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ពាក្យមួយម៉ាត់សម្មប់អ្នក
ផ្សព្វផសាយសាសនាដែលសាទាក់សសទើរ

សិ
ស្សទាំងឡាយនៃព្រះយយស៊ូវព្រីស្ទតែងតែស្ថិែយៅយពរោមរោែ្្វកថិច្ច

ក្នុងរោរនាំយកដំណឹងល្អយៅរោៃ់្ ថិភ្យោក(សូមយមើលម៉ាកុស

16:15–16)។បុ៉តៃតែយទារះជាយ៉ាងណាក្រីយ្លខ្រះជារោរលំបាក

ខ្លាំងណាស់យដើម្រីយ�ើបមែ់របស់យយើងយ�ើយៃថិយយ្ រីយសចក្រីជំយៃឿរបស់យយើងដល់

មៃុស្សតដលយៅជុំវិញយយើង។ខណៈតដលសមជថិកសាសនាចពកខ្រះមៃអំយណាយ

្រីធម្មជាែថិក្នុងរោរៃថិយយយៅរោៃ់មៃុស្សដនៃ្ រីសាសនាយនារះមៃអ្កយ្្សងយៃៀែ

មៃរោរសាទាក់យស្ទើរបៃតែថិចបៃតែតួចឬអាចមៃអារម្មណ៍ថាហាក់ដូចឆ្គងខ្មាស់យអៀៃឬ

អាចៃឹងខ្លាចក្នុងរោរយធ្វើកថិច្ចរោរតបបយៃរះ។

យោយយ�ែុ្លយៃរះខ្នុំសូម្ ្ល់យយបល់ៃូវកថិច្ចរោរបួៃយ៉ាងតដលមៃុស្ស

ព្ប់គ្នាអាចយធ្វើក្នុងរោរយធ្វើតាមយបសកកម្មរបស់ព្រះអង្គសយ្គ្ររះយដើម្រីបយពងៀៃ

ដណឹងល្អ«ដល់សែ្វយោកព្ប់រូប»(្.ៃថិងស.58:64)។

ចូរធ្វើជាពន្លឺ

ពាក្យមួយឃ្លាតដលខ្នុំចូលចថិែតែៃថិយយជាយរឿយៗបាៃកំណែ់ភារកថិច្ចឲ្យយសៃ

្�្វង់ស៊ីសអាស៊ីស៊ី«្្ស្្វ្សាយដំណឹងល្អព្ប់យ្លយ�ើយយបើចាំបាច់សូមយពបើ

ពាក្យសម្រី»។ 1រោរយពាលបញ្ថិែបយញ្ៀងក្នុងរោរៃថិយយយៃរះ្ឺជារោរយល់ដឹងថា

ជាយរឿយៗរោរបយពងៀៃដ៏មៃឥៃ្ថិ្លបំ្ុែ្ឺមថិៃអាចត្្ងបាៃយ�ើយ។

យៅយ្លយយើងមៃសច្ចធម៌យ�ើយរស់យៅតាមបៃោឋាៃរបស់យយើងជាបៃតែបនាទាប់

យនារះមៃុស្សៃូយៅៃឹងយធ្វើរោរសយងកេែយមើល។យៅយ្លយយើងបគ្ហាញឲ្យយ្យ�ើញៃូវ

យសចក្រីអំណរៃថិងសុភមង្គលយនារះ្ ួកយ្ៃឹងសយងកេែយមើលរោៃ់តែយពចើៃត្មយៃៀែ។

មៃុស្សព្ប់រូបចង់បាៃៃូវភា្រីករាយ។យៅយ្លយយើងជាសមជថិកនៃ

សាសនាចពកយៃរះបគ្ហាញឲ្យយ�ើញ្ រី្ ៃ្ឺនៃដំណឹងល្អមៃុស្សៃូយៅអាចយមើលយ�ើញ

សុភមង្គលរបស់យយើងៃថិងៃៃួលអារម្មណ៍្ រីយសចក្រីពសឡាញ់នៃព្រះតដលបាៃ

បំយ្ញៃថិងមៃពាសយ្ញក្នុងជរីវិែរបស់យយើង។្ួកយ្ចង់ដឹង្ រីយ�ែុ្ល។

្ួកយ្ចង់យល់ដឹង្រីរោរសមងាែ់របស់យយើង។

រោរណ៍យនារះដឹកនាំ្ ួកយ្ឲ្យសួរសំណួរដូចជា«យ�ែុអ្វរីបាៃជាអ្ករីករាយខ្លាំង

ម្៉យរះ?»ឬ«យ�ែុអ្វរីបាៃជាអ្កតែងតែមៃឥរិយប្វិជ្ជមៃតបបយៃរះជាៃថិច្ច?»

