
លេស់ៀវ៉ុលេ� ក�់ច�ណា� 

ស់និុិស់ីទ័ 

ទ័ូលេ�

ផ្អែខ្លួ តើមស្ដា ឆ្នាំំំ ២០២២

កន្លែនួែងមួួយដើ�ើមួី�កត់់ត្រា�រត់នួសមួីត់ិ�នៃនួវិិវិរណៈៈផ្ទាាល់់ខ្លួែ�នួ

របស់បូ�នួៗដើ�ញមួកពី�សនួិ�ស�ទទូដើ� ។

មុនតើ�ល់ �នន���ទ ចាប់់តើ�ើើម ប់ែ�នៗ អាចំ តើរៀប់ចំំ

ខ្លួួ�ន តើ�ើមី� ស្ដាាប់់ ��ះ�ូរតើ�ៀង រប់�់ ��ះអ្នម្ចាា�់ 

តាមរយៈ ការផ្អែ�ីងរក វិវរណៈ ផ្ទាាល់់ខ្លួួ�ន រប់�់

ប់ែ�នៗ ។

�ូម តើ��ៀម  
 ខ្ញុំះ�និ ឲ្យយលេ�ើយ !

  ដោតើ ខ្ញុំំ�� ប៉ានុ ច�ណាយ ដោពីល់ដោវិលា ស្ទីគ្រី�ប់

ក្លារូអ្នធិស្ឋាានុ ផ្ទាាល់់ខ្ញុំះ�នុ ឬដោ� ?

  ដោតើ ខ្ញុំំ�� ប៉ានុ អានុ គ្រីពីះ�ម្បីពីរូ តែ�រូ ឬដោ� ?
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សន្និិ�សីទ ទូទៅ� គឺឺជា ឱកាស ដ៏៏អស្ចាារ្យយ

មួួយ ទៅដ៏ើមួីី ទៅរ្យៀន្និពីី អីី ដែដ៏ល ព្រះពីះអម្ចាាស់

សពីីព្រះពីះទ័យ ឲ្យយ ប្អូូ�ន្និៗ ដ៏ឹង ន្និ�ង ទៅ�ីើ ។ ប្អូុ�ដែន្និែ 

ទៅ�ើ ប្អូូ�ន្និៗ ដ៏ឹង ថា ទៅ�ើ ព្រះទង់ ម្ចាន្និ ប្អូន្និូ�ល

មួកកាន្និ់ ប្អូូ�ន្និៗ ទៅ�ទៅពីល ណា ? វា ចាប្អូ់ទៅ�ែើមួ

ទៅ�យ ការ្យគឺ�� អំពីី ជីីវិិ� រ្យប្អូស់ ប្អូូ�ន្និ ន្និ�ង អីី

ដែដ៏ល ប្អូូ�ន្និ ព្រះ�ូវិការ្យ ឲ្យយ ជីួយ ។

ទៅន្និះ ជា ទៅរ្យឿង មួួយ ចំំន្និួន្និ ទៅដ៏ើមួីី គឺ�� ដ៏ល់ ៖

សូមួ ចំំណាយ ទៅពីល ខ្លះះះៗ ទៅដ៏ើមួីី សរ្យទៅសរ្យ

ការ្យដ៏ឹកនាំំ ផ្ទាាល់ខ្លះះ�ន្និ អីីខ្លះះះ ដែដ៏ល ប្អូូ�ន្និៗ

សងឹឹមួ ថា ព្រះពីះអម្ចាាស់ ន្និឹង ព្រះប្អូទាន្និ ដ៏ល់ ប្អូូ�ន្និ

ៗ ទៅ� អំឡុុង ទៅពីល សន្និិ�សីទ ទៅន្និះ ។

ទៅ�ទៅពីល ប្អូូ�ន្និៗ ស្ចាាប្អូ់ សន្និិ�សីទ ទូទៅ� សូមួ

គឺ�� ដ៏ល់ សំណួួរ្យ ទាំងទៅន្និះ ទៅ�កិុង ចំ��ត ។ 

ព្រះពីះអម្ចាាស់ អាចំ ព្រះប្អូទាន្និ ដ៏ល់ ប្អូូ�ន្និៗ ន្និូវិ

ការ្យដ៏ឹកនាំំ ផ្ទាាល់ខ្លះះ�ន្និ ។

មាន មូូលហេ�តុុ ជាហេ��ើន ដែ�ល មូនុស្សស ទូូហេ� កតុ់�� ទូុក ហេ� អំំឡុុងហេ�ល ស្សនិ�ស្សីទូ ។ ការ

