ្រ្ថបទននះជាមួយពួកនគនហើយ

អនញជើញពួកនគឲ្យ្ កល្បងនយាបល់នានាដែលមានក្នុង

អ្រ្ថបទននាះ។អ្កអាច្ឲ្យសមាជិកមានាក់ៗក្នុងតគួ្រ

បនងកើ្រនសៀវនៅកំណ្រ់នហ្រុសិកសាផ្ទាល់ខ្លួនមួយនហើយោក់

នគាលនៅសរនសរវាឲ្យបាននទៀងទា្រ់។សមាជិកតគួ្រ

អាច្អាច្ស្ម័តគច្ិ្រ្តដច្ករាយគំនិ្រនិងការបំផុសគំនិ្រមក

ពីនសៀវនៅកំណ្រ់នហ្រុសិកសារបស់ពួកនគក្នុងកម្មវិ្ីរត្រី

ជួបជុំតកុមតគួ្រនានពលខ្ងមុខ។

ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ ភាគ ៤០ លេែ ១០៤
េីអាហូណា ១៣២៩០ ២៥៨
ទស្សនាវដ្ដីអន្តរជាតិរបស់សាសនាចក្រននក្រះយេស៊ូវក្ដីស្ទនន្ ួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងយករោេ

គណៈ ប្រធាន ទីមួយ ៖្ូម៉ាសយអស.ម៉នសុន,ហិនរីប៊ី.អាវរិង,
យ�ៀយ្ើរយអស្វ.អុជដូហ្វ

កូរ៉ុម នន ពួក សាវក ដ្រ់ពីរ នាក់ ៖រ័សុលអិមណិលសុន,ដាល្ិនយអ្រអូ្រ,
អិម.រ័សុលបាឡឺដ,រ៉ូបឺត�ដីហហ៊ល,ហជហហ្វដីអ័រហូឡិន,យដវី�យអហបដណា,
ឃ្វដីន្ិនអិលឃុ្រ,�ដី្តក្ដីស្តតូហ្វឺសិន,ហនលអិលអាន់យ�ើរសិន,រ៉ូណលយអ
រ៉សបាន,ហហគែរីអ៊ីស្ទដីហវ៉នសុន,យ�លជដីយរនឡាន់

អ្នក ខកសបមួេ ៖េ៉ូហសបដបុលេូ.ស៊ីតាទដី
ជំនួយការ អ្នកខកសបមួេ ៖យជមស៍ប៊ីម៉ាទដីណូ,ខារ៉ូយអហ្វម៉ា្រខន់ឃដី
អ្នកប្ររឹកសា ៖ ហកបនយខអាស្តតុន,ហរនដលយឃបិនណ្ិត,យក្រ្រយអខារដុន,ឆារិល
យអយអស្្ិន,ក្ដីស្ទតូហហ្វលហគែតូល�ិន,ដូហគែលាស�ដីហូលហមស,ហលរីអរឡរិន,ខារ៉ូល
អិមយស្ទហ្វិន

នាយក បគ្រ់បគង ៖ភដីយ�ើរហអហ្វអ៊ីវ៉ន
នាយក បគ្រ់បគង ប្រតិ្រត្ិការ ៖វិនសិនយអវ៉ូន
នាយក បគ្រ់បគង ទស្សនាវដ្ី សាសនាចបក ៖អាហលនអ័រឡេប៊ហគែ
អ្នក បគ្រ់បគង ពាណិជ្ជកម្ម ៖ហ្គាស្វខាណុន
អ្នកបគ្រ់បគង ខ្្នក ខកសបមួេ ៖អ័រវ៉លចនសុន
ជំនួយការ ការ បគ្រ់ បគងខ្្នក ខក សបមួេ ៖រ៉េអិនខា
ជំនួយការ លោះពុម្ព ៖យមយហគែនយវើរយហើហ្វស៊ីស្ស
និពន្ធ និង ខកសបមួេ លោយ ៖កប៊ីតថានដីប៊ីត�ដី,យដវី��ិ្រសុន,យដវីដយអហអ៊តយវើត,
ម៉ាថាេ�ដីហ្វ្ដីតតុន,ឡតូរីហ្វតូយលើរ,ហ្គាហរតយអចហ្គាហ្វ,ឡាហរ៉នផតយទើរហ្គាន,
ជដីលហ្្រឃដីង,ឆាលឡតុតឡារោបាល់,នម៉ឃលអរម៉ូរីស,អ៊ីរី្រប៊ីយមើរដុ្រសាលដី
ចនសុនអូយដឃឺ្រ,េ៉ូយស្វយជភឺ្ដី,ចានភដីនបូរ៉ហ្វ,រីឆាតអិមរ៉មនដី,មដីន�ដីអាន
យសលូ,ប៉ុលវ៉ន�ិនយប៊ីហគែ,ម៉ារីសាវី�ដីសុន

នាយក បគ្រ់បគង ខ្្នក សិេ្ៈ ៖យជស្កតនូដស៊ិន
នាយក បគ្រ់បគង ខ្្នក សិេ្ៈ ៖ហ្ដអ័រភដីយ�ើរសុន
រចនា ្រ្លង់ លោយ ៖ ជដីនិតអាន់កទូ,យហ្វភដីអាន់កតូស,រ៉ហជលស្៊ី�ស៊ីឃឹមបឹលបុត,
្ូម៉ាសឆាល,យដវី�ហហគែដីន,ខូលដីនហុដីង្្ដី,យអរិ្រភដីចនសិន,ស៊ូសានឡតូហហគែដីន,
ស្កតអិមម៉ូេ,ម៉ា្រដបុលេូរ៉ូប៊ីសុន,កបាតយ�ៀរ,យឃនដី្រូលវ៉្រឃិនហូស
អ្នកសបម្រសបមួេ កម្មសិទ្ធិ ្រញ្ញា ៖ខូហលតហនយបយឃើអាន
អ្នកបគ្រ់បគង ខ្្នក ្ េិតកម្ម ៖យជនអានភិយ�ើរស៍
្េិតកម្ម ៖ហហគែ្នអាហ�រ,ខន្ដីប៊វទួបកប៊ីច,ជូលដីបឺយដត,យខទដីដានខាន,នកបអិន
ដ័បុលេូជដីជដី,ជដីន្ដីយជនិលសុន,ហហគែលយ�តរ៉ហ្វឺ�ដី
អ្នក ពិនិត្យ មុន ការលោះពុម្ព ៖យជហ្វអិលម៉ាទដីន

នាយក ខ្្នក លោះពុម្ព ៖ ស្ទដីវិន�ដីយឡវីស
នាយកខ្្នក  ខចកចាយ ៖ស្ទដីវិនអ័រក្ដីសាទានសិន

ចំយោរះរោរជាវនិងតនម្យៅខាងយករៅសហរដ្ឋនិងរោណាដាសូមចូលយៅរោន់
យ្ហទំ្័រstore. lds. orgឬសូមទា្រ់ទងមជ្ឈមណ្ឌលហច្រចាេរបស់សាសនាចក្រ
្រ្តុងមូលដាឋានរបស់អ្្រឬទា្រ់ទងអ្្រដឹ្រនាំវួដឬសាខារបស់អ្្រ។

សូម ល្ញើ អត្ថ្រទ និងសំណួរ ទាំងឡាយតាមអ៊ិនយ�ើរណិតយៅយ្ហទំ្័រ
liahona .lds .orgតាមអ៊ីហម៉លយៅរោន់liahona@ ldschurch .orgឬ
តាមសំបុកតយៅរោន់Liahona, Rm. 2420, 50 E. North Temple St.,  
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA ។
លីអាហូណា(ោ្រ្យ្រ្តុងក្រះ្ម្ដីរមរមនមនន័េថា«កតដីវិស័េ»ឬ«វត្តុនាំផ្តូវ»)
កតូវបានយបារះ្ុម្ជាភាសាអាល់បានដី,អាយមនដី,ប៊ីសាលាម,ប៊ុលហ្គារី,ហខ្រ,យសប៊ូអាណូ,
ចិន,ចិន(ងាេកសួល),ក្រូអាត,ហែ្រ,ដាណាម៉ា្រ,ហូឡង់,អង់យ្្ស,
យអស្តតូអានដី,ហ្វដីជដី,ហ្វាំងឡង់,បារំង,អាល្ឺម៉ង់,ក្រិច,ហុងហ្គារី,អាេហឡន�ិ្រ,
ឥណ្ឌឌូយនស៊ី,អ៊ីតាលដី,ជប៉ុន,្ដីរីបាទដី,្រូយរ៉,ឡាយវៀន,លដីទុេអានដី,ម៉ាឡាហ្គាស៊ី,
ម៉ាហស្សល,ម៉ុងយហ្គាលដី,នរយវ៉,ប៉ូឡតូញ,្័រទុេហ្គាល់,រ៉ូម៉ានដី,រុស្សដី,សាម័រ,ស្តូវ៉នដី,
យអស្ប៉ាញ,សាវាហុដីលដី,ស៊ុេហអត,តាហ្គាឡតុ្រ,តាហុដីទដី,ន្,តុងហ្គា,អ៊ុេហក្ន,អ៊ឺ�ូ
និងយវៀតណាម។(រោរយចញញឹ្រញាប់ប៉ុនណា្ឺហកបកបួលយៅតាមភាសា)។

© 2016យដាេIntellectual Reserve, Inc។រ្រសាសិទ្ធិក្ប់យ៉ាង។
យបារះ្ុម្យៅសហរដ្ឋអាយមរិ្រ។

អត្បទនិងសមភារហដលយមើលយឃើញហដលមនយៅ្រ្តុងលីអាហូណាអាច
្តចម្ងេ្រយៅយកបើកបាស់ជាបនាទាប់បន្សំហដលមិនហមនជារោរយ�្វើោណិជ្ជ្រម្តាម
សាសនាចក្រឬតាមយ្ហដាឋានយឡើេ។សមភារហដលយមើលយឃើញមិន
អាច្ តចម្ងបានយឡើេកបសិនយបើមនដា្រ់បកមមហដលបានចង្តុលបងាហាញកតង់
បនាទាត់សមគាល់ហដលយៅជាមួេនឹងរូបសិល្បៈ។សំណួរទា្រ់ទងនឹង
រោររ្រសាសិទ្ធិ្ួរហតសា្រសួរយៅរោន់Intellectual Property Office,  
50 E. North Temple St., Salt Lake City, UT 84150, USAអ៊ីហម៉ល៖
cor-intellectualproperty@ ldschurch .org។
For Readers in the United States and Canada:  
October 2016 Vol. 15 No. 5. LIAHONA (USPS 311-480) 
Cambodian (ISSN 1538-4535) is published six times a year 
(January, April, June, July, October, and December) by The 
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 50 E. North 
Temple St., Salt Lake City, UT 84150. USA subscription price 
is $5.00 per year; Canada, $6.00 plus applicable taxes. 
Periodicals Postage Paid at Salt Lake City, Utah. Sixty days’ 
notice required for change of address. Include address 
label from a recent issue; old and new address must be 
included. Send USA and Canadian subscriptions to Salt 
Lake Distribution Center at address below. Subscription 
help line: 1-800-537-5971. Credit card orders (American 
Express, Discover, MasterCard, Visa) may be taken by phone 
or at store .lds .org. (Canada Post Information: Publication 
Agreement #40017431)
POSTMASTER: Send all UAA to CFS (see DMM 507.1.5.2). 
NONPOSTAL AND MILITARY FACILITIES: Send address 
changes to Distribution Services, Church Magazines, P.O.  
Box 26368, Salt Lake City, UT 84126-0368, USA.



4 លីអាហូណា

ប្រធាន	ថូម៉ាស	អេស	ម៉នសុន	បាន	បអ្រៀន	ថា	«	អមអ�ៀន	ដ៏	េស្ចា�្យ	បំផុត	

ដដល	អ�ើរ	អាច	អ�ៀន	ក្នុរ	ជីវិត	�ដមរ	ស្លាប់	អនះ	គឺ	ថា	អៅអេល	្េះ	មន	បន្ទូល	

អហើ�	អ�ើរ	អោ�េ	តាម	អោះ	អ�ើរ	នឹរ	អ្វើ	អ�ឿរ	ដ៏	្តឹម្តូវ	ជានិច្ច	»	។ 1

អ�ើរ	នឹរ	្តូវ	បាន	្បទាន	េ�	។	ដូច	្បធាន	ម៉នសុន	បាន	មន	្បស្សន៍	េំឡនុរ	

អេល	សន្ិសីទ	ទូអៅ	ថ្ីៗ	អនះ	៖	«	អៅអេល	អ�ើរ	�កសា	បទបញ្ញត្ិ	អោះ	ជីវិត	អ�ើរ	នឹរ	

កាន់ដត	�ីករា�	កាន់ដត	អេញអលញ	អហើ�	មិន	សូវ	ស្នុគស្មាញ	។	អ�ើរ	នឹរ	មន	

ភាេងា�	្សរួល	ក្នុរ	កា�្ទាំ្ទ	បញ្ហា	និរ	ឧបសគ្គ	�បស់	អ�ើរ	អហើ�	អ�ើរ	នឹរ	ទទរួល	

បាន	េ�ជ័�		[	�បស់	្េះ	]	ដដល	បាន	សនយា	»	។ 2

អៅក្នុរ	កា�ដក្សរ់	ដូចត	អៅ	អនះ	មក	េី	កា�បអ្រៀន	�បស់	្បធាន	ម៉នសុន	ដដល	ជា	

្បធាន	ស្សោច្ក	អោក	�ំឭក	ដល់	អ�ើរ	ថា	្េះបញ្ញត្ិ	េិត	ជា	ោំ	អៅ	�ក	សុភមរ្គល	

និរ	ភាេ	សុខស្ន្	។

យសចក្រីខណនាំសម្រាប់�ំយណើររោរយនារះ

«	បទបញ្ញត្ិ	�បស់	្េះ	េុំ	បាន	្បទាន	មក	អដើម្ី	អ្វើ	ឲ្យ	អ�ើរ	ស្នុគស្មាញ	ឬ	កាលា�	ជា	

ឧបសគ្គ	ចំអោះ	សុភមរ្គល	�បស់	អ�ើរ	អោះ	អទ	។	កា�េិត	គឺ	វា	ផ្នុ�	េី	អោះ	វិញ	។	្ទរ់	

ដដល	បអរកើត	អ�ើរ	មក	អហើ�	្សឡាញ់	អ�ើរ	ដ៏	ឥតអ្ចាះ	បាន	្តាស់	ដឹរ	ថា	អ�ើរ	

ចាំបាច់	្តូវ	�ស់អៅ	ក្នុរ	ជីវិត	�បស់	អ�ើរ	យ៉ារ	ណា	អដើម្ី	ទទរួល	បាន	សុភមរ្គល	ដ៏	្ ំ	

បំផុត	អោះ	។	្ទរ់	បាន	្បទាន	ដល់	អ�ើរ	នូវ	កា�	ដឹកោំ	្បសិន	អបើ	អ�ើរ	អ្វើ	តាម	អោះ	

្ទរ់	នឹរដឹក	ោំ	អ�ើរ	អោ�	សុវត្ិភាេ	ឆ្លរកាត់	ដំអ�ើ�	ជីវិត	�ដមរ	ស្លាប់	ដ៏	អ្ោះថានាក់	

អនះ	។	អ�ើរ	ចរចាំ	ទំនុកបទ	នន	ទំនុកតអមកើរ	មរួ�	៖	‹	ចូ�	�កសា	បញ្ញត្ិ	!	ោំ	ឲ្យ	មន	

សុវត្ិភាេ	និរ	ក្ី	សុខស្ន្	›	[	សូមអមើល	«	Keep the Commandments	»	
ទំនុក្រមកើង	អលខ	303	]	»	។ 3

ករាលាំងៃឈិងចំយណរះ�ឃឹង

«	កា�	អោ�េ	្បតិបត្ិ	គឺ	ជា	ច�ិតលក្ខ�ៈ	ទូអៅ	�បស់	េរួក	េយាកា�ី	វា	ផ្ល់	ជា		

កមលាំរ	និរ	ចំអ�ះ	ដឹរ	ដល់	េរួកអោក	្គប់	ជំោន់	ក្នុរ	្បវត្ិស្្ស្	។	វា		

សំ្ន់	ចំអោះ	អ�ើរ	អដើម្ី	ដឹរ	ថា	អ�ើរ	ក៏	្តូវ	បាន	ផ្ល់	សិទ្ិ	ឲ្យ	ទទរួល	បាន	

	្បភេ	នន	កមលាំរ	និរ	ចំអ�ះ	ដឹរ	អនះ	ផរ	ដដ�	។	វា	មន	�រួច	ជា	អ្សច	ស្មប់		

អ�ើរ	មនាក់ៗ	ោអេល	បច្ចនុប្ន្	អនះ	អៅ	អេល	អ�ើរ	អោ�េ	តាម	បទបញ្ញត្ិ	�	

បស់	្េះ	។	.	.	.

ចំអ�ះ	ដឹរ	ដដល	អ�ើរ	ដសវរ�ក	ចអម្លើ�	ដដល	អ�ើរ	ចរ់	បាន	និរ	កមលាំរ	ដដល	

អ�ើរ	្បាថានា	ោ	សេវ	នថងៃ	អនះ	អដើម្ី	ទប់ទល់	នឹរ	ឧបសគ្គ	នន	េិភេអោក	ដ៏ស្នុគស្មាញ	

និរ	អចះដត	ផ្លាស់ប្ទូ�	អនះ	អាច	ជា	�បស់	ផរ	អ�ើរ	អៅ	អេល	ដដល	អ�ើរ	ស្័្គ	អោ�េ	តាម	

បទបញ្ញត្ិ	�បស់	្េះេមចាស់	»	។ 4

យម្ជើសយរើសយ�ើម្រីយោរ្តាម

«	ដបបបទ	នន	សម័�	កាល	�បស់	អ�ើរ	គឺ	មន	ភាេ	េនុញ្ញាត	។	ទស្សោវដ្ី	និរ	

កម្វិ្ី	សដម្រ	ក្នុរ	ទូ�ទស្សន៍	បងាហាញ	េី	ឆុតឆាក	តារា	ភាេ�ន្	វី�បុ�ស	នន	វិស័�	

េត្េលកម្—ជា	េ្ក	ដដល	�ុវវ័�	ជា	អ្ចើន	�ក	្តាប់	តាម—ដដល	មិន	ខវល់	េី	

្កឹត្យវិន័�	�បស់	្េះ	អហើ�	បរ្អួត	េី	កា�េនុវត្	ដ៏	អោ�អេញ	អោ�	េំអេើ	បាប	ដដល	

ហាក់បី	ដូច	ជា	ោមាន	ឥទ្ិេល	អា្កក់	េវី	អស្ះ	។	អតើ	េ្ក	មិន	អជឿ	អ�ឿរ	អោះ	អទ	ឬ	េី	!	មន	្ោ	

ដដល	នឹរ	ទទរួល	ផល—វា	អស្ើ	នឹរ	បញ្ី	ដដល	បាន	កត់	អចញ	ចូល	។	មនុស្ស	្គប់	�ូប	មន	

អេលអវោ	កំ�ត់	អ�ៀរៗ	ខ្លអួន—្បសិនអបើ	មិន	អៅក្នុរ	ជីវិត	អនះ	អទ	ក៏	អៅក្នុរ	ជីវិត	បោទាប់	

ដដ�	។	នថងៃ	នន	កា�ជំនុំជ្មះ	នឹរ	អកើត	អឡើរ	ចំអោះ	មនុស្ស	្គប់	�ូប	។	.	.	.ខ្នុំ	សូម	ទទូច	ឲ្យ	

េ្ក	អ្ជើសអ�ើស	អោ�េ	តាម	»	។ 5

យោយម្បធាៃ

្ូរា៉ាសយអសម៉ាៃសុៃ ពរជ័យននការនគារពតប្រិប្រ្តិ

សារលឈិែឈិត្ ណៈម្បធាៃទរីមួយ



 ដខ្រុោឆ្នាំ២០១៦ ៥

រោរបយម្ងៀៃយចញ្ រីសារលឈិែឈិតយៃរះ

តបធានម៉ានសុនបនតងៀននយើងអំពីពរជ័យជានតច្ើនដែលនយើងអាច្ទទួល

បានតាមរយៈការនគារពតប្រិប្រ្តិរួមមានកមាលាំងច្ំនណះែឹងអំណរនិង

ភាពសុខ្ន្ត។សូមគិ្រពីការសួរសំណួរែល់អស់អ្កដែលអ្កបនតងៀនពីរនបៀបដែល

ពួកនគបានទទួលពរតាមរយៈការនគារពតាមតពះបញ្ញ្រ្តិ។អ្កអាច្នលើកទឹកច្ិ្រ្តពួកនគ

ឲ្យបន្តគិ្រអំពីពរជ័យរបស់ខ្លួននហើយសរនសរគំនិ្រនិងបទពិន្្ន៍ពួកនគនៅក្នុង

ទិនានុប្បវ្រ្តិ។អ្កក៏អាច្នលើកទឹកច្ិ្រ្តពួកនគផងដែរឲ្យបង្ហាញការែឹងគុណច្ំនោះតពះ

សតមាប់ពរជ័យរបស់ពួកនគនោយបន្តនគារពតប្រិប្រ្តិតាម។

អំណរៃឈិងភា្សុែសាៃ្ត

អេល	ខ្លះ	េ្ក	អ�ើញ	ថា	េស់	េ្ក	ដដល	អៅ	ក្នុរ	

អោកិ�	កំេុរ	មន	ភាេសបបា�	�ីករា�	ជារ	េ្ក	អៅ	

អទៀត	។	បរប្ទូន	មរួ�	ចំនរួន	អាច	មន	អា�ម្�៍	តានតឹរ	

ចំអោះ	បទោឋាន	នន	ឥ�ិយបថ	ដដល	អ�ើរ	មន	ក្នុរ	

ស្សោច្ក	អនះ	។	ប៉ុដន្	បរប្ទូន	្បុស្សី	�បស់	ខ្នុំ	អេើ�	

ខ្នុំ	សូម	្បកាស	្បាប់	េ្ក	ថា	គាមន	េវី	ដដល	អាច	ោំ	មក	

នូវ	េំ��	ក្នុរ	ជីវិត	អ�ើរ	ឬ	ភាេសុខស្ន្	ក្នុរ	្េលឹរ	

អ�ើរ	ជារ	្េះវិញ្ញា�	ដដល	អកើត	មន	ចំអោះ	អ�ើរ	អេល	

អ�ើរ	អ្វើ	តាម	្េះេរ្គ	សអ្ងារះ	និរ	អោ�េ	្េះបញ្ញត្ិ	អោះ	

អទ	»	។ 6

យ�ើរយោយយទៀងម្តង់

«	ខ្នុំ	ដថ្លរ	ទីបោទាល់	ថា	េ�ជ័�	ដដល	បាន	សនយា	

�បស់	អ�ើរ	គឺ	ហរួស	េី	កា�អាច	វាស់	ដវរ	បាន	។	អទាះ	ជា	

េេក	អ្មា	្បមូល	ផ្នុំ	ោនា	អទាះ	ជា	អភ្លៀរ	ធាលាក់	មក	អលើ	អ�ើរ	

ក្ី	ចំអ�ះ	ដឹរ	�បស់	អ�ើរ	េំេី	ដំ�ឹរ	ល្	និរ	អសចក្ី	

្សឡាញ់	�បស់	អ�ើរ	ចំអោះ	្េះវ�បិតា	សរួគ៌	និរ	្េះ	េរ្គ	

សអ្ងារះ	�បស់	អ�ើរ	នឹរ	លរួរអោម	និរ	្ោំ្ទ	អ�ើរ	

អហើ�	ោំ	េំ��	មក	កាន់	ដរួរ	ចិត្	អ�ើរ	អៅអេល	អ�ើរ	

អដើ�	អោ�	សុច�ិត	និរ	កាន់តាម	បទ	បញ្ញត្ិ	ោោ	។	ោមាន	

េវី	អៅ	ក្នុរ	េិភេអោក	អនះ	ដដល	អាច	រារាំរ	អ�ើរ	បាន	

អឡើ�	»	។ 7

យ�ើរតាមម្្រះអង្គសយ្គ្ររះ

«	អតើ	្ទរ់	ដដល	មន	អសចក្ី	អស្ក	អៅ	និរ	មន	

ទុក្ខ	្េរួ�	អនះ	ជា	ន�ណា	?	អតើ	ន�ណា	ជា	អស្ច	នន	សិ�ី	

�ុរអ�ឿរ	ដដល	ជា	្េះ	េមចាស់	នន	េរួក	េល	ប�ិវា�	អនះ	?	្ទរ់	

ជា	អោក	អៅហាវា�	អ�ើរ	។	្ទរ់	គឺ	ជា	្េះ	េរ្គ	សអ្ងារះ	

អ�ើរ។	្ទរ់	គឺ	ជា	្េះរាជបុ្តា	នន	្េះ	។	្ទរ់	គឺ	ជា	េរ្គ	

និេន្	នន	អសចក្ី	សអ្ងារះ	អ�ើរ	។	្ទរ់	មន	បន្ទូល	ថា	

‹	ចូ�	មក	ឯ	ខ្នុំ	›	។	្ទរ់	បាន	្តាស់	បងារប់	ថា	‹	អៅ	ចុះ		

ចូ�	េ្ក	្ប្េឹត្	ដបប	យ៉ារ	ដូអចានាះ	ដដ�	›	។	្ទរ់	េរវ�	ថា	

‹	ចូ�	កាន់	តាម	បញ្ញត្ិ	ទាំរ	ឡា�	�បស់	អ�ើរ	ចុះ	›	។

ចូ�	អ�ើរ	អដើ�	តាម	្ទរ់	។	ចូ�	អ�ើរ	្តាប់	តាម	គំ�ូ	

្ទរ់	។	ចូ�	អ�ើរ	អោ�េ	តាម	បន្ទូល	្ទរ់	។	តាម��ៈ	

កា�អ្វើ	ដបប	អនះ	អោះ	អ�ើរ	ថាវា�	េំអណា�	ទាន	នន	

កា�ដឹរគុ�	ដ៏	អទវភាេ	ចំអោះ	្ទរ់	»	។ 8	◼

កំណត់ចំណាំ

	 1.	«	They Marked the Path to Follow	»	Liahona	

ដខ	តុោ	ឆានាំ	2007	ទំេ័�	5	។

	 2.	«	Keep the Commandments	»	Liahona		

ដខ	វិច្ិកា	ឆានាំ	2015	ទំេ័�	83	។

	 3.	« Keep the Commandments	»	ទំេ័�	83	។

	 4.	« Obedience Brings Blessings	»	Liahona		

ដខ	ឧសភា	ឆានាំ	2013	ទំេ័�	90,	92	។

	 5.	« Believe, Obey, and Endure	»	Liahona		

ដខ	ឧសភា	ឆានាំ	2012	ទំេ័�	129	។

	 6.	«	Stand in Holy Places	»	Liahona	ដខ	វិច្ិកា		

ឆានាំ	2011	ទំេ័�	83	។

	 7.	« Be of Good Cheer	»	Liahona	ដខ	ឧសភា		

ឆានាំ	2009	ទំេ័�	92	។

	 8.	«	Finding Joy in the Journey	»	Liahona		

ដខ	វិច្ិកា	ឆានាំ	2008	ទំេ័�	88	។
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៦ លីអាហូណា

យម្ជើសយរើសផលេទូវម្តូវ

ការនតជើសនរើសផ្អូវត្រូវជួយនាំនយើងឲ្យខិ្រកាន់ដ្រជិ្រតពះវរបិតាសួគ៌និង

តពះនយស៊ូវតគីស្ទ។វាក៏ជួយនយើងឲ្យមានភាពរីករយនិងសុវ្រ្ថិភាព

ផងដែរ។សូមគូសរងវង់នលើរនបៀបនានាដែលអ្កអាច្នតជើសនរើសផ្អូវត្រូវ។

យ្លេើងៃឈិងយមយរៀៃនៃរោរយោរ្ម្បតឈិបត្តឈិ

តបធានថូមា៉ាសនអសម៉ានសុនបាន្រំណាលតបាប់ពីតគាមួយកាលនោកបាននរៀនពី

្រៈសំខ្ន់ននការនគារពតប្រិប្រ្តិ។កាលនោកអាយុតបាំបីឆ្នាំតកុមតគួ្ររបស់

នោកបាននៅនលងផ្ទះនឈើសតមាប់លំដហរបស់ពួកនោកនៅឯ្រំបន់ភ្ំ។នោកនិងមិ្រ្ត

ភក្ិរបស់នោកមានាក់ច្ង់សមាអា្រវាលមួយដែលមានសុទ្ដ្រន្មសតមាប់ន្វើជាកដន្ងែុ្រនភ្ើង

នបាះជំរុំ។ពួកនោកបានពយាយាមសមាអា្រន្មននាះនោយនតបើនែនោយែកនិងក្នាតាក់

វាខ្លាំងៗតាមកមាលាំងរបស់ពួកនោកប៉ាុដន្តពួកនោកតគាន់ដ្រអាច្ែកបានន្មនពញៗកាតាប់

នែប៉ាុនណាណះ។តបធានម៉ានសុនបានពន្យល់ថា«នហើយអវីដែលខ្នុំបានគិ្រគឺជាែំនណាះ

ត្យយា៉ាងល្ដែលវាបានផុសន�ើងក្នុងគំនិ្ររបស់នក្មងអាយុតបាំបីឆ្នាំែូច្រូបខ្នុំននះ។

ខ្នុំបាននិយាយនៅោនីថា‹អវីដែលនយើងត្រូវន្វើគឺែុ្រន្មននះនរាល។នយើងតគាន់ដ្រ

ដុតន្មននាះជារងវង់ប៉ាុនណាណះ!›»

នទាះបីនោកបានែឹងថានោកពុំត្រូវបានអនុញ្ញា្រឲ្យនតបើនឈើគូសក្តីនោកបានរ្រ់

ត្រ�ប់នៅក្នុងផ្ទះវិញនែើម្បីយកនឈើគូសមួយច្ំនួនមកនហើយនោកនិងោនីបានបង្កា្រ់

យុវវ័យ

កុរារ

នភ្ើងបន្តិច្ែុ្រន្មនៅ្រំបន់ននាះ។ពួកនោករំពឹងថានភ្ើងននាះនឹងរល្រ់វិញនោយខ្លួនវា

ប៉ាុដន្តផ្ទនុយនៅវិញវានេះកាន់ដ្រខ្លាំងន�ើងនហើយមាននតគាះថានាក់។នោកនិងោនីបានរ្រ់

នៅរកជំនួយនហើយរំនពច្ននាះមនុស្សនពញវ័យបានតបញាប់តបញាល់រ្រ់មកពន្្រ់នភ្ើង

ពីមុននេះែល់នែើមនឈើទាំងឡាយ។

តបធានម៉ានសុនបានបន្តនទៀ្រថា«ោនីនិងខ្នុំបាននរៀននមនរៀនពិបាកៗមួយ

ច្ំនួនប៉ាុដន្តជានមនរៀនែ៏សំខ្ន់នានថងៃននាះ—ដផ្កដែលសំខ្ន់គឺ្ រៈសំខ្ន់ននការនគារព

តប្រិប្រ្តិ»។(សូមនមើល«Obedience Brings Blessings»Liahonaដខឧសភា

ឆ្នាំ២០១៣ទំព័រ៨៩–៩០)។

ែូច្តបធានម៉ានសុនដែរន្រើអ្កធាលាប់បាននរៀននមនរៀនមួយនៅក្នុងការនគារព

តប្រិប្រ្តិតាមរនបៀបមួយែ៏លំបាកដែរឬនទ?ន្រើមាននគាលនៅណាខ្ះដែលអ្ក

អាច្ន្វើនែើម្បីរកសាខ្លួនអ្កឲ្យមានសុវ្រ្ថិភាពតាមរយៈការនគារពតប្រិប្រ្តិនានពល

អនាគ្រននាះ?

បនតមើអ្កែនទ

នៅតពះវិហារ

អានតពះគម្ីរ

នលងដល្បងល្ៗ

ន្លាះជាមួយបងប្អូន

របស់អ្ក

លួច្ច្ម្ងនៅ្ ោនរៀន
រច្
នា
រូប
ភា
ព
នោ

យ
ខ្

្
ីមា

៉ាក
់�
ី
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តកុមតគួ្រត្រូវបាន

ដ្រងតាំងន�ើង

នោយតពះ

ខ្�៉ូល	េិម	អស្ហវិន	ទី្បឹកសា	ទីមរួ�	ក្នុរ	

គ�ៈ្បធាន	សមគម	សអ្ងារះ	ទូអៅ	បាន	

មន	្បស្សន៍	ថា	«	អៅក្នុរ	ទំនុកបទ	�បស់	[	ចអ្មៀរ	

ថានាក់	កុម�	]	‹	្កុម	្គរួស្�	គឺ	មក	េី	្េះ	›	.	.	.អ�ើរ	្តូវ	

បាន	�ំឭក	េី	អោលលទ្ិ	ដ៏	ប�ិសុទ្	។	អ�ើរ	េុំ	្តឹម	ដត	បាន	

ដឹរ	ថា	្កុម	្គរួស្�	គឺ	មក	េី	្េះ	ប៉ុអណាណះ	អទ	អ�ើរ	ក៏	ដឹរ	

ផរដដ�	ថា	អ�ើរ	មនាក់ៗ	គឺ	ជា	ដផ្ក	នន	្កុម	្គរួស្�	�បស់	

្េះ	។	.	.	.

ដផនកា�	�បស់	្េះវ�បិតា	ស្មប់	កូនអៅ	្ទរ់	គឺ	ជា	

ដផនកា�	នន	អសចក្ី	្សឡាញ់	។	វា	ជា	ដផនកា�	ដដល	�រួប�រួម	

កូនអៅ	�បស់	្ទរ់—ដដល	ជា	្កុម	្គរួស្�	្ទរ់—ជាមរួ�	

្ទរ់	»	។ 1

ដេលអ�ើ�	េិល	ថម	ដភ�ី	(	ឆានាំ	1922–2015	)	

ក្នុរ	កូ�៉ុម	នន	េរួកស្វក	ដប់េី�	ោក់	បាន	មន	្បស្សន៍	

ថា	៖	«	អ�ើរ	ក៏	អជឿ	ដដ�	ថា	្សបតាម	ទំអនៀមទមលាប់	

ដ៏�ឹរមំ្គរួស្�	មិន	្តឹម	ដត	ជា	ស្ថាប័ន	្គឹះ	នន	សរ្គម	

អសដ្ឋកិច្ច	និរ	វប្្ម៌	មរួ�	ដដល	មន	អស្�ភាេ	្ រ	

គុ�	តនម្ល	ប៉ុអណាណះ	អទ—ប៉ុដន្	្កុម្គរួស្�	ក៏	ជា	ស្ថាប័ន	

្គឹះ	នន	ភាេ	េស់កល្	និរ	នន	នគ�	និរ	�ោឋាភិបាល	

�បស់	្េះ	ផរដដ�	។

អ�ើរ	អជឿ	ថា	េរ្គភាេ	និរ	�ោឋាភិបាល	នន	ស្ថានសរួគ៌	

នឹរ	្តូវបាន	ស្ថាបោ	អឡើរ	ជុំ	វិញ	្គរួស្�	និរ	ស្ច់ញាតិ	

ទាំរឡា�	»	។ 2

បូនី	េិល	េូស្កា�	សុន	ជា	្បធាន	�ុវោ�ី	ទូអៅ	បាន	

មន	្បស្សន៍	ថា	៖	«	មនុស្ស	្គប់ោនា	មិន	ថា	មន	

ស្ថានភាេ	អាោហ៍េិោហ៍	យ៉ារណា	ឬ	មន	កូន	ប៉ុោមាន	

អទ	អាច	អ្វើជា	េ្ក	កា�ោ�	ដផនកា�	�បស់	្េះេមចាស់	

ដដល	បានេិេ�៌ោ	អៅក្នុរ	អសចក្ី្បកាស	េំេី្គរួស្�	

បាន	។	្បសិន	អបើ	វា	គឺ	ជា	ដផនកា�	�បស់	្េះេមចាស់	វា	គរួ�	

ដត	ជា	ដផនកា�	�បស់	អ�ើរ	ដដ�	!	» 3

្រទគម្ពីរ្រននថែម

អោលលទ្ិ	និរ	អសចកី្សញ្ញា	2:1–3,	132:19

សូមសធិកសាអ្្ថបទរនះ្បកបរោយកា�អធធិសាឋាននធិងផស្វង�កកា�បំផុសគំនធិ្រដើម្បតីដឹងពតីអ្វតីផដល្្ូវផចកោយ។រ្ើកា�យល់ដឹងពតី

«្កុម្គួសា�៖កា�្បកាសដល់ពធិភពរោក»បរងកើនជំរនឿ�បស់អ្នករៅរលើ្ពះរ�ើយ្បទានព�ដល់អ្នកទាំងឡាយផដលអ្នកផែទាំ

តាម�យៈកា�បរ្ងៀនសួ�សុខទុក្ខយ៉ាងដូចរម្ច?ស្ម្ប់ព័្៌ម្នបផន្ថមសូមចូលរៅកាន់រគ�ទំព័�reliefsociety. lds. org។

គោលលទ្ធិអំពពីបគរួសារ

ស៊ិនស្ទើរជូលីប៊ីនប៊កអ្រី្រតបធាន

សមាគមសន្ង្រះទូនៅបានបនតងៀនថា

្សនាវិទយាមួយអំពីតគួ្រគឺវាដផ្កនៅនលើ

ការបងកបនងកើ្រការធាលាក់និងែង្វាយ្ួនរបស់

តពះនយស៊ូវតគីស្ទ៖

«ការបនងកើ្រដផនែីបានផ្ល់នូវកដន្ង

មួយដែលតកុមតគួ្រអាច្រស់នៅបាន។តពះ

បានបនងកើ្របុរសនិងតស្ីដែលជាធា្រុែ៏សំខ្ន់

ពីររួមបញ្ចអូលគានាននតគួ្រមួយ។វាគឺជាដផ្ក

មួយននដផនការរបស់តពះវរបិតាសួគ៌ដែលថា

អ័ោមនិងនអវា៉ាត្រូវបានផសារភាជាប់និងបនងកើ្រ

ជាតកុមតគួ្រែ៏អស់កល្បមួយ។

...ការធាលាក់បានន្វើឲ្យពួកគា្រ់មាន

លទ្ភាពនែើម្បីមានកូនតបុសនិងកូនតសី

ទាំងឡាយ។

ែង្វាយ្ួនរបស់[តពះតគីស្ទ]អនុញ្ញា្រ

ឲ្យតគួ្រត្រូវបានផសារភាជាប់ជាមួយគានាែ៏

អស់កល្បជានិច្្ច។វាអនុញ្ញា្រឲ្យតគួ្រ

ទាំងឡាយមានការរីកច្នតមើននិងមាន

ភាពឥ្រនខ្ចះអស់កល្បជានិច្្ច។ដផនការ

ននសុភមង្គលដែលត្រូវបាននៅថាជា

ដផនការនននសច្ក្ីសន្ង្រះផងដែរគឺជា

ដផនការមួយដែលបានបនងកើ្រន�ើងសតមាប់

តកុមតគួ្រ។...

...ននះគឺជានគាលលទ្ិរបស់

តពះតគីស្ទ។...តបសិននបើគាមនតកុមតគួ្រ

ននាះគាមនដផនការគាមននហ្រុផលសតមាប់ជីវិ្រ

រដមង្ លាប់ននះន�ើយ»។ ៤

សូមពិចារណាអំពពីសំណួរគនរះ

នហ្រុអវីតគួ្រគឺជាអង្គភាពែ៏សំខ្ន់បំផុ្រសតមាប់

នពលននះនិងអស់កល្បជានិច្្ច?

សារលឈិែឈិតបយម្ងៀៃសួរសុែទុក្ខ

កំណត់ចំណាំ

	 1.	្�៉ូល	េិម	ស្ីហវិន	«	The Family Is of God	»	
Liahona	ដខ	ឧសភា	ឆានាំ	2015	ទំេ័�	11,	13	។

	 2.	េិល	ថម	ដភ�ី	« Why Marriage and Family 
Matter—Everywhere in the World	»	Liahona	

ដខ	ឧសភា	ឆានាំ	2015	ទំេ័�	41	។

	 3.	បូនី	េិល	េូស្កា�សុន	« Defenders of the Family 
Proclamation	»	Liahona	ដខ	ឧសភា	ឆានាំ	2015	ទំេ័�	

15	។

	 4.	ជូលី	ប៊ី	អប៊ក	«	Teaching the Doctrine of the 
Family	»	Liahona	ដខ	មិោ	ឆានាំ	2011	ទំេ័�	32,	34	។

យសចក្រីជំយៃឿម្កុមម្្ួសារ

រោរសយ្គ្ររះ
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៨ លីអាហូណា

វា	ជា	្េឹក	នថងៃ	អាទិត្យ	។	ខ្នុំ	មន	កាលវិភាគ	ជរួប	្បជុំ	

សមភាស	អ្វើ	េិ្ី	បញ្ជាក់	និរ	ដតរតាំរ	ដដល	

មន	��ៈអេល	12	អម៉ារ	អៅ	ចំអោះ	មុខ	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	នឹរ	

ចាប់អផ្ើម	កាលវិភាគ	អោះ	អៅក្នុរ	មជ្ឈម�្ឌល	អស្ក	

អហើ�	បញ្ចប់	វា	អៅក្នុរ	ស្ោ្បជុំ	មរួ�	អផ្សរ	អទៀត	អៅ	

ដផ្ក	មខារ	អទៀត	នន	ទី្កុរ—វា	ជា	នថងៃ	ដ៏	អ្តៅ	្ លាំរ	ណាស់	។

ខ្នុំ	ទន្ឹរ	�រ់ចាំ	កា�្បជុំ	សមភាស	អ្វើ	េិ្ីបញ្ជាក់	

និរ	េិ្ី	ដតរតាំរ	នីមរួ�ៗ	។	ប៉ុដន្	កាល	េី	ម្សិលមិញ	

អៅអេល	ខ្នុំ	បាន	គិត	េំេី	ភាេ	មមញឹក	ដ៏	អ្ចើន	�បស់	

ខ្នុំ	អោះ	ខ្នុំ	បាន	បអណាដោ�	ខ្លអួន	ឲ្យ	ធាលាក់	ក្នុរ	អា�ម្�៍	

អា�ិត	ខ្លអួន	ឯរ	—�ហូត	ដល់	ខ្នុំ	បាន	អបើក	អមើល	ជតីវ្បវ្្ធិ

�បស់បា៉ាលតីភតី្បា្្	អហើ�	បាន	ចាប់អផ្ើម	អាន	វា	អៅ	

កដន្លរ	ដដល	ខ្នុំ	បាន	ផ្អាក	អាន	កាល	េី	មុន	។	ដេលអ�ើ�	

្បាត្	្តូវបាន	ចាប់	ជា	ទ�្ឌិត	�រួមជាមរួ�	នឹរ	�៉ូដសប	

្េមទាំរ	នហ�ុម	ស៊្ី្	និរ	េ្ក	ដនទ	អផ្សរ	អទៀត	េំឡនុរ	

្ោ	ដ៏	លំបាក	អៅ	ក្នុរ	�ដ្ឋ	មិសសរួ�ី	។	បោទាប់	េី	្តូវបាន	

ោំ	ខ្លអួន	អៅ	ទី្កុរ	េ៊ីន�ីដេនដ�នស៍	បរប្ទូន្បុស	ទាំរ	

អោះ	្តូវបាន	ោក់	�ុំ	អៅក្នុរ	សណាឋាោ�	មរួ�	ឲ្យ	អដក	

អៅអលើ	ក្មល	ឥដ្ឋ	អោ�	�ក	ដុំ	អ�ើ	កល់	កបាល	ជា	

អខ្ើ�	។

ោ	្េឹក	ដ៏	ដសន	�ងា�	ដដល	មន	ធាលាក់	្េិល	មរួ�	

ដេលអ�ើ�	្បាត្	បាន	អ្កាក	េី	អដក	អឡើរ	អហើ�	បាន	

ចាកអចញ	េី	សណាឋាោ�	អោះ	អោ�	ស្ងាត់ៗ	។	អោក	

បាន	អ្វើ	ដំអ�ើ�	អៅ	ភាគ	្ រ	អកើត	ឆ្លរ	កាត់	ទី	្កុរ	អហើ�	

បាន	ចូល	អៅ	ទីវាល	ដដល	អៅ	ជាប់	អោះ	។	បោទាប់	

េី	អដើ�	បាន	្បដហល	ជា	1.6	គីឡទូដម៉្ត	ដេលអ�ើ�	

្បាត្	បាន	ចូល	អៅក្នុរ	ន្េ	្េិល	បាន	ធាលាក់	្គប	

អលើ	ោន	អជើរ	អោក	អហើ�	អដើមអ�ើ	បាន	បំបាំរ	

វត្មន	�បស់	អោក	។

អោក	បាន	គិត	េំេី	ស្ថានភាេ	ដ៏	លំបាក	

�បស់	អោក	។	កា�បន្	ដំអ�ើ�	អៅ	ទិស	្ រ	

អកើត	អោះ	គឺ	មន	ន័�	ថា	ោត់	�ត់អគច	ចូល	

អៅក្នុរ	�ដ្ឋ	មរួ�	អផ្សរ	អទៀត	ដដល	អៅ	ទីអោះ	អោក	អាច	

ផ្ល់	ជា	ស្�	មរួ�	ឲ្យ	្គរួស្�	អោក	អហើ�	ឲ្យ	េរួកអគ	មក	

ចូល�រួម	នឹរ	អោក	ដដ�	។	កា�្តឡប់	មក	សណាឋាោ�	វិញ	

មន	ន័�	ថា	្តូវ	អគ	ចាប់	បញ្ចទូល	ក្នុរ	េន្ោោ�	អហើ�	

អចាទ	្បកាន់	េី	បទឧ្កិដ្ឋ	កាន់ដត	្ ងៃន់	អឡើរ	។	អទាះបី	

ជា	អោក	បាន	ល្អួរ	ឲ្យ	�ត់	អគច	ខ្លអួន	ក្ី	ដេលអ�ើ�	្បាត្	

បាន	គិត	េំេី	«	ក្ីេំេល់	ដ៏	្ ំ	ឬ	អសចក្ីស្លាប់	»	ដដល	

អោក	បាន	បណាដោល	ឲ្យ	អកើត	មន	អឡើរ	អលើ	ទ�្ឌិត	អផ្សរ	

អទៀត	។

ខ�ៈ	ដដល	អោក	មន	ភាេ	េល់ដេក	អោះ	អោក	

បាន	ចាំ	េី	ខគម្ី�	មរួ�	៖	«	េ្ក	ណា	ដដល	ចរ់	ឲ្យ	�រួច	ជីវិត	

អោះ	នឹរ	្តូវបាត់	ជីវិត	អៅ	ដត	េ្ក	ណា	ដដល	បាត់	ជីវិត	

អោ�	�ល់	ដល់	ខ្នុំ	េ្ក	អោះ	នឹរ	បាន	ជីវិត	វិញ	គឺជា	ជីវិត	

ដ៏	អៅ	េស់	កល្	ជានិច្ច	»	(	សូមអមើល	ម៉ាកុស	8:35,	

គ.	និរ	ស.	98:13	)	។

ដេលអ�ើ�	្បាត្	បាន	្តឡប់	មក	កាន់	សណាឋាោ�	

ការបនតមើែ៏មមាញឹករបស់ខ្នុំនៅនថងៃអាទិ្រ្យ
យោយយជ្ៃ្វរីយអៃុៃ្គ

រោរបយម្មើយៅក្នុងសាសនាចម្ក

ខ្ញំ មាន ភាពមមាញឹក បនពមើ នពញ មួយ ថ្ងៃ អាទិត្យ ប៉ុលន្ត ខ្ញំ មាន អំណរ្ុណ លដ� ខ្ញំ អាច បនពមើ នដាយ គ្មាន ជួប នូេ 

នសចក្តី �ំបាក នេទោ ដូច លអ�ន�ើរ បា៉ា�ី ភី ពបាត្ត លដ� ជា អ្នកដឹកោំ សាសោចពក ពី ជំោន់ នដើម ន�ើយ ។

វិញ	។	អោក	្តូវបាន	អគ	ោក់	ក្នុរ	េន្ោោ�	យ៉ារ	

ស្ហាវ	អោ�អៅ	េស់	ជា	អ្ចើន	ដខ—អោ�	ោមាន	្គរួស្�	

ោមាន	កា�រាប់អាន	េី	េរួកប�ិសុទ្	ឬ	េុំ	មន	លទ្ភាេ	បអ្មើ	

អៅក្នុរ	កា�អៅ	ជា	ស្វក	�បស់	អោក	អឡើ�	។ 1

បោទាប់	េី	ខ្នុំ	បាន	បិទ	អសៀវអៅ	អោះ	ខ្នុំ	បាន	េិចា�ណា	

េំេី	កា��រទុក្ខ	�បស់	េរួក	ប�ិសុទ្	េី	ជំោន់	អដើម—េរួកោត់	

មរួ�	ចំនរួន	គឺ	ជា	ជីដូនជីតា	ខ្នុំ	។	អោ�ស្�	ទីបោទាល់	

�បស់	េរួកោត់	េំេី	ដំ�ឹរល្	និរ	អសចក្ី	ជំអនឿ	�បស់	

េរួកោត់	អលើ	្េះអ�ស៊ូវ្គីស្	អោះ	េរួកោត់	បាន	ស៊ូ្ទាំ	

នឹរ	ភាេ	ស្ហាវ	អោ�អៅ	និរ	កា�អបៀតអបៀន	អោះ	។	

អោ�ស្�	កា�ស៊ូ្ទាំ	�បស់	េរួកោត់	សេវនថងៃ	អនះ	ខ្នុំ	អាច	

បអ្មើ	និរ	ថាវា�	បរ្គំ	អោ�	អស�ី	អហើ�	�រួម	ស្មគ្គី	នឹរ	

េរួកោត់	អៅក្នុរ	អសចក្ី	ជំអនឿ	និរ	ទីបោទាល់	។

កាល	ខ្នុំ	អ�ៀបចំ	ស្មប់	នថងៃ	�ប់	ស្មក	អនះ	្គរួស្�	

ខ្នុំ	មន	សុវត្ិភាេ	ទន្ឹរ�រ់ចាំ	នថងៃ	នន	កា�ថាវា�បរ្គំ	អៅក្នុរ	

ស្ោ្បជុំ	ដ៏	មន	ផ្សុកភាេ	។	កា�រាប់អាន	�បស់	

េរួកប�ិសុទ្	នឹរ	អ្វើ	ឲ្យ	នថងៃ	អោះ	មន	ភាេ	្សស់	ថាលា	។	អ�ើរ	

នឹរ	�ីករា�	ជាមរួ�	េរួកោត់	អៅក្នុរ	កា�អ្វើ	េិ្ី	បញ្ជាក់	

និរ	េិ្ីដតរតាំរ	បំអេញ	ទំនរួលខុស្តូវ	និរ	េ្រឹរ	

អសចក្ី	ជំអនឿ	។	អ�ើរ	នឹរ	ទទរួលទាន	ស្្កាម៉រ់	ចរចាំ	

ដល់	្េះេរ្គសអ្ងារះ	និរ	េលិកម្	ដ៏	្ រួន	�បស់	្ទរ់	។	

អហើ�	�ប់	អនះ	អ�ើរ	នឹរ	ជរួបជុំ	ោនា	អៅក្នុរ	ផ្ះ	�បស់	អ�ើរ	

អាន	្េះគម្ី�	ម�មន	អហើ�	េ្ិស្ឋាន	ជាមរួ�	ោនា	េីមុន	

េរួកអ�ើរ	ចូលអដក	អលើ	ដ្គ	ដ៏	្ស�ុកសុខ្សរួល	អហើ�	

កល់	កបាល	អ�ើរ	អលើ	អខ្ើ�	ដ៏	ទន់	អល្ឿ�	។

ខ្នុំ	មន	ភាេមមញឹក	បអ្មើ	អេញ	មរួ�	នថងៃ	អាទិត្យ	។	

អោ�ស្�	កា��៍	អោះ	ខ្នុំ	េិតជា	មន	េំ��គុ�	និរ	

មន	េ�	ណាស់	។	◼

អ្នកនធិពន្�ស់រៅ�ដ្ឋកាលតី�្វតូញ៉ាស.�.អា.។

កំណត់ចំណាំ

	 1.	សូម	អមើល	បា៉ាលី	ភី	្បាត្	Autobiography of Parley P. 
Pratt	កា�អបាះេុម្	បា៉ាលី	ភី	្បាត្	ជុញ្ញ័�	(	ឆានាំ	1979	)	ទំេ័�	

194-	97	។ រច្
នា
រូប
ភា
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ី
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មាតា�	�បស់	ខ្នុំ	បាន	�ស់អៅ	�ហូត	ដល់	អា�ុ	92	ឆានាំ	

អហើ�	ោត់	អទើបដត	ដចកឋាន	ោ	អេល	ថ្ីៗ	អនះ	។	

ោត់	បាន	ស្មក	អៅ	មន្ី�អេទ្យ	អៅអេល	អវជ្ប�្ឌិត	

បាន	សអ្មច	ចិត្	ថា	ោមាន	េវី	ដដល	អាច	អ្វើ	បាន	អទៀត	

អឡើ�	អលើកដលរ	ដត	ទុក	ឲ្យ	ោត់	អៅ	ឲ្យ	សុខ្សរួល	ដបប	

អនះ	�ហូត	ដល់	ោត់	ស្លាប់	។

អៅអេល	អ�ៀបចំ	�ក	ោត់	មក	ផ្ះ	វិញ	បរប្ទូន្បុស	

េី�	ោក់	មក	េី	វរួដ	ក្នុរ	មូលោឋាន	បាន	ចូល	មក	ក្នុរ	

បន្ប់	អហើ�	សរួ�	្បសិនអបើ	មតៅ�	ខ្នុំ	ចរ់	ទទរួល	ទាន	

ស្្កាម៉រ់	។	មុន	ដំបូរ	ខ្នុំ	បាន	្បាប់	េរួកអគ	ថា	«	មិន	េី	

អទ	សូម	េ�គុ�	»	។	ម៉ាក់	ោត់	េិបាក	អលប	ណាស់	។	

បោទាប់	មក	ខ្នុំ	បាន	និយ�	ថា	«	ចាំ	មរួ�	ដភ្លត	ខ្នុំ	នឹរ	

សរួ�	ោត់	សិន	»	។	ខ្នុំ	បាន	អ្ងាក	អៅ	ជិត	្តអចៀក	ោត់	

អហើ�	និយ�	ថា	«	មន	េ្ក	កាន់	បេវជិតភាេ	េី�	ោក់	

អៅ	ទីអនះ	។	អតើ	ម៉ាក់	ចរ់	េយាយម	ទទរួលទាន	ស្្កាម៉រ់	

ដដ�	ឬ	អទ	?	»	អៅក្នុរ	សភាេ	សន្លប់	បាត់	ស្មា�តី	ប៉ុដន្	

ោត់	បាន	អឆ្លើ�	អោ�	សំអឡរ	យ៉ារ	ចបាស់	ថា		

«	ចាស៎	ចរ់	»	។

បោទាប់	េី	្បសិទ្េ�	អហើ�	ខ្នុំ	បាន	ចាប់	�ក	ចំ�ិត	

នំបុ័រ	អចញ	េី	ថាស	អហើ�	ដហក	ជា	ចំ�ិត	តូច	អហើ�	

ោក់	វា	ថ្មៗ	អៅ	ក្នុរ	មត់	�បស់	ោត់	។	ោត់	បាន	ទំោ�	

វា	បាន	បន្ិច	អហើ�	ខ្នុំ	បាន	និយ�	សុំ	អទាស	អោ�	

ស្ងាត់ៗ	អៅ	កាន់	បុ�ស	ទាំរអោះ	ដដល	អ្វើ	ឲ្យ	េរួកោត់	

ចាំ	�ូ�	។	េរួកអគ	បាន	បញ្ជាក់	្បាប់	ខ្នុំ	ថា	មិន	ជា	ថវី	

អទ	។	បោទាប់	េី	កា�េ្ិស្ឋាន	អលើក	ទី	េី�	បាន	បញ្ចប់	ខ្នុំ	

បាន	�ក	ដកវ	ទឹក	ជ័�	តូច	មរួ�	អហើ�	ោក់	វា	ផ្ឹប	នឹរ	បបូ�	

មត់	�បស់	ោត់	។	ោត់	បាន	ផឹក	ដត	មរួ�	ជិប	ប៉ុដន្	ខ្នុំ	

មន	កា�ភាញាក់អផ្ើល	កាល	ោត់	អលប	ទឹក	អោះ	បាន	យ៉ារ	

្សរួល	។

ខ្នុំ	បាន	ដថ្លរ	េំ��គុ�	ចំអោះ	បរប្ទូន	្បុស	អោះ	

អហើ�	េរួកអគ	បាន	ចាកអចញ	អៅ	បន្ប់	បោទាប់	អទៀត	។	

្បដហល	ជា	មរួ�	អម៉ារ	អ្កា�	មក	មតៅ�	ខ្នុំ	បាន	ដចកឋាន	

អោ�	សងៃប់សុខ	។

ប៉ុោមាន	នថងៃ	អ្កា�	មក	ខ្នុំ	បាន	ដឹរ	ថា	វា	ជា	្ោ	ដ៏	

េិសិដ្ឋ	ដដល	ខ្នុំ	្តូវបាន	េនុញ្ញាត	ឲ្យ	អៅ	ជាមរួ�	មតៅ�	

ខ្នុំ	។	កិច្ចកា�	ចុរអ្កា�	ដដល	ោត់	បាន	អ្វើ	អៅក្នុរ	ជីវិត	

អនះ	អោះ	គឺ	ទទរួល	ទាន	ស្្កាម៉រ់	។	សម្ី	ចុរអ្កា�	

ដដល	ោត់	បាន	និយ�	អោះ	គឺ	«	ចាស៎	ចរ់	»—ជា	

ោក្យ	ចាស៎	អដើម្ី	ទទរួល	ស្្កាម៉រ់	ចាស៎	អដើម្ី	ថាវា�	នូវ	

កា�លះបរ់	�បស់	ោត់	នន	កា�មន	«	ចិត្	សអ្ររ	និរ	

អាហារយប់នថងៃច្ុងនតកាយរបស់នមលវា៉ា
យោយយេរីលហាយវើតវីលែស្ស

រោរ្ឈិត្ ឈិចារណា

ខ្ញំ បាន សួរ មាតាយ របស់ ខ្ញំ លដ� ន�ៀប នឹង ទទួ� មរណភាព ថា « នតើ មា៉ាក់ ចង់ ពយាយាម ទទួ�ទាន សាពកាម៉ង់ លដរ 

ឬនទ ? »។

វិញ្ញា�	ទន់ទាប	»	(នីនហវទី	3	9:20)	ចាស៎	អដើម្ី	

�ក	ោក់	អលើ	ខ្លអួន	ោត់	នូវ	្េះោម	នន	្េះអ�ស៊ូវ្គីស្	

និរ	កា�សនយា	អដើម្ី	ចរចាំ	្ទរ់	ជានិច្ច	ចាស៎	អដើម្ី	

ទទរួល	្េះវិញ្ញា�	�បស់	្ទរ់	។	េវី	មរួ�	ចុរ	អ្កា�	ដដល	

ោត់	បាន	ប�ិអភាគ	អោះ	គឺ	និមិត្�ូប	នន	ស្្កាម៉រ់	។

ឱ	អាហា�	�ប់	នថងៃ	ចុរអ្កា�	�បស់	ោត់	េិត	ជា		

មន	�សជាតិ	ដផ្ម	ចំអោះ	�ូប	ោត់	អម៉្លះ	ហ្៎	!	ឱ	ជីវិត	

	�ស់អៅ	ក្នុរ	្េះ្គីស្	ដដល	ោត់	បាន	ទទរួល	អា�ម្�៍		

េី	វា	េស្ចា�្យ	េវី	អម៉្លះ	ហ្៎	អទាះបី	ជា	ោត់	អខសា�	ក្នុរកា�	

កអ្មើក	ឬ	និយ�	ក្ី	!	ោត់	មន	េំ��	្ លាំរ	េវី	អម៉្លះ	

ចំអោះ	អសចក្ី	អ្បាសអោះ	�បស់	្ទរ់	និរ	្េះអចស្តៅ	

ដដល	្ទរ់	មន	ដដល	ោំ	ឲ្យ	មតៅ�	ខ្នុំ	ជរួប	នូវ	ឱកាស	

ចុរអ្កា�	អោះ	ក្នុរ	ដំអ�ើ�	នន	ជីវិត	�ដមរ	ស្លាប់	�បស់	

ោត់	អហើ�	បាន	ផ្ល់	ក្ីសរ្ឹម	ដល់	ោត់	នូវ	ជីវិត	េស់	

កល្	ជានិច្ច	។

អ�ៀររាល់	សបាតៅហ៍	អៅអេល	អ�ើរ	ទទរួល	ទាន	

ស្្កាម៉រ់	សូម	ឲ្យ	អ�ើរ	មន	េំ��គុ�	ចំអោះ	

ឱកាស	ដដល	អ�ើរ	មន	អដើម្ី	�ំឭក	អសចក្ីសញ្ញា	�បស់	

អ�ើរ	អហើ�	ទទរួល	អា�ម្�៍	នន	កា�េភ័�អទាស	

្េមទាំរ	្េះគុ�	អៅអេល	អ�ើរ	េយាយម	ដ្បកាលា�	

ឲ្យ	កាន់ដត	ដូច	ជា	្េះវ�បិតា	ដដល	គរ់	អៅ	ស្ថានសរួគ៌	និរ	

្េះរាជបុ្តា	្ទរ់	គឺ	្េះអ�ស៊ូវ្គីស្	។	អោះ	នំបុ័រ	និរ	

ទឹក	អាច	មន	ស្មប់	អ�ើរ	គឺ	ដូច	ដដល	វា	មន	ស្មប់	

មតៅ�	ខ្នុំ	«	ដផ្ម	ជារ	េវីៗ	ដដល	ដផ្ម	ទាំរ	េស់	.	.	.	