្ថិែណាស់ចយម្ើយចំយពារះសំណួរទាំងយៃរះនាំយៅរករោរសៃ្ទនាមួយដ៏ល្អឥែយខ្ចរះ្ រី

ដំណឹងល្អនៃព្រះយយស៊ូវព្រីស្ទតដលបាៃសាដារយ�ើងវិញ។

ចូរធ្វើការសន្ទនានឹងមនុស្សគ្រប់រូប

រោរយលើកយ�ើងៃូវពបធាៃបៃ្ រីសាសនា—ជា្ថិយសសយៅរោៃ់មថិែតែភក្ថិៃថិង

មៃុស្សជាៃរីពសឡាញ់របស់យយើង—អាចជាយរឿងតដល្ ួរឲ្យភ័យខ្លាចៃថិង្ ថិបាក។វា

មថិៃជាយរឿងតដលពែូវខ្លាចយនារះយៃ។រោរយលើកយ�ើង្ រីបៃ្ថិយសាធៃ៍ខ្ងវិញ្ញាណឬ

រោរៃថិយយ្ រីសកម្មភា្ឬព្ឹែតែថិរោរណ៍នានារបស់សាសនាចពកក្នុងរោរសៃ្ទនា

ពបចាំន្ងៃអាចរោលាយជាយរឿងគ្យពសួលយ�ើយរីករាយពបសថិៃយបើយយើង្ ្ទនុកៃូវយសចក្រី

រោលាហាៃបៃតែថិចៃថិងមៃសុភវិៃថិច្័យ។

ភរិយខ្នុំហារីែ្ឺជា្ ំរូមួយដ៏អសាចរ្យក្នុងកថិច្ចរោរយៃរះ។យៅយ្លយយើងរស់យៅ

ក្នុងពបយៃសអាល្ឺម៉ង់គ្ែ់បាៃតស្វងរកវិធរីមួយយដើម្រីោក់បញ្ចចូលពបធាៃបៃទាក់ៃង

ៃឹងសាសនាចពកក្នុងរោរសៃ្ទនារបស់គ្ែ់ជាមួយៃឹងមថិែតែថិភក្ថិៃថិងមៃុស្សតដលគ្ែ់

សារល់។ឧទា�រណ៍យៅយ្លមៃុស្សមនាក់សួរ្ រីន្ងៃយៅចុងសបាដា�៍របស់គ្ែ់គ្ែ់

បាៃៃថិយយថា«ន្ងៃអាៃថិែ្យយៃរះយយើងមៃបៃ្ថិយសាធៃ៍មួយដ៏្ ួរឲ្យរំយភើបចថិែតែក្នុង

ព្រះវិហារយយើង!មៃយុវជៃមនាក់អាយុ16ឆ្នាំបាៃយ�ើងៃថិយយយ៉ាងល្អយៅមុខ

មៃុស្សចំៃួៃ200នាក់ក្នុងពកុមជំៃុំរបស់យយើង្ រីរោររស់យៅក្នុងជរីវិែមួយតដលសាអាែ

ស្អំ»។ឬ«ខ្នុំបាៃយរៀៃ្ រីពសតែរីមនាក់អាយុ90ឆ្នាំតដលបាៃចាក់ភួយជាង500យ�ើយ

បាៃឲ្យវាយៅកម្មវិធរីសប្នុរសធម៌របស់សាសនាចពកយយើងយដើម្រីយ្្ើតាមកបា៉ាល់យៅឲ្យ

ជៃពករីពកយៅជុំវិញ្ ថិភ្យោក»។

ជាយរឿយៗអ្កតដលបាៃឮ្ រីរោរណ៍យៃរះយ�ើយតែងតែចង់ដឹងបតៃ្មយៃៀែ។

្ួកយ្បាៃសួរសំណួរជាយពចើៃ។យ�ើយរោរណ៍យនារះបាៃដឹកនាំយៅរកឱរោសក្នុង

រោរៃថិយយ្ រីដំណឹងល្អតាមរយបៀបធម្មតាមៃៃំៃុកចថិែតែៃថិងគ្មាៃរោរបង្ថិែបងំ្។

សារលិខិតគណៈប្រធានទីមួយខខកុម្ៈឆ្នាំ2013

ធោយគបធានធ�ៀធ�ើរធេសវេុជដូហវ

ទីប្ររឹកសាទីពីរក្នុងគណៈប្រធានទីមួយ
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ជាមួយៃឹងរោរចាប់យ្្ើមនៃអ៊ិៃយធើរតណែៃថិងពប្័ៃ្្ ្ស្្វ្សាយសង្គមវាមៃ

