
ជំនន់ទងំ យទក់ទងេនកនុងេសចកី ស ញ់ 
ែអលេឌរ ៉ ស់ែសល អិម ែនលសុន 

ៃនកូរ ៉មុ វកដប់ពីរនក់ 

 

 េយងេទ មអីែដលេយងបនទទួលេនកនុងបុណយ គីសទម៉ក់ បនផល់ឱយេយងនូវអនុស រយ៍ីដ៏

សស់ថ ចំេពះមិតភកិ និង ច់ញតិជទី ស ញ់។ រលិខិតមួយចំនួនេចញពី រលិខិតទំងេនះគឺ

េធឱយមនរបូថត កម គ រកន់ែត េ ចនេឡង។ របូថតេនះគឺជរបូថតមួយែដលទក់ទញចំ ប់

រមមណ៍របស់ខញុំេ ចនបំផុត។ 

  

នងគឺជេចទួតរបស់េយង។ ខញុំេ នងថ «រ ៉បី៊ូ ជទី ស ញ់»។ របូភពេនះបនរឭំកខញុំពីមយរបស់

នង េនេពលែដលមយរបស់នងមន យុ ប ក់ បែហលនង។ េនកនុងបញជ ីរបស់ខញុំ ខញុំបនែកត មវ

របូថតរបស់មយ «រ ៉បី៊ូ ជទី ស ញ់»---ជេច សីតួទរបស់េយង។ 

 

ខញុំបនថតរបូថតរបស់មយ «រ ៉បី៊ូ ជទី ស ញ់» អស់ជង 29 ឆន ំកនងេទេហយ។ ែកវែភនករបស់នងមន

ពណ៌េខ វ។ 

 

អនុស វរយ៍ីែដលមនជងកនះសតវត រក៍នងេទេហយ េនេពលែដលេ កយយទួតរបស់ «រ ៉បី៊ូ ជទី

ស ញ់” ---គឺេនេពលែដលកូន សីរបស់េយងមន ក់---ែដលបនទ ប់មកបនេកតមកជសមជិកថមីេនកនុង

កម គ ររបស់េយង។ េនះគឺជរបូថតនងេនពីតូច។ ឥឡូវេនះនង គឺជជីដូនជទី ស ញ់មន ក់ 

េហយខញុំគឺជេ ក តួទរបស់ «រ ៉បី៊ូ ជទី ស ញ់»។ (ខញុំនឹងមិនបងញអនករបូថតរបស់ខញុំកលពីេនទរក

េឡយ។ មិនជួយអីបនេនះេទ)។ របូថតទំងេនះមននូវេសចកី ស ញ់ ែដលទក់ទងេនកនុងជំនន់

ទំងបួនរបស់េយងជមួយគន ។  

 

េនេពលខញុំគិតពីេសចកី ស ញ់ែដលខញុំមនចំេពះសមជិក គ ររបស់េយងមន ក់ៗ ខញុំ ចយល់បនិច

បនួចនូវទំហំៃនេសចកី ស ញ់ែដល ពះវរបិ សួគ៌មនចំេពះកូនេចរបស់ ទង់។ ខណៈេពល កម

គ រសថិតេ កមករបុ៉នប៉ងេនទូទំងពិភពេ ក េនះ សនច កៃន ពះេយសូ៊វ គីសទៃនពួកបរសុិទធៃថង

ចុងេ កយេធករ បកស ផ ពផ យ និងករពរេសចកីពិត ថ កម គ រជែផនកសំខន់មួយ ៃនែផនករ

របស់ ពះដ៏បងកបេងកតសំ ប់េគលេ ដ៏អស់កលបជនិចចដល់កូនេចរបស់ ពះអងគ។ កម គ រ---ករ

បកសដល់ពិភពេ ក  និងពង បវតិ គ រដ៏ធំរបស់េយងគឺមនពិតែមន បុ៉ែនគឺជភសុ ងពីរែដល

បងញថ សនច កេនះនំមកនូវេសចកីសងឃឹម និងជំនួយេដមបីជួយ ថ ប័នដ៏ពិសិដៃន កម គ រ។ 

 