កតុ់�� ទូុក អា� ជួួយ ប្អូូ�នៗ ឲ្យយ យក��តុត ទូុកដាក់ បាន កាន់ដែតុ �ប្អូហេស្សើរ ហេឡុើង ហេ�ើយ �ងចាំំ អំីី

ដែ�ល ប្អូូ�នៗ បាន ស្ដាាប្អូ់ឮ ។ ហេ�ហេ�ល ប្អូូ�នៗ កតុ់�� ប្អូូ�នៗ ប្អូង្ហាាញ �ល់ ��ះអំមាាស្ស់ ថា ប្អូូ�នៗ

ហេ�តុៀមូ ខ្លួួ�ន ហេ�ើមូីី ទូទូួល បាន វិិវិរណៈៈ ផ្ទាាល់ខ្លួួ�ន ន�ង ហេ�ីើ ស្សកមូមភា� �មូ វិិវិរណៈៈ ហេ�ះ ។

ព្រះ�ូវិការ្យ ដ៏ំប្អូូនាំាន្និ ខ្លះះះៗ អំពីី រ្យទៅប្អូៀប្អូ ទៅ�ីើ វា ទៅទ ? ទៅន្និះ ជា ដ៏ំប្អូូនាំាន្និ មួួយ ចំំន្និួន្និ ៖

គំំន�តុ ន�ង �ំណាប្អូ់ អារមូមណៈ៍ រប្អូស្ស់ ខ្លួំុំ ៖

 « ទៅពីល ខ្លះំុំ ទៅ�ីើការ្យ ក�់ចំំណាំ កិុង សន្និិ�សីទ ខ្លះំុំ មួ�ន្និ ក�់ អ�ថន្និ័យ ទាំងព្រះស�ង ដែដ៏ល អិកន្និ�យាយ ទៅលើកទៅឡុើង ទៅនាំះ ទៅទ ខ្លះំុំ

ក�់ ន្និូវិ ការ្យដ៏ឹកនាំំ ផ្ទាាល់ខ្លះះ�ន្និ ដែដ៏ល ព្រះពីះវិិញ្ញាាណួ ព្រះប្អូទាន្និ ដ៏ល់ ខ្លះំុំ វិិញ ។ អីី ដែដ៏ល បាន ថ្លែ�ែង  មួ�ន្និ សំខាន្និ់ ដ៏ូចំជា អីី ដែដ៏ល

ទៅយើង ស្ដាាប់់ ឮ  ន្និ�ង អីី ដែដ៏ល ទៅយើង មាន អារម្មមណ៍ ៍ ទៅនាំះ ទៅទ » ។

  ថ្លែ�លឌើ�ើរ រូ�ប់ឺត �ី ថ្លែ�ល ( ឆ្នាំំ� ១៩៣2–2០១៧ ) 2  

សូមួ ស្ចាកលីង ទៅ�ីើ វា ! ទៅ�ទៅពីល ប្អូូ�ន្និៗ ស្ចាាប្អូ់ សន្និិ�សីទ សូមួ ក�ំ បារ្យមួភ អំពីី ការ្យក�់ព្រះ� អីីៗ ដែដ៏ល អិកន្និ�យាយ ដែ�ះង មួួយ ពាកយៗ

ទៅឡុើយ ។ ព្រះប្អូស�ន្និទៅប្អូើ ប្អូូ�ន្និៗ ខ្លះកខាន្និ អីីមួួយ ទៅនាំះ ប្អូូ�ន្និៗ អាចំ ព្រះ�ឡុប្អូ់ ទៅ� ស�ន្និូរ្យកថា ទៅនាំះ វិិញ ទៅ�ើយ អាន្និ ឬ ទៅមួើល វា ទៅ�ទៅពីល

