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ទស្សនវិស័យ

ដដើម្រីព្ងឹងដសចក្រីជំដនឿររែស់ជំនាន់

កំពុងដពញវ័យដលើ្ពរះដយស៊ូវ្្រីស្ទ

ដ�ើយជួយកុម្រយុវវ័យ្ពមទាំង

្កុម្្ួសារររែស់ពួកដ្ឲ្យរីកចដ្មើន

ដៅដលើ្ ្អូវននដសចក្រីសញ្ញាដៅដពល

ពួកដ្ជួរែនឹងឧរែស្្គក្នុងជរីវិត។



«ដគ្លរំែែងររែស់សាសនាច្កជាយូរមកដ�ើយ្ឺ

ដដើម្រីជួយដល់សម្ជិកទាំងអស់រែដងកើនដសចក្រីជំដនឿររែស់

ពួកដ្ដៅដលើ្ពរះអម្ចាស់ដយស៊ូវ្្រីស្ទនិងដរ្វាយ្ួន

ររែស់្�ង់[ដ�ើយ]ដដើម្រីជួយពួកដ្ដៅក្នុងការចុរះនិង

ការរកសាដសចក្រីសញ្ញាររែស់ពួកដ្ជាមួយនឹង្ពរះ»។

្រែធានរ័សុលអិមែិលសុន«ការបថ្ងសុន្ទរកថ្ដរែើកកម្វិ្រី»

EnsignឬLiahonaបខវិច្ិកាឆ្នាំ201៨�ំព័រ៧

សសចក្ដីសផ្ើម

ដោយដ្វើការរួមគ្នាឪពុកម្ដាយនិងថ្នាក់ដឹកនាំជួយកុម្រនិងយុវវ័យឲ្យប្រែចិត្តដជឿ

កាន់បតស៊ីជដ្រៅកាលាយជាសិស្សដ៏សក្ិសមររែស់្ពរះអម្ចាស់ដយស៊ូវ្្រីស្ទដ�ើយកាលាយជា

រែុរសនិង្ស្រីននដសចក្រីដ�ៀង្តង់រាមរយៈ៖

•រោរសរៀនសូម្្រដំែឹង�្អបដលរែំ្ុស្ ំនិតដល់ការដរែ្ជាញាផ្ទាល់ខ្លួន។

•រោរបសម្មើនិងសកម្មភាពនានាបដលសាអាងដល់រាងកាយនិងវិញ្ញាែ។

•រោរអភិវឌ្ឍផ្ទា�់ខ្លួនបដលនាំឲ្យម្នការរីកចដ្មើនដកើនដ�ើង។

ដគ្លការែ៍បែនាំនិងតួនា�រី�ូដៅបដលបានបចងដៅក្នុងដសៀវដៅដនរះអាចស្មរែ

ស្មួលបាន។មិនម្នរដរែៀរែបតមួយ្តឹម្តូវដដើម្រីអនុវត្តវាដនារះដ�។ដោរែល់

និងឧទា�រែ៍មួយចំនួនម្នដៅដលើដ្��ំព័រChildrenandYouth 
.ChurchofJesusChrist .org។សូមបសវងរកការរែំ្ុស្ ំនិតដដើម្រីដឹងពរីអវរី

បដលល្រែំ្ុតស្ម្រែ់រែុ ្្គលម្នាក់ៗ(សូមដមើល«បកត្មូវនិងស្មរែស្មួល»)។

ជំនាន់កំពុងសពញវ័យ

ពយាការីបានបថ្ងថ្ជំនាន់កុម្រនិងយុវវ័យដនរះស្ិតក្នុងចំដណាមជំនាន់ល្រែំ្ុត

បដល្ពរះអម្ចាស់បានរែញ្អូនមកកាន់ប្នដរីដនរះ(សូមដមើលរ័សុលអិមែិលសុន

«Hope of Israel»ការ្រែជុំ្ ម្និោឋាន�ូទាំងពិភពដោកស្ម្រែ់យុវវ័យនថងៃ�រី

៣បខមិថុនាឆ្នាំ201៨�ំព័រ1៦)។ពួកដ្ម្នសកាដានុភាពក្នុងការជរះឥ�្ធិពល

ដ៏អសាចារ្យដល់ពិភពដោកដនរះ។ពួកដ្្តូវបានអដញ្ើញឲ្យជួយ្រែមូល្ ្នុំសាសន៍

អ៊ី្សាបអលដៅប្្កទាំងសងខាងននវាំងនន។ដយើង្តូវការវិ្រីសា្ស្ដ៏ខ្ពស់និង

រែរិសុ�្ធជាងដនរះដដើម្រីបថទាំនិងដ្វើការរ្ររែដ្មើដល់ពួកដ្។វិ្រីសា្ស្ដនរះនឹងជួយ

កុម្រនិងយុវវ័យឲ្យ៖

•សាគល់អត្តសញ្ញាែនិងដគ្លរែំែងដ៏ដៅអស់កល្ជានិច្ចររែស់ពួកដ្។

• ប្រែចិត្តដជឿដលើ្ពរះដយស៊ូវ្្រីស្ទកាន់បតស៊ីជដ្រៅោក់ដំែឹងល្ររែស់្�ង់ក្នុងចិត្ត

ររែស់ពួកដ្ដ�ើយរែំ្ុសពួកដ្ឲ្យដ្ជើសដរើសដ្វើរាម្�ង់។

•រែំដពញកាតពវកិច្ចរែពវជិតភាពដអើរ៉ុនទាំងឡាយ។

•ចូលរួមជាមួយគ្នាដៅក្នុងកិច្ចការននដសចក្តរីសដ្រ្គរះ។

•អភិវឌ្ឍខ្លួនដោយម្នជំនួយមកពរីឪពុកម្ដាយនិងថ្នាក់ដឹកនាំរាមត្មូវការ។

•ម្នភាពសក្ិសមដដើម្រីចូលក្នុង្ពរះវិហាររែរិសុ�្ធដ�ើយម្នអំែរក្នុងការតស៊ូ

ដៅដលើ្ ្អូវននដសចក្រីសញ្ញា។

ដៅដពលកុម្រនិងយុវវ័យ��ួលបានវិវរែៈស្ម្រែ់ជរីវិតររែស់ពួកដ្រែដងកើត

�ំនាក់�ំនងបដលដផ្ដាតដលើដំែឹងល្និងអនុវត្តសិ�្ធិដ្ជើសដរើសកាលពួកដ្្ ំដ�ើង

ដនារះពួកដ្នឹង��ួលដជា្ជ័យក្នុងការសដ្មចបាននូវដគ្លរែំែងទាំងដនរះ។
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« ព្រះយេស៊ូវ ក៏ កាន់ តែ ធំ ព្រក្រ យោេ 