ភា្គ្យពសួលយៅស្្វន្ងៃយៃរះយដើម្រីៃថិយយ្ រីយរឿងទាំងយៃរះក្នុងរោរសៃ្ទនាមួយ

តដលពបយសើរជាង្ រីមុៃ។អ្វរីតដលយយើងពែូវរោរ្ឺជាយសចក្រីរោលាហាៃយ៉ាងសាមញ្ញ

ក្នុងរោរយធ្វើកថិច្ចរោរយៃរះ។

ចូរធោរធពញធោយគពរះ្រុណ

ជាអកុសលវាជារោរគ្យពសួលបំ្ុែក្នុងរោរបដថិយសធ។ជាៃថិច្ចរោល

វាយកើែយ�ើងយោយសារយយើងយ្លារះពបតកកពបម្ៃថិងពបឆ្ំង។យៅយ្លយយើង

មៃកំ�ឹងព្យ�ើៃឬយធ្វើឲ្យមៃុស្សដនៃឈឺចាប់យរឿងចុងយពរោយបង្អស់តដល្ ួកយ្

ចង់បាៃយនារះ្ឺយរៀៃបតៃ្មយៃៀែ្ រីយយើង។វាមថិៃអាចយៅរួចយ�ើយក្នុងរោរដឹងថា

មៃមៃុស្សប៉ុនាមាៃនាក់តដលបាៃចាកយចញ្ រីសាសនាចពកយៃរះឬមថិៃព្មចូលយនារះ

យោយសារមៃុស្សមនាក់បាៃៃថិយយៃូវអ្វរីមួយតដលយធ្វើឲ្យ្ ួកយ្ឈឺចាប់ឬអាក់អៃ់

ចថិែតែ។

យៅក្នុង្ ថិភ្យោកស្្វន្ងៃយៃរះរោយវិរោរព្យ�ើយ្ ឺមៃយពចើៃណាស់។

យោយសារភា្អនាមថិកនៃអ៊ិៃយធើរតណែវាមៃភា្គ្យពសួលយ៉ាងខ្លាំងក្នុង

រោរៃថិយយៃូវយរឿងអាពកក់ឬយរឿងយធ្វើឲ្យខឹងសមបារៃឹងគ្នាយៅតាមអ៊ិៃយធើរតណែ។

ក្នុងនាមជាសថិស្សល្អនៃព្រះព្រីស្ទដ៏រាបសារបស់យយើងយែើយយើងមថិៃ្ ួរមៃបៃោឋាៃ

មួយតដលខ្ពស់ជាងយៃរះឬសប្នុរសជាងយៃរះយៃឬអរី?ព្រះ្ម្ពរីរបយពងៀៃថា«ចូរឲ្យ

ពាក្យសម្រីរបស់អ្ករាល់គ្នាបាៃពបកបយោយព្រះ្ុណជាៃថិច្ចទាំងបង់អំបថិល្ ង

យដើម្រីឲ្យដឹងថាតបបយ៉ាងតដល្ ួរយឆ្ើយដល់មៃុស្សៃរីមួយៗ»(កូល៉ុស4:6)។

ខ្នុំចូលចថិែតែៃូវ្ ំៃថិែថាចូរឲ្យពាក្យសម្រីរបស់យយើងមៃភា្ចបាស់ោស់យពបៀបដូច

ន្្ទយម�យៅយ្លន្ងៃពែង់ៃថិងយពារយ្ញយោយព្រះ្ុណ។យែើយយើងអាចពសយមើពសនម

ថាពកុមព្ួសារយយើងវួដពបជាជាែថិរួមទាំង្ ថិភ្យោករបស់យយើង្ ងតដរៃឹងរោលាយ

យៅជាយ៉ាងណាពបសថិៃយបើយយើងអាចសពមបតាមយគ្លរោរណ៍ដ៏សាមញ្ញយៃរះ?

ចូរធោរធពញធោយធសចក្ដីជំធនឿ

យ្លខ្រះយយើងយក្ ុណសម្ែតែថិឬរោរស្រីបយនាទាសមកោក់យលើខ្តួៃឯងយពចើៃ

យៅយ្លតដលមៃុស្សដនៃៃៃួលយកដំណឹងល្អ។វាជារោរសំខ្ៃ់យដើម្រីចងចាំថា

ព្រះអមចស់មថិៃបាៃរំ្ឹងៃុកឲ្យយយើងយធ្វើៃូវត្្កនៃរោរផ្លាស់ប្ចូរចថិែតែយជឿយនារះយៃ។

រោរផ្លាស់ប្ចូរចថិែតែយជឿ្ុំតមៃយកើែយ�ើងតាមរយៈពាក្យសម្រីរបស់យយើងយ�ើយប៉ុតៃតែ

តាមរយៈជំៃួយ្ រីសួគ្៌ានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុៃ្។យ្លខ្រះអ្វរីតដលចាំបាច់្ ឺពាក្យ

