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សគរាប់ភាពខ្លួនទីពរងខ្លួន





ii

របបៀបបគបើបសៀវបៅសិក្សាបនឹះ

មូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ខ្ញុំ ជួយ បុគ្គល ឲ្យ រ�ៀន រ�ើយ �ស់រៅ តាម រោលកា�ណ៍ ខាង រោលលទ្ធិ នានា ដែល នាំ 

រៅ �ក ភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន ខាង វិញ្ញាណ នធិង ខាង សាច់ឈាម ។ វា មាន បបសធិទ្ភាព បំផុត រៅ រពល រសៀវរៅ 

រនះ បតរូវបាន សធិកសា ជា បកុម តរូចៗ ដែល មាន សមាជធិក ពី ៨ រៅ ១០ នាក់ ឬ ជា បគួសា� មួយ ។ 

រាល់សបាដា�៍ សមាជធិក រផសេងៗ ោនា រៅ ក្នុង បកុម ដាក់ រវន រែើម្ី រ្វើ ជា អ្កសបមបសបមួល ។ អ្ក 

សបមបសបមួល ពុំ បរបងៀន រោលកា�ណ៍ រៅ កាន់ បកុម រនាះ រទ ។ ផ្នុយ រៅ វិញ ោត់ រ្វើ តាម ឯកសា� រ�ើយ 

រលើក ទឹកចធិត្ត សមាជធិក ទាំងអស់ ឲ្យ ចរូល�ួម ។ វីរែអរូ ទាំងអស់ អាច �ក បាន តាម អ៊ិនរ្ើ�ដណត រលើ រគ�ទំព័� 

srs .lds .org/ videos ។

បៅបពលអ្នក្បមើលប�ើញនូវការបុំផុសទាុំងបនឹះសូមប្វើតាមការដរក្នាុំទាុំងបនឹះ

រាយការណ៍ ពិចារណា បមើល ពិភាក្សា អាន សក្ម្មភាព តាុំងចិត្ត

សមាជធិក បកុម ដចកចាយ 

ភាព�ីកចរបមើន �បស់ ខ្លួន 

អំពី កា��កសា កា�តាំងចធិត្ត 

ក្នុង �យៈ រពល ៣–៤ 

នាទី ។

បតធិះ�ិះ រដាយ ខ្លួន ឯង �ួច 

ស�រស� រដាយ 

រសងៀមសាងាត់ ក្នុង �យៈ 

រពល ២–៣ នាទី ។

បកុម រមើល វីរែអរូ ។ ដចកចាយ គំនធិត ជា បកុម 

�យៈ រពល ២–៤ 

នាទី ។

មនុសសេ មានាក់ អាន ឮៗ 

សបមាប់ បកុម ទាំង 

មរូល ។

រ្វើកា� រដាយ ផ្ទាល់ខ្លួន 

ឬ ទាំងអស់ ោនា �យៈ រពល 

៥ នាទី ។

បុគ្គល មានាក់ៗ សនយា ថា 

នឹង រ្វើ សកម្មភាព អំឡនុង 

រពល សបាដា�៍ ។

គក្ុមភាពខ្លួនទីពរងខ្លួន

បកុម ភាព ខ្លួន ទីពឹង ខ្លួន អាច ជួយ អ្ក ឲ្យ ដកលម្អ ដផ្ក �ធិ�ញ្ញវត្នុ ផ្ទាល់ខ្លួន កា�ងា� អាជីវកម្ម ខានាត តរូច ឬ 

កា�អប់�ំ �បស់ អ្ក ឲ្យ បាន ល្អ បបរសើ� រឡើង ។ រែើម្ី ចរូល�ួម ក្នុង បកុម ភាព ខ្លួន ទីពឹង ខ្លួន សរូម ទាក់ទង 

អ្កឯករទស ភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន បបចាំ រសដេក �បស់ អ្ក ។



រាតិកា

សា�លធិខធិត មក ពី គណៈបបធាន ទី មួយ ៣

 ១ ៖ ភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន គឺជា រោលកា�ណ៍ មួយ នន រសចកដេីសរ្ងារះ ៤

 ២ ៖ អនុវត្ត រសចកដេីជំរនឿ រលើ បពះរយស៊រូវបគីស្ 6

 ៣ ៖ បគប់បគង បបាក់ ៨

 ៤ ៖ ដបបចធិត្ត រ�ើយ រោ�ពបបតធិបត្តធិ ១២

 ៥ ៖ របបើ រពលរវលា រដាយ ឈាលាសនវ ១៤

 6 ៖ កធិច្ចកា� ៖ ទទួលខុសបតរូវ នធិង ពយាយាម តស៊រូ ១6

 ៧ ៖ រដាះបសាយ បញ្ហា ១៨

 ៨ ៖ សាមគ្គីភាព បរបមើ ជាមួយ ោនា ២០

 ៩ ៖ បបាបស័យទាក់ទង ៖ បរញ្ចញ មតធិ រ�ើយ សាដាប់ ២២

 ១០ ៖ បងាហាញ រសចកដេីរទៀងបតង់ ២៤

 ១១ ៖ ដសវង�ក កា�រ�ៀនសរូបត ៖ កំណត់ ពី កដន្ង ដែល អ្ក នឹង រៅ នធិង �របៀប រែើម្ី រៅ ែល់ ទីរនាះ ២6

 ១២ ៖ ទទួល ពធិ្ីប�ិសុទ្ នន បពះវិហា�ប�ិសុទ្ ៣០

 វិញ្ញាបនបបត បញ្ចប់ វគ្គសធិកសា ៣៣

«ចូរយ�ើងយ្វើការសគរាប់អវវីដែល

យ�ើងគ្ូវការ។ចូរយ�ើងយ្វើជា

មនុស្សដែលរានភាពខ្លួនទវីពរងខ្លួន

និងឯករាជ្យភាព។យសចក្វី

សយ្គ្រឹះអាចទទួលបានយដ្�មិន

ពរងដ្អែកយលើយោលការណ៍យ្្សង

យទៀ្យ�ើ�»។

ថូរា៉ាសបអសម៉នសុន

« Guiding Principles of 
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Welfare»Ensignខខក្ញ្ញា

ឆ្នាុំ១៩៨៦ទុំព័រ៣ការដក្គសង់

គបសាសន៍របស់រា៉ារ៉ុនជីរ៉មនីបៅក្្នញង

របាយការណ៍សន្និសីទទូបៅខខតុលា

ឆ្នាុំ១៩៧៦ទុំព័រ១៦៧
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៣

សារលិខិតមក្ពី្ ណៈគបធានទីមួយ

បងប្អអូន បបុស បសី ជា ទី បសឡាញ់ ៖

បពះអមាចាស់ បាន មាន បន្អូល បបកាស ថា « រ�ើយ រនះ ជា រោលបំណង �បស់ រយើង រែើម្ី ផ្គត់ផ្គង់ ែល់ 

ពួកប�ិសុទ្ �បស់ រយើង » (គ. នធិង ស. ១០៤:១៥) ។ វិវ�ណៈ រនះ គឺ ជា រសចក្តី សនយា មក ពីបពះ អមាចាស់ ថា 

បទង់ នឹង បបទាន ព�ជ័យ ខាង សាច់ ឈាម រ�ើយ របើក ទាវា� នន ភាព ខ្លួន ទីពឹង ខ្លួន ដែល ជា សមត្ភាព សបមាប់ 

រយើង ផ្គត់ផ្គង់ តបមរូវ កា� ចាំបាច់ នន ជីវិត �បស់ រយើង នធិង សមាជធិក បគួសា� រយើង ។

រសៀវរៅ មូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ខ្ញុំ បតរូវបាន រ�ៀបរ�ៀង រឡើង រែើម្ី ជួយ ែល់ សមាជធិក នន សាសនាចបក ឲ្យ រ�ៀន 

រ�ើយ អនុវត្ត តាម រោលកា�ណ៍ នន រសចក្តីជំរនឿ កា�អប់�ំ កា�បបឹងដបបង រ្វើកា� នធិង ទុកចធិត្ត រលើ បពះ 

អមាចាស់ ។ កា� ទទួលយក រ�ើយ �ស់ រៅ តាម រោលកាណ៍ ទាំង រនះ នឹង រ្វើ ឲ្យ អ្ក អាច ទទួល បាន ព� ជ័យ 

ខាង សាច់ ឈាម ដែល បាន សនយា រដាយ បពះ អមាចាស់ កាន់ ដត បបរសើ� រឡើង ។

រយើង សរូម អរញជើញ អ្ក ឲ្យ សធិកសា រដាយ ឧសសា�៍ ពយាយាម រ�ើយ អនុវត្ត តាម រោលកា�ណ៍ ទាំង រនះ នធិង 

បរបងៀន វា រៅ កាន់ សមាជធិក បគួសា� អ្ក ។ បបសធិន របើ អ្ក រ្វើ ែរូរចានាះ រនាះ ជីវិត �បស់ អ្ក នឹង ទទួល បាន ព� 

ជ័យ ។ អ្ក នឹង រ�ៀន អំពី �របៀប អនុវត្ត តាម រៅរលើ មាោ៌ា �បស់ អ្ក រ្ពះ រៅ �ក ភាព ខ្លួន ទីពឹង ខ្លួន កាន់ ដត 

បបរសើ� រឡើង ។ អ្ក នឹង មាន ព�ជ័យ នន រសចក្តី សង្ឹម រសចក្តី សុខសាន្ត នធិង កា� �ីក ចរបមើន កាន់ ដត ខាលាំង 

រឡើង ។

សរូម ទុក ចធិត្ត ថា អ្ក គឺជា បុបត �បស់ បពះ វ�បធិតា ដែល គង់ រៅ សាថានសួគ៌ �បស់ រយើង ។ បទង់ បសឡាញ់ អ្ក 

រ�ើយ បទង់ នឹង ពុំ របាះ បង់ រចាល អ្ក រឡើយ ។ បទង់ សារល់ អ្ក រ�ើយ របតៀមជា របសច រែើម្ី បបទាន ព�ជ័យ 

ខាង វិញ្ញាណ នធិង ខាង សាច់ ឈាម នន ភាព ខ្លួន ទីពឹង ខ្លួន ែល់ អ្ក ។

រដាយ កដេី រសាមះស្ម័បគ

គណៈ បបធាន ទី មួយ



៤

១៖ ភាពខ្លួនទីពរងខ្លួន្ ឺជាបោលការណ៍មួយននបសចក្្ីសប្គ្រឹះ

ពី មុន ចាប់រផដេើម សរូម អាន « �របៀប របបើ រសៀវរៅ សធិកសា រនះ » រៅ រលើ ទំព័� បនាទាប់ ពី បកប មុខ ។

យ៉រូហាន ១០:១០ ( រៅ ខាង សាដាំ )

រតើ ជីវិត ប�ិបរូ�ណ៍ ជា អវី ?

« He Polished My Toe » មាន រៅ រលើ រគ�ទំព័� srs .lds .org/ videos ។ ( ោមន 

វីរែអរូ ឬ ? សរូម អាន ទំព័� ៥ ) ។

រតើ អ្ក រជឿ ថា មាន ែំរោះ បសាយ ចំរោះ បញ្ហា ទាំងឡាយ �បស់ អ្ក ដែ� ឬ រទ ? រតើ រយើង អាច សកដេធិសម នឹង 

ទទួលបាន បពះរចសាដា �បស់ បពះអមាចាស់ រែើម្ី ជួយ រយើង យា៉ាង ែរូចរមដេច ?

ក្លួនខ្នា្ភា្២ រសចកដេីរយាង នធិង កា� ែក បសង់ បបសាសន៍ រដាយ ដអលរ�ើ� ដាល្ធិនរអក អរូក ( រៅ 

ខាង សាដាំ ) ។ កា� មាន ភាព ខ្លួន ទីពឹង ខ្លួន ពុំ មាន ន័យ ថា រយើង អាច រ្វើ ឬ ទទួល បាន អវីៗ ដែល រយើង កំណត់ 

រៅក្នុង គំនធិត �បស់ រយើង រនាះ រទ ។ ផ្នុយ រៅ វិញ វា គឺ ជា កា� រជឿ ថា តាម�យៈ បពះគុណ ឬ បពះរចសាដា ដែល 

អាច រ្វើ ឲ្យ អវីៗ រកើត រឡើង បាន �បស់ បពះ រយស៊រូវ បគីស្ នធិង កា� ខធិតខំ �បស់ រយើង ផ្ទាល់ រនាះ រយើង អាច ទទួល 

បាន នរូវ អវីៗ ដែល ចាំបាច់ សបមាប់ ជីវិត ទាំង ខាង វិញ្ញាណ នធិង ខាង សាច់ឈាម ែរូច ដែល រយើង ចង់ បាន 

សបមាប់ ខ្លួន រយើង នធិង បកុមបគួសា� �បស់ រយើង ។ ភាពខ្លួន ទីពឹង ខ្លួន គឺ ជា ភសដេនុតាង នន កា� ទុកចធិត្ត �បស់ 

រយើង ឬ ជំរនឿ �បស់ រយើង រៅ រលើ បពះរចសាដា �បស់ បពះ រែើម្ី �ំកធិល ភ្ំ រៅ ក្នុង ជីវិត �បស់ រយើង រ�ើយ ផដេល់ 

កមាលាំង ែល់ រយើង រែើម្ី យក ឈ្ះ រលើ កា� សាកល្ង នធិង ទុក្ខរវទនា ទាំងឡាយ ។

រតើ បពះគុណ �បស់ បពះបគីស្ បាន ជួយ អ្ក ឲ្យ ទទួល បាន តបមរូវកា� ចាំបាច់ ក្នុង ជីវិត ទាំង ខាង វិញ្ញាណ នធិង 

ខាង សាច់ឈាម យា៉ាង ែរូចរមដេច ?

សក្ម្មភាព

ជុំហាទី១៖ របជើសរ�ើស នែគរូ មានាក់ រ�ើយ អាន រោលកា�ណ៍ នីមួយៗ ែរូច ខាង របកាម ។

ជុំហាទី២៖ ពធិភាកសា ថា រ�តុអវី កា� រជឿ រៅរលើ រសចកដេីពធិត ទាំងរនះ អាច ជួយ អ្ក ឲ្យ ដបបកាលាយ ជា មនុសសេ កាន់ ដត មាន ភាព ខ្លួន ទីពឹង 

ខ្លួន ។

បោលការណ៍ខាងបោលលទ្ិននភាពខ្លួនទីពរងខ្លួន

 ១. ភាព ខ្លួន ទីពឹង ខ្លួន គឺ ជា បពះបញ្ញត្តធិ មួយ ។ « សាសនាចបក នធិង សមាជធិកបតរូវ បាន បងារប់ រដាយ បពះអមាចាស់ ឲ្យ 

មាន ភាព ខ្លួន ទីពឹង ខ្លួន រ�ើយ មាន ភាពឯករាជ្យ » ( Teachings 
of Presidents of the Church: Spencer W. 
Kimball [ ្នាំ ២០០6 ] ទំព័� ១១6 ) ។

 ២. បពះ អាច រ�ើយ នឹង បបទាន មាោ៌ា មួយ សបមាប់ ករូនរៅ 

សុច�ិត �បស់ បទង់ ឲ្យ ដបបកាលាយ ជា មនុសសេ ខ្លួន ទីពឹង ខ្លួន ។

« រ�ើយ រនះ ជា រោលបំណង �បស់ រយើង រែើម្ី ផ្គត់ផ្គង់ ែល់ ពួកប�ិសុទ្ 

�បស់ រយើង ែ្ធិត បគប់ ទាំងអស់ សុទ្ ដតជា �បស់ ផង រយើង » ( គ នធិង 

ស ១០៤:១៥ ) ។

 ៣. ទាំង ខាង សាច់ឈាម នធិង ខាង វិញ្ញាណ គឺ ជា រ�ឿង ដតមួយ 

ចំរោះ បពះ ។

« រ�តុែរូរចានាះ រ�ើយ រយើង បបាប់ អ្ករាល់ោនា ជា បបាកែ ថា អស់ ទាំង 

�បស់ �ប� បគប់ យា៉ាង គឺ ជា វិញ្ញាណ ចំរោះ រយើង » ( គ នធិង ស 

២៩:៣៤ ) ។

ពិចារណា៖

ពិភាក្សា៖

បមើល៖

ពិភាក្សា៖

អាន៖

ពិភាក្សា៖

«ភាពខ្លួនទវីពរងខ្លួន្ឺជាលទ្ធភាព

ការតាុំងចិ្្តនិងកិច្ចខិ្ខុំយែើម្វី

បុំយពញយសចក្តវីគ្ូវការចាុំបាច់នន

ជវីវិ្ខ្ងវិញ្ញាណនិងខ្ង

សាច់ឈាមសគរាប់បុ្្គលផ្ទាល់

ខ្លួននិងគកុមគ្ួសារ។ក្ញងនាមជា

សរាជិកដែលកាលា�ជាមនុស្សរាន

ភាពខ្លួនទវីពរងខ្លួនពួកយ្រាន

លទ្ធភាពកាន់ដ្លអែគបយសើរ្ ងដែរ

ក្ញងការបយគមើនិងយមើលដែែល់

អ្កែនទ»។

ក្បួនខ្នាតភាគ២៖ការគគប់គគង

សាសនាចគក(ឆ្នាុំ២០១០)ចុំណុច

៦.១.១

«អវវីក៏យដ្�ដែលបណ្ដាលឲ្យយ�ើង

ពរងដ្អែកយៅយលើនរណ្រានាក់យែើម្វី

យ្វើការសយគមចចិ្្តឬយែើម្វីទទួល

បាន្ នធានយែើម្វីយ�ើងអាច

្្គ្់្្គង់សគរាប់ខ្លួនយ�ើងយនាឹះវា

អាចយ្វើឲ្យយ�ើងទន់យខសោ�ខ្ង

វិញ្ញាណយ�ើ�ពន្យឺ្ការ

រីកចយគមើនរបស់យ�ើងយ្ពឹះយៅរកអវវី

ដែលដ្នការននែុំណរងលអែចង់ឲ្យ

យ�ើងដគបកាលា�»។

ដ្ល្ិនបអក្អូក្

«Repentance and 
Change»Ensignឬ
Liahonaខខវិច្ិកាឆ្នាុំ២០០៣

ទុំព័រ៤០

«ខ្ញុំបានមកយែើម្វីឲ្យវារាល់ោនារាន

ជវីវិ្យ�ើ�ឲ្យរានជវីវិ្យនាឹះយពញ

បរិបូរណ៍្ ង»។

យ៉ូហាន១០:១០



៥

ោត់បានខាត់បមបជើងខ្ញុំ

បបសធិន របើ អ្ក មធិន អាច ចរូល រមើល វីរែអរូ បាន រទ សរូម អាន អត្បទ រ�ឿង រនះ វិញ ។

អែលឌ�ើរែ៊ីនរីហ្គែរអហវែឡាអបលឡា៖ រៅ រពល ខ្នុំ ្ំរឡើង ពួក រយើង ពុំ 

មាន អវី របចើន រទ ។ ខ្នុំ ចាំ រៅ ន្ង មួយ រពល ខ្នុំ រៅ �ក ឪពុក ខ្នុំ 

រ�ើយ បបាប់ ោត់ ថា « បា៉ា ករូន បតរូវកា� ដស្ក រជើង ្ ្មី មួយ 

សបមាប់ ។ ដស្ក រជើង រនះ ដាច់ អស់ រ�ើយ » ។ ោត់ បាន 

ឈប់ �ួច រមើល មក ដស្ក រជើង �បស់ ខ្នុំ រ�ើញ ថា វា ពធិត ជា ដាច់ 

អស់ ដមន ។ ោត់ បបាប់ ថា « បា៉ា គធិត ថា រយើង អាច ជួស ជុល វា 

បាន » ។ ោត់ បាន យក សឺរា៉ ពណ៌រ្ម មក រ�ើយ ែុសខាត់ 

ដស្ក រជើង ខ្នុំ រ្វើ ឲ្យ វា ភ្ឺ �រលាង សាអាត ។ ោត់ បបាប់ ខ្នុំ ថា 

« ឥឡអូវ វា សាអាត រ�ើយ ករូន បបុស » ។ ខ្នុំ តប ថា « រៅ រទ បា៉ា ។ 

បា៉ា អាច រៅ រមើល រ�ើញ បមាម រជើង ករូន រលៀន រចញ មក របរៅ 

ដស្ករជើង �្ឹង » ។ ោត់ បបាប់ ថា « មធិនអី រទ រយើង ក៏ អាច 

ដកកុន បាន ដែ� ! » ោត់ បាន យក សឺរា៉ មក រ�ើយ បាន ខាត់ 

បមាម រជើង �បស់ ខ្នុំ !

រៅ ន្ង រនាះ ខ្នុំ បាន រ�ៀន ថា វា មាន ែំរោះបសាយ ចំរោះ បគប់ 

បញ្ហា ទាំងអស់ ។ ខ្នុំ បាន រជឿស៊ប់ ថា រោលកា�ណ៍ នន ភាព ខ្លួន 

ទីពឹង ខ្លួន រនះ នធិង កម្មវិ្ី ផដេលួចរផដេើម រនះ គឺ ជា �របៀប មួយ រែើម្ី 

ពរន្ឿន កធិច្ចកា� �បស់ បពះអមាចាស់ ។ វា គឺ ជា ចំដណក ក្នុង កធិច្ចកា� 

នន រសចកដេីសរ្ងារះ ។ រយើង ទាំងអស់ ោនា អាច បាន ល្អ បបរសើ� 

ជាង រយើង ក្នុង រពល ឥឡអូវ រនះ ។ រយើង បតរូវ របាះ រចាល នរូវ ភាព 

រសាះអរង្គើយ ។ ជា របចើន រលើក របចើន បោ ដែល រយើង កាលាយ ជា 

មនុសសេ មធិន ខវល់ អវី រសាះ រ�ើយ រ�ឿង រនះ វា បំផ្លាញ ែល់ កា� 

�ីកចរបមើន �បស់ រយើង ។ រាល់ន្ង គឺ ជា ន្ង មួយ ដែល ខ្នុំ អាច 

�ីកចរបមើន របើ ខ្នុំ សរបមច ចធិត្ត រ្វើ អវី មួយ រផសេង រែើម្ី ដកលម្អ នរូវ អវី 

ដែល ខ្នុំ មធិន បាន រ្វើ កាល ពី អតីតកាល ។ របើ អ្ក រ្វើ វា រដាយ 

រសចកដេីជំរនឿ អនុវត្ត រសចកដេីជំរនឿ រ�ើយ សង្ឹម រៅ រលើ 

បពះបគីស្ ដែល បទង់ នឹង គង់ រៅ ទីរនាះ ចាំ ជួយ អ្ក រនាះ អ្ក នឹង 

ដសវង�ក រ�ើញ �របៀប រែើម្ី �ីកចរបមើន រៅ ក្នុង រ�ឿង ខាង 

សាច់ឈាម នធិង ខាង វិញ្ញាណ ។ រនះ គឺ រដាយសា� ដត បពះ មាន 

បពះជន្ម �ស់ រ�ើយ អ្ក គឺ ជា បុបតា ឬ បុបតី �បស់ បទង់ ។

សូមគតឡប់បៅទុំព័រ៤វិញ។

សរូម អាន កា� ែកបសង់ បបសាសន៍ �បស់ បបធាន មា៉ា�៉ុន ជី �៉មនី ( រៅ ខាង សាដាំ ) ។ រតើ អ្ក ែឹង ថា អ្ក កំពុង 

កាលាយ ជា មនុសសេ កាន់ដត មាន ភាព ខ្លួន ទីពឹង ខ្លួន យា៉ាង ែរូចរមដេច ?