េយងបេ ង នថេសចកី ស ញ់របស់ ពះចំេពះកូនេចរបស់ ទង់គឺេនជអស់កលបជនិចច។ េ យមិន



គិតអំពីពូជអំបូរ ជតិ សន៍ ឬេភទេនះេឡយ ទង់ ស ញ់ពួកេគ គប់គន ។ 1 ទង់បនេធដូេចន ះ ចប់

ំងពីេដមដំបូង េហយនឹងបនេធដូេចន ះ។ ទង់បនអេញជ ញមនុស គប់គន ឱយទទួលយកនូវករេលក

ដំេកងដ៏េនអស់កលបជនិចច ស មប់ កម គ ររបស់ពួកេគ។ កិចចករ និងសិរលីរបស់ ទង់គឺេដមបីនំនូវ

អមតភព និងជីវតិដ៏េនអស់កលបជនិចច---ករេលកដំេកង---ចំេពះកូនេចរបស់ ទង់។ 2 «តបិត ទង់

ស ញ់មនុស េ ក ដល់េម៉ះបនជ ទង់ បទន ពះ ជបុ ទង់ែតមួយ េដមបីឱយអនក ែដលេជ

ដល់ ពះ ជបុ េនះមិន តវវនិសេឡយ គឺឱយមនជីវតិអស់កលបជនិចចវញិ»។3 

 

ដងយធួនរបស់ ពះ ជបុ សងួនភញ របស់ ទង់ បនេធឱយទស នវស័ិយទំងពីររបស់ ពះវរបិ ទង់ តវ

បនបំេពញ។ េបគម នដងយធួនេទ េនះក៏គម នអតមភពែដរ។ េបគម នដងយធួនេទ នឹងគម នករ តឡប់

េទកន់វតមនរបស់ ពះវរបិ  និងគម នករ បកសពី កម គ រែដលមនហួសពីេសចកី ប់េនះែដរ។ 

 

េ យ រែតដងយធួន  ពរជ័យពីសួគ៌ទំងេនះ ចទទួលបនេ យកូនេចរបស់ ពះមន ក់ៗ ែដល

េគរព ម កិតយវន័ិយដ៏េនអស់កលបជនិចច។ េន គប់សម័យកល កូនេចរបស់ ទង់ជេ ចនទទួលបន

ពរជ័យៃនដំណឹងល បុ៉ែនកូនេចជេ ចនេទ តពំុបនទទួលេឡយ។ ពីមុនកំេណ តែផនដី ពះវរបិ សួគ៌

របស់េយងបនបេ ង នពីពិធីករៃនពិធីបុណយ ជមុជទឹកដល់មរណជន ែដលពំុបនមនចំេណះដឹងៃន

ដំណឹងល។ 4 ទង់ក៏ ស ញ់កូនេចទំងេនះផងែដរ។ 

 

ទង់ក៏បនផល់ឱយនូវវធីិមួយ េដមបីឱយពួកេគកយជចំែណកមួយៃន កម គ រដ៏េនអស់កលបជនិចច ។ 

មនុស គប់របូែដល បនមកេលែផនដីេនះគឺជកូនេចៃនជំនន់ជឪពុកមយ។ េយងមនបំណង បថន ពី

ធមមជតិកនុងករមនទំនក់ទំនង ជមួយនឹងបុពករជីនរបស់េយង។ បំណង បថន េនះនឹងមនេនកនុង

ដួងចិតរបស់េយង េ យពំុគិតអំពី យុេឡយ។ 

 

