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ប្រធាន ថូម៉ាស អេស ម៉នសុន ដែល ជា ព្យាការី របស់ ពព្រះ អៅ អលើ ដែនែី 

អនរះ បាន ពបកាស ថា « សព្្វ ថថងៃ អនរះ អ�ើង អពរៀមខ្លួន អែើម្ី ពប�ុទ្ធ ពបឆាំង 

នឹង េំអព្ើបាប េបា�មុខ និង េំអព្ើ អាព្រ្រ់ ដែល មន អៅ ចំអោរះ មុខ 

អ�ើង » ។ ១

អរើ េ្ន្រ ភ្ញា្រ់អែអើល អទ ពបសិនអបើ េ្ន្រ ែឹង ថា ពបធាន ម៉នសុន បាន ពបកាស ែូចអនរះ 

តាំង ព្ី ៥០ ឆានាំមុនម្រអម៉្រះអោរះ ? ពបសិនអបើ អ�ើង បាន អពរៀមខ្លួន ពប�ុទ្ធ ពបឆាំង នឹង 

េំអព្ើទុច្ចរិរ ដែល មិន ធាលាប់ មន ព្ី មុន ម្រ អៅ ពរា អោរះ អរើ នឹង មន េំអព្ើ អាព្រ្រ់ កាន់ដរ 

អពចើន អ�ើង ែល់ ្រពមិរ ណា អៅ ដែល គំរាម្រំដែង អ�ើង អៅ សព្្វថថងៃ អនរះ ? ពព្រះេមចាស់ 

បាន មន បន្ទូល ពបកាស េំព្ី ពរាកាន់កាប់ពររួរពតា អ�ើង អនរះ អោ� អែរុែល មរួ� 

ពរឹមពរូវ ថា « អមើល ចុរះ ខ្មាំងសពរូវ ្រំព្ុង ររួម រានា » ( គ. និង ស. ៣៨:១២ ) ។

សង្គ្រាម ដែល « អ�ើង ចូល ចបាំង » ២ បាន ចាប់អែដើម តាំង ព្ី មុន អ�ើង អ្រើរ អលើ ដែនែី 

ម្រអម៉្រះ ។ វា បាន ចាប់អែដើម តាំង ព្ី មុន ដែនែី ពរូវបាន បអងកើរ អ�ើង ម្រអម៉្រះ ។ វា បាន 

អ្រើរអ�ើង តាំង ព្ី អពចើន សែស្សវរ្សរ៍ មុន អៅ ្រ្ននុង ជីវិរ មុន ដែនែី ជា អព្ល ដែល សាតាំង 

បាន បរះអបារ អែើ� « បាន ខំ រ្រ បំផ្លាញ សិទ្ធិ អពជើសអរើស របស់ មនុស្ស »  

( ម៉ូអស ៤:៣ ) ។

សាតាំង បាន ចាញ់ ្រ្ននុង ចមបំាង អោរះ អែើ� « ពរូវ អបារះ ទំលា្រ់ អៅ ដែនែី » 

( វិវរណៈ ១២:៩ ) ជា ទី ដែល វា បន្ត អ្្វើ សង្គ្រាម សព្្វថថងៃ អនរះ ។ អៅ អលើ ដែនែី អនរះ  

« វា បាន អ្្វើ សង្គ្រាម ជាមរួ� នឹង ព្រួ្រ បរិសុទ្ធ ថន ពព្រះ អែើ� ព្័ទ្ធជុំវិញ ព្រួ្រអគ »  

( គ. និង ស. ៧៦:២៩ ) អោ� នូវ អសច្រដី្រុែ្រ ការបអ្ឆោរ និង ការល ល្ួង ោោ ។

វា អ្្វើ សង្គ្រាម ពបឆាំង នឹង ព្រួ្រ ព្យាការី និង ព្រួ្រ សាវ្រ ។ វា អ្្វើ សង្គ្រាម ពបឆាំង នឹង 

ចបាប់ ពព្ែ្មចារីភ្ព្ និង បរិសុទ្ធភ្ព្ ថន អាោែ៍ព្ិោែ៍ ។ វា អ្្វើ សង្គ្រាម ពបឆាំង នឹង 

