
សាសនាច្បកននបពះនយស៊ូវបគីស្ទននពួកបរិសុទ្ធន្ងៃច្ុងនបកាយ•ដខមករាឆ្នាំ២០១៨

ម្្រះវិហារបរិសុទ្ធ៖

ម្្រះអរាចាស់រង់ចាំម្បទាន្ រដល់

អ្នកនៅទីននរះទំ្័រ១២,១៨,២០

បាវចនាម៉្ញូតឆលឆ្នាំ២០១៨ទំ្័រ២៤,៥០

អំណាចម្កុមម្បរឹកសានៅក្ននុងកម្មវិធីសឈិកសាថ្មីទំ្័រ២៨

មូលនេតុដដលម្កុមម្្រួសារសមនរឹងម្តូវបានការពារទំ្័រ៣២



អំណោយវិណេេវិសាល

បំផុ្រពីបពះសបមាប់នយើងគឺ

ក្ដីអំណរក្នុងការព្យាយាមសារ

ជាថ្ដីែ្ិ្របរាជ័យនឹងប្រូវ

សាបសូន្យនៅ។

បបធាន្ូមា៉ាសនអសម៉នសុន

ដកស្រង់មកពីសារលិខិតគណៈស្រធានទីមួយ ទំព័រ ៤



 ដខមករាឆ្នាំ២០១៨ ១

24	អ្នកយុវវ័យនឈិងបាវចនាម៉្ញូតឆល

នោយនេស៊ីកាហ្គ្ី្គវី្រ

សូមពិនិត្យមមើលមោបល់គន្លឹះទាំងមនឹះសម្រាប់

ឪពុករាតាយនិងថ្នាក់ដលកនាំស្តីពតីរមបៀបមម្បើម្រាស់

រាវចនាម៉្ញូតឆលឆ្នាំ២០១៨មៅក្នុងការបមម្ងៀន

និងសកម្មភាពរបស់អ្ក។

28	អង្នុយក្ននុងម្កុមម្បរឹកសា

នោយនម៉ខលមា៉ាកន្គ្្បាយ

រមបៀបដដលមយើងអាចទទួលរានអំណាចននម្កុម

ម្បលកសាមពលមយើងចាប់ម្្ើមអនុវត្វាមៅក្នុងការម្ប

ជុំបព្វជិតភាពមិលគតីសសាដដកនិងការម្បជុំសរាគ

មសម្គ្រឹះមៅន្ងៃអាទិត្យ។

32	សារៈសំខាន់ដ៏អស់កល្បជានឈិច្ចននម្កុមម្្រួសារ

នោយដអលន�ើរអិមរ័សុលបាឡឺែ

មពលមយើងយល់អំពតីសារៈសំខាន់ននម្កុមម្គួសារ

ចំមោឹះដ្នការរបស់ម្ពឹះវរបិតាសួគ៌មនាឹះមយើង

រួបរួមមៅក្នុងការគាំម្ទរបស់ពួកមគ។

ដផ្កនានា

18	តនន្ី:ចូរមកដំណាក់ម្្រះ

នោយចានភីនបូរា៉្គវនិងនម៉ន�ើលនអ្គវម៉ូ�ី

38	ការបង្ហាញអំ្ីនសចក្ីជំននឿ:អារា៉ាន់ោជូរី

40	សំនេង្ រួកបរិសុទ្ធនថងៃចុងនម្កាយ

80	លុរះម្រាជរួបនទៀត:នោលបំណងននការបង្កបនង្កើត

នោយបបធានអិននអល�ិនដ្នណឺ

លីអា្គូណាដខមករាឆ្នាំ២០១៨

សារលិខិ្រ

4	 សារលឈិេឈិត្ ណៈម្បធានទីមរួយ:

អំនណាយទានននការដម្បចឈិត្

នោយបបធាន្ូមា៉ាសនអសម៉នសុន

7	 នោលការណ៍បនម្ងៀនសរួរសុេទុក្ខ:បន្ទាក់ទង

ជាមរួយោត់ម្្ប់ន្លម្្ប់ទីកដនលែងម្្ប់មនធយោបាយ

មៅក្នុងសារលិខិតម្បចាំដខនាឆ្នាំមនឹះម្តាតមៅមលើ

មគាលការណ៍ននការបមម្ងៀនសួរសុខទុក្ខដដលនលង

ជួយអ្កឲ្យបមម្មើរានកាន់ដតម្បមសើរម�ើងដល់

បងប្ញូនម្សតីមៅក្នុងមសចក្តីម្សឡាញ់។

អ្រ្ថបទពិនសសៗ

8	 សមលែរឹងនមើលនេើយរស់នៅ

នោយដអលន�ើរែបុលយូមា៉ាកបានស្រ

ដូចជាអាគុយឡានរបស់ខ្នុំដដរ

មនាឹះវិញ្ញាណរបស់មយើងម្តូវការសាក្ ្មជាប់

ជានិច្ចមដើម្តីនាំមយើងម្ត�ប់មៅកាន់្ ្ឹះសួគា៌ា

របស់មយើងវិញ។

12	ម្្រះវិហារបរិសុទ្ធផ្ល់ទស្សនវិស័យកាន់ដត

េ្ពង់េ្ពស់ដល់នយើង

នោយេីនប៊ី.ប៊ីងហាំ

ដស្វងយល់ពតីរមបៀបដដលការចូលរួម

ម្ពឹះវិហារបរិសុទ្ធអាចជួយអ្កឲ្យទទួលរាន

ភាពសុខសាន្និងទស្សនៈអស់កល្ជានិច្ច។

20	្ រជ័យដដលបានសនយោសម្រាប់ការចូលររួម

ម្្រះវិហារបរិសុទ្ធ

នោយនឆើរីអ៊ីវ៉ន

ក្នុងនាមជាឪពុករាតាយមយើងម្តូវរានការនច្

ម្បឌិតមដើម្តីរកសាការតាំងចិត្របស់មយើង—

ប៉ុដន្ពរជ័យសមមៅនលងការបូជាមនាឹះ។

នៅនលើម្កបមុេ

រូប្្រកញ្ចក់ឲ្យពន្ឺច្ូលតាមែំបូលនៅបពះវិហារបរិសុទ្ធ

បា៉ារីសបារាំងនោយបគីស្ទីនណាស្ម៊ី្។

7



២ លីអា្គូណា

44	ការម្តលប់មកផ្រះវិញមុនការនម្ោងទុក

នោយនែស្ទីនីយ៉ាបបូ

ខ្នុំរានការលំរាកក្នុងការដស្វងរកអត្ថន័យក្នុង

សកម្មភាពម្បចាំន្ងៃរបស់ខ្នុំបនាទាប់ពតីចាកមចញពតី

តំបន់មបសកកម្មមុនកំណត់—ប៉ុដន្មម្កាយមកខ្នុំ

រានដលងថ្រានរមបៀបជាមម្ចើនម្្សងមទៀតដដលខ្នុំ

អាចបន្បមម្មើ!

48	រនបៀបដដលថ្នាក់វិទយោសាថានជរួយអ្នកឲ្យនរៀនដំណរឹងល្អ

នោយប៉ូននៀន(ន្គវលីព)នៅ

ជមម្មើសសិកសា្ ្មតីបតីោ៉ាងម្តាតមលើការមម្បើម្រាស់

មទពមកាសល្យមសៀវមៅកំណត់មេតុនិងសំណួរ

បំ្ុសគំនិតមដើម្តីម្្វើឲ្យការសិកសាដំណលងល្កាន់ដត

ស៊ីជមម្រៅ។

យុវមជ្ឈិមវ័យ

50	បាវចនាម៉្ញូតឆលឆ្នាំ២០១៨នោលលទ្ធឈិ

នឈិងនសចក្ីសញ្ញា១៩:២៣

នោយគណៈបបធានយុវេននិងយុវនារីទូនៅ

52	ប័ណ្ណម្បកាស:ក្ីសុេក្ននុងម្ទង់

53	មរួយបនាទាត់ម្ងៗ:នោលលទ្ធឈិ

នឈិងនសចក្ីសញ្ញា១៩:២៣

54	ចនម្មៀងបាវចនាម៉្ញូតឆលម្បចាំឆ្នាំ២០១៨:

ក្ីសុេក្ននុងម្ទង់

នោយនីខនែយ៍

56	សឈិកសាម្្រះបន្ញូលរបស់ម្្រះអង្សននង្ររះ

នោយបបធានរ័សុលអិមណិលសុន

បនាទាប់ពតីសិកសាមសចក្តីមោងម្ពឹះគម្តីរទាំងអស់

អំពតីម្ពឹះម្គតីស្មនាឹះអ្កម្បដេលជាភាញាក់ម្្ើល

មោយសាររមបៀបដដលទតីបនាទាល់របស់អ្កនលងរីក

ចមម្មើន។

60	បាល់ទាត់នថងៃអាទឈិត្យនឈិងការឈឺចាប់ខាងវិញ្ញាណ

នោយឆ្ឡនុ្រឡាកាបាល

មតើការពុំមលងរាល់ទាត់មៅន្ងៃអាទិត្យម្្វើឲ្យគាត់

រាត់បង់មុខគ្ររបស់គាត់មៅក្នុងម្កុមឬ?

63	អ្នកជឈិតខាងដ៏ចដមលែករបស់េ្នុំ

នោយសាដមនថានប៊ស

រាតាយមតីងនិងឪពុករារបស់ខ្នុំរានពយាោម

បំភ័យខ្នុំពុំឲ្យខ្នុំនិោយរកអ្កជិតខាងខ្នុំ—

ប៉ុដន្អ្កជិតខាងមនាឹះម្បដេលជារានសម្គ្រឹះ

ជតីវិតរបស់ខ្នុំ។

64	ទីកដនលែងរបស់នយើង

យុវវ័យ

66	បញ្ចំង្ នលែឺរបស់អ្នក:ដចកចាយអាហារសម្មន់

នឈិងសានាមញញរឹម

68	ចនមលែើយសម្រាប់លូនសៀ

នោយនមើដលនវ៉្រ់គីន

លូមសៀរានការភាន់ម្ច�ំអំពតីអ្វតីដដលម្គូបមម្ងៀន

របស់នាងរានបមម្ងៀនប៉ុដន្នាងរានដលងពតីអ្ក

ដដលនាងអាចសូមជំនួយមដើម្តីឲ្យនាងយល់។

70	ចូរនធវើឲ្យ្ នលែឺរបស់អ្នកបានភលែឺនេើង

នោយបបធាន្ូមា៉ាសនអសម៉នសុន

មតើអ្កអាចកាលាយជាពន្លឺដល់មនុស្សដនទ

តាមរយៈគំរូរបស់អ្កមោយរមបៀបណា?

72	លូកាសនឈិង្ រួកសមលែនុតនធវើបាបន្

នោយអ៊ីរិកប៊ីម៉ែុក

លូកាសស្ប់ដដលមគសម្នុតម្្វើរាបគាត់

ប៉ុដន្មតើគាត់រានម្្វើមរឿងម្តលមម្តូវដដរឬមទ?

74	មរ៉ូនណនឈិងជាងជរួលជុលរថយន្

នោយដអលន�ើរក្ញូ�ីអូអរដអមកូសាតា

មពលឡានមយើងខូចមរ៉ូនណកូនម្បុសរបស់ខ្នុំរាន
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៤ លីអា្គូណា

បបធាន	ថូម៉ាស	អេស	ម៉នសុន	បាន	បអ្រៀន	ថា	«	ការទទួល	ខុស	្្ូវ	របស់	

អ�ើរ	គឺ	្្ូវ	អ្កាក	អេញ	ពី	េសម្្ថភាព	អៅ	កាន់	សម្្ថភាព	អ្កាក	អេញ	ពី	

ភាពបរាជ័�	អៅ	កាន់	សមិទ្ិផល	វិញ	។	ភារកិេ្ច	របស់	អ�ើរ	គឺ	្្ូវ	កាលា�	ជា	

មនុស្ស	ដ៏	ល្អ	បំផុ្	េំអោះ	ខ្លួន	ឯរ	។	េំអោ�ទាន	មួ�	ដ៏	មហិម	បំផុ្	ពី	្ពះ	េំអោះ	

អ�ើរ	គឺ	េំណរ	ក្នុរ	ការពយាយាម	សារ	ជា	ថ្ី	ដ្ិ្បរាជ័�នឹរ្្ូវសាបសូន្យអៅ	»	។ 1

ជាញឹកញាប់	អ�ើរ	ភាជាប់	្ពឹ្្ិការណ៍	នន	ឆ្នាំ	ថ្ី	ជាមួ�	នឹរ	ការតាំរ	េិ្្	និរ	

អោលអៅ	នានា	។	អ�ើរ	បាន	តាំរ	េិ្្	ថា	កកលម្អ	ខ្លួន	ផ្លាស់ប្តូរ	និរ	ពយាយាម	សារ	

ជា	ថ្ី	។	្បកហល	រអបៀប	មួ�	ដ៏	សំខាន់	បំផុ្	កដល	អ�ើរ	អាេ	ពយាយាម	សារ	ជា	ថ្ី	

អនាះ	គឺ	ការទទួល	�ក	នូវ	េ្ី	កដល	្បធាន	ម៉នសុន	អៅ	ថា	«	េំអោ�	ទាន	នន	

ការក្បេិ្្	»	។ 2

អៅក្នុរ	ការដក្សរ់	ដូេ	្ អៅ	អនះ	មក	ពី	ការបអ្រៀន	របស់	អោក	ចាប់	តាំរ	ពី		

អោក	បាន	កាលា�	ជា	្បធាន	សាសនា	មក	្បធាន	ម៉នសុន	ទូនាមាន	អ�ើរ	ឲ្យ	«	េនុវ្្ដ	

្ពះ	អោហិ្	ដ៏	ធួន	នន	្ពះ	្គីស្ទ	អដើម្ី	ឲ្យ	អ�ើរ	អាេ	បាន	ទទួល	នូវ	ការ	េភ័�អទាស	

េំអោះ	េំអពើ	បាប	ទាំរឡា�	របស់	អ�ើរ	អហើ�	អដើម្ី	ឲ្យ	េិ្្	អ�ើរ	អាេ	បាន	្ជះ	បរិសុទ្	

ផរ	េុះ	»	។ 3

អ្្ញូតនេតុននការអភ័យនទាស

«	អ�ើរ	ទាំរេស់	ោនា	ធាលាប់	អ្ជើសអរើស	ខុស	។	្បសិនអបើ	អ�ើរ	ពុំ	ទាន់	បាន	កកក្ប	

ជអ្មើស	ទាំរ	អនាះ	អទ	ខ្នុំ	េះអារ	នឹរ	េ្ក	ថា	មន	រអបៀប	មួ�	អដើម្ី	អធ្ើ	ដូអចានាះ	។	

ដំអណើរការ	អនាះ	្្ូវបាន	អៅ	ថា	ការក្បេិ្្	។	ខ្នុំ	សូម	ទទូេ	ឲ្យ	េ្ក	កកក្ប	កំហុស	

របស់	េ្ក	។	្ពះេរ្គសអ្គ្រះ	របស់	អ�ើរ	បាន	សុគ្	អដើម្ី	្បទាន	ឲ្យ	េ្ក	និរ	ខ្នុំ	នូវ	

េំអោ�ទាន	ដ៏	មន	ពរ	អនាះ	។	អទាះបីជា	ផ្តូវ	អនាះ	ពុំ	គ្�	្សួល	ក្ី	ការសនយា	អនះ	គឺ	

ពិ្	៖	‹	អទាះ	អបើ	េំអពើ	បាប	របស់	ឯរ	ដូេ	ជា	ពណ៌	្កហម	កទរ	ក៏	អោ�	គរ់	ក្	នឹរ	បាន	ស	

ដូេ	ហិមៈ	›	[	អេសា�	1:18	]	។	‹	អហើ�	អ�ើរ	ជា	្ពះ	េមចាស់	មិន	ចាំ	ពី	េំអពើ	បាប	ទាំរ	

អនាះ	អទៀ្	អទ	›	[	គ.	និរ	ស.	58:42	]	។	េូរ	កុំ	ោក់	ជីវិ្	ដ៏	េស់	កល្	ជានិេ្ច	របស់	េ្ក	

ក្នុរ	ភាព	អ្ោះ	ថានាក់	អ�ើ�	។	្បសិន	អបើ	េ្ក	មន	បាប	កាល	ោ	េ្ក	្្�ប់	មក	រក	ផ្តូវ	

វិញ	កាន់ក្	ឆ្ប់	អនាះ	េ្ក	នឹរ	រក	អ�ើញ	នូវ	ភាព	សុខសាន្ដ	ដ៏	កផ្អម	កលហែម	និរ	េំណរ	កដល	

អកើ្	មន	មក	ជាមួ�	នឹរ	េព្តូ្អហ្ុ	នន	ការ	េភ័�អទាស	»	។ 4

ម្តេប់នៅនលើផលែញូវវិញ

«	អទាះ	ជា	វា	សំខាន់	កដល	អ�ើរ	្្ូវ	អ្ជើសអរើស	អោ�	ឈ្លាស	នវ	ក្ដី	អពលខ្ះ	អ�ើរ	ក៏		

នឹរ	អធ្ើ	ការអ្ជើសអរើស	ដ៏	ល្ិ្ល្រ់	កដរ	។	េំអោ�ទាន	នន	ការក្បេិ្្	កដល	្ពះេរ្គ	

សអ្គ្រះ	្បទាន	ឲ្យ	អ�ើរ	អាេ	អធ្ើ	ឲ្យ	អ�ើរ	កកក្ប	ជីវិ្	រស់អៅ	របស់	អ�ើរ	អដើម្ី	អ�ើរ		

អាេ	្្�ប់	អៅ	កាន់	ផ្តូវ	កដល	នឹរ	ដឹកនាំ	អ�ើរ	អៅកាន់	សិរីល្អ	អសអ�សាទាល	កដល		

អ�ើរ	កស្ររក	អនាះ	»	។ 5

ផលែញូវម្តេប់មកវិញ

«	្បសិនអបើេ្កបានជំពប់ដួលក្នុរដំអណើររបស់ខ្លួន	ខ្នុំ	េះអារ	នឹរ	េ្ក	ថា		

េ្ក	មន	ផ្តូវ	្្�ប់	មក	វិញ	បាន	។	ដំអណើរការ	អនាះ	្្ូវបាន	អៅ	ថា	ការក្បេិ្្	។	

អទាះបី	ជា	ផ្តូវ	អនាះ	លំបាក	ក្ី	ប៉ុកន្	អសេក្ដីសអ្គ្រះ	ដ៏	េស់	កល្	ជានិេ្ច	របស់	េ្ក	អា្ស័�	

អៅអលើ	វា	។	អ្ើ	អាេ	មន	េ្ី	ខ្ះ	កដល	សក្ដិសម	ជារ	ការខិ្ខំ	របស់	េ្ក	អនាះ	?	ខ្នុំ	សូម	

េរ្រ	ដល់	េ្ក	ឲ្យ	តាំរេិ្្	ទីអនះ	និរ	ឥ�តូវ	អនះ	អដើម្ី	អបាះ	ជំហាន	កដល	ចាំបាេ់	ក្នុរ	

ការក្បេិ្្	ឲ្យ	អពញអលញ	។	កាលោ	េ្ក	អធ្ើ	វា	បាន	កាន់ក្	ឆ្ប់	អនាះ	េ្ក	នឹរ	អាេ	

ទទួល	បទពិអសាធន៍	នន	ភាពសុខសាន្ដ	ភាពស្ប់សុខ	និរ	ការេះអារ	កដល	បាន		

កថ្រ	អោ�	អេសា�	កាន់ក្	ឆ្ប់	ផរកដរ	[	សូមអមើល	អេសា�	1:18	]	»	។ 6

មនុស្សអាចផាលាស់ប្ញូរបាន

«	អ�ើរ	្្ូវ	ចាំ	ថា	មនុស្ស	អាេ	ផ្លាស់ប្ដតូរ	បាន	។	ពួកអគ	អាេ	ទមលាក់	អចាល	ទមលាប់	

អា្កក់	។	ពួកអគ	អាេ	ក្បេិ្្	ពី	ការរំលរ	។	ពួកអគ	អាេ	កាន់	បព្ជិ្ភាព	អោ�	

សក្ដិសម	។	អហើ�	ពួកអគ	អាេ	បអ្មើ	្ពះេមចាស់	អោ�	ឧសសាហ៍	ពយាយាម	»	។ 7

នោយម្បធានថូរា៉ាសនអស

ម៉នសុន

អំនណាយទានននការដបបច្ិ្រ្ត

សារលឈិេឈិត្ ណៈម្បធានទីមរួយ
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 ដខមករាឆ្នាំ២០១៨ ៥

ការបនម្ងៀននចញ្ ីសារលឈិេឈិតននរះ

នយើ
ងទាំងអស់រោនាពុំល្អឥ្រនខាចះនឡើយ—មានដ្រតាមរយៈអំនណាយទានននការដបបច្ិ្រ្តដែលនកើ្រនឡើងនោយសារ

ការបូជារបស់បពះនយស៊ូវបគីស្ទប៉ុនណាណះនទើបនយើងអាច្បានបេះសាអា្រពីអំនពើបាបន្គើយន្វើឲ្យេីវិ្រនយើងបានបបនសើរ

នឡើង។សូមគិ្រពីការពិភាកសាជាមួយអស់អ្កដែលអ្កបនបងៀនអំពីរនបៀបដែលនយើង«ដកដបបេីវិ្ររស់នៅរបស់នយើង»

តាមរយៈការដបបច្ិ្រ្ត។តាមរយៈការផ្លាស់ប្តញូរភាពវិេ្ជមាននានាដែលពួកនគបានន្វើនៅក្នុងេីវិ្ររបស់ខ្លួនន្រើពួកនគទទួល

អារម្មណ៍ថាខិ្រកាន់ដ្រេិ្រនឹងបពះវរបិតាសួគ៌និងបពះនយស៊ូវបគីស្ទយ៉ាងែូច្នម្តច្?អ្កអាច្អនញ្ជើញអ្កទាំងឡាយដែល

អ្កបនបងៀនឲ្យសរនសរអំពីការតាំងច្ិ្រ្តនានាសបមាប់ឆ្នាំ្ ្មីននះន្គើយោក់ការទទួលខុសប្រូវរបស់ពួកនគនៅនលើភាព

រីកច្នបមើនរបស់មិ្រ្តភក្តិសាវាមីឬភរិយឬសមាេិកនផ្សងនទៀ្រក្នុងបគួសាររបស់ពួកនគ។

ដម្បជាម្ជរះសាអាតម្ងនទៀត

«	្បសិនអបើ	មន	េ្ី	មួ�	កដល	មិន	្្ឹម្្ូវ	អៅក្នុរ	

ជីវិ្	របស់	េ្ក	អនាះ	េ្ក	អាេ	មន	ផ្តូវ	កដល	�ក	ឈ្ះ	វា	

បាន	។	េូរ	បញ្ឈប់	េ្ីៗ	្គប់	យា៉ារ	កដល	ឥ្	សុេរិ្	។	

ពិភាកសា	ជាមួ�	ប៊ីស្សព	របស់	េ្ក	។	អទាះបី	វា	ជា	បញ្ហា	

េ្ី	ក៏	អោ�	វា	អាេ	មន	ដំអោះ្សា�	បាន	តាមរ�ៈ	

ការក្បេិ្្	្្ឹម្្ូវ	។	េ្ក	អាេ	ក្ប	ជា	្ជះសាអា្	ម្រ	

អទៀ្	»	។ 8

តរួនាទីដ៏ចាំបាច់របស់ម្្រះអង្សននង្ររះ

«	្ពះេរ្គ	សអ្គ្រះ	របស់	អ�ើរ	្ពះអ�ស៊ូវ	្គីស្ទ		

គឺ	ជា	កផ្ក	ដ៏	ចាំបាេ់	នន	កផនការ	[	នន	អសេក្ីសអ្គ្រះ	]	។	

អបើ	ោមាន	ពលិកម្	ធួន	របស់	្ទរ់	អទ	អនាះ	មនុស្ស	ទាំរេស់	

នឹរ	្្ូវ	បា្់បរ់	។	អទាះជា	យា៉ារោ	ក្ី	វា	ពុំ	្គប់្ោន់	

អទ	អបើ	្ោន់ក្	អជឿ	អៅអលើ	្ទរ់	និរ	អបសកកម្	របស់	្ទរ់	

អនាះ	។	អ�ើរ	ចាំបាេ់	្្ូវ	អធ្ើ	ការ	អហើ�	អរៀន	្សាវ្ជាវ	

អហើ�	េធិសាឋាន	ក្បេិ្្	អហើ�	កកលម្អ	។	អ�ើរ	ចាំបាេ់	

្្ូវ	សារល់	្កឹ្្យវិន័�	របស់	្ពះ	អហើ�	រស់អៅ	តាម	

វា	។	អ�ើរ	ចាំបាេ់	្្ូវ	ទទួល	នូវ	ពិធី	បរិសុទ្	សអ្គ្រះ	

របស់	្ទរ់	។	មន	ក្	ការអធ្ើ	ដូអេ្ះ	អទ	អទើប	អ�ើរ	នឹរ	

ទទួលបាន	អសេក្ីពិ្	ទទួល	បាន	សុភមរ្គល	ដ៏	េស់	

កល្	ជានិេ្ច	»	។ 9	◼

កំណត់ចំណាំ

	 1.	 «	The Will Within	»	Ensign,	កខ	ឧសភា	ឆ្នាំ		

1987	ទំព័រ	68	។

	 2.	 «	Choices	»	Liahona,	កខ	ឧសភា	ឆ្នាំ	2016	ទំព័រ	86	។

	 3.	 ម៉ូសា�	4:2	។

	 4.	 «	The Three Rs of Choice	»	Liahona,	កខ	វិេ្ិកា	ឆ្នាំ	

2010	ទំព័រ	69	។

	 5.	 «	Choices	»	ទំព័រ	86	។
	 6.	 «	Keep the Commandments	»	Liahona,		

កខ	វិេ្ិកា	ឆ្នាំ	2015	ទំព័រ	85	។

	 7.	 «	See Others as They May Become	»	Liahona,	
កខ	វិេ្ិកា	ឆ្នាំ	2012	ទំព័រ	68	។

	 8.	 «	Priesthood Power	»	Liahona,	កខ	ឧសភា	ឆ្នាំ	

2011	ទំព័រ	67	។

	 9.	 «	The Perfect Path to Happiness	»	Liahona,	
កខ	វិេ្ិកា	ឆ្នាំ	2016	ទំព័រ	80–81	។រូប
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6 លីអា្គូណា

ការដម្បចឈិត្ជាអំនណាយទានមរួយ

អំ
នណាយទានននការដបបច្ិ្រ្តពុំដមនជា

អំនណាយទានដែលអ្កអាច្នមើលន�ើញ

ឬសាទាបប៉ះបាននឡើយ។ផ្ទនុយនៅវិញវជា

អំនណាយទានដែលអ្កអាច្ទទួលតាមរយៈ

អារម្មណ៍។ននះមានន័យថានពលនយើង

ន្វើការនបេើសនរើសខុសនយើងអាច្ដបបច្ិ្រ្ត

ន្គើយទទួលអារម្មណ៍ននភាពសុខសាន្តនិង

សុភមង្លសារជា្្មីម្តងនទៀ្រ។

បពះវរបិតាសួគ៌និងបពះនយស៊ូវនឹង

េួយនយើងឲ្យដបបច្ិ្រ្តជានិច្្ច។សូមផ្ញូផ្ង

រូបភាពនីមួយៗជាមួយេំហាននផ្សងៗនន

ការដបបច្ិ្រ្ត។

បបធានម៉នសុនពន្យល់ថា«ការទទួលខុសប្រូវ

របស់នយើងគឺប្រូវនបកាកនច្ញពីអសម្រ្ថភាពនៅ

កាន់សម្រ្ថភាពនបកាកនច្ញពីភាពបរាេ័យនៅកាន់

សមិទ្ធិផលវិញ។ភារកិច្្ចរបស់នយើងគឺប្រូវកាលាយជាមនុស្ស

ែ៏ល្អបំផុ្រច្ំនពាះខ្លួនឯង»។មនុស្សជានបច្ើនបានដញកដខ

មករាទុកនែើម្ីោក់នរោលនៅនិងការតាំងច្ិ្រ្តនែើម្ីដកដបប

ខ្លួនឲ្យបានល្អបបនសើរនឡើង៖ញញឹមនបច្ើនជាងមុនបរិនភាគ

អាហារដែលន្វើឲ្យមានសុខភាពល្អឬនរៀនបំណិន្ ្មីណា

មួយ។នទាះបីជានរោលនៅទាំងននះអាច្េួយអ្កឲ្យផ្លាស់ប្តញូរ

យុវវ័យ

កុរារ

កាន់ដ្របបនសើរនឡើងក្តីរនបៀបែ៏ល្អបំផុ្រនែើម្ីផ្លាស់ប្តញូរននាះគឺ

តាមរយៈការដបបច្ិ្រ្ត។

នទាះបីការដបបច្ិ្រ្តអាច្លំបាកក្តីដ្រវគឺជាអំនណាយទាន

មួយ!នពលនយើងពឹងដផ្អកនលើបពះនយស៊ូវបគីស្ទតាមរយៈ

ការដបបច្ិ្រ្តពីអំនពើបាបរបស់នយើងននាះនយើងអាច្រីកច្នបមើន

នឡើង។បបធានម៉នសុនមានបបសាសន៍ថា«បពះអង្

សនហង្គាះរបស់នយើងបពះនយស៊ូវបគីស្ទគឺជាដផ្កែ៏ចាំបាច្់នន

ដផនការ[នននសច្ក្តីសនហង្គាះ]។នបើរោមានពលិកម្ម្ ួនរបស់

បទង់នទននាះមនុស្សទាំងអស់នឹងប្រូវបា្រ់បង់»។តាមរយៈ

រាំងចឈិត្នដើម្បីដម្បចឈិត្

ការដបបច្ិ្រ្តអ្កអាច្ប្រូវបានលាងេបមះឲ្យសាអា្រពីអំនពើបាប

របស់អ្កន្គើយរីកច្នបមើនដបបកាន់ដ្រែូច្បទង់។

សូមគិ្រអំពីអវីមួយដែលរារាំងអ្កពីការដបបកាលាយែូច្ជា

បពះអង្សនហង្គាះ។ន្រើវជាពាក្យសម្តីរបស់អ្កឬ?ន្រើអ្ក

បបបពឹ្រ្តច្ំនពាះមិ្រ្តភក្តិនិងបគួសារអ្កយ៉ាងែូច្នម្តច្?បនាទាប់

ពីគិ្រអំពីអវីដែលអ្កអាច្ន្វើឲ្យកាន់ដ្របបនសើរន្គើយសូម

អ្ិសាឋានទូលនៅបពះវរបិតាសួគ៌ន្គើយបង្ហាញពីបំណងបបាថានា

របស់អ្កនែើម្ីផ្លាស់ប្តញូរ។សូមច្ងចំាថាតាមរយៈអំណាច្

ននែង្វាយ្ួនរបស់បទង់បពះនយសូ៊វបគីស្ទអាច្េួយអ្កឲ្យយក

ឈ្ះនលើភាពទន់នខសាយរបស់អ្កបាន។ែូច្បបធានម៉នសុន

បានបនបងៀនថា«អំនណាយទានននការដបបច្ិ្រ្តដែលបពះអង្

សនហង្គាះបបទានឲ្យនយើងអាច្ន្វើឲ្យនយើងដកដបបេីវិ្ររស់នៅ

របស់នយើង»។

នយើងរានអារម្មណ៍នសាកសាតាយ។

នយើងអធឈិសាឋាននៅកាន់ម្្រះវរបឈិរាសរួ្៌

ទូលម្បាប់ម្ទង់អំ្ីអវីដដលបាននកើត

នេើងនេើយសូមជំនរួយ្ ីម្ទង់ក្ននុងការ

នម្ជើសនរើសឲ្យបានម្បនសើរជាងនៅន្ល

នម្កាយ។

នយើងសូមនទាសនេើយ្ យោយាមនធវើវាឲ្យ

បានម្បនសើរជាងមុន។

នយើងរានអារម្មណ៍សុេសាន្នេើយដរឹង

ថ្នយើងម្តូវបានអភ័យនទាស។

រច្
នា
រូប
ភា
ព
នោ

យ
អ
័ោ
ម
ក
ូ្គ
វ័ែ

សូមនមើល«Eight Myths  
about Repentance»នៅ

ន្េទំ្័រlds .org/ go/១១៨6។

សោរះ្រតីជាសោលសៅេសមា្រ់ឆ្នាំ្ ្តីអាចជួយ

អ្នកឲ្យរីកចសស្ើនក្តីរស្រៀ្រដ៏ល្អ្រំផុតសដើ្្តី

ផ្លាេ់្រ្ញូរសន្រះគឺតា្រយៈការបស្រចិត្។
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នោលការណ៍បនម្ងៀនសរួរសុេទុក្ខ

យ្រចក្ី ជំយនឿ, សកុម សគួសារ, 

ការ្រយ្គ្ររះ

«	បអ្មើ	»	គឺជា	ការផ្ល់	ការបអ្មើ	ការកថទាំ	

ឬ	ជំនួ�	កដល	េូលរួម	េំកណក	ក្នុរ	ការផ្ល់	

ការលួរអោម	ឬ	សុភមរ្គល	ដល់	នរោ	មនាក់	

អផ្សរ	អទៀ្	។	ការបអ្រៀនសួរសុខទុក្ខ	គឺ	ជា	

ការរក	អ�ើញ	រអបៀប	នានា	អដើម្ី	បអ្មើ	ដល់	េស់	

េ្ក	កដល	អ�ើរ	សួរ	សុខទុក្ខ	។	្ពះអ�ស៊ូវ្គីស្ទ	

បាន	បអ្មើ	ដល់	មនុស្ស	ទាំរេស់	—	្គប់	

អពលអវោ	និរ	្គប់	ទីកកន្រ	។	្ទរ់	បាន	

្បទាន	អាហារ	ដល់	មនុស្ស	5000	នាក់	បាន	

លួរអោម	ម៉ារា៉	និរ	ម៉ាថា	អពល	ប្អតូន	្បុស	

របស់	ពួកអគ	សាលាប់	អហើ�	បាន	បអ្រៀន	ដំណឹរ	

ល្អ	របស់	្ទរ់	ដល់	្ស្ី	អៅ	ឯ	េណ្តូរ	ទឹក	។	្ទរ់	

បាន	អធ្ើ	កបប	អនះ	អោ�សារ	អសេក្ី្សឡាញ់	ដ៏	

អសាមាះស្័្គ	របស់	្ទរ់	។

ក្នុរ	នាម	ជា	្គូបអ្រៀន	សួរសុខទុក្ខ		

ការអធ្ើ	តាម	គំរូ	របស់	្ទរ់	អនាះ	អ�ើរ	អាេ		

សារល់	កាន់ក្	េបាស់	អហើ�	្សឡាញ់	បរប្អតូន	

្សី	មនាក់ៗ	កដល	អ�ើរ	សួរ	សុខ	ទុក្ខ	អោ�	េរចាំ	

ថា	អសេក្ដី	្សឡាញ់	គឺ	ជា	្បភព	នន	កិេ្ចការ	

ទាំរេស់	កដល	អ�ើរ	អធ្ើ	។	អពល	អ�ើរ	េធិសាឋាន	

ទូល	សូម	ការបំផុស	គំនិ្	អដើម្ី	ដឹរ	េំពី	រអបៀប	

បអ្មើ	ោ្់	និរ	ជួ�	ព្រឹរ	អសេក្ីជំអនឿ	ោ្់	

អនាះ	«	ពួកអទវតា	ពុំ	្្ូវបាន	បគ្ខាំរ	មិន	ឲ្យ	មក	អធ្ើ	

ជា	ជំនួ�	[	របស់	អ�ើរ	]	អ�ើ�	»	។ 1

ចាប់តាំរ	ពី	ការបអរកើ្	សមគម	សអ្គ្រះ	

ក្នុរ	ឆ្នាំ	1842	រហូ្	មក	ដល់	អពល	បេ្ចនុប្ន្	

អនះ	ការបអ្មើ	របស់	បរប្អតូន	្សី	បាន	ផ្ល់	ពរ	

ដល់	មនុស្ស	ជាអ្េើន	។	ឧទាហរណ៍	េូអាន	

េនសុន	្ស្ី	អមម៉ា�	អា�ុ	82	ឆ្នាំ	និរ	នដ	

គូ	បអ្រៀន	សួរសុខទុក្ខ	របស់	ោ្់	បអ្រៀន	

សួរសុខទុក្ខ	េ្ក	ជិ្ខារ	ពួកោ្់	កដល	មន	

អា�ុ	89	ឆ្នាំ	កដល	អកើ្	ជំរឺ	រោក	សួ្	។	

ពួកោ្់	អ�ើញ	ថា	េ្ក	ជិ្ខារ	អនាះ	ពុំ	្ោន់ក្	

្្ូវការ	ពួកោ្់	ក្	ម្រ	ក្នុរ	មួ�	កខ	អ�ើ�	

ដូអេ្ះ	ពួកោ្់	បាន	ចាប់អផ្ើម	អៅ	សួរសុខ	ទុក្ខ	

ោ្់	អោ�	ផ្ទាល់	ឬ	ទូរសព្ទ	អៅ	ោ្់	អរៀររាល់	

សបា្ហ៍	។

េំអោះ	្គូបអ្រៀន	សួរសុខទុក្ខ	អផ្សរ	អទៀ្	

ការអផ្ើ	សារ	តាម	ទូរសព្ទ	ឬ	សារ	តាម	េ៊ីកម៉ល	ផ្ល់	

ការអលើក	ទឹកេិ្្	កដល	អាេ	ជា	អរឿរ	មួ�	ដ៏	ល្អ	

បំផុ្	អដើម្ី	អធ្ើ	ស្មប់	បរប្អតូន	្សី	មនាក់	អៅក្នុរ	

កខ	អនាះ	។	ការទាក់ទរ	ផ្ទាល់	ខ្លួន	និរ	ការសា្ប់	

ការសួរសុខទុក្ខគលឺជាការបមម្មើ។

ម្ពឹះមយស៊ូវរានបមម្មើម្គប់

មពលមវលានិងម្គប់ទតីកដន្ង។

មយើងអាចម្្វើដូមចានាឹះរាន្ ងដដរ។

ការងារបម្រើ
ក្រៅ្ ីសារលឈិេឈិត្ ឈិសនសទំ្័រននរះនរឹងមានដាក់

្ោលការណ៍ផ្សនងៗរៀងរាល់េដដើម្បីជរួយយើងបម្រើ
្្នាទៅវឈិញទៅមកឲ្យកាន់តដមានប្រសឈិទ្ធភា្ ។
្នលអ្នកអធឈិស្ឋានេើយស្វដងរកការបំផុស្ នំឈិត
នោរះអ្នកនរឹងដរឹងអំ្ីសារលឈិេឈិតនឈិងការបម្រើេាង
វឈិញ្ញាណដដលបងប្អូនស្រីម្នាក់ៗត្រូវការ ។

អោ�	ឥរិយាបថ	នន	អសេក្ី្សឡាញ់	គឺ	ជា	

្គឹះ	នន	ការបអ្រៀន	សួរ	សុខ	ទុក្ខ	។	បអេ្ចកវិទយា	

ទំអនើប	និរ	អពលអវោ	ដ៏	មន	្ នម្	េុះ	សួរ	

សុខ	ទុក្ខ	អោ�	ផ្ទាល់	ជួ�	អ�ើរ	ឲ្យ	អធ្ើ	កិេ្ចការ	

អនាះ	្គប់	អពលអវោ	្គប់	ទីកកន្រ	និរ	តាម	

មអធយាបា�	ជា	អ្េើន	។ 2	អនាះ	គឺ	ជា	បអ្មើ	ដូេ	

្ពះអ�ស៊ូវ្គីស្ទ	បាន	បអ្មើ	។

កំណត់ចំណាំ

	 1.	ការបមម្ងៀនរបស់ម្បធានសាសនាចម្ក៖យ៉ូដសបស៊្មី្	

(	ឆ្នាំ	2007	)	ទំព័រ	454	។

	 2.	សូមអមើល	ក្បួនខានាតភាគ២៖ការម្គប់ម្គង

សាសនាចម្ក	(	ឆ្នាំ	2010	)	េំណុេ	9.5.1	។

សូម្ ឈិចារណា
អំ្ីសំណរួរននរះ

ន្រើនយើងអាច្ឈប់បពួយ

បារម្ភអំពី«ការទាក់ទង

ដបបណា»ដែលប្រូវបាន

ចា្រ់ទុកថាជាការបនបងៀន

សួរសុខទុក្ខដ្រផ្ទនុយនៅវិញ

ប្រូវនផ្តា្រនលើ្របមូវការរបស់

បងប្អញូនបសីមានាក់ៗដែលនយើង

នៅបនបងៀនសួរសុខទុក្ខ

នោយរនបៀបណាវិញ?

បន្តទាក់ទងជាមួយ

រោ្រ់បគប់នពលបគប់

ទីកដន្ងបគប់

មន្យោបាយ



៨ លីអា្គូណា

ខ្ញុំពុុំអាចបន្តដុំណ�ើរណៅមុខណ�ៀតបាន

ណ�ើយណ�ើកល�ងលតខ្ញុំតតរូវជួសជុ�ឬ

ប្តតូរម៉ាស៊ីនបណងកើតចរន្តឆ្លាស់ណោះសិន។

ម៉ាស៊ីនបង្កើតចរន្តឆ្លាស់តតរូវបាន

ភ្ជាប់ងៅនឹ្ម៉ាស៊ីន។វាមនភ្ព

ចាំបាច់ក្នុ្ការង្វើឲ្យយានយន្តបន្ត

ដំង�ើរការ។ ម៉ាស៊ីនបង្កើតចរន្តឆ្លាស់

គឺជាម៉ាស៊ីនង្លើ្ដែលប្តតូរ

ថាមពលងមកានិកឲ្យងៅជា

ថាមពលអគ្ិសនី។



 ដខមករាឆ្នាំ២០១៨ ៩

អំ
�នុរអពល	ខ្នុំ	កំពុរ	អពញ	វ័�	ការអបើកបរ	ឡាន	ពី	រដ្ឋ	កាលីហ្តូញា៉ា	ភាគ	ខារ	អជើរ	

អៅ	កាន់	រដ្ឋ	�ូថាហ៍	អៅ		ស.រ.អា.	គឺជា្ពឹ្្ិការណ៍អទៀរទា្់មួ�ស្មប់

្គួសារ	ខ្នុំ	។	ការអធ្ើ	ដំអណើរ	ឆ្រ	កា្់	វាល	ខសាេ់	អនាះ	ពុំ	កមន	ជា	េ្ី	កដលអធ្ើឲ្យ	

អ�ើរ	រីករា�	អ�ើ�	ក្ការបាន	អៅដល់	ទីអៅ	និរ	េំណរ	កដល	អ�ើរ	បាន	ជួប	សមជិក	

្គួសារ	អ�ើរ	អៅ	ទីអនាះ	អទ	កដលវា	អធ្ើ	ឲ្យ	អ�ើរ	រីករា�	។

នា	រដូវ	អ្្	ពីមុន	ខ្នុំ	អេញ	បអ្មើ	អបសកកម្	អពញ	អម៉ារ	របស់	ខ្នុំ	ខ្នុំ	បាន	អធ្ើ	ដំអណើរ	ជា	ថ្ី	

ម្រ	អទៀ្	អៅ	សួរសុខទុក្ខ	សាេ់	ញា្ិ	ខ្នុំ	អៅ	រដ្ឋ	�ូថាហ៍	។	ប៉ុកន្	អលើក	អនះ	មន	ក្		ោវីឌ	

ជា	ប្អតូន្បុស	ខ្នុំ	និរ	ខ្នុំ	ប៉ុអោណះ		កដល	អធ្ើ	ដំអណើរអៅ	ទីអនាះ	។	កាល	អនាះ	អ�ើរ	មន	អា�ុ	

16	ឆ្នាំ	និរ	18	ឆ្នាំ	។	អ�ើរ	ធាលាប់	បាន	អធ្ើ	ដំអណើរ	រ�ៈអពល	10	អម៉ារជាអ្េើន	ដរ	

ជាមួ�	្គួសារ	អ�ើរ	ដូអេ្ះ	អ�ើរ	មន	ទំនុកេិ្្	យា៉ារ	ខាលាំរ	អលើ	សម្្ថភាព	អ�ើរ	ថា		អាេ	

អធ្ើ	ដំអណើរ	បាន	យា៉ារ	្សួល	។

អ�ើរ	បាន	អៅ	សួរសុខទុក្ខ	ឪពុក	ម	របស់	អ�ើរ	អឈ្មាះ	ខា�	ម្�	មីរ	ោ�េិន	

និរ	ប្អតូនជីដូន	មួ�	អ�ើរ	អឈ្មាះម៊ីកស្សល	។	អ្កា�	មក	អោ�សារ	ោវីឌ	ពនយារ	អពល	

បន្	ការសួរសុខទុក្ខ	របស់	អគ	អនាះ	ខ្នុំ	្្ូវ	្្�ប់	មក	រដ្ឋ	កាលីហ្តូញា៉ា	វិញ	ក្	មនាក់	ឯរ	អដើម្ី	

អៅតាម	ការោ្់	ជួប	របស់	អពទ្យ	អធ្ញ	។

សុរិយា	េស្រ់គ្	អៅ	អហើ�	អពល	ខ្នុំ	ចាកអេញ	ពី	អសពេនីស	ហ្ក	រដ្ឋ	�ូថាហ៍	អោ�	

ចាប់អផ្ើម	អធ្ើ	ដំអណើរ	អពល	�ប់	។	េ្ីៗ	្គប់	យា៉ារ	ដំអណើរការ	បាន	យា៉ារ	ល្អ	នា	អពល	

ចាប់អផ្ើម	។	មិន	�ូរ	ប៉ុនាមាន	អ្កា�	មក	ខ្នុំ	បាន	អបើក	អេញ	ពី	មហា	វិថី	ជា្ិ	កដល	មន	ទិស	

អៅ	ខារ	្ ្តូរ	និរ	ខារអជើរ	អហើ�	អបើក	អលើ	មហា	វិថី	ជា្ិ	កដល	មន	ទិស	អៅ	ខារ	អកើ្	

និរ	ខារ	លិេ	។	ខ្នុំ	បាន	អបើក	អភ្ើរ	ហាវា	ឡាន	អហើ�	្បញាប់	អបើក	ឆ្រ	កា្់	អៅ	រដ្ឋ	�ូថាហ៍	

ភាគ	ខារ	លិេ	។	អៅអពល	អបើក	ឡាន	េស់	ជា	អ្េើន	គី�តូកម៉្្	មក	អហើ�	រា្្ីកាល	

ក្ប	កាន់ក្	ររឹ្	ខាលាំរ	អ�ើរៗ	អនាះ	ខ្នុំ	សមរល់	អ�ើញ	ថា	ខ្នុំ	មន	ការ	លំបាក	យា៉ារ	ខាលាំរ	

ក្នុរការអមើល	អ�ើញ	ផ្តូវ	។	ទីបំផុ្	ខ្នុំ	បាន	ដឹរ	ថា	អភ្ើរ	ហាវា	ឡាន	របស់	ខ្នុំ	បាន	ក្បជា	ពុំ	សូវ	

ភ្ឺ	។	អហើ�	អភ្ើរ	ហាវា	ឡាន	របស់	ខ្នុំ	បាន	ោេ់	ម៉ាស៊ីន	ឡាន	បាន	ខូេ	អហើ�	ឡាន	បាន	

រំកិល	អៅ	មុខ	�ឺ្ៗ	រហូ្	ដល់	វា	ឈប់	អលើ	េិអញ្ចើម	ផ្តូវ	ធំ	អនាះ	។

អាគុ�	ឡាន	បាន	េស់ថាមពល	អភ្ើរ	។	ឡាន	ពុំ	អាេ	បន្	ដំអណើរ	អៅមុខ	អទៀ្	បាន	

អ�ើ�	។	អទាះបីជា	ខ្នុំ	បាន	្បុរ្ប�័្្	ក្នុរការ	្បាកដ	ថា	ខ្នុំ	មន	សាំរ	្គប់្ោន់	អហើ�	

កថមទាំរ	អ្ោរ	ពី	កកន្រ	កដល	ខ្នុំ	្្ូវ	ឈប់	ចាក់សាំរ	ក្ី	ខ្នុំ	ពុំ	បាន	អ្្ៀម	ស្មប់	ការេស់		

ថាមពលអភ្ើរ	អាគុ�	ទាំរ្សុរ	អ�ើ�	។

នតើរា៉ាសី៊នបនង្កើតចរន្ឆ្លាស់ជាអវី?

ខ្នុំ	្្ូវបាន	េិញ្ចឹម	អោ�	ឪពុក	មនាក់	កដល	ោ្់	មន	សម្្ថភាព		អាេ	កថទាំ		

យាន�ន្	របស់	្គួសារ	អ�ើរ	បាន	។	ោ្់	បាន	បអ្រៀន	អ�ើរ	េំពី	រអបៀប	កដល		

យាន�ន្	ដំអណើរការ	ដូអេ្ះ	ខ្នុំ	បាន	ដឹរ	ថា	អាគុ�	ល្អ	នឹរ	ពុំ	េស់	អភ្ើរ	អ�ើ�	អពល		

ឡានកំពុរ	អបើក	អនាះ	លុះ្តា	ក្	មន	បញ្ហា	េ្ី	មួ�	ជាមួ�	នឹរ	ម៉ាស៊ីន	បអរកើ្	េរន្		

ឆ្លាស់	។	ម៉ាស៊ីន	បអរកើ្	េរន្	ឆ្លាស់	គឺ	ជា	ម៉ាស៊ីន	អភ្ើរ	កដល		ប្តូរ	ថាមពល	អមកានិក	ឲ្យ		

អៅ	ជា	ថាមពល	េគ្គិសនី	។	ម៉ាស៊ីន	អនះ	អ្បើ	ថាមពល	េលនា	ននម៉ាស៊ីនកដល	កំពុរ		

ដំអណើរការ	អដើម្ី	បអរកើ្	ថាមពលអមកានិេ	អហើ�	ប្តូរ	អៅ	ជា	េគ្គិសនី	បេ្ចនុប្ន្	កដល		

បន្	ផ្ល់	េរន្	អៅឲ្យ	អាគុ�	។	ការណ៍	អនះ	អធ្ើ	ឲ្យ	អភ្ើរ	ហាវា	ឡាន	វិទ្យនុ	ម៉ាស៊ីន្្ជាក់		

និរ	ឧបករណ៍	អេ�ិេ្្ូនិេ	អផ្សរៗ	អទៀ្	ដំអណើរការ	អោ�	ោមាន	ការកា្់ផ្្េ់	។		

វា	ក៏		រកសា	ឲ្យ	ម៉ាស៊ីន	ដំអណើរការ	ផរកដរ	។

ឥ�តូវអនះ	ម៉ាស៊ីន	បអរកើ្	េរន្	ឆ្លាស់	របស់	ឡាន	ខ្នុំ		បាន	ខូេ	។	ខ្នុំ	្្ូវ	ជួសជុល	ឬ	ប្តូរ	

ម៉ាស៊ីន	អនាះ	ថ្ី	ពីមុន	ខ្នុំ	អាេ	បន្	ដំអណើរ	អៅមុខ	អទៀ្	បាន	។

កាល	អនាះ	ពុំ	ទាន់	មន	ទូរសព្ទ	នដ	អ្បើ	អៅ	អ�ើ�	អទ	ជអ្មើស	ក្	មួ�	គ្់	របស់	ខ្នុំ	គឺ	្្ូវ	

ចាប់អផ្ើម	អដើរ	។	ទីបំផុ្	មន	បុរស	មនាក់	បាន	ឲ្យ	ខ្នុំ	ជិះ	ឡាន	ជាមួ�	អហើ�	ដឹក	ខ្នុំ	អៅ	

ទី្កុរ	អៅ	ជិ្	អនាះ	។	ខ្នុំ	បាន	ទូរសព្ទ	រក	ឡាន	សអោតោរ	អៅ	ឯ	ទូរ	ទូរសព្ទ	បរ់្បាក់	។	

ខ្នុំ	បាន	េរ្គនុ�	អៅក្នុរ	របាំរ	មុខ	ឡាន	ជាមួ�	ន្កុរ	ឡាន	េំ�នុរ	អពល	អធ្ើ	ដំអណើរ	មួ�	

អម៉ារ	្្�ប់	អៅ	រក	ឡាន	របស់	ខ្នុំ	វិញ	។	អ្កា�	មក	ខ្នុំ	បាន	េរ្គនុ�	ជាមួ�	ោ្់	ម្រ	អទៀ្	

អពល	អ�ើរ	បាន	ជិះ	ឡាន	្្�ប់	អៅ	ទី្កុរ	្ ូេ	អនាះ	ជាមួ�	ឡាន	របស់	ខ្នុំ	កដល	អៅអលើ	

ឡាន	សអោតោរ	អនាះ	។	ទីបំផុ្	េស់	រ�ៈអពល	បួន	អម៉ារ	បនាទាប់	ពី	ខ្នុំ	បាន	ចាកអេញ	ពី	

នោយដអលន�ើរដបុលយូ

រា៉ាកបានសត

ក្នុងពួកច្ិ្រសិបនាក់សម្លឹងមមើលម�ើយរស់មៅ
មពលមយើងគ្កដបរមៅរកម្ពឹះមនាឹះមយើង

បមងកើតម្បភពខាជាប់ខ្បួនមួយននការរំឭកម�ើង

ជា្ ្មតីខាងវិញ្ញាណ។
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១០ លីអា្គូណា

ឡាន	របស់	ខ្នុំ	អលើក	ដំបូរ	អនាះ	ខ្នុំ	បាន	្្�ប់	េូល	ក្នុរ	ឡាន	វិញ	អោ�	អដក	ក្នុរ	ឡាន	អៅ	

ខារ	មុខ	សាថានី�	ជួសជុល	មួ�	កកន្រ	រហូ្	ដល់	អគ	អបើក	ទាវារ	។

អៅអពល	េ្ក	្គប់្គរ	បាន	មកដល់	ោ្់	បាន	អសើេេំេក	េំអោះ	គំនិ្	កដល	ថា	

ទី្កុរ	្ ូេ	របស់	ោ្់	អនះ	នឹរ	មន	អ្គឿរ	បនាលាស់	កដល	ខ្នុំ	្្ូវការ	អនាះ	។	ោ្់	អាេ	បញ្ជា	

ទិញ	បាន	ប៉ុកន្	អ្គឿរ	បនាលាស់	អនាះ	ពុំ	អាេ	�ក	មក	ដល់	ក្នុរ	រ�ៈអពល	ពីរ	ឬ	បី	នថ្	អ�ើ�	។	

បនាទាប់មក	ោ្់	បាន	បគ្ហាញ	ពី	ការអសាកសា្�	កដល	ោ្់	ពុំ	អាេ	ជួ�	ខ្នុំ	បាន	។	ោ្់	

បាន	្បាប់	ខ្នុំ	ថា	ោ្់	អាេ	បញ្ចតូល	អភ្ើរ	សាក	អាគុ�	របស់	ខ្នុំ	រ�ៈអពល	បី	អម៉ារ	។	ការអធ្ើ	

កបប	អនះ		អធ្ើ	ឲ្យ	អាគុ�	របស់	ខ្នុំ	អាេ	មន	អភ្ើរ	្គប់្ោន់	អដើម្ី	ឲ្យ	ឡាន	ដំអណើរការ	អបើក	

អៅដល់	ទី្កុរ	បនាទាប់	អទៀ្	បាន	។	្បកហល	អៅ	ទីអនាះ		ពួកអគ	អាេ	មន	អ្គឿរ	បនាលាស់	

កដល	ខ្នុំ	្្ូវការ	។

ជាមួ�	នឹរ	អាគុ�	កដល	សាក	អភ្ើរ	អហើ�	អនាះ	ខ្នុំ	បាន	ចាប់អផ្ើម	អបើក	ឡាន	អេញ	អៅ	

អោ�	ពុំ	អបើក	ឧបករណ៍	េ្ី		អទៀ្		កដល	អធ្ើ	ឲ្យ	េស់	អភ្ើរ	េគ្គិសនី	ដ៏	មន	្ នម្	អនាះ	អ�ើ�	។	

ខ្នុំ	បាន	អធ្ើ	ដំអណើរ	អៅដល់	ទី្កុរ	បនាទាប់	ប៉ុកន្	ពួកអគ	ក៏	ោមាន	អ្គឿរ	បនាលាស់	កដល	ខ្នុំ	្្ូវការ	

អនាះ	ផរកដរ	។	វដ្	អនះ	បាន	បន្	—	គឺ	ការបញ្ចតូល	អភ្ើរ	អាគុ�	រ�ៈអពល	បី	អម៉ារ	អហើ�	

អាេ	អ្បើ	វា	អបើកឡាន	បាន	ពីរ	អម៉ារ	អេញ	ពី	ទី្កុរ	មួ�	អៅ	ទី្កុរ	មួ�	អទៀ្	។	បនាទាប់	ពី	

ការរកអ�ើញ	មនុស្ស	កដល	មន	េិ្្	សប្នុរស	តាម	ទី្កុរ	ទាំរ	អនាះ	មក	អៅ	ទីបំផុ្	ខ្នុំ	បាន	