ពរាជ្ញា រឹែ តែ យពរើន យ�ើង យ�ើេ ជ្ ទី 

គា្រ់ ព្រះ�ឫទ័េ ដល់ ព្រះ និង រិែ្ត 

មនុស្ស ផង » ។
�ូរោ2:៥2

ពយាយាមស្្វើតាមម្ពរះអង្គសស្គ្ររះ

ដៅក្នុងយុវវ័យររែស់្�ង់្ពរះដយស៊ូវបានដរៀនពរីអត្តសញ្ញាែនិងដរែសកកម្ដ៏ដ�វភាព

ររែស់្�ង់្ឺដូចជារែុ្រារែុ្តរីម្នាក់ៗររែស់្ពរះ្តូវដ្វើបដរ។្�ង់«កាន់បត្ ំ្រែករែ

ដោយ្បាជាញារឹតបតដ្ចើនដ�ើងដ�ើយជា�រីគ្រែ់្ពរះ�ឫ�័យដល់្ពរះនិងចិត្តមនុស្ស

្ង»(លូកា2:៥2)។្�ង់បាន្ ំដ�ើងក្នុងតុល្យភាពមួយដូដច្រះដ�ើយកុម្រនិង

យុវវ័យទាំងអស់ក៏អាចដ្វើបានដូចគ្នាបដរ។

សូមជួយកុម្រនិងយុវវ័យឲ្យ��ួលយក្ពរះអង្គសដ្រ្គរះោក់ក្នុង្្រែ់ប្្កទាំងអស់

ននជរីវិតររែស់ពួកដ្—មិនបមន្គ្ន់បតដៅនថងៃឈរែ់ស្ម្កដនារះដ�។ដៅដពលពួកដ្

ពយាោមោក់្ពរះដយស៊ូវ្្រីស្ទជាស្អូលននជរីវិតររែស់ពួកដ្ដនារះ្�ង់សនយាថ្នឹងរែញ្អូន

្ពរះវិញ្ញាែរែរិសុ�្ធឲ្យដ្វើជាអង្គលួងដោមនិងដឹកនាំពួកដ្។

វិ្រីល្រែំ្ុតដនារះ្ ឺការដ្វើរាម្ពរះអង្គសដ្រ្គរះ្តូវចារែ់ដ្្ើមដៅក្នុងដ្�ោឋាន។ថ្នាក់

ដឹកនាំទាំងឡាយររែស់សាសនាច្កអាច្ ្ល់ការគ្ំ្�ដ៏សំខាន់ដល់រែុ្្គលនិង្កុម

្្ួសារ។

	

វិញ្
ញាណ

	

ស

ង្គម

	

រាងកា
យ

	

ប្រា
ជ្
ញា
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រោរសផ្ដា្រសៅស�ើស្ហដ្ឋាន

ឪពុកម្ដាយដរៀរែចំប្នការរែ�ពិដសា្ន៍និងការសន្ទនាជា្្ួសារដដើម្រីរែដ្ងៀន

ដំែឹងល្នន្ពរះដយស៊ូវ្្រីស្ទដ�ើយរែំដពញរាមត្មូវការពិដសសដល់កូនម្នាក់ៗ។

ការែ៍ដនរះដកើតដ�ើងដៅដពល្កុម្្ួសារដ្វើការនិងដលងជាមួយគ្នារាមរដរែៀរែនានា

បដលជួយរែដ្ងៀនជំនាញដ៏សំខាន់ៗព្ងឹងអត្តចរិតនិង្ ្ល់ឱកាសឲ្យរីកចដ្មើន

ដ�ើង។

ស�ើកទឹកចិ្រ្តឲ្យរានរោររីកចសម្មើន

•សូមអ្ិសាឋានសូមការបែនាំ។្ពរះវររែិរាសួ្៌្ជារែពរីកូនដៅររែស់អ្កដ�ើយនឹង

ជួយអ្ករែដ្ងៀនពួកដ្។

•សូមជួយកូនដៅររែស់អ្កឲ្យបសវងរកនិង��ួលសាគល់្ពរះដចសាដានន្ពរះវិញ្ញាែ

រែរិសុ�្ធ។

•រែរ្ហាញដសចក្រី្សឡាញ់ដ�ើយសរដសើរកូនដៅររែស់អ្កឲ្យបានញឹកញារែ់ចំដោរះកិច្ច

ខិតខំររែស់ពួកដ្ដដើម្រីដ្វើឲ្យបានល្និងចំដោរះ្ ុែសម្ត្តិដូចជា្ពរះ្្រីស្ទបដលអ្ក

ដ�ើញដៅក្នុងពួកដ្។

•សូមបសវងរកឱកាសដដើម្រីរែដ្មើមនុស្សដន�ជា្កុម្្ួសារមួយ។

ផ្�់រោរណែនាំ

•សូមជួយកូនដៅររែស់អ្កឲ្យដ�ើញពរីរដរែៀរែបដលពួកដ្អាចអនុវត្តដំែឹងល្ដៅក្នុង

្្រែ់ប្្កទាំងអស់ននជរីវិតររែស់ពួកដ្។

•សូមបែនាំកូនដៅររែស់អ្កនិងដលើក�ឹកចិត្តពួកដ្ឲ្យោក់ដគ្លដៅនិងប្នការ

ផ្ទាល់ខ្លួនដ្។

•សូមជួយពួកដ្ឲ្យម្នដំដណារះ្សាយផ្ទាល់ខ្លួនចំដោរះរែញ្ហានានា។

•សូម្ ្ល់ការគ្ំ្�ជំនួយនិងការដលើក�ឹកចិត្តជាដរារែ។

និយាយជាមួយថានាក់ដឹកនាំ

សូម្បា្ស័យទាក់�ងជាមួយនឹង្្ូរែដ្ងៀននិងថ្នាក់ដឹកនាំដដើម្រីកំែត់ពរីរដរែៀរែបដល

ពួកដ្អាចជួយគ្ំ្�ដល់កូនដៅររែស់អ្កបានល្រែំ្ុត។សូម្រែុង្រែយ័ត្មិន្តូវ

រែំបាក់�ំនុកចិត្តកូនដៅររែស់អ្កដ�ើយឬក៏ដ្វើឲ្យពួកដ្ខាមាស់ដ្ដ�។

«វា្ ឺជាដពលស្ម្រែ់សាសនាចកកព្ដោតពៅពលើ

ពេហដ្ឋានបដលបានគ្ំ្�ដោយអវរីបដលដ្វើដ�ើងដៅ

ក្នុងអគ្រសាខាវួដនិងដស្តកររែស់ដយើង»។

្រែធានរ័សុលអិមែិលសុន«ការបថ្ងសុន្ទរកថ្ដរែើកកម្វិ្រី»

EnsignឬLiahonaបខវិច្ិកាឆ្នាំ201៨�ំព័រ៧

4



ស្វែងរកធនធាននៅន�ើនេហទំព័រChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org។