មួយឃ្លាស្រី្រីៃរីបនាទាល់របស់យយើងឬ្រីបៃ្ថិយសាធៃ៍មួយយដើម្រីយធ្វើឲ្យមៃសកម្មភា្

ក្នុងរោរបៃ្ទៃ់ដល់ដួងចថិែតែមួយឬរោរយបើកទាវារមួយតដលអាចនាំមៃុស្សដនៃយៃៀែ

ឲ្យៃៃួលបាៃបៃ ថ្ិយសាធៃ៍យសចក្រី្ថិែដ៏បំ្ុស្ ំៃថិែតាមរយៈរោរបំ្ុស្ ំៃថិែ្ រី

ព្រះវិញ្ញាណ។

ពបធាៃព្ថិកហាំយ៉ង់(ឆ្នាំ1801–77)បាៃមៃពបសាសៃ៍ថាយោកបាៃ

ដឹងថាដំណឹងល្អជារោរ្ថិែយៅយ្លយោក«បាៃយ�ើញបុរសមនាក់តដលគ្មាៃ

បៃ ថ្ិយសាធៃ៍ឬយៃ្យរោសល្យចំយពារះរោរៃថិយយជាសាធារណៈតដលពគ្ៃ់តែអាច

ៃថិយយថា‹យោយព្រះយចសាដានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុៃ្ខ្នុំដឹងថាព្រះ្ម្ពរីរមរមៃជា

ព្រះ្ម្ពរីរ្ ថិែថាយោកយ៉ូតសបស្ម៊ីធ្ឺជា្ យារោរីនៃព្រះអមចស់›»។ពបធាៃយ៉ង់

បាៃមៃបៃតែយៃៀែថាយៅយ្លយោកបាៃឮៃរីបនាទាល់ដ៏រាបសាយនារះ«ព្រះវិញ្ញាណ

បរិសុៃ្តដលបាៃបណាដាលមក្ រីបុរសមនាក់យនារះបាៃបំភ្ឺរោរយល់ដឹងរបស់ខ្នុំយ�ើយ

្ៃ្ឺសថិរីល្អៃថិងអមែភា្[បាៃស្ថិែ]យៅចំយពារះមុខខ្នុំ»។ 2

បងប្អចូៃពបុសពសរីទាំងឡាយចូរមៃយសចក្រីជំយៃឿ។ព្រះអមចស់អាចបតៃ្មៃូវ

ពាក្យសម្រីតដលអ្កៃថិយយយ�ើយយធ្វើឲ្យវាមៃភា្ខ្លាំងរោលា។ព្រះពៃង់្ ុំបាៃសុំ

ឲ្យអ្កយធ្វើឲ្យយ្ផ្លាស់តពបចថិែតែយជឿយនារះយៃប៉ុតៃតែពគ្ៃ់តែយ�ើបមែ់របស់អ្កប៉ុយណាណរះ។

កថិច្ចរោរនៃរោរផ្លាស់តពបចថិែតែយជឿ្ុំតមៃជាកថិច្ចរោររបស់អ្កយនារះយ�ើយរោរគ្រយនារះជា

របស់បុ្្គលតដលកំ្ុងឮៃថិងរបស់ព្រះវិញ្ញាបរិសុៃ្យៅវិញយៃ។

គ្រប់សមាជិកទាំងេស់ជាេ្នកផ្សាយសាសនា

មថិែតែជាៃរីពសឡាញ់របស់ខ្នុំទាំងឡាយស្្វន្ងៃយៃរះមៃៃូវវិធរីជាយពចើៃយលើស្ រីមុៃ

សពមប់យយើងយដើម្រីយ�ើបមែ់របស់យយើងយ�ើយតចកចាយៃឹងអ្កដនៃ្ រីដំណឹងដ៏

រីករាយនៃដំណឹងល្អនៃព្រះយយស៊ូវព្រីស្ទ។មៃវិធរីសពមប់មៃុស្សព្ប់គ្នា—សូម្រីតែ

អ្ក្ សាយសាសនាតដលសាទាក់យស្ទើរ—យដើម្រីចូលរួមចំតណកយៅក្នុងកថិច្ចរោរដ៏អសាចរ្យ

យៃរះ។យយើងមនាក់ៗអាចតស្វងរកវិធរីមួយយដើម្រីយពបើយៃ្យរោសល្យៃថិងចំណាប់

អារម្មណ៍្ ថិយសសផ្ទាល់ខ្តួៃរបស់យយើងក្នុងរោរគ្ំពៃដល់កថិច្ចរោរដ៏អសាចរ្យយៃរះក្នុង

រោរបំយ្ញ្ ថិភ្យោកយៃរះជាមួយៃឹង្ ៃ្ឺៃថិងយសចក្រី្ ថិែ។យៅយ្លយយើងយធ្វើ

តបបយៃរះយយើងៃឹងរកយ�ើញយសចក្រីអំណរតដលយកើែមៃចំយពារះជៃទាំងឡាយណា

តដលយសាមារះពែង់យ�ើយមៃភា្រោលាហាៃយដើម្រី«ឈរជាសាក្សរីដល់ព្រះយៅព្ប់

យ្ល»(ម៉ូសាយ18:9)។

កំណត់ចំណាំ
1.St. Francis of Assisi, in William Fay and Linda Evans Shepherd,Share 