អបើក	ឡាន	មក	ដល់	ផ្ទះ	ឪពុក	ម្�	ខ្នុំ	អោ�	េស់កមលាំរ	រលីរ	បនាទាប់	ពី	អធ្ើ	ដំអណើរ	េស់	

30	អម៉ារ	ប៉ុកន្	បាន	មក	ដល់	ផ្ទះ	វិញ	អោ�	សុវ្្ថិភាព	។

នំរា៉ានា៉ាខាងវិញ្ញាណ

មន	អរឿរ	្បដូេ	មួ�	រវារ	ការអធ្ើ	ដំអណើរ	របស់	ខ្នុំ	និរ	ការអធ្ើ	ដំអណើរ	អៅ	វាល	ខសាេ់	របស់	

ពួក	សាសន៍	េ៊ី្សាកេល	អៅក្នុរ	សម័�	ជំនាន់	្ពះគមពេីរ	សញ្ញា	ចាស់	។	ពួក	សាសន៍	

េ៊ី្សាកេល	បាន	បន្	ទទួល	អាហារ	ពី	សាថានសួគ៌	កដល	អៅ	ថា	នំ	រា៉ានា៉ា	េស់	រ�ៈអពល	

40	ឆ្នាំ	។	(	សូមអមើល	និក្ខមនំ	ជំពូក	16	និរ	ជនគណនា	ជំពូក	11	)	។

អៅក្នុរ	ជំនាន់	អ�ើរ	សព្	នថ្	អនះ	អ�ើរ	្្ូវការ	អាហារ	្សអដៀរ	ោនា	អនះ	ពី	សាថានសួគ៌	

ផរកដរ	គឺ	អាហារ	ខារ	វិញ្ញាណ	។	សំោរ	ល្អ	អ�ើរ	អាេ	បអរកើ្	«	ម៉ាស៊ីន	បអរកើ្	េរន្	

ឆ្លាស់	ខារ	វិញ្ញាណ	»	កដល	នឹរ	«	បអរកើ្	»	នូវ	«	នំ	ម៉ានា៉ា	ខារ	វិញ្ញាណ	»	កដល	អ�ើរ	

្្ូវការ	។	អោ�សារ	ក្	្ ្មូវការ	ខារ	វិញ្ញាណ	របស់	អ�ើរ	្្ូវក្	បំអពញ	តាមរ�ៈ	

ការរកសា	ទំនាក់ទំនរ	របស់	អ�ើរ	ជាមួ�	្ពះវរបិតា	កដល	គរ់អៅ	សាថានសួគ៌		និរ	ជាមួ�	

បុ្តា	របស់	្ទរ់	គឺ	្ពះអ�ស៊ូវ្គីស្ទ	គឺដូេ	ជា	ពួក	សាសន៍	េ៊ី្សាកេល	បាន	េំោ�	

អពល	អរៀររាល់	នថ្	្បមូល	នំ	ម៉ានា៉ា	អនាះ	សព្នថ្	អនះ	អ�ើរ	្្ូវ	្បមូល	នំ	ម៉ានា៉ា	ខារ	វិញ្ញាណ	

តាមរ�ៈ	ការេធិសាឋាន	ការសិកសា	ដំណឹរ	ល្អ	និរ	ការពយាយាម	ឲ្យ	បាន	្ពះ	វិញ្ញាណ	

បរិសុទ្	អធ្ើ	ជា	គូកន	អ�ើរ	ជានិេ្ច	។

ទីបំផុ្	ពួកសាសន៍	េ៊ី្សាកេល	បាន	ពយាយាម	្បមូល	នំ	ម៉ានា៉ា	អហើ�	«	នឹក	េរ់	

បាន	»	េ្ីៗ	កដល	ពួកអគ	បាន	ទុក	អចាល	អនាះ	(	ជនគណនា	11:4	)	។	្បសិនអបើ		

អ�ើរ	បអោតោ�	ខ្លួន	ឲ្យ	ធុញ្ទាន់	នឹរ	ការ្បមូល	នំ	ម៉ានា៉ា	ខារ	វិញ្ញាណ	អនាះ	អ�ើរ		

អាេ	អ�ើញ	ថា	ខ្លួន	អ�ើរ	េរ់	បាន	េ្ីៗ	កដល	ពុំ	ផ្ល់	្បអយាជន៍	ខារ	វិញ្ញាណ	ដល់	អ�ើរ	។	

ដូេ	ជា	ពួក	សាសន៍	េ៊ី្សាកេល	ដ៏	លំបាក	អនាះ	កដរ	អ�ើរ	្បថុ�្បថាន	នឹរ	ការបា្់បរ់	

នូវ	ការដឹរ	ពី	អោលបំណរ	អដើម	របស់	អ�ើរ	—	គឺ	ការ	អៅ	ឲ្យ	ដល់	កដនដី	សនយា	។	អ�ើរ	

កថម	ទាំរ	អាេ	្បាថានា	ថា	អ�ើរ	ពុំ	គួរ	ចាកអេញ	ពី	«	្សុក	អេស៊ីព្ទ	»	របស់	អ�ើរ	អ�ើ�	

(	សូមអមើល	ជនគណនា	11:5–6	)	។	ទីបំផុ្	ម៉ាស៊ីន	បអរកើ្	េរន្	ឆ្លាស់	ខារ	

វិញ្ញាណ	របស់	អ�ើរ	ឈប់	ដំអណើរការ	អហើ�	អ�ើរ	ពុំ	អាេ	រីកេអ្មើន	អ�ើ�	។	អ�ើរ	

អ�ើញ	ថា	ខ្លួន	អ�ើរ	ជាប់	េនាទាក់	អ្សកឃ្លាន	និរ	េរ់	បាន	ការសអ្គ្រះ	យា៉ារ	ខាលាំរ	។

ការនមើលន�ើញ្ ីអ្្ញូតនេតុ

្បធាន	កសពេនអស៊ីរ	ដបុល�ូ	�ឹមបឹល	(	1895–1985	)	បាន	បអ្រៀន	ថា	

«	ជួនកាល	អ�ើរ	ហាក់	ដូេ	ជា	ោមាន	េំណរគុណ	្គប់្ោន់	េំអោះ	្ពះគមពេីរ	អោ�សារ	

អ�ើរ	ោមាន	េំណរ	គុណ	អពញ	អលញ	ថា	អ្ើ	អ�ើរ	ពិអសស	ខាលាំរ	ប៉ុោណ	កដល	មន	្ពះគមពេីរ	

អហើ�	ថា	អ�ើរ	មន	ពរ	ខាលាំរ	ប៉ុោណ	កដល	អ�ើរ	មន	្ពះគមពេីរ	អនាះ	។	អ�ើរ	ហាក់	ដូេជា	

មន	ភាពសុខ្សួល	ក្នុរ	បទពិអសាន៍	អ�ើរ	អៅក្នុរ	ពិភពអោក	អនះ	អហើ�	ក្ប	អៅ	ជា	

ទមលាប់	ខ្លួន	ឲ្យ	សាុំ	ក្នុរការ	សា្ប់	ដំណឹរ	ល្អ	កដល	បាន	បអ្រៀន	ក្នុរ	េំអោម	ពួកអ�ើរថា	

វា	ជា	អរឿរ	លំបាក	ស្មប់	អ�ើរ	ក្នុរការ	្សនម	ថា	សាថានភាព	ពិ្	វា	ផ្ទនុ�	ពី	េ្ី	កដល	ដំណឹរ	

ល្អ	បាន	បអ្រៀន	»	។ 1

អ�ើរ	ពុំ	គួរ	ោមាន	េំណរគុណ	េំអោះ	្ ្មូវការ	អ�ើរ	ក្នុរការ	សិកសា	្ពះគមពេីរ	េធិសាឋាន	

និរ	អោររព	្ប្ិប្្ិ	ជា	អទៀរទា្់	អ�ើ�	អោ�សារ	កិេ្ចការ	ទាំរ	អនាះ	ជួ�	អ�ើរ	ឲ្យ	រកសា	

បាន	នូវ	ភាព	ជា	គូកន	នឹរ	្ពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្	។	្បសិនអបើ	អ�ើរ	្ពអរើ�	កអន្ើ�	នឹរ	

សកម្ភាព	នានា	កដល	ផ្ល់	ថាមពល	ខារ	វិញ្ញាណ	អៅក្នុរ	ជីវិ្	អោ�	ធុញ្ទាន់	នឹរ	

សកម្ភាព	ទាំរអនាះ	ឬ	ក្ម	អធ្ើ	វា	ឲ្យ	បាន	ជា	ទមលាប់	អនាះ	ម៉ាស៊ីន	បអរកើ្	េរន្	ឆ្លាស់	ខារ	

វិញ្ញាណ	របស់	អ�ើរ	ពុំ	ដំអណើរ	ការ	អពញអលញ	ទាំរ្សុរ	អ�ើ�	។	អ�ើរ	អាេ	ក្ប	ជា	

ទន់អខសា�	ខារ	វិញ្ញាណ	បន្ិេ	ម្រៗ	្បកហល	វា	ចាប់អផ្ើម	អោ�	សន្សឹមៗ	កដល	អ�ើរ	

ពិបាក	នឹរ	ចាប់	អារម្ណ៍	ោស់	។	អៅក្នុរ	្ោ	កបប	អនះ	រអបៀប	ក្	មួ�	គ្់	អដើម្ី	ទទួល	

បាន	េ្ីៗ	ទាំរ	អនាះ	វិញ	គឺ	្្ូវ	គ្ក	កបរ	អៅ	រក	្ពះអ�ស៊ូវ្គីស្ទ	អហើ�	ក្បេិ្្	។	តាមរ�ៈ	

ដំណឹរ	ល្អ	របស់	្ពះអ�ស៊ូវ្គីស្ទ	និរ	ការក្បេិ្្	អោ�	អសាមាះសរ	អនាះ	េ្ីៗ	្គប់	យា៉ារ	

អាេ	្្ូវ	សា្រ	អ�ើរ	វិញ	។
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 ដខមករាឆ្នាំ២០១៨ ១១

សមលែរឹងនមើលនេើយរស់នៅ

អៅអពល	ពួក	សាសន៍	េ៊ី្សាកេល	រេ៊ូរទាំ	ពួកអគ	បាន	បា្់បរ់	េំណរគុណ	ខ្លួន	

េំអោះ	ពរជ័�	នន	ការេិញ្ចឹម	បីបាេ់	។	ជា	ការោក់	អទាស	«	្ពះអ�ហូវា៉	្ទរ់	ចា្់	ពស់	

អភ្ើរ	មក	កោតោល	ពួក	ជន	ពស់	ទាំរ	អនាះ	ក៏	េឹក	អគ	អហើ�	មន	មនុស្ស	សាលាប់	ជា	អ្េើន	»	

(	ជនគណនា	21:6	)	។

ទីបំផុ្	«	បោតោជន	ទាំរឡា�	ក៏	មក	ឯ	ម៉ូអស	ជ្មប	ថា	អ�ើរ	រាល់	ោនា	បាន	អធ្ើ	បាប	

អហើ�	ដ្ិ្	បាន	និយា�	ទាស់	នឹរ	្ពះអ�ហូវា៉	អហើ�	ទាស់	នឹរ	អោក	កដរ	ដូអេ្ះ	សូម	

អោក	េធិសាឋាន	ដល់	្ពះអ�ហូវា៉	ផរ	សូម	្ទរ់	បន្ថ�	ពស់	ទាំរ	អនះ	អេញ	ពី	អ�ើរ	រាល់	

ោនា	អៅ	អនាះ	ម៉ូអស	ក៏	េធិសាឋាន	ឲ្យ	អគ	។

អហើ�	្ពះអ�ហូវា៉	្ទរ់	មន	្ពះបន្ទតូល	មក	ម៉ូអស	ថា	េូរ	អធ្ើ	ពស់	អភ្ើរ	មួ�	ភាជាប់	អៅ	

អលើ	បអគ្រល	អៅ	អដើម្ី	កាល	ោ	េស់	េ្ក	កដល	្្ូវ	ពស់	េឹក	អគ	្កអ�ក	អមើល	អៅ	អ�ើញ	

អនាះ	នឹរ	បាន	រស់	អៅ	។

ម៉ូអស	ក៏	អធ្ើ	រូប	ពស់	មួ�	ពី	លរហែិន	ោក់	ភាជាប់	អៅ	អលើ	បអគ្រល	អនាះ	ដូអេ្ះ	កាល	ោ	

មន	ពស់	េឹក	មនុស្ស	ោ	អបើ	េ្ក	អនាះ	្ោន់	ក្	្កអ�ក	អមើល	អៅ	រូប	ពស់	លរហែិន	អនាះ	ក៏	

បាន	រស់	វិញ	»	(	ជនគណនា	21:7–9	)	។

្ស់លង្ឈិនសម័យទំននើប

ពស់លរហែិន	ឬ	សាពាន់	គឺ	ជា	និមិ្្	រូប	នន	្ពះ្គីស្ទ	កដល	្្ូវបាន	អលើក	អ�ើរ	អៅអលើ	

អឈើ	ឆ្ការ	(	សូមអមើល	�៉ូហាន	3:14–15	)	។	អៅអពល	អ�ើរ	សា្ប់	តាម	ការទូនាមាន	

របស់	ពួក	ពយាការី	សម័�	ទំអនើប	អនះ	អ�ើរ	កំពុរ	សា្ប់	តាម	្ពះ្គីស្ទ	អោ�សារ	ោក្យ	

សម្ី	ទាំរ	អនាះ	ដឹកនាំ	ការអផ្្្	េិ្្	ទុកោក់	របស់	អ�ើរ	្្�ប់	អៅ	កាន់	កផនការ	របស់	

្ពះវរបិតា	អ�ើរ	វិញ	និរ	អៅកាន់	្ ួនាទី	ដ៏	សំខាន់	របស់	្ពះអ�ស៊ូវ្គីស្ទ	។	ដូេ	ជា	

មនុស្ស	កដល	មន	េិ្្	សប្នុរស	កដល	េនុញ្ញា្	ឲ្យ	ខ្នុំ	បញ្ចតូល	អភ្ើរ	អាគុ�	ឡាន	របស់	ខ្នុំ	

កដរ	អនាះ	ពយាការី	េ្ក	អមើល	ឆុ្	និរ	េ្ក	ទទួល	វិវរណៈ	កដល	កំពុរ	រស់អៅ	ផ្ល់	កមលាំរ	

ខារ	វិញ្ញាណ	ដល់	អ�ើរ	តាមរ�ៈ	ការរំឭក	អ�ើរ	ថា	អ�ើរ	គឺ	ជា	កូន	អៅ	របស់	្ពះវរបិតា	

កដល	គរ់	អៅ	សាថានសួគ៌	អហើ�	ថា	អនះ	ជា	«	កិេ្ចការ	និរ	.	.	.	សិរីល្អ	របស់	្ទរ់	—		

គឺ	អដើម្ី	នាំ	ឲ្យ	មន	េម្ភាព	និរ	ជីវិ្	ដ៏	អៅ	េស់	កល្	ជានិេ្ច	ដល់	មនុស្ស	»	(	ម៉ូអស	

1:39	)	។	ពួកអោក	បាន	ទូនាមាន	អ�ើរ	យា៉ារ	ជាក់ោក់	ថា	អៅអពល	អ�ើរ	ថាវា�បរ្គំ	

អៅ	នថ្	ឈប់	ស្មក	កាន់ក្	មន	្បសិទ្ភាព	អនាះ	អ�ើរ	នឹរ	បអរកើន	អសេក្ដីជំអនឿ	របស់	

អ�ើរ	អៅ	អលើ	្ពះវរបិតាសួគ៌	និរ	កផនការ	នន	សុភមរ្គល	របស់	្ទរ់	និរ	្ពះអ�ស៊ូវ្គីស្ទ	

្ពមទាំរ	ដគ្វា�ធួន	របស់	្ទរ់	។

អរឿរ	របស់	ម៉ូអស	និរ	ស្្	ពស់	លរហែិន	ក៏	បាន	និយា�	ផរ	កដរ	អៅក្នុរ	្ពះគមពេីរ	មរមន	

អៅ	កកន្រ	កដល	អ�ើរ	្្ូវបាន	្បាប់	ថា	«	មនុស្ស	ជា	អ្េើន	បាន	សម្ឹរ	អមើល	អហើ�	បាន	

រស់អៅ	»	(	អាលម៉ា	33:19	សូម	អមើល	ផរកដរ	អៅ	ខ	ទី	20–22	)	។	ប៉ុកន្	មនុស្ស	

អផ្សរ	អទៀ្	បាន	បដិអសធ	មិន	សម្ឹរ	អមើល	អទ	។	«	ការ	កដល	អគ	្្ូវ	អធ្ើ	អនាះ	គឺ	អគ	្ោន់	ក្	

្កអ�ក	អមើល	ប៉ុអោណះ	អហើ�	អោ�	វិធី	អនះ	គ្�	អពក	ឬ	្សួល	អពក	អទើប	មន	មនុស្ស	

ជាអ្េើន	្្ូវ	វិនាស	»	(	នីនហ្ទី	1	17:41	)	។	អ្ើ	ខគមពេីរ	អនះ	អាេ	និយា�	េំពី	អ�ើរ	

ថា	នថ្	ោ	មួ�	អ�ើរ	បដិអសធ	ពុំ	សា្ប់	តាម	ពួក	ពយាការី	និរ	ការទូនាមាន	របស់	ពួកអោក	

អោ�	អ្ោះ	ភាព	គ្�្សួល	នន	ផ្តូវ	កដរ	ឬ	អទ	?

«	អបើ	សិន	ជា	េ្ក	រាល់	ោនា	អាេ	បាន	ជា	អោ�	្ោន់ក្	អចាល	កភ្ក	អមើល	អដើម្ី	ឲ្យ	េ្ក	

រាល់	ោនា	អាេ	បាន	ជា	អ្ើ	េ្ក	រាល់	ោនា	មិន	អមើល	ជា	យា៉ារ	ឆ្ប់	អទ	ឬ	េី	[	?	]	.	.	.

.	.	.	លំោប់	អនាះ	េូរ	េ្ក	អចាល	កភ្ក	អមើល	អហើ�	ចាប់	អផ្ដើម	អជឿ	ដល់	្ពះ	រាជ	បុ្តា	នន	

្ពះ	េុះ	»	(	អាលម៉ា	33:21,	22	)	។

ខ្នុំ	មន	េំណរ	គុណ	ស្មប់	ពរជ័�	កដល	អកើ្	មន	អ�ើរ	ដល់	អ�ើរ	អៅអពល		

អ�ើរ	បន្	ដំអណើរ	របស់	អ�ើរ	អលើ	«	ផ្តូវ	អៅ	កាន់	សាថានសួគ៌	»	អហើ�	អលើកេិ្្		

េ្ក	ដនទ	អទៀ្	ឲ្យ	អធ្ើ	ដូអចានាះ	ផរកដរ	។	ខ្នុំ	ក៏	មន	េំណរគុណ	ផរកដរ	េំអោះ	ឱកាស		

ទមលាក់	អចាល	នូវ	ទមលាប់	អា្កក់ៗ	អពល	អ�ើរ	វអរ្រ	ធាលាក់	អេញ	ពី	ផ្តូវ	អហើ�	ក្បេិ្្		

និរ	្្�ប់	អៅ	រក	ផ្តូវ	្្ឹម្្ូវ	វិញ	។	ពរជ័�	គឺ	មន	អ្េើន	កដល	ពុំ	អាេ	វាស់កវរ	បាន	

អ�ើ�	។

វគ្គប	ទគមពេីរ	មួ�	អផ្សរ	អទៀ្	អៅក្នុរ	្ពះគមពេីរ	មរមន	កដល	កេរ	េំពី	បទពិអសាធន៍	

របស់ពួកសាសន៍េ៊ី្សាកេលមន	«	អហើ�	េស់	េ្ក	ោ	កដល	សម្ឹរ	អមើល	អៅ	ឯ	

ស្្	ពស់	អនាះ	បាន	រស់អៅ	អម៉្ោះអហើ�	េស់	េ្ក	ោ	កដល	នឹរ	សម្ឹរ	អមើល	អៅ	្ពះ	

រាជបុ្តា	នន	្ពះ	អោ�	នូវ	អសេក្ដី	ជំអនឿ	អោ�	មន	វិញ្ញាណ	ទន់	ទាប	នឹរ	អាេ	រស់អៅ	កដរ	

គឺ	មន	ជីវិ្	កដល	អៅ	េស់	កល្	ជានិេ្ច	»		(	អហអលមិន	8:15	)	។

ការសា្ប់	តាម	ការទូនាមាន	របស់	ពួក	ពយាការី	សម័�	ទំអនើប	បំោក់បំប៉ន	ដួរេិ្្		

អ�ើរ	ឲ្យ	មន	អសេក្ីជំអនឿ	។	ោក្យ	អពេន៍	ទាំរ	អនាះ	ព្រឹរ	អ�ើរ	ឲ្យ	�ក	ឈ្ះ	អលើ		

ឧបសគ្គ	នានា	អៅតាម	ផ្តូវ	នន	ដំអណើរ	របស់	អ�ើរ	គឺ	ដូេ	ជា	ខ្នុំ	បាន	ឈ្ន	អឆ្ពាះ		

អៅមុខ	នា	រា្្ី	កខ	អ្្	អៅក្នុរ	វាល	ខសាេ់	អនាះ	ផរកដរ	។	ខ្នុំ	សូម	កថ្រ	ទីបនាទាល់	ថា	

	អពល	អ�ើរ	សម្ឹរ	អមើល	អៅ	្ពះវរបិតា	គរ់	អៅ	សាថានសួគ៌	និរ	្ពះរាជបុ្តា	្ទរ់	

្ពះអ�ស៊ូវ	្គីស្ទ	អនាះ	អ�ើរ	នឹរ	រកអ�ើញ	េ្្ថន័�	និរ	អោលបំណរ	អៅក្នុរ	ដំអណើរ	

ជីវិ្	របស់	អ�ើរ	។	◼

អ្កអាចរកម�ើញមោបល់សម្រាប់រាម្តតីជួបជុំម្កុមម្គួសារមកពតីអត្ថបទមនឹះមៅមគេទំព័រ

lds.org/go/១១៨១១។

កំណត់ចំណាំ

	 1.	Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball	(	ឆ្នាំ	2006	)	
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១២ លីអា្គូណា

អនុសសាវរី�៍	មួ�	េំនួន	ដ៏	ជាក់េបាស់	និរ	សំខាន់	បំផុ្	របស់	អ�ើរ	េំពី	ការរស់អៅ	ក្នុរ		សហរដ្ឋ	

ភាគមជ្ឈិមបូោ៌ា	កាល	អ�ើរ	ជា	ឪពុកម្�	វ័�	អក្រ	គឺ	ជា	ការអៅ	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	អៅ	

វា៉ស៊ីរអតាន	ឌី.	ស៊ី	ជា	អរៀររាល់	ឆ្នាំ	។	កាល	អនាះ	មន	ក្	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	អនះ	អទ	កដល	អបើក	

ដំអណើរការ	អៅ	ភាគ	ខារ	អកើ្	ទអន្	មិស៊ីស៊ិបពី	។	ការដឹរ	ថា	ពិធី	បរិសុទ្	អៅក្នុរ	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	មន	

ភាពចាំបាេ់	ស្មប់	កូនអៅ	ទាំរេស់	របស់	្ពះវរបិតាសួគ៌	បាន	ផ្ល់	ការ�ល់	ដឹរ	េំពី	ភាពបនាទាន់	េំអោះ	

កិេ្ច	ខិ្ខំ	របស់	អ�ើរ	។

ដូេ	បរប្អតូន	ជា	អ្េើន	នាក់	ផរកដរ	អ�ើរ	បាន	អរៀបេំ	មិ្្ភក្ិ	ឲ្យ	កថ	រកសា	កូន	្ ូេៗ	របស់	អ�ើរ	អ�ើរ	បាន	

អធ្ើ	ដំអណើរ	ទាំរ	�ប់		ជាមួ�សមជិក	អផ្សរ	អទៀ្	តាម	ឡាន	្កុរ	េំោ�	អពល	អវោ	ដ៏មន	្ នម្	ពីរបី	នថ្	

អធ្ើ	កិេ្ចការ	្ពះវិហារ	បរិសុទ្អោ�	េស់	ពី	សម្្ថភាព	រួេ	ជិះ	ឡាន	្កុរ	្្�ប់	មក	ផ្ទះ	វិញ	ទាំរ	�ប់	អដើម្ី	

អ�ើរ	អាេ	េូលរួម		ការ្បជុំ	អៅ	្ពះវិហារ	អៅ	នថ្	អាទិ្្យ	។	ការអធ្ើ	ដំអណើរ	ទាំរ	អនាះ	ហាក់ដូេ	ជា	ពុំ	កមន	ជា	

ការលះបរ់	អ�ើ�	វា	ជាការអធ្ើ	ដំអណើរ	ដ៏រីករា�	អោ�សារ	ក្	ការអលើកស្ទលួ�	ខារ	វិញ្ញាណ	កដល	េកម្អ្	

្ពលឹរ	អ�ើរ	េស់	ជា	អ្េើន	កខ	អ្កា�	មក	អទៀ្	។

ពីរបី	ឆ្នាំ	អ្កា�	មក	អ�ើរ	មន	េិ្្	រំអភើប	យា៉ារ	ខាលាំរ	អដើម្ី	សាវាគមន៍	្ពះវិហារបរិសុទ្	ឈីកាអហារ	

េិលលីអោ�	ជា	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	ដំបូរ	អគ	កដល	បាន	សារសរ់	អ�ើរ	អៅក្នុរ	្ ំបន់	ភាគ	កោតោល	នន	

អាអមរិក	ខារ	អជើរ	ចាប់តាំរ	ពី	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	ខា្ស្នុន	អាល់អប៊ីរតា	កាោោ	កដល	មន	តាំរ	ពី	62	

ឆ្នាំ	មុន	អម៉្ះ	។	អោ�	មន	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	កដល	េំោ�	អពល	ក្	45	នាទី	ពី	ផ្ទះ	របស់	អ�ើរ	អនាះ	វា	ជា	

េំណរ	មួ�	ស្មប់	អ�ើរ	ឲ្យ	េូលរួម	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	កាន់ក្	ញឹកញាប់	ជារ	ម្រ	ក្នុរ	មួ�	ឆ្នាំ	និរ	ទទួល		

អាហារ	ខារ	វិញ្ញាណ	ជា	អទៀរ	ទា្់	។

ប៉ុកន្	សព្នថ្	អនះ	អទាះបី	ជា	ពួក	អ�ើរ	មួ�	េំនួន	រស់អៅ	ជិ្	នឹរ	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	ក្ី	អ�ើរ	អៅក្	អាេ	

អ�ើញ	ថា	វា	មន	ការលំបាក	ក្នុរការ	េូលរួម	ឲ្យ	បាន	ញឹកញាប់	។	វា	អាេ	មក	ពី	ការមន	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	

កដល	ជិ្	បំអព	អ�ើរ	ឲ្យ	គិ្	ថា	«	ខ្នុំ	នឹរ	អៅនថ្	កស្អក	អោ�សារខ្នុំ	មន	អពល	អ្េើន	ជារ	

អនះ	»	។	វា	គ្�	នឹរ	្្ូវបាន	ទាក់ទាញ	ពី	សមពាធ	បេ្ចនុប្ន្	អនះ	អហើ�		ទុក	ឲ្យ	ឱកាស	

សំខាន់	នានា	រំលរ	ហួស	ផុ្	អៅ	។	កេលអឌើរ	រីឆ្ដ	ជី	សក្	(	1928–2015	)	ក្នុរ	

កូរ៉ុម	នន	ពួកសាវក	ដប់ពីរ	នាក់	បាន	មន	្បសាសន៍	ថា	«	ខ្នុំ	សូម	អលើក	ទឹកេិ្្	េ្ក	ឲ្យ	បអរកើ្	

អោលអៅ	ផ្ទាល់	ខ្លួន	េ្ក		េំពីភាពញឹកញាប់	កដល	េ្ក	នឹរ	េូលរួម	អៅក្នុរ	ពិធីបរិសុទ្	កដល	

ផ្ល់	ឲ្យ	អៅក្នុរ	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	កំពុរ	ដំអណើរការ	របស់	អ�ើរ	»	។	 1

នោយជីនប៊ីប៊ីងហាំ

បបធានសមាគម

សនហង្គាះទូនៅ

ព្រះវិហារបរិសុទ្ធ

ខាងនឆវង៖បន្ទប់

នសនឡសាទាលននបពះវិហារ
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១៤ លីអា្គូណា

្បសិនអបើ	អ�ើរ	្ពអរើ�	កអន្ើ�	េំអោះ	ឱកាស	េូលរួម		ឲ្យ	បាន	ញឹកញាប់	តាម	

កាលៈអទសៈ	កដល		េំអោ�ផល	ដល់	អ�ើរ	្បសិនអបើ	អ�ើរ	�ក	ឱកាស	អៅ	

្ពះវិហារ	បរិសុទ្		ជា	អរឿរ	អលរ	អសើេ	អពល	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	អៅ	កក្រ	ផ្ទះ	របស់	អ�ើរ	អនាះ	

អ�ើរ	នឹរ	បា្់បរ់	ពរជ័�	និរ	ឱកាស	នា	អពល	េនាគ្	កដល	្ពះវរបិតា	និរ	្ពះបុ្តា	

្ទរ់	បាន	អរៀបេំ	ទុក	ស្មប់	អ�ើរ	។	្ទរ់	មន	បន្ទតូល	ថា	«	អ�ើរ	ជា	្ពះ	េមចាស់	ជាប់	

សនយា	កាល	ោ	េ្ក	រាល់	ោនា	្ប្ពឹ្្	តាម	េ្ី	កដល	អ�ើរ	មន	បន្ទតូល	ប៉ុកន្	កាលោ	េ្ក	

រាល់	ោនា	មិន	្ប្ពឹ្្តាម	េ្ី	កដល	អ�ើរ	មន	បន្ទតូល	អទ	អនាះ	េ្ក	រាល់	ោនា	ពុំ	

មន	អសេក្ី	សនយា	អ�ើ�	»	(	គ.	និរ	ស.	82:10	)	។

អពល	មន	្ពឹ្្ការណ៍	កដល	ហាក់ដូេ	ជា	អកើ្	អ�ើរ	រួមោនា	អដើម្ី	

រារាំរ	អ�ើរ	មិន	ឲ្យ	អៅ	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	អនាះ	អ�ើរ	អាេ	េរចាំ	េំពី	

ការបញ្ជាក់	របស់	្ពះអ�ស៊ូវ្គីស្ទ	៖	«	អៅ	អោកី�៍	អនះ	អនាះ	េ្ក	

រាល់	ោនា	មន	អសេក្ី	អវទនា	កមន	ប៉ុកន្្្ូវ	សរ្ឹម	អ�ើរ	ដ្ិ្	ខ្នុំ	បាន	ឈ្ះ	

អោកី�៍	អហើ�	»	(	�៉ូហាន	16:33	)	។	អៅអពល	អ�ើរ	្ ស៊ូ	

និរ	េូលរួម	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	អទាះជា	មន	ថ្	ជំពប់	ក្ី	អនាះ	

អ�ើរ	នឹរ	មន	ជំនួ�	ពី	្ពះេរ្គសអ្គ្រះ	ឲ្យ	�ក	

ឈ្ះ	អលើ	អោកិ�៍	កដល	មយើង	រស់អៅ	អនះ	។	នា	្ោ	

មួ�	អពល	សាវាមី	ខ្នុំ	និរ	ខ្នុំ	កំពុរ	អរៀបេំ	អេញ	ដំអណើរ	អៅ	

្ពះវិហារ	បរិសុទ្	បញ្ហា	ជា	បន្	បនាទាប់	បាន	អកើ្	អ�ើរ	។	

ទីបំផុ្	អពល	អ�ើរ	អហៀប	នឹរ	អេញ	ពី	ផ្ទះ	អនាះ	អ�ើរ	មន	

«	សាថានភាព	្គួសារ	»	តាន្ឹរ	អកើ្	អ�ើរ	។	អពល	អ�ើរ	ទាំរ	

ពីរ	នាក់	អដើរ	អោ�	ស្ប់សាងា្់	អៅ	កាន់	ឡាន	អនាះ	អ�ើរ	បាន	ឮ	

កូន្សី	េ្រ	របស់	អ�ើរ	និយា�	បញ្ជាក់	្បាប់	ប្អតូន	នារ	ថា	«	កុំ	

បារម្	អ�ើ�	ពួកោ្់	្្�ប់	មក	ពី	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	វិញ	អោ�	ក្ី	រីករា�	ជានិេ្ច	»	។	

អហើ�	នារ	ពិ្ជា	និយា�	្្ូវ	!

ម្្រះវិហារបរិសុទ្ធរំឭកនយើងអំ្ីភា្ធំនធងននភា្អស់កល្បជានឈិច្ច

អទាះបី	អ�ើរ	អៅ	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	អោ�	មន	េិ្្	អោរអពញ	អោ�	េំណរ	ឬ	មន	

ទុក្ខ	្ពួ�	ដ៏	កសន	ធ្ន់	ក្ី	្ពះវិហារបរិសុទ្	គឺជា	កកន្រ	មួ�	ស្មប់	សមជិក	សក្ិសម	

ម្គប់រូប	កដល	មន	ដួរេិ្្	អបើក	េំហរ	ឲ្យ	ទទួល	បាន	ការអលើក	ស្ទលួ�	និរ	ព្រឹរ	អ�ើរ	។

ខ្នុំ	បាន	អៅ	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	អហើ�	អោរអពញ	អោ�	ដួរ	េិ្្	កដល	មន	េំណរគុណ	

េំអោះ	ពរជ័�	កដល	បាន	្បទាន	មក	ដល់	មនុស្ស	ជា	ទី្សឡាញ់	កដល	ជួប	ការលំបាក	

ខ្នុំ	ក៏	បាន	�ំ	អោ�	ស្ប់	េំអោះ	ទុក្ខ	្ពួ�	ដ៏	ធំ	នន	ការបរាជ័�	របស់	ខ្នុំ	ផ្ទាល់	។	ខ្នុំ	បាន	

ទទួល	ការបំផុស	គំនិ្	និរ	ការកណនាំ	្ពមទាំរ	ការបអនាទាស	ពី	្ពះវិញ្ញាណ	េំ�នុរ	

អពល	អធ្ើ	ពិធី	ជំនួស	ដល់	េ្ក	កដល	ទទួល	ពិធីបរិសុទ្	កដល	នឹរ	េនុញ្ញា្	ឲ្យ	ោ្់	

បពះវិហារបរិសុទ្ធ

កានសាសស៊ី្ីមិសសួរី



រីកេអ្មើន	រហូ្	ដល់	ភាពេស់កល្	ជានិេ្ច	។	

បទពិអសាធន៍	ទាំរ	េស់	អនះ	បាន	អលើក	ស្ទលួ�	

េិ្្	និរ	ព្រឹរ	ដល់	រូប	ខ្នុំ	។	កមនអហើ�	ខ្នុំ	

បាន	េរ្គនុ�	េស់	ជា	អ្េើន	អម៉ារ	អៅក្នុរ	្ពះវិហារ	

បរិសុទ្	កដល	ជា	កផ្ក	មួ�	នន	«	កា្ព្កិេ្ច	»	កដល	ខ្នុំ	្្ូវ	បំអពញ	

ករណី�កិេ្ច	របស់	ខ្នុំ	យា៉ារ	សាមញ្ញ	អហើ�	ជួនកាល	ខ្នុំ	បាន	អ�ើញ	

ថា	ខ្នុំ	បាន	ររុ�	អដក	េំ�នុរ	អពល	វគ្គ	្បជុំ	អៅ	ក្នុរ	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	

កាល	េំ�នុរ	ឆ្នាំ	ខ្នុំ	អធ្ើ	ជា	្គូបអ្រៀន	ថានាក់	សិកាខាសាោ	អពល	្ពឹក	

្ពលឹម	។	ប៉ុកន្	្គប់អពល	កដល	ខ្នុំ	បាន	អៅ	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	អនាះ	

ខ្នុំ	បាន	ទទួល	ពរ	។	អទាះបីជា	អ�ើរ	ទទួល	បាន	ពរជ័�	ភាលាមៗ	

ឬ	ការខិ្ខំ	របស់	អ�ើរ	អនាះ	បាន	ពរជ័�	នា	អពល	ខារ	មុខ	ក្ី	

អពលអវោ	បន្ិេបន្លួេ	កដល	អ�ើរ	បាន	េំោ�	អៅក្នុរ	្ពះវិហារ	

បរិសុទ្	នឹរ	ផ្ល់	ការរីកេអ្មើន	ផ្ទាល់	ខ្លួន	ដល់	អ�ើរ	។

ការអៅក្នុរ	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	រំឭក	អ�ើរ	េំពី	ភាពធំអធរ	នន	

ភាពេស់កល្	ជានិេ្ច	ទាំរ	ការ្កអ�ក	អមើល	អៅ	បុព្ការីជន	

អ�ើរ	និរ	ការសំ�ឹរ	អមើល	អៅ	កូនអៅ	អ�ើរ	នា	អពល	ខារ	មុខ	។	

កូនអៅ	របស់	អ�ើរ	ក៏	នឹរ	្្ូវបាន	ព្រឹរ	អៅក្នុរ	ទស្សនវិស័�	

ដ៏	េស់កល្	របស់	ពួកអគ	អពល	ពួកអគ	អផ្្្	អៅអលើ	្ពះវិហារ	

បរិសុទ្	។	អ្ើ	អ�ើរ	អាេ	អរៀបេំ	ពួកអគ	ឲ្យ	បាន	ល្អ	បំផុ្	ស្មប់	

្ពះវិហារ	បរិសុទ្	អោ�	រអបៀប	ោ	—	អនះ	ជា	ជំហាន	ដ៏	សំខាន់	

អៅក្នុរ	ការរីកេអ្មើន	េស់កល្	ជានិេ្ច	របស់	ពួកអគ	?	្បធាន	

រ័សុល	េិម	ណិលសុន	្បធាន	កូរ៉ុម	នន	ពួក	សាវក	ដប់ពីរ	នាក់	បាន	

ទូនាមាន	ថា	«	ឪពុកម្�	គប្ី	បអ្រៀន	ពី	សារៈសំខាន់	នន	្ពះវិហារ	

បរិសុទ្	តាំរ	ពី	កូនៗ	អៅ	អក្រ	អៅ	អ�ើ�	»	។ 2	្បធាន	កសពេនអស៊ីរ	

ដបុល�ូ	�ឹមបឹល	(	1895–1985	)	បាន	ទូនាមាន	ឪពុកម្�	

ឲ្យ	ោក់	រូបភាព	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	អៅក្នុរ	បន្ទប់	អដក	របស់	កូនៗ	

ពួកអគ	អដើម្ី	ឲ្យ	ពួកអគ	អាេ	អមើល	អៅ	ការរំឭក	ដ៏	ពិសិដ្ឋ	អនាះ	អរៀររាល់	

នថ្	រហូ្	ដល់	វា	កាលា�	អៅ	ជា	កផ្ក	មួ�	ក្នុរ	ជីវិ្	របស់	ពួកអគ	។ 3	

េ្ក	ក៏	អាេ	កេកចា�	ពរជ័�	កដល	េ្ក	ទទួល	បាន	ពី	ការេូលរួម	

្ពះវិហារ	បរិសុទ្	្ពមទាំរ	ទីបនាទាល់	នន	េំណរ	កដល	េ្ក	គិ្	ទុក	

ជាមុន	អៅក្នុរ	ទំនាក់ទំនរ	េស់កល្	ជានិេ្ច	ជាមួ�	កូនៗ	របស់	

េ្ក	។	អហើ�	េ្ក	អាេ	ជួ�	អ្ជាមក្ជរ	�ុវវ័�	របស់	េ្ក	អៅក្នុរ	

បំណរ	្បាថានា	របស់	ពួកអគ	អដើម្ី	អធ្ើ	ពិធី	បុណ្យ្ជមុជទឹក	ស្មប់	

មរណជន	។	េូរ	េរចាំ	អៅក្នុរ	អមអរៀន	រា្្ី	ជួប	ជុំ	្កុម	្គួសារ	

និរ	ឱកាស	បអ្រៀន	នានា	របស់	េ្កថា	

«	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	ជា	អោលបំណរ	នន	

រាល់	សកម្ភាព	រាល់	អមអរៀន	រាល់	ជំហាន	កដល	

រីកេអ្មើន	អៅក្នុរ	សាសនាេ្ក	»	។ 4

អពល	េ្ក	អ្េៀរ	េអ្មៀរ	ជាមួ�	កូនៗ	របស់	េ្ក	«	ខ្នុំ	េូលេិ្្	

អមើល	វិហារ	បរិសុទ្	។	ខ្នុំ	អៅទីអនាះ	នថ្មួ�	។	ខ្នុំ	េុះក្ីសញ្ញា	

នឹរ	្ទរ់	ខ្នុំសនយា	អោរព	តាម	» 5	េ្ក	នឹរ	ជួ�	ពួកអគ	ឲ្យ	ទទួល	

អារម្ណ៍	នូវ	បំណរ	្បាថានា	មួ�	អដើម្ី	េូល	អៅ	ក្នុរ	ដំោក់	ដ៏	

បរិសុទ្	របស់	្ពះេមចាស់	។	អហើ�	ដួរេិ្្	របស់	េ្ក	ផ្ទាល់	នឹរ	

អោរអពញ	អោ�	េំណរគុណ	េំអោះ	្ពះវរបិតាសួគ៌	េំអោះ	

កផនការ	នន	អសេក្ីសអ្គ្រះ	របស់	្ទរ់	េំអោះ	្ពះេរ្គសអ្គ្រះ	និរ	

ដគ្វា�ធួន	របស់	្ទរ់	កដល	បាន	អធ្ើ	អ�ើរ	ស្មប់	េ្ក	អដើម្ី	ឲ្យ	េ្ក	

អាេ	អៅជាមួ�	មនុស្ស	ជា	ទី្សឡាញ់	របស់	េ្ក	ជា	អរៀររហូ្	។	

«	មោ៌ា	របស់	្ពះេរ្គសអ្គ្រះ	គឺ	ជា	ផ្តូវ	នាំ	អៅ	រក	សុភមរ្គល	ក្នុរ	ជីវិ្	

អនះ	និរ	ជីវិ្	េស់កល្	ជានិេ្ច	ក្នុរ	ពិភព	ខារ	មុខ	»	។ 6	ផ្តូវ	អនាះនាំ	

អៅរក	និរ	តាមរ�ៈ	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	។

ម្្រះវិហារបរិសុទ្ធ្ ឺជាជម្មក្ ីនោកីយ៍ននរះ

ឥទ្ិពល	នន	អោកី�៍អនះ	អាេ	ទាញ	អ�ើរអេញ	ឆ្ងា�	ពី	

្ពះវិហារ	បរិសុទ្	។	មិ្្	ភក្ដិ	ដ៏ជា	ទី្សឡាញ់	វ័�អក្រ	មនាក់	បាន	

េំពល់	េិ្្	អោ�សារ	ក្	គំនិ្	និរ	ការគិ្សាមាន	េំពី	សាសនា		

កដល	ោ្់	បាន	អាន	វា	ពី	េ៊ិនអធើរកណ្	។	ោ្់	បាន	សអ្មេ	េិ្្	

អបាះបរ់	ការេូលរួម	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	លុះ្តា	ោ	េអម្ើ�	របស់	

ោ្់	្្ូវបាន	អោះ្សា�	សិន	។	ខ្នុំ	សូម	េរ្រ	អោ�	េស់	ពី	េិ្្	

របស់	ខ្នុំ	ដល់	េ្ក	កដល	មន	សំណួរ	នានា	កដល	ជះ	ឥទ្ិពល	ដល់	

ទីបនាទាល់	របស់	េ្ក	ឲ្យ	បន្	េូលរួម	ក្នុរការ	េធិសាឋាន	និរ	ការសិកសា	

្ពះគមពេីរ	ផ្ទាល់	ខ្លួន	អហើ�	បន្	េូលរួម	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	េំ�នុរ	អពល	

េ្ក	ខិ្ខំ	ក្នុរការ	កស្ររក	េអម្ើ�	អនាះ	ការណ៍	អនះ	នឹរ	នាំ	ឲ្យ	មន	

ភាពសុខសាន្	ដល់	េ្ក	។	សូម	បន្	អផ្្្	េិ្្	អលើ	ដំណឹរ	ល្អ	អដើម្ី	

អេៀសវារ	ពី	ការបករ្រ	អារម្ណ៍	ដ៏	វារនវ	ប៉ុកន្	ជា	អោលលទ្ិ	ខុស	

ឆ្គរ	អនាះ	។	បុគ្គល	មនាក់	ពុំ	អាេ	កស្ររក	ការពយាបាល	ការឈឺចាប់	

ខារ	រូបកា�	តាម	រ�ៈ	ការសួរ	តារា	បាល់ឱបឲ្យ	ផ្ល់	ដំបូនាមាន	

អលើ	ការពយាបាល	អ�ើ�	សំណួរ	ដ៏	សំខាន់	ខារ	វិញ្ញាណក៏ដូអចានាះ	

កដរ	វា	ពុំ	អាេ	្្ូវបាន	អឆ្ើ�	អោ�	្្ឹម្្ូវពី	បុគ្គល	មនាក់	កដល	

ចាប់ពីខាងនឆវង៖កាំេនណតាើរនៅក្នុងបពះវិហារបរិសុទ្ធ

នៅវូអិលលីនណាយប្រូវបានឧទ្ទិសឆ្ងនៅខួប

ទី១៥៨ននការន្វើឃា្រនលើយ៉ូដសបនិងន្គរុម

ស៊្មី្បន្ទប់សួនច្បារននបពះវិហារបរិសុទ្ធនអោ្គូ

្គវលនអោ្គូនែទាវារននបពះវិហារបរិសុទ្ធកាលហាគារី

អាល់នប៊ីរតាកាណាោខាងក្នុងបពះវិហារបរិសុទ្ធ

ហា្រ្គវែខន់នណ្ីខា្រ់(នផ្ទខាងនបកាយ)

ខាងនឆវង៖បបធាននែវី�អូមិកន�

ស៊ិនស្ទើរដអមមា៉ាមិកន�និងថានាក់ែឹកនំា

ែនទនទៀ្រននសាសនាច្បកបានច្ូលរួម

ការឧទ្ទិសឆ្ងននបពះវិហារបរិសុទ្ធនប៊ីន

សវីសក្នុងឆ្នាំ១៩៥៥ជាបពះវិហារបរិសុទ្ធ

ទីមួយដែលបានសាងសង់នៅនអើរ៉ុប។

ខាងនបកាម៖បង្អលួច្កញ្ចក់ពណ៌នន

បពះវិហារបរិសុទ្ធសាតាវ៉លីវ៉យអូមីង



១6 លីអា្គូណា

មន	ការ�ល់ដឹរ	េំពី	ដំណឹរ	ល្អ	របស់	

្ពះអ�ស៊ូវ្គីស្ទ	កដល	បាន	សា្រ	អ�ើរ	វិញ	មន	

ក្មិ្	អនាះ	អ�ើ�	។	្ពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្	កថ្រ	

ទីបនាទាល់	េំពី	«	អសេក្ដីពិ្	នន	្គប់	ការណ៍	ទាំរេស់	»	

(	មរ៉ូនណ	10:5	)	«	នឹរ	្បាប់	េ្ក	អៅ	ក្នុរ	គំនិ្	របស់	េ្ក	និរ		

អៅ	ក្នុរ	េិ្្	របស់	េ្ក	»	(	គ.	និរ	ស.	8:2	)	នូវ	អសេក្ីពិ្	

េស់កល្	ជានិេ្ច	។

កកន្រ	មួ�	អដើម្ី	ទទួល	បាន	្ពះវិញ្ញាណ	ដ៏	អ្េើន	បំផុ្	អនាះ	

គឺ	អៅក្នុរ	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	។	្បសិនអបើ	េ្ក	មន	ភាពសក្ិសម	

េូលអៅ	ដំោក់	របស់	្ពះេមចាស់	(	ដូេ	បាន	សន្្់	អោ�	ខ្លួន	

េ្ក	និរ	ប៊ីស្សព	របស់	េ្ក	)	អនាះ	សូម	នាំ	�ក	សំណួរ	របស់	េ្ក	

អៅ	កាន់	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	អហើ�	ទទួល	ការេះអារ	ថា	្បសិនអបើ	

េ្ក	ពុំ	�ល់	នូវ	អរឿរ	្គប់	យា៉ារ	ក្នុរ	អពល	បេ្ចនុប្ន្	អនះ	អទ	អនាះ	

្ពះេមចាស់	្ទរ់	្ជាប	អរឿរ	្គប់	យា៉ារ	អនាះ	។	េូរ	ចាំ	នូវ	េ្ី	្គប់	

យា៉ារ	កដល	េ្ក	ពិតជា	ដឹរ	និរ	�ល់	។	អរឿរ	កដល	េ្ក	ពិតជា	

ដឹរ	និរ	បាន	ទទួល	សាក្សី	ខារ	វិញ្ញាណ	នឹរ	ដឹកនាំ	េ្ក	អៅរក	

«	អសេក្ី	សុខ	សាន្	របស់	្ពះ	កដល	ហួស	អលើស	ពី	េស់	ទាំរ	

គំនិ្	[	និរ	]	ជួ�	ការោរ	េិ្្	អហើ�	និរ	គំនិ្	របស់	េ្ក	រាល់	ោនា	

ក្នុរ	្ពះ្គីស្ទអ�ស៊ូវ	»	(	ភីលីព	4:7	)	។	ខ្នុំ	សូម	កថ្រ	ទីបនាទាល់	

ថា	ការ�ល់ដឹរ	និរ	ភាពសុខសាន្	កដល	េ្ក	កស្ររក	នឹរ	អកើ្	

មន	ដល់	េ្ក	អៅអពល	េ្ក	បន្	មន	អសេក្ីជំអនឿ	ថា	្ពះវរបិតា	

គរ់	អៅ	សាថានសួគ៌	របស់	េ្ក	នឹរ	ដឹកនាំ	្ពមទាំរ	នាំ	ផ្តូវ	េ្ក	អៅរក	

អសេក្ីពិ្	។

អេសា�	រំឭក	អ�ើរ	ថា	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	គឺ	ជា	«	ទី	្ជក	.	.	.	ឲ្យ	

រួេ	ពី	ព្យនុះ	»	(	អេសា�	4:6	)	។	្បសាសន៍	របស់	្បធាន	ថូម៉ាស	

អេស	ម៉នសុន	ក៏	មន	ការេះអារ	ដូេោនា	អនះ	កដរ	គឺ	«	អពល	អ�ើរ	

ឆ្រ	កា្់	ទាវារ	ទាំរឡា�	ក្នុរ	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	អនាះ	អ�ើរ	បំអភ្េ	នូវ	

ការរំខាន	និរ	ភាពេោេល	នន	អោកិ�	។	អៅ	ខារ	ក្នុរ	េោរ	ដ៏	

ពិសិដ្ឋ	អនះ	អ�ើរ	រកអ�ើញ	ភាព្សស់សាអា្	និរ	រអបៀបអរៀប	រ�	។	

្ពលឹរ	របស់	អ�ើរ	បាន	ស្មក	អហើ�	ស្មល	ពី	ករ្ល់	នន	ជីវិ្	

របស់	អ�ើរ	»	។ 7

អោ�សារ	ក្	ភាពេោេល	អៅក្នុរ	ពិភពអោក	អនះ	អកើន	

អ�ើរ	អហើ�	សមពាធ	នន	ជីវិ្	្បចាំ	នថ្	ក៏	ពូន	អ�ើរ	អនាះ	អ�ើរ	្្ូវ	បន្	

អផ្្្	េិ្្	អ�ើរ	អៅអលើ	អរឿរ	កដល	ពិ្ជា	សំខាន់	បំផុ្	។	វា	គ្�	

្សួ�	ក្នុរការអផ្្្	េិ្្	អលើ	អរឿរ	េវិជ្ជមន	

និរ	ភាពេោេល	ខារ	អោកី�៍	ហាក់	ដូេ	

ជា	អ�ើរ	កំពុរ	អមើល	ភាពបរាជ័�	និរ	បញ្ហា	

របស់	អ�ើរ	តាមរ�ៈ	ម៉ាស៊ីន	មី្កូទស្សន៍	ផរកដរ	។	

ការ	អៅក្នុរ	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	រំឭក	អ�ើរ	ឲ្យ	រកសា	នូវ	ទស្សនវិស័�	

េស់	កល្	ជានិេ្ច	។	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	អបើក	ដួរេិ្្	អ�ើរ	ឲ្យ	មន	

ទស្សនវិស័�	កាន់ក្	ខពេរ់ខពេស់	និរ	ទូលំទូោ�	អ�ើរ	គឺ	ដូេ	ជា	

កកវ	ព្រីក	ដ៏	ធំ	កដល	អមើល	អ�ើញ	ហ្តូរ	តារា	េបាស់	ជារ	កភ្ក	ផ្ទាល់	

របស់	អ�ើរ	ផរកដរ	។	វា	អធ្ើ	ឲ្យ	អ�ើរ	អមើល	អ�ើញ	មន	ក្ីសរ្ឹម	

អហើ�	ខ្ះកខ្រ	អឆ្ពាះ	អៅ	រក	ការកាលា�	អៅ	ជា	េ្ី	ទាំរេស់	កដល	

្ពះវរបិតាសួគ៌	បាន	អរៀបេំ	ស្មប់	អ�ើរ	។	វា	ជួ�	អ�ើរ	ឲ្យ	អផ្្្	

េិ្្	អលើ	អសេក្ីពិ្	េស់កល្	ជានិេ្ច	—	អផ្្្	េិ្្	អលើ	្ពះមតា	

បិតា	សួគ៌	កដល	្សឡាញ់	អ�ើរ	អហើ�	មន	្ពះទ័�	ជួ�	អ�ើរ	

អផ្្្	េិ្្	អលើ	អសេក្ីពិ្	ដ៏	សក្ិសម	ក្នុរ	នាម	ជា	កូនអៅ	របស់	

ពួក្ទរ់	និរ	អផ្្្	េិ្្	អលើ	េ្ី	កដល	អ�ើរ	មន	សម្្ថភាព	ក្នុរការ	

កាលា�	ជា	«	េ្ក	្គរ	មរ្ក	នន	្ពះ	ជា	មួ�	នឹរ	្ពះ្គីស្ទ	ផរ	»		

(	រ៉ូម	8:17	)	។	អៅក្នុរ	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	កផនការ	នន	អសេក្ដី	

សអ្គ្រះ	្្ូវបាន	ពន្យល់	អហើ�	អសេក្ដី	សញ្ញា	ដ៏	ពិសិដ្ឋ	្្ូវបាន	

អធ្ើ	អ�ើរ	។	អៅក្នុរ	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	អ�ើរ	្្ូវបាន	ផ្ល់	ឲ្យ	នូវ	

មអធយាបា�	អដើម្ី	ក្បកាលា�	ខ្លួន	កាន់ក្	មន	ភាព	ខពេរ់ខពេស់	និរ	

េស់កល្	បំផុ្	។

្បធាន	ម៉នសុន	បាន	ទូនាមាន	ថា	«	អៅអពល	អ�ើរ	េូល	ក្នុរ	

្ពះវិហារ	បរិសុទ្	ក្មិ្	នន	ជីវភាព	ខារ	វិញ្ញាណ	និរ	អារម្ណ៍	

សុខសាន្ដនឹរ	មន		អលើស	េស់	ទាំរ	អារម្ណ៍	អផ្សរ	អទៀ្	កដល		

អាេ	នឹរ	អកើ្	មន	ក្នុរ	េិ្្	មនុស្ស	។	អ�ើរ	នឹរ	�ល់	ដឹរ	ន័�	

ពិ្	នន	្ពះបន្ទតូល	របស់	្ពះេរ្គ	សអ្គ្រះ	អពល	្ទរ់	មន	បន្ទតូល	

ថា	៖	‹	ខ្នុំ	ទុក	អសេក្ដី	សុខសាន្	អៅ	នឹរ	េ្ក	រាល់	ោនា	គឺ	ខ្នុំ	ឲ្យ	អសេក្ដី	

សុខសាន្	របស់	ខ្នុំ	ដល់	េ្ក	រាល់	ោនា	។	.	.	.	កុំ	ឲ្យ	េិ្្	េ្ករាល់ោនា		

ថប់	បារម្	ឬ	ភ័�	អ�ើ�	›	[	�៉ូហាន	14:27	]	»	។ 8

ការបនម្មើក្ននុងម្្រះវិហារបរិសុទ្ធរបស់អ្នកនរឹងនធវើឲ្យរំជរួលដរួង

ចឈិត្មនុស្សដនទ

សាមារ្ី	នន	ការបអ្មើ	អៅក្នុរ	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	របស់	េ្ក	នឹរ	អធ្ើ	ឲ្យ	