រោរគាំម្ទសដ្យសាសនាចម្ក

តួនា�រីររែស់សាសនាច្ករួមម្នការរែដ្ងៀនដំែឹងល្នន្ពរះដយស៊ូវ្្រីស្ទដ្វើ

ពិ្រីរែរិសុ�្ធនិងគ្ំ្�ដល់ដ្�ោឋាន។ថ្នាក់ដឹកនាំនិង្្ូរែដ្ងៀនគ្ំ្�ឪពុកម្ដាយ

រាមរយៈការរែដងកើត�ំនាក់�ំនងដ៏រឹងម្ំនិងដចរះរែរីបាច់�ំនាក់�ំនងជាមួយនឹងកុម្រនិង

យុវវ័យបដលពួកដ្រែដ្មើ។

និយាយជាមួយឪពុករាដាយ

•សូម្បា្ស័យទាក់�ងដ្រៅ្ ្អូវការជាមួយឪពុកម្ដាយដដើម្រីដឹងពរីរដរែៀរែគ្ំ្�ដល់

កូនដៅររែស់ពួកដ្។សូមបចកចាយភាពខាលាំងបដលអ្កកត់សម្គល់។

•សូមសួរពរីអវរីបដលពួកដ្សង្ឹមចង់ឲ្យកូនដៅររែស់ពួកដ្ដកពិដសា្ន៍ដ�ើយ

ដរៀនសូ្តពរីកូរ៉ុមរែពវជិតភាពដអើរ៉ុនថ្នាក់យុវនារីនិងរាមសកម្ភាពនានា។

ដៅដពលឪពុកម្តាយពុំបមនជាសម្ជិកសកម្ក្នុងសាសនាច្ក៖

•សូមពន្យល់ដល់ឪពុកម្ដាយអំពរីកិច្ចខិតខំដដើម្រីគ្ំ្�ដល់កុម្រនិងយុវវ័យដនរះដ�ើយ

សួរថ្ដតើពួកដ្ចង់ឲ្យកូនដៅររែស់ពួកដ្ចូលរួមបដរឬដ�ដ�ើយរាមរដរែៀរែណា។

•សូមសួរកុម្រឬយុវវ័យពរី្រែដភ�ននការគ្ំ្�បដលពួកដ្ចង់បាន។

•សូមនិោយជាមួយនឹង្កុម្រែឹកសាវួដអំពរីរដរែៀរែរួមរែញ្ចអូលឪពុកម្ដាយឲ្យបានកាន់បត

ដ្ចើនរាមបដលអាចដ្វើបាន។

គាំម្ទកុរារនិងយុវវ័យ

•សូមជួយកុម្រនិងយុវវ័យឲ្យ��ួលសាគល់្ពរះដចសាដានន្ពរះវិញ្ញាែរែរិសុ�្ធ។

•សូមសួរពរីអវរីបដលពួកដ្ចង់ដរៀនសូ្តនិងដកពិដសា្ន៍ពរីកូរ៉ុមថ្នាក់ដរៀននិង

សកម្ភាពនានា។

•សូមដលើក�ឹកចិត្តពួកដ្ឲ្យដឹកនាំក្នុងការោក់ប្នការនិងចាត់បចងសកម្ភាព។

•សូមគ្ំ្�ដល់អ្កកាន់រែពវជិតភាពដអើរ៉ុនឲ្យរែំដពញការ��ួលខុស្តូវក្នុងកូរ៉ុម។

ការររៀនសូត្រ

ដំណឹងល្អ

ការបម្រើនិង

សករ្មភាពនានា
ការអភិវឌ្ឍផ្ទាល់ខ្លួន

រោរសផ្ដា្រសៅស�ើស្ហដ្ឋាន

(្្ួសារ)

រោរគាំម្ទសដ្យសាសនាចម្ក

(ថ្នាក់ដឹកនាំ)

៥
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រោរសិកសាដំែឹង�្អ

សៅស្ហដ្ឋាន

ការសិកសា្ពរះ្ម្ពរីរនិងការអ្ិសាឋាន

ផ្ទាល់ខ្លួននិងជា្្ួសារនឹងជួយកុម្រ

និងយុវវ័យឲ្យ��ួលអារម្ែ៍និង��ួល

សាគល់្ពរះដចសាដានន្ពរះវិញ្ញាែរែរិសុ�្ធ

ដ�ើយដរៀន្សឡាញ់្ពរះអង្គសដ្រ្គរះ។

រែុ្្គលម្នាក់ៗនិង្កុម្្ួសារ្តូវបាន

ដលើក�ឹកចិត្តឲ្យដ្រែើដសៀវដៅចូរមក

តាមខ្ញុំ—សកម្ប់បុេ្គលម្នាក់ៗនិងកកុម

កេួសារនិងោក្យដពចន៍ររែស់ពយាការីដៅ

រស់ដដើម្រីសិកសាដំែឹងល្នន្ពរះដយស៊ូវ

្្រីស្ទ។

សៅម្ពរះវិហារ

កុម្រនិងយុវវ័យជួរែជុំគ្នាដដើម្រីដរៀន

អំពរីដំែឹងល្ររែស់្ពរះដយស៊ូវ្្រីស្ទ។

កុម្រដរៀនដំែឹងល្រាមរយៈការបែនាំ

ក្នុងថ្នាក់និងដពលដវោដ្ចៀងក្នុងអង្គការ

រែឋមសិកសា។យុវវ័យដរៀនដគ្លល�្ធិ

ដៅក្នុងថ្នាក់និងកូរ៉ុម។កុម្រនិង

យុវវ័យ្តូវបានអដញ្ើញឲ្យបចកចាយអវរី

បដលពួកដ្ដរៀនដៅឯដ្�ោឋានដ�ើយ

អនុវត្តដំែឹងល្ដៅក្នុងជរីវិតររែស់

ពួកដ្។

ការររៀនសូត្រ

ដំណឹងល្អ

រោរសផ្ដា្រសៅស�ើស្ហដ្ឋាន

ការអ្ិសាឋាន

ការសិកសា្ពរះ្ម្ពរីរ

រា្តរី្កុម្្ួសារ

នថងៃឈរែ់ស្ម្ក

ពង្ស្រែវត្តិ

រោរគាំម្ទសដ្យសាសនាចម្ក

ការបែនាំស្រីពរីនថងៃឈរែ់ស្ម្ក

ថ្នាក់សិកាខាសាោ

រោរបសម្មើនិងសកម្មភាពនានា

សៅស្ហដ្ឋាន

ការរែដ្មើនិងសកម្ភាពនានារែដងកើត

ឲ្យម្ន�ម្លារែ់សុចរិត្រែចាំនថងៃសាថារែនា

�ំនាក់�ំនង្្ួសាររែដ្ងៀនជំនាញជរីវិត

អភិវឌ្ឍឥរិោរែថដូចជា្ពរះ្្រីស្ទនិង

ជួយកុម្រ្ពមទាំងយុវវ័យឲ្យរីកចដ្មើន

ដ�ើង។ការរែដ្មើនិងសកម្ភាពនានា

ក្នុង្កុម្្ួសារអាចដផ្ដាតដលើត្មូវការ

រែុ្្គលនិង្្ួសារដ�ើយ្ ្ល់ឱកាសឲ្យ

អនុវត្តដគ្លការែ៍នានាននដំែឹងល្

ដៅក្នុងរែ�ពិដសា្ន៍្រែចាំនថងៃ។

សៅម្ពរះវិហារ

ការរែដ្មើ—រួមម្នអ្កកាន់រែពវជិតភាព

ដអើរ៉ុនរែដ្មើក្នុងពិ្រីរែរិសុ�្ធសា្កាម៉ង់—

និងសកម្ភាពជាដ�ៀងទាត់នានា្ ្ល់

ឱកាសឲ្យជួរែជុំគ្នាដរៀនជំនាញថ្រីៗ

សដ្មចបានកិច្ចការពិបាកៗនិងរែដងកើត

�ំនាក់�ំនងបដលដផ្ដាតដលើដំែឹងល្

ជាមួយនឹងមិត្តភក្ិ្សករគ្នា្ពមទាំង

ថ្នាក់ដឹកនាំ្ ងបដរ។ឱកាសទាំងដនរះ

ជួយកុម្រនិងយុវវ័យឲ្យរីកចដ្មើន

ខាងវិញ្ញាែខាងសង្គមខាងរូរែកាយ

និងខាង្បាជាញាដ�ើយ្ ្ល់ការរែដ្មើ

ដ៏ម្នអត្ន័យដល់មនុស្សដន�។

JustServe (JustServe .org)
្ឺជា្ នធានដ៏ម្នតនម្មួយស្ម្រែ់

ឱកាសរែដ្មើដល់ស�្មន៍។
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្ូមស្វែងរកធនធាននានា្ ម្រាប់្ កម្មភាពនិងនោ�នៅនៅន�ើនេហទំព័រ ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org។

