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ព្យាការីដ៏ជាទីស្រឡាញ់រប្រ់យ�ើងសបធានថូម៉ា្រយេ្រម៉ន្រុនបាន

បយសងៀនថា«យ្រចក្ីស្រឡាញ់គឺជាឫ្រយោលននដំណឹងល្អ»។ ១

យ្រចក្ីស្រឡាញ់គឺ្រំខាន់ខាលាំងរហូតស្រះយ�្រ៊ូវបានយៅវាថា

«ជាបញ្ញត្តិយ៉ាង្រំខាន់ទីមួ�»យហើ�មនបន្ទូលថារាល់បញ្ញត្តិយ្សេងយទៀតនតិង

សបសា្រន៍នន្ យាការីទាំងឡា�គឺមនយៅក្នុងបញ្ញត្តិយនរះ។ ២

យ្រចក្ីស្រឡាញ់គឺជាចំណុចជំរុញយ៉ាងចម្បង្រសមប់េ្ីទាំងេ្រ់ដដលយ�ើង

យ្្ើយៅក្នុងសា្រនាចសក។ក្នុងនាមយ�ើងជា្រតិ្រសេទាំងឡា�រប្រ់ស្រះយ�្រ៊ូវសគី្រ្

សគប់កម្មវិ្ីសគប់ការសបជុំសគប់្រកម្មភា្ទាំងេ្រ់គួរយកើតយចញមក្ ីឥរិយបទដបប

យនរះ—ដ្បតិតយបើោមានយ្រចក្ី្រប្បនុរ្រ«យ្រចក្ីស្រឡាញ់ដ៏្រុទ្ធសា្ននស្រះសគី្រ្»

យទយនារះយ�ើងរាល់ោនាោមានជាេ្ីទាំងេ្រ់។ ៣

យៅយ្លយ�ើង�ល់្ ីការណ៍យនរះក្នុងគំនតិតនតិងក្នុងដួងចតិត្យ�ើងយៅយ្ល

យ�ើង្រដម្ងយ្រចក្ីស្រឡាញ់រប្រ់យ�ើងចំយោរះស្រះនតិងដល់េ្កដដលយដើរតាម

ទាំងឡា�—យតើនឹងមនេ្ីយកើតយ�ើង?

យតើការទទួលបានអារម្មណ៍ននយ្រចក្ីយមតាតាករុណានតិងយ្រចក្ីស្រឡាញ់្រសមប់

មនុ្រសេដនទប៉ុណ្ឹងវាសគប់សោន់យហើ�ឬយៅ?យតើការ្រដម្ងយ្រចក្ីស្រឡាញ់រប្រ់

យ�ើងចំយោរះស្រះនតិងេ្កជតិតខាងបានបំយ្ញសគប់កាត្្កតិច្ចរប្រ់យ�ើងចំយោរះស្រះ

យហើ�ឬ?

រ�ឿងរ្រៀររ�ៀរអំពីកូន្ររុសពី�នាក់

កាលយៅក្នុងស្រះវិហារបរិ្រុទ្ធសកុងយ�រូសា�តិមយនារះ្ ួក្រង្គ្រាជនតិង្ ួកចា្រ់ទុំ

ននសា្រន៍�ូដាបានផ្ចាញ់ផ្ចាលស្រះយ�្រ៊ូវនឹងបន្ទូលរប្រ់សទង់។យទារះជាយ៉ាង

ណាស្រះេង្គ្រយង្គ្រារះបានបដង្របរិយកា្រយៅជាការដំណាលយរឿងសបាប់ដល់្ ួកយគ

វិញ។

រួចសទង់ក៏ស្រះបន្ទូលថា«មនបុរ្រមនាក់មនកូនសបុ្រ្ ីរនាក់»។ឪ្ុកបាន

សបាប់យៅកូនច្បងឲ្យោត់យៅយ្្ើការក្នុងចមការ។ប៉ុដន្កូនសបុ្រយនារះបានសបដកក។

ដល់យសកា�មកកូនសបុ្រយនារះបាន«ដសបចតិត្ជាយៅវិញ»។

បនាទាប់មកឪ្ុកក៏យៅសបាប់ដល់កូនយៅរប្រ់ោត់ឲ្យយៅយ្្ើការក្នុងចមការដូចោនា។

ឯកូនយៅយនារះបានសបាប់ោត់ថាយៅប៉ុដន្ោត់មតិនបានយៅយ�ើ�។

បនាទាប់មកស្រះេង្គ្រយង្គ្រារះបានដបរយៅ្រួរដល់្ ួក្រង្គ្រាជនតិង្ ួកចា្រ់ទុំថា

«ដូយច្រះបណាតាកូនទាំង្ ីរយនារះយតើកូនណាបានយ្្ើតាមចតិត្រប្រ់ឪ្ុក?»