ព្រុមពគរួសារ និង ពព្រះវិហារបរិសុទ្ធ ។ វា អ្្វើ សង្គ្រាម ពបឆាំង នឹង េ្វី ដែល ជា អសច្រដីលអ 

បរិសុទ្ធ និង ព្ិសិែ្ឋ ។

អរើ អ�ើង ពប�ុទ្ធ នឹង ម រសពរូវ ដបប អនរះ តាម រអបៀប ណា ? អរើ អ�ើង ពប�ុទ្ធ ពបឆាំង 

នឹង េំអព្ើអាព្រ្រ់ ដែល អ�ើង អ�ើញ ថា ្រំព្ុង ពគប ែណ្ដប់ ោសអព្ញ ព្ិភព្អលា្រ អ�ើង 

អនរះ តាម រអបៀប ណា ? អរើ េ្វី អៅ ដែល ជា អពគឿង សឹ្រ របស់ អ�ើង ? អរើ នរណា ដែល ជា 

សម្័ន្ធមិរ្ត របស់ អ�ើង ?

ព្រះចេស្ដានៃកូៃចេៀម

ព្យាការី �៉ូដសប ស៊្មមី្ បាន បអពងៀន ថា សាតាំង មន េំណាច ម្រ អលើ អ�ើង ដរ តាម 

រ�ៈ ្រពមិរ ដែល អ�ើង េនុ្ញារ ឲ្យ វា មន េំណាច ប៉ុអណាណរះ ។ ៣

អៅ អព្ល ពបអមើលអមើល េំព្ី ជំោន់ របស់ អ�ើង នីថែ្វ « បាន អ�ើញ ថា ពព្រះ អចសា្ដ 

ថន ្រូន អចៀម ថន ពព្រះ បាន យាង ចុរះ ម្រ សណ្ិរ អលើ ព្រួ្រ បរិសុទ្ធ ្រ្ននុង សាសោចព្រ ថន ្រូន 

អចៀម អែើ� អលើ រាពស្ត ដែល អៅ ្រ្ននុង អសច្រដី ស្ញា ថន ពព្រះ េមចាស់ ដែល បាន ខ្ចារ់ខ្ចា� 

ោសអព្ញ អលើ ថែ្ ដែនែី អែើ� ពួកគេប្រដា្រ់អាវុធគដាយគេចក្ដីេុចរិតនិង

គដាយបពរះគចស្ដាននបពរះគដាយេិរីល្អដ៏អស្ចារ្យ» ( នីថែ្វទី១ ១៤:១៤ គូសប្ជា្រ់ 

បដនថែម ) ។

អរើ អ�ើង បំោ្រ់ អពគឿង សឹ្រ អលើ ខ្លួន អ�ើង អោ� អសច្រដីសុចរិរ និង អោ� េំណាច 

តាម រអបៀប ណា ? អ�ើង រ្រសា ថថងៃ ឈប់សពម្រ ឲ្យ បាន បរិសុទ្ធ អែើ� អរារព្ ែល់ 

បព្្វជិរភ្ព្ ។ អ�ើង អ្្វើ អែើ� រ្រសា អសច្រដីស្ញា ពសាវពជាវ ព្ង្សពបវរ្តិ អែើ� អៅ 

ចូល ពព្រះវិហារបរិសុទ្ធ ។ អ�ើង បន្ត ខិរខំ អោ� ឥរ ឈប់ឈរ អែើម្ី ដពបចិរ្ត អែើ� 

ទូលេង្វរ សូម ពព្រះេមចាស់ ឲ្យ « ពបទាន នូវ ពព្រះ អលាែិរ ែ៏ ្ រួន ថន ពព្រះ ពគីស្ អែើម្ី ឲ្យ 

អ�ើង អាច បាន ទទរួល នូវ ការ េភ័�អទាស ចំអោរះ េំអព្ើ បាប ទាំងឡា� របស់ អ�ើង » 