រំជួល	ដួរេិ្្	ដល់	មនុស្ស	ជាអ្េើន	កដល	អៅ	ជុំ	វិញ	េ្ក	—	្បកហល	

ខាងសាដាំ៖ច្មាលាក់នៅក្នុងបពះវិហារបរិសុទ្ធ

បា៉ាពីទីតា្គុីទី,បពះវិហារបរិសុទ្ធ្គវ្រ

ឡន�ើរនែល្គ្ញូរីោ,ខាងក្នុងបពះវិហារ

បរិសុទ្ធហា្រ្គវែខន់នណ្ីខា្រ់

បពះវិហារបរិសុទ្ធបា៉ារីសបារាំងជាបពះវិហារ

បរិសុទ្ធទី១៥៦ដែលោក់ឲ្យែំនណើរការ

ប្រូវបានឧទ្ទិសឆ្ងនៅន្ងៃទី២១ដខ

ឧសភាឆ្នាំ២០១៧។ខាង

នបកាម៖បង្អលួច្កញ្ចក់ពណ៌

ននបពះវិហារបរិសុទ្ធ

សាតាវ៉លី

វ៉យអូមីង

ខាងនបកាមខាងនឆវង៖បពះវិហារបរិសុទ្ធ

កូឡញូននៀយ៉ូនរ៉្គ្សឈីវ៉វ៉មុិកសី៊កូជា

បពះវិហារបរិសុទ្ធដែល្រូច្ជាងបំផុ្រ។
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ការសនយោ្ ឈិនសស

ពួកពយោការីនិងសាវកបានផ្តល់ការសនយោពិនសសែល់អស់អ្កដែលច្ូលរួម

បពះវិហារបរិសុទ្ធ។ច្ូរចាំថាបពះជាប់សនយោកាលណានយើងបបបពឹ្រ្តតាមអវី

ដែលបទង់មានបន្ទញូលប៉ុដន្តកាលណានយើងមិនបបបពឹ្រ្តតាមអវីដែលបទង់មានបន្ទញូល

នទននាះនយើងពុំមាននសច្ក្តីសនយោនឡើយ(សូមនមើលគ.និងស.៨២:១០)។

• បបធាន្ូមា៉ាសនអសម៉នសុនបានសនយោថា៖«នពលនយើងនៅ

ែំណាក់បរិសុទ្ធននបពះនពលនយើងច្ងចំានសច្ក្ីសញ្ញាដែលនយើងន្វើនៅ

ក្នុងននាះននាះនយើងអាច្យកឈ្រះយលើ រាល់ ការ សាកល្ងនិងយក ឈ្រះ 

រាល់ យ្រចក្ី ល្លួង នីមួយៗ»។ ៩

• បបធាន្គ្រែុនប៊ី្គុិងគ្ី(១៩១០–២០០៨)បានសនយោថា៖

«បបសិននបើអ្កនឹងនៅែំណាក់របស់បពះអមាចស់ននាះអ្កនឹងទទួលពរ

ជីវិត អ្ក នឹង បាន ស្រយ្រើរ យ�ើង។...សូមទុកឱកាសែ៏ល្អអសាចរ្យរបស់

អ្កនៅែំណាក់របស់បពះអមាចស់ន្គើយទទួលយកពរេ័យែ៏ម្ិគមាទាំង

ននាះដែលជារបស់អ្កដែលអ្កនឹងទទួលនៅទីននាះ»។ ១០

• ដអលន�ើររីឆ្ែេីស្រ្របានសនយោថា៖«ការច្ូលរួម[បពះវិហារ

បរិសុទ្ធ]នទៀងទា្រ់និងន្វើឲ្យេីវិ្រអ្កមានយគ្ល្រំណង កាន់ផត ធំយធង 

យ�ើង»។ ១១

វា	អកើ្	អ�ើរ	ដល់	មនុស្ស	មួ�	េំនួន	កដលេ្ក	ពុំ	ធាលាប់	គិ្	ដល់	ផរកដរ	។	មន	្ោ	

មួ�	អពល	េប់	កម្វិធី	អៅ	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	អៅ	វា៉សស៊ីរអតាន	ឌី.	ស៊ី	សមជិក	

មួ�	្កុម	បាន	កេកចា�	ទីបនាទាល់	របស់	ខ្លួន	អពល	ឡាន	្កុរ	កំពុរ	អបើកបរ	អលើ	

េមងា�	ផ្តូវ	រាប់រ�	គី�តូកម៉្្	្្�ប់	អៅ	ផ្ទះ	វិញ	។	េ្ក	េូលរួម	ទាំរ	អនាះ	បាន	

កេកចា�	េំណរ	និរ	េំណរគុណ	របស់	ពួកអគ	មនាក់	ម្រៗ	េំពី	ពរជ័�	ភាលាមៗ	និរ	

េស់កល្	ជានិេ្ច	នន	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	។	ន្កុរ	ឡាន	របស់	អ�ើរ	កដល	ពុំ	កមន	

ជា	សមជិក	អនាះ	ទប់	េិ្្	ោ្់	ពុំ	បាន	្ 	អៅ	អទៀ្	អ�ើ�	។	ោ្់	បាន	ចាប់	កាន់	

អម្កូ	អហើ�	បគ្ហាញ	ពី	េំណរគុណ	កដល	ោ្់	បាន	អៅ	ជាមួ�	នឹរ	ពួកអ�ើរ	។	

បនាទាប់	មក	ោ្់	និយា�	ថា	«	ខ្នុំ	ពុំ	ដឹរ	ថា	េ្ក	ទាំរេស់	ោនា	មន	េ្ី	អនាះ	អទ	ប៉ុកន្	

ខ្នុំ	មន	អារម្ណ៍	មួ�	កប្ក	អៅ	ទីអនះ	»	។	្បាកដ	ោស់	េ្ក	ដឹកនាំ	អបសកកម្	

វួដ	មនាក់	កដល	អៅអលើ	ឡាន	បាន	សូម	ព័្៌មន	ទាក់ទរ	របស់	ោ្់	អហើ�	អ្កា�	

មក	ោ្់	បាន	ឲ្យ	វា	អៅ	េ្ក	ផ្សព្ផសា�	សាសនា	។

ខ្នុំ	សូម	េអញ្ជើញ	េ្ក	ឲ្យ	ទទួល	្បអយាជន៍	ពី	េំអោ�	ទាន	នន	្ពះវិហារ	

បរិសុទ្	កដល	អៅ	កក្រ	េ្ក	ឲ្យ	បាន	ញឹកញាប់	តាម	កដល	កាលៈអទសៈ	េំអោ�	

ផល	ដល់	េ្ក	។	េ្ក	នឹរ	្្ូវបាន	ព្រឹរ	អហើ�	រកអ�ើញ	ភាពសុខសាន្	អៅក្នុរ	

ដំោក់	្ពះេមចាស់	អ�ស៊ូវ្គីស្ទ	ដ្ិ្	្ទរ់	គឺ	ជា	ពន្ឺ	និរ	ជា	ជីវិ្	្ពមទាំរ	ជា	
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បាន	កាន់ក្	ញឹកញាប់	ប៉ុកន្	ខ្នុំ	មន	េិ្្សាទាក់អស្ទើរ	អោ�សារ	អ�ើរ	មន	កូន	្ ូេៗ	។	

អ�ើរ	្្ូវ	អបើក	ឡាន	មួ�	អម៉ារ	កន្ះ	អៅ	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	អៅ	ទី្កុរ	សាន់	អាន្ូនីេូ	

្ិេសាស	ស.រ.អា.	បញ្ចប់	េំអោ�ទាន	ពិសិដ្ឋ	មួ�	វគ្គ	រួេ	អបើក	ឡាន	្្�ប់	មក	ផ្ទះ	

វិញ	។	ការសូម	ឲ្យ	អគ	ជួ�	អមើល	កថ	កូនៗ	របស់	អ�ើរ	រ�ៈអពល	្បាំពីរ	ឬ	្បាំ	បីអម៉ារ	អនាះ	

ពុំ	អាេ	អធ្ើ	អៅ	បាន	អ�ើ�	។

ពរេ័យដែលបានសនយោ

ខ្នុំចង់ចូលរួមម្ពឹះវិហារបរិសុទ្ធកាន់ដតមម្ចើន—ខ្នុំរានដលង

ដតបន្ិចបន្បួចប៉ុមណាណឹះថ្ម្ពឹះវិហារបរិសុទ្ធនលងម្បទាន

ពរដល់ម្គួសារខ្នុំោ៉ាងអសាចារ្យ។

សបមាប់ការច្ូលរួម
បពះវិហារបរិសុទ្ធ



២២ លីអា្គូណា

ការចាប់នផ្ើមនន្ រជ័យ

្ោ	ដំបូរ	អ�ើរ	បាន	ពយាយាម	ឲ្យ	្គួសារ	មួ�	ជួ�	

អមើល	កូន	របស់	អ�ើរ	ប៉ុកន្	ក្រក្	មន	េ្ក	ឈឺ	ឬ	មន	

អរឿរ	លំបាកៗ	បាន	អកើ្	អ�ើរ	អោ�	អេៀស	ពុំ	រួេ	អ�ើ�	។	

អ�ើរ	បាន	សអ្មេ	េិ្្	ថា	អ�ើរ	ចាំបាេ់	្្ូវ	កំណ្់	

កាលបរិអេ្ទ	ស្មប់	ឆ្នាំ	កដល	អ�ើរ	អៅ	អហើ�	មៅ

ទតីមនាឹះដតម្ង	!	អ្កា�	មក	ពួកអ�ើរ	បាន	មន	វិធី	សា្ស្	

មួ�	អៅ	ថា	«	នំ	ភីសសា	និរ	ការអលរ	»	។	អ�ើរ	នឹរ	

អបើក	ឡាន	អៅ	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	ជាមួ�	ោនា	។	ម្�	ឬ	

ឪពុក	នឹរ	េូលរួម	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	មួ�	វគ្គ	ខណៈ	កដល	

ម្�	ឬ	ឪពុក	មនាក់	អទៀ្	�ក	កូន	អៅ	បរិអភាគ	នំ	ភីសសា	។	

បនាទាប់	មក	អ�ើរ	ប្តូរ	អវន	ោនា	៖	ឪពុក	ឬ	ម្�	ទី	ពីរ	នឹរ	អធ្ើ	

កិេ្ចការ	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	ខណៈ	កដល	ឪពុក	ឬ	ម្�	

អផ្សរ	អទៀ្	អដើរ	ជុំវិញ	បរិអវណ	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	ជាមួ�	

កូនៗ	។	កផនការ	អនះ	ដំអណើរ	បាន	ល្អ	ោស់	។	កូនៗ	

របស់	អ�ើរ	បាន	ដឹរ	ថា	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	សំខាន់	េំអោះ	

ពួកអ�ើរ	—	ពួកអគ	បាន	ដឹរ	េំពី	េ្ី	អផ្សរៗ	អទៀ្	ទាំរ	

េស់	កដល	អ�ើរ	អាេ	អធ្ើ	អៅ	នថ្	អៅរ៍	—	អហើ�	អ�ើរ	

្្ូវក្	េំោ�	អពល	អៅ	ជាមួ�	្គួសារ	។

ខ្នុំ	បាន	ដឹរ	ក្	បន្ិេបន្លួេ	ប៉ុអោណះ	ថា	្ពះវិហារ	

បរិសុទ្	នឹរ	្បទាន	ពរ	ដល់	្គួសារ	ខ្នុំ	យា៉ារ	េសាចារ្យ	។	

បនាទាប់	ពី	អ�ើរ	បាន	អៅ	ទីអនាះ	កាន់ក្	ញឹកញាប់	

េស់	រ�ៈអពល	ជារមួ�	ឆ្នាំ	មក	ខ្នុំ	េរ្គនុ�	អៅ	ក្នុរ	វគ្គ	

ពិធីបរិសុទ្	មួ�	កាល	ខ្នុំ	បាន	សមរល់	អ�ើញ	បុរស	ពិការ	

ខ្លួន	ទាំរ	មូល	មនាក់	។	ខ្នុំ	គិ្	ថា	វា	េសាចារ្យ	ោស់	កដល	

ោ្់	អៅ	ទីអនាះ	។	អៅ	តាម	ផ្តូវ	អេញ	ពី	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	

វិញ	ខ្នុំ	បាន	អ�ើញ	ោ្់	េរ្គនុ�	អៅ	កក្រ	កកន្រ	េ្	ឡាន	

ដូអេ្ះ	សាវាមី	ខ្នុំ	និរ	ខ្នុំ	បាន	គិ្	ថា	អ�ើរ	នឹរ	និយា�	

សាវាគមន៍	អៅ	កាន់	ោ្់	។

បុរស	អនាះ	បាន	សូម	ឲ្យ	ឆ្ដ	សាវាមី	ខ្នុំ	និរ	ខ្នុំ	

្បសិនអបើ	អ�ើរ	អាេ	ជួ�ោ្់	ឲ្យ	ទូរសព្ទ	អៅអគ	មនាក់	។	

អ�ើរ	បាន	�ល់	្ពម	ជួ�	ោ្់	អហើ�	បុរស	អនាះ	បាន	

្បាប់		ឆ្ដ	េំពីកកន្រ	កដល	ោ្់	ទុក	ទូរសព្ទ	របស់	ោ្់	។	

ឆ្ដ	បាន	វា�	អលខ	ទូរសព្ទ	ឲ្យ	ោ្់	អ្កា�	មក	បាន	ហុេ		

ទូរសព្ទ	អនាះ	អៅ	ឲ្យ	ោ្់	។	បុរស	អនាះ	ពុំ	អាេ	អឈ្រ	

�កទូរសព្ទ	បាន	អ�ើ�	ដូអេ្ះ	ោ្់	បាន	ញញឹម	អោ�	

្សទន់	។	ឆ្ដ	បាន	អមើល	អៅ	នដ	របស់	បុរស	អនាះ	កដល	

អៅ	ជាប់	នឹរ	រអទះោ្់	អហើ�	ភាលាម	អនាះ		ឆ្ដ	បាន	ដឹរ	ថា	

បុរស	អនាះ	្្ូវការ	ការកាន់	ទូរសព្ទ	ឲ្យ	អកៀក	នឹរ	្្អេៀក	

ោ្់	។	ឡាន	្កុរ	កដល	្្ូវ	មក	�ក	បុរស	អនាះ	មន	

ការ�ឺ្យា៉ាវ	។	អ�ើរ	បាន	បន្	អៅជាមួ�	ោ្់	អហើ�	

និយា�	ជាមួ�	ោ្់	រហូ្	ដល់	ឡាន	្កុរ	អនាះ	មក	

ដល់	។	អ�ើរ	មន	ការអកា្សរអសើរ	ោស់		អទាះបីជា	

ោ្់	មន	ឧបសគ្គ	កបប	អនះ	ក្ី	ក៏	ោ្់	អៅក្	មក	្ពះវិហារ	

បរិសុទ្	។	ោ្់	ពិ្ជា	មន	ឥរិយាបថ	មួ�	ដ៏	េសាចារ្យ	។	

ោ្់	មន	សានាម	ញញឹម	ដ៏	ព្ោ�	។	ពីមុន	ោ្់	អេញ	

អៅ	អ�ើរ	បាន	ឲ្យ	ព័្៌មន	ទាក់ទរ	ោនា	អៅវិញ	អៅមក	

អហើ�	អ�ើរ	បាន	ដឹរ	ថា	ោ្់	អឈ្មាះ	ម៉ាក	បា៉ារា៉	។

្បសិនអបើ	បរ្បុស	បា៉ារា៉	អាេ	អឆ្ៀ្	អៅ	្ពះវិហារ	

បរិសុទ្	អនាះ	អ�ើរក៏	អឆ្ៀរ	អៅ	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	បាន	

ផរកដរ	—	ពុំ	្្ូវ	មន	ការអោះសារ	អ�ើ�	!

្ំរូរបស់បងម្បុសបា៉ារា៉

អ�ើរ	បាន	សអ្មេ	េិ្្	អៅ	សួរសុខទុក្ខ	ោ្់	អៅ	កខ	

បនាទាប់	អពលអ�ើរ	អៅ	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	។	អ�ើរ	បាន	

ទូរសព្ទ	អៅ	ោ្់	ជាមុន	អហើ�	ោ្់	បាននិយា�	ថា	

អ�ើរ	អាេ	អៅ	អលរ	ោ្់	អពល	អ�ើរ	អៅដល់	ផ្ទះ	ោ្់	។	

អ�ើរ	បាន	អបើក	ឡាន	អៅ	ទី្កុរ	សាន់	អាន្ូនីេូ	អហើ�	

អ�ើញ		ផ្ទះ	ដ៏	្ ូេ	របស់	បរ្បុស	បា៉ារា៉	។	ោ្់	កំពុរ	

ស្មក	អៅ	អលើក្គ		អោ�	មន	ភួ�	ពណ៌	ស	្គប់	

អលើ	ខ្លួន	ោ្់	ពីអជើរ	ដល់	្្ឹម	េគ្ការ	ោ្់	។	ោ្់	បាន	

គ្ក	កបាល	របស់	ោ្់	អៅ	មខារ	អហើ�	និយា�	ជាមួ�	

ពួកអ�ើរ	សានាម	ញញឹម	ោ្់	អៅ	ក្	្សស់	ព្ោ�	



 ដខមករាឆ្នាំ២០១៨ ២៣

ដកដរ	។	ោ្់	បាន	្បាប់	អ�ើរ	េំពីរអបៀប	កដល	ោ្់	ខ្ិន	

បនាទាប់	ពី	ោ្់	ធាលាក់	ពី	អលើ	ដំបូល	ផ្ទះ	កាល	ពី	ោ្់	អៅ	អា�ុ	

េំ�នុរ		30	ឆ្នាំ	។	ោ្់	បាន	កេកចា�	េំពីទុក្ខលំបាក	

និរ	ទីបនាទាល់	របស់	ោ្់	។

ការអៅសួរសុខទុក្ខ	បរ្បុសបា៉ារា៉	ក្	ម្រ	បាន	កាលា�	

អៅជា	ការអៅសួរសុខទុក្ខ	េស់	ជា	អ្េើន	ឆ្នាំ	។	ោ្់	

បាន	កាលា�	ជា	កផ្ក	ពិអសស	មួ�	នន	ជីវិ្	របស់អ�ើរ	។	

អ�ើរ	ពុំ	ដឹរ	ថា	្្ូវ	អធ្ើ	េ្ី	ស្មប់	ោ្់	អ�ើ�	—	ឧបសគ្គ	

របស់	ោ្់	មន	ទំហំធំអធរ	ោស់	។	េ្ី	កដល	អ�ើរ	

ដឹរ	អនាះ	គឺ	ថា	អ�ើ	រអាេ	អធ្ើ	ជា	មិ្្នឹរ	ោ្់	។	អ�ើរ	

អាេ	នាំ	�ក	េំអោ�	បន្ិេបន្លួេ	អៅ	ឲ្យ	ោ្់	ដូេ	ជា	៖	

រូបភាព	្ពះេរ្គសអ្គ្រះ	ស៊ីឌី	្ពះគមពេីរ	មរមន	ជាភាសា	

អេសបា៉ាញ	រូបភាព	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	កផ្្កូេ	្សស់	

មួ�	ក្ន្ក់	។	អ�ើរ	អាេ	អៅ	សួរសុខទុក្ខ	ោ្់	អ្េៀរ	

េអ្មៀរ	កុមរ	និរ	សា្ប់	ោ្់	និយា�	។	ឱ	អនះ	គឺ	ជា	

បទពិអសាធន៍	ដ៏េសាចារ្យ	េ្ីអម៉្ះ	—	េ្ក	ពុំ	អាេ	ថាវា�	កំទិេ	

នំបុ័រ	អៅ	្ពះេមចាស់	អោ�	មិន	ទទួល	បាន	នំបុ័រ	ទាំរ	ដុំ	

្្�ប់	មក	វិញ	អនាះ	អ�ើ�	។	 1

្ទរ់	បាន	បអ្រៀន	អ�ើរ	េំពី	េំណរគុណ	កដល	បាន	

ផ្លាស់ប្តូរ	ម្គប	់កផ្ក	ទាំរេស់	ក្នុរ	ជីវិ្	អ�ើរ	។	អ�ើរ	

អរៀន	អដើម្ី	មន	េំណរ	គុណ	េំអោះ	េំអណះ	ដឹរ	អ�ើរ	េំពី	

ដំណឹរ	ល្អ	េំអោះ	ទំនាក់ទំនរ	អ�ើរ	ជាមួ�	្ពះ	េំអោះ	

េំអណះ	ដឹរ	អ�ើរ	េំពី	កផនការ	នន	អសេក្ីសអ្គ្រះ	េំអោះ	

ផ្ទះ	ឡាន	អាហារ	និរ	សអម្ៀកបំោក់	របស់	អ�ើរ	េំអោះ	

សម្្ថភាព		អ�ើរ	ក្នុរការ	អ្បើ្បាស់	រូបកា�	អ�ើរ	េំអោះ	

ឱកាស	អធ្ើ	ល្អ	ដល់	សហគមន៍	អ�ើរ	និរ	មនុស្ស	អៅ	ជុំ	វិញ	

អ�ើរ	។	បរ្បុស	បា៉ារា៉	បាន	ផ្លាស់ប្តូរ	និ�មន័�	របស់	

អ�ើរ	េំពី	ោក្យ	លំរាក	និរ	ការសាកល្ង	។	អ�ើរ	ម	

នអហ្ុផល	អដើម្ី	រីករា�	អៅក្នុរ	ពរជ័�	ជា	អ្េើន	របស់	

អ�ើរ	អហើ�	អ្បើ្បាស់	ពរជ័�	ទាំរ	អនាះ	អលើក	ស្ទលួ�	េិ្្	

េ្ក	ដនទ	អទៀ្	។

ការនរៀននដើម្បីបនម្មើ

មន	្ោ	មួ�	អពល	ឆ្ដ	អៅ	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	

ជាមួ�	មិ្្	មនាក់	របស់	អ�ើរ	គឺ	បរ្បុស	ហ្គនសសាកលស	

អនាះ	ោ្់	បាន	អ�ើញ	បរ្បុសបា៉ារា៉	ម្រ	អទៀ្	អៅ	

្ពះវិហារ	បរិសុទ្	កំពុរ	ររ់ចាំ	ឡាន	អៅ	�ក	ោ្់	។		

បរ្បុស	បា៉ារា៉	បាន	ររ់ចាំ	ឡាន	អនាះ	េស់	អពល		

យា៉ារ	�ូរ	។	ឆ្ដ	និរ	បរ្បុស	ហ្គនសសាកលស		

បាន	សអ្មេ	េិ្្	ដឹក	បរ្បុស	បា៉ារា៉	អៅ	ផ្ទះ	។	បរ្បុស	

ហ្គនសសាកលស	មនឡាន្ទុរពណ៌អ្មាធំមួ�	។		

កាល	អនាះ	ពួក	្កុម	សរ្		មួ�	ឡាន	មក	ពីអស្ក		

របស់	អ�ើរ	បាន	មក	ដល់	អហើ�	ពួកអគ	បាន	ជួ�		

អលើករអទះដ៏ធ្ន់អនាះោក់អលើឡាន្ទុរអ្មាអនាះ	។		

បនាទាប់	មក	ពួកអគ	បាន	អលើក	បរ្បុសបា៉ារា៉	ោក់		

អលើឡាន្ទុរអនាះ	ោក់	កខ្ស	្កវា៉្់	ឲ្យ	ោ្់	អហើ�		

ទប់	ោ្់	អដើម្ី	កុំ	ឲ្យ	ោ្់	ដួល	។	ខ្នុំ	គិ្	ថា	នថ្	អនាះ		

ជា	នថ្	ដ៏	េសាចារ្យ	បំផុ្	ស្មប់	បរ្បុស	បា៉ារា៉	—	ោ្់	

មន	ក្ី	េសាចារ្យ	យា៉ារ	ខាលាំរ	អ្ោះ	ោ្់	បាន	ជិះ	អលើ	ឡាន	

កដល	ោ្់	សុបិន	េរ់	បាន	ពី	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	អៅ	ផ្ទះ	

របស់	ោ្់	!

បាន្ រម្្ប់យា៉ាងទាំងអស់

ការអៅ	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	សាន់	អាន្ូនីេូ	ជា		

អលើក	េុរ	អ្កា�	របស់	អ�ើរ	ពីមុន	អ�ើរ	ប្តូរ	ទីលំអៅ	

អ�ើរ	បាន	អៅ	សួរសុខទុក្ខ	បរ្បុស	បា៉ារា៉	។	អៅក្នុរ	

ការអៅ	សួរ	សុខ	ទុក្ខ	អលើក	េុរ	អ្កា�	ដ៏	ពិអសស	អនះ		

បរ្បុស	បា៉ារា៉	បាន	ផ្ល់	អាហារ	អពល	ោងាេ	ដល់		

្គួសារ	អ�ើរ	ទាំរ	មូល	។

ខ្នុំ	មន	េំណរគុណ	យា៉ារ	ខាលាំរ	កដល	ខ្នុំ		

បាន	សាកល្រ	អធ្ើ	តាម	ការសនយា	របស់	្បធាន		

េូល្ដួ�	។	្គួសារ	ខ្នុំ	នឹរ	ពុំ	បាន	ជួប	បរ្បុស		

បា៉ារា៉	អ�ើ�	្បសិនអបើ	អ�ើរ	ពុំ	អៅ	េូលរួម	្ពះវិហារ	

បរិសុទ្	អនាះ	។	ខ្នុំ	ជា	មនុស្ស	ខុស	ពី	មុន	—	ខ្នុំ	កំពុរ		

កាលា�	ជា	មនុស្ស	កដល	្ទរ់	េរ់	ឲ្យ	ខ្នុំ	ក្បកាលា�	។	អពល		

អ�ើរ	ោក់	្ពះេមចាស់	មុន	េ្ីៗ	ទាំរេស់	អហើ�	េូលរួម		

្ពះវិហារ	បរិសុទ្	អនាះ	ជីវិ្	អ�ើរ	នឹរ	ទទួល	បាន	ពរ		

ម្គប	់យា៉ារ	ទាំរេស់	។	◼

អ្កនិពន្ធរស់មៅរដ្ឋយូថ្េ៍ស.រ.អា.។

កំណត់ចំណាំ

	 1.	សូមអមើល	Melvin J. Ballard	អៅក្នុរ	Marion G. 
Romney	«	Welfare Services: The Savior’s 
Program	»	Ensign,	កខ	វិេ្ិកា	ឆ្នាំ	1980	ទំព័រ	93	។



២៤ លីអា្គូណា

នោយនជស៊ីកានេ្ីេវីត

ទស្សនាវែ្តីសាសនាច្បក

មរៀ
ររាល់	ឆ្នាំ	គណៈ្បធាន	�ុវជន	និរ	�ុវនារី	ទូអៅ	េអញ្ជើញ	

�ុវវ័�	ឲ្យ	សិកសា	អរៀន	និរ	េនុវ្្	តាម	ខគមពេីរ	បាវេនា	កដល	

បាន	េនុម្ិ	អោ�	គណៈ្បធាន	ទីមួ�	។	

ការអរៀនសូ្្	និរ	ការរស់អៅ	តាម	ការបអ្រៀន	អៅក្នុរ	

បាវេនា	ម៉្តូ្ឆល	អាេ	ព្រឹរ	អសេក្ីជំអនឿ	និរ	ទីបនាទាល់	

្ពមទាំរ	អធ្ើ	ឲ្យ	កូរ៉ុម	ថានាក់អរៀន	និរ	្កុម្គួសារ	មន	ភាព	

សាមគ្គី	ោនា	។

បាវចនាម៉្ញូតឆលឆ្នាំ២០១៨

បាវេនា	ឆ្នាំ	អនះ	បអ្រៀន	�ុវវ័�	េំពី	រអបៀប	

រកអ�ើញ	ភាពសុខសាន្	កដល	អកើ្	អ�ើរ	ពី	

្ពះអ�ស៊ូវ្គីស្ទ	។	អៅក្នុរ	អោលលទ្ិ	

និរ	អសេក្ីសញ្ញា	19:23	្ពះេមចាស់	

េអញ្ជើញ	ឲ្យ	« រ�ៀន អំពី រ�ើង រ�ើ� ស្ដាប់ 

តាម ពពរះ បន្ទូល ទាំង ឡា� �បស់ រ�ើង ចុរះ 

ចូ� រ�ើ� ក្នុង ភាព ស្ទូតបូត នន ពពរះ វិញ្ញាណ �បស់ 

រ�ើង រោរះ អ្ក នឹង បាន រសចក្ី សុខស្ន្ត ក្នុង 

រ�ើង » ។	អៅក្នុរ	ពិភពអោក	កដល	អោរអពញ	

អោ�	ភាព	មិន	្បាកដ	្បជា	និរ	ភ័�ខាលាេ	

អនះ	គឺ	ជា	ការសនយា	ដ៏	មន	ឥទ្ិពល	មួ�	។

មតើរាវចនាម៉្ញូតឆលអាចឲ្យមយើងរាន

ភាពសាមគ្តីគានាោ៉ាងដូចមម្ច?

អ្នកយុវវ័យ

និង

បាវចនាម៉្ញូតឆល



 ដខមករាឆ្នាំ២០១៨ ២៥

ខគមពេីរ	អនះ	ផ្ល់	ឱកាស	ដល់	ឪពុក	ម្�	ថានាក់	ដឹកនាំ	េ្ក	្បឹកសា	និរ	

្គូបអ្រៀន	អដើម្ី	បអ្រៀន	លំនាំ	នានា	កដល	អាេ	ព្រឹរ	ដល់	ពួក�ុវវ័�	ឆ្រ	កា្់	

្ោ	ដ៏	មន	ឧបសគ្គ	អនះ	។

នតើេ្នុំអាចនម្បើម្បាស់បាវចនាននរះនោយរនបៀបណា?

គណៈ្បធាន	�ុវជន	និរ	�ុវនារី	ទូអៅ	បាន	េអញ្ជើញ	អ�ើរ	ឲ្យ	ទអន្ទញ	ចាំ	

ខគមពេីរ	សិកសា	អោលលទ្ិ	អហើ�	េនុវ្្	អោលការណ៍	អនះ	អៅក្នុរ	ជីវិ្	របស់	

អ�ើរ	។	អទាះបី	ជា	កិេ្ចការ	ទាំរ	អនះ	អាេ	េនុវ្្	អោ�	បុគ្គល	មនាក់ៗ	ក្ី	ការអធ្ើ	

កិេ្ចការ	ទាំរ	អនះ	រួម	ោនា	អាេ	ជួ�	ឲ្យ	�ុវវ័�	និរ	្កុម្គួសារ	របស់	ពួកអគ	មន	

ភាពសាមគ្គី	ោនា	និរ	រឹរមំ	។

មន	ឱកាស	ជា	អ្េើន	អដើម្ី	រួម	បញ្ចតូល	បាវេនា	អនះ	អៅក្នុរ	ជីវិ្	នន	�ុវវ័�	

របស់	អ�ើរ	។	បាវេនា	អនះ	អ្បើ	អៅក្នុរ	រា្្ី	ជួប	ជុំ	្កុម	្គួសារ	អមអរៀន	អៅ	

្ពះវិហារ	និរ	ថានាក់	សិកាខាសាោ	អ្បើ	ជា	្បធាន	បទ	ស្មប់	�ុវវ័�	អ�ើរ	

និយា�	អៅក្នុរ	ការ្បជុំ	សា្កាម៉រ់	អ្បើ	ស្មប់	ការអបើក	កម្វិធី	ម៉្តូ្ឆល	

និរ	អដើម្ី	ផ្ល់	ការអផ្្្េិ្្	ទុកោក់	ស្មប់	អធ្ើ	សកម្ភាព	�ុវវ័�	រួមមន	

ការអបាះជំរំ	សន្ិសីទ	�ុវវ័�	សកម្ភាព	រួម	ោនា	ការចាប់អផ្ើម	ថ្ី	និរ	ការ្បជុំ	

ធម្និោឋាន	។

នយាបល់មរួយចំនរួនសម្រាប់សកម្មភា្

	 ខារ	អ្កាមអនះ	ជា	អយាបល់	មួ�	េំនួន	ស្មប់	

ការរួម	បញ្ចតូល	បាវេនា	ម៉្តូ្ឆល	ឲ្យ	បាន	អពញ	មួ�	

ឆ្នាំ	។	ស្មប់	ព័្៌មន	បកន្ថម	សូម	េូល	អៅ	

កាន់	អគហទំព័រ	youth .lds .org	។

«ចូរនរៀនអំ្ីនយើង»

ការមរៀនអំពតីម្ពឹះមយស៊ូវម្គតីស្រានសារៈសំខាន់ក្នុងការរកម�ើញ

ភាពសុខសាន្មៅក្នុងម្ទង់។រានភាពសុខសាន្និង

ការអឹះអាងមៅក្នុងការដលងអំពតីលក្ខណៈរបស់ម្ទង់ការមរៀនអំពតី

រមបៀបដដលម្ទង់រានរស់មៅនិងការយល់ដលងអំពតីអ្វតីដដលម្ទង់រាន

ម្្វើសម្រាប់មយើង។

កាល	អា�ុ	14	ឆ្នាំ	មន	អគ	សួរ	្បធាន	កសពេនអស៊ីរ	

ដបុល�ូ	�ឹមបឹល	(	1895–1985	)	ថា	អ្ើ	អោក	

បាន	អាន	្ពះគមពេីរ	ប៊ីប	េប់	កដរ	ឬ	អទ	?	«	កាល	្ោ	អនាះ	ខ្នុំ	បាន	អាន	

អសៀវអៅ	ជាអ្េើន	មន	អសៀវអៅ	អរឿរ	កំកប្រ	និរ	អសៀវអៅ	និពន្	

ខ្ីៗ	ប៉ុកន្	េិ្្	កដល	អចាទ	្បកាន់	របស់	ខ្នុំ	អនាះ	បាន	និយា�	មក	ខ្នុំ	ថា	

‹	កសពេនអស៊ីរ	�ឹមបឹល	អេើ�	េ្ក	ពុំ	ធាលាប់	អាន	អសៀវអៅ	ពិសិដ្ឋ	អនាះ	

អទ	។	អហ្ុេ្ី	?	» 1	ចាប់តាំរ	ពីអពលអនាះ	មក	្បធាន	�ឹមបឹល	

បាន	ោក់	អាទិភាព	អដើម្ី	«	ទទួល	ទាន	នូវ	្ពះបន្ទតូល	នន	្ពះ្គីស្ទ	»	

(	នីនហ្ទី	2	32:3	)	។

•	 សូម	គិ្	េំពី	ការសូម	ឲ្យ	ពួក	�ុវវ័�	រកសា	អសៀវអៅ	កំណ្់អហ្ុ	សិកសា		

អដើម្ី	ក្់្តា		េំពី	េ្ី	កដល	ពួកអគ	កំពុរ	អរៀន	េំពី	្ពះអ�ស៊ូវ្គីស្ទ	និរ	ដំណឹរល្អ	

របស់	្ទរ់	។

•	 េ្ក	អាេ	េអញ្ជើញ	ពួក	�ុវវ័�	ឲ្យ	តាំរ	េិ្្	ទទួល	�ក	ការេអញ្ជើញ	របស់	្បធាន	

រ័សុល	េិម	ណិលសុន	ឲ្យ	«	ថាវា�	កផ្ក	មួ�	នន	អពលអវោ	[	របស់	ពួកអគ	]	

រាល់	សបាដាហ៍	អដើម្ី	សិកសា	េ្ីៗ	្គប់យា៉ារ	កដល	្ពះអ�ស៊ូវ	បាន	មន	បន្ទតូល	និរ	

បាន	អធ្ើ	ដូេ	បាន	ក្់្តា	អៅក្នុរ	[	្ពះគមពេីរ	]	។ 2	អៅក្នុរ	ថានាក់	អរៀន	ឬ	អៅក្នុរ	

កម្វិធី	រា្្ី	ជួបជុំ	្កុម	្គួសារ	េ្ក	អាេ	សូម	ឲ្យ	ពួកអគ	រា�ការណ៍	េំពីេ្ី	កដល	

ពួកអគ	កំពុរ	អរៀន	និរ	រអបៀប	កដល	ពួកអគ	កំពុរ	េនុវ្្	វា	អៅក្នុរ	ជីវិ្	ផ្ទាល់	របស់	

ពួកអគ	។

ធនធានន្ន្

•	 យា៉ាកុប	1:22;	ម៉ូអស	1

•	 «	The Living Christ: The Testimony of the Apostles	»	
Liahona,	កខ	អមសា	ឆ្នាំ	2000	ទំព័រ	2	។

•	 រ័សុល	េិម	ណិលសុន	«	Drawing the Power of Jesus Christ 
into Our Lives	»	Liahona,	កខ	ឧសភា	ឆ្នាំ	2017	ទំព័រ	

39–42	។

•	 អដវីឌ	អេ	កបដោ	«	A Christlike Character	»	Liahona,		
កខ	្ុោ	ឆ្នាំ	2017	ទំព័រ	50–53	។



២6 លីអា្គូណា

«សាដាប់រាមម្្រះបន្ញូលទាំងឡាយរបស់នយើងចុរះ»

សាតាប់តាមម្ពឹះបន្ញូលរបស់ម្ពឹះអង្សម្គ្រឹះពុំដមនម្គាន់ដតឭប៉ុមណាណឹះមទ

ប៉ុដន្ម្តូវសាតាប់(ឬម្្វើតាម)។ភាពសុខសាន្និងការអឹះអាងដ៏អសាចារ្យ

មកើតរានម�ើងមកពតីការដលងថ្មយើងកំពុងរស់មៅម្សបមៅតាមការបមម្ងៀន

របស់ម្ទង់។

កាល	អា�ុ	្បាំបី	ឆ្នាំ	្បធាន	ថូម៉ាស	អេស	ម៉នសុន	បាន	

សអ្មេ	េិ្្	អធ្ើ	ការអបាះជំរំ	កដល	មន	ដុ្	ភ្ក់	អភ្ើរ	ជាមួ�	

មិ្្	របស់	អោក	អឈ្មាះ	ោន់នី	។	មន	បញ្ហា	មួ�	—	ទីវាល	កដល	

ពួកអោក	េរ់	អ្បើ	អនាះ	វា	ស្លួ្	មន	បនាលា	និរ	មន	សុទ្	ក្	អៅមា	។		

កាល	អនាះ	្បធាន	ម៉នសុន	វ័�	អក្រ	បាន	មន	គំនិ្	មួ�	៖	«	ខ្នុំ	បាន	

និយា�	អៅ	កាន់	ោន់នី	ថា	‹	េ្ី	កដល	អ�ើរ	្្ូវ	អធ្ើ	អនាះ	គឺ	្្ូវ	ដុ្	អៅមា	

ទាំរ	អនះ	។	អ�ើរ	្ោន់ក្	ដុត	អៅមា	អនះ	ជា	ររ្រ់	មួ�	!	›	ោ្់	�ល់	

្សប	ភាលាម	អហើ�	ខ្នុំ	បាន	រ្់	អៅ	ផ្ទះ	្ ូេ	របស់	អ�ើរ	�ក	អឈើ	គូស	ពីរ		

បី	អដើម	។	.	.	.

.	.	.	ខ្នុំ	បាន	នឹក	គិ្	ថា	អភ្ើរ	នឹរ	អឆះ	្្ឹម	ក្	េមងា�	កដល	អ�ើរ	េរ់	

ឲ្យ	អឆះ	ប៉ុអោណះ		អហើ�	បនាទាប់	មក	នឹរ	ឈប់	អោ�	ខ្លួន	វា	។

ខ្នុំ	បាន	គូស	អឈើ	គូស	នឹរ	ដុំ	ថ្	អហើ�	បាន	ដុ្	អៅមា	ស្លួ្	នា	កខមិថុនា	

អនាះឲ្យ	អឆះ	អ�ើរ	។	មិន	�ូរ	ប៉ុនាមាន	អោ�	ដឹរ	ថា	អភ្ើរ	មិន	រល្់	អោ�	

ខ្លួន	វា	ពួកអោក	បាន	រ្់	រក	ជំនួ�	អហើ�	អភ្ើរ	អនាះ	បាន	អឆះ	េស់	ជា	

អ្េើន	អម៉ារ	។

្បធាន	ម៉នសុន	មន	្បសាសន៍	ថា	«	ោន់នី	និរ	ខ្នុំ	បាន	អរៀន	

អមអរៀន	ដ៏	លំបាក	ប៉ុកន្	មន	សារៈសំខាន់មួ�	េំនួន	អៅ	នថ្	អនាះ	អមអរៀន	

សំខាន់	មួ�	អនាះ	គឺ	េំពី	សារៈសំខាន់	នន	ការអោរព	្ប្ិប្្ិ	»	។ 3

•	 សូម	ឲ្យ	ពួក�ុវវ័�	សិកសា	េំពី	ការអោរព	្ប្ិប្្ិ	អៅក្នុរ	ជំពូក	

6	ក្នុរ	ម្បកាសដំណលងល្របស់មយើងរួមទាំងវគ្មគារពម្បតិបត្ិ

មៅក្នុងសកម្មភាពអំពតីបុគ្លិកលក្ខណៈមនឹះមៅចុងបញ្ចប់នន

ជំពូកមនាឹះ	។

•	 និយា�	េំពី	េ្ីៗ	កដល	អាេ	ទាក់ទាញ	អារម្ណ៍	អ�ើរ	មិន	ឲ្យ	សា្ប់	

តាម	្ពះបន្ទតូល	របស់	្ពះេមចាស់	។	ឧទាហរណ៍	េ្ក	អាេ	េអញ្ជើញ	

ពួក	�ុវវ័�	ឲ្យ	ប្តូរ	ការ	េំោ�	អពល		10	នាទី	អលើ	ការអ្បើ្បាស់	

ឧបករណ៍	អេអ�្្ូនិេ	ឲ្យ	សិកសា	្ពះគមពេីរ	10	នាទីជំនួសវិញ	។

•	 អឆ្ៀ្	ឱកាស	ជា	អទៀរទា្់	សួរ	ពួក	�ុវវ័�	េំពី	េ្ី	កដល	ពួកអគ	នឹរ	អធ្ើ	

មក	ពីេ្ី	កដល	ពួកអគ	បាន	អរៀន	។

ធនធានន្ន្

•	 និក្ខមនំ	20;	ម៉ាថា�	5:1–12

•	 «	ការអោរព្ប្ិប្្ិ	»	ម្បកាសដំណលងល្របស់មយើង៖

មគ្នុមទសន៍ចំមោឹះការបមម្មើជាអ្ក្ ្សព្វ្សាយសាសនា		

(	ឆ្នាំ	2004	)	ទំព័រ	124	។

•	 Hadley Griggs	«	Ten Minutes a Day	»	
Liahona,	កខ	កញ្ញា	ឆ្នាំ	2017	ទំព័រ	58–61	។

•	 រ៉ូបឺ្	ឌី	កហល	«	If Ye Love Me, Keep My 
Commandments	»	Liahona,	កខ	ឧសភា	ឆ្នាំ	2014	

ទំព័រ	35–38	។



 ដខមករាឆ្នាំ២០១៨ ២7

«នដើរក្ននុងភា្សលែញូតបូតននម្្រះវិញ្ញាណរបស់នយើង»

ការមរៀននិងការសាតាប់ពិពណ៌នាអំពតីអ្វតីដដលមយើងម្តូវម្្វើ។ការមដើរក្នុង

ភាពស្ញូតបូតននម្ពឹះវិញ្ញាណរបស់ម្ទង់គលឺជារមបៀបដដលមយើងចាំរាច់

ម្តូវម្្វើវា។

«អ្នកនរឹងបាននសចក្ីសុេសាន្ក្ននុងនយើង»

ភាពសុខសាន្អាចរានម្្សងៗពតីគានាចំមោឹះមនុស្សរានាក់ៗ—ជាក្តីសង្លម

ថ្ការពយារាលអាចមកើតរានរានជាការម្រាកដចិត្ថ្រានមម្យារាយ

មួយដដលមចញរួចមពលម្គាលំរាកឬជាការអឹះអាងដដលថ្មយើងកំពុង

មៅមលើ្ ្ញូវម្តលមម្តូវ។

ការមនភាពស្តូ្បូ្	មន	ន័�	ថា	«	ការស៊ូ្ទាំ	នឹរ	ការឈឺចាប់	អោ�	

េ្់ធ្្់	និរ	អោ�	ោមាន	ការថានាំរថានាក់	េិ្្	» 4	េ្ី	មួ�	កដល	្ ្មូវ	ឲ្យ	

មន	ទាំរ	កមលាំរ	និរ	ភាពរាបសា	។	ក្នុរ	ឆ្នាំ	1838	ថូម៉ាស	ប៊ី	ម៉ាស	្បធាន	

ទីមួ�	នន	កូរ៉ុម	នន	ពួក	ដប់	ពីរនាក់	បាន	អេញ	ពី	សាសនាេ្ក	អោ�សារ	ក្	

ការថានាំរថានាក់	េិ្្	ថា	ថា្ក់ដឹកនាំ	សាសនាេ្ក	ពុំ	អៅ	ខារ	ភរិយា	របស់	ោ្់	

អៅក្នុរ	ជអមលាះ	េំពី	អរឿរ	ទឹកអោះ	អោ	។	អៅ	ប៉ុនាមាន	ឆ្នាំ	អ្កា�	មក	ោ្់	បាន	ទួញ	

អសាកអៅ	េំពី	ការបា្់បរ់	ពរជ័�	អហើ�	្្�ប់	អៅ	សាសនាេ្ក	វិញ្	អោ�	

និយា�	ថា	៖	«	ខ្នុំ	េរ់	ដឹរ	ជា	ញ�ៗ	េំពី	រអបៀប	កដល	[ការក្ត់សាសនា]	

របស់	ខ្នុំ	បាន	ចាប់អផ្ើម	អហើ�	ទីបំផុ្	ខ្នុំ	បាន	មក	ដល់	េំណុេ	មួ�	ថា	ខ្នុំ	បាន	

បា្់បរ់	្ពះវិញ្ញាណ	្ពះេមចាស់	ពី	ដួរេិ្្	ខ្នុំ	។	.	.	.	ខ្នុំ	មន	អារម្ណ៍	ខឹរ	និរ	

ថានាំរថានាក់	េិ្្	អហើ�	្ពះវិញ្ញាណ	នន	្ពះេមចាស់	បាន	យារ	អេញ	ដូេ	្ពះគមពេីរ	

បាន	កេរ	ថា	ខ្នុំ	បាន	ខាវាក់	»	។ 5

•	 ជីវិ្	របស់	្ពះសអ្គ្រះ	ោមាន	ភាពគ្�	្សួល	អ�ើ�	។	សូម	កស្ររក		

ឧទាហរណ៍	អៅក្នុរ	្ពះគមពេីរ	េំពី	្ោ	នានា	កដល	្ពះអ�ស៊ូវ	បាន		

បគ្ហាញ	ពី	ភាពស្តូ្បូ្	អៅ	អពល	្បឈម	មុខ	នឹរ	ឧបសគ្គ	។	សូម	ពិភាកសា	

េំពី	រអបៀប	កដល	អ�ើរ	អាេ	េនុវ្្	តាម	គំរូ	របស់	្ពះេរ្គ	សអ្គ្រះ	អៅ	ក្នុរ	

សាថានភាព	កដល	អ�ើរ	អាេ	្បឈម	មុខ	នា	អពល	បេ្ចនុប្ន្	អនះ	។

•	 រអបៀប	មួ�	អដើម្ី	មន	ភាព	ស្តូ្បូ្	អនាះ	គឺ	តាមរ�ៈ	ការបអ្មើ	េ្ក	ដនទ	។	

សូម	ពិចារោ	េំពី	សកម្ភាព	អ្្	ពី	ការបអ្មើ	កដល	ពួក	�ុវវ័�	អាេ	អធ្ើ	

អរៀរៗ	ខ្លួន	ឬ	ជា	្កុម	។

ធនធានន្ន្

•	 ទី្ុស	3:2–5;	មរ៉ូនណ	8:26;	អោលលទ្ិ	និរ	អសេក្ីសញ្ញា	

112:13

•	 េូលីអសស	សូអរ៉ស	«	Be Meek and Lowly of Heart	»	
Liahona,	កខ	វិេ្ិកា	ឆ្នាំ	2013	ទំព័រ	9–11	។

•	 ណិល	អេ	ម៉ាក់កស្ល	«	Meekness—A Dimension of  
True Discipleship	»	Ensign,	
កខ	មិនា	ឆ្នាំ	1983	ទំព័រ	70–74	។

•	 សូម	កស្ររក	អរឿរ	េំពី	រអបៀប	កដល	េ្ក	ដនទ	បាន	រកអ�ើញ	ភាពសុខសាន្	អៅក្នុរ	

្ពះ្គីស្ទ	អៅ	អគហទំព័រ	Mormon .org/ easter	និរ	អៅ	ទំព័រ	60		

និរ	63	ក្នុរ	េបាប់	អេញ	ផសា�	អនះ	។	អ្ើ	េ្ក	រកអ�ើញ	ភាពសុខសាន្	អោ�		

រអបៀប	ោ	?

•	 សូម	គិ្	េំពី	ការអមើល	វីអដេូ	បុណ្យ	អេអស្ទើរ	ឆ្នាំ	2017	«	Prince of Peace	»		
អៅ	អគហទំព័រ	Mormon.org/easter	។	េ្ក	អាេ	េអញ្ជើញ	ពួក	�ុវវ័�	ឲ្យ	

កេកចា�	វីអដេូ	អលើ	េ៊ិនអធើរកណ្	អនាះ	ជាមួ�	នឹរ	ទីបនាទាល់	េំពី	រអបៀប	កដល	ពួកអគ	

រកអ�ើញ	ភាពសុខសាន្	អៅក្នុរ	្ពះ្គីស្ទ	។

ធនធានន្ន្

•	 �៉ូហាន	14:27;	ភីលីព	4:7

•	 ដបុល�ូ	្គីស្តូអហ្ើរ	វ៉្កឌល	«	A Pattern for Peace	»	Liahona,	
កខ	ឧសភា	ឆ្នាំ	2016	ទំព័រ	90–93	។

•	 �្ីនថិន	េិល	�ុក	«	Personal Peace: The Reward of 
Righteousness	»	Liahona,	កខ	ឧសភា	ឆ្នាំ	2013	ទំព័រ	32–36	។	◼
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២៨ លីអា្គូណា

នាំឥទ្ធិពលកាន់ដ្របបនសើរ

នឡើងនៅកាន់ការបបេុំថានាក់

បពវេិ្រភាពមិលគីសសាដែក

និងថានាក់សមាគមសនហង្គាះពកុមពបលឹកសា
អារម្កថ្នោយដអលន�ើរអឈិមរ័សលបាេឺដក្ននុងកូរ៉ុមនន្ រួកសាវកដប់្ីរនាក់
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ជាវិ្តីដ៏រានម្បសិទ្ធភាពបំ្ុតមដើម ត្ីទទួលរានលទ្ធ្លពិតម្រាកដ។

ដខមនឹះមយើងអនុវត្ការ្លាស់ប្ញូរមួយចំនួនដដលសាមញ្ញប៉ុដន្រានសារៈសំខាន់

មៅក្នុងកម្មវិ្តីសិកសាដដលសរាជិកក្នុងថ្នាក់កូរ៉ុមបព្វជិតភាពមិលគតីសសាដដកនិង

ថ្នាក់សរាគមសម្គ្រឹះសិកសាមពលពួកមគជួបជុំគានាមៅក្នុងអង្ការរបស់ពួកមគមរៀងៗ

ខ្បួនមរៀងរាល់សរាតាេ៍។មម្រៅពតីការសិកសាម្បសាសន៍របស់ពួកពយាការីមៅរស់មកពតី

សន្ិសតីទទូមៅ្ ្មតីៗបំ្ុតមនឹះមយើងក៏នលង«អង្នុយក្នុងម្កុមម្បលកសា»(គ.និងស.