សូមេធករពិចរ អំពីទំនក់ទំនងខងវញិញ ណែដលបនផគុំេឡង េនេពលែដលយុវនរមីន ក់ជួយដល់

ជីដូនរបស់នង បញចូ លព័ត៌មន គ រចូលេទកនុងកំុពយូទ័រ ឬេនេពលែដលយុវជនមន ក់បញចូ លេឈម ះ

ជី ទួតរបស់គត់េទកនុងកំណត់  ករេធជំេរ ន។ េនេពលែដលដួងចិតរបស់េយងនឹកគិតអំពីជីដូនជី

របស់េយង េនេពលខះេធឱយមនករផស់បូរេនកនុង ដួងចិតរបស់េយង។ េយងមន រមមណ៍ថេយងគឺ

ជែផនកៃនអីមួយែដលេលសពីខួនេយង។ និស ័យរបស់េយងមនចំេពះ ទំនក់ទំនង កម គ រគឺ តវ

បនបំេពញេនេពលេយងេធឱយបុពករជីនរបស់េយងភជ ប់គន  មរយៈពិធីករពិសិដទំង យ ៃន

ពះវ ិ របរសុិទធ។ 

 

េ យ រែត រៈសំខន់ៃនកិចចករេនះ សនច កបន ថ បន ពះវ ិ របរសុិទធជេ ចនែដលេនជិត

ទី ំងរបស់ សមជិក 5 និងករ វ ជវពី កម គ រគឺ តវបនេធេឡងែដលពំុធប់មនពីមុនមក។ វធីិ



សទំង យេដមបីែសងរក និងេរ បចំេឈម ះសំ ប់ទទួលពិធីករ ពះវ ិ របរសុិទធក៏ តវបនអភិវឌ

ផងែដរ។ េនឯសននិសីទែខ តុ  ឆន ំ 2005 បធនហគរដិន បី៊ ហីុងគី បន បកសនូវព័ត៌មនដ៏គួរឱយរេំភប

មួយ េនកនុងពង បវតិ និងកិចចករ ពះវ ិ របរសុិទធ។ គត់បននិយយថ «ទិដភពដ៏គួរឱយ ពយបរមភ

បំផុតេនកនុងសកមមភព ពះវ ិ របរសុិទធរបស់េយងគឺថ  េនេពលេយងកន់ែតមន ពះវ ិ របរសុិទធ

េ ចន... េនទូទំងែផនដីេនះករេធពិធីករជំនួសមរណជននឹង តវជន់គន ...។ េហតុដូេចន ះេហយ េយង

បនចំ យេពលមួយចំនួនេនកនុងកលៈេទសៈដ៏លំបក...។ ដំេ ះ យែដលមនេនកនុងបេចចកវជិជ

កំុពយូទ័រដ៏សមុគ ម ញ»។6 

 

ចប់ពីេពលេនះមក មិន តឹមែតករេធជន់គន តវបនកត់បនថយេនះេទ បុ៉ែនដំេណ រករេនះក៏កន់ែត

ងយ សល េដមបីឱយសមជិក សនច ក គប់របូែដលេនជិត ចចូលរមួេនកនុង ពះវ ិ របរសុិទធ និង

កិចចករពង បវតិ។ កិចចករដ៏ពិសិដេនះមិន គន់ែត ចេធបនេ យអនកជំនញេនះេទ នរ ក៏ ចេធ

បនែដរ។ ពំុថអនកសថិតកនុង ថ នភព េនះេទ អនក ចេធឱយពង បវតិកយជែផនកមួយៃនជីវតិរបស់

អនកពីេពលឥឡូវេនះ។ កុមរែដលេនកនុងថន ក់កុមរ ចគូររបូភពេដមេឈ គ រមួយ។ យុវវយ័ ច

ចូលរមួេនកនុងពិធីបុណយ ជមុជទឹក ជំនួសឱយមរណជន។ ពួកេគក៏ ចជួយមនុស ែដលមនវយ័ចំ ស់ 

េធករងរេនេលកំុពយូទ័រ។ ឪពុកមយទំង យក៏ ចេលក យកដំេណ រេរ ងៃនជីវតិរបស់ពួកេគ បប់

កូនេចរបស់ពួកេគ។ ពួកមជឈឹមវយ័ែដលមនភពសកិសម ចមនប័ណចូល ពះវ ិ របរសុិទធ េហយ

ទទួលពិធីករទំង យៃន ពះវ ិ របរសុិទធ សំ ប់ ច់ញតិរបស់ពួកេគ។ 

 