( ម៉ូសា� ៤:២ ) ។ អ�ើង េ្ិសា្ន អែើ� បអពមើ អែើ� ដថ្ង ទីបោទាល់ ពព្មទាំង 

េនុវរ្ត អសច្រដីជំអនឿ អលើ ពព្រះអ�ស៊ូវពគីស្ ។

អ�ើង ្រ៏ បំោ្រ់ អពគឿង សឹ្រ អលើ ខ្លួន អ�ើង អោ� អសច្រដីសុចរិរ និង អោ� េំណាច 

ដែរ អៅ អព្ល អ�ើង « រ្រសាទុ្រ ្រ្ននុង គំនិរ [ របស់ អ�ើង រាល់ រានា ] បន្ត នូវ ពព្រះ បន្ទូល 

ទាំងឡា� ខ្ង ជីវិរ » ( គ. និង ស. ៨៤:៨៥ ) ។ អ�ើង រ្រសាទុ្រ ពព្រះបន្ទូល ទាំងអោរះ 

អោ� ែ្ចង់ អារម្មណ៍ អៅ អលើ ពព្រះគម្ីរ ែ៏ បរិសុទ្ធ ទាំងឡា� និង អៅ អលើ ពបសាសន៍ របស់ 

ព្រួ្រ េ្ន្រ បអពមើ ែ៏ ជអពមើស របស់ ពព្រះេមចាស់ ដែល នឹង ពបាប់ េំព្ី ពព្រះបំណង ពព្រះែឫទ័� 

សារលិខិតគណៈប្រធានទីមួយខខមិនាឆ្នាំ២០១៧

្រំពាក់គបរឿងសឹកគោយ

គសចក្ដីសុចរិត

ចោយព្រធាៃហិៃរី្រ៊ីអាវរិង

ទីប្ររឹក្សាទីមួយក្្នុងគណៈប្រធានទីមួយ
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និង ពព្រះសូរអសៀង របស់ ពទង់ ( សូម អមើល គ. និង ស. ៦៨:៤ ) អៅ ្រ្ននុង សន្និសីទ 

ទូអៅ ដខ អពកា� ។

អៅ អព្ល អ�ើង ចបាំង ជាមរួ� េំអព្ើអាព្រ្រ់ អ�ើង ពរូវដរ ចងចាំ ជានិច្ច ថា អ�ើង មន 

ជំនរួ� ព្ី ទាំង សងខ្ង ថន វាំងនន ។ សម្័ន្ធមិរ្ត របស់ អ�ើង ររួម មន ពព្រះវរបិតាសរួគ៌ 

ពព្រះេមចាស់ អ�ស៊ូវពគីស្ និង ពព្រះវិ្ញាណ បរិសុទ្ធ ។

សម្័ន្ធមិរ្ត របស់ អ�ើង ្រ៏ ររួម មន ព្ល ទ័ព្សរួរា៌ា ដែល អ�ើង មិន អាច អមើល អ�ើញ 

នឹង ដភ្ន្រែង ដែរ ។ អេលីអស បាន ពបាប់ �ុវជន ដែល មន ការភិរភ័� មនា្រ់ អៅ អព្ល 

អលា្រ និង �ុវជន អោរះ ពរូវ ពបឈម មុខ នឹង ្រងព្ល អាព្រ្រ់ ែូចអនរះ ថា « ្រុំ ខ្លាច េ្វី 

អ�ើ� ែ្ិរ ព្រួ្រ ដែល អៅ ខ្ង អ�ើង មន រានា អពចើន ជាង ព្រួ្រ ដែល អៅ ខ្ង អគ អៅ អទៀរ » 

( សូម អមើល ព្ងសាវតារ្រ្សពរ ទី២ ៦:១៥–១៦ ) ។

អ�ើង មិន ពរូវ ខ្លាច េ្វី អ�ើ� ។ ពព្រះ មន ពព្រះទ័� ពសឡាញ់ ព្រួ្រ បរិសុទ្ធ របស់ ពទង់ ។ 

ពទង់ នឹង មិន អបារះបង់ អ�ើង អចាល អ�ើ� ។

ខ្នុំ ែឹង ថា ពព្រះ បាន បំអព្ញ តាម អសច្រដីទូលេង្វរ របស់ ខ្នុំ ឲ្យ រំអោរះ ខ្នុំ អចញ ព្ី 