អហើ�	សុទ្	ជារ	េវីៗ	ដដល	សុទ្	ទាំរ	េស់	»	(អាលម៉ា	

32:42)	។	◼

អ្នកនធិពន្�ស់រៅ�ដ្ឋយូថ្�៍ស.�.អា.។រច្
នា
រូប
ភា
ព
នោ
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ីស
្ទស
្ទអូនហ

វើរ
ថ
ន
ណ

ុក



១០ លីអាហូណា

មាន	អ�ឿរ	មរួ�	និយ�	េំេី	បុ�ស	មនាក់	ដដល	អគ	ស្រល់	ថា	ជា	មនុស្ស	ខ្ិល្ចេូស	អៅ	ក្នុរ	

ទី្កុរ	។	ោត់	ោមាន	ចិត្	ចរ់	អ្វើកា�	ោមាន	ឆន្ៈ	ដសវរ�ក	កា�ងា�	អ្វើ	អឡើ�	។	ោត់	�ស់អៅ	

អោ�	ស្�	កមលាំរ	�បស់	េ្ក	ដនទ	។	ទីបំផុត	មនុស្ស	អៅ	ទី្កុរ	្ ុញ្ទាន់	នឹរ	ផ្គត់ផ្គរ់	

ដល់	ោត់	។	េរួកអគ	បាន	សអ្មច	ចិត្	�ក	ោត់	អៅ	ោក់	អៅ	្ រ	អ្្	ទី្កុរ	អហើ�	បាន	បំប�	បរ់	ោត់	

អចាល	។	អៅអេល	េ្ក	ទី្កុរ	មនាក់	បាន	ោំ	ោត់	ោក់	អលើ	�អទះ	�ក	អៅ	អ្្	ទី្កុរ	េ្ក	ប�	�អទះ	អោះ	មន	

អា�ម្�៍	អា�ិត	ដល់	បុ�ស	កម្ិល	អោះ	ជា	្ លាំរ	។	្បដហល	ជា	បុ�ស	ដដល	អគ	បំប�បរ់	អចាល	អោះ	គប្ី	

្តូវបាន	ទទរួល	នូវ	ឱកាស	ម្រ	អទៀត	។	អោ�	អហតុអោះ	ោត់	បាន	សរួ�	ថា	«	អតើ	េ្ក	្តូវកា�	អោត	មរួ�	

អបា៉ាត	អដើម្ី	ចាប់	អផ្ើម	ជីវិត	េ្ក	ជា	ថ្ី	អទ	?	»

ជន	ដដល	អគ	បំប�បរ់	អោះ	បាន	អឆ្លើ�	អឡើរ	ថា	«	អតើ	អោត	អោះ	្បអឡះ	អចញ	េី	ស្ទូល	អហើ�	ឬ	» 1

ម្្ូបយម្ងៀៃៃឈិងសឈិស្ស៖រាៃរោរទទួលែុសម្តូវយស្ើោនាយ�ើម្រីរួមចំខណក

មន	អេលខ្លះ	អ�ើរ	អ�ើញ	ថា	មនុស្ស	ចរ់	�ល់	េី	្េះគម្ី�	អោ�	មិន	្បឹរដ្បរ	េវី	អស្ះ	—េរួកអគ	

ចរ់	ឲ្យ	្េះគម្ី�	េន្យល់	េរួកអគ	េីមុន	េរួកអគ	អាន	វា	។	េរួកអគ	ចរ់	អ�ៀន	ដំ�ឹរល្	តាម	លក្ខ�ៈ	កមសាន្	

អោ�	ស្តៅប់	ជា	សំអឡរ	ឬ	អមើល	ជា	វីអដេូ	ខ្លីៗ	។	េរួកអគ	ចរ់	ឲ្យ	្គូបអ្រៀន	ថានាក់	ស្ោ	នថងៃ	អាទិត្យ	អ�ៀបចំ	

អហើ�	បញ្ចនុក	អមអ�ៀន	អោះ	ដល់	មត់	�បស់	េរួកអគ	អោ�	េរួកអគ	្ោន់ដត	អ�ៀបចំ	និរ	ចូល�រួម	ដត	បន្ិចបន្អួច	

ប៉ុអណាណះ	។

ផ្នុ�	អៅវិញ	្េះេរ្គសអ្ងារះ	បាន	េអញ្ើញ	សិស្ស	�បស់	្ទរ់	ឲ្យ	្តឡប់	អៅ	ផ្ះ	វិញ	អោ�ស្�	

េរួកអគ	េុំ	�ល់	្េះបន្ទូល	�បស់	្ទរ់	អឡើ�	។	្ទរ់	បាន	្តាស់	បងារប់	េរួកអគ	ឲ្យ	េ្ិស្ឋាន	េិចា�ណា	

និរ	«	្បុរអ្បៀប	ចិត្	គំនិត	[	�បស់	េរួកអគ	]	ចាំ	នថងៃ	ដស្ក	»	កាល	្ទរ់	នឹរ	«	យរ	មក	ជរួប	[	េរួកអគ	]	

អទៀត	»	។	(	សូមអមើល	នីនហវទី	3	17:2–3	)	។

អមអ�ៀន	អនះ	គឺ	៖	វា	មិន	្ោន់ដត	ជា	កា�ទទរួលខុស្តូវ	�បស់	្គូបអ្រៀន	អដើម្ី	អ�ៀបចំ	ខ្លអួន	ដត	ប៉ុអណាណះ	

អោះ	អទ	ប៉ុដន្	វា	ក៏	ជា	កា�ទទរួលខុស្តូវ	�បស់	សិស្ស	ផរដដ�	។	ដូច	ោនា	នឹរ	្គូបអ្រៀន	ដដល	មន	

កា�ទទរួលខុស្តូវ	អដើម្ី	បអ្រៀន	អោ�	្េះវិញ្ញា�	ដដ�	អោះ	សិស្ស	ក៏	មន	កា�ទទរួល	ខុស្តូវ	អដើម្ី	អ�ៀន	

អោ�	្េះវិញ្ញា�	ផរដដ�	(	សូមអមើល	គ.	និរ	ស.	50:13–21	)	។

យោយថ្តអរខាលរីយស្ទើរ

តបធាន្ ោនថងៃអាទិ្រ្យទូនៅ

រៅរពលរយើងកាលាយជាសធិស្សផដល

ម្នកា�តាំងចធិ្្រនាះរយើងនឹង

បានដកពធិរសាធន៍នូវអំណ��បស់

្ពះផដលរកើ្រចញពតីកា�រ�ៀននធិង

កា��ស់រៅតាមដំណឹងល្អ�បស់

្ពះរយស៊ូវ្គតីស្។

នន
អំណរ

ការររៀនសូប្រ

រោរបយម្ងៀៃតាមរយបៀបរបស់ម្្រះអង្គសយ្គ្ររះ



 ដខ្រុោឆ្នាំ២០១៦ ១១



១២ លីអាហូណា

្េះគម្ី�	ម�មន	ដចរ	ថា	៖	«	េ្ក	ផសា�	ស្សោ	

មិន	្បអសើ�	ជារ	េ្ក	ស្ដាប់	អទ	ឯ្គូបរ្ងៀនក៏មធិន្បរសើ�

ជាងសធិស្សផដ�រម្លាះរ�ើយពួករគរស្មើគានាទាំងអស	់»	

(	អាលម៉ា	1:26	កា�គូស	បញ្ជាក់	បាន	បដន្ម	)	។

្រ	អ្កាម	អនះ	គឺ	ជា	អយបល់	មរួ�	ចំនរួន	ស្មប់	េវី	

ដដល	អ�ើរ	អាច	អ្វើ	អដើម្ី	ដកេិអស្្ន៍	នូវ	េំ��	ដដល	

អកើត	អឡើរ	អៅអេល	អ�ើរ	អ្វើ	ដផ្ក	�បស់	អ�ើរ	អៅក្នុរ	

កា�អ�ៀន	និរ	កា��ស់អៅ	តាម	ដំ�ឹរល្	។

រោរយរៀៃសូម្តយៅផ្ទរះ

សិកសាបពរះគម្ពីរ

សមជិក	្គប់	�ូប	មន	កា�ទទរួលខុស្តូវ	ចំអោះ	

កា�អ�ៀន	ដំ�ឹរ	ល្	ផ្ទាល់	ខ្លអួន	អ�ើរ	េុំ	អាច	អផ្�	កា�ទទរួល	

ខុស្តូវ	អោះ	បាន	អឡើ�	។	ភាគអ្ចើន	កា�អ�ៀន	ទាំរ	អោះ	

អកើត	អឡើរ	តាម��ៈ	កា�សិកសា	្េះគម្ី�	ជា	អទៀរទាត់	។	

្បធាន	ហា�៉ូល	ប៊ី	លី	(	ឆានាំ	1899–1973	)	បាន	

្បកាស	៖	«	្បសិនអបើ	អ�ើរ	េុំ	អាន	្េះគម្ី�	អ�ៀររាល់	

នថងៃ	អទ	អោះ	ទីបោទាល់	�បស់	អ�ើរ	នឹរ	ដ្បកាន់ដត	អខសា�	

អៅៗ	»	។ 2	ស្វក	ប៉ុល	បាន	សអរកត	អ�ើញ	ថា	េរួក	

ស្សន៍	�ូោ	អៅ	្កុរ	អបរា	«	មន	ចិត្	ល្	ជារ	េរួក	េ្ក	

អៅ	ដថសសាឡទូនីច	អគ	្បុរ	អ្បៀប	សេវ	្គប់	នឹរ	ទទរួល	

្េះបន្ទូល	»	អហើ�	អ្កា�	មក	អោក	បាន	ដចកចា�	

េី	មូលអហតុ	នន	កា�ទទរួល	អា�ម្�៍	ដបប	អោះ	ថា	៖	

«	[	េរួកអគ	]	ពធិោ�្រមើលគម្តី�រាល់ផ្នែងៃ	»	(	កិច្ចកា�	

17:11	កា�គូស	បញ្ជាក់	បាន	បដន្ម	)	។

កា�សិកសា	្េះគម្ី�	្បចាំ	នថងៃ	គឺ	ជា	អ្គឿរ	ផ្សំ	ចាំបាច់	

ស្មប់	្ រ	វិញ្ញា�	�បស់	អ�ើរ	។	ោមាន	េវី	អផ្សរ	អទៀត	

អាច	ទូទាត់	សរ	អេញអលញ	ចំអោះ	កា�សិកសា	្េះគម្ី�	

ជា	ទមលាប់	្បចាំ	នថងៃ	�បស់	អ�ើរ	អឡើ�	។	អោ�ស្�	ដត	

អហតុផល	អនះ	អហើ�	អទើប	កា�សិកសា	្េះគម្ី�	គប្ី	ោក់	

កាល	វិភាគ	អាន	មិនដមន	សិកសា	វា	អោ�	អ្ោះ	

សល់	អេល	េី	អ្វើ	េវី	អោះ	អឡើ�	។

េ្ក	ខ្លះ	អាច	និយ�	

ថា	«	ប៉ុដន្	ខ្នុំ	ោមាន	អេល	សិកសា	្េះគម្ី�	្បចាំ	នថងៃ	អទ	

អោ�ស្�	ខ្នុំ	មន	កាតេវកិច្ច	អផ្សរ	អទៀត	ជាអ្ចើន	ក្នុរ	ជីវិត	

អនះ	»	។	កា�ដថ្លរ	អនះ	�ំឭក	ខ្នុំ	េី	ដំអ�ើ�	អ�ឿរ	�បស់	បុ�ស	

កាប់	ឧស	េី	ោក់	ដដល	បាន	្បករួត	ោនា	អដើម្ី	កំ�ត់	

ថា	អតើ	ន�ណា	អាច	កាប់	អដើម	អ�ើ	បាន	អ្ចើន	ជារ	អគ	ក្នុរ	

មរួ�	នថងៃ	។	អៅ	អេល	នថងៃ	�ះ	អឡើរ	អោះ	កា�្បករួត	បាន	ចាប់	

អផ្ើម	។	អ�ៀររាល់	អម៉ារ	បុ�ស	ម�	តូច	បាន	អដើ�	ចុះ	អឡើរ	

អៅ	ក្នុរ	ន្េ	្បដហល	ជា	10	ោទី	។	រាល់	អេល	ដដល	

ោត់	អ្វើ	ដបប	អនះ	គូ្បករួត	�បស់	ោត់	បាន	ញញឹម	អហើ�	

រក់	កបាល	ដដល	បាន	បញ្ជាក់	ថា	ោត់	នឹរ	�្ះ	កា�្បករួត	

អោះ	។	បុ�ស	ម�	្ ំ	ជារ	េុំ	ដដល	ចាកអចញ	េី	កដន្លរ	

ោត់	េុំ	�ប់	កាប់	អ�ើ	េុំ	ស្មក	អឡើ�	។

អៅ	អេល	ោងាច	បុ�ស	ម�	្ ំ	ជារ	មន	កា�ភាញាក់អផ្ើល	

អោ�	ដឹរ	ថា	គូ្បករួត	�បស់	ខ្លអួន	ដដល	ទំនរ	ជា	បាន	

ចំណា�	អេល	ឥត្បអយជន៍	ជា	អ្ចើន	អោះ	កាប់	អ�ើ	

បាន	អ្ចើន	ជារ	ោត់	។	ោត់	បាន	សរួ�	ថា	«	អតើ	េ្ក	កាប់	

អ�ើ	បាន	អ្ចើន	អោ�	�អបៀប	ណា	អបើ	េ្ក	ស្មក	អ្ចើន	

ដរ	យ៉ារ	អនះ	អោះ	?	»

េ្ក	�្ះ	បាន	តប	ថា	«	េូ៎	ខ្នុំ	បាន	សំអលៀរ	េូអៅ	

�បស់	ខ្នុំ	»	។

រាល់	អេល	អ�ើរ	សិកសា	្េះគម្ី�	អ�ើរ	កំេុរ	សំអលៀរ	

េូអៅ	្ រ	វិញ្ញា�	�បស់	អ�ើរ	។	អហើ�	ដផ្ក	ដ៏	មន	

េេ្ទូតអហតុ	អោះ	គឺ	ថា	អៅអេល	អ�ើរ	អ្វើ	ដបប	អនះ	អោះ	

អ�ើរ	អាច	អ្បើ	អេលអវោ	អៅសល់	�បស់	អ�ើរ	អៅ	នថងៃ	

អោះ	បាន	កាន់ដត	្ លាសនវ	។

គរៀ្រចំទុកជាមុន

កា�សិកសា	ជាអ្ចើន	បាន	បងាហាញ	ថា	មន	សមជិក	

ស្សោច្ក	មរួ�	ចំនរួន	តូច	ប៉ុអណាណះ	បាន	អាន	

្េះគម្ី�	ជាមុន	អដើម្ី	ទុក	េិភាកសា	ោនា	អៅក្នុរ	ថានាក់	នថងៃ	

អាទិត្យ	។	អ�ើរ	មនាក់ៗ	អាច	ជរួ�	ផ្លាស់ប្ទូ�	ស្ថានភាេ	

អនះ	បាន	។	អ�ើរ	បំអេញ	កា�ទទរួល	ខុស្តូវ	�បស់	អ�ើរ	

ទាក់ទរ	នឹរ	បទេិអស្្ន៍	

អ�ៀន	សូ្ត	តាម��ៈ	
រោរសឈិកសា

ម្្រះ្ម្រីរ សម្រាប់ថ្នាក់

យរៀបចំ



 ដខ្រុោឆ្នាំ២០១៦ ១៣

កា�ចូលអ�ៀន	អោ�	បាន	អ្តៀម	ខ្លអួន	កាន់ដត	្បអសើ�	អោ�	អាន	្េះគម្ី�	អហើ�	អ្តៀម	

ខ្លអួន	ជា	អ្សច	អដើម្ី	ដចកចា�	កា��ល់	ដឹរ	។	កា�អ�ៀបចំ	ខ្លអួន	�បស់	អ�ើរ	អាច	កាលា�	ជា	

េំអណា�	្ រ	វិញ្ញា�	មរួ�	ដដល	អ�ើរ	ផ្ល់	ដល់	សមជិក	អៅក្នុរ	ថានាក់	អ�ៀន	។

រោរយរៀៃយៅក្នុងថ្នាក់

ការចូលររួមគៅក្នុរថ្នាក់

កា�្តាស់	បញ្ជា	ឲ្យ	អបើក	មត់	�បស់	អ�ើរ	(	សូមអមើល	គ.	និរ	ស.	60:2–3	)	មិន	

្តឹមដត	េនុវត្	ចំអោះ	េ្ក	ផ្សេវផសា�	ស្សោ	អឡើ�	ប៉ុដន្	ក៏	េនុវត្	អៅក្នុរ	ថានាក់	អ�ៀន	

ផរដដ�	។	អៅអេល	អ�ើរ	ចូល�រួម	អ�ើរ	យរ	្េះវិញ្ញា�	ដដល	ជា	េរ្គ	ដដល	អាច	ដថ្លរ	

ទីបោទាល់	េំេី	អសចក្ីេិត	នន	កា�	ដថ្លរ	�បស់	អ�ើរ	អហើ�	បំភ្លឺ	គំនិត	�បស់	អ�ើរ	ឲ្យ	មន	

នូវ	កា��ល់ដឹរ	បដន្ម	អទៀត	។	អលើស	េី	អនះ	អទៀត	កា�ចូល�រួម	�បស់	អ�ើរ	អាច	បំផុស	

គំនិត	ដល់	េ្ក	ដនទ	អហើ�	ទអរវើ	អនះ	អលើក	ទឹកចិត្	េរួកោត់	ឲ្យ	ផ្ល់	អយបល់	ផរដដ�	។

តាម	�អបៀប	អនះ	អ�ើរ	កំេុរ	អ្វើ	តាម	អោលកា��៍	បអ្រៀន	ដដល	បាន	បអ្រៀន	

អោ�	្េះេមចាស់	៖	«	ចូ�	ឲ្យ	និយ�	មនាក់	ម្រ	អហើ�	ចូ�	ឲ្យ	

ទាំរេស់	ោនា	ស្តៅប់	ោក្យ	សម្ី	�បស់	

េ្ក	អោះ	្បអយជន៍	

កាលណា	ទាំរេស់	ោនា	និយ�	អោះ	រទើបឲ្យទាំងអស់បានសាអាងរ�ើងទាំងអស់គានា	»	

(	គ.	និរ	ស.	88:122	កា�គូស	បញ្ជាក់	បាន	បដន្ម	)	។	អេល	ខ្លះ	កា�ចូល�រួម	អៅក្នុរ	

ថានាក់	ោមាន	ភាេងា�	្សរួល	អឡើ�	វា	ត្មូវ	ឲ្យ	អ�ើរ	អ្វើ	េវី	ដដល	មិន	សូវ	្សរួល	អ្វើ	។	ប៉ុដន្	

កា�ចូល�រួម	អនះ	ោំ	ឲ្យ	បអរកើន	កា��ីកចអ្មើន	ដល់	សមជិក	ទាំរ	េស់	អៅក្នុរ	ថានាក់	។

កត់បតាការ្រំផុសគំនិតនានា

េស់	កាល	ជា	�ូ�	អហើ�	ខ្នុំ	បាន	កាន់	ប័�្ណ	កត់ចំណាំ	អៅ	្េះវិហា�	អហើ�	េយាយម	

�កអមើល	កា�អចះ	ដឹរ	នន	អោលលទ្ិ	ឬ	កា�បំផុស	្ រ	វិញ្ញា�	ដដល	ខ្នុំ	អាច	កត់្តា	វា	

ទុក	។	ខ្នុំ	អាច	និយ�	អោ�	្តរ់	ថា	ខ្នុំ	បាន	ទទរួល	េ�	យ៉ារ	អ្ចើន	ប�ិបូ�	។	វិ្ីស្្ស្	

អនះ	បាន	ផ្លាស់ប្ទូ�	ទស្សនវិស័�	�បស់	ខ្នុំ	វា	បាន	អផ្តៅត	និរ	បអរកើន	កា�អ�ៀន	សូ្ត	�បស់	ខ្នុំ	

វា	បាន	បអរកើន	កា�ចូល�រួម	�បស់	ខ្នុំ	អដើម្ី	អៅ	្េះវិហា�	។

អហតុេវី	វា	សំ្ន់	អដើម្ី	កត់្តា	បទេិអស្្ន៍	្ រ	វិញ្ញា�	ដដល	អ�ើរ	ទទរួល	អៅ	

្េះវិហា�	និរ	កដន្លរ	អផ្សរៗ	អទៀត	?	ឧបម	ថា	មន	្ោ	មរួ�	ដដល	មតៅ�	កំេុរ	និយ�	

ជាមរួ�	កូន	វ័�	ជំទរ់	�បស់	ោត់	អហើ�	មន	អេល	មរួ�	កូន	អោះ	និយ�	ថា	«	ម៉ាក់	

អនះ	គឺ	ជា	កា�ទូោមាន	ដ៏	ល្	»	។	បោទាប់	មក	កូន	អោះ	បាន	ដក	អសៀវអៅ	កត់ចំណាំ	អចញ	

មក	អហើ�	ចាប់អផ្ើម	កត់	កា�បំផុស	គំនិត	ោោ	ដដល	ោត់	បាន	ទទរួល	េី	កា�សន្ោ	

�បស់	េរួកអគ	។	អោ�	ស្�	កា�ភាញាក់អផ្ើល	�បស់	មតៅ�	�ូប	អោះ	អតើ	ោត់	នឹរ	មិន	ចរ់	ផ្ល់	

ដំបូោមាន	ដល់	កូន	អោះ	អទៀត	អទ	ឬ	េី	?

អោ�	ោមាន	សរ្ស័�	អោះ	អោលកា��៍	ដូច	ោនា	អនះ	ក៏	េនុវត្	អៅ	នឹរ	្េះឱវាទ	មក	

េី	្េះវ�បិតា	�បស់	អ�ើរ	ដដល	គរ់	អៅ	ឋានសរួគ៌	។	អៅអេល	អ�ើរ	កត់្តា	កា�បំផុស	

គំនិត	ដដល	្ទរ់	បាន	្បទាន	ដល់	អ�ើរ	អោះ	្ទរ់	ទំនរ	ជា	ផ្ល់	វិវ��ៈ	បដន្ម	អទៀត	ដល់	

អ�ើរ	។	អលើស	េី	អនះ	អទៀត	កា�បំផុស	គំនិត	ជាអ្ចើន	ដដល	អ�ើរ	ទទរួល	បាន	អេល	ដំបូរ	

អាច	ទំនរ	ជា	តិចតរួច	ប៉ុដន្	្បសិន	អបើ	អ�ើរ	ដថទាំ	អហើ�	េិចា�ណា	េី	វា	អោះ	អ�ើរ	អាច	

�ីកចអ្មើន	្ រ	វិញ្ញា�	ជា	អ្ចើន	អឡើរ	។

េយាកា�ី	�៉ូដសប	ស៊្ី្	បាន	មន	្បស្សន៍	េំេី	ស្�ៈសំ្ន់	នន	កា�កត់្តា	នូវ	

កា�អចះដឹរ	និរ	កា�បំផុស	គំនិត	ថា	៖	«	្បសិនអបើ	េ្ក	.	.	.	អផ្ើម	េិភាកសា	េំេី	សំ�ួ�	

សំ្ន់ៗ	.	.	.	អហើ�	ខក្ន	េុំ	បាន	កត់្តា	វា	ទុក	.	.	.	្បដហល	ជា	្េះវិញ្ញា�	អាច	

ដក	ថ�	អោ�	ស្�	កា�្េអរើ�	កអន្ើ�	ក្នុរ	កា�កត់	្តា	អ�ឿរ	ទាំរ	អនះ	ទុក	អៅអេល	្េះ	

បាន	អបើក	សដម្រ	វា	អឡើរ	អោ�	េុំ	ចាត់ទុក	ថា	វា	មន	តនម្ល	.	.	.	អហើ�	មន	ឬ	ធាលាប់	មន	

ចំអ�ះ	ដឹរ	ដ៏	្ ំ	អ្រ	ដ៏	សំ្ន់	បំផុត	ដដល	ឥឡទូវ	អនះ	បាន	បាត់បរ់	អហើ�	»	។ 3

អំណរនៃរោរយរៀៃសូម្ត

កា�អ�ៀនសូ្ត	គឺ	អលើស	េី	កាតេវកិច្ច	ដ៏	អទវភាេ	អៅ	អទៀត	។	វា	ក៏	មន	ន័�	

ថា	ជា	េំ��	មរួ�	ដ៏	្ជាលអ្រៅ	ផរដដ�	។
កត់ម្តារោរចូលរួម

យៅក្នុងថ្នាក់

រោ

រយល់�ឃឹងៃឈិងរោរបំផុស
្ ំៃ

ឈិត



១4 លីអាហូណា

មន	្ោ	មរួ�	េ្ក	

គ�ិតស្្ស្	បុរា�	មនាក់	

អ្មាះ	អាកស៊ីដម៉	្តូវបាន	អស្ច	

�បស់	អោក	សរួ�	អដើម្ី	សអ្មច	

ថា	អតើ	មកុដ	ថ្ី	�បស់	អស្ច	អោះ	

ជា	មស	សុទ្	ឬ	ក៏	ជារ	មស	

ោមាន	ចិត្	អទៀរ្តរ់	បាន	ោក់	

ជាតិ	្បាក់	ខ្លះ	ជំនរួស	មស	។	

អាកស៊ីដម៉	បាន	េិចា�ណា	េី	

ដំអណាះ្ស្�	ទីបំផុត	អោក	

បាន	មន	ចអម្លើ�	មរួ�	។	អោ�	

ស្�	េំ��	ដ៏	្ លាំរ	កាលា	�បស់	អោក	

ដដល	បាន	�កអ�ើញ	ចអម្លើ�	អោះ	

អោក	បាន	�ត់	អេញ	ទី្កុរ	អោ�	ដ្សក	អឡើរ	ថា		

«	េ៊ូ�ី	!	េ៊ូ�ី	!	»—មន	ន័�	ថា	«	ខ្នុំ	�កអ�ើញ	វា	អហើ�	!		

ខ្នុំ	�កអ�ើញ	វា	អហើ�	!	»

ដូច	ជា	េំ��	ដ៏	្ លាំរ	កាលា	�បស់	អោក	ក្នុរ	កា��កអ�ើញ	

អោលកា��៍	មរួ�	នន	វិទយាស្្ស្	អោះ	មន	េំ��	ដ៏	

្លាំរកាលា	អ្ចើន	ជារ	អនះ	អៅ	អទៀត	អៅក្នុរ	កា��កអ�ើញ	

អសចក្ីេិត	នន	ដំ�ឹរ	ល្	�បស់	្េះអ�ស៊ូវ្គីស្	៖	

អសចក្ីេិត	ដដល	មិន	្ោន់ដត	្បាប់	អ�ើរ	ប៉ុអណាណះ	អទ	

ប៉ុដន្	សអ្ងារះ	អ�ើរ	ផរដដ�	។	ដ្ិត	អោ�	អហតុផល	

អនះ	អហើ�	ដដល	្េះេរ្គសអ្ងារះ	បាន	មន	បន្ទូល	ថា	

«	ខ្នុំ	បាន	និយ�	អសចក្ី	ទាំរ	អនះ	្បាប់	ដល់	េ្ក	រាល់	

ោនា	.	.	.	អដើម្ី	ឲ្យ	អសចក្ីេំ��	�បស់	េ្ករាល់	ោនា	បាន	

អោ�	អេញ	ផរ	»	(	�៉ូហាន	15:11	)	។	អហើ�	

អោ�ស្�	អហតុផល	អនះ	«	េស់	ទាំរ	កូន	្េះ	បាន	

ដ្សក	េ�	ស្ទ�	»	(	�៉ូប	38:7	)	អៅអេល	េរួកអគ	

បាន	អ�ៀន	េំេី	ដផនកា�	នន	អសចក្ីសអ្ងារះ	។	ដូច	ជា	្ោប់	

េូជ	ដដល	មន	េំណាច	េី	កំអ�ើត	អដើម្ី	�ីក	លូតោស់	

អោះ	អសចក្ីេិត	នន	ដំ�ឹរល្	មន	េំណាច	េិត្បាកដ	

អដើម្ី	ោំ	មក	នូវ	េំ��	។

វា	មិនដមន	្ោន់ដត	ជា	កា�្តាស់	បញ្ជា	�បស់	្េះ	ឲ្យ	

«	ដសវរ�ក	កា�អ�ៀនសូ្ត	»	ប៉ុអណាណះ	អទ	(	គ.	និរ	ស.	

88:118	)	ប៉ុដន្	វា	ក៏	ជា	សកម្ភាេ	ដ៏	ល្	ផរដដ�	។	រាល់	

អេល	អ�ើរ	សិកសា	្េះគម្ី�	មក	ថានាក់	អ�ៀន	អោ�	មន	

កា�អ�ៀបចំ	ខ្លអួន	្បអសើ�	ជារ	មុន	បន្ិច	ចូល�រួម	កា�េិភាកសា	

ក្នុរ	ថានាក់	សរួ�	សំ�ួ�	និរ	កត់្តា	កា�បំផុស	គំនិត	ដ៏	

េិសិដ្ឋ	ោោ	អោះ	អ�ើរ	ដ្បកាលា�	កាន់ដត	ដូច	ជា	្េះ	

អហតុដូអច្ះ	អហើ�	វា	បអរកើន	សមត្ភាេ	�បស់	អ�ើរ	អដើម្ី	

ដក	េិអស្្ន៍	នូវ	េំ��	ដដល	្ទរ់	មន	។

សូម	ឲ្យ	អ�ើរ	ទាំរេស់	ោនា	េយាយម	ដ្ប	ខ្លអួន	អ�ើរ	

ជា	សិស្ស	ដដល	មន	កា�	តាំរចិត្	កាន់ដត	្ លាំរ	ក្នុរ	ោម	

ជា	សិស្ស	�បស់	្េះ—ទាំរ	អៅ	ផ្ះ	ថានាក់	អ�ៀន	និរ	្គប់	

ទីដន្លរ	ដដល	អ�ើរ	អៅ	។	អៅអេល	អ្វើ	ដបប	អនះ	អោះ	

អ�ើរ	នឹរ	ដក	េិអស្្ន៍	នូវ	េំ��	�បស់	្េះ	ដដល	អកើត	

អចញ	េី	កា�អ�ៀន	និរ	កា�	�ស់	អៅ	តាម	ដំ�ឹរល្	�បស់	

្េះអ�ស៊ូវ្គីស្	។	◼

កំណត់ចំណាំ

	 1.	ដេលអ�ើ�	�ី	ថត	្គីស្ទូហវឺសិន	បាន	តំណាល	្បាប់	េី	អ�ឿរ	្សអដៀរ	

ោនា	អនះ	អៅក្នុរ	សន្ិសីទ	ទូអៅ	ដខ	តុោ	ឆានាំ	2014	។

	 2.	ហា�៉ូល	ប៊ី	លី	regional representatives’ seminar	
នថងៃ	ទី	12	ដខ	្្ទូ	ឆានាំ	1970	។

	 3.	�៉ូដសប	ស៊្ី្	អៅក្នុរ	History of the Church	

2:199	។

សកម្មភាពែ៏ល្នែើម្បី

ដសវងរកការនរៀនសូត្រ



 ដខ្រុោឆ្នាំ២០១៦ ១៥

ែកពិន្្ន៍នូវ

នន
អំណរ

រោរយរៀៃសូម្ត

កា
រយ

ល់ែឹងនិងការបំផុស
គំនិ

្រ

ចូលរមួនៅក្នុងថា
នាក់

យរៀប
ចំសតមាប់ថានាក់

រល់នពលនយើងសិកសាតពះគម្ីរមកថានាក់នរៀននោយមានការនរៀបច្ំខ្លួនតបនសើរជាងមុនបន្តិច្

ច្ូលរួមការពិភាកសាក្នុងថានាក់សួរសំណួរនិងក្រ់តតាការបំផុសគំនិ្រែ៏ពិសិែ្ឋនានាននាះនយើងដតបកាលាយកាន់ដ្រែូច្ជាតពះ

នហ្រុែូនច្្ះនហើយវាបនងកើនសម្រ្ថភាពរបស់នយើងនែើម្បីែកពិន្្ន៍នូវអំណរដែលតទង់មាន។

កត់ម្តា

សឈិកសាតពះគមី្រ
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យោយយអើរ៉ុៃអឈិលខវ៉ស

រ្រើ
	េ្ក	ធាលាប់	ឆងៃល់	អទ	ថា	អហតុេវី	អ�ើរ	េនុញ្ញាត	ឲ្យ	កុម�	ដដល	មិន	ទាន់	ទទរួល	

បុ�្យ	្ជមុជទឹក	ទទរួលទាន	ស្្កាម៉រ់	?	អតើ	អ�ើរ	អ្វើ	ដបប	អនះ	អដើម្ី	

អចៀសវារ	េី	សដ្មក	និរ	ភាេ	�អញ៉�នញ៉	អៅអេល	េរួកអគ	ចរ់	បាន	

ចំ�ិត	នំបុ័រ	ឬ	?	អតើ	វា	្ោន់ដត	ជា	កា�អ្វើ	ឲ្យ	េិ្ី	ប�ិសុទ្	អនះ	កាន់ដត	មន	

ភាេងា�្សរួល	អដើម្ី	ចាត់	ដចរ	អដើម្ី	�កសា	ភាេសងៃប់ស្ងាត់	ឬ	?

ខ្នុំ	មិន	គិត	ដូអចានាះ	អទ	។	ខ្នុំ	អជឿ	ថាមន	អហតុផល	ដ៏	ស៊ីជអ្រៅ	ជារ	

អនះ	។	ខ្នុំ	អជឿ	ថា	អនះ	គឺ	អោ�ស្�	ខ្នុំ	អជឿ	ថា	អៅអេល	្េះអ�ស៊ូវ្គីស្	

មន	បន្ទូល	ថា	«	ទាំរេស់	»	អោះ	្ទរ់	សំអៅ	អលើ	មនុស្ស	

ទាំរេស់	។	អហើ�	អៅអេល	្ទរ់	មន	បន្ទូល	អៅកាន់	ហវទូរ	មនុស្ស	

អោះ	្ទរ់	េុំ	បាន	ដក	ន�ណា	អចញ	អឡើ�	។

អៅអេល	្េះេរ្គសអ្ងារះ	ដដល	មន	្េះជន្	�ស់	អឡើរ	

វិញ	បាន	ដ�ោំ	េិ្ីស្្កាម៉រ់	ដល់	រា្ស្	�បស់	្ទរ់	អៅ	ក្នុរ	

ទវីប	អាអម�ិក	អោះ	្ទរ់	បាន	សរកត់	្ ងៃន់	ថា	េិ្ីប�ិសុទ្	អនះ	មន	

េត្ន័�	េិអសស	ស្មប់	េស់	េ្ក	ដដល	បាន	្ជមុជទឹក	អហើ�	។ 1	

អហតុដូអច្ះ	អហើ�	្ទរ់	បាន	្តាស់	បងារប់	ដល់	េរួកសិស្ស	�បស់	្ទរ់	

ឲ្យ	«	ដចក	[	ស្្កាម៉រ់	]	ដល់	�្វតូងមនុស្ស	»	។ 2	ហវទូរមនុស្ស	

អោះ	�រួមមន	«	កូន	តូចៗ	»	។ 3

អៅអេល	េ្ក	កាន់	បេវជិតភាេ	បច្ចនុប្ន្	អនះ	អាន	កា�េ្ិស្ឋាន	

ស្្កាម៉រ់	អោះ	េរួកអគ	សុំ	ឲ្យ	្េះវ�បិតាសរួគ៌	្បទាន	េ�	អហើ�	ដញក	

កូន្ ូចៗ�បស់រយើងបានយល់ថ្ពធិធតីសា្កាម៉ង់សំ្ន់ស្ម្ប់ពួករយើង។រយើងអាចរធ្វើ

កធិច្ចកា�បផន្ថមរទៀ្រដើម្បតីជួយពួករគឲ្យរ�ើញថ្ពធិធតីរនះក៏សំ្ន់ចំរពាះពួករគផងផដ�។

និង
កុមារ្រូចៗ

ពិធីសាបកាម៉ង់
នំបុ័រ	ឬ	ដញក	ទឹក	«	ដល់	្េលឹរ	នន	ជន	ទាំងអស	់ណា	»	ដដល	ទទរួលទាន	វា	។ 4	

ទាំរេស់	។	មនុស្ស	មនាក់ៗ	ដដល	ទទរួល	ទាន—�រួមមន	ទាំរ	កុម�	តូចៗ	ផរដដ�	។

្បសិនអបើ	កា�ទទរួលទាន	នំបុ័រ	និរ	ទឹក	អ្វើ	ឲ្យ	កុម�	ទទរួល	នូវ	និមិត្�ូប	ទាំរ	

	អនះ	ថា	ជា	េ�ជ័�	ចំអោះ	្េលឹរ	ដ៏	ប�ិសុទ្	�បស់	េរួកអគ	អោះ	្តូវដត	មន	វិ្ីមរួ�	
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	អដើម្ី	ជរួ�	េរួកអគ	ឲ្យ	អ�ើញ	េី	េត្ន័�	អៅ	ក្នុរ	េិ្ី	ប�ិសុទ្	អនះ	។

ជាមរួ�	នឹរ	កា��ល់	ដបប	អនះ	ខ្នុំ	បាន	្កអឡក	អៅ	អមើល	កាល	្ោ	ដដល	កូនៗ	ខ្នុំ	

អៅ	តូច	។	ភ�ិយ	ខ្នុំ	និរ	ខ្នុំ	បាន	អ្វើ	យ៉ារ	ល្	ក្នុរ	កា�	�កសា	េរួកអគ	ឲ្យ	ស្ងាត់អសងៃៀម	េំឡនុរ	

អេល	បអ្មើ	េិ្ីស្្កាម៉រ់	អោះ	។	ខ្នុំ	គិត	ថា	េរួកអគ	បាន	�ល់	ថា	េិ្ីប�ិសុទ្	អនះ	សំ្ន់	

ស្មប់	េរួកអ�ើរ	។	ដូអច្ះ	អ�ើរ	អាច	អ្វើ	កិច្ចកា�	បដន្ម	អទៀត	អដើម្ី	ជរួ�	េរួកអគ	ឲ្យ	អ�ើញ	

ថា	េិ្ី	អនះ	ក៏	សំ្ន់	ចំអោះ	ពួករគផរដដ�	។

អតើ	អ�ើរ	អាច	អ្វើ	េវី	បាន	ខ្លះ	?	អ�ើរ	អាច	ចរចាំ	ថា	កុម�	តូចៗ	មន	លទ្ភាេ	�កសា	

កា�សនយា	អៅក្នុរ	កា�េ្ិស្ឋាន	ស្្កាម៉រ់	។	េរួកអគ	អាច	�ល់	អៅក្នុរ	�អបៀប	ផ្ទាល់	

ខ្លអួន	មរួ�	តិចតរួច	ប៉ុដន្	មន	េំណាច	េំេី	េត្ន័�	ដដល	ថា	«	ចរចាំ	ជានិច្ច	»	ដល់	

្េះអ�ស៊ូវ	។	េរួកអគ	អាច	សនយា	អដើម្ី	«	�កសា	បទបញ្ញត្ិ	�បស់	្ទរ់	»	។	េរួកអគ	អាច	

បងាហាញ	ថា	េរួកអគ	«	មន	ឆន្ៈ	អលើក	ោក់	មក	អលើ	ខ្លអួន	េរួកអគ	នូវ	្េះោម	»	នន	្េះអ�ស៊ូវ	

្គីស្	អោ�	ដឹរ	ថា	មិន�ូ�	មិន	ឆាប់	េរួកអគ	នឹរ	មន	ឯកសិទ្ិ	អោះ	កាល	េរួកអគ	បាន	

្ជមុជទឹក	និរ	បញ្ជាក់	។ 5

ចុះ	កា��ំឭក	អសចក្ីសញ្ញា	វិញ	អោះ	?	េរួកេ្ក	ដឹកោំ	ស្សោច្ក	បាន	បអ្រៀន	ថា	

អៅអេល	អ�ើរ	ទទរួល	ទាន	ស្្កាម៉រ់	អ�ើរ	�ំឭក	អសចក្ីសញ្ញា	ទាំរេស់	ដដល	អ�ើរ	

បាន	ចុះ	ជាមរួ�	នឹរ	្េះេមចាស់	។ 6	កុម�	តូចៗ	ោមាន	អសចក្ីសញ្ញា	េវី	ដដល	្តូវ	�ំឭក		

អោះ	អទ	។

ខ្នុំ	បាន	គិត	ម្រ	អទៀត	កាល	្ោ	ដដល	កូនៗ	�បស់	អ�ើរ	អៅ	តូច	។	អ�ើរ	េុំ	អាច	ជរួ�	

េរួកអគ	ឲ្យ	គិត	េី	អសចក្ីសញ្ញា	ទាំរ	អោះ	អឡើ�	ប៉ុដន្	អ�ើរ	អាច	ជរួ�	េរួកអគ	ឲ្យ	បន្	

អសចក្ីសញ្ញា	ទាំរ	អោះ	អឆាពះ	អៅមុខ	អទៀត	បាន	។	ខ្នុំ	គិត	្សនម	េី	ខ្លអួន	ខ្នុំ	ជាមរួ�	កូន្បុស	

ឬ	កូន្សី	ខ្នុំ	អៅ	្េឹក	នថងៃ	�ប់ស្មក	៖

ខ្នុំ	និយ�	ថា	«	អៅអេល	កូន	អា�ុ	្បាំបី	

ឆានាំ	កូន	នឹរ	ទទរួល	បុ�្យ	្ជមុជ	ទឹក	

អហើ�	ទទរួល	េំអណា�	ទាន	ជា	្េះ	

វិញ្ញា�	ប�ិសុទ្	។	កូន	នឹរ	ចុះ	អសចក្ី	

សញ្ញា	។	អសចក្ី	សញ្ញា	ដដល	កូន	

ចុះ	រនាះ	នឹរ	កាលា�	ជា	កា�សនយា	

ដដលកូន	បាន	អ្វើ	នារពលឥ�តូវ

រនះ	អៅអេល	កូន	ទទរួល	ទាន	

ស្្កាម៉រ់	។

អៅអេល	បា៉ា	ទទរួលទាន	

ស្្កាម៉រ់	នថងៃ	អនះ	បា៉ា	នឹរ	�ំឭក	

ចាំ	េី	អសចក្ីសញ្ញា	បុ�្យ	

្ជមុជទឹក	�បស់	បា៉ា	ដូច	ជា	បា៉ា	កំេុរ	អ្វើ	កា�សនយា	អោះ	ម្រ	អទៀត	ផរដដ�	។	កូន	នឹរ	

អៅ	ទីអោះ	ជាមរួ�	បា៉ា	ផរដដ�	ប៉ុដន្	កូន	មិន	�ំឭក	អសចក្ីសញ្ញា	អឡើ�	។	កូន	េុំ	ទាន់	

បាន	ចុះ	អសចក្ី	ណា	មរួ�	អៅ	អឡើ�	។	ប៉ុដន្	កូន	អាច	ហា្់សម	ចុះ	អសចក្ីសញ្ញា	។	

្គប់	អេល	ដដល	កូន	ទទរួលទានស្្កាម៉រ់	កូន	អាច	អ�ៀបចំ	ខ្លអួន	អដើម្ី	្ជមុជទឹក	និរ	

បញ្ជាក់	។	តាម	�អបៀប	អនះ	កូន	អាច	អ្តៀម	ខ្លអួន	�រួច	ជាអ្សច	អៅអេល	កូន	្ ន	ដល់	

អា�ុ	្បាំបី	ឆានាំ	»	។

្បសិនអបើ	វា	ហាក់	បីដូច	ជា	ចដម្លក	ក្នុរ	កា�អ្បើ	ោក្យ	ហា្់សម	អៅក្នុរ	�អបៀប	អនះ	

សូម	គិត	េំេី	កា��៍	អនះ	៖	អៅក្នុរ	ស្មា�តី	នន	ោវ�ភាេ	ឪេុក	អាច	ជរួ�	កូនៗ	�បស់	ខ្លអួន	

អ្តៀម	ខ្លអួន	ស្មប់	េិ្ីប�ិសុទ្	នន	បុ�្យ	្ជមុជទឹក	អោ�	កា�បងាហាញ	េរួកអគ	េី	�អបៀប	

អដើម្ី	េរួកអគ	អាច	��	ជាមរួ�	ោនា	អៅក្នុរ	ទឹក	និរ	តាម��ៈ	កា�ដចកចា�	នូវ	ោក្យ	អេចន៍	

េ្ិស្ថាន	នន	េិ្ី	បុ�្យ	្ជមុជ	ទឹក	។	ោត់	េុំ	អ្វើ	េិ្ីប�ិសុទ្	អោះ	តាម	�អបៀប	អោះ	អឡើ�	។	

ដត	ក្នុរ	ស្មា�តី	អនះ	ោត់	ជរួ�	កូនៗ	�បស់	ោត់	ហាត់	សម	។	តាម	�អបៀប	អនះ	េរួកោត់	នឹរ	

មិន	្េរួ�	បា�ម្	េំេី	េវី	ដដល	នឹរ	អកើត	អឡើរ	អៅអេល	កូនៗ	�បស់	េរួកោត់	ចុះ	អៅក្នុរ	ទឹក	

នន	េិ្ី	្ជមុជទឹក	។	ខ្នុំ	អជឿ	ថា	មតៅ�	និរ	ឪេុក	ក៏	អាច	ជរួ�	កូនៗ	�បស់	ខ្លអួន	ហាត់	សម	ចុះ	

និរ	�កសា	អសចក្ីសញ្ញា	នន	េិ្ីបុ�្យ	្ជមុជទឹក	។	អ�ៀររាល់	កា�្បជុំ	ស្្កាម៉រ់	អាច	

កាលា�	ជា	ឱកាស	ហាត់	សម	ដ៏	េិសិដ្ឋ	ស្មប់	កុម�	តូចៗ	អៅអេល	េរួកអគ	ទទរួលទាន	

និមិត្	�ូប	នន	ដងាវា�្រួន	�បស់	្េះេរ្គសអ្ងារះ	។

ដូអចានាះ	ខ្នុំ	បាន	្តឡប់	អៅ	�ក	សំ�ួ�	ដដដល	�បស់	ខ្នុំ	វិញ	។	អហតុេវី	អ�ើរ	េនុញ្ញាត	

ឲ្យ	កុម�	តូចៗ	ដដល	មិន	ទាន់	ទទរួល	បុ�្យ	្ជមុជទឹក	ទទរួលទាន	ស្្កាម៉រ់	?	អតើ	វា	

្ោន់ដត	ជា	កា�អ្វើ	ឲ្យ	េិ្ី	អនះ	«	មន	ភាេសងៃប់ស្ងាត់	ឬ	»	?	្បាកដ	ជា	េុំ	ដមន	អទ	។	អ�ើរ	

ជរួ�	កូន	តូចៗ	�បស់	អ�ើរ	ទទរួលទាន	ស្្កាម៉រ់	្បអយជន៍	ឲ្យ	េរួកអគ	អាច	ចរចាំ	េី	

្េះេរ្គសអ្ងារះ	�បស់	េរួកអគ	និរ	�កសា	ភាេសុខស្ន្	�បស់	្ទរ់—ជា	ភាេសុខស្ន្	

ដដល	មិន	ដូច	េិភេអោក	អនះ	អាច	ផ្ល់	ឲ្យ	អឡើ�	។ 7	អ�ើរ	ជរួ�	េរួកអគ	អ្តៀម	ខ្លអួន	ទទរួល	

នូវ	ភាេសុខស្ន្	អោះ	តាម	�អបៀប	មរួ�	ឲ្យ	កាន់ដត	អ្ចើន	ប�ិបូ�	អឡើរ	ោ	អេល	េោគត	

អៅអេល	េរួកអគ	នឹរ	ចុះ	និរ	�កសា	អសចក្ីសញ្ញា	ជាមរួ�	្ទរ់	។	◼

អ្នកនធិពន្�ស់រៅ�ដ្ឋយូថ្�៍ស.�.អា.។

កំណត់ចំណាំ

	 1.	សូមអមើល	នីនហវទី	3	18:5,	11	។

	 2.	នីនហវទី	3	18:4	កា�គូស	បញ្ជាក់	្តូវបាន	បដន្ម	។

	 3.	សូមអមើល	នីនហវទី	3	17:21–25,	18:1–4	។

	 4.	អោលលទ្ិ	និរ	អសចក្ីសញ្ញា	20:77,	79	កា�គូស	បញ្ជាក់	្តូវបាន	បដន្ម	។

	 5.	អោលលទ្ិ	និរ	អសចក្ីសញ្ញា	20:77	។

	 6.	សូមអមើល	ដេលអ�ើ�	េិល	ថម	ដភ�ី	«	As Now We Take the Sacrament	»		
Liahona	ដខ	ឧសភា	ឆានាំ	2006	ទំេ័�	41	។

	 7.	សូមអមើល	�៉ូហាន	14:27	។
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យោយបណ្ឈិតយែៃរីឈរីស្សរីម៉ាូរោវ៉ា

ការិយាល័យនសវាកម្មតគួ្រអិល.�ី.នអសតបនទសជប៉ាុន

កាល	អខវីន	អា�ុ	16	ឆានាំ	ឪេុក	មដា�	�បស់	ោត់	បាន	ដលរលះ	ោនា	។	អៅ	អេល	ដំណាល	ោនា	អោះ	ោត់	បាន	

�ប់	អ្បើ	ថានាំ	េយាបាល	ជំរឺ	ឆកអួត	្ជូក	�បស់	ោត់	ដដល	ជរួ�	�មងាប់	អា�ម្�៍	�បស់	ោត់	។	អោ�	េុំ	បាន	ដឹរ	

ថា	ោត់	មន	វិបត្ិ	សតិអា�ម្�៍	អោះ	ោត់	បាន	ចាប់អផ្ើម	ជរួប	នូវ	ជំរឺ	សនស	្បស្ទ	និរ	កា�	ថប់	បា�ម្	ដ៏	

្ងៃន់្ងៃន់	។	ថានាំ	សរកទូវ	ហាក់បី	ដូច	ជា	េុំ	បាន	ជរួ�	េវី	ដល់	ោត់	អឡើ�	។	វា	្ ន	ដល់	ចំ�ុច	មរួ�	ដដល	ោត់	មន	អា�ម្�៍	ថា	

្ុញ	្ទាន់	នឹរ	េវីៗ	្គប់	យ៉ារ	ោត់	បាន	សអ្មច	ចិត្	ថា	នឹរ	ផ្តៅច់	ជីវិត	ខ្លអួន	អោ�	េុំ	ឲ្យ	េ្ក	ណា	ដឹរ	េី	បំ�រ	ោត់	អឡើ�	។

អខវីន	អ�ៀបរាប់	េី	នថងៃ	ដដល	ោត់	បាន	ប៉រ	ផ្តៅច់	ជីវិត	ខ្លអួន	៖	«	ខ្នុំ	បាន	�ំ	។	ខ្នុំ	្ ុញ	្ទាន់	បាក់	ទឹក	ចិត្	្ លាំរ	ណាស់	។	ខ្នុំ	បាន	

្កអឡក	អមើល	មនុស្ស	ចរ់	ឲ្យ	មនុស្ស	មនាក់	ជា	ន�ណា	មនាក់	ក៏	បាន	ដដ�	និយ�	ថា	‹	អតើ	េ្ក	សុខ	សបបា�	ឬ	អទ	?	›	កាលណា	

ខ្នុំ	ចរ់	ឮ	ោលា	អោះ	កាន់ដត	្ លាំរ	អោះ	ខ្នុំ	ឮ	សំអឡរ	អនះ	[	អៅក្នុរ	កបាល	ខ្នុំ	]	អោ�	និយ�	ថា	‹	េ្ក	្តូវដត	ស្លាប់	›	។	.	.	.	ខ្នុំ	

បាន	បន្	េរវ�	ខ្លអួន	ឯរ	មិន	ឲ្យ	[	សមលាប់	ខ្លអួន	អឡើ�	]	ប៉ុដន្	សំអឡរ	អោះ	វា	ឮ	្ លាំរ	អេក	ដដល	អ្វើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	មិន	អាច	�ក	�្ះ	វា	បាន	

អឡើ�	»	។ 1

ជា	េកុសល	ោមាន	ន�ណា	មនាក់	កត់សមរល់	េី	កា�បាក់	ទឹកចិត្	�បស់	ោត់	អឡើ�	។	អោ�	អជឿ	ថា	ោមាន	ន�ណា	មនាក់	

ខវល់្វា�	េី	ោត់	អោះ	ោត់	បាន	ប៉ុនប៉រ	សមលាប់	ខ្លអួន—ប៉ុដន្	ោត់	មិន	បាន	ស្លាប់	អឡើ�	។

យ៉ារ	អហាច	ណាស់	អតើ	អ�ើរ	អាច	ដឹរ	េី	អា�ម្�៍	បាក់	ទឹក	ចិត្	និរ	េស់	សរ្ឹម	ដ៏	អលើសលុប	�បស់	ោត់	ដដល	ដ្សក	�ក	

ជំនរួ�	អោ�	ស្ងាត់ៗ	ដដ�	ឬ	អទ	?

េត្ោត	គឺ	ជា	កា�ស្កល្រ	មរួ�	ដ៏	លំបាក	បំផុត	អៅក្នុរ	ជីវិត	�ដមរ	ស្លាប់	អនះ	ស្មប់	ទាំរ	េ្ក	ដដល	�កទុក្ខ	អោ�	

កា�	មនគំនិត	អ្វើ	េត្ោត	និរ	្គរួស្�	ជន	�រអ្ោះ	។	ដេលអ�ើ�	េិម	�័សុល	បាឡឺដ	ក្នុរ	កូ�៉ុម	នន	េរួកស្វក	ដប់េី�	ោក់	

បាន	ដថ្លរ	ថា	៖	«	ខ្នុំ	អជឿ	ថា	ោមាន	្ោ	ណា	ដដល	លំបាក	ស្មប់	្គរួស្�	ជារ	អេល	ដដល	មនុស្ស	ជា	ទី្សឡាញ់	�បស់	អ�ើរ	

សមលាប់	ខ្លអួន	ោត់	អោះ	អឡើ�	។	េត្ោត	គឺ	ជា	បទេិអស្្ន៍	ដ៏	ហិនអហាច	អ្លាចផសា	មរួ�	ស្មប់	្គរួស្�	»	។ 2	អោ�	

េិចា�ណា	េំេី	លក្ខ�ៈ	ដ៏	្ ងៃន់្ងៃ�	នន	កា�ស្កល្រ	អនះ	ចូ�	អ�ើរ	េិភាកសា	េំេី	(1)	េវី	ដដល	អ�ើរ	្តូវ	ដឹរ	េំេី	េត្ោត	�រួមមន	

ការយល់ែឹងពី
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អ្រ្តឃា្រ៖

សញ្ញាតពមាន
និងវិធានការបង្ការ



២០ លីអាហូណា

សញ្ញា	្េមន	�បស់	វា	និរ	កិច្ចកា�	ដដល	អ�ើរ	អាច	អ្វើ	អដើម្ី	ជរួ�	បងាកា�	វា	(2)	កិច្ចកា�	

ោោ	ដដល	្គរួស្�	ជន�រអ្ោះ	និរ	សហគមន៍	អាច	អ្វើ	និរ	(3)	កិច្ចកា�	ដដល	អ�ើរ	

ទាំរេស់	ោនា	្តូវ	អ្វើ	អដើម្ី	េ្រឹរ	អសចក្ី	សរ្ឹម	និរ	ជំអនឿ	�បស់	អ�ើរ	អលើ	្េះ្គីស្	

្បអយជន៍	ឲ្យ	អ�ើរ	មិន	េស់	សរ្ឹម	។

រោរយល់�ឃឹងអំ្រីអត្តឃាត

ជា	អ�ៀររាល់	ឆានាំ	មន	មនុស្ស	ជារ	800000	ោក់	អៅ	ទូទាំរ	េិភេអោក	បាន	

បញ្ចប់	ជីវិត	�បស់	េរួកអគ	អោ�	េត្ោត	។ 3	អោះ	មន	ន័�	ថា	មន	មនុស្ស	មនាក់	

អៅក្នុរ	េិភេ	អោក	អនះ	កំេុរ	សមលាប់	ខ្លអួន	អ�ៀររាល់	40	វិោទី	ម្រ	។	តរួអលខ	េិត្បាកដ	

ទំនរ	ជា	អកើន	ខ្ស់	អឡើរ	អោ�ស្�	េត្ោត	គឺ	ជា	អ�ឿរ	�អសើប	អហើ�	ខុស	ចបាប់	អៅក្នុរ	

្បអទស	មរួ�	ចំនរួន	អហតុ	ដូអចានាះ	អហើ�	តរួអលខ	ដដល	បាន	រា�កា��៍	គឺ	ទាប	ជារ	កា�	

អ្វើ	េត្ោត	េិត	្បាកដ	។	េត្ោត	គឺ	ជា	មូលអហតុ	ចម្រ	ទី	េី�	ដដល	បណាដោល	ឲ្យ	មន	

ម��ភាេ	ក្នុរ	ចំអណាម	មនុស្ស	ដដល	មន	អា�ុ	ចអោលាះ	េី	15	ឆានាំ	និរ	29	ឆានាំ	។	

អៅក្នុរ	្បអទស	ជាអ្ចើន	អា្តា	េត្ោត	មន	ក្មិត	ខ្ស់	ក្នុរ	ចំអណាម	មនុស្ស	ដដល	

មន	អា�ុ	អលើស	េី	70	ឆានាំ	។	េត្ោត	ប៉ះោល់	ដល់	សរ្គម	ជាតិ	�បស់	អ�ើរ	យ៉ារ	

្លាំរ	ទាំរ	ផ្ទាល់	និរ	មិន	ផ្ទាល់	ក្ី	។

សញ្ញាម្្រាៃ

អៅអេល	ឧបសគ្គ	នន	ជីវិត	អលើស	េី	សមត្ភាេ	�បស់	អ�ើរ	អដើម្ី	អោះ្ស្�	អ�ើរ	

អាច	ជរួប	នូវ	កា�	តានតឹរ	ផ្លទូវ	ចិត្	ជា	្ លាំរ	។	អៅអេល	អា�ម្�៍	បាក់	ទឹកចិត្	អោះ	េុំ	អាច	

្ទាំ្ទ	បាន	គំនិត	�បស់	បុគ្គល	មនាក់	អោះ	អាច	ដ្បកាន់ដត	អាប់េរួ�	អហើ�	អាច	ោំ	ឲ្យ	េរួកអគ	

មន	អា�ម្�៍	ថា	អសចក្ី	ស្លាប់	គឺ	ជា	ជអ្មើស	ដត	មរួ�	គត់	។	េរួកអគ	អាច	មន	អា�ម្�៍	

ថា	ោមាន	ន�ណា	មនាក់	អាច	ជរួ�	អគ	បាន	អឡើ�	កា��៍	អនះ	ោំ	ឲ្យ	អគ	ផ្តៅច់	ខ្លអួន	េី	សរ្គម	

អហើ�	អ្វើ	ឲ្យ	ទុក្ខ្េរួ�	និរ	អា�ម្�៍	នន	កា�ជាប់	ោំរ	អោះ្ស្�	មិន	�រួច	និរ	ភាេ	េស់	

សរ្ឹម	កាន់ដត	្ ងៃន់្ងៃ�	អឡើរ	ទីបំផុត	ោំ	អៅ	�ក	គំនិត	ថា	េត្ោត	គឺ	ជា	ជអ្មើស	ដត	មរួ�	

គត់	។

អៅអេល	ន�ណា	មនាក់	បងាហាញ	សញ្ញា	្េមន	្ ងៃន់្ងៃ�	្មួយ	ដូច	តអៅ	អនះ 4	អ�ើរ	

គប្ី	ដសវរ�ក	ជំនរួ�	ភាលាមៗ	េី	អេទ្យ	ដថទាំ	សុខភាេ	ផ្លទូវ	ចិត្	ឬ	អសវាកម្	សអ្ងារះ	បោទាន់	ដូច	

ជា	ប៉ូលីស	ជា	អដើម	៖

•		 គំរាម	អ្វើ	បាប	ខ្លអួន	ឬ	សមលាប់	ខ្លអួន	ឯរ

•		 ប៉ុនប៉រ	�ក	វិ្ី	ឬ	មអ្យាបា�	សមលាប់	ខ្លអួន

•		 និយ�	ឬ	ស�អស�	េំេី	ម��ភាេ	កា�ស្លាប់	ឬ	េត្ោត

សញ្ញា	ដូច	តអៅ	អនះ	ក្ម	អកើត	មន	ប៉ុដន្	អ�ើរ	មិន	គរួ�	�ុញរា	ចិត្	អដើម្ី	ជរួ�	និរ	

ដសវរ�ក	ជំនរួ�	ស្មប់	បុគ្គល	ដដល	បងាហាញ	សញ្ញា	ណា	មរួ�	ដូច	អនះ	៖

•		 បងាហាញ	េី	ភាេេស់	សរ្ឹម	និរ	បាត់បរ់	បំ�រ	ក្នុរ	កា��ស់អៅ

•		 បងាហាញ	េី	ភាេ	អឆវឆាវ	ឬ	កំហឹរ	ឬ	េយាយម	សរសឹក

•		មន	អាកប្កិ�ិយ	េុំ	ខវល់្វា�

•		មន	អា�ម្�៍	ថា	ដូច	ជាប់	្ទុរ

•		 បអរកើន	កា�ផឹក្ស្	ឬ	អ្បើ	ថានាំ	អញៀន

•		ផ្តៅច់	ខ្លអួន	អចញ	េី	មិត្ភិក្	្គរួស្�	ឬ	សរ្គម

•		 មន	អា�ម្�៍	ថប់	បា�ម្	ឬ	អឡះឡះ	ឬ	មន	កា�ផ្លាស់ប្ទូ�	អា�ម្�៍	យ៉ារ	គំហុក

•		 អដក	េុំ	លក់	ឬ	អដក	�ហូត

•		 មន	អា�ម្�៍	ថា	េរួកអគ	ជា	បន្នុក	មរួ�	ស្មប់	េ្ក	ដនទ

មិនដមន	្គប់	មនុស្ស	ដដល	េយាយម	អ្វើ	េត្ោត	េនុញ្ញាត	ឲ្យ	េ្ក	ដនទ	ដឹរ	េី	ចិត្	

ប៉ុនប៉រ	�បស់	េរួកអគ	អឡើ�	ប៉ុដន្	ភាគអ្ចើន	បងាហាញ	េី	សញ្ញា	្េមន	ទាំរ	អនះ	។	ដូអច្ះ	

សូម	កុំ	អ្វស្បដហស	នឹរ	សញ្ញា	ទាំរ	អនះ	អឡើ�	!

អទាះ	ជា	ោមាន	ភាេ	ងា�្សរួល	ក្នុរ	កា�	ទទរួល	ជំនរួ�	េី	េ្ក	ជំោញ	ក្ី	ក៏	ឥទ្ិេល	មក	

េី	មិត្ភក្ិ	និរ	្គរួស្�	ដដល	មន	កា�ខវល់្វា�	េិត្បាកដ	អាច	មន	្បអយជន៍	ជា	

្លាំរ	។

រោរបគ្ការ

អៅអេល	ន�ណា	មនាក់	ចរ់	អ្វើ	េត្ោត	្គរួស្�	និរ	មិត្ភក្ិ	អដើ�	តរួ	យ៉ារ	សំ្ន់	។	

ដូច	អាលម៉ា	បាន	បអ្រៀន	ថា	អ�ើរ	្តូវដត	«	ទទរួល	បន្នុក	ោនា	អៅវិញ	អៅ	មក	អដើម្ី	ឲ្យ	

បន្នុក	អោះ	បាន	្ស្ល.	.	.	ទរួញ�ំ	ជាមរួ�	នឹរ	េ្ក	ណា	ដដល	ទរួញ	�ំ	ដមនអហើ�	

ដូចអាលម្៉ាបានបរ្ងៀនថ្រយើង

្្ូវផ្«ទទួលបន្នុកគានារៅវិញរៅ

មករដើម្បតីឲ្យបន្នុករនាះបាន្សាល...

ទួញយំជាមួយនឹងអ្នក្ ផដលទួញយំ

ផមនរ�ើយរ�ើយកមសាន្ទុក្ខដល់អស់

អ្នក្ ផដលកំពុង្្ូវកមសាន្ទុក្ខ»។



 ដខ្រុោឆ្នាំ២០១៦ ២១

អហើ�	កមសាន្	ទុក្ខ	ដល់	េស់	េ្ក	ណា	ដដល	កំេុរ	្តូវ	កមសាន្	ទុក្ខ	»	

(	ម៉ូស្�	18:8,	9	)	។

អនះ	គឺ	ជា	កិច្ចកា�	មរួ�	ចំនរួន	ដ៏	មន	្បអយជន៍	ដដល	្គរួស្�	និរ	

មិត្ភក្ិ	អាច	អ្វើ	៖

រ្ងរៅជួយរ�ើយសាតាប់រោយក្តី្សឡាញ់។	ដូច	

ដេលអ�ើ�	បាឡាដ	បាន	ទូោមាន	ថា	«	ោមាន	ឥទ្ិេល	ណា	ដដល	

្លាំរ	ជារ	�រវរ់	នដ	នន	អសចក្ី	្សឡាញ់	ដដល	ឱប	េ្ក	ដដល	កំេុរ	

ជរួប	កា�លំបាក	អោះ	អឡើ�	» 5	ដេលអ�ើ�	អ�ល	ជី	អ�នឡាន់	ក្នុរ	

កូ�៉ុម	នន	េរួកស្វក	ដប់េី�	ោក់	បាន	បអ្រៀន	ថា	«	អ�ើរ	្តូវ	អមើល	

េរួកអគ	.	.	.	តាម��ៈ	្េះអន្ត	�បស់	្េះវ�បិតាសរួគ៌	»	។	អៅ	អេល	

អោះ	អហើ�	អទើប	អ�ើរ	ទទរួល	អា�ម្�៍	េី	កា�	្េរួ�	្េះទ័�	�បស់	

្េះេរ្គ	សអ្ងារះ	ចំអោះ	េរួកអគ	។	.	.	.	កា�េ្រីក	ទស្សនវិស័�	

អនះ	នឹរ	អបើក	ដរួរចិត្	អ�ើរ	ចំអោះ	កា�ខក	ចិត្	កា�ភ័�្លាច	និរ	

កា�ខូចចិត្	�បស់	មនុស្ស	ដនទ	អទៀត	»	។ 6

សូមផ្ល់ជំនួយឲ្យរ�ើញជាក់ផស្ង។	្បសិនអបើ	បុគ្គល	មនាក់	

កំេុរ	ឆ្លរ	កាត់	វិបត្ិ	ដដល	ប៉ះោល់	ដល់	សុវត្ិភាេ	និរ	ត្មូវកា�	

ចាំបាច់	�បស់	េរួកអគ	សូម	ផ្ល់	ជំនរួ�	ឲ្យ	អ�ើញ	ជាក់ដស្រ	ប៉ុដន្	

សូម	ឲ្យ	បុគ្គល	អោះ	អ្ជើសអ�ើស	ទទរួល	�ក	វា	ឬ	មិន	�ក	វា	។	

ឧទាហ��៍	្បសិនអបើ	ន�ណា	មនាក់	ចរ់	អ្វើ	េត្ោត	អោ�ស្�	

បាត់បរ់	កា�ងា�	សូម	ជរួ�	�ក	កា�ងា�	ឲ្យ	េរួកអគ	ផ្ល់	ជអ្មើស	ឲ្យ	

េរួកអគ	អ្ជើសអ�ើស	អហើ�	ជរួ�	េរួកអគ	កុំ	ឲ្យ	មន	អា�ម្�៍	ជាប់	ោំរ	

អោះ្ស្�	មិន	�រួច	អោះ	។

សូមសួ�្បសធិនរបើពួករគកំពុងគធិ្ពតីកា�រធ្វើអ្្ឃា្។	

អៅអេល	េ្ក	បា�ម្	ថា	មនុស្ស	មនាក់	បាក់	ទឹកចិត្	្ លាំរ	អហើ�	បងាហាញ	

េី	សញ្ញា	្េមន	នន	េត្ោត	សូម	សរួ�	្បសិនអបើ	េរួកអគ	កំេុរ	គិត	

ចរ់	អ្វើ	េត្ោត	។	កា�សរួ�	ដបប	អោះ	អាច	មិន	ងា�	្សរួល	ប៉ុដន្	វា	

ជា	�អបៀប	ល្	បំផុត	អដើម្ី	ដឹរ	អោ�	កា�សរួ�	អោ�	ផ្ទាល់	្បសិនអបើ	

េរួកអគ	គិត	ចរ់	អ្វើ	េត្ោត	។	វា	អាច	ផ្ល់	មអ្យាបា�	មរួ�	ដល់	

បុគ្គល	អោះ	និយ�	េំេី	ក្ី	េំេល់	និរ	ករវល់	�បស់	េរួកអគ	។

ឧទាហ��៍	នន	សំ�ួ�	ទាំរ	អោះ	មន	ដូច	ជា	«	អ�ឿរ	អោះ	វា	

េិបាក	ឲ្យ	មនុស្ស	មនាក់	អោះ្ស្�	ណាស់	។	អតើ	ឯរ	កំេុរ	គិត	េី	

កា�ចរ់	អ្វើ	េត្ោត	ឬ	?»	ឬ	«	អោ�ស្�	កា��ឺចាប់	ទាំរេស់	

ដដល	ឯរ	មន	ខ្នុំ	ឆងៃល់	ថា	អតើ	ឯរ	កំេុរ	គិត	ចរ់	សមលាប់	ខ្លអួន	ឬ	»	។	

្បសិនអបើ	េរួកអគ	េុំ	ចរ់	សមលាប់	ខ្លអួន	អទ	អោះ	េរួកអគ	ទំនរ	ជា	

េនុញ្ញាត	ឲ្យ	េ្ក	ដឹរ	។

្បសិនអបើ	េ្ក	មន	អា�ម្�៍	ថា	េរួកអគ	េុំ	្បាប់	េ្ក	េំេី	គំនិត	



២២លីអាហូណា

ចរ់	អ្វើ	េត្ោត	អទ	អោះ	សូម	�ក	ចិត្	ទុកោក់	ស្តៅប់	្េះវិញ្ញា�	

អដើម្ី	ដឹរ	ថា	្តូវ	អ្វើ	េវី	អទៀត	។	េ្ក	អាច	្តូវបាន	បំផុស	គំនិត	ឲ្យ	អៅ	

ជាមរួ�	េរួកអគ	�ហូត	ដល់	េរួកអគ	អាច	្បាប់	េ្ក	េំេី	អ�ឿរ	អោះ	។

សូមរៅជាមួយបុគ្គលរនាះរ�ើយផស្វង�កជំនួយ។	

្បសិនអបើ	ន�ណា	មនាក់	េនុញ្ញាត	ឲ្យ	េ្ក	ដឹរ	ថា	េរួកអគ	ចរ់	អ្វើ	

េត្ោត	សូម	អៅ	ជាមរួ�	េរួកអគ	អហើ�	ឲ្យ	េរួកអគ	និយ�	ជាមរួ�	

េ្ក	េំេី	ក្ី	េំេល់	ដដល	េរួកអគ	កំេុរ	មន	។	្បសិនអបើ	េរួកអគ	

និយ�	េំេី	វិ្ីស្្ស្	និរ	អេលអវោ	ជាក់ោក់	ោោ	អដើម្ី	អ្វើ	

េត្ោត	សូម	ជរួ�	បុគ្គល	អោះ	ទាក់ទរ	អៅ	េ្ក	អោះ្ស្�	វិបត្ិ	

ឬ	កា�ិយល័�	បោទាន់	ដផ្ក	ផ្លទូវ	ចិត្	ក្នុរ	មូលោឋាន	។

ម្បតឈិកម្ចំយពារះរោរយធ្វើអត្តឃាត

អទាះបី	ជា	េរួកអគ	បាន	បងាហាញ	ឬ	មិន	បងាហាញ	សញ្ញា	្េមន	

ក្ី	មនុស្ស	មរួ�	ចំនរួន	េិត	ជា	សមលាប់	ខ្លអួន	ឯរ	។	អៅអេល	ជរួប	នឹរ	

បទេិអស្្ន៍	ដ៏	�ឺ	ចាប់	ដដល	មនុស្ស	ជាទី្សឡាញ់	�បស់	ខ្លអួន	អ្វើ	

េត្ោត	ជាញឹកញាប់	សមជិក	្គរួស្�	និរ	មិត្ភក្ិ	ជន	�រអ្ោះ	

ជរួប	នូវ	កា�អកើត	ទុក្ខ	យ៉ារ	្ លាំរ	្ងៃន់្ងៃ�	និរ	ស្នុគស្មាញ	។	្បតិកម្	

មរួ�	ចំនរួន	អោះ	អាច	�រួមមន	ដូច	តអៅ	អនះ	៖

•	 មន	អា�ម្�៍	អេៀន្មាស	និរ	អាប់	ឱន	កិត្ិ�ស

•		ភាញាក់អផ្ើល	និរ	មិន	គរួ�	ឲ្យ	អជឿ

•		 ខឹរ	ខូច	ចិត្	ឬ	មន	កំហុស

•		ោក់	េី	បុេវអហតុ	នន	ម��ភាេ

•		ផ្តៅច់	ខ្លអួន	អចញ	េី	សរ្គម	អហើ�	ផ្តៅច់	ទំោក់ទំនរ	ក្នុរ	�រវរ់	

្គរួស្�

•		 សកម្	និរ	ទាក់ទរ	អ្ចើន	ហរួសអហតុ	ជាមរួ�	នឹរ	

កិច្ច្បឹរដ្បរ	បងាកា�	កា�អ្វើ	េត្ោត

•		មន	បំ�រ	ចរ់	�ល់	េី	មូលអហតុ

•		 មន	អា�ម្�៍	ថា	្តូវ	អគ	អបាះបរ់	ឬ	បដិអស្

•		ស្ីបអោទាស	ដល់	េ្ក	ដដល	ស្លាប់	ខ្លអួន	ឯរ	េ្ក	ដនទ	និរ	្េះ

•		 បអរកើន	គំនិត	អ្វើ	េត្ោត	ឬ	អា�ម្�៍	បំផ្លាញ	ខ្លអួន	ឯរ

•		 បអរកើន	ភាេ	តានតឹរ	ផ្លទូវ	ចិត្	េំឡនុរ	អេល	�ដូវ	វិស្សមកាល	

និរ	បុ�្យ	ខរួប	�បស់	បុគ្គល	ដដល	ស្លាប ់7

កឈិច្ចរោរនានាខ�លម្្ួសារជៃរងយម្ោរះៃឈិងសៃ្មៃ៍អាចយធ្វើ

ទប់អា�ម្មណ៍ពតីកា�វិនធិច្័យនានា។	អោ�ស្�	េត្ោត	

គឺ	ជា	បញ្ហា	្ ងៃន់្ងៃ�	អោះ	ដេលអ�ើ�	បាឡាដ	ក៏	បាន	�ំឭក	អ�ើរ	



 ដខ្រុោឆ្នាំ២០១៦ ២៣

ផរដដ�	៖	«	ជាក់	ដស្រ	ណាស់	អ�ើរ	េុំ	ដឹរ	េី	កាលៈអទសៈ	្គប់	្ជុរអ្ជា�	នន	កា�អ្វើ	

េត្ោត	អឡើ�	។	មន	ដត	្េះេមចាស់	ប៉ុអណាណះ	ដដល	្ទរ់	្ជាប	ដឹរ	េ័ត៌មន	លម្ិត	

ទាំរេស់	អហើ�	្ទរ់	គឺ	ជា	េរ្គ	ដដល	នឹរ	កាត់	អសចក្ី	េី	ទអរវើ	�បស់	អ�ើរ	អៅអលើ	ដផនដី	

អនះ	។	អៅអេល	[	្េះេមចាស់	]	ជនុំជ្មះ	េរួកអ�ើរ	អោះ	ខ្នុំ	មន	អា�ម្�៍	ថា	្ទរ់	នឹរ	

អលើក	�ក	េវីៗ	ទាំរេស់	មក	្េះដំ�ិះ	៖	ដស្សន	និរ	លក្ខ�ៈ	នន	ធាតុ	គីមី	ស្ថានភាេ	

ផ្លទូវចិត្	សមត្ភាេ	នន	បញ្ញា	�បស់	អ�ើរ	កា�បអ្រៀន	ដដល	អ�ើរ	បាន	ទទរួល	សណាដោប់	នន	

ជីដូនជីតា	�បស់	អ�ើរ	និរ	សុខភាេ	អ�ើរ	ជាអដើម	»	។ 8

អនុញ្ញា្នធិងយល់ពតីទុក្ខ្ពួយជាក់ោក់�បស់បុគ្គលម្នាក់ៗ។	មនុស្ស	អកើត	ទុក្ខ	

តាម	�អបៀប	អផ្សរៗ	ោនា	ដូច	ជា	ទំោក់ទំនរ	�បស់	េរួកអគ	ជាមរួ�	នឹរ	បុគ្គល	ដដល	ស្លាប់	

មន	ភាេ	អផ្សរ	ោនា	អៅ	នឹរ	មនុស្ស	មនាក់	អទៀត	។	ដូអចានាះ	សូម	ទទរួល	ស្រល់	និរ	�ល់	

ដល់	�អបៀប	អកើត	ទុក្ខ	�បស់	បុគ្គល	មនាក់ៗ	។

អៅអេល	មនុស្ស	ជា	ទី	្សឡាញ់	ោលាត	ចាក	េី	អ�ើរ	អោះ	អ�ើរ	អាច	មន	អា�ម្�៍	

�ឺចាប់	្ លាំរ	និរ	អ្ចើន	អលើសលុប	។	ប៉ុដន្	កា�អកើត	ទុក្ខ	េុំ	ដមន	មន	ន័�	ថា	ជា	កា�ខវះ	