ការបម្រើនិង

សករ្មភាពនានា

រោរសផ្ដា្រសៅស�ើស្ហដ្ឋាន

រា្តរី្កុម្្ួសារ

ការរែដ្មើក្នុង្្ួសារ

សកម្ភាពក្នុង្្ួសារ

ការរ្ររែដ្មើ

រោរគាំម្ទសដ្យសាសនាចម្ក

ពិ្រីរែរិសុ�្ធសា្កាម៉ង់

ដោរែល់ស្ម្រែ់ការរែដ្មើនិង

សកម្ភាពនានា

JustServe

សកម្ភាពដ្ចើននថងៃ

ការចាត់រាំងការរ្ររែដ្មើ

រោរអភិវឌ្ឍផ្ទា�់ខ្លួន

សៅស្ហដ្ឋាន

កុម្រនិងយុវវ័យដ្ជើសដរើសអវរីបដល

ពួកដ្អាចដ្វើបានដដើម្រីរីកចដ្មើននិង

ដរៀនដ្វើរាម្ពរះអង្គសដ្រ្គរះ។ឪពុក

ម្ដាយអាចជួយពួកដ្ឲ្យ��ួលសាគល់ពរី

រដរែៀរែបដលពួកដ្កំពុងរីកចដ្មើនដ�ើង

រួចដ�ើយនិងពរីចំែុចបដលពួកដ្អាច

្តូវបកលម្។សកម្ភាពទាំងអស់

រួមទាំងក្នុងសាសនាច្កសាោដរៀន

មិត្តភាពករីឡាសិល្ៈការរ្រនិង

ចំណារែ់អារម្ែ៍រែុ្្គលដ្្សងដ�ៀត

អាចជួយកុម្រនិងយុវវ័យឲ្យដ្វើរាម

្ពរះដយស៊ូវ្្រីស្ទបាន។

សៅម្ពរះវិហារ

ថ្នាក់ដឹកនំា្សឡាញ់និងរែដ្មើដល់

កុម្រនិងយុវវ័យម្នាក់ៗដ�ើយកាន់បត

ដឹងពរីត្មូវការនិងចំណារែ់អារម្ែ៍

ររែស់ពួកដ្។រាមរយៈ�ំនាក់�ំនង

ដ៏ដពញដោយក្រី្សឡាញ់ថ្នាក់ដឹកនាំ

អាចជរះឥ�្ធិពលដ៏វិដសសវិសាលនិង

ដ៏ម្នអានុភាពមួយដដើម្រីគ្ំ្�និង

ដលើក�ឹកចិត្តដល់កុម្រនិងយុវវ័យក្នុង

ការរែដ្មើនិងរីកចដ្មើនផ្ទាល់ខ្លួនររែស់

ពួកដ្។

ការអភិវឌ្ឍផ្ទាល់ខ្លួន

រោរសផ្ដា្រសៅស�ើស្ហដ្ឋាន

ដគ្លដៅផ្ទាល់ខ្លួន

ដគ្លដៅ្្ួសារ

ការបែនាំ

ការដលើក�ឹកចិត្ត

ដសចក្រី្សឡាញ់

រោរគាំម្ទសដ្យសាសនាចម្ក

ការបែនាំ

ការដលើក�ឹកចិត្ត

ដោរែល់ស្ម្រែ់ដគ្លដៅ

្នធានវួដ

សកម្ភាពដលើសពរីមួយនថងៃស្ម្រែ់យុវវ័យ

រួមម្នសន្ិសរី�ដដើម្រីកម្លាំងននយុវជន

(ដ.ក.យ)សន្ិសរី�យុវវ័យការដបារះជំរំ

និងការ្រែជុំគ្នាដ្្សងៗដ�ៀត។សកម្ភាព

ទាំងដនរះអាចជួយយុវវ័យឲ្យព្ងរីករែំែង

្បាថ្នាររែស់ពួកដ្ក្នុងការដ្វើរាម្ពរះអង្គ

សដ្រ្គរះទាញពួកដ្ដចញពរី�ម្លារែ់ជា្រែចាំ

ររែស់ពួកដ្ដ�ើយជួយពួកដ្ឲ្យដ�ើញថ្

ពួកដ្្ ឺជាប្្កនន្កុមយុវវ័យដ៏្ ំមួយបដល

ម្នដគ្លដៅសុចរិតដូចគ្នា។
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សូម យធវើ ឲ្យ សាមញ្ញ ។ យធវើ អវី តដល ដំយ�ើរការ ល្អ ។

ណក្រម្មូវនិងសម្មួបសម្មួ�

រែុ្្គលម្នាក់ៗ្កុម្្ួសារនរីមួយៗ

និង្កុមជំនុំនរីមួយៗម្នលក្ខែៈ

ពិដសស។អវរីបដលល្រែំ្ុតស្ម្រែ់

អ្កណាម្នាក់អាចមិនល្ស្ម្រែ់

អ្កដ្្សងដ�ើយ។សូមដ្វើអវរីបដលល្

ស្ម្រែ់្្ួសារថ្នាក់កូរ៉ុមឬវួដររែស់

អ្ក។សូមនិោយអំពរីឱកាសនិង

កងវល់ររែស់អ្កដ�ើយបសវងរកវិវរែៈ

ដដើម្រីដឹងពរីរដរែៀរែស្មួល្ ំនិត្ ្លួចដ្្ើម

ដនរះដដើម្រីជួយដល់កុម្រនិងយុវវ័យ

ម្នាក់ៗឲ្យឈានដល់សកាដានុពលដ៏

ដ�វភាពររែស់ពួកដ្។

ឧទា�រែ៍កុម្រនិងយុវវ័យនឹងម្ន

ភាពខុសគ្នាក្នុងរដរែៀរែបដលពួកដ្��ួល

បានការរីកចដ្មើនផ្ទាល់ខ្លួន៖្រែដភ�

ចំនួននិងភាពញឹកញារែ់ននដគ្លដៅក៏

ដូចជាការគ្ំ្�បដលពួកដ្្តូវការ្ួរបត

សដ្មចរាមរែុ្្គលម្នាក់ៗ។ថ្នាក់និង

កូរ៉ុមក៏្តូវស្មរែរាមដដើម្រីរែំដពញរាម

ត្មូវការ។ដលើសពរីដនរះ្រែដភ�និង

ភាពញឹកញារែ់ននសកម្ភាពអាចខុសៗ

គ្នា្សរែរាមកាលៈដ�សៈក្នុងតំរែន់។

«សារលិខិតននដំែឹងល្បដលសាដារ

ដ�ើងវិញររែស់្ពរះដយស៊ូវ្្រីស្ទ្ ឺថ្ដយើង

អាចដ�ើយ្តូវបតរំពឹងចង់កាលាយជាមនុស្ស

កាន់បត្រែដសើរដរារែណាដយើងដៅរស់»។

្រែធាន�ិនរីរែ៊ីអាវរិង«Our Perfect Example»Ensignឬ
Liahonaបខវិច្ិកាឆ្នាំ2009�ំព័រ៧0

បសវងរកវិវរែៈ

រែំដពញរាមត្មូវការរែុ ្្គល

ដ្វើអវរីបដលដំដែើរការល្

ដ្វើឲ្យសាមញ្ញ

ស្វែងរកធនធាននៅន�ើនេហទំព័រChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org។
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Find resources atCCCCCCCCCCCCCCCC.CCCCCCCCCCCCCCCCCCC.CCC