សរូម តាំង ចធិត្ត រ្វើ តាម សកម្មភាព ែរូច ខាង របកាម ក្នុង អំឡនុង សបាដា�៍ ។ សរូម គរូស សញ្ញា ដកង ក្នុង បបអប់ រៅ 

រពល អ្ក បំរពញ ចប់ កា�តាំង ចធិត្ត នីមួយៗ ។

□ សរូម អាន លធិខធិត គណៈបបធាន ទី មួយ រៅ ទំព័� ៣រ�ើយ គរូស បនាទាត់ ពី របកាម ព�ជ័យ ដែល បាន 

សនយា ។ រតើ អ្ក បតរូវដត រ្វើ អវី រែើម្ី ទទួលបាន ព�ជ័យ ទាំងរនាះ ? សរូម ស�រស� ពី គំនធិត �បស់ អ្ក ខាង 

របកាម រនះ ។

  

 

□ សរូម ដចកចាយ នរូវ អវី ដែល អ្ក បាន រ�ៀន រៅ ន្ង រនះ អំពី ភាព ខ្លួន ទី ពឹង ខ្លួន ជាមួយ នឹង បគួសា� ឬ មធិត្តភកដេធិ 

�បស់ អ្ក ។

ពិភាក្សា៖

តាុំងចិត្ត៖

«យបើោមានភាពខ្លួនទវីពរងខ្លួនយទ

មនុស្សពុុំអាចអនុវ្្តបុំណងគបាថ្នា

ពវីកុំយណើ្យែើម្វីបយគមើបានយនាឹះ

យទ។យ្ើយ�ើងអាច្ ្ល់ឲ្យបាន

យ៉ាងែូចយម្ចយបើយ�ើងពុុំរានអវវី

យសាឹះយនាឹះ?អាហារសគរាប់អ្ក

យគសកឃ្លានពុុំអាចយកើ្យចញមកពវី

យ្្ើរទយទយនាឹះយទ។គបាក់យែើម្វីជួ�

ែល់អ្កខវឹះខ្្ពុុំអាចយកើ្យចញ

មកពវីកាបូបទយទយនាឹះយទ។

ការោុំគទនិងការ�ល់ចិ្្តពុុំអាច

យកើ្យចញមកពវីការយគសកឃ្លាន

ខ្ងស្ិអារម្មណ៍យនាឹះយទ។

ការបយគងៀនពុុំអាចយកើ្យចញមកពវី

ការមិនយរៀនយនាឹះយទ។យ�ើ�ដែល

សុំខ្ន់បុំ្ុ្យនាឹះ្ ឺការដណនាុំខ្ង

វិញ្ញាណពុុំអាចយកើ្យចញមកពវីភាព

ទន់យខសោ�ខ្ងវិញ្ញាណ

យនាឹះយទ»។

រា៉ារ៉ុនជីរ៉មនី«The 
Celestial Nature of 
Self- Reliance»Ensign
ខខវិច្ិកាឆ្នាុំ១៩៨២ទុំព័រ៩៣
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២៖ អនុវត្តបសចក្្ីជុំបនឿបលើគពឹះបយស៊ូវគ្ីស្ទ

សរូម ដចកចាយ រដាយ សរង្ខប ជាមួយ បកុម នរូវ �របៀប ដែល អ្ក បាន កាន់ដត មាន ភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន រៅ 

សបាដា�៍ មុន ។

រតើ រសចកដេីជំរនឿ �បស់ ខ្នុំ រលើ បពះរយស៊រូវបគីស្ មាន ឥទ្ធិពល រលើ ភាព ខ្លួន ទី ពឹង ខ្លួន �បស់ ខ្នុំ យា៉ាង ែរូចរម្តច ?

« Exercise Faith in Jesus Christ » មាន រៅ រលើ រគ�ទំព័� srs .lds .org/ 
videos ។ ( ោមន វីរែអរូ ឬ ? សរូម អាន ទំព័� ៧ ) ។

រ�តុអវី បាន ជា រសចកដេីជំរនឿ ពធិត ែឹកនាំ រៅ �ក សកម្មភាព ? រ�តុអវី បាន រសចកដេីជំរនឿ ចាំបាច់ ចំរោះ បពះ 

រែើម្ី បទង់ អាច ជួយ រយើង ខាង សាច់ឈាម នធិង ខាង វិញ្ញាណ បាន ?

មា៉ាថាយ 6:៣០ នធិង ោក្យ ែកបសង់ រចញ ពី Lectures on Faith ( រៅ ខាង សាដាំ )

សក្ម្មភាព

មាោ៌ា រ្ពះ រៅ �ក ភាព ខ្លួន ទី ពឹង ខ្លួន គឺ ជា ែំរណើ� មួយ នន រសចកដេីជំរនឿ ។ គណៈបបធាន ទី មួយ នធិង ករូ�៉ុម នន ពួក ែប់ពី� នាក់ កំពុង 

អរញជើញ រយើង ឲ្យ ដាក់ អាទធិភាព មួយ រៅ រលើ កា�បរងកើន រសចកដេីជំរនឿ រយើង រៅ រលើ បពះវ�បធិតាសួគ៌ នធិង បពះរាជបុបតា បទង់ រៅ ក្នុង ជីវិត 

រយើង ។

ជុំហានទី១៖ អាន ជា បកុម នរូវ អាទធិភាព �បស់ ពយាកា�ី រៅ ក្នុង បបអប់ ខាង របកាម ។

ជុំហានទី២៖ ពធិភាកសា អំពី �របៀប ដែល កា�រោ�ពបបតធិបត្តធិ ែ៏ រសាមះបតង់ ចំរោះ ន្ង ឈប់សបមាក កា�ទទួលទាន សាបកាម៉ង់ នធិង 

កា�អាន បពះគម្ពី� ម�មន នឹង ជួយ អ្ក ឲ្យ កាលាយ កាន់ដត មាន ភាព ខ្លួន ទី ពឹង ខ្លួន ។

អាទិភាពនិងការសនយារបស់ពយាការី

« សរូម គធិត រមើល ថា រតើ រសចកដេីបបកាស រនាះ អសាចា�្យ យា៉ាង ោ រៅ ! ផល ែ៏ ប�ិបរូ� នន ដផនែី បតរូវបាន សនយា ថា នឹង បបទាន ែល់ អស់ អ្ក ោ ដែល 

�កសា ន្ង ឈប់ សបមាក ទុក ជា ប�ិសុទ្ » ( �័សុល អធិម ណធិលសុន « The Sabbath Is a Delight » Ensign ឬ Liahona ដខ 

ឧសភា ្នាំ ២០១៥ ទំព័� ១៣០ សរូម រមើល ផងដែ� គ នធិង ស ៥៩:១6 ) ។

« ជីវភាព ខាង វិញ្ញាណ មធិន រៅ ដត មួយ កដន្ង រនាះ រទ រ�ើយ រសចកដេីសញ្ញា [ សាបកាម៉ង់ ] ក៏ មធិន រៅ ដត មួយ កដន្ង រនាះ ដែ� ។ រសចកដេីសញ្ញា 

ទាំងឡាយ មធិន បតឹមដត នាំ មក នរូវ កា�តាំងចធិត្ត ប៉ុរោណះ រទ ប៉ុដនដេ វា ដ្មទាំង នាំ មក នរូវ អំោច ខាង វិញ្ញាណ ផងដែ� » ( ដនល អធិល អាន់រ�ើ�សធិន 

កា�បបជុំ បំោក់បំប៉ន អ្ក មាន សធិទ្ធិអំោច ទរូរៅ ដខ រមសា ្នាំ ២០១៥ ) ។

« ខ្នុំ រ្វើ ជា សាកសេី ថា [ បពះគម្ពី�ម�មន ] អាច កាលាយ ជា ‹ យរូ�ីម នធិង ្រូមីម › រៅ ក្នុង ជីវិត អ្ក » ( �ី្ែ ជី សកត « The Power of the 
Book of Mormon in My Life » Ensign ដខ តុលា ្នាំ ១៩៨៤ ទំព័� ១១ ) ។

សរូម តាំង ចធិត្ត រ្វើ តាម សកម្មភាព ែរូច ខាង របកាម ក្នុង អំឡនុង សបាដា�៍ ។ សរូម គរូស សញ្ញា ដកង ក្នុង បបអប់ រៅ 

រពល អ្ក បាន រ្វើ សកម្មភាព នីមួយៗ ។

□ សរូម បងាហាញ រសចកដេីជំរនឿ �បស់ អ្ក រៅ ន្ង អាទធិត្យ រនះ តាម�យៈ កា��កសា ន្ង ឈប់ សបមាក ទុក ជា 

ប�ិសុទ្ នធិង កា�ទទួលទាន សាបកាម៉ង់ រដាយ ោ�វភាព ។

□ សរូម អាន បពះគម្ពី� ម�មន ជា រ�ៀង រាល់ ន្ង ។

□ សរូម អាន ខគម្ពី� ទាំងឡាយ រៅ ទំព័� ៧ ។ សរូម របជើសរ�ើស ខគម្ពី� មួយ �ួច ដចកចាយ ខគម្ពី� រនាះ 

ជាមួយ បកុម បគួសា� ឬ មធិត្តភកដេធិ �បស់ អ្ក ។

រាយការណ៍៖

ពិចារណា៖

បមើល៖

ពិភាក្សា៖

អាន៖

តាុំងចិត្ត៖

«យ្ើរាល់ការគបរងដគបងរបស់អ្ក

ក្ញងគ្ប់កិច្ចការមិនពរងដ្អែកយលើ

យសចក្វីជុំយនឿរបស់អ្កយទឬ

អវី?...យបើយ�ើងទទួលបានរាល់

ពរជ័�ខ្ងសាច់ឈាមយដ្�

យសចក្វីជុំយនឿថ្យ�ើងពិ្ជាទទួល

បានយនាឹះែូយច្ឹះយៅតាមរយបៀប

ែូចោនាយនឹះយ�ើងក៏ទទួលបានរាល់

ពរជ័�ខ្ងវិញ្ញាណយដ្�

យសចក្វីជុំយនឿថ្យ�ើងពិ្ជា

ទទួលបានយនាឹះដែរ។ប៉ុដន្ត

យសចក្វីជុំយនឿពុុំគោន់ដ្ជា

យោលការណ៍ននសកម្មភាព

ប៉ុយណ្ណឹះយទប៉ុដន្តក៏ជាយោលការណ៍

ននអុំណ្ច្ ងដែរ»។

Lectures on Faith(ឆ្នាុំ

១៩៨៥)ទុំព័រ២,៣

«រីឯ្ ិណជា្ិដែលែុឹះយៅវាល

ក្ញងនែងៃយនឹះយ�ើ�នែងៃដសអែកគ្ូវយ្

ែុ្យៅយជើងគកានយបើគពឹះគទង់

្ុបដ្ងយ្មាយ៉ាងែូយចានាឹះយនាឹះឱ

មនុស្សរានជុំយនឿ្ ិចយអើ�យ្ើគទង់

មិន្ ុបដ្ងឲ្យអ្ករាល់ោនាយលើស

ជាងយៅយទៀ្យទឬអវី?»

រា៉ាថាយ៦:៣០
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អនុវត្តបសចក្្ីជុំបនឿបលើគពឹះបយស៊ូវគ្ីស្ទ

បបសធិន របើ អ្ក មធិន អាច ចរូល រមើល វីរែអរូ បាន រទ សរូម អាន អត្បទ រ�ឿង រនះ វិញ ។

អែលឌ�ើរឌេវី�ឌែអបេណា៖ កា�រ្វើ សកម្មភាព គឺ ជា កា�អនុវត្ត 

រសចកដេីជំរនឿ ។ ករូនរៅ អ៊ីបសាដអល ដសង �ធិប នន 

រសចកដេីសញ្ញា ។ ពួករគ មក ែល់ ទរន្ យ័�ដាន់ ។ កា�សនយា គឺ 

ថា ពួករគ នឹង ឆ្ង កាត់ ទរន្ រៅ រលើ ែី សងលួត ។ រតើ ទឹក បាន ដញក 

រៅ រពល ោ ? គឺ រៅ រពល រជើង �បស់ ពួករគ ទទឹក ។ ពួករគ 

រែើ� ចរូល រៅ ក្នុង ទឹក—រ្វើ សកម្មភាព ។ បពះរចសាតា សដមដេង ឲ្យ 

រ�ើញ តាម របកាយ—ទឹក បាន ដញក រចញ ពី ោនា ។

ជា រ�ឿយៗ រយើង រជឿ ថា « ខ្នុំ នឹង មាន កា�យល់ែឹង ែ៏ ឥតរខាចាះ រនះ 

ជា មុន សធិន �ួច ខ្នុំ នឹង បំដប្ង កា�យល់ែឹង រនាះ រៅ ជា សកម្មភាព 

ដែល ខ្នុំ រ្វើ ។ ខ្នុំ សរូម ផដេល់ រយាបល់ ថា រយើង មាន កា�យល់ែឹង 

ល្មម បគប់បោន់ រែើម្ី ចាប់រផដេើម រ្វើ សកម្មភាព រ�ើយ ។ រយើង ែឹង 

អំពី ទធិសរៅ ែ៏ បតឹមបតរូវ ។ រសចក្តីជំរនឿ គឺ ជា រោលកា�ណ៍ 

មួយ—រោលកា�ណ៍—នន សកម្មភាព នធិង អំោច ។ 

រសចកដេីជំរនឿ ពធិត រផ្ដាត រៅ ក្នុង នធិង រៅ រលើ បពះអមាចាស់ 

រយស៊រូវបគីស្ រ�ើយ ដតងដត ែឹកនាំ រៅ �ក សកម្មភាព ។

( សរូម រមើល « Seek Learning by Faith » 

[ សុន្�កថា ដ្្ង រៅ កាន់ អ្ក អប់�ំ បបព័ន្ អប់�ំ សាសនា �បស់ 

សាសនាចបក ន្ង ទី ៣ ដខ កុម្ៈ ្នាំ ២០០6 ] lds .org/ 
media - library )

សូមគតឡប់បៅទុំព័រ៦វិញ។



ខ្ម្ីរនានាអុំពីបសចក្្តីជុំបនឿជាសក្ម្មភាព

រដាយសា� ដត ដានីដយ៉ល មធិន បពម ឈប់ អ្ធិសាឋាន រលាក បតរូវ 

បាន របាះ ចរូល រៅ ក្នុង �រូង សតវ សធិង្ហ ប៉ុដន្ត « បពះ . . . ចាត់ 

រទវតា �បស់ បទង់ ឲ្យ. . . បធិទ មាត់ សធិង្ហ ទាំងអស់. . . រ�ើយ ឥត 

រ�ើញ មាន �បួស ោ រៅ ខ្លួន រលាក រឡើយ ពីរបោះ រលាក បាន 

ទុក ចធិត្ត នឹង បពះ នន រលាក » ( ដានីដយ៉ល 6:២២–២៣ សរូម 

រមើល ផងដែ� ខ ១6–២១ ) ។

បពះ អមាចាស់ បាន បបទាន ែល់ លីន� នរូវ លីអា�រូោ រែើម្ី ែឹកនាំ 

បកុម បគួសា� ោត់ រ�ើយ « វា រ្វើ កា� ឲ្យ រគ បសប តាម រសចក្តី ជំរនឿ 

�បស់ ពួករគ រៅ ក្នុង បពះ ។ . . . [ រៅ រពល ] ពួករគ ខជធិល 

បចអរូស រ�ើយ រភ្ច អនុវត្ត រសចក្តីជំរនឿ នធិង រសចក្តីពយាយាម 

. . . រនាះ ពួករគ ពុំ អាច រ្វើ ែំរណើ� រៅ មុខ រទៀត បាន រទ » 

( អាលមា៉ា ៣៧:៤០–៤១ ) ។

« ចរូ� នាំ យក ែងាវាយ មួយ ភាគ ក្នុង ែប់ ទាំងអស់ មកដាក់ ក្នុង 

ឃ្លាំង . . . រ�ើយ ល្ង ល អញ ឥឡអូវ រនះ . . . របើ អញ មធិន របើក 

ទាវា� សាថានសួគ៌ រែើម្ី ចាក់ បពះព� មក រលើ ឯង ដែល នឹង ោមន 

កដន្ង ល្មម ទុក បាន រទ » ( មា៉ាឡាគី ៣:១០ ) ។

អំឡនុង រពល រកើត មាន អំណត់អត់ឃ្លាន រអលីយា៉ា បាន សុំ ឲ្យ បស្តី 

រមមា៉ាយ មានាក់ ជរូន អាហា� ចុង របកាយ �បស់ នាង ែល់ ោត់ ។ 

រអលីយា៉ា បាន សនយា ថា រដាយ សា� ដត រសចក្តី ជំរនឿ �បស់ នាង 

បពះ អមាចាស់ នឹង បបទាន អាហា� ែល់ នាង រ�ើយ នាង នឹង មធិន 

ដែល អស់ អាហា� រឡើយ ។ ( សរូម រមើល ពងសាវតា�កសេបត ទី១ 

១៧ ) ។

« ពួក បកីបក នធិង ពួក កំសត់ ទុគ៌ត រគ �ក ទឹក ដត ោមន រសាះ រគ 

ខះ ក រដាយ របសក ទឹក ឯ រយើង គឺ បពះរយ�រូវា៉ រយើង នឹង តប 

រឆ្ើយ នឹង រគ រយើង រនះ គឺ ជា បពះ នន សាសន៍ អ៊ីបសាដអល រយើង 

នឹង មធិន របាះបង់ រចាល រគ រឡើយ » ( រអសាយ ៤១:១៧ សរូម 

រមើល ផងដែ� ខទី ១៨ ) ។



៨

«យ�ើ�ជាែ្មវីយទៀ្យ�ើងគបាប់អ្ក

ជាគបាកែអុំពវីបុំណុលទាុំងឡា�

របស់អ្កថ្—យមើលចុឹះ្ឺជាគពឹះ

�ឬទ័�របស់យ�ើងដែលអ្កគ្ូវ

បង់បុំណុលរបស់អ្កឲ្យអស់»។

បោលលទ្ិនិងបសចក្្តីសញ្ញា

១០៤:៧៨

៣៖ គ្ប់គ្ងគបាក្់

សរូម ដចកចាយ រដាយ សរង្ខប ជាមួយ បកុម អំពី �របៀប ដែល ន្ង ឈប់ សបមាក ឬ បពះគម្ពី� ម�មន បាន ពបងឹង 

រសចកដេីជំរនឿ �បស់ អ្ក កាល ពី សបាដា�៍ មុន ។

រ�តុអវី បាន ជា កា�បគប់បគង បបាក់ ពធិបាក ខាលាំង ម្៉រះ —រ�ើយ សំខាន់ ែល់ ម្៉រះ ?

« First Things First! » មាន រៅ រលើ រគ�ទំព័� srs .lds .org/ videos ។ ( ោមន វីរែអរូ 

ឬ ? សរូម អាន ទំព័� ១០ ) ។

រ�តុអវី រយើង គួ�ដត �កសា បញជី តាមដាន រ�ើយ សនសេំ បបាក់ �បស់ រយើង ែរូរច្ះ ?

រោលលទ្ធិ នធិង រសចកដេីសញ្ញា ១០៤:៧៨ នធិង រសចកដេីដ្្ងកា�ណ៍ រចញ ពី អវវីៗទាុំងអស់គបមូល្្ញុំយដ្�

រានសុវ្្ិភាពយៅក្ញង ( រៅ ខាង សាដាំ )

សរូម អាន វិ្ីសាបស្ត ភាព ខ្លួន ទី ពឹង ខ្លួន អំពី កា�បគប់បគង បបាក់ ( ខាង របកាម ) ។ រតើ រយើង អាច រ្វើ ឲ្យ 

កធិច្ចកា� រនះ កាលាយ រៅ ជា ទមាលាប់ បាន យា៉ាង ែរូចរមដេច ?

មធ្យោបាយនៃភាពខ្លួៃទីពឹងខ្លួៃ

➀
ខិតខំធ្វើការធ�ើយឈ្លាសវៃធ�ើម ប្ីទទួល

បានប្បាក់កវប្ម។

➁
ថ្វាយ�ល់ប្្រះអម្ចាស់ទបីមួយ។

➂
បង់វ្លៃឈ្នួលឲ្យខលៃនួនធយើងទបី្បីរ។

➃
បន្ទាប់មកធយើងចំណាយតិចជាងធយើង

រកបានធ�ើយធចៀសវាង្ បីបំណុល។

ចំណូល ដង្វាយមួយភាគក្នុងដប់និងដង្វាយផ្សេងៗ ប្រាក់សនសេំ ចំណាយបច្នុប្បន្សប្រាប់ការរស់ផៅ

រាយការណ៍៖

ពិចារណា៖

បមើល៖

ពិភាក្សា៖

អាន៖

ពិភាក្សា៖

«បង់ែគ្វា�មួ�ភា្ក្ញងែប់...

យចៀសវាងពវីបុំណុល...

យគបើគបាស់ែវិកា...កុំណ្់ពវី

រយបៀបយែើម្វីកា្់បន្�ចុំណ្�

មិនចាុំបាច់...[និង]សូមល្់

ែុំខ្លួនអ្កឲ្យរស់យៅតាមដ្នការ

ែវិកាដែលរាន»។

ែវែវីៗទាំងែស់គបមូលផ្ដំឌោយមាន

សុវត្ថិភាពឌៅក្ដង៖ហថិរញ្ញវត្ដគគរួសារ

(បសៀវបៅឆ្នាុំ២០០៧)ទុំព័រ៣



៩

«វប្្ម៌សពវនែងៃយនឹះមនុស្សហាក់

ែូចជារំពរងែល់ការចង់រានចង់

បានជាយគចើន។...យៅយពល

យ�ើងរានអដគមកយដ្�សារដ្

បុំណុល�ួសគបរាណយនាឹះយ�ើង

បាន...យ្វើឲ្យខ្លួនយ�ើងកាលា�ជាខ្ញុំ

បយគមើខ្លួនឯងចុំណ្�យពលរបស់

យ�ើងទាុំងអស់ករាលាុំងយ�ើង

ទាុំងអស់និងមយ្យោបា�យ�ើង

ទាុំងអស់យែើម្វីដ្បង់សងបុំណុល

របស់យ�ើង។...វាចាុំបាច់ដែល

យ�ើងគ្ូវ...អភិវឌ្ឍ្ យគរាងការ

ចុំណ្�និងការសន្សុំ—ែវិកា—

យ�ើ�ដបងដចករវាងការចង់បាន

និងយសចក្តវីគ្ូវការ»។

រ៉ូបឺតឌីខែល«Seek and 
Attain the Spiritual 
High Ground in Life»
(ការគបជុុំពិបសសរបស់គបព័ន្អប់រំ

សាសនាចគក្ខខមីនាឆ្នាុំ២០០៩)

lds .org/ media - library

សកម្មភាព

ជុំហានទី១៖ រមើល កា�ចំោយ �បស់ អ្ក រដាយ ខ្លួន ឯង រៅ របកាម រនះ ។

បតើខ្ញុំរានអារម្មណ៍ដូចបម្ចចុំបោឹះការចុំណាយរបស់ខ្ញុំ?

គបបេទ ខ្ញុំចុំណាយតិចបពក្
ខ្ញុំបពញចិត្តនរង

ការចុំណាយរបស់ខ្ញុំ

ខ្ញុំចុំណាយបគចើន

បពក្

ឧទាែរណ៍  សរម្ៀក បំោក់ ✓

ប�ិរភាគ អាហា� រៅ រភាជនីយដាឋាន

ហាង ទំនធិញ

អាហា� សបមន់ នធិង រភសជជៈ

រសវា កមសាន្ត

ន្្ ផ្ះ

ន្្ ទឹក រភ្ើង

សរម្ៀក បំោក់

ប�ិកាខា� ក្នុង ផ្ះ

មរ្យាបាយ រ្វើ ែំរណើ�

កា�ធានារា៉ប់�ង

ទរូ�សព្

ន្្ បង់ សង បំណុល

ែងាវាយ មួយ ភាគ ក្នុង ែប់

កា�ប�ិចាចាគ សប្នុ�ស្ម៌

រផសេងៗ

ជុំហានទី២៖ សរូម អាន កា� ែកបសង់ បបសាសន៍ �បស់ ដអលរ�ើ� �៉រូបឺត �ី ដ�ល ( រៅ ខាង សាដាំ ) ។ សរូម ពធិភាកសា អំពី �របៀប ដែល 

អ្ក អាច កាត់បន្យ កា�ចំោយ រៅ រលើ បបរភទ ទំនធិញ ដែល អ្ក ចំោយ របចើន រពក ។

សរូម តាំង ចធិត្ត រ្វើ តាម សកម្មភាព ែរូច ខាង របកាម ក្នុង អំឡនុង សបាដា�៍ ។ សរូម គរូស សញ្ញា ដកង ក្នុង បបអប់ រៅ 

រពល អ្ក បាន រ្វើ សកម្មភាព នីមួយៗ ។

□ សរូម �កសា បញជី តាមដាន រលើ បបាក់ ដែល អ្ក �ក បាន នធិង ចំោយ បបចាំ ន្ង ។ អ្ក អាច របបើ កំណត់បតា 

ចំណូល នធិង ចំោយ រៅ រលើ ទំព័� ១១ ។

□ សរូម ដចកចាយ នរូវ អវី ដែល អ្ក បាន រ�ៀន រៅ ន្ង រនះ អំពី កា�បគប់បគង បបាក់ ជាមួយ នឹង បគួសា� ឬ 

មធិត្តភកដេធិ �បស់ អ្ក ។

តាុំងចិត្ត៖



១០

៣៖ គ្ប់គ្ងគបាក្់

«អវីសុំខាន់គតូវប្វើមុន!»

បបសធិន របើ អ្ក មធិន អាច ចរូល រមើល វីរែអរូ បាន រទ សរូម សដមដេង តួ រ�ើយ អាន អត្បទ រ�ឿង រនះ វិញ ។

ការឌរៀបចំ៖យក្មងគបុសនិងយក្មងគសវីយស្ៀកសយម្ៀកបុំពាក់មនុស្ស

យពញវ័�សដម្តងយ្វើជាឪពុករាតា�ពួកយ្។

ឌក្មងគបុស៖ បង មក ែល់ ផ្ះ រ�ើយ អរូន ។

ឌក្មងគសវី៖ បង សំឡាញ់ មក វិញ រ�ើយ ។ មាចាស់ ន្្ រអើយ ! រមើល 

រៅ បង រនឿយ �ត់ ោស់ ។

ឌក្មងគបុស៖ អរូន ក៏ ែរូរចានាះ ដែ� ។ អរូន រ្វើ កា� របចើន ោស់ ដមន រទ ?

ឌក្មងគសវី៖ បតរូវ រ�ើយ ដត រយើង បតរូវ រ្វើ កា� ដមន រទ ?