ពយករយូ៉ីែសប សមីធ បននិយយថ «ទំនួលខុស តវដ៏ធំជងេគបំផុតេនកនុងពិភពេ កេនះែដល ពះ

បន ក់មកេល េយងគឺេដមបី វ ជវរកបុពករជីនរបស់េយងែដរទទួលមរណភព»។ 7 បេចចកវជិជ ថមី

បនេធឱយករងរេនះកន់ែតងយ សល ជងេគបំផុត ែដលពំុធប់មនពីមុនមក េនកនុងករបំេពញទំនួល

ខុស តវរបស់េយង។ ពះវ ិ របរសុិទធ និងកិចចករពង បវតិ ឥឡូវេនះ តវបនេ ថ កមមវធីិ «New 

FamilySearch»។ 8 បព័នធអិុនេធរែណតេនះជួយឱយសមជិក គ ល់បុពករជីនរបស់ពួកេគ កំណត់ថេត

ពិធីករ ែដល តវេធេឡងសំ ប់ពួកេគ និងេរ បចំេឈម ះរបស់ពួកេគេដមបីបញជូ នេទ ពះវ ិ របរសុិទធ។ 

បព័នធេនះ ចមនេនកនុងផទះ មជឈមណលពង បវតិ 9 ឬេនកែនង ែដលមនអិុនេធរែណត។ ជំ ន

ែដល តវេធគឺមនលកខណៈងយ សល។ 10 

 

ដំបូង អនក តវ គ ល់អំពីបុគគលែដលអនកមនបំណងចង់ឱយទទួលកិចចករ ពះវ ិ របរសុិទធ។ 

  

បនទ ប់មក អនកេរ សយកសំេណ រៃនពិធីករ គ រ។ ឯក រេនះផល់ឱយនូវព័ត៌មនែដល តវករេនឯ

ពះវ ិ របរសុិទធ េហយផទុក េនកនុងឌីសកំុពយូទ័រែដលអនកយកេទជមួយ។ 

  



េនកនុងសំេណ រពិធីករ កម គ រ ប័ណៃនពិធីករគឺ តវបនេបះពុមពេនឯ ពះវ ិ របរសុិទធ។ បនទ ប់ពី

ពិធីករ តវបនេធេឡង ព័ត៌មនេនះ តវបនកត់ ទុកេនកនុងកមមវធីិ FamilySearch ថមីេនកនុងៃថងដែដល

េនះ។ 

  

ឥឡូវេនះ ចុះេតចំេពះអនកែដលគម នកំុពយូទ័រ ឬពំុចង់េ ប បស់បេចចកវជិជ េនះវញិ? សូមកំុបរមភេឡយ! សូម

េបះជំ នមងមួយៗ។ ចប់េផមេឡងពីេនផទះ។ ចប់េផមេឡងេ យ បអប់កតុងមួយ ដូចែដល តវ

បនេសនេ យ បធនបយដ៍ េឃ បកកឺ។11 ក់េនកនុង បអប់កតុងេនះនូវព័ត៌មនសំខន់ៗ អំពីខួនអនក 

និងអំពី កម គ ររបស់អនក។ បែនថមព័ត៌មនែដលបនមកអំពី គ ររបស់អនកដៃទេទ ត។ បនទ ប់មក 

េទរកជំនួយពីអនក បឹក ពង បវតិេនកនុងវដួ ឬ ខរបស់អនក។ បព័នធកមមវធីិ FamilySearch ថមីេនះេធឱយ

អនក បឹក ចេធកិចចករទំងអស់ែដល តវេធេនេលកំុពយូទ័រ រមួមនទំងករេរ បចំេឈម ះសំ ប់ ពះវ ិ រ

បរសុិទធ។ អនក បឹក បែហលជ 60,000 បនបំេរ េនទូទំងពិភពេ ក។ អនក បឹក ែដលេនកនុងវដួ ឬ

ខរបស់អនក ចជួយបនយ៉ងេ ចន។ 

  

បព័នធកមមវធីិ FamilySearch ថមីេនះផស់បូរនូវកិចចករពង បវតិ មរយៈករេធករេឆព ះេទរកករបេងកត