ជំអនឿ	អឡើ�	។	្េះេរ្គសអ្ងារះ	មន	បន្ទូល	ថា	«	ចូ�	�ស់អៅ	ជាមរួ�	ោនា	អោ�	នូវ	អសចក្ី	

្សឡាញ់	�ហូត	ដល់	េ្ក	្តូវ	�ំ	អស្ក	ចំអោះ	កា�	បាត់បរ់	នន	មនុស្ស	ដដល	ស្លាប់	»	

(	គ.	និរ	ស.	42:45	)	។	កា�អកើត	ទុក្ខ	្េរួ�	គឺ	ជា	សញ្ញា	មរួ�	នន	អសចក្ី	្សឡាញ់	

�បស់	អ�ើរ	ចំអោះ	េ្ក	ស្លាប់	ដ៏	ជា	ទី្សឡាញ់	�បស់	អ�ើរ	និរ	ថា	ទំោក់ទំនរ	�បស់	

េរួកអគ	នឹរ	អ�ើរ	មន	េត្ន័�	យ៉ារ	ណា	។

ចូ�ផស្វង�កជំនួយ។	អៅអេល	េ្ក	អកើត	ទុក្ខ	េ្ក	អាច	មន	អា�ម្�៍	ថា	េវីៗ	ដូចជា	

ស្នុគស្មាញ	។	កា�ដសវរ�ក	ជំនរួ�	អាច	ផ្ល់	ឱកាស	ដ៏	េិសិដ្ឋ	ស្មប់	េ្ក	ដនទ	ឲ្យ	

្សឡាញ់	និរ	បអ្មើ	ដល់	េ្ក	។	កា�េនុញ្ញាត	ឲ្យ	េរួកអគ	ជរួ�	អាច	េយាបាល	និរ	

េ្រឹរ	ដល់	អ�ើរ	នឹរ	ដល់	េរួកអគ	ផរដដ�	។

បន្ដទាក់ទងគានា។	មនុស្ស	មរួ�	ចំនរួន	ទរួញ�ំ	អោ�	ស្ងាត់អសងៃៀម	អហើ�	មន	

អេលខ្លះ	បាន	ផ្តៅច់	ខ្លអួន	អចញ	េី	អគ	ដូអចានាះ	សូម	បន្	ទាក់ទរ	្គរួស្�	និរ	មិត្ភក្ិ	�បស់	

េ្ក	។	ជា	អទៀរទាត់	សូម	អ្រ	អៅ	ជរួ�	សមជិក	្គរួស្�	�បស់	េ្ក	ស្ច់	ញាតិ	និរ	

មិត្ភក្ិ	ដដល	អកើត	ទុក្ខ	អហើ�	ផ្ល់	ជំនរួ�	ដល់	េរួកអគ	អោ�ស្�	េរួកអគ	អាច	មិន	មក	�ក	

េ្ក	អឡើ�	។

សូមពឹងផផ្អករលើ្ពះអង្គសរ្គ្គាះ។	្េះេរ្គសអ្ងារះ	គឺ	ជា	្បភេ	នន	កា�េយាបាល	

និរ	ភាេសុខស្ន្	។	«	ដងាវា�្រួន	�បស់	្ទរ់.	.	.្បទាន	ឱកាស	ដល់	អ�ើរ	ឲ្យ	

េំោវោវ	�ក	្ទរ់	ដដល	បាន	ដកេិអស្្ន៍	េី	្គប់	ជំរឺ	នន	ជីវិត	�ដមរ	ស្លាប់	�បស់	អ�ើរ	

អដើម្ី	ចអ្មើន	កមលាំរ	ដល់	អ�ើរ	ឲ្យ	្ទាំ្ទ	នឹរ	បន្នុក	នន	ជីវិត	�ដមរ	ស្លាប់	។	្ទរ់	ស្រល់	

េី	កា��ឺចាប់	�បស់	អ�ើរ	អហើ�	្ទរ់	អៅ	ទីអោះ	ស្មប់	អ�ើរ	។	គឺ	ដូចជា	ស្សន៍	

ស្ម៉ា�ី	ចិត្	ល្	មនាក់	អោះ	ដដ�	អៅអេល	្ទរ់	អ�ើញ	ថា	អ�ើរ	មន	�បរួស	អៅតាម	ផ្លទូវ	អោះ	

្ទរ់	នឹរ	�ុំ	�បរួស	�បស់	អ�ើរ	អហើ�	ដថទាំ	អ�ើរ	(	សូមអមើល	លូកា	10:34	)	»	។ 9

ចូ�	ឲ្យ	អ�ើរ	ដឹរ	ថា	អ�ើរ	ទាំរេស់	ោនា	្តូវដត	េឹរដផ្ក	ទាំរ្សុរ	អលើ	្េះេមចាស់	

អ�ស៊ូវ	្គីស្	និរ	ដងាវា�	្ រួន	�បស់	្ទរ់	អៅអេល	អ�ើរ	េយាយម	អ្វើ	ដផ្ក	�បស់	អ�ើរ	។	

អៅក្នុរ	កា�ទទរួល	ស្រល់	ដ៏	រាបទាប	អនះ	ចូ�	អ�ើរ	េយាយម	�ល់	ចិត្	្គរួស្�	និរ	េ្ក	

ជិត្រ	អ�ើរ	ក្នុរ	អេល	បាក់	ទឹកចិត្	សូម	អ្រ	អៅ	ជរួ�	េរួកអគ	អោ�	ក្ី្សឡាញ់	

អហើ�	ប�តៅតះ	អសចក្ី	ជំអនឿ	និរ	កា�ទុកចិត្	កាន់ដត	អ្ចើន	អឡើរ	ជាមរួ�	ោនា	អលើ	

្េះេរ្គសអ្ងារះ	ដដល	នឹរ	យរ	្តឡប់	មក	វិញ	អហើ�	«	ជូត	េស់	ទាំរ	ទឹក	ដភ្ក	េី	

ដភ្ក	អគ	អចញ	និរ	ោមាន	អសចក្ី	ស្លាប់	ឬ	អសចក្ី	អស្ក	សអ្ររ	ឬ	អសចក្ី	�ំ	ទរួញ	ឬ	ទុក្ខ	

លំបាក	ណា	អទៀត	អឡើ�	»	(	វិវ��ៈ	21:4	)	។	◼
កំណត់ចំណាំ

	 1.	អខវីន	ហា�	អៅក្នុរ	Amanda Bower	« A Survivor Talks About His Leap	»	

Time	នថងៃទី	24	ដខ	ឧសភា	ឆានាំ	2006	Time.com	។

	 2.	េិម	�័សុល	បាឡឺដ	អៅក្នុរ	Jason Swenson	«	Elder Ballard Offers Comfort and 
Counsel to Those Affected by Suicide	»	Church News	នថងៃ	ទី	19	ដខ	្្ទូ	ឆានាំ	2014	

news. lds. org	។
	 3.	សូមអមើល	World Health Organization Preventing Suicide: A Global 

Imperative	(	ឆានាំ	2014	)	ទំេ័�	2	។

	 4.	សូម	អមើល	េិម	ោវី�	�៉ុដ	និរ	េ្ក	ដនទ	អផ្សរ	អទៀត	«	Warning Signs for Suicide: Theory, 
Research, and Clinical Applications	»	Suicide and Life- Threatening 
Behavior	ភាគ	ទី	36	អលខ	3	(	ឆានាំ	2006	)	ទំេ័�	255–62	។

	 5.	េិម	�័សុល	បាឡឺដ	អៅក្នុរ	«	Sitting on the Bench: Thoughts on Suicide 
Prevention	»	(	វីអដេូ	)	lds. org/ media - library	។

	 6.	ដេលអ�ើ�	អ�ល	ជី	អ�នឡាន់	«	Through God’s Eyes	»	Liahona	ដខ	វិច្ិកា	ឆានាំ	2015		

ទំេ័�	94	។

	 7.	សូមអមើល	ចន	េ័�	�៉ូហាន	« Is Suicide Bereavement Different ? A 
Reassessment of the Literature	»	Suicide and Life- Threatening Behavior	
ភាគ	ទី	31	អលខ	1	(	ឆានាំ	2001	)	ទំេ័�	91–102	។

	 8.	េិម	�័សុល	បាឡឺដ	«	Suicide: Some Things We Know, and Some We Do Not	»	
Ensign	ដខ	តុោ	ឆានាំ	1987	ទំេ័�	8	។

	 9.	ោល្លិន	អេក	េូក	«	Strengthened by the Atonement of Jesus Christ	»	
Liahona	ដខ	វិច្ិកា	ឆានាំ	2015	ទំេ័�	64	។

យយបល់សម្រាប់អាៃ

ដជ្ហវីអ័រហូ�ិន« Like a Broken Vessel»Liahonaដខវិច្្ិកាឆ្នាំ

២០១៣ទំព័រ៤០–៤២។

ន�ៀនថើរនអសវអុជែូហវ«The Hope of God’s Light»Liahonaដខ
ឧសភាឆ្នាំ២០១៣ទំព័រ៧០–៧៧។

្យអានដអមបូដវន«Because I Live, Ye Shall Live Also»
Liahonaដខវិច្្ិកាឆ្នាំ២០១២ទំព័រ១៥–១៧។



២4 លីអាហូណា

យោយែូខលតលរីៃ�ល

រៅ
	នថងៃ	ដដល	ភ�ិយ	�បស់	េូស្កា	បាន	ចាកអចាល	ោត់	និរ	កូន	តូច	

េី�	ោក់	�បស់	ោត់	គឺ	ជា	នថងៃ	មរួ�	ដ៏	ដសន	លំបាក	អៅក្នុរ	ជីវិត	�បស់	

ោត់	។	មន	កា�សអ្មច	ចិត្	មរួ�	ចំនរួន	ដដល	ចាំបាច់	្តូវ	អ្វើ	អឡើរ	។	

ោត់	បាន	េយាយម	ដសវរ�ក	កា�ងា�	អហើ�	ឥឡទូវ	អនះ	ោត់	្តូវកា�	កដន្លរ	ថ្ី	មរួ�	អដើម្ី	

�ស់អៅ	។	វា	ហាក់បី	ដូច	ជា	ជីវិត	ោត់	ស្ិត	ក្នុរ	ភាេ្ចបូក្ចបល់	។	ោត់	បាន	គិត	េី	កា�	

អបាះបរ់	អចាល	េវីៗ	ទាំរេស់	អហើ�	ោត់	្បដហល	ជា	អាច	អបាះបរ់	វា	ដមន	្បសិនអបើ	

ោត់	ោមាន	កូន	ដ៏	្សស់	ស្អាត	ទាំរ	េី�	ោក់	អោះ	។

អៅ	ទី្កុរ	ស្ំរ	ហ្សរ់	្បអទស	អាហ្សរ់ទីន	ោមាន	ផ្ះ	អ្ចើន	ដដល	ឲ្យ	េូស្កា	ជរួល	

ក្នុរ	តនម្ល	្បាក់	ដដល	ោត់	អាច	�ត់	�រួច	អឡើ�	។	ប៉ុដន្	មន	ផ្ះ	តូច	មរួ�	អៅក្នុរ	ភូមិ	តូច	ដ៏	

មន	សុវត្ិភាេ	មរួ�	ដដល	�ុវជន	មរួ�	្កុម	អទើប	ដត	អចញ	អោះ	េូស្កា	បាន	ជរួល	ផ្ះ	អោះ	

អហើ�	អ�ៀបចំ	វា	អដើម្ី	ចាប់អផ្ើម	ជីវិត	ថ្ី	ជាមរួ�	នឹរ	កូនៗ	�បស់	ោត់	។

អៅក្នុរ	ផ្ះ	ថ្ី	�បស់	ោត់	មន	ទស្សោវដ្ី	និរ	អសៀវអៅ	មរួ�	ចំនរួន	ដដល	បាន	បន្សល់	

ទុក	អៅអលើ	ក្មល	ឥដ្ឋ	អហើ�	បោទាប់	េី	អ្វើ	កា�សមអាត	អហើ�អ�ៀបចំ	�បស់�ប�	ឲ្យ	មន	

សណាដោប់ធានាប់	វិញ	អោះ	េូស្កា	បាន	េរ្គនុ�	អហើ�	បាន	អមើល	ទស្សោវដ្ី	មរួ�	កបាល	។	

គ្មប	ទស្សោវដ្ី	អោះ	បាន	ទាក់ទាញ	អា�ម្�៍	�បស់	ោត់	អោ�	អហតុ	ផល	មរួ�	

ចំនរួន	។	អៅអ្កាម	ចំ�រ	អជើរ	លតីអា�ូ្	មន	�ូបភាេ	�បស់	បុ�ស	ចំណាស់	មនាក់	

��	អៅអលើ	ប៉ម	មរួ�	និយ�	អៅ	កាន់	មនុស្ស	។	�ូប	បុ�ស	អោះ	បាន	អ្វើ	ឲ្យ	ោត់	នឹកចាំ	េី	

�ូប	មរួ�	�បស់	េយាកា�ី	ក្នុរ	្េះគម្ី�	ប៊ីប	។

េូស្កា	បាន	អបើក	ទស្សោវដ្ី	អហើ�	ចាប់	អផ្ើម	អាន	«	អ�ើរ	មនាក់	ៗ 	ដឹរ	�រួច	អហើ�	ថា	

អ�ើរ	្តូវ	ដត	្បាប់	េស់	េ្ក	ដដល	អ�ើរ	្សឡាញ់	ថា	អ�ើរ	្សឡាញ់	េរួកអគ	។	ប៉ុដន្	េវី	

ដដល	អ�ើរ	ដឹរ	េុំ	ដតរ	ដត	សដម្រ	នូវ	េវី	ដដល	អ�ើរ	អ្វើ	អោះ	អទ	»	។ 1	េូស្កា	បាន	គិត	ដល់	

ោក្យ	សម្ី	្ លាំរៗ	ដដល	ោត់	និរ	ភ�ិយ	ោត់	ធាលាប់	បាន	និយ�	ជា	អ្ចើន	ដរ	។	្ទរ់	

មន	្េះទ័�	ចរ់	បអ្រៀន	កូនអៅ	្ទរ់	ឲ្យ	បាន	ល្	្បអសើ�	ជារ	អោះ	។	េូស្កា	បាន	បន្	

អាន	ទស្សោវដ្ី	អហើ�	ោត់	បាន	ចាប់អផ្ើម	មន	អា�ម្�៍	សរ្ឹម	អកើន	អឡើរ	អៅក្នុរ	

ខ្លអួន	ោត់	។	េីមុន	អាទិត្យ	អោះ	ចប់	ោត់	បាន	អាន	្គប់	េត្បទ	អហើ�	ចរ់	ដឹរ	បដន្ម	

អទៀត	។

មរួ�	ដខ	អ្កា�	មក	មន	េ្ក	ផ្សេវផសា�	ស្សោ	េី�	ោក់	បាន	អដើ�	អៅក្នុរ	ភូមិ	

តូច	�បស់	េូស្កា	។	េូស្កា	បាន	អៅ	ជរួប	េរួកអគ	អហើ�	សរួ�	្បសិនអបើ	េរួកអគ	គឺ	ជា	

េ្កផ្សេវផសា�	ស្សោ	េរួក	ប�ិសុទ្	នថងៃ	ចុរអ្កា�	អហើ�	ថា	អតើ	ោត់	្តូវ	បរ់	្បាក់	ប៉ុោមាន	

អដើម្ី	ទទរួល	បាន	ទស្សោវដ្ី	ស្សោច្ក	ដថម	អទៀត	។	ដេលអ�ើ�	បាន	្បាប់	ោត់	ថា	វា	

នឹរ	្តូវកា�	អេល	អវោ	�បស់	េ្ក	ដត	20	ោទី	ប៉ុអណាណះ	។

លុះ	នថងៃ	ដស្ក	អឡើរ	េ្កផ្សេវផសា�ស្សោ	ទាំរេី�	ោក់	អោះ	បាន	មក	ជរួប	េូស្កា	

អៅ	ផ្ះ	�បស់	ោត់	។	េូស្កា	បាន	្បាប់	េរួកអគ	េំេី	កា�ប្ទូ�	មក	អៅ	ទីអោះ	អហើ�	អ�ើញ	

អសៀវអៅ	ទស្សោវដ្ី	ចាស់ៗ	ដដល	ោំ	ឲ្យ	ោត់	ស្រល់	េី	ស្សោច្ក	។	ោត់	បាន	

េន្យល់	ថា	េត្បទ	ដំបូរ	ដដល	ោត់	បាន	អាន	គឺ	ទាក់ទរ	ផ្ទាល់	អៅនឹរ	ជីវិត	�បស់	ោត់	

ោ	្ោ	អោះ	។	ោត់	បាន	ដឹរ	ជា	អ្សច	េំេី	ស្�ៈសំ្ន់	នន	្គរួស្�	អហើ�	ចរ់	ដឹរ	

បដន្ម	អទៀត	េំេី	រា្តី	ជរួបជុំ	្កុម	្គរួស្�	និរ	កា�េ្ិស្ឋាន	ជា	្គរួស្�	។	ោត់	បាន	

្បាប់	េរួកដេលអ�ើ�	េី	េវីៗ	អផ្សរ	អទៀត	ដដល	ោត់	បាន	អាន	េំេី	ស្សោច្ក	�រួម	ទាំរ	េំេី	

�៉ូដសប	ស្៊ី្	និរ	កា�ស្តៅ�	អឡើរ	វិញ	នន	ដំ�ឹរ	ល្	។

ោត់	បាន	សម្លឹរ	ដភ្ក	�បស់	េរួក	ដេលអ�ើ�	ចំៗ	អហើ�	និយ�	ោក្យ	ដដល	េ្ក	

ផ្សេវផសា�	ស្សោ	្គប់	�ូប	ចរ់	ឮ	៖	«	�៉ូដសប	ស្៊ី្	គឺ	ជា	េយាកា�ី	�បស់	្េះ	»	។	

េរួកដេលអ�ើ�	បាន	េអញ្ើញ	ោត់	ឲ្យ	ទទរួល	បុ�្យ	្ជមុជទឹក	អហើ�	េូស្កា	បាន	ទទរួល	

បពរះ្រន្ទូលដែលបានពយាករ

ទស្សនាវដ្តីផដលបានរបាះរោលបានផ្លាស់ប្តូ�

ជតីវិ្�បស់អូសាកា្ស្្ូជារ�ៀង��ូ្។
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�ល់	្េម	ទាំរ	�ំ	។	េី�បី	សបាតៅហ៍	អ្កា�	មក	េូស្កា	្ស្តូ	បាន	ទទរួល	បុ�្យ	្ជមុជ	

ទឹក	និរ	បាន	បញ្ជាក់	ជា	សមជិក	នន	ស្សោច្ក	។

្េះេមចាស់	បាន	អ�ៀបចំ	េូស្កា	អហើ�	ោត់	មន	វិញ្ញា�	ទន់ទាប	្េមទាំរ	អ្តៀម	

ខ្លអួន	ជា	អ្សច	អដើម្ី	អ�ៀន	និរ	�ីកចអ្មើន	។	អៅ	នថងៃ	ដដល	មិន	អាច	បំអភ្លច	បាន	និរ	ដ៏	

�ំអភើប	អោះ	ខ្លឹមស្�	នន	ស្�លិខិត	អៅក្នុរ	សន្ិសីទ	ទូអៅ	ដដល	បាន	អចញ	ផសា�	អៅក្នុរ	

លតីអា�ូ្	បាន	�ំជរួល	ដរួរចិត្	�បស់	េូស្កា	។	មចាស់	ផ្ះ	មុន	េុំ	ដឹរ	េី	លទ្ផល	ដ៏	

េស្ចា�្យ	ដដល	បាន	អកើត	អឡើរ	អោ�ស្�	កា�បន្សល់	ទុក	ទស្សោវដ្ី	ស្សោច្ក	មរួ�	

ចំនរួន	អោះ	អឡើ�	ប៉ុដន្	ស្�លិខិត	ដំ�ឹរ	ល្	អៅក្នុរ	

ទស្សោវដ្ី	អោះ	បាន	កាលា�	ជា	ឧបក��៍	ដ៏	សំ្ន់	មរួ�	

�បស់	េ្ក	ផ្សេវផសា�	ស្សោ	។	អៅក្នុរ	កា�ោំ	ោត់	ឲ្យ	

ស្រល់	អសចក្ីេិត	ដដល	ោត់	បាន	ដសវរ�ក	អោះ	វា	បាន	

ផ្លាស់ប្ទូ�	ជីវិត	�បស់	េូស្កា	ជា	អ�ៀរ	�ហូត	។	◼

អ្នកនធិពន្បាន�ស់រៅ្បរទសអា�្សង់ទតីនខណៈផដលសាវាមតី

�បស់គា្់កំពុងបរ្មើជា្បធានរបសកកម្ម។

អូសាកាខាសបតូបានបជមុជទឃឹក

និរ្រញ្ជាក់្រនាទា្រ់ពពីបានគ�ើញ

ការគចញផសាយថនសន្ិសពីទទូគៅ

ក្នុរលរីអាៃូណាគៅក្នុរផ្ទរះនដល

ោត់បាន្រ្ភូរគៅគៅ។

កំណត់ចំណាំ

	 1.	ោវី�	អេ	ដបដណា	« More Diligent and 
Concerned at Home	»	Liahona	ដខ	វិច្ិកា	ឆានាំ	

2009	ទំេ័�	17	។



២៦ លីអាហូណា

ខអលយ�ើរយម្ប�លរី�រីៃ្វស្តតឺរ៍

ក្នុងពួកច្ិ្រសិបនាក់

ពង្សតបវ្រ្តិ៖
ភាពសុខ្ន្តការការោរនិងការសនយា
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ែំ
អ�ើ�	អ�ឿរ	េំេី	ស្សោច្ក	នន	្េះអ�ស៊ូវ្គីស្	នន	េរួកប�ិសុទ្	នថងៃ	ចុរ	អ្កា�	គឺ	ជា	ដំអ�ើ�	

អ�ឿរ	េំេី	្កុម្គរួស្�	។	អៅអេល	ខ្នុំ	និយ�	ោក្យ	្កុម្គួសា�	ខ្នុំ	មិនដមន	និយ�	េី	គំនិត	

សម័�	ទំអនើប	អនះ	េំេី	មតៅ�	ឪេុក	និរ	កូនៗ	អោះ	អទ	។

ខ្នុំ	អ្បើ	ោក្យ	អនះ	តាម	�អបៀប	ដដល	្េះេមចាស់	អ្បើ	វា	ដដល	វា	មន	អវវចនសេ្	នឹរ	ោក្យ	ពូជ

មនុស្ស	ឬ	្កុម្គួសា�ជារ្ចើនជំនាន	់អោ�ស្�	មនុស្ស	មនាក់ៗ	មន	្គរួស្�	។	ដផនកា�	�បស់	

្េះវ�បិតាសរួគ៌	អ�ើរ	ស្មប់	កូនអៅ	�បស់	្ទរ់	អផ្តៅតអលើ	្គរួស្�	ដបប	អនះ—ជា	្គរួស្�	ដដល	

មន	កូន	ទទរួល	កមលាំរ	្ លាំរ	េី	ដូនតា	ជា	អ្ចើន	ជំោន់	េី	េតីតកាល	និរ	ឪេុក	មដា�	ដដល	

េយាយម	្បទានេ�	ដល់	េូជេរ្ស	�បស់	េរួកអគ	ជា	អ្ចើន	ជំោន់	ដដល	នឹរ	អកើត	មក	។

ក្នុរ	ស្មា�តី	អនះ	្េះគម្ី�	ម�មន	ក៏	បាន	្បាប់	េំេី	ដំអ�ើ�	អ�ឿរ	ោោ	េំេី	្កុម្គរួស្�	។	

អៅអេល	អ�ើរ	អាន	ដំអ�ើ�អ�ឿរ	ទាំរ	អនះ	អ�ើរ	អ�ើញ	ថា	្កុម្គរួស្�	េុំ	បាន	ផ្លាស់ប្ទូ�	

អ្ចើន	អឡើ�	ក្នុរ	��ៈអេល	ប៉ុោមាន	ទសវត្ស�៍	កន្លរ	មក	អនះ	។	អទាះបី	ជា	េស់	េ្ក	ដដល	

�ស់អៅ	ក្នុរ	ជំោន់	និរ	កដន្លរ	អផ្សរ	ោនា	ក្ី	គឺ	េរួកអគ	ដូច	ជា	េរួកអ�ើរ	ដដ�—អហើ�	

្េះទ័�	�បស់	្េះ	ស្មប់	កូនអៅ	�បស់	្ទរ់	ក្នុរ	កា�	�ស់អៅ	ក្នុរ	្កុម្គរួស្�	ដ៏	�ីករា�	

និរ	េស់កល្ជានិច្ច	អោះ	េុំ	ផ្លាស់ប្ទូ�	អឡើ�	។

អហតុេវី	្េះេមចាស់	បាន	�កសា	បញ្ី្បវត្ិ	នន	ដំអ�ើ�	អ�ឿរ	ទាំរ	អនះ	ទុក	?	អតើ	្ទរ់	

មន	្េះទ័�	ចរ់	ឲ្យ	អ�ើរ	អ�ៀន	េវី	ខ្លះ	េី	បញ្ី	្បវត្ិ	ទាំរ	អោះ	?	អតើ	បញ្ី	្បវត្ិ	អោះ	មន	

អមអ�ៀន	ដដល	អាច	ជរួ�	អ�ើរ	ក្នុរ	កិច្ច	្បឹរដ្បរ	�បស់	អ�ើរ	អដើម្ី	្បមូល	េយាបាល	

និរ	ផសា�ភាជាប់	្កុម្គរួស្�	�បស់	អ�ើរ	ឬ	?

យមយរៀៃមក្ រីលរីនៃ

ខ្នុំ	អជឿ	ថា	្គរួស្�	ដំបូរ	អគ	អៅក្នុរ	្េះគម្ី�	ម�មន—គឺ	ជា	្គរួស្�	លីនហ—មន	អមអ�ៀន	

មរួ�	ដ៏	មន	ឥទ្ិេល	ស្មប់	អ�ើរ	ដដល	អ�ើរ	មិន	ធាលាប់	បាន	សមរល់	។	្គរួស្�	�បស់	

លីនហ	អាច	បអ្រៀន	អ�ើរ	យ៉ារ	េស្ចា�្យ	េំេី	បញ្ី	្បវត្ិ	្គរួស្�—មូលអហតុ	ដដល	បញ្ី	្បវត្ិ	

អោះ	សំ្ន់	ចំអោះ	្េះេមចាស់	និរ	គរួ�ដត	សំ្ន់	ស្មប់	អ�ើរ	។

អៅអេល	ដំអ�ើ�អ�ឿរ	ចាប់	អផ្ើម	លីនហ	និរ	ស្រា៉�	កំេុរ	ចិញ្ចឹម	េរួក	កូន	្សី	និរ	

កូន្បុស	បរួន	ោក់	�បស់	េរួកោត់	អៅក្នុរ	្កុរ	អ��ូស្ឡិម	�ស់អៅ	អោ�	ជីវិត	សុខ្សរួល	អៅក្នុរ	

ទី្កុរ	ដ៏	្ ំ	អោះ	។	ជីវិត	�បស់	េរួកអគ	បាន	ផ្លាស់ប្ទូ�	ជា	អ�ៀរ	�ហូត	អៅអេល	្េះេមចាស់	បាន	្តាស់	

បញ្ជា	លីនហ	ឲ្យ	ោំ	្គរួស្�	�បស់	អោក	អៅ	ទី�អហាស្ថាន	។

លីនហ	បាន	អ្វើ	តាម	អហើ�	អោក	និរ	្គរួស្�	អោក	បាន	ចាកអចញ	អោ�	ទុក	្ទេ្យសម្ត្ិ	

រៅរពល្គួសា��បស់អ្នកចូល�ួមរៅក្ននុងកា�្បមូលបញ្តី្បវ្្ធិពយាបាល

ដួងចធិ្្គានានធិងផសា�ភាជាប់សម្ជធិក្គួសា�រនាះអ្នកនធិងពូជពង្ស�បស់

អ្នកនឹងម្នព�ជារ�ៀង��ូ្្ រៅ។

ភាពសុខ្ន្តការការោរនិងការសនយា រច្
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២៨ លីអាហូណា

�បស់	េរួកអគ	អចាល	អហើ�	អ្វើ	ដំអ�ើ�	ផ្សរអ្េរ	អៅក្នុរ	

ទី�អហាស្ថាន	។	បោទាប់	េី	អ្វើ	ដំអ�ើ�	បាន	មរួ�	��ៈ	កាល	មក		

លីនហ	បាន	និយ�	អៅ	កូន្បុស	�បស់	អោក	គឺ	នីនហវ	៖

«	អមើល	ចុះ	ឪេុក	បាន	អដក	�ល់	សប្ិ	អហើ�	ក្នុរ	សុបិន	អោះ	

្េះ	េមចាស់	្ទរ់	បាន	បញ្ជា	ឲ្យ	កូន	ឯរ	ជាមរួ�	នឹរ	បរ	្បុស	ទាំរ	

ឡា�	្្�ប	់អៅ	ឯ	្កុរ	អ��ូស្ឡិម	វិញ	។

«	ដ្ិត	អមើល	ចុះ	ឡាបាន់	មន	បញ្ី	�បស់	េរួក	ស្សន៍	�ូោ	

្េម	ទាំរ	េរសាវតា�	�បស់	េរួក	េ�្យអកា	ឪេុក	ដដល	ឆាលាក់	អៅ	អលើ	

ផ្ទាំរ	លរ្ិន	ទាំរ	ឡា�	»	(	នីនហវទី	1	3:2–3	កា�គូស	បញ្ជាក់	

បាន	បដន្ម	)	។

អោ�ស្�	ដត	្េះ	បញ្ញត្ិ	អនះ	្កុម្គរួស្�	�បស់	អ�ើរ	មន	េ�	

ជាមរួ�	នឹរ	កា�្បកាស	ដ៏	េស្ចា�្យ	ដូចត	អៅ	អនះ	េំេី	អសចក្ី	ជំអនឿ	

និរ	កា�អោ�េ	្បតិបត្ិ	មក	េី	នីនហវ	៖	«	ខ្នុំ	នឹរ	អៅ	អហើ�	អ្វើ	នូវ	េវីៗ	

ដដល	្េះេមចាស់	្ទរ់	បាន	បញ្ជា	ដ្ិត	ខ្នុំ	ដឹរ	ថា	្េះេមចាស់	្ទរ់	

មិនអចញ	បញ្ជា	ដល់	កូនអៅ	មនុស្ស	ណាអឡើ�	អលើកដលរ	ដត	្ទរ់	

នឹរ	អ�ៀបចំ	ផ្លទូវ	អដើម្ី	ឲ្យ	អគ	អាច	សអ្មច	នូវ	េវីៗ	ដដល	្ទរ់	បាន	បញ្ជា	

ដល់	េរួកអគ	ទុក	ជាមុន	សិន	»	(	នីនហវទី	1	3:7	)	។

ផ្ទាំរ	លរ្ិន	គឺ	ជា	បញ្ី	្បវត្ិ	មរួ�	។	វា	មន	នូវ	្េះគម្ី�	ប៉ុដន្	វា	ក៏	

មន	នូវ	ដំអ�ើ�	អ�ឿរ	�បស់	្គរួស្�	លីនហ	ផរដដ�	។	្េះេមចាស់	បាន	

្ជាប	ដឹរ	ថា	អតើ	វា	សំ្ន់	ប៉ុណាណ	អដើម្ី	�កសា	បញ្ី	្បវត្ិ	អោះ	ទុក	ស្មប់	ជំោន់	ជា	អ្ចើន	

អទៀត	ដដល	នឹរ	អកើត	មក	អោះ	។

អតើ	េ្ក	ធាលាប់	ឆងៃល់	ដដ�	ឬ	អទ	ថា	អហតុេវី	បាន	ជា	្េះេមចាស់	េុំ	បាន	បញ្ជា	ឲ្យ	លីនហ	

អៅ�ក	ផ្ទាំរ	លរ្ិន	ដប�	ជា	ឲ្យ	កូន	្បុស	�បស់	អោក	អៅ	�ក	វិញ	ដូអចានាះ	?	អោក	គឺ	ជា	

អោក	េ�្យអកា	នន	្គរួស្�	។	្េះេមចាស់	បាន	្បទាន	ដល់	រោក	នូវ	វិវ��ៈ	។		

អតើ	លីនហ	នឹរ	មិន	មន	ឥទ្ិេល	អលើ	ឡាបាន់	អ្ចើន	ជារ	កូនៗ	�បស់	អោក	អទ	ឬ	?

អ�ើរ	េុំ	បាន	ដឹរ	េី	មូលអហតុ	ដដល	្េះេមចាស់	បាន	្តាស់	បញ្ជា	ឲ្យ	កូន	�បស់		

លីនហ	្តឡប់	អៅ	្កុរ	អ��ូស្ឡិម	វិញ	អោះ	អទ	ប៉ុដន្	អ�ើរ	ដឹរ	ថា	េរួកអគ	បាន	ជរួប		

កា�	លំបាក	ក្នុរ	កា�	សអ្មច	កិច្ចកា�	ដដល	្េះេមចាស់	បាន	អស្ើសុំ	ឲ្យ	េរួកអគ	អ្វើ	។	កិច្ចកា�	

អោះ	លំបាក	ណាស់	វា	ស្កល្រ	អសចក្ីជំអនឿ	�បស់	េរួកអគ	។	េរួកអគ	បាន	អ�ៀន	អមអ�ៀន	

ដ៏	មន	តនម្ល	ោោ	ដដល	នឹរ	ជរួ�	េរួកអគ	បាន	យ៉ារ	្បអសើ�	�ហូត	ដល់	កា�អ្វើ	ដំអ�ើ�	�បស់	

េរួកអគ	អៅក្នុរ	ទី�អហាស្ថាន	បាន	បញ្ចប់	។	្បដហល	ជា	េវីដដល	សំ្ន់	បំផុត	អោះ		

គឺ	ថា	េរួកអគ	អ�ៀន	ថា	អៅអេល	្េះេមចាស់	្តាស់	បញ្ជា	អោះ	្ទរ់	េិត	ជា	អ�ៀបចំ	ផ្លទូវ	មរួ�	

អដើម្ី	ជរួ�	។

អ�ើរ	អាច	សរួ�	ខ្លអួន	អ�ើរ	ថា	អតើ	្េះេមចាស់	មន	្េះទ័�	ចរ់	ឲ្យ	កូន	្បុស	្សី	�បស់	

អ�ើរ	អ�ៀន	េវីខ្លះ	អៅអេល	េរួកអគ	«	្តឡប់	»	អៅ	អសើអ�ើ	េី	បញ្ី	្បវត្ិ	�បស់	្គរួស្�	អ�ើរ	

អោះ	?	អតើ	្ទរ់	បាន	្បទាន	មអ្យាបា�	មរួ�	អដើម្ី	ជរួ�	េរួកអគ	អោ�	�អបៀប	ណា	?	អតើ	

្ទរ់	មន	្េះទ័�	ចរ់	ឲ្យ	េរួកអគ	មន	បទេិអស្្ន៍	ទាំរអនះ	ឬ	?	អតើ	អ�ើរ	កំេុរ	េអញ្ើញ	

េរួកអគ	ឲ្យ	ទទរួល	បាន	បទេិអស្្ន៍	ទាំរ	អនះ	អទ	?	អតើ	េ�ជ័�េវី	ខ្លះដដល	្ទរ់	�ំេឹរ	ចរ់	

្បទាន	ឲ្យ	កូន្បុស្សី	�បស់	េ្ក	តាម��ៈ	្េះវិហា�ប�ិសុទ្	និរ	

កិច្ចកា�េរ្ស្បវត្ិអោះ	?

អៅអេល	នីនហវ	និរ	បរប្ទូន	្បុស	�បស់	ោត់	បាន	្តឡប់	អៅ	

្តស្ល	�បស់	ឪេុក	េរួកអគ	វិញ	អោះ	លីនហ	«	បាន	�ក	បញ្ី	

ទាំរ	ប៉ុោមាន	ដដល	បាន	ឆាលាក់	អៅ	អលើ	ផ្ទាំរ	លរ្ិន	អហើ�	អោក	បាន	

េិចា�ណា	អមើល	េី	អដើម	ោលា	មក	»	។	អៅក្នុរ	អោះ	អោក	បាន	អ�ើញ	

«	គម្ី�	នន	អោក	ម៉ូអស	្បាំ	ចបាប់	ោក្យ	េយាក��៍	ទាំរ	ឡា�	�បស់	

េរួក	េយាកា�ី	ដ៏	ប�ិសុទ្	និរ	េរសាវតា�	�បស់	េរួក	េ�្យអកា	អោក	

អហតុ	ដូអចានាះ	អហើ�	អទើប	អោក	ដឹរ	ថា	អោក	្តូវ	ជា	េូជេរ្ស	�បស់	

�៉ូដសប.	.	.ដដល	បាន	លក់	អៅ	ដដនដី	អេស៊ីេ្	»	។	អហើ�	អៅអេល	

លីនហ	«	ដឹរ	អ�ឿរ	ទាំរេស់	អនះ	អោក	ក៏	អោ�អេញ	អៅ	អោ�	្េះ	

វិញ្ញា�	»	(	នីនហវទី	1	5:10,	11,	13,	14,	17	)	។

អ្កា�	មក	លីនហ	បាន	បអ្រៀន	្គរួស្�	�បស់	អោក	េំេី	េវី	ដដល	

អោក	បាន	អ�ៀន	មក	េី	ផ្ទាំរ	អោះ	។	េ្ក	អាច	និយ�	ថា	្តស្ល	

�បស់	អោក	កាលា�	ជា	មជ្ឈម�្ឌល	េរ្ស្បវត្ិ	និរ	កា�អ�ៀនសូ្ត—

គឺ	ដូច	ជា	ផ្ះ	�បស់	អ�ើរ	ផរដដ�	។

វា	ងា�្សរួល	អដើម្ី	�ល់	េី	មូលអហតុ	ដដល	្េះេមចាស់	មន	

្េះទ័�	ចរ់	ឲ្យ	្គរួស្�	�បស់	លីនហ	មន	បញ្ី	្បវត្ិ	ទាំរ	អនះ	។	

បញ្ី	្បវត្ិ	អោះ	បាន	្បាប់	េី	េត្សញ្ញា�	នន	េូជេំបូ�	�បស់	អោក	

អោ�	ភាជាប់	ោនា	អៅ	នឹរ	អោកេ�្យអកា	ដ៏	អស្មាះ្តរ់	កាល	េី	េតីតកាល	និរ	ប�តៅតះ	ក្នុរ	

ចិត្	�បស់	េរួកអគ	នូវ	«	អសចក្ី	សនយា	ដដល	បាន	អ្វើ	ដល់	េរួក	ឪេុក	»	(	គ.	និរ	ស.	2:2;	

�៉ូដសប	ស្៊ី្–្បវត្ិ	1:39	)	។	បញ្ី្បវត្ិ	ទាំរ	អនះ	មន	ស្�ៈសំ្ន់	ចំអោះ	អសចក្ី	

ជំអនឿ	�បស់	ជំោន់	អ្កា�	ដដល	មិន	ទាន់	អកើត	ថា	្េះវិញ្ញា�	បាន	្េមន	នីនហវ	ថា	

្បសិនអបើ	ោមាន	បញ្ី	្បវត្ិ	ទាំរ	អនះ	អទ	អោះ	«	ស្សន៍	ទាំរមូល	្តូវ	ចុះ	េន់ថ�	អហើ�	

វិោស	ក្នុរ	កា�	ឥត	ជំអនឿ	»	(	នីនហវទី	1	4:13	)	។

បទេិអស្្ន៍	�បស់	មនុស្ស	មនាក់	អទៀត	អៅក្នុរ	្េះគម្ី�	ម�មន	បងាហាញ	េី	កា�េិត	

ដដល	ថា	អៅអេល	បញ្ី	្បវត្ិ	អនះ	បាត់បរ់	អោះ	អសចក្ីេិត	គឺ	្តូវបាត់	ដដ�	អហើ�	

លទ្ផល	នន	ជំោន់	្ រ	មុខ	អាច	ជរួប	នឹរ	អ្ោះ	អា្កក់	។

េរួក	ស្សន៍	មូអលក	បាន	ចាកអចញ	េី	្កុរ	អ��ូស្ឡិម	អៅ	្បដហល	ជា	ក្នុរ	

ជំោន់	ដំណាល	ោនា	នឹរ	្គរួស្�	លីនហ	ផរដដ�	។	ប៉ុដន្	មិន	ដូច	ជា	្គរួស្�	�បស់	លីនហ	

អឡើ�	េរួកអគ	«	មិន	បាន	�ក	បញ្ី	មក	តាម	ខ្លអួន	អឡើ�	»	។	អៅអេល	ម៉ូស្�	បាន	ជរួប	

េរួកអគ	អៅ	្បដហល	ជា	400	ឆានាំ	អ្កា�	មក	«	ភាស្	�បស់	េរួក	អគ	បាន	កាលា�	អៅ	ជា	ដ្ប	

្បរួល.	.	.	អហើ�	េរួក	អគ	មិន	ទទរួល	ស្រល់	្េះ	ដ៏	បរក	បអរកើត	�បស់	េរួក	អគ	អទ	»	(	អអាមន�	

1:17	)	។	េរួកអគ	បាន	បាត់បរ់	េត្សញ្ញា�	�បស់	ខ្លអួន	ដដល	ជា	រា្ស្	នន	អសចក្ី	

សញ្ញា	។

ម៉ូស្�	បាន	បអ្រៀន	ភាស្	�បស់	្ទរ់	ដល់	ស្សន៍	មូអលក	្បអយជន៍	ឲ្យ	េរួកអគ	

អាច	អ�ៀន	េី	បញ្ី	្បវត្ិ	ដដល	្ទរ់	មន	។	ជា	លទ្ផល	េរួក	ស្សន៍	មូអលក	បាន	ជរួប	នូវ	

កា�ផ្លាស់ប្ទូ�	េី	ភាេ្ចូល្ចបល់	សរ្គម	មរួ�	ដដល	ោមាន	្េះ	អៅ	ជា	សរ្គម	មរួ�	ដដល	

្ពះអម្ចាស់ម្ន្ពះទ័យ

ចង់ឲ្យ្គួសា��បស់លតីន�

ម្នបញ្តី្បវ្្ធិទាំងរនះ។

បញ្តី្បវ្្ធិរនាះបាន្បាប់ពតី

អ្្សញ្ញាណននពូជអំបូ�

�បស់រោក។
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បាន	�ល់	េី	ដផនកា�	�បស់	្េះ	េំេី	សុភមរ្គល	ស្មប់	េរួកអគ—និរ	្កុម្គរួស្�	�បស់	

េរួកអគ	។

ម្តេប់យៅវិញជាមួយម្្ួសាររបស់អ្ក

ចំអ�ះដឹរ	េំេី	ខ្លអួន	អ�ើរ	ថា	មន	ទំោក់ទំនរ	ជាមរួ�	្េះ	និរ	ចំអោះ	ោនា	អៅវិញ	

អៅមក	ផ្លាស់ប្ទូ�	�អបៀប	ដដល	អ�ើរ	គិត	អ្វើ	សកម្ភាេ	និរ	្ប្េឹត្	ចំអោះ	ោនា	អៅវិញ	

អៅមក	។	បញ្ី្បវត្ិ	គឺ	ជា	ដផ្ក	មរួ�	សំ្ន់	នន	េត្សញ្ញា�	និរ	ទស្សនវិស័�	�បស់	

អ�ើរ	។	កា�	អមើល	្តឡប់	អៅ	អ្កា�	វិញ	អ�ៀបចំ	េរួកអ�ើរ	ឲ្យ	អឆាពះ	អៅមុខ	។

ឪេុក	មតៅ�	អតើ	េ្ក	ធាលាប់	េអញ្ើញ	្គរួស្�	េ្ក	ឲ្យ	«	្តឡប់	»	អៅ	វិញ	ដដ�	ឬ	អទ	?	

អតើ	្គរួស្�	�បស់	េ្ក	ធាលាប់	ដបក	អចញ	េី	បញ្ី	្បវត្ិ	�បស់	េរួកោត់—ឬ	ធាលាប់	ដបក	ោនា	—

អោ�ស្�	ដត	អហតុផល	ណា	មរួ�	ឬ	អផ្សរ	អទៀត	ដដ�	ឬ	អទ	?	អតើ	ចំ�រ	្គរួស្�	�បស់	េ្ក	

ទាំរ	េតីតកាល	និរ	បច្ចនុប្ន្កាល	មន	ភាេ	�ឹរមំ	ដដ�	ឬ	អទ	?	អតើ	មន	េវី	ខ្លះ	បាន	អកើត	

អឡើរ	អៅក្នុរ	្បវត្ិ	្គរួស្�	�បស់	េ្ក	ដដល	បណាដោល	ឲ្យ	មន	កា�ដបកបាក់	អនះ	?	អតើ	វា	

បណាដោល	មក	េី	កា�អ្វើ	េអោតៅ្បអវសន៍	ជអមលាះ	្គរួស្�	កា�ដ្បចិត្អជឿ	ចំអោះ	ដំ�ឹរ	ល្	ឬ	

អៅតាម	អេលអវោ	កំ�ត់	?	អតើ	ថ្ីៗអនះ	េ្ក	បាន	ដសវរ�ក	ជីដូនជីតា	�បស់	េ្ក	អៅ	អលើ	

អគហទំេ័�	FamilySearch.org	ដដ�ឬ	អទ?

វរ្សេ៊ី្ស្ដេល	បាន	្ ចាត់្ចា�	អហើ�	តាម	�អបៀប	ជា	អ្ចើន	�រួម	មន	កា�្ចាត់្ចា�	នន	

្កុម្គរួស្�	និរ	បញ្ី្បវត្ិ	�បស់	េរួកអ�ើរ	ផរដដ�	។	កា�ទទរួល	ខុស្តូវ	�បស់	អ�ើរ-	គឺ	

្តូវ	្បមូល	ផ្នុំ	េរួកអគ	អហើ�	ជា	កា�	ចាំបាច់	អដើម្ី	េយាបាល	�បរួស	នន	កា�ដបកបាក់	អោះ	។	

អៅអេល	អ�ើរ	េយាយម	អោ�	ឧសសាហ៍	អដើម្ី	បដរវ�	ចិត្	កូនអៅ	�បស់	អ�ើរ	មក	ឯ	ឪេុក	

�បស់	េរួកអគ	អោះ	ចិត្	�បស់	អ�ើរ	នឹរ	ដប�	មក	ឯ	កូនអៅ	�បស់	អ�ើរ	ផរដដ� 1	អហើ�	អ�ើរ	

នឹរ	អ�ើញ	ថា	ទាំរេស់	ោនា	មន	ភាេសុខស្ន្	អហើ�	បាន	េយាបាល	ដដល	អកើត	អឡើរ	េី	

កិច្ចកា�	អនះ	(	សូមអមើល	គ.	និរ	ស.	98:16	)	។

ដូច	ដដល	លីនហ	បាន	បញ្ទូន	កូន្បុស	�បស់	អោក	ឲ្យ	្តឡប់	អៅ	្កុរ	អ��ូស្ឡិម	

អដើម្ី	�ក	បញ្ី្បវត្ិ	េិសិដ្ឋ	អោះ	ចូ�	អ�ើរ	បញ្ទូន	កូនៗ	�បស់	អ�ើរ	ឲ្យ	្តឡប់	�ក	បញ្ី	

្បវត្ិ	្គរួស្�	�បស់	អ�ើរ	។	ដូច	ដដល	្េះេមចាស់	បាន	្បទាន	ផ្លទូវ	មរួ�	ដល់	នីនហវ	អោះ	

្ទរ់	បាន	្បទាន	េ៊ិនអ្ើ�ដ�ត	និរ	បអច្ចកវិទយា	ដនទ	អទៀត	ដដល	នឹរ	អ្វើ	ឲ្យ	កូនអៅ	អ�ើរ	

្បមូល	និរ	េយាបាល	្កុម្គរួស្�	អ�ើរ	។	អហើ�	្ទរ់	បាន	្បទាន	្េះវិហា�	ប�ិសុទ្	ជា	

កដន្លរ	ដដល	អ�ើរ	អាច	�ក	អ្មាះ	ដដល	អ�ើរ	�ក	អ�ើញ	អហើ�	អ្វើ	ឲ្យ	កា�្បមូល	ផ្នុំ	�បស់	

អ�ើរ	មន	ជា	េចិន្ន្�៍	តាម��ៈ	េិ្ី	ប�ិសុទ្	នន	កា�ផសា�ភាជាប់	។

អំណរយៅក្នុងទរីរយហាសាថាៃ

កាល	ភ�ិយ	�បស់	ខ្នុំ	សសា�៉ូល	និរ	ខ្នុំ	អ�ៀបកា�	អ�ើរ	បាន	សអ្មច	ចិត្	ថា	អ�ើរ	នឹរ	

មន	កូន្បុស	បរួន	ោក់	។	្េះេមចាស់	មន	ដផនកា�	មរួ�	អផ្សរ	េី	អោះ	។	្ទរ់	បាន	

្បទាន	កូន	្សី	បរួន	ោក់	ឲ្យ	អ�ើរ	។

អ�ើរ	បាន	អ្វើ	ដំអ�ើ�	ជាមរួ�	កូន	្សី	�បស់	េរួកអ�ើរ	ឆ្លរ	កាត់	ទី�អហាស្ថាន	

អនះ	។	ឥឡទូវ	អនះ	េរួកអគ	បាន	អ�ៀបកា�	អហើ�	មន	កូន	្េមទាំរ	អ្វើ	ដំអ�ើ�	ឆ្លរកាត់	

ទី�អហាស្ថាន	ផ្ទាល់	ខ្លអួន	�បស់	េរួកអគ	។	អតើ	េវីៗ	្គប់	យ៉ារ	មន	ភាេ	ងា�្សរួល	អៅ	អលើ	

ដំអ�ើ�	អោះ	ឬ	?	អទ	។	អ�ើរ	បាន	ទរួញ�ំ	ជាមរួ�	ោនា	អហើ�	អ�ើរ	បាន	ជរួប	កា�លំបាក	

ជា	អ្ចើន	។

ជីវិត	អៅ	ទី�អហាស្ថាន	អាច	មន	កា�លំបាក	ស្មប់	្កុម្គរួស្�	។	អៅអេល	មន	អគ	

សរួ�	ថា	«	អតើ	េ្ក	និរ	្គរួស្�	�បស់	េ្ក	សុខ	សបបា�	ឬ	អទ	?	»	ជាញ�ៗ	ខ្នុំ	និយ�	ថា	

«	ឥឡទូវ	អនះ	េរួកអ�ើរ	កំេុរ	មន	វិបត្ិ	។	សូម	េ�គុ�	ដដល	បាន	សរួ�	»	។

ប៉ុដន្	ក៏	មន	ឱកាស	នន	េំ��	េិត	្បាកដ	អៅ	អលើ	ដំអ�ើ�	ផ្លទូវ	អនះ	។	ក្នុរ	ោម	ជា	

អោកេ�្យអកា	និរ	អោកេ�្យកា	អោះ	អ�ើរ	ចំណា�	អេល	យ៉ារ	អ្ចើន	អដើម្ី	េ្រឹរ	

កូនអៅ	�បស់	អ�ើរ	អដើម្ី	ឆ្លរ	កាត់	ទី�អហាស្ថាន	អនះ	។	េយាកា�ី	អៅក្នុរ	ជំោន់	�បស់	អ�ើរ	

បាន	សនយា	ថា	កិច្ចកា�	េរ្ស្បវត្ិ	ផ្ល់	«	កា�កា�ោ�	េី	ឥទ្ិេល	នន	្ មាំរ	ស្តូវ	»2		

អហើ�	ជា	កា�ដ្បចិត្	អជឿ	«	ដ៏	្ជាលអ្រៅ	និរ	ជា	និ�ន្	»	ចំអោះ	្េះេមចាស់	។ 3	ឱ	វា	ជា	

�អបៀប	មរួ�	ដ៏	េស្ចា�្យ	េវី	អម៉្លះ	អដើម្ី	្បមូល	ផ្នុំ	េយាបាល	និរ	ផសា�ភាជាប់	្កុម្គរួស្�	�បស់	

អ�ើរ	។

ក្នុរ	ោម	ជា	អោកេ�្យអកា	នន	្គរួស្�	�បស់	អ�ើរ	អោះ	ខ្នុំ	បាន	សូម	ឲ្យ	កូន្សី	�បស់	

ខ្នុំ	«	្តឡប់	»	អៅ	�ក	បញ្ី្បវត្ិ	យក	អ្មាះ	ទាំរ	អោះ	អៅ	្េះវិហា�	ប�ិសុទ្	និរ	

បរ្ងៀន	អៅៗ	�បស់	អ�ើរ	។	ខ្នុំ	បាន	សូម	េរួកអគ	ឲ្យ	ស្រល់េ្កដដល	បអរកើត	េរួកអគ	មក	

អោ�	កា�ចូល�រួម	ក្នុរ	កិច្ចកា�េរ្ស្បវត្ិ	�បស់	អ�ើរ	។

រោរសៃយា

ខ្នុំ	សូម	សនយា	ថា	អៅអេល	េ្ក	េអញ្ើញ	កូនអៅ	�បស់	េ្ក	ឲ្យ	«	្តឡប់	»	អៅ	វិញ	

អហើ�	�ក	បញ្ី	្បវត្ិ	្គរួស្�	�បស់	េ្ក	អោះ	េ្ក	ទាំរេស់	ោនា	នឹរ	«	សបបា�	�ីករា�	

ជា	្ លាំរ	»	ដូច	ជា	លីនហ	និរ	ស្រា៉�	ដដ�	អហើ�	«	ដថ្លរ	េំ��គុ�	ដល់	្េះ	នន	

េ៊ី្ស្ដេល	»	។	អៅ	អេល	េ្ក	សិកសា	្ស្វ្ជាវ	បញ្ី	្បវត្ិ	�បស់	េ្ក	អោះ	េ្ក	នឹរ	

«	អោ�អេញ	អៅ	អោ�	្េះ	វិញ្ញា�	»	ដ្ិត	េ្ក	នឹរ	អ�ើញ	«	ថា	[	វា	]	គរួ�	ឲ្យ	ចរ់	បាន	

ដមន	អហើ�	្េម	ទាំរ	មន	្បអយជន៍	ជា	េតិប�ម	»	។	អហើ�	េ្ក	នឹរ	ដឹរ	ថា	«	គឺ	ជា	

្បាជាញា	នន	្េះ	េមចាស់	ថា	[	េ្ក	]	គប្ី	�ក	បញ្ី	្បវត្ិ	អនះ	អៅ	ជាមរួ�	នឹរ	[	េ្ក	]	»	

អៅ	អេល	ដដល	អ�ើរ	អ្វើ	ដំអ�ើ�	«	ក្នុរ	ទី�អហាស្ថាន	អៅ	ឯ	ដដនដី	សនយា	[	�បស់	េ្ក	]	»	

(	នីនហវទី	1	5:9,	17,	21–22	)	។

ស្សោច្ក	អៅ	ទីអនះ	អដើម្ី	ោំ្ទ	អហើ�	េ្រឹរ	្គរួស្�	�បស់	េ្ក	អៅក្នុរ	ដំអ�ើ�	

អនះ	។	ខ្នុំ	សូម	សនយា	ថា	អៅអេល	្គរួស្�	�បស់	េ្ក	ចូល�រួម	ក្នុរ	កា�្បមូល	បញ្ី្បវត្ិ	

េយាបាល	ដរួរចិត្	ោនា	និរ	ផសា�ភាជាប់	សមជិក	្គរួស្�	អោះ	េ្ក	និរ	េូជេរ្ស	�បស់	

េ្ក—្គរួស្�	�បស់	េ្ក—នឹរ	មន	េ�	ជា	អ�ៀរ	�ហូត	ត	អៅ	។	◼

ដក្សង់រចញពតីសន្�កថ្«កា�្បមូលផ្នុំកា�ពយាបាលនធិងកា�ផសា�ភាជាប់្កុម្គួសា�»ផដលបានផែលែងរៅ

សន្នធិសតីទRootsTech Family Historyរៅក្ននុងទតី្កុងសល្៍រលក�ដ្ឋយូថ្�៍រៅនែងៃទតី១៤ផខកុម្ភៈ

ឆ្នាំ២០១៥។

កំណត់ចំណាំ

	 1.	ឧទាហ��៍	េំេី	�អបៀប	ដដល	បញ្ី	្បវត្ិ	ដដល	មន	អៅ	ផ្ទាំរ	លរ្ិន	ោំ	មក	នូវ	កា�េយាបាល	ដល់	េូជេរ្ស	�បស់	

លីនហ	សូមអមើល	អាលម៉ា	37:8–10	។

	 2.	�ីឆាត	ជី	សកត	«	The Joy of Redeeming the Dead	»	Liahona	ដខ	វិច្ិកា	ឆានាំ	2012	
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ឆានាំ	2011	ទំេ័�	27	។





 ដខ្រុោឆ្នាំ២០១៦ ៣១

យោយយូយស្វយជ.្តឺែរី

ទស្សនាវែ្តី្ សនាច្តក

តអ្មក	សអ្មើប	។

េិតណាស់	វា	គឺ	ជា	ោក្យ	មរួ�	េសុអរាះ	។	េរួកអ�ើរ	ភាគអ្ចើន	េុំ	ចរ់	គិត	េី	ោក្យ	អនះ	

អឡើ�	អហើ�	ក៏	មិន	ចរ់	អ�ៀន	េី	ោក្យ	អនះ	ដដ�	។	ោក្យ	អនះ	បណាដោល	ឲ្យ	មន	អា�ម្�៍	អខ្ើម	

�អេើម	អា្កក់—អា�ម្�៍	អ្សើប្ស្ល	ដដល	ខុស	ឆ្គរ	។

មន	អហតុផល	ល្	ស្មប់	កា��៍	អោះ	។	្បសិនអបើ	«	កា�	ដដល	្សឡាញ់	្បាក់	

អោះ	អហើ�	ជា	អម	ឫស	នន	អសចក្ី	អា្កក់	្គប់	យ៉ារ	»	(	្ីម៉ូអថទី	1	6:10	)	អោះ	

ោក្យ	តអ្មក	សអ្មើប	េិតជា	ទាក់ទរ	យ៉ារ	សមងាត់	នឹរ	ោលា	អនះ	។	វា	មិន	សម�ម្យ	អហើ�	

អថាកទាប	។	តអ្មក	សអ្មើប	បដរវ�	មនុស្ស	វត្នុ	និរ	គំនិត	ឲ្យ	អៅ	ជា	អោលបំ�រ	មរួ�	

អដើម្ី	អ្វើ	ជា	មចាស់	ឬ	ទទរួល	បាន	េវី	មរួ�	អដើម្ី	បំអេញ	តាម	បំ�រ	្បាថានា	អោះ	។	ប៉ុដន្	

្បសិន	អបើ	អ�ើរ	ដឹរ	េី	អ�ឿរ	អោះ	អហើ�	អហតុេវី	អ�ើរ	្តូវកា�	ដឹរ	េី	អ�ឿរ	អោះ	ដថម	អទៀត	

ដូអចានាះ	?