១០៧:៨៩)រួមគានាមដើម្តីពិភាកសាបញ្ហានានាដដលមយើងជួបម្បទឹះនិងតម្មូវការដដល

មយើងរាន។

នោយនម៉េលដមេ្នុលប៊ី

នាយកកម្មវិ្ីសិកសាការិយល័យដផ្កបពវេិ្រភាពនិងបគួសារ

អង្នុយក្នុង

មពលមយើងមរៀនម្បលកសារួមគានាឲ្យកាន់ដតរានម្បសិទ្ធភាពមនាឹះម្ពឹះនលងម្បទានពរឲ្យ

មយើងរានវិវរណៈនិងការយល់ដលងកាន់ដតមម្ចើនម�ើងម្ពមទាំងរានឥទ្ធិពលកាន់ដត

ម្បមសើរម�ើងក្នុងការសមម្មចកិច្ចការរបស់ម្ទង់។

្ី
មុន	ពិភពអោក	អនះ	បាន	បអរកើ្	អ�ើរ	្ពះវរបិតា	សួគ៌	បាន	សអ្មេ	កិេ្ចការ	

របស់	្ទរ់	តាមរ�ៈ	្កុម	្បឹកសា	(	សូមអមើល	គ.	និរ	ស.	121:32	)	។	

ចាប់អផ្ើម	ជាមួ�	នឹរ	េ័ោម	និរ	អេវា៉	រា្ស្	របស់	្ពះ	បាន	កស្ររក	ការទូនាមាន	

របស់	្ទរ់	អៅក្នុរ	្កុម	្បឹកសា	។	្បាកដ	ោស់	្ពះ	បាន	អៅ	្ពះនាម	្ទរ់	ថា	ជា	



 ដខមករាឆ្នាំ២០១៨ ២៩

«	មនុស្ស	នន	ដំបូនាមាន	»	(	ម៉ូអស	7:35	)	។	អពល	

្ោ	កាន់កាប់	្្ួ្្តា	អនះ	អទើប	នឹរ	ចាប់អផ្ើម	�៉ូកសប	
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សាសនាេ្ក	្្ូវបាន	្គប់្គរ	អោ�	្កុម្បឹកសា	ក្នុរ	

្គប់	ក្មិ្	ទាំរេស់	។

អៅ	ប៉ុនាមាន	កខ	អនះ	ថានាក់	ដឹកនាំ	ទូអៅ	នន	សាសនាេ្ក	

បាន	្បឹកសា	រួមោនា	េំពី	ការព្រឹរ	ដល់	ការ្បជុំ	នា	នថ្	
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សន្ិសីទ	ទូអៅ	និរ	ព្រីក	ឥទ្ិពល	នន	ការ្បឹកសា	អៅក្នុរ	

កូរ៉ុម	បព្ជិ្ភាព	និរ	ថានាក់	សមគម	សអ្គ្រះ	របស់	

អ�ើរ	។

កេលអឌើរ	្គីស្ទតូកហ្ល	ហ្គតូលឌិន	ក្នុរ	ពួកេិ្	នាក់	

កដល	បាន	ជួ�	ដឹកនាំ	ការផ្លាស់ប្តូរ	អនះ	ផ្ទាល់	បាន	មន	

្បសាសន៍	ថា	«	អ�ើរ	បាន	មក	ដល់	្្ឹម	អនះ	គឺ	អ�ើរ	

បាន	អធ្ើ	ល្អ	យា៉ារ	ខាលាំរ	។	ប៉ុកន្	្ពះេមចាស់	សព្្ពះទ័�	

ឲ្យ	អ�ើរ	បន្	អឆ្ពាះ	អៅមុខ	អទៀ្	។	ការរីកេអ្មើន	នឹរ	អកើ្	

មន	អ�ើរ	កដល	ជា	លទ្ផល	អកើ្	មក	ពី	ការផ្លាស់ប្តូរ	អនះ	

ក្នុរ	ការសិកសា	្បសាសន៍	របស់	ពួកពយាការី	កដល	អៅរស់	

និរ	ការេរ្គនុ�	ក្នុរ	្កុម្បឹកសា	»	។

ថ្ីៗ	អនះ	គណៈ្បធាន	សមគម	សអ្គ្រះ	ទូអៅ	

និរ	សមជិក	នន	ពួក	េិ្សិប	នាក់	បាន	ជួប	ោនា	អៅក្នុរ	

្កុម្បឹកសា	អដើម្ី	ពិភាកសា	េំពី	រអបៀប	កដល	ការ្បឹកសា	

ោនា	េអញ្ជើញ	ឲ្យ	មន	វិវរណៈ	បអរកើន	ភាពសាមគ្គី	និរ	

នាំឲ្យអកើ្	មន	េំោេ	។	អោ�	ដឹរ	ថា	េ្ក	នឹរ	

សាថាបនា	អលើ	អយាបល់	ទាំរអនះ	អពល	េ្ក	កស្ររក	

ដំអោះ	្សា�	កដល	្្ឹម្្ូវ	ស្មប់	េ្ក	វួដ	ឬ	សាខា	

និរ	កូរ៉ុម	ឬ	សមគម	សអ្គ្រះ	របស់	េ្ក	អនាះ	ពួកអោក	

បាន	ផ្ល់	អោលការណ៍	ដូេ្	អៅ	អនះ	។

អំណាចនៅក្ននុងនោលបំណង

«ដរាបណាអ្ករាល់គានាជួបជុំគានា...មេើយម្ពម

មម្ពៀងគានាពតីការណ៍មួយមនឹះមេើយរានសូមដល់ម្ពឹះ

វរបិតាមោយនូវម្ពឹះនាមមយើងមនាឹះម្មឹះថ្អ្ករាល់

គានានលងរានទទួលមេើយ(	គ.និងស.៤២:៣	)។

្កុម្បឹកសា	ផ្ល់	ជា	មអធយាបា�	មួ�	កដល	

អ�ើរ	«	្បមូលផ្នុំ	ោនា	កស្ររក	្ពះហឫទ័�	របស់	

្ពះេមចាស់	»	។ 2	មយា៉ារវិញ	អទៀ្	វា	ពុំ	្គប់្ោន់	អទ	

អោ�	្ោន់ក្	កេកចា�	អយាបល់	អនាះ	តាមរ�ៈ	

ការ្បឹកសា	រួមោនា	អនាះ	អ�ើរ	េអញ្ជើញ	ឲ្យ	មន	វិវរណៈ	ដូអេ្ះ	

អ�ើរ	អាេ	បអ្រៀន	នូវ	េ្ី	កដល	្ពះេមចាស់	សព្	្ពះទ័�	

ឲ្យ	អ�ើរ	អធ្ើ	អៅក្នុរ	ដំអោះ្សា�	របស់	អ�ើរ	។	អ�ើរ	

នឹរ	មន	ភាពអជាគជ័�	កាន់ក្	អ្េើន	អ�ើរ	ក្នុរការ	មន	

បទពិអសាធន៍	នន	វិវរណៈ	កបប	អនាះ	អពល	អ�ើរ	េរចាំ	េំពី	

អយាបល់	ដូេ្អៅ	អនះ	៖

1.	ម្តាតចិត្ទុកោក់—ចាប់ម្ដេើមជាមួយនលង

បញ្ហាឬតម្មូវការជាក់លាក់ដដលម្បកបមោយអត្ថន័យ

ណាមួយ។	ការអផ្្្	េិ្្	ទុកោក់	អលើ	បញ្ហា	ឬ	

្្មូវការ	មួ�	បអរកើន	សម្្ថភាព	អ�ើរ	ក្នុរការ	អធ្ើ	ឲ្យ	មន	

ការរីកេអ្មើន	្បកប	អោ�	េ្្ថន័�	។	ការអផ្្្	េិ្្	

ទុកោក់	ជួ�	អ�ើរ	ឲ្យ	អមើល	ហួស	ពី	េ្ីៗ	កដល	អ�ើរ	អាេ	

អមើល	អ�ើញ	(	េ្ី	កដល	កំពុរ	អកើ្	អ�ើរ	)	អហើ�	កស្ររក	

ការ�ល់ដឹរ	េំពី	ឫស	គល់	នន	មូលអហ្ុ	(	មូលអហ្ុ	

និរ	រអបៀប	កដល	អរឿរ	ទាំរ	អនាះ	ប៉ះោល់	ដល់	មនុស្ស	)	។	

ឧទាហរណ៍	អ�ើរ	អាេ	ពិភាកសា	ោនា	េំពី	រអបៀប	ផ្ល់	្បឹកសា	

និរ	ភាជាប់	ពួក	�ុវវ័�	ជាមួ�	នឹរ	សាថានសួគ៌	ជាជារ	

ពិភាកសា	ោនា	េំពី	អពលអវោ	កដល	ពួក�ុវវ័�	េំោ�	

អពល	អមើល	ឧបករណ៍	អេ�ិេ្្ូនិេ	របស់	ពួកអគ	។

2.	ទស្សនវិស័យ—ម្ោងបញ្ហា

និងតម្មូវការមនាឹះឲ្យមៅជាសំណួរ។	

្បធានបទជាសំណួរកដលមន្បអយាជន៍អាេ	ផ្ល់	

ជា	ការ�ល់ដឹរ	ខារ	អោលលទ្ិ	។	អ�ើរ	អាេ	សួរ	ថា	

«	អ្ើ	អ�ើរ	អាេ	អោះ្សា�សាថានភាពអនាះ	ក្នុរ	រអបៀប	

មួ�	កដល	ផ្ល់	ជា	្បអយាជន៍	និរ	្សុះ្សួល	ោនា	អោ�	

រអបៀប	ោ	?	»	ឬ	«	អ្ើ	មន	អោលលទ្ិ	េ្ី	្បសិន	អបើ	

អ�ើរ	�ល់	បាន	្បអសើរ	កដល	នឹរ	ជួ�	អោះ្សា�	បញ្ហា	

អនះ	?	»

3.	អំណាច—ដស្វងរកវិវរណៈ	។	េំ�នុរអពល	

្កុម្បឹកសា	ពិភាកសា	ោនា	រក	ដំអោះ្សា�	អោលបំណរ	

្កុម្បឹកសា	គឺ	្្ូវ	កស្ររក	្ពះទ័�	របស់	្ពះ	គឺពុំ	្ោន់ក្	

សរអសរ	នូវ	ការេនុវ្្	ដ៏	ល្អ	បំផុ្	ទាំរអនាះ	ឬ	និយា�	

ថា	«	អនះ	ជា	រអបៀប	កដល	អ�ើរ	បាន	អធ្ើ	អៅក្នុរ	វួដ	ចាស់	

របស់	ខ្នុំ	»	អ�ើ�	។	កេលអឌើរ	អដវីឌ	អេ	កបដោ	ក្នុរ	

កូរ៉ុម	នន	ពួកសាវក	ដប់ពីរ	នាក់	បាន	បអ្រៀន	អ�ើរ	ពុំ	

្្ូវការ	ការ្បជុំ	អទ	គឺ	អ�ើរ	្្ូវការ	បទពិអសាធន៍	កដល	

្បកប	អោ�	វិវរណៈ	។ 3	ការ្បឹកសា	រួមោនា	អបើក	សកម្រ	នូវ	

ដំអោះ	្សា�	្បកប	អោ�	ឥទ្ិពល	កដល	នាំ	អៅរក	

ការអធ្ើ	សកម្ភាព	។

អំណាចនៅក្ននុងការចូលររួម

«តាំងម្គូបមម្ងៀនរានាក់មៅក្នុងចំមណាម

អ្ករាល់គានាមេើយចូរកុំឲ្យទាំងអស់គានានិោយ

ម្ពមគានាម�ើយប៉ុដន្ចូរនិោយរានាក់មដេងមេើយ

ចូរឲ្យទាំងអស់គានាសាដាប់ោក្យសមដេតីរបស់អ្កមនាឹះ

ម្បមោជន៍កាលណាទាំងអស់គានានិោយមនាឹះ

មទើបឲ្យទាំងអស់រានសាអាងម�ើងទាំងអស់គានាមេើយ

ម្បមោជន៍ឲ្យមនុស្សម្គប់រូបអាចរានសិទ្ធិមស្មើគានា»

(	គ.និងស.៨៨:១២២	)។

អៅក្នុរ	្កុម្បឹកសា	េំោប់	អារម្ណ៍	របស់	បុគ្គល	

មនាក់ៗ	និរ	េរ្គការ	—	វួដ	ឬ	សាខា	—	អកើ្	អ�ើរ	

រួមោនា	ក្នុរ	រអបៀប	មួ�	ដ៏	េសាចារ្យ	ជាពិអសស	្បសិនអបើ	ពួក	

េ្កេូលរួម	�ល់	េំពី	េំណុេ	ដូេ	្ អៅ	អនះ	៖

1.	សរាជិករានាក់ននម្កុមម្បលកសារានតួនាទតី

សំខាន់	។	សមជិក	ក្នុរ	្កុម្បឹកសា	គប្ី	េូលរួម	យា៉ារ	

សកម្	ប៉ុកន្	កុំ	និយា�	អ្េើន	ក្	ឯរ	អៅក្នុរ	្កុម្បឹកសា	

អ�ើ�	។	ដូេ	ប៉ុល	បាន	បអ្រៀន	ថា	៖	«	កភ្ក	ពុំ	អាេ	



៣០ លីអា្គូណា

ការចា្់តាំរ	អនាះ	អដើម្ី	តាមោន	អៅអពល	អ្កា�	។	

ស៊ិអស្ទើរ	សារ៉ុន	េ៊ូកប៊រ	ទី្បឹកសា	ទី	មួ�	ក្នុរ	គណៈ	

្បធាន	សមគម	សអ្គ្រះទូអៅ	បកន្ថម	ថា	៖	«	េំោេ	

គឺ	អៅក្នុរ	ពួកអ�ើរ	។	អពល	អ�ើរ	ភាជាប់	ខ្លួន	អ�ើរ	អដើម្ី	

្ប្ពឹ្្	អនាះ	្ពះេមចាស់	នឹរ	កញក	ការខិ្ខំ	របស់	

អ�ើរជា	បរិសុទ្	(	សូមអមើល	គ.	និរ	ស.	43:9	)	។	

ការស្័្គ	េិ្្	និរ	ការរា�ការណ៍	្្�ប់	មក	វិញ	េំពី	

ការចា្់តាំរ	គឺ	ជា	ខ្ឹម	ដ៏	សំខាន់	នន	សកម្ភាព	របស់	

អសេក្ីសញ្ញា	»	។

តរួនាទីរបស់ថ្នាក់ដរឹកនាំ

«អ្ក្ សាយសាសនាមិនម្បមសើរជាងអ្កសាដាប់មទ

ឯម្គូបមម្ងៀនក៏មិនម្បមសើរជាងអ្កមរៀនដដរមម៉្ោឹះមេើយ

ពួកមគមស្មើគានាទាំងអស់»(	អាលរា៉ា១:២៦	)។

អដើម្ី	អធ្ើ	ឲ្យ	្កុម្បឹកសា	អ�ើរ	បាន	្បអសើរ	អ�ើរ	អ�ើរ	

្្ូវ	អេៀសវារ	ពី	គំនិ្	ខារ	អោកិ�	ស្ីពី	ភាពជា	េ្ក	

ដឹកនាំ	។	អៅក្នុរ	នគរ	របស់	្ពះ	ថានាក់	ដឹកនាំ	គឺ	ជា	«	បាវ	

ដល់	េ្ក	ទាំរ	េស់	វិញ	»	(	ម៉ាកុស	10:44	)	។	

្សអដៀរ	ោនា	អនះ	កដរ	េ្ក	ដឹកនាំ	្កុម្បឹកសា	អទាះបីជា	េ្ក	

មន	សិទ្ិ	េំោេ	ជា	េធិប្ី	ឬ	ជា	្គូបអ្រៀន	ក្ី	សូម	

ផ្ល់	ការអផ្្្	េិ្្	អៅអលើ	អោលអៅ	ជាជារ	អផ្្្េិ្្	

អៅ	អលើ	េំណុេ	ោ	មួ�	។	ពួកោ្់	្្ូវ	អេៀសវារ	

និយា�	អ្េើន	ក្	ឯរ	ឬ	អធ្ើការ	សអ្មេ	េិ្្	ពីមុន	សា្ប់	

្កុម្បឹកសា	។

េ្ក	ដឹកនាំ	្កុម្បឹកសា	មន	្ ួនាទី	សំខាន់	អៅក្នុរ	

ការអលើកបគ្ហាញ	េំពី	អោលបំណរ	ស្មបស្មួល	

ការពិភាកសា	អហើ�	េអញ្ជើញ	េ្ក	េូលរួម	ឲ្យ	តាំរេិ្្	អធ្ើ	

សកម្ភាព	អនាះ	។	្កុម្បឹកសា	ដំអណើរការ	កាន់ក្	្បអសើរ	

អ�ើរ	អពល	េ្ក	ដឹកនាំ	្កុម្បឹកសា	សា្ប់	ដឹកនាំ	េអញ្ជើញ	

ការោរ	និរ	អធ្ើ	ការបញ្ជាក់	។

1.	សាតាប	់។	េ្កដឹកនាំ	ល្អ	សា្ប់	េ្ក	និយា�	និរ	

សា្ប់	តាម	្ពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្	។	កេលអឌើរ	កបដោ	

មន	្បសាសន៍	ថា	«	ខ្នុំ	អជឿ	ថា	េំអោ�	ទាន	នន	

ការកញក	ឲ្យ	ដឹរ	ដំអណើរការ	កាន់ក្	មន	្បសិទ្ភាព	

អ�ើរ	អៅអពល	អ�ើរ	សា្ប់	ផ្ទនុ�	អៅវិញ	វា	មិន	ដំអណើរការ	

អ�ើ�	អពល	អ�ើរ	កំពុរក្	និយា�	អនាះ	»	។	 7

2.	ដលកនា	ំ។	េ្កដឹកនាំ	្កុម្បឹកសា	ដឹកនាំ		

ការសន្ទនា	កដល	អធ្ើ	ឲ្យអកើ្	មន	អយាបល់	អ�ើរ	។	

	អបើ	ចាំបាេ់	េ្កដឹកនាំ	្្ូវ	អលើក	បគ្ហាញ	នូវ	ការពិភាកសា	

អ�ើរ	វិញ	ឬ	ដឹកនាំការពិភាកសា	អនាះ	អោ�	ក្ី្សឡាញ់	

អ�ើរ	វិញ	។

3.	អមញ្ើញ	។	្ពះេមចាស់	ចា្់	ឲ្យ	មន	វិវរណៈ	

អៅក្នុរ	េំអោម	សមជិក	្កុម្បឹកសា	។	ការេអញ្ជើញ	

មនុស្ស	្គប់	ោនា	—	រួម	ទាំរ	េ្ក	កដល	មន	េិ្្	សាទាក់អស្ទើរ	

—	ឲ្យ	ផ្ល់	អយាបល់	បអរកើន	សកា្នុពល	នន	ការអរៀនសូ្្	

េំពី	្ពះ	ទ័�	របស់	្ពះេមចាស់	។

4.	ការោរ	។	េ្ក	ដឹកនាំ	្កុម្បឹកសា	បអរកើ្	

បរិយាកាស	ឲ្យ	មន	ការកេកចា�	អោ�	សុវ្្ថិភាព	និរ	

សមរម្យ	តាមរ�ៈ	ការខ្ល់ខាវា�	ដល់	េស់	េ្ក	កដល	

កេកចា�	និរ	ការការោរ	ទាស់	នឹរ	ការរិះគន់	និរ	

ការវិនិេ្័�	។	្បធាន	បទ	កដល	ពិបាក	អោះ្សា�	្ ្មូវ	

ឲ្យ	មន	ការកណនាំ	អោ�	្បុរ្ប�័្្	។	បញ្ហា	នានា	

កដល	សមងា្់	អនាះ	ក៏	ដូអចានាះ	ផរកដរ	។

5.	ម្្វើការបញ្ជាក	់។	អពល	េ្ក	េូលរួម	កេកចា�	

គំនិ្	និរ	អយាបល់	នានា	េ្ក	ដឹកនាំ	បញ្ជាក់	េំពី	

ការផ្ល់	អយាបល់	នានា	អោ�	កថ្រ	េំណរ	គុណ	អហើ�	

ភាជាប់	អយាបល់	កដល	ទាក់ទរ	ោនា	។	ការបញ្ជាក់	អនះ	ជួ�	

ឲ្យ	េ្ក	េូលរួម	មន	អារម្ណ៍	ថា	ពួកអគ	រួម	េំកណក	ក្នុរ	

ដំអណើរការ	វិវរណៈ	អហើ�	អធ្ើ	ឲ្យ	ពួកអគ	មន	ការេះអារ	

ថា	អយាបល់	របស់	ពួកអគ	គឺ	មន	្បអយាជន៍	។

និយា�	អៅ	នដ	ថា	េញ	មិន	្្ូវ	ការ	នឹរ	ឯរ	អទ	ឬ	កបាល	

និយា�	អៅ	អជើរ	ថា	េញ	មិន	្្ូវ	ការ	នឹរ	ឯរ	កដរ	អនាះ	

អ�ើ�	។	ប៉ុកន្	េស់	ទាំរ	េវ�វៈ	ក្នុរ	រូបកា�	កដល	

អមើល	អៅ	ដូេ	ជា	អខសា�	ជារ	អគ	អនាះ	មន	្បអយាជន៍	ជា	

ជារ	វិញ	»	(	កូរិនថូសទី	1	12:21–22	)	។

2.	សរាជិកក្នុងម្កុមម្បលកសាពយាោមបដន្ថមនូវ

ពន្លឺ។	ពយាការី	�៉ូកសប	ស៊្ីធ	បាន	បអ្រៀន	ថា	«	ពីមុន	

បុគ្គល	មនាក់ៗ	បដិអសធ	េ្ី	កដល	បាន	អលើក	�ក	មក	

ពិភាកសា	អោ�	្កុម្បឹកសា	ស្មប់	ពិចារោ	បុគ្គល	

អនាះ	គួរក្	្បាកដ	ថា	ោ្់	អាេ	ផ្ល់	ជា	ពន្ឺ	អៅអលើ	

្បធានបទ	អនាះ	ជាជារ	កេកចា�	ភាពអាប់េួរ	

អនាះ	ការបដិអសធ	ោ្់	នឹរ	្្ូវចា្់ទុក	ថា	អៅក្នុរ	

ភាពសុេរិ្	»	។ 4

3.	សរាជិកក្នុងម្កុមម្បលកសាពយាោមរាន

ភាពសាមគ្តី	។	អទាះបី	មន	ទស្សន	ខុសៗ	ោនា	ក្ី		

សមជិក	្កុម	្បឹកសា	រួម	សាមគ្គី	ោនា	ក្នុរ	ការពយាយាម		

អដើម្ី	«	ទទួល	ការដឹកនាំ	ពី	្ពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្	»	។ 5	

មន	្ោ	មួ�	�៉ូកសប	ស៊្ីធ	បាន	មន	្បសាសន៍		

េំ�នុរ	អពល	្កុម្បឹកសា	មួ�	ថា	«	អដើម្ី	ទទួល	វិវរណៈ	

និរ	ពរជ័�	នន	សាថានសួគ៌	វា	ជា	ការចាំបាេ់	្្ូវ	ថាវា�	

ដួរេិ្្	អ�ើរ	អៅអលើ	្ពះ	អហើ�	េនុវ្្	អសេក្ីជំអនឿ	

្ពមទាំរ	មន	េិ្្	ក្	មួ�	និរ	គំនិ្	ក្	មួ�	»	។ 6

អំណាចនៅក្ននុងដផនការនធវើសកម្មភា្

«មនុស្សម្គប់រូបអាចម្បម្ពលត្នូវមគាលលទ្ធិនិង

មគាលការណ៍ដដលទាក់ទងមៅនលងមពលខាងមុខតាម

សិទ្ធិមម្ជើសមរើសខាងសតីល្ម៌ដដលមយើងរានម្បទាន

ដល់មគ»(	គ.និងស.១០១:៧៨	)។

្បសិនអបើ	ោមាន	កផនការ	អធ្ើ	សកម្ភាព	អៅអលើ		

វិវរណៈ	កដល	បាន	ទទួល	អទ	អនាះ	្កុម	្បឹកសា	មិន	មន		

លក្ខណៈ	អពញអលញ	ជា	្កុម្បឹកសា	អ�ើ�	។	េ្ក		

េូលរួម	ក្នុរ	្កុម	្បឹកសា	គប្ី	្្ូវបាន	េអញ្ជើញ	ឲ្យ	អធ្ើ		

ការតាំរេិ្្	ជាក់ោក់	នានា	កដល	ពួកអគ	នឹរ	េនុវ្្		

តាម	។	ស៊ិអស្ទើរ	ជីន	ប៊ី	ប៊ីរហាំ	្បធាន	សមគម	

សអ្គ្រះ	ទូអៅ	បាន	មន	្បសាសន៍	ថា	«	អៅ	អពល		

ការ្បជុំ	្កុម	្បឹកសា	េប់	េ្ក	្្ូវក្	មន	ការចា្់តាំរ	។	

កិេ្ចការ	ដ៏	សំខាន់	បំផុ្	គឺ	អកើ្	មន	អ�ើរ	អៅ	អ្្	ការ	

្បជុំ	»	។

ថានាក់ដឹកនាំ	កណនាំ	្កុម្បឹកសា	ឲ្យ	អៅ	អឆ្ពាះ	អៅរក	

ការ�ល់	ដឹរ	និរ	ការឯកភាព	ោនា	។	បនាទាប់	មក	

ោ្់	នាំ	មុខ	អគ	ក្នុរ	ការអធ្ើការ	ចា្់តាំរ	និរ	ក្់្តា	



 ដខមករាឆ្នាំ២០១៨ ៣១

នតើរានអវីេុសដបលែកនៅក្ននុងការម្បជុំថ្នាក់ប្វជឈិតភា្មឈិល្ីសសាដដក

នឈិងថ្នាក់សរា្មសននង្ររះ?

នៅ
សបាតា្គ៍ទីមួយនរៀងរាល់ដខការពិភាកសានៅក្នុងការបបេុំថានាក់បពវេិ្រភាព

មិលគីសសាដែកនិងថានាក់សមាគមសនហង្គាះប្រូវបានែឹកនាំនោយសមាេិក

ននគណៈបបធានកូរ៉ុមឬអ្កែឹកនាំបកុម។ការបបេុំននះគឺជាបកុមបបឹកសាដែលនយើង

«បង្គាប់ន្គើយសាអាងនឡើង»(គ.និងស.៤៣:៨)នពលនយើងបបឹកសារួមរោនាអំពី

បញ្ហានិង្របមូវការនានា។ការពិភាកសាទាំងននះែឹកនាំនៅរកការន្វើសកម្មភាព—

ទាំងបុគ្លមានាក់ៗនិងជារួម។

នៅសបាតា្គ៍នផ្សងនទៀ្រនយើងរាយការណ៍ន្គើយតាមោននលើការពិភាកសា

និងការចា្រ់តាំងនានា។នយើងន្វើនិងក្រ់បតាការចា្រ់តាំង្ ្មីតាម្របមូវការ។

ការពិភាកសាអំឡនុងនពលការបបេុំទាំងននះនផ្តា្រនៅនលើនរោលលទ្ធិដែលបានបនបងៀន

នៅក្នុងសារលិខិ្រសន្ិសីទទូនៅនិងបបធានបទពិនសសៗដែលបាននបេើសនរើស

នោយថានាក់ែឹកនាំទូនៅរបស់សាសនាច្បកន្គើយប្រូវបានែឹកនាំនោយសមាេិកនន

គណៈបបធានកូរ៉ុមអ្កែឹកនាំបកុមឬបគូបនបងៀនមានាក់ដែលបាននៅ។អារម្មណ៍ដែល

នយើងទទួលបានពីការពិភាកសាទាំងននះបំផុសគំនិ្រនយើងឲ្យន្វើសកម្មភាពនរៀងៗខ្លួន

និងផ្លាស់ប្តញូរ។

កម្មវិធីសឈិកសាថ្មីការរាំងចឈិត្ថ្មី

ជាមួ�	នឹរ	ឆ្នាំ	ថ្ី	និរ	កម្វិធី	សិកសា	ថ្ី	អនះ	អធ្ើ	ឲ្យ	មន	ការតាំរេិ្្	ថ្ី	ក្នុរ	ជំនាន់		

អនះ	។	ពួក	អ�ើរ	មន	ពរ	អោ�សារ	ដំណឹរល្អ	នន	្ពះអ�ស៊ូវ	្គីស្ទ	កដល	បាន	សា្រ		

អ�ើរ	វិញ	។	វា	ជា	ការទទួលខុស្្ូវ	និរ	ឯកសិទ្ិ	របស់	អ�ើរ	ក្នុរការ	កស្ររក		

ការកណនាំ	របស់	្ទរ់	និរ	អធ្ើ	កិេ្ចការ	របស់	្ទរ់	។	ចាប់	ពី	អពល	អនះ	្ អៅ	មុខ		

អៅក្នុរ	ការ្បជុំ	នថ្	អាទិ្្យ	អៅ	ថានាក់	បព្ជិ្ភាព	មិលគីសសាកដក	និរ	ថានាក់	សមគម		

សអ្គ្រះ	គឺ	ពុំ	កមន	្ោន់ក្	មន	អមអរៀន	កដល	បអ្រៀន	េំពី	កិេ្ចការ	ក្	ប៉ុអោណះ	អទ		

ផ្ទនុ�	អៅវិញ	អ�ើរ	«	េរ្គនុ�	អៅក្នុរ	្កុម្បឹកសា	»	អហើ�	ជំរុញ	ឲ្យ	មន	សកម្ភាព		

សុេរិ្	—	សកម្ភាព	កដល	នឹរ	«	រុញ	្ចាន	មនុស្ស	ជា	អ្េើន	អៅ	្កុរ	ស៊ី�៉ូន		

អោ�	សារ	េអ្មៀរ	ទាំរ	ឡា�	េំពី	អសេក្ដី	េំណរ	ដ៏	េស់	កល្	េស់	កាល	ជានិេ្ច	»		

(	គ.	និរ	ស.	66:11	)	។	◼

កំណត់ចំណាំ

	 1.	�៉ូកសប	ស៊្ីធ	អៅក្នុរ	«	Minutes, 17 February 1834	»	josephsmithpapers .org	។
	 2.	ក្បួនខានាតភាគ២៖ការម្គប់ម្គងសាសនាចម្ក	(	ឆ្នាំ	2010	)	េំណុេ	2.4.4	។

	 3.	សូមអមើល	អដវីឌ	អេ	កបដោ	«	Panel Discussion	»	(	ការ	បំោក់បំប៉ន	ថានាក់	ដឹកនាំ	ទូទាំរ	

ពិភពអោក	កខ	វិេ្ិកា	ឆ្នាំ	2010	)	broadcasts .lds .org	។
	 4.	Teachings of the Prophet Joseph Smith	អ្ជើសអរើស	អេញ	ពី	�៉ូកសប	ហ្ីលឌិរ	ស៊្ីធ	

(	ឆ្នាំ	1976	)	ទំព័រ	94	។

	 5.	ក្បួនខានាតភាគ២	េំណុេ	3.3.2	។

	 6.	�៉ូកសប	ស៊្ីធ	អៅក្នុរ	«	Minutes 27–28 December 1832	»	ទំព័រ	3	

josephsmithpapers .org	។
	 7.	ោវីឌ	អេ	កបដោ	«	Panel Discussion	»	។



៣២ លីអា្គូណា



 ដខមករាឆ្នាំ២០១៨ ៣៣

ព្រះវិហារ	បរិសុទ្	មន	សារៈសំខាន់	ោស់	េំអោះ	ពួកបរិសុទ្	នថ្	េុរអ្កា�	ពីអ្ោះ	អៅក្នុរ	អនាះ	គូសាវាមី	

ភរិយា	អរៀបការ	ស្មប់	អពលអនះ	និរ	អពល	ដ៏	េស់	កល្	ជានិេ្ច	ពុំកមន	កបក	ោនា្្ឹម	អពល	ពួកអគ	សាលាប់	អនាះ	

អ�ើ�	។	ដូេ	ការ្បកាស	របស់	សាសនាេ្ក	អៅក្នុរ	«	្កុម	្គួសារ	៖	ការ្បកាស	ដល់	ពិភពអោក	»	

កាលពី	23	ឆ្នាំ	កន្រ	អៅ	ថា	«	អាោហ៍ពិោហ៍	រវារ	បុរស	និរ	្ស្ី	គឺ	្្ូវ	បាន	ក្រតាំរ	អ�ើរ	អោ�	្ពះ	.	.	.	អហើ�	ថា	

្គួសារ	ជា	កផ្ក	ដ៏	សំខាន់	មួ�	អៅ	ក្នុរ	កផនការ	របស់	្ពះ	ដ៏	បរកបអរកើ្	ស្មប់	អោលអៅ	ដ៏	អៅ	េស់កល្	ជានិេ្ច	នន	កូនអៅ	

របស់	្ទរ់	»	។ 1

អោលលទ្ិ	អនះ	ពន្យល់	េំពីអោលជំហរ	ដ៏រឹរមំ	របស់	អ�ើរ	ស្ី	ពី្កុម្គួសារ	។	អ�ើរ	ក៏	អជឿ	ផរកដរ	ថា	អ�ើរ	្្ូវ		

អឈ្រ	អៅ	ជួ�	ដល់	មនុស្ស	ទាំរេស់អោ�	ការ�ល់	េិ្្	ក្ី្សឡាញ់	និរ	ការអាណិ្អាសូរ	។	ទីមួ�	សុន្ទរកថា		

របស់	ខ្នុំ	នឹរ	អផ្្្	អៅអលើ	មូលអហ្ុ	នន	អោលលទ្ិ	កដល	្កុម្គួសារមន	្ ួនាទី	ដ៏	សំខាន់	កបប	អនះ	អៅក្នុរ	សាសនាេ្ក	

របស់	អ�ើរ	។	ទីពីរ	ខ្នុំ	នឹរ	ពន្យល់	េំពី	ទំនាក់ទំនរ	រវារ	បញ្ហា	សាសនាជុំវិញ	្កុម្គួសារ		

និរ	អសរីភាព	សាសនា	។	ទីបញ្ចប់	ខ្នុំ	នឹរ	ផ្ល់	អយាបល់	នូវ	អោលការណ៍កណនាំ	មួ�	េំនួន	

ស្ីពី	ការអឈ្រ	អៅជួ�	ដល់	េស់	េ្ក	កដល	អៅ	ជុំ	វិញ	អ�ើរ	អទាះបីជា	មន	ការ�ល់	ខុស		

ឬ	មន	ការវិវាទ	ោនា	ក្ី	។

ជំននឿរបស់សាសនាចម្កស្ី្ីម្កុមម្្រួសារ

អដើម្ី	ផ្ល់	បរិបទ	េំពីជំអនឿ	របស់	សាសនាេ្ក	ស្ីពី	្កុម្គួសារ	ខ្នុំ	េរ់	ដក្សរ់	ទំនុកបទ	

េអ្មៀរ	កដល	កុមរ	អ្េៀរ	ជា	ញឹកញាប់	កដល	មន	េំណរ	អជើរ	ថា	«				ខ្នុំ	រស់អៅ	សាថានសួគ៌	»	។		

េអ្មៀរ	អនះ	បគ្ហាញ	្បាប់	ពីទីកកន្រ	កដល	អ�ើរបាន	អេញ	មក	មូលអហ្ុកដល	អ�ើរ	អៅទីអនះ	

និរ	ទីកកន្រ	កដល	អ�ើរ	នឹរ	អៅ	។	វា	ជា	េ្ី	កដល	ពួកបរិសុទ្	នថ្	េុរអ្កា�	អៅ	ថា	កផនការ	នន	

អសេក្ដីសអ្គ្រះ	—	ជា	កផនការ	េស់	កល្	ជានិេ្ច	របស់	្ពះវរបិតាសួគ៌	អ�ើរ	។

នោយដអលន�ើរអឈិមរ័សុលបាេឺដ

ក្នុងកូរ៉ុមននពួកសាវកែប់ពីរនាក់

មៅក្នុងសុន្រកថ្របស់មលាកដដលរាន

ដ្្ងអំ�នុងមពលការម្បជុំសរាជស្តីពតី

ម្កុមម្គួសារទូទាំងពិភពមលាកមលើកទតី

ម្រាំបួនមៅទតីម្កុងសលត៍មលករដ្ឋយូថ្េ៍

ស.រ.អា.ដអលមឌើរអិមរ័សុលរា�លឺដរាន

រានម្បសាសន៍ថ្អស់អ្កដដលមជឿមលើ

អាោេ៍ពិោេ៍រវាងបុរសនិងម្ស្តីម្តូវម្បមូល

្្នុំការគាំម្ទទាំងអស់ដដលពួកមគអាចម្្វើ

រានមដើម្តីពម្ងលងនិងការោរមសចក្តីជំមនឿ

ម្កុមម្គួសារនិងមសរីភាពរបស់ពួកមគ។

សារៈសំខាន់ែ៏អស់កល្ជានិច្្ចនន

ពកុមព រ្ួសារ
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ខ្នុំរស់មៅឋានសួគ៌ជាយូរលង់មេើយមនឹះជាការពិត

ខ្នុំរានមៅនិងម្សឡាញ់ទតីមនាឹះ។ដូចជាអ្ក្ ងដដរ។

ម្ពឹះវរបិតាសួគ៌រានបគ្ហាញដ្នការដ៏អសាចារ្យ

ការសម្គ្រឹះមលើដ្នដតីនិងដ៏អស់កល្ដល់មនុស្ស។

ម្ទង់បន្ញូលថ្ម្តូវការអ្ករានក្តីម្សឡាញ់ម្គប់ម្គាន់

លឹះបង់ជតីវិតមដើម្តីមយើងអាចម្ត�ប់មៅសាថានមលើ

រានតួអង្មួយមទៀតចង់រានកិតិ្យសរបស់ម្ពឹះ។

ម្ពឹះម្គតីស្ទូលថ្«ចាត់ទូលបង្ំសិរីល្ថ្វាយម្ទង់»។

ម្ពឹះម្គតីស្ម្តូវរានមម្ជើសមរើសមេើយម្ពឹះអង្ជាម្ពឹះដម៊ស៊ី

យកឈ្ឹះក្តីអាម្កក់និងការសាលាប់មោយនូវម្ពឹះនាមម្ទង់

្្ល់ក្តីសង្លមនូវជតីវិតដ៏អសាចារ្យនិងមកើតរាន—

ក្នុង្ ្ឹះមៅសាថានសួគ៌ដដលបិតាកំពុងរង់ចាំខ្នុំ។ 2

អោ�	មន	េអ្មៀរ	អនះ	ក្នុរ	េិ្្	ខ្នុំ	សូម	ពន្យល់	េំពី	ធា្ុ	សំខាន់	មួ�	េំនួន	នន	កផនការ	

នន	អសេក្ីសអ្គ្រះ	កដល	នឹរ	គូស	បញ្ជាក់	េំពី	លក្ខណៈ	េម្ៈភាព	និរ		េស់	កល្	ជានិេ្ច	

្ពមទាំរ	្កុម្គួសារ	របស់	អ�ើរ	។

ពី	មុន	អ�ើរ	អកើ្	មក	អ�ើរ	បាន	រស់	អៅ	ជាមួ�	្ពះ	ជា	្ពះវរបិតា	របស់	អ�ើរ	។	្ទរ់	

ពិ្	ជា	្ពះវរបិតា	ខារ	វិញ្ញាណ	របស់	អ�ើរ	អហើ�	អ�ើរ	ជា	កូនអៅ	ខារ	វិញ្ញាណ	របស់	

្ទរ់	។	អហ្ុដូអចានាះ	អហើ�	េស់	េ្ក	កដល	អកើ្	មក	ក្នុរ	ជីវិ្	អនះ	គឺ	ជា	បរប្អតូន	្បុស	្សី	នឹរ	

ោនា	ខារ	វិញ្ញាណ	។

«	្ពះរាជ	បំណរ	ទាំរ្សុរ	របស់	្ពះ	—	កិេ្ចការ	និរ	សិរី	ល្អ	របស់	្ទរ់	—		

គឺ	អាេ	អធ្ើ	ឲ្យ	អ�ើរ	មនាក់ៗ	រីករា�	ជាមួ�	នឹរ	ពរជ័�	ទាំរេស់	របស់	្ទរ់	។	ជអ្មើស	របស់	

អ�ើរ	ក្នុរការ	អោរព	ឬ	មិន	អោរព	តាម	បទបញ្ញ្្ិ	របស់	្ទរ់	កំណ្់	ពី	អជាគ	វាសនា	ដ៏	

េស់កល្	ជានិេ្ច	របស់	អ�ើរ	។	«	្ពះអ�ស៊ូវ	្គីស្ទ	គឺ	ជា	េរ្គ	ដ៏	សំខាន់	នន	កផនការ	របស់	

្ពះ	។	តាមរ�ៈ	ដគ្វា�	ធួន	របស់	្ទរ់	្ពះអ�ស៊ូវ្គីស្ទ	បាន	បំអពញ	្ពះរាជបំណរ	

របស់	្ពះវរបិតា	្ទរ់	អហើ�	អធ្ើ	ឲ្យ	ពួក	អ�ើរ	មនាក់ៗ	រីករា�	នឹរ	េម្ៈភាព	និរ	ជីវិ្	េស់	

កល្	ជានិេ្ច	»	។ 3	េំណរ	អាោហ៍ពិោហ៍	និរ	្កុម្គួសារ	្្ូវ	បាន	េរ	ភាជាប់	អោ�	

សិទ្ិេំោេ	បព្ជិ្ភាព	អដើម្ី	បន្	មន	ហួស	ពី	អសេក្ីសាលាប់	្បសិនអបើ	អ�ើរ	អរៀប	

អាោហ៍ពិោហ៍	«	េំអោះ	អវោកាល	និរ	េំអោះ	េស់	ទាំរ	ភាព	េស់	កល្	ជានិេ្ច	»	

អៅក្នុរ	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	(	គ.	និរ	ស.	132:7	)	។

ខ្នុំ	សរ្ឹម	ថា	ការរំឭក	សារ	អ�ើរ	វិញ	ដ៏	ខ្ី	អនះ	នឹរ	ជួ�	េ្ក	ឲ្យ	�ល់	េំពី	រអបៀប	កដល	

សាសនា	វិទយា	របស់	អ�ើរ	ភាជាប់	អៅ	នឹរ	្កុម	្គួសារ	។	សរ្គម	េបាប់	និរ	គំនិ្	ដ៏	មន	

្បជា្បិ�ភាព	អាេ	ផ្លាស់ប្តូរ	ប៉ុកន្	សរ្គម	្កុម្គួសារ	ពុំ	អាេ	ផ្លាស់ប្តូរ	បាន	អ�ើ�	អហើ�	ពុំ	

អាេ	ោក់	ជំនួស	្ពះរាជបំណរ	និរ	កផនការ		របស់	្ពះ	ស្មប់	កូនអៅ	របស់	្ទរ់	អ�ើ�	។

អៅក្នុរ	ពិភពអោក	សព្នថ្	អនះ	មន	ការអកើន	អ�ើរ	នូវ	ការចា្់ទុក	អាោហ៍ពិោហ៍	

និរ	កូនៗ	មិន	សូវ	សំខាន់	សាសនាេ្ក	នន	្ពះអ�ស៊ូវ្គីស្ទ	នន	ពួក	បរិសុទ្	នថ្	េុរ	អ្កា�	

ពុំ	កមន	ជា	្ពះវិហារ	ក្	មួ�	គ្់	កដល	ោំ្ទ	ដល់	្កុម	្គួសារ	ថា	ជា	ធា្ុ	ដ៏	សំខាន់	បំផុ្	មួ�	

នន	អោលលទ្ិ	អ�ើ�	។

សអម្េ	សរ្	ប៉ប	្ហាវាន់ស៊ីស	បាន	មន	្បសាសន៍	ថា	«	[	្ពះ	]	្ទរ់	បអរកើ្	

បុរស	និរ	្ស្ី	ស្មប់	សុភមរ្គល	ស្មប់	រួម	ដំអណើរ	ពួកអគ	ជាមួ�	េ្ក	កដល	បំអពញ	

ដល់	ពួកអគ	អដើម្ី	រស់អៅ	ឲ្យ	មន	បទពិអសាធន៍	នន	អសេក្ី្សឡាញ់	ដ៏	េសាចារ្យ	និរ	អដើម្ី	

អ�ើញ	ថា	អសេក្ដី	្សឡាញ់	របស់	ពួកអគ	មន	កូនអៅ	ជា	ផលកផ្	»	។ 4

្ពះវិហារ	បាទីស្ទ	ខារ	្ ្តូរ	្បកាស	ដូអេ្ះ	ថា	៖	«	អាោហ៍ពិោហ៍	គឺ	ជា	ការរួបរួម	

សាមគ្គី	ោនា	នន	បុរស	មនាក់	និរ្ស្ីមនាក់អៅក្នុរការតាំរេិ្្ននអសេក្ីសញ្ញាស្មប់ជីវិ

្អនះ	។	.	.	.	សាវាមី	និរ	ភរិយា	មន	្ នម្	អស្ើ	ោនា	អៅ	េំអោះ	្ពះភ្ក្	្ពះ	អោ�សារ	ទាំរ	

បុរស	និរ	្ស្ី	្្ូវបាន	បអរកើ្	អ�ើរ	ដូេ	រូប	េរ្គ	្ទរ់	»	។ 5

អោលលទ្ិ	នន	ជំអនឿ	របស់	អ�ើរ	អៅអលើ	្គួសារ	េស់កល្	ជានិេ្ច	និរ	អសេក្ីកថ្រ	

ការណ៍	អោ�	ថានាក់	ដឹកនាំ	្គិស្សាសនា	ដ៏	ល្ីលបាញ	អផ្សរ	អទៀ្	អធ្ើ	ឲ្យ	មន	ភាព	

កាន់ក្	គ្�្សួល	�ល់	េំពី	មូលអហ្ុ	កដល	អ�ើរ	ស៊ូ	លះបរ់	ក្នុរការ	េិញ្ចឹម	បីបាេ់	

ការោរ	និរ	ជំរុញ	ឲ្យ	មន	្កុម្គួសារ	។

ការោំម្ទខាងនោកឈិយចំនពារះទស្សនខាងសាសនា

មន	េស់	េ្ក	កដល	គិ្	ថា	អោលលទ្ិ	និរ	អសេក្ីកថ្រ	ការណ៍	កបប	អនាះ	គឺ	ជា	

ទស្សន	ខារ	សាសនា	កដល	មិន	សម	អហ្ុសម	ផល	។	អទាះ	ជា	យា៉ារ	ោ	ក៏	អោ�	

្ុោ	កំពូល	របស់	សហរដ្ឋ	បាន	ពយាយាម	យា៉ារ	ខាលាំរ	ក្នុរ	កខ	មិថុនា	ឆ្នាំ	2015		

អដើម្ី	ទទួល	សារល់	ថា	មនុស្ស	កដល	មន	េិ្្	អសាមាះស	និរ	មន	អហ្ុផល	អាេ		

្បកាន់	ខាជាប់	នូវ	ទស្សន	មួ�	អផ្សរ	អទាះបីជា	មន	ការទទួល	សារល់	អាោហ៍ពិោហ៍		

អភទ	ដូេោនា	ក្ី	៖

«	អាោហ៍ពិោហ៍	គឺ	ពិសិដ្ឋ	េំអោះ	េស់	េ្ក	កដល	រស់អៅ	តាម	ជំអនឿ	សាសនា		

របស់	ពួកអគ	។	.	.	.

.	.	.	មន	ឯកសារ	អយារ	ជា	អ្េើន	ស្ីពី	ភាព្សស់	បំ្ពរ	នន	អាោហ៍ពិោហ៍		

អៅក្នុរ	ជំអនឿ	សាសនា	និរ	េ្្ថបទ	នានា	របស់	ទស្សនវិទយា	េស់	អពល	ជាអ្េើន	ឆ្នាំ		

ក្នុរ	វប្ធម៌	និរ	ជំអនឿ	្ពមទាំរ	មន	អៅក្នុរ	រូប	គំនូរ	សិល្ៈ	និរ	េក្សរសា្ស្	្គប់		

ទ្មរ់	ទាំរេស់	។	វា	�ុ្្ិធម៌	និរ	ចាំបាេ់	ក្នុរការ	និយា�	ថា	ឯកសារ	ទាំរ	អនះ		

អផ្្្	អៅអលើ	ការ�ល់	ដឹរ	ថា	អាោហ៍ពិោហ៍	គឺ	ជា	ការរួម	រស់	នឹរ	ោនា	រវារ	បុគ្គល		

ពីរ	នាក់	កដល	មន	អភទ	ផ្ទនុ�	ោនា	។.	.	.

.	.	.អៅក្នុរ	ទស្សន	របស់	ពួកអគ	តាម	លក្ខណៈ	ធម្ជា្ិ	អាោហ៍ពិោហ៍	គឺ	ជា	ការរួម	

រស់	នឹរ	ោនា	រវារ	បុរស	មនាក់	និរ	្ស្ី	មនាក់	។	ទស្សន	អនះ	បាន	មន	តាំរ	ពី	�ូរយារ	ោស់	

មក	អហើ�	—	អហើ�	បន្	មន	—	អៅក្នុរ	អសេក្ីជំអនឿ	ដ៏	ល្អ	តាមរ�ៈ	មនុស្ស	កដល	

មន	អហ្ុផល	និរ	េិ្្	អសាមាះស	អៅ	ទីអនះ	និរ	អៅ	ទូទាំរ	ពិភពអោក	»	។	 6

្ុោការ	កំពូល	បាន	ទទួលសារល់	អោ�	្្ឹម្្ូវ	ថា	មនុស្ស	អសាមាះស	និរ	មន	

អហ្ុផល	ជា	អ្េើន	អៅ	ក្នុរ	ពិភពអោក	អនះ	បន្	ទទួល	សារល់	អាោហ៍ពិោហ៍	រវារ	បុរស	

និរ	្ស្ី	។

នសចកី្ជំននឿម្កុមម្្រួសារនឈិងនសរីភា្

ការ�ល់ដឹរ	ថា	មនុស្ស	អសាមាះស	និរ	មន	អហ្ុផលអាេ	មន	ទស្សន	ថា	

អាោហ៍ពិោហ៍	គឺ	មន	ក្	រវារ	បុគ្គល	កដល	មន	អភទ	ផ្ទនុ�	ោនា	ប៉ុអោណះ	ទស្សន	



 ដខមករាឆ្នាំ២០១៨ ៣៥

បោតោជន	្្ូវ	ជួ�	អហើ�	អសរីភាព	ខារ	សាសនា	្្ូវក្	ការោរ	ទស្សន	កបប	អនាះ	។	

្បាកដ	ោស់	អោ�សារ	ជំអនឿ	សាសនា	អាេ	ជះ	ឥទ្ិពល	ដល់	រអបៀប	កដល	េ្ក	មន	

ជំអនឿ	�ល់	ពី	អោលបំណរ	នន	ជីវិ្	អនះ	អនាះ	ទស្សន	កបប	អនាះ	នឹរ	ផ្ល់	ជា	ព័្៌មន	ដល់	

រអបៀប	កដល	ពួកអគ	អធ្ើ	េន្កម្	ជាមួ�	សរ្គម	។

ខ្នុំ	នឹក	អ�ើញ	អរឿរ	អៅក្នុរ	សារព័្៌មន	េំពី	អក្រ	្ ូេៗ	កដល	្គូបអ្រៀន	អៅ	សាោ	

អាន	អរឿរ	ឲ្យ	ពួកអគ	សា្ប់	េំពី	អស្េ	ពីរ	េរ្គ	ធាលាក់	ក្នុរ	េន្រ់	អស្ហ៍	ោនា	។	្គូបអ្រៀន	បាន	

បគ្ហាញ	អរឿរ	អនាះ	អោ�	ោមាន	ការ្ពមន	ឬ	ការជូន	ដំណឹរ	េ្ី	អ�ើ�	។	អៅអពល	ឪពុក	

ម្�	បាន	សូម	ឲ្យ	ជូន	ដំណឹរ	្បសិនអបើ	អរឿរ	អនះ	្្ូវបាន	អាន	ម្រ	អទៀ្	អៅ	អពល	ខារ	

មុខ	សាោ	អរៀន	អនាះ	បាន	បដិអសដ	។ 7

អ្ើ	វា	ពិ្ជា	អ្ោះថានាក់	ដល់	េ្ក	្គប់្គរ	សាោ	អដើម្ី	េនុញ្ញា្	ឲ្យ	ឪពុក	ម្�	ដក	

កូនៗ	របស់	ពួកអគ	អេញ	អៅអពល	េ្ីៗ	កដល	បាន	បអ្រៀន	ផ្ទនុ�	អៅ	នឹរ	ជំអនឿ	របស់	ពួកអគ	

ឬ	?	ការសអ្មេ	េិ្្	របស់	សាោ	អរៀន	អនាះ	ហាក់ដូេ	ជា	រំអោភ	បំោន	អោ�	ផ្ទាល់	

អៅអលើ	្ ួនាទី	របស់	ឪពុក	ម្�	ក្នុរការ	េិញ្ចឹម	បីបាេ់	កូនៗ	របស់	ខ្លួន	។

អ�ើរ	រស់	អៅ	ក្នុរ	្ោ	មួ�	កដល	្ជុល	ហួសអហ្ុ	។	ជា	អរឿ�ៗ	ដំអោះ្សា�	

ហាក់ដូេជា	ពិបាក	និរ	អៅ	ោេ់	ឆ្ងា�	។	អ�ើរ	សា្ប់	ឮ	អរឿរ	មនុស្ស	កដល	ខិ្ខំ	ពយាយាម	

អៅពិ្	អសាមាះ្្រ់	េំអោះ	បទោឋាន	ពួកអគ	្្ូវបាន	ទទួល	ររ	ការអចាទ្បកាន់	ថា	មន	

គំនិ្	្បកាន់	ឬ	មិន	អយាគ�ល់	ឬ	្្ូវបាន	ទទួល	អទាស	អលើ	ការថ្ឹរកថ្រ	កដល	ហាក់	

ដូេជា	មិនសម	អហ្ុផល	។

ភាគអ្េើន	បំផុ្	្បជាជា្ិ	ជិ្	200	្បអទស	នន	ពិភពអោក	រួម	មន	សហរដ្ឋ	ផរ	

បាន	ទទួល	សារល់	សិទ្ិ	របស់	ឪពុក	ម្�	ក្នុរការ	បអ្រៀន	កូនៗ	របស់	ខ្លួន	អពល	ពួកអគ	េុះ	

ហ្្ថអលខា	អលើ	អសេក្ីសញ្ញា	េន្រជា្ិ	ស្ីពី	សិទ្ិ	ពលរដ្ឋ	និរ	នអយាបា�	។	ម្តា	ទី	

18	នន	សិទ្ិសញ្ញា	អនះ	កេរ	ថា	«	.	.	.	ភាគី	ទាំរ	ពីរ	.	.	.	�ល់	្ពម	អោរព	អសរីភាព	របស់	

ឪពុក	ម្�		.	.	.	អដើម្ី	្បាកដ	ថា	ជំអនឿ	សាសនា	និរ	ការេប់រំ	សីលធម៌	ដល់	កូនៗ	របស់	

ពួកអគ	្សប	អៅតាម	ជំអនឿស៊ប់	ផ្ទាល់	របស់	ខ្លួន	»	។ 8

ការ	ការោរ	សិទ្ិ	មនុស្ស	ជា	េន្រជា្ិ	អនះ	្្ូវ	ោនា	នឹរ	អោលជំហរ	របស់		

សាសនាេ្ក	កដល	បាន	កេរ	អៅក្នុរ	ការ្បកាស	េំពី	្កុម្គួសារ	៖	«	ឪពុក	ម្�	

មន	កា្ព្កិេ្ច	ដ៏	ពិសិដ្ឋ	អដើម្ី	េិញ្ចឹម	បី	បាេ់	កូន	អៅ	របស់	ខ្លួន	អោ�	ក្ី	្សឡាញ់	និរ	

អសេក្ី	សុេរិ្	.	.	.	និរ	បអ្រៀន	ពួកអគ	ឱ្យ	អេះ	្សឡាញ់	និរ	បអ្មើ	ោនា	អៅ	វិញ	អៅ	មក	

[	និរ	]	អេះ	អោរព	្ពះបញ្ញ្្ិ	ទាំរឡា�	នន	្ពះ	។	.	.	.	សាវាមី	និរ	ភរិយា	—	ម្�	

និរ	ឪពុក	—	នឹរ	ទទួល	ខុស	្្ូវ	អៅ	េំអោះ	្ពះភ្ក្	្ពះ	តាម	ការ្ប្ិប្្ិ	នន	ភារកិេ្ច	

ទាំរឡា�	អនះ	»	។ 9

វា	ហាក់	ដូេជា	គំនិ្	អនាះ	្បឆ្ំរ	ទាស់	នឹរ	អ�ើរ	ប៉ុកន្	អ�ើរ	មន	ការអ្ជាមក្ជរ		

ជា	អ្េើន	ឲ្យ	បន្	្បកាន់	ខាជាប់	ទស្សន	អ�ើរ	ស្ីពី	អាោហ៍ពិោហ៍	រវារ	បុរស	និរ	្ស្ី	។		

ខ្នុំ	បាន	បគ្ហាញ	្បភព	ក្	ពីរបី	ប៉ុអោណះ	។	មន	្បភព	អ្េើន	កថម	អទៀ្	។

អ�ើរ	្្ូវ	រួបរួម	នូវ	ការោំ្ទ	ទាំរ	េស់	កដល	អ�ើរ	អាេ	អធ្ើ	បាន	អដើម្ី	ព្រឹរ		

និរ	ការោរ	អសេក្ី	ជំអនឿ	្កុម	្គួសារ	និរ	អសរីភាព	របស់	អ�ើរ	។	បុគ្គល	មួ�		

េំនួន	កំពុរ	ពយាយាម	យា៉ារ	សកម្	អដើម្ី	ទាញ	អ�ើរ	ទមលាក់	អេញ	ពី	សិទ្ិ	ទាំរ	អនះ	។	

មន	ព័្៌មន	មួ�	បាន	រា�ការណ៍	ថា	ទឹក	្បាក់	រាប់	ោន	ដុោលារ	្្ូវបាន	េំោ�	

ក្នុរ	ការពយាយាម	អឈ្លាះ	�ក	ឈ្ះ	អលើ	ការការោរ	អសរីភាព	សាសនា	អៅ	សហរដ្ឋ	

អាអមរិក	។ 10

ទាក់ទរ	នឹរ	ការគំរាម	កំកហរ	កបប	អនះ	ខ្នុំ	អជឿ	ថា	សហការី	របស់	ខ្នុំ	គឺ	កេលអឌើរ	

ោល្ិន	អេក	េូក	ក្នុរ	កូរ៉ុម	នន	ពួក	សាវក	ដប់ពីរ	នាក់	បាន	ផ្ល់	អយាបល់	ដ៏	ល្អ	បំផុ្	អនះ	
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ថា	៖	«	អទាះបី	ជា	អ�ើរ	ជា	មនុស្ស	ស្តូ្បូ្	និរ	អជៀសវារ	ពី	ការទាស់កទរ	ោនា	ក្ី		

អ�ើរ	មិន	្្ូវ	ស្មប	ឬ	បន្ថ�	ការតាំរេិ្្	របស់	អ�ើរ	េំអោះ	អសេក្ី	ពិ្	កដល		

អ�ើរ	�ល់	ដឹរ	អ�ើ�	។	អ�ើរ	មិន	្្ូវ	អបាះបរ់	អោលជំហរ	ឬ	្ នម្	របស់	អ�ើរ	

អ�ើ�	។ 11

្បសិនអបើ	េ្ក	កដល	ជំទាស់	នឹរ	អ�ើរ	ពិ្ជា	មន	ការតាំរេិ្្	េំអោះ	្ នម្	នន		

ភាព	ខុសោនា	និរ	ការអស្ើ	ភាព	ោនា	អនាះ	អ�ើរ	គប្ី	អាេ	អធ្ើ	ការជាមួ�	ោនា	អដើម្ី	កស្ររក	

ការអាណិ្អាសូរ	និរ	ភាពសុខសាន្	។	ការបរ្ខិ្	បរ្ខំ	េ្ក	មន	ជំអនឿ	មួ�	ឲ្យ	អជឿ	អៅ		

អលើ	ជំអនឿ	មួ�	អផ្សរ	អទៀ្	ដូេ	កដល	វា	បាន	អកើ្	អ�ើរ	ដល់	កូន	អក្រ	កដល	្គូ	បាន	អាន	អរឿរ	

កដល	ផ្ទនុ�	អៅនឹរ	បំណរ	្បាថានា	របស់	ឪពុក	ម្�	ពួកអគ	អនាះ		បន្ថ�	ភាព	ទីនទ	ពី	ោនា	និរ	

លំអេៀរ	អៅអលើ	ជញ្ជីរ	នន	ភាពអស្ើ	ោនា	។	តាមរ�ៈ	ការ	េូលរួម	ក្នុរ	ការស្មបស្មួល	

និរ	ផ្ល់	អសេក្ី្សឡាញ់	ដល់	កូនអៅ	ទាំរេស់	របស់	្ពះ	កដល	្្ូវ	ជា	បរប្អតូន	

្បុស្សី	របស់	អ�ើរ	អនាះ	អ�ើរ	បអរកើ្	សរ្គម	មួ�	កដល	្បកប	អោ�	ភាពសុខសាន្	

ភាព	េ្មុះ	ោនា	នន	អយាបល់	និរ	ជំអនឿ	។

នោលការណ៍ដណនាំស្ី្ីការម្សឡាញ់ោនានៅវិញនៅមក

ឥ�តូវ	អនះ	ខ្នុំ	បាន	ពិពណ៌នា	េំពីសារៈសំខាន់	នន	អាោហ៍ពិោហ៍	រវារ	បុរស	និរ	្ស្ី	

អហើ�	ថា	អ�ើរ	្្ូវ	ការោរ	សិទ្ិ	របស់	អ�ើរ	ខ្នុំ	សូម	ពន្យល់	េំពី	មូលអហ្ុ	កដល	អ�ើរ	គប្ី	

អឈ្រ	អៅ	រាប់	អាន	ដល់	េស់	េ្ក	កដល	មិន	�ល់	្សប	នឹរ	អ�ើរ	។	្ពះអ�ស៊ូវ្គីស្ទ	

បាន	្តាស់	បគ្រប់	ថា	៖

«	្្ូវ	្សឡាញ់	ពួក	ខាមាំរ	ស្្ូវ	្្ូវ	ឲ្យ	ពរ	ដល់	េ្ក	ោ	កដល	្បអទេ	ផ្្សា	្្ូវ	

្ប្ពឹ្្	ល្អ	នឹរ	េ្ក	ោ	កដល	ស្អប់	េ្ក	រាល់	ោនា	អហើ�	្្ូវ	េធិសាឋាន	ឲ្យ	េ្ក	ោ	កដល	អធ្ើ	

ទុក្ខ	អបៀ្អបៀន	ដល់	េ្ក	រាល់	ោនា	វិញ

អដើម្ី	ឲ្យ	បាន	អធ្ើ	ជា	កូន	របស់	្ពះវរបិតា	នន	េ្ក	រាល់	ោនា	កដល	គរ់	អៅ	សាថានសួគ៌	»	។	