Jesus without Fear(ឆ្នាំ1999)ៃំ្័រ22។
2.Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young(ឆ្នាំ1997)ៃំ្័រ67។

ការបធគងៀនធចញពដីសារលិខិតធនរះ

វិធីមួយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការ្រងបងៀនគឺបតរូវ«ងលើកទរឹកចិត្តមនុស្សខដលអ្ក

្រងបងៀនឲ្យដាក់...ងោលងៅខដលអាចជួយពួកងគរស់ងៅតាមងោលការណ៍ខដល

អ្កបាន្រងបងៀន»(Teaching, No Greater Call[ឆ្នាំ1999]ទំព័រ159)។

សរូមពិចារណាអង្ជើញមនុស្សខដលអ្ក្រងបងៀនឲ្យដាក់ងោលងៅមួយប្រក្រងដាយ

ការអធិសាឋានក្នុងការខចកចាយដំណរឹងល្អជាមួយនរឹងមនុស្សមានាក់ឬងលើសពីងនះងៅ

ក្នុងខខងនះ។ឪពុកមាដាយទាំងឡាយអាចពិភាកសាពីវិធីនានាខដលករូនតរូចៗរ្រស់ខ្លួន

អាចជួយ។អ្កក៏អាចជួយសមាជិកបគួសារឲ្យគិតឬរកនរូវវិធីងដើម្ីងលើកង�ើងពី

ដំណរឹងល្អក្នុងការសន្ទនាធម្មតាង�ើយគិតពីសកម្មភាពសាសនាចបកខដលនរឹងជិត

ខិតចរូលមកដល់ខដលពួកងគអាចអង្ជើញមិត្តភក្ិមានាក់ឲ្យមកចរូលរួម។
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យុវវ័យ

ការចចកចាយជាមួយមិត្តភក្ិ
ធោយអាគរាណាវ៉ាសធហគេស្ស

ថ្ងៃ
មួយកាលកំពុងងរៀនងៅក្នុងថ្នាក់សិកាខាសាលាខ្នុំមានអារម្មណ៍មួយដ៏បសស់ថ្លា

ង�ើយចខម្ក។ងៅងពលខ្នុំកំពុងអានងមងរៀនសបមា្រ់ថ្ងៃ្រនាទា្រ់ខ្នុំបានង�ើញ

មុខរ្រស់មិត្តមានាក់ខដលងរៀនងៅសាលាង�ើយមានអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងថ្ខ្នុំគួរខត