ឌក្មងគបុស៖ បង �ក លុយ បាន ១០ ែុលាលា� ន្ង រនះ ។

ឌក្មងគសវី៖ អរូ៎ ! វា ជា ព�ជ័យ ោស់ ។ ែរូរច្ះ អវី សំខាន់ បតរូវ រ្វើ 

មុន ។ រយើង បតរូវ បង់ ែងាវាយ មួយ ភាគ ក្នុង ែប់ រយើង ដមន រទ ?

ឌក្មងគបុស៖ ប៉ុដន្ត ចុះ បបសធិន របើ រយើង មធិន មាន លុយ បគប់ បោន់ ?

ឌក្មងគសវី៖ រពល រនាះ រ�ើយ ដែល រសចក្តីជំរនឿ បតរូវ មាន !

ឌក្មងគបុស៖ បាន យល់ បពម ។ ចុះ រតើ បនាទាប់ រទៀត ជា អវី ?

ឌក្មងគសវី៖ រយើង នឹង បតរូវ ទធិញ អាហា� នធិង សំបុបត ឡាន បកុង រ�ើយ 

បតរូវ បង់ ន្្ ជួល ផ្ះ ។ រ�ើយ បនាទាប់ មក វា នឹង ល្អ ោស់ របើ 

ទធិញ ររៅអី មួយ . . .

ឌក្មងគបុស៖ ប៉ុដន្ត រយើង មធិន អាច ទធិញ វា រទ ។ អរូន រ�ើញ រទ រយើង 

មធិន មាន លុយ បគប់បោន់ រទ ។

ឌក្មងគសវី៖ រតើ រយើង អាច ខ្ចី លុយ ខ្ះ បាន រទ ?

ឌក្មងគបុស៖ រគ នធិយាយ ថា បំណុល គឺ របោះថានាក់ ោស់ ។ 

រយើង មធិន ចង់ មាន បញ្ហា រនាះ រទ ។

ឌក្មងគសវី៖ បាន យល់បពម ។ បង ថា បតរូវ រ�ើយ ។ អញ្ចឹង រតើ រយើង 

បតរូវ រ្វើ អវី រៅ ?

ឌក្មងគបុស៖ អញ្ចឹង រយើង សនសេំ លុយ រៅ ! រយើង មធិន អាច ែឹង មុន 

ថា នឹង មាន រ�ឿង អវី រកើត រឡើង រនាះ រទ ។

ឌក្មងគសវី៖ រនាះ បតរូវ រ�ើយ ។ ប៉ុដន្ត ោមន បបាក់ សល់ សបមាប់ 

កា�កមសាន្ត រទ ។

ឌក្មងគបុស៖ អរូន រៅ មាន បង ! រ�ើយ បង នឹង ខំ �ក លុយ ដ្ម 

រទៀត ។

ឌក្មងគសវី៖ អរូន នឹង ពយាយាម ចំោយ បបាក់ ឲ្យ កាន់ដត តធិច !

ឌក្មងគបុស៖ របើ រ្វើ ែរូរចានាះ រយើង អាច �ីករាយ—រ�ើយ រ្វើ ជា មនុសសេ 

ខ្លួន ទីពឹង ខ្លួន បាន !

ឌក្មងគសវី៖ បតឹមបតរូវ ! រនាះ វា មធិន ពធិបាក រទ ។ រ�តុអវី បាន ជា 

មនុសសេ ្ ំ ែឹងកដេី គធិត អវី ពធិបាកៗ ម្៉រះ ?

ឌក្មងគបុស៖ អរូ៎ អរូន ែឹង រទ ។ រនាះ រ�ើយ ជា �របៀប មនុសសេ ្ ំ ែឹង ក្តី 

រ្វើ ។

សូមគតឡប់បៅទុំព័រ៨វិញ។





១១

ក្ុំណត់គតាចុំណូលនិងចុំណាយ

សរូម ស�រស� ចំនួន ទឹក បបាក់ ដែល អ្ក ចំោយ រាល់ សបាដា�៍ ។ រតើ អ្ក មាន អា�ម្មណ៍ យា៉ាង ោ បបសធិនរបើ អ្ក មាន បបាក់ បគប់បោន់ 

តាម រសចកដេីបតរូវកា� �បស់ អ្ក ?

បតើរាល់សបាដាែ៍ខ្ញុំចុំណាយគបាក្់អស់ប៉ុនាមាន?
បតើខ្ញុំគតូវការគបាក្់ប៉ុនាមានរាល់ខខបដើម្ីកាលាយជា

មនុស្សរានភាពខ្លួនទីពរងខ្លួន?

សបាតាែ៍ទី១ សបាតាែ៍ទី២ សបាតាែ៍ទី៣ សបាតាែ៍ទី៤

ចុំណូល

ែងាវាយ មួយ ភាគ ក្នុង ែប់ ែងាវាយ រផសេងៗ

បបាក់ សនសេំ

ន្្ អាហា�

ន្្ ផ្ះ

ន្្ រពទ្យ

មរ្យាបាយ រ្វើ ែំរណើ�

ចំោយ រលើ កា�អប់�ំ

ន្្ បង់សងបំណុល

សរម្ៀក បំោក់

ន្្ ទឹក រភ្ើង

ទរូ�សព្

រសវា កមសាន្ត

កា�ធានារា៉ប់�ង

រផសេងៗ

នថ្ចុំណាយសរុប



១២

«រានគករ្្យវិន័�មួ�...ដែល

គ្ប់គពឹះពរទាុំងអស់ដ្អែកយៅ

យលើ—យ�ើ�កាលណ្យ�ើងបាន

គពឹះពរណ្មួ�ពវីគពឹះយនាឹះ្ ឺ

យដ្�សារការយោរពែល់

គករ្្យវិន័�យនាឹះដែលគពឹះពរយនាឹះ

ដ្អែកយៅយលើ»។

បោលលទ្ិនិងបសចក្្ីសញ្ញា

១៣០:២០-២១

៤៖ ខគបចិត្តបែើយបោរពគបតិបត្តិ

សរូម ដចកចាយ រដាយ សរង្ខប ជាមួយ បកុម អំពី ភាព�ីកចរបមើន �បស់ អ្ក ក្នុង កា�តាមដាន ចំណូល នធិង 

ចំោយ កាល ពី សបាដា�៍ មុន ។

រតើ កា�ដបបចធិត្ត នធិង កា�រោ�ពបបតធិបត្តធិ មាន ទំនាក់ទំនង យា៉ាង ែរូចរមដេច រៅ នឹង ភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន ?

« Obedience Brings Blessings » មាន រៅ រលើ រគ�ទំព័� srs .lds .org/ 
videos ។ ( ោមន វីរែអរូ ឬ ? សរូម អាន ទំព័� ១៣ ) ។

រតើ ព�ជ័យ អវីខ្ះ ដែល អ្ក បាន ទទួល តាម�យៈ កា�រ្វើតាម បកឹត្យវិន័យ �បស់ បពះ ? រតើ កា�ដបបចធិត្ត អាច ជួយ 

រយើង ឲ្យ �ីកចរបមើន តាម �របៀប ោ ?

រោលលទ្ធិ នធិង រសចក្តី សញ្ញា ១៣០:២០–២១ នធិង កា� ែក បសង់ បបសាសន៍ �បស់ យ៉រូដសប ស្ម៊ី្ ( រៅ 

ខាង សាតាំ )

សក្ម្មភាព

កា�រោ�ព បបតធិបត្តធិ តាម បកឹត្យវិន័យ ជាក់លាក់ ែឹកនាំ រៅ �ក ព�ជ័យ ជាក់លាក់ ដែ� ។

ជុំហានទី១៖ សរូម ស�រស� ព�ជ័យ មួយ ចំនួន ដែល អ្ក បបាថានា ចង់ បាន ដាក់ រៅ ក្នុង ជួ� ឈ� ខាង រឆវង ។

ជុំហានទី២៖ សរូម ដសវង�ក បកឹត្យវិន័យ ឬ រោលកា�ណ៍ នានា ដែល អ្ក ចាំបាច់ បតរូវ រោ�ព តាម រែើម្ី ទទួល បាន ព�ជ័យ ដែល អ្ក 

បបាថានា ចង់ បាន ។

ពរជ័យខដលខ្ញុំចង់ទទួលបាន គក្រត្យវិន័យឬបោលការណ៍នានាខដលគតូវបោរព

ការសន្សំប្រាក់រយៈពេលបីខែ

ដង្វាយមួយភាគក្នុងដប់និងដង្វាយព្្ងៗ

(ម៉ាឡាគី៣:១០-១២)

ព្វើតាមគពប្មងថវិកា

សរូម អាន យ៉រូរសវ ៣:៥ នធិង កា� ែក បសង់ បបសាសន៍ �បស់ ដអលរ�ើ� ដជ្�វី អ័� �រូឡធិន នធិង បបធាន 

ដស្ពនរស៊ី� ែបុលយរូ �ឹមបឹល ( រៅ ទំព័� ១៣ ) ។ រ�តុអវី រយើង ចាំបាច់ បតរូវ ដបបចធិត្ត បតរូវ ដញក ខ្លួន រយើង 

រចញ ជា ប�ិសុទ្ នធិង ពយាយាម រ្វើ ឲ្យ បាន ល្អ រៅ រពល រយើង ខធិតខំ កាលាយ ជា មនុសសេ មាន ភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន ?

សរូម តាំង ចធិត្ត រ្វើ តាម សកម្មភាព ែរូច ខាង របកាម ក្នុង អំឡនុង សបាដា�៍ ។ សរូម គរូស សញ្ញា ដកង ក្នុង បបអប់ រៅ 

រពល អ្ក បាន រ្វើ សកម្មភាព នីមួយៗ ។

□ រោ�ពបបតធិបត្តធិ តាម បកឹត្យវិន័យ ដែល អ្ក របជើសរ�ើស រៅ ក្នុង សកម្មភាព ខាង រលើ ។

□ ដចកចាយ នរូវ អវី ដែល អ្ក បាន រ�ៀន រៅ ន្ង រនះ អំពី កា�រោ�ពបបតធិបត្តធិ ជាមួយ នឹង បគួសា� ឬ មធិត្តភកដេធិ 

�បស់ អ្ក ។

រាយការណ៍៖

ពិចារណា៖

បមើល៖

ពិភាក្សា៖

អាន៖

ពិភាក្សា៖

តាុំងចិត្ត៖

«ខ្ញុំបានដចងការណ៍យនឹះជាវិន័�

របស់ខ្ញុំ៖រៅ រពល បពះអមាចាស់ 

បញ្ជា រនាះ បតរូវ រ្វើ វា»។

Teachings of 
Presidents of the 
Church:Joseph Smith
(ឆ្នាុំ២០០៧)ទុំព័រ១៦០



១៣

«គបសិនយបើយ�ើងចូលចិ្្ត

ភាពស៊ីវីល័�ឬវ្្ញចាុំបាច់យគចើន

ជាងយ�ើងយោរពគប្ិប ្្តិយនាឹះ

យ�ើងនរងបា្់បង់ពរជ័�

ទាុំងឡា�ដែលគទង់សពវគពឹះទ័�

គបទានឲ្យយ�ើងយ�ើ�»។

ខស្នបស៊ើរដបុលយូ�រមបរលបៅក្្នញង

The Teachings of 
Spencer W. Kimball, ed. 
Edward L. Kimball(ឆ្នាុំ

១៩៨២)ទុំព័រ២១២

ការបោរពគបតិបត្តិនាុំមក្នូវពរជ័យ

បបសធិន របើ អ្ក មធិន អាច ចរូល រមើល វីរែអរូ បាន រទ សរូម អាន អត្បទ រ�ឿង រនះ វិញ ។

គបធានថូមា៉ាសឌែសម៉នសុន៖ កា�សនយា រនះ អសាចា�្យ ោស់ ! « អ្ក 

ោ ដែល កាន់ តាម បពះបញ្ញត្តធិ ទាំងឡាយ [ �បស់ បពះ ] រនាះ 

បាន ទទួល រសចកដេី ពធិត នធិង ពន្ឺ ��រូត ែល់ អ្ក រនាះ បាន តរមកើង 

រឡើង រៅ ក្នុង រសចកដេីពធិត រ�ើយ សារល់ កា�ណ៍ បគប់ យា៉ាង » [ គ 

នធិង ស ៩៣:២៨ ] ។ . . .

បងប្អអូន បបុស បសី �បស់ ខ្នុំ កា�សាកល្ង ែ៏ ្ ំ នន ជីវិត រនះ គឺ កា� 

រោ�ព បបតធិបត្តធិ ។ បពះ អមាចាស់ មាន បន្អូល ៖ «  រយើង នឹង សាក 

ល្ង ពួករគ រមើល របើ សធិន ជា ពួករគ នឹង បបបពឹត្ត នរូវ អវីៗ បគប់ 

យា៉ាង ដែល បពះអមាចាស់ ែ៏ ជា បពះ �បស់ ពួករគ នឹង បញ្ជា ែល់ 

ពួករគ » [ អ័បបាហាំ ៣:២៥ ] ។

បពះអង្គ សរ្ងារះ បាន បបកាស  ៖ « ែ្ធិត អស់ អ្ក ោ ដែល នឹង 

បាន បពះព� ពី បពះ�ស្ត �បស់ រយើង រនាះ នឹង រៅ ជាប់ នឹង 

បកឹត្យវិន័យ ដែល បាន តាំង សបមាប់ បពះព� រនាះ នធិង លក្ខខណ្ឌ 

នន បកឹត្យវិន័យ រនាះ ែរូច ដែល បាន បរងកើត រឡើង  តាំង ពី មុន 

កំរណើត រលាកធិយ មក ម្៉រះ » [គ. នធិង ស. ១៣២:៥] ។

ោមន គំ�រូ នន កា� រោ�ព បបតធិបត្តធិ ោ ដែល អសាចា�្យ ជាង បពះអង្គ 

សរ្ងារះ �បស់ រយើង រទ ។ ប៉ុល បាន ដ្្ង អំពី បទង់ ថា ៖

« រទាះ របើ បទង់ ជា បពះរាជ បុបតា ក៏ រដាយ គង់ ដត បទង់ បាន រ�ៀន 

សាដាប់ បងារប់ រដាយ សា� កា� ដែល បទង់ �ង ទុក្ខ លំបាក ទាំង ប៉ុនាមន 

រនាះ ដែ� 

« �ួច កាល បទង់ បាន បគប់លក្ខណ៍ រ�ើយ រនាះ បទង់ បាន បតឡប់ 

ជា រម បរងកើតនន រសចកដេី សរ្ងារះ ែ៏ អស់ កល្ ជានធិច្ច ែល់ អស់ អ្ក 

ោ ដែល សាដាប់ បងារប់ បទង់ » [រ�របពើ� ៥:៨- ៩] ។

បពះអង្គ សរ្ងារះ បាន បងាហាញ នរូវ កដេី បសឡាញ់ ពធិត �បស់ បពះ 

តាម�យៈ កា� �ស់ រៅ ក្នុង ជីវិត ែ៏ ឥត រខាចាះ រដាយ កា� រោ�ព ែល់ 

របសកកម្ម ែ៏ ពធិសធិែ្ឋ �បស់ បទង់ ។ បទង់ ពុំ ដែល រឆ្មើង នឆ្ម រឡើយ ។ 

បទង់ ពុំ ដែល មាន អំនួត រឡើយ ។ បទង់ ពុំ ដែល 

ក្ត់បពះទ័យរឡើយ ។ បទង់ រាបសា ជានធិច្ច ។ បទង់ រសាមះបតង់ 

ជានធិច្ច ។ បទង់ រោ�ព បបតធិបត្តធិ ជានធិច្ច ។ . . .

រៅរពល បបឈម មុខ នឹង កា� ឈឺ ចាប់ ក្នុង សួនចបា� 

រគតរសមា៉ានី ជា កដន្ង ដែល បទង់ ស៊រូបទាំ នរូវ កា� ឈឺ ចាប់ ��រូត 

« រញើស បទង់ ក៏ បតឡប់ ែរូចជា ែំណក់ ឈាម ែ៏ ្ ំៗ បសក់ រៅ ែី » 

[ លរូកា ២២:៤៤ ] បទង់ គឺ ជា គំ�រូ ែ៏ ឥត រខាចាះ នន បុបត រោ�ព 

បបតធិបត្តធិ រដាយ មាន បន្អូល ថា « ឱ បពះ វ�បធិតា រអើយ របើសធិនជា 

បទង់ សពវ បពះ�ឫទ័យ រនាះ សរូម យក ដពង រនះ រចញ ពី ទរូល បង្គំ 

រៅ ប៉ុដន្ត កុំ តាម ចធិត្ត ទរូល បង្គំ រឡើយ សរូ ម តាម ដត បពះ�ឫទ័យ 

បទង់ វិញ » [ លរូកា ២២:៤២ ] ។

កាល ដែល បពះអង្គ សរ្ងារះ បរបងៀន ែល់ ពួក សាវក ជំនាន់ មុន 

�បស់ បទង់ បទង់ ក៏ បរបងៀន ែល់ អ្ក នធិង ខ្នុំ ដែ� ៖ « សរូម មក 

តាម ខ្នុំ ចុះ » [ យ៉រូហាន ២១:២២ ] ។ រតើ រយើង យល់ បពម 

រោ�ព តាម ឬ រទ ?

ចំរណះ ែឹង ដែល រយើង ដសវង�ក ចរម្ើយ ដែល រយើង ចង់ បាន នធិង 

កមាលាំង ដែល រយើង បបាថានា នា សពវន្ង រែើម្ី ទប់ទល់ នឹង ឧបសគ្គ 

នន ពធិភពរលាក ែ៏ ស្មនុគសាមញ នធិង កា�ផ្លាស់បដេអូ� រនះ អាច ជា �បស់ 

ផង រយើង រៅ រពល ដែល រយើង ស្ម័បគ រោ�ព តាម បទបញ្ញត្តធិ �បស់ 

បពះអមាចាស់ ។ ខ្នុំ សរូម ែក បសង់ បន្អូល �បស់ បពះអមាចាស់ មក មដេង 

រទៀត ៖ « អ្ក ោ ដែល កាន់ តាម បពះបញ្ញត្តធិ ទាំងឡាយ �បស់ 

[ បពះ ] រនាះ បាន ទទួល រសចកដេី ពធិត នធិង ពន្ឺ ��រូត ែល់ អ្ក 

រនាះ បាន តរមកើង រឡើង រៅ ក្នុង រសចកដេីពធិត រ�ើយ សារល់ កា�ណ៍ 

បគប់ យា៉ាង » [ គ នធិង ស ៩៣:២៨ ] ។

រនះ ជា កា� អ្ធិសាឋាន ែ៏ រាបសា �បស់ ខ្នុំ សុំ ឲ្យ រយើង បាន ព� រដាយ 

�ងាវាន់ ែ៏ ប�ិបរូ� ដែល បាន សនយា ទុក ចំរោះ អ្ក រោ�ព បបតធិបត្តធិ ។ 

រៅ ក្នុង បពះនាម នន បពះរយស៊រូវ បគីស្ បពះអមាចាស់ នធិង បពះអង្គ 

សរ្ងារះ �បស់ រយើង អាដម៉ន ។

( « Obedience Brings Blessings » 

Ensign ឬ Liahona ដខ ឧសភា ្នាំ ២០១៣ ទំព័� 

៨៩, ៩២ )

សូមគតឡប់បៅទុំព័រ១២វិញ។

«ចូរឯងរាល់ោនាដញកខ្លួនយចញជា

បរិសុទ្ធចុឹះពវីយគពាឹះនែងៃដសអែក

គពឹះយ��ូវា៉គទង់នរងយ្វើការអសាចារ្យ

យៅក្ញងពួកឯង»។

យ៉ូបសវ៣:៥

«គពឹះអរាចាស់គបទានពរែល់

អ្កទាុំងឡា�ណ្ដែលចង់

ដកលមអែជាអ្កដែលទទួលសារល់

ថ្យ្គ្ូវការគពឹះបញ្ញ្្តិយ�ើ�

ពយាយាមយ្វើតាមគពឹះបញ្ញ្្តិ

ទាុំងយនាឹះ។...គទង់នរងជួ�

បងបអែអូនឲ្យដគបចិ្្តជួសជុល

ដក្គមូវអវវីដែលអ្កគ្ូវដកយ�ើ�

បន្យែើរយៅមុខ។មិន�ូរប៉ុនាមាន

អ្កនរងទទួលបានភាពយជា្ជ័�

ដែលអ្កដសវងរកយនាឹះ»។

ខជ្ែវីអ័រែូឡិន

«Tomorrow the Lord 
Will Do Wonders 
among You»Ensignឬ
Liahonaខខឧសភាឆ្នាុំ២០១៦

ទុំព័រ១២៦





១៤

«ែ្ិ្យមើលចុឹះជវីវិ្យនឹះ្ ឺជា

យពលយវលាសគរាប់ឲ្យមនុស្សគបុង

យគបៀបខ្លួនយៅជួបនរងគពឹះ

ដមនយ�ើ�យមើលចុឹះយពលយវលានន

ជវីវិ្យនឹះ្ឺជាយពលយវលាសគរាប់

ឲ្យមនុស្សគបគពរ្្តការគ្រទាុំង

ឡា�របស់ខ្លួន»។

អាលរា៉ា៣៤:៣២

សរូម ដចកចាយ រដាយ សរង្ខប ជាមួយ បកុម នរូវ ព�ជ័យ មួយ ដែល អ្ក បាន ទទួល កាល ពី សបាដា�៍ មុន 

រដាយសា�ដត អ្ក បាន រោ�ពបបតធិបត្តធិ ។

រ�តុអវី រពលរវលា គឺ ជា អំរោយ មួយ ក្នុង ចំរោម អំរោយ ែ៏ អសាចា�្យ បំផុត មក ពី បពះ ?

« The Gift of Time » មាន រៅ រលើ រគ�ទំព័� srs .lds .org/ videos ។ ( ោមន វីរែអរូ 

ឬ ? សរូម អាន ទំព័� ១៥ ) ។

រតើ អ្ក បាន រ�ៀន អវី មក ពី បង បសី ដប៊នករូសសេី ?

អាលមា៉ា ៣៤:៣២ នធិង បបសាសន៍ ែកបសង់ �បស់ បបធាន បពធិកហាំ យ៉ង់ ( រៅ ខាង សាដាំ )

សក្ម្មភាព

ជុំហានទី១៖ សរូម អាន ជាមួយ នែគរូ អំពី ជំហាន ទាំង បបាំ ដែល អ្ក អាច ឈាន ជា រ�ៀង រាល់ ន្ង រែើម្ី របបើបបាស់ រពលរវលា �បស់ អ្ក 

រដាយ ឈាលាសនវ ។

១

បញ្ីការគ្រ

២

អ្ិសាឋាន

៣

ដ្ក្់អាទិភាព

៤

ដ្ក្់បោលបៅអនុវត្ត

៥

រាយការណ៍

រាល់ បពឹក សរូម រ្វើ បញជី នន កធិច្ចកា� 

ដែល បតរូវ រ្វើ ។ ស�រស� បញ្ចអូល 

រឈាមះ មនុសសេ ដែល បតរូវ បរបមើ ។

អ្ធិសាឋាន ទរូល សុំ កា�ដណនាំ ។ 

បតួតពធិនធិត្យ បញជី កា�ងា� �បស់ អ្ក ។ 

សាតាប់ ។ តាំងចធិត្ត រ្វើ ឲ្យ អស់ ពី 

លទ្ភាព ។

រៅ ក្នុង បញជី កា�ងា� �បស់ អ្ក សរូម 

ស�ស� រលខ ១ រៅ ដក្� កធិច្ចកា� 

សំខាន់ បំផុត នធិង រលខ ២ រៅ ដក្� 

កធិច្ចកា� សំខាន់ បនាទាប់ ។

សរូម សាដាប់ បពះវិញ្ញាណ ។ ដាក់ 

រោលរៅ ។ ខធិតខំ រ្វើកា� ។ 

ចាប់រផ្តើម ជា មួយ នឹង កធិច្ចកា� ដែល 

សំខាន់ បំផុត រ�ើយ បន្ត រ្វើតាម បញជី 

ចុះ របកាម ។

ជា រ�ៀង រាល់ យប់ រាយកា�ណ៍ រៅ 

បពះវ�បធិតាសួគ៌ ក្នុង កា�អ ធ្ិសាឋាន ។ 

សួ� សំណួ� ។ សាតាប់ ។ ដបបចធិត្ត ។ 

ទទួល អា�ម្មណ៍ នន រសចក្តី 

បសឡាញ់ ។

ជុំហានទី២៖ សរូម ស�រស� បញជី កា�ងា� �បស់ អ្ក រៅ រលើ បកដាស ដាច់ រដាយ ដឡក មួយ សន្ឹក ។ ទាំងរនះ គួ�ដត ជា កធិច្ចកា� សំខាន់ៗ 

សបមាប់ កា�ងា� កា�សធិកសា សបមាប់ កា�បរបមើ ក្នុង សាសនាចបក ឬ ក្នុង បកុមបគួសា� អ្ក—មធិនដមន បោន់ដត កា�ងា� ផ្ះ បបចាំ ន្ង ប៉ុរោណះ 

រនាះ រទ ។ សរូម អ្ធិសាឋាន អំពី បញជី រនាះ រ�ើយ ដាក់ អាទធិភាព រៅ រលើ បញជី �បស់ អ្ក ។

ជុំហានទី៣៖ ន្ង ដស្អក អ្ក គួ�ដត ដាក់ រោលរៅ រ្វើ សកម្មភាព រ�ើយ រាយកា�ណ៍ អំពី �របៀប ដែល អ្ក បាន របបើបបាស់ រពល រវលា 

�បស់ អ្ក ។

សរូម តាំង ចធិត្ត រ្វើ តាម សកម្មភាព ែរូច ខាង របកាម ក្នុង អំឡនុង សបាដា�៍ ។ សរូម គរូស សញ្ញា ដកង ក្នុង បបអប់ រៅ 

រពល អ្ក បំរពញ សកម្មភាព នីមួយៗ ចប់ ៖

□ អនុវត្ត ជំហាន ទាំងរនះ ជា រ�ៀង រាល់ ន្ង រែើម្ី របបើបបាស់ រពលរវលា អ្ក កាន់ដត ឈាលាសនវ ។ 

រាយកា�ណ៍ រៅ កាន់ បពះវ�បធិតាសួគ៌ រៅ ក្នុង កា�អ្ធិសាឋាន ជា រ�ៀង រាល់ យប់ ។

□ ដចកចាយ នរូវ អវី ដែល អ្ក បាន រ�ៀន រៅ ន្ង រនះ អំពី កា�របបើបបាស់ រពលរវលា រដាយ ឈាលាសនវ ជាមួយ 

នឹង បគួសា� ឬ មធិត្តភកដេធិ �បស់ អ្ក ។

រាយការណ៍៖

ពិចារណា៖

បមើល៖

ពិភាក្សា៖

អាន៖

តាុំងចិត្ត៖

«យពលយវលា្ឺជាមូល្នភា្

�៊ុនទាុំងអស់យៅយលើដ្នែវី។...