រោរជម្មុញទឹកចិ្រ្តនិងរោរទទួ�សារ�់

រោរជម្មុញទឹកចិ្រ្ត

កុម្រនិងយុវវ័យនឹង្តូវបានជ្មុញ

�ឹកចិត្តដោយ្ ម្ជាតិដៅដពល

ពួកដ្ម្នអារម្ែ៍ពរីក្រី្សឡាញ់

រីកចដ្មើនអភិវឌ្ឍនិង��ួលអារម្ែ៍

ពរី្ពរះវិញ្ញាែរែរិសុ�្ធដៅក្នុងជរីវិតររែស់

ពួកដ្។ដៅដពលការផ្លាស់រែ្អូរនិង

ការរីកចដ្មើនដៅជាពិបាកស្ម្រែ់ពួកដ្

ដនារះសូមដលើក�ឹកចិត្តពួកដ្ឲ្យរកដមើល

វិ្រីនានាដដើម្រីយកឈ្រះដលើឧរែស្្គ

ឬស្មរែប្នការររែស់ពួកដ្។

�ំនាក់�ំនងដ៏រឹងម្ំនិងម្ន�ំនុកចិត្ត

ជាមួយឪពុកម្ដាយថ្នាក់ដឹកនាំនិងមិត្ត

្សករគ្នាអាច្ ្ល់កម្លាំងឲ្យពួកដ្រកសា

ការពយាោម។

រោរទទួ�សារ�់

ដៅដពលកុម្រនិងយុវវ័យរីកចដ្មើន

សូមសរដសើរដល់កិច្ចខិតខំររែស់ពួកដ្

ដ�ើយដលើក�ឹកចិត្តពួកដ្។សូម្ ្តល់

ឱកាសឲ្យពួកដ្បចកចាយអវរីបដលពួកដ្

កំពុងដរៀននិងអរែអរការរីកចដ្មើន

ររែស់ពួកដ្។រែបន្មដលើដនរះកុម្រ

និងយុវវ័យទាំងអស់អាច��ួលបានវត្នុ

ដូចជាចិដញ្ចៀនឬដមោយមួយដដើម្រី

រំឭកពួកដ្ថ្ពួកដ្្ ឺជាប្្កនន្កុម

�ូទាំងពិភពដោកមួយបដលខិតខំដដើម្រី

ដ្វើរាម្ពរះដយស៊ូវ្្រីស្ទ។ដៅដពល

កុម្រនិងយុវវ័យដ្វើរាមដគ្លដៅខាង

វិញ្ញាែខាងសង្គមខាងរូរែកាយនិង

្បាជាញាទាំងឡាយដនារះពួកដ្អាច��ួល

បានរែដនាដាងរែបន្មដ�ៀត។

ស្វែងរកធនធាននៅន�ើនេហទំព័រChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org។

«ដយើងរកដ�ើញដសចក្រីពិតនិង

អំែរស្ិតដស្ររាមរយៈការមក

សាគល់និងការដ្វើរាមដសចក្រីពិតអំពរី

អត្តសញ្ញាែររែស់ដយើង»។

្រែធានោល្ិនដអកអូក«ដសចក្រីពិតនិងប្នការ»

EnsignឬLiahonaបខវិច្ិកាឆ្នាំ201៨�ំព័រ2៥

សាដារែ់

សរដសើរដល់កិច្ចខិតខំ

អរែអរនឹងការរីកចដ្មើន

ដរៀនពរីកំ�ុស



10

ស្ហដ្ឋាននិងឪពុករាដាយ

ស្រើ្រួនាទដីរបស់ខ្ញំ្ ឺជាអ្វដី?

សូមដ្វើជា្ ំរូដ៏សុចរិតដល់កូនដៅររែស់

អ្ក។រែដ្ងៀនពួកដ្ពរីរដរែៀរែរីកចដ្មើន

ដ�ើងក្នុង្្រែ់ប្្កទាំងអស់ននជរីវិតររែស់

ពួកដ្។បសវងរករដរែៀរែដដើម្រីជួយ

ពួកដ្ឲ្យដរៀនពរីក្រីអំែរក្នុងការកាន់រាម

ដសចក្រីសញ្ញាការបសវងរកដ�ពដកាសល្យ

ថ្រីៗនិងការដ្វើដរឿងបដលពិបាកៗ។

ជួយ្្ួសារររែស់អ្កឲ្យកាន់បតខិតដៅ

ជិត្ពរះវររែិរាសួ្៌និង្ពរះដយស៊ូវ្្រីស្ទ

ដ�ើយរស់ដៅរាមដំែឹងល្ក្នុងជរីវិត

្រែចាំនថងៃ។

ស្រើខ្ញំម្្រូវស្្វើអ្វដី?

សូមឲ្យកូនៗររែស់អ្កដឹងថ្អ្ក

្សឡាញ់ពួកដ្ខាលាំងរែ៉ុណាណា។

ចូលរួមក្នុងជរីវិតររែស់ពួកដ្។

អ្ិសាឋានរកដមើលត្មូវការផ្ទាល់ខ្លួន

ររែស់ពួកដ្ដ�ើយោក់ប្នការសិកសា

ដំែឹងល្និងសកម្ភាពនានាដដើម្រី

ដោរះ្សាយត្មូវការទាំងដនារះ។

បចកចាយ�រីរែនាទាល់ររែស់អ្កជាមួយ

ពួកដ្ឲ្យបានដ�ៀងទាត់។និោយ

ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំអំពរីរដរែៀរែបដលពួកដ្

អាចជួយគ្ំ្�ដល់កូនដៅររែស់អ្ក។

ស្រើខ្ញំម្្រូវចាប់សផ្ើមសៅម្្រង់ណា?

សូមរែន្និោយនិងសាដារែ់កូនដៅ

ររែស់អ្ក។អ្ិសាឋានអំពរីរដរែៀរែបដល

អ្កអាចគ្ំ្�ដល់ពួកដ្។ជួយ

ពួកដ្ឲ្យបសវងរកនិងចារែ់ដ្្ើមព្ងឹង

ប្្កននការដរៀនសូ្តបដលពួកដ្

ចារែ់អារម្ែ៍។ចារែ់ដ្្ើមឬរែន្

ការអ្ិសាឋានជា្្ួសារការសិកសា

ដំែឹងល្ឱកាសរែដ្មើនិងសកម្ភាព

នានាដដើម្រីជួយកូនដៅររែស់អ្កឲ្យ

រីកចដ្មើនដ�ើង។

រែរ្ហាញដសចក្រី្សឡាញ់

ដ្វើជា្ ំរូ

បសវងរកវិវរែៈ

រែដ្ងៀនជំនាញជរីវិត

អរែអរនឹងការរីកចដ្មើន

សរដសើរដល់កិច្ចខិតខំ

«គ្មានកិច្ចការណាដ�ៀតបដល្រែនព

ជាងការដ្វើជាឪពុកម្ដាយដ៏សុចរិត

និងបដលដចរះ្ ិត្ូដនារះដ�!»

្រែធានរ័សុលអិមែិលសុន

«នថងៃឈរែ់ស្ម្កជានថងៃមួយដ៏សរែបាយ»

EnsignឬLiahonaបខឧសភាឆ្នាំ201៥�ំព័រ1៣1

ស្វែងរកធនធាននៅន�ើនេហទំព័រChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org។
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ថានាក់ដឹកនាំនិងម្្ូបសម្ងៀនអង្គរោរបឋមសិកសា

ស្រើ្រួនាទដីរបស់ខ្ញំ្ ឺជាអ្វដី?

ចូរ្សឡាញ់និងព្ងឹងកូនដៅ។សូម

ជួយឪពុកម្ដាយក្នុងការជួយកូនដៅឲ្យ

ម្នអារម្ែ៍ពរីដសចក្រី្សឡាញ់ររែស់

្ពរះវររែិរាសួ្៌ស្ម្រែ់ពួកដ្យល់ពរី

ដំែឹងល្ររែស់្ពរះដយស៊ូវ្្រីស្ទ��ួល

អារម្ែ៍និង��ួលសាគល់្ពរះដចសាដានន

្ពរះវិញ្ញាែរែរិសុ�្ធដ�ើយដរៀរែចំចុរះនិង

រកសាដសចក្រីសញ្ញាដ៏ពិសិដ្ឋ។

ស្រើខ្ញំម្្រូវស្្វើអ្វដី?

សូមធានាថ្ថ្នាក់អង្គការរែឋមសិកសា

និងដពលដវោដ្ចៀងជួយកុម្រឲ្យ

ម្នអារម្ែ៍អំពរី្ពរះវិញ្ញាែរែដងកើន

ដសចក្រីជំដនឿនិងម្នអំែរចំដោរះ

ដំែឹងល្ររែស់្ពរះដយស៊ូវ្្រីស្ទដៅក្នុង

ជរីវិតររែស់ពួកដ្។ដោយម្នប្្ក

ននការរីកចដ្មើនបដលបានដស្ើដៅក្នុង

លូកា2:៥2�ុកជាដសចក្រីបែនាំ

សូមដ្គ្ងសកម្ភាពរីករាយនិង

ការរែដ្មើក៏ដូចជាសកម្ភាពទាក់ទាញ

នានាបដលសាថារែនា�រីរែនាទាល់ព្ងឹង

ដល់្កុម្្ួសារ្ពមទាំងចិញ្ចឹមរែរីបាច់

សាម្្គរីភាពនិងការរីកចដ្មើនផ្ទាល់

ខ្លួន។

ស្រើខ្ញំម្្រូវចាប់សផ្ើមសៅម្្រង់ណា?