អសច្រដីអាព្រ្រ់ តាមរ�ៈ ការអ្្ើ�រប អៅ នឹង ការេ្ិសា្ន របស់ ខ្នុំ ។ ខ្នុំ សូម ដថ្ង 

ទីបោទាល់ ថា អោ� មន ជំនរួ� ព្ី ពព្រះ ជា ពព្រះវរបិតា ពព្រះេង្គសអង្គ្រារះ ថន ព្ិភព្អលា្រ 

និង ពព្រះវិ្ញាណបរិសុទ្ធ អោរះ អ�ើង អាច ទុ្រចិរ្ត ថា អ�ើង នឹង ពរូវបាន ពបទាន ឲ្យ នូវ 

េំណាច អលើសលុប អែើម្ី រតាំង  រាល់ អសច្រដីអាព្រ្រ់ ដែល អ�ើង ជរួប ពបទរះ ។

សូម ឲ្យ អ�ើង បាន បំោ្រ់ អពគឿងសឹ្រ អោ� អសច្រដីសុចរិរ អែើម្ី អ�ើង អាច មន 

ទំនុ្រ ចិរ្ត ថា អ�ើង នឹង មន ជ័�ជម្នរះ អៅ ទីបំែុរ ។

កំណត់េំណាំ

១. ថូម៉ាស អេស ម៉នសុន « Correlation Brings Blessings » Relief Society  
Magazine ដខ អមសា ឆានាំ ១៩៦៧ ទំព្័រ ២៤៧ ។

២.  « អ�ើង ទាំងេស់ ជា ទាហាន » ទំនុកតគ្កើង អលខ ១៥៦ ។

៣. សូម អមើល Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith 

 ( ឆានាំ ២០០៧ ) ទំព្័រ ២១៤ ។

ការ្រចពងៀៃចេញ្ ីស្រលិខិតចៃរះ

ប្រធានអាវរិងរំឭក្ថាយយើងក្ំពុងយ្វើសង្គ្រាមជាមួយយសចក្្ីអាបក្ក្់។អ្ក្អាច

ចា្រ់យ្្ើមយមយរៀនយោយយបចៀង្រទ«យយើងទាំងអស់ជាទាហាន»( ទំនុកតម្កើងយលខ

១៥៦)ជាមួយមនុស្សខែលអ្ក្្រយបងៀន។្រនាទា្រ់មក្អ្ក្អាចអយ្ជើញពួក្យគឲ្យខចក្ចាយ

អំពីរយ្រៀ្រខែលពួក្យគបតរូវបានការពារតាមរយៈយសចក្្ីសុចរិតរួច្រំ្ុសពួក្យគឲ្យរក្នរឹក្វិ្ី

នានាយែើម្ីការពារបក្ុមបគួសាររ្រស់ពួក្យគពីសាតាំងខែលមានែរូចជាការយបរើសយរើសប្រព័ន្ធ

្្សពវ្សាយល្អៗយ្វើការប្ររុំប្ររឹក្សាបគួសារឬយ្វើរាបតីរួ្ររុំបក្ុមបគួសារជាយរៀងរាល់សបាដាហ៍។

អ្ក្អាចអយ្ជើញពួក្យគឲ្យពិចារណាយោយយក្ចិត្តទុក្ោក្់អំពីរយ្រៀ្រសាងសង់រនាំងការពារ

ខាងវិញ្ញាណរ្រស់បក្ុមបគួសារពួក្យគរួចយលើក្ទរឹក្ចិត្តពួក្យគឲ្យោក្់ខ្នការអនុវត្តតាមអវីខែល

ពួក្យគបានយលើក្យ�ើងយនាះ។

យុវវ័យ

ខ្ញំបាៃសចពមេេិត្តរួេចហើយ
យោយមា៉ាឌីសិនថមសុន

ថថងៃមួយខ្នុំបានយរៀនយមយរៀនែ៏មានតថមលៃមួយយៅក្្នុងថានាក្់យុវនារីអំពី្ររិសុទ្ធភាពខាង

្លៃលូវយេទ—ជាប្រធាន្រទមួយខែលយ្វើឲ្យពួក្យុវនារីយបចើននាក្់មានអារម្មណ៍មិន

បសណុក្ចិត្ត។ខ្នុំចាំមិនអស់នរូវអវីខែលខ្នុំបានយរៀនយៅថថងៃយនាះយទ្រ៉ុខន្តខ្នុំពិតជាយៅចាំថាថានាក្់

