ថ្ងៃ�ៃទីី ១៤ ខែ� សីីហា ឆ្នាំំ� ២០២០

បងប្អូូ�នប្រុ�ុសស្រី�ីជាទីីស្រ�ឡាញ់់ ៖
ទស្សសវនាដ្តីីសា
� សនាចក្រ�ទូូទាំំងពិិភពលោ�កចំំនួួនបីីច្បា�ប់់
យើ�ើងមានសេ�ចក្តីី�សោ�មនស្សស សូូមប្រ�កាសអំំពីីការកែ�សម្រួ�ួលទស្សសនាវដ្តីី�សាសនាចក្រ�ដើ�ើម្បីី�បម្រើ��ើសមាជិិកទូូទាំំងពិិភពលោ�កឲ្យយ

កាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង ។ ចាប់់ពីីខែ� មករា ឆ្នាំំ� ២០២១ សាសនាចក្រ�នឹឹងបោះ�ះពុុម្ពពផ្សាាយទស្សសនាវដ្តីី�សាកលចំំនួួនបីីច្បា�ប់់ ប្រិ�ិយមិិត្តត ដើ�ើម្បីី�
កម្លាំំ�ងនៃ�យុុវជន និិង លីីអាហូូណា ។ ទស្សសនាវដ្តីីទាំ
� ំងនេះ�ះនឹឹងជំំនួួសឲ្យយទស្សសនាវដ្តីី�សាសនាចក្រ�ចំំនួួនបួួនច្បា�ប់់បច្ចុុ�ប្បបន្នន ហើ�ើយនឹឹងរួួម
បញ្ចូូ�លច្បា�ប់់ជាឌីីជីីថលដែ�លត្រូ�ូវបានកែ�លម្អអ និិងពង្រី�ីក។

ទស្សសនាវដ្តីី�សាសនាចក្រ�គឺឺជាធនធានដ៏៏មានតម្លៃ�ៃដើ�ើម្បីី�រៀ�ៀនសូូត្រ�អំំពីីដំំណឹឹងល្អអនៃ�ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ គ្រី�ីស្ទទ និិងអារម្មមណ៍៍នៃ�ការចូូល

ជាសមាជិិកនៃ�សាសនាចក្រ�របស់់ទ្រ�ង់់ ។ បំំណងប្រា�ថ្នាារបស់់យើ�ើងចង់់ឲ្យយសមាជិិកគ្រ�ប់់ទីីកន្លែ�ែងនឹឹងជាវ ហើ�ើយស្វាាគមន៍៍ឥទ្ធិិ�ពល
ដែ�លទ្រ�ទ្រ�ង់់ដោ�យសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿនេះ�ះចូូលដល់់ដួួងចិិត្តត និិងគេ�ហដ្ឋាានរបស់់ពួួកគេ�។ ជម្រើ��ើសថ្មីី�សម្រា�ប់់ការជាវនឹឹងមាននៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី ១
ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ� ២០២០ ។

សូូមមើ�ើលឯកសារភ្ជាាប់់សម្រា�ប់់ជាព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែម ។
ដោ�យសេ�ចក្ដីី�ស្មោះ�ះ�ស្ម័័�គ្រ�

គណៈៈប្រ�ធានទីីមួួយ

ការបកប្រែ��នៃ� First
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ទស្សសវនាដ្តីី�សាសនាចក្រ�ទូូទាំំងពិិភពលោ�កចំំនួួនបីីច្បាាប់់
ថ្ងៃ�ៃទីី ១៤ ខែ� សីីហា ឆ្នាំំ� ២០២០

តើ�ើទស្សសនាវដ្តីីសាសនាចក្រ�
�
នឹឹងផ្លាាស់់ប្តូូ�របែ�បណាខ្លះះ� ?