អោ�ស្�	្បសិនអបើ	អ�ើរ	អាច	�ល់	បាន	ចបាស់	ជារ	េំេី	េត្ន័�	េិត	�បស់	ោក្យ	

តអ្មក	សអ្មើប	អោះ	អ�ើរ	អាច	អ�ៀន	េី	�អបៀប	មន	េំណាច	អលើ	គំនិត	អា�ម្�៍	និរ	ទអរវើ	

�បស់	អ�ើរ	្បអយជន៍	ឲ្យ	អ�ើរ	អចៀសផុត	និរ	�ក	�្ះអលើ	កា�បងាហាញ	ឲ្យ	អ�ើញ	នូវ	

តអ្មក	សអ្មើប	អោះ	។	កា��៍	អនះ	នឹរ	ោំ	អ�ើរ	ឲ្យ	ខិត	កាន់ដត	ជិត	្េះវិញ្ញា�	ប�ិសុទ្	

ដដល	បន្សនុទ្	គំនិត	និរ	បំ�រ	ចិត្	�បស់	អ�ើរ	អហើ�	េ្រឹរ	អ�ើរ	។	អហើ�	វា	នឹរ	ោំ	ឲ្យ	

មន	ជីវិត	ដដល	កាន់ដត	សបបា�	សុខស្ន្	និរ	េំ��	ជារ	មុន	។

ៃឈិយមៃ័យនៃពាក្យតយម្មកសយម្មើប

អ�ើរ	មន	ទំអោ�	គិត	ថា	តអ្មកសអ្មើប	គឺ	កា�	មន	អា�ម្�៍	មិន	សម�ម្យ	

អា�ម្�៍	ទាក់ទាញ	្ រ	�ូបកា�	អលើ	មនុស្ស	មនាក់	អទៀត	ប៉ុដន្	អ�ើរ	អាច	មន	

តអ្មក	សអ្មើប	ឬ	អោភ	ចរ់	បាន	េវីៗ	្គប់	យ៉ារ	៖	្បាក់	កាក់	្ទេ្យ	សម្ត្ិ	

វត្នុ	្បាកដ	ណាស់	មនុស្ស	អផ្សរ	អទៀត	(	សូមអមើល	អសចក្ីដ�ោំ	ដល់	

បទគម្ី�	ទាំរឡា�	«	សអ្មក	អ្សើប	»	)	។

រសចក្តីបសឡាញ់
ទល់នឹង្រនតមកសនតមើប

តបសិននបើនយើងអាច្យល់កាន់ដ្រ

ច្បាស់ពីអ្រ្ថន័យននោក្យ្រនតមក

សនតមើបននាះនយើងអាច្នរៀនពី

រនបៀបនែើម្បីនច្ៀសផុ្រពីវានិងន្វើ

ការនតជើសនរើសដែលនាំនយើងឲ្យ

ខិ្រកាន់ដ្រជិ្រនឹងតពះវិញ្ញាណ

បរិសុទ្។



៣២លីអាហូណា

តអ្មក	សអ្មើប	ជំ�ុញ	មនុស្ស	ឲ្យ	េយាយម	ទទរួល	

បាន	េវី	ដដល	ផ្នុ�	អៅ	នឹរ	្េះឆន្ៈ	�បស់	្េះ	។	វា	�រួម	

មន	ទាំរ	អា�ម្�៍	ឬ	ក្ី	្បាថានា	ដដល	បណាដោល	ឲ្យ	បុគ្គល	

អោះ	អផ្តៅត	អលើ	្ទេ្យ	សម្ត្ិ	នន	អោកិ�	ឬ	ទមលាប់	

េតាមានិ�ម—ចំណាប់	អា�ម្�៍	ផ្ទាល់ខ្លអួន	បំ�រ	

្បាថានា	តណាហា	និរ	កា�ដ្សកោលាន—ជា	ជារ	អោ�េ	

តាម	បទបញ្ញតិ	្េះ	។

មយា៉ារ	អទៀត	កា�ចរ់	បាន	នូវ	េវីៗ	ដដល	ផ្នុ�	នឹរ	

្េះទ័�	�បស់	្េះ	ឬ	កា�ចរ់	មន	បាន	ក្នុរ	�អបៀប	មរួ�	

ដដល	ផ្នុ�	នឹរ	្េះទ័�	្ទរ់	គឺ	ជា	តអ្មកសអ្មើប	អហើ�	

វា	ោំ	អៅ	�ក	ភាេេេមរ្គល	។ 1

យម្ោរះថ្នាក់នៃតយម្មកសយម្មើបផលេទូវយ្ទ

អទាះបី	អ�ើរ	្តូវបាន	្េមន	ទាស់	នឹរ	

តអ្មកសអ្មើប	ក្នុរ	លក្ខ�ៈ	មរួ�	ដដល	អោភចរ់	បាន	ក្ី	

តអ្មកសអ្មើប	អៅក្នុរ	ប�ិបទ	្ រ	ផ្លទូវអភទ	គឺ	អ្ោះថានាក់	

្លាំរ	ណាស់	។	្េះេរ្គសអ្ងារះ	បាន	្េមន	៖	«	េ្ក	

ណា	ដដល	្ោន់	ដត	្កអឡក	អ�ើញ	្ស្ី	អហើ�	មន	តអ្មក	

សអ្មើប	ចរ់	បាន	អោះ	អ្មាះ	ថា	បាន	្ប្េឹត្	អសចក្ី	

កំផិត	នឹរ	ោរ	អោះ	អៅ	ក្នុរ	ចិត្	ខ្លអួន	អហើ�	»	(	ម៉ាថា�	

5:28	)	។

ស្វក	បុរា�	បាន	្េមន	យ៉ារ	្ លាំរ	ទាស់	នឹរ	

តអ្មក	សអ្មើប	អៅក្នុរ	ប�ិបទ	អនះ	។	ឧទាហ��៍	

ស្វក	�៉ូហាន	បាន	មន	្បស្សន៍	«	ដ្ិត	េស់	

ទាំរ	អសចក្ី	ដដល	អៅ	ក្នុរ	អោកី�៍	អនះ	គឺ	ជា	អសចក្ី	

ប៉រ្បាថានា	�បស់	ស្ច់	្ ម	និរ	អសចក្ី	ប៉រ្បាថានា	�បស់	

ដភ្ក	អហើ�	អសចក្ី	េំនរួត	�បស់	ជីវិត	អោះ	មិន	អកើត	មក	េី	

្េះវ�បិតា	អទ	គឺ	មក	ដត	េី	អោកី�៍	អនះ	វិញ	»	(	�៉ូហានទី	

1	2:16	សូមអមើល	ផរដដ�	ខ	ទី	17,	�៉ូម	13:14,	

អេ្តុសទី	1	2:11	)	។

អហើ�	កា�្េមន	អនះ	បន្	មក	ដល់	សេវនថងៃ	អនះ	។ 2	

ដេលអ�ើ�	ដជ្ហវី	េ័�	ហូឡិន	ក្នុរ	កូ�៉ុម	នន	េរួក	ស្វក	

ដប់េី�	ោក់	បាន	េន្យល់	៖	«	អហតុេវី	តអ្មកសអ្មើប	ដបប	

អោះ	គឺ	ជា	េំអេើ	បាប	្ ងៃន់្ងៃ�	អោះ	?	ដមនអហើ�	បដន្ម	េី	

អលើ	ឥទ្ិេល	បំផ្លិច	បំផ្លាញ	្ រ	វិញ្ញា�ទាំរ្សុរ	ដដល	

វាមន	មក	អលើ	្េលឹរ	�បស់អ�ើរ	អោះ	ខ្នុំ	គិត	ថា	វាគឺជា	

េំអេើបាប	មរួ�	អោ�ស្�	ដត	វា	បាន	បរ្ខទូច	ទំោក់ទំនរ	

ដ៏	ខ្ស់	និរ	ប�ិសុទ្	បំផុត	ដដល	្េះបាន	្បទាន	មក	ឲ្យ	

អ�ើរ	ក្នុរ	ជីវិត	�ដមរ	ស្លាប់	អនះ—ជា	អសចក្ី	្សឡាញ់	

ដដល	បុ�ស	និរ	្ស្ី	មន	ចំអោះ	ោនា	អៅវិញ	អៅ	មក	

និរ	បំ�រ	្បាថានា	ដដល	គូស្វាមី	ភ�ិយ	អោះ	្តូវ	បអរកើត	

កូនអៅ	ក្នុរ	្គរួស្�	មរួ�	ដដល	្បាថានា	ចរ់	បាន	ដ៏	អៅ	

េស់កល្	ជានិច្ច	»	។ 3

កា�េនុញ្ញាត	ឲ្យ	ក្ី្បាថានា	នន	តអ្មកសអ្មើប	អកើន	អឡើរ	

គឺ	ជា	ឫស	គល់	នន	ទអរវើ	ជាអ្ចើន	ដដល	អោ�អេញ	អោ�	

េំអេើបាប	។	េវីៗ	ដដល	ទំនរ	ជា	សម�ម្យ	អៅអេល	ចាប់	

អផ្ើម	អាច	អកើត	អៅ	ជា	កា�ផិត	ក្ត់	ដដល	េសីល្ម៌	ដដល	

មន	នូវ	លទ្ផល	ខូច្ត	ជា	ដំ�ំ	។	អោះ	ក៏	អោ�ស្�	

តអ្មកសអ្មើប	បអ�តៅញ	្េះវិញ្ញា�	ប�ិសុទ្	អហើ�	

បណាដោល	ឲ្យ	អ�ើរ	ងា�	ទទរួល	ឥទ្ិេល	នន	កា�ល្អួរ	

អផ្សរៗ	អទៀត	និរ	េំអេើ	េបា�	មុខ	្េមទាំរ	កា�បអញ្ឆោត	

នន	មស្តូវ	។

ជអ្មើស	�បស់	អស្ច	ោវី�	គឺ	ជា	គំ�ូ	ដ៏	គរួ�	ឲ្យ	

អស្កស្តៅ�	នន	ឥទ្ិេល	និរ	អា�ម្�៍	�ឺ	ចាប់	ដ៏	្ ងៃន់្ងៃ�	

ដដល	អាច	អកើត	អឡើរ	។	ោវី�	បាន	ជរួប	បាតអសបា	រូត	

ទឹក	អោ�	នចដន្យ	អហើ�	មន	តអ្មកសអ្មើប	ចរ់	បាន	

ោរ	។	តអ្មកសអ្មើប	ោំ	ឲ្យ	អ្វើ	សកម្ភាេ	អហើ�	

្ទរ់	បាន	ឲ្យ	អគ	ោំ	ោរ	មក	ឯ	្ទរ់	អហើ�	្ទរ់	ផ្ំ	ជាមរួ�	

ោរ	។	អ្កា�	មក	អៅក្នុរ	ភាេអឆាតលងៃរ់	អដើម្ី	

េយាយម	ោក់	បាំរ	កំហុស	្ទរ់	អោះ	ោវី�	បាន	បញ្ជា	

ឲ្យ	ស្វាមី	�បស់	បាតអសបា	អៅក្នុរ	សម�ភូមិ	ជា	កដន្លរ	

ស្វាមី	�បស់	ោរ	បាន	ស្លាប់	(	សូមអមើល	ស្ំ�ូដេលទី	

2	11	)	។	ជា	លទ្ផល	ោវី�	បាន	បាត់បរ់	

ភាេតអមកើរអឡើរ	�បស់	្ទរ់	(	សូមអមើល		

គ.	និរ	ស.	132:8–9	)	។

ស្ថានភាេ	�បស់	ោវី�	អាច	្ជុល	ហរួសអហតុ	អេក	

ប៉ុដន្	វា	េិត	ជា	បងាហាញ	េី	ចំ�ុច	អនះ	៖	តអ្មក	សអ្មើប	

គឺ	ជា	កា�ល្អួរ	មរួ�	ដ៏	មន	ឥទ្ិេល	។	កា�ធាលាក់	លរ់	

អៅក្នុរ	ឥទ្ិេល	អនះ	អាច	បណាដោល	ឲ្យ	អ�ើរ	ោក់េ័ន្	

អៅក្នុរ	អ�ឿរ	ដដល	ោមាន	ន�ណា	មនាក់	នឹក	ស្មាន	ថា	េរួកអគ	

នឹរ	អ្វើ	។	កា�េិត	អោះ	គឺ	ថា	វា	អ្ោះថានាក់	ងា�	នឹរ	ោស់	

អា�ម្�៍	អឡើរ	អហើ�	មន	្បសិទ្ភាេ	អៅក្នុរ	កា�ល្អួរ	

អ�ើរ	ឲ្យ	ងាកអចញ	េី	្េះវិញ្ញា�	ប�ិសុទ្	អហើ�	ោំ	

ឆន្ៈ	�បស់	អ�ើរ	អៅ	�ក	េវី	ដដល	ហាម	ោត់	ដដល	អ្វើ	ឲ្យ	វា	

កាន់ដត	អ្ោះថានាក់	អឡើរ	។	វា	អាច	ជំ�ុញ	ឲ្យ	អមើល	កា��៍	

អាស្ោម	ស្តៅប់	ទំនុកបទ	មិន	សម�ម្យ	ឬ	ោក់េ័ន្	នឹរ	

ៃឈិយមៃ័យនៃពាក្យយសចក្តរីម្សឡាញ់ៃឈិងតយម្មក

សយម្មើប

នសច្ក្តីតសឡាញ់ន្វើឲ្យមានយសសក្តិ

្រនតមកសនតមើបន្វើឲ្យទាបនថាក។

នសច្ក្តីតសឡាញ់រាប់យកនសច្ក្តីពិ្រ្រនតមកសនតមើប

រាប់យកការកុហក។នសច្ក្តីតសឡាញ់បនងកើ្រ

និងពតងឹង្រនតមកសនតមើបបំផ្លាញនិងន្វើឲ្យ

ទន់នខសាយ។នសច្ក្តីតសឡាញ់ន្វើឲ្យមានភាពច្ុះ

សតមុងគានា្រនតមកសនតមើបបងកភាពមិនច្ុះសតមុង

គានា។នសច្ក្តីតសឡាញ់នាំឲ្យមានភាពសុខ្ន្ត

្រនតមកសនតមើបនាំឲ្យមានជនមាលាះ។នសច្ក្តីតសឡាញ់

បំផុសគំនិ្រ្រនតមកសនតមើបន្វើឲ្យស្ឹកតសពន់។

នសច្ក្តីតសឡាញ់ពយាបាល្រនតមកសនតមើបន្វើឲ្យ

ឈឺ។នសច្ក្តីតសឡាញ់ផ្តល់កមាលាំង្រនតមកសនតមើប

នេះបំផ្លាញ។នសច្ក្តីតសឡាញ់ផ្តល់ពន្ឺ

្រនតមកសនតមើបន្វើឲ្យងងឹ្រ។នសច្ក្តីតសឡាញ់

បំនពញនិងគាំតទ្រនតមកសនតមើបពុំន្វើឲ្យនពញច្ិ្រ្ត

ន�ើយ។នសច្ក្តីតសឡាញ់គឺជាភាពសិ្ទ្្នាលភាជាប់

ជាមួយនឹងការសនយា្រនតមកសនតមើបមាននូវអំនួ្រ។



 ដខ្រុោឆ្នាំ២០១៦ ៣៣

ភាេស្ិទ្ស្នាល	ដដល	មិន	សម�ម្យ	។	អៅ	ក្នុរ	អេល	ដំណាល	ោនា	អនះ	អា�ម្�៍	ដដល	

អោ�អេញ	អោ�	តអ្មកសអ្មើប	អាច	ជំ�ុញ	ឲ្យ	បុគ្គល	អោះ	ដសវរ�ក	កា��៍	អាស្ោម	។	

វដ្	នន	ទំោក់	ទំនរ	អនះ	មន	ឥទ្ិេល	និរ	អ្ោះថានាក់	្ លាំរ	ណាស់	។ 4

តអ្មកសអ្មើប	្ រ	ផ្លទូវ	អភទ	បោទាបបអោថាក	និរ	អ្វើ	ឲ្យ	ទំោក់ទំនរ	ទាំរេស់	ចុះ	

អខសា�	អហើ�	ទំោក់ទំនរ	ដ៏	សំ្ន់	អោះ	គឺ	ជា	ទំោក់ទំនរ	ផ្ទាល់	ខ្លអួន	�បស់	បុគ្គល	មនាក់	

ជាមរួ�	នឹរ	្េះ	។	«	អហើ�	អ�ើរ	្បាប់	េ្ក	ជា	្បាកដ	ដូច	ជា	អ�ើរ	បាន	្បាប់	េី	មុន	

ថា	េ្ក	ណា	ដដល	្ោន់ដត	្កអឡក	អ�ើញ	្ស្ី	អហើ�	មន	តអ្មក	សអ្មើប	ចរ់	បាន	ឬ	

អបើ	សិន	ជា	េ្ក	ណា	មរួ�	្ប្េឹត្	េំអេើ	កំផិត	អៅ	ក្នុរ	ចិត្	�បស់	ខ្លអួន	អោះ	នឹរ	មិន	មន	្េះ	

វិញ្ញា�	អឡើ�	ប៉ុដន្	នឹរ	អបាះបរ់	អចាល	អសចក្ី	ជំអនឿ	អហើ�	នឹរ	្ លាច	អៅ	វិញ	»		

(	គ.	និរ	ស.	63:16	)	។

ដូច	ដេលអ�ើ�	�ីឆាដ	ជី	សកត	(	ឆានាំ	1928–2015	)	ក្នុរ	កូ�៉ុម	នន	េរួក	ស្វក	ដប់េី�	

ោក់	បាន	បអ្រៀន	ថា	«	ភាេេសីល្ម៌	្ រ	ផ្លទូវ	អភទ	បអរកើត	ជា	�បាំរ	មរួ�	ទាស់	នឹរ	

ឥទ្ិេល	នន	្េះវិញ្ញា�	ប�ិសុទ្	ជាមរួ�	នឹរ	សមត្ភាេ	អលើក	តអមកើរ	កា�បំភ្លឺ	និរ	បអរកើន	

កមលាំរ	ទាំរេស់	។	វា	អភាញាច	ឲ្យ	មន	កា��ំអភើប	្ រ	រារកា�	និរ	្រ	អា�ម្�៍	យ៉ារ	

្លាំរកាលា	។	អេលអោះ	វា	បអរកើត	អា�ម្�៍	ដដល	មិន	អាច	�មងាប់	បាន	ដដល	ោំ	េ្ក	ឲ្យ	្ប្េឹត្	

អល្ើស	អៅកាន់	េំអេើបាប	ដ៏	្ ងៃន់្ងៃ�	ជារ	អនះកាន់	ដត	្ លាំរ	»	។ 5

អ្វរីៗខ�លមឈិៃខមៃជាតយម្មកសយម្មើប

អោ�	បាន	េិចា�ណា	េំេី	េវីៗ	ដដល	ជា	តអ្មកសអ្មើប	អោះ	វា	សំ្ន់	ផរដដ�	

ដដល	្តូវ	�ល់	េី	េវី	ដដល	មធិនផមន	ជា	តអ្មកសអ្មើប	និរ	្ប�័ត្	កុំ	ចាត់	ទុក	ថា	គំនិត	

អា�ម្�៍	និរ	បំ�រ	្បាថានា	សម�ម្យ	ថា	ជា	តអ្មកសអ្មើប	។	តអ្មកសអ្មើក	គឺ	ជា	

បំ�រ	្បាថានា	មរួ�	ផបប	ប៉ុដន្	វា	ក៏	មន	បំ�រ	្បាថានា	ោោ	ដដល	សុច�ិត	ផរដដ�	។	

ឧទាហ��៍	អ�ើរ	អាច	មន	បំ�រ	ល្	អហើ�	មន	េវីៗ	សម�ម្យ	ដដល	នឹរ	ជរួ�		

ឲ្យ	សអ្មច	កិច្ចកា�	�បស់	្េះេមចាស់	។

សូម	គិត	េី	កា��៍	អនះ	៖

•	 បំណងប្រាថ្នាដ�ើម្បីមានប្រាក់។	អៅក្នុរ	បំ�រ	និរ	កា�មន	្បាក់	គឺ	មិន	

ដមន	ជា	អ�ឿរ	អា្កក់	អឡើ�	។	ប៉ុល	េុំ	បាន	មន	្បស្សន៍	ថា	្បាក់	ជា	

អម	ឫស	នន	អសចក្ី	អា្កក់	្គប់	យ៉ារ	អឡើ�	។	អោក	មន	្បស្សន៍	ថា	

«	កា�ដដល	្សឡាញ់្បាក់	អោះ	អហើ�	ជា	អម	ឫស	នន	អសចក្ី	អា្កក់	្គប់	

យ៉ារ	»	(	្ីម៉ូអថទី	1	6:10	កា�គូសបញ្ជាក់	បាន	បដន្ម	)	។	កា�បអ្រៀន	

�បស់	យ៉ាកុប	បដន្ម	កា�គូស	បញ្ជាក់	យ៉ារ	ចបាស់	៖	«	មុន	េ្ក	រាល់	ោនា	ដសវរ�ក	

្ទេ្យសម្ត្ិ	សូម	េ្ករាល់ោនា	ដសវរ�ក	នគ�	នន្េះ	សិន	។	អហើ�	បោទាប់េី	េ្ក	

រាល់ោនា	បាន	អសចក្ី	សរ្ឹម	អៅក្នុរ	្េះ្គីស្	អោះេ្ករាល់ោនា	នឹរ	បាន	្ទេ្យ	

សម្ត្ិ	អបើសិនជា	េ្ក	រាល់ោនា	ដសវរ�ក	�បស់	ទាំរអោះ	អហើ�	េ្ករាល់ោនា	នឹរ	

ដសវរ�ក	្ទេ្យ	សម្ត្ិ	អោ�	មន	បំ�រ	ចរ់អ្វើ	ល្—គឺ	អដើម្ី	បំោក់	េរួក	េ្ក	

អា្កាត	អហើ�	ចិញ្ចឹម	េរួក	េ្កដដល	េត់ោលាន	អហើ�	�ំអោះ	េរួក	េ្កដដល	្តូវ	

ជាប់	�ុំោំរ	អហើ�	ជរួ�សអ្ងារះ	ដល់េរួក	េ្ក�ឺ	និរ	េរួក	េ្ក	កំសត់	ទុ�គត៌	»	

(	យ៉ាកុប	2:18–19	)	។

•		ការមានអារម្មណ៍ផ្លូវដេទប្្រឹមប្្រូវចំដោះស្វាមបីឬេរិយារបស់អ្នក។	

អា�ម្�៍	ទាំរ	អនះ	ដដល	បាន	ទទរួល	មក	េី	្េះ	ជរួ�	េ្រឹរ	អ្វើ	ឲ្យ	�ឹរមំ	និរ	

ផ្ល់	ភាេ	ស្មគ្គី	ដល់	អាោហ៍េិោហ៍	។	ប៉ុដន្	វា	អាច	ម្ន	អា�ម្�៍	មិន	

្តឹម្តូវ	ចំអោះ	ស្វាមី	ឬ	ភ�ិយ	ផរដដ�	។	្បសិនអបើ	អ�ើរ	េយាយម	បំអេញ	ដត	

បំ�រ	ខ្លអួនឯរ	ឬ	្ោន់ដត	ចដម្ត	ចំ�រ់	ឬ	អា�ម្�៍	�បស់	អ�ើរ	ផ្ទាល់	អោះ	

តគបមកសគបមើ្រររួមមានទាំរអារម្មណ៍ឬក្ពីបបាថ្នានដល្រណាតាលឲ្យ្រុគ្គលគនារះគផ្តាតគលើបទព្យសម្បត្ិថនគោកិយឬទមាលា្រ់អតាមានិយមជាជារគោរពតាម្រទ្រញ្ញតិបពរះ។



៣4លីអាហូណា

អ�ើរ	អាច	បន្ន់	អៅ	តាម	ចំ�រ់	នន	តអ្មកសអ្មើប	អហើ�	ថា	វា	អាច	បំផ្លាញ	

ទំោក់ទំនរ	អាោហ៍េិោហ៍	។	គន្លឹះ	អដើម្ី	ដសវរ�ក	និរ	�កសា	ភាេ	ស្ិទ្ស្នាល	

្រ	�ូបកា�	សម�ម្យ	អៅក្នុរ	អាោហ៍េិោហ៍	គឺ	កា�	មន	អចតោ	ប�ិសុទ្	និរ	

អោ�	ក្ី្សឡាញ់	។

អោលកា��៍	សំ្ន់	អោះ	គឺ	ថា	្តូវ	ដសវរ�ក	េវីៗ	ក្នុរ	អោលបំ�រ	សុច�ិត—

អដើម្ី	ស្ថាបោ	នគ�	្េះ	អហើ�	បអរកើន	ភាេ	ល្	អៅក្នុរ	េិភេអោក	។	ផ្នុ�	អៅ	វិញ	

តអ្មកសអ្មើប	ជំ�ុញ	អ�ើរ	ឲ្យ	្ ន	អជើរ	អចញ	េី	្េំដដន	ដដល	សម�ម្យ	អោះ	ជា	ទី	ដដល	

បំ�រ	្បាថានា	�បស់	អ�ើរ	អាច	បោទាប	តនម្ល	្េះ	បដិអស្	មនុស្ស	អហើ�	ផ្លាស់ប្ទូ�	វត្នុ	

បំ�រ	្ទេ្យ	សម្ត្ិ	អហើ�	សូម្ី	ដត	េំណាច	អៅ	ជា	អា្កក់	ដដល	ោំ	ឲ្យ	អា�ម្�៍	�បស់	

អ�ើរ	ដ្ប	ជា	ខុស	អហើ�	បំផ្លាញ	ទំោក់ទំនរ	អ�ើរ	។

មូលយៃតុខ�លយយើងយរារទៃ់ជាញយៗយៅតាមតយម្មកសយម្មើប

អោ�	មន	កា�ខូច្ត	និរ	មន	អ្ោះថានាក់	យ៉ារ	ដំ�ំ	ដដល	អកើត	មក	េី	

តអ្មកសអ្មើប	អហតុេវី	វា	មន	កា�ល្អួរ	និរ	មន	ឥទ្ិេល	យ៉ារ	្ លាំរ	ដូអច្ះ	?	ជា	

ញ�ៗ	អហតុេវី	អ�ើរ	េនុញ្ញាត	ឲ្យ	វា	�ក	�្ះ	អលើ	អ�ើរ	បាន	?	តាម	កា�្បអមើលអមើល	

វា	ទំនរ	ថា	ភាេ	អាតាមានិ�ម	ឬ	កា�ខវះ	នូវ	កា�្គប់្គរ	ខ្លអួន	ឯរ	គឺ	ជា	មូលអហតុ	សំ្ន់	

នន	តអ្មកសអ្មើប	។	ទាំរ	អោះ	គឺ	ជា	កតាតៅ	�រួម	ចំដ�ក	ប៉ុដន្	ជា	ញឹកញាប់	អម	ឫស	

គល់	នន	តអ្មកសអ្មើប	អោះ	គឺ	ជា	ភាេ	ឥតន័�	។	បុគ្គល	មនាក់ៗ	អាច	អទា�ទន់	អៅ	�ក	

តអ្មកសអ្មើប	អោ�	កា�ប៉ុនប៉រ	ឥត	្បអយជន៍	អដើម្ី	បំអេញ	ភាេ	ទំអន�	អៅក្នុរ	

ជីវិត	�បស់	េរួកអគ	។	តអ្មកសអ្មើប	គឺ	ជា	អា�ម្�៍	ខុសឆ្គរ	មរួ�	ជា	អា�ម្�៍	ជំនរួស	

ក្ី្សឡាញ់	ប�ិសុទ្	តនម្ល	េិត្បាកដ	និរ	ភាេ	ស៊ូ្ទាំ	ក្នុរ	ភាេ	ជា	សិស្ស	។

កា�្គប់្គរ	អា�ម្�៍	អោ�	្តឹម្តូវ	ក្នុរ	ស្មា�តីអនះ	គឺ	ជា	ស្ថានភាេ	មរួ�	នន	

ដរួរចិត្	។	«	ដ្ិត	អគ	គិត	ក្នុរ	ចិត្	យ៉ារ	ណា	អគ	ក៏	យ៉ារ	អោះ	ដដ�	»	(	សុភាសិត	

23:7	)	។	ទីណា	ក៏	អោ�	ដដល	អ�ើរ	ោក់	ចិត្	និរ	វិញ្ញា�	�បស់	អ�ើរ	អផ្តៅតអលើ	វា	

�ូ�ៗ	អៅ	កាលា�	ជា	កមលាំរ	ជំ�ុញ	មរួ�	បរកប់	េី	អ្កា�	គំនិត	អា�ម្�៍	និរ	ទអរវើ	ោោ	។	

អៅអេល	ណា	ក៏	អោ�	ដដល	អ�ើរ	មន	អា�ម្�៍	ថា	ខ្លអួន	អ�ើរ	បាន	ល្អួរ	ឲ្យ	មន	

តអ្មកសអ្មើប	អោះ	អ�ើរ	្តូវដត	ជំនរួស	កា�	ល្អួរ	អោះ	ជាមរួ�	េវី	ដដល	សម�ម្យ	

	ជារ	អោះ	។

ភាេ	ខ្ិល	្ចេូស	ក៏	អាច	បណាដោល	ឲ្យ	មន	គំនិត	តអ្មកសអ្មើប	ផរដដ�	។	អៅអេល	

អ�ើរ	េុំ	សូវ	មន	កិច្ចកា�	អ្វើ	អៅក្នុរ	ជីវិត	�បស់	អ�ើរ	អ�ើរ	មន	ទំអោ�	កាន់ដត	ងា�	ទទរួល	

ឥទ្ិេល	អា្កក់	។	អៅអេល	អ�ើរ	ឧសសាហ៍	ចូល	�រួម	ក្នុរ	្បអយជន៍	ល្	(	សូមអមើល	

គ.	និរ	ស.	58:27	)	អហើ�	េយាយម	អ្បើ	អេលអវោ	�បស់	អ�ើរ	ឲ្យ	មន	្បអយជន៍	

អោះ	អ�ើរ	នឹរ	មន	គំនិត	តអ្មកសអ្មើប	ឬ	ឥទ្ិេល	េវិជ្មន	អផ្សរៗ	អទៀត	កាន់ដត	

តិចតរួច	។

ដូច	ដេលអ�ើ�	ោល្លិន	អេក	េូក	ក្នុរ	កូ�៉ុម	នន	េរួក	ស្វក	ដប់េី�	ោក់	េន្យល់	

ថា	បំ�រ្បាថានា	ដដល	អ�ើរ	អ្ជើសអ�ើស	អដើម្ី	អ្វើ	វា	ជះឥទ្ិេល	មិន	្តឹមដត	អលើ	ទអរវើ	

�បស់	អ�ើរ	ប៉ុអណាណះ	អទ	ប៉ុដន្	ជា	េវី	ដដល	អ�ើរ	ដ្ប	កាលា�	ផរដដ�	៖	«	បំ�រ	្បាថានា	

បញ្ជា	អាទិភាេ	�បស់	អ�ើរ	អាទិភាេ	ជះឥទ្ិេល	អលើ	ជអ្មើស	�បស់	អ�ើរ	អហើ�	

ជអ្មើស	កំ�ត់	េី	ទអរវើ	�បស់	អ�ើរ	។	បំ�រ	្បាថានា	ោោ	ដដល	អ�ើរ	អ្វើ	តាម	កំ�ត់	

េី	កា�ផ្លាស់ប្ទូ�	ស្នានដ	និរ	កា�ដ្បកាលា�	�បស់អ�ើរ	អៅ	ជា	មនុស្ស	ដបប	ណា	មរួ�	

អោះ	»	។ 6

គដ្យសារបពរះវរ្រិតាសរួគ៌បានប្រទានសិទ្ធិគបជើសគរើសដល់គយើរគនារះគយើរមានអំណាចបគ្រ់បគរគលើគំនិតអារម្មណ៍និរទគរវើរ្រស់គយើរ។



 ដខ្រុោឆ្នាំ២០១៦ ៣៥

មយា៉ារ	វិញ	អទៀត	អ�ើរ	មិន	្តឹមដត	្តូវ	កា�ោ�	អា�ម្�៍	

ដដល	អ្វើ	ឲ្យ	អ�ើរ	ជាប់	ោក់េ័ន្	នឹរ	វា	អោះ	អទ	ប៉ុដន្	្តូវ	

កា�ោ�	គំនិត	ដដល	អ្វើ	ឲ្យ	ឆាប់	អកើត	អឡើរ	ឬ	បណាដោល		

មក	េី	អា�ម្�៍	ទាំរ	អោះ	ផរដដ�	។	ដូច	អាលម៉ា	បអ្រៀន	

ថា	្បសិនអបើ	គំនិត	�បស់	អ�ើរ	េុំ	ប�ិសុទ្	«	គំនិត	

�បស់	អ�ើរ	ក៏	នឹរ	កាត់អទាស	អ�ើរ	ដដ�	»	(	អាលម៉ា	

12:14	)	។

ថ្នាំបៃសាប៖យសចក្រីម្សឡាញ់�ូចជាម្្រះម្្រីស្ទ

តអ្មកសអ្មើប	មិនដមន	ជា	អ�ឿរ	ដដល	អចៀស	មិន	បាន	

អោះ	អទ	។	អោ�ស្�	្េះវ�បិតាសរួគ៌	បាន	្បទាន	សិទ្ិ	

អ្ជើសអ�ើស	ដល់	អ�ើរ	អោះ	អ�ើរ	មន	េំណាច	្គប់្គរ	

អលើ	គំនិត	អា�ម្�៍	និរ	ទអរវើ	�បស់	អ�ើរ	។	អ�ើរ	េុំ	្តូវ	

ដសវរ�ក	គំនិត	និរ	អា�ម្�៍	តអ្មកសអ្មើប	អឡើ�	។	

អៅអេល	មន	កា�ល្អួរ	អកើត	អឡើរ	អ�ើរ	អាច	អ្ជើស	កុំ	អ្វើ	

តាម	អា�ម្�៍	សអ្មើប	ទាំរ	អោះ	។

អតើ	អ�ើរ	អាច	�ក	�្ះ	អលើ	កា�ល្អួរ	នន	

តអ្មកសអ្មើប	អោ�	�អបៀប	ណា	?	អ�ើរ	ចាប់អផ្ើម	

អោ�	បអរកើន	ទំោក់ទំនរ	សម�ម្យ	មរួ�	ជាមរួ�	

្េះវ�បិតាសរួគ៌	�បស់	អ�ើរ	និរ	អ្ជើស	អដើម្ី	បអ្មើ	

មនុស្ស	ដនទ	។	អហើ�	អ�ើរ	ចុះ	្បឡទូក	ជា	្បចាំ	នថងៃ	

អៅក្នុរ	ឥ�ិយបថ	នន	ស្សោ	�រួមមន	កា�េ្ិស្ឋាន	

និរ	កា�សិកសា	្េះគម្ី�	ដដល	េអញ្ើញ	្េះវិញ្ញា�	

ប�ិសុទ្	មក	ក្នុរ	ជីវិត	�បស់	អ�ើរ	។	ចុរ	បំផុត	អ្គឿរ	ផ្សំ	ដ៏	

េិសិដ្ឋ	អោះ	គឺ	អសចក្ី	្សឡាញ់	ដូច	្េះ្គីស្—ប�ិសុទ្	

អស្មាះស�	្សឡាញ់	អោ�	អស្មាះ	អោ�	មន	បំ�រ	

ស្ថាបោ	នគ�	្េះ	អហើ�	អោ�	ដភ្ក	អស្មាះ្តរ់	ទាំរ្សុរ	

ចំអោះ	សិ�ីល្	�បស់	្ទរ់	។	អសចក្ី្សឡាញ់	អោះ	អាច	

អកើត	មន	បាន	ដត	អៅអេល	អ�ើរ	មន	ភាេជា	នដគូ	នន	

្េះវិញ្ញា�	ប�ិសុទ្	ប៉ុអណាណះ	។

កា�ដក	អចញ	នូវ	តអ្មកសអ្មើប	ត្មូវ	ឲ្យ	មន	

កា�េ្ិស្ឋាន	អោ�	េស់	េី	កមលាំរ	ចិត្	ជា	អេល	ដដល	

អ�ើរ	ទូល	សូម	ដល់	្េះ	ឲ្យ	ដក	អា�ម្�៍	ទាំរ	អោះ	អចញ	

អហើ�	ផ្ល់	ជំនរួស	កដន្លរ	អោះ	វិញ	នូវ	អសចក្ី្សឡាញ់	ដ៏	

សប្នុ�ស	(	សូមអមើល	ម�៉ូន�	7:48	)	។	កា��៍	អនះ	

អាច	អ្វើ	អៅ	បាន	ដូច	ជា	កា�ដ្បចិត្	អផ្សរៗ	អទៀត	តាម	

��ៈ	្េះគុ�	នន	ដងាវា�	្ រួន	�បស់	្េះអ�ស៊ូវ្គីស្	។ 7	

អោ�ស្�	្ទរ់	អោះ	អ�ើរ	អាច	អ�ៀន	្សឡាញ់	តាម	

�អបៀប	ដដល	្ទរ់	និរ	្េះវ�បិតាសរួគ៌	�បស់	អ�ើរ	

្សឡាញ់	េរួកអ�ើរ	។

អៅអេល	អ�ើរ	បន្	អផ្តៅត	ចិត្	ទុកោក់	អលើ	

្េះវ�បិតាសរួគ៌	�បស់	អ�ើរ	អៅអេល	អ�ើរ	�ស់អៅ	្សប	

តាម	បទបញ្ញតិ	្ ំៗ	ទាំរ	ទី	មរួ�	និរ	ទី	េី�—្សឡាញ់	

្េះេមចាស់	និរ	េ្ក	ជិត្រ	ខ្លអួន	ឲ្យ	ដូច	ខ្លអួន	ឯរ	

(	សូមអមើល	ម៉ាថា�	22:36–39	)—អហើ�	

អៅអេល	អ�ើរ	អ្វើ	ឲ្យ	េស់	េី	សមត្ភាេ	�បស់	អ�ើរ	

អដើម្ី	�ស់អៅ	ដូច	ដដល	្ទរ់	បាន	បអ្រៀន	អោះ	បំ�រ	

ចិត្	ប�ិសុទ្	និរ	អស្មាះ្តរ់	មន	ឥទ្ិេល	កាន់ដត	្ លាំរ	

អឡើរ	ក្នុរ	ជីវិត	�បស់	អ�ើរ	។	អៅអេល	�រួប�រួម	ឆន្ៈ	

�បស់	អ�ើរ	ជាមរួ�	នឹរ	្េះឆន្ៈ	�បស់	្េះវ�បិតា	អោះ	

កា�ល្អួរ	និរ	ឥទ្ិេល	នន	តអ្មកសអ្មើប	្តូវបាន	

កាត់បន្�	អហើ�	ជំនរួស	អោ�	អសចក្ី្សឡាញ់	ដ៏	

សុទ្ស្្	នន	្េះ្គីស្	។	អោះ	អ�ើរ	នឹរ	អោ�អេញ	

អោ�	អសចក្ី្សឡាញ់	�បស់	្េះ	ដដល	ជំនរួស	បំ�រ	

អា្កក់	នន	អោកិ�	អោ�	ស្មស់	នន	កា�ស្ថាបោ	នគ�	

្េះ	។	◼

កំណត់ចំណាំ

	 1.	សូមអមើល	ោល្លិន	អេក	េូក	«	Joy and Mercy	»	
Ensign	ដខ	វិច្ិកា	ឆានាំ	1991	ទំេ័�	75	និរ	ថូម៉ាស	អេស	

ម៉នសុន	«	Finishers Wanted »	Ensign	ដខ	កកកោ		

ឆានាំ	1972	ទំេ័�	69	។

	 2.	ស្មប់	ឧទាហ��៍	មរួ�	ចំនរួន	អទៀត	សូមអមើល	អោលលទ្ិ	

និរ	អសចក្ីសញ្ញា	88:121,	ដស្នអស៊ី�	ដបុល�ូ	�ឹមបឹល	

«	President Kimball Speaks Out on Morality	»	
Ensign	ដខ	វិច្ិកា	ឆានាំ	1980	ទំេ័�	94–98	ដនល	អេ	

ម៉ាក់ដសវល	«	The Seventh Commandment: A 
Shield	»	Ensign	ដខ	វិច្ិកា	ឆានាំ	2001	ទំេ័�	78–80	

�័សុល	េិម	�ិលសុន	«	Where Is Wisdom ?	»	
Ensign	ដខ	វិច្ិកា	ឆានាំ	1992	ទំេ័�	6–8	។	ស្មប់	កា�្េមន	

បដន្ម	អទៀត	មក	េី	្េះគម្ី�	ទាស់	នឹរ	តអ្មកសអ្មើប	សូម	អមើល	

្បធានបទ	ដូចតអៅ	អនះ	អៅក្នុរ	អសចក្ីដ�ោំ	ដល់	បទគមី្�	

ទាំរឡា�	េំអេើ	សហា�ស្ន់,	េំអេើ	កាមរាគ,	្េហ្ចា�ីភាេ,	

អោភលន់,	អសចក្ីកំផិត,	កា��រួមអភទដូចោនា,	តអ្មកសអ្មើប,	

កាម	រាគ,	្រ	កាមរាគ	,	ភាេ	មិន	ប�ិសុទ្	្ រ	ផ្លទូវ	អភទ	។

	 3.	ដជ្ហវី	េ័�	ហូឡិន	«	Place No More for the Enemy 
of My Soul	»	Liahona	ដខ	ឧសភា	ឆានាំ	2010	ទំេ័�	

44–45	។

	 4.	ស្មប់	េ័ត៌មន	បដន្ម	េំេី	្បធាន	បទ	អនះ	សូមអមើល	ោល្លិន	

អេក	េូក	« Recovering from the Trap of Porno-
graphy	»	Liahona	ដខ	តុោ	ឆានាំ	2016	ទំេ័�	50	។

	 5.	�ីឆាដ	ជី	សកត	« Making the Right Choices	»	
Ensign	ដខ	វិច្ិកា	ឆានាំ	1994	ទំេ័�	38	។

	 6.	ោល្លិន	អេក	េូក	«	Desire	»	Liahona	ដខ	ឧសភា	ឆានាំ	

2011	ទំេ័�	42	។

	 7.	សូមអមើល	ឧទាហ��៍	�ី	ថត	្គីស្ទូហវឺសិន	«	The Divine 
Gift of Repentance	»	Liahona	ដខ	វិច្ិកា	ឆានាំ	2011	

ទំេ័�	38–41	។

យយបល់ម្បាំយ�ើម្រីឲ្យជរីវិតបរិសុទ្ធ

ដអ
លន�ើរដជ្ហវីអ័រហូ�ិនផ្តល់នយាបល់តបាំ

យា៉ាងពីរនបៀបទទួលបានមកវិញនិងរកសាឲ្យ

មានជីវិ្របរិសុទ្

១.ដញកខ្លួនអ្កនច្ញពីមនុស្សសមាភារនិង

្ថានភាពនានាដែលនឹងមាននតគាះថានាក់ែល់

អ្ក។

២.ដសវងរកជំនួយ។

៣.បនងកើននិងអនុវ្រ្តការតគប់តគងខ្លួនឯង

នែើម្បីកមាច្រ់ឥទ្ិពលអាតកក់នានា។

៤.ជំនួសគំនិ្រអាសតគាមជាមួយនឹងរូបភាព

ននក្តីសង្ឹមតពមទាំងអនុសសាវរីយែ៏មាន

អំណរ។

៥.បនងកើននិងនៅកដន្ងដែលមានតពះវិញ្ញាណ

ននតពះអមាចស់គង់នៅ។

�កម្សង់យចញ្ រី« Place No More for the Enemy of My 
Soul»Liahonaខែឧសភាឆ្នាំ២០១០ទំ្័រ44–4៦។



៣៦លីអាហូណា

កា�្តូវកា�	អោះ	គឺ	សំ្ន់	ណាស់	។

កាល	េី	អដើម	ឆានាំ	2013	មន	ជំរឺ	ក្ញ្ិល	

ផ្នុះ	អឡើរ	្បាំ	ក��ី	អៅក្នុរ	ជំ�ុំ	ជនអភៀស	ខ្លអួន	សសា	

អាតា�ី	អៅ	មជ្ឈិមបូោ៌ា	្បអទស	�័�ោន់	។	មន	ជន	អភៀសខ្លអួន	

ស៊ី�ី	ជារ	100000	ោក់	�ស់	អៅ	ក្នុរ	ស្ថានភាេ	ដដល	មន	ហវទូរ	

មនុស្ស	កកកុញ	ដដល	វា	្បថុ�្បថាន	យ៉ារ	្ លាំរ	នឹរ	កា�ឆ្លរ	

ជំរឺ	អនះ	ដដល	ជា	វី�ុស	ដ៏	កាច	ស្ហាវ	។	�ោឋាភិបាល	្បអទស	

�័�ោន់	បាន	អ្ោរ	អ្វើ	�ុទ្ោកា�	ដ៏	្ ំ	មរួ�	អដើម្ី	ចាក់	ថានាំ	បងាកា�	កា	

�ោ�កា�ឆ្លរ	រាលោល	នន	ជំរឺ	អនះ	។	គអ្មរ	ចាក់	ថានាំ	បងាកា�	អោះ	

គឺ	អ្វើ	អឡើរ	អលើ	ជន	អភៀសខ្លអួន	ស៊ី�ី	យ៉ារ	អហាច	ណាស់	90000	

ោក់	ដដល	មន	អា�ុ	ចអោលាះ	េី	6	ដខ	ដល់	30	ឆានាំ	ក្នុរ	��ៈអេល	

េី�	សបាតៅហ៍	។

ប៉ុដន្	មន	បញ្ហា	មរួ�	។	មូលនិ្ិ	សអ្ងារះ	បោទាន់	�បស់	េរ្គកា�	

សហ្បជាជាតិ	ស្មប់	កុម�	(	�ូនីដសហវ	)	មន	អស�៉ូម	។	

្ករួសរួរ	សុ្ភិបាល	�បស់	្បអទស	�័�ោន់	មន	គ្លីនិក	។	េវី	ដដល	

េរួកអគ	ោមាន	អោះ	គឺ	សមភា�	�កសា	ឧបក��៍	ោោ	ឲ្យ	្តជាក់—ម្នុល,	

្ុរ	ោក់	ឧបក��៍	មុត្សរួច	្ុរ្តជាក់	ោក់	អស�៉ូម—អហើ�	មន	

អេល	ខ្លី	។ 1

អេល	អោះ	�៉ុន	និរ	ស្ន�ី	ហាមមុន	េ្កផ្សេវផសា�ស្សោ	

អ�ៀម	ច្រ	ដផ្ក	សុខុមលភាេ	បអ្មើ	ជា	ោ�ក	្បចាំ	្បអទស	

អៅក្នុរ	្បអទស	�័�ោន់	ស្មប់	សប្នុ�ស្ម៌	េិល.	�ី.	អេស.	

បាន	ចូល�រួម	ចំដ�ក	។	អោ�ស្�	�៉ុន	និរ	ស្ន�ី	មន	

ទំោក់ទំនរ	�រួច	ជាអ្សច	ជាមរួ�	នឹរ	េរ្គកា�	�ូនីដសហវ	និរ	

្កសរួរ	សុ្ភិបាល	អោះ	េរួកោត់	បាន	ចូល�រួម	ក្នុរ	កិច្ច	សហកា�	

ភាលាម	ជាមរួ�	េរ្គកា�	ទាំរ	អនះ	អដើម្ី	កំ�ត់	េី	�អបៀប	ដដល	េរ្គកា�	

សប្នុ�ស្ម៌	េិល.	�ី.	អេស.	អាច	ជរួ�	បាន	។

�៉ុន	និយ�	ថា	«	អ�ើរ	បាន	សរួ�	េំេី	តនម្ល	នន	សមភា�	�កសា	

ឧបក��៍	ោោ	ឲ្យ	្តជាក់	អោះ	។	អៅអេល	េរួកអគ	បាន	្បាប់	

េរួកអ�ើរ	អ�ើរ	និយ�	ថា	‹	អ�ើរ	គិត	ថា	េរ្គកា�	សប្នុ�ស្ម៌	

េិល.	�ី.	អេស.	អាច	ជរួ�	បាន	›	។	េរួកអគ	និយ�	ថា	‹	អតើ	វា	�ូ�	

ប៉ុណាណ	អៅ	?	អ�ើរ	្តូវដត	�ូត�ះ	អ្វើ	កិច្ចកា�	!	›	»

េំឡនុរ	អេល	ដត	20	អម៉ារ	ប៉ុអណាណះ	េរ្គកា�	សប្នុ�ស្ម៌	

េិល.	�ី.	អេស.	បាន	េនុមតិ	កា�ទិញ	សមភា�	�កសា	ឧបក��៍	ោោ	

ឲ្យ	្តជាក់	ដ៏	ចាំបាច់	អោះ	។	�៉ុន	និយ�	ថា	«	អៅអេល	អ�ើរ	ជូន	

ដំ�ឹរ	អនះ	ដល់	្កសរួរ	សុ្ភិបាល	និរ	េរ្គកា�	�ូនីដសហវ	

េរួកអគ	មន	ក្ី	�ំអភើប	ជា	្ លាំរ	។	អតើ	េរ្គកា�	េិន.	ជី.	េូ.	[	េរ្គកា�	អ្្	

�ោឋាភិបាល	]	អ្វើ	កិច្ចកា�	អនះ	យ៉ារ	អលឿន	ដូចអម្ច	?	វា	មិន	្តឹមដត	

�ុទ្ោកា�	ចាក់	ថានាំ	បងាកា�	អនះ	ដំអ�ើ�កា�	អៅមុខ	តាម	កាល	វិភាគ	

ប៉ុអណាណះ	អទ	ប៉ុដន្	វា	ក៏	បាន	បំផុស	ឲ្យ	មន	�ុទ្ោកា�	ទូទាំរ	្បអទស	

ដដល	បាន	ចាក់	ថានាំ	បងាកា�	ដល់	្បជាជន	�័�ោន់	និរ	ជនអភៀស	ខ្លអួន	

ស៊ី�ី	រាប់	��	ោន់	ោក់	ផរដដ�	»	។
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ការបនតមើ

ឬរៅកផនលែង្ រផ្សងរទៀ្ផដល្ពះអម្ចាស់្្ូវកា�អ្នក។

រៅខាងនាយទរនលែយ័រដាន់

អរ្គការស្រ្បនុរស្ម៌អិល.ឌពី.គអស.បានជរួយចាក់ថ្នាំ្រង្ការជំរឺកបញ្ិលដល់ជន

គភៀសខ្លួនស៊ីរីចំនរួន៩០០០០នាក់។

យោយអ័រវ៉ាលចៃសុៃៃឈិងរា៉ាខជលែូយលខមៃ

ដផ្កនសវាកម្មទស្សនាវែ្តីនិងនបាះពុម្របស់្ សនាច្តក
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វិបត្ិ	អនះ	្តូវ	បាន	បងាកា�	។

អលើស	េី	អនះ	អទៀត	លទ្ផល	នន	ភាេ	ជា	នដគូ	ក្នុរ	ចំអណាម	េរ្គកា�	�ូនីដសហវ	

្កសរួរ	សុ្ភិបាល	�បស់	្បអទស	�័�ោន់	និរ	េរ្គកា�	សប្នុ�ស្ម៌	េិល.	�ី.	អេស.	

បាន	បអរកើត	ឲ្យ	មន	សកាតៅនុេល	ស្មប់	កិច្ច	សហកា�	ោ	អេល	េោគត	។

ឱ	វា	េស្ចា�្យេវីអម៉្លះ	ដដល	�៉ុន	និរ	ស្ន�ី	ហាមមុន	បាន	មក	ដល់	ចំ	្ោ	ដ៏	សំ្ន់	

អនះ	អៅ	មជ្ឈិមបូោ៌ា	ដដ�	ជា	សក្ខីបទ	មរួ�	នន	អសចក្ីជំអនឿ	�បស់	ដេលអ�ើ�	និរ	ស៊ិអស្ើ�	

ហាមមុន	និរ	កា�បំផុស	គំនិត	ដដល	បរកប់	អៅ	កម្វិ្ី	េ្កផ្សេវផសា�	ស្សោ	អ�ៀម	ច្រ	

�បស់	ស្សោច្ក	។

ម្តូវរោរ៖្ួកអ្កផ្ស្្វផសាយសាសនាប្រីម្ប្ៃ្ធ

ក្នុរ	ឆានាំ	2012	ដេលអ�ើ�	និរ	ស៊ិអស្ើ�	ហាមមុន	កំេុរ	បអ្មើ	ជា	េ្ក	អ្វើេិ្ីប�ិសុទ្	

អៅក្នុរ	្េះវិហា�	ប�ិសុទ្	អ�៉ចអប៊ីក	នេោហូ	។	�៉ុន	មន	ភាេអជាគជ័�	អៅក្នុរ	

អាជីេ	ជា	ទន្ប�្ឌិត	អហើ�	កំេុរ	បអ្រៀន	អៅ	ក្នុរ	កា�ិយល័�	ដផ្ក	ស្សោ	អៅ	

ស្កលវិទយាល័�	្េិកហាំ	�៉រ់–នេោហូ	។	ប៉ុដន្	ទមលាប់	�ស់អៅ	ដ៏	សុខស្ន្	�បស់	

េរួកអគ	បាន	ផ្លាស់ប្ទូ�	ភាលាម	ជាមរួ�	នឹរ	ក្ី	�ំអភើប	្ រ	វិញ្ញា�	យ៉ារ	េស្ចា�្យ	អដើម្ី	ោក់	

ោក្យ	បអ្មើ	អបសកកម្	ភាលាមៗ	។	អេលអវោ	អោះ	បាន	អ្វើ	ឲ្យ	េរួកោត់	មន	ក្ី	�ំអភើប	ជា	

្លាំរ	។	កូនៗ	�បស់	េរួកោត់	ដដល	បាន	អ�ៀបកា�	អហើ�	កំេុរ	មន	មុខ�ប�	តាម	ឋានៈ	

អផ្សរៗ	ផ្លាស់ប្ទូ�	ទីលំអៅ	និរ	តាំរ	លំអៅ	ថ្ី	អហើ�	�៉ុន	េុំ	ទាន់	គិត	េី	កា�ចូល	និវត្ន៍	អៅ	

អឡើ�	។	ប៉ុដន្	្េះវិញ្ញា�	បាន	បញ្ជាក់	េរួកោត់	ថា	្េះ	្តូវកា�	េរួកោត់	អហើ�	េវីៗ	នឹរ	

បាន	្សរួល	ទាំរ	េស់	។

ជាក់ដស្រ	ថានាក់	ដឹកោំ	បេវជិតភាេ	អៅ	ទីស្នាក់	ស្សោច្ក	បាន	តម	អាហា�	និរ	

េ្ិស្ឋាន	អដើម្ី	ដសវរ�ក	គូស្វាមី	ភ�ិយ	ដដល	សម្សប	អដើម្ី	បអ្មើ	ជា	ោ�ក	្បចាំ	

្បអទស	ដផ្ក	សប្នុ�ស្ម៌	េិល.	�ី.	អេស.	អៅ	ទី្កុរ	ដេមម៉ាន	្បអទស	�័�ោន់	។

រយបៀបយ�ើម្រីរាៃជរីវិត�៏ល្អបំផុតយៅក្នុងជរីវិតអ្កសម្រាប់រយៈយ្ល៦ឬ១២ឬ១៨ឬ

២៣ខែ

សវាមីភរិយាអាច្បនតមើនបសកកម្មរយៈនពល៦,១២,១៨,ឬ២៣ដខអាតស័យនៅតាម

្ថានភាពរបស់ពួកនគ។

នលើសពីននាះនទៀ្រ្រនម្ែ៏ខ្ស់បំផុ្រនននបសកកម្ម—គឺនថ្ផ្ទះ—ត្ូរវបាននរៀបច្ំនោយកំណ្រ់

នថ្ជួលផ្ទះមិនឲ្យនលើសជាង១៤០០ែុោលារសតមាប់្ វាមីភរិយាបនតមើនបសកកម្មមកពីសហរែ្ឋ

កាណាោអឺរេុបខ្ងលិច្ជប៉ាុននិងអូត្តាលី។អស់អ្កដែលមកពីតបនទសនផ្សងៗនទៀ្របង់នថ្

ផ្ទះតាមលទ្ភាពដែលពួកនគរ្រ់រួច្។

សតមាប់ព័្រ៌មានបដន្ថមអំពីការោក់ោក្យបនតមើជាអ្កផ្សពវផសាយ្ សនានិងនែើម្បីអាន

នរឿងបដន្ថមនទៀ្រអំពី្ វាមីភរិយាដែលធាលាប់បានមានជីវិ្រែ៏អ្ចរ្យបំផុ្រក្នុងជីវិ្ររបស់ពួកនគ

ក្នុងការបនតមើនបសកកម្មននាះសូមទស្សនានគហទំព័រlds. org/ callings/ missionary/ 

senior។

ទពីបកុរនអមមា៉ានប្រគទសយស័រដ្ន់

ស្ន�ី	និយ�	ថា	«	វា	បញ្ជាក់	ចបាស់	ថា	្េះេមចាស់	គរ់	អៅ	្ រ	មុខ	អ�ើរ	អ�ៀបចំ	

អសចក្ី	លម្ិត	នន	កា�ចាត់តាំរ	ជាក់ោក់	ដដល	្ទរ់	មន	ស្មប់	េរួកអ�ើរ	។	អ�ើរ	ដឹរ	

ថា	្ទរ់	បាន	អ្វើ	កា��៍	អនះ	ដល់	េ្ក	ផ្សេវផសា�	ស្សោ	្គប់	�ូប	ដដល	បអ្មើ	។	វា	ជា	

កា�លរួរអោម	មរួ�	ដដល	ដឹរ	ថា	្េះេរ្គសអ្ងារះ	កំេុរ	អ�ៀបចំ	កិច្ចកា�	ោោ	ស្មប់	េ្ក	

ឲ្យ	បអ្មើ	េីមុន	េ្ក	អៅ	បអ្មើ	អៅ	អទៀត	»	។

�៉ុន	និយ�	ថា	«	្កអឡក	អមើល	អៅ	េតីតកាល	វិញ	េរួកអ�ើរ	មន	េំ��គុ�	ដដល	

អ�ើរ	េុំ	បាន	សូម	េី	ទីកដន្លរ	ជាក់ោក់	ឬ	មន	ចិត្	�ឹរ�ូស	េំេី	កដន្លរ	អដើម្ី	បអ្មើ	អឡើ�	។	

កា�	ទុក	បញ្ហា	អនះ	អៅក្នុរ	្េះហស្	�បស់	្េះេមចាស់	អ្វើ	ឲ្យ	្ទរ់	្បទាន	បទេិអស្្ន៍	

មរួ�	ដដល	អ�ើរ	េុំ	ធាលាប់	មន	»	។

បទេិអស្្ន៍	អោះ	�រួម	មន	កា�អ្វើកា�	ជាមរួ�	នឹរ	្េះញាតិ	វរសានុវរ្ស	�បស់	្បអទស	

�័�ោន់	ស្ី	េី	គអ្មរ	ជំនរួ�	មនុស្ស	្ ម៌	ដដល	្េះរាជវសសានុវរ្ស	មន	កា�ចាប់	អា�ម្�៍	

ជា	្ លាំរ	។	ដេលអ�ើ�	និរ	ស៊ិអស្ើ�	ហាមមុន	បាន	សហកា�	ជាមរួ�	មន្ី�អេទ្យ	និរ	គ្លីនិក	

ក្នុរ	មូលោឋាន	ផ្ល់	កា�បំោក់បំប៉ន	ដល់	បុគ្គលិក	អេទ្យ	នន	្បអទស	�័�ោន់	ស្ី	េី	កា�	



៣៨លីអាហូណា

ជរួ�	សអ្ងារះ	ជីវិត	ទា�ក	ជំោញ	្បអោ្នកម្	ដដល	ជា	លទ្ផល	មន	កា�កាត់បន្�	

បាន	អ្ចើន	នូវ	េ្តា	ម��ៈ	�បស់	ទា�ក	។	តាម��ៈ	កិច្ចខិតខំ	�បស់	េរួកោត់	និរ	

េ្កផ្សេវផសា�ស្សោ	ស្វាមី	ភ�ិយ	អផ្សរ	អទៀត	អោះ	េរ្គកា�	សប្នុ�ស្ម៌	េិល.	�ី.	

អេស.	បាន	ផ្ល់	កា�បំោក់បំប៉ន	និរ	ឧបក��៍	ោោ	អៅកាន់	គ្លីនិក	េយាបាល	ដភ្ក	និរ	

េរ្គកា�	ោោ	ដដល	បអ្មើ	ដល់	ជន	េិកា�	។	ក្នុរ	កិច្ច្បឹរដ្បរ	ទាំរ	អោះ	ដដល	ដេលអ�ើ�	

និរ	ស៊ិអស្ើ�	ហាមមុន	្េមទាំរ	េ្ក	ផ្សេវផសា�	ស្សោ	ដផ្ក	សុខុមលភាេ	អផ្សរ	

អទៀត	បាន	ោំ្ទ	អោះ	គឺ	មន	មជ្ឈម�្ឌល	មរួ�	ដដល	បអ្រៀន	្ស្ី	េិកា�	េំេី	�អបៀប	នច្ម៉ូដ	

និរ	ផលិត	សអម្លៀកបំោក់	្េមទាំរ	ឧបក��៍	ហត្កម្	េិអសសៗ	។	ជំោញ	ទាំរ	អនះ	

ផ្ល់	ឱកាស	ដល់	និស្សិត	អដើម្ី	ផ្គត់ផ្គរ់	ខ្លអួន	េរួកអគ	ផ្ទាល់	និរ	្កុម	្គរួស្�	ឲ្យ	បាន	្បអសើ�	

អឡើរ	។

គអ្មរ	អផ្សរ	អទៀត	�រួម	មន	កា�អ្វើកា�	ជាមរួ�	េិន.	ជី.	េូ.	អផ្សរ	អទៀត	និរ	

�ោឋាភិបាល	្បអទស	�័�ោន់	ស្ី	េី	កា�អឆ្លើ�	តប	បោទាន់	និរ	កា�អ្ជើសអ�ើស	និស្សិត	

�័�ោន់	ឲ្យ	ទទរួល	បាន	អាហា�ូបក��៍	មរួ�	ឬ	េី�	អៅ	សិកសា	អៅ	ស្កលវិទយាល័�	

្េិកហាំ	�៉រ់	ជា	អ�ៀររាល់	ឆានាំ	។	បទេិអស្្ន៍	មរួ�	ដ៏	អេញចិត្	បំផុស	ដដល	ដេលអ�ើ�	

និរ	ស៊ិអស្ើ�	ហាមមុន	បាន	ជរួប	គឺ	កា�អ្វើ	កា�	ជាមរួ�	នឹរ	្េះវិហា�	កាតូលិក	ឡាទីន	

អដើម្ី	ស្រសរ់	បន្ប់	ស្ោ	អ�ៀន	ដល់	េរួក	្គិស្ស្សនិក	េ៊ីរា៉ក់	ដដល	ោមាន	ទីតាំរ	

្បជុំ	។

ជាមួយម្្រះអរាចាស់យៅក្នុងចរាការទំពាំងបាយជូររបស់ម្ទង់

េំឡនុរអេល	អៅ	្បអទស	�័�ោន់	ដេលអ�ើ�	និរ	ស៊ិអស្ើ�	ហាមមុន	បាន	អ�ៀន	

អសចក្ីេិត	ដដល	្េះេមចាស់	បាន	សនយា	ដល់	េស់	េ្ក	ដដល	បអ្មើ	្ទរ់	៖	«	អ�ើរ	នឹរ	អៅ	

េីមុខ	េ្ក	។	អ�ើរ	នឹរ	អៅ	្ រ	ស្ដាំ	នដ	េ្ក	អហើ�	្ រ	អឆវរ	នដ	េ្ក	អហើ�	្េះវិញ្ញា�	

�បស់	អ�ើរនឹរ	ស�ឋាិត	អៅក្នុរ	ដរួរចិត្	�បស់	េ្ក	អហើ�	េរួក	អទវតា�បស់	អ�ើរ	អៅ	េ័ទ្	ជុំ	

វិញ	េ្ក	អដើម្ី	្ទ	េ្ក	អឡើរ	»	(	គ.	និរ	ស.	84:88	)	។

�៉ុន	និយ�	ថា	«	្េះ	បាន	យរ	ចុះ	្បឡទូក	ក្នុរ	កិច្ចកា�	អនះ	។	្ទរ់	យរ	ចុះ	មក	ក្នុរ	

ចមកា�ទំោំរ	បា�	ជូ�	ជាមរួ�	នឹរ	េ្កបអ្មើ	�បស់	្ទរ់	។	គូស្វាមី	ភ�ិយ	ណា	ដដល	អៅ	

បអ្មើ	អបសកកម្	គឺ	បាន	ចូល�រួម	អៅ	ក្នុរ	ចមកា�	ជាមរួ�	្េះេមចាស់	ដដល	ជា	មចាស់	ចមកា�	

ទំោំរ	បា�	ជូ�	។	អ�ើរ	េិតជា	មិន	អជឿ	េី	េេ្ទូតអហតុ	អៅក្នុរ	្បអទស	�័�ោន់	អឡើ�	

អ�ើរ	បាន	�ស់អៅ	ក្នុរ	េេ្ទូតអហតុ	ទាំរ	អោះ	»	។

អោ�	មិន	អាច	្បដកក	បាន	េរួកអទវតា	ដដល	េរួកោត់	មន	អា�ម្�៍	ថា	«	េ័ទ្	ជុំ	

វិញ	»	េរួកោត់	អោះ	�រួម	មន	េរួក	ស្ថានសរួគ៌	និរ	មនុស្ស	ជា	អ្ចើន	អផ្សរ	អទៀត	ជាេិអសស	

កូនអៅ	�បស់	េរួកោត់	ដដល	ោំ្ទ	កា�សអ្មច	ចិត្	�បស់	េរួកោត់	អដើម្ី	បអ្មើ	អបសកកម្	

ឆាងា�	េី	ផ្ះ	។

ជាលទ្ផល	្គរួស្�	�បស់	េរួកោត់	្តូវបាន	្បទាន	េ�	ឲ្យ	មន	កា�កា�ោ�	េី	

្េះេមចាស់	អោ�	្េះអចស្តៅ	នន	កា�ោំ្ទ	។	កា�សអ្មច	ចិត្	ទាក់ទរ	នឹរ	អាជីេ	

សំ្ន់ៗ	និរ	កា�តាំរ	ទីលំអៅ	ថ្ី	្តូវបាន	អ្វើ	អឡើរ	អហើ�	ករវល់	ោោ	ដដល	នឹរ	អាច	

អកើត	មន	ភាេស្នុគស្មាញ	្តូវបាន	អោះ្ស្�	អៅអេល	កូនៗ	�បស់	េរួកោត់	បាន	ដប�	

អៅ	�ក	្េះេមចាស់	្បឹកសា	ជាមរួ�	ោនា	អហើ�	េ្ិស្ឋាន	និរ	តម	អាហា�	ឲ្យ	ោនា	អៅវិញ	

អៅមក	។

េ�ជ័�	ដដល	កូនអៅ	�បស់	េរួកោត់	បាន	ទទរួល	េិត	ជា	េស្ចា�្យ	ណាស់	ថា	អៅអេល	

ដដល	បរ្បុស	និរ	បរ្សី	ហាមមុន	្តូវបាន	េអញ្ើញ	ឲ្យ	ទទរួល	កា�េនយាអេល	នន	

កា�អៅ	បអ្មើ	�បស់	េរួកោត់	េី	អបសកកម្	េី�	ឆានាំ	អៅ	បី	ឆានាំ	វិញ	អោះ	កូនៗ	�បស់	េរួកោត់	

បាន	បងាហាញ	េី	កា�ោំ្ទ	យ៉ារ	អេញ	ចិត្	។	េរួកអគ	បាន	�ល់	ថា	្េះេមចាស់	បាន	អ្វើ	េវី	

មរួ�	ដដល	េិអសស	បំផុត	ស្មប់	េរួកអគ	ដដល	ជា	លទ្ផល	ផ្ទាល់	មក	េី	កា�បអ្មើ	�បស់	

ឪេុក	មតៅ�	�បស់	េរួកអគ	។

អទាះបី	ជា	យ៉ារ	ណា	កា�ដបក	ោនា	អនះ	្គរួស្�	ហាមមុន	មន	អា�ម្�៍	ថា	ជា	

កា�បូជា	មរួ�	។	កា�អៅ	ឯ	្ជុរ	មខារ	អទៀត	នន	ដផនដី	អនះ	ឆាងា�	េី	េស់	េ្ក	ដដល	េរួកអគ	

្សឡាញ់	គឺ	មន	កា�លំបាក	ណាស់	។	ប៉ុដន្	វា	មិន	លំបាក	ដូច	កាល	េី	ជំោន់	មុន	

អឡើ�	។	បអច្ចកវិទយា	បាន	អ្វើ	ឲ្យ	្គរួស្�	អនះ	អាច	ទាក់ទរ	ោនា	ដឹរ	េី	សុខទុក្ខ	ោនា	តាម	

អេលអវោ	សម�ម្យ	។	ស្ន�ី	និយ�	ថា	«	េ្ក	ផ្សេវផសា�	ស្សោ	ស្វាមី	ភ�ិយ	

េុំ	បាត់	ទំោក់ទំនរ	ជាមរួ�	្គរួស្�	�បស់	េរួកអគ	អឡើ�	។	អ�ើរ	បន្	ទាក់ទរ	មក	កាន់	

្កុម្គរួស្�	�បស់	កូនៗ	អ�ើរ	អៅ	ឯ	ផ្ះ	ជា	ញឹកញាប់	។	តាម��ៈ	អហវស	ថាម	និរ	

េ៊ីដម៉ល	អៅ	ថ្ី	�បស់	អ�ើរ	បរួន	ោក់	បាន	អកើត	េំឡនុរ	អេល	អ�ើរ	បអ្មើ	េរួកអគ	បាន	ស្រល់	

េរួកអ�ើរ	អហើ�	មន	ភាេកក់អ្តៅ	និរ	មន	អា�ម្�៍	ស្វាគមន៍	អៅអេល	េរួកអ�ើរ	

្តឡប់	មក	ផ្ះ	វិញ	»	។

រោរយបើកខ្្កៃឈិង�ួងចឈិត្ត

ក្នុរ	ចំអណាម	េ�ជ័�	ជាអ្ចើន	ដដល	ដេលអ�ើ�	និរ	ស៊ិអស្ើ�	ហាមមុន	មន	អា�ម្�៍	

ថា	បាន	ទទរួល	េី	្េះេមចាស់	េី	កា�បអ្មើ	�បស់	េរួកោត់	អោះ	គឺ	ថា	ដភ្ក	�បស់	េរួកោត់	

បាន	អមើល	អ�ើញ	េី	ចិត្សប្នុ�ស	និរ	មិត្ភាេ	នន	្បជាជន	�័�ោន់	។	អៅអេល	ដំបូរ	

ដដល	ដេលអ�ើ�	និរ	ស៊ិអស្ើ�	ហាមមុន	បាន	ទទរួល	កា�អៅ	អោះ	េរួកោត់	េុំ	្បាកដ	ក្នុរ	

រ៉ុននិរសានឌពីហាមមុននិរអ្កផ្សពវផសាយសាសនាជំនរួយមនុស្ស្ ម៌ដថទគទៀតបានគ្វើការ

ជាមរួយនឃឹរបពរះញាតិវរសានុវរ្សថនប្រគទសយស័រដ្នគដើម្បពីកាត់្រនថែយមរណភាពថនទារកគៅទពីគនារះ។
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ចិត្	េំេី	មនុស្ស	ដដល	េរួកោត់	នឹរ	បអ្មើ	អឡើ�	។

�៉ុន	បាន	និយ�	ថា	«	ប៉ុដន្	អ�ើរ	បាន	អ�ើញ	ថា	មិត្ភក្ិ	េរួក	ម៉ូស្លីម	�បស់	អ�ើរ	មន	

ចិត្	សុភាេ	និរ	សប្នុ�ស	អហើ�	អ�ើរ	្បាកដ	ក្នុរ	ចិត្	ថា	អបើ	េរួកអគ	បាន	ដឹរ	ថា	អ�ើរ	

ស្ិត	ក្នុរ	ភាេ	អ្ោះថានាក់	អោះ	េរួកអគ	នឹរ	អចញ	មក	កា�ោ�	េរួកអ�ើរ	។

អសចក្ីសប្នុ�ស	�បស់	េរួកអគ	មន	ភាេ	េស្ចា�្យ	ណាស់	។	្បជាជន	�័�ោន់	េុំ	

្េអរើ�	កអន្ើ�	ក្នុរ	កា�	ជរួ�	េ្ក	ដនទ	អឡើ�	្បសិនអបើ	េរួកអគ	អាច	ជរួ�	បាន	អោះ	។	

េរួកអគ	ធាលាប់	បាន	ស្វាគមន៍	ជនអភៀស	ខ្លអួន	តាំរេី	ជំោន់	មុន	អស្ច	ោវី�	អម៉្លះ	។	្េះគម្ី�	

ប៊ីប	មន	ខគម្ី�	អយរ	ជាអ្ចើន	េំេី	‹	្រ	ោ�	ទអន្ល	�័�ោន់	›	អហើ�	េរួកអ�ើរ	

បាន	ចាប់អផ្ើម	អ្ចៀរ	‹	្រ	ោ�	ទអន្ល	�័�ោន់	›	ដដល	ទទរួល	ស្រល់	េី	កា�បអ្មើ	

អោ�	អសចក្ីអមតាតៅ	ដដល	អ�ើរ	មន	ឯកសិទ្ិ	ផ្ល់	ដល់	្បអទស	ដ៏	អោ�អេញ	អោ�	

ក្ីអា�ិតអាសូ�	ជា	្បវត្ិស្្ស្	អនះ	។	ដ្ិត	េស់	ជា	អ្ចើន	ទសវត្ស�៍	មក	អហើ�	�័�ោន់	

ជា	កដន្លរ	មរួ�	នន	អសចក្ី	សប្នុ�ស	អហើ�	្េះេមចាស់	បាន	្បទាន	េ�	ដល់	្បជាជន	

អោ�ស្�	ដត	អសចក្ីសប្នុ�ស	អោះ	»	។

អោ�	កា�អ្វើកា�	យ៉ារ	ជិតស្ិទ្	ជាមរួ�	្បជាជន	�័�ោន់	អ្វើ	ឲ្យ	ដេលអ�ើ�	និរ	

ស៊ិអស្ើ�	ហាមមុន	បអរកើន	មិត្ភាេ	កាន់ដត	្ លាំរ	អឡើរ	។	ស្ន�ី	និយ�	ថា	«	អ�ើរ	

្តូវបាន	េអញ្ើញ	ឲ្យ	អៅ	ប�ិអភាគ	អាហា�	េ៊ីថា	ជា	អាហា�	អ្មាះ	រា៉ម៉ាោន	ដដល	អគ	

ប�ិអភាគ	បញ្ចប់	កា�តម	អាហា�	្បចាំ	នថងៃ	។	មិត្ភក្ិ	ម៉ូស្លីម	�បស់	អ�ើរ	ក៏	េអញ្ើញ	េរួកអ�ើរ	

ឲ្យ	ចូល�រួម	េិ្ី	ភាជាប់ោក្យ	អាោហ៍េិោហ៍	និរ	កម្វិ្ី	អផ្សរៗ	អទៀត	ដដល	អផ្តៅត	អៅអលើ	

្គរួស្�	»	។

ស្សោច្ក	េុំ	ផ្សេវផសា�	ឬ	េនុញ្ញាត	ឲ្យ	េរួក	ម៉ូស្លីម	អៅក្នុរ	្បអទស	�័�ោន់	ឬ	

អៅ	កដន្លរ	អផ្សរ	អទៀត	ដដល	មន	ចបាប់	ហាម	ោត់	ឲ្យ	្ជមុជទឹក	អឡើ�	ដូអច្ះ	ដេលអ�ើ�	

និរ	ស៊ិអស្ើ�	ហាមមុន	េុំ	ដចកចា�	េ័ត៌មន	េំេី	ស្សោច្ក	

អឡើ�	។	ផ្នុ�	អៅវិញ	េរួកអគ	អផ្តៅត	ចិត្	ទុកោក់	អលើ	កា�ស្ថាបោ	

និរ	កា��កសា	នូវ	ទំោក់ទំនរ—ជាមរួ�	្េះញាតិវរសានុវរ្ស	នដគូ	

ជំនរួ�	សប្នុ�ស្ម៌	ក្នុរ	តំបន់	េ្កផ្សេវផសា�ស្សោ	ស្វាមី	

ភ�ិយ	អផ្សរ	អទៀត	ដដល	បអ្មើ	ជាមរួ�	េរួកោត់	និរ	ថានាក់	ដឹកោំ	

ស្សោ	និរ	�ោឋាភិបាល	។	អៅអេល	មន	អគ	សរួ�	េ័ត៌មន	

លម្ិត	េំេី	ស្សោច្ក	ដេលអ�ើ�	និរ	ស៊ិអស្ើ�	ហាមមុន	បាន	

អលើក	ទឹកចិត្	េ្ក	សរួ�	ឲ្យ	អមើល	អគហទំេ័�	LDS. org	។

រោរយៅឲ្យបយម្មើ

អោ�	គិត	េំេី	បទេិអស្្ន៍	ដ៏	េស្ចា�្យ	ដដល	�៉ុន	និរ	ស្ន�ី	

មន	អោះ	េរួកោត់	មន	អា�ម្�៍	ថា	េរួកោត់	មន	បទេិអស្្ន៍	

េស្ចា�្យ	ក្នុរ	ចំអណាម	គូស្វាមី	ភ�ិយ	ដដល	្តូវបាន	អៅ	បអ្មើ—ឬ	

ដដល	អាច	្តូវបាន	អៅ	ឲ្យ	បអ្មើ	?