គបសិនយគបើគបាស់វាយដ្�ឈាលាសនវ

វានរងនាុំមកនូវអវវីដែលបដន្មយលើ

ការលួងយលាមនូវភាពគ្�គសួល

និងយសចក្តវីយសាមនស្សែល់អ្ក។

សូមយ�ើងពិចារណ្យរឿងយនឹះ

យ�ើ�សូមកុុំអង្គញ�ឱបនែចុំណ្�

យពលយចាលឥ្គបយយជន៍»។

គពិក្ហាុំយ៉ង់បៅក្្នញង

Discourses of Brigham 
Young, sel. John A. 
Widtsoe(ឆ្នាុំ១៩៥៤)ទុំព័រ

២១៤

៥៖ បគបើបពលបវលាបដ្យឈ្លាសនវ



១៥

អុំបណាយននបពលបវលា

បបសធិន របើ អ្ក មធិន អាច ចរូល រមើល វីរែអរូ បាន រទ សរូម សដមដេង តួ រ�ើយ អាន អត្បទ រ�ឿង រនះ វិញ ។

ខូហវែវី៖ ជបមាប សួ� បង បសី ដប៊នករូសសេី ។ បងបសី សុខ សបបាយ 

ជារទ ?

បងគសវីអប៊នកូស្វី៖ រតើ ប្អអូន សុខ សបបាយ រទ ខរូ�វី ?

ខូហវែវី៖ ឱ ! បង បសី ដប៊នករូសសីេ រអើយ ។ ខ្នុំ �វល់ ោស់ ។ ខ្នុំ បតរូវ 

រ្វើកា� រ�ើយ បរបមើ នធិង ជួយ ែល់ បកុម បគួសា� ខ្នុំ រទៀត . . . 

រ�ើយ បតរូវ ចរូល �ួម បកុម បាល់ ទាត់ ខ្នុំ រទៀត ។ ខ្នុំ ោមន រពល រទ !

បងគសវីអប៊នកូស្វី៖ ខរូ�វី ប្អអូន មាន រពល បោប់បោន់ រទ រតើ ។

ខូហវែវី៖ បង ថា រម៉ច ?

បងគសវីអប៊នកូស្វី៖ ប្អអូន សំឡាញ់ បពះ បាន បបទាន ែល់ រយើង នរូវ 

អំរោយ ែ៏ អសាចា�្យ—គឺជា រពលរវលា �បស់ រយើង ។ រយើង 

បតរូវដត រ្វើ អវី ដែល សំខាន់ ជាង រគ បំផុត ។

ខូហវែវី៖ ប៉ុដន្ត រ្វើ ែរូចរម្តច រៅ បង បសី ដប៊នករូសសេី ? បងបសី ដតងដត 

រ្វើកា� បាន របចើន ជានធិច្ច ។ បងបសី រជាគជ័យ ក្នុង បគួសា� នធិង 

អាជីវកម្ម �បស់ បង ។ បង បាន រ្វើ កា�បរបមើ រ�ើយ បាន ផដេល់ ព� 

ែល់ មនុសសេ ជា របចើន ែរូច ជា �រូប ខ្នុំ ជារែើម ។ ខ្នុំ មធិន ែឹង ថា បង រ្វើ 

វា រដាយ �របៀប ោ រនាះ រទ ។

បងគសវីអប៊នកូស្វី៖ រតើ ប្អអូន ពធិត ជា មធិន ែឹង ដមនរទ ? បបសធិន របើ ប្អអូន 

អង្គនុយ ឲ្យ រសងៀម រ�ើយ សាតាប់ បង នឹង បបាប់ ប្អអូន ពី កា�ណ៍ សមាងាត់ 

�បស់ បង ។

ជា រ�ៀង រាល់ បពឹក បង របកាក ពី បពលឹម ។ បង រស្ៀក ោក់ លុប 

មុខ នធិង លាង នែ ។

បង អាន បពះ គម្ពី� ។ បនាទាប់ មក បង រ្វើ បញជី មួយ ពី អវីៗ ដែល បង 

បតរូវ រ្វើ រៅ ន្ង រនាះ ។

បង គធិត ពីមនុសសេ ដែល បង អាច បរបមើ ។ បង អ ធ្ិសាឋាន សរូម ែឹង 

ពី បពះ ទ័យ �បស់បពះ ។ រ�ើយ បង សាតាប់ ។

រពល ខ្ះ រឈាមះ ឬ មុខ �បស់ មនុសសេ រនាះ នឹង ផុស រឡើង ក្នុង 

គំនធិត បង ។ បង បាន ស�រស� រឈាមះ ោត់ ចរូល ក្នុង បញជី បង ។

ខូហវែវី៖ រតើ រនាះ ជា �របៀប ដែល បង ដតងដត ែឹង ថា រតើ ន�ោ 

បតរូវកា� កា�បរបមើ �បស់ បង ដមនរទ ?

បងគសវីអប៊នកូស្វី៖ ចា៎ាស ខរូ�វី ។ រ�ើយ បង អ្ធិសាឋាន ទរូល សរូម 

កមាលាំង នធិង បបាជាញា ។ បង អ្ធិសាឋាន ថា សុំ ឲ្យ បពះ នឹង « ដញក 

រចញ ទរងវើ [ �បស់ បង ] ។ រ�ឿង រនះ មាន នធិយាយ រៅក្នុង 

នីន�វទី ២ ៣២ ។

បង អ�គុណ ែល់ បទង់ ។ បង សនយា ថា រ្វើ អវីៗ ឲ្យ អស់ ពី 

លទ្ភាព �បស់ បង ។ បង បាន ទរូល សុំ ឲ្យ បទង់ នឹង រ្វើ អវី ដែល បង 

មធិន អាច រ្វើ បាន ។

បនាទាប់ មក បង រមើល ក្នុង បញជី បង ។ បង ស�រស� រលខ ១ រៅ 

ជធិត កធិច្ចកា� ដែល សំខាន់ បំផុត រ�ើយ ស�រស� រលខ ២ រៅ ជធិត 

កធិច្ចកា� ដែល សំខាន់ បនាទាប់ ។

ខូហវែវី៖ រតើ បង ែឹង ថា អវី ដែល សំខាន់ ជាង រគ បំផុត យា៉ាង រម៉ច 

រៅ ?

បងគសវីអប៊នកូស្វី៖ បង សាតាប់ រៅ រពល បង អ្ធិសាឋាន ! បនាទាប់ មក 

បង រៅ រ្វើ កា� ។ បង រមើល រៅរលខ ១ រ�ើយ ពយាយាម រ្វើ វា 

មុន រគ បនាទាប់ មក រលខ ២ ។

រពល ខ្ះ រ�ឿង ក៏ ផ្លាស់ ប្តអូ� ដែ� ។ បពះ វិញ្ញាណ ប�ិសុទ្ បបាប់បងឲ្យ 

រ្វើ អវីរផសេង រទៀត ។ វា ល្អោស់ ។

បង រ្វើ កា� ខាលាំង ប៉ុដន្ត បង មាន រសចក្តី សុខសាន្ត ។ បង ែឹង ថា 

បពះ នឹង ជួយ បង ។

ែរូរច្ះ រដាយ មាន បញជី នធិង បពះ វិញ្ញាណ បង រ្វើ អវី ដែល សំខាន់ 

បំផុត ខរូ�វី ។

ខូហវែវី៖ វា សាតាប់ រៅ ហាក់ ែរូច ជា ងាយ ោស់ ប៉ុដន្ត ក៏ ពធិបាក 

ោស់ ដែ� ។

បងគសវីអប៊នកូស្វី៖ ប្អអូន នធិយាយ បតរូវ ! រពល បង ចរូល សបមាន្ត បង 

អ ធ្ិសាឋាន ។ បង រាយកា�ណ៍ រៅ បពះវ�បធិតាសួគ៌ ។ បង ទរូល 

បបាប់ បទង់ ពី កធិច្ចកា� �បស់ បង រៅ ន្ង រនះ ។ បង ទរូល សួ� បទង់ ។ 

បង ទរូល សួ� ថា មាន អវី ដែល បង អាច រ្វើ បាន បបរសើ� ជាង មុន ។ 

បង សាតាប់ ។ ជា ញឹកញាប់ បង ទទួល បាន អា�ម្មណ៍ រសចក្តី 

បសឡាញ់ �បស់ បទង់ ។ បង ែឹង ថា បទង់ ពបងីក បដន្ម រលើ អវី 

ដែល បង ពយាយាម រ្វើ ។ ខរូ�វី បនាទាប់ មក បង មាន អា�ម្មណ៍ 

សុខសាន្ត រ�ើយ បងចរូល សបមាន្ត ។

ខូហវែវី៖ វា ល្អោស់ អ្ក មាតាយ ដប៊នករូសសេី ។ ខ្នុំ ក៏ ចង់ បាន រសចក្តី 

សុខសាន្ត រនះ ដែ� ។ ខ្នុំ ចង់ របបើបបាស់ រពលរវលា �បស់ ខ្នុំ ។ ខ្នុំ 

ចង់ រ្វើកា� រ�ើយ បរបមើ អ្ក ែនទ ឲ្យ បាន កាន់ដត ខាលាំង ។

សូមគតឡប់បៅទុំព័រ១៤វិញ។





១6

«កុុំឲ្យខ្ិលគចអូសឲ្យយសាឹះែ្ិ្

អ្កណ្ដែលខ្ិលគចអូសយនាឹះនរង

មិនគ្ូវបរិយភា្អាហារឬយស្ៀក

ពាក់សយម្ៀកបុំពាក់ននអ្កដែលយ្វើ

ការយនាឹះយ�ើ�»។

បោលលទ្ិនិងបសចក្្តីសញ្ញា

៤២:៤២

សរូម ដចកចាយ រដាយ សរង្ខប ជាមួយ បកុម អំពី កធិច្ចកា� មួយ ដែល អ្ក សរបមច បាន កាល ពី សបាដា�៍ មុន 

រដាយសា�ដត អ្ក បាន បគប់បគង រពល រវលា បាន យា៉ាង ល្អ ។

រ�តុអវី បាន ជា បពះវ�បធិតាសួគ៌ សពវបពះទ័យ ឲ្យ ខ្នុំ ទទួលខុសបតរូវ រលើ ជីវិត ផ្ទាល់ខ្លួន �បស់ ខ្នុំ ?

« Sedrick’s Journey » មាន រៅ រលើ srs .lds .org/ videos ។ ( ោមន វីរែអរូ ឬ ? សរូម 

អាន ទំព័� ១៧ ) ។

រតើ រយើង រ�ៀន បន្ត រ្ពះ រៅ មុខ រទាះ បី ក្នុង បោ លំបាក យា៉ាង ែរូចរមដេច ?

រោលលទ្ធិ នធិង រសចក្តី សញ្ញា ៤២:៤២ នធិង កា� ែក បសង់ បបសាសន៍ �បស់ ដជមស៍ អ៊ី រហាវាស្ត ( រៅ 

ខាង សាតាំ )

សរូម អាន កា� ែក បសង់ បបសាសន៍ �បស់ ដអលរ�ើ� �ី ្ត បគីស្តអូ�វឺសធិន ( រៅ រលើ ទំព័� ១៧ ) ។ រ�តុអវី 

បាន ជា បពះអមាចាស់ មាន បពះទ័យ �ំពឹង ឲ្យ រយើង រ្វើកា� សបមាប់ អវី ដែល រយើង ទទួល បាន ?

សក្ម្មភាព

ជុំហានទី១៖ របជើសរ�ើស នែគរូ មានាក់ រ�ើយ អាន ជំហាន នីមួយៗ រៅ ក្នុង លំនាំ ខាង របកាម ទាំងអស់ ោនា ។

ជុំហានទី២៖ សរូម សុំ ោនា រៅវិញរៅមក រែើម្ី នធិយាយ អំពី កធិច្ចកា� ែ៏ លំបាក ឬ ឧបសគ្គ ដែល មនុសសេែនទរទៀត កំពុង ជួប បបទះ ។

ជុំហានទី៣៖ សរូម ជួយ ោនា រៅវិញរៅមក ឲ្យ អនុវត្ត តាម ជំហាន ទាំង បួន ខាងរបកាម ចំរោះ កធិច្ចកា� ឬ ឧបសគ្គ លំបាកៗ ។

១

បន្តរានឥរិយាបទវិជ្រាន

២

ចងចាុំថាគតូវប្វើការរួមោនា

៣

ជុំនួសបសចក្្តីេ័យខាលាចបដ្យបសចក្្តីជុំបនឿ

៤

បបាឹះជុំហានបៅមុខបដ្យបសចក្្តីអុំណត់

និងបសចក្្តីកាលាហាន

សរូម ស�រស� បពះ ព� អ្ក ។ សរូម ជំនួយ ពី មធិត្ត ភក្តធិ ពួកមា៉ាក សមាជធិក បកុម 

នធិង អ្ក ែនទ រទៀត ។

រចៀសវាង ពី កា�សងសេ័យ ។ សរូម ចងចាំ ថា 

បពះអមាចាស់ មាន បគប់ បពះរចសាតា ។ សរូម 

អំោវនាវ ែល់ បទង់ នធិង ទទួល យក បពះ ឆន្ៈ 

បទង់ ។

សរូម កុំ ចុះចាញ់ ឲ្យ រសាះ សរូម កាន់ខាជាប់ រដាយ 

រសចកដេីជំរនឿ ។ សរូម ដសវង�ក រមរ�ៀន ដែល 

បពះអមាចាស់ អាច នឹង បរបងៀន អ្ក ។

ជុំហានទី៤៖ សរូម ស�រស� �របៀប ពី� ឬ បី ដែល អ្ក អាច រ្ពះ រៅ មុខ រដាយ រសចកដេីជំរនឿ រដាយ ទុកចធិត្ត ថា បពះ បទង់ នឹង បបទាន 

ឲ្យ ។

  

 

រាយការណ៍៖

ពិចារណា៖

បមើល៖

ពិភាក្សា៖

អាន៖

ពិភាក្សា៖

៦៖ ក្ិច្ចការ៖ទទួលខុសគតូវនិងពយាយាមតស៊ូ

«ការពយោយម្ស៊ូ្ ឺគ្ូវបាន

បគ្ហាញយដ្�ជនទាុំងឡា�ណ្

ដែល...មិនយបាឹះបង់យចាលយទាឹះ

បវីជាយៅយពលមនុស្សែនទនិយ�

ថ្‹វាមិនអាចយ្វើបានយទ›យ៉ាង

ណ្ក៏យដ្�»។

ខជមស៍អ៊ើបហាវោស្ត

«Perseverance»
EnsignឬLiahonaខខ
ឧសភាឆ្នាុំ២០០៥ទុំព័រ៥១



១៧

«គពឹះគទង់បានបយងកើ្ជវីវិ្រដមង

សាលាប់យនឹះយែើម្វី្ គមូវឲ្យរានការ

ពយោយមយសទើរដ្ជានិច្ចកាល។...

តាមរ�ៈការយ្វើការយ�ើងោុំគទ

និងយ្វើឲ្យជវីវិ្បរិបូរណ៍។...

ការគ្រសាថាបនាយ�ើ�ែុឹះខ្្់

បុ្្គលិកលក្ខណៈបយងកើ្ឲ្យរាន

សគមស់យ�ើ�្ ឺជាឧបករណ៍នន

ការបយគមើរបស់យ�ើងចុំយពាឹះ

ោនាយៅវិញយៅមកនិងចុំយពាឹះ

គពឹះ។ជវីវិ្ននការឧទទិសថ្វា�្ ឺ

គ្ូវបានបុំយពញយដ្�ការយ្វើការ

យពលខ្ឹះយ្វើយ�ើ�យ្វើយទៀ្...

យពលខ្ឹះមិនអបអរប៉ុដន្តការគ្រ

ដ្ងដ្អភិវឌ្ឍខ្លួន...យលើកកម្ពស់

[យ�ើ�]រានក្វីគបាថ្នាខ្ពស់»។

ឌីថតគ្ីស្តតូែវឺសិន

«Reflections on a 
Consecrated Life»
EnsignឬLiahonaខខវិច្ិកា

ឆ្នាុំ២០១០ទុំព័រ១៧

ដុំបណើរជីវិតរបស់បសគឌីក្

បបសធិន របើ អ្ក មធិន អាច ចរូល រមើល វីរែអរូ បាន រទ សរូម អាន អត្បទ រ�ឿង រនះ វិញ ។

ឌសគ�វីក៖ ខ្នុំរឈាមះ រសប�ីក រខមប៊ីសសាវី ។ ខ្នុំ �ស់ រៅ 

សាធា�ណៈ�ែ្ឋ បបជា្ធិបរតយ្យ កុងរហារ ។ ខ្នុំ ជា សមាជធិក នន 

សាសនាចបក អធិល.�ី.រអស ។

ខ្នុំ ជា អ្ក ផសេពវផសាយ សាខា រៅ ក្នុង ភរូមធិ គីពរូសានហារ ។ ខ្នុំ បតរូវ 

រ�ៀប ចំ ខ្លួន រែើម្ី រៅ បរបមើ របសកកម្ម រៅ ឯ ប�រទស ។ ក្នុង 

រោលបំណង រែើម្ី រៅ បរបមើ របសកកម្ម ខ្នុំ បតរូវកា� លធិខធិត 

ឆ្ងដែន ដែល មាន តនម្ ២៥០ ែុលាលា� អារម�ិក ។

រែើម្ី �ក លុយ ឪពុក ខ្នុំ នធិង ខ្នុំ ទធិញ រចក ។ រៅ ភរូមធិ មួយ ចំនួន ដាំ 

បាន ដផ្ រចក របចើន ោស់ ៖ ្ីសហាបរូបរូ លរូសរូគរូ 

នធិងកាមា៉ានដា ។

ភរូមធិ ្ីសហាបរូបរូ មាន ចមាងាយ បបមាណ ជា ៩ ដម៉ល ពី ភរូមធិ ខ្នុំ ។ 

ភរូមធិ លរូសរូគរូ មាន ចមាងាយ ១៨ ដម៉ល ។ ភរូមធិ កាមា៉ានដា មាន ក៏ 

មាន ចមាងាយ ១៨ ដម៉ល ដែ� ។ រយើង បាន រៅទី រនាះ រ�ើយ បាន 

ទធិញ ដផ្ រចក រ�ើយ បាន ែឹក វា យក មក លក់ រៅទីរនះ ។

រយើង ជធិះ កង់ រៅ ភរូមធិ ទាំងរនះ ។ រយើង អាច ែឹក ដផ្ រចក ពី បួន 

រៅ បបាំ មួយ ស្ង មក វិញ ។

រៅ រពល ខ្នុំ ជធិះ កង់ រៅ មួយ រជើងៗ វា បតរូវ ចំោយ រពល មួយ 

រមា៉ាង កន្ះ របើ កង់ មធិន ខរូច រ�ើយ ខ្នុំ មាន កមាលាំង រនាះ ។ រៅ 

រពល ន្ង បតង់ រ�ើយ ករ្តា ររៅតា �ួសរ�តុរពក ខ្នុំ បាន ជធិះ រៅ មុខ 

យឺតៗ របោះ ដត ករ្តា បពះ អាទធិត្យ ។

ខ្នុំ អាច ជធិះ កង់ បាន ពី� រជើង ក្នុង មួយ ន្ង របើ ខ្នុំ របកាក ពី បពលឹម ។ 

រនះគឺជាវិ្ីែ៏ល្អមួយ រែើម្ី បង់ ន្្ រ្វើ លធិខធិត ឆ្ង ដែន �បស់ ខ្នុំ ។

ឥឡអូវ រនះ ខ្នុំ កំពុង �ក លុយបន្តធិច ម្តងៗ ែរូរច្ះ ខ្នុំ កំពុង ដត សនសេំ 

លុយ ទាំង សបមាប់ ន្្សាលា នធិង របសកកម្ម ។ ឥឡអូវ រនះ 

បនាទាប់ ពី រ្វើ កា� បាន បួន ្ នាំ ខ្នុំ សនសេំ លុយ បាន បគប់ បោន់ សបមាប់ 

ន្្ រ្វើ លធិខធិត ឆ្ង ដែន នធិង សនសេំ បាន ៧០ ែុលាលា� បដន្ម រទៀត ។

សូមគតឡប់បៅទុំព័រ១៦វិញ។

សរូម អាន កា� ែក បសង់ បបសាសន៍ �បស់ បបធាន ្រូមា៉ាស រអស ម៉នសុន ( រៅ ខាង សាដាំ ) ។ រតើ ខ្នុំ មាន 

បបតធិកម្ម ដបប ោ រៅ រពល ខ្នុំ ជួប នឹង ភាពបរាជ័យ ?

សរូម តាំង ចធិត្ត រ្វើ តាម សកម្មភាព ែរូច ខាង របកាម ក្នុង អំឡនុង សបាដា�៍ ។ សរូម គរូស សញ្ញា ដកង ក្នុង បបអប់ រៅ 

រពល អ្ក បាន រ្វើ សកម្មភាព នីមួយៗ ។

□ របជើសរ�ើស កធិច្ចកា� ដែល លំបាក ឬ ោមន ភាពងាយបសួល �ួច រ្វើ កធិច្ចកា� រនាះ ។ សរូម ស�រស� វា រៅ 

ខាង របកាម ។

 

□ សរូម ដចកចាយ នរូវ អវី ដែល អ្ក បាន រ�ៀន រៅ ន្ង រនះ អំពី កា�ងា� នធិង កា�ពយាយាម តស៊រូ ជាមួយ នឹង 

បគួសា� ឬ មធិត្តភកដេធិ �បស់ អ្ក ។

ពិចារណា៖

តាុំងចិត្ត៖

«ការទទួលខុសគ្ូវរបស់យ�ើង្ឺ

យែើម្វីយគកាក

យ�ើងឲ្យ្ុ្ពវីការសាទាក់យសទើររុញរា

យ្ពឹះយៅរកសម្្ភាពយចញពវីការ

បរាជ័�យៅរកការសយគមចបាន។

ការគ្ររបស់យ�ើង្ ឺយែើម្វីកាលា�ជា

មនុស្សែ៏គបយសើរបុំ្ុ្។

អុំយណ្�ទានែ៏្ ុំបុំ្ុ្មួ�របស់

គពឹះអរាចាស់សគរាប់យ�ើង្ ឺជា

យសចក្តវីរីករា�ននការពយោយមម្តង

យ�ើ�ម្តងយទៀ្ែ្ិ្ភាពបរាជ័�

មិនដមនជាទវីបញ្ចប់យនាឹះយទ»។

ថូរា៉ាសបអសម៉នសុន«The 
Will Within»Ensignខខ
ឧសភាឆ្នាុំ១៩៨៧ទុំព័រ៦៨





១៨

«យមើលចុឹះអ្កពុុំ�ល់យ�ើ�អ្ក

បានសន្ិដ្ឋានថ្យ�ើងនរងគបទាន

ឯកសិទ្ធិយនឹះែល់អ្កកាលអ្កពុុំ

បាន�កមក្ ិ្យសាឹះយគរៅពវីសុុំពវី

យ�ើង។

«ប៉ុដន្តយមើលចុឹះយ�ើងគបាប់អ្កថ្

អ្កគ្ូវសិកសោក្ញង្ ុំនិ្របស់អ្ក

រួចយ�ើ�អ្កគ្ូវសូមែល់យ�ើង

យបើសិនជាការណ៍យនាឹះគ្រមគ្ូវ

យ�ើ�យបើសិនជាគ្រមគ្ូវយនាឹះ

យ�ើងនរងបណ្ដាលឲ្យគទូងរបស់អ្ក

ខ្មលួលខ្មាញ់ខ្ងក្ញង

យ�្ុែូយចានាឹះយ�ើ�អ្កនរងរាន

អារម្មណ៍ថ្ការណ៍យនាឹះ

គ្រមគ្ូវ។

«ប៉ុខន្តបបើសិនជាការណ៍បនាឹះមិន

គតរមគតូវវិញបនាឹះអ្នក្នរងពុុំរាន

អារម្មណ៍យា៉ាងដូបចានាឹះបឡើយប៉ុខន្តអ្នក្

នរងអាប់្ ុំនិតខដលនរងបណាដាលឲ្យ

អ្នក្បេ្ចនូវអវីខដលខុស»។

បោលលទ្ិនិងបសចក្្តីសញ្ញា

៩:៧–៩

៧៖ បដ្ឹះគសាយបញ្ហា

សរូម ដចកចាយ រដាយ សរង្ខប ជាមួយ បកុម នរូវ កធិច្ចកា� ពធិបាក មួយ ដែល អ្ក អាច បញ្ចប់ បាន កាល ពី សបាដា�៍ 

មុន ។

រ�តុអវី បាន ជា បពះវ�បធិតាសួគ៌ ទុក ឲ្យ រយើង បបឈមមុខ នឹង បញ្ហា នធិង ឧបសគ្គ ទាំងឡាយ ?