(	ម៉ាថា�	5:44–45	)	។

គឺ	ដូេ	ជា	អ�ើរ	ពុំ	្្ូវ	និរ	ពុំ	គួរ	បដិអសធ	សមជិក	្គួសារ	កដល	មិន	�ល់	្សប	នឹរ	

អ�ើរ	អនាះ	អ�ើរ	ពុំ	អាេ	និរ	ពុំ	គួរ	បដិអសធ	ដល់	េស់	េ្ក	កដល	�ល់	ឬ	គិ្	ឬ	្ប្ពឹ្្	

អផ្សរ	ពី	េ្ី	កដល	អ�ើរ	អធ្ើ	អ�ើ�	។	អ�ើរ	បគ្ហាញ	ភាព	ជា	មនុស្ស	ដ៏	ល្អ	បំផុ្	របស់	អ�ើរ	

អពល	អ�ើរ	បគ្ហាញ	អសេក្ី្សឡាញ់	និរ	េិ្្	សប្នុរស	ដល់	កូនអៅ	ទាំរេស់	របស់	

្ពះ	។	អ�ើរ	បគ្ហាញ	ភាពជា	សិស្ស	របស់	អ�ើរ	អពល	អ�ើរ	បដិអសធ	នឹរ	ោក្យ	សម្ី	មិន	

ពិអរាះ	សា្ប់	អពល	អ�ើរ	បដិអសធ	នឹរ	ការ	អរៀបរាប់	អសើេ	េំេក	និរ	អពល	អ�ើរ	េូលអៅ	

ទីសាធារណៈ	កស្ររក	លទ្ផល	កដល	�ុ្្ិធម៌	តាមរ�ៈ	ការអយាគ�ល់	និរ	ការអោរព	

ោនា	អៅវិញ	អៅមក	។

ថ្ីៗ	អនះ	សាសនាេ្ក	បាន	ោំ្ទ	ដល់	េបាប់	កដល	ថ្ឹរកថ្រ	ឲ្យ	អស្ើោនា	នូវ	ករ្ល់	របស់	

សហគមន៍	ពួក	LGBT	(	ពួក	អខ្ទើ�	)	និរ	ករ្ល់	របស់	េស់	េ្ក	កដលគិ្	គូរ	េំពី	ជំអនឿ	

សាសនា	អលើ	អាោហ៍ពិោហ៍	រវារ	បុរស	និរ	្ស្ី	។	េបាប់	អនាះ	ការោរ	ពួក	LGBT	

(	ពួក	អខ្ទើ�	)	ពី	ការ្្ូវ	បអណ្ញ	អេញ	ពី	ការគ្រ	ឬ	បដិអសធ	មិន	ឲ្យ	អៅ	ផ្ទះ	អោ�សារ	

ក្សាថានភាព	ផ្តូវ	អភទ	ឬេ្្សញ្ញា	របស់	ពួកអគ	។	អៅ	អពល	ជាមួ�	ោនា	អនាះ	មនសិកា	

ខារ	ជំអនឿ	សាសនា	និរ	សិទ្ិ	េនុវ្្	ក្នុរការ	្បកាន់	ខាជាប់	នូវ	ជំអនឿ	សាសនា	យា៉ារ	អ្រៅ	

្្ូវបាន	ការ	ោរអោ�	េបាប់	ដ៏	រឹរមំ	អនះ	។ 12

ោមាន	ភាគី	ោ	មួ�	សអ្មេ	បាន	នូវ	េ្ី	កដល	ពួកអគ	ទាំរេស់	ោនា	េរ់	បាន	អ�ើ�	

ប៉ុកន្	កិេ្ចការ	របស់	អ�ើរ	ជាមួ�	សហគមន៍	LGBT	(	ពួកអខ្ទើ�	)	និរ	េបាប់	អៅ	រដ្ឋ	

�ូថាហ៍	បាន	បន្ថតូរបន្ថ�	ការមិន	េុះស្មុរ	ោនា	អៅក្នុរ	សហគមន៍	របស់	អ�ើរ	អោ�	

ោមាន	ការអធ្ើ	ឲ្យ	ខូេ	ដល់	អោលការណ៍	គន្ឹះ	អ�ើ�	។ 13	អ�ើរ	អាេ	្សឡាញ់	ោនា	អៅវិញ	

អៅមក	អោ�	ពុំ	អធ្ើ	ឲ្យ	ខូេ	ដល់	អោលការណ៍	សាសនា	ផ្ទាល់	ខ្លួន	អ�ើ�	។	អហើ�	

អ�ើរ	អាេ	និយា�	េំពី	អោលការណ៍	ទាំរ	អនាះ	អោ�	មិន	អមើល	អៅ	េ្ក	ដនទ		អោ�	មិន	

បនាទាបបអនាថាក	ពួកអគ	អ�ើ�	។

្ពះអ�ស៊ូវ្គីស្ទ	គឺ	ជា	គំរូ	ដ៏	ល្អ	បំផុ្	ក្នុរការ	្សឡាញ់	េ្កដនទ	។	ប៉ុនាមាន	អម៉ារ		

ពីមុន	្ទរ់	បាន	ចាប់អផ្ើម	អធ្ើ	ការេធិសាឋាន	អោ�	ឈឺចាប់	ស្មប់	េំអពើ	បាប	របស់	

ពួកអ�ើរ	មនាក់ៗ	អនាះ	្ទរ់	បាន	ជួប	ជាមួ�	សាវក	្ទរ់		អសា�	អាហារ	នន	បុណ្យ		

រំលរ	—	អាហារ	�ប់	នថ្	េុរ	អ្កា�	របស់	្ទរ់	—	អហើ�	្បទាន	ការកណនាំ		

េុរអ្កា�	ស្មប់	ពួកអគ	កដល	្ទរ់	្បទាន	ឲ្យ	អៅក្នុរ	ជីវិ្	រកមរ	សាលាប់	អនះ	។	ក្នុរ	

េំអោម	ការបអ្រៀន	របស់	្ទរ់	មន	អសេក្ី	្បកាស	កដល	បំផុស	គំនិ្	និរ	អាេ	អធ្ើ		

ឲ្យ	មន	ការផ្លាស់ប្តូរ	ជីវិ្	«	ខ្នុំ	ឲ្យ	អសេក្ដី	បញ្ញ្្ិ	ថ្ី	មួ�	ដល់	េ្ក	រាល់	ោនា	គឺ	ឲ្យ	េ្ក	រាល់		

ោនា	្សឡាញ់	ោនា	អៅ	វិញ	អៅ	មក	្្ូវ	ឲ្យ	្សឡាញ់	ោនា	ដូេ	ជា	ខ្នុំ	បាន	្សឡាញ់	េ្ក	រាល់		

ោនា	កដរ	»	(	�៉ូហាន	13:34	)	។

អ�ើរ	អាេ	មន	ភាព	្បាកដ្បជា	និរ	រប់រល់	អៅ	អលើ	េ្្ថ្បអយាជន៍	នន	

អាោហ៍ពិោហ៍	រវារ	បុរស	និរ	្ស្ី	អោ�	ពុំ	អោរព	ឬ	បំផ្លាញ	ដល់	េស់	េ្ក	កដល	គិ្	

អផ្សរ	ពី	អ�ើរ	អនាះ	អ�ើ�	។	ក្នុរ	នាម	ជា	បរប្អតូន	្បុស	្សី	នឹរ	ោនា	អ�ើរ	គួរ	ពយាយាម	
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�ល់	េិ្្	ោនា	អៅវិញ	អៅមក	អោ�	ពុំ	គិ្	ពី	ជំអនឿ	ឬ	ការេនុវ្្	េ្ី	អ�ើ�	។	សូម	េរចាំ	

ថា	អៅទី	បំផុ្	អ�ើរ	មនាក់ៗ	អទាះ	េ្ក	អរៀបការ	ឬ	េ្ក	អៅលីវ	គឺ	ជា	កផ្ក	ពិអសស	មួ�	នន	

កផនការ	ដ៏	មហិម	របស់	្ពះ	។

នសចកី្បញ្ចប់

ពយាការី	�៉ូកសប	ស្៊ីធ	និរបរ្បុសរបស់ោ្់	នហរ៉ុម	្្ូវ	បាន	អគ	អធ្ើ	ឃ្្	

អោ�	មនុស្ស	កំោេ	មួ�	្កុម	អៅ	នថ្	ទី	27	កខ	មិថុនា	ឆ្នាំ	1844	េំ�នុរ	អពល	

ពួកអគ	្្ូវបាន	ជាប់	អៅ	ក្នុរ	ការ�ុំឃ្ំរ	របស់	រដ្ឋ	។	បនាទាប់	ពី	ការអធ្ើ	ឃ្្	អនាះមក	

ការអបៀ្អបៀន	និរ	មនុស្ស	កំោេ	បាន	គំរាម	កំកហរ	បំផ្លាញ	សមជិក	សាសនាេ្ក	

ខណៈ	កដល	ពួកអគ	កំពុរ	សារសរ់	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	អៅវូ	។	ប៉ុកន្	ពួកអគ	បាន	បន្	

សារសរ់	អទៀ្	អទាះបី	ជា	ពួកអគ	ដឹរ	ថា	ពួកអគ	្្ូវ	អបាះបរ់	វា	អចាល	ក្ី	។	ពីមុន	្្ូវបាន	

បអណ្ញ	អេញ	អោ�	ពួក	មនុស្ស	កំោេ	អនាះ	ពួកអគ	បាន	េូលរួម	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	

ទាំរ	�ប់	ទាំរ	នថ្	អដើម្ី	អធ្ើ	ការសនយា	ពិសិដ្ឋ	កដល	នឹរ	រួបរួម	ពួកអគ	េស់កល្	ជានិេ្ច	ជា	

្កុម្គួសារ	។ 14

ក្នុរការ	អធ្ើ	ដំអណើរ	អៅ	្ជលរ	ភ្ំ	សល្៍	អលក	ជីដូន	ជីតា	ទួ្	ទាំរ	ខារ	ម្�	និរ	

ឪពុក	ខ្នុំ	មន	េនុសសាវរី�៍	នន	ការររទុក្ខ	និរ	ការលំបាក	យា៉ារ	ខាលាំរ	បំផុ្	។	្កុម្គួសារ	

េ្ក	្្ួស្តា�	្្ូវបាន	កបកបាក់	ោនា	អោ�ការ	សាលាប់	អហើ�	អទាះបី	ជា	្្ូវ	កប់	កូន	សាវាមី	

ឬ	ភរិយា	ឪពុក	មដា�	ជីដូនជីតា	ឬ	មិ្្ភក្ិ	អៅ	តាម	ផ្តូវ	អធ្ើ	ដំអណើរ	អៅ	ភាគ	ខារ	លិេ	ដ៏	

អសាះកអ្កាះ	របស់	ពួកអគ	ក្ី	ពួកអគ	អៅក្	បន្	ដំអណើរ	អៅ	មុខ	។

ជំអនឿ	របស់	ពួកអគ	អៅអលើ	កផនការ	ដ៏	អទវភាព	កដល	បាន	អរៀបេំ	អ�ើរ	អោ�	

្ពះមតាបិតាសួគ៌	កដល	្សឡាញ់	ពួកអ�ើរ	ផ្ល់	ភាព	កាលាហាន	ដល់	អ�ើរ	ក្នុរការ	

្បឈម	មុន	នឹរ	ឧបសគ្គ	ដ៏	ធំ	មហិម	។	ពួកអគ	កស្ររក	កកន្រ	មួ�	កដល	ោមាន	

ការអបៀ្អបៀន	ពួកអគ	អាេ	េិញ្ចឹម	្គួសារ	ខ្លួន	ឲ្យ	្សឡាញ់	្ពះ	និរ	បអ្មើ	្ទរ់	។		

ខ្នុំ	កថ្រ	េំណរគុណ	ដល់	ពួកអគ	េំអោះ	ការដឹកនាំ	ផ្តូវ	អនះ	។

អោលលទ្ិ	និរ	្ទឹស្ី	របស់	សាសនាេ្ក	នន	្ពះអ�ស៊ូវ្គីស្ទ	នន	ពួក	បរិសុទ្	នថ្	

េុរ	អ្កា�	ពិ្ជា	ចាប់អផ្ើម	និរ	បញ្ចប់	ជាមួ�	នឹរ	្កុម្គួសារ	។	ខ្នុំ	សូម	និយា�	

ម្រ	អទៀ្	នូវ	េ្ី	កដល	ខ្នុំ	បាន	និយា�	ពីមុន	ថា	៖	«	អ�ើរ	អជឿ	ថា	អ�ើរ	បាន	រស់អៅ	ពីមុន	

ជីវិ្	កផនដីអនះ	ក្នុរ	នាម	ជា	សមជិក	្គួសារ	្ពះ	ខារ	វិញ្ញាណ	អៅ	ជីវិ្	មុន	កផនដី	អនះ	

អហើ�	ជា	កូនអៅ	របស់	្ពះមតាបិតា	សួគ៌	អ�ើរ	្្ូវ	អរៀបេំ	ខ្លួន	េំ�នុរ	អពល	រស់អៅ	អលើ	

កផនដី	អនះ	អដើម្ី	្្�ប់	អៅ	វិញ	ទទួល	ពរជ័�	កដល	បាន	សនយា	ដល់	េស់	េ្ក	កដល	

អោរព	បទបញ្ញ្្ិ	របស់	្ពះ	។

េំអណះ	ដឹរ	អនះ	នឹរ	អរៀបេំ	អ�ើរ	មនាក់ៗ	ស្មប់	នថ្	កដល	អ�ើរ	សាលាប់	អហើ�	បនាទាប់	

មក	ដឹរ	យា៉ារ	្បាកដ	ស្ី	ពី	ការ្្�ប់	អៅ	រក	វ្្មន	ដ៏	បរិសុទ្	របស់	្ពះ	វិញ្	កដល	ជា	

្ពះរាជ	បំណរ	ដ៏	ពិ្	នន	កផនការ	របស់	្ទរ់	ស្មប់	ពួកអ�ើរ	។	អហើ�	ដូេ	េ្ី	កដល	កេរ	

អៅក្នុរ	ការ្បកាស	េំពី	្កុម្គួសារ	«	អ�ើរ	សូម	េំោវនាវ	ដល់	្បជាពល	រដ្ឋ	និរ	ម្ន្ី	

រាជការ	ទាំរឡា�	អៅ	ក្នុរ	រោឋាភិបាល	កដល	ទទួល	ខុស	្្ូវ	អៅ	្គប់	ទីកកន្រ	ទាំរេស់	

សូម	ឲ្យ	ោំ្ទ	នូវ	េ្ីៗ	ទាំរអនះ	កដល	បាន	អរៀបរាប់	អ�ើរ	អដើម្ី	្ទ្ទរ់	និរ	អធ្ើ	ឲ្យ	្កុម	

្គួសារ	មំមួន	ដូេជា	េរ្គភាព	មួ�	ដ៏	សំខាន់	នន	សរ្គម	»	។ 15	◼
ដកម្សង់ពតីសុន្រកថ្ដដលរានដ្្ងមៅន្ងៃទតី២៧ដខតុលាឆ្នាំ២០១៥។
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ច្នម្ើយច្ំនពាះការអ្ិសាឋាននរៀងៗខ្លួន

សំនេង្ រួកបរិសុទ្ធនថងៃចុងនម្កាយ

នពលខ្នុំនៅែល់នៅអីរបស់ខ្នុំអ្កអង្នុយ

នៅអីជាប់នឹងខ្នុំបានបកនឡកនមើល

មុខខ្នុំ។នាងបាននិយយថា«រោមានផ្ញូវនទ!



 ដខមករាឆ្នាំ២០១៨ ៤១

ការនមើលដ្កូនរបស់ខ្នុំដែលមានេំងឺ

និងការនៅបនបមើរបស់ខ្នុំ

កាល	ខ្នុំ	្្ូវបាន	អៅ	បអ្មើ	ជា	ទី្បឹកសា	អៅក្នុរ	

េរ្គការ	�ុវនារី	របស់	វួដ	ខ្នុំ	ខ្នុំ	បាន	ទទួល	�ក	

ការអៅ	អនាះ	ប៉ុកន្	ខ្នុំ	មន	ករ្ល់	េំពី	រអបៀប	អដើម្ី	បំអពញ	

ការអៅ	អនាះ	។	ខ្នុំ	មន	អារម្ណ៍	ថា	ខ្នុំ	ពុំ	បាន	អរៀបេំ	ខ្លួន	

អហើ�	ខ្នុំ	កំពុរក្	្ទាំ្ទ	នឹរ	ការសាកល្រ	។

បីកខ	ពីមុន	ខ្នុំ	ទទួល	ការអៅ	បអ្មើ	អនាះ	បនាទាប់	ពី	

ការពរអោះ	កដល	មន	ការ្បថុ�	្បថាន	អនាះ	នីកូឡាស	

កូន	្បុស	របស់	ខ្នុំ	បាន	អកើ្	មក	។	ោ្់	្្ូវការ	ការអមើល	

កថ	ពី	កផ្ក	អវជ្ជសា្ស្ដ	ជាប់	ជានិេ្ច	។	ពីរបី	សបា្ហ៍	បនាទាប់	

ពី	ោ្់	អកើ្	សានាម	េុេ	្កហម	្ ូេ	មួ�	បាន	អលេ	អ�ើរ	

អលើ	្្បក	កភ្ក	របស់	ោ្់	អហើ�	វា	ចាប់អផ្ើម	រីក	ធំ	អ�ើរ	

អោ�	សន្សឹមៗ	។	អវជ្ជបណ្ិ្	កផ្ក	អរាគ	កុមរ	របស់	អ�ើរ	

បាន	ពន្យល់	ថា	វា	គឺ	ជា	ដុំ	សាេ់	ស្តូ្	អហើ�	វា	នឹរ	រលុប	

បា្់	អៅ	វិញ	អពល	នីកូឡា�	អា�ុ	មួ�	ឆ្នាំ	។	ប៉ុកន្	ដុំ	

សាេ់	អនាះ	បាន	វិវឌ្ឍ	កាន់ក្	អលឿន	។	វា	បាន	ដុះ	ធំ	ោ្	

អលើ	ររ្រ់	កកវ	កភ្ក	របស់	ោ្់	អហើ�	ទីបំផុ្	បោតោល	ឲ្យ	

ខូេ	កភ្ក	របស់	ោ្់	ជា	េេិន្ន្�៍	្បសិនអបើ	ពុំ	ពយាបាល	

អទ	អនាះ	។

អ�ើរ	បាន	អធ្ើ	ការសអ្មេ	េិ្្	យា៉ារ	ពិបាក	េំពី	

ការចាប់អផ្ើម	ពយាបាល	អោ�	ការចាក់	ថានាំ	គីមី	។	

រារកា�	កដល	ដ៏	ទន់	របស់	នីកូឡាស	បាន	្ប្ិកម្	

េវិជ្ជមន	េំអោះ	ការពយាបាល	។	ោ្់	អ្្	ខ្លួន	អរៀររាល់	

នថ្	មន	ការបរក	អរាគ	ជាប់	ជានិេ្ច	និរ	្សក	ទម្ន់	។	

ដំអណើរការ	អនះ	អធ្ើ	ឲ្យ	ោ្់	�ំ	អ្េើន	ោស់	។	ការអៅ	

បអ្មើ	របស់	ខ្នុំ	ក្ប	កាន់ក្	ពិបាក	អ�ើរ	អដើម្ី	បំអពញ	វា	

អ្កាម	លក្ខខណ្	ទាំរ	អនះ	។	ខ្នុំ	ពុំ	ដឹរ	ថា	ខ្នុំ	អាេ	អធ្ើ	វា	

អោ�	រអបៀប	ោ	អនាះ	អទ	។

អោ�	មន	េំណរគុណ	សាវាមី	របស់	ខ្នុំ	បាន	ជួ�		

អ្ជាមក្ជរ	ខ្នុំ	។	រួម	ជាមួ�	ោនា	អ�ើរ	មន	អារម្ណ៍		

ថា	ខ្នុំ	គប្ី	បន្	អៅ	មុខ	អទៀ្	។	្បធាន	�ុវនារី	ក៏	បាន		

ជួ�	អ្ជាមក្ជរ	ខ្នុំ	។	ោ្់	គឺ	ជា	្ស្ី	កដល	អសាមាះ្្រ់		

និរ	េ្់ធ្្់	។	ោ្់	បាន	ជួ�	ខ្នុំ	ឲ្យ	អមើល	អ�ើញ	

គុណសម្្្ិ	កដល	ខ្នុំ	ពុំ	ដឹរ	ថា	ខ្នុំ	មន	អ�ើ�	អហើ�	

ជួ�	ខ្នុំ	ឲ្យ	កស្ររក	វិធី	នានា	កដល	ខ្នុំ	អាេ	បអ្មើ	កដល	ខ្នុំ	ពុំ	

បាន	គិ្	ដល់	អសាះ	។

ការអៅ	ជាមួ�	ពួក	�ុវនារី	អរៀររាល់	សបា្ហ៍		

បាន	ជួ�	ខ្នុំ	ពុំ	ឲ្យ	អផ្្្	េិ្្	អលើ	ទមលាប់	នន	ការចាក់ថានាំ		

ការពិនិ្្យ	និរ	ការជួប	អវជ្ជបណ្ិ្	។	វា	អធ្ើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	ពុំ		

េំោ�	អពល	មន	អារម្ណ៍	្ ូេេិ្្	េំអោះ	ខ្លួន	ឯរ	

	ឬ	មន	េម្ល់	ថា	អហ្ុេ្ី	អរឿរ	អនះ	អកើ្	អ�ើរ	េំអោះ	

អទវតា	្ ូេ	របស់	ខ្នុំ	អនះ	។	ការអៅបអ្មើ	របស់	ខ្នុំ	គឺ	

ជា	ពរជ័�	មួ�	អហើ�	ពីមុន	ខ្នុំ	បាន	ដឹរ	ពី	អរឿរ	អនះ	

នីកូឡាស	បាន	ធំ	អពញ	វ័�	អហើ�	ការពយាបាល	

បាន	បញ្ចប់	។	នីកូឡាស	ក្ប	ជា	អក្រ	រីករា�	

និរ	មន	សុខភាព	ល្អ	កដល	អោរអពញ	អោ�	

កមលាំរ	។

ការបអ្មើ	ពួក	បុ្្ី	ដ៏	កាលាហាន	ទាំរ	អនាះ	

របស់	្ពះវរប្ិាសួគ៌	បាន	ជួ�	ខ្នុំ	ឲ្យ	�ក	ឈ្ះ	

អលើ	អារម្ណ៍	នន	ការខ្ះ	សម្្ថភាព	េភិវឌ្ឍ	

េំណរ	មិ្្ភាព	េស់កល្	កស្ររក	អទពអកាសល្យ	

របស់	ខ្នុំ	អហើ�	បអរកើន	ការទទួលខុស្្ូវ	របស់	ខ្នុំ	

ក្នុរនាម	ជា	ម្�	និរ	ភរិយា	។

្ពះេមចាស់	ពុំ	ដក	�ក	ការសាកល្រ		

អេញ	ពី	ពួកអ�ើរ	ជានិេ្ច	អនាះ	អទ	ប៉ុកន្	ខ្នុំ	ដឹរ	អោ�		

េស់	ពី	េិ្្	ខ្នុំ	ថា	្ទរ់	មន	្ពះទ័�	ជួ�	អ�ើរ		

ឲ្យ	មន	កមលាំរ	ទប់ទល់	នឹរ	ការសាកល្រ	ទាំរ		

អនាះ	ជានិេ្ច	។	◼

អារីលន�វៀរ៉ូនមនយើរ្គវីស្សឺរសាន់តាកាតារីណាបបនទសនបបស៊ីល

ការនៅបនបមើរបស់ខ្នុំក្នុង

ថានាក់យុវនារីដបបកាន់ដ្រ

ពិបាកនឡើងនែើម្ីបំនពញកិច្្ចការ

ននាះ។ខ្នុំពុំែឹងថាខ្នុំអាច្ន្វើវ

នោយរនបៀបណាននាះនទ។



ន្ងៃមួ�នារដូវវសសា	ខ្នុំ	បាន	េូល	អៅក្នុរ	បន្ទប់	

មួ�កដល	អៅអ្កាម	ដំបូល	ផ្ទះ	ខ្នុំ	អហើ�	បាន	

អ�ើញថាវាអលេទឹក	។	ទឹក	បាន	្ជាប	ហូរ	េូល		

តាម	េុរ	កដក	អោល	្បក់	ដំបូល	អៅេអនាលាះ	អផ្ទារ	ពីរ	

នន	ដំបូល	ផ្ទះ	។	ជាអ្េើនឆ្នាំ	មុន	ខ្នុំ	បាន	ជួសជុល	ផ្ទះ	

របស់	ខ្នុំ	ជា	អ្េើនដរ	អហើ�	ោមាន	ការភ័�	ខាលាេ	នឹរ	សាក	

អធ្ើ	គអ្មរ	ថ្ីៗ	អ�ើ�	។	ប៉ុកន្	អៅ	អពល	អនះ	ខ្នុំ	កំពុរ	

្បឈម	មុខ	នឹរ	បញ្ហា	ផ្ទាល់	ខ្លួន	អហើ�	ខ្ះ	ទំនុកេិ្្	។	

ខ្នុំ	ោមាន	អារម្ណ៍	ថា	ខ្នុំ	មន	ភាពរឹរមំ	ខារ	ស្ិអារម្ណ៍	

អដើម្ីអោះ្សា�នឹរអរឿរដំបូលអលេទឹកអនាះអសាះ	

អទាះបីជា	ខ្នុំ	បាន	ដឹរ	ថា	្្ូវ	ជួសជុល	វា	ឲ្យ	បាន	មុន	រដូវ	

រគ្រ	ក្ី	។

មួ�	ឬ	ពីរ	សបា្ហ៍	អ្កា�	មក	ខ្នុំ	បាន	អ�ើរ	អៅអលើ	

ដំបូល	ផ្ទះ	ខ្នុំ	អោ�	មន	កាំបិ្	នក	េំណូក	និរ	ឧបករណ៍	

កដល	មន	ោក់	ជ័រ	បាញ់	ដំបូល	ផ្ទះ	�ក	អៅ	ជាមួ�	ខ្នុំ	។	

ខ្នុំ	បាន	ដឹរ	ថា	ខ្នុំ្្ូវរកកកន្រកដលអលេអនាះ	អហើ�	អ្បើ	

ជ័រ	ស្អិ្	បិទ	វា	។	ប៉ុកន្	ខ្នុំ	មិន	ដឹរ	ថា	កកន្រអលេអនាះអៅ	

្្រ់	ោ	អ�ើ�	។	ខ្នុំ	មន	អារម្ណ៍	ថា	បាក់	ទឹកេិ្្	។		

ខ្នុំ	បាន	ឈប់	មួ�	សន្ទនុះ	អហើ�	េធិសាឋាន	អោ�	ទូលសូម	

ការអ្ិសាឋានរបស់ខ្នុំនៅនលើែំបូលផ្ទះ

្ពះេមចាស់នាំខ្នុំអៅរកេំកកន្រអលេ	អដើម្ី	ខ្នុំ	អាេ	

ជួលជុល	វា	។	ខ្នុំ	បាន	រំពឹរ	ថា	្ទរ់	នឹរ	បគ្ហាញ	ខ្នុំ	េំពី	

កកន្រអលេអនាះ	។	ផ្ទនុ�អៅវិញ	មន	ោក្យ	មួ�	ផុស	

អ�ើរ	ក្នុរ	គំនិ្	ខ្នុំ	៖	ចូរអមងកតមមើល	។

អនាះ	ពុំ	កមន	ជា	េអម្ើ�	កដល	ខ្នុំ	េរ់	បាន	អ�ើ�		

ប៉ុកន្	ខ្នុំ	បាន	ចាប់អផ្ើម	អមើល	ជុំ	វិញ	ខ្លួន	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	បាន		

សម្ឹរ	អផ្្្	អៅអលើ	រន្	ស្មប់	ខ្យល់	អេញ	េូល	មួ�	។	

ខ្នុំ	បាន	កហក	បរ្គរ	ផ្ទះ	្ ូេៗ	ពីរ	អៅ	កក្រ	រន្	ស្មប់	ខ្យល់	

អេញ	េូល	អនាះ	អហើ�	បាន	អ�ើញ	ថា	វា	ហាក់ដូេជា	

កកន្រកដលនាំឲ្យអលេ	។	ខ្នុំ	បាន	កា្់�ក	ជ័រ	កាវ	ចាស់	

កដល	ស្លួ្	អនាះ	អេញ	អហើ�	បាញ់	ជ័រកាវ	ថ្ី	យា៉ារ	អ្េើន	។	

ខ្នុំ	បាន	ប្តូរ	បរ្គរ	ថ្ី	អហើ�	ក្នុរអពល	្ ិេ	ជារ	មួ�	អម៉ារ		

ខ្នុំ	បាន	អធ្ើ	កិេ្ចការ	អនាះ	េប់	សព្	្គប់	។	អារម្ណ៍	នន		

ការបាក់	ទឹកេិ្្	របស់	ខ្នុំ	្្ូវបាន	អលើក	ស្ទលួ�	អ�ើរ	

	អហើ�	ខ្នុំ	មន	អារម្ណ៍	ល្អ	េំអោះ	ខ្លួន	ឯរ	ស្មប់	េ្ី	

កដល	ខ្នុំ	បាន	អធ្ើ	អដើម្ី	អោះ្សា�	បញ្ហា	។	េំ�នុរអពល	

រដូវ	វសសា	បនាទាប់	ខ្នុំបានអមើលកកន្រអលេ		

កដល	អៅក្នុរ	បន្ទប់	អ្កាម	ដំបូល	ផ្ទះ	ខ្នុំ	អនាះ	អហើ�		

បាន	អ�ើញ	ថា	វា	ស្លួ្	!

ខ្នុំ	បាន	គិ្	េំពី	េូលីអវើរ	អ្អឌើរី	កដល	«	ពុំ	បាន	

[	�ក	]	មក	គិ្	អសាះ	អ្្	ពី	សុំ	»	(	គ.	និរ	ស.	

9:7	)	។	ដូេ	ជា	អោក	កដរ	ខ្នុំ	បាន	រំពឹរ	ថា	្ពះេមចាស់	

នឹរ	ផ្ល់	េអម្ើ�	េំអោះ	ការេធិសាឋាន	ខ្នុំ	យា៉ារ	គ្�្សួល	

អោ�	ោមាន	ការខិ្ខំ	ពី	កផ្ក	ខ្នុំ	អសាះ	។	អហើ�	ខ្នុំ	បាន	គិ្	

េំពី	វិញ្ញាណ	របស់	ខ្នុំ	កដល	្្ូវបាន	អលើក	ស្ទលួ�	យា៉ារ	ខាលាំរ	

អពល	ខ្នុំ	បាន	ខិ្ខំ	«	សិកសា	ក្នុរ	គំនិ្	»	(	គ.	និរ	ស.		

9:8	)—គឺ	េអរក្	អមើល	។	ខ្នុំ	ដឹរ	ថា	្ពះេមចាស់	នឹរ		

ពុំ	អធ្ើ	កិេ្ចការ	្គប់	យា៉ារ	ស្មប់	អ�ើរ	អ�ើ�	។	្ទរ់		

នឹរ	ជួ�	អហើ�	កណនាំ	អ�ើរ	ប៉ុកន្	អ�ើរ	ក៏	្្ូវបាន	រំពឹរ	

ថា	អ�ើរ	្្ូវ	អធ្ើ	េ្ី	្គប់	យា៉ារ	ឲ្យ	េស់	ពី	សម្្ថភាព	ខ្លួន	

ផរកដរ	អោ�សារ	ការណ៍	អនះ	នាំ	ឲ្យ	មន	ការរីកេអ្មើន	

ផ្ទាល់	ខ្លួន	។	◼

វ៉នលៀននខច្ូនស៍មីឈីន្គ្នស.រ.អា.

ខ្នុបំ្រូវរកកដន្ងដែលនលច្ននាះប៉ុដន្តខ្នុំពុំែឹងថានៅ

ទីណានឡើយែូនច្្ះខ្នុំបានឈប់មួយសន្ទនុះន្គើយ

អ្ិសាឋាន។

រច្
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៤២
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ខ្នុំគឺជាឪពុកកដលមនសុខភាពល្អ	មនកូនដ៏	្សស់	

សាអា្	ពីរ	នាក់	អហើ�	ជា	សាវាមី	របស់	ភរិយា	ដ៏	េសាចារ្យ	

និរ	ឧសសាហ៍	ពយាយាម	អធ្ើការ	។	ខ្នុំមនការគ្រល្អកដ

លមន្បាក់េំណូលមនអស្ថរភាព	។	ជីវិ្	អ�ើរ	

ហាក់ដូេជា	ល្អឥ្	អខាចាះ	ប៉ុកន្	សាថានភាព	របស់	ខ្នុំ	បាន	

ចាប់អផ្ើម	ក្ប	កាន់ក្	អា្កក់	អ�ើរ	អពល	ខ្នុំ	្្ូវបាន	អធ្ើ	

អរាគវិនិេ្័�	ថា	មន	ជំរឺ	មហារីក	បំពរ់	ក	គឺ	ជា	មហារីក	

មួ�	្បអភទ	កដល	អកើ្	អៅ	កបាល	និរ	ក	។

អៅ	្ោ	អនាះ	ខ្នុំ	កំពុរ	បអ្មើ	ជា	ទី្បឹកសា	របស់	ប៊ីស្សព	

អហើ�	អ�ើរ	កំពុរអធ្ើការ្បកួ្	កីឡាបាល់អបាះ	្បចាំ	

ឆ្នាំ	របស់	អ�ើរ		អៅ	្ពះវិហារ	កាល	ខ្នុំ	ចាប់អផ្ើម	ឈឺ	ជា	

ទម្ន់	។	ខ្នុំ	បាន	អៅ	ជួប	អវជ្ជបណ្ិ្	អហើ�	អ្កា�	ពី	

ការអធ្ើអ្ស្	ក្នុរ	មន្ទីរ	ពិអសាធន៍	ោ្់	បាន	្បាប់	ថា	ខ្នុំ	

មន	មហារីក	បំពរ់	ក	ដំោក់	កាល	ទី	4	។	ខ្នុំបារម្	

និរ	មន	ការភ័�	ខាលាេ	។	ខ្នុំ	ឆ្ល់	ថា	្បសិនអបើ	អនះ	គឺ	

ជា	ទីបញ្ចប់នន	ជីវិ្	ខ្នុំ	អហើ�	អ្ើ	េ្ី	នឹរ	អកើ្	អ�ើរ	េំអោះ	

្គួសារ	ខ្នុំ	្បសិនអបើ	ខ្នុំ	សាលាប់	អនាះ	។	េ្ី	មួ�	កដល	ខ្នុំ	

ពិ្ជា	អាេ	ពឹរ	កផ្អក	អៅ	អលើ	បានស្មប់	ការកណនាំ	និរ	

ការលួរអោម	អនាះ	គឺ	ការេធិសាឋាន	អៅ	្ពះវរបិតាសួគ៌	។

ន្រើននះជាទីបញ្ចប់ននេីវិ្ររបស់ខ្នុំឬ?

បី	នថ្	បនាទាប់	ពី	ការេធិសាឋាន	ជាប់	ជានិេ្ច	របស់	ខ្នុំ	មក		

ខ្នុំ	មន	អារម្ណ៍	ថា	មន	សំអ�រ	្សទន់	មួ�	ខ្សឹប	្បាប់	

ខ្នុំ	ថា	«	កុំ	ខាលាេ	អ�ើ�	»	។

ចាប់	តាំរ	ពី	្ោ	អនាះ	មក	អសេក្ីភ័�	ខាលាេ	នឹរ	

ការសាលាប់	ោមាន	អៅក្នុរ	គំនិ្	ខ្នុំ	អទៀ្	អ�ើ�	។	េ្ីៗ		

្គប់	យា៉ារ	អៅ	ក្	លំបាក	ស្មប់	ខ្នុំ	។	មន	្ោ	មួ�	

កដល	ខ្នុំ	ពុំ	អាេ	អលប	អាហារ	បាន	អ�ើ�	អហើ�	ខ្នុំ	ឈឺ	

យា៉ារ	ខាលាំរ	កដល	ពិបាក	នឹរ	អគរ	បាន	ប៉ុកន្	ខ្នុំ	ពុំ	កដល	

អបាះបរ់	ឬ	គ្ក	កបរ	អេញ	ពី	្ពះ	អ�ើ�	—	អហើ�	្ទរ់	

បាន	ជួ�	ដល់	ខ្នុំ	។

ជំរឺ	មហារីក	របស់	ខ្នុំ	បាន	ទុក	ឲ្យ	ខ្នុំ	រស់	បាន	អ្េើន		

ជារ	18	ឆ្នាំ	អទៀ្	។	ខ្នុំ	ពុំ	ដឹរ	ថា	្ពះ	នឹរ	េនុញ្ញា្	ឲ្យ		

ខ្នុំ	រស់	បាន	�ូរ	ប៉ុោណ	អនាះ	អទ	ប៉ុកន្	ខ្នុំ	សបបា�	េិ្្	ថា		

ខ្នុំ	អាេ	អៅក្	បអ្មើ	បរប្អតូន	្បុស្សី	របស់	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	ដឹរ	ថា	

្ពះវរបិតាសួគ៌	របស់	អ�ើរ	ពុំ	ទុក	អ�ើរ	អចាល	ឬ	អបាះបរ់	

អ�ើរ	អ�ើ�	។	អហើ�	្បសិនអបើ	អ�ើរ	េរ់	ទទួល	បាន	

ពរជ័�	ពី	្ពះ	អ�ើរ	ពុំ	្្ូវ	ទុក	្ទរ់	អចាល	ឬ	អបាះបរ់		

្ទរ់	អ�ើ�	។	◼

សាំសុន្គូទីបកុង្គុងកុងបបនទសច្ិន



៤៤ លីអា្គូណា

នោយនដស្ីនីយា៉ាម្បូ

ទាំ
រ	ឪពុក	និរ	ម្�	របស់	ខ្នុំ	បាន	បអ្មើ	

អបសកកម្	។	តាំរ	ពីអៅអក្រ	ខ្នុំ	បាន	សា្ប់	

េំពី	អរឿរ	រា៉វ	អបសកកម្	របស់	ពួកោ្់	អហើ�	

្សនម	គិ្	ដល់	នថ្	កដល	ខ្នុំ	អាេ	បអ្មើ	្ពះេមចាស់	ក្នុរនាម	

ជា	េ្ក	ផ្សព្ផសា�	សាសនា	អពញ	អម៉ារ	។

ការអរៀបេំ	ខ្លួន	ស្មប់	អបសកកម្	គឺ	ជា	អពលអវោ	

មួ�	ដ៏	មន	្ នម្	បំផុ្	ក្នុរ	ជីវិ្	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	ខិ្	េូល	កាន់ក្	

ជិ្	្ពះេមចាស់	ជារ	មុន	។	ខ្នុំ	បាន	ទទួល	ការអៅ	

បអ្មើ	អបសកកម្	របស់	ខ្នុំ	អៅ	អបសកកម្	ប៊ុ�ោកប៉ស	

ហុរ្គី	អហើ�	បាន	េូល	មជ្ឈមណ្ល	បំោក់បំប៉ន	

េ្ក	ផ្សព្ផសា�	សាសនា	(	េិម.	ធី.	ស៊ី.	)	អោ�	

បាន	តាំរេិ្្	ថា	ថាវា�	េ្ីៗ	ទាំរេស់របស់ខ្នុំ	អៅ	

្ពះវរបិតាសួគ៌	។

ការអៅ	េិម.	ធី.	ស៊ី.	គឺ	ជា	បទពិអសាធន៍	ខារ	

វិញ្ញាណ	ដ៏	េសាចារ្យ	ស្មប់	ខ្នុំ	។	អពល	ខ្នុំ	ខិ្	កាន់ក្	ជិ្	

្ពះេមចាស់	ខ្នុំ	បាន	េធិសាឋាន	អោ�	អសាមាះស	ថា	ខ្នុំ	មន	

ឆន្ទៈ	អធ្ើ	េ្ី	្គប់	យា៉ារ	កដល	្ទរ់	សុំ	អហើ�	សនយា	ថា	ខ្នុំ	

នឹរ	្សឡាញ់	្បជាជន	ហុរ្គី	ឲ្យ	េស់	ពី	ដួរ	េិ្្	ខ្នុំ	។

អៅ	ជិ្	េុរ	បញ្ចប់	នន	បទពិអសាធន៍	អៅ	េិម.	ធី.	ស៊ី.	

ខ្នុំ	បាន	ឈឺ	។	បនាទាប់	ពី	ស្មក	អៅ	ផ្ទះ	មួ�	រ�ៈ	អពល	ខ្ី	

អដើម្ី	ឲ្យ	្សួល	ខ្លួន	អ�ើរ	វិញ	មក	ខ្នុំ	បាន	ទទួល	ឱកាស	

អដើម្ី	បន្	អបសកកម្	របស់	ខ្នុំ	អៅ	្បអទស	ហុរ្គី	។	

ខ្នុំ	បាន	ោក់	ឲ្យ	អធ្ើ	ជា	នដគូ	នឹរ	ស៊ិអស្ទើរ	សាន់សសាញ	

អណស្តូរ	ជា	េ្ក	បំោក់បំប៉ន	ដ៏	េសាចារ្យ	កដល	បាន	

បអ្រៀន	ខ្នុំ	េំពី	រអបៀប	ទទួលសារល់	អសេក្ីអមតា្	ករុោ	ដ៏	

ទន់	ភ្ន់	និរ	េពហែតូ្អហ្ុ	ពី	្ពះេមចាស់	អរៀររាល់	នថ្	។

ពីរ	បី	កខ	អ្កា�	មក	ខ្នុំ	បាន	ធាលាក់	ខ្លួន	ឈឺ	ម្រ	អទៀ្	។	

អទាះបីជា	ស៊ិអស្ទើរ	អណស្តូរ	និរ	ខ្នុំ	បាន	បន្	ខិ្ខំ	អធ្ើ	ការ	

េស់	ពី	សម្្ថភាព	ក្ី	ខ្នុំ	្្ូវ	្្�ប់	អៅ	ផ្ទះ	វិញ	ម្រ	អទៀ្	។

ក្នុរ	េិ្្	ខ្នុំ	បាន	គិ្	ថា	ខ្នុំ	បាន	អធ្ើ	ឲ្យ	្ពះេមចាស់	

ខក	្ពះទ័�	អោ�សារ	ខ្នុំ	ពុំ	បាន	បអ្មើ	អបសកកម្	

«	អពញអលញ	»	។	ខ្នុំ	បាន	អជឿ	ថា	អៅក្	មន	ជនជា្ិ	

ហុរ្គី	កដល	ខ្នុំ	«	គប្ី	»	បអ្រៀន	្បសិនអបើ	ខ្នុំ	ពុំ	ឈឺ	

អនាះ	។	ខ្នុំ	បាន	ឆ្ល់	ថា	អ្ើ	ខ្នុំ	ោមាន	អសេក្ីជំអនឿ	្គប់្ោន់	

អដើម្ី	បាន	ជា	សះ	អស្ើ�	ឬ	អ្ោះ	្ពះេមចាស់	ការោរ	េ្ក	

ផ្សព្ផសា�	សាសនា	របស់	្ទរ់	។	ខ្នុំ	ពុំធាលាប	់ចា្់ទុក	ថា	

ការលះបរ់	របស់	ខ្នុំ	េំអោះ	្ពះេមចាស់	អនាះ	នឹរ	ពុំ	កមន	ជា	

ការថាវា�	អពល	អវោ	ក្នុរ	ជីវិ្	ខ្នុំ	ក្	មួ�	ឆ្នាំ	កន្ះ	ប៉ុអោណះ	

អនាះ	អទ	ប៉ុកន្	គឺ	ជា	ការលះបរ់	នូវ	អបសកកម្	មួ�	កបប	

កដល	ខ្នុំ	បាន	នលលក	ទុក	ជា	មុន	។

ការម្សាវម្ជាវរបស់េ្នុំនៅផ្រះក្ននុងការដសវងរកអតថែន័យ

អពល	ខ្នុំ	អដើរ	អេញ	ពី	�ន្អហាះ	្្�ប់	មក	ផ្ទះ	

វិញ	អនាះ	ខ្នុំ	ពុំ	អាេ	្ទាំ	មិន	គិ្	មិន	បាន	ថា	ខ្នុំ	បាន	ទុក	

កិេ្ចការ	ដ៏	សំខាន់	បំផុ្	នន	ជីវិ្	ខ្នុំ	មួ�	េអន្ើរ	អៅក្នុរ	្ ំបន់	

អបសកកម្	អហើ�	។	វា	្្ូវការ	អពលអវោ	ប៉ុកន្	ខ្នុំ	បាន	

ដឹរ	ថា	មន	កិេ្ចការ	អៅ	ផ្ទះ	កដល	នឹរ	អធ្ើ	ឲ្យ	ជីវិ្	ខ្នុំ	មន	

ន័�	ផរកដរ	។

មិន	ថា	អហ្ុផល	របស់	េ្ក	ក្នុរការ	្្�ប់	មក	ពី	

អបសកកម្	វិញ	មុន	កំណ្់	ជា	េ្ី	អនាះ	អទ	សូម	សអ្មេ	េិ្្	

នថ្	អនះ	អដើម្ី	អធ្ើ	ឲ្យ	បទពិអសាធន៍	អនះ	អបាះ	ជំហាន	មៅមុខ	

អៅក្នុរ	ការរីកេអ្មើន	របស់	េ្ក	ពុំ	កមន	ជា	ការអដើរ	ថ�	

អ្កា�	អនាះ	អ�ើ�	។	ខ្នុំ	្្�ប់	មក	ផ្ទះ	វិញ	អោ�សារ	ក្	

រានរនបៀបជានម្ចើនក្ននុងការ

បន្បនម្មើម្្រះអរាចាស់នឈិង

ដសវងយល់អំ្ីអតថែន័យ

បនាទាប់្ ីការម្តលប់មក្ ី

នបសកកម្មវិញនលឿនមុន

កំណត់។

ការប្រលប់មកផ្ទះវិញមុន
ការនបរោងទុក



 ដខមករាឆ្នាំ២០១៨ ៤៥

យ
ុវម
ជ
្ឈិម
វ័យ

បញ្ហា	សុខភាព	ប៉ុកន្	េ្ក	អផ្សរ	អទៀ្	្្�ប់	មក	ផ្ទះ	វិញ	

អោ�	អហ្ុផល	អផ្សរ	ជាអ្េើន	រួមមន	ទាំរ	ការ្ប្ពឹ្្	

រំលរ	ផរកដរ	។	ជា	លទ្ផល	អយាបល់	មួ�	េំនួន	ខារ	

អ្កា�	អនះ	ពុំ	អាេ	េនុវ្្	អៅនឹរ	សាថានភាព	របស់	េ្ក	

អ�ើ�	។	សូម	េធិសាឋាន	ទូល	អៅ	្ពះេមចាស់	អដើម្ី	

កស្ររក	មអធយាបា�	នានា	អដើម្ី	បអ្មើ	្ទរ់	អពល	្្�ប់	

អៅ	ផ្ទះ	វិញ	។	ឧទាហរណ៍	្បសិនអបើ	េ្ក	្្�ប់	អៅ	ផ្ទះ	

វិញ	អោ�សារ	ក្	ការ្ប្ពឹ្្	រំលរ	អហើ�	ពុំ	ទាន់	មន	

ភាពសក្ិសម	េូលរួម្ពះវិហារបរិសុទ្	អៅ	អ�ើ�	អនាះ	

េ្ក	អាេ	អៅក្	រក	អ�ើញ	េ្្ថន័�	អពល	េ្ក	អដើរ	ជុំ	វិញ	

បរិអវណ	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	ជា	អទៀរទា្់	អហើ�	តាំរេិ្្	

ថា	នថ្	ោ	មួ�	នឹរ	្្�ប់	អៅ	កាន់	្ពះដំោក់	ដ៏	

បរិសុទ្	របស់	្ទរ់	វិញ	។

អ្្	ពី	ការអាន	្ពះគមពេីរ	េធិសាឋាន	និរ	េូលរួម	

្ពះវិហារ	ជំហាន	នីមួ�ៗ	ខារ	អ្កាម	អនះ	ស្ី	េំពី	ដំអណើរ	

របស់	ខ្នុំ	គឺ	វា	សំខាន់	េំអោះ	ការជា	សះអស្ើ�	របស់	ខ្នុំ	។

១.្រន្មានទំន្ក់ទំនង

ជំហាន	ដំបូរ	របស់	ខ្នុំ	ក្នុរការ	រក	អ�ើញ	េ្្ថន័�	

អៅក្នុរ	ជីវិ្	ខ្នុំ	គឺ	បន្	មន	ទំនាក់ទំនរ	ជាមួ�	

ពួកបរិសុទ្	និរ	េ្ក	ផ្សព្ផសា�	សាសនា	អៅ	្បអទស	

ហុរ្គី	។	ដ្ិ្	ជួនកាល	ខ្នុំ	បាន	រស់អៅ	ដូេ	នថ្	អរៀបេំ	

ក្នុរ	អបសកកម្	ខ្នុំ	អពល	ខ្នុំ	ទទួល	េ៊ីកម៉ល	ពី	ស៊ិអស្ទើរ	

អណស្តូរ	និរ	នដ	គូ	អៅ	េិម.	ធី.	ស៊ី.	របស់	ខ្នុំ	។	ជួលកាល	

ខ្នុំ	ហា៊ាន	សារភាព	ថា	វា	ពុំ	គ្�	្សួល	អ�ើ�	ក្នុរ	ការអាន	

េ៊ីកម៉ល	ពី	នដគូ	ក្នុរ	អបសកកម្	របស់	ខ្នុំ	ឬ	និយា�	ជាមួ�	

ពួក	េ្ក	ហុរ្គី	កដល	ខ្នុំ	នឹក	យា៉ារ	ខាលាំរ	។	ប៉ុកន្	អពល	ខ្នុំ	

្កអ�ក	អមើល	អ្កា�	វិញ	ខ្នុំ	ដឹរ	ថា	វា	គឺ	ជា	អរឿរ	សំខាន់	

ចាំបាេ់	ក្នុរការ	ជា	សះអស្ើ�	របស់	ខ្នុំ	កដល	បាន	សា្ប់	ឮ	

េំពី	េព្តូ្អហ្ុ	នានា	កដល	បាន	អកើ្	មន	អៅ	ទីអនាះ	។

២.សធ្វើលិ្រិសក្សៅសលើអ៊ិនសធើរបណត

ប្អតូន	្បុស	ខ្នុំ	កដល	បាន	ទទួល	ការោស់អ្ឿន	ដ៏	

ទន់ភ្ន់	ពី	ម្�	ដ៏	ឈ្លាស	នវ	របស់	ខ្នុំ	បាន	អធ្ើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	អជឿ	

ក្នុរការ	ចាប់អផ្ើម	អធ្ើ	លិបិ្កម	។	ក្នុរការ	ចាប់អផ្ើម	ខ្នុំ	

បាន	អធ្ើ	លិបិ្កម	អឈ្មាះ	មួ�	េំនួន	អដើម្ី	ផ្រប់	េិ្្	ោ្់	

ប៉ុកន្	នថ្	មួ�	មន	បញ្ជី	អឈ្មាះ	ជនជា្ិ	ហុរ្គី	មួ�	បាន	

ផុស	អ�ើរ	អៅអលើ	អេ្ករ់	កុំព្យតូទ័រ	របស់	ខ្នុំ	។	្ពះវិញ្ញាណ	

បាន	សន្ប់	អលើ	ខ្នុំ	អហើ�	បអ្រៀន	ខ្នុំ	ថា	ខ្នុំ	អៅក្	អាេ	ជួ�	

នាំ	្ពលឹរ	របស់	ពួក	ហុរ្គី	ឲ្យ	មក	កាន់	្ពះ្គីស្ទ	—	

្ោន់ក្	ពួកអគ	អៅ	កផ្ក	រាខាងមទៀត	នន	វាំរនន	ប៉ុអោណះ	!