ខចកចាយទី្រនាទាល់រ្រស់ខ្នុំជាមួយនរឹងនាង។

្្ីង្រើអារម្មណ៍ងនះមានភាពចបាស់យ៉ាងណាក្ីក៏ខ្នុំងៅខតខ្លាច។ខ្នុំបពួយបារម្

ថ្មិត្តរ្រស់ខ្នុំអាចនរឹង្រដិងសធខ្នុំជាពិងសសងដាយសារនាងហាក់ដរូចជាពុំខមនជា

ងក្មងបសីខដលមានសណាដានចិត្តល្អង�ើយខដលនរឹងមានចំណា្រ់អារម្មណ៍ក្នុងការចរូល

រួមក្នុងសាសនាចបកងនះង�ើយ។

ខ្នុំគិតង�ើងវិញពីសន្ទនុរកថ្មួយខដលស៊ិងស្ទើរមា៉ារីអិន�ុកក្នុងគណៈប្រធាន

យុវនារីទរូងៅខដលោត់បានអង្ជើញងយើងឲ្យខិតខំងធ្ើការង�ើយមានភាព

កាលាហាន។ 1ខ្នុំចង់ងធ្ើខ្រ្រងនះដរូងច្ះក៏ខ្នុំបានសរសរសំ្រុបតមួយចបា្រ់ឲ្យងក្មងបសី

ងនះង�ើយបានខ្្ងទី្រនាទាល់ពីងសចក្ីពិតដ៏ងពញងលញថនសាសនាចបកងនះនិង

ពីងសចក្ីបសឡាញ់រ្រស់ខ្នុំចំងោះបពះគម្ីរមរមន។ងៅថ្ងៃ្រនាទា្រ់ខ្នុំបានដាក់

បពះគម្ីរមរមនមួយកបាលរួមជាមួយនរឹងសំ្រុបតរ្រស់ខ្នុំចរូលងៅក្នុងកា្ររូ្ររ្រស់

នាង។

គួរឲ្យភាញាក់ង្្អើលខមនខទនមិត្តរ្រស់ខ្នុំជាមនុស្សខដលងាយនរឹងទទួលយក

ដំណរឹងល្អ។ចា្រ់ពីថ្ងៃងនាះមកនាងបានបបា្រ់ខ្នុំពីអ្ីខដលនាងបានងរៀនពីក្នុង

ការសិកសាបពះគម្ីរមរមនរ្រស់នាង។ពីរ្រីសបាដា�៍ងបកាយមកខ្នុំបានខណនាំ

©2013យោយIntellectual Reserve, Inc.រកសាសថិៃ្ថិព្ប់យ៉ាង។យបារះ្ុម្ពយៅស�រដ្ឋអាយមរិក។អៃុម័ែជាភាសាអង់យ្្ស៖6/12។អៃុម័ែរោរបកតពប៖6/12។រោរបកតពបនៃFirst Presidency 
Message, February 2013 © Cambodian។10661258

នាងឲ្យសាគាល់ពួកអ្ក្ ្សព្្សាយសាសនា។រំងពចងនាះនាងបានទទួល

ការ្រញ្ជាក់ពីបពះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្ធថ្អ្ីខដលនាងបានងរៀនគឺជាការពិត។ពួកអ្ក

្្សព្្សាយសាសនាង�ើយនិងខ្នុំបានបសក់ទរឹកខភ្កខណៈងពលខដលនាងបាន

បបា្រ់ងយើងពីអារម្មណ៍រ្រស់នាង។មិនយរូរ្រ៉ុនាមានមិត្តរ្រស់ខ្នុំបានបជមុជទរឹកង�ើយ

ឪពុកមាដាយនាងមានការភាញាក់ង្្អើលងដាយង�ើញការផ្លាស់្រ្ដូរខដលងកើតង�ើងចំងោះ

នាង។

ខ្នុំរីករាយយ៉ាងខ្លាំងខដលខ្នុំអាចយកឈ្ះការភ័យខ្លាចរ្រស់ខ្នុំង�ើយជួយ

នាំយកដំណរឹងល្អចរូលងៅក្នុងជីវិតរ្រស់នាង។

កំណត់ចំណាំ
1.សូមយមើលMary N. Cook « Never, Never, Never Give Up! »លីអាហូណា

តខឧសភាឆ្នាំ2010ៃំ្័រ117–19។

កុមារ

ខ្ញំអាចធ្វើជាពន្លឺមួយដល់េ្នកដទៃ

ប្រធានអុជដរូ�្បានមានប្រសាសន៍ថ្ការងធ្ើជាពន្ឺមួយចំងោះអ្កដថទ

ោក្យសម្ីរ្រស់ងយើងគួរខតមាន«ភាពចបាស់លាស់ងប្រៀ្រដរូចជាថ្្ទងម�

ងៅងពលថ្ងៃបតង់និងងោរងពញងដាយបពះគុណ»។ោក្យសម្ីគ្រ្ីជាងរឿងរីករាយ

ងសាមាះបតង់ង�ើយល្អ។ងតើអ្ីខ្ះងៅខដលងយើងអាចងធ្ើឬនិយយងដើម្ីងធ្ើជាពន្ឺដល់

អ្កដថទ?អ្កអាចសរងសរក្នុងងសៀវងៅកំណត់ង�តុរ្រស់អ្កនរូវកិច្ចការល្អៗបបាំ

យ៉ាងខដលអ្កងរៀ្រចំងដើម្ីនិយយងៅកាន់សមាជិកបគួសារឬមិត្តភក្ិ។



1

សារលិខិត្រងបងៀនសួរសុខទុក្ខខខកុម្ៈឆ្នាំ2013

បានចគបចិត្តធជឿដល់គពរះេមាចាស់
សូមសិក្សាឯក្សារនេះប្រក្្រនោយការអធិសាឋាេន្រើសមរម្យសូមនធវើការពិភាក្សាអំពីក្ិច្ចការនេះជាមួយេឹង្រង្រ្អូេបស្ី

ដែលអ្នក្នៅសួរសុខទុក្្ខ។សូមនប្រើសំណួរទាំងឡាយនែើម្ីជួយអ្នក្ពបងឹងែល់្រង្រ្អូេបស្ីទាំងឡាយេិងនែើម្ីនធវើឲ្យ