នូវពង បវតិទូេទមួយ ែដល ចេធករបនយ៉ងល។ កលពីមុន មនុស មន ក់ៗេធករ ច់េ យែឡកពី

គន  មរយៈកររក កំណត់ កម គ ររបស់គត់ឬនងេ យផទ ល់។ ជទូេទ មនុស មន ក់េធករ

េ យពំុដឹងថសមជិក គ រដៃទេទ តបនេធអីេនះេទ។ ឥឡូវេនះមនុស មន ក់ៗ ចបរចិច គព័ត៌មន

ខណៈេពលែដលកំពុងេធករជមួយនឹងអនកដៃទេទ តេនកនុងករអភិវឌ ន៍ េដមេឈ កម គ រមួយ។ 

  

េទះបីជកមមវធីិ FamilySearch ថមីគឺជជំ នេឆព ះេទមុខយ៉ងធំកី ក៏ គន់ែតជករេបះជំ នមួយ

បុ៉េ ះ។ មនកិចចករជេ ចនេនខងមុខ។ េទះជ បព័នធេនះជួយឱយមនករងយ សលេនកនុងករ

បញជូ នព័ត៌មនេទកន់ សនច កអស់ជេ ចនទសវត រម៍កពី បភពជេ ចនកី ក៏កមមវធីិ FamilySearch 

ចរកុរកេឃញនូវករបញចូ លទិន័យជន់គន  ឬកំហុសឆគងែដលបនេធពីមុនមកែដរ។ បព័នធេនះគឺមន

អតថ បេយជន៍ ស់ចំេពះពួកអនក តស យផូវកលពីមុន។ ករេធជន់គន  និងកំហុសឆគង តវករករ

ែកត មវ េហយគម ននរ មន ក់ ចេធបន បេសរជងបុគគលមន ក់ៗ ែដលេនកនុង កម គ រ របស់គត់ 

ឬនងផទ ល់េនះេទ។ 

  

អនក បែហលជជួបករលំបក េនេពលែដលអនកេធនូវកិចចករេនះ។ សូមដឹងថ ករលំបករបស់អនកគឺ

េយងយល់យ៉ងចបស់។ សនច កេនះ េ កមករដឹកនំដ៏បំផុសគំនិតពីភពជអនកដឹកនំរបស់ 

បធន ថូម៉ស េអស ម៉នសុន គឺកំពុងែតេធករយ៉ងឧស ហ៍ពយយមេដមបីជួយដល់អនក េនកនុងករ

េ ះ យបញទំងេនះ។ េយងពយយមេដមបីេរ បចំេដមេឈៃន គ រេនះជមួយគន  សំ ប់កូនេច

របស់ ពះទំងអស់។ េនះគឺជករខិតខំដ៏ធំ និងទទួលបនរងន់ដ៏ធំ។ 



  

េនះគឺជកិចចករដ៏គួរឱយរកី យ។ សូមេមលេនកនុងរបូថតៃនអនកផស់ែ បចិតថមីេនះ ែដលកំពុងេធកិចចករ

ពះវ ិ របរសុិទធ សំ ប់ញតិស នរបស់ពួកេគ។ ពួកបរសុិទធជទី ស ញ់េនះគឺមកពីេសកអិលឡូប៉

ហគូ េអ ៉ឌ័រ ែដលចូលរមួេនកនុង ពះវ ិ របរសុិទធគូេតម៉ ជេលកដំបូង។ ពួកេគកន់ប័ណ ពះវ ិ រ

បរសុិទធរបស់ពួកេគ ពួកេគមន ក់ៗមននូវេឈម ះរបស់ ច់ញតិែដលបនទទួលមរណភព ជអនកែដល

ពួកេគបនេធពិធីបុណយ ជមុជទឹកឱយយ៉ងេ ចន។ 

  