្ួកយគបានយ្លើ�ថាគឺជាកូនច្បង—ដដលបាននតិយ�ថាោត់នឹងមតិនយៅយទដត

យសកា�មកបានដសបចតិត្យៅយ្្ើការក្នុងចមការវិញ។ ៤

ស្រះេង្គ្រយង្គ្រារះបានយសបើយរឿងនតិទានយនរះយដើម្ីបបញ្ជាក់្ ីយោលការណ៍ដ៏្រំខាន់

មួ�—្រំយៅដល់េ្រ់េ្កទាំងឡា�ណាដដលយោរ្តាមស្រះបញ្ញត្តិទាំងឡា�គឺ

ជាេ្កដដលស្រឡាញ់ស្រះយដា�្ តិតសបាកដ។

យនរះសបដហលជាមូលយហតុដដលស្រះយ�្រ៊ូវបាន្រុំឲ្យមនុ្រសេសាតាប់តាមោក្យ

្រម្ីនតិងការ្ររយ្ររទាំងឡា�រប្រ់្ ួកផ្រិ្រ៊ីប៉ុដន្មតិនឲ្យយ្្ើតាមការសបស្ឹត្រប្រ់

យ�ើ�។ ៥សគូបយសងៀនសា្រនាទាំងយនរះ្ ុំបានយ្្ើតាមេ្ីដដល្ ួកយគបាននតិយ�

យ�ើ�។្ួកយគចូលចតិត្នតិយ�្ ីសា្រនាប៉ុដន្គួរឲ្យយសាកសាតា�ណា្រ់្ ួកយគ

បានយ្លច្ ីខលឹមសាររប្រ់វា។

ទរងវើទាំងឡាយនិងរសចក្ីសរ្គ្រោះ�រស់រយើង

យៅក្នុងយមយរៀនចុងយសកា�មួ�រប្រ់ស្រះេង្គ្រយង្គ្រារះដល់្រតិ្រសេរប្រ់សទង់គឺសទង់

បានមនបន្ទូលយៅ្ ួកយគេំ្ីយ្រចក្ីជំនុំជសមរះចុងយសកា�។មនុ្រសេទុច្ចរិតនតិង

មនុ្រសេ្រុចរិតនឹងសតូវដញកយចញ្ ីោនា។មនុ្រសេល្អនឹងទទួលសគងមរតកនូវជីវិតដ៏

យៅេ្រ់កល្បជានតិច្ចឯមនុ្រសេអាសកក់នឹងនាំយៅរកការដាក់ទណ្ឌកម្មដ៏េ្រ់កល្ប

ជានតិច្ចវិញ។

យតើមនេ្ីដដលខុ្រោនារវាងសកុមទាំង្ ីរយនរះ?

េ្រ់េ្កទាំងឡា�ណាដដលបាន្រដម្ងយ្រចក្ីស្រឡាញ់រប្រ់ខលលួនតាមរ�ៈ

ទយង្ើយនារះសតូវបាន្រយង្គ្រារះ។ចំដណកេ្រ់េ្កទាំងឡា�ណាដដលមតិនបានយ្្ើ

ដូយចានារះនឹងសតូវទទួលទណ្ឌកម្មវិញ។ ៦ការដសបចតិត្យជឿ្តិតសបាកដយលើដំណឹងល្អនន

ស្រះយ�្រ៊ូវសគី្រ្នតិងយលើគុណតនមលរប្រ់វាស្មទាំងយោលការណ៍ទាំងឡា�យនារះ

សារលិខិតគណៈប្រធានទីមួយខខកញ្ញាឆ្នាំ២០១៦

ត�ើអ្វីនឹងត�ើ�ត�ើងត្រោយព្វីមាន
តេច�្វី្េឡាញ់?