« A Bigger Truck? » មាន រៅ រលើ រគ�ទំព័� srs .lds .org/ videos ។ ( ោមន វីរែអរូ 

ឬ ? សរូម អាន ទំព័� ១៩ ) ។

រតើ បញ្ហា ពធិតបបាកែ រៅ ក្នុង �រូបភាព រនះ គឺ ជា អវី ? រតើ មាន ជរបមើស ោ ខ្ះ សបមាប់ បុ�ស ទាំង ពី� នាក់ រនះ ?

រោលលទ្ធិ នធិង រសចកដេីសញ្ញា ៩:៧–៩ នធិង កា� ែក បសង់ បបសាសន៍ �បស់ ដអលរ�ើ� �៉រូបឺត �ី ដ�ល 

( រៅ ខាង សាដាំ )

សក្ម្មភាព

ជុំហាទី១៖ របជើសរ�ើស នែគរូ មានាក់ រ�ើយ អាន ជំហាន ខាង របកាម ។

សធ្មចចិត្តៃិងអៃុវត្ត

អ្ិស្ឋានសូមការណណនាំ។សធប្មច

ចិត្ត។បនាទាប់មកអនុៃត្តធោយធសចក្តបី

ជំធនឿ។ម្នលទ្ធផលល្អឬ?ប្បសិនធបើ្ ុំ

ម្នសូមស្កល្ងជំហានទបី១—៣

ម្ដងធទៀត។សូមកុំចុះចាញ់!

ជធ្មើសការសិក្សា

ធតើ�ំធណារះប្ស្យណ�លម្ន

ម្នអវបីខលៃរះ?

ធតើ�ំធណារះប្ស្យមួយណា

ល្អបំផុត?ធោះ្រាយបញ្ហា

រាគាល់

ធតើបញ្ហាពិតប្រាកដគឺជាអវបី?

➊

➋➌

ជុំហានទី២៖ របជើសរ�ើស បញ្ហា មួយ ដែល អ្ក កំពុង ជួបបបទះ រ�ើយ ស�រស� វា រៅ ខាង របកាម ។

 

ជុំហានទី៣៖ អនុវតដេ តាម ជំហាន នីមួយៗ ចំរោះ បញ្ហា �បស់ អ្ក ។

សារល់ ៖ 

សធិកសា ពី ជរបមើស ៖  

 

សរបមចចធិត្ត នធិង អនុវត្ត ៖  

 

រាយការណ៍៖

ពិចារណា៖

បមើល៖

ពិភាក្សា៖

អាន៖

«គពឹះអរាចាស់រានគពឹះទ័�រំពរងឲ្យ

យ�ើងយដ្ឹះគសា�បញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួន

របស់យ�ើង។...យ�ើង្ ិ្ពវី

មូលយ�្ុសមយ�្ុសម្ លរបស់

មនុស្ស។យ�ើងរានលទ្ធភាព

យែើម្វីរកយ�ើញពវី្ គមូវការយ�ើង

យែើម្វីដ្ក់ដ្នការនិងដ្ក់

យោលយៅនិងយែើម្វីយដ្ឹះគសា�

បញ្ហារបស់យ�ើង»។

រ៉ូប៊ឺតឌីខែល« Every Good 
Gift»New Eraខខសីហាឆ្នាុំ

១៩៨៣ទុំព័រ៨,៩



១៩

«យ�ើ�ឥ�អូវយនឹះយបើគពឹះអរាចាស់

គទង់រានគពឹះយចសាដាែ៏ម�ិរាយ៉ាង

យនឹះយ�ើ�បានបយងកើ្ឲ្យរាន

អព្អូ្យ�្ុជាយគចើនក្ញងចុំយណ្ម

កូនយៅមនុស្សយ�្ុអវវីក៏គទង់មិន

អាចបគ្រប់ខ្ញុំឲ្យសង់សុំយៅ

បាន?»

នីនែវទី១១៧:៥១

ឡានដរក្ទុំនិញ្ ុំជាងបនឹះឬ?

បបសធិន របើ អ្ក មធិន អាច ចរូល រមើល វីរែអរូ បាន រទ សរូម អាន អត្បទ រ�ឿង រនះ វិញ ។

អែលឌ�ើរោល្ថិនឌែកែូក៖ បុ�ស ពី� នាក់ រ្វើកា� ជាមួយ ោនា ។ ពួករគ 

បាន សង់ តរូប តរូច មួយ រៅ ជធិត ផ្អូវ មួយ ដែល មាន មនុសសេ របចើន ។ 

ពួក រគ មាន ឡាន ែឹក ទំនធិញ មួយ រ�ើយ បាន របើក រៅ ចមាកា� �បស់ 

កសធិក� មានាក់ ជា កដន្ង ដែល ពួករគ បាន ទធិញ ឪឡឹក រពញ មួយ 

ឡាន ដែ� ក្នុង មួយ ដផ្ ន្្ មួយ ែុលាលា� ។ ពួករគ បាន របើក ឡាន 

ែឹក ឪឡឹក រៅ តរូប �បស់ ពួករគ រៅ រលើ ផ្អូវ រនាះ ជា កដន្ង ដែល 

ពួករគ បាន លក់ ឪឡឹក �បស់ ពួករគ ក្នុង មួយ ដផ្ ន្្ មួយ ែុលាលា� ។ 

ពួករគ បាន របើក ឡាន បតឡប់ រៅ ចមាកា� �បស់ កសធិក� វិញ រ�ើយ 

ែឹក ឪឡឹក មក មួយឡាន រទៀត ន្្ មួយ ែុលាលា� ក្នុង មួយ ដផ្ ។ 

ពួករគ ែឹក ឪឡឹក រៅ តរូប រៅ ចធិរញ្ចើម ផ្អូវ រនាះ ដែល ពួករគ បាន 

លក់ តនម្ មួយ ែុលាលា� ក្នុង មួយ ដផ្ មដេង រទៀត ។ រពល ពួករគ របើក 

ឡាន បតឡប់ រៅ ចមាកា� �បស់ កសធិក� វិញ រែើម្ី ែឹក មួយ រជើង 

រទៀត នែគរូ មានាក់ បាន នធិយាយ រៅ នែគរូ មានាក់ រទៀត ថា « រយើង ពុំ 

�ក បបាក់ បាន របចើន ពី អាជីវកម្ម រនះ រទ ដមនរទ ? » នែគរូ ោត់ 

បាន តប ថា « រទ រយើង �ក ពុំបាន របចើនរទ » ។ « រតើ អ្ក គធិត 

ថា រយើង បតរូវកា� ឡាន ្ ំ ជាង រនះ ឬ ? »

( « Focus and Priorities » Ensign ដខ ឧសភា 

្នាំ ២០០១ ទំព័� ៨២ )

សូមគតឡប់បៅទុំព័រ១៨វិញ។

នីន�វទី១ ១៧:៥១ នធិង នីន�វទី១ ១៨:២–៣ ( រៅ ខាង សាដាំ )

រតើ នីន�វ អាច សង់ សំរៅ បាន តាម �របៀប ោ ?

សរូម តាំង ចធិត្ត រ្វើ តាម សកម្មភាព ែរូច ខាង របកាម ក្នុង អំឡនុង សបាដា�៍ ។ សរូម គរូស សញ្ញា ដកង ក្នុង បបអប់ រៅ 

រពល អ្ក បាន រ្វើ សកម្មភាព នីមួយៗ ។

□ សរូម រ្វើ សកម្មភាព តាម ជំហាន ដែល អ្ក បាន ពធិភាកសា រៅ ក្នុង សកម្មភាព រែើម្ី ចាប់រផដេើម រដាះបសាយ 

បញ្ហា �បស់ អ្ក ។ សរូម ចង ចាំ ថា កុំ ចុះចាញ់ ។ វា បតរូវ ចំោយ រពល ខ្ះ រែើម្ី រដាះ បសាយ បញ្ហា នធិង 

រ្វើ កា� ផ្លាស់ ប្តអូ� ។

□ សរូម ដចកចាយ នរូវ អវី ដែល អ្ក បាន រ�ៀន រៅ ន្ង រនះ អំពី កា�រដាះបសាយ បញ្ហា ជាមួយ នឹង បគួសា� ឬ 

មធិត្តភកដេធិ �បស់ អ្ក ។

អាន៖

ពិភាក្សា៖

តាុំងចិត្ត៖

«ឥ�អូវយនឹះខ្ញុំនវីន�វមិនបានយ្វើរាង

សុំយៅតាមរយបៀបដែលមនុស្សបាន

យរៀនយទយ�ើ�ខ្ញុំក៏ពុុំបានសង់

សុំយៅតាមក្លួនរបស់មនុស្សដែរ

ប៉ុដន្តខ្ញុំបានយ្វើសុំយៅយនឹះតាមរយបៀប

ដែលគពឹះបានបគ្ហាញខ្ញុំ

យ�្ុែូយចានាឹះយ�ើ�ពុុំដមនជារយបៀប

របស់មនុស្សយ�ើ�។

យ�ើ�ខ្ញុំនវីន�វបានយៅយលើភ្ុំជា

ញរកញាប់យ�ើ�ខ្ញុំបានអ្ិសាឋាន

ែល់គពឹះអរាចាស់ជាញ�ៗ

យ�្ុែូយចានាឹះយ�ើ�យទើបគពឹះអរាចាស់

គទង់បគ្ហាញខ្ញុំពវីការណ៍ែ៏គបយសើរ

ជាយគចើន»។

នីនែវទី១១៨:២–៣





២០

«កាលណ្អ្ករាល់ោនាយៅក្ញងការ

បយគមើែល់មនុស្សទូយៅយនាឹះអ្ករា

ល់ោនាគោន់ដ្យៅក្ញងការបយគមើែល់

គពឹះរបស់អ្កដ្ប៉ុយណ្ណឹះ»។

ម៉ូសាយ២:១៧

៨៖សាម្្ីភាពបបគមើជាមួយោនា

សរូម ដចកចាយ រដាយ សរង្ខប ជាមួយ បកុម អំពី កធិច្ចកា� ដែល អ្ក បាន រ្វើ កាល ពី សបាដា�៍ មុន រែើម្ី 

រដាះបសាយ បញ្ហា ។

រតើ កា�បំរភ្ច ខ្លួន រយើង រៅ ក្នុង កា�បរបមើ ែល់ មនុសសេែនទ ពធិតជា សរ្ងារះ ខ្នុំ យា៉ាងែរូចរមដេច ?

« In the Lord’s Way » មាន រៅ រលើ រគ�ទំព័� srs .lds .org/ videos ។ ( ោមន វីរែអរូ 

ឬ ? សរូម អាន ទំព័� ២១ ) ។

រតើ កា�បរបមើ ែល់ អ្ក ែនទ អាច របើក បង្អលួច នន សាថានសួគ៌ រៅ ក្នុង ជីវិត រយើង តាម �របៀប ោ ?

មនុសសេ ខ្ះ មាន អា�ម្មណ៍ ថា ពួករគ សម នឹង ទទួលបាន អវី ដែល មនុសសេែនទ មាន ជា រ�តុ ដែល នាំ ឲ្យ 

ពួករគ មាន អា�ម្មណ៍ តរូចចធិត្ត ។ មនុសសេ ខ្ះ រទៀត មាន អា�ម្មណ៍ ចង់ បាន អវី ដែល ពួករគ មធិន បាន ខំ �ក ។ 

អនាទាក់ ទាំង ពី� រនះ រ្វើ ឲ្យ ដភ្ក មនុសសេ ខាវាក់ រមើល មធិន រ�ើញ រសចកដេីពធិត ែ៏ ចាំបាច់ ៖ ែ្ធិត អវី បគប់ យា៉ាង ជា 

�បស់ ផង បពះ ។ រយើង អាច យក ឈ្ះ រលើ អា�ម្មណ៍ តរូចចធិត្ត នធិង កា�ចង់បាន តាម�យៈ កា�រផ្ដាត អា�ម្មណ៍ 

រៅ រលើ រសចកដេីបតរូវកា� �បស់ មនុសសេែនទ ។ សរូម អាន ម៉រូសាយ ២:១៧, ម៉រូសាយ ៤:២6 នធិង កា� ែក 

បសង់ បបសាសន៍ �បស់ បបធាន �្គ�ែុន ប៊ី �ុធិងគ្ី ( រៅ ខាង សាដាំ ) ។

សក្ម្មភាព

ជុំហានទី១៖ សរូម គធិត ជា បកុម អំពី ន�ោមានាក់ ដែល បតរូវកា� ជំនួយ ។

ជុំហានទី២៖ សរូម ពធិភាកសា អំពី រទពរកាសល្យ បោដាញ នធិង ្ នធាន នានា ដែល អ្ក មាន រែើម្ី ផដេល់ ឲ្យ ។

ជុំហានទី៣៖ ដាក់ ដផនកា� រែើម្ី បរបមើ បុគ្គល រនាះ ។ ឧទា��ណ៍ អ្ក អាច ៖

◦ រ្វើ កា� បរបមើ មួយ រៅ ក្នុង ស�គមន៍ �បស់ អ្ក ។

◦ សរូម រ�ៀប ចំ ពងសេ បបវត្តធិ បគួសា� �បស់ អ្ក រដាយ របបើ ករូន រសៀវរៅ មូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ខ្ញុំ៖ែុំយណើរយរឿង

ដែលយ្វើឲ្យយ�ើងបានជួបជុុំ។ �ួចរៅ បពះវិហា�ប�ិសុទ្ រ�ើយ រ្វើ ពធិ្ធិប�ិសុទ្ ែ៏ ពធិសធិែ្ឋ សបមាប់ 

សមាជធិក បគួសា� ដែល បាន ទទួល ម�ណភាព រៅ ។

◦ ជួយ ន�ោមានាក់ ឲ្យ រែើ� រៅ រលើ មាោ៌ា �បស់ ោត់ រ្ពះ រៅ កាន់ ភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន ។

រាយការណ៍៖

ពិចារណា៖

បមើល៖

ពិភាក្សា៖

អាន៖

 �កុម�គួ�រ របស់ ខ��ំ
  ដំេណើរ េរឿង ែដល �ំ េយើង ឲ� ជួប ជុំ �� 

« េយើងសូមេលើកទឹកចិត�ដល់យុវវ័យ និងមជ�ិមវ័យវ័យេក�ងេ�លីវ�ពិ

េសស េដើម�ីេ�បើ��ស់ស��ប់កិច��រ�ពះវ��របរ�សុទ�នូវេ��ះ�គួ�ររប

ស់ពួកេគ��ល់ ឬេ��ះជីដូនជី�របស់ស�ជិកវួដ និងេស�ករបស់ពួកេគ 

។ អ�កដឹក�ំបព�ជិត�ព គួរែត��កដ� មនុស�វ័យេក�ង 

និង�កុម�គួ�ររបស់ពួកេគ េរៀននូវេ�លលទ�ិៃន�របែង�រចិត�របស់ពួកេគ

េ�រកឪពុកពួកេគ និងពរជ័យៃន�រចូលរួមក��ង�ពះវ��របរ�សុទ� » ។

លិខិតគណៈ�ប�នទីមួយ ៃថ�ទី ៨ ែខតុ� ��ំ ២០១២ 

«យ�ើ�ឥ�អូវយនឹះសគរាប់អវវីៗ

...ឲ្យរានការផ្ដាច់បាប

ទាុំងឡា�របស់អ្កពវីមួ�នែងៃយៅ

មួ�នែងៃ...ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្ករាល់ោនា

ដចករំដលកនូវគទព្យរបស់ខ្លួនែល់

អ្កទាល់គកមនុស្សរានាក់ៗគសប

តាមអវវីដែលយ្រានែូចជាឲ្យ

អាហារែល់អ្កអ្់ឃ្លានឲ្យ

សយម្ៀកបុំពាក់ែល់អ្កអាគកា្

យៅយមើលអ្កឈឺយ�ើ�ជួ�ោុំគទ

ែល់យ្ទាុំងខ្ងវិញ្ញាណនិងខ្ង

សាច់ឈាមគសបយៅតាមយសចក្វី

គ្ូវការរបស់យ្»។

ម៉ូសាយ៤:២៦

«យៅយពលដែលបងបអែអូនរាន

សាម្្គវីភាពយនាឹះអុំណ្ចរបស់

បងបអែអូនោមានដែនកុំណ្់យ�ើ�។

បងបអែអូនអាចសយគមចបានអវវីគ្ប់

យ៉ាងដែលអ្កចង់សយគមច

បាន»។

ែ្រដុនប៊ើែុិង្្ី«Your 
Greatest Challenge, 
Mother»Ensignខខវិច្ិកា

ឆ្នាុំ២០០០ទុំព័រ៩៧



២១

«យោលបុំណងននភាពខ្លួនទវីពរង

ខ្លួនទាុំងខ្ងសាច់ឈាមនិងខ្ង

វិញ្ញាណ្ ឺយែើម្វីជួ�ខ្លួនយ�ើងឲ្យ

រានស្ិរភាពយែើម្វីយ�ើងអាចជួ�

អ្កែនទយទៀ្ដែលគ្ូវការជុំនួ�

្ងដែរ»។

រ៉ូបឺតឌីខែល«Coming to 
Ourselves: The 
Sacrament, the 
Temple, and Sacrifice 
in Service»Ensignឬ
Liahonaខខឧសភាឆ្នាុំ២០១២

ទុំព័រ៣៦

តាមរបបៀបរបស់គពឹះអរាចាស់

បបសធិន របើ អ្ក មធិន អាច ចរូល រមើល វីរែអរូ បាន រទ សរូម អាន អត្បទ រ�ឿង រនះ វិញ ។

គបធានហថិនរីប៊ីអាវរិង៖ រោលកា�ណ៍ ទាំងឡាយ រៅ ក្នុង 

មរូលដាឋានបគឹះ នន កម្មវិ្ី សុខុមាលភាព សាសនាចបក មធិនដមន 

សបមាប់ ដត មួយ បោ ឬ សបមាប់ ទីកដន្ង ោ មួយ រនាះ រឡើយ ។ 

រោលកា�ណ៍ រនះ គឺ សបមាប់ បគប់ រពលរវលា នធិង បគប់ 

ទីកដន្ង ។ . . .

. . . �របៀប រែើម្ី បតរូវបាន អនុវត្ត បាន មាន ជាក់ចបាស់ ។ អស់ 

អ្ក ដែល មាន បទព្យ របចើន គឺ បតរូវ បនាទាប ខ្លួន រែើម្ី ជួយ ែល់ 

អ្កទាំង ឡាយ ដែល ខវះខាត ។ អស់ អ្ក ដែល សម្អូ� �រូ�រ�ៀ 

បតរូវ ពលធិកម្ម រដាយ ស្ម័បគ ចធិត្ត លះបង់ ភាពបសណុក �បស់ ខ្លួន 

រពលរវលា ជំនាញ នធិង ្ នធាន ទាំង ឡាយ រែើម្ី 

សបមាលបន្នុកអស់អ្ក ដែល ខវះ ខាត  ។ រ�ើយ ជំនួយ រនះ គឺ បតរូវ 

បាន ផ្តល់ ឲ្យ តាម វិ្ី មួយ ដែល បរងកើន កមាលាំង នន អ្ក ទទួល អាច 

ដ្ទាំ ែល់ ខ្លួន ឯង រ�ើយ បនាទាប់ មក ដ្ទាំ ែល់ អ្ក ែនទ រទៀត ។ 

រៅ រពល រ្វើ តាម មាោ៌ា �បស់ បពះអមាចាស់ រនាះ ជា រ�ឿង ែ៏ អសាចា�្យ 

អាច រកើតរឡើង បាន ។ ទាំង អ្ក ផ្តល់ ឲ្យ នធិង អ្ក ទទួល សុទ្ ដត 

ទទួលបាន ព�ជ័យ ។ ( ែកបសង់ រចញ ពី សុន្�កថា ដ្្ង រដាយ 

បបធាន អាវ�ិង រៅ ក្នុង ពធិ្ីឧទ្ធិសឆ្ង មជ្ឈមណ្ឌល រសវាកម្ម 

សុខុមាលភាព សរូរ�កើ�រហាស យរូថា�៍ ដខ មធិ្ុនា ្នាំ 

២០១១ LDS .org )

គបធានឌ�ៀឌថើរឌែសវែែុជេូហវែ៖ បងប្អអូន បបុស បសី ទាំង ឡាយ រយើង 

មានាក់ៗ មាន ទំនួល ខុស បតរូវ រលើ រសចក្តី សញ្ញា រែើម្ី យល់ ែឹង ពី 

រសចកដេីបតរូវ កា� �បស់ អ្ក ែនទ រ�ើយ បរបមើ ែរូច ជា បពះ អង្គ 

សរ្ងារះ បាន រ្វើ—រឈាង រៅ ជួយ បបសធិទ្ធិព� នធិង រលើកស្លួយ 

អស់ ជន ដែល រៅ ជុំ វិញ រយើង ។

ជា ញឹកញាប់ រយើង មធិន ទទួល បាន ចរម្ើយ ចំរោះ កា� អ្ធិសាឋាន 

ខណៈ រពល រយើង លុត ជង្គង់ ចុះ រនាះ រទ ប៉ុដន្ត ខណៈ រពល រយើង 

កំពុង រែើ� បរបមើ ែល់ បពះ អមាចាស់ នធិង បរបមើ ែល់ ជនទាំង ឡាយ 

ោ ដែល រៅ ជុំ វិញ រយើង ។ ទរងវើ នន កា�បរបមើ នធិង ឧទ្ធិសថាវាយ 

ែ៏ សប្នុ�ស រ្វើ ឲ្យ វិញ្ញាណ រយើង ប�ិសុទ្ យក សំបក រចញ ពី ដកវ 

ដភ្ក ខាង វិញ្ញាណ �បស់ រយើង រ�ើយ របើក ទាវា� នន សាថានសួគ៌ ែល់ 

រយើង ។ តាម�យៈ កា�រ្វើ ជា ចរម្ើយ ចំរោះ កា�អ្ធិសាឋាន �បស់ 

ន�ោ មានាក់ ជា ញឹកញាប់ រយើង �ក រ�ើញ ថា វា ជា ចរម្ើយ 

ចំរោះ ខ្លួន រយើង រៅ វិញ ។

( « Waiting on the Road to Damascus » 

Ensign ឬ Liahona ដខ ឧសភា ្នាំ ២០១១ ទំព័� 

៧6 )

សូមគតឡប់បៅទុំព័រ២០វិញ។

កា� ែក បសង់ បបសាសន៍ �បស់ ដអលរ�ើ� �៉រូបឺត �ី ដ�ល នធិង បបធាន ្រូមា៉ាស រអស ម៉នសុន ( រៅ ខាង 

សាដាំ )

សរូម តាំង ចធិត្ត រ្វើ តាម សកម្មភាព ែរូច ខាង របកាម ក្នុង អំឡនុង សបាដា�៍ ។ សរូម គរូស សញ្ញា ដកង ក្នុង បបអប់ រៅ 

រពល អ្ក បាន រ្វើ សកម្មភាព នីមួយៗ ។

□ រ្វើ សកម្មភាព តាម ដផនកា� ដែល អ្ក បាន ដាក់ រែើម្ី បរបមើ ន�ោមានាក់ ។

□ សរូម ដចកចាយ នរូវ អវី ដែល អ្ក បាន រ�ៀន រៅ ន្ង រនះ អំពី កា�បរបមើ ជាមួយ នឹង បគួសា� ឬ មធិត្តភកដេធិ �បស់ 

អ្ក ។

អាន៖

តាុំងចិត្ត៖

«យៅយពលយ�ើងយ្វើការជាគកុម

...យ�ើងអាចទទួលយជា្ជ័�

កិច្ចការគ្ប់ដបបយ៉ាង។យៅយពល

យ�ើងយ្វើែូយចានាឹះយ�ើងករាចា្់

យចាលភាពទន់យខសោ�របស់មនុស្ស

រានាក់ដែលកុំពុងឈរដ្រានាក់ឯង

និងបយងកើ្ឲ្យរានករាលាុំងននមនុស្ស

ជាយគចើនដែលកុំពុងបយគមើជាមួ�

ោនា»។

ថូរា៉ាសបអសម៉នសុន« Church 
Leaders Speak Out on 
Gospel Values»Ensign 

ខខឧសភាឆ្នាុំ១៩៩៩ទុំព័រ១១៨





២២

«យ�ើងនរងគបាប់អ្ករាល់ោនាយៅក្ញង

្ុំនិ្របស់អ្កនិងយៅក្ញងចិ្្ត

របស់អ្កយដ្�គពឹះវិញ្ញាណ

បរិសុទ្ធដែលនរងសណឋាិ្មកយលើ

អ្កយ�ើ�ដែលនរង្ ង់យៅក្ញង

ចិ ្្តរបស់អ្ក»។

បោលលទ្ិនិងបសចក្្តីសញ្ញា៨:២

៩៖ គបាគស័យទាក្់ទង៖បបញ្ចញមតិបែើយសាដាប់

សរូម ដចកចាយ ជាមួយ បកុម នរូវ �របៀប ដែល អ្ក បាន បរបមើ ន�ោមានាក់ កាល ពី សបាដា�៍ មុន ។

រតើ បពះវ�បធិតាសួគ៌ បាន រឆ្ើយតប កា�អ្ធិសាឋាន �បស់ ខ្នុំ តាម �របៀប ោ ?