េដមបីឱយកិចចករពង បវតិទទួលបនេជគជ័យ េនះករែណនំពីបពជិតភព និងថន ក់ដឹកនំគឺជេរ ងដ៏

សំខន់។ ថន ក់ដឹកនំទំង យបេ ង ន និងែថងទីបនទ ល់ពីេគលលទធិៃនកិចចករដ៏ពិសិដទំងេនះ។ 12 

ពួកេគេចញនូវករេ ទំង យ និងេមលថេតេសចកីែណនំ មួយែដលមន។ 13 ពួកគត់ចត់ទុក

សកមមភព ពះវ ិ របរសុិទធ និងពង បវតិជផូវមួយែដលេលកសទួយដល់ ម រតីៃនវដួរបស់ពួកេគ ព ងឹង

ដល់ជីវភពខងវញិញ ណ និង បសិទធពរជ័យដល់ជីវតិសមជិកទំងអស់។ 

  

េទះបីជ ពះវ ិ របរសុិទធ និងកិចចករពង បវតិមនអំ ចេដមបី បសិទធពរជ័យដល់អនកែដលបនទទួល

មរណភពេទកី ក៏កិចចករេនះមនអំ ចដូចគន  េដមបី បសិទធពរជ័យដល់អនកែដលេនរស់ផងែដរ។ 

ករងរេនះបនេធឱយមនឥទធិពលដល់អនក ទំង យ ែដលេធនូវកិចចករទំងេនះ។ ពួកេគពិតជបន

ជួយដល់ករេលកដំេកងដល់ កម គ ររបស់ពួកេគ។ 

  

េយង តវបនេលកដំេកងេនេពលេយង ចរស់េនជមួយគន ជ កម គ រ េនកនុងវតមនៃន ពះដ៏មន

មហិឫទធិ។ ពយករយូ៉ីែសប សមីធ បនេមលេឃញពីករណីយកិចចរបស់េយងជមុនថ៖ «ៃថងដ៏ធំៃន

ពះអមច ស់េនជិតៃដបេងកយ»។ គត់និយយថ «េហតុដូេចន ះេហយ ចូរេយងជ សនច ក េហយ បជ

ស េហយជពួកបរសុិទធៃថងចុងេ កយ ថយដងយដល់ ពះអមច ស់េ យេសចកីសុចរតិចុះ េហយចូរ

េយងថយេនកនុង ពះវ ិ របរសុិទធរបស់ ទង់...នូវបញជ ី មួយែដលមនបញជ ីៃនពួកអនក ប់របស់េយង 

ែដលគួរសមទទួលករ គប់យ៉ង»។ 14 

 

ករេរ បចំកំណត់ េនះគឺជទំនួលខុស តវរបស់េយងជបុគគល និង គប់ៗគន ។ េនេពលេយងេធកររមួ

គន  េនះេយង ចេធឱយ មនភពសកិសមនូវ គប់ករទទួលយកេ យ ពះអមច ស់។ កំណត់ េនះ ច

េធឱយពិធីករទំង យ តវបនេធេឡង េហយ តវបនទទួលយកេ យបុពករជីនរបស់េយង មែដល

បុពករជីនរបស់េយង ចេ ជសេរ សយក។ ពិធីករទំងេនះ ចនំមកនូវសិរភីពេដមបីយកឈនះេលែផនក

មួយេទ ត។ 15 

 

កូនរបស់េយង «រ ៉បី៊ូ ជទី ស ញ់» និងេចទួតរបស់េយងទំងអស់គឺទក់ទងនឹងេសចកី ស ញ់។ 



ពួកេគក៏មនទំនក់ទំនងេនកនុងេសចកី ស ញ់ចំេពះបុពករជីនទំង យែដរ។ ទំនក់ទំនងទំងេនះ 

តវបនផ ភជ ប់គន មរយៈពិធីករពិសិដទំង យ េដមបីនំឱយមនករេលកដំេកងៃន កម គ ររបស់

េយង។ 16 េគលេ ដ៏ពិសិដេនះេយងមន ក់ បែហលជបនដឹងរចួេទេហយ េនះគឺជករអធិ នរបស់

េយង េនកនុង ពះនមដ៏ពិសិដៃន ពះេយសូ៊វ គីសទ ែម៉ន។ 

  