រោយ្រធានរ�ៀរ�ើ�រអសវអរុជដូហវ

ទីប្ររឹកសាទីពីរក្នុងគណៈប្រធានទីមួយ
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នឹងសតូវបានបគ្ហាញយដា�ទយង្ើយៅក្នុងជីវិតសបចាំនថងៃរប្រ់យ�ើង។

យៅទីបំ្ុតយបើសោន់ដតការសបកា្រ្ ីយ្រចក្ីស្រឡាញ់ចំយោរះស្រះនតិងេ្កយដើរតាម

នឹងមតិនយ្្ើឲ្យយ�ើងមនគុណ្រម្បត្តិយដើម្ីបបាននូវភា្តយមកើងយ�ើងយនារះយទ។ដ្បតិតដូច

ជាស្រះយ�្រ៊ូវបានបយសងៀនថា«មតិនដមនេ្រ់េ្កណាដដលសោន់ដតនតិយ�មកខ្នុំថា

ឱស្រះេមចា្រ់ៗយេើ�ដដលនឹងចូលយៅក្នុងនគរសាថាន្រួគ៌យនារះយទគឺជាេ្រ់េ្កដដល

យ្្ើតាមស្រះហឫទ័�ននស្រះវរបតិតាដដលគង់យៅសាថាន្រួគ៌វិញយទយតើ»។ ៧

រ�ើនឹងមានអវីរកើ�រ�ើងរនាទារ់ពីមានរសចក្ី្សឡាញ់រហើយរនាោះ?

ចយមលើ�ចំយោរះ្រំណួរ«បនាទាប់្ ីមនយ្រចក្ីស្រឡាញ់យតើមនេ្ីយកើតយ�ើង?»