៣.ដាក់សោលសៅ

បនាទាប់	ពី	អបសកកម្	អោលអៅ	មុន	អបសកកម្	របស់	

ខ្នុំ	ទាំរេស់	ហាក់ដូេ	ជា	ពុំ	អាេ	សអ្មេ	បាន	អ�ើ�	

ជាមួ�	នឹរ	សាថានភាព	ថ្ី	នន	សុខភាព	របស់	ខ្នុំ	អនះ	។	ប៉ុកន្	

ជាមួ�	នឹរ	អពលអវោ	ខ្នុំ	ដឹរ	ថា	មន	អោលអៅ	កដល	

ខ្នុំ	អាេ	សអ្មេ	បាន	អទាះបីជា	ខ្នុំ	អដក	ឈឺ	អៅ	អលើ	ក្គ	

ក្ី	។	ខ្នុំ	ោក់	អោលអៅ	កបប	អនាះ	ដូេជា	ការអាន	អសៀវអៅ	

Jesus the Christ	ថា	ជា	«	អោលអៅ	អផ្ក	»	អហើ�	

ខិ្ខំ	សអ្មេ	អោលអៅ	អនាះ	អរៀររាល់	នថ្	។



ោំ្ទ	កផ្ក	ការអធ្ើ	លិបិ្កម	។	អនះ	គឺ	ជា	អបសកកម្	មួ�	

កដល	ខ្នុំ	អាច	អធ្ើ	បាន	!*

៦.្រសសងៀនថ្នាក់សរៀ្រចំខលៃលួន្រសស្ើស្រេកក្្

អៅអពល	ខ្នុំ	បាន	្គប់្គរ	សាថានភាព	សុខភាព	ខ្នុំ	

បាន	្បអសើរ	ខ្នុំ	បាន	ចាប់អផ្ើម	សិកសា	អៅ	មហា	វិទយាល័�	

សហគមន៍	េំ�នុរ	អពល	អធ្ើ	អបសកកម្	របស់	ខ្នុំ	តាម	

េ៊ិនអធើរកណ្	។	ខ្នុំ	្្ូវបាន	សូម	ឲ្យ	បអ្រៀន	ថានាក់	អរៀបេំ	

ខ្លួន	បអ្មើ	អបសកកម្	អៅ	ថានាក់	វិទយាសាថាន	កក្រ	អនាះ	។	

ការបអ្រៀន	ជួ�	ខ្នុំ	ឲ្យ	ដឹរ	ថា	ក្ីសាទរ	របស់	ខ្នុំ	េំអោះ	

កិេ្ចការ	ផ្សព្ផសា�	សាសនា	ពុំ	បាន	រល្់	អទ	អហើ�	ថា	

អបសកកម្	ខ្ី	របស់	ខ្នុំ	បាន	ផ្ល់	បទពិអសាធន៍	ជាអ្េើន	

ដល់	ខ្នុំ	កដល	អាេ	មន	្បអយាជន៍	ដល់	សិស្ស	របស់	ខ្នុំ	។

៧.េ្័សគចិត្សៅអិ្.ធតី.េ៊ី

បនាទាប់	ពី	បាន	េូលអរៀន	មហាវិទយាល័�	អៅ		

ជិ្	ផ្ទះ	ខ្នុំ	បាន	អជាគជ័�	េស់	រ�ៈអពល	មួ�	ឆ	មស	

មក	ខ្នុំ	បាន	ប្តូរ	អៅ	រស់អៅ	រដ្ឋ	�ូថាហ៍	ស.រ.អា.	អដើម្ី	

េូលអរៀន	ប៊ី.វា៉�.�ូ	។	អពល	ដំបូរ	ខ្នុំ	ពិបាក	អដើរ	អៅ	

កក្រ	េិម.	ធី.	ស៊ី.	្បូវ៉ូ	ោស់	អោ�	អ្ោះ	ក្	អារម្ណ៍	

រអេៀស	េិ្្	។	ប៉ុកន្	ខ្នុំ	បាន	ចាប់អផ្ើម	ស្័្គ	េិ្្	អរៀររាល់	

សបា្ហ៍	អៅ	េិម.	ធី.	ស៊ី	អហើ�	បាន	អ�ើញ	ថា	វា	គឺ	ជា	

ការជាសះអស្ើ�	ក្នុរការ	ជួប	េ្ក	ផ្សព្ផសា�	សាសនា	ដ៏	

េសាចារ្យ	្្ូវបាន	បញ្ជតូន	អៅ	បអ្មើ	្បជាជន	ហុរ្គី	ដ៏	គួរ	ឲ្យ	

្សឡាញ់	របស់	ខ្នុំ	។

៨.សធ្វើកិច្ចការសពរះវិហារ្ររិេុទ្ធ

្ស្ី	ជនជា្ិ	ហុរ្គី	មនាក់	អឈ្មាះ	អេឌី្	បាន		

អរៀបេំ	អឈ្មាះ	ជិ្	150000	ស្មប់	្ពះវិហារ		

បរិសុទ្	បាន	សូម	ឲ្យ	ខ្នុំ	�ក	អឈ្មាះ	មួ�	េំនួន	របស់		

ោ្់	អៅ	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	។	វា	គឺ	ជា	េំណរ	មួ�	ក្នុរការ	

អធ្ើ	ពិធីបរិសុទ្	នន	អសេក្ីសអ្គ្រះ	ស្មប់	្បជាជន	

ហុរ្គី	ទាំរ	អនាះ	។

ការ្យោបាលនោយសន្សរឹមៗរាមរយៈកឈិច្ចការរបស់ម្ទង់

ការបអ្មើ	អបសកកម្	គឺ	ជា	សុបិន	ដ៏	សំខាន់	បំផុ្	

នន	ជីវិ្	របស់	ខ្នុំ	អហើ�	អោ�	�ល់	បាន	អនាះ	គឺ	ថា	ខ្នុំ	

មន	អារម្ណ៍	បា្់បរ់	អពល	ខ្នុំ	បាន	្្�ប់	មក	ផ្ទះ	វិញ	

មុន	ការអ្ោរ	ទុក	។	ខ្នុំ	មន	ការពិបាក	និយា�	េំពី	

អបសកកម្	របស់	ខ្នុំ	េស់	មួ�	រ�ៈ	។	ខ្នុំ	្្ូវ	ទប់ទល់	នឹរ	

អារម្ណ៍	នន	ភាពបរាជ័�	។	ខ្នុំ	្្ូវ	អរៀន	េំពី	រអបៀប	វិនិេ្័�	

្នម្	នន	អបសកកម្	ខ្នុំ	តាមរ�ៈ	បំណរ	្បាថានា	របស់	ខ្នុំ	

ក្នុរការ	បអ្មើ	ជារ	រ�ៈអពល	នន	ការបអ្មើ	។	អទាះជា	អៅ	

៤.សតឡ្រ់សៅសរៀនវិញ

អោលអៅ	មួ�	មុន	អបសកកម្	របស់	ខ្នុំ	គឺ		

អរៀន	ឲ្យ	េប់	មហាវិទយាល័�	។	ខណៈ	កដល	ការអៅ		

អរៀន	មន	ការលំបាក	អោ�សារ	ជំរឺ	របស់	ខ្នុំ	និរ		

ការអៅជួប	អវជ្ជបណ្ិ្	ជាប់ោប់	អនាះ	ឪពុក	ខ្នុំ	បាន		

អលើក	ទឹកេិ្្	ខ្នុំ	ឲ្យ	អរៀន	ថានាក់	តាម	េ៊ិនអធើរកណ្	ពី		

សាកលវិទយា	្ពិកហាំ	�៉រ់	ថានាក់	សិកសា	ឯករាជ្យ	។		

អនះ	ពុំ	កមន	្ោន់ក្	ជា	អោលអៅ	អផ្ដក	កដល	អាេ		

សអ្មេ	បាន	អនាះ	អទ	ប៉ុកន្	ខ្នុំ	ក៏	បាន	ដឹរ	កដរ	ថា		

ខ្នុំ	មន	សម្្ថភាព	អធ្ើ	អោលអៅ	មុន	អបសកកម្		

កាន់ក្	អ្េើន	អ�ើរ	ជារ	ខ្នុំ	បាន	គិ្	ពីមុន	ថា	ខ្នុំ	អាេ		

អធ្ើ	បាន	អៅ	អទៀ្	។

៥.្រសស្ើស្រេកក្្តា្អ៊ិនសធើរបណត

នា	នថ្	មួ�	អៅ	្ពះវិហារ	បរ្សី	មនាក់	បាន	អដើរ		

មក	ជួប	ម្�	ខ្នុំ	អហើ�	និយា�	ថា	«	អ្ើ	េ្ក	ដឹរ	អទ	

ថា	អដស្ទីនី	អាេ	បអ្មើ	អបសកកម្	អធ្ើ	លិបិ្កម	តាម	

េ៊ិនអធើរកណ្	បាន	?	»	សំណួរ	កដល	ពុំ	បាន	រំពឹរ	ទុក		

អនះ	គឺ	ជា	េអម្ើ�	េំអោះ	ការេធិសាឋាន	របស់	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	អាេ	

បអ្មើ	្ពះេមចាស់	េស់	រ�ៈអពល	្បាំបួន	កខ	ក្នុរនាម	ជា	

េ្ក	ផ្សព្ផសា�	សាសនា	កផ្ក	អសវាកម្	សាសនាេ្ក	
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ដង្វាយដដលអាចទទរួលយកបាន

«បបាកែដមននយើងបបាប់អ្កជាបបាកែថាកាលនយើងបបទានបពះបញ្្រ្តិណាមួយឲ្យពួកកូនមនុស្សន្វើកិច្្ចការែល់បពះនាម

នយើងន្គើយពួកនគនច្ញនៅនោយអស់ពីកមាលាំងរបស់ពួកនគនិងនោយអស់ពីសម្រ្ថភាពដែលពួកនគមាននែើម្ីបបបពឹ្រ្តកិច្្ចការ

ននាះន្គើយពយោយមនោយមិនឈប់ឈរន្គើយពួកខាមាំងសប្រូវរបស់នគមកនលើពួកនគន្គើយបង្ខាបង្ខាំងពួកនគមិនឲ្យន្វើកិច្្ចការ

ននាះនឡើយនមើលច្ុះគឺជាការចាំបាច់្ែល់នយើងនឹង្របមូវកិច្្ចការននាះពីនែននពួកកូនមនុស្សទាំងននាះនទៀ្រនឡើយប៉ុដន្តប្រូវ

ទទួលនូវែង្វាយទាំងឡាយរបស់ពួកនគវិញ»។

—នោលលទ្ធឈិនឈិងនសចក្ីសញ្ញា១២៤:៤៩

នយាបល់្ នលែរឹរះសម្រាប់ឪ្ុករាតាយ

ខាងនបកាមននះគឺជាបញ្ជីននច្ំណុច្ដែលប្រូវពិចារណា៖

• ទុកនពលនវលាឲ្យកូនរបស់អ្កមានការនសាកនៅ

និងការពយោបាលច្ុះ។

• បបាប់កូនរបស់អ្កជានរឿយៗអំពីនសច្ក្តីបសឡាញ់ែ៏

្ំន្ងដែលអ្កមានច្ំនពាះពួកនគ។

• នលើកទឹកច្ិ្រ្តពួកនគឲ្យេួបបបធាននស្តកនិងប៊ីស្សព

របស់អ្កជានទៀងទា្រ់។

• សួរកូនរបស់អ្កថាន្រើពួកនគច្ង់ឲ្យមនុស្សែនទែឹង

នបច្ើនប៉ុណាណអំពីន្គ្រុផលដែលពួកនគប្រឡប់មក

ផ្ទះវិញននាះ។

• ឲ្យអ្កែនទែឹងថាកូនអ្កនៅផ្ទះន្គើយអ្កមាន

ច្ិ្រ្តរំនភើបក្នុងការេួបពួករោ្់រវិញ។

• ទុកនពលឲ្យកូនរបស់អ្កនិយយជាមួយអ្កអំពី

នបសកកម្មនោយដច្កចាយទាំងបទពិនសា្ន៍ែ៏

អសាចរ្យនិងលំបាក។

• នលើកទឹកច្ិ្រ្តកូនអ្កឲ្យអ្ិសាឋានអំពីអវីដែលប្រូវន្វើ

បនាទាប់នទៀ្រក្នុងេីវិ្រន្គើយេួយនបជាមដបេងនលើ

ការសនបមច្ច្ិ្រ្តពួកនគនទាះបីពួកនគច្ង់ប្រឡប់នៅ

នបសកកម្មវិញក្តី។

អពល	អនាះ	ខ្នុំ	មិន	បាន	ដឹរ	េំពី	អរឿរ	អនះ	ក្ី	ជំហាន	នីមួ�ៗ	

អបាះ	អឆ្ពាះ	អៅរក	េ្្ថន័�	ក្នុរ	ជីវិ្	របស់	ខ្នុំ	ក៏	បាន	នាំ	មក	

នូវ	ការពយាបាល	ផរកដរ	។

េស់	រ�ៈអពល	ជា	អ្េើន	ឆ្នាំ	ខ្នុំ	បារម្	ថា	ការ		

្្�ប់	អៅ	្បអទស	ហុរ្គី	វិញ	នឹរ	អធ្ើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	មន		

អារម្ណ៍	កសន	លំបាក	។	ទីបំផុ្	អពល	ខ្នុំ	បាន	អធ្ើ		

ដំអណើរ	អៅ	ទីអនាះ		រហូ្	ដល់	នថ្	ទី	ពីរអទើប	ខ្នុំ	បាន	ដឹរ	ថា		

ខ្នុំ	មិន	្ោន់ក្	ោមាន	អារម្ណ៍	ឈឺ	ចាប់	អនាះអទ	ខ្នុំ	កថម		

ទាំរ	មន	េំណរ	យា៉ារ	ខាលាំរ	កដល	បាន	្្�ប់	អៅ	

ទីអនាះ	វិញ	។	អ្កា�	មក	ខ្នុំ	បាន	ដឹរ	ថា	្ពះវរបិតាសួគ៌	

បាន	្បទាន	ឱកាស	ដល់	ខ្នុំ	ឲ្យ	ទទួល	បទពិអសាធន៍	

នន	េំោេ	នន	ការពយាបាល	នន	ដគ្វា�ធួន	របស់	

្ពះេរ្គសអ្គ្រះ	។	ឥ�តូវ	អនះ	ខ្នុំ	ដឹរ	ថា	តាមរ�ៈ	

ដគ្វា�	ធួន	របស់	្ពះអ�ស៊ូវ	្គីស្ទ	េ្ីៗ	្គប់	យា៉ារ	នឹរ	

ដំអណើរការ	បាន	្្ឹម្្ូវ	អៅអពល	េុរ	អ្កា�	។	◼

អ្កនិពន្ធរស់មៅក្នុងរដ្ឋអារីស្សញូណាស.រ.អា.។

*អ្កផ្សពវផសាយសាសនាដែលប្រឡប់ពីនបសកកម្មវិញមុនកំណ្រ់

ជានបច្ើនបន្តបនបមើជាអ្កផ្សពវផសាយសាសនាដផ្កនសវកម្មសាសនា

វ័យនក្មង។សូមេួបជាមួយប៊ីស្សពឬបបធានសាខារបស់អ្កសបមាប់

ព័្រ៌មានបដន្ថម។

នយាបល់្ នលែរឹរះសម្រាប់សរាជឈិកវរួដ

វពិបាកែឹងអំពីអវីដែលប្រូវនិយយនពលអ្កផ្សពវផសាយ

សាសនាប្រឡប់មកផ្ទះវិញមុនការរំពឹងទុក។អ្កអាច្

េួយែល់ការផ្លាស់ប្តញូរេីវិ្ររបស់ពួកដែលប្រឡប់មកផ្ទះ

វិញតាមរយៈការសាវាគមន៍ពួកនគបង្ហាញក្តីបសឡាញ់អ្ក

ែល់ពួកនគន្គើយដ្្ងអំណរគុណពួកនគដែលបានបនបមើ

នបសកកម្ម។

អ្កអាច្ពុំែឹងអំពីមូលន្គ្ុរដែលអ្កផ្សពវផសាយននាះ

ប្រឡប់មកផ្ទះវិញន្គើយន្គ្ុរផលននាះបបដ្គលជាវ

ផ្ទនុយពីអវីដែលអ្ករំពឹងទុក។សូមច្ងចាំថាែំនណើរការនន

ការពយោបាលរបស់ពួកនគគឺរវងពួកនគនិងបពះអមាចស់ន្គើយ

ថាពួកនគបរោន់ដ្រែឹងថាអ្ករោំបទពួកនគ។

វអាច្ជានរឿងល្អបបសិននបើអ្កផ្សពវផសាយសាសនាននាះ

ដច្កចាយអំពីបទពិនសា្ន៍ពួកនគមកពីនបសកកម្មនៅក្នុង

បរិយកាសមួយបបកបនោយសុវ្រ្ថិភាព។ទទួលសាគាល់ថា

ពួកនគប្រូវការនពលមួយច្ំនួនពីមុនពួកនគអាច្និយយអំពី

នបសកកម្មរបស់ខ្លួន។បបសិននបើអ្កច្ង់ឲ្យអ្កផ្សពវផសាយ

សាសនាននាះដច្កចាយនរឿងមួយនៅក្នុងថានាក់សូមទូរសព្ទ

នៅពួកនគជាមុននែើម្ីសូមបបសិននបើពួកនគបពមដច្កចាយ

អំពីនរឿងននាះ។

ធនធាននានានដើម្បីជរួយ

ថានាក់ែឹកនាំអាច្ទទួលបានការយល់ែឹងនិងដសវងរកមន្យោបាយនានាតាមអ៊ិនន្ើរដណ្រនែើម្ីេួយអ្កផ្សពវផសាយសាសនា

ដែលប្រឡប់មកផ្ទះវិញមុនកំណ្រ់នៅនគ្គទំព័រministering .lds .org។



៤៨ លីអា្គូណា

នោយប៉ូននៀន(នេវលី្)នៅ

ថានាក់សិកាខាសាលានិងថានាក់វិទយោសាថាន

ដអ
លអឌើរ	េិមរ័សុល	បា�ឺដ	ក្នុរ	កូរ៉ុម	នន	

ពួក	សាវក	ដប់ពីរ	នាក់	មន	្បសាសន៍	

ថា	«	ពិភពអោក	សព្នថ្	អនះ	កាន់ក្	មន	

ឧបសគ្គ	ជារ	.	.	.	កាល	ពីអ្េើន	ឆ្នាំ	មុន	។	�ុវជន	និរ	

�ុវនារី	របស់	អ�ើរ	មន	ការរំខាន	អារម្ណ៍	ក្នុរ	ការអរៀបេំ	

ខ្លួន	បអ្មើ	អបសកកម្	និរ	ជីវិ្	េនាគ្	ដ៏	រីករា�	កាន់ក្	

អ្េើន	អ�ើរ	។	ឥ�តូវអនះ	គឺ	ជា	អពល	កដល	អ�ើរ	្្ូវការ	

អរៀន	េំពី	«	រអបៀប	សាដាប់	និរ	អឆ្ើ�	្ ប	េំអោះ	ការខ្សឹប	

្បាប់	នន	្ពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្	»	។ 1

អដើម្ី	ជួ�	េ្ក	ឲ្យ	កាន់ក្	គ្�	នឹរ	សា្ប់	ខារ	

វិញ្ញាណ	អនាះ	សាសនាេ្ក	បាន	ផ្ល់	ថានាក់	វិទយាសាថាន	

សាសនា	។	ថានាក់វិទយាសាថាន	អាេ	ផ្ល់	ដល់	េ្ក	

នូវ	«	បទពិអសាធន៍	ដ៏	្បកប	អោ�	េ្្ថន័�	ជាមួ�	

្ពះបន្ទតូល	នន	្ពះ	»	អោ�	ផ្ទាល់	ខ្លួន	។ 2

អពល	េ្ក	េូល	រួម	ថានាក់	វិទយាសាថាន	េ្ក	អាេ	អ្ជើសអរើស	

េូលអរៀន	ថានាក់	ជាអ្េើន	។	្គូបអ្រៀន	កដល	�ល់	ដឹរ	េំពី	

្្មូវការ	និរ	សំណួរ	របស់	�ុវមជ្ឈិមវ័�	នឹរ	ជួ�	េ្ក	ឲ្យ	

អរៀន	ពី	្ពះគមពេីរ	និរ	ការបអ្រៀន	របស់	ពួក	ពយាការី	អៅ	នថ្	

េុរអ្កា�	។

ឥ�តូវ	អនះ	ការផ្លាស់ប្តូរ	ថ្ីៗ	ផ្ល់	ឱកាស		

ដល់	េ្ក	ឲ្យ	អ្បើ្បាស់	(	1	)	វគ្គ	សិកសា	អសៀវអៅ		

កំណ្់អហ្ុសិកសា	(	2	)	វគ្គ	សិកសា	សំណួរ	និរ		

(	3	)	គអ្មរ	អរៀន	សូ្្	ផ្ទាល់ខ្លួន	អដើម្ី	វា�	្ នម្		

ការអរៀនសូ្្	និរ	ព្រឹរ	អសេក្ីជំអនឿ	របស់	េ្ក	អលើ		

្ពះអ�ស៊ូវ្គីស្ទ	។	ជអ្មើស	សិកសា	ទាំរ	បី	អនះ	នឹរ		

ជួ�	ការសិកសា	ដំណឹរ	ល្អ	និរ	ការអរៀន	សូ្្	របស់		

េ្ក	កាលា�	ជា	ការសិកសា	និរ	ការអរៀនសូ្្	ស្មប់	

ខ្លួន	េ្ក	ផ្ទាល់	េំពី	រអបៀប	កដល	្ពះវិញ្ញាណ	ដំអណើរការ	

ជាមួ�	នឹរ	េ្ក	។

វ្្សឈិកសានសៀវនៅកំណត់នេតុសឈិកសា

កេលអឌើរ	រីឆ្ដ	ជី	សក្	(	1928–2015	)	ក្នុរ	

កូរ៉ុម	នន	ពួកសាវក	ដប់ពីរ	នាក់	បាន	ផ្ល់	េនុសាសន៍	ឲ្យ	

ក្់្តា	ការបំផុស	គំនិ្	ខារ	វិញ្ញាណអៅក្នុរអសៀវអៅ	

កំណ្់	អហ្ុ	៖	«	សូម	សរអសរ	ទុក	អៅ	កកន្រ	សុវ្្ថិភាព	

នូវ	អរឿរ	សំខាន់ៗ	កដល	េ្ក	អរៀន	ពី	្ពះវិញ្ញាណ	។	េ្ក	

នឹរ	អ�ើញ	ថា	អពល	េ្ក	សរអសរ	ទុក	នូវ	ការបំផុសគំនិ្	

កដល	មន	្ នម្	អនាះ	នឹរ	មន	គំនិ្	បកន្ថម	អកើ្	មក	ជា	

បន្បនាទាប់	អទៀ្	»	។ 3

សិស្ស	អ្បើ	អសៀវអៅកំណ្់អហ្ុ	(	អទាះជា	អៅអលើ	

្កោស	ឬ	អៅក្នុរ	កម្វិធី	បោណល័�	ដំណឹរ	ល្អ	ក្ី	)	

អៅក្នុរ	ថានាក់	និរ	អៅ	ផ្ទះ		អដើម្ី	ក្់្តា	ការបំផុស	គំនិ្	

កដល	ពួកអគ	បាន	សិកសា	ពី	្ពះគមពេីរ	។	កជមី	កដន	សិស្ស	

ថានាក់	វិទយាសាថាន	អៅ្បអទស	ហ្ីលីពីន	បាន	អ�ើញ	ពី	

្បអយាជន៍	ក្នុរ	ការរកសា	អសៀវអៅ	កំណ្់	អហ្ុ	សិកសា	

ថា	៖	«	ខុំ្្ូវ	សរអសរ	វគ្គ	បទគមពេីរ	និរ	សារលិខិ្	អេញ	

មក	ពី	្ពះគមពេីរ	ឬ	សុន្ទរកថា	របស់	ពួក	ពយាការី	អោ�សារ	

វា	ព្រីក	នូវ	ការអរៀន	ដំណឹរ	ល្អ	របស់	ខ្នុំ	»	។

បរ្បុស	ស៊ីឈី	សិស្ស	ថានាក់	វិទយាសាថាន	អៅ	

តាកាហាស៊ី	អៅ	ទី្កុរ	ោអហារយា៉ា		្បអទសជប៉ុន	

េូលេិ្្	ក្់្តា	ក្នុរ	អសៀវអៅ	កំណ្់	អហ្ុ	អ្ោះ	វា	អធ្ើ	ឲ្យ	

«	ដំអណើរការ	អរៀនសូ្្	មន	ភាព	រលូន	អៅ	មុខ	»	អហើ�	 រូប
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សូមសាកល្បងវិធីបី

យា៉ាងននរះនដើម្បីនរៀន

បានកាន់ដតនម្ចើន

មក្ ីថ្នាក់វិទយោសាថាន

សាសនារបស់អ្នក។

រនបៀបដែលថានាក់វិទយោសាថានេួយ
អ្កឲ្យនរៀនែំណឹងល្អ



 ដខមករាឆ្នាំ២០១៨ ៤៩
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ជួ�	សិស្ស	ឲ្យ		មក	ថានាក់	អរៀន	កាន់ក្	មន	ការអរៀបេំ	ខ្លួន		

អដើម្ី	អរៀន	និរ	េូលរួម		។

តា�អសៀ	បា្ូ�តូអ៉៉ា	មកពី	្បអទស	េ៊ីតាលី	ភាគ	

ខារ	្ ្តូរ	និយា�	ថា	«	តាមរ�ៈ	ការក្់្តា	នូវ	េ្ី	កដល	

ខ្នុំ	បាន	អរៀន	អនាះ	ខ្នុំ	អាេ	េរចាំ	បាន	កាន់ក្	្បអសើរ	េំពី	

គំនិ្	នានា	អពល	ខ្នុំ	្្ូវ	ការ	»	។	ម៉ាអរៀអធើរា៉សា	សាន់្ូរ៉ូ	

មិ្្	រួម	ថានាក់	របស់	នារ	បកន្ថម	ថា	«	អសៀវអៅ	កំណ្់	

អហ្ុ	របស់	ខ្នុំ	គឺ	ជា	េ្ី	មួ�	កដល	ខ្នុំ	អាេ	អបើក	អមើល	អដើម្ី	

នឹក	អ�ើញ	អ�ើរ	វិញ	នូវ	គំនិ្	ខារ	វិញ្ញាណ	ជាក់ោក់	ឬ	

វិវរណៈ	ផ្ទាល់	ខ្លួន	»	។

វ្្សឈិកសាសំណួរ

សំណួរ	កដល	បាន	ផ្ល់	ឲ្យ		អពលចាប់	អផ្ដើមវគ្គ	សិកសា	

ផ្ល់	្បធាន	បទដល់	សិស្ស	ឲ្យ	ពិចារោ	និរ	សិកសា	

អពញ	មួ�	វគ្គ	សិកសា	។	អៅ	េុរ	បញ្ចប់	វគ្គ	សិកសា	សិស្ស	

បញ្ជតូន	េអម្ើ�		ផ្ទាល់ខ្លួន	កដល	ដឹកនាំ	អោ�	្ពះវិញ្ញាណ	

អៅ	កាន់	្គូបអ្រៀន	របស់	ពួកអគ	។

េ៊ីឡាអរៀ	កប៊ល�តូម៉ូ	សិស្ស		មនាក់អៅ	្បអទស	េ៊ីតាលី	

ភាគ	ខារ	្ ្តូរ	ពន្យល់	ថា	«	សំណួរ	អធ្ើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	គិ្	េំពី	ជីវិ្	

របស់	ខ្នុំ	និរ	គិ្	អលើ	អសេក្ីពិ្		កដល	ខ្នុំ	សិកសា	ដ្ិ្	ថានាក់	

វិទយាសាថាន	ជួ�	ខ្នុំ	ឲ្យ	សារល់	្ពះអ�ស៊ូវ្គីស្ទ	កាន់ក្	

េបាស់	អ�ើរ	»	។	

ជីនអសៀព	អជៀរ	សិស្ស	ថានាក់	

វិទយាសាថាន	អៅ	្បអទស	កូអរ៉	និយា�	

ថា	«	សំណួរ	ជួ�	ខ្នុំ	ឲ្យ	គិ្	កាន់ក្	ស៊ីជអ្៉	និរ	រំឭក	

អ�ើរ	វិញ	ពី	េ្ី	កដល	ខ្នុំ	បាន	អរៀន	។	វា	គឺ	ជា	អពលអវោ	ដ៏	

សំខាន់	អដើម្ីរំឭក	អ�ើរ	វិញ	សញ្ជឹរ	គិ្	និរ	វិភាគ	នូវ	េ្ី	

កដល	ខ្នុំ	បាន	អរៀន	»	។

ភាពរីកេអ្មើន	ខារ	វិញ្ញាណ	របស់	សិស្ស		ក្បកាន់ក្	

េបាស់	អ�ើរ	អៅក្នុរ	េអម្ើ�	របស់	ពួកអគ	។	បរ្សី	

អសៀន	សីម	ករ	្គូបអ្រៀន	ថានាក់	វិទយាសាថាន	អស្ក	

អៅ្បអទស	កូអរ៉	និយា�	ថា	«	វា	គឺជា	បទពិអសាធន៍	ដ៏	

េសាចារ្យ		ស្មប់	ខ្នុំ		អដើម្ី	អាន	និរ	អរៀន	េំពី	ទីបនាទាល់	

្ពមទាំរ	គំនិ្	នានា	របស់	សិស្ស	»	។

្នម្រាងនរៀនសូម្តផាទាល់េលែលួន

សិស្ស	ថានាក់	វិទយាសាថាន	ជា	អ្េើន	នាក់	អ្ជើសអរើស	អោ�	

ការេធិសាឋាន		ក្នុរការអធ្ើ	គអ្មរ	មួ�	កដល	្បកប	

អោ�	េ្្ថន័�	។	អា្ស័�	អលើ	េំោប់	អារម្ណ៍	របស់	

ពួកអគ	សិស្ស	អៅ	ជុំវិញ	ពិភពអោក	បាន	បអរកើ្	រូប	គំនូរ	

្្ន្ី	វីអដេូ	និរ	ការបអគ្ហាះ	អលើ	្បព័ន្	ផ្សព្ផសា�	សរ្គម	

ទាក់ទរ	នឹរ	ដំណឹរ	ល្អ	។	គអ្មរ	អនះ	េអញ្ជើញ	សិស្ស	

ឲ្យ	េនុវ្្	តាម	េ្ី	កដល	ពួកអគ	បាន	អរៀន	អៅក្នុរ	ថានាក់	។	

ឧទាហរណ៍	សិស្ស	មនាក់	បាន	អ្ជើស	�ក	ការោប	

រូបភាព	របស់	្ពះេរ្គសអ្គ្រះ		្សប	អពល	នឹរ	វគ្គ	សិកសា	

«	្ពះ	អ�ស៊ូវ្គីស្ទ	និរ	ដំណឹរល្អ	ដ៏	េស់កល្	»	។

សិស្ស	មនាក់	េូលអរៀន	វគ្គ	សិកសា	«	្គួសារ	េស់	

កល្	ជានិេ្ច	»	បាន	បអរកើ្	គអ្មរ	្ពះវិហារ	បរិសុទ្	

និរ	ពរ្ស្បវ្្ិ	កដល	«	អៅ	ទី	បំផុ្	អៅក្នុរ	ដំអណើរ	អៅ	

្ពះវិហារ	បរិសុទ្	ជាមួ�	ជីដូន	របស់	ខ្នុំ	និរ	សមជិក	

្គួសារ	ខ្នុំ	ផ្ទាល់	អហើ�	ពួកអ�ើរ	បាន	រួមោនា	អធ្ើ	

ការផសារភាជាប់	អៅ	្ពះវិហារ	អ្េើន	ជារ	40	ដរ	កដល	

អ�ើរ	បាន	អរៀបេំ	អពញ	មួ�	ឆមស	អនាះ	។	ការណ៍	អនះ	

នាំ	ឲ្យ	្គួសារ	របស់	អ�ើរ	កាន់ក្	ស្ិទ្សានាល	នឹរ	ោនា	»	។

ដូេ	អសអនៀ	អាវីឡា	េ័រហារនីស	សិស្ស	ថានាក់		

វិទយាសាថាន	សាសនា	អៅ	ប៊ីខូល	្បអទស	ហ្ីលីពីន		

បាន	អលើក	អ�ើរ	ថា	ការខិ្ខំ	អធ្ើ	គអ្មរ	អរៀនសូ្្	

ផ្ទាល់	ខ្លួន	«	ផ្ល់	ភាពប្់កបន	»	អោ�	ផ្ល់	អសរីភាព	

ដល់	សិស្ស	ឲ្យ	អរៀន	្ពះបន្ទតូល	របស់	្ពះ	អហើ�	ទទួល	

អារម្ណ៍	ពី	្ពះវិញ្ញាណ	អោ�	អ្បើ	អទពអកាសល្យ	របស់	

ពួកអគ	ផ្ទាល់	។

លទ្ធផលដដលបានវាយតនមលែ

អោ�	អ្បើ	វិធីសា្ស្	នន	ការអរៀនសូ្្	ទាំរ	អនះ		

អាេ	អធ្ើ	ឲ្យ	ការសិកសា	ដំណឹរ	ល្អ	របស់	អ�ើរ	កាន់ក្		

មន	ភាព្បអសើរ	អ�ើរ	អហើ�	អធ្ើ	ឲ្យ	ទីបនាទាល់	អ�ើរ	

កាន់ក្	ស៊ីជអ្៉	។	តាមរ�ៈការខិ្ខំ	សិកសា	ដំណឹរ	

ល្អ	ក្នុរ	វគ្គសិកសា	ថានាក់	វិទយាសាថាន	អនាះ	េ្ក	អាេ	�ល់ដឹរ	

កាន់ក្	េបាស់	េំពី	រអបៀប	េនុវ្្	្ពះបន្ទតូល	្ពះ	អៅក្នុរ	

ជីវិ្	របស់	េ្ក	ផ្ទាល់	និរ	រអបៀប	្បទាន	ពរ	ដល់	ជីវិ្	

មនុស្ស	ដនទ	អទៀ្	។	◼

កំណត់ចំណាំ

	 1.	 េិម	រ័សុល	បា�ឺដ	«	The Greatest Generation  
of Young Adults	»	Liahona,	កខ	ឧសភា	ឆ្នាំ	2015	

ទំព័រ	67	។

	 2.	 «	Teaching with Power	»	lds .org/ si/ objective/ 
elevate - learning/ teaching - with - power	។

	 3.	 រីឆ្ដ	ជី	សក្	«	To Acquire Knowledge and the 
Strength to Use It Wisely	»	Liahona,	កខ	សីហា	

ឆ្នាំ	2002	ទំព័រ	12	។



៥០ លីអា្គូណា

យោរះ្រីជា អ្ក មាន សាថានភាព ផ្រ្រ ណា ក្ី អ្ក អាច រក 

យ�ើញ ក្ី្ុរខ ក្នុង សពរះយយ្រ៊ូវសគី្រ្ ជានិច្ច ។

ក្ដីសុខក្នុងទ្រង់

្រូនី អិល អូសាការ្រុន ស្រធាន ( កណាដាល ) ខារ៉ុល យអហ្វ មា៉ាក់ខន់�ី ទីស្រឹកសា ទី មួយ ( ខាងយ្្វង ) 

យនៀល យអហ្វ មា៉ារីយ៉ូត ទីស្រឹកសាទីពីរ ( ខាងសាដាំ )

្រ្ីវិន ដ័្រុលយូ អូវិន ស្រធាន ( កណាដាល ) ដូកាលា្រ ឌី ហូម្រ៍ ទីស្រឹកសាទីមួយ ( ខាងយ្្វង ) អិម 

យ៉ូផ្រ្រ យសបាហ្វ ទីស្រឹកសាទីពីរ ( ខាង សាដាំ )

បាវចនាម៉្ញូតឆលឆ្នាំ២០១៨
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 ដខមករាឆ្នាំ២០១៨ ៥១
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នោយ្ ណៈម្បធានយុវជននឈិងយុវនារីទូនៅ

នៅ
	ក្នុរ	ពិភពអោក	មួ�កដល	អោរអពញ	

អៅអោ�		ការរំអជើបរំជួលខាលាំរ	

ឧ្្មគ្ិ	អផ្សរៗ	ោនា	ការល្លួរ	និរ	

ទស្សនៈ	ដ៏	្េបូក	្េបល់	អនាះការកស្ររក	ក្ីសុខ	ពុំ	កមន	

ជា	អរឿរ	គ្�	្សួល	ជានិេ្ចអនាះ		អ�ើ�	។	ប៉ុកន្	ការសនយា	

របស់	្ពះេរ្គសអ្គ្រះ	កដល	មន	អៅក្នុរ	អោលលទ្ិ	

និរ	អសេក្ីសញ្ញា	19:23	(	បាវេនា	ម៉្តូ្ឆល	ឆ្នាំ	

2018	)	ផ្ល់	ផ្តូវជាក់ោក់	មួ�	អៅរក	ក្ដីសុខ	៖	«	អរៀន	

េំពី	អ�ើរ	អហើ�	សាដាប់	តាម	្ពះ	បន្ទតូល	ទាំរ	ឡា�	របស់	

អ�ើរ	េុះ	េូរ	អដើរ	ក្នុរ	ភាព	ស្តូ្បូ្	នន	្ពះ	វិញ្ញាណ	របស់	

អ�ើរ	អនាះ	េ្ក	នឹរ	បាន	អសេក្ដី	សុខសាន្	ក្នុរ	អ�ើរ	»	។

ក្នុរ	នាម	ជា	គណៈ្បធាន	�ុវជន	និរ	�ុវនារី	ទូអៅ	

ពួកអ�ើរ	សូម	កថ្រ	ទីបនាទាល់	ថា	ការ	សនយាអនាះ	គឺ	ជា	

ការពិ្	។	ពួកអ�ើរ	បាន	អ�ើញ	ការណ៍	អនះ	អកើ្	មន	

អ�ើរ	ក្នុរ	ជីវិ្	របស់	អ�ើរផ្ទាល់	អហើ�	្បសិនអបើ	េ្ក	អធ្ើ	

តាម	លំនាំ	អនះ	អនាះ	្ពះ	នឹរ	បំ	អពញ	ការសនយា	របស់	្ទរ់	

ក្នុរ	ការ	្បទាន	ក្ីសុខ	ដល់	ជីវិ្	េ្ក	ផរកដរ	។

េ្ក	ទាំរេស់	ោនា	ជាអ្េើន	អាេ	នឹរ	មន	អារម្ណ៍	

ភ័�	្ពួ�	និរ	ខ្ល់ខាវា�	េំពី	េនាគ្	របស់	េ្ក	។	

េ្ក	ទាំរេស់	ោនា	ជាអ្េើន		មន	េម្ល់	េំពី	រូបរារកា�	

សម្្ថភាព	និរ	សកា្នុពល	របស់	េ្ក	។	ប៉ុកន្	អទាះបី	

ជា	េ្ក	ជួប	នឹរអរឿរ	េ្ី	ក៏	អោ�	េ្ក	អាេ	រកអ�ើញ	ក្ីសុខ	

បាន	។	អនាះ	ពុំកមន	មន	ន័�	ថា	្គប់	សំណួរ	ឬ	ករ្ល់	

ទាំរ	នឹរ	្្ូវបាន	អោះ្សា�	អេញរួេ	ភាលាមៗ	អនាះ	អទ	

ប៉ុកន្	េ្ក	អាេ	ទទួល	អារម្ណ៍	បញ្ជាក់	ដ៏	ស្ប់សាងា្់	ថា	

អរឿរ	ទាំរឡា�	នឹរ	ដំអណើរការអៅ	យា៉ារ	រលូន	។	េ្ី	

កដល		សំខាន់	បំផុ្	អនាះ	គឺ	ថា	េ្ក	អាេ	ទទួល	អារម្ណ៍	

អសេក្ី្សឡាញ់	របស់	្ពះអ�ស៊ូវ្គីស្ទ	េំអោះ	េ្ក	

អោ�	ផ្ទាល់	អហើ�	ការណ៍	អនាះ	នាំ	មក	នូវក្ីសុខ	ដ៏	

ធំមហិម	។

េូរ	អ�ើរនិយា�	េំពី	ធា្ុ	នីមួ�ៗ	កដល	មន	អៅក្នុរ	

ខគមពេីរ	អនះ	។

ច្ូរនរៀនអំពីនយើង
ការសារល់	្ពះវរបិតាសួគ៌	និរ្ពះអ�ស៊ូវ	្គីស្ទ		កាន់	

ក្	េបាស់	គឺ	ជា	កផ្ក	មួ�	ដ៏	សំខាន់	នន	ដំអណើរ	ជីវិ្	របស់	

េ្ក	។	្ពះ	េមចាស់	បាន	មន	បន្ទតូល	ថា	«	អនះ	ជា	ជីវិ្		ដ៏	

េស់	កល្	ជានិេ្ច	គឺ	ឲ្យ	អគ	បាន	សារល់	ដល់	្ទរ់	ដ៏	ជា	្ពះ	

ពិ្	ក្	មួ�	និរ	្ពះអ�ស៊ូវ្គីស្ទ	កដល	្ទរ់	បាន	ចា្់	ឲ្យ	

មក	ផរ	»	(	�៉ូហាន	17:3	)	។	អៅអពល	េ្ក		សារល់	

្ពះ្គីស្ទ	កាន់ក្	េបាស់	អនាះ	េ្ក	អាេ	�ល់	ថាអ្ើ	្ទរ់	

មន	អសេក្ីល្អ	្ពះ្បាជាញា	ញាណ	អសេក្ីសប្នុរស	និរ	

អសេក្ី្សឡាញ់	ធំអធរ	ប៉ុោណ	។	អសេក្ីជំអនឿ	របស់	

េ្ក	អៅអលើ	្ទរ់	នឹរ	រីកេអ្មើន	អ�ើរ	អហើ�	េ្ក	នឹរ	មន	

បំណរ	្បាថានា	កាន់ក្	ខាលាំរ	អ�ើរ	អដើម្ីអធ្ើតាម	្ទរ់	និរ	

្ពះវរបិតាសួគ៌	។

សាដាប់តាមបពះបន្ទញូលទាំងឡាយរបស់

នយើងច្ុះ

្ពះអ�ស៊ូវ្គីស្ទ	មន	បន្ទតូល	មក	កាន់	ពួកអ�ើរ	

តាមរ�ៈ	្ពះគមពេីរ	ពួកពយាការី	កដលអៅរស់	និរ	

្ពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្	។	អ�ើរ	្្ូវក្	ទទួលទាន	

ពិចារោ	អហើ�	េនុវ្្	្ពះបន្ទតូល	ទាំរ	អនាះ	អៅក្នុរ	

ជីវិ្	របស់	អ�ើរ	។	អៅក្នុរការសិកសា	របស់	េ្ក	េំពី	

្ពះបន្ទតូល	របស់	្ពះេរ្គសអ្គ្រះ	សូម	អផ្្្	អៅអលើ	

្ពះគមពេីរ	មរមន		អោ�សារ�៉ូកសប	ស៊្ីធ	បាន	បអ្រៀន	

ថា		្ពះគមពេីរ	អនះ	«	គឺ	ជា	គមពេីរ	ដ៏	្្ឹម្្ូវ	បំផុ្	ជារ	គមពេីរ	

នានា	ទាំរេស់	អៅ	អលើ	កផនដី	អនះ	អហើ�	ជា	មូលោឋាន	

នន	សាសនាេ្ក	របស់	អ�ើរ	អហើ�	បុគ្គល	មនាក់ៗ	អាេ	

េូល	អៅ	ជិ្	្ពះ	បាន	អោ�សារ	អធ្ើ	តាម	សិកាខាបទ	

ទាំរឡា�	នន	គមពេីរ	អនះ	ជាជារ	គមពេីរ	ដនទ	ទាំរេស់	»	។ 1	

ការេអញ្ជើញ	ដ៏	មនអានុភាព		របស់	្បធាន	ថូម៉ាស	អេស	

ម៉នសុន	េំអោះ	អ�ើរ	អៅក្នុរ	សន្ិសីទ	ទូអៅ	កខអមសា	

ឆ្នាំ	2017		គឺ	ឲ្យអ�ើរ	អាន	្ពះគមពេីរ	មរមន	អរៀររាល់	

នថ្	វា	នឹរ	ជួ�	អ�ើរ	ឲ្យ	សា្ប់	និរ	�ល់	្ពះបន្ទតូល	នន	

្ពះ្គីស្ទ	។ 2

នែើរក្នុងភាពស្ញូ្របូ្រននបពះវិញ្ញាណ

របស់នយើង

ការសា្ប់	តាម		្ពះបន្ទតូល	របស់	្ពះេរ្គសអ្គ្រះ		

ចាប់អផ្ើម	ផ្លាស់ប្តូរ		អ�ើរ	អៅ	អពលអ�ើរ		មន	ឆន្ទៈ		

អោរព	អធ្ើ	តាម	្ពះបន្ទតូល	ទាំរ	អនាះក្ប៉ុអោណះ	។	ការណ៍	

អនះ	្ ្មូវ	ឲ្យ	អ�ើរ	មន	ភាពស្តូ្បូ្	។	វា	្ ្មូវ	ឲ្យ	អ�ើរ	

អបាះបរ់	ផ្តូវ	ផ្ទាល់	របស់អ�ើរ	អហើ�	អដើរ	អលើ	ផ្តូវ	របស់	្ទរ់	

វិញ	។	ជួនកាល	អ�ើរ	គិ្ថា	ផ្តូវ	របស់	អ�ើរ	វា	មនភាព	

្បអសើរ	ជារ	។	ប៉ុកន្	អៅអពល	អ�ើរ	ស្តូ្បូ្	អហើ�	អធ្ើ	

តាម្ទរ់	អទាះជា	្ទរ់	ដឹកនាំ	អ�ើរ	អៅ	ទីោ	ក្ី	អនាះ	

អ�ើរ	នឹរ	ស្ថិ្	អៅ	អលើ	ផ្តូវ	ដ៏	ល្អ	បំផុ្	ជានិេ្ច	។

អ្កនឹងបាននសច្ក្ីសុខសាន្តក្នុងនយើង

អនះ	គឺ	ជា	ការសនយា	ដ៏	េសាចារ្យ	៖	្បសិនអបើ	េ្ក		

នឹរ	អធ្ើ	េំណុេ	ទាំរ	បី	អនះ	—	អរៀន	សា្ប់	និរ	អដើរ	ជាមួ�	

្ពះេរ្គសអ្គ្រះ	—	អនាះ	េ្ក	នឹរ	មន	ក្ដីសុខ	អៅក្នុរ		

ជីវិ្	របស់	េ្ក	។	េ្កនឹរ	មន	ការបញ្ជាក់	ក្នុរ	េិ្្	ថា	

	្ពះ	គរ់	អៅ	កក្រ	េ្ក	អហើ�	ថា	្ទរ់	នឹរ	អមើល	កថ	េ្ក	

អទាះបី	ជា	េ្កមន	ការភ័�ខាលាេ	ភាព	មិន	្បាកដ្បជា		

ឬ	ភាពទន់អខសា�	ក្ី	។	េ្ក	អាេ	មន	ទំនុកេិ្្	—		

ពុំ	កមន	្ោន់	ក្េំអោះ	ខ្លួនឯរ	ប៉ុអោណះ	អទ	ប៉ុកន្	អៅ	

អលើ	្ពះ	អ�ស៊ូវ្គីស្ទ	្ពមទាំរ	អសេក្ី្សឡាញ់		និរ	

្ពះអេសា្របស់	្ទរ់	ផរកដរ	។

អ�ើរ	េអញ្ជើញ	ពួក	�ុវវ័�	ទាំរេស់នន	សាសនាេ្ក		

ឲ្យ	ទអន្ទញ	ចាំ	ខគមពេីរ	អនះ	។	សូម	អ្បើ្បាស់	វា	ជា	េ្ក	នាំផ្តូវ	

អៅក្នុរ	ជីវិ្	របស់	េ្ក	។	អៅអពល	េ័ព្ទ	នន	អសេក្ី	ររឹ្	

ហ៊ុម	ព័ទ្	េ្ក	អហើ�	ហាក់ដូេជា	អ្េើន	អលើសលុប	អនាះ	

េ្ក	អាេ	គិ្	េំពី	ខគមពេីរ	អនះក្នុរេិ្្	អធ្ើ	តាម	លំនាំ	របស់	

ខគមពេីរ	អនះ	អហើ�	ភាជាប់ខ្លួន	េ្ក	អៅនឹរ	្គឹះ	ដ៏	រឹរមំ	និរ	

ពិ្្បាកដ	របស់	្ពះអ�ស៊ូវ្គីស្ទ	។	◼

កំណត់ចំណាំ

	 1.	Teachings of Presidents of the Church: Joseph 
Smith	(	ឆ្នាំ	2007	)	ទំព័រ	64។

	 2.	សូមអមើល	ថូម៉ាស	អេស	ម៉នសុន	«	The Power of the 
Book of Mormon	»	Liahona,	កខ		ឧសភា	ឆ្នាំ	2017	

ទំព័រ	86	។



ក្ដីសុខក្នុងទ្រង់

ចូរររៀនអំពីរ�ើងរ�ើ�ស្ដាប់តាមពពរះបន្ទូលទាំងឡា�របស់រ�ើងចុរះ

ចូររ�ើរក្នុងភាពស្ទូតបូតននពពរះវិញ្ញាណរបស់រ�ើង

រោរះអ្កនឹងបានរសចក្ីសុខស្ន្ក្នុងរ�ើង។

រោលលទ្ធិនធិងរសចក្ីសញ្ញា១៩:២៣



 ដខមករាឆ្នាំ២០១៨ ៥៣

យ
ុវវ័យ

ចូរនដើរ

ការអរៀន	និរ	ការសា្ប់	ពិ្ជា	ចាំបាេ់	េំអោះ	

ការអធ្ើតាម	្ពះអ�ស៊ូវ្គីស្ទ	។	ប៉ុកន្	វា	ពុំ	ទាន់	្គប់្ោន់	

អៅ	អ�ើ�	អទ	។	អ�ើរ	្្ូវ	ក្	អដើរ	ឬ	េនុវ្្	តាម	ឲ្យ	្សប	

តាម	េ្ី	កដល	អ�ើរ	បាន	អរៀន	និរ	សា្ប់	ឮ	។

«	ការអដើរ	អៅអលើ	ផ្តូវ	របស់	្ទរ់	គឺ	ជា	អរឿរ	្្ឹម្្ូវ	

ជានិេ្ច	។	វា	មិន	កដល	�ឺ្	អពល	អ�ើ�	»	(	្បធាន	

អឌៀអថើរ	អេហ្	េុជដូហ្	ទី្បឹកសា	ទី	ពីរ	អៅ	ក្នុរ	

គណៈ្បធាន	ទី	មួ�	«	The Way of the 
Disciple	»	Liahona,	កខ	ឧសភា	ឆ្នាំ	2009	

ទំព័រ	78	)	។

ចូរនរៀនអំ្ីនយើង

«	អ�ើរ	សារល់	ខគមពេីរ	

អនះ	‹	អោក	ជា	្គូ	មក	ពី	្ពះ	

[�៉ូហាន	3:2]	គឺ	អលើស	ពី	

្គូបអ្រៀន	អៅ	អទៀ្	។	្ទរ់	កដល	

បាន	បអ្រៀន	អ�ើរ	ឲ្យ	្សឡាញ់	្ពះេមចាស់	កដល	ជា	្ពះ	

របស់	អ�ើរ	ឲ្យ	េស់	ពីេិ្្	េស់	ពី	្ពលឹរ	េស់	ពី	គំនិ្	

អហើ�	េស់	ពី	កមលាំរ	របស់	អ�ើរ	និរ	្សឡាញ់	េ្ក	ជិ្	

ខារ	ខ្លួន	ដូេ	ខ្លួន	អ�ើរ	្ពះេរ្គ	គឺ	ជា	្គូ	បអ្រៀន	ដ៏	អឆ្ើម	និរ	

ជាគំរូ	នន	ជីវិ្	ដ៏	ល្អ	ឥ្	អខាចាះ	។	.	.	.

អពល	អ�ើរ	អឆ្ើ�	្ ប	េំអោះ	ការេអញ្ជើញ	ដ៏		

ទន់ភ្ន់	របស់	្ពះេមចាស់	េូរ	‹	អរៀន	នឹរ	ខ្នុំ	េុះ	›		

អនាះ	អ�ើរ	ចាប់អផ្ើម	ទទួល	ទាន	នូវ	េំោេ	ដ៏	អទវភាព	

របស់	្ទរ់	»	។

បបធាន្ូមា៉ាសនអសម៉នសុន«Learn of Me»Liahona,
ដខមិនាឆ្នាំ២០១៦ទំព័រ៤,៦។

នរោលលទ្ធិនិងនសច្ក្តីសញ្ញា១៩:២៣
សពរះអមាចា្រ់ យ្រើក ្រផម្ង ដល់ យ៉ូផ្រ្រ ្រ៊្មីធ នូវ គនលែឹរះ មួយ ចំនួន យដើម្ី ទទួល បាន ក្ី្រុខ ក្នុង សពរះយយ្រ៊ូវសគី្រ្ ។

នសចក្ីសុេសាន្ក្ននុង

នយើង

«	ភាពសុខសាន្	ពុំ	កមន	

រក	បាន	តាមរ�ៈ	ការទទួល	បាន	

្ទព្យ	សម្្្ិ	មហា	សាល	េំោេ	

ឬ	អករ្តិ៍	អឈ្មាះ	ល្ីលបាញ	អនាះ	អទ	។	ភាពសុខសាន្	ពុំ	

កមន	រក	បាន	តាម	ការអធ្ើតាម	េំណរ់	ការកមសាន្	ឬ	

លំកហ	កា�	អនាះ	អទ	។	អទាះបីជា	បាន	ទទួល	យា៉ារ	

អ្េើន	អលើសលប់	នូវ	េ្ីៗ	ទាំរ	អនាះ	ក្ី	វា	ពុំ	អាេ	បអរកើ្	

សុភមរ្គល	ឬ	ភាពសុខសាន្	�ូរ	េករ្រ	បាន	អ�ើ�	។

.	.	.	្ពះេរ្គ	សអ្គ្រះ	.	.	.	្ទរ់	ជា	្បភព	អហើ�	ជា	

្ពះ	នន	ក្ដី	សុខសាន្	។	្ទរ់	ជា	‹	មចាស់	នន	អម្្ីភាព	›	

[	អេសា�	9:6	]	»	។

ដអលន�ើរ�វីន្ិនអិល�ុកក្នុងកូរ៉ុមននពួកសាវកែប់ពីរនាក់

«Personal Peace: The Reward of Righteousness»
Liahona,ដខឧសភាឆ្នាំ២០១៣ទំព័រ៣៤។

កំណត់ចំណាំរបស់អ្កមរាឹះពុម្្សាយ៖មៅទំព័រមនឹះពុំដមនរានន័យថ្វាពន្យល់ទូលំទូលាយអំពតីខគម្តីរដដល

រានមម្ជើសមរើសមនាឹះមទវាម្គាន់ដតជាចំណុចចាប់ម្្ើមមួយសម្រាប់ការសិកសា្ ទាល់ខ្បួនរបស់អ្កប៉ុមណាណឹះ។

មរួយបនាទាត់ម្ងៗ

ភា្សលែញូតបូត

ភាព	ស្តូ្បូ្	រួមមន	«	ការអេះ		

េ្់ធន់	េំអោះ	ការ	ររ	ទុក្ខ	»	(	អសេក្ដី	កណនាំ	ដល់		

បទគមពេីរ	ទាំរ	ឡា�	«ស្តូ្បូ្,	ភាព	ស្តូ្បូ្	»	

scriptures .lds .org	)	។	្បសិនអបើ	អ�ើរ	ស៊ូ្ទាំ	

នឹរ	ការសាកល្រ	របស់	អ�ើរ	អោ�	ភាព	ស្តូ្បូ្	

អោ�	ពុំ	អាក់េន់	េិ្្	នឹរ	្ពះ	អ�ើរ	មិន	្្ឹមក្	ក្បេិ្្	

អជឿ	ប៉ុអោណះ	អទ	្ទរ់	កថម	ទាំរ	ពយាបាល	អ�ើរ	ផរកដរ	

(	សូមអមើល	គ.	និរ	ស.	112:13	)	។

សាដាប់រាមម្្រះបន្ញូលទាំងឡាយរបស់នយើងចុរះ

ការសា្ប់	គឺជា	អរឿរ	សំខាន់	មួ�	ក្នុរការ	េភិវឌ្ឍ	

អសេក្ដីជំអនឿ	អលើ	្ពះអ�ស៊ូវ	្គីស្ទ	។	«	អសេក្ី	ជំអនឿ	

អកើ្	អ�ើរ	អោ�	ឮ	អហើ�	កដល	ឮ	អនាះ	គឺ	អោ�សារ	

្ពះបន្ទតូល	នន	្ពះ	»	(	រ៉ូម	10:17	)	។

«	កូនអៅ	របស់	្ពះ	គប្ី	អរៀន	សា្ប់	បនាទាប់	មក	

សា្ប់	អដើម្ី	អរៀន	ពី	្ពះេមចាស់	»	(	្បធាន	រ័សុល	េិម	

ណិលសុន	្បធាន	កូរ៉ុម	នន	ពួក	សាវក	ដប់ពីរ	នាក់	

«	Listen to Learn	»	Ensign,	កខ	ឧសភា	ឆ្នាំ	

1991	ទំព័រ	24	)	។

ម្្រះវិញ្ញាណរបស់នយើង

ភាពស្តូ្បូ្	នាំ	មក	នូវ	«	វ្្	មន	នន	្ពះ	

វិញ្ញាណ	បរិសុទ្	»	(	មរ៉ូនណ	8:26	)	អហើ�	វា	គឺ	

ជា	«	ផលកផ្	នន	្ពះវិញ្ញាណ	»	(	សូមអមើល	កាឡាទី	

5:22–23	)	។
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 ដខមករាឆ្នាំ២០១៨ ៥7

យ
ុវវ័យ

អំ
�នុរការ្បជុំ	ធម្និោឋាន	ទូទាំរ	ពិភពអោក	ស្មប់	�ុវមជ្ឈិមវ័�	អៅ	លីវ	កខ	មករា	ឆ្នាំ	2017	ខ្នុំ	បាន	េអញ្ជើញ	

េស់	េ្	កកដល	ទស្សនា	ការ្បជុំ	អនាះ	ឲ្យ	បអរកើន	ទីបនាទាល់	របស់	ពួកអគ	េំពី	្ពះេរ្គសអ្គ្រះ	តាមរ�ៈ	ការអឆ្ៀ្	អពល	

អរៀររាល់	សបា្ហ៍	អដើម្ី	៖

•	 សិកសា	េ្ីៗ	្គប់	យា៉ារ	កដល	្ពះអ�ស៊ូវ	បាន	មន	្ពះបន្ទតូល	និរ	អធ្ើ	ដូេ	កដល	បាន	ក្់្តា	អៅក្នុរ	្ពះគមពេីរ	សញ្ញា	

ចាស់	។

•	 សិកសា	ពី	្កឹ្្យ	វិន័�	្ទរ់	ដូេ	បាន	ក្់្តា	អៅក្នុរ	្ពះគមពេីរ	សញ្ញា	ថ្ី	។

•	 សិកសា	ពី	អោលលទ្ិ	្ទរ់	ដូេ	បាន	ក្់្តា	អៅក្នុរ	្ពះគមពេីរ	មរមន	។

•	 សិកសា	ពី	្ពះបន្ទតូល	្ទរ់	ដូេ	បាន	ក្់្តា	អៅក្នុរ	្ពះគមពេីរ	អោលលទ្ិ	និរ	អសេក្ដី	សញ្ញា	។

ខ្នុំ	បាន	សនយា	នឹរ	េ្ក	សា្ប់	ទាំរ	អនាះ	ថា	្បសិនអបើ	ពួកអគ	ចាប់អផ្ើម	អរៀន	េ្ីៗ	្គប់	យា៉ារ	កដល	ពួកអគ	អាេ	អធ្ើ	បាន	េំពី	

្ពះអ�ស៊ូវ្គីស្ទ	អនាះ	អសេក្ី្សឡាញ់	របស់	ពួកអគ	េំអោះ	្ទរ់	និរ	្កឹ្្យវិន័�	របស់	្ពះ	នឹរ	រីកេអ្មើន	អ�ើរ	អលើស	ពី	េ្ី	

កដល	ពួកអគ	គិ្	ដល់	នា	អពល	បេ្ចនុប្ន្	អនះ	អៅអទៀ្	។

េ្ី	កដល	ខ្នុំ	ពុំ	បាន	និយា�	អៅក្នុរ	េំ�នុរ	អពល	សុន្ទរកថា	អនាះ	គឺ	ថា	ខ្នុំ	បាន	ដឹរ	ថា	ការសនយា	អនាះ	គឺ	ពិ្	អោ�សារ	ខ្នុំ	

កំពុរ	អៅ	េំ	ោក់	កោតោល	នន	ការបំអពញ	កិេ្ចការ	ដូេ	ោនា	ទាំរ	អនះ	ស្មប់	ខ្លួន	ខ្នុំ	ជា	អលើក	ដំបូរ	។

អៅ	នថ្	ទី	1	កខ	ធ្តូ	ឆ្នាំ	2016	ខ្នុំ	បាន	ទទួល	្ពះគមពេីរ	ថ្ី	មួ�	ឈុ្	អហើ�	បាន	ចាប់អផ្ើម	ការចា្់តាំរ	ដូេ	ោនា	អនះ	កដល	

អ្កា�	មក	ខ្នុំ	បាន	េអញ្ជើញ	ដល់	ពួក	�ុវមជ្ឈិមវ័�	ឲ្យ	អធ្ើ	វា	អៅ	កខ	មករា	។	អពល	ខ្នុំ	បាន	បញ្ចប់	ការចា្់តាំរ	អនាះ	អៅ	្បាំមួ�	

សបា្ហ៍	អ្កា�	មក	ខ្នុំ	បាន	អមើល	អហើ�	គូស	េំោំអសេក្ី្សរ់	ជារ	2200	មក	ពី	្ពះគមពេីរ	ទាំរ	បួន	អនាះ	។	 1

ឥ�ូវ យនរះ ខ្នុំ មិនសគ្ន់ផត មាន ទី្រនាទាល់ កាន់ផត ស្រយ្រើរ យ�ើង អំពី សពរះអមាចា្រ់  

និង សពរះអង្គ្រយ្គ្ររះ គឺ សពរះយយ្រ៊ូវសគី្រ្ ្រ៉ុយណាណរះ យទ ខ្នុំ ផែម ោំង មាន ការ្រញ្ជាក់  

អំពី ជំយនឿ្រ៊្រ់ រ្រ្រ់ ខ្នុំ ថា ស្រព័ន្ធ ផដល យ៉ូផ្រ្រ ្រ្៊មីធ មាន ្រសមា្រ់ ការ្រកផស្រ 

សពរះគម្ីរ មរមន យនារះ គឺ ជា អំយណាយ ោន មក ពី សពរះ ។

សិកសា
ពព្រះបន្ទូលរបេ់ពព្រះអង្គេណ្គ្ររះ

នោយម្បធានរ័សុលអឈិមណឈិលសុន

បបធានកូរ៉ុមននពួកសាវកែប់ពីរនាក់
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ស្មប់	ខ្នុំ	ការ	កដល	អាេ	បញ្ចប់	ការចា្់តាំរ	អនះ	គឺ	ជា	អរឿរ	ដ៏	រំអភើប	រីករា�	

បំផុ្	!