ទៅព្រះកាយ បាន្និ ជាន្និ�ចំច ។ សូមួ ទៅផ្ទាា�ទៅលើ ការ្យក�់ព្រះ� គឺំន្និ�� ន្និ�ង ចំំណាប្អូ់ អារ្យមួមណួ៍ រ្យប្អូស់ ប្អូូ�ន្និៗ ទៅ� អំឡុុង ស�ន្និូរ្យកថា រ្យប្អូស់ ពីួក

ទៅ�ក ។ ព្រះប្អូស�ន្និទៅប្អូើ ប្អូូ�ន្និៗ ក�់ព្រះ� គឺំន្និ�� ន្និ�ង ចំំណាប្អូ់ អារ្យមួមណួ៍ ទៅនាំះ ទៅ�ព្រះ� ទៅនាំះ ទ�ក ទៅនាំះ ប្អូូ�ន្និៗ ន្និឹង មួ�ន្និ ចាំបាចំ់ ពីាយាមួ ចំងចាំ

វា ទៅ�ទៅពីល ទៅព្រះកាយ ទៅនាំះទៅទ ។

អំីី ដែ�ល �ួកហេ�ក បាន ដែ�ួង ៖

  3

ទៅ�ើ ខ្លះំុំ អាចំ ទៅ�ីើ អីី ជាមួួយ

ន្និឹង ឧប្អូសគឺគ ដែដ៏ល ខ្លះំុំ

កំពី�ង ជីួប្អូ ព្រះប្អូទះ ទៅន្និះ ?

ទៅ�ើ គឺ�ណួលកខណួៈ ដ៏ូចំ

ព្រះពីះព្រះគឺីសូ អីីខ្លះះះ ដែដ៏ល ខ្លះំុំ

អាចំ អភិ�វិឌ្ឍឍ បាន្និ ?

ទៅ�ើ ខ្លះំុំ ព្រះ�ូវិ ទៅរ្យៀប្អូចំំ ខ្លះះ�ន្និ យាាង

ដ៏ូចំទៅមួែចំ ខ្លះះះ សព្រះម្ចាប្អូ់ ទៅពីល

អនាំគឺ� រ្យប្អូស់ ខ្លះំុំ ?

ទៅ�ើ ម្ចាន្និ អីីខ្លះះះ ដែដ៏ល ខ្លះំុំ មួ�ន្និ បាន្និ

ទៅ�ីើ ដែដ៏ល ខ្លះំុំ ព្រះ�ូវិ ចាប្អូ់ទៅ�ែើមួ

ទៅ�ីើ ទៅ�ទៅពីល ទៅន្និះ ?

 សូូម សូួរ   

បន្ទាាប់ មក សូូម ស្តាាប់ សូូម 

កត់់ត្រា� ទុុក
ទៅ�ើ ម្ចាន្និ អីីខ្លះះះ ដែដ៏ល ខ្លះំុំ កំពី�ង

ទៅ�ីើ ទៅ�ទៅពីល ទៅន្និះ ដែដ៏ល ខ្លះំុំ

ព្រះ�ូវិ ឈប្អូ់ ទៅ�ីើ ទៅនាំះ ?

ដែអំលហេ�ើរ ហេជួហ្វ្រី�ីី អំ័រ �ូឡុ�ន បាន ប្អូហេ�ងៀន ថា 

« វិិវិរណៈៈ ស្សឹងដែតុ ហេកើតុមាន ជា �ហេមូួើយ �ំហេ�ះ ស្សំណៈួរ

ជាន��ច » ។ ១ 
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គំំន�តុ ន�ង �ំណាប្អូ់ អារមូមណៈ៍ រប្អូស្ស់ ខ្លួំុំ ៖អំីី ដែ�ល �ួកហេ�ក បាន ដែ�ួង ៖

  ការអញ្ជើ�ើ�ញ ពិិញ្ជើសូសូ

  ជារឿ�ឿយៗ ថ្នាាក់់ដឹឹក់នាំំ សាសនាំចក្រក់ ផ្ដដល់់ កា�អរឿ�ើ�ញ

រឿផ្ដេងៗ រឿដឹ�ម្បីី� ជួួយ រឿយ�ង ឲ្យយ �ីក់ចរឿក្រម្បី�ន ខាង វិិញ្ញាាណ ។ 

រឿ�� ប្អូូ�នៗ បាន សាាប្អូ់ឮ កា�អរឿ�ើ�ញ ជាក់់លាក់់ ណាម្បីួយ

អំឡុុង សម្បី័យ ក្រប្អូជួំំ ទាំំងរឿនាំះ ដែដឹ� ឬរឿ� ? សូម្បី ក់�់ក្រ�

វា �ំក់ រឿ� ក្រ�ង់ រឿនះ រឿដឹ�ម្បីី� ក់ំំឲ្យយ ប្អូូ�នៗ រឿ�េច ! 