កំណត់ចំ ំ 

1. សូមេមល កូរនិថូសទី 1 12:13 ក ទី 3:28 នីៃហទី 2 26:33។ 

2. សូមេមលមូ៉េស 1:39។ 

3. យូ៉ ន 3:16។ 

4. សូមេមល គ. និង ស. 124:33។ 

5. បធន ថូម៉ស េអស ម៉នសុន បនមន ប សន៍ថមីៗេនះថ សមជិក សនច កចំនួន 83 ភគរយ 

ៃនទូទំងពិភពេ កគឺរស់េនចមង យពី 320 គីឡូែម៉ តពី ពះវ ិ របរសុិទធ (សូមេមល «Welcome to 

Conference» Ensign ែខ វចិឆិក ឆន ំ 2009 ទំព័រ 4)។ 

6. «Opening Remarks» Ensign ែខ វចិឆិក ឆន ំ 2005 ទំព័រ 5--6។ 

7. Times and Seasons វ ៉លុទី 5 ទំព័រ 616។ 

8. បចចុបបននេនះមនជភ អង់េគស េអសប៉ញ ព័រទុយ គ យ ប ងំ លឺម៉ង់ ជបុ៉ន ចិន និងកូេរ។៉ 

9. េយងមនមជឈមណលពង បវតិជង 4,000 កែនងេនទូទំងពិភពេ ក។ 

10. បសិនេបអនកមនកំុពយូទ័រ សូមចូលេទ new.familysearch.org។ េនេពលែដលចុះេឈម ះជេលក

ដំបូង អនកនឹង តវករបញចូ លេលខសមជិកភពរបស់អនក េហយកលបរេិចឆទៃនពិធីបញជ ក់របស់អនក។ អនក

ចទទួលបនព័ត៌មនទំងេនះមកពីេសម នវដួ ឬ ខរបស់អនក។ សូមចូលេទកនុង បព័នធ េនះអនក ច

បញជ ក់ថ បុពករជីនរបស់អនកគឺមនេឈម ះេនកនុង បព័នធ េហយថេតពិធីករ ពះវ ិ របរសុិទធ មួយ

ែដល តវេធេឡង។ អនក ចគូសបញជ ក់នរ ែដលអនកពំុ គ ល់ េហយបញចូ លេឈម ះពួកគត់េទកនុងេដម

េឈ គ ររបស់អនក។ សូមេបះពុមពទំរង់សំេណ រពិធីករ កម គ រេដមបីយកេទ ពះវ ិ របរសុិទធ និង

េដមបីេបកផូវេធពិធីករែដលចំបច់ តវេធទំង យ។ 

11. សូមេមល «Your Family History: Getting Started» Ensign ែខ សី  ឆន ំ 2003 ទំព័រ 12--17។ 

12. េ កមករដឹកនំរបស់គណៈ បធនេសក កម បឹក ជន់ខពស់មន ក់ ឬេលសពីេនះនឹង តវចត់ ំងឱយ

េមលខុស តវេលកិចចករ ពះវ ិ របរសុិទធ និងពង បវតិេនកនុងេសក។ េន មវដួ ឬ ខ កមអនកដឹកនំ

សងឃជន់ខពស់ ឬ កម បធនែអលេឌរនឹងេធករដឹកនំផូវ។ ធនធនជេ ចន តវបនេបះពុមព និង ក់

មអិុនេធរែណត គឺមនេដមបីជួយដល់អនក បឹក ពង បវតិ និងបពជិតភពបំេពញករណីយកិចចរបស់

ពួកេគ។ 

13. ធនធនដ៏មនអតថ បេយជន៍ថមីជេ ចនដូចជ Member’s Guide to Temple and Family History Work 

និង Instructor’s Guide និងមនជ DVD។ ជំនួយទំងេនះ ចដកយកបនមក ឬេមលេន ម



អិុនេធរែណត ឬបញជ ទិញមកពីធនធនែចកចយេន lds.org។ 

14. គ. និង ស. 128:24។ 

15. សូមេមល េអ យ 61:1 លូក 4:18 គ. និង ស. 138:18, 31, 42។ 

16. សូមេមល គ. និង ស. 128:18។ 