េ្ី	មួ�	កដល	ខ្នុំ	បាន	រក	អ�ើញ	កដល	ជា	ការ�ល់	ដឹរ	ដ៏	សំខាន់	បំផុ្	អនាះ	គឺ	ថា	

្ពះេរ្គសអ្គ្រះ	បាន	្បាប់	អ�ើរ	េំពី	េរ្គ្ទរ់	តាមរ�ៈ	សម័�	កាល	នានា	ទាំរ	

អនះ	—	្ពះគមពេីរ	សញ្ញា	ចាស់	្ពះគមពេីរ	សញ្ញា	ថ្ី	សម័�កាលនន	ការសា្រ	អ�ើរវិញ	

និរ	ជំនាន់	របស់	អ�ើរ	អនះ	។	អៅក្នុរ	្ពះគមពេីរ	ទាំរ	េស់	អរឿរ	គឺ	ដូេ	ោនា	អហើ�	េ្ក	

្បាប់	អរឿរ	អនាះ	ក៏	ដូេោនា	ផរកដរ	។

ខ្នុំ	បាន	លះបរ់	រ�ៈអពល	អស្ទើរក្	93	ឆ្នាំ	នន	ជីវិ្	ខ្នុំ	ក្នុរ	ការអរៀន	សូ្្	េំពី	

្ពះេរ្គសអ្គ្រះ	ប៉ុកន្	ក្ម	មន	ឱកាស	ោ	កដល	ខ្នុំ	អាេ	បាន	អរៀន	អ្េើន	ដូេ	ខ្នុំ	បាន	

អរៀន	ក្នុរ	រ�ៈអពល	សិកសា	្បាំ	មួ�	សបា្ហ៍	អនះ	អ�ើ�	។	្បាកដ	ោស់	ខ្នុំ	បាន	

អរៀន	អ្េើន	េំពី	្ទរ់	អេញ	ពី	ការសិកសា	អនះ	កដល	ខ្នុំ	មន	គអ្មរ	កេកចា�	អ្េើន	េំពី	

អរឿរ	អនះ	អៅក្នុរ	សុន្ទរកថា	អផ្សរ	នា	អពល	ខារ	មុខ	កដល	ខ្នុំ	កំពុរ	ក្	អរៀបេំ	នា	អពល	

បេ្ចនុប្ន្	អនះ	។ 2

អៅអពល	ចាប់អផ្ើម	ការចា្់តាំរ	អនះ	ខ្នុំ	ពុំ	បាន	រំពឹរ	ថា	ការសិកសា	អនះ	នឹរ	ជួ�	

ខ្នុំ	ឲ្យ	ទទួល	បាន	ទីបនាទាល់	ថ្ី	េំពី	អទវភាព	នន	កិេ្ចការ	របស់	�៉ូកសប	ស្៊ីធ	អ�ើ�	—	

ប៉ុកន្	វា	បាន	ជួ�	ពិ្	្បាកដ	កមន	!	វិវរណៈ	កដល	បាន	ក្់្តា	អោ�	�៉ូកសប	ស្៊ីធ	

និរ	ការ�ល់	ដឹរ	កដល	មន	អៅក្នុរ	្ពះគមពេីរ	ប៊ីប	គឺ	េុះ	ស្មុរ	ោនា	យា៉ារ	េសាចារ្យ	។	វា	

បំភ្ឺ	ដល់	ខ្នុំ	យា៉ារ	ខាលាំរ	ឲ្យ	អមើល	អ�ើញ	ពី	េំណុេ	អនះ	អៅក្នុរ	ការសិកសា	របស់	ខ្នុំ	។

�៉ូកសប	ស៊្ីធ	ពុំ	អាេ	មន	អពល	ក្នុរការ	អធ្ើ	ទំនាក់ទំនរ	និរ	អធ្ើ	បទ	គមពេីរ		

អយារ	ជាមួ�	្ពះគមពេីរ	ប៊ីប	អៅក្នុរ	រ�ៈអពល	ដ៏	អលឿន	អនាះ	កដល	អោក	កំពុរ	

មន	ក្នុរ	ការបកក្ប	្ពះគមពេីរ	មរមន	អ�ើ�	—	ប៉ុកន្	េ្ីៗ	ទាំរ	អនាះ	មន	អៅ	ទីអនះ	

ទាំរេស់	!

ដូអេ្ះ	ឥ�តូវ	អនះ	ខ្នុំ	មិន្ោន់ក្	មន	ទីបនាទាល់	កាន់ក្	្បអសើរ	អ�ើរ	េំពី	

្ពះេមចាស់	និរ	្ពះេរ្គសអ្គ្រះ	គឺ	្ពះអ�ស៊ូវ្គីស្ទ	ប៉ុអោណះ	អទ	ខ្នុំ	កថម	ទាំរ	មន	

ការបញ្ជាក់	េំពី	ជំអនឿស៊ប់	របស់	ខ្នុំ	ថា	្បព័ន្	កដល	�៉ូកសប	ស្៊ីធ	មន	ស្មប់	

ការបកក្ប	្ពះគមពេីរ	មរមន	អនាះ	គឺ	ជា	េំអោ�	ទាន	មក	ពី	្ពះ	។

ឥ�តូវ	ខ្នុំ	ដឹរ	ថា	បរប្អតូន	មួ�	េំនួន	្បកហល	ជា	កំពុរ	គិ្	ក្នុរ	េិ្្	េ្ក	ថា		

េ្ក	ពុំ	អាេ	មន	អពល	អដើម្ី	បញ្ចប់	ការចា្់តាំរ	ដូេអនះ	បាន	អ�ើ�	។

ខ្នុំ	ដឹរ	ថា		េ្ក	មនអារម្ណ៍	យា៉ារោ	អហើ�	។	ខ្នុំ	បាន	គិ្	អរឿរ	ដូេោនា		

អនះ	េំអោះ	ខ្លួន	ខ្នុំ	ផរកដរ	—	ថា	ោមាន	ផ្តូវ	កដល	ខ្នុំ	អាេ	មន	អពល	អធ្ើ	កិេ្ចការ	ទាំរ		

េស់	អនះ	អ�ើ�	។	ខ្នុំ	ចាំបាេ់	្្ូវ	រំឭក	ខ្លួន	ខ្នុំ	នូវ	ោក្យ	អពេន៍	ដូេជា	អនះ	ពុំ	កមន	ជា	

ោក្យ	ជំរុញ	ឲ្យ	មន	អសេក្ីជំអនឿ	អ�ើ�	។	ោក្យ	ជំរុញ	ឲ្យ	មន	អសេក្ីជំអនឿ	គឺ		

«	ខ្នុំ	ដឹរ	ថា	ខ្នុំ	ោមាន	អពល	ស្មប់	អធ្ើ	អរឿរ	អនះ	អ�ើ�	ប៉ុកន្	ខ្នុំ	នឹររក	អពល	អធ្ើ	វា	។	

អហើ�	ខ្នុំ	នឹរ	បំអពញ	កិេ្ចការ	អនះ	ជាមួ�	នឹរ	អពលអវោ	កដល	ខ្នុំ	មន	»	។
អ្កអាច្ទស្សនាឬអានការបបេុំ្ ម្មនិោឋានរបស់បបធានណិលសុនដខមករាឆ្នាំ២០១៧តាមរយៈ

ការច្ុច្នលើ«ការបបេុំ្ ម្មនិោឋានទូទាំងពិភពនលាក»នៅនគ្គទំព័រlds .org/ broadcasts។

្រនាទា្រ់ ពី ្រិកសា អ្រ់ សបាំ មួយ ្របាតាហ៍ ស្រធាន ណិល្រុន បាន ្រញ្ច្រ់ ការចាត់តាំង រ្រ្រ់ យោក ។

« ខ្នុំ បាន លរះ្រង់ រយៈយពល យ្រ្ើរផត ៩៣ 

ឆ្នាំ នន ជីវិត ខ្នុំ ក្នុង ការយរៀន ្រូសត អំពី 

សពរះអង្គ្រយ្គ្ររះ ្រ៉ុផន្ កសម មាន ឱកា្រ 

ណា ផដល ខ្នុំ អាច បាន យរៀន យសចើន ដូច ខ្នុំ បាន 

យរៀន ក្នុង រយៈយពល ្រិកសា សបាំ មួយ ្របាតាហ៍ 

យនរះ យ�ើយ » ។
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	អ�ើរ	មនាក់ៗ	កដល	ទទួល	ការេអញ្ជើញ	អនះ	នឹរ	បញ្ចប់	វា	អៅក្នុរ	េំ�នុរ		

អពល	ផ្ទាល់	ខ្លួន	របស់	េ្ក	។	ស្មប់	ខ្នុំ	េំណរ	ដ៏	ខាលាំរ	កាលា	អកើ្	មក	ពី	ការអធ្ើ		

កិេ្ចការ	អនះ	េប់	សព្	្គប់	ក្នុរ	រ�ៈអពល	ក្	្បាំ	មួ�	សបា្ហ៍	ប៉ុអោណះ	។		

អោលបំណរ	នន	ការសិកសា	អនះ	ក្នុរ	រ�ៈអពល	ខ្ី		អធ្ើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	មន	េំណរគុណ		

េំអោះ	ភាព	េុះ	ស្មុរ	នឹរ	ោនា	នន	ការអរៀនសូ្្	កដល	មន	អៅក្នុរ	្ពះគមពេីរ		

សញ្ញា	ចាស់	្ពះគមពេីរ	មរមន	្ពះគមពេីរ	សញ្ញា	ថ្ី	និរ	្ពះគមពេីរ	អោលលទ្ិ		

និរ	អសេក្ីសញ្ញា	។

េំអោះ	េស់	េ្ក	កដល	មន	អារម្ណ៍	ថា	ោមាន	អពល	្បសិនអបើ	េ្ក	លះបរ	់

	អនាះ	េ្ក	នឹរ	ទទួល	បាន	រគ្វាន់	ដ៏	េសាចារ្យ	អហើ�	មន	េំណរគុណ	យា៉ារ	ខាលាំរ		

េំអោះ	ការផ្លាស់ប្តូរ	ទស្សនវិស័�	បអរកើន	េំអណះ	ដឹរ	និរ	អធ្ើ	ឲ្យ	ការក្បេិ្្	អជឿ		

របស់	េ្ក	កាន់ក្	រឹរមំ	កថម	អទៀ្	។	ខ្នុំ	ដឹរ	ថា	អនះ	គឺ	ជា	ការពិ្	អោ�សារ	ខ្នុំ		

បាន	អ�ើញ	រគ្វាន់	ដូេោនា	អនះ	អៅក្នុរ	ជីវិ្	ខ្នុំ	ផ្ទាល់	។

ដូេ	ខ្នុំ	បាន	និយា�	អៅក្នុរ	ការ្បជុំ	ធម្និោឋាន	នា	នថ្	ខារ	មុខ	េ្ក	នឹរ	

បគ្ហាញ	ខ្លួន	េ្ក	អៅ	េំអោះ	្ពះភ្ក្	្ពះេរ្គសអ្គ្រះ	។	េ្ក	នឹរ	រំជួលេិ្្	រហូ្	

ដល់	េ្ក	�ំ	កដល	បានអៅ	ក្នុរ	ទីវ្្មន	ដ៏	បរិសុទ្របស់	្ទរ់	។	េ្ក	នឹរ	ពិបាក	

ក្នុរការ	រក	ោក្យកថ្រ	េំណរគុណ	្ទរ់	ស្មប់	ការបរ់	នថ្	េំអពើ	បាប	របស់	េ្ក	

ស្មប់	ការេភ័�អទាស	ដល់	េ្ក	កដល	េ្ក	ពុំ	បាន	អធ្ើ	ល្អ	េំអោះ	េ្ក	ដនទ	ស្មប់	

ការពយាបាលេ្កពីរបួស	និរ	ភាព	េ�ុ្្ិធម៌	នានា	នន	ជីវិ្	អនះ	។

េ្ក	នឹរ	កថ្រ	េំណរគុណ	្ទរ់	ស្មប់	ការព្រឹរ	េ្ក	ឲ្យ	អធ្ើ	កិេ្ចការ	កដល	ពុំ	អាេ	

អធ្ើ	បាន	ស្មប់	ការបករ្រ	ភាពទន់អខសា�	របស់	េ្ក	ឲ្យ	អៅ	ជា	ភាពខាលាំរ	វិញ	និរ	

ស្មប់	អធ្ើ	ឲ្យ	េ្ក	អាេ	រស់អៅ	ជាមួ�	្ទរ់	និរ	្គួសារ	របស់	េ្ក	ជា	អរៀររហូ្	។	

េ្្	សញ្ញាណ	របស់	្ទរ់	ដគ្វា�ធួន	របស់	្ទរ់	និរ	លក្ខណៈ	របស់	្ទរ់	នឹរ	ក្ប	

ជា	អរឿរ	ផ្ទាល់	ខ្លួន	និរ	ពិ្	ជាក់កស្រ	េំអោះ	េ្ក	។

ប៉ុកន្	េ្ក	ពុំ	្្ូវ	ររ់ចាំ	រហូ្	ដល់	អពល	អនាះ	អទ	។	សូម	អ្ជើសអរើស	អធ្ើ	ជា	សិស្ស	

ដ៏	ពិ្	របស់	្ទរ់	ក្នុរ	អពល	ឥ�តូវ	អនះ	។	អធ្ើ	ជា	សិស្ស	មនាក់	កដល	ពិ្	ជា	្សឡាញ់	

្ទរ់	កដល	ពិ្ជា	េរ់	បអ្មើ	និរ	ដឹកនាំ	ដូេ	្ទរ់	បាន	អធ្ើ	។	ខ្នុំ	សូម	សនយា	នឹរ	េ្ក	

ថា	្បសិនអបើ	េ្ក	នឹរ	សិកសា	្ពះបន្ទតូល	របស់	្ទរ់	អនាះ	សម្្ថភាព	របស់	េ្ក	អដើម្ី	

ក្បកាលា�	ដូេ	ជា	្ទរ់	នឹរ	អកើន	អ�ើរ	។	ខ្នុំ	ដឹរ	ថា	អរឿរ	អនះ	ពិ្	។	◼

ដកម្សង់ពតីអត្ថបទមួយមៅមលើមគេទំព័រlds .org/ blog។

កំណត់ចំណាំ

	 1.	 ដូេ្បធាន	ណិលសុន	បាន	ផ្ល់	អយាបល់	អៅក្នុរ	ការ្បជុំ	ធម្និោឋាន	របស់	អោក	អនាះ	េ្ក	

អាេ	អមើលអសេក្ដី	កណនាំ	ដល់	បទគមពេីរ	ទាំរឡា�	ស្មប់	អសេក្ីអយារ	អៅអ្កាម	្បធាន	បទ	

«	្ពះអ�ស៊ូវ្គីស្ទ	»	។

	 2.	សូមអមើល	សុន្ទរកថា	សន្ិសីទ	ទូអៅ	របស់	្បធាន	ណិលសុន	កខ	អមសា	ឆ្នាំ	2017	«	ការ	ទាញ	

�ក	្ពះអេសាដា	នន	្ពះ	អ�ស៊ូវ	្គីស្ទ	មក	ក្នុរ	ជីវិ្	របស់	អ�ើរ	»	។

ស្រធាន ណិល្រុន បាន ្រិកសា ខគម្ីរ ជាង ២២០០ អំពី សពរះយយ្រ៊ូវសគី្រ្ និង ការ្រយសងៀន រ្រ្រ់ សទង់ ។

« ចំយោរះ អ្់រ អ្ក ផដល មាន អារម្ណ៍ ថា 

គ្មាន យពល ស្រ្រិនយ្រើ អ្ក លរះ្រង់ យនារះ អ្ក 

នឹង ទទួល បាន រគ្វាន់ ដ៏ អសាចារ្យ » ។



្រសមា្រ់ យវៀល ការយសជើ្រយរើ្រ 

ពុំយលងបាល់ោត់យៅនែងៃ 

អាទិត្យ  អាច មាន ន័យ ថា ជា 

ការយសជើ្រយរើ្រ ពុំ យលង ជាមួយ 

សកុម ដ៏ ល្អ ្រំែុត មួយ ។
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កាល	ខ្នុំ	អៅ	អក្រ	មិ្្ភក្ដិ	របស់ខ្នុំ	និរ	ខ្នុំ	បាន	អលរ	កល្រ	មួ�	អៅ	ថា	«	អោ្	ឬ	មុជ	េូល	ទឹក	»	។	

្បាកដោស់	េ្ក	ទាំរេស់	ោនា	្្ូវការ	អារ	កហល	ទឹក	ឬ	បឹរ	អ្រៅ	និរ	េ្ី	មួ�	អដើម្ី	អោ្	ដូេជា	

កា្រ	អោ្	មុជ	ទឹក	ជាអដើម	។		អដើម្ី	អលរ	េ្ក	្្ូវអោ្	អេញ	ពី	កា្រអោ្	មុជទឹក	អនាះ	។	អពល	

េ្ក	កំពុរ	អោ្	អនាះ	េ្ក	ខ្ះ	ក្សក	អ�ើរ	ថា	«	អោ្	»	មន	ន័�	ថា	េ្ក	្្ូវ	អោ្	អោ�	ឲ្យ	អជើរ	េ្ក	េូល	អៅ	ក្នុរ	

ទឹក	មុន	ឬ	អគក្សក	ថា	«	មុជេូល	ទឹក	»	កដល	មន	ន័�	ថា	េ្ក	្្ូវ	អោ្្ជមុជេូលទឹក	អោ�	ឲ្យ	នដ	េូលទឹក	មុន		

អៅអពល	អោ្	។

អពល	េ្ក	កំពុរ	អៅអលើ	អាកាស	េ្ក	ក្រក្	អរៀបេំ	ព្់កពន	ប្់	ខ្លួន	ឬក៏	អោ្អៅ	អោ�	្ទូរ	ប៉ះ	នឹរ	ទឹក	កដល		

អធ្ើ	ឲ្យមន	ការ	ឈឺ	ចាប់	។

ពុំ	្្ូវ	អធ្ើ	ជីវិ្	ដូេជា	កល្រ	«	អោ្	ឬ	មុជ	េូល	ទឹក	»	អនាះ	អទ	។	េ្ក	អាេ	អធ្ើ	ការសអ្មេ	េិ្្	ជាអ្េើន	មន	អពល	

អ្េើន	ជាមុន	អហើ�	អេៀសវារ	ពី	ការឈឺចាប់	ខារ	វិញ្ញាណ	ដ៏	ខាលាំរ	កាលា	អនាះ	។	�៉ូអស្	ពយាការី	ក្នុរ	្ពះគមពេីរសញ្ញាចាស់	

ពុំ	បាន	កថ្រ	ថា	«	េូរ	អ្ជើសអរើសមុន	វា	ហួស	អពល	»	អ�ើ�	។	អោក	បាន	កថ្រ	ថា	«	េូរ	អរើស	�ក	្ពះ	ោ	កដល	ឯរ	

េរ់	អោរព	្ប្ិប្្ិ	តាម	មៅន្ងៃមនឹះ	េុះ	»	(	�៉ូអស្	24:15	ការ	គូស	បញ្ជាក់	បាន	បកន្ថម	)	។

អវៀល	ដ័បុល�ូ	អា�ុ	14	ឆ្នាំ	មក	ពី	ទី្កុរ	សាន់	្ហាវាន់ស៊ិសកតូ	រដ្ឋ	កាលីហ្តូញា៉ា	ស.រ.អា.	្បកហល	ជា		

ោមាន	ការឈឺចាប់	ខារ	វិញ្ញាណ	អ្េើន	អ�ើ�	អោ�សារ	ោ្់	អជឿ	អលើ	ការសអ្មេ	េិ្្		ពីមុន	វា	ឈ្ន	ដល់	នាទី		

េុរ	អ្កា�	។

ោ្់	និយា�	ថា	«	្បសិនអបើ	េ្ក	អ្ជើសអរើស	អធ្ើ	ឬ	ពុំ	អធ្ើ	េ្ី	មួ�	ពីមុន	វា	អកើ្	មន	អ�ើរ	អនាះ	អធ្ើ	ឲ្យ	េ្ីៗ	ទាំរេស់	

នឹរកាន់ក្គ្�្សួល	អ្េើន	ជារ	។	ឧទាហរណ៍	អពល	េ្ក	អៅ	ពិធីជប់អលៀរ	អហើ�	មន	អគ	ឲ្យ	អ្គឿរ្សវឹរអៅ		

េ្ក	ផឹក	។	្បសិនអបើ	េ្ក	អ្ជើសអរើសអៅអពលអនាះ	ថា		អ្ើ	ផឹក	វា	ឬ	េ្់	អនាះ	េ្ក	អាេ	្្ូវបាន	ល្លួរឲ្យ	ផឹក	វា	អហើ�	។	

ប៉ុកន្	្បសិនអបើ	េ្ក	បាន	សអ្មេ	េិ្្	តាំរ	ពី�ូរយារ	មក	អោ�	បដិអសធ	្បសិនអបើ	មន	នរោ	មនាក់	ឲ្យ	អ្គឿរ		

្សវឹរ	អៅ	េ្ក	ផឹក	អនាះ	េ្ក	មន	អារម្ណ៍	កាន់ក្្បាកដេបាស់	េំអោះ	ខ្លួន	ឯរ	។	េ្ក	នឹរ	ោមាន	អពល្្ូវបាន		

ល្លួរ	អ�ើ�	។	េ្ក	បាន	បដិអសធ	អោ�សារ	េ្ក	បាន	សអ្មេ	េិ្្		ជា�ូរយារ	ោស់	មក	អហើ�	»	។

នោយឆ្េនុតឡាកាបាល

ទស្សនាវែ្តីសាសនាច្បក

បាល់ទាត់

និងការឈឺចាប់ខាងវិញ្ញាណ

ថថងៃអាទតិ្យ



បាវេនា	ម៉្តូ្ឆល		ឆ្នាំ	2018	កេរ	ថា	«	េូរ	អរៀន	េំពី	អ�ើរ	អហើ�	សាដាប់	តាម	

្ពះបន្ទតូល	ទាំរឡា�	របស់	អ�ើរ	េុះ	េូរ	អដើរ	ក្នុរ	ភាព	ស្តូ្	បូ្	នន	្ពះវិញ្ញាណ	របស់	

អ�ើរ	អនាះេ្ក	នឹរ	បាន	អសេក្ដីសុខសាន្ដ	ក្នុរ	អ�ើរ	»	(	អោលលទ្ិ	និរ	អសេក្ីសញ្ញា	

19:23	)	។	ស្មប់	អវៀល	ភាពសុខសាន្	មន	ន័�	ថា	ជាអារម្ណ៍មន	ទំនុកេិ្្	

អពលោ្់	អ្ជើសអរើស	្្ូវ	អហើ�	ពុំ	បារម្	េំពី	ការអោលោក្យ	េវិជ្ជមន	ពី	មនុស្ស	ដនទ	។	

ភាពសុខសាន្	អនាះ	អកើ្	មន	េំអោះ	អវៀល	អោ�សារ	ការសអ្មេេិ្្	សា្ប់	—	និរ	អធ្ើ	

តាម	—	្ពះបន្ទតូល	្ពះអ�ស៊ូវ្គីស្ទ	ទុកជាមុន	។

ោ្់	និយា�	ថា	«	ជួនកាល	អក្រៗ	ទាំរ	អនាះ	ឌឺដរ	ោក់	ខ្នុំ	េំអោះ	េ្ី	កដល	ខ្នុំ	អធ្ើ	ឬមិន	

អធ្ើ	ប៉ុកន្	វា	ពុំ	រំខាន	ដល់	ខ្នុំ	អ�ើ�	អោ�សារ	ខ្នុំ	បាន	សអ្មេ	េិ្្	តាំរ	ពី	�ូរ	មកអហើ�	ថា	

អនាះ	គឺ	ជា	រអបៀ	បកដល	ខ្នុំ	នឹរ	រស់អៅ	»	។

េ្ីមួ�	កដល	អវៀល	និរ	្គួសារ	ោ្់	សអ្មេ	េិ្្	ជា�ូរយារ	មក	អហើ�អនាះ	គឺ	រកសា	

នថ្	ឈប់	ស្មក	ឲ្យ	បរិសុទ្	។	អនាះ	មន	ការលំបាក	បន្ិេ		អពល	អវៀល	អធ្ើ	ជាវីរជន	មនាក់		

ក្នុរ្កុមបាល់ទា្់អនាះ	។	ប៉ុកន្	ដូេ	នីនហ្	និរ	្គួសារ	អោក	បាន	អជឿ	ថា	«	្ពះេមចាស់	

្ទរ់	មិន	អេញ	បញ្ជា	ដល់	កូន	អៅ	មនុស្ស	ោ	អ�ើ�	អលើកកលរ	ក្	្ទរ់	នឹរ	អរៀបេំ	

ផ្តូវ	អដើម្ី	ឲ្យ	អគ	អាេ	សអ្មេ	នូវ	េ្ីៗ	កដល	្ទរ់	បាន	បញ្ជា	ដល់	ពួកអគ	ទុក	ជា	មុន	សិន	»	

(	នីនហ្ទី1	3:7	)	។

េំអោះ	អវៀល	បាល់ទា្់គឺជាេ្ីៗទាំរេស់ស្មប់ោ្់	។	ដូេ	ម្�	របស់	ោ្់	

និយា�	ថា	«	ោ្់្សឡាញ់បាល់ទា្់ទាំរអពលហូប	អពលផឹក	អពលអដកគឺោ្់្ស

ឡាញ់បាល់ទា្់ខាលាំរោស់	។	វា	ជា	េំណរ់េំណូល	េិ្្	ោ្់	អហើ�	ោ្់	ពូកក	អលរ	

ោស់	»	។

ដូអេ្ះ	អពល	អវៀល	បាន	េូល	ក្នុរ	្កុម	កដល	ស្ថិ្	អៅ	ក្នុរ	លំោប់	ខពេស់	បំផុ្	អៅក្នុរ	

្ំបន់	អនះ	ោ្់	មន	េិ្្	រំអភើប	រីករា�	ោស់	។	បញ្ហា	មួ�	គ្់	អនាះ	គឺ	៖	ភាគអ្េើន	្កុម	

បាល់ទា្់អលរបាល់អៅនថ្អាទិ្្យ	។	ភាគអ្េើន	្កុម	នានា	ពុំ	ទទួល	េ្ក	អលរ	បាល់	

កដល	ខកខាន	មិន	អលរ	អៅ	នថ្	អាទិ្្យ	អ�ើ�	។	ការអ្ជើសអរើសពុំអលរបាល់ទា្់អៅនថ្	

អាទិ្្យ	អាេ	មន	ន័�	ថា	ជា	ការបា្់បរ់	មុខគ្រ	របស់	ោ្់	អៅក្នុរ	្កុម	។

ប៉ុកន្	អវៀល	បាន	អធ្ើការសអ្មេ	េិ្្	អនាះ	ជា	�ូរ	យារ	ោស់	មក	អហើ�	។	ោ្់	នឹរ	

រកសា	នថ្	ឈប់	ស្មក	ឲ្យ	បរិសុទ្	។

អវៀល	និរ	្គួសារ	ោ្់	បាន	េធិសាឋាន	ជាមួ�	ោនា	អហើ�	បាន	ទូល្បាប់	

្ពះវរបិតាសួគ៌	េំពី	បំណរ	្បាថានា	របស់	ពួកអគ	ក្នុរការ	អោរព	តាម	្ពះបញ្ញ្្ិ	្ទរ់	អហើ�	

ទូលសូម	ជំនួ�	របស់	្ទរ់	។	បនាទាប់	មក	អវៀល	និរ	ម្�	របស់	ោ្់	បាន	និយា�	

ជាមួ�	្គូ	បរ្ឹក	របស់	្កុម	េំពី	ជំអនឿ	របស់	ពួកអគ	។	គួរ	ឲ្យ	ភាញាក់អផ្អើល	ោស់	្គូបរ្ឹក	

េរ់	ឲ្យ	អវៀល	អៅ	ក្នុរ	្កុម	អនាះ	អទាះបី	ជា	ោ្់	ពុំ	អលរ	បាល់	អៅ	នថ្	អាទិ្្យ	ក្ី	!

អវៀល	និយា�	ថា	«	ខ្នុំ	ដឹរ	ថា	អពល	ខ្នុំ	អោរព	នថ្	ឈប់	ស្មក	អនាះ	ខ្នុំ	នឹរ	ទទួល	

បាន	ពរ	។	្បកហល	ខ្នុំ	ពុំ	បាន	្បកួ្	អ្េើន	ដូេ	កីឡាករ	អផ្សរ	អទៀ្	អ�ើ�	ប៉ុកន្	ខ្នុំ	បាន	

អ�ើញ	ពរជ័�	ដូេជា	ការ្បកួ្	អៅ	នថ្	អាទិ្្យ	្សាប់ក្	្្ូវបាន	ប្តូរ	អៅ	្បកួ្	នថ្	អផ្សរ	

ជាអដើម	។	ខ្នុំ	ក៏	គិ្	ផរកដរ	ថា	ខ្នុំ	អលរ	បាន	ល្អ	្បអសើរ	អោ�សារ	ខ្នុំ	មន	នថ្	ឈប់	

ស្មក	។

វា	អធ្ើ	ឲ្យ	អរឿរ	អនះ	កាន់ក្	្បអសើរ	អ�ើរ	។	មិន�ូរ	ប៉ុនាមាន	អវៀល	បាន	អ�ើញ	ថា	មិ្្	

រួម្កុម	របស់	ោ្់	មនាក់	ក៏	ជា	សមជិក	សាសនាេ្ក	ផរកដរ	។	បនាទាប់	ពី	អលរ	បាល់	

ជាមួ�	ោនា	េស់	ពីរបី	កខ	មក	អក្រ	្បុស	មនាក់	អនាះ	បាន	អធ្ើ	តាម	គំរូ	របស់	អវៀល	អហើ�	ឈប់	

អលរ	បាល់	អៅ	នថ្	អាទិ្្យ	ផរកដរ	។

្បសិនអបើ	េ្ក	មន	អារម្ណ៍	ថា	េ្ក	ពុំ	ទទួល	បាន	ពរជ័�	មក	ពី	ការអោរព	្ប្ិប្្ិ	

អនាះ	អាេ	មក	ពី	េ្ក	ពុំ	អាេ	អ�ើញ	េ្ីៗ	ទាំរេស់	កដល	្ពះវរបិតាសួគ៌	បាន	អរៀបេំ	

ទុកស្មប់	េ្ក	។	ការសអ្មេ	េិ្្	សា្ប់	តាម	្ពះបន្ទតូល	្ពះ្គីស្ទ	អហើ�	បអ្មើ	

្ពះេមចាស់	គឺ	ជា	ការសអ្មេ	េិ្្	្្ឹម្្ូវ	ជានិេ្ច	ដូអេ្ះ	េូរ	អធ្ើ	វា	ភាលាម	អៅ	!

្បធាន	ថូម៉ាស	អេស	ម៉នសុន	បាន	មន	្បសាសន៍	ថា	«	ខ្នុំ	សូម	េរ្រ	េ្ក	ឲ្យ	

អធ្ើ	ការសអ្មេ	េិ្្	ភាលាម	ក្នុរ	អពល	អនះ	អោ�	មិន	្្ូវ	គ្ក	អេញ	ពី	ផ្តូវ	កដល	នឹរ	នាំ	េ្ក	

អៅ	ដល់	អោលអៅ	របស់	អ�ើរ	៖	គឺ	ជីវិ្	ដ៏	អៅ	េស់	កល្	ជានិេ្ច	ជាមួ�	្ពះវរបិតា	

អ�ើរ	កដល	គរ់	អៅ	សាថានសួគ៌	»	(	«	The Three Rs of Choice	»	Liahona,	
កខ	វិេ្ិកា	ឆ្នាំ	2010	ទំព័រ	68	)	។

សូម	កុំ	អធ្ើ	ឲ្យជីវិ្	េ្ក	ដូេជា	កល្រ	«	អោ្	ឬ	មុជ	េូល	ទឹក	»	អនាះ	អ�ើ�	។	សូម	

កុំ	្បថុ�្បថាន	នឹរ	ការឈឺចាប់	ខារ	វិញ្ញាណ	ឬ	ការឈឺចាប់	ោ	អផ្សរ	អទៀ្	អ�ើ�	។	

សូម	សអ្មេ	េិ្្	ក្នុរ	អពល	ឥ�តូវ	អនះ	អដើម្ី	អធ្ើ	តាម	្ពះអ�ស៊ូវ្គីស្ទ	អហើ�	រីករា�	នឹរ	

ភាពសុខសាន្	កដល	្ទរ់	្បទាន	មក	ក្នុរ	ជីវិ្	េ្ក	។	◼
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យ
ុវវ័យ

នោយសាដមនថ្នប៊ស

្ី
របី	ឆ្នាំ	កន្រ	អៅ	ខ្នុំ	បាន	បាក់ទឹក	េិ្្	អោ�សារ	ខ្នុំ	មន	អារម្ណ៍	ថា	ខ្នុំ	ពុំ	េរ់	និយា�	រក	នរោ	មនាក់	អ�ើ�	។	្គួសារ	របស់	ខ្នុំ	

រស់អៅ	ឆ្ងា�	អហើ�	ខ្នុំ	ោមាន	មិ្្ភក្ិ	អ�ើ�	ដូអេ្ះ	ខ្នុំ	�ល់	អ�ើញ	ថា	ោមាន	អហ្ុផល	នឹរ	រស់អៅ	អទៀ្	អ�ើ�	។

ខ្នុំ	រស់អៅ	ជាមួ�	ម្�	មីរ	និរ	ឪពុក	ម	ខ្នុំ	អហើ�	េ្ី	មួ�	កដល	ពួកោ្់	បាន	្បាប់	ខ្នុំ	កុំ	ឲ្យ	អធ្ើ	អនាះ	គឺ	ពុំ	្្ូវ	និយា�	ជាមួ�	

េ្ក	ជិ្ខារ	អ�ើរ	អ�ើ�	។	ពួកោ្់	េះអារ	ថា	េ្ក	ជិ្ខារ	អនាះ	ជា	ជន	េកម្ក	អហើ�	ពួកោ្់	បអរកើ្	អរឿរ	កក្រកាលា�	េំពី	បុរស	អនាះ	

អដើម្ី	បនាលាេ	ខ្នុំ	។

ប៉ុកន្	អៅ	នថ្	អៅរ៍	មួ�	បុរស	អនាះ	និរ	អក្រ	្សី	ជំទរ់	ពីរ	នាក់	អា�ុ	ដំោល	ខ្នុំ	បាន	សូម	ជំនួ�	ពី	ខ្នុំ	ក្នុរការ	អធ្ើ	របរ	។	ខ្នុំ	បាន	�ល់	

្ពម	អហើ�	អៅ	អធ្ើការ	អនាះ	។

បនាទាប់	ពី	ការេអរក្	អមើល	អក្រ	្សី	ទាំរ	ពីរ	នាក់	អនាះ	ខ្នុំ	បាន	ដឹរ	ថា	ពួកអគ	មន	េិ្្	ល្អ	ដូអេ្ះ	ខ្នុំ	បាន	ចាប់អផ្ើម	និយា�	ជាមួ�	ពួកអគ	

កដល	នាំ	អឆ្ពាះ	អៅ	កាន់	ការសន្ទនា	េំពី	សាសនាេ្ក	នន	្ពះអ�ស៊ូវ	្គីស្ទ	នន	ពួក	បរិសុទ្	នថ្	េុរ	អ្កា�	។	ខ្នុំ	មន	សំណួរ	ជា	អ្េើន	កដល	

ពួកអគ	បាន	អឆ្ើ�	។	ខ្នុំ	មន	េិ្្	រំអភើប	យា៉ារ	ខាលាំរ	។	េ្ក	ជិ្	ខារ	របស់	ខ្នុំ	បាន	េអញ្ជើញ	ខ្នុំ	ឲ្យ	អៅ	្ពះវិហារ	ជាមួ�	ោ្់	នា	នថ្	បនាទាប់	អដើម្ី	

ដឹរ	ថា	អ្ើ	ខ្នុំ	េូលេិ្្	្ពះវិហារ	ឬ	អទ	។	ខ្នុំ	កំពុរ	ស្ថិ្	ក្នុរ	សាថានភាព	មន	ទុក្ខ	លំបាក	ដូអេ្ះ	ខ្នុំ	បាន	ដឹរ	ថា	ខ្នុំ	ោមាន	េ្ី	្្ូវ	ខា្	អ�ើ�	។

ការអដើរ	ឆ្រ	កា្់	ទាវារ	្ពះវិហារ	ទាំរអនាះ	អៅ	្ពឹក	បនាទាប់	អនាះ	អធ្ើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	មន	អារម្ណ៍	សុខសាន្	ជាប់	ក្នុរ	េិ្្	ជា	អារម្ណ៍	កដល	ខ្នុំ	ពុំ	

�ល់	ប៉ុកន្	ខ្នុំ	បាន	ដឹរ	ថា	្ពះវិហារ	ជា	កកន្រ	កដល	ខ្នុំ	ធាលាប់	បាន	អៅ	។	ខ្នុំ	្្ូវបាន	កណនាំ	ឲ្យ	សារល់	េ្ក	ផ្សព្ផសា�	សាសនា	នា	្ពឹក	អនាះ	

អហើ�	ខ្នុំ	បាន	អ�ើញ	េំពី	រអបៀប	កដល	ពួកអគ	រានដលង	ថា	សាសនាេ្ក	អនះ	ពិ្	។

ខ្នុំ	បាន	ចាប់	អផ្ដើម	សា្ប់	អមអរៀន	ជា	អ្េើន	ពី	េ្ក	ផ្សព្ផសា�	សាសនា	។ោមានអពលោល្អជារអពលអនះអ�ើ�	កដល្ពះវរបិតា

សួគ៌បានបញ្ជតូនេ្កផ្សព្ផសា�សាសនា	ពីរ	នាក់	កដល	អពញ	អោ�	ក្ី្សឡាញ់	ការ�ក	េិ្្	ទុក	និរអពញអោ�ខារវិញ្ញាណ	។	

តាមរ�ៈ	ជំនួ�	របស់	ពួកអគ	ខ្នុំ	បាន	ទទួល	េំអណះ	ដឹរ	កដល	ពួកអគ	មន	េំពី	ដំណឹរ	ល្អ	។

បនាទាប់	ពី	សា្ប់	ពួកអគ	កេកចា�	េំពី	េំអណះ	ដឹរ	ផ្ទាល់	របស់	ពួកអគ	េំពី	្ពះវរបិតាសួគ៌	បាន	ជួ�	ពួកអគ	ឆ្រ	កា្់	ការសាកល្រ	នានា	

អនាះ	ខ្នុំ	មន	អារម្ណ៍	េរ់	េធិសាឋាន	អដើម្ី	ដឹរ	ថា	េ្ី	កដល	ពួកអគ	បាន	និយា�	អនាះ	ពិ្	ឬ	អទ	។	បនាទាប់	ពី	េធិសាឋាន	ខ្នុំ	ទទួល	អារម្ណ៍	

នន	សុភមរ្គល	ភាពសុខសាន្	និរ	ភាព	ស្ប់	អៅក្នុរ	េិ្្	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	បាន	ដឹរ	ថា	ខ្នុំ	បាន	ទទួល	េអម្ើ�	នា	�ប់	អនាះ	តាមរ�ៈ	្ពះវិញ្ញាណ	

បរិសុទ្	។

ការមន	េំអណះ	ដឹរ	េំពី	អរឿរ	អនះ	ទីបនាទាល់	ខ្នុំ	បាន	រីកេអ្មើន	យា៉ារ	អលឿន	។	ចាប់តាំរ	ពី	េួលរួម	សាសនាេ្ក	ក្នុរ	ឆ្នាំ	2013	

មក	ខ្នុំ	ពិ្ជា	បាន	អ�ើញ	ពរជ័�	កដល	េំអណះដឹរ	េំពី	្ពះវរបិតាសួគ៌	បាន	្បទាន	ដល់	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	មន	េំណរគុណ	ដល់	េ្កផ្សព្ផសា�	

សាសនា	អហើ�	ស្មប់	េ្ក	ជិ្ខារ	ខ្នុំ	ក្នុរការ	េអញ្ជើញ	ខ្នុំ	ឲ្យ	មករក	្ពះ្គីស្ទ	។	◼

អ្កនិពន្ធរស់មៅវុិចតូរីោ៉ាម្បមទសអូម្សាតាលតី។

រច្
នា
រូប
ភា
ព
នោ

យ
រា
៉ដ្គ

វល
មា

៉ាយ
៉ាន
ី

ខ្នុំ កំពុង ្រ្ិត ក្នុង 

សាថានភាព មាន ទុក្ខ 

លំបាក ្រ៉ុផន្ ការយៅ 

សពរះវិហារ ជាមួយ អ្ក 

ជិតខាង រ្រ្់រ ខ្នុំ បាន 

ផ្លា្រ់្ូ្ររ អ្វីៗ សគ្រ់ 

យ៉ាង ។

អ្នកជឈិតខាងដ៏ចដមលែក របស់ ខ្ញុំ
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ខ្នុំអនុវ្រ្តនសច្ក្តីេំននឿរបស់ខ្នុំ

ទីកដនលែងរបស់នយើង

្បសិនអបើ	ខ្នុំ	អាេ	ជួ�	បកក្ប	េំ�នុរអពល	ពួកអគ	ពិភាកសា	

ជាមួ�	ប្អតូន	្បុស	របស់	អេើ្ហ្ី	។

ខ្នុំ	បាន	គិ្	ថា	្ួនាទី	របស់	ខ្នុំ	្ោន់ក្	អធ្ើ	ជា	េ្ក		

បកក្ប	េកម្	ប៉ុអោណះ	។	ប៉ុកន្	ខ្នុំ	បាន	ក្ប	ជា	េ្ក	េូលរួម		

យា៉ារ	សកម្	អពល	ោក្យអពេន៍	របស់	ពួកអគ	បាន	ចាក់		

ឫស	ក្នុរ	ដួរេិ្្	របស់	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	មន	អារម្ណ៍	មួ�	កដល		

ពុំ	អាេ	ពន្យល់	បាន	ជា	អារម្ណ៍	សបបា�	រីករា�		

កដល	អៅ	ក្	មន	អៅ	អ�ើ�	កដល	ខ្នុំ	ពុំ	ធាលាប់	មន	ពី		

មុន	អ�ើ�	។

បនាទាប់	ពី	បទពិអសាធន៍	អនាះ	មក	ខ្នុំ	បាន	សូម	ឲ្យ	ពួក	

េ្ក	ផ្សព្ផសា�	សាសនា	បអ្រៀន	ដំណឹរល្អដល់	្គួសារ	

របស់	ខ្នុំ	។	ប៉ុកន្	អពល	ពួកអគ	មក	ផ្ទះ	ខ្នុំ	ឪពុក	មដា�	របស់	

ខ្នុំ	បាន	សអ្មេ	េិ្្	យា៉ារ	មុ្	មំ	ថា	ពួក	មរមន	ពុំ	្្ូវ	មន	

កកន្រ	អៅក្នុរ	្គួសារ	អ�ើរ	អ�ើ�	។

ការ្បកួ្	កីឡា	វា�	ពីរពុរ	ជាមួ�	មិ្្	របស់	ខ្នុំ	

អេើ្ហ្ី	បាន	រំខាន	អោ�	មន	អគ	អោះ	ទាវារ	ផ្ទះ	

ោ្់	បី	ដរ	។	ខ្នុំ	បាន	សា្ប់	ឮ	សំអ�រ	មនុស្ស	ពុំ	សារល់	

កដល	មន	្ ុរ	េកម្ក	និយា�	ភាសា	ហុីលីេូ	កដល	ជា	

ភាសា	ជា្ិ	របស់	អ�ើរ	។

អេើ្ហ្ី	បាន	្បញាប់	រ្់	អៅ	ម្់	ទាវារ	អោ�	បគ្ហាញ	

កា�វិការ	ថា	រំពឹរ	នឹរ	ជួប	ពួកអគ	។	ោ្់	បាន	និយា�	

មក	កាន់	ខ្នុំ	ថា	«	សូម	មក	ទី	អនះ	!	ខ្នុំ	េរ់	ឲ្យ	ឯរ	ជួប	មិ្្	

របស់	ខ្នុំ	!	»

ពួកអគ	ោក់	អាវ-	ស	និរ	មន	្កវា៉្់	ក	្ពមទាំរ	

មក	បអ្រៀន	ប្អតូន	្បុស	របស់	អេើ្ហ្ី	អដើម្ី	អរៀបេំ	ោ្់	

ស្មប់	បុណ្យ	្ជមុជទឹក	។	ខ្នុំ	បាន	និយា�	ជាមួ�	

ពួកអគ	ជា	ភាសា	េរ់អគ្ស	អហើ�	ពួកអគ	បាន	បគ្ហាញ	

ការអកា្សរអសើរ	េំពី	ភាសា	េរ់អគ្ស	ខ្នុំ	អហើ�	សូម	

ខ្នុំ	េរ់	អធ្ើ	បុណ្យ	្ជមុជ	ទឹក	ដូអេ្ះ	ខ្នុំ	បាន	េនុវ្្	

អសេក្ីជំអនឿ	របស់	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	បាន	្ ម	អាហារ	និរ	

េធិសាឋាន	។	ខ្នុំ	ពយាយាម	អធ្ើ	ជា	គំរូ	ដល់	ពួកោ្់	។

ពីរ	ឆ្នាំ	អ្កា�	មក	តាមរ�ៈ	អសេក្ីជំអនឿ	ដ៏	សាមញ្ញ	

របស់	ខ្នុំ	ផ្ទាល់		និរ	អសេក្ី្សឡាញ់	កដល	អ្ជាមក្ជរ	

មក	ពី	្ពះវរបិតាសួគ៌	អៅ	ទីបំផុ្	ដួរេិ្្	របស់	ឪពុក	ខ្នុំ	

្្ូវបាន	បន្ទន់	អហើ�	ោ្់	បាន	េុះ	ហ្្ថអលខា	អលើ	ប័ណ្ណ	

�ល់្ពម	ទទួល	បុណ្យ	្ជមុជទឹក	របស់	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	រីករា�	

ក្នុរការ	និយា�	ថា	ទីបនាទាល់	របស់	ខ្នុំ	េំពី	ដំណឹរល្អ	

កដល	បាន	សា្រ	អ�ើរ	វិញ	គឺ	ជា	្ទព្យ	ដ៏	មន	្ នម្	បំផុ្	

របស់	ខ្នុំ	។	◼

អ័រដណលអិមនណហ្គ្ញូសអុកស៊ី�ិន្លបបនទស្គវីលីពីន
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េ្នុំ	អ�ើញ	ថា	វា	មន	ការលំបាក	ជានិេ្ច	ក្នុរការ	ស្មប	

ខ្លួន	អៅ	នឹរ	សាថានភាព	ថ្ី	។	អនាះ	ជា	មូលអហ្ុ	កដល	

ខ្នុំ	មន	ការបារម្	ក្នុរការ	អេញ	ពី	ថានាក់	បឋម	សិកសា	អហើ�	

ចាប់អផ្ើម	ក្នុរ	ថានាក់	�ុវនារី	។	អពល	ដំបូរ	កម្វិធី	សិកសា	

េកម្ក	េំអោះ	ខ្នុំ	ោស់	។	ថានាក់	�ុវនារី	ពិ្	ជា	មន	

បរិយាកាស	អផ្សរ	ពី	ថានាក់	បឋម	សិកសា	ទាំរ្សុរ	—		

ោមាន	អម៉ារ	អ្េៀរ	ោមាន	អពល	អវោ	កេកចា�	អ�ើ�	។	

អ�ើរ	ក៏	មន	កម្វិធី	ម៉្តូ្ឆល	អៅ	េំ�នុរ	សបាដាហ៍	ផរកដរ	។

ខ្នុំ	្ោន់ក្	ស្មប	ខ្លួន	ឲ្យ	្្ូវ	នឹរ	ថានាក់	អនាះ	អហើ�	

មន	អារម្ណ៍	សុខ	្សួល	ដូអេ្ះ	ខ្នុំ	បាន	សអ្មេ	េិ្្	

េនុវ្្	តាម	កម្វិធី	សិកសា	ថ្ី	អនាះ	។	ខ្នុំ	បាន	េធិសាឋាន	អ្េើន	

អហើ�	ខ្នុំ	បាន	ចាប់អផ្ើម	ស្មប	ខ្លួន	អៅ	នឹរ	ទមលាប់	ថ្ី	និរ	

បអរកើ្	ទំនាក់ទំនរ	ជាមួ�	�ុវនារី	អផ្សរ	អទៀ្	។

ជាអ្េើន	សបា្ហ៍	បាន	កន្រ	អៅ	ខ្នុំ	បាន	ចាប់អផ្ើម		

ដឹរ	ពី	មូលអហ្ុ	កដល	ខ្នុំ	្្ូវ	េូលរួម	ក្នុរ	កម្វិធី	សិកសា		

ថានាក់	�ុវនារី	។	ខ្នុំ	បាន	អរៀន	ដំណឹរល្អ	កាន់ក្	អ្េើន	

ខ្នុំ	មន	ឱកាស	កាន់ក្	អ្េើន	ក្នុរការ	អធ្ើ	អសេក្ីល្អ	

បន្ិេបន្លួេ	អរៀររាល់	សបា្ហ៍	អហើ�	ខ្នុំ	អាេ	អៅ	្ពះវិហារ	

បរិសុទ្	និរ	ទទួល	អារម្ណ៍	ពី	្ពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្	

អៅក្នុរ	ដំោក់	របស់	្ទរ់	។

ឥ�តូវ	អនះ	ខ្នុំ	មន	េំណរគុណ	ខាលាំរ	ោស់	េំអោះ	

ថានាក់	�ុវនារី	។	ខ្នុំ	រីករា�	កដល	ខ្នុំ	បាន	ស្មប	ខ្លួន	អៅ	នឹរ	

ការផ្លាស់ប្តូរ	អនះ	អហើ�	ថា	្ពះវរបិតាសួគ៌	របស់	ខ្នុំ	បាន	

ជួ�	ខ្នុំ	ឲ្យ	អធ្ើ	កិេ្ចការ	អនាះ	។	◼

ដប្រថានីែបុលយូ្គ្ញូរីោស.រ.អា.
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ទស្សនាវែ្តីលីអាហូណាសូមសាវាគមន៍បទពិនសា្ន៍និងការយល់ែឹងរបស់អ្កក្នុង

ការរស់នៅតាមែំណឹងល្អ។សូមនផ្ើនរឿងរបស់អ្កនៅliahona .lds .org(សូមច្ុច្នលើ

«Submit an Article»)។

នៅ
ក្នុរ	ថានាក់	ទី	្បាំបី	ខ្នុំ	អៅក្នុរ	ក្ឹប	អាន	អសៀវអៅ	មួ�	។	អរៀររាល់	កខ	អ�ើរ	បាន	ជួប	ោនា	

ពិភាកសា	េំពី	អសៀវអៅ	អហើ�	អៅ	េុរ	ឆ្នាំ	អ�ើរ	មន	ការ្បកួ្្បកជរ	ោនា	អដើម្ី	ដឹរ	ថា		

អ្ើ	្កុម	ោ	ដឹរ	បាន	អ្េើន	បំផុ្	េំពី	អសៀវអៅ	នីមួ�ៗ	។	េបាប់	មួ�	កដល	អ�ើរ	ក្រក្	អធ្ើ	តាម	

អនាះ	គឺ	អាន	ក្	អសៀវអៅ	សាអា្ស្អំ	ប៉ុអោណះ	។

នា	កខ	មួ�	អពល	ខ្នុំ	បាន	ចាប់អផ្ើម	អាន	អសៀវអៅ	បនាទាប់	មួ�	អទៀ្	ខ្នុំ	មន	អារម្ណ៍	ថា		

អសៀវអៅ	អនាះ	មិន	សាអា្សំ	អទ	។	ប៉ុកន្	ខ្នុំ	្្ូវក្	អាន	វា	្បសិនអបើ	ខ្នុំ	េរ់	ឲ្យ	្កុម	របស់	ខ្នុំ	ឈ្ះ	

ការ្បកួ្	អនាះ	។	ខ្នុំ	ពុំ	អាេ	អធ្ើ	ឲ្យ	ពួកអគ	ខក	េិ្្	អ�ើ�	។	អពល	អាន	បាន	ពីរបី	ជំពូក	មក		

អសៀវអៅ	អនាះ	កាន់ក្	មិន	សាអា្ស្អំ	អ�ើរ	។	ទីបំផុ្	ខ្នុំ	បាន	ឈប់	អាន	វា	។	ខ្នុំ	បាន	ដឹរ	ថា	ខ្នុំ	ពុំ		

អាេ	អាន	វា	បាន	អ�ើ�	—	ភាព	សាអា្ស្អំ	ខារ	វិញ្ញាណ	របស់	ខ្នុំ	មន	្ នម្	ជារ	ការឈ្ះ	ការ្បកួ្	

អនាះ	អៅ	អទៀ្	។

ប៉ុកន្	ខ្នុំ	បារម្	េំពី	ការ្បាប់	អរឿរ	អនាះ	ដល់	្កុម	របស់	ខ្នុំ	។។	អៅ	�ប់	មួ�	ពីមុន	ការ្បជុំ	ក្ឹប	

របស់	អ�ើរ	ខ្នុំ	បាន	េធិសាឋាន	អៅ	្ពះវរបិតាសួគ៌	ឲ្យ	ជួ�	ខ្នុំ	មន	ភាព	កាលាហាន	អដើម្ី	្បឈម	មុខ		

នឹរ	ពួកអគ	។

អៅ	នថ្	បនាទាប់	ខ្នុំ	ពិ្	ជា	មន	ការបារម្	ោស់	។	ខ្នុំ	បាន	េរ្គនុ�	ជាមួ�	្កុម	របស់	ខ្នុំ	។	អៅអពល	

ការ្បជុំ	ចាប់អផ្ើម	ខ្នុំ	អហៀប	នឹរ	ពន្យល់	្បាប់	ពួកអគ	ខ្នុំ	ពុំ	អាេ	អាន	អសៀវអៅ	អនាះ	អ�ើ�	។	ប៉ុកន្	

ពីមុន	ខ្នុំ	និយា�	អនាះ	្សាប់	ក្	េ្ក	ដឹកនាំ	្កុម	បាន	អ្កាក	ឈរ	អ�ើរ	អហើ�	អធ្ើការសូមអទាស	។	

ោ្់	បាន	ពន្យល់	ថា	ោ្់	ពុំ	បាន	អាន	អសៀវអៅ	អនាះ	ពីមុន	ោក់	វា	ក្នុរ	បញ្ជី	អសៀវអៅ	របស់	អ�ើរ	

អ�ើ�	អហើ�	ពុំ	បាន	ដឹរ	ថា	មន	េ្ី	អៅ	ក្នុរ	អនាះ	កដរ	អទ	។	ោ្់	បាន	និយា�	ថា	ោ្់	នឹរ	ដក	

អសៀវអៅ	អនាះ	អេញ	ពី	បញ្ជី	។	អពល	ខ្នុំ	អៅ	ដល់	ផ្ទះ	ខ្នុំ	បាន	កថ្រ	េំណរគុណ	ដល់	្ពះវរបិតាសួគ៌	។

ខ្នុំ	ដឹរ	ថា	អពល	អ�ើរ	អធ្ើ	តាម	បទោឋាន	របស់	អ�ើរ	្ពះេមចាស់	អមើល	កថ	អ�ើរ	។	្ទរ់	ពុំ	

អោះ្សា�	េំអោះ	សាថានភាព	ទាំរ	អនាះ	ជានិេ្ច	ដូេ	្ទរ់	បាន	អធ្ើ	ស្មប់	ខ្នុំ	អ�ើ�	ប៉ុកន្	្ទរ់	នឹរ	

ផ្ល់	ភាពកាលាហាន	ដល់	អ�ើរ	ជានិេ្ច	ក្នុរការ	អធ្ើការ	សអ្មេេិ្្	្្ឹម្្ូវ	។	◼

អាសនលនអរែ្ឋយូថា្គ៍ស.រ.អា

នច្ញពីថានាក់បឋមសិកសា

នៅថានាក់យុវនារី

បពះវិញ្ញាណសាអា្រស្អំ៖មានសារៈសំខាន់

ជាងការបបកួ្របបដេងនៅនទៀ្រ



ចចកចាយអាហារ
សម្រន់និងស្នា្រញញឹ្រ

បញ្ចាំ្ នលែឺរបស់អ្នក
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្រួកេ្នុំន្មរះសាំ

នឈិងអាណាសាតានសៀ
ន្គើយនយើងពយោយមបញ្ចំងពនឺ្

របស់នយើងតាមរយៈការដច្កចាយ

ជាមួយអ្កែនទ!