 ផ្អាាក សូិន !

  រឿ�� ប្អូូ�នៗ បាន ��ួល់ ចរឿម្បីេ�យ ណាម្បីួយ ចំរឿ�ះ សំណួ�

�ប្អូស់ ប្អូូ�នៗ រឿ��យ ឬរឿ� ? ក្រប្អូសិនរឿប្អូ� ប្អូូ�នៗ បាន

��ួល់ រឿ��យ សូម្បី ចំណាយ រឿ�ល់ ម្បីួយ សនះុះ រឿដឹ�ម្បីី�

ក់�់ក្រ� កា�ដែណនាំំ និង កា�ដឹឹក់នាំំ ដែដឹល់ ប្អូូ�នៗ បាន

��ួល់ រឿនាំះ �ំក់ ។

 « ខ្លះំុំ សន្និា ថា ទៅ�ទៅពីល ប្អូូ�ន្និៗ ស្ចាាប្អូ់ ឮ សំទៅឡុង នៃន្និ ព្រះពីះអម្ចាាស់ សព្រះម្ចាប្អូ់ ប្អូូ�ន្និៗ ទៅ�កិុង ការ្យប្អូទៅព្រះងៀន្និ នៃន្និ សន្និិ�សីទ

ទូទៅ� ទៅន្និះ ទៅ�ើយ អន្និ�វិ�ត �មួ ការ្យប្អូំ��ស គឺំន្និ�� ទាំងទៅនាំះ ទៅនាំះ ប្អូូ�ន្និៗ ន្និឹង ទទួល អារ្យមួមណួ៍ ពីី ការ្យជីះ ឥទិ�ពីល

នៃន្និ ស្ចាាន្និសួគឺ៌ មួក ទៅលើ ប្អូូ�ន្និៗ ទៅ�ើយ ជីីវិិ� រ្យប្អូស់ ប្អូូ�ន្និៗ ន្និ�ង ជីីវិិ� រ្យប្អូស់ អស់ អិក ដែដ៏ល ទៅ�ជី�ំវិិញ ប្អូូ�ន្និៗ ន្និឹង បាន្និ

ទទួល ពីរ្យ » ។

  ថ្លែ�លឌើ�ើរ ថ្លែនល �ិល អាន់ឌើ�ើរសិិន ៣  
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គំំន�តុ ន�ង �ំណាប្អូ់ អារមូមណៈ៍ រប្អូស្ស់ ខ្លួំុំ ៖អំីី ដែ�ល �ួកហេ�ក បាន ដែ�ួង ៖

ឥឡុ�វិ ទៅន្និះ គឺឺជា ទៅពីលទៅវិ� ដ៏៏អស្ចាារ្យយ មួួយ ទៅដ៏ើមួីី �ក់ ទៅ�លទៅ� ទៅដ៏ើមួីី ជីួយ ប្អូូ�ន្និៗ ឲ្យយ ទៅ�ីើ សកមួមភាពី �មួ

អីីៗ ដែដ៏ល ប្អូូ�ន្និៗ បាន្និ ទៅរ្យៀន្និសូព្រះ� ។ ទាំងទៅន្និះ គឺឺជា ទៅយាប្អូល់ មួួយ ចំំន្និួន្និ ៖

  ទៅរ្យើសយក ទៅយាប្អូល់ មួួយ ឬ ពីីរ្យ នៃន្និ ការ្យដ៏ឹកនាំំ ផ្ទាាល់ខ្លះះ�ន្និ ទៅ�ើយ ប្អូទៅងើើ� ដែ�ន្និការ្យ