សូមសាគល់កូនដៅនិង្កុម្្ួសារររែស់

ពួកដ្ដ�ើយរែដ្មើរាមត្មូវការររែស់

ពួកដ្។ក្នុងនាមជា្ ែៈ្រែធានថ្នាក់

អង្គការរែឋមសិកសាសូមអ្ិសាឋានសួរ

ពរីរដរែៀរែបដលអ្កអាចជួយ្្ូរែដ្ងៀន

ររែស់អ្កអ្កដឹកនាំត្ន្រីនិងអ្កដឹកនាំ

សកម្ភាពដដើម្រីជួយកុម្រឲ្យដ្វើរាម

្ពរះអង្គសដ្រ្គរះ។
រែដ្ងៀនពរីអត្តសញ្ញាែជា្ពរះ

អនុវត្តដំែឹងល្

រែដងកើត�ំនាក់�ំនង

រែដ្ងៀនដសចក្រីសញ្ញា

រែដ្ងៀនជំនាញជរីវិត

«្�ព្យសម្ត្តិ្ ំរែំ្ុតដលើ

ប្នដរីនិងសាថានសួ្៌្ ឺកូនដៅ

និងពូជពង្សដយើង»។

្រែធានោល្ិនដអកអូក«The Great Plan of Happiness»
Ensignបខវិច្ិកាឆ្នាំ199៣�ំព័រ៧៥

ស្វែងរកធនធាននៅន�ើនេហទំព័រPrimary .ChurchofJesusChrist .org។
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ថានាក់ដឹកនាំម្កុមយុវនារី

ស្រើ្រួនាទដីរបស់ខ្ញំ្ ឺជាអ្វដី?

សូមជួយឪពុកម្ដាយនិង្ ែៈរែ៊ីស្សព

ក្នុងការបែនាំនិងរែំ្ុស្ ំនិតដល់

យុវនារីឲ្យយល់ពរីអត្តសញ្ញាែររែស់

ពួកដ្ជារែុ្តរីររែស់្ពរះដរៀរែចំស្ម្រែ់

ដសចក្រីសញ្ញាក្នុង្ពរះវិហាររែរិសុ�្ធនិង

រែំដពញរាមដគ្លរែំែងដ៏ដ�វភាពររែស់

ពួកដ្។បែនាំដល់្ ែៈ្រែធាន

ថ្នាក់ដៅដពលពួកដ្ដឹកនាំ្្ល់ការរ្រ

រែដ្មើនិងរែដ្មើដល់សម្ជិកក្នុងថ្នាក់

ររែស់ពួកដ្។

ស្រើខ្ញំម្្រូវស្្វើអ្វដី?

សូមដ្វើជា្ ំរូមួយក្នុងនាមជាសិស្ស

ររែស់្ពរះដយស៊ូវ្្រីស្ទ។បែនាំ

្ែៈ្រែធានថ្នាក់ដៅដពលពួកដ្ោក់

្ដ្ម្ង្រែករែដោយការអ្ិសាឋាននិង

ជួយរែដ្ងៀនដមដរៀនមកពរីចូរមកតាម

ខ្ញុំ—សកម្ប់យុវនារី។ដលើក�ឹកចិត្ត

ពួកដ្ឲ្យដឹកនាំរាមការដ្គ្ងនិងដ្វើការ

រែដ្មើនិងសកម្ភាពនានាបដលនឹងជួយ

យុវនារីឲ្យរីកចដ្មើនក្នុង្្រែ់ប្្កននជរីវិត

ររែស់ពួកដ្។្្ល់ការគ្ំ្�រែបន្មដល់

យុវនារីបដល្តូវការវា។

ស្រើខ្ញំម្្រូវចាប់សផ្ើមសៅម្្រង់ណា?

សូមដរៀនសាគល់យុវនារីម្នាក់ៗ។និោយ

ជាមួយយុវនារីឪពុកម្ដាយររែស់ពួកដ្

និង្ ែៈរែ៊ីស្សពអំពរីរដរែៀរែបដលអ្ក

អាចគ្ំ្�ដល់ការរីកចដ្មើនររែស់

យុវនារី។អ្ិសាឋានដដើម្រីដឹងរដរែៀរែបដល

អ្កអាចជួយ្ ែៈ្រែធានថ្នាក់ររែស់

អ្កឲ្យដជា្ជ័យក្នុងការដៅរែដ្មើររែស់

ពួកដ្។
រែដ្ងៀនពរីអត្តសញ្ញាែជា្ពរះ

រែំដពញកិច្ចការននដសចក្តរីសដ្រ្គរះ

ដរៀរែចំស្ម្រែ់តួនា�រីដ៏ដ�វភាព

អភិវឌ្ឍភាពដក្ៀវកាលា

រែដ្ងៀនជំនាញជរីវិត

ខ្នុំ្ ឺជារែុ្តរីសំែពវម្នាក់ររែស់្ពរះវររែិរា

និង្ពរះម្រាសួគ្៌ាបដលម្ននិស្ស័យនន

្ពរះនិងដគ្លដៅដ៏អស់កល្ជានិច្ច។

ស្វែងរកធនធាននៅន�ើនេហទំព័រYoungWomen.ChurchofJesusChrist.org។
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ថានាក់ដឹកនាំបព្វជិ្រភាពសអើរ៉ុន

ស្រើ្រួនាទដីរបស់ខ្ញំ្ ឺជាអ្វដី?

សូមជួយឪពុកម្ដាយនិង្ ែៈរែ៊ីស្សព

ក្នុងការដរៀរែចំយុវជនស្ម្រែ់

ការបតងរាំងដៅតំបែងរែពវជិតភាព

ដសចក្រីសញ្ញាក្នុង្ពរះវិហាររែរិសុ�្ធ

ដរែសកកម្និងតួនា�រីដ៏ដ�វភាព។

រែំ្ុស្ ំនិតពួកដ្ឲ្យយល់ពរី

ដគ្លរែំែងនិងអត្តសញ្ញាែររែស់

ពួកដ្ក្នុងនាមជារែុ្រាររែស់្ពរះ។

បែនាំដល់្ ែៈ្រែធានកូរ៉ុមដៅដពល

ពួកដ្ដឹកនាំ្្ល់ការរ្ររែដ្មើនិង

រែដ្មើដល់សម្ជិកក្នុងកូរ៉ុមររែស់ពួកដ្

និងដៅដពលពួកដ្រែដ្មើក្នុងពិ្រីរែរិសុ�្ធ

សា្កាម៉ង់។

ស្រើខ្ញំម្្រូវស្្វើអ្វដី?

សូមដ្វើជា្ ំរូមួយក្នុងនាមជាសិស្ស

ររែស់្ពរះដយស៊ូវ្្រីស្ទ។បែនាំ

្ែៈ្រែធានកូរ៉ុមដៅដពលពួកដ្

អនុវត្តកូនដសាររែស់ដ្រែដ្មើក្នុង

ពិ្រីរែរិសុ�្ធសា្កាម៉ង់និងោក់្ ដ្ម្ង

្រែករែដោយការអ្ិសាឋាន្ពមទាំងជួយ

រែដ្ងៀនដមដរៀនមកពរីចូរមកតាមខ្ញុំ—

សកម្ប់យុវជន។ជួយពួកដ្ឲ្យោក់

្ដ្ម្ងនិងដ្វើការរែដ្មើនិងសកម្ភាព

នានាបដលនឹងជួយយុវជនឲ្យរីកចដ្មើន

ក្នុង្្រែ់ប្្កននជរីវិតររែស់ពួកដ្។ឲ្យ

ពួកដ្ដឹកនាំ។្្ល់ការគ្ំ្�រែបន្ម

ដល់យុវជនបដល្តូវការវា។

ស្រើខ្ញំម្្រូវចាប់សផ្ើមសៅម្្រង់ណា?