ែរឹក្នាំរ្រស់ខ្នុំបាន្រយបងៀនអំពី្រទោឋានផ្ទាល់ខលៃលួនមួយ—ខែលបតរូវរក្សា្ររិសុទ្ធភាពខាង្ លៃលូវយេទ

ជានិច្ច។ពាក្្យសម្ីរ្រស់គាត់បានែក្់ជា្រ់ក្្នុងចិត្តខ្នុំជានិច្ចយហើយយបកាយមក្

ខ្នុំបានសយបមចចិត្តយោយសាមារតីខ្ពស់ថានរឹងោក្់្រទោឋានយនាះទុក្ជាតថមលៃផ្ទាល់ខលៃលួនខ្នុំ។

ថថងៃមួយយពលខ្នុំក្ំពុងរិះឡានបក្ុងមក្ពីយមើលការប្រក្ួតក្ីឡាវិញមនុស្សមានាក្់យៅយលើ

ឡានបក្ុងបានចា្រ់យ្្ើមយលងខល្ងមួយយ្មាះថាហា៊ានឬមិនហា៊ាន។យោយសាររិះឡាន

មានអារម្មណ៍ថុញថ្រ់យទើ្រយុវវ័យខលៃះយទៀតបពមទាំងខ្នុំ្ ងខែរបានចរូលរួមយលង។

យៅយពលែល់យវនខ្នុំខ្នុំបតរូវបានយស្ើឲ្យហា៊ានយ្វើអវីមួយខែលខ្នុំែរឹងថាជាយរឿងមិនបតរឹមបតរូវ។

ការយ្វើែរូចយនះអាចជាការសយបមចិត្តែ៏ពិបាក្ចំយពាះខ្នុំ្រ៉ុខន្តខ្នុំបាននរឹក្យ�ើញពាក្្យសម្ីរ្រស់

ថានាក្់ែរឹក្នាំថានាក្់យុវវនារីខ្នុំែរូយច្ះខ្នុំបានសយបមចចិត្តយោយគ្យ។ខ្នុំបាន្រែិយស្មិនយ្វើ

ភាលាម។ខ្នុំបានសយបមចចិត្តរួចយៅយហើយនរូវអវីខែលខ្នុំនរឹងយ្វើយៅក្្នុងសាថានភាពែរូចយនាះ។

ខ្នុំែរឹងថាយៅយពលយយើងយៅបពះវិហារយហើយខិតខំយរៀនអវីខែលបាន្រយបងៀនយៅទីយនាះ

យយើងនរឹងមានពរយោយមានភាពរឹងមាំនិងការការពារខាងវិញ្ញាណពីការល្លួងនានារ្រស់

យោក្ិយ។

អ្នកនិពន្ធរេ់គៅរដ្ឋយូថាហ៍េ.រ.អា។

កុមារ

េូរពាក់ចពរឿងសឹករ្រស់អ្នក

មានការណ៍អាបក្ក្់ជាយបចើនយៅយលើពិេពយោក្សពវថថងៃយនះ។ែំណរឹងល្អគឺែរូចជាខខល

ខែលការពារយយើង។សរូមអានចំណុចទាំង១០ខែលប្រធានអាវរិង

មានប្រសាសន៍បបា្រ់យយើងឲ្យយ្វើយែើម្ីការពារខលៃលួនយយើង។្រនាទា្រ់មក្សរូមគរូរររូ្រខខល

យហើយផ្ត់ពណ៌!