ថ្នាក្់សមាគមសន្គ្រះកាលាយជាដ្្នក្ែ៏សក្ម្មមួយនៅក្្ននុងជីវិតផ្ទាល់រ្រស់អ្នក្។សបមា្រ់ព័ត៌មាេ្រដេថែមសូមចូលនៅ

កាេ់reliefsociety.lds.org។
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ធសចក្ដីជំធនឿគកុមគ្រួសារការសធ្គ្ររះ

្រងប្អចូៃពសរី្ ្មរីទាំងឡាយក្នុងសាសនាចពក—

រួមមៃពកុមយុវនារីតដលចូលមកក្នុងសម្ម

សយ្គ្ររះបងប្អចូៃពសរីទាំងឡាយតដលពែ�ប់មក

សកម្មវិញៃថិង្ួកអ្កផ្លាស់តពបចថិែតែយជឿ្ ្មរី—ពែូវរោរ

រោរគ្ំពៃៃថិងមថិែតែភា្្ រីព្ូបយពងៀៃសួរសុខៃុក្។

តអលយ�ើរអថិមរ័សុលបា�ឺដយៅក្នុងកូរ៉ុមនៃ្ ួកសាវក

ដប់ រ្ីរនាក់បាៃមៃពបសាសៃ៍ថា«រោរចូលរួម

ចំតណករបស់សមជថិក្ឺសំខ្ៃ់ចំយពារះរោរត្រកសាអ្ក

ផ្លាស់តពបចថិែតែយជឿៃថិងក្នុងរោរនាំសមជថិកមថិៃសូវសកម្ម

ឲ្យពែ�ប់មកជាសកម្មវិញ»។«សូមយមើលយ�ើញ

ៃូវៃស្សៃវិស័យថាសម្មសយ្គ្ររះ...អាចរោលាយ

ជាធៃធាៃសពមប់រោររាប់អាៃ[មួយ]តដលមៃ

ឥៃ្ថិ្លបំ្ុែតដលយយើងមៃក្នុងសាសនាចពកយៃរះ។

សូមជួយដល់អ្កតដលកំ្ុងតែពែូវបាៃបយពងៀៃៃថិង

អ្កតដលកំ្ុងយធ្វើឲ្យសកម្មយ�ើងវិញយ�ើយពសឡាញ់

្ួកយ្ក្នុងសាសនាចពកយៃរះតាមរយៈអង្គរោររបស់

អ្ក»។ 1

ក្នុងនាមជាសមជថិកនៃសម្មសយ្គ្ររះយយើង

អាចជួយសមជថិក្ ្មរីឲ្យយរៀៃ្ រីរោរអៃុវែតែសាមញ្ញាៗក្នុង

សាសនាចពកដូចជា៖

• រោរយ�ើងៃថិយយ។

• រោរត្្ងៃរីបនាទាល់។

• រោររស់យៅតាមពកថិែ្យវិៃ័យនៃរោរែមអាហារ។

• រោរបង់ដគ្វាយមួយភា្ក្នុងដប់ៃថិងដគ្វាយយ្្សង

យៃៀែ។

• រោរចូលរួមចំតណកក្នុងកថិច្ចរោរ្ ង្សពបវែតែថិ។

• រោរយធ្វើ្ ថិធរីបុណ្យពជមុជៃឹកៃថិង្ថិធរីបញ្ជាក់

សពមប់បុ្្វរោរីជៃរបស់្ ួកយ្តដលបាៃតចក

ឋាៃយៅ។

តអលយ�ើរបា�ឺដបាៃមៃពបសាសៃ៍ថា«យដើម្រី

យធ្វើឲ្យសមជថិក្ ្មរីទាំងឡាយមៃអារម្មណ៍ពសណុក

ចថិែតែៃថិងៃៃួលភា្សាវា្មៃ៍យៅឯព្រះវិហារវាពែូវរោរ

មថិែតែតដលយចរះយកចថិែតែៃុកោក់»។ 2យយើងទាំងអស់

គ្នាមៃៃូវៃំៃួលខុសពែូវដ៏សំខ្ៃ់យដើម្រីសាថាបនា

រោររាប់អាៃជាមួយៃឹងសមជថិក្ ្មរីតដលជាវិធរីមួយក្នុង

រោរជួយ្ ួកយ្ឲ្យ«បាៃតពបចថិែតែយជឿដល់ព្រះអមចស់»

យ៉ាងរឹងមំជា្ថិយសស្ ឺ្ ួកព្ូបយពងៀៃសួរសុខៃុក្»

(អាលម៉ា23:6)។

ដកស្រង់ចេញពីសពរះគម្ីរ

ៃរីន�្វៃរី231:19–20;មរ៉ូនណ6:4

ដកស្រង់ចេញពីស្រវត្តិសាស្រ្រ្រ្រ់ច�ើង

ពបធាៃ�្គរដុៃប៊ី�ុថិង្្រី(ឆ្នាំ1910–2008)