ដេលអ�ើ�	និរ	ស៊ិអស្ើ�	ហាមមុន	និយ�	ថា	«	្បាកដ	

ដមន—អ�ើរ	បាន	បអ្មើ	អៅ	កដន្លរ	និរ	អេលអវោ	ដដល	

្េះេមចាស់	បាន	្តូវកា�	គូស្វាមី	ភ�ិយ	ដដល	មន	ជំោញ	និរ	

បទេិអស្្ន៍	នន	ជីវិត	ដ៏	េិអសស	�បស់	អ�ើរ	។	ប៉ុដន្	កា��៍	អោះ	

េិត	ចំអោះ	េ្ក	ផ្សេវផសា�	ស្សោ	អ�ៀមច្រ	ទាំរេស់	។	ស្វាមី	

ភ�ិយ	ដដល	មន	លទ្ភាេ	បអ្មើ	អបសកកម្	្តូវបាន	អ�ៀបចំ	អដើម្ី	បអ្មើ	តាម	�អបៀប	ដ៏	

េិអសស	ចំអោះ	េរួកអគ	។	េរួកអគ	្ោន់ដត	េនុវត្	អសចក្ីជំអនឿ	្គប់្ោន់	អដើម្ី	អៅ	កដន្លរ	

ដដល	្េះេមចាស់	្តូវកា�	េរួកអគ	អហើ�	្ទរ់	នឹរ	អ្បើ	េរួកអគ	អដើម្ី	ផ្លាស់ប្ទូ�	ជីវិត	មនុស្ស	

ជាអ្ចើន	»	។

ដេលអ�ើ�	�៉ូបឺត	�ី	ដហ៊ល	ក្នុរ	កូ�៉ុម	នន	េរួក	ស្វក	ដប់េី�	ោក់	មន	្បស្សន៍	ថា	

«	គូស្វាមី	ភ�ិយ	អាច	អ្វើ	ឲ្យ	មន	កា�ផ្លាស់ប្ទូ�	បាន	។	ស្វាមី	ភ�ិយ	អាច	សអ្មច	បាន	នូវ	

កិច្ចកា�	េស្ចា�្យ	ោោ	ដដល	ោមាន	ន�ណា	អាច	អ្វើ	បាន	។.	.	.

.	.	.	�អបៀប	ោោ	ដដល	ស្វាមី	ភ�ិយ	អាច	បអ្មើ	គឺ	ោមាន	ដដន	កំ�ត់	អឡើ�	។	រាប់	តាំរ	

េី	កា�ោំ្ទ	មក	េី	កា�ិយល័�អបសកកម្	និរ	កា�បំោក់បំប៉ន	ថានាក់ដឹកោំ	�ហូត	ដល់	

កា�បអ្មើ	ដផ្ក	េរ្ស្បវត្ិ	កិច្ចកា�្េះវិហា�ប�ិសុទ្	និរ	មនុស្ស	្ ម៌—មន	ឱកាស	មរួ�	

អដើម្ី	អ្បើ	ជំោញ	ឬ	អទេអកាសល្យ	អស្ើ�ដត	ទាំរេស់	ដដល	្េះេមចាស់	បាន	្បទាន	េ�	

ដល់	េ្ក	។	.	.	.

.	.	.	េ្ក	បាន	ទទរួល	េវីៗ	ជា	អ្ចើន	អៅក្នុរ	ជីវិត	�បស់	េ្ក	ចូ�	អចញ	អៅ	អហើ�		

ផ្ល់	ឲ្យ	អគ	អោ�	អស�ី	អៅក្នុរ	កា�បអ្មើ�	បស់	្េះេមចាស់	និរ	្េះេរ្គសអ្ងារះ		

�បស់	េ្ក	ចុះ	។	ចូ�	មន	ជំអនឿ	អោះ	្េះេមចាស់	្ជាបដឹរ	េី	ទីកដន្លរ	ដដល	្ទរ់		

្តូវកា�	េ្ក	។	បរប្ទូន្បុស្សី	ត្មូវកា�	អោះ	មន	អ្ចើន	ណាស់	អហើ�	េ្ក	អ្វើ	កា�		

មន	តិច	អទ	»	។ 2	◼
កំណត់ចំណាំ

	 1.	សូមអមើល	«	Mass Vaccination Campaigns in Syria, Jordan, Lebanon, Iraq 
and Turkey Amid Measles Outbreaks	»	នថងៃ	ទី	30	ដខ	អមស្	ឆានាំ	2013	អគហទំេ័�	

unicef.org	។
	 2.	�៉ូបឺត	�ី	ដហល	« Couple Missionaries: A Time to Serve	»	Liahona	ដខ	កកកោ	ឆានាំ	

2001	ទំេ័�	30,	31	។

ករវល់មរួយសបមា្រ់អ្ក្របមុរគ្វើជាអ្កផ្សពវផសាយសាសនាសាវាមពីភរិយាគឺការគៅឆ្ងាយពពីកូននិរគៅៗនាបោដ៏សំខាន់ៗ

គៅក្នុរជពីវិតរ្រស់ពរួកគគ។នអលគឌើរនិរស៊ិគស្ទើរហាមមុនបានគរៀនថ្តាមរគ្រៀ្រដ៏អសាចារ្យបពរះអមាចាស់ប្រទានពរដល់

បកុមបគរួសារថនសាវាមពីភរិយានដល្រគបមើគេើយថ្្រគច្ចកវិទយាអាចគ្វើឲ្យពរួកោត់្រន្មានភាពស្ិទ្ធសានាលជាមរួយោនាគទារះ្រពីជា

ពរួកគគគៅឆ្ងាយពពីោនាក្ពី។
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4០ លីអាហូណា

សំយេង្ ួកបរិសុទ្ធន្ងៃចុងយម្រោយ

ការអងវរករសុំនូវនសច្ក្តីនមតាតាករុណា

នៅ
	អេល	អ្វើ	ដំអ�ើ�	អៅ	ដក្�	ទី្កុរ	មរួ�	អៅ	ក្នុរ	

្បអទស	អេស្ទូនី	ខ្នុំ	បាន	អ�ើញ	បុ�ស	សុំ	ទាន	

មនាក់	។	គរួ�ឲ្យ	ភាញាក់អផ្ើល	ណាស់	ខ្នុំ	បាន	ស្រល់	ោត់	កាល	

េី	ខ្នុំ	បាន	បអ្មើ	ជា	េ្ក	ផ្សេវផសា�	ស្សោ	អៅក្នុរ	ទី្កុរ	

អោះ	កាល	េី	10	ឆានាំ	មុន	។	ោត់	បាន	ស្ព�	អសបារ	្ ំ	

មរួ�	ដដល	មន	ោក់	ដប	ជ័�	ជា	អ្ចើន	គឺ	ដូច	កាល	េី	មុន	ដដ�	

អដើម្ី	្បមូល	អេតចា�	លក់	�ក	លុ�	។	ខ្នុំ	ចាំ	ថា	ោត់	

ដតរដត	សុំ	លុ�	អាប់	េី	អគ	អហើ�	្បសិនអបើ	េ្ក	ឲ្យ	លុ�	

ខ្លះ	ឲ្យ	ោត់	អោះ	ោត់	នឹរ	សុំ	្បសិនអបើ	េ្ក	មន	លុ�	

ដថម	អទៀត	ឬ	អទ	។

ខ្នុំ	មន	កា�ភាញាក់អផ្ើល	ណាស់	ដដល	បាន	ជរួប	ោត់	។	

េស់	��ៈអេល	10	ឆានាំ	អហើ�	ោត់	អៅ	ដត	ដដដល––

មន	សក់	សកទូវ	ដថម	បន្ិច	ប៉ុដន្	ហាក់	បី	ដូច	ជា	ោត់	បាន	

�ស់អៅ	ក្នុរ	ជីវិត	ដដដល	អោះ	អោ�	សុំ	ទាន	េី	មរួ�	នថងៃ	អៅ	

មរួ�	នថងៃ	។	ខ្នុំ	បាន	គិត	េំេី	��ៈអេល	10	ឆានាំ	ដ៏	េស្ចា�្យ	

អនះ	ដដល	ខ្នុំ	បាន	�ស់អៅ	ដដល	�រួម	មន	ទាំរ	កា�អ�ៀប	

អាោហ៍េិោហ៍	ក្នុរ	្េះវិហា�	ប�ិសុទ្	ទទរួល	កា�េប់�ំ	

�កបាន	កា�ងា�	ល្	អហើ�	�ីករា�	នឹរ	សុខភាេ	ល្	។

កាលប�ិអច្ទ	អោះ	អហើ�	អ�ើញ	ថា	ខ្នុំ	បាន	អផ្ើ	វា	�ឺត	មរួ�	

នថងៃ	។

ចំនរួន	ទឹក	្បាក់	នន	អាហា�ូបក��៍	អោះ	មន	តនម្ល	

អ្ចើន	ជារ	100	ដរ	នន	្បាក់	ដដល	ខ្នុំ	បាន	ឲ្យ	អៅ	េ្ក	សុំ	

ទាន	អោះ	អហើ�	ខ្នុំ	េុំ	អជឿ	អស្ះ	ថា	វា	ជា	អ�ឿរ	នចដន្យ	។	ខ្នុំ	

បាន	អ�ើញ	ថា	ខ្នុំ	បាន	េរវ�ក�	សុំ	អសចក្ី	អមតាតៅ	ក�ុណា	

ទាំរ	េ្ិស្ឋាន	អៅ	កាន់	្េះវ�បិតាសរួគ៌	និរ	តាម��ៈ	

កា�េ៊ីដម៉ល	អៅ	កា�ិយល័�	ស្កលវិទយាល័�	។	

េរួកអគ	បាន	និយ�	ថា	េរួកអគ	នឹរ	ោក់	បញ្ចទូល	ោក្យ	

អស្ើសុំ	អោះ	ប៉ុដន្	កត់	ចំណាំ	ថា	វា	�ឺត	អេល	។

កា�េ្ិស្ឋាន	�បស់	ខ្នុំ	បាន	ទទរួល	ចអម្លើ�	អហើ�	ខ្នុំ	

បាន	្បទាន	េ�	ឲ្យ	ទទរួល	បាន	អាហា�ូបក��៍	អោះ	ដដល	

វា	ជរួ�	ភ�ិយ	�បស់	ខ្នុំ	និរ	ខ្នុំ	យ៉ារ	អ្ចើន	ដផ្ក	ហិ�ញ្ញវត្នុ	។	

ប៉ុដន្	កាន់ដត	សំ្ន់	ជារ	អនះ	អៅ	អទៀត	បទេិអស្្ន៍	

អនះ	បាន	បអ្រៀន	ខ្នុំ	េី	អមអ�ៀន	ដ៏	មន	តនម្ល	មរួ�	៖	អតើ	

អ�ើរ	ទាំរេស់	ោនា	មិនដមន	ជា	េ្ក	សុំ	ទាន	អទ	ឬ	េី	?	

(	សូមអមើល	ម៉ូស្�	4:19	)	។	◼

មា៉ា្្យអូតកានោលហាជូតបនទសនអស្តអូនី

ខ្នុំ	បាន	គិត	ថា	្បដហល	អនះ	ជា	អេល	ចុរអ្កា�	ដដល	

ខ្នុំ	បាន	អ�ើញ	ោត់	អហើ�	ខ្នុំ	មន	អា�ម្�៍	ថា	ខ្នុំ	គរួ�ដត	

ឲ្យ	េវី	មរួ�	អៅ	ោត់	។	បញ្ហា	អោះ	គឺ	ថា	ខ្នុំ	មន	ដត	្កោស	

្បាក់	មរួ�	ចំនរួន	ដដល	មន	តនម្ល	អលើស	េី	េវី	ដដល	ខ្នុំ	ចរ់	

ឲ្យ	ោត់	។	ខ្នុំ	បាន	េន់	ចិត្	ចំអោះ	ជអ្មើស	ដដល	ខ្នុំ	បាន	

គិត––គឺ	មិន	ឲ្យ	ោត់	េវី	អស្ះ	ឬ	ឲ្យ	្បាក់	អោះ	អៅ	ោត់	

ដដល	វា	អ្ចើន	ជារ	េវី	ដដល	ខ្នុំ	ចរ់	ឲ្យ	ោត់	។	្បាក់	អោះ	វា	

មិន	អ្ចើន	អទ	ស្មប់	ខ្នុំ	អហើ�	វា	នឹរ	អ្វើ	ឲ្យ	ោត់	សបបា�	

ចិត្	ដូអចានាះ	ខ្នុំ	បាន	សអ្មច	ចិត្	ថា	ខ្នុំ	ឲ្យ	្បាក់	អោះ	អៅ	

ោត់	។

មិន	ទាន់	បាន	េី�	នថងៃ	ផរ	ខ្នុំ	បាន	អ�ើញ	ថា	ខ្នុំ	ស្ិត		

ក្នុរ	ស្ថានភាេ	មរួ�	្សអដៀរ	អោះ	ដដ�	ប៉ុដន្	អលើក	អនះ		

គឺ	ខ្នុំ	ជា	េ្ក	េរវ�ក�	សុំ	នូវ	អសចក្ី	អមតាតៅ	ក�ុណា	។		

ខ្នុំ	បាន	្ចឡំ	កាល	ប�ិអច្ទ	ស្មប់	កា�អស្ើសុំ	

អាហា�ូបក��៍	ដ៏	សំ្ន់	មរួ�	។	ខ្នុំ	បាន	គិត	ថា	ខ្នុំ	

បាន	អផ្ើ	ោក្យ	អស្ើសុំ	អោះ	បាន	េី�	សបាតៅហ៍	មុន	ប៉ុដន្	ខ្នុំ	

មន	ក្ី	�ន្ត់	អៅអេល	ខ្នុំ	បាន	េិនិត្យ	អមើល	ម្រ	អទៀត	េី	
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នៅនពលន្វើែំនណើរនៅដក្បរទីតកុងមួយនៅ

ក្នុងតបនទសនអស្តអូនីខ្នុំបានន�ើញបុរស

សុំទានមានាក់។គួរឲ្យភាញាក់នផ្ើលណាស់ខ្នុំបាន្ រល់

គា្រ់កាលពីខ្នុំបានបនតមើជាអ្កផ្សពវផសាយ្ សនា

នៅក្នុងទីតកុងននាះកាលពី១០ឆ្នាំមុន។
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ខ្នុំ	កំេុរ	អមើល	ទូ�ទស្សន៍	អៅអេល	មតៅ�	

ខ្នុំ	បាន	ទូ�សេ្	មក	ខ្នុំ	អហើ�	្បាប់	ខ្នុំ	

ថា	បរ្បុស	�បស់	ោត់	ដដល	្តូវ	ជា	េ៊ំ	្បុស	

�បស់	ខ្នុំ	អ្មាះ	ហវ្ល័�	ដដល	មន	អា�ុ	92	ឆានាំ	

្េមទាំរ	ភ�ិយ	�បស់	ោត់	អ្មាះ	េ៊ំ	មីលី	មន	

ជំរឺ	ផ្តៅសស្�	អហើ�	ោមាន	អាហា�	អៅក្នុរ	ផ្ះ	

�បស់	េរួកោត់	អឡើ�	។	អហើ�	េរួកោត់	ក៏	ោមាន	

សុខភាេ	ល្	្គប់្ោន់	អដើម្ី	អៅ	ហារ	ទិញ	ទំនិញ	

ដដ�	។	អោក	េ៊ំ	ហវ្ល័�	និរ	េ៊ំ	មីលី	ោមាន	្គរួស្�	

ណា	ដដល	អៅ	ដក្�	េរួកោត់	អឡើ�	ដូអចានាះ	

េរួកោត់	ោមាន	ន�ណា	ជរួ�	អឡើ�	។

មតៅ�	ខ្នុំ	ឆងៃល់	្បសិនអបើ	ខ្នុំ	អាច	ជរួ�	បាន	។	

ខ្នុំ	គឺ	ជា	សមជិក	នន	ស្សោច្ក	ដត	មនាក់	ឯរ	

គត់	អៅក្នុរ	្គរួស្�	�បស់	ខ្នុំ	អហើ�	ខ្នុំ	្តូវបាន	សុំ	

ឲ្យ	ជរួ�	ក្នុរ	ស្ថានភាេ	ដូចោនា	អនះ	កាល	េី	មុន	ផរដដ�	។	

បញ្ហា	អោះ	គឺ	ថា	ខ្នុំ	�ស់អៅ	�ដ្ឋ	�ូថាហ៍	ស.	�.	អា.	អហើ�	

េ៊ំ	្សី	និរ	េ៊ំ្បុស	�បស់	ខ្នុំ	�ស់អៅ	ទី្កុរ	ដហដមត	�ដ្ឋ	

កាលីហវ័�ញា៉ា	ស.	�.	អា.	។

ខ្នុំ	បាន	្បាប់	មតៅ�	ខ្នុំ	ទុក	អេល	ឲ្យ	ខ្នុំ	គិត	ថា	អតើ	្តូវ	

អ្វើ	ដូចអម្ច	។	ខ្នុំ	មន	មិត្ភក្ិ	មនាក់	ដដល	បាន	�ស់អៅ	

ដក្�	ទី្កុរ	ដហដមត	ដូអចានាះ	ខ្នុំ	បាន	ទូ�សេ្	អហើ�	សុំ	

ោរ	្បសិន	អបើ	ោរ	បាន	ស្រល់	ន�ណា	មនាក់	អៅក្នុរ	

ទី្កុរ	ដហដមត	។	ោរ	បាន	្បាប់	ខ្នុំ	េំេី	្ស្ី	មនាក់	ដដល	

ោរ	បាន	បអ្មើ	ជាមរួ�	អៅ	្េះវិហា�	ប�ិសុទ្	ដ�តដលន	

កាលីហវទូញា៉ា	អ្មាះ	ស៊ិអស្ើ�	ោន់	ដដល	ជា	្បធាន	

សមគមន	្ស្ី	អៅ	ទីអោះ	។

អៅអេល	បរ្សី	ោន់	បាន	អឆ្លើ�	ទូ�សេ្	ខ្នុំ	បាន	

ចាប់អផ្ើម	និយ�	ថា	«	ជ្មប	សរួ�	បរ្សី	ោន់	។	

បរ្សី	មិន	ស្រល់	ខ្នុំ	អទ	ដត	ខ្នុំ	អ្មាះ	ណាន់	ស៊ី	លីថល	

អហើ�	ខ្នុំ	�ស់អៅ	�ដ្ឋ	�ូថាហ៍	។	ខ្នុំ	គឺ	ជា	សមជិក	នន	

ស្សោច្ក	ប៉ុដន្	េ៊ំ្សី	និរ	េ៊ំ្បុស	�បស់	ខ្នុំ	ដដល	

�ស់អៅ	ទី្កុរ	ដហដមត	េុំ	ដមន	ជា	សមជិក	អឡើ�	។	

េរួកោត់	�ឺ	អហើ�	ោមាន	អាហា�	អៅក្នុរ	ផ្ះ	អឡើ�	»	។	

ខ្នុំ	បាន	្បាប់	ោត់	េំេី	ទីតាំរ	ដដល	េរួកោត់	�ស់អៅ	ដដល	

អៅ	ឆាងា�	េី	ោត់	អហើ�	�ំេឹរ	ថា	ខ្នុំ	ចរ់	បាន	េ័ត៌មន	េំេី	

អភាជនីោឋាន	អៅ	ដក្�	េរួកោត់	ដដល	អាច	ដឹក	ជញ្ទូន	

អាហា�	ឲ្យ	េរួកោត់	បាន	។

ផ្នុ�	អៅ	វិញ	ស៊ិអស្ើ�	ោន់	ទទូច	ថា	ោត់	និរ	ស្វាមី	

�បស់	ោត់	ចរ់	�ក	អាហា�	អៅ	ឲ្យ	េ៊ំ្បុស	និរ	េ៊ំ្សី	

�បស់	ខ្នុំ	។	នចដន្យ	េរួកោត់	មន	សម្ល�	និរ	នំបុ័រ	ដដល	

អ្វើ	អោ�	នដ	ោត់	ផ្ទាល់	អហើ�	មតៅ�	�បស់	ោត់	អទើប	ដត	អ្វើ	

នំ	�ុក�ី	។	ខ្នុំ	បាន	បដិអស្	ប៉ុដន្	ោត់	អៅ	ដត	ទទូច	សុំ	

អ្វើ	អ�ឿរ	អោះ	។

េី�	បី	អម៉ារ	អ្កា�	មក	បរ្សី	ោន់	បាន	ទូ�សេ្	

មក	ខ្នុំ	អហើ�	បញ្ជាក់	្បាប់	ខ្នុំ	ថា	េវីៗ	ទាំរេស់	គឺ	បាន	

ល្	អហើ�	។	អ្កា�	មក	មតៅ�	�បស់	ខ្នុំ	បាន	ទូ�សេ្	

មក	្បាប់	ខ្នុំ	េី	េវី	ដដល	េ៊ំ	ហវ្ល័�	បាន	និយ�	េំេី	

កា�អៅ	សរួ�សុខ	ទុក្ខ	�បស់	បរ្បុស	និរ	បរ្សី	

ោន់	។	ោត់	បាន	និយ�	ថា	«	អទវតា	អ្មាះ	

អោក	និរ	េ្ក	្សី	ោន់	បាន	មក	ដល់	ផ្ះ	�បស់	

បរ	។	េរួកោត់	បាន	មក	អោ�	�ក	អាហា�	ជា	

អ្ចើន	មក	ផរដដ�	មន	៖	ដផ្លអ�ើ	បដន្ល	សម្ល	នំបុ័រ	

និរ	នំ	�ុក�ី	ដដល	អ្វើ	អោ�	ផ្ទាល់	នដ	។	អោះ	

ជា	នំ	�ុក�ី	ដ៏	ឆាងាញ់	ដដល	បរ	មិន	ធាលាប់	ហូប	េី	

មុន	មក	»	។	កា�សរួ�សុខទុក្ខ	�បស់	បរ្បុស	និរ	

បរ្សី	ោន់	ជាមរួ�	េ៊ំ	្បុស	ខ្នុំ	បាន	ជរួ�	បំអេញ	

ត្មូវកា�	េរួកោត់	អហើ�	អ្កា�	មក	បរ្បុស	

ោន់	បាន	បី	េ៊ំ្សី	មីលី	�បស់	ខ្នុំ	ដ៏	អខសា�	ដដល	ោត់	

បាន	�រទុក្ខ	អោ�	ស្�	ជំរឺ	វអរវរ	ស្មា�តី	អៅ	ោក់	អៅ	

អលើ	អ្េី	អៅ	ផ្ះបា�	អដើម្ី	ឲ្យ	បរ្សី	ោន់	បញ្ចនុក	

អាហា�	ោត់	។

អៅអេល	េ៊ំ	ហវ្ល័�	បាន	ទូ�សេ្	មក	មតៅ�	ខ្នុំ	្បាប់	

ោត់	េំេី	អ�ឿរ	អោះ	ោត់	បាន	�ំ	។	ោត់	បាន	និយ�	

ថា	ោត់	េុំ	ធាលាប់	បាន	ជរួប	មនុស្ស	ដដល	មន	ចិត្	សប្នុ�ស	

និរ	មន	កា�្វា�ខវល់	ដបប	អនះ	អឡើ�	។	ោត់	បាន	

្បាប់	មតៅ�	ខ្នុំ	ថា	ខ្នុំ	មន	សំណារ	ណាស់	ដដល	បាន	

�ស់អៅ	�ដ្ឋ	�ូថាហ៍	អហើ�	មន	«	េរួកម�មន	ទាំរ	េស់	

អោះ	»	អៅ	ជុំ	វិញ	ខ្លអួន	។

បរួន	នថងៃ	អ្កា�	េី	កា�	អៅ	សរួ�	សុខទុក្ខ	មក	េ៊ំ	្បុស	

ហវ្ល័�	បាន	អដើ�	អៅ	កាន់	្បេប់	សំបុ្ត	អៅ	្ រ	អ្្	

ផ្ះ	អហើ�	បាន	�េិល	អជើរ	ដរួល	។	ោត់	បាន	ដរួល	អបាក	

កបាល	អហើ�	បរួន	នថងៃ	អ្កា�	មក	ោត់	បាន	ដចកឋាន	

អៅ	។	អ្្	េី	គិោនុប្ោឋា�ិកា	ដដល	ជា	េ្ក	អមើល	ដថ	

េរួកោត់	បរ្បុស	និរ	បរ្សី	ោន់	គឺ	ជា	េ្ក	ចុរ	

អ្កា�	អគ	ដដល	េ៊ំ	្បុស	�បស់	ខ្នុំ	បាន	អ�ើញ	មុន	អេល	ោត់	

ដចកឋាន	អៅ	។

ខ្នុំ	មន	េំ��គុ�	ចំអោះ	គំ�ូ	ដូច	ជា	្េះ្គីស្	�បស់	

បរប្ទូន	្ស្ី	អៅក្នុរ	សមគម	សអ្ងារះ	�បស់	ខ្នុំ	ដដល	បាន	

�ស់អៅ	រាប់��	គីឡទូដម៉្ត	ជា	មនុស្ស	មនាក់	ដដល	ខ្នុំ	មិន	

ធាលាប់	បាន	ជរួប	ដដល	បាន	ជរួ�	េ៊ំ្សី	និរ	េ៊ំ្បុស	ខ្នុំ	។	◼

ណាន់ស៊ីលីថលរែ្ឋយូថាហ៍ស.រ.អា.

នទវតាន្មះ
នោកនិង
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ស៊ិ
នស្ទើរោន់ទទូច្ថាគា្រ់និង្វាមីរបស់

គា្រ់ច្ង់យកអាហារនៅឲ្យអ៊ំតបុសនិង

អ៊ំតសីរបស់ខ្នុំ។



ជា	មតៅ�	ដដល	មន	កូន្សី	តូច	េី�	ោក់	ខ្នុំ	ដតរដត	

អោះស្�	ថា	ខ្នុំ	េុំ	អាច	ចូល�រួម	ក្នុរ	កិច្ចកា�	

ោោ	ដដល	ខ្នុំ	ចរ់	អ្វើ	អឡើ�	អោ�ស្�	វា	មិនដមន	ជា	

«	អេលអវោ	សម្សប	»	អដើម្ី	អ្វើ	វា	អឡើ�	។	កិច្ចកា�	

មរួ�	នន	កិច្ចកា�	ទាំរ	អោះ	គឺ	ជា	កិច្ចកា�	េរ្ស្បវត្ិ	។

អទាះបីជា	ខ្នុំ	បាន	ចូល�រួម	អៅក្នុរ	កា�អ្វើ	លិបិ្កម	

ដដល	ជា	សកម្ភាេ	ដ៏	មន	េំ��	មរួ�	ោ	នថងៃ	�ប់	

ស្មក	កាល	េី	មុន	ក្ី	ខ្នុំ	បាន	អ�ើញ	ថា	ខ្នុំ	បាន	អោះស្�	

ថា	ខ្នុំ	ោមាន	អេល	អហើ�	ក៏	មិន	អចះ	កិច្ចកា�	ដដល	ទាក់ទរ	

នឹរ	េរ្ស្បវត្ិ	�បស់	ខ្នុំ	អៅ	្ោ	អោះ	អឡើ�	។

ោ	្េឹក	មរួ�	កាល	េី	េី�បីដខ	កន្លរ	មក	អនះ	ចិត្	

�បស់	ខ្នុំ	បាន	ផ្លាស់ប្ទូ�	អេល	ខ្នុំ	េរ្គនុ�	អៅ	ក្នុរ	្េះវិហា�	

ប�ិសុទ្	។	អៅអេល	ខ្នុំ	េិនិត្យ	អមើល	អ្មាះ	ោោ	�បស់	

ម��ជន	អៅ	អលើ	ប័�្ណ	្េះវិហា�	ប�ិសុទ្	អោ�	

េ្ិស្ឋាន	ថា	េរួកអគ	នឹរ	ទទរួល	�ក	េិ្ីប�ិសុទ្	ដដល	

បាន	អ្វើ	អឡើរ	ស្មប់	េរួកអគ	អោះ	ខ្នុំ	បាន	គិត	អោ�	

ខ្លអួន	ឯរ	ថា	«	អតើ	វា	ល្	ដដ�	ឬ	អទ	្បសិនអបើ	អ្មាះ	ទាំរ	

អនះ	គឺ	ជា	សមជិក	្គរួស្�	ខ្នុំ	ផ្ទាល់	?	ខ្នុំ	ចរ់	អ្វើ	កិច្ចកា�	

អោះ	ស្មប់	េរួកអគ	»	។	្េះវិញ្ញា�	បាន	បញ្ជាក់	ខ្នុំ	

ថា	្បសិនអបើ	អនះ	គឺ	ជា	បំ�រ	្បាថានា	�បស់	ខ្នុំ	អោះ	

្េះេមចាស់	នឹរ	ជរួ�	ខ្នុំ	អ្វើ	កិច្ចកា�	េរ្ស្បវត្ិ	�បស់	

ខ្នុំ	ជាេិអសស	អៅ	នថងៃ	�ប់	ស្មក	។	្ទរ់	

នពលនវោសមតសបសតមាប់ពង្សតបវ្រ្តិ
អាច	ជរួ�	ខ្នុំ	�ក	អេលអវោ	និរ	ចំអ�ះដឹរ	អដើម្ី	សអ្មច	

្េះរាជ្យ	បំ�រ	�បស់	្ទរ់	។

អៅ	នថងៃ	អាទិត្យ	អោះ	ខ្នុំ	បាន	អៅ	ផ្ះ	អហើ�	ចុះ	អ្មាះ	

ចូល	ក្នុរ	អគហទំេ័�	FamilySearch. org	។	ខ្នុំ	បាន	

�ំ	ភាលាម	កាល	ខ្នុំ	បាន	អ�ើញ	អ្មាះ	ជីដូនជីតា	�បស់	ខ្នុំ	។	

ទំោក់ទំនរ	�បស់	ខ្នុំ	ជាមរួ�	េរួកោត់	ដ្ប	កាន់ដត	្ លាំរ	

អឡើរ	។	េវី	មរួ�	ដដល	បដន្ម	អសចក្ី	្សឡាញ់	�បស់	ខ្នុំ	

ចំអោះ	េរួកោត់	អោះ	គឺ	�ូបថត	និរ	ឯកស្�	ផ្ទាល់	ខ្លអួន	

�បស់	េរួកោត់	ដដល	ថ្ី	អនះៗ	បាន	បដន្ម	អោ�	ជីដូន	

�បស់	ខ្នុំ	អ្វើ	ឲ្យ	សមជិក	្គរួស្�	ខ្នុំ	ដ្ប	ជា	សំ្ន់	កាន់ដត	

្លាំរ	អឡើរ	ចំអោះ	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	មន	េំ��	ដដល	មន	កូន្សី	ខ្នុំ	

អា�ុ	េី�	ឆានាំ	ដដល	អ�ៀន	�ក	�ូបភាេ	ជីតាទរួត	និរ	ជីដូនោ	

អោ�	អៅ	អ្មាះ	េរួកោត់	មនាក់ៗ	។	ខ្នុំ	មន	អា�ម្�៍	

ដូច	្បធាន	�័សុល	េិម	�ិលសុន	ក្នុរ	កូ�៉ុម	នន	េរួក	

ស្វក	ដប់េី�	ោក់	បាន	េិេ�៌ោ	៖	«	នថងៃ	�ប់	ស្មក	

ផ្ល់	ឲ្យ	អ�ើរ	នូវ	ឱកាស	អដើម្ី	េ្រឹរ	ទំោក់ទំនរ	ក្នុរ	

្គរួស្�	។	្បាកដ	ណាស់	្េះ	មន	្េះទ័�	ឲ្យ	អ�ើរ	

មនាក់ៗ	ដដល	ជា	កូនអៅ	្ទរ់	្តឡប់	អៅ	�ក	្ទរ់	វិញ	ជា	

េរួក	ប�ិសុទ្	ដដល	បាន	ទទរួល	េំអណា�ទាន	

េិសិដ្ឋ	ផសា�ភាជាប់	ក្នុរ	្េះវិហា�	

ប�ិសុទ្	ជាមរួ�	្គរួស្�	និរ	ជាមរួ�	បុេវកា�ីជន	និរ	

សណាដោន	អ្កា�	�បស់	អ�ើរ	»	(	«	The Sabbath 
Is a Delight	»	Liahona	ដខ	ឧសភា	ឆានាំ	

2015	ទំេ័�	130	)	។

ចាប់	តាំរ	េី	មន	បទេិអស្្ន៍	អនះ	មក	ខ្នុំ	បាន	បន្	

ចូល�រួម	ក្នុរ	កិច្ចកា�	េរ្ស្បវត្ិ	អៅ	នថងៃ	�ប់	ស្មក	។	

ខ្នុំ	មន	េ�	អដើម្ី	អ្វើ	កិច្ចកា�	្េះវិហា�	ប�ិសុទ្	ស្មប់	

សមជិក	្គរួស្�	ខ្នុំ	ដដល	បាន	ដចក	ឋាន	។	េ�ជ័�	

េិអសស	មរួ�	គឺ	កា�អ�ៀន	េំេី	ស្ច់	ញាតិ	�បស់	ខ្នុំ	អហើ�	

ទទរួល	បាន	ទំោក់ទំនរ	កាន់ដត	ជិតស្ិទ្	ជាមរួ�	

ជីដូនជីតា	ខ្នុំ	ដដល	មិនដមន	ជា	សមជិក	ស្សោច្ក	

�បស់	អ�ើរ	។	វា	បាន	េ្រឹរ	កា�តាំរចិត្	�បស់	ខ្នុំ	អដើម្ី	

�កសា	អសចក្ី	សញ្ញា	ខ្នុំ	អហើ�	កាន់	្ ជាប់	ដរាប	ដល់	ចុរ	

បំផុត	្បអយជន៍	ឲ្យ	ខ្នុំ	អាច	មន	តំ�	�ឹរមំ	អៅក្នុរ	

្គរួស្�	េស់កល្	។

អទាះបី	ជា	អៅ	មន	កិច្ចកា�	ជាអ្ចើន	្តូវ	អ្វើ	ក្ី	ខ្នុំ	មន	

េំ��គុ�	ចំអោះ	្េះវ�បិតាសរួគ៌	ស្មប់	កា�បអរកើន	

សមត្ភាេ	�បស់	ខ្នុំ	្បអយជន៍	ឲ្យ	ខ្នុំ	អាច	ចូល�រួម	ក្នុរ	

កិច្ចកា�	�បស់	្ទរ់	ជាេិអសស	ក្នុរ	ជំោន់	�បស់		

្ទរ់	។	ចំអោះ	ខ្នុំ	នថងៃ	�ប់	ស្មក	គឺ	េិត	ជា	នថងៃ	ដ៏	�ី	

ករា�	មរួ�	។	◼

រ៉ាដជលនលវីសរែ្ឋយូថាហ៍ស.រ.អា.
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ខ្នុំមានអំណរដែលមានកូនតសីខ្នុំអាយុ

ពីរឆ្នាំដែលនរៀនរករូបភាពជីតាទួ្រ

និងជីែូនោនោយនៅន្មះ

ពួកគា្រ់មានាក់ៗ។



 ដខ្រុោឆ្នាំ២០១៦ 4៣

ខ្នុំ	មន	កា�លំបាក	ក្នុរ	កា�បអ្រៀន	សិស្ស	អា�ុ	

េី	13	និរ	14	ឆានាំ	។	ខ្នុំ	អទើប	ដត	្តឡប់	មក	េី	

កា�្បជុំ	ដ៏	ស្នុគស្មាញ	មរួ�	ជាមរួ�	ជំនរួ�	កា�	ោ�ក	

ស្ោ	ដដល	្បជុំ	ទាក់ទរ	នឹរ	កា�វា�	តនម្ល	ក្នុរ	អេល	

ថ្ីៗ	អនះ	។	កា�អ្វើ	ជា	្គូបអ្រៀន	អថាមារថ្ី	អហើ�	ចាំបាច់	

្តូវ	បអរកើត	អមអ�ៀន	ជាអ្ចើន	�បស់	ខ្នុំ	អោះ	ខ្នុំ	បាន	អ�ើញ	

ថា	ខ្នុំ	មន	កា�លំបាក	ក្នុរ	កា�អផ្តៅត	អា�ម្�៍	និរ	�កសា	

ចំណាប់	អា�ម្�៍	សិស្ស	។	ស�ុបមក	កា�សុន្ោ	ក្នុរ	

កា�្បជុំ	អោះ	បាន	ផ្ល់	អយបល់	ថា	ឲ្យ	ខ្នុំ	បរ្ខំ	សិស្ស	អ្វើ	

កា�អ្ជើសអ�ើស—អ្វើ	កិច្ចកា�	ឬ	ក៏	មន	បញ្ហា—អហើ�	អ្វើ	

តាម	កា�្េមន	ោស់អតឿន	�បស់	ខ្នុំ	។

នមទ័ពមរេូនណបានជួយខ្នុំបនតងៀនថានាក់អនុវិទយាល័យ
ខ្នុំ	មន	អា�ម្�៍	អកើត	ទុក	និរ	ស្នុគស្មាញ	អេល	

អចញ	េី	្បជុំ	។	ខ្នុំ	បាន	�ក	កា�្បជុំ	អនះ	ទុក	ជា	សំ�ួ�	

្បចាំ	នថងៃ	អោះ	កាល	ដដល	ខ្នុំ	បាន	សិកសា	្េះគម្ី�	អៅ	

នថងៃ	បោទាប់	អទៀត	អោះ	។	េស្ចា�្យ	ណាស់	ខ្នុំ	បាន	ទទរួល	

ចអម្លើ�	កាល	ខ្នុំ	បាន	អាន	្េះគម្ី�	ម�មន	។

ខ្នុំ	បាន	េ្ិស្ឋាន	អដើម្ី	អ�ៀន	េី	្េះគម្ី�	ោ	្េឹក	អោះ	

េំេី	�អបៀប	អដើម្ី	អ្វើ	ជា	្គូបអ្រៀន	កាន់ដត	្បអសើ�	អឡើរ	។	

្េះវិញ្ញា�	ប�ិសុទ្	បាន	បអ្រៀន	ខ្នុំ	កាល	ខ្នុំ	បាន	អាន	

	េំេី	អមទ័េ	ម�៉ូន�	អៅក្នុរ	អាលម៉ា	44	។	ក្នុរ	អ�ឿរ		

្តរ់	ចំ�ុច	អនះ	អមទ័េ	ម�៉ូន�	និរ	េរួកស្សន៍	នីនហវ	

បាន	អឡាម	េ័ទ្	ស្សន៍	អលមិន	អៅ	ទអន្ល	ស៊ីដូន	អហើ�	

បាន	បោលាច	េរួកអគ	ដដល	អ្វើ	ឲ្យ	េរួកស្សន៍	អលមិន		

បាន	ទមលាក់	អាវុ្	ខ្លអួន	ចុះ	។	ខ្នុំ	បាន	បន្	អាន	អទៀត	

	អោ�	គិត	េំេី	�អបៀប	ដដល	ខ្នុំ	ចរ់	កាលា�	ដូច	ជា	អមទ័េ	

ម�៉ូន�	អៅក្នុរ	ថានាក់	អ�ៀន	៖	បញ្ជា	មន	ទំនុកចិត្	និរ	

មន	អជាគជ័�	។

ខ្នុំ	បាន	អាន	កា�សុន្ោ	អោះ	អហើ�	កត់សមរល់	

អ�ើញ	ថា	ម�៉ូន�	បាន	្បាប់	អសរា៉ហិមណា	និរ	

ស្សន៍	អលមិន	ថា	េរួកអគ	្តូវ	បរ្ខំ	ឲ្យ	អ្ជើសអ�ើស	៖	«	ឲ្យ	

េ្ក	្បគល់	អ្គឿរ	ស្ស្តៅវុ្	េិជ័�	ស្ងារម	មក	អ�ើរ	

.	.	.	អ�ើរ	នឹរ	អលើកដលរ	ជីវិត	ឲ្យ	េ្ក	អបើ	សិន	ជា	េ្ក	

អចញ	អៅ	អហើ�	�ប់	មក	អ្វើ	ស្ងារម	នឹរ	អ�ើរ	អទៀត	»	

ឬ	«	អបើ	សិន	ជា	េ្ក	មិន	អ្វើ	យ៉ារ	អនះ	អទ.	.	.ខ្នុំ	នឹរ	បញ្ជា	

ទ័េ	�បស់	ខ្នុំ	ឲ្យ	វា�	មក	អលើ	េ្ក	»	(	អាលម៉ា	44:6,	

7	)	។	ខ្នុំ	បាន	ដឹរ	ថា	ោត់	កំេុរ	អ្វើ	េវី	ដដល	េ្ក	្គប់្គរ	

ខ្នុំ	បាន	្បាប់	ឲ្យ	ខ្នុំ	អ្វើ	!	ោត់	បាន	និយ�	ថា	«	ចូ�	ឲ្យ	

ជអ្មើស	េី�	ដល់	េរួកអគ	អហើ�	អ្វើ	កា�តាមោន	»	។	

អោ�	មន	គំនិត	អោះ	ក្នុរ	ចិត្	ខ្នុំ	បាន	េនុវត្	តាម	

បាវចោ	�បស់	ម�៉ូន�	«	អមើល	ចុះ	អ�ើរ	នឹរ	បញ្ចប់	

ចមបាំរ	អនះ	»	(	អាលម៉ា	44:10	)	។

អោ�	មន	អោលកា��៍	អនះ	ជា	អាវុ្	ដដល	ខ្នុំ	បាន	

អ�ៀន	ក្នុរ	្េះគម្ី�	មក	េី	វី�ជន	មនាក់	�បស់	ខ្នុំ	អោះ	ខ្នុំ	បាន	

្តឡប់	អៅ	ថានាក់	អ�ៀន	វិញ	អោ�	មន	ទំនុកចិត្	ជាមរួ�	

នឹរ	ដផនកា�	�បស់	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	មន	�ូប	ចមលាក់	អមទ័េ	ម�៉ូន�	

អហើ�	ខ្នុំ	ោក់	�ូបអោះ	អៅក្នុរ	អហាអ៉៉ា	អាវ	�បស់	ខ្នុំ	�ហូត	

ដល់	ចុរ	ឆានាំ	ដដល	ខ្នុំ	បអ្រៀន	អដើម្ី	ជា	កា��ំឭក	េី	�អបៀប	

ដដល	អមទ័េ	ម�៉ូន�	បាន	បអ្រៀន	ខ្នុំ	ឲ្យ	្គប់្គរ	ថានាក់	

េនុវិទយាល័�	អោះ	។	អៅអេល	ខ្នុំ	បាន	ផ្ល់	ជអ្មើស	

េី�	ដល់	សិស្ស	�បស់	ខ្នុំ	មក	អាកប្កិ�ិយ	�បស់	េរួកអគ	

បាន	្បអសើ�	អឡើរ	អហើ�	េរួកអគ	បាន	អ្វើ	កិច្ចកា�	�បស់	

ខ្លអួន	អហើ�	អ�ើរ	បាន	្សុះ្សរួល	នឹរ	ោនា	បាន	្បអសើ�	

អឡើរ	។	ឆានាំ	សិកសា	បាន	បញ្ចប់	អហើ�	វា	អៅ	ដត	មន	

កា�លំបាក	ប៉ុដន្	អោ�	មន	ចអម្លើ�	ចំអោះ	កា�េ្ិស្ឋាន	

និរ	ឥទ្ិេល	នន	្េះគម្ី�	អោះ	ខ្នុំ	អាច	«	បញ្ចប់	ចមបាំរ	

អនះ	»	។	◼
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ខ្នុំមានរូបច្មាលាក់នមទ័ពមរេូនណនហើយខ្នុំោក់រូបននាះនៅក្នុងនហាន៉៉ាអាវរបស់ខ្នុំរហូ្រែល់ច្ុងឆ្នាំដែលខ្នុំ

បនតងៀននែើម្បីជាការរំឭកពីរនបៀបដែលនមទ័ពមរេូនណបានបនតងៀនខ្នុំ។
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តគួស្�	ខ្នុំ	អទើប	្តឡប់	មក	េី	វិស្សមកាល	មរួ�	ដ៏	�ីករា�	។	

បោទាប់	េី	អាហា�	អេល	ោងាច	អហើ�	ខ្នុំ	បាន	ទុក	កូន	េី�	ោក់	

�បស់	អ�ើរ	មនាក់	អា�ុ	បរួន	ឆានាំ	ម៉ាអ�ើស	អហើ�	មនាក់	អទៀត	អា�ុ	បី	

ឆានាំ	េិមម៉ា	ឲ្យ	អលរ	អៅ	ដ្គ	អដក	ជាន់	្ រ	អលើ	អៅ	ជាន់	ទី	បរួន	ក្នុរ	ផ្ះ	

អ�ើរ	។	អៅក្នុរ	្បអទស	ោ�ឺម៉ាក	អគ	អបើក	បរ្អួច	ដូច	ជា	បងាហា	។	

ជាទូអៅ	បរ្អួច	្តូវបាន	ចាក់	គន្លឹះ	ប៉ុដន្	អ�ើរ	បាន	ទុក	វា	ឲ្យ	អហើប	

បន្ិច	េំឡនុរ	អេល	វិស្សមកាល	�បស់	អ�ើរ	្បអយជន៍	ឲ្យ	ផ្ះ	�បស់	

អ�ើរ	មន	ខ្យល់	អចញ	ចូល	េំឡនុរ	អេល	ដំអ�ើ�	កមសាន្	�បស់	អ�ើរ	

អោះ	។

ខ�ៈ	ដដល	ខ្នុំ	កំេុរ	ោរ	ចាន	ខ្នុំ	មន	អា�ម្�៍	ថា	មន	េវី	មរួ�	

អា្កក់	បាន	អកើត	អឡើរ	។	ខ្នុំ	បាន	�ត់ចូល	អៅក្នុរ	បន្ប់	ទទរួល	អភ្ៀវ	

អៅអេល	ម៉ាអ�ើស	កំេុរ	�ត់	ចុះ	ជអ�តៅើ�	។	ោត់	បាន	ដ្សក	អោ�	

ភិតភ័�	អោ�	និយ�	ថា	េិមម៉ា	បាន	ធាលាក់	តាម	បរ្អួច—បរ្អួច	

អោះ	មន	កម្ស់	្បដហល	12	ដម៉្ត	េី	អលើ	ផ្លទូវ	អដើ�	ដដល	មន	្កាល	

ស៊ីម៉រ់	។	ខ្នុំ	បាន	�ត់	ចុះ	ជអ�តៅើ�	អោ�	ដ្សក	អៅ	អ្មាះ	េិមម៉ា	

ម្រ	អហើ�	ម្រ	អទៀត	។	ខ្នុំ	បាន	អ�ើញ	កូន្សី	តូច	�បស់	ខ្នុំ	អដក	អលើ	

ក្មល	ស៊ីម៉រ់	អោះ	ដូច	ជា	ស្លាប់	។	ោរ	បាន	ទន់ខ្លអួន	ទាំរ្សុរ	

កាល	ខ្នុំ	បាន	អលើក	ោរ	អឡើរ	អហើ�	ខ្នុំ	បាន	គិត	ថា	ោរ	ស្លាប់	

អហើ�	។	ស្វាមី	�បស់	ខ្នុំ	ដដល	�ត់	តាម	ខ្នុំ	េី	អ្កា�	មក	អ្្	ផ្ះ	អោះ	

បាន	អលើក	បី	ោរ	អឡើរ	អហើ�	ផ្ល់	កា�្បសិទ្េ�	បេវជិតភាេ	ដល់	

ោរ	។

ភាលាម	អោះ	ឡាន	អេទ្យ	បាន	មក	អហើ�	ម៉ាអ�ើស	និរ	ខ្នុំ	បាន	

េ្ិស្ឋាន	ខ�ៈ	ដដល	ជំនរួ�កា�	អវជ្ប�្ឌិត	កំេុរ	ជរួ�	េិមម៉ា	។	

មិន	�ូ�	ប៉ុោមាន	អ�ើរ	ទាំរេស់	ោនា	បាន	ជិះ	ក្នុរ	ឡាន	អេទ្យ	អហើ�	អ្វើ	

ដំអ�ើ�	អៅ	មន្ី�	អេទ្យ	។

អៅ	ឯ	បន្ប់	សអ្ងារះ	បោទាន់	អ�ើរ	បាន	ជរួប	នឹរ	សមជិក		

្គរួស្�	អ�ើរ	ដដល	បាន	មក	ជរួ�	េរួកអ�ើរ	។	ម៉ាអ�ើស	បាន	

	អៅផ្ះ	វិញ	ជាមរួ�	បរប្ទូន	ជីដូន	មរួ�	ោត់	អហើ�	ស្វាមី	ខ្នុំ	និរ	ខ្នុំ	

បន្	អៅ	ទីអោះ	អោ�	េុំ	ទាន់	ដឹរ	េី	ស្ថានភាេ	�បស់	េិមម៉ា	អៅ	

អឡើ�	។

បោទាប់	េី	�រ់ចាំ	េស់	អេល	ជា	�ូ�	មក	អវជ្ប�្ឌិត	មរួ�	�ូប	បាន	

អចញ	មក	អហើ�	បាន	ស្កសរួ�	េ័ត៌មន	លម្ិត	េី	អ្ោះថានាក់	អោះ	។	

េរួកោត់	បាន	និយ�	ថា	ជា	្ ម្តា	កា�ធាលាក់	េី	កម្ស់	ដបប	អោះ	

នឹរ	អ្វើ	ឲ្យ	មន	�បរួស	្ោំ	ក្នុរ	អហើ�	មន	ឱកាស	អៅ	�ស់	តិចតរួច	

ណាស់	។	េិមម៉ា	បាក់	ឆ្ឹរ	្តោក	អហើ�	្កឡក	ខរួ�កបាល	ប៉ុដន្	

ស្នាម	�ោត់	អោះ	គឺ	អៅ	អសើៗ	្ រ	អលើ	ប៉ុអណាណះ	។	អវជ្ប�្ឌិត	អោះ	

បាន	និយ�	ថា	អទវតា	បាន	្ទ	ោរ	។

អទាះបី	កា�អៅ	�ស់រាន	មន	ជីវិត	�បស់	េិមម៉ា	ជា	េេ្ទូតអហតុ	ក្ី	

ោរ	អៅ	ដត	សន្លប់	បាត់	ស្មា�តី	អោ�ស្�	កា�ប៉ះទរ្គិច	កបាល	។	

ស្វាមី	ខ្នុំ	និរ	មិត្ភក្ិ	ជិតស្ិទ្	េី�	ោក់	អទៀត	បាន	្បសិទ្េ�	ដល់	

េិមម៉ា	ម្រ	អទៀត	។	អៅក្នុរ	កា�្បសិទ្េ�	អោះ	ោរ	្តូវបាន	សនយា	

ថា	នឹរ	បាន	ជា	សះអស្ើ�	ទាំរ្សុរ	អោ�	ោមាន	បញ្ហា	េវី	អៅ	

សល់	អទៀត	អឡើ�	អហើ�	ថា	កា��៍	អនះ	នឹរ	កាលា�	ជា	បទេិអស្្ន៍	

វិជ្មន	មរួ�	អៅ	ក្នុរ	ជីវិត	�បស់	ោរ	។	ខ្នុំ	មន	អា�ម្�៍	េ�គុ�	ជា	

្លាំរ	ដល់	្េះអចស្តៅ	នន	បេវជិតភាេ	។	កា�ទូលេរវ�	អេញ	មរួ�	

�ប់	�បស់	ខ្នុំ	បាន	ទទរួល	ចអម្លើ�	។

បរួន	នថងៃ	អ្កា�	មក	េិមម៉ា	បាន	ដឹរ	ខ្លអួន	អឡើរ	វិញ	។	េំឡនុរ	អេល	

បរួន	នថងៃ	អោះ	មិត្ភក្ិ	សមជិក	ស្សោច្ក	និរ	េ្ក	ដនទ	អទៀត	

បាន	តម	អាហា�	និរ	េ្ិស្ឋាន	ស្មប់	ោរ	។	ខ្នុំ	មន	អា�ម្�៍	

ថា	កា�េ្ិស្ឋាន	�បស់	េរួកប�ិសុទ្	អស្មាះ្តរ់	អៅ	ជុំ	វិញ	ខ្លអួន	ខ្នុំ	ោំ្ទ	

បោទាប់ ពី កូនពសី របស់ ខ្ញំ ធ្លាក់ តាម មាត់ បង្អអួច មក ខ្ញំ បាន ្ ិត ថា ការភ័យខាលាច ដ៏ ខាលាំង របស់ នយើង បាន កាលាយ ជា ការពិត ។
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ការ្រមអាហារនិងការអ្ិ្ឋានសតមាប់អិមមា៉ា
យោយយសស៊ីលរីៃ័ររុង

យ្ៃោឋាៃរបស់យយើងម្កុមម្្ួសាររបស់យយើង
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យតើយយើងរាៃម្បតឈិកម្�ូចយម្តចចំយពារះ

រោរសាកល្ង?

«នៅនពលនរឿងពិបាកៗនកើ្រន�ើង

ក្នុងជីវិ្រនយើងន្រើនយើងមានតប្រិកម្ម

ភាលាមយា៉ាងែូច្នម្ច្?ន្រើវាជា

ការតច្បូកតច្បល់ឬមន្ទិលឬជា

ការែកខ្លួនខ្ងវិញ្ញាណឬ?ន្រើវាជា

ការរនង្រះរនង្គើែល់នសច្ក្ីជំននឿនយើង

ដែរឬនទ?ន្រើនយើងបននាទាសតពះ

ឬមនុស្សែនទច្ំនោះបញ្ហារបស់

នយើងឬនទ?ឬក៏តប្រិកម្មែំបូង

របស់នយើងគឺត្រូវច្ងរាំថានយើងជា

នរណា—ថានយើងជាកូនននតពះែ៏

មានតពះជន្មរស់?ន្រើការណ៍ននាះ

ភាជាប់មកជាមួយការទុកច្ិ្រ្តទាំងតសុង

មួយដែលថាតទង់អនុញ្ញា្រឲ្យមាន

ការរងទុក្ខនដាយសារតទង់តជាប

ថាការណ៍ននាះនឹងតបទានពរនយើង

ែូច្ជានភ្ើងបន្សនុទ្នែើម្បីកាលាយែូច្ជា

តទង់នហើយតគងមរ្រកែ៏អស់កល្ប

ដែរឬនទ?»

ខអលយ�ើរ�ូណលអឈិល.ៃលម្ស្តមក្នុង

្ណៈម្បធាៃនៃ្ ួកចឈិតសឈិបនាក់« I Am a 
Child of God»Liahonaខែឧសភា

ឆ្នាំ២០១៦ទំ្័រ២7។

្គរួស្�	ខ្នុំ	និរ	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	មន	អា�ម្�៍	ថា	្េះវ�បិតាសរួគ៌	បាន	ឱប	ខ្នុំ	

អហើ�	លរួរអោម	ចិត្	ខ្នុំ	។

អស្ក	�បស់	អ�ើរ	បាន	អ្វើ	កា�តម	អាហា�	អៅ	មរួ�	នថងៃ	មុន	ោរ	

បាន	ដឹរ	ខ្លអួន	អឡើរ	វិញ	។	អ�ើរ	អជឿ	ថា	្េះវ�បិតាសរួគ៌	បាន	ស្តៅប់	

កា�េ្ិស្ឋាន	�បស់	អ�ើរ	អហើ�	ថា	កា�ដឹរ	ខ្លអួន	�បស់	េិមម៉ា	គឺ	ជា	

លទ្ផល	ផ្ទាល់	ដដល	អកើត	មក	េី	កា�តម	អនះ	។	ចាប់តាំរ	េី	អោះ	

មក	េិមម៉ា	បាន	ជា	សះអស្ើ�	ទាំរ្សុរ	។	ចាប់តាំរ	េី	អ្ោះថានាក់	

អោះ	មក	បាន	្បាំ	នថងៃ	ោរ	អាច	និយ�	បាន	វិញ	អហើ�	្បាំបរួន	នថងៃ	

អ្កា�មក	ោរ	បាន	អចញ	េី	មន្ី�អេទ្យ	។	ោរ	បាន	អៅ	អលើ	អ្េី	

�ុញ	េស់	��ៈអេល	្បាំ	សបាតៅហ៍	អហើ�	អ្កា�	មក	បាន	ចាប់អផ្ើម	

ទទរួល	កា�េយាបាល	អោ�	ចលោ	។

្បដហល	មរួ�	ដខ	បោទាប់	េី	អ្ោះថានាក់	អោះ	មក	ខ្រ	�បស់	ខ្នុំ	បាន	

�ឺ	អោ�ស្�	ដត	កា�អលើក	េិមម៉ា	។	អា�ម្�៍	នន	ភាេទន់អខសា�	

ទាំរ	្ រ	�ូបកា�	និរ	្រ	វិញ្ញា�	បាន	សន្ប់	អលើ	�ូប	ខ្នុំ	។	អតើ	ខ្នុំ	

អាច	បន្	អមើល	ដថ	ោរ	យ៉ារ	ដូចអម្ច	?

ោ	�ប់	មរួ�	អា�ម្�៍	បអោទាស	ខ្លអួន	ឯរ	ដដល	មន	

ភាេទន់អខសា�	អោះ	បាន	ដ្ប	កាន់ដត	្ ងៃន់	អឡើរ	ដដល	មិន	អាច	

្ទាំ្ទ	បាន	។	ខ្នុំ	បាន	អចញ	េី	ផ្ះ	អហើ�	បាន	អ�ើញ	អ្េី	ដវរ	

មរួ�	អៅ	សរួន	ឧទយាន	ជា	កដន្លរ	ដដល	ខ្នុំ	បាន	េ្ិស្ឋាន	អៅ	

្េះវ�បិតាសរួគ៌	េស់	្បដហល	ជា	មរួ�	អម៉ារ	។	អោះ	ជា	្ោ	ដំបូរ	

អៅ	ក្នុរ	ជីវិត	ខ្នុំ	ដដល	ខ្នុំ	ទទរួល	េំណាច	ដ៏	មហិម	នន	ដងាវា�្រួន	

�បស់	្េះេរ្គសអ្ងារះ	អលើ	�ូប	ខ្នុំ	។	្គប់	កា��ឺចាប់	និរ	ទុក្ខ្េរួ�	

ដដល	ខ្នុំ	បាន	ដ�ក	េន់	្តូវបាន	ដក	អចញ	េី	�ូប	ខ្នុំ	បន្នុក	ទាំរេស់	�បស់	

ខ្នុំ	្តូវបាន	ស្មល	េី	ស្មា	�បស់	ខ្នុំ	បោទាប់	េី	កា�េ្ិស្ឋាន	អោះ	។	

េិមម៉ា	បន្	ជិះ	�អទះ	�ុញ	អហើ�	ខ្នុំ	បាន	ទទរួល	កា�េយាបាល	ខ្រ	�បស់	

ខ្នុំ	ជាអទៀរទាត់	ប៉ុដន្	ខ្នុំ	្តូវបាន	េ្រឹរ	ឲ្យ	បន្	អឆាពះ	អៅ	មុខ	អទៀត	។

មរួ�	ឆានាំ	អ្កា�	មក	េិមម៉ា	អាច	�ត់	អសើច	និទាន	អ�ឿរ	អហើ�	

គិតគូ�	ដូច	ជា	កូន	អក្រ	អា�ុ	បរួន	ឆានាំ	។

អ�ើរ	ដឹរ	ថា	មន	្េះវ�បិតា	គរ់	អៅ	ស្ថានសរួគ៌	ដដល	អេញ	អោ�	

អសចក្ី្សឡាញ់	ដដល	មន	្េះទ័�	្ វា�ខវល់	ចំអោះ	េរួកអ�ើរ	

អហើ�	ស្រល់	អ�ើរ	មនាក់ៗ	។	្ទរ់	្ជាប	េី	ឧបសគ្គ	ោោ	ដដល	អ�ើរ	

ឆ្លរ	កាត់	។	ខ្នុំ	នឹរ	ោមាន	មន្ិលសរ្ស័�	េំេី	េេ្ទូតអហតុ	ោោ	ដដល	

្ទរ់	បាន	្បទាន	ដល់	េរួកអ�ើរ	តាម��ៈ	កា�េ្ិស្ឋាន	តមអាហា�	

និរ	កា�្បសិទ្េ�	បេវជិតភាេ	អឡើ�	។	◼

អ្នកនធិពន្�ស់រៅក្ននុង្ ំបន់�ដ្ឋធានតីនន្បរទសោណឺម្៉ាក។
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មនុស្ស	ជា	អ្ចើន	ចាត់ទុក	េ្ក	ថា	ជា	បុគ្គល

�ស់រៅក្ននុងស�ស្សវ្្ស�៍។	ខ្នុំ	សូម	ទទរួល	

ស្រល់	ថា	អៅ	អេល	េ្ក	សរ្គម	វិទូ	អៅ	

	េ្ក	អោ�	អ្បើ	ោក្យ	អោះ	អហើ�	េិេ�៌ោ	កា�សិកសា	

�បស់	ខ្លអួន	េំេី	�ូប	េ្ក	ទាំរេស់	ោនា—ចំ�រ់ចំ�ូលចិត្	

និរ	កា�មិនចូលចិត្	អា�ម្�៍	និរ	ទំអោ�ចិត្	

ភាេ្លាំរ	និរ	ភាេអខសា�	�បស់	េ្ក—អោះ	ខ្នុំ	េុំ	

្ស�ុកចិត្	អឡើ�	។	មន	េវី	មរួ�	ទាក់ទរ	នឹរ	�អបៀប	

ដដល	េរួកអគ	អ្បើ	ោក្យ	បុគ្គល�ស់រៅក្ននុងស�ស្សវ្្ស�៍	

ដដល	អ្វើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	ខវល់	ចិត្	។	និយ�	ឲ្យ	្តរ់	ខ្នុំ	េុំ	ចាប់	

អា�ម្�៍	អលើ	េវី	ដដល	សង្គមវិទ	ូនិយ�	េំេី	េ្ក	

	ជារ	េវី	ដដល	្េះេមចាស់	បាន	មន	បន្ទូល	េំេី	េ្ក		

អោះ	អទ	។

អេល	ខ្នុំ	េ្ិស្ឋាន	េំេី	េ្ក	អហើ�	ទូល	សរួ�	្េះេមចាស់	

ថា	អតើ	្ទង	់មន	្េះទ័�	យ៉ារ	ណា	ចំអោះ	េ្ក	អោះ	

ខ្នុំ	ទទរួល	អា�ម្�៍	ខុស	ោនា	ឆាងា�	េី	េវី	ដដល	សរ្គម	វិទូ	

បាន	និយ�	។	អា�ម្�៍	្ រ	វិញ្ញា�	ដដល	ខ្នុំ	បាន	

ទទរួល	េី	េ្ក	ោំ	ខ្នុំ	ឲ្យ	អជឿ	ថា	ោក្យ	បុគ្គល�ស់រៅក្ននុង

ស�ស្សវ្្ស�៍	អាច	ជា	ោលា	ដ៏	ល្	បំផុត	ចំអោះ	េ្ក—ប៉ុដន្	

មន	មូលអហតុ	ខុស	ោនា	ឆាងា�	េី	េវី	ដដល	សរ្គមវិទូ	អាច	

�ល់	បាន	អៅ	អទៀត	។

ោក្យ	បុគ្គល�ស់រៅក្ននុងស�ស្សវ្្ស�៍	ជា	ោលា	ដ៏	

ល្	បំផុត	ចំអោះ	េ្ក	អបើ	ោក្យ	អោះ	�ំឭក	េ្ក	ថា	អតើ	េ្ក	ជា	

ន�ណា	ឲ្យ្បាកដ	និរ	ថាអតើ	អោលបំ�រ	�បស់	េ្ក	

គឺ	ជា	េវី	ឲ្យ្បាកដ	អោះ	។	បុគ្គល	�ស់អៅ	ដ៏	អស្មាះ្តរ់	

មនាក់	ក្នុរ	សហស្សវត្ស�៍	គឺ	ជា	បុគ្គល	ដដល	បាន	បអ្រៀន	

អហើ�	្តូវបាន	បអ្រៀន	ដំ�ឹរល្	នន	្េះអ�ស៊ូវ្គីស្	

កាល	អៅ	ជីវិត	មុន	ឆាក	ជីវិត	អនះ	និរ	ជា	បុគ្គល	ដដល	

បាន	ចុះ	អសចក្ី	សញ្ញា	ជាមរួ�	្េះវ�បិតាសរួគ៌	អ�ើរ	

អេល	អោះ	ទាក់ទរ	នឹរ	កតាតៅ	នន	ភាេេរ់អាច—ដដល	

ជា	កតាតៅ	នន	ភាេេរ់អាច	្ងសតីលធម	៌ោោ—ដដល	

េរួកអគ	នឹរ	្បតិបត្ិ	តាម	អៅ	អលើ	ដផនដី	អនះ	។

បុគ្គល	�ស់អៅ	ដ៏	អស្មាះ្តរ់	មនាក់	ក្នុរ	សហស្សវត្ស�៍	

គឺ	ជា	បុ�ស	ឬ	្ស្ី	មនាក់	ដដល	្េះ	ទុក	្េះទ័�	បញ្ទូន	ឲ្យ	

មក	អកើត	អលើ	ដផនដី	េំឡនុរ	សម័�	កាន់កាប់	្តរួត្តា	

ដ៏	មន	មន	ភាេ	ច្មុរចអ្មើន	បំផុត	ក្នុរ	្បវត្ិស្្ស្	

េិភេអោក	។	បុគ្គល	�ស់អៅ	ដ៏	អស្មាះ្តរ់	មនាក់	ក្នុរ	

សហស្សវត្ស�៍	គឺ	ជា	បុ�ស	ឬ	្ស្ី	ដដល	�ស់អៅ	បច្ចនុប្ន្	

អនះ	អដើម្ី	ជរួ�	អ�ៀបចំ	មនុស្ស	ស្មប់	កា�យរ	មក	ជា	

អលើក	ទី	េី�	នន	្េះអ�ស៊ូវ្គីស្	និរ	រាជ្យ	នន	សហស្សវត្ស	

«អ្ក្ តឺជា្ ូជយម្ជើសយរើសខ�ល

ម្តូវបាៃខតងតាំងយោយម្្រះ

ឲ្យយធ្វើកឈិច្ចរោរ�៏អសាចារ្យ—យ�ើម្រី

ជួយយរៀបចំមៃុស្សយលើយលាក

យៃរះសម្រាប់រោរយងមកជា

យលើកទរី្ រីរ។

នតកាកឈរន�ើងជា

យោយម្បធាៃ

រ័សុលអឈិមណឈិលសុៃ

តបធានកូរេុមននពួក្ វក

ែប់ពីរនាក់

បុគ្គលរស់នៅែ៏ន្មះត្រង់ក្នុង

រច្
នា
រូប
ភា
ព
ន
ោ
យ
ស

្តក
្
ីរ
ីហ
វ្

នាយ
ន�
ើរ

សហស្សវ្រ្សរ៍
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យ
ុវម
ជ
្ឈិម
វ័យ

តព
ះគ
ម្ីរ
មរ
មន

ស
ក្ខីយ

បទ
មួយ

នទ
ៀ្រ
អំព
ីតព
ះនយ

ស
៊ូវតគ
ីស
្ទ
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្ទរ់	។	ចូ�	កុំ	�ល់	្ចឡំ	អឡើ�—េ្ក	បាន	អកើត	

មក	អដើម្ី	អ្វើ	ជា	បុគ្គល	�ស់អៅ	ដ៏	អស្មាះ្តរ់	មនាក់	ក្នុរ	

សហស្សវត្ស�៍	។

សំ�ួ�	សរួ�	ថា	«	អតើ	េ្ក	អាច	អ្កាក	��	អឡើរ	អហើ�	

�ស់អៅ	ជា	បុគ្គល	ដ៏	អស្មាះ្តរ់	មនាក់	ក្នុរ	សហស្សវត្ស�៍	បាន	

យ៉ារ	ដូចអម្ច	»	?	ខ្នុំ	មន	េនុស្សន៍	ចំនរួន	បរួន	។

១.�ឃឹងថ្អ្កជាៃរណាឲ្យម្បាក�

ចូ�	ចំណា�	អេល	គិត	អោ�	�កចិត្	ទុកោក់	

ចំអោះ	អសចក្ី	េិត	ទាំរអនះ	៖

•		 េ្ក	គឺ	ជា	បុ្តា	ឬ	បុ្តី	ដដល	បាន	អ្ជើសតាំរ	

�បស់	្េះ	។

•		 េ្ក	្តូវបាន	បអរកើត	មក	អៅ	តាម	�ូបរារ	�បស់	

្ទរ់	។

•		 េ្ក	្តូវបាន	បអ្រៀន	អៅ	ឯ	េិភេ	វិញ្ញា�		

អដើម្ី	អ្តៀមខ្លអួន	ស្មប់	េវីៗ	ដដល	េ្ក	នឹរ	

	ជរួប	្បទះ	េំឡនុរ	សម័�	ចុរ	បរ្ស់	អៅ	នថងៃ	

ចុរអ្កា�	អនះ	(	សូមអមើល	គ.	និរ	ស.	