១.រក្សាថថងៃឈ្រ់សបមាក្ឲ្យបាន្ររិសុទ្ធ

២.យគារព្រពវរិតភាព

៣.ចុះយហើយរក្សាយសចក្្ីសញ្ញា

៤.បសាវបជាវពង្សប្រវត្តិ

៥.យៅចរូលបពះវិហារ្ររិសុទ្ធ

៦.ខប្រចិត្ត

៧.អ្ិសាឋាន

៨.្រយបមើមនុស្សែថទ

៩.ខថលៃងទី្រនាទាល់រ្រស់អ្ក្

១០.អានបពះគម្ពីរ
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សារលិខិត្រយបងៀនសួរសុខទុក្្ខខខមិនាឆ្នាំ២០១៧

«ខ្នុអំាចនឹងអ្្វើពគប់ទាំងេស់បាន អោ�សារ 

ពព្រះពគីស្ ដែល ពទង់ ចអពមើន ្រមលាំង ែល់ ខ្នុំ » 

( ភីលីព្ ៤:១៣ ) ។ ពបធាន  

អ�ៀអថើរ អេស្វ េុជែូែ្វ ទីពបឹ្រសា ទី ព្ីរ ្រ្ននុង 

គណៈពបធាន ទី មរួ� មន ពបសាសន៍ ថា  

« អទារះជា អ�ើង មន ភ្ព្ទន់អខសា� ្រដី អ�ើង អាច 

�្រឈ្នរះ អលើ វា បាន » ។ « ពបា្រែ ណាស់ គឺ 

អោ�សារ ពព្រះគុណ ថន ពព្រះ អបើ អ�ើង បោទាប ខ្លួន 

អែើ� មន អសច្រដី ជំអនឿ អោរះ ភ្ព្ទន់ អខសា� នឹង 

បាន ដពបអៅ ជា ខ្លាំង ព្ូដ្រ វិញ » ។ ១

ពព្រះេង្គសអង្គ្រារះ មន ពព្រះបន្ទូល អៅ ្រ្ននុង 

អរាលលទ្ធិ និង អសច្រ្តីស្ញា ថា « អ�ើង នឹង អៅ 

ព្ីមុខ េ្ន្រ ។ អ�ើង នឹង អៅ ខ្ង សា្ដំ ថែ េ្ន្រ អែើ� 

ខ្ង អ្្វង ថែ េ្ន្រ អែើ� ពព្រះ វិ្ញាណ របស់ អ�ើង នឹង 

សណ្ិរ អៅ ្រ្ននុង ែរួង ចិរ្ត របស់ េ្ន្រ អែើ� ព្រួ្រ អទវតា 

របស់ អ�ើង អៅ ព្័ទ្ធជុំវិញ េ្ន្រ អែើម្ី ពទ េ្ន្រ អ�ើង » 