« Creating Lift » មាន រៅ រលើ រគ�ទំព័� srs .lds .org/ videos ។ ( ោមន វីរែអរូ ឬ ? 

សរូម អាន ទំព័� ២៣ ) ។

រតើ រយើង អាច សារល់ ចរម្ើយ ចំរោះ កា�អ្ធិសាឋាន �បស់ រយើង តាម �របៀប ោ ? រ�តុអវី បាន ជា កា�សាតាប់ គឺ 

ជា ដផ្ក ែ៏ សំខាន់ រៅក្នុង កា�អ្ធិសាឋាន �បស់ រយើង ?

រោលលទ្ធិ នធិង រសចក្តីសញ្ញា ៨:២ នធិង កា� ែក បសង់ បបសាសន៍ �បស់ បបធាន �័សុល អធិម ណធិលសុន 

( រៅ ខាង សាតាំ )

រ�តុអវី បាន ជា កា�សាតាប់ គឺ ជា ជំនាញ ែ៏ ចាំបាច់ មួយ ? រតើ កា� សាតាប់ រដាយ យក ចធិត្ត ទុក ដាក់ ជួយ រយើង ក្នុង 

កា� ងា� រយើង យា៉ាង ែរូចរម្តច ?

សក្ម្មភាព

ជុំហានទី១៖ សរូម អាន ជា បកុម នរូវ ជំហាន ខាង របកាម រនះ រ�ើយ ពធិភាកសា វា រដាយ សរង្ខប ។

ជុំហានទី២៖ សរូម ឲ្យ សមាជធិក បកុម មានាក់ ឬ ពី� នាក់ បបាប់ ោនា អំពី ឧបសគ្គ ឬ សំណួ� មួយ ដែល ពួករគ មាន ។ សមាជធិក បកុម ែនទ 

រទៀត គួ� ដត ពយាយាម សាតាប់ រដាយ កា� រ្វើ តាម ជំហាន ទាំង រនះ ។

ជុំហានទី៣៖ រៅ រពល បញ្ចប់ សរូម ឲ្យ សមាជធិក បកុម ដែល បាន រឡើង នធិយាយ បបាប់ ថា រតើ ពួក រគ មាន អា�ម្មណ៍ យា៉ាង ោ រៅ រពល 

ដែល បកុម ពធិត ជា បាន ពយាយាម សាតាប់ រនាះ ។

➊
ការយក្ចិត្តទុក្ោក្់

○ ធ្ដោតធលើពាក្យសម្ដបីនិងកាយ

ៃិការរបស់អ្កនិយាយ។

○ កុំរំខាន។

○ កុំអានឬធផញើស្រធៅក្នុងទូរស្្ទរបស់

បងប្អអូន។

➋
ថ្្ងអំណរគុណ

○ ធមើលធៅអ្កធ�ើងនិយាយ។

○ ធប្បើពាក្យខលៃបីៗ�ូចជា«បាទ/

ច៎ាស»«យល់ប្្ម»។

○ អរគុណ�ល់អ្កធ�ើង

និយាយ។

➍
សួរ

○ សួរ៖«ធតើខញនុំយល់ធទ?»

○ ស្ដោប់ធ�ើយរង់ចំចធមលៃើយ។

➌
រំឭក្ធ�ើងវិញ

○ និយាយថ្«ធបើអញ្ចឹងអ្កកំ្ុងណតនិយាយថ្...»

○ បនាទាប់មកនិយាយធ�ើងៃិញនូៃអវបីណ�លអ្កបានឮ។

រាយការណ៍៖

ពិចារណា៖

បមើល៖

ពិភាក្សា៖

អាន៖

ពិភាក្សា៖

«គពលរងអ្កនរងគ្ូវបានគបទាន

ពរជ័�កាលណ្អ្កយរៀនសាតាប់

បនាទាប់មកសាតាប់យែើម្វីយរៀនពវីយក្មងៗ

ឪពុករាតា�នែ្ ូអ្កជិ្ខ្ងនិង

ថ្នាក់ែរកនាុំក្ញងសាសនាចគក

ដែលអវវីៗទាុំងអស់យនាឹះនរងយលើក

កម្ពស់សម្្ភាពយែើម្វីសាតាប់ការ

គបរកសោពវីសាថានយលើ»។

រ័សុលអិមណិលសុន«Listen 
to Learn»Ensignខខ
ឧសភាឆ្នាុំ១៩៩១ទុំព័រ២៤



២៣

«គពឹះវរបិតាសួ្៌យ�ើងឮ

ការអ្ិសាឋានរបស់បុគតាបុគ្វីគទង់

យៅទូទាុំងដ្នែវីដែលទូលអងវរ

សូមអាហារបរិយភា្សយម្ៀកបុំពាក់

បិទបាុំងរាងកា�និងភាពនែ្ែ្អូរ

ដែលយកើ្យចញពវីការរានលទ្ធភាព

្្គ្់្្គង់ខ្លួនឯង»។

ែិនរីប៊ើអាវរិង

«Opportunities to Do 
Good»Ensignឬ
Liahonaខខឧសភាឆ្នាុំ២០១១

ទុំព័រ២២

ការបបងកើតក្រាលាុំងបលើក្

បបសធិន របើ អ្ក មធិន អាច ចរូល រមើល វីរែអរូ បាន រទ សរូម អាន អត្បទ រ�ឿង រនះ វិញ ។

គបធានឌ�ៀឌថើរឌែសវែែុជេូហវែ៖ រែើម្ី ឲ្យ យន្តរហាះ មួយ អាច រហាះ 

រឡើង ពី ែី បាន អ្ក បតរូវ ដត បរងកើត កមាលាំង រលើក ។ រៅ ក្នុង 

�ីោមីក អាកាស កមាលាំង រលើក រកើត រឡើង បាន រៅ រពល ខ្យល់ 

បក់ កាត់ ពី រលើ សាលាប យន្ត រហាះ ក្នុង �របៀប មួយ ដែល រ្វើ ឲ្យ 

សមាព្ ខាង របកាម សាលាប យន្ត រហាះ ខាលាំង ជាង សមាព្ ខាង រលើ 

សាលាប យន្ត រហាះ ។ រៅ រពល ដែល កមាលាំង រលើក រនះ មាន កមាលាំង 

ខាលាំង ជាង កា�ទាញ ចុះ នន ទមងន់ យន្តរហាះ ពី ទំនាញ ដផនែី រនាះ 

យន្ត រហាះ ក៏ រហាះ រឡើង ពី ែី រ�ើយ សរបមច បាន 

កា�រហាះរ�ើ� ។

បសរែៀង ោនា រនាះ ដែ� រយើង បរងកើត កមាលាំង រលើក រៅ ក្នុង ជីវិត ខាង 

វិញ្ញាណ រយើង ។ រៅ រពល កមាលាំង ដែល កំពុង �ុញ រយើង រ្ពះ រៅ 

កាន់ សាថានសួគ៌ ខាលាំងកាលា ជាង កា�ល្លួង នធិង ទុក្ខបពួយ ដែល ទាញ 

រយើង ចុះ រនាះ រយើង អាច រឡើង រ�ើយ រហាះ យា៉ាង ខ្ពស់ រៅ កាន់ 

អោចបក នន វិញ្ញាណ ។

រទាះ ជា មាន រោលកា�ណ៍ ែំណឹង ល្អ ជា របចើន ដែល ជួយ រយើង 

រែើម្ី សរបមច បាន កមាលាំង រលើក ក្តី ខ្នុំ សរូម រផ្តាត ដត រៅ រលើ ចំណុច 

មួយ ជា ពធិរសស ។

កា�អ្ធិសាឋាន !

កា�អ្ធិសាឋាន គឺ ជា រោលកា�ណ៍ មួយ នន ែំណឹង ល្អ ដែល ផ្តល់ នរូវ 

កា� រលើក រឡើង ។ កា�អ្ធិសាឋាន មាន អំោច រលើក រយើង រឡើង ពី 

កា�ខវល់ខាវាយ ខាង រលាកធិយ ។ កា� អ្ធិសាឋាន អាច រលើក រយើង 

រឡើង ខ្ពស់ កាត់ពពក នន ក្តី អស់ សង្ឹម ឬ រសចក្តី ងងឹត ឲ្យ មាន 

ពន្ឺ នធិង រជើង រម� ពណ៌ រខៀវ ។

ព�ជ័យ មួយ នន ព� ជ័យ ែ៏ អសាចា�្យ ជា របចើន នធិង អភ័យ ឯក សធិទ្ 

រ�ើយ បពម ទាំង ឱកាស ទាំង ឡាយ ដែល រយើង មាន ក្នុង នាម ជា 

ករូនរៅ �បស់ បពះ វ�បធិតា សួគ៌ គឺ ថា រយើង អាច ទាក់ទង ជាមួយ 

បទង់ បាន តាម�យៈ កា�អ្ធិសាឋាន ។ រយើង អាច ទរូល រៅ កាន់ បទង់ 

ពី បទពធិរសា្ន៍ ក្នុង ជីវិត រយើង ពី ឧបសគ្គ នធិង ព�ជ័យ 

ទាំងពួង ។ រយើង អាច សាតាប់ រ�ើយ ទទួល កា� ដណនាំ ពី នគ� 

រសរឡសាទាល តាម�យៈ បពះ វិញ្ញាណ ប�ិសុទ្ បគប់ រពល នធិង បគប់ 

ទីកដន្ង ។

( សរូម រមើល រ�ៀរ្ើ� រអសវ អុជែរូ�វ « Prayer and 
the Blue Horizon » Ensign ឬ Liahona ដខ 

មធិ្ុនា ្នាំ ២០០៩ ទំព័� ៥–6 )

សូមគតឡប់បៅទុំព័រ២២វិញ។

កា� ែក បសង់ បបសាសន៍ �បស់ បបធាន �ធិន�ី ប៊ី អាវ�ិង នធិង ដអលរ�ើ� �៉រូបឺត �ី ដ�ល ( រៅ ខាង សាដាំ )

សរូម តាំង ចធិត្ត រ្វើ តាម សកម្មភាព ែរូច ខាង របកាម ក្នុង អំឡនុង សបាដា�៍ ។ សរូម គរូស សញ្ញា ដកង ក្នុង បបអប់ រៅ 

រពល អ្ក បាន រ្វើ សកម្មភាព នីមួយៗ ។

□ សរូម អ្ធិសាឋាន រដាយ ផ្ទាល់ខ្លួន នធិង ជា បកុម បគួសា� រាល់ បពឹក នធិង រាល់ លាងាច ។ សរូម ចំោយ រពល 

បនាទាប់ ពី អ្ធិសាឋាន រែើម្ី សាដាប់ កា�ែឹកនាំ បបកប រដាយ ោ�វភាព ។

□ សរូម ដចកចាយ នរូវ អវី ដែល អ្ក បាន រ�ៀន រៅ ន្ង រនះ អំពី កា�បបាបស័យទាក់ទង ជាមួយ នឹង បគួសា� ឬ 

មធិត្តភកដេធិ �បស់ អ្ក ។

អាន៖

តាុំងចិត្ត៖

«យ�ើងគ្ូវដ្សុុំជុំនួ�ពវី

គពឹះវរបិតាសួ្៌យ�ើងនិងដសវងរក

ករាលាុំងតាមរ�ៈែគ្វា�្ ួនននគពឹះ

រាជបុគតាគទង់្ ឺគពឹះយ�ស៊ូវគ្វីសទ។

ទាុំងយរឿងខ្ងសាច់ឈាមនិងខ្ង

វិញ្ញាណ[យនឹះ]យ្វើឲ្យយ�ើងដគប

កាលា�ជាអ្ក្ ្គ្់្ ្គង់ែ៏យចឹះសុំនច

សគរាប់ខ្លួនយ�ើងនិងអ្ក

ែនទ»។

រ៉ូបឺតឌីខែល«Becoming 
Provident Providers 
Temporally and 
Spiritually»Ensignឬ
Liahonaខខឧសភាឆ្នាុំ២០០៩

ទុំព័រ៧–៨





២៤

«យ�ើងខ្ញុំយជឿយលើការគបគពរ្្តយដ្�

យទៀងគ្ង់»។

រាគតាននបសចក្្តីជុំបនឿ១:១៣

១០៖ បគ្ហាញបសចក្្ីបទៀងគតង់

សរូម ដចកចាយ ជាមួយ បកុម នរូវ ចរម្ើយ សបមាប់ កា�អ្ធិសាឋាន �បស់ អ្ក កាល ពី សបាដា�៍ មុន ។

រ�តុអវី បាន ជា បពះអមាចាស់ សពវ បពះទ័យ អស់ អ្ក ដែល មាន « រសចក្តីរទៀងបតង់ នន ចធិត្ត » ?

« What Shall a Man Give in Exchange for His Soul? » មាន រៅ រលើ 

រគ�ទំព័� srs .lds .org/ videos ។ ( ោមន វីរែអរូ ឬ ? សរូម អាន ទំព័� ២៥ ) ។

រតើ កា� មាន រសចក្តី រទៀង បតង់ មាន ន័យ ែរូរម្តច ? រតើ វិ្ីសាបស្ត តរូច តាច ោ ខ្ះ ដែល មនុសសេ លះ បង់ 

បពលឹង ខ្លួន រែើម្ី ទទួល បាន �បស់ ទាំង ឡាយ រៅក្នុង ជីវិត រនះ ?

មាបតា នន រសចកដេីជំរនឿ ១:១៣ នធិង យ៉រូប ២៧:៥ ( រៅ ខាង សាដាំ )

សក្ម្មភាព

តាម ោក្យ រពចន៍ អ្ក ផ្ទាល់ សរូម ដាក់ ពធិន្នុ ែល់ ខ្លួន អ្ក រលើ ចំណុច ែរូច ខាង របកាម ។

សូមសរបសរបលខមួយបៅខាងមុខោក្្យនីមួយៗបដើម្ីបគ្ហាញថាបតើអ្នក្ប្វើតាមវិ្ីបនឹះញរក្ញាប់ប៉ុណាណា

១=មិនដែល២=យពលខ្ឹះ៣=ញរកញាប់៤=ជានិច្ចកាល

_______១.  ខ្ញុំ រក្សា ការសន្យា ការតាុំងចិត្ត ន្ិង សសចក្្តតីសញ្ញា របស់ ខ្ញុំ ទាុំងអស់ ។

_______២.  ខ្ញុំ ស�ៀងតតង់ទាុំង តសរុង ចុំសោះ អ្តី ដែល ខ្ញុំ ន្ិយាយ ន្ិង ក្្ញង របាយ ការណ៍ ដែល ខ្ញុំ រក្សា ។

_______៣.  ខ្ញុំ ពរុុំ ចង់ ន្ិយាយ បុំស្លើស សែើម្តី ស្្ើឲ្យ សរឿង កាន្់ដត ពិសោះ ស្តាប់ សោះ ស� ។

_______៤.  ខ្ញុំ សង សេ វិញ ន្ូវអ្តីៗ ទាុំងអស់ដែល ខ្ញុំ ខ្តី ស�ើយ មិន្ យក្ របស់ ដែល មិន្ ដមន្ ជា របស់ ខ្ញុំ ស�ើយ ។

_______៥.  ខ្ញុំ សស្មះ តតង់ ទាុំង តសរុង ចុំសោះ ប្តតី តបពន្្ធ ខ្ញុំ ទាុំង ោក្្យ សុំែតី ន្ិង �សង្ើ ។

_______៦.  ខ្ញុំ មិន្ ដែល លួច សទាះ បតី ជា ខ្ញុំ ែឹង ថា គ្មន្ ន្រណា ន្ឹង ចាប់ ខ្ញុំ បាន្ ក្្តតី ។

_______៧.  សពល ខ្ញុំ ស�ើញ របស់ អ្តី ដែល មិន្ ដមន្ ជា របស់ ខ្ញុំ ខ្ញុំ តបេល់ ជូន្ ម្ចាស់ វា វិញ ។

_______៨.  ខ្ញុំ ដតងដត សង តបាក្់ ដែល ខ្ញុំ ខ្តី ជាន្ិច្ ។

សរូម អាន ម៉រូសាយ ៤:២៨ ( រៅ ខាង សាដាំ ) នធិង បបសាសន៍ ែកបសង់ រដាយ ដអលរ�ើ� យ៉រូដសប ប៊ី វុឺតលីន 

( រៅ ទំព័� ២៥ ) ។ រ�តុអវី បាន ជា កា�សងបបាក់ ឬ អាជីវកម្ម ឬ បបាក់ កម្ចី សធិសសេ ( ែរូចជា បបាក់ កម្ចី 

ភី.អ៊ី.រអ�វ ) មាន សា�ៈសំខាន់ អំពី ភាពន្្្្អូ� ផ្ទាល់ខ្លួន ?

សរូម តាំង ចធិត្ត រ្វើ តាម សកម្មភាព ែរូច ខាង របកាម ក្នុង អំឡនុង សបាដា�៍ ។ សរូម គរូស សញ្ញា ដកង ក្នុង បបអប់ រៅ 

រពល អ្ក បំរពញ សកម្មភាព នីមួយៗ ចប់ ៖

□ សរូម ដកលម្អ ចំណុច ទាំង បបាំបី ដែល អ្ក បាន ឲ្យ តនម្ ខាង រលើ ។

□ សរូម ដចកចាយ នរូវ អវី ដែល អ្ក បាន រ�ៀន រៅ ន្ង រនះ អំពី រសចកដេីរទៀងបតង់ ជាមួយ នឹង បគួសា� ឬ មធិត្តភកដេធិ 

�បស់ អ្ក ។

រាយការណ៍៖

ពិចារណា៖

បមើល៖

ពិភាក្សា៖

អាន៖

ពិភាក្សា៖

តាុំងចិត្ត៖

«ខ្ញុំមិនគពមលឹះយចាលសុំែវីដែល

ថ្ខ្លួនខ្ញុំគ្រមគ្ូវយ�ើ�ែរាបែល់ខ្ញុំ

សាលាប់្ ង»។

យ៉ូប២៧:៥

«យ�ើ�យ�ើងចង់ឲ្យអ្ករាល់ោនា

ចងចាុំថ្អ្កណ្មួ�ក្ញង

ចុំយណ្មអ្ករាល់ោនាបានខ្ចវីអវវីពវីអ្ក

ជិ្ខ្ងគ្ូវដ្សងរបស់យនាឹះយៅ

យ្វិញគសបតាមអវវីដែលខ្លួនបាន

សនយោឬពុុំយនាឹះយសា្យទអ្កបាន

គបគពរ្្តអុំយពើបាបយ�ើ�ដគកងអ្ក

អាចយ្វើឲ្យអ្កជិ្ខ្ងរបស់ខ្លួន

គបគពរ្្តអុំយពើបាប្ ងដែរ»។

ម៉ូសាយ៤:២៨



២៥

«យសចក្តវីយទៀងគ្ង់រានន័�ថ្

គ្ូវយ្វើអវវីដែលគ្រមគ្ូវនិងលអែជា

និច្ចមិនថ្យកើ្រានលទ្ធ្ល

ភាលាមៗយ៉ាងណ្យនាឹះយទ។វារាន

ន័�ថ្គ្ូវរានយសចក្តវីសុចរិ្

យចញពវីជយគរៅននែួងគពលរងរបស់

យ�ើងមិនដមនគោន់ដ្ការគបគពរ្្ត

យនាឹះយទប៉ុដន្តអវវីដែលសុំខ្ន់យនាឹះ្ ឺ

ក្ញង្ ុំនិ្និងក្ញងែួងចិ្្តរបស់

យ�ើង។...ការកុ�កបន្តិច

បន្តលួចការយបាកគបាសបន្តិចបន្តលួច

ឬការយកងគបវ័ញ្ចបន្តិចបន្តលួចពុុំដមន

ជាទយងវើសមយ�្ុ្លចុំយពាឹះ

គពឹះអង្គយ�ើ�។...រគ្វាន់ែ៏្ ុំ

បុំ្ុ្ននយសចក្តវីយទៀងគ្ង់្ ឺ

ការរានគពឹះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជានែ

្ូែ៏ស្ិ្យស្រ...[ដែលគទង់

នរង]ែរកនាុំយ�ើងក្ញងគ្ប់អវវីៗ

ដែលយ�ើងយ្វើ»។

យ៉ូខសបប៊ើវុឺតលីន«Personal 
Integrity»Ensignខខ
ឧសភាឆ្នាុំ១៩៩០ទុំព័រ៣០,៣២,

៣៣

បតើមនុស្សនរងយក្អវីបៅដូរឲ្យបានគពលរងខ្លួនវិញ?