យនរះអាចជាចយមលើ�ដដលសាមញ្ញនតិងគ្�ស្រួល។យបើយ�ើង្ តិតជាស្រឡាញ់ស្រះ

េង្គ្រយង្គ្រារះយដា�យសាមារះដមនយនារះយ�ើងនឹងបន្ន់ដួងចតិត្រប្រ់យ�ើងចំយោរះសទង់

យហើ�បនាទាប់មកយដើរយលើ្ លទូវននភា្ជា្រតិ្រសេ។យ្លយ�ើងស្រឡាញ់ស្រះយនារះយ�ើង

នឹងខំសបឹងយោរ្តាមបទបញ្ញត្តិទាំងឡា�រប្រ់សទង់។ ៨

យបើយ�ើងស្រឡាញ់្ ួកេ្កយដើរតាមយដា�្ តិតសបាកដដមនយនារះយ�ើងនឹងយ្្ើឲ្យខលលួន

ឯងកាលា�ជាេ្កដដលជួ�ដល់«មនុ្រសេទ័លសកនតិងមនុ្រសេកំ្រត់ទុគត៌មនុ្រសេ

ឈឺនតិងមនុ្រសេមនទុក្ខយវទនា»។ ៩្រសមប់្ ួកេ្កដដលសបស្ឹត្យដា�យ្រចក្ី

យមតាតាករុណាយដា�ោមានភា្អាតាមានតិ�មយហើ�យ្្ើការបយសមើ ១០យនារះគឺ្ ួកយគយនរះ

យហើ�ដដលជា្ ួក្រតិ្រសេទាំងឡា�រប្រ់ស្រះយ�្រ៊ូវសគី្រ្។

យនរះជាេ្ីដដលយកើតមនបនាទាប់្ ីមនយ្រចក្ីស្រឡាញ់។

យនរះគឺជាខលឹមសារននដំណឹងល្អរប្រ់ស្រះយ�្រ៊ូវសគី្រ្។

កំណ�់ចំណាំ

១.ថូម៉ា្រយេ្រម៉ន្រុន«យ្រចក្ីស្រឡាញ់—ជាខលឹមសារននដំណឹងល្អ»Liahona, ដខឧ្រភា

ឆ្នាំ២០១៤ទំ្័រ៩១។

២្រូមយមើលម៉ាថា�២២:៣៦–៤០។

៣.្រូមយមើលមរ៉ូនណ៧:៤៦–៤៧។

៤.្រូមយមើលម៉ាថា�២១:២៨–៣២។

៥.្រូមយមើលម៉ាថា�២៣:៣។

៦.្រូមយមើលម៉ាថា�២៥:៣១–៤៦។

៧.ម៉ាថា�៧:២១។

៨.្រូមយមើល�៉ូហាន១៤:១៥។

៩.យោលលទ្ធតិនតិងយ្រចក្ី្រញ្ញា៥២:៤០។

១០.្រូមយមើលម៉ូសា�១៨:៨–៩។

កា�ររ្ងៀនរចញពីសា�លិខិ�រនោះ

ប្រធានអុជដូហ្វឲ្យនិយមន័យថាសិស្សពិតបរាកដរ្រស់បពរះយយស៊ូវបគីស្ទគឺជាអស់អ្ក

ទាំងឡាយខដល្រង្ហាញយសចក្ីបសឡាញ់រ្រស់ខ្លួនដល់បទង់និងដល់មនុស្សដទទតាមរយៈ

សកម្មភាពទាំងឡាយរ្រស់ខ្លួន។យោក្រយបងៀនយយើងថា«យ្រើយយើងពិតជាបសឡាញ់បពរះ

អង្គសយ្ង្ររះយោយយសាមរះខមនយោរះយយើងនរឹង្រន្ទន់ដួងចិត្រ្រស់យយើងចំយោរះបទង់យហើយ្រោទា្រ់

មកយដើរយលើផ្លូវទនភាពជាសិស្ស»។សូមពិចារណាសួរសំណួរដល់សិស្សខដលអ្ក្រយបងៀនថា

យតើមានរយ្រៀ្រអ្វីខ្រះខដលយសចក្ីបសឡាញ់រានជំរុញចិត្ពួកយគឲ្យយដើរយលើផ្លូវទនភាពជាសិស្ស។

អ្កក៏អាចខចកចាយនូវ្រទពិយសាធន៍រ្រស់ខ្លួនជាមួយពួកយគផងខដរ។អ្កអាចពិចារណាពី

ការអយ្ជើញពួកយគឲ្យអធិសាឋានសុំយសចក្ីស្រ្នុរសនិងកមាលាំង្រខនថែមយទៀតយដើម្ីសខម្ងយចញ

នូវយសចកី្បសឡាញ់។

យរុវវ័យ

កា�រោ�ពតាម្ពោះរញ្ញ�្ិនិងកា�្សឡាញ់មនរុស្សដទទ

យៅ
យពលយយើងគិតពីយសចក្ីបសឡាញ់អ្វីខដលបរាកដយ�ើងដំ្រូងយគក្នុងគំនិតរ្រស់

យយើងគឺយរឿងភាពយន្ដមយោសយ្ចេតោស្ករសូកូឡានិងផ្កាោោ។្រ៉ុខន្យសចក្ី

បសឡាញ់—ខដលយសចក្ដីបសឡាញ់ដ៏ពិតប្រាកដយោរះ—គឺយបរៅជាងនិងស្រ្នុរសខ្លាំងជាង

យោរះខ្លាំងណាស់។បពរះយយស៊ូវបគីស្ទរានមានបពរះជន្មរស់យៅសបមា្រ់យយើងនិងរានសុគត

សបមា្រ់យយើងយោយសារខតបទង់មានយសចក្ីបសឡាញ់ចំយោរះយយើង។ពិតណាស់្រ្្ញត្ិពីរ

ខដលសំខ្ន់យោរះគឺបតូវបសឡាញ់បពរះនិងបតូវបសឡាញ់មនុស្សទូយៅ(សូមយមើលមា៉ាថាយ

២២:៣៦–៤០)។្រ៉ុខន្យតើយយើងអាចបង្ហាញដល់អ្កដទទថាយយើងបសឡាញ់ពួកយគយោយ

រយ្រៀ្រណា?