( គ. និង ស. ៨៤:៨៨ ) ។

ដេលអ�ើរ ោវី� អេ ដបែណា ្រ្ននុង ្រូរ៉ុម ថន ព្រួ្រ 

សាវ្រ ែប់ព្ីរ ោ្រ់ មន ពបសាសន៍ ថា « នីថែ្វ គឺ 

ជា គំរូ េំពី្ មនុស្ស មនា្រ់ ដែល បាន ែឹង �ល់ អែើ� 

ព្ឹងដែអ្រ អលើ ពព្រះអចសា្ដ ថន ការអពបាសអលារះ របស់ 

បពះយចសាដាថនការយបបាសយោះរ្រស់បពះយយស៊រូវបគីស្ទ

និងថនែគ្វាយ្ួនរ្រស់បទង់

ពព្រះេង្គសអង្គ្រារះ »។ « ព្រួ្រ បងពបុស របស់ នីថែ្វ បាន 

�្រ ដខ្ស ចង អលា្រ អែើ� អពរាង នឹង សមលាប់ អលា្រ 

អចាល ។ សូម ្ររ់សមរាល់ អសច្រដីេ្ិស្ាន របស់ 

នីថែ្វ ៖ ‹ ឱ ពព្រះ េមចាស់ អេើ� ពសប តាម អសច្រដី 

ជំអនឿ របស់ ទូលបង្គំ ដែល មន ចំអោរះ ពទង់ សូម 

ពព្រះ េង្គ រំអោរះ ទូលបង្គំ ឲ្យ ររួច ែុរ ព្ី ្រណាដាប់ ថែ បងៗ 

ទូលបង្គំ ែង ពព្រះ ព្រ េូ្ប្រទានកម្លាំងដល់ទូល្រង្ំ

គដើ្្ដីឲ្យទូល្រង្ំអាចផ្ដាច់ខ្សែ ដែល ចង ទូលបង្គំ អនរះ 

បាន › ( នីថែ្វទី១ ៧:១៧ គូសប្ជា្រ់ បដនថែម ) ។

« . . . នីថែ្វ មិន បាន េ្ិសា្ន សុំ ឲ្យ សាថានភ្ព្ 

របស់ អលា្រ បាន ផ្លាស់ប្តទូរ អទ ។ ែ្នុ�អៅវិញ អលា្រ 

បាន េ្ិសា្ន ទូល សូម ្រមលាំង អែើម្ី ផ្លាស់ប្តទូរ 

សាថានភ្ព្ របស់ អលា្រ ។ អែើ� ខ្នុំ អជឿ ថា អលា្រ 

បាន េ្ិសា្ន តាម រអបៀប មរួ� ែ៏ ខ្ី អោ�សារ អលា្រ 

បាន ែឹង �ល់ អែើ� បាន ទទរួល បទព្ិអសា្ន៍ ថន 

ពព្រះអចសា្ដ ថន ការអពបាសអលារះ ថន ែគ្វា�្រួន ។

« ខ្នុំ មិន គិរ ថា ចំណង ដែល បាន ចង នីថែ្វ 

ពរូវបាន ោច់ អចញ ព្ី ថែ និង ្រថែ របស់ អលា្រ 

អោ� េព្្ទូរអែរុ អោរះ អទ ។ ែ្នុ�អៅវិញ ខ្នុំ គិរ ថា 

អលា្រ ពរូវបាន ពបទាន ព្រ ទាំង ្រមលាំង ផ្ទាល់ខ្លួន និង 

ការស៊ូពទាំ ដែល ែរួស ព្ី សមរថែភ្ព្ ព្ី្ម្មជារិ របស់ 

អលា្រ  ដែល អពកា� ម្រ អ្្វើ ឲ្យ អលា្រ សថែិរ អៅ 

្រ្ននុង ‹ ្រមលាំង ថន ពព្រះ េមចាស់ › ( ម៉ូសា� ៩:១៧ ) 

ដែល បាន ខិរខំ អែើ� មរួល ្រង្ោរា្រ់ អែើ� 

ទីបំែុរ អាច បណាដាច់ ដខ្ស អោរះ បាន » ។ ២

ខគម្ពីរ និង ព័ត៌មាន បននថែម

អេសា� ៤១:១០ អេអ្ើរ ១២:២៧ គេហទំព័រ

reliefsociety. lds. org
កំណត់េំណាំ

១. អ�ៀអថើរ អេស្វ េុជែូែ្វ « The Gift of Grace » 

Liahona ដខ ឧសភ្ ឆានាំ ២០១៥ ទំព្័រ ១០៨ ។

២. អែវី� អេ ដបែណា « Strength beyond Our Own » 

New Era ដខ មិោ ឆានាំ ២០១៥ ទំព្័រ ៤ ។
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េូ្េិកសាអត្ថ្រទគនរះប្រក្រគដាយការអធិស្ឋាននិងខេវែងរកការ្រំផុេេំនិតគដើ្ ដ្ីដឹងពដីអវែដីខដលបតូវខចកចាយ។គតើ

ការយល់ដឹងអំពដីគោល្រំណងននេម្េ្េគ្គ្ររះនឹងគរៀ្រចំ្រុបតដីទាំងឡាយរ្រេ់បពរះឲ្យទទួលបានពរជ័យននជដីវិតដ៏គៅ

អេ់កល្ជានិច្ចយ៉ាងដូចគ្្ច?

ចសេក្ីជំចៃឿពកុមពរួស្រការសច្គ្ររះ

សូម ពិចារណា អំពពី សំណួរ ននះ

យតើបពះយចសាដាថនការយបបាសយោះរ្រស់

បពះយយស៊រូវបគីស្ទនិងថនពលិក្ម្ម្ួនរ្រស់បទង់

អាចរួយយ្វើឲ្យភាពទន់យខសាយយយើងកាលាយយៅជាខាលាំង

ពរូខក្តាមរយ្រៀ្រណា?