សូមចំណាយដពលជាមួយយុវជន។

ដរៀនសាគល់និង្សឡាញ់ពួកដ្

ម្នាក់ៗ។និោយជាមួយ្ ែៈរែ៊ីស្សព

យុវជននិងឪពុកម្ដាយររែស់ពួកដ្

ដដើម្រីកំែត់ពរីរដរែៀរែបដលអ្កអាច

គ្ំ្�ពួកដ្កាលពួកដ្រីកចដ្មើន

ដ�ើយកាលាយដូចជា្ពរះអង្គសដ្រ្គរះ។

អ្ិសាឋានដដើម្រីដឹងរដរែៀរែបដលអ្កអាច

ជួយ្ ែៈ្រែធានកូរ៉ុមររែស់អ្កឲ្យ

អនុវត្តកូនដសាររែស់ពួកដ្និង��ួល

បានដជា្ជ័យក្នុងការដៅរែដ្មើររែស់

ពួកដ្។

រែដ្ងៀនកាតពវកិច្ចរែពវជិតភាព

រែំដពញកិច្ចការននដសចក្តរីសដ្រ្គរះ

ដរៀរែចំស្ម្រែ់តួនា�រីដ៏ដ�វភាព

អភិវឌ្ឍភាពដក្ៀវកាលា

រែដ្ងៀនជំនាញជរីវិត

ស្វែងរកធនធាននៅន�ើនេហទំព័រYoungMen.ChurchofJesusChrist.org។

សូមដៅជាមួយពួកដ្។

ភាជារែ់ពួកដ្ដៅសាថានសួ្៌។

ឲ្យពួកដ្ដឹកនាំ។
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ម្្ូបសម្ងៀនថានាក់សាលាន្ងៃអាទិ្រ្យ

ស្រើ្រួនាទដីរបស់ខ្ញំ្ ឺជាអ្វដី?

សូមខិតខំជួយយុវវ័យឲ្យមករក្ពរះ្្រីស្ទ

រាមរយៈការដរៀនសូ្តនិងដ្វើរាម

ដគ្លល�្ធិររែស់្�ង់។រែដ្ងៀនយុវវ័យ

ឲ្យយល់ដឹងបចកចាយនិងរស់ដៅរាម

ដំែឹងល្ររែស់្ពរះដយស៊ូវ្្រីស្ទ។

ស្រើខ្ញំម្្រូវស្្វើអ្វដី?

សូមដ្វើជា្ ំរូមួយក្នុងនាមជាសិស្សររែស់

្ពរះដយស៊ូវ្្រីស្ទដ�ើយជួយយុវវ័យឲ្យ

សាថារែនាដសចក្រីជំដនឿររែស់ពួកដ្។

ដលើក�ឹកចិត្តពួកដ្ឲ្យសិកសារែ�្ម្ពរីរ

ដៅដ្�ោឋាន—ដោយផ្ទាល់ខ្លួននិង

ជាមួយនឹង្កុម្្ួសារររែស់ពួកដ្។

ជួយពួកដ្ឲ្យដរៀរែចំនិងរែដ្ងៀន

ដគ្លការែ៍នានាននដគ្លល�្ធិ។

អដញ្ើញពួកដ្ឲ្យអនុវត្តអវរីបដលពួកដ្

កំពុងដរៀនដដើម្រីម្នការអភិវឌ្ឍផ្ទាល់ខ្លួន

ររែស់ពួកដ្។

ស្រើខ្ញំម្្រូវចាប់សផ្ើមសៅម្្រង់ណា?

សូមពយាោមរែដ្ងៀនដូចជា្ពរះអង្គ

សដ្រ្គរះបានដ្វើ។ដរៀនសាគល់យុវវ័យ

ម្នាក់ៗ។អ្ិសាឋានដដើម្រីដឹងរដរែៀរែ

បដលអ្កអាចជួយពួកដ្ឲ្យរីកចដ្មើន

ដ�ើងដ�ើយកាលាយដូចជា្ពរះអង្គសដ្រ្គរះ

កាន់បតខាលាំង។ព្ងឹងសម្ជិកថ្នាក់និង

ឪពុកម្ដាយររែស់ពួកដ្ក្នុងកិច្ចខំ្រែឹង

ដដើម្រីដរៀនសូ្តនិងរែដ្ងៀនដំែឹងល្

ដៅសាសនាច្កនិងដៅឯដ្�ោឋាន

ររែស់ពួកដ្។

«ចូរបសវងរកការដរៀនសូ្ត្ឺ

ដោយសារការសិកសានិង

ដោយសារដសចក្តរីជំដនឿ្ ង»។

ដគ្លល�្ធិនិងដសចក្រីសញ្ញា៨៨:11៨

សាថារែនា�រីរែនាទាល់

រែដ្ងៀនដគ្លល�្ធិ

សិកសា្ពរះ្ម្ពរីរ

រែដងកើត�ម្លារែ់សុចរិត

ស្វែងរកធនធាននៅន�ើនេហទំព័រSundaySchool.ChurchofJesusChrist.org។
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គណៈប៊ីស្សព និង គណៈបបធាន កូរ៉ុម និង ថ្នាក់

ត�ើ �ួនាទី របស់ ពួកតគ គឺជា អ្ី ?

គណៈប៊ីស្សពគឺជាគណៈបបធាននន

បព្វជិតភាពអ�ើរ៉ុនអៅក្នុងវួដអនះអ�ើយ

ទទួលខុសបតរូវអលើយុវនារីនិងយុវជន។

គណៈបបធានករូរ៉ុមបព្វជិតភាពអ�ើរ៉ុន

អ្្វើការអោយករូនអោដដលបានបបគល់

ដល់អគអៅអពលបបធានករូរ៉ុមបតរូវបាន

ដែកអេែ។គណៈបបធានថ្នាក់

យុវនារីអ្្វើការអៅអបកាមសិទ្ិ�ំណាេ

បព្វជិតភាពបនាទាប់ពីពួកអគបតរូវបាន

ដែកអេែអោយសមាជិកមានាក់ននគណៈ

ប៊ីស្សព។

ត�ើ ពួកតគ ត្្ើ ការងារ អ្ី ?

គណៈបបធានគួរដតខិតខំអដើម្ីអ្្វើជា

សិស្សដ៏ពិតរបស់បពះអយស៊រូវបគីស្ទ

អៅអពលពួកអគជួយសមាជិកក្នុង

ករូរ៉ុមឬថ្នាក់មានាក់ៗឲ្យមានអារម្មណ៍

ននក្ីបសឡាែ់និងដស្វងរក�ំណរក្នុង

ការរស់អៅតាមដំណឹងល្អ។អៅអបកាម

ការដឹកនាំពីគណៈប៊ីស្សពគណៈបបធាន

ករូរ៉ុមដឹកនាំ�្កកាន់បព្វជិតភាពអ�ើរ៉ុន

អៅអពលពួកអគបអបមើក្នុងពិ្ីបរិសុទ្

ោបកាម៉ង់។ទាំងគណៈបបធានករូរ៉ុម

និងថ្នាក់ទាំងឡាយដឹកនាំការបបមរូល

�៊ីបោដ�លដដលអៅទាំងសងខាង

វាំងនននិងដែទាំដល់�្កដដល

ខ្វះខាត។

ត�ើ ពួកតគ ប�ូវ ចាប់ត្ដើម តៅ ប�ង់ ណា ?