នតើនយើងអាចជរួយយា៉ាងដូចនម្ច?

អ�ើរ	រស់អៅ	រដ្ឋ	ហ្តូរីោ	ស.រ.អា.	អ�ើរ	អ�ើញ	មន	មនុស្ស	ជាអ្េើន	ោមាន	

ផ្ទះ	សកម្រ	។	អ�ើរ	បាន	ឆ្ល់	េំពី	រអបៀប	កដល	អ�ើរ	អាេ	ជួ�	ពួកអគ	។	

្ពះអ�ស៊ូវ	្បទាន	អាហារ	ដល់	មនុស្ស	កដល	អ្សកឃ្លាន	អហើ�	មនុស្ស	

្គប់	ោនា	្្ូវការ	បរិអភាគ	!	ដូអេ្ះ	អ�ើរ	បាន	សអ្មេ	េិ្្	អធ្ើ	កញ្ចប់	អាហារ	

ស្មន់	បនាទាន់	ជា	អ្េើន	។

66 លីអា្គូណា
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សូមនផ្ើរូប
ផាកាយមកកាន់

នយើង!

ន្រើអ្កបញ្ចំងពន្ឺរបស់អ្ក

នោយរនបៀបណានពល

បពះនយស៊ូវនស្ើសុំឲ្យនយើងន្វើដបបននាះ?

សូមនផ្ើរូបផ្កាយមួយជាមួយនរឿងនិងរូប្្ររបស់ប្អញូន

មកកាន់នយើងខ្នុំបពមជាមួយនឹងការអនុញ្ញា្រពីឪពុក

មាដាយរបស់ប្អញូនផងដែរ។សូមនមើលទំព័រ៧១សបមាប់

ព័្រ៌មានបដន្ថម។

ណតើអ្កអាចបញ្ចាំងព្ន្លឺរបេ់អ្នក
ណោយរណបៀបោ?
• សូមនបេើសនរើសគនបមាងបនបមើមួយដែលអ្កច្ង់ន្វើ

ជាមួយបគួសារអ្ក។

• ោក់ែង្វាយ្រមអាហារនៅក្នុងនបសាមសំបុប្រែង្វាយ

មួយភាគក្នុងែប់របស់អ្ក។្វិការបស់អ្កនឹងប្រូវបាន

ផ្តល់នៅេួយនរណាមានាក់ដែលខវះខា្រ។

ការទឈិញនម្្ឿងបរិកាខារ

អៅ	ជា	មិ្្	ភក្ដិ	របស់	អ�ើរ	បាន	ជួ�	

អ�ើរ	ទិញ	អ្គឿរ	បរិកាខារ	នានា	អៅ	ហារ	

ទំនិញ	នថ្	មួ�	ដុោលារ	។

ការនធវើកញ្ចប់អាហារ

អ�ើរ	បាន	ោក់	នំ	្ហារនណូឡា	នំប័ុរ	

អដើម	េរកឹះ	ជាមួ�	ឈីស	និរ	អាហារ	

ស្មន់	ដ៏	ឆ្ងាញ់	អផ្សរ	អទៀ្	អៅក្នុរ	កញ្ចប់	

របស់	អ�ើរ	។	សាំ	បាន	ភ្ក់	េស់	មួ�	

កញ្ចប់	អទៀ្	ផរ	!

ឆ្ងាញ់ណាស់!
ការកេក	កញ្ចប់	នំ	អនាះ	អៅ	ដល់	អគ	អធ្ើ	ឲ្យ	អ�ើរ	

រីករា�	។	េ្ក	ខ្ះ	និយា�	ថា	«	សូម	

េរគុណ	!	»	អហើ�	ខ្ះ	អទៀ្	និយា�	ថា	

«	ឆ្ងាញ់	ោស់	!	»

កញ្ចប់អាហារនម្ចើនដថមនទៀត

ម្�	របស់	អ�ើរ	បាន	ោក់	

គអ្មរ	អនាះ	អៅតាម	

េ៊ិនអធើរកណ្	អហើ�	សាខា	

�ុវមជ្ឈិមវ័�	អៅ	លីវ	បាន	ដឹរ	

េំពី	គអ្មរ	អនាះ	។	ពួកអគ	

បាន	អធ្ើ	កញ្ចប់	អាហារ	ស្មន់	

100	កញ្ចប់	បកន្ថម	អទៀ្	ស្មប់	មជ្ឈមណ្ល	េ្ក	ោមាន	ជ្មក	អៅក្នុរ	្ ំបន់	របស់	អ�ើរ	។	

មជ្ឈមណ្ល	អនាះ	បាន	អ្បើ្បាស់	កញ្ចប់	ទាំរ	អនាះ	អដើម្ី	េអញ្ជើញ	មនុស្ស	ឲ្យ	េុះ	អឈ្មាះ	ស្មប់	កម្វិធី	

មួ�	អដើម្ី	ជួ�	ពួកអគ	ឲ្យ	មន	ផ្ទះ	។	ការណ៍	អនាះ	បាន	អធ្ើ	ឲ្យ	ពួកអ�ើរ	រីករា�	ោស់	!

៥

៤

៣

២
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ចណម្ើយសមរាប់លូណេៀ

នោយនមើដលនវា៉ត់្ីន

ដផ្អកនៅនលើែំនណើរនរឿងពិ្រ

«ខ្នុំចូលចិត្អានគម្តីរបរិសុទ្ធមេើយរាល់មពលដដលខ្នុំអានខ្នុំរានអារម្មណ៍

ម្ពឹះវិញ្ញាណចមម្មើនក្នុងមបឹះដូង—ជាទតីបនាទាល់ថ្ជាការពិត»(អសៀវអៅ		

េអ្មៀរ	កុមរមលខ៦៦)។

លូអសៀ	បាន	ជូ្	ទឹក	កភ្ក	។	នារ	ពុំ	េរ់	ឲ្យ	អក្រ	អផ្សរ	អទៀ្	អ�ើញ	អ�ើ�	។	នារ	

បាន	អេញ	ពី	បរិអវណ	សាោ	អរៀន	អហើ�	្បញាប់	អធ្ើ	ដំអណើរ	អៅ	ផ្ទះ	។

លូអសៀរស់អៅអលើអកាះ្ូេមួ�ដ៏្សស់សាអា្	។	នារ	ជា	សមជិក	

សាសនាេ្ក	ក្	មនាក់	គ្់	អៅ	សាោ	អរៀន	។	មនុស្ស	អផ្សរ	អទៀ្	អៅ	្ពះវិហារ	ដូេៗ	

ោនា	។	ពួកអគ	ឌឺដរ	ោក់	លូអសៀ	អហើ�	មិន	អលរ	ជាមួ�	នារ	អ�ើ�	អោ�សារ	នារ	

ខុស	កប្ក	ពី	អគ	។

អនាះ	ពុំ	កមន	ជា	បញ្ហា	ក្	មួ�	អនាះ	អទ	។	ជួលកាល	្គូបអ្រៀន	្ពអរើ�	កអន្ើ�	

នឹរ	លូអសៀ	អពល	នារ	បាន	អលើក	នដ	អ�ើរ	សួរសំណួរ	។

លូអសៀ	បាន	គិ្	ថា	«	ប៉ុកន្	នថ្	អនះ	គឺ	ជា	នថ្	ដ៏	អា្កក់	បំផុ្	!	»	។	នារ	បាន	ទា្់	

្គួស	អៅ	តាម	ដរ	ផ្តូវ	។	េំ�នុរ	អពល	អរៀន	្គូបអ្រៀន	បាន	អាន	ខគមពេីរ	មួ�	េំនួន	ពី	

្ពះគមពេីរ	ប៊ីប	កដល	លូអសៀ	ពុំ	�ល់	។	ខគមពេីរ	អនាះ	ហាក់បីដូេជា	ថា	្ពះវរបិតា	សួគ៌	

្ពះអ�ស៊ូវ	និរ	្ពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្	គឺ	ជា	្ ួេរ្គ	ក្	មួ�	។	បនាទាប់	មក	្គូបអ្រៀន	បាន	

និយា�	ថា	មន	្ពះវិហារ	មួយចំនួន	កដល	ពុំ	អជឿ	អលើ	េ្ី	កដល	្ពះគមពេីរ	ប៊ីប	បអ្រៀន	

អ�ើ�	។	ោ្់	បាន	សម្ឹរ	េំ	មុខ	លូអសៀ	។	សិស្ស	្គប់	ោនា	អៅ	ក្នុរ	ថានាក់	បាន	អសើេ	។

លូអសៀ	មន	េិ្្	្េបូក	្េបល់	។	អ្ើ	្ពះវរបិតា	សួគ៌	្ពះអ�ស៊ូវ	និរ	

្ពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្	ពុំ	កមន	ជា	្ ួេរ្គ	អផ្សរ	ោនា	អទ	ឬ	?	អ ើ្	មន	េ្ី	អកើ្	អ�ើរ	អៅ	?

រំអពេ	អនាះ	នារ	មន	គំនិ្	រីករា�	មួ�	។	នារ	អាេ	សួរ	ពួក	េ្ក	ផ្សព្ផសា�	

សាសនា	!	ពួកអគ	មក	ភូមិ	របស់	លូអសៀ	អរៀររាល់	នថ្	។	នារ	បាន	គិ្	ថា	«	ពួក	អគ	

ដឹរ	រអបៀប	អដើម្ី	ជួ�	!	»	។

អពល	លូអសៀ	អៅដល់	ផ្ទះ	នារ	បាន	អ�ើញ	ស៊ីអស្ទើរ	អ្បាន	និរ	ស៊ីអស្ទើរ	រូេ៊ីស	។	

ពួកអគ	កំពុរ	ជួ�	សប់	ទឹក	ោក់	ក្នុរ	ធុរធំ	អ�ើរ	អៅអលើ	ដំបូល	ផ្ទះ	។
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លូមសៀរានភាន់ម្ច�ំអំពតីអ្វតីដដល

ម្គូបមម្ងៀនរបស់នាងរាននិោយ។

មតើនរណាអាចជួយរាន?

ភាលាម	អនាះ	លូអសៀ	បាន	សួរ	សំណួរ	។	«	អហ្ុេ្ី	្ពះគមពេីរ	ប៊ីប	កេរ	ថា	្ពះវរបិតា	

សួគ៌	្ពះអ�ស៊ូវ	គឺ	ជា	្ ួេរ្គ	ក្	មួ�	?	»

ស៊ិអស្ទើរ	អ្បាន	បាន	ញញឹម	។	«	អនាះ	ជា	សំណួរ	ដ៏	ល្អ	។	បនាទាប់	អពល	អាហារ	

នថ្	្្រ់	េូរ	កស្ររក	ខគមពេីរ	មួ�	េំនួន	ស្មប់	ជា	ជំនួ�	»	។

លូអសៀ	អស្ទើរក្	មិន	េរ់	ភ្ក់	អាហារ	រ៉ូរា៉ាវីចា	ដ៏	ឆ្ងាញ់	កដល	ម្�	បាន	េំេិន	

អ�ើ�	។	េ្ី	កដល	នារ	េរ់	បាន	អនាះ	គឺ	ជា	េអម្ើ�	!

ទីបំផុ្	អាហារ	នថ្	្្រ់	បាន	បញ្ចប់	។	លូអសៀ	និរ	ពួក	េ្ក	ផ្សព្ផសា�	សាសនា	

បាន	អបើក	្ពះគមពេីរ	របស់	ពួកអគ	។	ពួកអគ	បាន	អាន	េំពី	ការនិមិ្្	របស់	�៉ូកសប	

ស្៊ីធ	។	ពួកអគ	បាន	អាន	េំពី	ពិធីបុណ្យ	្ជមុជទឹក	របស់	្ពះអ�ស៊ូវ	។	ខគមពេីរ	

ទាំរពីរ	បគ្ហាញ	ថា	្ពះវរបិតា	សួគ៌	្ពះអ�ស៊ូវ	និរ	្ពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្	គឺ	ជា	្ ួេរ្គ	

ោេ់	អោ�	ក�កពី	ោនា	។

លូអសៀ	បាន	សួរ	ថា	«	ដូអេ្ះ	អហ្ុេ្ី	ខគមពេីរ	អផ្សរ	អទៀ្	អនាះ	កេរ	ថា	ពួក	្ទរ់	គឺ		

ជា	េរ្គ	ក្	មួ�	?	»

ស៊ីអស្ទើរ	អ្បាន	ចាប់អផ្ើម	អបើក	អៅ	ទំព័រ	្ពះគមពេីរ	។	«	អតាះ	អាន	អៅក្នុរ		

�៉ូហាន	17	។	អនាះ	ជា	អពល	្ពះអ�ស៊ូវ	េធិសាឋាន	អៅ	្ពះវរបិតាសួគ៌	េំពី	ពួក	

សាវក	របស់	្ទរ់	។

ពួកអគ	បាន	ឆ្លាស់	អវន	ោនា	អាន	។	អៅក្នុរ	ខគមពេីរ	អនាះ	្ពះអ�ស៊ូវ	បាន	េធិសាឋាន	

ថា	ពួក	សាវក	របស់	្ទរ់	«	អាេ	រួម	ោនា	ក្	មួ�	»	ដូេ	ជា	្ទរ់	និរ	្ពះវរបិតាសួគ៌	

រួមោនា	ក្	មួ�	ផរកដរ	។	លូអសៀ	រាប់	ពី	ភាពខុសោនា	បី	ដរ	កដល	្ទរ់	បាន	មន	

្ពះបន្ទតូល	េំពី	អរឿរ	អនាះ	។

ស៊ីអស្ទើរ	រូេ៊ីស	បាន	និយា�	ថា	«	ពួកសាវក	ទាំរេស់	ពុំ	អាេ	កាលា�	ជា		

បុគ្គល	ក្	មនាក់	បាន	អ�ើ�	។	បុ៉កន្	ពួកអគ	អាច	រួមោនា	ក្	មួ�	អៅក្នុរ	ជំអនឿ	និរ	

ការ្ប្ិប្្ិ	។	អនាះ	ជា	រអបៀប	កដល	្ពះវរបិតា	សួគ៌	្ពះអ�ស៊ូវ	និរ	្ពះវិញ្ញាណ	

បរិសុទ្	គឺ	ជា	េរ្គ	ក្	មួ�	»	។

លូអសៀ	ចាប់អផ្ដើម	មន	អារម្ណ៍	កក់	អ្្	ក្នុរ	េិ្្	។	នារ	ដឹរថា	អារម្ណ៍	អនាះ	

មក	ពី	្ពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្	។	្ទរ់	កំពុរ	្បាប់	នារ	ថា	េ្ី	កដល	ស៊ីអស្ទើរ	រូេ៊ីស	បាន	

និយា�	គឺ	ជាការពិ្	។

្ពះវរបិតា	សួគ៌	និរ្ពះអ�ស៊ូវ	ពុំ	កមន	ជា	្ ួេរ្គ	ក្	មួ�	អ�ើ�	។	បុ៉កន្	ពួក្ទរ់	

រួមោនា	ក្	មួ�	អៅក្នុរ	េ្ី	កដល	ពួក	្ទរ់	មន	បន្ទតូល	និរ	អធ្ើ	។	អហើ�	លូអសៀ	បាន	ដឹរ	

ថា	ពួក	្ទរ់	ទាំរ	ពីរ	េរ្គ	្សឡាញ់	នារ	។	◼

អ្កនិពន្ធរស់មៅរដ្ឋកាលតីេ្វញូញ៉ាស.រ.អា.។

ជំនរួយ្ ីម្្រះ្ ម្ពីរ

បគូបនបងៀនថានាក់បឋមសិកសារបស់ខ្នុំេួយខ្នុំឲ្យរកន�ើញច្នម្ើយ

ច្ំនពាះសំណួររបស់ខ្នុំនៅក្នុងបពះគម្ីរ។បរោមួយខ្នុំបានសួរថា

«ន្គ្រុអវីអព្ញូ្រន្គ្រុ្ ំៗពុំនកើ្រមាននឡើងនៅក្នុងនពលបច្្ចនុប្ន្

ននះ?»ន្គើយរោ្រ់បានេួយខ្នុំរកន�ើញកដន្ងដែលខគម្ីរដច្ង

ថាអព្ភញូ្រន្គ្រុនៅដ្រនកើ្រមាននានពលបច្្ចនុប្ន្ននះ។ខ្នុំច្ូលច្ិ្រ្ត

ដែលបពះគមី្រនឆ្ើយនឹងសំណួររបស់ខ្នុំ!
អ៊ីមីលីអាយអាយុ១០ឆ្នាំសាំនមើដសតម្បនទសអង់ន្លែស
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ធយើ
រ	មនាក់ៗ	មក	កាន់	កផនដី	ជាមួ�	នឹរ	ពន្លឺ	

្ពះ្គីស្ទ	។	វា	ជា	ការទទួលខុស្្ូវ	របស់	អ�ើរ	

ក្នុរការ	រកសា	ពន្លឺ	របស់	អ�ើរ	ឲ្យ	ភ្ឺ	កេរចាំរ	ដល់	េ្កដនទ	ឲ្យ	

អមើល	អ�ើញ	និរ	អធ្ើ	តាម	។	វិធី	មួ�	ដ៏	ល្អ	បំផុ្	អដើម្ី	រកសា	អសេក្ីជំអនឿ	

អ�ើរ	្្ូវ	សិកសា	្ពះគមពេីរ	និរ	េធិសាឋាន	។

អពល	េ្ក	រកសា	ពន្ឺ	នន	ទីបនាទាល់	ឲ្យ	អឆះ	េិកញ្ចរេិញ្ចាេ	អនាះ	េ្ក	នឹរ	កាលា�	ជា	ពន្លឺ 

ផ្តល់ សញ្ញា	នន	អសេក្ីសុេរិ្	ឲ្យ	មនុស្ស	ទាំរេស់	អមើល	។	្ពះេរ្គ	សអ្គ្រះ	មន	

បន្ទតូល	ថា	«	ដូអេ្ះ	េូរ	ឲ្យ	ពន្លឺ	របស់	េ្ក	រាល់	ោនា	បាន	ភ្ឺ	អៅ	មុខ	មនុស្ស	អោក	យា៉ារ	

អនាះ	កដរ	អដើម្ី	ឲ្យ	អគ	អ�ើញ	ការ	ល្អ	កដល	េ្ក	រាល់	ោនា	្ប្ពឹ្្	រួេ	សរអសើរ្អមកើរ	ដល់	

្ពះវរបិតា	នន	េ្ក	រាល់	ោនា	កដល	គរ់	អៅ	សាថានសួគ៌	»	(	ម៉ាថា�	5:16	)	។

ឱកាស	របស់	អ�ើរ	អដើម្ី	បំភ្ឺ	គឺ	មន	រាប់	ពុំ	េស់	អ�ើ�	។	ឱកាស	

ទាំរ	អនាះ	អៅជុំវិញ	អ�ើរ	

រាល់នថ្	។	អពល	អ�ើរ	អធ្ើ	តាម	គំរូ	របស់	្ពះេរ្គសអ្គ្រះ		

អនាះ	អ�ើរ	នឹរ	អធ្ើ	ជា	ពន្លឺ	អៅក្នុរ	ជីវិ្	នន	េ្ក	កដល	រស់អៅ	

ជុំ	វិញ	អ�ើរ	—	អទាះ	ពួកអគ	ជា	្គួសារ	អ�ើរ	ផ្ទាល់	សមជិក	

មិ្្ភក្ដិ	ឬ	មនុស្ស	មិន	សារល់	ោនា	ក្ដី	។

អ�ើរ	អាេ	កាលា�	ជា	ពន្លឺ	ដល់	ពិភពអោក	។	ដូេ	ការ្ោន់ក្	អបើក	កុរតាក់	

រ្្ើង	អៅ	ក្នុរ	បន្ទប់	ររឹ្	នឹរ	បំអពញ	បន្ទប់	ររឹ្	ជាមួ�	នឹរ	ពន្លឺ	កដរ	ការអធ្ើ	ជា		

គំរូ	នន	អសេក្ីសុេរិ្	អាេ	ជួ�	បំ្្លឺ	ពិភពអោក	កដល	កាន់ក្	ររឹ្	អនះ	បាន	។

មិ្្	របស់	ខ្នុំ	អេើ�	អ�ើរ	អាេ	អធ្ើ	ដូេ	សាវក	ប៉ុល	បាន	កថ្រ	ថា	«	េូរ	អធ្ើ	ជា		

គំរូ	ដល់	ពួក	េ្ក	អជឿ	»	(	ធីម៉ូអថទី	1	4:12	)	។	អ�ើរ		

អាេ	្្ូវបាន	សារល់	ថា	ជា	េ្ក	អដើរ	តាម	្ពះ្គីស្ទ		

និរ	ក្បកាលា�	«	ជា	ពន្លឺ	អៅក្នុរ	អោកិ�	»		

(	ភីលីព	2:15	)	។	◼

រច្
នា
រូប
ភា
ព
នោ

យ
ន
អ
ន
ប�
ូប
៊ូស
្ី

នោយម្បធាន

ថូរា៉ាសនអសម៉នសុន

ចូរធ្វើឲ្យពន្លឺរបស់អ្នកបាន

ភ្លឺធ�ើង សូមនផ្ើរបូផាកាយរបស់អ្នកមកឲ្យនយើង!

ដកម្សង់មកពតី«Be a Light to 
the World»(ការម្បជុំ្ ម្មនិោឋាន

សាកលវិទយាម្ពិកហាំយ៉ង់ន្ងៃ

ទតី១ដខវិច្ិកាឆ្នាំ២០១១)

speeches .byu .edu ។
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ក
ុមា
រ

ផាកាយម្្រះ្ម្ពីរ

សូមផ្្រ់ពណ៌ផ្កាយមួយនពលអ្កអានខគម្ីរនីមួយៗ

អំពីគំរូរបស់បពះនយស៊ូវបគីស្ទ។

មា៉ាកុស១០:៤៦–៥២។
យ៉ូហាន១១:៣៣–៤៤

យ៉ូហាន៨:១០–១
១

នីន្គវទី៣១១:១៣–១៥

នីន្គវទី៣១៧:២១

នីន្គវទី៣១៧:៧,៩

សូមនផ្ើរបូផាកាយរបស់អ្នកមកឲ្យនយើង!
ន្រើអ្កបញ្ចំងពន្ឺរបស់អ្កនោយ

រនបៀបណានពលបពះនយស៊ូវនស្ើសុំ

ឲ្យនយើងន្វើការណ៍ននះននាះ?ន្រើអ្កន្វើជា

គំរូល្អបនបមើអ្កេិ្រខាងខ្លួនឬដច្កចាយទីបនាទាល់ដែរឬនទ?

សូមបបាប់លីអាហូណាអំពីនរឿងននះតាមរយៈការដច្កចាយនរឿងនិងរូបផ្កាយរបស់អ្ក!

១.ោនរូបផ្កាយននះន្គើយសរនសរអំពីរនបៀបដែលអ្កកំពុងបញ្ចំងពន្ឺ

ដច្ងចាំងតាមរយៈការន្វើជាគំរូល្អឬេួយអ្កែនទ។

២.កា្រ់រូបផ្កាយននះនច្ញន្គើយ្ ្ររូបវ។ឬសូមឲ្យនរណាមានាក់្ ្ររូប

អ្កឈរកាន់រូបផ្កាយរបស់អ្ក!

៣.នោយមានេំនួយពីឪពុកមាតាយអ្កសូមនផ្ើវនៅliahona .lds .org
(សូមច្ុច្នលើ«Submit an Article»)។
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នោយអ៊ីរិកប៊ីម៉ដុក

ទស្សនាវែ្តីសាសនាច្បក

ដផ្អកនៅនលើែំនណើរនរឿងពិ្រ

«ចូរមយើងដតងដ្្ងោក្យល្ដល់គានាមរៀងមៅមៅ្ ្ឹះឬម្គប់ទតីមយើងោម្តា»

(ទំនុក	្ អមកើរមលខ១៤៦)។

«អូ៎េ្់	អទ	!	អព្ដូ	មក	អហើ�	!	»

្គប់ោនា	អៅ	សាោ	អរៀន	បាន	ដឹរ	ថា	អព្ដូ	គឺ	ជា	អក្រ	សម្នុ្	អធ្ើ	បាប	អគ	។	

វា	ធំ	អហើ�	វា	េិ្្	អា្កក់	។	វា	អៅ	អឈ្មាះ	អក្រ	ដនទ	អទៀ្	�ក	អាហារ	នថ្	្្រ់	របស់	

ពួកអគ	អហើ�	អដញ	ពួកអគ	ជុំ	វិញ	ទីធាលា	សាោ	។	ោមាន	នរោ	មនាក់	េរ់	អៅ	ជិ្	វា	

អ�ើ�	។

អព្ដូ	អដើរ	មក	កក្រ	លូកាស	និរ	មិ្្	របស់	ោ្់	អឈ្មាះ	អាអស្សើ	។	វា	អៅ	ពួកអគ	ថា	

«	អា	អក្រ	ចាញ់	អគ	»	អហើ�	្ចាន	អាអស្សើ	។

លូកាស	ធុញ	្ទាន់	នឹរ	េិ្្	អការកាេ	របស់	អព្ដូ	។	អោ�	ពុំ	បាន	គិ្	ោ្់	បាន	

ក្សក	ថា	«	ឈប់	ភាលាម	អៅ	អព្ដូ	!	»

លូកាស	មិន	អជឿ	ខ្លួន	ឯរ	អ�ើ�	។	ោ្់	អទើប	ក្	ហា៊ាន	្ តាំរ	នឹរ	េ្ក	សម្នុ្	អធ្ើ	

បាប	អគ	ដ៏	ធំ	បំផុ្	អៅក្នុរ	សាោ	អរៀន	!

អព្ដូ	ស្ទនុះ	អៅ	រក	លូកាស	អហើ�	ចាប់	្កបួេ-	ក	អាវ	របស់	ោ្់	។	«	អ្ើ	ឯរ		

បាន	និយា�	ថា	អម៉េ	»	?	អបះដូរ	របស់	លូកាស	បាន	អោ្	អលឿន	ខុស	េគ្វាក់	

ហាក់	ដូេជា	េរ់	អោ្	អេញ	មក	ពី	្ទូរ	ោ្់	!	អព្ដូ	បាន	និយា�	ថា	«	អ�ើរ		

នឹរ	្ពមន	ឯរ	។	ចាំ	ក្	អមើល	អៅ	!	»	វា	បាន	្ចាន	លូកាស	អេញ	អហើ�	វា		

អដើរ	អេញ	អៅ	បា្់	។

បនាទាប់	ពី	អពល	អនាះ	មក	លូកាស	ពយាយាម	អគេ	ពី	អព្ដូ	ប៉ុកន្	អព្ដូ	

កស្ររក	ោ្់	ជានិេ្ច	។	វា	បាន	រារាំរ	លូកាស	មិន	ឲ្យ	អលរ	អទារ	រុញ	

ោ្់	អពល	កំពុរ	អលរ	បាល់	អធ្ើ	ឲ្យ	ោ្់	ជំពប់	អជើរ	ដួល	ក្នុរ	អរារ	

អាហារ	អហើ�	និយា�	អា្កក់ៗ	ោក់	ោ្់	ជានិេ្ច	។

នថ្	មួ�	លូកាស	និរ	អាអស្សើ	កំពុរ	អលរ	បាល់	ឱប	ជាមួ�	

នឹរ	បាល់	របស់	អាអស្សើ	។	អព្ដូ	បាន	អោ្	អេញ	មក	ពី	អ្កា�	

អដើម	អឈើ	មួ�	អហើ�	ឆក់	�ក	បាល់	អនាះ	។

អាអស្សើ	បាន	និយា�	ថា	«	សូម	ឲ្យ	បាល់	មក	ខ្នុំ	វិញ	»	។

«	នរោ	ហា៊ាន	អធ្ើ	េី	អ�ើរ	?	»	អព្ដូ	បាន	រុញ	លូកាស	

េូល	អៅ	គុមពេ	អឈើ	អហើ�	អសើេ	។

លូកាស	មន	អារម្ណ៍	េន់	េិ្្	ខាលាំរ	។	ោ្់	ខឹរ	ខាលាំរ	ោស់	!	លូកាស	បាន	

និយា�	«	អ្ើ	ឯរ	ដឹរ	អទ	អព្ដូ	?	ឯរ	ជា	អក្រ	មន	េិ្្	អការកាេ	បំផុ្	កដល	ខ្នុំ	មិន	

កដល	អ�ើញ	ពីមុន	មក	!	ោមាន	នរោ	េូល	េិ្្	ឯរ	អទ	។	្គប់	ោនា	្បាថានា	សូម	ឲ្យ	ឯរ	

អេញ	អៅ	ឲ្យ	ឆ្ងា�	ជា	អរៀរ	រហូ្	!	»

អព្ដូ	បាន	ឈប់	អសើេ	។	លូកាស	មន	អារម្ណ៍	េសាចារ្យ	េំពី	េ្ី	កដល	ោ្់	បាន	

និយា�	.	.	.	រហូ្	ដល់	អពល	ោ្់	បាន	អ�ើញ	ទឹក	មុខ	របស់	អព្ដូ	។	អ្ើ	វា	អហៀប	នឹរ	

�ំ	ឬ	?	អព្ដូ	បាន	ឱន	មុខ	េុះ	ភាលាម	អហើ�	អដើរ	អេញ	អៅ	បា្់	។

លូកាស
លូកាសរានអារម្មណ៍អសាចារ្យអំពតីអ្វតីដដលគាត់រាន

និោយ...រេូតដល់មពលគាត់រានម�ើញទលក

មុខរបស់មពម្ដូ។

និងពួកស្រ្លុតធ្វើបាបធេ
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លូកាស	្សាប់	ក្	មន	អារម្ណ៍	មិន	ល្អ	ភាលាម	។	េស់	អពញ	មួ�	នថ្	អទាះបីជា	

ោ្់	ខំ	ពយាយាម	យា៉ារ	ោ	ក្ី	លូកាស	ពុំ	អាេ	ដក	អារម្ណ៍	អា្កក់	អនាះ	អេញ	ពី	ោ្់	

បាន	អ�ើ�	។	�ប់	អនាះ	ោ្់	រសាប់រសល់	អដក	ពុំ	លក់	អ�ើ�	។	ោ្់	បន្	គិ្	េំពី	

ភាពអសាកអៅ	កដល	អព្ដូ	បាន	បគ្ហាញ	។

លូកាស	បាន	គិ្	ថា	«	អ្ើ	អព្ដូ	អាេ	មន	អារម្ណ៍	អា្កក់	យា៉ារ	ដូេអម្េ		

អៅ	?	វា	មិន	ខ្ល់	អ�ើ�	អោ�សារ	វា	មន	េិ្្	អការកាេ	ោក់	អក្រ	ដនទ	អទៀ្	។		

ខ្នុំ	្្ូវក្	និយា�	េ្ី	មយា៉ារ	កមន	អទ	?	»	កាល	ោ	លូកាស	កាន់ក្	គិ្	េំពី	អរឿរ		

អនះ	ោ្់	កាន់ក្	ដឹរ	ថា	ោ្់	ម្តូវ	កដល	ហា៊ាន	ការោរ	ខ្លួន	និរ	មិ្្ភក្ិ	ោ្់	។	

	ប៉ុកន្	ោ្់	ខុស	កដល	និយា�	ោក្យ	អការកាេ	ទាំរ	អនាះ	។

លូកាស	បាន	លុ្	ជរ្គរ់	េុះ	អៅ	ជិ្	ក្គ	របស់	ោ្់	អហើ�	ទូល	សូម	ការេភ័�	

អទាស	ពី	្ពះវរបិតាសួគ៌	។	ោ្់	បាន	្បាប់	្ពះវរបិតាសួគ៌	ថា	ោ្់	ពុំ	េរ់	អធ្ើ	ឲ្យ	

ចូរដថលែងពាក្យល្អៗជានឈិច្ច

«ច្ូរនបបើពាក្យដែលសាថាបនានិងនលើកស្ទលួយែល់

អស់អ្កដែលនៅេុំវិញអ្ក»។

ម្បធានថូរា៉ាសនអសម៉នសុន«The Lighthouse of the 
Lord»Ensign,ដេវិច្ឈិកាឆ្នាំ១៩៩០ទំ្័រ៩7។

នរោ	ឈឺ	ចាប់	ម្រ	អទៀ្	អ�ើ�	។	ោ្់	េរ់	មន	េិ្្	ល្អ	។	អពល	លូកាស	និយា�	

ថា	«	អាកម៉ន	»	ោ្់	បាន	ដឹរ	េំពី	េ្ី	កដល	ោ្់	្្ូវ	អធ្ើ	។

បនាទាប់	ពី	បរិអភាគ	អាហារ	នថ្	្្រ់	នា	នថ្	បនាទាប់	មក	លូកាស	បាន	អ�ើញ	អព្ដូ	ឈរ	

អៅ	កផ្អក	ជញ្ជាំរ	ក្	មនាក់	ឯរ	។	លូកាស	មន	ការ្ពួ�	បារម្	។	អ្ើ	អព្ដូ	នឹរ	អធ្ើ	េ្ី	

អទៀ្	?	លូកាស	បាន	ដក	ដអរហែើម	យា៉ារ	ធំ	អហើ�	អដើរ	អៅ	រក	អព្ដូ	។

«	អេើ	!	ខ្នុំ	សូមអទាស	េំអោះ	អរឿរ	កាល	ពី	ម្សិល	មិញ	»	។

អព្ដូ	បាន	អមើល	អោ�	ក្ី	ភាញាក់អផ្អើល	។	«	ឯរ	មន	េិ្្	អសាកសា្�	ឬ	?	»

«	បាទ	។	ខ្នុំ	បាន	និយា�	ោក្យ	អការកាេ	មួ�	េំនួន	កដល	ខ្នុំ	មិន	គួរ	និយា�	

ោក់	ឯរ	អ�ើ�	។	ខ្នុំ	សូម	អទាស	»	។

អព្ដូ	បាន	សម្ឹរ	អ្កាម	អមើល	អៅ	កស្កអជើរ	របស់	ខ្លួន	។	«	វា	មិន	េី	អទ	»	។

កណ្ឹរ	បាន	អរាទិ៍	អ�ើរ	។	លូកាស	បាន	ចាប់អផ្ដើម	អដើរ	្្�ប់	អៅ	ថានាក់	អរៀន	

វិញ	។	ោ្់	មន	អារម្ណ៍	ធូរ	អស្ើ�	ជារ	មុន	។	ប៉ុកន្	មន	េ្ី	មួ�	អទៀ្	កដល	ោ្់	

េរ់	និយា�	។	ោ្់	បាន	កបរ	ខ្រ	មក	វិញ	។	«	អ�ើរ	អាេ	អលរ	បាល់	ឱប	អពល	អម៉ារ	

អេញ	អលរ	អៅ	នថ្	កស្អក	បាន	្បសិនអបើ	ឯរ	េរ់	»	។

អព្ដូ	បាន	ញញឹម	បន្ិេ	។	«	អនាះ	គឺ	ល្អ	ោស់	»	។

បនាទាប់	ពី	អនាះ	មក	េ្ីៗ	ហាក់ដូេ	ជា	បាន	្បអសើរ	អ�ើរ	ជាមួ�	អព្ដូ	។		

ជួនកាល	វា	អៅក្	សម្នុ្	អធ្ើ	បាប	អគ	ប៉ុកន្	វា	មិន	អា្កក់	ដូេ	មុន	អ�ើ�	។	វា	កថម		

ទាំរ	បាន	អលរ	ជាមួ�	លូកាស	ពីរបី	ដរ	អពល	អេញ	អលរ	ផរកដរ	។	អហើ�	វា	ពិ្ជា	

សបបា�	ោស់	!	អៅេុរ	ឆ្នាំ	សិកសា	អព្ដូ	បាន	្បាប់	លូកាស	ថា	ោ្់	នឹរ	ប្តូរ	អៅ	

រស់អៅ	ឆ្ងា�	អហើ�	។	រួេ	ោ្់	បាន	និយា�	េ្ី	មួ�	កដល	អធ្ើ	ឲ្យ	លូកាស	ភាញាក់	អផ្អើល	

យា៉ារ	ខាលាំរ	។

អព្ដូ	បាន	និយា�	ថា	«	េរគុណ	កដល	បាន	អធ្ើ	ជា	មិ្្	របស់	ខ្នុំ	។	អទាះបី	ជា		

អពល	កដល	ខ្នុំ	មិន	សូវ	ស្តូ្	បូ្	ក្ី	»	។

អារម្ណ៍	កក់	អ្្	អៅក្នុរ	េិ្្	របស់	លូកាស	បាន	អធ្ើ	ឲ្យ	ោ្់	ដឹរ	ថា	ការមន	េិ្្	

ល្អ	គឺ	ជា	ជអ្មើស	្្ឹម្្ូវ	ជានិេ្ច	។	◼
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«មេើយកូនមក្មងតូចៗជាអ្កគគ្វាលវា»(នតីនេ្វទតី២៣០:១២)។

ជា	អ្េើន	ឆ្នាំ	កន្រ	អៅ	្គួសារ	អ�ើរ	កំពុរ	អធ្ើ	ដំអណើរ	អៅ	ផ្ទះ	អៅ	អៅ	ផ្�តូ	

្បអទស	អ្បស៊ីល	បនាទាប់	ពី	អៅ	សួរសុខទុក្ខ	សាេ់	ញា្ិ	។	្ោន់ក្	អ�ើរ	

បាន	អបើក	អ�ើរ	ផ្តូវ	េំអោ្	បន្ិេ	្សាប់	ក្	ឡាន	របស់	អ�ើរ	បាន	ខូេ	។

អ�ើរ	បាន	ពយាយាម	បអញ្ះ	ឡាន	អ�ើរ	ជា	អ្េើន	ដរ	។	ប៉ុកន្	វា	ពុំ	ដំអណើរ	ការ	

អ�ើ�	។	ឡាន	ជា	អ្េើន	បាន	អបើក	ហួស	ពួក	អ�ើរ	។	ោមាន	ឡាន	ោ	មួ�	ឈប់		

ជួ�	ពួក	អ�ើរ	អ�ើ�	។

ទីបំផុ្	ខ្នុំ	បាន	្បាប់	្គួសារ	ខ្នុំ	ថា	អ�ើរ	គប្ី	េធិសាឋាន	។	កូន	្បុស	ខ្នុំ		

មរ៉ូនណ	អា�ុ	្បាំ	មួ�	ឆ្នាំ	បាន	និយា�	ថា	«	កុំ	បារម្	េី	បា៉ា	។	កូន	បាន	េធិសាឋាន		

រួេ	អហើ�	»	។

ខ្នុំ	បាន	សួរ	«	អ្ើ	កូន	បាន	េធិសាឋាន	ទូល	សូម	េ្ី	ខ្ះ	?	»

ោ្់	បាន	និយា�	ថា	«	កូន	បាន	េធិសាឋាន	អៅ	្ពះវរបិតាសួគ៌	ថា	សូម	ឲ្យ	

មនុស្ស	ដដលជួយ	ជិះ	កា្់	អនះ	អហើ�	មក	ជួ�	ពួក	អ�ើរ	»	។

មិន	�ូរ	ប៉ុនាមាន	អ្កា�	មក	ពន្ឺ	អភ្ើរ	ឡាន	ពីរ	បាន	អលេ	អេញ	អៅ	ពី	អ្កា�	ឡាន	

អ�ើរ	។	វា	គឺ	ជា	ឡាន	សអោតោរ	។	ន្កុរ	ឡាន	អនាះ	គឺ	ជា	ជារ	ជួសជុល	រថ�ន្	។

ោ្់	បាន	និយា�	ថា	«	េ្ក	មន	

សំោរ	ោស់	។	ខ្នុំ	បាន	បញ្ចប់	ការគ្រ	ខ្នុំ	ស្មប់	នថ្	អនះ	

អហើ�	កំពុរ	អធ្ើ	ដំអណើរ	អៅ	ផ្ទះ	»	។

ោ្់	បាន	ជួសជុល	ឡាន	របស់	អ�ើរ	។	បនាទាប់	មក	ោ្់	បាន	អបើក	ឡាន	ពី		

អ្កា�	ពួកអ�ើរ	អដើម្ី	្បាកដ	ថា	ពួកអ�ើរ	អៅ	ដល់	ផ្ទះ	អោ�	សុវ្្ថិភាព	។

ខ្នុំ	បាន	សួរ	អៅ	មរ៉ូនណ	្បសិនអបើ	ោ្់	បាន	ដឹរ	ថា	អនះ	ជា	បទពិអសាធន៍	មួ�	ដ៏	

េសាចារ្យ	។	ោ្់	បាន	និយា�	ថា	«	្បាកដ	ោស់	។	្ពះវរបិតាសួគ៌	្ពះសោតោប់	

ការេធិសាឋាន	របស់	កូន	។	ឥ�តូវ	អនះ	កូន	មន	ទីបនាទាល់	ផ្ទាល់	ខ្លួន	អហើ�	!	កូន	ពុំ	

ចាំបាេ់	ខ្ចី	វា	ពី	បា៉ា	អទៀ្	អ�ើ�	»	។	ខ្នុំ	បាន	រំជួល	ដួរេិ្្	អោ�សារ	គំរូ	ដ៏	អសាមាះ្្រ់	

របស់	មរ៉ូនណ	។

ឥ�តូវ	អនះ	មរ៉ូនណ	ធំ	អហើ�	ប៉ុកន្	ខ្នុំ	អៅក្	េរចាំ	ពី	គំរូ	ល្អ	របស់	ោ្់	កាល	ពី		

ោ្់	អៅ	អក្រ	។	អទាះបី	ជា	េ្ក	អៅ	អក្រ	ក្ី	េ្ក	អាេ	អធ្ើ	ជា	គំរូ	ដល់	្គួសារ		និរ		

មិ្្ភក្ិ	របស់	េ្ក	។	◼

្ររ៉ូណៃនិងជាងជួលជុលរថយន្ត
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នោយដអលន�ើរ

កលែញូ�ីអូអរដអមកូសាតា

ក្នុងពួកច្ិ្រសិបនាក់
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េ្នុំអាចអានម្្រះ្ម្ពីរ

បពះនយ្គូវ៉គឺជាបពះនាមរបស់បពះនយស៊ូវពីមុនដផនែីប្រូវបានបនង្រើ្រនឡើង។

បទង់ជាកូនច្្ងរបស់បពះវរបិតាសួគ៌និងជាបងបបុសរបស់ពួកនយើង។បទង់បាន

េួយបពះវរបិតាសួគ៌បនង្រើ្រដផនែីនិងរុក្ខជា្រិបពមទាំងស្រវ។ន្គើយបទង់យង

មកដផនែីនែើម្ីេួយនយើងឲ្យប្រឡប់នៅបពះវរបិតាសួគ៌វិញ។

មពរះធយហូវ៉ា
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រូប
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ព
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�
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បនាទាប់ពី	េ្ក	អាន	វគ្គ	បទគមពេីរ	មួ�	អហើ�	សូម	ផ្្់	

ពណ៌	អលើ	ស្្	មួ�	អៅក្នុរ	រូបភាព	!

1.	េ័្បាហាំ	3:24–28

2.	ម៉ូអស	2:1–13

3.	ម៉ូអស	2:14–25

4.	ម៉ូអស	2:26–31

5.	េ័្បាហាំ	5:1–7

6.	 អហអ្ពើរ	5:8–9;	អាលម៉ា	12:33

7.	ម៉ូអស	1:39

8.	ទំនុក	ដំអកើរ	82:6;	រ៉ូម	8:16

ចែនការរបស់
មពរះសមរាប់ខ្លុុំ

 សូមអាននិងទនន្ទញនអសាយ២៦:៤។

 សូមនមើលបពះគម្ីរសញ្ញាចាស់េំពូក១និង២នៅ

នគ្គទំព័រscripturestories .lds .org។

 សូមសរនសរឬគូររូបនៅក្នុងនសៀវនៅកំណ្រ់ន្គ្រុរបស់អ្ក

អំពីបរោមួយដែលអ្កបានបង្ហាញនសច្ក្តីបសឡាញ់ច្ំនពាះ

បពះវរបិតាសួគ៌និងការបង្របនង្រើ្ររបស់បពះនយ្គូវ៉។

 ខ្នុំនឹងដ្រកសាការបង្របនង្រើ្ររបស់បពះតាមរយៈ...
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ការបង្កបធង្កើត
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អពល	្ទរ់	បាន	ចាប់អផ្ើម	បអរកើ្	កផនដី	្ទរ់	បាន	កញក	នថ្	អេញ	ពី	�ប់	។	្ទរ់	បាន	បអរកើ្	្ពះអាទិ្្យ	្ពះេន្ទ	និរ	តារា	

អដើម្ី	មន	ពន្ឺ	ដឹកនាំ	ខ្នុំ	ជានិេ្ច	។

េស់	កាល	ជា	�ូរ	មក	អហើ�	្ពះ	

បាន	បអរកើ្	ទីកកន្រ	ដ៏	្សស់	

សាអា្	ស្មប់	ឲ្យ	ខ្នុំ	រស់អៅ	។

នោយ្ីមនវបរីដ

នរឿងអំ្ីម្្រះនយស៊ូវ



 ដខមករាឆ្នាំ២០១៨ 77

ក
ុមា
រ

្ទរ់	បាន	បអរកើ្	ស្្សាលាប	អហើរ	អលើ	

អាកាស	្្ី	អៅ	ក្នុរ	សមុ្ទ	និរ	ស្្	

រស់អៅ	អលើ	ដី	អោក	។

្ទរ់	បាន	បអរកើ្	នផ្ទ	អម�	សមុ្ទ	និរ	ដី	។	

្ទរ់	បាន	ោក់	រុក្ខជា្ិ	្គប់	្បអភទ	ឲ្យ	ដុះ	អលើ	

កផនដី	។
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អពល	ោ	ខ្នុំ	អ�ើញ	ការបរកបអរកើ្	របស់	្ពះ	ខ្នុំ	មន	អារម្ណ៍	ោរវភាព	និរ	អសេក្ី្សឡាញ់	េំអោះ	្ទរ់	។		

ខ្នុំ	មន	េំណរគុណ	េំអោះ	្ទរ់	កដល	បាន	បអរកើ្	កផនដី	អនះ	ស្មប់	ខ្នុំ	។	◼
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ទំ្័រផាត់្ ណ៌

ខ្លុុំេលឺជាចែ្នក្រួយណនពិភពធោកដ៏
មសស់ស្អាតធនរះ

រច្
នា
រូប
ភា
ព
នោ

យ
អា

ប
រីល

ស
្តនុ្រ
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យយើង មានាក់ៗ អាច ្រយងកើត ែ្រះ រ្រ្រ់ យយើង ឲ្យ ដូច ជា 

សាថាន្រួគ៌ យៅយលើ ផែនដី យនរះ ។

ច្ូរ	អ�ើរ	ពិចារោ	េំពី	.	.	.	អោលបំណរ	នន	

ការបរកបអរកើ្	កផនដី	អនះ	។	ខគមពេីរ	បាន	កេរ	យា៉ារ	

េបាស់	ថា	អោលបំណរ	អនាះ	គឺ	.	.	.	ផ្ល់	កកន្រ	មួ�	

ស្មប់	បុ្តា	និរ	បុ្្ី	របស់	្ពះ	ឲ្យ	រស់អៅ	ក្នុរ	ជីវិ្	

រកមរ	សាលាប់	អហើ�	បគ្ហាញ	ខ្លួន	ថា	សក្ិសម	តាមរ�ៈ	

ការអោរព	្ពះបញ្ញ្្ិ	អដើម្ី	្្�ប់	អៅ	វ្្មន	របស់	្ពះ	

វិញ	ជា	កកន្រ	កដល	អ�ើរ	បាន	អេញ	មក	។

បនាទាប់	ការបអរកើ្	កផនដី	មក	«	្ពះ	បាន	មន	បន្ទតូល	

ថា	េូរ	អ�ើរ	អធ្ើ	មនុស្ស	ឲ្យ	ដូេ	ជា	រូប	អ�ើរ	ឲ្យ	មន	ភាព	

ដូេ	អ�ើរ	។	.	.	.

្ទរ់	ក៏	បអរកើ្	មនុស្ស	ឲ្យ	ដូេ	រូប	េរ្គ	្ទរ់	គឺ	បាន	បអរកើ្	

អគ	ឲ្យ	េំ	នឹរ	រូប	េរ្គ	្ទរ់	អនាះ	ឯរ	ក៏	បអរកើ្	អគ	អ�ើរ	ជា	

្បុស	ជា	្សី	។

្ទរ់	្បទាន	ពរ	ដល់	អគ	អហើ�	មន	្ពះបន្ទតូល	ថា	េូរ	

បអរកើ្	កូន	ឲ្យ	េអ្មើន	ជា	អ្េើន	អ�ើរ	ឲ្យ	មន	អពញោស	

អលើ	កផនដី	េុះ	្្ូវ	ប្គ្កាប	កផនដី	»	(	អោកុប្្្ិ	

1:26–28	)	។

អពល	្ពះ	បាន	បអរកើ្	្ស្ី	អហើ�	បាន	នាំ	នារ	អៅ	ឲ្យ	

បុរស	អនាះ	្ទរ់	មន	បន្ទតូល	ថា	៖

«	អោ�	អហ្ុ	អនាះ	បាន	ជា	មនុស្ស	្បុស	នឹរ	ោ	

អេញ	ពី	ឪពុកមដា�	ខ្លួន	អៅ	អៅ	ជាប់	នឹរ	្បពន្វិញ		

អហើ�	េ្ក	ទាំរ	ពីរ	អនាះ	នឹរ	្្�ប់	ជា	សាេ់	ក្	មួ�	

សុទ្	»	(	អោកុប្្្ិ	2:	24	)	។

កមន	អហើ�	អាោហ៍ពិោហ៍	្្ូវបាន	ក្រតាំរ	

អ�ើរ	អោ�	្ពះ	អហើ�	បនាទាប់	ពី	ឯកសារ	អយារ	

ដំបូរស្ីពីសាវាមី	និរ	ភរិយា	អនាះ	អ�ើរ	រកអ�ើញ	

ខគមពេីរ	មន	ផ្ទលួនៗ	កដល	ជា	ភស្នុតារ	បញ្ជាក់	ថា	បុរស	

និរ	្ស្ី	កាលា�	ជា	សាវាមី	និរ	ភរិយា	អៅក្នុរ	ពិធីអរៀប	

មរ្គលការ	។.	.	.	អ�ើរ	មកអលើ	កផនដី	អនះ	ពុំ	្ោន់ក្	

មក	អដើម្ី	«	ស៊ី	ផឹក	អហើ�	េរសបបា�	»	ប៉ុអោណះ	អទ	

(	នីនហ្ទី	2	28:7	)	។	.	.	.

វា	សំខាន់	ស្មប់	អ�ើរ	ឲ្យ	�ល់	ថា	អពល	អ�ើរ		

អាេ	អរៀន	ពី	្ពះគមពេីរ	ថា	្ពះ	គឺ	េស់កល្	ការបរកបអរកើ្		

របស់	្ទរ់	គឺ	េស់កល្	អហើ�	ថា	អសេក្ីពិ្	របស់	្ទរ់		

នរោលបំណងនន
ការបង្របនង្រើ្រ

លុរះម្រាជរួបនទៀត

គឺ	េស់កល្	។	អហ្ុដូអចានាះ	អហើ�	អពល	្ទរ់		

្បទាន	អេវា៉	អៅ	ឲ្យ	េ័ោម	អៅក្នុរ	អាោហ៍ពិោហ៍		

កដល	ការរួមរស់	អៅ	គឺ	េស់កល្	ជានិេ្ច	។	.	.	.

.	.	.	អពល	ឪពុក	ម្�	�ល់	េំពី	អោលបំណរ		

នន	វ្្មន	របស់	ពួកអគ	ថា	ពួកអគ	ពិ្ជា	កូនអៅ	ខារ		

វិញ្ញាណ	របស់	្ពះវរប្ិា	គរ់	អៅ	សាថានសួគ៌	របស់		

ពួកអគ	អហើ�	ថា	ពួកអគ	មន	ការទទួលខុស្្ូវ	ក្នុរ	

ការផ្ល់	រូបកា�	នន	ជីវិ្	រកមរ	សាលាប់	ដល់	េ្កដនទ	អនាះ	

ពួកអគ	រីករា�	អៅក្នុរ	េព្តូ្អហ្ុ	នន	កំអណើ្	អពល	

ពួកអគ	ដឹរ	ថា	ពួកអគ	គឺ	ជា	នដគូ	រួម	ោនា	ជាមួ�	្ពះ	អៅក្នុរ	

ការបរកបអរកើ្	កូនអៅ	មនាក់ៗ	កដល	អកើ្	មក	ក្នុរ	ផ្ទះ	

អនាះ	។	.	.	.

ខ្នុំ	ដឹរ	ថា	តាមរ�ៈ	ដំណឹរ	ល្អ	របស់	្ពះអ�ស៊ូវ្គីស្ទ	

និរ	តាមរ�ៈ	ការរកសា	្ពះបញ្ញ្្ិ	របស់	្ពះ	និរ	

អសេក្ីសញ្ញា	កដល	អ�ើរ	េុះ	ជាមួ�	្ទរ់	អនាះ	អ�ើរ	

មនាក់ៗ	អាេ	អធ្ើ	ឲ្យ	ផ្ទះ	របស់	អ�ើរ	ដូេ	ជា	សាថានសួគ៌	អៅអលើ	

កផនដី	េំ�នុរ	អពល	អ�ើរ	អរៀបេំ	ខ្លួន	អ�ើរ	និរ	កូន	អៅ	

អ�ើរ	្្�ប់	អៅ	កាន់	្ពះវរបិតាសួគ៌	អ�ើរ	វិញ	។	◼

ដកម្សង់មចញពតី«Celestial Marriages and Eternal 
Families»Ensign,ដខឧសភាឆ្នាំ១៩៨០ទំព័រ១៥–១៨។

ការម្បកបអក្សរនិងការោក់វណ្ណយុត្ិតាមបទោឋាន។

នោយម្បធានអឈិននអល�ឈិន

ដថនណឺ(ឆ្នាំ១៨៩៨–១៩៨២)

ទីបបឹកសាទីមួយក្នុងគណៈបបធាន

ទីមួយ



ផែនការ នន ្រុភមង្គល ដ៏ មហិមា រ្រ្រ់ សពរះ រួមមាន នូវ ឱកា្រ ្រសមា្រ់ យយើង មានាក់ៗ ក្នុងនាម ជា កូនយៅ ខាង វិញ្ញាណ រ្រ្រ់ សទង់ យកើត មក 

យលើ ផែនដី យនរះ យដើម្ី ទទួល រូ្រកាយ រផមង សាលា្រ់ យនរះ យហើយ រ្រ់យៅ ក្នុង អង្គភាព សគួសារ ជា កផនលែង ផដល ទំនាក់ទំនង អាច ចសមុងចយសមើន 

យ�ើង យៅក្នុង ភាពសាមគ្គី គ្នា និង ក្ីស្រឡាញ់ ។ យៅក្នុង ែ្រះ រ្រ្រ់ យយើង យៅយលើ ផែនដី យនរះ យយើង អាច យរៀ្រចំ ខលែលួន យយើង និង កូនៗ យយើង ឲ្យ 

សត�្រ់ យៅ រក សពរះវរ្រិតា្រួគ៌ រ្រ្រ់ យយើង វិញ ។ ( ្រូមយមើល យោកុ្រ្ត្ិ ១–២; ម៉ូសាយ ១៨:២១; អាលមា៉ា ៤២ ) ។

សេចក្តីសេឡាញ់ដ៏មានតម្លៃ

នោយនេម៉លដលត



មាននៅក្នុងច្បាប់ននះផងដែរ
សម្រាប់យុវមជ្ឈិមវ័យ

បបសិននបើអ្កបានប្រឡប់មកពី

នបសកកម្មវិញមុនការនបរោងទុកននះ

គឺជារនបៀបបបាំបីយ៉ាងក្នុងការបន្តបនបមើ

និងបន្តរីកច្នបមើន។

សម្រាប់យុវវ័យ

អ្កអាច្រកន�ើញនសច្ក្តីសុខសាន្តក្នុងបពះបគីស្ទ

ជានិច្្ច។សូមសិកសាបាវច្នាម៉្ញូ្រឆលឆ្នាំននះ

នែើម្ីែឹងអំពីរនបៀបននាះ។

សម្រាប់កុរារ

ឆ្នាំននះសូមដច្កចាយជាមួយពួកនយើងអំពីរនបៀបដែលអ្ក

កំពុងន្វើឲ្យពន្ឺរបស់អ្កបានភ្ឺនឡើង!

ការប្រលប់មកផ្ទះវិញមុនការនបរោងទុក

បាវច្នាម៉្ញូ្រឆលឆ្នាំ
២០១៨

ចូរធ្វើឲ្យពន្លឺរបស់
អ្នកបានភ្លឺធ�ើង

ទំព័រ
៥០

ទំព័រ
៤៤

ទំព័រ
៧០

ក្ដីសុខក្នុងទ្រង់