មួួយ ទៅដ៏ើមួីី ទៅ�ីើ សកមួមភាពី ។

   �ក់ ដែ�ន្និការ្យ មួួយ ទៅដ៏ើមួីី ទៅ�ីើ សកមួមភាពី �មួ ការ្យ�ំងចំ��ត ឬ ការ្យអទៅ�ើើញ

មួួយ ដែដ៏ល ប្អូូ�ន្និៗ បាន្និ ស្ចាាប្អូ់ឮ ។

   ស្ចាាប្អូ់ ស�ន្និូរ្យកថា សន្និិ�សីទ មួួយ រាល់ព្រះពីឹក ទៅពីល ប្អូូ�ន្និៗ ទៅរ្យៀប្អូចំំ ខ្លះះ�ន្និ ទៅ�

ស្ចា�ទៅរ្យៀន្និ ។

   ដែចំកចាយ ដ៏ំទៅណួើរ្យទៅរ្យឿង ឬ សមួែី ដ៏កព្រះសង់ ដែដ៏ល ប្អូូ�ន្និៗ ចំូលចំ��ត មួកពីី សន្និិ�សីទ

ជាមួួយ ន្និឹង មួ��តភិកែ� ម្ចាាក់ ឬ ទៅ�ទៅលើ ព្រះប្អូពី័ន្និិ �សពីី�ាយ សងគមួ ។

   �ក់ ទៅពីលទៅវិ� មួួយ ទៅ�ទៅពីល ដែដ៏ល ព្រះគួឺស្ចារ្យ រ្យប្អូស់ ប្អូូ�ន្និៗ អាចំ ដែចំកចាយ អីី 

ដែដ៏ល ទៅលចំទៅ�ោ ចំំទៅពាះ ពីួកទៅគឺ ម្ចាាក់ៗ អំឡុុង សន្និិ�សីទ ។

   ទៅ�ើ ប្អូូ�ន្និៗ ម្ចាន្និ គឺំន្និ�� ទៅ�សងទៅទៀ� ទៅទ ? សូមួ សរ្យទៅសរ្យ ទៅ�លទៅ� រ្យប្អូស់

ប្អូូ�ន្និៗ ផ្ទាាល់ ៖

សូមួ ទៅព្រះប្អូើ កនៃ�ន្និែ ទៅដ៏ើមួីី កា�់ ដែ�ិក ទៅន្និះ ទៅចំញពីី ទំពី័រ្យ ទៅន្និះ ។ ប្អូនាំាប្អូ់មួក ប្អូូ�ន្និៗ អាចំ �ក់ វា ទៅ�

កដែន្និះង ណា ដែដ៏ល ប្អូូ�ន្និៗ ន្និឹង ទៅមួើលទៅ�ើញ វា ទៅរ្យៀង រាល់នៃ�ៃ ទៅដ៏ើមួីី រ្យំឭក ប្អូូ�ន្និៗ ពីី ទៅ�លទៅ�

រ្យប្អូស់ ប្អូូ�ន្និៗ !

 « ពីរ្យដ៏៏ �ំប្អូំ��� នៃន្និ សន្និិ�សីទ ទូទៅ� ទៅកើ� ម្ចាន្និ ចំំទៅពាះ ទៅយើង ទៅព្រះកាយ ពីី សន្និិ�សីទ ទៅន្និះ បាន្និ ប្អូ�ចប្អូ់ ។ សូមួ ចាំ

ពីី លំនាំំ ដែដ៏ល បាន្និ ក�់ព្រះ� ជា ញឹកញាប្អូ់ កិុង ប្អូទគឺមួីីរ្យ ៖ ទៅយើង ជីួប្អូជី�ំ�ា ស្ចាាប្អូ់ ប្អូន្និូ�ល ព្រះពីះអម្ចាាស់ ទៅ�ើយ

រ្យស់ទៅ� �មួ ប្អូន្និូ�ល ទាំងទៅនាំះ ទៅពីល ទៅយើង ព្រះ�ឡុប្អូ់ ទៅ� �ូះ រ្យប្អូស់ ទៅយើង វិិញ » ។