គណៈបបធានអរៀនពីកាតព្វកិេ្ចរបស់

ពួកអគមកពីបពះ�មាចាស់និងថ្នាក់ដឹកនាំ

របស់ពួកអគ។ពួកអគ�្ិោឋានសបមាប់

សមាជិកករូរ៉ុមឬថ្នាក់អ�ើយអរៀនដឹងពី

តបមរូវការរបស់ពួកអគ។ពួកអគគាំបទ

សមាជិកទាំងអនាះឲ្យកាលាយជាសិស្ស

របស់បពះអយស៊រូវបគីស្ទ។ពួកអគបបឹកសា

រួមគានា�ំពីអមអរៀនសកម្មភាពនិង

ការបអបមើណាមួយដដលនឹងបបទានពរ

និងពបងឹងដល់យុវវ័យអ�ើយនាំឲ្យ

មានោមគ្ីភាពដល់ករូរ៉ុមឬថ្នាក់របស់

ពួកអគ។

ផ្ល់ការងារបអបមើ

បបឹកសាជាមួយគានា

បអងកើតោមគ្ីភាព

បំអពែកាតព្វកិេ្ច

ស្វែងរកធនធាននៅន�ើនេហទំព័រChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org។

«អៅអពលអយើងេុះបបឡូកអៅក្នុង

ការបអបមើដល់មនុស្សដនទអយើងមិនសរូវគិត

�ំពីខ្លួនឯងអ�ើយបពះវិញ្ញាណបរិសុទ្

អាេងាយនឹងមករកអយើង»។

បបធាន�ិនរីប៊ីអាវរិង«ការងារបអបមើដ៏បំផុសគំនិត»

Ensignដខឧសភាឆ្នាំ២០១៨ទំព័រ៦៤
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ការអភិវឌ្ឍផ្ទាល់ខ្លួន

ស�ៀវសៅណែនាំយុវវ័យ

ដយើងម្ន្ នធានចល័តរាម�ូរសព្ទ

ដ្��ំព័រនិងដបារះពុម្ព។ឪពុកម្ដាយ

ថ្នាក់ដឹកនាំជាមជ្ិមវ័យកូរ៉ុមនិង

្រែធានថ្នាក់ទាំងឡាយ្ពមទាំង

យុវវ័យអាចដ្រែើឧរែករែ៍ស្ម្រែ់

ោក់ដគ្លដៅដោរែល់ស្ម្រែ់ោក់

ដគ្លដៅដោរែល់ស្ម្រែ់ការរែដ្មើ

និងសកម្ភាពនានាដៅដ្�ោឋាននិង

ដៅសាសនាច្កដសចក្រីបែនាំស្រីពរី

សុវត្ិភាពនិងការបែនាំនានាបាន។

កម្មវិ្ដីទូរសព្ទ៖រោររស់សៅតាម

ដំែឹង�្អ( Gospel Living )
កម្វិ្រី�ូរសព្ទការរស់ដៅរាមដំែឹងល្

( Gospel Living)(iOSនិង

Android)្តូវបានដរៀរែចំដ�ើង

ដដើម្រីរែំ្ុស្ ំនិតទាក់ទាញរែដងកើត

ភាពរីករាយនិងទាក់�ងនឹងជរីវិត

្រែចាំនថងៃ។វាគ្ំ្�ជរីវិតបដលដផ្ដាតដលើ

្ពរះ្្រីស្ទរាមរយៈ៖

•ម្តិកាដ៏រែំ្ុស្ ំនិត

•ការរំឭក

• ដោរែល់ស្ម្រែ់សកម្ភាព

•�ំនាក់�ំនង

•ការកត់កំែត់ដ�តុ

• ដគ្លដៅផ្ទាល់ខ្លួន

សូមបសវងរកក្នុងហាងកម្វិ្រីAppleនិង

កម្វិ្រីAndroidនូវកម្វិ្រីការរស់ដៅ

រាមដំែឹងល្(Gospel Living)

(សាសនាច្កនន្ពរះដយស៊ូវ្្រីស្ទ)។

ស្ហទំព័រ៖

ChildrenandYouth.
ChurchofJesusChrist.org
ដ្��ំព័រការអភិវឌ្ឍកុម្រនិងយុវវ័យ

្្ល់ជា្ នធាននានាដដើម្រីគ្ំ្�ដល់

ឪពុកម្ដាយកុម្រយុវវ័យនិងថ្នាក់

ដឹកនាំ។

•្នធានស្ម្រែ់ឪពុកម្ដាយនិង

្្ួសារ

•្នធាននិងឧទា�រែ៍ស្រីពរីរដរែៀរែ

គ្ំ្�និងដលើក�ឹកចិត្តដល់កុម្រនិង

យុវវ័យ

•្នធានសកម្ភាពស្ម្រែ់អង្គការ

រែឋមសិកសា

• ដសចក្រីបែនាំឧទា�រែ៍និង

ដោរែល់ស្ម្រែ់ការរែដ្មើនិង

សកម្ភាពនានា

•ឧទា�រែ៍និងដោរែល់ស្ម្រែ់

ការអភិវឌ្ឍផ្ទាល់ខ្លួន(ដគ្លដៅ)

•្នធាន�វឹក�វឺន្ ែៈ្រែធានថ្នាក់

និងកូរ៉ុម

•កំបែសម្ភារដបារះពុម្ពបដលអាចទាញ

យកបាន

សោរះពុម្ព៖រោរអភិវឌ្ឍកុរារនិងយុវវ័យ

ដពលណាម្ន្រែដោជន៍ដសៀវដៅ

ដបារះពុម្ពម្នដដើម្រីដ្រែើគ្ំ្�ដល់

ដគ្លការែ៍ននការអភិវឌ្ឍកុម្រនិង

យុវវ័យនិងជួយកុម្រនិងយុវវ័យឲ្យោក់

ប្នការស្ម្រែ់ការអភិវឌ្ឍផ្ទាល់ខ្លួន។

្នធានជំនួយ



សម្្មសដ្រ្គរះ

កូរ៉ុមបអលដឌើរ

បន្តសៅស�ើផ្លូវនន

សសចក្តដីសញ្ញា

ដៅដពលយុវវ័យឈានដៅដំណាក់កាល

រែនាទារែ់ននជរីវិតររែស់ពួកដ្សម្្មសដ្រ្គរះ

និងកូរ៉ុមបអលដឌើរនឹង្ ្ល់ឱកាសដ្ចើនដ�ើង

ឲ្យពួកដ្រកដ�ើញអំែរនិងការរីកចដ្មើន

ដៅដពលពួកដ្ដ្វើការរួមគ្នាដដើម្រីសដ្មច

កិច្ចការននដសចក្រីសដ្រ្គរះ។

«រាល់ពេលបដលរែ្អូនៗដ្វើអ្វីមួយដដើម្រីជួយនរណា

ម្នាក់—ទាំងសងខាងននវាំងនន—ដបារះជំហាន

ដៅដ្វើដសចក្រីសញ្ញាជាមួយនឹង្ពរះ...ដនារះ

រែ្អូនៗកំពុងជួយ្រែមូលអ៊ី្សាបអលដ�ើយ»។

្រែធានរ័សុលអិមែិលសុន«សង្ឹមអ៊ី្សាបអល»

ការ្រែជុំ្ ម្និោឋាន�ូទាំងពិភពដោកស្ម្រែ់យុវវ័យនថងៃ�រី

បខមិថុនាឆ្នាំ201៨�ំព័រ1៥



ដោយដ្វើការរួមគ្នាឪពុកម្ដាយនិងថ្នាក់ដឹកនាំ

ជួយកុម្រនិងយុវវ័យឲ្យប្រែចិត្តដជឿកាន់បត

ស៊ីជដ្រៅកាលាយជាសិស្សដ៏សក្ិសមររែស់

្ពរះអម្ចាស់ដយស៊ូវ្្រីស្ទដ�ើយកាលាយជា

រែុរសនិង្ស្រីននដសចក្រីដ�ៀង្តង់។
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