អស់់ជាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ� សាសនាចក្រ�បានបោះ�ះពុុម្ពពផ្សាាយទស្សសនាវដ្តីី�ជាភាសាអង់់គ្លេ�េសចំំនួួន

បីីច្បា�ប់់ គឺឺ ( ប្រិ�ិយមិិត្តត New Era និិង Ensign ) ព្រ�មទាំំងទស្សសនាវដ្តីី�មួួយច្បា�ប់់ទៀ�ៀតត្រូ�ូវបាន

បោះ�ះពុុម្ពព ជាភាសាផ្សេ�េងៗ ( លីីអាហូូណា ) ។ ចាប់់ពីីខែ� មករា ឆ្នាំំ� ២០២១ ទស្សសនាវដ្តីី�ទាំំងនេះ�ះ
នឹឹងជំំនួួសដោ�យទស្សសនាវដ្តីី�ចំំនួួនបីីច្បា�ប់់នេះ�ះដែ�លនឹឹងបម្រើ��ើសមាជិិកទូូទាំំងពិិភពលោ�កជា

ភាសាជាច្រើ�ើ�ន ៖ ប្រិ�ិយមិិត្តត សម្រា�ប់់កុុមារដែ�លមានអាយុុ ៣–១១ ឆ្នាំំ� ដើ�ើម្បីី�កម្លាំំ�ងនៃ�យុុវជន សម្រា�ប់់យុុវវ័័យដែ�លមាន

អាយុុ ១២–១៨ ឆ្នាំំ� និិង លីីអាហូូណា សម្រា�ប់់មជ្ឈិិ�មវ័័យ។ ប្រ�វែែង និិងទ្រ�ង់់ទ្រា�យនៃ�ទស្សសនាវដ្តីី�ដែ�លបោះ�ះពុុម្ពពផ្សាាយនឹឹងស្ថិិ�ត

ក្រោ��មការផ្លាាស់់ប្តូូ�រ ។ អ្ននកអានអាចរំំពឹឹងថាទស្សសនាវដ្តីី�ឌីីជីីថលដែ�លបានកែ�លម្អអនឹឹងមាននៅ�លើ�ើអ៊ិិ�នធើ�ើរណែ�ត និិងកម្មមវិិធីីទូូរសព្ទទ
ដៃ�។ មាតិិកាទស្សសនាវដ្តីី�ឌីីជីីថលនឹឹងបន្តតផ្តតល់់ជូូនដោ�យឥតគិិតថ្លៃ�ៃ ។
ហេ�តុុអ្វីី�ត្រូ�ូវធ្វើ�ការផ្លាា
ើ�
ស់់ប្តូូ�រទាំំងនេះ�ះ?

ទស្សសនាវដ្តីី�សាកលទាំំងនេះ�ះនឹឹងជួួយចែ�កចាយសារលិិខិិតដែ�លមានការរួួបរួួមសម្រា�ប់់ក្រុ�ុមអ្ននកអានជាច្រើ�ើ�នខុុសៗគ្នាា។

ភាពងាយស្រួ�ួលនេះ�ះក៏៏អនុុញ្ញាាតឲ្យយសាសនាចក្រ�បញ្ជូូ�នអត្ថថបទ មាតិិកាទៅ�កាន់់តំំបន់់ផ្សេ�េងៗនៃ�ពិិភពលោ�កកាន់់តែ�ញឹឹកញាប់់

ដែ�លមិិនធ្លាាប់់មានពីីមុុនមកផងដែ�រ ។ ឧទាហរណ៍៍ ភាសាមួួយចំំនួួនដែ�លទទួួលបានទស្សសនាវដ្តីី�តែ�មួួយច្បា�ប់់ក្នុុ�ងមួួយឆ្នាំំ� នា

ពេ�លបច្ចចប្បបន្នននេះ�ះ ឥឡូូវនេះ�ះនឹឹងទទួួលបានទស្សសនាវដ្តីី�រាល់់ពីីរខែ�ម្តតង ។ កត្តាាជាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀត—ដូូចជា ចំំនួួនអ្ននកជាវ លទ្ធធភាពនៃ�
អ្ននកបកប្រែ�� និិងសមត្ថថភាពនៃ�ការចែ�កចាយ—ជះះឥទ្ធិិ�ពលដល់់ភាពខ្ជាាប់់ខ្ជួួ�ននៃ�ការបោះ�ះពុុម្ពពផ្សាាយជាភាសាផ្សេ�េងៗ ។
តើ�ើខ្ញុំអា
ំ�� ចទទួួលបានទស្សសនាវដ្តីីញឹឹ
� កញាប់់ប៉ុុ�ណ្ណាា ?