138:56	)	។	កា�បអ្រៀន	អោះ	ស្ិតអស្�	អៅ	

ជាមរួ�	េ្ក	!

េ្ក	កំេុរ	�ស់អៅ	ក្នុរ	«	អម៉ារ	ទី	ដប់	មរួ�	»	។	

្េះេមចាស់	បាន	្បកាស	ថា	អនះ	គឺ	ជា	អេល	ចុរអ្កា�	

ដដល	្ទរ់	នឹរ	្តាស់	អៅ	េរួក	អ្វើកា�	អៅ	ក្នុរ	ចមកា�	

ទំោំរបា�	្ទរ់	ឲ្យ	្បមូល	េ្ក	្តូវបាន	អ្ជើសតាំរ	

េី	ទិស	ទាំរ	បរួន	នន	ដផនដី	។	(	សូម	អមើល	គ.	និរ	ស.	

33:3-	6	)	។	អហើ�	អ្នក	្តូវបាន	បញ្ទូន	ឲ្យ	មក	�រួម	

ចំដ�ក	ក្នុរ	កា�្បមូល	អនះ	។	ខ្នុំ	បាន	អ�ើញ	អោ�	ខ្លអួន	

ខ្នុំ	ម្រអហើ�	ម្រ	អទៀត	េំេី	អានុភាេ	ដ៏	្ លាំរកាលា	នន	បុគ្គល	

�ស់អៅ	ដ៏	អស្មាះ្តរ់	ក្នុរ	សហស្សវត្ស�៍	កាល	េរួកអគ	ោំ	

មនុស្ស	ដនទ	អទៀត	ឲ្យ	ស្រល់	អសចក្ីេិត	។	អនះ	គឺ	ជា	

ចំដ�ក	មរួ�	នន	េត្សញ្ញា�	និរ	អោលបំ�រ	�បស់	

េ្ក	ក្នុរ	ោម	ជា	េូជ	នន	អោក	េ័្បាហាំ	(	សូមអមើល	

កាឡាទី	3:26–29	)	!

ប៉ុោមាន	ដខ	កន្លរ	អៅ	ដវន�ី	ភ�ិយ	ខ្នុំ	និរ	ខ្នុំ	បាន	មន	

បទេិអស្្ន៍	មរួ�	ដ៏	េស្ចា�្យ	អៅ	្បអទស	ស៊ីអប�ី	។	ក្នុរ	

ចំអណាម	េ្ក	�រួម	ដំអ�ើ�	ជាមរួ�	អ�ើរ	អៅ	នថងៃ	អ�ៀបចំ	អៅ	

ទី្កុរ	េឺខឺត	មន	្បធាន	អបសកកម្	្ហ្គិអោ�ី	អេស	

្ប៊ីនតុន	្េមទាំរ	ភ�ិយ	អោក	គឺ	ស្លី	និរ	កូន	្បុស	

្តឡប់	មក	េី	អបសកកម្	វិញ	គឺ	ស្ំ	ដដល	បាន	បអ្មើ	

អបសកកម្	�បស់	ខ្លអួន	អៅ	្បអទស	�ុស្សនុី	។	អ�ើរ	បាន	អៅ	

ទស្សោ	បឹរ	នបកាល	និរ	តូប	លក់	ឥវា៉ន់	អៅ	អលើ	មត់	

បឹរ	អោះ	។

អេល	អ�ើរ	មក	ដល់	ឡាន	�បស់	អ�ើរ	វិញ	អ�ើរ	

បាន	សមរល់	ថា	ស្ំ	មិន	បាន	មក	ជាមរួ�	អ�ើរ	អោះ	

អទ	។	បន្ិច	អ្កា�	មក	ោត់	បាន	្តឡប់	មក	វិញ	

ដថមទាំរ	បាន	ោំ	្ស្ី	ចំណាស់	បន្ិច	មក	ជាមរួ�	ផរ	

អ្មាះ	វា៉ដលនទីណា	។	វា៉ដលនទីណា	បាន	ដថ្លរ	ជា	

ភាស្	កំអ�ើត	�ុស្សនុី	�បស់	ោរ	ថា	«	ខ្នុំ	ចរ់	ជរួប	មដា�	

�បស់	�ុវជន	�ូប	អនះ	។	ោត់	ជា	អក្រ	អចះ	គរួ�សម	ឆាលាត	

ដថមទាំរ	ចិត្	ល្	!	ខ្នុំ	ចរ់	ជរួប	មដា�	�បស់	ោត់	!	»	

ខជ្ៃ្វរីអ័រៃូេឈិៃ
ក្នុងកូរេុមននពួក្វកែប់ពីរនាក់
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វា៉ដលនទីណា	្តូវបាន	ទាក់ចិត្	នឹរ	ទឹកមុខ	្សស់ប៉្បិម	

និរ	អេញ	អោ�	េំ��	�បស់	ស្ំ	។

ស្ំ	បាន	ដ�ោំ	ទាំរ	មដា�	និរ	ឪេុក	ឲ្យ	

វា៉ដលនទីណា	ស្រល់	អហើ�	បាន	ផ្ល់	កូន	អសៀវអៅ	

	មរួ�	េំេី	្េះេរ្គ	សអ្ងារះ	្េមទាំរ	បាន	ឲ្យ	េ្ក	

ផ្សេវផសា�	ស្សោ	អៅ	ជរួប	ោត់	។	អ្កា�	មក	កាល	

េ្ក	ផ្សេវផសា�	ស្សោ	បាន	អៅ	បអ្រៀន	ោត់	ទាំរ		

ផ្ល់	្េះគម្ី�	ម�មន	មរួ�	កបាល	អោះ	ោត់	បាន	សនយា	

ថា	នឹរ	អាន	វា	។	្ស្ី	បីបរួន	ោក់	អផ្សរ	អទៀត	ដដល	

អ្វើកា�	អៅ	ផសា�	អោះ	ក៏	មន	ចិត្	ចរ់	អាន	្េះគម្ី�	

ដដល	វា៉ដលនទីណា	បាន	ទទរួល	អោះ	ដដ�	។	អ�ើរ	

េុំ	ដឹរ	ថា	អ�ឿរ	អោះ	បញ្ចប់	អៅ	យ៉ារ	ដូចអម្ច	អទ	ប៉ុដន្	

អោ�ស្�	េន្លឺ	ដ៏	េិអសស	ដដល	ស្ំ	មន	ក្នុរ	ខ្លអួន	អោះ	

វា៉ដលនទីណា	និរ	មិត្	ខ្លះ	�បស់	ោត់	្តូវ	បាន	ោំ	ឲ្យ	

ស្រល់	ដំ�ឹរល្	។

បុគ្គល	�ស់អៅ	ដ៏	អស្មាះ្តរ់	ក្នុរ	សហស្សវត្ស�៍	ដូចជា	

ស្ំ	ដឹរ	យ៉ារ	្បាកដ	ថា	ខ្លអួនអគ	ជា	ន�ណា	។	េរួកអគ	

ជា	សិស្ស	ដ៏	េិត	�បស់	្េះអ�ស៊ូវ្គីស្	ដដល	អ្បើ	្គប់	

ឱកាស	ដដល	មន	អដើម្ី	ជរួ�	ខ្លអួនឯរ	និរ	មនុស្ស	ដនទ	

អទៀត	អ�ៀបចំ	ស្មប់	�ជ្កាល	នន	សហស្សវត្ស�៍	�បស់	

្េះេរ្គ	សអ្ងារះ	។

អហតុដូអចានាះ	អហើ�	េនុស្សន៍	ទី	មរួ�	�បស់	ខ្នុំ	គឺ		

្តូវ	ដឹរ	រោយខលែលួនអ្នក	ថា	េ្ក	ជា	ន�ណា	ឲ្យ	្បាកដ	។	

ចូ�	ទូល	សរួ�	្េះវ�បិតាសរួគ៌	�បស់	េ្ក	អៅ	ក្នុរ	្េះោម		

នន	្េះអ�ស៊ូវ្គីស្	ថាអតើ	្ទរ់	មន	្េះទ័�	ដូចអម្ច	

ចំអោះ	េ្ក	និរ	អបសកកម្	�បស់	េ្ក	អលើ	ដផនដី	អនះ	។	

្បសិន	អបើ	េ្ក	ទូល	សរួ�	អោ�	អស្មាះ	េស់	េី	ចិត្	ឲ្យ	បាន	

អ្ចើន	ដរ	អោះ	្េះវិញ្ញា�	នឹរ	ខ្សឹប	្បាប់	អសចក្ីេិត	

ដដល	ផ្លាស់ប្ទូ�	ជីវិត	ដល់	េ្ក	។	សូម	កត់្តា	អា�ម្�៍	

ទាំរអោះ	អមើល	វា	ជា	ញឹកញាប់	�រួច	អ្វើតាម	អោ�	

្បាកដ្បជា	។

ខ្នុំ	សូម	សនយា	នឹរ	េ្ក	ថា	អបើ	េ្ក	ចាប់អផ្ើម	�ល់	ដត	

បន្ិច	េំេី	េវី	ដដល	្េះវ�បិតាសរួគ៌	ទត	អ�ើញ	ក្នុរ	េ្ក	និរ	

េវី	ដដល	្ទរ់	�ំេឹរ	ឲ្យ	េ្ក	អ្វើ	អដើម្ី	្ទរ់	អោះ	ជីវិត	េ្ក	នឹរ	

ផ្លាស់ប្ទូ�	ជានិច្ច	!

កាល	អោះ	គឺ	ឆានាំ	1985	។	េំឡនុរ	អេល	

ភាេតានតឹរ	្ រ	នអយបា�	ដដល	អៅ	ថា	ស្ងារម	

្តជាក់	អោះ	េុំ	ដមន	្ោន់	ដត	កំដេរ	ដ៏	្ ំ	ដដល	េុះ	ដចក	

ទី្កុរ	ដប៊កឡាំរ	អោះ	អទ	ប៉ុដន្	េឺ�៉ុប	្ រ	អកើត	ទាំរ	មូល	

បាន	ស្ិត	អៅ	អ្កាម	នឹម	សរកត់សរកិន	នន	លទ្ិ	កុម្នុ�និស	

ផរដដ�	។	ស្សោ	ទាំរេស់	្តូវបាន	បិទ	អហើ�	

កា�ថាវា�បរ្គំ	្ រ	ស្សោ	្តូវបាន	ោក់	កំហិត	យ៉ារ	

តឹរ�ុឹរ	។

ខ្នុំ	មន	អាជីេ	ជា	េ្ក	វះកាត់	អបះដូរ	អដើម្ី	សអ្ងារះ	

ជីវិត	មនុស្ស	ជា	អ្ចើន	ប៉ុដន្	ខ្នុំ	គាមន	បទេិអស្្ន៍	ដដល	

ោំ	ខ្នុំ	ឲ្យ	អជឿ	ថា	ខ្នុំ	អាច	អបើក	ឲ្យ	មន	កា�្បកាស	ដំ�ឹរល្	

អៅ	បណាដោ	្បអទស	ោោ	អឡើ�	។	ប៉ុដន្	េយាកា�ី	បាន	ផ្ល់	

កា�ចាត់តាំរ	មរួ�	ដល់	ខ្នុំ	ដូអច្ះ	ខ្នុំ	បាន	ចាប់អផ្ើម	អ្វើ	េវី	

ដដល	ទំនរ	ជា	មិន	អាច	អៅ	�រួច	ចំអោះ	ខ្នុំ	។

អេល	ចាប់អផ្ើម	ដំបូរ	ឧបសគ្គ	ោោ	បាន	អកើត	អឡើរ	

ចំអោះ	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	បាន	អៅ	ដល់	្បអទស	ជា	អ្ចើន	ដដល	ខ្នុំ	េុំ	

ដឹរ	ថា	្តូវ	អៅ	ទីណា	អោះ	អទ	។	អទាះជា	ខ្នុំ	អាច	�ក	អ�ើញ	

អ្មាះ	ម្ន្ី	�ោឋាភិបាល	ដដល	្តូវ	ជរួប	ក៏	អោ�	ក៏	វា	មិន	

ដមន	ជា	អ�ឿរ	ចដម្លក	អោះ	អទ	ដដល	កា�្បជុំ	្តូវ	លុបអចាល	

អៅ	ោទី	ចុរអ្កា�	ឬ	្តូវ	េនយា�អេល	អោះ	។	ក្នុរ	

្បអទស	មរួ�	អៅ	អេល	កា�ណាត់ជរួប	្តូវបាន	េនយា�	��ៈ	

អេល	េី�	នថងៃ	មន	កា�ល្អួរ	ជាអ្ចើន	បានអកើត	អឡើរ	អដើម្ី	

ស្កល្រ	ខ្នុំ—�រួមមន	កា�លក់ដូ�	និរ	សកម្ភាេ	ខុស	

ចបាស់	អផ្សរៗ	។	្ោ	មរួ�	កា�្បជុំ	្តូវបាន	អបើក	អោ�	

មន	កា�បញ្ជា	ឲ្យ	ខ្នុំ	ចាកអចញ	ជាបនាទាន	់!

ប៉ុដន្	្េះេមចាស់	អាច	អ្វើ	កិច្ចកា�	�បស់	្ទរ់	បាន	

(	សូមអមើល	នីនហវទី	2	27:20–21	)	អហើ�	ខ្នុំ	មន	

ឯកសិទ្ិ	អដើម្ី	អ�ើញ	េេ្ទូតអហតុ	មរួ�	អហើ�	មរួ�	អទៀត	

—ជានិច្ច	អហើ�	មន	ដត	បនាទាប់ពតី	ខ្នុំ	បាន	គិត	អោ�	

ល្ិតល្ន់	្បឹរដ្បរ	អោ�	េរ់អាច	និរ	េ្ិស្ឋាន	

អោ�	អស្មាះ	ប៉ុអណាណះ	។

្បអទស	មរួ�	ចំនរួន	បាន	ទទរួលស្រល់	ស្សោច្ក	

េីមុន	កំដេរ	ទី្កុរ	ដប៊កឡាំរ	បាន	�លំ	ចុះ	។	អ្កា�ៗ	

មក	អទៀត	មន	្បអទស	ដនទ	បាន	ទទរួល	ស្រល់	ដដ�	។	

ក្នុរ	ឆានាំ	1992	ខ្នុំ	អាច	រា�កា��៍	អៅ	កាន់	្បធាន	

២.រំ្ឃឹង—យៃើយយម្តៀមែលេលួៃ—សយម្មចបាៃភា្មឈិៃអាច

យៅរួច

្េះ	បាន	ដតរដត	ត្មូវ	ឲ្យ	បុ្តាបុ្តី	្ទរ់	ដដល	អ្វើ	

អសចក្ី	សញ្ញា	អ្វើ	កិច្ចកា�	ដ៏	លំបាកៗ	។	អោ�ស្�	ដត	

េ្ក	គឺ	ជា	បុ្តា	បុ្តី	្េះ	ដដល	�កសា	អសចក្ី	សញ្ញា	�ស់អៅ	

ក្នុរ	សម័�	ចុរ	បរ្ស់	ោ	នថងៃ	ចុរអ្កា�	អោះ	្េះ	នឹរ	

ត្មូវ	ឲ្យ	អ្នក	អ្វើ	កិច្ចកា�	លំបាកៗ	។	េ្ក	អាច	អជឿជាក់	

អលើ	វា	បាន—គឺ	កា�ស្កល្រ	អៅ	អលើ	េ័្បាហាំ	េុំ	

�ប់	្តឹម	េ័្បាហាំ	អោះ	អទ	(	សូមអមើល	គ.	និរ	ស.	

101:4–5	)	។

ខ្នុំ	ដឹរ	េំេី	ក្មិត	ភ័�្លាច	ដដល	អាច	នឹរ	មន	អេល	

្តូវបាន	អស្ើ	ឲ្យ	អ្វើ	េវី	មរួ�	ដដល	ហាក់ដូចជា	អលើស	ឆាងា�	

េី	សមត្ភាេ	�បស់	េ្ក	។	ខ្នុំ	បាន	អ្វើ	ជា	សមជិក	ក្នុរ	

កូ�៉ុម	នន	េរួក	ស្វក	ដប់េី�	ោក់	េស់	��ៈ	អេល	19	ដខ	

អៅអេល	្បធាន	ដស្នអស៊ី�	ដបុល�ូ	�ឹមបឹល	(	ឆានាំ	

1895–1985	)	បាន	ទទរួល	ម��ភាេ	អៅ	។	អៅ	

ក្នុរ	កា�្បជុំ	ដំបូរ	�បស់	គ�ៈ្បធាន	ទី	មរួ�	និរ	កូ�៉ុម	

នន	េរួក	ស្វក	ដប់េី�	ោក់	បោទាប់	េី	្បធាន	ដេ៊សរា៉	ថាហវ	

ដប៊នសឹន	(	ឆានាំ	1899–1994	)	្តូវបាន	ដតរតាំរ	

អោក	បាន	ផ្ល់	កា�ចាត់តាំរ	េិអសសៗ	អៅកាន់	េរួកដប់	

េី�	ោក់	។	កា�ដ�ោំ	�បស់	អោក	ចំអោះ	ខ្នុំ	�រួមមន	៖	

«	ដេលអ�ើ�	�ិលសុន	េ្ក	្តូវ	អបើក	កា�្បកាស	

ដំ�ឹរល្	អៅ	បណាដោ	្បអទស	េឺ�៉ុប	្ រ	អកើត	»	។

អ្កម្តូវបាៃបញ្ទូៃឲ្យមករួម

ចំខណកក្នុងរោរម្បមូលអ្កម្តូវបាៃ

យម្ជើសតាំងយៃរះ។ែ្នុំបាៃយ�ើញ

យោយែលេលួៃែ្នុំម្ងយៃើយម្ងយទៀតអំ្រី

អាៃុភា្�៏ខាលាំងរោលានៃបុ្្គលរស់យៅ

�៏យសាមរះម្តង់ក្នុងសៃស្សវត្សរ៍រោល

្ួកយ្នាំមៃុស្ស�នទយទៀតឲ្យសារល់

យសចក្រី្ឈិត។
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ដប៊នសឹន	ថា	អ្កា�មក	ស្សោច្ក	្តូវបាន	ស្ថាបោ	

ក្នុរ	្គប់	្បអទស	អៅ	េឺ�៉ុប	្ រ	អកើត	!

ក្នុរ	ោម	ជា	បុគ្គល	�ស់អៅ	ដ៏	អស្មាះ្តរ់	ក្នុរ	

សហស្សវត្ស�៍	្េះេមចាស់	អាច	�ំេឹរ	ថា	អ្នក	ក៏	នឹរ	

សអ្មច	បាន	អ�ឿរ	ជា	្បវត្ិស្្ស្	ដដ�	!	េ្ក	នឹរ	្តូវបាន	

ត្មូវ	ឲ្យ	ទទរួល	�ក	កិច្ចកា�	លំបាកៗ	អហើ�	កាលា�	ជា	

ឧបក��៍	អៅ	ក្នុរ	្េះហស្	�បស់	្េះេមចាស់	។	អហើ�	

្ទរ់	នឹរ	អ្វើ	ឲ្យ	េ្ក	សអ្មច	បាន	នូវ	កិច្ចកា�	លំបាក	ទាំរ	

អោះ	។

អតើ	េ្ក	នឹរ	សអ្មច	បាន	នូវ	កិច្ចកា�	លំបាក	ទាំរ	អោះ	

បាន	យ៉ារ	ដូចអម្ច	?	តាម��ៈ	កា�អ្វើ	េវី	្គប់	យ៉ារ	ដដល	

ត្មូវ	ឲ្យ	មន	អដើម្ី	េ្រឹរ	អសចក្ី	ជំអនឿ	�បស់	េ្ក	អលើ	

្េះអ�ស៊ូវ្គីស្	តាម��ៈ	កា�បអរកើន	កា��ល់ដឹរ	េំេី	

អោលលទ្ិ	ដដល	បាន	បអ្រៀន	អៅ	ក្នុរ	ស្សោច្ក	្ទរ់	

ដដល	បាន	ស្ដា�អឡើរវិញ	និរ	កា�ដសវរ�ក	អសចក្ីេិត	

អោ�	ឥត	្ស្ក្ស្ន្	។	អៅ	អេល	េ្ក	្តូវបាន	ត្មូវ	

ឲ្យ	អ្វើ	កិច្ចកា�	លំបាកៗ	េ្ក—ក្នុរ	ោម	ជា	បុគ្គល	�ស់អៅ	

ដ៏	អស្មាះ្តរ់	ក្នុរ	សហស្សវត្ស�៍	ដដល	ចាក់្គឹះ	អៅ	អលើ	

អោលលទ្ិ	ដ៏	េិត—នឹរ	អាច	្ ន	អៅ	មុខ	អោ�	

ក្ីជំអនឿ	អហើ�	បន្	អ្វើ	វា	ជានិច្ច	អហើ�	�ីករា�	អ្វើ	េវី	

ទាំរេស់	ដដល	មន	ក្នុរ	េំណាច	�បស់	េ្ក	អដើម្ី	បំអេញ	

្េះបំ�រ	�បស់	្េះេមចាស់	(	សូមអមើល	គ.	និរ	ស.	

123:17	)	។

េ្ក	នឹរ	មន	្ោ	ដដល	េ្ក	នឹរ	បាក់ទឹកចិត្	

ទាំរ្សុរ	។	ដូអច្ះ	សូម	េ្ិស្ឋាន	អដើម្ី	មន	

ភាេកាលាហាន	អដើម្ី	កុំ	ចុះចាញ់	អឡើ�	!	េ្ក	នឹរ	

្តូវកា�	កមលាំរ	អោះ	អ្ោះ	វា	នឹរ	មន	មនុស្ស	ចាប់	

អា�ម្�៍	កាន់ដត	តិច	អៅៗ	ក្នុរ	កា�អ្វើ	ជា	េរួក	ប�ិសុទ្	នថងៃ	

ចុរអ្កា�	។	ជា	េកុសល	បុគ្គល	មរួ�	ចំនរួន	ដដល	េ្ក	

គិត	ថា	ជា	មិត្	�បស់	េ្ក	អោះ	នឹរ	ក្ត់	េ្ក	។	អហើ�	អ�ឿរ	

ខ្លះ	នឹរ	ហាក់ដូចជា	េុំ	�ុត្ិ្ម៌	អឡើ�	។

យ៉ារ	ណា	ក៏	អោ�	ខ្នុំ	សូម	សនយា	ថា	អេល	

េ្ក	អដើ�តាម	្េះអ�ស៊ូវ្គីស្	េ្ក	នឹរ	�កអ�ើញ	

ភាេសុខស្ន្	និរ	េំ��	េិត	។	អេល	េ្ក	�កសា	

ក្ីសញ្ញា	អោ�	មន	ភាេ្បាកដ្បជា	កាន់ដត	ខ្ស់	

អហើ�	អេល	េ្ក	កា�ោ�	ស្សោច្ក	និរ	នគ�្េះ	អៅ	

អលើ	ដផនដី	អនះ	អោះ	្េះេមចាស់	នឹរ	្បទានេ�	េ្ក	អោ�	

នូវ	កមលាំរ	និរ	្បាជាញា	អដើម្ី	សអ្មច	បាន	នូវ	កិច្ចកា�	

លំបាកៗ	។

៣.�ឃឹងរយបៀបទទួលបាៃម្្រះយចសាតោ្ រីសាថាៃសួ្៌

អ�ើរ	្គប់	ោនា	សុទ្	ដត	មន	ចមងៃល់	។	កា�េយាយម	

អ�ៀន	�ល់ដឹរ	អហើ�	ស្រល់	អសចក្ីេិត	គឺ	ជា	ដផ្ក	

មរួ�	ដ៏	សំ្ន់	ក្នុរ	បទេិអស្្ន៍	ជីវិត	�ដមរស្លាប់	�បស់	

អ�ើរ	។	ខ្នុំ	បាន	ចំណា�	អេល	ជា	អ្ចើន	ក្នុរ	ជីវិត	ខ្នុំ	អដើម្ី	

សិកសា	្ស្វ្ជាវ	។	េ្ក	ក៏	នឹរ	អ�ៀន	បាន	យ៉ារ	ល្	បំផុត	

អោ�	សរួ�	សំ�ួ�	ដ៏	បំផុសគំនិត	។

អៅ	្ោ	អនះ	មន	ោនា	អ�ើរ	មរួ�	ចំនរួន	កំេុរ	មន	បញ្ហា	

ក្នុរ	កា�ដឹរ	ថា	េវី	ដដល	ខ្លអួន	គរួ�ដត	អ្វើ	ក្នុរ	ជីវិត	។	េ្ក	ខ្លះ	

អទៀត	អាច	ឆងៃល់	ថាអតើ	េ្ក	្តូវបាន	េត់អទាស	េី	េំអេើបាប	

�បស់	េ្ក	អហើ�	ឬ	អៅ	។	េ្ក	ទាំរេស់	ោនា	ភាគ	អ្ចើន	ឆងៃល់	
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ថាអតើ	ន�ណា	ជា	នដគូ	េស់កល្	និរ	ថាអតើ	មនាក់	អោះ	អៅ	

ឯណា—និរ	េ្ក	ដដល	មិន	គរួ�	កាលា�	ជានដគូ	េ្ក	។

េ្ក	ខ្លះ	អាច	ឆងៃល់	ថាអតើ	អហតុេវី	បាន	ជា	ស្សោច្ក	

អ្វើ	េវី	មរួ�	ចំនរួន	ដដល	ស្សោច្ក	្តូវ	អ្វើ	។	េ្ក	

ទាំរេស់	ោនា	ជា	អ្ចើន	ោក់	អាច	េុំ	្បាកដ	េំេី	�អបៀប	

ទទរួល	បាន	ចអម្លើ�	ចំអោះ	កា�េ្ិស្ឋាន	�បស់	េ្ក	។

្េះវ�បិតាសរួគ៌	អ�ើរ	និរ	្េះរាជបុ្តា	្ទរ់	អ្តៀម	

្េះកា�	ជានិច្ច	អដើម្ី	អឆ្លើ�តប	អៅ	នឹរ	សំ�ួ�	ោោ	

តាម��ៈ	កា�បអ្មើ	នន	្េះវិញ្ញា�	ប�ិសុទ្	។	ប៉ុដន្	អោះ	

គឺ	អា្ស័�	អៅ	អលើ	ខ្លអួន	េ្ក	ដដល	្តូវ	អ�ៀន	អដើម្ី	បាន	

ភាេសក្ិសម	អហើ�	ទទរួល	បាន	ចអម្លើ�	ទាំរអោះ	។

អតើ	េ្ក	អាច	ចាប់អផ្ើម	្តរ់	ចំ�ុច	ណា	?	ចូ�	

ចាប់អផ្ើម	អោ�	ចំណា�	អេល	អៅ	ក្នុរ	ទីប�ិសុទ្	ឲ្យ	

បាន	កាន់ដត	អ្ចើន	។	្េះវិហា�ប�ិសុទ្	គឺ	ជា	ទីប�ិសុទ្	។	

ស្ោជំនុំ	ក៏	ជា	ទីប�ិសុទ្	ដដ�	ជា	ទី	ដដល	េ្ក	�ំឭក	

អសចក្ីសញ្ញា	អ�ៀរ	រាល់	នថងៃ	អាទិត្យ	អោ�	ទទរួល	

ទាន	ស្្កាម៉រ់	។	ខ្នុំ	សូម	េអញ្ើញ	េ្ក	អ្វើ	ឲ្យ	ផ្ះជរួល	

េអន្វាសិកោឋាន	អគោឋាន	ឬ	បន្ប់	�បស់	េ្ក	កាលា�	អៅ	ជា	

ទីប�ិសុទ្	ដដល	េ្ក	អាច	ដក	ខ្លអួន	េ្ក	អចញ	េី	ភាេ�ំ្ន	ដ៏	

អ្មាររឹត	នន	អោកិ�	អនះ	។

កា�េ្ិស្ឋាន	គឺ	ជា	គន្លឹះ	មរួ�	។	ចូ�	េ្ិស្ឋាន	អដើម្ី	

ឲ្យ	បាន	ដឹរ	ថា	េវី	ដដល	្តូវ	�ប់	អ្វើ	និរ	េវី	ដដល	្តូវ	

ចាប់អផ្ើម	អ្វើ	។	ចូ�	េ្ិស្ឋាន	អដើម្ី	ដឹរ	ថា	េវី	ដដល	្តូវ	

បដន្ម	អៅ	ក្នុរ	ស្ថានភាេ	�បស់	េ្ក	និរ	េវី	ដដល	្តូវ	

ដកអចញ	អដើម្ី	ឲ្យ	្េះវិញ្ញា�	អាច	គរ់	ជាមរួ�	េ្ក	យ៉ារ	

ប�ិបូ�	។

ចូ�	ទូល	េរវ�	្េះេមចាស់	សុំ	េំអណា�	នន	កា�អចះ	

សអរកត	។	អ្កា�	មក	ចូ�	�ស់អៅ	អហើ�	អ្វើកា�	ឲ្យ	បាន	

សក្ិសម	អដើម្ី	ទទរួល	េំអណា�	អោះ	្បអយជន៍	ឲ្យ	

កាលណា	្េឹត្ិកា��៍	ដ៏	្ចបូក្ចបល់	អលើ	េិភេអោក	

អនះ	អកើតអឡើរ	អោះ	េ្ក	នឹរ	ដឹរ	យ៉ារ	្បាកដ	ថា	េវី	

ដដល	េិត	និរ	េវី	ដដល	មិន	េិត	(	សូមអមើល	នីនហវទី	2	

31:13	)	។

បអ្មើ	មនុស្ស	អោ�	អសចក្ី្សឡាញ់	។	កា�បអ្មើ	

អេញ	អោ�	ក្ី	្សឡាញ់	ចំអោះ	េ្ក	ដដល	បាន	វអរវរ	ឬ	

មន	�បរួស	្ រ	វិញ្ញា�	អាច	អបើក	ចិត្	េ្ក	ឲ្យ	ទទរួល	

វិវ��ៈ	ផ្ទាល់ខ្លអួន	។

ចូ�	ចំណា�	អេល	កាន់ដត	អ្ចើន—កាន់ដត	អ្ចើន	

បំផុត—អៅ	ក្នុរ	ទីប�ិសុទ្	ដដល	្េះវិញ្ញា�	មន	

វត្មន	។	អោះ	មន	ន័�	ថា	ចំណា�	អេល	កាន់ដត	

អ្ចើន	ជាមរួ�	មិត្	ដដល	កំេុរ	េយាយម	មន	្េះវិញ្ញា�	

គរ់	ជាមរួ�	េរួកអគ	។	ចូ�	ចំណា�	អេល	កាន់ដត	អ្ចើន	

អដើម្ី	លុតជរ្គរ់	េ្ិស្ឋាន	ជាមរួ�	្េះគម្ី�	ជាមរួ�	

កិច្ចកា�	េរ្ស្បវត្ិ	អៅ	ក្នុរ	្េះវិហា�	ប�ិសុទ្	។	ខ្នុំ	សូម	

សនយា	ថា	អេល	េ្ក	ថាវា�	ចំដ�ក	នន	អេលអវោ	�បស់	

េ្ក	អោ�	ស្័្គចិត្	អោះ	្ទរ់	នឹរ	អ្វើ	អេល	អវោ	ដដល	

អៅ	សល់	ទាំរ	ប៉ុោមាន	កាន់ដត	មន	ន័�	។

អ�ើរ	ោំ្ទ	បុ�ស	15	ោក់	ដដល	បាន	ដតរតាំរ	

ជា	េយាកា�ី	េ្ក	អមើល	ឆុត	និរ	េ្ក	ទទរួល	វិវ��ៈ	។	

អេល	បញ្ហា	េិបាកៗ	អកើត	អឡើរ—អហើ�	ហាក់	ដូចជា	

កាន់ដត	េិបាក	េី	មរួ�	នថងៃ	អៅ	មរួ�	នថងៃ—បុ�ស	ទាំរ	

15	�ូប	អនះ	េុះោ�	អោះ្ស្�	បញ្ហា	អោះ	េយាយម	

ដសវរ�ក	លទ្ផល	ដដល	អាច	អោះ្ស្�	អៅ	�រួច	ចំអោះ	

សកម្ភាេ	ោោ	អហើ�	េរួកអោក	េយាយម	ស្ដាប់	

្េះសូ�អសៀរ	�បស់	្េះេមចាស់	អោ�	ឧសសាហ៍	។	

បោទាប់	េី	បាន	តមអាហា�	េ្ិស្ឋាន	សិកសា	េិចា�ណា	

អហើ�	្បឹកសា	ជាមរួ�	េរួក	បរប្ទូន្បុស	េំេី	បញ្ហា	្ ំៗ	

អហើ�	វា	មិនដមន	ជា	អ�ឿរ	ចដម្លក	អោះ	អទ	ដដល	ខ្នុំ	្តូវ	ភាញាក់	

ដឹរ	ខ្លអួន	អេល	កណាដោល	រា្តី	អោ�	ទទរួល	បាន	អា�ម្�៍	

បំផុស	គំនិត	អលើ	បញ្ហា	ដដល	អ�ើរ	កំេុរ	្េរួ�	បា�ម្	

អោះ	។	េរួកបរប្ទូន	្បុស	�បស់	ខ្នុំ	ក៏	មន	បទេិអស្្ន៍	

ដូចោនា	អនះ	ដដ�	។

គ�ៈ្បធានទីមរួ�	និរ	កូ�៉ុម	នន	េរួក	ស្វក	

	ដប់េី�	ោក់	្បឹកសា	ជាមរួ�	ោនា	អហើ�	ដចកចា�	េវី	

ទាំរេស់	ដដល	្េះេមចាស់	បាន	ដឹកោំ	អ�ើរ	ឲ្យ	�ល់	

អហើ�	ទទរួល	អា�ម្�៍	ដឹរ	អ�ៀរៗខ្លអួន	និរ	ជា	្កុម	។	

បោទាប់	មក	អ�ើរ	ទន្ឹរ	ចាំ	អមើល	្េះេមចាស់	្បទាន	

អានុភាេ	ឲ្យ	្បធាន	នន	ស្សោច្ក	្បកាស	េំេី	

្េះបំ�រ	្ទរ់	។

ដំអ�ើ�កា�	�បស់	េយាកា�ី	អនះ	បាន	ចាប់អផ្ើម	ក្នុរ	ឆានាំ	

2012	ដដល	មន	កា�ផ្លាស់ប្ទូ�	អា�ុ	េ្ក	ផ្សេវផសា�	

ស្សោ	្េមទាំរ	កំដ�	បដន្ម	អៅ	ក្នុរ	ក្អួន្នាត	

ស្សោច្ក	ដដល	បណាដោល	មក	េី	កា�ទទរួល	ស្រល់	ឲ្យ	

្សប	ចបាប់	អលើ	អាោហ៍េិោហ៍	អភទ	ដូច	ោនា	ក្នុរ	្បអទស	

មរួ�	ចំនរួន	។	អោ�ស្�	អេញ	អោ�	ក្ី	អាសូ�	ដល់	

មនុស្ស	្គប់	�ូប	ជា	េិអសស	ដល់	កុម�	ទាំរឡា�	អទើប	

អ�ើរ	េុះោ�	អដើម្ី	បាន	�ល់	្េះបំ�រ	្េះេមចាស់	អលើ	

បញ្ហា	អនះ	។

ទន្ឹម	អេល	ដដល	អ�ើរ	្បុរអ្បៀប	អ្វើតាម	ដផនកា�	

នន	អសចក្ី	សអ្ងារះ	�បស់	្េះ	និរ	ក្ី	សរ្ឹម	្ទរ់	ឲ្យ	

បុ្តាបុ្តី	្ទរ់	មន	ជីវិត	េស់កល្	អោះ	អ�ើរ	បាន	

េិចា�ណា	អលើ	កា�ផ្លាស់ប្ទូ�	និរ	កា�អ�ៀបចំ	ស្ថានភាេ	

ោោ	ដដល	អាច	អកើត	មន	អឡើរ	។	អ�ើរ	បាន	ជរួប	្បជុំ	

ោនា	ជា	អ្ចើន	ដរ	អដើម្ី	តមអាហា�	និរ	េ្ិស្ឋាន	អហើ�	

ដសវរ�ក	កា�ដឹកោំ	និរ	កា�បំផុសគំនិត	បដន្ម	។	

�រួច	កាល	្េះេមចាស់	បំផុសគំនិត	ដល់	េយាកា�ី	្ទរ់	

គឺ	្បធាន	ថូម៉ាស	អេស	ម៉នសុន	ឲ្យ	្បកាស	េំេី	

្េះទ័�	្េមទាំរ	្េះបំ�រ	្ទរ់	អោះ	អ�ើរ	មនាក់ៗ	

ទទរួលបាន	កា�បញ្ជាក់	្ រ	វិញ្ញា�	េំឡនុរ	អេល	ដ៏	

េិសិដ្ឋ	អោះ	ឯរ	។	វា	គឺ	ឯកសិទ្ិ	�បស់	អ�ើរ	ក្នុរ	ោម	ជា	

ស្វក	ដដល	្តូវ	ោំ្ទ	េវី	ដដល	្តូវបាន	អបើក	សដម្រ	ដល់	

្បធាន	ម៉នសុន	។	វិវ��ៈ	មក	េី	្េះេមចាស់	ដល់	េរួក	

េ្ក	បអ្មើ	្ទរ់	គឺ	ជា	ដំអ�ើ�កា�	មរួ�	ដ៏	េិសិដ្ឋ	ចំដ�ក	ឯ	

អ្កៃឃឹងម្តូវបាៃតម្មូវឲ្យទទួល

យកកឈិច្ចរោរលំបាកៗយៃើយ

រោលាយជាឧបករណ៍យៅក្នុងម្្រះៃស្ត

របស់ម្្រះអរាចាស់។យៃើយម្ទង់

ៃឃឹងយធ្វើឲ្យអ្កសយម្មចបាៃៃូវ

កឈិច្ចរោរលំបាករាំងយនារះ។



៥២ លីអាហូណា

ឯកសិទ្	�បស់	េ្ក	ក្នុរ	កា�ទទរួលបាន	វិវ��ៈ	ផ្ទាល់ខ្លអួន	

ក៏	ដូអច្ះ	ដដ�	។

ប្ទូនៗ	្បុស	្សី	ជា	ទី្សឡាញ់	េ្ក	ក៏	អាច	ដឹរ	

្េះឆន្ៈ	និរ	្េះ	បំ�រ	�បស់	្េះេមចាស់	កាន់ដត	អ្ចើន	

ស្មប់	ជីវិត	េ្ក	ផ្ទាល់	ដូចជា	អ�ើរ	ដដល	ជា	ស្វក	មន	

ស្មប់	ស្សោច្ក	្ទរ់	ដដ�	។	ក៏	ដូចជា	្េះេមចាស់	

ត្មូវ	ឲ្យ	រយើង	ដសវរ�ក	អហើ�	េិចា�ណា	តមអាហា�	

និរ	េ្ិស្ឋាន	សិកសា	អហើ�	េុះោ�	នឹរ	សំ�ួ�	េិបាកៗ	

ដដ�	អោះ	្ទរ់	ត្មូវ	ឲ្យ	អ្នក	អ្វើ	ដូចោនា	អនះ	អៅ	អេល	េ្ក	

ដសវរ�ក	ចអម្លើ�	ចំអោះ	សំ�ួ�	ផ្ទាល់ខ្លអួន	�បស់	េ្ក	។

េ្ក	អាច	អ�ៀន	ស្ដាប់	តាម	្េះសូ�អសៀរ	�បស់	

្េះេមចាស់	តាម��ៈ	កា�ខ្សឹប	្បាប់	េី	្េះវិញ្ញា�	

ប�ិសុទ្	។ 1	អទាះ	ជា	Google, Twitter,	និរ	
Facebook	អមើល	អៅ	ដូចជា	មន	្បអយជន៍	យ៉ារ	

ណា	ក្ី	ក៏	វា	មិន	ផ្ល់	ចអម្លើ�	ចំអោះ	សំ�ួ�	ចាំបាច់	បំផុត	

�បស់	េ្ក	អោះ	ដដ�	!

មិត្	វ័�	អក្រ	�បស់	ខ្នុំ	អេើ�	េ្ក	អាច	ស្រល់	្េះឆន្ៈ	

និរ	្េះបំ�រ	�បស់	្េះេមចាស់	ស្មប់	ជីវិត	ផ្ទាល់ខ្លអួន	

េ្ក	បាន	។	េ្ក	មិន	បាច់	ឆងៃល់	ថាអតើ	្េះេមចាស់	សេវ	

្េះទ័�	ឲ្យ	េ្ក	អៅ	ទីណា	ឬ	ថាអតើ	េ្ក	កំេុរ	អ្វើ	េវី	ដដល	

្ទរ់	សេវ	្េះទ័�	ឲ្យ	េ្ក	អ្វើ	ដដ�	ឬ	អោះ	អទ	។	េ្ក	អាច	ដឹរ	

បាន	!	្េះវិញ្ញា�	ប�ិសុទ្	«	នឹរ	្បាប់	ដល់	េ្ក	នូវ	្គប់	

េវី	ទាំរ	េស់	ដដល	េ្ក	្តូវ	អ្វើ	»	(	នីនហវទី	2	32:3	)	។

4.យធ្វើតាម្ យារោរី

ក្នុរ	ឆានាំ	1979	កាល	កំេុរ	បអ្មើ	ជា	្បធាន	ថានាក់	

ស្ោ	នថងៃ	អាទិត្យ	ទូអៅ	ខ្នុំ	្តូវបាន	េអញ្ើញ	ឲ្យ	ចូល�រួម	

សិកាខាស្ោ	េ្កតំណារ	ភូមិភាគ	ដដល	្បធាន	

�ឹមបឹល	បាន	ផ្ល់	សុន្�កថា	ដ៏	បំផុសគំនិត	មរួ�	េំេី	

កា�្បកាស	ដំ�ឹរល្	ដល់	ជាតិ	ស្សន៍	ោោ	ដដល	

អេល	អោះ	មិន	េនុញ្ញាត	ឲ្យ	ស្សោច្ក	ចូល	្បកាស	

ដំ�ឹរល្	មន	ដូចជា	្បអទស	ចិន	ជា	អដើម	។	អោក	

បាន	េអញ្ើញ	ឲ្យ	េ្ក	ចូល�រួម	សិកាខាស្ោ	អោះ	ទាំរ	េស់	

សិកសា	ភាស្	ចិន	កុករឺ	អដើម្ី	អ�ើរ	អាច	អ្បើ	ជំោញ	�បស់	

អ�ើរ	ជរួ�	ដល់	ជនជាតិ	ចិន	។

ចំអោះ	ខ្នុំ	កា�េអញ្ើញ	�បស់	្បធាន	�ឹមបឹល	

ហាក់ដូចជា	កា�បងារប់	ដបប	េយាក�	។	ដូអច្ះ	ោ	រា្តី	អោះ	

ខ្នុំ	បាន	សរួ�	ភ�ិយ	ដដល	ស្លាប់	អៅ	�បស់	ខ្នុំ	ោនស្សិល	ថា	

អតើ	ោរ	ចរ់	សិកសា	ភាស្	ចិន	កុករឺ	ជាមរួ�	ខ្នុំ	ឬ	អទ	។	

ោរ	បាន	�ល់្េម	អហើ�	អ�ើរ	បាន	ជរួល	្គូបអ្រៀន	

មនាក់	មក	បអ្រៀន	អ�ើរ	។	្បាកដណាស់	អ�ើរ	េុំ	អចះ	

និយ�	ភាស្	ចិន	កុករឺ	បាន	យ៉ារ	ល្	ប៉ុោមាន	អទ	ប៉ុដន្	

អ�ើរ	បាន	ដឹរ	ថា	អៅ	អេល	អ�ើរ	្តូវបាន	េអញ្ើញ	អៅ	ឆានាំ	

បោទាប់	អោះ	(	តាម��ៈ	្េឹត្ិកា��៍	ដដល	េុំ	បាន	អ្ោរ	

ទុក	)	អដើម្ី	អៅ	្បអទស	ចិន	ក្នុរ	ោម	ជា	ស្្ស្តៅចា�្យ	

អ្វើ	ទស្សនកិច្ច	អដើម្ី	បអ្រៀន	វះកាត់	អបះដូរ	អោះ	ខ្នុំ	បាន	

អ្តៀមខ្លអួន	បាន	យ៉ារ	ល្	។

្បាំ	ឆានាំ	យ៉ារ	អលឿន	អ្កា�	មក	គឺ	ឆានាំ	1985	ជា	ឆានាំ	

បោទាប់	េី	ខ្នុំ	្តូវបាន	អៅ	ឲ្យ	បអ្មើ	ជា	កូ�៉ុម	នន	េរួក	ស្វក	

ដប់េី�	ោក់	។	នថងៃ	មរួ�	ខ្នុំ	បាន	ទទរួល	សំអ�ើ	បោទាន់	មរួ�	

ឲ្យ	អៅ	្បអទស	ចិន	អដើម្ី	វះកាត់	អបះដូរ	ឲ្យ	តរួអោខាន	្បចាំ	



 ដខ្រុោឆ្នាំ២០១៦ ៥៣
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្បអទស	ដ៏	ល្ីលបាញ	មនាក់	ដដល	អគ	ចាត់ទុក	ជា	វី�បុ�ស	

អស្ហា	ជាតិ	អេញ	មរួ�	្បអទស	ចិន	។	ខ្នុំ	បាន	េន្យល់	ថា	

តរួោទី	្ រ	ស្សោ	�បស់	ខ្នុំ	េុំ	អាច	ឲ្យ	ខ្នុំ	អៅ	បាន	អទ	ប៉ុដន្	

អវជ្ប�្ឌិត	អៅ	្បអទស	ចិន	បាន	េរវ�	ឲ្យ	ខ្នុំ	អៅ	ម្រ	អនះ	

អដើម្ី	វះកាត់	សអ្ងារះ	ជីវិត	។

ខ្នុំ	បាន	េិភាកសា	ជាមរួ�	្បធាន	កូ�៉ុម	និរ	

គ�ៈ្បធានទីមរួ�	។	េរួកអគ	បាន	ទទរួល	អា�ម្�៍	

ថា	អដើម្ី	ជរួ�	ដល់	ជនជាតិ	ចិន	ខ្នុំ	គរួ�ដត	អ្វើ	ដំអ�ើ�	អៅ	

អហើ�	អ្វើ	កា�វះកាត់	។

ដូអច្ះ	ខ្នុំ	បាន	អៅ	។	អោ�	េំ��គុ�	កា�វះកាត់	

បាន	បញ្ចប់	អៅ	អោ�	អជាគជ័�	!	យ៉ារណា	ក៏	អោ�	

អោះ	គឺ	ជា	កា�វះកាត់	ចុរអ្កា�	ដដល	ខ្នុំ	បាន	អ្វើ	។	វា	គឺ	

អៅ	ទី្កុរ	ជិនណាន	្បអទស	ចិន	នថងៃទី	4	ដខ	មិោ	ឆានាំ	

1985	។

អេលអវោ	កន្លរ	អៅ	អលឿន	ណាស់	ឥឡទូវ	ដខ	តុោ	

ឆានាំ	2015	អៅ	អហើ�	។	ដវន�ី	និរ	ខ្នុំ	្តូវបាន	

េអញ្ើញ	ឲ្យ	្តឡប់	អៅ	ស្កលវិទយាល័�	សសានដុន	

ស្កលវិទយាល័�	អវជ្ស្្ស្	អៅ	ទី្កុរ	ជិនណាន	។	

អ�ើរ	ភាញាក់	អផ្ើល	ដដល	ខ្នុំ	្តូវបាន	ស្វាគមន៍	យ៉ារ	កក់អ្ដា	

ក្នុរោម	ជា	«	មិត្	ចាស់	មនាក់	»	�បស់	្បអទស	ចិន	

អហើ�	បាន	�រួប�រួម	ោនា	ជាមរួ�	្គូអេទ្យវះកាត់	ោោ	ដដល	ខ្នុំ	

បាន	បអ្រៀន	កាល	េី	35	ឆានាំ	មុន	។	ទស្សនកិច្ច	�បស់	

អ�ើរ	អោះ	គឺ	ជរួប	ជាមរួ�	កូន្បុស	និរ	អៅ	្បុស	�បស់	

តរួអោខាន	ដ៏	ល្ីលបាញ	�ូប	អោះ	។	បទេិអស្្ន៍	ដ៏	េស្ចា�្យ	

ទាំរអនះ	អាច	អកើតអឡើរ	អោ�ស្�	មូលអហតុ	មរួ�	៖	ខ្នុំ	

បាន	ស្ដាប់	តាម	ដំបូោមាន	�បស់	េយាកា�ី	ឲ្យ	សិកសា	ភាស្	

ចិន	កុករឺ	!

េយាកា�ី	អមើល	អ�ើញ	កា��៍	ោោ	ជាមុន	។	អោក	

អមើល	អ�ើញ	អ្ោះថានាក់	ដដល	បចាចាមិត្	បាន	ោក់	ឬ		

នឹរ	ោក់	អៅ	តាម	ផ្លទូវ	�បស់	អ�ើរ	។	េយាកា�ី	ក៏	អមើល		

អ�ើញ	ទុក	ជាមុន	នូវ	កា�ទទរួល	ខុស្តូវ	និរ	ឯកសិទ្ិ	

ដដល	�រ់ចាំ	ស្មប់	េ្ក	ដដល	ស្ដាប់	តាម	រោយម្នចធិ្្

រសាមះក្ននុងកា�រគា�ព្ប្ធិប្្ធិ។	ខ្នុំ	ដឹរ	ថា	អ�ឿរ	អនះ	េិត	!	

ខ្នុំ	បាន	ដក	េិអស្្ន៍	វា	អោ�	ខ្លអួន	ខ្នុំ	ផ្ទាល់	ម្រ	អហើ�		

ម្រ	អទៀត	។

្េះេមចាស់	បាន	សនយា	នឹរ	អ�ើរ	ថា	្ទរ់	នឹរ	មិន	

បអណាដោ�	ឲ្យ	េយាកា�ី	ដឹកោំ	អ�ើរ	អដើ�	ផ្លទូវ	ខុស	អោះ	អទ	។	

្បធាន	ហា�៉ូល	ប៊ី	លី	(	ឆានាំ	1899–1973	)	បាន	

្បកាស	ថា	៖	«	េ្ក	អាច	នឹរ	មិន	ចូលចិត្	េវី	ដដល	

	អចញ	មកេី	េ្ក	មន	សិទ្ិេំណាច	នន	ស្សោច្ក	

អោះ	អទ	។	វា	អាច	នឹរ	ផ្នុ�	េី	ទស្សនៈ	្ រ	នអយបា�	

�បស់េ្ក	។	វា	អាច	នឹរ	ផ្នុ�	េី	ទស្សនៈ	្ រសរ្គម	

�បស់េ្ក	។	វា	អាច	នឹរ	អ្ជៀតដ្ជក	ក្នុរ	ជីវិត	សរ្គម	

	មរួ�	ចំនរួន	�បស់	េ្ក	។	ប៉ុដន្	អបើ	េ្ក	ស្ដាប់	តាម	អ�ឿរ	

ទាំរអនះ	ដូចជា	មក	េី	្េះឱស្ឋ	�បស់	្េះេមចាស់	

ផ្ទាល់	អោ�	អសចក្ី	េត់្ន់	និរ	អសចក្ីជំអនឿ	អោះ	

កា�សនយា	គឺ	ថា	‹	ទាវា�	ស្ថាន	ន�ក	នឹរ	េុំ	ដដល	�្ះ	េ្ក	

អឡើ�	ដមនអហើ�	អហើ�	្េះេមចាស់	ដ៏	ជា	្េះ	្ទរ់	នឹរ	

កមចាត់	េំណាច	នន	អសចក្ីររឹត	អចញ	េី	េ្ក	អៅ	អហើ�	

នឹរ	បណាដោល	ឲ្យ	នផ្	អម�	ញាប់ញ័�	អដើម្ី	អសចក្ីល្	ដល់	

េ្ក	និរ	សិ�ីល្	ដល់	្េះោម	�បស់	្ទរ់	›	(	គ.	និរ	ស.	

21:6	)	»	។ 2

េ្ក	អាច	នឹរ	មិន	�ល់	កា�្បកាស	អចញ	េី	េយាកា�ី	

ដដល	កំេុរ	�ស់អៅ	ជានិច្ច	អោះ	អទ	។	ប៉ុដន្	អេល	េ្ក	

ដឹរ	ថា	េយាកា�ី	គឺ	ជា	េយាកា�ី	អោះ	េ្ក	អាច	ចូល	អៅ	ជិត	

្េះេមចាស់	អោ�	កា�បោទាបខ្លអួន	និរ	ក្ី	ជំអនឿ	�រួច	ទូល	

សុំ	ស្ក្សី	ផ្ទាល់	ខ្លអួន	េំេី	េវី	្គប់	យ៉ារ	ដដល	េយាកា�ី	បាន	

្បកាស	។

្បម�	ជា	40	ឆានាំ	មុន	គ.ស.	មន	ស្សន៍	នីនហវ	

ជា	អ្ចើន	បាន	ចូល�រួម	ស្សោច្ក	អហើ�	ស្សោច្ក	

បាន	�ីកចអ្មើន	។	ប៉ុដន្	បក្សេ័ន្	សមងាត់	បាន	ចាប់អផ្ើម	

�ីកដុះោល	អឡើរ	េរួកដឹកោំ	�បស់	វា	ដដល	អេញ	អោ�	

ល្ិចកល	បាន	ោក់	ខ្លអួន	ក្នុរ	ចំអណាម	្បជាជន	អហើ�	

មន	កា�លំបាក	ក្នុរ	កា�ចាប់	េរួកវា	។	អៅ	អេល	្បជាជន	

កាន់ដត	អឆ្ើរនឆ្	អៅៗ	ស្សន៍	នីនហវ	ជា	អ្ចើន	ោក់	បាន	

«ចំេកឡកឡឺ�	ដល់	េវីៗ	ដដល	េិសិដ្ឋ	បដិអស្	

វិញ្ញា�	នន	កា�េយាក�	និរ	វិវ��ៈ	»	(	អហអលមិន	

4:12	)	។

កា�្លានោន	ទាំរអោះ	មន	ក្នុរ	ចំអណាម	អ�ើរ	

សេវនថងៃ	អនះ	។	ភាេេិត	ជាក់ដស្រ	គឺ	ថា	មន	«	េរួក	

េ្ក	បអ្មើ	�បស់	អា�ក្ស	ស្តាំរ	»	(	គ.	និរ	ស	10:5	)	

មន	ោសអេញ	សហគមន៍	។	ដូអច្ះ	ចូ�	្ប�័ត្	ចំអោះ	

ដំបូោមាន	ដដល	េ្ក	អដើ�តាម	(	សូមអមើល	អហអលមិន	

12:23	)	។

បរប្ទូន	្បុស	្សី	ជា	ទី	្សឡាញ់	េ្ក	អកើត	មក	អដើម្ី	

អ្វើ	ជា	បុគ្គល	�ស់អៅ	ដ៏	អស្មាះ្តរ់	ក្នុរ	សហស្សវត្ស�៍	។	

េ្ក	«	គឺ	ជា	េូជ	ជអ្មើស	»	(អេ្តុសទី	1	2:9)	ដដល	

្តូវបាន	ដតរតាំរ	អោ�	្េះ	ឲ្យ	អ្វើ	កិច្ចកា�	ដ៏	េស្ចា�្យ—

អដើម្ី	ជរួ�	អ�ៀបចំ	មនុស្ស	អលើ	អោក	អនះ	ស្មប់	

កា�យរ	មក	ជា	អលើក	ទី	េី�	�បស់	្េះេមចាស់	!	◼

ដក្សង់រចញពតីកា�្បជំុធម្មនធិោឋានទូទាំងពធិភពរោកស្ម្ប់

យុវមជ្ធិមវ័យ«កា�ផ្បកាលាយជាបុគ្គល�ស់រៅដ៏រសាមះ្្ង់ក្ននុង

ស�ស្សវ្្ស�៍»ផដលបានផែលែងរ�ើងរៅសាកលវិទយាល័យ្ពធិកហាំ

យ៉ង់–ហានវ៉រៅនែងៃទតី១០ផខមករាឆ្នាំ២០១៦។ស្ម្ប់សុន្�កថ្

ទាំងមូលសូមចូលរៅរគ�ទំព័�broadcast. lds. org។

កំណត់ចំណាំ

	 1.	ក្នុរ	ដខ	កុម្ៈ	ឆានាំ	1847	ជិត	បី	ឆានាំ	បោទាប់	េី	្បធាន	�៉ូដសប	ស៊្ី្	

្តូវបាន	អគ	អ្វើ	ោត	អោក	បាន	បងាហាញ	ខ្លអួន	ដល់	្បធាន	្េិកហាំ	

�៉រ់	អហើ�	បាន	ផ្ល់	ស្�លិខិត	អនះ	ដល់	អោក	៖	«	សូម	្បាប់	

្បជាជន	ឲ្យ	រាបស្�	និរ	អស្មាះ្តរ់	អហើ�	្តូវ	្បាកដ	ថា	េរួកអគ	

�កសា	្េះវិញ្ញា�	នន	្េះេមចាស់	អោះ	្េះវិញ្ញា�	នឹរ	ដឹកោំ	េរួកអគ	

ឲ្យ	អ្វើ	្តូវ	។	ចូ�	្ប�័ត្	កុំងាកអចញ	េីសំអឡរ	តូច	�អហៀរអឡើ�	

សំអឡរ	អោះ	នឹរ	បអ្រៀន	[	េ្ក	នូវ	េវី	]	ដដល	្តូវ	អ្វើ	អហើ�	្តូវ	

អៅ	កដន្លរ	ណា	»	(	អៅក្នុរ	Teachings of Presidents 
of the Church: Joseph Smith	[	ឆានាំ	2007	]	

ទំេ័�	98	)	។

	 2.	Teachings of Presidents of the Church: 
Harold B. Lee	(	ឆានាំ	2000	)	ទំេ័�	84–85	។

យ្លអ្ក�ឃឹងថ្្យារោរី្ តឺជា

្ យារោរីយនារះអ្កអាចចូលយៅជឈិត

ម្្រះអរាចាស់យោយរោរបនាទាបែលេលួៃ

ៃឈិងក្រីជំយៃឿរួចទូលសុំសាក្សរី្ ទាល់ែលេលួៃ

អំ្រីអ្វរីម្្ប់យ៉ាងខ�ល្ យារោរី

បាៃម្បរោស។
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យោយយ�វី�យអយអ�វួ�

ទស្សនាវែ្តី្ សនាច្តក

សូម	្សនម	ថា	មន	�ុវជន	មនាក់	អៅ	ផ្ះ	ដត	មនាក់	

ឯរ	អហើ�	កំេុរ	ោលាន	អាហា�	(	វា	ដូច	ជា	មិន	

ទំនរ	ជា	ដបប	អនះ	អឡើ�	ប៉ុដន្	សូម	ស្កល្រ	

្សនម	េី	ទិដ្ឋភាេ	អោះ	)	។	ឥឡទូវ	អនះ	សូម	្សនម	ថា	

�ុវជន	�ូប	អនះ	សអ្មច	ចិត្	ស្កល្រ	អ្វើ	នំបុ័រ	ស្ំរវុិច	

�ីស	អាំរ	អោ�	ខ្លអួន	ោត់	ផ្ទាល់	អលើក	ដំបូរ	។ 1	សូម	

គិត	្សនម	ថា	ឪេុកមតៅ�	�ុវជន	អនះ	េុំ	ធាលាប់	បអ្រៀន	

ោត់	េី	�អបៀប	អ្វើ	�ីស	អាំរ	អនះ	អហើ�	ថា	ោត់	េុំ	ធាលាប់	

អមើល	ឪេុកមតៅ�	ខ្លអួន	ជិតដិត	អឡើ�	អៅអេល	េរួកោត់	

អ្វើ	នំ	អោះ	។

សូម	្សនម	ថា	អទាះបី	ជា	�ុវជន	អោះ	មន	អ្គឿរ	ផ្សំ	

ទាំរេស់	្តឹម្តូវ	ក្ី	៖	នំបុ័រ	�ីស	ប័�	បន្ិច	អៅ	អលើ	

នំបុ័រ	(	អហើ�	មន	ម៉ាយ៉ាអ�ស	បន្ិច	អៅក្នុរ	អោះ	

អោ�ស្�	ោត់	បុិន្បសប់	)	។	បោទាប់មក	ោត់	បាន	

�ក	ខ្ះ	មក	អហើ�	ោក់	អលើ	ច្ងាកាន។	(	អ�ើរ	ក៏	្សនម	ថា	

ោត់	ោមាន	ខ្ះ	សំដប៉ត	េិអសស	ឬ	ឧបក��៍	អផ្សរ	អទៀត	

អដើម្ី	អ្វើ	នំ	អនះ	អទ	)	។

ឥឡទូវ	អនះ	សូម	្សនម	ថា	ោត់	មន	គំនិត	មរួ�—

ជាគំនិត	មរួ�	ដដល	មនុស្ស	ជាអ្ចើន	បាន	្េអរើ�	កអន្ើ�	

នឹរ	វា	(	ឬ	អ្វស្បដហស	)	គិត	ដូចអនះ	៖	«	្បសិនអបើ	

ខ្នុំ	អបើក	កំអៅ	អឡើរ	្ លាំរ	នំ	អោះ	នឹរ	ឆាប់	ឆ្ិន	អលឿន	»	។

សូម	្សនម	ថា	អតើ	មន	េវី	អកើត	អឡើរ	បោទាប់មក	អទៀត	។	

(	ឬ	្បដហល	ជា	េ្ក	េុំ	ចាំបាច់	្សនម	អោះ	អទ	)	។

ោត់	នឹរ	បាន	នំបុ័រ	ដដល	្សរួ�	្ លាំរ	េ�៌	អលឿរ	

្លាំរ	ដូច	មស	ឬ	នំបុ័រ	ដដល	ស្ិត	្ លាំរ	�ីស	�ោ�	
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េស់—ប៉ុដន្	មិន	បាន	នំបុ័រ	ទាំរ	េី�	ដបប	អនះ	អទ	។	ទំនរ	

បំផុត	គឺ	ោត់	នឹរ	បាន	នំបុ័រ	ដដល	អមើល	អ�ើញ	ឬ	ស្ទាប	

(	អហើ�	្បដហល	ជា	ភ្លក់	)	ដូច	ជា	ថ្	កដម្ល	ភ្ំអភ្លើរ	

អហើ�	មន	�ីស	�ោ�	ោក់	កណាដោល	ដដល	អមើល	អៅ	

ដូច	ជា	មិន	ទាក់	ចិត្	អស្ះ	។

ដូច	េ្ក	អ�ើញអហើ�	ថា	បញ្ហា	�បស់	ោត់	អោះ	គឺ	អកើត	

មក	េី	ភាេលងៃរ់អ្លា	(	ដដល	អាច	ជា	កា�អោះស្�	បាន	)	

និរ	កា�ោមាន	ក្ី	េត់្្ត់	(	ដដល	អទាះបី	ជា	អាច	�ល់	

បាន	ក៏	េិបាក	នឹរ	អោះស្�	)	។	្បសិនអបើ	ោត់	្ប្េឹត្	

កំហុស	អនះ	ដដដល	អៅ	អេល	អ្កា�	អទៀត	អទាះបី	វា	អាច	

អោះស្�	បាន	តិចតរួច	ក្ី	អោះ	មិន	អាច	បអោទាស	អៅអលើ	

ភាេលងៃរ់អ្លា	អឡើ�	ប៉ុដន្	វា	អកើត	អឡើរ	ទាំរ្សុរ	មក	េី	

កា�ោមាន	ក្ី	េត់្្ត់	។

អដើម្ី	អ្វើ	ឲ្យ	បាន	្តឹម្តូវ	អោះ	ោត់	្តូវ	ដសវរ�ល់	េី	

េេ្ទូតអហតុ	នន	កំអៅ	អភ្លើរ	ម្្យម	។

មធ្យមមិនមមនធុញទ្រាន់ទេ

កា�	ោក់	កំអៅ	អភ្លើរ	ច្ងាកាន	ម្្យម	គឺ	ល្	បំផុត	

ស្មប់	នំបុ័រ	�ីស	អាំរ	និរ	ម្ទូប	ជា	អ្ចើន	មុខ	អផ្សរ	

អទៀត	អោ�ស្�	វា	អ្វើ	ឲ្យ	អាហា�	ឆ្ិន	បាន	ល្	អោ�	ោមាន	

អ្លាច	េី	្ រ	អ្្	អឡើ�	។	គុ�វិបត្ិ	ដត	មរួ�	គត់	អោះ	គឺ	

ថា	វា	្តូវកា�	អេល	អ្ចើន	កា�ផ្ចិតផ្ចរ់	ដដល	ត្មូវ	ឲ្យ	មន	

កា�អ្់ធ្ម្់។

្េះេមចាស់	បាន	មន	បន្ទូល	ថា	«	ចូ�	ស៊ូ	អៅ	ក្នុរ	

អសចក្ី	េត់្ន់	ចុះ	�ហូត	ដល់	េ្ក	រាល់	ោនា	បាន	ល្	ឥត	

អ្ចាះ	»	(គ.	និរ	ស.	67:13)	។	្ទរ់	មន	បន្ទូល	

្តរ់	អនះ	េំេី	ភាេល្	ឥតអ្ចាះ	មរួ�	ដដល	ល្	អលើស	ជារ	

កា�អ្វើ	នំបុ័រ	ស្ំរវុិច	�ីស	អាំរ	្ទរ់	មន	្េះទ័�	ឲ្យ	

អ�ើរ	ដ្បកាលា�	ឲ្យ	កាន់ដត	ដូច	្ទរ់	។	្េះអ�ស៊ូវ្គីស្	

គឺ	ជា	គំ�ូ	ដ៏	េស្ចា�្យ	បំផុត	នន	កា�េត់្្ត់	។	អហើ�	ដផ្ក	

មរួ�	នន	កា�អ្វើ	តាម	គំ�ូ	�បស់	្ទរ់	មន	ន័�	ថា	េ្រីក	

ទស្សនវិស័�	�បស់	អ�ើរ	អោ�	អមើល	េវីៗ	ឲ្យ	បាន	

ដវរ	ឆាងា�	អហើ�	អមើល	អ�ើញ	េី	�ងាវាន់	ដ៏	មហិម	ដដល	

អកើត	មក	េី	កា�ោក់	វិន័�	ផ្ទាល់	ខ្លអួន	អសចក្ីជំអនឿ	

កា�អោ�េ្បតិបត្ិ	កិច្ចខិតខំ	យ៉ារ	្ ជាប់ខ្អួន	និរ	

ជាប់ោប់	កា�េត់្្ត់	និរ	អសចក្ី្សឡាញ់—

និយ�	មយា៉ារ	អទៀត	ថា	មន	េំ�ត់	។

តាម	និ�មន័�	កា�េត់្្ត់	បងាហាញ	ឲ្យ	អ�ើញ	េី	

កា��រ់ចាំ	ដដល	ស្ដាប់	អៅ	វា	ដូច	ជា	គរួ�	ឲ្យ	្ ុញ	្ទាន់	

ណាស់	ប៉ុដន្	ដូច	្បធាន	អ�ៀអថើ�	អេសវ	េុជដូហវ	

ទី្បឹកសា	ទី	េី�	ក្នុរ	គ�ៈ្បធាន	ទី	មរួ�	បាន	បអ្រៀន		

អ�ើរ	ថា	វា	អលើស	េី	�រ់ចាំ	អៅ	អទៀត	«	កា�េត់្្ត់	មន	

ន័�	ថា	�រ់ចាំ	និរ	ស៊ូ្ទាំ	អោ�	សកម្	។	វា	មន	ន័�	

ថា	្ទាំ្ទ	នឹរ	េវី	មរួ�	អហើ�	អ្វើ	ឲ្យ	េស់	េី	សមត្ភាេ—

អោ�	ខិតខំ	សរ្ឹម	អហើ�	េនុវត្	អសចក្ី	ជំអនឿ		

ទទរួល	បន្នុក	អោ�	េត់្ន់	អទាះ	ជា	បំ�រ	ក្នុរ	ចិត្		

អ�ើរ	្តូវបាន	េនយា�	អេល	ក៏	អោ�	។	កា�េត់្្ត់	េុំ	

្ោន់ដត	ជា	កា�ស៊ូ្ទាំ	្ ម្តា	អោះ	អទ	វា	គឺ	ជា	កា�ស៊ូ្ទាំ	

បាន	យ៉ារ	ល្	!	» 2

វា	មិន	ដូច	ជា	ជា	ោក់	នំបុ័រ	ស្ំរវុិច	អាំរ	អៅអលើ	ខ្ះ	

អព្ភូតន�តុ ថន  

កំដៅដ្លើងមធ្យម

កំណត់ចំណាំ

	 1.	្បាកដ	ណាស់	�ុវជន	មនាក់	អនះ	គឺ	ជា	ជនជាតិ	អាអម�ិក	។	ោត់	ក៏	

អាច	មក	េី	្បអទស	អផ្សរ	អទៀត	ផរដដ�	អោ�	ចំេិន	អាហា�	អេល្េឹក	

នំ	ដ្គអផស	នំ	កាទូដហវល	េូអហវើ�	នំ	ខត់ប៊ូឡា	នំ	អផនអខក	នំ	

ថត្ីឡា	ឬ	ោំ	បា�	ជា	អលើក	ដំបូរ	។	គំនិត	អោះ	គឺ	ដូច	ោនា	។

	 2.	អ�ៀអថើ�	អេសវ	េុជដូហវ	«	Continue in Patience	»	
Liahona	ដខ	ឧសភា	ឆានាំ	2010	ទំេ័�	57	។



 ដខ្រុោឆ្នាំ២០១៦ ៥៥

យ
ុវវ័យ

អហើ�	អភ្លច	វា	អោះ	អឡើ�	វា	គឺ	ជា	កា�អមើល	វា	អហើ�	ដ្ប	វា	

តាម	អេល	្តឹម្តូវ	។

វា	មិន	ដមន	្ោន់ដត	ជា	កា�អ�ៀន	អៅ	ស្ោ	ឬ	ថានាក់	

សិកាខាស្ោ	ឬ	្េះវិហា�	អោះ	អទ	វា	គឺ	ជា	កា�	អ�ៀនសូ្ត	

ឬ	កា�ថាវា�	បរ្គំ	យ៉ារ	សកម្	។

វា	មិនដមន	ជា	កា��រ់ចាំ	ទីបោទាល់	មរួ�	េំេី	្េះគម្ី�	

ម�មន	ដដល	្តូវ	្បទាន	ដល់	េ្ក	អោ�ស្�	

េ្ក	បាន	សុំ	អោះ	អឡើ�	វា	គឺ	ជា	កា�បន្	អាន	សិកសា	

េិចា�ណា	េ្ិស្ឋាន	និរ	កា��ស់អៅ	តាម	្េះសិកាខាបទ	

នន	្េះគម្ី�	អោះ	។

វា	មិនដមន	ជា	កា�េរ្គនុ�	អៅ	ទីអោះ	ខ�ៈ	ដដល	

មិត្ភក្ិ	�បស់	េ្ក	អសើច	ចំេក	េំេី	ជំអនឿ	�បស់	េ្ក	អឡើ�	

វា	គឺ	ជា	កា�េ្ិស្ឋាន	ស្មប់	េរួកអគ	អហើ�	េិតជា	ចរ់	

ឲ្យ	េរួកអគ	មន	កា�ផ្លាស់ប្ទូ�	ចិត្	អហើ�	អ្វើ	ឲ្យ	េស់	េី	

សមត្ភាេ	អដើម្ី	សអ្មច	បាន	កិច្ចកា�	អោះ	។

វា	មិនដមន	្ោន់ដត	ជា	កា��រ់ចាំ	�ហូត	ដល់	អា�ុ	16	

ឆានាំ	អដើម្ី	អដើ�	អលរ	ជា	គូ	អឡើ�	វា	គឺ	ជា	កា�អ�ៀន	្សឡាញ់	

អោ�េ្បតិបត្ិ	និរ	កា�េយាយម	�ល់	ថា	អតើ	កា�អ្វើ	

តាម	កា�ទូោមាន	�បស់	េយាកា�ី	នឹរ	្បទាន	េ�	ដល់	េ្ក	្ លាំរ	

ប៉ុណាណ	។

នតើ អ្នក ចង់ បាន វា ឥ�ភូេ ននរះ—ឬ អ្នក ចង់ 

បាន វា ក្នញង �ក្ខណៈ ពតឹមពតូេ ?