ប្រធានអុជដូហ្វខចកចាយនូវយរឿងយប្រៀ្រយធៀ្ររ្រស់បពរះបគីស្ទអំពីកូនប្រុសពីរោក់មានាក់

ខដលរានយធ្វើការសបមា្រ់ឪពុកគាត់ឯមានាក់យទៀតមិនយធ្វើយសារះ។បពរះអង្គសយ្ង្ររះ្រញ្ជាក់ពី

ចំណុចយនរះថាមានខតកូនប្រុសខដលរានយគារពតាមឪពុកគាត់្រ៉ុយណាណរះយទើ្របសឡាញ់ឪពុក

យោយពិតបរាកដ។គឺដូចគានាខដរយៅយពលយយើងយគារពតាមបពរះ្រ្្ញត្ិទាំងឡាយរ្រស់បពរះ

យោរះយយើង្រង្ហាញថាយយើងបសឡាញ់បទង់និងចង់បត�្រ់យៅកាន់បទង់វិញ។

្រ៉ុខន្យតើយយើង្រង្ហាញយសចក្ីបសឡាញ់ដល់មនុស្សទូយៅយ៉ាងដូចយម្ច?ប្រធានអុជដូហ្វ

ពន្យល់ដូយចានារះខដរថា«យ្រើយយើងបសឡាញ់មនុស្សជុំវិញខ្លួនយោយពិតបរាកដខមនយោរះយយើង

នរឹងយធ្វើឲ្យខ្លួនឯងកាលាយជាអ្កខដលជួយដល់‹មនុស្សទ័លបកនិងមនុស្សកំសត់ទុគត៌មនុស្ស

ឈឺនិងមនុស្សមានទុក្ខយវទោ›។សបមា្រ់ពួកអ្កខដលប្របពរឹត្យោយយសចក្ីយមតាតាករុណា

យោយគាមនភាពអាតាមនិយមយហើយយធ្វើការ្រយបមើយោរះគឺពួកយគយនរះយហើយខដលជាពួកសិស្ស

ទាំងឡាយរ្រស់បពរះយយស៊ូវបគីស្ទ»។

ដូយច្រះយពលអ្កយ�ើញឪពុកមាតាយ្រង្រ្លូនឬមិត្ភក្ិរ្រស់អ្កយៅយពលយបកាយសូម

គិតអំពីការ្រយបមើដល់ពួកយគយដើម្ី្រង្ហាញពីយសចក្ីបសឡាញ់រ្រស់អ្កចំយោរះពួកយគ។មិន

បតរឹមខតយធ្វើឲ្យពួកយគនិងខ្លួនអ្កស្របាយចិត្្រ៉ុយណាណរះយទខតវាក៏យធ្វើឲ្យបពរះវរ្រិតាខដលគង់យៅ

សាថានសួគ៌រ្រស់អ្កសព្វបពរះទ័យផងខដរ។

ករុមា�

កា�រគ្ហាញរសចក្ី្សឡាញ់

បពរះយយស៊ូវរានខចកចាយនូវយរឿងនិទានអំពីឪពុកមានាក់និងកូនប្រុសពីររ្រស់គាត់។

ឪពុករានយធ្វើការក្នុងចមាការយហើយរានសុំឲ្យកូនប្រុសទាំងពីររ្រស់គាត់ជួយ។កូន

ច្ងរាន្រដិយសធពីដំ្រូងខតយបកាយមករានយៅជួយយៅក្នុងចមាការវិញ។ឯកូនយៅយោរះរាន

និយយថាគាត់នរឹងជួយ្រ៉ុខន្គាត់មិនរានយៅយ�ើយ។បពរះយយស៊ូវរាន្រយបងៀនថាកូនប្រុស

ច្ងរាន្រង្ហាញយសចក្ីបសឡាញ់យបចើន្រខនថែមយទៀតចំយោរះឪពុកគាត់យោយយផ្ើមពីការយគារព

ប្រតិ្រត្ិតាម។

សូមយធ្វើតាមយរឿងនិទានយនរះ!្រោទា្រ់មកសូមគូរឬសរយសរចំណុច្រីយ៉ាងខដលអ្កអាចយធ្វើ

យដើម្ី្រង្ហាញយសចក្ីបសឡាញ់រ្រស់ខ្លួនដល់បពរះវរ្រិតាខដលគង់យៅសាថានសួគ៌។
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សារលិខិត្រយបងៀនសួរសុខទុក្ខខខកញ្ញាឆ្នាំ២០១៦