  ថ្លែ�លឌើ�ើរ រូ�ប់ឺត �ី ថ្លែ�ល 4  

វា គំឺជា ប្អូទូ��ហេស្ដា�ន៍ �៏អំស្ដាារយ មូួយ ហេ�ើមូីី ស្ដាាប្អូ់ ឮ ទូីប្អូ�ាល់ រប្អូស្ស់ �ួក

ស្ដាវិក ន�ង �ាការី ទាំំងឡាយ ! ហេតុើ ប្អូូ�នៗ បាន ទូទូួល ការ�ឹក�ំ ដែ�ល

អា� ជួួយ ប្អូូ�នៗ ហេ�កិុង ជួីវិិតុ រប្អូស្ស់ ប្អូូ�នៗ ដែ�រ ឬហេទូ ?

  ការអញ្ជើ�ើ�ញ ពិិញ្ជើសូសូ

  ជារឿ�ឿយៗ ថ្នាាក់់ដឹឹក់នាំំ សាសនាំចក្រក់ ផ្ដដល់់ កា�អរឿ�ើ�ញ

រឿផ្ដេងៗ រឿដឹ�ម្បីី� ជួួយ រឿយ�ង ឲ្យយ �ីក់ចរឿក្រម្បី�ន ខាង វិិញ្ញាាណ ។ 

រឿ�� ប្អូូ�នៗ បាន សាាប្អូ់ឮ កា�អរឿ�ើ�ញ ជាក់់លាក់់ ណាម្បីួយ

អំឡុុង សម្បី័យ ក្រប្អូជួំំ ទាំំងរឿនាំះ ដែដឹ� ឬរឿ� ? សូម្បី ក់�់ក្រ�

វា �ំក់ រឿ� ក្រ�ង់ រឿនះ រឿដឹ�ម្បីី� ក់ំំឲ្យយ ប្អូូ�នៗ រឿ�េច ! 

 ផ្អាាក សូិន !

  រឿ�� ប្អូូ�នៗ បាន ��ួល់ គំំនិ� ប្អូដែនែម្បី រឿ�ៀ� អំ�� អី�ៗ

ដែដឹល់ ប្អូូ�នៗ ក្រ�ូវិ ប្អូនដ រឿ�ី� ឈប្អូ់ រឿ�ី� ឬ ចាប្អូ់រឿផ្ដដ�ម្បី រឿ�ី�

រឿដឹ�ម្បីី� ដែក់ល់ម្បីូ ជួ�វិិ� �ប្អូស់ ប្អូូ�នៗ ដែដឹ� ឬរឿ� ?

តើ�ើ មាន អ្វីី� បន្ទាាប់ តើ�ៀ�
សូម្រាមាប់ ខ្ញុំំ�� ?



 ព្រះ�ូវ៉ុការ ចាប់ ចមីះង បខែនិែមី ?

  ស្ទីូម្បី ទាំញយក នុិង ដោប៉ាះពីុម្បីព ដោស្ទីៀវិដោ� កត់ច�ណា� ដោនុះ ពីី ដោ����ពី័រូ 
 conference.ChurchofJesusChrist.org ។

ក្លារូអ្ននុុញ្ហាាត ឲ្យយ ដោប៉ាះពីុម្បីព កូនុ ដោស្ទីៀវិដោ� ដោនុះ ដោ�ើងវិិញ គ្រីតូវិប៉ានុ អ្ននុុញ្ហាាត ឲ្យយ តែត

ស្ទីគ្រី�ប់ ក្លារូដោគ្រីបើគ្រីប៉ាស្ទី់ ផ្ទាាល់់ខ្ញុំះ�នុ បុុដោណាះះ ម្បីិនុតែម្បីនុ ស្ទីគ្រី�ប់ ដោធើើ ពាណ៍ិជួជកម្បីី

ដោ� ។ ក្លារូណ៍៍ ដោនុះ រូួម្បី�នុ ក្លារូអ្ននុុញ្ហាាត ស្ទីគ្រី�ប់ ថាាក់�ឹក�� វិួ� ឲ្យយ ដោប៉ាះពីុម្បីព ចាប់

ចម្បីះង ច�នុួនុ តិចតួច ស្ទីគ្រី�ប់ អ្នស្ទី់ អ្ននក តែ�ល់ ពីួកគាត់ បដោគ្រីម្បីើ ដោ�កន�ង ស្ទី�ស្ទីភាពី