បាៃមៃពបសាសៃ៍ថា«យោយមៃចំៃួៃនៃ្ ួក

អ្កផ្លាស់តពបចថិែតែយជឿដ៏យពចើៃតដល្ ុំធាលាប់មៃ្ រីមុៃ

មកយយើងពែូវតែបយងកេើៃរោរខថិែខំដ៏ធំមួយយដើម្រីជួយ

្ួកយ្ខណៈយ្លតដល្ ួកយ្រកយ�ើញ្ ្ចូវរបស់

ខ្តួៃ។្ួកយ្ព្ប់គ្នាពែូវរោរកថិច្ចរោរបរីយ៉ាង៖

មថិែតែភក្ថិៃំៃួលខុសពែូវៃថិងរោរចថិញ្ចឹមបរីបាច់យោយ

‹ព្រះបៃ្ទចូលដ៏ល្អនៃព្រះ›(មរ៉ូនណ6:4)»។ 3

្ួកព្ូបយពងៀៃសួរសុខៃុក្្ឺស្ថិែយៅក្នុងែួនាៃរី

មួយយដើម្រីជួយដល់ជៃទាំងឡាយតដល្ ួកយ្ពែូវ

យមើលត្។ជាយរឿយៗមថិែតែភា្យកើែយ�ើងដំបូងដូច

តដលវាបាៃយកើែយ�ើងចំយពារះបងប្អចូៃពសរីវ័យយក្មងមនាក់

ក្នុងសម្មសយ្គ្ររះតដលជាព្ួបយពងៀៃសួរសុខៃុក្

ដល់បងប្អចូៃពសរីវ័យចំណាស់មនាក់។្ួកយ្ធាលាប់មៃ

ភា្យឺែយ៉ាវក្នុងរោរបយងកេើែមថិែតែភា្រ�ូែដល់្ ួកយ្

យធ្វើរោររួមគ្នាក្នុង្ យពមងសពមប់រោរោងសមអាែ

មួយ។្ួកយ្បាៃរោលាយជាមថិែតែៃឹងគ្នាយ�ើយយៅយ្ល

្ួកយ្ៃថិយយ្ រីសារលថិខថិែសួរសុខៃុក្្ួកយ្

ទាំង្រីរនាក់ពែូវបាៃចថិញ្ចឹមបរីបាច់យោយ«ព្រះបៃ្ទចូល

ដ៏ល្អនៃព្រះ»។

ពបធាៃយ៉ូតសប�នុ្វរីល�រីងស៊្មីធ(ឆ្នាំ1876–

1972)បាៃមៃពបសាសៃ៍ថាសម្មសយ្គ្ររះ

«្ឺជាត្្កមួយដ៏សំខ្ៃ់នៃៃ្រព្រះយលើត្ៃដរី

យៃរះយ�ើយ...វាជួយដល់សមជថិករបស់ខ្តួៃតដល

យសាមារះពែង់ឲ្យៃៃួលបាៃជរីវិែដ៏យៅអស់កល្ជាៃថិច្ចក្នុង

ៃ្ររបស់ព្រះវរបថិតាយយើង»។ 4

កំណត់ចំណាំ
1.M. Russell Ballard« Members Are the Key »

លីអាហូណាតខកញ្ញាឆ្នាំ2000ៃំ្័រ18។
2. M. Russell Ballard,លីអាហូណាតខកញ្ញាឆ្នាំ2000

ៃំ្័រ17។
3. Gordon B. Hinckley « Every Convert Is 

Precious »លីអាហូណាតខកុម្ៈឆ្នាំ1999ៃំ្័រ9។
4.Joseph Fielding Smithក្នុងDaughters in My 

Kingdom: The History and Work of Relief 
Society(ឆ្នាំ2011)ៃំ្័រ97។

ចតើខ្ញុំអាេច្វើអវីខ្រះ?

1.ងតើខ្នុំបានអធិសាឋានសបមា្រ់ថដគរូខ្នុំង�ើយសុំឲ្យ

បពះវិញ្ញាណនរឹងដរឹកនាំងយើងងពលងយើង្រងបមើដល់

្រង្រ្អដូនបសីទាំងឡាយរ្រស់ងយើងខដរឬងទ?

2.ងតើងយើង្រងបមើ្រង្រ្អដូនបសីមានាក់ៗខដលងយើងងមើល

ខ្ងដើម្ីឲ្យោត់ដរឹងថ្ងយើងពិតជាបពួយបារម្

ចំងោះោត់ងដាយរង្រៀ្រណាខ្ះ?