បពរះវរបតិតា្រួគ៌រប្រ់យ�ើងបានសាថាបនាសកុម

សគួសារយ�ើងយដើម្ីបជួ�យ�ើងឲ្យបយសងៀននូវ

យោលការណ៍សតឹមសតូវទាំងឡា�យៅក្នុងបរិយកា្រ

ជាទីស្រឡាញ់។សបធានថូម៉ា្រយេ្រម៉ន្រុន

បានមនសបសា្រន៍ថា«្រូម្ ្ល់ការ្ររយ្រើរដល់

បុសត្ីតារប្រ់េ្កយហើ�ឱប្ ួកយគយដា�នតិយ�

ថា‹បា៉ាម៉ាក់ស្រឡាញ់កូន›ខាលាំងណា្រ់្រូម

បគ្ហាញនូវការេរគុណរប្រ់េ្កដល់្ ួកយគជានតិច្ច។

្រូមកុំបយណាតា�ឲ្យបញ្ហាដដលអាចសតូវយដារះសសា�

បាន្រំខាន់ជាងមនុ្រសេដដលសតូវស្រឡាញ់ឲ្យ

យសារះ»។ ១

្រ៊ូសានដុបល�ូដថនណឺជាេតីតសបធាន

�ុវនារីទូយៅបានបយសងៀនថា៖«ស្រះេង្គជា

ស្រះវរបតិតាដដលគង់យៅសាថាន្រួគ៌រប្រ់យ�ើងគឺ

ជាគំរូដដលយ�ើងសតូវយ្្ើតាម។សទង់ស្រឡាញ់

យ�ើងបយសងៀនយ�ើងេត់្្មត់ជាមួ�យ�ើងនតិង

ទុកស្រះទ័�យលើយ�ើងជាមួ�នឹងការយសជើ្រយរើ្រ

រប្រ់យ�ើង។...យ្លខលរះវិន័�ដដលមនន័�ថា

‹បយសងៀន›សតូវបានភាន់សច�ំថាជាការ្រ្ីបយនាទា្រ

យៅវិញ។កុមរ—ក៏ដូចជាមនុ្រសេសគប់វ័�ទាំងេ្រ់

្ងដដរ—ឥរិយបថរីកចយសមើនគឺបានមក្ ីយ្រចក្ី

ស្រឡាញ់នតិងការយលើកទឹកចតិត្ជាជាងមក្ ីការ

រកចាប់កំហុ្រ»។ ២

ដេលយ�ើរឃ្ីនថតិនេតិលឃុកក្នុងកូរ៉ុមនន្ ួក

សាវកដប់្ ីរនាក់បានមនសបសា្រន៍ថា«យបើ្រតិន

ជាយ�ើងមនសកុមសគួសារដដលេ្តិសាឋាន្រតិកសា

ស្រះគម្ពីរនតិងមនរាសតីជួបជុំសកុមសគួសារមន្ រជ័�

ភាពជាឪពុកមាតាយគឺជាតួោទីដ៏ពិសិដ្ឋមួយ

ប្្ជតិតភា្នតិងយោរ្នថងៃឈប់្រសមកយដា�

យសាមារះសតង់យនារះកូនយៅរប្រ់យ�ើងនឹង...សតូវបាន

យរៀបចំ្រសមប់្ ្រះេ្រ់កល្បជានតិច្ចយៅសាថាន្រួគ៌

យដា�មតិនខ្ល់្ ីេ្ីដដលបានយកើតយ�ើងចំយោរះ្ ួកយគ

យៅក្នុង្ តិ្្យោកដដលលំបាកយនរះយ�ើ�»។ ៣

បទគម្ពីរបន្ថែម

នីនហ្ទី១៨:៣៧;នីនហ្ទី៣២២:១៣;