កំដៅដ្លើងមធ្យម

យមយរៀៃសម្រាប់ន្ងៃអាទឈិត្យពបធ្ន បទ សពមាប់ លខ ននរះ ៖
ការដតបកាលាយឲ្យកាន់ដ្រែូច្ជាតពះតគីស្ទ



៥៦ លីអាហូណា

ប�ិសុទ្	អហើ�	សំ្ន់	បំផុត	ជរួ�	ដឹកោំ	េ្ក	អៅ	កាន់	

ជីវិត	ដ៏	អៅ	េស់កល្	ជានិច្ច	។

អៅអេល	េ្ក	កត់សមរល់	េី	េវីៗ	ដដល	បណាដោល	ឲ្យ	

េ្ក	ោមាន	ភាេ	េត់្្ត់	សូម	គិត	េី	នំបុ័រ	ស្ំរវុិច	�ីស	

អាំរ	អោះ	(	ឬ	អាហា�	ណា	អផ្សរ	អទៀត	ក៏	អោ�	)	

និរ	េវី	ដដល	េ្ក	អាច	លះបរ់	អោ�	ទុក	ឲ្យ	ភាេ	ោមាន	

កា�េត់្្ត់	អនះ	ដឹកោំ	ទអរវើ	េ្ក	។	្បសិនអបើ	េ្ក	អ្វើ	

ខុស	អោ�	ធាលាក់	ក្នុរ	ភាេ	ោមាន	េត់្្ត់	ញឹកញាប់	អោះ	

េ្ក	គរួ�	ដឹរ	ថា	មនុស្ស	ជា	អ្ចើន	ក៏	ដូអចានាះ	ដដ�	។	េ្ក	អាច	

ដ្បចិត្	អហើ�	េយាយម	អ្វើ	តាម	គំ�ូ	និរ	កា�បអ្រៀន	

�បស់	្េះអ�ស៊ូវ្គីស្	។	មន	នំបុ័រ	ស្ំរវុិច	�ីស	អាំរ	

ជាអ្ចើន	ដដល	្តូវ	អ្វើ	អហើ�	វា	មិន	�ឺត	អេល	អឡើ�	អដើម្ី	

អ�ៀន	េំេី	ភាេ្គប់លក្ខ�៍	ដដល	អកើត	អឡើរ	តាម��ៈ	

កា�េត់្្ត់	អោះ	។	◼

ឈាៃយៅមុែ

«ការរង់រាំតពះអមាចស់មានន័យថាការោំតគាប់ពូជ

ននក្តីជំននឿនហើយដថទាំវា‹នោយនសច្ក្តីពយាយាម

ែ៏ខ្លាំងកាលានិង...នសច្ក្តីអ្រ់្ន់›[អាលមា៉ា

៣២:៤១]។...

ការរង់រាំតពះអមាចស់មានន័យថា‹ឈររឹងបុឹង›

[អាលមា៉ា៤៥:១៧]នហើយ‹្ននៅមុខ›ក្នុង

ក្តីជំននឿ‹នោយមានការភ្ឺថាលានននសច្ក្តីសង្ឹមែ៏

ឥ្រនខ្ចះ›[	នីនហវទី២៣១:២០	]»។

ដអលន�ើររេូបឺ្រ�ីដហលក្នុងកូរេុមននពួក្ វកែប់ពីរនាក់

«Waiting upon the Lord: Thy Will Be Done»
Liahonaដខវិច្្ិកាឆ្នាំ២០១១ទំព័រ៧២។

ចូលរួមក្នុងរោរសៃ្ទនា

យរឿងយ�ើម្រី្ ឈិចារណាសម្រាប់ន្ងៃអាទឈិត្យ

• ន្រើមានការ្កល្បងឬ្ថានភាពតបរាំនថងៃ

ណាខ្ះដែលន្វើឲ្យអ្កគាមនការអ្រ់្្ម្រ់?

• ន្រើអ្កអាច្អនុវ្រ្តការអ្រ់្្ម្រ់ឲ្យនតច្ើនបដន្ថម

នទៀ្រនៅក្នុង្ ថានភាពទាំងននាះយា៉ាង

ែូច្នម្តច្?

យរឿងរាំងឡាយខ�លអ្កអាចយធ្វើ

• សូមសិកសាតពះគម្ីរអំពីការអ្រ់្្ម្រ់ដែលមាន

នៅក្នុងនសច្ក្ីដណនំាែល់បទគម្ីរ។

• អ្កអាច្ពិភាកសានគាលនៅច្ំនោះនរឿង

ជាក់ោក់នានាជាមួយតគួ្រឬនៅតពះវិហារ

ដែលអ្កអាច្ន្វើនែើម្បីមានភាពអ្រ់្្ម្រ់កាន់ដ្រ

នតច្ើន។

បន្ថយកំទៅ

កា�េត់្្ត់	និរ	កា�អចះ	ទប់	ចិត្	ឬ	កា�្គប់្គរ	

ខ្លអួន	ឯរ	គឺ	ជា	ដផ្ក	នន	«	ផល	ដផ្ល	នន	្េះវិញ្ញា�	»	

(	សូមអមើល	កាឡាទី	5:22–23	)	។	អទាះបី	មន	

អ�ឿរ	បោទាន់	ោោ	ដដល	ត្មូវ	ឲ្យ	ចាត់	វិធាន	កា��៍	ឬ	

អឆ្លើ�តប	ឲ្យ	បាន	ភាលាមៗ	ក្ី	(	គឺ	ដូចជា	អាហា�	មរួ�	ចំនរួន	

ដដល	្តូវកា�	កំអៅ	អភ្លើរ	្ លាំរ	)	អោះ	េ្ក	គប្ី	អ�ើញ	ថា	

េ្ក	បអរកើន	នូវ	កា�េត់្្ត់	និរ	កា�្គប់្គរ	ខ្លអួន	ឯរ	បាន	

កាន់ដត	្បអសើ�	អឡើរ	។	្បសិនអបើ	េ្ក	មន	អា�ម្�៍	

អោះ	អកើត	អឡើរ	វា	គឺ	ជា	សញ្ញា	មរួ�	ថា	្េះវិញ្ញា�	កំេុរ	

មន	អៅក្នុរ	ជីវិត	េ្ក	។

េេ្ទូតអហតុ	នន	កំអៅ	អភ្លើរ	ម្្យម	អាច	ផ្ល់	នូវ	នំបុ័រ	

ស្ំរវុិច	�ីស	អាំរ	ដ៏	�ងៃនុ�ឆាងាញ់	នំ	អប៊ីអហ្គើ�	ដដល	

អមើល	អៅ	មិនដូច	ជា	ដុំ	អ្ស៊ូ	ដដល	មន	ស្ច់	េ�៌	

ផ្កា�ូក	អៅ	ចំ	កណាដោល	ដំឡទូរ	�ូស	�ងៃនុ�ឆាងាញ់	

មិនដមន	ដំឡទូរ	�ូស	អ្លាច	អឡើ�	អហើ�	ជា	បា�	ដដល	

ទន់	្តសុស	មិនដមន	�ឹរ	េិបាក	ទំោ�	អឡើ�	។	ប៉ុដន្	

កា�េត់្្ត់	នឹរ	«	អ្វើ	កា�	ឲ្យ	សអ្មច	អេញអលញ	»	

(	យ៉ាកុប	1:4	)	អៅក្នុរ	ជីវិត	�បស់	េ្ក	អោ�	ជរួ�	

េ្ក	ឲ្យ	្ ន	អៅ	មុខ	អដើម្ី	ដ្បកាលា�	ឲ្យ	កាន់ដត	ដូច	ជា	

្េះអ�ស៊ូវ្គីស្	អោ�	ោំ	្េះអចស្តៅ	នន	្េះវិញ្ញា�	

យមើលវីយ�អូ

សូមរមើល្បធានរ�ៀរែើ�រអស្វអុជដូ�្វពន្យល់ពតី

ភាពអ្់ធ្ម្់ជាមួយនឹងសក�ម្៉ាសម្៉ា�តូរៅរគ�ទំព័�

lds. org/ go/ 101656។
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នែើម្បីស
៊ូតទាំ
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«	អតើ	កូន	ដឹរ	ថា	មន	អ�ឿរ	េវី	អកើត	អឡើរ	អទ	?

អ�ើរ	មន	អ្ោះថានាក់	ច�រាច��៍	។

អតើ	មន	ន�ណា	្បាប់	កូន	េី	សមជិក	្គរួស្�	

ទាំរេស់	អទៀត	អទ	?	»

ខ្នុំ	បាន	អៅ	អសងៃៀម	អហើ�	អ្កា�	មក	អឆ្លើ�	ថា	េត់	

មន	អទ	។

ោត់	បាន	្បាប់	ខ្នុំ	ថា	្គប់ោនា	បាន	សុខអទ—

អលើកដលរ	ដត	មតៅ�	ខ្នុំ	មនាក់	គត់	។	ោត់	បាន	ស្លាប់	បាត់	

អហើ�	។

ខ្នុំ	គិត	ថា	ខ្នុំ	នឹរ	មន	អា�ម្�៍	អកើត	ទុក្ខ	យ៉ារ	្ លាំរ	

អៅអេល	អោះ	ប៉ុដន្	ខ្នុំ	ោមាន	អា�ម្�៍	អោះ	អឡើ�	។	

អទាះជា	យ៉ារ	ណា	ក្នុរ	ក្ី	�ន្ត់	ដំបូរ	�បស់	ខ្នុំ	អោះ	ខ្នុំ	មន	

ភាេសុខស្ន្	អា�ម្�៍	ដផ្មដល្ម	ដដល	ខ្នុំ	អាច	ទុកចិត្	

អលើ	្េះ	ថា	អ�ឿរ	្គប់	យ៉ារ	នឹរ	ដំអ�ើ�	កា�	បាន	ល្	។

អោ�	អដក	អៅ	ក្នុរ	មន្ី�	អេទ្យ	អោះ	ខ្នុំ	បាន	ចាំ	េី	ទីតាំរ	

្បវត្ិស្្ស្	ស្សោច្ក	េិអសស	មរួ�	ដដល	អ�ើរ	

បាន	អៅអលរ	េី�	នថងៃ	េីមុន	អ្ោះ	ថានាក់	អោះ	៖	ម៉ាទីន	ខូវ	

អៅ	�ដ្ឋ	វា�េូមីរ	។	មន	េរួកេ្ក	្តរួស្តា�	ជា	អ្ចើន	

ោក់	បាន	ស្លាប់	អៅ	ទីអោះ	អោ�	កា�ដ្សក	ោលាន	អៅ	

ផ្ទាល់	នឹរ	្េិល	និរ	អាកាសធាតុ	្តជាក់	។	ខ្នុំ	បាន	ចាំ	

ថា	ខ្នុំ	អ�ើញ	គំន�	ដុំ	ថ្	បាន	ោក់	អៅអលើ	ផ្ទូ�	អហើ�	ខ្នុំ	នឹកគិត	

េី	អសចក្ីជំអនឿ	ដ៏	្ លាំរកាលា	�បស់	េរួក	េ្ក	្តរួស្តា�	ដដល	

អៅ�ស់	អោះ	បន្	េូស	�អទះ	អៅ	មុខ	អហើ�	បន្	ដំអ�ើ�	

�បស់	េរួកអគ	។	អ�ឿរ	អោះ	បាន	បំផុសគំនិត	ខ្នុំ	ជា	្ លាំរ	។	

កាល	ខ្នុំ	គិត	េី	បទេិអស្្ន៍	អោះ	ខ្នុំ	បាន	ដឹរថា	េរួក	េ្ក	

តបដហល	ជា	មរួ�	ដខ	មុន	បុ�្យ	ខរួប	កំអ�ើត	

អា�ុ	16	ឆានាំ	�បស់	ខ្នុំ	្គរួស្�	ខ្នុំ	បាន	អ្វើ	

ដំអ�ើ�	តាម	�ថ�ន្	ឆ្លរ	កាត់	សហ�ដ្ឋ	

អដើម្ី	អៅ	ទស្សោ	ទីតាំរ	្បវត្ិស្្ស្	មរួ�	ចំនរួន	�បស់	

ស្សោច្ក	។	ខ្នុំ	មិន	ត្ទូញដត្�	អោ�	អៅក្នុរ	ឡាន	�ូ�	

អោះ	អទ	អោ�ស្�	្គរួស្�	�បស់	ខ្នុំ	មន	អេល	�ីករា�	

ជាមរួ�	ោនា	ជានិច្ច	។	ខ្នុំ	ចាំ	េី	កាល	អឡើរ	ជិះ	ឡាន	អៅ	នថងៃ	

មរួ�	បោទាប់	េី	េរួកអ�ើរ	បាន	ទស្សោ	វិនអទើ�	ខវ�អទើ�្ស	�ដ្ឋ	

អ�្បាស្កា	។	អភ្លៀរ	បាន	ធាលាក់	យ៉ារ	្ លាំរ	។	ខ្នុំ	េរ្គនុ�	

អៅ	អ្	េី	អ្កា�	ចាប់	�ក	ភរួ�	មរួ�	អហើ�	អដក	អមើល	

អភ្លៀរ	ធាលាក់	អោ�	សុខ្សរួល	។

អ�ឿរ	បោទាប់	អទៀត	ដដល	ខ្នុំ	ចាំ	អោះ	គឺ	ខ្នុំ	មន	អា�ម្�៍	

ថា	ខ្នុំ	្តូវបាន	េវី	មរួ�	បរវិល	យ៉ារ	្ លាំរ	។	អ្កា�	មក	ខ្នុំ	

បាន	ដឹរ	ថា	ឡាន	�បស់	អ�ើរ	បាន	�េិល	អហើ�	បុក	នឹរ	

�បាំរ	ស៊ីម៉រ់	អៅអ្កាម	ស្ពន	មរួ�	។	ខ្នុំ	ចាំ	ទាំរ	្សេិច	

្សេិល	ថា	មន	ន�ណា	មនាក់	បាន	្បាប់	ខ្នុំ	ថា	អជើរ	ខ្នុំ	បាក់	

អហើ�	្តូវ	�ក	អៅ	វះកាត់	។

មិន�ូ�	ប៉ុោមាន	អ្កា�	មក	ខ�ៈ	ដដល	ខ្នុំ	អដក	

ស្មក	េយាបាល	អៅ	មន្ី�	អេទ្យ	បា៉ា	�បស់	ខ្នុំ	បាន	ចូល	

មក	បន្ប់	ខ្នុំ	។	ោត់	បាន	េរ្គនុ�	ដក្�	ដ្គ	ខ្នុំ	អហើ�	ោក់	

នដ	ោត់	អលើ	កបាល	ខ្នុំ	។	អទាះជា	យ៉ារ	ណា	ក្ី	ខ្នុំ	មន	

អា�ម្�៍	ដឹរ	�រួច	អៅ	អហើ�	េី	េវី	ដដល	ោត់	នឹរ	និយ�	។

ោត់	បាន	និយ�	ថា	«	កូន	សំឡាញ់	អតើ	កូន	ដឹរ	អទ	

ថា	កូន	អៅ	ទីណា	?	»

ខ្នុំ	បាន	អឆ្លើ�	«	អៅក្នុរ	មន្ី�	អេទ្យ	»	។
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្តរួស្តា�បាន	ស៊ូ្ទាំ	អហើ�	ថា	ខ្នុំ	្តូវដត	ស៊ូ្ទាំ	�រួមទាំរ	កា�អ្វើ	

ឲ្យ	ប្ទូនៗ	�បស់	ខ្នុំ	�ឹរមំ	ផរដដ�	។

អា�ម្�៍	សុខស្ន្	ដំបូរ	ដដល	ខ្នុំ	មន	អោះ	បាន	បន្	អៅ	

ជាប់	ក្នុរ	ចិត្	ខ្នុំ	េស់	��ៈអេល	មរួ�	សបាតៅហ៍	កន្លះ	អទៀត	។	ខ្នុំ	

កំេុរ	េរ្គនុ�	អលើ	អ្េី	�ុញ	អមើល	កាំ្ជរួច	តាម	បរ្អួច	មន្ី�អេទ្យ	

ោ	នថងៃ	ទី	បរួន	ដខ	កកកោ	អោះ	ខ្នុំ	បាន	ភាញាក់	ខ្លអួន	អ្េើត	ថា—មតៅ�	

�បស់	ខ្នុំ	បាន	ស្លាប់	អហើ�	។	ោត់	នឹរ	មិន	អាច	អៅ	ចូល�រួម	

កា�ទទរួល	សញ្ញាប្ត	ថា្ក់	វិទយាល័�	�បស់	ខ្នុំ	អឡើ�	។	ោត់	នឹរ	

មិន	អាច	អៅ	ចូល�រួម	អៅអេល	ខ្នុំ	ទទរួល	េំអណា�ទានេិសិដ្ឋ	

អៅក្នុរ	្េះវិហា�	ប�ិសុទ្	អឡើ�	។	ោត់	នឹរ	មិន	អាច	អៅ	ចូល�រួម	

អាោហ៍េិោហ៍	�បស់	ខ្នុំ	អឡើ�	។	ោត់	បាន	ស្លាប់	អហើ�	។

អោះ	ជា	កា�	ចាប់អផ្ើម	អ្វើ	ឲ្យ	អ�ឿរ	ោោ	ដ្ប	ជា	េិបាក	យ៉ារ	

្លាំរ	។	អជើរ	�បស់	ខ្នុំ	មន	កា��ឺចាប់	េន់អេក	អហើ�	ខ្នុំ	េុំ	ចរ់	

ប�ិអភាគ	េវី	អស្ះ	។	ខ្នុំ	បាន	អមើល	ទូ�ទស្សន៍	ដត	អា�ម្�៍	�បស់	ខ្នុំ	

មិន	អៅក្នុរ	ខ្លអួន	អឡើ�	អហើ�	ភាគអ្ចើន	ខ្នុំ	អដក	។	្គរួស្�	�បស់	ខ្នុំ	

មន	ក្ី	បា�ម្	ចំអោះ	ខ្នុំ	អោ�ស្�	ខ្នុំ	េុំ	�ំ	អ្ចើន	អោះ	អទ	។

ខ្នុំ	បាន	�ំ	កាន់ដត	អ្ចើន	អៅអេល	អ�ើរ	បាន	្តឡប់	អៅ	ផ្ះ	

អៅ	�ដ្ឋ	េ័�ហ្គិន	ដដល	ោមាន	មនុស្ស	អៅ	។	ភាលាម	អោះ	ខ្នុំ	្តូវ	ទទរួល	

�ក	កា�ទទរួលខុស្តូវ	មរួ�	ចំនរួន	�បស់	មតៅ�	ខ្នុំ	អហើ�	ប្ទូនៗ	

�បស់	ខ្នុំ	បាន	មក�ក	ខ្នុំ	អដើម្ី	ទទរួល	កា�លរួរអោម	។		

ខ្នុំ	បាន	េយាយម	មន	ចិត្	�ឹរមំ		

ស្មប់	េរួកអគ	។	ប៉ុដន្	វា	មិន	

ងា�្សរួល	អទ	។





ខ្នុំបតូវ
ការការពយាបា

ល

ពពីរ្ររួស
បាក់គជើរ

និរ
ការខូចច

ិត្។

គសចក្ពីស
រ្ឃឹមបា

នគ្វើឲ
្យខ្នុំ្រន

្ស៊ូបទាំ។



៦០ លីអាហូណា

កា�្តឡប់	អៅ	អ�ៀន	វិញ	វា	េិត	ជា	េិបាក	ណាស់	។	

មនុស្ស	្គប់	ោនា	បាន	ដឹរ	ឮ	េី	អ្ោះ	ថានាក់	អោះ	អហើ�	

្បសិនអបើ	េរួកអគ	េុំ	ដឹរ	វិញ	អោះ	េរួកអគ	នឹរ	ដឹរ	អៅអេល	

្គូបអ្រៀន	�បស់	ខ្នុំ	ដ�ោំ	ខ្នុំ	ថា	ជា	អក្រ	្សី	ដដល	អៅក្នុរ	

អ្ោះថានាក់	អោះ	។	ខ្នុំ	បាន	មន	អា�ម្�៍	ឯអកា	។

ជាេិអសស	ខ្នុំ	កាន់ដត	េិបាក	អៅអេល	បា៉ា	�បស់	ខ្នុំ	

បាន	អ�ៀបកា�	ម្រ	អទៀត	អ្កា�	េី	មតៅ�	�បស់	ខ្នុំ	ស្លាប់	បាន	

្បាំបរួន	ដខ	អ្កា�	មក	។	ខ្នុំ	ដឹរ	ថា	មតៅ�	ចុរ	�បស់	ខ្នុំ	នឹរ	

ល្	ចំអោះ	្គរួស្�	អ�ើរ	អហើ�	ថា	េរួកអ�ើរ	្តូវកា�	ោត់	

ប៉ុដន្	វា	េិបាក	ក្នុរ	កា�ផ្លាស់ប្ទូ�	អនះ	ណាស់	។

អទាះជា	យ៉ារ	ណា	អ�ឿរ	្គប់	យ៉ារ	មិន	អា្កក់	

ទាំរេស់	ក្នុរ	េំឡនុរ	អេល	អនះ	អទ	។	ខ្នុំ	ទទរួល	អា�ម្�៍		

នន	អសចក្ី	្សឡាញ់	យ៉ារ	អ្ចើន	េី	្េះវ�បិតា	អៅ	

ស្ថានសរួគ៌	្គរួស្�	ខ្នុំ	និរ	ថានាក់	ដឹកោំ	�បស់	ខ្នុំ	។	េវី	

ដដល	បាន	ជរួ�	េយាបាល	ខ្នុំ	និរ	ជរួ�	ខ្នុំ	ឲ្យ	្ ន	អៅ	

មុខ	បោទាប់	េី	អ្ោះថានាក់	អោះ	គឺ	កា�អ្វើ	កិច្ចកា�	ស្មញ្ញៗ	

ដដល	េ្រឹរ	អសចក្ីជំអនឿ	�បស់	ខ្នុំ	។	អ�ៀររាល់	នថងៃ	ខ្នុំ	បាន	

ចំណា�	អេល	មរួ�	អម៉ារ	េីមុន	ចូលអដក	អាន	្េះគម្ី�	

េ្ិស្ឋាន	និរ	ស�អស�	អៅក្នុរ	ទិោនុប្វត្ិ	អៅក្នុរ	

បន្ប់	�បស់	ខ្នុំ	។	អៅក្នុរ	បន្ប់	អដក	�បស់	ខ្នុំ	ខ្នុំ	េុំ	ចាំបាច់	

អ្វើ	�ឹរមំ	ស្មប់	ប្ទូនៗ	ខ្នុំ	អឡើ�	។	ខ្នុំ	អាច	�ំ	តាម	ចិត្	ខ្នុំ	

ចរ់	អហើ�	អផ្តៅត	ដរួរចិត្	ខ្នុំ	អៅអលើ	្េះ	។	ខ្នុំ	បាន	្បាប់	

្ទរ់	េី	អា�ម្�៍	េិត	ដដល	ខ្នុំ	មន	និរ	ក្ី	នឹក	�ឭក	ជា	្ លាំរ	

ចំអោះ	មតៅ�	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	ដឹរ	ថា	្ទរ់	ស្តៅប់	ឮ	ខ្នុំ	អោ�ស្�	ខ្នុំ	

បាន	ទទរួល	អា�ម្�៍	នន	អសចក្ីអមតាតៅក�ុណា	ដ៏	ទន់ភ្លន់	

ជា	អ្ចើន	។	ប�ិអវ�	បន្ប់	អដក	អោះ	កាលា�	ជា	ទី	េិសិដ្ឋ	

ស្មប់	ខ្នុំ	។

កា�អ្វើ	អ�ឿរ	ស្មញ្ញៗ	ទាំរ	អនះ	បាន	ជរួ�	ខ្នុំ	ឲ្យ	បន្	

ទាក់ទរ	ជាមរួ�	្េះ	ជាជារ	្ចាន	្ទរ់	អចញ	អហើ�	

មន	ភាេ	លវីរជូ�ចត់	ក្នុរ	ចិត្	។	ខ្នុំ	មិន	អជឿ	ថា	្េះ	បាន	អ្វើ	

ឲ្យ	្គរួស្�	ខ្នុំ	�ឺ	ផសា�	អោ�ស្�	អ្ោះថានាក់	អនះ	អទ	។	ខ្នុំ	

មន	អា�ម្�៍	ថា	មន	េំណាច	កាន់ដត	អ្ចើន	អដើម្ី	េត់្្ត់	

អហើ�	ចុះចូល	នឹរ	្េះឆន្ៈ	្ទរ់	អហើ�	បន្	្ ន	

អៅមុខ	អៅក្នុរ	កា�លំបាក	�បស់	ខ្នុំ	។	អហើ�	វា	េិត	ជា	

មន	្ោ	លំបាក	យ៉ារ	្ លាំរ	។

បោទាប់	េី	បា៉ា	�បស់	ខ្នុំ	បាន	អ�ៀបកា�	ម្រ	អទៀត	ខ្នុំ	ចរ់	

អ្វើ	ជា	គំ�ូ	ដល់	ប្ទូនៗ	�បស់	ខ្នុំ	អហើ�	ខ្នុំ	េិត	ជា	េុំ	ចរ់	មន	

ចិត្	អា្កក់	ចំអោះ	មតៅ�	ចុរ	ខ្នុំ	អឡើ�	ដូអច្ះ	ខ្នុំ	បាន	បន្	

កា�ទុកចិត្	�បស់	ខ្នុំ	អលើ	្េះ	។	មន	សកម្ភាេ	មរួ�	

អៅក្នុរ	អសៀវអៅ	កា�េភិវ�្ឍន៍	ខ្លអួន	�បស់	្កុម	�ុវោ�ី	

�បស់	ខ្នុំ	បាន	អផ្តៅតអលើ	កា�អ្វើ	ឲ្យ	ជីវិត	អៅ	ផ្ះ	�បស់	ខ្នុំ	បាន	

្បអសើ�	អឡើរ	តាម��ៈ	កា�េ្រឹរ	ទំោក់ទំនរ	�បស់	

ខ្នុំ	ជាមរួ�	សមជិក	្គរួស្�	��ៈអេល	េី�	សបាតៅហ៍	។	

្បាកដ	ណាស់	អោលអៅ	អោះ	គឺ	ជា	កា�េយាយម	

ដ្បកាលា�	ឲ្យ	មន	លក្ខ�ៈ	ដូច	្េះ្គីស្	អហើ�	បងាហាញ	

អសចក្ី្សឡាញ់	តាម��ៈ	ទអរវើ	ោោ	។		

ខ្នុំ	បាន	សអ្មច	ចិត្	េយាយម	អ្វើ	កិច្ចកា�	អោះ	

អហើ�	បអ្មើ	មតៅ�	ចុរ	�បស់	ខ្នុំ	។

អោ�ស្�	្គរួស្�	ខ្នុំ	និរ	្គរួស្�	

មដា�	ចុរ	ខ្នុំ	�រួម	ោនា	ដត	មរួ�	អោះ	អ�ើរ	

មន	ចាន	្បឡាក់	អ្ចើន	ណាស់	។	អហើ�	

អោះ	គឺ	ជា	កិច្ចកា�	ដដល	ខ្នុំ	បាន	ចាប់អផ្ើម	អ្វើ	។	អៅអេល	

ខ្នុំ	បាន	បអ្មើ	ោត់	េស់��ៈ	េី�	សបាតៅហ៍	បោទាប់	មក	ខ្នុំ	

មន	អា�ម្�៍	្សឡាញ់	មតៅ�	ចុរ	�បស់	ខ្នុំ	អហើ�	

មន	កា�េត់្្ត់	អទាះបី	ជា	ខ្នុំ	េុំ	សបបា�	�ីករា�	នឹរ	

ស្ថានភាេ	អោះ	ក្ី	។	កា�អផ្តៅតអលើ	កា�បអ្មើ	ោត់	ក្នុរ	

កិច្ចកា�	ស្មញ្ញៗ	បាន	ជរួ�	ខ្នុំ	ឲ្យ	�ក	�្ះ	្ោ	ដ៏	លំបាក	

ទាំរ	អោះ	អោ�ស្�	ខ្នុំ	មន	អា�ម្�៍	នន	្េះវិញ្ញា�	

គរ់	អៅ	ជាមរួ�	ខ្នុំ	។

ខ្នុំ	អៅដត	េុំ	ទាន់	�ល់	េវី	្គប់	យ៉ារ	េំេី	មូលអហតុ	

ដដល	អ្ោះថានាក់	អោះ	បាន	អកើត	អឡើរ	ចំអោះ	្គរួស្�	ខ្នុំ	

អហើ�	វា	អៅ	ដត	មន	្ោ	ដ៏	លំបាក	អៅ	អឡើ�	។	ប៉ុដន្	ដូច	

ជា	េរួក	េ្ក	្តរួស្តា�	ដដ�	អោះ	ខ្នុំ	បាន	ោក់	ទី	ទុកចិត្	

�បស់	ខ្នុំ	អលើ	្េះ	អហើ�	្ទរ់	បាន	្បទាន	េំណាច	អដើម្ី	

ស៊ូ្ទាំ	។	◼

អ្នកនធិពន្�ស់រៅ�ដ្ឋយូថ្�៍ស.�.អា.។

ចូរបខង្វរ�ួងចឈិត្តរបស់អ្ក

«បងប្អូនអាច្មានអារម្មណ៍ថាជីវិ្រកំពុងជួបនឹង

ភាពហិននហាច្។...អ្កអាច្ភ័យខ្លាច្មានកំហឹង

ទុក្ខតពួយឬមានទុក្ខនទាសនោយភាពសង្ស័យ។

គឺែូច្ជាអ្កគង្វាលល្ដសវងរកនច្ៀមដែលបា្រ់របស់

តទង់ដែរតបសិននបើអ្កនឹងនបើកែួងច្ិ្រ្តរបស់អ្ក

នៅរកតពះអង្គសន្ង្រះននពិភពនោកននាះតទង់នឹង

រកអ្កន�ើញ។

តទង់នឹងសន្ង្រះអ្ក។

តទង់នឹងនលើកអ្កន�ើងនហើយលីអ្ក

នៅនលើ្ មតទង់។

តទង់នឹងនាំអ្កនៅផ្ទះវិញ។

តបធានន�ៀនថើរនអសវអុជែូហវទីតបឹកសាទីពីរនៅក្នុងគណៈតបធានទីមួយ

«He Will Place You on His Shoulders and Carry You 
Home»Liahonaដខឧសភាឆ្នាំ២០១៦ទំព័រ១០៤។



 ដខ្រុោឆ្នាំ២០១៦ ៦១

យ
ុវវ័យ

តពះអ�ស៊ូវ	បាន	សអ្មច	នូវ	កា��រួប�រួម	យ៉ារ	

ឥត	អ្ចាះ	ជាមរួ�	នឹរ	្េះវ�បិតា	អោ�	

កា�ចុះចូល	េរ្គ	្ទរ់	ទាំរ	ស្ច់្ម	

និរ	វិញ្ញា�	អៅតាម	្េះឆន្ៈ	�បស់	្េះវ�បិតា	។	

្េះអ�ស៊ូវ	បាន	មន	្េះបន្ទូល	េី	្េះវ�បិតា	�បស់	្ទរ់	

ថា	«	ខ្នុំ	អចះ	ដត	អ្វើ	កា�	ដដល	ោប់	ដល់	្េះហឫទ័�	្ទរ់	

ជា	ដរាប	»	(	�៉ូហាន	8:29	)	។	អោ�ស្�	វា	ជា	

្េះទ័�	�បស់	្េះវ�បិតា	្េះអ�ស៊ូវ	បាន	ចុះចូល	សូម្ី	

ដត	ជា	អសចក្ីស្លាប់	«	្េះ	ហឫទ័�	នន	្េះ	រាជ	បុ្តា	

្តូវ	អលប	ដ�ដាប់	អៅ	ក្នុរ	្េះ	ហឫទ័�	នន	្េះ	វ�បិតា	»	

(	ម៉ូស្�	15:7	)	។	កា�អផ្តៅត	្េះទ័�	�បស់	្ទរ់	

អលើ	្េះវ�បិតា	គឺ	ជា	អហតុផល	មរួ�	នន	អហតុផល	ចម្រៗ	

ទាំរឡា�	ដដល	កា�ងា�បអ្មើ	�បស់	្េះអ�ស៊ូវ	មន	

ភាេចបាស់ោស់	និរ	មន	្េះអចស្តៅ	។	ោមាន	កា�បដរវ�	

កា�ខវះកា�អផ្តៅត	ចិត្	អលើ	្ទរ់	អឡើ�	។

អៅក្នុរ	�អបៀប	មរួ�	ដូច	ោនា	អោះ	បរប្ទូន	និរ	ខ្នុំ	

អាច	ោក់តពះតគីស្ទជាសំខ្ន់នៅក្នុងជីវិ្រ
របស់នយើង	អហើ�	មានច្ិ្រ្តដ្រមួយនឹងតទង	់

ដូច	ដដល	្ទរ់	មន	្េះទ័�	ដតមរួ�	នឹរ	្េះវ�បិតាដដ�	

(	សូមអមើល	�៉ូហាន	17:20–23	)	។	អ�ើរ	

អាច	ចាប់អផ្ើម	អោ�	កា�អ្ជៀក	អចញ	នូវ	េវីៗ	ទាំរេស់	

អៅក្នុរ	ជីវិត	�បស់	អ�ើរ	អហើ�	បោទាប់	មក	ោក់	វា	ចូលោនា	

វិញ	តាម	លំោប់លំអោ�	តាម	អាទិភាេ	អោ�	�ក	

្េះេរ្គ	សអ្ងារះ	ជា	ចំ�ុច	ស្ទូល	។	ជា	បឋម	នយើង
នឹងនរៀបច្ំអវីៗដែលអាច្ន្វើនៅបានក្នុង
ការច្ងរាំែល់តទង—់—កា�េ្ិស្ឋាន	ជា	

រនបៀបនែើម្បី

យ្តោតជរីវិតរបស់យយើងយលើម្្រះម្្រីស្ទ

យោយខអលយ�ើរ�រី្ត

ម្្រីស្តទូៃ្វតឺសឈិៃ

ក្នុងកូរេុមននពួក្ វកែប់ពីរនាក់

ចយមលេើយមក្ រីថ្នាក់�ឃឹកនាំនៃសាសនាចម្ក

យតើអ្កបាៃអៃុវត្តយោលរោរណ៍

យៃរះយោយរយបៀបណា?

តគួ្រខ្នុំនិងខ្នុំបានជួបបទពិន្្ន៍ការ្កល្បង

្ំៗមួយច្ំនួននហើយឥ�អូវននះពួកនយើងគាមន

អ្កកាន់បពវជិ្រភាពនៅក្នុងផ្ទះនយើងនទ។ការ

្កល្បងនាំនយើងឲ្យលុ្រជង្គង់អ្ិ ឋ្ាន។ខ្នុំ

មានអំណរគុណដែលមានតពះគម្ីរនិងលទ្ភាព

នែើម្បីអានវារល់នថងៃ។តពះគម្ីរបានបនតងៀនខ្នុំថា

នទាះបីជាការសនតមច្ច្ិ្រ្តរបស់អ្កែនទជះឥទ្ិពល

ែល់ជីវិ្ររបស់ខ្នុំក្តីភាពសក្តិសមរបស់ខ្នុំនៅដ្រ

មានភាពអ្ចរ្យ។ខ្នុំមានអំណរគុណជាខ្លាំង

នែើម្បីែឹងថាខ្នុំអាច្និយាយជាមួយតពះវរបិតាសួគ៌

របស់ខ្នុំតគប់នពលទាំងនថងៃទាំងយប់។ននះជា

ពរជ័យអ្ចរ្យណាស់។

ដហលលី�ីអាយុ១៧ឆ្នាំរែ្ឋនអោហូស.រ.អា.

ញឹកញាប់	កា�សិកសា	និរ	កា�េិចា�ណា	្េះគម្ី�	

កា�សិកសា	អោ�	ផ្ចិតផ្ចរ់	េី	កា�បអ្រៀន	�បស់	េរួកស្វក	

កា�អ�ៀបចំ	្បចាំ	សបាដាហ៍	អដើម្ី	ទទរួល	ទាន	ស្្កាម៉រ់	

អោ�	សក្ិសម	កា�ថាវា�បរ្គំ	អៅ	នថងៃ	អាទិត្យ	និរ	

កា�កត់្តា	និរ	ចរចាំ	នូវ	េវី	ដដល	្េះវិញ្ញា�	

និរ	បទេិអស្្ន៍	ទាំរឡា�	បអ្រៀន	អ�ើរ	េំេី	

ភាេជាសិស្ស	។	មន	អ�ឿរ	អផ្សរៗ	អទៀត	អាច	ចូលមក	

ក្នុរ	គំនិត	�បស់	េ្ក	ជាេិអសស	ដដល	សក្ិសម	នឹរ	េ្ក	

អៅ្តរ់	ចំ�ុច	អនះ	ក្នុរ	ជីវិត	�បស់	េ្ក	។	នៅនពល
មាននពលនវោនិងមន្យាយបាយ
តគប់តគាន	់ចំអោះ	បញ្ហា	ទាំរ	អនះ	គឺច្ំនោះការ
នផ្តា្រជីវិ្ររបស់នយើងនលើតពះតគីស្ទបាន
ត្រឹមត្រូវ	អោះ	អ�ើរ	អាច	រាប់នផ្ើមបដន្ថម
ការទទួលខុសត្រូវនផ្សងនទៀ្រ	អហើ�	េវីៗ	ដដល	

មន	តនម្ល	នឹរ	មន	បដន្ម	អទៀត	អៅតាម	អេលអវោ	និរ	

្នធាន	េំអណា�	ផល	ឲ្យ	ដូចជា	កា�ទទរួលខុស្តូវ	

នន	កា�េប់�ំ	្គរួស្�	និរ	កា�កមសាន្	ផ្ទាល់	ខ្លអួន	។	

តាម	�អបៀប	អនះ	េវី	ដដល	្ោន់ដត	ល្	នឹរ	មិន	្បអ្ជៀត	

ចូល	អហើ�	�ុញ	អចញ	នូវ	េវីៗ	ដដល	ចាំបាច់	អចញ	េី	ជីវិត	

�បស់	អ�ើរ	អហើ�	េវីៗ	ដដល	មិន	សូវ	មន	តនម្ល	នឹរ	មន	

អាទិភាេ	តិចអៅៗ	ឬ	អចញ	ឆាងា�	េី	អ�ើរ	។

អទាះបី	វា	ោមាន	ភាេងា�្សរួល	ក្ី	អ�ើរ	អាច	បន្	

្ននៅមុខនោយនសច្ក្តីជំននឿជានិច្្ច	
អលើ	្េះេមចាស់	។	ខ្នុំ	អាច	បញ្ជាក់	ថា	�ូ�ៗ	អៅ	បំ�រ	

្បាថានា	និរ	សមត្ភាេ	�បស់	បុគ្គល	មនាក់	អដើម្ី	ចរចាំ	

និរ	អ្វើតាម	្េះេរ្គសអ្ងារះ	ជានិច្ច	នឹរ	អកើន	អឡើរ	។	

អ�ើរ	គប្ី	ន្វើការ	អោ�	េត់្្ត់	អឆាពះ	អៅ	ទីបញ្ចប់	

នហើយអ្ិ្ឋានជានិច្្ច	សុំ	កា�ដញកដឹរ	និរ	

ជំនរួ�	េី	្េះ	ដដល	អ�ើរ	្តូវកា�	(	សូមអមើល	នីនហវទី	2	

32:9	)	។	◼

ដក្សង់រចញពតីសុន្�កថ្ផដលបានផែលែងរៅសាកលវិទយាល័យ្ពធិកហាំ

យ៉ង់–នអោ�ូរៅនែងៃទតី២៧ផខមករាឆ្នាំ២០០៩។



យោយរ៉ូសរា៉ារីថ្យ�ើយរ៉

េំេី	អសចក្ីេិត	អៅអេល	េ្ក	អាន	េិចា�ណា	និរ	េ្ិស្ឋាន	(	សូមអមើល	ម�៉ូន�	

10:5	)	។

កា�អ�ៀបចំ	ខ្លអួន	អដើម្ី	អ�ៀន	ដំ�ឹរ	ល្	អៅ	្េះវិហា�	អោ�	កា�អាន	អមអ�ៀន	អោះ	េីមុន	

េ្ក	អៅ	្េះវិហា�	។	អមអ�ៀន	Come Follow Me	អាច	�កបាន	អៅអលើ	អគហទំេ័�	

LDS. org	អៅក្នុរ	កម្វិ្ី	Gospel Library	។

២.ចូលរួមទៅក្នុងការទរៀនសូទ្្ររបស់អ្ក

•		អាន	អដើម្ី	មន	កា��ល់	ដឹរ	។	ចំនរួន	ទំេ័�	ដដល	េ្ក	អាន	ឬ	អល្ឿន	ដដល	េ្ក	

អាន	មិន	សំ្ន់	ដូច	កា��ល់	ដឹរ	ដដល	េ្ក	បាន	អាន	អឡើ�	។	េ្ក	្តូវដត	អាន	

្បអយគ	មរួ�	ចំនរួន	បរួន	្បាំ	ដរ	។	សូម	អ្បើ្បាស់	វចោនុ្កម	អដើម្ី	�កអមើល	

ោក្យ	ដដល	េ្ក	មិន	ស្រល់	។	ឧទាហ��៍	អតើ	ោក្យ	សម័យកាន់កាប់្្ួ្្តា	

មន	ន័�	ដូចអម្ច	?	េ្ក	អាច	អ្បើ	អសចក្ី	ដ�ោំ	ដល់	បទគម្ី�	ទាំរឡា�	អដើម្ី	

ដសវរ�ល់	េី	វា	។

•		 សរួ�	សំ�ួ�	េំេី	េវី	ដដល	េ្ក	អាន	។	្បដហល	ជា	េ្ក	ឆងៃល់	ថា	«	អតើ	មន	េវី	អកើត	

អឡើរ	ចំអោះ	្កុរ	អ��ូស្ឡិម	អៅ	្ោ	ដដល	លីនហ	និរ	្គរួស្�	�បស់	អោក	បាន	

ចាកអចញ	មក	អោះ	?	អហតុេវី	្បជាជន	មិន	ស្តៅប់	តាម	លីនហ	?	»

•		 សូម	េយាយម	អឆ្លើ�	សំ�ួ�	ទាំរ	បី	អនះ	េំេី	កា�បអ្រៀន	ដំ�ឹរ	ល្	ោោ	៖	

អហតុេវី	អ�ឿរ	អនះ	សំ្ន់	ចំអោះ	្បជាជន	ោ	ជំោន់	អោះ	?	អតើ	អ�ឿរ	អោះ	េនុវត្	

ចំអោះ	រយើង	សេវនថងៃ	អនះ	យ៉ារ	ដូចអម្ច	?	អតើ	វា	េនុវត្	ចំអោះ	ខ្នុយំ៉ារ	ដូចអម្ច	?

រូបមន្តសតមាប់

សូម សាក�្បង រនបៀប បួន យា៉ាង ននរះ នដើម្បី ន្វើ ឲ្យ ពពរះបន្ភូ� របស់ ពពរះ មាន រសជាតិ ឆ្ងាញ់ 

ចំនោរះ ពព�ឹង របស់ អ្នក ។

កាល	េី	អក្រ	ខ្នុំ	ចំណា�	អេល	អ្ចើន	អម៉ារ	អដើម្ី	អមើល	មតៅ�	ខ្នុំ	អៅ	ក្នុរ	

ផ្ះបា�	។	ោត់	អ្វើ	អាហា�	ឆាងាញ់ៗ	បំផុត	នំបុ័រ	�ុក�ី	និរ	នំ	ផ្�	

ស្មប់	្គរួស្�	អ�ើរ	។	ជរួនកាល	ខ្នុំ	បាន	ចាប់អផ្ើម	អាន	�ូបមន្	អ្វើ	ម្ទូប	

អោះ	អ្វើ	តាម	កា�ដ�ោំ	អហើ�	ចំេិន	អាហា�	។	ខ្នុំ	មិន	ចាំបាច់	េឹរ	អលើ	មតៅ�	ខ្នុំ	អឡើ�—

ខ្នុំ	អាច	អ្វើ	វា	អោ�	ខ្លអួន	ខ្នុំ	បាន	។

ដូច	ជា	កា�អ�ៀន	ចំេិន	អាហា�	ដដ�	អ�ើរ	អ�ៀន	ដំ�ឹរ	ល្	អហើ�	េភិវ�្ឍ	ទីបោទាល់	�បស់	

អ�ើរ	តាម��ៈ	កា�អ្វើ	។	បោទាប់	េី	លីនហ	បាន	្បាប់	្គរួស្�	�បស់	អោក	េំេី	កា�សុបិន	

�បស់	អោក	េំេី	អដើម	អ�ើ	ជីវិត	អោះ	នីនហវ	បាន	និយ�	ថា	អោក	ចរ់	«	អ�ើញ	និរ	

ឮ	និរ	ដឹរ	នូវ	អ�ឿរ	ទាំរ	អនះ	»	អោ�	ខ្លអួន	អោក	ផ្ទាល់	(	នីនហវទី	1	10:17	)	។	មយា៉ារ	

វិញ	អទៀត	ស្មប់	នីនហវ	វា	មិន	្គប់្ោន់	អឡើ�	អដើម្ី	ស្តៅប់	ទីបោទាល់	�បស់	ឪេុក	អោក	

អោះ	។	អោក	ចរ់	ដឹរ	េំេី	េវី	ដដល	ឪេុក	�បស់	អោក	បាន	ដឹរ	�រួច	មក	អហើ�	។

�ូបមន្	ស្មប់	កា�អ�ៀនសូ្ត	ដំ�ឹរ	ល្	មន	ជំហាន	ស្មញ្ញៗ	មរួ�	ចំនរួន	។	េ្ក	

អាច	អ្បើ	អយបល់	ទាំរបរួន	ដូច	តអៅ	អនះ	អដើម្ី	ជរួ�	ឲ្យ	កា�អ�ៀនសូ្ត	ដំ�ឹរ	ល្	�បស់	េ្ក	

ជាមរួ�	្គរួស្�	អៅ	្េះវិហា�	ឬ	េំឡនុរ	អេល	កា�សិកសា	ផ្ទាល់	ខ្លអួន	�បស់	េ្ក	។

១.ទរៀបចំខ្លួនទរៀន

សូម	ចាប់	អផ្ើម	កា�សិកសា	ផ្ទាល់	ខ្លអួន	�បស់	េ្ក	ជាមរួ�	នឹរ	កា�	េ្ិស្ឋាន	។	ទូល	

សូម	្េះវ�បិតា	សរួគ៌	អដើម្ី	ជរួ�	េ្ក	ឲ្យ	�ល់	នូវ	េវី	ដដល	េ្ក	អាន	។	កត់	សំ�ួ�	មរួ�	ឬ	

េី�	អហើ�	ដសវរ�ក	ចអម្លើ�	ចំអោះ	សំ�ួ�	អោះ	។	្េះវិញ្ញា�	ប�ិសុទ្	ដថ្លរ	ជា	ស្ក្សី	

ការដរៀនសូត្រ



 ដខ្រុោឆ្នាំ២០១៦ ៦៣

យ
ុវវ័យ•		សូម	ដសវរ�ក	លំោំ	និរ	ទំោក់ទំនរ	។	ឧទាហ��៍	អតើ	លំោំ	េវី	ខ្លះ	ដដល	នីនហវ	

បាន	អឆ្លើ�តប	ចំអោះ	អសចក្ីអវទោ	អោះ	?	អតើ	កា�អ្វើ	ដំអ�ើ�	�បស់	្គរួស្�	អោក	

អៅក្នុរ	ទី�អហាស្ថាន	ដូច	ជា	កា�អ្វើ	ដំអ�ើ�	�បស់	េរួក	ស្សន៍	េ៊ី្ស្ដេល	អចញ	េី	

្សុក	អេស៊ីេ្	យ៉ារ	ដូចអម្ច	ខ្លះ	?

•		 សូម	ស�អស�	អា�ម្�៍	និរ	កា�បំផុស	គំនិត	�បស់	េ្ក	អៅក្នុរ	ទិោនុប្វត្ិ	។	

«	អៅ	អេល	េ្ក	កត់	កា�បំផុស	គំនិត	ដ៏	មន	តនម្ល	អោះ	ទុក	អោះ	កា�បំផុស	គំនិត	

បដន្ម	អកើត	មន	ជា	បន្បោទាប់	។	ទន្ឹម	នឹរ	អោះ	ដដ�	កា�អចះដឹរ	ដដល	េ្ក	ទទរួល	

នឹរ	អាច	អ្បើ្បាស់	បាន	េស់	មរួ�	ជីវិត	េ្ក	»	(	�ីឆាដ	ជី	សកត	«	To Acquire 
Knowledge and the Strength to Use It Wisely	»	
Liahona	ដខ	សីហា	ឆានាំ	2002	ទំេ័�	12,	14	)	។	ជាេិអសស	ស�អស�	េី	

គំនិត	ោោ	ដដល	មន	ន័�	ចំអោះ	ជីវិត	�បស់	េ្ក	។

•		 គូ�	�ូបភាេ	។	�អបៀប	មរួ�	អទៀត	អដើម្ី	កត់	េវី	ដដល	េ្ក	កំេុរ	អ�ៀន	អោះ	គឺ	

កា�គូ��ូប	។	្ោ	មរួ�	កាល	ខ្នុំ	អៅ	សរួ�សុខទុក្ខ	មិត្	�បស់	ខ្នុំ	ក្នុរ	កម្វិ្ី	រា្តី	ជរួបជុំ	

្កុម្គរួស្�	ជីដូន	�បស់	ោរ	បាន	ដចកចា�	អ�ឿរ	ផ្ទាល់ខ្លអួន	�បស់	ោត់	េំេី	

អសចក្ីជំអនឿ	និរ	កា�េ្ិស្ឋាន	។	មុន	អេល	ចាប់អផ្ើម	បអ្រៀន	មិត្	�បស់	ខ្នុំ	បាន	

ឲ្យ	្កោស	និរ	អ្មានដ	ផ្ត់	េ�៌	អៅ	កូនតូចៗ	�បស់	ោរ	ដូអច្ះ	េរួកអគ	អាច	គូ�	

�ូប	េំេី	អ�ឿរ	ោោ	ខ�ៈ	ដដល	ជីដូន	តរួត	�បស់	េរួកអគ	និយ�	អ�ឿរ	អោះ	។	កា�គូ�	

�ូបភាេ	បាន	ជរួ�	េរួកអគ	�ក	ចិត្	ទុកោក់	អហើ�	េរួកអគ	សរួ�	សំ�ួ�	អេល	កំេុរ	

និយ�	អ�ឿរ	អោះ	អដើម្ី	បញ្ជាក់	េី	ស្ច់	អ�ឿរ	អោះ	ឲ្យ	បាន	ចបាស់ោស់	។

៣.សូមសិកសាទ�ើយរស់ទៅតាមដំណឹងល្អទរៀងរាល់ថ្ងៃ។

កា�សិកសា	ត្មូវ	ឲ្យ	មន	កា�្បឹរដ្បរ	អ�ើរ	្តូវដត	េនុវត្	កា��ល់ដឹរ	អោះ	

(	សូមអមើល	ម៉ូស្�	12:27	)	។	ដេលអ�ើ�	េិម	�័សុល	បាឡឺដ	ក្នុរ	កូ�៉ុម	នន	េរួក	

ស្វក	ដប់េី�	ោក់	បាន	ទូោមាន	អ�ើរ	ថា	«	ចូ�	បអរកើត	អេលអវោ	និរ	កដន្លរ	សិកសា	

្េះគម្ី�	ជា	អ�ៀររាល់	នថងៃ	អទាះបី	ជា	វា	ជា	អេលអវោ	តិចតរួច	ក្ី	»	(	«	When Shall 
These Things Be ?	»	Ensign	ដខ	្្ទូ	ឆានាំ	1996	ទំេ័�	60	)	។	អៅអេល	

អ�ើរ	សិកសា	ជា	អទៀរទាត់	កា�អ�ៀនសូ្ត	នឹរ	មន	ភាេងា�្សរួល	។	ឧទាហ��៍	ខ្នុំ	

បាន	អ�ើញ	ថា	អៅអេល	ខ្នុំ	អាន	ជំេូក	�បស់	អេស្�	ដដល	មន	អៅក្នុរ	្េះគម្ី�	ម�មន	

(	អោ�	មិន	�ំលរ	វា	)	ខ្នុំ	ចាប់អផ្ើម	�ល់	េី	ជំេូក	ទាំរ	អោះ	។

អៅអេល	និយ�	េី	កា�អ�ៀនសូ្ត	ដំ�ឹរ	ល្	អោះ	វា	មិន	្គប់្ោន់	អឡើ�	ក្នុរ	

កា�ដដល	្ោន់ដត	ដឹរ	ភាេេិត	អោះ	។	អ�ើរ	ចាំបាច់	េនុវត្	តាម	េវី	ដដល	អ�ើរ	អ�ៀន	។	

អៅអេល	អ�ើរ	េនុវត្	តាម	អសចក្ី	េិត	្េះវិញ្ញា�	ប�ិសុទ្	បញ្ជាក់	វា	ដល់	អ�ើរ	

អហើ�	ទីបោទាល់	�បស់	អ�ើរ	�ីកចអ្មើន	។	អៅអេល	អ�ើរ	�ស់អៅតាម	អសចក្ីេិត	អោះ	

ជាប់ោប់	អ�ើរ	ចាប់អផ្ើម	ផ្លាស់ប្ទូ�	ដ្បចិត្	អជឿ	អលើ	្េះអ�ស៊ូវ្គីស្	។

៤.មចកចាយអ្វីមដលអ្កកំពុងទរៀន។

កា�្បាប់	មនុស្ស	ដនទ	េំេី	អោលកា��៍	ដំ�ឹរ	ល្	អោ�	ោក្យ	សម្ី	ផ្ទាល់	�បស់	

អ�ើរ	ជរួ�	អ�ើរ	ឲ្យ	ចាំ	អោលកា��៍	អោះ	អហើ�	ទទរួល	អា�ម្�៍	េី	្េះវិញ្ញា�	ដដល	

េ្រឹរ	ទីបោទាល់	�បស់	អ�ើរ	។	ជាញ�ៗ	ឱកាស	ដ៏	ល្	អដើម្ី	ដចកចា�	អោះ	គឺ	ក្នុរ	រា្តី	

ជរួបជុំ	្កុម្គរួស្�	។	េ្ក	ក៏	អាច	ដចកចា�	វា	អៅអេល	េ្ក	និយ�	ជាមរួ�	មិត្ភក្ិ	អៅ	

ស្ោ	ឬ	ជាមរួ�	សមជិក	្គរួស្�	អៅអេល	ប�ិអភាគ	អាហា�	។

អៅអេល	អ�ើរ	អ្វើ	តាម	ជំហាន	ស្មញ្ញៗ	ទាំរ	បរួន	អនះ	អហើ�	ដសវរ�ក	អោ�	

ឧសសាហ៍	អដើម្ី	ស្រល់	្េះេរ្គសអ្ងារះ	អោះ	អ�ើរ	ទទរួល	បាន	កា�	សនយា	ថា	«	កា��៍	

អាថ៌កំបាំរ	ទាំរឡា�	នន	្េះ	នឹរ	្តូវ	បាន	អបើក	បងាហាញ	ដល់	[	េរួកអ�ើរ	]	អោ�	

្េះអចស្ដា	នន	្េះវិញ្ញា�ប�ិសុទ្	»	(	នីនហវទី	1	10:19	)	។	◼

អ្នកនធិពន្�ស់រៅ�ដ្ឋយូថ្�៍ស.�.អា.។

យរឿងបួៃយ៉ាងខ�លយយើងម្តូវរោរ

«អ្កនិងខ្នុំពុំត្រូវការជំនួយសិកសាដែលស្មនុគ្មញ

ន�ើយនហើយមិនគួរពឹងដផ្កខ្លាំងនពកនលើច្ំនណះែឹង

ខ្ងវិញ្ញាណពីមនុស្សែនទន�ើយ។នយើងត្រូវដ្រមាន

បំណងតបាថានាន្មះសនែើម្បីនរៀនភាពគូកនននតពះវិញ្ញាណ

បរិសុទ្តពះគម្ីរែ៏បរិសុទ្និងគំនិ្រដែលសកម្មនហើយ

នច្ះសួរ»។

ដអលន�ើរោវី�នអដបែណាក្នុងកូរេុមននពួក្ វកែប់ពីរនាក់« A 
Reservoir of Living Water»(ការតបជុំពិនសសរបស់តបព័ន្អប់រំ

តពះវិហារសតមាប់មជ្ិមវ័យនថងៃទី៤ដខកុម្ៈឆ្នាំ២០០៧)ទំព័រ៣

នគហទំព័រsi.lds.org។



៦4 លីអាហូណា

«មនុស្សមួយច្ំនួនតបាប់ខ្នុំ

ថាខ្នុំត្រូវការមានមិ្រ្តភក្តិដែល

គាមនបទោឋានែូច្ខ្នុំនែើម្បីពតងឹង

បទោឋានខ្នុំន�ើង។ន្រើការណ៍ននះ

ពិ្រឬនទ?»