ចាប់់ពីខែ�
ី មករា ឆ្នាំំ� ២០២១ ទស្សសនាវដ្តីី�ដែ�លបោះ�ះពុុម្ពពជាសៀ�ៀវភៅ� និិងជាឌីីជីីថលនឹឹងមានឲ្យយប្រើ��ើប្រា�ស់់ជារៀ�ៀងរាល់់ខែ� ដែ�ល

មានភាសាដូូចតទៅ� ៖ ស៊ីី�ប៊ូូ�អាណូូ, ចិិន, ចិិនសម្រា�យ, ដាណឺឺម៉ាាក, ហូូឡង់់, អង់់គ្លេ�េស, ហ្វាំំ�ងឡង់់, បារាំំង, អាល្លឺឺ�ម៉៉ង់់, ហុុងគ្រី�ី,
អ៊ីី�តាលីី, ជប៉ុុ�ន, កូូរ៉េេ�, ណ័័រវ៉េេ�, ព័័រទុុយហ្គាាយ, រុុស្សីី�, សាម័័រ, អេ�ស៉្បាា�ញ, ស៊ុុ�យអែ�ត, តាកាឡុុក, ថៃ�, តុុងហ្គាា និិង អ៊ុុ�យក្រែ�ែន ។

ភាសាដូូចតទៅ�នេះ�ះ នឹឹងមានទស្សសនាវដ្តីី�ដែ�លបោះ�ះពុុម្ពពជាសៀ�ៀវភៅ� និិងជាឌីីជីីថលជារៀ�ៀងរាល់់ពីីរខែ�ម្តតង ( ប្រាំ�ំមួួយដង

ក្នុុ�ងមួួយឆ្នាំំ� ) ។ បន្ថែ�ែមពីីលើ�ើនោះ�ះ មាតិិកាទស្សសនាវដ្តីី�ដែ�លបានជ្រើ��ើសរើើ�សនឹឹងមានជាឌីីជីីថលនៅ�ក្នុុ�ងខែ�ណាដែ�លទស្សសនាវដ្តីី�
បោះ�ះពុុម្ពពជាសៀ�ៀវភៅ�ពុំំ�មានចេ�ញផ្សាាយ៖ អាល់់បានីី, អាមេ�នីី, ប៊ីី�ស៊ីី�ឡា, ប៊ុុ�លហ្គាារីី, ខ្មែ�ែរ, ក្រូ�ូអាត, ឆែ�ក, អេ�ស្តូូ�នីី, ហ្វីី�ជីី, ក្រិ�ិក,

អ៊ីី�ស្លលង់់, ឥណ្ឌូូ�ណេ�ស៊ីី�, គិិរីីបាទីី, ឡាវៀ�ៀ, លីីទុុយអានីី, ម៉ាាឡាកា, ម៉ាាស្សែ�ែ, ម៉ុុ�ងហ្គោ�ោលីី, ប៉ូូ�ឡូូញ, រ៉ូូ�មានីី, ស្លូូ�វានីី, ស្វាាហីីលីី, តាហ៊ីី�ទីី
និិងវៀ�ៀតណាម ។

ភាសាដូូចតទៅ�នេះ�ះ នឹឹងមានមាតិិកាទស្សសនាវដ្តីី�ដែ�លបានជ្រើ��ើសរើើ�សជារៀ�ៀងរាល់់ខែ�តែ�ជាឌីីជីីថលប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�៖ អាហ្វ្រិ�ិ�ក, អា

ម៉ាារីី, អារ៉ាាប់់, ភូូមា, ឆូូគីី, អ៊ីី�ហ្វវក, ហ្វូូ�នីី, ហ្សសកហ្ស៊ីី��, ជតចា, ហៃ�លីីហ្គគននៀ�ៀន, ហៃ�ទីី, ហឺឺស, ហិិណ្ឌូូ�, ហិិណ្ឌូូ� (ហ្វីី�ជីី), ម៉ុុ�ង, អ៊ីី�កបូូ, អ៊ីី�ឡូូ