យោលលទ្ធតិនតិងយ្រចក្ី្រញ្ញា៩៣:៤០;១២១:៤១

ររឿងពិតនែលបា្រ�ើតរ�ើង

ដេលយ�ើររ៉ូបឺត�ីដហលក្នុងកូរ៉ុមនន្ ួកសាវក

ដប់្ ីរនាក់បានមនសបសា្រន៍ថា«យៅសបុ្រ

រប្រ់ខ្នុំកំ្ុងេង្គនុ�ជតិតខ្នុំខណៈខ្នុំកំ្ុងដតអាន

កាដ្រត។«យ្លខ្នុំអានយនារះខ្នុំបានឮ្រំយ�ងដ៏

ស្រទន់រប្រ់វាកំ្ុងដតនតិយ�មកខ្នុំយៅ្ ីយសកា�។

្ីរបីនាទីបនាទាប់មកវាយ្្ើឲ្យខ្នុំភាញាក់យ្្អើលយដា�បាន

លូនចូលសបយឡារះនដរប្រ់ខ្នុំដដលកាន់កាដ្រត

យនារះ។�កនដរប្រ់វាកាន់មុខខ្នុំយហើ��កសចមុរះ

វាទល់សចមុរះខ្នុំយហើ�វា្រួរខ្នុំថា‹យោកតា!យតើ

យោកតាសាតាប់យៅឬេត់?›

«...ការស្តាបម់នន័�ថា�ល់្ ីដួងចតិត្នន

�ុវវ័�រប្រ់យ�ើងនតិងយ្្ើការទំនាក់ទំនងជាមួ�

្ួកយគ។យហើ�យ្្ើការទំនាក់ទំនងជាមួ�្ ួកយគ

មនន័�ថាមតិនសោន់ដតសតូវនតិយ�ជាមួ�្ ួកយគ

ប៉ុយណាណរះយទប៉ុដន្សតូវយ្្ើការណ៍ទាំងឡា�ជាមួ�នឹង

្ួកយគ្ ងដដរ។...

«យ�ើងសតូវដតដាក់ដ្នការនតិងទាញ�ក

ឱកា្រទាំងឡា�ជាសបយយជន៍្រសមប់

ការបយសងៀន។...

«...កាលខ្នុំកាន់ដតចា្រ់យនារះខ្នុំរឹតដត

ទទួលសារាល់ឱកា្រននការបយសងៀនទាំងឡា�

យៅក្នុង�ុវវ័�រប្រ់ខ្នុំជា្តិយ្រ្រការបយសងៀន

ទាំងឡា�មក្ ីឪ្ុកមតា�រប្រ់ខ្នុំបានមន

ឥទ្ធតិ្លក្នុងជីវិតខ្នុំនតិងយ្្ើឲ្យខ្នុំជាមនុ្រសេដូច

្រ្្នថងៃយនរះ»។ ៤

កំណ�់ចំណាំ

១.ថូម៉ា្រយេ្រម៉ន្រុន«យ្រចក្ីស្រឡាញ់យៅក្នុង្ ្រះ—

ដំបូនាមាន្ ី្ យាការីរប្រ់យ�ើង»Liahona,ដខ្រីហា

ឆ្នាំ២០១១ទំ្័រ៤។

២.្រ៊ូសានដុបល�ូដថនណឺ«Did I Tell You . . . ?»
Liahona,ដខឧ្រភាឆ្នាំ២០០៣ទំ្័រ៧៤។

៣.ឃ្ីនថតិនេតិលឃុក«The Lord Is My Light»
Liahona,ដខឧ្រភាឆ្នាំ២០១៥ទំ្័រ៦៤។

៤.រ៉ូបឺត�ីដហល«Our Duty to God: The Mission 
of Parents and Leaders to the Rising 
Generation »Liahona,ដខឧ្រភាឆ្នាំ២០១០

ទំ្័រ៩៦,៩៥។
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សូមសិក្សាអត្ថបទនេះបបក្បនោយការអធិស្ឋាេេិងសសវែងរក្ការបំផុសគំេិតន�ើម ប្ី�ឹងពបីអវែបីស�លបតូវសែក្ចាយ។នតើ

ការយល់�ឹងពបី«បក្ុមបគរួស្រ៖ការបបកាស�ល់ពិភពនោក្»បនងកើេជំនេឿរបស់អ្នក្នៅនលើបពះន�ើយបបទាេពរ�ល់

អ្នក្ទាំងឡាយស�លអ្នក្សែទាំតាមរយៈការបនបងៀេសរួរសុខទុក្្ខយ៉ាង�ូែនមតេែ?សបរាប់ព័ត៌រាេបសេ្ថមសូមែូលនៅកាេ់

នគ�ទំព័រreliefsociety. lds. org។

រសចក្ីជំរនឿ្ករុម្្រួសា�កា�សរ្គ្រោះ

សូមពិចារណាអំពពីសំណួររ្ះ

យហតុអ្វីរានជាដំណរឹងល្បតូវរាន្រយបងៀនយ៉ាងល្

្រំផុតយោយភាសានិងគំរូទនយសចក្ីបសឡាញ់យ៉ាង

ដូយច្រះ?