បបសធិន របើ អ្ក មធិន អាច ចរូល រមើល វីរែអរូ បាន រទ សរូម អាន អត្បទ រ�ឿង រនះ វិញ ។

អែលឌ�ើររ៉ូឌប៊ីតសី៊ឌហ្គ៖ រៅ បោ មួយ បពះ អង្គ សរ្ងារះ បាន មាន 

បន្អូល សួ� ពួក សធិសសេ បទង់ នរូវ សំណួ� ែរូច ខាង របកាម ៖ « រតើ 

មនុសសេ នឹង យក អវី រៅ ែរូ� ឲ្យ បាន បពលឹង ខ្លួន វិញ ? »

រនះ គឺ ជា សំណួ� មួយ ដែល ឪពុក ខ្នុំ បាន បរបងៀន ខ្នុំ ឲ្យ រចះ 

គធិតគរូ� យា៉ាង ផ្ចធិតផ្ចង់ ជា របចើន ្ នាំ កន្ង មក រ�ើយ ។ រពល ខ្នុំ ្ ំ 

រឡើង ឪពុកមាតាយ ខ្នុំ បាន បបគល់ កា�ងា� ក្នុង ផ្ះែល់ខ្នុំ រ�ើយ 

បង់ជាបបាក់កាសបន្តធិច បន្តលួច រលើ ន្្ កធិច្ចកា� រនាះ ។ ជាញយៗ 

ខ្នុំ បាន របបើបបាស់ លុយ រនាះ រលើស ជាង ៥០ រសន ក្នុង មួយ 

សបាតា�៍ រែើម្ី នឹង រៅ រមើល កុន ។ ក្នុង សម័យ រនាះ សំបុបត 

កុន មាន តនម្ ២៥ រសន សបមាប់រក្មងអាយុ ១១ ្នាំ ។ គឺរៅ 

សល់ ២៥ រសន រទៀតរែើម្ី ទុក  ទធិញ សក� បន្ះ ដែលមួយែុំ 

មានតនម្ ៥ រសន ។ រមើល កុន រដាយ មាន សក� បបាំ បន្ះ ! ខ្នុំ 

មធិន អាច រ្វើ អវី បាន បបរសើ� ជាង រនះ រនាះ រទ ។

អវីៗ បបរសើ� ទាំង អស់ ��រូត ែល់ ខ្នុំ ចរូល ែល់ អាយុ ១២ ្នាំ ។ 

រពល កំពុង ឈ� តបមង់ ជួ� រៅ �រសៀល មួយ ខ្នុំ បាន ែឹង ថា 

សំបុបត សបមាប់ រក្មង អាយុ ១២ ្នាំ គឺ មាន តនម្ ៣៥ រសន 

រ�ើយ រនាះ មាន ន័យ ថា បតរូវ ខាត សក� ពី� បន្ះ រ�ើយ ។ រដាយ 

មធិន ទាន់ បាន របតៀម ខ្លួន រែើម្ី រ្វើ កា� ពលធិកម្ម រនាះ ខ្នុំ បាន 

�ុក�កមរូលរ�តុរដាយបបាប់ ខ្លួន ឯង ៖ « ខ្នុំ រមើល រៅ រៅ ែដែល 

ែរូច ជា សបាតា�៍ មុន ដែ� » ។ បនាទាប់ មក ខ្នុំ បាន រែើ� រៅ មុខ 

រ�ើយ សុំ ទធិញ សំបុបត ដែល មាន តនម្ ២៥ រសន ។ អ្ក គធិត 

លុយ មធិន បាន ប៉បបធិច ដភ្ក រ�ើយ ខ្នុំ ទធិញ បាន សក� បបាំ បន្ះ ពុំ 

ដមន សក� បី បន្ះ រឡើយ ។

រដាយ �ីករាយ នឹង កា� បបបពឹត្ត ខ្នុំ របកាយមក ខ្នុំបាន �ត់ បតឡប់ 

រៅផ្ះ វិញ រែើម្ី នឹង បបាប់ ឪពុក ខ្នុំ អំពី កា�ចំរណញ រនាះ ។ 

រពល ខ្នុំ បាន បបាប់ ោត់ រ�ឿងលម្អធិតរ�ើយ ោត់ មធិន បាន នធិយាយ 

អវី រសាះ ។ រពល ខ្នុំ នធិយាយ ចប់ រ�ើយ ោត់ បោន់ដត សម្ឹង មក 

ខ្នុំ រ�ើយ នធិយាយ ថា « ករូនបបុស រអើយ រតើ ករូន នឹង សុខ ចធិត្ត 

លក់ បពលឹង ករូន សបមាប់ បបាំ រសន ឬ ? » ោក្យ សំែី �បស់ ោត់ 

បាន ចាក់ ទម្នុះ របះែរូង �បស់ រក្មង បបុស អាយុ ១២ ្នាំ ។ វា គឺ 

ជា រមរ�ៀន ដែល ខ្នុំ មធិន អាច បំរភ្ច បាន រឡើយ ។

( « រតើ មនុសសេ នឹង យក អវី រៅ ែរូ� ឲ្យ បាន បពលឹង ខ្លួន វិញ ? » 

Ensign ឬ Liahona ដខ វិច្ធិកា ្នាំ ២០១២ ទំព័� ៣៤ )

សូមគតឡប់បៅទុំព័រ២៤វិញ។





២6

«ចូរអ្ករាល់ោនាពយោយមដសវងរក

យ�ើ�បយគងៀនោនាយៅវិញយៅមកនូវ

ពាក្យសុំែវីននគបាជាញាវាងនវយចញពវី

យសៀវយៅែ៏លអែៗបុំ្ុ្ចូរដសវងរក

ការយរៀនសូគ្្ឺយដ្�សារការ

សិកសោនិងយដ្�សារយសចក្តវីជុំយនឿ

្ង។...ចូរតាុំងយ្�ដ្ឋានមួ�

យ�ើង...យ្�ដ្ឋានននការយរៀន

សូគ្»។

បោលលទ្ិនិងបសចក្្តីសញ្ញា

៨៨:១១៨–១៩

១១៖ ខសវងរក្ការបរៀនសូគត៖ក្ុំណត់ពីក្ខន្ងខដលអ្នក្នរងបៅនិងរបបៀបបដើម្ីបៅដល់ទីបនាឹះ

សរូម ដចកចាយ បទពធិរសា្ន៍ មួយ អំពី រពល ដែល អ្ក បាន បងាហាញ រសចកដេីរទៀងបតង់ កាល ពី សបាដា�៍ មុន ។

រតើ កា�រ�ៀនសរូបត បរងកើត ឲ្យ មាន ឱកាស យា៉ាង ែរូចរមដេច ?

« Education for a Better Life » មាន រៅ រលើ រគ�ទំព័� srs .lds .org/ 
videos ។ ( ោមន វីរែអរូ ឬ ? សរូម អាន ទំព័� ២៩ ) ។

រតើ ដអលរ�ើ� យ៉រូដសប ែបុលយរូ ស៊ីតាទី ចង់ បាន អវី កាល រលាក មាន អាយុ ១៣ ្នាំ ? រតើ រលាក បាន រ្វើ 

ែរូចរមដេច រែើម្ី សរបមច បំណង រនាះ ?

រោលលទ្ធិ នធិង រសចកដេីសញ្ញា ៨៨:១១៨–១១៩ នធិង កា� ែក បសង់ បបសាសន៍ �បស់ បបធាន �្គ�ែុន ប៊ី 

�ុធិងគី្ ( រៅ ខាង សាដាំ )

រតើ អ្ក ធាលាប់ បាន ទទួល គំនធិត នធិង កា�បំផុសគំនធិត អវី ខ្ះ ពី បពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ ទាក់ទង នឹង កា�ដកលម្អ ជីវិត 

�បស់ អ្ក ?

សក្ម្មភាព—ការបបងកើត«បបសក្ក្ម្មជីវិត»

ជុំហានទី១៖ អាន កា� ែក បសង់ បបសាសន៍ �បស់ បបធាន �ធិន�ី ប៊ី អាវ�ិង ( រៅ ទំព័� ២៧ ) ។ បពះអមាចាស់ មាន ដផនកា� សបមាប់ 

អ្ក ។ បទង់ បាន បបទានព� អ្ក ឲ្យ មាន អំរោយទាន នធិង រទពរកាសល្យ ពធិរសសៗ ដែល នឹង អនុញ្ញាត ឲ្យ អ្ក ដបបកាលាយ ជា អវី បគប់ 

យា៉ាង ដែល បទង់ មាន បពះរាជ បំណង ឲ្យ អ្ក ដបបកាលាយ ។ អ្ក អាច បំរពញ របសកកម្ម �បស់ អ្ក រៅ រលើ ដផនែី រនះ បបសធិនរបើ អ្ក មាន 

ភាពឧសសា�៍ពយាយាម ក្នុង កា�ដសវងយល់ រ�ើយ រោ�ពបបតធិបត្តធិ តាម បពះឆន្ៈ ដែល បទង់ មាន សបមាប់ អ្ក ។

ជុំហានទី២៖ សរូម រឆ្ើយ សំណួ� ខាង របកាម រែើម្ី ចាប់រផដេើម បរងកើត ទសសេនវិស័យ ឬ « របសកកម្ម ជីវិត » �បស់ អ្ក ។ រៅ សបាដា�៍ 

របកាយ អ្ក នឹង មាន ឱកាស ដចកចាយ « របសកកម្ម ជីវិត » �បស់ អ្ក ជាមួយ បកុម ។

បបសក្ក្ម្មជីវិតរបស់ខ្ញុំ

បតើខ្ញុំចង់កាលាយជាអវីបៅគបាុំឆ្នាុំបទៀត?

បែតុអវី?

បតើជុំនាញចុំបណឹះដរងឬបទពិបសា្ន៍ណាខ្ឹះខដលខ្ញុំចាុំបាច់គតូវរានបដើម្ីបៅដល់ទីបនាឹះបាន?

រាយការណ៍៖

ពិចារណា៖

បមើល៖

ពិភាក្សា៖

អាន៖

ពិចារណា៖

«យ�ើងរានទុំនួលខុសគ្ូវយ�ើ�

និងឧបស្្គយែើម្វីបានកដន្ងយៅ

ក្ញងពិភពននអាជវីវកម្មវិទយោសាគស្ត

រដ្ឋាភិបាលយវជ្សាគស្តការអប់រំ

និងវិជាជាជវីវៈដែលរាន

អ្្គបយយជន៍ទូទាុំងពិភពយលាក

ែនទយទៀ្។យ�ើងរានកា្ពវកិច្ច

យែើម្វី�វរក�វឺននែនិង្ ុំនិ្របស់

យ�ើងឲ្យពូដកក្ញងការគ្រននពិភព

យលាកសគរាប់ជាពរជ័�ែល់

មនុស្សយលាកទាុំងអស់»។

ែ្រដុនប៊ើែុិង្្ី«A City 
upon a Hill»Ensignខខ
ក្ក្កដ្ឆ្នាុំ១៩៩០ទុំព័រ៥



២៧

«ចូរទូលសូមឲ្យគពឹះវិញ្ញាណនរង

បគ្ហាញអ្កអុំពវីកិច្ចការដែល

គពឹះអរាចាស់សពវគពឹះទ័�ឲ្យអ្ក

យ្វើ។ដ្ក់ដ្នការយែើម្វីយ្វើកិច្ចការ

យនាឹះ។សនយោនរងគទង់ថ្អ្កនរង

យោរពគប្ិប្្តិ។យ្វើសកម្មភាព

យដ្�រានការយប្ជាញាចិ្្តរ�ូ្ែល់

អ្កបានយ្វើតាមអវវីទាុំងអស់ដែល

គទង់គតាស់បគ្រប់ឲ្យអ្កយ្វើ។

បនាទាប់មកអ្ិសាឋាន...យែើម្វី

ែរងអុំពវីអវវីដែលអ្កអាចយ្វើបនាទាប់

យទៀ្»។

ែិនរីប៊ើអាវរិង«Act in All 
Diligence»Ensignឬ
Liahonaខខឧសភាឆ្នាុំ២០១០

ទុំព័រ៦៣

សរូម តាំង ចធិត្ត រ្វើ តាម សកម្មភាព ែរូច ខាង របកាម ក្នុង អំឡនុង សបាដា�៍ ។ សរូម គរូស សញ្ញា ដកង ក្នុង បបអប់ រៅ 

រពល អ្ក បាន រ្វើ សកម្មភាព នីមួយៗ ។

□ បំំរពញ តាម រោលរៅ ខាង របកាម រ�ើយ បតួតពធិនធិត្យ សកម្មភាព ។

□ បញ្ចប់ កា�ស�រស� « របសកកម្ម ជីវិត » �បស់ អ្ក �ួច ពធិភាកសា អំពី វា ជាមួយ បកុមបគួសា� �បស់ អ្ក ។

□ សរូម ឲ្យ ន�ោមានាក់ រ្វើ ជា អ្ក ផដេល់ បបឹកសា រ�ើយ ោត់ រពល ជួប ។

សក្ម្មភាព—ការបបងកើតបោលបៅ

ជុំហានទី១៖ អាន កា� ែក បសង់ បបសាសន៍ �បស់ បបធាន ហារវើែ ែបុលយរូ �ឹនរ្ើ� ( រៅ ខាង សាដាំ ) ។ តាម�យៈ រោលរៅ រនាះ 

រសចកដេីសង្ឹម �បស់ រយើង បាន បំដផ្ង រៅ ជា សកម្មភាព ។

រោលរៅ គួ�ដត ៖

 ១. ជាក់លាក់ រ�ើយ អាច វាស់ដវង បាន ។

 ២. ស�រស� វា ទុក រ�ើយ ដាក់ រៅ កដន្ង ដែល អ្ក អាច រមើល រ�ើញ យា៉ាង រហាចោស់ រាល់ ន្ង ។

 ៣. កំណត់ រពលរវលា នន កា�សរបមចបាន ។

 ៤. មាន សកម្មភាព ជាក់លាក់ រែើម្ី សរបមច បាន រោលរៅ រនាះ ។

 ៥. បតួតពធិនធិត្យ រាយកា�ណ៍ នធិង រ្វើ បច្ចនុប្ន្ភាព ជា បបចាំ ។

ជុំហានទី២៖ សរូម ស�រស� រោលរៅ ពី� ឬ បី រៅ រលើ បកដាស មួយ សន្ឹក រទៀត ដែល នឹង ជួយ អ្ក ឲ្យ សរបមច បាន របសកកម្ម ជីវិត 

�បស់ អ្ក ។ សរូម រ្វើតាម ឧទា��ណ៍ ខាង របកាម ។ បធិទ បកដាស រៅ ទីកដន្ង ដែល អ្ក អាច រមើល រ�ើញ វា រាល់ ន្ង ។

បោលបៅ បែតុអវី?

ជុំហានជាក្់លាក្់ៗ

បដើម្ីសបគមចបាន

បោលបៅ

បនាទាត់បពលបវលា

បតើខ្ញុំនរងរាយការណ៍ពី

ភាពរីក្ចបគមើនរបស់ខ្ញុំ

បៅកាន់នរណា?

ឧទា��ណ៍ ៖ អាន 

បពះគម្ពី� ម�មន ៣០ នាទី 

ជា រ�ៀង រាល់ ន្ង ។

រែើម្ី ឲ្យ ខ្នុំ អាច មាន 

កា�ែឹកនាំ ពី 

បពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ ជា 

រ�ៀង រាល់ ន្ង ។

១. ភាញាក់ រឡើង រៅ រមា៉ាង 

6:៣០ បពឹក ជា 

រ�ៀងរាល់ន្ង ។

២. អាន ពី មុន ទទួលទាន 

អាហា� រពល បពឹក ។

៣. កត់បតា 

ភាព�ីកចរបមើន �បស់ ខ្នុំ រៅ 

រលើ តារាង ។

ខ្នុំ នឹង វាយតនម្ 

ភាព�ីកចរបមើន �បស់ ខ្នុំ 

រាល់ យប់ ពី មុន ចរូល 

សបមាក ។

ខ្នុំ នឹង ដចកចាយ តារាង 

ភាព�ីកចរបមើន �បស់ ខ្នុំ 

ជាមួយ សមាជធិក បគួសា� 

រាល់ ន្ង អាទធិត្យ ។

តាុំងចិត្ត៖

«យនឹះ្ ឺជាែុំណរងលអែននការដគបចិ្្ត

យ�ើ�យ�ើងគ្ូវដគបចិ្្តយ�ើ�

យដ្ឹះគសា�បញ្ហា។គបាកែ

ណ្ស់ែុំយណើរការននការដគបចិ្្ត

ការបយងកើ្ការតាុំងចិ្្តនិងការដ្ក់

យោលយៅ្ ួរដ្ជាសកម្មភាពឥ្

ឈប់ឈរ។...ខ្ញុំសូមឲ្យអ្ក

តាុំងចិ្្តយ្វើតាមការអនុវ្្តយនឹះ»។

ហាបវើដដបុលយូែរនប្ើរ«The 
Dauntless Spirit of 
Resolution»

(ការគបជុុំ្ម្មនិដ្ឋានសាក្លវិទយាល័យ

គពិក្ហាុំយ៉ង់នថងៃទី៥ខខមក្រាឆ្នាុំ

១៩៩២)ទុំព័រ២speeches 
.byu .edu



២៨

១១៖ ខសវងរក្ការបរៀនសូគត

«កាលខ្ញុំជា�ុវមជ្ិមវ័�ខ្ញុំបាន

ដសវងរកែុំបូនាមានមកពវីឪពុករាដា�ខ្ញុំ

និងពវីអ្កឲ្យែុំបូនាមានែ៏យសាមាឹះគ្ង់

និងដែលទុកចិ្្តបាន។រានាក់្ ឺ

អ្កែរកនាុំបពវជិ្ភាពយ�ើ�រានាក់

យទៀ្្ ឺគ្ូបយគងៀនដែលរាន

ជុំយនឿចិ្្តយលើខ្ញុំ។...សូម

យគជើសយរើសអ្ក្ ្ល់គបរកសោយដ្�

ការអ្ិសាឋានជាអ្កដែលរាន

ែួងចិ្្តចង់ឲ្យអ្ករាន

សុខុរាលភាពខ្ងវិញ្ញាណលអែ។

រ៉ូបឺតឌីខែល«Meeting 
the Challenges of 
Today’s World»
EnsignឬLiahonaខខវិច្ិកា

ឆ្នាុំ២០១៥ទុំព័រ៤៦

សក្ម្មភាព—ការខសវងរក្អ្នក្ផ្ល់គបរក្សា

ជុំហានទី១៖ អាន កា� ែក បសង់ បបសាសន៍ �បស់ ដអលរ�ើ� �៉រូបឺត �ី ដ�ល ( រៅ ខាង សាដាំ ) ។ មាន អ្ក ផដេល់ បបឹកសា បបរភទ ខុស 

ោនា ។ អ្ក អាច បតរូវកា� ន�ោមានាក់ ដែល មាន បទពធិស្ន៍ របចើន រែើម្ី រឆ្ើយ សំណួ� �បស់ អ្ក—ជា អ្ក ដែល បាន រ្វើ កធិច្ចកា� ដែល អ្ក 

ចង់ រ្វើ ។ អ្ក ផដេល់ បបឹកសា មួយ បបរភទ រទៀត អាច ជា មធិត្តភកដេធិ សុច�ិត ឬ សមាជធិក បគួសា� ។ ទាំងរនះ គឺ ជា មនុសសេ ដែល សុខ ចធិត្ត 

ចំោយ រពល របចើន រលើកទឹកចធិត្ត អ្ក ឲ្យ រ្វើ កា�ផ្លាស់បដេអូ� ក្នុង ជីវិត នធិង ឲ្យ អ្ក មាន កា�ទទួលខុសបតរូវ រែើម្ី �ីកចរបមើន រៅ មុខ ។

ជុំហានទី២៖ គធិត អំពី ជំនួយ ដែល អ្ក បតរូវកា� ។ សរូម ស�រស� បញជី រឈាមះ មនុសសេ ដែល អាច រ្វើ ជា អ្ក ផដេល់ បបឹកសា �បស់ អ្ក ។ សរូម 

ពធិចា�ោ រ�ើយ អ្ធិសាឋាន ទរូល សួ� អំពី បញជី រឈាមះ រនាះ ។

ជុំហានទី៣៖ រឆ្ើយ សំណួ� ខាង របកាម រែើម្ី ចាប់រផដេើម ទំនាក់ទំនង ជាមួយ អ្ក ផដេល់ បបឹកសា មានាក់ ។ រែើម្ី អរញជើញ ន�ោមានាក់ ឲ្យ រ្វើ 

ជា អ្ក ផដេល់ បបឹកសា �បស់ អ្ក អ្ក អាច សួ� រដាយ សាមញ្ញ ថា « ខ្នុំ កំពុង ពយាយាម រ្វើ កា�ផ្លាស់បដេអូ� ក្នុង ជីវិត ខ្នុំ ។ រតើ អ្ក នឹង មាន ឆន្ៈ 

រែើម្ី ជួយ ខ្នុំ ឬ រទ ?

អ្នក្ផ្ល់គបរក្សា។

បតើអ្នក្ចង់ឲ្យនរណាប្វើជាអ្នក្ផ្ល់គបរក្សារបស់អ្នក្?

បតើអ្នក្នរងសូមឲ្យោត់ប្វើជាអ្នក្ផ្ល់គបរក្សាអុំពីអវី?

បតើអ្នក្អាចជួបបដើម្ីខចក្ចាយអុំពី«បបសក្ក្ម្មជីវិត»និងបោលបៅបៅបពលណា?

បតើអ្នក្ចង់ជួបអ្នក្ផ្ល់គបរក្សារបស់អ្នក្ញរក្ញាប់ប៉ុណាណា?

ជុំហានទី៤៖ សរូម ចងចាំ ថា អ្ក មាន កា�ទទួលខុសបតរូវ រលើ « របសកកម្ម ជីវិត » �បស់ អ្ក ។ រៅ រពល អ្ក ជួប ជាមួយ អ្ក ផដេល់ 

បបឹកសា �បស់ អ្ក ៖

◦ ពធិនធិត្យ រមើល រឡើងវិញ រលើ ភាព�ីកចរបមើន �បស់ អ្ក ។

◦ ពធិនធិត្យ រឡើង វិញ រលើ ឧបសគ្គ ចំរោះ ភាព�ីកចរបមើន �បស់ អ្ក នធិង អវី ដែល អ្ក នឹង រ្វើ រែើម្ី យកឈ្ះ រលើ ឧបសគ្គ ទាំងរនាះ ។

◦ ពធិនធិត្យ រឡើង វិញ ជា ពធិរសស អវី ដែល អ្ក ដាក់ ដផនកា� រែើម្ី រ្វើ ពី មុន អ្ក ជួប ជាមួយ អ្ក ផដេល់ បបឹកសា �បស់ អ្ក មដេង រទៀត ។
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ការអប់រំសគរាប់ជីវិតដ៏ល្អគបបសើរ

បបសធិន របើ អ្ក មធិន អាច ចរូល រមើល វីរែអរូ បាន រទ សរូម អាន អត្បទ រ�ឿង រនះ វិញ ។

អែលឌ�ើរយ៉ូអសបេបុលយូស៊ីតាទវី៖ កាល ខ្នុំ អាយុ ១៣ ្នាំ ខ្នុំ បាន 

�ស់រៅ ក្នុង តំបន់ ែ៏ បកីបក បំផុត ក្នុង បបរទស រកនយា៉ា ។ 

បបជាជន រៅ ទីរនាះ ពុំ មាន បទព្យសម្ត្តធិ របចើន រនាះ រទ ។ ប៉ុដន្ត 

អ្ក ទាំងឡាយ ដែល ហាក់ែរូចជា មាន លទ្ភាព រ្វើ អវីៗ ដែល 

មនុសសេែនទរទៀត ឲ្យ តនម្ រនាះ គឺ ជា អ្ក ដែល មាន កា�អប់�ំ 

ខ្ពស់ ។ ខ្នុំ បាន រ�ើញ ថា កា�អប់�ំ គឺ ជា ករូនរសា នាំ រៅ �ក ជីវិត 

កាន់ដត បបរសើ� មួយ ។

ខ្នុំ បាន បន្ត មាន គំនធិត រនាះ ដែល ឲ្យ ខ្នុំ រៅ ជួប នធិយាយ ជាមួយ 

នាយក សាលា មួយ ដែល ខ្នុំ ពធិតជា ចង់ ចរូលរ�ៀន រៅ ទី រនាះ ។ ខ្នុំ 

បាន បតរូវកា� កង់ �បស់ ឪពុក ខ្នុំ រែើម្ី ជធិះ រៅ កាន់ សាលា រនាះ 

ដែល វា ស៊ី រពល អស់ កន្ះ ន្ង ។ ខ្នុំ មធិន ដែល រចញ ពី ភរូមធិ �បស់ ខ្នុំ 

រទ ។ ខ្នុំ ពុំ នធិយាយ ភាសាអង់រគ្ស បាន ល្អ រនាះ រទ រ�ើយ 

នាយក សាលា រនាះ គឺ ជា ជនជាតធិ ដស្ក ស ។ ខ្នុំ ពុំ ដែល ធាលាប់ 

បាន នធិយាយ រដាយ ផ្ទាល់ ជាមួយ ជនជាតធិ ដស្ក ស ពី មុន មក រទ 

ែរូរច្ះ គំនធិត រនះ រ្វើ ឲ្យ ខ្នុំ មាន កា�ភ័យខាលាច ។

មាន អវី មួយ ក្នុង ខ្លួន ខ្នុំ បាន បន្ត ជំ�ុញ ខ្នុំ រ�ើយ បបាប់ ថា ខ្នុំ គួ�ដត រ្វើ 

ែរូចរនះ ែរូរច្ះ ខ្នុំ ក៏ បាន រៅ ជួប នាយក សាលា រនាះ ។ រៅ រពល 

ខ្នុំ រមើល រៅ ោត់ ខ្នុំ អាច រ�ើញ ថា ោត់ ភា្ក់រផ្អើល ដែល រ�ើញ 

យុវជន �រូបរនះ ឈ� រៅ ចំរោះ ោត់ ហាក់ែរូចជា ទាហាន ។ ោត់ 

មាន ដកវដភ្ក បសទន់ ែរូរច្ះ វា បាន រ្វើ ឲ្យ ខ្នុំ មាន ភាពកាលាហាន ។ 

ខ្នុំ បាន បបាប់ ោត់ ថា ខ្នុំ ពធិត ជា ចង់ ចរូល រ�ៀន រៅ សាលា រនះ 

រ�ើយ ខ្នុំ នឹង �ីករាយ បំផុត បបសធិនរបើ ោត់ ទទួល យក ខ្នុំ ។ ោត់ 

ក៏ បាន តប ថា « ចាំ រមើល លទ្ផល នន កា�រ្វើ រតស្ត សធិន » ។ ខ្នុំ 

បាន រោល ថា « អ�គុណ រលាក នាយក » ។ មធិន បាន បួន 

នាទី ផង ខ្នុំ បាន រចញ ពី កា�ិយាល័យ �បស់ ោត់ ។

អំឡនុង បួន នាទី ដែល ខ្នុំ បាន ចំោយ ក្នុង កា�ិយាល័យ រនាះ ពធិត 

ជា បោ ែ៏ មាន អត្ន័យ ក្នុង ជីវិត ខ្នុំ ។ ខ្នុំ គឺ ជា សធិសសេ ដត មានាក់ គត់ 

ដែល រចញ ពី សាលាបឋមសធិកសា �បស់ ខ្នុំ ដែល បតរូវបាន 

របជើសរ�ើស ឲ្យ ចរូល រ�ៀន ក្នុង សាលា ែ៏ មាន គុណភាព បំផុត ក្នុង 

តំបន់ �បស់ រយើង ។ រ�តុកា�ណ៍ ដែល បុ�ស ែ៏ សប្នុ�ស មានាក់ 

រនះ បាន ផដេល់ ឱកាស ឲ្យ ខ្នុំ បាន រ្វើ ឲ្យ ខ្នុំ មាន កា�ែឹងគុណ រ�ើយ 

វា បាន បំផុសគំនធិត ខ្នុំ ឲ្យ បបឹងដបបង រែើម្ី កាលាយ ជា សធិសសេ រឆ្ើម រៅ 

ក្នុង ថានាក់ ។

កា�ណ៍ រនាះ បាន របើក ឱកាស ្ ្មី ឲ្យ ខ្នុំ បន្ត រៅ សាលា មាន 

គុណភាព ល្អ មួយ រទៀត រ�ើយ បនាទាប់ មក រ�ៀបចំ ខ្លួន រ�ៀន 

សាកលវិទយាល័យ ។ កា�អប់�ំ �បស់ ខ្នុំ រ្វើ ឲ្យ ខ្នុំ អាច ជួប ភ�ិយា 

�បស់ ខ្នុំ រៅ សាកលវិទយាល័យ ។ វា បាន រ្វើ ឲ្យ ខ្នុំ �ក បាន កា�ងា� 

មួយ រ្វើ រៅ ទីបកុង ។ កាល កំពុង �ស់រៅ នណ�៉រូប៊ី រយើង បាន ជួប 

អ្ក ផសេពវផសាយសាសនា ជា សាវាមីភ�ិយា មួយ គរូ ដែល បាន 

អរញជើញ ពួក រយើង រៅ រលង ផ្ះ �បស់ ពួករគ ជា ទី ដែល រយើង មាន 

កា�បបជុំ នានា ជាមួយ អ្ក ទាំងឡាយ ដែល ជា សមាជធិក 

សាសនាចបក ។ បបសធិនរបើ ខ្នុំ ពុំ បាន �ស់រៅ នណ�៉រូប៊ី រៅ រពល 

រនាះ រទ ខ្នុំ ក៏ ពុំ ដែល សារល់ ែំណឹងល្អ ដែ� ។ រ�តុកា�ណ៍ ដែល 

ខ្នុំ មាន កា�ងា� ែ៏ ពធិតបបាកែ មួយ បាន រ្វើ ឲ្យ ខ្នុំ អាច បរបមើ រៅ ក្នុង 

សាសនាចបក ។

ខ្នុំ ដ្្ង ទីបនាទាល់ ថា កា�អប់�ំ គឺ ជា ករូនរសា នាំ រៅ �ក 

ភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន ។ វា នឹង ផដេល់ មរ្យាបាយ ជា របចើន រែើម្ី ឲ្យ 

អ្ក អាច ផ្គត់ផ្គង់ ខ្លួន អ្ក ខាង សាច់ឈាម នធិង កាលាយ ជា មនុសសេ 

មាន ភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន ខាង វិញ្ញាណ ផងដែ� ។

សូមគតឡប់បៅទុំព័រ២៦វិញ។





៣០

«យៅក្ញងពិ្វីបរិសុទ្ធយនាឹះអុំណ្ច

ននគពឹះគ្ូវបានសដម្ងឲ្យ

យ�ើញ»។

បោលលទ្ិនិងបសចក្្តីសញ្ញា

៨៤:២០

១២៖ ទទួលពិ្ីបរិសុទ្ននគពឹះវិហារបរិសុទ្

សរូម ដចកចាយ កថាខណ្ឌ នន « របសកកម្ម ជីវិត » �បស់ អ្ក បបសធិនរបើ អ្ក របជើសរ�ើស រ្វើ ែរូចរនាះ ។

រតើ អវី ខ្ះ ដែល សំខាន់ បំផុត សបមាប់ អ្ក ?