ទៃនុ ក្លារូដោ� រូបស្ទី់ ពីួកគាត់ ។ កូនុ ដោស្ទីៀវិដោ� ដោនុះ គ្រីតូវិតែត ដោប៉ាះពីុម្បីព ឲ្យយប៉ានុ គ្រី�ប់

��ពី័រូ ។ ក្លារូណ៍៍ដោនុះ ម្បីិនុ រូួម្បីបញ្ចូចូល់ ក្លារូអ្ននុុញ្ហាាត ឲ្យយ បដោងាាះ តាម្បី អ្នូ�នុធឺណ៍ិត 

ដោគ្រីបើគ្រីប៉ាស្ទី់ កន�ង ដោគាល់ប�ណ៍ង ថីី ឬ តែចកចាយ ស្ទី�ារូ ដោនុះ ដោ�ើយ ។ ក្លារូដោគ្រីបើ

គ្រីប៉ាស្ទី់ ស្ទី�ារូ ដោនុះ ដោល់ើស្ទី ពីី ដោនុះ ណាម្បីួយ តគ្រីម្បីូវិ ឲ្យយ �នុ ក្លារូអ្ននុុញ្ហាាត ។
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 ក�ណៈ�់ ច�ណា�

     ១.  តែជួន្ដ្រី�ើី អ្ន័រូ �ូ�ិនុ « Cast Not Away Therefore Your 
Confidence » Ensign  តែខ្ញុំ ម្បីី� ឆាា� ២០០០ ��ពី័រូ ៩ ។

    ២.  រូូូបឺត �ី តែ�ល់ ស្ទីនុនិស្ទីី� �ូដោ� តែខ្ញុំ តុលា ឆាា� ២០១៣ ( Ensign  
ឬ Liahona  តែខ្ញុំ វិិចះិក្លា ឆាា� ២០១៣ ��ពី័រូ ៦ ) ។

    ៣.  តែនុល់ អ្និល់ អានុ់ដោ�ើរូស្ទីិនុ ស្ទីនុនិសី្ទី� �ូដោ� តែខ្ញុំ តុលា ឆាា� ២០១៧ 
( Ensign  ឬ Liahona  តែខ្ញុំ វិិចះិក្លា ឆាា� ២០១៧ ��ពី័រូ 
១២៦ ) ។

    ៤.  រូូូបឺត �ី តែ�ល់ ស្ទីនុនិស្ទីី� �ូដោ� តែខ្ញុំ តុលា ឆាា� ២០១៣ ( Ensign  
ឬ Liahona  តែខ្ញុំ វិិចះិក្លា ឆាា� ២០១៣ ��ពី័រូ ៧ ) ។

    ៥.  ដោ�ៀដោថើរូ ដោអ្ន�ើ អ្នុជួ�ូ�ើ « General Conference—No 
Ordinary Blessing » Ensign  ឬ Liahona  តែខ្ញុំ កញ្ហាា 
ឆាា� ២០១១ ��ពី័រូ ៤ ។ 

 « ចដោម្បីះើយ ច�ដោពាះ ក្លារូអ្នធិស្ឋាានុ �៏ជាក់ចាស្ទី់ ណាម្បីួយ រូបស្ទី់ បអូនុៗ គ្រីបតែ�ល់ជា អាច ម្បីក ដោ�យ

ផ្ទាាល់់ ពីី ស្ទីុនុីរូកថា ណាម្បីួយ ឬ ពីី គ្រីបដោយ៉ា� ណាម្បីួយ ។ . . . ប�ណ៍ង គ្រីប៉ាថាា �៏ដោស្ឋាៅះស្ទីរូ ដោ�ើម្បីីី

ស្ឋាាប់ នុិង ដោធើើតាម្បី ពាកយ �ូ�ៅនុ ទាំ�ងឡាយ នុឹង ដោរូៀបច� ផះូវិ ស្ទីគ្រី�ប់ វិិវិរូណ៍� ផ្ទាាល់់ខ្ញុំះ�នុ » ។

  កែអ្នល់ដោ�ើរី ដោ�ៀដោ�ើរី ដោអ្នហិវ អ្នុជ�ូហិវ ៥  
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