កាណូូ, គីីនីីវ៉ាាន់់ដា, កូូសារ៉េេ�ន, ឡាវ, លីីនដាឡា, ម៉ាាឡេ�, ម៉ាាល់់តា, នេ�ប៉ាាល់់, ប៉ាាឡាអួួន, ផឺឺនផេ�ន, អេ�ស សូូថូូ, ស៊ែ�ែប៊ីី�, សូូណា, ស៊ីី�
ហាឡា, ស្លូូ�វ៉ាាគីី, តាមិិល, តេ�លេ�ហ្គូូ�, ហូូលីីបា, ស្វាាណា, ទួួរគីី, ធ្វីី�, អ៊ូូ�រឌូូ, ហ្សូូ�សា, យ៉ាាប៉ាាយ, យូូរូូវ និិងហ្សូូ�លូូ ។

ទស្សវនាដ្តីសាសនាចក្រទូទាំងពិភពលោកចំនួ

ថ្ងៃទី ១៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ 

តើ�ើខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវប្ដូូ�រការជាវរបស់់ខ្ញុំំ��ដែ�រឬទេ�?

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកគឺឺជាអ្ននកជាវទស្សសនាវដ្ដីី� Ensign, New Era ឬប្រិ�ិយមិិត្តត នៅ�ចុុងឆ្នាំំ�២០២០ នោះ�ះពេ�លវេេលានៃ� ការជាវរបស់់

អ្ននកដែ�លនៅ�សល់់នឹឹងបញ្ជូូ�នដោ�យស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ�សម្រា�ប់់ទស្សសនាវដ្ដីី�ថ្មីី�សម្រា�ប់់ក្រុ�ុមអាយុុដូូចគ្នាានៅ�ដើ�ើមឆ្នាំំ�២០២១ ។ ប្រ�សិិន

បើ�ើអ្ននកគឺឺជាអ្ននកជាវទស្សសនាវដ្ដីីលី
� ីអាហូូណានៅ�ចុុងឆ្នាំំ�នេះ�ះ ពេ�លវេេលានៅ�សល់់នៃ�ការជាវរបស់់អ្ននកនឹឹងបញ្ជូូ�នដោ�យស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ�
សម្រា�ប់់ទស្សសនាវដ្ដីី� លីីអាហូូណា ថ្មីី�នៅ�ដើ�ើមឆ្នាំំ� ២០២១ ។ ទោះ�ះជាយ៉ាាងណា កំំណែ�ថ្មីី�នៃ�ទស្សសនាវដ្ដីីលី
� ីអាហូូណានឹឹងដាក់់

បញ្ចូូ�លឯកសារតែ�សម្រា�ប់់ពួួកមជ្ឈិិ�មវ័័យតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកចង់់ឲ្យយគ្រួ�ួសាររបស់់អ្ននកទទួួលបានមាតិិកាសម្រា�ប់់កុុមារឬ

យុុវវ័័យ អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវជាវទស្សសនាវដ្ដីី� ប្រិ�ិយមិិត្តត ឬ ដើ�ើម្បីី�កម្លាំំ�ងនៃ�យុុវជន ។ អ្ននកអាចជាវចាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃទីី ១ ខែ� កញ្ញាា ឆ្នាំំ� ២០២០ នៅ�លើ�ើ
គេ�ហទំំព័័រ store.ChurchofJesusChrist.org តាមរយៈៈមជ្ឈឈមណ្ឌឌលចែ�កចាយក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាាន ឬតាមការទាក់់ទងទៅ�នាយកដ្ឋាាន
សេ�វាកម្មមទូូទាំំងពិិភពលោ�ក។

តើ�ើខ្ញុំអា
ំ�� ចរកបានព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតអំំពីីការផ្លាាស់់ប្ដូូ�រទាំំងនេះ�ះនៅ�កន្លែ�ែងណា ?

ព័័ត៌៌មានអំំពីីការផ្លាាស់់ប្ដូូ�រទាំំងនេះ�ះនឹឹងត្រូ�ូវបានចែ�កចាយពេ�ញមួួយឆ្នាំំ�នេះ�ះនៅ�លើ�ើទំំព័័រប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគមរបស់់សាសនា

ចក្រ�នៅ�លើ�ើគេ�ហទំំព័័រ ChurchofJesusChrist.org និិងនៅ�ក្នុុ�ងការចេ�ញផ្សាាយខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ� ២០២០ នៃ�ទស្សសនាវដ្ដីី�បច្ចុុ�ប្បបន្នន ។