« Doing What Matters Most » មាន រៅ រលើ រគ�ទំព័� srs .lds .org/ 
videos ។ ( ោមន វីរែអរូ ឬ ? សរូម អាន ទំព័� ៣១ ) ។

រតើ មាន អវី ដែល បងាអាក់ រយើង ពី ភាព�ីកចរបមើន ? រតើ ពធិ្ីប�ិសុទ្ នន ែំណឹងល្អ អាច ជួយ រយើង បាន តាម �របៀប 

ោ ?

រោលលទ្ធិ នធិង រសចក្តី សញ្ញា ៨៤:២០ នធិង កា� ែក បសង់ បបសាសន៍ �បស់ បបធាន ប៊យែ៍ រ� ផ្កកឺ 

( រៅ ខាង សាតាំ )

រៅ រពល រយើង ខធិតខំ រ្វើ ជា មនុសសេ ខ្លួន ទីពឹង ខ្លួន រ�តុអវី បាន ជា សំខាន់ ដែល បតរូវ មាន ភាពសក្តធិសម រែើម្ី 

ចរូល បពះវិហា�ប�ិសុទ្ ?

សក្ម្មភាព

ជុំហានទី១៖ សរូម អាន ជាមួយ នែគរូ នរូវ កា� ែក បសង់ បបសាសន៍ �បស់ ដអលរ�ើ� �វីន្ធិន អធិល �ុក ( រៅ ខាង សាដាំ ) នធិង បទគម្ពី� 

ខាង របកាម រនះ ។ សរូម គរូស បនាទាត់ ពី របកាម ព�ជ័យ ដែល បាន សនយា ែល់ អស់ អ្ក ដែល ថាវាយបង្គំ រៅ ក្នុង បពះវិហា�ប�ិសុទ្ ។

«យ�្ុែូយចានាឹះយ�ើ�យៅក្ញងពិ្វីបរិសុទ្ធទាុំងឡា�ននបពវជិ្ភាពែ៏្ ុំជាងយនឹះយនាឹះអុំណ្ចននគពឹះគ្ូវបានសដម្ងឲ្យយ�ើញ»

(្និងស៨៤:២០)។

«យ�ើ�សូមឲ្យពួកយ្អាចបាន្ ុំយ�ើងក្ញងគទង់យ�ើ�ទទួលនូវភាពយពារយពញននគពឹះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយ�ើ�បានយរៀបចុំតាម

គករ្្យវិន័�ទាុំងឡា�យ�ើ�បានយរៀបចុំយែើម្វីបានអវវីៗដែលគ្ូវការគ្ប់មុខ»(្និងស១០៩:១៥)។

«យ�ើ�កាលណ្រាគស្តរបស់គទង់គបគពរ្្តរំលង្ឺពួកយ្ណ្មួ�ក៏យដ្�យនាឹះសូមឲ្យពួកយ្្ ប់ដគបចិ្្តយ�ើ�វិលមករក

គទង់វិញយ�ើ�សូមឲ្យបានគបកបយដ្�្ ុណចុំយពាឹះគពឹះយនគ្របស់គទង់យ�ើ�បានសាងយ�ើងវិញចុំយពាឹះគពឹះពរទាុំងឡា�

ដែលគពឹះអង្គបានដ្ងតាុំងយ�ើងយែើម្វីចាក់មកយលើពួកអ្កដែលនរងយោរពយកា្ដគកងែល់គពឹះអង្គយៅក្ញងែុំណ្ក់គទង់»(្

និងស១០៩:២១)។

«យ�ើ�ទូលបង្គុំទាុំងអស់ោនាសូមែល់គពឹះអង្គឱគពឹះវរបិតាែ៏បរិសុទ្ធយអើ�សូមឲ្យពួកអ្កបយគមើរបស់គទង់អាចបានយចញពវី

ែុំណ្ក់យនឹះយៅគបដ្ប់យដ្�គពឹះយចសាដារបស់គទង់យ�ើ�សូមឲ្យគពឹះនាមរបស់គទង់អាចបានយៅក្ញងពួកយ្យ�ើ�សូមឲ្យសិរី

លអែរបស់គទង់យៅជុុំវិញពួកយ្យ�ើ�ពួកយទវតារបស់គទង់ដែរកសោពួកយ្»(្និងស១០៩:២២)។

«ទូលបង្គុំទាុំងអស់ោនាសូមែល់គពឹះអង្គឱគពឹះវរបិតាែ៏បរិសុទ្ធយអើ�...សូមកុុំឲ្យយគ្ឿងសគសាតាវុ្បានយ្វើយ�ើងទាស់និង

ពួកយ្បានលូ្លាស់យ�ើ�»(្និងស១០៩:២៤–២៥)។

ជុំហានទី២៖ សរូម ពធិចា�ោ រដាយ ផ្ទាល់ខ្លួន ថា « រតើ ខ្នុំ ចាំបាច់ បតរូវ ផ្លាស់បដេអូ� អវី ខ្ះ ក្នុង ជីវិត ខ្នុំ រែើម្ី ចរូល�ួម ក្នុង ពធិ្ីប�ិសុទ្ នន 

បពះវិហា�ប�ិសុទ្ បាន កាន់ដត ញឹកញាប់ ?

  

  

 

រាយការណ៍៖

ពិចារណា៖

បមើល៖

ពិភាក្សា៖

អាន៖

ពិភាក្សា៖

«គពឹះអរាចាស់នរងគបទានពរែល់

យ�ើងយៅយពលយ�ើងយ្វើពិ្វីបរិសុទ្ធ

ែ៏ពិសិែ្ឋននគពឹះវិហារបរិសុទ្ធ។

ពរជ័�ទាុំងឡា�ដែលរានយៅ

ទវីយនាឹះ្ឺពុុំរានដែនកុំណ្់

ចុំយពាឹះដ្ការបយគមើក្ញងគពឹះវិហារ

បរិសុទ្ធរបស់យ�ើងយនាឹះយទ។យ�ើង

នរងទទួលបានពរជ័�ចុំយពាឹះគ្ប់

កិច្ចការរបស់យ�ើងទាុំងអស់។

យ�ើងនរងរានសិទ្ធិយែើម្វីសូមឲ្យគពឹះ

អរាចាស់�កគពឹះទ័�ទុកដ្ក់យលើ

កិច្ចការយ�ើងទាុំងខ្ងវិញ្ញាណនិង

ខ្ងសាច់ឈាម»។

ប៊យបខផាក្ក្ឺ,The Holy 
Temple(ឆ្នាុំ១៩៨០)ទុំព័រ

១៨២



៣១

ការប្វើអវីៗខដលសុំខាន់ជាងប្បុំផុត

បបសធិន របើ អ្ក មធិន អាច ចរូល រមើល វីរែអរូ បាន រទ សរូម អាន អត្បទ រ�ឿង រនះ វិញ ។

ែ្កែតាថាធថិបបាយ៖ មាន យន្ត រហាះ មួយធាលាក់ រៅ �ែ្ឋ �្អូ�ីដា នា រាបតី ែ៏ 

ងងឹត មួយក្នុង ដខ ្្អូ ។ មានមនុសសេ ជាង ១០០ នាក់ បាន 

សាលាប់ ។ កា� ធាលាក់ រនាះ បោន់ដត មាន ចមាងាយ ២០ ដម៉ល ពី ទី 

សុវត្ធិភាព ប៉ុរោណះ ។

គបធានឌ�ៀឌថើរឌែសវែែុជេូហវែ៖ បនាទាប់ ពី ឧប្ទ្វរ�តុ រនាះ ពួក អ្ក 

រស៊ីប អរងកត បាន ពយាយាម កំណត់ ពី បុពវរ�តុ ។ កា� ចុះ ចត 

រនាះ តាម ពធិត បាន ចុះ ចត រដាយ បតឹម បតរូវ រទ ។ មា៉ាស៊ីន យន្ត 

រហាះ ក៏ មាន លក្ខណៈ បរច្ចក រទស ល្អឥត រខាចាះ ដែ� ។ អវីៗ ទាំង 

អស់ ែំរណើ� កា� បតឹម បតរូវ—រលើក ដលង ដត រ�ឿង មួយ ប៉ុរោណះ ៖ 

អំពរូល រភ្ើង មួយ បាន រឆះ ខរូច ។ អំពរូល រភ្ើង ែ៏ តរូច រនាះ—មាន 

តនម្ ដត ២០ រសន ប៉ុរោណះ —បាន បរងកើត ឲ្យ មាន បពឹត្តធិកា�ណ៍ 

ជា លំដាប់លំរដាយ ដែល ទីបំផុត នាំ រៅ �ក រ�តុកា�ណ៍ នន 

មនុសសេ សាលាប់ ែ៏ �ន្ត់ ែល់ ជាង ១០០ នាក់ ។

បបាកែោស់ កា� ខរូច អំពរូល មធិន បាន បងក ឲ្យ មាន បញ្ហា រនាះ រទ 

វា រកើត រឡើង រដាយសា�ដត ស�រសវិក រលើ យន្ត រហាះ រផ្តាត យក 

ចធិត្ត ទុក ដាក់ រៅ រលើ អវីៗ ដែល ហាក់ ែរូច ជា សំខាន់ ក្នុង រពល រនាះ 

រ�ើយ រភ្ច ពី អវី ដែល សំខាន់ បំផុត រនាះ វិញ ។

ទំរនា� ចធិត្ត នធិង កា� រផ្តាត អា�ម្មណ៍ រៅ រលើ អវី ដែល មធិន សរូវ សំខាន់ 

រនាះ គឺ មធិន ដមន មាន ដត ចំរោះ អ្ក របើក យន្ត រហាះ រនាះ រទ គឺ 

មាន ចំរោះ មនុសសេ បគប់ ោនា ។ រយើង ទាំង អស់ ោនា មាន 

ហានធិភ័យ ។ . . . រតើ គំនធិត នធិង ែួង ចធិត្ត �បស់ អ្ក បាន រផ្តាត ដត 

រលើ រ�ឿង ដែល សំខាន់ ដត ក្នុង មួយ �យៈ ខ្ី ឬ រផ្ដាត រៅ រលើ រ�ឿង 

ដែល សំខាន់ បំផុត ?

( « We Are Doing a Great Work and 
Cannot Come Down » Ensign ឬ Liahona 

ដខ ឧសភា ្នាំ ២០០៩ ទំព័� ៥៩, 6០ )

សូមគតឡប់បៅទុំព័រ៣០វិញ។

សរូម តាំង ចធិត្ត រ្វើ តាម សកម្មភាព ែរូច ខាង របកាម ក្នុង អំឡនុង សបាដា�៍ ។ សរូម គរូស សញ្ញា ដកង ក្នុង បបអប់ រៅ 

រពល អ្ក បំរពញ សកម្មភាព នីមួយៗ ចប់ ៖

□ បបសធិនរបើ អ្ក មាន ប័ណ្ណ ចរូល បពះវិហា�ប�ិសុទ្ សរូម ដាក់ កាលវិភាគ ចរូល ក្នុង បពះវិហា�ប�ិសុទ្ ។

□ បបសធិនរបើ អ្ក ោមន ប័ណ្ណ ចរូល បពះវិហា�ប�ិសុទ្ រទ សរូម ជួប ជាមួយ ប៊ីសសេព ឬ បបធាន សាខា �បស់ អ្ក 

រែើម្ី ពធិភាកសា អំពី �របៀប ដែល អ្ក អាច រ�ៀបចំ ខ្លួន ទទួល ពធិ្ីប�ិសុទ្ នន បពះវិហា�ប�ិសុទ្ ។

□ សរូម ដចកចាយ នរូវ អវី ដែល អ្ក បាន រ�ៀន រៅ ន្ង រនះ អំពី ពធិ្ីប�ិសុទ្ នន បពះវិហា�ប�ិសុទ្ ជាមួយ នឹង 

បគួសា� ឬ មធិត្តភកដេធិ �បស់ អ្ក ។

សូមបបើក្បៅទុំព័រ៣២រួចបមើលជុំហានបនាទាប់របស់អ្នក្។

តាុំងចិត្ត៖ «យ�ើងនរងែរកនាុំជវីវិ្បានលអែយៅ

យពលយ�ើងសិកសោកណ្ឌទវី១០៩

ននយោលលទ្ធិនិងយសចក្តវីសញ្ញា

យ�ើ�យ្វើតាមការដ្ស់យ្ឿនរបស់

គបធាន[ហាយវើែែបុល�ូ]

�រនយ្ើរ‹យែើម្វីសាថាបនាគពឹះវិហារ

បរិសុទ្ធរបស់គពឹះអរាចាស់ជានិមិ្្ត

សញ្ញាែ៏អសាចារ្យននភាពជាសរាជិក

[របស់យ�ើង]›»។

�វីនថិនអិល�ុក្« See 
Yourself in the 
Temple»Ensignឬ
Liahonaខខឧសភាឆ្នាុំ២០១៦

ទុំព័រ៩៩ដក្គសង់បចញពី

Teachings of 
Presidents of the 
Church: Howard W. 
Hunter(ឆ្នាុំ២០១៥)ទុំព័រ

១៧៨





៣២

«យ�ើ�ឥ�អូវយនឹះឱបងបអែអូនជាទវី

គសឡាញ់របស់ខ្ញុំយអើ�បនាទាប់ពវី

អ្កបានចូលតាម...្្អូវយនឹះ

យ�ើ�ខ្ញុំសួរថ្យ្ើបានសយគមច

សពវគ្ប់យ�ើ�ឬយៅ?យមើលចុឹះខ្ញុំ

សូមនិយ�យៅអ្កថ្យទែ្ិ្

អ្ករាល់ោនាមិនបានមកែល់យនឹះយទ

យលើកដលងដ្យដ្�គពឹះបនទអូលនន

គពឹះគ្វីសទយដ្�រានយសចក្វីជុំយនឿែ៏

រឹងបុរងែល់គពឹះអង្គយដ្�ពរងដ្អែក

ទាុំងគសុងយៅយលើបុណ្យ្ ុណរបស់

គទង់ដែលរានឥទ្ធិឫទ្ធិយែើម្វី

សយ្គ្រឹះ។...អ្ករាល់ោនាគ្ូវដ្

ឈានយៅមុខយដ្�ខ្ជាប់ខ្លួនយៅ

ក្ញងគពឹះគ្វីសទ»។

នីនែវទី២៣១:១៩–២០

បន្តបដើរបៅបលើរាោ៌ារបស់អ្នក្បឆ្ពឹះបៅកាន់ភាពខ្លួនទីពរងខ្លួន។

សរូម អបអ�សាទ� ! អំឡនុង ១២ សបាដា�៍ កន្ង មក រនះ អ្ក បាន សាថាបនា ទមាលាប់ ្ ្មីៗ រ�ើយ បាន កាលាយ ជា 

មនុសសេ កាន់ដត មាន ភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន ។ បពះអមាចាស់ សពវបពះទ័យ ឲ្យ អ្ក បន្ត សាថាបនា សមត្ភាព ទាំងរនះ 

រ�ើយ បរងកើត ទមាលាប់ ្ ្មីៗ ។ រៅ រពល រយើង អ្ធិសាឋាន រ�ើយ សាដាប់ រនាះ បពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ អាច ជួយ រយើង 

ឲ្យ ែឹង អំពី អវី ទាំងឡាយ ក្នុង ជីវិត រយើង ដែល រយើង បតរូវ ដកលម្អ ។

រតើ រយើង អាច រ្វើ ែរូចរមដេច រែើម្ី បន្ត រែើ� រៅ រលើ មាោ៌ា រ្ពះ រៅ កាន់ ភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន ? រតើ រយើង អាច បន្ត 

ជួយ ោនា រៅវិញរៅមក បាន យា៉ាង ែរូចរមដេច ?

សរូម តាំង ចធិត្ត រ្វើ តាម សកម្មភាព ែរូច ខាង របកាម ក្នុង អំឡនុង ១២ សបាដា�៍ បនាទាប់ រនះ ។ សរូម គរូស សញ្ញា 

ដកង ក្នុង បបអប់ រៅ រពល អ្ក បំរពញ សកម្មភាព នីមួយៗ ចប់ ៖

□ ពធិនធិត្យ រឡើង វិញ រ�ើយ បន្ត �ស់រៅ តាម រោលកា�ណ៍ ទាំង ១២ នធិង ទមាលាប់ នន ភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន ។

□ សរូម ដចកចាយ អវី ដែល អ្ក បាន រ�ៀន អំពី ភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន ជាមួយ មនុសសេែនទ ។ បន្ត ជួយ សមាជធិក 

បកុម �បស់ អ្ក ឬ ស្ម័បគចធិត្ត សបមបសបមួល បកុម ភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន ្ ្មី ។

□ សាថាបនា សមត្ភាព �បស់ អ្ក តាម�យៈ កា�ចរូល�ួម ក្នុង បកុម ភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន មួយ រទៀត ។

□ សធិកសា រោលកា�ណ៍ ខាង រោលលទ្ធិ នន ភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន ខាង របកាម ។

បោលការណ៍ខាងបោលលទ្ិននភាពខ្លួនទីពរងខ្លួន

ភាពខ្លួនទីពរងខ្លួន្ឺជាគពឹះបញ្ញត្តិមួយ។

គពឹះរាជបុំណងរបស់គពឹះអរាចាស់្ឺបដើម្ី

ផ្ត់ផ្ង់ដល់ពួក្បរិសុទ្របស់គទង់បែើយ

គទង់រានគ្ប់គពឹះបចសាដាបដើម្ីប្វើ

ដូចបនាឹះ។

ខាងសាច់ឈ្មនិងខាងវិញ្ញាណ្ ឺខត

មួយ។

រោលលទ្ធិ នធិង រសចក្តីសញ្ញា ៧៨:១៣–

១៤, ម៉រូរស ២:២៧–២៨

រោលលទ្ធិ នធិង រសចកដេីសញ្ញា ១០៤:១៥, 

យ៉រូហាន ១០:១០, មា៉ាថាយ ២៨:១៨, 

ករូល៉ុស ២:6–១០

រោលលទ្ធិ នធិង រសចកដេីសញ្ញា ២៩:៣៤, 

អាលមា៉ា ៣៤:២០–២៥

អាន៖

ពិភាក្សា៖

តាុំងចិត្ត៖

«គពឹះអរាចាស់ខវល់គពឹះទ័�អុំពវី

យ�ើងខ្លាុំងបុំ្ុ្យទើបគទង់គបទាន

ការែរកនាុំយែើម្វីបយគមើនិងឱកាស

យែើម្វីអភិវឌ្ឍភាពខ្លួនទវីពរងខ្លួន។

យោលការណ៍របស់គទង់រាន

ភាពជាប់លាប់យ�ើ�មិនដគបគបួល

យ�ើ�»។

រា៉ាវីនបជអាស្តញន«Give with 
Wisdom That They 
May Receive with 
Dignity»Ensignខខវិច្ិកា

ឆ្នាុំ១៩៨១ទុំព័រ៩១



៣៣

វិញ្ញាបនបគតបញ្ចប់វ្្សិក្សា

ខ្នុំ  បាន ចរូល�ួម ក្នុង បកុម ភាព ខ្លួនទីពឹងខ្លួនមួយ ដែល បាន ផដេល់ ឲ្យ រដាយ 

សាសនាចបក នន បពះរយស៊រូវ បគីស្ នន ពួកប�ិសុទ្ ន្ង ចុង របកាយ រ�ើយ បាន បំរពញនរូវ តបមរូវកា� ចាំបាច់ ទាំងឡាយសបមាប់កា� 

បញ្ចប់កា�សធិកសា ែរូច មាន ខាង របកាម ៖

ខ្នុំ បាន ចរូល�ួម យា៉ាង រហាចោស់ កា� បបជុំ ចំនួន ១០ ក្នុង ចំរោម កា� បបជុំ ទាំង ១២ ។

ខ្នុំ បាន អនុវត្ត រៅ រោលកា�ណ៍ ទាំង ១២ រ�ើយ បាន បរបងៀន វា រៅ ែល់ បគួសា� �បស់ ខ្នុំ ។

ខ្នុំ បាន បញ្ចប់ សកម្មភាព នន កា�បរបមើ ។

ខ្នុំ បាន ហាត់ នធិង សាថាបនា បគឹះមួយ នន ជំនាញ រោលកា�ណ៍ នធិង ទមាលាប់ នានា សបមាប់ភាព ខ្លួនទីពឹង ខ្លួន ។ ខ្នុំ នឹង បនដេ របបើ រ�ឿង 

ទាំងរនះ រៅ រពញ មួយ ជីវិត ខ្នុំ ។

យឈាមាឹះអ្កចូលរួម �្្យលខ្របស់អ្កចូលរួម កាលបរិយចឆេទ

ខ្នុំ សរូម បញ្ជាក់ ថា អ្ក ចរូល �ួម �រូបរនះ ពធិត ជា បាន បំរពញ តាម តបមរូវកា� ដែល ដាក់ ជរូន ខាង រលើ ដមន ។

យឈាមាឹះអ្កសគមបសគមួល �្្យលខ្អ្កសគមបសគមួល កាលបរិយចឆេទ

ចុំណ្ុំ៖ វិញ្ញាបនបបត មួយ មក ពី មហា វិទយាល័យ ោណធិជជកម្ម អធិល.�ី.រអស នឹង បតរូវ បាន រចញ រៅ មួយ ន្ង របកាយ រដាយ 

គណៈកម្មកា� ភាព ខ្លួនទីពឹង ខ្លួន រសដេក ឬ មណ្ឌល ។

បតើអ្នក្យល់គពមបដើម្ីបន្បដើរបលើរាោ៌ារបស់អ្នក្បឆ្ពឹះបៅកាន់ភាពខ្លួនទីពរងខ្លួនខដរ

ឬបទ?

« រតើ អ្ក រាល់ ោនា គួ� រ្វើ ជា មនុសសេ ដបប ោ រៅ ? រយើង បបាប់ អ្ករាល់ោនា ជា 

បបាកែថា បតរូវ ឲ្យ បាន ែរូចជា រយើង » ។

នវីន�វទវី៣២៧:២៧