កា
�េ្រឹរ	បទោឋាន	�បស់	េ្ក	អកើត	មក	េី	កា�អ�ៀនសូ្ត	និរ	

កា��ស់អៅ	តាម	ដំ�ឹរ	ល្	�បស់	្េះអ�ស៊ូវ្គីស្	អហើ�	

មិត្ភក្ិ	អាច	ជរួ�	ឬ	រារាំរ	េ្ក	ក្នុរ	កា�អ្វើ	វា	។	មិត្ភក្ិ	មន	

ឥទ្ិេល	យ៉ារ	្ លាំរ	អលើ	េ្ក—ទាំរ	�អបៀប	ដដល	េ្ក	គិត	និយ�	

និរ	ទអរវើ	�បស់	េ្ក	។	អសៀវអៅ	រដើម្បតីកម្លាំងននយុវជន	ផ្ល់	

េនុស្សន៍	ថា	«	ចូ�	អ្ជើសអ�ើស	មិត្ភក្ិ	ណា	ដដល	ឲ្យ	តនម្ល	ដល់	េ្ក	អដើម្ី	េ្ក	អាច	េ្រឹរ	និរ	

អលើក	ទឹកចិត្	ោនាអៅវិញ	អៅមក	ក្នុរ	កា�	�ស់	អៅ	តាម	បទោឋាន	ដ៏	ខ្រ់ខ្ស់	»	(	[	ឆានាំ	2011	]	

ទំេ័�	16	)	។	មិត្ភក្ិ	ដបប	អនះ	ជរួ�	េ្ក	ឲ្យ	�ស់អៅ	តាម	ដំ�ឹរ	ល្	�បស់	្េះអ�ស៊ូវ្គីស្	�កសា	

បទោឋាន	�បស់	េ្ក	អហើ�	ដ្ប	ជា	មនុស្ស	កាន់ដត	្បអសើ�	អឡើរ	។

ប៉ុដន្	មិនដមន	មនុស្ស	ទាំរេស់	ដដល	េ្ក	ទាក់ទរ	នឹរ	មន	បទោឋាន	្សអដៀរ	ោនា	នឹរ	េ្ក	ឬ	

ជា	សមជិក	ស្សោច្ក	អឡើ�	។	វា	សំ្ន់	ណាស់	អដើម្ី	មន	ភាេ�ស់រា�	ចំអោះ	មនុស្ស	

្គប់	ោនា	អហើ�	្ប្េឹត្	ោក់	េរួកអគ	តាម	�អបៀប	ដដល	្េះេរ្គសអ្ងារះ	នឹរ	្ប្េឹត្	ោក់	េរួកអគ—

អោ�	អសចក្ី្សឡាញ់	និរ	ចិត្	សប្នុ�ស	។	អៅអេល	េ្ក	បន្	�ស់អៅ	តាម	បទោឋាន	�បស់	េ្ក	

អោះ	េ្ក	អាច	«	អ្វើ	ជា	គំ�ូ	ដល់	េរួក	េ្កអជឿ	អោ�	ោក្យ	សម្ី	កិ�ិយ	្ប្េឹត្	អសចក្ី	្សឡាញ់	

អសចក្ី	ជំអនឿ	និរ	អសចក្ី	ប�ិសុទ្	»	(្ីម៉ូអថទី	1	4:12)	។	តាម��ៈ	គំ�ូ	�បស់	េ្ក	អោះ	េរួកអគ	

នឹរ	អ�ើញ	េី	�អបៀប	ដដល	េ្ក	បាន	ទទរួល	េ�	តាម	កា��ស់អៅ	តាម	បទោឋាន	ខ្រ់ខ្ស់	អហើ�	េ្ក	

អាច	អលើក	ទឹកចិត្	េរួកអគ	ឲ្យ	អ្វើ	ដូច	េ្ក	ដដ�	។

ចូ�ដសវរ�ក	កា�ដ�ោំ	េី	្េះវិញ្ញា�	ប�ិសុទ្—អហើ�	មន	ចិត្	កាលាហាន	អដើម្ី	អ្វើ	តាម	

កា�បំផុស	គំនិត	�បស់	្ទរ់—អៅអេល	េ្ក	អ្ជើសអ�ើស	មិត្ភក្ិ	អហើ�	េយាយម	េ្រឹរ	

បទោឋាន�បស់	េ្ក	។

មិ្រ្តភក្តិពិ្រតបាកែ

កាល	ឆានាំ	ទីមរួ�	�បស់	ខ្នុំ	អៅ	

េនុវិទយាល័�	ខ្នុំ	មន	កា�ភ័�្លាច	

ថា	ខ្នុំ	មិន	អាច	�ក	មិត្ភក្ិ	ដដល	

អោ�េ	បទោឋាន	�បស់	ខ្នុំ	អឡើ�	។	

បោទាប់	េី	មរួ�	��ៈ	អេល	ខ្លី	អ្កា�	មក	ខ្នុំ	កាលា�	ជា	

មិត្ភក្ិ	ល្	ជាមរួ�	មិត្	�រួម	ថានាក់	មនាក់	�បស់	ខ្នុំ	អហើ�	ខ្នុំ	

បាន	្បាប់	ោត់	ថា	ខ្នុំ	ជា	េរួកម�មន	។	ោត់	បាន	សរួ�	ខ្នុំ	

េំេី	អ�ឿរ	អោះ	អហើ�	ខ្នុំ	បានឲ្យ	អសៀវអៅ	រដើម្បតីកម្លាំងនន

យុវជន	អៅ	ោត់	។	ចាប់តាំរ	េី	នថងៃ	អោះ	មក	ោត់	�ប់	

និយ�	ោក្យ	អជ�	អៅ	ចំអោះ	មុខ	ខ្នុំ	។	្បសិនអបើ	មិត្ភក្ិ	

�បស់	េ្ក	ជា	មិត្	េិត្បាកដ	អោះ	េរួកអគ	នឹរ	អោ�េ	

ដល់	កា�សអ្មច	ចិត្	�បស់	េ្ក	អហើ�	ជរួ�	េ្ក	ឲ្យ	�កសា	

បទោឋាន	�បស់	ខ្លអួន	។

គខនគដឡាអិមអាយុ១៣ឆ្នាំ្រ៊ូណូសនអ៊គរ៉សប្រគទស

អាេ្សរ់ទពីន

ន្វើតាមការទូនាមនរបស់ពយាការី

អេលខ្លះ	វា	មន	កា�លំបាក	អដើម្ី	

តទល់	នឹរ	កា�ល្អួរ	្បសិនអបើ	

អ�ើរ	អដើ�	អលរ	ជាមរួ�	មិត្ភក្ិ	

ដដល	អ្ជើសអ�ើស	អ្វើ	អា្កក់	ឬ	

េយាយម	ឲ្យ	អ�ើរ	អ្វើ	អា្កក់	អោះ	។	េយាកា�ី	បាន	្បាប់	

េរួកអ�ើរ	អៅក្នុរ	កូនអសៀវអៅ	រដើម្បតីកម្លាំងននយុវជន	ថា	

មិត្ភក្ិ	«	នឹរ	មន	ឥទ្ិេល	ដ៏	ន្កដលរ	មក	អលើ	កា�គិត	

និរ	កា�្ប្េឹត្	�បស់	េ្ក	អហើ�	ដថមទាំរ	ជរួ�	កំ�ត់	

ឲ្យ	េ្ក	កាលា�	អៅ	ជា	មនុស្ស	មនាក់	អផ្សរ	អទៀត	ផរដដ�	»	

(	[	ឆានាំ	2011	]	ទំេ័�	16	)	។	ខ្នុំ	គិត	ថា	អ�ើរ	គរួ�	មន	

មិត្ភក្ិ	ដដល	មន	ឆន្ៈ	អោ�េ	បទោឋាន	�បស់	អ�ើរ	

អហើ�	បងាហាញ	ចំណាប់	អា�ម្�៍	អលើ	អ�ើរ	ក្នុរ	កា��កសា	

បទោឋាន	�បស់	អ�ើរ	។

ខាវីនដ្រុលយូអាយុ១៦ឆ្នាំអារីេ្សភូណាស.រ.អា.

ច្ងរាំពីបទោឋានរបស់អ្ក

មិត្ភក្ិ	ដដល	េុំ	មន	បទោឋាន	ដូច	េ្ក	េិតជា	អាច	អ្វើ	ឲ្យ	

បទោឋាន	�បស់	េ្ក	ចុះ	អខសា�	អហើ�	ខូត្ត	បាន	។	

សំណួរៃឈិងចយមលេើយ

កា�រ្លែើយ្ បទាំងឡាយរធ្វើរ�ើងក្ននុងរគាលបំណងទុកជាជំនួយនធិងទស្សនវិស័យមធិនផមនជា

កា�្បកាសអំពតីរគាលលទ្ធិសាសនាច្កជាផលែតូវកា�រនាះរទ។



យ
ុវវ័យ

កាល	ខ្នុំ	ប្ទូ�	ស្ោ	អៅ	អ�ៀន	អៅ	ស្ោ	ថ្ី	មរួ�	ខ្នុំ	បាន	

េយាយម	ស្មប	ខ្លអួន	ជាមរួ�	េរួកអគ	អោ�	និយ�	េវី	

ដដល	មនុស្ស	អៅ	ជុំវិញ	ខ្លអួន	ខ្នុំ	និយ�	។	ខ្នុំ	អស្ើ�ដត	អភ្លច	

បទោឋាន	មរួ�	ចំនរួន	�បស់	ខ្នុំ	ខ�ៈ	ខ្នុំ	េយាយម	អ្វើ	ខ្លអួន	

ដូច	េរួកអគ	។	ឥឡទូវ	អនះ	ខ្នុំ	ដឹរ	ថា	អដើម្ី	ស្ថាបោ	បទោឋាន	

�បស់	េ្ក	អោះ	េ្ក	្តូវកា�	មិត្ភក្ិ	ដដល	ោំ្ទ	និរ	មន	

បទោឋាន	ដូច	េ្ក	។	ទីបំផុត	ខ្នុំ	មន	េំ��	គុ�	ដដល	�ក	

បាន	មិត្ភក្ិ	ដដល	មន	លក្ខ�ៈ	ដបប	អោះ	អោ�ស្�	

េរួកអគ	�ំឭក	ខ្នុំ	េី	បទោឋាន	�បស់	ខ្នុំ	។

ឡភូគេ្គនគជអាយុ១៥ឆ្នាំរដ្ឋយូថ្យ៍ស.រ.អា.

រកសាបទោឋានរបស់អ្កឲ្យបាន

ខ្ស់

មិត្ភក្ិ	ដដល	មន	បទោឋាន	អផ្សរ	

េី	េ្ក	េុំ	អាច	េ្រឹរ	បទោឋាន	េ្ក	

អឡើ�	ប៉ុដន្	កា�អ្វើ	ជា	មិត្ភក្ិ	�បស់	

េរួកអគ	េ្ក	អាច	អ្វើ	ជា	គំ�ូ	ល្	អដើម្ី	អ្វើ	តាម	។	អៅអេល	

េ្ក	មន	មិត្ភក្ិ	ដដល	មន	អសចក្ីជំអនឿ	ដូច	នឹរ	េ្ក	វា	

អាច	ជំ�ុញ	ចិត្	េ្ក	ឲ្យ	�កសា	បទោឋាន	�បស់	េ្ក	ឲ្យ	បាន	

ខ្ស់	អហើ�	ជរួ�	េ្ក	��	យ៉ារ	�ឹរបុឹរ	ចំអោះ	េវី	ដដល	

្តឹម្តូវ	។

វ៉នរ៉នគអសអាយុ១៤ឆ្នាំអូរីេ្គិនស.រ.អា.

មិ្រ្តភក្តិល្គឺជាពរជ័យ

្បសិនអបើ	មិត្ភក្ិ	�បស់	េ្ក	េុំ	មន	

បទោឋាន	ដូច	េ្ក	វា	កាន់ដត	េិបាក	

េ្រឹរ	អសចក្ី	ជំអនឿ	ផ្ទាល់	�បស់	

េ្ក	។	អោ�	អាន	កូន	អសៀវអៅ	

រដើម្បតីកម្លាំងននយុវជន	វា	ជរួ�	ខ្នុំ	ជានិច្ច	ឲ្យ	អ្ជើសអ�ើស	

មិត្ភក្ិ	ល្	ដដល	អោ�េ	ខ្នុំ	។	ឥឡទូវ	ខ្នុំ	កំេុរ	អ�ៀបចំ	ខ្លអួន	

អៅ	បអ្មើ	អបសកកម្	អហើ�	ខ្នុំ	ដឹរ	ថា	កា�អៅ	ជរួបជុំ	

ជាមរួ�	េ្ក	ដដល	មន	បទោឋាន	ដូច	ខ្នុំ	បាន	ជរួ�	ខ្នុំ	បន្	អៅ	

អស្មាះ្តរ់	ក្នុរ	ដំ�ឹរ	ល្	។

ននអិមអាយុ១៩ឆ្នាំ្រ៊ូណូសនអ៊គរ៉សប្រគទសអាេ្សរ់ទពីន

ឥទ្ធឈិ្លនៃមឈិត្ត្ក្តឈិល្អ

«មនុស្សតគប់រូបត្រូវការកលយាណមិ្រ្ត។មិ្រ្តភក្តិ

ដែលនៅជុំវិញអ្កនឹងជះឥទ្ិពលយា៉ាងខ្លាំងនលើ

ការគិ្រនិងឥរិយាបថរបស់អ្កែូច្អ្កន្វើច្ំនោះ

ពួកនគដែរ។នៅនពលអ្កមាន្រនម្ែូច្គានានឹង

មិ្រ្តភក្តិរបស់អ្កននាះអ្កអាច្ពតងឹងនហើយនលើក

ទឹកច្ិ្រ្តគានានៅវិញនៅមក។ច្ូរតបតពឹ្រ្តនឹងមនុស្ស

តគប់រូបនោយច្ិ្រ្តសប្បនុរសនិងនសច្ក្តីនថ្ថ្អូរ។

អ្កមិនដមនជាសមាជិកជានតច្ើនបានច្ូលរួម

តពះវិហារននះតាមរយៈមិ្រ្តភក្តិដែលទាក់ទងពួកនគ

នៅក្នុងសកម្មភាព្ សនាច្តក»។

តបធានថូមា៉ាសនអសម៉ានសុន«That We May Touch 
Heaven»Ensignដខវិច្្ិកាឆ្នាំ១៩៩០ទំព័រ៤៦។

សំណួរបនាទាប់

កាន់ខ្ជាប់នៅនឹងែំបងដែក

កា�	មន	មិត្ភក្ិ	ដដល	មន	

បទោឋាន	ល្	គឺ	េិត	ជា	េវី	ដដល	េ្ក	

ចរ់	បាន	។	េ្ក	ចរ់	មន	មិត្ភក្ិ	

អៅជុំវិញ	េ្ក	ដដល	នឹរ	ជរួ�	េ្ក	

ឲ្យ	អោ�េ	បទបញ្ញត្ិ	អហើ�	ជំ�ុញ	េ្ក	ឲ្យ	�ស់អៅ	អោ�	

សុច�ិត	។	ចូ�	កាតៅប់នដ	ឲ្យ	ជាប់	អៅ	នឹរ	ដំបរ	ដដក	ដដល	

ោំ	អៅ	កាន់	អដើមអ�ើជីវិត	មិនដមន	អៅ	េោ�	ដ៏	្ ំ	អហើ�	

ទូោ�	អោះ	អឡើ�	។	កា�អៅ	ជាមរួ�	េវី	ដដល	មិន	

សុច�ិត	នឹរ	ោំ	អៅ	�ក	កា�ល្អួរ	។	កា�មន	មិត្ភក្ិ	ល្	

នឹរ	ជះ	ឥទ្ិេល	អលើ	េ្ក	ឲ្យ	�ស់អៅ	តាម	ដំ�ឹរល្	។

នអននពីភពីអាយុ១៣ឆ្នាំរដ្ឋយូថ្េ៍ស.រ.អា.

អ្ិ្ឋានដសវងរកមិ្រ្តភក្តិ

បោទាប់	េី	្គរួស្�	ខ្នុំ	និរ	ខ្នុំ	បាន	ប្ទូ�	

អៅ	�ស់អៅ	�ដ្ឋ	អផ្សរ	មក	ខ្នុំ	បាន	

េ្ិស្ឋាន	ជានិច្ច	អដើម្ី	ដសវរ�ក	

មិត្ភក្ិ	ដដល	ខ្នុំ	អាច	និយ�	

ជាមរួ�	េរួកអគ	េំេី	ដំ�ឹរ	ល្	។	អៅអេល	ខ្នុំ	េ្ិស្ឋាន	

ខ្នុំ	ទទរួល	អា�ម្�៍	លរួរអោម	អហើ�	េី�	បី	ដខ	អ្កា�	

មក	ខ្នុំ	បាន	ជរួប	មិត្ភក្ិ	ដ៏	េស្ចា�្យ	មរួ�	ចំនរួន	។	ខ្នុំ	អាច	

េឹរដផ្ក	អលើ	កា�ោំ្ទ	�បស់	េរួកអគ	អហើ�	េរួកអគ	បាន	

ជរួ�	ខ្នុំ	បអរកើន	អសចក្ី	្សឡាញ់	ចំអោះ	ដំ�ឹរ	ល្	កាន់ដត	

«នតរៅពីការអ្ិ្ឋាននិង

ការសិកសាតពះគម្ីរន្រើមាន

វិ្ីែ៏ល្បំផុ្រអវីខ្ះដែលអាច្

ពតងឹងទីបនាទាល់របស់ខ្នុំ?»

តបសិននបើអ្កមានបំណងសូមនផ្ើច្នម្ើយរបស់អ្កនិងរូបថ្រ

ច្បាស់មួយសន្ឹកត្រឹមនថងៃទី១ដខវិច្្ិកាឆ្នាំ២០១៦នៅ

នគហទំព័រliahona. lds. orgឬអ៊ីដម៉ាលនៅកាន់

liahona@ ldschurch. org។

សូមនផ្ើព័្រ៌មានែូ្រ្រនៅននះ៖(១)នាមនិងនគា្រ្តនាម

(២)នថងៃដខឆ្នាំកំនណើ្រ(៣)វួែឬ្ខ្(៤)នស្តកឬមណ្ឌល

(៥)សំបុត្រអនុញ្ញា្រដែលមានជាោយលក្ខណ៍អក្សររបស់អ្ក

នហើយតបសិននបើអ្កអាយុនតកាម១៨ឆ្នាំននាះត្រូវមានសំបុត្រ

អនុញ្ញា្រពីឪពុកមាដាយអ្កជាោយលក្ខណ៍អក្សរ(អ៊ីដមលអាច្

ទទួលយកបាន)នែើម្បីន្វើការនបាះពុម្ច្នម្ើយនិងរូបថ្ររបស់

អ្ក។

ច្នម្ើយអាច្នឹងត្រូវបានដកសតមួលន�ើងវិញតបសិននបើវាដវងនពក

ឬមិនសូវច្បាស់ោស់។

អ្ចើន	អឡើរ	។	ខ្នុំ	ដឹរ	ថា	មិត្ភក្ិ	គឺ	សំ្ន់	ណាស់	អហើ�	

េរួកអគ	អាច	អ្វើ	ឲ្យ	អ�ើរ	មន	ភាេងា�	្សរួល	�ស់អៅ	តាម	

ដំ�ឹរល្	។

សារ៉ភពីអាយុ១៦ឆ្នាំរីយ៉ូគដនជគនៀរូប្រគទសគប្រស៊ីល
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យោយយូលរីវិៃទូរា៉ា

ដផ្កនៅនលើែំនណើរនរឿងពិ្រ

«ខ្នុំម្ន្កុម្គួសា�រលើផផនដតី។រគផ្ដល់ក្ដតីសុខ

ដល់ខ្នុំ»(អសៀវអៅ	ចអ្មៀរ	កុម�រលខ៤៥)។

«មោះ	ចូ�	អ�ើរ	�ក	ឧបក��៍	ស្ទូច	

្តី	។	ដល់	អេល	ស្ទូច	្តី	

អហើ�	!	»	ឪេុក	បាន	និយ�	។

អហដិន	បាន	ញញឹម	អេល	ោត់	្កអឡក	អមើល	ជុំ	វិញ	

ខ្លអួន	។	េវី	្គប់	យ៉ារ	មន	ភាេ	្សស់បំ្េរ	និរ	មន	

ភាេ	�ីករា�	។	មន	ដត	េរួកអគ	អទ	ដដល	អៅ	បឹរ	អោះ	!

អហដិន	បាន	អដើ�	តាម	បា៉ា	អៅ	អ្កា�	ឡាន	អហើ�	

អលើក	្បេប់	ឧបក��៍	ស្ទូច	្តី	អចញ	េី	ខ្លនុប	ឡាន	។	វា	

្ងៃន់	ណាស់	ប៉ុដន្	ោត់	មិន	ត្ទូញ	អទ	។	ោត់	អាច	�រួ�	

�បស់	្ ងៃន់ៗ	ដបប	អោះ	ម្រ	េី�	ក៏	បាន	ដដ�	ឲ្យ	ដត	បាន	មក	

ស្ទូច	្តី	ជាមរួ�	បា៉ា	។

ដរសន្ទូចប៉ះកកិត	ោនា	អៅអេល	បា៉ា	បាន	ទាញ	វា	

អចញ	មក	។	ោត់	និយ�	ថា	«	អមើល	អៅ	ោន់	ដូច	

ជា	ររុ�	អដក	។	អតើ	កូន	ោស់	វា	បាន	អទ	?	»

អហដិន	េយាយម	មិន	ដកដអរ្ើម	្ ំ	។		

«	បាទ	បាន	»	។

ោត់	អស្ើ�ដត	អភ្លច	ថា	ប្ទូន្បុស	ោត់	ោន់	ក៏	បាន	មក	

ផរដដ�	។	ោន់	ដតរដត	�ត់	អលរ	អហើ�	និយ�	ឮៗ	។	

ោត់	បាន	អ្វើ	ឲ្យ	្តី	អផ្ើល	េស់	!

ោត់	បាន	អមើល	តាម	កញ្ចក់ទាវា�	ឡាន	។	«	ោន់	

អ្កាក	អឡើរ	»	។

ប៉ុដន្	ោន់	អៅ	ដត	អដក	អៅ	អឡើ�	។

អហដិន	�ប់	បន្ិច	។	អោ�	ក្ី	សរ្ឹម	ថា	ោន់	

អាច	អដក	�ហូត	ដល់	្តឡប់	អៅ	ផ្ះ	វិញ	។

អហដិន	ងាក	អៅ	ទាញ	្បេប់	ោក់	ឧបក��៍	ស្ទូច	

្តី	អោ�	ស្ងាត់ៗ	�ក	អៅ	កដន្លរ	បា៉ា	ស្ទូច	្តី	អៅ	ឯ	មត់	

បឹរ	។

«	អនះ	គឺ	ជា	នុ�	�រួម	ទាំរ	ដរកទូវ	ផរ	!	»

បា៉ា	បាន	�ក	្បេប់	ោក់	ឧបក��៍	ស្ទូច	្តី	េី	

ោត់	។	«	ល្ណាស់	េ�គុ�	»	។	អ្កា�	មក	

បា៉ា	បាន	ងាកអមើល	ជុំវិញ	ខ្លអួន	។	«	អតើ	ប្ទូន	ឯរ	អៅ	ឯ	

ណា	?	»

អហដិន	បាន	្កអឡក	អមើល	អៅ	ឡាន	។	ោត់	បាន	

ឆងៃល់	ភាលាម	ថា	អតើ	ប្អតូនគា្	់មន	អា�ម្�៍	ដបបណា	
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អេល	ោត់	បាន	ដឹរ	ខ្លអួន	អឡើរ	អហើ�	អៅ	ដត	ឯរ	ោ	

កដន្លរ	ថ្ី	អនះ	។	អហដិន	មន	អា�ម្�៍	មិន	ល្	អឡើ�	។	

្បាកដ	ណាស់	ោត់	្បដហល	ជា	ភ័�	្ លាំរ	ណាស់	

អហើ�	។	អហើ�	ោន់	មន	អា�ុ	ដត	្បាំ	ឆានាំ	ប៉ុអណាណះ	។

«	ចាំ	មរួ�	ដភ្លត	បា៉ា	។	ខ្នុំ	នឹរ	្តឡប់	មក	វិញ	»	។	

ប៉ុដន្	អៅអេល	ោត់	អមើល	អៅក្នុរ	ឡាន	េត់	អ�ើញ		

ោន់	អទ	!

អហដិន	មិន	អាច	ស្តៅប់	ឮ	សំអឡរ	សតវ	ល្ិត	េវី	អទៀត	

អឡើ�	។	េវី	្គប់	យ៉ារ	ហាក់	ដូច	ជា	ស្ងាត់អសងៃៀម	។

«	ោន់	េត់	អៅ	ក្នុរ	ឡាន	អទ	!	»	អហដិន	បាន	

ដ្សក	។

បា៉ា	បាន	មក	យ៉ារ	អលឿន	អហើ�	អមើល	អៅក្នុរ	

ឡាន	។

បា៉ា	បាន	និយ�	ថា	«	វា	្បដហល	ជា	កំេុរ	�ក	

េរួកអ�ើរ	អហើ�	»	។	«	វា	្ោន់ដត	មរួ�	ដភ្លត	អស្ះ	។	

វា	មិន	ទាន់	អៅ	ណា	ឆាងា�	អទ	»។

អហដិន	បាន	េយាយម	អ្វើ	ឲ្យ	ចិត្	សងៃប់	ប៉ុដន្	ោត់	

ភ័�	បុក	អោះ	។	«	អតើ	ខ្នុំ	អាច	េ្ិស្ឋាន	បាន	អទ	?	»

«	បា៉ា	គិត	ថា	អនះ	ជា	គំនិត	ល្	ណាស់	»	។

អហដិន	បាន	េ�្េះគុ�	ដល់	្េះវ�បិតាសរួគ៌	

ស្មប់	ប្ទូន	្បុស	�បស់	ោត់	អហើ�	ទូលសុំ	ឲ្យ	េរួកអគ	

អាច	�ក	ោន់	អ�ើញ	ភាលាម	អដើម្ី	កុំ	ឲ្យ	ោត់	ភ័�្លាច	។

អេល	អហដិន	បាន	បញ្ចប់	កា�េ្ិស្ឋាន	ោត់	�ប់	

មន	ចិត្	តានតឹរ	។

បា៉ា	បាន	ោក់	នដ	អលើ	ស្មា	�បស់	អហដិន	។	

«	ចុះ្បសិនអបើ	កូន	ជា	ោន់	វិញ	អតើ	កូន	មន	អា�ម្�៍	

ដូចអម្ច	?	អតើ	កូន	នឹរ	អៅ	ណា	?	»

អហដិន	បាន	អ�ើញ	ថា	ទាវា�	ឡាន	មខារ	អទៀត	បាន	

អបើក	។	ោន់	្បដហល	ជា	មិន	បាន	អ�ើញ	េរួកអគ	អៅ	ឯ	

មត់	បឹរ	។	អហដិន	បាន	ចរ្នុល	អៅ	ស្នាម	ោន	អជើរ	អៅ	

ដក្�	អោះ	។	ោត់	បាន	និយ�	ថា	«	ខ្នុំ	្បដហល	ជា	

ចាប់អផ្ើម	អដើ�	តាម	ផ្លទូវ	អនះ	»	។

េរួកអគ	បាន	្បញាប់	អដើ�	តាម	ស្នាម	ោន	អជើរ	

អោះ	។

អ�ើរ	ហាក់បី	ដូច	ជា	អដើ�	�ឺត	ណាស់	។	អៅអេល	

ោត់	អដើ�	អហដិន	បាន	បន្	េ្ិស្ឋាន	ក្នុរ	ចិត្	ោត់	។	

រ�ដធិនម្នចធិ្្អន្ះសា�ចង់រៅស្តូច្្តី!្បសធិនរបើោន់

មធិនបានមកជាមួយរនាះមធិនដឹងល្អយ៉ាង្ រទ។...

បោទាប់	េី	អដើ�	បាន	មរួ�	សន្នុះ	មក	េរួកអគ	បាន	អដើ�	តាម	

ស្នាម	ោន	អជើរ	អោះ	មក	ដល់	អ្េី	ដវរ	អហើ�	បាន	

អ�ើញ	ោន់	អៅ	េីមុខ	េរួកអគ	។

«	ោន់	!	»	អហដិន	បាន	ដ្សក	។

ោន់	បាន	ដប�	មក	អហើ�	ញញឹម	។	«	អហ៎	អតើ	បា៉ា	

និរ	បរ	ោំ	ោនា	អៅ	ណា	?	»

ដល់	អេល	�ីករា�	វិញ	អហើ�	។	អហដិន	បាន	�ត់	អៅ	

�ក	ោន់	អហើ�	ឱប	ោត់	យ៉ារ	ដ�ន	។

អហដិន	បាន	និយ�	ថា	«	បរ	�ីករា�	ណាស់	

ដដល	�កអ�ើញ	ប្ទូន	វិញ	»	។	ោត់	បាន	េ្ិស្ឋាន	ដថ្លរ	

ក្នុរ	ចិត្	�បស់	ោត់	ភាលាម	អដើម្ី	ដថ្លរ	េំ��គុ�	។

ោន់	បាន	ញញឹម	។	«	អតើ	្តី	អៅ	ឯ	ណា	?	»

អហដិន	បាន	និយ�	ថា	«	មក	អនះ	បរ	នឹរ	

	ឲ្យ	ប្ទូន	អមើល	»	។	ោត់	�ត់	យ៉ារ	េន្ះស្	អៅ	

	មត់	បឹរ	។	«	ឥឡទូវ	អនះ	ចាំ	អមើល	ថា	ន�ណា	ចាប់		

បាន	្តី	មុន	អគ	។	ខ្នុំ	នឹរ	ជរួ�	បិទ	នុ�	សន្ទូច	

	ឲ្យ	បរ	»	។	◼

អ្នកនធិពន្�ស់រៅ�ដ្ឋចចោ�ស.�.អា.។

មៅស្ទូចត្ី



៦៨ លីអាហូណា
ដក្សង់រចញពតី«Sacred Homes, Sacred Temples»Liahonaផខឧសភាឆ្នាំ២០០៩ទំព័�១០១–០៣។

ម្ើខ្ញុំអាចជួយម្វើឲ្យផ្ះ�បស់ខ្ញុំ

ជាកននលែងេួយដ៏សុខសាន្ត

យ៉ាងដូចមេ្តច?

ចយមលេើយមក្ រីសាវក

យោយខអលយ�ើរ

ខៃ្គរីអ៊ីស្ទរីខវ៉ៃសុៃ

ក្នុងកូរេុមននពួក្ វកែប់ពីរនាក់

សូមទុកតពះគម្ីរនៅក្នុងនៅក្នុងបន្ទប់របស់អ្កជាកដន្ង

ដែលអ្កតគួ្ររបស់អ្កអាច្អាននហើយនរៀនជាមួយគានា។

សូមព្យលួររូបភាពតពះនយស៊ូវតគីស្ទឬតពះវិហារបរិសុទ្

នៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្ក។

សូមជួយរកសាផ្ទះរបស់អ្កឲ្យបាន

្អា្របា្រនិងមានរនបៀបនរៀបរយ។

នយើងអាច្ន្វើឲ្យផ្ទះរបស់នយើងជាកដន្ងែ៏សុខ្ន្តែូច្

ជាតពះវិហារបរិសុទ្។
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យយើងចូលចឈិត្តយមើលម្្រះវិហារបរិសុទ្ធ

គៅគពលខ្នុំគូររូ្រគនរះខ្នុំបានគិតថ្ប្រសិនគ្រើខ្នុំគ្វើតាមបពរះ្រញ្ញត្ិគនារះខ្នុំនឃឹរអាចចូលគៅក្នុរ

បពរះវិហារ្ររិសុទ្ធនាថ្ងៃណាមរួយដូចជាឪពុកមាតាយរ្រស់ខ្នុំផរនដរគេើយផសារភាជា្រ់និរមាន

បគរួសារផ្ទាល់ខ្លួនរ្រស់ខ្នុំ។ខ្នុំបសឡាញ់បគរួសារនិរបពរះវរ្រិតាសរួគ៌រ្រស់ខ្នុំ។

រា៉ាណូលរីតាជរីអាយុ៨ឆ្នាំ(រោល្ ូររូបភា្យៃរះ)ឈរីរា៉ាយតណាយហាររោវាយតរា៉ាឡា

ទំព័ររបស់នយើង

យោយយអខលៃអ៊ីអាយុ១០ឆ្នាំ(រោលយ្ល្ ូររូបភា្)សាៃ់សាល់វ៉ា�័រ

ខអលសាល់វ៉ា�័រ

្រ្ភូនបសពីរ្រស់ខ្នុំនិរខ្នុំចូលចិត្គៅបពរះវិហារ

្ររិសុទ្ធគៅគមើរីដ្យូកាតាន់មុិកស៊ិកបគ្រ់

គពលនដលវរួដរ្រស់គយើរបតូវបានចាត់ឲ្យ

គៅ។គយើរបានចំណាយគពលគលរគៅក្នុរ

សរួនចបារគេើយគយើរគលរជាមរួយគក្មរៗ

ដថទគទៀតនដលមកបពរះវិហារ្ររិសុទ្ធ។ខ្នុំ

កំពុរគរៀ្រចំខ្លួនគដើម្បពីគៅបពរះវិហារ្ររិសុទ្ធនា

ថ្ងៃខារមុខ។

រា៉ាថ្យអសអាយុ៦ឆ្នាំ(រោលយ្ល្ ូរ

រូបភា្)យូរោតាៃ់មុឈិកស៊ិក

វាអសាចារ្យណាស់គដើម្បពីគៅបពរះវិហារ្ររិសុទ្ធជាមរួយបគរួសាររ្រស់ខ្នុំ។វាជាការគ្វើដំគណើរដ៏នវរ

មរួយពពីទពីបកុររ្រស់ខ្នុំគៅបពរះវិហារ្ររិសុទ្ធ—ជិត១៤គមា៉ារ។ពរួកគយើរបានចំណាយគពល

មរួយសបាតាេ៍គៅនក្បរបពរះវិហារ្ររិសុទ្ធ។ខ្នុំអន្ទរះសាឲ្យដល់អាយុ១២ឆ្នាំឆ្្រ់ៗគដើម្បពីគ្វើ

្រុណ្យបជមុជទឃឹកឲ្យជពីដូនជពីតារ្រស់ខ្នុំ។្រទចគបមៀរនដលខ្នុំគពញចិត្គនារះគឺ្រទ«ខ្នុំចូលចិត្

គមើលបពរះវិហារ្ររិសុទ្ធ»។ខ្នុំចរ់គរៀ្រការគៅបពរះវិហារ្ររិសុទ្ធគេើយមានបកុមបគរួសារដ៏គៅអស់

កល្បជានិច្ច។ខ្នុំដឃឹរថ្បពរះវិហារ្ររិសុទ្ធគឺជាដំណាក់រ្រស់បពរះអមាចាស់។

ជូលរី�្យទូអាយុ១១ឆ្នាំ(រោលយ្ល្ តរូប)យហារយអៀសម្បយទសយម្បស៊ីល



7០ លីអាហូណា

កុរារខ�លឈររឹងបុឃឹង

ជម្រាបសួរ

មឈិត្ត្ក្តឈិរាំងអស់ោនា!
ខ្ញុំម្មះស្តទូ�ី។ខ្ញុំ�ស់មៅ្ ួកមេេនីសាថាន។វាជាតបមេស

េួយមៅអាស៊ីកណ្តាល។ខ្ញុំចូលចិ្្តអានគូ�គុំនូ�

និងមដ�ប៉ាក់។ខ្ញុំចូលចិ្្តមេើលផ្កាយនាមពលរាត្ីជាេួយ

ប៉ា�បស់ខ្ញុំ។ម្នន្តគួសា�ខ្ញុំនិងខ្ញុំបេុមណ្ណះ

នដលជាសម្ជិកសាសនាចតក

ក្នញងតបមេសមនះទាុំងេូល!

ដុំម�ើ�ម�ឿងអុំពី
ស្តទូ�ី យោយជរីលហាក�រីង

ទស្សនាវែ្តី្ សនាច្តក

រោរអធឈិសាឋាៃសម្រាប់មរីស៊ី
ថ្ងៃមរួយ្រនាទា្រ់ពពីមានព្យនុរះមរួយដ៏ខាលាំរមិត្ភក្ិខ្នុំគ្មារះ

មពីស៊ីបានបាត់ឆ្មារ្រស់នារ។គយើរបានរកគមើលវា

សពវទពីកនន្រ្រ៉ុនន្ពុំអាចរកវាគ�ើញគឡើយ។ខ្នុំបាន

និយាយថ្គយើរអាចអ្ិសាឋាន។មិត្ភក្ដិរ្រស់ខ្នុំ

ពុំគចរះអ្ិសាឋានគឡើយដូគច្រះខ្នុំបាន្រង្ហាញពរួកគគ។

គយើរទាំរអស់ោនាបានលុតជរ្គរ់ចុរះគយើរមានាក់ៗ

បានអ្ិសាឋានគរៀរៗខ្លួន។្រនាទា្រ់មកពរួកគយើរបាន

គបកាកគឡើរគេើយចា្រ់គផ្ើមបកគឡកគមើលម្ដរគទៀត។

មានគក្មរបសពីមានាក់បានរត់មកគេើយបបា្រ់ថ្នារ

បានគ�ើញមពីស៊ីគេើយ!ខ្នុំស្របាយចិត្នដលខ្នុំអាច

នចកចាយនផ្កមរួយថនដំណឃឹរល្ជាមរួយមិត្

រ្រស់ខ្នុំ។
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យយើងយរៀៃ្ រីោនាយៅវិញយៅមក
្ររបសពីរ្រស់ខ្នុំសារ៉យគេើយ

នឃឹរខ្នុំបានចូលគរៀនជាមរួយ

គក្មរៗជាគបចើនមកពពីប្រគទស

ជាគបចើន។គយើរចូលចិត្គរៀន

ពពីោនាគៅវិញគៅមកគេើយមាន

ភាពស្របាយរីករយ។

វត្នុខកនច្យោយន�ៃឈិងភា្រីករាយ
សារ៉យនិរខ្នុំបានអគញ្ើញមិត្ភក្ិ

រ្រស់គយើរមកគលរជាមរួយគយើរ។

គយើរបានោ្រថ្នាំគ្វើវតថែនុនកថច្គដ្យ

ថដនិរញា៉ាំអាហារគៅខារគបរៅ។

គៅគពល្រុណ្យបគពីស្ទមា៉ាស់គយើរមាន

ការសនម្រដ៏្ ំមរួយជាមរួយមិត្ភក្ិ

ជិតខាររ្រស់គយើរ។

ម្្រះវិហារយៅឯផ្ទរះ
គដ្យសារមាននតបគរួសារគយើរជាសមាជិក

សាសនាចបកគនារះគយើរមានបពរះវិហារគៅផ្ទរះ

រ្រស់គយើរ។គយើរមានការប្រជុំសាបកាម៉រ់

គបចៀរចគបមៀរគពលគវោនចកចាយនិរគមគរៀន

ថ្នាក់្រឋមសិកសា។ខ្នុំបានគលរពយាណូគពលគបចៀរ

ចគបមៀរ។

សូមយផ្ើសានាមបាតយជើងរបស់

ប្អទូៃៗមក្ ួកយយើង

ន្រើប្អូនៗន្វើតាមតពះនយស៊ូវនោយការ

ឈររឹងមាំយា៉ាងែូច្នម្ច្?សូមគូស្ នាម

បា្រនជើងរបស់ប្អូនៗនហើយនផ្ើនរឿងនិង

រូបថ្ររបស់ប្អូនៗមកកាន់នយើងខ្នុំតពម

ជាមួយនឹងការអនុញ្ញា្រពីឪពុកមាដាយ

របស់ប្អូនៗមកជាមួយផងដែរ។សូម

នផ្ើវាមកតាមរយៈនគហទំព័រliahona. 
lds. org(សូមច្ុច្« Submit an 
Article »)ឬនោយនផ្ើអ៊ីដម៉ាលនៅ

liahona@ ldschurch. org។
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មេម�ៀន
េកពីអ្នកម្តាយយោយខអលយ�ើរនចរ៉ូ

រា៉ាសសាហារ�រី

ក្នុងពួកច្ិ្រសិបនាក់

រច្
នា
រូប
ភា
ព
នោ

យ
មា

៉ា្រ
ស

្ម៊ី្



 ដខ្រុោឆ្នាំ២០១៦ 7៣

ក
ុមា
រមេម�ៀន

សូមសួរឪ្ុករាតោយអ្ក!

ន្រើច្ំណុច្ត្រង់ណាខ្ះដែលមា៉ាក់និងបា៉ានពញច្ិ្រ្ត

ក្នុងនាមជាឪពុកមាតាយ?

ន្រើច្ំណុច្ដែលលំបាកមានអវីខ្ះ?

ន្រើច្ំណុច្ណាខ្ះដែលន្វើឲ្យមា៉ាក់និង

បា៉ារីករយ?

ន្រើនរឿងសំខ្ន់បំផុ្រអវីដែលមា៉ាក់និងបា៉ាន្វើ

នរៀងរល់នថងៃ?

ន្រើែំណឹងល្ជួយមា៉ាក់និងបា៉ាឲ្យកាលាយជាឪពុក

មាតាយកាន់ដ្រតបនសើរយា៉ាងែូច្នម្តច្?

ន្រើកិច្្ចការអវីដែលមា៉ាក់និងបា៉ាន្វើនតកាយនគ

នរៀងរល់នថងៃ?

ន្រើមានសំណួរណានផ្សងនទៀ្រដែលអ្កអាច្សួរ?

សូមន្វើជាជំនួយែល់មា៉ាក់ឬបា៉ារបស់អ្កឲ្យបាន

មួយនថងៃ!សូមសរនសរឬគូសរូបភាពនៅក្នុង

ទិនានុប្បវ្រ្តិរបស់អ្កអំពីអវីដែលអ្កបាននរៀន។

សូមអរគុណែល់ឪពុកមាតាយរបស់អ្កសតមាប់

កិច្្ចការតគប់ជំពូកដែលពួកគា្រ់ន្វើ។

កាល	ខ្នុំ	កំេុរ	ចអ្មើន	វ័�	្ ំ	អឡើរ	អេលណា	

ដដល	អ�ើរ	មន	្បាក់	អោះ	មតៅ�	�បស់	ខ្នុំ	

នឹរ	�ក	្កោស	្បាក់	ដដល	ស្អាត	្ លាំរ	បំផុត—ជា	

្កោស	្បាក់	ដដល	មិន	�រួញ	ឬ	កខវក់—អហើ�	

ជូន	វា	អៅ	េ្ក	បអ្មើ	អៅ	្េះវិហា�	ដដល	អ�ើរ	អៅ	

ចូល�រួម	។	ោត់	បាន	អ្វើ	ដបប	អនះ	អេញ	មរួ�	ជីវិត	�បស់	

ោត់	។	ោត់	បាន	និយ�	ថា	«	្បាក់អនះ	ជា�បស់	

ផរ	្េះ	»	។	ោក្យ	ទាំរអនះ	បាន	ដក់	ជាប់	ក្នុរ	ចិត្	ខ្នុំ	

តាំរ	េីអោះ	មក	។	អៅអេល	ខ្នុំ	្ជមុជទឹក	ចូល	ក្នុរ	

ស្សោច្ក	នន	្េះអ�ស៊ូវ	្គីស្	នន	េរួកប�ិសុទ្	

នថងៃ	ចុរ	អ្កា�	កាល	ខ្នុំ	អេញ	វ័�	កា�បរ់ដងាវា�	

មរួ�	ភាគ	ក្នុរ	ដប់	ោមាន	កា�លំបាក	ចំអោះ	ខ្នុំ	អឡើ�	

អោ�ស្�	មតៅ�	ខ្នុំ	បាន	បអ្រៀន	ខ្នុំ	ឲ្យ	អោ�េ	តាម	ចបាប់	

អនះ	។

មតៅ�	�បស់	ខ្នុំ	ក៏	បាន	បអ្រៀន	ខ្នុំ	ឲ្យ	មន	ភាេ	

អទៀរ្តរ់	អទាះបី	ជា	អ្វើ	កិច្ចកា�	លំបាកៗ	ក្ី	។	េ្ក	

ជិត្រ	�បស់	អ�ើរ	បាន	ោំ	ដផ្លអ�ើ	និរ	បដន្ល	្គប់	

មុខ	។	ជរួនកាល	ដផ្លអ�ើ	�បស់	ោត់	បាន	ដុះ	ចូល	មក	

ក្នុរ	�បរ	�បស់	អ�ើរ	។	អេល	ខ្នុំ	បាន	អបះ	ដផ្លអ�ើ	អោះ	

ខ្លះ	អហើ�	�ក	វា	អៅ	ឲ្យ	មតៅ�	ខ្នុំ	។	ោត់	បាន	អមើល	

មុខ	ខ្នុំ	អហើ�	និយ�	ថា	«	ដផ្លអ�ើ	អោះ	មិនដមន	

ជា	�បស់	អ�ើរ	អទ	»	។	ខ្នុំ	មិន	អាច	អជឿ	វា	អឡើ�	។	ខ្នុំ	

បាន	និយ�	ថា	«	អតើ	ម៉ាក់	ចរ់	មន	្បស្សន៍	ថា	

ដូចអម្ច	?	ដផ្លអ�ើ	អនះ	អៅ	ក្នុរ	�បរ	�បស់	អ�ើរ	!	»	

ោត់	បាន	និយ�	ម្រ	អទៀត	ថា	«	ដផ្លអ�ើ	អោះ	មិនដមន	

ជា	�បស់	អ�ើរ	អទ	»	។	បោទាប់	មក	ោត់	ដឹក	នដ	ខ្នុំ	អហើ�	

អ�ើរ	បាន	អដើ�	អៅ	ផ្ះ	�បស់	េ្ក	ជិត	្ រ	�បស់	អ�ើរ	

អោះ	។	េរួកអ�ើរ	បាន	សុំ	កា�េភ័�	អទាស	អោ�	បាន	

អបះ	ដផ្លអ�ើ	�បស់	ោត់	។	មតៅ�	�បស់	ខ្នុំ	បាន	និយ�	

ថា	្បសិនអបើ	េរួកអ�ើរ	ចរ់	បាន	េវី	មរួ�	អោះ	អ�ើរ	

្តូវដត	បាន	វា	អោ�	ភាេ	អទៀរ្តរ់	។

្បដហល	ជា	ឪេុក	មដា�	�បស់	េ្ក	មិនដមន	ជា	

សមជិក	នន	ស្សោច្ក	ឬ	េ្ក	េុំ	�ល់	្សប	

ជាមរួ�	ជអ្មើស	�បស់	េរួកអគ	�ហូត	អោះ	អទ	។	េ្ក	

អៅដត	អាច	អ�ៀន	េី	អោលកា��៍	េិត	េី	េរួកអគ	ដូច	ជា	

ភាេអទៀរ្តរ់	កា�ទទរួល	ខុស	្តូវ	ភាេ	ខ្លអួន	ទី	េឹរ	

ខ្លអួន	និរ	កា�ឧសសាហ៍	េយាយម	។	អោលកា��៍	

ទាំរ	អោះ	នឹរ	កាលា�	ជា	េ�ជ័�	ដ៏	េស្ចា�្យ	ក្នុរ	ជីវិត	�បស់	

េ្ក	។	◼



ម្ន	្ស្ី	ជាអ្ចើន	អៅក្នុរ	្េះគម្ី�	ម�មន	ដដល	ជា	គំ�ូ	ល្	ស្មប់	េរួកអ�ើរ	។	អនះ	គឺ	ជា	ប័�្ណ	វី�ោ�ី	បី	អដើម្ី	ោក់	បញ្ចទូល	អៅ	ក្នុរ	អសៀវអៅ	�ូបភាេ	�បស់	េ្ក	!	

អ�ើរ	មិន	ស្រល់	អ្មាះ	េ្ក	ទាំរ	អនះ	អឡើ�	ប៉ុដន្	អ�ើរ	អាច	អ�ៀន	េី	គំ�ូ	�បស់	េរួកអគ	។	អតើ	េ្ក	អាច	កាលា�	ដូច	ជា	្ស្ី	អៅក្នុរ	្េះ	គម្ី�ម�មន	ទាំរ	អនះ	ដដ�	ឬ	អទ	?

វី�នា�ីមៅក្នញងតពះគេ្ី�េ�េន

រច្
នា
រូប
ភា
ព
ន
ោ
យ
យា

៉ានរ
�
ន
ប
៊ក
នត
ស
្តន

្រ៉ាយបានទទួលទីបនាទាល់ថា្វាមីរបស់គា្រ់គឺលីនហជាពយាការី

របស់តពះ។អ្កអាច្ែូច្ជា្ រ៉ាយនោយទទួលទីបនាទាល់ផ្ទាល់

ខ្លួនអ្កនហើយដច្ករាយវាជាមួយអ្កែនទនទៀ្រ។

□ សូមអាននីនហវទី១៥:៧–៨។

□ សូមក្រ់ទីបនាទាល់របស់អ្កឬដច្ករាយវាជាមួយមិ្រ្តភក្តិ

ឬសមាជិកតគួ្រ។

□ ខ្នុំនប្តជាញាច្ិ្រ្តខ្លួនខ្នុំនែើម្បី...

ែ្នុំអាចទទួលបាៃទរីបនាទាល់!

សារា៉ាយ

ន្រើអ្កអាច្ដសវងរកតស្តីនផ្សងនទៀ្រដបបននះនៅក្នុងតពះគម្ីរដែរឬនទ?សូមន្វើប័ណ្ណ

វីរបុរសនោយផ្ទាល់ខ្លួនអ្កអំពីពួកគា្រ់នហើយនផ្ើរូបភាពននាះមកពួកនយើង!

• នីនហវទី១៧:១៩។តស្តីទាំងននះបានបង្ហាញភាពអង់អាច្កាលាហានគាំតទ

នីនហវ។ន្រើពួកនគជានរណា?

• នីនហវទី២៥:៦។តស្តីទាំងននះបាននជឿនលើតពះនហើយបានតាមនីនហវច្ូល

នៅក្នុងទីរនហា្ថាន។ន្រើពួកនគជានរណា?

• អាលមា៉ា៥៦:៤៧–៤៨។តស្តីទាំងននះបានបនតងៀនកូនៗរបស់ពួកនគអំពី

តពះ។ន្រើពួកនគជានរណា?

[ច្នម្ើយ៖កូនតសីនិងភរិយារបស់អ៊ីមា៉ាដអលបងប្អូនតសីរបស់នីនហវពួកមាតាយរបស់កងទ័ពកនមាលាះ]

វីរបុរសក្នុងម្្រះ្ម្រីរមរមៃ

កា្រ់ប្រ់នហើយរកសាកា្រនប្តជាញាច្ិ្រ្តទាំងននះ!



ម៉ាូរីអាន្រុនគឺជាមនុស្សទុច្្ចរិ្រមានាក់។វាបានវាយអ្កបនតមើមានាក់

របស់ខ្លួននហើយនាងបានសនតមច្ច្ិ្រ្តតបាប់នមទ័ពមរេូនណអំពី

កិច្្ចការនានាដែលម៉ាូរីអាន្រុនកំពុងន្វើ។អ្កអាច្ន្វើែូច្ជាតស្តី

បនតមើមានាក់ននាះនោយហា៊ាននិយាយនច្ញមកនៅនពលដែលមាន

អវីមិនត្រឹមត្រូវ!

□ សូមអានអាលមា៉ា៥០:៣០–៣១។

□ តបសិននបើនរណាមានាក់ន្វើបាបអ្កឬតបសិននបើអ្កន�ើញ

នរណាមានាក់ត្រូវនគន្វើបាបសូមតបាប់ែល់មនុស្សនពញវ័យ

ណាមានាក់ដែលអ្កទុកច្ិ្រ្ត។

□ ខ្នុំនប្តជាញាច្ិ្រ្តខ្លួនខ្នុំនែើម្បី...

ែ្នុំអាចៃឈិយយបាៃ!

ម្ស្តរីបយម្មើ

តពះមនហសីរបស់នស្តច្ឡាម៉ាូនណមាននសច្ក្តីជំននឿថាអាំម៉ាូនគឺ

ជាពយាការីននតពះ។អ្កអាច្ន្វើែូច្ជាតពះមនហសីរបស់នស្តច្

ឡាម៉ាូនណបាននោយការមាននសច្ក្តីជំននឿនលើពយាការីនិង

្វករបស់នយើងសពវនថងៃននះ!

□ សូមអានអាលមា៉ា១៩:២–៥,៨–១០។

□ សូមនមើលសុន្ទរកថាសនិ្សីទមួយរបស់តបធានម៉ានសុន។

ន្រើអ្កនជឿថានោកជាពយាការីរបស់តពះដែរឬនទ?

□ ខ្នុំនប្តជាញាច្ិ្រ្តខ្លួនខ្នុំនែើម្បី...

ែ្នុំអាចយជឿបាៃ!

រាចាស់ក្សម្តរី



7៦ លីអាហូណា

កា�ម្វើដុំម�ើ�មៅកាន់

នដនដីសនយា

យរឿងយចញ្ រីម្្រះ្ម្រីរមរមៃ

រច្
នា
រូប
ភា
ព
នោ

យ
អា

ប
រីល

ស
្តនុ្រ្បជាជន	អោះ	បាន	អ្វើ	ទូក	អោ�	មិន	ោក់	បរ្អួច	អឡើ�	។	បរ្បុស	�បស់	យ៉ាអ��	្េរួ�	

បា�ម្	េី	ខ្យល់	ដក	ដអរ្ើម	និរ	កា�អមើល	អ�ើញ	�បស់	េរួកអគ	។	្េះអ�ស៊ូវ	បាន	មន	បន្ទូល	

ថា	េរួកអគ	គរួ�	អ្វើ	�ន្	អៅអលើ	ទូក	អោះ	អដើម្ី	ឲ្យ	មន	ខ្យល់	។

យ៉ាអ��	និរ	បរ្បុស	�បស់	អោក	បាន	�ស់អៅក្នុរ	្ជលរ	ភ្ំ	

មរួ�	ជាមរួ�	្គរួស្�	និរ	មិត្ភក្ិ	ជាអ្ចើន	�បស់	េរួកអោក	។	

្េះអ�ស៊ូវ្គីស្	បាន	យរ	មក	ជរួប	បរ្បុស	�បស់	

យ៉ាអ��	។	្ទរ់	បាន	្បាប់	េរួកអគ	ឲ្យ	អ្វើ	ទូក	អដើម្ី	ោំ	្បជាជន	

អោក	ជិះ	ឆ្លរ	មហាសមុ្ទ	អៅកាន់	ដដនដី	សនយា	។
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បរ្បុស	�បស់	យ៉ាអ��	បាន	អ�ើញ	

្េះអ�ស៊ូវ	ោល់	្ករួសនីមរួ�ៗ	អោ�	

្េះហស្	្ទរ់	។	្ករួសទាំរ	អោះ	មន	

េន្លឺ	ភ្លឺ	ដចរចាំរ	។	អោ�ស្�	អោក	មន	

អសចក្ីជំអនឿ	ជា	្ លាំរ	អោះ	បរ្បុស	�បស់	

យ៉ាអ��	បាន	អ�ើញ	្េះអ�ស៊ូវ	្គីស្	!

ចុះ	េន្លឺ	ស្មប់	បំភ្លឺ	វិញ	អោះ	?	បរ្បុស	

�បស់	យ៉ាអ��បាន	បំដបក	្ករួស	ចំនរួន	16	

ដុំ	។	អោក	បាន	សុំ	ឲ្យ	្េះអ�ស៊ូវ	ោល់	

្ករួសទាំរ	អោះ	អោ�	្េះហស្	�បស់	្ទរ់	

អដើម្ី	អ្វើ	ឲ្យ	វា	ភ្លឺ	អឡើរ	។



7៨ លីអាហូណា

្េះ	បាន	បណាដោល	ឲ្យ	មន	ខ្យល់	ដ៏	្ លាំរកាលា	អបាកបក់	ទូក	ទាំរ	អោះ	ឆ្លរកាត់	មហា	សមុ្ទ	។	

អៅអេល	េរួកអគ	បាន	អៅ	ដល់	ដដនដី	សនយា	េរួកស្សន៍	យ៉ាអ��	បាន	េ្ិស្ឋាន	ដថ្លរ	

េំ��គុ�	ដល់	្េះ	ចំអោះ	កា�កា�ោ�	េរួកអគ	។

អ�ើរ	អាច	អ្វើ	ដូច	ជា	បរ្បុស	�បស់	យ៉ាអ��	អៅអេល	អ�ើរ	ទុកចិត្	អលើ	្េះ	អហើ�	

មនអសចក្ីជំអនឿ	អលើ	្េះអ�ស៊ូវ្គីស្	។	◼
ដក្សង់រចញពតីរអរធើ�២–៣,៦
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ទំ្័រ្ ត់្ ណ៌

្នន្តីម្វើឲ្យខ្ញុំ�ីករាយ

រច្
នា
រូប
ភា
ព
នោ

យ
អា

ប
រីល

ស
្តនុ្រ



៨០ លីអាហូណា

ភាេបុិន្បសប់	�បស់	្េះ	ក្នុរ	កា�អ�ៀបចំ	កិច្ចកា�	

អនះ	និរ	កា�អៅ	មនុស្ស	ឲ្យ	បអ្មើ	ក្នុរ	ថានាក់	

ដឹកោំ	គឺ	មន	ភាេ	ជាក់ដស្រ	ណាស់	។	េរួកេ្ក	មន	

សិទ្ិ	េំណាច	ទូអៅ	គឺ	បុគ្គល	មនាក់ៗ	ដដល	មន	បុគ្គលិក	

លក្ខ�ៈ	ផ្ទាល់	ខ្លអួន	។	េរួកអោក	មនាក់ៗ	ោំ	មក	នូវ	

បទេិអស្្ន៍	និរ	មន	្បវត្ិ	អផ្សរៗ	េី	ោនា	យ៉ារ	្ លាំរ	

អៅក្នុរ	កា�បំអេញ	កា�ទទរួលខុស្តូវ	�បស់	េរួកអោក	។	

អៅអេល	េិភាកសា	បញ្ហា	ោោ	អៅក្នុរ	្កុម្បឹកសា	ជាន់	

ខ្ស់	នន	ស្សោច្ក	េរួកអោក	មនាក់ៗ	បអញ្ចញ	ទស្សនៈ	

ខ្លអួន	បាន	អោ�	អស�ី	។	អៅអេល	បុគ្គល	មនាក់	េអរកត	

អមើល	េី	ដំអ�ើ�	កា�	ដ៏	គរួ�	ឲ្យ	ចាប់	អា�ម្�៍	អនះ	អោះ	វា	

គរួ�	ឲ្យ	ទាក់ចិត្	ណាស់	ដដល	អមើល	អ�ើញ	្េះអចស្តៅ	នន	

្េះវិញ្ញា�	ប�ិសុទ្	មន	ឥទ្ិេល	អលើ	បុ�ស	ទាំរ	អនះ	។	

េរួកអោក	មន	អយបល់	ខុសៗ	ោនា	ប៉ុដន្	េុំ	ធាលាប់	បអញ្ចញ	

វា	អោ�	អោ�អៅ	អឡើ�	ដត	អោ�	ទន់ភ្លន់	្េមទាំរ	

�រួម	ស្មគ្គី	ោនា	។	្េះេមចាស់	មន	បន្ទូល	ថា	«	ដំណាក់	

អ�ើរ	គឺជា	ដំណាក់	នន	�អបៀបអ�ៀប��	»	(	សូមអមើល	គ.	

និរ	ស.	132:8	)	។	អោ�	បាន	អ�ើញ	ដំអ�ើ�	កា�	

អនះ	អោះ	ខ្នុំ	ដក	បទេិអស្្ន៍	នូវ	កា��ំឭក	ជា	ថ្ី	ជានិច្ច	នន	

អសចក្ី	ជំអនឿ	។	.	.	.

េ្ក	ខ្លះ	បងាហាញ	ករវល់	ថា	្បធាន	ស្សោច្ក	

ភាគអ្ចើន	គឺ	ជា	មនុស្ស	ចាស់ៗ	ដដល	អ្វើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	អឆ្លើ�	ថា	

«	អោះ	គឺ	ជា	េ�ជ័�	េវីអម៉្លះ	!	»	កិច្ចកា�	អៅក្នុរ	្ោ	កាន់	

កាប់	្តរួត្តា	អនះ	ដំបូរ	្តូវបាន	ផ្នុកផ្តៅក់	អលើ	េយាកា�ី	

�៉ូដសប	ដដល	ជា	ឧបក��៍	�បស់	្ទរ់	។	កាល	្ោ	អោះ	

អោក	អៅអក្រ	អហើ�	មន	កមលាំរ	ជា	មនុស្ស	មនាក់	ដដល	

ចិត្	គំនិត	�បស់	អោក	មិន	ជាប់	ជំោក់	នឹរ	សណាដោប់	ទាំរ	

ឡា�	អៅក្នុរ	ជំោន់	�បស់	អោក	អឡើ�	។	អោក	មន	

ចិត្	ទន់ភ្លន់	ដដល	្េះេមចាស់	អាច	សូន	ដូច	ជា	ដី	ឥដ្ឋ	

អសើម	ដដល	អាច	បត់ដបន	អៅ	អេល	្ទរ់	បាន	ចាប់អផ្ើម	

កិច្ចកា�	�បស់	្ទរ់	។

េ្ក	បន្	អវន	េី	�៉ូដសប	ជា	មនុស្ស	វ័�	អក្រ	ដដល	ោត់	

បាន	្ប�ម	មុខ	នឹរ	កា�ទទរួលខុស្តូវ	ដ៏	្ ំអ្រ	ក្នុរ	

កា�ដឹកោំ	្បជាជន	ទាំរេស់	ឆ្លរ	កាត់	ទី�អហាស្ថាន	អដើម្ី	

្តរួស្តា�	អៅទឹក	ដី	ថ្ី	។

ប៉ុដន្	អោលកា��៍	្គឹះ	�បស់	អ�ើរ	ឥឡទូវ	អនះ	វា	

ដំអ�ើ�កា�	បាន	្បអសើ�	អឡើរ	អហើ�	អ�ើរ	បាន	បអរកើត	

មនុស្ស	ដដល	មន	ភាេ	�ឹរបុឹរ	យ៉ារ	អហាច	ណាស់	�ហូត	

ដល់	អេល	ដដល	្េះេមចាស់	្តាស់	បញ្ជា	ឲ្យ	អ�ើរ	ផ្លាស់ប្ទូ�	

ភាពបុិនតបសប់របស់

តពះក្នុង្ សនាច្តក

របស់តពះអមាចស់
ពពរះ សនពមច កិច្ចការ ពទង់ ពសបតាម ពពរះ�ឫទ័យ របស់ 

ពទង់ផ្ទា�់ ។

លុរះម្តាជួបយទៀត

អទៀត	។	អ�ើរ	េុំ	្តូវកា�	ផ្លាស់ប្ទូ�	កា�អ្វើ	កិច្ចកា�	ទាំរអោះ	

អឡើ�	។	អ�ើរ	្តូវដត	លះបរ់	និរ	អោ�េ	្បតិបត្ិ	

អៅនឹរ	អោលកា��៍	�បស់	្េះ	ដដល	បាន	មន	បន្ទូល	

អហើ�	។	អ�ើរ	្តូវដត	មន	ភាេ	អស្មាះ្តរ់	ចំអោះ	ថានាក់	

ដឹកោំ	អ�ើរ	ដដល	្េះ	បាន	អ�ើសតាំរ	អឡើរ	។	អោក	គឺ	

ជា	េយាកា�ី	េ្កអមើលឆុត	និរ	េ្ក	ទទរួល	វិវ��ៈ	�បស់	

អ�ើរ	។	អ�ើរ	នឹរ	មិន	ខវះ	េយាកា�ី	អឡើ�	្បសិនអបើ	អ�ើរ	

�ស់អៅ	សក្ិសម	អដើម្ី	មន	េយាកា�ី	មនាក់	អោះ	។	អោក	

េុំ	ចាំបាច់	ថា	្តូវ	ដត	មន	ភាេអក្រ	វ័�	អោះអទ	។	អោក	

បាន	ដ�ោំ	និរ	បន្	ដ�ោំ	បុ�ស	វ័�	អក្រឲ្យ	អ្វើកា�ងា�	

បអ្មើ	អៅ	អលើ	ដផនដី	អនះ	។	អោក	គឺ	ជា	សរ្	ជាន់	ខ្ស់	

ជា	េ្ិបតី	ជា	ោលាំរ	នន	កូនអស្	នន	បេវជិតភាេ	ដ៏	ប�ិសុទ្	

អហើ�	បាន	ទទរួល	វិវ��ៈ	េី	្េះ	មក	កាន់	្បជារា្ស្	�បស់	

្ទរ់	។

មន	សុភាសិត	បុរា�	មរួ�	ដដល	និយ�	ថា	

«	�ុវភាេ	ជា	អេល	្តូវ	អ្វើ	កា�	។	កាន់	ដត	ចាស់	កាន់ដត	

មន	្បាជាញា	»	។

ចំអោះ	គំនិត	ខ្នុំ	មន	េវី	មរួ�	ដដល	បញ្ជាក់	យ៉ារ	្ លាំរ	

ក្នុរ	កា�ដឹរ	េី	េោគត	ដ៏	ដវរឆាងា�	ថា	អ�ើរ	នឹរ	មន	

្បធាន	មនាក់	ដដល	្តូវបាន	េុតលត់ដំ	ខ្លអួន	និរ	្តូវបាន	

បអ្រៀន	ល្រ	ល	និរ	ស្កល្រ	ជា	េ្ក	ដដល	មន	ចិត្	

អស្មាះ្តរ់	អដើម្ី	អ្វើកា�	អហើ�	ដដល	មន	ភាេនថ្លថ្ទូ�	ក្នុរ	

កា�បំអេញ	កិច្ចកា�	អោ�	េត់្្ត់	អៅក្នុរ	កា�បអ្មើ	ជា	

មនុស្ស	ដដល	មន	អសចក្ីជំអនឿ	មុតមំ	អហើ�	ជា	បុគ្គល	

អៅ	ជិត	្េះ	ដដល	បាន	ប�តៅតះបណាដោល	េស់	អេល	ជា	

អ្ចើន	ឆានាំ	។	.	.	.

អ�ើរ	មិន	្តូវ	ភ័�្លាច	េី	េោគត	អឡើ�	្បសិនអបើ	

អ�ើរ	អតារ	ជាប់	នឹរ	អោលកា��៍	ដដល	បាន	អបើក	សដម្រ	

អោះ	។	◼
ដក្សង់រចញពតី«He Slumbers Not, nor Sleeps»Ensign

ផខឧសភាឆ្នាំ១៩៨៣ទំព័�៥–៨។កា�ោក់វណ្ណយុ្្ធិនធិងអក្ស�ធំ

បានអនុរោមតាមបទោឋាន។ រូប
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យោយម្បធាៃៃ្គរ�ុៃប៊ីៃុឈិង្លេរី

(ឆ្នាំ១9១០–២០០៨)



រោរយល់�ឃឹង

យតើែ្នុំអាចរកយ�ើញភា្រោលាហាៃយ�ើម្រីបៃ្តយឆ្ពរះយៅមុែយទៀតយៅទរីណា?

«អ្កអាច្មានអារម្មណ៍ថាជីវិ្ររបស់អ្កត្រូវបំផ្លាញ។អ្កអាច្មានបាប។អ្កអាច្ភ័យខ្លាច្មានកំហឹងទុក្ខតពួយឬមានទុក្ខនទាសនោយភាពសង្ស័យ។ដ្រែូច្ជា

អ្កគង្វាលល្ដសវងរកនច្ៀមដែលបា្រ់របស់តទង់ដែរតបសិននបើអ្កនឹងនបើកែួងច្ិ្រ្តរបស់អ្កនៅរកតពះអង្គសន្ង្រះននពិភពនោកននាះតទង់នឹងរកអ្កន�ើញ។តទង់នឹង

សន្ង្រះអ្ក។តទង់នឹងនលើកអ្កន�ើងនហើយលីអ្កនៅនលើ្ មតទង់។តទង់នឹងនាំអ្កនៅផ្ទះវិញ»។

ម្បធាៃយ�ៀយ្ើរយអស្វអុជ�ូៃ្វទីតបឹកសាទីពីរនៅក្នុងគណៈតបធានទីមួយ«He Will Place You on His Shoulders and Carry You Home»Liahonaដខឧសភាឆ្នាំ២០១៦ទំព័រ១០៤។



មាននៅក្នុងច្បាប់ននះផងដែរ
សម្រាប់យុវមជ្ឈិមវ័យ

សម្រាប់យុវវ័យ

សម្រាប់កុរារ

ទំព័រ
៤៦

ទំព័រ
៥៨

ទំព័រ
៧២

ការន្វើជាបុគ្គលរស់នៅែ៏ន្មះត្រង់មានាក់ក្នុងសហស្សវ្រ្សរ៍គឺវា

នលើសពីជំនាន់របស់អ្ក—វាគឺជាការជួយនរៀបច្ំពិភពនោក

សតមាប់ការយាងមកជានលើកទីពីររបស់តពះនយស៊ូវតគីស្ទ។

នតកាកឈរន�ើង

អំណាច

នៅក្នុងអំ�នុងនពលននការ្កល្បងែ៏លំបាកក្នុងជីវិ្ររបស់

ខ្នុំកិច្្ចការ្ មញ្ញៗមួយច្ំនួនបានជួយខ្នុំបន្តទាក់ទងនឹងតពះ

ជាជាងតរានតទង់នច្ញនហើយមានភាពលវីងជូរច្្រ់។

មេម�ៀនេកពីអ្នក
ម្តាយ
សូមសួរសំណួរទាំងននះែល់មា៉ាក់និងបា៉ារបស់ប្អូនៗ

នែើម្បីែឹងពីអវីដែលពួកគា្រ់តសឡាញ់ក្នុងការន្វើជា

ឪពុកមាតាយ!

ជាបុគ្គលរស់នៅែ៏ន្មះត្រង់
ពិ្រក្នុងសហស្សវ្រ្សរ៍

នែើម្បីស៊ូតទាំ
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